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/6 ταν τα παιδιÜ δημιουργοýν. μπορεß κανεßò να
(./ εßναι αισιüδοξοò για το μÝλλον. ¼ταν τα παιδιÜ

μποροýν να εκφρÜζονται ελετθερα, να παßρνουν
πρωτοβουλßεò, εßναι δυνατü να κατορθþνουν περισ-
σüτερα απü üσα θα περßμενε ßσωò κανεßò απü αυτÜ.

Η συντακτικÞ ομÜδα του ανÜ χεßραò περlοδικοý ψ

μüνο εφüδιο τη διÜθεση για αναζÞτηση και Ýκφρα-
ση προσπαθεß να δþσει το στßγμα τηò. Και μüνο η
τρüθεσÞ τηò αυτÞ üμωò την καθιστÜ αξιüλογη, παρÜ
το üποιο αποτÝλεσμα πlò προσπÜθειÜò τηò.

Ν. Κασσιανßδηò

/1 Σýλλογοò γονÝων και κηδεμüνων χαιρετßζει την

L/ αζιÝπαινη ενÝργεια των μαθητþν του Λυκεßου

μαò να προχωρÞσουν και εφÝτοò στην Ýκδοση του
περιοδικοý «ΑΝΘΕΜΟΥΣ», του δικοý τουò περιοδι-
κοý. ΜÝσα στιò επüμενεò σελßδεò αναδýονται ανÜ-

γλυφα οι αγωνßεò, τα ορÜματα και οι προσδοκßεò
τουò, τα üνειρα και οι φιλοδοξßεò τουò για το μÝ¶ον.
Παρακολουθþνταò απü κοντÜ τα παιδιÜ του Λυκεßου
αισθανüμαστε την ανÜγκη να τα συγχαροýμε και να
τα επιβραβευσουμε.

d ιαßττÜ μαò παιδιÜ. το πÝρασμÜ σαò απü το Λ ý-

/ \ κειο ιßεν πρÝπει να εßναι απfuß και μüνο μßα
μηχανικη και παθητικÞ απüκτηση γνþσεων, αλλÜ
ιºρßωò η διαμüρφωση ενüò ολοκλτlροιμÝνου χαρα-
κτÞρα.

[ τü την πλευρÜ μαò θεωροýμε σκüπιμο να επι-
/ \ σημÜνουμε μερικÜ σημεßα στα οποßα üλη η
σχολικÞ κοινüτητα (καθηγητÝò-μαθητÝò-γονεßò) πρÝ-
πει να δþσει περισσüτερη σημασßα, Ýτσι þστε αυτü
το πÝρασμα να γßνει πιο χρÞσιμο και ωφÝλιμο.

J οýγε στην κοινωνßα τηò πληροφορικÞò, αλλÜ οι
Ýτ γνþσει; που αποκτοýν τα παιδιÜ στον τομÝα
αυτüν εßναι περιορισμιßιεò. Οφεßλουμε üλοι μαò
(πολιτεßα-δÞμο,ò-καθηγητÝò-γονεßò) να τουò εξασφα-
λßσουμε τα απαραßτητα μÝσα, Ýτσι þστε να προσαρ-

μοστοýν καλýτερα στη νÝα αυτÞ πραγματικüτητα.
ΠαρÜλληλα üμωò, πρÝπει να αποφýγουμε την απο-

μüνωση των παιδιþν μπροστÜ στην οθþη ενüò ηλε-
κτροντκοý υπολομστÞ. Για να το πετýχουμε αυτü
πρÝπει να εντσ-χýσουμε την κοινωνικÞ δρÜση των
παιδιþν μαò.

ε μεγÜλη ικανοποßηση παρακολουθÞσαμε τιò
θαυμÜσιεò εκδηλþσειò των μαθητþν, σε

σι.lνεργασßα και με την καθοδÞγηση των καθηγητþν,

στιò εθ!,ικÝò εορτÝò τηò 25ηò Μαρτßου και 28ηò
Οκτωβρßου, üπωò επßσηò και για τον εορτασμü τηò
επετεßου τηò εξÝγερσηò του Πολυτεχνεßου.
Παρüμοιεò εκδηλþσειò πρÝπει να υποστηριμοýν και
να συνεχιστοýν.

ξ ßßσου üμωò μεγÜλη σημασßα Ýχει η ενßσχυση
Ι- τηò περιβαλλοντικÞò ομÜδαò. üπου το Λýκειο
ΘÝρμηò Ýχει να επιδεßξει θαυμÜσιο Ýργο, οι αθλητι-
κÝò εκδηΚbσειò, η ßδρυση και λειτουργßα θεατρικÞò
ομÜδαò, σχολικÞò χορωδßαò κτλ. ¼λα αυτÜ εßναι εξß
σου χ]DÞσιμα και ωφÝλιμα, üπωò και οι γνþσεò που
αποκτοýν τα παιδιÜ μαò.

Ε' ßμαστε βÝβαιοι üτι οι καθηγητÝò θα συνδρÜμουν

Ι- στην προσπÜθεια αυτÞ. Με τη δικÞ τουò παρü-
τρυνση και καθοδÞγηση τα παιδιÜ μαò μποροýν να
πετýχουν θαυμÜσια πρÜγματα για τα οποßα να αισθα-

νüμαστε ü}.,oι υπερÞφανοι. ¶λΚοστε και το μποροýν
και το αξßζουν.

Το Διοικητικü Συμβοüλιο
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Η προσωπικüτητα

των νεων

ΤÜκοιι Κωνσταντßνα

Τσατσοýλα Ευαγγελßα

κdθε Ýφηβοò ξεχωρζει με την προσωπικüτη-

τü του οπü το κοινωνικιj σýνολο, Η προσωπι-

κüτητο επιβüλλετοι με το κýροò τηò και ασκεß

επßδραση στουò dλλουò, Η ολοκληρωμÝνη ιροσωπικü-

τητο συνδυüζεται με τιò ψυχικÝò αρετÝò üπωò θÝλη-

ση, θüρροò. πßστη, αυτοπεποßθηοη, -ιò ινευυο-ικÝò,

φρüνηση, κρΓση, φαντασßα, σýνεση αλλÜ κοι με τιò ηθι-

κÝò üπωò ογdπη, ομüνοιο, δικαιοσýνη, κ,λπ,

Οι νÝοι κüθε φοριß δημιουργοýν μιο δικÞ τουò κουλ-

τοýρα. ΒλÝηουν τα πρÜγματο

με ιßλλο μüτια. Μιλοýν ολ-

λιþò, ¸χουν üλλουò στüχουò,

üλλεò ελπßδεò και üλλη

γνþση. ΠολλοΓ οη' αυτοýò

οισιοδοξοýν, πιστεýουν üτι η

ελπΓδο avÞkeι στο μÝλλον,

ογαποýν τιò τιμüò, θüλουν

αναγνþριση, επιθυμοýν τη

νßκη, ογοποýν τουò φßλουò
τουò, ΕΓναι αγνοΓ και üδολοι

γιοτΓ δεν εΓδον οκüμη πολλÝò

αισχρüτητεò. ΑφÞνουν το

Ýνστικτü τουò να χαρüξει Ý-

να μονοηüτι σοφΓαò κοι την

ελπΓδα νο αηοδιþξει τουò

φüβουò τουò, ΕπομÝνωò στη-

ρζονται στο Ýνστικτü τουò

και αφουγκρüζοντοι τη φωνιß
τηò καρδιüò τουò επειδÞ αυτιß ξÝρει τι πρÝπει να κüνουν

γιο νο προγματοποιÞσουν τα üναιρü τουò, ΕΓνοι γεμüτοι

ιδανικο και ορι!ματα για Ýνο καλýτερο αýριο, με χορα-

κτηρ στικü την ειρÞνη, την ελευθερΓα, τη δικοιοσýνη κοι

üχι την καταπιßτηση των ανθρþπινων δικαιωμüτων. τον

ηüλεμο, τη δυστυχΓα, ΕπιηλÝον, διακρΓνονται γιο το θüρ-

ροò, την τüλμη και την αγωνιστικüτητü τουò. Συγκινοý-

νται απü τη δικαιοσýνη, την

ελευθερßα, την αλιlθεια και

βλÝηουν τα πρüγματα χωρΓò

προκατοληψειò. Τ6λοò. κρß
νουν τα πüντο για νο βεβοι-
ωθοýν γιο την ορθüτητü

τουò και δεν αποδÝχονται

παθητικü τιò αξΓεò των μεγü-

λων,

Εξüλλου, κανεΓò δεν μπο-

ρεß να αντιλÝξει üτι οι νÝοι

κατευθýνοντοι στη ζωÞ οπü

τη φωνιß τηò καρδιüò παρü

οηü τη λογικιß, ¸χουν 6ντο

νεò επιOυμßεò. ενεργοýν συ-

νÞθωò με υπερβολÞ και τουò λεßπει το μÝτρο, Δυ-

στυχþò, εΓνοι υπερβολικü εýπιστοι και οπüλυτοι στιò

θÝσειò τουò, νομζουν πωò τα ξÝρουν üλα, Επßσηò,

τουò κυριορχεΓ η ανυπομονησΓα και η βιασýνη κοι γι'

ουτü πολλÝò φορÝò αποτυγχüνουν. Ωστüσο, eΓvaι ανÜ-

γκη να γνωρΓσουν τον εουτü τουò και νο αποδυθοýν σε

σκληρü κοι επßμονο αγþνα. απü τη μια γιο νο νικιßσουυ

ατ3εμοýò



τιò αδυνομßθò τουò κοι οπü την üλλη για νο

ονοπτýξοJν -ò μθγdλεò ορε-Ýò τουò,

ΠρÝηει να παρουν σοgοοÝò οΓοΦüσ€ιò, νο

σκεφτοýν το üνειρü τουò, νο βρουν ποιοι

εßναι, ¼πωò εßπε κοι ο ΣÝρτζιο Μπüρμπε-

ρεν: «Με τιò οποφüσε ò μοò, ορζουμε τον

εαυτü μοò, Μüνο με ουτÝò δßνουμε ζωf κοι

νüημο στο λüγιο κοι στο üνειρü μοò. Μüνο

με τη βο6θειü τουò μποροýμε οπ'αυτü που

εΓμαστε να πλüσο.ιμε ουτü που θα θÝλομε

νο εΓμοστε»,

Πολλοß εκφρüζουν την οργιß και την αγο-

νüκτησιß τουò γιο τον θκτροχηλισμü τηò

σýγχρονηò νεολοΓοò, Ο ν6οι, λÝνε, αμφι-

σβητοýν κοι ορνοýντοι τιò ποραδομÝνεò

οξßεò. δε σÝβουτο οýτε θεσμοýò. οýτε

κοθιερωμÝνο ßοüσωτο, ΕπιτρÝπουν στον

εουτü τουò υτερβολικÝò ελευθερΓεò. ¸χουν

φτüσει στην ανοισχ.lντßο κοι στην αυθüδειο.

Ξεκινοýν -,"1 ζω' -ο-ò χωρ-ò πßστη, χωρßò
σταθεροýò πòοσονοτολισμοýò, Εßνοι μια

γενιü ανυπüμοντ, "ο'l λοχταρüει να οπολαý-

σει το πüντò, Ο κüσμοò των παλιüτερων

τουò φÝρνει ονßο, εßνο ο κüσμοò που τουò

ß
ι.-,{

ßΙι
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βασανζει με καθιlκοντα που περιορζουν την ελευ-

θερΓα τουò,

¼μωò 6χουν üδικο, οι νÝοι Ýχουν ορüματα κοι

κüνουν üνειρα γιο το μÝλλον, ε[νοι το αýριο τηò κοι-

νωνΓαò. Πιστεýουν πωò η εηüμενη μÝρο εΓναι καλýτε-

ρη. Δεν αηελπζοντοι για το προβλÞματü τουò. εΓναι

σΓγουροι πωò μπορεΓ να βρεθεΓ λýση, Προγμοτο-

ποιοýν το üνειρÜ τουò επειδ6 οκριβþò πιστεýουν

στον εαυτü τουò,

¼λοι οι υπüλοιποι αντß γι' αυτü χτΓσανε το δικü

τουò κüσμο, του ψεýτικου πλοýτου. Αρνηθηκαν τα

üνειρü τουò και πßστεψαν üτι το νüημα τηò ζωßò
εΓναι νο δουλεýουν üσο πιο πολý μποροýν. ΑντΓ νο

δουλεýουν γιο να ζουν, ζουν για να δουλεýουν.

Χüσονε τον αληθινü πλοýτο τηò ζωιßò, Üρο χüσανε

και τον Γδιο τουò τον εαυτü, ΠÝθονε στην καρδιÜ τουò

το üνειρο, ηÝθοναν οι ελπΓδεò. οι ηροσδοκΙεò ενüò

οýριο χωρßò πüλεμο. βßο, εγκληματικüτητα, ρατσισμü.

φτþχειο. πεΓνα, ΕπομÝνωò, γι'ουτοýò οι νüοι εΓνοι οι

λüθοò και οι Γδιοι οι σωστοΓ και οýτε καν αναρωτιοý-

ντοι μιßπωò τελικü συμβαßνει το οντΓθετο.

«'Ισωs τα üτειρα εßτη φτιαΖμΣ¾α απü

σκf,πρý δουjειÜ. ΠροσπαOýτταs τα τπτ

αποφý7ουμ μÞορεß το κlß,σουμε απ' να μΙτια

μas το ΙüΖο που μas Ýκαγε τα οτειρεοτουlιε

kaL στο τÝjοs τα ατακαtrυlJουμε üτι το οτειρο

δετ μas αγ/Lκει πια.

¶τ ακοjοοOßιιουμ οπjýs ýL σο(μα τηs

κορδτÜs μαs, ο φüfοs 0α φροττßσει τα

εκπΙτLρýσ οομε τογ 1τροορισμü μαs,

Þα θυμüμαστε πÜττα:

Τη στι7μß ποο θÝfiοοφ τα παραLτηβοýμε,

τη στL2ιμ/ι ποο τσ}ßζοομε üττ η ζωßτ μas πα1-

ζει σκjηρÜ παLξγßδLα, as σκεφτοýμε πoLoL

εßμαστε, as 0ογιLθοýΡ το üγεLρü μas».

Σßρτζιο ΜπÜρμπερετ

οτ3ι:μοß ò
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ξεΚινÜει Και μια Καινοýρια μÝΡα ετη θÝρμη. Οι Üλλο,

ωλυεýχναετουs, μ]αs Και τα

..,#*o 
' 

θÝρμη εßναι διαφορετικÞ για κÜOε κÜτοικο.'{Τ'φ

&λßγωþρεsnερνoýνετηΘÝpμημιαskαιoιnpoonτιkÝs.o,o",#.
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και δεν Ýχουν φτÜεει ακüμη το εηßηεδο αυτþν τηs W
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ßδιαιτÝρωs αυξημÝνη ωετüεο εßναι η κßνηεη ετη θÝρμη το ηΡωß, αφοý üλεs . 
φ&

Και οι Üλλοι ΚÜτοιΚοι, ηολλοß εΚ των οηοßων ανÞΚουν ετην τÜξη των ευνταξιοýχων, Κατα,

για να εφοδιÜ6ουν τα

νßα των 6υνεχþs αυξανüμενων μαOητþν τηs ηεριοχÞs.

0ι μαOητÝs λοιπüν, ξυπνÜν αη' τα αγΙιομαχþνταs να φτÜεουν ετην þρα

j,_
τουò δτο ΨΙΙ, þδτε να αηοφυγOυν τ0 ΙιÞρυγμα εε ηερßητωεη που αΡ-

γÞεουν. Η εχολιΚÞ ημÝρα περνÜει 0αρετÜ Και ετερεüτυηα

_{ιυρßωò γυμναεßων Και λυΚeßων_ 0α6χßΖουν να 0ρουν τρüπουò, ηÜντα ΚαταΚριτÝουò αηü

πλÝονκι 'ffiffi
τον εýλλογο,* ιΦ_- Κ w €&, 

þετε να μετατρÝ-

φουν τη μÝρα εε ενδιαφÝρουεα.

¼ταν οι δεftτεs τουffiΙαγγßξουν ,,rβ|, .r**ºιετροφÞs διακρßνει το

ηολλÜ υηοεχüο.υο *.,ο,υ."¿, εργαΖüμενοι, Μ W που δυμÞOηκαν

α,,3ε:μοýò



να μαγειΡÝφουν Και 6ταματÜν^μ€

.òΦrΔ
ηεριοχÞs: το Κουτ6ομηολιü "*'ffi

a7 και το χαΡαΙ{τηΡι6τß(ü Üδλημα τηs

«' @§ v,wa,ffiv,"

να απολαýεουν μιεÞ þρα οικογενειακÞs δαληωρÞs. Τη μιεÞ αυτÞ þρα διαδÝχεται ýηνοs

για τουs τυχεροýs, φροντιετÞριο για τουs μη Ýχοντεs Üλλη εηιλογÞ,

για τουs ηεριεεüτερουs και ηροεπÜOεια διÜκριεηs 6το ηΡοαναφ€ρüμενο Üδλημα για roiJs

ΚολλημÝνουs.

« @, κυριαρχεß **, ¹Ι ο Þχοs αηü # εργαΖüμενων

ετα λεγüμενα «fast food», που ε§υπηρετοýν τιs εηιOυμßεs καΚομαδημ*", φ f
που αρνοýνται να φαν §αναΖεεταμÝνο φ*-ηου περι6τα6ιακÜ καλýητει τιs φωνÝs

των .ιΡωταγωνιετþν του Βßg Brother...

