
OÁ¯ËÛÙfi˜OÁ¯ËÛÙfi˜

- ∏ OÁ¯ËÛÙfi˜, ‹ Ô OÁ¯ËÛÙfi˜, ‹Ù·Ó
fiÏË ÙË˜ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ¢˘ÙÈÎ‹˜ μÔÈˆ-
Ù›·˜, Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ ÓfiÙÈ· fi¯ıË
ÙË˜ §›ÌÓË˜ ∫ˆ·˝‰Ô˜, 500 Ì. ‰˘ÙÈÎ¿ ÙË˜ ™ÙÂÓ‹˜ ª·˘-
ÚÔÌÌ·Ù›Ô˘ £Ë‚ÒÓ. πÛÙÔÚÈÎ¿ ·Ó‹ÎÂ ÛÙËÓ ·Ú¯·›·
∞ÏÈ·ÚÙ›· ÃÒÚ· (·fi ÙÔ 1400 .Ã. Î·È ÌÂÙ¿.). ™‹ÌÂÚ·
˘¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ ¢‹ÌÔ £ÂÛÈ¤ˆÓ (¢ËÌÔÙÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·
ª·˘ÚÔÌÌ·Ù›Ô˘).  ∞ÏÈ·ÚÙ›· ÂÎ·ÏÂ›ÙÔ Ë ¯ÒÚ· Ô˘ ˘¿-
ÁÔÓÙ·Ó  ÛÙÔÓ ∞Ï›·ÚÙÔ, ÔÈ ‰Â fiÏÂÈ˜ Ô˘ ÙËÓ ·ÔÙÂÏÔ‡-
Û·Ó ‹Ù·Ó ÔÈ Èfi Î¿Ùˆ:    

1.- O  ∞ Ï › · Ú Ù Ô ̃ : (ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙË˜ ÃÒÚ·˜). À‹Ú-
ÍÂ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ‡ ÙˆÓ μÔÈˆÙÒÓ. π‰Ú‡ıËÎÂ ·fi ÙÔÓ
∞Ï›·ÚÙÔ, ÁÈÔ ÙÔ˘ £ÂÚÛ¿Ó‰ÚÔ˘ Î·È ÂÁÁÔÓfi ÙÔ˘ ™›Û˘ÊÔ˘.

2.- O  O Á ̄  Ë Û Ù fi ̃ : ◊Ù·Ó Î¤ÓÙÚÔ ·ÌÊÈÎÙÈÔÓ›·˜ Î·È
Î¤ÓÙÚÔ Ï·ÙÚÂ›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÛÂÈ‰ÒÓÔ˜.

3.- O ª Â ‰ Â Ò Ó: ¶fiÏË  (ÛÙË ¢·‡ÏˆÛË), ·Ú¿ ÙÔ º›-
ÎÈÔÓ ‹ ºÔÈÓ›ÎÈÔÓ (º·Á¿˜ Û‹ÌÂÚ·). ∫·Ù¿ ÙÔÓ ŸÌËÚÔ
«Â˘ÎÙ›ÛÌÂÓÔ ÙÔÏ›ÂıÚÔÓ - Î·ÏÔ¯ÙÈÛÌ¤ÓË ÌÈÎÚ‹ fiÏË».

4.- ∏ ø Î ¿ Ï Â È · – ø Î · Ï ¤ ·: ªÂÙ·Í‡ ∞ÏÈ¿ÚÙÔ˘ Î·È
∞Ï·ÏÎÔÌÂÓÒÓ, Â› ÔÌˆÓ‡ÌÔ˘ ÔÙ·Ì›Ô˘. O Î¿ÙÔÈÎÔ˜,
øÎ·ÏÂ‡˜.

- ◊Ù·Ó ¤‰Ú· ÙÔ˘ ¶·Ì‚ÔÈˆÙÈÎÔ‡ ∞ÌÊÈÎÙÈÔÓÈÎÔ‡ ™˘-
ÓÂ‰Ú›Ô˘: ∞ÎfiÌË, ‹Ù·Ó ∫¤Ó-ÙÚÔ §·ÙÚÂ›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÛÂÈ‰Ò-
ÓÔ˜, fiÔ˘ Û˘Ó¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ fiÏÂˆÓ ÙË˜ ∞Ì-
ÊÈÎÙÈÔÓ›·˜ Î·È ÙÂÏÔ‡Û·Ó ·ÓıËÚ¤˜ ÂÔÚÙ¤˜ Î·È ÈÈÎÔ‡˜
·ÁÒÓÂ˜ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘ £ÂÔ‡.

- ∂›¯Â ÂÌÔÚÈÎ¤˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÌÂ Ù· ª¤Á·Ú·: ™‡ÌÊˆÓ·
ÌÂ ÌÈ· ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ ªÂ-Á·Ú¤ˆÓ, Ù·  ª¤Á·Ú·, Ô˘
ÚˆÙ‡ÙÂÚ· Â›¯·Ó ÙËÓ  ÔÓÔÌ·Û›· ¡›Û·, ‹Ú·Ó ÙÔ  fiÓÔÌ¿
ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ ªÂÁ·Ú¤·, ÙÔÓ ÁÈÔ ÙÔ˘ μ·ÛÈÏÈ¿ ÙË˜ OÁ¯Ë-
ÛÙÔ‡ πÔÌ¤ÓÔ˘˜ Î·È ÙË˜ OÈÓfiË˜.  O ªÂÁ·ÚÂ‡˜, Ô Ô-

Ô›Ô˜ Â›¯Â ¿ÂÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔÓ μ·-
ÛÈÏ¤· ÙË˜ ¡›ÛË˜ ¡›ÛÔ, Ô˘ ÔÏÂÌÔ‡-
ÛÂ Î·Ù¿ ÙÔ˘ ÂÈ‰ÚÔÌ¤ˆ˜ ‚·ÛÈÏ¤ˆ˜

ÙË˜ ∫Ú‹ÙË˜ ª›ÓˆÔ˜ Î·Ù’ ¿ÏÏÔ˘˜ ÊÔÓÂ‡ıËÎÂ ·ÏÏ¿, Ì¿Ï-
ÏÔÓ Ó˘ÌÊÂ‡ıËÎÂ ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘ ¡›ÛÔ˘ πÊÈÓfiË, ÙÔÓ ‰È·-
‰¤¯-ıËÎÂ ÛÙÔ ıÚfiÓÔ, ÌÂÙÔÓfiÌ·ÛÂ ÙËÓ fiÏË ÛÂ ª¤Á·Ú·
Î·È fiÙ·Ó ¤ı·ÓÂ ¿ÊËÛÂ ̂ ˜ ‰È¿-‰Ô¯fi ÙÔ˘ ÙÔÓ πfiıÂÔ.

- O ˘ÚÂÙfi˜ ÙË˜ OÁ¯ËÛÙÔ‡: O ∏Ú·ÎÏÂ›‰Ë˜ Ô ∫ÚÈÙÈ-
Îfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤˙ËÛÂ ÛÙÔ˘˜ ∂ÏÏËÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜
(323–30 .Ã.), ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ «¶ÂÚ› ÙˆÓ ÂÓ ∂ÏÏ¿‰È fiÏÂ-
ˆÓ» Ï¤ÂÈ: «πÛÙÔÚÔ‡ÛÈÓ ÔÈ μÔÈˆÙÔ› Ù· Î·Ù’ ·˘ÙÔ‡˜ ̆ ¿Ú-
¯ÔÓÙ· ›‰È· ·ÎÏËÚ‹Ì·Ù·, Ï¤ÁÔÓÙÂ˜ Ù·‡Ù·: ÙËÓ ÌÂÓ ·È-
Û¯ÚÔÎ¤Ú‰ÂÈ·Ó Î·ÙÔÈÎÂ›Ó ÂÓ øÚˆÒ, ÙÔÓ ÊıfiÓÔÓ ÂÓ Δ·-
Ó¿ÁÚ·, ÙËÓ ÊÈÏÔÓÈÎ›·Ó ÂÓ £ÂÛÈ·›˜, ÙËÓ ‡‚ÚÈÓ ÂÓ £‹-
‚·È˜, ÙËÓ ÏÂÔÓÂÍ›·Ó ÂÓ ∞ÓıË‰fiÓÈ, ÙËÓ ÂÚÈÂÚÁÂ›·Ó ÂÓ
∫ÔÚˆÓÂ›·, ÂÓ ¶Ï·Ù·È·›˜ ÙËÓ ·Ï·˙ÔÓÂ›·Ó, Ù Ô Ó   ̆  Ú Â Ù
fi Ó  Â Ó  O Á ̄  Ë Û Ù Ò, ÙËÓ ·Ó·ÈÛıËÛ›·Ó ÂÓ ∞ÏÈ¿ÚÙˆ». ªÈ-
ÎÚfi˜ Ô Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜ Â›¯Â Ù·Ï·ÈˆÚËıÂ› ·’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ
˘ÚÂÙfi. Ÿˆ˜ Î·È ÔÏ‡˜ ÎfiÛÌÔ˜, ÙfiÙÂ.

- ∞Ó ÔÙ¤ ‚ÚÂıÂ› Î·ÓÂ›˜ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· OÁ¯ËÛÙfi, ·˜
Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘, ÌÂ ÙËÓ Ê·ÓÙ·Û›· ÙÔ˘, Î·Ù¿
¯ÚÔÓÔÏÔÁÈÎ‹ ÛÂÈÚ¿, ÈÛÙÔÚÈÎ¤˜ ÛÎËÓ¤˜ Û·Ó ÙÈ˜ Èfi Î¿Ùˆ:

1400 .Ã.- ∫Ù›ÛË ÙË˜ fiÏÂˆ˜ ÙË˜ OÁ¯ËÛÙÔ‡, ·fi
ÙÔÓ ªÈÓ‡· OÁ¯ËÛÙfi (Â›¯Â ¤ÏıÂÈ ·fi ÙËÓ πˆÏÎfi, Ì·˙› ÌÂ
ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ªÈÓ‡Â˜ ÙË˜ ¢˘ÙÈÎ‹˜ μÔÈˆÙ›·˜), Ô ÔÔ›Ô˜
ÁÈ· Ó· ÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘, ÙÔÓ ¶ÔÛÂÈ‰ÒÓ·, ·Ó‹ÁÂÈ-
ÚÂ ÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ÙÔ˘ OÁ¯ËÛÙ›Ô˘ ¶ÔÛÂÈ‰ÒÓÔ˜ Î·È ÈÔ
¿Óˆ, Â› ̆ „ÒÌ·ÙÔ˜, Ô˘ ‰ÂÛfi˙ÂÈ ÙÔ˘ £Ë‚·˚ÎÔ‡ Â‰›-
Ô˘ ÚÔ˜ ∞Ó·ÙÔÏ¿˜ Î·È ÙÔ˘ ∫ˆ·˚‰ÈÎÔ‡ ÚÔ˜ ¢˘ÛÌ¿˜,
ÂÊ‡ÙÂ˘ÛÂ ÙÔ «∞ÁÏ·fiÓ ÕÏÛÔ˜» 

∫·Ù¿ ÙÔÓ ∞ÈÛ¯‡ÏÔ….
…ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, Ô‡ ÍÂÂÙ¿¯ÙËÎ·Ó

·fi ÙËÓ ÁË Î·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Î·È Ó· ÏË-
ı‡ÓÔÓÙ·È, ÙÔ˘˜ ∞˘Ùfi¯ıÔÓÂ˜ ‹ÚıÂ Ô ¶ÚÔÌËı¤·˜ Ó·
‰ÂÈ Î·È ÙÈ Ó· ‰ÂÈ!  ∞˘ÙÔ› ‹Ù·Ó Û·Ó Ó· ‚Ï¤·ÓÂ Î·È Ó·
ÌË ‚Ï¤·ÓÂ, Û·Ó Ó· ·ÎÔ‡Á·ÓÂ Î·È Ó· ÌËÓ ·ÎÔ‡Á·ÓÂ,
fiÌÔÈÔÈ ÌÂ ÌÔÚÊ¤˜ ÔÓÂ›ÚˆÓ.  

¢ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙·Ó Ù›ÔÙ·, ·ÏÔ‡ÛÙ·Ù· ¤ÙÚˆÁÂ Ô ¤Ó·˜
ÙÈ˜  Û¿ÚÎÂ˜ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘.

∫·È ÂÓÒ Ô ΔÈÙ¿Ó·˜ ‹ıÂÏÂ Ó· ÙÔ˘˜ ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ Û·Ó
¢ÒÚÔ ÙË ÊˆÙÈ¿, ÙÔ ÌÂÙ¿ÓÈˆÛÂ, ÁÈ·Ù› Â›Â:  «∞˘ÙÔ›
ı· Î·Ô‡Ó ¤ÙÛÈ fiˆ˜ Â›Ó·È ¯ˆÚ›˜  ÌÓ‹ÌË, ¯ˆÚ›˜, ÎÚ›-
ÛË, ̄ ˆÚ›˜ ÏfiÁÔ».

ŒÙÛÈ ¤ÊÙÈ·ÍÂ, ·fi ÙÔÓ ·Óıfi ÙË˜  ¿ÓÙÂ¯ÓË˜  Êˆ-
ÙÈ¿˜  ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ¤‰ˆÛÂ, Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÙÔ˘˜ ·-
ÚÈıÌÔ‡˜  ∂ÎÂ›ÓÔÈ, Û·Ó Ó‹ÈÔÈ, ·›˙ÔÓÙ·˜ ÌÂ Ù· ‡ÚÈ-
Ó· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Û¯ËÌ¿ÙÈ˙·Ó Ï¤ÍÂÈ˜ Ì¤Û· ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜
ÊÒÏÈ·˙Â Ô ÏfiÁÔ˜, fiÔ˘ ·ÎfiÌ· Î·È Û‹ÌÂÚ· Û˘ÓÙÂ-
ÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ¿ÓÙ·.

ŒÙÛÈ ÏÔÈfiÓ ÁÈ· ·Ú¯‹ Û˘ÁÎÚfiÙËÛ·Ó ÙÔÓ ÏfiÁÔ.
™ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘,  ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÏÔÁÈ-
Î¿.  ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ·˘ÙfiÓ ¤Î·Ó·Ó ÙÈ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘˜,
‰È¿ÏÂÁ·Ó, ¤Î·Ó·Ó   ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜, ¤‚ÚÈ-
ÛÎ·Ó ÙÈ˜ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜ Î·È ¤ÙÛÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ·ÔÎÙÔ‡Ó
§ÔÁÈÎ‹.  ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Î·È ÂÓÒ Ô ÏfiÁÔ˜ ‹Ù·Ó Î·È Â›Ó·È
ÎÔÈÓfi˜, ÌÂÚÈÎÔ›, ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó·   ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ˆ˜ Ù¿¯·-
ÙÂ˜ Â›¯·Ó È‰È·›ÙÂÚË ÊÚfiÓËÛË.

ŒÙÛÈ Ô ¤Ó·˜ ·fi ÏfiÁÔ˘ - ÙÔ˘, ¤ÁÈÓÂ ∂ ÏfiÁÔ˘ - ÙÔ˘
‰ËÏ·‰‹ ∞ÀΔO™, ·˘ÙÂÍÔ‡ÛÈÔ˜Ÿˆ˜ ÂÛ‡ ·Á·ËÙ¤

·Ó·ÁÓÒÛÙË, ·fi ÏfiÁÔ˘ - ÛÔ˘, Á›ÓÂÛ·È ∂ ÏfiÁÔ˘ - ÛÔ˘
‰ËÏ·‰‹ ∂™À, Ë fiˆ˜ ÂÁÒ ·fi ÏfiÁÔ - ÌÔ˘,  Á›ÓÔÌ·È ∂
ÏfiÁÔ˘ - ÌÔ˘ ‰ËÏ·‰‹ ∂°ø.

O ¶ÚÔÌËı¤·˜ Ï‹ÚˆÛÂ ÙËÓ ·ÂÚÈÛÎÂ„›· ÙÔ˘ ·-
¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜. 

◊ÚıÂ, Ë ÒÚ· Ó· ÏËÚÒÛÔ˘ÌÂ ÙËÓ ‰ÈÎ‹ Ì·˜ ·Â-
ÚÈÛÎÂ„›· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ º‡ÛË;

º‡ÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ ·fi ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎ‹
Û‡ÛÙ·ÛË ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ, Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô ¯ÒÚÔ˜
Ô˘ Ì·˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ fiˆ˜ ÂÙ˘ÌÔÏÔÁÈÎ¿ ÔÚ›˙ÂÈ Ë Ï¤-
ÍË. ∂›Ó·È ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜, Â›Ó·È Ô ∞¤Ú·˜ Ô˘ ·Ó·Ó¤-
Ô˘ÌÂ Î·È ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯Ô˘ÌÂ ¿Óˆ ·fi ÙÚ›· ÏÂÙ¿ ̄ ˆÚ›˜
·˘ÙfiÓ, ÙÔ ¡ÂÚfi Ô˘ ›ÓÔ˘ÌÂ Î·È ·ÔÙÂÏÂ› Ù· ÙÚ›·
Ù¤Ù·ÚÙ· ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ Ì·˜ Î·È Ë °Ë Ô˘ ÙËÓ ‰È·ÌÔÚ-
ÊÒÓÔ˘ÌÂ Î·È Ì·˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ. 

ÕÓıÚˆÔ˜ Î·È º‡ÛË Â›Ó·È ¤ÓÓÔÈÂ˜ ·ÏÏËÏ¤Ó‰ÂÙÂ˜
Ô˘ Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó, ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È. 

ΔÔ ∂°ø, ∂™À, ∞ÀΔO™  ‰ÂÓ ̄ ˆÚ¿ÓÂ ÛÂ ̇ ËÙ‹Ì·Ù·
Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ô‡ÙÂ ÙÔ £·. 

∏ ÂÏ›‰· ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ∂ª∂π™  Î·È ÛÙÔ
Δøƒ∞. 

¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ:  ∞¤Ú·˜ - ¡ÂÚfi - °Ë  
∞¤Ú·˜, ·ÔÙÂÏÂ› ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì¤Û· ÛÙÔ

ÔÔ›Ô ˙Ô‡ÌÂ. ŒÚ¯ÂÙ·È ÛÂ Â·Ê‹ fi¯È ÌfiÓÔ ÌÂ ÙËÓ Â-
ÍˆÙÂÚÈÎ‹ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Ì·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂ
ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘, Ì¤Ûˆ ÙË˜ ·Ó·ÓÂ˘ÛÙÈÎ‹˜ ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁ›·˜. ∏ ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Ê·›ÓÂÙ·È
·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó· ̇ ‹ÛÂÈ
¯ˆÚ›˜ ·¤Ú· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi 3-5 ÏÂÙ¿. O ·¤Ú·˜ Â-
È‰Ú¿ ÛÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ÌÂ Ù· ̄ ËÌÈÎ¿ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ·ÙÈÎ¿,
ÔÍ˘ÁfiÓÔ, ¿˙ˆÙÔ ÎÏ Î·È ÌÂ ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ¯·-
Ú·ÎÙ‹ÚÂ˜, ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, ˘ÁÚ·Û›·, Î›ÓËÛË, ·ÎÙÈÓÔ-
‚ÔÏ›Â˜.

¶ÂÚÈÔ‰ÈÎ‹ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ŒÎ‰ÔÛË ¶ÔÈÎ›ÏË˜ ⁄ÏË˜ ñ TÂ‡¯Ô˜ 1Ô ñ  I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2008  ñ ΔÈÌ‹ 0,001 ∂˘ÚÒ
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™˘ÓÂ¯›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Ê‡ÏÏÔ

ΔÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ª·ÌÔ‡Ï· 

£¤Ì·  ∑∑∑∑ˆ̂̂̂‹‹‹‹˜̃̃̃

∏ ∞ƒÃ∞π∞ ¶O§∏ «O°Ã∏™ΔO™»
Δ∞∫∏ ∞ƒ°ÀƒπOÀ – £∏μ∞πOÀ

IÛÙÔÚÈÎfi˜ EÚÂ˘ÓËÙ‹˜

ª·˜ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÂÚ›ÂÚÁ·, ›Ûˆ˜
ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÓËı›ÛÂÈ ÛÂ

Ù¤ÙÔÈÔ˘ Â›‰Ô˘˜ ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù·, ›Ûˆ˜ ÁÈ·Ù›
ıÂˆÚÔ‡ÌÂ Ù· Ì¤ÏË ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì·˜
ÔÏ‡ Ù·ÂÈÓ¿ Î·È fi¯È ÈÎ·Ó¿ Ó· ÌÂÁ·-
ÏÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ‚¿-
ıÚÔ ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÙÒÓ.

∫È fiÌˆ˜ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·!!
ŒÓ·˜ ÓÂ·Úfi˜ ÙÔ˘ ̄ ˆÚÈÔ‡ Ì·˜, Î¿ÓÂÈ

˘ÂÚ‹Ê·ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜ ÛÙ·
μ·ÏÎ¿ÓÈ·, ÁÓˆÛÙÔ‡˜ Î·È  ˘ÂÚ‹Ê·-
ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ª·˘ÚÔÌ·Ù·›Ô˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÛÙ›-
‚Ô˘˜ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Î·È ·Ó fiÏ· ¿ÓÂ
fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙÂ›, Ô ™‡-
ÚÔ˜, ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¢∂∫∞ Î·Ï‡ÙÂ-
ÚÔ˘˜ ·ÎÔÓÙÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ∫fiÛÌÔ˘ ÌÂ Â›-
‰ÔÛË 75,45 Ì¤ÙÚ· ı· Â›Ó·È Ì¤Û· ÛÙËÓ
ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·ÎÔÓÙÈÛÙÒÓ Ô˘
ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ Î·ÏÔÎ·›ÚÈ ÙÔ˘ 2008
ÛÙÔ˘˜ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓÂ˜ ÙÔ˘ ¶Â-
Î›ÓÔ˘.

∞˘Ùfi˜ Ô ÓÂ·Úfi˜ Â›Ó·È Ô ™‡ÚÔ˜ §Â-
Ì¤ÛË˜ ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ Î·È ÙË˜ ∞ÛËÌ›-
Ó·˜ §ÂÌ¤ÛË Î·È Â›Ó·È ∞ıÏËÙ‹˜ ÛÙËÓ
Ú›„Ë ∞ÎÔÓÙ›Ô˘.

Œ¯ÂÈ ‡„Ô˜ 1,92Ì, ‚¿ÚÔ˜ 94 ÎÈÏ¿, Ë-
ÏÈÎ›· 21 ÂÙÒÓ Î·È Â›Ó·È ·fiÊÔÈÙÔ˜ °Â-
ÓÈÎÔ‡ §˘ÎÂ›Ô˘ (·fi Û˘ÁÎ˘Ú›Â˜ ‰ÂÓ
Â›Ó·È ÊÔÈÙËÙ‹˜). 

O ™‡ÚÔ˜ ·fi ÌÈÎÚ‹ ËÏÈÎ›· ·Û¯Ô-
ÏÔ‡ÓÙ·Ó ÌÂ ÙÔ ·ÎÔÓÙÈÛÌfi ›Ûˆ˜ ¤¯Ô-
ÓÙ·˜ Û·Ó ÚfiÙ˘Ô ÙÔÓ ıÂ›Ô ÙÔ˘ °ÈÒÚ-
ÁÔ Ô˘ ¤Î·ÓÂ Î·È ·˘Ùfi˜ Ú›„ÂÈ˜ ·ÎÔ-
ÓÙ›Ô˘.O ™‡ÚÔ˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙ·
15 ÙÔ˘ ̄ ÚfiÓÈ· ¤Ï·‚Â Ì¤ÚÔ˜ ÛÂ ·ÓÂÏ-
Ï‹ÓÈÔ˘˜ Ì·ıËÙÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓÂ˜ ÛÙÔÓ ·-
ÎÔÓÙÈÛÌfi Û·Ó ·ıÏËÙ‹˜ ÙË˜ ∞ıÏËÙÈÎ‹˜
°˘ÌÓ·ÛÙÈÎ‹˜ ŒÓˆÛË˜ μÔÈˆÙ›·˜
(∞.°.∂.μ.) ÌÂ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔÓ Á˘ÌÓ·-
ÛÙ‹ ÛÙ›‚Ô˘ Î·È ÚÒËÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹
ÛÙÈ˜ Ú›„ÂÈ˜ ·ÎÔÓÙ›Ô˘ •˘‰ÒÓ· £Ô‰ˆ-
Ú‹.™˘Ó‰‡·ÛÂ Ì¿ıËÛË Î·È ¿ıÏËÛË,
ÎÔ˘Ú¿ÛÙËÎÂ, ·ÌÊÈÙ·Ï·ÓÙÂ‡ıËÎÂ, Û˘-
ÁÎÚÔ‡ÛÙËÎÂ ÌÂ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘, ÚÔ¯Ò-
ÚËÛÂ fiÌˆ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ›ÛÙÂ„Â ÛÂ ·˘Ùfi
Ô˘ ¤Î·ÓÂ Î·È ¤¯ÔÓÙ·˜ Û˘ÓÂ¯Â›˜ ̆ Ô-
ÛÙËÚÈÎÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÁÔÓÂ›˜ ÙÔ˘ ¿Ú¯ÈÛÂ Ó·
ÁÚ¿ÊÂÈ ÈÛÙÔÚ›·:  
2003
-∫ˆ
¢π∂£¡∏™ ™À¡∞¡Δ∏™∏
∂§§∞¢O™ – ∫À¶ƒOÀ
∫·Ù¤Ï·‚Â ÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË ÌÂ 53 Ì¤ÙÚ·
2004
-∫·ÛÙÔÚÈ¿
¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔÈ ª·ıËÙÈÎÔ› ∞ÁÒÓÂ˜
∫·Ù¤Ï·‚Â ÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË ÌÂ 63 Ì¤ÙÚ·

2006
-O.∞.∫.∞.  ∞ı‹Ó·
∫·Ù¤Ï·‚Â ÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË ÛÙÔ˘˜ ¶·ÓÂÏÏ‹-
ÓÈÔ˘˜ ∞ÁÒÓÂ˜ ∂Ê‹‚ˆÓ ÌÂ 66,80 Ì¤ÙÚ·
-ΔÚ›ÔÏË
μ·ÏÎ·ÓÈÎÔ› ∞ÁÒÓÂ˜ 
¶ÚÒÙÔ˜ μ·ÏÎ·ÓÈÔÓ›ÎË˜ ÌÂ 69,30 Ì¤ÙÚ·
-ÕÚÁÔ˜
¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¡¤ˆÓ
¶ÚÒÙÔ˜ ¶·ÓÂÏÏËÓÈÔÓ›ÎË˜ ¡¤ˆÓ ÌÂ 72,50
Ì¤ÙÚ·
2007
-¢ÈÂıÓ¤˜ Meeting £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜
ŒÚÈÍÂ 68,50 Ì¤ÙÚ·
-£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË
¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¡¤ˆÓ
ΔÚ›ÙÔ˜ ¶·ÓÂÏÏËÓÈÔÓ›ÎË˜ ÌÂ 72,02 Ì¤ÙÚ·
-O.∞.∫.∞.  ∞ı‹Ó·
¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∞Ó‰ÚÒÓ
Δ¤Ù·ÚÙÔ˜ ¶·ÓÂÏÏËÓÈÔÓ›ÎË˜ ÌÂ 75,45 Ì¤-
ÙÚ· Î·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰¤Î· Î·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜
ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘.∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈˆıÂ› Ì›· ¿Î˘-
ÚË Ú›„Ë ÛÙ· 78 Ì¤ÙÚ·

2008;
ΔÔ 2008 ı· Â›Ó·È Ë ̄ ÚÔÓÈ¿ ÙÔ˘ ÌÂ Ú›-

„ÂÈ˜ ¿Óˆ ·fi  80  Ì¤ÙÚ·, Ô˘ Â›Ó·È
Î·È ÙÔ fiÚÈÔ ÙˆÓ OÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ
ÙÔ˘ ¶ÂÎ›ÓÔ˘ Î·Ù¿ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÌÔ˘ ˆ˜
ÚÔÔÓËÙ‹˜.

∂›Ó·È ¤Ó·˜ ¿Ù˘¯Ô˜ ·ÏÏ¿ ÔÏ‡ ÂÈ-
ÛÌ·Ù¿ÚË˜ ·ıÏËÙ‹˜.  

ÕÙ˘¯Ô˜, ÁÈ·Ù› ·fi Î·ı·Ú‹ ·Ù˘¯›·
‰ÂÓ ¤Ï·‚Â Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ 2006 ÛÙÔ ¶·ÁÎfi-
ÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∂Ê‹‚ˆÓ ÛÙÔ ¶ÂÎ›-
ÓÔ Î·È ÙÔ 2007 ÛÙÔ ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi
¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¡¤ˆÓ ∞Ó‰ÚÒÓ ÛÙÔ
Debrezen ÙË˜ O˘ÁÁ·Ú›·˜. 

¶ÂÈÛÌ·Ù¿ÚË˜, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÙÔ ¤‚·ÏÂ
Î¿Ùˆ, ·ÏÏ¿ ·ÓÙ›ıÂÙ· Â›ÛÌˆÛÂ Â-
ÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È ̆ ÔÛ¯¤ıËÎÂ ÛÙÔÓ Â·˘-
Ùfi ÙÔ˘ Ó· È¿ÛÂÈ ÙÔ fiÚÈÔ ÙˆÓ 80 Ì¤-
ÙÚˆÓ ÌÂ Î·ı·Ú¿ Ì¤Û· Î·È ª·˘ÚÔÌ·-
Ù·›ÈÎÔ Â›ÛÌ·.

¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÂÓÒ ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó ÛÙËÓ Î·-
ÙËÁÔÚ›· ∂Ê‹‚ˆÓ Î·È ¡¤ˆÓ ·ÓÙ·Áˆ-
ÓÈ˙fiÙ·Ó ÕÓ‰ÚÂ˜. ∫·È ÙÔ 2008 Û˘ÓÂ¯›-
˙ÂÈ Û·Ó Ó¤Ô˜ Ó· ÙÔ˘˜ ·ÓÙ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È.

∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ
ˆ˜ Â›Ó·È, ¤Ó· ·fi Ù· Â›ÎÔÛÈ Ù¤ÛÛÂÚ·
Ì¤ÏË Ô˘ ı· ·ÚÈıÌÂ› Ë ÔÌ¿‰· «§ÔÓ-
‰›ÓÔ 2012» ÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÁÎÚfiÙËÛÂ Ë
∂¶À∞ ‚¿ÛÂÈ ÙË˜ ËÏÈÎ›·˜ ÙˆÓ ·ÏÏ¿
Î·È ÙˆÓ ÚÔÔÙÈÎÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÒÛÙÂ
Ó· Êı¿ÛÔ˘Ó ÛÂ ˘„ËÏfi Â›Â‰Ô ÛÙÔ˘˜
OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓÂ˜ ÙÔ˘ 2012 Û‡Ì-
ÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Goal News.

∂˘¯fiÌ·ÛÙÂ ÛÙÔ ™‡ÚÔ Ó· ·Ú·ÌÂ›-
ÓÂÈ ÁÂÚfi˜ Î·È ÂÈÛÌ·Ù¿ÚË˜ Î·È Û‡ÓÙÔ-
Ì· Ó· ÙÔÓ ‰Ô‡ÌÂ ÛÙÔ˘˜ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜
∞ÁÒÓÂ˜ ÁÈ· Ó· Î¿ÓÂÈ ˘ÂÚ‹Ê·ÓË ÙËÓ
∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ ̄ ˆÚÈfi Ì·˜. 

∂˘¯fiÌ·ÛÙÂ Â›ÛË˜ ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓÂ›˜ ÙÔ˘
ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ Î·È Ó· Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔÈ ˆ˜
ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂÈ¤˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ ÎfiÔÈ
ÙÔ˘˜ ı· ‚ÚÔ˘Ó ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙÔ ÁÈÔ
ÙÔ˘˜ ™‡ÚÔ.

™™™™ÙÙÙÙÔÔÔÔ    ªªªª····˘̆̆̆ÚÚÚÚÔÔÔÔÌÌÌÌ¿¿¿¿ÙÙÙÙ ÈÈÈÈ
·ÓÙÚÒÓÂÙ·È 

¤Ó·˜ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎfi˜ OÏ˘ÌÈÔÓ›ÎË˜;

∞Á·ËÙÔ› Ê›ÏÔÈ Î·È Ê›ÏÂ˜, 
Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· «OÁ¯ËÛÙfi˜», Â›Ó·È ÌÈ· ·Ì˘‰Ú‹ ÈÓÂ-

ÏÈ¿ ÛÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ Î¿‰ÚÔ ̇ ˆÁÚ·ÊÈÎ‹˜ ÙˆÓ ·¤Ú·ÓÙˆÓ
ÙÔÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ. ∂ÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ Â-
Ó·ÚÎÙ‹ÚÈÔ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Û˘ÁÎÂÚ·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ËÁ·›ˆÓ

ÚÔı¤ÛÂˆÓ, ÙˆÓ ·˘ıfiÚÌËÙˆÓ ÂÈ‰ÈÒÍÂˆÓ, ÙˆÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ÔÚ·-
Ì¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Î·ıfiÚÈÛÙˆÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÒÓ ÙÚÈÒÓ ›Ûˆ˜ ÁÂÓÂÒÓ.
™ÎÔÂ‡ÂÈ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÎÚÈÙÈÎ¿ ÁÈ· ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, Ó· ‰ÈÂÈÛ‰‡ÛÂÈ
Î˘ÓÈÎ¿ ÛÙÔ ·ÚfiÓ Î·È Ó· ÔÚÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÚÔÌ·ÓÙÈÎ¿ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∂È‰ÈÒ-
ÎÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÛÙ·ıÂÚ‹ Ï·ÙÊfiÚÌ· ÁÈ· ¤Ó· ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ
ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ, ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·È ÛÎ¤„ÂÈ˜,
ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ›, ÛÙÔ¯·ÛÌÔ› ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÏ›ÙÂ˜. ™ÙÔ¯Â‡ÂÈ Ó·

ÌÂÙÂÍÂÏÈ¯ıÂ› ÛÂ ¤Ó· Ì¤ÛÔÓ ·˘ıfiÚÌËÙË˜ ‰ÈÂ˘ı¤ÙËÛË˜ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ,
Ô˘ ¿ÙÔÓÙ·È ÙË˜ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÎÂÓÙÚÈÎfi ˘Ú‹Ó· ÙÔÓ
¿ÓıÚˆÔ, ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. 

∂ÈÏ¤ÔÓ, ı¤ÏÂÈ Ó· ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÈ˜ ÌÔÚÊ¤˜ Î·È Ù· ÚfiÛˆ·,
Ô˘ ‰ÂÓ ·ÁÎÈÛÙÚÒÓÔÓÙ·È Û˘ÌÊÂÚÔÓÙÔÏÔÁÈÎ¿ ÛÙË μÔÈˆÙÈÎ‹ ÎÔÈÓˆ-
Ó›·, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡Ó ·ÓÈ‰ÈÔÙÂÏÒ˜ Î·È ÙËÓ ÂÍÂÏ›ÛÛÔ˘Ó. ∞Ô-
ÛÎÔÂ› Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ÙÈ˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ¤˜ ÓfiÚÌÂ˜, Ô˘ ·Ó·‰‡ÔÓÙ·È Ì¤-
Û· ·fi ÙÈ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ‰›ÓÂ˜ ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÚÔÎ·ÏÔ‡Ó ÔÈ ·ÓıÚÒÈÓÂ˜
Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜Ø ÙÈ˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜, ÂÈı˘ÌÂ› Ó· ÙÈ˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ Î·È Ó·
ÙÈ˜ ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi, ÎÈÓËÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Î·È Î¿ÔÈÂ˜ ¿Ï-
ÏÂ˜ ÎÂÚÌ·ÙÈÛÌ¤ÓÂ˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜, ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ·ÓÂÎ‰‹ÏˆÙÂ˜, ·ÏÏ¿ ¿-
ÓÙ· ÂÁÚ‹ÁÔÚÂ˜.           

∞Á·ËÙÔ› ·Ó·ÁÓÒÛÙÂ˜ Î·È ·Ó·ÁÓÒÛÙÚÈÂ˜,  
ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ ÔÈÎ›ÏË˜ ‡ÏË˜, Ô˘ Ê¤ÚÂÈ ÙÔ

‰È·ÎÚÈÙÈÎfi Ù›ÙÏÔ «OÁ¯ËÛÙfi˜», ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÌÈ· ÛÙ·‰È·Î‹ ÔÚÂ›·
‚ÂÏÙ›ˆÛË˜ Î·È ‰ÈÂ‡Ú˘ÓÛË˜, ÔÚÈ˙fiÌÂÓË˜ ·fi ÙÈ˜ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎ¤˜ ·Ó·-
ÁÎ·ÈfiÙËÙÂ˜ Î·È ‰È·ÁÚ·ÊfiÌÂÓË˜ ·fi ÙÈ˜ Û˘ÏÏÔÁÈÎ¤˜ ·ÍÈÒÛÂÈ˜. ∞ÎÚÈ-
‚Ò˜ ÛÂ ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ı· Û·˜ ˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Ó· Û˘ÓÔ‰ÔÈÔÚ‹ÛÂÙÂ ÌÂ
·˘Ùfi ÙÔ ¤ÓÙ˘Ô, ÁÈ·Ù› Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ ı· ·ÔÙÂÏ¤ÛÂÈ ¤Ó· ‰ÈÎfi Û·˜ ¿ÌÂ-
ÛÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ı· Â›Ó·È ¤Ó· ‰ÈÎfi Û·˜ ¤ÌÌÂÛÔ ÎÙ‹Ì·. ¢Â ı· Â›Ó·È Ù›-
ÔÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù›ÔÙ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ. 

ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙÂ ÙÔ ÏÔÈfiÓ.

°Ú¿ÊÂÈ Ô £Ô‰ˆÚ‹˜ °. •˘‰ÒÓ·˜

∞fi ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË, 
πˆ¿ÓÓË˜ ∫. ª‹ÙÚÔ˘

Συλλογή ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ



∏ Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ ·¤Ú· ÌÂ ‰ËÏËÙËÚÈÒ‰Ë Û˘ÛÙ·ÙÈÎ¿ Î·È ·ÎÙÈÓÔ-
‚ÔÏ›Â˜, ·ÔÙÂÏÂ› ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· ·ÚÓËÙÈÎ‹˜ Â›‰Ú·ÛË˜
ÛÙËÓ ̆ ÁÂ›·.   

¡ÂÚfi, ËÁ‹ ̇ ˆ‹˜, ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È Î·ı·ÚÌÔ‡.
¶ˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ˜ ÛÙ’ ·Ï‹ıÂÈ· ÙÔ ÓÂÚfi;
ŸÛÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Â›Ó·È Ó· ÙÔ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ˜ ÛÙË ¯Ô‡ÊÙ· ÛÔ˘, ¿ÏÏÔ

ÙfiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Â›Ó·È Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ·˘Ùfi. ªÈ· ¯ËÌÈÎ‹ ¤ÓˆÛË
Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ô‡ÙÂ ̄ ÚÒÌ· Ô‡ÙÂ ÁÂ‡ÛË Ô‡ÙÂ Ì˘Úˆ‰È¿. Œ¯ÂÈ fiÌˆ˜
ÙÔ ̄ ÚÒÌ·, ÙË ÁÂ‡ÛË Î·È ÙÔ ¿ÚˆÌ· ÙË˜ ̇ ˆ‹˜. O ¿ÓıÚˆÔ˜ Â›Ó·È
Î·Ù¿ Ù· ÂÚ›Ô˘ ÙÚ›· Ù¤Ù·ÚÙ· ÓÂÚfi Î·È ̄ ˆÚ›˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ̇ ÂÈ Â-
ÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ Ì¤ÚÂ˜.

∏ ÔÛfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙË °Ë Â›Ó·È ÛÂ ÁÂÓÈÎ¤˜ ÁÚ·ÌÌ¤˜ ÛÙ·-
ıÂÚ‹ Â‰Ò Î·È ÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ· ̄ ÚfiÓÈ·, ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ, ÔÈ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜
Ì·˜ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Î·ıÒ˜ Î·È Ë ·Û¤‚ÂÈ¿ Ì·˜ ÚÔ˜ ·˘Ùfi. ΔÔ ÓÂÚfi
‰ÂÓ ̄ ¿ÓÂÙ·È, ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÌÔÚÊ¤˜, (·¤ÚÈÔ, ̆ ÁÚfi, ÛÙÂÚÂfi) fiÌˆ˜ ·Îfi-
Ì· Î·È ·Ó ‰ÂÓ ¯¿ÓÂÙ·È, ÌÔÏ‡ÓÂÙ·È Â‡ÎÔÏ· ·ÊÔ‡ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Â-
Ù·È ̂ ˜ ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi˜ ‰È·Ï‡ÙË˜ Î·È ÙfiÙÂ Â›Ó·È ÁÈ· Ì·˜ ̄ ·Ì¤ÓÔ. 

°Ë,  Ë ÌËÙ¤Ú· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ÙˆÓ ıÂÒÓ Î·È ÙˆÓ ·Á·ıÒÓ.
∫·Ù¿ ÙËÓ OÚÊÈÎ‹ £ÂÔÁÔÓ›· ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ì·˙› ÌÂ ÙÔÓ O˘Ú·Ófi

Î·È ÙÔÓ øÎÂ·Ófi ÌÂ ÙË ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ·.
∫·Ù¿ ÙÔÓ ∏Û›Ô‰Ô Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÙÚ›· ÚˆÙ·Ú¯ÈÎ¿ ÛÙÔÈ-

¯Â›·: Ã¿Ô˜,  °·›·,  ŒÚˆ˜.
°ÂÓÓ¿ ÌÂ ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙË˜ ÙÔÓ O˘Ú·Ófi,  Ù· ‚Ô˘Ó¿, ÙÔ ¤Ï·ÁÔ˜,

ÙÔÓ ¶fiÓÙÔ.
∂›Ó·È Ë ıÂ¿ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È fiÏË Ë ˙ˆ‹ Î·È Û’ ·˘-

Ù‹Ó ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ, Ë ıÂ¿ Ô˘ ·Ó·Î˘ÎÏÒÓÂÈ ÙË ̇ ˆ‹ Î·È ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ.
∏ ÁË, Ì‹ÙÚ· ˙ˆ‹˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÙ·È Û·Ó ËÁ‹
ÏÔ‡ÙÔ˘ .

ΔÔ ¤‰·ÊÔ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È ÂÈ‰Ú¿ ÌÂ
ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ Û’ ·˘ÙfiÓ Î·È ÛÙÈ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘,  ÛÙËÓ ÎÔÈ-
ÓˆÓ›· Î·È ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘. 

ÃÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û·Ó ‡ÏË Î·È ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi
ÙÔ˘.∏ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ·˘Ù‹ ÙË˜ ÁË˜ Î·È Ë ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘Û‹ ÙË˜ ÚÔÛ-
‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ̂ ˜ ·Ó¿Ù˘ÍË.

ΔÈ Â›Ó·È ·Ó¿Ù˘ÍË; ∂›Ó·È Ë ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·
ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ¿Óˆ ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.

∂È¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·; ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ‰È·‰ÈÎ·-
ÛÈÒÓ.

¶·Ú·ÁˆÁ‹; ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·Á·ıÒÓ ‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ÌÔ-
ÚÔ‡Ó Ó· ÈÎ·ÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ‹ ÂÌÌ¤Ûˆ˜ ·ÓıÚÒÈÓÂ˜ ·Ó¿-
ÁÎÂ˜.

¶·Ú·ÁˆÁÈÎÔ› ÙÔÌÂ›˜:    ¶ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜  -  ¢Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹˜  -  ΔÚÈ-
ÙÔÁÂÓ‹˜

¶ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜ ÙÔÌ¤·˜:   ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ‰È·‰ÈÎ·-
ÛÈÒÓ ¿Óˆ ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÁÂˆÚÁ›·,  ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·, ·-

ÏÈÂ›·, ̆ ÏÔÙÔÌ›·, ÂÍfiÚ˘ÍË
¢Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹˜ ÙÔÌ¤·˜: ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ‰È·‰È-

Î·ÛÈÒÓ ·fi ÙËÓ ÌÂÙ·Ô›ËÛË ÙÔ˘ ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ÙÔÌ¤· ÔÈÎÔÙÂ-
¯Ó›·, ‚ÈÔÙÂ¯Ó›·, ‚ÈÔÌË¯·Ó›·                                                                           

ΔÚÈÙÔÁÂÓ‹˜ ÙÔÌ¤·˜:     ÔÈ ¿ÛË˜ Ê‡ÛÂˆ˜ ̆ ËÚÂÛ›Â˜
ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜,  ÂÌfiÚÈÔ, ÙÚ¿Â˙Â˜
∞Ó¿Ù˘ÍË – ∂È¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· - ¶·Ú·ÁˆÁ‹, Ï¤ÍÂÈ˜ Ô˘ ¤-

¯Ô˘Ó ÔÏÏ¤˜ ÛËÌ·Û›Â˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙË ÛÎ¤„Ë Ô˘ ÙÈ˜ ̇ ˆÓÙ·ÓÂ‡-
ÂÈ  Î·È  ÙÈ˜  ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›. OÈ Ï¤ÍÂÈ˜ Â›Ó·È  ÂÚÁ·ÏÂ›·, ÊÙ¿ÓÂÈ,
ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜, Ó·  ÂÍËÁÂ›  o ̄ Ú‹ÛÙË˜ ÙÈ˜  ÚÔı¤ÛÂÈ˜  ÙÔ˘. ŒÙÛÈ,
ÓÔÈÒıˆ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ·Ó·Ï‡Ûˆ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤-
¯ÂÈ·…... 

