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Ιδεþν Πανηγýρειò

αυτοκρατορßαò, ωò συμβασλεýουσα τοι.,; βι-Ia,,:rc.'; και στα νεüτερα χρüνια, ωò
μητροπολιτικü κÝντρο τηò βαλκανικÞò, Απü εδι; Εεκινòυν στα τÝλη του θου αιþνα
οι Θεσσαλονικεßò αδερφοß Κýρýλοò και ΝÞεθοδιοò μεταφÝροιταò τα μηνýματα
του Χριστιανισμοý και τα σπÝρματα του ελληνικοý πολιτισμοý στουò ΣλÜβουò,
Απü τα τÝλη του 17ου αιþνα, η Θεσσαλονßκη εξελßσετοι σε κÝντρο διεθνοýò εμπο-
ρßου με ακμÜζουσα ευρωπαßκÞ παροικßα και Ýντονη κοσμικÞ κßνηση, Η πüλη εξω-

ραtζεται με γοργü ρυθμü επιβεβαιþνονταò τον τßτλο τηò, ωò μητρüπολη των βαλ-
κανßων. Στα χρüνια του μεσοπολÝμου συνεχßζει την ανοδικÞ πορεßα τηò οτον οικο-
νομικü τομÝα.

Τα Ýτη 1θ25-1θ26 σηματοδοτοýν την ßδρυση τηò ελευθÝραò ζþνηò οτο λιμÜνι,
τηò Διεθνοýò ¸κθεσηò και του Πανεπιοτημßου, το οποßο οτα 70 χρüνια τηò λει-
τουργßαò του Ýφθασε να αποτελεß το μεγαλýτερο πνευματικü ßδρυμα τηò χþραò.

Η σημερινÞ Θεσσαλονßκη δßνει το παρüν τηò με το σýγχρονο λιμÜνι, την ανθη-

ρÞ βιομηχανßα, το δυναμικü εμπüριο, και τουò εγκατεστημÝνουò δεσμοýò τηò και
οτα βαλκÜνια, και οτην ανατολικÞ Ευρþπη. ΚÝντρο κοσμοπολπικο, χωνευτÞρι λα-
þν και παραδüσεων, πολιτισμþν και θρησκειþν στÝκεται ωò καταφýγιο ξεριζωμÝ-
νων προσφýγων και ωò μια δεýτερη πατρßδα για τιò μειονüτητεò. Πüλη που την
χαρακτηρßφι η ζωντÜνια και η ανησυχßα των νÝων, των ερευνητþν και των επιοτη-
μüνων του μεγαλýτερου πανεπιοτημßου τηò χþραò, Η σýγχρονη Θεσσολονßκη δια-
τηρεß κλßμακεò ανθρþπινεò, που αντιοτÝκονται ακüμη στουò ρυθμοýò των μοντÝρ-
νων μεγαλουπüλεων. Στο χþρο τηò συνυπÜρχουν αρμονικÜ επιβλητικÜ δημüσια
κτßρια και πολυüροφεò οικοδομÝò, νεοκλασικÜ αρχονΓικÜ και πολυτελÞ ξενοδοχεß
α, ευρωπαßκÝò μπουτßκ και μαγαζιÜ ανατολικοý τýπου, ρεμπετÜδικα και μπυραρß
εò, ταβÝρνεò και κοσμικÜ ρεστορÜν. Διασχßζονταò τουò κεντρικοýò δρüμουò τηò
συναντÜò οικεßεò φυσιογνωμßεò, ανθρþπουò των γραμμÜτων και τηò τÝχιηò, τηò
πολιτικÞò και τηò οικονομικÞò ζωÞò.

ΘΕΣΣΑΛOΝΙΚΗ
ΠOΛΙΤΙΣΤΙΚΗ
ΠΡΩΤΕΥOΥΣΑ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Στη μακραßωιτ1 ιοτορßατηò η ση.lεο..- º;,*.Ξ-3-J3του Ελληνικοý ΒορρÜ δια-
κρßνεται ωò θεμÝλιο του ελληνιστικου (òσ,τ._ _jß 3òσλικÞ Ýδρα τηò ρωμαßκÞò

ΤελικÜ το üραμα Ýψνε κατüκτηση
¼ταν ο δÞμοò τηò Θεσσαλονßκηò

πÞρε το 1θθ1 την πρωτοβουλßα να
μπει η πüλη στην τροχιÜ τηò προκλη-
τικÞò ευκαιρßαò, μια ευκαιρßα που Ý-
δινε ο θεσμüò των πολιτιστικþν πρω-
τευουσþν Ýνα Þταν το üραμα: "να γß
νει η Θεσσαλονßκη πραγματικü ευρω-
παßκü κÝντρο των βαλκανßων". Ο Ορ-
γανισμüò ΠολιτισßικÞò Πρωτεýουσαò
τηò Ευρþπηò "Θεσσαλονßκη 'θ7" βρÝ-
θηκε αντιμÝτωποò με το üραμα που
ισοδυναμοýσε με μια πρüκληση: Να
δþσει στη Θεσσαλονßκη μßα Üλλη
μορφÞ.

Κýριοò οτüχοò του οργανισμοý Þ-
ταν η αναβÜθμιση τηò ποιüτηταò ζω-
Þò και η βελτßωση τηò λειτουργικüτη-
ταò τηò πüληò. Στο πλαßσιο αυτü α-
ποφασßοτηκε η δημιουργßα χþρων
που üχι μüνο θα ικανοποιοýσαν τιò α-
νÜγκεò για τιò εκδηλþσειò του 1θθ7,
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αλλÜ θα συνÝβαλαν οτον εξοπλισμü μιαò πüληò που εξελßσσεται δυναμικÜ και

αναδεικνýεται'σε μητροπολτικü οικονομικü και πολιτιοτικü κÝντρο μιαò περιοχÞò
ιδιαßτερου στρατηγικοý ενδιαφÝροντοò.

Τριακüσια' Ýντεκα συνολικÜ Ýργα και υποÝργα πολιτιοτικÞò υποδομÞò, προý-

ποΙ,ογισμοý 75 διò δρχ., Üλλαξαν Þδη τη φυσιογνωμßα τηò Θεσσαλονßκηò, Το πρü-

γραμμα των Ýργων πÝριλÜμβανε τη δημιουργßα _καινοýργιων χþρων και την ανα-

Þαοßßση "αλαιΟß"ρων,'την 
αναοτÞλωση ιστορικþν μνημεßων και τη συντÞρηση και

ανÜδειξη του αρχιτεκτονικοý πλοýτου.
Ο ΟÞýαρχοò τÞò πüληò και πρüεδροò του Οργανισμοý Κων, Κοσμüπουλοò πα-

ρα.ηροßσ",';ýüτερα απü τεσσερÜμιση χρüνια προσπÜθειαò και μüχθου η Θεσσα-

λονßκη εßναι ÝτοιμÞ να διανýσει το 1997 με εκδηλþσειò μεγÜληò εμβÝλειαò και να

συνεfσει το δρüμο προò τον 21ο αιþνα- Να συνδÝσει την ιοτορικÞ τηò αναδρομÞ

με τηυ προοτπικÞ του μÝλλοντοò, οτην καλλιτεχνικÞ και πνευματικÞ τηò δημιουρ-

γßα, να χαρÜξει νÝα πορεßα πολιτισμοý οτιò γενιÝò που Ýρχοντα(',

Σημαντικüτερεò εκδηλþσαò Π.Π.Ε.Θ.'97
Απü την πρþτη κßüλαò μÝρα του 1997, οι Θεσσαλονικεßò αγκÜλιασαν το θεσμü

τηò ΠüλπιοτßκÞò hρrrrýüυοοò δßνονταò δυναμικü παρþν σε üλεò τιò εκδηλþ-

οÝ,ξ. Χιιlαο"ò Üτομα συγκεντρþθηκαν στο φωταγωγημÝνο Λευκü Πýργο για τη

πρr.οχρου,*κη γßορτÞ τηò πüληò, με συμμετοχÞ 70Ο καλλιτε)¾þν, ανÜφσα στουò

οποßουò η ΕιρÞνη ΠαππÜ και ο Μπομπ ΓκÝλντοφ.
πρωßη φüρα üτην υπερχιλιετÞ ιοτορßα τηò Αγιορεßτικηò ΜοναχιστικÞò πολιτεß_

οò ο, ου"λßμÞ.ο, .,υευμο.,ßδß «α, καλλπεlγικοß θησαυροß, που διαφυλÜχτηκαν επß

ο,þυ"ò ο.ηυ ';Κιρωτü τηò Ορθοδοξßαò" βγαßνουν εκτüò Αγßου ¼ρουò και εκτßθε-

*ο, ,ξ .ο σημαντικüτερü ßσωò, γεγονüò τηò διοργÜνωσηò τηò ΠολιτιοτικÞò Πρω-

τεýουσαò, Κübμοò ονεßρου για τον δυτικü επισκÝτπη, για τον ορθüδοξο προκυνη-

τÞ τεγον'üò ξεßωριοτÞξ σημασßαò για το γυναικεßο κοινü, που δεσμεýεται απü το

"Üβατο" να προσκυνÞσει τα ΑθωνικÜ μοναστÞρια.
Μια πüλη üπωò η üεσσαλονßκη που χαρακτηρßζεται απü τη φιλüξενη υποδοχÞ

που επεφýλαξε στδ πÝρασμα του χρüνου σε διαφορετικοýò λαοýò και πολιτισμοýò
δÝχτηκε μια εßκαοτικÞ "Ýκρηξη". οι Θεσσαλονικεßò εßχαν την ευκαιρßα να παρακο-

λουθÞσουυ.,ò εκθÝσÝιò: Ýγγονüπουλοò, Michelangelo, Merisi de caravaggio, ¸λ-

ΘΕΣΣΑΛOΝΙΚΗ
ΠOΛΙΤΙΣΤΙΚΗ
ΠΡΩΤΕΥOΥΣΑ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Ο Ιαπ HoIm στο "Βασλτü Ληρ"
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ληνεò ζωγρÜφοι απü την συλλογÞ τηò ΑΓΕΤ - ΗΡΑΚΛΗΣ, ο Ι\Ιüγαò ΑλÝξανδροò
στην ευρωπαßκÞ τÝχτη, το σýγχòονο εικαοτικü πρüσωπο τηò Κýπρου κ.Ü.

Το θÝατρο κατεßχε κειrτρικÞ θÝση στο πρüγραμμα των καλλιτεχνικþν εκ-
δηλþσεων με πλÞθοò παραστÜσεων απü καταξιωμÝνουò ελληνικοýò και ξÝ-
νουò θιÜσουò, πρωτüτυπεò θεατρικÝò φÜσειò, αλλÜ και σεμινÜρια. Παρα-
οτÜσειò - οταθμοß: "Ανθρþπινη Φýση" του Κοκτþ, "Μια ξεχωριστÞ μÝρα" με
την ¶ννα ΒαγενÜ, "Η ΚυριακÞ των παπουτσιþν" του ΛÜκη Λαζüπουλου, "Βα-
σιλιÜò Ληρ" απ'το βασιλικü θÝατρο Βρετανßαò με πρωταγωνιοτÞ τον Ιαπ

Holm 
^

¶γιο ¼ροò
ΚατÜ μÞκοò τηò αρ-

χαßαò Εγνατßαò οδοý κι-
νÞθηκε το πρüγραμμα
«ΕΓΝΑΤΙΑ" που δρομο-
λüγησε τον "πολιτισμü
καθ'οδüν", με
στüχο

να μεταβÜλλει τον Üλλοτε οτρατιωτικü
δρüμο σε μια οδικÞ αρτηρßα πολιτισμοý, δια-

κßνησηò καλλιτεχνικþν αγαθþν και επικοινωνßαò.
Η εκδοτικÞ παραγωγÞ του Οργανισμοý ΠολιτιοτικÞò

ΘΕΣΣΑΛOΝΙΚΗ
ΠOΔΙΤΙΣΤΙΚΗ
ΠΡΩΤΕΥOΥΣΑ
ΤΗΣ ßΥΡΩΠΗΣ

Πρωτεýουσαò υπÞρξε πρωτοφανηò για τα εκδοτικÜ δεδομÝνα, αφοý μÝσα οτη

χρονιÜ εßχε αναδεßχθεß στο μεγαλýτερο εκδοτικü παρÜγοντα τηò χþραò, καλý-
τπονταò Ýνα ευρý φÜσμα ενδιαφερüντων και δραοτηριοτÞτων,

ΜεγÜλα αθλητικÜ γεγονüτα Ýθεσε υπü την αιγßδα του ο Οργανισμüò και στÞρι-

ξε διοργανþσειò δÞμþν και Üλλων φορÝων, αναδεικνýονταò νÝα ταλÝντα. Ξεχþρι-
σαν ALL STAR GAME του μπÜσκετ, διεθνÝò σεμινÜριο προπονητικÞò, μαθητικü
πρωτÜθλημα επιτραπÝζιαò αντισφαßρισηò κ,Ü.' 

ΧορευτÝò απü τα πιο διÜσημα κλασικÜ μπαλÝτα του κüσμου και πρωτοπüροι
του σýγχρονου χοροý Ýδωσαν μοναδικÝò παραστÜσειò, ΧαρακτηριοτικÞ η πα-

ρουσßα τüυ ΜΙιχαÞλ Μπαρßσνικοφ, ΔιÜσημοι καλλιτÝlγεò και μεγÜλεò ορχÞστρεò
απü την εΜηνικÞ και τη διεθνη μουσικÞ σκηιη Ýδωσαν το δικü τουò ραντεβοý οτη

Θεσσαλονßκη. ΠÜρüντεò Þταν ο θÜνοò Μικροýτσικοò με τον Δημ. l\ΙητροπÜνο, η
ΑγνÞ ΜπÜλτσα και η συμφωνικÞ ορχÞοτρα τηò ραδιοφωνßαò τηò ΒιÝννηò, η πα-
τριαρχικÞ χορωδßα τηò ΝßΙüσχαò, η üπερα του Βουκουρεοτßου, ο Γιþργοò Χατζη-
νÜσιοò κ.Ü.

ΣημαντικÜ συνÝδρια, που οργανþθηκαν απü διÜφορουò φορεßò σε συνεργασßα

με τον Οργανισμü, ενßσχυσαν το χαρακτÞρα τηò πüληò, ωò πνευματικοý, οικονομι-
κοý και πολιτιστικοý κÝντρου των βαλκανßων, Η πüλη με τη μεγολýτερη πανεπιστη-

μιακÞ κοινüτητα στα βαλκÜνια Þταν φυσικü να τιμÞσει τουò νÝουò τηò δημιουργþ-
νταò'Ýναν αριθμü καλλιτεχνικþν εργαστηρßων και εντευκτηρßων, που λειτουργοýν
ωò σημεßα συνÜτ-τησηò και γνωριμßαò νÝων απü την ΕλλÜδα και το εξωτερικü, εκδη-

λþσειò οταθμοß: η συναυλßα υπερθÝαμα του διÜσημου ροκ συγκροτÞματοò υ2, Εν-

νÝα ΗμÝρεò ΤζÜζ, Συνεδρßαση του Ευρωπαßκοý Κοινοβουλßου ΝÝων κ.Ü.

Επßλογοò
Η προετοιμασßα τηò πüληò υπÞρξε χρονοβüρα και κοπιþδηò, αλλÜ τα οφÝλη

που προÝκυψαν εßναι ποΜÜ. ΠαρÜλληλα με το "ογκþδεò" κολλιτεχνικü πρüγραμ
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μα, παρÜλληλα με την βελτßωση των συν-

θηκþν ζωÞò για τουò πολßτεò ανατπýχθηκε και

η οικονομßα τηò Θεσσολονßκηò.' 
Ενισχýθηκε το τοπικü εμπüριο και αυξÞθη-

κε ο κýλοò'εργασιþν στην αγορÜ. ΑπασχολÞ-
θηκαν σε διÜφορα προγρÜμματα και Ýργα του

Οργανισμοý περισσüτεροι απü 5.000 επαγ¾ελ-

ματßεò.
Ενσωματþθηκε στα προγρÜμματα το καλ-

λιτεχτικü δυναμικü τηò πüληò. Απογειþθηκαν
τα Ýσοδα των ξενοδοχεßων, των πρακτορεßων
ταξιδßων, των εστιατορßων και των κÝντρων ψυ-

χαγωγßαò Περισσüτερα απü 250 Ýργα υποδο-

μÞò þΧαξ«υ τη φυσιογνωμßα τηò πüληò, Ýτσι

þοτε: η Θεσσαλονßκη, εκσυγχρονισμÝνη πλÝ-

ον, να διεκδικεß Ýνα καλýτερο αýριο για τουò
πολßτεò τηò.

Βßκυ ΔÞμου
Β1

'- 
ßλßλürhbη^ου τüσα Ýργα με Ýνα ποΜαπλü στüχο: να αναδεßξουν το χθεò, να

ουοÞ«eμΙοbυß.ο σÞμερÜ καßνα εξασφαλßσουν το αýριο τηò Θεσσαλονßκηò,

ΘΗΣΑγΡOι τOγ ΑΓιOγ 0ΡOΥΣ
Στιò 21 Ιουνßου το μουσεßο Βυζαντινοý Πολιτισμοý

Üνοιξε ßιò πýλεòτου και υποδÝχτηκετουò Θησαυροýò

του Αγιου ¼ρουò για πρþτη φορÜ τα απρüσιτα μνη-

μεßα τηò ιερÞò κονüτηταò Þταν οτη διÜθεση το.υ κü-

Πρωτεýουσαò Ευρþπηò "Θεσσαλονßκη Ξ? _ _ ,,
' 

Στα πλαßσια αυτÞò τηò Ýκθεσηò ο Ο.Π,Π,Ε, "Θεσ-

σαλονßκη 'SΖ" εξÝδrüß Ουο προγμλßικÜ σημαντικü κα- ] 
,,: 

,

τÜλογο με τα Αγιορεßτικα κειμÞλια. Την Ýκδοση αυτÞ 
'",_...,r;§

αò. Στιò 700 σελßδεò του περιλαμβÜνονται κεßμενα, ,,. "
φþτογραφΙεò και πληροφορßεò εξαιρετικÞò σημασß ,, ßογ

Üò. Χωρßòεται σε πÝντε θεματικÝò ενüτητεò: Ζωγρα-

φιλÞ, ΤλυτπικÞ, Μικροτεχνßα - ΚενωτικÞ, ΙστορικÜ Αρ-

χεßα και βιβλιοθÞκεò. Στιò πρþτεò σελßδεò του σημα,

ντικÝò πüλßτικÝò προσωπικüτητεò δßνουν τιò εντυπþ-

σε,ò ßουò για την Ýκθεση καθþò και γ( αυτüν τον
ηο.Üλογο. λκολüυθεß χρονολογικüò πßνακαò του .¶-δ;δß;;¹δß;ffi-«.,Jßß ΞßüJρομÞ με"ο φ W
στουò αιþνεò. Οι Ýγχρωμεò φωτογραφιεò των κειμη- :ι,]º,].,;]ι

λßων και οι πληροφορßεò που παραθÝτονται σε απΛη

γλþσσα θα βοηθÞσουν τον αναγνþστη να κατανοÞσει 
,

ß,ηυ üþ""χυ,ηß Üòßο ,rυ η",μηλßrυ. Επßσηò, μÝσα απü τα ιστορικÜ γεγονüτα γß-

νεται γνþοτηò των ιοτορικþν εξελßξεων.--'ßÝßüξ, 
ß«'""οò τηò Ýκδοσηò ßßναß να προσφÝρει στον αναγνþοτι1 την ευκαιρßα

"ο "ßüο]ηJÞß"ß 
λ",ýÞl ο ο.,ροο,.α οτην'κοινÞ üÝα, ο κατÜλογοò διατßθεται απü

το Βυζαντινü Μουσεßο.' - 
* ο' σýΙ,Ιιογοò γονÝων και κηδεμüνων του Λυκεßου ΘÝρμηò αγüρασε τον κατÜ-

λογο για τη βιβλιοθÞκη του σχολεßου.

ΘΕΣΣΑΔOΝΙΚΗ
ΠOΔΙΤΙΣΤΙΚΗ
ΙΙΡΩΤΕΥOΥΣΑ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣΚατερßνα ΣκορδÝλη
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αμε σωστü να



Þταν Ýγκυοò. ¸κανε 17 παιδιÜ Þ γιαγιÜ μου. 12 εν
1;1,l:, : ],.,ßη ζωÞ και γÝwησε-και-πεθαμÝνα" Πηγαßνονταò 3

μÞνεò μÝσ' τα χιüνια και μÝσ' τα κρýα το Ýνα το παι-
,' ]'.lδßτηò απ' τÞν,πeßνα,,φοýσκωσε η, κοιλιÜ τοιJ,και Ýπα- ,,,

θε τυμπανισμü, Απü τα 12 παιδιÜ που εßχε η γιαγιÜ
μου, μεßνανε 3, ¼ταν τουò πÞγανε σε Ýνα χωριü, η

. γιαγιÜ μüυ εÞε κι ÝνÜ αγορÜΚι,14 χρονþν. Για να ,

μην πεθÜνει üμωò Üπ' την πθßνα,. το ,Ýδωσε σ| Ýναν
Τοýρκο, σαν δüýλο,. για,να,μπορÝσει, να ζÞσει. Αý-
τüò ο Τοýρκοò üμωò Þταν ßτολý καλüò.καß πÝριποιü.,"
ταν το παιδß. Αιπü δοýλευε και Ýτσι,τü-τÜιζÝ. Του -

Ýδινε καμιÜ φÝτα ψωμß, και ΚÜτιου - κÜποýτο πÞγαι- ., ... 
]

νε οτη μÜνα του. ¸ναò ÜΜοò Τοýρκοò üμωò που
Þταν "μπÝηò'' (μεγÜλοò τüιφλιΚÜò) επειδÞ ζÞλευε τον
θεßο μου, τηò μÜναò μου τον αδερφü. Ýλεγε πωò δεν
εφτανε που Þταν Γκιαοýρηò, του Ýδινε φαß και το
πÞγαινε και στη μÜνα του. 'Ετσι Ýνα βρÜδυ τον δη-

,.. ,l]- , ταν χqμüò στα λιμÜνιa
, . 7^ λr:.,^, Χ,,,,,^ ,,:- ;^.

ριÜ τουò και στην συνdχεια αυτοßÝκαναν ομÜδεò για Σε ηλικßα περßπου 15 χρογþγ. η κ_ ΔÝσποιγα (στη μÝση).
. υο φýγουν οτην ΕλλÜδα. ¼σοι προλÜβαιναν φeýγα ρλßßßßο, Ýü μεγÜλ;;Üρ;;τλò Κστερßηηò, ßαý ßιε εßü
νε, üσοι üμωò δεν προλÜβαιναν δεν φεýγανε, διüτι φ,,Ιεò .ηò. ε«εßεφσε τα üσχημσ'σ,σeÞμσßσ ßου πολÝμου
δεν τουò Ýπαιρναν üλουò στα καρÜβια. Ετσι γινü- ::º|"!:::ß^ò:::|,:ιòι,*ºι*τ|":ß::2"2,:,.

μου Þθελε να εκδικηθεßτουò Τοýρκουò. Και μια μÝ- γüνατο. 
'Ετσι κι αυτοß για να γλιτþσουν, Þ οτα βου-

ρα αυτüò και εφτÜ Üλ.ια παλικÜρßα πÞγαν οτο βου- νÜ ανÝβαιναν Þ οτο δÜσοò κρýβονταν. ¼ταν Þρθαν
νü νιòΙ να μαζÝψουν. "τσπσιλÝκια" (Üγριεò φβÜουλεò).], , οτην ΕΜÜδα με την ανταλλαγÞ, 1ουò üδωσαν ομü-

,, Εκεß σκüτωüαν τρειò Τοýρßουξ με τÜ μÜχÜßρßα, Με- ,. λüγα, üμωò πÜρ' üλα αιιτÜ υπÝφεραν πÜρα πολý.
τÜ üβωò ατßü αυτü τü,πÝρßστÜßικü δεν μßτοροýσÜν , ΜαθÞτριο:'Δεν τουò αντιμετιßπισαν με καλü τρü- .τÜ üμωò απü αυτü το περιοτατικü δεν μποροýσαν ΜαθÞτριο: Δεντουò αντιμετþπισαν με κολü τρü-
να Ýρθουν στην Ελλüδα και Ýτσι αναγκÜστηκαν να πο οι ντüπιοι:... ' 

,:,νtυθοýνγßναßκρò. ß\λλοι γριÝò κι üλλοι κοπÝλεò. ¸τσι κ. Γιþργοò: ¼χι. Τα ομüλογα, μÝχρι τελευταßα
κατÜφεραν να περÜσουν με το καρÜβι στην ΕλλÜ- στιγμÞ τα εßχαμε, üμωò αυτÜ τα λεφτÜ δεν τα πÞ-
δα. Στην αρχÞ, οτην πατρδα τουò περνοýσαν πολý ραμε ποτÝ. ¸τσι αναγκÜστηκαν να φýγουν στηνδα. Στην αρχÞ, οτην πα.ρδα τουò περνοýσαν πολý ραμε ποτÝ. 'Ýτσι αναγκÜστηκαν να φýγουν στην

,.. ηαλÜ γιατß'ειχdν'τα χωβüφßα τουò,και Þßαν αγαπη- . ΚÝρκυρα. ¼μωò εκεßεßχε μια αρρþοτια απ'την ο-
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σπιτια Και χωραφια, σr

ται τουò υ-.,

qμανλÞò Ý-
/ε, εμαò Ο-]' .'

þο Καρα- ,

.. νεχÝια'Þβοε η |εβμανικÞ κÜτοχÞ και αýτüß ζοýσαν, '',να μπ'ορεß-να', αγOρüσει Ýνα ηqρβÝλß ψωμ! 
-Ολη 

Τη
. ωιß χω§ιÜ,_Η,μαýÜ μου Ýχεγε'ßßß αιτü μικρü]κüρι, , μÝρα δüýλευε κι αγüραζ9 μüνο Þνα κÜρβÝλι ψωμß. '

,,,'..σακßüλο μεüÜ "ε 
ßολεμü ηß.ο. «ο«üßχÝò ζÝι.'ο :, .,{οýΙευε η μÜνα μοý]για Ýνα μερ_οκÜματc'κß αγüρα- .,

1 θεßοq. μου 
'μÝΧρι 

τÝλÝυτßßÜ στιγμÞ ÝλÝγεlποΙò'εßναι _ '.ζÝ 
Ýνα ßιλü: (αλαμßτüκι την ημÝρÜ. ,Τü ικdß,αηπ9º, ü , 

.