Τþρα, αν χρειαΖüταν ,.: ,º περτραφεß ιl«§m , πÝραν των καδημερινþν, ετη

θÝρμη, τüτε μÜλλον \§j αυτÞ δα Þταν αφιερωμÝνη ετην;ffi , μιαs και

με τÝτοια ευναρηαετικÞ καOημερινüτητα, οι κÜτοικοι τηs «φοφÜν» ν' αηοδρÜεουν αηü

αυτÞ.

t
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Πßνδοò-ΜετÝωρα

ΤÜκου Κωνσταντßνα

<«ΑνÝρα, Ýχω ηαλιü κορφÞ

στÝκει στην ηρþτη νηò μορφÞ,
νßμα τ' απüκρηιινα τα ρρÜχια,

νηò Πß,δου τα σνορνÜ ακρρÝχα»

«ΠΑνω σ' αυτοýò τουò ρρÜχουò, νο γαλÜΖιο
νου ουρανοý γßνσται ηιο Ýwονο, τα ýστρα

τη ýχýα Ýρχοwαι ηιο kowΔ, ηüνω σ' αυτÝò

υò κορυφÝò αξßΖαι να αηοτραρηχταßò μια

ρραδιÝ και να στα2εßò üρθιοò»,



ο ποΓημο του ΓκοΓτε και το οπüσπασμα τηò

μοναχηò θεοτÝχνηò, δηλþνουν το θαυμασμü

των ονOρþπων γι'οιJτü το μνημεßο τηò φýσηò,
Η ΠΓνδοò εßνα ανομφισβÞτητα απü το ομορφüτερο
στολßδιο τηò χüραò μαò. μßα πονÝμορφη περιοχιß γεμü-
τη χαρüδρεò. βουνοκορφ6ò, ορθινü λιβüδιο και κοιλü-

δεò, Αποτελεß επιβλητικü και πανÝμορφο τοπßο με σπü-

νια αγρlολοýλουδο να

φυτρþνουν σε αφθονßο,

με το πλουσιüτερο δü-

σοò σε Ýλατα κοι τον Α-

χελþο ποταμü να κυλü

ανüμεσÜ τουò, ¼λα ουτü

κüνουν την Πßνδο eva

προγματικü πορüδεισο,
Ξεκινþνταò οπü τα

Τρßκαλα και ονεβοßνο-
νταò προò την Πßνδο

συναντüμε την Πýλη στα

αριστερü τηò. η οποΓο οποτελεΓ ενδιüμεσο σταθμü

στην επικοινωνΓα των χωριþν τηò ΠΓνδου με τα ΤρΓκαλα.

Η Πýλη βρΓσκεται ανüμεσο στον Ιτομü και τον Κüζιοκα,

με τιò κατοπρüσινεò πλογι6ò του και τουò χομηλοýò
του λüφουò, Σýμβολο τηò πüληò η τοξωτß γÝφυρα
(Καμüρο). που ενþνει τον ορεινü üγκο με την πεδιüδο.

Συνεχζοντοò απü την

Πýλη προò τα βüρεια,

μ6σο απü ενα κοτοπρü-

σινο τοΠΓο μοναδιΚηò
ομορφιüò, βρΓσκουμε τα

πρþτα χωριÜ. για να

φτüσουμε στα φημισμÝ-
νο Πθρτουλιþτικα λιβü-

δ α, Ακολουθþντοò διüφορθò διαδρομ6ò συνοντοýμε

δ,üστσρ-ο μικρü χωριü, üποι φο νeτσ, να Ýχeι σταμα-

τιßσει ο χρüνοò. Το περ σσüτερο απ' ουτü εΓναι σχεδον
ιjδεια οπü κüσμο κοι μοιüζουν ποροδομÝνα στην ησυ-

χßα των βουνþν, οποκολýπτονταò εικüνεò μιαò λυτdò

και απÝραντηò ομορφιüò.

I
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Οι διοδρομÝò ανüμεσο στα βουνα των ΧοσΓων ξονα-

φÝρνουν στο μυολü του ανOρþπου τιò εικüνεò τηò

μüνοò γηò, δüση οπ6 καστανιÝò. οξιÝò και üλοτα, Το

ΤρΓα ΠοτÜμιο eΓvaι Ýνσ ξÝφωτο ονüμεσα στα βουνü, Ο

Αχελþοò, ekει, γεμζει συνÝχεια απü πηγÝò, Οι üχθεò

του εßναι κοτüφυτεò αηü βελονιδιÝò. Το ιστορικ6 μονα-

στιßρι του ΑγΓου ΓεωργΓου. στüκει δßπλα στον ποτομü, ο

οποßοò αποτελεΓ το φυσικü üριο των νομþν Τρικüλων

και ¶ρταò. ¸τσι, βλÝπουμε τη φýση να ακολουθεΓ τη

δικιß τηò αιþνια πορεΓα. ΜÝσα στη γολ6νη των βουνþν,

το φθινüπωρο ξεπροβÜλλει το αιþνιο πρüσινο του ελü-

του και του ηεýκου, το χρυσοκßτρινο τηò κοστονιüò,

του πλüτανου και τηò βελονιδιüò. το βαθý κüκκινο τηò

οξιüò, το καφÝ τηò φτερηò, σε μια θαυμüσια συνýπαρ-

ξη αντιθÝτων.

ΕπιπλÝον, το γεφýριο eΓvaι θαυμÜσιο δεΓγμοτα λοΤκηò

αρχιτεκτονικιßò. το παλοιüτερο εΓναι του ΑγΓου

Βησσορßωνο. ΑρκετÝò γÝφυρεò, üπωò τηò Σαρακßνοò,

τηò Παλιοκοριdò και πολλÝò πüνω στον Πηνειü, σþζο-

νται ακüμη.

Τα ΜοτÝωρο, λÝγεται, ηωò npιv οπü εξηντο περΓπου

εκοτομμýρια χρüνια, ιßταν μιο τερüστια λΓμνη κοι κüποια

στιγμιß οπü τα δýο βουνÜ, ¼λυμποò κοι ΚΓσαβοò, Ýνα

μεγüλο μÝροò υποχþρησε κοι üλο το νερü τηò λΓμνηò

χýθηκε στο ΑιγαΓο ΠÝλαγοò, οφιßνονταò πßσω τηò οιþ-

νια μορτυρΓα, τουò σημερινοýò 0αλασσογενεßò βρÜ-

χουò των Μετεþρων.

Το üνομο τουò το ΜετÝωρα, το πιßραν απü το

Μονοστιßρια. το οποΓα πραγματικü αιωροýνται μετοξý
ουρανοý και γηò. Τα Μονοστιßρια των Μετεþρων βρß
σκοντοι στο κÝντρο τηò Ελλüδαò, εκεß üπου ο ποταμüò

Πηνειüò αφÞνει τα στενü τηò οροσειρüò τηò ΠΓνδου για

να εισβüλλει στη θθσσαλικη πεδιüδα. οι βρüχοι ξεφυ-
τρþνουν απ' τη γη απüτομοι, κοφτοß. θεüρατοι. διαμορ-

φωμÝνοι με το πÝροσμα του χρüνου, σε διüφορο σχιß-

ματα που δΓνουν την εντýπωση üτι επßτηδεò η φýση

τουò σχημdτισε Ýτσι, þστε νο φιλοξενιßσουν εκεΓνουò,
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οι οποßοι παροκινημÝνοι οπ' την πßστη τουò στο θθü,
κατÝφυγαν στη μονοξιü και αφιερþθηκον στη λατρεßο
του. Τα Μοναστιßρια με το μπολκüνιο και τα περβüζια
στεφανþνουν τιò κορυφÝò των πελþριων βρüχων κοι
υψþνονται πÜνω οηü χαρÜδρεò, χωρισμÝνα και ταυτü-

χρονο ενωμÝνο σ' Ýνα απορÜμιλλο τοπßο, το οποΙο με
τα βουνÜ τηò Πßνδου, το ποτüμι. την πλατιÜ πεδιÜδα, τα
δüση, τα φαρüγγια και τα γραφικÜ χωριü, θεωρεΓται
Ýνο απ'τα ωραιüτερο τοπΙα του κüσμου,

Στα ýστερο βυζαντινα χρüνια καθþò κοι κατü την
διüpkeιo τηò τουρκοκρατ[οò η μοναστικιß αυτÞ κοινωνßα
οποτÝλεσε κοταφýγιο γιο κυνηγημÝνουò. Πüνω σ'
αυτοýò τουò γυμνοýò και δυσπρ6σιτουò βριßχουò δημι-
ουργιßθηκε ΚÝντρο Βυζαντινιßò Τüχνηò, Μετü το ΙOαι.

μ,Χ. βρÝθηκον 24 Μοναστιßριο στα ΜετÝωρα απü το
οποΓα τα ü λειτουργοýν πλßρωò σιºμερα: Μεγüλου
Μετεþρου {Μετομορφþσεωò του Σωτιßροò ΧριστοýΙ,
του Βαρλαüμ ¶γΓων Πüντων). τηò ΑγΓοò Τριüδοò, του
ΑγΓου Στεφüνου. του Ρουσüνου ΙΑγßοò Βαρβüροò) και
του ΑγΓου Νικολüου Ανι!πουση.

Γιο νο επισκεφθεΓ κανεßò τα Μοναστιßρια μπορεß να
περdσει οπü την ΚαλαμπÜκα. Η η6λη τηò Καλαμηüκοò

στουò ηρüηοδεò των μεγαλ6πρεπων γκρζων βρdχων
των Μετεþρων, στο σημεΓο üπου ο Πηνειüò οφιßνει τα

βουνü τηò ΠΓνδου, εΓναι Ýναò ενδιüμεσοò σταθμüò στο
δρüμο μαò για τα Μονοστιßρια. τον οποΓο δεν πρÝπει νο
ηαραβλÝψουμε. Στην πüλη, πüνω σ' Ýνα μικρü λüφο,
υψþνεται η Μητρ6πολη τηò Κοßμησηò τηò θεοτüκου,
Πολý οξιüλογα στο νοü εΓναι ο μαρμüρινοò ιßμβωναò
καθþò και το μορμüρινο Κιβþτιο και το Σýνθρονο που

βρΓσκονται στο Ιερü βιßμο. ΑπÝναντι ακριβþò απü την

Κολομπüκο και σε απüσταση 3 χιλιομ6τρων, βρΓσκεται
κρεμασμ6νο στουò πρüποδεò του Κüζιακο κοι χωμÝνο
μÝσο στο πρüσινο το üμορφο χωριü ΔιÜβα. üπου μπο-
ρε[ κανεßò να ξεκινιßσει τιò ατελεßωτεò διαδρομÝò στο

βουνü αλλü κοι νσ γευτεß ντüπιεò νοστιμιÝò και να οπο-
λοýσει το ηλιοβασΓλεμο με θÝο το παν6μορφα
ΜετÝωρο.

Η ποτρßδα μαò Ýχει τüσεò φυσικÝò ομορφιÝò που
αξζει κανεΓò νο επισκοφθεß ¼μωò ον κüποιοò δεν επι-
σκεφθεΓ το Μετιßωρο, το μονοδικü δημιοýργημο τηò

φýσηò, τüτε e[vaι βüβαιο üτι δεν θα μπορ6σει να νιþ-
σει το δÝοò αλλü και την αΓσθηση τηò πληρüτηταò απ6
Ýνο φυσικü τοπ[ο.
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¼

στε λοιπüγ φτÜσαμε με
αυτÜ χαι με αυτÜ στο

τÝλοò μιαò χιλιετηQßδαò
1.ßαι στηγ αqχÞ μιαò Üλληò.

Κι üπωò σε χÜθε Ýgγο üταν

πÝσει η αυλαßα γßνεται χαι το

ταμεßο, Ýτσι χαι τþρα πρÝπει να
χÜνουμε τον απολογισμü.

Απολογισμ6ò με τα θετιιÜ του

χαι δυστιιχþò με τα αρνητιχÜ του.

Απολογισμüò για τον εαυτü μαò,

για το þνολο, για την χοινωνßα,

για τον ιüσμο μαò χαι για τον πολι-

τισμü.
Εγ τÝλει απολογισμüò για την

ßδια την ανθρþπινη εξÝλιξη.
Απü που λοιπüγ θα πρÝπει να

ξεχινÞσουμε;
Μα φυσιχÜ απü αυτü που μαò

περισσεýει, την δυστυχßα μαò,
Εßναι γεγονüò üτι, παρüλο που ο

ιüσμοò Ýφτασε δýο φορÝò στο χεß
λοò τηò ολοχληρωτιχÞò χαταστQο-

φÞò, τßποτα δεν διδÜχθηχε.Η μÜ-
στιγα του πολÝμου συνεχζεται, σε

διÜφορα μÞχη χαι πλÜτη ανÜ τον

πλανÞτη.
Αιτßεò διÜφορεò, μα μßα η ιυριü-

τερη. Ματαιοδοξßα! Και βÝβαια
ουδεßò πòßλεμοò Ýλυσε ποτd τα πQο-

βλÞματα οýτε εξÜλειψε τιò διαφο-

ρÝò μεταξý φτωχþν χαι πλουσßων Þ

μαýρων χαι λευχþν Þ χρι,òπιανþν
χαι μουσουλμÜνων.

ΕξεγÝρσειò, εγÜντια στην πολιτι-
χÞ, στην χοινωνιπÞ χαι στην θρη-

σχευτιχÞ χαταπßεση διαδÝχοτται η

μια τlν Üλλη, χαι ενþ φαßνοιται εξ'

αρχÞò üτι λýγουγ τα προβλÞματα,
δυστυχþò τα συσσωρεýουν.

Και βÝβαια τον χορü σÝQγουν οι
ισχυροß αυτοý του πλαγÞτη που

χατÜ πεQßπτωση βαφτζονται διχα-
στÝò-υπερασπιστÝò-νομüθÝτεò-εχ-
διχητÝò-τιμωροß.

ΑνÜλογα με το σενÜριο, που

χατÜ πþò τουò ταιριÜξει, πQοò

δüξαν των ηθιχþν νüμων τουò

οποßουò επιχαλοýτ,ται χαι του διεθ-
νοýò διχαßου το οποßο με πÜθοò

-üπωò λÝνε- υπερασπζονται.
ΠρÝπει λοιπüν με βüμβεò να

υπερασπιστοýμε τουò πληθυσμοýò
που χαταπιÝξοτ,ται ρßχνοντÜò τεò

σε Üλλουò πληθυσμοýò, γιατß Ýτσι

προστÜξει η ΝÝα ΤÜξη πραγμÜτων.
ΠρÝπει να εφαρμüσουμε αυτü

που εßναι σωστü αδιαφοQþτπαò για
το πþò, χαι Ýτσι η μετοχÞ τηò αγ-

θρþπινηò ýπαQξηò βρßσχεται τε-

λευταßα στο χQηματιστÞριο αξιþν,
Αλαξονεßα, υπÝQμετQο εγþ, μß

σοò, Üμετρο πÜθοò ιατÜ τηò ßδιαò
τηò ξωÞò, συνθÝτουν το παξλ τηò

ανθρþπινηò τQαγωδßαò.
Ο Üνθρωποò γτα τον Üνθρωπο

λýχοò, Ýλεγαν οι Λατßνοι χαι επιβε-

βαιþνονται,
Οι ισχυροß εξοπλζουν τουò ανß

σχυQουò για γα αλληλοεξοντþνο-
γται, χαι γßα να παQαμεßνουν για
πÜιºα ισχυQοß.

Στον βωμü αυτοý του παQαλογι-
σμοý χιλιÜδεò τα θýματα, αθþεò
χαι μη ι|υχÝò, τροφÞ στην φλüγα
τηò ανθρþπινηò μτσαλλοδοξßαò.

Απολογισμüò λοιπüν. Τι μαò Ý-

μειγε;

ffir'ανaλλÞνloμαDητιlüλoγoτaxνικü6ιaγωνομü
«ο Φßλωφ>, 2οο1.
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¼πωò σε χÜθε εποχÞ, Ýμειναν χαι πÜλι οι
ισχυροß χαι οι αδýγατοι σε μια τρελÞ χοýρσα
που οι πρþτοι παραμÝνουν πQþτοι χαι οι δεý-

τεροι να πQοσπαθοýν μÜταια να τουò φτÜσουν.
Οι πλοýσιοι χαι οι φτωχοß, οι χαλοß χαι οι

χαχοß, οι Ýντιμοι χαι οι Üτιμοι, οι θρησχευüμε-
νοι χαι οι Üθεοι. Λευιοß, μαýροι, χßτρινοι, ερυ-

θρüδερμοι,
¼πωò πÜντα Þταν, Ýτσι χαι παραμÝνουν με

μια διαφορÜ, μιχρÞ διαφορÜ.
Τþρα -λÝνε- εßναι πολιτισμÝγοι. Αυτοý του

πολιτισμοý που χÜθε βρÜδυ παραιολουθοýμε
στα χαγÜλια των τηλεορÜσεþν μαò. Αυτοý του

πολιτισμοý που βαφτ(,ει τιò ρουχÝτεò χαι τουò

πυραýλουò επιχεßρηση ειρÞνηò. Αυτοý του

πολιτισμοý που δßνει Üφεση αμαρτιþν σε ηγÝ-
τεò, που τουò χαρξεται χαι τουò επαναχρζει

ηγÝτεò, Αυτοý του πολιτισμοý που με περßσ-
σευμα υποχQισßαò δßνει βραβεßα ειρÞνηò σε

ηγÝτεò ενþ Ýπρεπε να τουò χαταδιχÜσει ωò

εγχληματßεò χατÜ του ανθρþπινου γÝνουò.
Αυτοý του πολιτισμοý που στο üνομα των εξο-

πλισμþν χαι τηò βιομηχανοποßησηò χατÝστρε-

ψε τα δýο τρßτα του φυσιχοý πλοýτου, τηò πανß-
δαò χαι τηò χλωρßδαò του πλανÞτη μαò. Αυτοý

του πολιτισμοý που τρÝφει χαι συιτηρεß θρη-

σχεßεò ντυμÝνεò στο χρυσÜφι, σε Ýναγ πλανÞτη

που δεν περισσεýουν τα νοσοχομεßα.
Του πολιτισμοý που üλωò παραδüξωò Ýχει

περßσσευμα πλοýτου αλλÜ χαι περßσσευμα

φτþχειαò.
Εßγαι λοιπüν αυτÞ η διαφορÜ μαò σε αυτü το

πÝρασμÜ μαò στηγ επüμενη χιλιετßα. ¼τι γßνα-
με πιο πολιτισμÝγοι -χαι πιο Üνθρωποι...

