
Στο έντυ πο που τώ ρα δια βά ζεις, ξε κι νά μια  προ σπά θει α έρευ νας και τεκ μη
ρί ω σης του το πι κού ζη τή μα τος, από την οπτι κή της ανα γκαι ό τη τας για την πο λι τι
κήοι κο νο μι κή ισό τη τα, την αλ λη λεγ γύ η και την κοι νω νι κή δι και ο σύ νη. Τα νέα, 
δη λα δή η κα τα γρα φή των γε γο νό των, δεν έχει κά ποιο εν δι α φέ ρον αφού έτσι κι 
αλ λιώς όταν δη μο σι εύ ο νται εί ναι μπα γιά τι κα και επί σης δεν απο τε λούν αι τί α από 
μό να τους για να πα ρα χθεί δι ά λο γος και σκέ ψη. Φωτογραφίες και δι α φη μί σεις 
βου λευ τών, δη μάρ χων, και λοι πών πο λι τι κών και οι κο νο μι κών πα ρα γό ντων του 
νη σιού δεν θα δεις. Από τη μια πι στεύ ου με ότι πρέ πει να ακου στεί η φω νή αυ τών 
που δεν έχουν φω νή κι από την άλ λη σι χαι νό μα στε τις δη μό σι ες σχέ σεις κι ότι 
αυ τές προ ά γουν. Σχόλια και κου τσο μπο λιά , υπο νο ού με να και κα κε ντρέ χει ες με 
ύφος πο λύ ξε ρο (‘’Κάπου πή γα, κά ποιον εί δα, κά τι μου 'πε να σας πω") που όλα 
και τί πο τα δε λέ νε, μας βρί σκουν αντί θε τους, όχι μό νο για τί έχου με "κα εί" εμείς 
κι άλ λοι άν θρω ποι από αυ τά, αλ λά δι ό τι προ ω θούν την κοι νω νί α της σι ω πής, του 
κουρ νια χτού, του φό βου. Τέτοιου τύ που δη μο σι εύ μα τα εξ' άλ λου απο σκο πούν σε 
μια εσω τε ρι κή σύ γκρου ση εξου σι α στών και πα ρα γό ντων και εί ναι μα κρι ά από το 
κοι νω νι κό ζή τη μα. 

Απηυδισμένοι από τα πα ρα πά νω και για τί θέ λου με να δη μο σι ο ποι ού με αυ τά τα 
οποία ου σι α στι κά "καί νε", αλ λά και για τί έχου με υπο στεί έναν άνευ προ η γου μέ νου 
απο κλει σμό από τα κυ ρί αρ χα το πι κά έντυ πα, τα οποία δεν πλη ρούν τις ρη τές τους 
υπο σχέ σεις για την ελευ θε ρί α έκ φρα σης μέ σα από τις σε λί δες τους (με ελά χι στες 
εξαι ρέ σεις, αυ τές της εφη με ρί δας "ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ" και του πε ρι ο δι κού 
"ΦΙΣΤΙΚΙ") ξε κι νά με μια προ σπά θει α που ελ πί ζου με να γί νει βή μα γνώ μης και πε ρι
συλ λο γής για κά θε ακη δε μό νευ τη φω νή. Θα προ σπα θή σου με με τις ελά χι στες 
δυ νά μεις μας να πραγ μα το ποι ού με έρευ να πά νω στα το πι κά προ βλή μα τα χω ρίς να 
προ σποι ού μα στε ότι δί νου με και λύ σεις. Άλλωστε οι λύ σεις ολο έ να και πε ρισ σό
τε ρο θα προ σεγ γί ζο νται από μια εν δυ νά μει ζω ντα νή και ενερ γή πο λι τι κή κοι νω νί α 
που δεν έχει ανά γκη από τους κά θε λο γής επί δο ξους σω τή ρες και προ στά τες. 
Επίσης θα επι δι ώ ξου με τη συ νερ γα σί α και με αν θρώ πους εκτός Αίγινας οι οποί οι 
έχουν σπου δά σει και με λε τή σει ζη τή μα τα –δεν πα ρι στά νου με τους πο λύ ξε ρους. 
Είναι μια δύ σκο λη προ σπά θει α  με αυ τούς τους όρους, όμως δεν έχου με τί πο τε 
να χά σου με αφού τί πο τε δεν προ σπα θού με να κερ δί σου με. Έτσι, η πο λι τι κή, η 
υγεία, η εκ παί δευ ση, η ερ γα σί α, η κοι νω νι κή ζωή, η θά λασ σα, το πε ρι βάλ λον, η 
δι α τρο φή, η τέ χνη, η ιστο ρί α, κα θώς και θέ μα τα που αφο ρούν όλον τον πλα νή τη, 
θα βρουν τη θέ ση τους στο έντυ πο συμ βάλ λο ντας και μ' αυ τόν τον τρό πο στο 
άνοιγ μα του δη μό σι ου χώ ρου, της κρι τι κής και της δρά σης.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ 
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 Σχεδία στ’ ανοιχτά της Αίγινας 

Ìε τη λή ξη των το πι κών εκλο γών στα μά τη σε κά θε εν δι α-
φέ ρον τό σο από τους πο λί τες όσο και από τους υπο ψή-
φι ους συν δυ α σμούς, πλην ελα χί στων εξαι ρέ σε ων όπως 

αυ τής του συν δυ α σμού της Δ.Α.Σ.Α. και βε βαί ως αυ τής του νι κη φό-
ρου συν δυ α σμού που θα δι α χει ρι στεί για 4 ολό κλη ρα χρό νια, μέ ρος 
των κοι νών υπο θέ σε ων -αυ τών δη λα δή που η κρα τι κή γρα φει ο κρα-
τί α εκ χώ ρη σε στους Ο.Τ.Α. Η αλή θεια εί ναι πως κά θε κι νη τι κό τη τα 
με τά τις εκλο γές στα μά τη σε, από δει ξη ότι δεν εί ναι «τα προ βλή μα-
τα και το εν δι α φέ ρον για τον τό πο» που  κι νη το ποί η σε τό σο αλ λά 
οι θέ σεις εξου σί ας και η ανά δει ξη στο ύπα το το πι κό αξί ω μα. Μέσα 
σε λί γες ώρες το γρα φεί ο του υπο ψη φί ου Γ. Χαρτοφύλακα εί χε 
αντι κα τα στα θεί από εμπο ρι κό κα τά στη μα, ενώ τα υπό λοι πα εκλο γι κά 
γρα φεί α εί χαν αδειά σει από αν θρώ πους και δρα στη ρι ό τη τες. Δεν 
θα πε ρί με νε κα νείς τί πο τε το δι α φο ρε τι κό αφού κα νέ νας από τους 
συν δυ α σμούς δεν επαγ γέ λο νταν τί πο τε, επί της ου σί ας, το δι α φο-
ρε τι κό. Όλοι οι συν δυ α σμοί επι ζη τού σαν τη δι α χεί ρι ση της εξου σί ας 
και στο υπάρ χον τυ πι κό πλαί σι ο που δί νει την απο λυ ταρ χι κή πλει ο-
ψη φί α στο νι κη φό ρο συν δυ α σμό. Εκτός από τους λι γο στούς της 
Δ.Α.Σ.Α., οι οποί οι πρό τει ναν αγώ νες δι εκ δι κη τι κούς «με μπρο στά ρη 
το Δήμο», οι υπό λοι ποι συν δυ α σμοί υπο σχέ θη καν τη σω τη ρί α του 
νη σιού. Με ονό μα τα που θυ μί ζουν δι α φη μί σεις ανα ψυ κτι κών επι κα-
λέ στη καν το το πι κό αί σθη μα προ κει μέ νου να βρουν μια θέ ση στο 
ήδη δι α βρω μέ νο πο λι τι κό κρι τή ρι ο των κα τοί κων που ψη φί ζουν εί τε 
με βά ση την εντο λή της οι κο γέ νει ας, εί τε με κομ μα τι κά κρι τή ρι α, 
εί τε με δι α προ σω πι κές σχέ σεις που κι αυ τές αρ χί ζουν και παί ζουν 
ση μα ντι κό ρό λο και σα φώς με μι κρο ϋ πο σχέ σεις για εξυ πη ρε τή σεις 
που απο τε λούν αυ το νό η το δι καί ω μα. Έχει κυ λή σει πο λύ νε ρό στ' 
αυ λά κι από τό τε που ο αι γι νή της ψή φι ζε με τη «μπα μπα κό πι τα» όμως 
το γε γο νός της μι κρο πο λι τι κής, με βο λέ μα τα και υπο σχέ σεις, δεν 

έχει αλ λά ξει. Από την άλ λη οι εκλο γι κοί συν δυ α σμοί, εί τε κομ μα τι κοί 
εί τε μη κομ μα τι κοί, λει τουρ γούν ως κόμ μα τα με ημε ρο μη νί α λή ξε ως 
την επό με νη των εκλο γών. 

Οι δη μαι ρε σί ες αλ λά και οι το πο θε τή σεις προ σώ πων στα δε δο-
μέ να πό στα δεν έχουν να πουν τί πο τε το και νού ρι ο πραγ μα τι κά, κι 
αυ τό, για τί ακό μα και με τις κα λύ τε ρες προ θέ σεις των προ σώ πων 
που στε λε χώ νουν τον ΟΤΑ Αίγινας, τα προ βλή μα τα ανα ζη τούν τη 
λύ ση τους μέ σα από τα αλ λη λο συ γκρου ό με να συμ φέ ρο ντα και τις 
κι νή σεις σκο πι μό τη τας. Τα δι ο ρι σμέ να πρό σω πα από την εκλεγ μέ νη 
δη μο τι κή αρ χή επι λέ γουν με ποιους θα παν και ποιους θ' αφή σουν. 
Γίνονται και χω ρίς ακό μα να το θέ λουν προ στά τες συμ φε ρό ντων 
κά ποιων ομά δων, εφό σον δεν απο φαί νο νται οι ίδιοι οι πο λί τες στο 
σύ νο λό τους για τις απο φά σεις, αλ λά λί γα ομο λο γου μέ νως πρό σω-
πα, ακό μα κι αν -πράγ μα αδύ να το- έχουν κα τα φέ ρει να ακού σουν 
όλες τις γνώ μες1. Εξ' άλ λου κα νέ νας έστω και από αντι πο λι τευ τι-
κούς συν δυ α σμούς (σύμ βου λος ή αρ χη γός συν δυ α σμού) όπως π.χ. 
ο Σταύρος Καλαμάκης ο οποί ος εί χε του λά χι στον δη λώ σει υπέρ μα-
χος των λα ϊ κών συ νε λεύ σε ων αλ λά και της πραγ μα τι κής λει τουρ γί-
ας των το πι κών συμ βου λί ων («εί χα ορ γα νώ σει λα ϊ κή συ νέ λευ ση 
στην Αίγινα όταν ήμουν νο μαρ χι α κός σύμ βου λος που άφη σε ιστο-
ρία», προ ε κλο γι κά στο κα φέ «Μικρού μή κους») δεν έχει κά νει μια 
από πει ρα ή να δη λώ σει πρό θε ση για τη δι ορ γά νω ση έστω και σε 
μια γει το νιά της Αίγινας ή σε ένα χω ριό μια λα ϊ κή συ νέ λευ ση. Ένα 
εσω τε ρι κό φά γω μα στις τά ξεις του δη μο τι κού συμ βου λί ου για τις 
θέ σεις και τις αρ μο δι ό τη τες, τρο φο δο τεί με σχό λι α τις το πι κές 
εφη με ρί δες, σαν να πρό κει ται για το ου σι α στι κό ζή τη μα της Αίγινας 
οι συ γκρού σεις στο εσω τε ρι κό της το πι κής εξου σί ας. 

Έτσι, η συ νέ λευ ση του δή μου ή των γει το νι ών που προ τεί νου με 


Το δι αρ κές ζή τη μα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

"Έκλασ' η νύ φη, σχόλασ' ο γά μος"
Λαϊκή πα ροι μί α για το προ δι α γραμ μέ νο τέ λος του εν δι α φέ ρο ντος για τα κοι νά,  

με τη λή ξη των δη μο τι κών εκλο γών και με την εκλο γή του το πι κού άρ χο ντα 
(Ακούγεται όμως και σε άλ λες πε ρι πτώ σεις)



Τοπική Αυτοδιοίκηση

δεν έχει αρ μο δι ό τη τες 
σε τε χνι κά ζη τή μα τα 
αλ λά σε πο λι τι κά, αυ τά 
δη λα δή που εί ναι κοι νά. Να 
μπο ρεί να κρί νει και να απο φα-
σί ζει για τα κοι νά. Για πα ρά δειγ μα δεν 
την αφο ρούν τε χνι κά ζη τή μα τα ναυ πη-
γι κής αλ λά να πα ρεμ βαί νει σε θέ μα τα 
που αφο ρούν το κα θε στώς ακτο πλο ΐ ας, δεν 
θα μπο ρεί να πα ρεμ βαί νει σε τε χνι κά ζη τή μα-
τα ενός έρ γου αλ λά στην ανα γκαι ό τη τά του. Η 
μι κρή εμπει ρί α στο χω ριό της Νάξου, 
Απεράθου, μπο ρεί να δώ σει την κα τάλ λη λη 
απά ντη ση σε όσους επι μέ νουν ότι «αυ τά δεν 
μπο ρούν να προ κύ ψουν»2.

Τα προ βλή μα τα που υπάρ χουν στην Αίγινα 

εί ναι αδύ να τον να τα λύ σει μια δη μο τι κή αρ χή ακό μα κι αν εί χε 
τις κα λύ τε ρες προ θέ σεις γι αυ τό. Μοναδική πο λι τι κή 
λύ ση λοι- πόν, απο τε λούν οι συ νε λεύ σεις οι 

οποί ες μπο ρούν πραγ μα τι κά να λει τουρ γή-
σουν ως χω ρό χρο νοι ανά λυ σης προ-

βλη μά των, πα ρου σί α σης αντι θέ σε ων, γνω-
ρι μί ας και απο μυ θο ποί η σης της ει κό νας του 

«άλ λου», γό νι μης αντι πα ρά θε σης και σα φώς 
εξεύ ρε σης λύ σε ων που εί ναι πιο απο δε κτές. Κάθε 
άλ λη λύ ση απο στα σι ο ποι εί τον κά τοι κο από τη 
δυ να τό τη τα να εί ναι ενερ γός και δρα στή ρι ος σε 
μια κοι νό τη τα, βα θαί νει το χά σμα ανά με σα σ' 
αυ τούς που παίρ νουν τις απο φά σεις και σ' αυ τούς 
που τις νέ μο νται, και οπωσ δή πο τε μο νι μο ποι εί μια 
ομά δα ηγε τι κή η οποία παίρ νει τις απο φά σεις.                        

1. Οι αρ χαί οι ημών πρό γο νοι εν Αθήναις, προ κει μέ νου να μει ώ σουν το 
χά σμα αυ τών που παίρ νουν τις απο φά σεις και αυ τών που τις εκτε λούν εί χαν 
προ βλέ ψει 10 συ νε λεύ σεις πε ρί που το χρό νο για να συμ με τέ χουν ισό τι μα 
όλοι οι πο λί τες και να συ να πο φα σί ζουν: "...όσες φο ρές η πό λη πρό κει ται 
να απο φα σί σει κά τι για τα οι κο δο μι κά, στέλ νουν και φέρ νουν τους οι κο-
δό μους να τους συμ βου λέ ψουν για τα οι κο δο μή μα τα κι όταν πρό κει ται για 
τα ναυ πη γι κά, τους ναυ πη γούς, το ίδιο γί νε ται και για τ' άλ λα, όσα πι στεύ ουν 
ότι μα θαί νο νται και δι δά σκο νται... Έτσι όμως φέρ νο νται όταν πρό κει ται για 
ζη τή μα τα που απαι τούν τε χνι κές γνώ σεις, όταν όμως πρό κει ται να σκε φτούν 
ανα φέ ρο νται στη δι α κυ βέρ νη ση γε νι κά της πό λε ως, όμοια ση κώ νε ται και 
τους δί νει τη γνώ μη του και οι κο δό μος και ο χαλ κιάς και ο σκυ το τό μος, ο 
έμπο ρος και ο ναυ τι κός, ο πλού σι ος και ο φτω χός, ο ευ γε νής και ο άν θρω-
πος του λα ού, και κα νείς δεν τους μα λώ νει για αυ τό...ότι χω ρίς που θε νά να 
σπου δά σει και ενώ δεν εί χε δά σκα λο να τον δι δά ξει, ση κώ νε ται και θέ λει 
να δί νει γνώ μη, για τί εί ναι φα νε ρό πως αυ τό δεν το θε ω ρούν δι δα κτό..." 
Πλάτωνος Πρωταγόρας, 319b-319e.

2. Στις 19 Μαρτίου στ' Απεράθου της Νάξου, η Λαϊκή Συνέλευση ψή φι σε 
ομό φω να τον Κανονισμό Λειτουργίας των Λαϊκών Συνελεύσεων, που απο-
τε λεί και τον Αυτοδιοικητικό Κανόνα της Άμεσης Δημοκρατίας. Είχε προ η-
γη θεί Λαϊκή Συνέλευση στις 2 Νοεμβρίου 1990, όπου συ ζη τή θη κε ανα λυ-
τι κά και εκτε τα μέ να το προ σχέ δι ο του Κανονισμού Λειτουργίας των Λαϊκών 
Συνελεύσεων και το οποίο εί χε συ μπε ρι λά βει όλα όσα στα τέσ σε ρα χρό νια 
θε σμο θε τή θη καν στην πρά ξη και απο τε λού σαν τον άγρα φο Κανόνα 

Αυτοδιοίκησης. Με βά ση αυ τόν τον κα νό να λει τουρ γού σε η Άμεση Δημο-
κρα τία στ' Απεράθου...

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤ' ΑΠΕΡΑΘΟΥ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ

"Όλες οι εξου σί ες πη γά ζουν από το Λαό, ανή κουν στο Λαό και ασκού νται 
από το Λαό. 

Κυρίαρχο σώ μα της Λαϊκής Εξουσίας εί ναι η Λαϊκή Συνέλευση.

Η Λαϊκή Συνέλευση απο φα σί ζει για όλα τα ζη τή μα τα και το Κοινοτικό 
Συμβούλιο εκτε λεί τις απο φά σεις τις Λαϊκής Συνέλευσης.

Η Λαϊκή Συνέλευση εκλέ γει προ ε δρεί ο για την κα λύ τε ρη λει τουρ γί α της.

Το Προεδρείο έχει την ευ θύ νη της Σύγκλισης της Λαϊκής Συνέλευσης στα 
χρο νι κά δι α στή μα τα που όρι σε η Λαϊκή Συνέλευση. Αλλά και έκτα κτα:
α)  Όταν το ζη τή σει το Κοινοτικό Συμβούλιο.
β)  Όταν το ζη τή σουν με αί τη σή τους 21 πο λί τες.
γ)  Όταν το κρί νει ανα γκαί ο το ίδιο το Προεδρείο.
δ)  Όταν το ζη τή σει μια από τις Επιτροπές της Κοινότητας
ε)  Όταν το ζη τή σει μια από τις Λαϊκές Οργανώσεις (Σωματεία, Σύλλογοι, 

Συνεταιρισμοί κλπ.

Το Προεδρείο έχει την ευ θύ νη του προσ δι ο ρι σμού της ημε ρή σι ας δι ά τα ξης 
της Λαϊκής Συνέλευσης. Σε συ νερ γα σί α με το Κοινοτικό Συμβούλιο κα θο-
ρί ζο νται τα θέ μα τα και ανα κοι νώ νο νται δη μό σι α, του λά χι στον πέ ντε ημέ ρες 
πριν τη Σύγκλιση της Λαϊκής  Συνέλευσης. Όποιος πο λί της Θέλει μπο ρεί σε 
συ νεν νό η ση με το Προεδρείο να βά λει θέ μα στη Λαϊκή Συνέλευση..."

Σκίτσο του Μπιρκ
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Κοινοτική Νοσηλευτική: θε ω ρί α και πραγ μα τι κό τη τα

Με κύ ρι ο γνώ μο να την πρό λη ψη και με στό χο την επαρ κή ενη μέ-
ρω ση και εξυ πη ρέ τη ση των κα τοί κων για ότι αφο ρά την υγεία τους, 
η κοι νο τι κή νο ση λευ τι κή έχει πο λύ σο βα ρό και ου σι α στι κό λό γο ύπαρ-
ξης σε κά θε κοι νό τη τα. Δεν μπο ρεί όμως να στα θεί από μό νη της. 
Απαραίτητη προ ϋ πό θε ση για μια επι τυ χή πα ρέμ βα ση του κοι νο τι κού 
νο ση λευ τή απο τε λεί η ύπαρ ξη μιας ομά δας που θα απο τε λεί ται -αν όχι 
από δια φό ρων ει δι κο τή των επαγ γελ μα τί ες της Υγείας δηλ. για τρό, 
νο ση λευ τή, κοι νω νι κό λει τουρ γό, επι σκέ πτη Υγείας, φυ σι ο θε ρα πευ τή 
κλπ.-  από για τρούς και νο ση λευ τές που θα συ ζη τούν, θα σχε δι ά ζουν 
μα ζί, θα τα ξι νο μούν τι πλη ρο φο ρί ες και θα πα ρεμ βαί νουν στα διά φο-
ρα προ βλή μα τα υγεί ας που πα ρου σι ά ζουν οι άν θρω ποι στην κοι νό τη-
τα. Χωρίς την ομά δα αυ τή, τη λε γό με νη «ομά δα Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας» δεν μπο ρεί να λει τουρ γή σει σω στά και επαρ κώς 
ού τε η δι α δι κα σί α πρό λη ψης ού τε η δι α δι κα σί α απο θε ρα πεί ας των 
κα τοί κων.

Αν και μοιά ζει ου το πι κό για τα δε δο μέ να των Κέντρων Υγείας, θα 
ήταν εξί σου ση μα ντι κό αυ τή η ομά δα να ασχο λη θεί με την επι δη μι ο-
λο γι κή με λέ τη της πε ρι ο χής προ κει μέ νου να γνω ρί ζει με ακρί βει α τα 
ει δι κά χα ρα κτη ρι στι κά των κα τοί κων. Ο Δήμος Τριανδρίας του Νομού 
Θεσσαλονίκης, και το πε ντα ε τές πεί ρα μα του κα θη γη τή Μπένου και 
της ομά δας του εκεί, εί ναι από δει ξη πως έχει συμ βεί κά τι πα ρό μοι ο 
και μά λι στα με με γά λη επι τυ χί α.3

Τι λέ ει όμως η πραγ μα τι κό τη τα και η κα θη με ρι νό τη τα του κοι νο τι-
κού νο ση λευ τή; Μια σει ρά από ενέρ γει ες που έχουν να κά νουν κυ ρί-
ως με την αντι με τώ πι ση του «έκτα κτου πε ρι στα τι κού» και μια πε ρι στα-
σι α κή σχέ ση με τον ασθε νή του Κέντρου Υγείας. «Ολίγη» ενη μέ ρω ση 
του ασθε νούς «στο πό δι», αν και όταν έχει ο νο ση λευ τής τη δι ά θε ση 
και το χρό νο να το κά νει. Ο ασθε νής ή ο εν δυ νά μει ασθε νής θα 
φύ γει, η σχέ ση θα δι α κο πεί. Ούτε λό γος για πρό λη ψη και ου σι α στι κή 
Παρέμβαση στα ζη τή μα τα υγεί ας της κοι νό τη τας.

Η κοι νο τι κή νο ση λευ τι κή, ως άσκη ση των νο ση λευ τι
κών κα θη κό ντων στα πλαί σι α μιας κοι νό τη τας, θε σμο θε

τή θη κε με το νό μο της ίδρυ σης και λει τουρ γί ας των 
Κέντρων Υγείας στα μέ σα της δε κα ε τί ας του '80. Με τον 
ίδιο νό μο γί νε ται ξε κά θα ρος ο κύ ριος λό γος και στό χος 

λει τουρ γί ας των Κέντρων Υγείας: η πρό λη ψη. Θα ήταν 
πε ριτ τό στο πα ρόν κεί με νο να μι λή σει κα νείς για τη 

ση μα σί α της πρό λη ψης, άλ λω στε αυ τό έχει δι α τυ πω θεί 
ρη τά από την αρ χαι ό τη τα1. Πόσο όμως αυ τή η δι α τύ πω ση 

του παπ πού Ιπποκράτη έχει απο τε λέ σει ή απο τε λεί τον 
άξο να λει τουρ γί ας των Κέντρων Υγείας;

Σε κά ποια Κέντρα Υγείας έχει γί νει μια ση μα ντι κή 
προ σπά θει α απ' τους ερ γα ζό με νους, με ση μα ντι κά απο τε

λέ σμα τα στην υγεία των κα τοί κων της πε ρι ο χής. Τα πιο 
πολ λά Κέντρα, ωστό σο υπο λει τουρ γούν από την 

επο χή της ίδρυ σής τους. Φυτοζωούν ανά με σα σε 
δυο ρό λους: αυ τόν της πα ρο χής Πρώτων 

Βοηθειών και κυ ρί ως αυ τόν της συ ντα γο γρα
φί ας. Στην ελ λι πή αυ τή λει τουρ γί α, συ νέ βαλ

λε ου σι α στι κά η ση μα ντι κή έλ λει ψη στε
λέ χω σης των Κέντρων με ια τρι κό, 
νο ση λευ τι κό και άλ λο προ σω πι κό. 

Πολλές φο ρές μπο ρεί να έπαι ξε επί
σης ση μα ντι κό ρό λο η ποι ό τη τα των 
ερ γα ζο μέ νων που στε λέ χω σαν τα 

Κέντρα Υγείας και το γε γο νός ότι τα 
Κέντρα αντι με τω πί στη καν με απα ξί α 

και πα ντε λή έλ λει ψη ορά μα τος. Λίγες 
εί ναι οι εξαι ρέ σεις σ' αυ τό το γε νι κό 

κλί μα πα ρακ μής2.

Σκέψεις για την εφαρμογή  
της κοινοτικής νοσηλευτικής  

στο νησί της Αίγινας

Σκίτσο του Μπιρκ



Υγεία 

Χώροι άσκησης  
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Αίγινα

Για να εντο πι στούν οι χώ ροι και οι ομά δες των αν θρώ πων που 
έχουν ανά γκη την κοι νο τι κή νο ση λεύ τρι α, θα πρέ πει να υπάρ χει η 
κα τα γρα φή των προ βλη μά των υγεί ας στην κοι νό τη τα, των συ νη-
θει ών των κα τοί κων και των ιδι αί τε ρων χα ρα κτη ρι στι κών της πε ρι-
ο χής. Αυτό θα οδη γού σε σε μια σφαι ρι κή αντί λη ψη για την υγεία 
και την ασθέ νει α, σε αντι δι α στο λή με τη συ μπτω μα τι κή αντι με τώ-
πι ση της υγεί ας. Στοιχειώδης γνώ ση για τις δι αι τη τι κές συ νή θει ες 
των αν θρώ πων, για το νε ρό που πί νουν (κον σέρ βα-φι ά λη ή γάρ-
γα ρο νε ρό της βρύ σης γε μά το κο λο βα κτη ρί δι α;) τι αέ ρα ανα πνέ-
ουν (μή πως τα φυ το φάρ μα κα της φι στι κι άς του κή που τους;), που 
κα τοι κούν, σε τι βο θρό νε ρα κο λυ μπά νε, τι σύ ντα ξη παίρ νουν, εί ναι 
ανα σφά λι στοι; εί ναι άνερ γοι; εί ναι οι κο δό μοι με πέ ντε σπον δύ-
λους κα τα στραμ μέ νους; κλπ. 

Τι άλ λο χρει ά ζε ται για να σκε φτεί κα νείς  το πως επι βάλ λε ται 
μια μο νό πλευ ρη αντί λη ψη για την υγεία και την ασθέ νει α; και μέ σα 
σ' όλα αυ τά η υγεία έχει εξε λι χθεί σε εμπό ρευ μα πο λυ τε λεί ας για 
όσους «τα έχουν», ενώ οι υπό λοι ποι «ξη λώ νουν» τις οι κο νο μί ες 
τους για να τους προ σέ ξει ο ιδι ώ της για τρός στο «ια τρεί ο του»...σ' 
ένα νη σί που αν αρ ρω στή σει κά ποιος με τά τις 7:00 το από γευ μα, 
θα δώ σει 80.000 δρχ για να πά ει στον Πειραιά να νο ση λευ τεί.

Όσοι επι σκέ πτο νται επί χρό νια το Κέντρο Υγείας Αίγινας, γνω-
ρί ζουν πως τον τε λευ ταί ο χρό νο βι ώ νει μια θε τι κή συ γκυ ρί α: τη 
σχε τι κή επάρ κει α του νο ση λευ τι κού προ σω πι κού. Είναι γνω στό 
πως το Κέντρο Υγείας λει τουρ γού σε μέ χρι πρό τι νος με τρεις 
νο ση λεύ τρι ες και ότι αυ τό συ νε πά γε ται. Θα ήταν γε λοί ο να μι λού-
σε κα νείς τό τε για πρό λη ψη και πρω το βάθ μι α φρο ντί δα. 

Με δε δο μέ νη την πα ρού σα σχε τι κά ''καλή'' συ γκυ ρί α ο στό χος 
της πρό λη ψης μπο ρεί να συ ζη τη θεί με σο βα ρούς όρους και μ' 
όσες προ ϋ πο θέ σεις προ α να φέρ θη καν. Μια κα λή αρ χή στην προ-
σπά θει α αυ τή απο τε λεί η ύπαρ ξη νο ση λεύ τρι ας δυο μέ ρες τη 
βδο μά δα στο Αγροτικό Ιατρείο του Μεσαγρού. Η συμ με το χή και η 
εμπι στο σύ νη των κα τοί κων εί ναι το ζη τού με νο και προ ϋ πό θε ση 
ώστε να έχει απο τέ λε σμα το πεί ρα μα αυ τό. 

Συνεργασία του Κέντρου Υγείας με τους φορείς

Με δε δο μέ νο το ότι το Κέντρο Υγείας απο τε λεί το φυ σι κό 

χώ ρο όπου κα τα φθά νουν οι πιο πολ λοί Αιγινήτες που αντι με τω πί-
ζουν πρό βλη μα Υγείας, εί ναι απα ραί τη τη η συ νερ γα σί α με όλους 
τους φο ρείς οι οποί οι θα μπο ρού σαν να συμ βάλ λουν ου σι α στι κά 
στην ποι ο τι κή ανα βάθ μι ση της πρό λη ψης στο νη σί:

α)   Δήμος Αίγινας

Θα πα ρα θέ σω μια πραγ μα τι κή ιστο ρί α (μια από τις πολ λές) που 
εξε λί χθη κε πριν λί γο και ρό στο Κέντρο Υγείας Αίγινας. Η κα Ε. 
κά τοι κος στα Βόρεια της Αίγινας. Έμενε μό νη, νοί κια ζε (χρυ σο-
πλή ρω νε) ένα πα λιό σπί τι και η σύ ντα ξή της εί ναι 120.000 δρχ. 
Ήρθε μια μέ ρα στο Κέντρο Υγείας με τά από εγκε φα λι κό επει σό-
δι ο. Νοσηλεύτηκε για λί γες ημέ ρες στο Κέντρο απ' τους για τρούς 
και το νο ση λευ τι κό προ σω πι κό. Κάποια μέ ρα έπρε πε να πά ρει 
εξι τή ρι ο και να πά ει στο σπί τι της. Η κα Ε. όμως εί ναι πλέ ον κα τά-
κοι τη. Τι μπο ρεί να εξυ πη ρε τή σει αυ τόν τον άν θρω πο σ' αυ τήν την 
κα τά στα ση; να πά ρει ιδι ω τι κή νο σο κό μα; με 120.000 σύ ντα ξη και 
ενοί κι ο ού τε λό γος να γί νε ται! Αν ωστό σο αυ τός ο άν θρω πος 
εξα σφα λί σει τη στοι χει ώ δη βο ή θει α μπο ρεί να ζή σει αξι ο πρε πώς 
το δι ά στη μα που της μέ νει για να ζή σει. Τι μπο ρεί να κά νει το 
Κέντρο Υγείας για αυ τό; Τίποτα πε ρισ σό τε ρο από μια επί σκε ψη 
την εβδο μά δα από το γε νι κό για τρό του Κέντρου Υγείας. 
Σημειωτέον, η κα Ε. δεν εί ναι η μό νη τέ τοια πε ρί πτω ση στο νη σί 
και έχου με στοι χεί α για αυ τό. 

Ο Δήμος θα μπο ρού σε να εξα σφα λί σει το 
πρό γραμ μα «Βοήθεια στο σπί τι» το οποίο λει-
τουρ γεί εδώ και πολ λά χρό νια σε πολ λούς 
δή μους της επι κρά τει ας. Το πρό γραμ μα αυ τό 
προ βλέ πει για την κά θε κα Ε. ένα πιά το ζε στό 
φα γη τό κά θε μέ ρα, μια οι κι α κή βο η θό που 
θα κα θα ρί ζει το σπί τι, για τρό νο σο κό μο κατ' 
οί κον κι όλα αυ τά ΔΩΡΕΑΝ. ΠΟΣΟ ΜΑΣ 
ΜΕΤΡΑΕΙ η αξι ο πρέ πει α ή ακό μα η επι βί ω-
ση των ανή μπο ρων και φτω χών κα τοί κων 
του νη σιού στ’ αλή θεια;

β)    Μορφωτικός Σύλλογος Αίγινας  
«O Καποδίστριας» 

Ο Μορφωτικός Σύλλογος, δι α θέ τει έναν 
επαρ κή χώ ρο για συν δι ορ γά νω ση δι α λέ ξε-
ων που αφο ρούν την πρό λη ψη και την ενη- Σκ
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 Σχεδία στ’ ανοιχτά της Αίγινας 

μέ ρω ση για θέ μα τα πρω το-
βάθ μι ας φρο ντί δας Υγείας. 
Έτσι κι αλ λιώς και στο 
πα ρελ θόν έχει ορ γα νώ σει 
δια λέ ξεις για θέ μα τα υγεί-
ας. Αν αυ τό γί νε ται στα 
πλαί σι α μια συ νερ γα σί ας 
θα έχει δι α φο ρε τι κή προ ο-
πτι κή.

γ)  Σχολεία

Είναι γε γο νός πως ότι έχει 
κα τα κτη θεί στο θέ μα της πρό-
λη ψης στην Αίγινα αφο ρά την 
ερ γα σί α της παι δι ά τρου στα 
σχο λεί α και στο Κέντρο 
Υγείας. Πόσο όμως το ίδιο 
το σχο λεί ο ασχο λεί ται με την 
υγεία των παι δι ών; Θα ήταν 

πο λύ ση μα ντι κή μια συ νερ γα σί α των δα σκά λων και κα θη γη τών με 
το Κέντρο Υγείας Αίγινας. Πόσοι εκ παι δευ τι κοί μι λούν στα παι δι ά 
του δη μο τι κού για τη δι α τρο φή, τον ύπνο, την τη λε ό ρα ση και όλες 
τις εν δυ νά μει ασθέ νει ες που απει λούν τα παι δι ά;

δ)  Λεούσειο Ίδρυμα

Το Λεούσειο Ίδρυμα πα ρέ χει κα θη με ρι νά φα γη τό, στο πιο 
φτω χό και ανή μπο ρο κομ μά τι του πλη θυ σμού της πό λης, με τη 

φρο ντί δα εθε λο ντρι ών. Οι κτι ρι α κές του εγκα τα στά σεις εί ναι προ-
ο ρι σμέ νες για τη φι λο ξε νί α ηλι κι ω μέ νων και ανή μπο ρων, ωστό σο 
αυ τό έχει μεί νει στα χαρ τιά. Θα έπρε πε να δού με όλοι μα ζί, το 
πώς μπο ρού με να συμ βά λου με στη δη μι ουρ γί α ενός οί κου ευ γη-
ρί ας ο οποί ος θα έλυ νε βα σι κά προ βλή μα τα στέ γης, δι α τρο φής 
και κοι νω νι κο ποί η σης αν θρώ πων που βρί σκο νται στο πε ρι θώ ρι ο 
της μι κρής μας κοι νω νί ας.                              

Η υλοποίηση του στόχου της παροχής 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας  

στην Αίγινα στις σημερινές συνθήκες  

μοιάζει ουτοπία... Ας μάθουμε όμως  

τη σοφία ενός πολύ μακρινού λαού που λέει πως 

«το ξεκίνημα είναι δύσκολο,  

βαδίζοντας ωστόσο θα βρούμε το δρόμο...»4  

Τέλος επειδή  

Η ΥΓΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ,  

ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ  

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ,  

ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΑ  

ΚΑΙ ΜΗΔΑΜΙΝΑ μπρος σ' ότι δικαιούται  

και αξίζει η ανθρώπινη ζωή.

1. Η «Ιπποκράτειος συλλογή» η οποία καλύπτει όλα τα συγγράμματα του 
πατέρα της Ιατρικής διαπνέεται από μια αντίληψη για την πρόληψη της 
νόσου. Κατ' αρχήν θεωρεί ότι η νόσος δεν εντοπίζεται σ' ένα μόνο όργανο 
αλλά σ' όλο το σώμα, ενώ προτείνοντας χυμοθεραπείες, κλύσματα, αλλαγή 
περιβάλλοντος, γυμναστική, μαλάξεις, δίαιτες θέτει τα θεμέλια της 
προληπτικής ιατρικής. Το «ωφελείν μη βλάπτειν» του Ιπποκράτη είναι πλέον 
κανόνας που δεν ισχύει όταν ακόμα και στο παραμικρό παρασκεύασμα 
υπάρχουν οι βλαπτικές παρενέργειες ή αντενδείξεις.

2. Κέντρα Υγείας Κάτω Αχαΐας, Λιγουριού, Τριανδρίας Θεσσαλονίκης, 
κ.ά.

3. Οι δραστηριότητες της ομάδας υγείας κάλυπταν από την προαγωγή 
υγείας μέχρι την περίθαλψη: Τακτική φροντίδα στο σπίτι, παρακολούθηση 
χρόνιων προβλημάτων, προγράμματα άσκησης ηλικιωμένων, προληπτική 

εξέταση των παιδιών στο σχολείο, γλέντια υγιεινής και παραδοσιακής 
διατροφής. Ο ίδιος ο εμπνευστής του πειράματος Αλέξης Μπένος, λέκτορας 
του Εργαστηρίου Υγιεινής του Ιατρικού τμήματος του ΑΠΘ ο οποίος σε 
συνεργασία με το Δήμο Τριανδρίας έστησε την ομάδα για την πρωτοβάθμια 
φροντίδα δήλωσε: «...οι μεγαλύτεροι αντίπαλοί μας ήταν συνάδελφοι οι 
οποίοι μας έκαναν πόλεμο γιατί χαλούσαμε την πιάτσα...Όταν ο κόσμος 
βλέπει ότι μπορεί να έχει μια υπηρεσία δωρεάν, υψηλής επιστημονικής 
ποιότητας, με συνέπεια και συνέχεια, γιατί να πάει στον ιδιώτη; Επίσης 
μειώνεται και η εξάρτηση του πληθυσμού από τα νοσοκομεία» Περισσότερα 
σε επόμενο τεύχος με ενημερωτικό υλικό από την έκδοση Τριανδρία 1995: 
«Η Μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Δήμου Τριανδρίας»

4.  Κομαντάτε Μάρκος, Ζαπατίστας

Σκίτσο του Μπιρκ



Τοπικά ζητήματα

Ðολίτες, εκ πρό σω ποι σω μα τεί ων, με τα φο ρείς, επαγ γελ-
μα τί ες αλ λά και η δη μο τι κή αρ χή από τις αρ χές του 
Δεκέμβρη, εν όψει της υπερ βο λι κής αύ ξη σης των ναύ-

λων αλ λά και της μεί ω σης των δρο μο λο γί ων, κι νη το ποι ή θη καν 
με κοι νή ανα φο ρά τα δυο ανά λο γα με τις προ α να φε ρό με νες 
αφορ μές αι τή μα τα: α) τη δρα στι κή μεί ω ση των ναύ λων και β) την 
αύ ξη ση των δρο μο λο γί ων. Είχαν προ η γη θεί από το κα λο καί ρι 
πο λύ μι κρό τε ρης κλί μα κας κι νη το ποι ή σεις αλ λά και ανα κοι νώ σεις 
της Δ.Α.Σ.Α. που εί χε σχε δόν συ γκρο τη θεί μπρο στά στις δη μο τι-
κές εκλο γές. Επίσης ο Σύλλογος Επιβατών Αίγινας εί χε προ κα-
λέ σει συ γκέ ντρω ση με ομο λο γου μέ νως πο λύ με γά λη συμ με το χή, 
με θέ μα την πρό τα σή του για την ίδρυ ση εται ρί ας λα ϊ κής βά σης 
η οποία θα ναυ πη γή σει πλοίο «αντά ξι ο και κα λύ τε ρο». Μάλιστα 
στη συ γκέ ντρω ση, εί χαν πα ρου σι α στεί και τα σχέ δι α πλοί ου, ενώ 
η πρό τα ση αυ τή συ νά ντη σε την απο δο χή του συ νό λου της συ γκέ-
ντρω σης πλην μιας ελά χι στης μει ο ψη φί ας με λών της Δ.Α.Σ.Α. οι 
οποί οι δι α φώ νη σαν με αυ τήν την πρό τα ση, προ τεί νο ντας αγώ νες 
πα ρό μοι ους μ' αυ τούς που συμ βαί νουν αυ τήν την πε ρί ο δο, θε ω-
ρώ ντας ότι μια εται ρί α λα ϊ κής βά σης δεν εί ναι πα ρά μια εται ρί α 
υπο ψή φι α που όταν βρε θεί η πε ρί στα ση να γί νει κι αυ τή μο νο-
πώ λι ο, υπεν θυ μί ζο ντας ότι κά ποια από τα ση με ρι νά μο νο πώ λι α 
από τέ τοιες εται ρί ες ξε κί νη σαν. Οπωσδήποτε εί χε προ η γη θεί το 
ναυ ά γι ο-έγκλη μα του «Σαμίνα»1 στις Πόρτες της Πάρου με 82 
πνιγ μέ νους κι άλ λες εκα το ντά δες αν θρώ πους με μό νι μες ψυ χι-
κές δι α τα ρα χές2. Το χα ρα κί ρι που έκα νε ο Π. Σφηνιάς και η 
με το νο μα σί α της εται ρί ας σε HELLAS, ξέ πλυ νε πο λύ γρή γο ρα το 

έγκλη μα, αφού μό νο κά ποια ναυ τερ γα τι κά σω μα τεί α, ένας σύλ-
λο γος από την Ικαρία και οι φο ρείς της Νάξου, έκα ναν δι α μαρ-
τυ ρί α3. Είχε προ η γη θεί ένας θό ρυ βος από το 1999 με την εγκα-
θί δρυ ση του μο νο πω λί ου της ΜΙΝΟΑΝ, και με τά την σχε δόν 
κραγ μέ νη στή ρι ξή του από το ΥΕΝ και προ σω πι κά από τον τό τε 
υπουρ γό Σουμάκη, με συ γκε ντρώ σεις σε Αίγινα και Πόρο. Το 
πε ρι ε χό με νο των συ γκε ντρώ σε ων δεν ήταν άλ λο από την ίδρυ-
ση εται ρί ας λα ϊ κής βά σης για το ξε πέ ρα σμα του αδι ε ξό δου του 
μο νο πω λί ου. Βουλευτές της Ν.Δ., πα ρά γο ντες, πο λι τι κοί του τό που 
και επι χει ρη μα τί ες ήταν οι πρω τα γω νι στές αυ τής της ανοι χτής 
αλ λά και προ φα νώς πα ρα σκη νι α κής συ ζή τη σης, η οποία όμως 
λό γω έλ λει ψης ενερ γούς πα ρου σί ας της πο λι τι κής των ίδιων 
των κα τοί κων, έγι νε κοι νός τό πος για τις συ ζη τή σεις στα  κα φε-
νεί α, πά ντα μ' αφορ μές τη θα λάσ σι α συ γκοι νω νί α. Η αδυ να μί α 
μιας άλ λης πρό τα σης αγώ νων και δι εκ δι κή σε ων να εμ φα νι στεί 
σθε να ρή όλα αυ τά τα χρό νια που να εντάσ σει και τα προ βλή μα-
τα των ναυ τερ γα τών -που εί ναι και οι μο να δι κοί οι οποί οι μέ σω 
των κι νη το ποι ή σε ών τους που «ενο χλούν τα αυ τιά» του κρά τους- 
έθρε ψε όλη αυ τή τη φι λο λο γί α για την ίδρυ ση εται ρί ας λα ϊ κής 
βά σης η οποία βέ βαι α και μέ σα από τα υπο βο λι μαί α δη μο σι εύ-
μα τα σε το πι κές εφη με ρί δες, και χαϊ δεύ ο ντας τα αυ τιά των 
κα τοί κων -αφού εγεί ρει το το πι κι στι κό συ ναί σθη μα («το κα ρά βι 
μας»), έπια σε τό πο. Καλωσορίζοντας πά ντα κά θε μι κρή εται ρί α 
η οποία έπια νε λι μά νι στην Αίγινα (Αγκιστριώτικο, Καταμαράν, 
ILIAS, Άγιος Νεκτάριος, Άγιος Ανδρέας, κλπ.), με κα ρα βο κυ ραί-
ους που εί χαν πά ντα μια άμε ση σχέ ση με τον κό σμο «ο οποί ος 


όταν το δι καί ω μά μας  
εί ναι εκ με ταλ λεύ σι μο
όταν οι αγώ νες θέ λουν  
να γί νουν με το χές  
και κα ρέ κλες εξου σί ας
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τα με τρά ει όλα αυ τά» (χα μη λό ει σι τή ρι ο, μι σά, δω ρε άν ανα ψυ χτι-
κό, πρά κτο ρες ελα στι κοί, κρου α ζιέ ρες στους δυο πι θα νούς νι κη-
φό ρους δη μο τι κούς συν δυ α σμούς Μούρτζη-Γαλάρη, κλπ), δη μι-
ουρ γή θη κε επι πλέ ον μια συ νεί δη ση πως αυ τές θα μπο ρούν να 
εί ναι και η απά ντη ση στο μο νο πώ λι ο. Μα έλα όμως, που αυ τές, 
το ΥΕΝ- και με απο δει κτι κά στοι χεί α όπως έγρα φαν και οι το πι-
κές εφη με ρί δες και έφε ρε η ιδι ο κτή τρι α του ILIAS σε σύ σκε ψη 
φο ρέ ων στην Επαγγελματική- προ σπα θού σε να τις πε ρι θω ρι ο-
ποι ή σει εξ αι τί ας της υπο στή ρι ξής του στη ''νέα'' εται ρί α ΜΙΝΟΑΝ-
HELLAS. Με ασύμ φο ρα δρο μο λό γι α, με ανα γκα στι κή από συρ ση 
των μι κρών κα ρα βι ών, αλ λά και με στη μέ να ρε πορ τάζ εφη με ρί-
δων και τη λε ό ρα σης (π.χ. ψευ δές ρε πορ τάζ που αφο ρού σε 
σο βα ρές ελ λεί ψεις στα ιπτά με να της ILIAS) κα τά φε ρε να επι-
πλεύ σει ως μο νο πώ λι ο πά λι η ίδια εται ρί α. Έτσι με η σύ μπρα ξη 
των πιο πά νω συμβάντων, ξε κί νη σε η πρώ τη μάλ λον προ σπά θει α 
δι εκ δί κη σης για μια κα λύ τε ρη θα λάσ σι α συ γκοι νω νί α.