οüνιüß;,6151ι üκüτωδe τουò τοýρüουò, üμrò .,οlÝ, μωò, δεν Þταγ αλεσμüνο, δηλÜδÞ αλsýρι, ÜλλÜ Þ]qν. 'lΙ 
,,]:. -"

,' üεγ ýεßÜνßωσε, διüτι καß,οß Τüýρκüι σκüτωσÜν τουò . ,μü. Τüσjò φτþχüÝò sηsu9! , ,., , '. ,, _ ,] , .

,''1 6ßχ6ßò, μαò χρßστßαγο6ξ,'19ιJò 
'αγÜßκασÜγ_ γα.αψÞ: . .: ¾στερα,'üταγ Ýγιγε ο.,πüλεμQòι, ιßε τοψò Γεβμg_

', -τüýò και Ýφυγαß με:ιτηγ ψυχÞ τουò.και 2,3 αλ\α- , χòüνων, ,]. . . ι- , , ., ., 
" 

,.

.ξiεξ..¼μωò]rιiiivαuε.αρoιiiii''πavω]τoýòκαιquo:'...'.MετÜ,τoυòÝδιωξανoιΒoýλγαρoι::iiαιαπ'τη-ΔρÜ-,

',, νκÜζοýταν,να ρÜβουν'τ,ü ÝßÜ μπÜλωμα-πÜνω üτο μα Ýφυγαν και πÞγαν στην ΠροσþßσÜνη, και απü e, , ,' ,

,.,-Ιτα,,üπüßα, και ζοýσαν. l9ýc

/tΠΘυ,/ΠOΙ}s 
ι



χουò πετσιÜ. ΥπÜρχουν ετß

Παρ' üλ' αυτÜ;. πþ

, 
'ΙρυγμυΙυ. Ι.,'Ι ,ΙΙερΙσσΟΤερΟΙ ΠΟυ,.εΙΧαν χωραφια, , , και eτσι δυοτýχησαν οι,Πüντιοι. Πüλλοß Ýλεγαγ,üτι'
],ιßΙγ::.3^ò,1*]ιß9"βΞιº]]χ:τüýüßürßυ,. ,' θα επÝοτρεφÜß.'θ,"99.9α,ηον οτ.εγε: :Rò''üþ τÜ
τü το οικüπεδο, το εßχ9 9,ορασεß'6ýδ φορÝò, Δ"" ;;;-μ;ξλ;ò'n;'o"ß"_- fii;';,'rr.r};#

.. ι] ι, Το 9ιχg ωò κληρονομιÜ, Το αγüρασα και το Ýδω- λα, ακüμÜ κÜß.τþρα,,να πÜω .να ξÞσω þò 'lΧαμþεò.' qa. ΟΙ Πüντιοι γeνικÜ, εßναιÜνθρωπüι που δουλεý-, ΠατρßδÝò" και να φτιÜξουμε τον πολπßσμü τω'γ Γ,ßο- .

r, Ξ.: '. .,].



l'Iþργοò
Σκαμπαρδþνηò

Τελειþνονταò το εξÜωρο Ýφυγα βιαστικÜ απ' το
σχολεßο. ¸φαγα κüτι οτα γρÞγορα και αμÝσωò πÞρα
το δρüμο για το σπßτι του κ, Σκαμπαρδþνη. Ο Γιþρ-

γοò Σκαμπαρδþνηò ζει εδþ και αρκετÜ χρüνια στη
ΘÝρμη και εßναι Ýναò απ' τουò πιο αξιüλογουò δημο-
σιογρÜφουò και συγγραφεßò. Επßσηò συνεργÜζεται
με το ραδιüφωνο και την τηλεüραση. l\rºε την δημιουρ-

γßα λοιπüν του περιοδικοý του Λυκεßου ΘÝρμηò θεþ-

ρησα αναγκαßο και μεγüλη ευκαιρßα να μιλÞσω μαζß
του, κατÜ κÜποιο τρüπο νατον μιμηθþ, παßζονταò τον

ρüλο του δημοσιογρÜφου και να μÜθω üσο το δυνα-
τüν περισσüτερα yf αιιτüν και απ' αιπüν. Το ραντε-
βοý για την συνÝντευξη Þταν οτιò 2.30 μ.μ. και δεν
Ýπρεπε να αργÞσω οιιτε λετπü. Ευτυχþò Þμουν συ-
νεττÞò, ο κ. Σκαμπαρδþνηò με υποδÝχτηκε πολý φιλι-
κÜ και η συζÞτηση που ακολοýθησε Þταν πολý ευχÜ-

ριστη και ενδιαφÝρουσα, γΙ αυτü χωρßò περατÝρω
σχüλια σαò την παρουσιÜζω ευθýò αμÝσωò.

ΕΡ.: Αναπολεßτε τη σχολικÞ σαò ζωÞ;

Γ.Σ.: Ναι, βÝβαια συlγüτατα, üπωò üλοι οι üνθρω-
ποι που Ýχουν απομακρυνθεß απ' το σχολεßο. Γιατß ü-

ταν τελειþνειò το σχολεßο -αò μην ξε7γοýμε τη θλιβε-

ρÞ εικüνα των μαθητþν που σκßζουν τα βιβλßα την τε-
λευταßα μÝρατου σχολεßου- και üταν περÜσουν τα χρü-
νια, üλα αυτÜ που πÝρασεò στο σχολεßο περιβÜλλο-
νται απü μια αχλÞ νοοτολγßαò, γßνονται πÜρα πολý ü-

μορφα και γλυκÜ και τα αναπολεßò και θÝλειò να ξανα-
ζÞσειò αιπÜ τα χρüνια. Δυοτυχþò üταν εßσαι μÝσα στο
σχολεßο δεν μπορεßò να καταλÜβεò πüσο üμορφα εß-
ναι. Το ßδιο συμβαßνει βÝβαια και με το στρατü.

ΕΡ.: ΘυμÜστε κÜποιο συγκεκριμÝνο περιστοτι-
κü οπ' τα μαθητικÜ σαò χρüνια;

Γ.Σ.: ΠÞγαινα οτο 5ο Γυμνüσιο ΑρρÝνων Θεσσα-
λονßκηò και βρισκüμουν σε μßα οτενÞ αßθουσα που
εßχα μüνο δýο σειρÝò θρανßων, üπωò εßναι οι δýο
σειρÝò οτα καθßσματα οτα ποýλμαν, γι' αυτü τη λÝ-

γαμε "Δ4 κλασικü, το ποýλμαν", Ýτσι Ýγραφε απ' Ý-
ξω. 'Εχω πÜρα πολλÝò μνÞμεò απ' αυτÞ την αßθουσα
και ειδικÜ απü Ýναν καθηγητÞ που λεγüταν Καρακü-
ταò και Þταν ο φιλüλογüò μαò (ßσωò να 'ταν τüτε και
ο καλýτεροò φιλüλογοò του 5ου), ΘυμÜμαι πÜρα
πολλÝò ιστορßεò και δεν ξÝρω πια να πρωτοθυμηθþ.
Αυτüò ο φιλüλογοò εßχε την εξÞò μανßα, να περιγρÜ-
φει τα πÜντα, üταν Ýριτγε μια αποβολÞ, με λεmομÝ-
ρεια. Για παρÜδειγμα μια φορÜ οτο "ποýλμαν" Ýναò
μαθητÞò εκσφενδüνιζε χαρτÜκια κÜνονταò φυσοκÜ-
λαμο το οτυλü και τον συνÝλαβε ο Καρακüταò, του
Ýδωσε αποβολÞ και Ýγραψε στο απουσιολüγιο üτι:
"ΑπεβλÞθει δια μßα ημÝρα διüτι εκσφενδüνιζε χαρ-
τÜκια, με κßνδυνο τουò βολβοýò των συμμαθητþν
του, με οτυλü μÜρκαò Βßò". lνΙια Üλλη φορÜ Ýτυχε σ'
Ýναν Üλλο συμμαθητÞ μαò απ' τη Δ4 κλασικü, να α-
ποβληθεß απü τον ßδιο καθηγητÞ τον Καρακüτα, για-
τß μÝσα στην εκκλησßα üπου εßχαμε πÜει για εκκλη-
σιασμü το ΣÜββατο εÞε Ýνα κατσαβßδι και την σκÜ-
λιζε. ΑποβλÞθηκε λοιπüν γρÜφονταò στο απουσιο-
λüγιο: "Την τÜδε του μηνüò απεβλÞθει επß διÞμερο,
διüτι συνελÞφθη γκρεμßζονταò την εκκλησßα".

ΕΡ.: Τι σαò þθησε να ασχοληθεßτε με τη λογο-
τεχνßα και τη δημοσιογραφßα;

Γ.Σ,: Κατ' αρχÞν üρχισα να γρÜφω λογοτεχνßα α-

πü πολý μικρüò. ΑσχολÞθηκα τα πρþτα χρüνια με
την ποßηση και οτη συνÝχεια πÝρασα οτη πεζογρα-
φßα. Με τη δημοσιογραφßα ασχολÞθηκα üταν Þμουν
φοιτητÞò και δοýλεψα Ýνα διÜστημα ωò μεταφρα-
οτÞò γαλλικþν και αργüτερα πÝρασα κανονικÜ οτη
δημοσιογραφßα, την οποßα αγαποýσα απü πÜντα. Ο-

φελω να πω üτι απü πολý μικρüò διÜβαζα μßα σΓÞλη
οτον Ελληνικü ΒορρÜ (εφημερßδα τηò Θεσσαλονß
κηò) που Ýγραφε ο Νικüλαοò ΜÝρτζοò, ΑυτÞ η οτÞλη

Þταν χρονογρÜφημα δηλαδÞ κÜτι μεταξý δημοσιο-

γραφßαò και λογοτεχνßαò και την αγαποýσα πÜρα πο-
λý. ΠÜντα θαýμαζα αυτοýò που Ýγραφαν πολý καλÜ
οτιò εφημερßδεò και το üνειρü μου Þταν να γρÜψω σε
εφημερßδα. Ε, να που κÜποτε βγÞκε οληθινü.

ΕΡ,: Τι συμβουλÝò θο δßνατε σε κüποιον που
θÝλει να γßνει συγγραφÝαò;
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φ Γ.Σ.; Αν θÝλει να γßνει συγγραφÝαò πρÝπει νατο
'χει απü μÝσα του, δηλαδÞ να ρÝπει προò τη λογοτε-
χνßα, να του αρÝσει να γρÜφει και κυρßωò να διαβÜ-
ζει πÜρα πολý, γιατß δεν μπορεßò να γßνειò συγγρα-
φÝαò αν δεν παρακολουθεßò ταυτüχρονα, τι γρÜφε-
ται σ' üλο τον κüσμο ανÜ πÜσα στιγμÞ και τι Ýχει
γραφεß οτο παρελθüν. Γιατß θα εßναι σαν να ξαναα-
νακαλýτπειò την ΑμερικÞ, πρÜγμα που δεν μπορεß
να συμβεß. ΔηλαδÞ Üλλοι Ýχουν φτÜσει κÜπου τη λο-
γοτεχνßα, σ'Ýνα ορισμÝνο επßπεδο και εσý πρÝπει
να το συνεχßσειò. ΕπομÝνωò πρÝπει να κατÝχειò πÜ-
ρα πολý καλÜ τι Ýχει γραφτεß, να Ýχειò τα μÜτια σου
δεκατÝσσερα και να παρακολουθεßò τα πÜντα. Γιατß
το να εßσαι συγγραφÝαò εßναι "Ýναò τρüποò να βλÝ-
πειò τον κüσμο", δεν εßναι μüνο το γρÜψιμο. Πριν
φτÜσειò στο γρÜψιμο υπÜρχει η παρατÞρηση του
κüσμου, υπÜρχει η ευαισθησßα και η ευπÜθεια, μÝ-
σα απ'τιò οποßεò καταγρÜφειò τον περφυρο, τα πε-
ριστατικÜ και τα μετατρÝπειò σε λογοτεχνßα.

ΕΡ.: Θυμüστε üλα αυτÜ που γρÜφετε; Το διηγÞ-
μοτα που γρÜφετε εßνοι üλα οληθινÜ;

Γ.Σ.: Το αληθινü εßναι πολý σχετικü. ΜερικÜ εßναι
αληθινÜ, Üλλα εßναι επινοημÝνα, ÜΜα εßναι μισοα-
ληθινÜ. ¼λη η λογοτεχνßα δεν εßναι κÜτι πραγματι-
κü. ΕξÜλλου το πραγματικü καθÝναò το αντιλαμβÜ-
νεται διαφορετικÜ. 'Ενα γεγονüò αν το αφηγηθοýμε
τρßα Üτομα, θα το αφηγηθοýμε εντελþò διαφορετι-
κÜ. ΕπομÝνωò η πραγματικüτητα εßναι η βασικÞ α-
φορμÞ, ολλÜ το γρÜψιμο εßναι θÝμα προσωπικÞò ü-
ρασηò και αντιπροσωπευτικÞò αντßληψηò και μετÜ
προσωπικοý τρüπου για να το διατυπþσειò. Δηλα,
δÞ τι ικανüτητα Ýχειò μÝσα απ'το προσωπικü σου
ýφοò να αφηγηθεßò μια ιστορßα, η οποßα μπορεß να
εßναι πραγματικÞ, μισο-πραγματικÞ, μισο-επινοημÝ-
νη, μισοφανταστικÞ,

ΕΡ.: Πωò βλÝπετε το εκπαιδευτικü σýστημο στη
χþρο μοò, σε σýγκριση με το δικü σαò που ßqlυÝ
και σε σýγκρτση σ' αυτü που μÝλλετοι να προγμα-
τοποιηθεß;

Γ.Σ.: Νομßζω üτι το βασικü πρüβλημα και το ξÝ-
ρουμε λßγο - πολý üλοι εßναι τα ελÜχιστα κονδýλια
που δßνουμε για τη δημüσια παιδεßα, Κατ' αρχÞν πριν
συζητÞσουμε για οτιδÞποτε Üλλο, θα 'πρεπε να κου-
βεντιÜζουμε για τη δημιουργßα κτιρßων. Για τη δημι-
ουργßα χþρων ζωτικþν που να μπορε[ το παιδß να
παßξει, να κÜνει αθλητισμü, να κÜνει κολýμβηση, να
Ýχει πρÜσινο, να ανοφει ο νουò του και να μπορεß να
πηγαßνει σ' Ýνα χþρο που να τον ευχαριοτεß. ¼πωò
και ο καθηγητÞò να εμπνÝεται απ' το χþρο οτον ο-
ποßο διδÜσκει. Δεν μπορεß σ' Ýνα σχολεßο, το οποßο
εßναι καταθλιτπικü, το οποßο εßναι φτιαγμÝνο üπωò -
üπωò, με νοβοπÜν Þ με τζÜμια, να πηγαßνουν οι μι-
σοß το πρωß και οι Üλλοι μισοß το βρÜδυ. Αν δεν λý-
σουμε κατ' αρχÞν το στεγαστικü πρüβλημα, δηλαδÞ
την υλικÞ υποδομÞ και δεν δημιουργÞσουμε μεγÜ-
λουò χþρουò για τα παιδιÜ που να μποροýν να παΙ
ξουν, να βρßσκονται μεταξý τουò, τι νüημα Ýχει ü-
ποιο σýοτημα αλλüξει, üποιεò εξετÜσειò και ν' αλ-

λÜξουν τελικÜ πÜλι θα πηγαßνουν μÝσα οτιò θλιβε-
ρÝò αßθουσεò να κÜνουν μÜθημα.

ΕΡ.: Εντυπþσειò απ' το ΦεστιβÜλ ΚινηματογρÜ-
φου Θεσσολονßκηò;

Γ.Σ.: Εßχε καλÝò ταινßεò φÝτοò και νομßζω üτι ο
ελληνικüò κινηματογρÜφοò εßναι σε καλü δρüμο.
ΤουλÜχιοτον συγκριτικÜ με τιò προηγοýμενεò χρο-
νιÝò εηε μερικÝò εΜηνικÝò ταινßεò, οι οποßεò Þταν
εξαιρετικÝò. ΒÝβαια εßχε και Üλλεò που Þταν μÝτριεò
Ýωò κακÝò. Η αλÞθεια εßναι τουλÜχιοτον üτι 3-5 ελ-
ληνικÝò ταινßεò Ýχουν ξεχωρßσει και αυτü εßναι πÜρα
πολý ενθαρρυντικü για τα εΜηνικÜ δεδομÝνα. Αν
βÝβαια λυθοýν και ÜΜα προβλÞματα χρηματοδοτÞ-
σεων, διανομÞò των ταινιþν, αν θα μποροýσαν αυ-
τÝò οι ταινßεò να προβληθοýν οτο εξωτερικü, που
για να τιò προβÜλλειò πρÝπει να Ýχειò τρüπουò να
τιò διανεßμειò και να τιò διαφημßσειò, αλλÜ νομßζω
üτι ο βασικüò πυρÞναò δηλαδÞ η δημιουργßα βρß
σκεται σε καλü επßπεδο.

ΕΡ.: ΘÝλετε νο κÜνετε κüποια εκτßμηση για την
τηλεüροση στιò μÝρεò μαò;

Γ.Σ.: ¼πωò ξÝρετε και εσεßò, οι περισσüτερεò εκ-
πομπÝò εßναι θλιβερÝò, Ýχει ελÜχιστεò καλÝò εκπο-
μπÝò, ΒÝβαια εγþ δεν εßμαι υπÝρ μιαò τηλεüρασηò
εκπαιδευτικÞò, μ' αρÝσει η τηλεüραση να εßναι δια-
σκεδαοτικÞ, απολαυστικÞ, γιατß üταν ο üλλοò πÜει
να δει τηλεüραση κυρßωò πÜει να ξεκουραοτεß. Αλ-
λÜ η ανÜπαυση δεν σημαßνει üτι κÜνουμε κÜτι χυδαß
ο Þ λαßκßοτικο. ΔηλαδÞ να Ýχουμε εκπομπÝò, αò ποý-
με διασκεδαοτικÝò, αναπαυτικÝò εκπομπÝò, αλλÜ να
μην εßναι φτηνÝò, λαΙκßοτικεò, δηλαδÞ και το χιοý-
μορ πρÝπετ να εßναι ποιοτικü. Και η διασκεδαοτικÞ
ανÜλαφρη εκπομπÞ να Ýχει αρετÝò κατασκευαστι-
κÝò, να εßναι καλοφτιαγμÝνη, ο λüγοò να εßναι κα-
λüò. Δεν μπορεßò να κÜνειò διασκεδαστικÞ εκπομπÞ
και να εßναι φτηνr1, φτηνιÜρικη. Δεν εßμαι υπÝρ μιαò
τηλεüρασηò εκπαιδευτικÞò, Þ βαριÜò Þ ασÞκωτηò
εßμαι υπÝρ μιαò ανÜλαφρηò τηλεüρασηò, γιατß καß
εγþ που αναγκÜζομαι να δω τηλεüραση το βρÜδυ
κουρασμÝνοò, δεν θÝλω να δω βαριÜ κουλτοýρα. ΘÝ-
λω να δω κÜτι ανÜλαφρο, μια καλÞ ταινßα, μια συζÞ-
τηση, μια ωραßα εκπομττÞ, αλλÜ να εßναι ωραßα φτιαγ-
μÝνη. Σαφþò υπÜρχει και Ýνα μÝροò τηò τηλεüρα-
σηò που πρÝπει να Ýχει καλÝò ειδÞσειò, σοβαρÝò συ-
ζητÞσειò, αλλÜ αυτü να εßναι σ' Ýνα τιßτοιο ποσοοτü,
που να μη βαραßνει υπερβολικÜ το πρüγραμμα, δη-
λαδÞ να περνοýν κÜποια μηνýματα, να επηρεÜζεται
ο κüσμοò θετικÜ, αΜÜ η πλειοψηφßα του κüσμου,
βλÝπει τηλεüραση για να ξεκουραστεß. ΑλλÜ και μÝ-
σα απü την ξεκοýραση μπορεß να περÜσειò ωραßα
μηνýματα, οπüτε ο Üλλοò να μην απωθεßται. Δηλα-
δÞ με Ýνα ωραßο, γοητευτικü τρüπο να περνÜò και
τη διασκÝδαση και το μÞνυμα.

ΕΡ.: Θεσσαλονßκη - ΠολιτισπκÞ Πρωτεýουσα
'97. Πιστεýετε üτι Ýγιναν üσα Ýπρεπε να γßνουν στη
Θεσσαλονßκη ωò πολιτιστικÞ πρωτεýουσα, δηλα-
δÞ αναγνωριοτÞκαμε, βγÞκαμε προò τα Ýξω, στον
ευρωπαßκü χþρο, αλλü και στην ΕλλÜδο;
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a^ Γ.Σ.: ΣγετικÜ υε τÝτοιεò εκδηλþσειò, πÜντα υ-
ν 

τιÜοχει μια σταθÝρÞ γκρßνια οτουò ¸Μηνεò, üλα

-υÝ'φοßυοr.,ο, στρÜβÜ. αποτυχημÝνα, μαýρα, Αυ-

Ξ τü δßν εßναι τελικÜ αλÞθεια. ¸χουμε και μια μανια
- να κοιτικÜρουμε. ο Ýναò τον Üλλον με τον εαυτü

υ.r" Ýυυr"Ý,ο. Ενþ, που Ýζησα την ΠολιτιστικÞ Πρω-

) ß"ýbυσα'Ü«ο τα μÝσα κατÜλαβα το εξÞò: '''Εγιναν
- 

πÜοα πολý καλÝò εκδηλþσειò, βÝβαια υπÞρχαν και

^ ΤÞbη και αστογßεò. Ο κüσμοò Þρθε, πλησßασε τιò
\? 

"«jηλωσειò. 
η'Üπüδοση Þταν μεγÜλη. Οι ξÝνεò ε-

Υ .n,ιÝοßδεò 
'Ýγοαφαν καλÜ λüγια και οι δικÝò μαò

üοßιοß.. gεβü,ο σαφþò δεν Ýγινε ßσωò το 100% αυ-

Φ ßþυ'που θα μποροýσαν να γßνουν, Σε ιιεγÜλο βαθ--- 
υü üμrò, και πÜρα τιò μεγÜλεò δυσκολßεò που υ-

πÞογαν. üπωò αλλαγÝò διευθυντþν, εμπλοκη των

ß πJλßß,*ωυ, 
"ορüλα 

αυτÜ τελικþò η πολιηοτικÞ πρω-

- -"üüυοο εßναι πετυχημÝνη για μÝνα, ¸γιναν πολ-

. - λÝò εκδηλþσειò, η Θεσσαλονßκη προβλÞθηκε προò

Ο .ο εξr, Þρθαν πÜρα πολλοß Üνθρωποι να δουν τιò- ,ßþßωοJ,.. Ελπßßω üτι οτο βαθμü που αυτü Þταν

. δυνÝτüν να'συμβεß, δηλαδÞ με την ανÜμιξη τηò πο-

Ξ λιτικÞò και των παραγüντων Ýξω απü τα πολιτικα- jrδομ3υο. παρüλα αυτü, Þταν μια πετυχημÝνη πο-

λιτιστικÞ πρωτεýουσα,
Ξ ßρ., bο μrrοροýοαυ να γßνουν κÜποιο πρüγμο-

το παροπüνω;
Γ.Σ.: Θα υποροýσαν να γßνουν και παραπανω

δ .,ηÜνυατα. Τü μÝγαλýτερο πρüβλημα εßναι κυρßωò
' -ο Ýουο, δεν εßναι στο πρüγραμμα. ΔηλαδÞ μερι-

κοß υπεοδεýουν το πρüγραμμα των πολιτιοτικþν

Ι 
"«οÞΙωürrυ 

με τα Ýργα. Τα Ýργα δεν Ýχουν τελειþ-

σει Üκüμα. μπορεß να κÜνουν 2 χρüνια να τεΛειω-

- üüυν, εßειò υε τα Ýργα στην ΠολιτιστικÞ δεν Ýχουμε

Ν «üυ. σχÝþ'. εßναι Ýντελþò διαφορετικÞ διοßκηση τα
' 

Ýονα, δηλαδÞ δεν Ýχουν σχÝση μ' αιJτουò που κο-

νουν το πρüγραμμα. ΟυσιαστικÜ υπÞρχαν üυο ποΛι-

ßþß«Ýò. ß μßα πüυ Ýηου",ο πρüγραμμα και η φη
που κÜýει τα Ýργα. Τα Ýργα θα συνεχιστουν, τωρα

πü.. üο."υ,þοουν. δεν ξÝρω, και εκεß υπÜρχουν

ποοΒλÞυατα üπωò ακοýγεται, ΥπÞρχαν προβλημα-

.J, 3μrò υπÞρχαν και πολλÜ θετικÜ, τα οποßα πολ-

r r λοß δεν €jÝλουυ υο.ο δουν. δεν ξÝρω γιατß, Εßναι και
Υ ' ιιßο ιΙυγολονßα του ¸λληνα.- εh.lßι γνωμη εχετε για την ολυμπιÜδα του 2004;

Α Γ.Σ.: Ε;þ Ýßυαß υπÝρ τηò ολυμπιÜδαò, Απ'την
- ορχÞ υποοτÞριζα üτι Ýπρεπε να πÜρ,ουμε,ηυ Ο}:_

γουν πÜντα παρατρÜγουδα και παρενÝργειεò, αυτü

üυωò δεν σημαßνει üτι δεν θα κÜνειò κÜτι, l ιιστευω

Ξß, þßυ üλεò οι χþρεò διεκδικοýν την ολυμπιÜδα

μ, .rßο,ο λýσα νßτην πÜρουν, εμεßò γιατß να μην

mv διεκδικÞσουμε;' ΕΡ.: Με ποιÜ βραβεßα Ýχετε τιμηθεß;
Γ,Σ.: ΤιυÞθηκα το 19θ3 με το ,Ι ο Κρατικü Βραβεß

ο ΔιηγÞματοò και το 19θ5 πÞρα το βραβεßο "Οι Πα-

i"i:ylJ'io περιοδικü Θ' ενενÞντα ετπÜ που διεýθυ-

Jü'οßßο"οοþουßκη. 'Ηταν μια ικανοποßηση για μÝ-

"ü.lÝ.ß ου.α και τα δýο εßναι κορυφαßα βραβεßα
«ü, ßü eÞ.ημ" απ' την Üλλη εßναι üτι αισθÜνεσαι Ýνα

,"rþýßερü βÜροò, γιατß Üπü εκεß και πÝρα πρÝτει

;;,'ß; 
"; 

εßßαß ,,,ü Ýοβαρü, πρÝπει πÜντα να,εßσαι

ΞΙο «ο, π,ο καλýτεροò σε σχεση με το παρελθüν και

αυτü υÝσα σ' üλη την ευχαρßοτηση που σου φερνει,

σου φÝρνει και Ýνα τερÜστιο Üγχοò,
- - 

ι<λεßυονταò. εýχομÜι μεγÜλη επιτυχßα, καλÞ δια-

ορüμÞ, πουÝò εμπýεýσειò, να εßστε απροκοτÜλυ-

*ο, ηü, υο εχετε πÜντα το νου σαò οτο μÝλλον,

]Iþ;. γ;ßß.";φονται μεγÜλα πεδßα επικοινωνßαò

Ι" οßο .üυ ααυÞτη και σε διπλωματικü και σε πολι-

ß*Ο 
"πΙπεοο, 

Ο τουρισμüò θα κατακλýσει τη χþρα
mv επüμενη δεκαετßα λüγω ΟλυμπιÜδαò, περα απ

ro κýροò που παßρνει η χþρα και παρÜ τουò κινου-

;;";;;,] υπÜρχοßν καß οι κßνδυνοι üπωò ξÝρετε εß

,α ιßι¹¸#Η;ÝιιΧßº ιºJγ:, ;,¶:λ*#:;Jι
' ßü 

"ρüΙα'ρουμε 
να ανταπεξÝλθουμε στιò απαιτÞσειò

mc ΟλυυπιÜδαò. μπορεß και οχι, αλλÜ αυτοò οεν ει-
Ι γÜι'λüγοò να μην προσπαθÞσουμε, ΚÜθε τι που μπο-

ρεßò νÜ κÜνειò Ýχει Ýνα κßνδυνο, Ýνα ρßσκο λαι υπαρ-
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Το σχολεßο οποτελεß μια απü τιò σημαντικüτερεò κοινüτητεò αν- fi
θρþπων üπου διαμορφþνογται οι διαπροσωπικÝò σχÝσειò ανÜμεσα α}:
τουò. τα Üτομα συναναστρÝφοιττοι μετσξý τουò, ο*ουαòοου γυjμεò, ΤΙιδÝεò, απüψειò, δημιουργοýν φιλßεò και μερικÝò φορÝò καταλÞγουν 

.-
σε αντιπÜθειεò. ¸τσι κατÜ τη διüρκεια των σχολικþν χρüνων δημιουργοýνται
ισχυρÝò σχÝσειò.