¶ˆ˜ ı· ¤¯Ô˘ÌÂ ¿ÓÙ· Î·ı·Úfi ·¤Ú·, Ê˘ÛÈÎfi ÓÂÚfi Î·È ÁfiÓÈ-
ÌË ÁË;

ΔÔ ÎÏÂÈ‰› Â›Ó·È Ë ÁÓÒÛË.
™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È - Ì¤Û· ·fi ÙË ÁÓÒÛË - Ë Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË

ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÛÂ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ê˘ÛÈÎ‹˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹˜ ÎÏËÚÔÓÔ-
ÌÈ¿˜. 

°ÓÒÛË Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ·Í›· ÙˆÓ ·-
ÍÈÒÓ, ÙÔÓ  ∞ÀΔO™∂μ∞™ªO. 

μÔÈˆÙ›· Î·È ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·  -  ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È
ÚÔÔÙÈÎ¤˜,ÛÙË ÎÔÈÓˆÓ›·, ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÛÌfi, ÛÙÔ
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
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O°Ã∏™ΔO™
¶ÂÚÈÔ‰ÈÎ‹ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ŒÎ‰ÔÛË ¶ÔÈÎ›ÏË˜ ⁄ÏË˜

TÂ‡¯Ô˜ 1, I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2008 ΔÈÌ‹ 0,001 ∂˘ÚÒ
π¢πO∫Δ∏Δ∏™ ∫∞π ∂∫¢OΔ∏™: 

πˆ¿ÓÓË˜ ∫. ª‹ÙÚÔ˘
∂Ú˘ıÚ·›·˜ 49, ¶ÔÏ‡ÁˆÓÔ-∞ı‹Ó·, Δ∫ 11363, 

ÙËÏ. 6948 525362, 210 8252542
™ÀªμOÀ§O™ ∂∫¢O™∏™: ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ π. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘

À¶∂À£À¡O™ À§∏™: πˆ¿ÓÓË˜ μÈÎÙ. ¶fiÎ·˜  
¢π∂À£À¡Δƒπ∞ ™À¡Δ∞•∏™ : 

¶·Ó·ÁÈÒÙ· ªÈ¯. ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘
™∂ ∞ÀΔO ΔO Δ∂ÀÃO™ ™À¡∂ƒ°∞™Δ∏∫∞¡:

¢ËÌ(Δ¿ÎË˜) ¶. ∞ÚÁ˘Ú›Ô˘, ∫ÒÛÙ·˜ π. ∞ÚÁ˘Ú›Ô˘,
∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜ μ›ÙÛË˜, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ π. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, 

∂Ï¤ÓË π. ¢Ú›ÙÛ·, ∫ÒÛÙ·˜ π. ¢Ú›ÙÛ·˜, 
¶·Ó·ÁÈÒÙ· ªÈ¯. ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘, O‰˘ÛÛ¤·˜ ™ˆÙ. ∫·Ú‚Ô‡ÓË˜,
¡ÒÓÙ·˜ °. ∫ÚÂÌÌ‡‰·˜, °ÂÒÚÁÈÔ˜ Ã. ªÂÁ¿ÏÔ˜, πˆ¿ÓÓË˜ ∫.
ª‹ÙÚÔ˘, ∫ÒÛÙ·˜ π. ª·ÌÔ‡Ï·˜, £Ô‰ˆÚ‹˜ °. •˘‰ÒÓ·˜, 

ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™Ù˘Ï. ¶ÂÏÒÓË˜, πˆ¿ÓÓË˜ μÈÎÙ. ¶fiÎ·˜,
À¶∂À£À¡O™ ΔÀ¶O°ƒ∞º∂πOÀ: ¡.°.¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜,

∂. °È¿ÓÓ·ÚË 5, ∫. ¶ÂÙÚ¿ÏˆÓ·, 11853, ∞ı‹Ó·, 
ÙËÏ. 210 3468268 – Fax 210 3467155

ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË, ÙËÓ
·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 16 ÙÔ˘ Û˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, ÙÈ˜ ÊÔÈÙËÙÈ-

Î¤˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ˜ Î·È ÙÈ˜ Ì·ıËÙÈÎ¤˜ Î·Ù·Ï‹„ÂÈ˜, ÌÈ· ‚·ı‡ÙÂÚË
ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË  ÙÔ˘ «ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈÎÔ‡ Á›ÁÓÂÛı·È» ‰Â ı· ‹Ù·Ó
¯ˆÚ›˜ ÛËÌ·Û›·.

™‹ÌÂÚ· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÌÈ· Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘.
∏ ÌfiÓË Î·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ‹ ÂÌÏÔÎ‹ ÌÂ Ù· ÎÔÈÓ¿ ÂÍ·ÓÙÏÂ›Ù·È ÛÙËÓ
ÂÏÏÈ‹ Î·È ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈÎ‹ ÂÓËÌ¤ÚˆÛË Ì¤Ûˆ ÌÈ·˜ ·Ú·Ï·ÓËÙÈ-
Î‹˜ Î·È ·Ô¯·˘ÓˆÙÈÎ‹˜ ÙËÏÂfiÚ·ÛË˜ Î·ıÒ˜ Î·È ÛÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹
ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î¿ıÂ Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÈ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, fiÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ¤-
¯Ô˘Ó ÎfiÌÌ·Ù· Â·ÁÁÂÏÏfiÌÂÓ·   ·Ï¿ ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙË˜ ÂÍÔ˘Û›·˜
Î·È ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ. ∫fiÌÌ·Ù· Ô˘ ·Ô‰Â¯fiÌÂÓ· ÙÔ
ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÂÓfi˜ ¿ÎÚ·ÙÔ˘ ÓÂÔÊÈÏÂÏÂ˘ıÂÚÈÛÌÔ‡, ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÌÈ· Ô-
ÏÈÙÈÎ‹ ¯ˆÚ›˜ „˘¯‹ Î·È ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ Ï·ÛÙ‹ Â˘Ë-
ÌÂÚ›· ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÓÔÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ˘-
ÔÓfiÌÂ˘ÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜
ÙË˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·˜, ÁÈ· ÙÈ˜ ÂÈÙÒÛÂÈ˜ ÙË˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜ Î·È ÁÈ· ÙÈ˜ ˘-
·ÚÍÈ·Î¤˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ Î·È ·ÁˆÓ›Â˜ ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ·ÓıÚÒÔ˘. 

ªÈ· ÁÂÓÈ¿ ÙˆÓ 700 Â˘ÚÒ ·ÏÂ‡ÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔÓ ‚ËÌ·ÙÈÛÌfi ÙË˜
ÛÙÈ˜ ‰‡ÛÎÔÏÂ˜ ·ÙÚ·Ô‡˜ ÙË˜ ÂÚÁ·ÛÈ·Î‹˜ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÂÓfi˜
·‰ËÊ¿ÁÔ˘ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÛÌÔ‡.

ΔÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ‰È·ÙÚ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÚÔ˚Ô‡Û· ÌÔÚÊ‹ ··Í›ˆ-
ÛË˜ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙË˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹˜ ˘Ú·Ì›‰·˜ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ‚¿-
ÛË. ΔÂ›ÓÂÈ Ó· ¯¿ÛÂÈ ÙÔ ‰È··È‰·ÁˆÁÈÎfi ÙÔ˘ ÚfiÏÔ ˆ˜ ÊÔÚ¤· ‰È·-
ÌfiÚÊˆÛË˜ ‹ıÔ˘˜ ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ÁÓÒ-
ÛÂˆÓ ÂÚÁ·ÏÂÈ·ÎÔ‡ ̄ ·Ú·ÎÙ‹Ú·. ¢ÂÓ ÂÎ·È‰Â‡ÂÈ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÛÙÔÓ
ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÎÒÓ
ıÂÛÌÒÓ Î·È ÌË¯·ÓÈÛÌÒÓ.

™Â ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ·Ó·ÏÊ·‚ËÙÈÛÌÔ‡, ·-
Ô‰fiÌËÛË˜ ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ, ÎÚ›ÛË˜ ÙË˜ ÔÏÈ-
ÙÈÎ‹˜, Ì·Ú·ÛÌÔ‡ ÙË˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î‹˜ ̇ ˆ‹˜, ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË˜ ÙË˜ ÁÂÈÙÔ-
ÓÈ¿˜ Î·È ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË˜ ÂÓfi˜ ˘ÂÚ‚·ÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÍÈÒÓ, ¤-
Ó· ÎÂÓfi ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È, ÌÂÁÂı‡ÓÂÙ·È Î·È ÂÚÈÌ¤ÓÂÈ Ó· ÏËÚˆ-
ıÂ›.H Û˘ÏÏÔÁÈÎ‹ ·ÁˆÁ‹, Î·È Ë ÈÛÙÔÚÈÎ‹ Û˘ÓÂ›‰ËÛË Ô˘ ‰ÂÓ Ï¿-
ıÔÓÙ·È fiˆ˜ ı· ¤ÚÂÂ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ·fi  Ù·
media Ù· internet café, Ù· mole, Ù· fast food, Ù· ÎÈÓËÙ¿‰ÈÎ· Î·È
Ù· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ·. 

OÈ ÛËÌÂÚÈÓÔ› Ó¤ÔÈ Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ Ó·Ô‡˜ ÙÔ˘ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈ-
ÛÌÔ‡, ÛÌ›ÁÔ˘Ó ÛÙËÓ Ù‡Ú‚Ë ÙË˜ ·ÁÔÚ¿˜, ·ÓÙ› ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ¿-
ıÏËÛË˜, ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi °˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ, ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi Û‡ÏÏÔÁÔ, ÙÔ

Û˘ÓÔÈÎÈ·Îfi ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ, ÙË ¢ËÌÔÙÈÎ‹ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË.
Δ·¯‡Ù·ÙÔÈ ̆ ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜, ¤Í˘ÓÂ˜ Î¿ÌÂÚÂ˜ ÔÏÏÒÓ pixels, ÎÈÓË-

Ù¿ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÁÂÓÈ¿˜, mp3, ¤Ó· ·ÓÂÏ¤ËÙÔ Î‡Ì· ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ
Ì·˜ Î·Ù·ÎÏ‡˙Ô˘Ó ·ÓÂ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÂ ‰˘ÛıÂÒÚËÙ· ‡„Ë ÙÈ˜ ‰˘Ó·Ùfi-
ÙËÙÂ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì·˜.

¶Ù˘¯›·, Ù›ÙÏÔÈ ÛÔ˘‰ÒÓ ÚÔÛfiÓÙ·, ‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó
ÙÔ˘˜ ÚÔÛÔÓÙÔ‡¯Ô˘˜ ·fiÊÔÈÙÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿-
ÙˆÓ. ¶Ô‡ Â›Ó·È fiÌˆ˜ Ë ÂÓ¿ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎÔ‡ ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡, Ô
ÙfiÔ˜ ÙÔ˘ ÂÈ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¤ÓÔ˘ ÏfiÁÔ˘, ÙË˜ ÎÚÈÙÈ-
Î‹˜ ÛÎ¤„Ë˜; ¶Ò˜ ı· Î·ÙÔ¯˘ÚˆıÔ‡Ó Ù· ÈÛÙÔÚÈÎÔÎÔÈÓˆÓÈÎ¿ Ï·›-
ÛÈ· ·Ó·ÁˆÁ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ·Ó·Ú›ıÌËÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ, ÙËÓ
ÈÂÚ¿Ú¯ËÛË ÙˆÓ ÂÈ‰‹ÛÂˆÓ, ÙËÓ Ù·ÍÈÓfiÌËÛË Î·È ÙÔ ÊÈÏÙÚ¿ÚÈÛÌ·
ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Î·È ÙË Û‡ÓıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÂ ÁÓÒÛË;

ªÈ· ÁÓÒÛË Ô˘ ·Ú·ÁfiÌÂÓË ÛÙ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ¿ È‰Ú‡Ì·Ù· ı·
Â›Ó·È ÈÎ·Ó‹ Ó· ·ÔÙÂÏ¤ÛÂÈ ÙË ‰‡Ó·ÌË Î·È ÙËÓ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË ÙÔ˘ Â-
ÓÂÚÁÔ‡ ÔÏ›ÙË. ∂Ófi˜ ÂÓÂÚÁÔ‡ ÔÏ›ÙË Ô˘ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ
ÛÊ·›Ú· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Î·È ÂˆÌ›˙ÂÙ·È ÙËÓ Â˘ı‡ÓË
ÁÈ· ÙÔ ÚfiÙ·ÁÌ· ÂÓfi˜ Î·Ï‡ÙÂÚÔ˘ Ì¤ÏÏÔÓÙÔ˜.

™ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙË˜ ˘ÂÚÂÍÂÈ‰›ÎÂ˘ÛË˜, ÙË˜ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË˜ ÙˆÓ ÎÏ·-
ÛÈÎÒÓ ÛÔ˘‰ÒÓ, ÙË˜ ÈÛÙÔÚÈÎ‹˜ Ï‹ıË˜, ÔÈ· ÔÏÈÙÂ›· ı· ÈÛÙ¤„ÂÈ
ÙÔ «◊ıÔ˜ ·ÓıÚÒˆ ‰·›ÌˆÓ» Î·È Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ∂˘ÚÈ›‰Ë
«ŸÏ‚ÈÔ˜ fiÛÙÈ˜ ÙË˜ πÛÙÔÚ›·˜ ¤Û¯ÂÓ Ì¿ıËÛÈÓ», ÒÛÙÂ Ó· ̆ „ÒÛÂÈ ÙÔ
ÈÔ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi Ì¿ıËÌ·, ÙËÓ πÛÙÔÚ›· ÛÙÔ ‚¿ıÚÔ Ô˘ ÙË˜ ·Ó‹-
ÎÂÈ;

∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÚÔ˜ Ù· Ô‡ ı· ÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÙË ÁÓÒÛË Î·È ÙËÓ ¤-
ÚÂ˘Ó· Ù· ‰ÂÎ¿‰Â˜ È‰ÈˆÙÈÎ¿ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Ô˘ ÛÂ Ï›ÁÔ ¯ÚfiÓÔ ı·
Î·Ù·ÎÏ‡ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Á›ÁÓÂÛı·È;

¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ̇ Ë-
ÙËÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› ·Ú¿ Ó· ·›ÍÂÈ ÌfiÓÔ ÌÈ· ÔÏÈÙÂ›· ÛÙËÚÈÁÌ¤-
ÓË ÛÙË ·È‰Â›·. «¶ÔÏÈÙÂ›· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û·Ó ‚¿ÛË ÙËÓ ·È‰Â›·, Â›-
Ó·È ÌÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ¯ÙÈÛÌ¤ÓË ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ», ¤ÁÚ·ÊÂ Ô ∞‰·Ì¿ÓÙÈÔ˜
∫ÔÚ·‹˜.

ªÈ· ·È‰Â›· fiÌˆ˜ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È ÛÂ ¤Ó· ‰ËÌfiÛÈÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÌÂ
ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ‹ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙË˜ ÔÏÈÙÂ›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎ-
Û˘Á¯ÚÔÓÈÛÙÂ› ·Ó ‰Â ı¤ÏÂÈ Ó· Î·Ù·ÚÚÂ‡ÛÂÈ ÂÎ ÙˆÓ ¤Ûˆ Î·È Ô˘ ı·
¤¯ÂÈ Û·Ó ÛÎÔfi Ó· ÚÔ¿ÁÂÈ ÙÔ ÎÚÈÙÈÎfi ÓÂ‡Ì·, Ó· ‰È··È‰·Áˆ-
ÁÂ› Î·È Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈÎ‹ ·˘ÙÔÛ˘ÓÂÈ‰ËÛ›· Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈ-
ÛÌÈÎ‹ È‰ÈÔÚÔÛˆ›· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ.

∫ÒÛÙ·˜ π. ∞ÚÁ˘Ú›Ô˘
∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ 

ª∂ ∞ºOƒª∏ Δ∏¡ ∂∫¶∞π¢∂ÀΔπ∫∏ ª∂Δ∞ƒƒÀ£ªπ™∏…..

£¤Ì·  ∑∑∑∑ˆ̂̂̂‹‹‹‹˜̃̃̃
™˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÙË ÛÂÏ›‰· 1

Δ
Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ (¶∞∫) ¢‹ÌÔ˘ £Â-
ÛÈ¤ˆÓ, ÌÂ ¤‰Ú· ÙËÓ ÕÛÎÚË, ·ÔÙÂÏÂ› Ì›· Î·ÈÓÔÙfiÌÔ
ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÛÙÔÓ ̄ ÒÚÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡,

ˆ˜ ‚·ÛÈÎÔ‡ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË˜ ÙË˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎ‹˜
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ , ÌÂ ÛÎÔfi ÙËÓ ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË.

O ¢‹ÌÔ˜ £ÂÛÈ¤ˆÓ Ï‹ÙÙÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ô‚ÈÔÌË¯¿ÓÈ-
ÛË Î·È ÙËÓ Êı›ÓÔ˘Û· ÔÚÂ›· ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜.
∏ ·Ú·ÎÌ‹ ·˘Ù‹ ÏÔÁ›˙ÂÙ·È ˆ˜ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÏÔÁÈÎfi ·fi ÙËÓ
ÛÎÔÈ¿ ÙÔ˘ ‚ÈÔÌË¯·ÓÈÎÔ‡ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘. OÈ ÂÈ-
ÎfiÓÂ˜ fiÌˆ˜ ·˘Ù‹˜ ÙË˜ ÂÚ‹ÌˆÛË˜ ‰ÂÓ ¤·˘Û·Ó Î·È ‰ÂÓ
·‡Ô˘Ó Ó· ÚÔÎ·ÏÔ‡Ó Êfi‚Ô˘˜ Î·È ·ÓËÛ˘¯›Â˜.

∏ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÙÔ›Ô˘, ÔÈ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÁÂˆÚÁ›·˜-ÂÚÈ‚¿Ï-
ÏÔÓÙÔ˜-ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÌÓËÌÂ›ˆÓ, ÂÈ‰Ú¿ ÛÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÌÂ
ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙË-
Ù·. ∏ ¯ÒÚ· ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ó· ·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ ÙË Û¯¤ÛË ÙË˜ ÌÂ ÙÔ
ˆÚ·›Ô Î·È ÙËÓ ∏ÛÈfi‰ÂÈ· ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙÔ˘ Î·ÏÏÈÂÚÁËÙ‹, ÙË˜
Î·ÏÏÈ¤ÚÁÂÈ·˜, ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡.

∏ ∂ÏÏËÓÈÎ‹ ‡·ÈıÚÔ˜ ¤¯ÂÈ ÈÛÙÔÚÈÎ‹ ·Ó¿ÁÎË ÌÈ·˜ ‰ËÌÈ-
Ô˘ÚÁÈÎ‹˜ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË˜ ÛÙÈ˜ ÌÔÚÊ¤˜ Î·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÛÙ·
ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓ·. ΔÔ Ì¤ÏÏÔÓ ı· ÎÚÈıÂ› ·fi ÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈ-
ÛÙ¤˜ ÙË˜. ∏ È‰¤· ÙÔ˘ ¶∞∫ ¢‹ÌÔ˘ £ÂÛÈ¤ˆÓ Â›Ó·È Û·Ê¤˜ fi-
ÙÈ ·Â˘ı‡ÓÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜.

∫˘Ú›ˆ˜ Ô Ó¤Ô˜ ·ÁÚfiÙË˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ-
Î‹ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Î·È ÙËÓ ÂÚÈıˆÚÈÔÔ›ËÛË fiÔ˘ ÙÔÓ Î·Ù¤-
Ù·Í·Ó. ∞ÁÚfiÙË˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ ¤ÎÊÚ·ÛË, Î·ÏÏÈ¤ÚÁÂÈ·, ÁÈ’ ·˘Ùfi
Î·È Î·ÏÏÈÂÚÁËÙ‹˜. ∞˘Ùfi ÙÔ ¤ÎÊÚ·ÛÂ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Î·Ï‡ÙÂ-
Ú· ·fi fiÏÔ˘˜ Ô ∏Û›Ô‰Ô˜ ·fi ÙËÓ ÕÛÎÚ· ÙË˜ μÔÈˆÙ›·˜.

¶∞∫ ¢‹ÌÔ˘ £ÂÛÈ¤ˆÓ ÏÔÈfiÓ. ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∞Ó·Ù˘ÍÈ·-
Îfi ∫¤ÓÙÚÔ, ÌÂ ¤‰Ú· ÙËÓ ÕÛÎÚË, ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ· ÙÔ˘ ∏ÛÈfi‰Ô˘,
ÛÙÔ˘˜ ÚfiÔ‰Â˜ ÙÔ˘ ∂ÏÈÎÒÓ·, ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡ fiÚÔ˘˜ ÙˆÓ ªÔ˘-
ÛÒÓ,

™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ¶∞∫ ¢‹ÌÔ˘ £ÂÛÈ¤ˆÓ Â›Ó·È Ë Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎ‹
ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ·Ó¿‰ÂÈÍË Î·È ‰È·Ê‡Ï·ÍË ÙË˜ Ê˘ÛÈÎ‹˜ Î·È ÔÏÈ-
ÙÈÛÙÈÎ‹˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ £ÂÛÈ¤ˆÓ ÌÂ ÁÓÒÌÔÓ·
ÙË ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡
ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, Î·È ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÙË˜
ÁÂˆÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜. 

ΔÔ ¶∞∫ ¢‹ÌÔ˘ £ÂÛÈ¤ˆÓ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎ‹
Î·Ù·ÁÚ·Ê‹. ·ÍÈÔÔ›ËÛË Î·È ·Ó¿‰ÂÈÍË fiÏˆÓ ÙˆÓ fiÚˆÓ
ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎ‹˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘ÛË˜ ÔÚıÔÏÔÁÈÛÌ¤Ó· Î·È Û‡ÌÊˆÓ·
ÌÂ ÙÔ˘˜ Î·ÓfiÓÂ˜ ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜. ™˘Ó¿ÙÂÈ Û˘ÌÊˆÓ›Â˜ Î·È
Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ÌÂ È‰Ú‡Ì·Ù·, ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ÙË˜
∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÍˆÙÂÚÈÎÔ‡, ÌÂ ÛÙfi¯Ô ÙË ‰È¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ¤-
ÓÙ˘Ô˘ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Ô˘ ı·
·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ £ÂÛÈ¤ˆÓ.

¢ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Î·È ̆ ÏÔÔÈÂ› ÂıÓÈÎ¿ Î·È ‰ÈÂıÓ‹ Û˘Ó¤‰ÚÈ·, Ë-
ÌÂÚ›‰Â˜ Î·È Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÌÂ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Î·È ÙËÓ
ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ £ÂÛÈ¤ˆÓ.

¶ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÙÈ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfi-
ÙËÙÂ˜ Ô˘ ÚÔÛÊ¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙÔ˘˜ tour
operators Î·È ÙÔ˘˜ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÁÚ·ÊÂ›ˆÓ
ÙÔ˘ ÂÍˆÙÂÚÈÎÔ‡.

ªÂÏÏÔÓÙÈÎ¿ ÙÔ ¶∞∫ ¢‹ÌÔ˘ £ÂÛÈ¤ˆÓ ı· ÂÈ‰ÈÒÍÂÈ Û˘-
ÓÂÚÁ·Û›· Î·È ÌÂ ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔÌ¤·, fiÙ·Ó Ë ÂÈÙ˘¯›· Î·È Ë
·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ Î·Ù·ÛÙ‹ÛÂÈ ‰˘Ó·Ù‹ ÙËÓ ÂÎ‰‹-
ÏˆÛË ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙÔ˜  ·fi ¿ÙÔÌ· Î·È ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜, ÔÈ Ô-
Ô›Â˜ ı· ÎÚÈıÔ‡Ó ÈÎ·Ó¤˜ Ó· Û˘ÓÂÈÛÊ¤ÚÔ˘Ó ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘
¶∞∫, Î·È Ó· ÂÂÎÙÂ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. ΔÔ
¶∞∫ ¢‹ÌÔ˘ £ÂÛÈ¤ˆÓ ı· ÚˆÙÔÛÙ·Ù‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ∞Ó·ÛÙ‡-
ÏˆÛË ÙË˜ ™ÙÔ¿˜ ÙˆÓ ªÔ˘ÛÒÓ, ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ˘·›ıÚÈ-
Ô˘ ıÂ¿ÙÚÔ˘ ÛÙÔÓ ∂ÏÈÎÒÓ·, ÛÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ªÔ˘ÛÂ›-
Ô˘ O›ÓÔ˘ ÛÙËÓ ÕÛÎÚË.

ª¤Ûˆ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ¶∞∫ ¢‹ÌÔ˘ £Â-
ÛÈ¤ˆÓ ı· ÂÓÈÛ¯˘ıÂ› ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÌÈ· ıÂÙÈÎ‹ ÛÙ¿ÛË: ∂›Ó·È Ë
¤ÍÔ‰Ô˜ ·fi ÙÈ˜ fiÏÂÈ˜ Î·È Ë ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ‡·ÈıÚÔ
Ó¤ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, Ó¤ˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ, ÚÒËÓ
ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È Ó¤ˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ. ∞˘ÙÔ› ·ÔÙÂÏÔ‡Ó
¤Ó· Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ˘ÔÎÂÈÌ¤ÓˆÓ, ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ÙˆÓ Úˆ-
Ù·ÁˆÓÈÛÙÒÓ ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ·Ó·ÁÂÓÓËÙÈÎÔ‡ Î‡ÎÏÔ˘ ÙË˜ ˘·›-
ıÚÔ˘.

∏ Î·Ù·ÓfiËÛË ·˘Ù‹˜ ÙË˜ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË˜, ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰Â‰Ô-
Ì¤ÓˆÓ, ·ÔÙÂÏÂ› Û‹ÌÂÚ· ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÈÎ‹ ·˘-
ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÙÔ˘ Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ £ÂÛÈ¤ˆÓ, È‰È·›ÙÂ-
Ú· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜. ∏ ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÌÈ·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ Î·Ù·ÓfiËÛË˜
Û˘ÓÈÛÙ¿ ·Ê’ Â·˘Ù‹˜ ÔÏÈÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜. ¶ÔÏÈÙÈÎfi ÁÈ·Ù› Ë ÙÔ-
ÈÎ‹ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Û˘ÓÂ›‰ËÛË ÙÔ˘
ÚfiÏÔ˘ ÙË˜ ÛÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ∂˘ÚÒË ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ, Î·È
ÙÔ˘ ÂÈÎÔÛÙÔ‡ ÚÒÙÔ˘ ·ÈÒÓ·. ¶ÔÏÈÙÈÎ‹ ÁÈ·Ù› Ë ÙÔÈÎ‹ ÎÔÈ-
ÓˆÓ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈ·Ú·Ù·¯ıÂ› ÌÂ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË
ÛÂ fi,ÙÈ Î·Ù·Ê·ÓÒ˜ ·ÓÔ‡ÛÈÔ Î·È ÂÈ‚Ï·‚¤˜ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó Ù·
ÔÈÎ›Ï· ÚfiÙ˘· ÙË˜ Ì·˙ÈÎ‹˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜.

O¢À™™∂∞™ ∫∞ƒμOÀ¡∏™, ¡ÔÌÈÎfi˜,
ª¤ÏÔ˜ ¶∞™O∫ ¢ËÌÔÙÈÎ‹˜ OÚÁ¿ÓˆÛË˜ £ÂÛÈ¤ˆÓ 

ΔÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi 
∫¤ÓÙÚÔ ¢‹ÌÔ˘ £ÂÛÈ¤ˆÓ 
(¶.∞.∫. ¢‹ÌÔ˘ £ÂÛÈ¤ˆÓ) 

ÌÂ ¤‰Ú· ÙËÓ ÕÛÎÚË μÔÈˆÙ›·˜
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«∫∞¶O¢π™Δƒπ∞™   ππ»
™À¡∂¡ø™∂π™ O.Δ.∞. ∞’ μ∞£ªOÀ

∏ ÚÒÙË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÈÛ¯˘ÚÒÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ
ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ıÂÛÌÔıÂÙ‹ıËÎÂ ÙÔ 1998 ÌÂ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ È· «∫·-
Ô‰›ÛÙÚÈ·», Ô ÔÔ›Ô˜ Â·Ó·¯¿Ú·ÍÂ Ù· fiÚÈ· ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ Î·È ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ÙË˜ ̄ Ò-
Ú·˜. ¶ÚÈÓ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ «∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·» ÔÈ ‰‹ÌÔÈ Î·È ÔÈ ÎÔÈÓfiÙËÙÂ˜ ·Ó¤Ú-
¯ÔÓÙ·Ó ÛÙÈ˜ 6.000, ÂÓÒ ÌÂÙ¿ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÈÒıËÎÂ ÛÙÔ˘˜ 1033. ¶¤Ú·Û·Ó ‰¤-
Î· ̄ ÚfiÓÈ· Î·È Â›Ó·È Ï¤ÔÓ ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ÔÈ ÙÔÈÎ¤˜ ÎÔÈÓˆÓ›Â˜ Â›Ó·È ÈÔ ÒÚÈÌÂ˜ ÁÈ·
Ó· ‰Â¯ıÔ‡Ó ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ¤˜ Û˘ÓÂÓÒÛÂÈ˜.∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÎÂÓÙÚÈÎ‹ ÂÍÔ˘Û›· ıÂ-
ˆÚÂ› fiÙÈ ÔÈ ÈÛ¯˘ÚÔ› ‰‹ÌÔÈ ı· ÚÔÎ‡„Ô˘Ó  Î·Ù·Ú¯‹Ó ·fi ÂıÂÏÔÓÙÈÎ¤˜ Û˘ÓÂÓÒ-
ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ı· ‰ÔıÔ‡Ó Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ Î›ÓËÙÚ· Ô˘ ÂÚÈ-
Ì¤ÓÔ˘ÌÂ Ó· ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ˘ıÔ‡Ó .

OÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙË˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË˜ Û˘ÌÊˆÓÔ‡Ó fiÙÈ ÔÈ ÛËÌÂÚÈ-
Ó¤˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ̆ ·ÁÔÚÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ ÌÂ›ˆÛË ÌÂÓ ÙˆÓ OΔ∞ ·ÏÏ¿ ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÈÛ¯˘-
ÚÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜, ÂÓÈ-
Û¯˘Ì¤ÓÂ˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙÂ˜ ÛÂ ÙÔÌÂ›˜ fiˆ˜ Ë ˘ÁÂ›·, Ë ·È‰Â›·, Ë ÚfiÓÔÈ·, Ë ··-
Û¯fiÏËÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÎ·›Ô˘˜ fiÚÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û¯Â‰È¿˙Ô˘Ó, Ó·
ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙Ô˘Ó, Ó· ̆ ÏÔÔÈÔ‡Ó ÔÏÈÙÈÎ¤˜ Î·È ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÈÎ‹ ·-
Ó¿Ù˘ÍË, ÙËÓ ÂÍ˘ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË, ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ Û˘ÓÔ-
¯‹˜.

OÈ OΔ∞ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ› ¯Ú‹ÛÈÌÔÈ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ›
ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÏ›ÙÂ˜ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÙÂÏÔ‡Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ

ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Î·È ·Ó‹ÎÔ˘Ó.
OÈ ¢‹ÌÔÈ ∞ÏÈ¿ÚÙÔ˘, £ÂÛÈ¤ˆÓ, μ·Á›ˆÓ Î·È ∞ÎÚ·ÈÊÓ›·˜ ·ÔÙÂ-

ÏÔ‡Ó ÙÔ °ÂˆÁÚ·ÊÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Ì·˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜
ÔÏÏ¿ ÎÔÈÓ¿ ̄ ·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ .

™Â Ì·˜ fiÏÔ˘˜ (¢‹Ì·Ú¯ÔÈ, ¢ËÌÔÙÈÎ¿ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ·, ÙÔÈÎ¿ Û˘Ì‚Ô‡-
ÏÈ· Î·È ‰ËÌfiÙÂ˜) ÂÓ·fiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘ÌÂ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹
Ì·˜, ‰ÈfiÙÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘ÌÂ ÛÂ ¿ÏÏÔ˘˜ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó
ÁÈ· ÂÌ¿˜.

£ÂˆÚÒ fiÙÈ fiÏÔÈ Ì·˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Ú¿ÍÔ˘ÌÂ Î·È fiÏÔÈ
Ì·˙› ı· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘ÌÂ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜.                                             

O ¢∏ª∞ƒÃO™ ∞§π∞ƒΔOÀ
∞§∂•∞¡¢ƒO™ μπΔ™∏™  

∞˘Ùfi ÙÔ ÚÔÏÔÁÈÎfi ÛËÌÂ›ˆÌ· ¤¯ÂÈ ÌÈ· È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ· ÍÂ¯ˆÚÈ-
ÛÙ‹: Â›Ó·È ÙÔ ÚÔÔ›ÌÈÔ ‹ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔ ÚÔÌ‹Ó˘Ì· ÌÈ·˜ ÊÈ-

Ïfi‰ÔÍË˜ fiÛÔ Î·È ·Ó·ÁÎ·›·˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜, ÌÈ·˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË˜
·Ú¤Ì‚·ÛË˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ. ∏ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÙËÓ
›‰Ú˘ÛË ÙË˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜, ÂÓÛˆÌ·ÙÒÓÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎ¿ ÙËÓ ˆÚÈÌfi-
ÙËÙ· ÙË˜ ·fiÊ·ÛË˜, ÙËÓ Â›ÁÓˆÛË ÙË˜ Â˘ı‡ÓË˜ Î·È ÙËÓ ÛÙ·ıÂÚ‹
ÚÔÔÙÈÎ‹ ÌÈ·˜ ÁfiÓÈÌË˜ fiÛÔ Î·È ·ÓÔ‰ÈÎ‹˜ ÔÚÂ›·˜.

∏ Ó¤· ÂÔ¯‹ ÌÂ ÙÈ˜ «ÂÈÎ›Ó‰˘ÓÂ˜ Ù·¯‡ÙËÙÂ˜» ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ù·¯‡-
Ù·ÙÂ˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ¤˜ ‰ÈÔÚıˆÙÈÎ¤˜ ÎÈÓ‹ÛÂÈ˜, È-
Û¯˘Ú¤˜ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂÈ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÓÔÈÁÌ· ÛÙËÓ Î·ÈÓÔÙÔÌ›·, Ì¤Û· ·-
fi Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ·ÚÔ˘Û›·˜ Î·È ·Ô‰Ô-
¯‹˜.

¡· ÙÔ Ô‡ÌÂ ÌÂ ÏfiÁÈ· ·Ï¿: Δ· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏ·.
ÿÛˆ˜ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏ· ·fi ¿ÏÏÂ˜ ÈÛÙÔÚÈÎ¤˜ ÂÚÈfi-
‰Ô˘˜, ÏfiÁˆ Î˘Ú›ˆ˜ ÙË˜ ·ÓÂÍ¤ÏÂÁÎÙË˜ ‰Ú¿ÛË˜ ÈÛ¯˘ÚÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂ-
ˆÓ ÌÂ ̆ ÏÈÎÔ‡˜ Î·È ÌfiÓÔÓ ÛÙfi¯Ô˘˜. O ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ̂ ˜ ÙÚfiÔ˜ ̇ ˆ‹˜
ÎÏ˘‰ˆÓ›˙ÂÙ·È.ŒÙÛÈ, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ, ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈÛÙÚ·ÊÂ› Ë Û¯¤ÛË
‡ÏË˜ Î·È ·ÓıÚÒÔ˘ ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ‡ÏË, ÛÙÈ˜ ·ÂÈÏËÙÈÎ¤˜ ÙË˜
ÌÔÚÊ¤˜, ·fi Ì¤ÛÔ ÈÎ·ÓÔÔ›ËÛË˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ˙ˆ‹˜
Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË˜ ÙÔ˘ ‚ÈÔÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘, Ó· ¤¯ÂÈ ÂÍÂÏÈ¯ıÂ› ÛÂ È-

Ûfi‚ÈÔ Î·Ù·Ó·ÁÎ·ÛÌfi, Ì¤Û· ÛÂ Û˘Óı‹ÎÂ˜ ÎÏÈÌ·ÎÔ‡ÌÂÓË˜ ·ÏÏÔ›-
ˆÛË˜ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜.

∏ Â›ÁÓˆÛË ·˘Ù‹˜ ÙË˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ˆ˜ Úfi-
ÎÏËÛË fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì·˜ -Ô˘ ÂÍ ÔÚÈÛÌÔ‡ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙÂ
ÛÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰·- ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Î¿ıÂ ÛÎÂÙfiÌÂÓÔ ¿ÓıÚˆÔ. ∫·È Ë
ÚfiÎÏËÛË ·˘Ù‹ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È ÛÂ ‰Ú¿ÛË ÌÂ ÚÂ·ÏÈÛÌfi Î·È ·˘ÙÔ-
ÂÔ›ıËÛË, ÌÂ ÏÔÁÈÛÌfi Î·È fiÚ·Ì·.O ¿ÓıÚˆÔ˜, Ô ÂÓÂÚÁfi˜ Ô-
Ï›ÙË˜, Ô ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ·Ó˘„ÒÓÂÙ·È fiÙ·Ó ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÊÔ‚¿Ù·È
ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·, ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÌÔÈÚÔÏ¿ÙÚË Î·È ÙÔ˘
·ÚÓËÙ‹ ÙˆÓ ¿ÓÙˆÓ, ·ÏÏ¿ ‚Á·›ÓÂÈ ÌÚÔÛÙ¿, ·ÓÙÏÒÓÙ·˜ ‰‡Ó·ÌË
·fi ÙÈ˜ Ú›˙Â˜ ÙÔ˘, ÙÈ˜ ·Ó·ÏÏÔ›ˆÙÂ˜ ·Í›Â˜ Î·È ·Ú¯¤˜, Ô˘ ÁÔÓÈÌÔ-
ÔÈÔ‡Ó ÛÎ¤„ÂÈ˜, È‰¤Â˜, ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ Î·È Î·Ù·ÍÈÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ›‰ÈÔ,
Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙË Û˘ÏÏÔÁÈÎ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ·.

ΔÔ˘˜ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔ‡˜ ÙË˜ ÚÒÙË˜ «·fiÂÈÚ·˜» ı¤ÏËÛ· Ó· ÌÔÈ-
Ú·ÛÙÒ Ì·˙› Û·˜.¶ÚfiÙ·ÛË, ÛÙ¿ÛË ˙ˆ‹˜ Ë ÂÏÂ˘ıÂÚ›· ÌÂ Â˘ı‡ÓË
Î·È Ë ‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË ÌÂ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë.

∏ Û˘ÓÂÈ‰ËÙÔÔ›ËÛË ·fi fiÏÔ˘˜ Ì·˜ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙË˜ Ó¤·˜
ÂÔ¯‹˜ Ì¤Û· ·fi Û˘ÏÏÔÁÈÎ¤˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜, Ô˘ ·ÂÏÂ˘ıÂÚÒÓÔ˘Ó
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜, ·ÔÙÂÏÂ› fiÚÔ «ÂÎ ÙˆÓ Ô˘Î ¿ÓÂ˘» ÁÈ·
ÌÈ· ·ÍÈfiÈÛÙË Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎ‹ ÔÚÂ›·.

ΔÔ ¤¯Ô˘ÌÂ ÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜: ¤¯Ô˘ÌÂ fiÏÔÈ Ì·˜ ÔÏ‡ ‰ÚfiÌÔ
Ó· ‰È·Ó‡ÛÔ˘ÌÂ. ∞ÏÏ¿ Ë ÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ· ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÂ› ÌÂ ·Ú·ÎÌ‹
Î·È ·Ô‰˘Ó¿ÌˆÛË ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ Ì·˜. ∏ ·ÎÈÓËÛ›· ÌÂ ·ÚÔÏÈÛÌfi
Î·È ·˘ÙÔÎ·Ù¿ÚÁËÛË.

ÃÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙÂ fi¯È ·ÏÒ˜ ÂÚÈÊÚÔ‡ÚËÛË, ·ÏÏ¿ Î˘Ú›ˆ˜ ·Ó¿-
Ù˘ÍË ÙÔ˘ ˙ˆÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘, ÌÂ fiÚÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜, ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈ-
ÛË˜, ‰ÈÂÎ‰›ÎËÛË˜, ÚÔfi‰Ô˘ Î·È ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜.

O ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi˜ Î·È Ë Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ·fi„ÂˆÓ
Î·È ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ fi¯È ÌfiÓÔÓ ÈÛ¯˘ÚÔÔÈÔ‡Ó ÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi
Ì·˜, ·ÏÏ¿ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ
ÂÈÏÂÁÌ¤ÓˆÓ Î¿ıÂ ÊÔÚ¿ ‰Ú¿ÛÂˆÓ fiÛÔ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÙÔ˘˜
·Ô‰Ô¯‹.

∂‡¯ÔÌ·È ·fi Ù· ‚¿ıË ÙË˜ Î·Ú‰È¿˜ Ó· Â˘Ô‰ˆıÂ› Ë ÚÔÛ¿-
ıÂÈ¿ Û·˜ ·˘Ù‹, ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜.

∫·Ï‹ ‰‡Ó·ÌË Î·È Î·Ïfi ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ.  
ªÂÁ¿ÏÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜

¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ °Ú·ÊÂ›Ô˘ 
¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘ÛË˜ μÔÈˆÙ›·˜

Δ· « £∂™¶π∞∫∞» ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË ÂÊËÌÂÚ›‰· Ô˘ Î˘ÎÏÔÊfiÚËÛÂ ÛÙËÓ
ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜, ·fi ÙÔÓ °ÂÒÚÁÈÔ Ã. ¢ÂÏÏ‹. ΔÔ ÚÒÙÔ ÙÂ‡¯Ô˜ Î˘ÎÏÔÊfiÚËÛÂ
ÙÔÓ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 1993 Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¤ÓÙÂ ̄ ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿. Δ· «£∂™¶π∞∫∞»
‹Ù·Ó ÌÈ· ÔÏ‡ ·ÍÈfiÏÔÁË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ Â¤Ù˘¯Â ÔÏÏ¿, Î˘Ú›ˆ˜ ‚Ô‹ıËÛÂ
ÛÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÌÓËÌÂ›Ô˘ ÙˆÓ 700 £ÂÛÈ¤ˆÓ ÛÙÈ˜ £ÂÚÌÔ‡ÏÂ˜. ∞Ó¤-
‰ÂÈÍÂ Î·È Úfi‚·ÏÏÂ ÔÏÏ¿ ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜, ·Û¯ÔÏ‹ıËÎÂ ‰Â, ÌÂ fiÏ·
Ù· ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ £ÂÛÈÒÓ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ fiÙÈ ÙÔ
ÚÒÙÔ Ê‡ÏÏÔ Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÂ‡Ô˘ÌÂ Â‰Ò ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÌÂ ¤Ó· ı¤Ì· Ô˘ ·ÎfiÌ·
Ù·Ï·Ó›˙ÂÈ ÙÔÓ ÙfiÔ, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ï˘ıÂ›. ∏ ·Ó·ÊÔÚ¿ Ì·˜ ÛÙ· «£∂™¶π∞∫∞» ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ı˘Ì›ÛÂÈ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÙÈÌ‹ÛÂÈ  ÙËÓ ÙfiÛÔ ·-
ÍÈfiÏÔÁË ·˘Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ÌÈ· ÊˆÓ‹ ·ÍÈfiÈÛÙË, ‰˘Ó·ÌÈÎ‹, ÂÏÂ‡ıÂÚË ·ÏÏ¿ Î·È ‰›Î·ÈË.

¡π∫O§∞O™ §∂O¡Δ∞ƒπΔ∏™   

¶
ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ·-
Û¯ÔÏÔ‡Ì·È ÌÂ ÙËÓ «ÂÊ·ÚÌÔÛÌ¤ÓË» ÔÏÈÙÈÎ‹ Ù· ÙÂ-
ÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ¤¯ˆ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÙËÓ ›‰È· ÂÚÒÙËÛË.

«∞Í›˙ÂÈ Ó· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Î·ÓÂ›˜ ÌÂ ÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹;» Ë ·¿-
ÓÙËÛË Â›Ó·È ·ÓÂÈÊ‡Ï·ÎÙ·, Ó·È. ∏ ‰ÈÎ·ÈÔÏfiÁËÛË ÙË˜ ·¿-
ÓÙËÛË˜ fiÌˆ˜ Â›Ó·È fiÓÙˆ˜ ‰‡ÛÎÔÏË.

∞Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ Ù· ‰˘Ó·ÙfiÙÂÚ· ÂÈ¯ÂÈÚ‹Ì·Ù·, Û¯Â‰fiÓ
¿ÓÙ·, ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Î·ÓÂ›˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÈÛÙÂ˘Ùfi˜, Î·Ù·-
ÊÂ‡ÁÂÈ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ∂ÏÏ¿‰·. O ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ÛÙÔÓ ∂ÈÙ¿ÊÈÔ,
ÁÈ· Ó· ÙÔÓ›ÛÂÈ ÙËÓ ˘ÂÚÔ¯‹ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ
™·ÚÙÈ·ÙÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÏ›ÙÂ˜ ÙË˜ Î¿ıÂ fiÏË˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ:
«...fiÔÈÔ˜ ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÌÂ ÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÊÈÏ‹-
Û˘¯Ô˜ ÔÏ›ÙË˜ ·ÏÏ¿ Ì¿ÏÏÔÓ ¿¯ÚËÛÙÔ˜...». 