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

Αναφέροντας κα τά προ τε ραι ό τη τα τους μύ θους οι οποί οι κρα-
τά νε σε ένα εν δι α φέ ρον την το πι κή κοι νω νί α, δεν θα μπο ρού σε 
πα ρά το «δι κό μας κα ρά βι» να έχει την πρω τιά στα πα ρα μύ θια 
μα ζι κής κα τα νά λω σης. Δείγμα λα ϊ κι σμού εί ναι το «ένα ευ ρώ ρε 
παι δι ά για να ξε κι νή σου με» λες και το να ναυ πη γή σει κα νείς 
πλοίο, εί ναι σαν τον έρα νο της ενο ρί ας για αγο ρά σεις μα κα ρό-

νια και ξη ρά τρο φή για τους φτω χούς της. Από την άλ λη ανα φέ-
ρουν τους πλού σι ους της πό λης όπως τους ιδι ο κτή τες της αλυ-
σί δας super market «ΚΡΗΤΙΚΟΣ», άλ λους οι κο νο μι κούς πα ρά γο-
ντες που δεν κα το νο μά ζουν, και την Εκκλησία της Αίγινας. Απ' 
ότι φαί νε ται στο πα ρα σκή νι ο δεν τα έχουν βρει δι α φο ρε τι κά θα 
το εί χαν ήδη «χτί σει» το πλοίο. Οι κι νή σεις προς τον κό σμο δεν 
εί ναι πα ρά το θέ α τρο δη λα δή η πα ρά στα ση η οποία θα πι έ σει 
στην κα τεύ θυν ση της πο λυ πό θη της συ νερ γα σί ας. Πραγ ματικά 
στοι χεί α επί ση μα δεν έχου με για κά τι τέ τοιο, αλ λά επει δή γνω-
ρί ζου με πο λύ κα λά ότι το κέρ δος εί ναι ο ύψι στος σκο πός όλων 
αυ τών δεν υπάρ χει πε ρί πτω ση να εί ναι δι α φο ρε τι κά. Από την 
άλ λη φαί νε ται ότι η ηγε σί α της Εκκλησίας της Αίγινας δεν δί νει 
συ γκα τά θε ση για κά τι τέ τοιο ενώ έχει τη δύ να μη να το κά νει. 
Τόσο κα τέ χο ντας μια τε ρά στι α πε ρι ου σί α ακί νη τη και σε ρευ στό, 
όσο και από την επιρ ρο ή που έχει στο ποί μνι ο δη λα δή στο κο πά-
δι των πι στών. Δεν μπο ρού με να ξέ ρου με το για τί δεν έχει 
εμπι στο σύ νη στους το πι κούς επι χει ρη μα τί ες η Εκκλησία, (στο 
πα ρελ θόν εί χε συ γκρου στεί με την οι κο γέ νει α Τόγια για το 
θέ μα του ντα μα ρι ού στην Παληα-Χώρα) δι α φο ρε τι κά εί ναι σί γου-
ρο πως θα εί χε πρω το στα τή σει στο χτί σι μο κα ρα βιού. Το ιε ρα-
τεί ο ξέ ρει πο λύ κα λά να κι νεί ται οι κο νο μι κά, πέ ρα από τη βι ο μη-
χα νί α του θρη σκευ τι κού του ρι σμού (προ σκυ νή μα τα αγί ων, πα νη-
γύ ρεις, κλπ) και θα ήταν μια κα λή ευ και ρί α να μπο ρέ σει να 
απλω θεί και στην ακτο πλο ΐ α.

Σκίτσο του Μπιρκ



Τοπικά ζητήματα

Έτσι σκου ντώ ντας πε ρισ σό τε ρο το θέ μα, συ ντη ρούν στο ψυ γεί ο 
πε ρισ σό τε ρο μια συ ζή τη ση γύ ρω από το «δι κό μας κα ρά βι», που 
βέ βαι α σε κα μιά πε ρί πτω ση δεν εί ναι «δι κό μας». Η εται ρί α λα ϊ κής 
βά σης ανή κει «σε όλους» στο βαθ μό που υπάρ χουν οι επί της ου σί-
ας με γα λο μέ το χοι, οι οποί οι έχο ντας και σύμ φω να με το κα τα στα-
τι κό μέ χρι το 2% των με το χών χρη σι μο ποι ούν αχυ ραν θρώ πους για 
να παίρ νουν τις απο φά σεις, και οι μι κρο μέ το χοι που εί ναι δια φό ρων 
ει σο δη μά των (όχι βέ βαι α συ ντα ξι ού χοι ΟΓΑ, εμπο ρο ϋ πάλ λη λοι, σερ-
βι τό ροι, με τα νά στες των οποί ων το ει σό δη μα εί ναι για να ζουν όσο 
το κα τα φέρ νουν και με δεύ τε ρη δου λειά  οι ίδιοι και οι κο γέ νειές 
τους). Οι μι κρο μέ το χοι ου σι α στι κά εί ναι η βι τρί να της εται ρί ας να 
μπο ρεί να δεί χνει ένα προ φίλ λα ϊ κό. Δηλαδή κα τά κά ποιο τρό πο 
ανοί γει μιας μορ φής χρη μα τι στη ρί ου σε μια πε ρι ο χή, προ κει μέ νου 
να μπο ρέ σει να στε γά σει αν θρώ πους δι α φο ρε τι κών τα χυ τή των και 
βέ βαι α δεν έχει την ανω νυ μί α του γνω στού μας χρη μα τι στη ρί ου με 
τις «φού σκες» κλπ για τί υπάρ χει η άμε ση δι α προ σω πι κή σχέ ση σε 
μια το πι κή κοι νω νί α. Το στοί χη μά τους λοι πόν εί ναι να πεί σουν ότι 
αυ τό θα συμ βεί, για τί όπως και οι ίδιοι ομο λο γούν, «εί ναι δύ σπι στος 
ο Αιγινήτης» για μια τέ τοια προ σπά θει α. 

Το θέ μα όμως εί ναι ότι ακό μα κι αν μια τέ τοια προ σπά θει α 
καρ πο φο ρή σει, τό τε ποιο απο τέ λε σμα θα προ κύ ψει; Πράγματι, 
και σ' αυ τό έχουν δί κιο όσοι ενί στα νται και εί ναι δυ στυ χώς λί γοι. 
Κατά πρώ τον δεν υπάρ χει κα μιά εγ γύ η ση ότι θα πα ρέ χει ικα νο-
ποι η τι κό μι σθό στους ερ γα ζό με νους, ότι θα έχει φτη νό ναύ λο 
για τους επι βά τες και ότι θα μπο ρέ σει για αρ κε τό χρο νι κό δι ά-
στη μα να επι βι ώ σει χω ρίς να κά νει πε ρι κο πές όπως και κα νείς 
δεν ξέ ρει την τύ χη του από τη σχέ ση του με το ΥΕΝ όπως και 
με την κοι νή επι τρο πή που έχει συ στα θεί. Τα ιδι ω τι κο οι κο νο μι κά 
κρι τή ρι α θα εί ναι αυ τά τα οποία θα κα θο ρί σουν τη δρα στη ρι ό τη-
τά του εφό σον πρέ πει να αντα γω νι στεί ένα κο λοσ σό. Αν βέ βαι α 
η τύ χη του εί ναι κα λή, τό τε το ένα πλοίο βά ζει πλώ ρη για το 
μο νο πώ λι ο αφού αυ τό εί ναι και ο μυ στι κός στό χος της κά θε 
εται ρί ας. Να μπο ρεί να εξα λεί φει τους αντα γω νι στές... μ' άλ λα 
λό για τα ίδια. Αν ισχύ ει αυ τό τό τε για τί ενα ντι ώ νο νται στο μο νο-
πώ λι ο της εται ρί ας ΜΙΝΟΑΝ... συγγνώμη HELLAS; Μα ακρι βώς 
επει δή δεν ανή κουν σ' αυ τό εί τε ως ερ γα ζό με νοι, εί τε ως μέ το-
χοι εί τε ως δι οι κη τι κά στε λέ χη. Πρόκειται για την προ σπά θει α 
δη μι ουρ γί ας ενός νέ ου τζα κιού σχε δόν με το τί πο τα αλ λά με την 
ίδια συ ντα γή, η οποία μάλ λον δεν τους βγαί νει δι ό τι υπάρ χουν 
τα πα ρα πά νω προ βλή μα τα συ νεν νό η σης και εμπι στο σύ νης. 

Ενθυμούμενοι ότι και εται ρί ες όπως η ΜΙΝΟΑΝ, η ΝΕΛ, η 
ΑΝΕΚ ξε κί νη σαν από εται ρί ες λα ϊ κής βά σης για να εξε λι χθούν 
σε ΑΕ και να ει σα χθούν στο χρη μα τι στή ρι ο, ενώ εί χαν ξε κι νή σει 
με κρι τή ρι ο «την εξυ πη ρέ τη ση των νη σιω τών» υπάρ χουν βά σι μες 
επι φυ λά ξεις ότι θα συμ βεί κι εδώ το ίδιο. Δεν εί ναι τυ χαί ο ότι 
η ΑΝΕΚ έχει δη λώ σει την πρό θε σή της να κό ψει ένα δρο μο λό-
γι ο από το Ρέθυμνο... μή πως το έχου με ξα να δεί αυ τό το έρ γο; 
Μήπως επί σης λει τουρ γή σει με τον τρό πο που λει τούρ γη σε και 
η Ναυτική εται ρί α Βορείων Σποράδων και Ευβοίας η οποία έχει 
υπό την ιδι ο κτη σί α της το πλοίο «Άγιος Νεκτάριος Αίγινας» και 
το οποίο το με τέ φε ρε από άλ λον πλου στην Αίγινα επει δή δι έ-
βλε ψε μια κα λή αγο ρά; Καμιά εμπι στο σύ νη στα νέα τζά κια που 
χτί ζο νται στις πλά τες μας.

ΜΕΤΑ ΤΟΝ 24ΩΡΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ, ΤΙ;

Σε μια προ σπά θει α εκτό νω σης του ζη τή μα τος αλ λά και απο-
κλει στι κού χει ρι σμού του από τους πα ρά γο ντες-εκ προ σώ πους 
των φο ρέ ων που συμ με τέ χουν στη Συντονιστική επι τρο πή, ο 
24ωρος απο κλει σμός του λι μα νιού ήταν η απά ντη ση της 
Συντονιστικής επι τρο πής σ' όσους δι καί ως εί χαν εν στά σεις για 
τον τρό πο που λει τουρ γού σε. Έτσι από το δί ω ρο που με το ζό ρι 
έγι νε τρί ω ρο το Δεκέμβρη φτά σα με από το μα στο... 24ωρο. Οι 
προ τά σεις της πρω το βου λί ας πο λι τών 1) να ανοί ξει η επι τρο πή 
στον κό σμο ώστε δη μο κρα τι κά να απο φα σί ζο νται οι δρα στη ρι ό-
τη τες για τη θα λάσ σι α συ γκοι νω νί α, 2) η επι τρο πή να ασχο λεί ται 
και με άλ λα το πι κά προ βλή μα τα, 3) να ξε κι νή σου με ορ γα νω μέ νες 
κι νη το ποι ή σεις με άρ νη ση πλη ρω μής ει σι τη ρί ου ώστε οι κι νη το-
ποι ή σεις μας να ζη μι ώ νουν την εται ρί α κι όχι το επι βα τι κό κοι νό, 
που κα τα τέ θη καν στη λα ϊ κή συ νέ λευ ση το Φλεβάρη δεν βρή καν 
την πρέ που σα αντα πό κρι ση. Διαπιστώνουμε την εμπι στο σύ νη του 
κύ ρι ου όγκου του κό σμου σε θε σμούς (δή μαρ χος π.χ.) οι οποί οι 
υπο τί θε ται θα δι εκ δι κή σουν για λο γα ρια σμό του μέ ρος του δί και-
ου, έναν φό βο ακό μα και σε αν θρώ πους που αμ φι σβη τούν να 
εκτε θούν και να εκ θέ σουν τις από ψεις τους δη μό σι α, κι ένα 
κοι νό συ ναί σθη μα  που τεί νει προς την απο γο ή τευ ση και μοι ρο-
λα τρί α. Ο 24ωρος απο κλει σμός του λι μα νιού εί χε ένα σκε πτι κό 
το οποίο δεν εκτέ θη κε αλ λά μπο ρεί να ανα λυ θεί με βά ση την 
υπάρ χου σα κοι νω νι κή πο λι τι κή και οι κο νο μι κή κα τά στα ση της 
Αίγινας, αλ λά και πε ρί που να προ βλε φθούν και οι επό με νες κι νή-
σεις.
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Η Συντονιστική επι τρο πή απο κτού σε το άλ λο θι του «αγώ να» 
αφού εί χε κα τη γο ρη θεί ότι δεν κά νει τί πο τα δρα στι κό. Παράλληλα 
εκτο νώ νει το όλο ζή τη μα, αφού η κλι μά κω ση μό νο ζη μιά μπο ρεί 
να επι φέ ρει στους ίδιους τους επαγ γελ μα τί ες που με το ζό ρι 
δεν τσί νη σαν. Ποια μπο ρεί να εί ναι η κλι μά κω ση ενός 24ωρου 
απο κλει σμού; Ο 48ωρος; μάλ λον θα τους τρα βή ξουν το αυ τά κι 
οι επαγ γελ μα τί ες κι όσοι ζουν από τον Τουρισμό. Θα επα να λά-
βουν κά τι τέ τοιο σε θε ρι νή πε ρί ο δο; Όχι βέ βαι α. (Για να μη 
μι λή σου με βέ βαι α και για το γε γο νός της πα ράλ λη λης αντι πο λε-
μι κής εκ δή λω σης η οποία δι α σπού σε στην κυ ρι ο λε ξί α την όποια 
δυ να μι κή, για δυο δι α φο ρε τι κής ση μα σίας γε γο νό τα)

Από την άλ λη, η εται ρί α δεν έχα σε κα θό λου από αυ τήν την 
κι νη το ποί η ση. Όσοι ήταν να φύ γουν, έφυ γαν το πρωί της 
Δευτέρας ή το βρά δυ του Σαββάτου... κι ού τε γά τα ού τε ζη μιά. Και 
βέ βαι α ήταν για μια ακό μα φο ρά το έδα φος ώστε να προ βλη θούν 
μια σει ρά από θε σμι κοί και εξω θε σμι κοί πα ρά γο ντες (Νομάρχης, 
νο μαρ χι α κοί σύμ βου λοι, ένας επι λα χών βου λευ τής...) για την ελεύ-
θε ρη αγο ρά των ψή φων. Για μια ακό μα φο ρά η εται ρί α λα ϊ κής 
βά σης ήταν η κα ρα μέ λα που φά νη κε στην ου σί α σαν λύ ση. 

Το αδι έ ξο δο αυ τής της μορ φής κι νη το ποι ή σε ων το βλέ πουν 
πο λύ κα λά και οι ίδιοι που συμ με τέ χουν και γνω ρί ζουν ότι στην 
πραγ μα τι κό τη τα η κι νη το ποί η ση δεν έχει πάν δη μο χα ρα κτή ρα. 
Έτσι λύ ση της «λα ϊ κής εται ρί ας» αι ω ρεί ται μέ χρι που να πέ σει 
την κα τάλ λη λη στιγ μή.

...ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ  
ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΠΩΣ ΠΑΛΙΑ...

Óôá 1948-49 êáé óýì öù íá ðÜ íôá ìå ôï ðå ñé ï äé êü «ÊÞñõî 
ôçò Áéãßíçò», Áñ. Ö. 26, Öåâ. 1949 ìéá «ìå ëå ôþ ìå íç áðá ãü
ñåõ óéò ôùí ðëü ùí ôùí Ð/Ê ôá ïðïßá ìÝ ÷ñé ôïý äå åîõ ðç ñå ôïý
óáí ôçí óõ ãêïé íù íß áí Ðåéñáéþò Áiãß íçò» Ýñ ÷å ôáé íá äç ìé ïõñ-
ãÞ óåé áíá óôÜ ôù óç óôçí ôï ðé êÞ êïé íù íß á ôçò Áßãéíáò. Ôï 
õðïõñ ãåß ï ÅìðïñéêÞò Íáõôéëßáò åðé ÷åé ñåß íá åðé âÜ ëåé ôçí 
êá ôÜñ ãç óç ôùí Ðåôñåëáéïêßíçôùí ðëïß ùí óýì öù íá ìå ôï íü ìï 
Ðåñß çëé êß áò ðëïß ùí êáé óýì öù íá ìå ôç ãíþ ìç ôïõ óõ íôÜ êôç 
ôïõ «ÊÞñõêá»: «...èá äç ìé ïõñ ãÞ óåé ìï íï ðþ ëé ïí õðÝñ ôùí áôìï
ðëïß ùí ôïõ ïðïß ïõ êá êÞí ÷ñÞ óéí Ýêá ìáí ôáý ôá, üñá êáé Á/Ð 
Íßêç». 

Êáé åíþ ôá Ðåôñåëáéïêßíçôá ðëïßá ðëç ñïýí ôéò õðï ÷ñå þ-

óåéò ôïõò óýì öù íá ìå ôï íü ìï 6059 ôïõ 1934 «äéá ôçí ìå ôá öï
ñÜí åðé âá ôþí...äéá íá åß íáé êá ôÜë ëç ëá ... Þôïé êá èß óìá ôá óù óß
âé á, ó÷å äß áò, ðõ ñï óâå óôÞ ñáò, ìå ãÜ ëçò äõ íÜ ìå ùò ìç ÷á íÜò, 
ôá êôé êÜò áíá ÷ù ñÞ óåéò ìå ùñï ëï ãé á êÞí áêñß âåé áí, åé âáë ëï ìÝ
íáò õðü ôùí ëé ìå íé êþí áñ ÷þí ðëç ñï öï ñïý íôáé ôþ ñá ìå äé êáé
ï ëï ãç ìÝ íçí êá ôÜ ðëç îéí üôé åß ÷å êÜ ìåé ëÜ èïò ôï êñÜ ôïò ðïõ 
ôü óá Ýôç äåí ôá Üöç íå áóý äï ôá íá êÜ ìïõí üôé èÝ ëïõí üðùò 
ãß íå ôáé óôá öïñ ôç ãÜ óêÜ öç, êáé üôé óõ íå ðþò üëáé áé æç ìß áé ôáò 
ïðïß áò õðÝ óôç óáí äéá íá åß íáé åðé âá ôé êÜ ðç ãáß íïõí ÷á ìÝ íáé êáé 
Ü÷ñç óôïé êáé êá êþò Ýêá ìáí ðïõ äåí åôñÜ ðç óáí êá ôÜ ôïõò 
÷ñü íïõò ôçò Êáôï÷Þò, åéò ôá ãíù óôÜ åðé êåñ äÞ åìðü ñé á4». Óôç 
óõ íÝ ÷åé á ôï äç ìï óß åõ ìá áíá öÝ ñåé üôé ç êá ôÜñ ãç óÞ ôïõò èá ðëÞ-
îåé ôç äõ íá ôü ôç ôá ìå ôá êß íç óçò ôùí åðé âá ôþí áöïý ìÜ ëé óôá ôá 
«õðÜñ ÷ï íôá äñï ìï ëü ãé á äåí åðáñ êïýí äéá ôçí åîõ ðç ñÝ ôç óéí ôïõ 
õðÜñ ÷ï íôïò áñéè ìïý ôùí åðé âá ôþí êáé ôï êá ëï êáß ñé ðáñ' üëïí 
üôé äåí åöçñ ìü óèç áõ óôç ñþò ç äé Ü ôá îéò Ðåñß áñéè ìïý ôùí åðé
âá ôþí, åí ôïý ôïéò ïõ ÷ß Üðáî Ýìåé íáí ïé åðé âÜ ôáé óôï ìïõ ñÜ ãéï 
êáé ôá Ð/Ê Ýóù æáí ôçí êá ôÜ óôá óéí». Êáé óôï Áñ. Ö. 27, 
ÌÜñ. 1949 ðÜ ëé óå äç ìï óß åõ ìá ãéá ôï ßäéï èÝ ìá êá ôá ëÞ ãåé: 
«Íá ðé óôåý óï ìåí åéò üóá ëÝ ãï íôáé; üôé äç ëá äÞ êáé ï êïì ìá ôé
óìüò Ý÷åé âÜ ëåé ôï ÷Ý ñé ôïõ Þ ìç ðùò ðñÝ ðåé íá äå ÷èþ ìåí ôçí 
áíé êá íü ôç ôá ôùí áñ ìï äß ùí üðùò áíôé ëç öèïýí ôáò áíÜ ãêáò ôçò 
Áéãßíçò;»

Åßíáé óá öÝò êáé öáß íå ôáé áðü ôá äç ìï óé åý ìá ôá ðùò áðï öÜ-
óåéò ôïõ õðïõñ ãåß ïõ ðñï ù èïýí ôç ìï íï ðþ ëç óç ôùí áôìü ðëïé ùí 
åêåß íçò ôçò åðï ÷Þò óôï ðëáß óé ï ôïõ åê óõã ÷ñï íé óìïý ôïõ åðé âá-
ôé êïý óôü ëïõ ðáñ' üëï ðïõ åß íáé ìü íï äõï Ýíá íôé ôùí 6, ìá æß ìå 
ôá ðå ôñå ëáé ï êß íç ôá ðïõ åîõ ðç ñå ôïý óáí ðñï ðï ëå ìé êÜ ôï íç óß. 
ÅîÜëëïõ ôï êü óôïò ôïõ íáý ëïõ áõ îÜ íå ôáé êá ôá êü ñõ öá -õðï âï-
ç èþ íôáò íá êåñ äï óêï ðïýí ïé ðñÜ êôï ñåò üðùò êá ôáã ãÝë ëåé ï 
«ÊÞñõêáò» êáé äç ìé ïõñ ãåß ðñü âëç ìá óôçí ôï ðé êÞ êïé íù íß á êáé 
åðé âá ôé êü êïé íü áöïý áðü ôü ôå ç ìü íïò ôñü ðïò ìå ôÜ âá óçò óôïí 
ÐåéñáéÜ áë ëÜ êáé áë ëïý (Áãêßóôñé, ÌÝèáíá, êëð) åß íáé ç 
èá ëÜó óé á óõ ãêïé íù íß á. Óõìöùíßåò êÜ ôù áðü ôï ôñá ðÝ æé óýì-
öù íá ìå ôïí «ÊÞñõêá», üðùò êáé óôéò ìÝ ñåò ìáò äåß ÷íïõí îå êÜ-
èá ñá üôé ïé ðï ëé ôé êÝò áðï öÜ óåéò êé íïý íôáé óå Ýíá åðß ðå äï åîõ ðç-
ñå ôÞ óå ùí êáé ïé êï íï ìé êþí-ðï ëé ôé êþí óõ íáë ëá ãþí. Ôá ìï íï ðþ-
ëé á êáé ïé èå óìïß êõ ñé áñ ÷ß áò äåí åß íáé óç ìå ñé íÞ åöåý ñå óç...

Åî Üë ëïõ êáé óýì öù íá ðÜ íôá ìå ôï ßäéï ðå ñé ï äé êü óå äç ìï-
óß åõ ìá ôïõ óôï öýë ëï ôïõ Áðñéëßïõ 1949 ãñÜ öåé ãéá ôçí ðñü èå-
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óç ãíù óôïý åöï ðëé óôÞ «íá äé á èÝ óåé óêÜ öïò äéá ôçí ôï ðé êÞí 
óõ ãêïé íù íß áí Áéãßíçò ôï ïðïß ïí íá åêôå ëÞ ôïõ ëÜ ÷é óôïí ôÝó óá ñá 
äñï ìï ëü ãé á çìå ñç óß ùò. Åßìåèá ôçò ãíþ ìçò üôé ðñÝ ðåé íá óõì ìå
ôÜ ó÷ïõí ü÷é ìü íï ïé á÷ñç óôåõ èÝ íôåò Þäç ðëïé ï êôÞ ôáé ôùí ðå ôñå
ëáé ï êé íÞ ôùí, áë ëÜ êáé ïé åðáã ãåë ìá ôß áé, îå íï äü ÷ïé êáé ðáò 

Üë ëïò äõ íÜ ìå íïò, äé ü ôé ìü íïí êáô' áõ ôüí ôïí ôñü ðïí èá åîá óöá
ëß óïõí áé ÁéãéíÞôáé ôçí óõ ãêïé íù íß áí ôùí êáé ü÷é ðå ñé ìÝ íï íôåò 
áðü ôï ÊñÜôïò Þ ôïõò îÝ íïõò åðé ÷åé ñç ìá ôß åò.» Åßíáé åðß óçò öá íå
ñü üôé êáé ïé åôáé ñß åò ëá ú êÞò âÜ óçò äåí åß íáé êáé íïý ñé á åöåý ñå óç...                                                                         

«Πού σε μα λώ νω πού σε λυ πά μαι»

«Πού σε κυ λά νε 
το κύ μα οι και ροί 
Σε πα ρα τά νε  
μια νύ χτα στην ακτή... 
Το φευ γα λέ ο σώ μα σου 
Ούτε θυ μά ται η φύ ση 
και πά γω σε το αί μα σου  
σε μια άλ λη δύ ση... 
Το κύ μα χά ρι σμά σου 
και με ς στα όνει ρά σου 
Ψάχνει σε ψά χνει 
Ο ίσκιος του φο νιά σου»

«Χτες, από ψε, αύ ρι ο»

«Απόψε κη δεύ ω το μι κρό μου αδελ φό 
Δεκάξι νύ χτες τον κη δεύ ω 
Από κα νέ να Δε χρει ά ζο μαι νε ρό  
Απ' όλους σας τον προ στα τεύ ω... 
Αγόρι μου ακί νη το κλαις 
Στο μά τι σου το δά κρυ Δε σα λεύ ει 
Στις έρη μες του νου μου φυ λα κές 
Η σο βα ρή μορ φή σου με παι δεύ ει»

1. Για την ιστο ρί α εν συ ντο μί α πρέ πει να θυ μί σου με πως ο ΑΒ μη χα νι κός 
του «Σαμίνα»,  Σορόκας, στο έγ γρα φο της πα ραί τη σής του τρεις μό λις 
μέ ρες πριν το ναυ ά γι ο-έγκλη μα εί χε απο κα λύ ψει ότι το ένα πη δά λι ο δεν 
υπά κου ε και υπήρ χε σο βα ρός κίν δυ νος να μην μπο ρεί το πλοίο να ελεγ-
χθεί. Αυτή ήταν και η πραγ μα τι κή αι τί α κι όχι βέ βαι α το γε γο νός ότι κά ποιοι 
αξι ω μα τι κοί έκα ναν κα μά κι ή έβλε παν πο δο σφαι ρι κό αγώ να. Αυτά βέ βαι α 
τα ντο κου μέ ντα δεν τα πή ρε υπ' όψη του το δι κα στή ρι ο, όπως κα νέ να δι κα-
στή ρι ο δεν πή ρε υπ' όψη του τις ευ θύ νες των εται ρι ών και για άλ λους 
σκυ λο πνί χτες, όπως το «ΔΥΣΤΟΣ» ή το «ΑΪΡΟΝ ΑΝΤΩΝΙΣ» και άλ λα. Και 
βέ βαι α κα νέ νας πραγ μα το γνώ μο νας δεν θα σκε φτεί πο τέ να ανα ρω τη θεί 
δη μό σι α για τί το «ΕΞΠΡΕΣ ΑΡΤΕΜΙΣ», της ΜΙΝΟΑΝ έπα θε ολι κό μπλακ άουτ 
–ευ τυ χώς για τους 1200 επι βά τες του– μέ σα στο λι μά νι της Νάξου ένα 
48ωρο με τά το ναυ ά γι ο-έγκλη μα στην Πάρο. Κανείς πραγ μα το γνώ μο νας 

δεν εν δι α φέρ θη κε για τον ελ λη νι κό νη ο γνώ μο να ο οποί ος δι και ο λο γεί με 
πο λύ με γά λη άνε ση τον από πλου των πλοί ων.

2. Ο Βίκτωρ Αναγνωστόπουλος-Μελκιάδες ναυ α γός του «Σαμίνα», αφι έ-
ρω σε «Τα 13 Τραγούδια του Πνιγμού» με τον τίτ λο «ANIMAS» (=ΨΥΧΕΣ, 
ANIMAS ανά πο δα η λέ ξη SAMINA) «στην Παριανή Μαρία Τσαντάνη, τη γυ ναί-
κα με το καΐ κι». Εκδόσεις Βιβλιοπέλαγος, 2001. Αντιγράφουμε στί χους από 
τα ποι ή μα τα

3. Να μην ξε χά σου με βέ βαι α και τη σύ σκε ψη φο ρέ ων αρ χές του 2001, 
που εί χε προ κλη θεί από την Επαγγελματική Ένωση Αίγινας, η οποία κα τέ-
λη ξε μάλ λον σε αδι έ ξο δο αφού η τό τε Δημοτική αρ χή δεν ήθε λε να πα ρέμ-
βει για το ζή τη μα.

4. Πιθανόν εν νο εί λα θρε μπό ρι ο και «μαύ ρη»  αγο ρά που συ νέ βαι νε στα 
νη σιά του λά χι στον του Αργοσαρωνικού την πε ρί ο δο της κα το χής.

«Τη νύ χτα φο βά σαι»

«Τα χέ ρια μου άδεια 
Πηχτά τα σκο τά δια 
Παιδί εί σαι μι κρού λα 
Τη νύ χτα φο βά σαι 
Τι φεύ γεις μα κρι ά μου 
Το χέ ρι μου πιά σε 
Θυμήσου θυ μή σου 
τη νύ χτα φο βά σαι 
Μικρό κρε βα τά κι 
με γά λη η ερη μιά μου 
και ξέ ρω καρ διά μου 
τη νύ χτα φο βά σαι. 
Κορούλα αδελ φού λα 
Εγώ μό νο ξέ ρω 
το πό σο φο βά σαι 
Στο κρύο να κοι μά σαι...»

«Πόρτες»

«Ένας κόκ κι νος ήλιος 
στην κα τά μαυ ρη νύ χτα 
Το μω ρό μες στον τά φο 
το σκο τά δι σου πή χτρα... 
Μνημόσυνο του φό νου 
Για όλους για κα νέ ναν 
Η μη χα νή του πό νου 
Για σέ να και για μέ να... 
Αλάτι αλά τι  
Δε μού μει νε κα νείς 
Αλάτι αλά τι 
Στα δί χτυα της σι ω πής...»

ΣΤΙΧΟΙ ΑΠΟ «ΤΑ 13 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΠΝΙΓΜΟΥ»



Ï 
θε σμός της εκ παί δευ σης ορ γα νω μέ νος 
και στε  λε χω μέ νος από την κρα τι κή γρα-
φει ο κρα τί α, στην όποια του εκ δο χή (ιδι ω-

τι κή, κρα τι κο δη μό σι α) ήταν, εί ναι και θα εί ναι ένας 
θε σμός μέ σω του οποί ου το κα θε στώς ασκεί ιδε ο-
λο γι κό έλεγ χο και προ ε τοι μα σί α των υπο κει μέ νων 
του για την ανά λη ψη ρό λων σε κοι νω νι κό, πο λι τι κό 
και οι κο νο μι κό επί πε δο. Από την επο χή που τα πρώ-
τα σχο λεί α-άσυ λα συ στά θη καν στην Δ. Ευρώπη1 
μέ χρι και σή με ρα, οι επι κρι τές του θε σμού της 
εκ παί δευ σης εστί α ζαν πά ντα στο ζή τη μα του πε ρι ο-
ρι σμού της παι γνι ώ δους και ελεύ θε ρης φύ σης των 
παι δι ών, στην ανα πα ρα γω γή υπο ταγ μέ νων αν θρώ-
πων στους θε σμούς της εξου σί ας ενώ κα τά και ρούς 
πιο ει δι κά λει τούρ γη σε ως φυ τώ ρι ο για την ανα πα-
ρα γω γή της κυ ρί αρ χης εθνι κής και θρη σκευ τι κής 
ιδε ο λο γί ας από τη μια αλ λά και θερ μο κή πι ο για την 
στε λέ χω ση με υπάλ λη λους της ίδιας της κρα τι κής 
γρα φει ο κρα τί ας. 

Σε γε νι κές γραμ μές ο θε σμός της εκ παί δευ σης 
όσο και αν δι α φη μί στη κε ως ένα «δώ ρο» από την 
πλευ ρά του κα θε στώ τος ή ως «κα τά κτη ση» από την 
πλευ ρά των αγω νι ζό με νων αν θρώ πων, δεν έπα ψε 
πο τέ να απο τε λεί ένα αλη θι νό βα σα νι στή ρι ο για τον 
παι δι κό πλη θυ σμό στον οποίο εφαρ μό σθη καν κά θε λο γής τα κτι κές 
και στρα τη γι κές κα τα πί ε σης με στό χο την υπο τα γή και την κυ ρι-
αρ χί α. Είτε με σω μα τι κές τι μω ρί ες, εί τε με ψυ χο λο γι κά βα σα νι-
στή ρι α, με πει θαρ χι κές ποι νές κα τά το δο κούν αλ λά και με μέ τρα 
πει θάρ χη σης και πε ρι ο ρι σμού άλ λο τε απρο σχη μά τι στα και άλ λο τε 
με παι δα γω γι κό πε ρι τύ λιγ μα, η εκ παί δευ ση ταυ τί ζε ται με τον από 
τα πά νω πε ρι ο ρι σμό της αν θρώ πι νης ελευ θε ρί ας και δη στην παι-
δι κή ηλι κία που η έκ φρα σή της έχει υπο στεί τη λι γό τε ρη με ταμ-
φί ε ση.

Από την επο χή που συ στά θη καν τα πρώ τα σχο λεία, όπως αυ τό 
του Πόρου ή της Αίγινας, με κοι νω νι κό πε ρισ σό τε ρο σκο πό πα ρά 
εκ παι δευ τι κό -αφού τα φτω χά ορ φα νά του πο λέ μου ήταν πά ρα 

πολ λά και η επι βί ω ση τους ήταν προ τε ραι ό τη τα- ο 
αυ ταρ χι σμός ήταν το κυ ρί αρ χο χα ρα κτη ρι στι κό τους. 
Δεν εί ναι άλ λω στε τυ χαί ο, ότι λί γα χρό νια με τά στις 
φυ λα κές της Αίγινας, οι σπου δα στές εξε γεί ρο νται 
κα ταγ γέλ λο ντας τους υπεύ θυ νους του Ιδρύματος2 
για σκλη ρό τη τα και κα τα πί ε ση, πριν με τρο μο κρά τη-
ση τους υπο χρε ώ σουν να κά νουν τα πει νω τι κές 
δη λώ σεις με τά νοι ας. Ο θε σμός της εκ παί δευ σης και 
ανά λο γα με την εναλ λα γή των κυ βερ νή σε ων ήταν 
ένα άθυρ μα στα χέ ρια αυ τών που προ πα γάν δι ζαν τις 
κυ ρί αρ χες πο λι τι κές. 

Οι εκ παι δευ τι κοί ένας ιδι αί τε ρα φο βι σμέ νος κλά-
δος ερ γα ζο μέ νων, χα μη λά αμει βό με νοι, ήταν πά ντα 
με ελά χι στες εξαι ρέ σεις αυ τοί, που τρο μο κρα τη μέ νοι 
και με την απει λή του επι θε ω ρη τή ή της κα τά πε ρί-
πτω ση οπι σθο δρο μι κής κοι νω νί ας, πά ντα προ σαρ μό-
ζο νταν με πρα κτι κές αυ ταρ χι κής συ μπε ρι φο ράς στα 
παι δι ά και σε έναν τρό πο με τά δο σης της γνώ σης 
στο οποίο δεν μπο ρού σε να ει σχω ρή σει η χα ρά, το 
παι χνί δι και συ ντρο φι κό τη τα. Ιδιαίτερα στις επο χές 
των στρα τι ω τι κών κυ βερ νή σε ων, του Μεταξά και 
αρ γό τε ρα στις με τεμ φυ λι α κές αλ λά και αυ τές της 
χού ντας του 67, πέ ρα σαν μέ τρα τα οποία κα τά 
κά ποιο τρό πο ολο έ να και πε ρισ σό τε ρο έκα ναν την 

εκ παί δευ ση να μοιά ζει μ' ένα πραγ μα τι κό στρα τώ να. Οι βαθ μο λο-
γι κές κλί μα κες, οι πα ρε λά σεις, οι υπο χρε ω τι κοί εκ κλη σι α σμοί, οι 
κα τά επο χές προ πα γαν δι στι κές δρα στη ρι ό τη τες, η συ στη μα τι κή 
άσκη ση σω μα τι κής βί ας, το παι δο νο μι κό έρ γο του δα σκά λου, η 
ομοι ο μορ φί α στην  εξω τε ρι κή εμ φά νι ση τρο φο δό τη σαν ου σι α στι-
κά τα χα ρα κτη ρι στι κά της εκ παί δευ σης, στοι χεί α τα οποία επι βι ώ-
νουν μέ χρι σή με ρα. Από κει και ο υπο ταγ μέ νος εκ παι δευ τι κός, ο 
άτα χτος τα ρα ξί ας μα θη τής, η ανία του μα θή μα τος, η κο πά να, η 
λού φα, οι φω νές, οι γραμ μές συ γκέ ντρω σης, ο στρα τω νι σμός, η 
βαθ μο θη ρί α, ο αντα γω νι σμός, το γλεί ψι μο, στοι χεί α που επι βι ώ-
νουν σή με ρα στα σχο λεί α μας. Από την άλ λη, οι εκ παι δευ τι κές 
με ταρ ρυθ μί σεις με τά τη χού ντα, λί γο μπό ρε σαν να αλ λά ξουν το 
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το πί ο προς μια φι λε λευ θε ρο ποί η ση σε θέ μα τα παι δα γω γι κής εφό-
σον δό θη κε εκ των άνω θεν και ως εντο λή αλ λά  τό σο η κοι νω νί α, 
όσο και ο κό σμος των υπαλ λή λων-εκ παι δευ τι κών δεν εί χε τέ τοιες 
προ τε ραι ό τη τες. Όταν μά λι στα και η συ ντη ρη τι κή αλ λα γή συ νέ πε σε 
και με τις δι ε θνείς αλ λα γές στις κα τευ θύν σεις τις οι κο νο μί ας και 
της τε χνο λο γί ας και οι οποί ες εί χαν σαν απο τέ λε σμα τό σο την 
από πει ρα με ταρ ρύθ μι σης Κο ντο γιαν νό πουλου στα 1991, αλ λά και 
στην με ταρ ρύθ μι ση Αρσένη στα 1998, ένα χλω μό το πί ο προς 
όσους αγα πούν την ελευ θε ρί α, τη δη μο κρα τί α, και τη δη μι ουρ γί α, 
άρ χι σε να δι α γρά φε ται σ' όλες τις βαθ μί δες της εκ παί δευ σης 
αρ χί ζο ντας από το νη πι α γω γεί ο-δη μο τι κό. Πολιτικά το σχο λεί ο ως 
τμή μα άσκη σης πο λι τι κής πο ρεύ ε ται προς την ιδι ω τι κο ποί η ση με 
όχη μα την το πι κή αυ το δι οί κη ση και οδη γό τις νέ ες με ταρ ρυθ μί-
σεις, όπως αυ τήν της αξι ο λό γη σης-κα θη κο ντο λο γί ου και του ολο-
η μέ ρου σχο λεί ου. Οι δι α κη ρύ ξεις πε ρί παι δα γω γι κής αλ λά και 
δω ρε άν παι δεί ας, δεν εί ναι πα ρά ένα κα λο στη μέ νο παι χνί δι που 
σε συν δυ α σμό με το βρώ μι κο πό λε μο των ΜΜΕ για την ανα ξι ό τη-
τα των ση με ρι νών εκ παι δευ τι κών αλ λά και για την ανα γκαι ό τη τα 
ενός άλ λου ευ έ λι κτου, αντα γω νι στι κού, πολ λα πλής μόρ φω σης, 
ελεγ χό με νου σχο λεί ου, απο τε λούν τη βι τρί να μιας σκαι άς τω ρι νής 
αλ λά και προ πο μπό μιας σκαι ό τε ρης πραγ μα τι κό τη τας. Οι αλ λα γές 
αυ τές δεν απο τε λούν πα ρά τμή μα μια ανα με νό με νης εξέ λι ξης στην 
ιστο ρί α της χει ρα γώ γη σης του αν θρώ που από το σχο λι κό θε σμό, 
ει δι κά σε μια επο χή που η συ ναί νε ση σε όλα τα επί πε δα της κοι-
νω νι κής δι α μόρ φω σης επι τρέ πει συ νο λι κές επι θέ σεις σε ελευ-
θε ρί ες και δι και ώ μα τα αντί στοι χα, με στό χο την ολο έ να και με γα-
λύ τε ρη επέ κτα ση της κρα τι κής κυ ρι αρ χί ας  και της κα πι τα λι στι κής 
εκ με τάλ λευ σης.

ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Εφαρμοσμένο από πολ λά χρό νια στο εξω-

τε ρι κό3 δι α φη μί στη κε ως η λύ ση η οποία θα 
μπο ρέ σει να εξυ πη ρε τή σει τον ερ γα ζό με νο 
γο νέ α αλ λά και να αντα γω νι στεί την απο κα-
λού με νη «πα ρα παι δεί α» των φρο ντι στη ρί ων 
σχο λι κής προ ε τοι μα σί ας, ξέ νων γλωσ σών, 
εκ μά θη σης υπο λο γι στών, ερ γα στη ρί ων κα λών 
τε χνών, γυ μνα στη ρί ου κλπ, κλπ. Πιλοτικά 
εφαρ μό στη κε σε 28 σχο λεί α αλ λά και με τμή-
μα τα δι ευ ρυ μέ νου ωρα ρί ου4 σε πο λύ πε ρισ-
σό τε ρα, για παι δι ά που οι γο νείς τους το επι-

θυ μούν να πα ρα μεί νουν πέ ρα του ημε ρη σί ου προ γράμ μα τος. Από 
την πρώ τη στιγ μή απο κα λέ στη καν παι δο φυ λα κτή ρι α και πάρ κιν 
παι δι ών κι όχι άδι κα. Αντιδράσεις γο νέ ων αφο ρούν: 

•  «την εντα τι κο ποί η ση των παι δι ών, τη φυ σι κή τους κό πω ση απ' 
το εξα ντλη τι κό ωρά ρι ο, την έλ λει ψη ελεύ θε ρου χρό νου

•  την υπο χρε ω τι κό τη τα του προ γράμ μα τος» αφού εί ναι υπο χρε ω-
μέ νοι στη συ γκε κρι μέ νη ώρα να πα ρα λαμ βά νουν το παι δί ενώ 
«ελά χι στοι εί ναι οι γο νείς που ερ γά ζο νται στο κλασ σι κό οχτά
ω ρο, με τά την πλή ρη ελα στι κο ποί η ση του ερ γα σι α κού τους 
ωρα ρί ου, όπως επι τάσ σει η ασυ δο σί α της αγο ράς

•  τη δι α πί στω ση ότι πρα κτι κά δεν κερ δί ζουν τί πο τε αφού τα απο
γευ μα τι νά μα θή μα τα των παι δι ών συ νε χί ζο νται και το διά βα σμα 
για την επό με νη μέ ρα γί νε ται τε λι κά στο σπί τι ιδι αί τε ρα για τους 
μα θη τές των με γά λων τά ξε ων

Αντιδράσεις εκ παι δευ τι κών αφού:

•  βλέ πουν τα παι δι ά να τα λαι πω ρού νται

•  απει λεί ται το ωρά ρι ο με ελα στι κο ποί η ση

•  ανα γκά ζο νται να κά νουν τους τρα πε ζο κό μους

•  τους απο δί δο νται ευ θύ νες όταν προ κύ πτουν ζη τή μα τα (π.χ. δι α
μαρ τυ ρί ες γο νέ ων για ανε παρ κή προ ε τοι μα σί α των παι δι ών στο 
σχο λεί ο)

•  χρη σι μο ποι ού νται ελα στι κά συ στή μα τα πρό σλη ψης (προ σλή ψεις 
ωρο μι σθί ων με βι ο γρα φι κά απ' το Παιδα γω γικό Ινστιτούτο)

•  υπήρ ξαν πο λύ μη νες κα θυ στε ρή σεις στην πλη ρω μή ωρο μι σθί ων 
(που έτσι κι αλ λιώς αμεί βο νται πε νι χρά) και στις υπε ρω ρι α κές 

απο ζη μι ώ σεις των δι ευ θυ ντών».

Προβλήματα που αφο ρούν την υλι κο τε χνι-
κή υπο δο μή του ολο η μέ ρου κα θώς και στα 
τμή μα τα δι ευ ρυ μέ νου ωρα ρί ου στιγ μα τί ζουν 
την ωραι ο ποι η μέ νη εξαγ γε λία. Σχο λεία που 
δεν κα λύ πτουν εκτός από ένα ψυ γεί ο και ένα 
φούρ νο μι κρο κυ μά των τις ανά γκες των παι δι-
ών για ξε χω ρι στούς χώ ρους σί τι σης, προ ε τοι-
μα σί ας, καλ λι τε χνι κής έκ φρα σης κτλ. 
Παράλληλα «ο εξο πλι σμός των σχο λεί ων 
(τη λε ο ρά σεις, βί ντε ο) εκβι α στι κά τί θε ται ως 
αντάλ λαγ μα για την απο δο χή του ολο η μέ ρου. 
Τα σχο λεί α έτσι κι αλ λιώς έχουν την ανά γκη 
του εξο πλι σμού χω ρίς αυ τό να ση μαί νει ότι 
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πρέ πει να γί νουν ολο ή με ρα. Τα νέα γνω στι κά αντι κεί με να (ζω γρα
φι κή, χο ρός, υπο λο γι στές) υπάρ χουν ή μπο ρούν κάλ λι στα να 
εν σω μα τω θούν στο υπάρ χον πρό γραμ μα κι όχι με την προ σθε τι κή 
λο γι κή που ει σά γο νται τώ ρα. Οι νέ ες μέ θο δοι δι δα σκα λί ας που 
προ τεί νο νται ως πα νά κει α και που δεν εί ναι κα θό λου νέ ες αλ λά 
χι λιο ει πω μέ νες αυ θαί ρε τα συν δέ ο νται με το ολο ή με ρο. Οι νέ ες 
θέ σεις στα ολο ή με ρα έχουν ''κλαπεί'' από το δη μό σι ο σχο λεί ο με 
τις συ μπτύ ξεις τμη μά των, τα κε νά κλπ.»

Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ 
ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

«Επισημοποιείται η ''οικονομική συνδρομή'' των ΟΤΑ. Έχουμε 
το πα ρά δειγ μα δή μου που επέ βα λε αντα πο δο τι κά τέ λη στους δη μό
τες του γι' αυ τό το σκο πό5. Ήδη δή μοι και γο νείς έχουν ανα λά βει 
πολ λά από τα λει τουρ γι κά έξο δα των ολο η μέ ρων (τρα πε ζο κό μους, 
κλπ.)6. Επισημαίνουμε τον κίν δυ νο, όταν δι ά φο ροι φο ρείς χρη μα
το δο τούν να ζη τή σουν να ανα μει χθούν στην εκ παι δευ τι κή δι α δι
κα σί α με στρε βλό τρό πο (π.χ. μέ σα από προ σλή ψεις και αξι ο λο
γι κές κρί σεις)». Πράγματι, η το πι κή αυ το δι οί κη ση πρέ πει να παί ζει 
ενερ γό ρό λο σύμ φω να με την έκ θε ση του ΟΟΣΑ. Στην πα ρά γρα-
φο 61 κα τη γο ρη μα τι κά ανα φέ ρει: «Επι προ σθέτως, η χρή ση των 
πό ρων που προ έρ χο νται από συλ λό γους γο νέ ων και κη δε μό νων 

και το πι κές επι χει ρή σεις πρέ πει να εν θαρ ρύ νο νται». Αν σκε φτεί 
κα νείς ότι με τά το τέ λος των κρα τι κών χρη μα το δο τή σε ων των ΟΤΑ 
σύμ φω να με το Νόμο «Καπο δίστριας», πρέ πει η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση να κό ψει το κε φά λι της για την εξεύ ρε ση πό ρων 
εί ναι πο λύ βέ βαι ο ότι θα στρα φεί κυ ρί ως στους το πι κούς επι χει-
ρη μα τί ες. Έτσι και το σχο λεί ο υπό την νέα το πι κή αυ το δι οί κη ση 
δεν θα εί ναι πα ρά ένα αντι κεί με νο στα χέ ρια της αγο ράς όταν 
μά λι στα σύμ φω να με το νέα επι χει ρού με να μέ τρα εξαγ γέλ λε ται 
και η αξι ο λό γη ση των σχο λι κών μο νά δων. Η κα τη γο ρι ο ποί η ση των 
σχο λεί ων φαί νε ται να εί ναι ανα πό φευ κτη όταν το σχο λεί ο με τα-
τρέ πε ται και ρη τά πλέ ον σε ένα ερ γο στά σι ο. Ένας φαύ λος κύ κλος 
εκ παί δευ σης-κα τάρ τι σης-απα σχό λη σης-ανερ γί ας ή απα σχο λη σι μό-
τη τας-επα να κα τάρ τι σης δη λα δή η πε ρί φη μη «δια βί ου εκ παί δευ ση», 
ξε κι νά να εφαρ μό ζε ται από το ολο ή με ρο σχο λεί ο της 9-10ωρης 
πα ρα μο νής των παι δι ών στο σχο λεί ο, με βά ση τις κα τευ θύν σεις 
της Λευκής Βίβλου (29-11-95): η «Διδασκαλία και μά θη ση προς την 
κοι νω νία της γνώ σης» που έχει ως βα σι κό στοι χεί ο τη «δι εύ ρυν
ση της βά σης των γνώ σε ων...προκειμένου να βρουν τη θέ ση τους 
(οι νέ οι) σε μια κοι νω νί α που βα σί ζε ται κά θε μέ ρα όλο και πε ρισ
σό τε ρο, στις γνώ σεις και τις ικα νό τη τες».

Έτσι λοι πόν η επι χει ρη μα τι κή βά ση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
συ να ντά ται με την επι χει ρη μα τι κή λο γι κή του νέ ου σχο λεί ου το 
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οποίο ανα πτύσ σει πε ρισ σό τε ρο την ιδρυ μα το ποι η μέ νη του πλευ-
ρά.

ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ;
Τα παι δι ά ολο έ να και πε ρισ σό τε ρο, μέ σα από αυ τές τις εξε λί-

ξεις, στε ρού νται το παί γνι ο, την ελευ θε ρί α, το χρό νο που ανα λο γεί 
σε μια ομα λή και ισορ ρο πη μέ νη βι ο λο γι κή και συ ναι σθη μα τι κή 
ανά πτυ ξη. Καθηλωμένα από τη 9ωρη-10ωρη πα ρα μο νή τους στο 
χώ ρο του σχο λεί ου απο κτούν συ μπτώ μα τα εγκλει σμού-ιδρυ μα τι-
σμού. Χάνουν το βι ο ρυθ μό τους αφού και με τά το με ση μέ ρι συ νε-
χί ζουν χω ρίς ξε κού ρα ση να ερ γά ζο νται μέ χρι τις 4.00-5.00 το 
από γευ μα για να μη μι λή σου με για τις απο γευ μα τι νές τους πα ρα-
σχο λι κές δρα στη ρι ό τη τες. Ένα πλή θος επι πτώ σε ων σε θέ μα τα 
υγεί ας και ρο φυ λα κτούν: στο μα χι κές δι α τα ρα χές εξ' αι τί ας των 
ανι σόρ ρο πων γευ μά των, νευ ρι κές δι α τα ρα χές από την έλ λει ψη 
ψυ χο πνευ μα τι κής ξε κού ρα σης, αλ λά και άλ λες από το πλή θος 
κα τα να λω τι κών υπο προ ϊ ό ντων που συ νή θως αγο ρά ζουν τα παι δι ά 
που δεν έχουν μια επαρ κή μέ ρι μνα. Ανασφάλεια αι σθά νο νται πολ-
λά παι δι ά από την έλ λει ψη των γο νιών τους ενώ πολ λά νιώ θουν 
ότι οι γο νείς τους εγκα τέ λει ψαν. Η «φτη νή, ευ έ λι κτη και πει θαρ

χη μέ νη εκ παί δευ ση» που προ ω θεί ται από το υπουρ γεί ο παι δεί ας 
εί ναι υπεύ θυ νη για τις ψυ χο σω μα τι κές νευ ρώ σεις που απο κτούν 
τα παι δι ά και ιδι αί τε ρα από την πα ρα μο νή τους για όλες αυ τές τις 
ώρες στο σχο λεί ο. Ο συγ γρα φέ ας-ερευ νη τής στο χώ ρο της εκ παί-
δευ σης Γ. Μαυρογιώργος στη με λέ τη του «Σχολικός χώ ρος και 
αυ ταρ χι κή εκ παί δευ ση γρά φει: «μορ φο λο γι κά, συμ βο λι κά και λει
τουρ γι κά (σ.σ. ο χώ ρος του σχο λεί ου) εκ φρά ζει ένα πνεύ μα 
αυ ταρ χι σμού και κα τα πί ε σης και εξάρ τη σης του μα θη τή και στε
γά ζει κα θη με ρι νά το ''σωφρονιστικό'' σύ στη μα της μορ φω τι κής 
συ μπε ρι φο ράς». Είναι πλέ ον ηλί ου φα ει νό τε ρο ότι ο υπο ταγ μέ νος 
μα θη τής με τις πολ λές ερ γα σί ες7 και πολ λές ασχο λί ες εί ναι η 
κα τάλ λη λη μα γιά για έναν πει θή νι ο και υπο ταγ μέ νο υπή κο ο και 
ερ γα ζό με νο του αύ ρι ο. Ενός ερ γα ζό με νου απα σχο λή σι μου, και 
δι αρ κώς επα να κα ταρ τι σμέ νου.        

Οι πα ρα πο μπές με τα πλά για γράμ μα τα αφο ρούν κεί με να από 
τις ανε ξάρ τη τες, αυ τό νο μες, αγω νι στι κές, ρι ζο σπα στι κές πα ρεμ
βά σεις που δρα στη ρι ο ποι ού νται συν δι κα λι στι κά στην εκ παί δευ ση 
http://www.paremvasis.gr/n241001.htm Επίσης βο ή θη μα στο 
κεί με νο απε τέ λε σε και η ερ γα σί α των Γ. ΚαββαδίαΑ. Φατούρου 
στο πε ρι ο δι κό «Αντιτετράδια της εκ παί δευ σης».

Εκπαίδευση

1. «Προτού βά λου με έναν τό σο ισχυ ρό μη χα νι σμό κά τω από τη δι εύ θυν ση 
ενός τό σο κα λά αμ φι λε γό με νου φο ρέ α πρέ πει να συλ λο γι στού με κα λά τι 
κά νου με. Η κυ βέρ νη ση δε θα χά σει την ευ και ρί α να τον χρη σι μο ποι ή σει για 
να δυ να μώ σει τα πλο κά μια της και να δι αι ω νί σει τους θε σμούς της» Αγγλία, 
Ουίλλιαμ Γκόλντγουιν, 1793

2. «Δίδοντες τέ λει αν πί στιν εις ταύ την την προ κή ρυ ξιν, ήλ θο μεν εις την 
Αίγιναν με όλην μας την έν δειαν, οι πλει ό τε ροι ορ φα νοί από πα τέ ρας πε σό-
ντας εις τον έσχα τον αγώ να κα τά της τυρ ρα νί ας και κα τά της απαι δευ σί ας, 
και πολ λοί αφή νο ντες εις το οσπή τι ον πα τέ ρας, γέ ρο ντας πλη γω μέ νους εις 
την αυ τήν πε ρί στα σιν. Ήλθαμεν αλ λά τι εί δα μεν; Τάφον κε κο νι α μέ νον, 
Σχολείον δη λα δή έξω θεν λα μπρόν, έσω θεν δε άδει ον από δα σκά λους 
ικα νούς» Αίγινα 1 Φεβρουαρίου 1831 από το βι βλί ο του Αλέξη Δημαρά «Η 
με ταρ ρύθ μι ση που δεν έγι νε»

3. Από τη δε κα ε τί α του '50 εφαρ μό ζε ται στις αγ γλο σα ξω νι κές χώ ρες. «Οι 
ανά γκες της κα πι τα λι στι κής ορ γά νω σης ερ γα σί ας με τά τον Β΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο επι βάλ λουν την έντα ξη της γυ ναί κας στην πα ρα γω γή. Αυτό σε συν-
δυ α σμό με τις ασφυ χτι κές συν θή κες, τις απαι τή σεις των με γα λου πό λε ων, 
την υπερ-ερ γα σί α και άλ λους πα ρά γο ντες εξα να γκά ζουν τη συ ντρι πτι κή 
πλει ο ψη φί α των γο νέ ων να απου σι ά ζουν για πολ λές ώρες από το σπί τι.» 
Καββαδίας-Φατούρου, «Αντιτετράδια της εκ παί δευ σης»

4. «Τι ανά γκα σε την επι στη μο νι κή επι τρο πή (από κει που τά χα με λε τού σε 
τα στοι χεί α από τα πρώ τα 30 σχο λεί α και έπαιρ νε υπ' όψη της τις σο βα ρές 

αντι δρά σεις από επι στή μο νες γο νείς και εκ παι δευ τι κούς) να τα δε κα πλα σι-
ά σει με συ νο πτι κές δι α δι κα σί ες; Γιατί δεν λεν ότι η επι στη μο νι κή εγκυ ρό-
τη τα πή γε πε ρί πα το μπρο στά σε ένα ανα πορ ρό φη το κον δύ λι που θα μπο-
ρού σε να γί νει λεία μό νο αν παίρ νο νταν απο φά σεις για ολο ή με ρα μέ σα 
στις επό με νες 20 μέ ρες;» από κεί με νο των «πα ρεμ βά σε ων»

5. Δήμος Αμαρουσίου

6. Από την πρό σκλη ση του Συλ. Γ. & Κ. 1ου Δημοτικό Σχ. Περιστερίου: 
«Παρακαλούνται οι Γονείς, των οποί ων τα παι δι ά πα ρα μέ νουν στο σχο λεί ο 
στα πλαί σι α του ολο η μέ ρου ωρα ρί ου, να κα τα βάλ λουν για το μή να Οκτώβριο 
το πο σό των επτά (7) Ευρώ για το ένα παι δί και των δέ κα (10) για τα δυο 
και πλέ ον παι δι ά. Τα χρή μα τα μπο ρεί τε να τα κα τα βάλ λε τε από την Πέμπτη 
31-10-2002 έως και τη Δευτέρα 04-11-2002 και ώρα 8:30 π.μ.έως 10:30 
π.μ. σε μέ λος του Συλλόγου που θα πα ρευ ρί σκε ται ή στη δα σκά λα του 
ολο η μέ ρου...» Περιστέρι, 29-10-2002 Το Δ.Σχ. επίσης στο σχο λεί ο του 
Γαλατά Τροιζηνίας, αλ λά και σε άλ λα ολο ή με ρα σχο λεί α, γο νείς πλη ρώ νουν 
υπη ρε σί ες κέ τε ρινκ προ κει μέ νου τα παι δι ά να εξα σφα λί ζουν στοι χει ώ δη 
γεύ μα τα, ενώ τά ξεις και χώ ροι λει τουρ γι κοί των σχο λεί ων με τα τρέ πο νται 
σε τρα πε ζα ρί ες αν δε συμ βαί νει όπως και στην Αίγινα να συ στε γά ζο νται 
τα τμή μα τα σε αί θου σες του πρω ι νού ωρα ρί ου.

7. «Οι φτω χοί μα θαί νουν στο σχο λεί ο ότι πρέ πει να υπο τάσ σο νται στην ηγε-
σί α των πιο εκ παι δευ μέ νων της ανώ τε ρης τά ξης» Ιβάν Ίλλιτς, Μεξικό, 1971.



Ç 
κυ ρί αρ χη αντί λη ψη για την αι τι ο λό γη ση των κοι νω νι κών 
ανι σο τή των αντλεί τα επι χει ρή μα τά της και από μια απλο-
ϊ κή κα τα γρα φή της εμπει ρί ας η οποία με τα δί δε ται από 

γε νιά σε γε νιά. Οι πα ροι μί ες «όλα τα δά χτυ λα δεν εί ναι ίσα» και 
«το με γά λο ψά ρι τρώ ει το μι κρό» εί ναι μό νο δυο μι κρά απο-
φθέγ μα τα λα ϊ κής σο φί ας που όμως εκ φρά ζουν την απέ ρα ντη 
ευ ρύ τη τα αλ λά και την δι και ο λο γί α του αντα γω νι σμού για την 
υπε ρί σχυ ση του «ανω τέ ρου». Το «ισχυ ρό» απέ να ντι στο «ασθε-
νές» φύ λο, ο «υγι ής» απέ να ντι στον «ανά πη ρο», η «ισχυ ρή» τά ξη 
απέ να ντι στα «ασθε νέ στε ρα οι κο νο μι κά στρώ μα τα», ο «δι κός 
μας» απέ να ντι στον «ξέ νο», ο «λα ός με ιστο ρί α» απέ να ντι στον 
«βάρ βα ρο», ο «μορ φω μέ νος» απέ να ντι στον «άξε στο», ο αστός 
απέ να ντι στον αγροί κο, ο με γά λος απέ να ντι στο παι δί, ο «κα λός» 
μα θη τής απέ να ντι στον «κου μπού ρα», η ομά δα «κα νό νι» απέ να ντι 
στους «κου ρέ λες», δεν εί ναι άλ λο από δείγ μα τα μιας σει ράς 
κοι νω νι κών αντι θέ σε ων. Η «φυ σι κή» εντός ει σα γω γι κών κα τα-
γω γή αυ τών των ανι σο τή των εμπο τί ζει την αντί λη ψη μας αλ λά 
και την επι χει ρη μα το λο γί α μας για τα κοι νω νι κά πε πραγ μέ να 
οπου δή πο τε αυ τά συμ βαί νουν.

Ο πό λε μος εί ναι πα ντού και η ει ρή νευ ση δεν εί ναι πα ρά ένα 
διά λειμ μα  εμπέ δω σης των αρ χών του. Ο πό λε μος δεν εί ναι 
πα ρά η ένο πλη εκ δο χή του κα θη με ρι νού αντα γω νι σμού και της 
δυ να μι κής της ομα δο ποί η σης των πα ρα γό ντων που συ γκρού ο-
νται. Ο κυ ρί αρ χος πο λι τι σμός θέ τει πλή θος αντι θέ σε ων τέ τοιων 
που να εγεί ρουν την πλέ ον ψευ δή συ νεί δη ση του «εγώ» και του 
«εμείς». Σχεδόν κά θε άν θρω πος δι εκ δι κεί το «εγώ» θέ το ντας 
το άτο μο πέ ρα από τις κοι νω νι κές ευ θύ νες του ενώ ταυ τό χρο να 
δι εκ δι κώ ντας το «εμείς» απο σα θρώ νει κά θε έν νοι α ατο μι κό τη τας 
συμ μα χώ ντας πά ντα με σκο πό ένα πό λε μο. Έτσι μι λά με για ένα 
«πό λε μο όλων ενα ντί ον όλων» και για ένα πό λε μο στη βά ση 
πρό σκαι ρων συμ φω νι ών με τα ξύ συμ μα χι ών. 

Ο πό λε μος εί ναι πα ντού. Στην οι κο γέ νει α για το ποιου θα 
κυ ρι αρ χή σει η άπο ψη, στις φι λί ες για το ποιος θα κυ ρι αρ χή σει 
στις σχέ σεις, στις συ ζη τή σεις για το ποιος θα επι βλη θεί, στο 

δρό μο για το ποιος θα προ σπε ρά σει, στην αγο ρά για το ποιος 
θα αγο ρά σει το κα λύ τε ρο, στο σχο λεί ο για τον κα λύ τε ρο μα θη-
τή, στη γει το νιά για το ομορ φό τε ρο σπί τι, στην ερ γα σί α για τη 
«θέ ση στον ήλιο», στο παι χνί δι για το ποιος θα κερ δί σει, στο 
εμπό ρι ο για αυ τόν που που λά τα πε ρισ σό τε ρα, στην πο λι τι κή για 
αυ τόν που υπό σχε ται τα πε ρισ σό τε ρα, στην τέ χνη για αυ τόν που 
θα φι γου ρά ρει, κι ακό μα στις ποιο αν θρώ πι νες στιγ μές όπως ο 
έρω τας. Παντού υπάρ χει ένας αντα γω νι σμός που δι και ώ νει τον 
πό λε μο ως αξία κα θη με ρι νή. 

Από το πλή θος των επι χει ρη μά των που στη ρί ζουν αυ τόν τον 
«φυ σι κό» αντα γω νι σμό ξε χω ρί ζει η Δαρβίνεια Θεωρία για την 
«κα τα γω γή των ει δών». Κάθε εί δος σύμ φω να με τη θε ω ρί α αυ τή 
πο λε μά και μά χε ται με τα άλ λα προ κει μέ νου να επι βι ώ σει και να 
κυ ρι αρ χή σει. Ο αντα γω νι σμός φαί νε ται να εί ναι μια «φυ σι κή 
επι λο γή». Η έρευ να του Δαρβίνου π.χ. στα νη σιά Γκαλαπάγκος, 
σε ένα πλού σι ο οι κο σύ στη μα, κα τέ λη ξε στο συ μπέ ρα σμα μιας 
δι η νε κούς πά λης για την επι βί ω ση που αυ τή όμως προ ϋ πέ θε τε 
την ισχύ του ενός ένα ντι του άλ λου. Αφού κα τέ τα ξε σε εί δη τα 
ζώα, πε ρί γρα ψε την άνι ση «από τη φύ ση τους πά λη» για την 
επι βί ω ση όπως και την «πά λη» μέ σα στην ομά δα. «Οι μορ φές 
ζω ής» κα τά τον Δαρβίνο «σ' όλη την υφή λι ο κα τα νέ μο νται σε 
ομά δες υπο ταγ μέ νες σ' άλ λες ομά δες». Μέσα στη γλα φυ ρή και 
γε μά τη λε πτο μέ ρει ες με λέ τη του, ξε χω ρί ζου με τον Ορνιθόρυγχο 
«που σώ θη κε κα θώς φαί νε ται απ' τον μοι ραί ο αντα γω νι σμό επει-
δή κα τοι κού σε σ' ένα προ στα τευ μέ νο σταθ μό» όπως και τα «μυρ-
μή γκια που δι α τη ρούν σκλά βους» ή τις νύμ φες «των ιχνευ μό νων 
που τρέ φο νται από τα ζω ντα νά σώ μα τα της κά μπιας» με στό χο 
«την επι βί ω ση του ισχυ ρού και την εξα φά νι ση του αδυ νά του». 
Και στο επί με τρο της ερ γα σί ας του ανα φέ ρει σχε τι κά για τον 
«αγώ να για την ύπαρ ξη και συ νε πώς στη Φυσική Επιλογή που 
κα θο ρί ζει την από κλι ση των χα ρα κτη ρι στι κών και την εξά λει ψη 
των λι γό τε ρο βελ τι ω μέ νων μορ φών. Έτσι από τον πό λε μο μέ σα 
στη φύ ση, απ' την πεί να και το θά να το προ κύ πτει άμε σα το υψη-
λό τε ρο απο τέ λε σμα που εί μα στε ικα νοί να συλ λά βου με δη λα δή 
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η πα ρα γω γή ανω τέ ρων ζώ ων». Η ομα δο ποί η ση των πα ρα γό ντων 
εμπο λέ μων δεν ήταν απλώς η πα ρα τή ρη ση που έκα νε ο 
Δαρβίνος. Ήταν το θλι βε ρό επι στη μο νι κό από σταγ μα «σο φί ας» 
όλων αυ τών που δι και ώ νουν εν τέ λει τον πό λε μο και τον αντα-
γω νι σμό για την κυ ρι αρ χί α και εκ με τάλ λευ ση. 

Οι ανα γω γές που έχουν πραγ μα το ποι η θεί μέ σω της πα ρα τή-
ρη σης -επι στη μο νι κής ή εμπει ρι κής- από τα οι κο συ στή μα τα στην 
κοι νω νι κή συ γκρό τη ση και τα νά πα λιν έχουν δη μι ουρ γή σει μια σύγ-
χυ ση η οποία έχει απο κτή σει και μια κυ ρί αρ χη φι λο σο φι κή βά ση. 
Δεν εί ναι τυ χαί ο που τη μη τέ ρα στο με λίσ σι την απο κα λού με βα σί-
λισ σα ενώ με τη λέ ξη «κη φή νας» ονο μα τί ζου με τον άν θρω πο που 
ζει εις βά ρος άλ λων, βα σι λιά της ζού γκλας το λιο ντά ρι, με το 
στιγ μα τι σμό «ως» πα ρά σι το αρ νη τι κά για μια μορ φή ζω ής καθ' όλα 
απα ραί τη τη για το οι κο σύ στη μα, κα θώς και ότι άλ λο έχου με κλη-
ρο νο μή σει από τον παπ πού Αίσωπο για την «πο νη ρή αλε πού», το 
«κα λο πρό βα το», τον «κα κό λύ κο» ή από τη Βίβλο για το «κα κό 
φί δι» ή από τη γλώσ σα της αρι στε ράς για τους «με γα λο καρ χα ρί-
ες» που τρώ νε το λαό, συ κο φα ντί α οπωσ δή πο τε για ένα κή τος 
του θα λάσ σι ου οι κο συ στή μα τος. Έτσι ξα να φτά νου με στο «με γά λο 
ψά ρι που τρώ ει το μι κρό» για να ξα να θυ μί σου με τη γε νο κτο νί α 
των βαρ βά ρων και απο λί τι στων ιθα γε νών της Αμερικής, Αφρικής 
και Ασίας από την αποι κι ο κρα τί α σε πο λέ μους άνι σους και αφού 
ήδη οι επι στή μο νες, τους εί χαν κη ρύ ξει έμ βι α όντα προς με λέ τη 
ενώ οι σύγ χρο νοί τους, τους με τα χει ρί ζο νταν ως ζώα.

Το από φθεγ μα του Θου κυδίδη ότι η «ισχύς δη μι ουρ γεί 

δί και ο» όταν η Αθηναϊκή Συμμαχία πραγ μα το ποι εί γε νο κτο νί α στη 
Μήλο, εί ναι αρ κε τό για να μας πεί σει για μέ ρος της κλη ρο νο μιάς 
μας κι όταν ο δού λος (κι ας εί ναι ο δά σκα λος των παι δι ών) εί ναι 
το αν δρά πο δο ή το «κτή μα τι έμ ψυ χον» κα τά τον Αριστοτέλη. 
Πώς λοι πόν να μην εί ναι αρ κε τή η προ πα γάν δα για τους «κα θυ-
στε ρη μέ νους λα ούς του Ισλάμ» από ένα έθνος κυ ρί αρ χο σ' όλη 
την οι κου μέ νη; 

Υπάρχουν πολ λά επι χει ρή μα τα κα τά του πο λέ μου όταν στον 
πό λε μο εφαρ μό ζε ται απλά το «φυ σι κό δί και ο» ή απλού στε ρα το 
«δί και ο του ισχυ ρό τε ρου»; Υπάρχουν πολ λά επι χει ρή μα τα κα τά του 
πο λέ μου όταν οι αξί ες του εφαρ μό ζο νται κα θη με ρι νά στην κοι-
νω νί α αλ λά και από αυ τούς που ρη το ρι κά τον κα ταγ γέ λου με; 
Αναδεικνύονται οι πραγ μα τι κές αι τί ες του πο λέ μου όταν δεν μι λά-
με για τον ατέρ μο νο κα θη με ρι νό πό λε μο σε όλα τα κοι νω νι κά 
επί πε δα για την κυ ρι αρ χί α και την εκ με τάλ λευ ση; Γιατί δεν αρ κούν 
οι φω νές κα τά του πο λέ μου -τα πο τά μια λα ού όπως θλι βε ρά απο-
κα λούν τις δι α δη λώ σεις οι αυ λο κό λα κες δη μο σι ο γρά φοι- για να 
τον απο τρέ ψουν; Γιατί με τά τις «με γα λει ώ δεις δι α δη λώ σεις για 
τους βομ βαρ δι σμούς στη Σερβία» ο κό σμος ψή φι σε αυ τούς που 
συ ναί νε σαν στην δο λο φο νί α αμά χων; Γιατί ο κό σμος συ ναι νεί 
στο σχέ δι ο ει ρή νευ σης στη Μέση Ανατολή, για τί ο κό σμος συ ναι-
νεί στη λύ ση Ανάν όταν έχουν εφαρ μο στεί σχέ δι α ξε ρι ζω μού και 
γε νο κτο νί ας λα ών στην Παλαιστίνη αγρι ό τε ρα και ηπι ό τε ρα στην 
Κύπρο; Έχει τό σο ισχυ ρά επι χει ρή μα τα η πα γκό σμι α ελίτ ή εί ναι 
τα επι χει ρή μα τά μας τό σο ανί σχυ ρα για να απο τρέ πουν τον πό λε-
μο αλ λά και μια κοι νω νί α δι και ο σύ νης ισό τη τας και αλ λη λεγ γύ-
ης;

Υπάρχουν σο βα ροί λό γοι για να κά νεις αντι πο λε μι κή πο ρεί α 
στην πα ρα λί α της Αί γι νας για να σε ακού σουν τα ψά ρια, όταν 
φη μο λο γεί ται ότι στη βά ση του Ναυτικού στον Τούρλο της 
Βαγίας υπάρ χει πα ρα τη ρη τή ρι ο του ΝΑΤΟ; Υπάρχουν σο βα ροί 
λό γοι αντί θε σης στον πό λε μο όταν ένας πό λε μος για την επι βί-
ω ση έχει σα ρώ σει το νη σί εί τε για θέ σεις ερ γα σί ας, εί τε για 
το μο νο πώ λι ο των θα λάσ σι ων συ γκοι νω νι ών, εί τε για την  επι-
βί ω ση του επαγ γελ μα τί α, εί τε για την κυ ρι αρ χί α μιας πο λι τι κής 
όπως αυ τήν τη ζή σα με προ ε κλο γι κά; Τα ερω τή μα τα αφο ρούν 
όλους μας. Το θέ μα εί ναι πώς απα ντού με σ' αυ τά.

Διεθνή



Κα λω σο ρί ζου με τον Μιχιάρ Εκτά μι από την Ένωση Εργα ζομένων 
Παλαι στινίων Ελ λάδας ο οποί ος θα δώ σει φως σε ερω τή μα τα που 
έχου με για τη σχέ ση που υπάρ χει ανά με σα στους βομ βαρ δι σμούς 
στο Ιράκ, τη συ στη μα τι κή βία και κα το χή των πα λαι στι νι α κών εδα φών 
αλ λά και το ει ρη νευ τι κό σχέ δι ο Ανάν για την Κύπρο: Η επι βο λή της 
Νέας τά ξης στη ΝΑ Μεσόγειο και η ηγε μο νία της βί ας με την απώ-
λεια κά θε δι πλω μα τι κού τρό που εξεύ ρε σης λύ σης.

Η αμε ρι κα νι κή και ευ ρω πα ϊ κή ηγε τι κή ομά δα εκ προ σω πώ ντας 
συμ φέ ρο ντα οι κο νο μι κά και πο λι τι κά, κά νο ντας τα στρα βά μά τια στην 
κα τα πά τη ση δε κά δων απο φά σεις του ΟΗΕ για την από συρ ση των 
κα το χι κών στρα τευ μά των και επι στρο φή των προ σφύ γων τό σο για 
την Κύπρο όσο και για την Παλαιστίνη (υπεν θυ μί ζου με την ει σβο λή 
του 1974 όπως και για την Παλαιστίνη τον πρώ το ξε ρι ζω μό του 1948 
και τον δεύ τε ρο με τά τον πό λε μο των έξι ημε ρών) κα λεί τις ηγε τι κές 
ομά δες των αδυ νά των στην απο δο χή του τε τε λε σμέ νου και στη νο μι-
μο ποί η ση της κτη νώ δους στρα τι ω τι κής βί ας που εξα πο λύ θη κε με 
έγκρι ση τους στο πα ρελ θόν τό σο από την τουρ κι κή ηγε σί α όσο και 
από την ισ ρα η λι νή. Η αμε ρι κα νι κή και ευ ρω πα ϊ κή ηγε τι κή ομά δα στην 
πραγ μα τι κό τη τα προ στα τεύ ο ντας τα συμ φέ ρο ντα των δυο αυ τών 
μι κρών το πι κών υπερ δυ νά με ων μπο ρεί να προ ω θεί στό χους που 
έχουν να κά νουν α)με την κα τα στο λή ενο χλη τι κών κι νη μά των ενά ντι α 
στην οι κο νο μι κή πο λι τι κή τά ξη πραγ μά των β)με τη δη μι ουρ γί α εθνο-
κα θαρ μέ νων κρα τι δί ων που θα επι τρέ πουν στην οι κο νο μί α της αγο-
ράς να λει τουρ γεί ανε νό χλη τα ώστε να συσ σω ρεύ ε ται πλού τος και 
πο λι τι κή δύ να μη στην άρ χου σα τά ξη. Ο στό χος εί ναι πα ρό μοι ος και 
στο Ιράκ. Δηλαδή πλού τος και πο λι τι κή δύ να μη. Οι δι α φο ρές που 
προ έ κυ ψαν στη συ νέ χει α με τά τον πρώ το πό λε μο του Κόλπου, δεν 
εί ναι πα ρά αυ τές για τη μοι ρα σιά της πε τρε λαι ό πι τας εφό σον δι α κυ-
βεύ ο νται συμ φέ ρο ντα που ήδη έχουν τό σο η Γαλλική και η Ρωσική, 
όσο και η Γερμανική ηγε τι κή ομά δα. Η απει λή ακύ ρω σης των ήδη 
συμ βο λαί ων με ρω σι κές και ευ ρω πα ϊ κές εται ρί ες μέ σω της επι κεί-
με νης κα τάρ γη σης των εθνι κο ποι ή σε ων των πε τρε λαι ο πη γών, με τά 
την επι κρά τη ση των αμε ρι κα νο βρε τα νι κών δυ νά με ων έχει δη μι ουρ-
γή σει αυ τούς τους κλυ δω νι σμούς τό σο στο ΝΑΤΟ όσο και στην ΕΕ. 
Δεν εί ναι τυ χαί ο ότι δεν δι α φω νούν που θε νά πα ρά μό νο στον τρό πο 
επέμ βα σης στο Ιράκ. Ο καυ γάς όμως γί νε ται για το πλιά τσι κο στο 

πτώ μα του Ιράκ κι αυ τό φά νη κε στην τε λευ ταί α συν δι ά σκε ψη της ΕΕ, 
που απο φα σί στη κε σύσ σω μη η ΕΕ, να βο η θή σει στο έρ γο ανοι κο-
δό μη σης του Ιράκ, αφού ο πό λε μος εί ναι ανα πό φευ κτος. Και μέ σα 
σ' αυ τό και το ελ λη νι κό κρά τος του οποί ου η συ μπε ρι φο ρά θυ μί ζει 
την πα λιά πα ροι μί α «και στο λη στή ψω μί και στο από σπα σμα χα μπέ-
ρι» δί νο ντας μεν το πρά σι νο φως για ει ρη νι στι κές δι α δη λώ σεις στα 
πλαί σι α της ευ πρέ πει ας, πα ρέ χο ντας δε, όλες τις δι ευ κο λύν σεις για 
την ει σβο λή στο Ιράκ επο φθαλ μι ά ως κό ρα κας να φά ει κά τι από το 
πτώ μα. Και βέ βαι α να συ γκρα τή σουν με τα δό ντια, τους απελ πι σμέ-
νους Ιρακινούς και Κούρδους σε αντί σκη να, ώστε να μην πε ρά σουν 
τα πα ρά λι α της Ευρώπης για τί έτσι κι αλ λιώς τους πε ρι μέ νει ο πά τος 
του Αιγαίου ή τα ναρ κο πέ δια του Έβρου.

Ας μη μας μι λούν Αμερικάνοι και Ευρωπαίοι, λοι πόν για τα χη μι κά 
αέ ρι α εί ναι οι πρώ τοι που τα πα ρή γαν, εί ναι οι πρώ τοι που τα χρη σι-
μο ποί η σαν. Στα 1921 ο Τσώρτσιλ, τό τε υπουρ γός αποι κι ών όταν το 
Ιράκ ήταν αποι κί α έγρα φε «υπο στη ρί ζω θερ μά τη χρή ση δη λη τη ρι ω-
δών αε ρί ων σε απο λί τι στες φυ λές» και πα ρα κά τω: «τα αέ ρι α που 
χρη σι μο ποι ή θη καν κα τά των Ιρακινών ανταρ τών εί χαν εξαι ρε τι κά 
ηθι κά απο τε λέ σμα τα». Ας μην μας μι λούν δι ά φο ροι ει ρη νι στές για τις 
ίσες απο στά σεις με τα ξύ Σαντάμ και Μπούς για τί έχου με να κά νου με 
με τά την επι βο λή του Ναζισμού με ένα ανά λο γο φαι νό με νο για τη 
βί αι η επι βο λή μια τά ξης που θα χτυ πά ότι δεν συμ μορ φώ νε ται μ' 
αυ τήν. Ούτε να μας μι λούν συ νέ χει α για τα αδι κο χα μέ να παι δά κια 
χω ρίς να ανα φέ ρο νται στις αι τί ες του πο λέ μου που εί ναι η συ γκέ-
ντρω ση οι κο νο μι κής και πο λι τι κής εξου σί ας στα χέ ρια της ηγε σί ας 
των ΗΠΑ ΕΕ και κά θε που προ κύ πτουν εμπό δι α στην επέ κτα σή της 
ανα κα λύ πτο νται εχθροί (μελ λο ντι κά το Ιράν και η Β. Κορέα). 

