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Το κα λο καί ρι πέ ρα σε κι η "Σχε δί α" συ νε χί ζει να μα ζεύ ει "ναυ α γούς". Όχι στην κυ ρι
ο λε ξί α βέ βαι α για τί δεν ξε χνά με το ναυ ά γι ο ΣΑ ΜΙ ΝΑ στις Πόρ τες της Πά ρου ού τε τα 
μελ λο ντι κά που θα επα κο λου θή σουν όσο πα ρα μέ νου με θε α τές της ζω ής μας.  

Τα σχο λεί α άνοι ξαν όπως πά ντα με τους κα λύ τε ρους των οι ω νών αφού το νέο "ολο ή με
ρο" σχο λεί ο μοιά ζει πο λύ με το πα λιό. Αυ ταρ χι σμός, σα λα μο ποί η ση μα θη τών, άθλια υπο δο μή 
και το χει ρό τε ρο πε ρι βάλ λον για τους μελ λο ντι κούς αχθο φό ρους της οι κο νο μί ας της αγο
ράς.

Ο πό λε μος ως ο κα θη με ρι νός αντα γω νι σμός γί νε ται όλο και πιο επαί σχυ ντος για να μας 
θυ μί ζει ξα νά και ξα νά τον Δαρ βί νο ότι επι βι ώ νει το αρ τι ό τε ρο και το πιο ισχυ ρό(;). Ο άλ λος 
πό λε μος, αυ τός της ένο πλης αντι πα ρά θε σης μα ζί με την τρο μο κρα τί α δι ε θνή και εθνι κή από 
τη με ριά των ηγε μό νων και πά σης φύ σε ως κρα τών τρο φο δο τεί τη νεοαποι κι ο κρα τί α με 
ηθι κά ερεί σμα τα αλ λά και συ ντα γές για τις νέ ες σφα γές στη Συ ρί α, στο Ιράν και στην 
Πα λαι στί νη. Προς το πα ρόν δι α νύ ου με την πε ρί ο δο που σερ βί ρο νται ακό μα τα ορε κτι κά.

Η του ρι στι κή πε ρί ο δος τε λεί ω σε και ξα νά στην Πα τη σί ων, στην Ιε ρά Οδό και στη 
Συγ γρού. Αυ τά για τη φτω χο λο γιά. Για άλ λους εί ναι τα πέ τρι να σπί τια "εν σω μα τω μέ να 
στο το πί ο", οι ανα μνή σεις από μια Αί γι να "πλού σι α μέ σα στη φτώ χεια της" και το πε ρί
φη μο το "φως της Αί γι νας". Φως βέ βαι α τό σο εκτυ φλω τι κό που δεν σ' άφη νε να δεις 
το '65, ότι τα "μι κρά κυ βι κά σπι τά κια" ήταν στα όρια της επι βί ω σης και της υλι κής ανέ
χει ας. Πραγ μα τι κή φτώ χεια. Βέ βαι α με τά τις μπουλ ντό ζες και την από λυ τη τσι με ντο ποί
η ση από τους ερ γο λά βους πά λι εκεί θα κα τα λή ξουν οι ίδιοι άν θρω ποι, αφού δεν θα 
'χουν τι να που λή σουν ή που να δου λέ ψουν. "Θλι βε ρές ιστο ρί ες" βέ βαι α που δεν τις 
συ να ντάς που θε νά όταν από τη βε ρά ντα σου βλέ πεις το από λυ το γα λά ζιο και κοι μά σαι 
με την έγνοια των κα πο δι στρι α κών ή του "ενα πο μεί να ντος πε ρι βάλ λο ντος χώ ρου". 

Τα ζη τή μα τα όλα πρέ πει να τε θούν σε μια αγο ρά που θα δη μι ουρ γή σου με με  όρους 
ισό τη τας στον ήδη υπάρ χο ντα δη μό σι ο χώ ρο. Τα ζη τή μα τα δέ νο νται το ένα με το άλ λο. 
Μό νο βου νό με βου νό δε σμί γει!

Υ.Γ. 1: Όταν στο πρώ το τεύ χος γρά φα με για τον απο κλει σμό μας από τα κυ ρί αρ χα 
το πι κά έντυ πα δεν συ γκα τα λέ γα με σ' αυ τά και την "ΑΙ ΓΙ ΝΑΙ Α" κα θό τι εξα μη νι αί α φι λο
λο γι κή πο λι τι στι κή έκ δο ση εί χε μια πε ρι ο ρι σμέ νη δυ να τό τη τα να μας φι λο ξε νή σει γι 
αυ τό και δεν απευ θυν θή κα με πο τέ. Επα νορ θώ νου με.

Υ.Γ. 2: Μια ροκ συ ναυ λί α έγι νε το κα λο καί ρι στην Αί γι να κι αυ τή με τους πα παρου
βά δες. Αμήν!

Υ.Γ. 3: Το τε λεί ω μα του πε ρι ε χο μέ νου της Σχε δί ας συ νέ πε σε με το ζή τη μα για το 
οι κο τρο φεί ο στο Λι βά δι. Να συ μπα ρα στα θού με στους αν θρώ πους αυ τούς που η χυ δαί α 
κα θη με ρι νή λο γι κή τους πε τά ει στα σκου πί δια και η χυ δαί α οι κο νο μί α της αγο ράς κα θώς 
και οι θε σμοί, τους έχουν για άλ λο θι.
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Tα Γλυ κά Νε ρά βρί σκο νται στην εί σο δο του κά μπου των 
Με σο γεί ων, στην Ανα το λι κή Πλευ ρά του Υμητ τού, ανά-
με σα στην Αγία Πα ρα σκευ ή και την Παι α νί α. Με 8.000 

κα τοί κους (5.500 ψη φο φό ροι), και σε από στα ση 12 χμ από το 
νέο αε ρο δρό μι ο των Σπά των και 15 χμ από το κέ ντρο της Αθή-
νας, ακο λου θούν τους γρή γο ρους ρυθ μούς οι κι στι κής ανά πτυ ξης 
ολό κλη ρης της πε ρι ο χής των Με σο γεί ων. Πολ λοί νέ οι κά τοι κοι 
με τα κο μί ζουν στην πό λη από το κέ ντρο της Αθή νας και τις άλ λες 
πυ κνο δο μη μέ νες συ νοι κί ες της, ανα ζη τώ ντας κα λύ τε ρη ποι ό τη τα 
ζω ής. Όμως, οι ελ λεί ψεις σε βα σι κά δί κτυ α υπο δο μής (κα θυ στέ-
ρη ση πρά ξε ων εφαρ μο γής του υπάρ χο ντος πο λε ο δο μι κού σχε-
δι α σμού, απο χέ τευ ση, δι α φύ λα ξη από απο χα ρα κτη ρι σμούς ελεύ-
θε ρου-κοι νό χρη στου χώ ρου, προ στα σί α πρα σί νου, οδο ποι ί α, 
σχο λεί α κλπ.) έχουν κά νει τη ζωή δύ σκο λη σε πα λιούς και νέ ους 
κα τοί κους. Ταυ τό χρο να τα έρ γα που συν δέ ο νται με την κα τα-
σκευ ή του Αε ρο δρο μί ου των Σπά των και το ανα πτυ ξι α κό μο ντέ-
λο που επι βλή θη κε στην πε ρι ο χή των Με σο γεί ων από την κε ντρι-
κή εξου σί α και την Ολυ μπι ά δα με γα λώ νουν ακό μα πε ρισ σό τε ρο 
τα προ βλή μα τα της πό λης. Το ανα πτυ ξι α κό μο ντέ λο των με σο-
γεί ων με αιχ μή το νέο αε ρο δρό μι ο απο τέ λε σε τε λι κά την επι λο-
γή όχι απλά της Ελ λη νι κής οι κο νο μι κής και πο λι τι κής ελίτ, αλ λά 
και της αντί στοι χης δι ε θνούς στα πλαί σι α της σύγ χρο νης δι ε-
θνο ποι η μέ νης οι κο νο μί ας της αγο ράς, γι αυ τό και ήταν αδύ να το 

να ανα τρα πεί με βά ση τα ση με ρι νά δε δο μέ να. Εί ναι χα ρα κτη ρι-
στι κό το γε γο νός ότι το 1995 όταν η Παμ με σο γεί τι κη Συ ντο νι-
στι κή Επι τρο πή Αγώ να* κα τά του αε ρο δρο μί ου των Σπά των επι-
σκέ φτη κε τους το πι κούς κυ βερ νη τι κούς βου λευ τές ζη τώ ντας 
τους να κα τα ψη φί σουν στη Βου λή τη σύμ βα ση της κα τα σκευ ής 
του αε ρο δρο μί ου, απα ντού σαν με κά ποια δό ση υπερ βο λής ίσως, 
ότι τους ήταν "πιο εύ κο λο" να κα τα ψη φί σουν συ νο λι κά την 
Κυ βέρ νη ση πα ρά τη συ γκε κρι μέ νη σύμ βα ση.

Η πε ρι φε ρει α κή Λε ω φό ρος Υμητ τού και η Ελευ σί νας-Σταυ-
ρού-Αε ρο δρο μί ου Σπά των, ου σι α στι κά δι χο το μούν τα Γλυ κά Νε ρά, 
οι πυ λώ νες της ΔΕΗ "ανα βαθ μί ζο νται" για τις ανά γκες της Ολυ-
μπι ά δας, ενώ κά τω από το δο μη μέ νο τμή μα της πό λης κα τα σκευ-
ά ζε ται υπό γει α σή ραγ γα 5 Χ 8μ μέ σα από την οποία θα δι ο χε-
τευ τούν προς τη Ρα φή να τα νε ρά του ρέ μα τος του Πο δο νή φτη 
που κα τε βαί νει από την Πε ντέ λη. Τα προ βλή μα τα που δη μι ουρ-
γού νται σε μια μι κρή πό λη από την κα τα σκευ ή και λει τουρ γί α 
έρ γων υπερ το πι κής ση μα σί ας τέ τοιου με γέ θους εί ναι τε ρά στι α, 
όπως συμ βαί νει σε όλες τις πό λεις των Με σο γεί ων. 
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Συ νε λεύ σεις και Επι τρο πές Γει το νιάς  
στα Γλυ κά Νε ρά Ατ τι κής

άρθροτουΓιάννηΜανιού,
μέλουςτηςδημοτικήςκίνησης"ΑυτόνομηΠαρέμβασηΠολιτώνΓλυκώνΝερών"

Η δη μο σί ευ ση του άρ θρου αυ τού συ μπί πτει με μια μι κρή αλ λά γό νι μη προ σπά θει α στην Αίγινα, 
για την ανά δει ξη των το πι κών ζη τη μά των μέ σω της δη μι ουρ γί ας ενός ελεύ θε ρου βή μα τος  

για όλους και όλες ανε ξαι ρέ τως. Ελ πί ζου με ότι η εμπει ρί α στα Γλυ κά Νε ρά  
θα συμ βά λει θε τι κά σ' αυ τόν τον προ βλη μα τι σμό.

*  Αρ κε τά από τα μέ λη της "Αυ τό νο μης Πα ρέμ βα σης" εί χαν συμ με τά σχει 
στην Παμ με σο γεί τι κη Συ ντο νι στι κή Επι τρο πή Αγώ να κα τά του Αε ρο δρο-
μί ου των Σπά των και στις κι νη το ποι ή σεις του 1995. 



Η ΑΥ ΤΟ ΝΟ ΜΗ ΠΑ ΡΕΜ ΒΑ ΣΗ ΠΟ ΛΙ ΤΩΝ  
ΓΛΥ ΚΩΝ ΝΕ ΡΩΝ

Το κα λο καί ρι του 1998 ιδρύ θη κε η Δη μο τι κή Κί νη ση με τίτ λο 
"Αυ τό νο μη Πα ρέμ βα ση Πο λι τών Γλυ κών Νε ρών" που συμ με τεί χε 
στις Δη μο τι κές εκλο γές του Οκτω βρί ου της ίδιας χρο νιάς παίρ-
νο ντας πο σο στό 3,8%. Η Κί νη ση αυ τή δη μι ουρ γή θη κε από ανέ-
ντα χτους κομ μα τι κά κα τοί κους της πό λης που κά ποια χρό νια 
ανέ πτυ ξαν κοι νή δρά ση στα το πι κά προ βλή μα τα, τον πο λι τι σμό, 
τη νε ο λαί α αλ λά και σε γε νι κό τε ρα ζη τή μα τα, κα τα λή γο ντας μέ σα 
από την εμπει ρί α τους να υι ο θε τή σουν μια αμε σο δη μο κρα τι κή 
οπτι κή.

Από τον Ιού νι ο του 1999 μέ χρι το Γε νά ρη του 2001, η "Αυ τό-
νο μη Πα ρέμ βα ση", συ νε πής στις ''προεκλογικές της δεσμεύσεις'' 
κά λε σε δι α δο χι κά σε συ νε λεύ σεις του κα τοί κους των τρι ών από 
τις τέσ σε ρις συ νοι κί ες της πό λης (δεν έχει παρ θεί ακό μα πρω-
το βου λί α για συ νέ λευ ση στην τέ ταρ τη συ νοι κί α που αφο ρά το 
κέ ντρο της πό λης). Στις αρ χι κές αυ τές συ νε λεύ σεις αφού συ ζη-
τή θη καν τα προ βλή μα τα που απα σχο λούν την κά θε συ νοι κί α, 
υπήρ ξαν τε λι κά ψη φί σμα τα από φα σεων που πέ ρα από τις το πι-
κές ιδι αι τε ρό τη τες, πα ρου σι ά ζουν τα εξής κοι νά χα ρα κτη ρι στι-
κά:

1) Απο φα σί στη κε να λει τουρ γή σει σαν συμ με το χι κός θε σμός 

η Συ νέ λευ ση Γει το νιάς. Σ' αυ τήν έρ χο νται για συ ζή τη ση και λή ψη 
απο φά σε ων όλα τα θέ μα τα που απα σχο λούν την κά θε γει το νιά. 
Η συ χνό τη τα των συ νε λεύ σε ων δι α φο ρο ποι εί ται κα τά πε ρί πτω ση 
και ανά λο γα με τους δι α θέ σι μους χώ ρους συ γκέ ντρω σης σε 
κά θε πε ρι ο χή. 

2) Ο ρό λος της "Αυ τό νο μης Πα ρέμ βα σης" για την οργάνωση 
της πρώ της συ νέ λευ σης παύ ει να υφί στα ται ως τέ τοιος (με τά 
από δι κή της πρό τα ση) από την πρώ τη κιό λας συ νέ λευ ση. Στους 
κα τοί κους πια, ανε ξάρ τη τα πα ρα τα ξι α κής-κομ μα τι κής το πο θέ τη-
σης ενα πό κει ται η συ νέ χει α ή όχι της προ σπά θει ας λει τουρ γί ας 
των συ νε λεύ σε ων. Ανά με σα στις συ νε λεύ σεις μια επι τρο πή, η 
"Επι τρο πή γει το νιάς", ανοι χτή σε όλους, με εναλ λασ σό με να μέ λη, 
χω ρίς ιε ραρ χι κή δο μή (π.χ. πρό ε δρος, αντι πρό ε δρος, κλπ.) θα 
έχει την ευ θύ νη να πα ρα κο λου θεί την υλο ποί η ση των απο φά σε-
ων της συ νέ λευ σης και να συ γκα λέ σει την επό με νη.

3) Απο φα σί στη κε ότι δεν υπάρ χει ανά γκη η δο μή αυ τή να 
πά ρει επί ση μη κα τα στα τι κή μορ φή, αλ λά η δι α φύ λα ξη του αμε-
σο δη μο κρα τι κού, μη γρα φει ο κρα τι κού, μη ιε ραρ χι κού χα ρα κτή ρα 
της ενα πό κει τραι στους ίδιους τους συμ με τέ χο ντες.

Στις δε κά δες συ νε λεύ σεις που έχουν γί νει από τον Ιού νι ο 
του 1999 μέ χρι και σή με ρα, συ νή θως συμ με τέ χει το 10-20% των 
κα τοί κων κά θε γει το νιάς. Επει δή όμως οι συμ με τέ χο ντες δεν 

εί ναι πά ντα οι ίδιοι και ταυ τό χρο να εκ προ σω-
πούν οι κο γέ νει ες δεν εί ναι πά ντα δυ να τό στη 
συ νέ λευ ση να πα ρευ ρί σκο νται όλα τα μέ λη 
της οι κο γέ νει ας) τό τε μπο ρού με να συ μπε ρά-
νου με ότι η συ ντρι πτι κή πλει ο ψη φί α των κα τοί-
κων συμ με τέ χει στη δι α δι κα σί α, με τους αδιά-
φο ρους να απο τε λούν αντι κεί με νο έντο νου 
σχο λι α σμού από τους υπό λοι πους.

Η δρά ση που ανα πτύ χθη κε μέ σα από τις 
απο φά σεις των συ νε λεύ σε ων σε πά ρα πολ λές 
πε ρι πτώ σεις απο δεί χθη κε κα τα λυ τι κή για την 
προ ώ θη ση προ βλη μά των που βάλ τω ναν για 
και ρό. Συ σκέ ψεις με κα τα σκευ α στι κές εται ρί-
ες με γά λων έρ γων, Δα σαρ χεί ο, Πο λε ο δο μί α, 
Υπουρ γεί α (με το ΥΠΕ ΧΩ ΔΕ σε επί πε δο Γε νι-
κού Γραμ μα τέ α) που εί χαν εντυ πω σι α κά απο-
τε λέ σμα τα σχε τι κά με τα έρ γα υπο δο μής και 
τις συ νέ πει ες των με γά λων έρ γων αλ λά και 
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κα τα λή ψεις του Δη μαρ χεί ου και του χώ ρου συ νε δρι ά σε ων του 
Δη μο τι κού Συμ βου λί ου. Το 2002 ει δι κά, η δρά ση των συ νε λεύ-
σε ων απέ κτη σε με γά λη δύ να μη. Οι απο φά σεις των συ νε λεύ σε-
ων των κα τοί κων απο τε λού σαν ει ση γη τι κά κεί με να στις συ νε-
δρι ά σεις του Δη μο τι κού Συμ βου λί ου, τα οποία και ψη φί ζο νταν... 
ομό φω να απ' όλες τις πα ρα τά ξεις (λό γω βέ βαι α δη μο τι κών εκλο-
γών) έστω κι αν δεν έκα ναν κα μιά ενέρ γει α για την υλο ποί η σή 
τους.

Στις δη μο τι κές εκλο γές του 2002, η "Αυ τό νο μη Πα ρέμ βα ση" 
συμ με τεί χε σε ένα ευ ρύ τε ρο σχή μα τη "Δη μο τι κή Κί νη ση των 
Πο λι τών Γλυ κών Νε ρών" με κε ντρι κό σύν θη μα "Η πό λη στους 
πο λί τες" και βα σι κή θέ ση ότι "Το Δη μο τι κό Συμ βού λι ο θα πρέ πει 
να λει τουρ γή σει σαν όρ γα νο επι κύ ρω σης των απο φά σε ων των 
Συ νε λεύ σε ων (συ νοι κι α κών και γε νι κών-όλης της πό λης)", 
συ γκε ντρώ νο ντας πο σο στό 6,5%.

Τέ λος θα πρέ πει να ανα φερ θούν και κά ποιες άλ λες εμπει-
ρί ες από αυ τά τα 4 χρό νια λει τουρ γί ας των Συ νε λεύ σε ων.

1) Αρ χι κά υπήρ χε μια έντο νη επι φύ λα ξη από αρ κε τούς συμ-
με τέ χο ντες ότι οι συ νε λεύ σεις και επι τρο πές γει το νιάς επει δή 
δεν εί χαν επί ση μη κα τα στα τι κή μορ φή δεν θα ανα γνω ρί ζο νταν 
από τις δι ά φο ρες υπη ρε σί ες. Τα γε γο νό τα πο λύ σύ ντο μα ανέ-
τρε ψαν αυ τές τις επι φυ λά ξεις. Ο δυ να μι σμός των συ νε λεύ σε ων 
και των επι τρο πών ήταν αυ τός που άνοι ξε τις πόρ τες.

2) Πα ρά το ότι ο αμε σο δη μο κρα τι κός χα ρα κτή ρας της προ-
σπά θει ας σε γε νι κές γραμ μές δι α φυ λά χθη κε, κά ποια φαι νό με να 
πα ρα γο ντι σμού δεν απο φεύ χθη καν. Ο ανοι χτός χα ρα κτή ρας της 
λει τουρ γί ας τους έδω σε τη δυ να τό τη τα, ει δι κά πριν τις Δη μο τι κές 
Εκλο γές σε αρ κε τούς πο λι τι κά ντη δες να χρη σι μο ποι ή σουν τις 
δη μο τι κές συ νε λεύ σεις για να ψα ρέ ψουν ψή φους. Μό νο μέ σο 
άμυ νας σ' αυ τές τις πε ρι πτώ σεις ήταν η ανοι χτή αντι πα ρά θε ση, 
κά τι που έγι νε, όχι πά ντα με επι τυ χί α. 

3) Εξα κο λου θεί ακό μα σε αρ κε τούς συμ με τέ χο ντες να υπάρ-
χει μια σύγ χυ ση: Οι συ νε λεύ σεις και οι επι τρο πές γει το νιάς 
προ σπα θούν να λύ σουν συ γκε κρι μέ να προ βλή μα τα και μό νο σαν 
"επι τρο πή αγώ να" ή εί ναι θε σμοί απο κέ ντρω σης της το πι κής 
εξου σί ας που συμ βάλ λουν στη δυ να τό τη τα αμε σο δη μο κρα τι κής 
δι α χεί ρι σής της από όλους τους πο λί τες και όπο τε χρει α στεί 
λει τουρ γούν και σαν "επι τρο πή αγώ να"; Από την πλευ ρά της 
"Αυ τό νο μης Πα ρέμ βα σης" σε κά θε ευ και ρί α το νί ζε ται αυ τή δεύ-
τε ρη πλευ ρά του δι λήμ μα τος, χω ρίς όμως να απο τε λεί πλει ο ψη-
φι κό ρεύ μα μέ σα στις συ νε λεύ σεις. 

4) Η αρ χι κή υπό θε ση ότι οι Συ νε λεύ σεις και οι Επι τρο πές 
Γει το νιάς θα μπο ρού σαν να πα ρέμ βουν και σε ζη τή μα τα Πο λι τι-
σμού, Νε ο λαί ας και Ελεύ θε ρου χρό νου μέ χρι τώ ρα δεν επι βε-
βαι ώ θη κε. Οι πρω το βου λί ες υπήρ ξαν λί γες και χω ρίς συ νέ χει α. 
Ίσως η οξύ τη τα των άλ λων προ βλη μά των δεν άφη σε χώ ρο για 
αυ τά. 
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H 
άγνοια και η δι α σπο ρά ψευ δών ει δή σε ων, ήταν οι δυο 
κα τα λυ τι κές αι τί ες για τη δη μι ουρ γί α ενός αρ νη τι κού κλί-
μα τος ενά ντι α στην εγκα τά στα ση του οι κο τρο φεί ου για 

την απο α συ λο ποί η ση ατό μων με ψυ χι κές δι α τα ρα χές, στην πε ρι ο-
χή Λι βά δι. Μέ λη της ομά δας των πε ρί που 90 κα τοί κων, της γύ ρω 
πε ρι ο χής η οποία προ τί θε ται να αξι ο ποι ή σει του ρι στι κά την πε ρι-
ο χή όπως του λά χι στον ανα φέ ρει στην ανα κοί νω σή της, χρη σι μο-
ποί η σαν ψεύ δη προ κει μέ νου να μα ζέ ψουν 1500 πε ρί που υπο γρα-
φές ενά ντι α στην εγκα τά στα ση αυ τή. Κρού ο ντας τον κώ δω να 
κιν δύ νου –στη βά ση της άγνοι ας– για την επι κιν δυ νό τη τα των 
"τρε λών" (κα τα στρο φή πε ρι ου σι ών, βι α σμοί, ναρ κω τι κά κλπ.) κα τά-
φε ραν να δη μι ουρ γή σουν μια ισχυ ρή κί νη ση με την ου σι α στι κή 
συν δρο μή της πα ρα πλη ρο φό ρη σης στην οποία συ νέ βαλ λε και ο 
εκ δό της της εφη με ρί δας "Εβδο μα δι αί α" στις 21-09-2003. Στην 
προ σπά θει α μιας μι κρής ομά δας στην οποία συμ με τεί χα με 
προκειμένου να μα ζευ τούν υπο γρα φές συ μπα ρά στα σης στα άτο μα 
με ψυ χι κές δι α τα ρα χές ανε ξάρ τη τα από τα οι κο νο μι κά ή πο λι τι κά 
συμ φέ ρο ντα του κρά τους και των ιδι ω τών, συ να ντή σα με ένα κλί-
μα αρ νη τι κό αλ λά και ένα φό βο από την με ριά των αν θρώ πων που 
συμ φω νού σαν με την εγκα τά στα ση, να εκ δη λώ σουν την υπο στή-
ρι ξή τους. Η συ γκέ ντρω ση έξω από το δη μαρ χεί ο όπως και η 
άθλια συ μπε ρι φο ρά μιας μι κρής ομά δας που αντι με τώ πι σε την 
πα ρέμ βα σή μας με χου λι γκα νι κό τρό πο, με χυ δαί α σε ξου α λι κά 
υπο νο ού με να, με απει λή χρή σης σω μα τι κής βί ας κα λυμ μέ νοι πά ντα 
πί σω από την ανω νυ μί α του πλή θους όπως και των γνω στών τους 
αστυ νο μι κών, συ μπλή ρω σαν μια φαρ σο κω μω δί α που ανά λο γο τρό-
πο εκτυ λί χθη κε στην αί θου σα συ νε δρι ά σε ων του Δη μο τι κού Συμ-
βου λί ου. Ένα τέ τοιο δη μο τι κό Συμ βού λι ο που κατ' αρ χήν στη ρί χθη-
κε στην οι κου με νι κή υπο κρι σί α και στη σι ω πη ρή συ ναί
νε ση: 

1. Πράγ μα τι δεν υπήρ χε ενη μέ ρω ση. Ποιοι όμως μι λούν για 
αυ τό; Η δη μο τι κή αρ χή που αρ νεί ται να κα λέ σει στις υπο χρε ω τι κές 
από το νό μο "Κα πο δί στρι ας" συ νε λεύ σεις τους κα τοί κους της 

Αί γι νας και των το πι κών δι α με ρι σμά των; Πρό ε δροι το πι κών δι α με-
ρι σμά των που δεν έχουν συ γκα λέ σει ακό μα το πι κά συμ βού λι α; 
Σύμ βου λοι που δεν το έχουν ακό μα κα ταγ γεί λει; 

2. Αυ τοί που τρό μα ξαν –αν εξαι ρέ σου με το σύμ βου λο Σκί τσα– 
μπρο στά στη "δύ να μη" της εβδο μα δι αί ας φυλ λά δας και δεν κα τήγ-
γει λαν το τε ρά στι ο ψέ μα ότι το Συμ βού λι ο εί χε απο φαν θεί για το 
οι κο τρο φεί ο από τον Ιού νι ο; 

3. Αυ τοί που σκέ πα σαν (δη μο τι κοί Σύμ βου λοι και κά τοι κοι που 
κι νη το ποι ή θη καν) με τις φω νές τους τη θαρ ρε τή δή λω ση του προ-
έ δρου της ΑΜΚ "Κλί μα κα", Κυ ριά κου Κα τσα δώ ρου, ότι οι αντι δρά-
σεις απλώς εί ναι σαν "να βά ζεις κά τω από το χα λί και να κρύ βεις 
τα σκου πί δια σου"; Δη λα δή στην Αί γι να δεν υπάρ χουν τό σες πε ρι-
πτώ σεις αν θρώ πων που τους κρύ βουν τα σπί τια τους; Το γε γο νός 
ότι θα δι έ με ναν στο χώ ρο της παν σιόν πέ ντε Αι γι νή τες, από το 
άσυ λο του Δρο μο καϊ τεί ου, ού τε αυ τό τους έλε γε τί πο τε;

4. Αυ τοί που χρη σι μο ποί η σαν μια πραγ μα τι κή πι θα νό τη τα εν 
όψει φι λε λευ θε ρο ποί η σης και εμπο ρευ μα το ποί η σης της υγεί ας να 
δι α κο πούν όλα αυ τά τα προ γράμ μα τα βρί σκο νται σε κα νέ να κί νη-
μα για τη δι εκ δί κη ση της δω ρε άν και δη μό σι ας υγεί ας; Όχι βέ βαι α 
αλ λά τρο φο δο τή θη καν με το επι χεί ρη μα που δια στό μα τος ΔΑKA 
κα ταγ γέλ θη κε, και σω στά, η κυ βερ νη τι κή πο λι τι κή στο χώ ρο της 
υγεί ας, αλ λά ού τε μια κου βέ ντα για το χυ δαί ο τρό πο με 
τον οποίο έγι νε όλη αυ τή η κα μπά νια ενά ντια στο "τρε
λά δι κο".

5. Δι έ κο πτε ο πρό ε δρος κα τά το δο κούν, απα γό ρευ σε το λό γο 
στην εκ πρό σω πο του Συλ λό γου Ενερ γών Πο λι τών και προ φα νώς 
φρό ντι σε για την ελ λι πή ενη μέ ρω ση αφού δεν έδω σε το δι καί ω-
μα στον πρό ε δρο της Κλί μα κας να απα ντή σει για τα όσα αγό ρευ ε 
η δι κη γό ρος των γύ ρω από την παν σιόν κα τοί κων,  Μου ρε λά του. 
Η δα σκά λα που δι α μαρ τυ ρή θη κε για αυ τό το λό γο αντι με τώ πι σε 
τα χυ δαί α σχό λι α της ομά δας κρού σης που ήταν στη μέ νη κά τω 
από το δη μαρ χεί ο. Στη λο γο κρι σί α με έμ με σο τρό πο συμ με τεί χε 
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και μέ ρος των συ γκε ντρω μέ νων που απο δο κί μα ζε με αλα λαγ μούς 
τό σο τον Πρό ε δρο της ΑΜΚ "Κλί μα κα", όσο και τον εκ πρό σω πο 
των ια τρών του Κέ ντρου Υγεί ας Αί γι νας, Κώ στα Κου ζού πη που 
θαρ ρε τά υπο στή ρι ξε την εγκα τά στα ση του οι κο τρο φεί ου ή τον 
Αρ γύ ρη Τσου βα λά κη ο οποί ος πρό τει νε την επί σκε ψη σε ανά λο-
γο οι κο τρο φεί ο που υπάρ χει στην Κέρ κυ ρα.

6. Στο Δη μο τι κό Συμ βού λι ο εκ φρά στη κε η μι κρο πο λι τι κή. Κατ' 
αρ χήν ανα κοι νώ θη κε για την "ακα ταλ λη λό τη τα του κτι ρί ου της 
παν σιόν Πέπ πας" ύστε ρα από επι τό πι α πραγ μα το γνω μο σύ νη της 
Πο λε ο δο μί ας Πει ραι ά στις 23-09 και μια ημέ ρα πριν τη συ νε δρί-
α ση του Δη μο τι κού Συμ βου λί ου(!), χω ρίς βέ βαι α απο δει κτι κά έγ γρα-
φα για κά τι τέ τοιο. Κι αν ακό μα εί ναι αλή θεια το γε γο νός αυ τό, 
πώς η Πο λε ο δο μί α έδω σε τη συ γκα τά θε σή της ώστε όλα τα απα-
ραί τη τα έγ γρα φα να εί ναι έτοι μα για την εγκα τά στα ση του οι κο-
τρο φεί ου; Η Δη μο τι κή αρ χή κά νει το ίδιο για όλα τα κτί ρι α της 
Αί γι νας ή λει τούρ γη σε επι λε κτι κά; Άλ λο ένα δείγ μα μι κρο πο λι τι κής 
μα ζί με τις προ σω πι κές δι α μά χες νυν και πρώ ην δη μο τι κών αρ χό-
ντων κα θώς και συμ βού λων που έδι ναν στην κυ ρι ο λε ξί α πα ρά στα-
ση, το έδω σε επί σης η ομά δα των 4 (Χαρ το φύ λα κας, Πού ντος, 
Κα λα μά κης, Σκί τσας) που δι α φο ρο ποι ή θη καν από τη συ ναι νε τι κή 
πλει ο ψη φί α κά νο ντας φλερτ με τους το πι κούς Φο ρείς και την 
το πι κή Εκ κλη σί α και μι λώ ντας για την εγκα τά στα ση αν θρώ πων με 
..."νο η μα τι κή υστέ ρη ση". Μπο ρεί ο κα θέ νας να βγά λει τα συ μπε-
ρά σμα τά του για το ποιος στε ρεί ται νο ή μα τος... 

ΟΙ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΝΕΣ ΑΞΙ ΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ
Οι εν στά σεις των κα τοί κων με την πι θα νό τη τα να μει ω θεί η 

αξία της γης που κα τέ χουν (ο δη μο τι κός σύμ βου λος και κτη μα τί ας 
όπως ο ίδιος δή λω σε, Χρ. Λα μπα δά ρι ος την υπο λό γι σε στο 1/3) 
ήρ θε σε μια ευ θεί α ρή ξη με τις πα ναν θρώ πι νες αξί ες της κα λο-
σύ νης, της αγά πης, της μοι ρα σιάς, της αλ λη λο α πο δο χής. Η βια σύ-
νη να που λη θούν αγρο τε μά χι α με φι στι κιές, να χτι στούν σπί τια 
πα ρα θε ρι στι κά και ίσως κά ποια δω μά τι α ή ξε νο δο χεί α, προ φα νώς 
αντα πο κρί νε ται στην αναγ γελ λό με νη εφαρ μο γή των Ζω νών Οι κι-
στι κού Ελέγ χου για την οποία γί νε ται λό γος τον τε λευ ταί ο και ρό 
στην Αί γι να (εκ δή λω ση του πε ρι ο δι κού "Αι γι ναί α" στις 25-08-03 
και η κλι μά κω ση για πα ρεμ βά σεις των το πι κών φο ρέ ων στο 
συ γκε κρι μέ νο ζή τη μα). Όταν απει λεί ται η επέ κτα ση των πε ρι ου σι-
ών μέ σω της μεί ω σης της αξί ας της γης από την κα κή φή μη που 
θα πά ρει όπως λέ νε εξ' αι τί ας του οι κο τρο φεί ου, όταν θα μπουν 

όρια στη δό μη ση, σε ένα νη σί που με γά λο μέ ρος της οι κο νο μί ας 
του εξαρ τά ται από την πώ λη ση της γης, τό τε τα αντα να κλα στι κά 
ενερ γο ποι ού νται ενά ντι α σε κά θε τι που φαί νε ται ότι θα "ρί ξει" 
την αξία της. Το κα τά πό σο αμ φί βο λο εί ναι το γε γο νός ότι οι 
κά τοι κοι δι α τεί νο νται για το "πα ρα δο σι α κό" του "ως άνω οι κι σμού" 
ή για το κα τά πό σο μπο ρεί πραγ μα τι κά να ανα πτυ χθεί του ρι στι κά 
η πε ρι ο χή και συ νο λι κά η οι κο νο μί α του νη σιού της Αί γι νας με την 
πώ λη ση γης και την οι κο δό μη ση, δεν εμπό δι σε στην ανά πτυ ξη 
αυ τής της κί νη σης ενά ντι α στην εγκα τά στα ση του οι κο τρο φεί ου. 

Ανε ξάρ τη τα όμως από τα στοι χεί α, τα οποία απο τε λούν και 
σε νά ρι α που επε ξερ γά ζο νται τα κρα τι κά επι τε λεί α όπως και η 
ιδι ω τι κή οι κο νο μί α στη βά ση της κερ δο σκο πί ας, στην το πι κή μας 
κοι νω νί α τέ θη κε ένα τε ρά στι ο ηθι κό δί λημ μα: Τα κέρ δη ή ο 
άν θρω πος; 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟ Ε ΔΡΟ  
ΤΟΥ ΔΗ ΜΟ ΤΙ ΚΟΥ ΣΥΜ ΒΟΥ ΛΙΟΥ ΑΙ ΓΙ ΝΑΣ

ανα κοί νω ση  
για τη συ νε δρί α ση της Τε τάρ της 24 Σε πτέμ βρη 2004

Με αφορ μή την πρό σφα τη κι νη το ποί η ση κα τοί κων ενά ντι α στη 
δη μι ουρ γί α κέ ντρου επα νέ ντα ξης αν θρώ πων με ψυ χι κές δι α τα-
ρα χές και οι οποί οι το απο κα λούν  "τρε λά δι κο", κέ ντρο για το 
οποίο  δεν έχει υπάρ ξει κα μιά ενη μέ ρω ση από τους αρ μό δι ους 
φο ρείς:

Συ μπα ρα στε κό μα στε σ' αυ τούς τους αν θρώ πους και στη ρί ζου-
με την προ σπά θειά τους να εντα χθούν στην κοι νω νί α 

 ανε ξάρ τη τα  
από την κρα τι κή η ιδι ω τι κή δι α χεί ρι ση 
η οποία μπο ρεί να κρύ βει πο λι τι κά ή οι κο νο μι κά συμ φέ ρο ντα 
άσχε τα με τις ανά γκες αυ τών των αν θρώ πων.

(Σ' αυ τήν την κα τεύ θυν ση αλ λη λεγ γύ ης  μα ζεύ ο νται υπο γρα φές 
οι οποί ες θα κα τα τε θούν στην αυ ρι α νή συ νε δρί α ση του Δη μο τι κού 
Συμ βου λί ου).

εκ μέ ρους της ομά δας συ μπα ρά στα σης  
Αί γι να, Τρί τη 23/09/2003

Κυ ρι α κού Γε ώρ γι ος 
δη μό της Αί γι νας
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Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  
ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ

Η πα ρέμ βα ση ξε κί νη σε με την ανα φο ρά  ότι πα ρά την κο ρύ-
φω ση μιας πό λω σης για το ζή τη μα του ξε νώ να, τα προ βλή μα τα 
εί ναι τό σα πολ λά που θα μας φέ ρουν κο ντά σε άλ λες πε ρι πτώ-
σεις.

Γνω ρί ζουν άρα γε οι συ μπο λί τες μας τι αρ νη τι κές συ νέ πει ες 
θα έχει αυ τή τους η κι νη το ποί η ση για τους αν θρώ πους που με 
πα ρό μοι α προ βλή μα τα ζουν ήδη σε πολ λές οι κο γέ νει ες στο νη σί; 
Γνω ρί ζουν πό σοι άν θρω ποι κρύ βουν τον το ξι κο μα νή, τον αλ κο ο-
λι κό, τον ανά πη ρο, τον ψυ χο πα θή, τον κα τα θλι πτι κό, τον πα ρα πλη-
γι κό, τον νευ ρα σθε νι κό, τον άν θρω πο που η οι κο γέ νειά του τον 
κρύ βει για τί γε λά ει η γει το νιά; Γνω ρί ζουν ότι με τά από αυ τή τους 
την κί νη ση θα τον χώ σουν ακό μα μι σό μέ τρο κά τω από τη γη;

Για τί στα μα γα ζιά δι έρ ρε αν κά ποιοι πλη ρο φο ρί ες ότι "βά λε 
υπο γρα φή, οι τρε λοί θα σου σπά σουν το μα γα ζί" ή "θα 'ρθουν 
ναρ κο μα νείς και θα τα κά νουν λί μπα" ή "θα βιά ζουν και όταν θα 
πας να βρεις το δί κιο σου το δι κα στή ρι ο θα σου λέ ει: ήταν τρε-
λός"; 

Τι κα τα νά λω ση έχουν τα αντι κα τα θλι πτι κά, τα υπνω τι κά, τα 
ηρε μι στι κά και τα λε ξο τα νίλ στη σύγ χρο νη το πι κή μας κοι νω νί α 
και οι κο γέ νει α; 

Έχε τε πο τέ δει τους ξε σα λω μέ νους πο λι τι σμέ νους ευ ρω παί-
ους του ρί στες να προ σβά λουν τις αξί ες ενός νη σιού που ντύ νε-
ται χα μο γε λα στό για αυ τούς το κα λο καί ρι; Έχε τε δει πο τέ τα 
παι δι ά μας στην Αφαί ας να μαρ σά ρουν τα μη χα νά κια τους προ-
σπερ νώ ντας επι κίν δυ να ανή μπο ρους παπ πού δες και παι δά κια με 
τους μι σούς γει τό νους να μου ντζώ νουν και τους άλ λους μι σούς 
να κα τα ρι ού νται; Δε ζεί τε σε μια γει το νιά που πά ει ο ένας τα 
σκου πί δια στου άλ λου την πόρ τα; Δε ζεί τε σε μια γει το νιά που 
τσα κώ θη καν για ένα μέ τρο γης; Δε ζεί τε δί πλα ή πα ρα δί πλα σε 
μια οι κο γέ νει α που σκο τώ νε ται; Δεν έχε τε ζή σει πο τέ σε ένα 
σχο λεί ο που κά πο τε σας έβα λαν στην άκρη χω ρίς πο τέ να κα τα-
λά βε τε το για τί; Δεν εί χα τε πο τέ ένα συμ μα θη τή που συ γκέ ντρω-
νε το μέ νος όλων;

Σε τι εξυ πη ρε τού σε ο τίτ λος της "Εβδο μα δι αί ας" εφη με ρί δας 
"Τρε λά δι κο στην Αί γι να"; Σε τι εξυ πη ρε τού σε το ψευ δές δη μο σί-
ευ μά της για το δη μο τι κό συμ βού λι ο ότι  εί χε πά ρει από φα ση από 
τον Ιού νι ο; Σε τι εξυ πη ρε τού σαν οι εμ βό λι μες πλη ρο φο ρί ες για 

τη φι λο ξε νί α, τσιγ γά νων, μου σουλ μά νων, το ξι κο μα νών, ΑΜΕΑ και 
άλ λων; Μή πως τρο φο δό τη σε με επι χει ρή μα τα όσους δεν εί χαν 
για τη συλ λο γή των υπο γρα φών; Όλοι όσοι έρ χο νται στην Αί γι να 
πρέ πει να έρ χο νται μό νο για να τα ακου μπή σουν ή να κά νουν 
SPA; Όσα άτο μα με ανα πη ρί ες έρ χο νται στην Αί γι να πρέ πει οπωσ-
δή πο τε να πη γαί νουν και να προ σκυ νούν στα μο να στή ρια της; 

Τι νό η μα εί χαν οι ερω τή σεις των βου λευ τών Μι χα λο λιά κου 
και Με λά προς τον υπουρ γό; Τους έπια σε πά θος για την απο α-
συ λο ποί η ση των ψυ χι α τρεί ων ή κά νουν το χρέ ος τους προς τους 
πι θα νούς ψη φο φό ρους τους ψα ρεύ ο ντας στα θο λά νε ρά;

Οι συ μπο λί τες μας νυν δι α μαρ τυ ρό με νοι, με τον ίδιο τρό πο θα 
αντι δρά σουν και σε άλ λες πε ρι πτώ σεις που δεν θα υπάρ χει ενη-
μέ ρω ση; Το έχουν ξα να κά νει για άλ λους λό γους;

Ποια εί ναι η άπο ψη και η πρα κτι κή της το πι κής Εκ κλη σί ας για 
τους τα λαι πω ρη μέ νους αυ τούς αν θρώ πους που έζη σαν μια ζωή 
στο βα σα νι στή ρι ο του ψυ χι α τρεί ου και που θέ λουν να ξε φύ γουν 
από τα άσυ λα και τον εγκλει σμό και να ζή σουν σαν άν θρω ποι; 
Τι θα έλε γε ο Χρι στός ΣΗ ΜΕ ΡΑ, αυ τός που αγά πη σε τον τυ φλό, 
τον λε πρό, τον ανά πη ρο, τον χω λό, τον τρε λό; Αυ τούς τους 
αν θρώ πους τους θέ λουν κλει σμέ νους για να τους επι σκέ πτο νται 
τις "άγιες μέ ρες" και να τους προ σφέ ρουν τις σα κού λες με την 
"αγά πη τους"; Τους θέ λουν μα κρι ά από την κοι νω νί α για να τους 
ευ λο γούν τις Κυ ρια κές εκ του μα κρό θεν;

Κα τα στρέ φου με το νε ρό μας, κα τα στρέ φου με τη θά λασ σά 
μας, κοι τά με να βγά λου με το μά τι του άλ λου, κα τα στρέ φου με τη 
γη μας, κα τα στρέ φου με τις αν θρώ πι νες σχέ σεις μας, κα τα στρέ-
φου με τη δι και ο σύ νη, κα τα στρέ φου με το δι καί ω μα της επι βί ω σης 
των συ ναν θρώ πων μας, κα τα στρέ φου με την ελευ θε ρί α μας, κα τα-
στρέ φου με τα όνει ρα των παι δι ών μας και μας πεί ρα ξαν δυο 
άν θρω ποι που σέρ νουν τα βή μα τά τους για να παν στο κα φε νεί ο 
και χαί ρο νται κομ μά τι ελευ θε ρί ας; Πό σο θα κο στί ζει η μα τιά στο 
γα λά ζιο της θά λασ σας με τά από λί γα χρό νια σ' ένα του ρι στι κό 
νη σί; Οι λί γοι τρε λοί που θα 'ρθουν έκο ψαν την του ρι στι κή κί νη-
ση;

Έχουν άρα γε αξία με γα λύ τε ρη τα τε τρα γω νι κά γης, το ωραίο 
μα γα ζί, το λου σά το αμά ξι, το μάρ μα ρο Πε ντέ λης, οι κα τα θέ σεις 
και οι με το χές που πο τέ δεν θα πά ρου με μα ζί μας, σε 1 επί 2 
μες στο χώ μα, από τον άν θρω πο;                                   
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Δα νεί ζο μαι τη λέ ξη "επι κίν δυ νο" από την αφί σα που κυ κλο-
φό ρη σαν στην Αί γι να αυ τοί στους οποί ους εί ναι ανε πι θύ μη τος ο 
ξε νώ νας ψυ χι κά πα σχό ντων στο νη σί.

Ο ξε νώ να εί ναι ξε νώ νας, όχι ψυ χι α τρεί ο, ού τε τρε λά δι κο. 
Φι λο ξε νεί αυ τούς τους συ ναν θρώ πους μας που έχα σαν το παι-
χνί δι της προ σαρ μο γής στη ζωή, της υγεί ας πριν κα λά-κα λά το 
παί ξουν. Εί ναι οι λι γό τε ρο τυ χε ροί, εί ναι οι κοι νω νι κά αδύ να μοι. 
Και εί ναι αυ τοί οι οποί οι έχουν τη δυ να τό τη τα να απο α συ λο ποι-
η θούν, να επα νε ντα χτούν στην ευ ρύ τε ρη κοι νω νί α, με τις ιδι αι-
τε ρό τη τές τους, στο εγ γύς μέλ λον, αν τους αφή σου με. Εί ναι 
ακίν δυ νοι, Και κοι νω νι κά αδύ να μοι.

Αντί θε τα εί ναι εξό χως επι κίν δυ νη η απρο θυ μί α μας να 
δε χτού με στον πε ρί γυ ρό μας τον δι α φο ρε τι κό, τον άν θρω πο με 
προ βλή μα τα ή με ιδι αι τε ρό τη τες. Μας χα λά ει την πρό σο ψη της 
'επιτυχημένης' μας ζω ής, μας φέρ νει αντι μέ τω πους με την ψυ χι-
κή μας φτώ χεια (αν όχι αρ ρώ στει α) να μην συ μπο νά με κα νέ ναν, 
και, επι πλέ ον, μας ρί χνει και την αξία των οι κο πέ δων και των 
οι κι ών μας.

Αυ τό το τε λευ ταί ο φά νη κε πως εί ναι ο ισχυ ρό τε ρος λό γος 
της αντί δρα σης κα τά του ξε νώ να: "Χάνουν αξία τα σπί τια μας". 
Ορ γή και εκτρο χι α σμός. Επι στρα τεύ τη καν άπει ρα ψεύ δη για να 
φο βη θεί ο κό σμος: "Εί ναι επι θε τι κοί, φω νά ζουν και ουρ λιά ζουν, 
απει λούν τα παι δι ά μας, ο ιδι ο κτή της του ξε νώ να θέ λει να βο λέ-
ψει τον" –άλ λης ει δι κό τη τας ωστό σο– "για τρό γιο του" και δεν 
γνω ρί ζω τι άλ λο σκαρ φί στη καν αυ τά τα επι κίν δυ να και άρ ρω στα 
μυα λά για να κα τα φέ ρουν να δι ώ ξουν τους ακίν δυ νους και κοι-
νω νι κά αδύ να μους.

Εί ναι ανημέρωτοι, φέ ρουν και προ πα γαν δί ζουν τη νο ο τρο πία 
που κα ταρ γεί κά θε κοι νω νι κή αλ λη λεγ γύ η. Εί ναι η νο ο τρο πί α 
"εμείς για τον εαυ τό μας και μόνον". Οι κα κό τυ χοι που βρί σκο-
νται σε θέ ση έν δει ας οφεί λουν να εξα φα νι στούν. Πώς όμως να 
εξα φα νι στούν; Αν φύ γουν από δί πλα μας εξα φα νί ζο νται; Και πώς 
έφτα σαν σ' αυ τήν την θέ ση; Μέ σα από ποιες ατυ χί ες προ σω πι-
κές και αδι κί ες κοι νω νι κές; Δεν οφεί λει η πο λι τεί α να τους 
βο η θή σει όπως και τους άλ λους αρ ρώ στους; Για κά θε μι κρό ή 
με γά λο πρό βλη μα υγεί ας στην Αί γι να ο κό σμος προ σέρ χε ται στο 
Κέ ντρο Υγεί ας. Εί ναι μια αυ το νό η τη κοι νω νι κή πα ρο χή. Εί ναι 
δι καί ω μα. Για τί να υπάρ χει μό νο για αυ τούς τους "κα νο νι κούς" η 
φρο ντί δα της πο λι τεί ας κι όχι για τους άλ λους; Το πα ρά δειγ μα 
δί νου με στα παι δι ά μας όταν προ πα γαν δί ζου με τη ζω ώ δη αδι α-
φο ρί α, την αναλ γη σί α, την ιδι ω τι κή κα λο πέ ρα ση, την εχθρό τη τα 
και τη μι σαλ λο δο ξί α; Τι κοι νω νί α φτιά χνου με για αυ τά τα παι δι ά; 
Εί ναι υγι ής ή άρ ρω στη; Και πό σο χά νει αξία το σπί τι μας από 
αυ τήν την ακοι νώ νη τη και αντι κοι νω νι κή στά ση;

Τέ λος θε ω ρών επι κίν δυ νη στά ση αυ τήν, μέ ρους του ντό πιου 
πλη θυ σμού, που, φο βού με νο -και μη γνω ρί ζο ντας ακρι βώς πε ρί 
τί νος πρό κει ται- μη ρω τώ ντας ωστό σο και δι α δί δο ντας τα ψεύ δη, 
ταυ τί ζε ται με τους ιδι ο κτή τες ''ακινήτων απει λού με νης αξίας''.

Οι χρη μα τοιο κο νο μι κές αξί ες συ γκι νούν, χω ρίς αμ φι βο λί α, 
συλ λο γι κά το νη σί. Οι κοι νω νι κές αξί ες συ γκι νούν κα νέ ναν στην 
Αί γι να; και ποιον;                                                       
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Σε μια επο χή δι ε θνών ανα κα τα τά ξε ων της οι κο νο μι κής και 
πο λι τι κής ισχύ ος, στη ναυ σι πλο ΐ α, προς όφε λος του εφο πλη στι κού 
κε φα λαί ου, το Ά Ανα κρι τι κό Συμ βού λι ο Ναυ τι κών Ατυ χη μά των (στο 
εξής ΑΣΝΑ) στις 17 Ιου λί ου 2003 έβα λε τον επί λο γο από πλευ ράς 
Υπουρ γεί ου Εμπο ρι κής Ναυ τι λί ας, για "το ναυ τι κό ατύ χη μα του 
Ε/Γ-Ο/Γ ''ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ'' Ν. ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΣ 8193, με τά την πα ρα πο-
μπή σε αυ τό του σχε τι κού φα κέ λου της δι κο γρα φί ας με το υπ' 
αριθμ. 3200.94/1/2000/02/10/2000 έγ γρα φο ΥΕΝ/ΔΑΝ/1ον". 
Στο πρα κτι κό του Συμ βου λί ου, και με αριθ μό 67/2003 το Ά 
Α.Σ.Ν.Α., "απο φαί νε ται κα τά πλει ο ψη φί α ότι η πρό σκρου ση-εισ ρο ή 
υδά των στο Ε/Γ-Ο/Γ "ΕΞ ΠΡΕΣ ΣΑ ΜΙ ΝΑ" Ν.Π. 8193 και η εξ αυ τής 
βύ θι ση του με απο τέ λε σμα τον θά να το 80 αν θρώ πων, την 26-9-
2000, 0,5 ν. μ.  από τις ακτές της νή σου Πά ρου απο τε λεί ναυ τι κό 
ατύ χη μα κα τά  την έν νοι α του άρ θρου 1 του Ν.Δ.712/70 "πε ρί 
δι οι κη τι κού ελέγ χου του ναυ τι κού ατυ χή μα τος" και οφεί λε ται:

1. σε βα ρεί α αμέ λει α του Υπο πλοί αρ χου Ψυ χο γιού Ανα στα σί ου....

