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. ανθεμοýò - οýσα - οýν: συνηρημÝνο εκ του αν-

θεμüειò, "φÝρε δ' ανθεμοýwαò ημ[ν στεφÜνουò".
Ανακρ. 44

ανθεμüειò - εοοα -εν: I. επß τüπων. ο πλÞρηò αν-
θÝων "εν λεψþνι Σκαμανδρþ ανθεμüειl.ι", Ιλ,Β.467

Ιl. επß σκευþν εκ μετÜλλου, λαμπρüò, αποστßλ-
βων Þ κατ' ÜΜουò ειργασμÝνοò, πεποικιλÝνοò δι' αν-
θÝων "εν ανθεμüεwι λÝβητ(' Οδ, γ,440.

ΜÝγα Λεξικüν τηò ΕλληνικÞò Γλþσσηò
"H,G. Liddell - R. Scott"

. Ποιαμü§ που Ýχει τιò πηγÝò του στον ΧορτιÜ-
ιη. διασχßζει ιην ομþνυμη κοιλÜδα και χýνεται οτον
Θερμαßκü κüλπο δßπλα οτο αεροδρüμιο τηò Θεσσα-
λονßκηò, Παλαιüτερα Þταν πηγÞ ζωÞò για üλα τα χω-
ριÜ τηò κοιλÜδοò, τη ΓαλÜτιοτα, τον Γαλαρινü, τη
ΣουρωτÞ, 1α ΒαοιλικÜ, Ν. Ραιδεστü, Αγ. Παρασκευ-
Þ, ΤαγαρÜδεò, Ν, Ρýσιο και ΘÝρμη. ΣÞμερα μεταφÝ-
ρει κÜθε εßδουò απüβλητα οτον ΘερμαΙκü.
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, Οι καθηγητÝò οι οποßοι διδÜσκουν στο Λýκειο ΘÝρμηò εßναι;

\/Α οΝοΜΑτΕηοΝγυο ηΕ ΕιΔικοτΗτΑ πΑΡΑτι-ιΡß,{χF:ιr-
1 Τζημορþταò Νικολαοò ΠΕ4 Φυσικüò Διευθυ τιß,
2 ΧαραλαμπÜΚη ΕλισÜβετ ΠΕ6 Αγγλικþν Υποδιαυθýν:ρι,,ι
3 ΤουραμÜνηò Απüστολοò ΠΕ1 Θεολüγοò
4 ΣαμαρÜ ΕυÜγγελßα ΠΕ2 Φιλüλογοò
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ΓεννÞθηκε στη Θßρμη, το 1954.
Εßναι ητυχιοýχοò του Πανεπι(]τημßου Μακεδονιαò, ΤμÞμα Διοßκησηò ΕηιχεφÞ-
σεωιι. Αηü το 1978, εßται ηαντρεμÝιοò με τη φιλüλογο ΔÝσηοινα Παηαδοηοýλου
και Ýχουυ αποrò.Þσει δýο κüρεò, τηυ Αργρþ, φοιτÞτρια τηò ΝομιιÞò lrτο Α.Π.Θ.
και τη ΣτÝλλα, μαθÞτρια Λυκεßου.
Επα1l,ελματικÜ ασχοΚßται με την εργολαβßα οικοδομþν και τη,, εργοLηψßα δη-
μοσιω,ν εργω1, ,

Το 1982, σε ηλικßα 28 ετþν, εýÝγεται για ηρþτη φορÜ Κοιιιοτικιlò Σýμβουλοò.
'Βιòτοτε εκΜγεται συυεχþò, ηρþτοò σε σταυροýò προτφησηò ΚοιιοτικüòκÜι Δημο-
ηκüò Σýμβουλοò. Το 1998 διατελβß αl)τιδÞμαρχοò του ΔÞμου ΘÝρμηò ενþ στιò
δημοτιýò εκλογÝò του Οròτωβρßοι 19θ8 εýÞßαι ΔÞμαρχοò ΘÝρμηß με το συν-
δυασμü ΔημοφιττιιαÞ Βυüτητα και με ηοσοστü 55,6%.

οΝΕοΣη*

ΔÞμαρχοò

κ. Θεüδωροò Παπαδüπουλοò
'Επειτσ απü ποΜÝò σκυρþσειò, για διÜφορουò λü-
γουò, στrò 9,3.99 επισκεφτÞκαμε το ΔÞμαρχο ΘÝρ-
μηò,για μια εγημερωτικÞ συζÞτηση μαζßτου, θÝτο-
ντσò τα πα ρσ κÜτω ερωτÞμ ατα :

. ΠοιÜ θÝση κατεß,χστε πριν γßνεται ΔÞμαρχοò;
- ΔιετÝλεσα πρþτα το 1982, κοινοτικüò σýμβου-

λοò, ýστερα δημοτικüò σýμβουλοò, το 1988 αντιδÞ-
μαρχοò και τþρα οι δημüτεò τηò ΘÝρμηò με Ýχουν
τιμÞσει με την θÝση του δημÜρχου.

. ΠοιÜ κßνητρα σαò þθησαν στην κστÜκτηση
υψηλüτερηòθÝσηò;

- ΠροπÜντωνη αγÜπη μου γιατα κοινÜ καιη ικανο-
ποßηση που νιþθω μÝσω τηò κοινωνικÞò προσφορÜò.

ο ΠοιÜ Ýργα Ýχουν γßνει ωò τþρα;
Μετανιþσστε γισ κÜποισ απ'üσα Ýχουν Þδη

πραγματοποιηθεß Þ τß θα θÝλατε νσ κÜνετε περισ-
σüτερο; ΠοιÜ εßναι τα μεΜοντικÜ σσò qòÝδια;

- Τα Ýργα που Ýχουν πραγματωθεß οτο ΔÞμο ΘÝρ-
μηò εßναι πÜρα πολλÜ, τα δýο σημαντικüτερα üμωò
το τελειπαßο χρονικü διÜστημα εßναι η ενοποßηση των
κοινοτÞτων καιτα Ýργα αποχÝτευσηòτου δÞμου ΘÝρ-
μηò.

¼σον αφορÜ το πρþτο ζÞτημα, σκοπüò του δÞ-
μου εßναι να δημιουργÞσειτιò κατÜλληλεò συνθÞκεò,
που θα κÜνουν τον οικισμü μαò πιο ελκυστικü,Γιατß
αποτελεß πραγματικüτητα το γεγονüò πωò η ΘÝρμη
χÜνει την ελκυοτικüτητÜ τηò λüγω του μεγÜλου συ-
ντελεσσ] δüμησηò και Üλλων παραγüντων. Λüγου χÜ-
ρη το κρÜτοò δεν μπορεßνα επενδýσει τüσο þοτε οι

υποδομÝò του οικισμοý να φτÜσουν σε Ýνα ανεκτü
επßπεδο,

ο ΣχετικÜ με το πρüβλημα τηò σχολικÞò στÝγηò
που προκýτπει απü την ενοποßηση των κοινοτÞτων,
τß μÝτρα πρÝπει νσ ληφθοýν;

- ΠραγμαηκÜ ιιπÜρχειτερÜσηο πρüβλημα με τò συν-
θÞκεò και τò ανüγκεò που επικρατοýν σÞμερα, καθþò
και απü το γεγονüò üτι τον τελειιταßο χρüνο δεν Ýγινε
καμιÜ επÝνδυση για την αντιμετþπιση του προβλÞμα-
τοò τηò σχολικÞò οτüρò (με εξαφεση ,ι_5 σχολεßα που
Þταν üμωò προγραμματσμÝνα απü δýο χρüνια πρν) .

'Ετσι λοιπüν 6-7 αßθουσεò κÜθε χρüνο εßναι απα-
ραßτητεò και εμεßò Þδη πιÝζουμε προò κÜθε κατεý-
θυνση, καθþò δεν εßμαοτε διατεθειμÝνοι να ακολου-
θÞσουμε λýσειò που μαò γυρßζουν πßσω, σε μη μονü-
κυκλα σχολεßα.

. Ε,δrκüτερα, εξα ιτßσò του Ýργου τηò αποχÝτευ-
σηò, γßνοwσι ποΜÜ πσρÜπονα εκ μÝρουò των κα-
τοßκων για την προβλημστικÞ οδοστρωματοποßηση.

¼σον αφορÜ τουò δρüμουò, πρÝπει να γνωρßζει
ο κÜθε πολßτηò πωò δεν εßναι υποχρÝωση του δÞμου
να κολýψει τα λÜθη καιτιò παραλεßψειò ßων εργολÜ-
βων, ξοδεýονταò τα χρÞματα των δημοτþν, εκτüò
απü τιò περιmþσειò που κινδυνεýει η ζωÞ Þ το αυτο-
κßνητο οποιουδÞποτε πολßτη. Γιατß απü την οτιγμÞ
που κÜποιοò εργολÜβοò ανολαμβÜνει Ýνα τÜοιο Ýργο
οφεßλει ωò το τÝλοò ν' αποκαταστÞσει τιò ζημιÝò. Ω-
οτüσο για την ενημÝρωση του πολßτη αναφÝρουμε
πωò τα Ýργα στην πρþτη τουò φÜση, θα Ýχουν τε-
λειþσει ωò το ΠÜσχα.
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Επßσηò ο δÞμοò Ýχει προγραμματßσει σοβαρÜ Ýρ-

γα ýδρευσηò, δηλαδÞ δεξαμενÝò και γεωτρÞσειò, ü-

χι üμωò γι αυτü τον χρüνο.

ο ο υδροφüροò ορlζοιτταò τηò κοιλÜδσòτου Αν,
θεμοýντσ σε τß κατÜστοση βρßσκεται;

- Η οτÜθμη του νεροý Ýχει πÝσει εξαιτßαò τερÜ-
στιαò οικιστικÞò ανÜτπυξηò και υπερκατανüλωσηò του
νεροý. Και αν συνεχßσουμε με αυτü τον ρυθμü, σε
λφα χρüνια δεν θα Ýχουμε νερü οýτε για ýδρευση,
πüσο μüλλον γ( Üλλα Ýργα. ¸τσι λοιπüν θ' αναγκα-
οτεß ο κÜθε πολßτηò τηò ΘÝρμηò ν' αρκεστεß σε μια
συγκεκριμÝνη ποσüτητα νεροý. Γ( αυτü Üλλωοτε εß-
ναι απαραßτητεò οι γεωτρÞσειò.

ο Τþρο με την ενοποßηση των κοινοτÞτων, τß πρü,
κειτσι να γßνει σχετικÜ με το συγκοινωνιακü δßκτυο;

- Πρüγματι εßναι οπαραßτητο να υπÜρχει μια δια-
σýνδεση του κÝντρου, δηλαδÞ τηò ΘÝρμηò με τουò
γýρω οικισμοýò, για πολλοýò και διÜφορουò λüγουò.

ΚαταρχÞν γιατß υπÜρχει το δημαρχεßο εδþ, αν και
καθημερινÜ οι εξυπηρετÞσειò γßνονται απü τα κατÜ
τüπουò δημοτικÜ διαμερßσματα, απü üπου θα πρÝ-
πει να εξυπηρετοýνται οι δημüτεò.

Ωστüσο Ýχουμε εκμισθþσει Ýνα λεωφορεßο, το
οποßο θα Ýχει δρομολüγια ανÜ μισÞ þρα κυκλικÜ και
θα εξυπηρετεß üλουò τουò κατοßκουò.

. ¸χετε σq(τÞ επικοινωνßα με τουò πο,Ιßτεò τηò
ΘÝρμηò; Γνωρφτε τα προβλÞματÜ τουò;

Ν,þθετε üτι σαò θεωροýν κοντινü τουò Üνθρω,
πο οι πο,Ι/τεò τηò ΘÝρμηò;

- Αν κρßνω απü την συχνüτητα που με επισκÝτπο-
νται οι κÜτοικοι τηò ΘÝρμηò, μπορþ να βγÜλω το
συμπÝρασμα üτι εßμαι δικüò τουò Üνθρωποò. Γιατß
βλÝπω τουλÜχιστον 100 ανθρþπουò καθημερινÜ.

ΠρÜγματι δεν Ýχω την δυνατüτητα να γυ ρνþ οτουò
δρüμουò και να συζητþ με πολßτεò, αν και κÜποιεò

ΚυριακÝò το κÜνω κι αυτü. Οι περισσüτεροι βÝβαια
που με επισκÝτπονται Ýχουν κÜποιου εßδουò σχÝση

με το δÞμο, εßτε σε επßπεδο επαγγελματικþν δρα-
οτηριοτÞτων εßτε σε Üλλα επßπεδα. ΑλλÜ εßναι και
πολλοßπολßτεò που Ýρχονται απλþò να συζητÞσουν

με τον δÞμαρχο κÜποιο πρüβλημÜ τουò Þ να εκφρÜ-
σουντα παρüπονÜτουò. ¶ρα υπÜρχει επαφÞ μετουò
πολΚεò. ΒÝβαια δεν Ýχουμε οργανþσει ακüμη το δÞ-

μο Ýτσι þστε να μην απασχολεßται ο δÞμαρχοò, τιò
þρεò ειδικÜ που μπορεßνα εßναι αποδοτικüò. Κι εßναι
ανÜγκη να υπÜρχουν κÜποιοι αρμüδιοι, οι οποßοι θα
συζητοýν με τουò πολßτεò τα προβλÞματÜ τουò τα
καθημερινÜ, þστε ασÞμαντα, μÝσα σε εισαγωγικÜ βÝ-
βαια θÝματα να μην φτÜνουν στο δÞμαρχο, ιδιαßτερα
εκεßνεò τιò þρεò που μπορεß να αποδþσει πραγματι-
κÜ και να λýσει πολý σοβαρÜ προβλÞματα, Επßσηò
αποτελεß σημαντικü παρÜγοντα για την επικοινωνßα
δημαρχεßου - πολßτη, η τοπικÞ τηλεüραση που απο-
σκοπεß βασικÜ οτην ενημÝρωση των κατοßκων τηò
ΘÝρμηò.

ο ¼σον αφορÜ τσ πρÜγματα μÝσα στο κüμμα,
βρßσκετε υποστÞριξη μÝσα οπü την παρÜταξη. Υ-

πÜρχουν εσωκομμστικοß σνταγωνισμοß;
- ¼χι δεν υπÜρχουν ανταγωνισμοß, οýτε γßνονται

διακρßσειò και üλα τα οτελÝχη τηò τοπικÞò αυτοδιοß-
κησηò δεßχνουν Üψογη συμπεριφορÜ, με πρþτο πα-

ρÜδειγμα τον κ. Αβραμüπουλο. ΥπÜρχουν, ßσωò, ε-
λÜχιοτεò περιτπþσειò νÝων οτελεχþν, οτα οποßα θα

μποροýσε κανεßò να επιρρßψει ευθýνεò για τÝτοιου
εßδουò κατÜλοιπα.

. 'ισωò ν' σποτελεß γεγονüò πωò γrα γ' αιττα-
ποκριθεßτε στιò απαιτÞσειò τηò δουλεrÜò σαò,
αφιερþνετε πολý χρüνο στον τομÝσ αυτü, κÜνε,
τε θυσßεò, "σφÞνετε" π[σω σσò δικοýò σαò αν-
θρþπουò.

Πüσο δýσκολη μπορεß νσ εßναι μια τÝτοια επιλο,
γÞ;

- Αυτü δε συμβαßνει μüνο με μαò,
αλλÜ και με üλουò τουò Üλλουò που
θυσιÜζουν πραγματικÜ πολλÝò þ-

ρεò με σκοπü το γενικü üφελοò,
Δεν θα αποτελοýσε λοιπüν υπερβο-
λÞ αν Ýλεγα πωò η προσφορÜ αυτÞ

με γεμßζει με ικανοποßηση τüσο με-
γÜλη, που ξεπερνþ κÜθε εμπüδιο.
Η οικογÝνεια βÝβαια εßναι δýσκολο
να το ξεπερÜσει, εßναι üμωò επιλο-
γÞ μαò.

ΕυχüμασΓε ολüψυχα και ελπßζου-
με ο νÝοò ΔÞμαρχοò να συνεχßσει να
συνεισφÝρει και να προσπαθεßγια το
καλü αυτοý του τüπου.

ΤÜνια Παπαδοποýλου Γ2
Μελßνα ΠαποευαγγÝλου Γ2
ΔημÞτρηò Αναγνþοτου Γ'l

ι
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σ[εò οργÜιτωσηò τηò 5γθÞμερηò εκδρομÞò τηò t Λυκεßου, το συwονισμο ,ενεργε:ιιßν 
yLu

την πραγματοποlηση 3ημερηò εκδρομÞò τηò Α' και Β' Λυκει,ου, τηγ αγταπο/,ριση σε ηßτtß

μα τηò περιβαλλοντιχÞò ομαδαò με τηγ αγÜληψη τηò δαπÜιΖηò για_την εγΛατÜºα:η]\ιº
λειτουργlα δεýτερηò τηλεφωνικÞò γραμμηò στο Λýκειο με συνδεσι1 /Jε το üιοDßΛτι,ο

(ΙΝΤΕRΝΕΤ), τη συμμετοχÞ στη σýγκλησητου σχολικοý συμβουλ[ου για rrlv αγαπληρß,ιdη

των þρþν 
,διδασΚÜλßαò λüγω των καταλÞψεων και τον εξωραßσμü τηò αΙθουιταò ιτò,λια_

πl'þvχρÞσεþlvμεπρüσΘεiιεòερyασßεòεπ[τηòυπÜρχouσαòεξÝδραòπoυκαταο'lιευÜ-

κ ,rρο «ο, αποδοττκüτερο το Ýργο τουò, αλ,λÜ προβαlνονττιò και σε , ,.l.,, ,

η δημοτικÞ αρχÞ να αποδεχθεß και ενστερνιστεß το σημαιιτικüτατο ρολο

παßßξβτ στην ποLοτικÞ αναβÜθμιση τηò παιδεßαò σ'ü,λεò τιò βαθμlδεq,τηò
ινÞτßτηß τηιι δýιιοιι ΘÝοιmò και να καταστεß εγεργüò συμΠαραστßτηò

,.', ιl'καrßüýρÝιßüΙýξ'γοßε;ßò'ßÜ,μηπαραμεßνουν απλοß θεατÝò τωνδρωμÝνωνστησχολικÞ ... ,ι ,,'.,Jη Π



Ο φßλοò μου

ο Οργανοπαßκτηò

Ζοýσαμε κÜθε μÝρα μαζß χω-
ρßò νατο καταλαβαßνω. Τα Ýβλεπα,

μα αδιαφοροýσα. ¸βλεπα τον
καλλιτÝτγη να τα γαργολÜει με το
τρυπÜνι, ναταχαΙδεýει μετο γυα-
λüχαρτο, να τα μακιγιÜρει με τιò
μπογιÝò και τα πινÝλα, να τα στο-
λßφι με σκουλαρßκια σιλικüνηò, με
παλιÜ ελατÞρια, με σκουριασμÝ-
νουò συνδετÞρεò. Εßχα μεγαλþσει
μ' αυτÜ χωρßò να ακοýω πωò μου
φþναζαν για παρÝα.

Παρüξενο, μα μια μÝρα σκü-
νταψα πÜνω σ' Ýνα ασυναρμολü-

γητο ακüμη Ýργο του ζωγρÜφου,
κÜτω στο εργαοτÞριü του, και το
Üκουσα να μου λÝει:

-¶ουτò! ΣιγÜ, με διÝλυσεò κυ-

ριολεκτικÜ. Σκýψε να δειò τι μου
'κανεò. Ο πατÝραò σου θα θυμþ-
σει κι εγþ απü μüνο μου δεν μπο-
ρþ να φτιαχτþ.

- Ποιοò μου μιλÜ; εßπα αληθι-
νÜ σοκαρισμειη κοιτþνταò τα ξý-
λα που εßχα πατÞσει.

- Εγþ, που με κοιτÜò! ΜπαΙ
Ακοýò κιüλαò. Χρüνια τþρα σου

φωνÜζουμε κι εμεßò κι üλοι αυτοß
που κρÝμονται οτουò τοßχουò αλ-
λÜ εσý ,,, χαμπÜρι!

- Με συγχωρεßò, του εßπα, σκý-

βονταò και οτßβονταò το μυαλü
μου πþò μπορεß να εßχε τοποθε-
τÞσει ο πατÝραò μου αυτÜ τα ξý-
λα που πριν απü λφο Þταν Ýνα
θαυμÜσιο Ýργο τÝχνηò και τþρα
παλιüξυλα, σκορπισμÝνα οτο πÜ-
τωμα!

- Δεντο Þθελα, συνÝχισα εγþ,
και κατ' αρχÞν δεν Þξερα üτι πο-
νÜτε και μιλÜτε σαν εμÝνα.

- Μπα, γιατß; μου απÜντησε
μια ψιλομýτικη γυναικεßα φωνÞ α-

πü ro διπλανü Ýργο με τιò κüκκτ

νεò πινελιÝò. Σε πληροφορþ πωò
εßμαοτε πολý ανþτεροß σου üλοι
εδþ. γιατßÝχουμε την ευκαιρια να

ζοýμε και να μιλ,.,
- Βοýλωστο χρυσÞ μου, τηò εß-

πε ο παραδßπλα.
- Ωχ, ναι ,.. ΤÝλοò πÜντων, να,

ζοýμε με τον πατÝρα σου και τον
Ýχουμε üλο δικü μαò πολý περισ-
σüτερεò þρεò απü σÝνα.

- Κι ýοτερα ..., συνÝχισε μια
παιδικÞ φωνοýλα απü Ýνα τετρü-

γωνο εργÜκι που απεικüνιζε Ýνα

γαλÜζιο τοπßο, εγþ χωρßò σχολεß
ο και μαθÞματα θα γßνω σε δυο

μÝρεò διÜσημο.
¸λεγε αλÞθεια, σκÝφτηκα α-

πü μÝσα μου. Μεθαýριο Þταν η
Ýκθεση ζωγραφικÞò του πατÝ-
ρα μου. ¼λα αυτÜ τα Ýργα θα
κρεμüντουσαν στουò τοßχουò
τηò μεγÜληò γκαλερß και εκα-
τοντÜδεò μÜτια θα τα θαýμα-
ζαν. Θα ερχüταν και η τηλεü-
ραση να ra τραβÞξει. Τι τýχη!
ΠοτÝ δεν εßχα σκεφτεß να Þμουν
Ýργο τÝχνηò του πατÝρα μου
και να τον Ýχω δικü μου πιο συ-

χνÜ απ' ü,τι τþρα, να με κοιτÜ-
ει με κεßνη την περßεργη ματιÜ
του και να μ' αγαπÜει χωρßò πο-
τÝ να μαλþνουμε, γιατß θα Þ-
μουν Ýνα δημιοýργημα εντελþò
δικü του.

- Τι σκÝφτεσαι, ρε μεγÜλη !

Μου εßπε ο οργανοπαßχτηò απüτο
Ýργο που μπÞκε οτην αφßσα. Ζη-

λεýειò, ε; ΣκÝψου να'σουν στη
θÝση μου. Με κüλλησαν οτιò τρÜ-
πεζεò, στα βιβλιοπωλεßα, οτιò με-
γÜλεò γκαλερß, σε τüσα μαγαζιÜ
τηò Θεσσολονßκηò, Εßμαι το εξþ-

φυλλο οτο Ýντυπο που θα μοιρÜ,
ζεται στην Ýκθεση ,.,

Α/,ιθε},ΙOυs



- ΣγÜ, ρε ψþνιο. ΕνΓÜξει, και
τι Ýγινε; Εμεßò δηλαδÞ πÜμε πιο
κÜτω απü σÝνα; Εßπε η γιαγιÜ με
τον παπποý απü Ýνα Üλλο Ýργο
πιο δßπλα.

- Ε! ¼σο να 'ναι! Εßπε αυτüò
περÞφανα.

- Κι εγþ σε πληροφορþ, του
απÜιιτησα πειραγμÝνη, γιατß πραγ-

ματικÜ ζÞλευα τη δημοσιüτητÜ
του, τη γιαγιÜ με τον παττποý τουò
βρßσκω üχι απλþò καλýτερουò,
αλλÜ μπορεßκαι τÝλειουò. Να δειò
που θα τουò αγορÜσουν πιο γρÞ-
γορα απü σÝνα,

Στην πραγματικüτητα Ýλεγα
ψÝματα. Αυτüò ο οργανοπαßχτηò
Ýκλεβε καρδιdò.Τþρα δα θα πÞ-

γαινα οτον πατÝρα να του πω να
τον βÜλει ακριβÜ, για να μην τον
πÜρει κανεßò, να μου τον αφÞσει
προßκα,

Τα εγκαßνιατηò Ýκθεσηò Ýφθα-
σαν. ΜπÞκα οτην αßθουσα πρþτη
απ' üλουò. ¼λατα Ýργα Ýδειχναν
τüσο μεγαλüπρεπα Ýτσι που Þταν
φωτισμÝνα και με τüσο μεγÜλεò
αποοτÜσειò μεταξý τουò. ¶ρχισα
να τουò κλεßνω το μÜτι, σ' Ýνα-Ý-
να, και να τουò χαμογελÜω. Η μι-
κρÞ μου αδελφÞ το πρüσεξε και

μου εßπε:
- ¼ταν Ýχειò μυωπßα, Χριοτß-

να, ανοψο κλεßνειò εναλλÜξ τα μÜ-
τια σου για να μην πονÜò;

¸σκασα στα γÝλια και μαζß μου
üλα τα Ýργα στουò τοßχουò. Τþ-

ρα που χαμογελοýσαν θαρρεßò
πωò Þταν ομορφüτερα. Στ' αλÞ-
θειατα θαýμαζα. ¸νιωθα τüσο πε-

ρÞφανη που ο πατÝραò μου Þταν
καλλιτÝl3ηò. Καθþò τα χÜζευα Ý-
φτασα και στον ο ργανοπαßχτη, ¹-
μουν λφ¼ τσατισμÝνη απü προ-
μÝò μαζßτου, μα μιατÝτοια μÝρα
Ýπρεπε να μην του το δεßξω. ¸-
τσι εßπα να του κλεßσω κι αυτου-
νοý το μÜτι. ΜαπρινπρολÜβω μου
το 'κλεισε αυτüò. Ναι, παρακαλþ,

μου τü 'κλεισε. Παρüλο που τουò
εχα συμβουλεψει να κÜθονται σαν
αγÜλματα, Ýκλεισε το μÜτι του.
Θýμωσα μα γÝλασα κιüλαò, γιατß
μου Üρεσε που μου πÞγαινε κü-
ντρα.