Πιστεύοντας σε μια κοι νω νί α ισό τη τας, αλ λη λεγ γύ ης και κοι νω-
νι κής δι και ο σύ νης, πρέ πει να ανα ζη τή σου με τα αί τι α αυ τού αλ λά και 
όλων των πο λέ μων στον τρό πο με τον οποίο παίρ νου με τις απο φά-
σεις για την κοι νω νί α.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ,  
ΤΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

– Η νέα τά ξη πραγ μά των επι κα λού με νη από τον πα τέ ρα Μπους 
στα 1990 πριν την πρώ τη επέμ βα ση στο Ιράκ, εί ναι στην πραγ μα τι-
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κό τη τα η κα τάρ γη ση της 
μέ χρι τό τε δι ε θνούς 
νο μι μό τη τας προς την 
εξεύ ρε ση μιας άλ λης 
με απο κλει στι κή ηγε μο-
νι κή δύ να μη τις ΗΠΑ οι 
οποί ες θα έχουν και το 
μο νο πώ λι ο της βί ας. Η 
φρά ση βέ βαι α έλ κει 
την πα τρό τη τά της από 
τον Γκέ μπελς, υπουρ γό 
προ πα γάν δας του Γ΄ 
Ράιχ που κα τα πά τη σε το 
τό τε δι ε θνές δί και ο της 
Κοινωνίας των Εθνών.

– Η ου ρα γός ΕΕ, 
εί ναι η δύ να μη που 
ευ λο γεί επί της ου σί ας 
τον πό λε μο (πα ρέ χο-
ντας ό λες τις δυ να τές 

δι ευ κο λύν σεις αν όχι άρ ση εμπο  δί ων) απο στα σι ο ποι η μέ νη όμως από 
αυ τόν για λό γους κα θα ρά οι κο νο μι κούς γε ω πο λι τι κούς που έχουν 
να κά νουν με την τύ χη των πε τρε λαί ων και την επι κυ ρι αρ χί α τους 
στην πε ρι ο χή. Επίσης εί ναι η δύ να μη που επι δι ώ κει να συμ με τέ χει 
στην ανοι κο δό μη ση του Ιράκ την επό με νη φά ση από τον Πόλεμο.

– Οι δι α φαι νό με νες λύ σεις σε Παλαιστίνη και Κύπρο μέ σα στην 
πα ρα πά νω λο γι κή εξυ πη ρε τούν με κρά τη-μα ριο νέ τες την στα θε ρο-
ποί η ση της νέ ας τά ξης αλ λά και την ορι ο θέ τη ση της δρά σης των 
υφι στα μέ νων κρα τών-χω ρο φυ λά κων δηλ. της Τουρκίας και του 
Ισραήλ.

– Βασικό για την νέα τά ξη πραγ μά των εί ναι το στα μά τη μα της 
Παλαιστινιακής εξέ γερ σης και η προ στα σί α του Ισραήλ, η απο δο χή 
από τους Άραβες του «προ σω ρι νού κρά τους» που με λε τά ται και της 
απο δο χής του τε τε λε σμέ νου ξε ρι ζω μού (5.000.000 πρό σφυ γες). Το 
ίδιο και στην Κύπρο με την απο δο χή του τε τε λε σμέ νου των 200.000 
προ σφύ γων από τη Βόρεια Κύπρο, και η δι ά σπα ση των δυο κοι νο-
τή των.

– Οι ισλα μι κές δυ νά μεις ανα πτύ χθη καν και κά λυ ψαν το κε νό της 
υπο χώ ρη σης των αρι στε ρών κι νη μά των στη Μέση Ανατολή με τά την 
πτώ ση του Σοσιαλιστικού κα θε στώ τος.

– Οι λα οί της Παλαιστίνης, της Κύπρου και του Ιράκ θα πλη ρώ-

σουν την κρί ση του συ στή μα τος κυ ρι αρ χί ας.

– Ο πό λε μος στο Ιράκ και η πι θα νή νι κη φό ρα κα τά λη ξη προς 
όφε λος των ΗΠΑ θα συμ βάλ λει στην πο λι τι κή στα θε ρό τη τα για την 
επό με νη επέ κτα ση της προς το Ιράν και τη Βόρεια Κορέα. Το σχέ δι ο 
εί ναι να ξα να μοι ρά σουν την πε ρι ο χή στη Μέση Ανατολή όπως και η 
δη μι ουρ γί α Κουρδικού κρά τους ως πυ ρή νας απο στα θε ρο ποί η σης της 
πε ρι ο χής. Επίσης επι ζη τούν ένα κλει στό κρά τος του Ισραήλ χω ρίς 
τους Παλαιστίνιους. Είναι η εφαρ μο γή της νέ ας τά ξης πραγ μά των 
στη Μέση ανα το λή δηλ. η απο δο χή του τε τε λε σμέ νου. Η στα θε ρο ποί-
η σή της θα της δώ σει και το πρά σι νο φως για την Β. Κορέα και την 
Κίνα.

– Ένας αντί πα λος πό λος προ ε τοι μά ζει την πα ρου σί α του, αυ τός 
του Γαλλο-Γερμανικού άξο να και ο οποί ος θα συμ βάλ λει στο ολο έ να 
και με γα λύ τε ρο μα το κύ λι σμα σ' όλον τον κό σμο. To εν δε χό με νο της 
δη μι ουρ γί ας στρα τού θα επη ρε ά σει σα φώς και τις συ γκρού σεις που 
θα 'ρθουν.

– Η ει σβο λή στο Κουβέιτ το 1990 ήταν η αφορ μή για να δο θεί 
το πρά σι νο φως στη Δύση και ιδι αί τε ρα στις ΗΠΑ να κα θι ε ρώ σουν 
ένα κό σμο της μο νο κυ ρι αρ χί ας, με τά την πτώ ση των κα θε στώ των 
της Ανατολικής Ευρώπης. Η κα τα σκευ ή του εχθρού συ νε χί ζε ται από 
τό τε μέ χρι και σή με ρα (Αφγανιστάν, Ιράκ)

– Υπάρχει ένα ρεύ μα επα να πο λι τι κο ποί η σης του κό σμου μ' αφορ-
μή τον πό λε μο, το οποίο πα γκο σμι ο ποι εί ται. Οι δι α δη λώ σεις εί ναι το 
μέ τρο ανά πτυ ξης της συ νεί δη σης. Μέσα από τα σπλά χνα του συ στή-
μα τος δη μι ουρ γού νται αντι δρά σεις και δι α φαί νο νται ρήγ μα τα. Η αλ λη-
λεγ γύ η εί ναι το όπλο που έχουν οι λα οί.

– Η Αμερική μοιά ζει με την αρ χαί α Ρώμη. Εισάγει πε ρισ σό τε ρα 
απ' ότι εξά γει, δεύ τε ρον έχει κα τα κλυ στεί από με τα νά στες και τρί το 
σφύ ζουν οι ιδε ο λο γί ες που απαρ νού νται το σύ στη μα. Παρομοίως δεν 
υπάρ χει όπως και με την πε ρί πτω ση της Ρώμης «αντί πα λον δέ ος».

– Η Τουρκία πι έ ζει αυ τόν τον και ρό προ κει μέ νου να μη δη μι ουρ-
γη θεί κουρ δι κό κρά τος. Βλέπει το μέλ λον με την Ευρώπη κι όχι με 
την Αμερική η οποία την θυ σι ά ζει προ κει μέ νου να υπάρ χει απο στα-
θε ρο ποι η τι κός πυ ρή νας για το Ιράν και τη Συρία.

– Υπάρχει με γά λη πλύ ση εγκε φά λου από τα ΜΜΕ. Όμως τα κα θη-
με ρι νά προ βλή μα τα που θα προ κύ ψουν από τις οι κο νο μι κές κοι νω-
νι κές αλ λα γές στο άμε σο μέλ λον θα κρί νουν και την κα τά στα ση σε 
όλα τα ζη τή μα τα.

– Δεν υπάρ χει κα μιά από λυ τη βε βαι ό τη τα που ερ μη νεύ ει τα τε κται-
νό με να.                

Διεθνή



– Στην Αίγινα εί σαι γνω στός τό σο για τις πα ρα στά σεις μα ριο-
νέ τας σε σχο λεί α, σε ανοι χτούς χώ ρους, για την ορ γά νω ση σε μι-
να ρί ων για την τέ χνη της μα ριο νέ τας αλ λά και για την ορ γά νω ση 
ομά δας κου κλο θέ α τρου, η οποία πρό σφα τα (Δεκέμβρης 2002) 
ανέ βα σε την πα ρά στα ση «Γραφιάσκο» με θέ μα τον άν θρω πο αλ λά 
και την αντι με τώ πι σή του από τον απρό σω πο μη χα νι σμό του κρά-
τους. Χρησιμοποιώντας το σλό γκαν «ση μα δεύ ου με την κα θη με ρι-
νό τη τα του πο λί τη» και με τα τρέ πο ντας το σε κυ ρι ο λε ξί α κυ νη γού-
θη ρά μα τος, δό θη κε το στίγ μα ενός κου κλο θέ α τρου που δεν «δι α-
σκε δά ζει» απλά τον θε α τή, αλ λά του θέ τει ζη τή μα τα για την κα θη-
με ρι νό τη τά του, βγά ζο ντας γέ λιο βέ βαι α -για να μην το ξε χά σου-
με κι αυ τό. Το ερώ τη μα εί ναι: ποιος εί ναι ο στό χος σου στην 
πα ρου σί α ση μιας πα ρά στα σης που δεν βα σί ζε ται σε μια επι φα νει-
α κή προ σέγ γι ση των πραγ μά των;

– Ποιος εί ναι ο στό χος: κατ' αρ χήν το βα σι κό τε ρο απ' όλα εί ναι 
η αρ τι ό τη τα της πα ρά στα σης. Δηλαδή όσο πιο πο λύ δου λέ ψω για 
μια πα ρά στα ση όσο πιο πο λύ ασχο λη θώ με μια πα ρά στα ση, τό σο 
κα λύ τε ρο απο τέ λε σμα θα βγει. Για μέ να αυ τός εί ναι ο βα σι κό τε
ρος στό χος. Πέρα από οποια δή πο τε εντός ει σα γω γι κών μη νύ μα τα 
που μπο ρεί να έχει το κά θε έρ γο του κά θε συγ γρα φέ α, ο βα σι
κό τε ρος στό χος εί ναι η αρ τι ό τη τα της πα ρά στα σης. Τι θέ λω να πω 
μ' αυ τό: Μπορείς να πά ρεις ένα έρ γο του Σαίξπηρ, ένα έρ γο του 
Μπρεχτ χρη σι μο ποι ώ με γά λα ονό μα τα της θε α τρι κής γρα φής και 
να μην κα τα λά βει κα νείς τί πο τε. Να μη βγει ού τε το νό η μα ού τε 
οι χα ρα κτή ρες, ού τε η επο χή...Και να πά ρεις έναν άση μο συγ γρα
φέ α αλ λά να το δου λέ ψεις με τέ τοιο τρό πο που να ανα δει χθούν 
πράγ μα τα που ού τε καν ο ίδιος ο συγ γρα φέ ας δεν τα έχει. Γι αυ τό 
στό χος εί ναι η αρ τι ό τη τα της πα ρά στα σης. Όσο πιο κα λο δου λε μέ
νη εί ναι μια πα ρά στα ση, τό σο πιο κο ντά εί ναι στο στό χο των 
αν θρώ πων που την απο τε λούν, ξε κι νώ ντας από τον συγ γρα φέ α 
μέ χρι τον ΚυρΓιώργο ή την ΚυραΜαρία που σκου πί ζει το θέ α τρο. 
Όλο το σύ νο λο βελ τι ώ νε ται.

– Αν η τέ χνη εί ναι η υπέρ βα ση της κα θη με ρι νό τη τας, όταν αυ τή 

εί ναι δι αν θι σμέ νη με μια 
μο νό το νη και άχρω μη 
δρα στη ρι ό τη τα, στην 
ερ γα σί α, στο σχο λεί ο, 
στη γει το νιά, στο σπί τι, 
τό τε τι ση μα σί α θα εί χε 
για τη ζωή μας σε πε ρί-
πτω ση που η τέ χνη γί νει 
κα θη με ρι νό τη τα;

– Κατ' αρ χήν δεν 
ξέ ρω αν η τέ χνη μπο ρεί 
να κα θο ρι στεί στη λέ ξη 
υπέρ βα ση. Πιστεύω ότι 
η ίδια η κα θη με ρι νό τη τα 
πρέ πει να γί νει τέ χνη. 
Για μέ να κα θη με ρι νό τη
τα δεν εί ναι αυ τό που 
έχου με συ νη θί σει να 
βλέ που με. Η τέ χνη εί ναι 
μέ ρος της κα θη με ρι νό τη τας, μέ ρος της πραγ μα τι κό τη τας, κομ μά τι 
της. Όπως εί ναι η επι στή μη, όπως εί ναι χι λιά δες άλ λα πράγ μα τα. 
Δε βρί σκω ότι χρει α ζό μα στε την υπέρ βα ση της τέ χνης. 
Χρειαζόμαστε την κα θη με ρι νό τη τα. Η κα θη με ρι νό τη τα εί ναι που 
έχει τη μα γεί α και την ομορ φιά, απλώς εί ναι κα λυμ μέ νη με την 
''άλλη''  κα θη με ρι νό τη τα που εν νο είς μάλ λον. Και για αυ τό πι στεύ ω 
ότι οι άν θρω ποι που κά νουν μια τέ τοια δου λειά, για τί υπάρ χουν 
και αυ τοί που κά νουν μια οποια δή πο τε δου λειά αλ λά σκέ φτο νται 
μ' αυ τόν τον τρό πο, απλώς δεν εκ φρά ζο νται μ' αυ τόν τον τρό πο. 
Ένας άν θρω πος που δου λεύ ει σ' ένα σού περμάρ κετ ή σ' ένα 
γρα φεί ο ή ένας δη μό σι ος υπάλ λη λος δε ση μαί νει ότι δεν μπο ρεί 
να σκέ φτε ται μ' αυ τόν τον τρό πο. Μπορεί να βλέ πει τη ζωή με τα 
δι κά του μά τια απλώς δεν εκ φρά ζε ται μ' αυ τόν τον τρό πο. Γιατί η 
τύ χη του τον έφε ρε να κά νει μια άλ λη δου λειά. Δεν έχει αυ τήν 
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την ικα νό τη τα αλ λά αυ τό Δε ση μαί νει ότι δεν μπο ρεί να σκέ φτε ται 
ή να βλέ πει έτσι. Πολύ συ χνά βλέ που με αν θρώ πους που εί ναι 
βι βλι ο θη κά ρι οι, δου λεύ ουν σε σού περμάρ κετ ή κά νουν άλ λες 
δου λειές, βλέ πεις ότι με κά ποιον τρό πο εκ δη λώ νουν τη δι α φο ρε
τι κή τους μα τιά απέ να ντι σ' αυ τό που λέ με κα θη με ρι νό τη τα. Και σ' 
αυ τήν την ερώ τη σή σου, νο μί ζω ότι εί ναι πο λύ ση μα ντι κό να έχει 
ο κα θέ νας την προ σω πι κή του μα τιά κι ας την εκ δη λώ νει όπως 
θέ λει.

– Το παι δί ως έν νοι α και ως ύπαρ ξη παί ζει ση μα ντι κό ρό λο 
στις καλ λι τε χνι κές προ σπά θειές σου. Μιλάς στα παι δι ά ως παι δί, 
παί ζεις στα παι δι ά, απευ θύ νε σαι σε παι δι ά γνω ρί ζο ντας προ φα-
νώς πως πέ ρα από το επι φα νει α κό επι κά λυμ μα που προ σπα θεί ο 
κυ ρί αρ χος λό γος να τους προσ δώ σει απο τε λούν το ανα τρε πτι κό 
στοι χεί ο της κοι νω νι κής ζω ής. Τι εί ναι αυ τό που σε κά νει να «δι α-
πραγ μα τεύ ε σαι» κυ ρί ως με τα παι δι ά την τέ χνη σου;

– Δεν το έχω σαν στό χο αυ τό. Όταν κά νω πρό βα ας πού με, 
κα λή ώρα όπως πριν έρ θεις... ο στό χος μου δεν εί ναι να απευ
θυν θώ σε παι δι ά. Παίρνω πολ λά από αυ τά όμως. Κάνω και μια 
συ γκε κρι μέ νη πα ρά στα ση μέ σα στη χρο νιά η οποία απευ θύ νε ται 
σε πο λύ μι κρά παι δι ά, πα ρα στά σεις για το νη πι α γω γεί ο. Εκεί θα 
ανα γκα στώ κά πως να πε ρι ο ρί σω το λε ξι λό γι ο που ακό μα δεν εί ναι 
έτοι μο για το παι δι κό αυ τί, αλ λά κα τά τ' άλ λα (το παι δί) θα το αντι
με τω πί σω με την ίδια ει λι κρί νει α, με την ίδια κα θα ρό τη τα και με 
την ίδια θε α τρι κή δρά ση για να κε ντρί σω το εν δι α φέ ρον του. Δεν 
θα πάω να κά νω μια «πα ρα στα σού λα για τα παι δά κια που δεν 
κα τα λα βαί νου νε». Για μέ να δεν ισχύ ει αυ τό. Τα παι δι ά κα τα λα βαί
νουν μέ χρι εκεί που μπο ρούν να κα τα λά βουν λό γω της ηλι κί ας 
τους αλ λά σε κα μιά πε ρί πτω ση δεν θα πάω να κά νω μια «πα ρα
στα σού λα για τα παι δά κια». Αυτό το βρί σκω εξω φρε νι κό και άθλιο. 
«Διαπραγματεύομαι» με τα παι δι ά, συ ζη τά ω με τα παι δι ά, έχω επα
φή με τα παι δι ά. Από κει και πέ ρα ένα μέ ρος της δου λειάς μου 
αντλεί ται από κει αλ λά ένα άλ λο μέ ρος αντλεί ται από άλ λα ερε θί
σμα τα κι από άλ λες σκέ ψεις.

– Έχεις πε ρά σει από πολ λά σχο λεί α φα ντά ζο μαι...

– Εκατοντάδες. Τα τε λευ ταί α εφτά χρό νια κά νω πε ρί που εκα
τό πα ρα στά σεις το χρό νο.

– «Μυρίζεσαι» λοι πόν την κα τά στα ση για το πώς «τα περ νά ει» 
ση με ρι νό παι δί. Οι επι στή μο νες, οι ερευ νη τές, οι κοι νω νι ο λό γοι, 
οι εκ παι δευ τι κοί, οι γο νείς ακό μα, μι λούν για ένα παι δί που δεν 

παί ζει, δεν χαί ρε ται, δεν συ νερ γά ζε ται. Ισχύει κά τι τέ τοιο ή απο-
τε λεί μια ου δέ τε ρη δι α πί στω ση αν θρώ πων που απλώς πα ρα τη ρούν, 
κα τα γρά φουν και εξά γουν συ μπε ρά σμα τα χω ρίς ενερ γά να επι-
κοι νω νούν με το παι δί - μη βλέ πο ντας δη λα δή το παι δί ως έναν 
πρω τα γω νι στή της ζω ής; Τι έχεις δει εσύ εν τέ λει από τη δου λειά 
σου με τα παι δι ά;

– Κοίταξε. Εγώ θα προ τι μού σα αν υπάρ χει κά ποιο «πρό βλη μα» 
με τα παι δι ά να κοι τά ξου με πρώ τα τους γο νείς...

– ...ή τους δα σκά λους...

– ή τους δα σκά λους (γέ λια). Εγώ θυ μά μαι ακό μα πράγ μα τα από 
το δη μο τι κό που μου στοι χί σα νε και στο γυ μνά σι ο βέ βαι α. Θυμάμαι 
συ μπε ρι φο ρά, ξύ λο, χα στού κι από τη δα σκά λα μου και από το 
Λυκειάρχη που μου έχου νε γρα φτεί. Ένα παι δί αν θα με γα λώ σει 
σε μια γε νι κά υγιή οι κο γέ νει α δεν θα έχει προ βλή μα τα. Αυτά δη μι
ουρ γού νται κα θό σον δι α μορ φώ νε ται από το πε ρι βάλ λον του. Από 
κει αντλού με κι από κει δι α μορ φω νό μα στε. 

– Έχουμε να κά νου με με ένα παι δί που εί ναι «φορ τω μέ νο» με 
πολ λές ευ θύ νες με απο τέ λε σμα να μην παί ζει και να χά νει ση μα-
ντι κό μέ ρος της ελευ θε ρί ας του. Αυτό φαί νε ται κα τά την επα φή 
σου με τα παι δι ά;

– Επειδή συ νή θως δου λεύ ω με παι δι ά του νη πι α γω γεί ου, τα 
προ λα βαί νω στην κα λύ τε ρή τους στιγ μή (γέ λια). Φαντάζομαι κι από 
ότι ακούω ότι το φόρ τω μα αρ χί ζει από το Δημοτικό. Δουλεύω 
βέ βαι α και με παι δι ά του Δημοτικού. Εκεί το παι δί χα λα ρώ νει, συμ
με τέ χει, εκ δη λώ νε ται. Οπότε εγώ πιά νω και του βγά ζω προς τα 
έξω την κα λή του πλευ ρά. Και ο στό χος εί ναι να χα λα ρώ σει, να 
συ ζη τή σου με, να κου βε ντιά σου με κά τι που του αρέ σει ή δεν του 
αρέ σει, που το τρο μά ζει, που το φο βί ζει.

– Κουβεντιάζεις με τά το τέ λος της πα ρά στα σης με τα παι δι ά;

– Συνήθως με τά την πα ρά στα ση... πά ντα το κά νω. Βάζω τα ίδια 
τα παι δι ά εί τε να χρη σι μο ποι ούν τις κού κλες και να φτιά χνου νε τα 
ίδια μια μι κρή δι κή τους ιστο ρί α, ή κά ποια θέ λουν να επα να λά βουν 
αυ τό που εί δα νε. Οπότε από κει μέ σα εγώ αντλώ και έναν άλο 
τρό πο θε α τρι κό τη τας σ' ότι αφο ρά τη δου λειά τη δι κή μου. Ένα 
άλ λο επί πε δο, έναν άλ λο τρό πο αντι με τώ πι σης. Αυτό δεν το κά νω 
με πο νη ριά, εί ναι κά τι που μου αρέ σει, να βλέ πω πώς κά νει ένας 
πι τσι ρι κάς το Λύκο... πώς εκ δη λώ νε ται αυ τός, πώς εκ δη λώ νο μαι 
εγώ. Τσεκάρω με τά, να δω τις δι α φο ρές...μαθαίνω από τα παι δι ά, 
ει δι κά όταν θέ λω να φτιά ξω τη μι κρή πα ρά στα ση για τα νη πι α γω
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γεί α. Βγάζω λοι πόν την κα λή του πλευ ρά, το χα λά ρω μά τους. Έχω 
και δι ά λο γο με τα παι δι ά.

– ...και κα τά τη δι άρ κει α της πα ρά στα σης;

– Συνέχεια, Δε στα μα τά με. Πολλές φο ρές πα ρα κο λου θού νε 
χω ρίς να μι λά νε κα θό λου. Συγκεντρώνονται, βλέ πεις την απο ρία 
«για τί γί νε ται αυ τό». Τώρα στην και νού ρι α πα ρά στα ση («Ο Λύκος 
και το Αύριο») ενώ ο Λύκος εί ναι μα ζί τους και παί ζει και προ σπα
θεί να έρ θει σε επα φή με τη μι κρή Μαγδαληνή, ξαφ νι κά μπαί νει 
μέ σα το σπί τι της και την τρώ ει. Κι αυ τό εί ναι κά τι ανα πά ντε χο. 
Δεν τον δεί χνω κα κό, παί ζει με τη μι κρή Μαγδαληνή, προ σπα θεί 
για τού το, προ σπα θεί για τ' άλ λο, να γί νει κα λύ τε ρος και μό λις 
φτά σεις στο καί ρι ο ση μεί ο την τρώ ει. Και βλέ πω τα μα τά κια τους 
και ανα ρω τι ού νται «Γιατί». Και για μέ να αυ τό εί ναι το ζη τού με νο.

– Ποιος εί ναι ο τρό πος με τον οποίο δου λεύ εις σε μια ομά δα 
ας πού με κου κλο θέ α τρου, όπως π.χ. αυ τή που ανέ βα σε το 
«Γραφιάσκο»;

– Σε σχέ ση με τους συ νερ γά τες; Απ' ότι κα τά λα βα από τις 
αντι δρά σεις των συ νερ γα τών μου, ο τρό πος που δου λεύ ω εί ναι 
μάλ λον απα ρά δε κτος. Και τους κα τα λα βαί νω για τί έχουν δί κιο. 
Διότι εγώ λει τουρ γώ δι α φο ρε τι κά σε σχέ ση με τη δου λειά. Ένας 
άν θρω πος που θα πλαι σι ώ σει μια πα ρά στα ση έτσι για τί τον εν δι
α φέ ρει να γνω ρί σει αυ τό το εί δος έχει μια πιο χα λα ρή δι ά θε ση, 
έχει μια πιο άνε τη σχέ ση με το αντι κεί με νο. Για μέ να εί ναι άγ χος, 
πί ε ση, ψά ξι μο εί ναι η δου λειά μου. Έχω μια σχέ ση με το θέ α τρο 
25 χρό νια. Αυτό το πράγ μα με φέρ νει σε μια άλ λη δι α δι κα σί α απ' 
ότι φέρ νει έναν άν θρω πο που έχει μια πιο χα λα ρή σχέ ση. Και εκεί 
άλ λες φο ρές μπο ρεί «να τη βρεις» με τον άλ λον, άλ λες φο ρές 
μπο ρεί όχι και να υπάρ χουν συ γκρού σεις. Αλλά αυ τό εί ναι φυ σι κό. 
Το πιο ση μα ντι κό και για να πε τύ χει μια συ νερ γα σί α εί ναι να έχεις 
το ίδιο κί νη τρο. Για να εί ναι δη μι ουρ γι κό πρέ πει να έχουν όλοι την 
ίδια δι ά θε ση στο να ψά ξουν να βρουν τρό πους έκ φρα σης, σχέ
σε ων, μορ φών...

– Οπότε δεν έχει να κά νει με το μέ γε θος της εμπει ρί ας. Το 
λέω αυ τό ώστε να μην λει τουρ γεί η εμπει ρί α απο τρε πτι κά για τη 
δη μι ουρ γί α ενός πυ ρή να θε ά τρου κού κλας...

– Ένας άν θρω πος που δεν έχει την εμπει ρί α που έχω εγώ στο 
θέ α τρο αλ λά έχει τη δι ά θε ση «θα πα ντρευ τού με». Γιατί εγώ θα 
του μι λή σω από την εμπει ρί α μου κι αυ τός μέ σα από την αθω ό τη
τά του. Το ου σι ώ δες εί ναι ότι έχου με κι οι δυο την ίδια δι ά θε ση.

– Μόνο αυ τό ίσως δη μι ουρ γή σει και μια μα γιά εδώ στην 
Αίγινα, ας πού με...

– Αν ο άλ λος δεν έχει την εμπει ρί α και δεν έχει τη δι ά θε ση 
και λει τουρ γεί ανα σταλ τι κά δεν μπο ρεί να πε τύ χει η μα γιά και να 
κολ λή σου νε αυ τά τα στοι χεί α. Όταν δεν ξέ ρω πρέ πει να έχω τη 
λα χτά ρα να μά θω

– Προφανώς χρει ά ζε ται μια συ νέ πει α στο χρό νο, στις πρό-
βες...

– Διάθεση, δι ά θε ση, κέ φι ας πού με. Δηλαδή, τι θα κά νου με 
σή με ρα...θα κά νου με αυ τή τη σκη νή...για να δο κι μά σου με...μας κολ
λά ει; όχι...να δο κι μά σου με αυ τό; να παί ξω αυ τό στη μου σι κή; μή πως 
αυ τό το βή μα; α! όχι...να γί νει έτσι...και πά λι από την αρ χή... και 
άντε... θέ λει αυ τό...συνέχεια...Εγώ έτσι έμα θα να δου λεύ ω, μπή κα 
σε μια τέ τοια σχο λή και εί χα ένα τέ τοιο δά σκα λο και μ' αυ τό τον 
τρό πο έμα θα να δου λεύ ω.

– Το όνο μα του δά σκα λου;

– Κάρολος Κουν...μπήκα σ' ένα τέ τοιο θέ α τρο και σε μια τέ τοια 
κα λή στιγ μή και έτσι εί δα τους αν θρώ πους να δου λεύ ουν. 567 
ώρες το πρωί, 4 ώρες το από γευ μα. Δουλειά και ταυ τό χρο να και 
σχο λή. Και να μά θεις και κομ μά τια στη σχο λή και θε ω ρί α και λο γο
τε χνί α και ιστο ρί α θε ά τρου και το βρά δυ πά λι θέ α τρο και κου βα
λή μα τα...έτσι έχω μά θει να δου λεύ ω. Δεν μπο ρώ να δου λέ ψω 
αλ λιώς...

– Μπορεί γί νει κά θε άν θρω πος κα θη με ρι νός καλ λι τέ χνης; 
Υπάρχει έτσι κι αλ λιώς μια σο βα ρή δι ά κρι ση στις τέ χνες. Ένας 
ψα ράς ας πού με δεν εί ναι καλ λι τέ χνης για τί απλά ψα ρεύ ει ενώ 
όλη η κοι νω νί α δι α τεί νε ται ότι η τέ χνη του εί ναι το ψά ρε μα. Ένας 
σο βα τζής το ίδιο. Υπάρχουν κα λές και κα κές τέ χνες αν πά ρου με 
κα τά γράμ μα τη λέ ξη καλ λι τε χνί α; 

– Νομίζω ότι το απά ντη σα λί γο ως πο λύ. Όλοι έχου με μια 
τέ τοια μα τιά, ένα εσω τε ρι κό μά τι που βλέ που με τα πράγ μα τα. 
Απλώς άλ λοι άν θρω ποι το εκ δη λώ νουν, άλ λοι δεν το εκ δη λώ νουν 
κι άλ λοι το εκ δη λώ νουν πο λύ πε ρισ σό τε ρο. 

– Παίζει με γά λο ρό λο η οι κο γέ νει α και το σχο λεί ο. Πολλές 
φο ρές σε «κό βουν» από την εκ δή λω ση αυ τής της «εσω τε ρι κής 
μα τιάς».

– ...και η τύ χη. Το συ νά ντη σα αυ τό όχι σε μι κρή ηλι κί α. Το 
συ νά ντη σα στην ηλι κί α των 28 χρο νών. Έχοντας μια δε κα ε τί α στο 
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θέ α τρο το πα ρά τη σα και μπή κα στη ζω γρα φι κή. Και  μπή κα σο βα
ρά. 6 ώρες σχέ δι ο την ημέ ρα, να μά θω να ζω γρα φί ζω, ενώ δεν 
εί χα έρ θει πο τέ σε επα φή. Ταυτόχρονα έκα να και μου σι κή, άλ λες 
23 ώρες. Παράτησα το θέ α τρο και άφη σα μια κα ριέ ρα σχε δόν 
στρω μέ νη. Δούλευα στην τη λε ό ρα ση, ήμουν γνω στός, του λά χι στον 
στον κύ κλο μου, θέ α τρο...ήμουν πο λύ μέ σα στη δου λειά. Και ξαφ
νι κά θέ λω να γνω ρί σω κά τι άλ λο...ζωγραφική. και μπή κα σε μια 
τέ τοια δι α δι κα σί α, άρ χι σα να δου λεύ ω στις οι κο δο μές, μπο για τζής 
και με τά το με ση μέ ρι, σχέ δι ο και μου σι κή. Και βέ βαι α όταν το 
έμα θαν αυ τό οι δι κοί μου τρε λά θη καν. Η μά να μου η φου κα ριά ρα 
μου έλε γε: «εντά ξει δεν έγι νες υπάλ λη λος στην τρά πε ζα, μπή κες 
στο θέ α τρο, εί πα με άντε κά νου με μια υπο χώ ρη ση, σε εί δα με στην 
τη λε ό ρα ση, (γέ λια), σε εί δα με στο θέ α τρο, ήρ θα με, ηρε μή σα με, 
βρή κες το δρό μο σου. Ξαφνικά μας λες πα ρα τά ω το θέ α τρο, ξε κι
νά ω τη ζω γρα φι κή;» Είχα έρ θει εδώ στην Αίγινα και έμε να στο 
πα λιό ερ γα στή ρι του Ντέιβιντ David Kennedy) και ξαφ νι κά φτού! 
Κι απ' την αρ χή. Τα γκρε μί ζει όλα και αρ χι νάς φτου κι απ' την 
αρ χή. Και παρ' όλα αυ τά όμως με τά από τέσ σε ρα χρό νια εντα τι κής 
προ σπά θει ας και δου λειάς, κα τά φε ρα να βλέ πω φως, να βλέ πω 
όγκους, να βλέ πω σχή μα τα, να μπο ρώ να ζω γρα φί ζω, να μπο ρώ 
να σχε δι ά ζω. Κάτι που με έχει βο η θή σει σε πολ λά πράγ μα τα του
λά χι στον: στο πώς θα φτιά ξω το φω τι σμό, στο πως θα στή σω τις 
κού κλες,, πώς θα φτιά ξω τα σκη νι κά, το πώς θα συν δυ ά σω τα 
χρώ μα τα. Κι αυ τό ήταν με γά λη βο ή θει α. Τότε δεν ήξε ρα τι θα μου 
προ κύ ψει. Τότε ήμου να απλώς μα θη τευ ό με νος μά γος. Αλλά η 
δου λειά δεν πά ει πο τέ χα μέ νη...Πώς φτά σα με όμως σ' αυ τό (που 
συ ζη τά με;)...

– Πώς «τη βγά ζει» –οι κο νο μι κά εν νο ώ– ένας καλ λι τέ χνης σαν 
κι εσέ να σή με ρα. Μπορεί να φέ ρει κο ντά το ζή τη μα της επι βί ω σης 
με τη δυ να τό τη τά του να κά νει αυ τό που πραγ μα τι κά ονει ρεύ ε ται;

– Α...δεν τη βγά ζει (γέ λιο) ...Εντάξει μω ρέ. Όπως όλοι οι 
άν θρω ποι κι εμείς αντι με τω πί ζου με τις δυ σκο λί ες μας. Μην ξε χνά
με ότι πολ λοί άν θρω ποι αντι με τω πί ζουν οι κο νο μι κά προ βλή μα τα. 
Δεν πα ρα πο νιέ μαι, με την έν νοι α ότι δεν πει νά με, δεν υπο φέ ρου
με, έχου με τα βα σι κά, περ νά με κα λά και το κυ ρι ό τε ρο απ' όλα 
εί ναι ότι εί μα στε συ νέ χει α πά νω στη δου λειά μας. κα μιά φο ρά 
κά νω και κα μιά άλ λη δου λειά το κα λο καί ρι

– Όπως;

– Πρόπερσι στο Μαυρακάκη εί χα δου λέ ψει παρ κα δό ρος, 
κά ποια άλ λη στιγ μή σαν μπο για τζής που ήμα σταν στρι μωγ μέ νοι 

οι κο νο μι κά, σερ βι τό ρος, αλ λά δεν με στε νο χω ρεί αυ τό. Αλλά 
οφεί λω να ομο λο γή σω ότι τα οι κο νο μι κά μου πά νε λί γο κα λύ τε
ρα...Πέρσι ας πού με δεν δού λε ψα που θε νά, πή γα τα ξί δι στη 
Σουηδία, εί χα και αυ τή την πο λυ τέ λει α. Δεν έχω πα ρά πο νο.

– Πολλοί συ νά δελ φοί σου -δεν μι λά ω για το κου κλο θέ α τρο 
μό νο, αλ λά γε νι κά για όλα τα εκ φρα στι κά μέ σα: μου σι κή, χο ρός, 
θέ α τρο, κι νη μα το γρά φος, ποί η ση, λο γο τε χνί α κλπ) έχουν επι δο θεί 
στο κυ νη γη τό των χο ρη γι ών από ιδι ώ τες αλ λά και από κρα τι κούς 
πα ρά γο ντες ενταγ μέ νους στην «Ολυμπιάδα 2004». Θα ανέ βα ζες 
ένα έρ γο κου κλο θέ α τρου για την «Ολυμπιάδα 2004» ας πού με, αν 
ήσουν ενά ντι α σ' όλο αυ τό το «στη μέ νο σκη νι κό»; Εν τέ λει θα 
μπο ρού σες να ανε βά σεις ένα κα τά πα ραγ γε λί α έρ γο κου κλο θέ-
α τρου με του οποί ου το θέ μα εί σαι αντί θε τος;

– Ε...είναι μια πο λυ ε θνι κή επι χεί ρη ση κραυ γα λέ α, εμπο ρι κή. 
Ευτυχώς εί μαι πο λύ μι κρός για να μου προ τεί νουν κά τι τέ τοιο. 
Χρειάζονται πιο ηχη ρά ονό μα τα (γέ λιο) και φυ σι ο γνω μί ες. Οπότε 
από αυ τήν την άπο ψη έχω... γλι τώ σει. Τώρα –λέ με για κά τι που 
έτσι κι αλ λιώς απο κλεί ε ται να συμ βεί σε εμέ να– αν ήταν να κά νω 
μια πα ρά στα ση για την Ολυμπιάδα και προ κει μέ νου ας πού με να 
πά ρω και κά ποια χρή μα τα, εί τε για να τα βά λω στη δου λειά, εί τε 
για να έχω μια με γα λύ τε ρη άνε ση οι κο νο μι κή, θα το έκα να. Αλλά 
το απο τέ λε σμα δεν θα ήταν αυ τό που θα πε ρι μέ να νε (ηχη ρά γέ λια). 
Καταλαβαίνεις λοι πόν τι θέ λω να πω. Θα χρη σι μο ποι ού σα όλα αυ τά 
τα στοι χεί α και μάλ λον θα έκα να μια πα ρω δί α ας πού με, 
Ολυμπιάδας. Θα έβα ζα, έναν Ηρακλή να μην μπο ρεί να ση κώ σει 
τα βά ρη, ας πού με. Σίγουρα θα ήταν κά τι που θα εί χε το Ολυμπιακό 
πνεύ μα αλ λά όχι το εμπο ρι κό πνεύ μα. Πάντως έτσι με ει λι κρί νει α 
να μπω σε μια τέ τοια δι α δι κα σί α πι στεύ ο ντας ότι πρέ πει να κά νω 
κά τι για όλο αυ τό το «κα τα σκεύ α σμα» που έχει κα τα στρέ ψει την 
Αθήνα τώ ρα και την Ελλάδα γε νι κό τε ρα και με τά τους 
Ολυμπιακούς...

– Τι ρό λο παί ζει για σέ να η ΚΟΥΚΛΑ. Πώς αι σθά νε σαι ιδι αί τε-
ρα το αντι κεί με νο ΚΟΥΚΛΑ;

– Τώρα τε λευ ταί α το αι σθά νο μαι κα λύ τε ρα, όσο περ νάν τα 
χρό νια για τί εί ναι κά τι που σχε τι κά αρ χί ζω να το μα θαί νω...Έχω 
μό νο 12 χρό νια εμπει ρί ας...

– ...μό νο;

– ...εί ναι πο λύ λί γη. Τώρα τε λευ ταί α έχω μια μι κρή βε βαι ό τη τα 
ότι κά πως τα κα τα φέρ νω. Γιατί ενώ εί ναι απλό σαν εί δος θε ά τρου 
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εί ναι και πο λύ δύ σκο λο ταυ τό χρο να. Θέλει πο λύ δου λειά. Έχει ένα 
πνεύ μα τε λεί ως δι α φο ρε τι κό από αυ τό που έχου με συ νη θί σει να 
βλέ που με στο θέ α τρο. Τα αν δρεί κε λα εί ναι μια άλ λη κα τά στα ση. 
Αλλά εντά ξει...αρχίζω και εξοι κει ώ νο μαι σι γάσι γά... «Στοιχειώνεις» 
σι γάσι γά όπως μου λέ ει και η ΚυραΆννα (Άννα Χάνου από το 
Μορφωτικό Σύλλογο) κά θε φο ρά που έρ χε ται εδώ και με βλέ πει 
(γέ λια) να παί ζω τις μα ριο νέ τες και όπο τε έρ χε ται με βλέ πει πά ντα 
εδώ... «Στοιχειώνεις σι γάσι γά» (γέ λια). Αυτή εί ναι η σχέ ση μου 
με την κού κλα. Όχι να στοι χειώ σω αλ λά εί ναι ένα αντι κεί με νο που 
μου δί νει χα ρά να δου λεύ ω. Περνάω κα λά δη λα δή. Ειδικά όταν 
δου λεύ ω στο δρό μο Είναι πά ρα πο λύ ωραία.

– Πού δου λεύ εις;

– Συνήθως στην Αθήνα. Πρόπερσι δού λευ α και στην Αίγινα, 
στο λι μά νι, έκα να με ρι κές βόλ τες, ΑγιαΜαρίνα, Πέρδικα, γύρ να
γα... Αλλά από πέρ σι πη γαί νω συ νέ χει α στην Αθήνα. Πηγαίνω σ' 
εκεί νο τον πε ζό δρο μο στην Πλάκα, στην Αρεοπαγίτου και παί ζω 
εκεί. Είναι ωραίο πέ ρα σμα και δη μι ουρ γεί ται ωραία επα φή με τον 
κό σμο. Γέλια, συ ζη τή σεις, δι ά φο ροι άν θρω ποι που βλέ πουν τη 
μα ριο νέ τα και τους αρέ σει. Είναι ζω ντά νια, εί ναι επα φή... επα
φή...

Ο Βασίλης Βασιλάκης σπού δα σε θέ α τρο όπου και απο φοί τη σε 
από τη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης «Κάρολος Κουν». 
Συνεργάστηκε με το Θέατρο Τέχνης από το 1978 έως το 1983 
και το χει μώ να του 1985. 

Έπαιξε σε:

•  αρ χαί ες τρα γω δί ες και κω μω δί ες σε σκη νο θε σί α Κάρολου 
Κουν

•  θε α τρι κά έρ γα σε σκη νο θε σί α Γιώργου Λαζάνη και σε σκη νο-
θε σί α Μ. Κουγιουμτζή

Συνεργάστηκε:

•  με την παι δι κή σκη νή της Ξένιας Καλογεροπούλου και σκη νο-
θε σί α Σταμάτη Φασουλή 

•  με το θί α σο του Β. Παπαβασιλείου

•  με το θί α σο της Αιμιλίας Υψηλάντη και σκη νο θε σί α Σταύρου 
Tσα κί ρη

•  με το Λ.Π. Θέατρο του Λ. Τριβιζά

•  με το Δημοτικό Θέατρο Λαμίας και σκη νο θε σί α του Κ. 
Τσώνου

•  με το θέ α τρο Βέμπο και σκη νο θε σί α του Γιώργου Αρμένη

•  με το θέ α τρο Λαμπέτη και σκη νο θε σί α Σταμάτη Φασουλή

•  με το θί α σο των Βασιλάκου-Φόνσου-Κοταμανίδου και σκη νο-
θε σί α Γ. Οικονόμου

•  με το ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου και σκη νο θε σί α Κ. Φαρμασώνη

•  με την παι δι κή σκη νή του θι ά σου 81 και σκη νο θε σί α Γιώργου 
Αρμένη

•  με το θί α σο της Κ. Χέλμη και σκη νο θε σί α Χρ. Χριστοφή

•  με το θί α σο των Ν. Τσακίρογλου-Χρ. Διαβάτη και σκη νο θε σία 
Νικέτης Κουντούρη

•  με το θί α σο του Σπύρου πα πα δό που λου και σκη νο θε σί α Μ. 
Βολονάκη

Έχει ερ γα στεί για την Ελληνική Τηλεόραση στις σει ρές:

«Ο θεί ος μας ο Μίμης» με το Μίμη Φωτόπουλο, «Παράνομοι 
Δρό  μοι» με το Γιάννη Βούρο, «Αλεπού και μπού φος» με το Γιώργο 
Κων σταντίνου, «Εσύ απο φα σί ζεις» με τις Ολ. Λαζαρίδου-Ν. Ιωαν-
νίδου, «Φρούτα επο χής» με την Ισ. Βλασιάδου, «Είμαστε στον 
αέ ρα» με τον Ι. Μιχαηλίδη και Στ. Μάινα, «Προδοσία» με το Γιάννη 
Φέρ τη.