ß\νθρωποι που χαθισμÝνοι αναπαυτιχÜ το

βρÜδυ στον χαναπÝ μαò, παραχολουθοýμε να
παξεται σε üλα τα χανÜλια η ανθρþπινη τρα-

γωδßα χαι δεν μαò ξυπνÜει.
ΛÝμε υποπqιτιχÜ üτι μαò αγγξει, αλλÜ βρß

σχεται μαχριÜ μαò.
Στεναχωροýμαστε γιατß χýθηχε χÜπου αßμα,

αλλÜ χαιρüμαστε που δεγ εßναι διχü μαò,
Δαχρýξουμε για χÜποια σχελετωμÝνα παι-

διÜ που σχÜβουν με τα χÝρια τουò στην Ýρημο

για νερü, στο μαιρινü ΜπαγχλαντÝò, αλλÜ χοι-

μüμαστε ευτυχισμÝνοι το βρÜδυ γιατß δεν εßγαι
τα διχÜ μαò παιδιÜ,

Συγχινοýμαστε ßσωò για τιò στρατιÝò προ-

σφýγων, που εßτε η Üθλια ξωÞ τουò, εßτε ο

πüλεμοò, εßτε το Ýνστιχτο τηò επιβßωσηò τουò

οδÞγησε σ' Üλλα μÝρη, ξωντανÜ εQεßπια γα
πουλÜγε χαι το τελευταßο ßχνοò ανθρþπιτηò
αξιοπρÝπειαò προχειμÝνου να εχπληρþσουν
την ýστατη υποχQÝωση --τ]ν υποχQÝωση για
ξωÞ. ΑλλÜ δεν φθÜνει.

Και βÝβαια üλοι χαλυπτüμαστε πßσω απü
την διχιÜ μαò αδυναμßα. Αυθüρμητο το ερþη-

μα στα χεßλια μαò: Και τι να χÜνω εγþ; Και η

απÜιτηση εßναι μßα: ¸ναò τßποτα, üλοι τα

πÜιτα,
Γιατß üλουò μαò αφορÜ, αν σε λßγο ο πλαγÞ-

τηò μαò θα γßνει πλανÞτηò νεχqþν, üλουò μαò
αφορÜ αν ο επüμενοò παγχüσμιοò πüλεμοò θα

γßνει γιατο νερü, üλουò μαò αφοQÜ αν üλοι οι
εξαθλιωμÝνοι, πεινασμÝνοι, διψασμÝνοι λαοß,

μεταχινηθοýν χαι με διχαιολογημÝνη βßα θελÞ-

σουγ γα γευτοýν την ευτυχßα τωγ πλουσιοτÝ-

Qων.
¼λουò μαò αφορÜ αν αδιαφορÞσουμε για

τον Θεü χαι αναζηυjσουμε την ευτυχßα στιlν

χαλοπÝραση. ¼λουò μαò αφορÜ να μην ξερι-
ξωθεß χαι να μεßνει βαθιÜ η πßστη μαò στο θεßο.

¼λουò μαò αφοQÜ γα βελτιþσουμε τιò επιστÞ-

μεò για μια ξωÞ δßχωò αρρþστιεò, αλλÜ ξÝρο-
τταò üτι τα ανθρþπινα üρια δεν εßγαι ατελεßω-
τα. ¶λλωστε Θεοß δεγ εßμαστε, αλλÜ επιβÜλλε-
ται να γßνουμε χαλýτεροι ωò Üνθqωποι, χαι ο

χαθÝναò μαò ξεχωριστÜ μπορεß να γßνει Ýναò

μιχρüò Θεüò.
Και βÝβαια για üλα αυτÜ, τον πρþτο λüγο

Ýχουν οι απατ,ταχοý μεγÜλοι.
Αιποß πρÝπει να δουν πqþτοι χατÜματα την

αλÞθεια. Αυτοß οι μεγÜλοι, οι ισχυροß, οι αλÜν-

θαστοι, οι ΔιχαστÝò χαι τιμωροß. Αυτοß χαι üχι
εμεßò.

ßÞλωστε εμεßò παιδιÜ εßμαστε!

ΒασιλÜχηò ΕυστρÜτιοò
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ΜηαμηÜ, τι οßναι flαγκοσμιοηοßηση;

καλü τη _c ανθρωπüτηταò και κÜποιοι τουò εμπο-

δßζουν με τιò φασσ.ρßεò που κÜνοιιν, τüτε, παιδß

μου, αυτü δεν εßι,αι καλü,

Αν üμωò οι παγκüσμιοι ηγÝτεò σιινωμοτοßιν σε

βÜροò τηò ανθροπüτηταò και φροντßζουν μüνο

για το δικü τουò συμφÝρον και κÜποιοι τοιιò

εμποδßζουν με τιò φσ,σαρßεò που κÜνουν, τüτε,

παιδß μου, α.υτü εßι,αι ΠΟΛΥ Κ,4ΛΟ,

, Τε),ικÜ, μπαμπÜ, η παγκοσμιοποßηση εßναι

καλÞ ιj κσ.κÞ;

Αι,, παιδß μου, παγκüσμιο χρÞμτι και η

πα^ι,κüσ|ιισ. πληροφορßα λειτουργοýν για το καλü

ü).ου του κüσριου, τüτε εßναι καλÞ, Αν, λÝω αν,

συμβα.ßι,ει το αντßθετο, τüτε εßναι κσ"κÞ,

Κσ,ι ει,,ß,, αυτÜ προσπαθοýσε να μου εξηγÞσει,

Ýνιωσα ι,σ. κρατÜει την τελευταßα σκÝγιη για

εκεßνοι,. ¹ται, σαν μια αýρα που δρüσισε την

υπÜκουη στε;γ,Þ ψυγ"Þ του.

¼σο χρεια"ζοýμενη εßναι η κοινωνικÞ, εργα-

σιακÞ κα.ι πο),ιτικÞ υπακοÞ για την πρüοδο τηò

κοινοινßαò, τηò οικονομßαò και τηò πολιτεßαò

Üλλο τüσο απαραßτητη εßναι η ανυπακοÞ για την

ε _(ισορρüπηση τηò (Νθρþπινηò ιστορßαò,

Γιατß οι υποτελεßò που μüνο υπακοýν κακο-

μα,θαßνουν τουò αρχηγοýò τουò, Κ üταν αυτοß

κακομα"θαßνουν, τα πρÜγματα δυσκολεýουν για

üλο τον κüσμο,

ΑλλÜ αυτÜ, παιδß μου, θα τα μÜθειò, üταν

μεγαλþσειò,,.

ατ3ε:μοýò

αιδß μου, η παγκοσμιοποßηση εßναι

πλÝον μια πραγματικüτητα- ΧρÞμ«, η

πληροφορßα, η εργασßα και κυρßωò η

εξουσßα δεν Ýχουν σýνορα. ΑλλÜ μη με ρωτÜò αν

αυτü εßναι καλü Þ κακü...

Ναι, βεβαßωò η παγκοσμιοποßηση εßναι

πλÝον πραγματικüτητα. Πατß και η διαμαρτορßα

και η αντßσταση στην παγκüσμια εξουσßα που

ελÝγχει χρÞμα, την εργασßα και την πληροφορßα

επßσηò δεν Ýχουν σýνορα. Αυτü εßναι σßγουρα

καλü...

Κσ"ι επειδÞ, παιδß μου, αιιτοß οι μυστÞριοι

π αγκο σ |ιιοποιη μÝν ο ι αν ατ ρ επτ ικο ß αντι ρ ρη σßεò

μαζεýτηκαν στη ΓÝνοβα και μπÞκαν στη μýτη

τοιν παγκüσμιοιν 8 αρχηγþν (αντß να πα,ρακο-

λουθοýν τα δρþμενα του παγκüσμιου χρηματι-

στηρßου Þ του παγκüσμιου τζετ-σετ), οι μπÜτσοι

τηò παγκοσμιοποßησηò Ýριξαν μια πιστολιÜ σκο-

τòßινονταò Ýνα παιδß. ¸τσι θα γßνει παγκοσμßωò

γνωστü üτι, üταν οι αρχηγοß του κüσμου συνε-

δριÜζουν, οι υποτελεßò του κüσμου πρÝπει να

παρακολουθοýν με ΕυλÜβεια, Αυτü, παιδß μου,

εßναι κακü.

ΠÜντωò εßναι γεγονüò üτι οι πσ"γκüσμιεò τηλε-

ορÜσειò Δε μεταφÝρουν σ' üλα τα μÞκη και

πλÜτη τηò γηò μüνο τιò αποφÜσειò των παγκü-

σμιων ηγετþν, αλλÜ και τιò αντιρρÞσειò τοιν

πα,γκüσμιων φτωχþν. Αυτü, παιδß μου, εßναι

κα),ü.

Αν οι παγκüσμιοι ηγÝτεò συσκÝπτονται για το
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Οι γυναßκεò

στα Αψγ«νιστÜν

Πριν και μετα
,

την εμφανιση

των ΤαλιμπÜν

Ιορδανßδου Κυ ριακÞ

ο Αφγανιστdν απ'την αρχιß τηò εμφdνισιßò του

πüνω στον χÜρτη (ü42 μ.Χ.), üχει βιþσει ονα-

f ρßθμητεò αλλαγÝò. Zeι σε μια εμηüλομη κοτÜ-

σταση και υπιlρξε πüντα πεδßο μαχþν των Μεγüλων

Δυνüμεων üσον αφορd τον Ýλεγχο των οροηεδΓων του

(π.χ. Αγγλßαò-ΡωσΓαò, κοθþò επßσηò και Ρωσ[οò-ΗΠΑ),

¼τÜν το Ι 992 ο αρχηγüò των μυστικþν υπηρεσιþν του

Αφγανιστdν Νατζιμηουλüχ ανογκdζεται να παραδþσει

την εξουσßο στιò φατρΓεò των μουτζαχεντßν, οδηγεßται

η χþÞο σε ατελεßωτεò φυλετικÝò συγκροýσειò Ýω,ò

την επικρüτηση των Ταλιμπüν το ]99ü, οι οποιοι επε-

φεραν την καταστροφÞ σ'üλο το πληθυσμü και ειδικü-

τερο στιò γυνοΓκεò.
Μιλþνταò üμωò γιο κοτοστροφι5 οφεßλουμε νο τονΓ-

σουμq πωò η ζωιß των Αφγανþν γυναικþν δεν Þταν

πüντα üπωò εßναι σι5μερα. ΚατÜ τα μÝσο του 20ου

αιþνο. οι γυνοßκεò στα αστικü κÝντρο üρχισαν να απο-

κτοýν δικοιþματα. ον κοι ελüχιστο στην αρχιß, Το μεγü-

λο β6μα üγινε το ']9ü4 üπου στη σýνταξη του συντÜγ-

ματοò συμμετεßχον και γυνο[κεò, ¶ρχισον σιγÜ-σιγd ν'

οποκτοýν υψηλÝò και σημοντικÝò θÝσειò, üηωò γιο

παρüδειγμα πολιτικd ηüστα, θÝσειò στο δικαστικü και

διπλωμοτικü σþμο, οκüμα κοι στο στρατü κοι στο ΜΜΕ,

Με την σοβιετικιß εισβολιß το ']979, ολοÝνα κοι ηερισ-

σüτερο αυξονüταν ο οριθμüò των γυναικþν που σηοý-

δοζον και εργüζοντον. Οι μουτζοχεντ[ν ιßτον οι πρþτοι

που Üρχισον νο κατοργοýν τιò ελευOερΓεò των γυνοι-

κþν. Αρχικü το ] 989.οηαγüρευσαν στιò ΑφγανÝò να

εργdζονται σε ονθρωηιστικÝò οργανþσειò, Η ηοινιß για

üσεò δεν υπdκουον; ΘΑΙ,θΤοΣ! Αργüτερα τουò επ6βαλ-

λον νο κυκλοφοροýν στο δρüμο μüνο φορþνταò το

χιτζüμπ (μαýρο Ýνδυμα που αφιßνει ακüλυπτο μ6νο τα

μσr,οj. το 1990 ακολουθεß η οπαγüρευση του δικοιþμα-

τοò των γυνοικþν νο μüθουν γρüμμοτα, Λßγο αργüτερα

επιβÜλλεται το τσοντüρ. ¼ταν ι5ρθαν οι ΤαλιμπÜν, το

τσÜντüρ Ýyιve αποπνικτικι1 μποýρκα, απογορεýτηκε η

εργασßα, η απλfi Ýξοδοò χωρßò τη συνοδεßα ορσενικοý,

η εκηαßδευση, οκüμα και η ηερßθαλψη, Η κοθημερινüτη-

τα ηλ6ον των γυναικþν αηαιτοýσε μαστΓγωμα ακüμο και

ον απλü γελοýσε σε δημüσιο χþρο ιß üφηνε να φανεß

üνα ελüχιστο κομμüτι τηò εηιδερμßδοò τηò,

ΕπιπλÝον οι üντρεò üφειλαν να τοξιδεýουν σε δια-

φορετικd λεωφορεßο απ' τιò γυναΓκεò, οι γυνοßκεò στο

λεþφορεßο θο ηρÝπει να μην βλ6πουν τον οδηγü οýτε

αυτüò τιò γυναΓκεò {πüσο μüλλον να μιλιßσουν μεταξý

τουò). Γι'αυτü το λüγο χωρßζοντοι μ'Ýνο κουρτινdκι,

οß ηφγονÝò üμωò ενοντιþνονται σ' αυτÞ τη κατü-

σταση και με το τρüπο τουò οντιστÝκονται στουò οπο-

ρdδεκτουò νüμουò που τουò επιβüλλουν, ΡισκÜροντοò

τη ζωι1 τουò, Ýχουν δημιουργιßσει κρυφü σχολεßο γιο το

κορßτσια δßνοντοò τουò üτσι την ευκοιρßα για μüρφωση
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Που τουò ορνθßται το Κρ6τοò, ΜeτατρÝΠουν το σΠΓτιο

τουò σε Ινστιτοýτα ομορφιüò, παρüλο που τουò οπα-

γορεýει ο νüμοò οκüμο και το βdψιμο των νυχιþν,

Στην Καμποýλ υπüρχουν πdνω αflü 40.000 χηρεò ωò

αποτÝλεσμα του πολÝμου. Εξοιτßαò αυτοý του γεγονü-

τοò και του üτι οι Ταλιμπdν απαγορεýουν στιò γυναΓκεò

νο δουλÝψουν, οι περισσüτερεò, μη Ýχονταò üλλη

λýση, οναγκüζονται να ζητιονεýουν ιß ακüμα χειρüτερα.

να ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ, και μ'αυτü το τρüπο να ζουν την οικο-

γüνεια τουò. Πüσο σκληρη μπορεß να eΓvaι λοιπüν η κοι-

νωνΓα;

Το Αφγανιστüν πüντα εßχε τιò γυναßκεò σε χειρüτε-

ρη μοΓρο οπ' τουò üνδρεò, üμωò με την üνοδο των

Τολιμηüν στην εξουσΓο η γυναΓκο μετατρüηηκο σ' Ýνο

αντικεΓμενο με μüνο «δικαßωμα» να κÜνει παιδιü κοι να

υπηρετεΓ τον üνδρα τηò.

ΑυτÝò οι τüσο καταφρονημÝνεò και ξεχοσμÝνεò απ'

την κοινωνΓα γυναßκεò, μποροýν πλÝον νο εληζουν για

Ýνα κολýτερο οýριο και γιο μια καλýτερη ζω6, ¼σο

β6βαιο τουò επιτρÝπει η ηροσωρινιß (6 κοι οριστικιß,

ποιοò ξÝρeι;Ι απομüκρυνση των Ταλιμπüν",
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ßναι η αδυναμßο εν6ò ιß πολλþν ατüμων να

βρουν εργασΓα. Σε κοτüσταση δηλαδÞ avep-

γΓαò βρßσκονται εκεΓνοι που θÝλουν και μηο-

ροýν να εργαστοýν ολλÜ δεν βρ[σκουν εργασßο,
ΑΙτΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ; Το φαινüμενο ουτü οφεßλετοι

σε διαφι5ρουò λüγουò, Γενικü. πüντωò η σνεργßσ οφεΓ-

λεται στο γεγονüò üτι υηüρχει μεγαλýτερη προσφορü
εργασßαò απü εκεß'νη που ζητεßται. Κοι παρουσιüζεται
περισσüτερο στη νεüτερη, στη σýγχρονη κοινωνßο,

οποý πüντοτε υπüρχει Ýνοò οριθμüò εργοζομÝνων, που

περισσεýει.

ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΙ-ΙΑΣ; Ο οριθμüò των

αν6ργων θßνοι πüτε μικρüτεροò κοι πüτε μεγολýτεροò.
Σε μερικÝò περιπτþσειò η ονεργßο μπορεß να nüpει
τερüστιεò διαστüσειò. Μπορεß νο πλιßξει ηολλÝò χιλιü-
δεò ονθρþπων, ßσωò μÜλιστο και εκοτομμýρισ σε ορι-
σμÝνεò μεγüλεò χþρεò, Αυτü üμωò μπορεß να συμβεß

μονüχα στιò περιπτþσειò που η οικονομΓα μιαò χþρσò
περνü κρΓση. Η ανεργßα. οπωσδιßποτε, εΓναι οδυνηρü

φαινüμενο, üπωò κοι νο παρουσιüζεται. Εßναι üμωò
πολý πιο οδυνηρ6, üταν ποΓρνει τüσο μεγüλη 6κταση,

ορισμÝνεò þρεò τηò ημÝροò, η κοτüσταση δεν ολλüζει
ουσιαστικü. Στη δεýτερη ουτ6 περΓπτωση, μιλüμε συνιß-

θωò για υηοαπασχüληση,

Ι^ΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓ¶Σ: ΥπÜρχουν διüφορεò μορφÝò
ονεργΓοò üπωò: χρüνιο ονεργßο, φυσιολογι«º ονεργßα.

θποχικÞ ονθργßα, τεχνολογικιß ονεργΓα κοι κυκλικÞ ανεργΓο.

Χρüνια ανεργßο υπüρχει 6ταν Ýνο μÝροò οπü τον

θργαζüμθνο πληθυσμü δεν εργαζεται μüνιμα. Αυτü

οφεßλετοι σε πολλοýò λüγουò. Μπορεß λ,χ, νο οφεßλεται

σθ Ýλλθιψη φυσικþν π6ρων. μολονüτι υπÜρχουν και

χþρεò χωρΓò φυσικοýò πüρουò με καλ6 üμωò οικονομß'α.

Κυρßωò η χρüνια ονεργßα οφεßλεται στο γεγονüò üτι η

οικονομß'α κινεΓται πολý χομηλü κοι Ýτσι δεν μπορεΓ νο

θξασφαλßσθι εργασΓα σθ üλουò τουò εργοζüμενουò. ¸να

μεγüλο μÝροò επ[σηò απü τον πληθυσμü μιαò χþραò
Ýχει μικρü θισοδιßματο. Και αυτ6 περιορßζει τη ζιßτηση
κοι την κοτανüλωση αγοOþν κοι θπομÝνωò δε συντελεß

στο να μθγαλþνει η ποραγωγιß Κοι να ζητοýνται eργüτeò.

Φυσιολογικι1 ονεργßα eivoι η ανεργΓα στην οποßο βρΙ
σκονται οι εργαζüμενοι üταν αφιßνουν μιο εργοσΓα και

ψüχνουν γιο üλλη. Το χρονικü διüστημο, που μεσολαβεß

Γιατß τüτs, οι συνεπειεò eivoι nιo βοριÝò, üχι μονüχα γιο
τουò ανÝργουò, αλλü για ολüκληρο τον πληθυσμü τηò.

Για τον εργοζüμενο πρþτα-πρþτα, γιοτΓ το ημερομß
σθιο ιß ο μισθüò του αποτελεß το μοναδικü πüρο γιο να

ζιßσει αυτüò και η οικογÝνεια του, Με το να υπüρχει

ανεργßα, Ýνο ολüκληρο πλßθοò οπü εργοτικü χÝρισ
μÝνει αχρησιμοποßητο. Πορüλληλα. ηεριορßζεται κοι η

ζιßτηση αγοθþν. Στενεýει η αγορü, Το εργοστÜσιο
πορüγουν λιγüτερα προß6ντα και επομÝνωò. περιορßζε-
τοι ακüμη περισσ6τερο η ζιºτηση εργασßαò,

'uΕΤΡΑ 
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΑΝΕΡΤlΑΣ: Στη εποχιß μοò,

ποß'ρνονται ορισμÝνα μÝτρο για να μην οπλωθεß η ανερ-

γΓα. Επßσηò, παßρνονται απ6 την πολιτεßα και ορισμÝνα

μÝτρα γιο να μετρισσθοýν οι συνÝπειεò για τον epya-

ζ6μ€νο, Το επιδüμοτα π.χ. ανεργßαò eivaι Ýνα απü ουτü

τα μÝτρα, ¼πωò, üμωò και να Ýχει το πρüγμα, η ανερ-

γΓα δεν ποýει να e[voι οδυνηριß γßα τον εργαζüμενο.
ΓιατΓ το επßπεδο τηò ζωιßò του κατεβοßνει πολý χαμηλü,
üταν δε βρΓσκει κοθüλου εργασßα, η κατüσταση eivoι,

βÝβαια πολý χειρüτερη, Αλλü και τον βρßσκει πüτε εδþ
και πüτε εκεß ιß üταν δουλεýει μερικÝò μüνο ημÝρεò ιß

ανüμεσα στην εγκοτüλειψη τηò μιαò εργοσßοò κοι στην

εξεýρεση dλληò, μπορεß να εΓναι μικρüτερη ß μεγαλý-
τερη. Εξαρτüται οπü το αν εΓνοι ιß üχι συμηληρωμÝνεò
οι εργασßεò στουò κλüδουò, στουò οποßουò οι θργοζ6-

μενοι ψÜχνουν γιο να βρουν κσινοýργιο εργοσßα.
Η εποχικιß ovepyia παρουσιüζετοι σε ορισμÝνεò

περιüδουò και επηρεÜζεται απü τιò οτμοσφαιρικÝò συν-

θιßκεò, üπωò λ,χ. γΓνεται στιò οικοδομÝò και στη γεωργßα.
Η τεχνολογικιß ονεργΓα οφε[λετοι στιò μηχανÝò, οι

οποßεò αντικαθιστοýν τουò εργÜτεò 6 τουò περιορß
ζουν üπου χρειüζοντοι, ¹ ακüμη χüρη στιò μηχανÝò. οι

εργοδüτεò χρειüζονται εργÜτεò με Üλλη ειδßκευση.
ΤÝλοò η κυκλικ6 ovepyia προκ'αλεßτοι απü μιο οικονο-

μικη κρßση. Με την κρßση, οι δουλειÝò πÝφτουν. Και Ýτσι
οπολýοντοι πολλοß εργüτεò και υπüλληλοι και η ανεργΓα

μεγαλþνει.
Γιο νο οντιμετωπΓσουν την κυκλικ6 ονεργΓο τα διü-

φορα κρüτη, εκτüò απü τα επιδüματο που δΓνουν στουò
ανÝργουò. κατοφεýγουν και σε ορισμÝνο Üλλα μÝτρα.
Κυρ[ωò, προσπαθοýν να κοτασκευüσουν δημüσια Ýργο

για να οποσχοληθοýν σ'ουτü οι üνεργοι.
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ο ΔÞμαρχοs ΘÝρμηs
αfι οκα λý ιιτ ει , , ,

Η συνÝντευξη δüθηκε στιò Τζημοýλη Χριστßνα, ΧατζÞ Παναγιþτα και Τσαρακτσοýδη Καλλιüπη,

ΚολημÝρα κ. ΔÞμαρχ€, Ευχαριστοýμε ηολý ηου μοò

δεχτýκοτε, Θο αρχßσουμε κοτευθεßον με το ηοροηονÜ

μαò -μιαò κοι εΓνοι κοι επßκαιρο λογω κοιροý με τιò

βροχÝò το χιüνια κ,λπ με Ýνα θÝμο που οηοσχολεΓ το

μεγολýτερο ηοσοστο των μοθητþν. Περßηου το 90%

των μαθητþν μÝνει στιò ηüνω συνοικßεò τηò θÝρμηò κι

Ýτσι ανογκοζüμοστε νο ηηγοΓνουμε σχολεßο διομÝσου

του δρüμου του γηπÝδου, το οηοΓο με τιò βροχÝò γΓνε-

τοι λοσηþδεò κι Ýτσι κστολοβαΓνετε üτι εßνοι δýσκολο

νο ηερνÜμε οηü εκεß κοθημερινd,

Εκεßνο künoιo στιγμÞ πρÝπει νο το κüψουμε, Θα πρÝπει

να προστατÝψουμε την πρüσβοση οπü την κüτω ηλευρü, κοι

νο κιjνετε τον κýκλο- τþρο που Ýγινε ο δρüμοò με Üσφολ-

το αηü την Υψηλüντη κατεβαΓνετε εýκολα μÝχρι €κθΙ και

συνεχßζεται κüτω για νο ηüτε σχολεßο,

Το ηερισσüτερα ποιδιÜ üμωò το εξυηηρετεΓ εκε[νοò ο

δρüμοò γιοτß ολλιþò ονογκÜζονται νσ κdνουν τον κýκλο,

Künoιoι üμωò περνüνε οηü εκεΓ και γρdφουν στουò τοß

χουò, ΕμεΓò το βÜφουμε κι εκεΓνοι το γρι!φουν, Κοι προβλη-

μοτζομοι γιο το αν ηρÝπει να το κλειδþσω η üχι, Νομßζω üτι

üλοι Ýχετε ευθýνη, και ειδικü οι ανθρωποι που διοικοýν τα

θεσμικιß üργανα που ηροβλÝποντοι για το σχολεΓο, το δεκα-

πεντομελÞ σαò κ,λπ, και μηοροýν νο οπομονþσουν αυτιß το

στοιχεßα που κιºνουν τιò ζημιÝò, κοι εΓναι οι ßδιοι, αυτοß ηου

Ýβοψον κοι την εκκλησßο, Που τουò ξÝρετε üλοι, τουò ξÝρε-

τε, τουò ξÝρετε εσεΓò noιoι εΓνοι κοι πρÝπει να τουò κατογ-

γεΓλετε και να τουò οηομονþσετε. Αυτü εßνοι υπεýθυνη

συμπεριφοριß, Γιοτý Δο μπορεß ο κοθÝναò νο τιμωρηθεΓ; Γιατß

αυτ6ò τιò ζημιÝò, κüποιοò τιò πληρþνει, Τιò πληρþνετε πüλι

εσεΓò, Δε τιò πληρþνω εγþ. Το δικιß σοò λεφτü δΓνετε, Κοι

θο ηρÝπει με σοβαρüτητο, με προσοχÞ και με φειδþ, νο

διοχειριστοýμε αυτι! που υηüρχουν. Κοι εΓναι δικιß σοò αυτü

το πρüγματα δεν eivoι δικü μου.

Το νο κλειστεΓ εκεßνο το σημεΓο δε θο εξυπηρετßσει

κονÝναν,

Νο ξÝρετε ηÜντωò οτι το δρüμο αυτü χρησιμοηοιοýν

πολλοΓ μοθητÝò γιατΓ βολεýει ηερισσüτερο, Αλλþò θα

ε[μαστε οναγκοσμÝνοι νο κÜνουμε ολüκληρο κýκλο,

Θο σοò ικονοτοιοýσε ον ιο Ýριχνο Ýνο μπετü, Ýνο τοι-

μÝντο να ηερνüτε, ολλü εσεßò θ' ονολομβüνοτε ν'οπομο-

νþσετε αυτοýò ηου κιjνουν τιò ζημιÝò; Θο το οναλüβετε; Κι

θσεßò κοι το δεκοπεντομελÝò σαò κοι üποιο διοικοýν εν

πιßση ηεριπτþσει, οο κdνετε κιjτι τÝτοιο; ΜÝχρι νο τελειþ-

σουν οι διοκοπÝò σοò ουτü θο Ýχει τελειþσει,

ο Λυκειdρχηò μοò μοò ζßτησε ον εΓναι δυνοτüν

νο τοηοθετηθοýν σιδεριÝò μεσοΓου μßκουò στα ηορÜ,

θυρο του πτßνω ορüφου του σχολεΓου þστε νο μην

υηιßρχει κΓν6υνοò γιο κdποιο naιδki ηου τυχοßνει νο

κÜθονται στσ ηαρüθυρο,

Το noιδιü του λυκεßου;;;; Το noιδιü του Λυκεßου;;;;; Ε δεν

εßστε ποιδιßκια εσεßò ρε noιδιü, Εßστε þριμο noιδιü, Αν eivoι

δυνατüν|!:|| Να ιο κüνουμε ουτü σ,ο ΔημοΓ,κü, Þ στο

Γυμνüσιο, ολλü üχι και στο Λýκειο να φοβüμοστε μη πÝσουν

οπ' -ο ηορüΟυρο||| Εκτüò κι αν ΟÝλει κüπο,οò ν' ουτοκτονÞ-

σει, Εßναι κοτ' ορχüò οκολαΓσθητο μÝχρι τη μ6ση,'Η θα το

κλεßσειò ιß δε θο το κλεΓσειò. Δηλαδιß ορχιτεκτονικü δε δÝνει

αυτü εκτüò ον βüλουμε μηÜρεò, Γιο νο εμηοδßσουμε κüποι-

ον να ηÝσει. Που ι!μο θÝλει νο ηοτÞσει και να φýγει", ολλü,

ιßθελο νο μη φýγει.., που εγþ, νομζω ηþò νο φýγει χωρΓò

νο το 0Ýλει εßνοι πολý δýσκολο. ΠοτÝ δε ηαροτηριßθηκε

τÝτοιο φοινüμενο σε Λýκειο, να πÝσει μοθητι5ò, ΠοτÝ, Στο

Δημοτικιß εντοξει, ηοιδιßκιο εΓναι, Και σ€ üλα το δημοτικü

Ýχουμε σιδεριÝò,

Σκεφτßκομε ον θα γιν6τονε νο μαò ηαροχωρηθε| Ýναò

κωδικοò πρüσβασηò στο internel που θα εßναι δωρεdν για

κdηοιεò þρεò, üηωò εΓναι στα ηανεηιστßμια γιο διdφο-

ρεò εργασßεò μσθητþν που ανολαμβdνοντοι στο Λýκειο

σε οηοοδßηοτε χþρο ηου μηορε|τε εσεΓò νο διοθÝσετε,

Κατορχüò ξÝρετε üτι ιδρýουμε δημοτικü συμβοýλιο νεο-

λοΓαò,,.

Μα ιßρOε και μου Ýκονε χορτß η ομüδα κοι ζητιßει να το

κλεΓσουμε γιατΓ λÝει γßνονται ζημιÝò. Και 6γιναý κι üλλεò, Οχι δεν το ξÝρουμε τþρα μüλιò το μÜθομε απü μιο

σπιßσανε κüηοια φρεÜτια. κοηÝλα στο διüδρομο,
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ληο πþò οφοý καλÝσαμε το δθκοπενταμελÝò σοò|Ι! Δε

σοò ενημÝρωσον;

¼χι κοι μüλιστο μüθομε üτι το λýκειο μοò εκπροσωπ€ß Ýνο

noι6i ηου υηοτΓθεται üτι ε|ναι μοθητßò τηò τρΓτηò λυκεΤου

ενþ ηιθονüτατα ανÞκ€ι στην πρþτη ß δευτÝρο τÜξη!

Με συγχωρεßτε ολλü εμεΓò το δεκοπενταμελÝò σοò

κολÝσομε, ΕπισÞμωò. Κοι μοò στεΓλονε Ýνον οντιπρι5σωηο,

ΜπορεΓ νο μην ε[νοι οπü την Τρßτη, 
-Ισωò εΓνοι οπü την

πρþτη, ιß τη δευτÝρο, Προφονþò Ýχει συνεδριüσει το δεκα-

πεντομελÝò κοι Ýχει ορßσει εκπρüσωπο αυτüν, Εßδεò, üτι

πüσχουμε στην ενημÝρωση. Δε διοχÝετοι η πληροφüρηση,

ΕκεΓ τþρο που θα στεγαστεß το συμβοýλιο νεολοßοò, (θα

στεγαστεΓ και στο μογαζΓ και στο διαμÝρισμο αηü ηüνω,

εκεΓ ηου 6ταν πολιü η Ανατολικιß) eΓvaι δημοτικη περιουσΓο.

Κιßτω θο βρΓσκετοι το κÝντρο πληροφüρησηò νÝων, üπου θο

υπιjρχει κοι inlernet, κοι ηüνω θα eΓVaι η Ýδρο τοι δημοτι-

κοý συμβουλßου νεολαΓοò.

Τι σρμοδιüτητεò θο Ýχει το συμβοýλιο αυτδ;

ΜπορεΓ να πορßστοται και στο δημοτικιß συμβοýλια χωρßò

βÝβοια να ξεφεýγει οπü τιò γνωμοδοτικÝò €ισηγÞσειò, Θο

Ýχει ιjποψη γιο θÝμοτο που αφοροýν τη νεολοßο, να Ýχει ηρο-

τüσειò που θα τιò κιjνε γνωστÝò στο δημοτικü συμβοýλιο,

Γιοτß κονεναò δε μηορεß να σοò παροχωριßσει χρÞση inteιnel

δωρεÜν χωρΓò νο περüσει οπ'το δημοτικü συμβοýλιο Ýτσι;

Εγþ εßμοι διοχειριστÞò, Κdποιο πριßγυοιο .Lπορεß νο το küvcι

ο δÞμορχοò, μÝσω τον δικþν του ορμοδιοτιßτων, ολλü τα

περισσüτερα ζητ6μοτα αφοροýν το δημοτικü συμβοýλιο, Το

δημοτικü συμβοýλιο εΓνοι το κυρßορχο üργονο που κοτευθý-

νει το Διßμο κοι πορdγει πολιτικÞ, Ο ΔÞμορχοò εισηγεßται μüνο.