¼ταν πιο ýοτερα παρßοτανα
την κÜμεραγοýμαν και τραβοýσα

τον κüσμο που ερχüταν στην
κÜμερα του πατÝρα, με φüντο τα
Ýργα, Ýφτασα ασυναßσθητα ξανÜ
σ' αυτüν. Πρüσεξα μÝσα απ' το
μÜτιτηò κÜμεραò üτι παρüλο που
του χαμογελοýσα συνθηματικÜ,
δεν μοý 'δινε σημαοßα. Μου φÜ-
νηκε λυπημÝνοò και απüρησα για-
τß. Την απÜιιτηση μου την Ýδωσε
μια κυρßα δßπλα μου που μου εß
πε:

- 'Εδωσα üσα-üσα για να τον
πÜρω, δεν εßναι θαυμÜσιο κομμÜ-
τι;

Δεν Üκουσα παρακÜτω. Τþρα
καταλÜβαινα. ΝßΙου'ρθε να
κλÜψω.Τον πλησßασα και τον Üγ-

γιξα. ¹ταν τüσο περßτετγα φτιαγ-
μÝνοò! Τον üκουσα να μου λÝει:

- Θα 'ρθειò να με ξαναδεßò μÝ-
χρι να με πüρουν; Το εßπε με τü-
σο παρÜπονο, που του υποσχÝθη-
κα κÜθε ΠαρασκευÞ μετÜ το μÜ-
θημα των παραδοσιακþν χορþν
να μου παßφι μπαßντοýσκα να χο-
ρεýω. ΞÝχασε για λφο τη στενα-

χþρια του και ξαναχαμογÝλασε.
¸τσι προχþρησα κι εγþ παρακÜ-
τω.

Πολýò κüσμοò μοý 'δινε συγ-

χαρητÞ ρια γιατον πατÝρα μου. ¸-
νιωθα ευχÜριοτα, αλλÜ το üτι θα
μοý 'παιρναντο φßλο μου με πλÞ-

γωνε λιγÜκι.

¼ταντα εγκαßνια τελεßωσαν α-
νακÜλυψα πωò πολλοß φßλοι απ'
αυτοýò θÜ
'φευγαν. Οι
περισσüτε-
ροι τμαν ειmΙ-

χισμÝνοι. ΜÜ-
λιοτα, κανüνι-
σαν το τελευ-

οτÞριο πÜρ,
τυ. 'Ηταν
πραγματικÜ
τυχεροß, γιατß
πÜρτυ χωρßò
μουσικοýò
δεν γßνεται,
και αυτοß εß
χαν ανÜμεσÜ
τουò τουλÜ-

χιστον δεκαπÝντε μουσι-
κοýò. .:

Μα μÝχρι τüτε, κÜθε
ΠαρασκευÞ, τουò επι-
σκετπüμουν και Üκουγα
τιò εντυπþσειò απü üλη
την εβδομÜδα που εßχε
περÜσει. Ο οργανοπαß
λτηò, που αποδεßχτηκε
ο καλýτερüò μου φßλοò,
Ýδειχνε να το Ýχει ξεπε-
ρÜσει πια, κι Ýτσι παρη-
γοριüμουν κι εγþ.

ΜετÜ το αποχαιρετι-
οτÞριο πÜρτυ, το Üλλο
πρωß, πÞγαμε να τουò
ξεκρεμÜσουμε, Εγþ φυ-
σικÜ ξεκρÝμασα το φßλο
μου πρþτο. Μα Þταν λÜ-
θοò μου, γιατß μελαγχü-
λησα. ΞÝρετε τι μου εß-

χε γρÜψει πßσω απ' τον
τοßχο που σκÝπαζε;

" Ελπßζω κÜθε φορÜ
που χαμογελÜò και κλεß
νειò το μÜτι σου σε κÜ-
ποιον, να με σκÝφτεσαι
λιγÜκι. "

" Τον μπαγÜσα ", εß
πα μÝσα μου, καιτον α-

γκÜλιασα πιο σφιχτÜ
πριν τον τυλßξω για να
τονπÜρουν..,

1+2-'φ
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FΞι Η μÝρα εßναι Τρßτη κι ο καιρüò Ýξω κρýοò,και χλωμüò, Το πÜει για βρο-

Το,η!Πü*,Π,οξüfuW,γ:ξλ?:!ßτ:;;:;;¹#::;,,::χ:λ
γ 

φορÝò αναρωτιÝται αν εßναι διχσσμÝνη προσωπικü,

α π ü γ s υ μ α YH!Mi#:ffiiY;Yii!::f;¹
Τþρα βρßσκεται κΜισμÝνη στο δωμÜτιü τηò προσπα-
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Γ- - -- a, 
τηò βυθßζεται σßε καταστÜσειò μαγικÝò Þ σε στιγμÝòτου παρελθüγτοò που

1 Ι "'τηòαοεσ7;;η::ßγ:;.,:,:,";ff:,::ß:Υ,λ:;:Ι:¹ßΙß¹,ßß;

t υ Χ ρ Ο γ η ξ *";::: 
:ι#:;ß:ΨΙΙ'ßß'Ιº. . η «^ σ ε ι κÜυει μια στ Ü,-

ση στον καθρÝφτη, Το τηλÝφωνο συνεχßφι να χπυπÜ μα αυτÞ δεντ' ακοý-

εß. Τþρα εßναι απορροφημÝνη στην πραγματικüτητα που αντικρßφι μπρο-

οτÜ τηò. Iα ερωτ Þματα πÝφτουν σωρüò στο κεφÜλι τηò, το Ýνα μετÜ το

ÜΜο καιτην μπερÝεýουν : " ΕßμαιτουλÜκστον χαριτωμÝνη; " Þ " Οι ÜΜοι

τιγνþμη Ýχουν για μÝνα; ", ΠÜwα την Ýνοιαζε η γνþμη τουò, ΠολλÝò φο-

ρÝò την πλÞγωνε αΜÜ Þθελε να την ακουει,

Το τηλÝ$ωνο μυπÜει για τελευτα ßα φορÜ, Η κοπÝλα τρομαγμÝνη και

νιþθονταò ανüητη για την αφηρημÜδα τηò δεν το προλ αβαßνει, Ποιοò να

Þταν;Τινα Þθελε; Δεν Ýχει σημασßα πια οýτε για 'κεßνη ",' 
ΑηοφασrσμÝνη πωò δεν πρüκειται να βγÜλει ποτÝ την παρÜγραφο

τηò /στüρlαò που την τυραwÜ, ανοßγειτο ραδιüφωνο στον αγαπημÝνο

τÞÝ σταΟμü που βÜζειπÜwα τ' αγαπημÝνστηò ", " κατσθλιτπικÜ " τρα-

γλjσ,α, ü καrροò εξÜΜου προσφÝρεται για να μελαγχολÞσει αφοý Ý-

χει Þση αρχßσει νσ βρÝχει. ΣτÝκεται στο παρüθυρο κοιτþwαò Ýξω και

üαυ ε.,ß.ησ"ò εκε ßνη ακριβþò την στιγμÞ το ραδιüφωνο παßζε,ι το αγσ-

πημÝνο τηòßραγοýδι, ßþ,ρα πια εßναι καταδικασμÝνη στην μελαγχολßα
,ß'ò, το ηÝρΙεργο εßναι üτι τηò σρÝσει αυτü, Ναι, τηò αρÝσει να μελαγ-

χολεß, αΜÜ τελßr(Ü δεγ εlγαι κσθüλου περßεργο για μια Ýφηβη σαν κι

αυτÞ.
Ιθελü τηò κι ε,;τελ þò αυθüρμητα αρχφL να σιγοψιθυρßφιτο τραγοýδι

και σιγÜ σιγÜ χÜνεται μεò στουò στßχουò του χαζεýονταò_τη βροχÞ που

üΙrο ευναμωνßß. ΣιγÜ-σιγÜ η ψυχÞ τηò γßνεται Ýνσ με τη δυνατÞ βροχÞ,

ΘÝλει να φωνÜξει, Να την ακοýσουν üλοι να τραγουδÜει αυτü το üλο

παρÜπονü τραγοýδι που εßνσι η κραυγÞ τηò, ΘÝλεL να κλÜψει μα κρατιÝ-

ται. Κlιεßνει τα μÜτισ για να κοιτÜξει την καρδιÜ τηò, Προσπαθε[ να κατα,

λüρει αν Ýχουν μεßνε.ι ßχνη αγÜπηò μÝσα τηò, Δε μιλÜ για τηυ, οικογÝνειÜ

τηò. Εßναι δεδομÝγο πωò τηγ αγαπο ýν, ΘÝλει να δει αν οι φιλοι τηò εßναι
'ßραγματικοß, 

αν την αγαποýν και την καταλαβαßνουν ", Δεν ξÝρει! ,Του-
λüχιστον εκεßνοò , , . Η σκÝψη τηò σταματÜει εδþ μαζß με τη βροχÞ που

παýει πια να πÝφτει,. ,

Το τηλÝφωνο χτυπÜ. Τþρα το σηκþνει αμÝσωò, Η διÜθεσÞ

τηò εßν:αι σαφþò αλλαγμüw7. ΜιλÜει εδþ καιþρα και αστειεýε,

ται με την 'ΚολλητÞ" τηò, ΤελικÜ κανον[φυν να πÜνε γισ κα-

φε.,.
Κι Ýτσι αττλÜ ÜΜη μια μÝρα στη ζωÞ μιαò 7 6χρογι7ò

περνÜει,,,

Α/γθε,Ι,ΙOυS
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Σýλλο6οs Βλüχων ΘÝρμπs , Τριαδßου
Ο Σýλλογοò ΒλÜχων ΘÝρμηò , Τριαδßου ιδρýθηκε το 1θθ4 απü

ανθρþπουò που αγαποýν την παρÜδοση με σκοπü την ανÜτπυξη και

την διατÞρÞση σχÝσεων και δεσμþν μεταξý των μελþν που κατÜγονται

απü τα ΜεγÜλα ΛιβÜδια ΠÜικου Κιλκßò και κατοικοýν οτη ΘÝρμη και το
ΤριÜδι.

Ι\4Ýσα οτουò οτüχουò του συλλü-

γου εßναι η διατÞρηση και η διÜδοση
του λαογραφικοý υλικοý, ηθþν και
εθßμων και γλωσσολογικοý υλικοý ü-

πωò και η συλλογÞ τραγουδιþν και
αντικειμÝνων. Το χορευτικü τμÞμο
του συλλüγου αποτελεßται απü δýο

χορευτικÝò ομÜδεò, η πρþτη συ,

γκροτεßται απü παιδιÜ ηλικßαò 6-12

χρüνων και η δεýτερη χορευτικÞ ο-

μÜδα απü παιδια ,12 ετþν και Üνω,

Οι δραστηριüτητεò του συλλüγου
ΒλÜχων εßναι πολλÝò πÜντα üμωò Ý-

χουν σαν απþτερο σκοπü την διατÞ,

ρηση τηò εθνικÞò μαò παρÜδοσηò.

Ευαγγελßα ΠÜσχου Γ2

Σýλλο6οs týονδριτσιωτýγ,Θροιιωτþν θÝρμπs
Το 1θ83 δρýεται πολιτιστικüò σýλλογοò φ την επωνυμßα "Σýλλογοò

ΙνΙανδρπσιωτþν-Θρακιωτþν ΘÝρμηò" και σκοποýò που ορßζονται ωò εξÞò:
,l. Η ανÜτπυξÞ των κοινωνικþν δεσμþν και η διÜδοση πνεýματοò

αλληλεγγýηò μεταξý των κατοßκων του χωριοý.
e. μ εξΟýδση του πνευματικοý, μορφωτικοý και πολιτιοτικοý επιπÝ-

δου των κατοßκþν του χωριοý κýρια σε σýνδεση με τα λαογραφικÜ
στοιχεßα του ελληνικοý πολιτισμοý
και ιδιαßτερα τηò ΑνατολικÞò Ρωμυ-
λßαò.

3, Η λÞψη πρωτοβουλιþν για την
αντιμετþπιση. προþθηση και λýση
προβλημÜτων του χωριοý.

Το πρþτο διοικητικü συμβοýλιο
που αναλαμβÜνει τιò ευθýνεò του
συΜüγου αποτελοýνΓαν απü τα ε-
ξÞò Üτομα : Καμπουρßδη ΧρÞστο
πρüεδρο, Μηχαηλßδη ΔημÞτρη αντι-
πρüεδρο, Καμπουρßδη Νικüλαο
γραμματÝα, Αμουτζßδη ΧαρÜλαμπο
ταμßα, Καμπουρßδη ¶γγελο Ýφορο,
καιτα μÝλη Μηχαηλßδη Γεþργιο και
Μηχαηλßδου Μαρßα. Ο σýλλογοò
διαθÝτει χορευτικÜ συγκροτÞματα,
που λαμβßνουν μÝροò απü την ßδρυση του συλλüγου ωò σÞμερα σε

πολλÝò'καλλιτεlγικÝò πολιτιοτικÝò εκδηλþσειò, Τα χορευτικÜ_συγκρο-
τÞματα ξεκßνησÜν μÜθÞματα χοροý με την δασκÜλα τη Μαρßα ΣÜρτη

κÜι οργανοπαßχτη (γκαßντατζÞ) το ΧρÞοτο Γιαννüπουλο,
Χρýσα ΛεμονÜκη Β2



Σýλλο6ο3 δπδενýν ΙνßακεΕüνων

ΘÝρμπs "Ιν{Ý6οs ΑλÝξονδΡο§"
οΣýλλογοòΓηγενþνΙνºαΚεδüνωνΘÝρμηò''οΜÝγαòΑλÝξανδροò''ιδρýθηΚετονΑπρßλιοτου1-99-2απü

μια ομÜοα Ζß *ο",.υ κατοßκων τηò ΘÝρμηò που Ýλκουν την καταγωγÞ τουò απü τουò παλαιοýò Σεδιþτεò

(Γηγενεßò).
Σκοπüò του συλλüγου εßναι η δια-

τÞρηση τηò λαßκÞò μαò παρüδοσηò,
των ηθþν και εθßμων του τüπου μαò
και η διαφýλαξη ιοτορικþν λαογραφι-
κþν στοιχεßων,

ΣÞμερα ο ΣýΜογοò Ýχει εγγεγραμ-
μÝνα 310 μÝλη και χορευτικÜ τμÞματα
με 8Ο χορειπÝò. ΛαμβÜνει μÝροò σε πολ-
λÝò πολιτιοτικÝò εκδηλþσειò που πραγ-

ματοποιοýνταιτüσο σΓην ΘÝρμη üσο και
σΓιν υπολοιηη ΕΜÜδα. Διοργανþνει hÜ
θε χρüνο ποΜÝò εκδηλþσειò με συμμε-
τοχÞ ομÜδων τüσο απο τον Ελληνικü ü-

σο και απο τον Ευρωπα'ßκü χþρο,
Αποκορýφωμα των εκδÞλßισεων εßναι αιπÞ με την επωνυμßα "Εν Θερμþ, εν Χορþ και ΟργÜνοιò", η οποßα

περιλαμβÜνεß συνÜιτηση χüρευτικþν συγκροτÞμÜτων απü την ΕλλÜδα και το εξωτερικü και την αναβßωση

του παßροπαρÜδοτου'πανÞγυριοý οτον εορτασμü του πολιοýχου τηò ΘÝρμηò Αγ(ου ΝικολÜου _οτιò 6 Δεκεμ_

βρßου, συμβÜλλονταò Ýτσι στην πολιτιστικÞ ανÜτπυξη του τüπου μαò και στην επαφÞ των ΚατοßΚων τηò ΘÝρ_

μηò και ιδιüßτερα των νÝων με την πολιτιοτικÞ μαò κληρονομιÜ.

ΦωτεινÞ Χορüζη Γ'3 - Κωνστοντßνοò ΤÜτσηò Γ3

Σωμοιεßο'ΙΠονο6ßο Σουμελü ΘÝρμπ3"
Οι πρüσφυγεò που εγκαταοτÜθηκαν στη ΘÝρμη üπωò και σε üλη την ΕλλÜδα, διατÞρησαν τα Þθη και

ÝθιμÜ τουò, ßουò ßοροι:,ò, τα τραγοýδια τουò σε ανüμνηση τηò χαμÝνηò πατρßδαò,
'πρþτοß 

οι πjντιüι, το 1973_74, με πρωτοβουλßα του κ. χαρÜλαμπου παναγιωτüπουλου και μερτκþν ηρü_

θυμων συμπατριωτþý του ανÝλαβαν την προσπÜθεια να ιδρýσουν σωματεßο με σκοπü τη διατÞρηση και

συνÝχιση των πεπρωμÝνων τηò φυλÞò μÝσα στο μικρü χþρο του χωριοý, Το σωματεßο που ονομÜστηκε
"ΠανÜγßα ΣουμελÜ'ΘÝρμηò" πÝτυßε γρÞγορα την αναγνþρισÞ του και Üρχισε να σημειþνει αξιüλογη δρασΓη-

ρ,ο.η.λ το πρþτο συμβοýιιο που αποτελοýντÜν απü τουò: τσιτλακßδη Γεþργιο πρüεδρο,, παναγιωτüηουλο

θαρÜλαμπο αι,τιπρüεüρο, Αηδονßδη Γεþργιο γενικü γραμματÝα, ΒασιλειÜδη Ευθýμιο ταμßα, Κυρκενßδη Πα-

ντελÞ Ýφορο, αναλαμβÜνει τßò ευθJνεò του σωματεßου, οι οποßεò Þταν πολλÝò και δυφÜοταλºεò,, Ιν]ε την

πÜροδο'üμωò.ου χρüυου υπÝρνικÞθηκαν χÜρη οτην προθυμßα, μαχητικüτητα και ανεξÜντλητη αγÜπη απü

την οποßα'διαλατεχüταν ολüκληρο το διοικητικü συμβοýλιο. κýριοι σκοποß του σωματεßου τßθενται η πνευμα-

.ß«η «üß 
^οr.υ,«η'.,ροαγωγÞ 

-üυ πο*,οοοý οτοιχεßου και η σýσταση χορευτικοý συγκροτÞματοò, το οποßο

θα εκπροσωποýσε ßο σýλλογο στιò διÜφορεò χορευτικÝò και πολιτιστικÝò εκδηλþσειò,
Τη συγκρüτηση «α, 

"«ποßδ"υοÞ 
του πρþτüυ χορευτικοý συγκροτÞματοò ανÝλαβαν, χωρßò χρÞματα, ο

α!τιπρüεδροò του σωματεßου και λυρÜ-

ρηò Χαρ,Παναγιωτüπουλοò μαζß με το

χοροδιδÜσκαλο Αρßστο ι/ωýσßδη. Δη-
μιουργÞθηκαν δýο χορευτικÜ συγκροτÞ-

ματα, Ýνα παιδικü απü κορßτσια ηλικßαò
δημοτικοý σχολεßου και Ýνα συγκρüτη-

μα με μεγαλιjτερουò νÝουò και νÝεò,

ΤÝλοò. απü την ßδρυσÞ του μÝχρι σÞ-

μερα, το σωματεßο "Παναγßα ΣουμελÜ
ΘÝρμηò' συμμετεßχε με τα χορευτικÜτου
συγκροτÞματα σε αλλεπÜλληλεò πολιτι-
mικÝò και καλλιτεχνικÝò εκδηλþσειò, πα-
νηγýρια και οπουδÞποτε αλλοý το κα-
λοýσαν να δþσει το παρüν του.

ΕλÝνη Παπαδοποýλου Γ2

Α/γθε,Ι,ιOυs



€r^ ον^üιlατι TÜJι,^ Πρüηòι
Πþò θα αντιδροýσατε αντην þρα του φαγη-

τοý το παιδß σαò με σοβαρü και φοβισμÝνο ý-
φοò σαò γνωστοποιοýσε üτι Þθελε να καταλÜ-
βει το σχολεßο του, üτι Þθελε ßσωò να κÜψει το
σχολεßο του και να ανατρÝψει κÜθε εßδουò λογι-
κü Þ παρÜλογο σýστημα που του Ýχει επιβλη-
θεß; ¹ ακüμα πþò θα αντιδροýσατε αν το παιδß
σαò - που εσεßò σε αυτü βασιζüσαοταν για να
καμαρþνετε οτο μÝλλον - σαò δÞλωνε üτι δεν
πιοτεýει στον Θεü Þ üτι Ýχει ασπαοτεß Üλλο θρÞ-
σκευμα; Ακüμα αν σαò Ýλεγε üτι δεν θÝλει να
σπουδÜσει Þ να πÜει στρατü Þ üτι δεν Ýχει ξε-
καθαρßσει την σεξουαλικÞ του ταυτüτητα;

'Ισωò θα ψÜ)γατε να βρεßτε τι φταßει και ο
γιοò σαò δεν γεwÞθηκε Χριοτιανüò, ¸Μηναò,
φαντÜροò, φοιτητÞò και Üνδραò.

Μπορεß να σαò περνοýσε απ'το μυαλü πωò
Ýμπλεξε με αναρχοκομμουνιστÝò Þ üτιτονπα-
ρÝσυραν οι Εβραßοι.

ΜÜταια θα ψÜχνατε για απαιιτÞσειò, οι πε-
ρισσüτεροι απü εσÜò θα Þσαοταν μακριÜ απ'
την πραγματικÞ αιτßα . Δεν θα σαò περνοýσε
απ' το μυαλü ποτÝ üτι το παιδß σαò, που μÝχρι
χτÝò τον φωνÜζατε "μπÝμπη", συνειδητÜ Þ α-
συνεßδητα Ýχει σιχαθεß τα Þθη που εσεßò ονο-
μÜσατε χρηοτÜ. ¸τσι και τþρα ßσωò να βαρÝ-
θηκε ν' ακοýει για τιò πεποιθÞσειò σαò και για
το πüσο φιλüτιμη Þταν η νεολαßα στα νιÜτα σαò.
Το παιδß σαò ßσωò βαρÝθηκε, γι' αυτü Üρπαξε
την ευκαιρßα που του δüθηκε με το üλο θÝμα
τηò παιδεßαò, και βγÞκε οτουò δρüμουò, ΓΓ ου-
τü τþρα δεν ακοýει τιò απειλÝò - κι αò μην ξÝ-
ρει τßποτα για τον νüμο του ΑρσÝνη - και κρε-
μιÝται οτα κÜγκελα.

Εσεßò üμωò μεγÜλοι εθνοπατÝρεò συνεχßφ-
τε να του λÝτε για τιò μÜχεò που δþσατε για την
θρησκεßα, την παρÜταξη, τιò ιδÝεò
και το βρßζετε που δεν σÝβεται την
πατρßδα και το σχολεßο. Αναλογι-
στεßτε üμωò ποια Þταν η τελευταßα
φορÜ που δþσατε οτο παιδßσαò να
διαβÜσει Ýνα βιβλßο Þ πüτε του εß
πατε τι σημαßνει πατρßδα πÝρα απü
συρματοπλÝγματα, Τοýρκουò και υ-

φαλοκρηπßδεò. Για τουò μισοýò α-
πü εσÜò εßναι " το τπωχüν πλÞν τß-
μιον ι<τÞμα,.,του πατÝρα σαò το ο-
ποßο κληρονüμησε απ' τον παττποý
σαò με αγþνεò κατÜ των Τοýρκων
και των κομμουνιοτþν μαζß.", Για
τουò υπüλοιπουò εßναι "το κοινü
δημοκρατικü αριοτερü κüμμα του

πατÝρα σαò ο οποßοò αντιοτÜθηκε οτο μεγÜλò
κεφÜλαιο, τον ιμπεριαλισμü, τον φασισμü τοι
Παπαδüπουλου και τουò Γερμανοýò ".

¹ μÞπωò εßπατε ποτÝ οτα παιδιÜ σαò τß εßνα.
μüρφωση; 'Ισωò γι' αυτü σαò φαßνεται παρÜξε-
νο πþò διεκδικοýν χωρßò να φοβοýνται μηντουò
κüψετε το χαρτζιλßκι. Απορεßτε üμωò πþò αυτü
μιλÜνε και συζητÜνε πρÜγματα αφοý εσεßò βλÝ-
πετε μüνο ΕυαγγελÜτο και οτο τσακßρ - κÝφ,
Μικροýτσικο. ΠοτÝ δεν σκεφτÞκατε üμωò üτ.
τα παιδιÜ σαò Ýχουν αυτü το Ýμφυτο και αλÜν-
θαοτο Ýνοτικτο που εßχατε κι εσεßò κÜποτε, και
αμφισβητοýν βÜσει αυτοý φτýνονταò ü,τι τουò
χαλÜει την γεýση. ΑυτÞ η διαßσθηση τουò οδη,
γεß οτο αληθινü, Και ξÝρουν üτι:

Αληθινü εßναι ü,τι σπαταλιÝται
χωρ[ò εμφανεßò λüγουò.
¼,τι εκσφενδονßφται στο μηδÝν, δ[χωò ουρÝò

και [χνη.
¼,τι υπÜρχει απü σýμτττωση δßχωò να καυχιÝται

γ( αυτü,
δ[χωò να νοιÜζεται αν θα μπορεß για πÜντα να

κσυχιÝταιγι' αυτü.
( απü το βιβΝο, " ΣÜλια, μισüλογα, καιτρýπιοι

στßχο( του ΓιÜννη ΑγελÜκα)

Αυτü το ξÝρουν πολλοß νÝοι απ' την μÝρα
που γεwÞθηκαν χωρßò να τουò το διδÜξει κα-
νεßò. Με τουò υπüλοιπουò νÝουò που δεν Ýχουν
μÜθει κι οýτε πρüκειται να μÜθουν, μπορεßτε να
κÜθεοτε αναπαυτικÜ μπροοτÜ οτιò οθüνεò σαò
γελþνταò, μÝχρι θανÜτου με τα ανιßκδοτα του
Αρχιεπßσκοπου. Οι υπüλοιποι θα σαò χαιρετÜνε
απü κÜποια ΚΑτΑ^ΗψΗ,

Κþοταò ΠοπαδÜκηò Γ2
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Σχολεßο υπü κατÜληψη...,
Ποιüò τα οδηγεß στην ερÞμωση;

μεταρρýθμιση" δηλþνει χαμογε-
λαοτüò ο κýριοò ΑρσÝνηò,

"¼χι σε μια παιδεßα για λßγουò
και εκλεκτοýò" γρÜφει σ' Ýνα πα-
νü οτην πρþτη σειρα. Αυτη η πατ
δεßα αρμüζει οτουò αριστουò μα-
θητÝò (οι οποßοι δεν εßναι και πολ-
λοÞ. Ο ΑρσÝνηò ανταποκρßνεται
"Αυτü το σýστημα αρμüζει
στουò πÜντεò (και το τονßφÞ :

καλοýò, κακοýò" και οι μαθητÝò
απα\τΓÜνε "ΘÝλουμε σχολεßα, κα-

θηγητÞ, βιβλßα και üχι διαβατÞ-
ρια για την ΑΝΕΡΓΙΑ",

Πολλοß μαθητÝò πιοτεýουν
πωò αυτü το "κρυφτοκυνηγη-
τουλι' πρÝπει να σΓαματÞσει. ε-

χει παρατραβÞξει!! |

ΤÝλοò, Ýνα σýνθημα που üλοι
πιοτεýουν πωò εßναι το κατÜλλη-
λο εßναι το Ýξηò : "ΑρσÝνη δεν
κÜνειò οýτε για τσομπÜνηò. Δεν
εßμαοτε τα πρüβατα που ü.τι θÝ-
λειò κÜνειò!!!". Εδþ δεν χωρÜει
κανÝναò σχολιασμüò,

¼λοι πρÝπει να καταλÜβου-
με üτι "Χßλια σχολεßα υπü κα-
τÜληψη σημαßνει χιλιÜδεò þ-
ρεò χαμÝνων μαθημÜτων",

ΝÜταλη-¶ννα Μοýστρα Β2

Η ΕκπαιδευτικÞ.,.