2. σε αμέ λει α του Πλοί αρ χου Γιαν να κή Βα σι λεί ου...

3. σε αμέ λει α του Υπάρ χου Τρι α ντα φύλ λου Γε ωρ γί ου...

4. σε αμέ λει α του Ά Μη χα νι κού Σκι α δα ρέ ση Γε ρα σί μου...

Έτσι, και ενα πο θέ το ντας την ευ θύ νη ου σι α στι κά σε τέσ σε ρις 

αν θρώ πους για το πιο πο λύ νε κρο ναυ ά γι ο στη σύγ χρο νη ελ λη νι κή 
ιστο ρί α απαλ λάσ σει την εται ρί α κρί νο ντας βέ βαι α το πλοίο "αξι ό-
πλο ο", γε γο νός που αμ φι σβη τή θη κε τό σο από τους ίδιους τους 
επι βά τες με τά το ναυ ά γι ο όσο και από τον ΑΒ Μη χα νι κό Ανα στά σι ο 
Σο ρό κα-Πλά κα, ο οποί ος πα ραι τού με νος κα τήγ γει λε πριν το ναυ-
ά γι ο (21 και 25 Σε πτεμ βρί ου) "για την κα τά στα ση των μη χα νι κών 
ηλε κτρο λο γι κών εγκα τα στά σε ων, των συ στη μά των κα θέλ κυ σης 
των λέμ βων και για την έλ λει ψη ετοι μό τη τας του προ σω πι κού"1. Ο 
ίδιος ΑΒ Μη χα νι κός του πλοί ου απου σί α ζε συ νει δη τά στις 19 
Σε πτεμ βρί ου με απο τέ λε σμα να πα ρα πεμ φθεί στο Πρω το βάθ μι ο 
Πει θαρ χι κό Συμ βού λι ο Εμπο ρι κού ναυ τι κού από τον πλοί αρ χο του 
"ΣΑ ΜΙ ΝΑ" τρεις ώρες με τά τις κα ταγ γε λί ες του για το ανα ξι ό πλο ο 
του πλοί ου στις 21 Σε πτέμ βρη στο οποίο και κρί θη κε ομό φω να 
αθώ ος. Ενώ πι ον του Πει θαρ χι κού Συμ βου λί ου εί πε ότι το ΣΑ ΜΙ ΝΑ 
"ήταν ανα σφα λές, από λυ τα ανα ξι ό πλο ο, δεν λει τουρ γού σε το ντα-
λα βάλ, τα χει ρι στή ρι α μπλο κά ρι ζαν με τα ξύ μη χα νής και γέ φυ ρας". 
Επί σης ση μεί ω σε με έμ φα ση ότι "ίσως κά τι τέ τοιο να συ νέ βη και 
κα τά την πρό σκρου ση του πλοί ου στις ''Πόρτες'' με απο τέ λε σμα 
να ακι νη το ποι η θεί η δε ξιά μη χα νή και με τη δύ να μη που εί χε, 

9Ακτοπλοΐα

3 χρό νια  
από το ναυ ά γι ο του "ΣΑ ΜΙ ΝΑ"

ΕΓΚΛΗ ΜΑ ΧΩ ΡΙΣ ΤΙ ΜΩ ΡΙΑ

1. Από το πρα κτι κό μει ο ψη φί ας του Ά Α.Σ.Ν.Α. 67/2003

2. Εφη με ρί δα ΚΟ ΝΤΡΑ Σάβ βα το 11 Νο εμ βρί ου 2000, Αρ. Φύλ λου 180. 



ωθού με νη από την αρι στε ρή, να πέ σει πά νω στις βρα χο νη σί δες"2. 
Το ίδιο το χρο νι κό που πα ρα τί θε ται με κά θε λε πτο μέ ρει α στο 
πρα κτι κό 67/2003 του Ά Α.Σ.Ν.Α. επι βε βαι ώ νει τις κα ταγ γε λί ες 
του Α. Σο ρό κα: ότι πράγ μα τι το πλοίο εί χε σο βα ρά προ βλή μα τα 
στις μη χα νο λο γι κές και ηλε κτρο λο γι κές του εγκα τα στά σεις με 
απο τέ λε σμα να μην λει τουρ γεί σω στά το τι μό νι. Στη συ γκλο νι στι-
κή κα τά θε ση του ο πη δα λι ού χος ναύ της Κάσ δα γλης Πα να γιώ της 
ενώ πι ον του Α.Σ.Ν.Α./20-03-2001 ανέ φε ρε ότι "δεν άκου γε το 
βα πό ρι"3. Το ΣΑ ΜΙ ΝΑ με ένα ιστο ρι κό πρό σκρου σης στην ίδια 
βρα χο νη σί δα4 αγο ρά στη κε στα 1999 από τη νε ο συ στα θεί σα εται-
ρί α ΜΙ ΝΟ ΑΝ ΦΛΑ ΪΝΓΚ ΝΤΟΛ ΦΙΝΣ "με εξαρ μο σμέ νο το δε ξιό ελι-
κο φό ρο σύ στη μα, το οποίο εί χε αφαι ρε θεί για άγνω στο λό γο τον 

Οκτώ βρη του 1999, γε γο νός που εί χε ανα φέ ρει στην κα τά θε σή 
του κι ο αρ χι μη χα νι κός της εται ρί ας κ. Κοκ κί νης: ''...Η εξάρ μο ση 
της προ πέ λας εί χε γί νει επί Αγα πη τού, εγώ το βρή κα τα πω μέ νο...'' 
Δεν ανα φέ ρει ακό μα ότι κα τά τον δε ξα με νι σμό του πλοί ου έγι νε 
εξάρ μο ση και του αρι στε ρού ελι κο φό ρου συ στή μα τος για επι-
σκευ ή. Πα ρά το γε γο νός ότι οι επι σκευ ές αυ τού του εί δους, 
απαι τούν επι θε ώ ρη ση και πι στο ποί η ση από τον επι βλέ πο ντα νη ο-
γνώ μο να και τον ΚΕ ΕΠ (Κλά δος Ελέγ χου Εμπο ρι κών Πλοί ων), οι 
υπέ υ θυ νοι της πλοι ο κτή τρι ας εται ρί ας δεν δή λω σαν ού τε μια εξάρ-
μο ση, ού τε την επι σκευ ή και για το βα σι κό αυ τό γε γο νός κα μιά 
ανα φο ρά δεν γί νε ται στην Ει σή γη ση του σχε τι κού πο ρί σμα τος για 
το ναυ ά γι ο του Ε/Γ-Ο/Γ ''ΕΞΠΡΕΣ ΣΑ ΜΙ ΝΑ". Το γε γο νός ίσως να 
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Αρ κεί να θυ μη θού με ότι στα τη λε ο πτι κά κα νά λια, άν θρω ποι της εται ρί ας 
αλ λά και ο ίδιος ο αρ χη γός του Λι με νι κού Σώ μα τος απο κα λού σαν τον 
μη χα νι κό Α. Σο ρό κα "προ βλη μα τι κό" και "ότι εί χε προ βλή μα τα με τη δου λειά 
του δι ό τι δεν ήταν εντά ξει στις υπο χρε ώ σεις του". Παρ' όλα αυ τά το τι μό-
νι του πλοί ου "δεν άκου γε" (σύμ φω να με στοι χεί α που έχουν δει το φως 
της δη μο σι ό τη τας για το αρ χεί ο του εφέ τη-ανα κρι τή Ν. Κα ρα δη μη τρί ου που 
ανέ λα βε την υπό θε ση) όταν απε γνω σμέ να ο υπο πλοί αρ χος προ σπα θού σε 
να στρί ψει προ κει μέ νου να απο φύ γει την πρό σκρου ση στις ''Πόρτες''. Ο 
ίδιος μη χα νι κός κα τήγ γει λε ότι το 80% αυ τών που βου τά νε στο κου φά ρι 
του βυ θι σμέ νου βα πο ρι ού εί ναι άν θρω ποι του υπο κό σμου (εφη με ρί δα 
ΚΟ ΝΤΡΑ, Σάβ βα το 9 Δε κεμ βρί ου 2000).

Δη λώ σεις ναυ τι κών πρώ ην με λών πλη ρώ μα τος του ΣΑ ΜΙ ΝΑ στο τη λε ο πτι κό 
κα νά λι ΑΛ ΦΑ:

– Ήμουν πέ ντε χρό νια στο κα ρά βι και γνώ ρι ζα τα πά ντα. Ήμουν ο λα δάς 
που κυ κλο φο ρού σε μέ σα στις μη χα νές. Το κα ρά βι έπρε πε να εί ναι όχι 
μό νο πα ρο πλι σμέ νο, έπρε πε να πά ει για πα λιο σί δε ρα. Φ. Πα πα ντω νό που λος 
πρώ ην λι πα ντής του ΣΑ ΜΙ ΝΑ.

– Όσο ερ γα ζό μουν σ' αυ τό το πλοίο εί χα εντο πί σει κά ποιες σο βα ρές βλά-
βες. Όταν ανέ φε ρα το γε γο νός, η απά ντη ση που πή ρα ήταν: Αν θες να φας 
ψω μί από το πλοίο μεί νε μα κρι ά από αυ τήν την ιστο ρί α. Κύ ρι ος Γιάν νης, 
πρώ ην προ ϊ στά με νος ηλε κτρο λό γος του ΣΑ ΜΙ ΝΑ.

3. " Πε ρί ώρα 22:05 ο αξι ω μα τι κός Φυ λα κής Γέ φυ ρας Ψυ χο γιός Ανα στά-
σι ος έδω σε εντο λή στο Ναύ τη Κάσ δα γλη Πα να γιώ τη, να ανα λά βει χρέη 
πη δα λι ού χου θέ το ντας το πη δά λι ο στο χει ρο κί νη το... Ο Δό κι μος Πα τή λας 
Γε ώρ γι ος έχο ντας εκτε λέ σει την εντο λή του Αξι ω μα τι κού Φυ λα κής Γέ φυ-
ρας για τη λε φω νι κή ει δο ποί η ση του Πλοι άρ χου και Υπάρ χο, πε ρί αφί ξε ως 
πλοί ου στην Πά ρο, πλη σί α σε στα πρω ραί α πα ρά θυ ρα της Γέ φυ ρας όπου 
βρι σκό ταν ο αξι ω μα τι κός Φυ λα κής. Ο Αξι ω μα τι κός Φυ λα κής Γέ φυ ρας, 
Ψυ χο γιός Ανα στά σι ος, ρώ τη σε τον Δό κι μο πλοί αρ χο εάν βλέ πει τις Πόρ τες. 
Ει δι κό τε ρα δε αν βλέ πει το φα νό των βρα χο νη σί δων και πό σες ανα λα μπές 
κά νει". (Στο μι κρό δι ά στη μα αυ τό δό κι μος και αξι ω μα τι κός γέ φυ ρας συμ-
φω νούν για τη θέ ση των βρα χο νη σί δων και τη σω στή θέ ση του πλοί ου 

επι βε βαι ώ νο ντας και στο χάρ τη μα ζί με τις δυο ανα λα μπές, σύμ φω να 
πά ντα με το χρο νι κό που δη μο σι εύ ε ται στο πρα κτι κό. Κα τό πιν ο δό κι μος 
επι βε βαι ώ νει τη θέ ση "Πόρ τες" στο ρα ντάρ με τη φρά ση "ναι τις βλέ πω, 
βλέ πω στό χο δε ξιά". Η πο ρεί α του πλοί ου τη συ γκε κρι μέ νη στιγ μή εί ναι 
σύμ φω να με την κα τά θε ση του πη δα λι ού χου 135 μοί ρες "και ο Αξι ω μα τι κός 
Φυ λα κής Γέ φυ ρας του δί νει εντο λή για 133 και στη συ νέ χει α 131 μοί ρες 
και σι γά σι γά μέ χρι τις 121 μοί ρες κί νη ση που πραγ μα το ποι ή θη κε στα δι α-
κά εντός πέ ντε λε πτών της ώρας πε ρί που". Με τά από 2-3 λε πτά ο δό κι μος 
ει δο ποι εί τον Αξι ω μα τι κό Φυ λα κής Γέ φυ ρας ότι βλέ πει στό χο στο ρα ντάρ 
μπρο στά). "Με την πά ρο δο ενός έως δυο λε πτών, ο αξι ω μα τι κός Φυ λα κής 
Γέ φυ ρας Ψυ χο γιός Ανα στά σι ος, έδω σε εντο λή στον Πη δα λι ού χο ναύ τη 
Κάσ δα γλη Πα να γιώ τη να στρέ ψει το πη δά λι ο κα τά τρεις μοί ρες αρι στε ρά, 
σε απά ντη ση του Πη δα λι ού χου ότι "δεν ακού ει το βα πό ρι", ο Αξι ω μα τι κός 
Φυ λα κής Γέ φυ ρας του εί πε πέ ντε μοί ρες αρι στε ρά, κοι τώ ντας τον γω νι ο-
δεί κτη του πη δα λί ου έδω σε εντο λή για δέ κα μοί ρες αρι στε ρά. Τη στιγ μή 
εκεί νη ο Ναύ της ανα φέ ρει ότι το πλοίο έστρε ψε ελά χι στα προς τα αρι στε-
ρά, η δε πο ρεί α ήταν 117 μοί ρες, η Δε από στα ση της πλώ ρης από τις 
βρα χο νη σί δες πόρ τες ήταν όχι πά νω από 50 μέ τρα...

Πε ρί ώρα 22: 12 ο Αξι ω μα τι κός Φυ λα κής Γέ φυ ρας, σπρώ χνο ντας τον 
Πη δα λι ού χο από τη θέ ση πη δα λι ου χί ας πή ρε το πη δά λι ο στα χέ ρια του, το 
έστρε ψε όλο αρι στε ρά φω νά ζο ντας "κρα τη θεί τε". Σε ελά χι στα δευ τε ρό-
λε πτα με τά την πα ρα πά νω ενέρ γει α επήλ θε η πρό σκρου ση του πλοί ου στη 
βρα χο νη σί δα Πόρ τες..."

4. Όπως πλη ρο φο ρεί και έγ γρα φο των Χ. Χαλ τσο τά κη και Ι. Βαρ τζά κη 
με λών του Ά Α.Σ.Ν.Α. με ημε ρο μη νί α Πει ραι άς 8 Μάη 2003 προς το Α.Σ.Ν.Α. 
με το οποίο κα τα θέ τουν στο Συμ βού λι ο τη θέ ση τους το ίδιο το πλοίο με 
την ονο μα σί α "ΓΚΟΛ ΝΤΕΝ ΒΕΡ ΓΙ ΝΑ", συμ φε ρό ντων τό τε, αδελ φών Αγα πη-
τού (Corfu Island Matitime Company) εί χε προ σκρού σει ξα νά στις "Πόρ-
τες" στις 3-8-1989.

5. Στο ίδιο έγ γρα φο των Χαλ τσο τά κη-Βαρ τζά κη προς το Α.Σ.Ν.Α., 8 Μάη 
2003.



μην εί χε τη σπου δαι ό τη τα που απέ κτη σε από τη στιγ μή που οι 
δύ τες πραγ μα το γνώ μο νες βρή καν ότι από τη δε ξιά έλι κα εί χε 
απο κολ λη θεί ένα φτε ρό, που στην μεν ει σή γη ση ού τε σαν 
''εύρημα'' δεν ανα φέ ρε ται, αλ λά και κα νέ νας δεν ασχο λή θη κε για 
τους λόγους, τον πι θα νό χρό νο, τη φύ ση της απο κόλ λη σης και την 
πι θα νό τη τα σχέ σης ανά με σα στην απο κόλ λη ση του φτε ρού της 
δε ξιάς έλι κας και την πρό σκρου ση του πλοί ου στις βρα χο νη σί δες. 
Ακό μα και σύμ φω να με τα στοι χεί α της δι κο γρα φί ας από έγ γρα-
φες ανα φο ρές σε έντυ πο του ΣΑΔ προ κύ πτουν ερ γα σί ες εκτε τα-
μέ νων επεμ βά σε ων στα ηλε κτρο μη χα νο λο γι κά συ στή μα τα του 
πλοί ου που έγι ναν από συ νερ γεί ο χω ρίς να υπάρ χουν τα αντί στοι-
χα δελ τί α πα ρά δο σής των σε κα λή κα τά στα ση και λει τουρ γί α για 
το σύ νο λο του έρ γου. Επει δή και οι ερ γα σί ες επι σκευ ής και 
συ ντή ρη σης που εκτε λού νται σε ένα πλοίο απο τε λούν ανα πό σπα-
στο στοι χεί ο της αξι ο πλο ϊ ας του, επι βαλ λό ταν ο πλή ρης έλεγ χος 
των πά σης φύ σε ως ερ γα σι ών που έγι ναν στο πλοίο από τη με τά-
βα σή του μέ χρι την ημέ ρα του ναυ α γί ου"5.

Η κα τά στα ση του πλοί ου δεν ήταν τέ τοια που να δι και ο λο γεί 
το αξι ό πλο ο του. Ο δι ε θνής κα νο νι σμός EUROSOLAS 94 που 
εγκρί θη κε ύστε ρα από το φρι χτό ναυ ά γι ο του φε ρι μπότ "Εσθο νί α" 
στη Βαλ τι κή, με 852 νε κρούς προ έ βλε πε ότι τα επι βα τη γά πλοία 
θα πρέ πει να μπο ρούν να επι πλέ ουν ακό μα κι αν έχουν πλημ μυ-
ρί σει δυο δι α με ρί σμα τά τους κι αν έχουν πά ρει κλί ση με τά από 
ρήγ μα στο κύ τος, έτσι ώστε να υπάρ χει χρό νος να λει τουρ γή σει 
απο τε λε σμα τι κά η επι χεί ρη ση ασφα λούς δι ά σω σης των επι βα τών. 
Όμως δια του τό τε υπουρ γού Σ. Σου μά κη και του Κ. Ση μί τη εί χε 
ζη τη θεί εξαί ρε ση από τον κα νο νι σμό για τα πα λιά πλοία κι έτσι 
και νο μό τυ πα πλέ ον το ΣΑ ΜΙ ΝΑ δεν έκα νε πα ρά μια γεν ναί α(sic) 

επι σκευ ή ξε νο δο χει α κού τύ που αφού και σύμ φω να με τα στοι χεί α 
της ολο σέ λι δης ανα κοί νω σης της εται ρί ας MFD6, τα 745 εκα τομ-
μύ ρι α που δα πά νη σαν από το 1,45 δις πή γαν σε ερ γα σί ες που 
αφο ρού σαν τους κοι νό χρη στους χώ ρους, τα κλι μα τι στι κά, τις 
μο νώ σεις, δη λα δή το 51%! "Από την ίδια πε ρι γρα φή που κά νουν 
το μό νο που αφο ρά την EUROSOLAS  94 εί ναι το εξής: ''ΓΕΝΙΚΗ 
ΣΗ ΜΑΝ ΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙ ΟΥ ΣΥΜ ΦΩ ΝΑ ΜΕ EUROSOLAS 94: Κό στος 5 
εκατομμύρια''7 Η Ελ λά δα χώ ρα μέ λος του ΙΜΟ (International 
Maritime Organisation) υπέ γρα ψε τη "συμ φω νί α της Στοκ χόλ μης" 
για την με τα σκευ ή των πλοί ων ναυ πή γη σης πριν το 1990 με χρο-
νο δι ά γραμ μα εκτέ λε σης από 1 Οκτώ βρη 2000 έως και 1 Οκτώ βρη 
20108. Το ναυ ά γι ο προ έ κυ ψε στο πλοίο ΣΑ ΜΙ ΝΑ στις 26-09-2000 
το οποίο εί χε ημε ρο μη νί α κα τα σκευ ής 01-01-19669.

...KAI H ΕΝΟ ΧΛΗ ΤΙ ΚΗ ΜΕΙ Ο ΨΗ ΦΙ Α10

Ο Γ. Βαρ τζά κης μέ λος του Δ.Σ. της ΠΕ ΜΕΝ (μη χα νι κοί) και 
μέ λος του Ά Α.Σ.Ν.Α. μει ο ψή φι σε στο Συμ βού λι ο της 17ης Ιου λί ου 
2003 και αφού κα τα λο γί ζει ευ θύ νες και σε φυ σι κά πρό σω πα και 
ρό λους του πλη ρώ μα τος κα θώς και στην Πο λε μι κή Αε ρο πο ρί α για 
"αδυ να μί α κι νη το ποί η σης των ελι κο πτέ ρων πα ντός και ρού" κι αφού 
επα νει λημ μέ να στέ κε ται στις ανα φο ρές και κα ταγ γε λί ες του ΑΒ 
μη χα νι κού Α. Σο ρό κα-Πλά κα για το μη χα νι κό-ηλε κτρο λο γι κό σύ στη-
μα του πλοί ου και για την ετοι μό τη τα του πλη ρώ μα τος κα τα λή γει 
στους υπεύ θυ νους της εται ρί ας ΜΙ ΝΟ ΑΝ: "Οι νό μι μοι εκ πρό σω ποι 
της πλοι ο κτή τρι ας εται ρί ας Κων/νος Κλη ρο νό μος και Νι κό λα ος 
Βι κά τος, οι οποί οι αν και γνώ ρι ζαν ότι βα σι κά στοι χεί α του εξο-
πλι σμού του πλοί ου ήταν μει ω μέ νης ετοι μό τη τας, οι δε υπεύ θυ νοι 
αξι ω μα τι κοί του πλοί ου δεν τη ρού σαν βα σι κές υπο χρε ώ σεις τους 
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6. Κυ ρια κά τι κες εφη με ρί δες 01-10-2000.

7. Εφη με ρί δα ΚΟ ΝΤΡΑ, Σάβ βα το 7 Οκτώ βρη 2000, αρ. Φύλ λου 175.

8. Η από φα ση του EUROSOLAS 94 και η οποία υπο γρά φη κε κά τω από την 
κα τα κραυ γή για το ναυ ά γι ο του "Εσθο νί α", εί χε προ τα θεί από το 1990 και 
εί χε συ μπε ρι λη φθεί στον κα νο νι σμό EUROSOLAS 90. Η αντί δρα ση όμως 
των εφο πλη στών δι ε θνώς προ κει μέ νου να μην υπο χρε ω θούν σε δα πά νες 
με τα σκευ ής των πλοί ων ήταν τέ τοια που έκα ναν να μην τη ρη θούν οι ει ση-
γή σεις των υπεύ θυ νων ναυ πη γών. Έτσι εξαι ρέ θη κε και το πλοίο "Εσθο νία" 
παίρ νο ντας στον υγρό του τά φο 852 αν θρώ πους. Δεν έχει άδι κο το σχό-
λι ο της εφη με ρί δας ΚΟ ΝΤΡΑ που λέ ει πως το ΣΑ ΜΙ ΝΑ για την Ελ λά δα ήταν 
ότι και το ΕΣΘΟ ΝΙΑ για τη Βαλ τι κή. "Έστει λαν κό σμο στο βυ θό, μό νο και 
μό νο επει δή αυ τό απαι τού σαν οι εφο πλη στές και τα κέρ δη τους" ΚΟ ΝΤΡΑ 
7 Οκτώ βρη 2000.

  9. Πρα κτι κό Ά Α.Σ.Ν.Α. 67/2003.

10. Ύστε ρα από απει λές της προ έ δρου  του Ά Α.Σ.Ν.Α Αλί κης Αντω να κού-
δη και του ει ση γη τή Ν. Θε ω δο ρό που λου προς τον Γ. Βαρ τζά κη ότι αν 
κα τα θέ σει το υπό μνη μα (8 Μάη 2003 προς το Α.Σ.Ν.Α.) θα υπο βάλ λουν 
μη νύ σεις σε βά ρος του η ΠΕ ΜΕΝ κα τέ θε σε στον ει σαγ γε λέ α του Αρεί ου 
Πά γου κι από κει στον Ει σαγ γε λέ α του Εφε τών Πει ραι ά Ε. Φλω ρά το 
έγ γρα φο για τις απει λές και τις τρο μο κρα τι κές με θο δεύ σεις προ κει μέ νου 
να μην ακου στούν οι ευ θύ νες της πλοι ο κτή τρι ας εται ρί ας. Εφη με ρί δα ΝΑΥ-
ΤΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΗ, Μά ης 2003, Αριθμ. Φύλ λου 464.

11. Από τις εφη με ρί δες ΚΟ ΝΤΡΑ, α. φ. 185, 16 Δε κέμ βρη 2000 και ΝΑΥ-
ΤΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΗ Α. Φ. 465, Ιού νι ος 2003.

12. Από την εφη με ρί δα ΝΑΥ ΤΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΗ α. φ. 465, Ιού νι ος 2003.



για την ασφα λή δι α κί νη σή του και ότι συ νέ πει α της επι κρα τού σης 
στο πλοίο κα τα στά σε ως ήταν το εν δε χό με νο σε πε ρί πτω ση έκτα-
κτης ανά γκης να προ κύ ψει κίν δυ νος και για τη ζωή των επι βα τών, 
αυ τοί, εν δι α φε ρό με νοι μό νο για το κέρ δος που τους επέ φε ρε η 
εκ με τάλ λευ ση του πλοί ου, το οποίο με τά ένα έτος θα απο σύ ρο-
νταν από την Ελ λη νι κή Ακτο πλο ΐ α, αδι α φό ρη σαν, απο δε χό με νοι το 
εν δε χό με νο δι α κιν δύ νευ σης των επι βα τών. Ει δι κό τε ρα οι ανω τέ-
ρω, οι οποί οι όφει λαν να προ βαί νουν στον έλεγ χο της αξι ο πλο ϊ ας 
του πλοί ου (43 παρ. 1 του Ν.Δ. 187/1973, 17 παρ. Ν. 4473/1965), 
ενώ εγνώ ρι ζαν από σχε τι κές πα ρα τη ρή σεις (ΕΕΠ/ΕΝΕΣΠΕ) για τις 
ελ λεί ψεις στα ατο μι κά σω σί βι α και από τις κα ταγ γε λί ες του Ανα-
στα σί ου Σο ρό κα-Πλά κα για την κα τά στα ση των μη χα νι κών-ηλε-
κτρο λο γι κών εγκα τα στά σε ων, των συ στη μά των κα θέλ κυ σης των 
λέμ βων και για την έλ λει ψη ετοι μό τη τας του πλη ρώ μα τος, δεν 
με ρί μνη σαν για την άμε ση απο μά κρυν ση των ακα τάλ λη λων σω σι-
βί ων, την απο κα τά στα ση του εξο πλι σμού σή μαν σης και λει τουρ γί-
ας των σω στι κών μέ σων (όχι μό νο με την αγο ρά αλ λά και την 
το πο θέ τη ση των ελ λει πό ντων ή ακα τάλ λη λων στοι χεί ων) και των 
βλα βών των ως άνω εγκα τα στά σε ων, ού τε και για την εφαρ μο γή 
προ γραμ μά των εκ παί δευ σης του προ σω πι κού. Επίσης δεν με ρί-
μνη σαν για την ενη μέ ρω ση των επι βα τών  για θέ μα τα ασφα λεί ας 
με προ βο λή σχε τι κής ται νί ας ή με την επί δει ξη της χρή σης των 
σω σι βί ων και την ανα φο ρά των χώ ρων συ γκέ ντρω σης, ού τε εφο-

δί α σαν το πλοίο και τα γρα φεί α της εται ρί ας με ηλε κτρο νι κό 

σύ στη μα κα τα γρα φής των ατό μων που τα ξι δεύ ουν με το πλοίο 

(Π.Δ. 23/8-2-1999, Ν.Δ. 187/1973) με απο τέ λε σμα με τά το συμ βάν 

να εί ναι άγνω στος ο αριθ μός των επι βαι νό ντων και έτσι να πα ρα-

μεί νουν αρ κε τοί ναυ α γοί αβο ή θη τοι στη θά λασ σα για πολ λές 

ώρες. Ωσαύ τως δεν με ρί μνη σαν για την εφαρ μο γή των δι α τά ξε ων 

που απα γο ρεύ ουν τη χρή ση θα λά μων εν δι αί τη σης κά τω από το 

κα τά στρω μα οχη μά των και τη δι α τή ρη ση υδα το στε γών θυ ρών κλει-

στών κα τά τον πλου. Ση μει ώ νε ται ότι οι ανω τέ ρω προ φα νώς γνώ-

ρι ζαν από τους υπαλ λή λους τους, που πα ρέ στη σαν κα τά τη γε νο-

μέ νη επι θε ώ ρη ση του πλοί ου από τους Βα σί λει ο Θε ο λό γο και 

Πα να γιώ τη Τζόρ βα της Επι θε ώ ρη σης Εμπο ρι κών Πλοί ων του ΥΕΝ, 

ότι ο κατ’ αυ τήν έλεγ χος των σω σι βί ων δεν ήταν ου σι α στι κός 

όπως εκ των πραγ μά των απε δεί χθη και ότι οι ανω τέ ρω ψευ δώς 

βε βαί ω σαν στην από 12-8-2000 έκ θε σή τους, ο μεν πρώ τος ότι 

απο κα τα στά θη κε η Νο 10 ΕΝΕ ΣΠΕ πα ρα τή ρη ση που αφο ρού σε τον 

εφο δι α σμό των σω σι βί ων με φώ τα, ο δε δεύ τε ρος ότι αυ τά 

(σω σί βι α) ήταν εφο δι α σμέ να με σφυ ρί χτρα και κα τάλ λη λα για 

χρή ση, με απο τέ λε σμα να επι τρα πεί ο από πλους πλοί ου ανα ξι ό-

πλο ου".

12 Σχεδία στ’ ανοιχτά της Αίγινας 



ΠΑ ΡΕΝΘΕ ΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗ Ο ΓΝΩ ΜΟ ΝΑ  
ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙ ΘΕ Ω ΡΗ ΣΕΙΣ ΠΛΟΙ ΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΕ ΕΠ

Ο Ελ λη νι κός Νη ο γνώ μο νας και ο Κλά δος Ελέγ χου Εμπο ρι κών 
Πλοί ων εί ναι στην ου σί α τα δυο θε σμι κά όρ γα να τα οποία εκ δί-
δουν δελ τί α κλά σης των πλοί ων και κα ταλ λη λό τη τας για τον πλου. 
Ο Νη ο γνώ μο νας εί ναι μια Ανώ νυ μη Εται ρί α με βα σι κούς με τό χους 
τους εφο πλη στές και ασχο λεί ται με όλα τα πλοία τα οποία εί ναι 
εγ γε γραμ μέ να σ' αυ τόν (πο ντο πό ρα και επι βα τη γά) ενώ ο ΚΕ ΕΠ 
θε σμός ελεγ χό με νος από το υπουρ γεί ο Ε.Ν. ασκεί έλεγ χο μό νο 
στα ακτο πλο ϊ κά πλοία. Ο Ελ λη νι κός Νη ο γνώ μο νας θε ω ρεί ται στην 
πιά τσα από τους πλέ ον "ελα στι κούς" εφό σον δί νει πι στο ποι η τι κά 
κα ταλ λη λό τη τας πλεύ σης με πο λύ με γά λη ευ κο λί α. Η πε ρί πτω ση 
του πλοί ου ΑΪ ΡΟΝ ΑΝΤΩ ΝΗΣ εί ναι από τις πλέ ον κραυ γα λέ ες. Το 
ΑΪ ΡΟΝ ΑΝΤΩ ΝΗΣ βυ θί στη κε αύ ταν δρο στον Ατ λα ντι κό ωκε α νό με 
24 ναυ τερ γά τες το Σε πτέμ βρη του 94 όταν εί χε δελ τί α κα ταλ λη-
λό τη τας από τον Ελ λη νι κό Νη ο γνώ μο να. Οι αδελ φοί Ηλι ό που λοι 
κά το χοι του πλοί ου απέ συ ραν το πλοίο από τον Γαλ λι κό Νη ο γνώ-
μο να οι οποί οι "έστελ ναν" το πλοίο για το δι α λυ τή ρι ο (πα λιο σί δε-
ρα) και το "έγρα ψαν" στον Ελ λη νι κό. "Το σα πιο κά ρα βο κό πη κε στη 
μέ ση από ρήγ μα σε σχε τι κά ήπιες συν θή κες κα τα με σίς του Ατ λα-
ντι κού". Στο Ά Τρι με λές πλημ με λει ο δι κεί ο Πει ραι ά ο Γιάν νης Τσι-
μπό γλου στέ λε χος της ΠΕ ΜΕΝ κα τέ θε σε έγ γρα φο με ημε ρο μη νί α 
18 Μα ΐ ου 1994 που υπο γρά φε ται από το δι ευ θυ ντή του Γαλ λι κού 
Νη ο γνώ μο να Πε νό που επι βε βαί ω νε τα πα ρα πά νω για την κα κή 
κα τά στα ση του πλοί ου11.

Αν και η ύπαρ ξη δυο δι α φο ρε τι κών μη χα νι σμών πι στο ποί η σης 
κα ταλ λη λό τη τας των πλοί ων δί νει την αί σθη ση της αξι ο πι στί ας και 
της εγ γύ η σης για την ασφά λει α του επι βα τι κού κοι νού και του 
πλη ρώ μα τος, εν τού τοις υπάρ χουν στοι χεί α που απο κα λύ πτουν ότι 
οι δυο μη χα νι σμοί λει τουρ γούν ως "συ γκοι νω νού ντα δο χεί α". 
Τό σο τα στοι χεί α που επι βα ρύ νουν και τους δυο για την υπό θε ση 
όλων των ναυ α γί ων όπως και αυ τό του ΑΓΙΟΣ ΠΑ ΝΤΕ ΛΕ Η ΜΟ ΝΑΣ 
που βυ θί στη κε με 7με λές πλή ρω μα στ' ανοι χτά της Σαρ δη νί ας στις 
17 Γε νά ρη 199812 όσο και από το γε γο νός ότι αλ λη λο τρο φο δο-
τού νται σε επί πε δο στε λέ χω σης. Αξι ω μα τι κοί του ΥΕΝ μό λις 
συ ντα ξι ο δο τη θούν προ σλαμ βά νο νται στον Ελ λη νι κό Νη ο γνώ μο να 
όπως -εν δει κτι κά- με την πε ρί πτω ση του Νί κου Γιο με λά κη "ο οποί-
ος πριν από ένα μή να ήταν Κλα δάρ χης στον Κλά δο Επι θε ώ ρη σης 
Εμπο ρι κών Πλοί ων (ΚΕ ΕΠ), τώ ρα εί ναι δι ευ θυ ντής στον Ελ λη νι κό 
Νη ο γνώ μο να! Κι όχι μό νο αυ τό. Ο Γιο με λά κης προ σλή φθη κε στο 

Νη ο γνώ μο να για να αντι κα τα στή σει το Σε ρα φείμ Μπουρ λιά σκο ο 
οποί ος επί σης πριν προ σλη φθεί στο Νη ο γνώ μο να ήταν Κλα δάρ χης 
στον ΚΕ ΕΠ.Για την ιστο ρί α, να ανα φέ ρου με ότι ο Ν. Γιο με λά κης 
ως Κλα δάρ χης του ΚΕ ΕΠ ήταν αυ τός που πρό σφε ρε επί της ου σί-
ας πλή ρη κά λυ ψη στον Ελ λη νι κό Νη ο γνώ μο να για το ναυ ά γι ο του 
φορ τη γού πλοί ου ΑΪ ΡΟΝ ΑΝΤΩ ΝΗΣ...αν και ήταν αυ τός ο αρ μό δι ος 
από την πλευ ρά του ΥΕΝ για τη συλ λο γή στοι χεί ων στη δι άρ κει α 
των ανα κρί σε ων εί πε: ''δεν έχω τα απα ραί τη τα στοι χεί α για να 
αποφανθώ''13. Οι ίδιοι οι εφο πλη στές ελέγ χουν και επι θε ω ρούν 
τον εαυ τό τους!

ΣΥ ΜΠΕ ΡΑ ΣΜΑ ΤΙ ΚΑ

και σύμ φω να με τις θέ σεις των σω μα τεί ων ΠΕ ΜΕΝ και ΣΤΕ-
ΦΕΝ ΣΩΝ σε συ νέ ντευ ξη Τύ που στις 29 Ιου λί ου 2003 στον Πει ραι ά 
με τά το πό ρι σμα του Ά Α.Σ.Ν.Α. 67/20003, 17-07-2003, στο πλοίο 
δι α πι στώ θη καν τα εξής προ βλή μα τα, που το κα θι στού σαν ανα ξι ό-
πλο ο:

– Στις Κ/μηχανές και στο σύ στη μα πρό ω σης

–  Στο γε γο νός της απο κόλ λη σης ενός φτε ρού της δε ξιάς προ πέ-
λας που δεν ανα φέ ρε ται στο πό ρι σμα ού τε σαν εύ ρη μα

–  Στις 4 κύ ρι ες ηλε κτρο μη χα νές του πλοί ου (σελ. 49 του πο ρί σμα-
τος Ά Α.Σ.Ν.Α. 67/2003)

– Στα αντι δια ντοι χι στι κά πτε ρύ γι α (stabilizer fin)

– Στην ηλε κτρο μη χα νή ανά γκης

– Στις υδα το στε γείς πόρ τες

–  Στις σω σί βι ες λέμ βους, στις πνευ στές σχε δί ες και τα ατο μι κά 
σω σί βι α

– Στα συ στή μα τα σή μαν σης κιν δύ νων και ανα κοι νώ σε ων

–  Ο κώ δι κας ασφα λούς δι α χεί ρι σης του πλοί ου δεν εφαρ μο ζό ταν 
με ευ θύ νη της εται ρί ας και την κά λυ ψη του ΚΕ ΕΠ του ΥΕΝ (σελ. 
71 του πο ρί σμα τος Ά Α.Σ.Ν.Α. 67/2003)

–  Η ισχύς του Πι στο ποι η τι κού Ασφα λεί ας (Νο 333/20-07-00) που 
εί χε εκ δο θεί από τον ΚΕ ΕΠ του ΥΕΝ εί χε λή ξει στις 17-08-
2000

13Ακτοπλοΐα

13. Από την εφη με ρί δα ΝΑΥ ΤΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΗ α. φ. 465, Ιού νι ος 2003.

14. Από την εφη με ρί δα ΝΑΥ ΤΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΗ, Ιού νι ος 2003, Αριθ. Φ. 465

15. Από την εφη με ρί δα ΚΟ ΝΤΡΑ, 7 Οκτώ βρη 2000

16. "ναυ τερ γά τες  δι α δή λω ναν έξω από το ''ΝΗΣΟΣ ΛΗΜΝΟΣ'' για την 



–  Πα ρα βί α ση του πι στο ποι η τι κού ασφα λεί ας ως προς τη δι ά θε ση 
χώ ρων εν δι αί τη σης του πλη ρώ μα τος κά τω από το κα τά στρω μα 
των οχη μά των

ΤΑ ΣΥ ΜΠΕ ΡΑ ΣΜΑ ΤΑ

"Εί ναι όλα κομ μέ να και ραμ μέ να στα μέ τρα τους" λέ ει μια λα ϊ-
κή ρή ση και δεν έχει άδι κο. Ο ίδιος ο αντι ει σαγ γε λέ ας Εφε τών 
Δη μή τρης Πα τα τού κας κα τέ θε σε πρό τα ση προς το Συμ βού λι ο Εφε-
τών Αι γαί ου και ζη τά να πα ρα πεμ φθούν στο Μει κτό Ορ κω τό 
Κα κουρ γι ο δι κεί ο ο πρό ε δρος της πλοι ο κτή τρι ας εται ρί ας MFD Κ. 
Κλη ρο νό μος και ο Ν. Βι κά τος μέ λος της Δι οί κη σης όπως και οι 
επι θε ω ρη τές του Κλά δου Επι θε ώ ρη σης Εμπο ρι κών Πλοί ων Π. 
Τσαρ βάς και Β. Θε ο λό γος, μα ζί με 5 μέ λη του πλη ρώ μα τος. Το 
σκε πτι κό που εκ θέ τει εί ναι το εξής: "Τα πλοία αυ τά, ανά με σα στα 
οποία βρι σκό ταν και το "ΕΞ ΠΡΕΣ ΣΑ ΜΙ ΝΑ" εί χαν αγο ρα στεί σε 
εξευ τε λι στι κές τι μές και ενώ η ζωή τους εί χε τε λει ώ σει, οι κα τη-
γο ρού με νοι τα εί χαν θέ σει σε κα θη με ρι νούς πλό ες... απο κλει στι-
κό κί νη τρό τους ήταν το άνο μο κέρ δος. Οι ανυ πό στα τοι αυ τοί 
εφο πλη στές εί χαν επι βάλ λει και στους ναυ τι κούς, που υπη ρε τού-
σαν στα πλοία τους, μια κα τά στα ση αβε βαι ό τη τας και ανα σφά λει-
ας... υπήρ χε μο νί μως και στα θε ρά η αυ ξη μέ νη πι θα νό τη τα του 
κιν δύ νου βύ θι σης των πλοί ων και του θα νά του των επι βα τών 
τους... Η κα τά στα ση του σκά φους ήταν κα κή, ο μη χα νο λο γι κός 
εξο πλι σμός δεν ήταν ο απαι τού με νος, δεν δι έ θε τε σε επαρ κή 
αριθ μό σω στι κά μέ σα, από τα οποία ήταν κα κής ποι ό τη τας..."14. Η 
ως ένα βαθ μό προ σέγ γι ση της πραγ μα τι κό τη τας ει σή γη ση του 
αντι ει σαγ γε λέ α -όπως και η έφε ση που άσκη σε ο ει σαγ γε λέ ας 
Κρου σταλ λά κης κα τά της από φα σης που απάλ λασ σε τους υπεύ-
θυ νους της πλοι ο κτή τρι ας εται ρί ας και έστελ νε για πλημ μέ λη μα 
μέ λη του πλη ρώ μα τος- δεν αναι ρεί προ ει λημ μέ νες απο φά σεις που 
έχουν παρ θεί για την απαλ λα γή της εται ρί ας και βέ βαι α δεν μπο-
ρεί να ρί ξει κα νέ να φως στα πραγ μα τι κά αί τι α εν γέ νει των 
''ατυχημάτων'' που συμ βαί νουν σε ερ γο στά σι α, σε πλοία, στους 
δρό μους, ή οπου δή πο τε με αφορ μή φυ σι κές αι τί ες (πλημ μύ ρες, 
θα λασ σο τα ρα χή, σει σμοί, αρ ρώ στι ες κλπ). Η τά ση για με γι στο ποί-
η ση της εξου σί ας και του κέρ δους ως ένα επα κό λου θο της ύπαρ-
ξής τους μέ σα στις κοι νω νί ες μας υπερ βαί νουν τις αξί ες όλων 
των επα να στά σε ων και των κι νη μά των που επαγ γέλ θη καν τη ρι ζι-
κή ή όχι αλ λα γή της κοι νω νί ας με όλα τα συμ φρα ζό με να για 
ανα κα τα νο μή του πλού του και της εξου σί ας. Γι αυ τό ακό μα και αν 

τε λι κά πα ρα πεμ φθούν σε δί κη οι εκ πρό σω ποι της εται ρί ας και του 
ΚΕ ΕΠ, ακό μα κι αν κα τα δι κα στούν θα μεί νει ανέ πα φο το ίδιο το 
σύ στη μα εκ με τάλ λευ σης τό σο στην ακτο πλοί α όσο και σε κά θε 
μορ φής οι κο νο μι κή δρα στη ρι ό τη τα. Εί ναι άρα γε τυ χαί ο που το ίδιο 
το χα ρα κί ρι του Π. Σφη νιά εξά γνι σε και απε νο χο ποί η σε όλη την 
εγκλη μα τι κή δρα στη ρι ό τη τα της πλοι ο κτή τρι ας εται ρί ας; Ακό μα κι 
αν κα τα δι κα στούν τα συ γκε κρι μέ να στε λέ χη του ΚΕ ΕΠ για τα πλα-
στά πι στο ποι η τι κά κα ταλ λη λό τη τας που εκ δί δουν, ένα αγα θό όπως 
η με τα κί νη ση και το τα ξί δι θα στα μα τή σει να ελέγ χε ται από συμ-
φέ ρο ντα λί γων και με σκο πό το κέρ δος; Εί ναι τυ χαί ο άρα γε ότι 
λί γες μό νο μέ ρες με τά το πλοίο ΙΑ ΛΥ ΣΟΣ της ΑΝΕΚ πα ρα λί γο να 
φύ γει με μια μη χα νή χα λα σμέ νη για τη Ρό δο αν δεν υπήρ χε 
κα ταγ γε λί α από το πλή ρω μα (ανώ νυ μη) και έφο δος της Επι θε ώ-
ρη σης του ΥΕΝ κι αν δεν ήταν η ατμό σφαι ρα φορ τι σμέ νη από το 
ναυ ά γι ο του ΣΑ ΜΙ ΝΑ15; Εί ναι άρα γε τυ χαί ο ότι το "ΕΞ ΠΡΕΣ ΑΡ ΤΕ-
ΜΙΣ" της ίδιας εται ρί ας έπα θε μπλακ άουτ (ευ τυ χώς για τους 1080 
επι βά τες) μέ σα στο λι μά νι της Νά ξου ένα 48ωρο με τά το ναυ ά-
γι ο; 

Το ζή τη μα μέ σω της πα ρα πο μπής στους θε σμούς της Δι και ο-
σύ νης, αυ τούς τους θε σμούς οι οποί οι στην επι βε βαι ώ νουν το 
σύ στη μα κυ ρι αρ χί ας και εκ με τάλ λευ σης που απο τε λεί πη γή και 
αι τί α όλων αυ τών των ''ατυχημάτων'' με τα τρέ πει το όλο πρό βλη μα 
από κοι νω νι κό-πο λι τι κό σε τε χνι κό. Δεν ανα δει κνύ ε ται  ο τρό πος 
κοι νω νι κής ορ γά νω σης και οι θε σμοί που τον χα ρα κτη ρί ζουν ως 
υπεύ θυ νοι για όλα αυ τά τα εγκλή μα τα αλ λά μό νο κά ποια φυ σι κά 
πρό σω πα και η πα ρα βί α ση κά ποιων τε χνι κών ελέγ χου από τη 
με ριά της εξου σί ας. Το ίδιο το κοι νω νι κό σύ στη μα το οποίο στη-
ρί ζε ται στη νο μι μο ποί η ση της αδι κί ας μέ σω της τι μω ρί ας κά ποιων 
φυ σι κών προ σώ πων (ακό μα και της πλοι ο κτή τρι ας εται ρί ας εν 
τοι αύ τη πε ρι πτώ σει-πράγ μα αδύ να τον στη δε δο μέ νη συ γκυ ρί α) 
εξυ γι αί νε ται, συ νε χί ζο ντας την εκ με ταλ λευ τι κή του δρα στη ρι ό τη τα 
κα τευ νά ζο ντας την τυ χού σα δυ σα ρέ σκεια που προ κα λούν κά ποιες 
από τις συ νέ πει ές του που έχουν άμε σο αντί κτυ πο.

Προ σεγ γί ζο ντας το ζή τη μα της δι και ο σύ νης για το ναυ ά γι ο του 
ΣΑ ΜΙ ΝΑ και εντο πί ζο ντας το πλή θος πα ρα νο μι ών που έγι ναν από 
τη με ριά της εται ρί ας και του ΥΕΝ, τεκ μη ρι ώ νει κα νείς αβί α στα το 
συ μπέ ρα σμα πως οι κα νο νι σμοί, οι νό μοι, τα δι α τάγ μα τα τα οποία 

14 Σχεδία στ’ ανοιχτά της Αίγινας 

εφαρ μο γή του νό μου που προ έ βλε πε σύν θε ση 56 μέ λη πλή ρω μα για το 

συ γκε κρι μέ νο πλοίο και τα ξί δευ ε με 33 μέ λη πλή ρω μα..." από την το πι κή 



στο ελά χι στο ρη το ρι κά προ στα τεύ ουν την αν θρώ πι νη ζωή των 
επι βα τών και του πλη ρώ μα τος δεν εί ναι πα ρά χαρ το πό λε μος που 
με τα τρέ πε ται σε χαρ το πολ τό. Όχι δι ό τι δεν θα πα ρα μεί νει η προ-
στα σί α της αν θρώ πι νης ζω ής ως προ με τω πί δα ενός συ στή μα τος 
κυ ρι αρ χί ας που δι αρ κώς την κα τα πα τά αλ λά όσο δεν θα υπάρ χουν 
εκεί νες οι αντι στά σεις από την κοι νω νί α που θα επα να το πο θε τούν 
όχι απλά την τι μω ρί α κά ποιων φυ σι κών υπευ θύ νων αλ λά την ανα-
κα τα νο μή του πλού του και της εξου σί ας συ νο λι κά οι αν θρώ πι νες 
ζω ές των αν θρώ πων του μό χθου θα γί νο νται ένα άθυρ μα, ένα 
αντι κεί με νο μέ σω του οποί ου θα επι τυγ χά νε ται η ισχυ ρο ποί η ση 
της ηγε μο νί ας και του πλου τι σμού. 

ΣΧΕ ΤΙ ΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙ ΚΑΙ ΡΟ ΤΗ ΤΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΟ
ΠΛΟ Ϊ Α

Τα τε λευ ταί α νέα στο ζή τη μα της ακτο πλο ΐ ας αφο ρούν -μα ζί 
με το κε φα λαι ώ δες ζή τη μα των απο φά σε ων της Συ νό δου Κο ρυ-
φής της Ε.Ε. και για την απε λευ θέ ρω ση της ακτο πλο ΐ ας- τις αυ ξή-

σεις 4% στο ναύ λο, τη γεν ναί α χρη μα το δό τη ση για την από συρ ση 
πα λαι ών πλοί ων, τις ελ λι πείς συν θέ σεις των πλη ρω μά των(16), τις 
εξα ντλη τι κές υπε ρω ρί ες των υπό εκβι α σμό (λό γω ανερ γί ας που 
μα στί ζει τον κλά δο) ναυ τών, τους πλημ με λείς ελέγ χους από την 
πλευ ρά των επί ση μων ορ γά νων επι θε ώ ρη σης (ΚΕ ΕΠ, Νη ο γνώ μο-
νας)17, τον "εκ συγ χρο νι σμό" των πλοί ων εν όψει άρ σης του κα πο-
τάζ, τα ναυ τι κά ατυ χή μα τα18, τις κα θυ στε ρή σεις των πλοί ων19 και 
σα φώς τις μι κρές κι νη το ποι ή σεις που πραγ μα το ποι ή θη καν στη Χίο 
και στη Μυ τι λή νη ενά ντι α στη Ναυ τι λι α κή Εται ρί α Λέ σβου (Κε ντέ-
ρης, Αί ο λος, Θε ό φι λος, και άλ λα "λα ϊ κής βά σης" πλοία) και οι 
οποί ες λό γω του το πι κού τους χα ρα κτή ρα δεν βρή καν την πρέ-
που σα αντα πό κρι ση. Τα πα ρα πά νω συν θέ τουν ένα κλί μα αρ νη τι κό 
τό σο για τις το πι κές κοι νω νί ες όπως εί ναι η Αί γι να, η Μυ τι λή νη ή 
η Ζά κυν θος, όσο και συ νο λι κά για την επι κρά τει α ή την οι κου μέ νη 
που βα δί ζουν στους ρυθ μούς της οι κο νο μί ας της αγο ράς και των 
αξι ών της. "Ανα πτύ ξου ή πέ θα νε" εί ναι ο βα σι κός νό μος της αγο-
ράς πέ ρα από τις κα τά τό πους και κα τά και ρούς απο κλί σεις λό γω 
τα ξι κών, κοι νω νι κών ή ακό μα και εθνι κών αντι πα ρα θέ σε ων που 
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εφη με ρί δα ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ που εκ δί δε ται στη Μυ τι λή νη, αρ. φύλ λου 553, 23 
Ιού λη 2003.