πÛ¯˘Úfi ÂÈ¯Â›ÚËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË ÌÂ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ-
Î‹.

∞˜ ÂÚÈÔÚÈÛÙÒ fiÌˆ˜ ÛÙË ÙÔÈÎ‹ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË.
∂ÂÈ‰‹ Ë ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ·ÔÙÂÏÂ› ıÂÛÌfi ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜

Ï·˚Î‹˜ ÂÍÔ˘Û›·˜, ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ô‡ÙÂ Ó· Ô‰ËÁÂÙÂ›Ù·È Ô‡ÙÂ
Ó· ¯ÂÈÚ·ÁˆÁÂ›Ù·È Â›Ó·È ıÂÛÌfi˜ ‚·ı‡Ù·Ù· ÔÏÈÙÈÎfi˜, ·Ï-
Ï¿ ·˘ÙÔÙÂÏ‹˜ Î·È ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔ˜, ¿Ú· Î·È ·˘ÙÔÚÔÛ-
‰ÈÔÚÈ˙fiÌÂÓÔ˜. 

OÈ ÌÂÓ ÙÔÈÎ¤˜ ÎÔÈÓˆÓ›Â˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÎ·›ˆÌ· Ó· ÂÈÏ¤-
ÁÔ˘Ó ·ÎË‰ÂÌfiÓÂ˘Ù· ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘˜, ÔÈ ‰Â ÔÏ›-
ÙÂ˜ ¤¯Ô˘Ó Â›ÛË˜ ‰ÈÎ·›ˆÌ· Ó· ‰ÈÂÎ‰ÈÎÔ‡Ó ÌÂ ›ÛÔ˘˜ fiÚÔ˘˜
ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ó· ‰ÈÔÈÎ‹ÛÔ˘Ó ÙÈ˜ ÙÔÈÎ¤˜ ÎÔÈÓˆÓ›Â˜. ΔÔ «·Ê` ˘-
„ËÏÔ‡» ̄ Ú›ÛÌ· ‹ Ë «¿ÓˆıÂÓ Â˘ÏÔÁ›·», ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ̂ ˜
ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙËÓ Â‡ÓÔÈ·, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÂ ·ÓÙÈÎÂÈ-
ÌÂÓÈÎ¿ Î·È ·ÍÈÔÎÚ·ÙÈÎ¿ ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ÈÎ·ÓfiÙË-
Ù·, Ë ÂÓÙÈÌfiÙËÙ·, Ë ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ Î·Ù·Í›ˆÛË, Ë ÂÚÁ·ÙÈÎfiÙË-
Ù·, ÛÙÔÈ¯Â›· Ù· ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÈ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂÈ˜ ÁÈ·
ÙËÓ Â˘‰ÔÎ›ÌËÛË ÌÈ·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎ‹˜ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ‹˜
·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË˜.

¢˘Ó¿ÌÂÈ˜ ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÂÌÊÔÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ ÁÂÓÈÎ¤˜
·Ú¯¤˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÂ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È
ÌÔÚÔ‡Ó ¯¿ÚÈÓ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÙÔÈÎÔ‡ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙÔ˜, ˘ÂÚ-
Ë‰ÒÓÙ·˜ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÊÚ¿ÎÙÂ˜, Ó· Û˘Ó˘¿ÚÍÔ˘Ó ÛÂ
ÎÔÈÓ‹ ‰ËÌÔÙÈÎ‹ ‰Ú¿ÛË ÌÂ ÁÓÒÌÔÓ· ÙÔ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓ ÙË˜ ÎÔÈ-
ÓˆÓ›·˜. 

∏ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ‚·Ú‡ÓÂÈ fiÏÔ˘˜ Ì·˜. ∞˜
ÌË ‰Â¯ıÔ‡ÌÂ ÎË‰ÂÌfiÓÂ˜ Î·È ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ·È‰ÔÓfiÌÔ˘˜,
ÂÓËÏÈÎÈˆı‹Î·ÌÂ Ï¤ÔÓ.

Ãƒ∏™ΔO™ ™Δ. ¶∂§ø¡∏™

Δ
· ‰È·ÙÚÔÊÈÎ¿ ÛÎ¿Ó‰·Ï· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ
ÂÙÒÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ·ÛÊ˘ÎÙÈÎ¿ ÙÈ˜
ÔÈÔÙÈÎ¤˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ. ∏

·‚Â‚·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ·˘Ùfi Ô˘ ÙÚÒÌÂ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ·
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¤ÓÙÔÓË ·fi ÔÙ¤. ™Â ÌÈ· ÂÔ¯‹
ÏÔÈfiÓ Ô˘ Ù· ˘ÁÈÂÈÓ¿ ÙÚfiÊÈÌ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Â›-
‰Ô˜ ÚÔ˜ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË, Ë ‚ÈÔÏÔÁÈÎ‹ ÁÂˆÚÁ›· ¤Ú-
¯ÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙË Ï‡ÛË ÁÈ· ÔÈfiÙËÙ· ÛÙÔ Î·ıË-
ÌÂÚÈÓfi Ì·˜ ÙÚ·¤˙È. 

∂È¯ÂÈÚÒÓÙ·˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘ÌÂ ¤Ó·Ó ÔÚÈÛÌfi ÛÙ·
‚ÈÔÏÔÁÈÎ¿ ÚÔ˚fiÓÙ·, ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· Ô‡ÌÂ fiÙÈ, fi-
ÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÁÂˆÚÁÈÎ¿ ÚÔ˚fiÓÙ·, Â›Ó·È ·˘Ù¿
Ô˘ Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡ÓÙ·È ÌÂ ÙËÓ ¯Ú‹ÛË ÏÈ·ÛÌ¿ÙˆÓ
Î·È Ê˘ÙÔÚÔÛÙ·ÙÂ˘ÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ê˘ÛÈÎ‹˜
ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË˜ Î·È fi¯È ÌÂ ÙË ¯Ú‹ÛË Û˘ÓıÂÙÈÎÒÓ
ÔÚÌÔÓÒÓ, ̄ ËÌÈÎÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ·ÓfiÚÁ·ÓˆÓ ÏÈ·-
ÛÌ¿ÙˆÓ, ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ, ÚÔÛÙ·Û›· ÛÙÔ ÂÚÈ-
‚¿ÏÏÔÓ, ÛÙÔÓ ·Ú·ÁˆÁfi Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË
ÛÙËÓ ˘ÁÂ›· ÙÔ˘ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹. ™ÙË ‚ÈÔÏÔÁÈÎ‹
ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›· ÂÏ¤Á¯ÂÙ·È Ë ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ˙ÒˆÓ,
Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙÂ› ¯ËÌÈÎ‹ Â-
ÂÍÂÚÁ·Û›·, Î·È ··ÁÔÚÂ‡ÂÙ·È Ë ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ
¯Ú‹ÛË ¯ËÌÈÎÒÓ ÛÎÂ˘·ÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜
‰È·ÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘˜.

Δ· ‚ÈÔÏÔÁÈÎ¿ ÚÔ˚fiÓÙ· ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Û˘ÓÂ¯Ò˜
¤‰·ÊÔ˜ ÛÂ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ
ÚÔÙ›ÌËÛË Î¿ıÂ Û˘ÓÂÈ‰ËÙÔÔÈËÌ¤ÓÔ˘ Î·Ù·Ó·-
ÏˆÙ‹ Ô˘ ÂÈı˘ÌÂ› ÙËÓ ˘ÁÈÂÈÓ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹ Î·È
ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜.

∏ ‚ÈÔÏÔÁÈÎ‹ ÁÂˆÚÁ›·, ·ÔÙÂÏÂ› ÌÈ· ÂÓ·ÏÏ·-
ÎÙÈÎ‹ ÚfiÙ·ÛË ÊÈÏÈÎ‹˜ ÁÂˆÚÁ›·˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ-

‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. ∏ ÚÔÙ›ÌËÛË ÙˆÓ
‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÂ› Ìfi-
ÓÔ ÌÈ· Û˘ÓÂÈ‰ËÙÔÔÈËÌ¤ÓË Î·Ù·Ó·-
ÏˆÙÈÎ‹ ÂÈÏÔÁ‹, ·ÏÏ¿ Û˘ÓÈÛÙ¿
Î·È ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹ ·ÓÙ›ÏË„Ë
ÌÂ Î¤ÓÙÚÔ ÙË˜ ÙÔ ÛÂ‚·ÛÌfi ÚÔ˜
ÙË Ê‡ÛË Î·È ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜.
∏ ‚ÈÔÏÔÁÈÎ‹ ÁÂˆÚÁ›· ‚ÔËı¿ÂÈ ÙËÓ
«·ÔÙÔÍ›ÓˆÛË» ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ·-
fi Ù· ÙÔÍÈÎ¿ ‰ËÏËÙ‹ÚÈ· ÌÂ Ù· ÔÔ›· Ë Û˘Ì‚·ÙÈ-
Î‹ Î·ÏÏÈ¤ÚÁÂÈ· ¤¯ÂÈ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙÔ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙË-
Ì·.

∏ ‚ÈÔÏÔÁÈÎ‹ ÁÂˆÚÁ›· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÎÌÂ-
Ù¿ÏÏÂ˘ÛË ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ Î·È ÛÙËÓ ·Ú·-
ÁˆÁ‹ ÁÂˆÚÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ì¤Û· ·fi Ê˘ÛÈÎ¤˜
‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ·
ÙËÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎ‹ ÈÛÔÚÚÔ›·, fiˆ˜ ÙË ÁÔÓÈÌfiÙËÙ·
ÙÔ˘ Â‰¿ÊÔ˘˜. ∏ ¯Ú‹ÛË Ê˘ÛÈÎÒÓ ÏÈ·ÛÌ¿ÙˆÓ,
Î·Ù¿ÏÏËÏË ÂÈÏÔÁ‹ Ê˘ÙÈÎÔ‡ Î·È ̇ ˆÈÎÔ‡ ̆ ÏÈÎÔ‡,
Ë ¯Ú‹ÛË ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, Î·È Ë
Î·Ù·ÔÏ¤ÌËÛË ·ÛıÂÓÂÈÒÓ ÌÂ ‚ÈÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÌÂıfi-
‰Ô˘˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÚÈÛÌ¤Ó· ·fi Ù· ÛÙÔÈ¯Â›· Â-
ÎÂ›Ó· Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ Â-
ÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜.

OÈ ÙÈÌ¤˜ ÙˆÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Â›Ó·È ˘-
„ËÏfiÙÂÚÂ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÙÈÎÒÓ ÙÚÔÊ›-
ÌˆÓ. ∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ‰ÈfiÙÈ ÔÈ ‰È¿ÊÔÚÂ˜
ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ Ô˘ ̄ ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ Ó· ·Ú·-
¯ıÂ› ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÚÔ˚fiÓ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ‰··ÓË-
Ú¤˜. ∞ÎfiÌË, Ë ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·Ï-
ÏÈÂÚÁÂÈÒÓ Â›Ó·È Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÈÎÚ‹ ‰ÈfiÙÈ Ë Î·ÏÏÈ¤Ú-

ÁÂÈ· Á›ÓÂÙ·È ÌÂ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Î·È ‰ÂÓ
˘¿Ú¯Ô˘Ó Ê·ÈÓfiÌÂÓ· «˘ÂÚ·Ú·ÁˆÁ‹˜», fi-
ˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙË Û˘Ì‚·ÙÈÎ‹ ÁÂˆÚÁ›·. Δ¤ÏÔ˜,
Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi fiÙÈ Ë Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎ‹ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ
‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÛÂ ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ¯ÒÚÂ˜, fi-

ˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰·, ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÔÏ‡ ·ÓÂ-
Ù˘ÁÌ¤ÓË, ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰È·ÙË-

ÚÔ‡ÓÙ·È ·ÎfiÌË ÔÈ ÙÈÌ¤˜ ÛÂ ˘„ËÏ¿
Â›Â‰·. ŒÓ·˜ ·ÎfiÌË ÏfiÁÔ˜
Ô˘ ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁÂ› ÙÈ˜ ˘„ËÏ¤˜ ÙÈ-
Ì¤˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·˘ÙÒÓ, Â›Ó·È

ÁÈ·Ù›, Ù· ‚ÈÔÏÔÁÈÎ¿ ÚÔ˚fiÓÙ· ¤-
¯Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ıÚÂÙÈÎ‹ ·Í›·, ÛÂ

Û¯¤ÛË ÌÂ Ù· Û˘Ì‚·ÙÈÎ¿. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, ¤-
¯Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÛÂ Ê˘ÛÈÎ¿
Û¿Î¯·Ú·, Ì¤Ù·ÏÏ·, È¯ÓÔÛÙÔÈ¯Â›· Î·È ÌÈÎÚfiÙÂ-
ÚË ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÛÂ ÓÂÚfi. ∂›ÛË˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÛÂ ‚ÈÙ·Ì›ÓÂ˜ Î·È
·ÓÙÈÔÍÂÈ‰ˆÙÈÎ¤˜ Ô˘Û›Â˜. ∏ ÁÂ‡ÛË ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Â-
ÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓË Î·È ÌÂÛÙ‹ ÂÓÒ ‰È·-
ÙËÚÔ‡Ó ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Ù· ·ÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘˜.  

¶ÔÏÏÔ› Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ·Ó·ÚˆÙÈÔ‡ÓÙ·È ·Ó ÙÔ
ÚÔ˚fiÓ Ô˘ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó Â›Ó·È fiÓÙˆ˜ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi.
μ¿ÛÂÈ ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÚÔÙ‡ˆÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛË˜, fi-
Ï· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ‚ÈÔÏÔÁÈÎ‹˜ Î·ÏÏÈ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È Â-
ÎÙÚÔÊ‹˜, ÂÏÏËÓÈÎ¿ Î·È ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ·, ÔÊÂ›ÏÔ˘Ó
Ó· Ê¤ÚÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ¤Ó‰ÂÈÍË (‚ÈÔÏÔÁÈÎ‹˜
Î·ÏÏÈ¤ÚÁÂÈ·˜), ÙÔ Û‹Ì· ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Ô˘ Ù·
ÈÛÙÔÔÈÂ›, ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÈÛÙÔÔ›ËÛË˜ ÙÔ˘˜, ÙËÓ
ÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, Î·È ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹-¯Ò-
Ú· ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË˜. °ÂÓÈÎ¿, ÁÈ· Ó· Â›Ì·ÛÙÂ Û›ÁÔ˘-
ÚÔÈ fiÙÈ Î·Ù·Ó·ÏÒÓÔ˘ÌÂ  ‚ÈÔÏÔÁÈÎ¿ ÚÔ˚fiÓÙ·,
Ú¤ÂÈ ·Ú¯ÈÎ¿ Ó· Ù· ·Ó·˙ËÙ¿ÌÂ ÛÙ· ÛˆÛÙ¿ ÛË-
ÌÂ›· ÙË˜ ·ÁÔÚ¿˜. Δ¤ÙÔÈ· ÛËÌÂ›· Â›Ó·È ÔÈ ‚ÈÔÏÔ-
ÁÈÎ¤˜ Ï·˚Î¤˜ ·ÁÔÚ¤˜ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¯ÒÚ· ÛÂ

ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ Â-
ÚÈÔ¯¤˜ Î·È È-
ÛÙÔÔÈËÌ¤Ó·
Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· Ù·
ÔÔ›· ÂÌÔÚÂ‡-
ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ‚ÈÔ-
ÏÔÁÈÎ¿ ÚÔ˚fi-
ÓÙ· Î·È ÂÏ¤Á¯Ô-
ÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜
·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔ-
ÚÂ›˜. ∂›ÛË˜,
ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó·
Ù· ·Ó·˙ËÙ‹-
ÛÔ˘ÌÂ ÛÂ ÂÒÓ˘Ì· ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ Ù· ÔÔ›· ¤-
¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ÛËÌÂ›·, ÌfiÓÔ ÌÂ ‚ÈÔÏÔÁÈÎ¿
ÚÔ˚fiÓÙ·. Δ¤ÏÔ˜, ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÌÈ· ·ÍÈÔÛËÌÂ›-
ˆÙË Ù¿ÛË ÙÔ˘ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô
‰Â›¯ÓÂÈ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎ‹ ÁÂˆÚÁ›·,
ÛÙÔ Ó· ÂÈÛÎ¤ÙÂÙ·È ‚ÈÔÏÔÁÈÎ¿ ·ÁÚÔÎÙ‹Ì·Ù·,
Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜, ·Îfi-
Ì· Î·È Ó· ÚÔÌËıÂ‡ÂÙ·È ÚÔ˚fiÓÙ·, ·’ Â˘ıÂ›·˜
·fi ÙÔÓ ·Ú·ÁˆÁfi. ∞˘Ù‹ Ë Û¯¤ÛË ·Ú·ÁˆÁÔ‡-
Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ Â›Ó·È È‰·ÓÈÎ‹, ·ÚÎÂ› Ô ·Ú·ÁˆÁfi˜
Ó· Ê¤ÚÂÈ Ù· ·Ô‰ÂÈÎÙÈÎ¿ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎ¿ ÙË˜ Î¿-
ıÂ Î·ÏÏÈ¤ÚÁÂÈ·˜, Ó· ¤¯ÂÈ ÛˆÛÙ‹ Û˘ÓÂ›‰ËÛË Î·È
Ó· Û¤‚ÂÙ·È ÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹. ∏ Ú·ÁÌ·ÙÈÎ‹ ÂÈ-
ÎfiÓ· ÙË˜ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È ÒÏËÛË˜ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ
ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ÛÂ ¤Ó· ·ÚÎÂÙ¿ Î·Ïfi Â-
›Â‰Ô, ·ÏÏ¿ fi¯È ÛÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi. ∏ ÂÏÏÈ‹˜ Â-
ÓËÌ¤ÚˆÛË (ÌÂÚÈÎ¤˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È Ï·Óı·ÛÌ¤ÓË)
Î·È Ë ÎÂÚ‰ÔÛÎÔ›· ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·Û˘ÓÂÈ‰‹ÙˆÓ, ÔÈ
ÔÔ›ÔÈ ÂÎÌÂÙ·ÏÏÂ‡ÔÓÙ·È ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Î·È
ÙËÓ ¿ÁÓÔÈ· ÙÔ˘ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ì‚¿ÏÂÈ
ÛÙËÓ «·ÚÁ‹» ·Ó¿Ù˘ÍË ÙË˜ ÂÌÔÚ›·˜ ÙˆÓ ÚÔ˚-
fiÓÙˆÓ ·˘ÙÒÓ ÛÙËÓ ̄ ÒÚ· Ì·˜.

μμÈÈÔÔÏÏÔÔÁÁÈÈÎÎ¿¿  ÚÚÔÔ˚̊fifiÓÓÙÙ··  

TÔ˘
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘

π. ¢Ú›ÙÛ· Î·È ÙË˜
∂Ï¤ÓË˜ π. ¢Ú›ÙÛ·

BÈÔ·Ú·ÁˆÁÔ›

Œ¯ÂÈ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ Ë ÔÏÈÙÈÎ‹ (ÛÙËÓ ÙÔÈÎ‹ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË);
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ªÂ ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ̄ ÚfiÓÔ˘ Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ÂÍÂÏ›ÛÛÂ-
Ù·È Î·È ‰È·ÊÔÚÔÔÈÂ›Ù·È, ÔÈ ÙÔÌÂ›˜, Ì¤Û· ·fi

ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂÎ‰ËÏÒÓÂÙ·È, ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ·ÏÏ·Á¤˜, ·Ï-
ÏÔÈÒÛÂÈ˜ Î·È ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜. ∏ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·
ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÁÂÓÂÒÓ ÌÂÙ·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂ ÂÌ¿˜, ÙÔ˘˜
ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜, Ì¤Û· ·fi ÙÈ˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂÈ˜ ÙˆÓ, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂ-
ÚˆÓ ÛÂ ËÏÈÎ›· ·ÓıÚÒˆÓ. ∫¿ÔÈÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒ-
Ô˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È È· ·Ó¿ÌÂÛ¿ Ì·˜ Î·È ÔÈ ÔÔ›-
ÔÈ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 19Ô˘ Î·È ÛÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘
20Ô˘ ·ÈÒÓ· ÛÙÔ ª·˘ÚÔÌ¿ÙÈ Î·È ¤˙ËÛ·Ó ÂÎÂ›, ı˘Ì‹ıË-
Î·Ó, ·ÊËÁ‹ıËÎ·Ó Î·È ÂÚÈ¤ÁÚ·„·Ó ÛÙÔÈ¯Â›· ·fi fiÏÂ˜
ÙÈ˜ ÂÎÊ¿ÓÛÂÈ˜ ÙË˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ (ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹, ÎÔÈ-
ÓˆÓÈÎ‹, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹, ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ‹ Î.·.).

™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ·˘ÙÒÓ ÛÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¢ˆ‰ÂÎ·‹ÌÂÚÔ˘ ÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ÔÏÏ¿ ¤ıÈÌ·.
ΔËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Ì·˙Â‡ÔÓÙ·Ó ·Ú¤-
Â˜-·Ú¤Â˜, ÌÂÁ¿ÏÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, fi¯È ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿, Î·È
‹Á·ÈÓ·Ó Î·È ¤ÏÂÁ·Ó Ù· Î¿Ï·ÓÙ· ÛÙ· Û›ÙÈ·, ÙË Ó‡¯Ù·,
Ì¤¯ÚÈ Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù·. Œ·ÈÚÓ·Ó ¯Ú‹Ì·Ù·, Û‡Î·,
ÛÙÚ·Á¿ÏÈ·, ÛÙ·Ê›‰Â˜, Ù˙ÈÙ˙›ÊÈ·. ∞˘ÙÔ› Ô˘ ¤ÏÂÁ·Ó Ù·
Î¿Ï·ÓÙ· ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó Í‡Ï·, ÛÙ· ÔÔ›· ¤‚·˙·Ó ¤Ó· Î·Ú-
Ê› ÁÈ· Ó· ÎÚÂÌ¿ÓÂ ÙÔ Ù·Á¿ÚÈ, Ì¤Û· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔÔıÂ-
ÙÔ‡Û·Ó fi,ÙÈ ÙÔ˘˜ ¤‰ÈÓ·Ó. μ¤‚·È· Ù· Í‡Ï· Â›¯·Ó Î·È ¤-
Ó·Ó Ú·ÎÙÈÎfi ÛÎÔfiØ ÌÂ ·˘Ù¿ ·ÔÌ¿ÎÚ˘Ó·Ó Ù· ÛÎ˘ÏÈ¿
Ô˘ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Û·Ó. ¶·Ï·ÈfiÙÂÚ· Î¿ÔÈÔÈ ‹Á·ÈÓ·Ó Î·È
ÛÙ· Ì·ÓÙÚÈ¿, ¤ÚÈ¯Ó·Ó ÌÂ Ù· fiÏ· Î·È ÙÔ˘˜ ¤‰ÈÓ·Ó ¤Ó·
·ÚÓ› ‹ ¤Ó· Î·ÙÛ›ÎÈ.

ΔËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, Ì·˙› ÌÂ ÙÔ˘˜ Î·-
Ï·ÓÙÚ¿ÚË‰Â˜, ‰ËÏ·‰‹ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ¤ÏÂÁ·Ó Ù· Î¿Ï·ÓÙ·,
¤Ú¯ÔÓÙ·Ó Î·È ÔÈ Î·ÏÈÎ¿Ù˙·ÚÔÈ. °È’ ·˘Ùfi ÔÈ ÓÔÈÎÔÎ˘Ú·›-
ÔÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ Ù· Î¿Ï·ÓÙ·, ¤ÎÏÂÈÓ·Ó ÙËÓ fiÚÙ·, ÁÈ·
Ó· ÌËÓ ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó Ó· ÌÔ˘Ó Ì¤Û·. μ¤‚·È· ÂÂÈ‰‹ ÔÈ
Î·ÏÈÎ¿Ù˙·ÚÔÈ ¤Ì·ÈÓ·Ó Î·È ·fi ÙËÓ Î·ÓÔ‰fi¯Ô, ‰È¿-
ÏÂÁ·Ó ¤Ó· Í‡ÏÔ ̄ ÔÓÙÚfi, ÙÔ ¤‚·˙·Ó Ó· Î·›ÁÂÙ·È ÛÙÔ Ù˙¿-
ÎÈ Î·È ÙÔ ÂÈÙËÚÔ‡Û·Ó fiÏË ÙË Ó‡¯Ù·. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ÁÈ·-
ÁÈ¿‰Â˜ ÙÔ ¯Ù˘Ô‡Û·Ó ÁÈ· Ó· ÂÙ¿ÂÈ Û›ıÂ˜ Î·È Ó· ÌËÓ

ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ Î·ÏÈÎ¿-
Ù˙·ÚÔÈ. 

ΔËÓ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿, fi-
ÔÈÔ˜ ‹Á·ÈÓÂ Ó· Î¿ÓÂÈ
fi‰È, ¤ÚÂÂ Ó· ¤¯ÂÈ ÌÈ·
¤ÙÚ·, Ó· ÙË ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ
Ù˙¿ÎÈ Î·È Ó· ÂÈ: «fiÛÔ
‚·Ú·›ÓÂÈ Ë ¤ÙÚ·, ÙfiÛÔ
Ó· ‚·Ú‡ÓÂÈ Ë Û·ÎÔ‡Ï·
ÙÔ˘ ·ÊÂÓÙÈÎÔ‡». ∂›¯Â
Â›ÛË˜ ¤Ó· È¿ÙÔ ÌÂ
ÁÏ˘Î¿, fiˆ˜ ‰›ÏÂ˜,
ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ˘ ÙÔ Â¤-
ÛÙÚÂÊ·Ó ¿ÏÈ ÁÂÌ¿-
ÙÔ. 

ŸÏÂ˜ ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ ËÌ¤ÚÂ˜ ¤ÛÊ·-
˙·Ó ÁÔ˘ÚÔ‡ÓÈ· ·ÏÏ¿ ÂÈ‰ÈÎ¿ ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ ¤ÛÊ·-
˙·Ó ¤Ó·Ó ÎfiÎÔÚ· Î·È ÌÂ ÙÔ ·›Ì· ÙÔ˘ ¤Î·Ó·Ó ÛÙ·˘Úfi
ÛÙËÓ fiÚÙ· ·’ ¤Íˆ. 

ΔË ‚·ÛÈÏfiÈÙ· ÙËÓ ¤ÊÙÈ·¯Ó·Ó ÌÂ ÛÎ¤ÙÔ ̇ ˘Ì¿ÚÈ Î·È ¤-
‚·˙·Ó Ì¤Û· ·ÁÎ¿ıÈ Ô˘ÚÓ·Ú›ÛÈÔ, ¿¯˘ÚÔ, ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ
Í‡ÏÔ Î·È ÙËÓ ÂÓÙ¿Ú·. ŸÔÈÔ˜ ¤‚ÚÈÛÎÂ ÙÔ ·ÁÎ¿ıÈ, ı·
‹Á·ÈÓÂ Ó· Î¿ÓÂÈ Ô˘ÚÓ¿ÚÈ·, fiÔÈÔ˜  ÙÔ ¿¯˘ÚÔ, ı· ¤-
‚·˙Â Ù· ¿¯˘Ú· Ì¤Û· ÛÙÔ Û›ÙÈ, fiÔÈÔ˜ ÙÔ Í‡ÏÔ, ı· ‹-
Á·ÈÓÂ Ó· Î¿ÓÂÈ Í‡Ï· Î·È fiÔÈÔ˜ ÙËÓ ÂÓÙ¿Ú·, ı· ‰È·-
¯ÂÈÚÈ˙fiÙ·Ó Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡. ΔË ‚·ÛÈÏfiÈÙ·
ÙËÓ ¤ÎÔ‚Â ÙËÓ ËÌ¤Ú·, ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È, Ô ·Ù¤Ú·˜. ¶ÚÒÙ·
¤Î·ÓÂ ¤Ó· ÛÙ·˘Úfi Î·È ¤ÂÈÙ· ¤ÎÔ‚Â Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ·. ΔÔ
ÚÒÙÔ ‹Ù·Ó ÁÈ· ÙÔ ¯ˆÚ¿ÊÈ, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÈ· ÙÔ ·Ì¤ÏÈ,
ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÁÈ· ÙÈ˜ ÂÏÈ¤˜, ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ Î·È ¤ÂÈÙ·
ÁÈ· Ù· ¿ÙÔÌ· ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡, ·fi ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¤ˆ˜ ÙÔ ÌÈ-
ÎÚfiÙÂÚÔ.

ΔËÓ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ ¤·È˙·Ó ÙÔ ÛÙÚÈÊÙfi, ÙÔ ÔÔ›Ô ·È-
˙fiÙ·Ó ̂ ˜ ÂÍ‹˜: ¤‚·˙Â Ô Î·ı¤Ó·˜ Î¿Ùˆ, fiÛ· Î¤ÚÌ·Ù· ‹-
ıÂÏÂ. ªÂÙ¿ ¤ÛÙÚÈ‚Â ‰‡Ô Ì·˙› ÊÚ¿ÁÎ· ‹ ‰›ÊÚ·ÁÎ·. ∞Ó
¤Ú¯ÔÓÙ·Ó Î·È Ù· ‰‡Ô ÎÔÚÒÓ·, Ù· ¤·ÈÚÓÂ fiÏ·, ·Ó ¤Ú¯Ô-

ÓÙ·Ó Î·È Ù· ‰‡Ô ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÙfiÙÂ
Ù· ¤¯·ÓÂ fiÏ·. ∞Ó ÂÚ¯fiÙ·Ó ÙÔ ¤-
Ó· ÎÔÚÒÓ· Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ ÁÚ¿ÌÌ·-
Ù·, ÙfiÙÂ ¤·ÈÚÓÂ Ù· ÌÈÛ¿.  

ΔËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ ºÒÙˆÓ Ô
·¿˜ ‹Á·ÈÓÂ ÛÂ fiÏ· Ù· Û›ÙÈ·
Î·È ¤Î·ÓÂ ·ÁÈ·ÛÌfi ÌÂ ÙËÓ ·ÁÈ·-
ÛÙÔ‡Ú·. ΔfiÙÂ ¤ÊÂ˘Á·Ó Î·È ÔÈ
Î·ÏÈÎ¿Ù˙·ÚÔÈ.  

∞fi fiÏÔ ÙÔ ¢ˆ‰ÂÎ·‹ÌÂÚÔ
Ì¿˙Â˘·Ó ÙË ÛÙ¿¯ÙË ·fi ÙÔ Ù˙¿ÎÈ
Î·È Ì·˙› ÌÂ ÙÔÓ ·ÁÈ·ÛÌfi, Ô˘ ¤-
·ÈÚÓ·Ó ·fi ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Ù·
£ÂÔÊ¿ÓÂÈ·, ÙËÓ ¤ÚÈ¯Ó·Ó ÛÙÈ˜ Â-
ÏÈ¤˜ ÁÈ· Ó· Ê‡ÁÔ˘Ó ÔÈ Î·ÏÈÎ¿-
Ù˙·ÚÔÈ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ó· ÎÚ·Ù‹-
ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÏÈ¤˜ ÙÔÓ Î·Úfi ÙÔ˘˜. 

∞fi ÙËÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Î‹
ÌÔ˘ ÂÚÁ·Û›· ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· ÙË˜

§·ÔÁÚ·Ê›·˜

°ÈÔ‡ÏË ªÈ¯. ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘
ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜

∫
·Ù¿ Î·ÈÚÔ‡˜ ˘‹ÚÍ·Ó ÔÏÏ¤˜ ÚÔÛ¿ıÂÈÂ˜ ÂÚÌËÓÂ›·˜
ÙË˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎ‹˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÙÔ˘ fiÚÔ˘ «ÔÏÈÙÈÛÌfi˜».
∫·Ù¿ ÁÂÓÈÎ‹ ÔÌÔÏÔÁ›· Â›Ó·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ̆ ÏÈÎÒÓ Î·È

ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ÕÏÏË ÂÚÌËÓÂ›·
˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Â›Ó·È «Ô ‚·ıÌfi˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜ ÙˆÓ
ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ Î·È ˘ÏÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘
·ÓıÚÒÔ˘». º˘ÛÈÎ¿ ‰ÂÓ ı· ÛÙ·ıÒ ÛÂ Î·Ì›· ·fi ÙÈ˜ 2 ÂÚÌË-
ÓÂ›Â˜. ŸÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙË˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹˜ ·Ó¿Ù˘-
ÍË˜ ÁÈ· ¤Ó·Ó ÙfiÔ. ∞ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·ÚÎÂ› ÌfiÓÔ Ó· ÙË ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ,
Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ ÂÈ‰ÈÒÎÔ˘ÌÂ Î·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘ÌÂ. ªÂ ·ÓÈ‰ÈÔ-
ÙÂÏÂ›˜ ÛÙfi¯Ô˘˜, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÚÔÛˆÈÎ¤˜ ÊÈÏÔ‰ÔÍ›Â˜ Î·È ÔÊ¤-
ÏË.

æ¿¯ÓÔÓÙ·˜ ÏÔÈfiÓ ÛÙÔ ‰È·‰‡ÎÙ˘Ô, ÌÔÚÂ› Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ
Î·ÓÂ›˜, fiÙÈ ÛÂ ÔÏÏ¤˜ ÌÈÎÚ¤˜ ÙÔÈÎ¤˜ ÎÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ› Û‡ÏÏÔÁÔÈ,
ÛÙÂÏÂ¯ˆÌ¤ÓÔÈ ·fi ¿ÙÔÌ· ÈÎ·Ó¿ Î·È ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ· Ô˘ Î‡ÚÈÔ Ì¤-
ÏËÌ¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙË˜ ÙÔÈÎ‹˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›·
·Ó‹ÎÔ˘Ó. ¢ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÂÎ‰ËÏÒÛÂÈ˜ (ıÂ·ÙÚÈÎ¤˜, Û˘Ó·˘Ï›Â˜)
ÂÎ‰›‰Ô˘Ó ¤ÓÙ˘·, ÚÔ‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¯ÔÚÂ˘ÙÈÎÒÓ
ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ¯ÔÚÒÓ, ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Î·È ‚È-
‚ÏÈÔı‹ÎË˜. O ÚfiÏÔ˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Â›Ó·È
·ÚÎÂÙ¿ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ˜. ∞ÔÙÂÏÔ‡Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Ê¿ÚÔ˘˜ ÁÈ·
ÙË ̄ ÒÚ·, Î·È ÂÈÙÂÏÔ‡Ó ÛÔ‚·Ú‹ Î·È ·ıfiÚ˘‚Ë ÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÛÙfi-

¯Ô˘˜, È‰·ÓÈÎ¿ Î·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Î¿Ùˆ ·fi ‰‡ÛÎÔÏÂ˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜.
∂ÈÙÂÏÔ‡Ó ÔÏ‡ ÛÔ‚·Úfi ¤ÚÁÔ, Ô˘ fiÌˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÍÈÔÏÔÁËıÂ›
ÛÙÈ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¤˜ ÙÔ˘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜, Ô‡ÙÂ ¤¯ÂÈ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÛÙÔ ‚·ı-
Ìfi Ô‡ ı· ¤ÚÂÂ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹, ÙfiÛÔ ·fi ÙÈ˜ ÎÚ·ÙÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜
Î·È ÙÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ, fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏ›ÙÂ˜ ÙˆÓ ÌÈ-
ÎÚÒÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜. ∏ ÂÈ‚›ˆÛË ÂÓfi˜ Û˘ÏÏfi-
ÁÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì¤ÏËÌ· ÌfiÓÔ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ÙÔ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó, ·ÏÏ¿
Â›Ó·È Â˘ı‡ÓË fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ÂˆÌ›˙ÔÓÙ·È Ù· ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ¿ Î·È
ÎÔÈÓˆÓÈÎ¿ ÔÊ¤ÏË ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘. 

™ÙÔ ª·˘ÚÔÌ¿ÙÈ Î·Ù¿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ¤ÁÈÓ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ÚÔ-
Û¿ıÂÈÂ˜ ˘ÏÔÔ›ËÛË˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ È‰ÂÒÓ ÌÂ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ô-
ÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. OÈ ÚÔÛ¿ıÂÈÂ˜ ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ ÙÔ˘ ‹-
Ù·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿ ·ÍÈfiÏÔÁÂ˜ Î·È ÊÈÏfiÙÈÌÂ˜. ∞Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ·
ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹ ÓfiÙ· ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ̇ ˆ‹ ÙˆÓ
Î·ÙÔ›ÎˆÓ. ¶·Ú’fiÏ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÌÈ· ‰È·¯ÚÔÓÈÎ‹
Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ∏ ÚÒÙË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡
Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÛÙÔ ª·˘ÚÔÌ¿ÙÈ ¤ÁÈÓÂ ÙÔ 1975 ÌÂ ÚfiÂ‰ÚÔ ÙÔÓ ∫·-
Ú·Ì¿ÓÔ ÃÚ‹ÛÙÔ Î·È ·ÓÙÈÚfiÂ‰ÚÔ ÙÔÓ §ÂÌ¤ÛË °ÂÒÚÁÈÔ.ΔÔ
1980 ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ ·Ó¤Ï·‚·Ó Ô O‰˘ÛÛ¤·˜ ™ˆÙ. ∫·Ú‚Ô‡ÓË˜
(ÚfiÂ‰ÚÔ˜) Î·È Ô ¶ÂÏÒÓË˜ ™Ù. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ (·ÓÙÈÚfiÂ‰ÚÔ˜).
¶ÚÔ˜ Ù· Ù¤ÏË ÙË˜ ‰ÂÎ·ÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 80 Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È

ˆ˜ ÙÔ 1992 fiÔ˘ Î·È Í·Ó·‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÌÂ ÚfiÂ‰ÚÔ ÙÔÓ ÃÚ‹-
ÛÙÔ ∂ÏÂ˘ı. ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘. ΔËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ‰Ë-
ÌÈÔ˘ÚÁÂ› ¯ÔÚÂ˘ÙÈÎfi ÙÌ‹Ì·. O Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ı· ‰È·Ï˘ıÂ› ÙÔ 1997.
∞fi ÙfiÙÂ Ë ÌÔÓ·‰ÈÎ‹ ·ÍÈfiÏÔÁË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Â·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ
ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ‹Ù·Ó Ë ‰ËÌÈÔ˘Á›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘
Á˘Ó·ÈÎÒÓ ‘OÁ¯ËÛÙfi˜’ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ÌÂ ÚfiÂ‰ÚÔ
ÙËÓ ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿ÓË ™ˆÙËÚ›·.

∫·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘ÌÂ ÏÔÈfiÓ fiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘Ú-
Á›· ÂÓfi˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÌÈÎÚ‹ ÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˜.
∂Ófi˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ô˘ Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ı· ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È Î·È ı· ·-
Ú·ÎÔÏÔ˘ıÂ› ÙËÓ ÂÍ¤ÏÈÍË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ. ∏ ÂÓ·Û¯fi-
ÏËÛË ÌÂ ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ·ÔÙÂÏÂ› Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÌÈ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎ‹
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎ‹ ‰È¤ÍÔ‰Ô, ÌÈ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎ‹ «ÚfiÙ·ÛË ˙ˆ‹˜» ÁÈ·
Ù· ·È‰È¿, ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ¿ÏÏ· Î·È ÙÔ˘˜ ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓÔ˘˜. ™˘ÓÂÈ‰Ë-
ÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ÏÔÈfiÓ ÙÔÓ ÚfiÏÔ Î·È ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ
Û˘ÏÏfiÁˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ̆ ÔÛÙËÚÈ¯ıÂ› Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ ÌÂ ÙËÓ
¿ÌÂÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Î·È ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË, ËıÈÎ‹
Î·È ˘ÏÈÎ‹ ÙË˜ ÙÔÈÎ‹˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË˜ Î·È ÏÔÈÒÓ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔ-
Ú¤ˆÓ, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÚÔÛˆÈÎ¤˜ ÊÈÏÔ‰ÔÍ›Â˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎ¤˜ ·-
ÚÂÌ‚¿ÛÂÈ˜.

™·Ó ÌÈ· Ó¤· ·Ú¯‹, ÂÎ‰›‰ÔÓÙ·˜ ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÓÙ˘Ô, Î·ÏÔ‡Ì·ÛÙÂ
Ó· ·Ê˘Ó›ÛÔ˘ÌÂ ÙÔ˘˜ ª·˘ÚÔÌ·Ù·›Ô˘˜ Í·Ó¿, ÂÓı·Ú‡ÓÔÓÙ¿˜
ÙÔ˘˜ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Î·ıÒ˜ Â›-
ÛË˜ Î·È Ó· ·ÚÔÙÚ‡ÓÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ ÙÔÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó
·ÓÈ‰ÈÔÙÂÏÒ˜ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÏÏ·Á‹˜ ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ó·
·Ê‹ÛÔ˘ÌÂ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙË˜ ÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. 

ŒıÈÌ· ÙÔ˘ ¢ˆ‰ÂÎ·ËÌ¤ÚÔ˘

ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎ·
Î¿Ï·ÓÙ·
«ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ¶ÚˆÙÔ‡ÁÂÓÓ·
ÚÒÙË ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ̄ ÚfiÓÔ˘
ÁÂÓÓ¿Ù·È Î·È ·Ó·ıÚ¤ÊÂÙ·È  
ÌÂ Ì¤ÏÈ Î·È ÌÂ Á¿Ï· 
ÙÔ Ì¤ÏÈ ÙÚÒÓÂ ÔÈ ¿Ú¯ÔÓÙÂ˜ 
ÙÔ Á¿Ï· ÔÈ ·ÊÂÓÙ¿‰Â˜
Û·Ó Â›Û·È ·’ ÙÔ˘˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜
‰Ú·¯Ì›ÙÛÂ˜, Ù·Ï·Ú›ÙÛÂ˜
Û·Ó Â›Û·È ¿ÌÙˆ¯Ô˜
¤Ó· ̇ Â˘Á¿ÚÈ ÎfiÙÂ˜ »

¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎ· Î¿Ï·ÓÙ·
«∞Ú¯ÈÌËÓÈ¿ ÎÈ ·Ú¯È¯ÚÔÓÈ¿
„ÈÏ‹ ÌÔ˘ ‰ÂÓÙÚÔÏÈ‚·ÓÈ¿
ÎÈ ·Ú¯‹ Î·Ïfi˜ Ì·˜ ̄ ÚfiÓÔ˜
ÂÎÎÏËÛÈ¿ ÌÂ Ù·’ ¿ÁÈÔ˜ ıÚfiÓÔ˜
∞ÚÎÂ› Ô˘ ‚Á‹ÎÂ Ô ÃÚÈÛÙfi˜
¿ÁÈÔ˜ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi˜    
ÛÙË ÁË Ó· ÂÚ·Ù‹ÛÂÈ
Î·È Ó· Ì·˜ Î·ÏÔÎ·Ú‰›ÛÂÈ.
ÕÁÈÔ˜ μ·Û›ÏË˜ ¤Ú¯ÂÙ·È
Î·È ‰Â Ì·˜ Î·Ù·‰¤¯ÂÙ·È
·fi ÙË ∫·ÈÛ·ÚÂ›·
Û˘ ‘Û·È ·Ú¯fiÓÙÈÛÛ· Î˘Ú›·
μ·ÛÙ¿ÂÈ ÂÈÎfiÓ· Î·È ̄ ·ÚÙ› 
˙·¯·ÚÔÎ¿ÓÙË, ̇ ˘ÌˆÙ‹,
¯·ÚÙ› Î·È Î·Ï·Ì¿ÚÈ
‰Â˜ Î·È ÌÂ ÙÔ ·ÏÈÎ¿ÚÈ
ΔÔ Î·Ï·Ì¿ÚÈ ¤ÁÚ·ÊÂ 
ÙË ÌÔ›Ú· ÙÔ˘ ÙËÓ ¤ÏÂÁÂ
Î·È ÙÔ ̄ ·ÚÙ› ̂ Ì›ÏÂÈ
-¿ÛÚÂ ÌÔ˘, ̄ Ú˘Û¤ ÌÔ˘ ‹ÏÈÂ»   

∫¿Ï·ÓÙ· ºÒÙˆÓ
« ™‹ÌÂÚ· Ù· ºÒÙ· Î·È ÙÔ ÊÒÙÈÛÌ·
Î·È ̄ ·Ú¿ ÌÂÁ¿ÏË ÛÙ’ ·Ê¤ÓÙË Ì·˜
¿ÁÈÔ˜ Ô πˆ¿ÓÓË˜ ÂÚÈÎ·ÏÒ
‰›ÓÔÌ·È Î·È ı¤Ïˆ Î·È ÚÔÛÎ˘ÓÒ
ÌÂ˜ ÙË ÎÔÏ˘Ì‹ıÚ· ‚·ÊÙ›˙ÂÙ·È
Î·È ̄ Ú˘Ûfi Ì·ÓÙ‹ÏÈ ÛÊÔ˘ÁÁ›˙ÂÙ·È ».