Απορρ ση

,

υ ι

ΚαθημερινÜ οτα συλλαλητÞ-
ρια ακοýγαμε δεκÜδεò διαφο-
ρετικÜ συνθÞματα,

Τα επεισüδια üλο και χειρο-
τερευουν. Οι οθüνεò των τηλε-
ορασεων γεμΙζουν με οπασμε-
νεò βιτρßνεò, με "αυτοκßνητα
στιò φλüγεò",ακüμα και με "α-
οτυνομικοýò σε φλüγεò" üπωò
και μαθητικÜ χÝρια να πετοýν
βüμβεò μολüτοφ και πüτρεò. Οι
μαθητÝò βÝβαια δηλþνουν üτι
απεò δεν εναι μαθητικεò πρü-
ξειò αΜÜ πρÜξειò χοýλιγκαν.

Οι μαθητÝò ξεκινÜνε "Δε θα
Π-Ε-Ρ-Α-Σ-Ε-I δε θα Π-Ε-Ρ-Α-
Σ-Ε-Ι! ' εννοωνταò την εκπαιδευ-
τικÞ μεταρρýθμιση, Συνεχßζει το
.lπουργεßο "Γυρßοτε στα σχο-
λεßα σαò, εßναι σε βÜροò σαò
ο χρüνοò που περνÜ!!".

Και οι μαθητüò ανταποκρινο-
ιιται "ΚÜτσε καλÜ, κÜτσε καλÜ
ΓερÜσιμε" θελονΓαò να μετα-
φÝρουν το μÞνυμα üτι δεν θα
το βÜλουν κÜτω αν δε πετýχουν
το οτüχο τουò.

¸να μεγÜλο πανü στην πο-
ρεßα στιò 9 Δεκεμβριου Ýγρα-
φε "ΑρσÝνη - Σημßτη ακοýστε
το καλÜ αυτüò εδþ ο νüμοò
θα μεßνει στα χαρτιÜ". lνε την

απÜντηση του κυρßου Αρσüνη
"Οι μαθητÝò δεν εßναι ενημε-
ρωμÝνοι σωστÜ".. lνΙÞπωò
üμωò κýριε ΑρσÝνη εσεßò δεν
εφαρμüζετε το "σýοτημα" την
κατÜλληλη στιγμÞ;

Επßσηò, ο κýριοò ΑρσÝνηò πε-
τÜει "καρφιÜ" üτι γι' αιιτÞ την πα-
ραπληροφüρηση φταßνε οι καθη-
γητÝò, τουò θεωρεß "üλουò" ανε-
νημÝρωτουò (μα, πþò εßναι δυ-
νατüν να συμβαßνει κÜτι τÝτοιο :).

"ΑρσÝνη, ο νüμοò σου πε-
θαßνει", Ο κýριοò δηλþνει "Ε-

γþ πÞγα οτο Υπουργεßο Παι-
δεßαò üχι για να γßνω δημοφι-
λÞò αλλÜ για να κÜνω κÜτι που
το Ýχει ανÜγκη η νÝα γενιÜ"

"Ψωμß- Παιδεßα - Παπαγα-
λßα " δηλþ- _,_.."__,
νουν οι μαθη-
τÝò. Πιστεý-
ουν πωò αυτü
το σý στη μα
εξυπη ρετεß
την παπαγολß
α, "Την πα-
παγαλßα α-
κριβþò πο-
λεμü, μαζß με
πολλÜ Üλλα η
εκπαιδευτικÞ
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καθημτιÝ§,

Σκληρü; 'Ισωò; "Ποια εßσαι εσý που θα μαò πειò να ξυπνÞσουμε; Εσ,-

Ýνα "παιδÜκι" των 16 Þ 17 χρüνων, μλÜò σε εμÜò που Ýχουμε φÜει ττ

ζωÞ μετο κουτÜλι; Θα σκεφτοýν πολλοß απü εσÜò. Ναι σε εσÜò μιλÜω Γ

μÜλλον σε εσÜò φωνÜζω, ουρλιÜζω, ξερνÜω τιò κραυγÝò

μου. Και μÝσα απü αυτÞν την "γερασμÝνη", απü την πνευ-

ματικÞ κüπωση, ψυχÞ μου βγÜζω με αυτÝò τιò κραυγÝò μοι
τον πüνο καιτην αγωνßα, το Üγχοò του παρüντοò καιτου μÝλλοντοò τωι
φßλων μου, των γνωοτþν καιτων Üγνωστων Ýφηβων,

Και αναφÝρομαι σε εσÜò που μαò αγαπÜτε - εντüò Þ εκτüò εισαγωγι,
κþν - σ'εσÝνα μÜνα που κÜνειò την κοροýλα σου "πüρνη" οτα χÝριò
κÜθε Üρρωοτου, επιτÞδειου θαμþνα των νυχτερινþν κÝντρων, üταν "ψυ-

χαγωγεßτα('. Σε εσÝνα πατÝρα που νομßφιò üτι αρκεß το χαρτζιλßκι ποι
δßνειò στο γιο σου κι Üντε Ýνα "παπÜκΓ' σΓα 16 του. Σε εσÜò κυρßα καθη,

γÞτρια και σε εσÜò κýριε καθηγητÞ που Ýχετε αναλÜβειτο γεμÜτο ευθý,
νεò αλλÜ και μαγεßα Ýργο, του να μαò οδηγÞσετε. Ποý; Οιιτε και εγι,ι
Ýχω καταλÜβει. ΥποθÝτω οτην αυτογνωσßα, την αυτοκυριαρχßα και σε
αυτü το πολυπüθητο "Üνω θρþσκειν". Προφανþò οτο να εßμαστε Üν,
θρωποι, Ýχονταò συνεßδηση του üτι Üνθρωποò σημαßνει: ψυχÞ και σþμο
και νουò και μýρια Üλλα μικρÜ πολýτιμα κομμÜτια, Üυλα τα περισσüτε,
ρα με Üυλεò κατ' επÝκταση ανÜγκεò,

Και ξαναγυρνÜω σε εσÝνα μÜνα. 'Εχω ανÜγκη να με ακοýσειò σαν
δικü σου παιδß, γιατß δε θÝλω να σου μεταφÝρω τßποτε üλλο παρÜ την
ολÞθεια. Αυτη που βλÝπω και ζω καθημερινÜ, Σε ενüχλησε η λÝξη "πüρ,
νη"; Το περßμενα. Αυτü που δεν περßμενα üμωò εßναι να μη σε πειρÜξεL
το ßδιο το γεγονüò, ¶νοιξε τα μÜτια σου μÜνα και μÜθε, στον εαυτü σου
πρþτα, και στην κüρη σου Ýπειτα, üτι δεν χρειÜζεται να φορÜει "μισÜ'

ροýχα, προβüλλονταò το σþμα τηò στο üνομα δÞθεν του "ωραßου", οý,
τε χρειÜζεται να εξευτελßζεται πÜνω σετραπÝζια Þ βαρÝλια, για να διεκ,
δικεß "επÜξια" τον τßτλο τηò "πραγματικÞò", "ωραßαò" γυναßκαò. ΑυÞò
που "αρÝσει" και Ýχει "πÝραση". ΞÝρειò μüνα, το "χαμÝνο", στον κüσμο
των προβαλλüμενων μοντÝλων και ιδανικþν τýπων γυναßκαò, μαθÞτριαò.
φßληò, κοριτσÜκι σου περιμÝνει απü εσÝνα να μÜθει τι σημαßνει το να
εßσαιγυναßκα, πþò πρÝπει να εßσαι ωò τÝτοια και πþò μπορεßò να υπερα-
σπßζεσαι το φýλο, το νου και την ψυχÞ σου.

Και εσý πατÝρα, βγεò για λφο απü τιò "ατελεßωτεò" υποχρεþσειò
σου, εν ανÜγκη δεò το γιο σου ωò "υποχρÝωση" (ßσωò Ýτσι να καταφÝ-
ρειò να τον βÜλειò στο "υπερφορτωμÝνο" πρüγραμμÜ σου) και μßλησÝ



του. Μην αφÞνειò το μÝχρι χθεò αγορÜκι σου, που πριν καλÜ καλÜ προ-
λÜβειò να του φορτþσειò üλα τα üνειρÜ σου, ξÝφυγε και διÜλεξε Ýναν
πιο εýκολο τρüπο να ονειρευτεß. ¼χι, αποκλεßεται να συναι,τηθοýν τα
üνειρÜ σαò. ΒλÝπειò τα δικÜ σου εßναι αυτÜ του ýπνου - σωματικοý Þ
πνευματικοý, δεν Ýχει σημασßα -, ενþ τα δικÜ του εßναι κÜπωò πιο
''τε13.ητÜ". Δημιουργοýνται απü χüρτο, χÜπια και Üλλεò ουσßεò. Και ,

μη, προò Θεοý, μην πειò: "Το δικü μου παιδß αποκλεßεται", ψÜξ'το
λßγο καλýτερα. ψÜξ'το πριν Ýρθει να σε βρει αυτü και εßναι αργÜ για
üλουò. Γι αυτü σαò λÝω, μÜνα και πατÝρα πρÝπει να φροντßσετε να
πετýχετε αυτü που επιτυχημÝνα λÝει ο Ρüμπερτ Φροοτ: "Το σπιτικü
εßναι Ýνα μÝροò üπου üταν παò σε δÝχονται πÜιrτα και δεν σου λÝνε
ποτÝ "εγþ σου το εßχα πει, Δεν Ýπρεπε να φερθεßò Ýτσι". Απλþò η
μητÝρα και ο πατÝραò ετοιμÜζουν τουò επιδÝσμουò και λÝνε "κüτσε
κÜτω. Θα σου δÝσω τα τραýματα και μετÜ πÞγαινε να ξαναδοκιμÜ-
σειò".

ΕσÜò κυρßα καθηγÞτρια και κýριε καθηγητÞ, σαò παρακολþ μÝσα
απü τα βÜθη τηò πληγωμÝνηò και απελπισμÝνηò - μα ακüμα διψασμÝ-
νηò - μου ψυχÞò, να γßνετε üλοι ελπßδεò - üσοι δεν εßστε Þδη, ΙιΙικρÝò,
καθημερινÝò ελπßδεò, οδηγοß, οτηρφματα. ΠÝρα δηλαδÞ απü το να
κατÝχετε τιò θÝσειò που κατÝχετε να εßοτε και σε θÝση να πεΚε στα
παιδιÜ αυτü που λÝει ο ΛÝω ΙνΙπουσκÜλια: "Η μÜθηση εßναι συναρπαστι-
κÞ. Δε χρειÜζεται να ξÝρειò τα πÜντα. Θα οδηγÞσουμε ο Ýναò τον üλλο
(δÜσκαλοò / δασκÜλα - μαθητÞò - τρια)" και ακüμα να μπορεßτε να πεßτε
οτο παιδßüπωò ο ΜπουσκÜλια: "Δεν εßσαι μüνο αυτüò που διαβÜζει. Δεν
εßσαι μüνο αυτüò που μαθαßνει. Εßσαι απεριüριστοò". Εßναι ζωτικÞò σημα-
σßαò να κατανοÞσετε, γονεßò και καθηγητÝò, αυτü που λÝει ο Ι\Ιασλüβ: "Αν

το μοναδικü εργαλεßο που Ýχειò εßναι Ýνα σφυρß, καταλÞγειò να αντιμετω-
πßζειò τα πÜντα σαν να Þταν καρφιÜ". ºσωò κÜπου εκεß θα πρÝπει να ανα-

ζητηθοýντα αßτια των αποτυχημÝνων σχÝσεων γονιþν και καθηγητþν με
τα παιδιÜ. ºσωò δηλαδÞ να φταßει το üτι οι πρþτοι δεν Ýχουν καταλÜβει
üτι παιδßσημαßνει πλεßστα ορατÜ και αüρατα πρÜγματα, που για να κατα-
νοηθοýν, για να μπορεß να υπÜρξει μια επικοινωνßα, πρÝπει να χρησιμο-
ποιηθοýνπολλÜ "εργολεßα". "Εργαλεßα" των οποßων η απüκτηση προýπο-
θÝτει διÜθεση αρμκÜ και αÝναο αγþνα Ýπειτα. Δεν εßμαστε μüνο εμεßò,
τα παιδιÜ δηλαδÞ, που πρÝπεινα εφοδιαζüμαστε συνεχþò γιατο σÞμερα
και το αýριο, ολλÜ και εσεßò οι μεγολýτεροι,

Γονεßò και καθηγητÝò σαò χαρßζω τα ακüλουθα λüγια του Ρ. Ντ. ΛÜ-
ινγκ, με την ελπßδα να τα σκεφτεßτε βαθιÜ και να πρÜξετε ανÜλογα

"Ικανοποιοýμαστε üταν κÜνουμε τα παιδιÜ μαò ονθρþπουò σαγ κα,
εμÜò: ΣτερημÝνουò, Üρρωστουò, τυφ,ιοýò κουφοýò, αΜÜ με υψηλü
δεßττη νοημοσýγηò"!!!

ΣτÝλλα Γ3
4flθε.ι.ιOυs



Γιατß ονομÜστηκαν Ýτσι

Δρüμων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

θεΡrag *

Φ

Απü το υπ' αριθμü 7Ιl θ58 πρα-
κτικü τηò συνεδριÜσεωò του Κοι-
νοτικοý ΣυμβουΝου, Αριθμüò απο-
φÜσεωò 43Ιlθ58.

,., Ανεκο[νωσε ειò το αυμβοý-
λιον την υπ' οριθμü 1θ892 διαθÞ-
κη του συμβολαιογρÜφου Βασυ
λεßου Κατοπüδη ου ο ΑναατÜσιοò
Απο στ üλο υ Π ο ρ ομαγαò επα}¾Ýλ-
ματοò κτηματßαò κατÝστησε και
ονüμσσε κληρονüμουò διÜ τηò
ωò üνω διαθÞκηò την σýζυγüν
του ΒασιλικÞν το γÝνοò ΠριÜμου
Τσακßρη και το Νομικüν πρüσω-
πον τηò κοινüτητοò ΘÝρμηò. Και
ειò μεγ τηγ σýζυγüν του Βασιßß-
κÞν Üφησε την εφ' üρου ζωÞò ε-
πικαρπ[αν πÜσηò τηò περιουσlαò
του χινητÞò και αΛιγÞτου τηò ειJ-
ρεθησομÝνηò μετÜ τον θÜνατüν
ιου. μετÜ δε τον θÜναιον τηò συ-

ζýγου του η περιουσßα αýτη θc
περιÝλθει κατÜ πλÞρη κυριüτητò
ειò την χοινüτητα ΘÝρμηò ßνα ε,
των εισοδημÜτων τηò ιδρυση χο,,
νοτικüν ιατρεßον προò περlθαλψι,
των ενδεþν μελþν τηò κοινüτη,
τοò,

Ο Πρüεδροò εισηγοýμενοò τò
8ο θÝμα τηò ημερησßαò διατÜξεωò
εξÝθεσεν üτιγια να αποδþσει η κοτ
νüτηò την οφειλομÝνη τιμÞ στον Α,
ναστÜσιο ΠαραμÜνα που πÝθανε
το 1958 και με την διαθÞκη Üφησε
στην κοινüτητα μßα (1) τετραþρα,
φο οικοδομÞ που βρßσκεται στò
κÝντρο τηò πüλεωò Θεσσαλονßκηò
και επßτων οδþν Φιλßππου κσι Σια-
τßστηò, 40 στρÝυματσ αγρþν και
Ýνα οικüπεδο που βρ[σκοwαι στη
ΘÝρμη εßναι ανÜγκη να αναγεßρου-
με την προτομÞ του...

Eyas παλιüs και Ýναs καινοýρυοs

ευερυÝτηS τπ§ ΘÝρμπs

ΑναστÜσιοò ΠαραμÜναò
Ο ΑναστÜσιοò ΠαραμÜναò γεwÞθηκε το ] 886 στην ΣτενÞμαχο AVc

τολικÞò Ρωμυλßαò και Þταν πλοýσιοò κÜτοικοò τηò ΘÝρμηò, Εßχε σττ,
κατοχÞ του ι<τÞματα με αμπÝλια, Εκεß Ýβρισκαν δουλειÜ πολλοß συγχι-
ριανοßτου. Ακüμα Þταν ιδιοι<τÞτηò ενüò ποτοποιεßου σΓην Θεσσαλο\..-
κη. 'Ηταν παντρεμÝνοò, αλλÜ δυστυχþò δεν εßχε παιδιÜ, ¸τσι, üταν πε.
θανε απü καρκßνο οτιò 25 Ιανουαρßου 1958, με την διαθÞκη του Üφηα:
üλη του την περιουσßα οτη ΘÝρμη, η οποßα θα δινüταν στην κοινüτητ:
μετÜ τον θÜνατο τηò συζýγου του. Οι Θερμιþτεò δεν πρüκειται να τò,
ξεχÜσουν αφοý εκτüò απü την προτομÞ του που υπÜρχει Ýξω απü το,
σημερινü δÞμο, το κÝντρο τηò ΘÝρμηò, η πλατεßα μαò, Ýχει το üνομ:
του, Πλατεßα ΠαραμÜνα.

Ι2 t§}§
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Αριθμüò ΑποφÜσεωò Κοινοτικοý Συμβουλßου ΘÝρ-

μηò 4ι1959
.,, ΕγÝνετο αποδεκτÞ η δωρεÜν παραχþρηση

παρÜ τηò ΠαραμÜνα ΒασιλικÞò χÞραò Αναστασ[-
ου τηò εγ ΘÝρμη οικßαò τηò διÜ τηιυ στÝγασιν των

γραφεßων τηò κοινüτητοò και ψηφ[στηκε η επÝκτα-

σιò του κτιρ[ου με Ýξοδα τηò κοιιτüτητοò....
ΤÝλοò αναφÝρουμε üτι οτην με αριθμü 1Ο/,1θ5θ

απüφασÞ του Κοινοτικοý Συμβουλßου καθορßζεται η
τÝλεση μνημοσýνου, απü την Κοινüτητα, την τελευ-
ταßα ΚυριακÞ του Ιανουαρßου, ειò μτπlμüσυνον του α-

πο βιþσ aw ο ò Π σ ρ αμÜνα Αναστ ασ ßου,

Στυλιανüò ι(αι ΒασιλικÞ ΤαΒÜκη
Ο Στυλιανüò ΤαβÜκηò και η σýζυγüò του ΒασιλικÞ Þταν δýο απλοß κÜτοικοι τηò ΘÝρμηò που εßχαν δýο

γιουò, τον Απüþολο καß το τρÞγüρh.' ι,ιÝσα σε μικρü χρονικü διÜοτημα χÜνουν τουò_δýο γιου^ò τουò. ο Ýναò

ü«ο.þυ.-ο, ο" .ροχαßο ατýχÞμα, Ýνþ ο Üλλοò πεθαινα αω καρκßνο, το διþροφο κτßριο που θα Ýπαιρναν τα

παιδιÜ τουò το Ý.ρßòουυ -üυ σημο ΘÝρμηò με τον üρο üτι ο δρüμοò στο οποßο βρισκüτανε το κτßριο, που

-οß" üυομοξα.ουe ;ειßνικηò ηντßοτοοηò,,'υß πΞρ",.ο üνομα των δýο παιδιþντουò. Επßσηò το ισüγειο κατÜστη_

μο -ου ü.,ρßου θα Ýπρεπj να χρησιμοποιηθεß ωò_ ΝηπιÜγωγεßο, ενþ το διαμÝρισμα του ο,ρüφου ωò χþροò
]Þγοσιαò Þ "ξυ"ηρε.Þσηò 

υευjυ οß,οκλειοτßκÜ απü τον δÞμο. Ακüμα επιθυμοýσαν να τοποθετηθεß πλÜκα δω_

ρεÜ οτην μνÞμη Απüστολου και Γρηγορßου ΤαβÜκη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Απü το υπ' αριθμü 1117-1,19θ6 πρακτικü του εßναι κτισμÝνη η üλη οικοδομÞ,_που βρßσκοwαι στον

Δτlμοτικοý Συμβοýλßüυ ΘÝρμηò. οικισμü ΘÝρμηò επßτηò οδοý ΕθνικηòΑι/τßστασηò απü

ΑÞιθμüò Απüφασηò 2l1ggi6. τον Στυλισνü ΤαβÜκη και τη σýζυγü του ΒασιλικÞ

ΘÝμα: ΑποδüχÞ δ|þρεÜò κο, μεrοrομασßα οδοý. ΤαβÜκη, τουò οποßουò θερμÜ ευχαριστεß,
- -º,. 

τß ß"μÝü|ιι,ο' μεrý οη3 δrαλογ,κÞ συζÞτηση κσι Εγκρ[νει την μετονομασßα τηò οδοý απü ΕθνικÞò

αφßο ο,.λρε' υποψη' του την εισηγη'ση rου Ηρüεαρου ΑιΖτßστÜσηò σε οδü Αποστüλου ,και 
Γρηγüρη ταβÜκη

^Ý, 
.,ò,οχýουοrò δßατÜξειò και την τοποθÝτηση ττλÜκαò επß τ,ηò προσüψεωò του

ληοφοüòÝ, ομüφωrο καταστÞματοò ,,,ΔωρεÜ στ_η μνÞμη Αποστüλου και

ΑποδÝχεται τη δωρ εÜ Ýνüξ καταστÞματοò ισογεßου Γρηγορßου ΤαβÜκη"ειò το διηνεκÝò,

ορΟφου Ýμβααο,Ο 4b τ.μ. μιηþν (46 τ,μ, καθαρþν), Η απüφαση αυτη πÞρε αΙα 2|1θ96,

ενüò διαμερßσματοò 1ου ορüφου εμβαδοý θ9,92 τ.μ,

μß,«rλυ γüe,sοß.μ, «σeορωý κÜ,rο Ý,ßοßωμα καΘ' ýψοò ΚυριακÞ ΔαλÜνη Β'1

".,rοrασ"þò 
.ηò ο,ηοÝομÞò στο οποßο'αwιστοιχ:οýν ΚυριακÞ ΖαρζαβÜ Β'1

τα 15Ιl Ο0 εξ αÝιαιρÝτου τοi οικοπÝδου επßτου οποßου ΕλÝνη Σαββοποýλου Β'3

οκεντρικüòοικισμüòτηòΘÝρμηò.ΔιακρßνεταιστοκÝντροηπλοτεßαΠαραμÜνα,ηΕκκλησßατου_ΑγßουΝικολÜου,- 'ßο αημορχ,α«ü μÝßορü, -ü Ο*ρο επÜνω οριστερü το γυμνÜσιο, τα κτßριο διοßκησηò του ΙΕΚ ΘÝρμηò
κσι Üκριβþò δßπλα φανταστεßτετο λýκειü μοò,

ι
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€πßσκεgη
στον θστυνομικü

Στοθμü θÝρμηs
Στιò 20-1-99 πραγματοποιÞσαμε επßσκεψη στον

σστυνομικü σταθμü ΘÝρμηò με σκοπü να ενημε-
ρωθοýμε για την δουλειÜ του σστυνομικοý, τουò
κινδýνουò σΜÜ και τα μÝτρα αστυνüμευσηò που
λαμβÜνουν και ειδικÜ στην περιοχÞ τηò ΘÝρρηò.

Ο κýριοò ΚορÝαò ΔημÞτρηò εßναι Υπσστυνüμοò
Α' κοι υπηρετεß 18 χρüνια ωò διοικητÞò. ΠορÜΜηλσ σπουδÜζει ΙατρικÞ. Μüλιò πÜρg το ιττυχßο του θò
μ ετα π η δ Þ σ ε ι στο Υγ ει ον ομ ι κü Σþμ α τ ηò Υ π η ρε σßσ ò.