Η σχολικÞ κσινüτητα αποτελεπαι απü Üτομα διαφüρων τÜξεων 1η 2" 3" Γυμνοσßου
Λυκεßου αντßστοιχα.Εßναι χορακτηριοτικü üτι οι σχÝσεßò των μαθητþν τηò διüφüρων

. 
Δεν μποροýμε üμωò να αποκλεßσουμε το γεγονüò üπ μποροýν νο αναmυχθοýν φιλιΚÝò,καιειλικρινεßò σχÝσειò μετοξý μαò. ΠολλÝò φορÝò οι μεγαλýτεροι κατÜ κÜποιο τρüπο συμρουΙε,ßουυßτ^ιΛΡινυτò σχεσειò μετοξυ μαò. ι ιο^λεò φορÝò οι μεγαλýτεροι κατÜ κÜποιο τρüπο συμβου.

τουò νεüτερουò για τον απλοýοτατο λüγο üτι τουò συμπαθοýν και θÝλουν νο τουò'ροηß

νεργασßα. Οι νÝοι αποκτοýν απü τουò με



ΡÞγαò Φεραßοò διÜλεξε και χρησιμοποßησε
πÜντα για επþνυμü του τον τüπο καταγω-

ν γÞòτου: ΒελεστινλÞò, δηλαδÞ απü το Βελε-
στßνο. Για τη χρονολογßα γÝννησÞò του, την οικογε-
νειακÞ του κατÜσταση καθþò και τιò πρþτεò σπου-
δÝò του οτη Θεσσαλßα υπÜρχουν ποικßλεò εικασßεò,
αλλÜ ελÜχιστα οτοιχεßα μποροýν να διατυπωθοýν
με βεβαιüτητα,

ΓεwÞθηκε το 1757 και üταν συνελÞφθη απü τιò
αυοτριακüò αρχÝò Þταν 40 ετþν. Καταγüταν απü
οικογÝνεια üπου οι τοπικÝò παραδüσειò τη θÝλουν
ωò μßα απü τιò πλÝον ευκατÜοτατεò τηò περιοχÞò,
Αβεβαιüτητα επßσηò υπÜρχει σχετικÜ με τη σχολικÞ
παιδεßα του ΡÞγα που φÝρεται üτι μαθÞτευσε στη
ΖαγορÜ και οτα ΑμπελÜκια. Ανεξακρßβωτη παραμÝ-
νει επßσηò η αιτßα που τον υποχρÝωσε να απομα-
κρυνθεß απü τη Θεσσαλßα, üπωò αβÝβαιοò παραμÝ-
νει ο ακριβÞò χρüνοò τηò μετακßνησηò του, καθþò
επßσηò και η αρχικÞ του ενασχüληση.

Το 1786 ο ΡÞγαò μετακινεßται προò τη Βλαχßα ü-
που και αναλαμβÜνει καθÞκοντα γραμματικοý στον
Brancoveanu, Ο λ4αυρογÝνηò διαλÝγει και τον διο-

ρßζει κατÜ μια εκδοχÞ Ýπαρχο τηò Κραßüβαò, Ο ΡÞ-

γαò το 1788 μετÜ την κατÜληψη του Βουκουρεοτßου
εγκαταλεßπει την υπηρεσßα του Ι\4αυρογÝνη και περ-
νÜ οτο οτρατüπεδο των Αυοτριακþν. ΚατÜ την "δια-

μονÞ" του στο οτρατüπεδο των Αυοτριακþν κατορ-
θþνει να τυπþσει τα δýο πρþτα του βιβλßα και να
αναγγεßλει την Ýκδοση ενüò τρßτου, που üμωò δεν
πραγματοποιÞθηκε. Τα δυο Ýργα στρÝφονται κατÜ
των προλÞψεων και τηò δεισιδαιμονßαò, Στιò αρχÝò
του 17θ1 ο ΡÞγαò επιοτρÝφει οτη Βλαχßα, διüτι ο
ßδιοò διÝθετε μεγÜλη κτηματικÞ περιουσßα οτη ΒλÜ-
σκα τηò Βλαχßαò. ΠαρÜλληλα με το επÜγγελμα του

γραμματικοý ο ΡÞγαò εμφανßζεται πλÝον ωò εýπο-

ροò Ýμποροò, Σýμφωνα με κÜποιεò ανεξακρßβωτεò
πληροφορßεò ο ΡÞγαò χρημÜτισε γραμματικüò οτο
Γαλλικü Προξενεßο τηò Βλαχßαò, Ο ΡÞγαò επßσηò με-
λετÜ το Γαλλικü Επαναοτατικü Σýνταγμα, μεταφρÜ-
ζει Metastasio και Marmontel, σχεδιÜζει την μεγÜλη
ΧÜρτα τηò ΕλλÜδοò, συνθÝτει τον Θοýριο και ÜΜα
πατριωτικÜ τραγοýδια. Τον Αýγουοτο του ,]7θ6 ο
ΡÞγαò φτÜνει στη ΒιÝννη φÝρνονταò μαζß του üλεò
τιò εργασßεòτου με σκοπü να προχωρÞσει οτην Ýκδο-
σÞ τουò, Η χαρτογραφικÞ εργασßα του ΡÞγα αναφÝ-

ρεται σε ιστορικÜ γεγονüτα, σχεδιÜζει αρχαßα νομß
σματα, συντÜσσει καταλüγουò σημαντικþν προσþ-
πων τηò ιοτορßαò μαò, παραθÝτει χρονολογßεò
μαχþν, αναπαρÜγει αρχαßα επιγρÜμματα. Εκδßδει ε-
πßσηò και παλαιüτερεò μεταφραοτικÝò του εργασß-
εò üπωò ο "Ηθικüò Τρßπουò". Στη μεταφραοτικÞ προ-
σπÜθεια συνεργÜζεται ο κοζανßτηò ποιητÞò και για-
τρüò Γεþργιοò ΣακεΜÜριοò για τη μετÜφραση του
περιζÞτητου βιβλßου του ΑββÜ J. BarthÝlemy, νογ-
age du Jeune Anacharsis εη Grüce. Τα πατριωτικÜ
τραγοýδια του ΡÞγα αυτÜ που με βεβαιüτητα μπο-

Α/ιθεJ|Oυs



Ο ΡÞγαò ρßχνει τον σπüρο τηò ελευθερßαò
ΛεπτομÝρεισ οπü υδστογροφιd σε χορτüνι

Δ. ΖωγρÜφου - ι. ΜοκρυγιÜwη
(ΑΘ Þνα, ΓεwÜ δε ι οò Βι βλιοθÞκη)

ροýμε να του αποδþσουμε, εßναι ο "Θοýριοò" και ο
"Πατριωτικüò 'Υμνοò".

ΠαρÜλληλα με τιò εκδοτικÝò του δραστηριüτη-
τεò ο ΡÞγαò προετοιμÜζει την οριοτικÞ αναχþρηση
του απü την Αυοτρßα. ¹δη η προσωπικüτητα του
ΒοναπÜρτη εßχε διαμορφþσει Ýνα κλßμα επαναστα-
τικÞò διÝγερσηò σ üλουò τουò υπüδουλουò λαοýò
τηò περιοχÞò και μια επαναστατικÞ δυναμικÞ οτο ü-
νομα τηò Ελευθερßαò, τηò Ισüτηταò και τηò Αδελ-
φοσýνηò. Για αυτü το σκοπü ο ΡÞγαò τýπωσε δυο
επαναστατικÜ Ýντυπα, το "Επαναστατικü Ι\4ανιφÝοτο"
και το "Στρατιωτικü Εγκüλπιον". Τα δυο αυτÜ Ýντυ-
πα στüλθηκαν οτο κατÜστημα του Αντþιη Νιþτη απ'
üπου θα τα παραλÜμβανε ο ΡÞγαò για να τα διοχε-
τεýσει στο λαü. Ο ßδιοò, πριν αναχωρÞσει για την
ΤεργÝστη Ýγραψε την μοιραßα επιοτολÞ οτον Αντþ-
vr] Κορωνιü, ο οποßοò Þταν υπεýθυνοò για την πα-
ραλαβÞ των εντýπων. Ο Κορωνιüò Ýλειπε οτη Δαλ-
ματßα και η επιοτολÞ του ΡÞγα Ýπεσε στα χÝρια του
κοζανßτη Δημητρßου Οικονüμου ο οποßοò και τουò
κατÝδωσε στην αυοτριακÞ αστυνομßα. Ο ΡÞγαò συ-
νελÞφθη την 1η Δεκεμβρßου του 1797. Το βρÜδυ τηò
30ηò Δεκεμβρßου üταν η μεταγωγÞ του οτη ΒιÝwη
Þταν βÝβαιη αποπειρÜται να αυτοκτονÞσει. Οδηγεß
ται οτη ΒιÝιητη üπου ανακρßνεται. Κατüληξη των α-
νακρßσεων Þταν να εκτοπισθοýν απü τουò συλλη-
φθÝντεò οι υπÞκοοι των Üλλων εθνοτÞτων πλην των

Οθωμανþν οι οποßοι απελÜθησαν. Ο ΡÞγαò και οι
ετπÜ σýντροφοι του, που Üνηκαν στην ßδια κατηγο-
ρßα, ο ΕυοτρÜτιοò ΑργÝντηò, ο ΔημÞτριοò Νικολß-
δηò, ο Αντþνιοò Κορωνιüò, ο Ιωüιητηò ΚαροτζÜò, ο
ΘεοχÜρηò Γεωργßου Τουροýντζιαò, ο ΙωÜννηò Εμ-
μανουÞλ και ο Παναγιþτηò ΕμμανουÞλ, με συνοδεß
α των αυοτριακþν αρχþν οδηγοýνται και παραδßδο-
νται στιò 10 Ι\Ιαß'ου 1798 οτον Τοýρκο καßμακÜμη του
Βελιγραδßου και φυλακßζονται οτον Πýργο Neboisa.
Εκεß ýστερα απü συνεχÞ βασανιοτÞρια στιò 24 Ιου-
νßου του º798 στραγγαλßοτηκαν και τα σþματÜ τουò
ρßχτηκαν οτο Δοýναβη, Οι τοýρκικεò αρχÝò διÝδω-
σαν üτι οι οκτþ δεσμþτεò απÝδρασαν.

Η προσπüθεια του ΡÞγα ΒελεστινλÞ (Þ Φεραßου)
να οργανþσει Ýνα ευρý κοινü επαναστατικü κßημα
του ελληνικοý Ýθνουò εκδηλþθηκε καθþò εßναι γνω-
οτü, σε πολλÜ επßπεδα.

Εν πρþτοιò ο ΡÞγαò επεδßωξε τηνπνευματικÞ χει-
ραφÝτηση των ραγιüδων με την διÜδοση και ε-
κλαßΚευση των ιδεþν του ευρωπαßκοý Διαφωτισμοý
και των πολιτικþν αρχþν τηò ΓαΜικÞò ΕπανÜστα-
σηò,με μια Ýντονη συγγραφικÞ,μεταφραοτικÞ και
εκδοτικÞ δραοτηριüτητα,η οποßα μετιò ζυμþσειò που
προκαλοýσε,απÝβλεπε στην ιδεολογικÞ προετοιμα-
σßα του επαναοτατικοý εγχειρÞματοò.

ΠαρÜλληλα με την επιδßωξη τηò πνευματικÞò
τουò χειραφÝτÞσηò, ο ΡÞγαò φρüντιζε να απευθý-
νεται και οτο συναßσθημα των λαßκþν μαζþν με ποι-
Þματα και με Üσματα,Σýμφωνα με τα σχÝδια του ΡÞ-
γα το δεσποτικü καθεστþò των σουλτÜνων Ýπρεπε
να αντικατασταθεß απü Ýνα πολßτευμα φιλελεýθερο
και δημοκρατικü. Διüτι εßχε καταστεß κοινÞ συνεßδη-
ση üτι εκεßνο που Ýλειπε δεν Þταν μüνον η εθνικÞ
αλλÜ και η πολιτικÞ ελευθερßα.

Το πολßτευμα που σχεδßαζε ο ΡÞγαò, üπωò προ-
κýταει απü τη ΔιακÞρυξη ΔικαιωμÜτων και απü το
σχÝδιο ΣυνταγμÜτοò, δεν Þταν πρωτüτυπο. ΥπÞρ-
χαν üμωò και οτοιχεßα νÝα και αξιüλογα. Η σπου-
δαιüτερη διαφορÜ του - και πρωτοτυπßα του - σε
σχÝση με τα γαλλικÜ κεßμενα συνßστατο οτο üτι προ-
γραμμÜτιζε το πολιτικü καθεοτþò ενüò πολυεθνικοý
κρÜτουò. Η ιδιομορφßα του αυτÞ Ýδωσε λαβÞ να δια-
τυπωθεßη εκδοχÞ üτι με το σχÝδιο πολιτεýματοò που
κατÞρτισε ο ΡÞγαò απÝβλεπε οτην ßδρυση μιαò Βαλ-
κανικÞò Ομοσπονδßαò.

Ο ΡÞγαò, σχεδιÜζονταò το μετεπαναοτατικü πο-
λυεθνικü κρÜτοò, του οποßου γεωγραφικÞ απεικüνι-
ση Þταν η <<ΧÜρτα τηò ΕλλÜδοò>> που τýπωσε
το 1799, εßχε προφανþò επηρεαοτεß απü τρßα παρü-
μοια πρüτυπα: α) απü το πολυεθνικü κρÜτοò του Μα-
κεδονικοý Ελληνισμοý τηò αρχαιüτηταò β)απü το
προηγοýμενο τηò ΒυζαντινÞò Αυτοκρατορßαò, η ο-
ποßα περιελÜμβανε διÜφορεò εθνüτητεò αλλÜ βαθ-
μιαßα εßχε εξελληνισθεß και γ) απü το παρÜδειγμα

Κþσταò ΣταθÞò Α3
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τηò ΟθωμανικÞò Αυτοκρατορßαò οτο πλαßσιο τηò ο-
ποßαò συμβßωναν πολλÝò εθνüτητεò,

Το διαβαλκανικü-πολυεθνικü κρÜτοò που προ-
γραμμÜτιζε ο ΡÞγαò θα Þταν δημοκρατικü και φιλε-
λεýθερο και δεν θα εßχε επικεφαλεßò, οýτε βασιλεßò
οýτε αυτοκρÜτορεò, οýτε σουλτÜνουò. Ο δημοκρα-
τικüò χαρακτÞραò τηò προγραμματιζüμενηò κρατι-
κÞò οργÜνωσηò επομÝνωò εßναι προφανÞò και Ýντο-
νοò. Η "ΕλληνικÞ Δημοκρατßα" üπωò ονομÜζεται, βα-
σßζεται οτη λαßκÞ κυριαρχßα αφοý üλεò οι εξουσßεò
πηγÜζουν απü τον "αυτοκρÜτορα λαü". Επιβεβαßω-
ση τηò λαßκÞò κυριαρχßαò αποτελεß η εφαρμογÞ τηò
αρχÞò τηò ισüτηταò που επιβÜλλει την ßση συμμετο-

χÞ üλων των πολιτþν οτην Üσκηση τηò νομοθετικÞò
λειτουργßαò και οτην εκλογÞ των αξιωματοýχων, των

βουλευτþν και των αντιπροσþπων του Ýθνουò, κα-
θþò και ßσο δικαßωμα του "εκλÝγεσθαf'.

Η δημοκρατßα δεν εßναι αποκλειοτικÜ αντιπροσω-
πειπικÞ. ΥπÜρχουν και θεσμοß Üμεσηò δημοκρατßαò
üπωò μια μορφÞ "δημοψηφßσματοò" σε ορσμÝνεò πε-

ριτπþσεò καθþò και "λαßκÞò πρωτοβουλßαò", ενþ ε-

ξÜλλου και οι δικαστÝò εκλÝγονται απü τον λαü. Ο Ý-
ντονοò δημοκρατικüò χαραι<τÞραò του πολιτεýματοò
του ΡÞγα ολοΑηρþνεται με την υπαγωγÞ τηò εκτελε-
στικÞò εξουσßαò -του Πενταμελοýò Εκτελεοτικοý Διοι-
κητηρßου- ωò εκπρüσωπο τηò λαßκÞò κυριαρχßαò.ΤÝ-
λοò Ýσχατη εφαρμογÞ τηò λαßκÞò κυριαρχßαò αποτε-
λεß η αναγνþριση σε κÜθε πολßτη του δικαιþματοò α-
ντßοτασηò "üταν τον καταθλßβουν και τον αδικοýν", α-
κüμη του δικαιþματοò επανÜοτασηò "üταν η Διοßκη-
σιò βιÜζει, αθετεß, καταφρονεßτα δßκαια του λαοý".

Εκτüò απü τον δημοκρατικü προβÜλει και ο φιλε-
λεýθεροò χαρακτÞραò εξßσου Ýντονοò. Καθιερþνε-
ται Ýτσι η ισüτητα εν γÝνει, και ειδικüτερα ενþπιον
του νüμου, το δικαßωμα οτη ζωÞ, η προσωπικÞ ελευ-

Ο ΚοραÞò και ο ΡÞγοò ανασηκþνουν την Ελλüδα
ΝληγορικÞ πσρÜσταση σε πσλσιÜ λιθογρσφßα

που υπο6ηλþνει την ονσγÝwηση
,ηò υποδου,ΙωρÝγηò πατρßδοò

θερßα και ασφüλεια, η ελεýθερη Ýκφραση γνþμηò
και ειδικüτερα με την τυπογραφßα, η απαγüρευση
των βασανιοτηρßων και τηò δουλεßαò, η ελευθερßα
του επαγγÝλματοò, η προοτασßα των "κτημÜτων που
Ýχομεν". Καθιερþνονται και κοινωνικÜ δικαιþματα για
κοινωνικÞ περßθαλψη, το δικαßωμα στην εκπαßδευ-
ση, επßσηò και η ισüτητα ανδρþν και γυναικþν üσον
αφορÜ ειδικÜτη οτρατιωτικÞ υπηρεσßα. ΤÝλοò καθιε-

ρþνεται το δικαßωμα τηò αντßστασηò κατÜ τηò τυ-

ραwßαò και το δικαßωμα τηò επανÜοτασηò.
¸να Üλλο κατεξοχÞν βασικü οτοιχεßο του πολιτεý-

ματοò Þταν ο ελληνικüò χαρακτÞραò του κρþουò. Η
ελληνικÞ γλþσσα καθιερþνεται ωò επßσημη γλþσσα
του κρÜτουò ομοßωò και οτιò δικαοτικÝò αποφÜσειò
και Üλλεò δημüσιεò πρÜξειò. Επßσηò η ελληνικÞ γλþσ-
σα διδÜσκεται υποχρεωτικÜ οτα σχολεßα. Επανελημ-
μÝνη και συνεχÞò εßναι επßσηò η χρÞση του üρου "'Ελ-
λην" και "ελληνικüò" οτιò διατÜξειò του Σχεδßου Συ-
ντÜγματοò. Επιβεβαßωση του ελληνικοý χαρακτÞρα
αποτελεß η εκτýπωση και η κυκλοφορßα του γεωγρα-
φικοý χÜρτη των Βαλκανßων και τηò ΜικρÜò Ασßαò
υπü τον τßτλο "ΧÜρτα τηò ΕλλÜδοò" και του πορτραß-
του του ΜεγÜλου ΑλεξÜνδρου μÝσω του οποßου Þθε-
λε να συνδÝσει το νÝο κρÜτοò με μνÞμεò προγονικοý
κλÝουò τηò ελληνικÞò αρχαιüτηταò.

ΜÝσω των ΕλλÞνων, τα Üλλα βαλκανικÜ Ýθνη Ýρ-
χοιιταν σε επαφÞ με τιò προοδειπικÝò και φιλελεýθε-
ρεò ιδÝεò τηò δυτικÞò Ευρþπηò. Η λÝξη "'Ελληναò"
εßχε καταοτεß στη γλþσσα των σλαβικþν εθνþν συ-
νþνυμη με το "μορφωμÝνοò" και το "εýποροò". Με
αυτÜ τα δεδομÝνα φαßνεται εýλογα η επιδßωξη του
ΡÞγα να στηριχθεß κατÜ πρþτο λüγο στο ελληνικü
Ýθνοò, üχι απλþò επειδÞ ανÞκε σ'αυτü, αλλÜ επειδÞ
το θεωροýσε ωò το πιο þριμο και κατüλληλο να θÝ-
σει σε κßνηση την επαναστατικÞ διαδικασßα, να αποτι-
νÜξει την τουρκικÞ κυριαρχßα και να οργανþσει και
να διευθýνει νÝο κρÜτοò μετÜ την απελευθÝρωση.

Στο πλαßσιο του πολιτεýματοò του ΡÞγα οι διÜ-

φορεò εθνüτητεò δεν αντιμετωπßζονται ωò εθνικÝò
ομÜδεò και χωριοτÝò οντüτητεò. Απλþò üλοι οι πο-
λßτεò του, ωò Üτομα, θα συμμετεßχαν οτην Üσκηση
τηò κρατικÞò εξουσßαò.

Ο ΡÞγαò üμωò προγραμματßζονταò αυτü το πο-
λßτευμα, παρÝβλεψε üτι μετÜ τη ΓαλλικÞ ΕπανÜοτα-
ση εßχε Ýρθει η εποχÞ των εθνικþν κρατþν, η επιδß
ωξη δηλαδÞ των εθνþν να αποκτÞσουν καθÝνα το
δικü του κρÜτοò.

ΣυνοτπικÜ θα λÝγαμε üτι το πολßτευμα του ΡÞγα
εßχε ιδεολογικü-πολιτικü και παιδαγωγικü χαρακΓÞ-
ρα: επεδßωκε βασικÜ να προκαλÝσει ζυμþσειò για
την προþθηση τηò φιλßαò και αλληλεγγýηò μεταξý
των λαþν τηò ΒαλκανικÞò, þστε να επιτευχθεßη κοι-
νÞ συοτρÜτευσÞ τουò για την αποτßναξη του οθω-

μανικοý ζυγοý και για την εθνικÞ και πολιτικÞ τουò
απελευθÝρωση. Και εδþ Ýγκειται η μεγÜλη ιστορικÞ
συνεισφορÜ και σημασßα του.

Κατερßνα ΤζανÝτου Αα
Εφη Χρυσοχüου Α3
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Η ιι3 Π.Μ.