17. ΚΥ ΡΙ Α ΚΑ ΤΙ ΚΗ ΕΛΕΥ ΘΕ ΡΟ ΤΥ ΠΙΑ 27 Ιου λί ου 2003 με τίτ λο "Επι θε ω ρή-
σεις πλοί ων με το αζη μί ω το".

18. Στις 29 Μάη το Κα τα μα ράν JET 1 συμ φε ρό ντων αδελ φών Ηλι ό που λου 
(πε ρί πτω ση πλοί ου "Άι ρον Αντώ νης" -Σε πτέμ βρης 94- που βυ θί στη κε αύ ταν-
δρο με 24 ναυ τερ γά τες στον Ατ λα ντι κό παίρ νο ντας πι στο ποι η τι κό κα ταλ-
λη λό τη τας από τον Ελ λη νι κό Νη ο γνώ μο να, όταν τα έγ γρα φα του Γαλ λι κού 
Νη ο γνώ μο να μι λού σαν για φθο ρές λα μα ρι νών έως και 50% και πή γαι νε 
για δι α λυ τή ρι ο πλοί ων) πα ρά τις και ρι κές συν θή κες πή ρε άδεια από πλου 
από Σα ντο ρί νη για Κρή τη. Στα 25 μί λια έξω από τη Σα ντο ρί νη άνοι ξε το 
πρω ραί ο μέ ρος, μπή καν νε ρά και το σκά φος έμει νε χω ρίς μη χα νές με 
φουρ τού να στα όρια της απα γό ρευ σης του από πλου με 163 επι βά τες. Από 
τη ΝΑΥ ΤΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΗ, Ιού νι ος 2003, αρ. φύλ λου 465.

"Ποιος φταί ει που το ΝΗ ΣΟΣ ΛΗ ΜΝΟΣ τα ξί δε ψε τε λι κά την Πα ρα σκευ ή 
11/7 από Λαύ ρι ο με πρό βλη μα στις ηλε κτρο λο γι κές του εγκα τα στά σεις 
(τρε μό σβη ναν τα φώ τα κα τά τη δι άρ κει α του τα ξι δι ού)...

Ποιος φταί ει που το ΣΑ ΟΣ ΙΙ στις αρ χές του Γε νά ρη τα ξί δε ψε από την 
κα βά λα με 9 μπο φόρ...(Ανα γκά στη κε να γυ ρί σει πί σω στην Κα βά λα...).

Ποιος φταί ει που το ΣΑ ΟΣ ΙΙ έχει υπο στεί βλά βες εν πλω..." Από την το πι κή 
εφη με ρί δα ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ στα Μυ τι λή νη, αρ. Φύλ λου 553, 23 Ιού λη 2003. 
Η απά ντη ση για το ΣΑ ΟΣ έρ χε ται από το δη μο σί ευ μα στην ΕΛΕΥ ΘΕ ΡΟ ΤΥ-
ΠΙΑ, Σάβ βα το 16 Αυ γού στου "Πο λύ ω ρη ω ρη τα λαι πω ρί α πε ρί με νε τους 362 
επι βά τες του επι βα τη γού-οχη μα τα γω γού πλοί ου ΣΑ ΟΣ, νη ο λο γί ου Πει ραι ά 
10599, όταν ύστε ρα από τη λε φω νι κή κα ταγ γε λί α για την ύπαρ ξη ρήγ μα τος, 

ανε κα λύ φθη μό λις το πλοίο "έδε σε" στο λι μά νι της κα βά λας ότι υπήρ χε 

με ταλ λι κό επί θε μα στον εξω τε ρι κό πυθ μέ να του...". Μ' ένα απλό μπά λω μα 

κα τά φε ραν δη λα δή να "κλεί σουν" το ρήγ μα...

19. Οι μη χα νι κές βλά βες που επι κα λού νται ακό μα και "υπερ σύγ χρο να" 

πλοία όπως το ΚΕ ΝΤΕ ΡΗΣ της ΝΕΛ συμ βαί νουν και εί ναι λο γι κό να συμ-

βούν εφό σον στα πλαί σι α του αντα γω νι σμού για το φι λέ το των γραμ μών 

του Αι γαί ου ή οπου δή πο τε αλ λού, οι πλοι ο κτή τρι ες εται ρί ες προ σπα θούν 

να πα ρου σι ά σουν στο επι βα τι κό κοι νό και ιδι αί τε ρα το κα λο καί ρι τα προ-

σό ντα της τα χύ τη τας των πλοί ων τους. Έτσι εξα να γκά ζουν το πλή ρω μα το 

οποίο ερ γά ζε ται από 14-16 και σε πε ρι πτώ σεις ως και 18 ώρες, σύμ φω να 

με δη λώ σεις συν δι κα λι στών να δου λεύ ει τις μη χα νές στο φουλ. Εί τε από 

"αν θρώ πι νο" λά θος λό γω υπερ κό πω σης εί τε από το ''ζόρισμα'' των μη χα-

νών πα ρα τη ρού νται αυ τές οι δυ σλει τουρ γί ες. Οι 30 μέ χρι σή με ρα σο βα ρές 

κα τα γε γραμ μέ νες βλά βες στα πλοία της ακτο πλο ΐ ας από την αρ χή του 

2003 συμ βαί νουν και σύμ φω να με την ΠΕ ΜΕΝ δι ό τι η Επι θε ώ ρη ση του 

ΥΕΝ δεν πραγ μα το ποι εί τους προ βλε πό με νους ελέγ χους αλ λά και τα τα χύ-

πλο α "δεν εί ναι σε θέ ση να τα ξι δεύ ουν στις αντί ξο ες και ρι κές συν θή κες 

των ελ λη νι κών θα λασ σών". Μη χα νές και "σκα ριά" κα τα πο νού νται προ κει-

μέ νου να αντα πε ξέλ θουν στα δι πλά δρο μο λό γι α. Από την ΕΛΕΥ ΘΕ ΡΟ ΤΥ ΠΙΑ 

Πέ μπτη 21 Αυ γού στου 2003.
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κα νο νί ζουν τα όριά του. Ένας αγώ νας όχι για την επι βί ω ση αλ λά 
για τη με γι στο ποί η ση των κερ δών την πε ρί ο δο αυ τή ανά τω κό σμω 
δι α περ νά κά θε οι κο νο μι κή και κοι νω νι κή δρα στη ρι ό τη τα έχο ντας 
αντι μέ τω πες μει ο ψη φί ες όπως του λά χι στον αυ τό φαί νε ται στις 
δι ε θνείς δι α δη λώ σεις. 

Στην Ελ λά δα εκτός από τα δυο ναυ τερ γα τι κά σω μα τεί α (ΠΕ ΜΕΝ 
και ΣΤΕ ΦΕΝ ΣΩΝ) ο υπό λοι πος συν δι κα λι στι κός κό σμος μέ σω της 
δι οί κη σης της ΠΝΟ συ ναλ λάσ σε ται και συ νερ γά ζε ται με τους 

εφο πλη στές και τους κα τά και ρούς υπουρ γούς Ε.Ν. Πα ράλ λη λα 
ανα πτύσ σο νται και δι α λύ ο νται κοι νω νι κές αντι στά σεις στο κα θε-
στώς της ακτο πλο ΐ ας το πι κές όπως αυ τή στην Αί γι να, στη Μυ τι λή-
νη, στη Λή μνο, στην Κε φαλ λο νιά, στη Θά σο ή αλ λού. Κι νή σεις 
το πι κής ση μα σί ας και συ νή θως ελεγ χό με νες από το πι κούς φο ρείς 
που θέ τουν το το πι κό συμ φέ ρον ανε ξάρ τη τα από το ευ ρύ τε ρο 
πο λι τι κό και κοι νω νι κό πλαί σι ο με τρό πο που από τη μια να πα ρου-
σι ά ζο νται ως δι α με σο λα βη τές κι από την άλ λη να πε ρι ο ρί ζουν το 
ζή τη μα σε κά ποιες δι εκ δι κή σεις οι οποί ες δεν λύ νουν το πρό βλη-
μα. Επι τυγ χά νουν έτσι κι αλ λιώς μ' ένα σμπά ρο δυο τρυ γό νια: 
Εμ φα νί ζο νται ως οι σω τή ρες και στα μα τούν κά θε κι νη το ποί η ση 
ανα λαμ βά νο ντας ένα πο λι τι κό κό στος που δι αρ κώς με τα τί θε ται 
από πρό σω πο σε πρό σω πο χω ρίς αυ τό να φαί νε ται να έχει ένα 
τέ λος. Προ κα λούν ανα κα τα τά ξεις στο επί πε δο της το πι κής εξου-
σί ας χω ρίς επί της ου σί ας να μπο ρούν να επι τύ χουν ού τε καν 
τους στό χους (μεί ω ση ναύ λων, δρο μο λό γι α πε ρισ σό τε ρα) που 
θέ τουν εφό σον τους θέ τουν δι α χω ρι σμέ να από τις υπό λοι πες 
το πι κές κοι νω νί ες που αντι με τω πί ζουν τα ίδια προ βλή μα τα. Με 
αι τή μα τα που αφο ρούν μό νο το επι βα τι κό κοι νό, απο κό πτουν την 
ευ ρύ τε ρη πραγ μα τι κό τη τα που αφο ρά τα ωρά ρι α, τις ελ λι πείς συν-
θέ σεις των πλοί ων, τον πλημ με λή έλεγ χο των πλοί ων, τις εκ με-
ταλ λευ τι κές σχέ σεις που δι αρ κώς ανα πτύσ σο νται σε όλη την 
επι κρά τει α -κι όχι μό νο το πι κά- και συ στη μα τι κά απο κρύ πτο ντας 
τις κοι νω νι κές-οι κο νο μι κές και πο λι τι κές αι τί ες που γεν νούν τα 
μο νο πώ λι α των γραμ μών. Από την άλ λη συν δυ α στι κά εί τε προ τεί-
νο ντας τη σύ στα ση εται ρι ών λα ϊ κής βά σης απο κρύ πτο ντας ότι και 
τα μο νο πώ λι α κά πως έτσι ξε κί νη σαν, προ τεί νο ντας άλ λες εται ρί ες 
ως αντα γω νι στι κές επι με λώς απο κρύ βο ντας ότι κι αυ τές θα αφο-
μοι ω θούν ή θα γι γα ντω θούν με τα ίδια απο τε λέ σμα τα, εγκλω βί-
ζουν την υπάρ χου σα πο λι τι κή σε ένα αδι έ ξο δο. Με πυ ρο τε χνη μα-
τι κές κι νη το ποι ή σεις συ ντε χνι α κού χα ρα κτή ρα απο δυ να μώ νουν τα 
όποια επι χει ρή μα τα της κοι νω νί ας, στρέ φο ντας το κοι νω νι κό σώ μα 
στην συ ναί νε ση και στην υπο τα γή. Η δι ά νοι ξη και ανά πτυ ξη του 
χώ ρου και χρό νου για το ζή τη μα της ακτο πλο ΐ ας ίσως απο τε λεί 
και για την Αί γι να μια δι α φαι νό με νη δυ να τό τη τα να μπο ρέ σου με 
εν τέ λει να επι τύ χου με ένα κοι νω νι κό κα νά λι πλη ρο φό ρη σης και 
δρά σης για την ολο έ να και πε ρισ σό τε ρο βελ τί ω ση των συν θη κών 
ζω ής.             Σκίτσο του Μπιρκ



Η εκ παί δευ ση ανα δει κνύ ε ται σ' ένα ισχυ ρό ερ γα λεί ο τό σο 
της ίδιας της δι α δι κα σί ας ενο ποί η σης όσο και της επι λο γής για 
εμπο ρευ μα το ποί η ση του συ νό λου των κοι νω νι κών σχέ σε ων. Η 
πραγ μα το ποί η ση αυ τών των στό χων, προ ϋ πο θέ τει δο μι κή αλ λα γή 
των εκ παι δευ τι κών συ στη μά των στην προ ο πτι κή της σύ γκλι σης, 
όπως δι α κη ρύτ τουν πο λι τι κοί υπο στη ρι κτές και τε χνο κρά τες της 
ευ ρω πα ϊ κής ενο ποί η σης.

Από τα μέ σα της δε κα ε τί ας του '80, τό σο με την "Ενι αί α 
Ευ ρω πα ϊ κή Πρά ξη" όσο και με τη Σύ νο δο της Κο πεγ χά γης 
(24/5/88) εντεί νο νται οι προ σπά θει ες στο να δι α μορ φω θεί 
ολο κλη ρω μέ νη εκ παι δευ τι κή πο λι τι κή της Ένω σης με συ γκε κρι-
μέ νες αρ χές και κα τευ θύν σεις. 

Ως βα σι κά κλει διά της Ευ ρω πα ϊ κής Εκ παι δευ τι κής Πο λι τι κής, 
πρέ πει να ξε χω ρί σου με τις έν νοι ες "ευ ρω πα ϊ κή ταυ τό τη τα" και 
"σύν δε ση της εκ παί δευ σης με την Ενι αί α Αγο ρά".

Η υπο γρα φή της συν θή κης του Μά α στριχτ ανοί γει ένα και-
νού ρι ο κε φά λαι ο στην πα ρέμ βα ση της Ευ ρω πα ϊ κής Ένω σης στο 
χώ ρο της εκ παί δευ σης. Το εν δι α φέ ρον της Ένω σης επε κτεί νε-
ται τώ ρα στο σύ νο λο της εκ παί δευ σης κι όχι απλά στο χώ ρο της 
κα τάρ τι σης και της Επαγ γελ μα τι κής Εκ παί δευ σης. Το πε ρι ε χό με-
νο της δι δα σκα λί ας και η ορ γά νω ση του εκ παι δευ τι κού συ στή-
μα τος ανή κει στην αρ μο δι ό τη τα της εθνι κής πο λι τι κής. Ως βα σι-
κοί στό χοι ορί ζο νται: η ανά πτυ ξη της "Ευ ρω πα ϊ κής δι ά στα σης 
στην Εκ παί δευ ση" η εκ μά θη ση και η δι ά δο ση ξέ νων γλωσ σών 
των Κρα τών-με λών, η ανά πτυ ξη της κι νη τι κό τη τας με τα ξύ των 
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φοι τη τών και εκ παι δευ τι κών της Ένω σης, η συ νερ γα σί α με τα ξύ 
των εκ παι δευ τι κών ιδρυ μά των, η ανταλ λα γή πλη ρο φο ρι ών και η 
ανά πτυ ξη της εξ απο στά σε ων εκ παί δευ σης.

Μη χα νι σμός δι α μόρ φω σης της εκ παι δευ τι κής πο λι τι κής στην 
Ε.Ε. εί ναι η αρ χή της επι κου ρι κό τη τας. Οι εξου σί ες της Ένω σης 
ασκού νται ''επικουρικά'' προς αυ τές του εθνι κού κρά τους και 
μό νο στο βαθ μό που η δρά ση της Ε.Ε. θα εί ναι απο τε λε σμα τι κό-
τε ρη σε σχέ ση με τη δρά ση των κρα τών-με λών. Η εφαρ μο γή 
αυ τής της αρ χής στο χώ ρο της εκ παι δευ τι κής πο λι τι κής κα τορ-
θώ νει να δι α τη ρεί ισορ ρο πί ες ανά με σα στο εθνι κό κρά τος και 
τα υπε ρε θνι κά όρ γα να.

Τα άρ θρα 126 και 127 της συν θή κης του Μά α στριχτ ανα φέ-
ρο νται στην εκ παί δευ ση. Το άρ θρο 126 στη γε νι κή εκ παί δευ ση 
και θε σπί ζει στό χους που προ α να φέ ρα με πιο πά νω και το άρ θρο 
127 στην Επαγ γελ μα τι κή. Πρώ το και βα σι κό στό χο της Επαγ γελ-
μα τι κής εκ παί δευ σης σύμ φω να με αυ τό το άρ θρο, εί ναι η συ νε-
χής κα τάρ τι ση για επα νέ ντα ξη στην αγο ρά ερ γα σί ας. Πρό κει ται 
για μια βα σι κή απαί τη ση του κε φα λαί ου από την εκ παί δευ ση που 
στο χεύ ει στην ανα δι άρ θρω ση των ερ γα σι α κών σχέ σε ων.

Τα δυο άρ θρα πα ρου σι ά ζουν ση μα ντι κές δι α φο ρές ως προς 
το χα ρα κτή ρα της κοι νο τι κής πα ρέμ βα σης στην εκ παί δευ ση. Στο 
μεν άρ θρο 126, που αφο ρά τη γε νι κή παι δεί α, η Κοι νό τη τα συμ-
βάλ λει στην ανά πτυ ξη παι δεί ας ενώ στο άρ θρο 127, η Κοι νό τη τα 
εφαρ μό ζει πο λι τι κή Επαγ γελ μα τι κής εκ παί δευ σης. Εί ναι φα νε ρό 
ότι στον το μέ α της Επαγ γελ μα τι κής εκ παί δευ σης, η Κοι νο τι κή 
πο λι τι κή εί ναι δε σμευ τι κή για τα Κρά τη-μέ λη, λό γω της ση μα σί ας 
αυ τής της μορ φής για την Κα πι τα λι στι κή δι ε θνο ποί η ση. Αντί θε τα 
στο χώ ρο της γε νι κής παι δεί ας, η πα ρέμ βα ση της Ευ ρω πα ϊ κής 
Ένω σης έχει πε ρισ σό τε ρο χα ρα κτή ρα της υπό δει ξης γε νι κών 
κα τευ θύν σε ων κα θώς, η δι α δι κα σί α της Ευ ρω πα ϊ κής ενο ποί η σης 
εί ναι υπο χρε ω μέ νη να συ νυ πάρ χει με το εθνι κό αστι κό κρά τος 
και τον εθνι κό χα ρα κτή ρα της σχο λι κής γνώ σης.

Κα θο ρι στι κό σταθ μός στη δι α μόρ φω ση της Ευ ρω πα ϊ κής πο λι-
τι κής εί ναι η δη μο σί ευ ση του "Λευ κού Βι βλί ου για την Εκ παί δευ-
ση και την Κα τάρ τι ση-Μά θη ση και Δι δα σκα λί α προς την Κοι νω νί α 
της Γνώ σης" από την Ευ ρω πα ϊ κή Επι τρο πή. Με το "Λευ κό βι βλί ο" 
προ τεί νο νται μια σει ρά από κα τευ θύν σεις για τη συμ βο λή της 
εκ παί δευ σης στην ανά πτυ ξη της πα ρα γω γι κό τη τας και για την 
εδραί ω ση του δι ε θνούς πρω τα γω νι στι κού της ρό λου, δηλ. την 
εν δυ νά μω ση της Ένω σης στον ιμπε ρι α λι στι κό αντα γω νι σμό σε 

σχέ ση με τ' άλ λα δυο ιμπε ρι α λι στι κά Κέ ντρα, τις ΗΠΑ και την 
Ια πω νί α.

Κα τά το "Λευ κό Βι βλί ο", τα ευ ρω πα ϊ κά εκ παι δευ τι κά συ στή-
μα τα πρέ πει να πα ρέ χουν:

α)   Γνώ σεις-κλει διά και αντί στοι χες δε ξι ό τη τες που εί ναι ανα-
γκαί ες για την ανά πτυ ξη της κα πι τα λι στι κής πα ρα γω γι κό τη τας 
και οι οποί ες πρέ πει να αξι ο ποι ού νται μέ σα από ένα πα νευ-
ρω πα ϊ κό σύ στη μα αξι ο λό γη σης δε ξι ο τή των. Ανά πτυ ξη εκ παι-
δευ τι κών πο λυ μέ σων και δι ευ κό λυν σης της κι νη τι κό τη τας 
των σπου δα στών.

β)   Προ σέγ γι ση σχο λεί ου-επι χεί ρη σης. Από τη μια μα υπάρ χει 
προ σέγ γι ση και κα τα νό η ση από την πλευ ρά των σχο λεί ων και 
του κό σμου της ερ γα σί ας και από την άλ λη οι επι χει ρή σεις 
να συμ με τέ χουν στις δι α δι κα σί ες κα τάρ τι σης και μα θη τεί ας.

γ)   Κα τα πο λέ μη ση του κοι νω νι κού απο κλει σμού μέ σω της δη μι-
ουρ γί ας σχο λεί ων δεύ τε ρης ευ και ρί ας και αντί στοι χης εθε-
λο ντι κής δρά σης.

δ)   Γνώ ση τρι ών κοι νο τι κών γλωσ σών και θέ σπι ση συ στή μα τος 
αξι ο λό γη σης για την εγ γύ η ση της ποι ό τη τας.

ε)   Ισό τι μη εν θάρ ρυν ση των επεν δύ σε ων σε υλι κούς το μείς και 
με επεν δύ σεις στην κα τάρ τι ση.

Οι προ τά σεις αυ τές εκ προ σω πούν τη νε ο φι λε λεύ θε ρη λο γι-
κή της υπα γω γής της εκ παί δευ σης στις ανά γκες του κε φα λαί ου 
και εκ φρά ζουν την αντί λη ψη του νε ο φι λε λευ θε ρι σμού δεύ τε ρης 
γε νιάς για το "κρά τος-στρα τη γεί ο της ανά πτυ ξης". Στη δε κα ε τί α 
του '90 έχου με το πέ ρα σμα στο νε ο φι λε λευ θε ρι σμό της δεύ τε-
ρης γε νιάς, ο οποί ος χα ρα κτη ρί ζε ται από με ρι κή ανα θε ώ ρη ση 
των νε ο φι λε λεύ θε ρων δογ μά των για τον κρα τι κό πα ρεμ βα τι σμό. 
Το δόγ μα του "λι γό τε ρου κρά τους" άρ χι σε να επα νε ξε τά ζε ται, 
όχι βέ βαι α προς την κα τεύ θυν ση επα να φο ράς του κρά τους-πρό-
νοι ας, αλ λά με την πρό τα ση του "απο τε λε σμα τι κού κρά τους-στρα-
τη γεί ου της ανά πτυ ξης"

Με το "Λευ κό Βι βλί ο" προ τεί νε ται η δι α μόρ φω ση ενός νέ ου 
μο ντέ λου εκ παί δευ σης που θα στο χεύ ει στη γρή γο ρη ανα νέ ω ση 
των επαγ γελ μα τι κών δε ξι ο τή των και θα στη ρί ζε ται σ' ένα στέ-
ρε ο υπό βα θρο γνώ σε ων γε νι κής παι δεί ας. Στη γε νι κή μόρ φω ση 
απο δί δε ται ένας  δι πλός ρό λος. Αφε νός πρέ πει να απο τε λέ σει 
τη βά ση μιας συ νε χώς πα ρε χό με νης κα τάρ τι σης και από την 
άλ λη να βά λει τα θε μέ λι α μιας πα νευ ρω πα ϊ κής ταυ τό τη τας και 
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της πο λι τι κής ιδι ό τη τας του ευ ρω παί ου πο λί τη. Ως φο ρείς εκ παί-
δευ σης ορί ζο νται τό σο το επί ση μο εκ παι δευ τι κό σύ στη μα όσο 
και η επι χεί ρη ση.

Μια άλ λη ση μα ντι κή πρό τα ση εί ναι αυ τή της νέ ας ρύθ μι σης 
των ρο ών του εκ παι δευ τι κού συ στή μα τος. Δι α πι στώ νο ντας ότι: "η 
αντι στοι χί α αυ τή (σ.σ. εν νο εί τη ση με ρι νή) με τα ξύ ''κατάταξης'' 
τίτ λών σπου δών και ''κατάταξης'' κοι νω νι κής θέ σης, όσο λο γι κή 
κι αν εί ναι, επι τεί νει ακό μα πε ρισ σό τε ρο την εσω τε ρι κή δυ σκαμ-
ψί α της αγο ράς ερ γα σί ας" προ τεί νει την αλ λα γή των συ στη μά-
των επι κύ ρω σης της γνώ σης σε συν δυ α σμό με την προ ώ θη ση 
της κα τάρ τι σης.

Απέ να ντι στην ύπαρ ξη πα ρα δο σι α κών πτυ χί ων που πα ρα χω ρού-
νται από τα ιδρύ μα τα τρι το βάθ μι ας εκ παί δευ σης, προ τεί νε ται εναλ-
λα κτι κά η δη μι ουρ γί α δι κτύ ων που "συ νερ γά ζο νται, εκ παι δεύ ουν, 
κα ταρ τί ζουν και δι δά σκουν". Τα πα ρα δο σι α κά πτυ χί α δεν αμ φι σβη-
τού νται συ νο λι κά ως μορ φές επι κύ ρω σης της γνώ σης, γί νε ται όμως 
απλά η προ σπά θει α να μει ω θεί η ζή τη σή τους, μέ σα από μορ φές 
τυ πο ποί η σης επι μέ ρους δε ξι ο τή των.

Η δι α μόρ φω ση κοι νής πα νευ ρω πα ϊ κής ταυ τό τη τας και ευ ρω-
πα ϊ κής συ νεί δη-
σης στα μέ λη της 
Ευ ρω πα ϊ κής Ένω-
σης απο τε λεί τον 
άλ λο με γά λο και 
ρη τά δι α κη ρυγ μέ-
νο στό χο της 
Ε υ  ρ ω  π α  ϊ  κ ή ς 
Εκ παι δευ τ ι  κής 
Πο λι τι κής. Η δι α-
μόρ φω ση συλ λο-
γι κών ταυ το τή των 
εί ναι ιστο ρι κά μια 
από τις προ ϋ πο-
θέ σεις συ γκρό-
τη σης του έθνους 
και του εθνι κού 
κρά τους και έχει 
ομοι ό τη τες και 
δι α φο ρές με τη 
συ γκρό τη ση της 

συ νεί δη σης των υπε ρε θνι κών ολο κλη ρώ σε ων. Η υπε ρε θνι κή πο λι-
τι κή ολο κλή ρω ση εί ναι ανα γκα σμέ νη να απο δέ χε ται και να συ νυ-
πάρ χει με τα έθνη-κρά τη που συμ με τέ χουν στις δι α δι κα σί ες της, 
να μη συ γκρού ε ται με τις εθνι κές κουλ τού ρες, να ανα πτύσ σε ται 
πα ράλ λη λα μ' αυ τές.

Με το άρ θρο 8 της συν θή κης του Μά α στριχτ κα το χυ ρώ νε ται 
για πρώ τη φο ρά η ευ ρω πα ϊ κή ιθα γέ νει α. Σύμ φω να με τη συν θή-
κη, "πο λί της της Ευ ρω πα ϊ κής Ένω σης εί ναι κά θε πρό σω πο που 
έχει την υπη κο ό τη τα κρά τους-μέ λους". Με βά ση την κα το χύ ρω ση 
της ιθα γέ νει ας πα ρα χω ρή θη καν ορι σμέ να αστι κά και πο λι τι κά 
δι και ώ μα τα2. Η ιθα γέ νει α δεν πα ρα χω ρεί ται σ' όλους τους κα τοί-
κους της Ένω σης, αλ λά μό νο σ' όσους έχουν την ιθα γέ νει α 
ενός κρά τους-μέ λους της Ένω σης. 

Αυ τού του εί δους η πα ρα χώ ρη ση της ιθα γέ νει ας και των 
πο λι τι κών δι και ω μά των οδη γεί σε νέ ους δι α χω ρι σμούς σε 
πα νευ ρω πα ϊ κό επί πε δο, ανά λο γους μ' αυ τούς της εθνι κής ολο-
κλή ρω σης. Δι α χω ρι σμούς που δη μι ουρ γού νται με την οι κο δό μη-
ση του συλ λο γι κού ''εμείς'', ''οι Ευ ρω παί οι και οι άλλοι''. Μι λά με 
για ένα ευ ρω ε θνι κι σμό, ο οποί ος στον πυ ρή να της λο γι κής του 
δεν εί ναι δι α φο ρε τι κός από τον εθνι κι σμό του εθνι κού κρά-
τους.

Τα τε λευ ταί α χρό νια τα συ στή μα τα εκ παί δευ σης των κρα τών-
με λών της Ε.Ε. έχουν δε χθεί ση μα ντι κό τα τες αλ λα γές με βά ση 
ορι σμέ νους άξο νες-κλει διά: προ σα να το λι σμό σχο λεί ου προς την 
αγο ρά, εντα τι κο ποί η ση της εκ παι δευ τι κής δι α δι κα σί ας, ανα βάθ-
μι ση της σχο λι κής επι λο γής που οδη γεί στον απο κλει σμό με γά-
λων κομ μα τιών του μα θη τι κού πλη θυ σμού από το σχο λεί ο, κυ ρί-
ως φτω χών και με τα να στών, προ σα να το λι σμό προς την ομοι ο-
μορ φί α και την τυ πο ποί η ση της σχο λι κής γνώ σης, ει σα γω γή 
μο ντέ λων αξι ο λό γη σης με σκο πό τον ακό μα με γα λύ τε ρο έλεγ χο 
και χει ρα γώ γη ση του έρ γου και της προ σω πι κό τη τας των εκ παι-
δευ τι κών. Αυ τά φα νε ρώ νουν και τον πραγ μα τι κό χα ρα κτή ρα της 
ευ ρω πα ϊ κής εκ παι δευ τι κής πο λι τι κής, μιας πο λι τι κής με τα ξι κά 
χα ρα κτη ρι στι κά που εκ φρά ζει το ευ ρω πα ϊ κό κε φά λαι ο και την 
προ σπά θει α για ισχυ ρο ποί η σή του στον πα γκό σμι ο ιμπε ρι α λι στι-
κό αντα γω νι σμό.
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2. Ελεύ θε ρη κυ κλο φο ρί α και δι α μο νή, εκλέ γειν και εκλέ γε σθαι σε κοι νο-
τι κές, δη μο τι κές και ευ ρω πα ϊ κές εκλο γές κ.α.



Eνα σύ στη μα εκ παί δευ σης που κα τα σκευ ά ζε ται με ιδι αί τε-
ρα ανε λα στι κούς όρους, πα ρα σκευ ά ζε ται στα γρα φεί α 
της Ε.Ε. και σχε δι ά ζε ται για την εθνι κή του εφαρ μο γή 

από το Υπουρ γεί ο παι δεί ας. Κα ταρ γώ ντας σε πα νευ ρω πα ϊ κό επί-
πε δο τις ανά γκες των παι δι ών, τις ιδι αί τε ρες ανά γκες κά θε 
τό που και με γνώ μο να τις ανά γκες τις αγο ράς που με τα βάλ λο-
νται πα γκο σμί ως τεί νει επι βάλ λε ται με κά θε τυ μπα νο κρου σί α η 
νέα υπε ρε θνι κή ταυ τό τη τα. Με συ νή γο ρο την "κοι νω νί α της γνώ-
σης" και με στό χο την εύ ρυθ μη λει τουρ γί α του κε φα λαί ου μέ σω 
της αντι στοι χί ας εκ παί δευ σης και αγο ράς, ο αντα γω νι σμός με 
πε ρι ε χό με νο τη συ νε χή κα τάρ τι ση ανα βαθ μί ζει τις ήδη μη χα νές-
μα θη τές ενώ πε τά στην άκρη όσες δεν "απο δί δουν". 

Το ευ ρω πα ϊ κό το πί ο στην Αί γι να με βά ση το άρ θρο του Χρ. 
Ρέπ πα θα μπο ρού σε να δι α μορ φώ νε ται ως εξής. Ανά πτυ ξη της 
ιδι ω τι κής πρω το βου λί ας για την προ πα ρα σκευ ή κυ ρί ως στις 
τρεις ξέ νες γλώσ σες που απαι τού νται ως μί νι μουμ αλ λά και της 
πλη ρο φο ρι κής με την ανά λο γη συ νε χή επα νε ξέ τα ση για την 
έκ δο ση κα τάλ λη λων πι στο ποι η τι κών. Ο ελεύ θε ρος χρό νος που 
εί ναι ήδη πε ρι ο ρι σμέ νος και ιδι αί τε ρα για τα παι δι ά του αστι κού 
της τμή μα τος*, πε ρι ο ρί ζε ται πε ρισ σό τε ρο, ενώ δη μι ουρ γού νται 
τα γκέ το των παι δι ών που εί ναι εκτός από αυ τή τη δι α δι κα σί α 
ως ανε πί δε κτα μά θη σης (παι δι ά με τα να στών, μα θη τές με μει ω-
μέ νη επί δο ση) εφό σον φοι τούν στα σχο λεί α δεύ τε ρης επι λο γής. 
Ο επι χει ρη μα τι κός κό σμος της Αί γι νας πα ράλ λη λα με κά ποια 
ανταλ λάγ μα τα ανα λαμ βά νει το κό στος της εκ παι δευ τι κής δι α δι-
κα σί ας κυ ρί ως για τα σχο λεί α πρώ της επι λο γής εφό σον μέ σα 
από την εκ παί δευ ση θα κά νει την επι λο γή των στε λε χών και 
υπαλ λή λων του. Η με τα νά στευ ση των νέ ων φαί νε ται να εί ναι ένα 
γε γο νός που θα ενι σχύ ε ται εφό σον οι οι κο νο μι κές κυ ρί ως υπο-

δο μές έχουν στη θεί στο εμπό ρι ο και στον του ρι σμό και κυ ρί ως 
τους θε ρι νούς μή νες. Η εντα τι κο ποί η ση στο σχο λεί ο κα θώς και 
οι 8-10 ώρες πα ρα μο νής του παι δι ού στο σχο λεί ο με τά την υπο-
χρε ω τι κή εφαρ μο γή του ολο η μέ ρου θα δη μι ουρ γή σει αλ λα γή 
σχέ σε ων στην οι κο γέ νει α και την κοι νω νί α ενώ οι ερ γα σι α κές 
σχέ σεις των γο νέ ων θα επη ρε α στούν ανε πα νόρ θω τα εφό σον 
θα προ σαρ μο στούν στο μο ντέ λο του σχο λεί ου. Η δι αρ κείς με τα-
κι νή σεις των εκ παι δευ τι κών από σχο λι κή σε σχο λι κή μο νά δα, 
θα αντι κει με νο ποι ή σει τις σχέ σεις μα θη τή-δα σκά λου ενώ μέ σω 
της πιο σκλη ρής αξι ο λό γη σης για τον εκ παι δευ τι κό επι τυγ χά νε-
ται ένας νεο-αυ ταρ χι σμός. Οι πε ρισ σό τε ρες απαι τή σεις του από 
τον μα θη τή δη μι ουρ γούν τις προ ϋ πο θέ σεις για την επι βο λή μιας 
τά ξης πραγ μά των πιο κα τα να γκα στι κής τό σο για τους μα θη τές, 
όσο και για τους γο νείς που προ ο ρί ζο νται και για πλη ρέ στε ρη 
αφαί μα ξη. Το τέ λος του συμ μα θη τή και στο δη μο τι κό, εί ναι 
ένα γε γο νός που χα ρα κτη ρί ζει το "σχο λεί ο της γνώ σης" εφό σον 
η από κτη ση γνώ σε ων και δε ξι ο τή των κρί νο νται σε ένα πε δί ο 
αντα γω νι σμού και αφα νι σμού κά θε έν νοι ας αλ λη λεγ γύ ης και 
αλ λη λο βο ή θει ας. Με την πα ράλ λη λη ανα βάθ μι ση των θε σμών της 
κα τα στο λής της οι κο νο μί ας και της δι οί κη σης, η εκ παί δευ ση και 
στην Αί γι να τεί νει να γί νε ται ένας θε σμός κα τα ξί ω σης αλ λά και 
κα τα πο ντι σμού των με λών της το πι κής κοι νω νί ας μέ σω ενός πιο 
άτε γκτου τα ξι κού κα τα με ρι σμού από την πιο μι κρή ηλι κί α. 

* Δεν εί ναι τυ χαί ο ότι τα παι δι ά στην Αί γι να που έχουν "ελεύ θε ρο χρό νο" 
εί ναι τα παι δι ά των οι κο νο μι κών με τα να στών (αλ βα νά κια) και τα παι δι ά 
σχε τι κά ευ κα τά στα των και μορ φω μέ νων οι κο γε νει ών (με τοί κων συ νή θως) 
που εξι σορ ρο πούν με κά ποια άνε ση (παι δα γω γι κές-ψυ χα γω γι κές δρα στη-
ρι ό τη τες κλπ.) τον φόρ το της σχο λι κής κα θη με ρι νό τη τας
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Η εκ παί δευ ση στην "Ευ ρω πα ϊ κή Αί γι να"

(Σε νά ρι ο)



Tα χάρ τι να κα ρά βια που μας έφτια χνε ο παπ πούς, ήταν η 
αφορ μή για τα τα ξί δια της ψυ χής μας, σε τό πους άλ λους 
φα ντα στι κούς και ολό τε λα δι κούς μας. Εκεί να τα ατε λεί ω τα 

χει μω νιά τι κα απο γεύ μα τα, αυ τά τα πο λύ χρω μα κα ρά βια ήταν το παι-
χνί δι, αλ λά και η δι α φυ γή από τον κό σμο των με γά λων.

Έτσι μά θα με να τα ξι δεύ ου με και να ονει ρευ ό μα στε. Έτσι απο-
κτή σα με μια ιδι αί τε ρη σχέ ση με το χαρ τί.

Οι επο χές εκεί νες εί ναι σή με ρα μια γλυ κιά ανά μνη ση. Εμείς 
με γα λώ σα με. Με γά λω σαν και τα κα ρά βια, αλ λά οι πα λιές αγά πες 
δεν πά νε πά ντα στον πα ρά δει σο. Με ρι κές μέ νουν και μας βα σα νί-
ζουν γλυ κά και όπο τε πέ σει στα χέ ρια μας λευ κό χαρ τί, το τα ξί δι 
αρ χί ζει... αρ κεί να βρεις κα λούς και άξι ους συ ντρό φους, συ ντα ξι-
διώ τες, συ νο δοι πό ρους και ανα ζη τη τές..

Η ιδέα για να γε μί σου με τα χαρ τί με λέ ξεις, ιδέ ες, σκέ ψεις, 
έπε σε κά ποια στιγ μή στο Β2, πριν πολ λά χρό νια. Το τα ξί δι το δι κό 
μας ξε κί νη σε από την Κυ ψέ λη τον Δε κέμ βρι ο του 1995. Κά ποια 
παι δι ά σαν έτοι μα από και ρό, γε μά τα κέ φι για δου λειά, όρε ξη για 
πε ρι πέ τει α, απο φα σι σμέ να να συ νερ γα στούν, να κι νη θούν συλ λο γι-
κά, να ανι χνεύ σουν, να ερευ νή σουν, εί παν το ναι. Έλυ σαν τους 
κά βους της μί ζε ρης, απο χαυ νω τι κής και στεί ρας σχο λι κής ζω ής, 
σή κω σαν τα πα νιά της αλή θει ας και της αγά πης για ζωή, σφύ ρι ξαν 
τρεις φο ρές και έφυ γαν... Προ η γου μέ νως εί χαν βα φτί σει το πλε-
ού με νο τους, "Μα θη τι κή Κυ ψέ λη", θέ λο ντας έτσι να δώ σουν το 
στίγ μα της ιδι ό τη τας, της ηλι κί ας αλ λά και του τό που.

Τα πα νιά φού σκω σαν κα λά, ο άνε μος στά θη κε ού ρι ος και η 
θά λασ σα γα λή νι α, τα λι μά νια φι λό ξε να και οι προ ο ρι σμοί ονει ρε μέ-
νοι. Κά πως έτσι, δει λά αλ λά απο φα σι στι κά, ξε κί νη σε η πε ρι πέ τει α 
της "Μα θη τι κής Κυ ψέ λης", της μα κρο βι ό τε ρης μα θη τι κής εφη με ρί-
δας στην Αί γι να. Η έκ δο ση της πριν εν νέ α πε ρί που χρό νια άνοι ξε 
νέ ους ορί ζο ντες στην σχο λι κή ζωή του 2ου Γυ μνα σί ου Αί γι νας, 
χά ρι σε προ ο πτι κή και νό η μα στην κα θη με ρι νό τη τα των μα θη τών και 
απο τέ λε σε μια πο λύ χρω μη ψη φί δα στο ψη φι δω τό των σχο λι κών 

δρα στη ρι ο τή των που λαμ βά νουν χώ ρα στο Γυ μνά σι ο της Κυ ψέ λης 
μα ζί με την Πε ρι βαλ λο ντι κή Ομά δα, την Αγω γή Υγεί ας, την Ανα κύ-
κλω ση, την Δα νει στι κή Βι βλι ο θή κη.

Ξαφ νι κά τα παι δι ά ένοιω σαν πως το σχο λεί ο δεν αρ χί ζει από 
το δι α γώ νι σμα της πρώ της ώρας και τε λει ώ νει στην βα ρε μά ρα της 
έβδο μης. Κα τά λα βαν ότι υπάρ χει και κά τι άλ λο πέ ρα από τον πί να κα, 
το κου δού νι, τις πα ρα τη ρή σεις, τους βαθ μούς, τα δι α γω νί σμα τα, τις 
απο βο λές, τις εξε τά σεις και τις σχο λι κές γιορ τές. Κα τά λα βαν ότι το 
σχο λεί ο εί ναι και μπο ρεί να γί νει από τη στιγ μή που το θε λή σουν 
κα θη γη τές, μα θη τές και γο νείς, χώ ρος έκ φρα σης και δη μι ουρ γί ας, 
συλ λο γι κής δρά σης και πα ρέμ βα σης, συ νερ γα σί ας και ανά πτυ ξης 
των εν δι α φε ρό ντων, ανα κά λυ ψης και αξι ο ποί η σης των τα λέ ντων. Ο 
δυ να μι σμός, η επα να στα τι κό τη τα, η δι ά θε ση για αλ λα γή, η ενερ γη-
τι κό τη τα έχουν χώ ρο στο σχο λεί ο και μπο ρεί να υπάρ ξει το ρυ ά κι 
που θα δι ο χε τευ τούν.

Τεύ χος με τεύ χος, χρο νιά με τη χρο νιά η "Μα θη τι κή Κυ ψέ λη" 
αγκά λια σε τα εν δι α φέ ρο ντα των μι κρών αλ λά και των με γά λων, 
αγα πή θη κε και σή με ρα απο τε λεί ανα πό σπα στο στοι χεί ο της σχο λι-
κής ζω ής στο Γυ μνά σι ο μας.

Συγ χρό νως από τεύ χος σε τεύ χος με γά λω νε σε σε λί δες. Τα 
θέ μα τα ανε ξά ντλη τα, τα αφι ε ρώ μα τα πολ λά. Προ τε ραι ό τη τα δό θη κε 
από την αρ χή στα θέ μα τα της σχο λι κής ζω ής, στα νε α νι κά, στα προ-
βλή μα τα και τα εν δι α φέ ρο ντα της νέ ας γε νιάς όπως η ει ρή νη, η βία, 
τα ναρ κω τι κά,το Aids, ο ρα τσι σμός, η φτώ χεια, το δι α δί κτυ ο, η ερ γα-
σί α και εκ με τά λευ ση των ανη λί κων, η θέ ση της γυ ναί κας, η κλω νο-
ποί η ση, ο επαγ γελ μα τι κός προ σα να το λι σμός, στους Ολυ μπι α κούς 
αγώ νες.

Η γνω ρι μί α με την ιστο ρί α του τό που μας, με την φύ ση και τον 
πο λι τι σμό, τις πα ρα δό σεις, τα ήθη και τα έθι μα, την λα ο γρα φί α και 
την αγι ο λο γί α του νη σιού μας, ήταν μια πρό κλη ση. Έτσι εί δαν το 
φως της δη μο σι ό τη τας αφι ε ρώ μα τα για τον Άγιο Νε κτά ρι ο και τους 
Αγί ους της Αί γι νας, τα έθι μα της Πα λι άς Χώ ρας, για τα κτί ρι α του 
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Ένα χάρ τι νο κα ρά βι στην Κυ ψέ λη

Η "Μα θη τι κή Κυ ψέ λη" του 2ου Γυ μνα σί ου Αί γι νας
ΓιώργοςΜπήτρος,Θεολόγος



Κα πο δι στρι α κού Ορ φα νο τρο φεί ου, του Κυ βερ νεί ου, του Εϋ νάρ δει ου, 
για την Πα λαι ά Χώ ρα, για τους Αι γι νή τες αγω νι στές του '21, για τα 
πλοία του Αρ γο σα ρω νι κού, για το πρώ το νό μι σμα της αρ χαί ας Αί γι-
νας την χε λώ να, αλ λά και για τον φοί νι κα του Κα πο δί στρι α.

Με ιδι αί τε ρη ευ αι σθη σί α αγ γί ξα με τα προ βλή μα τα του νη σιού 
μας, όπως το κυ κλο φο ρι α κό, τα σκου πί δια, οι δρό μοι, η απα σχό λη ση 
των νέ ων. Στην εφη με ρί δα μας, εί χα με την ευ λο γί α να φι λο ξε νή-
σου με δύο συ νε ντεύ ξεις της αεί μνη στης Γω γώς Κου λι κούρ δη, αλ λά 
ευ και ρι α κά και κά ποιες συ νε ντεύ ξεις-συ ζη τή σεις με ση μα ντι κούς 
αν θρώ πους της Αί γι νας, καλ λι τέ χνες, κοι νο τάρ χες, δη μάρ χους, κα θη-
γη τές

Η επι και ρό τη τα απα ραί τη τη σε κά θε τεύ χος. Η ζωή του σχο λεί ου, 
οι εκ δη λώ σεις, οι γιορ τές, οι δρα στη ρι ό τη τες, οι εκ δρο μές, οι πε ρί-
πα τοι, οι μα θη τι κές εκλο γές. Από κο ντά και με γά λα αφι ε ρώ μα τα - 
έν θε τα σε με γά λους αν θρώ πους του πνεύ μα τος της τέ χνης και της 
ιστο ρί ας, όπως στον Γ. Σε φέ ρη, στον Δ. Σο λω μό, στον Ρ. Φε ραί ο, 
στον Ο. Ελύ τη, στον Γ. Μό ρα λη, στον Πα πα δι α μά ντη, στον Ι. Κα πο δί-
στρι α, στον Γκά ντι, στον Ρ. Φο λε ρώ, στον Δ. Χόρν.

Αλη σμό νη το εί ναι το έν θε το, πέρ σι τέ τοιο και ρό στο τεύ χος 21, 
για τα ογδό ντα χρό νια από την Μι κρα σια τι κή Κα τα στρο φή. Ιδι αί τε ρη 
αί σθη ση εί χαν επί σης προ κα λέ σει και τα αφι ε ρώ μα τα στις με γά λες 
γιορ τές όπως τα Χρι στού γεν να, το Πά σχα ή η επο χή των απο κρι ών 
και της Μ. Σα ρα κο στής.

Στην εν νιά χρο νη πο ρεί α μας εκα το ντά δες παι δι ά αφι έ ρω σαν 
μέ ρος του ελά χι στου ελεύ θε ρου χρό νου τους για να γρά ψουν 
άρ θρα, να πά νε στην Δη μο τι κή Βι βλι ο θή κη, να φτιά ξουν ερω τη μα-
το λό γι α για τις συ νε ντεύ ξεις, να φω το γρα φί σουν, να σκι τσά ρουν, 
να δα κτυ λο γρα φή σουν, να κά νουν σε λι δο ποί η ση και δι α νο μή. Ένας 
όγκος δου λειάς που δι εκ πε ραι ω νό ταν κά θε χρό νο με πο λύ αγά πη, 
με συλ λο γι κό τη τα, με συ νερ γα σί α, με κέ φι και αυ τα πάρ νη ση. 

Κά θε τεύ χος εί ναι μια κα τά θε ση ψυ χής αυ τών των παι δι ών, που 
συ νε χί ζουν την προ σπά θει α, πα ρα λαμ βά νο ντας τη σκυ τά λη από τους 
με γα λύ τε ρους μα θη τές και στην πο ρεί α μυ ούν τους νε ώ τε ρους της 
Α΄ τά ξης.

Αν κά τι συ γκλο νί ζει, εί ναι αυ τή η συ νέ χει α, η δι ά θε ση για δου-
λειά, η ανυ πο μο νη σί α της έκ δο σης του και νούρ γι ου τεύ χους, η 
πε ρι έρ γει α όταν το ξε φυλ λί ζουν. Δεν μπο ρεί να συλ λά βει κα νείς 
φω το γρα φι κός φα κός τη λα χτά ρα και τα συ ναι σθή μα τα των μι κρών 
αυ τών δη μο σι ο γρά φων και εκ δο τών, όταν παίρ νουν στα χέ ρια τους 
το νέο τεύ χος, το ξε φυλ λί ζουν γρή γο ρα ώσπου να δουν τυ πω μέ νο 

το δι κό τους κεί με νο.

Έτσι φτά σα με στα 23 τεύ χη, μέ χρι αυ τή την στιγ μή. Τεύ χη των 
36 ή των 40 σε λί δων, άλ λα μαυ ρό α σπρα, άλ λα έγ χρω μα, ανά λο γα 
την δι ά θε ση μας, τις ιδέ ες αλ λά και τα οι κο νο μι κά μας. Με πε νι χρά 
έως ανύ παρ κτα μέ σα, με προ σω πι κή κατ' οί κον δου λειά, αυ τή η 
μα θη τι κή εφη με ρί δα επι μέ νει να εκ δί δε ται, πα ρά το γε γο νός ότι 
κο στί ζει αρ κε τά. Τα παι δι ά την αγο ρά ζουν αλ λά προ σπα θούν να 
που λούν και κά ποια τεύ χη, προ σκο μί ζο ντας έτσι το μο να δι κό έσο δο 
της εφη με ρί δας. Η χρη μα το δό τη ση από τα προ γράμ μα τα σχο λι κών 
δρα στη ρι ο τή των τό σο μι κρή που ίσα - ίσα επαρ κεί για τα συρ ρα πτι-
κά κά θε τεύ χους. Συ μπα ρα στά τες και συ νερ γά τες στην προ σπά θει α 
μας ο Δι ευ θυ ντής του σχο λεί ου κ. Τύλ λιος Πα ντε λής, οι κα θη γη τές 
που μας στη ρί ζουν και μας ενι σχύ ουν, οι γο νείς. Η έκ δο ση αυ τή 
δεν θα συ νε χι ζό ταν εάν δεν ήταν συ μπα ρα στά της η Σχο λι κή επι τρο-
πή που βά ζει κά θε χρό νο βα θιά το χέ ρι στην τσέ πη και μας "ξε λα-
σπώ νει".

Η υπο δο χή και απο δο χή της προ σπά θει ας μας από τον πνευ-
μα τι κό κό σμο της Αί γι νας, τους κα θη γη τές και δα σκά λους των 
άλ λων σχο λεί ων, όπως επί σης και τα επαι νε τι κά σχό λι α των το πι-
κών εφη με ρί δων, μας δυ νά μω σαν και μας έδω σαν την ηθι κή 
ικα νο ποί η ση και ώθη ση για να συ νε χί σου με. Μια απο δο χή που 
επι σφρα γί στη κε με την κα τά κτη ση του 1ου Βρα βεί ου στον 7ο 
Δι α γω νι σμό Μα θη τι κού Εντύ που που δι ορ γα νώ νει κά θε χρό νο η 
εφη με ρί δα "ΤΑ ΝΕΑ". Ήταν το Μά ι ο του 2000, όταν από τα χέ ρια 
του υπουρ γού της Παι δεί ας κ. Π. Ευ θυ μί ου πα ρα λά βα με το βρα-
βεί ο, στο Πνευ μα τι κό Κέ ντρο του Δή μου Αθη ναί ων. Ένα βρα βεί ο 
που συ νο δεύ τη κε από έναν Ηλε κτρο νι κό Υπο λο γι στή και με το 
χρη μα τι κό πο σό των 500.000 δρχ.

Με τά από όλα αυ τά κα τα λα βαί νει κά ποιος, για τί εί πα με στην 
αρ χή ότι το τα ξί δι μας ήταν συ ναρ πα στι κό, για τί ο άνε μος ήταν 
ού ρι ος, για τί φού σκω σαν τα πα νιά και φτά σα με ως εδώ.

Εί μα στε λοι πόν ζω ντα νοί στην σκη νή... στο χαρ τί... στην Κυ ψέ-
λη. Για τί εί μα στε Κυ ψέ λη. Μια Μα θη τι κή Κυ ψέ λη που δεν έχει 
βα σί λισ σα, αλ λά μό νο ερ γά τρι ες και ερ γά τες. Οι κη φή νες έξω και 
μα κρι ά.