- Εßστε ευχοριστημÝνοò απü την δουλειü σαò;
- Ναι, Η δουλειÜ του αστυνομικοý απü την μια πλευ-
ρÜ εßναι δýσκολη, απü την Üλλη üμωò εßναι ευχÜρι-
οτη, αφοý το αντικεßμενü τηò εßναι πολλαπλü και α-
σχολεßται με πολλÜ και διÜφορα πρÜγματα.
- Η δουλειÜ του αστυνομικοý εßνοι δýσκολη;
- ΠÜρα πολý δýσκολη. Οι κßνδυνοι εßναι πολý μεγÜ-
λοι, ιδιαßτερα με την αθρüα προσÝλευση των αλλο-
δαπþν πÜσηò υπηκοüτηταò, ιδιαßτερα üμωò των Αλ-
βανþν. Η δουλειÜ μαò εγκυμονεß πολλοýò κινδýνουò
ιδιαßτερα κατÜ τιò νυχτερινÝò μαò περιπολßεò, τιò ε-
φοδεýσειò σε διÜφορα σημεßα üπου αυτοß κατοικοýν
και τουò ελÝγχουò που γßνονται. Αυτü üμωò ισχýει
και για κÜθε 'Ελληνα, ο οποßοò εßναι καταζητοýμε-
νοò Þ εγκληματßαò.
- Ποιεò περιοχÝò καλýπτει ο αοτυνομικüò οταθμüò
ΘÝρμηò;
- Αν και εßναι οταθμüò, καλýτπει την ευρýτερη περιο-
χÞ τηò ΘÝρμηò, την περιοχÞ του Τριαδßου και τηò
ΝÝαò Ραιδεοτοý.
- Τι περιστοτικÜ αντιμετωπßζετε καθημερινÜ στον
σταθμü;
- ΠολλÜ περιοτατικÜ üπωòτÜξηò, ασφαλεßαò και Üλλα.
Το αντικεßμενο εßναι μικτü. Ο σταθμüò δενεßναι αμιγþò
τμÞμα τÜξεωò, δηλαδÞ δεν αΦχολεßται μüνο με θÝμα-
τα τÜξηò üπωò εναι η καθαριüτητα και ο τουρισμüò.
Ασχολοýμαοτε και με θÝματα τροχαßαò και ασφολεßαò
που εßναι μεγüλα και δýσκολα αντικεßμενα.
- Οι αστυνομικοß του σταθμοý εßναι αρκετοß για να
καλýψουν τιò ανÜγκεò των πολιτþντου δÞμου ΘÝρ-
μηò;
- ¼χι, Στο σýνολο εßμαοτε 15 Üτομα. ¼μωò και μ'
αυτοýò μπορεß να γßνει σωοτÞ δουλειÜ αν δεν μαò
απασχολοýν τα μÝτρα που λαμβÜνουμε, ιδιαßτερα τα
Σαββατοκýριακα, σε διÜφορουò αγþνεò Þ Üλλα με-
γÜλα γεγονüτα, üπωò οι πορεßεò, που συμβαßνουν
οτη Θεσσαλονßκη.
- Υπüρχει εγκλημοτικüτητα στην περιοχÞ μαò; ¸-
χουν παρατηρηθεß κροýσμοτα ναρκωτικþν;

- Θα περιüριζα την εγκληματικüτητα στη ΘÝρμη σε :_,

κροκλοπÝò και μικροεπεισüδια. ΣοβαρÜ περιστατικ:
üπωò αδικÞμmα κατÜ τηò ζωÞò, δεν υπÜρχουν ο:-
ΘÝρμη τουλÜχιοτον τα τελειπαßα χρüνια. Φροντßζου 1'
να ενεργοýμε προλητπικÜ þοτε να αποφεýγονται τ"-
τοιεò καταοτÜσειò. Αιιτοß που δημιουργοýν ορισμÝι:
προβλlματα εßναι συιηθωò οι αλλοδαποß. ΚατÜ καιροι:
παραβιÜζουν κατοικßεò και αφαιροýν ποΜÜ πρÜγματ:
Προσπαθοýμε να περιορßσουμε τιò ενÝργειεò αυτιι.
των ανθρþπων αυξÜνοwαò τιò περιπολßεò.
- Μπορεßτε να μαò πεßτε κüποιο σοβαρü περιοτατι
κü που συνÝβη πρüσφατο στην περιοχÞ μαò;
- Ιδιαßτερα σοβαρü περιοτατικü δεν Ýχει συμβεß. Kc.
τÜ καιροýò üμωò Ýχουμε συλλÜβει αλλοδαποýò λò,
θρομετανÜοτεò ολλÜ και ¸λληνεò οι οποßοι εßχαν οττ ,

κατοχÞ τουò üπλα, απαγορευμÝνα τσιγÜρα και μ.-
κροποσüτητεò χασßò.
- Ποια η γνþμη σαò για την ΙδιωττκÞ Αοτυνομßα;
- lδιωτικÞ Αοτυνομßα ωò üροò δεν υπÜρχει οýτε πρò-
βλÝπεται απü το Σýνταγμα. ΥπÜρχουν ιδιωτικÝò υπτ,
ρεσßεò που παρÝχουν προστασßα σε διÜφορουò ιδιω-
τικοýò χþρουò. Βοηθοýν ιδιαßτερα üταν προοτατεý,
ουν μια συγκεκριμÝνη επιχεßρηση.
- Οι πολßτεò συνεργüζονται με την Αστυνομßα;
- Θα Ýλεγα üτι εßμαοτε σε καλýτερο επßπεδο απü ü.--
οτιò αρχÝò τηò δεκαετßαò που διονýσαμε. Οι πολΚεò
Ýχουν αντιληφθεß üτι πρÝπει να συνεργÜζονται με τη,
Αοτυνομßα και üτι το κÝρδοòτουò εßναι μεγÜλο γιατßτ
Αοτυνομßα θεσμοθετÞθηκε απü την κοινωνßα για τιò
ανÜγκεò τηò ßδιαò τηò κοινωνßαò. Πιοτεýουμε κι επ:,
διþκουμε πÜντα τη συνεργασßα των πολιτþν.
- Τι μÞνυμα στÝλνετε στη νεολαßα;
- Να εßναι συγκρατημÝιη οτιò απειλÝò και οτα δÝλεαò
τηò εποχτlò. Τουò προτρÝπω να συγκρατοýνται ενü.
ντια στα ναρκωτικÜ και οτα αδικÞματα και να δßνουι
ιδιαßτερη σημασßα στιò συμβουλÝò των γονιþν τουò.

Αιμιλßα Μαργαρßτη Α'3
ΝικολÝτα Πανογιωτßδου Α'3
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Οι μαθητÝòτου Λυκεßου ΘÝρμηò πραγμστοποßησσν Þ παρσκολοýθησαν τιò παρακÜτω εκδη,
,Ιþσεrò;

. Þαρουσßασαν τουò "Ελεýθερουò ΠολιορκημÝνουò" του Δ. Σολωμοý, υπü τη.ν καθοδÞγηση

τηò φυ\ολüγου κυρßαò Χ, Νσοýμη, Η εκδÞλωση πραγματοποιÞθηκε την τελευτα[α ΚυριακÞ του

Μα|[ου, στην αßθουσα ποΜαπλþν χρÞσεωντου Λυκεßου, παρουσhγονÝων,
ο Υπü την καθοδÞγηση των κυριþν Ε. ΠÝτκου και Δ. Σερεμετßδου οργανþθηκαν, αντ[στοιχα, οι

εκδηλþσειò για τον εορτασμüτηò 28ηò Οκτωβρßου 1940 και 17ηò ΝοÝμβρη 1973.

. Αλβαγοßεκπαιδε υτικο(, προ,σκεκλημÝνοιτηò ΑμερικανικÞò ΓεωργικÞò ΣχολÞò, επισκÝφθηκαυ.

το χþρü του Σχολεßου μαò και ενημερþθηκαν απü τον ΔιευθυwÞ κ. Ν, Τφμορþτα γιατο Ελληνικü

Εκπαιδευτικü Σýστημα,
. Στην α[θουσÜ' των πολλαπλþν χρÞσεων του Λυκεbυ ο κ, ΒαλÜρηò Απüστολοò, Üτομο με

ιδιαßτερεò ικανüτητεò, συνεπικουροýμενοò απü το θεατρικü εργαστÞρι "Λαμπιüν(' παρουσßασε το

θεατρßκü'Ýργο του ιÜκωβου καμπανÝλη "Αυτüò καιτο παwελüνιτου", Η παρÜσταση συγκ[νησε και

ε υ α ισ θητ οποßη σ ε τουò μαθητÝò.
σ Η Β, Λυßεßου καß οι μαθητÝò τηò 3ηò ΔÝσμηò παρακολοýθησαν στη ΜονÞ Λαζαριστþν το

αφιÝρωματου ΚΘΒΕ στο Δ, Σολωμü καιτο ΡÞγα Φεραßο.
'.Ηκυρßατσσλαμποýνη,καθηγÞτριανοσηΜυτικÞòστατΕιθεσσαλον[κηòκαιηκ,ΠρßνουΗλιÜνα,

επισκÝτττÞια υγεßαò, ενημÝρωσαν τουò μαθητÝò μαò γßα τßò βλαρερÝò σ υνÝπειεò του καπνßσματοò

στα πλαßσια τηò α wικαπνιστικÞò εκστρατεßαò που οργÜνωσετο ΕΣΥ ΘÝρμηò.
. ΠαρουσιÜστηκε στουò μαθητÝò το εκπαιδευτικü βαλ ιτσÜκι των γιατρþν χωρßò σýνορα και

διανεμÞθηκε το ανÜλογο υλικü,
.'Μετην καθοδÞγηση τηò κ, ΜεσσÞνη δημιοýργησαν χειροτεχνÞματα, τα οποßα και διÝθεσα,ν

σε παζÜρι λου Ýγινε στο üχολεßο μαò, τα χρÞματα που συγκεντρþθηκαν διατÝθηκαν σε κοινωφελεßò

σκοποýò,
. ο μαθητÞò τηò Β' Λυκεßου ΖαρκÜδαò προκüπιοò συμμετεßχε στη ΜαθηματικÞ ολυμπιÜδα

"ΜχιμÞδηò" πüυ διεξιßχθη στην ΑθÞνα στιò 6.2.1999 αφοý πÝρασε με επιτυχßατιò δýο προηγοýμενεò

φÜσειò του διαγ ωνισ μοý,' . üι μαθητÞ τη ò'Α' Λυκεßου μετην ευθýνη τηò κ. τζιομÜΜου στα πλαßσια του μαθÞματοò ΑρχÝò
Ο ικονο μßαò επισ κÝφθηκαν τ ο Χρη ματιστÞ ρια Αξιþν ΘεσσαλονΚηò.

, üμÜÝα απü 15 μαθητÝò τÞò,ò,και Β,τÜξεωò συμμετε[χε στο 3ο πανελλÞνιο Μαθητικü

διαγωνισμü μÝσω Ι ηtετηεt "Λυσ ßαò",'. 
Ευχαριστοýμε ταν ΣýΜογο ΓονÝων και Κηδεμüνων για την επÜνδρωση τηò βφλιοθÞκηò με

λογοτεχνικÜ και επιmημονικÜ βφλ(α.

. Ε,(δη,λþσε,ò περφα,λ,λοιτπκÞò ορüδαò.
. üιοαÞßrοÝ ß" επιτυχßα το πρüγραμμα κινητικüτηταò ΔρÜση ΙΙ με θÝμα: "Προστα.σßα Üγριαò

ζωÞò" με σýλονιστÞ την οικολογικÞ οργÜνωση Αρκτοýροò. Παρουσßασε τα προγρÜμματÜ τηò
;ηßüστασßα Üγριαò ξωÞò,, και "το Νερü στη ΘÝρμη" στην εκπαιδευτικÞ κοινüτητατου Σχολεßου,

' . κατÜτη δßÜρκειατου καλοκαιριοý η περφαΜοwικÞ ομÜδα συμμετεßχε με εκπρüσωπü τηò σε

ωκεανογρα$ικη λποστοΜ στη ΒαλτικÞ θÜλασσα, που διοργÜνωσαν απü κοινοý η ΔιακυβερνητικÞ

ΩκεανογραφικÞ ΕπιτροπÞ τηò UNESO ο, περιβαλλοwικÝò ομÜδεò του κüλπου τηò φινλαιΖδlαò kar

ηου"η,Þμιαrηò eατικηò με ÜφορμÞ την ανακÞρυξη του 1gg8 ωò "Παγκοσμßου Ýτουò των Ωκεσνþν",

. Η πÝριβßýοwικÞ ομÜδα, συνεργαζüμενη με τα Λýκεια παμφýΜων και 1ο Λýκειο ΣπÜρ ,τηò
παßρνει μÝροò σε πρüγραμμα κινητικüτηταò ΔρÜση ιιι με θÝμα "Αγναwεýονταò το Αιγα[ο απü τα

κÜστρα του". ΠαρÜλλÞλα στα πλαßσια τηò ΔρÜσηò ΙΙ εγκρßθηκε πρüγραμμα κινητικüτηταò - συ-

μπληρωματικü στη ΔρÜση ΙΙΙ με το ßδιο θÝμα,' Ý' Η'ο[θουσα τÞò τιερßβαλλοι..ßκÞò ομüδαò εξοπλßσθηκε με Ýνα πλÞρεò συγκρüτημα Ηιγ που

περλαμβÜνει σαρωτη, Ýγχρωμο εκτυπωτÞ Α3 και ενσωματωμÝνο Fax-Modem,
'.ΣταττλαßσιÜτων'παρüπüνωπρογραμμÜτωνηπεριβαλλοwικÞομÜδαεπισκÝφθηκετακÜσερα

τηò ΘεσσαλονΚηò καιξεναγÞθηκε απü τοß,ν αρχαιολüγο κ, tωακεßμ ΠαπÜγελο τηò 70ηò Εφορßαò
Β υ ζαw ιν þν Αρχα ιοτ Þτ ων.'. 

Η περιβßαΜοwLκÞ ομÜδα θÝλει να ευχαριστÞσει τον Σýλλογο ΓονÝων και Κηδεμüνων για τη

δωρεÜ τηò τηλεφ ωνικÞò γραμμÞò και τηò σýνδεσηò μ ε το Διαδßκτυο, καθþò και για την ανÜληψη

τωιΖ εξüδων λειτουργlαò τηò σýνδεσηò,

ΑιeòΙΙOυι



Η ορχÞστρα του σχολεßου απü το
στουò "Ελεýθερουò ΠολιορκημÝνουò"

του Δ. Σολωμοý

Γονεßò και καθηγητÝò οτην εκδÞλωση

για τουò "Ελεýθερουò ΠολιορκημÝνουò"

Λýκεισ

στη γιορτÞ τηò 28ηò Οκτωβρßου,
πßσω τηò η χορωδßα του Σχολεßου.

ΘÝρμηs

Απü τη ψορτÞ
σπò ß7 ΝοÝμβρη

Η κ. Παπαγρηγορßου εκφωνεß τον πανηγυρικü



Απü την επßσκεψη των Αλβανþν
εκπαιδευτΙκþν
για την ενημÝρωση τουò απü τον
ΔιευθυντÞ του Λυκεßου κ. Ν. Τζημορþτα

Ο Σημαιοφüροò και οι παροστÜτεò
τηò Σημαßαò

ΠαρÜδοση και παραλαβÞ τηò σημαßαò απü το

σημαιοφüρο ΜουτσÝλη ΜÜρκο,

¸κθεση βιβλßων οικολογικοý περιεχομÝνου
κατÜ την παρουσßαση τηò εργασßαò

τηò περιβαλλοντικÞò ομÜδαò με θÝμα

"Προστασßα Üγριαò ζωÞò"



ι

το φ στην πλþρη (και πÜλι απü την αρχÞ)
Κι Ýκρυβε μÝσα τηò κλωοτÝò απü αρωματισμÝνο

βαμβÜκι, που υφαßνονταν οι περισσüτερεò εν αγνοßα
τηò, ενοτικτωδþò. ΑυτÞ Þταν η προσωπικÞ τηò μυ-
ρωδιÜ και ταυτüχρονα ο λüγοò που δε φοροýσε πο-
τÝ κολüνιεò,

-Πþò σε λÝνε;
-Δεν ξÝρω.
ΑυτÞ η συνÞθειü τηò του Üρεζε. ΠολλÝò αλÞθεια

συνÞθειÝò τηò του Üρεζαν, και καλÝò κι Üσχημεò. ¿-
ρεò-þρεò μÜλιοτα, καθþò τον κοιτοýσε στα μÜτια,
εκεßνοò εßχε την λÜμψη αυτÞ που φþτιζε πωò üλα τ'
αγαποýσε πÜνω τηò. Πüσεò φορÝò κι αν εßχε προ-
σπαθÞσει να τον πεßσει πωò δεν αγαποýσε τßποτε,
üχι απü δικü του ελÜττωμα, αλλÜ ωò αποτÝλεσμα
τηò κακÞò χρÞσηò τηò ανθρþπινηò ιδιüτητÜò μαò και
του απüλυτου κυκλικοý λειψοý που μαò περιβüλλει
και αποτελοýμε το κÝντρο.

" ¸Üντα|ò γλþσσαιòτþν Üνθρþπων λαλþ καß τþν
ÜγγÝλων, ÜγÜπη δÝ μÞ Ýχω γÝγονα χαλκüò Þχþν Þ
κýμβαλον ÜλαλÜζον' .

ΙνÝσα σ' αυτü το κενü περιφερüμαοτε κι επειδÞ
δεφματÜ του λαμβÜνουμε απερßσπαστα, ψÜχνουμε
να βροýμε, χωρßò üμωò ευπρεπεßò οτüχουò, το αßτιü
του. Και ξαφνικÜ κατÜλαβε βρÝχει γιατß τα φýλλα
θÝλουν να κοιταχτοýν σ' Ýναν καθρÝφτη. Τα φýλλα
ψÜχνουν κι αυτÜ να βρουντο ελÜπωμα που υποτπεý-
ονται πÜνω τουò. 'Ισωò βÝβαια να κρýβεται κι η πε-
ριÝργεια, ßσωò κι η μεγαλαυχßα. Και φαντÜοτηκε πωò
το μüνο παρÜπονο το 'χει η θÜλασσα, καθρεφτßζει
τα πÜντα και δεν μπορεß να καθρεφτιοτεß πουθενÜ.
Κι üταν το παρÜπονο γßνει μεγÜλο φουρτουνιÜζει να
καθορßσει, να δηλþσει, να καθηλþσει την πßκρα τηò.
ΑυτÞ ακριβþò την πßκρα ασυνεßδητα συγκρατοýντα
σþματα και κÜθονται þρεò ολÜκερεò απü πÜνω τηò,
για ν' αντικρßσει κι αυτÞ, τüσο δα, μÝσα οτα μÜτια
των ανθρþπων, το βυθü τηò ,.,

-Πþò σε λÝνε;
-Δεν θυμÜμαι.
ΣυλλÝκτηò ανοýσιων επιθυμιþν εßχε καταιιτÞσει,

Να μετανιþσει για üσα εßχε Þ δεν εßχε ζÞσει; Να κλÜ-
ψει για τα ßχνη που Üφηναν τ' αγουροξυπνημÝνα ü-
νειρα του αýριü τηò, μη χαθοýν; Δε γνþριζε, δεν κα-
ταλÜβαινε. ΤυφλÞ, ξυπüλυτη περπατοýσε κι Ýψαχνε
μιαν αλÞθεια τρομακτικÞ που θα παραμüρφωνε τα
χαραι<τηριστικü του προσþπου τηò. ΑυτÞν την αλÞ-
θεια που για χÜρη τηò θα τραγοýδαγε το κýκνειο

Üσμα τηò και θ' Üφηνε την ψυχÞ τηò ελεýθερη ν1
τιναχτεß πÜνω απ' τα Ηλýσια Πεδßα Þ να γκρεμοτσα-
κιστεß στουò φριχτοýò τüπουò.

-ΑνοργασμικÞ ζωÞ εγþ δεν την θÝλω. Κι αν ο Θεüò
με καταρÜστηκετη διαφορετικüτητα και το πολýπλο-
κο να τα νιþθω πωò υπÜρχουν αλλÜ να μην τα συνα-
wþ, κÜποια μÝρα ýψωσα, πικραμÝιη], τα χÝρια καισÞ-
κωσα με τρομερÞ δυσκολßα την κατÜρα, που απü τü-
τε κοσμεßται συχνüτατα απ'το επßθετο βαριÜ. Την Ý-
σΠασα.

Μüνο ορισμÝνεò φορÝò κατÜφερνε να μαζÝψειτη\
τεμπÝλα κι ασυμμÜζευτη σκÝψη τηò, Þθελε να γßνε.
αýρα να μεταμορφωθεß σ' απαλü αερÜκι το καταχεß
μωνο Þ σ' ανεμοοτρüβΛο του Αυγοýστου και να στρο-
βιλßζεται, να οτροβιλßζεται φυσþνταò την αντßφαση,
κραυγÜζονταò την α\τΓßθεση, κλεßνονταò ερμητικÜ κα:

μ' Ýνταση το φοβερü και το μυοτηριþδεò.
- Θα μου πειò πþò σε λÝνε τελικÜ;
- Μου 'λειψενα ε[μαι δÝκτηò τηò εοω ιερικÞò ομορ-

φιÜò που πÝμπουν οι δικÝò σου κüρεò, να εßμαι στο
χþρο ηου κινεßταιη αýρα σου προσωποποιοýμενη τη

γαλÞνη κι αυτοý που ξεπηδÜ απü κÜθε κßνηση των καρ-
πþν σου για ναγÝρνειòτο κεφÜλι σου προò τ' αριστε-
ρÜ, σαν συγκαταβατικÜ του αΜüκοτου. Κι αν δε μπο-
ρþ να γευτþ ü,τι με σθÝνοò επιθυμþ, θα το λατρÝψω
χωρ[ò να το γνωρßσω καλÜ-καλÜ, μüνο τιò λεπτομÝ-
ρειεò κι üχιτα μεγÜλα, ΑυτÜ Ýτσι κι αΜιþò κουρÜζουν
και φΘ ε[ρο υν. Συ μφωνεßò ;

ΑλλÜ πÜντα εΙχε την ξιπασμÝνη αυτÞ ικανüτητα,
σε κÜτι εξÜρσειò του νου και τηò ψυχÞò, να μετα-
μορφþνει σαν κακιÜ μÜγισσα, ν' αλλοιþνει τιò οτιγ-
μÝò αυτÝò σε τüσο ταπεινÝò κι ανθρþπινεò. Απ' την
üλλη σκεφτüταν üτι ßσωò Ýτσι Ýπρεπε να προσδιορß
ζει η μια λÝξη την Üλλη για ν'αποφεýγουμε την "ý-

βριν" αλλÜ κυρßωò την "τßσιν". Και πÜλι üμωò, μÞπωò
üσο αγωνιοýμε για αποφυγÞ τηò τελευταßαò, κοιτþ-
νταò πßσω μη μαò ακολουθεß, τüσο κÜποια δεδομÝ-
νη στιγμÞ τη βρßσκουμε ξαφνικÜ μπροοτÜ μαò γιατß
οι ßδιοι την καλÝσαμε στο τελευταßο μαò δεßπνο με
το Χριστü; Αμαρτωλοß, δειλοß, Ýναò Ιοýδαò ο καθÝ-
ναò μαò, τρειò φορÝò θα προδþσουμε τη φýση μαò,
εξüρισΓοι, þσπου να ξημερþσει κι αλßμονο σ' αυτüν
που δε το γνωρßζει, ο νÞπιοò. Κι αλßμονο σ' üποιοντο
γνωρßζει κι αλαζονεýεται, ο αλαζüναò,.,

- Ποý να σεχορτÜσω;'Εβαζατο χÝρι μου στην ττλÜ-
τη σου και σου 'λεγα να μου μιλÜò για ν' αφουγκρÜζο-
μαι με τα δÜχτυλÜ μου τη φωνÞ σου, τιò αγαπγοÝò

,7ο fòυ[τü
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που Ýπαιρνεò κÜθε τüσο, Δε μου 'φτανε να σε κοιτÜ-
ζω, Þθελα να σ' αφÞσω τυφλü με το βλÝμμα μου, Δε
με αφοροýσε να σε φιλÞσω, Þθελα ν' ανο[ξω το στü-
μα μου και να σε φÜω,

Εßναι κÜτι þρεò που το σ βγαßνει απ' τα δüντια
σφυρßζονταò τσιριχτÜ, το α σαν ουρλιαχτü απελπισß-
αò κι αγωνßαò - φαντÜσου την εικüνα - κι αντο γ εßναι
γεýση Ýντονητροπικοý φροýτου, üγουρου πÜνω στον
ουρανßσκο και δε ξÝρειò αν και πþò να το γευτεßò -
και πÜλι το α - Þ üταν το π πÝφτει πολý λφο πÜνω
οτα χεßλια, τüτε το ω βγαßνει σαν αναοτεναγμüò κι
ολüκληρη η φρÜση εßναι κÜτι þρεò πολý μικρÞ κι η
αναμονÞ πολý μεγÜλη. Δε χωρÜει στο στüμα. Εßναι
σαν νüοτιμο φαt στη γλþσσα ενüò πεινασμÝνου που
üλο και μπουκþνεται κι αδυνατεß üλο περισσüτερο
να το καταπιεß αλλÜ και να το βγÜλει. Εßναι μποýκω-
μα κι αδυναμßα ελευθÝρωσηò. Εßναι διακοπÞ αναπνο-
Þò κι αμφιβολßα για το αν θÝλειò να ζÞσειò Þ üχι, Ελ-
πßδα για ζωÞ κι αγÜπη για το θÜνατο. ¸τσι ταυτü-
χρονα, ανακατεμÝνα, ακαταλαβßστικα,,.

¸να παιχνßδι τελικÜ η ζωÞ, σκεφτüταν Ýνα παι-
χνßδι δυσβÜσταχτο, Ýνα θανατηφüρο κι απελπισμÝ-
νο κρυφτü. Σπαρταροýσε σΓην ξηρÜ του τßποτα. Σε
μßα ξηρÜ που δεν την εξÝφραζε, δε μποροýσε να
τηò δοθεß. Σε μια φÜση τηò ζωÞò τηò που ο θÜνα-
τοò τηò Þταν απλÜ και θανατερü οικεßοò, δημιουρ-
γοýσε μüνη τηò κι απü πεßσμα κινδýνουò για να ξε-
φεýγει για λφο απ' τη ρουτßνα τηò, για να καθιοτÜ
τον εαυτü τηò δυνατü αν κατüφερνε να τουò ξεπε-
ρüσει, αδýναμο οτην ÜΜη περßτπωση κι αυτü το
κομμÜτι του εαυτοý τηò τ' αγαποýσε, τþρα πια μπο-
ροýσε να το παραδεχτεß, πιο πολý. lνºÝχρι που Ý-
φτασε να φοβÜται τη χαρÜ. Μη τη βρει και τη χÜσει,
μη χÜσει τα μισÜ γιατß το üλο δε θα την πεßραζε
τüσο.

- ΚλειδωμÝγεò ατÜκεò, δειλÜ üχι, κουρασμÝνεò α-
φηγÞσειò, ανεξÝλεγκτοι θÜνατοι, ο Ýναò πßσω απü τον
ÜΜον, δειλοß, κουρασμÝνοι, κλειδωμÝνοι, ΜεταΜικü α-
νττκεßμενο που το λÝνε κλειδ[ κρýβω μεò τιò φλÝβεò,
κοκκßνισετþρα απ'το α[μα το πολý, ýστερα το κüκκτ
νο Ýγινε μÝταλλο, σε ποιοχρþμα θα με βρειò δεν ξÝρω,
Θα με συγχωρÝσειò; Το'θαψαπολý βαθιÜ καιποý να
το πιÜσειò. Το 'θαψα πολý βαθιÜ και πιüσ'το,

¹θελε να πετÜξει, ΙιΙüνο αυτü. Να κλεßσει τα μÜ-
τια τηò üπωò κÜθε νýχτα, για να την ξεγελÜσει πωò
δε θυμÜται, δε λυπÜται. ΚατÜρα τα üνειρα, που πÜ-
με να την ξεγελÜσουμε, τηò νýχταò ,.,

- Χωρlò δαιμονισμÝνεò υπüνοιεò θα 'ρθω να σε συ-
ναwÞσω μια μÝρα. Θ' αφεθþ σε αφÝλεια μικροý παυ
διοý - τι μακÜρι ! - κσι θα σου επιτρÝψω να με λατρÝ-
ψειò καινα με μαλþσειò για τη φμιÜπου με συνειδητÞ
απροσεξßα διÝπραξα με το να σ' αγαπþ, Θα με συγ-
χωρÝσειò;

Νομßζειò πωò χαßρεσαι, ¼μωò αν αργüτε-
ρα η χαρÜ σου γßνει μετÜνοια, παρÜτολμη η χαρÜ
σου εν τÝλει αποδεßχνεται. Τüτε; Τη χαρÜ σου θα
την θυμÜσαι ωò χαρÜ; Το συναßσθημα εκεßνο που πÜ-
ει εξαλεßφθηκε, τα νιþθω σου που κι αν Ýχουν πραγ-

ματωθεß, η ιστορßα σου τ' αΜÜζει; Ι\,4η νομßσειò πωò
δε βρÝθηκε κανεßò ακüμη ν' αλλοιþσει το παρελθüν.
¼σοι Üνθρωποι, τüσεò αλÞθειεò, τüσεò πραγματικü-
τητεò.