και ο ρüλοò τ

1. - Μπορεßτε να μαò πεßτε λßγα λüγιο για την ιστο-

ρßο τηò μονÜδαò ;

Δ, - Εßναι Ýνα δημιοýργημα των Βαλκανικþν α-

γþνων και του 1ο' παγκοσμßου πολÝμου, απü τιò πιο
παλιÝò μονÜδαò τηò ΠολεμικÞò Αεροπορßαò, ¸χει δη-

μιουργηθεß γýρω σΓα 1914-15 και συμμετεßχε ενερ-

γÜ οτουò αγþνεò για την απελευθÝρωση τηò ΕλλÜ-

το τÝλοòτου 20b0 οτην Ελ- . ,,.,* B9q"« ΕλλÜδα, Υ,πÜρχουν

λÜδα, ,.. ,];l,ffi βÝβαια τα ραντÜρ, αλλÜ
)α' _!ι¸ γ9Ρ9ι9 ιý Ρ9,,*W 

σον αεοοδοüυιο επανδοω-

2. - Ποια εßναι η απο- h*,ΤφßQΞl3;m-β :;§ μÝγο πλÞρωò εßναιτο μο-

1.1τjßrßημουÜοüοου- ffi Θ .α ^-r.ÞΗ πειναυπÜρχεικÜτιεδþγια
λεýειγιαναπÝτÜνετα F-5, ¹W W W !]ilfr* ναπροοτατεýειτο βορειο-
πουÝχουνρüλοδßωξηòκαι μ-τ4,::,l""', . d\^&. ^§Ýr#,* ελλαδικü χþρο,

βομβαρδισμοý. Στην ουσß
ßüý'ü,φ..aooμ"uλÝχou-${i,..o*'l'τι.lffi4.-Πolαεßvαιη'πρo.
μ"ü.nυbσ.o.:"n"ρßüao$\$,,..,iireσφoρÜ.τηòπoλεμικÞòαε.l.ρηuηòuoεκπαιδεýouμεmj,'.'i.s..,wρoπoρßαòστηνεuρýτερη

δαò και οτουò αγþνεò εναντßον του φασισμοý. Αξιο-
.,οÞeη«" ,rοý απü τüυò συμμÜχουò κατÜ το Β' Πα- F-16 και ο κüσμοò που θα μεßνει εδþ να eκπαιδεýε-

γκüüμßο πüλεμο, üμrò Ü.η bßÜρßε,ατου μεσοπολÝ- ται σε περßτπωση πολÝμ9υ υε 9τÞχογò βοηθεßαò μι-

μου, 
'"ιχε 

« «πÝσει» »'η δÞαοτηριüτητÜ τηò. ¸τσι κρþν τμημÜτων οτρατοý ( με δεδομÝνο üτι δε συμ-

ßο Ü Üßγκοσμ,ο πüλεýο, ττ _^. ^^___!__ _^__ !^__^__ φÝρει να οτÝλνουν πÜντα

κατÜτη δýρκειατηò κατο_ Η παρουσßαση του Ýργου ßο¸_ιü «ο,.ο Α_7, που Ý_

Η?;ιιθ:ß¹Ι#{:: τηò μονÜδαò Ý:ΙΙξ'θΙβΙθθlJ.º
Ηι¹:Η;ι¹ffffΙ απü τον διοκττÞ τηò ΣμÞναρχο(Ι) frρ"ßßßJJ"",]ΙΧ¸lºßξ
θοýμεναßαδιατηρüýμ"ο" Δτιμ, Ιζωνσταντßηδη ::.ººß.::,^¾::::ι:º
καλÞ κατÜσταση. Στη συ- μεγÜλη ουναμη πυροò κα-

νÝχεßα, μετÜ την απλυeÝρωση, εßχε αεροπλÜνα θþò εßναι αεροπλÜνα πρτüτηò_γενιÜò, εßναι δυνατüν

ιòüΙτ τieι, μÝχρι το 1950 περßπου.'Απü εκεß και πÝρα να στÝλνονται για να βομβαρδßφυν μικροýò οτüχουò.

λξ.πο,Þ6η«J οου μονÜδα εκπαßδευσηò των σμτνι- ο κüσμοò βÝβαια εßναι υπÝρ τηò ειρÞηò, αλλÜ η
τþν. leý εßχε αερüπιÜνα επειδÞ δεν μποροýσε να ειρÞνι1 εξασφαλßζεται üσο εμεßò προετοιμαζüμαοτε

þο,μο.,ο,Þο"ß δπü αεριωθοýμενα λüγι,τ του δια- για πüλεμο, για αυτü κÜποια οτιγμÞ πρÝπει να μιλÞ-
δρüμüυ. Το 1974 με τα γεγονüτα του Κυπριακοý ε- σουμε και για πüλεμο.
πανδρþθηκε με τα αεροπλÜνα F-5 που Ýχουμε και
τωρα με οßÜφορεò μικρÝò αυ,αγÝò, ενþ Þρ'θε'καιτο 3, _ ποιοò εßναι ο λüγοò δημιουργßοò τηò μονÜ_
σχολεßο οργÜνων. Εßναι η μονÜδα που Ýχει τα τελευ- δαò;
τÜßα F-s 

'πδλεμικÜ 
αεροπλÜνα και θα τÜ Ýχει μÝχρι Δ. _ το ΣΕΔΕΣ εßναι η μüνη αεροπορικÞ βÜση οτη

και πιο πολýπλοΚα αερο- οι μαθητÝò του Λυκεßου οωμüò Νοýκοò, ΑνοÞ Λþλο βορειοελλαδικü χþρο, ολ;

πλÜνα (F_16). Εμεßò 
'_19 '*ο, fuopio τομπουλßδου'μαξß με_ τογ διοικητÞ λÜ επειδÞ ο πüλεμοò θαγß

:εΙε:j τροφοδþýýε τα τηò ß ß3 Π,Μ. ΣμÞναρχο (ß) Δημ. Κωνσταντνßδη γαι μüγο μια φορÜ _ και εý-

περιπολßα πÜνω απü το Aryoio
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χομαι να μη Υßνει - συνεχßζονταò την εΚπαßδευση μαò
εδþ προσφÝρουμε πολλÜ σΓην περιοχÞ, üνταò ζω-
ντανÞ συνÝχεια τηò αεροπορßαò, τηò παρÜδοσηò
στην περιοχÞ. Το ΣΕΔΕΣ εßναι παρÜδοση για τη ΘÝρ-
μη και δεν μπορþ να διανοηθþ την περιοχÞ χωρßò
αυτü δßπλα. Οι παραδüσειò, πÝρα απü το üτι υπÜρ-
χουν για να τιò τηροýμε , εßναι κÜτι οτο οποßο οτη-
ριζüμαστε για να κοιτÜξουμε μπροστÜ. Ακüμη συ-
νεισφÝρουμε και οικονομικÜ με την Ýwοια üτι ζουν
εκατü περßπου οικογÝνειεò οι οποßεò ξοδεýουν, ζουν,
τρÝφονται και διασκεδÜζουν αφÞνοιιταò χρÞματα
στην περιοχÞ. ΣυμβÜλλουν σνουρα σΓην οικονομι-
κÞ ευρωοτßα τηò πüληò, ΠαρÜλληλα, τα παιδιÜ που
πηγαßνουν οτα σχολεßα συμμετÝχουν σε Ýνα ζωντα-
νü κομμÜτι και μεταφÝρουν προσωπικÝò εμπειρßεò,
αφοý λφο πολý γýρισαν την Ελλüδα, οτα παιδιÜ τηò
ΘÝρμηò. Και για οποιαδÞποτε πρüβλημα συνεργα-
ζüμαοτε αρμονικÜ.

5. - ΜÝσα οτο οτρσýπεδο υπÜρχουν Üλλη σχολÞ;
Δ. - ΥπÜρχει η Σ.Υ.Δ., η σχολÞ υπαξιωματικþν

διοικητþν που και αυτÞ παßζει το ρüλο τηò και συ-
νεισφÝρει στη Βüρεια ΕλλÜδα. Αν και τυπικÜ δεν α-
νÞκει οτο Α,Τ.Α που ανÞκουμε εμεßò, ανÞκει οτη
Δ,Α.Ε. ( Διοßκηση ΑεροπορικÞò Εκπαßδευσηò ), συ-

νεργαζüμαοτε, Üσχετα αν εμεßò τουò βοηθÜμε και
üχι αυτοß εμÜò. Χαßρομαι που υπüρχει, γιατß εßναι η
μüνη απü τιò πÝντε με Ýξι σχολÝò τηò ΠολεμικÞò Αε-
ροπορßαò (ΣχολÞ ΙκÜρων, η ΣΤΥΑ και Üλλεò )που
βρßσκεται οτη Ι\Þακεδονßα.

6. - Ποιοι Üλλοι χρησιμοποιοýν το χþρο ουτü;
Δ, - Το νüτιο κομμÜτι του ΣΕΔΕΣ το χρησιμοποιεß

ο λüχοò των ελικοτπÝρων του στρατοý. Επßσηò, αυ-
τü το χþρο το χρησιμοποιεß πÜρα πολý και η αερο-
λÝσχη Θεσσαλονßκηò. Οι ιδιþτεò ερασιτÝχνεò αλεξι-
ιºτωτιστÝò χρησιμοποιοýν το διÜδρομο. ΒÝβαια υ-
πÜρχουν κατ τα Dakoia. Ακüμη, κατÜ τη διÜρκεια του
καλοκαιριοý, Ýρχονται οι πρüσκοποι, üπου τουò βο-
ηθÜμε να μÜθουν θερινÞ διαβßωση.

7. - Το πüρκο των κεραιþν στο Χορπüτη επη-
ρεÜζει την επικοινωνßο των αεροπλÜνων με τον
πýργο ελÝγχου ;

Δ. - Σε κÜποιεò περιτπþσειò με τον ασýρματο υ-
πÞρχαν προβλÞματα, παρεμβολÝò κÜποιων συ;γο-
τÞτων. ΑλλÜ δεν εßναι πÜιτα δυνατü να γνωρßζουμε
αν εßναι απü το πÜρκο των κεραιþν Þ απü ραδιοφω-
νικοýò οταθμοýò που βρßσκονται οτη Θεσσαλονßκη
Þ ακüμα απü ιδιþτεò που κÜνουν χρÞση κÜποιων ο-
ρισμÝνων συχνοτÞτων.

8. - ΥπÜρχει κüποιο πρüβλημα που ανπμετω-
πßζει η μονüδα γενικÜ με το κοινωνικü περιβüλ-
λον, με τουò κατοßκουò των γýρω περιοχþν ;

Δ, - Δεν υπÜρχει κανÝνα πρüβλημα με τουò γý-
ρω κατοßκουò. ΕπειδÞ Ýχουμε περισσüτερα να δþ-
σουμε παρÜ να πüρουμε, γινüμαοτε εýκολα αποδε-
κτοß. Το ΣΕΔΕΣ εßναι μßα απü τιò μονÜδεò üπου ο
κüσμοò επανÝρχεται συχνÜ, δηλαδÞ üποιοò Ýχει
υπηρετÞσει σε αυτÞ τη μονüδα και μετÜ απü τρßα Þ
τÝσσερα χòüνια φýγει, προσπαθεß να επιοτρÝψει. Οι
Üνθρωποι που βρßσκονται εδþ, αρχκÜ εßναι Üνθρω-
ποι που επιθυμοýν να διαμÝνουν και εδþ. Δεν υπÜρ-
χει κανÝναò οτρατιωτικüò που να βρßσκεται εδþ χω-
ρßò να το θÝλει, γιατß μπορεß να φýγει την επομÝνη
μÝρα. Αυτü Ýχει ωò αποτÝλεσμα πολλοß, που αν και
δεν Ýχουν καμßα σχÝση με την περιοχÞ, να αγορÜ-
ζουν κατοικßο, ακüμα και οι απüστρατοι. Προσωπι-
κÜ, γνωρßζω δεκαπÝντε οικογÝνειεò που μÝνουν στη
θÝρμη, ωò απüστρατοι πια και Üλλεò δεκαπÝντε με
εßκοσι εν ενεργεßα που αγüρασαν σπΚι οτη ΘÝρμη.

9. - Πεßτε μαò λßγα λüγιο για τη ζωÞ σαò.
Δ. - ΕπειδÞ τη δεκαετßα του 1960 δεν υιτÞρχε τηλε-

üραση και για το λüγο üτι κατÜγομαι απü τη ΔρÜμα,
τüτε πολý δýσκολα Ýφταναν σε μαò τα γεγονüτα. ¸τσι
η πληροφüρηση Þταν ελÜχιστη και η σχολÞ ΙκÜρων
Þταν κÜτι σαν üνειρο. Ωστüσο, üταν Ýφτασε η οτιγμÞ,
θÝλησα να μπω στην αεροπορßα γιατß αγαποýσα τα
αεροπλÜνα, üπωò γßνεται λßγο πολý με üλουò üσουò
βρßσκονται εδþ. ΑπλÜ δεν υιτÞρχε η ενημÝρωση που
υπÜρχει σÞμερα και που ο καθÝναò ξÝρει τι θα αντιμε-

Η ελληνικÞ σημαßο μαζß με τουò αεροπüρουò μαò
πüνω απü το Αιγαßο

Α/νθε,Ι,ΙOυs



πü τÝσσερα χρüνια Þμουν εκπαιδευτÞò
σΓην ΚαλαμÜτο, σΓη σχολÞ πολÝμου.
Ýπειτα απü τρßα χρüνια οτο ΝΑΤΟ οτο

ΒÝλγιο και μετÜ ξαναÞρθα εδþ.

1Ο, - Εßχοτε πÜρει μÝροò στο Κυ-
πριακü;

Δ. - Τüτε βρισκüμουν οτο Βüλο
και εÞαμε τιò πρþτεò εμπλοκÝò με
τουò απÝναντι το 1θ74, üταν Þμουν
ενüò Ýτουò ανθυποσμηναγüò. ¹μουν
πιλüτοò στα F-5, τα οποßα Þταν αε-

ροπλÜνα πρþτηò γραμμÞò επειδÞ τü-

τε δεν υýρχον οιπε Mirage οýτε F-

16 και Ýτσι τα F-5 σÞκωναν το βÜροò
των επιχειρÞσεων οτο Αγαßο εκεßνη
την εποχÞ. ΒÝβαια στην Κýπρο δεν
πÞγαν πολεμικÜ αεροπλÜνα παρÜ μü-
νο μεταφορικÜ. ΑλλÜ σε οτιδÞποτε Ý-

γινε οτο Αιγαßο εßχαμε συμμετοχι1 και

μÜλιστα σαν μονÜδα. τüτε Þταν η
πρþτη φορÜ που ενεργοποιÞσαμε τη
Σκýρο και, βασικÜ, τη ΛÞμνο.

ΘÝλω ακüμη να τονßσω üτι η αε-

ροπορßα σαν επιλογÞ για οποιοδÞπο-
τε νÝο Þ νÝα, εßναι ιδιαßτερα καλÞ. Τü-

σο καλÞ που, Þδη, Ýχει γßνει δýσκολη,
Τα üργονα πλοÞγησηò του F16

τωπßσει üταν ξεκινÜ για μια σχολÞ. Αν και βρÝθηκα στη

σχολÞ αυτÞ φ τη θÝληση. την επιθυμßα μου, οτην ου-

σßÜ οÝ γνþριζα τι οα αντιμετþπιζα. ¼μωò εßμαι_ακüμη

ειιχαριüτημÝνοò, μετü απü τριÜντα χρüνια περßπου^υ-

,,ηρJσΙοò, 
"ου 

3κανα αιιτÞ την επιλογÞ. ¸ρχονται βÝ-

βαßα οτιγμÝò που η κοýραση. το Üγχοò, το τρÝξιμο σε

λπογοη.Ýýουυ αυÜ αυτÜ εßναι παροδικÜ, μετÜ απü

Στη δεκαετßα του -1θ6ο 
Þταν πιο εý-

κολο να μπειò επεßδÞ περνοýσε Ýναò στουò εφτÜ,

Τþρα τα'ποσüοτÜ εßναι πολý μεγολιπερα. Αξßφι ü-

μωò να αγαιτÞσουμε την αεροπορßα.

Μαρßα Τομπουλßδου Bs
ΑνθÞ Λþλα Β2

ΘωμÜò Νοýκοò ΒΖ

λνο σκÝφτεσαι τι σου προσφÝ-

ρει η αεροπορßα και üτι οι κü-

ποι σου ξεπληρþνονται. ΚÜνο-
νταò Ýνα τελικü απολογισμü, η
επιλογÞ μου για την αεροπορßα

ψαν η καλιιτερη που θα μπο-
ροýσα να Ýχω κÜνει οτην ηλικß-
α των δεκαοχτþ χρüνων. ¸χει
ποΜÜ να σου προσφÝρει. Οι-
κονομικÜ, απü τη μια, βÝβαια κα-

νεßò δε γßνεται πλοýσιοò αλλÜ
προσφÝρει Ýνα ικανοποιητικü ε-
πßπεδο διαβßωσηò. Σε φÝρνει, ε-

πßσηò, σε Ýνα καλü κοινωνικü ε-

πßπεδο, σε συνεργασßα με πολ-
λοýò αΦρþπουò που Ýχουν τα
ßδια ενδιαφÝροντα με σÝνα, τα
ßδια πιοτεýω και γενικÜ σε ανε-

βÜζει. ΠÝρασα στη σχολÞ το
196θ και τελεßωσα το 1θ73. ΠÞ-

γα στο Βüλο στα F-5, που εßμαι
και τþρα, ωò ανθιrποσμηναγüò,

Þρθα στη Θεσσολονßκη , μετÜ α-

4θθεJ,ΙOυ3



Οι μαθητÝò του Λυκεßου ΘÝρμηò πραγματοποßησαν, κατÜ τη διÜρκεια του τρÝχονΓοò σχολι-
κοý Ýτουò τιò παρακÜτω εκδηλþσειò:

τμÞματα απü ειδικü αρχαιολüγο,
3) Παρουσßασαν το Ýργο "ΕΛΕΥΘΕΡοΙ ΠοΛΙοΡΚΗΜΕΝοΙ" του Διονυσßου Σολωμοý με την

ευκαιρßα συμπληρþσεωò 200 χρüνων απü τη γÝwησÞ του,
4) Εκπρüσωποò τηò περιβαλλοντικÞò ομÜδαò συμμετεßχε οτο ΙΙ ΔιεθνÝò Διαθρησκευτικü και

Επιοτημονικü συμπüσιο που πραγματοποιÞθηκε απü 20 Ýωò 28 Σετπεμβρßου 1θθ7 ''εν πλω'',
οτιò χþρεò τηò Μαýρηò ΘÜλασσαò υπü την αψßδα του Οικουμενικοý ΠατριÜρχη κ.κ, Βαρθολο-
μαßου και του ΠροÝδρου τηò ΕυρωπαßκÞò ¸νωσηò κ, Ζακ ΣαντÝρ με θÝμα ''Η λ{αýρη ΘÜλασσα
σε κßνδυνο".

5) οι μαθητÝò τηò Β' Λυκεßου και Α'-Β' δÝσμηò επισκÝφθηκαν και ενημερþθηκαν στο ειδικü
περßτπερο του Ευρωπαßκοý ΚÝντρου ΠυρηνικÞò ΦυσικÞò (OERN).

6) Πραγματοποßησαν "παζÜρι'' με χειροτεχνÞματÜ τουò,
7) Ενημερþθηκαν στο θÝμα τηò ανακýκλωσηò απü ειδικοýò επιοτÞμονεò του ΣυνδÝσμου

Ο.Τ,Α, Ι\4εßζονοò Θεσσαλονßκηò.
8) Οι μαθητÝò τηò Β'Λυκεßου επισκÝφτηκαν το αοτεροσκοπεßο του Α,Π,Θ,
9) Συνεργεßο δημοσιογρÜφων τηò ΕΤ-3 μαγνητοσκüπησε τιò δραστηριüτητεò τηò Περιβαλ-

λοντικÞò ΟμÜδαò για τιò ανÜγκεò τηò εκπομπÞò ''ΠρÜσινη ΚÜρτα'',
10) Πραγματοποßησαν πρüγραμμα κινητικüτηταò, δρÜση ΙΙ με θÝμα ''Προοτασßα Üγριαò ζω-

Þò",
11) Παρουσßασαν το Ýργο του ΡÞγα Φεραßου με την ευκαιρßα συμπληρþσεωò 20Ο χρüνων

απü τον θÜνατü του,

1) Οι μαθητÝò επισκÝφτηκαν το'Ιδρυμα για παιδιÜ με ειδικÝò ανÜγκεò "¶γιοò ΔημÞτριοò"
και πρüσφεραν παιχνßδια και χρÞματα.

2) ΙνΙοßρασαν τρüφιμα σε üπορεò οι-
κογÝνειεò τηò ΘÝρμηò.

3) Αγüρασανγια ενßσχυση ευχετÞριεò
κÜρτεò τηò Εταιρßαò Σπαοτικþν παιδιþν
Βüρειαò ΕλλÜδαò.

4) ΣυγκÝντρωσαν χρÞματα για μια Ü-
πορη μαθÞτρια του σχολεßου.

5) ΣυγκÝντρωσαν Ýνα σημαντικü πο-
σü το οποßο και Ýδωσαν σαν υποοτÞριξη
σε οικογÝνεια που εßχε σοβαρü ιατρικü
πρüβλημα,

ο, .Ζτο /\υκειο ΛειτουργεΙ μüνιμο πε-
ρßτπερο τηò UNICEF.

1) Παρακολοýθησαν το κινηματογραφικü Ýργο «ΑΙ\4ΛΕΤ" οτον κνηματογρÜφο ''ΟÜργΠ*1 
.''

2) ΕπισκÝφθηκαν την Ýκθεση "Θησαυροß του Αγßου ¼ρουò'', üπου και ξεναγÞθηκαν κατÜ

ΑΘΠtΙΤΙΗΕΕ ΕΙßΙΗΠΩΕΕΙΕ
Το σχολεßο μοò συμμετεßχε σ'üλα τα σ;òολικÜ

πρωταθλÞματα, δηλαδÞ πρωτÜθλημα κÜλαθü-
σφαιραò με ομÜδεò αγοριþν και κοριτσιþν, πε-
τüσφαιραò με ομÜδεò αγοριþν καß κοριτσιþν,
πρωτÜθλημα ποδοσφαßρου αγοριþν, δρüμο επß
ανωμÜλου εδÜφουò και κλοσικü αθληπσμü.

Στο σßßβο ο μαθητÞò τηò Α Λυκεßου Ρασκü-
πουλοò ΛÜμπροò κατÝκτησε την ßη θÝση στο α-
γþνισμα των 4οο μÝτρων, για σχολεßα ßου νο-
μοý Οεσσαλονßκηò και την 3η θÝση στο ßδιο α-
γþνισμα στουò διανομαρχιακοýò σχολικοýò α-
γþνεò στßβου,

Σ,Σ, Στο υπüγειο του σχολεßου, σε ειδικü χþ-
ρο τοποθετÞθηκαν 2 τραπÝζια επιτραπÝζιαξ ο-
νßισφαιρισηò,

Ι/ε την ευκαιρßα των εορτþν των ΧριοτουγÝwων:

Α/γθεt|ουs



ΒΡΑΒΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

οΜΑΔΑΣ

ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
Η ΕΜηνικÞ Ετσιρεßο για την προστασßα
του ΠεριβÜΜοντοò κα, τηò ΠολιτιστικÞò
κληρονομιÜò με την ευκαιρßσ τηò
συμπλÞρωσηò 25 χρüνων απü την ßδρυσÞ
τηò βραβεýει σwολικÜ 14 σχολεßα
ΠρωτοβÜθριαò και ΔευτεροβÜθμιαò
Εκπαßδευσηò απü üλη την ΕΜÜδα γισ την
συνÝπειο στη διεξαγωγÞ προγραμμÜτων
ΠεριβαΜοντικÞò Εκπαlδευσηò επ[ σειρÜ
ετþν.
ΑνÜμεσα στα 5 Λýκεια που βραβεýτηκαν
Þταν και το Λýκειο ΘÝρμηò.

L..J. υ- τ ι€ιλ 
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Απü την εκδÞλωση του Λυκεßου με την
ευκαιρßα συμπλÞρωσηò 20ο χρüνων
απü τη γÝwηση του Διον. Σολωμοý
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Ο δημοσιογρÜφοò Μτ, Τρεμüπουλοò μαζß με
συνεργεßο τηò Ετ3 ενημερþθηκε για τιò

δραστηριüτητεò τηò ΠεριβσλλονßκÞò ΟμÜδαò του
Λυκεßου ΘÝρμηò

Απü την εκδÞλωση του Λυκεßου με την ευκαιρßα συμπλÞρωσηò
200 χρüνων απü τον θÜνατο του ΡÞγα Φεραßου



Κ ιγητικüτηταs μαßητþγ
Λυκεßου 0Ýρμß§

§Απü 75 Ýωò 22 Μορτßου 
'998 

πραγμοτοποιÞ-
§ eηχε πρüγραμ μο κινητικüτηταò δρÜσηò ΙΙ με θÝ-
§ μο: "Προστασßα Üγριων ζþων" και με χρημοτο-
5\ δüτηση απü τη ΓενικÞ Γραμματεßο ΝÝαò Γενιüò

Το πρüγραμμα περιελÜμβανε:
a Επßσκεψη οτο δασικü σταθμü του Αρκτοýρου οτο

Νυμφαßο Φλþριναò και στο ι<τηνιατρικü σταθμü περßθολ-

ψηò Üγριων ζþων στον Φανü,
a Δοασm οιüττπεò υεσα στο

δüσοò του. Νßμφοßου'μ..οηοπ" Θ Ý υ α:
τη \¾ωριμια με τη Χλωριοα Και a

:¸Ιß;«λ'η¹¹Ι*^" 7Γ ρOστασß α
Ü1, ριων ζþω

. Εργασßεò πεδßου και ενημÝρωση για τη ραδιοπα-
ρακολοýθηση των αρκοýδων απü ειδικευμÝνουò επι-
στÞμονεò οτο Νεστüριο,

. Πρüγραμμα περιβαλλοντικÞò εκπαßδευσηò με θÝ-

μα: "Οι δρüμοι του νεροý" στο ΚÝ\.Γρο Περιβαλλοντι-
κÞò Εκπαßδευσηò ΚαστοριÜò, απü τουò υπεýθυνουò ε-

πιστÞμονεò του κÝιτρου.
. ΠεριÞγηση και γνωριμßα με την πüλη τηò Καστο-

ριαò,
Ο Γνωριμßα με τη φυσικÞ ομορ-

φιÜ τηò χαρÜδραò του Βßκου, του
ποταμοý ΒοßδομÜτη και των Ζα-

γοροχωρßων.