Με ποιο κριτßριο γßνετοι η εηιλογη των μελþν ηου θα

οηορτζ,ουν το δημοτ]κü συμβοýλιο νεολαΓαò;

ΖητÞσομε απü üλουò τουò φορεΓò. απι5 üλουò τουò τοπι-

κοýò συμβοýλουò, οπü üλοιò τουò συλλüγουò, ζητÞσομε
νομζω οπü το δεκοπ€νταμελÞ των σχολεΓων (χτυπüει το

ιηλÝφωνοΙ, Σ' ουτü το συμβοýλιο üμωò, μτορεß νο συμμετÝ-

χει ο οποιοσδιßποτε, ΑυτοΓ Ýχουν ξεκινÞσει νο συνεδριüζουν,

Εßστε ιßνθρωποL ηου σοò βλÝπω ονÞσυχουò. τÝτοιουò

ονOρþπουò 0Ýλουμò γιοτß üηοιοò δεν Ýχει ονησυχßο γιο ιο τι

γßνεται γýρω του, κοι να προσποθεß να διορθþσει künoιa

πρüγμοτα που βλÝπει στροβü, δε βοηθüει την εξÝλ ξη

-üπωò λÝτε στη θεωρητικιß κοτεýθυνση τηò κοινωνΓοò- Σοò

βλÝηω üτι Ýχετε ενδιοφερον, ¶ρο υπορεßε νο συμυειòχε-

τε, Ο κοθÝνοò Üλλωστε μπορεΓ νο συμμετÝχει. Κι εκεß εμεßò

δημιουργοýμε υποδομÝò. Τþρα θο σοò δþσουμε χþρουò

αξιοπρεπεΓò, üπου θο μπορεΓτε νο μοζεýεστε, νο συνοθροΓ-

ζεο ιε. νο σιζητιß ιe. νο προβλημοτιζεστε <οι νο κüνε,ε rpo-

τdσθιò. Γιοτß τþρο κüθεστε στο σπßτι, üτον üμωò κüθεσοι κοι

συζητιjò με τουò συνομηλΓκουò σου, βüζειò κüποιο ζητ6μο-

τα γιο συζ6τηση, διαμορφþνειò μιο üποψη κοι κüνειò μια

πρüτοση, Αυτü θÝλουμε οπü σαò! ΘÝλουμε να μοò φÝρετε
το προβλfiματο που σαò αποσχολοýν, ΔηλοδÞ να μην ανι-

χνεýουμε εμεΓò τα δικü σοò προβλýματα, Νο το εκφρüζετε,

νο το εξωτερικεýετε εσεßò, μÝσω τηò συζιßτησηò κοι τιò

συνεργοσΓοò που θο Ýχετε σ'Ýνα χþρο τον οποßο σοò εξα-

σφαλßζουμε εμεßò, Το οποΓο θο εΙνοι inlernet cofe κüτω,

κÝντρο ηληροφüρησηò, κα επονω θο εΓνοι το συμβοýλιο τηò

νεολοΓαò, Θα Ýχετε δηλοδÞ στη διüθεσß σοò 200 τετρογω-

νικü χþρο, Το δ€ internet caΙe θα λειτουργεß με κüρτα την

οποΓα εμεΓò θο βüλουμε πιο φθηνü κοι θο γΓνει eιδιkü και

ουτü που εßπατε, δηλοδÞ θα διοθÝσουμε και δýο κωδικοýò

δωρεüν γιο νο γΓνονται κüποιεò συγκεκριμÝνεò δουλειÝò που

εσεΓò θÝλετε,

Εß6αμε λοιηüν τþρο üι ενþ Ýχει ηαρει τüοη Ýκτοση το

θÝμα του ΣυμβουλΓου ΝεολαΓοò. εμεßò το ακοýμε ηρþ-

τη φορd οηü εσdò. ΥπÜρχει με λ[γα λüγια πρüβλημα

üσον οφορü τη δηδοση ιηò ηληροφüρησηò,

Ε,,, Θο ζητÞσ€τθ την ευθýνη απü το θεσμικü üργανο που

σοò εκφρdζει, κι αυτü εßνοι το δεκαπεντομελÝò, Θο φωνü-

ξετε το δεκοπεντομελÝò και θο τουò πεßτε üτι: «Εδþ σοò

φωνοξονε νο οοò òνημερωσουνò γιο J ο ενÝργòιο rou γßνε

ται προò üφελοò μαò γιοτΓ δε μαò μοζÝψατε νο μοò ενημε-

ρþσοιε;» rι εμÝνο μου κι!νει εντýπωοη γιοτß οι νÝοι Ýχουν

μιο ανησυχΓο γενικüτερο. ¼τον οκοýν κüτι κοινοýριο θÝλουν

νο πορουν μεροò, Εγþ εßδο κομιü εικοοοο ü üτομο ro.ι

μοζεýτηκον κοι λÝωι «Μο κολü τüσοι λßγοι2, Παραξενεýτηκο,

Ναι, μα δεν μοò ενημÝρωσε κανòιξ,

ΒεβοΓωò Ýχουμε Ýλλειμμο σαν Δημοò üσον οφορü την

πληροφüρηση, Δcν ÝχοJJε οκομο οργονωμÝνο γοοφεΓο

ΔημοσΓων ΣχÝσεων üπου νο προβüλλει künoιo πρüγμοτο και

οýτε μποροýμε νο χ ρησιμοπο ιÞσουμε την τοπικý τηλεüραση

εδþ, γιοτΓ δεν εßνοι δ κÞ μαò,

Αυτü οκριβþò θÝλομε νο σοò ρωτßσουμε κι εμειξ,

Δηλοδß, τι κÜν€τ€ €σεßò ωò ΔÞμοò κοι ωò Δßμορχοò,

þστε νο διοχÝετοι η πληροφορΓα στουò Δημüτεò;

Βεβαßωò θα σοò πω, Αιτ6 τη στιγμι1 στην πλοτεΓα τηò

ΘÝρμηò τοποθοτοýντοι οι «πΓνακεò ηληροφüρησηò πολιτþν»,
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Πρüκε -c , : <:-: :,ò -εγüλουò ηßνοκεò που θο τοποθ€τη-

3ο,, :ε - 
, : -: a^,ο- <ü διομερΓσμοτα. μεσο οπü τουò οποΙ

_,: ß: : :,Ý-:-: <òθημερινü üλη η πληροφορΓα που οφορü

-, _'-- .:-:τò <ò οι πληροφορΓeò που αφοροýν τουò πολΓ-

-, , ,: a-:, Ý,,ò.lν ιßμeση απαροΓτητο εξüρτηση με το Δfiμο.

-_ ._, :- <ò θο στÝλνετοι οπü εδþ κοθημερινü και μÝνοντοò

: ,-:-r --ροστd στον ηΓνοκο θο μαθοßνουμε ιßτι μοò ενδια-

:-:jΞ Δε βρÞκαμe κολýτερο τρüπο, Πληρþνουμe αρκετü

ζρaμοτο γι'ουτιlν την ιστορΓο, γýρω στο 25ΟOOΟ00- Εßναι σε

òι]τüμοτη οσýρματη σýνδεση με το γροφεΓο εδþ, κοι νομß

ζω üτι θο κοτοφÝρουμε νο περιßσουμε την πληροφιßρηση

στουò ηολΓτεò, ¼ποιοò δηλαδ6 θÝλει να μüθει μερικü npüy-

μοτα δε θο χρειüζετοι να ψιßχνει το ορμüδιο γραφεßο, θο

στÝκεται λιγο λεπτü μηροστü εκεß κοι «τσοτ-ποτ» θο ενημε-

ρþν€ται, Γιο το κÜθε τι, üτι γΓνεται στο ΔÞμο.

¼σον οφοριß τη βιβλιοθÞκη του Πολιπστικοý κÝντρου

θÝρμηò, υηdρχει σημοντικü Ýλλειμμα στο βιβλ|ο, πρÜγ-

μα το οηοßο καθιστd δýσκολη την οξιοποΤησß τηò απü

τουò μαθητÝò που τη χρ€ιÜζοντοι για τυχüν εργοσ|€ò.

Π μηορεß να γ|ν€ι yr ουτü;

¸χετε συγκεκριμÝνεò προτüσε ò για τη βιβλιογροφΓα την

οποßο πρÝπει νο προωθιßσουμε εμεßò; ¸χετε κιßτι σuykekpι-

μÝνο;

¼χι αλλd το θÝμο €ßναι üτ! υπdρχουν ελλεΓψειò

σε üλουò τουò τομεfò κο! ηολητ€ρο υπÞρχον και ηλ€-

κτρονικοΓ υηολογιστÝò συνδεδεμüνοι στο δ!οδßκτυο €-

νþ τþρα πο δ€ν υπdρχουν. Κοι δ€ν εΓναι και üτι πιο

€ýκολο για μοò νο κοτεβα[νουμε στην ηüλη γιο νο εξυ-

Πηρ€τοýμοστ€.

Να θμπλουτισουμε λοιπüν τη βιβλιοθfiκη του Πολιτιστικοý-

Εγþ κüλλισα να δþσω üσο χριßμοτο θÝλετε, μüνο üμωò αν

υπι!ρχουν συγκεκριμÝνεò προτüσειò γιο εμπλουτισμü τηò με

συγκεκριμÝνα βιβλßο. ΕπομÝνωò κüντε μια δουλειü, μιο κοτα-

γροφι1, συζητιßστε με τουò ορμοδΓουò τηò βιβλιοθ6κηò και

ηεΓτε μου, γιοτΓ κατολοβαΓνετε üτι εγþ δεν μπορþ νο οσχο-

ληθþ μ' ουτü|

Αξ{ζτ:ß ν{χ π$}Φσιºαθοßμε: Ι

eλικü πüσο οπ6Χeι η φαντασßο οπü την πραγματικ6τητα κοι την αληθινιß ζωη; Εßναι ηολλÝò οι φορ6ò που

μe κüνουν να σκεφτþ αν ουτü που ζω, μπορþ μθ Κüποιο τρüπο να το αλλαξω. νο το Κüνω διαφορeτικü,

να πι!ρeι ιßλλη τροπ6, να Ýχeι kÜnoιo διαφορeτικιß εξÝλιξη κοι Ýκβαση_ Ακüμη πeρισσüτερeò εßνοι οι

φορüò ηου eýχομοι νο μποροýσο να κüνω κÜτι μαγικ6 και νο αλλüξω μιο κατüστοση ιß ακüμη κοι τον κüσμο ολü-

κληρο, Η φαντασßα μου καλπüζeι σαν αδüμαστο dypιo üλογο στιò ανeξερeýνητeò πeδιüδεò του εφηβικοý μου

μυαλοý και απορþ μe üλο σχeδüν που συμβαßνουν γýρω μου. ΠροσπαOþ να καταλüβω αν ζω σe Ýνον κüσμο που

αξζει νο αγωνιστεßò για να τον κüνeιò καλýτερο ιß αν πραγματικü τον οφιßσειò dξιο τηò μοßραò του. που θα κατα-

λιßξει. ΕΓναι ονειρικü κοι παρüλληλο εξωηρογματικü ον σκεφτεΓò πüσο καλýτεροò θα Þταν ο κüσμοò μαò ΚαΙ η ΚΟΙ-

γωγΓα μαò ον δεν ανολωνüμοσταν σe ανοýσια και ανþφελα πρÜγματα καOημερινü. αν καταλοβαßναμε üτΙ üλοΙ

6χουμe τα ßδιο δικοιþματα ολλ6 και τιò Γδιεò υποχρεþσειò. ¼λοι εßμοστε στην ßδιο παρüτοξη καΙ πολeμüμε καθη-

μeριγd για τογ Γδιο σκοπü, το καλü του κοινωνικοý συνüλου που στην ουσßα εΓναι το καλ6 του ΚαO6νο μαò χωρΙ-

στü. π6τe 0α κοτολdβουμε επιτÝλουò üτι δεν αξζει τßποτε Üλλο στη ζωÞ üσο η Γδια η ζωιß'δeν υπüρχeΙ τΓποτe

μe μεγολýτερη οξΓα απü Ýνον ι!νθρωπο που χαμογελüeι γιατß ε[ναι υγιιlò. Ýνο παιδΓ μe ζωγροφισμÝνη τη χαρü

στο ηρüσωπ6 του γιοτΓ eχeι koL σημερα να φüει και δεν Ýχει να σκεφτεß που θα ζητιßσeΙ σÞμeρο δουλeΙü, ÝχθΙ

χρüνο να nüeι στο σχολeΓο κοι να nüpει τα απαραΓτητα εφüδια γιο τη ζωÞ του, μοναδικ6 του Ýwοια να ανοπτý-

ξει το πνεýμα του κοι το μυολü του για νο καταξιωθεß στην κοινωνßο.

Αγ χρησιμοποιοýσομe λοιπüν λΓγο τη φαντασßα μαò σε συνεργασßο με τη λογικιß μαò πΙστεýω üτι ο κüσμοò μαò

θο dταγ καλýτeροò κοι φυσικü ον η φαντασΓα μαò διοχετευ6ταν σε τομεΓò αποκλειστικü παροχþν ζωιßò και üχΙ

αφαΓρeσÞò τηò ιß κακοποΓησ6ò τηò τüτε δεν θα προσπαθοýσαμε νο κιßνουμο τη ζωιß μοò oveιpιkιi ολλü θα ζοý-

σαμθ μια ονειρικ6 ζωÞ!

Ξ,
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ΣÞμερα η πεδιÜδα φαßνεται πειπαχÜθαρα. Τα

βουνÜ μοιÜξουν ατελεßωτα μÝχqι το βÜθοò του

ορ(,οντα üπου διαλýονται στην χαταγÜλανη Σινι-
χÞ ΘÜλασσα. Οι αγρüτεò δουλεýουγ συνÝχεια α-

πü τιò πρþτεò πρωινÝò þρεò στα γüνιμα χωρÜφια
που απλþγογται ανÜμεσα στουò ποταμοýò ΓΙΑΝ-

ΓΚΤΣΕ χαι ΧΟΥΑΝΓΚ ΧΟ, òπολßδια στην απεqα-

ντοσýνη του πανÝμορφου τοπßου τηò Κßναò.

ΚΕΦΑΛΑι0 º

¹ταν μεσημÝρι üταν αχοýστηχε η γλυχιÜ φοι-

νÞ τηò μητÝραò να συνομιλεß με μßα Üγρια αλλÜ

γνþριμη φωνÞ. Εßχε Ýρθει ο μπαμπÜò. ΝτυμÝνοò

με τη στρατιωτιιÞ του στολÞ, που εßχε πÜνω τηò

χαρφιτσωμÝνα μετÜλλια, εμβλÞματα χαι υφα-

σμÜτινα συμβολα τηò ΚουομιτÜνγχ, του Εθνιχι-
στιχοý ΚινÞματοò τηò Κßναò, την οποßα υπηqε-

τοýσε ωò λοχßαò.

Ο μπαμπÜò γυμναζüταν στον χÞπο με αυτοσχÝ-

δια üργανα φτιαγμÝνα απü ειδιχÜ ιαλÜμια, τα

οποßα Ýιοβε απü τιò üχθεò του ΓΙΑΝΓΚΤΣΕ. Η
αγαπημÝνη του απασχüληση Þταν η σχοποβολι].

Οι επιδdσειò του στο σημÜδι Þταν αξιοθαýμα-

στεò. ¹ταν τρυφερüò πατÝραò. Μαò αγαποýσε

üλουò το ßδιο, αλλÜ Ýτρεφε ιδιαßτερη αδυναμßα

για τον μιχρüτερο αδελφü μου τον ΤξιÜν, στο

πρüσωπο του οποßου Ýβλεπε τη συνÝχεια του

Ýργου του ιπα τÜγματα τηò ΚουομιτÜνγχ. χαθþò

Þταν το μοναδιχü αγüρι στην οιχογÝνεια.
Το βqÜδυ üλη η οιιογÝνεια σι-ιγχειπρþθηΖ,ε

γýρω απü το τραπÝξι τιμþνταò με αυτüν τον τρü-

πο μßα οιχο,,,ετ,ειαχÞ παρÜδοση που μεταφÝρθη-
χε πÜπποι, τροò τÜππου απü το 1859, üπου η αυ-

τοχρατορßα τι|.}\, Μα\ησοý γνþρισε τη μεγαλýτε-

ρη αχμιj τη: Ýοι: σι]μερα που ο εμφýλιοò στη η-

πειροιτιΖ-ιj Κßι,òι εßτ,αι πQο των πυλþν, γιατß η

ΚουομιτÜτ^,,Ζ- τοιτ, εθτ,ιß.ιιστþγ Þρθε σε αÞξη με

του< 7.ομμοι,\,ιιιτÝò του ΜÜο, λι5γω ιδεολογιχÞò

αττιπαρÜθεση;,
«Μτιιl,ιτßι Ζοßτιι τιüò τριüει η ΛουÜ σαν τον

ΤξÜΖι,». εßτε ο ιιδεß-φü< μου, δεßχνοτ,ταò με το

δεξß του 7Ýρι το τρüσσιτο μου. ΜεριπÝò φορÝò
εßτ,αι τοτ.ý ε ι,ο77,ητιΖ.üò. συτ,Ýχε ια ;-ιαò αναστατþ-

γει 7-αι :τQοσ:τò(θεß τ,α μαò φοβßσει.
Το δεßτι,ο Ζ-üττευε τ,α τελειþσει üταγ ο δυνα-

τüò Üτ,ε ιιοò ÝΖ-òιτ,ε τα ταρÜθυρα να τριξουν. Τα

ξýß"α στο τξßιΖι δετ, εßχαν αποτεφρωθεß τη στιγμÞ

που τ1 φι,ιτιßι ßιρχισε να σβÞνει αφÞνοτπαò πυχνü

χαττ,ü τßσι,ι τηò. ¸να συναßσθημα φüβου διιπÜ-

ραξε την \,ι,Ζι7,ιß μου γαλÞνη πÜνοlταò με γα αγα-

τριχιÜσοl. Κòlτι με ανησýχησε. ΚÜτι που Þταν
τροτομτüò ,ß/ια το τι θα επαιολουθÞσει.