Συνεργάστηκε στον Κινηματογράφο με τον Παντελή Βούλγαρη 
στα «Πέτρινα Χρόνια» και στο «Πανηγύρι» του Δ. Κεχαϊδη.

Στο ρα δι ό φω νο συμ με τεί χε σε θε α τρι κές και λο γο τε χνι κές 
εκ πο μπές. 

Έχει κά νει σπου δές μου σι κής, ζω γρα φι κής και γλυ πτι κής. 
Σπούδασε χει ρι σμό και κα τα σκευ ή κού κλας και μα ριο νέ τας με τον 
David Kennedy. 

Έχει συγ γρά ψει και παί ξει σε πολ λά έρ γα για θέ α τρο κού κλας 
και μα ριο νέ τας για μι κρά παι δι ά -κι όχι μό νο. Αυτόν τον και ρό 
παί ζει την παι δι κή πα ρά στα ση «Ο λύ κος και το αύ ρι ο» και ετοι μά-
ζε ται για την πα ρά στα ση «Μπανανάσταση». Ζει στην Αίγινα και 
πραγ μα το ποι εί πρό βες στο εντευ κτή ρι ο του Μορφωτικού Συλλόγου 
Αίγινας «ο Καποδίστριας». Εργάζεται κυ ρί ως στην Αθήνα.      

 Σχεδία στ’ ανοιχτά της Αίγινας 



Ôï ðåñéïäéêü «ÊÞñõî ôçò Áéãßíçò», åêäüèçêå óå ìéá 
ðñïóðÜèåéá åíïðïßçóçò êáé êïéíÞò äñÜóçò ðïëéôéêþí êáé 
ïéêïíïìéêþí ðáñáãüíôùí áðü ôç äéáóðïñÜ ôçò Áßãéíáò, åßôå áõôÞ 
åðñüêåéôï ãéá ÁéãéíÞôåò óôá áóôéêÜ êÝíôñá ôçò ÅëëÜäáò åßôå ãéá 
áíèñþðïõò óôï åîùôåñéêü. Ó÷åôéêÜ áðïóôáóéïðïéçìÝíç áðü ôéò 
ôïðéêÝò óõãêñïýóåéò ãéá ôçí åîïõóßá, ðñïóðÜèçóå íá áíáäåßîåé ôï 
«êáëü» ðñüóùðï ôçò Áßãéíáò. Óå ðïëéôéêü åðßðåäï óôçñßæåé ôçí 
ôïðéêÞ áõôïäéïßêçóç óôçí üðïéá ôçò åêäï÷Þ õðïóôçñßæïíôáò ôïí 
«öüñï ôïõ Êïéíïöåëïýò» áëëÜ êáé ðáñåìâáßíåé ãéá ôç âáñéÜ 
öïñïëüãçóç õðÝñ ôïõ ÍÁÔ ðïõ åðéâÜëëåôáé óôï íçóéþôéêï 
ðëçèõóìü1. Áêüìá äéáìáñôýñåôáé ãéá ôçí êáôÜñãçóç ôùí Ð/Ê 
ðëïéáñßùí ðñïò üöåëïò ôïõ «ìïíïðùëßïõßïõ õðÝñ ôùí áôìïðëïßùí 
ôïõ ïðïßïõ êáêÞí ÷ñÞóéí Ýêáìáí ôáýôá, üñá Á/Ð Íßêç». Ìå 
áñ èñï ãñá öß á åðé ìïñ öù ôé êÞ ðïõ êÜ ëõ ðôå äé Ü öï ñïõò ôï ìåßò (õãåßá, 
ãå ùñ ãß á, ëá ï ãñá öß á, éóôï ñß á, áëé åß á), ìå ôï ðé êÜ íÝá ïõ äÝ ôå ñá ðÜ íôá 
áðü óêï ðé ìü ôç ôåò2, ìå ðá ñïõ óé Ü óåéò Üñ èñùí «ìïñ öù ìÝ íùí óõ ìðï-
ëé ôþí êáé ìå ëï ãï ôå ÷íé êÜ ôý ðïõ «âïõ êï ëé êÜ åé äýë ëé á», ìå åê äñï-
ìé êÜ, ìé óï ôïõ ñé óôé êÜ Üñ èñá, ìå ðá ñïõ óß á óç äñá óôç ñé ï ôÞ ôùí ôçò 

íå ï ëáßáò (áèëç ôé óìüò, êá ôç ÷ç ôé êÜ, ðñï óêï ðé óìüò êëð)  ðñï óðÜ-
èç óå íá áðï ôå ëÝ óåé ìéá åðé èå þ ñç óç ùò âÞ ìá ôïõ «ìïñ öù ìÝ íïõ 
Áéãé íÞôç» ðÜ íôá ìå äå äï ìÝ íï ôçí õðï åê ðáß äåõ óç êáé áíáë öá âç-
ôé óìü ðïõ ìÜ óôé æå ôçí ðå ñé öÝ ñåéá, ðü óï ìÜë ëïí ýóôå ñá áðü Ýíá 
ðü ëå ìï. ÌÝóù ôùí äç ìï óé åõ ìÜ ôùí ôçò ðá ñá ôç ñåß ôáé ìéá ðñï óðÜ-
èåé á ôïõ ðëç èõ óìïý íá áíá óõ ãêñï ôç èåß ìå ôÜ ôïí ðü ëå ìï. Ç ïé êï-
íï ìß á åß íáé ó÷å äüí êá ôå óôñáì ìÝ íç3, êáé ï ðñï óá íá ôï ëé óìüò ôçò ãéá 
ôï ôïõ ñé óìü åêåß íç ôçí åðï ÷Þ ó÷å äüí áíÝ öé êôïò4. Ìéá áðü ôéò ðñï-
óðÜ èåé åò åðß óçò ðïõ êá ôá âÜë ëï íôáé ìÝ óù ôïõ «ÊÞ ñõêá» åß íáé êáé 
áõ ôÞ ôçò äç ìé ïõñ ãß áò ÄáíåéóôéêÞò ÂéâëéïèÞêçò. Ðá ñïõ óéÜæïíôáò 
ìÝ óá áðü ôéò óôÞ ëåò ôçò äé áñ êþò ôéò äñá óôç ñé ü ôç ôåò ôùí Áéãé-
íçôþí ôçò äé á óðï ñÜò «åí Ðåéñáéåß, åí ÁèÞíáéò êáé åí ÁìåñéêÞ» 
(ëå ðôï ìÝ ñåé åò áðü ôéò åê äñï ìÝò óôéò ïðïß åò áðáã ãÝë ëï íôáé ëü ãïé, 
áíá öï ñÝò óå ôé ìç ôé êÝò äé á êñß óåéò Áéãéíçôþí ìÝ ÷ñé ôéò öé ëï ëï ãé êÝò, 
éóôï ñé êÝò êáé åèíé êÝò áíá êïé íþ óåéò ôçò Êáò Ðéðßôóáò Æçôñßäïõ óå 
áß èïõ óåò) áíôé ëáì âÜ íå ôáé êá íåßò ðï ëý åý êï ëá ôçí ðñï óðÜ èåé á ðïõ 
êá ôá âÜë ëå ôáé ãéá ôçí ðñï þ èç óç ðñï óþ ðùí ðïõ äåí êá ôïé êïýí 
óôçí Áßãéíá áë ëÜ Ýë êïõí ôçí êá ôá ãù ãÞ ôïõò. ÐñÜãìáôé ç ðñï-

Τοπική Ιστορία

Σύντομη ιστορική αποτίμηση  
της περιόδου του Εμφυλίου για την Αίγινα
Το κοι νω νι κό-πο λι τι κό κλί μα στην Αίγινα την Περίοδο του εμ φυ λί ου  
πο λέ μου 1947-49, όπως προ κύ πτει από δη μο σι εύ μα τα στο πε ρι ο δι κό 
«ΚΗΡΥΞ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΗΣ» (1947-1950)

1. «...Áí ï öü ñïò áõ ôüò äåí õðÜñ ÷ç ï ÄÞìïò äåí èá ìðï ñÝ óåé ü÷é Ýñ ãá íá êÜ ìç 
áë ëÜ ïý ôå åéò ôáò óôïé ÷åé þ äåéò áíÜ ãêáò ôïõ í' áíôá ðï êñé èÞ...» Áñ. Öýëëïõ 4, 
ÌÜúïò 1947. Áñ Öýëëïõ 15 ÌÜñôéïò 1948.

2. «..üëáé áé åê äï èåß óáé åöç ìå ñß äåò, åíþ ðá ñåß ÷ïí åé äç óå ï ãñá öß áí, ðá ñá óýñ èç óáí 
åéò ðñï óù ðé êÜ æç ôÞ ìá ôá êáé áíôå ãêëÞ óåéò, êáé êáô' áíÜ ãêçí Þñ ÷ï íôï åéò äåõ
ôÝ ñáí ìïß ñá ôá ãå íé êïý åí äé á öÝ ñï íôïò æç ôÞ ìá ôá...». Åêäïôéêü óç ìåß ù ìá, 
ÖåâñïõÜñéïò 1947, Áñ. Öýëëïõ 1.

3. «...Åßíáé áíáì öé óâÞ ôç ôïí üôé ôï óç ìå ñé íüí êáé ôï ðñï ðï ëå ìé êüí áêü ìç ïëé êüí 
åé óü äç ìá ôçò ÍÞóïõ Áßãßíçò, Þôï êáé åß íáé ðï ëý ìé êñüí êáé áíå ðáñ êÝò äéá ìéáí 
êá ëÞ äé á âß ù óç ôùí êá ôïß êùí ôçò...» Ä.Í. Öïõíôïýëçò, Áñ Öýëëïõ 2 ÌÜñôéïò 
1947.

4. «...Ôï Ëéìåíéêüí Ôáìåßïí Áéãßíçò äé' åã ãñÜ öïõ ôïõ åæÞ ôç óåí ôçí åíß ó÷õ óéí ôïõ 

êñÜ ôïõò 1) äéá ôçí åðé óêåõ Þí ôïõ åê âïì âáñ äé óìïý êá ôá óôñá öÝ íôïò ëé ìå íï âñá ÷ß
ù íïò ôïõ Áã. ÍéêïëÜïõ, 2) ôïí êá èá ñé óìüí ôïõ ËéìÝíïò, 3) äéá ôçí åðé óêåõ Þí 
ôùí êñç ðé äù ìÜ ôùí ôïõ ËéìÝíïò ÓïõâÜëáò, 4) äéá ôçí êá ôá óêåõ Þí ëé ìå íß óêïõ 
åéò èÝ óéí Ëåüíôé...Ðùò èá åîõ ðç ñå ôç èÞ ï ôïõ ñé óìüò üôáí äåí ãß íïõí üóá æç ôÞ ôï 
Ëéìåíéêüí Ôáìåßïí Áßãßíçò; Ôï êá ëï êáß ñé äåí ðñÝ ðåé íá âñç ôï ëé ìå íï âñá ÷ß ù íá 
êá ôå óôñáì ìÝ íïí êáé ÷ù ñßò êá íá ðÝ äåò, ïõ ôå ôï ëé ìÜ íï ãå ìÜ ôï þóôå íá ìçí ìðï
ñÞ íá ìðç Ýíá âá ðü ñé, ïý ôå ìå ôïõò êñõ öß ïõò êéí äý íïõò ôùí ðá ëáé þí ìü ëùí...» 
Áñ Öýëëïõ 2 ÌÜñôéïò 1947. ÁíáöÝñïíôáò ãéá ôç èá ëÜó óé á óõ ãêïé íù íß á êáé 
áíá öå ñü ìå íïé óå äç ìï óß åõ ìá ôçò åö. «ÊáèçìåñéíÞ» ãñÜ öåé ó÷å ôé êÜ: «... ôá ôï ðé êÜ 
åêôå ëïý íôáé êá ôÜ ôéò çìÝ ñåò ôçò ðïë ëÞò êé íÞ óå ùò åðá íåé ëçì ìÝ íá äñï ìï ëü ãé á, 
þóôå áðü áðü øå ùò óõ ãêïé íù íß áò ðëå ï íå êôåß ç Áßãéíá åí ó÷Ý óç ìå Üë ëá ìÝ ñç 
êáé âëÜ ðôïõí ôçí Áßãéíá ïé «êÜ ôïé êïé Áéãßíçò» ìå áõ ôÜ ðïõ ãñÜ öïõí».



óðÜ èåé á áõ ôÞ åß ÷å êáé ôïõò áíÜ ëï ãïõò êáñ ðïýò êáé Ýôóé ð.÷. ï 
ðñü å äñïò ôïõ åí ÁèÞíáéò Óõëëüãïõ Áéãçíéôþí ðá ñá ôç ñïý ìå üôé 
óå äç ìï óß åõ ìá ôïõ ö. 29 ÌÜéïò 1949, áíá öÝ ñå ôáé ùò «Ðñüåäñïò ôçò 
ôï ðé êÞò åðé ôñï ðÞò Ôïõñéóìïý Áéãßíçò». Ìå ü÷é êáé ôü óï ìå ôñé ü-
öñùí Üðï øç ãéá ôçí åê äï ôé êÞ áõ ôÞ ðñï óðÜ èåé á óå óç ìåß ù ìá ôïõ 
Äåê. 1947, åõ ëï ãþ íôáò óôçí êõ ñé ï ëå îß á ôá ãÝ íéá ôïõò ãñÜ öïõí ãéá 
ôï Ýíôõ ðï «ßóïí ôïõ ïðïß ïõ äåí Ý÷åé íá åðé äåß îåé êÜ èå åë ëç íé êÞ 
åðáñ ÷ß á». ÔÝëïò, ï ðá ôñé ù ôé óìüò êáé ç ðñï þ èç óç ôïõ óôéò ôÜ îåéò 
ôçò íå ï ëáß áò üðùò êáé ç ðñï þ èç óç ôïõ ÷ñé óôéá íé êïý ðá ñÜë ëç ëá 
ìå ôï óôñá ôé ù ôé êü-ðñï óêï ðé êü ðñü ôáã ìá ãéá ôï ÷ôß óé ìï ôùí íÝ ùí 
ðáñ èå íþ íùí, (÷ù ñßò âÝ âáé á íá áíá öÝ ñïõí ôß ðï ôå ôéò öõ ëá êÝò ôçò 
Áßãéíáò ðïõ ``öéëïîÝíçóáí'' ðï ëé ôé êïýò êñá ôïý ìå íïõò åêåß íç ôçò 
åðï ÷Þ êáé ïé ïðïß ïé óýì öù íá ìå ôç ñÞ óç ôïõ Ð. Êáíåëüðïõëïõ 
Ý÷ôé æáí ôïõò «íÝ ïõò Ðáñèåíþíåò»)5 åß íáé Ýíá ãå ãï íüò ðïõ äåí ðåñ-
íÜ åé áðá ñá ôÞ ñç ôï. Ìéá ðñï óðÜ èåéá åðß óçò êáë ëé åñ ãåß ôáé ãéá ôçí 
Ýíôá îç ôçò íå ï ëáß áò óôï áíôé êïì ìïõ íé óôé êü ðá ñá ëÞ ñç ìá ôçò åðï-
÷Þò ìÝ óù ôùí êá èï äç ãç ìÝ íùí åñÜ íùí êáé öõ óé êÜ ôçò åê ðáß äåõ óçò 
ç ïðïßá Þôáí äé á ðíå ü ìå íç áðü åèíé êé óôé êÝò öá íôá óé þ óåéò êáé óõ ãêß-
íç óç. Ç ðå ñß ðôù óç ð.÷. ôïõ ïêôá å ôÞ ÓôÝöïõ ÊáñáêáôóÜíç ï ïðïß-
ïò «ðá ñå êÜ ëå óå ôïõò ãï íåßò ôïõ áíôß ãëõ êü ãéá ôá ãå íÝ èëéÜ ôïõ íá 
ôïõ äþ óïõí ÷ñÞ ìá ôá ôá ïðïßá êáé Ýóôåé ëå óôïí Ìçôñïðïëßôç ãéá 
ôá äõ óôõ ÷é óìÝ íá ôçò Âïñåßïõ ÅëëÜäáò» êáé ðïõ ðá ñïõ óé Ü æå ôáé 
óôï åê äï ôé êü óç ìåß ù ìá ôïõ Áðñéëßïõ 1948 åß íáé äåßã ìá ôçò ðñï-

ðá ãÜí äáò ìå Ýäá öïò ôá ðáé äé Ü ðïõ ìÜ íôñù óáí êá ôÜ ôç äé Üñ êåé á 
êáé ìå ôÜ ôïí åì öý ëé ï. Óôï ßäéï êëß ìá êáé ìéá ãéïñ ôÞ ôçò äá óêÜ ëáò 
êáé êá ôç ÷Þ ôñé áò ìå áíá ðá ñÜ óôá óç «ôçò áñ ðá ãÞò ôùí ðáé äé þí õðü 
ôùí óõì ìï ñé ôþí» ìá æß ìå Ýíá «ùñáßï ôñá ãïý äé áöé å ñù ìÝ íï ðñïò ôçí 
Âáóßëéóóáí óõ íôá ÷èÝí õðü ôçò êá ôç ÷Þ ôñé áò ê. ÖùôåéíÞò ÊÜôóá» 
êáé öõ óé êÜ ìå ôïí êá èé å ñù ìÝ íï Ýñá íï ôçò óõë ëï ãÞò «300.000 äñ÷ 
ðïõ äé å ôÝ èç õðÝñ ôùí áíôáñ ôü ðëç êôùí óôá ëÝí áðü ôïõò ìá èç ôÜò 
åéò ôçí Á.Ì. ôçí Âá óßëéóóáí» åíþ ôïí Éïýëéï ôïõ 1949 ôá ðáé äé Ü 
äÝ ÷ï íôáé åõ ÷á ñé óôÞ ñé á åðé óôï ëÞ áðü ôïí áõ ëÜñ ÷ç ôçò Á.Ì. ôçò 
Âáóßëéóóáò ãéá ôçí ðñï óðÜ èåéÜ ôïõò áõ ôÞ6. Ï åèíé êé óìüò áðï ôå-
ëåß Üë ëù óôå êáé ôï óôßã ìá ôçò åðï ÷Þò áöïý ìü ëéò êáé ìå ôÜ ôï 
÷ôý ðç ìá ôçò ÁñéóôåñÜò êáé óôá ðñü èõ ñá ôïõ åì öõ ëß ïõ ðï ëÝ ìïõ, 
üëï ôï éäå ï ëï ãé êü õðü óôñù ìá ôïõ êá èå óôþ ôïò âá óß æå ôáé óôïí 
ðá ôñé ù ôé óìü êáé óá öþò óôç öé ëß á ôïõ íÝ ïõ óýì ìá ÷ïõ7. ÁíáöïñÝò 
ãéá åðé óêÝ øåéò áìå ñé êÜ íùí ãéá åê äç ëþ óåéò óå Åëëçíïá ìå ñéêáíéêü 
éí óôé ôïý ôï äç ëþ íïõí îå êÜ èá ñá ôçí åé êü íá ðïõ èÝ ëåé ç åîïõ óß á íá 
ðëá óÜ ñåé óôïí êü óìï áë ëÜ êáé ôç óôñÜ ôåõ óç ó÷å äüí üëùí ó' áõ ôÞí 
ôçí ðñï óðÜ èåé á.

Ï åì öý ëé ïò áðü ôï îå êß íç ìá ôïõ âñÞ êå óôéò óôÞ ëåò ôïõ 
«ÊÞñõêá» ôç èÝ óç ôïõ: «...Ï óôñá ôüò ìáò, ôá ðáé äé Ü ôïõ åë ëç íé êïý 
ëá ïý âñß óêï íôáé êáé ó' áõ ôüí ôï ÷åé ìþ íá óôá âïõ íÜ ôçò ÅëëÜäïò, 
ðï ëå ìþ íôáò óêëç ñÜ ôïõò ýðïõ ëïõò å÷èñïýò êÜ ôù áðü ôï ðá ãå ñü 
êñýï...êáëïýìåèá ïé êá ôå óôñáì ìÝ íïé íá âï ç èÞ óïõ ìå Üë ëïõò...»8. 
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5. Áíáöåñüìåíïé óôçí Ýê äï óç ôçò «ìá èç ôé êÞò Ç÷ïýò» ãñÜ öïõí ó÷å ôé êÜ: «...ôïõò 
óõ íé óôïý ìå íá Ý÷ïõí óôçí óêÝ øé ôïõò ôçí ÅëëÜäá áð' áõ ôÞí íá ðáßñ íïõ ìå äé äÜã
ìá ôá êáé ó' áõ ôÞí íá áöé å ñþ íïõ íå êÜ èå öñï íôß äá ôïõò...Åìðñüò ëïé ðüí ðáé äé Ü, ôï 
ìÝë ëïí åß íáé äé êü óáò. Ìç ëç óìï íåß ôå üôé åß óá óôå ¸ëëçíåò...»Áñ. Öýëëïõ 7, 
Áýãïõóôïò 1947. Ìå ôïí «ÊÞñõêá» óõ íåñ ãÜ æå ôáé åðß óçò êáé ï ãíù óôüò ðñþ çí 
áíôé äÞ ìáñ ÷ïò ôçò Áßãéíáò Ó. Âåëëéþôçò ï ïðïß ïò ùò ìá èç ôÞò ãñÜ öåé Üñ èñá 
ñï ìá íôé êÜ, ðá ôñé ù ôé êÜ. ÌÜëéóôá áíá öÝ ñå ôáé êáé óôçí êñß óç ðïõ «äé Ýñ ÷å ôáé ï 
ðñï óêï ðé óìüò óå ìéá êñß óé ìç ðå ñß ï äï» ãñÜ öï íôáò êáé ãéá ôç äé á ãñá öÞ ôïõ Ó. Â. 
áðü áðïõ óß åò. Åßíáé åðï ÷Þ ðïõ ï ðñï óêï ðé óìüò áí èß æåé ó' üëç ôçí ÅëëÜäá. «...Ï 
ðñï óêï ðé óìüò óõ íç èß æåé ôïõ íÝ ïõò åéò ôçí ðåé èáñ ÷ß áí êáé ôçí õðá êï Þí...» êáé 
áë ëïý: «Þñ ÷é óáí óáí êáé ôá êá ôç ÷ç ôé êÜ ó÷ï ëåß á ôùí ïðïß ùí ï ðñï ï ñé óìüò êáé ç 
åðß ôùí íÝ ùí ç ùöÝ ëåé á Ý÷åé áíá ãíù ñé óèåß..». êáé ðá ñá êÜ ôù êéí äõ íï ëï ãþ íôáò 
ãñÜ öåé ãáé ôçí ðñï þ èç óç ôïõ ðñï óêï ðé óìïý, ôùí êá ôç ÷ç ôé êþí, ôïõ áèëç ôé óìïý 
«...áí äåí èÝ ëïõ ìå áý ñé ï, áíôß íá ÷ôß æï íôáé ðáñ èå íþ íåò íá óôáõ ñþ íï íôáé ðá ðÜ äåò» 
Áñ. Ö. 1314 Öåâ 1948

6. «Ìéá ÞìÝ ñá ðïõ èá ïñß óïõí ïé êá ëïß ôïõò äÜ óêá ëïé, üëá ôá ðáé äé Ü ôçò Áéãßíçò 
èá åîïé êï íï ìÞ óïõí... Ýíá áõ ãü... Ôçí ßäéá çìÝ ñá èá óõ ãêå íôñù èïý íå üëá ôá áõ ãÜ 
èá ìå ôá öåñ èïýí óôçí Áßãéíá» óôç óõ íÝ ÷åé á èá äï èïýí óôá âá óß ëéó óá ãéá íá ôá 
äþ óåé óôá ðáé äé Ü «ðïõ ìå ôñáý ìá áíïé ÷ôü êé Ýíá ìðá óôïõ íÜ êé Ýôñå îå íá ôá åðé

óêåõ ôåß...» êáé êá ôá ëÞ ãï íôáò: «...ÓÞìåñá äþ óôå ôï áõ ãü êáé áý ñé ï ðá ñá êá ëÝ óôå 
ôç ìá ìÜ óáò íá óáò ÷á ñß óåé Ýíá ðïõ ëÜ êé áðü ôçí êëþ óá ðïõ ìü íïé óáò íá ôï 
ìå ãá ëþ óå ôå ãéá ôïí ßäéï óêï ðü êáé ìéáí Üë ëç áðï óôï ëÞ íá ôï äþ óåé üðïõ ïñß óåé 
ç âá óß ëéó óÜ ìáò...» Áñ. Ö. 16, Áðñßëéïò 1948. Ãéá ôçí åïñ ôÞ ôïõ êá ôç ÷ç ôé êïý 
Áñ. Ö. 29 ÌÜéïò 1949

7. «...Ïêôþ ÷ñü íéá (ó.ó. 4 ïé ãåñ ìá íïß êáé 4 ïé ''Üëëïé''...) óõ íå ÷ß æåé ôïí áãþ íá ôïõ 
(ó.ó. ï Åëëçíéêüò ëá üò)...Êé üðùò ìå ôÜ ï÷ôþ ÷ñü íùí Üíé óç ðÜ ëç íß êç óå ôïí 
ðñþ ôï, Ýôóé ìå éóü ÷ñï íç Üíé óç ðÜ ëç èá íé êÞ óç êáé óôïí äåý ôå ñï (ó.ó. ïé ''Üëëïé'' 
ðïõ åß ðá ìå...÷ùñßò íá êá ôï íï ìÜ æï íôáé áêü ìá). «¼ìùò ç Äýóç âëÝ ðåé ðùò èá 
Ýñ èç ç óåé ñÜ ôçò. Êé Ýñ ÷å ôáé âï ç èüò...» Áñ. Ö. 9, Ïêô. 1947. «Ïé ÁéãéíÞôáé åß íáé 
âÝ âáé ïé üôé ï Óôñáôçãüò ÌÜñóáë ìå ôïí ðñá êôé êüí íïõí ü÷é ìü íï ôïõ óôñá ôé ù ôé
êïý áë ëÜ êáé ôïõ áí äñüò åêåß íïõ ï ïðïß ïò áíôå ëÞ öèç ôçí áé ôß áí ôçò êá êï äáé ìï
íß áò ôïõ êü óìïõ êáé çý ñåí ôï áíôß äï ôïí ôï ïðïßï óõí äÝ èç ôï üíï ìÜ ôïõ, èá åý ñç 
ôïí ôñü ðïí íá ëÞ îç ç áðü åôþí õöé óôÜ ìå íç åéò ÅëëÜäáí êá ôÜ óôá óéò ç êï óôß
æïõ óá ôü óï áß ìá åéò ôçí ÅëëÜäá êáé ÷ñÞ ìá åéò ôïõò ðï ëý ôé ìïõò óõì ìÜ ÷ïõò ôçò. 
Ç Üöé îéò ôïõ óôñá ôç ãïý ÌÜñóáë áðï äåé êíý ïõ óá ôï åîáé ñå ôé êü åí äé áö´ñïí ôïõ 
ÁìåñéêÜíéêïõ ëá ïý äéá ôçí ÷þ ñáí ìáò...» Áñ öýë ëïõ 22 Ïêô. 1948. Óå åê äï ôé
êü óç ìåß ù ìá ôïõ ö. 24 Äåê 1948 ìé ëÜ ãéá ôï «áíáì öé óâÞ ôç ôï åí äé á öÝ ñïí ôùí 
éó÷õ ñþí ôçò óõì ìÜ ÷ùí ðïõ èá  áðï äþ óïõí êáñ ðïýò ôùí...»



¸ôóé êáé áðü ôéò óôÞ ëåò ôïõ, ôï ðñï ïß ìé ï ãéá ôïõò ðå ñß öç ìïõò åñÜ-
íïõò ôçò Öñåéäåñßêçò ðïõ ìï íï ðù ëïý óå åèíé êÞ äñá óôç ñé ü ôç ôá ãéá 
ôç öá íÝ ëá ôïõ óôñá ôé þ ôç. Ìå äç ìï óé åý ìá ôá «äéá ôïõò áíôáñ ôü
ðëç êôïõò» ìá èáß íïõ ìå üôé óôçí Þäç öôù ÷Þ Áßãéíá ãß íï íôáé  Ýñá-
íïé. Áêüìá êáé ïé åé óðñÜ îåéò áðü ôéò åê äç ëþ óåéò ãõ ìíá óß ïõ ãéá ôçí 
ãéïñ ôÞ ôùí Ôñéþí Éåñáñ÷þí äé á ôß èå íôáé ãéá ôç öá íÝ ëá ôïõ óôñá ôé-
þ ôïõ9, Ýñá íïé ôçò Ô.Á. áë ëÜ êáé áèëç ôé êþí áãþ íùí. Ï äé ï ñé óìüò 
ôïõ ÁéãéíÞôç êáé áñ ãü ôå ñá åêôå ëå óìÝ íïõ õðïõñ ãïý Äéêáéïóýíçò 
×ñ. ËáäÜ, êá ôá ãñÜ öç êå ìå ëü ãéá üðùò: «...¸íóáñêïí óýì âï ëïí 
åëåõ èÝ ñáò ðï ëé ôåß áò, ç ðá ñïý óá ÊõâÝñíçóéò ìå ôçí ðÜë ëåõ êïí 
áë ëÜ íå á íé êþò áãÝ ñù ÷ïí êï ñõ öÞí ôçò áíÝ ëá âå ðü ëå ìïí éå ñüí êá ôÜ 
ôçò áðåé ëïý óçò ôçí ÷þ ñáí îå íï êñá ôß áò. Åßíáé áëç èþò åõ ôý ÷ç ìá 
üôé ôçò ôïéÜ õ ôçò ÊõâåñíÞóåùò ðñù ôåý ïí ðñü óù ðïí áðï ôå ëåß êáé 
ï ê. ×ñ. ËáäÜò»10. Ìå åõ ÷Ýò ãéá «ôçí åðé ôõ ÷Þ Ýêâá óéí ôïõ äé å îá
ãü ìå íïõ åèíé êïý áãþ íïò...»11 áë ëÜ êáé ìå óôñá ôåõ ìÝ íç ÷á ìç ëïý 
åðé ðÝ äïõ ðïß ç óç áíá öÝ ñïõí ãéá ôïí åì öý ëé ï12. Ïé íå êñïß ôïõ åèíé êïý 
óôñá ôïý «åíá íôß ïí ôùí óõì ìï ñé ôþí» áíá öÝ ñï íôáé ùò Þñù åò Þ öý ëá-
êåò Èåñìïðõëþí13 ðá ñï ôñý íï íôáò êáé ôç óôÞ ñé îç ôùí ïé êï ãå íåé þí 
ôïõò åöü óïí ðñü óöå ñáí ôïí åáõ ôü ôïõò èõ óß á «ãéá ôç ëåõ ôå ñéÜ üëùí 
ìáò». Ìå ìíç ìü óõ íá ôï êá èå óôþò ïñ ãá íþ íåé éäå ï ëï ãé êÞ ôïõ ðñï-
ðá ãÜí äá. Ï ÄÞìïò ôçò Áßãéíáò äåí èá ìðï ñïý óå ðá ñÜ íá ïñ ãá íþ-

íåé ìíç ìü óõ íá ãéá ôïõò «çñù é êþí ðå óü íôåò ÁéãéíÞôåò åéò ôá äé Ü
öï ñïõò ìÜ ÷áò êá ôÜ ôùí Ýîù èåí ïñ ãá íïõ ìÝ íùí êáé åíé ó÷õ ü ìå íùí 
áíôáñ ôþí». Åßíáé öá íå ñü ðùò ï áðü «âï ñÜ Êßíäõíïò» ïñï ëï ãß á ðïõ 
÷ñç óé ìï ðïé åß ôï êá èå óôþò ãéá íá óõ êï öá íôÞ óåé ôï äç ìï êñá ôé êü 
óôñá ôü áñ ÷ß æåé ïëï Ý íá íá áíá ãíù ñß æå ôáé. ÐáñïìïéÜæïíôáò ôï 
Äçìïêñáôéêü Óôñáôü ìå ôïõò êá ôá êôç ôÝò Ïèùìáíïýò ãñÜ öåé ó÷å-
ôé êÜ óôï åê äï ôé êü óç ìåß ù ìá ôïõ Ìáñôßïõ 1948: «...¢ëëïò å÷èñüò 
ìå ôá ÷åé ñß æå ôáé ôá ßäéá ìÝ óá åíá íôß ïí ôïõ Åëëçíéóìïý. Óôáõñþíåé 
ôïõ ðá ðÜ äåò, êáß åé ôá ÷ù ñéÜ, ãêñå ìß æåé ôéò ãÝ öõ ñåò, óöÜ æåé üðïéïí 
äåí åß íáé äé êüò ôïõ, ìá æåý åé ôá ðáé äé Ü ãéá íá ôá êÜ íåé ÃåíéôóÜñïõò». 
Äçìéïõñãåß ìéá åé êü íá öñé êá ëÝ á ãéá ôïõò Ýíï ðëïõò ôïõ 
Äçìïêñáôéêïý óôñá ôïý óå ìéá åðï ÷Þ ðïõ ôá êå öÜ ëéá ôùí áñé óôå-
ñþí áãù íé óôþí åðé êç ñýó óï íôáí áðü ôçí åîïõ óß á êé Ýíá ðëÞ èïò 
Üë ëùí áãù íé óôþí ðïõ ðï ëÝ ìç óáí ôïí êá ôá êôç ôÞ åß ôå åß ÷å óöá-
ãé á óôåß áðü ôéò óõì ìï ñß åò ôçò ÄåîéÜò åß ôå Þôáí öõ ëá êé óìÝ íï êé 
åîü ñé óôï óôïõò «íÝ ïõò Ðáñèåíþíåò». Ôá ðñÜã ìá ôá ãß íï íôáé ÷åé ñü-
ôå ñá ãéá ôçí åé êü íá ôïõ áñé óôå ñïý, ìå ôÜ ôçí åêôÝ ëå óç ôïõ õðïõñ ãïý 
Äéêáéïóýíçò ×ñ. ËáäÜ. Ôñßá øç öß óìá ôá áðü ôï ÄÞìï Áßãéíáò, 
ôïí åí ÁèÞíáéò áë ëÜ êáé áðü ôïí åí Ðåéñáéåß óýë ëï ãï ðïõ Þôáí 
êáé áõ ôüò ðïõ êá ôá äß êá óå êáé óôéã ìÜ ôé óå «Üíáí äñïõò ìå èü äïõò ôïõ 
êïì ìïõ íé óìïý ...»14. Ç íß êç üìùò ôçò ÄåîéÜò êáé ç èñé áì âï ëï ãß á 

Τοπική Ιστορία

8. Áñ. Ö. 10, ÍïÝ.1947

9. «Ôá ðáé äé Ü ôïõ Ãõìíáóßïõ ìáò ôçí 22áí Äåêåìâñßïõ å.å. ðá ñÝ äù óáí åéò ôçí åí 
Ðåéñáéåß ó÷ï ëÞí ÌÝóçò Åêðáéäåýóåùò ï÷ôþ óÜê êïõò éìá ôé óìïý êáé 470.000 
äñ÷. äéá ôïõò áíôáñ ôü ðëç êôïõò ôùí âï ñåß ùí åðáñ ÷é þí ìáò...» Áñ Öýëëïõ 1112 
Äåê 1947. «Áé åê ôçò åïñ ôÞò åé óðñÜ îåéò ìå ôÜ ôçí áöáß ñå óç ôùí åîü äùí äé å ôÝ èç
óáí õðÝñ ôùí ìá ÷ü ìå íùí óôñá ôé ù ôþí ìáò.» ôï ßäéï Öýëëï, ÁíáöïñÜ ãéá ôç 
óõì ìå ôï ÷Þ ôçò õøé öþ íïõ ÁéãéíÞôéóóáò Ìáñßáò Ëõêïýñç óå åê äÞ ëù óç ôïõ 
ÄÞìïõ ÊáëëéèÝáò õðÝñ ôçò ÖáíÝëáò ôïõ óôñá ôé þ ôïõ «ôçí ïðïßá ôé ìç ôé êþíò 
áíÝ ëá âå õðü ôçí ðñï óôá óß áí ôçò ç Á.Ì. ç âá óß ëéó óá...» ôï ßäéï Öýëëï. «êáé ìü íï 
ç äéá ôñß ôçí öï ñÜ êé ÷Ü ñéí ôçò çìÝ ñáò äï èåß óáé ðá ñÜ óôá óéò õðÝñ ôçò öá íÝ ëáò ôïõ 
óôñá ôé þ ôïõ åê ìÝ ñïõò ôùí ìá èç ôþí ãõ ìíá óß ïõ, õðü ôçí ïäç ãß á ôùí êá èç ãç ôþí 
ôùí, áðå ôÝ ëå óåí Ýíá åõ ÷Ü ñé óôï ãå ãï íüò...». ÅêäñïìÞ ôùí ìá èç ôþí ôïõ Ä. 
Ó÷ïëåßïõ ×áëáóìÝíçò óå óôñá ôü ðå äá óõ ãêÝ íôñù óçò ôùí ðáé äé þí 
''áíôáñôüðëçêôùí'' Áñ ö. 17 ÌÜéïò 1948. Ï Óáñùíéêüò ôçí ÊõñéáêÞ, 19 ôñÝ÷. 
äé ïñ ãÜ íù óå ðï äï óöáé ñé êüí áãþ íá ôïõ ïðïß ïõ áé åé óðñÜ îåéò äé å ôÝ èç óáí õðÝñ ôùí 
áðü ñùí ïé êï ãå íåé þí ôùí ìá ÷ü ìå íùí óôñá ôé ù ôþí» Áñ. Ö. 21 ÓåðôÝìâñçò 1948.
Ìå ðï äï óöáé ñé êü áãþ íá õðÝñ ôùí «Óõììïñéïðëçêôùí Ï Óáñùíéêüò ×Üíåé 21 
áðü ôçí ïìÜ äá ôçò Áóôõíïìßáò Ðüëåùí. Áñ. ö. 36, Äåê 1949.»...ç êïé íü ôçò 
×áëáóìÝíçò êá ôÝ èå óåí õðÝñ ôïõ õðü ôçí Ðñïåäñßáí ôçò Á.Ì. Âáóéëßóóçò åñÜ
íïõ ÷Ü ñéí ôçò öá íÝ ëáò ôïõ Óôñáôéþôïõ ìå ôá îý êá ôïß êùí ôïõ ÷ù ñé ïý ×áëáóìÝíç 
äñ÷ 827.600 åê ôïõ êïé íï ôé êïý Äå ôá ìåß ïõ äñ÷ 200.000... Åðßóçò ï ÄÞìïò 
Áéãßíçò êá ôÝ èå óåí 4.500.000äñ÷....Ïýôù ç Áßãéíá üðùò êáé Üë ëï ôå åß ðï ìåí 

óõì ìå ôÝ ÷åé ðá ñÜ ôá åîáé ñå ôé êþò äõ óìå íÞ ïé êï íï ìé êÜ ôçò åéò ôùí êá ôÜ ôùí Ýîù
èåí ïñ ãá íïõ ìÝ íùí óõì ìï ñé ôþí , óêëç ñüí áãþ íá ôïõ ¸èíïõò» Áñ. Ö. 23 Íïå. 
1948.  Óôéò 20 ÍïÝìâñßïõ 1949 ðÜ ëé Ýñá íïò õðÝñ ôùí óõì ìï ñé ï ðëÞ êôùí áðü ôïõò 
öï ñåßò ôçò Áßãéíáò: «Ôï åê åñÜ íïõ ôïý ôïõ óõ ãêå íôñù èÝí ðï óüí õðå ñÝ âç êáè' üëçí 
ôçí íÞ óïí ôç 12 åêáô. Äñá÷ìþí ðá ñÜ ôçí ðñù ôï öá íÞ ïé êï íï ìé êÞí êá ÷å îßáí» Áñ. 
Ö. 36 Äåê. 1949.

10. Áñ. Öýëëïõ 10 ÍïÝ. 1947

11. Áñ Öýëëïõ 1112 Äåê 1947

12. Ìå ôßô ëï «×ñéóôïýãåííá 1947» ç Ð. ÐáðáëåïíÜñäïõ: «Ô' áóôÝ ñé óïõ ô' 
ïëü ëá ìðñï ×ñéóôÝ ì' áò ôç öù ôß æåé/ íá óôÝ êåé ïñ èÞ êé áëý ãé óôç êáé íá ôçí ïäç
ãåß./ Áôñüìçôç, ðå ñÞ öá íç óôùí ãý ñù å÷èñþí ôá ðëÞ èç/ ðÜ íù óôçí áé ìá ôü âñå
÷ôç ðñï ãï íé êÞ ìáò ãç./ Ðõñóü êñá ôþ íôáò ëåõ ôå ñéÜò óôá ÷Ý ñéá ôï óðá èß» Áñ. 
Öýëëïõ 1112 Äåê 1947. Ìå ôßô ëï «óôïí áêñß ôá ìáò» ç Ô. Ãéáííïýëç ãñÜ öåé ãéá 
ôçí ðñï óðÜ èåé á ôïõ óôñá ôé þ ôç åíÜ íôé á óôïí «åðß âïõ ëï å÷èñü»: «Êé üôáí ìéá 
ìÝ ñá çëéü ëïõ óôç êôõ ðÞ óïõí ïé êá ìðÜ íåò íá öÝ ñïõí ôçí åé ñÞ íç/ðå ñÞ öá íïò êáé 
íé êç ôÞò èá' ñèåéò óôï óðß ôé óïõ íá âñçò ôçí ðï èç ôÞ ãá ëÞ íç» 4248 Áñ. Öýëëïõ 
1314 Öåâñ. 1948

13. Áñ,. Ö. 1314 Öåâ 1948. Ìå ôç óôÞ ëç «íÝ ïé Þñù åò» óôï Ö. 16 Áðñ.1948 
õðï äÝ ÷å ôáé ôñáõ ìá ôß åò áðü ôéò ìÜ ÷åò ìå ôïõò óõì ìï ñß ôåò. Ôï ßäéï êáé óôï öýë ëï 
20 Áýãïõóôïò 1948.