' ΠεριÞγηση οτα ΓιÜwενα και
επßσκεψη στον τüπο θανÜτου του
ΑλÞ ΠασÜ στο νησß των Ιωαwßνων.

Απü τιò εργασßεò των μαθη-
τþν σταχυολογÞσαμε μερικÜ α-
ποσπüσματα:

ΝΥΜΦΑΙο:
... Βρισκüμαστε οτο καφενεßο "Το Βßτσι". l\4αò υπο-

δÝχεται η κυρα-¶wα, απλοßκÞ και Ýχονταò φανερÜ τα
σημÜδια του πολÝμου, Üγγιξε την ψυχÞ μαò.

ΒιΚΥ

.. Ο αÝραò στο λüφο, ανυπüφοροò. Νιþθουμε üλοι
το μυαλü μαò να προσπαθεß να δραπετεýσει απü τη

φυλακÞ του κρανßου,
ΧΡοΝΗΣ

.,. NÞετÜ τα θεωρητικÜ, αρχßσαμε την πορεßα. Περ-
πατοýσαμε, περπατοýσαμε, περπατοýσαμε,.. ΜÜθαμε
τη λειτουργßα τηò πυξßδαò, του αλτßμετρου, και πωò να
προσανατολιζüμαοτε. l\ΙετÜ ξαναπερπατÞσαμε, πÝσα-

με, ξαναπερπατÞσαμε, σταματÞσαμε 
ΚΩΣτΑΣ

.,. ΑυτÞ η ΔευτÝρα üμωò Þταν κÜτι το διαφορετι-
κü, ¹ταν η πρþτη φορÜ που πρüσεχα την "καθηγÞ-

τρια". l\,4Üθημα για τη φýση. ΒÝβαια Þταν πρÜγματα

γνωοτÜ, αλλÜ ποτÝ δεν μποροýσα να φανταστþ την
τüσο αρμονικÞ λειτουργßα τηò φýσηò. Και μετÜ; Με-
τÜ μÜθημα γυμναοτικÞò. Πεζοπορßα οτα χιüνια, πα-

ρατÞρηση και δÝοò. ¼ταν ανÝβηκα οτην κορυφÞ του
λüφου και αισθÜνθηκα τον αÝρα να διαπερνÜ üλο μου
το σþμα και να με παρασÝρνει στον γκρεμü, τüτε
πραγματικÜ Ýνιωσα την υπεροχÞ τηò φýσηò.

ΒιΚΥ

την πανßδα τηò περιοχÞò.

λογικοýò και ιστορικοýò χþ
ρουò του Νυμφαßου.

. Επßσκοψη στο Λαογρα-
φικü μουσεßο και στον Ζωολογικü κÞπο τηò
Φλþριναò.

. Γνωριμßα με το σπÜνιο επÜγγελμα του κηροποιοý
πασχαλιÜτικων λαμπÜδων,

ο Δραστηριüτητεò στο δÜσοò Πισοδερßου με οτü-

χο την ανÜπτυξη τηò ικανüτηταò προσανατολισμοý,
. Επßσκεψη οτο απολιθωμÝνο δÜσοò του Νüοτιμου

ΚαοτοριÜò.
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Ι\,4ετÜ απü αρκετÞ þρα οδοιπορßαò φτÜσαμε στο
ΚÝντρο Προοτασßαò Αρκοýδαò, που Þταν και ο τελι-
κüò μαò σκοπüò, Πρþτη φορÜ εßδα αρκοýδα. Πολý
üμορφο ζþο, με αρχοντικÞ κορμοστοστασιÜ και βε-
λοýδινο τρßχωμα, Κρßμα που οι Üνθρωποι το γε-
λειοποιοýν εκθÝτοντÜò το δημοσßωò, γελþνταò με τον
πüνο του, βασανßζοντÜò το μÝχρι το τÝλοò τηò ζωÞò
του. Ι,4ια ζωÞ σ' Ýνα εντελþò αφýσικο περιβÜλλον απ'
αυτü που του ταιριÜζει.

οΛΓΑ

... Η σημερινÞ μÝρα αν και κουραοτικÞ (μαò ξεOεþ-
σατε) Þταν απßθανη, υπÝροχη. ΠαρÜ την κοýραση, αυ-
τÞ η μÝρα Þταν η καλýτερη, Γιατß; Γιατßεßδα απü κοντÜ
τα δýο πιο "Üγρια" ζþα του δÜσουò, την αρκοýδα και
τον λýκο. Τα θαýμασα και συγχ:üνωò τα λυπÞθηκα,

ΣοΦιΑ

.,. Οι λýκοι που νüμιζα πωò Þταν ανεξÜρτητοι, ε-
λεýθεροι, ατρüμητοι σε κÜθε κßνδυνο, ο φüβοò και ο
τρüμοò των υπüλοιπων ζþων του δÜσουò, Το ακρι-
βþò αντßθετο δηλαδÞ, απ' αυτü που αντßκρυσα. Ζþα
δειλÜ, σαν αρνÜκια στο κλουβß. Το θÝαμα Þταν θλιβε-
ρü.

ο^ΓΑ

Φ^ΩΡΙΝΑ:
... Επüμενη επßσκεψη στον -αò τον ποýμε- ζωολογι-

κü κÞπο τηò Φλþριναò στον οποßο θα ταßριαζε κολýτε-
ρα ο χαραιòΓηρισμüò "βασανιστÞριο αβοÞθητων ζþων".
Το θÝαμα Þταν φρικιαοτικü. Τα ζþα Þταν εγκαταλελειμ-
μÝνα εκεß, δχωò φαγητü, δßχωò καμßα περιποßηση, Η

Μüθημα στα χιüνια
στο ΠισοδÝρτ Φλþριναò

απελπισßα και η απÜθεια Þταν ζωγραφισμÝη οτα μÜ-
τια τουò κι Ýδειχναν αδιαφορßα για τουò μüνουò επι-
σκÝmεò τουò, εμÜò. Η μüνη που Ýδειξε λφο ενδιαφÝ-
ρον Þταν μια μαßμοý σε Üθλια κατÜσταση κι αυτÞ. º-
σωò εßχε την ελπΙδα πωò θατην πετοýσαμε κανÝνα κομ-

μÜτι ψωμß, 'Εβγαζε ουρλιαχτÜ που Ýμοιαζαν με γÜβγι-
σμα σκýλου. Στην αρχÞ σου προκαλοýσαν γÝλιο, μετÜ
γßνοιιταν εκνευριοτικÜ, σου τρυποýσαν τ' αυτιÜ. ¹θε-
λα να φýγω μακριÜ, να μη βλÝπω üλλο την κατÜντια
των Üμοιρων ζþων. Η αναχþρηση απ'το ζωολογικü κÞ-
πο μου Ýφερε ανακοýφιση,

οΛΓΑ

,,, Και μετÜ; Ι\4ιατραυματικÞ εμπειρßα. Επßσκεψη οτο
ζωολογικü κÞπο, κοινþò Ζοο. ΤαλαιπωρημÝνα ζþα που
τα χρησιμοποιοýμε σαν εκθÝματα.

ΒιΚΥ

... Τρßτο και καλý-
τερο "αξιοθÝατο" (!!!)
ο ξακουστüò ζωολογι-
κüò κÞποò τηò Φλþ-

ρ ιναò. ΚατÜ τη
γνωμη μου, Κα-
λÜ θα Þταν σ' Ý-
να κλουβß να
στεγαζüταν, ε-
πß μονßμου βÜ-
σεωò Και ο δÞ-
μαρχοò τηò πü-
ληò. Στ' αλÞθεια,
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απορþ αν Ýχει δει ποτÝ εκεß
νεò τιò αρΚοýδεò που τρÝφο-
νται μüνο με καλαμπüκι Þ ε-
κεßνουò τουò λýκουò, που αν
τουò βÜλειò και τουò τρειò να
παλαßψουν ταυτüχρονα μ' Ý-
να τσιουÜουα θα νικηθοýν αμÝσωò.

ΧΡοΝΗΣ

ΠΙΣοΔΕΡΙ:
... Υψüμετρο 1.600 μ,, τοποθεσßα Βßγλα. Πρþτη

φορÜ οτη ζωÞ, ευχαριστÞθηκα το χιüνι τüσο πολý,
Χιονοπüλεμοò, Ýλκηθρα και το κερασÜκι οτην τοýρ-
τα, πεζοπορßα οτα χιüνια. ¼χι μια απλÞ πεζοπορßα
üμωò, για ακüμη μια φορÜ μÜθημα στη φýση,

ΒιΚΥ

,., Το πρüγραμμα επßσκεψηò στιò ΠρÝσπεò ακυρþ-
θηκε γιατß το χιüνι κατÜ τη διÜρκεια τηò νýχταò εßχε
φτÜσει μÝχρι το γüνατο και η μεταφορÜ μαò Þταν α-
δýνατη, Το μüνο που καταφÝραμε να κÜνουμε Þταν
να επισκεφτοýμε την εκκλησßα τηò Αγßαò Παρασκευ-
Þò, που φιλοξÝντlσε για κÜποια χρüνια το κεφÜλι του
ΙνακεδονομÜχου Παýλου Λ.4ελÜ και üπου ο Χρüνηò μαò
Ýψαλλε το απολýτικιü του και Üλλα τροπÜρια.

ΝΑτΑΛι

.,. Αν και πÜγωσα απü το κρýο, οι στιγμÝò Þταν μο-
ναδικÝò και αξÝχαστεò. Τþρα αφοý βÜζουμε στεγνÜ
ροýχα, γρÜφουμε τα repoft μαò τα οποßα σΓη συνÝχεια
θα διαβÜσουμε.

οΛΓΑ

.,, Το προηγοýμενο βρÜδυ ξενýχΓησα δßπλα οτο τζÜ-
κι βλÝπονταò τη φωτιÜ να καßει και üσο παρÜξενο και
αν φαßνεται σκεφτüμουν τα Χριστοýγεwα. Δεν διαψεý-
στηκα üμωò, το πρωß τα πÜντα Þταν κÜτασπρα και το
χιüνι συνÝχιζε να πÝφτει ορμητικü.

ΘρησκευτικÞ

Ýξαρση οτο

ΠισοδÝρι

Φλþριναò,

στην

εκκλησßα τηò

Αγßαò

ΠαρασκευÞò

üπου Þταν

θαμÝνο

το κεφÜλΙ

του Παýλου

κΑjΣτοΡΙΑ:
... Τι υπÝροχη πüλη! Η λßμνη

δßνει μια μαγεßα στα σπßτια των
Καοτοριανþν ενþ οι νερÜιδεò
και τα ξωτικü τηò φροντßζουν
με αγÜπη αυτüντοντüπο... Την

παρÜσταση κλÝβουν βÝβαια οι κýκνοι, οι Üσπροι πρß-
γκιπεò τηò üχθηò που τραβοýν την προσοχÞ των περα-
οτικþν.

ΒΙΚΥ

... Αφοý χωριστÞκαμε σε δýο ομÜδεò, τουò σκου-

φοβουτηχτÜδεò και τουò αργυροπελεκÜνουò κÜνουμε
μια εξüρμηση στο δασÜκι τον ΠροφÞτη Ηλßα. Περπα-
τÞσαμε αναγνωρßζονταò κÜποια δÝντρα και φυτÜ, κÜ-
νονταò κÜποιεò μετρÞσειò θερμοκρασßαò ατμüσφαιραò,
εδÜφουò και νεροý.

οΛΓΑ

ΝΕΣτοΡΙο:
,,. ΣÞμερα επισκεφτÞκαμε Ýνα μÝροò που μου

θýμισε μια ιστορßα που μου Ýλεγαν üταν Þμουν μι-
κρÞ, 'Ηταν Ýνα δÜσοò üπου κατοικοýσαν üλεò οι
καλÝò νερÜιδεò του κüσμου και καθεμιÜ θÝλονταò
να δεßξει την αγÜπη και την αγνüτητÜ τηò χÜριζε
κÜτι οτο δÜσοò, πλοýσια και γερÜ δÝντρα, καθαρÜ
νερÜ, üμορφα λουλοýδια, ξÜοτερο ουρανü και ο-
λüγυρα βουνÜ για να προστατεýουν üλη αυτÞ τη
μαγεßα.

ΓΕΩΡΓιΑ

ΧΑΡΑΔΡΑ ΤοΥ ΒΙΚοΥ - ΖΑΓοΡοΧΩΡΙΑ:
... Εκεß μια παρÝα που συναντÞσαμε μαò εßπαν

üτι εßδαν πατημασιÝò αρκουδαò... τα μÜτια τηò Ξε-
νιαò γυαλßζουν απü χαρÜ, διαπιστþνονταò üτι οι πα-
τημασιÝò ανÞκουν σε μια θηλυκιÜ αρκοýδα και το
μικρü τηò,

ΜελÜ
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.,. κÜνονταò μια βüλτα, ανακαλýτπουμε πατημασιεò

αγριοκÜτσικου, αλεποýò.
,.. Στ' αλÞθεια δεν Ýχω ξαναδεßτüσο üμορφο ποταμü,

Τα νερÜ ηταý πεντακÜθαρα, κρυστÜλλινα, μποροýσεò να

δÝò þò κλω το βυθü, ακüμη και να πιεßò απ' το νερü του

π#ο«Üθορου ποταμοý κÜτι που δεν παραλεßψαμε να

κÜνουμε. Τß πρÜσινο των δÝντρων κι ο μαγειπικüò ποτα-

μüò δßßτανε την εντýπωση εξωτικοý τοπßου, 
χΡοΝΗΣ

,,, Ακολουθεß Ýναò περßπατοò οτο χωριü üπου

μοιÜζει σαν να Ýχει οταματÞσει ο χρüνοò, Παραδο-

Ιλ«α *ι.,ο μεÞßκα απ' αυτÜ ερειπωμÝνα και οι κÜ-

τοικοι στην πλειοψηφßα τουò ηλικιωμÝνοι, Το δημοτι-

κü σγολεßο μονοθÝσιο και η μαθητικÞ εοτßα του χω-

ριοý'να φιλüξενεß μαθητÝò απü τη Βüρεια 
ßΙι"^ιßß,

ΙΩΑΝΝΙΝΑ:
... Το βρÜδυ Ýχουμε τη δεýτερη και τελευταßα μαò

βραοινÞ εξοοο σÝ τÜρÝρνα με ζωντανÞ μουσικÞ και

þ-ογÞ.ο. Χüρ.υουμε, τραγουδÜμε και περνÜμε πολυ

üμüρφα, -ο'ηÝφ, συνεχßζεται οτο λεωφορεßο και στο

ξενοδοχεßο,' 
ΞενυμÜμε συζητþνταò τα üσα περÜσαμε üλεò αυ-

τÝò τιò μÝρÝò και κοιμüμαστε μελαγχολικοß, 
ΓΕΩΡΓιΑ

ΣΚΕψΕΙΣ - ΣΧοΛΙΑ:
Παρüλη την κοýραση, το περπÜτημα μÝσα στα χιü-

υ,ο «ο,.ο ορýü, .ο πρüγραμμα Þταν συναρπαστικü, Πα-

ρÜλληλα Þταν πολυ ενδιαφÝρον γιατß μÜθαμε αρκετÜ

πρÜγματα για τη φýση, Γß αυτü πρεπει να συγχαρουμε

.ßυa ß*ογουò μοò, την ΞÝνια, τουò βιολüγουò απü τον

λρÝοßρ"'ο».Ξ καß το ΚÝντρο Περιβαλλοντικηò Εκπαß-

οßυþò' καστοριÜò, ΠροπÜντων,üμωò τουò καθηγητÝò

μαò .,ßß μαò εüωσαν την ευκαιρßα να αποκτÞσουμε αυ-

τÞ την ευπειοßα.
ΜΑΡιΑ

ΜÜθαμε να προσανατολιζüμαοτε, να αιτÝχου με οτο

οουο «ο, ßο rrÝφ.ουμε στο χιüνι, Δεν εßδαμε φωτισμÝνο

.ßßßο"üο.ηò οΙωριναò. ψυχοπλακωθÞκαμε με τα ζþα

** i,]or,.oy«O ηßπο. ΣτεναχωρηθÞκαμε που δεν. εß-

ß"υ" ß« ποÝ"π"ò, ΔιασκεδÜσαμε με τα Ýλκηθρα αλλÜ

üχßμ" ßò jηχ*"ò χιονιοý. Το ΚÝντρο ΠεριβαλλοντικÞò

Ξßß.ß.ßο"""ηß κ"þüριÜò Þταν οργανωμÝνο, ανχαι εßχε

ü.λßò 
"γþο*üσειq. 

Η περιοχÞ του River Party Þ-

ß." þ.ß*ü*«η, ο τρüποò εντüπισηò των αρκοýδων

μÝ τÞ μÝοοοο τηò ραδιοπαρακολοýθησηò θÝλει λßγο

εκσυγχρονισμü ακüμα. κΩΣτΑΣ

ΓενικÜ η εκδρομÞ Þταν απü τιò καλýτερεò που

Ýχω κÜνει ποτÝ στÞ ζωÞ μου (δεν εßναι πολλÝò), ¸-

υÜθα πολλÜ πρÜγματα για το περιβÜλλον καθþò και

για τιò αρκοýδεò και γενικÜ για τη χλωρßδα και την

.,ουιοÜ .rυ περιüχþν που επισκεφτÞκαμε, Γνþρισα

και δÝθηκα με πολλÜ παιδιÜ", και γενικÜ Þταν μια

εκδρομÞ που θα μου μεßνει αξÝχαστη σ' üλη μου τη

ζωÞ,' i.r. το πρωτο πρÜγμα που θÝλω να κüνω üταν με

Α
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Στον ποταμü Βοßδομüτη

το καλü πÜρω επιτÝλουò το δßπλωμα οδÞγησÞò μου
εßναι να ξαναεπισκεφτþ τα μÝρη τα οποßα εßδαμε με
τουò φßλουò μου και να λÝω περÞφανα: εδþ Ýχω ξα-
νοÝΡθει με την περιβοΜοντικÞ ομÜδα του σχολεßου
μου.

ΘΕοΛοΓοΣ

Γιατß να χρειÜζονται οι συνθÞκεò; Εßναι σαν να σου
επιβüλλουν νüμουò γιατη λειτουργßα του ßδιου σου του
σπιτιοý.

ΒιΚΥ

¶σμα εμτwευσμÝνο απü τιò εμπειρßεò
του προγρÜμματοò

Εßμασßε üλοι εμεßò
ομÜδα περιβαλλοντικÞò
τιò αρκοýδεò βοηθÜμε
και τουò λýκουò τουò φυλÜμε

Θ' ανÝβω πÜνω στο βουνü
να κατÝβω μ' Ýλκυθρο.
Σ' Ýνα κτßριο παλιü
θα πÝσω για να κοιμηθþ,

Και στο χιονοδρομικü
θα πÜω και για φαγητü.
Λ,4ε τα πüδια παγωμÝνα
και τα χÝρια ξυλιασμÝνα.

ΠηδÜμε ξýλα και ρυÜκια
με παποýτσια σα παγÜκια.
Θα πÜμε και στην ΚαστοριÜ
να βγοýμε üλα τα παιδιÜ.

¾στερα οτα Ζαγοροχþρια
θα κοιμηθοýμε üλοι χþρια.
Στα ΓιÜwενα üλοι μετÜ
θα πÜμε στου ΑλÞ ΠασÜ.
Και στο ΜÝτσοβο τελικÜ
üλοι χαιρετÜν την παγωνιÜ.
¸τσι τÝλοò στη ΘÝρμη πÜμε
και τη μαýρη πÝτρα πßσω μαò πετÜμε,

Kostas and Paschalis
τhe MastersΜαγεßα οτον Ποτομü Βοßδομüτη
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Γεþργιοò

Κουγιüμπò

Ο Γεþργιοò ΚουγιÜμηò γεν-
νÞθηκε στη Θεσσαλονßκη το 1952,

Πτυχιοýχοò τηò Πολυτε}γικÞò
σχολÞò του Αριστοτελεßου Πανε-
πιοτημßου Θεσσολονßκηò, εκλÝγε-
ται το 1θ82 για πρþτη φορα προ-
εδροò τηò τüτε Κοινüτηταò ΘÝρ-

μηò και επανεκλÝγεται το 1986,το ν νι|FυΡ^ν\

'θO,και το'94 ωò δÞμαρχοò.Εκτüò
;;θÞ^;þ]r;Jυ ßζ dημαρßου ΘÝρμηò εßναι,ε- οτρατηγικü σχÝδιο ανÜτπυξηò, σε αντßθεση βÝβαια

πßσηò μÝλοò τηò Δ,ο,«οýσαò ε.,,$ßr,ÞßΙßl, λ*,"ρο" μ' επιμÝρουò ζητÞματα πÜνω σε γενικüτερα θÝματα

δοοò mc ΤοπικÞò ¸νωσηò ΙÞιß.υ «Ü, ΚοινοτÞτων που üμþò δÝν ÝπÞρÝασαν τον τüπο, Στην ερþτησÞ

ß5,]ßþΙ]οδÝΙßßßßηξ. ß"«ß]ß-"'fuοηκοντατου προ_ μοò γ.,ο ßο πüσο üýσκολο εßναι να κατÝχει κανεßò

;ß";;; ιιοικητικοý :υμρουλßου του πολιτιοτικοý μια τÝτοια θÝση. μαò απανΤÜ Πωò ΧρεΙÜζεΤαΙ ν' α-

κÝντρου ΘÝρμηò «ο, ουμμ"."χ.ßß;λ,;η;;; 
'"μ_ 

γαπÜò πολý αυτü που κÜνειò, να, σαι αποφασισμÝ_

βοýλιο του ΣυνδÝσμου προοτασßαò περιβÜλλοντüò ν9§ να θυσιÜσει§ την προσωπικÞ σου ζωÞ και πωò

ΑνατολικÞò Περιομlò Θεσßνικηò εßναι ακüμη δυσκολüτερο üταν δεν υπüρχει αρκε-

ΚατÜ την διÜρκεια üλων αυJν των χρüνων που τÞ κατανüηση και στÞριξη απ'το οτενü οικογενεια-

κατÝχει τη θÝση του κο,υο.αρχηºοßßηι¸δχου, Ýγη κü περιβÜλλον, ºσωò να συνετελεσε,κι αυτü, þοτε

ναν πολλÜ και σημαντικÜ Ýργα üσον.ßßροbß 
"ιυ 

ο μετÜ απü 16 χρüνια ν, αποφασßσει ν, αποχωρÞσει

Ý""Ýßþ, .η" ßαü"ßοη *, ο.,οχÝ."υοη, την εκπαßδευ- απ'. αυτüν τον χþρο,

ση, τον αθλητισμü και τον πολιτιΙ-μ-J ηß ü"ρμÞß γ" Η δικÞ του απÜντηση σ' ανÜλογο ερþτημα εßναι

".],οß"ρü 
κJ.þ^"υÜζονται ορομbι, οτdeμοò βιüτο_ πωò φεýγει "για να διατηρÞσει την ενüτητα και την

γ«üο Ιüeüü,ομο,:, γνß*ο, μÝγþ"ξ υ,,οÝομÝò ο"ο- συνοχÞ κß αυτü θα γινüταν 
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Κþ_οò ΠονταζÞò μοζß με τον δÞμαρΧο ΘÝρμηò Β2
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Τιò κτιριακÝò αθλητικÝò εγκαταστÜσειò τηò
ΘÝρμηò αποτελοýν το καινοýριο κλειοτü γυμναοτÞ-
ριο, το γÞπεδο ποδοσφαßρου και το παλαιü κλειστü.

Το καινοýριο κλειοτü γυμναοτÞριο εßναι πλÞρωò
εξοπλισμÝνο, ΥπÜρχουν αποδυτÞρια και ντουζιÝρεò
για να εξυπηρετοýν τουò αθλητÝò, ΦυσικÜ υπÜρχει
θÝρμανση και Ýνα κυλικεßο, το οποßο εßναι στη διÜ-
θεση üλων. Θα Ýπρεπε βÝβαια να αναφÝρουμε üτι
υπüρχει κατÜΜηλοò φωτισμüò και Ýναò φωτεινüò
πßνακαò για να εξυπηρετεß οτουò αγþνεò, Το γυμνα-
οτÞριο εξυπηρετεß και ανÜγκεò Üλλων σωματεßων και
συλλüγων των περιχþρων. Ακüμη πολý συχνÜ φι-
λοξενεß αγþνεò παιδικþν τμημÜτων μπÜσκετ.

Το γÞπεδο ποδοσφαßρου Ýχει σσγ,χρονο φωτισμü
και αποδυτÞρια, Πολý συχνÜ, εδþ διεξÜγονται αγþνεò.

Το παλαιü γυμναοτÞριο βρßσκεται υπü επισκευÞ
και Þδη Ýχουν αρχßσει να γßνονται προπονÞσειò δια-
φüρων τμημÜτων εδþ.

Ο αθλητικüò σýλλογοò τηò ΘÝρμηò ιδρýθηκε το
1θ4θ απü μßα ομÜδα ατüμων που εßχε μερÜκι και
Ýτρεφε μεγüλη αγÜπη για τον αθλητισμü, Αυτοß Þ-
ταν που αποφÜσισαν να ονομÜσουν το σýλλογο
"Θερμαßκü",

Ο Θερμαßκüò üταν ιδρýθηκε εßχε μüνο τμÞματα
ποδοσφαßρου, Στα 1980 ιδρýθηκαν τα τμÞματα Βüλ-
λεý και μüλιò πριν 5 χòüνια, το 19θ2, οργανþθηκε
το τμÞμα μπÜσκετ.

ΣÞμερα σε üλα αυτÜ τα τμÞματα απασχολοýνται
περßπου 400 Üτομα. Το ποδüσφαιρο, üπου απασχο-
λοýνται 100 Üτομα, βρßσκεται οτη Β' Κατηγορßα Ε-
ρασιτεχνικÞ, το μπÜσκετ 200 Üτομα στη Δ' Κατηγο-
ρßα ΕΚΑΣΘ και το βüλλεý με 100 Üτομα εßναι οτην Α'
Κατηγορßα Τοπικοý ΠρωταθλÞματοò.