Η αναπνοÞ τηò κοβüταν κι αυτÞ χαμογελοýσε ß
σωò ειρωνικÜ οτη θλßψη τηò, ßσωò με πßκρα οτο αντß
κρισμÜ τηò,

- Αλ[μονο, σ' Ýχω δßπλα μου üπωò ο Πüε το κορÜ-
κι του, üπωò ο Λαμπεwοýζα τη ΛßγειÜ του και πιο
χειροπιαστÜ δε γßνεται, Μüνο μυρωδιÝò που κλα[νε
απü μüνεòτουò, ΥποσχÝσειò που τραβοýν βßαιαγδÝρ-
νοwαò ευχÝò και κατÜρεò, που κουβαλοýν ανελÝητα
λυτρωμοýò ορκισμÝνουò καL σκαρφαλþνουν στ' α-

γκÜθια του δÝρματοò σιγÜ-σιγÜ, ματωμÝνεò, τιποτÝ-
νιεò, πρüστυχεò. ΘυμωμÝνεò κι αηδιασμÝνεò κüρεò
που καρφþνουν τη μονομÝρειατηò σκÝψηò αυτÞò τηò
δικÞò σου κι üλο στραβþνουν προò τα κÜτω και ζα-
ρþνουν το μÝτωπο μ' αυλÜκια θλlψηò, Ιι απüκοσμη
βουÞ, τι ονειρεμÝνο στÜδιο, τüτε, üταν στ' αλÞθεια μ'
εlδεò,Λ,4α ν' αναμÝνω Üλλο δε μπορþ. ΥπομονÞ δεν
εßμαι, ΕγκαρτÝρηση δε σχηματ[φ, Φευγιü, Θα με συγ-
χωρÝσω;

Στερεýει ποτÝ η γοýρνα του κρασιοý που μεθÜει
αγÜπη; Κρατοýν τα μÜτια κÜτω απü Ýνα φοβισμÝνο
μÝτωπο; ΧωρÜνε üλεò οι ανασφÜλειεò στιò τσÝπεò
ενüò παλτοý; ΑντÝχουν τα σεντüνια το βÜροò δýο
γυμνþν σωμÜτων κι αν ναι, σε ποια ζυγαριÜ ν' ανεβεß,
μην πÝσει; ΚρÜτα με, του 'λεγε, πÝφτω ! Και φοβü-
ταν μη ρßξει κι εκεßνον μαζß κι ο φüβοò διπλασßαζε το
βÜροò τηò. Και τον Üφησε, μην πÝσει, απ'αγÜπη, Θα
καταλÜβαινε Üραγε ποτÝ την αλαζονεßα, το κρυφτü,
την αχορτασιÜ, το κλειδß, την κατÜρα, τη ζημιÜ, το
ακανüνιοτο και συγκεχυμÝνο τηò σκÝψηò τηò, τον α-
Ýρα που περνοýσε ανÜμεσα απ' τα δÜχτυλÜ τηò και
τηò Üφηνε μελανιü αυτüò ο εßρωναò εραστÞò τηò,
Και για να του τα εξηγÞσει καλýτερα, üσο καλýτερα
μποροýσε, Ýοτειλε επιοτολÞ με τα πεζοδρüμια να
τη μεταφÝρουν σ'αυτüν. 'Ηξερε πωò ßσωò αλλÜζο-
νταò παποýτσια αυτÞ η επιοτολÞ να μην Ýφτανε αυ-
τοýσια στον προορισμü τηò . Ωοτüσο πÞρε την πÝνα
κι Üρχισε να γρÜφει :

Κι αν οι ρßμεò 1ιου εßγαι αυτÝò, δε 7,ιε εξιλεþνουν ,, ,

- Τι γυρεýειò να βρειò εδþ δα; -

Κι αγ εßγαι η ιμυχÞ μου εΙεýθερη, ακü7κι ηαραψυ
.λÜει,,.
Κρτßια ,Ι Γιαιß ιο χτýρια ιου ουρανοý 7του θα βραχεß
κι απιτπ0 ιτρd θυ 1,,tτ,οιι,
ΚρÜτα ! Γιατß φωνÞ (Ýνη ηια η τγγþ 7ιου και χλεßνω
τ' αυτιιß μου, λýγισα.
¸τσι 7ιαταιüδοξα δεμßνι1 mo καττßριι,
ηωò να μι7ν τικοýσω τιò Εlιινýεò ν' ανοιγοκλε,ßνουν
τα στüματÜ τουò;

Ακü7ια φυστß, κι ιßσε γα φυσιß ανßγιελα κιιι 1ι' ιßλο

.ffi,η ,r τπιπ n,\ι,jpιι ,,,

ΨÞ ΤÜνια Παπαδοποýλου Γ'2
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θÝμα "ΘρησκευτικÞ Παι,
δεßα κοι ΠεριβÜΜογ" καιτο
επüμενο Ýτοò τον ßδιο μÞ-
να, πÜλι οτη ΘεολογικÞ
ο,χολÞ τηò ΧÜλκηò συγκα-
λεßται σεμινüριο με θÝμα
"ΠεριβÜΜον και ΗθικÞ",

Ο Οικουμενικüò Πα-
τριÜρχηò σε κÜθε ευκαιρßα
αναφÝρεται οτο οικολογικü
πρüβλημα. Αυτü Ýκανε και
το φθινüπωρο του 19θ5, με
την ευκαιρßα τηò μετÜβα-
σÞò του οτο νησß τηò ΠÜ-
τμου γιατον εορτασμü των
1θ00 χρüνων απü τη συγ-

γραφÞ του Βιβλßου τηò Απο-
κüλυψηò. Και επειδÞ οτο Βι-

βλßο αυτü γßνεται εκτενÞò
λüγοò για την καταοτροφÞ
του περιβÜλλοντοò, ο Οι-
κουμενικüò ΠατριÜρχηò ορ-

γÜνωσε "ενπλω" το Πρþ-
το ΔιεθνÝò Οικολογικü Συ-

μπüσιο, με θÝμα ºποκü,Ιυ-
ψη και ΠεριβÜΜον" και με
συμμετοχÞ πολλþν εκπρο-

σþπων τηò διεθνοýò κοινüτητοò
Τον Ιοýλιο του Ιθθ6 το σεμινÜ-

ριο που διοργανþθηκε στη μονÞ
τηò Αγßαò ΤριÜδοò οτη νησο Χüλ-
κη εßχε σαν θÝμα " ΠεριβÜ,Ι,λον
κσι Επικοινωνßσ" και το επüμενο
Ýτοò '¸εριβÜ,λ,λο ν και Δικσιοσý-
νη". Η περιβαλλοντικÞ ομÜδατου
Λυκεßου μαò εÞε την αγοθÞ τýχη
να ουμμετÝχει και στα δυο αυτÜ
σεμινÜρια με εκπρüσωπü τηò.

Τον ΣετπÝμβριο του 1θθ7 και

υπü την αιγßδα τηò Αυτοý ΘειοτÜ-
τηò Παναγιüτητοò και τηò Αυτοý
Εξοχüτητοò του κ, Ζακ ΣαντÝρ,
προÝδρου τηò ΕυρωπαικÞò Επι-
τροπÞò διοργανþθηκε "εν πλω"
το Δεýτερο ΔιεθνÝò Διαθρησκεια-
κü Συμπüσιο σε χþρεò τηò Μαý-

ρηò ΘÜλοοσαò με θÝμα " Η Μαυ-
ρη ΘÜλσσσα σε κ/νδυγο", Το Συ-

μπüσιο Üρχισε τιò εργασßεò του,
πÜνω στη ναυαρχßδα τηò ΑΝΕΚ,
τον ΕλευθÝριο ΒενιζÝλο, απü την
Τραπεζοýιτα του Πüντου και το
τÝλοò των εργασιþντου Ýγινε οτη
Θεσσαλονßκη. Σ' αυτü συμμετεß-

χαν συνολικÜ πÜνω απü 300 ειδι-
κοß επιοτÞμονεò σε περιβαλλοντι-
κÜ θÝματα απü 33 χþρεò του κü-
σμου. Η περιβαλλοντικÞ ομÜδα
του Λυκεßου μαò συμμετεßχε με
εκπρüσωπü τηò και ευτýχησε να
ευλογηθεß με ιδιüχειρη αφιÝρωση
τηò Α.Θ.Π, η οποßα και κοσμεßτην
αßθουσÜ τηò .

Το παρελθüν Ýτοò το διεθνÝò
πλÝον ανεγνωρισμÝνο σεμινÜριο
τηò νÞσου ΧÜλκηò εßχε θÝμα "Πε,
ριβÜΜον και πτωχεßσ: Νομικοß
διαστÜσειò κσι ΗθικÞ ευθýνη",

Πιοτεýουμε üτι το απüσπασμα
απü τον εναρι<τÞριο λüγο του Οι-
κουμενικοý ΠατριÜρχου üτι " ειτþ

εßναι θεολüγοò Ýγινε και οικολü-
γοò" επισημαßνει τη σοβαρüτητα
του θÝματοò για την üλη εκκλησß-
α και παροδειγματßζει του πιοτοýò
τηò.

ΒασιλικÞ ΔÞμου Γ1

Η εßσοδοò τηò οεολοψχÞò ΣχολÞò τηò ΧÜλκηò
üπωò ακοýζετοι οτην Ýχδοση των πρακπχþν του

ΟερΝοý Σεμναρßου ,Χüλκη '94"

ο οικουμενικüò Πατριüρχηò στη
γÝφυρα του "ΕλευθÝριοò ΒενιζÝλοò"

ατενßζει το χþμοτο τηò γενÝτειρüò
του νÞσου ºμβρου.

ΑΝΕΚΔΟΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Α/γθε.ι,ιOυs



ΕναλλακτικÝò μορφÝò καλλιÝργειαò

ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Η Γεωργßο σÞμερα
Η σýγχρονη γεωργßα χαρακτηρßζεται απü την υ-

περεκμετÜλλευση των εδαφþν καιτην αλüγιστη χρÞ-
ση συνθετικþν λιπασμÜτων και φυτοφαρμÜκων.

ΠλεονεκτÞματα: Αýξηση παραγωγÞò και βελτßω-
ση τηò ποιüτηταò των γεωργικþν προτüντων.

ΜειονεκτÞματα: Ρýπανση υπογεßων και επιφανεια-
κþν νερþν, μüλυνση του εδÜφουò, του αÝρα, τηò
χλωρßδαò, τηò πανßδαò, αλλÜ και επιτπþσειò στον
Üνθρωπο εßτε Üμεσα (Ýκθεση dαυτÜ) εßτε Ýμμεσα
(κατανÜλωση γεωργικþν προßüντων με υπολεßμματα
γεωργικþν φαρμÜκων).

Με τουò üρουò αυτοýò περιγρÜφουμε Ýνον τρü-
πο βιολογικÞò παραγωγÞò που δεν χρησιμοποιεß
χημικÜ λιπÜσματα και φυτοφÜρμακα, οýτε χημικÝò
μεθüδουò στην αντιμετþπιση εχθρþν, ασθενειþν
και ζιζανßων. Μιμοýμενοι τη φýση, την ποικιλßα, την
ανακýκλωση και την ισορροπßα τηò, καταργοýμε ü-
λα τα μÝτρα που δεν υπÜρχουν στη φýση και ενο-
χλοýν την ισορροπßα τηò.

Βασικοß οτüχοι τηò βιολογικÞò γεωργßαò εßναι η
ανÜτπυξη και προαγωγÞ ολοκληρωμÝνων σχÝσεων
μεταξý εδÜφουò, φυτþν, ζþων, ανθρþπου και βιü-
σφαιραò, Ýτσι þοτε τελικÜ να λαμβÜνοντοι γεωργι-
κÜ προßüντα κοι εßδη διατροφÞò χωρßò χημικÜ υπο-
λεßμματο και ταυτüχρονα το περιβüλλον να ανα-
βαθμßζεται και να προστατεýετοι.

Η "συνειδητÜ" ασκοýμενη βιοκαλλιÝργεια Üρχσε το
1θ80 και αναπýσσòΓαι ολοεναπερισσüτεφ. ¹δη 60.000
οτρ. καλλεργοýνται με τιò φθüδουò τηò βιολογικÞò
γεωργßαò και κολýτπουν ολüκληρο σχεδüν το φÜσμα
τηò γεωργικÞò παραγωγÞò με κυριüτερα προΤüντα
τα: λÜδι, εfuÝò, οταφýfuα για κρασß, σιτηρÜ, βαμβÜ-
κι, εσπεριδοειδÞ, κηπειπικÜ. Απüτο 1θθ3 Ýχουν τε-
θεß σε ισχý επßσημα μια σειρÜ νομοθετικþν διατÜ-
ξεων, σýμφωνα με την αντßστοιχη ΕυρωπαßκÞ νο-

μοθεσßα, η οποßα βασßζεται στον κανονισμü 2092/
θ1 "περßτου βιολογικοý τρüπου παραγωγÞò γεωρ-
γικþν προΙüντων και των σχετικþν ενδεßξεων οτα
γεωργικÜ προΙüντα και οτα εßδη διατροφÞò",

¸τσι Ýχει θεσμοθετηθεß ΕθνικÞ ΕπιτροπÞ για το
ΒιολογικÜ Προßüντα, γνωμοδοτικü üργανο του Υ-
πουργεßου Γεωργßαò. Στο Υπουργεßο λειτουργεß επß
σηò Γραφεßο Βολογικþν Προßüντων, που επιβλÝπει
το σýοτημα ελÝ\¾ου και πιστοποßησηò και εκπρο-
σωπεßτο Υπουργεßο οτα κοινοτικÜ üργανα, ΤÝλοò το
Υπουργεßο Ýχει αναγνωρßσει 3 ιδιωτικοýò οργανσμοýò
που ελÝγχουν παραγωγοýò, μεταποιητÝò και εμπü,
ρουò και χορηγοýν την Ýνδειξη "βιολογικü",

Τα ΒιολογικÜ ΓΙροßüντα διακινοýνται σε κλειοτÝò
συσκευασßεò Þ κιβþτια κατÜ τÝτοιο τρüπο που να α-
ποφεýγεται μια πιθανÞ αντικατÜοταση του περιεχο-
μÝνου.

ΑναφÝρονται:
1) Το üνομα και η διεýθυνση του παραγωγοý.
2) Το üνομα και η διεýθυνση του μεταποιητÞ.
3) Το üνομα του προΤüνΓοò.
4) Γßνεται αναφορÜ στο βιολογικüτρüπο παραγωγÞò.

Για να επιτευβεß η εξüττλωοτ1 τηò ΒιοκαλλιÝργειαò -

πÝρα απüτο ενδιαφÝροντων παραγωγþν- απαιτοýνται:
1) Η οικονομικÞ ενßσχυση των βιοκαλλιεργητþν,
2) Η ενημÝρωση των αγροτþν σε θÝματα βιολογι-

κÞò γεωργßαò για να πεισθοýν για τη βιωσιμüτητα
τηò μεθüδου και να την οποδεχθοýν.

3) Η ενημÝρωση του καταναλωτικοý κοινοý σε ü,τι
αφορÜ την ιδιαιτερüτητα των βιολογικþν προßüντων
και γενικüτερα την ευαισθητοποßηÞ του σε θÝματα
προοτασßαò περιβÜλλοντοò,

4) Η δημιουργßα τρÜπεζαò πληροφüρησηò σχετι-
κÜ με τη πρüοδο, τα επιτεýγματα και τιò εμπειρßεò
απü την Üσκηση τηò βιολογικÞò γεωργßαò.

5) Η δημιουργßα κατÜλληληò υποδομÞò για την
οργÜνωση τηò εμπορßαò-διακßνησηò των βιολο-
γικþν προßüντων,

6) Η οργÜνωση του ΣυοτÞματοò ΕλÝγχου και
Πιοτοποßησηò των βιολογικþν προßüντων, για την
αξιüπισΓη κυκλοφορßατουò οτην ελληνικÞ και διε-
θνÞ αγορÜ.

Μαρßο Κοποýκη-Ποπαθανασßου Α 2
Χριστßνα ΚουμπλÞ Α2
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ΠροΤüντ0 που χαρακτηρß}ουν
2?

τOυ, μηνε, τOυ χρOνOυ
ΙΑΝοΥΑΡΙοΣ:

Λεμüνια, πορτοκÜλια, μανταρßνια, μÞλα, γκρÝιπ-
φρουτ, λÜχανο, μαροýλια, σÝλινο, καρüτα,

- "'l,,, κουνουπßδι, αμýγδαλα, κÜστανα, οταφß
,.,,,,,,,, ..,,l , ] δεò (ξανθÝò, μαýρεò), καρýδια,

1η _ ΦΕΒΡογΑΡßοΣ:τ P'q ΠορτοκÜλια, λεμüνια. μÞλα. λÜχανο.
κουνουπßδι, καρüτα, ραδßκια, μαροýλια, οτα-

φßδεò (ξανθÝò, μαýρεò), καρýδια, κÜστανα, αμýγδολα.

ΜΑΡΤΙοΣ:
Λεμüνια, πορτοκÜλια, μÞλα, μαροýλια, σι|λινο, κα-

ρüτα, κουνουπßδι, λÜχανο, ραδßκια, οιτανÜκι, αγκινüρεò

,:]: ]].l:]'ß ] 

'.:,-::,:ΜÞλα, φρÜουλεò, αγκινÜρε: ;]::': -::-, , :
κρεμμýδια φρÝσκα

ΜΑßοΣ:
ΦρÜουλεò, κερÜσια, ηορτο^Üλ,] :, -,, ]--:,- ,-,- 

,

κÜò, κολοκýθια, παντζÜρια, βλÞτα, πα,:,:, -:_-"
δια φρÝσκα.

lOY},ltOi:
ΚερÜσιο. βερýκοκα. ροδÜ<,νο JΓ:: -,, : ,, , 

"
ρια, ντομÜτεò, φασολÜκια, h.οε_.-,-δ,] :: ß " ] j

τα, πατÜτα.

'ι ,':.

ΚερÜσια, βερýκοκα, ροδÜκινα.3_::,,: -ι-- :

<αρποýζια, αγγοýρια, ντοματεc, -:--"" -,' 
"

κολοκυθÜκια. μελιτζÜνεò, π,ηεο,. _

ΑΥΓοΥΣΤOΣ:
Πεπüνια, καρποýζια, σýκα αlß.:Ξ: :-,:

,,τομÜτεò, φασολÜκια, κρεμμýδ:: j:. :, : , : :

θÜκιο. μπÜμιεò, μελιιζÜνεò, π,:ε: ::

ΣΕηΤΕΜ§ΡΙ§§: r
Σταφýλια, σýκα, δαμüσκηνα

μÞλα, πεπüνια, καρποýζια,
αχλÜδια, ντομÜτεò, κολο-

)ιγh"':, ßßιj,}¹ßΙ"'- = = ηþκυθÜκια, πιπεριÝò, μηÜμιεò, ,

0ΚΤΩΒΡΙοΣ:
Σταφýλια, φρÜουλα, μÞλα, ρüδια, σπανÜκι, μαροý-

λια, καρüτα, ξερÜ σýκα, οταφßδεò, αμýγδαλα, καρýδια,

ΝοΕΜΒΡΙοΣ:
ΜÞλα, ρüδια, αχλÜδια, πορτοκÜλια, λεμüνια, μα-

νταρßνια, ξερÜ σýκα, αμýγδαλα, οταφßδεò, φουντοý-
κια, κÜοτανα.

ΔΕΚΕΜΒΡΙοΣ:
ΑχλÜδια, πορτοκÜλια, λεμüνια, μανταρßνια, μÞλα,

καρ6τα, σπανÜκι, κουνουπßδι, ραδßκια, λüχανο, σÝλι-

νο, πατÜτα. ξερÜ σýκα. κÜοτανα. αμýγδα\α, οταφß-
δ:Q οοι,,τò ý <.ο

_ι
}

καρýδια και φυοτßκια Αιγßνηò



βυτυηþσειs
απü üνα αlΙητικý αγþνα

Ο Αθλητισμüò εßναι μισ απü τrò σπουδαιüτερεò
εκδη,\þσειò του σνθρþπου απü τα σρχαßσ

χρüνια. Αγþνεò αθλητικοß γßνονται σπü εκεßνα
τα χρüνια με μεγÜλη επιτυχßσ. Στσ χρüνισ μαò
τσ αθλητικÜ σθλÞμστσ μπÜσκετ, ποδüσφαιρο,

βüλεß εßνσι πιο δημοφιλÞ.
ΠολλÝò φορÝò Ýχει τýχει να βρεθþ μÝσα σ'

Ýναν αθλητικü χþρο και απü τιò κερκßδεò των θεα-
τþν να παρακολουθÞσω κÜποιο αγþνα. ΠÜντα τα
συναισθÞματÜ μου Þταν Ýντονα και δυνατÜ. Πα-

ρακολουθþνταò τουò αθλητÝò ν 'αγωνßζονται οτον
αγωνιστικü χþρο με πÜθοò και φΛοτιμßα, σκÝφτο-

μαι πüσο τυχεροßπρÝπει να αισθÜνονται
που Ýχουν την ευκαιρßα να ανταγωνι-
στοýν ευγενικÜ με τουò αντßπαλουòτουò
για τη δüξα τηò ομÜδαò τουò. Και δεν

Þταν λßγεò οι φορÝò που Ýνιωσα να συ-

γκινοýμαι απü μια πετυχημÝντ1
προσπÜθεια και να συμπÜσχω

με τουò αθλητÝò. Πολλüò φο-

ρÝò ακüμη βλÝποντÜò τουò να
ιδρþνουν και να προστταθοýν,

φωνÜζω για να τουò εμψυχþ-
σω και üλλοτε πÜλι νιþθω την
καρδιÜ μου Ýτοιμη να σπÜσει
απ 'την αγωνßα σε μια üμορφη

φÜση. Εκεßνεò τιò στιγμÝò ζη-
λεýω τουò αθλητÝò για τη χα-
ρÜ που Ýχουν να αγωνßφνται,

για την ÜμιλλÜ τουò και τιò φιλßεò που κÜνουν.

Και πüσο συγκινητικü εßναι να βλÝπειò αθλητÝò
απü αντßπαλεò ομÜδεò να δßνουν χÝρι βοη-

θεßαò σ 'Ýνα πεσμÝνο συναθλητÞ τουò

Þ να συγχαßρονται και να αγκαλιÜζο-

πρÝπεια και ο νικητÞò με
χαρÜ αλλÜ και μεγαλοψυ-
χßα. Εκεßνεò τιò þρεò νιþ-

μÝνοò, προδομÝνοò, γßνετε üχλοò,
νται οτο τÝλοò του αγþνα με ανÜ- βρßζει καταοτρÝφει, απειλεß και δη-

μεικτα συναισθÞματα:ο χαμÝ-
νοò με λýπη αλλÜ και αξιο-

μιουργεß σκηνÝò βßαò, που üχι

μüνο δεν βοηθοýν αλλÜ και
καταοτρÝφουν το αθλητι-

θω üτι το αθλητικü πνεýμα θριαμβεýει.
¼μωò δεν εßναι και λßγεò οι φορÝò που η ομορ-

φιÜ ενüò αγþνα καταστρÝφεται απü σκηνÝò βßαò.
Κι üταν η βßα αυτÞ ξεκινÜ απü τον αγωνιστικü χþ-

ρο και μεταφÝρεται οτιò κερκßδεò γßνετε πολý επι-

κýνδινο.
Και τüτε βλÝπουμε μεγüλεò καταοτροφÝò στα

γÞπεδα, ξυλοδαρμοýò και συμπλοκÝò ανÜμεσα σ
οπαδοýò διαφüρων ομÜδων και αστυνομικοýò, κα-

ταστροφÝò οτιò περιοýσιεò απλþν πολιτþν και üχι
σπÜνια και θανÜτουò ακüμη. Τüτε το αθλητικü πνεý-

μα τραυματßζετε θανÜσιμα, Και βλÝπονταò üλη αυ-

τÞ τη βßα, το λαü και τουò φιλÜ-
θλουò να γßνονται üχλοò και κα-

κοß οπαδοß αναρωτÝμαι τι φταιει.
Συζητþνταò λοιπüν τουò προ-

βληματισμοýò μου με φßλουò και

με τουò γονεßò μου, καταλÞγου-

με στο συμπÝρασμα üτι η βßα αυ-

τÞ εßναι συνÝπεια τηò εμπορευ-

ματοποßησηò του αθλητισμοý.
ΜεγÜλα εμπορικÜ συμφÝροντα
επενδýουν τα κÝρδη και τη δý-
ναμÞ τουò πÜνω σε αθλητÝò και

ομÜδεò. Οι αθλητÝò Ýγιναν πιο
επαγγελματßεò, δεν αγωνßζο-
νται για τη "φανÝλα" αλλÜ για

να εξασφαλßσουν μεγαλýτερα
κÝρδη. Κι Ýτσι καταλÞγει Ýναò ü-

μορφοò αγþναò εμπορικþν συναλ-

λαγþν και διαφημßσειò.
Και ο λüγοò που παρακολουθεß κυρßωò

τα ομαδικÜ αθλÞματα, νιþθει εξαπατη-

κü πνεýμα.
ΒασιλικÞ Ζογκüτη Α 2
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ΣγνιιιιρτCIχΗ τΗΣ ΠppιSAAΔONTIKH» Ομeτχ»
ΣΕ πΡOΓΡΑΜΜΑ THs ι]ΝΕSCO

Με αφορμÞ την ανακÞρυξη του 1998 ιι. -:.,:]-,.- Ξ.:-: ."ι,ι Ωκεανþν" και
μÝσα στα πλα[σια του εκπαιδειττ/λου ß]-ý:,J:__:.:: ΞΞ.: Ξ:α[]ηg Universiv",

που διοργανþνουν απü κοινοý η Δc. -;:-, -, . -, -. : :, :, _, : :,,,1 ΕπιτροπÞ τηò
UNESco, περιβαΜοwικÝò ορòßδεò:l_ .:':", -: :,,:.::: κσι πανεπιστÞ-
μια τηò ΒαλτικÞò πραγματοποιη€|- ε ^.::,:.::: --:,"--,;ßη με αφετηρ[α
το St Petersüurg τηò Ρωσlαò χoJ τ;J--_, :_,- - '-;::j--,: ,-.- Πορτογαλlαò,
τüπο διοργÜνωσηò τηò διεθγοýò r, ε :. :, _, ] j,- -,- : - :._ -- - Ξ ιρα'θ8,

ΦÝτοò, για πρþτη φορÜ στην ισ:οò.::a- ._:,_,:_-:::: ενκρ[θηκε και η
συμμετοχÞ μαθητþν στην αποσ,:ο',. ::, -:--,-:-:-: -a--: με το ρωσικü

ωκεανογραφικü σκÜφοò "Sibiryaka, , Σ.: .:-,: _,j:: ::- ταξιδιοý, απü το
Ελστνκι τηò Φινλανδlαò μÝχρι τη Βò,-:_.-Ξ :-: -: - ]: : j :,|,,αυ - 4 Αυγοý-

στου), συμμετεßχε και το μÝλοò τηò Πεο,j:,,':,: . -: 
-- -: : :: :: - 'υκε[ου ΘÝρμηò,

Βασßληò Οικονüμου, ωòÝναò απü τουò δ,,,ο 5',:-..:
Ο σκοπüò τηò αποστολÞò Þταν να μελετηθε[ το θαλÜσσια οικασ -c .- -: :-: : - j -:: -- 

-: :::,òχÞò τηò Βαλτι-
κηò καß τηò Βορεßαò Θαλασσαò. Επßσηò. δüθηκε μεγαλη βαρυ,τητò --:-, :,],:--:-- -* :,ß,1,ηι στιò μεγÜ-
λεò περιβαλ.λοττι,(Ýò καταστροφÝò τηò περιοχÞò αλλÜ και σΓηγ επα,, a - -. -:- :-: - . ,- , , , . -: .:ò συνεßδησηò.
ΗαποστολÞαυτÞπεριελÜμβανεδιαλÝξειòπανεπιστημιακþν,συζη,ι:::-:-:Ξ,-_:-_-.,.,,:,των,δειγματο-
ληψ[α και ανÜλυση δειγμÜτων νεροý και πυθμÝνα, υποβρýχιεò Ýρε-,.: ::-j-, j::- : ]: --, ταινιþν, μσθÞ-
ματα ναυσ ιπλοßαò και πρωτüτυπουò διαγωνισ μοýò,

ΙÝλοò, ο 8ασιληò Οικονüμου θα Þθελε να ευχαριστÞσει τουò υßδ-Ξ-,:,: .:a-.-,:::-: -,εριβαΜοWικÞò
:'"λα και üλη τηνεκπαΙδευσηò του Λυκεßου ΘÝρμηò, κ. Απüστολο ΤουραμÜνη και ,,, Ξ'..::j..