Και όσο αντέ χου με κι όσο αγα πά με θα συ νε χί ζου με να γρά-
φου με, να σκι τσά ρου με, να ονει ρευ ό μα στε και να τα ξι δεύ ου με. 
Να τα ξι δεύ ου με πά νω στο χάρ τι νο κα ρά βι της ψυ χής μας... ως 
άλ λη σχε δί α στα ανοι χτά και στα βα θιά της Αί γι νας, μα πο τέ στα 
ρη χά.    
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Σε ανοι χτή επι στο λή του Συλ λό γου Ενερ γών Πο λι τών Αί γι νας, 
με ημε ρο μη νί α 29 Ιου λί ου 2003, η οποία δι α νε μή θη κε στο δη μό-
σι ο χώ ρο και εί χε απο δέ κτη τον "κ. ΔΗ ΜΑΡ ΧΟ και τους κ.κ. 
Δη μο τι κούς Συμ βού λους Δή μου Αί γι νας", ανα φέ ρο νταν τα εξής:

"Σαν συ νέ χει α της από 110603 επι στο λής μας, όπου σας 
εκ θέ τα με τις αντιρ ρή σεις μας σε σχέ ση με το Σταθ μό Με τα φόρ
τω σης Απορ ριμ μά των, που ο Δή μος επι μέ νει να νο μι μο ποι ή σει 
στην Σκο τει νή, επα νερ χό μα στε στο ίδιο θέ μα με αφορ μή πλη ρο
φο ρί ες μας ότι πλέ ον υφί στα ται και θέ μα Δη μο τι κών Σφα γεί ων 
στην ίδια πε ρι ο χή και πως η Νο μαρ χί α πε ρί με νε από το Δή μο 
κά ποια έγ γρα φα σε σχέ ση με τα σφα γεί α, ενώ πριν λί γες μέ ρες 
μά θα με πως ο κος Τό γιας αγό ρα σε έκτα ση εκεί κο ντά για την 
εγκα τά στα ση μο νά δας έτοι μου σκυ ρο δέ μα τος.

Επει δή το σε νά ρι ο κα θί στα ται πια εφι αλ τι κό, θα θέ λα με να 
σας υπεν θυ μί σου με πως η Σκο τει νή εί ναι μια αγρο τι κή πε ρι ο χή, 
πα λαι ό θεν πλού σι α σε νε ρά που με τις γε ω τρή σεις της πο τί ζει 
μια με γά λη έκτα ση καλ λι ερ γή σι μης γης. Εί ναι από τις ωραι ό τε
ρες πε ρι ο χές του νη σιού με πλού σι α βλά στη ση στις κοί τες του 
χει μάρ ρου και τα τε λευ ταί α χρό νια ανα πτύσ σε ται ρα γδαί α οι κι
στι κά. Εί ναι του λά χι στον οξύ μω ρο εκ μέ ρους της Νο μαρ χί ας, αφ' 
ενός η Δι εύ θυν ση Εγ γεί ων Βελ τι ώ σε ων να προ γραμ μα τί ζει τη 
δη μι ουρ γί α 13 ανα σχε τι κών φραγ μά των στη Σκο τει νή για τον 
εμπλου τι σμό του υδρο φό ρου ορί ζο ντα και από την άλ λη να εί ναι 
έτοι μη να εκ δώ σει άδεια για τη δη μι ουρ γί α σφα γεί ων ή μο νά δας 
σκυ ρο δέ μα τος στην ίδια πε ρι ο χή.

Η αντίρ ρη σή μας στη ρί ζε ται στο ότι δεν μπο ρού με να αγνο
ού με την κύ ρι α ανά γκη του νη σιού για νε ρό, μια κε φα λαι ώ δη για 
ένα νη σί που το ει σά γει, ένα από τα σο βα ρό τε ρα προ βλή μα τα 
στο μέλ λον σε το πι κό, εθνι κό και πα γκό σμι ο επί πε δο. Δεν μπο

ρού με απρο γραμ μά τι στα να ετοι μά ζου με έρ γα, τα οποία εί ναι 
σί γου ρο πως από την Μαύ ρη μέ χρι τους Τζί κη δες θα την κα τα
στρέ ψουν ανε πα νόρ θω τα, με τα βάλ λο ντάς την σε βι ο μη χα νι κή 
ζώ νη, ενώ η αλ λο τι νή ευ λο γί α, ο δρό μος του νε ρού, έχο ντας 
γί νει βό θρος από τα πα λιό νε ρα, από βλη τα κλπ. θα μο λύ νει μέ σω 
του ρέ μα τος, όλες τις γει το νιές (Λεύ κη, Πε ρι βό λα) μέ χρι τον 
Άγιο Βα σί λη που εκβάλ λει. Θα θέ λα με λοι πόν να πλη ρο φο ρη
θού με ποια εί ναι η μέ χρι σή με ρα πρα κτι κή στο θέ μα της σφα γής 
των ζώ ων και για τί αυ τή η πρα κτι κή δεν μπο ρεί να συ νε χι στεί. 
Εί ναι τό σο με γά λος ο αριθ μός των ζώ ων που σφά ζο νται για την 
το πι κή κα τα νά λω ση ή θα κά νου με και ει σα γω γή ζώ ων προς 
σφα γήν, αγνο ώ ντας τις πε ρι βαλ λο ντι κές συ νέ πει ες, δηλ. καύ ση 
στους κλι βά νους με γά λων πο σο τή των υλι κών χα μη λού κιν δύ νου, 
υγρά από βλη τα χω ρίς βι ο λο γι κό κα θα ρι σμό, ζώα που θα πα ρα
μέ νουν για μέ ρες μέ χρι να σφα γούν, με συ νέ πει α τη δυ σο σμί α 
και τις οι μω γές τους;

Ανα ρω τιέ ται κα νείς τι θα συμ βεί στην ήδη βε βα ρη μέ νη πε ρι
ο χή από τον υπο τι θέ με νο Σταθ μό με τα φόρ τω σης Απορ ριμ μά των, 
που ενώ ξε κί νη σε σαν γκα ράζ του πα λιού Δή μου της Αί γι νας 
έχει πα ρα νό μως με τα μορ φω θεί σε ΣΜΑ του κα πο δι στρι α κού 
Δή μου, χώ ρος συ γκέ ντρω σης σκου πι διών και πλυ ντή ρι ο απορ
ριμ μα το φό ρων με όλα τα από νε ρα να πέ φτουν στο ρέ μα. Οι 
σκου πι διά ρες από όλες τις γει το νιές της Αί γι νας ανε βαί νουν από 
τα στε νά, πυ κνο κα τοι κη μέ να δρο μά κια της Μαύ ρης για να κα τα
λή ξουν στο εσω τε ρι κό του νη σιού, στη Σκο τει νή, και κα τό πιν ο 
με γά λος τρά κτο ρας ξα να κα τε βαί νει στο λι μά νι για να φύ γει για 
τον Πει ραι ά. Τι σπα τά λη ενέρ γει ας και αδι α φο ρί α για τους πε ρι
οί κους! Τα φορ τη γά των οι κο δο μι κών επι χει ρή σε ων ανε βο κα τε
βαί νουν φορ τω μέ να από δρό μους ακα τάλ λη λους που με τά βί ας 
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Τα δη μο τι κά έρ γα στη Σκο τει νή της Αί γι νας
Οι εν στά σεις και οι αντιρ ρή σεις. Τα ερω τη μα τι κά.



χω ρούν δυο επι βα τη γά αυ το κί νη τα και μπο ρεί τε να φα ντα στεί τε 
αν σε αυ τή την ήδη προ βλη μα τι κή κυ κλο φο ρί α προ στε θούν και 
τα φορ τη γά με τα ζώα. 

Το γε γο νός ότι η Αί γι να με τις τό σες φυ σι κές και αρ χαι ο
λο γι κές ομορ φιές της εί ναι τό σο κο ντά στην Αθή να προ σελ κύ ει 
όλο και πε ρισ σό τε ρους μό νι μους κα τοί κους και πα ρα θε ρι στές 
οπό τε οξύ νο νται τα προ βλή μα τά της (νε ρό, κυ κλο φο ρι α κό, σκου
πί δια, οι κο δο μές, υπερ κα τα νά λω ση) και αυ τό θα πρέ πει να μας 
δη μι ουρ γή σει την υπο χρέ ω ση να σκε φτού με για το μέλ λον. Η 
απου σί α ρυθ μι στι κού σχε δί ου και το άδη λον του χρό νου πραγ
μα το ποί η σής του, αντί για επα νά παυ ση θέ λει την εγρή γορ σή μας 
για να δι α τη ρή σου με ότι ακό μα σώ ζε ται. Γι αυ τό ζη τά με με πρω
το βου λί α του Δή μου και τη συμ με το χή των φο ρέ ων να ξε κι νή σει 
μια συ ζή τη ση για την ανεύ ρε ση χώ ρων όπου οχλη ρές δρα στη
ρι ό τη τες θα εί ναι όσο το δυ να τόν λι γό τε ρο εις βά ρος του πε ρι
βάλ λο ντος, έτσι ώστε να στα μα τή σει πια η λο γι κή των εύ κο λων 
λύ σε ων που υπο βαθ μί ζουν το βι ο τι κό επί πε δο των κα τοί κων και 
να βρού με μο νι μό τε ρες λύ σεις που θα ανα βαθ μί σουν τη ζωή 
μας, για να συ νε χί σει η Αί γι να να εί ναι μα γνή της για τους επι
σκέ πτες της και πό λος έλ ξης για πι θα νούς νέ ους κα τοί κους που 
με πα ρά δειγ μα τη δι κή μας κοι νω νι κή ευ αι σθη σί α θα κλη θούν 
να συμ με τά σχουν σε μια πιο ορ γα νω μέ νη κοι νω νί α, όπου θα 
ζού με με τους κα νό νες, κοι νά απο δε κτούς απ' όλους, μιας ευ νο
μού με νης πο λι τεί ας.

Όπως το ονει ρεύ τη κε κά πο τε εδώ ο Μα κρυ γιάν νης: να 
κά νου με νό μους και να τους τη ρά με όλοι. Και επει δή οι νό μοι 
του νη σιού μας πρέ πει να συ ζη τι ού νται δη μό σι α, σας κα λού με 
να πά ρε τε την πρω το βου λί α για τη συ ζή τη ση του θέ μα τος σε ένα 
προ σε χές Δη μο τι κό Συμ βού λι ο, εντός του Σε πτεμ βρί ου, όπου 
πα ρα κα λού με να προ σκλη θού με για να σας εκ θέ σου με δι ε ξο δι
κό τε ρα τις από ψεις μας.

 Η πρό ε δρος Ο γραμ μα τέ ας 
 Θ. Χω ρα φά Α. Κούν δου ρος

Με τη σει ρά μας πρέ πει, στη ρί ζο ντας κρι τι κά την προ σπά θει α 
του Συλ λό γου Ενερ γών Πο λι τών, να πα ρα τη ρή σου με το οξύ μω ρο 
σχή μα επί κλη σης της δη μό σι ας συ ζή τη σης και του αι τή μα τος "για 
τη συ ζή τη ση του θέ μα τος σε ένα προ σε χές Δη μο τι κό Συμ βού-
λι ο... όπου πα ρα κα λού με να προ σκλη θού με...". Πό σο δη μό σι α και 

αντι προ σω πευ τι κή εί ναι η συ νε δρί α ση του Δη μο τι κού Συμ βου λί ου 
και μά λι στα με απο κλει στι κούς προ σκε κλη μέ νους το Σύλ λο γο Ε. 
Π.; Έθε σε πο τέ τα συ γκε κρι μέ να ζη τή μα τα που αφο ρούν τη Σκο-
τει νή σε δη μό σι α συ γκέ ντρω ση εκ δή λω ση και με ελεύ θε ρη 
συμ με το χή πο λι τών, ο Σ. Ε. Π., εφό σον το ζή τη μα αφο ρά όλη την 
Αί γι να και όχι μό νο τη συ γκε κρι μέ νη πε ρι ο χή; Το έθε σε δη μό σι α 
στους κα τοί κους της πε ρι ο χής ή ο Σ.Ε.Π. εκ προ σω πεί κατ' ανά-
γκην και όλους τους κα τοί κους της; Πό σο δη μό σι α μπο ρεί να 
γί νει μια συ ζή τη ση με την απο κλει στι κή συμ με το χή "του Δή μου 
και συμ με το χή των Φο ρέ ων"; Αντι προ σω πεύ ουν ου σι α στι κά οι 
φο ρείς τους πο λί τες; Αντι προ σω πεύ ουν τα ίδια τους τα μέ λη και 
κά τω από ποιες δι α δι κα σί ες; Στη συ ζή τη ση αυ τή, οι φο ρείς πλην 
του Δή μου που εί ναι η το πι κή εξου σί α, θα έχουν δι καί ω μα ψή φου 
για τις απο φά σεις;

Το κεί με νο επί σης εγεί ρει και άλ λα βα σι κά ερω τή μα τα που 
αφο ρούν τη νο ο τρο πί α αλ λά και το σκε πτι κό των όποιων αν θρώ-
πων που κι νού νται για την προ στα σί α του πε ρι βάλ λο ντος ιδι αί-
τε ρα στο ση μεί ο που ζη τά "με πρω το βου λί α του Δή μου και συμ-
με το χή των φο ρέ ων να ξε κι νή σει μια συ ζή τη ση για την ανεύ ρε-
ση χώ ρων όπου οχλη ρές δρα στη ρι ό τη τες θα εί ναι όσο το δυ να-
τόν λι γό τε ρο εις βά ρος του πε ρι βάλ λο ντος...": Με ποιο σκε πτι κό 
ο Δή μος και οι φο ρείς θα απο φα σί σουν για το μέλ λον άλ λων 
πε ρι ο χών; Εν δι α φέ ρε ται ο Σ.Ε.Π. για πα ρό μοι α και ανά λο γα προ-
βλή μα τα που συμ βαί νουν και σε άλ λες πε ρι ο χές της Αί γι νας (π.χ. 
βι ο μη χα νι κές δρα στη ρι ό τη τες στα βό ρει α -ναυ πη γεί α, PLANACO, 
ερ γο τά ξι α, του ρι στι κή βι ο μη χα νί α κλπ.) ή άλ λες πε ρι ο χές της 
Ελ λά δας ή πα γκο σμί ως; Πώς εκ δη λώ νε ται το εν δι α φέ ρον και τι 
ενέρ γει ες έχουν γί νει σ' αυ τήν την κα τεύ θυν ση; Ο Σ.Ε.Π. θα 
συ νε χί σει να εκ δη λώ νει την αντί θε σή του αν τα προ βλή μα τα 
(σφα γεί α, ερ γο τά ξι ο, ΣΜΑ, κυ κλο φο ρι α κό) με τα φερ θούν σ' άλ λο 
μέ ρος της Αί γι νας;

Μ' αυ τά τα ερω τη μα τι κά δη μο σι ο ποι ού με και την ανά γκη να 
ξε πε ρα στεί ο μι κρο πο λι τι κός και το πι κι στι κός ορί ζο ντας τη στιγ-
μή που τα πα γκό σμι α ή πε ρι φε ρει α κά πε ρι βαλ λο ντι κά προ βλή μα-
τα τεί νουν να ''λύνονται'' με τον αδι α φα νή τρό πο, τρόπο με τον 
οποίο δη μι ουρ γή θη καν δη μι ουρ γώ ντας νέ ους πό λους εξου σί ας. 
Από την άλ λη συλλογικά νά σκεφτούμε ότι το αί τη μα της οι κο-
λο γί ας, ως μιας δί και ης και ισόρ ρο πης κο σμο α ντί λη ψης με ταλ-
λάσ σε ται σε πε ρι ο ρι σμέ νου συμ φέ ρο ντος δι εκ δι κή σεις.       
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Καθώς οι εικόνες των παιδιών του Ιράκ με 
τα κομμένα μέλη και τα γεμάτα εγκαύματα 

κορμιά έχουν αποσυρθεί από το προσκήνιο της 
τηλεόρασης, αλλά και της έντυπης 

ειδησεογραφίας και η χειραγωγούμενη 
ενημέρωση επικεντρώνεται τώρα στη 
διεκδίκηση, από τη μεριά του δήθεν 

"ειρηνόφιλου" γαλλογερμανικού άξονα, της 
συμμετοχής του στη λεγόμενη "ανοικοδόμηση" 

και στη λεηλασία του εθνικού πλούτου της 
χώρας (και στην άρνηση των αμερικανών να το 

δεχτούν), μοιάζει η "τάξη να βασιλεύει στη 
Βαγδάτη", η "νέα τάξη" ενός στρατιωτικά 

πανίσχυρου και φαινομενικά ανίκητου 
αμερικανικού ιμπεριαλισμού που φαίνεται 

ακάθεκτος, να ετοιμάζεται για την τιμωρία του 
επόμενου κρίκου στην αλυσίδα του "άξονα του 

κακού", τη Συρία, το Ιράν, τη Β. Κορέα,  
τη Λιβύη κοκ.

Το μήνυμα που προσπαθούν να περάσουν 
είναι σαφές: κάθε αντίσταση "μπορεί να 

κρατήσει μόνο για λίγο", ότι εντέλει είναι 
μάταιη και ότι η στρατιωτική υπεροπλία και 

"παντοδυναμία" των αμερικανών είναι τέτοια 
που το τέλος (δηλαδή η συντριβή), για όσους 

αντιτάσσονται στις επιδιώξεις τους είναι 
προδιαγεγραμμένο.

Το μή νυ μα που προ σπα θούν να πε ρά σουν εί ναι σα φές: κά θε αντί στα ση "μπο-
ρεί να κρα τή σει μό νο για λί γο", ότι εντέ λει εί ναι μά ται η και ότι η στρα τι ω τι κή 
υπε ρο πλί α και "πα ντο δυ να μί α" των αμε ρι κα νών εί ναι τέ τοια που το τέ λος (δη λα δή 
η συ ντρι βή), για όσους αντι τάσ σο νται στις επι δι ώ ξεις τους εί ναι προ δι α γεγ γραμ-
μέ νο.

Ανά με σα σ' όλες τις "επι πτώ σεις του πο λέ μου στην ψυ χι κή σφαί ρα", εί ναι η 
καλ λι έρ γει α αυ τού ακρι βώς, του μη νύ μα τος σε πλα νη τι κή κλί μα κα (η καλ λι έρ γει α 
του δέ ους και του φό βου απέ να ντι σ' αυ τήν την "πα ντο δυ να μία"), που εί ναι η πιο 
επι κίν δυ νη, όχι μό νο για την ψυ χι κή μας υγεία, αλ λά για την ίδια τη ζωή μας, για 
ολό κλη ρη την κοι νω νί α και τον αν θρώ πι νο πο λι τι σμό στο σύ νο λό του.

Δεν θα ανα φερ θού με στα σύν δρο μα, με τα οποία η ψυ χι α τρι κή εξορ θο λο γι-
κεύ ει τον αν θρώ πι νο πό νο, ακό μα κι αυ τόν τον ακραίο των δο λο φο νι κών και 
τρο μο κρα τι κών πο λέ μων, που προ κα λεί η ιμπε ρι α λι στι κή βαρ βα ρό τη τα. Εί ναι γνω-
στό ότι πλάι στους θα νά τους και τους ακρω τη ρι α σμούς, πά λι στις εξαι ρε τι κά 
σο βα ρές συ νέ πει ες από το απε μπλου τι σμέ νο ου ρά νι ο των σύγ χρο νων οπλι κών 
συ στη μά των και άλ λες μορ φές ρα δι ε νερ γού ή άλ λης προ έ λευ σης μό λυν σης του 
πε ρι βάλ λο ντος και τις μα κρο πρό θε σμες επι πτώ σεις τους), προ κα λού νται ψυ χι κά 
τραύ μα τα –υπάρ χει βί ω ση ακραί ων κα τα στά σε ων ανα σφά λει ας, άγ χους και 
φό βου, που μπο ρούν εν συ νε χεί α να πα γι ω θούν σε "δι α τα ρα χή", ή "νό σο"– δι α-
τα ρα χή με τα τραυ μα τι κού στρες, αγ χώ δης δι α τα ρα χή, πα νι κός, φο βί ες, ψυ χο σω-
μα τι κές δι α τα ρα χές, ψυ χω τι κές αντι δρά σεις, εξάρ τη ση από τα ναρ κω τι κά κλπ.

Εί ναι επί σης γνω στό ότι οι επι δρά σεις του πο λέ μου στην ψυ χι κή σφαί ρα, 
ιδι αί τε ρα αυ τές που προ κα λού νται από τους μα ζι κούς βομ βαρ δι σμούς (αρ χι κά του 
πυ ρο βο λι κού στα χα ρα κώ μα τα, αλ λά πο λύ πε ρισ σό τε ρο εν συ νε χεί α των αε ρο-
πο ρι κών βομ βαρ δι σμών) άρ χι σαν να με λε τώ νται κυ ρί ως από την επο χή του Πρώ-
του Πα γκο σμί ου Πο λέ μου, όταν έγι νε η πρώ τη πε ρι γρα φή του γνω στού ως "shell 
shock syndrome". Η χρή ση, σή με ρα, των λε γό με νων "έξυ πνων όπλων" της σύγ-
χρο νης τε χνο λο γί ας (με τη με τα τρο πή των ανη λε ών βομ βαρ δι σμών σε κύ ρι ο μέ σο 
των πο λε μι κών επι χει ρή σε ων) έχει ως σκο πό εκτός από την κα τα στρο φή της 
υπο δο μής, να εντεί νει αυ τό το στοι χεί ο της ανα σφά λει ας, του άγ χους και του 
φό βου στο έπα κρο και να τσα κί σει, έτσι, το  ηθι κό και να πα ρα λύ σει την θέ λη ση 

Αποσπάσματααπόάρθροτηςεφημερίδας"ΝΕΑΠΡΟΟΠΤΙΚΗ",ΑριθμόςΦύλλου311
τουΘόδωρουΜεγαλοοικονόμου,ψυχίατρου
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για αντί στα ση –και αυ τό όχι μό νο στις πε ρι ο χές που πλήτ το νται άμε σα 
από αυ τά.

Τι μπο ρούν να κά νουν οι λει τουρ γοί της ψυ χι κής υγεί ας μέ σα 
σ' αυ τήν την κα τά στα ση; Τι ση μαί νει πο λι τι κή (και υπη ρε σί ες) ψυ χι-
κής υγεί ας στις συν θή κες του δι αρ κούς πο λέ μου/δι αρ κούς κα τα-
στο λής;

Σε όλες τις προ ηγ μέ νες κα πι τα λι στι κές χώ ρες αυ τό που πα γι-
ώ νε ται ως σύ στη μα υπη ρε σι ών ψυ χι κής υγεί ας, εί ναι ποι κί λες μορ-
φές συν δυ α σμού και συ μπλη ρω μα τι κό τη τας των πα λιών "πει θαρ χι-
κών" μορ φών του εγκλει σμού με τις μο ντέρ νες "ανοι χτές" κοι νο-
τι κές μορ φές του κοι νω νι κού ελέγ χου. Η κατ' όνο μα "ψυ χι α τρι κή 
με ταρ ρύθ μι ση που συ ντε λεί ται αυ τήν την πε ρί ο δο στη χώ ρα μας, 
δεν κά νει άλ λο από το να επα να λαμ βά νει αυ τά τα μο τί βα στις πιο 
απο τυ χη μέ νες δι ε θνώς εκ δο χές τους.

Εδώ και αρ κε τό και ρό, η "κα τα πι ε στι κή ανο χή" έχει πα ρα χω ρή-
σει τη θέ ση της στη "μη δε νι κή ανο χή" που ει σή γα γε πριν με ρι κά 
χρό νια η Δη μο τι κή αρ χή της Νέ ας Υόρ κης. Οι πο λι τι κές της ¨μη δε-
νι κής ανο χής" γί νο νται ήδη ο κα νό νας που εφαρ μό ζε ται σε όλες 
τις κα πι τα λι στι κές χώ ρες, πρώ τα στις ΗΠΑ με το "patriot act" αλ λά 
και στην Ευ ρώ πη, όπως δεί χνουν τα μέ τρα Σαρ κο ζί στη Γαλ λί α για 
τον αδυ σώ πη το έλεγ χο και κα τα στο λή όλων των πε ρι θω ρι α κών και 
απο κλει σμέ νων στρω μά των των φτω χών και της νε ο λαί ας. Ει σά γε-
ται σι γά σι γά και στην Ελ λά δα που έτσι κι αλ λιώς βρί σκε ται υπό 
την κη δε μο νί α των μυ στι κών και αστυ νο μι κών υπη ρε σι ών των ΗΠΑ 
και των Βρε τα νών. Το Γκου α ντα νά μο και η συ ζή τη ση για την επί-
ση μη ει σα γω γή βα σα νι στη ρί ων στις ανα κρι τι κές δι α δι κα σί ες, απο-
τε λούν τους αδι ά ψευ στους μάρ τυ ρες της τα χύ τα της υπο χώ ρη σης 
και εξα φά νι σης των πο λι τι κών και των θε σμών της "ανο χής" μέ σα 
στον πό λο της ανοι χτής βί ας. Το σύ στη μα ψυ χι κής υγεί ας κα λεί ται 
ξα νά να δι α χει ρι στεί να ελέγ ξει και να απορ ρο φή σει τις συ νέ πει ες 
της κα τάρ ρευ σης του κρά τους προ νοί ας, λει τουρ γώ ντας στα πλαί σι α 
μιας κο λο βής δη μο κρα τί ας που εξά γουν δι ε θνώς οι ΗΠΑ. Δεν εί ναι 
τυ χαί ο ότι οι ψυ χι κά πά σχο ντες στις ΗΠΑ, μέ σα σε συν θή κες δι αρ-
κώς συρ ρι κνού με νης χρη μα το δό τη σης των υπη ρε σι ών υγεί ας και 
προ νοί ας, κα τα λή γουν σε δι αρ κώς αυ ξα νό με νους ρυθ μούς στις 
φυ λα κές. Η ανα λο γί α τους στο συ νο λι κό πλη θυ σμό των φυ λα κι σμέ-
νων βαί νει δι αρ κώς σε αυ ξα νό με νη σε πο σο στά που κυ μαι νό με να 
ανά πο λι τεί α, ξε περ νούν σε ορι σμέ νες πε ρι πτώ σεις το 20% και 
προ κα λώ ντας, ήδη από τό τε, αυ τό που ονο μά στη κε "εγκλη μα το ποί-
η ση των ψυ χι κά πα σχό ντων". Αυ τό εί ναι το επό με νο προς ει σα γω-
γή μο ντέ λο ψυ χι α τρι κής φρο ντί δας και σ' αυ τή τη χώ ρα, που ήδη 
βα δί ζει ρα γδαί α στη δη μι ουρ γί α των προ ϋ πο θέ σε ών τους: τη συρ-

ρί κνω ση των κοι νω νι κών δα πα νών και την ει σα γω γή μο ντέ λων 
επι λε κτι κής πρό νοι ας (μό νο για τους λε γό με νους "πιο αδύ να-
τους").

Μια τέ τοια κοι νο βου λευ τι κή δι κτα το ρί α συν δυ ά ζει την ανοι χτή και 
απρο κά λυ πτη βία με την πιο ασφυ χτι κή χει ρα γώ γη ση, με τις πιο δι εισ-
δυ τι κές και ακραί ες μορ φές αλ λο τρί ω σης, με την πα θη τι κο ποί η ση/
εξα το μί κευ ση και την τη λε ο πτι κή απο χαύ νω ση. Οι μη χα νι σμοί της χει-
ρα γώ γη σης δεν έχουν πια πολ λά πε ρι θώ ρι α για ελιγ μούς: απαι τεί ται 
από αυ τούς να λει τουρ γούν ως άμε σο και απρο κά λυ πτο συ μπλή ρω μα 
των κα τα σταλ τι κών μη χα νι σμών. Να δαι μο νο ποι ούν ομά δες και άτο μα, 
να συ ντε λούν στην απο μό νω ση και το δι ωγ μό των δι α φω νού ντων, να 
εξα πο λύ ουν ρα τσι στι κές επι θέ σεις. Οι κοι νω νι ο λο γι κές ερ μη νεί ες της 
"πα ρεκ κλί νου σας πλει ο ψη φί ας" υπο χω ρούν κα τά κρά τος μπρο στά 
στην πα νη γυ ρι κή επι στρο φή της βι ο λο γί ας και των γο νι δί ων: δεν εί ναι 
κατ' ου δέ να τρό πο, δυ να τόν το σύ στη μα των υπη ρε σι ών υγεί ας να 
υψω θεί πά νω από το επι κρα τούν σύ στη μα και τις τρέ χου σες ανά γκες 
της βι ο ε ξου σί ας. 

Η "ψυ χο λο γί α της αντί στα σης" λει τούρ γη σε ως προ στα σί α από 
νευ ρω τι κές δι α τα ρα χές που με τά το τέ λος του πο λέ μου αυ τές ακρι-
βώς δι α τα ρα χές αυ ξή θη καν πο λύ. Το πνεύ μα της αντί στα σης και η 
ψυ χο λο γί α της αντί στα σης εί ναι μια υψη λή στιγ μή στην αυ το συ νεί-
δη ση του αν θρώ που, στη συ γκρό τη ση της υπο κει με νι κό τη τας, στη 
δη μι ουρ γί α των όρων για την εκ δί πλω ση των αν θρω πί νων δη μι-
ουρ γι κών του δυ να το τή των αυ τών που με τα μορ φώ νουν τον ίδιο σε 
συ νάρ τη ση με τη με τα μόρ φω ση του κό σμου. Μέ σα στη δε δο μέ νη 
κοι νω νί α η πο λι τι κο ποί η ση της πρά ξης μας εί ναι ακό μα η μό νη 
θε ρα πευ τι κή πρά ξη που μπο ρεί να συ μπέ σει με την ανά δει ξη σε 
όλα τα επί πε δα, των πιο σο βα ρών και πιο κρυμ μέ νων αντι φά σε ων 
του συ στή μα τος μέ σα το οποίο ζού με, ενός συ στή μα τος που βα σί-
ζε ται στον κα τα με ρι σμό ερ γα σί ας, στη δι αί ρε ση/κα τα κερ μα τι σμό 
των επι στη μών, στη συ γκε κρι μέ νη ιε ραρ χί α των αξι ών. Και εί ναι 
αυ τό συ νυ φα σμέ νο με την άρ νη σή μας να ανά γου με και να επι τρέ-
που με την απορ ρό φη ση των πρα κτι κών μας σε απλές τε χνι κές, 
δι α μέ σου των οποί ων θα συ ντε λού με στη δι αι ώ νι ση της χει ρα γώ-
γη σης και της προ σαρ μο γής των αν θρώ πων στις ανά γκες του 
συ στή μα τος, τη στιγ μή που οι ανά γκες των αν θρώ πων απαι τούν 
απα ντή σεις πο λι τι κές. ΟΙ θε ρα πευ τι κές συ νέ πει ες μιας πραγ μα τι κά 
Κοι νω νι κής ψυ χι α τρι κής θα έπρε πε να πε ρι λαμ βά νουν, ως ανα πό-
σπα στη δι ά στα σή τους, την πα ρέμ βα ση για τον με τα σχη μα τι σμό των 
κοι νω νι κών όρων, για το ξε ρί ζω μα δη λα δή του συ στή μα τος που 
π α  ρά  γε ι  κ ο ι  νω  ν ι  κ ή  ε ξα  θ λ ί  ω  ση  κα ι  ψυ  χ ι  κ ό  πό  νο .                               
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Τη μέ ρα που έφυ γε ο Θω μάς, κά ποιοι ρω τού σαν "ποιος εί ναι Γκόρ πας". Αλ λά όσοι (τον) 
ήξε ραν, χα μή λω ναν το βλέμ μα σαν μα θή τρι ες του κα τη χη τι κού κρύ βο ντας θυ μούς και 
ανε πί δο τα πα ρά πο να... Τη μέ ρα που έφυ γε ο Γκόρ πας, σμή νη θα νά του συ νέ χι ζαν τις φρι-
κώ δης πε ρι πο λί ες στη Με σο πο τα μί α. Με δυο λό για, οι ελε ει νοί σκό τω ναν αβέρ τα, κρυμ μέ-
νοι πί σω από τα θλι βε ρά επι χει ρή μα τα του "ελευ θε ρω τι κού" τους ψεύ δους (Βου λιά-
ζου νουν στο τέλ μα της αδί στα κτης προ πα γάν δας οι συμ μο ρί τες, αλ λά απτό η τοι συ νε χί ζουν 
να ψεύ δο νται και να σκο τώ νουν)... Τη μέ ρα που ο Θω μάς "επέ στρε φε" στο χώ μα του 
Με σο λογ γί ου (Τι κι αν το ξό δι στου Ζω γρά φου; Εκεί, στις ντά πιες της Ιε ρής Πό λε ως θα 
ανα παύ ε ται αι ω νί ως ο νους του σώ μα τος) όλα χό ρευ αν στους γνώ ρι μους ρυθ μούς: Οι στί χοι 
των ποι η τών ανα ζη τού σαν οξυ γό νο, τα πε ζά ονει ρεύ ο νταν αν θο στό λι στες λε ω φό ρους 
υπο δο χής και οι άν θρω ποι της λο γο τε χνί ας –οι πε ρισ σό τε ροι τέ λος πά ντων– έβλε παν με 
εξη γή σι μη πί κρα και αδι ά ψευ στη ζή λια τις συ νε χείς πι ρου έ τες μιας δρά κας ομο τέ χνων 
στις ακό ρε στες σε λί δες της άκρα της προ βο λής (Λό γου γου χά ριν η συ μπα θής Σώ τη Τρι α-
ντα φύλ λου, με άπο ψη εκ πε φρα σμέ νη επί πα ντός, δεν απο κλεί ε ται να -κλη θεί να- σχο λι ά σει 
τις με τεγ γρα φές Τά τση και Πά ντου στον Ολυ μπι α κό)... Τη μέ ρα που κά ποιοι (φί λοι του) 
έλε γαν ότι "τον Θω μά τον σκό τω σε το ηφαί στει ο που σι γο βρά ζει στην ψυ χή των ικα νών, 
που συμ βαί νει να εί ναι μο να χι κοί και αθώ οι", ο υπο βο λέ ας θυ μή θη κε τις "Ση μει ώ σεις" του 
Λυ κι αρ δό που λου: Ο Γκόρ πας δια βά στη κε "μυ θο ποι η τι κά, κα νι βα λι στι κά", και προ βλή-
θη κε σαν ένας "ρε μπέ της με τα κα ρού ζος, μπήτ νικ και σου ρε α λι στής", έγρα ψε ο Λυ κι αρ δό-
που λος, παί ζο ντας άμυ νες στις επι θέ σεις της ευ κο λί ας... Τη μέ ρα που έφυ γε ο Θω μάς 
Γκόρ πας –τζώ ρας, τρυ φε ρός, εκτε θει μέ νος, "πα ρά λο γος", εκτε θει μέ νος στους βο ριά δες 
και ακά λυ πτος, με στό μα απύ λω το και γλώσ σα που κε ντού σε πέ λα γα– ένας μαύ ρος άνε μος 
άφη νε ανε ξί τη λα στίγ μα τα στην πρό σο ψη του Απρι λί ου... 

Γιάν νης Τρι ά ντης, Ελευ θε ρο τυ πί α, Τε τάρ τη 2 Απρι λί ου 2003

ΕΙ ΔΥ ΝΑ ΤΟΝ 
Ευ χα ρι στώ! Αλ λά 

μη μ' αγα πά τε σας πα ρα κα λώ... 
Σφάξ τε με, κα λύ τε ρα !

"...Είμαι στην Αίγινα, να πω κάτι 
για την Αίγινα. Η Αίγινα είναι 
ένα σπουδαίο πράγμα της 
Ελλάδος γιατί από κει ξεκινάει 
όλη η μυθολογία η ελληνική 
που είναι και του κόσμου, και 
γιατί εκεί, λένε οι ανασκαφές 
ότι υπάρχουν και δυο πολιτισμοί 
πριν από τον αθηναϊκό, χιλιάδες 
χρόνια πίσω, κι από την άλλη, 
στο τώρα είναι το νησί που 
έχουν αγαπήσει με πάθος όλοι 
όσοι αγαπάω εγώ: είτε αυτός 
είναι ο Πικιώνης, είτε είναι ο 
ζωγράφος ο μεγάλος ο Στέρης, 
είτε είναι ο Ελύτης, είτε είναι ο 
Μόραλης, που είναι ο 
ζωγράφος, είτε, είτε...

Είναι ένα περίεργο νησί..."

Ο Θω μάς Γκόρ πας,  
στην τη λε ο πτι κή εκ πο μπή  
του Άρη Σκι α δό που λου,  
"Νυ χτε ρι νός επι σκέ πτης",  
ΕΤ1, 8.4.1997

ο αι ρε τι κός ποι η τής  
που αγά πη σε την Αί γι να (19352003)



Το Άπαν του Τί πο τε

Με χέ ρι τρε μά με νο και μια εξί σου τρε μά με νη καρ διά σπουρ-
γι τι ού αφυ πνι ζο μέ νου, οπωσ δή πο τε μια πα ρα κο λου θού σα ψυ χή, 
γρά φω έχο ντας απέ να ντί μου σε βά θος δι α γώ νι ο πρω ι νού αξη-
μέ ρω του ορί ζο ντος την Αί γι να του Σα ρω νι κού Κόλ που, τα δι α πλέ-
ο ντα κα ρά βια, τις επι στρέ φου σες χει ρο νο μί ες των ψα ρά δων, ενώ 
τα φώ τα τα ηλε κτρι κά συ να ντώ νται απερ χό με να με το υπό δο κι μήν 
ει σερ χό με νο φως του ανα τέλ λο ντος ηλί ου.

Στο φο ρη τό κα σε τό φω νο οι συν θέ σεις "Γυ μνο παι δί ες πλά για" 
του Ερ ρί κου Σα τί, γυρ νούν σε δί σκο ακτί νας στο ίδιο μη χά νη μα 
που πριν από λί γα ακέ ραι α λε πτά ακου γό ταν η εφη βί α της ενη λι-
κι ώ σεις φω νή του Θω μά Γκόρ πα, τώ ρα έχει πε ρά σει στον πί να κα 
της ακο ής, ζω γρα φι σμέ νη κι όμως αζω γρά φι στη, πι κρή ζω γρα φιά, 
όπως πι κρή ζωή, γεύ ση γλυ κιά και απο τρό παι ον θέ α μα, αλ λά και 
θε α μα τι κόν, μοι ρα σμέ νος κα θώς εί ναι αυ τός ο πί να κας μι σός στον 
Αχέ ρο ντα και ο άλ λος μι σός στον Ορ φέ α του. 

Μνή μης σή μα και των ανω νύ μων Κε ρα μει κός, Θω μάς, ένα 
όνο μα με τά από ολο νύ κτι α βρο χή, χα ραγ μέ νο στο αι ώ νι ον και στην 
αι ω νι ό τη τα του μαρ μά ρου, λευ κόν, ένα σκίρ τη μα αιφ νι δια στι κό 
ενός πε ρι πά του στον Ηρι δα νό της αε νά ου νε ό τη τος και του άνευ 
ηλι κί ας ακι νή του, άνευ κα τα γω γής ονό μα τος κι όμως ελ λη νι κόν 
και άσπαι ρον, δια βά ζω, γρά φω μ' ένα τί πο τε πά ρεξ το λι κνι στι κόν 
της τα χύ τη τας των κλα διών και φύλ λων της ελαί ας, βυ θί ζο μαι στην 
θά λασ σα των ανα μνή σε ων και κα τα δύ ο μαι στο χώ μα που με επι-
στρέ φει εκεί, όπου σή πε ται το σώ μα και δεν φο βά μαι να πω τον 
σκε λε τό με τ' όνο μά του πέ τρα άσπρη, κε ραυ νέ του βου νού, 
βό τσα λο της ακτής κυ λι ό με νο έως το μη δέν.

Από το τί πο τα που γί νε ται κά τι που ορ θώ νε ται προς το όλον, 
τά φος μυ ρι στι κός και τύμ βος πο λε μι στή άνευ δη μο σί ου σή μα τος, 
κα φε νεί α της συ να ντή σε ως και κα φε νέ δες της απο μα κρύν σε ως, 
τα βερ νεί α της μέ θης και εστι α τό ρι α μα στό ρων, έρω τες της τυ χαι-
ό τη τος και αγά πες μί ας νυ χτός άνευ επι στρο φής, δρό μοι επαρ χι-
α κοί βου λιά ζο ντες στη λά σπη και έτε ροι της πό λε ως που γυα λί-
ζουν πέν θι μα στην άσφαλ το, πλα τεί ες με τα με σο νύ κτι ες, της υγρα-
σί ας υπο τα κτι κές, κλα ρί να υπό γει α της Ομό νοι ας, μπου ζού κια του 
θρύ λου, του μύ θου του τί πο τε από αυ τά, έως ότου ξε χα σθούν 
σβή νο ντας στο Αι γά λε ω, στον Ασπρό πυρ γο, στην Ελευ σί να, στο 
Μο σχά το, κα θώς φλό γες άσβε στες απο στέλ λουν προς τον ου ρα-
νό τον προ σευ χό με νο κα πνό της επί γει ας τρα γω δί ας που ανα γνω-
ρί ζει το πρό σω πό της στην κω μω δί α, όλα ετού τα κι άλ λα ξε χα-
σμέ να και αξέ χα στε περ νούν δι α δη λώ νο ντας από τα ποι ή μα τά σου 
Θω μά Γκόρ πα.

Θω μά του Κάλ βου και Γκόρ πα του Κα ρυ ω τά κη, νο σταλ γέ του 
Καβ βα δί α και δί δυ με του Εμπει ρί κου αδελ φέ, γλώσ σα εσύ των 
πη γών και των ρυ α κιών εξο μο λο γη τή και εξο μο λο γού με νε, λι μνο-
θά λασ σα των αι σθη μά των και των συ ναι σθη μά των, πλά νη τα και 
πλα νε μέ νε, κι νη τι κέ εντός της ακι νη σί ας σου, γλυ κέ μέ σα στην 
πί κρα και τσι γά ρο άσβη στο στις νύ χτες τις επερ χό με νες. Ηρά κλει-
τε του πο τα μη δόν αεί γί γνε σθαι, οντο λό γε του χα ώ δους Παρ με-
νί δη, πύ ρι νε εκ του Εμπε δο κλέ ους ηφαι στεί ου, τα πει νέ της πρωϊ-
νής των ερ γα τών δι α δρο μής και του τε λευ ταί ου προς τα αμα ξο-
στά σι α δρο μο λο γί ου, ια χή από δι α δη λω τή τραυ μα τι σμέ νο και 
βο γκη τό μά νας πεν θού σας στο με τα πο λε μι κό Με σο λόγ γι και μνή-
μη υφάλ μυ ρη της Εξό δου, τα πει νέ με τους τα πει νούς, υπε ρή φα νε 
με τους υπε ρή φα νους, ευ θύ με τους ευ θείς, δη λη τή ρι ο με τους 
δη λη τή ρι ους, δι αύ γει α του κρυ στάλ λου και κρύ σταλ λε εσύ, μο να-
δι κέ αδά μα ντα Κο χι νόρ της δι α λά μπου σας το σκό τος ζω ής, φω τει-
νέ μέ σα στους φω τει νούς αι ώ νες του πα ρό ντος χρό νου, του 
στιγ μι αί ου πα ρελ θό ντος, του μέλ λο ντος πα ρό ντος, Θω μά Γκόρ πα, 
αί μα αδελ φι κό από την ίδια μά να, τη μά να της Ποι ή σε ως.

Σι ω πή: ακού γε ται η Sonata in F minor, K. 466 (Adante mod-
erato) του Δο μή νι κου Σκαρ λά τι.

Βα σί λης Β. Κα λα μα ράς

ΒΟ ΛΕ ΜΑ 
Ανα μνή σεις... 

Και κά πο τε τις τρώ με 
και γί νο νται αί μα...

28 Σχεδία στ’ ανοιχτά της Αίγινας 



Πά ει πρό ω ρα κι ο ποι η τής Θω μάς Γκόρ πας –κι αλί μο νο αν η 
φω νή του δεν εί ναι οι κεί α, ιδι αί τε ρα στους νέ ους μας. Ατό φια 
λα ϊ κός και αδι άλ λα κτος, αθυ ρό στο μος και τρυ φε ρός, ασυμ βί βα-
στος και πα θια σμέ νος- ο πιο κα τα ρα μέ νος από τους κα τα ρα μέ νους 
της γε νιάς μας. Δυο στί χοι του το ύστα το χαί ρε στο ση με ρι νό ξό δι: 
Οι ποι η τές λι γό στε ψαν αμάν πό σο λι γό στε ψαν κι οι φί λοι...

Γι ώρ γος Βό τσης, Ελευ θε ρο τυ πί α 4 Απρι λί ου 2003

ΕΜΠΝΕΥ ΣΗ 
Το νυ χτο λού λου δο μοιά ζει μ' επα νά στα ση που κά νει πρό βες 

ολό κλη ρη ζωή. Απο φά σι σα να κρα τή σω ένα νυ χτο λού λου δο για 
μια ολό κλη ρη μέ ρα.

Τα τε λευ ταί α δε κα τρί α χρό νια κα τοι κού σε σχε δόν μό νι μα στην 
Αί γι να. Όσοι περ νού σαν τα βρά δια από την οδό Πα λαι άς Χώ ρας, 
τον έβλε παν από το μό νι μα ανοι χτό πα ρά θυ ρό του, να δου λεύ ει 
σκυμ μέ νος πά νω στα χαρ τιά του...

Δη μή τρης Σα ρα ντά κος, πε ρι ο δι κό "Φι στί κι", Αί γι να, τεύ χος 16

ΤΣΙ ΓΑ ΡΑ 
Χί λι ε ς φο ρές κοι μή θη κα με το τσι γά ρο ανα μέ νο 

απ' άλ λα κά η κα κά η κα έγι να στά χτη μέ σα από τη στά χτη μου 
ξα να γεν νή θη κα ο ίδιος κι απα ράλ λα χτος  

μό νο λι γά κι πιο προ σε χτι κός με τους χα φιέ δες...

Το πα ρα κά τω ποί η μα του Θ. Γκόρ πα, από τη συλ λο γή "Σπα σμέ-

νος Και ρός", δη μο σι εύ τη κε στο δί μη νο πε ρι ο δι κό πρω το πο ρι α κής 
Ποί η σης και Τέ χνης του Λε ω νί δα Χρη στά κη, "Κού ρος" Αριθ. 1, 
Απρί λης Μά ης 1959:

ΠΕ ΡΙ ΣΤΑ ΤΙ ΚΟ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΤΑ ΔΙ ΟΥ 
Ένα παι δί σω ριά στη κε μες τη γιορ τή του δρό μου. 
Ήταν τα μά τια του άγρια, ξέ να και βυ θι σμέ να 
το κε φά λι του στην πέ τρα βρό ντη ξε, ξε βρό ντη ξε, 
το κορ μί του σαν το ελά φι και σαν τ' άλο γο.  
Απ' το στό μα του πε τά χτη καν αφροί 
κι έπαι ξαν στα μά τια σας, 
απ' το στό μα κι απ' τη μύ τη τί να ξε το αί μα του 
πού κα τσε στα μά τια σας κι άρ χι σε να κλαί ει. 
Από πεί να. Εί πα τε 
Τα πό δια σας πώς εί ναι ανά λα φρα για τον πε ρί πα τό σας; 
Από πεί να. Εί πα τε. 
Τα χέ ρια σας πώς ξε ρι ζώ θη καν ωραί οι μου από τους ώμους 
σας; 
Από πεί να. Εί πα τε. 
Τα μά τια σας πώς σκο τεί νια σαν μπρος σε τό σα χρώ μα τα  
και φώ τα; 
Από πεί να. Εί πα τε 
Ση κώ στε το, λοι πόν, να μη βου λιά ξει ο δρό μος... 

Αυ το βι ο γρα φι κά στοι χεί α
Γεν νή θη κα στο Με σο λόγ γι το 1935, επί ση μη χρο νιά του ελ λη-

νι κού σου ρε α λι σμού. Η πιο έντο νη παι δι κή μου μνή μη εί ναι από 
την κή ρυ ξη του πο λέ μου του 1940. Τα μα θή μα τα του δη μο τι κού τα 
άκου σα σε μια εκ κλη σί α, σε μια απο θή κη κρα σι ών, στο πί σω 
μέ ρος μιας καρ βου να πο θή κης, λό γω επι τά ξε ως των σχο λεί ων και 
σε μια αί θου σα όπου οι μι σοί μα θη τές άκου γαν όρ θι οι και σταυ-
ρο πό δι λό γω ελ λεί ψε ως θρα νί ων. Από το 1945 έως το 1950 
έπαι ζα Κα ρα γκιό ζη με δι κές μου φι γού ρες, κα τα σκεύ α ζα και πού-
λα γα από τε νε κέ και σύρ μα αυ το κι νη τά κια, χαρ τα ε τούς, μύ λους, 
σερ βι τσά λια. Το κα λο καί ρι του 1951 μα ζί μ' άλ λους δύο συμ μα θη-
τές κα τα σκεύ α ζα φι λο λο γι κό πε ρι ο δι κό και λει τουρ γού σα πρω τό-
γο νο κι νη μα το γρά φο –μια ώρα και προ βο λή και με ει σι τή ρι ο, 
1949-50 έγρα ψα τους πρώ τους μου συ νει δη τούς στί χους χω ρίς 
ρί μες... Το πρώ το μου λο γο τε χνι κό ξε σκό λι σμα το οφεί λω, στα 
1951-52, στους ιδι ο φυ είς ει κο σά ρη δες Γι ώρ γο Κο τσί ρα και Γι ώρ-
γο Φρα γκό που λο και στα πε ρι ο δι κά και βι βλί α που δι έ σω ζα από 

29Τέχνη  Πολιτισμός



τη φω τιά ενός φούρ νου και τις ρέ γκες ενός μπα κά λι κου. Την ίδια 
επο χή ο φι λό λο γος Μα ρί νος Αβού ρης και τα πε ρι ο δι κά "Νέα 
Εστία", "Ελ λη νι κή Δη μι ουρ γί α" και "Νέα Ελ λη νι κά" έκα ναν τα υπό-
λοι πα. Το 1952 άνοι ξε ο φά κε λός μου στην Ασφά λει α με πρώ τες 
εγ γρα φές την ηγε τι κή μου συμ με το χή σε μα θη τι κή δι α δή λω ση 
υπέρ της Ενώ σε ως της Ελ λά δας με την Κύ προ, τη μη συμ με το χή 
μου στον ομα δι κό εκ κλη σι α σμό, την ασέ βειά μου κα τά την ώρα 
της ομα δι κής προ σευ χής, την ανά γνω ση κομ μου νι στι κών εφη με-
ρί δων ("Νε ο λό γος Πα τρών", "Βή μα", "Ελευ θε ρί α" κ.ά.) την ανά γνω-
ση "κομ μου νι στι κών" βι βλί ων (Μπαλ ζάκ, Ντο στο γι έφ σκι, Γκόρ κι 
κ.ά.) το πέ ρα σμά μου από κα φε νεί α στα άκρα της πό λε ως... Στο 
πα ράρ τη μα της Ασφα λεί ας εί χαν κα τα θέ σει βρω με ροί άν θρω ποι 
όπως ο γυ μνα σι άρ χης και οι πε ρισ σό τε ροι κα θη γη τές μου και 
δυ στυ χι σμέ νοι άν θρω ποι όπως 3-4 συμ μα θη τές και φί λοι μου μέ λη 
αρι στε ρών οι κο γε νει ών... Το 1953 στο απο λυ τή ριό μου, με άρι στα 
το 20, στη γυ μνα στι κή (μέ λος των ομά δων βό λεϊ και μπά σκετ και 
πρω τα θλη τής στους πε ρι φε ρει α κούς μα θη τι κούς αγώ νες στην 
ελ λη νι κή δι σκο βο λί α με κα τάρ ρι ψη του πα νελ λή νι ου ρε κόρ) εί χα 
10, στα Νέα Ελ λη νι κά (με 2-3 κόλ λες ανα φο ράς στην έκ θε ση) 11 
και στα Αρ χαί α Ελ λη νι κά (διά βα ζα από το πρω τό τυ πο, χω ρίς με τα-
φρα στι κό βο ή θη μα, έως και Θου κυ δί δη) 11... Δού λε ψα για το με ρο-
κά μα το πρώ τη φο ρά το κα λο καί ρι του 1953 σε δη μό σι α έρ γα. Την 
ίδια χρο νιά και την επό με νη απορ ρί φτη κα στις εξε τά σεις Νο μι κής 
λό γω φα κέ λου. Το 1954 ήρ θα πρώ τος στις εξε τά σεις της Πα ντεί-
ου, πή γα σε δυο τρία μα θή μα τα κι από τό τε δεν έχω πε ρά σει ού τε 
απ' έξω. Δεν επρό κει το πε ρί σχο λής, αλ λά πε ρί στά βλου. 500-600 
φοι τη τές σε μια αί θου σα που βρό μα γε κά του ρο, πο δα ρί λα και 
βομ βαρ δι ζό ταν από χι λιά δες στρα γά λια και σα ΐ τες... Ήδη δού λευ α 
με τα φο ρέ ας τε νε κέ δων γε μά τα λά δια και λί πη σ' ένα ερ γο στά σι ο. 
Από το 1955 ως σή με ρα δού λε ψα λο γι στής, τοι χο τρί φτης, επι με-
λη τής εκ δό σε ων, μπο για τζής, οι κο δό μος, πα λαι ο βι βλι ο πώ λης ("Το 
Φι λι κό", Ηφαί στου, μα ζί με τον Τορ νέ), συ ντά κτης στον Ημε ρή σι ο 
τύ πο ("Ανε ξάρ τη τος Τύ πος", "Με σημ βρι νή", "Εξ πρές", "Νέα Πο λι-
τεί α"), βι βλι ο πώ λης, εκ δό της. Ανά με σα στο 1955 και στο 1967 σε 
ομά δες που πρω το στά τη σαν για μια πρω το πο ρί α στο θέ α τρο, στον 
κι νη μα το γρά φο, στα ει κα στι κά και για την υπε ρά σπι ση του λα ϊ κού 
τρα γου δι ού. Υπήρ ξα από τους εμπνευ στές της Ομο σπον δί ας Κι νη-
μα το γρα φι κών Λε σχών, το 1961 και στα 1965-1970 δί δα ξα ιστο ρί α 
λο γο τε χνί ας και αγω γή του λό γου σε θε α τρι κή σχο λή. 