ΒÝβαια, εßναι αξιοσημεßωτη και η βοÞθεια του ΔÞ-
μου μαò, ο οποßοò επιχορηγεß ετησßωò το Θερμαßκü
με 5.000,000-6.000.000 δραχμÝò.

t|l}
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-ΔημÞτρη, πüσα χρüνια ασχολεßσαι με το μπüσκετ;
-Ασχολοýμαι με το μπÜσκετ περßπου g χòüνια,

και βρßσκομαι σΓην ομÜδα του θερμαßκοý εδþ και
ενÜμιση χρüνο,

-'Εχειò αρκετÜ μεγÜλη εμπειρßα.Πþò βλÝπειò το
Θερμαßκü;

-Πιστεýω, üτι μετÜ απü χρüνια εμπειρßαò σε ο-
μÜδεò μεγαλýτερων κατηγοριþν, πωò η δουλειÜ που
γßνεται οτην ομÜδα μαò εßναι ßσωò απü τιò καλýτερεò
που γßνονται στα ερασιτεχνικÜ σωματεßα τηò ενþσε-
ωò, γιατß υπÜρχει σωοτÞ οργÜνωση απü τα τμÞματα
υποδομÞò μÝχρι και την ανδρικÞ ομÜδα που εßναι η
βιτρßνα αυτþν,

-Πþò εßναι οι σχÝσειò διοßκησηò - ομüδαò;
-ΤελικÜ Ýνα

πρÜγμα που εßναι
δýσκολο να δου-
λÝψει σωοτÜ, λüγω
του ερασιτεχ3τισμοý
των σωματεßων, δη-
λαδÞ η συνεργασßα
διοßκησηò παι-
κτþν-προπονητÞ,
στην ομÜδα μαò
δουλεýει αρμονικÜ,

Φιλιþ
Γεωργιüδου Β1

ΝικολÝτα
ΠασπαλÜ Γ3

Ο ποßκτηò του
Θερμαßκοý

ΔημÞτρηò Γεροφþτηò
σε μßο προοττüθαÜ του

k/yθεJ,ιOUs



Ο ÜffiρΦ§ φÜ«rλοò
¸ναò üσπροò φÜκελοò κλειοτüò, καθισμÝνοò

οταυροπüδι πÜνω οτον πÜγκο τηò κουζßναò, με προ-
καλεß, κι εγþ δοκιμÜζω την περιÝργειÜ μου. Αν το
πω σε κανÝνα θα με περÜσει για τρελÞ, γι' αυτü κι
εγþ δε μιλüω πουθενÜ και προσποιοýμαι πωò δεν
τον βλÝπω. Περνþ δßπλα του επιδεικτικÜ, τον στρα-
βοκοιτÜζω και του παßζω την αδιÜφορη. Δεν ξÝρω
αν üλοι οι Üνθρωποι σκαρþνουντÝτοια περßεργα παι-
χνßδια με τον εαυτü τουò, προσπαθþνταò βασικÜ να
τον ανακαλýψουν. Και μη μου πειò τþρα üτι Ýχειò
φτÜσει οτην αυτογνωσßα και μÜλιοτα εδþ και πολý
καιρü. Δεν μιλÜω για επιφÜνεια, να 'σαι σε θÝση ν'
απαντÞσειò με μελετημÝνη σιγουριÜ σε κÜθε πολý-
πλοκη ερþτηση του εαυτοý σου.

Κι απορþ με την αδιαφορßα που δÝρνει μερικοýò
ανθρþπουò, νεκροß στην κυριολεξßα. lνερικÝò φορÝò
περνοýν απü το μυαλü μου τüσεò πολλÝò σκÝψειò,
πετþνταò γΙ Üλλη μια φορÜ οτουò δικοýò μου κü-
σμουò, σαν πεταλοýδα γýρω απü λÜμπα μÝχρι τελι-
κÞò τπþσεωò, που üταν τελικÜ συνÝλθω απ'το ε-
γκεφαλικü που Ýχω υποστεß οικειοθελþò, νιþθω δý-
ο πρÜγματα: πρþτον üτι το μυαλü μου Ýχει αδειÜσει
και δεýτερον üτι θÝλω να χτυπÞσω το κεφüλι μου
οτον τοÞο. Κι Üντε, üταν συμβαßνει με το κεφÜλι, το
βαρÜò που λÝει ο λüγοò σ' οτιδÞποτε σκληρü βρß
σκεται κοντÜ εκεßνη την þρα κι ησυχÜζειò. ¼ταν
üλα αυτÜ τα πολλÜ, τα νιþθειò μÝσα σου, τüτε τι
κÜνειò; Θα σου πω εγþ, Βγαßνειò Ýξω, αναπνÝειò κα-
θαρü αερÜκι γιατß μεò οτο σπßτι δεν σου φτÜνει το
οξυγüνο πλÝον, βγÜζειò μια τσιρßδα, και βγαßνουν εν
τω μεταξý οι γειτüνισσσεò απ' τα μπαλκüνια, ευχα-
ριοτημÝνεò που κÜποιοò "αιματοδüτηò" τουò Ýδωσε
αυτü ακριβþò που χρειÜζονται για τιò επüμενεò δýο
μÝρεò τουλÜχιοτον.

Κι επειδÞ τελοσπÜντων Ýχειò και μια κÜ-
ποια αξιοπρÝπεια, παßρνειò τ' ακουοτικÜ

σου, να περπατÞσειò, να σε φυσÞξουν
αγÝρηδεò, να ξεκουραοτεßò λιγÜκι. Α-

κοýò την μουσικÞ που σε εκφρÜ-
ζει, πατÜò τα ξερÜ φýΜα και σε

κÜθε βÞμα σου, γßνεσαι ακü-

μη πιο ευτυχισμÝνοò. 'Ερχε-

ται την Üλλη μÝρα ο πατÝ-

ραò σου και καßει τα ξερÜ
καστανοκßτρινα φýλλα
γιατß, λÝει, βρωμßζουν
τον κÞπο. Και μαζß με τα
καοτανοκπρινα φýλλα

4/γθε.ι|Oυs

καφεσαι και 'συ,
κλαρß - κλαρß... Την Üλ-
λη μÝρα βÝβαια ο πατÝραò σου θα
πετÜξει κÜτω τη γüπα απ' το τσιγÜρο, που εσý ση-
μειωτÝον δεν πρÝπει να βüλειò ποτÝ στο στüμα σου,
και διατηρεß Ýτσι τον κÞπο καθαρü...

ΨÜτγεσαι, λοιπüν, μÝσ' τιò σελßδεò των βιβλßων,
μÝσ' τουò στηουò του ραδιοφþνου κι οýτε τον εαυ-
τü σου μπορεßò ν' ανακαλýψειò, Üρα οýτε κανÝναν
üλλο, κι αò Ýχειò προσπαθÞσει απεγνωσμÝνα ωò τþ-

ρα να επικοινωνÞσειò μ' Ýναν üνθρωπο, Δεν ανοφει
κανεßò την ψυχÞ του διÜπλατα, δεν σ' αφÞνει κανεßò
ν' ακουμπÞσειò τα φοβισμÝνα Þ μπερδεμÝνα Þ χα-
ροýμενα κýτταρÜ του. ¶φησÝ με επιτÝλουò να φο-
βηθþ! ¶φησÝ με να χαρþ Þ να μπερδευτþ μαζß σουΙ
Αφοý μπορþ να καταλÜβω περßπου τι νιþθειò, μου
τα μαρτυρÜò συνÝχεια με λÝξειò αγχωμÝνεò. 'Ενα
να θυμÜσαι απü 'μÝνα αν θÝλειò: "Τα λüγια που βγαß
νουν απ'το οτüμα εßναι μüνο Ýναò μικρüò κüκκοò
Üμμου ανÜμεσα σ' üλεò τιò παγκüσμιεò γλωσσικÝò
παραλßεò των ματιþν", yf αυτü πÜψε να υποκρßνε-
σαι.

Δεν εξηγοýνται, ξÝρειò, üλα, πολλÝò φορÝò κα-
ταλαβαßνειò τον üλλο χωρßò να σου 'χει πει κουβÝ-
ντα, Üλλεò πüλι εßσαι σφουροò πωò το Üτομο που
'χειò στο μυαλü σου, σε σκÝφτεται. Δεν εßναι üλ' αυ-
τÜ δικÝò σου φαιτασßεò, υπÜρχουν οτον αÝρα, εσý
κι εγþ τ' ακοýμε, τ' αγγßφυμε. ΛυπÜμαι μüνο αυ-
τοýò που 'χουν τα χÝρια στ' αυτιÜ, την ψυχÞ θαμμÝ-
νη και δεν μποροýν οýτε ν' ακοýσουν, οýτε ν' αγγß
ξουν. Η απÜιιτηση εßναι απλÞ: υπÜρχουν Üνθρωποι
για το πολý, κι Üλλοι για το λßγο.

Πρþτα απ' üλουò βÝβαια λυπÜμαι τον εαυτü μου
για τα χÜλια που 'χει. Και λÝω τα χÜλια μου, γιατß μια
νýχτα, χωρßò να βλÝπει κανεßò, πετÜχτηκα απ'το κρε-
βÜτι, Ýτρεξα στον πÜγκο τηò κουζßναò και να με πÜ-
ρει η ευχÞ Üνοιξα τον προκλητικü, Üσπρο φÜκελο
που 'χε γραμμÝνο τ' üνομÜ μου πÜνω. (¼λο αδυνα-
μßεò τελικÜ!). ¹ταν μια πρüσκληση για μια συγκÝ-
ντρωση παλιþν συμμαθητþν μου.

- Με παßδεψεò, του φþναξα...
ΑποφÜσισα λοιπüν να μην πÜω. Και δεν πÞγα...

ΤÜνια Παπαδοποýλου
Β2

ι



"Καßþs
a

πρÝπει"

ΖΗΤΗΜΑΤΑ: Α) Ποιον θα πετÜξουν πρþτο Ýξω; Β) Γιατß;;;

ΙνΙÝσα λοιπüν σε μια "τÝλεια δομημÝνη" παιδεßα
και Ýνα "καταπληκτικÜ οργανωμÝνο" εκπαιδευτικü
σýοτημα, που üσο "επιτυχlμÝνα", επινοÞθηκε τüσο
"επιτυχημÝνα" εφαρμüζεται, καταφÝρνονταò να μαò
οδηγÞσει εκεß ακριβþò που πρÝπει: οτο να γßνουμε
"καλοß" πολΚεò, "Üξιοι" να διαδεχτοýμε τον "τÝλειο"

κüσμο που ετοιμÜζουν για μαò, βρÝθηκαν αυτÜ τα
τρßα "μιÜσματα" τηò κοινωνßαò, "ξεδιÜιτροπα" πλÜ-
σματα, "αλÞτεò" που "προσβÜλλουν" με την ýπαρ-

ξÞ τουò και μüνο κÜθε μαθητÞ και καθηγητÞ, Ναι
λοιπüν, βρÝθηκαν αυτοß να χαλÜσουν την "ισορρο-

πßα" και την "γαλÞνη" μαò, να ασρμýνουν τον τüπο

δεßχνονταò ασÝβεια οτον ιερü χþρο του σχολεßου,
ΠΩΣ ΤΟΛΙ\ÞΗΣΑΝ;;

Η αναφορÜ γßνεται οτο γνωστü σε üλουò γεγο-
νüò που συνÝβη στο Βüλο, üπου ο γυμνασιÜρχηò
κÜποιου σχολεßου δεν επÝτρεψε σε τρειò μαθητÝò
να μποýνε οτο μÜθημα λüγω του μÞκουò των μαλ-
λιþν τουò. Γεγονüò που μαò προβλημÜτισε και αν

üχι, τüτε σφουρα θα Ýπρεπε. Στην πλειονüτητα του

μαθητικοý κüσμου το συμβÜν προκÜλεσε δυσμει.η
σχüλια, Και τοýτο γιατß μαò εßναι δýσκολο να κατα,

λÜβουμε την επικρÜτηση αυτοý του καθωσπρεπι,
σμοý οτα σχολεßα. ΔηλαδÞ μαò εßναι ακατανüητο για-

Ι
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τß θα πρÝπει να τηροýμε αυ-

τοýò τουò εξωτερικοýò τý-

πουò που δεν Ýχουν καμιÜ

ουσßα και κανÝνα αντßκρι-
σμα στον εσωτερικü μαò
κüσμο. ßΑλλωοτε το να επι-

λÝγει κανεßò την εμφüνισÞ
που θÝλει να Ýχει, εßναι α-

παρÜγρατπο δικαßωμÜ του.

ΦυσικÜ και αυτü Ýχει τα ü-

ριÜ του, τα οποßα δεν επι-
τρÝπουν την μετÜβαση σε
ακρüτητεò που προσβÜλ-
λουν τουò γýρω. Ωστüσο
αυτÜ τα üρια πρÝπει να ο-

ρßζονται με βÜση αντικειμε-
νικÝò κρßσειò, γιατß το "ω-

ραßο" καιτο "επιτρετπü" εß-

ναι υποκειμενικÜ.
Δεν μποροýμε να κατα-

λÜβουμε τι ακριβþò επιδιþκουν, ο συγκεκριμÝνοò

γυμνασιÜρχηò και üσοι Üλλοι αντιπροσωπεýουν τÝ-

τοιου εßδουò αντιλÞψειò. Εßναι αυτü που ζητοýν, κÜ-

ποιοι μαθητÝò-υποκριτÝò ντυμÝνοι " καθþò πρÝπε(',

με "καθþò πρÝπει" συμπεριφορÜ; ΘÝλουν να εßναι

θεατÝò μιαò παρÜοτασηò προσποιητοý σεβασμοý;

Αν ναι, τüτε λυπüμαοτε βαθιÜ για δυο λüγουò. Πρþ-

τον γιατß δε θα μπορÝσουμε να τουò ικανοποιÞ-

σουμε. Αυτü γιατß εμεßò δεν ξÝρουμε απü "θÝα-

τρο" και υποκρισßα, Εμεßò ξÝρουμε μüνο απü υγιÞ

αυθορμητισμü και ειλικρινÞ συναισθÞματα. ΞÝρου-

με να δεßχνουμε σεβασμü σε üσουò ξÝρουν να τον

κερδßζουν και üχι σ'αυτοýò που το απαιτοýν. ΞÝ-

ρουμε να φερüμαστε καλÜ στουò φßλουò και üχι σε

κÜποιουò αυταρχικοýò και απüμακρουò "παιδαγω-

γοýò" (αò σκεφτοýμε τον üρο "Üγω τον παßδα":
καθοδηγþ το παιδß, και κατÜ πüσο ισχýεÞ. Εμεßò

επιζητοýμε τιò καλÝò σχÝσειò με τουò καθηγητÝò,

αΜÜ πρÝπει να γßνει κατανοητü üτι η αρχÞ πρÝπει
να γßνεται πÜντα απü αυτοýò. Αυτü γιατß οι καθη,

γητÝò οφεßλουν, ωò πιο Ýμπειροι, να δßνουν πρþτοι

το καλü παρÜδειγμα και επßσηò μ' αυτü τον τρüπο

να βοηθοýν τουò μαθητÝò να "ανοιχτοýν". Αò σκε-

φτοýν λοιπüν πüσο σημαντικüò εßναι ο ρüλοò τουò

και αò δρÜσουν ανÜλογα.
ΚατÜ δεýτερο λüγο λυποýμαοτε γιατßτο να φτÜ-

σει κÜποιοò καθηγητÞò οτο να κÜνει διακρßσειò ανÜ-

μεσα στουò μαθητÝò του σημαßνει üτι διÜλεξε λÜ-

θοò επÜγγελμα Þ üτι Ýχει ξεφýγει απü τον δρüμο

μÝσα στον οποßο πρÝπει να κινεΚαι Ýναò παιδαγω-

γüò-καθηγητÞò.
¼χι λοιπüνΙ Δεν εßναι ο αυταρχισμüò μÝθοδοò

προσÝγγισηò των μαθητþν. ΚÜθε Üλλο, τÝτοια οτÜ-

ση τιμωρßαò χωρßò να δßνεται η αιτßα τηò και να εξη-

γεßται γιατß κÜτι δεν θα Ýπρεπε να συμβεß, το μüνο
που καταφÝρνει εßναι να δημιουργÞσει μεγολýτερο

χüσμα και εχθρικüτητα ανÜμεσα στουò μαθητÝò και

τουò καθηγητÝò.
Αò καταλÜβουν ορισμÝνοι καθηγητÝò üτι δεν εß-

ναι μüνο αυτοß που πρÝπει και μποροýν να Ýχουν

απαιτÞσειò, αλλÜ και εμεßò οι μαθητÝò. Αò καταλÜ-

βουν üτι περιμÝνουμε πολλÜ παρÜπανω και τüτε θα

δοýνε και σε μαò την ανüλογη ανταπüκριση.

Εμεßò οι μαθητÝò θÝλουμε να διαλýσουμε την ει-

κüνα του καθηγητÞ-μπαμποýλα, Εσεßò οι καθηγητÝò;

Τελειþνονταò, θεωροýμε αναγκαßο να διευκρινι-

στεß üτι δεν απευθυνüμαοτε γενικÜ σε üλουò τουò

καθηγητÝò γιατß δεν εßναι üλοι αξιüμεμτποι. ΥπÜρ-

χουν πολλÝò φωτεινÝò εξαιρÝσειò που μαò δßνουν

το κουρÜγιο να συνεχßσουμε. Το Üρθρο λοιπüν αιιτü

δεν αποτελεß και δεν πρÝπει σε καμßα περßτπωση να

θεωρηθεß ωò Ýνα Üκριτο και αβßαστο, δριμý κατηγο-

ρþ ενοντßον των καθηγητþν. Αντßθετα φιλοδοξßα μαò
εßναι να αποτελÝσει το εναρι<τÞριο σýνθημα για Ýνα

γüνιμο προβληματισμü σε θÝματα που αφοροýν τιò

σχÝσειò μαθητþν - καθηγητþν, Ýνα απ' τα οποßα εß
ναι και το παραπÜνω.

ΣτÝλλα Σακελλαρßου Βs
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J-'l οοχτÝò το ΡοÜδυ Ýνιωσα Ýνα παρÜξενο κενü μÝ-Ι Ι σα μου λεò και κÜτι μου Ýλειπε κι Ýψαχνα απε-
γνωσμÝνα νατο βρω. Καθüμουν και κοποýσατη φλü-
γα που τýλγε τα ξýλα με μανßα μÝσ' το τζÜκι, κι Ý-
μοιαζε να 'ταν το μοναδικü φωò οτα μÜτια μου αφοý
αισθανüμουν Ýνα απÝραντο σκοτÜδι να με κυριεýει
τελεßωò. Δεν το σκÝφτηκα πολý, πÞρα το μπουφüν
μου και βγÞκα μüνη μου να περπατÞσω κüπου μα-
κριÜ κι ερημικÜ, μονÜχα εγþ κι ο εαυτüò μου. Το
συνηθßζω τþρα τελευταßα να παßρνω τον εαυτü μου
και να δραπετεýουμε στον κοινü μαò κüσμο. ¸ξω
φυσοýσε Ýναò τρελüò αÝραò, το κρýο σου τρυποý-
σε τα κüκκαλα, τα δÝντρα εßχαν απογυμνωθεß εντε-
λþò και το μοναδικü πρÜγμα που κουνιüταν αυτü-
βουλα Þταν η σκιÜ μου. Αφοý περπÜτησα αρκετÜ
οτÜθηκα σ' Ýνα σημεßο üπου ο ουρανüò ανοιγüταν
στον ορßζοντα και μαζß του üλοò ο κüσμοò γινüταν
αποτýπωμα οτο πλατý εßδωλο του καθρÝφτη του ου-
ρανοý. ΚÜπου εκεß εßδα και τον εαυτü μου κομμÜτι
του καθρÝφτη αιιτοý του κüσμου, αυτÞò τηò ζωÞò,
αυτοý του τοπßου που μαò προκαλοýσε τρüμο και
δÝοò συγχρüνωò, ¸νιωθα üμορφα, αισθανüμουν μß
α αρμονßα, περνοýσα δευτερüλεmα ευτυχßαò μÝσα
σ' αυτÝò τιò στγμÝò τηò μοναξιÜò μου, Üρχιζα να
συνειδητοποιþ την ýπαρξÞ μου, την πορεßα που εß
χα διανýσει ωò τþρα και τον δρüμο που ανοιγüταν
μπροστÜ μου, Üραγε θα κατÜφερνα να χαρÜξω πü-
νω του τα üνειρÜ μου; ΔεκÜξι χρüνια τþρα υπÜρχω
και δεν ξÝρω για πüσο ακüμα θα υπÜρχω μα üσο και
να 'ναι αυτü το απροσδιüριοτο χρονικü üριο γνωρß
ζω πωò θα 'χω πλατý δρüμο μπροοτÜ μου να διανý-
σω, γιατß τα üνειρα και οι φιλοδοξßεò μου παραμÝ-
νουν αναλλοßωτα μÝσ' το τοýνελ του χρüνου. 'Υοτε-
ρα κατÝβασα το βλÝμμα μου και εßδα τα πιο σκοτει-
νÜ σημεßα του παρελθüντοò μου να περνοýν μπρο-
στÜ απ' τα μÜτια σαν μια ταινßα που την εßχα σκηνο-
θετÞσει εγþ η ßδια και τþρα θα 'θελα να την κατα-
οτρÝψω. ¼λα τα "λÜθη" κατÜ τουò Üλλουò Þταν τα
πιο ουσιþδη σωοτÜ μου, üλα τα σφÜλματα και οι
τυπικÝò ανωριμüτητÝò μου, üλεò οι ατÝλειεò του ε-
πιφανειακοý χαρακτÞρα μου που Ýβγαζα προò τα
Ýξω, üλα μα üλα με τýφλωσαν μÝσ' τη νýμα, μα πιο
πολý οι ακαριαßεò και αυθüρμητεò αντιδρÜσειò των
Üλλων για τιò δικÝò μου πρÜξειò. ΚÜθε φορÜ που
κατÝστρεφα ü,τι θα Ýπρεπε να μεßνει αναλλοßωτο,
κÜθε φορÜ που χαλοýσα τιò ισορροπßεò και τα στα-
θερÜ, κÜθε φορÜ που Ýκανα ü,τι δεν θα 'πρεπε να
κÜνω, εγþ το ευχαριοτιüμουν που 'σπαγα το "κατε-
οτημÝνο και κατÝρριτπα αυτü το περιβüητο" πρÝπει
γιατß δεν "γοýσταρα" την ομοιομορφßα. ¸βαζα πιο

πÜνω απ' üλα την ελεýθερη ροÞ του συναισθÞμα-
τοò, τον αυθορμητισμü του νου μου, την τραγικÞ λο-
γικÞ μου κι üλα τα ξεσπÜσματÜ μου που τελικÜ Ýδι-
ναν Ýνα τÝλοò σ' üλεò τιò αλλüφρονεò πρÜξειò μου.
ΠÜντοτε üμωò υπÞρχε κÜτι που τοποθετοýσε αυτü
το τÝλοò και αποκαθιοτοýσε την ηρεμßα μÝσα οτην
ψυχÞ μου. Αυτü το κÜτι μ' Ýμαθε να εκτιμÜω τιò αξß-
εò, μ' Ýμαθε να ορßζω τιò προτεραιüτητεò και τουò
οτüχουò μου, κατÜ βÜθοò αυτü το κÜτι μου Ýπλασε
το Þθοò μου και τþρα να 'μαι κÜτω απ' το απüλυτο
σκοτÜδι και το κρýο να αποτιμþ μια ζωÞ μüλιò δεκÜ-
ξι ετþν. ¸να απüτομο φýσημα του αÝρα μου ανακÜ-
τεψε τα μαλλιÜ και γýρισα και κοßταξα την λÜμψη
των αστεριþν. ΑυτÜ τα αοτÝρια εμεßò, οι νÝοι, κο-
σμοýμε τον ουρανü μÝχρι να 'ρθουνε τα σýwεφα
και να μαò καλýψουνε με τη σκιÜ τουò. Εμεßò οι νÝοι,
τα παιδιÜ που θÝλουμε ν' αλλÜξουμε τα πÜντα, που
θÝλουμε να σþσουμε τον κüσμο Ýωò üτου Ýρθουν
τα σýwεφα και μαò κλÝψουν την παρÜσταση. Εμεßò
τ' αοτÝρια που üλο θÝλουμε να ξεφεýγουμε, να τα-
ξιδεýουμε, να τριγυρνÜμε σ' Üλλουò ουρανοýò, σ'
Üλλουò ορßζοντεò μÝχρι η ενÝργεια κι ο πüθοò να
βρουν αυτü που ψÜχνουν και να ξοδευτοýν αποδß
δονταò τα μÝγιοτα και τα κüλλιοτα. Εμεßò που βγαß
νουμε τη νýχτα και δημιουργοýμε την αντßθεση, που
οτολßζουμε το μαýρο, που πÜμε κüντρα οτο ρεýμα
τηò ισορροπßαò καιτηò σταθερüτηταò τηò μÝραò που
τεßνει να σβÞσει τη λÜμψη μαò για να μην καοýμε
απ' αυτÞ λÝει, που μαò προστατεýει για να μαò κÜ-
νει δυνατοýò, ναι αλλÜ δεν ξÝρει πωò αυτÞ την προ-
οτασßα την üχουμε ανÜγκη μüνο υποσυνεßδητα γιατß
αλλιþò μÝνουμε ανεκμετÜΜευτοι, σπαταλιüμαοτε
και χÜνουμε ü,τι μποροýμε να δþσουμε, κρýβουμε
την ολÞθεια τηò ψυχÞò, γινüμαστε üτι δεν εßμαστε
και μαò παρεξηγοýν τσακßζοντÜò μαò τα κüκκολα
με μια τουò μüνο λÝξη. Διαφοροποιοýμαοτε απ' ü,τι
κυριαρχοýσε ωò τþρα, αποζητοýμε την αλλαγÞ α-
πορρßτπονταò üτι μαò επιβÜλει η μÝρα χωρßò να μαò
ρωτÞσει μÝχρι που μερικοßαπü μαò φτÜνουν οτο ση-
μεßο να μισÞσουν την ανθρþπινη φýση, αυτü που
τουò δημιοýργησε. 'Ετσι κρυþνουμε και κλεινüμα-
στε στο καταφýγιο τηò ψυχÞò μαò, μÝσ'το γυμνü
δωμÜτιο τ' ουρονοý μüνοι μαò δεν βρßσκουμε κατα-
νüηση, δεν δεßχνουμε κατανüηση. Αρνοýμαστε το
φωò τηò μÝραò γιατß το δικü μαò εßναι πιο δυνατü,
πιο λαμπερü, πιο αληθινü κι üταν ξεφεýγουμε üμωò
μακριÜ απ' αυτü το φωò τα χÜνουμε γιατß χÜνουμε
τον φαινομενικü μαò αντßπαλο, αυτüò üμωò ο αντß
παλοò μαò δημιοýργησε κι αυτü εßναι που μαò θυ-
μþνει περισσüτερο, γιατß παλεýουμε ενÜντια σ' αυ-
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τü οτο οποßο χρωστÜμε, παλεýουμε να πÜρουμε πΙ
σω αυτÜ που μαò χρωοτÜνε, λνη κατανüηση, λνη
επιεßκια, λßγη ελευθερßα, προτοý χαθεß οτον απαγο-
ρευμÝνο καττνü κι ακüμα χειρüτερα σε κüκκουò Ü-
σπρηò μÜταιηò σκüνηò που πολλοß απü μαò στηρΙ
ζουν τα üνειρÜ τουò γιατß δεν Ýχουν üλλεò βÜσειò.