14. Áñ. Öýëëïõ 18 Éïõí 1948



ðïõ åðá êï ëïý èç óå äåí ìðü ñå óå íá êñý øåé êáé ôï äõ íá ôü óýì ìá ÷ï 
ôïõ íé êç ôÞ. Ç Áßãéíá, äé á ìÝ óïõ åíüò ÁéãéíÞôç ïíü ìá ôé 
ÊáñáêáôóÜíçò Áíô., ðáßñ íåé éêá íï ðïé ç ôé êü ìå ñß äé ï áðü ôï ðá êÝ ôï 
ÌÜñóáë ôü óï ãéá ôçí åíß ó÷õ óç ôçò ôïõ ñé óôé êÞò ïé êï íï ìß áò ôçò üóï 
êáé ãéá ôç íå ï óõ óôá èåß óá ÊáðïäéóôñéáêÞ ÂéâëéïèÞêç ôçò.15 ¸ôóé 
ìå èñé áì âï ëï ãß á ãéá ôç íß êç óôï Âßôóé (Áñ. Ö. 32 Áõãïõóôïò 
1949)êá èþò îå êé íÜ ìéá íÝá åðï ÷Þ ãéá ôçí ÅëëÜäá êáé óõ ìðß ðôåé 
ìå ìéá áðü ôéò ãíù óôÝò èëé âå ñÝò íáõ ôé êÝò ÅïñôÝò ðïõ âÝ âáé á ðñü-
êåé ôáé ãéá ìéá åðß óç ìç åðé âå âáß ù óç ôçò åîïõ óß áò êáé ôçò áðï äï ÷Þò 
ôçò áðü ôïí êü óìï ðñï óöÝ ñï íôáò èÝ á ìá ìðñï óôÜ óôï ëé ãï óôü Üñ ôï. 
Ç áðï èÝ ù óç ôçò åîïõ óß áò ìÝ óá áðü ðõ ñï ôå ÷íÞ ìá ôá êáé äé èõ ñÜì-
âïõò åß íáé üôé ðñÝ ðåé ãéá ôçí åðï ÷Þ åêåß íç, ðïõ óýì öù íá ìå ôá 
ëü ãéá ôïõ Ìáêáñéüôáôïõ Áñ÷éåðéóêüðïõ «ï êßí äõ íïò äåí áðå óù
âÞ èç äé ü ôé ôï êá êü ïìïé Ü æåé ìå ôç ìõ èï ëï ãé êÞ Ëåñíáßáí ¾äñáí». 
ÓõóôñáôåõìÝíïò êé áõ ôüò ìå ôçí Á. Ì. ôçí Âáóßëéóóáí êÜ íåé 
Ýê êëç óç ãéá «ãåí íáé ï öñï óý íçí» ìá æß ìå ôçí Á.Ì. ôïí ÂáóéëÝá 
Ðáýëïí ðïõ êá ëåß «ðÜ íôáò ôïõò ¸ëëçíáò åéò åèíé êüí óõ íá ãåñ
ìüí».ÔÝôïéåò åß íáé ïé åðé äñÜ óåéò ðïõ æåé ç Áßãéíá êáé ôïí «óõ íá ãåñ
ìü» èá ôïí ðëç ñþ íåé ï öôù ÷üò ÁéãéíÞôçò, ãéá íá ìðï ñåß ç Á.Ì. 
íá êÜ íåé ðï ëé ôé êÞ ìå ôá ÷ñÞ ìá ôá ôùí öôù ÷þí áí èñþ ðùí16.

Óôéò åêëï ãÝò ôïõ 1950 ðïõ åðá êï ëïý èç óáí Ýíáò Ðáíá ãéþôçò 
Ëåïýóçò ëáì âÜ íåé ìÝ ñïò ùò õðï øÞ öé ïò ôïõ êüì ìá ôïò ôùí ×éôþí17 
ìå Üãíù óôá áðï ôå ëÝ óìá ôá. Ìéá íÝá åðï ÷Þ ìå ôÜ ôïí åì öý ëé ï îå êé-
íÜ êáé ç ôïõ ñé óôé êÞ åðé ôñï ðÞ ðïõ ðñï á íá öÝ ñá ìå óå óõ íåñ ãá óß á ìå 
ôï ÄÞìï ôçò Áßãéíáò ðñï å ôïé ìÜ æï íôáé ãéá ôçí ôïõ ñé óôé êÞ óå æüí. 
Ìå ôçí ðñï ôñï ðÞ «ç åîõ ðç ñÝ ôç óéò ôùí ðá ñá èå ñé óôþí áðï âáß íåé 
åð' ùöå ëåß á ôçò Áßãéíçò êáé ôùí ßäéùí ôùí éäé ï êôç ôþí» êá ëåß ôïõò 
éäé ï êôÞ ôåò äù ìá ôß ùí íá äç ëþ óïõí ôéò êá ôïé êß åò ðñïò åíïé êß á óç óôï 
ÄÞìï. Áðü ôü ôå öáß íå ôáé üôé ôï æÞ ôç ìá ôïõ ôïõ ñé óìïý áðï êôÜ ìéá 
éäé áß ôå ñç áß ãëç. Ïé ãå ù ôñÞ óåéò ìðáß íïõí óôç æùÞ ôçò Áßãéíáò ùò 
Ýíá äé á öç ìé æü ìå íï ìÝ óï ãéá ôçí åîåý ñå óç íå ñïý, åíþ ôï ó÷Ý äé ï 
ÌÜñóáë êÜ íåé ôçí åì öÜ íé óÞ ôïõ óôçí Áßãéíá óå ðëù ôÞ åîÝ äñá êáé 
ìå ìéá ó÷å ôé êÞ ðñï âï ëÞ óôï ãÞ ðå äï18. ¸ôóé ôï ÄåêÝìâñç ôïõ 1950 
ç åðé ôñï ðÞ óý íôá îçò êÜ íåé ìéá çñù é êÞ Ýîï äï êáé óôá ìá ôÜ ôçí Ýê äï-
óç ôïõ ðå ñé ï äé êïý áöïý åîç ãåß üôé ëü ãïé ïé êï íï ìé êïß åß íáé ç áé ôß á.

ÔÏ ÊÏÉÍÙÍÉÊÏ-ÐÏËÉÔÉÊÏ ÊËÉÌÁ ÔÇÓ 
ÐÅÑÉÏÄÏÕ ÔÏÕ ÅÌÖÕËÉÏÕ ÓÔÇÍ ÁÉÃÉÍÁ

Ç ôñï ìï êñá ôß á ðïõ åðé âëÞ èç êå ìå ôÜ ôçí áðï ÷þ ñç óç ôùí ãåñ-
ìá íé êþí óôñá ôåõ ìÜ ôùí, ôü óï áðü ôéò ðá ñá êñá ôé êÝò óõì ìï ñß åò, üóï 
êáé áðü ôï êõ âåñ íç ôé êü êëß ìá ìå ôÜ ôéò óõì öù íß åò ôïõ ËéâÜíïõ ôçò 
ÊáæÝñôáò êáé êõ ñß ùò ôçò ÂÜñêéæáò, Þôáí ôï ÷á ñá êôç ñé óôé êü ôçò 
åðï ÷Þò. Ìå ôï óôßã ìá ôïõ êïì ìïõ íé óìïý, êá èå ôß ðïõ èá ìðï ñïý óå 
íá åß íáé äé åê äé êç ôé êü Þ ìç óõ íáé íå ôé êü äé ù êü ôáí. Ôï óý íï ëï ôùí 
áí èñþ ðùí ðïõ ðï ëÝ ìç óáí ôïí êá ôá êôç ôÞ ìÝ óá áðü ôéò ôÜ îåéò ôïõ 
ÅÁÌ-ÅËÁÓ-ÅÐÏÍ Þôáí õðü áõ óôç ñÞ åðé ôÞ ñç óç, õðü äß ù îç, 
óôéò åîï ñß åò, óå öõ ëá êÝò ìå óôç ìÝ íåò êá ôç ãï ñß åò, ýðï ðôï ðÜ íôá 
ãéá ïôé äÞ ðï ôå ðïõ èá Ýöåñ íå ðï ëé ôé êÞ áíá óôÜ ôù óç êáé êñß óç, áðü 
Ýíá êá èå óôþò ðïõ ìü ëéò ãý ñé óå áðü ôéò äé á êï ðÝò ôïõ óôç ÌÝóç 
ÁíáôïëÞ êáé ìå ôç óôÞ ñé îç ôùí ÅããëÝæùí êáé êá ôü ðéí ôùí 
ÁìåñéêÜíùí Þôáí Ýôïé ìï êáé ãéá ëü ãïõò åðé âß ù óçò íá îá íá ðï ëå-
ìÞ óåé Ýíá êáé íïý ñé ï êá ôá êôç ôÞ: ôïí ôá îé êü å÷èñü, åê ðñï óù ðïý ìå-
íï áðü ôéò ôÜ îåéò ôùí áí èñþ ðùí ðïõ ðñáã ìá ôé êÜ áãù íß óôç êáí 
óôçí êá ôï ÷Þ. ÄéáóðáóìÝíï ôï áñé óôå ñü êß íç ìá áðü «ôá ëÜ èç ôçò 
çãå óß áò», üðùò ðïë ëïß êá ôá ìáñ ôõ ñïýí, ìå ÷é ëéÜ äåò óêï ôù ìÝ íïõò 
áðü ôïõò êá èå óôù ôé êïýò ðñþ çí óõ íåñ ãÜ ôåò ôùí êá ôá êôç ôþí (÷ß-
ôåò, ôáã ìá ôá óöá ëß ôåò, ãåñ ìá íï ôóï ëéÜ äåò, êïé õ êïõ ëï öü ñïé) áðï ôå-
ëïýí ôï Üë ëï ðü ëï. Åßíáé ç êá ëý ôå ñç óôéã ìÞ ãéá ôï êá èå óôþò íá 
äç ìé ïõñ ãÞ óåé åêåß íåò ôéò óõí èÞ êåò ðïõ èá êÜ íïõí ôï êü óôïò ìé êñü-
ôå ñï êáé ôï êÝñ äïò ìå ãá ëý ôå ñï ãéá ôçí ôÜ îç ðïõ ðñï óôá ôåý ïõí. 
Åðßèåóç óôá åñ ãá óé á êÜ äé êáé þ ìá ôá, êß íç ôñá ãéá åðåí äý óåéò óôéò 
âé ï ìç ÷á íß åò, äÝ óìåõ óç ÷ñç ìÜ ôùí ôùí áóöá ëé óôé êþí ôá ìåß ùí,åðÝ-
êôá óç ôïõ åöï ðëç óôé êïý êå öá ëáß ïõ, éäå ï ëï ãé êüò ðñï óá íá ôï ëé óìüò 
ôùí ó÷ï ëåß ùí óýì öù íá ìå ôéò áîß åò ôïõ öé ëå ëåõ èå ñé óìïý- öé ëï á-
ìå ñé êá íé óìïý êáé åèíé êé óìïý, ðñï óÜñ ôç óç ôïõ óôñá ôïý êáé ôçò ïé êï-
íï ìß áò áñ ãü ôå ñá, áðü ôéò åõ ñý ôå ñåò ðá ãêï óìé ï ðïé ç ìÝ íåò óõì ìá ÷ßåò 
(ÍÁÔÏ, ÅÏÊ). 

Óôçí Áßãéíá ôá ðñÜã ìá ôá ùóôü óï åß íáé äé á öï ñå ôé êÜ. Äåí áíá-
ðôý ÷èç êå êá íÝ íá êß íç ìá åèíé êÞò Áíôßóôáóçò. ÊÜðïéåò ìé êñÝò 
éóôï ñß åò áí èñþ ðùí óõ ìðá èç ôé êÝò êá ôÜ ô' Üë ëá, åîé óôï ñïýí ìéá 

 Σχεδία στ’ ανοιχτά της Αίγινας 

15. Áñ. Ö. 25, Éáí 1949

16. Ôï ºäñõìá ôçò Âáóßëéóóáò áöïý ðáßñ íåé êáé ôï áðï êëåé óôé êü äé êáß ù ìá ôùí 
åñÜ íùí óôçí åðé êñÜ ôåé á, áóêåß öé ëáí èñù ðé êÞ ðï ëé ôé êÞ, åß ôå ìá íôñþ íï íôáò ôá 
äÞ èåí áíôáñ ôü ðëç êôá ðáé äÜ êéá åß ôå ðñïé êß æï íôáò ðôù ÷Ýò êü ñåò

17. Áñ. Ö. 38 Öåâ. 1950. Áðü ôü ôå ðÜ íôùò ìéá áì öé óâÞ ôç óç õðÞñ ÷å óôéò ôÜ îåéò 
ôùí øç öï öü ñùí. Ôï êåß ìå íï ðïõ ðá ñá ôß èå ôáé åß íáé áðï êá ëõ ðôé êü: «...Ôïõò ðÝ ñá

óå áðëþò ç éäÝá íá ãß íïõí âïõ ëåõ ôáß, õðïõñ ãïß Ðñùèõðïõñãïß. ÑùôÞóáíå Ýíáí 
áðü åìÜò. Åìåßò áíôß íá ôïõò ðïý ìå ôçí áëÞ èåéá....ôïõò åíé ó÷ý óá ìå ôç «ëü îá» 
Êé ï ÷èå óé íüò íïé êï êõ ñÜ êïò ðïý ëç óå üôé åß ÷å êáé äåí åß ÷å, ðÞ ãå ó' ´íá öù ôï ãñá
öåß ï êïñ äþ èç êå, ðÞ ñå ðü æá ÷é ëß ùí Ëïõäïâßêùí...Å ñå øþ íéï! ËÝãáíå ðß óù ôïõ 
ïé øç öï öü ñïé...» Áñ. Ö. 3940 ÌÜñ.Áðñ 1950

18. Áñ ö. 46 Ïêô. 1950



óõì âß ù óç êÜ ôù áðü ôçí ìðü ôá ôùí ãåñ ìá íþí ðïõ Ý÷ïõí íá áöç-
ãç èïýí ðåß íá, åîá èëß ù óç, èÜ íá ôï. ÅëÜ÷éóôåò ïé áíôé óôá óé á êÝò 
åíÝñ ãåé åò óôçí Áßãéíá ðïõ èá ìðï ñïý óáí íá äé êáé ï ëï ãÞ óïõí Ýíá 
êëß ìá áíá âñá óìïý. ÊáôÜ óõ íÝ ðåé á ç áðå ëåõ èÝ ñù óç áðü ôïõò ãåñ-
ìá íïýò äåí èá Ýèå ôå óôçí Áßãéíá ôï ðï ëé ôåé á êü Þ ðï ëé ôé êü áí 
èÝ ëå ôå æÞ ôç ìá áë ëÜ Üìå óá ôï èÝ ìá ôçò åðé âß ù óçò. Ìå õðï äï ìÞ 
êá ôå óôñáì ìÝ íç, ôï íç óß, êá ôïé êç ìÝ íï áðü øá ñÜ äåò áë ëÜ êáé áãñü-
ôåò ìéáò ó÷å ôé êÞò ïé êé á êÞò áõ ôÜñ êåé áò, ëé ìï êôï íïý óå. Ï ðëç èõ-
óìüò ôçò Áßãéíáò èá áêï ëïõ èïý óå êáé ìå éäå ï ëï ãé êü ðá ñá óôÜ ôç 
ôç èñç óêåß á ÷ù ñßò ðïë ëÝò áíôéñ ñÞ óåéò ôçí ðå ðá ôç ìÝ íç. ÄçëáäÞ 
ôç óõ íáß íå óç óå üôé äé á öáé íü ôáí üôé èá ìðï ñïý óå íá äþ óåé ëý óåéò 
óôï ðñü âëç ìá ôçò åðé âß ù óçò ôïõ óõ íü ëïõ ôùí áí èñþ ðùí. Ðáñ' 
üëá áõ ôÜ ç êá ôá íá ãêá óôé êÞ óý ìðëåõ óç ôçò åðï ÷Þò ìå ôï äüã ìá 
ôïõ áíôé êïì ìïõ íé óìïý, öü âç ôñï ãéá êÜ èå åíÝñ ãåé á ç ïðïßá èá ìðï-
ñïý óå íá äé á óá ëåý åé ôá ðñÜã ìá ôá, Þôáí êáé ôï ðå äß ï óôï ïðïßï 
óôÞ èç êå êáé ìéá åðß èå óç ðñïò ôïí íôü ðéï ðëç èõ óìü: áðü ôç ìéá ïé 
áíá ãêá óôé êÝò åé óöï ñÝò ðñïò ôï ÍÁÔ êáé ðñïò ôçí ôï ðé êÞ áõ ôï äé-
ïß êç óç ùò öü ñïé, áë ëÜ êáé Üë ëåò áë ëá ãÝò ðïõ åê óõã ÷ñü íé æáí ôçí 
áêôï ðëï À á üðùò áõ ôÞ ôçò êá ôÜñ ãç óçò ôùí Ð/Ê ðëïß ùí ðñïò 
üöå ëïò ôïõ ìï íï ðù ëß ïõ ôùí Á/Ð. Áðü ôçí Üë ëç ïé «åèå ëï íôé êÝò» 
åé óöï ñÝò ãéá ôïí Ýñá íï ôçò Á. Ì. ôçò Âáóéëßóóçò ïé ïðïß åò êÜ èå 
Üë ëï ðá ñÜ ìç äá ìé íÝò Þôáí ãéá ôï âá ëÜ íôé ï ôïõ ÁéãéíÞôç, ï ïðïß-
ïò Ýâëå ðå óýó óù ìåò ôéò áñ ÷Ýò íá óõ íôñÝ ÷ïõí ãéá ôá âÜ óá íá ôïõ 
Ýë ëç íá óôñá ôé þ ôïõ Þ ôùí «áíôáñ ôü ðëç êôùí» ðáé äé þí óôá éäñý-
ìá ôá õðü ôçí óêÝ ðçí ôçò Á.Ì. Ôï ó÷Ý äé ï Ìáñóáë ðïõ Þôáí áõ ôü 
ôï ïðïßï Ýèå ôå êáé ôçò âÜ óåéò áðïé êé ï ðïß ç óçò üëçò ôçò ÷þ ñáò, 
ðñï Ý âëå ðå êáé ôçí ôïõ ñé óôé êÞ êõ ñß ùò áíÜ ðôõ îç óôï ìÝ ôñï ðïõ ç 
ÅëëÜäá (áë ëÜ êáé ç Áßãéíá äß ðëá óôï Êëåéíüí Üóôõ) Þôáí ôï 
åîù ôé êü ìÝ ñïò üðïõ èá ìðï ñïý óáí íá áðï ëáì âÜ íïõí Ýíá öôç íü ôïõ-
ñé óìü ïé íé êç ôÝò óýì ìá ÷ïé. Ìüëéò ôü ôå áíá êá ëý ðôï íôáí óôéò ÷þ ñåò 
áõ ôÝò ôçò Äýóçò ôï ðñï Ü óôé ï ÅëëÜäá ìá æß ìå ôçí áðá ñáß ôç ôç 
Üäåéá áíá øõ ÷Þò.

¸ôóé ïé áíôé äñÜ óåéò ãéá öü ñïõò êáé ãéá âá ñéÝò åé óöï ñÝò óôï 
ÍÁÔ, áðï ôå ëïýí Ýíá æÞ ôç ìá ðïõ èá ÷åé ñé óôïýí ïé ðá ñÜ ãï íôåò ðïõ 
óå êÜ èå åêëï ãÝò õðü ó÷ï íôáí ìå óù ôÞ ñé á ëü ãéá óù ôç ñß á. Åßíáé ç 
åðï ÷Þ üðùò ëåí êáé ðïë ëïß åí æùÞ ÁéãéíÞôåò ðïõ øç öß æïõí ìå 
áíôß ôé ìï «Ýíá ôóïõ âÜ ëé Ìðáìðáêüðéôá ãéá ôá æù íôá íÜ» ùò ðñï-
óöï ñÜ ôïõ ðï ëé ôåõ ôÞ Þ ôïõ õðï øç öß ïõ äç ìÜñ ÷ïõ. Ìå Ýíá êá ôå-
óôñáì ìÝ íï ëé ìÜ íé, ìå ôç èñç óêåß á êá èç ìå ñé íÜ óôï ðñï óêå öÜ ëé ôïõ, 
ìå áíý ðáñ êôï íï óï êï ìåß ï ìå ôÜ ôçí áðï ÷þ ñç óç ôùí Ãåñìáíþí, ìå 
ìéá öõ ëá êÞ öü âç ôñï ãéá ôïí êá èÝ íá ðïõ åß ÷å êáé ôï åëÜ ÷é óôï óôï 

ìõá ëü ôïõ, ìå ìéá õðï åê ðáß äåõ óç êá ñé êá ôïý ñá ó÷ï ëåß ïõ ãéá ôá 
ðáé äé Ü ðïõ ôñÝ ÷áí îé ðü ëç ôá óôïõò äñü ìïõò, ãéá ìéá äå êá å ôß á ôïõ-
ëÜ ÷é óôïí ç Áßãéíá ðá ñåß ÷å äé á êï ðÝò óå ðëïý óé ïõò áí èñþ ðïõò 
áë ëÜ êáé óå åê êå íôñé êÝò öé ãïý ñåò (êáë ëé ôÝ ÷íåò, óõã ãñá öåßò, ðïé-
ç ôÝò) ðïõ äåí äç ìé ïõñ ãïý óáí êáé éäé áß ôå ñá ðñï âëÞ ìá ôá ìå ôçí 
ðá ñïõ óß á ôïõò óôï íç óß. Ïé óõ ÷íÝò ìå ôá ãù ãÝò ðï ëé ôé êþí êñá ôïõ-
ìÝ íùí áë ëÜ êáé ïé åêôå ëÝ óåéò óôïí Ôïýñëï, Þôáí Ýíá áãêÜ èé ãéá 
ôç ó÷Ý óç ôïõ íôü ðéïõ ìå ôïí ôü ðï ôïõ, üðùò êáé ãéá ôï üíï ìá ãå íé-
êÜ ôçò Áßãéíáò, áë ëÜ êé áõ ôü ðÝ ñá óå ìÝ óá óôçí êá èç ìå ñé íü ôç ôá. 
Ôá ïõñ ëéá ÷ôÜ êáé ïé öù íÝò ôùí ðï ëé ôé êþí êñá ôïõ ìÝ íùí üôáí âá óá-
íß æï íôáí Ýìåé íáí óáí ç êá êÞ ðëåõ ñÜ åíüò áíá ãêáß ïõ êá êïý, áõ ôü, 
ôï ìå êÜ èå ôß ìç ìá ÷ôý ðç ìá ôïõ êïì ìïõ íé óìïý. Ç óêëç ñÞ åñ ãá óß á 
óôá ÷ù ñÜ öéá êáé óôç èÜ ëáó óá ìå ôá äéá ëåßì ìá ôá ôùí èñç óêåõ ôé-
êþí ðá íç ãõ ñé þí Þôáí ç êá èç ìå ñé íü ôç ôá ôïõ ÁéãéíÞôç áë ëÜ êáé 
ôçò ïé êï ãÝ íåéÜò ôïõ, áöïý êáé ôá ìé êñÜ ðáé äé Ü Ýðñå ðå êé áõ ôÞ íá 
óõ íåé óöÝ ñïõí óôï ïé êï ãå íåé á êü åé óü äç ìá. Ç öé óôé êéÜ åëÜ ÷é óôá áíå-
ðôõã ìÝ íç ðá ñÜ ôéò ðá ñï ôñýí óåéò ôùí áñ ìï äß ùí ãéá ôçí áíÜ ðôõ îÞ 
ôçò Þôáí ìéá êáë ëé Ýñ ãåé á ðïõ äåí áðá ó÷ï ëïý óå ôïí ÁéãéíÞôç áöïý 
äåí Þôáí Ýíá áãá èü êá èç ìå ñé íÞò áíÜ ãêç êáé ç áãï ñÜ áêü ìá äåí 
ìðï ñïý óå íá ðñï ù èÞ óåé ôç æÞ ôç óç. Ï ìïý óôïò, ôá áìý ãäá ëá ôá 
óý êá, ôá êá íÜ ôéá Þôáí áõ ôÜ ðïõ áêü ìá êáé åêåß íç ôçí åðï ÷Þ åß ÷áí 
æÞ ôç óç áöïý ç ïé êé á êÞ ïé êï íï ìß á äåí åß ÷å áêü ìá ðñï ÷ù ñÞ óåé óôéò 
çë. óõ óêåõ Ýò êáé äåí åß ÷å áíá ðôõ ÷èåß ç âé ï ìç ÷á íß á ôü óï ðï ëý. 
ÌÝóá ó' áõ ôü ôï êëß ìá êé íÞ ôñùí ãéá ôçí áíá óõ ãêñü ôç óç ôçò ïé êï-
íï ìß áò áíá ðôýó óï íôáé ðï ëý áñ ãÜ êáé ôá «ôæÜ êéá» ôçò Áßãéíáò äçë 
êá ñá âï êý ñç äåò, éäé ï êôÞ ôåò íôá ìá ñé þí, Ýìðï ñïé, îå íï äü ÷ïé, ïé ïðïß ïé 
èá ðáß îïõí Ýíá óç ìá íôé êü ñü ëï ãéá ôçí åðü ìå íç ãå íéÜ ôçò ôïõ ñé-
óôé êÞò áíÜ ðôõ îçò. Ìüëéò ðïõ äé á öáß íå ôáé óôïí ïñß æï íôá ç ôóé ìå-
íôï ðïß ç óç ç ïðïßá èá ðÜ ñåé öü ñá êáé éäé áß ôå ñá ìå ôÜ ôçí ñá ãäáß á 
áíÜ ðôõ îç ôçò ìç ôñü ðï ëçò ôçò ÁèÞíáò, äç ìé ïõñ ãþ íôáò ôçí ðá ñá-
ãù ãé êÞ ôÜ îç ôùí åñ ãï ëÜ âùí óôéò ïé êï äï ìÝò. Ïé ãå ù ôñÞ óåéò åß íáé 
ìéá åðé ðëÝ ïí íÝá ìÝ èï äïò ðïõ Ýñ ÷å ôáé íá êÜ íåé èáý ìá ôá ãéá ôçí 
åîåý ñå óç íå ñïý ðïõ åß íáé ðï ëý ôé ìï. ×ùñßò ç áíÜ ðôõ îç íá ìðåé óôï 
ëå îé ëü ãé ï ôïõ íôü ðéïõ Þôáí ôï êá èï ñé óôé êü óôïé ÷åß ï ðïõ äé Ý ðåé ôçí 
ðï ëé ôé êÞ ç ïðïßá õðü ó÷å ôáé óù ôç ñß á êáé áíá êïý öé óç ùò áíôß ôé ìï 
óé ù ðÞò óôá åãêëÞ ìá ôÜ ôçò. Ç Áßãéíá Þôáí ãå íé êÜ Ýíá «Þóõ ÷ï» 
íç óß áðü êÜ èå Üðï øç íç óß êé Ýôóé êÜ èå áíÞ óõ ÷ï ðíåý ìá äåí ìðï-
ñïý óå ðá ñÜ íá ìå ôá íá óôåý óåé Þ íá ðå ñé èù ñé ï ðïé ç èåß êáé íá ðå ñÜ óåé 
óôçí ôï ðé êÞ ëá ï ãñá öß á óáí ìï íá ÷é êÞ öé ãïý ñá ðïõ íï óôß ìé æå ôçí 
êá èç ìå ñé íü ôç ôá.                   

Τοπική Ιστορία



 Σχεδία στ’ ανοιχτά της Αίγινας 

Αυτές τις εκ πο μπές τις έχω πα ρα τη ρή σει πά νω από το κέ ντρο 
της Αθήνας, τα βό ρει α και νό τι α προ ά στι α, την Πεντέλη και το 
Σαρωνικό Κόλπο. Θα μ' εν δι έ φε ρε πο λύ να μά θω σε πό σα άλ λα 
ση μεί α της επι κρά τει ας πα ρα τη ρεί ται αυ τό το φαι νό με νο. Τα ίχνη 
συ χνά πα ρα μέ νουν αρ κε τή ώρα ορα τά. Σταδιακά δι α λύ ο νται και 
γί νο νται σύν νε φα που πά λι δεν μοιά ζουν με τους φυ σι ο λο γι κούς 
σω ρεί τες (πυ κνά σύν νε φα) που συ χνά υπάρ χουν στον ου ρα νό 
σε χα μη λό τε ρα υψό με τρα. Πολλές φο ρές σε μέ ρες χω ρίς σύν-
νε φα, με τά από με ρι κές ώρες πτή σε ων πέ ρα-δώ θε, μπο ρούν να 
«χα λά σουν» την όψη ολό κλη ρου του ου ρα νού. Ορισμένες στιγ-
μές, βγά ζουν ξαφ νι κά με γα λύ τε ρες πο σό τη τες εκ πο μπών που 
σχη μα τί ζουν πο λύ πυ κνά άσπρα σύν νε φα με «ουρές» από κά τω. 
Στις 24 Δεκεμβρίου γύ ρω στις 2.00 το με ση μέ ρι πά νω από την 

Αίγινα εί δα ένα τέ τοιο σύν νε φο που όμοιό του δεν εί χα ξα να δεί 
στη ζωή μου και που μ' έκα νε να ανα ρω τιέ μαι τι ακρι βώς ανα-
πνέ ου με όταν κα τε βαί νουν αυ τά τα αέ ρι α στο επί πε δο του εδά-
φους...Αυτές τις εκ πο μπές τις έχω πα ρα τη ρή σει πά νω από το 
κέ ντρο της Αθήνας, τα βό ρει α και νό τι α προ ά στι α, την Πεντέλη 
και το Σαρωνικό Κόλπο. Θα μ' εν δι έ φε ρε πο λύ να μά θω σε πό σα 
άλ λα ση μεί α της επι κρά τει ας πα ρα τη ρεί ται αυ τό το φαι νό με νο. 
Τα ίχνη συ χνά πα ρα μέ νουν αρ κε τή ώρα ορα τά. Σταδιακά δι α λύ-
ο νται και γί νο νται σύν νε φα που πά λι δεν μοιά ζουν με τους 
φυ σι ο λο γι κούς σω ρεί τες (πυ κνά σύν νε φα) που συ χνά υπάρ χουν 
στον ου ρα νό σε χα μη λό τε ρα υψό με τρα. Πολλές φο ρές σε μέ ρες 
χω ρίς σύν νε φα, με τά από με ρι κές ώρες πτή σε ων πέ ρα-δώ θε, 
μπο ρούν να «χα λά σουν» την όψη ολό κλη ρου του ου ρα νού. 
Ορισμένες στιγ μές, βγά ζουν ξαφ νι κά με γα λύ τε ρες πο σό τη τες 
εκ πο μπών που σχη μα τί ζουν πο λύ πυ κνά άσπρα σύν νε φα με 
«ουρές» από κά τω. Στις 24 Δεκεμβρίου γύ ρω στις 2.00 το με ση-
μέ ρι πά νω από την Αίγινα εί δα ένα τέ τοιο σύν νε φο που όμοιό 
του δεν εί χα ξα να δεί στη ζωή μου και που μ' έκα νε να ανα ρω-
τιέ μαι τι ακρι βώς ανα πνέ ου με όταν κα τε βαί νουν αυ τά τα αέ ρι α 
στο επί πε δο του εδά φους...

Είχα μά θει τυ χαί α το πε ρα σμέ νο κα λο καί ρι ότι αυ τά τα σύν νε φα 
στην Αμερική λέ γο νται «Chemtrails» και ότι όποιος εν δι α φέ ρε ται 
μπο ρεί να μά θει αρ κε τές πλη ρο φο ρί ες βά ζο ντας αυ τή τη λέ ξη σε 
γνω στές μη χα νές ανα ζή τη σης όπως το Google. Μια ιδι αί τε ρα κα λή 
πη γή πλη ρο φο ρι ών βρί σκε ται στο: http://hamilton.indymedia.
org:8081/front.php3?article id=1793. Επίσης μια συ ζή τη ση για τις 
πτή σεις πά νω από την Αθήνα τώ ρα δι ε ξά γε ται στο: http://www.
chemtrailcentral.com/ubb/Forum1/HTML/001629.html

Ένα από τα πρώ τα πράγ μα τα που έμα θα ήταν, ότι τα αε ρο πλά-
να που συμ με τέ χουν  σ' αυ τές τις δρα στη ρι ό τη τες συ μπε ρι λαμ-




άρ θρο του Γουέιν Χολ,  
συ ντο νι στή του Φόρουμ για την Άμεση Δημοκρατία (http://pcsi.tripod.

com./hddf)

Όπως υποθέτω, πολλοί Αθηναίοι (και όχι 
μόνο), έχουν παρατηρήσει στον ουρανό τους 

τελευταίους μήνες συνέχεια κατά τη διάρκεια της 
ημέρας και ακόμα τη νύχτα, την παρουσία 

αεροπλάνων σε μεγάλο ύψος που εκπέμπουν 
κάτι πολύ πιο πυκνό και μεγαλύτερης διάρκειας 

από τα ίχνη που αφήνουν πίσω τους τα εμπορικά 
αεριωθούμενα αεροπλάνα. Τη διαφορά μπορείς 
πιο εύκολα να διαπιστώσεις, αν συγκρίνεις την 

όψη αυτών των εκπομπών με τα ορατά ίχνη ενός 
κανονικού επιβατικού αεροσκάφους που 

προσγειώνεται στο διεθνές αεροδρόμιο Αθηνών 
ή που απογειώνεται από αυτό.



Διεθνή

βά νουν τα στρα τι ω τι κά αε ρο σκά φη KC-135 και KC-10. Πρόκειται 
για αε ρο πλά να που χρη σι μο ποι ού νται ως με τα φο ρείς καυ σί μων 
από την στρα τι ω τι κή αε ρο πο ρί α των ΗΠΑ. Επίσης παίρ νουν μέ ρος 
κά ποια άσπρα αε ρι ω θού με να αε ρο πλά να χω ρίς δι α κρι τι κά ση μεί α. 
Είδα ένα τέ τοιο ανώ νυ μο αε ρο σκά φος στις 21 Δεκεμβρίου 2002 
να πε τά ει σχε τι κά χα μη λά πά νω από την Πεντέλη κα τά τη δι άρ κει α 
κά ποιας επι χεί ρη σης «Chemtrails». Εκείνη τη στιγ μή δεν εξέ πε-
μπε αέ ρι α. Ίσως ετοι μα ζό ταν να προ σγει ω θεί.

Οι πλη ρο φο ρί ες που σχε τί ζο νται με τους τύ πους των αε ρο-
πλά νων προ έρ χο νται από τον συγ γρα φέ α Toni Thayer και αφο-
ρούν το 2001. Τότε κα μιά κυ βέρ νη ση κα μιάς χώ ρας δεν θα 
επι βε βαί ω νε ότι πράγ μα τι γί νο νται οι πτή σεις αυ τές. Στα μέ σα 
του 2002 οι χώ ρες αυ τές από τις οποί ες εί χαν λη φθεί μαρ τυ ρί-
ες για τέ τοιου εί δους δρα στη ρι ό τη τες, ήταν οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, 
το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η 
Σουηδία, η Ιταλία, η Κροατία, η Αυστραλία, το Μεξικό, η Νέα 
Ζηλανδία και η Αϊτή. Στο τέ λος του 2002 εί ναι εμ φα νές ότι λαμ-
βά νουν μέ ρος και στην Ελλάδα πτή σεις που αντα πο κρί νο νται 
στις πε ρι γρα φές που έρ χο νται από το εξω τε ρι κό.

Ποιος εί ναι ο σκο πός τους; Στο βι βλί ο του με τίτ λο: 
Ερευνώντας το αί νιγ μα του «Chemtrails» («Probing the Chemtrail 
Conundrum») ο ερευ νη τής δη μο σι ο γρά φος Will Thomas προ βάλ-
λει τρεις θε ω ρί ες από τις οποί ες θα ανα φέ ρω μό νο μια, τη 
λι γό τε ρο μα κά βρι α. Είναι πι θα νό να υπάρ χουν πε ρισ σό τε ροι του 
ενός στό χοι και να ψε κά ζο νται πε ρισ σό τε ρες από μια ου σί ες. 
Σύμφωνα με την πρώ τη θε ω ρί α του Will Thomas οι ψε κα σμοί 
απο τε λούν μέ ρος μιας στρα τη γι κής αντι με τώ πι σης των κα τα στρε-
πτι κών συ νε πει ών του φαι νο μέ νου του θερ μο κη πί ου.

Ένας από τους επι στή μο νες που εξο μοι ώ νουν σε υπο λο γι-
στές τις επι δρά σεις των αε ρο ψε κα σμών ως πι θα νό τρό πο επι-
βρά δυν σης του φαι νο μέ νου του θερ μο κη πί ου, ο Ken Caldeira 
του Αμερικανικού Εθνικού Εργαστηρίου Lawrence Livermore 
συμ με ρί ζε ται την άπο ψη του οι κο λο γι κού κι νή μα τος ότι η μεί ω ση 
αυ τών των αε ρί ων όπως συμ φω νή θη κε (πού συ ντη ρη τι κά) στο 
πρω τό κολ λο του Κυότο θα ήταν «η πλέ ον φρό νι μη και λι γό τε ρο 
ρι ψο κίν δυ νη επι λο γή για έλεγ χο του φαι νο μέ νου του θερ μο κη
πί ου». Η προ σέγ γι ση όμως η οποία προ φα νώς επι κρά τη σε, εί ναι 
εκεί νη που πρό τει νε ο Edward Teller «πα τέ ρας της βόμ βας 
υδρο γό νου» και της «αντι πυ ραυ λι κής ασπί δας» (Πόλεμος των 
Άστρων) σε μια ει σή γη ση με τίτ λο «Φαινόμενο θερ μο κη πί ου και 

οι επο χές των Παγετώνων: Η Προοπτική Επιρροής της Πλανητικής 
αλ λα γής με βά ση τη Φυσική» (Global Warming and the Ice Ages: 
Prospects for Physics-based Modulation of Global Change) Αυτό 
που πρό τει νε ο Teller εί ναι ένα πρό γραμ μα ψε κα σμού ολό κλη-
ρου του πλα νή τη με μι κρά σω μα τί δι α αλου μι νί ου προ κει μέ νου να 
αντα να κλούν τις βλα βε ρές υπε ρι ώ δεις ακτί νες του ηλί ου αλ λά 
και συγ χρό νως να επι τρέ πουν στη θερ μό τη τα της γης να φεύ γει. 
Η ει σή γη ση του Teller το νί ζει τις αρ νη τι κές οι κο νο μι κές επι πτώ-
σεις της επι βο λής πε ρι ο ρι σμών, όπως εκεί νες της Συνθήκης του 
Κυότο, στην πα ρα γω γή ενέρ γει ας από πε τρέ λαι ο και κάρ βου νο, 
ση μει ώ νο ντας πό σο πιο φθη νό θα εί ναι να γε μί σου με τους 
ου ρα νούς με φω το δι α σκορ πι στι κά σω μα τί δι α.

Στα πλαί σι α όπως φαί νε ται των πι έ σε ων από τις εται ρί ες 
πε τρε λαί ου υπέρ «λύ σε ων» για το πρό βλη μα του φαι νο μέ νου του 
Θερμοκηπίου που θα επέ τρε παν τη συ νε χι ζό με νη χρή ση των 
πε τρε λαι ο ει δών προ ϊ ό ντων, εγκρί θη κε μια πα τέ ντα στο όνο μα 
Αεροναυπηγική εται ρί α Hughes για ψεκασμούς με την τε χνι κή 
Welsbach με σκο πό τη μεί ω ση της πα γκό σμι ας υπερθέρμανσης». 
Η πα τέ ντα πε ρι γρά φει πως μι κρά σω μα τί δι α οξει δί ου του αλου-
μι νί ου και άλ λα αντα να κλα στι κά σω μα τί δι α θα μπο ρού σαν να 
προ στε θούν στα καύ σι μα αε ρι ω θου μέ νων αε ρο πλά νων και να 
εκ πέ μπο νται με την εξά τμι ση. 

Δεν χρει ά ζε ται κα νείς να εί ναι ει δι κός σε ια τρι κά θέ μα τα για 
να φα ντα στεί τις πι θα νές συ νέ πει ες για την αν θρώ πι νη υγεία 
ενός τέ τοιου προ γράμ μα τος ψε κα σμών. Σε μια πε ρι ο χή 50 τε τρα-
γω νι κών χι λιο μέ τρων γύ ρω από την Εσπανόλα Οντάριο, όπου 
έλα βαν χώ ρα επί μή νες το 1998  τέ τοιοι ψε κα σμοί, οι κά τοι κοι 
υπό φε ραν από έντο νους πο νο κέ φα λους, χρό νι ους πό νους στις 
κλει δώ σεις, ζα λά δες, ξαφ νι κή ακα ρι αί α κού ρα ση, έντο νες κρί-
σεις άσθμα τος, συ μπτώ μα τα πα ρό μοι α μ' εκεί να της γρί πης αλ λά 
χω ρίς πυ ρε τό, απώ λει α βρα χυ πρό θε σμης μνή μης.

Εργαστηριακές ανα λύ σεις των βρο χο πτώ σε ων στην Εσπανόλα 
βρή καν αντα να κλα στι κά σω μα τί δι α quartz και επί πε δα αλου μι νί ου 
πέ ντε φο ρές πά νω από τα με γα λύ τε ρα επι τρε πτά όρια σύμ φω να 
με τις προ δια γρα φές υγεί ας και ασφά λει ας του κρα τι δί ου 
Οντάριο. 

Η δεύ τε ρη θε ω ρί α του Will Thomas την οποία όπως δι ευ κρί-
νι σα δεν σκο πεύ ω να εκ θέ σω εδώ, έχει να κά νει με τους 
λό γους που ψε κά ζο νται ευ ρύ τα τες πε ρι ο χές της γης με το ακό-
μα πιο το ξι κό μέ ταλ λο βά ρι ο.



Οι επι πτώ σεις των ψε κα σμών «chemtrails» έχουν γί νει πλέ-
ον προ φα νές στους ου ρα νούς των ΗΠΑ όπ[ως και όλο και 
πε ρισ σό τε ρο έξω από τη χώ ρα αυ τή. Όμως λό γω της πα γκό σμι-
ας απο σι ώ πη σης του θέ μα τος που επι κρα τεί σε όλα τα μέ σα 
μα ζι κής ενη μέ ρω σης εκτός από το δι α δί κτυ ο, το με γά λο κοι νό 
δεν έχει αρ χί σει ακό μα να αντι δρά.