O ¶O§πΔπ™Δπ∫O™ ™À§§O°O™ ™ΔO ª∞ÀƒOª∞Δπ

¢¢¢¢ ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ Î·Ï¿-Î·Ï¿ ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ËÌ¤Ú· ÙË˜ ıÂ-
ÌÂÏ›ˆÛË˜ Î·È ÙÔ ÓÂÔ·Ó·ÁÂÈÚfiÌÂÓÔ ∂¡Oƒπ∞∫O
¶¡∂Àª∞Δπ∫O ∫∂¡ΔƒO ¶ƒOº∏Δ∏ ∏§π∞

§∂O¡Δ∞ƒπOÀ £∂™¶πø¡ (∂.¶.∫.¶ƒ.∏.) ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ÂÈ¯Ú›ÛÌ·Ù·.
OÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÔÈ Ú˘ı-
ÌÔ› ÌÂ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜
ÚÔ¯ÒÚËÛÂ ¤Ó· ÙfiÛÔ
ÌÂÁ¿ÏÔ ¤ÚÁÔ, ÁÈ· Ù· ÔÈ-
ÎÔÓÔÌÈÎ¿ ÌÂÁ¤ıË ÌÈ·˜
ÙfiÛÔ ÌÈÎÚ‹˜ ÂÓÔÚ›·˜, Â›-
Ó·È ı·˘Ì·ÛÙÔ›. Δ· ·‰‡-
Ó·Ù· fiÌˆ˜ ÙÔÈ˜ ·ÓıÚÒ-
ÔÈ˜ , ‰˘Ó·Ù¿ ·Ú¿ Ùˆ
£ÂÒ, ·ÎfiÌË ¤¯ˆ ÛÙ· ·˘-
ÙÈ¿ ÌÔ˘ ÙËÓ ·ÔÛÙÚÔÊ‹
ÙÔ˘ ÙfiÛÔ ·Á·ËÙÔ‡ ÛÂ
fiÏÔ˘˜ Ì·˜ ¶··ÁÈ¿ÓÓË
∞ı·Ó·Û›Ô˘ -ÂÊËÌ¤ÚÈÔ˘ ÙË˜ ÂÓÔÚ›·˜ Ì·˜- Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ıÂÌÂÏ›ˆÛË, fiÙ·Ó fi-
ÏÔÈ ·Ó·ÚˆÙÈfiÌ·ÛÙ·Ó fiÙÂ Î·È ˆ˜ ı· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÚÁÔ: « £· ÙÔ ÙÂ-
ÏÂÈÒÛÂÈ Ô ¶ÚÔÊ‹ÙË˜, ÂÎÂ›ÓÔ˜ Â›Ó·È ÌÚÔÛÙ¿». ∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ ·Ó ÂÍÈ-
ÛÙÔÚ‹ÛÔ˘ÌÂ ÙÔ Ò˜ ÊÙ¿Û·ÌÂ ̂ ˜ Â‰Ò ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ı·‡Ì·. ∞Ó ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡-
ÙÂÚÔ ı·‡Ì· ÙÔ˘ £ÂÔ‡ Â›Ó·È Ë Ê‡ÛË Î·È ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ë Ù¤¯ÓË, ÙfiÙÂ ÙÔ ı·‡-
Ì· ÙˆÓ §ÂÔÓÙ·ÚÈÙÒÓ Â›Ó·È ÙÔ ∂.¶.∫.¶ƒ.∏., ‰ÈfiÙÈ ·ÔÙÂÏÂ› Î·È ¤Ó· ÛÙÔÏ›-
‰È, ¤Ó· ÎfiÛÌËÌ· ÁÈ· ÙÔ ̄ ˆÚÈfi Ì·˜. 

ΔÔ ∂.¶.∫.¶ƒ.∏. ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÀfiÁÂÈÔ, πÛfiÁÂÈÔ ∞›ıÔ˘Û·  105 Ù.Ì.
Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ¤˜ Î·È ¿ÏÏÂ˜ ÂÎ‰ËÏÒÛÂÈ˜ ÙË˜ ÂÓÔ-
Ú›·˜ Ì·˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, Â›ÛË˜ ı· ÛÙÂÁ¿ÛÂÈ ‰·ÓÂÈÛÙÈÎ‹
‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ fiÚÔÊÔ 75 Ù.Ì. Ô˘ ı· Â›Ó·È ÙÔ ÚÂÛ‚˘ÙÂÚÂ›Ô. ¶Ô-
Ï‡ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ÁÈ· ÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ì·˜, ı· Â›Ó·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÚ¿-
Â˙·˜ (Û˘ÛÛÈÙ›Ô˘) ÛÙÔ˘˜ ·Ó‹ÌÔÚÔ˘˜ Á¤ÚÔÓÙÂ˜, ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶ÓÂ˘-
Ì·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Î·È Ë ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË –ÌÂÏÏÔÓÙÈÎ¿- ÈÂÚ¤· ÌÂ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹
ÛÙ¤ÁË˜ ( ÚÂÛ‚˘ÙÂÚÂ›Ô). 

¶Ú¤ÂÈ Ó· Ô‡ÌÂ fiÙÈ ÔÈ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜ ÙÔ˘ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡
™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÔÈ ÔÏÏÔ› Î·È ¿ÍÈÔÈ ‰ˆÚËÙ¤˜ Ì·˜, Ì·˜ Î¿ÓÔ˘Ó Ó· ·ÈÛÈÔ‰Ô-
ÍÔ‡ÌÂ fiÙÈ ÙÔ Î·ÏÔÎ·›ÚÈ ı· Î¿ÓÔ˘ÌÂ Ù· ÂÁÎ·›ÓÈ·. ªÚ¿‚Ô ÛÙÔ ÂÎÎÏËÛÈ·-
ÛÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔÓ ÚfiÂ‰Úfi ÙÔ˘ ¶··ÁÈ¿ÓÓË, Û˘Á¯·ÚË-
Ù‹ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ‰ˆÚËÙ¤˜ Ì·˜. μÂ‚·›ˆ˜ Ú¤ÂÈ
Ó· ÛÙ·ıÔ‡ÌÂ Î·È ÛÙÔÓ Ô‚ÔÏfi ÙˆÓ ÂÓÔÚÈÙÒÓ Ì·˜ Ô˘ ÔÏ‡ ‚Ô‹ıËÛÂ ÙÔ ¤ÚÁÔ. 

¡π∫O§∞O™ π. ¢∏ª∏ΔƒπOÀ

OÈ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜ fiÌˆ˜ ÙÔ˘ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È
ÔÈ ÔÏÏÔ› Î·È ¿ÍÈÔÈ ‰ˆÚËÙ¤˜ Ì·˜, Ì·˜ Î¿ÓÔ˘Ó Ó· ·ÈÛÈÔ‰ÔÍÔ‡ÌÂ fiÙÈ ÙÔ Î·-
ÏÔÎ·›ÚÈ ı· Î¿ÓÔ˘ÌÂ Ù· ÂÁÎ·›ÓÈ·. ªÚ¿‚Ô ÛÙÔ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ,
Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ‰ˆÚËÙ¤˜ Ì·˜.

μÂ‚·›ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·ıÔ‡ÌÂ Î·È ÛÙÔÓ Ô‚ÔÏfi ÙˆÓ ÂÓÔÚÈÙÒÓ Ì·˜ Ô˘ Ô-
Ï‡ ‚Ô‹ıËÛÂ ÙÔ ¤ÚÁÔ .

ñ™ÙÔ ¡ÂÔ¯ÒÚÈ, ÛÙÈ˜ 9 ª·˝Ô˘ 1841, ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛÂ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∫Ô›-
ÌËÛË ÙË˜ £ÂÔÙfiÎÔ˘ Ô ÈÂÚ¤·˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜.

ñ™ÙÔ ∂ÚËÌfiÎ·ÛÙÚÔ, ÙËÓ ¯ÚÔÓÈ¿ 1866-1867 Ô πˆ¿ÓÓË˜ ¢. ¶ÂÏÒÓË˜ ·fi ÙÔ
ª·˘ÚÔÌ¿ÙÈ ‹Ù·Ó Ô ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ‰·ÛÎ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ̄ ˆÚÈÔ‡ ·˘ÙÔ‡. 

ñ™ÙËÓ ¶·Ï·ÈÔ·Ó·ÁÈ¿, ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ 1866-1877 Ô °ÂÒÚÁÈÔ˜ ªˆÚ·˝ÙË˜ ‹Ù·Ó Ô
‰¿ÛÎ·ÏÔ˜ ÙÔ˘ ̄ ˆÚÈÔ‡.

°Ú¿ÊÂÈ Ô  °È¿ÓÓË˜ μ›ÎÙˆÚ· ¶fiÎ·˜

°ÓˆÚ›˙·ÙÂ fiÙÈ...

∂¡Oƒπ∞∫O ¶¡∂Àª∞Δπ∫OÀ ∫∂¡ΔƒO
¶ƒOº∏Δ∏ ∏§π∞ §∂O¡Δ∞ƒπOÀ £∂™¶πø¡

Συλλογή ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ



Ογχηστός
ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΒΟΙΩΤΩΝ
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Τ ρ ι σ δ ι ά σ τ α τ η
α π ε ι κ ό ν ι σ η τ η ς

χ ά λ κ ι ν η ς ψ ή φ ο υ

Η προστασία
των Ευεργετών

Η περίπτωση του
Νικολάου Κ. Σολωµού

σελ. 2

ΟΟ  ΒΒλλάάχχιικκοοςς  ΓΓάάµµοοςς  σστταα  ΒΒάάγγιιαα

Η  χ ά λ κ ι ν η  ψ ή φ ο ς
π ο υ  α ν α κ α λ ύ φ θ η κ ε  

σ τ η ν  Ο γ χ η σ τ ό

Το Φλάµπουρο της Τιµής
Η νύφη µε το γαµπρό αποµονώθηκαν στην καλύβα τους, η οποία σε λίγο σειόταν σπαρακτικά. Οι συµπέθεροι ανησυχούσαν. Το µατωµένο σεντόνι έδωσε τέλος στην
αγωνία τους και αµέσως αναρτήθηκε στο φλάµπουρο. Το φλάµπουρο υψώθηκε και τα χαµόγελα σκορπίσανε. Έπεσαν και οι συνηθισµένοι πυροβολισµοί. «Η νύφη
των Βαγίων είναι τιµηµένη … » φώναξε ξαφνικά ο γέρο ∆ήµος (Βασίλης Παντελόπουλος). 

Ογάµος αναδείκνυε για µιαν
ακόµα φορά την αγνότητα της
νύφης· το γλέντι δεν είχε τίποτα

να περιµένει και ξεκινούσε άπληστα.
Το παραπάνω ήταν ένα απόσπασµα

από το Βλάχικο Γάµο, που τελέστηκε στην κε-
ντρική πλατεία Βαγίων την Κυριακή της Απο-
κριάς 9 Μαρτίου 2008. 

Πρόκειται για ένα έθιµο, το οποίο ήταν
συνυφασµένο πάντα µε τις ερωτικές συνήθειες
αλλοτινών εποχών. Σήµερα δεν µπορεί να
υπάρξει, γιατί πλέον τα ζευγάρια ερωτοτροπούν
πριν το γάµο. Κάποτε, αλλιώς συνέβαιναν τα
πράγµατα. Και τα έθιµα διατηρούνταν, διαιωνί-
ζονταν.

Η αναπαράσταση του Βλάχικου γάµου
µε το απλό και γνήσιο σενάριό του ξεκίνησε στα
Βάγια το 1957 από το Χαράλαµπο Χατζίνα και
την παρέα του (Παύλος Μέξης, Κώστας Χαρα-
κόπος, Χαράλαµπος Τσέλλος, Νίκος Τσέλλος,
Χρήστος Πάλλης, ∆ηµήτρης Πισταράκης, κ.α.,)
και φυσικά είχε µεγάλη συµµετοχή και επιτυχία.
Ο κόσµος το αγκάλιασε.

Ο Βλάχικος Γάµος είναι το αποκορύ-
φωµα της πολιτιστικής ζωής των Βαγίων και µία
από τις πιο παλιές και πιο διαχρονικές απο-
κριάτικες εκδηλώσεις στη Ελλάδα. 

Φέτος, µε τη σύσταση και την αρωγή

του Πολιτιστικού Συλλόγου «Το Φλάµπουρο τις
Τιµής» ο οποίος έχει µόνιµο χορηγό το ∆ήµο
Βαγίων και διάφορους επαγγελµατίες, υπάρχει
διάχυτη αισιοδοξία για αντίσταση και καταπο-
λέµηση της απειλής, που υφίσταται το έθιµο
από την εξέλιξη και την αλλοτρίωση. 

Ο ∆ήµος, ο ∆ήµαρχος και τα
µέλη του Συλλόγου (Γιάννης Χατζή-
νας, Βασίλης Παντελόπουλος, Πέ-
τρος Ρεµπούσκος, Μαίρη
Παπαϊωάννου, Άγγελος Μάρκου)
προσπαθούν να αναδείξουν και να
αναβιώσουν τη µεγαλοπρέπεια του
εθίµου, ώστε να υπάρξει στο µέλλον
µεγαλύτερο ενδιαφέρον ενδιαφέρον,
που εστιάζεται κυρίως στο   απο-
κριάτικο ντύσιµο και στην άµεση
συµµετοχή της πλειοψηφίας των κα-
τοίκων στο σενάριο του εθίµου και
όχι φυσικά στην απλή παρακολού-
θηση της τέλεσής του.

Όλη η κοινωνία των Βαγίων και ιδιαί-
τερα οι επαγγελµατίες βλέπουν µε καλό µάτι την
προσπάθεια αυτή, µε αποτέλεσµα να εκδηλώ-
νουν έµπρακτα τη συµπαράστασή τους. Τα ήθη
και τα έθιµα άλλωστε, είναι το µοναδικά στοι-
χεία της ιστορίας του τόπου µας όπου -πολλά
από αυτά- διατηρούνται και φρεσκάρονται την

Κυριακή της Αποκριάς. ∆εν πρέπει να ξεχνούµε 
ότι ο συγκεκριµένος Ποιµενικός Γάµος είναι
εκείνος, που εδώ και χρόνια διατήρησε ζωντανά
και αλώβητα τα οικογενειακά κειµήλια και τα
παλιά µας αντικείµενα προφυλάσσοντάς τα
από τη βέβαιη φθορά ή την εξαφάνιση. 

Πιστεύουµε τελικά ότι ο κόσµος των Βα-
γίων βλέποντας τις έντονες προσπάθειες του
συλλόγου θα σταθεί πλάι του, ώστε να συµ-
βάλλει και κείνος αποφασιστικά στη διατήρηση
και τον εµπλουτισµό της εκδήλωσης αυτής.

Συγχαρητήρια και πάλι σε όλους εκεί-
νους, που στηρίζουν αυτήν την προσπάθεια.

Γράφει ο Γρηγόρης Λ. Παπαβασιλείου

Μπορείτε να στέλνετε άρθρα, σχόλια, παρατηρήσεις, απόψεις, φωτογραφίες στην ηλεκτρονική µας διεύθυνση “ogxistos@yahoo.gr”

Τοπικοί φορείς και
παράγοντες της Βοιωτίας
χαιρετίζουν τη νέα αυτή

προσπάθεια και
εύχονται επιτυχία στο έργο

της νέα εφηµερίδας
“Ογχηστός-Το κοινό 

των Βοιωτών”
σελ.8

ΝΕΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ Ο ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Β΄ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΗΙεραρχία της Εκκλησίας της Ελλά-

δος εξέλεξε στις 7 Φεβρουαρίου
2008, νέο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελ-
λάδος το Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας Ιε-
ρώνυµο Β΄. 

Στον ενθρονιστήριο λόγο ο αρχιεπίσκο-
πος αναφέρθηκε στην ανάγκη επαναπροσδιο-
ρισµού των σχέσεων Εκκλησίας-Πολιτείας και
στην ανάγκη συνεργασίας τους για την αντιµε-
τώπιση των µεγάλων προβληµάτων της κοινω-
νίας. Τόνισε τη σηµασία συσπείρωσης των
κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών γύρω από
το Οικουµενικό Πατριαρχείο, ενώ αναφερόµε-
νος στο θέµα της Εκκλησιαστικής Περιουσίας
υπογράµµισε ότι πρέπει εκείνο να επανεξετα-
σθεί µε ανανεωµένα κριτήρια και όχι µε µεθό-
δους του παρελθόντος. ∆ίνοντας το µήνυµα ότι
θα εργαστεί για την ενίσχυση του συνοδικού
συστήµατος της Εκκλησίας τόνισε «Όποιος
θέλει να είναι πρώτος πρέπει να µάθει να
είναι διάκονος των άλλων ανθρώπων».

Μετά από διάστηµα λίγων εβδοµάδων
πολλοί είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι η εκλογή
του Ιερώνυµου εµπεριέχει στοιχεία ριζοσπαστι-
κής καινοτοµίας. Μιλούν για την ευκρίνεια και
την πνευµατικότητα του λόγου του, την απλό-
τητα και ταπεινότητα του χαρακτήρα του, ενώ
όλοι οι Έλληνες είναι πεπεισµένοι ότι θα αντα-
ποκριθεί στο δύσκολο έργο του και θα αντιµε-
τωπίσει τις σύγχρονες προκλήσεις.

Για 40 περίπου χρόνια ο Μακαριότατος, 

µ ε ορθόδοξο ήθος, εκκλησιαστικό φρόνηµα, τα-
πείνωση, αγάπη, ευαισθησία, ζωντάνια και αν-
θρωπιά άσκησε την ποιµαντική του διακονία,
επιτελώντας τεράστιο κοινωνικό και φιλανθρω-
πικό έργο στη Βοιωτία.

Η παρουσία του είναι άρρηκτα συνδε-
δεµένη µε την εκπλήρωση του οράµατός του για
την αναστύλωση και την επάνδρωση των µο-
ναστηριών της περιοχής. Πράγµατι, παρέλαβε
πολλά ερειπωµένα µοναστήρια, που τα ανα-
στήλωσε και τα ανέδειξε έτσι ώστε να λειτουρ-
γήσουν και να είναι επισκέψιµα σήµερα.
∆ικαιολογηµένα λοιπόν χαρακτηρίστηκε ως ο
πατέρας των Βοιωτικών µοναστηριών. Λόγω
της ευρυµάθειάς του παρήγαγε πλούσιο συγ-
γραφικό έργο µε πολλά άρθρα, µελέτες και βι-
βλία ανάµεσα στα οποία ξεχώρισαν τα
«Μεσαιωνικά Μνηµεία της Ευβοίας» και η «Χρι-
στιανική Βοιωτία»· πρωτοστάτησε επίσης στη
δηµιουργία Ερευνητικών Κέντρων Ιστορίας, Πο-
λιτισµού, Περιβάλλοντος, Οικονοµικής µετανά-
στευσης, καθώς και ενός Εθνικού κέντρου
Απεξάρτησης στη Βοιωτία. Ήταν ένας άνθρω-
πος που εκπλήρωσε πολλά.  

Ο Ιερώνυµος Β΄ δικαιώθηκε δέκα χρό-
νια µετά τις αρχιεπισκοπικές εκλογές της 28ης
Απριλίου 1998, την παραµονή του ελεήµονα
αγίου επισκόπου της Θήβας Ιωάννη του Καλο-
κτένη. Παραθέτουµε εδώ σχετικό άρθρο του πε-
ριοδικού Ευροκλύδων, που δηµοσιεύθηκε στα
Βοιωτικά Νέα και αφορά το διάλογο µεταξύ του
πατέρα Ιερώνυµου και του γέροντα Κωνσταντί-
νου το Μάρτιο του 2007. Ο διάλογος που διεξά-
χθηκε στον Όσιο Λουκά, δίπλα στο κρεβάτι της
ασθένειας του γέροντα, συγκλονίζει αυτόν που
στα έργα του Πνεύµατος πιστεύει:

- Παιδί µου, τώρα που θα γίνεις Αρ-
χιεπίσκοπος … είπε ο γέροντας µε τα µάτια της
ψυχής καρφωµένα στο µέλλον.

- Τελείωσαν τώρα αυτά γέροντα …
όχι µόνο τελείωσαν αλλά έχουν περάσει και 

δέκα σχεδόν χρόνια, τον διέκοψε ξαφνιασµέ-
νος ο π. Ιερώνυµος.

- ∆εν τελείωσαν Ιερώνυµε, τώρα αρ-
χίζουν. Σύντοµα θα γίνεις αρχιεπίσκοπος.
Έτσι θέλει ο Θεός. Όταν γίνεις παιδί µου, τη
δόξα του Θεού να επιδιώξεις και τη δόξα των
ανθρώπων να µισήσεις. Με την ευχή µου…

Πράγµατι τα λόγια του γέροντα επαλη-
θεύτηκαν, αφού ο πρώην ∆εσπότης αναδεί-
χθηκε πανηγυρικά ως ο νέος Προκαθήµενος της
Εκκλησίας της Ελλάδος τη Πέµπτη 7 Φεβρουα-
ρίου 2008. Αυτή τη µέρα που η Εκκλησία τιµά
τον όσιο Λουκά τον εν Στειρίω, ο όσιος τίµησε
τον Ιερώνυµο Β΄.

Όλοι εµείς οι ευεργετηµένοι από την
αγάπη του, ευχόµαστε ολόψυχα και µέσα απ’
αυτή τη στήλη να ζήσει χρόνια πολλά και να
επιτύχει στο δύσκολο έργο του. 

Περιβαλλοντολογικές
Ανησυχίες

σελ. 3

• Ο πληθωρισμός 
καταβροχθίζει τα όνειρα των

ανθρώπων
• Το Ασφαλιστικό 

και οι Μεταρρυθμίσεις
σελ. 4

--  ΗΗ  πποολλιιττιικκήή  σσττηη  
ΤΤοοππιικκήή  ΑΑυυττοοδδιιοοίίκκηησσηη

--  ΘΘέέμμαα  ΖΖωωήήςς
--  ΗΗ  44εεττήήςς  θθηηττεείίαα  

ττοουυ  ΔΔηημμάάρρχχοουυ
σελ. 5

▪ Λαογραφικά 
του Μαυροµατίου
▪ Η αρχαία πόλη 

της Ογχηστού
▪ Η επαναδραστηριοποίηση 
του πολιτιστικού συλλόγου 

Μαυροµατίου

σελ. 6

• Η οικοδοµική άδεια 
του σπιτιού µου

• Αρχιτεκτονική 
και 

∆ηµοκρατία

• Το διήγηµα της Επιστήµης

σελ. 7

Γράφει ο Ιωάννης Πανταζής

Την @αρούσα έκδοση 
ενίσχυσαν:

Βαγγέλης Γ.Κώνστας........................40€
Λεωνίδας Σόλων Μήτρου.................20€
Γιάννης Σωτ. Ξυδώνας......................40€
Γεώργιος Τάκη Πα@αθανασίου..........20€
∆ήµος Ν. Πελώνης..........................20€
Χρήστος Ντ. Πελώνης......................20€
Ματθαίος Βικ. Πόκας.......................20€
Γεώργιος Ι.Στρογγυλός....................20€
Άρης Ι.Τσακίρης..............................30€

Η «Ογχηστός» και στο εξωτερικό
Η πρώτη έκδοση της εφηµερίδας έτυχε µεγάλης αποδοχής απο τους

οµογενείς του Καναδά, των Η.Π.Α και της Γερµανίας, καθώς αποστάλθηκε
ηλεκτρονικά. Τα ευχαριστήρια µηνύµατα ήταν πολλά και ενθαρρυντικά για
την συνέχιση των προσπαθειών µας. Σύντοµα θα είναι εφικτή και η ταχυ-
δροµική αποστολή έντυπου υλικού στους συµπατριώτες µας.  

Ι.Β.Πόκας

Συλλογή ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ
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ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΒΟΙΩΤΩΝ2

Η Μνηµοσύνη των Ευεργετών
►Η περίπτωση του Νικολάου Κ. Σολωµού ή Τσακµάκη

Επιχειρώντας να κατανοήσουµε τη σύγχρονη ιστο,
ρία του Μαυροµατίου, θα χρειαστεί να αποµο,

νώσουµε και να προσδιορίσουµε ορισµένες “σταθερές”
ασυνέχειες. Μία από αυτές είναι η ευεργεσία, που ως δια,
κριτικός τίτλος µπορεί να αποδωθεί στο συµπατριώτη µας
Νικόλαο Κ. Σολωµό· από όσα τουλάχιστον γνωρίζω και µε
βάση το µέγεθος της προσφοράς του στο µικρό αυτόν οικι,
σµό. Ο συγκεκριµένος πολίτης φέρει το παρωνύµιο Τσακµά,
κης και είναι ελάχιστα ή καθόλου γνωστός στους νεότερους.
Βλέπετε, δεν αναρτήθηκαν ποτέ τιµητικές πλάκες προς τιµήν
του και έτσι το όνοµά του γρήγορα τοποθετήθηκε στη λήθη. 

Με το παρόν άρθρο επιδιώκουµε να φρεσκάρουµε
στη συλλογική µνήµη το όνοµα του Ευεργέτη, ανασυνθέ�
τοντας ταυτόχρονα τις συνθήκες που τον ανέδειξαν.

Στο χωριό Μαυροµάτι, ένας ακήρυχτος, αλλά αδυ,
σώπητος και θυελλώδης διπλωµατικός πόλεµος είχε ξεσπάσει
αµέσως µετά τις εκλογές του Ιουνίου του 1975, ανάµεσα
στους κοινοτικούς συµβούλους. Ο πόλεµος έµοιαζε να είναι
πολιτικός, αλλά ήταν βαθιά κοινωνικός· κατέληξε να γίνει
αυστηρά προσωπικός. Η αφορµή δόθηκε και τα αρχικά προ,
σχήµατα της κοινοτικής οµόνοιας γρήγορα εγκαταλείφθη,
καν, όταν έγινε φανερό, πως οι αποσυνθετικές δυνατότητες
του χώµατος του παλιού νεκροταφείου είχαν πλέον εξα,
ντληθεί και χρειαζόταν η ανεύρεση ενός νέου χώρου ταφής.
Το όλο θέµα ήταν φυσικά  θλιβερό· ακόµα όµως πιο θλιβερή
θα ήταν η συνέχειά του. Η µία πλευρά των συµβούλων,
έντονα επηρεασµένη από την παράδοση και κραυγαλέα υπο,
στηριζόµενη από το Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας,
επιθυµούσε τη διατήρηση του κοιµητηρίου στη θέση όπου
βρισκόταν πάντα, στον περίβολο του ναού της Μεταµόρ,
φωσης του Σωτήρος. Η άλλη πλευρά, που κατείχε την πολι,
τική εξουσία, προσδοκούσε τη δηµιουργία ενός νέου
νεκροταφείου σε µια νέα θέση, 200 περίπου µέτρα Β∆ του
ναού (θέση ανεµόµυλος), όπου εκεί υπήρχε ένα τεράστιο οι,
κόπεδο, κατάλληλο για την υλοποίηση αυτής της ιδέας. Χρή,
µατα δεν υπήρχαν και ο τότε πρόεδρος ∆ιογένης Β.
Λάµπρου αναζητούσε εναγωνίως λύσεις και τρόπους, ώστε
να πραγµατοποιήσει την ανέγερση. Η άλλη πλευρά, όπως
ήταν φυσικό, του έθετε εµπόδια, πιστεύοντας όµως και
κείνη ακράδαντα στο δίκαιο των απόψεών της. Το µέλλον
µπορεί να αποκάλυψε το ποιος είχε δίκιο και να δικαιολό,
γησε τα πάθη της εποχής αλλά το παρελθόν, ιδωµένο ως
είχε, άλλα αποκάλυπτε.

Οι λεκτικοί διαξιφισµοί, που ξεκίνησαν τον Ιούνιο
του 1975 µέσα στο κοινοτικό κατάστηµα, δεν είχαν προη,
γούµενο και γρήγορα εξαπλώθηκαν µέσα στα σπίτια, τα
καφενεία και την εκκλησία του χωριού. Το ζήτηµα απα,
σχολούσε και τους πιο αδιάφορους πολίτες. Οι φωνές των
συµβούλων διαπερνούσαν τους παχυλούς τοίχους του κοι,
νοτικού γραφείου και εξακοντίζονταν ανεξέλεγκτα πα,
νταχού, οµοιάζοντας περισσότερο µε ανθρώπινα ουρλιαχτά.
Στα πρόσωπά των συµβούλων ήταν αποτυπωµένη η ένταση,
στις εκφράσεις τους ήταν ζωγραφισµένη η αντιπαλότητα και
στην ψυχή τους χαραγµένη η αδιαλλαξία. Το ζήτηµα του νε,
κροταφείου είχε φέρει στην επιφάνεια ένα πολυσχιδές κοι,
νωνικό ρήγµα, που προeπήρχε και συσχετιζόταν µε
εµφυλιακές, µετεµφυλιακές και δικτατορικές ζυµώσεις και
συµβάντα, µε αµφιταλαντευόµενες συγγενικές δυνητικές συµ,
µαχίες, µε προσωπικές εµπάθειες και αντιζηλίες· τέλος, συν,
δεόταν µε τις πολιτικές προσδοκίες για την υφαρπαγή των
ορφανών πελατειακών σχέσεων, που είχαν ανακύψει και
αναφανεί, µετά τον «ξαφνικό» θάνατο του επί σειρά ετών
προέδρου Γεωργίου Στάµα Κατσιµίχα

Τον Οκτώβριο του 1975, µετά από ένα βραχύβιο χρο,
νικό διάστηµα συνεχών, άκαρπων και φθοροποιών εσωκοι,
νοτικών αντιπαραθέσεων, ένα τµήµα της πολιτικής ηγεσίας
του τόπου, που υποστήριζε τη διατήρηση, ένιωσε τα κοινω,
νικά της ερείσµατα να κλονίζονται συθέµελα και την πολι,
τική της δύναµη να εξασθενεί ραγδαία. Αιτία για αυτήν την

απρόοπτη εξέλιξη, αποτελούσε η αναπάντεχη εµφάνιση στο
τοπικό προσκήνιο ενός ανερχόµενου και πολλά υποσχόµε,
νου 37χρονου πολιτικού µηχανικού, που άκουγε στο όνοµα
Νικόλαος Κ. Σολωµός και ο οποίος προσφερόταν µε εγκαρ,
διότητα να χρηµατοδοτήσει το έργο της ανέγερσης του νέου
κοιµητηρίου. Ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε τον τόπο
του και µε την πράξη αυτήν θα εγκαινίαζε πολλά. Ασφαλώς
και θα άνοιγε ένα δρόµο για την πραγµατοποίηση ανάλο,
γων κοινωφελών ενεργειών, ένα δρόµο, που στο µέλλον όµως
φρόντισαν κάποιοι να τον κλείσουν ερµητικά. 

Οι επακόλουθες ενδοκοινοτικές συννενοήσεις, που
εναρµονίστηκαν πρόδηλα µε τις προεδρικές ενέργειες και τις
ενέργειες Σολωµού, οδήγησαν τους κοινοτικούς συµβούλους
στην απόφαση να εγκαταλείψουν τη γραµµή της αδιαλλα,
ξίας περί διατήρησης και να στραφούν σε µια ηπιότερη και
ελαστικότερη πρόταση. Η πρότασή τους αρχικά, αποδεχό,
ταν την ίδρυση του νεκροταφείου εκτός περιβόλου της Αγίας
Σωτήρας αλλά αποδεσµευόταν από το να υιοθετήσει και την
επιλεγµένη θέση οικοδόµησής του κοντά στον παλαιό ανε,
µόµυλο κατόπιν. Ήταν µια θέση πολιτικής επιβίωσης η οποία
κατατέθηκε από τους συµβούλους, όταν και µόνον όταν εκεί,
νοι συνειδητοποίησαν ότι το έργο, που τόσο καιρό κυοφο,
ρούσε στη σκέψη του προέδρου, δε θα αργούσε να περάσει
στο στάδιο της υλοποίησης, λόγω της παρέµβασης Σολωµού.
Αξιοσηµείωτο είναι πάντως ότι η συγκεκριµένη αντιπολι,
τευτική κοινοτική µερίδα δεν άλλαξε δραµατικά τα πολιτικά
δεδοµένα µέσα στο χωριό, αφού απλώς, σε συνδυασµό µε την
επιµονή των υπολοίπων αντιδραστικών στην πάγια θέση
περί διατήρησης, αύξησε προς στιγµήν τα στρατόπεδα σε
τρία. Υπολογίσιµη δύναµη θα διέθεταν στη συνέχεια µονάχα
τα δύο. Ένα χρόνο µετά, θα επικρατούσε µόνον το ένα. Και
µετά το 1980 κανένα. Στο τέλος, όλοι οι εµπλεκόµενοι κοι�
νοτικοί σύµβουλοι πλην ενός, θα ενταφιάζονταν στο νέο
κοινοτικό νεκροταφείο, στον ίδιο χώρο δηλαδή, για τον
οποίο τόσο σκληρά είχαν παλέψει µεταξύ τους.  

Ειδικότερα, η
προπαρασκευή του συ,
νολικού σχεδίου ανέ,
γερσης απαιτούσε την
αγορά οικοπέδων
(αµπέλια), τα οποία
µόλις εντοπίστηκαν από
τον πρόεδρο ∆ιογένη
Λάµπρου, αγοράστη,
καν αστραπιαία από
τον ευεργέτη Νικόλαο
Σολωµό και παραχωρή,
θηκαν ως δωρεά στην
κοινότητα. Η αγορά
έφτασε τις 200.000

δρχ., ποσό εξαιρετικά υψηλό για το 1976 αλλά αντιπροσω�
πευτικό της γενναιοδωρίας του ευεργέτη Νικολάου Κ. Σο�
λωµού. Παρά τις αντιρρήσεις της αποσχιστικής κίνησης των
συµβούλων να αποδεχθούν την ευεργεσία του Σολωµού στις
αρχές του 1976, η δηµιουργία του νέου νεκροταφείου στη
θέση Μύλος του Κανέλη ήταν ένα αµετάκλητο γεγονός. 

Στην καθοριστική συνεδρίαση του Κοινοτικού Συµ�
βουλίου το Μάιο του 1976, κάποια από τα µέλη του, θορυ,
βηµένα από την απρόσµενη τροπή των πραγµάτων και
βέβαια για το µάταιο των περαιτέρω αντιδραστικών τους
ενεργειών ελίχθηκαν πολιτικά, συναινώντας στην οικοδό,
µηση του νέου νεκροταφείου σε χώρο εκτός της Αγίας Σω,
τήρας αλλά υποδεικνύοντας ως καταλληλότερους χώρους
ανέγερσης, τις θέσεις Λάζαρος ή Παναγία και όχι Μύλος του
Κανέλη, όπως είχε προαποφασιστεί. Ουσιαστικά αντιπρό,
τειναν την κατάργησή του έργου, γιατί στο Λάζαρο η κοι,
νοτική ιδιοκτησία είχε µέγεθος µόλις 500 τ.µ. και η θέση
Παναγία βρισκόταν οκτώ (8) χιλιόµετρα έξω από το χωριό.
Αλλά η πορεία του έργου, όπως ήδη τονίστηκε, ήταν ένα πο,

τάµι χωρίς επιστροφή. Αρκούσαν γι’ αυτό η ευρηµατικότητα
ενός προέδρου και η ευεργεσία ενός πολιτικού µηχανικού.

Ο µετέπειτα πρόεδρος Κων/ος Χαρ. Πέτρου αντιµε,
τώπισε τεράστιες δυσκολίες, οι οποίες έφτασαν στο απόγειό
τους τον Ιούλιο του 1977 και προέρχονταν από υποχθόνιες
προσωπικές παρεµβάσεις για την ανάσχεση της επιτυχηµέ,
νης, µέχρι τότε, πορείας των εργασιών του νεκροταφείου. Ο
νέος πρόεδρος όµως, τις αντιµετώπισε δυναµικά, σθεναρά
και αποφασιστικά. Στις αρχές του 1978 έγινε και κείνος δω,
ρεοδόχος άλλων 100.000 δρχ. από το Νικόλαο Σολωµό, ο
οποίος επιπρόσθετα σχεδίασε αφιλοκερδώς και το τοπο,
γραφικό διάγραµµα του νέου νεκροταφείου. 

Το 1979 ο Νικόλαος Σολωµός, αντί να γίνει αποδέ,
κτης κάποιου στοιχειώδη σεβασµού από τους “αντιτιθέµε,
νους” συµπολίτες του, εξαιτίας του ευεργετήµατος προς
εκείνους, ήρθε αντιµέτωπος µε τις ανακρίσεις της αστυνοµίας
γύρω από το «πόθεν έσχες» του ποσού, και το χειρότερο, δέ,
χτηκε απειλές ακόµα και για τη ζωή του. Ένιωσε απογοη,
τευµένος και πικραµένος. Οι εφιαλτικές µνήµες του 1963
ξαναζωντάνεψαν για εκείνον, όταν έχοντας επιτύχει στη
σχολή αξιωµατικών, αποβλήθηκε, ύστερα από την ωµή πα,
ρέµβαση κάποιων συγχωριανών του, που τον κατήγγειλαν
ως άκρως επικίνδυνο στοιχείο, εξαιτίας των πολιτικών του
πεποιθήσεων. Η ιστορία, ύστερα από 16 χρόνια επαναλαµ,
βανόταν µε έναν τραγελαφικό τρόπο. Ο Νίκος όµως έδωσε
τόπο στην οργή για µιαν ακόµα φορά. Θα ήταν η προτελευ,
ταία (Για την τελευταία θα γίνει λόγος σε επόµενο τεύχος).

Στην κοινοτική συνεδρίαση του Σεπτεµβρίου του
1980 και ενώ το νέο κοιµητήριο είχε την ευτυχία να βρίσκε,
ται στο στάδιο της αποπεράτωσης και την ατυχία να µη φι,
λοξενεί στην καρδιά του τον περίφηµο Μύλο του Κανέλη,
ψηφίστηκε ο κανονισµός λειτουργίας του. Συγκεκριµένα, πε,
ριλάµβανε 17 άρθρα και προέβλεπε, εκτός των άλλων, τη δω,
ρεάν παραχώρηση προνοµιούχων θέσεων ταφής στα
τιµώµενα πρόσωπα, στους οπλίτες των τριών όπλων που θα
έπεφταν στο πεδίο της µάχης, στους ευεργέτες κ.τ.λ. ∆ιατυ,
πωνόταν επίσης ρητά ότι η κοινότητα, «τιµής ένεκεν θα πα,
ραχωρούσε δωρεάν και άνευ κληρωτίδας, έναν οικογενειακό
τάφο εις το δωρητήν του νεκροταφείου», δηλαδή στο Νικό,
λαο Κ. Σολωµό. 

Το καλοκαίρι του 2003 ο Νικόλαος Κ. Σολωµός, που
χάρισε την τεράστια αυτή έκταση στην κοινότητα και πήρε
τιµής ένεκεν µερικά τετραγωνικά γης  για να χρησιµοποιήσει
στο µέλλον ως τελευταία κατοικία, έγινε ο πρώτος άνθρω,
πος, που έχασε και αυτά τα λίγα τετραγωνικά, ύστερα από
καταπάτηση, που σηµειώθηκε στον οικογενειακό του τάφο.
Οι αρµόδιοι δηµοτικοί φορείς επέδειξαν εξαιρετική ανοχή ή
απάθεια στην αντιµετώπιση του προβλήµατος. Ο ευεργέτης
Νικόλαος Σολωµός, µε λίγα λόγια, δεν προστατεύτηκε. Κρί,
νοντας εκ του αποτελέσµατος τα πράγµατα, αναφέρουµε ότι
µια µικρής κλίµακας πολιτική παρέµβαση για τη διευθέτηση
του προβλήµατος σηµειώθηκε τον Ιούλιο του 2003, που όµως
δεν µετουσιώθηκε σε πράξη. Μόλις το Νοέµβριο του 2007,
ύστερα από τη σχετική µονοµερή εισήγηση του προέδρου
του ∆Σ του ∆ήµου Θεσπιέων κ. Ι. Κυρίκου, λήφθηκε οµό,
φωνη δηµοτική απόφαση, που αποκατάστησε ,µέσω επινοή,
µατος, την περιουσία του ευεργέτη.

Ο Νικόλαος Κ. Σολωµός όµως έπαψε να επισκέπτε�
ται το χωριό του, όπως ακριβώς έπαψαν να το επισκέπτο�
νται και άλλοι πολλοί, για παρόµοιους λόγους. Και το κακό
της αποµάκρυνσης από το χωριό συνεχίζεται µέχρι και σή�
µερα, χωρίς όµως κάποιος φορέας να έχει ασχοληθεί σο�
βαρά µε αυτό το σηµαντικό θέµα. 

Τελειώνοντας λοιπόν, θα µπορούσαµε σε µια ευρύ,
τερη πλέον βάση, να θέσουµε ένα ειδικό ερώτηµα :  

Γιατί να έρθει σήµερα ένας πολίτης και να ευεργετή,
σει το ∆ήµο Θεσπιέων; Ποιος φορέας θα του εγγυηθεί ότι θα
προστατέψει τον ίδιο και το ευεργέτηµά του; 

Το παρακάτω άρθρο, οφείλει τη δηµιουργία του στο ∆ηµήτριο (∆ηµητρό) Γ. Κουµουνδούρο, ο οποίος επέδειξε συνεχές και άκαµπτο ενδιαφέρον για την ενδελεχή
διερεύνηση της περίπτωσης του ευεργέτη του Μαυροµατίου Νικόλαου Κ. Σολωµού, καθώς επίσης και για την πλήρη αποκατάστασή του µετέπειτα (Το κείµενο στηρίχτηκε σε συ-
νεντεύξεις που πήρε ο γράφοντας από τους εµπλεκοµένους, σε νοµαρχιακά έγγραφα, στην κοινοτική αλληλογραφία των ετών 1974-1981, σε σχετικές αποφάσεις των κοινοτικών και δηµοτικών συµβουλίων).

Στο Μαυροµάτι
- Βλέπω µια κόρη λυγερή τσιτάκι εφαρµοστό φορεί στο

Μαυροµάτι
Ανάβει ολόγυρα φωτιές µες στην καρδιά λαβωµατιές

αχ φτο το µάτι.
- Αναστατώνει γειτονιά και του χωριού κάθε γωνιά µ’

αυτή τη χάρη
Και λεν χαράς το Μορφονιό τον τυχερό λεβεντονιό

που θα την πάρει.
- Το βλέµµα έχει προς δυσµάς που µένει δίπλα ο Κο-

σµάς και κρυφολιώνει

Την κάνει και καρδιοχτυπά γιατί µιαν άλλη αγαπά και

µαραζώνει.
- Πόνοι και δάκρυα βροχή δεν έχει ο Έρως συνοχή

σχεδόν καµία
Άντε να βρεις λογαριασµό µε κείνο το συλλογισµό και

τη χηµεία.

του Αντωνίου Χρ. ∆ηµητρίου 

(της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών)
Α@ό την 11η Ποιητική του Συλλογή µε τίτλο 
Βοιωτική Αµφικτιονία και Ελληνικές Φυλές

O Αντώνης ∆ηµητρίου µε τον εκδότη της εφηµερίδας των
Θεσ�ιών Κώστα Λιάκο και τη συντροφιά τους σε γνωστό

κοσµικό κέντρο στη Λεβαδειά, ύστερα α�ό τη �αρουσίαση του
βιβλίου του Γιάννη Λάµ�ρου, «Η Λιβαδειά».

Ιωάννης Ντίνου Μήτρου

Συλλογή ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ
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ΟΓΧΗΣΤΟΣ
Περιοδική Ανεξάρτητη Έκδοση Ποικίλης Ύλης
Τεύχος 2ο, Απρίλιος 2008, ∆ιανέµεται ∆ωρεάν

Ι∆ΡΥΤΗΣ - ΕΚ∆ΟΤΗΣ :
Ιωάννης Ντ. Μήτρου

Ερυθραίας 49, Πολύγωνο-Αθήνα, 11363,
τηλ. 6948 525362, 210 8252552

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ : 
Νικόλαος Ι. ∆ηµητρίου
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΛΗΣ : 
Ιωάννης Βικτ. Πόκας

∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ : 
Παναγιώτα Μιχ. Καλογήρου

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ: 
Γεώργιος Ζώρζος

Μεσολογγίου 10, Αθήνα, 
τηλ. 210 3301500

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τη
θέση της εφηµερίδας.

Σήµερα τα πάντα τρέχουν µε γοργούς ρυθµούς, σχέδια
καταστρώνονται, αποφάσεις παίρνονται και εµείς

µάταια προσπαθούµε να αφουγκραστούµε τις εξελίξεις στο
στενό µας περιβάλλον. Μια σειρά θέµατα, που µας αφορούν
λαµβάνουν χώρα καθηµερινά. Θα πρέπει να συνειδητοποιή-
σουµε ότι δεν µπορούµε να αδιαφορήσουµε προς αυτά, δεν µπο-
ρούµε να µείνουµε άπραγοι, ιδιαίτερα µάλιστα, όταν επηρεάζουν
την ίδια µας τη ζωή· η µόλυνση δεν έχει σύνορα, δεν έχει στε-
γανά.

Με το νέο χωροταξικό σχέδιο, που δηµιουργήθηκε και
θα κατατεθεί σύντοµα στη Βουλή για ψήφιση, πάρθηκαν απο-
φάσεις για την περιοχή µας που αν µη τι άλλο, µας αφορούν
άµεσα. Αφορούν τον τρόπο που θα ζήσουµε εµείς και οι επόµε-
νες γενιές τα επόµενα χρόνια. Εµείς, επιλέξαµε να ζήσουµε εδώ,
εδώ αναπνέουµε, εδώ είναι τα σπίτια µας, εδώ ονειρευτήκαµε,
εδώ µεγαλώσαµε. Όλα έχουν σχέση µε τον τόπο µας. Με το νέο
Νόµο κάποιοι αποφάσισαν για τον τρόπο ζωής µας, χωρίς
όµως να µας ρωτήσουν αν πράγµατι συµφωνούµε σε αυτό.