Σ'αυτÞ τη μÜχη δεν υπÜρχει νικητÞò, ßσωò να
μην χρειÜζεται κιüλαò νικητÞò, εßναι μÜταιο. Παλεý-
ουμε σε μια μÜρ δßχωò αντßκρυσμα, σε μια μÜταιη
μÜχ1. ΚαμιÜ φορÜ κÜπου στο χÜραμα üλη μαò η φω-
τενüτητα αντß να χαθεß, δυναμþνει, αποχαιρετÜ τη
νýχτα και στο κατþφλι τηò ημÝραò μετατρÝπεται σε
πηγÞ ζωÞò, γßνεται Þλιοò. Κι ο ουρανüò που μαò φι-
λοξενεß üλουò προσωρινü χαμογελÜ που η λÜμψη
ενþθηκε μ' εκεßνη τηò ημÝραò και αρμονικÜ Ýδιωξε
τα σýwεφα που σκιüζουν την πραγματικüτητα των
νÝων. Εγþ και οι üμοιοß μου βλÝπουμε τον κüσμο ο
καθÝναò μÝσα απ' τα δικÜ του μÜτια, οραματιζüμα-
οτε το μÝλλον μαò, τßποτα δε θα οταθεß εμπüδιο στην
πορεßα μαò üσο κι αν πονÝσουμε, τßποτα δε μαò ε-
μποδßζει απ' το να επιτýχουμε και ν' αγγßξουμε τα
üριÜ μαò ακüμα και να τα ξεπερνÜμε για να 'ρθουμε
αντιμÝτωποι με την ÜΜη μορφÞ τηò εναλλακτικÞò
πραγματικüτηταò που κÜθε νÝοò βιþνει με τον τρü-
πο του. ΠονÜει üμωò που δεν κρατÞθηκε ο üρκοò
εκεßνοò τηò ζωÞò και δεν μιλüμε μονÜχα, αποξενω-
νüμαοτε, αποστασιοποιοýμαοτε, τουλÜχιστον üσων
η λÜμψη χÜνεται με το πÝρασμα τηò νýχταò. Και το
χÜσμα μεγαλþνει üταν εσý τουò δεßχνειò το λευκü
κι εκεßνοι επιλιßγουνε το μαýρο και σε τσακßφυν με
τα λüγια τουò χωρßò καν να κÜνουν τον ελÜχιστο κü-
πο να σε γνωρßσουν, να σε ψÜξουν λßγο, απλÜ σε
απορρßτπουν αλλÜ κι εσý με τη σειρÜ σου τουò εκ-
δικεßσαι, τουò απορρßτπειò κι εσý με τη διαφορÜ ü-
μωò πωò εσý τουò ξÝρειò κι επιλÝγειò τη νýχτα που
εκεßνοι κοιμοýνται για να διαπρÝψειò.

Εκεßνη τη οτιγμÞ Ýνιωσα τιò πρþτεò οτüλεò στο
πρüσωπü μου αλλÜ δεν κουνÞθηκα μüνο προσπÜ-
θησα να με κοιτÜξω στον ουρανü, κÜπου σ' Ýνα μι-
κρü αστÝρι αλλÜ δε μπüρεσα, τα σýwεφα εßχαν Þ-
δη καλýψει üλα τ' αστÝρια, χαμογÝλασα üμωò που
το 'ξερα πωò θα με Ýβρισκα σε μια ακτßνα του Þλιου
σε λßγεò þρεò, εγþ Þξερα πωò υπÞρχα κÜπου, οι
üλλοι üμωò; Οι Üλλοι σε λßγο θα ξεσπÜσουν αφοý οι
πρþτεò οτÜλεò Ýγιναν καταιγßδα. Η οργÞ, το πÜθοò,
η πρüκληση, η δýναμη, η πßκρα, η απογοÞτευση, το
χαμüγελο, ο Ýρωταò και το παρÜπονο, τα νιÜτα ξε-
στοýν κι εßναι τüσο ορμητικü το ξÝσπασμÜ τουò, χεß
μαρροò αλÞθειαò και γνησιüτηταò... Η καταιγßδα με
χαστοýκιζε ανελÝητα και üσο κι αν ξεσποýσα το Ý-
νιωθα πωò τιμωροýσα τον εαυτü μου, και υπüμενα
το ξÝσπασμα που μετατρÜπηκε σε τιμωρßα, λεò και
προσπαθοýσα ν' αποδεßξω κÜτι πρþτα οτον εαυτü
μου, κι ýοτερα σ' üλουò τουò Üλλουò, σ' üλεò τιò
οτüλεò... ¹θελα να εßμαι δυνατÞ, να βρω δýναμη να
Ýρθω αντιμÝτωπη με τον εαιιτü μου με τον πüνο και
το παρÜπονο. ¶ραγε, υπÜρχει κανεßò που εßναι πε-
ρÞφανοò για μÝνα, για σÝνα; ΥπÜρχει; ¹ πÜλι θα

μεßνειò μüνοò με τον εαυτü σου, να γκρεμßφιò, ü,τι
χτßζειò και να χαμογελÜò, ενþ μÝσα σου καταρρÝ-
ειò; Και γιατß θα πρÝπει να αισθÜνομαι ντροιτÞ ενþ
εγþ θÝλω να νιþθω περηφÜνια για τον εαυτü μου;
Γιατß üλο θα ΠΡΕΠΕΙ; Ο Þχοò τηò καταιγßδαò που
Ýσκαγε με δýναμη στο Ýδαφοò, με κοýφαινε, δεν
τον Üι,τεχα, η üρασÞ μου χανüταν, üλα φÜνταζαν
μαýρα και μüνο ο Þχοò τηò σιωπÞò μου ξεχþριζε
οτην παρÜνοια, τα γüνατÜ μου λυγßζανε κι ο νουò
μου ταξßδευε οτο απüλυτο παντοý, εκεß που δε μπο-
ρεßò να προσδιορßσειò τßποτα, εκεß που ελευθερþ-
σεται απ' τα πÜθη σου και η ψυχÞ σου αγαλιÜζει.

Θα 'θελα να σπÜσω τη σιωιτÞ μου οτο ξημÝρωμα
τηò νýχταò, θα 'θελα να πÜψω να βλÝπω στα δια μου
τα μÜτια πωò χÜνομαι, θα 'θελα να πÜψω ν' αντιδρþ
μÝχρι ν' ανοßξω τα μÜτια μου και να βρεθþ σ' Üλλη
διÜοταση, εκεß που üλοι υπÜρχουμε και εßμαστε μαζß
üχι εδþ, üχι εδþ που üλοι εßμαοτε χþρια. ß\λλη μια
νýχτα με το βλÝμμα προò τα κÜτω λεò και δεν την εßχα
ξαναδεß τη λÜοιτη, μüνο εκεßιτη βλÝπω τüσα χρüνια.

Δεν τ' Üντεξα το ξÝσπασμα, γýρισα πßσω, κατευ-
θυνüμουν προò τη μÝρα, το κρýο και η θλßψη εααν
φωλιÜσει μÝσα μου και η καταιγßδα συνÝχιζε
ατπüητη. Κι üμωò αýριο πÜλι θα χαμογελÜω,
üπωò χαμογελÜμε üλοι μαò, εγþ συγκεκρι-
μÝνα θα το παρακÜνω κιüλαò, κι Ýτσι κανεßò
δε θα ξÝρει ποιÜ πραγματικÜ εßμαι και πωò
νιþθω, üμωò εγþ θα ξÝρω πωò νιþθειò ε-
σý και τι κρýβειò πßσω απ' το χαμüγελü
σου. Η βροχÞ δημιοýργησε λιμνοýλεò οτο
Ýδαφοò, ευκαιρßα να καθρεφτßσουμε τιò
ψυχÝò μαò μÞπωò και τιò ανακολýψου-
με. ΣτÜθηκα λιγÜκι Ýξω απ' το σπßτι και
Ýνιωθα ασφαλÞò που τουλÜχιστον
μποροýσα ν' αιrτιμετωπßσω το ßδιο
μου το ξÝσπασμα στη ζÝοτη του σπι-
τιοý, οτο φωò τηò μÝραò που θ' α-
ντιτßθεται οτο δειλü τρεμοýλιασμα
των αστεριþν. Δεν απελπßστηκα,
μüνο ορκßστηκα οτα νιÜτα μου το
δικü μου φωò να χαρßζει λßγη
λÜμψη σ'εκεßη τη μικρÞ, των
Üστρων που δειλÜ προβÜλ-
λουν τη νýχτα.

Και τþρα που τα νιÜτα
μου ξημερþνουν και συνα-
ντοýν τη μÝρα των δη-
μιουργþν μου, δεν θ' αλ-
λÜξω μονοπÜτι, θα πο-
ρευτþ στο ßδιο για να
τουò καλημερßσω αφοý
πριν εκεßνοι με καλη-
νýμισαν, οτον απüηχο
τηò καταιγßδαò...

Κατερßνα
Αθανασιüδου
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πü τα πανÜρχαια χρüνια, ο κüκκινοò πλανÞ-
τηò κÝντριζε με μοναδικü τρüπο τη φαντασΙα
των λαþν τηò γηò. ΜετÜ τη σελÞνη εßναι το

ουρÜνιο σþμα που αποτÝλεσε το αντικεßμενο των

pATHFιilDEΠ
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ΑρΗ

MARS ΡΑΤΗFΙΝDΕR
Ο Pathfinder ανÞκει οτο πρüγραμμα DßSòονεττηò

ΝΑΣΑ και η κατασκευÞ του διÞρκεσε συνολικü περß
που τρßα χρüνια, Τελικüò στüχοò τηò αποοτολÞò εß
ναι η προσεδÜφιση στον ¶ρη με ταυτüχρονη απε-

περισσοτÝρων αποστολþν με σκοπü τη διαλεýκαν-
ση των αινιγμÜτων που γεwÜ η ιδιüμορφη επιφÜ-
νεια του,

ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΑΡΗΣ
¶ρηò: εßναι ο τÝταρτοò πλανÞτηò οτη σειρÜ απο-

οτÜσεωò Üπü τον Þλιο και ο πιο κοντινüò γετοναò
τηò γηò απü το αντßθετο προò τον Þλιο μÝροò,

Ο ¶ρηò εßναι μισüò απü την γη αλλü Ýχει περßπου
την ßδια επιφÜνεια ξηρÜò τηò γιιò. Η ατμüσφαιρα εναι
αραιÞ και αποτελεßται κυρßωò απü διοξεßδιο του Üνθρα-
κα, Üζωτο, αργü και μικροποσüτητεò üλλων αερßων.

Η μÝρα στον ¶ρη διαρκεß 24 þρεò και 37 πρþτα
λετπÜ, ωοτüσο η διÜρκεια Ýτουò εßναι 687 ημÝρεò.
ΕÜν νομßζετε üτι εντυπωσιαοτÞκατε απü αυτü ε! τü-
τε ακοýοτε και αυτü. Ο ¶ρηò Ýχει δυο
φεγγÜρια, το Φüβο και τον Δεßμο. Με
την πρþτη ματιÜ κÜποιοò θα νομßζει ü- Ξ
τι βρßσκεται πÜνω οτη γη. Ωοτüσο η Ξ
κλßμακα εßναι πολý διαφορετικÞ. Λüγω
των χαμηλþν θερμοκρασιþν και τηò
χαμηλÞò ατμοσφαιρικÞò πßεσηò δεν
μπορεß να υπÜρχει νερü σε υγρÞ μορ-
φÞ οτην επιφÜνεια του πλανÞτη.

Ωοτüσο üλοι Ýχουμε ακοýσει γιατα
πρÜσινα ανθρωπüκια Þ Ýχουμε δει ται-
νßεò με εισβολÝò απü τον ¶ρη.Οι δο-
ρυφüροι Mariner 6 και 7 μαò Ýδειξαν
Ýναν νεκρü πλανÞτη , Ýναν πλανÞτη σαν
τη σελÞνη. Πολý αργüτερα ο l\Iariner
θ μαò Ýδειξε üτι οτο μακρινü παρελθüν π
νÞτηò να Þταν διαφορετικüò τüσο þοτε να υπηρχε
ζωÞ. Για μια ακüμη φορÜ ο ¶ρηò απÝκτησε Ýνα πιο
γνþριμο πρüσωπο. ¼χι üμωò για πολý ,,,

ΑΡΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΕ^ΘΟΝ - ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ νΙΚΙΝG
Στιò 20 Αυγοýοτου 1975 η αποοτολÞ Viking ,Ι ε-

κτοξεýτηκε απü το ακρωτÞριο ΚανÜβεραλ τηò Φλü-
ριδαò και λφεò μÝρεò αργüτερα, οτιò 9 Σετπεμβρß
ου την ακολοýθησε η δßδυμη, η Viking 2, Επρüκειτο
γßα üιπλεò αποστολÝò, δηλαδÞ αποτελοýνταν απü
Ýναν δορυφüρο και Ýνα σκÜφοò προσεδÜφισηò.Πε-
ρßπου Ýνα χρüνο αργüτερα, οι δυο δορυφüροι μπÞ-
καν σε τροχιÜ γýρω απü τον ¶ρη, ενþ τα δýο σκÜφη
προσεδαφßοτηκαν ομαλÜ σε δυο διαφορετικÜ ση-
μεßα τηò επιφÜνειÜò του.

ΣυνολικÜ, οι αποοτολÝò Viking Þταν εξαιρετικÜ
επιτυχημÝνεò, Τα αποτελÝσματα Þταν να πιστÝψουν
οι περισσüτεροι πωò ο ¶ρηò εßναι νεκρüò πλανÞτηò,
ΥπÞρχε βÝβαια και μια μειοψηφßα, η οποßα υποοτÞ-
ριζε üτι Þταν ακüμη, πολý νωρßò για την εξαγωγÞ
οποιουδÞποτε συμπερÜσματοò, καθþò οι αποοτο-
λÝò Viking εßχαν εξετÜσει Ýνα απειροελÜχιοτο τμÞ-
μα τηò επιφÜνειαò του ¶ρη και υπÞρχε η πιθανüτη-
τα η ζωÞ σε αυτüν να Ýχει μορφÞ που δεν εßναι δυ-
νατü να εντοπιστεß με τα συγκεκριμÝνα πειρÜματα,

γανο μελÝτηò τηò ατμοσφαιρικÞò δομÞò και των με-
τεωρολογικþν συνθηκþν. l\τΙε τιò συσκευÝò αυτÝò θα
καταστοýν δυνατÝò οι Ýρευνεò στουò τομεßò τηò γε-
ωολογßαò, τηò εδαφικÞò μορφολογßαò, τηò γεωχημεß
αò, τηò ορυκτολογßαò, των μαlιιητικþν ιδιοτÞτων και
τηò πλανητικÞò δυναμικÞò του ¶ρη. Οι επιοτÞμονεò
ελπßζουν πωò θα μπορÝσουν να κατανοÞσουν σε με-
γüλο βαθμü τιò εδαφικÝò ιδιüτητεò του ¶ρη, παρατη-
ρþνταò τò καταγραφÝò των ιχνþν που θα αφÞνουν
οι ρüδεò του οχÞματοò, καθþò και τιò διαταραχÝò
που θα προκαλÝσει οτο Ýδαφοò ο αερüσακοò που θα
ανοßξει για να βοηθÞσει την ομαλÞ προσεδÜφιση του
οχÞματοò προσεδÜφισηò (landeÞ και του μικροοχÞ-
ματοò στον πλανÞτη, Το μικροüχημα, αφοý ο
Pathfinder προσεδαφισθεß οτον ¶ρη, θα απελευθε-
ρωθεß απü τον lander και θα ξεκινÞσει μια σειρÜ τε-
χνολογικþν πειραμüτων που αναμÝνεται να κρατÞ-
σουν για ετπÜ αρειανÝò ημÝρεò. Επιπρüσθετα το μι-
κροüχημα εßναι εφοδιασμÝνο με Ýναν ειδικü φασμα-
τογρÜφο, ο οποßοò θα παρÝχει πληροφορßεò για τη
σýνθεση των πετρωμÜτων και του εδÜφουò του ¶ρη,

λευθÝρωση ενüò μικροοχÞματοò, του
SOJOURNER, που θα κινηθεß οτο Ýδα-
φοò του πλανÞτη. Το üχημα αυτü δια-
θÝτει επιοτημονικÜ üργανα υψηλÞò α-
κρßβειαò, μÝσω των οποßων θα μεταδο-
θοýν πολýτιμα δεδομÝνα οτο κÝντρο ε-
λÝγχου. Πιστεýεται μÜλιστα πωò η ευε-
λιξßα του οχÞματοò θα προσφÝρει τη
δυνατüτητα εδαφικÞò Ýρευναò σε μια
περιοχÞ εκατοντÜδων τετραγωνικþν
μετρων.

Εκτüò απü τον SOJOURNER, ο
Pathfinder θα χρησιμοποιÞσει τρειò επι-
πρüσθετεò συσκευÝò για την εξερεýνη-
ση τηò παγωμÝνηò επιφÜνειαò του ¶-
ρη, Ýναν οτερεοσκοπικü καταγραφÝα,
Ýναν ειδικü φασματογρÜφο και Ýνα üρ-

ΑγλαΙ¼ Αμανατßδου
Α1
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ßετορßÜ TQu: αυτοßιινÞτου
¼λα ξεκßνησαν ποΜÜ, πολλÜ χρüνια πριν απü τη

γÝwηση του Χριοτοý, üταν κÜποια χρονικÞ στιγμÞ ο
ερευνητÞò Üνθρωποò ανακÜλυψε την κýλιση και αρ-

γüτερα κατοσκεýασε τουò πρþτουò τροχοýò. Ο τρο-

χüò μαζß με τη φωτιÜ αποτÝλεσαν τιò ανακαλýψειò
που εκτüξευσαν οτα ýψη τον αθρþπινο πολιτισμü.
Η φýση σαν τρüποò χερσαßαò μετακßνησηò διÝθετε
το βÜδισμα και την Ýρπυση. Ο Üνθρωποò üμωò, πρü-
σθεσε Ýνα τελεßωò νÝο τρüπο μετακßνησηò, πραγ-
ματικÜ επαναοτατικü, την κýλιση.

Και Ýτσι üρχισε να κυλÜει αοταμÜτητα και με φο-
βερÝò ταχýτητεò η ιοτορßα τηò ανθρþπινηò εξÝλι-
ξηò. Με τιò εφαρμογÝò τηò κýλισηò και την συνακü-
λουθη ανακÜλυψη του τροχοý οι αποοτÜσειò Üρχι-
σαν να μικραßνουν και τα φορτßα να μεταφÝρονται
πιο εýκολα. ΓΙ αρκετÝò üμωò χιλιÜδεò χρüνια η μü-
νη κινητÞρια δýναμη για τα κÜθε εßδουò κÜρα, Üρ-
ματα, Üμαξεò Þταν η μυßκÞ δýναμη των κατοικιδßων
ζþων και των ανθρþπων.

Οι προηγοýμενοι αιþνεò Þταν οι αιþνεò τηò βα-
σιλεßαò των ομαξþν. ¶μαξεò με Ýνα, δýο Þ και πε-

ρισσüτερα üλογα αποτÝλεσαν τα μÝσα μεταφορÜò
εμπορευμÜτων, ατüμων, ταχυδρομεßου. Οι Üμαξεò
του προηγοýμενου αιþνα εÞαν ανÜρτη-
ση, εßχαν σýστημα διεýθυν-
σηò, ακτινωτοýò ξýλινουò
τροχοýò, που εκτüò απü
την περιφερειακÞ μετολ-
λικÞ στεφÜνη διÝθε-
ταν και μßα επικÜλυ-
ψη απü συμπαγÝò
δÝρμα Þ καου-
τσοýκ. Κι üταν
πÜλι υπÞρχε η α-
νÜγκη να σταμα-
τησουν αποτομα,
τη δουλειÜ αυτÞ την
αναλÜμβαναν τα φρÝνα, κÜτι ανÜλογο με τα σημερβ
νÜ δισκüφρενα, τηρουμÝνων φυσικÜ των αναλογιþν.
Το μüνο που Ýλειπε απü τιò Üμαξεò του ,1800, 

Þταν η
αυτοκßνηση. Και αυτÞ η οτιγμÞ δεν üργησε πολý.
Λßγο πριν κλεßσει ο αιþναò μια παρÜξενη Üμαξα χω-
ρßò Üλογα εμφανßστηκε σε κÜποιο καλντερßμι τηò Κε-
ντρικÞò Ευρþπηò να προχωρÜει μüνη τηò τρομÜζο-
νταò τουò περαστικοýò με τουò καπνοýò κοι τοντρο-
μακτικü τηò θüρυβο. Που πÞγαν τα Üλογα, ρωτοý-
σαν τρομαγμÝνοι οι περαστικοß. Ποιüò δαßμοναò κι-

νεßτην Üμαξα; Δεν Þταν δαßμοναò, αλλÜ το δαιμüνιο
ανθρþπινο πνεýμα που δεν σταματÜει πουθενÜ.
ΚρυμμÝνοò μÝσα στην Üμαξα βρßσκονταν ο κινητÞ-

ραò Otto, πολλÝò φορÝò πιο μικρüò απü Ýνα üλογο,
αλλü με ισχý 2-3-4 και πολý περισσüτερων "ßππων".
'Ετσι λοιπüν η Üμαξα Ýπρεπε να συμβιβαστεß με την
σκληρÞ πραγματικüτητα αφοý ο αγαπημÝνοò τηò σý-
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ντροφοò αντικαθαοτÜθηκε με μßα καυτÞ μÜζα απü
σßδερο που Ýβγαζε καπνü και τρÜνταζε τüσο πολý
την καýμÝνη την Üμαξα, που την Ýκανε να νιþθει πωò
θα διαλυθεß. ¼μωò η πρüοδοò δεν γνωρßζει συναF
σθηματισμοýò και ρομαντισμοýò, Ýτσι η Üμαξα Ýχα-
σε για πÜντα τον σýντροφü τηò και Ýγινε αυτοκßνη-
το.

Τα χρüνια üμωò περνοýν γρÞγορα. Το 1θ00 γßνε-
ταιγρÞγορα,lθ10 και Ýπειτα γßνεται 1θ20, Η μηχανÞ
που Þταν τρυπωμüνη κÜτω απü το δÜπεδο τηò Üμα-

ξαò βγαßνει τþρα στο μπροοτινü μÝροò και κλεßνε-
ται μÝσα σ' Ýνα κουτß που μπροοτÜ του Ýχει τον ψυ-
κτικü σωλÞνα, το μετÝπειτα ψυγεßο. Το φαναρÜκι α-
σετυλßνηò μετατρÝπεται σε προβολεßò ηλεκτρικοý
ρεýματοò. Οι ξýλινοι τροχοß γßνονται μεταλλικοß με
λÜοτιχα που περιÝχουν αεροθÜλαμουò. Η ανÜρτη-
ση παραμÝνει και θα παραμÝνει για πολý ακüμα e-
κεßνη των κÜρων και των αμαξþν.

Και τα χρüνια περνÜνε και φθÜνουμε οτο 1930,
την εποχÞ των Μπüνι και ΚλÜιντ, τηò ποτοαπαγü-
ρευσηò, των ΠακÜρ, των Λßνκολν, των Ντοýζενμπερ-
γκ, αλλÜ και των ΜπουγκÜ-
τι, των ß\λφα ΡομÝο mille
miglia. Τα αυτοκßνητα εßναι
καθαρÝò λειτουργικÝò ,

μορφÝò. ΜπροοτÜ ο εμ-
φανÞò χþροò τηò
μηΧανηò με το
ψυγεßο και τουò
προβολεßò που
Ýδιναν στα αυτο-
κßνητα τηò επο-
χÞò üχι μüνο προσωπικüτη-
τα, αλλÜ Ýνα ιδιαßτερο πρüσωπο για το κÜθε Ýνα α-
πü αυτÜ.

Και τα χρüνια περνÜνε και Ýρχεται ο πüλεμοò με
την φρßκη και το θÜνατο. Και τη μερßδα του οτο θεü
του πολÝμου πληρþνει και το αυτοκßιτητο με την κα-
ταοτροφÞ των περισσοτÝρων ευρωπαΙκþν εργο-
οτασßων και το οταμÜτημα τηò παραγωγÞò. ΑλλÜ οτην
ΑμερικÞ που Ýφτασε μüνο ο απüηχοò του πολÝμου, τα
πρÜγματα δεν εßναι καθüλου τα ßδια. Η εξÝλιξη τηò
τεχνολογßαò, Üνοιξε νÝουò ο-

ρßζοντεò για την μαζικÞ πα-



αυτοκινÞτου. Η ανÜτπυξη του αεροπλÜνου καιτηò
τετlνολογßαò του Ýφερε στη μüδα μορφÝò αεροδυ-
ναμικÝò. Το σχÞμα τηò οταγüναò που πρυτÜνεψε τü-
τε στιò μορφÝò των αεροπλÜνων επηρÝασε θεαμα-
τικÜ τη μορφÞ των αμαξωμÜτων, Τα αυτοκßνητα των
Αμερικανþν σχεδιαοτþν των δεκαετιþν του '4Ο και
'50 Ýμοιαζαν περισσüτερο με Ντακüτεò και σοýπερ
conStellation.