Να πως βλέ πει τη κα τά στα ση ένας συμ μέ το χος σε σχε τι κό 
αμε ρι κα νι κό φό ρουμ συ ζή τη σης: «Πώς εξη γεί άρα γε ότι το 
9899% του πλη θυ σμού δεν πα ρα τη ρεί κά τι τό σο προ φα νές, 
τό σο επι θε τι κό, τό σο ανη συ χη τι κό». Έκανα πρό σφα τα αυ τήν την 
ερώ τη ση σε φί λη η οποία ερ γά ζε ται ως θε ρα πεύ τρι α στον κλά-
δο της ψυ χι κής υγεί ας και η απά ντη σή της αντι στοι χού σε με 
αυ τό που πι στεύ ω κι εγώ προ σω πι κά. Είπε ότι όντως το πα ρα τη-
ρούν. Το βλέ πουν. Η μό νη δι α φο ρά που έχουν από μας εί ναι ότι 
απλώς δεν το ανα γνω ρί ζουν ως υπαρ κτό. Είναι πά ρα πο λύ τρο-
μα κτι κό και απί στευ το. Έτσι δυ στυ χώς η με γά λη πλει ο ψη φί α του 
κό σμου σ' αυ τήν την χώ ρα κυ κλο φο ρούν σε κα τά στα ση πλή ρους 
άρ νη σης. Δεν ανα γνω ρί ζουν κά τι που βρί σκε ται μπρο στά στα 
μά τια τους. Δεν μπο ρώ να σκε φτώ άλ λο λό γο που να εξη γεί, 
για τί οι άν θρω ποι εί ναι ικα νοί να περ πα τούν κά τω από έναν 
απο λύ τως πα ρά ξε νο ου ρα νό που μοιά ζει Σα να βγή κε από κά ποια 
ται νί α επι στη μο νι κής φα ντα σί ας ή τρό μου και πλη σι ά ζο ντας σου 
να σου λέ νε «τι ωραία μέ ρα». «Όμως πι στεύ ω ότι αυ τή η ανώ
μα λη κα τά στα ση δεν μπο ρεί να συ νε χί ζε ται επ' αό ρι στον. Αργά 
ή γρή γο ρα ο κό σμος πρέ πει να ανα γνω ρί ζει την ύπαρ ξη των 
chemtrails  και όταν θα συμ βεί, εί μαι πε πει σμέ νος ότι «θα γί νει 
το σώσε». Ειλικρινά, ο μέ σος αμε ρι κά νός, πως πρό κει ται να 
αι σθά νε ται όταν επι τέ λους συ νει δη το ποι εί ότι η κυ βέρ νη ση το 
κρά τος που αγα πού σε και εμπι στευ ό ταν τό σα χρό νια, στην 
πραγ μα τι κό τη τα μας ψε κά ζει με το ξι κές ου σί ες;»

Μια προ σω πι κή πα ρα τή ρη ση -και δεν αλ λά ζω θέ μα- τα τε λευ-
ταί α χρό νια εί μαι πε πει σμέ νος ότι ο χώ ρος της αρι στε ράς και 
της οι κο λο γί ας εί χαν την ιστο ρι κή τους στιγ μή το 1991, την επο-
χή του κομ μου νι στι κού πρα ξι κο πή μα τος κα τά του Γκορμπατσόφ. 
Οι συν θή κες που ξαφ νι κά επι κρά τη σαν εκεί νη την επο χή, μας 
έδω σαν μια μο να δι κή ευ και ρί α να επέμ βου με δυ να μι κά, με τους 
δι κούς μας όρους, στα τρε λά παι χνί δια που έπαι ζε τό τε σα ρά ντα 
χρό νια ο Edward Teller Και οι δυο κύ ρι ες τά σεις του ευ ρω πα ϊ-
κού κομ μου νι στι κού κι νή μα τος, προ έ βα λαν λαν θα σμέ νες θέ σεις. 
Εδώ στην Ελλάδα οι οι κο λό γοι εί χα με δι κή μας αντι προ σώ πευ ση 

στο κοι νο βού λι ο. Θα ήταν αντι κει με νι κά δυ να τόν να ακου στεί η 
φω νή μας αν ορι σμέ να επι χει ρή μα τα εί χαν κα τα φέ ρει να κι νη-
το ποι ή σουν συ νει δή σεις στη Γραμματεία των Οικολόγων-
Εναλλακτικών αντί να ακού γο νται μό νο στο γρα φεί ο μας στη 
Βουλή. Τα κόλ πα του Teller ανέ κα θεν ακο λου θού σαν την ίδια 
λο γι κή. Το 1991 θα μπο ρού σα με και εμείς και ο Teller να εί χα-
με ζη τή σει την κα τάρ γη ση του πυ ρη νι κού οπλο στα σί ου της ΕΣΣΔ 
όπως τώ ρα συ ναι νού με στην κα τάρ γη ση (έτσι μας λέ νε) του 
Ιράκ. Αλλά ο Teller  αντί να κα ταρ γή σει (ή ακό μα και να προ σπα-
θή σει να κα ταρ γή σει) τους πυ ρη νι κούς πυ ραύ λους του εχθρού, 
προ τι μά ει να προ ω θεί μια φο βε ρά δα πα νη ρή «αντι πυ ραυ λι κή 
ασπί δα» Αντί να δε χτεί τη μει ω μέ νη χρή ση ορυ κτών καυ σί μων, 
προ τι μά να γε μί σει ολό κλη ρη την ατμό σφαι ρα της γης με φω το-
α ντα να κλα στι κά σω μα τί δι α αλου μι νί ου, όποιο κι αν εί ναι το 
κό στος σε αν θρώ πι νες ζω ές και πε ρι βαλ λο ντι κές κα τα στρο φές. 
Επιπλέον και στις δυο πε ρι πτώ σεις δεν θε ω ρεί ται πρω τεύ ων 
από τους υπέρ μα χους των σχε δί ων αυ τών, αν και κα τά πό σον 
πρό κει ται να πε τύ χουν το δη λω μέ νο τους στό χο.

Για όποιους εν δι α φέ ρο νται ο Ken Caldeira έχει προ ει δο ποι-
ή σει ότι εκτός από τις κα τα στρε πτι κές επι πτώ σεις για την 
αν θρώ πι νη υγεία, αυ τοί οι ψε κα σμοί θα μπο ρέ σουν να έχουν 
απρό βλε πτες συ νέ πει ες για το κλί μα -δεν απο κλεί ε ται η πτώ ση 
των θερ μο κρα σι ών στη στρα τό σφαι ρα, να επι τα χύ νει τις κα τα-
στρο φές στο στρώ μα του όζο ντος που προ στα τεύ ει τη γη από 
την ηλι α κή και κο σμι κή ακτι νο βο λί α. Η το πο θέ τη ση των σω μα τι-
δί ων στην ατμό σφαι ρα θα μπο ρού σε να έχει αντί στρο φα απο-
τε λέ σμα τα, προ κα λώ ντας ένα ανε ξέ λε γκτο φαι νό με νο του θερ-
μο κη πί ου.

Ακόμα δεν εί ναι αρ γά να ξε κι νή σου με. Μπορούμε να αρ χί-
σου με ρω τώ ντας την ελ λη νι κή κυ βέρ νη ση ποιους στό χους εξυ-
πη ρε τούν αυ τές οι όλο και πιο συ χνές πτή σεις αε ρι ω θου μέ νων 
αε ρο πλά νων πά νω από τα κε φά λια μας με πο λύ πυ κνές και 
με γά λης δι άρ κει ας «ου ρές». Καλύτερα λί γες ερω τή σεις τώ ρα, 
πα ρά μα ζι κή υστε ρί α στο μέλ λον.             6 Ιανουαρίου 
2003

Το πα ρα πά νω κεί με νο του Γουέιν Χόλ, εί ναι αρ κε τά απο κα λυ πτι κό 
για τις δι α θέ σεις κατ' αρ χήν της ίδια της αμε ρι κα νι κής κυ βέρ νη σης, 
η οποία εδώ και χρό νια γρά φει στα πα λιά της τα πα πού τσια τη συμ
φω νί α του Κυότο, αλ λά και των υπο λοί πων χω ρών που συ ντη ρούν 

 Σχεδία στ’ ανοιχτά της Αίγινας 



αλ λά και προ ω θούν τις δι α θέ σεις της, εί τε με το αντί τι μο της συ νερ
γα σί ας εί τε από μια δι ά θε ση να μην ξε φύ γουν από τα γνω στά δόγ
μα τα της νέ ας τά ξης πραγ μά των, όπως αυ τά εκ φρά στη καν από τον 
πα τέ ρα Μπούς στο δι άγ γελ μά του για την πρώ τη επί θε ση στο Ιράκ 
τον Αύγουστο του 1990. Είναι φα νε ρό ότι η πα γκό σμι α τά ση για κυ ρι
αρ χί α δεν έχει κα νέ να όριο μπρο στά στα ελά χι στα εμπό δι α και μιλάμε 
για όρια που τί θε νται ακό μα κι από συ ντη ρη τι κούς εκ φρα στές της 
αντί θε σης σ' αυ τήν. Δηλαδή ο «πρά σι νος κα πι τα λι σμός» έτσι όπως 
εκ φρά στη κε στα πα γκό σμι α φό ρουμ και ιδι αί τε ρα σ' αυ τό του Κυότο 
δεν της εί ναι ανε κτός αφού οι πε τρε λα ϊ κές εται ρί ες απο τε λούν μα ζί 
με την εμπο ρί α όπλων και τε χνο λο γί ας την κο ρυ φή αυ τού του 
συ μπλέγ μα τος το οποίο κυ βερ νά τον πλα νή τη. Για αυ τό και η αφέ λει α 
του Γουέιν Χολ, συγ γρα φέ α του πα ρα πά νω άρ θρου το οποίο δη μο σι
εύ ου με αυ τού σι ο παρ' όλες τις πο λι τι κές δι α φω νί ες μας και δι α πι
στώ σεις, εί ναι επί σης ιδι αί τε ρα απο κα λυ πτι κή για τις προσ δο κί ες των 
αν θρώ πων που δρα στη ρι ο ποι ού νται μέ σα από τους θε σμούς. Η μα ζι
κή αυ τα πά τη πολ λών αρι στε ρών αλ λά και μα χη τι κών οι κο λό γων στην 
Ελλάδα για τη συμ με το χή «από τα μέ σα» δεν ήταν πα ρά η επα νά λη ψη 
ενός νο ση ρού φαι νο μέ νου συμ μα χι ών με «κα λές προ θέ σεις». Δεν 
εί ναι τυ χαί ο που ο Γ.Χ. ελ πί ζει στην κα λή θέ λη ση του Τέλερ να βο η
θή σει ώστε να ακυ ρω θεί για πά ντα το πυ ραυ λι κό σύ στη μα της ΕΣΣΔ 
χω ρίς βέ βαι α να λέ ει κου βέ ντα για το πυ ραυ λι κό σύ στη μα των ΗΠΑ, 
το οποίο στη συ νέ χει α απε τέ λε σε και το μο νό δρο μο απει λής κα τά 
της αν θρω πό τη τας αν εξαι ρέ σου με και τα αμε ρι κα νο θρεμ μέ να της 
απα ντα χού Τζιχάντ. Η με γά λη «ευ και ρί α» και την οποία ανα φέ ρει δεν 
εί ναι πα ρά το κε νό που δη μι ούρ γη σε η πτώ ση των ανα το λι κών κα θε

στώ των και η οποία επι τα χύν θη κε από το πρα ξι κό πη μα κα τά του 
Γκορμπατσόφ. Όμως η αλ λα γή της ζω ής μας συ νο λι κά δεν εξαρ τά ται 
από τις «ευ και ρί ες» αλ λά από τα κι νή μα τα τα οποία ήταν αρ κε τά αδύ
να μα για να δώ σουν μια απά ντη ση εκεί νη την πε ρί ο δο για τί οι ασχο
λί ες τους ήταν να εντα χθούν και να αφο μοι ω θούν από το σύ στη μα. 
Έτσι μας προ έ κυ ψαν οι «πρά σι νοι» που βομ βάρ δι ζαν, έτσι μας προ
έ κυ ψαν οι «πρά σι νοι» που πλού τι σαν, έτσι μας προ έ κυ ψαν και οι 
«πρά σι νοι» που εί ναι σε επι τρο πές υπουρ γών ή και υφυ πουρ γοί, έτσι 
μας προ έ κυ ψαν οι «πρά σι νοι» της ση με ρι νής επι τρο πής του 2004,  
έτσι μας προ έ κυ ψαν και οι «πρά σι νοι» που έτρε χαν στα δι κα στή ρι α 
για τη κρα τι κή επι δό τη ση, έτσι μας προ έ κυ ψαν και οι «πρά σι νοι» που 
χρη σι μο ποί η σαν τη βου λευ τι κή τους έδρα (βλέ πε Κατερίνα 
Ιατροπούλου) για να αγο ρά σουν αυ το κί νη το και να δι ο ρί σουν το σύ ζυ
γο στη θέ ση του γραμ μα τέ α, έτσι μας προ έ κυ ψαν οι «πρά σι νοι» που 
κά θε τέσ σε ρις και λί γο μας ζη τούν την ψή φο μας. Η με γά λη «ευ και
ρί α» δεν ήταν πα ρά μια απά τη μέ σα στις τό σες που απο δυ να μώ νει 
ένα κί νη μα και το με τα τρέ πει σε «πρά σι νο» μα ϊ ντα νό της εξου σί ας. 
Κοντολογίς, αν θέ λου με να μη μας κά νουν ότι θέ λουν, δε μας χρει
ά ζο νται οι ερω τή σεις στην κυ βέρ νη ση (η οποία θα δώ σει τη γνω στή 
απά ντη ση: «δεν γνω ρί ζω, δεν εί δα») αλ λά οι ερω τή σεις στον κό σμο 
που ανέ χε ται και συ ναι νεί στις απο φά σεις της εξου σί ας. Αυτό που 
εί ναι κά τι «προ φα νές, επι θε τι κό και ανη συ χη τι κό» πρέ πει να αγ γί ξει 
τον κα θέ νανκα θε μιά όχι σαν ένα έρ μαι ο που κοι τά τον ψε κα σμό ως 
απο γευ μα τι νό ει δύλ λι ο,  αλ λά σαν έναν εν δυ νά μει πο λί τη ισο μέ το χο 
στα κοι νά. Το στοί χη μά μας δεν εί ναι η εξου σί α αλ λά οι άν θρω ποι.                                              

Επικαιρότητα  Πληροφόρηση

Νάξος 24/2/03

Η νε ρο πο ντή του Φεβρουαρίου προ κά λε σε τε ρά στι ες ζη μιές 
στη Νάξο και οι συ νέ πει ες εί ναι ανυ πο λό γι στες: καλ λι έρ γει ες 
κα τα στρά φη καν, δρό μοι κό πη καν στα δυο, πνί γη καν ζώα, χω ριά 
απο κλεί στη καν, σπί τια και κα τα στή μα τα πλημ μύ ρι σαν, ανα βαθ μί δες 
πα ρα σύρ θη καν. Και βέ βαι α οι βρο χο πτώ σεις ήταν υπερ βο λι κές 
(250 mm βρο χής έπε σε σε μιά μι ση μέ ρα, με λί γα λό για όσο πε ρί-
που ο μέ σος όρος βρο χό πτω σης ενός έτους) και κα τα στρο φές 
θα γί νο νταν. Όμως ο με γά λος όγκος των ζη μι ών σχε τί ζο νται κυ ρί-

ως με τη λο γι κή της άκρα της κερ δο φο ρί ας της γης και τις συ να-
κό λου θες πρα κτι κές που απορ ρέ ουν από αυ τήν.

Η βα σι κό τε ρη αι τί α εί ναι τα μπα ζώ μα τα των ρε μά των, των χει-
μάρ ρων και γε νι κό τε ρα των λε κα νών απορ ρο ής των υδά των. Η 
στοι χει ώ δης λο γι κή και πλεί στα όσα πα ρα δείγ μα τα, από την Αττική 
μέ χρι και το Λυώνα της Νάξου, κα τα δει κνύ ουν ότι ο μό νος σί γου-
ρος τρό πος για να πλημ μυ ρί σει κα νείς εί ναι το χτί σι μο και το 
μπά ζω μα στο διά βα του νε ρού. Ωστόσο η απλη στί α με τα τρέ πει 
κά θε σπι θα μή γης σε οι κό πε δο, αδι α φο ρώ ντας για τις συ νέ πει ες, 

Οι πρό σφα τες πλημ μύ ρες στη Νάξο



ενώ οι κρα τι κές υπη ρε σί ες όπως η πο λε ο δο μί α και η ΔΕΗ, όχι 
μό νο πρι μο δο τούν αυ τές τις ενέρ γει ες αλ λά συ μπράτ τουν στα 
προ α ναγ γελ θέ ντα εγκλή μα τα. Όπως όμως εύ στο χα πα ρα τή ρη σε 
κά τοι κος του νη σιού «οι πο τα μοί δεν χά νουν πο τέ τα δι και ώ μα τά 
τους. Όσα χρό νια κι αν πε ρά σουν, έρ χε ται η ώρα που ζη τά νε πί σω 
αυ τά που τους ανή κουν». Φυσικά δεν εί ναι η φύ ση που εκ δι κεί ται, 
ού τε απο δί δου με στα φυ σι κά φαι νό με να ιδι ό τη τες που έχουν οι 
άν θρω ποι. Είναι η δι κή μας υπε ρο ψί α ότι κυ ρι αρ χή σα με στο πε ρι-
βάλ λον ολο κλη ρω τι κά που έχει οδη γή σει σε τό σες απώ λει ες.

Μια ακό μα πα ρά με τρος που εί χε κα τα στρε πτι κά απο τε λέ σμα τα 
εί ναι η δη μι ουρ γί α δρό μων πα ράλ λη λων προς τις πα ρα λί ες. Οι 
πα ρα λί ες, εί ναι φυ σι κές λε κά νες απορ ρο ής των ομ βρί ων που 
κα τε βαί νουν από τα βου νά, άρα εί ναι λο γι κό ότι αυ τοί οι δρό μοι 
κά ποια στιγ μή θα κο πούν από κά ποιον ορ μη τι κό χεί μαρ ρο, όπως 
συ νέ βη στο Πυργάκι. Επίσης, οι πα ράλ λη λοι δρό μοι λει τουρ γούν 
ως ανά χω μα και φυ σι κά ότι υπάρ χει πί σω από αυ τούς πλημ μυ ρί ζει, 
αλ λά ήδη οι φω στή ρες της το πι κής εξου σί ας φρό ντι σαν να ξα να-
μπα ζω θούν κά ποιες από τις κοί τες των χει μάρ ρων.

Η εμπο ρευ μα το ποί η ση των πα ρα λί ων και η άγρια του ρι στι κή 
ανά πτυ ξη με τη δη μι ουρ γί α ξε νο δο χεί ων και μα γα ζιών ώθη σαν 
στη δι ά νοι ξη δρό μων κα τά μή κος των ακτών, πα ρα με ρί ζο ντας την 
μέ χρι τώ ρα πρα κτι κή όπου ακτι νω τοί δρό μοι συ νέ δε αν το κέ ντρο 
του νη σιού με τα πα ρά λι α. Ας το νί σου με εδώ ότι η Νάξος έχει μια 
ιδι αι τε ρό τη τα σε σχέ ση με άλ λα νη σιά, η οποία έγκει ται στο γε γο-
νός ότι τους τε λευ ταί ους αι ώ νες δεν υπήρ χαν κα τά βά ση πα ρά λι-
οι οι κι σμοί. Λόγω των εύ φο ρων πε δι ά δων και ορο πε δί ων, κα θώς 
και της επάρ κει ας σε νε ρό, οι κά τοι κοι πα ρα δο σι α κά ασχο λού νταν 
με τη γε ωρ γί α και την κτη νο τρο φί α κι όχι τό σο με την αλι εί α, ενώ 
ο φό βος των πει ρα τών οδή γη σε στη δη μι ουρ γί α χω ρι ών στην 
εν δο χώ ρα.

Ένας επι πλέ ον πα ρά γο ντας που έπαι ξε ρό λο στις κα τα στρε-
πτι κές συ νέ πει ες της νε ρο πο ντής, απο τε λεί η υπερ βό σκη ση που 
έχει απο ψι λώ σει τα βου νά κι φυ σι κά εί ναι ο κα λύ τε ρος σύμ μα χος 
της δι ά βρω σης του εδά φους, κι έτσι βλέ που με κα το λι σθή σεις να 
απει λούν ακό μα και τις κα τοι κη μέ νες πε ρι ο χές με με γά λη συ χνό-
τη τα. Η πο λι τι κή των επι δο τή σε ων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
του ελ λη νι κού κρά τους με κρι τή ρι α πο σο τι κά και όχι ποι ο τι κά, που 
έστρε ψε τους βο σκούς σε όλο και με γα λύ τε ρους αριθ μούς κο πα-
διών, έχει παί ξει τον βα σι κό ρό λο στην όξυν ση του προ βλή μα τος. 
Όμως φο βό μα στε ότι μια με γά λη αλ λοί ω ση του πε ρι βάλ λο ντος του 

νη σιού εί ναι ότι γκρε μί στη καν οι ανα βαθ μί δες στα ορει νά και ότι 
αυ τές, μάλ λον δεν θα απο κα τα στα θούν πο τέ, μο λο νό τι εί ναι ένα 
στοι χεί ο τό σο ση μα ντι κό και απα ραί τη το στον τό πο. Η στα δι α κή 
εγκα τά λει ψη της αγρο τι κής οι κο νο μί ας οδή γη σε στο μα ρα σμό και 
στην πα ρα μέ λη ση των δυ σπρό σι των πε ρι ο χών, το εν δι α φέ ρον 
έχει στρα φεί στην του ρι στι κή μο νο καλ λι έρ γει α ή στις εκτά σεις 
που προ σφέ ρο νται για εντα τι κές καλ λι έρ γει ες.

Έτσι με την κα τα στρο φή των πε ζου λιών πα ρα σύρ θη καν ολό-
κλη ρες πλα γιές με ανα βαθ μούς, παίρ νο ντας μα ζί τους όχι μό νο 
ιδι ο κτη σί ες, αλ λά κι ένα εκ πλη κτι κό στοι χεί ο της γνω ρι μί ας του 
νη σιού που ήταν καρ πός δε κα ε τι ών μό χθου. Το πρό βλη μα δεν 
εί ναι μό νο αι σθη τι κό. Χάρη ακρι βώς σ' αυ τήν την ήπια πα ρέμ βα ση 
του αν θρώ που στο πε ρι βάλ λον, αντι με τω πι ζό ταν η δι ά βρω ση του 
εδά φους κι εμπλου τι ζό ταν ο υπό γει ος υδρο φό ρος ορί ζο ντας επί 
αι ώ νες. Ακόμα και οι πε ρι βό η τες Μελέτες Περιβαλλο ντικών 
Επιπτώσεων που υπο χρε ω τι κά εκ πο νού νται τα τε λευ ταί α χρό νια, 
συ ντάσ σο νται με γνώ μο να τα συμ φέ ρο ντα εκεί νων που τις ανα-
θέ τουν και για κα νέ ναν άλ λο λό γο. Και ενώ η εκτέ λε ση των 
έρ γων εί ναι πα ροι μι ώ δης για την προ χει ρό τη τά και την κα κή ποι-
ό τη τά τους, οι αρ χές τα πα ρα λαμ βά νουν κα νο νι κό τα τα εξυ πη ρε τώ-
ντας τα οι κο νο μι κά συμ φέ ρο ντα των ημε τέ ρων κι εμείς επι βα ρυ-
νό μα στε με το κό στος τους, εί τε μέ σω φό ρων, εί τε μέ σω δη μο-
τι κών τε λών.

Οι υπουρ γοί και οι βου λευ τά δες που πα ρέ λα σαν το τε λευ ταί ο 
δι ά στη μα στο νη σί μοι ρά ζο ντας αφει δώς υπο σχέ σεις για ολο κλη-
ρω τι κές απο κα τα στά σεις και απο ζη μι ώ σεις, δεν γί νο νται πλέ ον 
πι στευ τοί, ού τε καν από τους πα ρα τρε χά με νούς τους. Όλοι γνω ρί-
ζου με, ότι οι φτω χοί αγρό τες και βο σκοί αλ λά και οι υπό λοι ποι 
πλη γέ ντες, ακό μα κι όσοι δεν έφε ραν κα μιά ευ θύ νη για τις ζη μιές 
που υπέ στη σαν, θα βο λευ τούν όπως-όπως με τα βο η θή μα τα των 
500 Ευρώ και θα τους ξα να θυ μη θούν στην επό με νη προ ε κλο γι κή 
πε ρί ο δο

Εν κα τα κλεί δι, η πο λυ σύν θε τη δι ά στα ση των αι τι ών που συ ντέ-
λε σαν στη με γά λη έκτα ση των κα τα στρο φών επι βάλ λει την επα-
γρύ πνη ση, την πα ρέμ βα ση αλ λά και την κα ταγ γε λί α σε κά θε φά ση 
που γί νο νται έρ γα και ιδι αί τε ρα όταν αυ τά συν δέ ο νται με την του-
ρι στι κή ανά πτυ ξη και την κερ δο σκο πί α της γης.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΝΑΞΟΥ

 Σχεδία στ’ ανοιχτά της Αίγινας 



Ç 
Βαγγελιώ Τζούτζια η οποία στο πα ρελ θόν έζη σε και  ερ γά-
στη κε στην Αίγινα (κα θη γή τρι α Η/Υ στο ΙΕΕΚ Αίγινας, σε 
του ρι στι κή επι χεί ρη ση στις Πόρτες και στην Αγία Μαρίνα) 

βρί σκε ται προ φυ λα κι σμέ νη στις Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού 
χω ρίς κα μιά κα τη γο ρί α. Ύστερα από ένα οχε τό ει δή σε ων από τα 
κυ ρί αρ χα μέ σα μα ζι κής ενη μέ ρω σης* τα οποία εκ με ταλ λευ ό με να τη 
συ γκυ ρί α άρ χι σαν να μι λούν για τη «μυ στη ρι ώ δη γυ ναί κα της 
Κόνιτσας», δημοσιεύουμε απο σπά σμα τα από επι στο λή της που απέ-
στει λε στον Τύπο από τις 15/1/2003, συμ με τέ χο ντας στην κα μπά νια 
για την απε λευ θέ ρω σή της, αλ λά και συμ βάλ λο ντας στην αλή θεια 
που αυ τήν ει δι κά την πε ρί ο δο συ στη μα τι κά κα λύ πτε ται από τον όγκο 
ψέ μα τος στα ΜΜΕ:

«Μετά τη σύλ λη ψή μου στις 8/1/2003 στην Κόνιτσα, για κα τη
γο ρί ες κα το χής πυ ρο βό λου όπλου και εκρη κτι κών υλών και προ μή
θειάς τους στην ''Επαναστατική Αναρχική Στασιαστική Οργάνωση'' 
στις 78/5/91 στη Ρώμη, εξε δό θη ένταλ μα σύλ λη ψης λό γω της μη 
πα ρου σί ας μου στη δι εύ θυν ση που ανα φε ρό ταν στο ένταλ μα και με 
τη σύμ φω νη γνώ μη Εισαγγελέα και ανα κρι τή να προ φυ λα κι στώ. 
Όμως αυ τές οι κα τη γο ρί ες εκ δι κά στη καν στην Ιταλία από το '96 έως 
το 2000 και αθω ώ θη κα. Όχι μό νο λοι πόν η ΙΝΤΕΡΠΟΛ και οι δι κα στι
κές ιτα λι κές αρ χές δεν μπή καν στον κό πο να ενη με ρώ σουν τις 
ελ λη νι κές αρ χές για αυ τές τις αθω ω τι κές απο φά σεις, πρέ πει με 
προ σω πι κά μου έξο δα να στα λούν, να με τα φρα στούν και να κα τα τε
θούν για τί η δι κή τους γρα φει ο κρα τί α και κω λυ σι ερ γί α μπο ρεί να 
κρα τή σει έως και τρία χρό νια. Φυσικά κα τα τέ θη κε αί τη ση απο φυ λά
κι σης, μα ζεύ ο ντας ότι στοι χεί α μπο ρού σα για να απο δεί ξω την αθω
ό τη τά  μου. Εκτός από αυ τό, στην από φα ση της σύλ λη ψής μου 
ανα γρά φε ται η φυ γο ποι νί α μου σχε τι κά με την ένο πλη λη στεί α που 
έγι νε στη Β. Ιταλία και για την οποία αθω ώ θη κα στο πρω τό δι κο και 
κα τα δι κά στη κα ερή μην μου στο εφε τεί ο και Άρειο Πάγο σε 3,5 χρό
νια φυ λά κι σης. Όπως βέ βαι α ανα γρά φε ται ανε πί ση μα η έκ δο ση  μου 
στην Ιταλία για την έκτι ση της ποι νής μου...»

«...Πειραματίζονται λοι πόν και στις εκ δό σεις ατό μων με τα ξύ 

χω ρών της ΕΕ. Επίσης γί νε ται μια έντε χνη και ύπου λη κα τα γρα φή 
και χαρ το γρά φη ση όλου του κι νή μα τος. Οι συ νε χείς πα ρα κο λου θή
σεις όλων των ατό μων που ανή κου με στον αναρ χι κό χώ ρο, ακό μα 
και οι βόλ τες, οι φί λοι μας, το χρώ μα των πα που τσιών μας κα τα γρά
φο νται. Ο έλεγ χος εί ναι γε νι κευ μέ νος. Οι δου λειές μας, η προ σω
πι κή μας ζωή, η οι κο νο μι κή μας ζωή, ασφα λώς και η ερ γα σι α κή και 
κοι νω νι κή εί ναι κά τω από την ψυ χα να λυ τι κή ανά λυ ση και κα τα γρα φή 
χα ρα κτή ρων, από ψε ων, συ νει δή σε ων...»

«...Τα ΜΜΕ συμ βάλ λουν εδώ για την συ κο φά ντη ση, βι α σμό της 
αξι ο πρέ πει ας, κα τα πί ε ση της προ σω πι κό τη τα του κα θέ να από μας. 
Βάζουν ένα ''ενδέχεται'' μπρο στά από κά θε  υπό θε ση και σε νά ρι ο 
δι α σφα λί ζο ντας αυ τοί τη δη μο σι ο γρα φι κή τους δε ο ντο λο γί α και πλα
σά ρουν στον κό σμο την πλη ρο φο ρί α που εί ναι μό νο λά σπη στο βω μό 
του αντα γω νι σμού και της τη λε θέ α σης...»

«...Οι δι ερ γα σί ες στην ΕΕ, η σχέ ση της με την Αμερική, το ΔΝΤ 
και τη ΝΑΦΤΑ έρ χο νται σε πλή ρη αρ μο νί α με τον αρ χι τρο μο κρά τη 
Μπους. Οι συ νο δοι πό ροι του στην ΕΕ υπο γρά φουν συν θή κες, πο λέ
μους, απο φά σεις που οξύ νουν την κοι νω νι κή ανι σό τη τα, αυ ξά νουν 
τα κέρ δη των λί γων πλού σι ων και τα δι σε κα τομ μύ ρι α των φτω
χών..».

(Λίγες μέρες πριν την έκδοσή μας, στις 7 Απριλίου, σε μια δί κη 
η οποία κράτησε λιγότερο από μισή ώρα, η Βαγγελιώ Τζιού τζια 
αθωώθηκε διότι στη δικογραφία της δεν υπήρχε κανένα στοι χείο 
ενοχής. Η αλητεία των μηχανισμών την κρατούσε προ φυ λακισμένη 
4 μήνες χωρίς κανένα στοιχείο. Τα συμπεράσματα δι κά σας...).    

* Δεν θα μπο ρού σε να λεί ψει ο Μάρτης από τη Σαρακοστή. Ο γνω στός-άγνω-
στος (ανώ νυ μος πά ντα) συ ντά κτης των σχό λι ων της «Εβδομαδιαίας» ζη λεύ ο ντας 
προ φα νώς τη δό ξα των Τράγκα, Κακαουνάκη, Τσιρογιάννη και λοι πών ανα με-
τα δο τών πλη ρο φο ρι ο δο τών της Ασφάλειας έγρα ψε ότι η Βαγγελιώ Τζούτζια 
με τον άντρα της Χρήστο Στρατηγόπουλο έκαναν διακοπές στην Αγία Μαρίνα 
με «γνω στό δι ευ θυ ντή ιδρύ μα τος στην Αίγινα». Τι να πεις; Μίμηση; Έμμεσος 
τρό πος εκβί α σης του «δι ευ θυ ντή»;   

Επικαιρότητα  Πληροφόρηση


Η περίπτωση της Βαγγελιώς Τζούτζια 



Ï 
Πισιμίσης Θόδωρος, ή Λάκης όπως συ νη θί ζουν να τον απο κα-
λούν από μι κρό παι δί, εί ναι ένας από τους «συ νή θεις ύπο πτους» 
που κα τά και ρούς έχουν αντι με τω πί σει -κι ευ τυ χώς μέ χρι τώ ρα 

ανε πι τυ χώς- τη μα νί α των δι ω κτι κών αρ χών, όπως και την σχε τι κά 
«ερα σι τε χνι κή» τους προ σπά θει α, να κα τα σκευ ά ζουν ενό χους τρο-
μο κρά τες. Παρ' όλη όμως την απο τυ χί α τους να στη ρί ξουν κα τη-
γο ρί ες όπως έχουν κά νει στο πα ρελ θόν με μια σει ρά αγω νι στές 
του αντι ε ξου σι α στι κού και αρι στε ρού χώ ρου, οι μη χα νι σμοί συλ-
λέ γουν όλες αυ τές τις απο τυ χί ες ως στοι χεί α, τα οποία προ ω θούν 
σε δη μο σι ο γρά φους-»βα πο ρά κια». Από κει και οι «δη μο σι ο γρα φι-
κές επι τυ χί ες» που που λούν φύλ λα αλ λά και δι α μορ φώ νουν με μια 
γκε μπε λι κή στρα τη γι κή («πες ψέ μα τα και κά τι θα μεί νει») μια έτοι-
μη κοι νω νι κή κυ ρί αρ χη συ νεί δη ση που αντα πο κρί νε ται ευ πει θώς 
τό σο στου δη μο σι ο γρά φου τις αθλι ό τη τες όσο και στις μη χα νορ-
ρα φί ες και σκευ ω ρί ες της Αστυνομίας. Τρανά πα ρα δείγ μα τα για 
τα πα ρα πά νω απο τε λεί το βι βλί ο-φιά σκο των Παπαχελά-Τέλλογλου 
που απο δεί χθη κε ότι οι συγ γρα φείς δεν στη ρί ζο νταν πα ρά μό νο 
σε ανώ νυ μες πη γές-πράγ μα αντι δε ο ντο λο γι κό για όποιον θέ λει 
να ονο μά ζε ται δη μο σι ο γρά φος, αλ λά και τα κα τά και ρούς δη μο σι-
εύ μα τα γνω στών «δη μο σι ο γρά φων» όπως Τράγκα, Κακαου νάκη, 
Λαμπρό πουλου, για τα οποία θα αντι με τω πί σουν την έδρα του 
δι κα στη ρί ου ως κα τη γο ρού με νοι, από ενά γο ντες συ κο φα ντη μέ-
νους.

Έτσι, το κα λο καί ρι ξε θά βο ντας με τον πιο χει ρό τε ρο τρό πο 
πα λιές υπο θέ σεις που αφο ρού σαν την τρο μο κρα τί α, δη μο σι ο-
γρά φοι και κατ' εντο λή της Ασφάλειας, «έβγα λαν» στο φως της 
δη μο σι ό τη τας αν θρώ πους που έχουν απο κα λε στεί «συ νή θεις 
ύπο πτοι». Με χυ δαί α σε νά ρι α, κα τα σκευ α σμέ να από την Ασφάλεια 
κι από όσους τρώ νε από τα πα κέ τα για την κα τα πο λέ μη ση της 
τρο μο κρα τί ας, «δη μο σι ο γρά φοι» έγρα ψαν για τον Πισιμίση τον 
«τρο μο κρά τη με το ψευ δώ νυ μο ''Λάκης''. Όσο κα τα γέ λα στοι εί ναι, 
άλ λο τό σο επι κίν δυ νοι πα ρα μέ νουν αυ τοί οι μη χα νι σμοί. (Δεν 

εί ναι τυ χαί ο άλ λω στε ότι με πε ρισ σό θρά σος ο αρ χι συ ντά κτης 
Τσιρογιάννης της «Αυριανής» γνω στής κι τρι νο φυλ λά δας, απο κά-
λε σε την υπεύ θυ νη του ΕΚΠΑΖΠ Αίγινας ως μέ λος της 17Ν). Ο 
κα τά λο γος των αν θρώ πων που σπι λώ θη καν, αλ λά και που βρί-
σκο νται με αστή ρι χτες κα τη γο ρί ες στα λευ κά κε λιά του  
Κορυδαλλού εί ναι με γά λος. Εμείς μι λή σα με με τον Λ. Πισιμίση 
στην Αθήνα προ κει μέ νου να δια βά σουν οι ανα γνώ στες του εντύ-
που την αλή θεια αλ λά και την απά ντη ση σ' αυ τό το όρ γι ο φη μο-
λο γι ών και κα τα σκευ ής ενό χων.

– Δραστηριοποιείσαι από τις αρ χές του '80 στον αντι ε ξου σι-
α στι κό χώ ρο κι αρ κε τές φο ρές βρέ θη κες τό σο στο στό χα στρο 
των φω στή ρων της Αστυνομίας αλ λά και των βα πο ρι ών-«δη μο-
σι ο γρά φων». Μπορείς να ανα φέ ρεις πε ρι λη πτι κά όλες αυ τές τις 
πε ρι πτώ σεις αλ λά και την έκβα σή τους;

– Το '80 εί ναι η χρο νιά που οι ασφα λί τες πρω το προ σπά θη
σαν να με εμπλέ ξουν στην υπό θε ση του εμπρη σμού των πο λυ
κα τα στη μά των ΜΙΝΙΟΝΚΑΤΡΑΤΖΟΣΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ (η γνω στή 
υπό θε ση των αδελ φών Τσαγκαράκη) μα ζί  με συ ντρό φους όπως 
ο Β. Λάμπρου, ο Γ. Μπουκετσίδης, ο Δ. Μπουρίκας και άλ λοι. 
Μνη μείο βλα κω δών ''αποδεικτικών'' ισχυ ρι σμών που κα τέ λη ξε 
σε απαλ λα κτι κό βού λευ μα, αφού ήδη ο Β. Λάμπρου, με άλ λους 
ισχυ ρι σμούς έκα τσε ένα μή να προ φυ λα κι σμέ νος. (Σημειωτέον 
ότι ανα κρι τής της υπό θε σης ήταν ο ''καλός κύ ρι ος Πρόεδρος'', 
Μαργαρίτης, της έδρας για την υπό θε ση της 17Ν).

Το '82 συ νε λή φθη κα στην Κατάληψη της Βαλτετσίου στα 
Εξάρχεια, και κα τα δι κά στη κα σχε δόν σε δυο χρό νια φυ λα κή. 
Έμεινα 5 μή νες και απο φυ λα κί στη κα με τά από 25 μέ ρες απερ
γί ας πεί νας.

Το '83, δι κά στη κα μα ζί με το Γιάννη Μπουκετσίδη και το 
Θέμη Βαρουδάκη για αντί στα ση κα τά της αρ χής και για ξυ λο δαρ
μούς ασφα λι τών τον Οκτώβρη του '81 που εί χαν γί νει από ομά
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δες αναρ χι κών συ ντρό φων αθω ω θή κα με παμ ψη φεί.

Το '87 με τά τη δο λο φο νί α του Μιχάλη Πρέκα από τα ΕΚΑΜ, 
κλή θη κα στον ανα κρι τή ως κα τη γο ρού με νος και απαλ λά χτη κα με 
βού λευ μα.

Το '90 συ νε λή φθη κα και ανα κρί θη κα για την υπό θε ση του 
Μαζοκόπου και αφέ θη κα ελεύ θε ρος χω ρίς κα τη γο ρί ες.

Το '9394, κα τη γο ρή θη κα αρ χι κά με τον αντι τρο μο κρα τι κό 
νό μο του Μητσοτάκη, ως μέ λος του ΕΛΑ που συμ με τεί χε σε επι
θέ σεις σ' όλη την Ελλάδα, ενά ντι α  σε οι κο νο μι κούς, κυ βερ νη
τι κούς και στρα τι ω τι κούς στό χους. Δικάστηκα τε λι κά με την κα τη
γο ρί α της «σύ στα σης και συμ μο ρί ας» και αθω ώ θη κα παμ ψη
φεί.

Όλα αυ τά τα χρό νια έχω υπο στεί αρ κε τές «κατ' οί κον έρευ
νες» για όπλα και εκρη κτι κά (!). Έχω συλ λη φθεί χω ρίς κα νέ να 
απο τέ λε σμα για τη συμ με το χή μου σε συλ λα λη τή ρι α και συ γκε
ντρώ σεις του αντι ε ξου σι α στι κού χώ ρου, χω ρίς να μου απαγ γεί
λουν κά ποιες κα τη γο ρί ες. Έχω τέ λος πά ντων υπο στεί ότι και 
πολ λοί άλ λοι σύ ντρο φοι τα τε λευ ταί α 25 χρό νια από 
τις κα τα σταλ τι κές δυ νά μεις του δη μο κρα τι κού ολο
κλη ρω τι σμού.

– Όποιος ρω τά «μα κα λά για τί εσέ-
να;» πι στεύ ω ότι παί ζει το παι χνί δι 
της αστυ νο μί ας. Αφού η αστυ νο-
μί α και οι μη χα νι σμοί της πο τέ 
δεν απο κα λύ πτουν τα χαρ τιά 
τους εσύ δεν έχει κα νέ να λό γο 
να απο λο γη θείς. Εκείνο όμως 
που θα ρω τή σω εί ναι το εξής: 
Πώς εκτι μάς ότι θα μπο ρού σαν να 
αξι ο ποι ή σουν όλη αυ τήν την προ σπά-
θει α που πραγ μα το ποι ούν οι δι ω κτι κοί 
μη χα νι σμοί, γύ ρω από το όνο μά σου αλ λά 
και συ ντρό φων από τον αντι ε ξου σι α στι κό και 
αρι στε ρό χώ ρο;

– Πρώτο μέ λη μα των δι ω κτι κών 
αρ χών αλ λά και του κρά τους γε νι
κό τε ρα, εί ναι να απο δει κνύ ουν 
στους υπη κό ους τους την ισχύ 
τους, ότι δη λα δή όλα εί ναι υπό τον 

από λυ το έλεγ χό τους, ώστε ο κα θέ νας να αι σθά νε ται ανί σχυ ρος 
απέ να ντί τους. Υποδεικνύοντας εμέ να και με ρι κούς ακό μα (όπως 
π.χ. το Γιάννη Σερίφη) από τον αντι ε ξου σι α στι κό χώ ρο, υπο δει
κνύ ουν ολό κλη ρο το χώ ρο της αντι ε ξου σί ας ως στό χο τους. 
Στέλνουν το μή νυ μα στην κοι νω νί α, ότι όποιος αντι στέ κε ται στις 
κυ ρί αρ χες επι λο γές τους «αυ τά πα θαί νει» γι αυ τό, «κοι τάξ τε τη 
δου λί τσα σας, κα θί στε συ' αυ γά σας». Μια πα ρά με τρος που επί
σης δεν πρέ πει να πα ρα γνω ρί ζου με εί ναι το «σύν δρο μο του 
Ιαβέρη»1 των δι ω κτι κών αρ χών. Πάνω από 20 χρό νια, βρι σκό μα
στε μπρο στά σ' όλους τους κοι νω νι κούςτα ξι κούς αγώ νες, 
βά ζου με φραγ μούς στα αντι λα ϊ κά τους σχέ δι α, εμπό δι α στις 
σκευ ω ρί ες τους. Δεν εί ναι εύ κο λο για αυ τούς να ''καταπιούν'' τα 
φιά σκα τους, τη γε λοι ο ποί η ση τους, τις ήτ τες τους.

– Πως εκτι μάς το γε γο νός ότι με τά την συ νέ ντευ ξή σου στην 
Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία το κα λο καί ρι, άρ χι σε να στα μα τά η 
φη μο λο γί α γύ ρω από το όνο μά σου;

– Όταν χρη σι μο ποι είς τη γλώσ σα της αλή θει ας και τα πραγ
μα τι κά γε γο νό τα, οι δι ά φο ροι γε λοί οι γρα φιά δες και τη λε ο πτι κού 
ψι θυ ρι στές χά νουν τα λό για τους. Διαλύονται τα πα ρα μύ θια 

τους. Το βρώ μι κο μυα λό τους, βέ βαι α, δεν παύ ει να ετοι μά ζει 
τα επό με νά τους μυ θεύ μα τα, όπως έκα ναν και στην πε ρί πτω
σή μου.