Ο νοµός Βοιωτίας έχει αποφασιστεί να γίνει ενεργειακό
κέντρο, πράγµα, που σηµαίνει ότι θα πρέπει να υποδεχθεί και
άλλες µονάδες παραγωγής ενέργειας, που µαζί µε την ήδη  ΒΙΠΕ
Θίσβης συναποτελούν τη λεγόµενη βαριά βιοµηχανία. Καµία
άλλη µορφή ανάπτυξης δεν προβλέπεται για τη Βοιωτία
παρά µόνον η βιοµηχανική. Τα παραδείγµατα του βιοµηχανικού
µοντέλου ανάπτυξης είναι χαρακτηριστικά : Μεγαλόπολη Πτο-
λεµαΐδα Οινόφυτα, Καβάλα, Ελευσίνα. Όλες αυτές οι πόλεις αρ-
γοπεθαίνουν. Και µαζί πεθαίνουν και οι άνθρωποί τους. Η
ευρύτερη περιοχή των Οινοφύτων και της Θήβας πίνει καρκινο-
γόνο νερό, ενώ η Μεγαλόπολη µαστίζεται από καρκίνο.

Στη περιοχή µας έχει σχεδιαστεί να δηµιουργηθούν µο-
νάδες παραγωγής ρεύµατος µε λιθάνθρακα, ενώ στο ίδιο σχέδιο
περιλαµβάνονται µονάδες στο Αλιβέρι, στη Λαρύµνα, στο Μα-
ντούδι και µια µονάδα συµφερόντων Μυτιληναίου στα Άσπρα
σπίτια. Οι βιοµηχανίες αυτές θα διοχετεύσουν στην ατµόσφαιρα
τεράστιες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα, οξείδια του αζώ-
του, βαριά τοξικά µέταλλα (υδράργυρο, αρσενικό, µόλυβδο)
καθώς και ραδιενεργά στοιχεία (ουράνιο, θόριο). Και, όπως λέει
χαρακτηριστικά ο διευθυντής της ∆ΕΗ, το διοξείδιο του άν-
θρακα, που το πίνουµε και στα αναψυκτικά, θα µπορούµε πλέον
ευχάριστα και να το αναπνέουµε. Πώς µπορούµε αλήθεια να
εµπιστευθούµε τη ∆ΕΗ, όταν λειτουργεί µε τέτοια κριτήρια;

Στη Χαιρώνεια, στα Άσπρα σπίτια, στη Θήβα και τη Θί-

σβη θα κατασκευαστούν τέσσερις (4) µονάδες παραγωγής ρεύ-
µατος µε φυσικό αέριο, το οποίο θεωρείται και το λιγότερο ρυ-
πογόνο, γιατί εκλύει στην ατµόσφαιρα 350 γρ. CO2/kwh
ποσότητα µικρότερη σε σχέση µε τον λιθάνθρακα που απελευ-
θερώνει 750 γρ CO2/kwh. Το χαρακτηριστικό πρόβληµα µε τις
µονάδες αυτές είναι ότι η ψύξη των µηχανών τους χρειάζεται
πάρα πολύ µεγάλες ποσότητες νερού (υπολογίζεται 1,000,000
κυβικά µέτρα), το οποίο θα απελευθερώνεται ξανά στο περι-
βάλλον µε αυξηµένη θερµοκρασία (50 έως 60 βαθµούς) επηρε-
άζοντας άµεσα την χλωρίδα και πανίδα της περιοχής. Μην
εκπλαγούµε λοιπόν, αν δούµε πράγµατα αλλόκοτα στο κάµπο
της Κωπαίδας. Ήδη στον Ελικώνα οι ανεµογεννήτριες ξεπηδούν
σαν τα µανιτάρια και ενώ είµαστε υπέρ των εναλλακτικών µορ-
φών ενέργειας δεν είναι δυνατόν να µην υπάρχουν δεσµευτικοί

κανόνες, που να προστατεύουν και να φροντίζουν το δάσος. Τα
σχέδια για τοποθέτηση ανεµογεννητριών ακόµη και σε εθνικούς
δρυµούς, µαρτυρούν το µέγεθος της επερχόµενης λαίλαπας.

Ήδη ο Κορινθια-
κός Κόλπος αντιµετωπίζε-
ται µε τους κανόνες της
ανοιχτής     θάλασσας 
πραγµα  που συνεπάγεται  περισσότερες και µεγαλύτερες βιο-
µηχανικές µονάδες, περισσότερα πλοία, µεγαλύτερη µόλυνση.
Ο νοµός µας, θα πρέπει να παράγει σύµφωνα µε το νέο χωροτα-
ξικό σχεδιασµό, το 45% της ενέργειας που χρειάζεται η

χώρα µας. Τα µεγέθη είναι δυσανάλογα. Θα σκεφτούµε βέβαια
ότι µε τόσες µονάδες στην περιοχή µας, θα εξασφαλίσουµε την
εργασιακή µας απασχόληση. Απατώµαστε οικτρά: Οι συγκεκρι-
µένες µονάδες είναι πλήρως αυτοµατοποιηµένες και κάθε µία
από αυτές απαιτεί τη τεχνογνωσία ή την πρακτική δεκαπέντε πε-
ρίπου πλήρως εξειδικευµένων ατόµων, που όπως καταλαβαί-
νουµε θα αναζητηθούν και θα ανευρεθούν από προηγµένες
βιοµηχανικά χώρες.

Ο λιθάνθρακας, µε τα σηµερινά δεδοµένα, θεωρείται το
φθηνότερο καύσιµο µετά τον λιγνίτη. Μετά το 2013 όλοι οι ηλε-
κτροπαραγωγοί θα υποχρεωθούν να πληρώσουν όλα τα δικαιώ-
µατα για τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου, που θα
παράγουν. Οι τιµές του διοξειδίου υπολογίζεται ότι το 2013 θα
φτάσουν τα 40 ευρώ ανά τόνο, πράγµα που σηµαίνει ότι µία «οι-
κονοµική» µονάδα λιθάνθρακα, που σχεδιάζει σήµερα η ∆ΕΗ
σε συνεργασία µε την Γερµανική RWE, θα πρέπει να πληρώνει
σε λίγα χρόνια 380 εκ. ευρώ/έτος για τα αέρια που θα εκπέµπει.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η RWE ανακοίνωσε την αναστολή
του λιθανθρακικού της προγράµµατος στη Γερµανία, γιατί
µετά από λίγα χρόνια η επένδυσή της θα είναι ασύµφορη.
Στην Ελλάδα βέβαια το κόστος αυτό εύκολα καταλαβαίνουµε
ποιος θα το πληρώσει. Συνολικά για όλες τις προγραµµατιζόµε-
νες επενδύσεις σε λιθάνθρακα, το ετήσιο κόστος σε δικαιώµατα
διοξειδίου θα φτάσει το 1 δις ευρώ. Όλο και περισσότεροι άν-
θρωποι πείθονται ότι η σύνεση υπαγορεύει την αντιστροφή της
παρούσας αύξησης των εκποµπών του διοξειδίου του άνθρακα.
Οι µόνοι, που δεν είναι δυνατόν να πεισθούν, είναι εκείνοι που
λειτουργούν µε γνώµονα την µεγιστοποίηση του κέρδους. 

Εκείνοι όµως κάνουν τη δουλειά τους,  τι κάνουµε
είναι το θέµα. εµείς;

∆εν  µπορούµε να τους εµπιστευτούµε, γιατί δεν υπάρ-
χει κάτι που µπορεί να µας πείσει για το καλό των προθέσεων
τους. Όλα υπολογίζονται µε βάση το κέρδος. Καµιά µέριµνα δεν
υπάρχει για τον εκάστοτε ντόπιο πληθυσµό.

Θα πρέπει να διαισθανθούµε το χρέος µας. Μας κληρο-
δότησαν έναν τόπο για να ζήσουµε. 

Εµείς το διαχειριζόµαστε, εµείς ήµαστε που θα το µετα-
βιβάσουµε στις επόµενες γενιές και εµείς ήµαστε υπόλογοι για
αυτόν. Έχουµε υποχρέωση να παραδώσουµε έναν τόπο, όπου
όλοι θα µπορούν να ζήσουν ανθρώπινα. Το νερό, η γη και ο
αέρας είναι ό,τι πιο πολύτιµο έχουµε. Αν τα µολύνουµε δεν θα
έχουµε λόγο ύπαρξης.

Γράφει ο
∆ήµος Ν. Πελώνης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                ΘΕΣΠΙΕΣ  14-03-2008
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                  Αριθµ. Πρωτ : 3
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΠΙΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΣΠΙΩΝ
ΤΗΛ: 2262065202

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Γυµνασίου - Λυκείου Θεσπιών ευχαριστεί θερµά τους:

▪ Mπουφίδη Βασίλη
▪ Οικογένεια Γεωργίου Χαρ. Σελιανίτη
▪ Αλεξάνδρα Σελιανίτη σύζ. Χρήστου 
▪ Οικογένεια Κώστα Χαρ. Σελιανίτη

▪ Ελένη Καψανάκη
▪ Ντίνα Καρυώτη

▪ Οικογένεια Χρήστου Σπ. Σελιανίτη
για την προσφορά - δωρεά των 700 € προς την Σχολική Επιτροπή του Σχολείου

µας, προκειµένου να εµπλουτίσουµε την βιβλιοθήκη µας.
Η δωρεά έγινε εις µνήµην του Σπύρου Χρ. Σελιανίτη.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

∆ΟΜΒΡΕΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

«Ο αγώνας για τον Κορινθιακό»
Η κινητοποίηση  της 24 Φεβρουαρίου στη 

γέφυρα του Ρίου – Αντιρρίου

Κάθε φορά που ένα γεγονός ταρά-
ζει τα ήρεµα νερά της καθηµερι-

νότητας και τα φώτα της δηµοσιότητας
πέφτουν πάνω του, τότε αρχίζουµε να συνδέ-
ουµε πρόσωπα, καταστάσεις, τόπο και χρόνο.
Κι αυτό κρατάει πολύ λίγο και
σπάνιες φορές γίνεται κίνητρο
πραγµατικό που θα γεννήσει  το ενδιαφέρον
µας και λίγο πιο µακριά.

Η εκλογή του Μακαριότατου Ιερωνύ-
µου έριξε για λίγες µέρες φως στη γενέτειρά
του τη Βοιωτία και κάποιοι, έστω προσωρινά,
αναρωτήθηκαν που είναι αυτές οι πόλεις η
Θήβα και η Λιβαδειά, πότε εµφανίστηκαν για
πρώτη φορά στην Ιστορία, τι έχουν γράψει στις
σελίδες της και τι αξιόλογο έχουν να παρου-
σιάσουν σήµερα.

Κι αν κρίνετε αυτή την άποψη υπερβο-
λική ή ριζικά διαφωνείτε µ’ αυτήν, αναρωτη-
θείτε τι γνωρίζουµε εµείς οι ίδιοι οι Βοιωτοί
για τον τόπο µας και πολύ περισσότερο, τι
γνωρίζουµε για τη Ορεστιάδα, την Παραµυ-
θιά, το Καστελόριζο, την Ίµβρο και τη Τέ-
νεδο, ή τη Μακεδονία, που τελευταία είναι και
το κύριο θέµα συζήτησης. Και εγώ η ίδια από-
ρησα, γιατί όταν το περασµένο καλοκαίρι βρέ-
θηκα στη λίµνη Κερκίνη και ρωτήθηκα από
πού είµαι, στην απάντησή µου «είµαι από τη

Λιβαδειά», µου είπαν κι εκείνοι «α, από δω
κοντά είσαι κι εσύ.» Και εννοούσαν βέβαια τη
Λιβαδιά των Σερρών, µε τους χίλιους κατοί-
κους και αγνοούσαν την πρωτεύουσα ενός
Νοµού. ∆εν ήταν αγράµµατοι ούτε αλλοδα-

ποί. Νοµίζω ήταν άνθρωποι σαν όλους εµάς
που έχουµε εγκλωβιστεί στα καθηµερινά, στις
ελάχιστες ανησυχίες, στα ανύπαρκτα ενδιαφέ-
ροντα, έτσι που να λέµε «τι µας νοιάζει για τους
διπλανούς, τους συγχωριανούς, τους συµπα-
τριώτες, και όλους τους άλλους. Και κυρίως τι
µας νοιάζει για το χθες;»

Τα  βέβαιο όµως είναι ότι µε τις παρα-
µικρές «ενοχλήσεις» των γειτόνων µας εξα-
γριωνόµαστε και τότε ξαφνικά θυµόµαστε την
εθνική µας ταυτότητα, µας πιάνει υστερία να
ψάχνουµε τις ρίζες µας και όλοι διεκδικούµε
την ελληνικότητά µας. Και το χειρότερο,
σ’αυτή τη διεκδίκηση είναι ότι θυµόµαστε και
την ιδιαίτερη καταγωγή µας την Αρβανίτικη,
τη Βλάχικη, τη Σαρακατσάνικη, την Καµπί-
σια, την Καραγκούνικη κ.ο.κ.

∆εν ξέρω τι φταίει πραγµατικά, αν
φταίνε τα σχολεία µας, η παιδεία µας, η νοο-
τροπία µας ή κάποιοι άλλοι µας παρασύρουν
σ’ αυτή την αδιαφορία και την άγνοια. Προ-

σωπικά πιστεύω, και νοµίζω θα συµφωνήσετε
µαζί µου, ότι η εθνική ταυτότητα δεν καλλιερ-
γείται και δεν ωριµάζει από τη µια µέρα στην
άλλη. Χρειάζεται χρόνο και «Σύνεση» για να
περάσει από τη µια γενιά στη άλλη, να σµιλευ-

τεί, να µορφοποιηθεί και να ταυτι-
στεί µε την ύπαρξή µας. Και επί

πλέον χρειάζεται να στηριχτεί σε δυο παράλ-
ληλες και γερές βάσεις, την Ιστορική γνώση
και τη Συλλογική Μνήµη. Νοµίζω καταλαβαί-
νετε γιατί αυτές οι τελευταίες λέξεις  γράφτηκαν
µε κεφαλαίο, όπως και η λέξη «Σύνεση» λίγο
πιο πάνω.

Αν ένας λαός αγνοεί ή περιχαρακώνει
την Ιστορία του µοιάζει µε δέντρο που δεν έχει
έδαφος ν’ απλώσει τις ρίζες του. Αν χάσει τη
Συλλογική του Μνήµη, δεν έχει νερό για να
ποτίσει αυτό το δέντρο. Αν δεν έχει Σύνεση
στην ιστορική του σκέψη, τότε δηµιουργεί κα-
ταιγίδες που καταστρέφουν τα κλαδιά και τα
φύλλα του. Κι έτσι έχει φτάσει στο τίποτα…

Αν αναρωτιέστε τι σχέση έχει αυτό το
κήρυγµα περί Ιστορίας µε τα γεωγραφικά δε-
δοµένα που αναφέραµε, απλά σκεφτείτε ότι τα
γεγονότα γίνονται πάνω σ’ ένα χώρο, σ’ ένα
τόπο και σ’ ένα συγκεκριµένο χρόνο. Για ν’ αρ-
χίσει λοιπόν κάποιος να σκαλίζει το χθες, πρέ-
πει να εστιάσει σ’ ένα χώρο, να τον ψηλαφίσει

µε τα δάχτυλα της φαντασίας του πάνω στο
χάρτη του µυαλού του. Αυτό είναι το ΠΟΥ;
Μετά θ’ αγγίξει το ΠΟΤΕ; Μετά το ΠΩΣ; και
το ΠΟΙΟΣ; Αυτές είναι οι τέσσερις µαγικές
λέξεις της Ιστορίας που αρχίζουν από Π. Και
ευτυχώς τελευταία προστέθηκε και η λέξη
ΓΙΑΤΙ; Θεωρώ αυτό το ΓΙΑΤΙ κινητήρια δύ-
ναµη για όλα τα προηγούµενα, αυτό που γεν-
νάει απορίες και ανοίγει καινούριους δρόµους
που µας προκαλούν να τους εξερευνήσουµε.Αν
περνώντας από τη πλατεία του χωριού µας
αναρωτηθούµε ΓΙΑΤΙ υπάρχει αυτό το
άγαλµα εδώ και ΓΙΑΤΙ στον απέναντι λόφο
υπάρχει αυτό το κάστρο, έχουµε κάνει το
πρώτο βήµα. Όσο ψάχνουµε στο χθες για τον
τόπο µας, τόσο περισσότερο τον αγαπάµε και
φροντίζουµε να έχει ένα καλύτερο αύριο. Κι
όσο καλύτερα γνωρίζουµε τον δικό µας τόπο,
τόσο περισσότερο ενδιαφερόµαστε και για
τους γειτονικούς και µαθαίνουµε  να σεβόµα-
στε το χώρο και τους ανθρώπους  του.Κι έτσι
σιγά σιγά φτάνουµε από το κοντινό στο µα-
κρινό, από το απλό στο δύσκολο και από την
ιστορία του χωριού µας και του νοµού µας,
στη ευρύτερη ιστορία της πατρίδας µας και την
παγκόσµια. Έτσι πιστεύω θα εκλείψουν και οι
άνθρωποι που ρωτάνε τι καλό µπορεί να βγει

από έναν «άχρηστο» τόπο, π.χ σαν τη Βοιωτία,
όπως µε ρώτησε τελευταία µια κυρία µε ιδιαί-
τερες γνώσεις στη γαλλική. Στη γαλλική βι-
βλιογραφία, µου είπε, η λέξη Βοιωτός σηµαίνει
βάρβαρος, απολίτιστος και άγριος. Της απά-
ντησα ότι το γνωρίζω, αλλά υπάρχουν και
άλλες απόψεις, πολύ διαφορετικές, που ευτυ-
χώς καταγράφονται από την Ιστορία. Όσο για
το τι καλό µπορεί να βγάλει ένας τόπος, µπο-
ρεί σήµερα να είναι ένας άξιος Αρχιεπίσκοπος,
όπως ο Ιερώνυµος, χθες και αύριο κάποιοι
άλλοι, γιατί τον τόπο τον κάνουν οι άνθρωποι
µε το ανοιχτό τους µυαλό και την ευέλικτη νο-
οτροπία τους. Αυτό, ακριβώς, είναι η Σύνεση,
που αναφέραµε πριν και η οποία όταν δεν
υπάρχει, η Ιστορία γράφεται µισή και λανθα-
σµένη. Μια φορά κι έναν αληθινό καιρό λοι-
@όν, ήταν οι Βοιωτοί… Συγκατοικούσαν
σχεδόν και συνυ@ήρχαν µε τους Αθαµάνες.
Και ύστερα…

Γράφει η Βενετία Κατσιφή

Περιβαλλοντολογικές ανησυχίες
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Πριν από κάποιες µέρες, ενώ έχω
γυρίσει µετά από µια κοπια,

στική και αγχωτική µέρα, σκέφτηκα να χα,
λαρώσω στον καναπέ που βρίσκεται
απέναντι ακριβώς από µια τηλεόραση, η
οποία τη στιγµή αυτή έδειχνε «Ειδήσεις» σε
κάποιο µεγάλο κανάλι και ακούω µε έκ,
πληξη τον παρουσιαστή να λέει δυνατά και
µε πολύ έντονο ύφος τα εξής:

«∆ιεθνής ανησυχία από την άνοδο
του πληθωρισµού! Στο 3,9% εκτοξεύτηκε το
Νοέµβριο ο πληθωρισµός, πολύ πάνω από
το όριο του 2% που επιβάλει το Σύµφωνο
Σταθερότητας και Ανάπτυξης».

Τι είναι όµως Πληθωρισµός ; Από
πού προέρχεται ; Πώς µας επηρεάζει ;

Ας πάρουµε τα πράγµατα από την
αρχή. Ως πληθωρισµός ορίζεται η τάση για
συνεχή άνοδο του γενικού επιπέδου των
τιµών. Συνεπώς, πληθωρισµός δε σηµαίνει
ένα υψηλό επίπεδο τιµών, αλλά ένα  συνε,
χώς ανερχόµενο επίπεδο τιµών. Η ποσοστι,
αία µεταβολή του επιπέδου των τιµών (ή του
δείκτη τιµών) µέσα σε µια ορισµένη χρονική
περίοδο ονοµάζεται ρυθµός  πληθωρισµού.
Έτσι, όταν λέµε ότι ο ρυθµός πληθωρισµού
είναι 5%, εννοούµε ότι το επίπεδο των τιµών
του τρέχοντος έτους είναι 5% υψηλότερο
από αυτό του προηγούµενου έτους.

Συνέπειες του πληθωρισµού : Ο
πληθωρισµός είναι ένα φαινόµενο που δια,
ταράσσει την οµαλή λειτουργία του οικονο,
µικού συστήµατος  και ασκεί σηµαντικές
επιδράσεις σε όλους τους τοµείς της οικονο,
µίας. Θα αναφερθούµε στις δυσµενείς επι,
πτώσεις που έχει ο πληθωρισµός στη διανοµή
του εισοδήµατος.

Το πραγµατικό εισόδηµα ενός ατό,
µου ή µιας οικονοµίας εξαρτάται από το
ονοµαστικό, δηλαδή το χρηµατικό εισόδηµα
και από το επίπεδο των τιµών.Όταν αυξάνε,
ται το επίπεδο των τιµών, το πραγµατικό ει,
σόδηµα µειώνεται και αντίστροφα. 

1) Σταθερά χρηµατικά εισοδήµατα :
Είναι φανερό ότι ο πληθωρισµός πλήττει
όλα τα άτοµα, που το χρηµατικό τους εισό,
δηµα είναι σταθερό ή αυξάνεται µε ρυθµό µι,
κρότερο από το ρυθµό του πληθωρισµού,
γιατί σε αυτήν την περίπτωση µειώνεται το
πραγµατικό τους εισόδηµα και, κατά συνέ,

πεια, το βιοτικό τους επίπεδο. Τα άτοµα
αυτά είναι συνταξιούχοι , οι µισθωτοί και
γενικά οι υπάλληλοι , που ο µισθός τους δεν
αναπροσαρµόζεται συχνά. Αντίθετα,  ο πλη,
θωρισµός ευνοεί , ή τουλάχιστον δεν πλήτ,
τει, τα άτοµα που το εισόδηµα τους
προέρχεται από κέρδη, γιατί τα κέρδη συνή,
θως αυξάνονται µαζί µε τον πληθωρισµό.
Αξίζει να σηµειώσουµε ότι πολλές κατηγο,
ρίες µισθωτών µπορεί να προφυλάσσονται
από τον πληθωρισµό µε ρήτρες για αυτόµατη
τιµαριθµική αναπροσαρµογή (ΑΤΑ). Αυτό
σηµαίνει ότι το συµβόλαιο εργασίας περι,

λαµβάνει και έναν όρο (ρήτρα) για  αυτό,
µατη αύξηση των αποδοχών ίση µε το ρυθµό
πληθωρισµού. Σε αυτήν την περίπτωση δεν
επέρχεται µείωση της αγοραστικής δύναµης.

2) Αποταµιευτές : Ο  πληθωρισµός
µειώνει την αξία των αποταµιευτών. Τα
άτοµα που πλήττονται περισσότερο είναι οι
µικροί αποταµιευτές που δεν έχουν δυνατό,
τητα έγκαιρης και ασφαλούς επένδυσης των
χρηµάτων τους. Είναι φανερό ότι ο πληθω,
ρισµός αποτελεί αντικίνητρο για αποταµί,
ευση. Έτσι, σε περιόδους έντονου
πληθωρισµού, αυξάνεται η κατανάλωση και
µειώνεται η αποταµίευση.

3) ∆ανειστές και χρεώστες : Ο  πλη,
θωρισµός τείνει να ευνοεί αυτούς που δανεί,
ζονται και να ζηµιώνει αυτούς που
δανείζουν. Παράδειγµα : Έστω ένας δανεί,
ζεται 100 ΕΥΡΩ για ένα χρόνο µε επιτόκιο
10%. Αν στο τέλος του έτους, που θα πρέπει
να εξοφληθεί το δάνειο, το επίπεδο των
τιµών έχει αυξηθεί κατά 25%, τότε η πραγ,

µατική αξία των 100 ΕΥΡΩ που επιστρέφο,
νται θα είναι (100/1.25) =80 ΕΥΡΩ. Αν λά,
βουµε υπόψη µας και τον τόκο είναι (
(110/1.25)= 88 ΕΥΡΩ). Στην ουσία έχει γίνει
µεταβίβαση  αγοραστικής δύναµης από τον
πιστωτή στο χρεώστη, ποσού 22 ΕΥΡΩ (110
, 88).

Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι η πα,
ραπάνω µεταβίβαση  αγοραστικής δύναµης
από τους πιστωτές στους χρεώστες πραγµα,
τοποιείται µόνο, αν δεν αναµένεται ή δεν
προβλέπεται  πληθωρισµός. Αν όµως, ο πλη,
θωρισµός είναι αναµενόµενος, που είναι και

συνήθης περίπτωση, τότε
µπορεί να ληφθεί υπόψη
στον καθορισµό του επι,
τοκίου. Έτσι, αν στο πα,
ράδειγµά µας το επιτόκιο
αυξηθεί κατά το ρυθµό
του πληθωρισµού, δη,
λαδή γίνει 35%, ο πιστω,
τής στο τέλος του έτους
θα πάρει 135 ευρώ των
οποίων η πραγµατική
αξία θα είναι108 ευρώ.
Άρα το επιτόκιο καλύ,
πτει τουλάχιστον  το
ρυθµό πληθωρισµού. Αν

ο δανειστής ήθελε να πάρει στο τέλος του
χρόνου 110 ευρώ σε σταθερές τιµές , τότε το
επιτόκιο πρέπει να γίνει 37,5%. 

Τα αίτια του πληθωρισµού : Οι οι,
κονοµολόγοι διακρίνουν διάφορα είδη πλη,
θωρισµού που αντιστοιχούν σε διαφορετικές
απόψεις για τα αίτια που τον προκαλούν.
Θα δώσουµε τα βασικά σηµεία των δύο πιο
σηµαντικών απόψεων που αναφέρονται
στον πληθωρισµό ζήτησης και  στον πληθω,
ρισµό κόστους.

i. Πληθωρισµός ζήτησης : Κατά την
άποψη αυτή ο πληθωρισµός είναι αποτέλε,
σµα υπερβάλλουσας ζήτησης. Όπως αναφέ,
ραµε προηγουµένως, καθώς η οικονοµία
πλησιάζει το επίπεδο της πλήρους απασχό,
λησης, αρχίζουν να δηµιουργούνται στενό,
τητες στην αγορά ορισµένων παραγωγικών
συντελεστών, µε συνέπεια την αύξηση της
τιµής τους. Η αύξηση της  τιµής των παρα,
γωγικών συντελεστών προκαλεί αύξηση του
κόστους παραγωγής και, εποµένως,  αύξηση

της  τιµής των προdόντων. Όταν η οικονοµία
φτάσει στο επίπεδο της πλήρους απασχόλη,
σης, παραπέρα αύξηση της συνολικής ζήτη,
σης είναι εξ ορισµού πληθωριστική, εφόσον
δεν αυξάνεται η παραγωγή.

ii. Πληθωρισµός κόστους : Η άποψη
ότι ο πληθωρισµός είναι αποτέλεσµα υπερ,
βάλλουσας ζήτησης δεν εξηγεί γιατί υπάρχει
πληθωρισµός και σε περιόδους χαµηλής σχε,
τικά ζήτησης, δηλαδή σε περιόδους ανεργίας
και µείωσης εισοδήµατος. Ο  πληθωρισµός
κόστους τονίζει το ρόλο των εργατικών σω,
µατείων και τη δύναµη ολιγοπωλίων. Σύµ,
φωνα µε τη θεωρία αυτή, τα εργατικά
σωµατεία ή ορισµένα από αυτά έχουν αρ,
κετή δύναµη, ώστε να µπορούν να πετυχαί,
νουν αυξήσεις των µισθών και των
ηµεροµισθίων, ακόµα και όταν υπάρχει
ανεργία. Από τη µεριά τους τα µεγάλα µο,
νοπώλια και ολιγοπώλια έχουν αρκετή δύ,
ναµη στην αγορά, ώστε να µεταβιβάζουν τις
αυξήσεις του κόστους, που προκαλούνται
από την αύξηση των εργατικών µισθών,
στους αγοραστές αυξάνοντας την τιµή του
προdόντος. Πολλά όµως, από τα προdόντα
αυτά, αποτελούν πρώτη ύλη για την παρα,
γωγή άλλων αγαθών, που σηµαίνει αύξηση
του κόστους και της τιµής τους. Κατά αυτόν
τον τρόπο η αρχική αύξηση του κόστους σε
ορισµένους κλάδους διαχέεται σε ολόκληρη
την οικονοµία, µε αποτέλεσµα, την αύξηση
του γενικού επιπέδου των τιµών.

Είναι φανερό ότι η παραπάνω διαδι,
κασία µπορεί να ξεκινήσει τόσο από τα ερ,
γατικά σωµατεία (αύξηση µισθών), όσο και
από τις επιχειρήσεις (αύξηση κερδών). Στον
πληθωρισµό κόστους ανήκει φυσικά και η
περίπτωση που η αύξηση του κόστους προ,
έρχεται από την  αύξηση της τιµής ορισµέ,
νων βασικών πρώτων υλών και ενέργειες,
κυρίως της τιµής του πετρελαίου. Η αύξηση
της τιµής που πέτυχαν κατά το 1973 και το
1079 οι χώρες του ΟΠΕΚ ( OPEC) είναι χα,
ρακτηριστικό παράδειγµα πληθωρισµού κό,
στους.

Ο πληθωρισµός καταβροχθίζει τα όνειρα των ανθρώπων

Γράφει ο
Σπύρος Β. Νικολάου

Βρισκόµαστε σε ένα από τα κρισιµότερα σταυρο,
δρόµια της πορείας της οικονοµίας στην ιστορία

της σύγχρονης Ελλάδας.
Κανείς δεν αµφιβάλλει ότι οι µεταρρυθµίσεις και
οι αναδιαρθρώσεις που απαιτούνται στην οικονο,

µία, στο κοινωνικό κράτος, στη λειτουργία της δηµόσιας δι,
οίκησης και στον Ευρωπαdκό χαρακτήρα της χώρας µας δεν
είναι επιβαλλόµενη πολιτική επιλογή ευθύνης µόνο της κυ,
βέρνησης που έχει την εξουσία. Εξίσου σηµαντική ευθύνη
φέρει και η αντιπολίτευση καθώς και όλοι εµείς οι ενεργοί
πολίτες αυτής της χώρας.

Οι µεταρρυθµίσεις, που έγιναν σηµαία κατά την
προεκλογική περίοδο και από τα δύο µεγάλα κόµµατα,
είναι ο µονόδροµος για να σταθούµε στην Ευρωπαdκή
Ένωση. Χωρίς αυτές τις ανακατατάξεις στην κρατική µη,
χανή το χάσµα που µας χωρίζει από τις αναπτυγµένες χώρες
της ΕΕ θα γιγαντωθεί.  

Η κυβέρνηση εντός των ηµερών θα προωθήσει πα,
κέτο µέτρων µε σκοπό την αντιµετώπιση της φτώχειας και
την τόνωση της κοινωνικής ασφάλισης. Ο πρώτος κύκλος
αφορά περιορισµένη αύξηση στο µισθολόγιο των δηµοσίων
υπαλλήλων. Πιο συγκεκριµένα θα ενταχθεί το ποσό των 176
Ευρώ στο βασικό µισθό των δηµοσίων υπαλλήλων. Αυτή η
ένταξη θα γίνει σε 4 ετήσιες δόσεις, µε την πρώτη να πραγ,
µατοποιείται την 1η Ιανουαρίου 2008. 

Επίσης, το εισόδηµα του προσωπικού των σωµάτων
ασφαλείας θα ενισχυθεί σηµαντικά. Συγκεκριµένα αναµέ,
νονται αυξήσεις από 8% έως 11,4% στις συνολικές αποδοχές
155.000 εν ενεργεία και 95.000 συνταξιούχων στρατιωτικών,
αστυνοµικών, λιµενικών και πυροσβεστών, µέσα στο 2008.

Στο πλαίσιο των κυβερνητικών παροχών θα ανα,
κοινωθεί και η καθιέρωση εθνικής σύνταξης ύψους 600
Ευρώ το µήνα, που θα προκύψει από το άθροισµα της κα,
τώτατης σύνταξης ( €380) και του ΕΚΑΣ  (€190), το οποίο
από το 2008 θα αυξηθεί στα 230 Ευρώ. Σύµφωνα µε τον
προγραµµατισµό η Εθνική Σύνταξη δε θα χορηγείται σε
αγρότες και ελεύθερους επαγγελµατίες. 

Επιπρόσθετα, η κυβέρνηση αναµένεται σύντοµα να
ενεργοποιήσει το Ειδικό Ταµείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(ΕΤΚΑ). Σκοπός του ΕΤΚΑ είναι η κοινωνική ενίσχυση και
προστασία των ανέργων και των απολυµένων που αντιµε,
τωπίζουν σοβαρές δυσκολίες επανένταξης στην αγορά ερ,
γασίας και βρίσκονται πλησίον της συνταξιοδότησης.

Όλα αυτά τα µέτρα είναι ευπρόσδεκτα στο ευρύ
κοινό. Είναι όµως αρκετά ριζοσπαστικά για να τονώσουν
την πορεία της οικονοµίας και να εξασφαλίσουν µακρο,
χρόνια ζωή του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης; Η απά,
ντηση είναι δυστυχώς όχι. Η µακροχρόνια κατασπατάληση
του χρήµατος των δηµοσίων ταµείων, οι χιλιάδες πρόωροι
συνταξιούχοι σε συνδυασµό µε την επέκταση της διάρκειας
ζωής των σηµερινών πολιτών, καθιστούν αναγκαία τη λήψη
σκληρότερων µέτρων.

Το παραδοσιακό αναδιανεµητικό σύστηµα του
«πληρώνω στην πορεία» είναι φανερό πως δεν έχει πλέον
µέλλον.  Υπάρχουν ταµεία που πρέπει να ενοποιηθούν.
Υπάρχουν επαγγέλµατα που πρέπει να αποχαρακτηριστούν
ως «βαρέα και ανθυγιεινά». Επίσης θα πρέπει οι µεγάλες
εταιρείες να  πιεστούν προς αύξηση των εισφορών τους στα

ταµεία και να µην επιβαρυνθεί ξανά ο µισθωτός και ο ελεύ,
θερος επαγγελµατίας. 

Η ουσιαστικότερη όµως εναλλακτική λύση βρίσκε,
ται σε ένα σύστηµα συσσώρευσης κεφαλαίων, το γνωστό ως
capital accumulation. Οι νέοι πιθανότατα µέσω ιδιωτικών
καναλιών, θα έχουν τη δυνατότητα να χτίσουν την προ,
στασία των γηρατειών τους µέσω ενός µηχανισµού ατοµι,
κής επικερδούς επένδυσης των σηµερινών τους
συνεισφορών. 

Το σύστηµα αυτό βασίζεται στη µηνιαία εισφορά
των εργαζοµένων  σε ιδιωτι,
κές ασφαλιστικές εταιρείες,
οι οποίες αναλόγως της ει,
σφοράς εξασφαλίζουν ια,
τρική και φαρµακευτική
περίθαλψή καθώς και µηνι,
αία σύνταξη. Με αυτό το σύστηµα το κράτος θα µείωνε στα,
διακά τις δηµόσιες δαπάνες, ενώ σε συνδυασµό µε τις
κατάλληλες ιδιωτικοποιήσεις θα πετύχαινε τη δραστική πε,
ρικοπή της γραφειοκρατίας και σε µηχανισµούς και σε προ,
σωπικό. 

Το σύστηµα είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένο στις ΗΠΑ
καθώς και σε Ευρωπαdκές χώρες, όπως η Μεγάλη Βρετανία,
ενώ έχει διαδοθεί και σε χώρες τις Λατινικής Αµερικής που
αντιµετώπιζαν παρόµοια προβλήµατα. Έτσι και οι συ,
γκρούσεις ανάµεσα σε διαφορετικές γενεές θα αποφευχθούν
και η χρεοκοπία του συστήµατος θα µαταιωθεί. Το ερώτηµα
λοιπόν παραµένει για το ποιος θα έχει το θάρρος και το
όραµα να προβεί σε τόσο ριζοσπαστικές αλλά αποτελεσµα,
τικές λύσεις.

Γράφει ο Άγγελος Ι. Κατσιµίχας

ΑΑΛΛΛΛΑΑΓΓΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΡΡΥΥΘΘΜΜΙΙΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΗΗ

Τα ελαιόδεντρα της περιοχής χρειάζονται “δηµόσια” προστασία
Τα τελευταία χρόνια πληθαίνουν τα παράπονα των ετεροδηµοτών της ευρύτερης περιο-
χής, οι οποίοι ενώ προσέρχονται στην ιδιαίτερή τους πατρίδα για να συλλέξουν τις ελιές
τους, γίνονται τελικά µάρτυρες της εξαφάνισής τους. Κάποιοι επιτήδειοι φαίνεται, δε σέ-
βονται την περιουσία των άλλων. Επιτέλους κάποιος φορέας (αγροφυλακή, αστυνοµία,
δήµος) ας επιληφθεί της λύσης του υπαρκτού και ενοχλητικού αυτού προβλήµατος.

ΣΣυυγγχχααρρηηττήήρριιαα στο συµπατριώτη µας (Μαυροµαταίο) γγννααθθοοχχεειιρροούύρργγοο
ΓΓεεώώρργγιιοο  ΙΙ..  ΣΣοολλωωµµόό, που ανέλαβε σε ιδιαίτερα µικρή ηλικία τη διεύ-

θυνση του οµώνυµου τµήµατος της πολυκλινικής σσττηη  ΛΛααµµίίαα..

ΕΕυυχχόόµµαασσττεε  σσττοουυςς  22  ΠΠοολλιιττιισσττιικκοούύςς  ΣΣυυλλλλόόγγοουυςς
ττοουυ  ΜΜααυυρροοµµααττίίοουυ  νναα  σσυυννεερργγαασσττοούύνν  ααρρµµοοννιικκάά,,
νναα  ααλλλληηλλοοσσυυµµππλληηρρωωθθοούύνν  κκααιι  νναα  ππααρράάγγοουυνν
ααυυττόό  πποουυ  όόλλοοιι  µµααςς  ππεερριιµµέέννοουυµµεε  ::  ΠΠοολλιιττιισσµµόό  

Συλλογή ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ
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Οι τοπικές κοινωνίες
έχουν δικαίωµα να επι-

λέγουν ακηδεµόνευτα τους εκπρο-
σώπους τους, οι δε πολίτες έχουν
επίσης δικαίωµα να διεκδικούν µε
ίσους όρους την τιµή να διοικήσουν
τις τοπικές κοινωνίες. Το «αφ’ υψη-
λού» χρίσµα ή «άνωθεν ευλογία»
έχουν συνήθως κριτήριο την εύνοια,
η οποία δεν στηρίζεται σε αντικειµε-
νικά και αξιοκρατικά κριτήρια, όπως
είναι η ικανότητα, η εντιµότητα, η κοι-
νωνική καταξίωση, η εργατικότητα,
στοιχεία τα οποία αποτελούν τις
προϋποθέσεις για ευδοκίµηση µιας
δηµιουργικής και αποτελεσµατικής
αυτοδιοίκησης. ∆υνάµεις οι οποίες
εµφορούνται από αυτές τις γενικές
αρχές υπάρχουν σε όλους τούς πο-
λιτικούς χώρους και µπορούν χάριν
του κοινού τοπικού συµφέροντος,
υπερπηδώντας κοµµατικούς φρά-
κτες, να συνυπάρξουν και να συνυ-
πάρξουν σε κοινή δηµοτική δράση µε
γνώµονα το συµφέρον της τοπικής
κοινωνίας.

Η ευθύνη για όλα τα παρα-
πάνω βαρύνει όλους µας. 

Ας µη δεχθούµε κηδεµόνες
και κοµµατικούς παιδονόµους,
έχουµε ενηλικιωθεί πλέον.

Θέτοντας λοιπόν το παρα-
πάνω ως πλαίσιο, η ερώτηση που
ακολουθεί είναι τι θα ικανοποιούσε
σήµερα έναν δήµαρχο; Μα να πραγ-
µατοποιήσει όλα εκείνα που  αποτε-
λούν τη µόνιµη πληγή όλων των
κυβερνήσεων: Να λύσει τα προβλή-
µατα της καθηµερινότητας των δηµο-
τών του.

1) Ο αγρότης να βρίσκει
απαντήσεις για τη σοδειά του, για τη
τυποποίηση των προϊόντων του, για
την επιδότησή του, όπως και ο νέος
αγρότης για τα Ελληνικά και Ευρω-
παϊκά προγράµµατα και όλες τις
πληροφορίες που θα ήθελε.

2) Ο µικροµεσαίος επενδυ-
τής ή επιχειρηµατίας να ενηµερώνε-
ται και να αναλαµβάνει, µέσω των
ΚΕΠ την διεκπεραίωση όλης της
γραφειοκρατικής διαδικασίας (ενη-
µερότητες ασφαλιστικές, φορολογι-
κές...) να ετοιµάζει εν ολίγοις έναν
πλήρη φάκελο.

3) Να δίνει απαντήσεις σε

άνεργους για προγράµµατα απα-
σχόλησης και διαγωνισµούς που
είναι σε εξέλιξη.

4) Να πληροφορεί τους µετα-
νάστες για τα δικαιώµατά τους, για 
προβλήµατα αδειών παραµονής
κ.λ.π.

5) Οι συνταξιούχοι, οι από-
µαχοι της δουλειάς που βρίσκονται
στη τρίτη ηλικία, να υποστηρίζονται
από ένα ευρύτερο δίκτυο κοινωνικών
υπηρεσιών.

6) να υπάρχει ένα
ολοκληρωµένο σύστηµα
πρωτοβάθµιας
φροντίδας υγείας,
όπως αγροτικό ια-
τρείο µε γιατρό
όµως που θα έχει ει-
δικότητα, και στη συ-
νέχεια κέντρο υγείας
στελεχωµένο όµως πλή-
ρως.

7) Οι µικροί συµπολίτες
µας, οι µαθητές, να έχουν στη διά-
θεσή τους καθαρά και λειτουργικά
σχολεία, δηµοτικά, γυµνάσια, λύκεια,
µε συµµετοχή των τοπικών κοινω-
νιών στη συνολική λειτουργία και 

εννοώ και στη διαµόρφωση και του
προγράµµατος σπουδών.
8) Άφησα τελευταίο, αλλά όχι
ύστατο, το µέγιστο πρόβληµα του
πολιτισµού. Τη δηµιουργία χώρων
πολιτισµού και αθλητισµού για την
αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου
των 
πολιτών

(στο θέµα
αυτό θα επανέλθω µε άλλο άρθρο
στην πρώτη ευκαιρία που θα µου
δοθεί).    

Για λόγους οικονοµίας
χώρου σταµατώ εδώ, όσο όµως µε-
γαλώνει ο κατάλογος τόσο αυξάνεται
και το κύρος της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης, διότι  λύνει  το  άλυτο  για  την
κεντρική διοίκηση πρόβληµα της κα-
θηµερινότητας όπως προανέφερα.

Αυτή είναι η µεγάλη πρό-
κληση για την τοπική αυτοδιοίκηση

σήµερα: από θεσµός µόνο
διεκδίκησης συν-

δικαλιστικού
χ α ρ α -

κ τ ή ρ α
που είχε, να

εξελιχθεί σε θεσµό
τοπικής λαϊκής εξουσίας και σε

πρωταγωνιστή της τοπικής ανάπτυ-
ξης.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ Του Χρήστου Στ. Πελώνη

Δήμος Θεσπιέων
Μία κατάσταση παλαιοκομματική

ΟΌµηρος στην Οδύσσεια γράφει για τη χώρα των Κυκλώπων ότι κατοικούν άγριοι,
«ούτε δίκας ευ ειδότας ούτε θέµιστας». ∆ηλαδή κατοικούν άγριοι που δε γνωρίζουν,

ούτε δικαιοσύνη, ούτε νόµους.
Στο ερώτηµα γιατί προτάσσεται ο µύθος των Κυκλώπων σε ένα άρθρο για το ∆ήµο Θε-

σπιέων, η απάντηση αφήνεται στη δηµιουργική φαντασία του αναγνώστη.
Το δικαϊκό σύστηµα, ο νοµοθέτης, ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, προβλέπουν 4ετή

θητεία του ∆ηµάρχου. Όµως ποτέ δεν είναι αργά. Αν εντρυφήσουν στα πολιτικά δρώµενα του
∆ήµου Θεσπιέων ίσως γίνουν σοφότεροι.