Και η Ευρþπη βÝβαια που εκεßνη την περßοδο
αναγεwιüταν απü τιò οτÜχτεò τηò. Üρχισε να πα-
ρÜγει τα πρþτα μεταπολεμικÜ τηò αυτοκßνητα, Ý-
ντονα επηρεασμÝνη απü την αμερικανικÞ φιλοσο-
φια στο σχεδιασμü. ¸τσι και τα ευρωπαßκü αυτοκß
νητα τηò εποχÞò του '50 Ýμοιαζαν περισσüτερο με
οταγüνεò, χελþνεò και σκαθÜρια. Το αποτÝλεσμα
ηταν να γεμΙσουν ΑμερικÞ και Ευρþπη απü παρÜ-
ξενα πρησμÝνα και φουσκωμÝνα αυτοκßνητα, που

¼μωò η πρüοδοò, που εßναι καρπüò του ανθρþ-
πνου πνεýματοò, οδηγεßτον Üνθρωπο μπροστÜ, üχι
πßσω. Στην προτελευταßα λοιπüν δεκαÝτßα του αιþ-
να μαò υπÞρχαν αυτοκßνητα με πολυβÜλβιδουò οι-
κονομικοýò κινητÞρεò, κυρßωò δýο üγκων, 'Εχει δο-
θεß προσοχÞ οτο θÝμα τηò αεροδυναμικÞò.- Η δε-
καετßα του '80 εßναι η δεκαετßα του Cx (αεροδυνα-
μικοý συντελεοτÞ). ΜεγÜλη σημασßα δüθηκε στην
εξοικονüμηση χþρου, αλλÜ και στην εργονομßα. Η
αισθητικÞ üλων των αυτοκινÞτων Ýχει αρχßσει να
συγκλßνει πÜρα πολý. Και οι δýο χαρακτηριοτικÝò
γραμμÝò που ξεκßνησαν απü το R16 δηλþνουν πωò
η χρÞση των ρομπüτ γενικεýεται üλο και περισσ5-
τερο.

Η τελευταßα 10ετßα του αιþνα βρßσκεται προò
το τÝλοò τηò και εßναι γεγονüò üτι σÞμερα υπÜρ-
χουν πλÝον οι δυνατüτητεò να μιλÞσει κανεßò για
αυτοκßνητο του μÝλλοντοò, που üμωò δεν θα Ýßναι
μßα μßμηση, μια καρικατοýρα επιστημονικÞò φα-
ντασßαò, üπωò γßνονταν τη δεκαετßα του '6ο,'τüτε
που κÜθε σαλüνι εßχε και Ýνα αυτοκßνητο του ''μÝλ-
λοιττοò". ΑλλÜ μπορεß κανεßò να πει πωò σÞμερα
για το αυτοκßνητο το μÝλλον Ýχει Þδη αρχßσει, Η
ηλεκτρονικÞ και οι εφαρμογÝò τηò θα δþσουν οτο
αυτοκßνητο απßοτευτεò για το σημερινü Üνθρωπο
δυνατüτητεò, με καλÝò και κακÝò προοτπικÝò για
την ανθρþπινη ελευθερßα - ευτυχßα- Τα αυτοκßνη-
τα του αýριο θα κινοýιrται με εναλλακτικÜ συστÞ-
ματα κßνησηò, συμβÜΜονταò Ýτσι οτην προσπÜ-
θεια μεßωσηò τηò ατμοσφαιρικÞò ρýπανσηò. Η τε-
τρακßνηση, η τετραδιεýθυνση και τα εξελιγμÝνα συ-
στÞματα αντι μπλο καρ ßσματο ò θÜ εßναι
υποχρεωτικüò εξοπλισμüò, Ο οδηγüò θα Ýχει οτη
διÜθεσÞ του σýστημα πλοÞγησηò που θα λεßτουρ-
γεß με πομποýò σε διÜφορα μÝρη των πüλεων (πÝß-
ραμα Ergon). ¸τσι, οτον πßνακα οργÜνων του αυ-
τοκινÞτου θα εμφανßζεται ο χÜρτηò τηò περιοχÞò
στην οποßα κινεßται το αυτοκßνητο με üλεò τιò Ü-
παραßτητεò πληροφορßεò.

_ 
Το αυριανü αυτοκßνητο θα μπορεß βγαßνονταò α-

πü την πüλη να συνδÝεται με σýστημα αυτüματηò
πλοÞγησηò. Θα κινεßται δηλαδÞ επÜνω σε μßα νοητÞ
τροχιÜ την οποßα θα ακολουθεß μÝσω του Þλεκτρ9-
νικοý συστÞματοò διεýθυνσÞò του (αυτüματοò πι-
λüτοò). ΔηλαδÞ, üποτε οι περιστÜσειò το απαιτüýν,
θα μπορεß "να παßρνει" το τιμüνι απ' τον οδηγü. 'Ε-
τσι θα αποφεýγονται οι Ýξοδοι απü το δρüμο και οι
γνωοτÝò μετωπικÝò συγκροýσειò. ¼λα αυτÜ φυσικÜ
οτο απþτερο, αλλÜ üχι πολý μακρινü, μÝλλον.

σε πολλÜ απü αυτÜ οι ρüδεò κρýβονταν, σαν να
Þταν κÜτι Üσεμνο κÜτω απü τερÜοτιεò επιφÜνειεò
λαμαρßναò. Οι Σποýτνικ και οι πýραυλοι του νοη
Βταυη_στο τÝλη του '50 επηρÝασαν με την σειρü
τουò. 'Ετσι, οι δρüμοι τηò δεκαετßαò του '60 γÝμι-
σαν με "μοντÝρνα" αυτοκßwlτα, τονßζονταò Ýνα κλψα
αισιοδοξßαò και ελπßδαò, εκεßνη τη δεκαετßα. Και
πραγματικÜ, η εποχÞ του '6ο Þταν η εποχÞ του μÝλ-
λοντοò. ¼λοι μιλοýσαν για το μÝΜον. Και οτα σα-
λüνια και οτα περιοδικÜ üλα τα αυτοκßνητα Þταν«μεΜοντικÜ". 

¼μωò εκεßw1 τη χαροýμενη εποχÞ πο-
Λυ Λιγα αυτοκινητα Þταν πραγματικÜ μελλοιrτικÜ.
Και τÝτοια Þταν εκεßνα που η εξÝλιξÞ τουò γεwιüταν
μεßσα απü τα ρÜλλυ και τουò αγþνεò ταχýτηταò.
ΤÝτοια αυτοκßνητα Þταν κυρßωò ευρωπαΙκü, με πρω-
τοπüρουò τουò ßταλοýò.

¼μωò η πλειονüτητα των αυτοκινÞτων δεν Þταν
παρÜ αμÜξια ντυμÝνα με "μελλοντικÜ'' ροýχα. Τα
πριßπα χρüνια τηò δεκαετßαò του '70 σημαδεýονται
απü την πετρελαßκÞ κρßση και το κορýφωμα του πο-
λÝμου του ΒιετνÜμ. Η αισιοδοξßα για το μÝΜον και
για την κατÜιττηση του σýμπαντοò που Ýφτασαν στο
κορýφωμÜ τουò το '6θ, με την κατÜκτηση τηò ΣελÞ-
νηò, Ýδωσαν τη θÝση τουò σε νÝεò αγωνßεò για τü
μÝλλον. Η πετρελαßκÞ κρßση, τα ναρκωτικÜ, ο φüβοò
τηò πυρηνικÞò σýρραξηò σημÜδεψαν αυτÞν τη δε-
καετßα.

ΣτÝλιοò ΜουστακαλÞò
Γ2
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Ο ποιητÞò του ¸θνουò. Γεwηθηκε οτη Ζüκυνθο

απü πατÝρα Üρχοντα, τον ηλικιωμÝνο κüμητα Νικü-
λαο και μητÝρα τη νεαρüτατη ΑγγελικÞ Νßκλη, που
δοýλευε στο σπßτι του. Ο γÜμοò θα γßνει πριν το θÜ-
νατο του πατÝρα κι Ýτσι νομιμοποιοýνται τα δυο παι-
διÜ , ο Διονýσιοò και ο νεüτερüò του ΔημÞτριοò. Αυ-
τÞ η διπλÞ "καταγωγÞ" του ποιητÞ θα σφραγßσει την
προσωπικüτητÜ του. Παιδεßα αρχοντικÞ, κλασικÞ -στα
πρüτυπα τηò εποχÞò- οτην Ιταλßα, με τουò κσλýτε-

ρουò Ιταλοýò δασκÜλουò. ¸τσι η γλþσσα με την ο-
ποßα θα ζυμωθεß εßναι κατÜ κýριο λüγο η ΙταλικÞ. Απü
την üλλη η λαßκÞ κοινωνικÞ προÝλευση τηò μητÝραò
του θα γαλουχιßσει το μικρü Διονýσιο με νανουρßσμα-
τα, τραγοýδια και παραμýθια οτη γλþσσα του λαοý
του, ωοτüσο δεν μπορεß να γßνει λüγοò για σοβαρÞ
γνþση τηò ΕΜηνικÞò μÝχρι τα εßκοσß του χρüνια.

Οι λßγεò μαρτυρßεò που Ýχουμε για την παιδικÞ
ηλικßα του ποιητÞ, πριν απü την αναχþρησÞ του για
την Ιταλßα στα 1800, τον δεßχνουν εξαιρετικÜ ευαß
σθητο οτην φυσικÞ ομορφιÜ και με μια πρþιμη ρο-
πÞ προò τη ρÝμβη και τη θρησκευτικüτητα.

Στην Ιταλßα θα σχετιοτεß με πολý σημαντικÝò προ-

ΔΙοι{τ:Ιογ:OτοΙο}
Ý;Ι,)§γλ
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σωπιΚοτητεò
των γραμ-
μÜτων και ιδιαß
τερα τηò ποßη-
σηò. Εκεß θα
τολμÞσει να
διαφωνÞσει με
τον πιο φημι-
σμÝνο Ιταλü
ποιητÞ τηò ε-
ποχÞò, τον Μü-
ντι Και με παρ-
ρησßα να εκ-
φρÜσει την Ü-
ποψÞ του:
"ΠρÝπει πρþ-
τα με δýναμη
να συλλÜβει ο
νουò κι Ýπειτα
η καρδιÜ να αι-
σθανθεß θερμÜ
ü,τι ο νουò ε-

συνÝλαβε.", Το γλωσσικü ζÞτημα επßσηò δεν τον Ü-
φηνε αδιÜφορο. Η Üποψη που φαßνεται να τον επη-
ρÝασε περισσüτερο στα γλωσσικÜ πρÜγματα εßναι
η Üποψη του γαλλικοý διαφωτισμοý: η παιδεßα για
üλουò και στηριγμÝνη οτην εθνικÞ γλþσσα.

Στα 1818, εßκοσι χρονþν ο ποιητÞò επιστρÝφει
απü την Ιταλßα στην πατρßδα του. Πιοτεýει στην αξß-
α των εθνικþν παραδüσεων, τηò λαßκÞò τÝχτηò και
τηò λαßκÞò γλþσσαò. ¼λα αυτÜ σμφουν με τη συ-
ναισθηματικÞ του ζωÞ: θρησκευτικÞ παρÜδοση, δη-
μοτικü τραγοýδι, μητρικÞ γλþσσα. Η κατÜι<τηση τηò
ιδÝαò του Ελληνισμοý θα αποτελÝσει απü εδþ κι ε-
μπρüò την ενωτικÞ γραμμÞ τηò ζωÞò του. ΒασικÞ
προýπüθεση οτην επιτυχßα του στüχου αυτοý απο-
τελεß για τον ßδιο η κατÜκτηση πρþτα τηò ßδιαò τηò
ελληνικÞò γλþσσαò. Ο ποιητÞò βρßσκεται μακριÜ α-
πü τη λüγια παρÜδοση τηò εποχÞò του. Ακüμη δια-
φωνεß με τουò κλασσικιστÝò (üπωò ο ΚοραÞò ) που
προτεßνουν για τον ελληνικü λαü μια γλþσσα οτα
πρüτυπα τηò αρχαßαò ελληνικÞò. Ο Σολωμüò ασπÜ-
ζεται την καθομιλουμÝνη γλþσσα του λαοý του, Α-

γωνßζεται να τη γνωρßσει μÝσα απü την κρητικÞ λογο-
τετγικÞ παρÜδοση και απü τα τραγοýδια που σþζο-
νταν ακüμα οτο οτüμα του λαοý. 'Ηδη ο ποιητÞò ε-
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χει γρÜψει πολλÜ ποιÞματα, τα περισσüτερα στην
ΙταλικÞ και κÜποια στην ΕλληνικÞ γλþσσα.

¼μωò οτο μεταξý εßχε ξεσττÜσει ο Αγþναò. Η με-
γÜλη αυτÞ εμπειρßα θα αναστατþσει την ψυχÞ του
ποιητÞ. Το ΜαΙο του -1823, σ'Ýνα μÞνα και σε μια
συνεχÞ διÜθεση λυρικοý ενθουσιασμοý, θα γρÜψει
τιò 158 οτροφÝò του "'Υμνου ειò την Ελευθερßαν".
¸να ποßημα πηγαßο, ορμητικü, νεανικü (ποßημα τηò
επιτυχßαò) που καθιερþνει αμÝσωò τον εικοσmεντÜ-

χρονο ποιητÞ. Ο ¾μνοò εÞε μεγüλη απÞχηση, μετα-
φρÜστηκε στιò περισσüτερεò ξÝνεò γλþσσεò και η
λυρικÞ του φωνÞ ενßσχυσε το κßνημα του φιλελληνι-
σμοý.Την ßδια εποχÞ γρÜφει το πεζü "Ο Διüλογοò",
üπου υπερασπßζεται θερμÜ την γλþσσα του λαοý,
καθþò καιτο σατιρικü πεζογρÜφημα "Η γυναßκα τηò
ΖÜκυνθοò". Σ'αυτü ο ποιητÞò δεßllνει απü τη μßα πωò
Ýχει κατακτÞσει μιαν ανüθευτη δημοτικÞ γλþσσα, ι-

κανÞ να εκφρÜσει με γüνιμο τρüπο τιò εικüνεò απü
τον πνευματικü και ψυχικü θησαυρü του, κι απü την
Üλλη μιαν υψηλοý Þθουò αρετολογßα που θα σημα-
δÝψει τη ζωÞ του και το Ýργο του. Ο ßδιοò Üλλωοτε
αγαποýσε συχνÜ να λÝει "δεν Ýχω ÜΜο οτο νου μου
παρÜ ελευθερßα και γλþσσα",

Επüμενοι οταθμοßοτη γüνιμη και δημιουργικÞ ποι-

ητικÞ του πορεßα Þταν τα Ýργα του ο Κρητικüò, Κα-
ταστροφÞ των Ψαρþν, η ΦαρμακωμÝνη,ο ΛÜμπροò,
ο Πüρφυραò κ.α., Στα χρüνια αυτÜ συντελεßται μια
βαθýτερη αλλαγÞ οτην ποßηση του Σολωμοý: οτα
νεανικü του χρüνια αυτοσχεδßαζε με καταπληκτικÞ
ευκολßα ενþ τþρα προσπαθεß να δαμÜσει την ευκο-
λßα σε μια αυστηρüτερα πειθαρχημÝνη και ανþτερη
αντßληψη τηò ποιητικÞò τÝχτηò που ο ßδιοò ονüμασε
το "νüημα τηò τÝχτηò". "Η δυσκολßα που νιþθει Ý-

ναò συlγραφÝαò δεν εßναι να δεßξει φαντασßα και
πÜθοò αλλÜ να υποτÜξει τα δυο αυτÜ με καιρü και

με κüπο, ειò το νüημα τηò τÝχνηò". Ακüμη "Η αρμο-
νßα του στßχου δεν εßναι πρÜγμα ολüτελα μηχανικü,
αλλÜ εßναι ξεχεßλισμα ψυχßò".

Στα 1826, η τπþση του Μεσολογγßου του εμπνÝ-
ει την ιδÝα ενüò Üλλου μακροý ποιÞματοò του "ΧρÝ-

ουò", που θα ονομαστεß αργüτερα "Ελεýθεροι Πο-

λιορκημÝνοι", Το Ýργο αυτü, επικü μαζß και λυρικü,
θα απασχολÞσει περισσüτερο απü κÜθε Üλλο τον
ποιητÞ. Εσκüπευε στο ποßημα αυτü να παρουσιÜσει
συνθετικÜ, μÝσα απü τη θυσßα του Μεσολογγßου,
την ανÜταση του ΕικοσιÝνα και την ψυχÞ των αγωνι-

στþν: "Το Ýθνοò ζητÜ απü μαò το θησαυρü τηò δι-

κÞò μαò διανοßαò, ντυμüνον εθνικÜ". Απü το 1830

και μÝχρι το θÜνατü του ο ποιητÞò ξαναδουλεýει και

ξαναπλÜθει το Ýργο αυτü "η ποßηση πρÝπει να εßναι
καρπüò ΨυχικÞò ωριμüτηταò, Ýκφραση τηò ασφÜ-
λειαò και τηò ισορροπßαò, τιò οποßεò παρÝχει οτο
δημιουργü ο υψηλüò οτοχασμüò, η γαλÞνη, η απü-

λυτη κατοχÞ τηò τε;γικÞò".
Ο ΕΜηνισμüò ωοτüσο στην εποχι1 του δεν Þταν

σε θÝση να αφομοιþσει μια τÝτοια κληρονομιÜ, κλη-

ρονομιÜ για την καθαρÞ και καταξιωμÝνη γλþσσα
του ΕΜηνικοý λαοý - αφοý η "ελεýθερη" πια ΕλλÜ-

δεν βρßσκουν την απÞχηση που του ταßριαζε: ο ποι-

ητÞò εßχε προχωρÞσει πολý πιο μπροστÜ απü την
εποχÞ του. l\,4üνο μετÜ το 1880 ο Κ, ΠαλαμÜò Ýοτη-
σε το Σολωμü και το Ýργο του στο βÜθρο που του
Ýπρεπε, ενþ οτον αιþνα μαò και στην σýγχρονη ε-
ποχÞ μαò ποΜÝò εßναι οι μελÝτεò που Ýχουν γßνει
πÜνω στο Ýργο του Σολωμοý. ¸να Ýργο που σÞμε-

ρα προ παντüò, μÝσα οτην κρßση των αξιþν που μα-
στßζει την εποχÞ μαò, φαßνεται πωò πολλÜ Ýχει να

μαò διδÜξει ακüμα, "πÜντα ανοιχτÜ,πÜντ' Üγρυπνα
τα μÜτια τηò ψυχÞò μαò",

Χ.Ν.

δα θα μαστßζε-
ται για πολλÝò
δεκαετßεò ακü-
μη απü το "λο-

γιοτατισμü" -

κληρονομιÜγια
την νεοελληνι-
κÞ λογοτεχνικÞ
παρÜδοση και
για τα ιδανικÜ
του ¸θνουò.
¼ταν, δýο χρü-
νια μετÜ το θÜ-
νατü του
(1857) ο l. Πο-
λυλÜò θα εκ-
δþσει για πρþ-
τη φορÜ ολο-
κληρωμÝνο το
Ýργο του "Τα
Ευρισκüμενα",
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χρυσοý ονεßρου "ΑΘΗΝΑ
'θ6", η ΑθÞνα υπÝβαλλε υ-
ποψηφιüτητα για τουò Ο-
λυμπιακοýò Αγþνεò του
2004. Η ΟλυμπιÜδα τηò Α-
τλÜντα αποδεßχτηκε "ττλα-
σΓικÞ". Οι 35.000 οτρατιþ-
τεò και αστυνομικοß, δεν Þ-
ταν αρκετοßγια να αποτρÝ,
ψουντην βüμβα που Ýσκα-
σε στο ολυμπιακü πÜρκο.
'Ετσι δημιουργÞθηκε Ýνα
ευνοßκü κλßμα υπÝρ τηò Α-
θÞναò, που ενισχýθηκε με
την επιτυχÞ διοργÜνωση
του παγκοσμßου πρωτα-
θλÞματοò οτßβου (1-10/8/
θ7), ΑθλητÝò, θεατÝò και
λοιποß παρÜγοντεò απü
200 σχεδüν Ýθιη αποθÝω-
σαν την ΑθÞνα.

ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ

ΑΓΩΝΕΣ

να παρακολουθοýν.
* ΙΠΠΑΣΙΑ: Στο τα-

τüι θα ολοκληρωθοýν
τα Ýργα το 2002. Το κÝ-
ντρο ιππασßαò θα Ýχει
χωρητικüτητα 30.000
θεατþν.

* ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ: Το
καλοκαßρι του 2000 θα
εßναι Ýτοιμο το "Σπßτι τηò
¶ρσηò Βαρþν" οτη Νß
καια χωρητικüτηταò
5.000 θεατþν.

'Εργα στην περιοχτ]
ΦαλÞρου:

* ΜΠΙΤΣ ΒοΛΕΥ:
Θα κατασκευαοτοýν δý-
ο στüδια χωρητικüτηταò
Ιυ.υυυ Και /.5υυ θεατων-

* ΜΠΕΙΖΜΠοΛ - ΣοΦΤΜΠοΛ: Θα κατασκευα-
στοýν μÝχρι το 2002 τα γÞπεδα μπÝιζμπολ και σü-
φτμπολ χωρητικüτηταò 20.000 και 10.000 θÝσεων
αντßστοιχα.

ΤÝλοò το Ολυμπιακü Χωριü θα κατασκευαοτεß
οτουò πρüποδεò τηò ΠÜρνηθαò. Για κÜθε αθλητÞ
θα αναλογοýν 16,6 τετραγωνικÜ μÝτρα. Οι συγκοι-
νωνßεò μÝσα στο Χωριü θα γßνονται με ειδικÜ, αθü-
ρυβα και οικολογικÜ οχιjματα. Το Ολυμπιακü Χωριü
θα Ýχει Ýκταση 830 στρεμμÜτων και θα μπορεß να
φιλοξενÞσει 15.000 αθλητÝò και συνοδοýò.

Το üνειρο Ýγινε πραγματικüτητα. Οι Ολυμπιακοß
Αγþνεò θα διεξαχθοýν απü τιò 13 Ýωò τιò 29 Αυγοý-
στου του 2004.

ΑριστοτÝληò Δινüπουλοò
Γ1
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ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ

ΣΤΗ ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ ΤΟΥΣ

5 Σετπευβοßου 1997. Οι αθÜνατοι -μÝλη τηò ΔΟΕ-
παßρνουν την απüφασÞ τουò. Στιò ,Ι9.5Ο' ο πρüε-
δροò τηò ΔΟΕ, ΧουÜν Αντüνιο ΣÜμαρανκ, ανακοι-
νþνει: "Η πüλη που θα Ýχει την τιμÞ και την υποχρÝ-
ωση να διοργανþσει τουò Ολυμπιακοýò Αγþνεò του
Ýτουò 2004 εßναι η ΑΘΗΝΑ!" Στιò 19.50'.5ο"η ΕλλÜ-
δα κυριολεκτικÜ εκτοξεýεται οτα ουρüνια.

ΜετÜ τουò πανηγυρισμοýò θα ακολουθÞσουν
7 χρüνια δουλειÜò, Σ'αυτü το Üρθρο θα παραθÝσου-
με μερικÜ στοιχεßα για την διοργÜνωση των αγþνων
απü τον φÜκελο υποψηφιüτηταò.

Α ΜΕΡΟΣ: ΜεγÜλα Ýργα
Δýο σπουδαßα Ýργα που θα επιτρÝψουν οτην

ΑθÞνα να ανασÜνει, εßναι το Μετρü και η λεωφüροò
Ελευσßναò - ΣπÜτων.

* ΣÞμερα το 60% του Μετρü Ýχει Þδη ολοκλη-
ρωθεß. ΑναμÝνεται να παραδοθεß το μεγαλýτερο μÝ-
ροò του το 1θθθ.

* Η λεωφüροò Ελευσßναò - ΣπÜτων Ýχει αρχß-
σει να κατασκευÜζεται. ΑναμÝνεται να παραδοθεß
οτην κυκλοφορßα το 2002.

Το σπουδαιüτερο üμωò Ýργο εßναι το αεροδρü-
μιο "ΕλευθÝριοò ΒενιζÝλοò" στα ΣπÜτα. Η κατα-
σκευÞ του Ýχει Þδη αρχßσει. Τα πρþτα αεροπλÜνα

* ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ: Το 2003 θα εßναι Ýτοιμεò οι εγκα-
ταοτÜσειò στο ΣχοινÜ, Θα υπÜρχουν 10.00 θÝσειò
με καθßσματα, ενþ Üλλοι 40.000 θεατÝò θα μποροýν

αναμÝνεται να πετÜξουν,
απü αυτü το αεροδρüμιο,
το 2001 που θα μπορεß να
εξυπηρετεß 6.000 επιβÜ-
τεò την þρα.

Β' ΜΕΡοΣ: ΑθλητικÝò
εγκαταοτÜσειò

Το 72% των αθλητικþν
εγκαταστÜσεων που
χρειÜζονται εßναι Þδη Ýτοι-
μο. ΜÝσα στα επüμενα
χρüνια θα κατασκευα-
οτοýν νÝα γÞπεδα που θα
φιλοξενÞσουν τα ολυμπια-
κÜ αγωνßσματα.

* ΕΠιτΡΑΠΕΖιΑ - Α-
ΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ: ΜÝχρι το
2002 θα εßναι Ýτοιμο το
σýγχρονο γυμναοτÞριο,
χωρητικüτηταò 6.000 θε-
ατþν στο ΓαλÜτσι.
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Η ΚτημQτοδρQφιΗη ü9η
του σχοrΙεßου

Α/γθ8,ι4Oυs

Αοτρονομßα: "Ο πüλεμοò των Üστρων 1,2,3"

: "Απüδραση απü το ΑλκατρÜζ"