Η μιΖρι] ξýß,ινη πüqτα στο βÜθοò τηò χαλýβαò

τραιτι'ι7.θηΖε. Ο πατÝραò σηχþθηχε σιγÜ-σιγÜ

ατü τητ, σατισμÝνη χαρÝιλα σαν να Þξερε τι Þταν
αιτü; ο τüσο επßμονοò Þχοò. Σοýφρωσε τα φρý-

δια του Ζ.αι Ζ.ατευθýνθηχε πQοò την πüρτα χÜνο-

ι,τòιò τα ξý),ινα σαγßδια να τρξουν απü το βαρý
τερτÜτημα του. Η πüρτα Üνοιξε χαι Ýναò ηλιχιω-

μÝι,οò στρατιι»τιχüò εμφανßστηιε απü πßσω τηò.

¹τατ, ιτυμÝνοò με την ßδια στολÞ με το ßδιο

χασΖÝτο Ζαι φοqοýσε τιò ßδιεò μπüτεò με τον μπα-

μπÜ. ΚÜτι üμωò διαφορετιχü εßχε πÜνω του, χÜτι

- Το διÞγημα τ,ιμÞDηκε μα üταινο στον ηανολλÞνιο μοDηνικü λαγοτεχυκü 6ιαγωνισμü «Ο Φßλωνη>,2ΟΟ1,
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που τογ Ýιτανε πιο ξεχωριστü, πιο θυμοειδÞ, πιο νη πιναχßδα στην χειπqιτÞ πλατεßα τηò ΣαγχÜηò.
σοβαρü. Εßχε περισσüτερα μετÜλλια ?ι,αQφιτσω- Παραιολοýθησα με ιδιαßτερο ενδι,αφÝρον τη
μÝνα στο πÝτο του, στρατιιιπιχÞ παρÝλαση που διοργανþνεται χÜθε

Ο πüλεμοò με την Ιαπωνßα τελεßωσε. ΝιχÞ- χρüνο. Η ηρεμßα μου διαταρÜχθηχε τη στιγμÞ που
σαμε. -'Ολα τελεßωσαγ τταλÜ. Γιατß Üqαγε ναÞρθε Ýνα χÝρι με τρÜβηξε βßαια απü τον þμο. ΤαρÜ-
αυτüò ο τüσο παρÜξενοò Üνθρωποò. Την σχÝψη χπlχα χαι γýρισα να δω ποιοò Þταν... «ΜπαμπÜ!»

μου διÝχοψε Ýναò χεραυνüò που Ýστιισε τον χατÜ- Το μÜγουλü μου πονοýσε αχüμα. Ο μπαμπÜò
μαυρο ουρανü χαι δυνÜμωσε τη βαοχÞ. ο πατÝ- με χλεßδωσε στο δωμÜτιο του στρατοπÝδου στο
qαò Ýιλεισε την πüòιτα χαι ιιατευθýνθηχε προò το οποßο διÝμενε ιαι πÜθισε στην παλιÜ βαμβαχερÞ
ξýλινο τραπÝξι με τα εδÝσματα. ΚÜθισε στη θÝση πολυθρüνα για να καθαρßσει τα üπλα του απü τη
του, μαò αγχÜλιασε χαι ιριθýρισε με βουριωμÝνα σχουριÜ. Με ιοßταξε στα μÜτια με Üγριο βλÝμμα
μÜτια: «'Εχουμε εμφýλιο». χαι συνÝχισε την απασχüλησιj του.

Τα μÜτια μαò γοýρλωσαν στο Üιουσμα του πο-
λεμιχοý εμβατηρßου. Ο μπαμπÜò πετÜχτηχε απü
τη πολυθρüνα, πÞρε το αστραφτερü σπαθß του
χαι χατÝβηχε με φüρα τα ξýλινα σχαλοπÜτια.

«'ολοι στα üπλα! Δεχüμαστε επßθεση απü τουò
Κüχχινουò!» αχοýστηχ,ε η φωνÞ του παρατηρητÞ
που την ßδια þρα Ýπεφτε νειρüò απü μßα σφαßρα
στο χεφÜλι.

Αρχισα να χλαßω με λυγμοýò απü φüβο για τη

ξωÞ του πατÝρα μου, Η πüλη τυλιγüταν στιò φλü-
γεò χαθþò οι περισσüτεροι αριθμητιχÜ στρατιþ-
τεò του χüχχινου στρατοý χατÝστQεφαν οτιδÞπο-
τε Ýβqισχαν μπQοστÜ τουò σχορπζογταò τον

φüβο χαι τογ θÜγατο παlτοý, Εßχα εξαντληθεß,

Þταν Üλλωστε βρÜδυ χαι ο μπαμπÜò δεν εßχε

γυρßσει στο δωμÜτιο.

ΚΕΦΑΛΑι0 4
Σηχþθηχα νωqßò το πρωß λüγω τηò υγρασßαò

που εßχε το πÜτωμα. Τα μÜτια μου Ýτσουξαν ιαι
τα χÝqια μου πονοýσαν απü τιò πληγÝò που μου
Ýχαγαν οι αρουραßοι. Σηχþθηια rr,aι Üνοιξα το
παλιü σπασμÝνο παρÜθυρο.

Το θÝαμα που αντßχρισα Þταν χιßτι περισσüτε-

ρο απ6 τρομαχτιχü. Παιτοý ησυχßα. 0 μοναδιχüò
Þχοò που αχοýστηχε Þταν το τρßχλισμα του παρα-
θýqου που Üνοιξα. Στον χωματüδρομο υπÞρχαν
πεταμÝνεò σÜρχεò χαι σπþματα απü εδþ χαι απü
εχεß.

«Ποιοò εßναι αυτüò; ΚÜπου τον ξÝρω» συλλο-

ΚΕΦΑ^Αιο 2
«Λοýα Ýλα ο μπαμπÜò φεýγει!» αχοýιττηιε η

φωνÞ του αδερφοý μου. Μα εγþ δεν μποροýσα
να σηχωθþ απü το χρεβÜτι γιατß Ýτσουξαν τα μÜ-
τια μου.

Δεν μποροýσα να διανοηθþ üτι ο μπαμπÜò πÞ-

γαινε στο στüμα του Μχου χαθþò üλοι ξÝραμε πωò
οι εθνιχιστÝò Þταν αριθμητιχÜ πιο λßγοι απü τογ
στρατü του ΜΑΟ. Δεγ μποQοýσα να τον αφÞσω

μüνο του. ¸πρεπε να τον βοηθÞσω με οποιοδÞπο-
τε τρüπο.

Μια ιδÝα με Ýχανε να πεταχτþ απü το ιρεβÜ-
τι. Εστßασα το βλÝμμα μου στον ξÜχι, το γÝριτιο
Üλογο που ο μπαμπÜò το ιρατοýσε σαν χειμÞλιο.
Γιατß Þταν γι' αυτüν αττιχεßμενο ηθιχÞò ιαι ιστο-

ριιÞò αξßαò. Με αυτü το Üλογο διÝλυσε μια
φÜλαγγα ΓιαπωνÝξουò στο Ντα-ΛιÝν το 1938.

Αφοý Ýγραψα Ýνα ^1ρÜμμα στο οποßο εξηγοý-
σα τουò λüγουò .1ια τουò οποßουò οδηγÞθηχα σε
αυτÞν την απüφαση, πÞδηξα απü το παρÜθυρο
χαι αφοý διÝσχισα την αυλÞ χαι χατευθýνθηχα
προò τον ξÜχι. Με μüτ,η μου προστασßα το παλιü
σχουριασμÝνο σπαθß του παπποý, το οποßο θα
αποτελοýσε πολýτιμη αιτßß.ια στα χÝρια χÜποιου
πλοýσιου ΑμεριχÜνου, πÞρα τον δρüμο για τη
ΣαγχÜη, üπου βριστüταν η βÜση τηò ΚουομιτÜγχ.

ΚΕΦΑ^Αιο 3
«ΖÞτωη μεγÜλη Κßνα», Ýγραφε η μεγÜλη ξýλι-

ατ3εμοýò



γßστηχα γουQλþγο\ηαò τα χαταχüχχιγα μÜτια

μου. ¹ταν ο χαλüò ηλιχιωμÝνοò στρατηγüò που

μαò ενημÝρωσε για το ξÝσπασμα του εμφυλßου

πολÝμου. Τþρα Þταν νεχρüò πεταγμÝνοò στην

Üχρη του δρüμου σαν στιουπßδι. «Τþρα πια τα

μετÜλλια δεν του χρειÜζοιτα»>, συλλογßστηχα,

ΚΕΦΑΛΑι0 5

Φüρεσα το μÜλλινο γιλÝχο μου ιιαι χατευθýγ-

θηχα προò τον Ýρημο χωματüδρομο.
«Τι Ýγινε μιχqÞ Ýχασεò το δρüμο για το νηπια-

γωγεßο;», αχοýστηιε μια φωνÞ απü πßσω μου,

¹ταν Ýναò αδýνατοò γεροτπÜχοò ο οποßοò στηqι-

ξüταν με δυσχολßα πÜγω στο ξýλινο μπαστοýνι

του. Με πλησßασε χοιτÜξοντÜò με πεqßεqγα, Τα

ξεφτισμÝνα του γαλüνια με το σφυροδρÝπανο

πρüδιδαν τα ιδεολογιιÜ του πιστεýω,

«ΨÜχνειò Üδιχα μιιρÞ, ψüφησαγ üλοι οι φασß
στεò!», ιαυχÞθηχε δεßχνοιτÜò μου μια λßστα με

τουò νεχροýò. «Ο Τινχ-Γιανγχ εßναι νεχρüò;» ρþ-

τιlσα ενþ τηjγαινε η χαρδιÜ μου να σπÜσει απü πlν

αγωνßα. «Τον χρÝμασαν σjμερα το πρωß με πlν αυ-

γÞ του Þλιου», γÝλασε χÜνοτ,ταò το ξεφλουδισμÝνο

του στüμα να φανερþσει τα σÜπια δüτηια του,

Δεν μποροýσα να ανασÜνω χαλÜ, τα μÝλη του

σþματüò μου πονοýσαν αλλÜ προσπÜθησα με την

üση δýναμη μου εßχε απομεßνει να αχολουθÞσω

τον μαχqý δqüμο για την ΤαθβÜν,

τΑßπΕß 1960

(ΑΦΗΓΗΤΗΣ)
Η πανÜχqιβη λιμουξßνα σταμιßτησε μπροστÜ

στην μπουτßχ ενþ ταυτüχρονα η πανÝμορφη

ΚινÝξα με τα ψηλÜ ταχοýνια χαι το πανÜιριβο

φüρεμα Ýτρεξε προò το μÝροò τηò. Ο χομιρüò νεα-

ρüò με το σμüχιν χαι τη μαýρη γραβÜτα ττlν συνü-

δευσε μÝχρι την πüρτα του αυτοχινÞτου,

ΚΕΦΑΛΑΙο 6
«ΛουÜνα αγÜπη μου πþò πÞγαν οι πρüβεò;» με

ρþτησε ο Γιανγχ-Τσουνγι, γιοò του μεγαλýτερου

εφοπλιστÞ τηò ΤαθβÜν.

«Σου Ýχω πει πωò θÝλω να με φωνÜζειò με το

üνομÜ μου, Λοýα!» του αποχρßθηχα φανερÜ ενο-

χλημÝνη. ΛÝει πωò Þταν πολý λαθχü üνομα, Φαß
νεται ξÝχασε πο)ò }t,αι αυτüò ιαταγüταν απü μια

φτωχÞ οιχογÝνεια εθγιχιστþγ.

Η μαýρη λιμουξßνα σταμÜησε μπροστÜ στην

ΑμεριχÜνιχη Πρεσβεßα. Ετεß γινüταν μια τιμητι-

χÞ δεξßωση προò τιμÞν του Γιανγχ, Τα qοýχα μου

θα Ýχαναν ετπýπωση στουò χαλεσμÝγουò τηò

δεξßωσηò.
Πριν περÜσω την εßσοδο παρατÞρησα τον

λεπτοχαμωμÝνο ηλιχιωμÝνο που ζητιÜνευε Ýξω

απü ην Ýπαυλη. Τον πλησßασα, Üνοιξα ην διαμα-

ττÝγια τσÜτηα μου χαι Ýβγαλα τα λιγοστÜ χÝρματα

που εßχε, τοποθετþιπαò τα σην παλÜμη του γεQο-

τ,τÜχου.

Με ιοßταξε στο πρüσωπο συγχινημÝνοò χαι ý-

στερα ξεχßνησε να φýγει. Πqιν χαθεß στο σχοτÜ-

δι τον ρþπlσα: «Πþò σε λÝνε παπποýλη;»

ΣταμÜτησε, με χοßταξε, μου Ýχανε νüημα πωò

δεν μποqεß να μιλÞσει χ,αι εξαφανßστηχε απü

μπροστÜ μου. Σηιþθηχα üρθια χαι ετοιμÜστηχα

να φýγω üταν εßδα στον δρüμο πεταγμÝνο χÜτι

σαν σημεßωμα. -Ηταν... μια παλιÜ στρατιωτιιÞ

ταυτüτητα! ΣχÝψπηια üτι θα Ýπεσε απü τον γερο-

ιτÜχο. ΠροσπÜθησα να διαβÜσω τι Ýγραφε χÜτω

απü τη στ,"ουριασμÝνη επιφÜνεια,

ΒογιατξÞò ΠαντελÞò

Σημειþσειò του ΚειμÝνου

ΤΑßΒΑΝ - Νησß στη ν6τια ΣινιχÞ ΘÜλασσα üπου

ιατÝφυγαν οι εθνιχιστÝò μετÜ το τÝλοò του εμφυλßοιι,

ΤΑßΠΕß - πρωτεýουσα του νησιοý

ΚΟΥΟΜΙΤΑΓΚ - το εθνιχιστιχü χßιημα τηò Κßναò

ΚΟΚΚΙΝΟΙ - ονομασßα που Ýδιναγ οι εθνιιιστÝò

στουò οπαδοýò του ΜΑΟ εξαιτßαò του ιδεολογιιοý

τουò χρþματοò.
ΝΤΑ-ΛΙΕΝ - π6λη στα νοτια παqÜλια τηò Κßναò

GIANGK-TSE - ποταμ6ò στη νüτια Κßνα
HOYANGK-HO - ποταμüò στη γοτια Κßγα
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Biq ΒηοτΙιεη:
ο ι<müε rt ο ιακüε mετΜοΖ ιιεροüε

ΣτΗ 7¿Η Π4ΑΣ;

ΣκαρλατÜκηò ΓιÜννηò, ΤσαγκαρÜκη ΕιρÞνη

ο Big Brother elvaι εδþ, λοιπüν και οπαιτεΓται

υυχροιυßσ, Το ποιχνßδι ηο- Ýφερε τα πüνω και ω

στο ιrλeor-kcj ,orio δòκοοκτþ χωρþν κι εχει
αναστατþσει κονüλια, κριτικοýò κι εκατομμýριο τηλε-
θεοτεò ονü τον κüσμο ιßρθε. και στη δικιß μοò πραγμα-
τικüτητα. Ξαφνικü üλοι γΓναμε θεατÝò τηò καθημερινÞò

ζω6ò δþδε<α οννüστων μÝχρι πρüτινοò τýπων, κι üχι
τßποτα üλλο, αλλü μαò αρÝσει κιüλοò. ΚλοΓμε μαζΓ τουò,

γελüμε με το οστεΓο τουò, κüθε πιθανü πρüβλημα που

δημιουργεßται οπ'ουτιß την περΓεργη συμβßωση γΓνεται
την üλλη μÝρσ θÝυο τοοò σιζιßτηση στιò πορÝεò ανα-

ζητþνταò λýση. Και εßνο τüσο κακü δηλαδιß üλα ουτd;

¼χι αποροßτητα,, ,

Αφ6νοντοò τουò <ο τι<οýò νο μαßνοντοι κοι τουò
υπεýθυνουò του Anlenno να χοßροντοι, αò προσπαθιßσει
ο κοθÝναò απü μαò να το δε αντικειμενικο το ζιßτημο.
Κοι βασικü αò ιην ξεχνü-ε τωò. üπωò και τα ηερJσσü-

τερα ηρüγματο, ro Big B.othe. δεν Ýχει μüνο μßα üψη,

Κατü πρþτο λüγο φυσικü eivaι τηλεπαιχνΓδι και

μ' ουτιß τη μορφιß εμφονζετα στα μüτιο μοò.
Πρωτüτυπο. ενδιαφÝρον κο στοχεýονταò βασι-
κü οιο συναßσθημο. οφοý οι ιρωιαγωνιστÝò
του εΓναι üνθρωηοι «τηò δ πλονιßò ηüρταò» κι