Στις δηµοτικές εκλογές του 1998 ο συνδυασµός που µοίρασε τη ∆ηµαρχία (2+2) κέρ-
δισε. Οι υπόλοιποι τρεις (3) συνδυασµοί και οι υποψήφιοι δήµαρχοι δεν έπαιξαν αυτό το παι-
χνίδι (2+2). Φυσικά ηττήθηκαν. Το ίδιο συνέβη και το ίδιο ισχύει για τις εκλογές του 2002. Ο
συνδυασµός και ο υποψήφιος δήµαρχος που δεν ενέδωσαν στον παλαιοκοµµατισµό ηττήθη-
καν. Οι εκλογές του 2006 ήταν ένα ξεκαθάρισµα λογαριασµών, µια παρωδία πολιτικής αναµέ-
τρησης. 

Στον απόηχο των τριών εκλογικών αναµετρήσεων υπάρχει ένα ερώτηµα : Γιατί όχι και
υποψήφιος δήµαρχος από την Άσκρη, Λεοντάρι, και Νιχώρι;

Οι επαγγελµατίες του µίσους και του παλαιοκοµµατισµού δε µπορεί να είναι πάντα ανί-
κητοι. Ο σεβασµός των θεσµών, ο σεβασµός του αντιπάλου, η στράτευση κάτω από ένα συλ-
λογικό πρόταγµα, µε την απαιτούµενη για αυτό οµοψυχία και αλληλεγγύη, είναι οι διαρκείς
προκλήσεις για τις υγιείς δυνάµεις. 

Σε ένα δήµο µε τάσεις αποµόνωσης από το ευρύτερο πολιτικό γίγνεσθαι, το µοίρασµα
της ∆ηµαρχίας παράγει συνεχώς στρεβλές καταστάσεις.

Τελειώνω µε µια φράση του Χένρι Τζέϊµς «οι καλύτεροι έχουν πάντα αµφιβολίες (και δι-
λήµµατα) οι χειρότεροι είναι γεµάτοι από εµπαθή ένταση».

Γράφει ο Οδυσσέας Καρβούνης

Θέμα Ζωής   Μύθοι και επιχειρηματικότητα

ΗΕλλάδα διαθέτει το µεγαλύτερο µυ-
θολογικό πλούτο από οποιαδήποτε

χώρα της Γης.
Η µυθολογία της εµπνέει επί χιλιετίες

συγγραφείς και καλλιτέχνες από όλες τις χώρες
του κόσµου και αποτελεί µία από τις σηµαντι-
κότερες πνευµατικές καταβολές του ευρωπαϊ-
κού αλλά και του παγκόσµιου πολιτισµού.

Οι Έλληνες δίνοντας διέξοδο στους πό-
θους τους, θέλοντας να καταβάλουν τα ακατά-
βλητα και να ξεπεράσουν τους φόβους που τους
τυραννούσαν, έπλασαν ήρωες, οι οποίοι ήταν
ωραίοι και δυνατοί, σοφοί και ανδρειωµένοι,
άξιοι να πραγµατώσουν έργα και να επιτελέ-
σουν άθλους που ξεπερνούσαν τα ανθρώπινα
µέτρα.

Πίστευαν πως ένα φυσικό φαινόµενο,
σαν τις αστραπές και τις βροντές, συνέβαινε
σύµφωνα µε τους νόµους της φύσης αλλά θεω-
ρούσαν πως ήταν και η βούληση των θεών που
το προκαλούσε.

Οι  Μύθοι, γενικά, ανάλογα µε την αιτία
τους και τις αναφορές τους και το λόγο τους, χω-
ρίζονται σε: θεογονικούς, κοσµογονικούς, αι-
τιολογικούς, ιστορικούς, πολιτικούς, ηρωικούς
και  γενεαλογικούς.Οι µύθοι και οι θρύλοι µε
αναφορά την ευρύτερη περιοχή της Βοιωτίας
είναι µοναδικοί και καλύπτουν όλες τις γενικές
κατηγορίες που προαναφέραµε.

Η ∆υτική και Νότια Επαρχία Θήβας
είναι ο χώρος που οριοθετείται από τον Ελι-
κώνα και τον  Κιθαιρώνα, το φυσικό µας περι-
βάλλον. Τα βουνά της µυθολογίας και της
αρχαίας τραγωδίας αντίστοιχα, της λαϊκής µας
παράδοσης.

Είναι χώρος, τέχνης και πολιτισµού,
όπου εµπνεύστηκαν και µεγαλούργησαν αρ-
χαίοι και σύγχρονοι καλλιτέχνες. Τόπους, όπου
γεννήθηκε ο Ηρακλής, ο Οιδίποδας, ο Ησίοδος.
Όπου ο ∆ιόνυσος δίδαξε την αµπελουργία και
την οινοποιία, όπου ερωτεύτηκε ο Νάρκισσος,
όπου εκδιδόταν η Φρύνη. Στην επτάπυλη Θήβα,
το Καβήρειο, την Κοιλάδα των Μουσών, τις Θε-
σπιές µε τις φηµισµένες γιορτές του Έρωτα,
τους 700 Θεσπιείς που η αυτοθυσία τους για τα
ιδανικά είναι διαχρονικά διδακτική.

Η ανάπτυξη παραγωγικών διαδικα-
σιών ορίζεται ως επιχειρηµατικότητα, όπως
προαναφέραµε στις οικονοµικές αναλύσεις του

προηγούµενου τεύχους.
Ο µύθος θα µου πείτε τι σχέση έχει µε

την επιχειρηµατικότητα, πως µπορεί να γίνει
προϊόν και να διατεθεί στην αγορά, που µπορεί
να απευθυνθεί, υπάρχουν επενδύσεις σε τέ-
τοιου είδους στοιχεία και ποια η ανταπόδοσή
τους. Εύλογα ερωτήµατα που χρήζουν απάντη-
σης, όχι για την απάντηση αλλά ως µια εναλ-
λακτική πρόταση ανάπτυξης.

Η επιγραµµατική ανάλυση του µυθικού
µας πλούτου καταδείχνει την δυναµική του και
τους τοµείς, που µπορούν να αξιοποιηθούν ως
στοιχεία ανάπτυξης συνδυασµένα µε εναλλα-
κτικές µορφές τουρισµού, µε τις παραδόσεις, τα
αγροτικά προϊόντα και υποπροϊόντα, µπορεί να
γίνει η απάντηση στη βιοµηχανική ανάπτυξη και
την ισοπέδωση µνηµείων και φυσικού περι-
βάλλοντος.

Ο Οδυσσέας Ελύτης σε ένα ποίηµά του
γράφει : η Ελλάδα είναι ένα αµπέλι, µια ελιά,
ένα καρνάγιο, έχοντας αυτά τα συστατικά την
ξαναφτιάχνεις. Τι προσδιορίζουν τα τρία αυτά
συστατικά; την φυσική και πολιτιστική µας κλη-
ρονοµιά.

Σήµερα οργανωµένα σχέδια στρέφονται
κατά της φυσικής και πολιτιστικής µας κληρο-
νοµιάς γιατί πιστεύουν ότι εκείνη είναι το µονα-
δικό στοιχείο ανασύστασης της Ελλάδας. Με τις
πρακτικές που ακολουθούνται, χάνουµε τα συ-
στατικά που κατά τον Ελύτη συνθέτουν την Ελ-
λάδα, ό,τι δηλαδή κληρονοµήσαµε από τους
παππούδες µας και τους πατεράδες µας, χά-
νουµε µε λίγα λόγια τις ρίζες µας.

Ο φίλος µου Φίλιππος Κουτσάφτης λέει
ότι η µόνη µας κληρονοµιά είναι η µνήµη. Αξίζει
να δείτε το ντοκιµαντέρ του, η ΑΓΕΛΑΣΤΟΣ
ΠΕΤΡΑ, που είναι σαν να φτιάχτηκε για τον
τόπο µας. Μιλάει για την Ελευσίνα, που δεν φυ-
τρώνει πια σπόρος, µας µεταφέρει στα Οινό-
φυτα, που εξασθενούν και είναι ένα δείγµα για
το τι θα ακολουθήσει, στην Θίσβη, σε όλη την
Βοιωτία και τον Κορινθιακό. Όλα αυτά είναι ένα
καλά οργανωµένο σχέδιο, που ξετυλίγεται από
την λήξη του δευτέρου παγκοσµίου πολέµου και
λέγεται παγκοσµιοποίηση. Έχει σαν στόχο τους
πολιτισµούς των λαών, αφού ιστορικά αυτό
ήταν το εµπόδιο σε τέτοιου είδους σχέδια.

Η καθηµερινότητα µας διδάσκει ότι η
ανάπτυξη, όταν γνώµονας είναι το εύκολο κέρ-
δος, έρχεται αντιµέτωπη µε την οικολογία, την
προστασία της φύσης και της παράδοσης.
Εµείς πιστεύουµε ότι η ανάπτυξη του τόπου µας
είναι µονόδροµος.

Η ανάπτυξη είναι στενά δεµένη µε τη
διατήρηση και διάδοση της  λαϊκής µας παρά-
δοσης και τη διαφύλαξη και προβολή του φυσι-
κού περιβάλλοντος.

Μέληµα µας, η ευαισθητοποίηση του
κόσµου σε ζητήµατα φυσικής και πολιτιστικής
κληρονοµιάς, ο προβληµατισµός, η εκλαΐκευση
και η ενηµέρωση σε θέµατα ανάπτυξης.

Απευθυνόµενος στα οικονοµικά συµ-
φέροντα και στα φερέφωνά τους, λέω ότι η
Βοιωτία έχει όνοµα εδώ και χιλιάδες χρόνια
δεν θα την µετονοµάσουµε σε ΒΙΠΕ ΕΛΛΑ-
∆ΟΣ, «χαβούζα». Η ανέχεια έχει πάρει τέλος, η
Βοιωτία θα κατεβάσει ρολά στα οικονοµικά
συµφέροντα. Τα πολυτιµότερα άλλωστε µας τα
έχουν πάρει, δεν έχουµε τίποτα να χάσουµε.

Απευθυνόµενος στους αναγνώστες και
τους συντοπίτες µου Βοιωτούς θέλω να υπεν-
θυµίσω ότι ναι µεν, µπορεί να ανήκουµε σε δια-
φορετικούς πολιτικούς χώρους να µας χωρίζουν
ιδεολογικές διαφορές και να ανήκουµε σε δια-
φορετικές κοινωνικές τάξεις, αλλά ο αέρας που
αναπνέουµε όµως είναι ο ίδιος, τα προβλήµατα

του περιβάλλοντος κοινά και κοινός ο τρόπος
που θα τα αντιµετωπίσουµε. Με κοινή δράση,
νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση, τοπική αυτοδιοί-
κηση, φορείς, κινήσεις πολιτών, πολίτες, µπο-
ρούµε να ανατρέψουµε τα σχέδιά τους και να
δώσουµε τέλος στην υποβάθµιση.

Η προοπτική ανάπτυξης της Βοιωτίας
µέσα από τις φυσικές της δυνατότητες το φυσικό
περιβάλλον και τη λαϊκή παράδοση είναι µονό-
δροµος.

Το µοντέλο της βιοµηχανικής ανάπτυ-
ξης απέτυχε.

Ας γίνουµε εµπόδιο στα σχέδια που κα-
ταστρέφουν στο όνοµα της ανάπτυξης, της
οµοιοµορφίας και του κέρδους,τη φυσική και
πολιτιστική µας κληρονοµιά.

Του Κωνσταντίνου Ι .  Μπαµπούλα

Σύντοµα θα είναι διαθέσιµη η 
ιστοσελίδα του Μαυροµατίου

www.mavromati.gr
info@mavromati.gr
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Έθιµα της Αποκριάς
Στο προηγούµενο τεύχος της εφηµερίδας

Ογχηστός αναφερθήκαµε στα έθιµα του
∆ωδεκαήµερου· σε αυτό το τεύχος θα αναφερθούµε
στα έθιµα της Αποκριάς. 
Όταν άνοιγε το Τριώδιο, έτρωγαν κρέατα όλων των
ειδών, όπως αρνιά, κατσίκια, γουρούνια. Στους

ανθρώπους της
σηµερινής  επο,
χής, που η 
κ α θ η µ ε ρ ι ν ή

διατροφή περι,
λαµβάνει κάποιο
είδος κρέατος, το
γεγονός αυτό δεν 

προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση αλλά για τους ανθρ,
ώπους της εποχής εκείνης ήταν πολύ σηµαντικό,
αφού δεν είχαν χρήµατα, δεν είχαν κρέατα, δεν
είχαν ποικιλία φαγητών· ξερό ψωµί έτρωγαν και
κρεµµύδια που είχαν στον κήπο τους και καµιά
ελιά, αν είχαν.

Την Τσικνοπέµπτη λοιπόν και τη δεύτερη
Κυριακή, της Κρεατινής, έπρεπε να είχαν οπωσδή,
ποτε κρέας. Συνήθιζαν επίσης να τρώγουν µακαρο,
νάδα χοντρή (γκόγκ’λιες), µε µπόλικη µυζήθρα και
βέβαια τυρόπιτες. Την Κυριακή το βράδυ έτρωγαν
την αρµυροκουλούρα· αν και διψούσαν τη νύχτα,
δε σηκώνονταν να πιουν νερό, γιατί πίστευαν ότι
θα έβλεπαν την τύχη τους. 

Το βράδυ της Καθαρής ∆ευτέρας, που σύµ,
φωνα µε τις µαρτυρίες των Μαυροµαταίων που έζη,
σαν τον προηγούµενο αιώνα, απόκρευαν, την
πρώτη πιρουνιά της µακαρονάδας, οι κοπέλες τη
µασούσαν λίγο στο στόµα, την έβγαζαν πάλι, την
τύλιγαν σε ένα χαρτί και την έβαζαν κάτω από το
µαξιλάρι για να δουν ποιον θα παντρευτούν. Από
τις δώδεκα  το βράδυ της ∆ευτέρας και µετά δεν έπι,
ναν ούτε νερό. Την Τρίτη το βράδυ έπιναν ένα πο,
τηράκι νερό και έτρωγαν λίγο ψωµάκι. Την
Τετάρτη το απόγευµα, κατά τις τέσσερις η ώρα, µα,
γείρευαν·  συνήθως φασολάδα χωρίς λάδι ή κόλ,
λυβα που στο ζωµό τους πρόσθεταν νερό και
ζάχαρη.

Βέβαια διασκέδαζαν και µε χορό και µε µε,
ταµφιέσεις. Κάποια χρονιά, προπολεµικά, µεταξύ
του 1934 και του 1938, είχαν σκηνοθετήσει µία κη,
δεία. Για φέρετρο είχαν µια ξύλινη σκάφη, στην
οποία ζύµωναν ψωµί. Για πεθαµένο ένα τουλούµι
(ασκί δερµάτινο) φουσκωµένο. Άλλος είχε ντυθεί
γέρος, άλλος γριά, άλλος παπάς µε γένια, άλλοι
ψαλτάδες· για θυµιατό είχαν ένα κουτάκι γάλακτος.
Έκλαιγαν και µοιρολογούσαν: «Πω πω εζέζα ου τσι
ψόβα = πω πω η µαύρη εγώ τι έπαθα». Μια φορά
είχαν ντύσει ένα γαdδούρι µε παντελόνι και ήταν
ακριβώς σαν αρκούδα.

Το βράδυ της Αποκριάς, µόλις τελείωνε το
φαγητό, άρχιζαν τα παιχνίδια. Έπαιρναν ένα αυγό
βρασµένο και καθαρισµένο, το έδεναν µε κλωστή
και, κρατώντας την άκρη της κλωστής, το πέταγαν
στο στόµα του καθενός µε τη σειρά· όποιος κατά,
φερνε να το αρπάξει, έπαιρνε χρήµατα. Μετά έβα,
ζαν ένα τηγάνι ανάποδα µε τη µουτζούρα από
πάνω· τοποθετούσαν επάνω ένα φράγκο και προ,
σπαθούσαν να το πιάσουν µε τα δόντια, χωρίς βέ,
βαια να µουτζουρώνουν τα χείλη τους.

Την Κυριακή της Τυρινής, όταν έστρωναν το
τραπέζι για να φάνε, έπιαναν µε το δεξί το χέρι και
σήκωναν το τραπέζι µε όλα τα φαγητά και έλεγαν:
«εντλίερ τ’ κιστέρ, ανάθεµα οβρέτ = Θεός να συχω,
ρέσει τους Χριστιανούς, ανάθεµα τους Εβραίους».

Τα τρία Ψυχοσάββατα ήταν για τις ψυχές
των νεκρών και δεν έπρεπε να κάνουν δουλειές

αλλά να ετοιµάσουν κόλλυβα και πρόσφορο και να
τα πάνε στην εκκλησία, να µνηµονεύσει ο παπάς τα
ονόµατα των νεκρών. Πίστευαν ότι το Ψυχοσάβ,
βατο όλες οι ψυχές είχαν τραπέζι και, αν οι ζωντα,
νοί δεν έκαναν σε κάποιο νεκρό κόλλυβα και
πρόσφορο, αυτός δε γινόταν δεκτός στο τραπέζι
και καθόταν λυπηµένος.

Εκτός όµως από τα έθιµα της Αποκριάς,
υπήρχαν και άλλα έθιµα σχετικά µε τις γιορτές
αυτής της χρονικής περιόδου.Την πρώτη του Μάρτη
έβαζαν το «µάρτη», τη κόκκινη και άσπρη κλωστή,
για να µην τους µαυρίσει ο ήλιος. Επίσης σηκώνο,
νταν πολύ πρωί, πριν βγει ο ήλιος, πήγαιναν στην
κάσα του λαδιού και κοιτάζονταν στο λάδι, πι,
στεύοντας ότι δε θα τους µαυρίσει ο ήλιος. Των σα,
ράντα µαρτύρων έφτιαχναν απαραίτητα πίττα µε
σαράντα φύλλα· φύτευαν πολλά λουλούδια και κυ,
ρίως βασιλικό για να γίνει µε σαράντα φύλλα. 

Του Αγίου Θεοδώρου έβαζαν έξω ένα δρε,
πάνι και επτά σπυριά σιτάρι και πήγαιναν σε τρία
σπίτια, σε τρεις πόρτες και έπαιρναν νερό αµίλητο.
Τα έβγαζαν όλη τη νύχτα έξω και το πρωί, πριν βγει
ο ήλιος, τα έπαιρναν. Αν ονειρεύονταν ότι κάποιος
Θοδωρής ερχόταν και τους έδινε νερό να πιουν,
αυτόν και θα παντρεύονταν.

Του Ευαγγελισµού, όπως και των Βα4ων,
έφτιαχναν πάντα µπακαλιάρο στο φούρνο µε κρεµ,
µύδια και σκόρδα από τον κήπο, τα οποία µάλιστα
έκοβαν από το βράδυ και τα έβαζαν µέσα στο σπίτι,
γιατί, αν τα έκοβαν το πρωί, γέµιζαν µιληγκούνια
(=µυρµήγκια).

ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ 
( Ή ΨΑΡΙ ) ΠΛΑΚΙ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ
Από την προηγούµενη µέρα έπαιρναν µπακα-

λιάρο, τον έκοβαν κοµµάτια- κοµµάτια, τον έβαζαν σε
ένα τέντζερη (κατσαρόλα) µε κρύο νερό, το όποιο άλ-
λαζαν τακτικά, για να ξαρµυρίσει. Την άλλη µέρα έξυ-

ναν τα λέπια και το έπλεναν καλά- καλά. Μετά
έπαιρναν µπόλικα ξερά και χλωρά κρεµµύδια, τα έκο-
βαν µέσα στο τέντζερο, έριχναν λάδι και τα τσιγάριζαν

να κοκκινίσουν. Έριχναν µπελντέ (πολτός τοµάτας),
πιπέρι, αλάτι, δυόσµο, βάγια και τα καβούρντιζαν όλα
µαζί. Τα έστρωναν στο ταψί, έβαζαν από πάνω µε τη
σειρά τους τάκους (τεµάχια ) του µπακαλιάρου, το

άσπρο από πάνω. Έβαζαν σκόρδα, έριχναν λίγο λάδι
πάνω από τον µπακαλιάρο, µπελντέ και λίγο πιπέρι. Αν
είχαν, έριχναν και πατάτες. Τις έκοβαν και τις έβαζαν

ανάµεσα στον µπακαλιάρο. Έβαζαν το ταψί στο
φούρνο και µοσχοβόλαγε ο τόπος. 

ΓΚΟΓΚΛΙΕΣ
(Μακαρόνια φτιαγµένα στο σπίτι µε ζυµάρι)

Ζύµωναν αλεύρι µε νερό και λίγο αλάτι και αµέσως
µετά το έπλαθαν µε τα δύο τα χέρια. Τα έκαναν ψιλά,

όσο τα πιο χοντρά σηµερινά µακαρόνια αλλά δεν είχαν
τρύπα στη µέση. Μετά τα έβαζαν σε ζεστό, βραστό

νερό και τα έβραζαν. Τα σούρωναν, έριχναν µπόλικη
µυζήθρα από πάνω και τα έτρωγαν

ΣΑΤΙΡΙΚΌ ΤΡΑΓΟΥ∆Ι
(Συρτό για τις Α@όκριες και άλλα γλέντια)

«Πέρασα σ’ένα σοκάκι
µέρα νύχτα µε µεράκι, 

βρίσκω στρώµα στρωµένη
και µια κόρη ξαπλωµένη.
Μα έσκυψα να τη φιλήσω

και µου ’ρθε πέτρα από πίσω.
Έκανα να στρίψω πάλι, 

µου ’ρθε η πέτρα στο κεφάλι».

Έγραψε η 
Γιούλη Μιχ. Καλογήρου

Η ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΛΗ 
«ΟΓΧΗΣΤΟΣ»

Συνέχεια από το τεύχος 1
Αν ποτέ βρεθεί κανείς στην αρχαία Ογχηστό, ας σχηµατί,

σει στο µυαλό του, µε τη φαντασία του, κατά χρονολογική σειρά,
ιστορικές σκηνές σαν τις πιο κάτω: •1400 π.Χ. Κτίση της πόλεως
της Ογχηστού, από το Μινύα Ογχηστό.
•1250 π.Χ. Φόνος του βασιλιά του Ορχοµενού Κλυµένου: Φόνος
µε λίθο του βασιλιά του Βοιωτικού Ορχοµενού Κλυµένου (1255,
1250 π.Χ.), σε αγώνες προς τιµήν του Ογχηστίου Ποσειδώνος, από
τον Περιήρη, ηνίοχο του Μενοικέως, ο οποίος Μενοικεύς ήταν γιος
του Βασιλέως των Θηβών Κρέοντος, 1260,1260 π.Χ. Ο Θάνατος του
Κλυµένου προκάλεσε τον, µεταξύ των Θηβαίων και των Ορχοµε,
νίων, πόλεµο. Ο διάδοχος του Κλυµένου, Εργίνος (1250,1225 π.Χ.),
το 1250, ανέλαβε εκστρατεία κατά των Θηβαίων, τους οποίους νί,
κησε και ανάγκασε να πληρώνουν φόρο υποτελείας. Όµως, το 1230
π.Χ., έγινε, εκ µέρους των Θηβαίων, νικηφόρος επιθετική επι,
στροφή µε τη βοήθεια του Ηρακλέους. Για να ευχαριστήσει τον
Ηρακλή ο βασιλιάς των Καδµείων Θηβών Κρέων, του έδωσε ως σύ,
ζυγο την κόρη του Μεγάρα. Σε ανάµνηση δε της νίκης ιδρύθηκαν
ιερά για να τιµήσουν τον Ηρακλή µε την ονοµασία Ρινοκολούστης
και Ιπποδέτης (ερείπια ναού Ηρακλέους Ιπποδέτου στην Παναγία
– Σερµερίζα Μαυροµµατίου). 
•1194�1184 π.Χ. Ο ΤρωDκός Πόλεµος: Η Ογχηστός είχε λάβει µέρος
στον Τρωικό Πόλεµο, µαζί µε άλλες πόλεις της Βοιωτίας. Ο Όµηρος
στην Ιλιάδα αναφέρει (Β’ 493 ,516):...Βοιωτών µεν Πηνέλεως και
Λήιτος ήρχον... Οι τε Πλάταιαν έχον ήδ οι Γλίσαντ’ ενέµοντο οι θ’
Υποθήβας είχον, ευκτίµενον πτολίεθρον, Ογχηστόν θ’ ιερόν Ποσι

δήιον αγλαόν Άλσος... (Των µεν Βοιωτών Πηνέλεως και Λήιτος ηγε

µόνευον... οι τις Πλαταιές κατέχοντες  και τον Γλίσαντα νεµόµενοι….
και τον Ογχηστόν, µε το ιερό και λαµπρό του Ποσειδώνος Άλσος..).

•335 π.Χ. Η άφιξη του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Ογχηστό: Με
την επανάσταση (335 π.Χ.) των Θηβαίων ο Μέγας Αλέξανδρος
αστραπιαία έφθασε µε το στρατό του στην Ογχηστό. Από εδώ δια,
κήρυξε, ότι σκοπός του δεν ήταν να τιµωρήσει τους επαναστάτες
Θηβαίους, αλλά να τους πείσει να ταχθούν µε το µέρος του, και
έτσι, ενωµένοι οι Έλληνες να απελευθερώσουν την Ασία από τους
Πέρσες και να µεταλαµπαδεύσουν τον Ελληνικό Πολιτισµό στα
πέρατα της Οικουµένης. Τελικά, επειδή οι Θηβαίοι δε δεχθήκανε
τις προτάσεις του Αλεξάνδρου, επακολούθησε η γνωστή κατα,
στροφή της πόλεως των Θηβών.
•30 π.Χ. Τι λέγει ο Στράβων περί της Ογχηστού: Ο  ιστορικός  και
γεωγράφος από την Αµάσεια του Πόντου Στράβων (65π.Χ.,23µ.Χ.)
στα «Γεωγραφικά» του, αναφέρει για την Ογχηστό. «Το αγλαόν
άλσος δεν υπάρχει πια  και ο Ογχηστός είναι πλέον ψιλός, χωρίς
δένδρα, γυµνός». Φαίνεται ότι, ήδη, είχε αρχίσει η παρακµή της πό,
λεως Ογχηστού.
•170 µ.Χ. Ο περιηγητής Παυσανίας επισκέπτεται στην Ογχηστό:
Το 170 µ.Χ. ο Παυσανίας ο Περιηγητής επισκέφθηκε τη Θήβα, το
Γλίσαντα, την Ογχηστό και πολλές άλλες Βοιωτικές πόλεις. Ο ίδιος,
«ο φιλαπόδηµος» Παυσανίας, έλεγε ότι: «εξ αγάπης προς την πα,
τρίδα και εκ σεβασµού προς τα αρχαία µνηµεία περιήλθα την Ελ,
λάδα». Στο έργο του λοιπόν, «Ελλάδος Περιήγησις» και στα
«Βοιωτικά», αναφέρει για την Ογχηστό:«Ή Πόλις της Ογχηστού
έχει µεταβληθεί σε ερείπια και σώζεται µόνον το ιερόν του Ποσει

δώνος».Βέβαια, µετά την κατάργηση της ειδωλολατρίας (393 µ.Χ.),
θα εξέλειπε και αυτό το τελευταίο µνηµείο, οπότε το τέλος της δο,
ξασµένης άλλοτε Ογχηστού θα πλησίαζε.
•401�1383 µ.Χ. Ο πέπλος της λησµονιάς σκεπάζει την πόλη των
ανθέων και των ιππικών αγώνων. Η Ογχηστός δεν υπάρχει πια. Το
τέλος της επήλθε οριστικά και αµετάκλητα.
•1383 µ.Χ. Οι Μαυροµµαταίοι φθάνουν στην Ογχηστό: Σ’ αυτή
τη σήµερα γνωστή πλέον, και όχι άγνωστη Ογχηστό, έφθασαν οι
Βορειοηπειρωτικής καταγωγής Ελληνορθόδοξοι Αρβανίτες, οι
προγονοί µας, το 1383 µ.Χ. από τη Θεσσαλία (µαζί µε όλους τους
άλλους Αρβανίτες της Βοιωτίας), όπου και παρέµειναν προσωρινά
(1383,1400) και έδωσαν το όνοµα Σεdντί. Μετά ανέβηκαν πιο ψηλά
στη θέση Χάρµενα (1400,1550), µετά στη Κόντρα του Αγίου Γε,
ωργίου και το Λακαχώρι (1550,1650) και µετά στο σηµερινό Μαυ,
ροµµάτι, στην Αγία Σωτήρα, που ήταν µετόχι της Σωτήρας του
Σαγµατά  (1650,σήµερα, 2007). 
•1971 µ.Χ. Ανασκαφές και ανακάλυψη της Ογχηστού: Με την Ογ,
χηστό βέβαια, είµαι και συναισθηµατικά συνδεδεµένος διότι, όχι
µόνον ανήκει στην περιοχή του χωριού µου, του Μαυροµµατίου
Θηβών, αλλά και διότι το 1971 είχα φιλικά συζητήσει µε τον αρ,
χαιολόγο κ. Θεόδωρο Σπυρόπουλο (υπηρετούσε τότε στην Αρχαι,
ολογική υπηρεσία Θηβών) και του είχα ζητήσει να ασχοληθεί µε
την ανακάλυψη της αρχαίας Ογχηστού και του Ιερού Άλσους του
Ποσειδώνος (γνώριζα τη θέση της, διότι έχω αρκετά ασχοληθεί µε
θέµατα ιστορίας και αρχαιολογίας). Ακόµη σηµειώνω εδώ, ότι ο
Θεόδωρος Σπυρόπουλος υπήρξε και άξιος συνεργάτης στην εφη,
µερίδα µου, «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ» (1968,1969).
Πράγµατι, οι ανασκαφές έγιναν και τα ερείπια της πόλεως και του
Αγλαού Άλσους ήρθαν στην επιφάνεια. 

∆ΗΜ. (ΤΑΚΗΣ) ΑΡΓΥΡΙΟΥ - ΘΗΒΑΙΟΣ
Σχης Πυροβολικού – Ιστορικός Ερευνητής

Με µεγάλη χαρά πληρο-
φορηθήκαµε την επα-

ναλειτουργία του Πολιτιστικού
Συλλόγου Μαυροµατίου. Με την
κινητοποίηση φιλοπρόοδων κατοί-
κων του χωριού, πραγµατοποιή-
θηκε στις 30 Μαρτίου στο
κοινοτικό καταστηµα Μαυροµα-
τίου η πρώτη συνέλευση του συλ-
λόγου, µετά απο αρκετά χρόνια
αδράνειας. Στη συγκέντρωση των
κατοίκων, που ενδιαφέρονταν και
επιθυµούσαν να συνεργαστούν µε
την προσπάθεια αυτή, εκφράστη-

καν όλες οι απόψεις, καταγράφη-
καν τα προβλήµατα της τοπικής
κοινωνίας και καθορίστηκαν οι
στόχοι του συλλόγου, µε πρωτεύο-
ντα την ανύψωση του πολιτιστικού
επιπέδου, τόσο των κατοίκων του
χωριού, όσο και της ευρύτερης πε-
ριοχής.

Απο την πρώτη µέρα επανασύ-
στασης του Συλλόγου καταγράφησαν
42 νέα µέλη και εκλέχτηκε νέο ∆.Σ.
αποτελούµενο από δραστήρια άτοµα.
Το νεοσύστατο ∆.Σ του Συλλόγου,
απαρτίζεται από τους παρακάτω:

Πρόεδρος : ∆ηµοσθένης Πελώνης
Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Μανάρας

Γραµµατέας: Σπύρος Νικολάου
Ταµίας: Ματθαίος Πόκας

Αναπλ.Ταµίας: Αικατερίνη Μαλέση
Μέλος :Χριστόδουλος Χριστοδούλου

Μέλος: Θεόδωρος Κατσιµίχας
Μέλος:  Παναγιώτα Λεµπέση

Ελεγκτική Επιτροπή:
Γεώργιος Ρετέλας
Ευθυµία Μεγάλου 
Ιωάννα Κατσιµίχα

Ι.Β.Πόκας

Πολιτιστικός Σύλλογος Μαυροµατίου: Μια νέα πνοή στα πολιτιστικά δρώµενα

Συλλογή ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ
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Τι @ρέ@ει να γνωρίζετε για τη χορήγηση οικοδοµικής άδειας
Του Επαµεινώνδα Γ. Κρεµµύδα 

Οόρος «οικοδοµή» ως λέξη µε
την  ευρεία ή µη έννοια έχει

σίγουρα απασχολήσει, λιγότερο ή περισ-
σότερο, το µυαλό των περισσοτέρων στη
διάρκεια της ζωής µας. Κάποιοι από εµάς
εµπλεκόµαστε, µε τον έναν ή τον άλλον
τρόπο, άµεσα  µε τον παραπάνω όρο ενώ
κάποιοι άλλοι όχι. Κάποιοι από αυτούς
που δεν εµπλέκονταν, ίσως πιο τολµηροί,
έκαναν ένα παραπάνω βήµα και απέκτη-
σαν µια, σύντοµη µεν άµεση δε, τελικά
σχέση. Το συγκεκριµένο άρθρο σκοπό
έχει να περάσει στο αναγνωστικό κοινό την
πραγµατική σηµασία κάποιων εννοιών που
συσχετίζονται µε τον όρο «οικοδοµή» και
να το κατευθύνει  προς µια σωστή γνώση
των πραγµάτων που αφορούν την έκδοση
οικοδοµικής άδειας.

Η οικοδοµική άδεια είναι εκτελε-
στή διοικητική πράξη που επιτρέπει την
εκτέλεση, σε οικόπεδο ή γήπεδο, των οι-
κοδοµικών εργασιών, οι οποίες προβλέ-
πονται στις µελέτες που τη συνοδεύουν,
εφόσον αυτές είναι σύµφωνες µε τις ισχύ-
ουσες διατάξεις. Αρµόδια όργανα για τη
χορήγηση των οικοδοµικών αδειών είναι
οι Πολεοδοµικές Υπηρεσίες του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.

Τα σχετικά δικαιολογητικά, οι
εγκρίσεις, τα σχέδια και οι µελέτες που
απαιτούνται  κατά  περίπτωση  έργου  και

σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, υπο-
βάλλονται στην Πολεοδοµική Υπηρεσία
που είναι αρµόδια για την περιοχή του
ακινήτου.
Παρακάτω θα αναφερθώ σε όλα εκείνα τα
στοιχεία που απαιτούνται για τη χορήγηση
της οικοδοµικής άδειας και µόνο επι-
γραµµατικά. 
Αυτά λοιπόν είναι:
α) αίτηση του ενδιαφεροµένου ή από
τυχόν εξουσιοδοτηµένο από αυτόν πρό-
σωπο, στην οποία είναι ενσωµατωµένα σε
ενιαίο τεύχος έντυπα µε τις δηλώσεις ανα-
θέσεως – αναλήψεως (µελέτης – επίβλε-
ψης), φύλλο ελέγχου και ειδικό έντυπο
προϋπολογισµού του έργου και του αντι-
κειµενικού κόστους της οικοδοµής, βάση
συγκεκριµένων υποδειγµάτων,
β) τοπογραφικό διάγραµµα και διά-
γραµµα κάλυψης σύµφωνα µε τις προδια-
γραφές,
γ) αρχιτεκτονική µελέτη σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές,
δ) στατική µελέτη σύµφωνα µε τις ισχύου-
σες προδιαγραφές και τους κανονισµούς,
ε) εδαφοτεχνική έρευνα, όπου απαιτείται,
στ) µελέτη θερµοµόνωσης,
ζ) µελέτες ηλεκτροµηχανολογικών εγκα-
ταστάσεων και µελέτη υδραυλικών 
εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων σύµ-
φωνα µε τις ισχύουσες προδια-

γραφές και τους κανονισµούς,
η) µελέτη παθητικής πυροπροστασίας
σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές
και τους κανονισµούς,
θ) εγκεκριµένη µελέτη ενεργητικής πυρο-
προστασίας από την αρµόδια Πυροσβε-
στική Υπηρεσία, 
ι) εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών που απαι-
τούνται κατά τις κείµενες διατάξεις,
ια) τίτλος ιδιοκτησίας και πρόσφατο πι-
στοποιητικό ιδιοκτησίας από το Υποθη-
κοφυλακείο για κάθε οικόπεδο ή γήπεδο,
που είναι άρτιο κατά παρέκκλιση ή βρί-
σκεται εκτός σχεδίου,
ιβ) αποδεικτικά είσπραξης των πάσης φύ-
σεως φόρων, τελών και εισφορών υπέρ ∆η-
µοσίου, ΟΤΑ α' βαθµού και ΝΠ∆∆,
καθώς και τις αντίστοιχες αµοιβές µελέτης
του ή των µηχανικών για τις υποβληθείσες
µελέτες, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατά-
ξεις, ιγ) αιτιολογηµένη έκθεση του ή των
µελετητών µηχανικών,

ιδ) υπεύθυνη δήλωση του Ν-1599/86 ενός
ή περισσοτέρων µηχανικών που εκπόνη-
σαν τις µελέτες, σύµφωνα µε την παρ.6 του
Αρθ-2   του Ν-3212/03, ότι οι µελέτες
που εκπόνησαν είναι σύµφωνες µε τα εγκε-
κριµένα στοιχεία του τοπογραφικού δια-
γράµµατος και του διαγράµµατος
κάλυψης, ότι δεν υπάρχουν αποκλίσεις από
τις εγκεκριµένες διαστάσεις και εµβαδά
του τοπογραφικού και του διαγράµµατος
κάλυψης ή ότι υπάρχουν αποκλίσεις µι-
κρότερες από τις ανεκτές, και ότι οι µελέ-
τες είναι συσχετισµένες µεταξύ τους και
τηρούνται οι ισχύοντες κανονισµοί σύντα-
ξης τους,
ιε) χρονοδιάγραµµα των εργασιών, σύµ-
φωνα µε την Υπουργική Αποφ-
∆17/01/117/ΦΝ.332/89  και την
Αποφ-15886/28-7-94 και τέλος 
ιστ) έντυπο άδειας δόµησης µε συµπλη-
ρωµένα τα στοιχεία του έργου, βάση συ-
γκεκριµένων υποδειγµάτων . Όλα τα
παραπάνω στοιχεία, µε τις ανάλογες βέ-
βαια διαδικασίες που τα συνοδεύουν, είναι
στην αρµοδιότητα του εκάστοτε µηχανι-
κού ή µηχανικών να προσκοµιστούν στην
αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία και να
έρθει τελικά εις πέρας η όλη διαδικασία
της έκδοσης οικοδοµικής άδειας.

στοιχεία βάση της Α@οφ-8957/04  
(ΦΕΚ-425/Β/2-3-04)

Αρχιτεκτονική και ∆ηµοκρατία
Η Αρχιτεκτονική είναι τεχνοτροπία αλλά και µετάδοση. 
Μεταδίδει και προβάλλει την γνώση, στοχεύει όµως και στην δηµο-

κρατία των πόλεων. 
Από την φύση της η Αρχιτεκτονική µεταδίδει ιστορία και πολιτισµό.

Είναι ηθική υποχρέωση των Αρχιτεκτόνων και της Αρχιτεκτονικής η
διατήρηση και η αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς όπως
επίσης και η κληρονοµιά του τοπίου. 

Η Αρχιτεκτονική παρόλο ότι φέρει την υπογραφή κάποιου αρχι-
τέκτονα είναι µία διαδικασία πολλών συµµετοχών, είναι ένας συµ-
βιβασµός. 

Το πνεύµα της ∆ηµοκρατίας των πόλεων έγκειται στη συµπε

ριφορά, στις στρατηγικές και στις πολιτικές που υιοθετεί κάποιος
ώστε αυτός ο συµβιβασµός να είναι ο καλύτερος δυνατός και να
γίνεται αποδεκτός από όλες τις κατηγορίες των ανθρώπων, κυ-
ρίως όµως από τους λιγότερο ευνοηµένους. 

Επίσης µέσω του σωστού σχεδιασµού επιτυγχάνεται η προστα-
σία του περιβάλλοντος και αναστηλώνεται η ιστορική κληρονοµιά.

Τέλος οι Αρχιτέκτονες οφείλουν να παραδώσουν στις µελλοντικές
γενιές ένα κόσµο που να είναι άξιος να κατοικείται, ίσως ένα κόσµο
καλύτερο από τον σηµερινό.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΚΟΣ

Για τον Κακάτση , αυτόν
τον απίθανο γέροντα

που µέχρι τέλος της ζωής του, δεν
έχασε το κουράγιο και το κέφι του
να πειράζει και να στήνει φάρσες
στους ανθρώπους, έχω ξαναγρά-
ψει. Μα ένας Κακάτσης, δε µπορεί
να µείνει για πολύ ήσυχος.

Μπορεί να µην έχει τη δυ-
νατότητα πια να ενοχλεί, αφού
εδώ και κάµποσα χρόνια κοιµάται
ήσυχος στην αγκαλιά της γης, έχει
όµως τη δύναµη να τσιγκλάει ένα
συγγραφέα. Γιατί ο Κακάτσης ήταν
µε τον τρόπο του ήρωας. Ένας
απλός κι αγαπηµένος ήρωας, που
η απουσία του φτώχυνε µια για
πάντα τη πλατεία του χωριού µας.
Γιατί η πλατεία ήταν ο τόπος της
δράσης του. Εκεί και το σπίτι του,
ένα µικρό πέτρινο σα χελιδονο-
φωλιά. Με τη περγουλιά και τη τζι-
τζιφιά στη στενή αυλή` και τις
γλάστρες πάνω στη µαντρούλα,
που µε τόση φροντίδα διατηρούσε
εκείνος, µαζί µε τη γριά του την
κυρά Πηνελόπη.

Έτσι σήµερα, τούτο το κα-
λοκαιριάτικο απόγευµα, πήρα το
τραπέζι, τα χαρτιά, τη πένα και βο-
λεύτηκα κάτω απ’ τον ίσκιο της
µουριάς, να γράψω κάτι για κεί-
νον. Θα σας διηγηθώ λοιπόν, πώς
την έφερε κάποτε στον ελαφρύ κι
ευκολόπιστο Μπελκεµέ…

Εκείνος ο αθεόφοβος
πάλι, ερχόταν στο καφενείο για να
κοιµηθεί` λες και δεν είχε σπίτι. ∆ε
προλάβαινε καλά- καλά να καθίσει
ή να πει δυο κουβέντες µ’ έναν άν-
θρωπο, τον έπαιρνε ο ύπνος κα-
νονικά στην καρέκλα και ροχάλιζε
του σκοτωµού. Οι περισσότεροι
κορόιδευαν, µα κατά βάθος κατα-
νοούσαν αυτή την τάση για ύπνο
του Μπελκεµέ και λίγο πολύ, την
είχαν αποδεχτεί. Μα όχι κι ο Κα-
κάτσης. Όσο τον έβλεπε να κοιµά-
ται µακαρίως στο καφενείο, τόσο
του την έδινε. Ήθελε λοιπόν, από
καιρό να του τη φέρει. Κάποτε λοι-
πόν, πραγµατοποίησε το µεγαλο-
φυές σχέδιο του. Μα να πώς
έγιναν τα πράµατα. Μεσοκαλό-

καιρο κι ο Μπελκεµές είχε απο-
κτήσει τη συνήθεια, να ’ρχεται
στην πλατεία καταµεσήµερο, που
συνήθως δεν ήταν κανείς. Έπιανε
µια καρέκλα κάτω απ’ τη ροδιά,
χάζευε για λίγο, χασµουριόταν και
τελικά παραδιδόταν στην αγκαλιά
του Μορφέα.

Εκείνη την ηµέρα ο Κακά-
τσης, την περίµενε πώς και πώς.
Κρατούσε στο ψυγείο καµιά δεκα-
ριά τσαµπιά σταφύλια, ειδική πα-
ραγγελία για τη δουλειά που ’χε
βάλει στο νου του. Μόλις άδειασε
η πλατεία για το µεσηµεριάτικο
ύπνο, τα πήρε µαζί µε µια αδιό-
ρατη άχρωµη κλωστούλα, πήγε
απέναντι στο καφενείο και για λίγη
ώρα, επιδόθηκε στο έργο του...

Τέλος, απόµεινε για λίγο
να το θαυµάσει. Πράγµατι, ήταν
ωραίο θέαµα! Τα τσαµπιά των
σταφυλιών, κρέµονταν ανάµεσα
στα φύλλα και τα άγουρα ρόδια,
περήφανα και µυρωδάτα! Και το
κυριότερο, η κλωστούλα, που τα
’χε δέσει πάνω στα κλαδάκια της
αθώας ροδιάς, δε φαινόταν καθό-
λου. Ο Κακάτσης, χαµογέλασε
πονηρά κι έτρεξε σπίτι του. Μού-
λωξε κάτω απ’ τη τζιτζιφιά περιµέ-
νοντας…

Σε λίγο, φάνηκε να ’ρχεται
µε το τεµπέλικο βήµα του ο Μπελ-
κεµές. ∆ιάλεξε µια καρέκλα από

τις τόσες που ήταν αραδιασµένες
έξω απ’ το κλειστό καφενείο και
άραξε. Έπιασε να παρατηρεί τον
ασβεστωµένο κορµό της ροδιάς
που ανεβοκατέβαινε µια ατέλειωτη
σειρά από µυρµήγκια…

Ο Κακάτσης έτρεφε την ελ-
πίδα, πως ο Μπελκεµές θα σή-
κωνε κάποια στιγµή τα µάτια και
θα ’βλεπε το παράλογο της εικό-
νας. Ήθελε να κάνει χαβά µε τη
κουτή έκπληξή του. Θα συγκρα-
τούσε τις κινήσεις και τους µορ-
φασµούς του για µήνες, ίσως για
χρόνια και θα ξεκαρδιζόταν στα
γέλια. Από µέσα του όµως. Γιατί ο
Κακάτσης, σπάνια γελούσε φα-
νερά. ∆ιατηρούσε πάντα, ένα σο-
βαρό κι αµείλικτό ύφος σα
θυµωµένο άγαλµα. Μέσα του
όµως, ήταν σκασµένος στα γέλια.
Ένα ακράτητο γέλιο που βάσταγε
µια ζωή.