Από το 1954 έως το 1965 στην αδι ό ρι στη κα θο δή γη ση του 

νε ο λαι ί στι κου κι νή μα τος -ού τε η ΕΔΑ ού τε το ΚΚΕ κα τά φε ραν να 
με γρά ψουν στα κα τά στι χά τους. Κα τά τα άλ λα, στα 1955-1959 
ένας της ηγε τι κής ομά δας του Σο σι α λι στι κού Συν δέ σμου Νέ ων 
(ανα νε ω τι κής τρο τσκι στι κής ορ γά νω σης με με γά λη επιρ ρο ή στα 
ερ γα τι κά σω μα τεί α της Αθή νας) και στα 1964 στο πει θαρ χι κό 
συμ βού λι ο των Λα μπρά κη δων λί γο πριν τους κλεί σει, δί κην Ασφα-
λεί ας, το ΚΚΕ.

Ακό μα υπήρ ξα συ ντά κτης ή αρ χι συ ντά κτης στα πε ρι ο δι κά "Ρου-
με λιώ τι κη Βί γλα", "Ο Λο γο τέ χνης", "Η Τέ χνη στην Αθή να", "Η Καλ-
λι τε χνι κή", "Μου σι κά Θέ μα τα" και σύμ βου λος Εκ δό σε ως της "Ποι-
η τι κής Αντι αν θο λο γί ας". Το 1979 εκ προ σώ πη σα την Ελ λά δα στο 
πρώ το Δι ε θνές Φε στι βάλ Ποί η σης Μπητ στην Όστια της Ρώ μης. 
Ερ γα σί ες μου πο λύ χρο νης έρευ νας για το Με σο λόγ γι, την Αθή να, 
το λα ϊ κό τρα γού δι, τον Κα ρα γκιό ζη και την πρω το πο ρί α του 1920 
πα ρα μέ νουν στα συρ τά ρια μου. Από το 1975 έως το 1980 έζη σα 
στο Πα ρί σι.

(Πρώ τη δη μο σί ευ ση: πε ρι ο δι κό "Δια βά ζω". Μάρ τι ος 1996,  

τεύ χος 361, στα πλαί σι α συ νέ ντευ ξης στον Βα σί λη Β. Κα λα μα ρά)

Γα λά ζια κι άσπρα χρώ μα τα κο λυ μπούν 
στη μαύ ρη θά λασ σα των φα να τι κών. 

Δεν έμει νε άλ λη θά λασ σα για κο λύ μπι. 
ΜΠΕΡ ΔΕ ΜΑ

ΕΡ ΓΟ ΒΙ Ο ΓΡΑ ΦΙ ΚΑ
Ο Θω μάς Γκόρ πας γεν νή θη κε το 1935 στο Με σο λόγ γι. Ζει από 

το 1954 στην Αθή να και από το 1990 στην Αί γι να.

1954-1961: ερ γά της, λο γι στής, πα λαι ο βι βλι ο πώ λης. 1961 έως 
σή με ρα: επι με λη τής εκ δό σε ων, δη μο σι ο γρά φος, εκ δό της βι βλί ων, 
βι βλι ο πώ λης. Από τους εμ ψυ χω τές του Αθη να ϊ κού Εκ δρο μι κού 
Συλ λό γου (1954-1955), της Ομο σπον δί ας Κι νη μα το γρα φι κών 
Λε σχών (1961-1965), του θε ά τρου Νέ ας Ιω νί ας (1965-1966) και 
των γκα λε ρί και πε ρι ο δι κών τέ χνης του Λ. Χρη στά κη (1956-1976). 
Εί ναι από αυ τούς που πλαι σι ώ νουν τον Γ. Μπου κου βά λα στη δη μι-
ουρ γί α των πρώ των μπου άτ "Δελ φί νι" στη Βάρ κι ζα και "Τι πού κει-
τος" στην Πλά κα και την οδό Σό λω νος (1958-1961). Από τους 
πρώ τους, πριν πολ λά χρό νια που μί λη σαν και έγρα ψαν για τον 
Κα ρα γκιό ζη, τον κι νη μα το γρά φο και το ρε μπέ τι κο. Το 1963 μα ζί 
με τον Μι χά λη Ντό κα και τον Νί κο Θε ο δω ρό που λο επα νί δρυ σαν 
την Ένω ση Με σο λογ γι τών της Αθή νας.
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ΠΟΙΗΣΗ: Σπα σμέ νος Και ρός 1957. Πα λιές Ει δή σεις 1966. Πα νό-
ρα μα 1975. Στά σεις στο μέλ λον 1979 (επα νεκ δό σεις '80, '81, 
'83). Περ νά ει ο στρα τός 1980 (επα νέκ δο ση '83). Τα θε ά μα τα 
1983. Τα Ποι ή μα τα 1995. 14 Ανέκ δο τα ποι ή μα τα στην πε ρι ο δι-
κή έκ δο ση Άτυ πον 1997.

ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ: Ισι δώ ρα! Ισι δώ ρα! 1995.ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ: Το πα νη γύ ρι 
τ' Αη Συ μιού 1972.

ΙΣΤΟΡΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ: Δι ά γραμ μα Ιστο ρί ας της Νε ο ελ λη νι κής 
Λο γο τε χνί ας 1966. Πε ρι πε τει ώ δες κοι νω νι κό και μαύ ρο νε ο-
ελ λη νι κό αφή γη μα 1850-1950 δί το μο (ει σα γω γή, βι ο γρα φι κά, 
αν θο λό γη ση) 1981.

ΚΑΛΕΣΤΕΧΝΕΣ: Στέ ρης, το τρα γι κό πα ρα μύ θι της ζω ής και του 
έρ γου ενός πρω το πό ρου 1982.

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ: Το βι βλί ο όλων των ημε ρών (Ποι η τι κή αν θο λο γί α 
για με γά λα παι δι ά ει κο νο γρα φη μέ νη) 1992.

ΔΙΑΣΚΕΥΗ: Πι τι γκρί λι, Παρ θέ νος 18 κα ρα τί ων, μυ θι στό ρη μα 1983. 
Πι τι γκρί λι, Κο κα ΐ νη, μυ θι στό ρη μα 1983. Ου ά σιν γκτον Ίρ βινγκ. 
Μω ά μεθ, βι ο γρα φί α 1988.

ΣΤΗΡΙΞΗΚΛΑΣΣΙΚΩΝΕΡΓΩΝ(επι μέ λει α, βι ο γρα φι κά): Γε ρά-
σι μος Βώ κος, Ο εκτο πι σμέ νος και άλ λα δι η γή μα τα, 1983. Νι κό-
λα ος Β. Βω τυ ράς, ο μά γκας του Ωρο λο γί ου, δι ή γη μα 1983. Αλ. 
Πα πα δι α μά ντης, Αθη να ϊ κά δι η γή μα τα 1990. Ε. Λε μπέ σης, Η 
τε ρά στι α κοι νω νι κή ση μα σί α των βλα κών στο σύγ χρο νο βίο, 
δο κί μι ο, 1990 (με τα γλωτ τι σμέ νο από τον Θ. Γκόρ πα).

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (από τα Γαλλικά): Ζωρζ Ζαν, Γρα φή, η μνή μη των 
αν θρώ πων (μα ζί με 100 σε λί δες ελ λη νι κά ντο κου μέ ντα από το 
Θ. Γκόρ πα) 1991. Κι άλ λα 19 βι βλί α, μι κρά και με γά λα για 
νέ ους στις εκ δό σεις Δε λη θα νά ση 1989-1997.

ΑΛΛΕΣΕΡΓΑΣΙΕΣ: Κεί με να για τους ει κα στι κούς καλ λι τέ χνες: 
Νέ λα Γκό λα ντα (1972), Γιάν νη Γα ϊ τη (1974), Δη μή τρη Κα κου λί-
δη (1977), Ηλία Πασ σί ση (1982), Δη μή τρη Γέ ρο (1998), τυ πω-
μέ να σε κα τα λό γους εκ θέ σε ών τους.

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ,ΑΡΘΡΑ και ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σε βι βλί α, πε ρι-
ο δι κά και εφη με ρί δες για τους ποι η τές: Μί μη Λι μπε ρά κη, Γ. 
Βι ζυ η νό, Οδ. Ελύ τη, Ρ. Φι λύ ρα, Μί νω Ζώ το, Νί κο Κα ρού ζο, Τέο 
Σα λα πα σί δη, Τά κη Παυ λο στά θη. Για τους συγ γρα φείς: Ει ρή νη 
Σπαν δω νί δη, Θρ. Κα στα νά κη, Νί κο Βέλ μο, Δημ. Βι κέ λα, Δημ. 
Βου τυ ρά, Ιου λί α Περ σά κη, Γι ώρ γη Ζάρ κο, Αστέ ρη Κοβ βα τζή. 

Για τους καλ λι τέ χνες: Ευ άγ γε λο Μα γκλι βέ ρα (τε νό ρο), Βα σί λη 
Σα λέ α (κλα ρι τζή), Β. Τσι τσά νη (συν θέ τη). Για το Θα νά ση Ρα ζη-
κό τσι κα, αρ χη γό των Με σο λογ γι τών των Πο λι ορ κι ών και της 
Εξό δου και τον Επα μει νών δα Δε λη γι ώρ γη, το με γά λο Με σο-
λογ γί τη πο λι τι κό και δε κά δες άλ λα.

Στο βδο μα διά τι κο πε ρι ο δι κό "Πο λι τι κά Θέ μα τα" 1976-1978: κρι-
τι κή πα ρου σί α ση βι βλί ων και φιλμ, πο λι τι κού εν δι α φέ ρο ντος 
σχό λι α και άρ θρα, αντα πο κρί σεις από το Πα ρί σι και η "Ιστο ρί α 
του νε ο ελ λη νι κού τρα γου δι ού" από το 1800, σε εκτε νές δι ά-
γραμ μα.

Στο δε κα πεν θή με ρο μου σι κό πε ρι ο δι κό "Μου σι κά Θέ μα τα" 
1982-1983: 10 άρ θρα με τον τίτ λο "Στο ρε μπέ τι κο..."

Στο μη νιά τι κο πε ρι ο δι κό βι βλί ου "Ιχνευ τής": Το χρο νι κό "Με το 
Θω μά Γκόρ πα στην Αθή να της αμ φι σβή τη σης της δε κα ε τί ας 
του 1950", Δε κέμ βρι ος 1987. Η με λέ τη "Οι κα τα ρα μέ νοι της 
λο γο τε χνί ας μας στα χρό νια του με σο πο λέ μου", Δε κέμ βρι ος 
1988. Η με λέ τη "Ρώ μος Φι λύ ρας, Ρε μπώ και προ φή της του 
ελ λη νι κού Υπερ ρε α λι σμού", Ια νου ά ρι ος 1989.

ΣΕΝΑΡΙΑ: Φιλμ με γά λου μή κους: "Αγά πη που δεν σβή νει ο χρό-
νος" 1965, "Τι κι αν γεν νή θη κα φτω χός" 1966, "Ένα κο ρί τσι 
αλ λιώ τι κο" 1967. Λα ο γρα φι κά ντο κι μα ντέρ: "Βλά χι κος γά μος" 
1965, "Ένα Σάβ βα το βρά δυ, μια Κυ ρια κή πρωί" 1988. Μι κρού 
μή κους: "Το πα τά ρι του Λου μί δη" (Το θρυ λι κό φι λο λο γι κό στέ-
κι κα τά τη δε κα ε τί α του 1950) 1988.

Η ΑΛ ΛΗ ΞΕ ΝΗ ΤΙΑ 
Χει ρό τε ρο απ' την ξε νη τιά κι από το μαύ ρο χώ μα 
να τυ ραν νιέ σαι στη ζωή με την ψυ χή στο στό μα

Όλα τα αυ το βι ο γρα φι κά και ερ γο βι ο γρα φι κά στοι χεί α εί ναι παρ μέ να από το 
18ο τεύ χος, Οκτώ βρι ος - Δε κέμ βρι ος 2001, της τρι μη νι αί ας Επι θε ώ ρη σης 
Λό γου και Τέ χνης "πα ρου σί α", της Ένω σης Αι τω λο α καρ να νών Λο γο τε χνών 
που κυ κλο φό ρη σε απ' αφορ μή την τι μη τι κή εκ δή λω ση για το Θω μά Γκόρ πα 
στις 3/12/2001.

Τα πλά για στοι χεί α - ποι ή μα τα του Θω μά Γκόρ πα προ έρ χο νται από τη συλ-
λο γή "Τα θε ά μα τα", Έξο δος, Αθή να 1983.
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32 Σχεδία στ’ ανοιχτά της Αίγινας 

Λέξεις που κρύβουν θάματα, θυμιάματα θορύβους,  
 πατήματα ημιδιάφανα, ύμνους στα μονοπάτια

τα ιερά, "μανδράπηλα" "βήμα λαών αντάμωμα",  
 παραγγελιές από νεκρούς και ζωντανούς στους όρθρους.

Σαράντα πήχες γράμματα, γλέντι του Πάνω Κόσμου  
 με μνήμες που ακροπατούν στης Ιστορίας τα διάσελα 

ξοδεύοντας τον ίδρωτα, "την ομορφιά της Πέτρας  
 στρωσίδι για το σώμα του σε κρύα φυλακή".

Του Ταχυδρόμου στ' Άγραφα με την ανάσα κόμπο,  
 να πάει τα δοσίματα "μιαν ιδρωμένη επιταγή"

σε μέρες κάμπιες που οι σκιές θυμίζουνε ανθρώπους  
 κι "ο ταχυδρόμος πνίγηκε στο στόμα ενός πουλιού".

Είδα λαχάνιασμα πολύ, τ' αλόγου πού 'ρθε πίσω,  
 αναζητώντας Τον Παππού σαν γέροντας προς Γέρο

κι Αυτός που δεν το σκότωσε σαν όλα όπου γερνάνε,  
 τιμή σκουριά στο σίδερο "λάλος των έξω αιώνων"

κι Τ' άφησε να ιστορεί ματιές πικρών αιώνων  
 –"γεύεται η ρίζα πέταλο και ο κορμός μουσούδι".

Σε λιτανείες δεκατιανές "αντίδωρες λεξούλες"  
 "για στόματα που πείνασαν απόδειπνο ψαλμό

για σώματα που νήστεψαν χαρές βαλσαμωμένες"  
 είδα το δρόμο του ποιητή "μετά το Δι' ευχών"

να κόβεται ροδάκινο μικρής παντιέρας βλέμμα,  
 "ο αηδονόλαλος ψαλμός στην αγορά ντελάλης".

Κι άκουσα τα καθέκαστα, της Ιστορίας την Κρίση  
 "Σαν προσευχή που σύρθηκε σε στέρνα να δακρύσει"

κι ο πόνος έχει ονόματα, σώματα και φωνή,  
 "Απλώνει όρθρους την αυγή απόδειπνα υφαίνει"

μπαίνει σαράκι την αυγή το βράδυ φεύγει άγιος  
 να κουμαντάρει το θεριό που θέλει να ιστορήσει

όσα "των λόγων πάντρεψαν με των εικόνων βλέμμα"  
 μορφώνοντας το σούσουρο που πάει να απαγκιάσει.

"Το μέλι στάζει ο ουρανός· τα χείλη το φαρμάκι"  
 κι είναι μικρή η ψυχούλα μας και λίγο μαραγκιάζει

λασπώνει τους Ηριδανούς, φτύνει τους ημιθέους,  
 τα κάνει όλα ρημαδιό "στης Καρκαλούς το δώμα"

δίνει σπρωξιές στον Περκεζέ και τον ξανασκοτώνει  
 με αλληλούια-μέταλλα -"Κρανίου Τόπος θρήνος".

Όμως θεριεύει πάλι ο νους σαν την καλή αμαρτία,  
 "χαίρεται η πέτρα πάτημα και το νερό το ρήμα".

Ρίμα και "Ρήμα που έθρεψαν τα χρόνια της σιωπής"  
 σπιτώνουν το φασκόμηλο χαϊδεύουν το βουνό

σπέρνουνε στους ορίζοντες όταν αυτοί σου γνέφουν  
 μαζεύοντας τις άγνοιες και κάνοντάς τες έγνοια. 

Λέξεις μυρίζουνε βροχή, κερί γλυκό και μέλι,  
 νερό που πίνει ο πλάτανος και αμαρτία δεν έχει

σαν τρέχει, το δρομάκι τους "προσκέφαλο" για όσους  
 "Η δίψα τρέφει το νερό και πριν το φως σκοτάδι".

Στίχοι μνημούρια των πουλιών, ταξιδεμένα νέφη,  
 ονείρατα μικρών παιδιών που ψάχνουν για ποτάμι

σκιές ανθρώπων που μιλούν σε πέτρινες πλατείες,  
 κλαρίνα στην παραγγελιά κι ο ήχος καλντερίμι.

ΕΠΕΣΤΡΕΦΕ ΠΑΛΙ...

"ΦΕΙ ΔΙ ΑΣ ΔΡΟ ΜΟΣ"

Ο Γιάν νης Γε ωρ γιό που λος,  
ποι η τής στην Τροι ζη νί α
Παρουσίασητηςποιητικήςσυλλογής"ΦΕΙΔΙΑΣΔΡΟΜΟΣ",
εκδόσειςΔΙΑΤΤΩΝ,Μάιος2001

"Δι έ σω σα  στί χους εξό ρι στους 
μοι ρό λο γα και θρή νους 

σε κα τα κόμ βες ψέλ νο ντας 
τα αλει τούρ γη τα· 

κι όταν ο Ιπ πό λυ τος έφυ γε 
καλ πά ζο ντας στον κά μπο 

κι ο έρω τας ξε ψύ χη σε 
στου ποι η τή τα χέ ρια 
συμ μά ζε ψα το άλο γο 

και στο λυγ μό του δέ ντρου, 
κό μπο στα μά τια έδε σα 

ξόρ κι για δρό μο θλί ψη..." 
ΕΠΙ ΣΤΡΕ ΦΩ
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T ο πα ρόν άρ θρο δεν έχει σκο πό να δώ σει απα ντή σεις 
αλ λά να θέ σει εν δυ νά μει τις βά σεις ανα ζή τη σης για τα 
ιδι αί τε ρα χα ρα κτη ρι στι κά της νε ο λαί ας στην Αί γι να. Στην 

προ σέγ γι ση της πραγ μα τι κό τη τας υπάρ χει πά ντα ο κίν δυ νος της 
γε νί κευ σης και του ολι σθή μα τος σ' έναν αγο ραί ο εμπει ρι σμό ιδι-
αί τε ρα όταν η προ σπά θει α αυ τή δεν αντα πο κρί νε ται στη σύγ χρο νη 
αρ χή της έρευ νας και της εν δυ νά μει τεκ μη ρί ω σης. Τα φαι νό με να 
τα οποία εμπει ρι κά συ να ντά κα νείς στο πλα τύ πε δί ο της κοι νω νι-
κής κα θη με ρι νό τη τας δεν μπο ρούν να συμ βάλ λουν δυ να μι κά στην 
άρ θρω ση μιας ου σι α στι κής συ ζή τη σης εφό σον εκλεί πουν τα 
κα τάλ λη λα τεκ μή ρι α που θα μπο ρού σαν να απο δώ σουν το στίγ μα 
της νε ο λαί ας στην Αί γι να. Η δι αί σθη ση, δι αν θι σμέ νη εί τε με εμπά-
θει α εί τε με ρο μα ντι κές ανα φο ρές, πο τέ δεν μπό ρε σε να απα ντή-
σει ικα νο ποι η τι κά στα ερω τη μα τι κά που ολο έ να και ρα γδαί α γί νο-
νται όλο και πιο ακα δη μα ϊ κά. Τα σκόρ πια και σχε τι κά πρό σφα τα 
δη μο σι εύ μα τα στις το πι κές εφη με ρί δες, τα οποία και εντάσ σο νται 
σε μια με ρι κή προ σπά θει α ανά λυ σης για το πώς δι α μορ φώ νε ται η 
ει κό να αυ τού του ιδι αί τε ρου κοι νω νι κού κομ μα τι ού συ νο δοι πο ρούν 
με την κα θη με ρι νή γκρί νια που φτά νει στα όρια της ισο πέ δω σης 
και ιδι αί τε ρα σε συν θή κες που εί ναι ολο φά νε ρο πως οδη γούν σε 
με γα λύ τε ρη απο ξέ νω ση. Άρα πρέ πει να εξι χνι α στεί ο λαν θα σμέ νος 
τρό πος με τον οποίο προ σεγ γί ζε ται μια κοι νω νι κή πραγ μα τι κό τη τα 
όπως η νε ο λαί α, και  να τε θούν οι όροι και τα δε δο μέ να για μια 
συ ζή τη ση ή και ανά λυ ση. Η σύγ χυ ση πρέ πει να δώ σει τη θέ ση της 
στην έρευ να για την ανα ζή τη ση των αι τι ών για φαι νό με να που 
απα σχο λούν την κοι νω νί α στο σύ νο λό της και που συν δέ ο νται με 
τη νε ο λαί α στην Αί γι να.

α) Κατ' αρ χήν πρέ πει να απο σα φη νι στεί ο όρος "νε ο
λαί α". Να απο δο θούν όσο το δυ να τόν τα ηλι κι α κά της όρια προ-
κει μέ νου να μπο ρεί να απο τε λέ σει ένα θέ μα πλέ ον ευ δι ά κρι το.

β) Οι ασχο λί ες του πλη θυ σμού της. Μια προ σέγ γι ση στις 
δρα στη ρι ό τη τες όπως, σχο λεί ο, τρι το βάθ μι α εκ παί δευ ση, φρο ντι-
στή ρι α, ελεύ θε ρος χρό νος, κοι νω νι κή ζωή, οι κο γέ νει α, δι α σκέ-
δα ση, θρη σκεί α, με τα νά στες νε ο λαί οι, σχέ σεις με τα ξύ των δυο 
φύ λων, παι δι κή και εφη βι κή ερ γα σί α, του ρι σμός, ναρ κω τι κά, αλ κο-

όλ, ιδι αί τε ρη γλώσ σα (αρ γκό), εσω τε ρι κή με τα νά στευ ση, πο λι τι κή, 
ιδι αί τε ρες εκ φρά σεις, χώ ροι έκ φρα σης, γά μος χω ριά και πό λη 
της Αί γι νας κλπ.

γ) Οι προσ δο κί ες. Τα "όνει ρα" και οι προσ δο κί ες της νέ ας 
γε νιάς στην Αί γι να. Ερ γα σί α, γά μος, ιδε ο λο γι κή εν σω μά τω ση, 
κα τοι κί α, προσ δο κί ες για τον τό πο, οι με τα νά στες νε ο λαί οι κλπ.

δ) Η νέα γε νιά και η εφη βεί α. Η προ σπά θει α κα τα νό η σης 
με σύγ χρο νους επι στη μο νι κούς όρους της εφη βι κής ηλι κί ας.

ΝΕ Ο ΛΑΙ Α ΤΗΣ ΑΙ ΓΙ ΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΙ ΚΟΣ ΤΥ ΠΟΣ

Πα ρό λο που υπάρ χει ο κίν δυ νος να θε ω ρη θεί μο νό πλευ ρη η 
πα ρου σί α ση και μό νο μέ σω κά ποιων δη μο σι ευ μά των, εν τού τοις 
ο το πι κός τύ πος ως ένας από τους τρό πους  κα τα γρα φής της 
το πι κής πραγ μα τι κό τη τας δί πλα στον κίν δυ νο της μο νο μέ ρει ας ή 
της μο νό πλευ ρης ανα φο ράς, αντι προ σω πεύ ει ανα πό φευ κτα μέ ρος 
του δη μό σι ου Λό γου για τα το πι κά τε κται νό με να, φαι νό με να, γε γο-
νό τα και συμ βά ντα. Εί ναι δη λα δή ένα γρα πτό αρ χεί ο μέ ρους της 
συ νο λι κής πραγ μα τι κό τη τας.

Στις λί γες και σχε τι κά πρό σφα τες ανα φο ρές ο το πι κός τύ πος 
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τις Αί γι νας έχει ασχο λη θεί με τη νε ο λαί α σε σχέ ση με κά ποιες 
από τις κα θη με ρι νές της δρα στη ρι ό τη τες. Ο αθλη τι σμός και η συμ-
με το χή των νέ ων σε αθλη τι κές ομά δες έχει μάλ λον το με γα λύ τε-
ρο με ρί δι ο στην ανα φο ρά για τη νε ο λαί α αφού και οι 4 το πι κές 
εφη με ρί δες σχε τι κά στα θε ρής κυ κλο φο ρί ας (Πο λί της, Εβδο μα δι-
αί α, Μά χη, Αι γι νή τι κα Νέα) έχουν σχε τι κά τα κτι κές στή λες για τις 
επι δό σεις των νέ ων αθλη τών στην Αί γι να, ιδι αί τε ρα δε όταν αυ τές 
ξε περ νούν τα γε ω γρα φι κά όρια της Αί γι νας όπως συ χνά συμ βαί-
νει με τη γυ ναι κεί α ομά δα Πο δο σφαί ρου και με το Ναυ τι κό Όμι λο 
της Αί γι νας. Νέ οι και νέ ες που δι α κρί νο νται σ' αυ τές κυ ρί ως τις 
ομά δες απο κτούν με γά λη ση μα σί α στο δη μό σι ο βίο της Αί γι νας 
εφό σον μέ σω της προ σπά θειάς τους το όνο μα του νη σιού με τα-
φέ ρε ται και σε άλ λες γε ω γρα φι κές πε ρι ο χές. Μέ σω των επι τυ χι-
ών π.χ. της γυ ναι κεί ας ομά δας πο δο σφαί ρου, δι α φαί νε ται από 
εν δει κτι κό δη μο σί ευ μα, η ιδε ο λο γι κή ταύ τι ση ενός ολό κλη ρου κοι-
νω νι κού συ νό λου τό σο με την ιδέα της επι τυ χί ας και της βρά βευ-
σης μέ σω του αντα γω νι σμού. "Εί ναι μια επι τυ χί α για τις αθλή τριές, 
τη δι οί κη ση αλ λά και για όλο το νη σί μας. Η ομά δα αυ τή (που εί ναι 
αλή θεια ότι δεν έτυ χε της υπο στή ρι ξης των Αι γι νη τών φι λά θλων) 
σή με ρα μας κά νει όλους υπε ρή φα νους... Εκτε τα μέ νο αφι έ ρω μα 
στην ομά δα θα έχει η εφη με ρί δα μας στο επό με νο τεύ χος" 1. Ο 
πρω τα θλη τι σμός αλ λά και ο αθλη τι σμός φαί νε ται να εί ναι ένα 
πε δί ο δρα στη ρι ό τη τας των νέ ων όχι μό νο απο δε κτό αλ λά και επι-
θυ μη τό για τον αντι προ σω πευ τι κό το πι κό τύ πο της Αί γι νας. Επί τη 
δι α μά χης που προ έ κυ ψε μ' αφορ μή την εξαγ γε λί α για τη μελ λο-
ντι κή χρή ση του γη πέ δου ως χώ ρου στάθ μευ σης αυ το κι νή των που 
όπως μας πλη ρο φο ρεί η εφη με ρί δα ΜΑ ΧΗ, 15 Μα ΐ ου ότι και ο 
προ η γού με νος αλ λά και ο νυν δή μαρ χος συμ φω νούν γρά φτη κε: 
"Εί ναι βέ βαι ο ότι πά νω από 1000 άτο μα το χρη σι μο ποι ούν κά θε 
εβδο μά δα... Θε ω ρώ πο λύ υπο κρι τι κό να κλαί με για τα παι δι ά των 
άλ λων και τα δι κά μας να τα διώ χνου με από τον μο να δι κό χώ ρο 
ανα ψυ χής και άθλη σης" 2. Η ση μα σί α που φαί νε ται ότι για τη νε ο-
λαί α εί ναι ο αθλη τι σμός ίσως και η πιο ση μα ντι κή με τά την εκ παί-
δευ ση δρα στη ρι ό τη τα φαί νε ται κυ ρί ως από το γε γο νός της προ-
σπά θει ας που κά νει ο το πι κός τύ πος να πα ρου σι ά ζει ένα δι ά λο γο 
επί του θέ μα τος: "Ξε χά σα τε ότι στην Αί γι να καλ λι ερ γεί ται εδώ και 
χρό νια ένα άθλη μα που μας έχει δώ σει δι α κρί σεις και επι τυ χί ες, 
η ιστι ο πλο ΐ α... Θα ήθε λα να σας ευ χα ρι στή σω για το εν δι α φέ ρον 
που δεί χνε τε για τον αθλη τι σμό και ελ πί ζω να ασχο λη θεί τε στο 
μέλ λον με τον ΝΟΑ" 3. Οι επι τυ χη μέ νοι αθλη τές και πρω τα θλη τές 
έχουν μια με γά λη ση μα σί α για το κοι νω νι κό σύ νο λο γε γο νός το 

οποίο εμπλέ κε ται και με την το πι κή πο λι τι κή σκη νή. Έτσι ο Τζί τζης 
Φί λιπ πος, υπο ψή φι ος Νο μαρ χι α κός Σύμ βου λος, με την προ με τω πί-
δα "Νέ οι άν θρω ποι στην αυ το δι οί κη ση τώ ρα" ανα φέ ρει στο βι ο-
γρα φι κό του: Έπαι ξα πο δό σφαι ρο στην Αί γι να την ομώ νυ μη ομά δα 
από το 1984 έως το 1986. Από το 1986 έπαι ξα μπά σκετ στο Σα ρω
νι κό την ομά δα της Αί γι νας. Βο ή θη σα από τη με ριά μου την ομά δα 
να ανέ βει τρεις φο ρές κα τη γο ρί α. Στη συ νέ χει α έπαι ξα μπά σκετ 
στον Αι γέ α Κο λω νού, στην Ανα γέν νη ση Πε τρα λώ νων και στους 
Τρά χω νες Αλί μου... Εί μαι ο πιο νέ ος υπο ψή φι ος Νο μαρ χι α κός Σύμ
βου λος και θα ήθε λα όσο γί νε ται να με στη ρί ζα τε εσείς οι συ μπα
τρι ώ τες μου..." 4. Εί ναι πε ριτ τό να ανα λυ θεί πε ρισ σό τε ρο ότι σε 
όλα τα προ γράμ μα τα των δη μο τι κών συν δυ α σμών υπάρ χουν ανα-
φο ρές για τον αθλη τι σμό. Έχει όμως πε ρά σει η επο χή των αρ χών 
της δε κα ε τί ας του 80 που οι ιδε ο λο γι κές ανα φο ρές στον αθλη τι-
σμό ήταν έντο νες σε μια πε ρί ο δο που η κυ βέρ νη ση του ΠΑ ΣΟΚ 
προ σπα θού σε να θέ σει τα θε μέ λι α του απο κα λού με νου λα ϊ κού 
αθλη τι σμού στην Ελ λά δα. Τό σο με την έντο νη ανα φο ρά στο ζή τη-
μα των ναρ κω τι κών και στο ζή τη μα της υγεί ας εί χε κα τα φερ θεί 
ένα εί δος πλύ σης εγκε φά λου μέ σω των δι α φη μι στι κών σποτ αλ λά 
και της ορ γά νω σης μέ σω των Δή μων προ ώ θη σης του αθλη τι σμού. 
Εκεί νη η επο χή όμως τε λι κά συ νέ βα λε δί πλα σε πα ρά γο ντες προ-
ώ θη σης του αθλη τι κού γε γο νό τος ως εμπο ρεύ μα τος, να αυ ξή σει 
τους οπα δούς ακό μα και για αθλή μα τα τα οποία δεν ήταν ελ κυ στι-
κά για το κοι νό (στί βος, μπά σκετ, βό λεϊ), να ορ γα νώ σει τον αθλη-
τι σμό των χο ρη γι ών και της δι α φή μι σης, να ισχυ ρο ποι ή σει τα αντα-
γω νι στι κά πρό τυ πα-δη μι ουρ γή μα τα των εται ρι ών και σα φώς να 
μει ώ σει τους ελεύ θε ρους χώ ρους σε γει το νιές-αλά νες που υπήρ-
χε μια με γα λύ τε ρη ελευ θε ρί α στο παι χνί δι και στην επι νό η ση των 
κα νό νων του, επι βάλ λο ντας πα ντού τους ακα δη μα ϊ κούς όρους των 
αθλη μά των και της εκ γύ μνα σης. Έτσι πλέ ον εί ναι αυ το νό η το ότι ο 
αθλη τι σμός ή ο πρω τα θλη τι σμός, δρα στη ρι ό τη τα η οποία εστι ά ζει 
όχι τό σο στο πε ρι ε χό με νο της κί νη σης ή της αι σθη τι κής αλ λά στον 
αντα γω νι σμό και στη δι ά κρι ση εί ναι ένα γε γο νός που εί ναι κοι νά 
απο δε κτό και επι θυ μη τό και κυ ρί ως για τη νε ο λαί α, όπως φαί νε ται 
από τον το πι κό τύ πο. 

Η άλ λη επί δο ση των νέ ων με την οποία ασχο λεί ται ο το πι κός 
τύ πος εί ναι η απο κα λού με νη "πα ρα βα τι κό τη τα". Το γε γο νός, εν δει-
κτι κά, ότι ομά δα νέ ων Αι γι νη τών σύμ φω να πά ντα με δη μο σι εύ μα-
τα χτύ πη σε ομά δα μα θη τών-επι σκε πτών στην Αί γι να ενός σχο λεί-
ου τρο φο δό τη σε ποι κι λο τρό πως με σχό λι α τις στή λες των το πι κών 
εφη με ρί δων. Χω ρίς κα μιά εμ βά θυν ση και στοι χει ώ δη κοι νω νι κή 
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κρι τι κή για ένα γε γο νός όπως το θί γει επι στο λο γρά φος ως "ακαν
θώ δες" 5 ύστε ρα από την όπως ακού στη κε πα ρέμ βα ση πα ρα γό-
ντων για να "κου κου λω θεί" το ζή τη μα. Η απο φυ γή της αι τί α σης του 
γε γο νό τος εί ναι ολο φά νε ρη: "δεν ξέ ρου με ποιος έφται γε και σε 
ποιον πρέ πει να κα τα λο γι στούν ευ θύ νες. Αυ τό εί ναι το λι γό τε ρο". 
Και έμ με σα υπο δει κνύ ο ντας την αστυ νο μι κή λύ ση: "Ση μα σί α έχει 
ότι κα νέ νας δεν φρό ντι σε να μην γί νουν ή του λά χι στον να πε ρι
ο ρι στούν τα επει σό δι α" 6.Σε ένα άλ λο δη μο σί ευ μα έμ με σα υπο δει-
κνύ ε ται η λύ ση της αστυ νό μευ σης: "πι θα νά σε νά ρι α συλ λή ψε ων 
και τι μω ρί ας των υπαι τί ων, θε ω ρού νται επι κίν δυ να και κοι νω νι κά 
απορ ρι πτέ α" 7. Ο το πι κός τύ πος σε γε νι κές γραμ μές πα ρα τη ρεί και 
κα τα γρά φει τα γε γο νό τα με επί κε ντρο τη νε ο λαί α χω ρίς να μπο ρεί 
να ανα λύ σει τα φαι νό με να που την αφο ρούν και να δώ σει μια 
δι έ ξο δο πέ ρα από αυ τήν της κα τα στο λής και της τι μω ρί ας: "κα τα
πα τή σεις πε ζο δρο μί ων, μη χα νά κια οδη γού νται από νε α ρούς χω ρίς 
δί πλω μα, εξα τμί σεις που κά νουν θό ρυ βο, μπαρ που παί ζουν τη 
μου σι κή τους δυ να τά...Αν πα ρα πο νε θείς στην Αστυ νο μί α η απά ντη
ση εί ναι κά νε κα ταγ γε λί α και θα το ρυθ μί σου με... Πού εί ναι οι 
πε ρί πο λοι που πρέ πει να έχει όχι μό νο για την πό λη της Αί γι νας 
αλ λά και στις άλ λες πε ρι ο χές που έχουν τό σο κό σμο... Μή πως 
ήρ θε ο και ρός να τε λει ώ σει αυ τό το θέ μα και να γί νε ται η δου λειά 
της Αστυ νο μί ας όπως πρέ πει να γί νε ται;" 8. Η κα τα στο λή, η πα ρα-
κο λού θη ση, η τι μω ρί α και γε νι κό τε ρα ο έλεγ χος θε ω ρεί ται ο τρό-
πος με τον οποίο θα λυ θεί το ζή τη μα της "πα ρα βα τι κό τη τας" της 
νε ο λαί ας. Για το ζή τη μα της εγκα τά στα σης των κα με ρών πα ρα κο-
λού θη σης μα θη τών και "άλ λων 
εξω σχο λι κών στοι χεί ων" η ανα κοί-
νω ση του Συλ λό γου Γο νέ ων και 
Κη δε μό νων του Ενι αί ου Λυ κεί ου 
Αί γι νας δη λώ νει ξε κά θα ρα σε 
ανα κοί νω σή της: "Πά ντως, σε κά θε 
πε ρί πτω ση η λει τουρ γί α των κα με
ρών έχει απο μα κρύ νει κά θε λο γής 
πα ρά σι τα τα οποία εν δη μού σαν 
στο χώ ρο του προ η γού με νου κτι
ρί ου... οι κά με ρες εί ναι απα ραί τη
τες για λό γους ασφα λεί ας και 
προ στα σί ας του Σχο λεί ου" 9.

Ένα επί σης ζή τη μα που αφο ρά 
τη νε ο λαί α εί ναι η σχέ ση της με τη 
θρη σκεί α. Για τις το πι κές στο 
σύ νο λό τους εφη με ρί δες η Εκ κλη-

σί α και οι εκ δη λώ σεις της απο τε λούν ένα θε τι κό πό λο για τη νε ο-
λαί α της Αί γι νας. Εν δει κτι κά πά λι: "Το έρ γο που προ σφέ ρει η παι
δι κή κα τα σκή νω ση στα παι δι ά των Αι γι νη τών εί ναι ση μα ντι κό δι ό τι 
πα ράλ λη λα με τις δι α κο πές τους τα παι δι ά μα θαί νουν την ιστο ρί α 
του Ελ λη νι σμού, τα ήθη και έθι μα των ελ λή νων, τους χο ρούς και 
ξυ πνά ει μέ σα τους τον πα τρι ω τι σμό και τον Ελ λη νι σμό".10

Ένα άλ λο θέ μα που αφο ρά την ει κό να που δί νουν οι το πι κές 
εφη με ρί δες εί ναι ότι η νε ο λαί α εί ναι ένα κοι νω νι κό στρώ μα για το 
οποίο πρέ πει οι ενή λι κοι και ιδι αί τε ρα οι πα ρά γο ντες του τό που να 
"αγω νι στούν". Δί δε ται η εντύ πω ση της ανα γκαι ό τη τας για κη δε μο νί α 
ενός κοι νω νι κού συ νό λου του οποί ου προ κα θο ρί ζουν έμ με σα τις 
ανά γκες του και τις ιδι αι τε ρό τη τές του και χω ρίς αυ τό να έχει τη 
δυ να τό τη τα να εκ φρα στεί. Μ' αφορ μή τις περ σι νές δη μο τι κές εκλο-
γές ο το πι κός τύ πος "φι λο ξέ νη σε" και τις δι α κη ρύ ξεις των υπο ψη-
φί ων. Σχε τι κά απο σπά σμα τα που αφο ρούν τη νε ο λαί α: "Ο ίδιος 
προ σω πι κά και τα στε λέ χη του συν δυ α σμού μου "Δη μι ουρ γι κή Επο
χή", έχου με στρα τευ τεί για να ξα να δώ σου με στην Αί γι να πνοή 
προ ό δου και να πα ρα δώ σου με στα παι δι ά μας με αξι ο πρέ πει α ένα 
νη σί που να τους αξί ζει, αντά ξι ο των προ γό νων μας" 11. "Ο συν δυ
α σμός μας έχει κά νει ψυ χή του την αι γι νή τι κη νε ο λαί α απ' αυ τήν 
εμπνέ ε ται και μ' αυ τήν δου λεύ ει και θα συ νε χί σει να ζει και να 
ανα πνέ ει για αυ τήν! Τα στε λέ χη μας ακού νε προ σε χτι κά και συ νερ
γά ζο νται με κά θε νέα και νέο του νη σιού μας, στην επαγ γελ μα τι κή 
μας κα θη με ρι νό τη τα, στις κοι νές μας εκ δη λώ σεις, στα κα φε νεί α, 
στις εκ κλη σί ες και αρ γά το βρά δυ στα μπαρ που η Ελ λά δα ανα στε

νά ζει!!! Έχου με κά νει πι στεύ ω μας 
τις προσ δο κί ες και τα όνει ρα των 
νέ ων μας!!!" 12. Τα δη μο σι εύ μα τα 
φα νε ρώ νουν αν θρώ πους που όχι 
μό νο απο φα σί ζουν για τις ανά γκες 
της νε ο λαί ας αλ λά και ταυ τί ζο νται 
μ' αυ τήν. Με τα φέ ρο ντας μια ει κό να 
που οι ίδιοι έχουν ως πραγ μα τι κό-
τη τα για το τι εί ναι οι νέ οι ωραι ο-
ποι ούν κα τάλ λη λα τις ρη το ρι κές 
τους δι α κη ρύ ξεις και εμπλου τί ζο-
ντάς τες με το στοι χεί ο "νέ οι". 
Άλ λες φο ρές, βα ρύ γδου πες και 
φλύ α ρες ανα φο ρές όπως: οι νέ οι 
απαι τούν μια κοι νω νί α, που θα 
αντα πο κρί νε ται στις προσ δο κί ες 
τους, μια κοι νω νί α που θα τους Altan



επι τρέ πει ή θα τους εξα σφα λί ζει το δι καί ω μα να αυ το προσ δι ο ρί ζο
νται και να εξε λίσ σο νται ως υπεύ θυ νες (sic!) και αυ τό νο μες προ
σω πι κό τη τες (wow!)". Όμως στο ίδιο δη μο σί ευ μα απο δί δει στη νε ο-
λαί α ιδέ ες δι κές του φρο ντί ζο ντας επι με λώς να μην πέ σει στην 
πα γί δα της "αδιά φο ρης" νε ο λαί ας: "Το εν δι α φέ ρον των νέ ων μας 
κα τά την άπο ψή μας εί ναι δε δο μέ νο. Η αγω νί α τους για μια Αί γι να 
αντα γω νι στι κή, για μια Αί γι να της ανά πτυ ξης εί ναι δι α πι στω μέ νη...". 
και κα τα λή γο ντας προς τους αρ μό δι ους: "Εί ναι έτοι μοι μνα αξι ο ποι
ή σουν το με γά λο κε φά λαι ο της ΝΕ Ο ΛΑΙ ΑΣ;" 13. Πι θα νόν κο ντά στην 
πραγ μα τι κό τη τα και πιο ει λι κρι νής ήταν νέ ος υπο ψή φι ος δη μο τι κός 
σύμ βου λος, ηλι κί ας 22 χρο νών ο οποί ος σε δη μο σί ευ μα που υπο-
γρά φει χα ρα κτη ρί ζει τη νέα πο λι τι κή σκη νή ως "πα λιά σκη νή ενός 
θε ά τρου που παί ζε ται πολ λά χρό νια". Χα ρα κτη ρί ζει τους υπο ψή φι-
ους ως Μαυ ρο για λού ρους και την προ σπά θειά τους ανα χρο νι στι κή, 
κου ρα στι κή ενώ μι λά και για "εξά λει ψη της προ σω πι κής ψή φου" 
μέ σω του ευ ρύ τε ρου οι κο γε νει α κού κύ κλου ο οποί ος απο φα σί ζει 
τε λι κά για τη στή ρι ξη ενός υπο ψη φί ου που κά νει "τό σες προ ε κλο
γι κές δα πά νες για ένα ψώ νιο" 14. Από άλ λη μάλ λον σκο πιά, ένας 
άλ λος νέ ος υπο ψή φι ος 26 χρο νών στη λι τεύ ο ντας ότι "επει δή  προ
ε κλο γι κά όλοι δεί χνουν μια αδυ να μί α στη νε ο λαί α κα λό θα ήταν να 
υπάρ χει και ένας αντι πρό σω πός της για να το θυ μί ζει και να μά χε
ται γι αυ τήν και με τά τις εκλο γές..." 15. Εί ναι φα νε ρό και όπως 
υπο νο εί ο τε λευ ταί ος ότι προ σπα θούν να πα ρου σι ά σουν όλοι οι 
συν δυ α σμοί και ένα νε α νι κό άλ λο θι προ κει μέ νου να τους χρη σι μο-
ποι ή σουν ως μια δε ξα με νή ψή φων.

Από τα πα ρα πά νω φαί νε ται μια υπο τυ πώ δης προ σπά θει α του 
το πι κού τύ που να ανα φερ θεί στη νε ο λαί α μην ξε φεύ γο ντας από 
τα πα γι ω μέ να στε ρε ό τυ πα ενός λό γου που θέ λει τη νε ο λαί α έναν 

απλό κλη ρο νό μο της γε νιάς "που βρί σκε ται στα πράγ μα τα". Ενός 
λό γου ο οποί ος στην πραγ μα τι κό τη τα κα τα γρά φει με βά ση ένα 
πα γι ω μέ νο σκε πτι κό ανά λο γο με το γε νι κό κοι νω νι κό πε ρί γραμ μα 
τα γε γο νό τα που αφο ρούν τη νε ο λαί α (σπου δές, ασχο λί ες, "πα ρα-
βα τι κό τη τα", ιδέ ες κλπ.) χω ρίς έρευ να και κοι νω νι κή ανά λυ ση που 
να τεκ μη ρι ώ νε ται, χω ρίς προ τά σεις ελευ θε ρί ας που να θέ τουν τη 
νε ο λαί α ως πρω τα γω νι στή της ζω ής της. 

Η εντα τι κο ποί η ση στην πα γι ω μέ νη εκ παι δευ τι κή δι α δι κα σί α με 
την υπό σχε ση της ελα στι κο ποι η μέ νης ερ γα σί ας που δι αρ κώς η 
επα να κα τάρ τι ση θα την το πο θε τεί σ' ένα κό σμο αντα γω νι σμού και 
αλ λη λο σφα γής, οι αυ ταρ χι κές σχέ σεις μέ σα στην οι κο γέ νει α και 
στο σχο λεί ο με την από λυ τη πα ράλ λη λα αλ λο τρί ω ση μέ σω αμοι-
βαί ας συ ναλ λα γής για "εί δη πρώ της ανά γκης" (μη χα νά κι, ρού χα, 
χαρ τζι λί κι κλπ.), η έλ λει ψη του οποιου δή πο τε μη εμπο ρευ μα το ποι-
η μέ νου ερε θί σμα τος, οι αξί ες "όπου τα πά ντα εί ναι χρή μα" πρα-
κτι κά και ρη τά, ένας κό σμος όπου ο πό λε μος απο τε λεί την πρώ τη 
και τε λευ ταί α λύ ση σε κά θε δι α φο ρά, ένας κό σμος όπου δεν 
μπο ρείς να πεις τη γνώ μη σου για τί "ο άλ λος πα ρα μο νεύ ει να σου 
κά νει κα κό", εί ναι θέ μα τα εν δει κτι κά που δεν θί γο νται από τον 
το πι κό τύ πο κα θώς ο τε λευ ταί ος προ σα να το λί ζε ται σε μι κρο πο λι-
τι κά προ βλή μα τα, στην ανα πα ρα γω γή μπα γιά τι κων ει δή σε ων και 
πι θα νόν στην πο λι τι κή πα ρα γο ντο ποί η ση κά ποιων προ σώ πων. Ένα 
πραγ μα τι κά στέ κι νε ο λαί ας στο οποίο δεν θα εί χε το 
δι καί ω μα κα νείς να επέμ βει, πι θα νόν να ευ νο ού σε στην 
έκ φρα ση της νε ο λαί ας στην Αί γι να που διώ χνει τα παι
δι ά της στις αστι κές πε ρι ο χές ή τα εγκλω βί ζει σε μια 
χυ δαί α ανα πα ρα γω γή προ τύ πων.                             
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10. ΕΒΔΟ ΜΑ ΔΙ ΑΙ Α, Σάβ βα το 27 Ιου λί ου 2002. Αρ. Φύλ λου 25

11. ΕΒΔΟ ΜΑ ΔΙ ΑΙ Α, Σάβ βα το 13 Ιου λί ου, αρ. φύλ λου 23

12. ΕΒΔΟ ΜΑ ΔΙ ΑΙ Α, 1 Ιου νί ου 2002, αρ. φύλ λου 17

13. ΕΒΔΟ ΜΑ ΔΙ ΑΙ Α, 31 Αυ γού στου 2002, αρ. φύλ λου 29

14. ΕΒΔΟ ΜΑ ΔΙ ΑΙ Α, 2 Νο εμ βρί ου 2002, αρ. φύλ λου 41

15. ΕΒΔΟ ΜΑ ΔΙ ΑΙ Α, 31 Αυ γού στου 2002, αρ. φύλ λου 29



Το πρωί της Τε τάρ της 2309 συ ντη ρη τές των Φυ λα κών Αί γι νας, 
πραγ μα το ποιήσαμε πα ρέμ βα σηενη μέ ρω ση, με πα νό κα τά μή κος 
του λι μα νιού, με κα τα λη κτι κό ση μεί ο τον Αρ χαι ο λο γι κό χώ ρο 
και Μου σεί ο Κο λώ νας, όπου μοι ρά στη κε το πα ρα κά τω κεί με νο 
με τα αι τή μα τα και τις απο φά σεις τις συ νέ λευ σης σω μα τεί ου 
εκτά κτων υπαλ λή λων του ΥΠ.ΠΟ. (στην οποία συμ με τεί χε και το 
συ νερ γεί ο Συ ντη ρη τών Αί γι νας). Η προ θυ μί α του κό σμου για 
ενη μέ ρω ση και πλη ρο φό ρη ση των συν θη κών ερ γα σί ας μας 
ήταν φα νε ρή. Ωστό σο από τους εν δυ νά μει συ να δέλ φους μας 
του Μου σεί ου Αί γι νας και Αρ χαι ο λο γι κού χώ ρου δεν λά βα με 
την ανά λο γη συ μπα ρά στα ση στην κι νη το ποί η σή μας, αφού τε λι
κά δεν συμ φω νή σα με στον απο κλει σμό της ει σό δου του Αρχ. 
Χώ ρου. 

Ζη τού με τη συ μπα ρά στα ση στις κι νη το ποι ή σεις αυ τές, όχι μό νο 
των συμ βα σι ού χων όλων των κλά δων, αλ λά και των αν θρώ πων 
που πι στεύ ουν ότι ηανάγκηγιαανθρώπινηζωήκαιδου
λειάείναιδικαίωμαόλων.