üχι απρüσιτοι üπωò οι στορ με αποτÝλεσμα
νο ταυτιζüμαστε μοζΓ τουò περισσüτερο οη'
ü.τι με τουò ιßρωεò των σßρ ολ. Πιßνω οπ' üλα

β6βαια eivaι ξενüφερ,ο, κ οιτο οπü ;üνο του

θο μποροýσε να το κοθιερþσει στα σολüνια

μαò, üπωò συμβοßνει με οτιδ,ß-ο-ε προηγεßται
τηò φÞμηò τoJ κοι το δεχüμοστε χωρßò
πολλÜ-πολλü, Εßναι ,trendy, εßνοι ßη, αλλü εΓναι

και προγματικü ενδιοφÝρον, αρκεß νο σου
αρ6σει να παρακολοιθεßò δüδεκο -ýπουò να

βαριοýνται Ýγκλειστοι μÝσο σ' Ýνο σηΓτι (που

ομολογουμÝνωò εΓναι μεò στη χλιδιß), Για πολλοýò ουξü-
veι την κριτικιß ικονüτητα των τηλεθεοτþν, ηροβüλλο-
ντοò κοταστüσειò που μποροýν νο συμβοýν στον καΘ6-

νο και χαρακτιßρεò ονθρþπινουò και καθημερινοýò, κüτι

ποι πολý λßγοι σκηνοθÝτεò και σεναριογρüφοι μποροýν
νο προσφερουν με τüση ουθεντικüτητο που και πüλι

üλοι γνωρζουμε πωò eivaι ψεýτικη. Τþρα το γιατΓ θα
πρÝπει ο καΘ6νοò οπü μαò να κλο[ει με την 6ξοδο τηò
ΡÝαò σπü το σπßτι {λεò κι αποχαιρετüει τουò συγγενεßò
τηò γιο νο βγει στην κüλαση) 6 παρÝα με την ΜαΓρη που
την ηρüτειναν για να φýγει κοι καθüταν πληγωμÝνη στο

γρασΓδ (τελικÜ οι γυναΓκεò εßναι ηολý ευοΓσθητεò!Ι,

αυτü λοιπüν eΓvaι μιο üλλη υπüθεση, Αλλü μιßπωò και το
παζλ των ανθρþπων εκεß μÝσα δεν εΓνοι προσεκτικü δια-
λεγμιßνο απü τουò υπευθýνουò þστε να δημιουργεß αντι-

θÝσειò; Ασε που αυτü που

χαρOΚΤη-

ρΙζe-

I'
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ται ωò «γνιßσια Και ανθρþΠινη συμΠεριφορα των Παι_

κτþν» δεν εßνοι τελικü κοι τüσο γνÞσιο, αφοý διαστρε-

βλþνεται οπü την ηροοπτικßß 50.000,000 δραχμþν!

ΤÝλοò πüντων, αν το καλοσκεφτοýμε δεν εΓναι πüρο

ηολλÜ αυτιß ηου θο μηοροýσε κανεΓò νο προβüλλει αηÝ-

ναντι στο Big Brother ωò τηλεπαιχνΓδι. Οýτε ο χαρακτηρι-

σμüò «σßριαλ με κακü σενüριο» που του üχει δοθεß οýτε

τα αρνητικü μηνýμοτα που περνdνε στον παθητικü τηλε-

θεατ6 μÝσα απü ι ιò συμμοχßεò και το μαχαιρþματα μετα-

ξý των ποικτþν, οýτε καν ο υποτιθÝμενοò «εκχυδαΙσμ6ò»

που προκýπτει απü τη συνεχη πορακολοýθηση τηò κοθη-

μερινιßò ζωÞò τουò. Αυτü λΓγο ωò πολý εΓναι συνηθισμÝ-

να φαινüμενα στην üμοιρη την ελληνικιß -κοι üχι μüνο

φυσικι5- τηλεüραση και εΓνοι υποκριτÝò üσοι βρÝθηκαν

νο ενοχληOοýν τþρα. ¼χι, αηü οισθητικιßò üποψηò το Big

Brother εßνοι μια χορü. τουλüχιστον üχι κοτþτερο σε

σχÝση με υπüλοιηα «ποιοτικÜ» τηλεοπτικÜ ηρογρüμματα,

Αυτü üμωò που eΓvoι απιjλυτο αρνητικü εßνοι η μαζοποΓη-

ση των τηλεθεατþν του. Εηειδιß καθιερþθηκε üσο κονÝ-

να üλλο ωò «must» στον κüσμο και το πορακολουθοýν

üλοι. πολý δýσκολα κüποιοò θα απÝχει απü üηοψη. Site

στο inlernet, fun club μÝσω κινητοý. τσαντüκιο, γαριδüκιο

κι Ýνοò θεüò ξÝρει τι üλλο που κατακλýζουν το μυολü και

τα μÜτια μαò. Εκεß υπüρχει γιο μαò το πρüβλημο: σ' Ýνα

κοιν6 χωρΓò αντιστüσειò. χωρΓò να υπολογßσουμε τουò

επιτιßδειουò που γΓνονται ηλοýσιοι χιßρη σ' αυτü, ¼ηωò και

κüθε dλλη μορφιß μαζοηοΓησηò λοιπüν μüνο καλü δεν

kdveι' και θο μοò επιτραπεΓ να αμφιβüλλουμε για την

ηραγματικιß του επΓδροση στη ζωßß μαò. λομβüνοντοò

υπ6ψη και την κοινωνικÞ του ηλευρü. ΑυτÞ η μαζοποΓηση

εξηγεΓ και την συνεχιß προβολιß σχεδüν üλων των παι-

κτþν οκüμο και μετü την Ýξοδü τουò αηü το σπΓτι. Δεν

εΓνοι πüντωò τυχοΓο üτι το Big Brother Ýχει ιß φανστικοýò

οηαδοýò ιß ηολý φανοτικοýò αντιηüλουò.

¼χι, εμεΓò δεν θα ηüρουμε θÝση. Εßναι ηροσωπικιß υπü-

θεση του κοθενüò η σrüση που θα κρατησει. Σε μιο εποχ6

üμωò ηου ο κüσμοò αλλüζει με τüσο μεγüλεò τοχýτητεò,

το μüνο που μποροýμε να κüνουμε εßνοι νο παραμεΓνουμε

σκεπτüμενο ατομα, με κρΓση και με üποψη για üσα μαò

συμβαßνουν, Κι εκτüò αυτοý υπι!ρχει κι εκενη η üλλη -η
κοινωνικ6- πλευρü που λÝγαμε: ο üροò «Big Brotheo eΓvoι

πορμ6νοò απο το βιβλßο του Τζορτζ ¼ργουελ «1984»,

üπου, ωò συνιßθωò, ο συγγραφÝοò περιγρüφει μιο κοινω-

νßα -αυτιß τη φορü του μüλλοντοò, ΛÝγονταò ι1 μüλλον

γρüφοντοò «Big Brothenl ο Οργουελ αναφερüταν σ' Ýνο

κυβερνητικü σýστημα απü μικροκüμερεò, τοηοθετημÝνεò

σε üλα το σπΓτια με
σκοπü να ελÝγχουν

κüθε πρ6ξη κοι κΓνηση

των πολιτþν. Εμεßò για

να ποýμε την αλιßθειο

τρομÜξαμε με την

μεταφορü μιοò τÝτοι-

αò εφιαλτικιßò κοτü-

στασηò στην Προγμα-

τικüτητα -Ýστω κι ον

οφορü μιο ομüδα

εθελοντþν μονÜχο κι

Ýνα τηλεπαιχνßδι, Και

κρßνοντοò απü τον πε-

ιτοψηφιο αριθμü των

αιπßσεων γιο συμμε-

τοχιß, αναρωτιüμοστε

πüσοι üλλοι υπαρχουν

εκεΓ 6ξω που κüνουν

την ßδια -ηλΓθιο και

αφελιß ßσωò, αλλü

πüντωò βασανιστικιF
σκÝψη μ' εμüò: Το üτι

τελικü αυτη η ισropia

nepvüeι στο μυαλü
των ονθρþπων πωò

«ΜωρÝ,,. Γσωò να

μην εΓναι τüσο ü-

σχημο ν0 σε Πο-

ροκολουθοýν».
Αν αυτü eΓvaι

κοτευθυνüμενο 6

üχι; ΕντÜξει, αò

μην εΓμαστο κοι

τüσο καχýηοπτοι,

ΕΓπαμε: ο κοθÝναò

μπορεΓ να δια-

μορφþσει τη δικιß

του üποψη,
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ΤÝχνη και ¶νθρωποò

««Η Γ;τυη εßν,αι το ,γηλ"-r7, 
γÝσο ιτον 

f/.nθOr, 
..υ, Jυ!ιο'ιιιτοτ,ò

υο ,ληοr^οοι,ν ο ÝνΖιò -ου ;λλου, f'no., δειι γ,ιò ε ι,,òßιιιει «ολο.rl,ο

ιιιτÝ 
γι,ι 

υr.υ;r,/(ολλr-rνυr,ιý 6ν)ηΒßρÞ611)).

üθε κολλιτÝχνηò συμπεριφ6ρεται στο δημι-
ουργιßμοτü του üπωò και στα δικÜ του naιδιü
κοι με οιτü εκφρÜζετοι σε üλο το κοινωνικü

σýνολο, Þ συν6θωò προσπαθε[ να βρει τον εαυτü του
και νο απαντιßσει σε εσωτερικοýò προβλημοτισμοýò, Αν

μελετ6σουμε μιο οπλιß πλην 6μωò φιλοσοφημÝνη ρßση
του Γκοßτε 0α κοτολαβουμε τι eΓvoι μουσικιß και πωò
συνδÝεται üμεσο με τη ζωιß:

.Φπου ακοýσeιò νο τραγουδοýν πλησßοσe
6φοβα. Οι κακοß δεν τρογουδοýν ποτÝ».

¸τσι κοταλαβαßνουμε πüσο η τÝχνη υπηρετεΓ τη ζωιß
μαò. ο κολλιτÝχνηò με οποιοδιßποτε ερÝθισμο προσπα-
θεß νο εκφρασει το συνοισθιßματü του στο κοινü. Συνιß-

(Γ ΣεφÝρηò, «Μονüλογοò πÜνω mιlν ποßηση» Ι975)

θωò ηερνüει μÝσο απü τα δημιουργιlμοτü του μηνýμα-
το που δε γßνονται αντιληπτü με το πρþτο ιßκουσμα
(üσον αφορü τη μουσικÞΙ d με τη ηρþτη μοτιü ßüσον
οφορü τα εικαστικÜ και το θÝατρο),
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Σýμφωνο με üλα αυτü, dνθρωποι που οσχολοýνται

με την τÝχνη. πομποΓ κοι δÝκτεò, εΓναι σßγουρο üτι αγω-

νιοýν κοι νοιüζονται γιο το παρüν και το μÝλλον,

Συνιßθωò προσδοκοýν κüτι καλýτερο απü το συνηθι-

σμÝνο. πριßγμο που επιτυγχüνετοι χωρΓò νο αηοτελεΓ

αυτοσκοπü,

Αιτü οφεΓλετοι στο γεγονüò üτι η τÝχνη γενικüτερα
καλλιεργεß τα αισθητικÜ kpιτnpιo του ανθρþπου, ΔΓνει

δηλοδιß ρυθμ6. ορμονßο στη ζωη του διαμορφþνει μια

στdση ζωιßò, Μια στüση που αλλÜζει δýσκολο, ειδικü εüν

ο δÝκτηò eivaι ηροσηλωμÝνοò σε Ýνο εΓδοò τÝχνηò που

διαμορφþνει το χαροκτιßρα κοι τη ουμηεριφορü ι ου,

Με την αΓσθηση του ωροΓου, του εξιδονικευμÝνου, ο

üνθρωποò οπü τη φýση του γΓνετοι γνþστηò τηò οξΓαò

üρο και του σεβασμοý στην πολιτιστικιß κληρονομιü, γΓνε-

ται nιo ευαßσθητοò κοι kpiveι με αντικειμενικüτηιο το

κüθε γεγονüò, ¸τσι. πομπüò κοι δÝκτηò μορφþνονται.

ανταλλüσσουν εμηειρΓεò και προβλημοτισμοýò, οηελευ-

θερþνοντοι αηü τα πüθη και ωριμÜζουν πνευμοτικü.

Αν μοò δþσουν Ýνα Ýργο ι Ýχνηò και μοò αναφÝρουν

την κοταγωγιß του και την εποχιß που δημιουργηθηκε,

μποροýμε να ανιχνεýσουμε τον χαρακτιßρα του καλλι-

τÝχνη, τουò ηροβλημοτιομοýò του για Γο περιγραφüμε-

νο αντικεßμενο, 
-Ετσι 

η τÝχνη γßνετοι αντικεßμενο ιστορι-

κιßò οξßαò κοι η μελÝτη του αποφÝρει σημαντικüτατεò

πληροφορΓεò για την κοθημερινιß ζωf των ανθρþπων

των eκüστοτθ εΠοχþν,

Συνοψζονταò, παρατηροýμε üτι η τÝχνη αποτελεß

αναπüσποστο στοιχεΓο τηò καθημερινιßò ζωιßò και εΓνοι

η κινητιßρια δýναμη που δΓνει εvepyeιo στον üνθρωπο

κüθε εποχ6ò, τον παρηγορεß τον λυτρþνει και απελευ-

θερþνει απü τα ηιßθη και την εσωστρ6φειü του,
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του χθεò και τOυ σ ερα

0 κινηματαγρÜψοò

Κωνσταντινßδου Κατε ρßι,σ,

ια 6ναν κολλιτεχνη, κινηματογρüφοò eivaι

Ýναò τροτοò για νο οφηγηθεßò μιο ιστορßα

με εικüνεò .οι Ýχο-ò Για Ýναν επισιÞμονο,
κινηματογρüφοò eΓvaι μια συσκευιß που σου επιτρε-
neι να προβüλλε ò ε κüνεò πüνω σε μια οθüνη, Γιο

ιουò πeρισσüτ€ρο"ò οηü τοιò γονeßò κοι ηαπποý-

δεò οοò. ο <,νη-ο-ογοτßòοοò η-αν η nιo αγσπημÝνη

διασκεδαση κüθε Σοββοτοκýριοκο.

Ο κινºυο-ογοdΦοò σε -οξιδεýει μÝσα απü -η

μεγcßλη οθòßνη οε ιεοη μοκρ νü κοι φαντοστικü, μÝσο
στην σκοτεινÞ οßθουσα πραγματοποιεßò üλα το üνει-

ρο κοι üλεò τιò φοντασ þσειò σου, ΜÝσα οπü τουò

ηθοποιοýò ζε ò üλλεò ζωÝò και βλÝπειò αλλεò üψειò
του κüσυοJ, ¼μυò ο--ιß τ1 -ογεßο εχουμε αρχßσει να

την αντικοθιστοýμε με τιò κοσÝτεò κοι τα DVD.

¹ nιo θαυμοστÞ τÝχνη του 20ου αιþνα εφευρÝθηκε
λιγο npιv την ανοτολη του ιροηγοýμενου οιþνα. Πολλοß

οραματιστεò του κ νημοτογρüφου δοýλεψαν σκληρü γιο
νο δημιουργιßσουν την ηρþτη τοινΓα. ΠολλοΓ απü αυτοýò

απÝτυχαν, üμωò οι οδερφοß ΛßμιÝρ πÝτυχαν. ¸τσι το

1885 Ýχουμε την πρþτη κινηματογραφικιß προβολιß στο

Γκρüντ Κοφ6 του Πορ σιοý Απü εκεΓνη την μÝρα η εΓδη-

ση Ýκανε τον γýρο τοL: κüσμου κοι üλοι οι üνθρωποι ανü

τον κüομο τòρßμενοι νο Φιüοει <αι σε αυτοýò ro νÝο
εßδοò ψυχαγωγßοò κο επ κοινωνΓοò,

Οι ταινΓεò στην αρχÞ

ιßταν οσπρüμαυρεò, βου-

β6ò και κακογυρισμÝνεò,

Πορüλο αυτü η μαγεΓο
εßχε συνεπüρει τον κü-

σμοΙ Απü το Ι907 μÝχρ
ιο 1926 το κοινοýργιο

αυτü θÝομα βριßκε πολ-

λοýò θαυμοστεò κοι üρχι-

σον να γυρζονται εκοτο-
ντüδεò ταινΓεò διαφüρων

θεμüτων. Μιο οσÞμαντη

εωò τüτε περιοχÞ κοντü

ξ,, ! "J 
9Ι

1 . πο^ τΗΣ κΕßΝ
2. ψΥΧΩ
3. οΣΑ ΓιΑ ΡΝΕι ο ΑΝΕΛÞοΣ
4 . ΚΑΖΑΜΓιΛΑΝΚΑ
5. ο ΝοΝοΣ

στο Λοò Αντζελεò, το Χüλιγουντ, γßνεται συνþνυμο του

θεüματοò, Η μεγüλη üμωò επανüστοση üρχεται το Ι927

üπου προβüλλετοι η πρþτη ηχητικιß τοινΓα. Σε αυτιßν

υπ6ρχαν μüνο δýο πολý σýντομα στιγμιüτιπο üποι ο

πρωταγωνιστιßò μιλοýσε,
Σ6μερο, μετü οπü περßπου εκοιü χρüνια. 9; 16ινßεò

εκεΓνηò τηò εποχηò μαò φαΓνονται αστεΓεò και δεν ανα-

γνωρζουμε την αξΓα τουò, Δεν γνωρζουμε üμωò üτι

χωρΓò ουτÝò ο κινηματογρüφοò δεν θα υπ6ρχε, ¸τσι

χüρη σε αυτιßò κοι στο ηεΓσμα κüηοιων ανθρþπων ο

κινηματογρüφοò χορακτηρζετοι ωò Ýβδομη τÝχνη.