Όπως πήγαινε όµως ο
Μπελκεµές, θα του χάλαγε τη δου-
λειά. ∆εν έλεγε να σηκώσει το κου-
φιοκέφαλό του και το χειρότερο,
είχε αρχίσει να χασµουριέται. Λίγο
ακόµα και θα τον έπαιρνε ο
ύπνος!

΄΄Κουτογέρο!΄΄ ψιθύρισε ο
Κακάτσης και σηκώθηκε έτοιµος
να εφαρµόσει το εναλλακτικό σχέ-
διο του.

Πλησίασε, στάθηκε κάτω

απ’ τη ροδιά κι άρχισε φανερά πια
να παρατηρεί τα σταφύλια, που
κρέµονταν απ’ τα κλαριά της ρο-
διάς. Ο Μπελκεµές, είχε ήδη αρχί-
σει να τα βλέπει όλα θολά.
Έτοιµος να τον πάρει ο ύπνος,
ούτε ενδιαφέρθηκε να δει τι κοιτά-
ζει , µε τόση προσοχή ο άλλος. Σα
να ’ταν ο Κακάτσης  ένα δάχτυλο
που του ’δειχνε το φεγγάρι, εκεί-
νος κοιτούσε το δάχτυλο σα χαζό-
σκυλο. Έκλεισε περισσότερο τα
µάτια του.

Ο Κακάτσης τσαντίστηκε.
Τράβηξε µε θόρυβο µια καρέκλα,
ανέβηκε πάνω κι έκοψε ένα τσα-
µπί απ’ τη ροδιά. Έτσι ανεβασµέ-
νος στη καρέκλα, άρχισε να
δοκιµάζει τις ρώγες. Τότε µόνο,
πήρε πρέφα ο άλλος. Ξαφνικά, τα
µάτια του άνοιξαν διάπλατα. Μια
κοιτούσε τη ροδιά, µια το τσαµπί
στα χέρια του Κακάτση, που µα-
σούλαγε ανέκφραστος κι αδιάφο-
ρος. Πετάχτηκε όρθιος, κι αυτή τη
φορά, έριξε τα µάτια ίσα πάνω στη
ροδιά.

Ήµαρτον Κύριε! Ένα σωρό
σταφύλια κρέµονταν απ’ αυτήν!

Συνεχίζεται… 

Η ε@ιστήµη
διήγηµα από το

Γιώργο Πύργαρη

Συλλογή ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ
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Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Μαυροµατίου του ∆ήµου Θεσπιέων κ. Αθανάσιος Π. Κατσιµίχας χαιρετίζοντας την Ογχηστό αναφέρει:
Η γέννηση της εφηµερίδας Ογχηστός, είναι µια απαίτηση της εποχής και µια ανάγκη της τοπικής κοινωνίας. Είναι επίσης ο σπόρος, που φυτεύτηκε για να

παράγει καρπούς ενηµέρωσης, τους οποίους και θα γευτούν όλοι οι πολίτες. Πιστεύω στην επίτευξη των σκοπών που τέθηκαν από το επιτελείο της εφηµερίδας.
Θα συµβάλλω µε όλες µου τις δυνάµεις για την πραγµατοποίησή τους.

► Θεωρώντας δεδοµένο ότι µια εφηµερίδα είναι κατ' εξοχήν χώρος πολιτι-
κού διαλόγου, ανάδειξης και συζήτησης πολιτικών προβληµάτων καθώς και τόπος
προβολής των κοινωνικών δράσεων-δραστηριοτήτων δηλαδή πολιτισµού, η πρω-
τοβουλία είναι καλοδεχούµενη µιας και µέχρι σήµερα έλειπε από την περιοχή µας
τέτοιου τύπου δραστηριότητα. Με τις καλύτερες ευχές λοιπόν για την πραγµά-
τωση των στόχων σας.

Χρήστος Στυλ. Πελώνης

► Ο πολιτισµός µας κρίνεται από την καθηµερινότητα µας. Σίγουρα µια και-
νούργια εφηµερίδα έρχεται να προσθέσει σε αυτό που λέµε ποιότητα ζωής. Έτσι
η εφηµερίδα σας είναι καλοδεχούµενη και έχει τις ευχές µας να είναι καλορίζικη,
µε διάρκεια και πολλές πολλές επιτυχίες στο δύσκολο έργο της ενηµέρωσης αλλά
και της ανάδειξης των προβληµάτων της περιοχής µας. Σε ό,τι µε αφορά είµαι στη
διάθεσή σας, για ό,τι κρίνετε ότι µπορώ να προσφέρω.

∆ηµήτριος Μπατσούλης 

Σωσώ Κ. Κουτρουµάνη - Λιτοσελίτη
Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου

Μαυροµατίου «ΟΓΧΗΣΤΟΣ»

Στους δύσκολους αυτούς και-Στους δύσκολους αυτούς και-
ρούς που διανύουµε, κάθε πρωτοβου-ρούς που διανύουµε, κάθε πρωτοβου-
λία για την ανάδειξη λία για την ανάδειξη της εντοπιότηταςτης εντοπιότητας,,
είτε µε τη µορφή διατύπωσης σκέψεωνείτε µε τη µορφή διατύπωσης σκέψεων
από τους πολίτες, είτε µε τη µορφήαπό τους πολίτες, είτε µε τη µορφή
ενηµέρωσης προς τους πολίτες, αξίζειενηµέρωσης προς τους πολίτες, αξίζει
προσοχής, ενθάρρυνσης και ενίσχυσηςπροσοχής, ενθάρρυνσης και ενίσχυσης
από όλους µας. Με όλη µου την καρδιά,από όλους µας. Με όλη µου την καρδιά,
εύχοµαι η δύσκολη αυτή πρεύχοµαι η δύσκολη αυτή προοσπάθειασπάθεια
των συµπατριωτών µας να στεφθεί απότων συµπατριωτών µας να στεφθεί από
επιτυχία και να συµπαρασύρει όλους σεεπιτυχία και να συµπαρασύρει όλους σε
ανάλογες κοινωφελείς ενέργειες.ανάλογες κοινωφελείς ενέργειες.

Ο Μίµης Αγγέλου,
Αντινοµάρχης Βοιωτίας ανέφερε :

Χαιρετίζω εγκάρδια την ενέργεια
αυτήν των συµπατριωτών µας, σε µιαν
εποχή που ο τόπος µας, δε χρειάζεται,
αλλά απαιτεί να λαµβάνονται τέτοιες πρω-
τοβουλίες, οι οποίες θα ταράξουν τα
ήσυχα και λιµνάζοντα νερά και θα µας επι-
σηµαίνουν διαρκώς να βρισκό-µαστε σε
συνεχή επαγρύπνηση για να ικανοποιή-

σουµε τις ανάγκες των
συµπολιτών µας.

Ελπίζω ολόψυχα,
η προσπάθεια αυτή να
επιταχύνει τις πολιτικές
διαδικασίες, συµβάλλο-
ντας µε το δικό της
έµµεσο τρόπο τόσο στην

επίσπευση δροµολογηµένων έργων, που ο
τόπος µας φυσικά τα χρειάζεται άµεσα,
όσο και στον οραµατισµό και τη σχεδίαση
των νέων. Εµείς θα είµαστε πάντα κοντά
τους. Κοντά σε ανάλογες πρωτοβουλίες,
πλάι στον πολιτισµό και δίπλα στους
συµπολίτες µας.

Με πολλή χαρά πληροφορήθηκα την κυκλοφορία της εφηµερί-
δας σας στο νοµό µας. Η προσπάθεια για ενηµέρωση και πολυ-
φωνία είναι στις µέρες µας χρήσιµη περισσότερο από κάθε άλλη
φορά. Κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση είναι άξια συγ-
χαρητηρίων.Με τις σκέψεις αυτές χαιρετίζω την έκδοση της εφηµ-
ερίδας σας «Ογχηστός» πιστεύοντας ότι θα συµβάλλετε σηµαντικά

στην προβολή των όµορφων χωριών µας και στην ανάδειξη των προβληµά-
των της ευρύτερης περιοχής µας.

Μιχάλης Γιαννάκης
Βουλευτής Ν.∆. Βοιωτίας Όταν ανοίγει µια εφηµερίδα

ανοίγει ταυτόχρονα ένα ακόµα
παράθυρο στον κόσµο της
ενηµέρωσης. Οι πολίτες σήµερα
που κατακλύζονται από πάσης
φύσεως προβλήµατα, περισσό-
τερο από κάθε άλλη φορά, έχουν
ανάγκη από έγκυρη και έγκαιρη
ενηµέρωση. Εύχοµαι καλή δύ-
ναµη στη νέα αυτή εφηµερίδα και
είµαι βέβαιη ότι οι πολίτες θα
αγκαλιάσουν τη νέα αυτή προ-
σπάθεια.

ΑΡΙΑ  ΑΓΑΤΣΑ 
ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Η κυκλοφορία
της εφηµερίδας, που
φέρει το τίτλο
«Ογχηστός» και
αφορά την ευρύτερη
περιοχή, µου προκά-
λεσε συναισθήµατα

χαράς και ελπίδας. Αυτό, όχι εξαιτίας των
σκοπών, που ως τέτοιο έντυπο πρόβαλλε
και που εµπεριέχει φυσικά από τη φύση
του, αλλά κυρίως, λόγω των πρωτότυπων
στόχων τους οποίους έθεσε. Άνθρωποι
απλοί, άνθρωποι καθηµερινοί, άνθρωποι
που δεν κατέχουν θέσεις ισχύος, καλού-
νται να µεταβιβάσουν και να γνωστοποιή-
σουν µέσω της εφηµερίδας αυτής, τα
άµεσα και στιγµιαία ερωτήµατα που αφο-
ρούν τον τόπο και την ποιότητα της ζωής
τους. Εµείς, ως πολιτικά πρόσωπα, πέρα
από τις πρωταρχικές σχεδιάσεις που ακο-
λουθούµε, θα κληθούµε να απαντήσουµε
σε αυτά τα ερωτήµατα και να βρούµε τρό-
πους υλοποίησης των περιεχοµένων
τους. Η γέννηση αυτής της εφηµερίδας θα
αυξήσει την ποσότητα των τοπικών πολι-
τικών υποθέσεων που θα χρήζουν διεκ-
περαίωσης. Οι δυσκολίες αυτές όµως,
πάντα θα εξιτάρουν εµένα και τους συ-
νεργάτες µου ώστε να τις ξεπεράσουµε.
Εύχοµαι ολόψυχα στους συµπατριώτες
µου κάθε επιτυχία για την επίτευξη των
προσδοκιών τους.

Παναγιώτης Τσαραµπάρης
∆ήµαρχος Βαγίων

Εύχοµαι σε σας και στους αναγνώστες σας Καλή Χρονιά µε
υγεία και επιτυχία. Έχω την πεποίθηση ότι η εφηµερίδας
σας, θα αποτελέσει ένα χρήσιµο εργαλείο για την ανάδειξη
των προβληµάτων της τοπικής κοινωνίας. Με την κίνησή
σας αυτή αποδεικνύετε έµπρακτα το ενδιαφέρον σας για τον
τόπο µας. Είθε η εφηµερίδα σας να αποτελέσει ένα πρω-
ταρχικό µέσο ενηµέρωσης, επικοινωνίας και διαλόγου. Εύ-
χοµαι ολόψυχα να ευοδωθούν οι προσδοκίες σας.

Ανδρέας Κουτσούµπας 
Βουλευτής Ν.∆. Βοιωτίας

Χαιρετίζω την όµορφη προσπάθεια των συ-
µπατριωτών µας. Εύχοµαι η εφηµερίδα αυτή, να
εξελιχθεί σε ένα υγιές, απαραίτητο και εθιστικό
µέσον ενηµέρωσης και επικοινωνίας για όλους εµάς
που έλκουµε την καταγωγή µας από την περιοχή,
αλλά και για όλους του Βοιωτούς· να µας χαρίσει
όµορφες γνώσεις και ταξίδια στο παρελθόν, στο
παρόν και στο µέλλον.

Σωτηρία Μανάρα - Μαυράκη
Υ@οψήφια Βουλευτής Ν.∆.

Χαιρετίζω το ξεκίνηµα της προ-
σπάθειάς σας για αντικειµενική
ενηµέρωση και εύχοµαι από 

καρδιάς κάθε επι-
τυχία.

Βασίλης Τόγιας
Βουλευτής

ΠΑ.ΣΟ.Κ. Βοιωτίας

Ο δήµαρχος Θεσπιέων 
Χρήστος Κουρούνης

χαιρετίζει την
προσπάθεια των συ-
µπατριωτών µας για
την έκδοση της εφη-
µερίδας ποικίλης
ύλης µε την επωνυµία
«Ογχηστός». Εκφρά-
ζει την πεποίθησή
του ότι η εφηµερίδα

θα συµβάλλει σηµαντικά στον τοµέα
της ενηµέρωσης των συµπολιτών
µας, ώστε να κατανοηθεί πλήρως η
προσπάθεια, που ο δήµος καταβάλ-
λει α) για την ποιοτική και λειτουργική
αναβάθµισή του, β) για τα προβλή-
µατα που αντιµετωπίζουµε, γ) για τις
ενέργειες που πραγµατοποιούµε και
τα οράµατα που θέλουµε να εκφρά-
σουµε και να τα κάνουµε πράξη. 

Θεωρούµε λοιπόν ότι η εφηµε-
ρίδα «Ογχηστός» θα συµβάλει σηµα-
ντικά στην προσπάθειά µας αυτή,
ώστε να γίνουµε περισσότερο κατα-
νοητοί τόσο στους δηµότες που
απευθύνεται, όσο και στο ευρύτερο
κοινό. Επιπλέον, τη θεωρούµε ως το
µέσον εκείνο, όπου από την πλευρά
µας θα µπορούµε να εκφράσουµε τις
αγωνίες µας για µια καλύτερη και
αποδοτικότερη τοπική αυτοδιοίκηση.
Μια αυτοδιοίκηση, που εµείς θέλουµε
να υπηρετεί και να βρίσκεται καθηµε-
ρινά στον πολίτη. Εξάλλου αυτός
είναι και ο λόγος της συµµετοχής µας
στα κοινά. Με τις ευχές µας λοιπόν
για επιτυχία και καλή συνεργασία
µαζί µας.  

Ογχηστός… 
H αρχαία, άγνωστη σε πολ-

λούς Βοιωτούς, πόλη, µε το περί-
φηµο Ιερό του Ογχηστίου
Ποσειδώνα, ανάµεσα στην Αλίαρτο
και τη Θήβα, χώρος όπου είχε πάρει
την ονοµασία της από το γιο του
Θεού της Θάλασσας… αποτελεί σή-
µερα την αφετηρία ενός νέου εκδοτι-
κού εγχειρήµατος! 

Εύχοµαι στην οµώνυµη έκ-
δοση να αποτελέσει ένα βήµα ανοι-
κτού διαλόγου µε την τοπική
κοινωνία, τον κόσµο της και τον πο-
λιτισµό της, τις τέχνες αλλά και την
ιστορία της αστείρευτης Βοιωτίας, τη
χώρα, που γέννησε µυθικούς ήρωες,
θεϊκές µορφές, τον τόπο, στον οποίο
δόθηκαν µάχες και γράφτηκαν ιστο-
ρικές νίκες!

Ηρακλής – Ιωάννης
(Άκης) Βαγιάκος

Οικονοµολόγος,
Μέλος του Εθνικού
Συµβουλίου ΠΑΣΟΚ

►Ο πρόεδρος της δηµοτικής επι-
τροπής και µέλος της κεντρικής
επιτροπής του ΛΑ.Ο.Σ κ. Σωτήριος
Γ. Αργυρίου αναφέρει:

Η Βοιωτία είναι ένας τόπος
όπου η δηµοκρατία θριαµβεύει.
Απόδειξη είναι η πολυφωνία και
η µεγάλη ποσότητα των εντύ-
πων που κυκλοφορούν σε κα-
θηµερινή ή περιοδική βάση.
Πιστεύω ότι η προσπάθεια των
συµπατριωτών µας χρήζει ιδιαί-
τερης προσοχής και επαίνου.
Παρότι θεωρητικά διακηρύσσει
ότι αναφέρεται σε ένα περιορι-
σµένο γεωγραφικό χώρο, συσ-
σωρεύει τελικά απόψεις, ιδέες,
σκέψεις ατόµων από την ευρύ-
τερη Βοιωτία. Εύχοµαι το καλύ-
τερο σε αυτήν την
πρωτοβουλία.

Πολιτιστικός Σύλλογος Μαυροµατίου
Ο νέος Πολιτιστικός Σύλλογος Μαυροµατίου, χαιρετίζει

την προσπάθεια των συµπατριωτών µας για ενηµέρωση, η οποία
δύναται να προωθήσει τα πολιτιστικά δρώµενα, τα οποία αφο-
ρούν την τοπική κοινωνία µας.                                        

∆.Σ. Πολιτιστικού Συλλόγου

Συλλογή ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ
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Τα προβλήµατα

των ντόπιων Μανάβηδων

Κατάλληλα
Ερωτήµατα

Ο ∆ήµος µας

Η Βοιωτία στην
Αρχαιότητα
Η απαρχή της

σελ. 3
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Μπορείτε να στέλνετε άρθρα, σχόλια, παρατηρήσεις, απόψεις, φωτογραφίες στην ηλεκτρονική µας διεύθυνση “ogxistos@yahoo.gr”

ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ  ΜΜΑΑΥΥΡΡΟΟΜΜΑΑΤΤΙΙΟΟΥΥ

«ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΣ»
ΣΥΝΕΝΩΣΕΙΣ Ο.Τ.Α 

Β΄ ΒΑΘΜΟΥ
σελ. 4

Fashion and the Village
Η στήλη της γυναίκας

σελ. 8

Η κατοικία στη παλιά εποχή
--------------------------

Σκέψεις πάνω στο Τρίτο Κόσµο 
και τους Μετανάστες

σελ. 6

Τροποποιώντας λίγο το ρητό: «Λαός που ξέχασε την ιστο-
ρία του σβήστηκε από το χάρτη σε : «Χωριό που ξέχασε
την ιστορία του ..... » αντιλαµβανόµαστε την ανάγκη διατή-

ρησης του ναού της Αγίας Σωτήρας. Ο Ναός της Μεταµόρφωσης του Σω-
τήρος είναι από τους ελάχιστους του τόπου µας µε τόσο ένδοξη εθνική
ιστορία. Αναλογιζόµενος κανείς την ιστορία του ιερού αυτού Ναού και
του περιβάλλοντα χώρου, θλίβεται για τη σηµερινή αδιαφορία της πολι-
τείας, των τοπικών αρχών, αλλά και των ίδιων των κατοίκων του χωριού. 

Η πολιτιστική κληρονοµιά του χωριού µας είναι συγκεκριµένη.
Λίγοι είναι οι χώροι που µας συνδέουν µε το παρελθόν, µαρτυρώντας
στις επόµενες γενιές την ταυτότητά τους.

Η Αγια-Σωτήρα καταστρέφεται µε το πέρασµα του χρόνου και οι
αρµόδιοι φορείς  µάλλον καθυστερούν να επέµβουν χωρίς να µπαίνουν
καν στον κόπο να ενηµερώσουν γι’ αυτό τους «χωριάτες» του Μαυροµα-
τίου.

Όλοι είδαν µε ενθουσιασµό τις µακέτες που κυκλοφόρησαν πριν
πολύ καιρό και χάρηκαν όταν άκουσαν ότι «βγήκαν» χρήµατα.

ΑΓΙΑΣ ΣΩΤΗΡΑΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ
του Θοδωρή Αγ. Παγώνα

Πού είναι όµως τα χρήµατα;
Έφτασαν ποτέ στα ταµεία του ∆ήµου ή πρέπει να στήσουµε κά-

ποια εναέρια ενέδρα για να τα «τσακώσουµε» καθώς θα µεταφέρονται
στο γραφειοκρατικό άξονα Αθήνας-Λαµίας-Λειβαδιάς-Θεσπιών συνο-
δευόµενα από διάφορα δηµόσια ταµεία και εµπλεκόµενους δηµόσιους
οργανισµούς;

Λέτε να χρειάζεται κάποια ενηµέρωση προς τους «χωριάτες» του
Μαυροµατίου;; Η Αγια-Σωτήρα δεν είναι ιδιοκτησία κανενός ώστε να ανα-
λάβει κάποιος µία πιο πιεστική πρωτοβουλία (τυπικά ανήκει στο υπουρ-
γείο πολιτισµού).
Η Αγία Σωτήρα ανήκει στους Μαυροµαταίους και σε όλους τους
Έλληνες.

Προς αποφυγήν παρεξηγήσεως η λέξη «ανήκει» δεν ενσαρκώνει
το χώρο αλλά την ιδέα. Την ιδέα της θρησκευτικής κληρονοµιάς και της
αυτοθυσίας για την ελευθερία. ∆ηλώνει την πίστη των Μαυροµαταίων

για την αναγκαιότητα οικοδόµησης του ναού τη δεδοµένη εποχή. 
Εκατοντάδες άνθρωποι έθαψαν τους δικούς τους στο παλιό νε-

κροταφείο. Τα νεκροταφεία όµως δεν παλιώνουν ποτέ. Αν η θρησκεία
είναι στοιχείο του πολιτισµού, τότε τα νεκροταφεία παραµένουν ζωντανά
στη µνήµη των πολιτισµένων ανθρώπων. 

Θα πρέπει λοιπόν οι υπεύθυνοι να επισπεύσουν τις διαδι-
κασίες για να µην αντικρίσουµε το ναό γκρεµισµένο.

Αυτό θα ήταν προσβολή στη µνήµη των προγόνων µας και µια
ηθική αδικία για τις επόµενες γενιές. Έγινε ήδη ένα λάθος - γκρεµίστηκε
η µάνδρα και χάθηκαν οι πολεµίστρες, ένα «αδιάψευστο ιστορικό στοι-
χείο» µε διδακτικό περιεχόµενο για τους νεότερους - τουλάχιστον να
σωθεί ο Ναός. 

Ας αφουγκραστούν οι υπεύθυνοι µήπως και προλάβουµε τη
φθορά του χρόνου. Τέλος, ας αναρωτηθούµε ότι αν γκρεµιστεί η Αγια-
Σωτήρα, τότε, πότε θα κάνουµε το πανηγύρι; Των  Αγίων Πάντων;;; 

ΗΗ  σσυυννττααξξιιοοδδόόττηησσηη  ττοουυ
ΜΜιισσττιικκλλήή  

ΧΧρριισσττοοδδοούύλλοουυ
----------------------

““ΒΒαασσίίλληηςς  
οο  ΓΓρρααμμμμααττέέααςς””
----------------------

ΛΛεεοοννττάάρριι  ΒΒοοιιωωττίίααςς

σελ. 2

ΜεταρρύθΜιση στην
τοπική 

αυτοδιοίκηση
σελ. 4

Την Cαρούσα έκδοση ενίσχυσαν:
Λουκάς Θεµ. Χριστοδούλου...........100€
Γιάννης Σ. Ξυδώνας.......................100€
Πολιτιστ. Σύλλ. Μαυροµατίου........100€
ΧαράλαµCος Χ. Βλάχος...................40€
Περικλής Ι. Κρεµµύδας...................20€

““ΗΗ  ΕΕππιισσττήήµµηη””
ΗΗ  σσυυννέέχχεειιαα  ττοουυ  δδιιηηγγήήµµααττοοςς  ττοουυ  

ΓΓιιώώρργγοουυ  ΠΠύύρργγααρρηη
σελ. 5

συνέχεια στη σελίδα 4

Έχουν κιόλας περάσει 4 µήνες από την επανασύσταση του Πολι-
τιστικού Συλλόγου Μαυροµατίου. Σε αυτό το µικρό διάστηµα,

προς έκπληξη όλων, παρατηρήσαµε την όρεξη και το µεράκι των µελών του,
στην προσπάθειά τους να δηµιουργήσουν ένα ζωντανό φορέα δράσης µε
στόχους και ιδανικά.  Ενός φορέα που θα αναδείξει την τοπική κοινωνία, θα
ενσωµατώσει την αξία της δηµιουργικότητας σε όλους και θα προσφέρει
στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής έναν εναλλακτικό τρόπο ζωής, δια-
φορετικό από αυτόν που ως τώρα είχαν συνηθίσει.

Σήµερα ο Σύλλογος αριθµεί περισσότερα από 70 µέλη.
Με αφετηρία τη θερµή και ευρύτατη ανταπόκριση που βρήκε από

τους κατοίκους της περιοχής, καθώς και την οµολογουµένως αµέριστη και
συνεχή στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης σε επίπεδο ∆ήµου και Νοµαρ-
χίας, ευελπιστούµε ο Σύλλογος να αποτελέσει µια ζωντανή και διαχρονική
δύναµη πολιτισµού.

Σε αυτούς τους 4 µήνες ο Σύλλογος πραγµατοποίησε µια
σειρά εκδηλώσεων, τις οποίες σας τις παρουσιάζουµε παρακάτω:
27/4/2008: Την Κυριακή του Πάσχα, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μαυ-
ροµατίου και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών “Ογχηστός”, συν-
διοργάνωσαν χορευτική εκδήλωση στην κεντρική πλατεία του
χωριού.

Στην εκδήλωση συµµετείχαν το χορευτικό τµήµα του Συλλό-
γου των Γυναικών και ο χορευτικός σύλλογος Θηβών “Τερψιχόρειον”,
παρουσιάζοντας παραδοσιακούς χορούς από όλη την Ελλάδα. Η
ανταπόκριση των κατοίκων του Μαυροµατίου ήταν µεγάλη, παρά τις
κακές καιρικές συνθήκες.

∆εν πρέπει να παραλείψουµε την προσφορά του Νικόλαου
Αθανασίου, του Γεώργιου Κρεµµύδα και του Χαράλαµπου Βλάχου
για την ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης, οι οποίοι στηρίζουν την προ-
σπάθεια του συλλόγου κατά καιρούς, µε όλα τους τα µέσα. 
31/5/2008: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μαυροµατίου υποδέχτηκε τους
κατοίκους των Σκούρτων. Περίπου 60 κάτοικοι από τα Σκούρτα, µε
επικεφαλή τον ιερέα του χωριού, επισκέφτηκαν το Μαυροµάτι για να
τελέσουν Τρισάγιο στον Ιερό Ναό της Αγίας Σωτήρας, εις µνήµην του
Αθανασίου Σκουρτανιώτη, Αγωνιστή της Επανάστασης που έπεσε
µαχόµενος στο Βυζαντινό Ναό του χωριού µας. Λόγο εκφώνησαν ο
Πατήρ Νικόλαος και ο εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Κώ-
στας Ευαγ. Μήτρου.
31/5/2008: Το Σάββατο 31 Μαΐου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος διοργά-
νωσε παράσταση “Θεάτρου Σκιών” στην πλατεία του Μαυροµατίου.
Το “Θέατρο Σκιών” του Παναγιώτη ∆εληγιάννη, διασκέδασε τους µι-
κρούς µας φίλους και όχι µόνο. Η προσέλευση του κόσµου ήταν
πραγµατικά εντυπωσιακή.

www.mavromati.gr/psmnea.htm

ΣΣττοο  εεππόόμμεεννοο  ττεεύύχχοοςς
ΑΑπποοττεελλεείί  ττιιμμήή  γγιιαα  ττηηνν  εεφφηημμεερρίίδδαα

μμααςς,,  ηη  δδηημμοοσσίίεευυσσηη  ττοουυ  ΟΟλλοοκκααυυττώώ--
μμααττοοςς  ΣΣκκοουυρρττααννιιώώττηη  ααππόό  ττοο  δδιιηηγγηη--

μμααττοογγρράάφφοο  ΓΓιιώώρργγοο  ΠΠύύρργγααρρηη..

Τα Τα NN έα από την έα από την OO μογένειαμογένεια
------------------------

ΧΧΑΑΡΡΜΜΑΑΤΤΕΕΙΙΑΑ  22000088
σελ. 8

Συλλογή ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ



Ο γ χ η σ τ ό ς
ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΒΟΙΩΤΩΝ2

Η συνταξιοδότηση του Μιστικλή Χριστοδούλου
►Στις 10.11.1977 απολύθηκε µε τον 9ο βαθµό (σύµφωνα µε το Ν∆ 22/75) και αφού συµπλήρωσε το 65ο έτος της ηλικίας του, ο υπάλληλος της κοι-
νότητας Μαυροµατίου Θεµιστοκλής Σωτ. Χριστοδούλου. Μέσα στο κοινοτικό κατάστηµα παρευρέθηκε ο πρόεδρος Κωνσταντίνος Πέτρου. Ο κοι-
νοτικός σύµβουλος Γεώργιος Κ. Κρεµµύδας ή Βόβος σε µια φορτισµένη συγκινησιακά ατµόσφαιρα πήρε το λόγο και ανέφερε: 

"Αγαπητέ κύριε πρόεδρε και αγαπητοί κύριοι συ-
νάδελφοι θα µου επιτρέψετε να σκιαγραφήσω εν ολί-
γοις την προσωπικότητα του υπαλλήλου ένεκα της
αποχωρήσεώς του λόγω ορίου ηλικίας κυρίου Θεµι-
στοκλή Χριστοδούλου. 

Ο Θέµης Σωτ. Χριστοδούλου προσληφθείς κατά
το έτος 1951 κατέλαβε την θέσιν του κλητήρος της κοι-
νότητος κατόπιν προσπαθειών του τότε Κοινοτικού
Συµβουλίου. 

Απεδέχθη την θέσιν του κλητήρος αν και κατά
την περίοδον ταύτην η αντιµισθία µόλις και µετά βίας
ανήρχετο εις το πενιχρόν ποσόν των 300δρχ.

Έκτοτε ο Μιστικλής Χριστοδούλου εισέρχεται
πλέον εις τον υπαλληλικόν κλάδον και αρχίζει την
µάχην της υπαλληλικής σταδιοδροµίας, ώστε να προ-
σφέρη τις πολύτιµες υπηρεσίες του µε αφοσίωσιν και
να αγωνίζεται για τα συµφέροντα της κοινότητος.

Πολύτιµος, αγαθός, πράος, σώφρων, µε σπάνιες
αρετές προσπαθεί µε πείσµα να µαγνητίζει τους κατοί-
κους του Μαυροµατίου. Αφοσιωµένος ου µόνον προς

το υπαλληλικόν καθήκον αλλά επί πλέον αφοσιώνεται
και προς το οικογενειακό τοιούτον παρά τις αντιξοό-
τητες και τις οικονοµικές δυσχέρειες της εποχής εκεί-
νης και κατορθώνει οµού µετά της προσφιλούς
συζύγου του να αξιοποιήσει µιαν πολύτιµον αρίστην
και χριστήν οικογένειαν δια την οποία πρέπει να υπε-
ρηφανεύεται.

Πράγµατι επί 26 ολόκληρα χρόνια το αγαπητόν
µας τέκνον, ο Θεµιστοκλής Χριστοδούλου µε το ακα-
ταµάχητο σθένος και την εργατικότητα, ο ακοίµητος
φρουρός, ο άνθρωπος θεριό όπως πολλοί τον ονοµά-
ζουν, ο άνθρωπος ατµοµηχανή που ποτέ του δεν αντέ-
δρασε έναντι των συµπατριωτών του. 

Πάντα το ναι επρόφεραν τα χείλη του, το όχι δεν
το εγνώριζε, ήτο παντογνώστης. Πολλές φορές κατά
την εποχήν εκείνην έκανε και γραµµατέας. 

Το πρόσωπό του έλαµπε από φιλανθρωπικά αι-
σθήµατα, από αγάπη και µεγαλείο, ήτο πάντα αγαπητός
και φιλαλήθης, η διαγωγή του καθ’ όλην την 26ετίαν
υπήρξε άψογη.

Τώρα όµως η υπαλληλικήν του θητεία έληξε και
επειδή αυτήν την στιγµήν ευρίσκεται εδώ και παρακο-
λουθεί την τελευταίαν κοινοτικήν συνεδρίασιν την
οποίαν και ηµείς οι Κοινοτικοί Σύµβουλοι και οι συ-
ναδέλφοι του παρακολουθούµε την αγωνίαν του, αλλά
και συ αγαπητέ Θέµη παρακολουθής µε αγωνία µε πάλ-
λουσα την καρδίαν και µε τρέµουσα χείραν κρατώντας
ανά χείρας τον γραφικόν σου κάλαµον και µολυβδίδα. 

Μετ’ ολίγον αγαπητέ Θεµιστοκλή θα εγκαταλή-
ψης υπερήφανος το έδρανον και το κοσµικόν σου γρα-
φειάκι σου που επί 26ετίαν διατήρησες. 

Εις το πρόσωπό σου είναι ζωγραφισµένη η αγω-
νία της αποχωρήσεως και θολά τα µάτια σου ρέουν δά-
κρυα χαράς στο ρυτιδωµένο πρόσωπο.

Τερµάτισες λοιπόν ευδοκίµως την υπαλληλικήν
σου σταδιοδροµίαν διότι ήσουν αδάµαστος και ασυνα-
γώνιστος.

Τώρα πλέον θα εισέλθης στο κλάδον τον συντα-
ξιοδοτικόν και σε παρακαλούµεν να είσαι θριαµβευ-
τής και στα πολιτικά σου καθήκοντα" (sic).

Ο Βασίλης ο Γραµµατέας

Μία ευγενής µορφή, που από τα πρώτα της
βήµατα κέρδισε τη συµπάθεια και το σε-
βασµό των Μαυροµαταίων κατέχοντας τη

θέση του Β΄ Γραµµατέα της κοινότητας (την Α΄ είχε ο γνω-
στός µας συµπαθής Μίµης Π. Κόλλιας) αποτυπώθηκε στο
πρόσωπο του Βασίλειου Θεοδ. Κατσιµίχα.

Η συνεισφορά του στην εξυπηρέτηση των δηµο-
τών και ετεροδηµοτών τον καθιέρωσε γρήγορα στη συνεί-
δηση του χωριού, πράγµα που εκφράστηκε µε τη ρητή
«αναγόρευσή» του σε «Βασίλης ο Γραµµατέας».

Ο Βασίλης ο Γραµµατέας που ήταν µια χαρακτη-
ριστική φυσιογνωµία της εποχής, λάτρης της µάθησης,
υπερασπιστής της φιλανθρωπίας, ένας άνθρωπος κοινω-
νικός και µε ήθος, µια προσωπικότητα ισχυρή, διαπρεπής
και γαλουχηµένη µε συναισθήµατα δικαιοσύνης και αλ-
τρουισµού, άφησε ανεξίτηλα τα σηµάδια του στο δηµο-
σιοϋπαλληλικό θώκο του χωριού.  

Ως οπαδός της κλασσικής πολιτισµικής ανάπτυξης
του τόπου του, στάθηκε αρωγός και υποστηρικτής κάθε
προσπάθειας προς την εξέλιξη και την πρόοδο του χωριού.

Ο Βασίλης ο Γραµµατέας κέρδισε µε την προσωπι-

κότητά του το δικαίωµα της δηµόσιας αναγνώρισης πολύ
καιρό πριν το θάνατό του. Αυτό ήταν µία κατάκτηση και
µία σπάνια επιτυχία, που πολλοί τη ζήλεψαν διότι ποτέ
τους δεν την απέκτησαν. Ο πρόωρος θάνατός του αιφνι-
δίασε τους πάντες και σκόρπισε ρίγη συγκίνησης και θλί-
ψης παντού. Μια υγιής προσωπικότητα αποστέρησε από
το Μαυροµάτι τις κοινωφελείς του υπηρεσίες. 

Μια αγαπηµένη ύπαρξη του χωριού µας έσβησε,
αφήνοντας πίσω, το γιο του Άκη, τη γυναίκα του Παρα-
σκευή, σπάνιο κοινοτικό έργο και τη γλυκιά ανάµνηση
µιας ιδιαίτερης φιγούρας γαλουχηµένης µε το σεβασµό για
τους συνανθρώπους του, κάτι που τόσο λείπει στη ζωή
µας σήµερα. Τον αντικατέστησε στη θέση του γραµµατέα
της κοινότητας η αγαπητή µας Φιλιώ Καλογήρου.

Μέσα στα αρχεία της κοινότητας βρήκαµε ένα αρ-
χείο σχετικό µε το κ. Βασίλη, που σε καµία περίπτωση
ασφαλώς δε µπορεί να αποτυπώσει την οδύνη του χαµού
του, ή να εκφράσει το µέγεθος του ανδρός αυτού. Ο γρά-
φοντας στοχεύει άλλωστε στην υπενθύµιση του ονόµατος
του εκλιπόντος και όχι στη συγγραφή της βιογραφίας του. 

Στις 16 ∆εκεµβρίου 1995 ο πρόεδρος της κοινότη-

τας Ιωάννης Χαρ. Σολωµός, ο αντιπρόεδρος Ιωάννης Π.
Πελώνης, τα µέλη της Συµπολίτευσης του Κοινοτικού
Συµβουλίου Λεωνίδας Αθ. Πελώνης, Γεώργιος Κ.
Κρεµµύδας, Αθανάσιος Π. Κατσιµίχας, και ∆ηµήτριος Λου.
Κοσµάς, τα µέλη της Αντιπολίτευσης ∆ηµήτριος Φ.
Μανάρας, Ντίνος Β. Μήτρου και Οδυσσέας Σωτ.
Καρβούνης, αποφάσισαν οµόφωνα ότι:
«ύστερα από τον αιφνίδιο θάνατο του Βασιλείου Κα-
τσιµίχα, που διετέλεσε επί 30 συναπτά έτη ως γραµ-
µατέας της κοινότητας και προσέφερε τις πολύτιµες
υπηρεσίες του για το καλό και την πρόοδο του τόπου
µέχρι και την τελευταία µέρα της ζωής του, εν µέσω
βαθυτάτης θλίψεως και οδύνης αποφαίνεται µε ψήφι-
σµά του:    - να αργήσουν οι υπηρεσίες της κοινότητας
κατά την ηµέρα της κηδείας, - να στηθεί µεσίστια η ση-
µαία, - να παρακολουθήσει την κηδεία ολόκληρο το
Κοινοτικό Συµβούλιο, - να γίνει η κηδεία του κοινοτική
δαπάνη, - να κατατεθεί στεφάνι στη σωρό του, - να δη-
µοσιευτεί το παρόν ψήφισµα στον επαρχιακό τύπο, -
να παραστεί φιλαρµονική στην κηδεία του».

Ι.Ντ.Μ

Λεοντάρι Βοιωτίας

Ο τόπος και ο πληθυσµός : Το χωριό µας Λεοντάρι
Θηβών δεσπόζει λόφου, στους ανατολικούς πρόποδες του
Ελικώνα και απέναντι του Κιθαιρώνα. Χωρίζεται µε τις ιστο-
ρικές Θεσπιές, τις οποίες έχει στα δυτικά του µε µια µικρή
κοιλάδα, απέχει δε από την Θήβα που βρίσκεται προς τα ανα-
τολικά του περίπου 15 χιλ. και από τα Βάγια που βρίσκονται
προς το βορρά του µόλις 2 χιλ. Η έκταση του είναι περίπου
16τ.χ. από τα οποία καλλιεργήσιµη γη είναι τα 11τ.χ. και βο-
σκότοποι τα 3τ.χιλ. Το υψόµετρο του είναι περίπου 380
µέτρα. Το κλίµα είναι εύκρατο και υγιεινό µε κύριο χαρακτη-
ριστικό τους πολλούς αέρηδες γι’ αυτό είναι και πολύ ξηρό. Ο
πληθυσµός του το 1851 ήταν 266 κάτοικοι (οικογένειες 58)
ενώ την ίδια χρονιά το Αρχοντίκι αναφέρεται ξεχωριστά µε
23 κατοίκους (οικογ. 9). Το 1928 είχε 961 κατοίκους, το 1936
είχε 1200 (οικογ. 185), ενώ το 1940 είχε νόµιµο πληθυσµό
1153 και πραγµατικό 982 κατοίκους. Το 1951 είχε νόµιµο
πληθυσµό 1116 και πραγµατικό 1019 κ.  Το 1961 είχε νόµιµο
πληθυσµό 1292 πραγµατικό 1116 κατοίκους. Το 1971 είχε
νόµιµο πληθυσµό 1233 και πραγµατικό 1002, ενώ το 1981
είχε νόµιµο πληθυσµό 1362 πραγµατικό 1016 κατοίκους.
Στην απογραφή του 1991 βρέθηκαν 1587 «νόµιµοι» κάτοικοι
και µόνιµοι µόλις 850. Τέλος, στην απογραφή του 2001 είχε
νόµιµο πληθυσµό 1036 και πραγµατικό περίπου τους 700 κα-
τοίκους. 
Η ονοµασία Κασκαβέλι : Το χωριό µας εδώ και πολλούς
αιώνες στέκει αγέρωχο σαν πραγµατικό λιοντάρι, πάνω σε

λόφο που βρίσκεται βόρεια του ποταµού Καναβάρι ή

Θέσπι, στις όχθες του οποίου βρίσκονταν οι αρχαίες Θεσπιές
και σε απόσταση µόλις 1100 µέτρων από εκείνο. Ο πρώτος
οικισµός που ξέρουµε ότι βρίσκεται στο λόφο, χρονολογείται
στα τέλη του 15ου αιώνα µε αρχές 16ου, µε το όνοµα Zogra
Kobil (Ζόγρα Κοµπίλ) και µε αριθµό οικογενειών περίπου τις
30. Την ίδια εποχή υπάρχει και ο οικισµός Zogra Martin που
ταυτίζεται µε το χωριό Ζαγαράς και µετέπειτα Ευαγγελίστρια.
∆ηλαδή το πρόσηµο Zogra σηµαίνει τον τόπο που είναι ο Ζα-
γαράς (γνωστή σε όλους µας κορυφή του βουνού Ελικώνα)
και το Kobil πιθανόν το όνοµα του φύλαρχου της περιοχής.
Αποτελείται κυρίως από Αρβανίτες, προερχόµενους από την
Θεσσαλία και την Ήπειρο, Χριστιανούς του Ορθοδόξου δόγ-
µατος, οι οποίοι εγκαθίστανται στην ευρύτερη περιοχή της
Θήβας από το 1393 µ.Χ. µε πρωτοβουλία του επιδέξιου φλω-
ρεντινού τραπεζίτη και τυχοδιώκτη Nerio I Acciauoli (Νέριο
Ατζαγιόλι) που κυριαρχούσε στην περιοχή. Ο φλωρεντινός
τραπεζικός οίκος των Ατζαγιόλι, µε το άφθονο χρήµα που διέ-
θετε και υπό την καθοδήγηση του Νέριο την άνοιξη του 1379
µ.Χ. καταλαµβάνει την Θήβα και διαχειρίζεται έκτοτε του πό-
ρους της περιοχής µας επωφελεία τους έως την τουρκοκρα-
τία. Επίσης την ίδια εποχή επιβεβαιώνεται η ύπαρξη του
οικισµού Archontitsa Bala (Αρχοντίτσα Μπάλα) σε υψόµε-
τρο 200 µέτρα και µε περίπου 30 οικογένειες, αποτελούµενου
κυρίως από Αρβανίτες, που συναντάται αργότερα µε το
όνοµα Αρχοντίκι. Είναι το γνωστό σε όλους µας Αρχοντίκι
που κατοικήθηκε µέχρι και την δεκαετία του ‘50. Οι κάτοικοι
του σιγά-σιγά εγκαταστάθηκαν όλοι στο χωριό µας. Με το
πέρασµα του χρόνου το Κοµπίλι έγινε Κοσκοµπίλι και µετά
Κασκαβέλι.
Για την πρώτη ονοµασία του χωριού µας σε Κασκαβέλι
υπάρχουν δύο ακόµη εκδοχές. Οι δύο παρακάτω εκδοχές

είναι η προφορική παράδοση του χωριού µας, που µε-
ταφερόταν από γενιά σε γενιά και µετέδωσε και σε εµένα ο
δάσκαλός µου κ. Γεώργιος Παύλου.
Σύµφωνα µε την πρώτη εκδοχή, κατά την Τουρκοκρατία, κά-
ποιος Τούρκος διοικητής ονοµαζόταν Βελής. ∆ύο αδελφοί
του χωριού µας, καλοί σκοπευτές, λόγω της σκληρότητάς
τους επιχείρησαν να τον σκοτώσουν. Σε ενέδρα που του
έστησαν, τον πυροβόλησαν ανεπιτυχώς στην κάσκα (κα-
πέλο) του. Η φρουρά του Βελλή δολοφόνησε τον έναν επί
τόπου, ο άλλος δε διέφυγε και αργότερα µετοίκησε στην Εύ-
βοια όπου µέχρι και σήµερα οι απόγονοι τους ονοµάζονται
Κασκαβελιώτες. Από τότε το χωριό µας ονοµάζεται Κασκα-
βέλι δηλ. κάσκα + Βελλής  = Κασκαβέλι.
Η δεύτερη εκδοχή που είναι και η πιθανοτέρα, είναι ότι η λέξη
Κασκαβέλι, είναι λείψανο της φραγκικής δεσποτείας και πα-
ραφθορά της λέξεως κασκαβάλλι (ιταλικά cacio cavallo), που
σηµαίνει σκληρό τυρί (κεφαλοτύρι), που παρασκευαζόταν
στην περιοχή µας από µείγµα πρόβειου και αγελαδινού γά-
λακτος. Την ύπαρξη στην περιοχή µας πολλών προβάτων
αποδεικνύει και η λέξη προβίγκα (όπως λέγεται κάποιος
τόπος του χωριού µας) που σηµαίνει χώρος συγκέντρωσης
προβάτων, καθώς και οι πολλοί βοσκότοποι της περιοχής
µας. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι σήµερα σε τρεις περιοχές της
Ελλάδας, Σαµοθράκη, Αχαΐα και Εύβοια, παρασκευάζεται
τυρί µε την ονοµασία κασκαβέλι. Ακόµη στην Λέσβο το κα-
λαθάκι όπου µπαίνει το λαδοτύρι λέγεται κασκαβάλ, στη δε
Ρουµανία το ονοµαστότερο τυρί είναι η κασκαβέλα, µάλιστα
δε, γίνεται και η Γιορτή της κασκαβέλας.