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣΦΥΛΑΚΩΝΑΙΓΙΝΑΣ

Το ΥΠ ΠΟ προ κη ρύσ σει 750 θέ σεις για σύμ βα ση αο ρί στου χρό-
νου και 300 θέ σεις μό νι μου προ σω πι κού, στα πλαί σι α προ ε κλο γι κών 
"πα ρο χών" και της ολυ μπι α κής προ ε τοι μα σί ας. Η επι λο γή για τις 
θέ σεις αο ρί στου χρό νου γί νε ται με βά ση μο ρι ο δό τη ση, ελ λι πή όσον 
αφο ρά την προ ϋ πη ρε σί α (πλα φόν 5ετί ας) και ίσης βα ρύ τη τας εξέ τα-
ση από επι τρο πή που θα κρί νει μέ σω προ σω πι κής συ νέ ντευ ξης τις 
γνώ σεις, εμπει ρί α και τη συ νο λι κή μας προ σω πι κό τη τα. Πα ράλ λη λα, 
η επι λο γή για θέ σεις μό νι μου προ σω πι κού γί νε ται με εξε τά σεις 
ΑΣΕΠ με αδι ευ κρί νι στες προς το πα ρόν δι α δι κα σί ες μο ρι ο δό τη σης. 
Η λο γι κή αυ τή εί ναι εις βά ρος της αξι ο πρέ πειάς μας και της ανά γκης 
για δου λειά που θα πρέ πει να απο τε λέ σει τε λι κά τον κύ ρι ο δι εκ δι-

κού με νο στό χο μας.

Με αφορ μή την τρέ χου σα κα τά στα ση, πραγ μα το ποι ή θη κε Γε νι κή 
συ νέ λευ ση Σω μα τεί ου εκτά κτων ΥΠ ΠΟ στην οποία συμ με τεί χε και 
το Συ νερ γεί ο συ ντη ρη τών Αί γι νας  και κα τέ λη ξε στα εξής αι τή μα τα:

1.  Ανά κλη ση της πα ρού σης υπουρ γι κής από φα σης

2.  Προ κή ρυ ξη με γα λύ τε ρου αριθ μού θέ σε ων

3.   Τρο πο ποί η ση δι α δι κα σι ών επι λο γής(όχι στη λει τουρ γί α επι τρο πής 
ελέγ χου και εξε τά σε ων ΑΣΕΠ). Εξα σφά λι ση προ σλή ψε ων με 
βά ση την πρου πη ρε σί α χω ρίς να ισχύ ει το πλα φόν της 5ετί ας

4.   Από δο ση των επι δο μά των που στε ρού νται οι συμ βα σι ού χοι (α) 
αν θυ γι ει νής ερ γα σί ας (β) εκτός έδρας (γ) πο λι τι στι κού επι δό μα-
τος

5.   Βελ τί ω ση συν θη κών ερ γα σί ας και στέ γα σης (γι τις εκτός έδρας 
ερ γα σί ες)

Για να δι εκ δι κή σου με και να υπε ρα σπί σου με τα δι και ώ μα τά μας 
η Γε νι κή συ νέ λευ ση απο φά σι σε τις εξής κι νη το ποι ή σεις: 

Tρί τη 23/9: 24ωρη απερ γί α και συ γκέ ντρω ση 11.00 πμ στην εί σο δο 
του αρ χαι ο λο γι κού χώ ρου Ακρό πο λης με 2ωρο απο κλει σμό της ει σό-
δου

Πέ μπτη 25/9: 24ωρη απερ γί α και συ γκέ ντρω ση 11.00 πμ στο 
ΥΠ ΠΟ

Δευ τέ ρα 29/9 έως Πα ρα σκευ ή 3/10: 5ήμε ρη απερ γί α με συ γκε-
ντρώ σεις

Τρί τη 30/9: 11.00 πμ στην εί σο δο αρ χαι ο λο γι κού χώ ρου της Ακρό-
πο λης με 2ωρο απο κλει σμό της ει σό δου και 

Πέ μπτη 2/10: 11.00 πμ στο ΥΠ ΠΟ 

Δευ τέ ρα 6/10: Πραγ μα το ποί η ση έκτα κτης γε νι κής συ νέ λευ σης για 
επα νε κτί μη ση της κα τά στα σης.
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Πα ρέμ βα ση από το 
συ νεργεί ο Συ ντη ρη τών  

στις Φυ λα κές



Aκό μα και πριν από την έναρ ξη του εμ φυ λί ου πο λέ μου, η 
αγω γή των παι δι ών σύμ φω νη «προς πραγ μα το ποί η σιν των 
εθνι κών μας ονεί ρων»1 ήταν ένας από τους βα σι κούς 

στό χους του κα θε στώ τος όπως προ έ κυ ψε με τά την απο χώ ρη ση 
των γερ μα νι κών στρα τευ μά των. Η Στρα τι ω τι κή Δι οί κη ση Πει ραι ά 
με την υπ' αριθμ. 4392 δι α τα γή και α.π. 600/12-4-1945, «προς 
τους Δ/ντάς των Δημ. Σχο λεί ων Β΄ Πε ριφ. Πει ραι ώς» δί νει συγ-
χα ρη τή ρι α για την πα ρέ λα ση της 25ης Μαρ τί ου. Έτσι σε αγα στή 
συμ φω νί α ο Γεν. επι θε ω ρη τής της Α΄ Πε ριφ. Πει ραι ά για τα δη μο-
τι κά σχο λεί α,  Κο σμάς Μι χα η λί δης, όπως ο ίδιος δι α τεί νε ται, σε 
εγκύ κλι ο απαι τεί «συ γκλί σεις συ γκε ντρώ σε ως γο νέ ων και κη δε
μό νων των μα θη τών εις τα σχο λεία προς το σκο πόν όπως ζη τη
θή παρ' αυ τών η αρω γή δια την επού λω σιν διδ/κών ανα γκών και 

προς ανταλ λα γήν γνω μών με τά των κ.κ. διδ/λων επί του σπου
δαι ό τα του ζη τή μα τος της αγω γής των παι δι ών υπό τον όρον όπως 
τας προ η γου μέ νης ημέ ρας ει δο ποι εί ται το οι κεί ον Αστυν. Τμή
μα...»2. Ο ίδιος επι θε ω ρη τής υπο γρά φει την εγκύ κλι ο με λε πτο-
μέ ρει ες για τη σκη νο θε σί α της επε τεί ου του «ΟΧΙ». Μέ σα στην 
εγκύ κλι ο παρ' όλο που οι αντι κομ μου νι στι κές κο ρώ νες που θα 
επα κο λου θή σουν εκλεί πουν, φαί νε ται κα θα ρά, η προ σπά θει α 
με τα λα μπά δευ σης σε εκ παι δευ τι κούς και μα θη τές της φα ντα σί-
ω σης μιας ατα ξι κής ενό τη τας Λα ού, Στρα τού, Κυ βερ νή σε ως και 
Βα σι λέ ως με την πα ράλ λη λη ευ θυ γράμ μι ση με γε γο νό τα που 
απο τε λούν απλώς μια συ νέ χει α του ελ λη νι κού πο λι τι σμού (αρ χαί α 
Ελ λά δα-Βυ ζά ντι ο-Σύγ χρο νη Ελ λά δα)3. Οι εθνι κές γιορ τές εί ναι 
ένας τρό πος πλέ ον (αρ χής γε νο μέ νης από την πε ρί ο δο Με τα ξά) 

38 Σχεδία στ’ ανοιχτά της Αίγινας 

Ένα χρονικό για το ιδεολογικό κλίμα στην 
εκπαιδευτική κοινότητα της Αίγινας την περίοδο του 

εμφυλίου πολέμου όπως αυτό φαίνεται από την 
επίσημη αλληλογραφία με τις αρχές (19451949) 

Φωτογραφίες:αρχείοΝεκτάριουΚουκούλη

1. Υπ' αριθμ. 4392 δι α τα γή της Στρ. Δ. Πει ραι ά με α.π. 600/12-4-1945. 

Στο ίδιο μή κος κύ μα τος κι νεί ται και η βρά βευ ση παι δι ών όπως αυ τό φαί-
νε ται στο "Πρα κτι κόν 53ον" της συ νε δρί α σης στις 31-1-1948 του "Αου  
Δημ. Σχο λεί ου Αι γί νης",  όπου απο στέλ λει  "έπαι νον εις τον μα θη τήν της 
Δ΄ Τά ξε ως Ανα στά σι ον Ιω αν. Μα ΐ λ λην δια την προ θυ μί αν, τά ξιν, τι μι ό τη τα, 
πει θαρ χί αν...προς πα ρα δειγ μα τι σμόν και των άλ λων μα θη τών"

2. α.π. 536/12-4-1945

3. α.π. 1860/25-10-1946: "Οι μα θη ταί θα συ γκε ντρω θούν εις το σχο λεί ον 
κα τά τας πρώ τας με σημ βρι νάς ώρας. Οι διδ/λοι εκά στης τά ξε ως κα τά τρό πον 
απλούν σα φή και μη επι δε χό με νον πα ρερ μη νεί ας θα εξη γή σουν τον σκο πόν 
του εορ τα σμού... Ακολούθως ομάς μα θη τών των με γα λυ τέ ρων τά ξε ων θα 
ανα λά βη να προ ε τοι μά ση ομι λί αν δια το πρώ τον Ελ λη νι κόν ''ΟΧΙ'' το του Λε ω-
νί δου με την ηρω ι κήν απά ντη σιν ''ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ''. Δευ τέ ρα ομάς θα πα ρα σκευ-
ά ση ομι λί αν σχε τι κήν με το δεύ τε ρον Ελ λη νι κόν ''ΟΧΙ'' του Κων. Πα λαι ο λό γου 
''Την πό λιν δεν σου δί νο με....'' Και Τρί τη ομάς με το απο φα σι στι κόν ''ΟΧΙ''  του 
1940 κα τά το οποί ον Λα ός, Στρα τός, Κυ βέρ νη σις και Βα σι λεύς απή ντη σαν με 
μια φω νή ''Δεν θα περάσεις''.  Η δρα μα το ποί η σις και πα ρά στα σις όλων αυ τών 
των ''ΟΧΙ'' θα απο τε λέ σει απο κο ρύ φω μα της επι τυ χί ας κά θε σχο λεί ου ...δια 

να κα τα στεί ζω ντα νή στα μά τια των παι δι ών Επί σης σης αι τά ξεις ηνω μέ ναι ή 
χω ρι στά θα ασκη θούν εις εθνι κά άσμα τα. Όλη Δό ξα όλη Χά ρη και ξυ πνά τε 
με τ' αγέ ρι της αυ γής... Μα θη ταί την πρω ί αν θα συ γκε ντρω θούν εις το σχο-
λεί ον και εκεί θεν θα οδη γη θούν εις την εκ κλη σί αν και με τά τον εκ κλη σι σμόν 
συ ντε ταγ μέ νοι και άδο ντες καθ' οδόν θα επα νέλ θουν εις το σχο λεί ον. Εκεί 
θα γί νει βρα χεία ομι λί α πε ρί της ιστο ρι κής ση μα σί ας..."

Η ση μα σί α που δί νε ται στο Στρα τό ως ένο πλου στυ λο βά τη της κυ ρι αρ χί ας 
φαί νε ται και από την προ τρο πή προς τους διδ/λους να επι σκέ πτο νται με 
τους μα θη τές τους το "Σπί τι του στρα τι ώ του" που ίδρυ σε "η ενταύ θα 82 
στρα τι ω τι κή πε ρι ο χή ...επί της οδού Σω τή ρος και Βα σι λέ ως Κων/τίνου" 
έγ γρα φο με α.π. 215/3-3-1947.

Επί σης δί νε ται με γά λη ση μα σί α στο πρό σω πο του Βα σι λιά: "Έχο ντες υπ' όψιν 
α) ότι κα θή κον πά ντων ημών να ώσιν εφο δι α σμέ να τα σχο λεί α δια της ει κό-
νας του Σε πτού Βα σι λέ ως ημών Παύ λου-β) ότι η Α. Με γα λει ό της δια του κ. 
Υπα σπι στού αυ τού από 17-5-47 ηυ δό κη σε να εγκρί νη την κυ κλο φο ρί αν της 
δια της υπο γρα φής του δι α κρι νό με νης φωτο γρα φί ας αυ τού ως στρα τη γού 
με τά πα ρα σή μων...συνιστώμες την προ μή θει α της φω το γρα φί ας ταύ τη ς με-
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στον οποίο δί νε ται εξαι ρε τι κή έμ φα ση εφό σον η κοι νω-
νι κο ποί η ση και η εκ παί δευ ση συ να ντώ νται με τις ιδε ο λο-
γι κές αρ χές του μι λι τα ρι σμού και του εθνι κι σμού. Εξ' 
άλ λου ο ίδιος Επι θε ω ρη τής σε άλ λη εγκύ κλι ο θέ το ντας 
τον «από Βο ράν Κίν δυ νο» ανα φέ ρει τους «Μα κε δό νες του 
Αι γαί ου» και τις αξι ώ σεις τους επί των ελ λη νι κών εδα φών 
και κα λεί μα ζί με τους νέ ους συμ μά χους εξ' Αμε ρι κής να 
αντι δρά σει «σύσ σω μος η ελ λη νι κή ψυ χή. Εις τον υπέρ 
βω μών και εστι ών δί και ον τού τον αγώ να δέ ον να λά βουν 
ενερ γόν μέ ρος οι δ/λοι της Πε ρι φε ρεί ας... ωπλι σμέ νοι 
με αι σι ο δο ξί αν και υπο μο νήν και καρ τε ρί αν και ελ πί δα εις 
τον δί και ον Θε όν και εις τους υπέρ μα χους της ελευ θε ρί
ας με γά λους συμ μά χους... κα τά την πα ρού σαν κρί σι μον 
επο χήν... πά σα δι δα σκα λί α και δη αφο ρώ σα εις την Βό ρει
ον Ελ λά δα να απο βαί νει Εθνι κή δι δα σκα λί α παν δε μά θη
μα να εί ναι Πα τρι δο γνω σί α...»4. Την ίδια επο χή με την 
υπό μνη ση «Ανα κοι νού μεν υμίν τα κά τω θι προς γνώ σιν και 
συμ μόρ φω σιν» συ νι στά, προ φα νώς για την προ ε τοι μα σί α 
του ιδε ο λο γι κού κλί μα τος, τα βι βλί α: «...''Το τρα γού δι της 
δουλειάς'' υπό της συ γρα φέ ως κ. Στμ. Λα μπρά κη... τρί πρα
κτον δρα μα τι κόν έρ γον» όπως και το «υπό του Δημ. Ι. 
Χρό νη εκ δο θέν υπό τον τίτ λον ''Ο αλη θι νός σο σι α λι σμός 
και Κομμουνισμός''»5. Η δου λειά από όλους με το πρό-
σταγ μα να «ξα να χτί σου με την Ελ λά δα» εί ναι ο νέ ος μύ θος 
που προ ω θεί το κα θε στώς μα ζί με τα ιδε ο λο γι κά του στη-
ρίγ μα τα «κα τά των εχθρών της πα τρί δας». Οι σχο λι κές 
επι τρο πές έτσι κι αλ λιώς, μέ σα στον προ ϋ πο λο γι σμό τους 
εντάσ σουν την αγο ρά των βι βλί ων που προ τεί νει ο «κ.κ. 
Επι θε ω ρη τής». Εί τε για τί συ ντάσ σο νται με την ιδε ο λο γί α 
του κα θε στώ τος εί τε «για το φό βο των Ιου δαί ων» οι 
δά σκα λοι δεν αρ νού νται αυ τήν την «ιε ρή κα θο δή γη ση» 
των «τα γών του έθ νους»6.

 τά πα λαι σί ου και στέμ μα τος αντί 90.000 δρχ, υπό των ευ πό ρων σχο λι ών 

τα μεί ων Ο Επι θε ω ρη τής α΄ Π. Πει ραι ών Κο σμάς Μι χα η λί δης, α.π. 1141/17-6-

47. Σε άλ λη εγκύ κλι ο με α.π. 205/26-3-1947: "πα ρα κα λού μεν υμάς να 

εκ φρά σε τε προς τους διδ/λους και μα θη τές της υμε τέ ρας πε ρι φε ρεί ας την 

ευ α ρέ σκει α ημώ νδια την κα τά την εθνι κή μας εορ τή ωραί αν και επι βλη τι κήν 

εμ φά νι σιν των σχο λεί ων ...και την επι τυ χή δι ορ γά νω σιν δια των οποί ων 

γο νείς και μα θη ταί έζη σαν στιγ μάς Εθνι κής εξάρ σε ως λί αν απα ραι τή του 

καθ' ήν δι α νύ ο μεν ως μη ώφελ λε, σή με ρον πο λύ δύ σκο λον επο χήν"

4. α.π. 720/20-9-1946

5. α.π. 1899/30-11-1946. Σε μια άλ λη εγκύ κλι ο με α.π. 89/20-1-1947 αφού 

φω το γρα φί ζει χω ρίς να κα το νο μά ζει τον νέο εχθρό ("Εί ναι δε τού τω 

εμ φα νές ότι η Ελ λάς βρί σκε ται εν κιν δύ νω") αφού εκ φρά ζει την παι δα-

γω γι κή της επο χής ("οί τι νες νες ως εκ του επαγ γέλ μα τος αυ τών σκο πόν 

έχουν να μα λά ξουν αν θρώ πι νας ψυ χάς.."), κα τα λή γει προς τους "κ.κ. Λει-

τουρ γούς των σχο λεί ων της α'  Πε ρι φέ ρει ας Πει ραι ώς: "Ερ γα στεί τε φί λοι 

μου. Ερ γα στεί τε και αι σι ο δο ξεί τε..."

ΦΩΤΟ: Αρχείο Νεκταρίου Κουκούλη



Τα συγ χα ρη τή ρι α που δί νει για την 
απο χή των εκ παι δευ τι κών σε 48ωρη 
απερ γί α δι α μαρ τυ ρί ας των δη μο σί ων 
υπαλ λή λων ο υπουρ γός Α. Πα πα δή μος, 
απο τε λούν και το στίγ μα της επο χής, 
μιας επο χής λι τό τη τας-φτώ χει ας και 
κρα τι κής τρο μο κρα τί ας: «δι ό τι  δεν ηδυ
νά με θα να εν νο ή σω μεν πώς ήτο δυ να
τόν οι εντε ταλ μέ νοι υπό της πο λι τεί ας 
να δι δά σκω σιν τους Ελ λη νό παι δας την 
πει θαρ χί αν και την υπα κο ήν και τον 
σε βα σμόν των πο λι τών εις τα κε λεύ
σμα τα και τας επι τα γάς ταύ της, δεν θα 
έφε ρον εαυ τούς πα ρά δειγ μα εις την 
καθ' ημέ ραν δι δα σκα λί αν των».7 

Με την έναρ ξη του εμ φυ λί ου πο λέ-
μου η αλ λη λο γρα φί α στα σχο λεί α εί ναι 
πλή ρως εμπο τι σμέ νη από κη ρύγ μα τα μί σους κα τά των «αρ πα κτι
κών δι α θέ σε ων και δο λο φο νι κών ενερ γει ών του Σλα βι σμού και 
των εν τη πα τρί δι μας ορ γά νων των»8. Η άπο ψη των επί ση μων 
αρ χών της Εκ παί δευ σης (Επι θε ώ ρη ση Α΄ Πε ριφ. Πει ραι ώς) της 
επο χής συ ντάσ σε ται πλή ρως με την κα θε στη κυί α ιστο ρι κή αντί-
λη ψη: «Προ αι ώ νι οι και επί βου λοι και επί μο νοι εχθροί του Ελ λη νι
κού Έθνους οί τι νες από πολ λού έχουν ομό σει την εξά λει ψιν 
αυ τού από του Γε ω γρα φι κού χάρ του, οι Σλαύ οι, αφού αι προ γε
νέ στε ραι από πει ραί των προς ακρω τη ρι α σμόν της πα τρί δος απέ
τυ χον, εξα πέ λυ σαν από τι νος χρό νου κα τά της υπερ μά χου της 
Ελευ θε ρί ας της Ελ λά δος συ στη μα τι κόν και άγρι ον εξο ντω τι κόν 
πό λε μον... Η Πα τρίς ηνα γκά σθη άλ λην μιαν φο ράν να απο δυ θή 
εις έντο νον πο λε μι κόν αγώ να...».9 Η χει ρα γώ γη ση με στό χο των 
προ σα να το λι σμό της εκ παί δευ σης κα τά του κομ μου νι σμού που 
εκ φρά ζει ο αγώ νας «κα τά των ανταρ τών και ξέ νων ει σβο λέ ων»10 

δεί χνει ξε κά θα ρα τον νέο εχθρό. Τα εφό δι α δύ να νται να εί ναι 
πέ ραν του ιδε ο λο γι κού σχο λι κού μη χα νι σμού τό σο ο τύ πος όσο 
και το ρα δι ό φω νο κι ακό μα το θέ α τρο ή ο κι νη μα το γρά φος. Η 
«Σχο λι κή ώρα», εκ πο μπή του Ρα δι ο φω νι κού Σταθ μού Αθη νών, που 
σύμ φω να με υπουρ γι κό έγ γρα φο υπο γρα φέν από τον υπουρ γό 
Α. Πα πα δή μο, α.π. 103086/ 25-11-1947 υφί στα ται «από του πα ρελ-
θό ντος Απρι λί ου... με ει δι κάς ομι λί ας απευ θυ νό με νας προς μα θη-
τές των τρι ών τε λευ ταί ων τά ξε ων του Δη μο τι κού Σχο λεί ου, οι 
οποί οι θα δύ να νται εις το εξής με τά την από κτη σιν ρα δι ο φω νι κών 
συ σκευ ών λή ψε ως υπό πλεί στων σχο λεί ων, να πα ρα κο λου θούν 
ομα δι κώς τας εν λό γω εκ πο μπάς...». Το πε ρι ο δι κό «Οι νέ οι της 
Ελ λά δος» εί ναι ένα πε ρι ο δι κό το οποίο συ νι στά ο ίδιος υπουρ γός 
σε έγ γρα φό του «Προς τους κ.κ. Επι θε ω ρη τάς Στοιχ. Εκ παι δεύ
σε ως» με την κα τά λη ξη: «πα ραγ γγέλ λο μεν όπως κα λέ ση τε τα 
σχο λεί α ταύ τα να εμ βά σουν την οφει λό με νην συν δρο μήν των εις 
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6. Στη συ νέ χει α θα "πρω το στα τή σουν" και στους ερά νους που δι ε ξά γει 

μο νο πω λι α κά το Στέμ μα, δη λα δή η βα σι λο μή τωρ Φρει δε ρί κη 

7. α.π. 698/21-4-1947. Σε μια επο χή, όλα αυ τά, που η φτώ χεια για τους 

δη μο σί ους υπαλ λή λους και ερ γά τες εί ναι με γά λη, ενώ φαί νε ται κα θα ρά ο 

αντι α περ γι α κός και απερ γο σπα στι κός μη χα νι σμός -μο να δι κός ίσως τρό πος 

αντι πα ρά θε σης με το κα θε στώς.

8. α.π. 769/30-4-1947. Σε κα το πι νό έγ γρα φο (α.π. 709/18-3-1948)  η ίδια 

επι θε ώ ρη ση δι α τεί νε ται τό σο για τον "προ αι ώ νι ο" εχθρό όσο και για τους 

αρι στε ρούς αντι πά λους του κα θε στώ τος και σχε τι κά με το πε ρι βό η το "παι-
δο μά ζω μα": "...να δη μι ουρ γή σουν τάγ μα τα νε ο γε νι τσά ρων με τα οποία να 
συ νε χί σουν και μελ λο ντι κώς και ασφα λέ στε ρον το ανό σι ον έρ γον των  δια 
την ολο σχε ρή υπο δού λω σιν της Ελ λη νι κής Φυ λής εις τους χοι ρο βο σκούς 
και τους αρ κου δια ρέ ους τους εκεί θεν των Βο ρεί ων Επαρ χι ών μας από 
αι ώ νων καθ' ημών βυσ σο δο μού ντας 

9. α.π. 769/30-4-1947 Γεν. Επιθ. Στοιχ. Εκπ. Β΄ Πε ριφ. Πει ραι ώς

10. α.π. 2005/10-11-47 Επι θε ω ρη τής Δημ. Σχ. Α΄ Πε ριφ. Πει ραι ώς

ΦΩΤΟ: Αρχείο Νεκταρίου Κουκούλη



την δ/σιν του Πε ρι ο δι κού εντός τα κτής προ θε σμί ας και ανα φέ
ρη τε ημίν τους τυ χόν δυ στρο πού ντας»11. Και δεν τε λει ώ νει εκεί. 
Με πιο αυ στη ρό τό νο η ίδια επι θε ώ ρη ση σε έγ γρα φό της με α.π. 
1251/4-6-48 και πριν τη λή ξη της σχο λι κής χρο νιάς απει λεί ότι 
θα τι μω ρή σει τους «μη συμ μορ φού με νους» στο «να κα τα βάλ λουν 
απρο φα σί στως και προ των δι α κο πών την συν δρο μήν του πε ρι
ο δι κού ''Οι νέ οι της Ελλάδος''». Εί ναι σχε τι κά φα νε ρό ότι πα ράλ-
λη λα δη μι ουρ γεί ται ένας άτυ πος μη χα νι σμός πα ρα κο λού θη σης, 
με τυ πι κό απο δέ κτη τη επι θε ώ ρη ση, κά θε δι α φο ρε τι κής στά σης 
από τη δέ ου σα, που πρέ πει να έχει ο κα θείς στο κα θε στώς. Ένα 
βλέμ  μα πα ρα κο λού θη σης και τρό μου που αφο ρά μι κρούς και 
με γά λους. Ένα ακό μα έγ γρα φο της Επι θε ώ ρη σης Α΄ Πε ριφ. Πει-
ραι ώς (886/7-4-1948 πα ραγ γέλ λει να ανα φερ θούν οι δά σκα λοι 
«οί τι νες δεν προ σήλ θον πε ρί ώραν 10 και 30΄ της 1ης Απρι λί ου» 
σε συ γκέ ντρω ση του σχο λεί ου που μί λη σαν οι Δι ευ θυ ντές «πε ρί 
προ σω πι κό τη τος και του έρ γου του αει μνή στου Βα σι λέ ως ημών 
Γε ωρ γί ου του Β΄ επί τη επε τεί ω του θα νά του Αυ τού...». Για την 
πε ρί πτω ση επί σης των μα θη τών μια επί σης απα γο ρευ τι κή ρή τρα 
για κά θε εί δους ορ γα νω μέ νη εξω σχο λι κή δρα στη ρι ό τη τα πλην 
της συμ με το χής στα σώ μα τα αλ κί μων και προ σκό πων έρ χε ται στα 
σχο λεί α με την κα τά λη ξη ότι : «...δια πά σαν πα ρά βα σιν θέ λου σι 
επι βλη θεί αι νό μι μοι κυ ρώ σεις υπό των οι κεί ων Συλ λό γων των 
κα θη γη τών»12. Η θε α τρι κή παι δεί α κι αυ τή ενταγ μέ νη στον εθνι κό 
κορ μό εγκρί νε ται και προ τρέ πε ται εφό σον έχει «πα τρι ω τι κόν 
πε ρι ε χό με νον» ενώ ζη τεί ται «να κα τα βλη θή δε προ σπά θει α ώστε 
μα θη ταί τε λεί ως άπο ροι να μη στε ρη θούν της ευ και ρί ας να απο
λαύ σουν με τά των άλ λων μα θη τών της χα ράς και της εθνι κής 
συ γκυ νή σε ως την οποία τα ως άνω πα τρι ω τι κά έρ γα προ κα
λούν»13. Από την άλ λη η επί θε ση της τέ χνης ολο κλη ρώ νε ται με 
τις προ βο λές που ορ γα νώ νει ο «Σύν δε σμος Φί λων του Στρα τού» 
και ο οποί ος κα λεί με ανα φο ρά του (α.π. 14/6-4-48) το υπουρ-

γεί ο Παι δεί ας να εγκρί νει την «πα ρα κο λού θη σιν προ βλη θη σο μέ

νων ται νι ών εις τον εν Πει ραι εί κι νη μα το γρά φον ''Σπλέντιτ''» 

φυ σι κά για τους μα θη τές14.
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11. α.π. 105218/29-11-47: "Λό γω  του αρί στου πα τρι ω τι κού και θρη σκευ τι-
κού του πε ρι ε χο μέ νου και της θε τι κής συμ βο λής αυ τού εις την ενα ντί ον 
του αναρ χι σμού αγώ να του Κρά τους"

12. από την υπ' αριθ. Ε.Π. 1069 "εγκύ κλι ον δι α τα γήν Προ ϊ στα μέ νου ημών 
υπουρ γεί ου Παι δεί ας" που συ να ντά ται στο έγ γρα φο με α.π. 902/9-4-1948 
της Επιθ. Δ.ΣΧ. Α΄ Πε ριφ. Πει ραι ώς. Το σώ μα Αλ κί μων ήταν ένα μέ τρο έντα-
ξης της νε ο λαί ας στο μι λι τα ρι στι κό εθνι κι στι κό κορ μό του Με τα ξι κού κρά τους 
το οποίο εί χε εκεί νη την πε ρί ο δο '36-'40 υπο χρε ω τι κό χα ρα κτή ρα. Και ο 
προ σκο πι σμός όμως δεν πή γαι νε πί σω. Με πρό σχη μα την φυ σι ο λα τρί α, την 
ομα δι κή ζωή, γα λου χού σε τα μι κρά παι δι ά στο πνεύ μα της εκ των άνω θεν 

πει θαρ χί ας και της απο δο χής μιας άκρα της ιε ραρ χί ας και σα φώς του μι λι τα-

ρι σμού, σε επο χές που ο εθνι κι σμός συ νέ πι πτε με την κα λύ τε ρη πο λι τι κή 

συ γκυ ρί α για αυ τόν (δι κτα το ρί ες, εμ φύ λι ος, αυ ταρ χι κές κυ βερ νή σεις κλπ)

13. Πρό κει ται για τα έρ γα των ηθο ποι ών Δημ. Κοκ κί νη και Ορέ στη Μα κρή, 

"Κρυ φός πό θος"  και "Υπη ρε τείν" "έρ γαρ γα Εθνι κού πε ρι ε χο μέ νου πε ρί ών μας 

ανε κοι νώ θη δια της αριθ. 97801/12-11-47 εγκυ κλί ου δι α τα γής Προ ϊ στα μέ νου 

ημών υπουρ γού Παι δεί ας..." α.π. 960/16-4-48 Επιθ.Δ. Σχ.  Α΄ Πε ριφ. Πει ραι ώς

14. υπ. αριθ. 27766/14-4-48 του Υπουρ γεί ου Παι δεί ας σε έγ γρα φο της 

επιθ. Δ. Σχ. Α΄ Πε ριφ. Πει ραι ώς με α.π. 1060/26-4-48
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Η συ νέ χει α της αλ λη λο γρα φί ας εί ναι απο κα λυ πτι κή τό σο για 
το γε γο νός ότι πλέ ον κα το νο μά ζει τους «εχθρούς» όσο και για 
το νέο κα θη κο ντο λό γι ο που πε ρι μέ νει τους «λει τουρ γούς της 
Στοιχ. Εκ παι δεύ σε ως» αλ λά και τους μα θη τές. Αφού στο έγ γρα φό 
του ο Επι θε ω ρη τής Κο σμάς Μι χα η λί δης μι λά για την κα κο τυ χί α 
«της Πα τρί δος μας εκ της Σλαυοεα μο κομ μου νι στι κής κατ' αυ τής 
κα τα δρο μής» και αφού, αό ρι στα, ζη τά από τους εκ παι δευ τι κούς 
για τα λει τουρ γι κά ζη τή μα τα (κτι ρι α κό, έλ λει ψη βι βλί ων, συσ σί τι α, 
έπι πλα και όρ γα να κλπ.) «να εύ ρουν την καυ τέ ραν λύ σιν» περ νά 
στις πιο ση μα ντι κές συ στά σεις: «Εί ναι δε ταύ τα εν πρώ τοις η 
ηθι κή και Χρι στια νι κή και Εθνι κή δι ά πλα σις των Παί δων... Με ρι
κό τε ραι δε υπο χρε ώ σεις εκ των προ η γου μέ νων απορ ρέ ου σαι, 
βί ος σώ φρων και συ να κό λου θος...ωθούντες την δρα στη ρι ό τη τά 
σας εις τα ανώ τε ρα δυ να τά όρια και αι ρώ με νοι υπέρ τας δυ στυ
χί ας του κα θη με ρι νού μό χθου υπέρ επι βι ώ σε ως μας ως Φυ λής 
και ως Κρά τους αφο σι ω θή τε εις το μορ φω τι κόν έρ γον σας 
αγογ γύ στως ή μάλ λον χα ρού με νοι δια την άθλη σιν την τι μη τι κήν, 
η οποια δί δε ται εις ημάς τους εκ παι δευ τι κούς...»15. Μα ζί με τους 
«εχθρούς» κα το νο μά ζο νται και οι «φί λοι»: «Δια της υπ. αριθ. 
4192/19148 γνω ρί ζει ότι πα ρά της Αμε ρι κα νι κής Απο στο λής 
Βο η θεί ας δια την Ελ λά δα δι ε τέ θη ει κών πα ρι στώ σα Ελ λη νό που λο 
με ανα χεί ρας κύ πελ λον γά λα κτος το οποί ον χο ρη γεί ένα Αμε ρι
κα νό που λο με την σύ στα σιν ''Ελληνόπουλα πί νε τε γά λα, εί ναι 
δυ να μω τι κό και ωφέλιμο''. (η υπο γράμ μι ση δι κή τους...) Τοι αύ τας 
ει κό νας θέ λει απο στεί λει το Υπουρ γεί ον προς ημάς, ίνα δι α νε
μη θούν εις τα σχο λεί α και αναρ τη θούν εις εμ φα νές μέ ρος. Επι 
τη ευ και ρί α δε ταύ τη οι διδ/λοι δέ ον να εξά ρουν εις τους μα θη
τάς την συμ βο λήν της Αμε ρι κα νι κής Βο η θεί ας...»16 Tού τα όμως 
δεν φαί νο νται αρ κε τά. Έτσι με τη λε γρά φη μα προς τις επι θε ω ρή-

σεις ο υπουρ γός με την υπ' αριθ. 27754/14-4-48 τηλ/κην δι α
τα γήν προ ϊ στα μέ νου ημών υπουρ γού Παι δεί ας προς γνώ σιν και 
συμ μόρ φω σιν», ο υπουρ γός κά νει πιο κα τα νο η τά τα νέα κα θή κο-
ντα των εκ παι δευ τι κών. Ού τε λί γο ού τε πο λύ τους δι α τά ζει σε 
ώρες που εί ναι δυ να τή η συ γκέ ντρω ση των κα τοί κων και κα τό πιν 
συ νεν νο ή σε ως με τις αστυ νο μι κές αρ χές να «προ βαί νω σιν εις 
ομι λί ας προς τον Λα όν πε ρι ε χό με νου ανα λό γου προς τας Εθνι κάς 
Ανά γκας στοπ Οφεί λου νουν να εν νο ή σουν πά ντες ότι αγω νί ζε ται 
το Εθνος τον έσχα τον αγώ ναν προς δι ά σω σιν της Φυ λής στοπ». 
Στο τέ λος του τη λε γρα φή μα τος με νό η μα ο υπουρ γός ζη τά από 
τους επι θε ω ρη τές να πα ρα κο λου θή σουν προ σω πι κά την «εκτέ
λε σιν της πα ρού σης μας»17. Μέ σα στα νέα κα θή κο ντα επί σης 
εί ναι και η «συ ζή τη σις σις βρα χεί ας δι αρ κεί ας με τα ξύ του δα σκά
λου και μα θη τών επί του πε ρι ε χο μέ νου» θε α τρι κών έρ γων που 
έχουν πα τρι ω τι κά δι δάγ μα τα «...ιδία Δε την ση με ρι νήν δια το 
Έθνος δύ σκο λον επο χήν.»18. Μέ σα στα κα θή κο ντα απο τε λεί και 
η πα ντοι ο τρό πως συμ με το χή των εκ παι δευ τι κών σε κά θε εκ δή-
λω ση που το κα θε στώς ορ γα νώ νει. Σε εκ δή λω ση για τον Ερυ θρό 
Σταυ ρό όπου μπο ρεί και να πα ρευ ρε θεί «κα τά πά σαν πι θα νό τη τα 
και η Α.Μ. η Βα σί λισ σα» κα λεί «να μην πα ρα τη ρη θεί αρ γο πο ρί α 
εις την προ σέ λευ σίν των»19. Στο ίδιο έγ γρα φο το νί ζε ται δια στό-
μα τος του υπουρ γού Δ. Βουρ δου μπή (υπ. αριθ. 34761/13-5-48) 
και η ευ α ρέ σκειά του «προς τον δη μο δι δά σκα λο του δημ. Σχο λεί
ου Ψά ρι (Νο μού Μεσ ση νί ας) δι ής εξαί ρε ται η κα τά την 14 μαρ
τί ου επι δει χθεί σα δρά σις του κα τά των επι δρα μό ντων αυ τό θι 
αναρ χι κών...» «Εί με θα βέ βαι οι ότι το πα ρά δειγ μά σας και η αυ το
θυ σί α θέ λει εύ ρει πρό θυ μους άπα ντας τους εκα πι δευ τι κούς λει
τουρ γούς της χώ ρας μας προς μί μη σιν θέ λει δε το νώ ση λί αν 
ικα νο ποι η τι κώς τον γεν ναί ον μα χό με νον στρα τόν μας και τας μετ' 
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15. α.π. 75/14-1-1948 Επιθ. Δ. ΣΧ. Α΄ Πει ραι ώς

Για το "νέο κα θη κο ντο λό γι ο" η επι θε ώ ρη ση Α΄ Πε ριφ. Πει ραι ώς (α.π. 
709/18-3-1948) επι τάσ σει: "Ημείς οι εκ παι δευ τι κοί θα εί με θα πρω το πό ροι 
εις το έρ γον αυ τόν. Όχι με λό για μό νον- αλ λά και με έρ γα...Να σώ σο μεν 
ένα μέ ρος του λά χι στον των απει λού με νων δι εξο ντώ σε ως ή εκ σλαυ ι σμού 
παι δι ών της φιλ τά της μας Πα τρί δος". Και συ νε χί ζει για το νέο κα θη κο ντο-
λό γι ο των μα θη τών: "...Θα γί νουν δι α πρύ σι οι κή ρυ κες και επί μο νοι ει ση γη-
ταί και πρε σβευ ταί εις τους γο νείς των δια πρό σλη ψιν παρ' αυ τών παι δι ών 
ανταρ τό πλη κτων πε ρι φε ρει ών..." Και συ νε χί ζει με την δι α τα γή για ομα δι κή 
προ σευ χή του σχο λεί ου "την τε λευ ταί αν ώραν εκά στου Σαβ βά του, υπέρ 

υγεί ας, δι α φυ λά ξε ως και δι α σώ σε ως των από αιχ μα λω σί αν και εκ σλαυ ι-
σμόν απει λού με νων παι δι ών της Ελ λά δος μας...Προ ή με τά την προ σευ χήν 
-μια σύ ντο μος ομι λί α του Δι ευ θυ ντού ή δι δα σκά λου τι νός του σχο λεί ου- 
με στή Εθνι κής αγα να κτή σε ως... θα συ ντλέ ση ασφα λώς εις την εποι τυ χί αν 
του σκο πού της Εθνι κο θρη σκευ τι κής ταύ της κοι νής Δε ή σε ως..."

16. α.π. 222/31-1-1948 Επιθ. Δ. Σχ. Α΄ πε ριφ. Πει ραι ώς

17. α.π. 960/16-4-48 Επιθ. Δ. ΣΧ. Α' πε ριφ. Πει ραι ώς

18. α.π. 960/16-4-48 Επιθ. Δ. Σχ. Α΄ Πε ριφ. Πει ραι ώς

19. α.π. 1251/4-6-48 Επιθ. Δ. ΣΧ. Α΄ Πε ριφ. Πει ραι ώς
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αυ τόν μα χό με νας μο νά δας ασφα λεί ας υπαί θρου»20. Έτσι τα κα θή-
κο ντα δι ευ ρύ νο νται με την υπο χρέ ω ση σχε δόν της συμ με το χής 
σε τρα μπου κι σμούς ενα ντί ον αρι στε ρών και δη μο κρα τι κών πο λι-
τών. Τα τε λευ ταί α –με βά ση αυ τό το αρ χεί ο– δε δο μέ να που 
αφο ρούν το νέο κα θη κο ντο λό γι ο εί ναι η με υπουρ γι κή δι α τα γή 
υπο χρε ω τι κή πα ρα μο νή των εκ παι δευ τι κών το κα λο καί ρι στον 
τό πο ερ γα σί ας των «ίνα δια πα ρου σί ας των με τα ξύ πλη θυ σμού 
ενι σχύ ου σι δι ε ξα γό με νον αγώ να» και μια πα ρά κλη ση του “Ομί λου 
Κυ ρι ών Φί λων Αστυ νο μί ας Πει ραι ώς” προς τας κ.κ. Δ/ντριας των 
δη μο τι κών σχο λεί ων 1ου και 2ου Αι γί νης» προ κει μέ νου να υπο-
δεί ξουν δα σκά λους των σχο λεί ων τους για να ανα λά βουν την 
«φι λάν θρω πον και εθνο φε λή υπη ρε σί αν... όπως προ σφέ ρω σιν 
τας υπη ρε σί ας των κα τά την τρέ χου σαν θε ρι νήν πε ρί ο δον εις την 
παι δι κήν κα τα σκή νω σιν την ορ γα νω θεί σαν εν τη επαύ λει του κ. 
Κρί τω νος Δη λα βέ ρη δια τα τέ κνα των Αστυ νο μι κών Πει ραι ώς...»21 
. Όπως μας πλη ρο φο ρεί η προ α να φερ θεί σα υπουρ γι κή δι α τα γή 
(υπ. αριθ. 45246) η απο μά κρυν ση επι τρέ πε ται μό νο με άδεια 
Νο μάρ χη, ενώ όσοι δεν πει θαρ χή σουν «πλην της πει θαρ χι κής 
δι ώ ξε ως επί εγκα τα λεί ψει θέ σε ως δεν θα κα τα βάλ λε ται μι σθός 
κα τά τον χρό νον απου σί ας»22.

Από τα πα ρα πά νω φαί νε ται ότι και στα σχο λεί α της Αί γι νας ο 

δά σκα λος φαί νε ται να επω μί ζε ται εξό φθαλ μα το εκ παι δευ τι κό 
έρ γο της πο λι τι κής του εμ φυ λι α κού κρά τους. Ο αντι κομ μου νι σμός, 
ο φι λο α με ρι κα νι σμός, ο αυ ταρ χι σμός και η αντι παι δα γω γι κές 
μέ θο δοι δι δα σκα λί ας, η προ πα γάν δα για τον «από βο ράν κίν δυ-
νον», οι υπο χρε ω τι κοί έρα νοι «για τα θύ μα τα του κομ μου νι σμού», 
η υπο χρε ω τι κή πα ρου σί α σε φιέ στες της αντι δρα στι κής ηγε τι κής 
ομά δας, κα θώς και η υπα γω γή όλης της εκ παι δευ τι κής δι α δι κα-
σί ας στις εθνι κι στι κές θρη σκευ τι κές στρα τι ω τι κές αξί ες πέ ρα σαν 
στο κα θη κο ντο λό γιό του. Αυ τό το σύ στη μα φαί νε ται να εξυ πη ρέ-
τη σε ο δά σκα λος της επο χής γε γο νός που άφη σε τα χνά ρια του 
στο σή με ρα με την προ σκόλ λη ση της κοι νω νί ας στις αξί ες της 
τό τε επο χής. Δεν εί ναι και λί γοι οι άν θρω ποι σή με ρα στην Αί γι να 
ή και αλ λού που δι α τεί νο νται ότι στη δι κή τους επο χή «τα σχο λεί α 
λει τουρ γού σαν κα λύ τε ρα» κι αυ τό για τί ο φό βος κυ ρί ως για το 
δά σκα λο ήταν η κυ ρί αρ χη αι τί α μά θη σης, κά τι που προ σπά θη σε 
δει λά η από τα πά νω με ταρ ρύθ μι ση του '82 να αντι στρέ ψει. Κι 
αυ τό για τί εκεί να τα γε γο νό τα που πραγ μα τι κά έθε σαν την ελευ-
θε ρί α στην εκ παί δευ ση ήταν αυ τά των φοι τη τών στη χού ντα και 
τη με τα πο λί τευ ση (72-74, 79-80) όπως και το μα θη τι κό κί νη μα 
των τε λευ ταί ων χρό νων από το 1990 και με τά, κι νή μα τα που δη μι-
ουρ γή θη καν στη βά ση της κοι νω νί ας.           

20. α.π. 1251/14-6-48 Επιθ. Δ. Σχ. Α΄  πε ριφ. Πει ραι ώς. Δυο πλη ρο φο ρί ες 
έχουν ιδι αί τε ρο εν δι α φέ ρον. Το όνο μα Αν δρου τσό που λος (εί ναι άρα γε της 
γνω στής οι κο γέ νει ας χου ντι κών ή Χρυ σαυ γι τών από αυ τούς που χτύ πη σαν 
σχε δόν μέ χρι θα νά του τον αρι στε ρό φοι τη τή Δ. Κου σου ρή στα γε γο νό τα 
του ΑΣΕΠ το κα λο καί ρι του 1997;) και η δρά ση των γνω στών τρα μπού κων 
ΜΑΥδων που ευ θύ νο νται για το θά να το εκα το ντά δων αρι στε ρών κα θώς 
και για τρο μο κρά τη ση της Ελ λη νι κής επαρ χί ας.

21. η πα ρά κλη ση του "Ομί λου" έχει α.π. 565μη νόςς Ιου λί ου και βρί σκε ται σε 
έγ γρα φο της Επιθ. Δημ. Σχ. Α΄ Πε ριφ. Πει ραι ώς με α.π. 1599/(δεν έχει ημε-

ρο μη νί α) και ελή φθη από τα σχο λεί α 1ο και 2ο Αί γι νας με α.π. 92/31-7-
1948

22. Α΄ Εκπ. Πε ριφ. Στοιχ. Εκπ. Πει ραι ώς με α.π. 1421/28-6-1948. Πα ράλ-
λη λα μ' αφορ μή για την επέ τει ο του ολο καυ τώ μα τος στα Κα λά βρυ τα κη ρύσ-
σει έρα νο τον οποίο όπως μας πλη ρο φο ρεί το έγ γρα φο με α.π. 2281/
(δυ σα νά γνω στη ημε ρο μη νί α) πά λι με την υπό μνη ση προς γνώ σιν και συμ-
μόρ φω σιν": "θα κα τα τε θεί ...επ' ονό μα τι του Εν Αθή ναις Κα λα βρυ τι νών, 
όστις θέ λει με ρι μνή ση δια την ακρι βο δί και αν δι α νο μήν των".
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ΦΥ ΛΑ ΚΕΣ ΤΗΣ ΑΙ ΓΙ ΝΑΣ: ΝΤΟ ΚΟΥ ΜΕ ΝΤΟ
Έρευνα:ΚώσταςΜάνης

Φωτογραφίες:ΡέναΚορκοβέλου

Ελ λη νι κή Χωρ/κή 
Σταθ μός Χωρ/κης Αι γί νης Δι ευ θυ ντής Φυ λα κών 
 Δι ον. Τρούσ σας Ανθ/στής

Αριθ. Πρωτ. 14/35/9

Προς τον Δ/ντήν Εγκλη μα τι κών Φυ λα κών Αι γί νης

Έχο με νη την τι μήν να γνω ρί σω μεν ότι χθες και κα τά τας 
απο γευ μα τι νάς ώρας ο υπο φαι νό με νος πα ρέ στη μάρ τυς κα λής 
πρά ξε ως, δυο κα τα δί κων των υφ' υμάς Φυ λα κών.

Εν μι κρόν παι δί ον ηλι κί ας 4-5 ετών βα δί ζον κα τά μή κος 
της πα ρα λί ας, πλη σί ον της απο βά θρας του ενταύ θα λι μέ νος 
ολι σθή σαν έπε σεν εις την θά λασ σαν, το βά θος της οποί ας εις 
το ση μεί ον εκεί νο εί ναι με γα λύ τε ρον των 2 μέ τρων. Ο πνιγ μός 
του παι δί ου ήτο βέ βαι ος... πλη σί ον του μέ ρους εκεί νου πλεί-
στοι όσοι αρ γό σχο λοι ευ ρί σκο ντο, ου δείς όμως τού των ετόλ-
μη σε να επι χει ρή ση τι προς δι ά σω σιν του παι δί ου. Αντι θέ τως 
οι ευ ρι σκό με νοι πλη σί ον του μέ ρους εκεί νου δι αγ γα ρεί αν 
κα τά δι κοι Αση μα κό που λος και Μπου λού μπα σης καί τοι κά θι δροι 
και κα τά κο ποι εκ της ερ γα σί ας, δεν εδί στα σαν ουδ' επί στιγ-
μήν και αψη φού ντες τον κίν δυ νον τον οποί ον δι έ τρε χεν η 
υγεία των και αυ τή η ζωή των ερί φθη σαν με τά των εν δυ μά των 
των εις την θά λασ σαν και ανέ συ ραν τον παι δί ον, όπερ έσω-
σαν εκ βε βαί ου θα νά του.

Θε ω ρών κα θή κον όπως γνω στο ποι ή σω υμίν την κα λήν 
πρά ξιν των ανω τέ ρω κα τα δί κων με την πα ρά κλη σιν όπως 
ενερ γή ση τε ότι δει και απο νε μη θή εις αυ τούς η πρέ που σα 
αμοι βή.

 Εν Αι γί νη τη 14 Ιου λί ου 1943 
 Ο Σταθ μάρ χης



Oι ΗΠΑ δι α θέ τουν το 5% του πα γκο σμί ου πλη θυ σμού και 
συ νει σφέ ρουν κα τά 25% στο "φαι νό με νο του θερ μο κη-
πί ου". Εί ναι με άλ λα λό για το μι κρό τε ρο τμή μα του πλη-

θυ σμού στον πλα νή τη που συ νει σφέ ρει το με γα λύ τε ρο πο σο στό 
στην πα γκό σμι α με τα βο λή του κλί μα τος που τε λι κά θα κα τα στρέ-
ψει ολό κλη ρο τον πλα νή τη, ακό μα και εκεί νους που επι μέ νουν να 
αδι α φο ρούν δηλ. τους αμε ρι κα νούς σε βά ρος όλων των υπό λοι-
πων γε νιών. Το "φαι νό με νο του θερ μο κη πί ου" οφεί λε ται κυ ρί ως 
στις εκ πο μπές του δι ο ξει δί ου του άν θρα κα που προ έρ χε ται από 
την καύ ση του πε τρε λαί ου, φυ σι κού αε ρί ου και άν θρα κα.