περιβαΜοwικÞ ομÜδα που του Ýδωσαν την δυνατüτητα να συυμε:.:,,..
μοναδιχεò ,(αι αξεχαστεò εμπειριbò.

Γ--------..-
Υπιßργρι η ιßποψη τωò η )

ξωÞ του ιιι,θρþτου αποτελεß ι
μßα σýνθεm1 εμτειριυjν. Η προσωπι-1
χιjτητÜ του, òß ,ωιττε, χ,ιθοριΚται, \
καττß χýριο λòßγο, αιτο αυτßò. Δτν Ι
τρÝιτει ιßμωò να θεωροýμ δεδομßη, Ι

ß,", ΠÝμπτη, 23 Ιουλßου
Η αρχÞ του ταξιδιοý Νωò.ò:: :,

ηογευμα. ο üλλοò ε\^ηJοò -: ,--:
που επιλεχθηßε για το ταΞ,5, .: a

γω, ξεκινÞσαμε αερο]ορι.*ò ,,: -:
Ελσßνκι με ενδιÜμεσο σιοθ-ο -- 6 : ,,
νη, Στιò 1 1:30 το βρÜδυ, με τ , : - ,

ξÞ μοò σΓη Φινλονδ.α ο τα.ιοò δε. l ,

χε ακüμα δýσει, Οι αποσκειJεò *ca
üμωò, εßχαν μεßνει οτην Αυοτρια

&* ΠαρασκευÞ, 24 Ιουλßου
¾στερα απü Ýνα Üυπνο βοαδ-

οτο αεροδρομιο και πολλε( σ- ,: ,,
νοÞσειò με τουò υπευθýνουò υι-
καμε στην πüλη για να βροι_ε -:
ωκεανογραφικü πλοßο με το οποιο
θα ταξιδευαμε, Το Ελσινλι αºοτε'ε,
σε μια Ýκπληξη. Δεν υπÞρχαν που,
θενÜ οι γνωστÝò μαò οικοδομÝò ι τα
πολυþροφα κτßρια εßχαν παραδοσια,
κÞ κατασκευÞ και δομÞ ), Στο λιμÜνι
υπÞρχαν μεγÜλεò λαΙκÝò αγορÝò
παρüμοιεò με τιò ελληνικÝò, ¼σο για
τον καιρü, ο Þλιοò Ýλαμπε και η θερ-
μοκρασßα Þταν παρüμοια με Ýνα α-

,:: , .: :_:,=, ,:ι, Ελλüδα, ΙßΙε,
,:., a:- ],]-:-:.. υαò Ýκανε üμωò
- .: ::]] ' -,,,Ξ.-.,των ανθρþπων.

] :, :::::_ε στο πλοßο και
::-: .:-.- ]]-: :: .οüβλημα, οι υ-
.-:-.: ], .::ττ:ι κÜπωò αμÞχα-

,: ],": .. -:,- j:ιικÜ, ΤελικÜ, γý-
:- :-: ::]]a:,: .ò απüγευμα πα-
::,: j:- j - _ --,:,Ι.εò ΟΠΟΤΟαε-
: : :: : _,: . - ] ,,: αξι ακριβþò το
-|,: : :.:,-:-]] Καθþò κινοýμα-
:]:, :-τ..:: -l.aa aου συνατ,τÞσα-

-:: : Ξ'-.,., τ:,ß.,σε να χÜνεται,

'' Σοββστο Ζ5 ιου^ιου _

τετορτη,29 ]ουλßου
Σ:.: , .,:. :-::ι ημÝρεò βλÝπαμε

*:.: :: ,,:,:::-:τ,ò καιτηνταραγ-
-.... a]j:::: -l..οò δε φαινüτανε
,:, Ξ.,: 3 -,:: ,:. διερχüμενα πλοßα,
C,Ξτ-.,: :.ß.:_. την εντýπωση üτι
ò ι.'::a a,,,a {α:αλι,Jθεß, Ωοτüσο, η
ατιΞ:..ja.a: -a:α Οτο Πλοßο Þταν ο-
λò:Ξß.α a.οòò3ετικÞ Παρüτι υπÞρχαν
πλΓρωι,α κο.3τγ:,1τÝò, φοιτητÝò και
μαθττεò οπο διαφορεò χþρεò ( Ρω-

,ι. η αηοκομßσει

για ιιÜθε Üνθρωτο, τη συσσþρευση

τωι εμπειριþν. Και το τεΚυταßο
συμβαßτει ειτειδß, συηßθωò, μωò
παρουσιÜξονται ρ η μορφÞ των

ετααιριüßν.' Ετσι, οι τφισσιlτεροι
απιß εμιßò μτανιþνουμε üγ τüσο

για αυτιß που Þουμε χιßνει, ιýλÜ

μορφÞ η μφολογ ßου. 1tλλωστ ε,

üλα üσα δ ιαδραματßστηχατ για
δεκαÝξι μÝρεò χατÜ τη διÜριεια ò
μια ωιεανογραφιχÞò ιιτοστολÞò )
στη ΒαλτιχÞ χαι τη Βιßρεια 1
ΘÜλασσα ι τιτü τη Φινλαγδιßι
μÝχρι τη Γαλλßα)' ει'ναι υτερρολι- (
κτß πο^λλα για να ιαταγραφοýν εξ 
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σßα, Λιθουανια, Φινλανδιο, Αγγλßα. |,

σπανßο, Γερμανιο, ΕλλÜδο, ΤουρhΙα

Κοι Καμεροýν ) μεσα σε μια μονο μÝ-

ρα γνωρισαυε ο dναò τον ολλο Και γι-
ναμε μΙα μεγολη παρÝα, ΣταδιακÜ,
ΠροσαρμοσΓÞι^.αμε Και σΓη ζωÞ Καιlο
πρüγοαμματου πλοιου, Απο νωοιò,το
ηρωι μÝχρι Καιτο αΠογευμα αναΙτΓυσ-

σονταν οι κýριεò δροσΓηριüτητεò : λη-

ψη λαι αναλυση δειγμαιων νεροý και
πυθμενα, διαλεξειò κοθηγητþν, σ.Jζη,

τηοειò, υποβρýχιεò ερευνεò, ξεναγη,
ση στο ηλοιο και μαθÞυατο ναυσιπλο|,
αò, προβολÝò εκπαιδεL,τικþν ταινιων,

πρωτο]υποι διαγωνιομοß,,, Απü το

βρÜδυ ι.αι μετÜ üυωò, τα αυπÜρια με-
ταlρεπονταν σε χωρουò για ραÞιεS,
Το μονο που ειχαμε παν δυνατÜ η,

χεΙα και Üφθονη Vodka (οχι καληò
ποιüτηταò φυσικÜ ), τα οποßα μαò
Þταν αρκετÜ,,,

ft ΠÝμτπη,30 Ιουλßου
Εκεßνο το πρωινü Üλλαξε το μου-

ντü σκηνικü των προηγουμüνων ημε-
ρþν, Εßχαμε Þδº μπει στα νοτια στε-
νÜ τηò Δανιαò, Στα μερη εκεινα
βρßσκεται το καστρο του Elsinore.
στο οποιο διαδραματιοτηκαν ολα ο,

σα διηγεßται ο Shakespeare στον
"Hamlet", Αν και Þμασταν Þδη κατα,

βεβλημÝνοι απü 1ιò ποΜεò δρασΓη-

ριοτητεò, αλλÜ h.αι απο τºν κακη
ποιüτητα του φαγητοý και του νε-

ρου, το βοÜδυ εκεινο Þταν Ýνα απο
τα καλýτερα του ταξιδιου,

s. ΠαρασκευÞ, 31 Αυγοýστου
º-Ιταν η πιο οτατικÞ ημÝρα, Σε μßα

συ!ηθισμενη σταση για λÞψ,] üειγμü,

ιων, και ενþ δεν ειχαφ ακüμα αφÞσει

τη Βολτικη πßσω μαò, το πλοßο καθυ-

στερουσε να αναχωρÞσει. Οι αξιωμα-

τκüßτου πλοßου μαò κÜλεσανγια ενημÝ-

ρωση, Η τελετπαßα αυΓÞ στÜση θα ειχε
διÜρκεια τριÜντα ωρþν ετ_σι þστε νο α-

ποφýγουμε την Καταιγιüα που ηταν
μπροοτÜ,,,

φ μεσα αηο τη ηαταιγιδο ]oL δεν ε.(ε

υποχωρßσει, Εαευοισμοò, αJηχανια
Οι περισοοτεοο, ειχουε ηδη γÜσει τ,ò

τιτησειò μαò με τ] üιhαιολον.ο ]-ò κα,

1αψιüοò hαι -τ,στευαJε πωò Clλ^α εJπο,
διο δεν υºηοχαν, Το απüγευυα ει.εινο,

λοιπον, εγινε εκτακΓº οσκηση ετοι|-οτη,

ταò, Στη σι,νεχειο οlεοεωσαμε ι^.ολÜ τα

πραγμοτÜ μοò κοιτο πληρωμα σφρÜνι,

σε ηοθε πορ.ο ηα, ηαρÜθJρο, Το βρÜ,
δυ ξατιλþοα,τε νωρΙò, αλλα και πιτλτ κα,

νειò δεν κατÜφερε να ι^.οιμηθει καθωò

με θ.5 ΒεαιjοÞ ( αυτο το μÜθαμε το

επομενο πρωι ι τιναζüμασταν οπο τιò
κουκετεò, ΚατÜ ]α αλλα, η νýχτα πÝρο,

σε χωρßò προβλÞματα,

"" ΚυριακÞ.2 Αυγοýστου
τελευταια ημερα εν πλω, Αºο το

πρωß υπÞρχε αυξημÝνη δραοτηριüτη-
τα λαθþò γΙνονταν ºροετοιμασιεò για
μια αναμνησιιhη Ýκθεση υε δικü μαò
υλικü, για το βραδινο αποχαιρεlιστÞ,

ριο party, αλλü και για ιην αναχωοη-
σÞ μαò, την επομενº ημÝρα, Ισωò κοι

να φανει υπερβολικü αλλα συγκιw-
ση νιωθομε ολο, μαò, Ι\,4πορεß να με,
ναμε υαζι για λιγεò υονο *ερεò,_αλλü

η ßοθημερ.νÞ μοò εποφη ειχε üωσει
την εLΚαιρ.α να ανατΠυχθουν μεριΚεò
ºολυ ζεοτεò ^αι ονθρωºινεò σχÝσειò,
Το πρωß κýλησε αντολλÜζονταò διευ-

θýνσειò, τη-

δýσκολο να περιγραφεß, ¹ταν αυτü
που λÝμε γλÝν,τι τρικοýβερτο (σε üλο
το πλοιο δηλαδÞ) , λαθωò ολοι ( υε

εξαιρεση οσουò ειχαν Jπηρεσια βÝ-

βαια ) γιναμε ενα, ¼ποιοò αντειε, κα,

ταφερε να απολαýσει την ανατολη
του ηλιου, Στη οι,νεχεια κοιμηυηκο

με μÝχ:ι το εηüμενο μεσημÝρι,

::. ΔευτÝρα, 3 Αυγοýστου
¼ταν βγÞκαμε οτο κατÜστρωμα,

το πΛοιο θοισ^ülαν λ(γα υετρο απο

την εßοοδο τοý λιμανιου τηò
Boulogne, Η πüλη αυτη. σαν πα^ιο

ρωμαΙκü λιμÜνι που Þταν, φαντÜζει ι-

διαßτερα μεγαλοπρεπÞò, Ο αποχαιρε-
τισμüò ηταν υια οτινμÞ δυοκολη h,αι

φορτιομε\η,,, ¼σο για ιο δρüμο τηò
εηιοτροφÞò. αυτüò Þταν ακομα μσ-
κρυò, Το Ιδιο μεσημεοι, μαζΙ με τον

Üλλο ¸λληνα, ηÞραμε το hovercraft

που συνδÝει την Boulogne με το
Foxstone, στην Αγγλßα, ΦτÜνονταò
οτο νησß, επιβιβαοτÞκαμε στο τρÝνο
που οδηγεß οτο Λονδßνο,

]:ι τρßτη, 4 Αυγοýστου -
ΠαρασκευÞ, 7 Αυγοýστου

ΚατÜ τη διÜρhεια αιrτþν των ημε

ρþν εh.υετολλετπηκαμε το üτι η επι,

οτροφη μαò εßχε h.ανονιστει να γινει
απü το αεροδρομιο του Heathro\Λ/, Ε-

]σι βρÞh.αμε την ευκαιρßα να γυρισου-
υε το Λονδινο (το κεντρικο βÝβαια,
γιατΙ προκειται για υΙα χαοτικη πολη),

ΦοβερÞ εμπειρΙα, , Η πολη αιπÞ_Ýχει
την ικανüτητα να ελκυει τουò ανθρω,
πουq καθωò προσφερει πραγματικÜ
τα παντα, Οποιοò βαρεθει την πüλη

αιjτÞ, θα εχει βαρεθει και τη ζωÞ του,

ΤελιhÜ, το βρÜδυ τηò Τετορτηò πετÜ,

ξαμε για ΑθÞνα οηου και αποχαιρετι-
στÞhομε, Το επüμενο πρωß πÞρα την

τπÞση για τη Θεσσαλονικη,

Βασßληò Οικονüμου
Πρωτοετηò φοιτητÞò του τμÞματοò

Ιστορßαò - Αρχαιο^ογιοò
Πανεπιστημßου Ιωοννßνων

τ. ΣÜββατο,
1 Αυγοýστου

ι ο πλοιο
ξεκßνησε επΕ
τÝλουò, ολλÜ
βλÝπαμε το
πλÞρωμα σε
μεγÜλη ε-
τοιμüτητα, Το
πρωινü κýλη-
σε Þρεμα. ¾,
οτερα απü νιß-
α ενημÝρωση
üμωò, μÜθα-
ψ üτι Ýπρεπε

λÝφωνα και
e,mail, αλλÜ
και χαζεýο-
νταò τη
Ι\,4Üγχη, που
μüνοτο απü,
γευμα φÜνη-
κε καθαρÜ,
τüτε αρχßσα-
με Και τιò α,
ναμνηοτικÝò
φωτογραφß
εò, Το τι Ýγι-
νε εκεßνο το
βρÜδυ εßναι

Ημερολüγιο τηò επιστημονικÞò ομÜδοò", στη γλþσσα τηò ΒοβÝλ
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ΣτÝκομαι σε μια Üκρη του σκοτεινοý δωματßου τηò ψυχÞò μου και σαν
Üγνωοτοò θεατÞò προσπαθþ να ξεχωρßσω Ýνα Ýνα τα χρþματα που ξεπηδÜ-
νε απ' το κÝντρο τηò, Προσπαθþ να καταλÜβω τι εßναι αυτü που με τυφλþνει
απ' το φωò του και κουρασμÝνη απü την αýπνßα κυνηγÜω το üνειρο οτο συμ-

βατü φωòτηò ημÝραò. Προσπαθþ να αναγνωρßσω τη φλüγα που μου καιειτα
σωθικÜ και εξουδετερþνει κÜθε εμπüδιο που εμφανßζεται οτην πορεßα τηò
ολοκλÞρωσÞò μου. Εßναι το πιο Üκρατο και απüλυτο συναßσθημα που γεwÞ-
θηκε μα üταν κανεßò το νιþσει τüτε ßσωò καταφÝρει να νιþσει το νüημα τηò
ýπαρξÞò του. Εßναι Ýνα ατελεßωτο παρολÞρημα τηò ψυχÞò κÜθε που τοýτη η
λÜμψη διαλýει το κατÜμαυρο σκοτÜδι τηò λογικÞò και τηò πραγματικüτηταò
που επιφανειακÜ βιþνω, εßναι η κραυγÞ τηò απüλυτηò ελευθερßαò, εßναι η
δýναμη που χαρüσσει τ' αρχικÜ τηò οτο οτÞθοò μου, εßναι η φλüγα που με
ζεοταßνει τιò κρýεò νýχτεò του ΔεκÝμβρη. Μ' αρÝσει να νιþθω ελεýθερη γýρω
απ'τα δεσμÜ τηò ψυχÞò μου. Εßναι πÝρα απü τιò νοητικÝò δυνατüτητεò κÜθε
ανθρþπου ο ορισμüò καιη Ýwοια αιιτÞò τηò λÜμΨηò, αιιτÞò τηò φωτιÜòπου σε
üλλουò καßει απ' τη οτγμÞ που Þρθαν οτον κüσμο ενþ κÜποιοι Üλλοι την γνω-
ρßζουν οτην πορεßα.

Κι Ýτσι νοοτüλγησα λοιπüν κι εγþ. ΝοοτÜλγησα το δικαßωμα να ζω οτο
üνειρο και καμιÜ φορÜ να παρασýρομαι απ'αυτü σε μονοπÜτια συνειδητÞò
ευτυχßαò. ΝοοτÜλγησα το δικαßωμα να μπορþ να φÝρω τη φλüγα σΓην ζωÞ
μου και να την κÜνω Ýνα με το üνειρο. Οι Üνθρωποι λÝνε πωò η ειιτυχßα εßναι

σαντο τρεχοýμενο νερü, αστεßρευτη
μα ασταθÞò. l\4 α τüτε αφοý δεν

λÝσουν ονειροπαρμÝνο και αò εßναι χÜρισμα να
εßσαι ονειροπüλοò, Απü τüτε που θυμÜμαι τον εαυτü μου ονειρευüμουν. ¼-
μωò τüτε ονειρευüμουν Þσυχα, αργÜ και ελεýθερα. Περπατοýσα πλÜι οτην
λßμνη και ταξßδευα με το κýμα τηò το απαλü και ριχνüμουν σε κüσμουò ιδανι-
κοýò, κüσμουò απαρÜμýλουò, κüσμουò φτιαγμÝνουò σýμφωνα μετα δικÜ
μου πρüτυπα. Χιüνιζε και εγþ χαιρüμουν που το λευκü με γÝμιζε γολÞνη.
ΠÜντα κοιτοýσα τον ουρανü τα καλοκαιρινÜ εκεßνα βρÜδια κι ονειρευüμουν.
Και τþρα; Τþρα διεισδýω στα Üδυτα τηò ψυχÞò μου και φοβÜμαι. ΦοβÜμαι
μην πÜψει η λÜμψη που δßνει ζωÞ οτην ψυχη μου, φοβÜμαι μην χÜσω αυτü
που μου δεß;γει τον δρüμο γιατο αýριο, φοβÜμαι μÞπωò νυμþσει οτην ψυχη
μου και μεßνω αδρατηò και οτατικÞ και πÜψω να υφßσταμαι. Δεν θÝλω να υ-
πÜρχω χωρßò να ζω. ΑυτÞ η φλüγα αντικατοτπρßζει το εßδωλü μου στον κα-
θρÝπΓη τηò ψυχÞò, εßναι αυτü που με κÜνει ν'αποδÝχομαιτην αντικρινÞ σπßθα
που δειλÜ-δειλÜ με πλησιÜζει για να ενωθοýμε και μαζß πλÝον να φωτßσουμε
τιò ψυχÝò μαò, να τιò ενþσουμε κι αιιτÝò και να φωτßσουμε üλη τη γη.

Δεν κουνÞθηκα οýτε λετπü απü την αφÞ τηò ψυχÞò μου, συνεχßζω να
παρατηρþ τιò απαλÝò γαλÜζιεò αποχρþσειò σΓο βαθý κπρινο τηò ψυχÞò
μου και νιþθω üτι Ýχω την δýναμη να προχωρÞσω, üτι θÝλω να προχωρÞσω
οτο χρüνο, εγþ αυτÞ τη οτιγμÞ Ýχω τÝτοιο πÜθοò μÝσα μου που νομßζω üτι
μπορþ να σþσω τον κüσμο. Δεν εßμαι σε θÝση να ξÝρω αν θÝλω να βγω
στουò δρüμουò και να κραυγÜσω Þ αν απλÜ θÝλω να βγω στουò δρüμουò
και να χαθþ, ξÝρω üμωò üτι üσο θα πορεýομαι πÜιιτα θα Ýχω μια φωτιÜ να
με υποβαστÜζει, Ýοτω και αν δεν περπατÜει δßπλα μου, Ýοτω και αν Ýχει
ξεχωριοτεß εξελικΓικÞ πορεßα, Ýοτω και αν ζει πολý μακριÜ μου αυτÝò τιò
þρεò. Η Ýwοιατου χþρου καιτου χρüνου εßναι πολý μικρÞ για να περιορßσει
την ορμÞ τηò πυρκαγιÜò που θα κατακÜψει üτι μαυρßζει τη γη, üτι θολþνει
την ευτυχßα, üτι γκρεμßζει το üνειρο. Εßναι το απüλυτο η φλüγα αυτÞ. Στα
δικÜ μου μüτια ταυτßζεται με την αγÜπη. Δεν ξÝρω αν εßμαι Üξια να τηò
αποδþσω ορισμü, μπορþ üμωò να τηò δþσω σÜρκα απü την σÜρκα μου και
οοτÜ απü τα οοτÜ μου μπορþ να την ενσωματþσω μÝσα μου και τüτε εγþ
και Üλλοι τüσοι σαν εμÝνα θα υπερÝχουν, θα βρßσκονται πολý πιο μπροοτÜ

ο τ οÝßδι
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απü τουò Üλλουò που "γνωρßζουν" τι εοτß ετοýτη η

φλüγα μα αμφιβüλω αν Ýχουν οτο σþμα τουò τα ση,

μÜδιατηò. ¼ποιοò Ýχει αισθανθεßτη ζεοτασιÜ καιτην
ασφÜΙεßÜ τηò μπορεß να δþσει απü αυτÜ που δεν Ý-

χει, μπορεß να νιþσει την ßδια ουσßα τηò ýπαρξηò του

και τüτε θα Ýχει σßγουρο το δικαßωμα να αυτοαποκα-
λεßται Üνθρωποò. Η αγÜπη δεν Ýχει üρια οýτε και δια-

στÜσειò, εßναι πιο πÜνω απü τιò νοητικÝò μαò ικανüτη-

τεò, Ýρχεται σανχεßμαρροò να επιβεβαιþσει το μεγα,
λεΙδ τηξ ψυχÞò κÜι του σþματοò που üταν ενωθοýν

κÜτω Üπü τδν ýμνο τηò αποτελοýν ζωντανü θαýμα

γιατουò δýσπιοτουò. ΠαρουσιÜζεται με χιλιÜδεò μορ-

φÝò καß Ýχει προνüμιο να εγκλωβßζει τιò ψυχÝò οτο

Üπειρο, στην πιο συναρπαοτικÞ παγßδα στον κüσμο,
'ßοτερα Ýοτρεψα το κεφÜλι μου προò μια Üλλη

αφÞ τηò ψυχÞò μου, εκεß που το ζωηρü χρþμα τηò

φΙ,üγαò σκουρÜßνει, εκεßπου η ÝßττασÞ τηò μειþνεται
και τρεμοπαßζει, εκεß που η ζεοτασιÜ τηò χÜνεται και

το σþμα αρχßζει να υπηρετεß τη χαμηλÞ θερμοκρα-
σßα τηò εξωτερικÞò πραγματικüτηταò, Εκεß που τον
Αýγουüτο τα χÝρια μου κοκαλþνουν και εßναι τüσο
το ψýχοò κι η αδυναμßα που οýτε τα βλÝφαρÜ μου
δεν'εßμαι σε θÝση να σηκþσω. Εκεß που οι σκÝψειò

γßνονται σκιÝò και τρομοκρατοýν κÜθε διÜθεση για
χαρÜ, εκεßπου η απεληισßα απλþνει το δßχτυ τηò και

Ξε πνßγει κι üλο ακοýò φωνεò αηü το πουθενÜ, κι

üλο νιþθειò üτι βρßσκεσαι εκτüò τüπου και χρüνου
και συνεχßζÝιò να παραδßνεσαι στη θλßψη και κλεßνειò
τα μÜτια μÞπωò βρειòτοντρüπο να ξεφýγειò, μα δεν

μπορεßò. Σε κεßνο το σημεßο Ýρχεσαι αντιμÝτωποò

με τον χειρüτερο εχθρü σου, τη μνÞμη. Σ' αναγκÜζει
να θυμÜσαι ü,τι θÝλειò να ξεχÜσειò, και ανασκευÜ-

ζειò τü παρελθüν δßχωò να το νοσταλγεßò γιατßπονÜ-
Ýι κß Ýτσι παραδßνεσαι οτον εαυτü σου χωρßò αναμÝ-

τρηση, ΑπλÜ οδηγεßσαι αργÜ μα σταθερÜ σΓην πα-

ρÜνοιÜ. Καßγεσαι απ' τον πüνο και βουλιÜζειò οτη θλß
ψη και την απογοÞτευση και εßναι τüσοò ο οπαραγ-

μüò που φτÜνειò στο σημεßο να ζηλÝψειò την γριοý-
λα του απÝναντι δρüμου μüνο και μüνο γιατß εκεßνη

σε λßγο καιρü θα φýγει και θα λυτρωθεß. ¼λοι ψÜ-

)¾ουν τη λýτρωση τιò þρεò που η ωραßα φλüγα με-
τατρÝπεται σε αμεßλικτη πυρκαγιÜ που αντßνα σε φω,
τßσÝι σου κλÝβει εντελþò την üραση κι αντß να σε

ζεοτÜνει σε τσουρουφλßζει, Δεν Ýχει διÝξοδο πουθε-
νÜ, üλα φαιrτÜζουν μια μακρινÞ παραßσθηση και σε

συνδυασμü με το οξυγüνο που ολοÝνα και λιγοοτεý-

ει παρακÜλÜò να οταματÞσει επιτÝλουò το ταβÜνι να

οτÝκεται απü πÜνω σου αλλÜ να πÝσει και να σε πλα-

κþσεινα ξεμπερδεýειò. ΚαταριÝσαιτιò αισθÞσειò σου

που δυστυχþò ακüμα λειτουργοýν και σε αναγκÜζουν
να ßισθÜνÝταßτο τÝλοò σου που ποτÝ üμωò δεν Ýρ-

χεται να σε λυτρþσει απλþò οτÝκεται οτα 5 μÝτρα
και σε σημαδεýει εν ψυχρþ.