ü.2ΟOι Η οΔγΣΣΕ Α τοΥ Δ¶ΣτΗλΧΑτοΣ
7. τ τΑΝ ΚοΣ
8, ι] Σ ΩΠΗ τΩΝ ΑΛÞΝΩΝ
9. ο ΔΕΣΔΙΩτΗΣ τογ ΛιΓΓογ
1 0. ο ΛοΡΕΝΣ ΤΗΣ ΑΡΑΒ]ΑΣ
1 ι . ο Κ¾ΚηοΣ τΩΝ ΧΔΛ,lΕΝΩΝ ΠοΙι,ΙιΩΝ
] 2. ΤßΕ τRυλlΑΝ SHolvy
ι 3. SaVEN
ι 4. ΚοΥßΔ Στο ΠοΡτοΚΑΛι
ι 5. Ο τΔΞ τΖΗΣ

Ι 8. Η ΛιΣΤΑ ΤοΥ Σ ΝΤ^ΕΡ

ι 9, BLΑDE RUNNER
20. PUIP FιòΤιOΝ
2ι. UNτERGRoUND
22. ΣτΗ ΦQ^ιΑ τοΥ ΚοΥΚογ
23. ο ΑΓΓΛοΣ ΑΣΘΕΝΗΣ
2ß. ΒRΑνΕΗΕΑRτ
25. ,ΑΠοΚΔΙΥψΗ τQΡΑ|
2ü. ο ΠοΛεΜOΣ τΩΝ ΑΠΡΩΝ
27. ΜΑΘΗ/ν]ΑτΑ ΠΑΝογ
2ε. ΜΠεΝ ΧοΥΡ
29. ΣγΝΗοεΙΣ γΠοΠτο
3ο. ι2 ΠΙΘΗΚο
3l . ΔΑΜΑΖοΝΙΑΣ ΤΑ ΚγΜtΑΤΑ
32_ το ΜοΡο τΗΣ ροΣΜΑΡ
33. Η ΖΩΗ ΕιλΑ ΩΡΑιΑ
34. ο ΕΞοΡΚιΣΤΗΣ

35. Ε,τ, ο ΕΞοΓΗιΝοΣ
36. τRΑ ΝSΡοττ ΝG
37. 

^ΕΠτΗ 
ΚοΚΚ ΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

3ε. ι!lΑτ]Α !ΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕ ΣΤΑ
39. ο ΚΑιΡοΣ τΩΝ τΣ]ΓΓΑΝΩΝ

4ο. ο ΝοΝοΣ 2

4ι. ο τΡιτοΣ ΑΝοΡΩΠοΣ
42. ΜΕΡßΚο] το ΠΡοτ ι\,1ογΝ ΚΑγτο
43. Η ΕΒΔοΜΗ ΣΡΦΑΠΔΑ
ßι4. τΑ ΚΑ^Α ΓιΑΙΔ Α
45. ΘΩΡΗΚτο ΠοτΕΜΚιΝ
46. ΚΑΠοτΕ ΣτΗΝ ΑΜΕΡιΚΗ
47. ΤΑ ΦοτΑ τΗΣ ΠO^ΗΣ

48 . Α/νιΑΝτΕογΣ
49. ΦορΕΣτ ΓΚΑΜΠ
5ο. ΑΛιΕΝ

ι ü. Σ ΝΕΔ,ηΑ ο ΠΑΡΑΔε ΣοΣ
Ι ι 7. /ÝΛ,lψ,]
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Κ ατÜλοFOs π ροτδιγüμετωι, ý ß σ κωγ
Απü τη Ματθßλδη ΚανÜβη

οΝΕ LovE
ΤΗΕ VERY BEST ΟF ΒΟΒ MARIEY AND ΤΗΕ \NAΙIERS

Εßκοσι χlιüνια μτÜ το

θÜγατο του Bob Marley, η
δισκογραφικÞ εταιρßα,
Tuff Gong, αηοψασßξει να

κυκλοφορÞσει Ýναγ δßσκο

με μεγÜλεò επιτυχ[εò του

εχλιπüγτοò καΜιτßγη. Ο

δßσκοò αυτüò περιÝχει 20
απü τα πιο γνωστÜ τραγοý-

δια του, μεταξý των οποß-

ωυ:η0 ,ιι)οmαη ηο clΙ, peo-

Pte get read,y, redemPtion song και π,ολλÜ αλλÜ. Το cc] αυτü,

το οποßο κυκλοφορεß αηü τα μÝσα του καΙοκαιριοý, Ýχει χÜνει

πολλÝ< πωλÞσειò, καθιüò πολλοß εßναι αυτοß ηου θÝλουν γα

αηοκτÞσουν ßνα Μσκο ηου ηεριÝχα τα διασιμüτερα τρòιγοýδια

συνοδευüμενα απü ßναν κòιτÜλογο που αναψÝρεται σε üλουò

τουò δtσκουò του μεγαλýτερου τραγουδιστÞ τη< ρÝγκε.

ΤΟ ΠΑΡΕ^ΘΟΝ ΘΥΜΗΘΗΚΑ
ΑΠΕΝΑΝΤι

Ο δßσκοò αυτüò αηοτελεß

ßνα δεßγμα τηò επιρροÞ< του

Big Brother στη (ωÞ μα<,
¸πειτα απü 17 εβδομιßδεò

κυκλοφορßα< του πρþτου cd-

singk των ΑΠΕΝΑΝΤΙ, ο

Üßσκοò Ýηιασε κορυφÞ ,μüνο

7ιετÜ τηιι αποχþρηση τη<

ΡÝαò, απü το σπßτι του

ΜεγÜλου Αδελφοý, ¶ραγε
hσι ßηρεπε να γßνα þστε να ακουστεß ξατιιß Ýνα αηü τα ωραι-

üτερα τραγοýδια ηου Ýχει ερμηνεýσει η Πüλυ ΠÜνου;

τΕιΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ

Η πετυγμßνη ΔÝσποινα, αηÜντησε δυναμκÜ σ' üσουò την

εßχαν κατηγορÞσει για τα,,, παπÜκια του «Προφητεια» (τßτλοò

του τ,ιοηγοýμευου δßσκου τηζ). Λßγο πριν την αηογ,üρηση του

2001, η ΔÝσποινα κυκλοφüρησε νÝο διπΙü δßσκο γραμμýο
üλο σε μουσικÞ και στßχουò του Φοßβου . Ιδιαßτεροò λüγοò γßνε-
ται γα το τραγοýδι «Γεια», του οποßου το üνομα φßρει και ο

τßτ\οò του Μσκου, το οηοßο κο7ψÜτι üγ μüνο παßtηαι συνÝ-

χεια σ' üλουò τουò ραδιοφωνικοýò σταθμοýò και τα cLubs τη<

Ελλòßδαò, αλλÜ λßγεται üτι παßξεται κdθε βριßδυ και στο

Buddha-baτ του Π αρισιοý! ! !

CLANDESΤΙNO
ΜΑΝυ Cι-Ao

Πιθανüτατα να 7ιιlν υπιßρχει

καυεßò ψhοò το καλοκαßρι ηου

να μην χüρεψε Ýστω και μßα
φορÜ το ηετυχτμιÝνα τραγοýδι

του Μαη1 Chao, «Me gustas

tu», Þ Ýστω να μην Ýχει σιγο-

τ ραγου δÞσει το « GΙιιηdε stiπo ».

Ο δßσχοò αυτüò εκτοξεýτηκε

στην κορυφÞ του ελληνικοý
chal1, ιδßωò μετιß τιò συναυλßεò

του σε ΑθÞνα και Θεσσòιλογßκτι. ¼λοι βßβαια ευελπιστοýψ ο

δεýιεροò δßσκοò του «ΕsρετατιzΦ, να διαγριßψει ττμ ßδια

ιιορεßα.

Νο ΑΝ6ει
DιDo

Η Diclo θεωριjθιlκε ιαλÝντο τπη μουσικÞ σκηνÞ απü τα

πρþτα κιüΙαò βÞμmÜ τηò, κι
üμωò ο δßσκοò τηò «Νο

angeΙ» που κικλοφορεß απü

το 1997 , θεωρÞθηκε ηετυχτ1-

μÝνοò μüνο ψτÜ το 2000 κι
ýστερα αηü την συνεργασßα

τηò με τον ρòßπερ Eminem.
'Ισωò γιατß η τÝγη γαÜtτ
ται θυσßεò κτßτι που η Dido

να μην εßχε δþσει και σιμ,ια-

σßα. Αò ε[ι,αι,,, κòßλιο αργÜ

ιταμß ηοτÝ, Στο δßσκο τη9 εκτü9 απü το πολυφτμιισμÝνο

«Thank γου», μηορεßτε να ακοýσηε κι ÜΜεò εηιτυβεò τηc

üπωò τα: «HεTe ωßth me», «Hunter», «Ι,òοbει», και «Ι am ηο

angel».

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ Η ΕγΧΗ
ΕΥΑΝΘΙΑ ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑ

Η Ευανθßα Ρε7ιποýπσικα Ýχει χαρακτηριστεß ωò μßα απü

τουò πιο πετυχημÝγουò συγχιJονουò συτθÝτεò, και ßσωò καθü,

λου Üδικα. Η ßδια αν και θεωρεß ηροτεραιüτητÜò τη< τη οικο-

γßνειÜ τη<, κλÝβει λßγο αηü το χοüνο τηò και τογ αφιερþνει

στην διμιουργßα μικρþν θαυμτßτων, üπωò εßναι και τα Ι 5 κομ-

μτßτια που τεριÝχονται στο δßσκο τηò «'Ι'ο αστßρι κι ευΜ».

¶λΙωστε δειι εßναι και λtγοι οι καΜιτÝγεò ηου Ýχουν συνερ-

γαστεß μαζß τηò, μταßý τωγ οηοßων η ¸),λη ΠασηαλÜ, ο

Θüδωροò ΚαπετÜνιοò, ο ΓιÜννη9 Κüτσιραò, καΜò και η
Caroline InuelLe,
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Ι , Το ανδρικü τμιßμα μπüσκετ του ΘΕΡΜΑjΚΟγ ΘΕΡ-

ΜΗΣ την ογωνιστικß περßοδο '96-'97 αγωνιζüταν
στην τελευταßα κατηγορΓα του τοπικοý πρωταθλ6μα-

τοò τηò ΕΚΑΣΘ ΓΕνωση ΚαλαOοσφαιρικþν Σωματεßων
θεσσολονßκ,,1òΙ, Στο επüιενο χρüνια üμωò οι ποßκτεò

1,ε υποl.ονÝ και σκληρÝ προτüνησ1 <α-üφερον να

υπερτεριßσουν των αντιπüλων τουò,

2. Ι6-3-Ι99ü Οι τοηικοß παρüγοντεò τηò ΘÝρμηò
εγκαινßασαν το κλειστü γυμναστιßριο του θερμαjκοý
ΘÝρμηò. Το κτιßρ ο σýγχρονο και με ηολλÝò ανÝσειò
πρüσφερε συνθιßκεò ιδαν κÝò γιο την κατüλληλη ηρο-

ετοιμασßα των ομüδων.

3. Απü το Ι997 μÝχρι το 200Ι το ανδρικü τμfiμα

μτüσκετ τοι θερμο]'κοý ΟÝρμlò κατüφερε με προ-
πονητιß -ον Κ Ανογνωστüπουλο νο υπερτερÝσει των

τοπικþν ομüδων κα] με μια συνεχþò αυξανüμενη

απüδοση μεταπιßδησε οπü τη Δ- κατηγορßα τηò

ΕΚΑΣΘ στην Α-,

4. Οι ποß<τεò κο -ορüγον-εò του ΘEDMATKoY ΘΕΡ-

ΜΗΣ παρüλο ,ο ülχοò κοι -ην τΓεση συνÝχισαν την

προσπüθειü τουò, καθþò η εξασφüλιση μιαò θεσηò
οτον ιòλι<ü -τò Δ' .α-ηγορßαò ,ου τοτικοý πρωτα-

απü τον ΔÞμου ΙωÜννη

θλßματοò τηò ΕΚΑΣΘ σιßμαινε αυτομüτωò την üνοδο

τηò ομüδαò στη Γ- EΘvιKn.

5. Η παρουσΓα του ανδρικοý τμιßμοτοò καΘ'üλη τη

διüpkeιa τηò αγωνιστικιßò περιüδου 6ταν εκπληκτικη,

καθþò οι εκπρüσωποι τηò θÝρμηò γνþρισαν μüνο δýο
(2) ιßττεò. οπüτε επüξια οδηγfiθηκαν στον τελικü με
αντßηαλο τον Κερουνü Qροιοκüστρου, που διεξdχθη
στο γιßπεδο του Ιβονωφεßου, Η Þττα απü την τοπικιß

ομüδα δεν επηρ6οσε το Θερμαßκü, καθþò η εΓσοδοò

του στον τελικü του ειχε εξασφαλßσει το εισιτιßριο για
τη Γ- ΕθνικÞ, Οι παΓκτεò που συμμετεßχαν στον τελικü

ιßταν οι εξιßò: Γεροφþτηò Δημητριοò, Γιοýδαò Τρýφω-

ναò, ΔιβανΓδηò ΗλΓαò. 1ωοκειμΓδηò Βýρωναò. Κιüσσηò
ΣτÝλιοò, Κωστßδηò ΠÝτροò, Μ6τσιοò Μορκοò, Μουρα-

τΓδηò ΑνδρÝαò, ΜουτσÝληò Γιþργοò. Μποýφοò Γιþρ-

γοò, Χρυσοχüου Στυλιονüò, ΣεΓνηò Χρfiστοò.

ü, Η üνοδοò τηò ομüδαò Ýγινε δεκτιß με ενθου-
σισσμü καß πανηγυριομοýò ατü τlν τοηικη κοινωνßο
-ηò ΟÝρμηò Σιßμερο το ονδρι((ß τμÝμα μπüσκετ του

Θερμαjκοý με τη θερμιß υποστιßριξη των φιλüθλων
του ογωνζεται επüξια στη Γ- Εθνικιß και ελπζει σε
περαιτüρω διακρßσειò,
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Σταυρüλεξο

1,

Ξ

-ΓΠ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

Ι, Χτßστηκε στη θÝρμη στο χρüνιο

τηò τουρκοκροτßοò κοι οποτελεß

σημεßο ανογνωρßσεΦò για τουò

Μουσουλ!üνοιJò

2, Εκεß γßνοντοι συνουλß€ò το Σ€,

πτÝμβρ ο

3, Π€ριοχ6 που εντüσσ€τQι στο

δÞμο θÝρμηò

4, ΚοφετÝριο δßπλα qn6 το space-

net -2 λÝξ€ιò ΙαγγλιστÞ,

5, το επßθ€το του τρογοιJδιοτÞ

που τρογοýδησε για το δρþμενο

τηò ΘÝρμηò στιò 03,09{]

ü, Η πολιοημερολογßτ κη εκκλησßο

τηò θÝρμηò εßνοι του Αγßου.,.

32
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κΑοετΑ

Ι, ο οριθμüò τοLJ λεωφορεΓου που

κüν€ το δρομολüγ ο θÝρμη-Χορι-

λüου

2, ¸τσι οποκολοýντον πολιüτερο η

θÝρμη

3, Στο κτÞριο ουτü γßνοντοι οι σχο

λ κÝò γLορτÝò -2 λÝξειò-

4, ονομüζετοι το γι]μνοστιßριο που

βρßσκετοι οπÝνοντ] οπü μßο ονοκοΕ

νισμÝνη ηοιδικÞ χορü ,

5, το σπßτιο τηò ΘÝρμηò οπογορεý

ετοι νο εßνοι ηιßνω οηü.., ορüφουò

ü. Απ6 τη Ι Δ€κεμβρßου 200] πολ-

λοß οηü τουò δρ6μοι]ò τηò θÝρμηò

Ýγινον.--

], ο Ρωμοßοò πολιτικüò κοι

στροτηγüò τηò εικüνοò νßκησε

στον πüλεμο κοτü του Ιουγοýρθο

üπωò και στον π6λεμο κοτü των

Κßμβρων κοι τθυτüνων,

Κατüφθρε νο εκλεγεß επτü

φορÝò ýποτοò και υηιßρξε
οντßπολοò του Σýλλο, Ποιοò εßνοι;

2, Κüρη του Ιακþβου ε, η θικο-

γιζüμ€νη και τηò Μορßοò τηò

ΛορÝνηò, υπιßρξε βοσßλισσο
τηò ΣκοτΓοò. Η ελισüβ€τ τηò
Αγγλßοò, η οιþνιο οντßπολüò
τηò, κοτüφερε νο την κοταδι-

κüσθι σε 0üνοτο, Ποιο εßνοι;

ΚΕΧΑΓΙΔΣ ΓΑΝΝΗΣ
ldν^oιl] v]dvlη Ζ

foιdνι,l, foιvl ι
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Φωτογραφßεò: κ, Ιοισηφßδηò ΙωÜννηò
ΚαθηγητÞò Λυκεßου ΘÝρμηò
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