Το δι ο ξεί δι ο του άν θρα κα δε σμεύ ει την υπέ ρυ θρη ακτι νο βο λί α 
και θερ μαί νει τη γη με απο τέ λε σμα να αυ ξά νει τη μέ ση θερ μο-
κρα σί α της. Το φυ σι ο λο γι κό πο σο στό που υπάρ χει σή με ρα στην 
ατμό σφαι ρα, 0,03% εί ναι αυ τό που κύ ρι α συμ βάλ λει στη μέ ση 
θερ μο κρα σί α της γης, κι αν αυ τό αυ ξη θεί θα αυ ξη θεί αντί στοι χα 
και η θερ μο κρα σί α της. Στην Πα γκό σμι α Δι ά σκε ψη του Ρίο για το 
πε ρι βάλ λον το 1991, ανα γνω ρί στη κε πα ρά τις πεί σμο νες προ σπά-
θει ες των ΗΠΑ ότι το "φαι νό με νο του θερ μο κη πί ου" οφει λό ταν 
στις αν θρώ πι νες δρα στη ρι ό τη τες και έπρε πε να λη φθούν μέ τρα 
για τον πε ρι ο ρι σμό του. Πε ρί που 8 χρό νια αρ γό τε ρα, πα ρά τις 
αρ νη τι κές προ σπά θει ες των ΗΠΑ, συ νήλ θε στο Κιό το ση μα ντι κός 
αριθ μός χω ρών και συ νέ τα ξαν το πρω τό κολ λο του Κιό το που προ-
έ βλε πε μέ τρα για τον πε ρι ο ρι σμό των εκ πο μπών του δι ο ξει δί ου 
του άν θρα κα. Αυ τό με άλ λα λό για ση μαί νει τον πε ρι ο ρι σμό της 
χρή σης του πε τρε λαί ου και άν θρα κα για πα ρα γω γή ενέρ γει ας και 
πα ράλ λη λα εν θάρ ρυν ση της χρή σης των ανα λώ σι μων πη γών ενέρ-
γει ας. Το πρω τό κολ λο του Κιό το που ου δέ πο τε υπέ γρα ψαν οι ΗΠΑ, 
κα θό ρι ζε ότι κά θε χώ ρα ανά λο γα με τον πλη θυ σμό της, την έκτα-

σή της και ορι σμέ νες άλ λες πα ρα μέ τρους μπο ρού σε να πα ρά γει 
μό νο ένα ορι σμέ νο πο σό δι ο ξει δί ου του άν θρα κα και πά νω από 
αυ τό έπρε πε να πλη ρώ σει πρό στι μο.  Οι ΗΠΑ με την αλα ζο νι κή 
δή λω ση του προ έ δρου Μπους ότι "η ευ η με ρί α του αμε ρι κα νι κού 
λα ού εί ναι αδι α πραγ μά τευ τη" όχι μό νο απέρ ρι ψαν αυ τό αλ λά προ-
έ τρε ψαν και άλ λες χώ ρες να μην το υπο γρά ψουν δί νο ντάς τους 
όλων των ει δών τις υπο σχέ σεις και ανταλ λάγ μα τα. Πράγ μα τι, πολ-
λές από τις ανα πτυσ σό με νες χώ ρες δεν υπέ γρα ψαν το "Πρω τό-
κολ λο του Κιό το", εί τε για τί πεί στη καν από τις προ σφο ρές των 
ΗΠΑ, εί τε για τί προ έ βα λαν το επι χεί ρη μα ότι έπρε πε πρώ τα να 
ανα πτυ χθούν και στη συ νέ χει α να συ ζη τή σουν επι βο λή πε ρι ο ρι-
σμών των εκ πο μπών του δι ο ξει δί ου του άν θρα κα. Στην Πα γκό σμι α 
Δι ά σκε ψη του Γιο χά νε σμπουργκ, τον Αύ γου στο του 2002, ο πρό-
ε δρος Μπους δεν πα ρα βρέ θη κε, η Δε αμε ρι κα νι κή αντι προ σω πεί α 
έκα νε ότι ήταν δυ να τόν για να μην ψη φι στεί με την ανα γκαί α 
πλει ο ψη φί α το Πρω τό κολ λο του Κιό το και έτσι να μην εφαρ μο στεί. 
Υπε βλή θη σαν και έγι ναν δε κτές σω ρεί ες εξευ τε λι στι κών τρο πο-
λο γι ών όπως το εμπό ρι ο δι ο ξει δί ου του άν θρα κα δηλ. αν μια χώ ρα 
υπερ βαί νει σε εκ πο μπές δι ο ξει δί ου του άν θρα κα που συμ φω νή-
θη κε θα μπο ρού σε να που λά ει δι ο ξεί δι ο του άν θρα κα σε άλ λες 
χώ ρες συ νή θως ανα πτυσ σό με νες, έτσι ώστε συ νο λι κά να μην 
υπερ βαί νει το όριο. Μέ χρι τώ ρα το πρω τό κολ λο του Κιό το που 
προ έ βλε πε τον πε ρι ο ρι σμό των εκ πο μπών του δι ο ξει δί ου του 
άν θρα κα κα τά 8% σε σχέ ση με τα επί πε δα του 1990 μέ χρι το 
2010 και στη χώ ρα μας που δεν εί ναι βι ο μη χα νι κά ανε πτυγ μέ νη, 
δό θη κε η ευ και ρί α αντί να μει ώ σει τις εκ πο μπές κα τά 10% να τις 
αυ ξή σει κα τά 25% μέ χρι το 2010.

Δυ στυ χώς όμως ού τε και αυ τό φαί νε ται ότι θα πε τύ χου με 
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ένα βρα δυ φλε γές όπλο μα ζι κής κα τα στρο φής  
και οι χη μι κές ου ρές από τις εξα τμί σεις των αε ρο πλά
νων
άρθροτουΝίκουΚατσαρού,αντιπροέδρουτηςΈνωσηςΕλλήνωνΧημικών,
ΔιευθυντήΕρευνώνΕΚΕΦΕ"Δημόκριτος"
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αφού μέ χρι σή με ρα (2003) έχου με αυ ξή σει τις εκ πο μπές μας κα τά 
18% και υπο λο γί ζε ται ότι αν δεν λη φθούν δρα στι κά μέ τρα θα 
ξε πε ρά σου με το 35% και ίσως φτά σου με και το 50% μέ χρι το 
2010. Αυ τό ση μαί νει ότι θα πλη ρώ σου με υπέ ρο γκα πο σά σε δι σε-
κα τομ μύ ρι α Ευ ρώ ή θα ανα γκα στού με στο εξευ τε λι στι κό εμπό ρι ο 
του αε ρί ου αυ τού που πά λι το κό στος θα εί ναι με γά λο. Βέ βαι α για 
τη χώ ρα μας η αύ ξη ση των εκ πο μπών δι ο ξει δί ου του άν θρα κα δεν 
οφεί λε ται σε βι ο μη χα νι κή ανά πτυ ξη, αλ λά στην έλ λει ψη προ γραμ-
μα τι σμού και σχε δι α σμού εξοι κο νό μη σης ενέρ γει ας. 

Το "φαι νό με νο του θερ μο κη πί ου" εί ναι μια βρα δυ φλε γής βόμ-
βα μα ζι κής κα τα στρο φής. Προ βλέ πε ται ότι λό γω εκ πο μπών δι ο-
ξει δί ου του άν θρα κα η μέ ση θερ μο κρα σί α στα επό με να τρι ά ντα 
χρό νια μπο ρεί να αυ ξη θεί μέ χρι και πέ ντε βαθ μούς. Αυ τό ση μαί νει 
ότι οι πά γοι στους πό λους θα λιώ-
σουν σε με γά λο πο σο στό και πα ρα-
θα λάσ σι ες πό λεις όπως Πει ραι άς, 
Νέα Υόρ κη κλπ. θα χά σουν με γά λα 
τμή μα τα που θα κα λυ φθούν από 
νε ρό λό γω αύ ξη σης της στάθ μης 
της θά λασ σας. Έτσι έχου με με γά λες 
με τα κι νή σεις του πλη θυ σμού από τα 
πα ρά λι α προς το εσω τε ρι κό με πε ρι-
ο ρι σμό του δι α θέ σι μου χρό νου για 
αν θρώ πους δρα στη ρι ό τη τες και ιδι-
αί τε ρα την πα ρα γω γή τρο φής. Συγ-
χρό νως οι έρη μοι θα αυ ξη θούν σε 
μέ γε θος πε ρι ο ρί ζο ντας ακό μα 
πε ρισ σό τε ρο τον κα τοι κή σι μο χώ ρο 
και την πα ρα γω γή. Εκεί νο όμως που 
θα εί ναι πλέ ον κα τα στρο φι κό, θα 
εί ναι η στα δι α κή αύ ξη ση της θερ μο-
κρα σί ας θα με τα βάλ λει το κλί μα 
πο λύ ζε στά και μα κρά σε δι άρ κει α 
κα λο καί ρια και βα ρείς χει μώ νες με 
κα τα κλυ σμι αί ες βρο χές χω ρίς ου σι-
α στι κά φθι νό πω ρο και άνοι ξη. Τα 
ακραία και ρι κά φαι νό με να με πε ρι-
ό δους καύ σω να, με πε ρι ό δους 
υγρα σί ας, εναλ λασ σό με νες πε ρι ό-
δους κα ται γί δων, κα τα κλυ σμι αί ων 
βρο χών, πλημ μύ ρων κλπ. θα τεί νουν 

να γί νουν μό νι μα φαι νό με να. Λό γω των υψη λών θερ μο κρα σι ών, 
πα θο γό να μι κρό βι α θα μο λύ νουν όλο και πε ρισ σό τε ρο τους 
αν θρώ πους και οι επι δη μί ες κά θε μορ φής θα απο δε κα τί ζουν εκα-
το ντά δες χι λιά δες αν θρώ πων και το κό στος ια τρι κής πε ρί θαλ ψης 
από μο λυ σμα τι κές ασθέ νει ες συ νε χώς θα αυ ξά νει. Η βι ο ποι κι λό-
τη τα, τα διά φο ρα εί δη φυ τών και ζώ ων δε θα μεί νουν ανε πη ρέ α-
στα. Πολ λά εί δη θα εξα φα νι στούν από τις ακραί ες κλι μα το λο γι κές 
συν θή κες.

Αυ τή η νέ ου τύ που βόμ βα δηλ. το "φαι νό με νο του θερ μο κη πί-
ου" που συ στη μα τι κά προ ω θεί ται από τις ΗΠΑ, έχει κοι νά γνω ρί-
σμα τα και χα ρα κτη ρι στι κά με τα πυ ρη νι κά όπλα. Με τα πυ ρη νι κά 
όπλα προ κα λεί ται ο θά να τος εκα το ντά δων χι λιά δων αν θρώ πων, 
σε μι κρό χρο νι κό δι ά στη μα - με το "φαι νό με νο του θερ μο κη πί ου" 

έχου με θα νά τους εκα το ντά δων 
χι λιά δων αν θρώ πων αλ λά σε βά θος 
χρό νου λό γω των ακραί ων και ρι κών 
συν θη κών, υψη λές θερ μο κρα σί ες, 
πλημ μύ ρες κλπ. Με τα πυ ρη νι κά 
όπλα  έχου με μό λυν ση των αν θρώ-
πων, της τρο φι κής αλυ σί δας και του 
πε ρι βάλ λο ντος από τη ρα δι ε νέρ γει α 
- με το "φαι νό με νο του θερ μο κη πί-
ου" έχου με μό λυν ση των αν θρώ πων 
και του πε ρι βάλ λο ντος με τα πα θο-
γό να μι κρό βι α. Με τα πυ ρη νι κά όπλα 
μπο ρεί να συμ βεί με τα βο λή κλί μα-
τος, ο λε γό με νος "πυ ρη νι κός χει μώ-
νας", με γά λοι πε ρί ο δοι ψύ χους και 
σκό τους από το ρα δι ε νερ γό νέ φος 
- "με το φαι νό με νο του θερ μο κη πί-
ου" θα συμ βεί με τα βο λή του κλί μα-
τος λό γω της αύ ξη σης της θερ μο-
κρα σί ας. Με τα πυ ρη νι κά όπλα με γά-
λες πε ρι ο χές του πλα νή τη θα πα ρα-
μεί νουν ακα τοί κη τες λό γω ρα δι ε-
νέρ γει ας - με το "φαι νό με νο του 
θερ μο κη πί ου" με γά λες πε ρι ο χές του 
πλα νή τη θα πα ρα μεί νουν ακα τοί κη-
τες λό γω υψη λών θερ μο κρα σι ών, 
κά λυ ψης των πα ρα θα λασ σί ων πε ρι-
ο χών από τη θά λασ σα και δη μι ουρ-
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γί α ερή μων. Με τα πυ ρη νι κά όπλα θα μο λυν θούν οι υδρο φό ροι 
ορί ζο ντες με ρα δι ε νέρ γει α - με το "φαι νό με νο του θερ μο κη πί ου" 
θα μο λυν θούν υδρο φό ροι ορί ζο ντες από την αλ μύ ρα της θά λασ-
σας. Με τα πυ ρη νι κά όπλα από το ρα δι ε νερ γό νέ φος και τη ρα δι-
ε νέρ γει α θα γεν νιού νται παι δι ά πα ρα μορ φω μέ να - από το "φαι νό-
με νο του θερ μο κη πί ου" θα γεν νιού νται παι δι ά πα ρα μορ φω μέ να 
από χη μι κούς ρύ πους προ ερ χό με νους από υψη λές θερ μο κρα σί-
ες. 

Με τα πυ ρη νι κά όπλα έχου με λό γω ρα δι ε νέρ γει ας αρ νη τι κές 
επι δρά σεις στα ζώα, τα φυ τά και τους θα λάσ σι ους ορ γα νι σμούς 
- με το "φαι νό με νο του θερ μο κη πί ου" θα προ έλ θουν λό γω των 
ακραί ων και ρι κών φαι νο μέ νων και των ζω ο γό νων ή φυ το γό νων 
μι κρο ορ γα νι σμών με γά λες κα τα στρο φές στο ζω ι κό και φυ τι κό 
βα σί λει ο. Αυ τές εί ναι μό νο με ρι κές αλ λά χα ρα κτη ρι στι κές ομοι ό-
τη τες ανά με σα στα δυο όπλα μα ζι κής κα τα στρο φής. Έχου με μό νο 
μια δι α φο ρά: Με τα πυ ρη νι κά τα πρώ τα κα τα στρο φι κά απο τε λέ-
σμα τα γί νο νται αμέ σως ορα τά ενώ με το "φαι νό με νο του θερ μο-
κη πί ου" τα κα τα στρο φι κά απο τε λέ σμα τα εμ φα νί ζο νται πο λύ αρ γό-
τε ρα από την έναρ ξή του. Στην ατο μι κή βόμ βα έχου με αλυ σι δω τή 
αντί δρα ση που οδη γεί στην ατο μι κή έκρη ξη και εί ναι ακα ρι αί α, 
ενώ στο "φαι νό με νο του θερ μο κη πί ου" η αλυ σι δω τή αντί δρα ση 
εί ναι αρ γή αλ λά με τα ίδια ίσως και χει ρό τε ρα απο τε λέ σμα τα. 
Βέ βαι α τις μα κρο χρό νι ες επι πτώ σεις από το "φαι νό με νο του θερ-
μο κη πί ου" δεν θα απο φύ γουν ού τε οι αμε ρι κα νοί.

Όσο εί ναι και ρός πα ρα τη ρού με ότι ο πλα νή της κα τα στρέ φε ται 
από το νέο αυ τό όπλο μα ζι κής κα τα στρο φής, ας αγνο ή σου με τους 
Αμε ρι κα νούς κι ας συ σπει ρω θού με για τη σω τη ρί α του πλα νή τη. 

Συγ χρό νως οι ΗΠΑ, σχε δι ά ζουν εναλ λα κτι κούς τρό πους αντι-
με τώ πι σης του "φαι νο μέ νου του θερ μο κη πί ου". Έτσι δι ε ξά γουν 
πει ρά μα τα όπου το πο θε τούν μι κρο σκο πι κά φύλ λα αλου μι νί ου στα 

καύ σι μα των αε ρο πλά νων. Από την εξά τμι ση των αε ρο πλά νων, 
μα ζί με τα καυ σα έ ρι α δι α φεύ γουν και τα φύλ λα αλου μι νί ου. Αυ τά 
αντα να κλούν το ηλι α κό φως με απο τέ λε σμα να ει σέρ χε ται στη γη 
μι κρό τε ρη πο σό τη τα ηλι α κού φω τός και συ νε πώς να θερ μαί νε ται 
η γη λι γό τε ρο. Αυ τό από άπο ψη φυ σι κής εί ναι σω στό αλ λά οι 
επι πτώ σεις στο πε ρι βάλ λον εί ναι ανυ πο λό γι στες. Το αλου μί νι ο 
έχει θε ω ρη θεί ύπο πτο για τη νό σο Alzheimer, για καρ κι νο γεν νή-
σεις, για βλά βες στο συ κώ τι, τα νε φρά και το ανο σο ποι η τι κό 
σύ στη μα. Επί σης επη ρε ά ζει την ανά πτυ ξη των ορ γα νι σμών του 
φυ τι κού και ζω ι κού βα σι λεί ου και ιδι αί τε ρα ευ πα θείς εί ναι οι 
θα λάσ σι οι ορ γα νι σμοί. Όσο κι αν ισχυ ρί ζο νται ότι τα μι κρο σκο πι-
κά σω μα τί δι α αλου μι νί ου εί ναι ελα φρά και πα ρα μέ νουν στην ατμό-
σφαι ρα, τε λι κά θα πέ σουν στη γη και θα μο λύ νουν το πε ρι βάλ λον. 
Για να υπάρ χει απο τέ λε σμα ση μαί νει ότι θα πρέ πει όλα τα αε ρο-
πλά να που κυ κλο φο ρούν στον αέ ρα να πε ρι έ χουν στα καύ σι μά 
τους αλου μί νι ο που μπο ρεί μεν να βο η θά στον πε ρι ο ρι σμό της 
αύ ξη σης της θερ μο κρα σί ας αλ λά η ευ ρύ τε ρη οι κο λο γι κή κα τα-
στρο φή στην πα ρα γω γή και το πε ρι βάλ λον θα εί ναι ανυ πο λό γι στη. 
Έχει επί σης ανα φερ θεί ότι χρη σι μο ποι ούν αντί για αλου μί νι ο, 
βά ρι ο (άλ λο εί δους μέ ταλ λο) στα καύ σι μα των αε ρο πλά νων. Αλ λά 
και το βά ρι ο εί ναι το ξι κό στοι χεί ο με πα ρό μοια απο τε λέ σμα τα 
όπως το αλου μί νι ο. Κα νείς δεν μπο ρεί να υπο στη ρί ξει με βε βαι ό-
τη τα ότι δι ε ξά γο νται τέ τοιου εί δους πει ρά μα τα για τον πε ρι ο ρι σμό 
του "φαι νο μέ νου του θερ μο κη πί ου". Δυ στυ χώς όμως κα νείς δεν 
μπο ρεί να απο δεί ξει και το αντί θε το. Μέ χρι σή με ρα οι ΗΠΑ αρ νού-
νται πει σμα τι κά να ανα φέ ρουν ότι δι ε ξά γο νται τέ τοιου εί δους 
πει ρά μα τα. Αφή νουν όμως να δι αρ ρέ ει ότι υπάρ χουν και άλ λοι 
τρό ποι αντι με τώ πι σης του "φαι νο μέ νου του θερ μο κη πί ου" εκτός 
του πε ρι ο ρι σμού των εκ πο μπών δι ο ξει δί ου του άν θρα κα.                                                
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Η Κί νη ση εί ναι ένα κί νη μα κοι νω νι κής αμ φι σβή τη σης που δη μι-
ουρ γή θη κε τον Οκτώ βρι ο του 1979 στο Κέ ντρο Ψυ χι κής Υγι ει νής 
όταν στη Μο νά δα Ημε ρή σι ας Πε ρί θλψης μια ομά δα θε ρα πευ ο μέ νων 
απο φά σι σε να δι α μαρ τυ ρη θεί για τις αυ θαί ρε τες επεμ βά σεις του Δ.Σ. 
του Κέ ντρου, στις σχέ σεις τους με τους θε ρα πευ τές τους. Οι ίδιοι 
αυ τοί άν θρω ποι μα ζί με άλ λους θε ρα πευ τές, θε ρα πευ ό με νους, που 
όμως τους εν δι έ φε ρε η κοι νω νι κή και πο λι τι κή πλευ ρά του θέ μα τος 
Ψυ χι κή Υγεία, ίδρυ σαν το Σω μα τεί ο με την επω νυ μί α «Κί νη ση για τα 
Δι και ώ μα τα των ''Ψυχασθενών''» με τους πα ρα κά τω σκο πούς:

Α) Ενη μέ ρω ση της κοι νής γνώ μης για την πραγ μα τι κή ση μα σί α 
της ψυ χι κής ή ψυ χο λο γι κής ασθέ νει ας και προ σπά θει α για την άρ ση 
της αντί λη ψης ότι η ψυ χο δι α νο η τι κή δι α τα ρα χή απο τε λεί κοι νω νι κό 
στίγ μα.

Β) Προ ά σπι ση των αν θρω πί νων δι και ω μά των των ψυ χα σθε νών 
και απαλ λα γή τους από την πε ρι θω ρι ο ποί η ση και την εκ με τάλ λευ-
ση.

Γ) Επαγ γελ μα τι κή απο κα τά στα ση των ''Ψυχασθενών''.

Δ) Μέ ρι μνα για τη σω στή αντι με τώ πι ση του ψυ χι α τρι κού προ βλή-
μα τος από τους αρ μό δι ους κρα τι κούς φο ρείς και για τη βελ τί ω ση 
του ανα χρο νι στι κού κα θε στώ τος της χώ ρας μας στο θέ μα της ψυ χι-

κής υγεί ας.

Η Κί νη ση από τό τε μέ χρι και σή με ρα δι α δί δει με κά θε τρό πο τις 
ιδέ ες και τις θέ σεις της. Έτσι έχει πά ρει μέ ρος και έχει ορ γα νώ σει 
συ νε ντεύ ξεις και πα ρου σι ά σεις σε εφη με ρί δες, ιδι ω τι κούς και κρα-
τι κούς ρα δι ο φω νι κούς σταθ μούς κα θώς και σε πε ρι ο δι κά. Βρί σκε ται 
σε επα φή με πα ρό μοι α κι νή μα τα του εξω τε ρι κού σε μια προ σπά θει α 
ανταλ λα γής πλη ρο φο ρι ών σχε τι κά με τη με τα χεί ρι ση των ψυ χι κά 
πα σχό ντων αλ λού. Έχει πα ρου σι α στεί σε διά φο ρα ψυ χι α τρι κά συ νέ-
δρι α όπου ανα κοι νώ σεις και φυλ λά δι α δι α νε μή θη καν και τα μέ λη 
πή ραν μέ ρος σε συ νε δρι ά σεις. Τα οι κο νο μι κά της στη ρί ζο νται απο-
κλει στι κά στις συν δρο μές των με λών της, στην υπο στή ρι ξη του Ανοι-
χτού Ψυ χο θε ρα πευ τι κού Κέ ντρου και σε δω ρε ές φί λων.

Στην προ σπά θειά της να δι α δώ σει κα λύ τε ρα τις ιδέ ες της η Κί νη-
ση το Δε κέμ βρη του 1982 εκ δί δει το πε ρι ο δι κό "Η ελευ θε ρί α εί ναι 
θε ρα πευ τι κή". Μέ χρι το 1993 εί χαν εκ δο θεί 10 τεύ χη και το πα ρόν 
απο τε λεί τη συ νέ χειά τους με τά από 10 χρό νια απου σί ας του. 

Η Κί νη ση βρί σκε ται στην οδό Σκου λε νιού 4, στην πλα τεί α Κλαυθ-
μώ νος και εί ναι ανοι χτή κά θε Τε τάρ τη 20:30-22:00, τηλέφωνο: 210-
331205.

ΚΙ ΝΗ ΣΗ: "Η Ελευθερία είναι θεραπευτική"

Από το Σάβ βα το 21 Ιου νί ου βρί σκο νται προ φυ λα κι σμέ νοι 7 
δι α δη λω τές ενά ντι α στη Σύ νο δο κο ρυ φής της Ε.Ε. Συ νο λι κά όλοι 
οι προ σα χθέ ντες στα στρα τό πε δα συ γκέ ντρω σης που για αυ τό 
το λό γο εί χαν στη θεί στη Θέρ μη και τα Δι α βα τά υπέ στη σαν εξευ-
τε λι σμούς και βα σα νι στή ρι α (ξυ λο δαρ μούς, στέ ρη ση νε ρού) από 
όλων των ει δών τις δυ νά μεις κα τα στο λής. Απο τέ λε σμα της βί ας 
και της πί ε σης εί ναι ότι πολ λοί από τους προ σα χθέ ντες να ανα-
γκα στούν να υπο γρά ψουν κα τα σκευ α σμέ νες ομο λο γί ες. Τε λι κά 
σε 29 απαγ γέλ θη καν κα τη γο ρί ες ενώ οι 7 προ φυ λα κί στη καν. 

Η νέα Ευ ρω πα ϊ κή δι κτα το ρί α σε αγα στή σύ μπνοι α με την 
αμε ρι κα νι κή κυ βέρ νη ση, που ετοι μά ζει νό μο για τη φί μω ση των 
ιδε ών, που ετοι μά ζει ένα μέλ λον δου λεί ας και ρα για δι σμού για 
τους υπη κό ους της, που ετοι μά ζει τεί χος ανα χαί τι σης των προ-
σφύ γων, που ετοι μά ζει κά τερ γα δου λεί ας, που ετοι μά ζει Φυ λα-
κές για όσους αντι στέ κο νται, θα έχει πά ντα απέ να ντί της ένα 
κί νη μα που θα την αμ φι σβη τεί και θα την πο λε μά.

(Από το 3ο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη κάποιοι αγωνιστές 
ξεκίνησαν απεργία πείνας).

Λευτεριά στους 7 Αγωνιστές
για τα γε γο νό τα αντί στα σης στη σύ νο δο της Ε.Ε. στη Θεσ σα λο νί κη



Aπό τα μέ σα του κα λο και ρι ού του 2002, το νη σί της Αί γι νας 
βρέ θη κε -με τα ξύ άλ λων πε ρι ο χών- στο στό χα στρο της 
αντι τρο μο κρα τι κής υπη ρε σί ας κυ ρί ως με δη μο σι εύ μα τα 

τό σο στον δή θεν έγκρι το τύ πο (Ελευ θε ρο τυ πί α, Κα θη με ρι νή, Βή μα, 
Νέα...) όσο και στον απο δειγ μέ να κί τρι νο τύ πο (Χώ ρα, Απο γευ μα-
τι νή, Αυ ρι α νή...) για τα οποία οι συ ντά κτες τους δι α τεί νο νταν ότι 
εί χαν πλη ρο φο ρί ες κα τευ θεί αν από ανώ νυ μους αξι ω μα τι κούς της 
Αστυ νο μί ας. Αυ τά τα δη μο σι εύ μα τα κι νού νταν στο ίδιο μή κος κύ μα-
τος με το σύ νο λο της αρ θρο γρα φί ας στον τύ πο, αλ λά και εκ πο-
μπών στην τη λε ό ρα ση και το ρα δι ό φω νο, όπου χω ρίς κα μιά έρευ-
να, δη μο σι ο γρά φοι, υι ο θε τού σαν ανώ νυ μες πη γές από την Αστυ-
νο μί α και σπέρ νο ντας αστή ρι κτες πλη ρο φο ρί ες και ψεύ δη, δη μι-
ουρ γού σαν μια ασά φει α ικα νο ποι η τι κή για να δρά σουν οι δι ω κτι-
κοί μη χα νι σμοί του κρά τους1. Με αλ λε πάλ λη λα δη μο σι εύ μα τα 
κα θώς και με το στή σι μο των κα με ρών έξω από τα σπί τια, όπως 
π.χ. έξω από το σπί τι του Γιάν νη Σε ρί φη, δη μι ουρ γού σαν ένα 
ασφυ χτι κό κλοιό πι έ ζο ντας έτσι άμε σα για συλ λή ψεις χρη σι μο-
ποι ώ ντας πά ντα ένα τμή μα της "θε ω ρί ας" των δι ω κτι κών αρ χών 
ότι "δεν υπάρ χει κα πνός χω ρίς φω τιά" ή "για να το λέ ει η αστυ-
νο μί α έχει κά τι σί γου ρα κά ποιο δί κιο". Η Αγ γε λι κή Καρ δα ρά στην 
πρό σφα τα  εκ δο θεί σα με λέ τη της ανα φέ ρει σχε τι κά: "Εί ναι εν δε

χό με νο ο τρό πος με τον οποίο τα ΜΜΕ λει τούρ γη σαν να πα ρε μπό
δι σε ακό μη και το έρ γο των δι ω κτι κών αρ χών, κα θώς οι πι έ σεις 
ορι σμέ νων δη μο σι ο γρά φων για νέ ες συλ λή ψεις ήταν ασφυ χτι
κές"2. Η αλή θεια όμως εί ναι πα ρά το γε γο νός αυ τό ότι όχι μό νο 
δεν πα ρε μπο δί στη κε το έρ γο των αρ χών αλ λά στη ρί χθη κε από το 
με γα λύ τε ρο τμή μα των δη μο σι ο γρά φων αφού οι πε ρισ σό τε ροι 
εί χαν πά ρει το ρό λο του ανα κρι τή, του ει σαγ γε λέ α, του δι κα στή 
αλ λά και του αστυ νο μι κού εν τέ λει, αφού απέ δι δαν κα τη γο ρί ες με 
μό νο απο δει κτι κό στοι χείο "τις πη γές τις αστυ νο μί ας".
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και παραπληροφόρηση των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης

Η Αίγινα το ΚαλοκαίριΦθινόπωρο του 2002 
"...δεν εί ναι αθώο νη σί..." 
για την Αί γι να, ανώ τα τος αξι ω μα τι κός (και πά ντα ανώ νυ μος) 
Η ΚΑ ΘΗ ΜΕ ΡΙ ΝΗ, Τρί τη 10 Σε πτεμ βρί ου 2002

"υπάρ χου ν πολ λοί τρό ποι να ορί σεις την τρο μο κρα τί α..." 
ανώ νυ μα (όπως πά ντα) κά ποιος –πι θα νόν– άλ λος αξι ω μα τι κός  
ΤΑ ΝΕΑ, 14-15 Σε πτεμ βρί ου 2002

"...Ποιος εί χε σχέ σεις με τη 17Ν εδώ στην Αί γι να και δεν το ξέ ρα με.  
Έχου με γί νει ρε ζί λι δι ό τι σε ένα νη σί με προ ϊ στο ρία ρου φια νιάς και δεν πή ρε χα μπά ρι κα νείς..." 
σχό λι ο ανω νύ μου - ΕΒΔΟ ΜΑ ΔΙ ΑΙ Α ΤΗΣ ΑΙ ΓΙ ΝΑΣ, Σάβ βα το 14 Σε πτεμ βρί ου 2002

1. Στον οχε τό ψεύ δους και πα ρα πλη ρο φό ρη σης εντάσ σο νται εν δει κτι κά τα 
εκ δο θέ ντα βι βλί α των Τέλ λο γλου-Πα πα χε λά όπως και του Β. Λα μπρό που λου τα 
οποία κα το νο μά ζουν, φω το γρα φί ζουν, υπο νο ούν για πρό σω πα και αν θρώ πους 
χω ρίς να ανα φέ ρουν κα μιά συ γκε κρι μέ νη πη γή χω ρίς να ανα φέ ρουν κα νέ να 
τεκ μή ρι ο έρευ νας. "Σύμ φω να με έγκυ ρες πλη ρο φο ρί ες...", "σύμ φω να με στοι-
χεί α που έχουν συ γκε ντρώ σει οι δι ω κτι κές αρ χές...", "κά ποιος αξι ω μα τι κός της 
ασφά λει ας...", "ένας σύ ντρο φος από τα πα λιά..." κα θώς και άλ λα ανώ νυ μα ή 
κα τα σκευ α σμέ να πρό σω πα απο τε λούν τις πη γές των "έγκρι των" αυ τών δη μο-
σι ο γρά φων κα θώς και όσων ασχο λή θη καν με το ζή τη μα των ένο πλων ομά-
δων.

2. Από το βι βλί ο "Τρο μο κρα τί α και ΜΜΕ" της Αγ γε λι κής Καρ δα ρά, εκ δό σεις 
Σάκ κου λα, 2003



Ένας συν δυ α σμός αυ θαί ρε των εκτι μή σε ων, πη γών που πο τέ 
δεν ανα φέρ θη καν, κα θώς και άλ λων πα ρα γό ντων που δεν μπο-
ρούν να απο σα φη νι στούν (αλ λά αφο ρούν τη σκό πι μη και με 
χω ρίς στοι χεί α δί ω ξη αγω νι στών, ή αν θρώ πων που δεν σχε τί-
ζο νται κατ' ανά γκη με πο λι τι κούς κοι νω νι κούς αγώ νες όπως ο 
Α. Κα νάς που δι ώ κε ται για συμ με το χή στον ΕΛΑ), ψευ δών κα τα-
θέ σε ων που στη ρί ζουν σα θρά κα τη γο ρη τή ρι α, ήταν η επι τυ χη μέ-
νη συ ντα γή της συ μπαι γνί ας κρά τους και Μέ σων Μα ζι κής Ενη-
μέ ρω σης. Μια από τις "θε ω ρί ες" οι οποί ες κα τά και ρούς έκα ναν 
την εμ φά νι σή τους στις σε λί δες των εφη με ρί δων και στις εκ πο-
μπές του ηλε κτρο νι κού τύ που ήταν η "θε ω ρί α των συ γκοι νω νού-
ντων δο χεί ων" ή η "θε ω ρί α της υπο στή ρι ξης τρο μο κρα τι κών 
ομά δων". Αυ τή η "θε ω ρί α" προ σαρ μό στη κε και για το νη σί της 
Αί γι νας, το οποίο "δεν εί ναι αθώο νη σί" όπως μας με τα φέ ρει 
δια στό μα τος πά ντα ανω νύ μου ανω τά του αξι ω μα τι κού δη μο σί ευ-
μα της "έγκρι της" Κα θη με ρι νής. "Σύμ φω να με πλη ρο φο ρί ες, όλο 
το προ η γού με νο δι ά στη μα, όταν οι δι ω κτι κές αρ χές ανα φέ ρο
νταν σε "δί κτυ ο" που βο η θά τον Κου φο ντί να να κρύ βε ται και να 
απο φεύ γει τη σύλ λη ψη, εν νο ού σαν συ γκε κρι μέ νο κύ κλο αν θρώ
πων που με τον ένα ή τον άλ λο τρό πο, σχε τί ζο νταν με την Αί γι
να. Οι άν θρω ποι αυ τοί, συ νει δη τά και γνω ρί ζο ντας τη δρά ση του 
Κου φο ντί να, δέ χτη καν να τον βο η θή σουν και συ νέ δρα μαν την 
πα ρα μο νή του στο κο ντι νό Αγκί στρι. Μά λι στα, σύμ φω να με πλη
ρο φο ρί ες, ο Κου φο ντί νας αρ κε τές φο ρές κα τά τη δι άρ κει α της 
πα ρα μο νής του εκεί, εί χε με τα βεί νυ χτε ρι νές ώρες με κά ποιο 
τα χύ πλο ο στην Αί γι να. Τι έκα νε εκεί; Ποιους συ να ντού σε; Τι 
μη νύ μα τα έπαιρ νε;... Οι άν θρω ποι αυ τοί, εί τε για ιδε ο λο γι κούς 
λό γους εί τε δι ό τι δεν εί χαν την "απο φα σι στι κό τη τα" να συμ με
τέ χουν σε τέ τοιες ενέρ γει ες, δι α χώ ρι σαν τη θέ ση τους. Οι ίδιοι 
άν θρω ποι, ωστό σο, δεν εί χαν τη δύ να μη να απο χω ρι στούν εντε
λώς τους πα λιούς τους φί λους... Έτσι συ γκρό τη σαν αυ τό το 
άτυ πο "δί κτυ ο" που ου σι α στι κά απο τε λεί ται από αυ τούς τους 
αν θρώ πους, οι οποί οι ανέ λα βαν κα τά και ρούς να "δι εκ πε ραι ώ
σουν" δι ά φο ρες ενέρ γει ες που οι "ενερ γοί" πα λιοί τους φί λοι 
δεν μπο ρού σαν. Με τον τρό πο τους και εκ με ταλ λευ ό με νοι το 
γε γο νός ότι οι ίδιοι δεν εί χαν να φο βού νται κά τι, κα θώς δεν 
εί χαν ενερ γό συμ με το χή, υπη ρέ τη σαν τους ίδιους σκο πούς, βο η
θώ ντας τα μέ λη των τρο μο κρα τι κών ορ γα νώ σε ων συν δρά μο ντας 
στον "αγώ να" τους... Σύμ φω να με στοι χεί α που έχουν συ γκε
ντρώ σει οι δι ω κτι κές αρ χές, το νη σί του Σα ρω νι κού απο δεί χθη

κε φι λό ξε νο για μέ λη του δι κτύ ου. Αρ κε τοί από αυ τούς έφτια ξαν 
σπί τια εκεί και ανέ πτυ ξαν ποι κί λες δρα στη ρι ό τη τες. Εκεί έφτα σε 
το 1996 και έζη σε για τρία χρό νια μια Ιτα λο ελ βε τί δα, η οποία τη 
δε κα ε τί α του '70 έδρα σε σαν "βα πο ρά κι" με τα φο ράς εκρη κτι κών 
σε τρο μο κρα τι κές ορ γα νώ σεις σε όλη την Ευ ρώ πη, όπως στη 
Γερ μα νι κή RAF οι Ιτα λι κές Ερυ θρές Τα ξι αρ χί ες, η Γαλ λι κή Action 
Directe... Οι δι ω κτι κές αρ χές εκτι μούν ότι η πα ρά δο σή του την 
πε ρα σμέ νη Πέ μπτη εί ναι απο τέ λε σμα της πί ε σης που ασκή θη κε 
στο γνω στό πλέ ον σε αυ τές δί κτυ ο και κα τα δει κνύ ει την αδυ να
μί α του να αντέ ξει πλέ ον τέ τοιες κα τα στά σεις" .3 Το δη μο σί ευ μα 
το οποίο εί ναι εν δει κτι κό για την αυ θαι ρε σί α και το ψεύ δος του 
συ νό λου του δη μο σι ο γρα φι κού κό σμου προ ω θεί συ μπε ρά σμα τα 
κατ' αρ χήν σε μια γε νι κευ μέ νη ασά φει α προ κει μέ νου να επι βε-
βαι ώ σει από τη μια την άπο ψη μέ ρους του δι ω κτι κού μη χα νι σμού 
τον οποίο ανα πα ρά γει και από την άλ λη να απο μο νώ σει στα 
μά τια των το πι κών κοι νω νι ών όσους θε ω ρού νται ότι "φω το γρα-
φί ζο νται". Κα θη με ρι νοί άν θρω ποι που έχουν τέ τοιες ανα τρε πτι-
κές ιδέ ες μπο ρεί να εί ναι επι κίν δυ νοι και κυ ρί ως "ξέ νοι" του 
νη σιού που έχουν συ γκρο τή σει "δί κτυ ο"4 υπο στή ρι ξης της τρο-
μο κρα τί ας. Κά ποιοι λοι πόν, σύμ φω να με το δη μο σί ευ μα, με τη 

50 Σχεδία στ’ ανοιχτά της Αίγινας 

3. Η ΚΑ ΘΗ ΜΕ ΡΙ ΝΗ 10-9-2002, άρ θρο της Δώ ρας Αντω νί ου με τον γε νι κό τίτ λο 
"Το δί κτυ ο συ μπα θού ντων τη "17Ν" και με υπό τιτ λο "Στην Αί γι να ανα ζη τούν οι 
δι ω κτι κές αρ χές τους αν θρώ πους που για λό γους ιδε ο λο γί ας φαί νε ται να 
πα ρεί χαν βο ή θει α στον Κου φο ντί να"

4. Το ότι απο κα λούν "δί κτυ ο" τα κα τά τις πη γές της αστυ νο μί ας "στη ρίγ μα τα 
της τρο μο κρα τί ας" στην Αί γι να ή αλ λού δεν εί ναι διό λου τυ χαί ο. Την ίδια ακρι-
βώς επο χή, το Φθι νό πω ρο του 2002 και εν όψει της τε λι κής δί κης του Αβρα άμ 
Λε σπέ ρο γλου ο οποί ος αθω ώ θη κε με βά ση τις ψή φους των πο λι τών του Μι κτού 
ορ κω τού, το Δί κτυ ο Κι νή σε ων για τα Πο λι τι κά και Κοι νω νι κά Δι και ώ μα τα το οποίο 
εδρεύ ει στην Αθή να και απο τε λεί σή με ρα συ νι στώ σα της δη μι ουρ γί ας και δρα-
στη ρι ό τη τας του Ελ λη νι κού Κοι νω νι κού Φό ρουμ, άρ χι σε να βάλ λε ται πρώ τα από 
τον ίδιο το Συ να σπι σμό ο οποί ος μέ χρι τη δί κη του Λε σπέ ρο γλου το υπο στή ρι-
ζε, και στη συ νέ χει α από όλον αυ τόν τον εσμό των δη μο σι ο γρά φων ως το 
"πο λι τι κό σκέ λος της τρο μο κρα τί ας" ή το "Σιν Φέ ιν των τρο μο κρα τι κών ορ γα-
νώ σε ων". Αφορ μή ήταν η δή λω ση για το γε γο νός ότι η δί κη της 17Ν εί ναι 
πο λι τι κή όπως και το γε γο νός ότι αρ κε τοί από τους κα τη γο ρού με νους δι ώ κο νται 
χω ρίς κα νέ να στοι χεί ο για λό γους πο λι τι κής σκο πι μό τη τας. Έτσι ο χα ρα κτη ρι-
σμός "δί κτυ ο" δί πλα τις ανα φο ρές για την "κά λυ ψη τρο μο κρα τών" αφε νός 
εξυ πη ρε τού σε -με δε δο μέ νο τον αρ νη τι κό θό ρυ βο που προ έ κυ ψε για το Δί κτυ ο 
Κι νή σε ων- τη στή ρι ξη των συ γκε κρι μέ νων δη μο σι ευ μά των που κι νού νταν στη 
λο γι κή της ασά φει ας και της "φω το γρά φη σης" χω ρίς όμως να κα το νο μά ζει, κι 
από την άλ λη λοι δο ρώ ντας τη δρά ση του συ γκε κρι μέ νου Δι κτύ ου Κι νή σε ων.

5. ΤΑ ΝΕΑ 14/15-9-2002, άρ θρο του Δη μή τρη Μη τρό που λου με τίτ λο "Προ ει-



μά σκα του κα θη με ρι νού αν θρώ που βρί σκο νται δί πλα μας και 
βο η θούν όλους τους τρο μο κρά τες όχι μό νο της Ελ λά δας αλ λά 
σε πα νευ ρω πα ϊ κό επί πε δο. Η πραγ μα τι κό τη τα αν και εί ναι εντε-
λώς δι α φο ρε τι κή, εφό σον δεν υπήρ χε κα μιά κα τα ζη τού με νη Ιτα-
λί δα ή Ιτα λο ελ βε τί δα, με το δη μο σί ευ μα αξι ω μα τι κά ποι νι κο ποι-
ού νται όλοι σχε δόν οι άν θρω ποι που σχε τί στη καν μα ζί της και 
βέ βαι α οι άν θρω ποι που σχε τί ζο νται μα ζί μ' αυ τούς που σχε τί-
στη καν μα ζί της. Ένα γαϊ τα νά κι ενο χο ποί η σης, από το οποίο 
ξε χω ρί ζουν σύμ φω να πά ντα με το δη μο σί ευ μα οι πιο "ενερ γοί" 
(πιο πα ρα κά τω άλ λα δη μο σι εύ μα τα μι λούν για τους "τρεις της 
Αί γι νας", ή για τους "πέ ντε πυ ρή νες της Αί γι νας"), άν θρω ποι που 
"ήθε λαν αλ λά δεν μπο ρού σαν" ή άν θρω ποι που "δι α φω νού σαν 
αλ λά τι να κά νουν;" ξε προ βά λει ως το αλη θο φα νές "δί κτυ ο" 
στή ρι ξης της τρο μο κρα τί ας αφού πλέ ον υπάρ χουν όλες οι ασα-
φείς εν δεί ξεις με βά ση πά ντα ανώ νυ μες πη γές.

Μια άλ λη "θε ω ρί α των ομό κε ντρων κύ κλων" εκ φρά στη κε σε 
δη μο σί ευ μα πε ρι λαμ βά νο ντας την Αί γι να ως έναν κύ κλο του 
μυ στη ρί ου: "Πέ ραν των γυ ναι κών και των πε ρι φε ρει α κών της 
17Ν, υπάρ χουν οι "ομό κε ντροι κύ κλοι" από Εξάρ χει α και Αί γι να 
μέ χρι Πά τμο. Όπως ση μει ώ νε ται χα ρα κτη ρι στι κά "υπάρ χουν πολ
λοί τρό ποι να ορί σεις την τρο μο κρα τί α"... Ήταν τα πρό σω πα για 
τα οποία γκρί νια ζε η αμε ρι κά νι κη πρε σβεί α αλ λά απέ φευ γε να 
ενο χο ποι ή σει η κυ βέρ νη ση δι ό τι τα θε ω ρού σε επι χει ρη σι α κό 
κίν δυ νο και δεν ήθε λε να δη μι ουρ γή σει την πο λι τι κή εντύ πω ση 
ότι πραγ μα το ποι εί "πο γκρόμ"... Ο με γά λος όγκος του προ κα λεί 
αυ το πε ποί θη ση στις αρ χές, που φαί νε ται να έχουν με γά λα πε ρι
θώ ρι α κι νή σε ων" 5 Η αμη χα νί α των δι ω κτι κών αρ χών για το ποια 
"θε ω ρί α" τε λι κά θα υι ο θε τή σουν εί ναι φα νε ρή αλ λά αυ τό δεν 
εί ναι πα ρά ένα δί λημ μα για την εξεύ ρε ση στοι χεί ων εκεί νων 
που ικα νο ποι η τι κά θα στα θούν για να στη θεί ένα και νού ρι ο κα τη-
γο ρη τή ρι ο δι και ο λο γώ ντας επι κεί με νες συλ λή ψεις (που τε λι κά 
δεν έγι ναν). Το συ μπέ ρα σμα που εξά γε ται εί ναι το γε γο νός ότι 
από πα λιά γνώ ρι ζαν οι δι ω κτι κές αρ χές αλ λά δεν τολ μού σαν για 
κα θα ρά πο λι τι κούς λό γους. Εξ άλ λου "υπάρ χουν πολ λοί τρό ποι 
για να ορί σεις την τρο μο κρα τί α" και κατ' αυ τήν την έν νοι α ότι 
και να πουν οι δι ω κτι κές αρ χές δια στό μα τος των δη μο σι ο γρά-
φων τους εί ναι πραγ μα τι κό τη τα εφ' όσον οι "πη γές" γνω ρί ζουν 
πο λύ κα λά. "Τα ΜΜΕ πα ρα βί α σαν κα τα φα νώς τα αν θρώ πι να 
δι και ώ μα τα με το να στιγ μα τί ζουν άτο μα που θε ω ρού σαν ότι 
εί ναι πι θα νό να εμπλέ κο νται στη 17Ν. Δη λα δή εξα πέ λυ σαν ένα 

"κυ νή γι μα γισ σών" και υπό αυ τή την έν νοι α επέ βα λαν ένα κα θε
στώς δι κτα το ρί ας, κα θώς οποι οσ δή πο τε εί χε μια αντί θε τη άπο ψη 
ή απλώς έμπαι νε στο στό χα στρο της "Τέ ταρ της Εξου σί ας" κιν
δύ νευ ε να δι α πο μπευ τεί δη μό σι α...6

Μια άλ λη εκ δο χή που εκτέ θη κε στη δη μο σι ό τη τα ήταν η 
"εμπλο κή των πέ ντε "ομά δων" από τον αντι ε ξου σι α στι κό χώ ρο 
που έχουν έδρα την Αί γι να" που απο τε λού σαν το "δί κτυ ο υπο
στή ρι ξης". Πιο απρο κά λυ πτα και πιο άμε σα συν δέ ε ται η τρο μο-
κρα τί α με τις αντι ε ξου σι α στι κές ιδέ ες και τους πέ ντε πυ ρή νες 
που "απαρ τί ζουν το δί κτυ ο υπο στή ρι ξης". Το δη μο σί ευ μα "δί νει" 
πε ρισ σό τε ρα στοι χεί α για το νη σί της Αί γι νας κι νού με νο πά ντα 
στην ασά φει α και την ανω νυ μί α ενώ εστι ά ζει κυ ρί ως σε "τρία 
πρό σω πα": "Μά λι στα οι δι ω κτι κές αρ χές εί χαν πραγ μα το ποι ή σει 
την τε λευ ταί α 20ετία στο νη σί και για άλ λες υπο θέ σεις έρευ νες  
που σχε τί ζο νται με την τρο μο κρα τί α, όπως με την υπό θαλ ψη μιας 
Ελ βε τί δας που σχε τι ζό ταν με τις "Ερυ θρές Τα ξι αρ χί ες" για την 
αυ το κτο νί α τον Ιού λι ο του 1994 ενός υπό πτου για συμ με το χή 
στον ΕΛΑ, αλ λά και για εν δε χό με νη σχέ ση με τη σφα γή στο 
κρου α ζιε ρό πλοι ο "City of Poros"! Σύμ φω να με το δη μο σί ευ μα 
το οποίο "σύμ φω να με ορι σμέ νες πλη ρο φο ρί ες" ο Κου φο ντί νας 
ερ χό ταν με τα χύ πλο ο στην Αί γι να για να συ να ντή σει το "δί κτυο 
υπο στή ρι ξης ...στο νη σί των πέ ντε "πυ ρή νων του αντι ε ξου σι α στι
κού χώ ρου, πολ λοί από τους οποί ους εί χαν επα φές με τα 
"κέ ντρα" της Αθή νας πα ρέ χο ντας κρη σφύ γε τα σε δι ω κό με νους 
κα τη γο ρού με νους για τρο μο κρα τι κή δρά ση. Προ σφέ ρο ντας, 
όμως, πολ λές φο ρές "κα τα λύ μα τα" για συ να ντή σεις Ελ λή νων 
αλ λά και αλ λο δα πών εμπλε κο μέ νων σε τρο μο κρα τι κή δρά ση. Στη 
συ νέ χει α ανα φέ ρε ται σε ζευ γά ρι "που έχει στο νη σί χώ ρο οι κο
λο γι κού εν δι α φέ ρο ντος και δι α τη ρεί επα φή με δί κτυ ο υπε ρά σπι
σης αν θρω πί νων δι και ω μά των... Στο δί κτυ ο αυ τό, συμ με τεί χαν, 
σύμ φω να με τους αστυ νο μι κούς άτο μα από το ευ ρύ τε ρο πε ρι
βάλ λον του Κου φο ντί να... Μι λά για σε ση μα σμέ νους του αντι ε-
ξου σι α στι κού χώ ρου που μέ νουν οι κο γε νει α κώς "που εμπλέ κο
νται στη δρά ση του ΕΛΑ χω ρίς όμως κα μιά επι βε βαί ω ση". Κα τό-
πιν "φω το γρα φί ζει" τον αντι ε ξου σι α στή Βαγ γέ λη Λά μπρου ο 
οποί ος αυ το κτό νη σε το κα λο καί ρι του 1994 "πρώ ην κα τη γο ρη θέν 
για συμ με το χή στην ορ γά νω ση "Οκτώ βρης '80" που ευ θύ νο νταν 
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δο ποι ούν για δεύ τε ρο γύ ρο"

6. Από το βι βλί ο της Αγ γε λι κής Καρ δα ρά, "Τρο μο κρα τί α και ΜΜΕ"

7. ΤΟ ΒΗ ΜΑ 10 Σε πτεμ βρί ου 2002, άρ θρο του Β.Γ. Λα μπρό που λου με τίτ λο "Στο 



για τους εμπρη σμούς των πο λυ κα τα στη μά των το 1980". Ο ίδιος 
όμως εί χε αφε θεί ελεύ θε ρος το 1980 με απαλ λα κτι κό βού λευ-
μα. Εκτός όμως από τη φι λο ξε νί α της Ελ βε τί δας (η οποία όμως 
δεν κα τα ζη τού ταν)το δη μο σί ευ μα ανα φέ ρει και για τη δι α μο νή 
ενός στε νού φί λου "ηγε τι κού στε λέ χους της 17Ν για τον οποίο 
όμως δεν έχει προ κύ ψει κα νέ να επι βα ρυ ντι κό στοι χεί ο" και 
κα τα λή γει οι τρο μο κρά τες που προ κά λε σαν τη σφα γή στο "City 
of Poros" εν δε χό με να "να εί χαν προ μη θευ τεί εκρη κτι κές ύλες 
και όπλα στη δι άρ κει α της τε λευ ταί ας στά σης του πλοί ου στην 
Αί γι να!" 7. Εί ναι σα φής ο στό χος μέ σα στην ασά φει α των πλη ρο-
φο ρι ών που ανα πα ρά γει ή συν θέ τει. α) να κα τα δει χθεί η αντι ε-
ξου σι α στι κή κοι νω νι κή και πο λι τι κή δρά ση ως ενο χο ποι η τι κό 
στοι χεί ο για τη "στή ρι ξη της τρο μο κρα τί ας" στην Αί γι να. β) Να 
απο κτή σει τα εύ ση μα ενός "ρε πορ τάζ" που εί ναι κα τευ θεί αν από 
την ασφά λει α. γ) Να απο μο νώ σει κοι νω νι κά τους αν θρώ πους 
που "φω το γρα φί ζο νται" μέ σα από την ασά φει α πε ρί αντι ε ξου σι-
α στι κού χώ ρου αλ λά και με πρό σθε τα στοι χεί α που αφο ρούν τη 
ζωή τους. δ) Να δη μι ουρ γή σει ένα αί σθη μα ανα σφά λει ας για το 
κοι νω νι κό, ερ γα σι α κό, οι κο γε νει α κό πε ρι βάλ λον των αν θρώ πων 
που ασα φώς υπο δει κνύ ο νται. ε) Να "μπα λώ σει τρύ πες" για υπο-
θέ σεις όπως της βόμ βας στο CITY OF POROS ή άλ λων υπο θέ-
σε ων που δεν έχουν εξι χνι α σθεί. στ) Να ενερ γο ποι ή σει χα μη λής 
ποι ό τη τας αντα να κλα στι κά με βά ση προ σω πι κές αντι πα λό τη τες 
που ενυ πάρ χουν στην κοι νω νί α τό σο δι ά χυ τα όσο και δι α κρι τά. 
Από το χυ δαί ο κου τσο μπο λιό του τύ που "κα λά να πά θει, την ξέ ρα-
με τι κου μά σι ήταν" μέ χρι και ανυ πό στα τες-συ κο φα ντι κές κα ταγ-
γε λί ες προς τις δι ω κτι κές αρ χές για προ σω πι κούς λό γους ή 
ανα φο ρές προς τις ίδιες αρ χές για λό γους υπο ψι ών και 
μό νο8.