Μια λÝξη μüνο σρμÜτιζε ο καπνüò που üλο το

βρÜδι ÝβγαýÝ απü το ξηραμÝνο οτüμα μου, γιατßδεν
bοßοκει απÜντηση ετοýτη η ερþ mση τελικÜ, Ολο τ ο

bρÜδυ Ýνιωθα Ýνα πυρακτωμÝνο οßδερο και διατιερ-
νÜ την καρδιÜ μου και να βγαßνει απ' το θþρακα δια-

λýο\,τÜò μου τα σωθικÜ. Καθüμουν και το υπÝμενα

Þσυχα κι υπομονετικÜ, üχι üμωò επειδÞ εßμαι _ηττο-
παθÞò αΜÜ, να, εßναι κÜποιεò οτιγμÝò που η δýναμη

μαò Ýγκαταλεßπει εντελþò και τα ψυχικÜ αποθÝματα
εκυºδενιζοιτται, χÜνονται, Παραγηρþ τον εαυ ιü μου
λεγονταò 1ου ü r. θα ηερÜσει. üτι εßναι μüνο για λßγο,

üτßο χρüνοò θα επουλþσει την χθεσινοβραδινÞ πλη-

γÞ μοý κι üτß θα συνεχßσω να πιοτεýω οτον Üνθρωπο

και τιò αξßεò.
Κρýωνα üμωò, σκüτωνα την þρα μου πετþνταò

εφημερßδεò στο τζÜκι μÞπωò και φιλοτιμοýνταν κι

ανÜβανε τ' Üτιμα το ξýλα, εßχε τελειþσει κι αυτü το

ο,υüπυ"υμα, ¹θελα να πεßσω τον εαυτü μου üτι δεν
Ýχασα το παιχνßδι, üτι Þταν μια οτιγμÞ αδυναμßαò,
Ýνα λÜθοò,,. ¸να λÜθοò που απεγνωσμÝνα προσπα-
θþ ακüμα να διορθþσω κι επειδÞ δεν τα καταφÝρνω

λÝω να κλεßσω τα μüτια μου και να πω πωò δεν Ýγινε-

Ιýο εßχα φτüσει οτο σημεßο που οýτε να εθελοτυ-

φΙ,Þσω δε μποροýσα λεò και κÜποιοò μ' εßχε δÝσει
γειοοηüδαρα και με εξανÜγκαζε να γßνω μÜρτυραò
ßßυ πüυου και τηò απελπισßαò. ¹θελα να μποροýσα
να σιγοψιθυρßσω κÜτι οτο διαλυμÝνο εßδωλο που με
οοι.οßο" με οßκτο απ' το τζÜμι, μα κι αυτü αντανÜ-

κλαση τηò μισοσβημÝιτηò φλüγαò θα 'τανε, ¹θελα
υο μ«δρüýüο υο υιþσω μßσοò Þ οργÞ Þ μανßα Ýοτω,

να ουρλιÜξω, να κραυγÜσω. να ξαλαφρþοω μα αδý-

νατον. Μια φορÜ κι üναν καιρü ξεσποýσα. ¸κλαιγα
οτην Üκρη του σπιτιοý, μλοýσα με τ' Üψυχα Ýπιπλα
κι Ýπεφτα στα γüνατα κουλουριÜζονταò το κορμß μου
στο πÜτωμα. Ερχüταν το παρÜπονο οτα χÝρια μου
που Ýτρεμαν κι Üμα καμιÜ φορÜ Ýβγαινε και λφη φω-
νÞ απ''τα σωθικÜ μου Ýλεγα και καμιÜ προσευχÞ",
και με Ýβρισκε το πρωινü και σαν να μην εßχε συμβεß
τßποτα üλοι μου 'λεγαν καλημÝρα κι εγþ χαμογελοý-
σα. Τþρα üμωò τα δυνατÜ ξεσπÜσματα στο ξημÝρω-

μα τηò'μÝραò φαντÜζουν μακρινÜ κι απρüσιτα, Εßναι
πολυτÝλειεò πüυ πνφονται στη δßνη τηò απελπισßαò,

ΤουλÜχιüτον εκεßνη τη μοναξιÜ την Üντεχα γιατß
την εßχα επιλÝξει. Εκεßνη üμωò που ξεπροβüλλει απ'
τον μÜκρινü ορßζοντα και θα φανερωθεß üτανκλεßσει
ο κýκλοò δεν θα την αντÝξω και το ξÝρω. Κι Ýκλεισα
τα μüτια μου να πÜψω ν' αντιδρþ και σ' Ýνιωσα στο

δÝρμα μου, Þταν ο αÝραò που μου πÜγωνε το χÝρι
μα Ýγþ ÞξερÜ πωò Þσουνα εσý που Þρθεò γΙ Üλλη

μια φορÜ στην ψυχÞ μου να μου θυμßσειò την κατα-

στρüφÞ μου κι αντßνα φýγω μακριÜ σου Üπλωσα το
Üλλο μου χÝρι κι Ýτριψα το δÝρμα μου, üχι για. να

òεοταbþ ρJραια μα για να σ' ακουμπÞσω. Και τþρα
που φυσÜει ο αÝραò σαν τρελüò οι Üνθρωποι κλει-

στÞκαν οτιò φωλιÝò τουò θαρρεßò και φο-

βοýνται μην τουò παρασýρει.
Φοβοýνται üτι θα πετüξει τιò
μÜσκεò τουò και θα φανε-
ρωθοýν τα ζωντανÜ μα Üψυ-

χα σþματÜ τουò και οι τε-
ρατüμορφεò üψειò τουò. Ε-

γω üμωò δεν τον φοβÜμαι τον

Α/γθεJ,ιOυs
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ýIauþlns ΦÜμεΙßοs
Πολ,\οß ασχολοýνται ερασιτε-

χνικÜ με την μουσικÞ και
ποΜοß εßνσι αυτοß που χωρßò
κÜποισ επαγγελματικÞ κσθο-
δ Þγ ηση, καλ,λιεργþιτταò μüνοι
τουò το ταλÝιττο κσι την κλßση
τουò στηγ μουσ, κÞ κατÜφε-

ραν να γßνουν εξαßρετοι
μουσικοß.
Ο ΙΙ4ανþ,Ιηò ΦÜμεΜοò βρß-
σκεται ανÜμεσα σ' αυτοýò,
Ýχονταò üμωò το θÜρροò και
την θÝληση κστÜφερε δßκοια
να πÜρει μισ θÝση ανÜμεσα
στουò επαγγελμ στßεò. Με
τρειò δικÝò του ηχογραφÞσειò
κοι με σημαντικÝò συνεργασß-
εò προχωρεß στον χþρο αυτü,
Με ευχαρßστηση ραò δÝχτηκε
στο σπßτι του και μαò μßλησε
γισ τον εαυτü του κσι τη
δουλειÜ του-

- Πüτε Üρχισεò να ασχολεßσαι
με τη μουσικÞ;

- ΕπαγγελμαιικÜ το 'θ2. ¶ρχτ
σα üμωò να ασχολοýμαι με την
μουσικÞ γýρω οτα 13-14, Δεν
μπορþ üμωò να πω πωò Þμουν ε-
ρωτευμÝνοò με την μουσικÞ, αυ-
τü εßναι κÜτι που το ονακÜλυψα
οτην πορεßα, Εγþ πισιεýω πολý
οτα κßνητρα, Þταν Ýναò τρüποò να
ζÞσω κÜποια πρÜγματα λßγο δια-
φορετικÜ.

- Τß σε Ýκανε να πιÜσειò την
κιθÜρα;

- Αυτü εßναι σκοτεινü σημεßο!
Ι/Üλλον Þθελα να μιμηθþ κü-
ποιουò ανθρþπουò που θαýμαζα.
Αυτü θα Þταν το κßνητρο μου και
αυτü που εßπα πιο πριν , να ζÞσω
κÜποια πρÜγματα πιο Ýντονα και
üμεσα. ΒασικÜ σημασßα δεν Ýχει
τüσο πþò ξεκινÜò κÜτι, αλλÜ πþò
συνεχßζειò και τι ανακαλýπτειò
στην πορεßα. Σßγουρα üμωò τα

Κινητρα σο υ, αυτα
που σε þθησαν και
σου Ýδωσαν την α-
φορμÞ να γνωρßσειò
κÜτι, πρÝπει να τα σÝ-
βεσαι και να μηντα ξε-
ΧνÜò.

- Πεò μαò για την
πρþτη φορÜ που
Ýπαιξεò μπροοτÜ σε
κοινü.

- Αυτü Þταν μια
τραγικÞ εμπειρßα που
ακüμα δεν Ýχω ξεπε-
ρÜσει. ¹ταν πολý δια-

φορετικÜ τα χρüνια
τüτε, Με πολý κüπο
και πολλÝò δυσκολßεò
οργανþναμε κÜποιεò
συναυλßεò οτο σχολεß
ο μαò. Την πρþτη φο-
ρÜ που παßξαμε, τα
πρÜγματα δεν πÞγαν
και τüσο σπουδαßα.
Και εμεßò δεν Þμαοταν
καλÜ προετοιμασμÝ-
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νοι. καλα,κολÜ δεν ξÝραμε να παι-
ζουμε. Κα. ,,,,,συνεβηοαν διÜφο-
ρα,

- Εßναι αλÞθεια πωò αν üχι ü-
λα, το περισσüτερα τραγοýδια
στουò δßσκουò σου εßναι δικü
σου. ¸γροφεò απü πüντα στß
Χουò;

- Απü 17 χρονþν Ýγραφα και
στßχουò και σε ελεýθερο, üπωò
Λα. πραγματα που δεν προορß-
ζονταν να γßνουν τραγοýδια , αν
και κÜποια απü αυτÜ Ýγιναν. Η
σχÝση μου με την μουσικÞ Þταν
επεισοδιακÞ. Αν και ηüνια Ý-
παιρνα τα πρÜγματα πολý σοβο-
ρÜ, πÜντα απογοητευüμουνα και
ουσιαοτικÜ τα παρατοýσα, αλλÜ
ουνεχþò Ýγραφα ακüμα και σε
περιüδουò που ε.χα εγκα ιαλεΙ-
ψει τα μουο.κα ηρÜγματα εντε-
λþò,

- Τß μουσικÞ ακοýò και ποιοß
κολλιτÝχνεò σε επηρÝασαν;

- Α<οLω πολλÜ χρüνια μου-
σ.ιÞ "α, κατü κα.ροýò Ýχω δο-
κιμüσει τα πÜντα, ΑλλÜ δεν Ýχω
<ατοληξει <απου, Αυιü εßναι Ý-
να ι οξ.δ. που θα σινεχßζεται πÜ-
ντα,

¼σο για τουò καλλπÝχνεò που
με Ýχουν επηρεÜσει, πιοτεýω πωò
<αθετ. πο- προ<ολει μια ουγκßνη-
ση σε επηρεÜζει με τον Ýνα Þ τον
Üλλο τρüπο,

Αν ε-]ρεºε να διαλÝξω θα Ýλε-
γα üτι οτον τρüπο με τον üποιο
Υραφ- μο-σ,^Þ Ρε εΧουν επηρε-
ασε. αρ\ετο. τρογουδοποιοß ¸λ-
ληνεò και ξÝνοι üπιυò ο Subberi,
ηου <ατα βÜθοò εßνα. τραγουδο-
ποιüò, ο ΧατζηδÜκηò, ο ΚοÝμ,
R,Ε,Ι/, \ iVourg, Σαββüπουλοò.
Καζαντζßδηò, δημοτικÜ, λαΙκÜ
τρογοýδια,.

- Πþò αντÝδροσαν οι γονεßò
σου στην απüφασÞ σου να
ακολουθÞσειò το τραγοýδι;

- Εßναι υγιÝò να υπÜρχει Ýνα
χÜσμα σ'αυιην την σχÝση. Αυ-
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τü εßναι κÜτι που θα πρÝπει να
το θεωροýμε σαν δεδομÝνο.
¼ταν υπÜρχει αυτü, αυτüματα
γßνονται προσπÜθειεò και απü
τα δýο μÝρη και Ýτσι προχωρÜ-
με μερικÜ βÞματα μπροστÜ,
Δεν νομιζω üτι εßναι Γ hαλýιε,

ρη περßπτωση η πλÞρηò ταýτι,
ση μεταξý των δýο πλευρþν.
Εßναι απßστευτο και δεν θα το
Þθελα,

- ΣχÝδια για το μÝλλον κÜνειò;
- Ναι, üλο μεγαλεπßβολα σχÝ-

δια εßμαι! ΠÜιrτα σκÝφτομαι το

μÝλλον, ¹δη σκÝφτομαι πωò θα
εßναι ο επüμενοò δßσκοò και ο με-
θεπüμενοò μη σου πω.

- Στον δßσκο που ετοιμÜζειò
τþρο, δεν θα σε συνοδÝψουν οι
Ποδηλüτεò;

- Στον δßσκο συνεργÜζομαι με
τα παιδιÜ που αποτελοýσαν τουò
Ποδηλüτεò, αλλÜ λüγω του üτι το
ýφοò των Ποδηλατþν Þταν πολý
συγκεκριμÝνο και τþρα δεν υπÜρ-

χει πια, ο δßσκοò υπογρÜφεται μü-
νο απü Ýμενα

- Ασχολεßσαι Þ θα Þθελεò να
ασχοληθεßò με τßποτο Üλλο εκτüò
απü τη μουσικÞ;

- ¼χι και οýτε θα Þθελα. Ασχο-
λοýμαι γενικÜ με την μουσικÞ, ü-

χι μüνο με την δικÞ μου, ΚÜνω και
παρογωγÝò για νεüτερα σχÞματα,
Σ'αυτην την περßπτωση ρüλοò
μου εßναι να "σκηνοθετþ" περß
που το θα κυκλοφορÞσει ο
δßσκοò, θα ηχογραφηθεß
κ.τ,λ,

- Τß Üποψη Ýχειò για τιò
καταλÞψειò, το ΝομοσχÝδιο και
üλα αυτÜ που εßναι στην
επικαιρüτητα για την παιδεßα
αυτÝò τιò μÝρεò;

- Ο καθÝναò Ýχει αποψη θα Ý-

χω και εγþ;
ΣοβαρÜ τþρα, αυτÜ τα πρÜγ-

ματα πρÝπει να τα γνωρßζειò ειò
βÜθοò για να Ýχειò μια γνþμη που
να Ýχει βαρýτητα.

Στην δικÞ μαò την εποχÞ η κα-
τÜληψη Þταν πολý μακρινü ενδε-

χüμενο. Το πολý-πολý καμιÜ απο-

χÞ üταν τα πρÜγματα εßχαν οτü-
σει οτο απροχþρητο.

Γεωργßο ΑντωνιÜδου Γ"l
Γεωργßο ΗρακλÞ Γ'1

πþò (

πþò

ΙΙDΑγΥ Το πιο παρεξηγημÝνο

IIDTAI εßδοòμουακÞò

Θεωρεßται απü πολλοýò, και
οχι αδι<ο, ενο ιßδοò μουσικÞò υε
εη.θε rικοτ ητα, ξεσταουα και ο-
ντιδραση στο υηÜρχον κατεστη-

μÝνο. Για μÝνα üμωò, εßναι το
πιο παρεξlγημÝνο εßδοò μουσι-
κÞò.

Η apm τηò ιοτορßαò του heavy
metal 1οποθσειται γýρω σιο 1θ70,

οπüτε και δημιουργοýνται τα δυο
πρþτα συγκροτÞματÜ του, οι
Scorpions (Üσχετα ανη εξÝfuξη τουò
δεν Þταν αναμενüμε\η ) και οι Black
Sabbath, Εκεß\η την επολτ], η metal

μουσικÞ βρισκüταν υπü πλÞρη Üν,
θηση και Þταν ενα απο τα δΓυοφι-
λüστερα εΙ
δη μουσι
κÞò Το
19Β0 σε μια
χρονολογι-
κÞ περßοδο

σταθμü
στην ιοτορß
α του heavy
metal, δη-
μιουργοý-
νται οι lron
l\ilaiden και οι Judas Priest, δυο
απ' τα μεγαλýτερα συγκροτÞμα-
τα τηò εποχÞò εκεßηò, Πραγ

ματικÜ τüτε, εßχαν κÜνει πολ-
λοýò να τουò θαυμÜσουν για την
καταπλη κτικÞ τουò μουσιισ1 και
τουò πανÝξυπνουò οτÞουò τουò,

¼λοι τοιε μιλοýοαν νια δυο ο
νερχüμενα συγκροτÞματα του
heavy mθtal, που σΓο μÝλλον θα
Ýκαναν πÜταγο, Και Ýτσι Ýγινε, Οι
Iron lýaiden (οι οι Judas Priest,
εκτüò απü τα δεκÜδεò album που
κυκλοφüρησαν, μετροýν σÞμερα
χιλιÜδεò οπαδοýò διαφüρων ηλι-
κιþν σ' ολüΑηρο τον κüσμο,

ΙνlετÜ το 1θ87, το heavy metal
ÜρχLσε να παρακμÜζει και να περ-
νο οτο περ.θωρ.ο, Αυ Γο οΦειλε-
ται κυρßωò στη δημιουργßα και την
Üνθηση νÝων μουσικþν ρευμÜτων
εκεßνη την εποχÞ, üπωò τηò rap,
τηò hip hop (στην πρþιμη μορ-
φÞ τηò ) και τηò ρορ, καθþò και
σε κÜποιεò φÞμεò για ανÜμιξη των

heavy metal με αιρÝσειò, αποκρυ

φισμü, μυστικισμü και σατανολα-
τρßα. ΒÝβαια, υπÜρχουν συγκρο
τÞματα που το οτιχουργικü περιε

χüμενο ιων τραγουδιþν τουò òß
ναι δαßμονεò. μαγεßεò κιλ, αλλÜ
απü την Üλλη και συγκροτÞματα
που το περιεχüμενο των στßχων
τουò εßναι η ζωÞ του Χριοτοý και
τα πÜθη του ( και που περιλÜμβα-
ναν μÜλιστα και μÝλη οπαδοýò
του Χριστιανισμοý ).

ΣÞμερα η heavy rnetal μουοι,
κÞ, παρüλο που αριθμεß τα περισ-
σüτερο συγκροτÞματα απü κÜθε
αλλο ειδοò μουοικÞò, δεν βρßσκε,

ται πια στιò προτιμÞσειò των νÝ-
ων , καθþò αυτοß προτιμοýν να

χορεýουν στα τραπÝζια υπü
τουò Þχουò γνωστþν ονομÜτων
τηò ελληνικÞò σκηνÞò, που μι-
λοýν για αγÜπη, Ýρωτα ιßΓλ.

Γνþμη
μου εßναι
παξ οτη ζωÞ
δεν Ýχο υν
σημασßα
μüνο η αγÜ-
πη Και ο ε-
ρωτÜò.
ΠρÝπει να
ανοßξουμε
τα μÜτια μαò
και να κοιτÜ-

ξουμε το μÝλλον, το τι μαò περιμε,
νει, Το μÝλλον εßναι Ýνα απü τα βα-
σικÜ θÝματα τα οποßα διαπραγμα-
τεýοιται οι στßχοι των τραγουδιþν
πολλþν συγκροτηυατων ηου ανÞ,
κουν οτο hεαιγ metal, Η δικαιοσý-
ι,η, ο πüλεμοò και η ειρÞιτη, η κα-

θημερινÞ μαò ζωÞ, η πολιτικÞ και η
θρησκεßα εßναι μεοικü ακüμη απü
τα θÝματα οτÞων τουò,,.

Ισωò το heavy metal να μη γυρß
σει ποτε εκεΙ που ηαν το 19Β0, διü-
τι η μουσικÞ του παρüντοò και του

μÝλλοιτοò εναι η rap, η hip hop
και η ρορ, αλλÜ αυτü δε σημαßνει
πωò δε θα συνεχßζει να βρßσκεται
οτην καρδιÜ των οπαδþν του.
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αÝρα. εμÝνα με ταρακουνÜ, ¸χει τη μοναδικÞ ικανü-
τητα ν' αντιοτρÝφει τιò διαθÝσειò μου και να τιò ανα-
προσαρμüζει, Καθþò διασχßζω τα μοναχικÜ μονοπÜ-
τια αυτοý του κüσμου αναρωτιÝμαι. ΚρυφτÞκαν üλοι
λεò κι Üνοιξε η γηò και τουò κατÜπιε. ΠοτÝ δεν εßναι
δßπλα σου üταν τουò θεò ακüμα κι üταν οι δρüμοι
εßναι ασφυκτικü γεμÜτοι, οýτε τüτε παýει η μοναξιÜ.
, ΣÞμερα αò ποýμε βρÞκα αφορμÞ να γßνω ο ''καλüò''
Üνθρωποò, ΣÞμερα Ýκανα üλλον Ýναν Üνθρωπο ειιτυ-
χισμÝνο Ýοτω και για λφα δευτερüλετπα, τι σημασßα
Ýχει, Πßσω απ' το χαμüγελü του κρýβεται η σκιÜ μου κι
αò σκιÜζεται απ' την φαινομενικÞ μου ýπαρξη. ßΑλλω-
οτε τα φαινüμενα απατοýν κι αιπü το γνωρßζουν üλοι.
Ποιοò δεν Ýχει νιþσει βαθιÜ μÝσα στο πετσß του την
ψýχρα τηò παρεξÞγησηò και τηò Üμεσηò επßκρισηò;
Ποιοò δενπροσπÜθησε να προσεγγßσει τον συνÜνθρω-
πü του με τα πιο αγνÜ αισθÞμmα και εισÝπραξε üλου
του κüσμουτιò αλλοπρüσαλλεò αντιδρÜσειò; Οι Üνθρω-
ποι δεν Ýχουν μÜθει να δÝχονται την αγÜπη γιατß δεν
εßναι σε θÝση να τη δþσουν γι' αυτü. Πßσω απü κÜθε
προσπÜθεια προσÝγγισηò καραδοκεß η προσωποποßη-
ση τηò Καχυποψßαò που ττηγüζει απ'την ανασφÜλεια,
Ýτοιμη να σου δþσει Ýνα χαοτοýκι να μην τολμÞσειò
να ξαναπλησιÜσειò κανÝναν απü 'δω και οτο εξÞò. Γι'
αυτü και εßναι μÜταιο να φιλοσοφοýνε οι Üνθρωποß και
να αναζητοýν την αιτßα του κενοý ανÜμεσÜτουò. Εßναι
σαν να κρýβονταιπßσω απ'το δÜχτυλüτουò üλοι αιιτοß
οι δÞθεν συνειδητοηοιημÝνοι φιλüοοφοι καßαναζηιοýν
τιò αιτßεò τηò απομüνωσηò, Αφοý οι ßδιοι τουò ρßlγουν
νερü στη φωτιÜ τουò και μετÜ κλεßνουν üλα τα παρÜ-
θυρα τηò ψυχιlò τουò και συμβιþνουν με τιò οτÜχτεò
και τουò καπνοýò. Κι ιßτσι μετατρÝπονται σε σÜπια σþ-
ματα δßχωò ψυχÞ και σου παρουσιÜζονται σανπραγμα-
τιστÝò προσγειωμÝνοι οτην σκληρÞ πραγματικüτητα.
ΒλÝπετε τουò εßναι τüσο δýσκολο να καταλÜβουν üτι
οι διοι δημιοýργησαν αιιτÞντην πραγματικüτητα.