– Με βά ση τα γνω στά δη μο σι εύ μα τα και με βά ση πά γι ες 
πρα κτι κές της Αστυνομίας τι προ σμέ νεις να συμ βεί σε σέ να 
ή σε συ ντρό φους του χώ ρου των «συ νή θων υπό πτων»;

– Δεν ξέ ρω για να εί μαι ει λι κρι νής. Είμαι έτοι μος και 
για τα χει ρό τε ρα. Οι σκευ ω ρί ες του κρά τους σ' όσους 
το αντι μά χο νται δεν εί ναι χθε σι νή ιστο ρί α, εί ναι ση με
ρι νή (πιο τρα ντα χτή εί ναι η συ γκε κρι μέ νη με το Γιάννη 
Σερίφη, τον Θεολόγο Ψαραδέλλη κ.α. από την υπό

θε ση για τη 17Ν) και θα συμ βεί και στο μέλ
λον. Άλλωστε εί ναι ένα μέ ρος της 

λει τουρ γί ας των κα τα σταλ τι κών 
μη χα νι σμών του κρά τους, κά θε 
κρά τους όχι μό νο του ελ λη νι
κού.

– Τι ακρι βώς συ νέ βη το 
κα λο καί ρι και ξε κί νη σε η προ σπά-

θει α των μη χα νι σμών και των κο λα ού-
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ζων τους από τα ΜΜΕ να σε εμπλέ ξουν;

Το κα λο καί ρι, αι σθάν θη κα ότι βρέ θη κα να παί ζω πα ρά τη θέ λη
σή μου σε ένα κα κό γου στο έρ γο, γραμ μέ νο και σκη νο θε τη μέ νο 
από δι α τα ραγ μέ νους συγ γρα φείς, που προ σπα θού σαν απε γνω σμέ
να να δη μι ουρ γή σουν την εντύ πω ση στο κοι νό τους, ότι οι εκα το
ντά δες άν θρω ποι που εμπλέ κο νταν στην υπό θε ση της 17Ν και 
βέ βαι α ότι όλοι εί ναι κά τω από τον από λυ το έλεγ χο της αντι τρο μο
κρα τι κής υπη ρε σί ας και των αμε ρι κα νο βρετ τα νι κών πα τρό νων 
της.

– Τα ΜΜΕ με την τε ρα το λο γί α τους πα ρου σι ά ζουν κά θε 
άν θρω πο σαν εσέ να μυ θο ποι ώ ντας τον έντε χνα ως ένα τέ ρας. 
Χωρίς να πέ σου με σε μια συ ζή τη ση για προ σω πι κά θέ μα τα που 
δεν πρέ πει να εν δι α φέ ρουν κα νέ να, πες δυο τρία πράγ μα τα για 
τη ζωή σου πο λύ κοι νά.

– Τα ΜΜΕ, ως ένα πλο κά μι της εξου σί ας, πά ντα δη μι ουρ γούν 
μύ θους απέ να ντι σε πρό σω πα και κα τα στά σεις, θε τι κά ή αρ νη
τι κά, ανα λό γως με τους σκο πούς και τους στό χους τους. Η δι κή 
μου πε ρί πτω ση δεν εί ναι δι α φο ρε τι κή από όλων των συ ντρό φων 
ή και της κοι νω νί ας στην οποία ζού με. Η ενα σχό λη σή μας, ως 
στά ση ζω ής με τα κοι νά, δεν μας δι α φο ρο ποι εί από τους άλ λους 
αν θρώ πους. Προσωπικά για να μι λή σω, έχω τρία παι δι ά και 
ερ γα ζό μα στε εγώ και η γυ ναί κα μου για την επι βί ω σή μας, όπως 
και η υπό λοι πη κοι νω νί α.

– Σε τι απο σκο πεί η εκ στρα τεί α του ελ λη νι κού κρά τους για 
την «εξάρ θρω ση της τρο μο κρα τί ας» και πώς συν δέ ε ται αυ τό με 
τις δι ε θνείς σταυ ρο φο ρί ες;

– Για την ύπαρ ξη των κρα τών, ανα γκαί α εί ναι η ανα σφά λει α 
των υπη κό ων τους. Το «έγκλη μα», η «τρο μο κρα τί α», οι «εξω τε ρι κοί 
εχθροί», οι «αι ρε τι κοί», ήταν και εί ναι με ρι κές επι γραμ μα τι κές 
τα μπέ λες, που επι σεί ο νται ως μπα μπού λες για να δι και ο λο γούν τις 
κα τά και ρούς εσω τε ρι κές και δι ε θνείς κα τα σταλ τι κές και συγ χρό
νως αι μα τη ρές σταυ ρο φο ρί ες. Το ελ λη νι κό κρά τος, ως κο λα ού ζος 
των υπε ρατ λα ντι κών αφε ντι κών του, δεν θα μπο ρού σε να μην 
πά ρει μέ ρος σ' αυ τήν την πα γκό σμι α αντι τρο μο κρα τι κή υστε ρι κή 
εκ στρα τεί α, δεί χνο ντας πό σο υπά κου ο εί ναι στα κε λεύ σμα τά τους. 
Άλλωστε πο τέ δεν απεί χε από την πο λι τι κή του «Γιες μεν» και για 
δε κά δες χρό νια εί ναι η επι λο γή της ύπαρ ξής του.

– Ποια εί ναι η γνώ μη σου για τη δί κη αλ λά και για μια σει ρά 
πα ρα βι ά σε ων από τη με ριά του κρά τους, εθνι κών και δι ε θνών 

νό μων και κα νο νι σμών που το ίδιο έχει θε σπί σει και υπο τί θε ται 
προ στα τεύ ει. Μιλάω για τις σχε δόν νο μι μο ποι η μέ νες δι αρ ρο ές 
(μό νο τι μο λό γι α δεν κό βει η ασφά λει α), για τις κα τη γο ρί ες μό νο 
με ομο λο γί α, για την ύπαρ ξη των λευ κών κε λιών ή γκρί ζων 
τά φων στον Κορυδαλλό, για τη δί κη με κου κου λο φό ρους μάρ-
τυ ρες κα τη γο ρί ας, με απου σί α δη μο σι ο γρά φων, για τις χι λιά δες 
πα ρα βι ά σεις που έγι ναν κα τά τη δι άρ κει α της κρά τη σης των 
κα τη γο ρου μέ νων, για τα βα σα νι στή ρι α που έγι ναν κα θώς και 
άλ λες πα ρα βι ά σεις οι οποί ες ση μα το δο τούν του λά χι στον μια 
αλ λα γή για τα ελ λη νι κά δε δο μέ να. 

– Επιγραμματικά θα ανα φέ ρω κά ποιες βα σι κές δι α πι στώ σεις 
ανα φο ρι κά με την υπό θε ση της 17Ν από την επο χή των συλ λή
ψε ων μέ χρι και τη ση με ρι νή της δι ε ξα γω γής της Δίκης:

α) Οι νό μοι δη μι ουρ γή θη καν, δη μι ουρ γού νται και θα δη μι ουρ
γού νται για να νο μι μο ποι ούν στις συ νει δή σεις των υπη κό ων τη 
θέ λη ση του κρά τους για τη συ ντρι βή των αντι πά λων του. (Ακόμα 
και οι χού ντες δη μι ουρ γούν νό μους για να νο μι μο ποι ούν τις 
φα σι στι κές τους με θό δους). Ο αντι τρο μο κρα τι κός νό μος εί ναι ο 
νό μος που επέ βαλ λαν οι αμε ρι κα νο βρετ τα νοί μέ σω των υπουρ
γών τους της Δημόσιας Τάξης, Χρυσοχοϊδη και Δικαιοσύνης, 
Σταθόπουλου στη ''Βουλή των Ελλήνων'' όπου ας ση μει ω θεί την 
ψή φι σαν μό νο 19 βου λευ τές και μά λι στα η πλει ο ψη φί α τους, 
ανή κε στην αντι πο λί τευ ση!!! Με το νό μο αυ τόν, επα νέ φε ραν τους 
κου κου λο φό ρους, τους ρου φιά νους, τις έκτα κτες δι α δι κα σί ες 
σύλ λη ψης και προ φυ λά κι σης κλπ. Με τους φω το γρα φι κού 
νό μους με τά τις συλ λή ψεις του κα λο και ρι ού κι ενό ψει της Δίκης, 
επέ βαλ λαν μέ σω του άλ λου υπουρ γού τους, την απα γό ρευ ση των 
τη λε ο πτι κών μέ σων, που κα τά κό ρον εί χαν χρη σι μο ποι ή σει ο 
Διώτης και η συ ντρο φιά του το κα λο καί ρι.

β) Οι νό μοι και οι νο μι κοί κα νο νι σμοί ισχύ ουν για όσον και
ρό οι υπή κο οι εί ναι υπο ταγ μέ νοι ή εφό σον οι ίδιοι επι βάλ λουν 
τέ τοιου εί δους ρυθ μί σεις μέ σα από τους αγώ νες τους.

γ) Η δί κη λει τουρ γεί προς πα ρα δειγ μα τι σμό για την κοι νω νί α. 
«Να τι πα θαί νουν όσοι παίρ νουν στα σο βα ρά τον αγώ να ενά ντι α 
στο Κράτος και το Κεφάλαιο». Πριν λί γα χρό νια θα τους κρέ μα γαν 
τα κε φά λια στην πλα τεί α. Τώρα τους κλεί νουν στα κλου βιά σαν 
θη ρί α και στα ει δι κά κε λιά της απο μό νω σης των φυ λα κών. 

δ) Τα βα σα νι στή ρι α, πά ντα ήταν στην υπη ρε σί α των κρα τι κών 
μη χα νι σμών ανά τους αι ώ νες2. Στη ση με ρι νή επο χή της επι στή
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μης και της τε χνο λο γί ας δεν χρει ά ζο νται φά λαγ γες και ηλε κτρο
σόκ. Αυτά εί ναι απο μει νά ρια για χρή ση από Τριτοκοσμικούς. Οι 
''πολιτισμένες'' χώ ρες έχουν φάρ μα κα απο σύν θε σης, δι ά λυ σης 
και αλ λοί ω σης της προ σω πι κό τη τας του εχθρού, μέ χρι αυ το ε ξευ
τε λι σμού του. Η Ελλάδα και σ' αυ τό το ση μεί ο εκ συγ χρο νί στη
κε.

ε) Τέλος, η απο πο λι τι κο ποί η ση της δί κης και η από λυ τη ποι
νι κο ποί η σή της σά μπως οι άν θρω ποι που δρα στη ρι ο ποι ή θη καν 
στη 17Ν να το έκα ναν για λό γους ερω τι κής αντι ζη λί ας, οι κο νο
μι κών δι ε νέ ξε ων, προ σω πι κών δι α φο ρών ή τε λι κά προ σω πι κού 
συμ φέ ρο ντος και πλου τι σμού τους.

– Μίλησέ μου για την ση με ρι νή αντί στα ση στα ολο κλη ρω τι κά 
σχέ δι α των ελ λή νων υπαλ λή λων της νέ ας τά ξης, έχο ντας πά ντα 
στη σκέ ψη μας για τις κι νη το ποι ή σεις σ' όλη την Ελλάδα και με 
απο κο ρύ φω μα την απε λευ θέ ρω ση του Γιάννη Σερίφη.

– Ενθαρρυντικό εί ναι ότι παρ' όλες τις προ σπά θει ες της 
εκ συγ χρο νι σμέ νης Ελληνικής κρα τι κής εξου σί ας, φαί νε ται ότι 

ανα πτύσ σε ται μια αξι ο ση μεί ω τη αντί στα ση στον πα γκο σμι ο ποι η
μέ νο δη μο κρα τι κό ολο κλη ρω τι σμό και συ νε χώς κερ δί ζει έδα
φος. Η πε ρί πτω ση του Γιάννη Σερίφη και σ' αυ τή τη φά ση εί ναι 
χα ρα κτη ρι στι κή. Όπως και στο Ιράκ οι αμε ρι κα νο βρετ τα νοί, έτσι 
και στην Ελλάδα, οι συ νο δοι πό ροι τους λο γά ρια σαν χω ρίς τον 
ξε νο δό χο, που εί ναι οι λα ϊ κές αντι στά σεις και οι εξε γερ τι κές 
δυ νά μεις. Τέλος εμείς που πα λεύ ου με για την ελευ θε ρί α, την 
κοι νω νι κή δι και ο σύ νη και ισό τη τα θα πρέ πει να έχου με υπ' όψη 
μας τα λό για του ποι η τή Κάλβου: «Όσοι το χάλ κι ον χέ ρι βα ρύ του 
φό βου  α ι  σθά νο  ν τα ι ,  ζυ  γόν  δου  λε ί  ας  ας  έχου  σ ι » .                    

1. Ο Ιαβέρης ήταν ο γνω στός (και για τις φα βο ρί τες) αστυ νο μι κός δι ευ-
θυ ντής, πρω τα γω νι στής στο Μυθιστόρημα του Βίκτορος Ουγκώ, «Οι άθλι οι», 
ο οποί ος με τά μα νί ας κυ νη γού σε τον φτω χό πρώ ην κα τά δι κο Γιάννη 
Αγιάννη.

2. Βλέπε το βι βλί ο «Βασανιστήρια και Εξουσία» του ιστο ρι κού Κυριάκου 
Σιμόπουλου, Αθήνα 1992

Επικαιρότητα  Πληροφόρηση



Ï 
με σο γει α κός αυ τός θά μνος με την έντο νη οσμή που τον πε ρι-
έ φε ραν ως έμ βλη μα ανα μνή σε ων ήταν για αι ώ νες για τρι κό 
για ρευ μα τι σμούς, μυ ϊ κούς πό νους αλ λά και ελι ξί ρι ο ανα ζω ο-

γό νη σης του ορ γα νι σμού. Στην Αίγυπτο έβα ζαν στους τά φους 
πά ντα ένα κλω νά ρι ενώ στις τε λε τουρ γί ες των αρ χαί ων λα ών της 
Ευρώπης συμ βό λι ζαν και μ' αυ τό την αγά πη και το θά να το. Στη 
Σικελία επί σης φύ τευ αν το δε ντρο λί βα νο στους τά φους και οι 
Ρωμαίοι γεί το νές τους εί χαν ένα ανά λο γο τα φι κό με τους 
Αιγυπτίους έθι μο. Οι αρ χαί οι Έλληνες το χρη σι μο ποι ού σαν σαν 
αρω μα τι κό και μα ζί με κλα διά μυρ τιάς και δάφ νης έφτια χναν 
στε φά νια για το κε φά λι. Η αρ χαί α ελ λη νι κή συ νή θει α του θυ μι ά-
μα τος με δε ντρο λί βα νο υπάρ χει ακό μα σε χω ριά για το μά τια σμα. 
Με αν θι σμέ νες κορ φές από το βό τα νο δού λευ αν το μέ λι κι 
έφτια χναν το «αν θό ξαν θο» μέ λι τους. Οι Ρωμαίοι και οι άρα βες 
το καλ λι ερ γού σαν επί σης δί νο ντας του οι πρώ τοι το όνο μα 
Rosmarinus που σή μαι νε πε ρί που δρο σιά της θά λασ σας 
(roseum=δρο σιά, marinus=θά λασ σα – η ονο μα σί α απο δί δε ται 
συ γκε κρι μέ να στον Οβίδιο) αφού φύ τρω νε μό νο του κο ντά στη 
θά λασ σα. Ο αρ χαί ος για τρός Διοσκουρίδης έφτια χνε κα τα πλά-
σμα τα για την θε ρα πεί α των αι μορ ροί δων, των κον δυ λω μά των 
και των χοι ρά δων και το συ νι στού σε ως εμ μη να γω γό και δι ου-

ρη τι κό. Στο με σαί ω να το συ να ντά με σε τρα γού δια ενώ πί στευ αν 
ότι εί ναι απο λυ μα ντι κό και έκα ναν χρή ση του κα τά της πα νού κλας. 
Δεν εί ναι τυ χαί α η γαλ λι κή συ νή θει α του να καί νε στους θα λά-
μους των νο σο κο μεί ων δε ντρο λί βα νο μα ζί με καρ πούς κέ δρου 
για να απο λυ μά νουν τον αέ ρα. Στο Δυτικό Αλγέρι  το χρη σι μο ποι-
ού σαν στις πλη γές σαν αντι ση πτι κό και στην Ανατολή αρω μά τι ζαν 
μ' αυ τό τον κα πνό του ναρ γι λέ. Σε μέ ρη της Ελλάδας το το πο θε-
τού σαν ως αντι σκω ρι κό αντί για τη γνω στή λε βά ντα

ΔΡΑΣΗ

Το δε ντρο λί βα νο εκτός από την ει κα στι κή (κή πος) αλ λά και 
τη γευ στι κή (πιά τα μα ρι νά τα) του δι ά στα ση έχει και την θε ρα πευ-
τι κή. Το πτη τι κό έλαιο, οι τα νί νες, οι ρη τί νες και το πι κρό στοι-
χεί ο που πε ρι έ χει βρί σκουν την εφαρ μο γή τους σε μια σει ρά 
πα θή σεις του ορ γα νι σμού μας. Με την αντι σπα σμω δι κή, αντι ρευ-
μα τι κή, χο λα γω γι κή, αντι κα τα θλι πτι κή, αντι ση πτι κή, φλο γι στι κή και 
πα ρα σι το κτό νο δρά ση του ενερ γεί ως δι ε γερ τι κό του κυ κλο φο-
ρι α κού συ στή μα τος και των νεύ ρων ενώ πα ράλ λη λα ασκεί το νω-
τι κή και ηρε μι στι κή δρά ση στο πε πτι κό σύ στη μα. Χρησιμο ποι είται 
για τον πο νο κέ φα λο από έντα ση ο οποί ος συν δέ ε ται με δυ σπε-
ψί α. Η εξω τε ρι κή του χρή ση μπο ρεί να εί ναι ευ ερ γε τι κή (δι ε γεί-
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Δεντρολίβανο  

της οι κο γέ νει ας των Χειλανθών  
Λιβανωτίς η φαρ μα κευ τι κή 

Rosmarinus officinalis, Labiatae
(Δυοσμαρίνι, Διοσμαρί, Δουσμαρίνι, Λεσμαρί, Ροσμαρίνι,  

Δεντρί, Λιβανόδεντρο, Αρισμαρές στην Κρήτη, Λασμαρί στην Κύπρο)

«Αν αι σθά νε σαι αδύ να μος βρά σε τα φύλ λα του και πλύ σου  
και με τά θα λά μπεις... μύρισέ το και θα νιώ σεις νέ ος»

Βοτανολόγιο του Banckes, 1525



ρει  τους θύ λα κες της τρί χας) και προ φα νώς βο η θά αυ τούς οι 
οποί οι αρ χί ζουν και χά νουν τα μαλ λιά τους πρό ω ρα. Η αντι ι στα-
μι νι κή και αντι ση πτι κή του δρά ση ως αντι βα κτη ρι α κό και αντι μυ-
κη τι κό με γα λώ νει τη θε ρα πευ τι κή του ση μα σί α. (Παλιότερα στα 
νη σιά το χρη σι μο ποι ού σαν για να απαλ λα χτούν από την ψώ ρα 
και τις ψεί ρες).  Παράλληλα εν δεί κνυ ται για μυ ϊ κούς πό νους, 
νευ ραλ γί α και ισχι αλ γί α. Το αι θέ ρι ο έλαιο που πε ρι έ χει χρη σι-
μο ποι εί ται στις εντρι βές και τα λου τρά της αρω μα το θε ρα πεί ας 
και έχει δυ να μω τι κή και το νω τι κή δρά ση. Ο για τρός Εμ. Σ. 
Ανάσης στο βι βλί ο του «Ο καρ κί νος και τα φαρ μα κευ τι κά βό τα-
να της χώ ρας» το νί ζει τις αντι καρ κι νι κές ιδι ό τη τες του δε ντρο-
λί βα νου και το κα τα τάσ σει με τα ξύ άλ λων στα βό τα να τα οποία 
θε ρα πεύ ουν τα έλ κη. «Οι ρί ζες του με μέ λι» γρά φει, «κα θα ρί-
ζουν τα έλ κη και μά λι στα τα δυ σκο λο γιά τρευ τα». 

ΧΡΗΣΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Αν δια βά ζεις πολ λά βι βλί α για τα βό τα να στην πε ρί πτω ση των 
εφαρ μο γών γί νε ται το «έλα να δεις». Έχουν κα τα γρα φεί πολ λές 
εφαρ μο γές αλ λά και συν δυ α σμοί με άλ λα βό τα να τα οποία θε ρα-
πεύ ουν τα ίδια συ μπτώ μα τα. Κάθε άν θρω πος μπο ρεί σε συ νερ-
γα σί α με τα βι βλί α και έναν ει δι κό βο τα νο λό γο να βρει την 
κα τάλ λη λη γι' αυ τόν-ήν χρή ση αρ κεί βέ βαι α να μην πέ σει στην 
πα γί δα τό σο της κλασ σι κής ια τρι κής η οποία έχει τα άμε σα απο-
τε λέ σμα τα αλ λά και ού τε της απο κλει στι κής πρα κτι κής της λα ϊ κής 
ια τρι κής ως πα νά κει ας για όλες τις πα θή σεις. Χρειάζεται ένας 
προ σε χτι κός και χρό νι ος πει ρα μα τι σμός τό σο συλ λο γι κός (γνώ-
μες, συμ βου λές κτλ) όσο και ατο μι κός για τον κά θε ιδι αί τε ρο 
ορ γα νι σμό. Τα βό τα να δεν έχουν μια άμε ση κα τα σταλ τι κή δρά ση 
όπως τα φάρ μα κα της χη μι κής βι ο μη χα νί ας ενώ πα ράλ λη λα αρ κε-
τά από αυ τά έχουν και πα ρε νέρ γει ες όταν υπάρ χει μια υπερ βο-
λή στη χρή ση τους. Ως επί το πλεί στον η χρή ση τους μπο ρεί να 
εί ναι προ λη πτι κή ενί σχυ ση της υγεί ας αλ λά μπο ρεί να πά ρει και 
τη μορ φή μιας απο το ξί νω σης του ορ γα νι σμού ή μιας θε ρα πεί ας 
του λά χι στον για ήπιες πα θή σεις ή συ μπτώ μα τα. Πρέπει να επι-
ση μαν θεί πως πρό κει ται για συ μπλη ρω μα τι κή θε ρα πεί α σε σχέ-
ση με τις προ σπά θει ες για αλ λα γή του τρό που ζω ής (δρα στη ρι-
ό τη τες, δι α τρο φή, συ νή θει ες με δυ σά ρε στα απο τε λέ σμα τα όπως 

οι πολ λοί κα φέ δες και το τσι γά ρο, ψυ χι κή κα τά στα ση κλπ) αλ λά 
πα ρό λα αυ τά δι α τη ρεί την αξία της να πα ρεμ βαί νει θε τι κά στον 
ορ γα νι σμό. 

Η συ νή θης θε ρα πευ τι κή δο σο λο γί α του λά χι στον για το 
δε ντρο λί βα νο στο οποίο δεν υπάρ χουν μέ χρι τώ ρα πα ρε νέρ γει-
ες και όσον αφο ρά την κα τά πο ση εί ναι τρις φο ρές τη μέ ρα για 
κρυ ο λο γή μα τα ρευ μα τι κούς πό νους και δυ σπε ψί α. Είναι κα λό 
απο χρε μπτι κό και χρη σι μο ποι εί ται σε χρό νι ες βρογ χί τι δες. 
Τονώνει το νευ ρι κό σύ στη μα και εί ναι βο η θη τι κό σε πε ρι πτώ σεις 
υπερ κό πω σης και υπό τα σης. Βοηθά στον πο νο κέ φα λο που προ-
έρ χε ται από έντα ση και θε ω ρεί ται δι ε γερ τι κό για την κό πω ση. 
Λόγω της θερ μα ντι κής του ιδι ό τη τας βο η θά στην εφί δρω ση (γι' 
αυ τό και αντι πυ ρε τι κό) και στην τό νω ση της κυ κλο φο ρί ας του 
αί μα τος. Λόγω της πε ρι ε κτι κό τη τας του σε αι θέ ρι ο έλαιο η λύ ση 
του εγ χύ μα τος εί ναι η κα λύ τε ρη: Σε βρα στό νε ρό πο σό τη τας 
ενός φλι τζα νιού ρί χνεις 1-2 κου τα λιές ξε ρό δε ντρο λί βα νο και 
το αφή νεις για 10-15 λε πτά σε σκε πα σμέ νο δο χεί ο. (Σε αντί θε-
τη πε ρί πτω ση αν δεν σκε πα στεί το αι θέ ρι ο εξα τμί ζε ται). 
Συνδυάζεται με σκου τε λά ρια, σταυ ρο βό τα νο ή βρώ μη για την 
κα τά θλι ψη.

Το έγ χυ μα μπο ρεί να χρη σι μο ποι η θεί σαν ξέ πλυ μα για τα 
μαλ λιά μό νο του ή μα ζί με τσου κνί δα, φα σκό μη λο τί λιο και χα μο-
μή λι. Το αι θέ ρι ο του ανα με μιγ μέ νο 1:25 με αμυ γδα λέ λαι ο βο η θά 
στις αρ θρώ σεις που πο νούν, στην τρι χό πτω ση ή τρί βο ντας τους 
κρο τά φους για τον πο νο κέ φα λο. Οι γαρ γά ρες με το έγ χυ μα από 
δε ντρο λί βα νο εξα φα νί ζουν τις άφθες και φρο ντί ζουν για την 
πα ρα πέ ρα υγι ει νή του στό μα τος. Ο πολ τός από φρέ σκα φύλ λα 
δε ντρο λί βα νου στα μα τά ει τον τρι χο φά γο (αλω πε κί α).

Υπό τη μορ φή βάμ μα τος (ένα αλ κο ο λού χο πα ρα σκεύ α σμα με 
νε ρό και 25% κα θα ρό οι νό πνευ μα στο οποίο μέ νει σε δο χεί ο 
κλει στό γε μά το το βό τα νο για ένα πε ρί που μή να – βό τα νο και 
υγρό να κα τα λαμ βά νουν ίσο όγκο) και σε πο σό τη τα 1-2 ml σε ένα 
φλι τζά νι ζε στό νε ρό τρις φο ρές τη μέ ρα σαν πιο δρα στι κό τσάι.

Ως καλ λυ ντι κό το δε ντρο λί βα νο μπο ρείς να το βρά σεις σε 
πο σό τη τα 25 γρ. σε μι σό λί τρο νε ρού για 20 λε πτά και να το 
χρη σι μο ποι ή σεις ως λο σιόν για πλύ σεις και κο μπρέ σες κα θα ρι-
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σμού. Οι ατμοί του επί σης προ τεί νο νται ως ένα εύ χρη στο απο-
το ξι νω τι κό το νω τι κό μέ σο για το πρό σω πο.

Μια πο λύ ωραία και εν δι α φέ ρου σα συ ντα γή εί ναι το κρα σί με 
δε ντρο λί βα νο. Μουλιάζεις για μια εβδο μά δα πε ρί που μια χού φτα 
φυλ λα ρά κια σε ένα μπου κά λι λευ κό κρα σί. Όταν το σου ρώ σεις 
το πί νεις όπο τε χρει ά ζε ται για την πέ ψη ή σαν ένα ήπιο χα λα ρω-
τι κό νευ ρο το νω τι κό. Ένα πο τή ρι την ημέ ρα εί ναι καρ δι ο το νω τι-
κό.

Επίσης η Αγλαΐα Κρεμεζή προ τεί νει δυο συ ντα γές για αρω-
μα τι κό λά δι και ξί δι.

Ι. Σ' ένα μπου κά λι σχε τι κά μι κρό με ελαι ό λα δο 2 φλι τζά νια, 
βά ζεις 3-4 κλω να ρά κια φρέ σκο δε ντρο λί βα νο κα θώς και 2 κου-
τα λιές της σού πας ροζ πι πέ ρι σε κόκ κους και το σφρα γί ζεις. 
Διατηρείται 3-6 μή νες σε μέ ρος σκο τει νό και δρο σε ρό και δί νει 
γεύ ση σε βρα στές πα τά τες και κρέ α τα, που λε ρι κά ή ψά ρια της 
σχά ρας. (Τα μυ ρω δι κά πα ρα μέ νουν στο μπου κά λι μέ χρι το τέ λος 
της χρή σης του).

ΙΙ. Σε μπου κά λι χω ρη τι κό τη τας 3 φλι τζα νιών βά ζεις 2 φλι-
τζά νια μη λό ξι δο και δυο κλω να ρά κια φρέ σκο δε ντρο λί βα νο και 
ένα μυ ρω δά το ρο δά κι νο. Αν  βρεις ρο δά κι νο βά λε 4 ξε ρά βε ρί-
κο κα ή φρέ σκα φρού τα όπως αχλά δι φρά ου λες ή βα τό μου ρα. 
Σφραγίζεις κου νάς κα λά και το αφή νεις πε ρί που ένα μή να. (Που 
και που το ανα τα ρά ζεις) Το σου ρώ νεις κα λά και το χρη σι μο ποι-
είς σε σα λά τες που έχουν φρού τα π.χ. λα χα νο μη λο σα λά τα. 
Διατηρείται πά νω από χρό νο σε δρο σε ρό και σκο τει νό μέ ρος.

ΣΥΛΛΟΓΗ - ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Η συλ λο γή του δε ντρο λί βα νου γί νε ται όλα το χρό νο και κυ ρί-
ως από τις αρ χές του κα λο και ρι ού μέ χρι τα μέ σα του φθι νο πώ-
ρου ενώ υπάρ χουν πιο ευ ερ γε τι κά απο τε λέ σμα τα όταν εί ναι 
αν θι σμέ νο. Αν και μπο ρού με να το βρού με αυ το φυ ές όπως λέ νε 
τα βι βλί α στην Εύβοια, την Πελοπόννησο και τα νη σιά (έχει συ να-

ντή σει κα νείς;) στη χώ ρα μας καλ λι ερ γεί ται σε κή πους. 
Πολλαπλασιάζεται με μο σχεύ μα τα που κό βου με στην άκρη του 
θά μνου. Πριν φυ τευ τεί πρέ πει να βγά λου με όλα τα φυλ λα ρά κια 
εκτός από κεί να της κορ φής. Δεν έχει απαι τή σεις στο έδα φος 
αρ κεί να μην εί ναι πο λύ «βα ρύ» και δεν απο στραγ γί ζει κα λά. Η 
κα λύ τε ρη και πιο σί γου ρη φύ τευ ση γί νε ται την Άνοιξη.

Βιβλιογραφία
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ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟΝ

Ann Bonar & Daphne Mac Carthy «τα βό τα να - καλ λι έρ γει α χρη σι-
μο ποί η ση» Εκδ. Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Π. Κουτσουμπός Α.Ε.

Ιγνάτιου  Ζαχαρόπουλου «ΒΟΤΑΝΑ-ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΤΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ» 
Εκδόσεις Ψίχαλου Τρίτη έκ δο ση

Μωρίς Μεσεγκέ «Τα βό τα να και η υγεία μας» εκ δό σεις Ψυχογιός
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Ιουλίας Δαβαρά «230 βό τα να» εκ δό σεις TELE-PRESS 1978

Κώστας Μπαζαίος «100 βό τα να 1000 θε ρα πεί ες» εκ δό σεις 
Μπαζαίος

Γιώργου Σφήκα «Φαρμακευτικά φυ τά της Ελλάδας» εκ δό σεις 
Ευσταθιάδης Group

Luciano Rosani «Φυσικά καλ λυ ντι κά»
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ΣΧΟΛΙΚΟΝ
Πρωτόκολλα ιε ραρ χή σεις  
και χώ ρος που πε ρι φρου ρεί ται 
πρέ πει λοι πόν να πει θαρ χή σεις 
κά θε που ακούς το «στοι χι θεί τε»

Μπροστά σε δί κτυ α και οθό νες 
σε κάρ τες και γκι σέ τρα πέ ζης 
αν έχεις μά θει τους κα νό νες  
σου επι τρέ πε ται να παί ζεις

Μην επι μέ νεις να χω ρέ σεις  
στις νόρ μες τού του του αι ώ να 
ανή κουν όλοι στον κα νό να 
και συ ξα νά στις εξαι ρέ σεις

Μπα

ΠΡΟΣΩΠΑ
Στην πα ρα λί α με το πο δη λα τά κι του, χα ρού με νο έντο μο αμέ-

ρι μνο, με ρυ τί δες που χα μο γε λούν, κοι τά κα τά φα τσα τον κό σμο. 
Τα λί γα του μου γκά φω νή ε ντα αναρ ρι χώ νται στο κα πέ λο του και 
πη γαί νουν μα ζί με τον ήλιο που ακο λου θά. Φίλος του λι μα νιού, 
φί λος του κα φε νεί ου, φί λος των κα ρα βι ών κά νει πα ρέ α μ' ένα 
μι κρό σύ μπαν από γλά ρους. Με το κου τσό του βή μα σου λέ ει για 
το πως πρέ πει να προ χω ράς. Με τα σπιν θη ρο βό λα μά τια του σου 
λέ ει πως να κοι τάς. Και με τα μου γκά του, τα άναρ θρα, το πως 
πρέ πει να μι λάς. Όταν σε χαι ρε τά ει σου πε τά ει κι ένα φι λά κι 
«μα», μην τον προ σπερ νάς έτσι.

Ξανθούλα Τζίκη

ΤΟ ΠΕΥΚΟΓΕΛΟ
δι ή γη μα της Νεκταρίας Κράτσα

Τον σα πά κια σαν στο ξύ λο τα ξη με ρώ μα τα στο ελ λη νά δι κο, μ' 
αυ τός εκεί, φά ντης μπα στού νι, το πρωί στο κα φε νεί ο, μ' ένα 
χα μό γε λο, έδει χνε το κου μπί που έκο ψε από το ντε ρέ κι που 
φύ λα γε «πόρ τα» την ώρα του σα μα τά. 

– Του το πή ρα του πού στη. Θαρρείς και εί χε μια πε ρι ου σί α, 
το βά ζε στην τσέ πη και το ξα νά βγα ζε λες κι εί χε λί ρα. Το 'τριβε, 
το γυά λι ζε, το κοί τα ζε στη λά μπα φθο ρι σμού, το κλω θο γύρ να γε 
με τα δά χτυ λά του. Ένα με ταλ λι κό κου μπί που κα μί σας από κεί νες 
τις «φλώ ρι κες» που φο ρά νε οι «σφί χτες» για να δεί χνουν τα 
μπρά τσα τους.

– Ένα κα φέ με ολί γη πα ρα κα λώ, πα ρήγ γει λε με ύφος, στον 
στυ φό άν θρω πο πί σω από τον πά γκο του κα φε νέ που κοί τα ζε 
τους πρω ι νούς πε λά τες με νό η μα. 

Είχαν στρί ψει αλ λού τις ρυ τί δες τους. Ακόμα κι ο πρώ τος του 
ξά δερ φος έτρω γε με μα νί α την το πι κή εφη με ρί δα κι έψα χνε 
τζά μι να κοι τά ξει όξω όπο τε σή κω νε το κε φά λι. Μα το τζά μι πιο 
θο λό κι από το μυα λό.

Ο αέ ρας φύ σα γε Δευτεριάτικος κι απο τρε πτι κός για οι κο δο-
μι κές ερ γα σί ες. Σε λί γο πλά κω σαν τα συ νερ γεί α κι αφού κα νό-
νι σαν για την αυ ρι α νή με τους Αλβανούς «τους» έξω από το 
μα γα ζί, μπή καν μέ σα.

– Του το πή ρα του πού στη, μο νο λο γού σε ο Ρούλης κι έκλει νε 
το μά τι στον ξά δερ φό του που ανα θάρ ρε ψε μό λις τους εί δε. 

Άντρας δυο μέ τρα, με που κά μι σα στην τρί χα, με πα ντε λό νια 
στην τσά κι ση, με πα πού τσια κα θρέ φτη, αλώ νι ζε τις τα βέρ νες του 
νη σιού μα ζί και αρ κε τές πα ντρε μέ νες που τον κα λού σαν για 
υδραυ λι κά. Ως και τρα γου δι στής έκα νε ένα φεγ γά ρι με μια 
ρε μπέ τι κη κο μπα νί α όταν ακό μα η βρα χνή φω νή τους κι οι πε νιές 
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έβγαι ναν από τα σπλά χνα. Έμπαινε στα κου τού κια κι έλα μπε η 
ορ χή στρα, ως κι οι μα γεί ρισ σες με τα φα κιό λια τους που μύ ρι ζαν 
από την κορ φή μέ χρι τα νύ χια μπα κα λιά ρο και σκόρ δο. 

Το με γά λο πα τα τράκ το έπα θε με τά το εβδο μή ντα πέ ντε όταν 
τον κά λε σαν να αλ λά ξει τα υδραυ λι κά στην τα βέρ να που πλέ ον 
τη βά φτι ζαν «κα φε τέ ρι α». Πλακώθηκε στο ξύ λο όταν μπή κε μέ σα. 
Με το θείο του που έξυ νε τη ζω γρα φιά με τους βα ρε λό φρω νες 
και τον Άγιο Βάκχο με τα στα φύ λια δί πλα από τα βα ρέ λια, με τον 
γιο του συ χω ρε μέ νου του Βαγγέλη που εί χε ανα λά βει το μα γα ζί, 
με δυο Αυστραλούς που κοί τα ζαν μ' ανοι χτό το στό μα έξω στην 
πε ρα τζά δα και με το «όρ γα νο» που έφτα σε κα λε σμέ νος από το 
πε ρί πτε ρο. Όταν έγι ναν τα εγκαί νι α με «πα πά και με κου μπά ρο» 
που λέ νε, μπή κε –με σα ϊ τε μέ να μά τια–  κι έσκι σε τη τε ρά στι α 
αφί σα με το ηλιο βα σί λε μα στις χιο νι σμέ νες Άλπεις και την αμε-
ρι κά νι κη ση μαί α με το κε φά λι του Κένεντι. Το ξύ λο που έφα γε 
και που έρι ξε ήταν αρ κε τό για ένα ευ χέ λαι ο που η μά να του έκα-
νε στο σπί τι «για να φύ γει το κα κό» από την τα ραγ μέ νη του 
ψυ χή. 

Δυο μή νες στο τρε λά δι κο, «στου Μακρομιχαλάκη», και να σου 
στην Αίγινα με τη βα λί τσα του κι ένα χα μό γε λο σπα σμέ νο από τα 
φάρ μα κα. Έφτυσε με μα νί α και στο και νού ρι ο μα γα ζί της πιά τσας 
που «άλ λα ζε βρα κί» κι απο φά σι σε να μην ξα να πα τή σει πα ρά μό νο 
στο κα φε νεί ο. 

Τα κα λο καί ρια κοι μό ταν έξω και το χει μώ να στο καί κι του 
πα τέ ρα του που μα ρά γκια ζε στην πα ρα λί α. Πού και πού πή γαι νε 
με τα πό δια στα βό ρει α του νη σιού για να κό ψει πο ρί χια και 
σα λι βάρ βα ρα για τη μά να του, κι αμί λη τος πή γαι νε στον Χρήστο 
για μια κού πα ρε τσί να. Όταν έβλε πε ξέ νο με τα παι δά κια του ή 
με τη γκό με να πά νω σε μη χα νά κι ενοι κι α ζό με νο, του 'κανε με το 
κω λο δά χτυ λο «να» ή έτρι βε τα μπρο στι νά του με μα νί α σαν να 
'χε πά θει φα γού ρα από κρεμ μύ δες, από κεί νες που που λάν την 
πρω το χρο νιά στις λα ϊ κές. Ένα βρά δυ πλα κώ θη κε με δυο μαλ λιά-
δες που τρώ γα νε καρ πού ζι στο μό λο. Η ψυ χή του, χαϊ δε μέ νη από 
ρε μπέ τι κα, ίδια που ρί– πέ τρα από τον τό πο, γε μά τη τρύ πες, σμι-
λευ ό ταν μέ ρα με τη μέ ρα με τις πλη γές του νη σιού.

Όταν δί πλα στης μά νας του χτί στη κε και το πρώ το «ρουμς» 

της γει το νιάς δεν ξα να πά τη σε. Έχεσε ένα βρά δυ απ' έξω, τα 
πα σά λει ψε με πε ρισ σή επι μέ λει α στο αλου μί νι ο της πόρ τας, εκεί 
που κά πο τε το που ρί αγκά λια ζε αχόρ τα γα το μα ντέ μι κι έρι ξε 
πί σω του για πά ντα μαύ ρη πέ τρα πά νω στη τζα μα ρί α. 

Κατάπινε τα χά πια του, μα ζί με ξε ρό ρε τσί νι από τα πεύ κα, κι 
έπι νε θά λασ σα μ' ένα πά θος απε ρί γρα πτο. Το στο μά χι του εί χε 
γί νει στου πέ τσι. 

– Ε Ρούλ', του φώ να ξε ο «στυ φός» από τον πά γκο. «Τι κά νει 
αυ τού ρε ο χα μέ νος;» κοί τα ζε τους άλ λους που του 'καναν νό η μα 
«ας το νε». Είχε κοι μη θεί  με το λά φυ ρο σφι χτά στο χέ ρι. Σε λί γο 
μπή κε ένα γυ φτά κι με χαρ το μά ντι λα και τέ τοια, να που λή σει. Το 
έβα λαν να τρα γου δή σει τη Βανδή, το Μελά, και του 'διναν αέ ρος 
να φά ει και τις ελιές από τα ού ζα. Σε κά θε χά χα νο δυ να τό, ο 
Ρούλης ξυ πνού σε κι έσφιγ γε την πα λά μη του με το χρυ σό κου μπί. 
«... να  για σας» πρό φται νε να ψελ λί ζει και ξα να κοι μό ταν. 
Τραγούδια αλ λο τι νά του 'καναν πρί μο– σε γκό ντο στα τα ραγ μέ να 
του όνει ρα, με χο ρούς στις τα βέρ νες, με μυ ρω διές από ρε τσί να 
και πεύ κο, αγ γίγ μα τα γυ ναί κας με μπό λια, και κεί να τα χρώ μα τα 
της ώχρας με το βυσ σι νί λο γο δο σμέ να στον ήλιο. 

«...Του κά λε, του σει στή εί μαι, του τα βερ νο γυ ρι στή εί μαι... 
Λεμονάκι μώ ρε λε μο νά κι μυ ρω δά το...».

Μύρισε λε μό νι στα όνει ρά του...Κάποιος του 'σταξε λε μό νι στα 
μά τια και ξύ πνη σε από το μα. Ένα συρ τό γέ λιο σα φί δι που ξε γλι-
στρά ει στ' αγκά θια και στην άγρια βρώ μη, σαν να μην κα τά λα βαν 
τί πο τα. Μόνο η μι σο α πελ πι σμέ νη φω νή του πι τσι ρι κά που θύ μι ζε 
γιου σου φά κι: «χω ρίς  το μω ρό μου...».

Σηκώθηκε όρ θι ος χω ρίς Παναγίες και Χριστούς, πή ρε άγρια 
το γυ φτά κι από το χέ ρι μου ντζώ νο ντας την ανα μέ νη τη λε ό ρα ση 
και βγή καν όξω. Έσκυψε πά νω του με κα τα νό η ση Γαλιλαίου κι 
ένα χα μό γε λο βγή κε σαν ρό δι ξε ρό, σχε δόν σκου ρια σμέ νο. Του 
χού φτω σε το χρυ σό κου μπί στο μαύ ρο του χε ρά κι και του το 
'κλεισε με δύ να μη, μέ χρι που του το πό νε σε από το ζό ρι. Στρείδι 
του το 'κανε, της Μαλλιαρής αδερ φά κι. 

«Δικό σου» του 'πε με ιε ρό συ νω μο τι σμό, «μα ζί του το πή ρα-
με του πού στη», κι έφυ γε τρι ά ντα χρό νια μι κρό τε ρος. Θυμήθηκε 
το γέ λιο του.
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