Ένα άλ λο δη μο σί ευ μα στην "Ελευ θε ρο τυ πί α" μι λά για τα τρία 
πρό σω πα για τα οποία τα στε λέ χη του αντι τρο μο κρα τι κού επι τε-
λεί ου "δεν θέ λουν να βρουν άτο μα για να τους προ σά ψουν την 
κα τη γο ρί α της υπό θαλ ψης" (αφού έτσι κι αλ λιώς δεν έχουν 
στοι χεί α...) αλ λά "καί γο νται να κα τα λή ξουν στα δυοτρία πρό σω
πα της ομά δας υπο στή ρι ξης, που εκτι μούν βά σι μα ότι υπήρ χε, για 
να ερευ νή σουν το εν δε χό με νο σύν δε σης τους με τις δρα στη ρι
ό τη τες της 17Ν ή άλ λων ορ γα νώ σε ων στο πα ρελ θόν".10 Το 
πα ρα πά νω δη μο σί ευ μα αν και πε ρι κλεί ει μια σο βα ρή αντί φα ση 
(η υπό θαλ ψη δεν εί ναι κα τη γο ρί α και μά λι στα σο βα ρή που απο-
δει κνύ ει τη σύν δε ση με τη συ γκε κρι μέ νη δρα στη ρι ό τη τα;) εστι-

ά ζει σύμ φω να με τις δι κές του "πη γές" σε τρία άτο μα που εί ναι 
τα πιο ενερ γά από όλα τα μέ λη του "δι κτύ ου" του οποί ου "φω το-
γρα φί ζουν" τα μέ λη τα υπό λοι πα δη μο σι εύ μα τα. Ο στό χος του 
εί ναι να δη μι ουρ γή σει ένα ρήγ μα σ' αυ τό που απο κα λούν "δί κτυ ο" 
εφό σον "κά ποιοι δι α κρί νο νται πε ρισ σό τε ρο σαν πιο δυ να μι κοί" 
γι αυ τό και οι δι ω κτι κές αρ χές "καί γο νται". Πιο κα τα στα λαγ μέ νο 
και πε ρισ σό τε ρο επι κίν δυ νο είναι το δη μο σί ευ μα για όσους 
υπο νο εί συ γκε κρι μέ να ή αφη ρη μέ να, εφό σον δεν μπαί νει στα 
θο λά νε ρά ενός εν γέ νει ευ ρύ τε ρου πε δί ου κοι νω νι κών σχέ σε-
ων που εκεί μπο ρεί να δι α πι στω θούν ανυ πέρ βλη τες αντι φά σεις 
αλ λά εστι ά ζει ρε α λι στι κά σε τρία άτο μα.

Σε άλ λο δη μο σί ευ μα "απαλ λάσ σε ται" προ σω ρι νά ο στε νός 
φί λος ηγε τι κού προ σώ που της 17Ν, κα θη γη τής "που δι δά σκει σε 
γαλ λι κό πα νε πι στή μι ο" (φω το γρα φί ζουν το Δη μή τρη Σκαρ πα λέ ζο 
για τον οποίο η δη μο σι ο γρά φος Δ. Κα ρα να σο πού λου στην εφη-
με ρί δα ΤΑ ΝΕΑ, 26-7-2002, ανά φε ρε ως τον "κου κου λο φό ρο" 
της 17Ν) αλ λά κυ ρί ως σε έναν 49χρο νο κοι νω νι ο λό γο που 
φέ ρε ται να εί χε επα φές με ύπο πτους για συμ με το χή στον ΕΛΑ 
και οποί ος απε βί ω σε προ μη νών" 9. Δεν εί ναι τυ χαί ες οι επι λο γές 
τους να ενο χο ποι ούν νε κρούς που δεν μπο ρούν να μι λή σουν, 
όπως και το πε ρι βάλ λον τους που φω το γρα φί ζε ται για την ιδε-
ο λο γι κή του δι α φο ρε τι κό τη τα. Στο συ γκε κρι μέ νο δη μο σί ευ μα 
πε τυ χαί νει μ' ένα σμπά ρο δυο τρυ γό νια ο δη μο σι ο γρά φος, αφού 
από τη μια ενο χο ποι εί έναν νε κρό ο οποί ος δεν έχει τη δυ να τό-
τη τα να μι λή σει και από την άλ λη επι βε βαι ώ νει την δι α φαι νό με-
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"μι κρο σκό πι ο" της ΕΛ.ΑΣ. τρεις από την "ομά δα της Αί γι νας" και με υπό τιτ λο "Οι 
έρευ νες για τον εντο πι σμό του δι κτύ ου υπο στή ρι ξης του Δη μή τρη Κου φο ντί-
να"

8. "Ο τρό πος με τον οποίο τα ΜΜΕ προ έ βα λαν το θέ μα, και η συ ντο νι σμέ νη 
προ σπά θει α τό σο από τα ΜΜΕ, όσο και από την Πο λι τεί α, να συμ με τά σχουν 
ενερ γά οι πο λί τες στην υπό θε ση της εξάρ θρω σης της τρο μο κρα τί ας καλ λι έρ
γη σε την τα κτι κή της χω ρίς στοι χεί α κα τά δο σης, η οποία εί ναι σα φώς επι κίν
δυ νη... Η κα τευ θυ νό με νη πο λι τι κή που άσκη σαν τα ΜΜΕ ήταν τό σο έντο νη, ώστε 
ο κά θε πο λί της έβλε πε με κα χυ πο ψί α τον συ μπο λί τη του" από το βι βλί ο της 
Αγ γε λι κής Καρ δα ρά "Τρο μο κρα τί α και ΜΜΕ"

9. ΕΛΕΥ ΘΕ ΡΟ ΤΥ ΠΙΑ Δευ τέ ρα 9 Σε πτεμ βρί ου 2002, άρ θρο του Γι ώρ γου Μαρ-
νέλ λου με τίτ λο "Ψά χνουν για στη ρίγ μα τα του Κου φο ντί να" και με υπό τιτ λο 
"Σα ρώ νει την Αί γι να η Αντι τρο μο κρα τι κή που δεν θε ω ρεί τυ χαί α την επι λο γή 
της πε ρι ο χής από τον "Λου κά". "Βλέ πουν" ομά δα υπο στή ρι ξης"

10. ΤΟ ΒΗ ΜΑ 11 Οκτω βρί ου 2002, άρ θρο του Β.Γ. Λα μπρό που λου με τίτ λο 
"Δέ κα νέα στοι χεί α..."

11. "Στα πλαί σι α του εκ φο βι σμού και δη μι ουρ γί ας εντυ πώ σε ων κι νή θη καν τα 



νη ενο χή του "φί λου του αρ χη γού της 17Ν" (εν νο ώ ντας τη φι λι-
κή και πο λι τι κή σχέ ση που εί χε ο Α. Γιω τό που λος με τον Δ. 
Σκαρ πα λέ ζο στη δι άρ κει α της δι κτα το ρί ας) αλ λά όμως "τώ ρα δεν 
απο τε λεί άμε σο στό χο". Κά θε ένα από τα δη μο σι εύ μα τά τους 
απο τε λεί και ένα εί δους πα ρα κα τα θή κης για το μέλ λον "των 
επι κεί με νων συλ λή ψε ων".

Μια άλ λη τα κτι κή η οποία εφαρ μό στη κε και στην "πε ρί πτω ση 
της Αί γι νας" ήταν η ενο χο ποί η ση αν θρώ πων που σχε τί ζο νταν με 
υπό δι κους για την υπό θε ση της 17Ν. Έτσι και τον Οκτώ βρι ο 
προ έ κυ ψαν τα δη μο σι εύ μα τα για τη "Μα ρί α της Αί γι νας" που 
φω το γρά φι ζαν τη Μα ρί α Γα νω τή, υπεύ θυ νη του ΕΚ ΠΑΖ Αί γι νας 
και η οποία κι νή θη κε δι κα στι κά ενα ντί ον των συ γκε κρι μέ νων 
δη μο σι ο γρά φων11. Η ενο χο ποί η ση των προ σω πι κών ή οι κο γε-
νει α κών σχέ σε ων, εφαρ μο γή που ήταν δι α δε δο μέ νη από πα λιά, 
έγι νε μέ ρος του αγώ να "για την πά τα ξη του κε λύ φους της τρο-
μο κρα τί ας". Εί ναι χα ρα κτη ρι στι κό γνώ ρι σμα της εξου σί ας να σπα 
και να κα τα κερ μα τί ζει την κά θε μορ φή κοι νω νι κών δε σμών 
(φι λί ες, συ νερ γά τες, συ νά δελ φοι, συγ γε νείς) στην προ σπά θειά 
της με το ψεύ δος και τον τρό μο να επι βε βαι ώ νε ται και να ενι-
σχύ ε ται. Τα δη μο σι εύ μα τα αυ τού του τύ που εί χαν στό χο να ανα-
δεί ξουν την οι κο γέ νει α και τις ευ ρύ τε ρες κοι νω νι κές σχέ σεις 
ως χώ ρους μέ σα στους οποί ους ανα πτύσ σε ται και κι νεί ται η 
"τρο μο κρα τί α". 

ΓΕ ΝΙ ΚΟ ΤΕ ΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟ ΛΟ ΤΟΥ ΤΥ ΠΟΥ

Με τα πα ρα πά νω εν δει κτι κά δη μο σι εύ μα τα φαί νε ται ξε κά θα ρα 
το πνεύ μα πά νω στο οποίο κι νή θη κε ο τύ πος ως μέ ρος άκρι της 
στή ρι ξης των δι ω κτι κών μη χα νι σμών. Χρη σι μο ποι ώ ντας "γνω ρι-
μί ες" μέ σα από σκο τει νές συ ναλ λα γές με την Αστυ νο μί α και 
ανα πα ρά γο ντας "θε ω ρί ες" που αντι κρού ο νταν αλ λά και συμ φω-
νού σαν με τα ξύ τους, ανα πα ρά γο ντας πλη ρο φο ρί ες που "φω το-
γρά φι ζαν" υπο δει κνυ ό με να πρό σω πα από μυ στι κές υπη ρε σί ες 
στις οποί ες όπως καυ χιό νταν, δη μο σι ο γρά φοι, εί χαν πρό σβα ση, 
στιγ μά τι σαν την επο χή ως τέ τοια που το δη μο σι ο γρα φι κό "λει-
τούρ γη μα" γί νε ται η εκ δο χή των ανώ νυ μων πη γών της αστυ νο μί-
ας και των μυ στι κών υπη ρε σι ών. Οι αό ρι στες ανα φο ρές για τη 
δρά ση "αν θρώ πων, ομά δων, πυ ρή νων, δι κτύ ου στην Αί γι να" και 
οι οποί ες δεν έχουν συ να ντή σει τις δι α δι κα σί ες δι ω κτι κής ή 
δι κα στι κής δι ε ρεύ νη σης απο τε λούν μέ ρος μιας συ στη μα τι κής 
κα τά το δυ να τόν ευ ρύ τε ρης δι α δι κα σί ας "κα τα πο λέ μη σης της τρο-

μο κρα τί ας" πά νω στις οποί ες θα στη ρι χθούν οι μη χα νι σμοί δί ω ξης 
–όπως του λά χι στον τα δη μο σι εύ μα τα δι α τεί νο νται– για επό με νες 
κι νή σεις τους προ κει μέ νου να ενο χο ποι ή σουν πο λι τι κά ενερ γούς 
αν θρώ πους ή όχι, ενώ ιδε ο λο γι κά να συ κο φα ντή σουν το πα ρελ-
θόν και το πα ρόν της αντί στα σης στο κα θε στώς. Στό χος τους 
βα σι κός εί ναι: μέ σα από την ενο χο ποί η ση να απο μο νώ σουν τις 
επα να στα τι κές ιδέ ες αλ λά και τους αν θρώ πους που κι νού νται 
γύ ρω από αυ τές ενι σχύ ο ντας τις απο φά σεις που έχουν λά βει σε 
όλα τα επί πε δα για την υπε ρί σχυ ση της εξου σί ας. Στό χος της 
εξου σί ας εί ναι τό σο οι μι κρής κλί μα κας κοι νω νί ες όπως αυ τή της 
Αί γι νας όσο και η κοι νω νί α στο σύ νο λο της επι κρά τει ας. Με τη 
δι α σπο ρά ψευ δών ει δή σε ων, οι δη μο σι ο γρά φοι, απο κτώ ντας μια 
υπό λη ψη στους ανώ νυ μους και μυ στι κούς δι ω κτι κούς μη χα νι-
σμούς και ίσως μια με γα λύ τε ρη ισχυ ρο ποί η ση της θέ σης τους, 
επι τυγ χά νουν τον κα τα κερ μα τι σμό του κοι νω νι κού ιστού, απο τε-
λε σμα τι κού για μια κοι νω νί α αλ λη λεγ γύ ης, αλ λη λο βο ή θει ας, αλ λη-
λο α πο δο χής. Τεί νει να κα τα κερ μα τί ζε ται ο υπάρ χον ελεύ θε ρος 
δη μό σι ος χώ ρος, μέ σα στον οποίο οι πο λί τες μπο ρούν να βρουν 
το έδα φος της συμ με το χής τους και να σχε δι ά ζουν ή να πραγ-
μα τώ νουν την κοι νω νί α σύμ φω να με τις ανά γκες τους ή να αντι-
στέ κο νται σε επι λο γές και πα ρά λο γες απο φά σεις που εί ναι ενά-
ντι α στο κοι νω νι κό σύ νο λο. Τρό πον τι νά βα θαί νει το χά σμα ανά-
με σα στα μέ λη της κοινωνίας εφό σον ο φό βος και η ανα σφά λει α 
κα ρα δο κούν να γί νουν ο εφι άλ της της, εφό σον ο τρό μος που 
εξα σφα λί ζει στο όνο μα της ασφά λει ας το κρά τος έχει την απά-
ντη σή του έτοι μη: τη στή ρι ξη των δι ω κτι κών μη χα νι σμών και την 
ασφά λει α του νό μου. 

Με την απο δο χή της "θε ω ρί ας" των "θε ω ρι ών" που δι α τεί νε-
ται ότι "υπάρ χουν πολ λοί τρό ποι να ορί σεις την τρο μο κρα τί α" 
δί νε ται στην ου σί α το ελεύ θε ρο της δυ να τό τη τας του κά θε προ-
σώ που που ανή κει ή όχι στους δι ω κτι κούς μη χα νι σμούς του 
κρά τους να εφαρ μό σει με επι τυ χί α μια αντι κοι νω νι κή πρα κτι κή 
στο όνο μα της προ στα σί ας της κοι νω νί ας με ολέ θρι α απο τε λέ-
σμα τα· την εγκα θί δρυ ση ολο κλη ρω τι κού κα θε στώ τος και πα ντο-
ει δούς δί ω ξης. Τα ψυ χο λο γι κά-σω μα τι κά-''ιατρικά'' βα σα νι στή ρια 
σε ύπο πτους, οι κου κου λο φό ροι-ανώ νυ μοι μάρ τυ ρες κα τη γο ρί ας, 
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άρ θρα εκεί να που ενο χο ποι ού σαν ακό μη και γνω στούς των υπο δί κων, χω ρίς 

να υπάρ χει η πα ρα μι κρή έν δει ξη ενο χής" από το βι βλί ο "Τρο μο κρα τί α και ΜΜΕ" 

της Αγ γε λι κής Καρ δα ρά

12. ΕΛΕΥ ΘΕ ΡΟ ΤΥ ΠΙΑ, Σάβ βα το 2 Αυ γού στου, άρ θρο του Χ. Ζέρ βα με τίτ λο 
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η απαλ λα γή κα τη γο ρου μέ νων με στοι χεί α ή χω ρίς λό γω συ νερ-
γα σί ας με τις δι ω κτι κές αρ χές (πε ρί πτω ση απαλ λα γής της Σ. 
Κυ ρι α κί δου η οποία εί ναι ο βα σι κός μάρ τυ ρας στη δί κη του ΕΛΑ), 
η δί ω ξη των ιδε ών, η πα ρα βί α ση γε νι κό τε ρα κά ποιων αν θρω πί-
νων δι και ω μά των που κα το χυ ρώ θη καν με τά από αγώ νες, η κα τα-
πά τη ση αρ χών και αξι ών του φι λε λευ θε ρι σμού όπως π. χ. "ένο-
χος ένο χον ου ποιεί" ή της δε δο μέ νης αθω ό τη τας μέ χρι απο δεί-
ξε ως του ενα ντί ου ή άλ λων δι κο νο μι κών δι α τά ξε ων στο όνο μα 
της εκτά κτου ανά γκης, εί ναι δείγ μα μό νο της κα τι ού σας ενός 
συ στή μα τος κυ ρι αρ χί ας και εκ με τάλ λευ σης αν θρώ που σε άν θρω-
πο που ρη το ρι κά υπε ρα σπί ζε ται την κοι νω νί α και τον άν θρω πο. 
Ο "PATRIOT ACT" νό μος ο οποί ος τί θε ται ήδη σε ισχύ στις Η.Π.Α. 
με τά την 11η Σε πτέμ βρη, η επερ χό με νη δί ω ξη ιδε ών σε πα νευ-
ρω πα ϊ κό επί πε δο12, ο εθνι κός μας τρο μο νό μος, βρί σκο νται στα 
ση μεί α της εξέ λι ξης για την υπε ρί σχυ ση ενός νέ ου πα γκό σμι ου 
πα ρα λο γι σμού και βαρ βα ρό τη τας στο όνο μα της υπε ρά σπι σης 
των αν θρω πί νων δι και ω μά των. 

Στην πραγ μα τι κό τη τα μό νο ο ακη δε μό νευ τος δη μό σι ος χώ ρος 
των συ νε λεύ σε ων και των αγώ νων δι α χρο νι κά μπό ρε σε να 
θέ σει στην κοι νω νί α τη δυ να τό τη τά της να αυ το προσ δι ο ρί ζε ται, 

να επα να το πο θε τεί ται και να λει τουρ γεί εν δυ νά μει σύμ φω να με 
τις ανά γκες και τις δυ να τό τη τές της. Τα αν θρώ πι να δι και ώ μα τα 
πέ ρα από τη ρη το ρι κή των δι ε θνών δι α κη ρύ ξε ων, των συ νταγ-
μά των, των χαρ τών αν θρω πί νων δι και ω μά των, έπαιρ ναν νό η μα 
μό νο σε επα να στα τι κές δι α δι κα σί ες αλ λά και εκεί που πρό σω πο 
με πρό σω πο οι άν θρω ποι μπο ρού σαν ελεύ θε ρα να δι α πραγ μα-
τεύ ο νται τις ανά γκες τους δι α λε κτι κά με την πραγ μα τι κό τη τα. Η 
αν θρώ πι νη κοι νό τη τα δι α χρο νι κά σε ιστο ρι κές στιγ μές δη μι ούρ-
γη σε χώ ρους εν δυ νά μει για κά θε ύπαρ ξη, ορι ο θε τού σε κά θε 
φο ρά την ελευ θε ρί α και εξύ ψω νε τη συ νερ γα σί α των κοι νω νι-
κών με λών ως θε με λι α κό όρο της ζω ής χρη σι μο ποι ώ ντας την 
εμπει ρί α του πα ρελ θό ντος. Σή με ρα που οι ηγε μο νι κές τά σεις 
τεί νουν να γί νο νται πα γκό σμι ες (πα γκο σμι ο ποί η ση-νε ο α ποι κι ο-
κρα τί α), ο δη μό σι ος ακη δε μό νευ τος χώ ρος πα ρα μέ νει η δι αρ κής 
πρό(σ)κλη ση λό γου και έρ γου τό σο απέ να ντι στη δι ε θνή τρο μο-
κρα τί α που φτά νει μέ χρι τον πιο κο ντι νό θε σμό της εξου σί ας, 
όσο και δί πλα στην πραγ μα τι κή θέ λη ση να ορί σου με και να ικα-
νο ποι ή σου με τις κοι νω νι κές και προ σω πι κές ανά γκες χω ρίς 
δ ι  α  μ ε  σ ο  λ α  β η  τ έ ς .                                                         

"Ει δι κή (!) επι τρο πή του Συμ βου λί ου της Ευ ρώ πης επε ξερ γά ζε ται νέα μέ τρα- 

Τώ ρα θα δι ώ κο νται και ποινικά οι απόψεις!



M ε τις πρώ τες βρο χές του χει μώ να η πι κρα λί δα κά νει την 
εμ φά νι σή της στους λό φους της πε ρι ο χής μας. Πα ρέ α 
με τις ελιές και το λιο μά ζε μα η πι κρα λί δα εί ναι από τα 

πιο αγα πη μέ να χορ τα ρι κά με μπό λι κο λά δι και λε μό νι. Στο τέ λος 
της άνοι ξης και όταν τα κί τρι να λου λού δια της ωρι μά σουν με τα-
τρέ πο νται στους γνω στούς μας "κλέ φτες". Εί ναι δι α φο ρε τι κό και 
πιο πι κρό από το άγριο ρα δί κι το οποίο ο αρ χαί ος για τρός Δι ο-
σκου ρί δης απο κα λού σε "σέ ρις" και "πι κρίς". Ο Γάλ λος βο τα νο λό-
γος Με σε γκέ λέ ει πως μό λις το 16ο αι ώ να αρ κε τοί για τροί ανα-
γνώ ρι σαν στην Ευ ρώ πη τις φαρ μα κευ τι κές του ου σί ες ενώ οι 
Έλ λη νες και οι Λα τί νοι δεν το χρη σι μο ποι ού σαν ιδι αί τε ρα δι αι τη-
τι κά ή φαρ μα κευ τι κά. Πά ντως στην Ευ ρώ πη πρω το εμ φα νί στη κε το 
1485 σε βι βλί ο βο τα νο λο γί ας ενώ οι άγ γλοι το ονο μά ζουν "dan-
delion" αφού όπως λέ νε μοιά ζει με τα δό ντια του λιο ντα ρι ού. Στην 
Κί να από τον 8ο αι ώ να το χρη σι μο ποι ούν ως απο το ξι νω τι κό. Στη 
Γαλ λί α και Αγ γλί α με το αγρι ο ρά δι κο φτιά χνουν σα λά τες με ξί δι 
και μπέ ι κον ή το προ σφέ ρουν βρα στό με φρέ σκο βού τυ ρο. Από 
τα λου λού δια του πα ρα σκευ ά ζε ται γλυ κό κρα σί και μπύ ρα. Στην 
Αρα βί α τα άν θη της πι κρα λί δας εί ναι βα σι κό συ στα τι κό ενός 
κέ ικ

ΔΡΑ ΣΗ

Εκτός από τις υπέ ρο χες χορ τό σου πες με σπου δαί α θρε πτι κή 
ση μα σί α, η πι κρα λί δα έχει και την θε ρα πευ τι κή της δι ά στα ση. 
Εί ναι το νω τι κό, υπα κτι κό, στο μα χι κό, κα θα ρι στι κό του αί μα τος, 
δυ να μω τι κό, δι ου ρη τι κό, δυ να μω τι κό και αντι σκορ βου τι κό. Μπο ρεί 

να εφαρ μο σθεί για τις χρό νι ες πα θή σεις του δέρ μα τος (σπυ ρά-
κια, κά λους, πυ ώ δεις πλη γές, δερ μα τι κά πρη ξί μα τα, κρε α το ε λιές) 
αλ λά και κα τά του βή χα από φλεγ μο νές του στή θους. Εί ναι ευ ερ-
γε τι κό για το συ κώ τι, για τη χο λή (κα τε βά ζει τη χο λη στε ρί νη), τη 
χο λη δό χο κύ στη, το πά γκρε ας, το έντε ρο (ερε θί ζει τις εκ κρί σεις 
τους) και κα τά των χο λό λι θων, ενώ μπο ρεί απο τε λε σμα τι κά να 
βο η θή σει κα τά του δια βή τη, της πα χυ σαρ κί ας και της υδρω πι κί ας. 
Συ ντε λεί στη ρύθ μι ση του συ στή μα τος των αδέ νων και συ νε πι-
κου ρεί μα ζί με άλ λα βό τα να για κα τα στά σεις κό πω σης. Η αρ τη-
ρι ο σκλή ρω ση εί ναι άλ λος ένας στό χος της θε ρα πευ τι κής πι κρα-
λί δας (κυ κλο φο ρι α κό-κα τε βά ζει την πί ε ση) κα θώς και η ελάτ τω ση 
της χο λη στε ρί νης του αί μα τος. Ακό μα βο η θά στην κα λή λει τουρ γί α 
των αρ θρώ σε ων και στους ρευ μα τι σμούς. Η δρά ση του σαν ισχυ-
ρού δι ου ρη τι κού μπο ρεί να συ γκρι θεί με το φάρ μα κο Frusemide 
ένα χη μι κό βι ο μη χα νι κό πα ρα σκεύ α σμα που έχει ως πα ρε νέρ γει α 
την απώ λει α του κα λί ου και καρ δι αγ γει α κές επι πτώ σεις. Εί ναι 
ει δι κό για τρι κό για το συμ φο ρη τι κό ίκτε ρο όπως και για την 
κα τα κρά τη ση υγρών λό γω καρ δια κών προ βλη μά των.

Ο χυ μός του φυ τού πε ρι έ χει σε με γά λη πο σό τη τα βι τα μί νη Α 
(4 φο ρές πε ρισ σό τε ρο από το μα ρού λι) και τα ρα ξα κε ρί νη. Πε ρι έ-
χει γλυ κο σί δια, τρι τερ πε νο ει δή, χο λί νη και 5% κά λι ο. Στη ρί ζα του 
υπάρ χουν πλού σι α συ στα τι κά (των οποί ων τα ονό μα τα συ να ντά 
κα νείς μέ σα στα αλα μπουρ νέ ζι κα χαρ τιά που συ νο δεύ ουν τα φάρ-
μα κα της χη μι κής βι ο μη χα νί ας) με τα ξύ αυ τών ινου λί νη, σάκ χα ρο, 
οξέα, ρη τί νη, φλοι ο βα φέ νια κ.α. Στα φύλ λα του υπάρ χουν και οι 
βι τα μί νες A, B, C, D. Πε ρι έ χει σί δη ρο (πε ρισ σό τε ρο από το σπα-
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Πι κρα λί δα της οι κο γέ νει ας των Συν θέ των  
Ελ μιν θί α η Ασπλη νι ο ει δής, Πι κρί δι ον  
το Πι κρι ο ει δές, Τα ρα ξά κος ο Γύ μναν θος, 
Taraxacum Officinale, Compositae

(ρα δί κι του βου νού, λα γό ψω μο, τα ρα ξά κο, πι κρο φά κα, πι κρα φά κη, πί κρα, αγρι ο μά ρου λο  
στη Λα κω νί α, τα ρα ξά κο, δό ντι του λιο ντα ρι ού, φλο ρί νι, κα ρα χι ντα πάς στην Τουρ κί α)



νά κι), κά λι ο (που εί ναι αντι καρ κι νι κό), φώ σφο ρο και μαγ γά νι ο.

ΧΡΗ ΣΕΙΣΕΦΑΡ ΜΟ ΓΕΣ

Ψι λο κομ μέ νο με άλ λα αγρι ό χορ τα και μα ρού λι κά νει μια υπέ-
ρο χη και θρε πτι κή σα λά τα. Οι φί λοι-ες της χορ τό σου πας και της 
πί τας επί σης γνω ρί ζουν πο λύ κα λά πως σε κά ποιες με τρη μέ νες 
δό σεις η πι κρα λί δα το νί ζει τη γεύ ση. Τα φρέ σκα μπου μπού κια 
της κά νουν για υπο κα τά στα το κά πα ρης και εί ναι νό στι μα στο 
τουρ σί όπως μας πλη ρο φο ρεί ο Μ. Με σε γκέ. Ο "κα φές" από τη  
φουρ νι σμέ νη και αλε σμέ νη ρί ζα εί ναι ένα ωφέ λι μο και υγι ει νό 
πα ρα σκεύ α σμα για την πέ ψη ενώ το αφέ ψη μά των φύλ λων του 
μπο ρεί να βο η θή σει στο βή χα και στις φλεγ μο νές του στή θους 
ενώ μπο ρεί να εί ναι και το κα τάλ λη λο στο μα χι κό-ορε κτι κό. Σε 
συν δυ α σμό με το περ δι κά κι ή φελ λό χορ το (2:1) γί νε ται ένα θαυ-
μά σι ο χο λα γω γό φάρ μα κο. Μα ζί με τσου κνί δα βρα σμέ νη η 
πι κρα λί δα γί νε ται ένα ία μα για τη υπερ κό πω ση ή για την κό πω-
ση ύστε ρα από ασθέ νει α. Για την κα τα κρά τη ση υγρών συν δυ ά-
ζε ται επί σης με την Αγρι ά δα (το γνω στό ζι ζά νι ο) και την Αχιλ λέ α 
ενώ για τα προ βλή μα τα του συ κω τι ού και της χο λη δό χου κύ στης 
συν δυ ά ζε ται με το αρ κτο στά φυ λο που φύ ε ται στη Βό ρει α Ελ λά-
δα.

Το βρα στά ρι επί σης της ρί ζας του εί ναι κα τά των ρευ μα τι σμών 
(10 γραμ μά ρι α ρί ζας σε 200 γρ. νε ρού-ένα πο τή ρι κρα σιού δυο 
φο ρές τη μέ ρα). Τα άν θη του φυ τού σε αφέ ψη μα μπο ρούν να 
εί ναι ένα πο λύ κα λό φάρ μα κο κα τά του δια βή τη, της πα χυ σαρ κί ας, 
του λυμ φα τι σμού και τις υδρω πι κί ας. Το γά λα της πι κρα λί δας έχει 
πα ρα τη ρη θεί πως εί ναι θε ρα πευ τι κό για τις κρε α το ε λιές, τα σπυ-
ρά κια, τους κά λους, τα δερ μα τι κά πρη ξί μα τα και τις πυ ώ δεις πλη-
γές. Βο η θη τι κά το κα τά πλα σμα ψι λο κομ μέ νων φύλ λων και λου-
λου διών συ νί στα ται για δερ μα το πά θει ες και για δερ μα τι κά έλ κη.

Ο Ι. Ζα χα ρό που λος δί νει μια συ ντα γή:3-4 φυ τά να βρά σουν 
σε ένα λί τρο νε ρού. Να μεί νουν στο δο χεί ο άλ λα δέ κα λε πτά. 
Να πί νε ται 4 φλι τζά νια τη μέ ρα τις ώρες του φα γη τού. Ο χυ μός 
2-3 κου τά λια τη μέ ρα (του γλυ κού για τα παι δι ά) εί ναι δι ου ρη τι-
κός και χω νευ τι κός. Το κρα σί από πι κρα λί δα βο η θά να πέ σει ο 
πυ ρε τός: Αφή στε να μου λιά σουν για 3 μέ ρες σε μι σό λί τρο 
άσπρου κρα σιού δυο ρί ζες πι κρα λί δας. Πί νε τε ένα πο τη ρά κι για 
υψη λό πυ ρε τό και άλ λο ένα με τά από μια ώρα.

Ο "κα φές" από πι κρα λί δα γί νε ται ως εξής: Μα ζεύ εις ρί ζες το 
φθι νό πω ρο, τις κα θα ρί ζεις προ σε χτι κά, τις κό βεις ρο δέ λες και τις 

ψή νεις στο φούρ νο και τις κα βουρ δί ζεις. Όταν τις πε ρά σεις από 
μύ λο έχεις έτοι μο ένα πα ρα σκεύ α σμα-υπο κα τά στα το του κα φέ. Η 
Μυρ σί νη Λα μπρά κη στο βι βλί ο της για τα χόρ τα μας με τα φέ ρει 
τρεις ευ ρω πα ϊ κές συ ντα γές για την πι κρα λί δα: Α)Σ' ένα δο χεί ο για 
σα λά τα κό βου με με το χέ ρι μας 3 φύλ λα μα ρου λιού και 4 φύλ λα 
λά πα θου κα θώς και ένα φλι τζά νι ψι λο κομ μέ νη πι κρα λί δα. Σ' ένα 
γυά λι νο βα ζά κι ανα κα τεύ ου με δυο σκε λί δες σκόρ δο λιω μέ νο, δυο 
κου τα λιές ελαι ό λα δο, δυο κου τα λιές ξί δι δυ να τό, μια κου τα λιά 
χλι α ρό νε ρό, αλά τι και πι πέ ρι. Το χτυ πά με κα λά και το πε ρι χύ νου-
με στα χορ τα ρι κά. Γαρ νί ρου με με μαύ ρες ελιές και ένα κου τα λά-
κι του γλυ κού σου σά μι. Β) Ομε λέ τα με άν θη πι κρα λί δας αφού 
προ η γου μέ νως στο λά δι έχουν ψη θεί για 3 λε πτά πε ρί που. Γαρ-
νί ρου με με άν θη πι κρα λί δας. Γ) Ψι λο κό βου με  4 φλι τζά νια πι κρα-
λί δας σε μια σχε τι κά ρη χή σα λα τιέ ρα. Σ' ένα τη γά νι σω τά ρου με 
λί γο κα πνι στό χοι ρι νό κομ μέ νο σε κύ βους Ρί χνου με έπει τα το 
χοι ρι νό στη σα λά τα, ξι δά κι πι πε ρά κι, λα δά κι και κα λή όρε ξη

ΣΥΛ ΛΟ ΓΗΚΑΛ ΛΙ ΕΡ ΓΕΙ Α

Η πι κρα λί δα δεν καλ λι ερ γεί ται. Όμως πει ρα μα τι κά έχουν γί νει 
καλ λι έρ γει ες από βο τα νο λό γους. Δεν έχει απαι τή σεις με γά λες, 
ένα σχε τι κά αφρά το χώ μα που δι α τη ρεί υγρα σί α. Η συλ λο γή της 
πι κρα λί δας γί νε ται από το Νο έμ βρι ο ως τον Ιού νι ο ανά λο γα με 
την το πο θε σί α. Κα λύ τε ρη επο χή όμως θε ω ρεί ται η Άνοι ξη λί γο 
πριν βγουν τα λου λού δια. Οι ρί ζες συλ λέ γο νται από τον Ιού νι ο 
μέ χρι τον Αύ γου στο που εί ναι πιο πι κρές και δρα στι κές και τις 
οποί ες τις κό βου με κα τά μή κος πριν τις ξε ρά νου με. Στη Β. Ελ λά-
δα εί ναι πο λύ κοι νό ενώ λι γο στεύ ει η εμ φά νι σή του προς τα 
Νό τι α. Στην πε ρι ο χή μας το συ να ντάς στα λι βά δια των λό φων 
και των βου νών στις ξε ρι κές ελιές κο ντά.

Βι βλι ο γρα φί α
• Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν "ΗΛΙΟΥ", τόμος 15, λήμμα: 
ΠΙΚΡΑΛΙΔΑ • Αλ. Λετσά, "Μυθολογία της Γεωργίας", τόμος ΙΙΙ, 
εκδόσεις Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδας • Θεοδώρου Χελντράιχ, 
"Λεξικό των Δημωδών ονομάτων των φυτών της Ελλάδας", Εκδόσεις 
Αφών Τολίδη • Ιγνάτιου Μ. Ζαχαρόπουλου, "Σύγχρονη πλήρης 
θεραπευτική με τα Βότανα", Τρίτη έκδοση, Αθήναι, Εκδόσεις Ψίχαλου 
• Μορίς Μεσεγκέ, "Τα βότανα και η υγεία μας", Εκδόσεις Ψυχογιός 
• Ιουλίας Δαβαρά, "230 Βότανα" TELE-PRESS Εγκυκλοπαιδικές 
Εκδόσεις • Γιώργου Σφήκα, "Φαρμακευτικά φυτά της Ελλάδας", 
EFSTATHIADIS GRUP, Αθήνα 1993 • Debra Nuzzi "Ο πλήρης οδηγός 
για τα βότανα", Εκδόσεις Γιάννης Βασδέκης 1996 • David Hoffman, 
"Η Νέα Ολιστική Βοτανο θε ραπεία", εκδόσεις Διόπτρα • Μυρσίνη 
Λαμπράκη, "Τα χόρτα", εκδόσεις Τροχαλία
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Β1
DISCO79
Και 
ο πό θος ψά χνει τις υγρές ει κό νες του 
  φω τιές με τάλ λου αιχ μά λω τες 
     τρέ μο ντας σ' όλους τους τοί χους

Πα γι δευ μέ να νύ χτας χρώ μα τα 
λάμ ψεις τι νά ζο νται και σπά νε 
μά τια, πρό σω πα, χει ρο νο μί ες, κορ μιά 
                                σκόρ πιες ανά γκες

το ξε χα σμέ νο αί μα εκτός, φυ γή 
απεί θαρ χο, χω ρίς εκλο γή ή φό βο 
   σαν ίσκιοι οι άν θρω ποι  
όπως πα ρέρ χο νται γρή γο ρα οι στιγ μές 
        σαν άρω μα σαν χά λα σμα 
                                  τρι πλές σει ρή νες

η ίδια πά ντα εφαρ μο σμέ νη ανα πνο ή 
   κυ κλά κια άσω του κα πνού 
       κόκ κι να νύ χια πλα στι κά 
           άφρα χτα στή θι α σι λι κό νης 
οι ξε που λη μέ νοι ψί θυ ροι εί ναι συ νη θι σμέ νοι

οι ώρες γε μά τες από άδεια βλέμ μα τα   
   απρό σω πης αμοί ρα στης σι ω πής 
      κρύα κε νά σαν πλη σι ά ζουν

οι λί γες στιγ μές αντα μοι βή, αντί κρυ σμα 
        (αντάλ λαγ μα) 
κρυμ μέ να αρ σε νι κά σκο τά δια 
     ιδρώ τες ξι νι σμέ νες μυ ρω διές 
          μα κι γιάζ μιας απου σί ας 
                                    ανύ πο πτη ανία

ακού ρα στης  
  μιας τύ χης εύ κο λης 
     στα μπρού μυ τα 
        στη μο να ξιά 
ενός χι λι ο παιγ μέ νου ρό λου 
                                Άλ λο θι λεί ας.

Ζ1
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣΟΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ
   Εδώ το φως 
στην εγ γύ τη τα του τρο παί ου 
γλυ κός θε ός στα σκα λο πά τια του χει μώ να 
-ανα πνο ή και χρό νος μια ροή- 
στους αχα νείς ορί ζο ντες κά θε στε ριάς 
                                      ύψι στο ση μά δι

Ζ2
Το με ση μέ ρι πά ντα ίδιο 
     γά λα του κα λο και ρι ού

Με γά λοι κίν δυ νοι του Οκτώ βρη 
           θα λασ σι νοί βυ θοί

Ζ3
Εδώ τα πεύ κα

Ποιήματα από το αδη μο σί ευ το βι βλί ο «Μεγάλες ώρες»
Σώζων Μπέσης
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Η1
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ78
Βγαί να με έξω 
μια στιγ μή πιο μπρο στά 
-ο ήλιος μες τους ύπνους μας 
      τέ λει ο πορ το κά λι- 
στα πε ζο δρό μι α της θά λασ σας 
                     που μας γνω ρί ζει 
                              άφα τη μι λιά

γεύ σεις αρ μύ ρας μες στις μνή μες μας 
οι δρό μοι του αλα τι ού πά νω στα βρά χια

νο σταλ γί α στην αδυ να μί α του ορί ζο ντα 
                                  αι θού με να πλού τη.

Η2
Να εί ναι όλες οι πρά ξεις όμορ φες 
  στη μέ ρι μνα του δρό μου και του ονεί ρου 
-αό ρα τη καρ διά σκιρ τά και στά ζει- 
νιό κο πες στά λες από φως 
πλα ταί νο ντας τα μυ στι κά σου μά τια.

Η3
Μια μο να ξιά ωκε α νών και βρά χια  
στο χρώ μα του κα πνού  
στις κρύ ες νύ χτες του χει μώ να 
πο λύ χει ρο όνει ρο, κα ντή λι 
        λά δι σαν φυ λα χτό. 
Αλή θει ες που επι μέ νουν 
                 χώ μα των νε κρών

Δ241
ΚΡΑΣΟΠΑΝΑΓΙΑ89
Στους δυ να τούς με γά λους ανέ μους 
               χτι σμέ νες προ σευ χές 
                       θα λασ σι νό προ σκυ νη τά ρι

χα μη λω μέ νη η αν θρώ πι νη φω νή 
      ένα χυ μέ νο φως σαν λά δι

Εδώ τα πεύ κα ανά λα φρα  
           στο μέ τρο 
που τους χα ρί ζει ο άνε μος 
    με θυ στι κά γερ μέ να

αρ πα χτι κοί ίσκιοι του Σε πτέμ βρη 
                            μου σι κά που λιά
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ΨΥ ΧΕΣ ΣΤΟ ΚΑ ΖΑ ΝΙ

του Μι χά λη Πη λού

Κά θε νύ χτα σχε δόν μέ χρι τα δε κα τέσ σε ρα, το ίδιο όνει ρο. 
Με τά "τον άφη σε ήσυ χο". Κά θε νύ χτα μέ χρι να πε ρά σει στη 
"Δι οί κη ση Επι χει ρή σε ων", έβγα ζε το σταυ ρό του έξω από το 
πά πλω μα και τον κρά τα γε ανά σκε λο μέ χρι να κοι μη θεί. Την 
Εσμε ράλ δα, τη βα σί λισ σα των μπι σκό των, την άρ πα ζαν εκεί να 
τα μαυ ρο τσού κα λα  τρα γά κια, οι εω σφό ροι, με τις ου ρές τους 
που κα τέ λη γαν σε βέ λος, την τί να ζαν σαν μπα λο νά κι ο ένας 
στον άλ λον και την οδη γού σαν με γέ λια και ουρ λια χτά κο ντά στο 
κα ζά νι. Σχε δόν κά θε νύ χτα ξύ πνα γε αλα φια σμέ νος και ιδρω μέ-
νος και ξα νά βα ζε πά λι το σταυ ρό στη θέ ση του. Κου νού σε τα 
πό δια του για να κοι μη θεί μέ χρι που άκου γε τα κο κό ρια. Που θε-
νά δεν το' πε.

Ήταν μια πα λιά ρε κλά μα με την Πα να γί α των Πα ρι σί ων σ' ένα 
κου τί με μπι σκό τα από τη Γαλ λί α που 'χε φέ ρει μια θεια του. 
Με γά λω σε με το κου τί αυ τό γε μά το κου μπιά και ρα φτι κά, βε λό-
νες στο μα ξι λα ρά κι τους, δυο δα χτυ λή θρες που τις φό ρα γε 
πα που τσά κια, μα σου ρά κια μ' όλα τα χρώ μα τα κλω στές κι ένα 
μι κρό κου τά κι με καρ φί τσες για τα πα τρόν της μά νας του. Από 
μι κρός χάι δευ ε την Εσμε ράλ δα που ήταν με την κα τσί κα της σε 
όρ θι α στά ση πά νω στο κα πά κι ζω γρα φι σμέ νη. 

Γε λού σαν: "Χάι δε ψε και πιο κά τω" του 'λεγε ο ξά δερ φός του 
από την Αθή να πιο μπα σμέ νος. Κά θε κο ρί τσι και κά θε γυ ναί κα 
τη σύ γκρι νε μ' αυ τήν και χά ζευ ε όταν έβλε πε κα μιά γυ ναί κα με 
ξέ πλε κα μαλ λιά με χεί λια κόκ κι να και κεί να τα με γά λα μά τια. 
Ένιω θε σαν τρέ μου λο χα μη λά στην κοι λιά, την έκα νε μι κρή τα 
κα λο και ρι νά με ση μέ ρια που τον έβα ζε η μά να του με το ζό ρι στο 
κρε βά τι, την έπαιρ νε από το χέ ρι, την πα ντρευ ό τα νε, τρώ γα νε 
μα ζί τα βε ρί κο κα. Στη Δευ τέ ρα τά ξη, όταν εί χαν έρ θει οι Κύ πρι-
οι στο σχο λεί ο τους, δεν άφη νε από τα μά τια του μια με λα χρι νή 
με τα σκου λα ρί κια κρί κους χρυ σούς στ' αυ τιά της. Φύ γα νε όλοι 
όπως ήρ θα νε όμως, μα ζί με τους λό γους του δι ευ θυ ντή για τους 
"αδερ φούς Κυ πρί ους", και το νη σί βυ θί στη κε ξα νά στο γνω στό 
του φως. 

Όταν μια μέ ρα πή γα νε με την τά ξη του εκ δρο μή και επί σκε-

ψη "στη Χά ρη Της" όλα αλ λά ξα νε. Τους ανέ βα σαν όλους, αγό ρια 
και κο ρί τσια στο γυ ναι κω νί τη. 

– Όσοι γε λά τε θα πά τε στην κό λα ση, τους εί πε ο "κύ ρι ος". Ο 
δι πλα νός του μά ζευ ε τα σά λια του και τον σκού ντα γε. "Κοί τα" 
του 'δειχνε τους εξα ϋ λω μέ νους γυ μνούς αγί ους κι έπνι γε το 
γέ λιο του. Τους εί παν για τους τούρ κους και για το μο να στή ρι 
που έκρυ βε ήρω ες του '21 και με τά πέ ρα σαν από τις ει κό νες. Η 
κα λό γρι α στά θη κε σε κεί νη με τους δια βό λους να σέρ νουν στα 
κα ζά νια κά τι αξι ο λύ πη τους που εκλι πα ρού σαν. Εκεί εί δε και την 
Πα να γί α του με σκι σμέ νο ρού χο να τη σέρ νουν δυο τε ρα τά κια 
με κέ ρα τα κα τσί κας που γε λού σαν. Ο διά βο λος...Ένα μού δια σμα 
στο στο μά χι κι ένας όρ θι ος πό νος μέ χρι τ' αχα μνά του που τον 
ακο λού θα γε κά θε που το φέρ νε στο νου. Δεν άκου γε τί πο τε 
άλ λο. Δεν ένιω θε τα μά γου λά του. Πα ρέ λυ σε. Όταν βγή καν έξω 
πή γε να παί ξει με τις πά πιες και τις κό τες στα πέ ριξ αλ λά πό τε 
πό τε θυ μό ταν τη φω νή της κα λό γρι ας κι ο πό νος τον έπια νε. 

Στο νη σί άλ λα ξαν τα πράγ μα τα με τά από με ρι κά χρό νια. Καυ-
τά σορ τσά κια, μί νι, πό δια γυ μνά, γκό με νες στην πα ρα λί α, αμη χα-
νί α και φού ντω ση έξω απ' τη ντί σκο και στα πεύ κα τα κα λο καί-
ρια. Κού ρα ση η οι κο δο μή αλ λά όλα σέ νια. Ο χει μώ νας όμως τον 
πε ρί με νε με τα βρά δια του. Δεν άκου γε πια τα λό για της γε ρό-
ντισ σας αλ λά του 'χε μεί νει το χτι κιό του φό βου, ενός φό βου 
που απλω νό τα νε σαν ομί χλη από τα μά γου λα στα δά χτυ λα των 
πο διών του. Περ νού σε από το λι βά νι σμα στο σπί τι τα πρω ι νά, 
από την Κυ ρια κά τι κη λει τουρ γί α, από τα πα νη γύ ρια με τον Σε βα-
σμι ό τα το επι κε φα λή. Πε ρί με νε τα κο κό ρια να τον απαλ λά ξουν 
απ' το βά ρος.

Όταν πή γε στην Αθή να ημέ ρε ψε κά πως η ψυ χή του. Βρή κε 
τη γα λή νη του στην Θη βών, κα θό ταν με τις ώρες κι άκου γε το 
βόμ βο των φορ τη γών, το βου η τό από τα λε ω φο ρεί α. Πί σω από 
την κα γκε λό πορ τα της πύ λης έγερ νε το κε φά λι και κά πνι ζε. Η 
ψυ χή του γι νό ταν κα πνός, καυ σα έ ρι ο κι ανέ βαι νε ψη λά κι ανέ-
πνε ε ελεύ θε ρα. Τα βρα δι νά έπια σε δου λειά σε κέ ντρο. Του 
'φυγε ο κώ λος αλ λά έπρε πε να τη βγά λει για τί η σύ ντα ξη της 
μά νας του δεν έφτα νε ού τε για ζή τω. Δυο βγαλ μέ νες που τον 
δι πλά ρω σαν "για την πα ρά τα ξη" στις εκλο γές με φυλ λά δι α, 
μπρο σού ρες και τα τοι αύ τα, τον βρή καν στην πόρ τα κολ λη μέ νο. 
Έκα ναν τις συ στά σεις. Πή γαι ναν κά θε χρό νο στο νη σί. Στα 
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βό ρει α, της μιας ο πα τέ ρας εί χε σπί τι και ήταν προ μη θευ τής 
γυα λι κών και "της έμοια ζε". Έπε σε πά νω της με τα μού τρα. Μοί-
ρα ζε κι αυ τός φυλ λά δι α, πή γαι νε και στις συ σκέ ψεις. 

Ένα βρά δυ του τη λε φώ νη σε μια θεια του. Η μά να του πέ θα-
νε. Όταν έφτα σε στο σπί τι βρή κε το κου τί έβα λε μέ σα και κά τι 
φω το γρα φί ες και τα πέ τα ξε όπως όπως. Την κή δε ψαν. Το βρά-
δυ βγή κε με τα φι λα ρά κια του έξω. Ο ένας ο κολ λη τός εί χε 
γί νει ερ γο λά βος μα ζί με τον πα τέ ρα του.

– Θα 'ρθεις; του 'πε. Τι "Δι οί κη ση Επι χει ρή σε ων" και μα λα κί-
ες! Έχει κα λά φρά γκα τώ ρα. Οι Αθη ναί οι έχουν πλα κώ σει και 
χτί ζου νε με ζο νέ τες, βί λες, εξο χι κά. Έχει πο λύ δου λειά το μπε τό. 
Θα ανα λά βεις τα κα λου πώ μα τα.

Το βρά δυ που έπε σε ένιω σε πά λι τον ίδιο πό νο στο δω μά τι ο. 
Άνα ψε το θυ μια τό της μά νας του με μπό λι κο λι βά νι κι έπε σε 
μπρού μυ τα στο κρε βά τι. Απο φά σι σε πως πρέ πει να πα ντρευ τεί 
στο νη σί και να κά νει παι δι ά.                                   

ΠΡΟ ΣΩ ΠΑ

"Μή πως έχε τε κα νέ να τσι γά ρο;" Σκιά του δρό μου μα ζί με την 
κο λό να δι α λύ ε ται στο κί τρι νο φως της. Τα μη χα νά κια που ουρ-
λιά ζουν δεν ακού νε στην ανη φό ρα, δεν ακού νε το μο νό το νο 
κουρ νια χτό του. Εί ναι όμως πρό σω πο στην Πα να γί τσα, εκλε κτός 
της φί λος που την κοι τά από απέ να ντι, μα ζί με τους αν θρώ πους 
που γε μί ζουν νε ρό για το σπί τι. 

"Μή πως έχε τε κα νέ να τσι γά ρο;" Ένα ανά κα το χρώ μα. Εμι-
γκρέ δες που τη λε φω νά νε για τα κα θέ κα στα της νέ ας πα τρί δας 
με τα άδεια πλα στι κά μπου κά λια, γε ρό ντια που δεν έχουν για 
κα φέ, ψα ρά δες που τα λέ νε για ψά ρια και χτα πό δια που τους 
ξέ φυ γαν αλ λά κά πο τε δεν θα τους τη χα ρί σουν, ντό πιοι με φευ-
γα λέ ο βλέμ μα και λί γο ένο χο όταν γε μί ζουν με νε ρό τα μπε τό-
νια, μη χα νά κια-υδρο φό ρες.

"Μή πως έχε τε κα νέ να τσι γά ρο;" Μη σε πιά νει τσιγ γου νιά ρε 
με γά λε. Ένα τσι γα ρά κι σου ζη τά ει – δεν σου ζη τά ει την ψυ χή 
σου.