¼μωò εξακολουθþ να πιοτεýω üτι οι ανθρþπινεò
σχÝσειò κρýβουν Ýνα θερμü, γλαφυρü χρþμα πßσω
απ' την ψυχρÞ υφÞ τουò, ¼ταν καταφÝρειò να δια-
φοροποιηθεßò απ'τη μÜζα λανσÜρονταò αιιτü το χρþ-
μα στη μορφÞ σου τüτε ευτυχεßò γιατß διαφÝρειò υ-
περÝχονταò, εσý ξεχωρßζειò απ' το σýνολο γιατß σε
οτολßζει κÜτι, εßναι λÜμψη, σημÜδι εßναι η διαφορÜ.
¼ποιοò κατÝχει αυτÞ τη λÜμψη εμπνÝεται απ'τη δý-
ναμη τηò παραδοχÞò του ßδιου του του εαυτοý και
καταφÝρνει να αποδÝχεται και ν' απορρßτπει τουò üλ-
λουò εφüσον Ýχει Þδη δεχτεß τον εαυτü του. ¼μωò
ποια εßναι η ουσßα τελικÜ; Ν' αποδÝχεσαι τον εαυτü
σου κüνονταò παραδοχÝò και μετÜ να εναρμονßζεσαι
οτο σýνολο με σκοπü την ολοκλÞρωση Þ να σε απο-
δÝχοιτιαι οι υπüλοιποι και να σου προσφÝρουν την
κοινωνικÞ σου "εναρμüνιση" σýμφωνα μετα δικÜτουò
πρüτυπα; Οýτωò Þ ÜΜωò η κοινωνßα δεν σου ανÞ-
κει, τηò ανιßκειò. Ενεργητικüτητα λοιπüν Þ παθητικü-

τητα; Να δÝχεσαι Þ να σε δÝχονται; ΠοτÝ και τα δý:
Γι' αυτü και η ευτυχßα με τη δυοτυχßα εßναι πολý κ:,
ντÜ üπωò η αγÜπη με το μßσοò, üπωò το Üσπρο 1,.
το μαýρο, δεν Ýχει ενδιÜμεσο, εßναι απüλυτο,

Η ζωÞ εßναι η μεγαλι.ιτερη πρüΑηση τελικÜ. Κολε,,
σαι να περÜσειò μÝσα απ' το τοýνελ τηò πÜντα με τ:
φþτα σβηστÜ. Κι εκεß οτο σκοτÜδι εοτιÜζεται και η ουσ.-
α τηò μÜλλον, Οι περισσüτεροι χÜνουν το δρüμο τουò ,,

αλλοιþνονται, επαναπαýονται στην πρþτη Ýνδειξη φιι-
τüò και ξετlνοýν üτι ο σκοπüò εßναι μÝσα απ'τα εμπüδ,:
του σκοταδιοý να καταφÝρουν να φτÜσουν στην Ýξοδ:
προò το απÝραντο φωò. l\4Ýσα απ' τα μυιτÞματα, μÝσò,
απ'τιò αμÝτρητεò φορÝò που θα σκοντÜψειò θα μÜθε:c
να τ' αποφει_ιγειò και θα βρειò την Üκρη του νÞματοò
ΚÜποτε μια "φßλη" μου μου 'χε πει πωò ο πüνοò και r
δυοτυχßα εßναι òιπαραßτητα οτην ψυχÞ για να κατολÞξε.
οτον προορισμü τηò, την ωριμüτητα και την ολοκλÞρω-
ση, Εγþ τüτε θεþρησα üτι ιnav ηττοπαθÞò και συμβιβο,
σμÝνη μα τþρα αwιλαμβüνομαι πüσο δßκιο εßχε. lι4Ýσò
απ' τον πüνο, μÝσα απ' τò δοκιμασßεò καλλιεργεßται r
ψυχτ1 και μαθαßνει και ζεοταßνεται απ' την ßδια τηò ττ
φλüγα, μαθαßνει ν' αγαπÜει πÜντα το πρüβλημü τηò κα
οτη συνÝχεια να ζεοταßνει και λßγο τουò üλλουò. 'Ετα.
προσεγγßζεται καλþò Þ κακþò η ειπυχßα, απ' τα εμπÜ
διατου σκοταδιοý. Ακüμη οι Üνθρωποι δεν Ýχουν μüθε,
ν' αποδÝχονται τιò δοκιμασßεò σαντο απαιτοýμενο φßλ,
τρο για την εýρεση τηò ειπυχßαò, γß αιπü και ÜΜωστε
fuγοι βιþνουν την πραγματικÞ ειιτιτχßα. Η ειπυχßα εκπα
ρεýεται απ' την φλüγα τηò ψυχηò, ζει μÝσα τηò και οι,
ιιτηρεßται απü 'κεßνην κι αιπü επιτυγχÜνεται μετÜ απò
χρüνια αντοχÞò κι επιμονι,lò. Παρ' üλα αιπÜ üμωò εßνò..
κατüρθωμα συνειδητü να μüχεσαι μ' üλα τα εμπüδια
μÝχρι ν' αποκτÞσειò ειπυχßα χωρßò να παραδþσειò τα
üπλα και να μετατραπεßò σε παθητικü θεατÞ που ζει ο,
ττλÜ και μüνο απü περÝργεια για να δει τι χειρüτερò
μπορεß να του συμβεß. ¼ταν καταφÝρεò να ακουμτý,
σειò στον üλλον χωρßò να σ' αναγκÜζει, τüτε στο τιlλοò
θα καταφÝρειò ν' ακουμττÞσειò και οτον εαιπü σου κα.
να γßνειò ειπυχισμÝνοò,

Και τþρα απευθýνομαι προò το κÝντρο τηò ψυχÞò
μου μα Ýχει πολý δρüμο μÝχρι την εοτßα τηò φωτιüò,
ΑποφÜσισα λοιπüν να συνεχßσωτο ταξßδι μου στην ψι,
χÞ κþω απü üλλεò συνθÞκεò. ¹δη η εθνικÞ οδüò μοι
δÝχτηκε τιò οταθμεýσειò 18 χρüνων και γεμÜτη εl,ιπει,
ρßεò φεýγειγΙ αλλοý.'Εχω ακüμη τηνεπιθυμßα ναταυ.
τιοτþ με τη φωτιÜ μου, να καþ μÝσα τηò, να με πονÝ,
σει, να με κÜνει να κλÜψω μα κÜποια μÝρα να γυρßσι
πßσω Ýχονταò την ικανüτητα να με χαραι<τηρßσω ευτι,
χισμÝνο Üνθρωπο, Το ταξßδι σΓην ψυχιj μου θα 'ναι τò
πιο μακρινü και το πιο δýσκολο σε ολüκληρη τη ζωτ
μου κι επειδÞ δεν εßμαι καθüλου σκληρÞ φοβÜμαι, ΛÝι
üμωò üτι Ýχω ψυχικÜ αποθÝματα απü κÜποιουò συντο,
ξιδþτεò μου με τα οποßα και θα ζεσταßνομαι üταν σ:
κÜποιεò οτιγμÝò μüνο το ψýχοò θα με περιβÜλλει, Κ
Ýτσι φεýγω κι εγþ για ναπλησια σωτη δικÞ μου φλüγο
και ποιοò ξÝρει ßσωò κÜποια μÝρα να καταφÝρω να ττ
δþσω και οτουò üλλουò. Εγþ Ýφυγα, εσεßò;

Κατερßνα ΑθονασιÜδου Γ,,

rns fvrþS
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Πωò θα aιoθavci σασταν ον οαò ελεγε ι(αποιοò
üτι αýριο θα ξυπνÞσετε και üλα θα ε[ναι διαφορε-
1ικü: Την ßδßα ερωιηοη προσποθþ γα θεσω και
στον εαυτü μου, Δεν ε[ναι η απÜwηση που με φο-
βßζει, αΜÜ η διαδικασlα που πρÝπει να ηερÜσω

για να φταοω σ αυτη.

¼λοι μαò Ýχουμε αναμνÞσειò απü την προσχο-
λικÞ περßοδο τηò ζωÞò μαò, üπου γανεßò, συγγε-
νε[ò και φ[λοι προσπαθοýσαν με μεγÜλο ενθου-
οιασμο να μαò Περασουν Ι(αποια μηνυμαια γßα
το σχολεßο, .α οπο/α εßτε εκφρÜζοwαν με την α-

γορòß τηò σχολικÞò σÜκαò κÜι των βιβλßων εßτε α-
ναφεροWαν στιò ευχÜριστεò στιγμÝò που θα μοτ
ρÜζοwαν τüσεò παιδικÝò ψυχÝò. 'Οπωò και να Ý-

χεß ομωò η αποστολÞ εχετ εκπληρωθει ι,αι μαλι-

, λÜμΨη που προδιδε την ευτυχ[α, τη χορü, το με-,1
'Ι ρο«, αν θα μποροýσαμε να τα ποýμε Ýτσι - του,-. μΠομΠιρα Που αρΧιζει νο Ποιρνει μεροò σΓιò οΧο-

λιχßò ειδηλωσειò ι(α1 γο διαη\αθειαι μÝοα αηü
αυτßò, Πρεπει νο παραδεlτουμε οτι αυτü το α[-

οθημα υπÞρχε σε ολοιJò ιιοQ χι αγ ακüμη βαριο-
μοοιαν το διÜβασμα η μιοαJοαμε ιο ηρωινü ξý-
πνημα Þ αwιπαθοýσαμε το δοσΛο\ο μαò.

Γιο αρκεια λρογια aro \ουýο Jμε ενα συγκεκρυ

Εθιζüμαστε χωρßò να υπÜρχει αρνητικÞ χροιÜ
οιη λεξη οε ε\,σ σJαιηýο αλολουθουμε τουò

κανüνεò ταυ, επιβροβευüμαστε üταν εßμαστε συ-
γεΠεßò \αι Τß:ΠßΙ οι - οι L οταΠον"lLζομαστε οταν δεß-

λγο'ιρε αδ,οροο,α Λα. ε\θο(,\η διαθεση, Στη διÜρ-
κεια αυτÞò τηò διαδικασlαò κατÜ την οπο(α το παι-
δι }ι,ετοι εφηβοò,{αι εχει αρχιζει πιο να διαμορ,

φþνει την προσωπικüτητÜ του δεχüμαστε ποΜÜ
ερεθßσματα, ερχüμαστε αwιμÝτωποι με πο^λÜ δι-

λÞμματα, υαθοινουμε π.υò να ξεχωριζουμετο κα-
λο αηο ιο -α-ο, ο,/τιμετωπιζαυμε την αδιι<ια και
τη ρεοο^º,,α -ο, -ο^αJυοστε να διαμορφþσου-

ρε απüψειò ,,,ßια το σß,τχρογο καινωνικü "γßγνε-

σθα(', "'Ολα αυτÜ μÝσα απü τα σχολε(ο; " θα μπο-
ροýσε να ρωτÞσει χ.7εßò ειρω,ιικÜ και δε θα ε(χε

τ0

/{0 μÝνο τρüπο ζωÞ,

Üδικο.
'Ολοι αμφισβητοýμ-ε καποια στιγμÞ την αξ[α του

οχολειου πισaευοπαò ο:, δε, α,ταηοΛριγεται ο ιηγ
πραγματικüτητα και òjτι αποτελεß απ^þò χÜσιμο
χρüνου, Ερχεται olJc - ο:ο.ο σ-ι,, υÞ στη ζωÞ του



λÜ συγχρüνωò και το ßδιο - που θα ταυ απαλýνει
ιον πüνο την εσχαιη αυτÞ þρα,

Στη σκÝψη üτι μια απü τιò επüμενεò ημÝρεò θα

ξυπνÞσω και δεν θα πρÝπει να πÜρω το γνþριμο
δρομο. να σταθω στον αυλüγυρο για προσευχη,
να ανεβþ τα σκαλιòj ηου οδηγοýν στην τοξη με
πιÜνει τρüμοò,Και üλεò αυτÝò οι λÝξειò - αυλüγυ-

ροò,,προσευχÞ, τÜξη - δε θα Ýχουν πια το 1διο

νοημα για μενα, Δε θα ε[ναι ο αυλογυροò του σχο-
λειου üποιι μεγÜλωσα, ουιε η Λαθιερωμ Ýνη πρωι-
νη προσευχη με τα παραγγÝλ ματα "ανÜπαυοη',
"προσοχÞ", οýτε η τÜξη μου, το "üπßτ(' μου, Κι αν
üλα αυτÜ φαντÜζουν μελοδραματικÜ καßι ρομαwι-
κÜ δε νομιζω να συμβαι,νει το διο με το γεγονοò
üτι τελειþγω το οχολεßο και αρχßζω.., πραγματικα
σε αυτü το οημει|ο γεwιοýwαι μεοα μου εýλογα
ερωτηματικÜ και Üγχη. 'Ηξερα τüσα χρüνια üτι

θα σηκωνüμουν το,πρωß θα πÞγαινα σχολε[ο, θα

διòßβαζα. θα παρα^ολουθουσα τα φραwιοτηρια-
κÜ μαθÞματα, θα αφιÝρωνα τον ελεýθερο χρüνο
μου üπο,υ και dπωò επιθυμοýσα. Τþρα üμωò; ¼-

ταγ ιελειωσω το σχολεßο και σηκωθþ Ýνα ηρω[
δεν θο ξερω τι γα κÜγω, ολα θα φαßνον.ταß τοσο
διαφορετιιιòß, ακüμη και το σπßτι στο οποßο μεγü-
λωσο. Η ζωη δεν οιαραιòß εδþ, φυοιηα κοι οχι.

- .. -.. -ε συγκεκριμÝνα Üιüμα για μεγÜλο
-,---*:: και μοιρÜζεσαι εμπειρßεò, χα-
:. j : .-]Jòωγειò ενα ρομαντικο τροΠο

, , _ ]: :aιJ καυδουνιοý ωò μσ-
ý,",,-,. :,-,-:", ", ,,,,':,r α\λου δεγ θα

βοειò :":_-,: _-_,,_:_ .:-,],- ],, ε,βε6αιαχαι

στΟΧοι, τα Κt,,η..: -.:, a.,.:::a,-:: :..:. 5,α-

φορετικÜ και τα πÜ"τα ,ß.ε.: j - j,:,, ,,: :.:aj'',
πα,

σε μια σχολικÞ αßθουσα, üπου παιδιÜ μοιρÜζονται
τα ßδια ερωτÞματα και τιò ßδιεò αναζητÞσειò δε

μπορεß εýκολα να αwικατασταθε[,
Πολ,λÝò φορÝò Ýχω συΜÜβει τον εαυτü μαυ να

επιθυμεß, üσο τßποτε ÜΜο - τη λÞξη τηò σχολικÞò

μου δραστηριüτηταò και την εßσοδü μου στο επü-

μενο στιßδιο. ΑυιÞ η επιθυμßα βεραια υποΛινου-

wav απο την ορμη να wωρισω καινουργLα πραγ,

ματα και καταστÜσεLò. ¼ταν üμωò η διαδικασßα
αυτÞ περνα το θεωρηιικο οτòßδιο και αρχßζει νο υ-

λοποιειτοι υπαρχει ο φüβοò μηροσιÜ στο Üγνωσιο,

Και μαζι με αυιü τον φοβο στογ ιδιο δρομο βαδιζει
και η νοσταλγßα η οπο[α μετατρÝπεται σε λýπη και

τελικÜ σε ευχÞ να γýριζε ο ,χρüνοò π[σω. Πüσο α,

νüητη νιþθω που Þθελα να τεΜιþσουν üλα!

ΛÝνε μερικο[ οτι η ελπιδα πεθαιγει παιτιοιε

,,,α ).Üμπουν απü ευτυχßα.



'Εγα αηü ια ηιο γντυσττß 
^ον 

üμ ατα στη Θεσσαλονικι1, Ýχει κατακτÞσει μιò:σηουδαßα θÝση στην.ητßλη μαò κα1 στlò *«ρδ,εò μ)κρßrüν «ο, μrγλλrß μ,ττι τριιγοýδια του. Με ηlιτüτη ηχογρÜφησι1 ιο Ιü7ε"rην « ελαß«ηοη ßη,
γυφτιÜò", συνÝχισε με ηροσωηικοýò δßσκουò ηου αγαηÞθηκαν οοßι,'''χr -

ρÜτσι", " LΙÝσω γ:ψω,ν '', '' Σýνεργα '','. ¼ταν κιßδυνεýειò ηαßξε τι1.,
ηουροýδα'' , δßσκοι και αμÝτρητα τραγοýδια του Ν. ΠαηÜ[ο-

γλου κÜνουν ηεριjφανη την ηüλη μαò για τιò καλλιτε-
,,:,,,ι,l' :l 'l ιι' χνικÝò μορφÝò ηου Ýχει να εηιδεßξει.

. ' ]." 'ß ]] ßΙ]ß ΙΙ]Ι] ]]Ιl'

ιι '' "'.'' ''_'.'ι: 
,,,,,

Ποý γεwηθÞκατε;

_ ^ '_º 9:ο:οη*κη γεwη_θηκα, και τþοα ζω εκεß,ο υνι οπßιηò σαò. Εδ ^και πολλÜ χρüνια βεβαια, Καμια 25 χρüνια,
__¼ταν ανεβÞκοτε για πρþτη φοßα σrη σκηνÞ, πüσο χρονþν Þσο-οταν;

'Ημουν 15.
Και πþò αισθανθÞκατε;

_^ ]ι",ιº_.:ι"δια μου βÝβαια. Να παßζειò σε κüσμοΙ ΚαλÜ μεχρι ](,]ε,κανομε πρüβεò με ro συγκρüτημα που εßχαμε. ιü γυμνασ,üκü. Μοι
.ººγγ::",Ι"»"ιΧοντινοß φλοι και εκεßνη τη φορÜ πÜßξαμε σε κüσμò
Ηταν,σε ενα χορü τηò εθνικÞò τραπεζηò. εδωπÝρα κÜιω,

ι ιωò πÞρατε την απüφαση νο. ασχοληθεßτε με το τραγοýδι. ΠροÝρ.
Χ"º::º:,μ9"9:κÞ οικογÝνεια Þ ÝτJι απλÜ, ε"ειΟη σαò'εδÝφερε:

ιJχι: ΑπΛωò ολοι ] ραγουδοýοανε. ¼ποτε χαιρüντουοαν Þ λυπüγιοι,
σαν στο σπßτι τραγουδοýσανε και Ýτσι εòοικÝßþbηκα με το τρÜ|οýδι,

Τι μουσικÞ ακοýτε;
Ακοýω πολλÜ διαφορετικü εßδη, λüγω του στοýντιο και λüγω ραδιò,

φþνου. lι/ 'αρÝοει να ακοýω ραδιüφωνο.
Καμßα ιδιαßτερη προτßμηση;

, Ακουω τα καινοýργια ελληνικÜπου βγαßνο,,
Με προσοχÞÞ!

¸χετε συνεργαοτεß με πολλοýò καλλιτÝ.
χνεò. Υπüρχει κüποια συνεργασßα που να ο-
γαπÞσατε ιδιαßτερα;

Ναι ειχα μια πολý σý\.Γομη ουνεργασßα μ,]ον ΜÜνο ΧατζηδÜκη και θα μου μενÝι αξεχò,
σΓη.

_ JΙιοτεýετε üτι το σημερινü ελληνικü τρογοý.
δι βρßσκεται σε καλü δρüμο;

Σε πολý καλü δρüμο εßναι.
Εσεßò ο ßδιοò δÝχεστε νÝα ποιδτü στο οτοý.

º,9 1οò για να οκοýσετε τη δικÞ τουò δοτ-
λειÜ. Τουò δßνετε κüποιεò συμβουλÝò:

Βεβαια! Και με οτιχουργοýò ουμραßνει αι- ,

καιμε. καινοýργιουò τραγουδοποιοýò.
Πþò μπορεß Ýναò νÝοò δηλαδÞ νü Ýρθει σε

επαφÞ μαζß σαò. Σαò παßρνειτηλÝφωνο και σοò
λÝει üτι θÝλω νο Ýρθω;

, Ναι! Kar Ýρχεται, τα λÝμε απü κοντÜ, μüυ δÝßχνει τι Ýχει φτιÜξει,τò -λεω τη γνþμη μου, ]ον ενθαοουνω.
Κüποιο αστßο γεγονüò που Ýχει συμβεßκσý τη διüρκειο μιαòσυναυλjαò

_t
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Τþρα μου 'ρχεºαι Ýνα αλλÜ ει-
ναι λφο σüλοικο. ΞÝρειò üταν
κουρδßζειò Ýνα μπουζοýκι Þ μια
κιθÜρα σ'Ýνα τüπο που εßναι ψιJ-

χρüò και μετÜ εκτεθεß σε πολλÞ
ζÝστη ,ξεκουρδßζεται ,πÝφτει το
τονικü ýψοò τηò χορδÞò. Σε μια
συναυλßα Ýτσι δεν Þξερα τι üλε-

γα Þ δεν το υπολüγισα καλÜ, εß-

χαμε ξεκουρδισΓεß τελεßωò και

Þταν πολý κοντÜ οι προβολεßò
και τα ζÝσταιναν πολý και για
να κÜνουμε Ýνα διÜλειμμα να
κουρδßσουμε, λÝω απü το μι-
κρüφωνο "θα μαò επιτρÝψετε
Ýνα πολý μικρü διüλειμμα γιατß
πÝσαν τα üργανÜ μαò". Και με-
τÜ εßδατην ορχÞστρα να ξεκαρ-
δßζεται στα γÝλια. Και ο κüσμοò
βÝβαιαΙ

Πιοτεýετε üτι εßναι δυσκο-
λο για Ýνα τραγουδιστÞ τüσο
διüσημο να εßναι και σωοτüò
οικογενειÜρχηò, ΔηλαδÞ συν-
δυüζετοι εýκολα η δουλειÜ κοι

η οιΚογÝνεια;
Εßναι σαν μια οποιαδÞποτε üλ-

λη δουλειÜ. ΑλλÜ χρειÜζεται πο
λý ανεκτικüτητα απü μÝροò τηò
οικογÝνειαò. Γιατß εßναι δουλειÜ
που δεν Ýχει ωρÜριο οýτε τßποτα
(εßναι φοβερÞ αυτÞ η δουλειÜ). Αν
εßσαι παιιτρεμÝνοò με μουσικü εß
ναι σαν να εßσαι παντρεμÝνοò με
ναυτικü.

Η οικογÝνεισ τß λÝει γι'αυτü;
Η οικογÝνειÜ μου, με σΓÞριξε

; òλη τη πορεßα και δεν δημιουρ-
.- 3- κε κανÝνα πρüβλημα, μÝχρι
-::τουλÜχιοτον.

Σ:ν πατÝραò τι προβλÞματα
. : - :.τε αντιμετωπßζουν οι νÝοι

,ιια γερÞ οικογÝνεια
: .òßα να πατÜνε,να ξÝ-
,::οýν να ξαναγυρß

,τ.,- .-" , .- *.ι παρÝεò, εÜν μια
-::: -, =ß. ., : l--.ουργικÞÞü-
τα, ,: -: .:..,e. δημιουργικÞ,
πρε-], . j - :,,.: : ,,: ο,\λτ, Ε, βÝ-

βαια ]]a:.", ,] a,τòºισουν το
πραγματ:κò :: -: : . 5,òοÝρον και
να το <αλλ.ε a , - : : - , ]-: α "λ.
ση Ýχουν δηλαδ;^ Γaa:a. ,a ποο,
σανατολιοτοýν προò αLτΓ ßa, ,,,α

τη καλλιεργÞσουν. Κο. .ο ,- :,,

οτεýουν üτι το "τÜδε" χαρτß, θα
τουò λýοει το οικονομικü Þ το ε-
Παγγελματικο Üσχετα αν δεν το
πολυθÝλουν. Εßναι μια τÝτοιου εß
δουò σýμβαση που θα τουò βγει
σε κακü αργüτερα.

¸χετε δυο παιδιü. Αν κÜποια
στ|γμÞ σαò Ýλεγον Ýνα απü αυτÜ

Ιýε τον πο|δικü του φßλο Γιüννη Κοντζü σε
ζωντονÞ τηλεοτπκÞ εμφÜνιση το 1θ67 οτιò
εγκοταοτüσειò του πρþτου τη^εο]ττικου

στοθμοý τηò ΕλλÜδαò
στη ΔιεθνÞ ¸κθεση Οεσσολονßκηò.

üτι θÝλει ν'ακολουθÞσει τη δι-
κιÜ σαò καριÝρα, τι θα του λÝγο-
τε;

ΕÜν πραγματικÜ αιπü Þθελε,θα
προσπαθοýσα να το βοηθÞ-
σω..,να το ενθαρρýνω και να το

βοηθÞσω.
Για üλα αυτÜ τα επεισüδια με

τουò νÝουò που βγαßνουν οτουò
δρüμουò, τß γνþμη Ýχετε;

Κοßταξε, μου Ýκανε πολý με-
γÜλη εντýπωση η επαναοτατικü-
τητα αυτþν των ηαιδιþν, Και ξÝ-
ρω üτι Ýχουν πραγματικÜ δικιο.
Απü την Üλλη μερια και η με-
ταρρýθμιση πρÝπει να γßνει. ¸-
πρεπε αυτÜ τα πρÜγματα να συ-

ζητηθοýν σε βÜθοò,να μην προ-
κληθοýν τÝτοια επεισüδια, Αλ-
λÜ μου Üρεσε πÜρα πολý, που
εßδα üλα αυτÜ τα παιδιÜ που τα
νομßζει ο κüσμοò αποβλακωμÝ-
να και χωρßò ενÝργεια. να κÜ-
νουν κÜτι τÝτοιο. Το καταχÜρη-
Κα.

Η γνþμη σαò γιο την παιδεßα
ποtο εßναι;

ΚοΚαξε δεν δßνει σημασßα οτη
παιδεßα το κρÜτοò, üσο θα'πρεπε
και θα το μετανιþσει. Νομßζω πωò
δεν ξÝρουν τι κÜνουν, Κυριολεκτι-
κÜ, Και εγþ το πρþτο μου ξýλο

το Ýπαιξα οτη διαδÞλωση για το
15% για τη παιδεßα και εßναι ακü-

μα στο 1 .2%- 1 ,3%.
Εßχατε τραγουδÞσει σε κοτÜ-

ληΨη;
Ναι!
Τον ελεýθερο σαò χρüνο πωò

τον περνατε. Αν υπüρΧεΙ βÝβαια;
Οι δουλειÝò που κÜνω εßναι

τüσεò που δεν αφÞνουνε και
πολλÞ ελευθερßα, αλλÜ κλÝβω

χρüνο. ¸χω διÜφορα χομπι και,,,
-¼πωò;
Ωχ! ΚαρÜβια,αεροπλÜνα,,.
-'Αλογα!
Με ια Üλογα Ýπαψα να α-

σχολοýμαι. ΑλλÜ εκεß οτο κΓη-

μα του Λßτσα (κτÞμα κοντÜ οτο
σπßτι του), εßχαμε Üλογα.

ΔηλαδÞ εφημερßδεò Þ πε-
ριοδικü δεν διαβÜζετε;

Εφημερßδεò διαβÜζω τιò Κυ-

ριακÜτικεò που Ýχουν ýλη για να
διαβÜζειò üλη την εβδομÜδα. Εß
ναι η μüνη οτιγμÞ που κÜποιοι
σκÝφτο\τΓαι και γρÜφουν κÜτι

(αò ποýμε) το βÜζουν σε χαρτß.
¼λεò οι Üλλεò καθημερινÝò ασχο-
λοýνται με εγκλÞματα και με λη-
οτεßεò.

Πüτε θα σαò δοýμε ξανÜ σε
συναυλßεò. Επßσηò ξÝρω ετοιμÜ-
ζετε καινοýργιο δßσκο;

Ναι! Εßναι σΓα σκαριÜ. Συναυ-
λßεò θα κÜνου με.,.παßξαμε στο
Μýλο. Τþρα θα παßξουμε και οτο
θεατρÜκι τηò ΒυτηνÜρου και οτην
Υδρüγειο, για να γυρßσουμε Ýτσι
üλα τα οτÝκια τηò Θεσσαλονßκηò
και βÝβαια και σ'Üλλα μÝρη,τηò Ελ-
λÜδαò.

Κοι κÜτι τελευτοßο. 'Εμαθα ü-
τι κÜποιοò δßσκοò βγÞκε στο ε-
ξωτερικü...;

ΝαιΙ Ýχει εκδοθεß Ýναò οτη
Γερμανßα.

Πωò εμφανßστηκε αυτÞ η ιδÝα;
Μια εταιρεßα δßσκων, Γερμα-

νικÞ, mο Βερολßνο ενδιαφÝρθη-
κε να κÜνει μια συλλογÞ, που α-

σχολεßται Ýτσι με εθνικÝò μουσι-
κÝò.

Ωραßα, ευχαριστοýμε πολý....
Τßποτα, εγþ ευχαριοτþ.

'Ελλη ΚαßδατζÞ Γ1
Αναστασßα Αμουτζßδου Γ1
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Στα 7 χριßνια:
Ο μπαμπÜò εßναι μεγÜλοò και ξÝρει

πολλÜ.

Στα 14 χρ6νια:
Φαßνεται και ο μπαμπÜò γελιÝται σε

ορισμÝνα πρÜγματα.
Στα 20 χρ6νια:

Ο μπαμττÜò εßναι λφο καθυστερη-

μÝνοò στιò θεωρßεò του, δεν εßναι τηò

εποχÞò μαò.
Στα 25 χρ6νια:

Ο γÝροò δεν ξÝρει τßποτε, παραλη-

ρεß σε πολλÜ πρÜγματα.

Στα 35 χρüνια:
Με τη δικÞ μου πεßρα ο πατÝραò

μου σÞμερα θα Þταν εκατομμυριοýχοò.

Στα 45 χρ6νια:
Δεν ξÝρω, να συμβουλευθþ το γÝρο;

ßσωò μποροýσε να με συμβουλεýσει.

Στα 55 χρ6νια:
Τι κρßμα ο μπαμπÜò που πÝθανε, η

αλÞθεια εßναι πωò εßχε φωτεινÝò ιδÝ-

εò.

Στα 60 χρ6νια:
ΦτωχÝ πατÝρα! 'Ησουν σοφüò!

Πþò μετανοιþνω που το αντιλÞφθη-

κα τüσο αργÜ.

Ι
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