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΝΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

Συλλογή ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ
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Πέρυσι ταξίδεψα ως τη Βιέννη
για λίγες µέρες και θαύµασα

όλα εκείνα τα γνωστά που θαυµάζουν όλοι
όσοι πηγαίνουν σε µια ξένη χώρα, σε µια
ξένη πόλη. Ένα από τα πιο διάσηµα αξιο-
θέατα της Βιέννης είναι η όπερα που βρί-
σκεται στο κέντρο της πόλης. Οι 9 µούσες
δεσπόζουν στα ανάγλυφα αυτής της διά-
σηµης όπερας, αλλά πόσοι από τους χι-
λιάδες επισκέπτες γνωρίζουν που ζούσαν
οι Μούσες εκείνες, σε ποια κοιλάδα, σε
ποια ο κουκίδα  του χάρτη και πόσοι από
αυτούς ήταν πρόθυµοι να µάθουν περισ-
σότερα;

Είναι ένα ερώτηµα ικανό να δηµι-
ουργήσει αξία, ευηµερία, ανάπτυξη; Ίσως
είναι πιθανό αν χρησιµοποιηθεί και τοπο-
θετηθεί µε το σωστό τρόπο, αν σχεδιασθεί
µε την κατάλληλη στρατηγική.

Η αξιοποίηση των υπαρχόντων
χώρων και υλικών αγαθών θα  πρέπει να
είναι η πρώτη βάση για να αρχίσει µια δη-
µιουργική ανασυγκρότηση. Ο ρόλος της 

εκάστοτε αρχής θα πρέπει να είναι η εξοι-
κονόµηση των καλύτερων δυνατών ωφε-
λειών µε το λιγότερο δυνατό κόστος, η
αναζήτηση πληροφοριών για νέες προο-
πτικές, για την εφαρµογή προγραµµάτων
οι µελλοντικές µεταβολές και εξελίξεις των
έργων στην περιοχή και η δηµιουργία µιας
συζήτησης για την ευρύτερη συνοχή µε
όµορους δήµους. Η αύξηση της εγκληµα-
τικότητας η επιδείνωση του κοινωνικού
αποκλεισµού, η αύξηση της ανεργίας, η
µείωση του εισοδήµατος, η µεγάλη φυγή
της νεολαίας προς τα αστικά κέντρα, θα
πρέπει να βρουν αναχώµατα. Τα χρονικά
περιθώρια έχουν στενέψει και η τοπική
αυτοδιοίκηση θα πρέπει να αναλάβει τη
δική της αυτόνοµη δράση, να δηµιουργή-
σει νέες αξίες. νέες αναπτυξιακές πολιτι-
κές, να δροµολογήσει µακροχρόνιες
προοπτικές που δεν θα αλλάζουν κάθε
φορά που θα εναλλάσσεται η εξουσία.

Η δηµιουργία του νέου κτιρίου για
να στεγασθούν υπηρεσίες του δήµου Θε-

σπιών θα κοστίσει µακροπρόθεσµα αρ-
κετά χρήµατα για τους δηµότες. Ταυτό-
χρονα κατασκευάζεται και το νέο γήπεδο
-αφού καταργείται το προηγούµενο- στη
µέση του Ελαφόκαµπου. Επίσης στα δη-
µοτικά διαµερίσµατα του δήµου υπάρχουν
αίθουσες κενές πολλών τετραγωνικών που
θα παραµείνουν αναξιοποίητες. Εκτός από
το νέο δηµοτικό γήπεδο υπάρχουν και
άλλα που θα καταργηθούν και η υποδοµή
τους θα απαξιωθεί. Ποια είναι τα οφέλη
για το κοινωνικό σύνολο µέσα από αυτόν
τον καταιγισµό των ανακατατάξεων. Ο
δήµος Θήρας διαθέτει πολύ λιγότερες σε
τετραγωνικά  εγκαταστάσεις  από αυτές
που έχει στη διάθεσή του ο  δήµος Θε-
σπιών και το χειµώνα φιλοξενεί πάνω από
8000 κατοίκους. 

Γιατί µένουν αναξιοποίητοι οι
χώροι; Ακόµη και οι επιχειρηµατίες εξα-
ντλούν όλες τις δυνατότητες που έχουν στη
διάθεσή τους και µετά προχωρούν ύστερα
από µετρήσεις στην ανανέωση του εξοπλι-

σµού τους.Στην τοπική αυτοδιοίκηση µπο-
ρεί να γίνει ένας ειλικρινής διάλογος, να
τεθούν προτεραιότητες, να αναγνωρι-
σθούν τα λάθη, να αναζητηθούν τα κατάλ-
ληλα εργαλεία και να χρησιµοποιηθούν οι
σωστές µέθοδοι για την κοινωνική ευηµε-
ρία, γιατί αυτός είναι ο σκοπός ύπαρξής
της.

Για να εξάγουµε πολύτιµα συµπε-
ράσµατα θα πρέπει να θέσουµε και ου-
σιαστικά ερωτήµατα, ταυτόχρονα θα
πρέπει να µάθουµε να είµαστε ειλικρινείς
για όλες τις πράξεις µας, τουλάχιστον
όσον αφορά τον τόπο µας. Γιατί είµαστε
πολύ λίγοι και γνωριζόµαστε µεταξύ µας,
καθώς και  πολύ πολύτιµοι ο ένας για τον
άλλον και ας µην το έχουµε κατανοήσει
ακόµη.

(Συνέχεια αCό το Cροηγούµενο τεύχος)

Οι Αθαµάνες, οι Βοιωτοί και οι
Θεσσαλοί φαίνεται να συγκα-

τοικούν και να συµβιώνουν οµαλά στη Θεσ-
σαλία αCό το 1900 C.Χ.

Αριστερά τους κατοικούσαν τα δυ-
τικά φύλα της ΗCείρου και δεξιά τους, ανα-
τολικά δηλαδή όCως κοιτάµε το χάρτη,
κατοικούσαν τα Αιολικά φύλα.

Στο ενδιάµεσο ακριβώς στεκόταν και
η γλώσσα καθώς είναι ένα ζευγάρωµα στοι-
χείων της δυτικής µε την ανατολική διάλε-
κτο.

Ο Εκαταίος και ο Στράβων έχουν
χαρακτηρίσει τους Αθαµάνες ως βαρβάρους,
αλλά είναι βέβαιο ότι οι ίδιοι είχαν ελληνική
συνείδηση και κατέτασσαν τους εαυτούς τους
στα ελληνικά φύλα.

Ανάµεσα στο 205 και 201 C.Χ οι βα-
σιλείς των Αθαµάνων, Θεόδωρος και Αµύ-
ναδρος, έστειλαν µια εCιστολή Cρος τους
Τήϊους όCου υCάρχει το ακόλουθο αCόσCα-
σµα: «…και τούτο Cράσσοµεν και δια το
Cρος άCαντας µεν τους Έλληνας οικείως
έχοντες τυγχάνειν, υCαρχούσης ηµίν συγγε-
νείας Cρος αυτόν τον αρχηγόν της κοινής
Cροσηγορίας των Ελλήνων…».

Μια άλλη αCόδειξη ότι οι Αθαµάνες
ανήκαν στα ελληνικά φύλα είναι τα τοCωνύ-
µια τους Cου είναι ελληνικά και εCτά αCό τα
οχτώ γνωστά ανθρωCωνύµια.

Τη χώρα της Αθαµανίας διέσχιζε ο

Cοταµός Ίναχος. ΑCό Cαλαιότερα, Cρωτο-
αχαϊκό στρώµα Cου κατοικούσε εκεί Cήρε
τη λατρεία της Ινάχους, δηλαδή της κόρης
του Ίναχου. Αυτή την Ιναχώ την έκαναν σύ-
ζυγο του δικού τους θεού του Αθάµαντα.

Η Ιναχώ έγινε Cερισσότερο γνωστή
µε το συντοµευµένο όνοµα Ινώ.

Ο Αθάµαντας και η Ινώ εµφανίζονται
σε µύθους στην Αχαΐα, την Φθιώτιδα και
αCό φιλολογικές Cηγές στην κοιλάδα του
ΣCερχειού, Cολύ Cριν το 1600 C.Χ.

Αυτό σηµαίνει ότι οι Αθαµάνες δεν
έµειναν για Cολύ στη Θεσσαλία, αλλά Cρο-
ωθήθηκαν σύντοµα Cρος τη νότια Φθιώτιδα
και τη Βοιωτία.

Έτσι στη Βοιωτία και ειδικότερα
στην Cεριοχή του Ορχοµενού ολοκληρώνε-
ται ο µυθικός κύκλος της Ινούς και του Αθά-
µαντα, θα δούµε στη συνέχεια.

Το άλλο συγγενικό φύλο, οι Βοιωτοί,
σύµφωνα µε τους γλωσσολόγους, κατάγεται
αCό το Βόιο, ορεινό όγκο της βόρειας Πίν-
δου, όCως δηλώνει  το εCίθηµα  -το- (Βοιω-
τό-ς). 

Αργότερα τους βρίσκουµε να συγκα-
τοικούν στη Θεσσαλία µε τους Αθαµάνες και
τους Θεσσαλούς. Τα ιστορικά στοιχεία για
τις µετακινήσεις τους είναι ελλιCή, αλλά Cάλι
µέσα αCό Cορίσµατα των γλωσσολόγων
γνωρίζουµε ότι και οι Βοιωτοί µετακινήθη-
καν νοτιότερα και κατέληξαν στη σηµερινή
γνωστή Βοιωτία.

Οι µετακινήσεις των φύλων νοτιό-
τερα συνήθως αCοδίδεται αCό τους ιστορι-
κούς στην εύρεση και την εκµετάλλευση
καλύτερης γης, στη συλλογική όµως µνήµη
Cαραµένουν και δίνουν τις εξηγήσεις τους οι
µύθοι και οι Cαραδόσεις. Η Βοιωτία λοιCόν
και Cερισσότερο η Cεριοχή γύρω αCό τον
Ορχοµενό ήταν γη καρCερή, φιλόξενη και
Cλούσια.

Πολλά ελληνικά φύλα θα τη ζήλευαν
και καθόλου δε θα δίσταζαν να Cολεµήσουν
µεταξύ τους για την κατάκτησή της. Ο Αθά-
µαντας είχε Cαντρευτεί τη Νεφέλη και έκανε
µαζί της δυο Cαιδιά, το Φρίξο και την Έλλη.

Γρήγορα όµως την εγκατέλειψε και
Cαντρεύτηκε  την Ινώ, κόρη του Κάδµου και
αδερφή της Σεµέλης Cου Cαντρεύτηκε το
∆ία και γέννησε το ∆ιόνυσο.

Ύστερα αCό τον Cρόωρο θάνατο της
Σεµέλης η Ινώ ανέλαβε µε στοργή την ανα-
τροφή του ∆ιονύσου.

Ο Αθάµαντας και η  Ινώ αCέκτησαν
δυο Cαιδιά τον Λέαρχο και τον Μελικέρτη.

Η Ήρα όµως, Cικραµένη αCό την
αCιστία του ∆ία µε τη Σεµέλη, θύµωσε Cάρα
Cολύ και αCοφάσισε να εκδικηθεί την Ινώ,
τον Αθάµαντα και τα Cαιδιά τους.

Η Ήρα θόλωσε το µυαλό του Αθά-
µαντα και αυτός σε µια κρίση του σκότωσε
το γιό του, τον Λέαρχο γιατί τον νόµισε για
ελάφι, ενώ η Ινώ µε τον άλλο τους γιο τον
Μελικέρτη, έCεσαν στη θάλασσα αCό τα

βράχια της Μεγαρίδας. Εκεί ο Ποσειδώνας
και οι Νηρηίδες τους δέχτηκαν µε καλο-
σύνη, τους έκαναν αθάνατους και αCό τότε η
Ινώ ονοµάστηκε Λευκοθέα και ο Μελικέρ-
της Παλαίµων.

ΜCορεί όµως την µανία του Αθάµα-
ντα να µην την Cροκάλεσε η Ήρα, αλλά η
Νεφέλη, η Cρώτη του γυναίκα Cου ζήλευε
Cάρα Cολύ. Και Cιο Cολύ για να εκδικηθεί
την κακία µητριά Ινώ, Cου εCιβουλεύτηκε τη
ζωή των Cαιδιών της, του Φρίξου και της
Έλλης.

Τέλος, µια άλλη Cαραλλαγή του
µύθου λέει ότι ο Αθάµαντας δεν έχασε Cοτέ
τα λογικά του, αλλά η δεύτερη γυναίκα του η
Ινώ, θέλοντας να βγάλει αCό τη µέση τον
Φρίξο και τη Έλλη, του έστησε Cαγίδα και
αυτός αCοφάσισε να τη σκοτώσει. Η Ινώ
έCεισε τις γυναίκες της χώρας να ψήσουν
τους σCόρους της σCοράς και Cέτυχε για µια
χρονιά η γη να µη δώσει καθόλου καρCό.
∆ωροδόκησε τους ανθρώCους Cου στάλθη-
καν αCό το βασιλιά στο Μαντείο των ∆ελ-
φών να ρωτήσουν για τη συµφορά και αυτοί
είCαν ψέµατα ότι CρέCει ο Αθάµας να θυσιά-
σει το Φρίξο και την Έλλη για να εξευµενι-
στούν οι θεοί.

ΌCως και να’ ναι ο µύθος, το αCοτέ-
λεσµα είναι το ίδιο. Το βασίλειο του Αθάµα-
ντα καταστράφηκε κι ένας άλλος ήρθε να
χαρεί τα Cλούτη του Ορχοµενού και όλης
της Βοιωτίας, οι Μινύες… (συνεχίζεται). 

Κατάλληλα Ερωτήµατα  του Περικλή Ι.Κρεµµύδα

Η Βοιωτία στην Αρχαιότητα, η απαρχή της  Η Βοιωτία στην Αρχαιότητα, η απαρχή της  γράφει η Βενετία Κατσιφή

Α�ιαφορία για το Μεροκάµατο και τη ζωή των Επαγγελµατιών Μανάβη�ων του ∆ήµου
Οσεβασµός των επαγγελµατιών όλων των κατηγοριών από την πλευρά

της τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελεί ύψιστη υποχρέωση. Ο ∆ήµαρχος
Θίσβης κ. Κοβάνης απαγόρεψε στην επικράτεια του δήµου του να προσέρχονται
Λαϊκατζήδες (µανάβηδες) και πλανόδιοι µικροπωλητές από άλλες περιφέρειες,
για να προστατέψει έτσι το µεροκάµατο των εντόπιων µανάβηδων του δήµου του.
Ουσιαστικά µε την απόφασή του αυτή (και όλου του ∆.Σ φυσικά) αναγνώρισε το
επί σειρά ετών κοινωφελές έργο των ντόπιων πωλητών, οι οποίοι είχαν και έχουν
τη µαναβική κύριο επάγγελµα βιοπορισµού. Κατανόησε επιπλέον ότι πολλοί πλα-
νόδιοι συµπληρώνουν το εισόδηµά τους µε τις πωλήσεις ειδών µαναβικής και δε
ζουν αποκλειστικά από εκείνες· οπότε θεώρησε ότι χρειαζόταν να προστατευ-
τούν οι ντόπιοι επαγγελµατίες.

Το παράδειγµα του κ. Κοβάνη πρέπει και είναι υποχρεωµένοι από το σχε-
τικό  κώδικα  Τ.Α  να  ακολουθήσουν και  οι  τοπικοί  άρχοντες  του  ∆ήµου Θε-
σπιέων, ώστε να αναγεννήσουν έτσι την εξαφανισµένη “Λαϊκή Αγορά”. Οι λησµονηµένοι επαγγελµατίες µανάβηδες του δήµου
µας, που διαθέτουν και σχετική άδεια (είναι γνωστή σε εµάς η περίπτωση του ∆ηµητρίου Γ. Κώνστα ή Μίµη Μπλάτσα κοινώς,
αλλά φυσικά θα υπάρχουν και άλλοι από τα γειτονικά χωριά), πρέπει να υποστηριχθούν, δδιιόόττιι  τταα  ππρροοϊϊόόνντταα  ττοουυςς  ::  
αα)) είναι πιο φρέσκα και πιστοποιηµένα, 
ββ)) είναι πιο φθηνά σε σχέση µε κείνα των πλανόδιων µικροπωλητών, 
γγ)) διανέµονται µε βάση τους τυποποιηµένους κανόνες εµπορίου, 
δδ)) κατά την πώλησή τους τηρούνται οι εγκεκριµένοι υγειονοµικοί κανόνες, χωρίς να µένουν εκτεθειµένα στον ήλιο, κτλ., 
εε)) βρίσκονται στα χέρια επαγγελµατιών, που διαθέτουν την απαραίτητη εµπειρία και τεχνογνωσία για τη συντήρησή τους.  

ΕΕίίννααιι  χχρρέέοοςς  όόλλωωνν  ττωωνν  πποολλιιττώώνν  ττοουυ  δδήήµµοουυ  µµααςς,,  νναα  σσέέββοοννττααιι  κκααιι  νναα  υυππεερραασσππίίζζοουυνν  ττηηνν  εερργγαασσίίαα  κκααιι  ττοο  εειισσόόδδηηµµαα  ττωωνν
σσυυννττοοππιιττώώνν  ττοουυςς  εεππααγγγγεελλµµααττιιώώνν  µµααννάάββηηδδωωνν..ΚΚάάπποοττεε  οοιι  πποολλίίττεεςς  µµπποορρεείί  νναα  χχρρεειιαασσττοούύνν  υυπποοσσττήήρριιξξηη  κκααιι  γγιιαα  ττηη  δδιικκήή  ττοουυςς
εερργγαασσίίαα..  ΘΘαα  έέχχοουυνν  ττόόττεε  έένναα  κκααλλόό  εεππιιχχεείίρρηηµµαα  γγιιαα  νναα  ααννααζζηηττήήσσοουυνν  ααλλλληηλλοοϋϋπποοσσττήήρριιξξηη..

ΣΣττοο  εεππόόμμεεννοο  ττεεύύχχοοςς
ΑΑθθλληηττιικκόόςς  ‘‘ΌΌμμιιλλοοςς  ΜΜααυυρροομμααττίίοουυ

33  χχρρόόννιιαα  χχωωρρίίςς  ττηηνν  ΟΟμμάάδδαα  μμααςς
ΟΟ  ΒΒαασσίίλληηςς  ΒΒαασσιιλλεείίοουυ  ήή  ΚΚοολλιιόόςς

ααννααλλύύεειι  ττοο  ππρρόόββλληημμαα  

Συλλογή ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ
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Εδώ και αρκετό καιρό, από τα
µέσα ενηµέρωσης και από τους

θεσµικούς φορείς της κεντρικής εξουσίας �
και της τοπικής Αυτοδιοίκησης� έχει αρχίσει
ένας διάλογος για τη νέα µεταρρύθµιση στη
Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Είναι νοµίζω η ώρα να επεκταθεί η
συζήτηση αυτή και µέσω της εφηµερίδας,
ώστε µε αυτόν τον τρόπο εκτεθούν οι σκέ�
ψεις και οι προβληµατισµοί τόσο των φο�
ρέων της Τ.Α όσο και των ανθρώπων που

εµπλέκονται µε τον έναν ή τον άλλον τρόπο
στα κοινά, αλλά και όσο το δυνατόν περισ�
σότερων ανθρώπων, έτσι ώστε να γνωστο�
ποιηθούν και εν τέλει να
αποκρυσταλλωθούν όλες οι απόψεις.

Στη πρόσφατη γενική συνέλευση της
Τ.Ε.∆.Κ. (τοπικής ένωσης δήµων και κοινο�
τήτων) της 17ης Ιουνίου 2008 µε µοναδικό

θέµα τη νέα µεταρρύθµιση, εκτός από την
αµηχανία,  που είναι αποτέλεσµα της αβε�
βαιότητας, ακούστηκαν όχι και τόσο διαφο�
ρετικές απόψεις. 

Θα προσπαθήσω να µεταφέρω στους
αναγνώστες το γενικό κλίµα των τοποθετή�
σεων των συνέδρων θεωρώντας το ως µια
καλή αρχή για το διάλογο που θα ακολου�
θήσει (ελπίζω).

Αµφισβητήθηκε κατ’ αρχάς η ανα�
γκαιότητα του εγχειρήµατος, όταν τέθηκε το
ερώτηµα για την αξιολόγηση του πρώτου
¨Καποδίστρια, για το αν δηλαδή ο χρόνος
είναι αρκετός να γίνει η σχετική αποτίµηση
µιας τέτοιας διοικητικής αναδιάρθρωσης.
Υποθέτοντας λοιπόν ότι στο ισοζύγιο µεταξύ
θετικών και αρνητικών κρίσεων, υπερτερούν
οι θετικές, ποιος ο λόγος ενός νέου ¨Καποδί�
στρια¨; ∆εν αρκεί λόγου χάρη µια σχετική
¨διόρθωση¨ των κακώς κειµένων έτσι ώστε
να συνεχίσει µε την υπάρχουσα µορφή;

Έχοντας ακόµα στη µνήµη την ανα�
στάτωση, την αντίδραση των τοπικών κοι�
νωνιών της προηγούµενης µεταρρύθµισης
και χωρίς να έχουν απορροφηθεί οι κραδα�
σµοί αυτοί, τι είναι εκείνο το � επείγον � που
υπαγορεύει το καινούργιο;

Για τα περισσότερα προβλήµατα που
τέθηκαν και δεν µπόρεσαν οι υπάρχοντες
∆ήµοι να ανταποκριθούν, αυτό, δεν είχε

σχέση µε την όποια ανεπάρκεια των υφι�
στάµενων δοµών, αλλά µε την ελλιπή χρη�
µατοδότηση και ασυνέπεια των
κυβερνήσεων, διαχρονικά.

Υπήρξαν δήµοι οι οποίοι ήταν πρό�
τυπα λειτουργίας και ανταποκρίθηκαν θαυ�
µάσια στις ανάγκες των τοπικών
κοινοτικών. Ποιος ο λόγος να τους διαλύσει
κανείς προς κάτι αβέβαιο που απλώς παρα�
πέµπει σε κάτι καλό στο µέλλον;

Αν ο σηµαντικότερος λόγος είναι η
πιο αποτελεσµατική απορρόφηση των κοι�
νοτικών κονδυλίων του 4ου Κ.Π.Σ, που θέτει
νέα στάνταρ για την υλοποίηση των έργων
και προNποθέτει για αυτό υπηρεσίες και ορ�
γάνωση υψηλότερων προδιαγραφών, τότε
δεν έχουµε παρά να δηµιουργήσουµε τις
υπηρεσίες και να φροντίσουµε για την ορ�
γάνωση σε διαδηµοτικό επίπεδο (τεχνικές,
νοµικές, οικονοµικές) ή ότι άλλο είναι ανα�
γκαίο για πραγµατοποίηση των έργων,
ανταποκρινόµενοι µε αυτόν τον τρόπο στις
νέες απαιτήσεις.

∆ιατυπώθηκαν ακόµα παραπλήσιες
απόψεις και αγωνίες, θα έλεγα, για την κα�
τάργηση ουσιαστικά του πιο άµεσου τρόπου
λαMκής συµµετοχής στη διαµόρφωσης της πο�
λιτικής και της αµεσότητας της δηµοκρατίας.

Τέλος, ας µου επιτραπεί µια προσω�
πική κρίση. Οι  µεταρρυθµίσεις αυτού του εί�

δους που αλλάζουν τη διοικητική δοµή της
χώρας είναι µείζονος σηµασίας, τόσο για τον
τρόπο µε το οποίο θα διοικηθεί η χώρα, όσο
και για την εν γένει πορεία της πατρίδας µας
στον τόσο γρήγορα µεταβαλλόµενο παγκο�
σµιοποιηµένο περιβάλλον. 

Έτσι, οτιδήποτε τελικά και αν απο�
φασιστεί για να έχει το καλύτερο δυνατόν
αποτέλεσµα δεν θα πρέπει να γίνει ερήµην
των κοινωνιών. 

Προκύπτει λοιπόν η ανάγκη για έναν
ευρύτερο διάλογο για να αποφευχθούν τα
λάθη, οι παλινωδίες και η κοµµατική σπέ�
κουλα που επικράτησαν στον πρώτο ¨Κα�
ποδίστρια¨.

Υ.Γ. Εδώ θα πρέπει να τονίσω ότι ως
παράδειγµα λειτουργίας των «Καποδιστρια�
κών» δήµων ∆ΕΝ θα πρέπει να λαµβάνεται
ο ∆ήµος Θεσπιέων, γιατί απλώς δεν αποτε�
λεί το µέτρο σύγκρισης. 

Αυτό το αναφέρω, έχοντας την εµπει�
ρία των 10 χρόνων, κάνοντας µια σχετικά
πρόχειρη αποτίµηση και εξάγοντας τα συ�
µπεράσµατα και για την αποτελεσµατικό�
τητα του δικού µας ∆ήµου και για την
επάρκεια, διαχρονικά, του πολιτικού προ�
σωπικού που διαχειρίστηκε τα κοινά στο
επίµαχο χρονικό διάστηµα.

Μεταρρύθµιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση     Γράφει ο 
Χρήστος Στυλ. Πελώνης

Ο ποιητής Αντώνιος Χρ. ∆ηµητρίου, ο οποίος
χρόνια τώρα υπηρετεί τη Βοιωτία και ειδικότερα την
∆υτική Επαρχία Θηβών, παραθέτει τις απόψεις του
για το θέµα ανάπτυξης της περιοχής µας, ενώ παράλ�
ληλα προτείνει τη δηµιουργία του ∆ήµου Θεσπιέων
µέσα στα όρια του παλαιού Κράτους των Θεσπιών. 

“Σε πρόσφατη υψηλόβαθµη πολιτική συνά�
ντηση αποφασίστηκε να υπάρξει, µε την πλήρη συ�
ναίνεση των δηµάρχων και νοµαρχών, νέα
χωροταξική αναδιάρθρωση της πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας Αυτοδιοίκησης µέσα από ένα διά�
λογο όλων των πλευρών.

Επιβάλλεται να µειωθούν οι ∆ήµοι από 1034 σε
350 και οι Νοµαρχίες από 54 σε 17. Ο «Καποδίστριας
2» όταν θα υλοποιηθεί στη Βοιωτία, θα δηµιουργήσει
τις συνθήκες ώστε οι Νέοι ∆ήµοι να έχουν τη δυνατό�
τητα, λόγω µεγέθους, να µπορούν να απορροφήσουν
περισσότερα κονδύλια και πόρους και να εκτελέσουν
µείζονος σηµασίας έργα”.   

Συνεχίζοντας ο κ. ∆ηµητρίου λέει: “Φρονούµε
ότι είναι καιρός οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκη�
σης να γίνουν πιο λειτουργικοί, χρήσιµοι και αποτε�
λεσµατικοί για τους πολίτες και ταυτόχρονα να
µπορούν να επιτελούν κεντροβαρικά ουσιαστικό
ρόλο στην  ανάπτυξη  της  περιοχής  που  εντάσσο�
νται και ανήκουν. Ο ∆ήµος των Θεσπιέων (Ερηµόκα�

στρο,

στρο, Μαυροµάτι, Λεοντάρι, Άσκρη, Νεοχώρι) µε
έδρα τις Θεσπιές µπορεί να δηµιουργήσει και πάλι το
παλιό βασίλειο των Θεσπιών, το παλιό κράτος των
Θεσπιών µε τη σπουδαία πολιτιστική, πολιτική, οικο�
νοµική ανάπτυξη. 

Εποµένως οι ∆ήµος Θίσβης, ∆ήµος Πλαταιών
εν µέρει (Λεύκτρα, Καπαρέλι, Λειβαδόστρα, Μελισ�
σοχώρι), ∆ήµος Βαγίων (ανήκαν παλιά στις Θεσπιές)
και ∆ήµος Αλιάρτου δίνουν µια πληθυσµιακή, πολι�
τική, οικονοµική, κεντροβαρική οντότητα για το καλό
των ιδίων και της χώρας. Μην προβληθεί από όλες τις
µεριές ότι καλό είναι να γίνει έδρα το µέρος των. Η
κεντροβαρική έδρα και στα νεότερα χρόνια αποτέ�
λεσε λόγον προόδου και ανάπτυξης.

Το Ώστεν, µια µικρή πόλη του Τέξας των ΗΠΑ,
είναι η πρωτεύουσα, ενώ υπάρχουν τεράστιες πόλεις
όπως το Ντάλας, Σαν Αντώνιο, Χιούστον. Εάν ο
∆ήµος Αλιάρτου έχει προγραµµατισθεί αλλιώς, τότε
οι τέσσαρες ∆ήµοι Θεσπιών, Πλαταιών, Θίσβης, Βα�
γίων θα µπορούν να αποτελέσουν µια σοβαρή οντο�
τητα. Ο χώρος της ευρύτερης περιοχής των Θεσπιών
µε Κιθαιρώνα, Ασωπό, Ελικώνα, Θέσπιο, Περµησό,
Κοιλάδα των Μουσών, Ιπποκρήνης, Θεάτρου Θε�
σπιών, Θίσβη, αποτελεί ένα αρχαιολογικό πάρκο

αφάνταστης σπουδαιότητας.Οι παραλίες Χορσιές
(Σαράντι), Βαθύ, Άγιος Ιωάννης, Άγιος Νικόλαος,
Αλυκή, Λιβαδόστρα, Καλάµι, Άγιος Βασίλειος είναι
πεντακάθαρες και κατά µέσον όρο 100 χιλ. απόσταση
από την Αθήνα.Η αξιοποίηση της ΒΙΠΕ Θίσβης µε το
λιµάνι του Βαθέως � Η νέα αµαξιτή οδός Καναβαρίου
– Χωστίων � Η µελετηµένη σιδηροδροµική γραµµή
.Αποτελούν στόχο για µια αξιοποίηση των Αρχαιο�
λογικών χώρων και ανάπτυξης γενικότερα”. 

Τελειώνοντας ο ποιητής κ. ∆ηµητρίου λέει, πως
η ανάπτυξη στην οποία αναφέρεται δε θα αγνοήσει
σε καµία περίπτωση τα οικονοµικά δρώµενα της εν�
δοχώρας. ∆ε θα λησµονήσει το παραγωγικό κοµµάτι
του πληθυσµού, αφού θα προσυπογράψει ένα Κοινω�
νικό Συµβόλαιο για την εργασία, την κινητική απο�
κατάσταση, την υλική και πνευµατική άνοδο. 

Αντώνιος Χρ. ∆ηµητρίου

««ΝΝεεαα  ∆∆οοµµηη  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκοουυ  ΧΧααρρττηη    --  ΣΣυυννεεννωωσσηη  σσεε  335500  ∆∆ηηµµοουυςς  κκααιι  1177  ΝΝοοµµααρρχχιιεεςς

ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ  ΜΜΑΑΥΥΡΡΟΟΜΜΑΑΤΤΙΙΟΟΥΥ
συνέχεια από την 1η σελίδα...

5/7/2008: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος
Μαυροµατίου διοργάνωσε τη θεατρική
παράσταση του καλοκαιριού. Η θεατρική
οµάδα απο το εργαστήρι του “Θεάτρου των
Αλλαγών” µε την ανιδιοτελή προσφορά της, µας
χάρισε µια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Το
θεατρικό έργο που απολαύσαµε ήταν το
“Ρωµαίος και Ιουλιέτα” σε σατυρική διασκευή
του Χρύσανθου (Μέντη) Μποσταντζόγλου
γνωστού ως Μποστ, σε σκηνοθεσία του
Βασίλη Κονταξή και µουσική του Γεράσιµου
Τριανταφύλλου. 

Πλήθος κόσµου παρακολούθησε τη θεατρική
παράσταση (βλ. φώτο δεξιά) στο προαύλιο
χώρο του Κοινοτικού Καταστήµατος. Στην
εκδήλωση έδωσαν παρών και πρόσωπα της
πολιτικής ζωής της Βοιωτίας όπως ο Ευάγγελος
Μπασιάκος, ο Μιχάλης Γιαννάκης και ο
Ανδρέας Κουτσούµπας. Επίσης στην
εκδήλωση παρευρέθηκε και ο διευθύνων
σύµβουλος της ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ (χορηγός της
εκδήλωσης) Ιωάννης Κουρνέτας. Στο τέλος
της εκδήλωσης ο Σύλλογος πραγµατοποίησε
λαχειοφόρο αγορά µοίραζοντας πολλά δώρα
στους θεατές.
12/7/2008: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος
Μαυροµατίου και ο Οργανισµός Νεολαίας και
Άθλησης του ∆ήµου Θεσπιέων
συνδιοργάνωσαν τον 1ο Ποδηλατικό Γύρο.
Περισσότεροι από 80 ποδηλάτες όλων των
ηλικιών συγκεντρώθηκαν στο προαύλιο χώρο
του Κοινοτικού Καταστήµατος στο  Μαυροµάτι

Ευχόµαστε στον Πολιτιστικό Σύλλογο
Μαυροµατίου καλή συνέχεια στο 
δύσκολο έργο που έχει αναλάβει.

Ιωάννης Βικ.Πόκας

για την εκκίνηση του ποδηλατικού γύρου. Η δια-
δροµή του ποδηλατικού γύρου ήταν: Μαυρο-
µάτι (εκκίνηση) - Λεοντάρι - Θεσπιές - Νεοχώρι
- Άσκρη - Μαυροµάτι (τερµατισµός). Στο τέλος
απονεµήθηκαν µετάλλια σε όλους τους συµµε-
τέχοντες. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο ∆ή-
µαρχος Θεσπιέων κ.  Χρήστος Κουρούνης και η
Αντινοµάρχης Βοιωτίας κ. Άρια Αγάτσα. 

Ο Πολιτιστικός Συλλόγος Μαυροµα-
τίου µας υποσχέθηκε και άλλες εκδηλώσεις
µέσα στο καλοκαίρι. Η πιο πρόσφατη θα είναι,
η διοργάνωση συναυλίας στο ∆ηµοτικό Σχολείο
στις 2 Αυγούστου, µε τη συµµετοχή έντεχνων
και ροκ συγκροτηµάτων.

Συλλογή ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ
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ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

Γράφει ο Ιωάννης Κυρίκος

Είναι μελέτες που εκπονούνται κατ’ εντολή του Νόμου 2508/97 και αφορούν την βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων και των οικισμών της χώρας. Είναι μία ενδιάμεση

βαθμίδα σχεδιασμού του χώρου ανάμεσα στα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια, στα Ειδικά Εθνικά Πλαίσια και στις ειδικές χωροταξικές κατευθύνσεις της

ευρύτερης περιοχής τους και τον πολεοδομικό σχεδιασμό των οικισμών τους.

Στο πλαίσιο του Νόµου 2508/97 είναι επιβεβληµένη η εκπόνηση ανάλογης µελέτης
και στον Καποδιστριακό ∆ήµο Θεσπιέων ο οποίος καλύπτει έκταση 108.000 στρεµµά-
των περίπου, έχει πληθυσµό µε την απογραφή του 2001: 5.949 κατοίκους µε έδρα τις Θε-
σπιές και κατανοµή ανά ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα ως εξής: Θεσπιές 1529 κατοίκους, ∆.∆.
Μαυροµατίου 1960 κατοίκους, ∆.∆. Λεονταρίου 1030 κατοίκους, ∆.∆. Άσκρη 994 κατοί-
κους και ∆.∆. Νεοχωρίου 436 κατοίκους.

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θεσπιέων αποφάσισε, σύµφωνα µε την υπ’
αριθµόν 114/30-07-2007 οµόφωνη απόφασή του για ένταξη από την Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας του έργου «Μελέτη Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. (Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης
Ανοικτής Πόλης)».

Η µελέτη θα αφορά :
1.Την προστασία, ανάδειξη και αναβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος και της

πολιτιστικής κληρονοµιάς.
2.Τον καθορισµό κριτηρίων οικιστικής ανάπτυξης όσον αφορά τις χρήσεις γης και

επέκτασης των υφιστάµενων οικισµών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων.
3.Την σωστή διαχείριση της εκτός σχεδίου ∆όµησης (Αγροτικές Εγκαταστάσεις /

Βιοτεχνικές-Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις).
Με βάση τα παραπάνω είναι επιτακτική η ανάγκη του Γενικού Πολεοδοµικού Σχε-

διασµού που θα έχει ως στόχο την ανάπτυξη των πέντε οικισµών του ∆ήµου, την προβολή

της πολιτιστικής φυσιογνωµίας και του αρχαιολογικού πλούτου, καθώς και την προστα-
σία των φυσικών πόρων.

Ο ολοκληρωµένος πολεοδοµικός σχεδιασµός που θα προσβλέπει στην βιώσιµη οι-
κιστική ανάπτυξη του ∆ήµου Θεσπιέων ως αγροτουριστικού και οικοτουριστικού κέντρου
µε εξειδίκευση :

α) στον ορεινό τουρισµό αναψυχής, β) στον πολιτισµό και την αναψυχή και γ)
στην βιώσιµη ανάπτυξη και διαχείριση των αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων, είναι τα κί-
νητρα για την οικονοµική και πολιτιστική ανάπτυξη του ∆ήµου Θεσπιέων.

Εφ’ όσον ολοκληρωθεί η µελέτη του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου και συγκεκρι-
µένα η µελέτη Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. (Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης),
ανοίγει πλέον ο δρόµος για την επέκταση των ορίων των οικισµών των πέντε ∆ηµοτικών
∆ιαµερισµάτων του ∆ήµου.

Οι περιοχές αυτές θα πολεοδοµηθούν σύµφωνα µε το άρθρο 19 του Ν.2508/97, δη-
λαδή µε σύνταξη πολεοδοµικής µελέτης και εισφορά σε γη και χρήµα και θα έχει ως στόχο
την προσφορά πολεοδοµηµένης γης για κατοικία προαστιακού χαρακτήρα.

Μέχρι σήµερα οι περιοχές αυτές δοµούνται µε τους όρους της εκτός σχεδίου δό-
µησης χωρίς όµως την εφαρµογή του ορίου Αρτιότητας κατά κανόνα των τεσσάρων (4)
στρεµµάτων, αλλά της παρέκκλισης των δύο (2) στρεµµάτων και σε ακτίνα πεντακόσια
(500) µέτρα από το όριο του οικισµού.

Ήµαρτον Κύριε! Ένα
σωρό σταφύλια κρέµονταν απ’
αυτήν!

Για µια στιγµή, νόµισε
πως ονειρεύεται κι έτριψε τα
µάτια του. Τίποτα όµως. Όταν
τα ξανάνοιξε, τα ίδια αντίκρισε.
Για λίγα δευτερόλεπτα, έχασε
τη µιλιά του. Ανοιγόκλεινε το
στόµα µη µπορώντας ν’ αρ-
θρώσει λέξη.

΄΄Εεεεε…΄΄ φώναξε κά-
ποτε.

΄΄ Έλα΄΄ έκανε αδιάφορα
ο Κακάτσης.

΄΄Τιιιι κάνεις εκεί;΄΄
΄΄Τρώω!΄΄
΄΄Τιιιιι τρως;΄΄
΄΄Σταφύλια!΄΄
΄΄Αααπ…ααπ’ τη ροδιά

ρε βλάµη;΄΄
΄΄Απ’ τη ροδιά. Θέλεις;΄΄
Ο Μπελκεµές άπλωσε το

χέρι και πήρε τη ρόγα που του
έτεινε ο άλλος. Πρώτα τη µύ-
ρισε και µετά την έφερε µε επι-
φύλαξη στο στόµα. Ναι, ήταν
πραγµατικό σταφύλι. Και νο-
στιµότατο…

Ο Κακάτσης τούδωσε κι
άλλη ρόγα µα ο Τάσος δε τη
πήρε. ∆ε πήγαινε τίποτα κάτω. 

Άρχισε να φέρνει γυρο-
βολιά τη ροδιά, µα τη κοιτούσε
µε τέτοιο φόβο, σα νάταν εκείνη

κάποιο ανήµερο θεριό που κοι-
µόταν και µπορούσε ανά πάσα
στιγµή να ξυπνήσει και να τον
αρπάξει.

΄΄Καιαι…βγα…βγάζει
σταφύλια η ροδιά;΄΄ κατόρθωσε
να ψελλίσει στο τέλος, µη µπο-
ρώντας να πιστέψει στα µάτια
του.

Ο άλλος κούνησε, αγα-
νακτισµένος τάχα, τα χέρια.

΄΄ Οµπόοο…που να σου
εξηγώ εσένα τώρα…΄΄

Ο Μπελκεµές σωριά-
στηκε αξιολύπητος σε µια κα-
ρέκλα.

΄΄Ξήγα ρε… ΄΄ είπε, σχε-
δόν παρακαλεστικά.

Ο Κακάτσης, έκοψε ένα
τσαµπί, κατέβηκε απ’ τη καρέ-
κλα και του τόδωσε. Ο άλλος το
πήρε από αµηχανία περισσό-
τερο, µα το βάσταγε σα να βά-
σταγε από τα αγκάθια
σκαντζόχοιρο. Ο Κακάτσης κά-
θισε σε µια καρέκλα δίπλα και
συνέχισε να τσιµπολογάει το
δικό του.

΄΄ Ένας φίλος µου γεω-
πόνος…µεγάλο µυαλό!΄΄ είπε κι
έφτυσε µερικά κουκούτσια
΄΄µούδωσε το χειµώνα µια
ένεση. Μούπε να τη κάνω της
ροδιάς περασµένο Φλεβάρη,
για να βγάλει πρώιµα σταφύλια

και µετά ρόδια΄΄
Ο Μπελκεµές, έβγαλε

ένα αδιόρατο στεναγµό ανα-
κούφισης. Ένιωσε σα να
έπιασε επιτέλους, το µίτο της
Αριάδνης. Για λίγα δευτερόλε-
πτα όµως, παρέµεινε ακίνητος.
Έµοιαζε να σκέφτεται.

΄΄Σοβαρώς;΄΄ είπε στο
τέλος, ελαφρά αναθαρρηµένος.

΄΄Σοβαρώς!΄
Έφαγε µια ρόγα. Οι

χυµοί της χύθηκαν στο στόµα
του. Ευχαριστήθηκε.

΄΄ Ώστε ένεση!
΄΄ Ένεση΄΄
Έκανε µια τελευταία

προσπάθεια αµφισβήτησης.
΄΄ Και πως δε τάχα πάρει

πρέφα εγώ µέχρι τώρα…΄΄
Ο Κακάτσης σα ν’

αγρίεψε. Ύψωσε τη φωνή του.
΄΄ Ναι! Είσαι και ανοιχτο-

µάτης! Τι πρέφα να πάρεις εσύ
ρε Τάσο που κοιµάσαι όρθιος;
Αφού είσαι και κουτός! Να,
τώρα άµα δεν ερχόµουνα εγώ,
θα τάβλεπες;΄΄

΄΄…΄΄
΄΄Θα τάβλεπες;΄΄
Ο Μπελκεµές κούνησε

αρνητικά το κεφάλι. Ναι, είχε
δίκιο ο Κακάτσης. Τόσο καιρό
κρέµονταν απ’ τη ροδιά ένα
σωρό σταφύλια σα λαµπιόνια
χριστουγεννιάτικου δέντρου κι
αυτός δεν είχε πάρει χαµπάρι.
Μπορεί να ήταν πραγµατικά
κουτός. 

Έπρεπε να το πάει από-
φαση πια. Τόσοι και τόσοι του
τόλεγαν. Ύπνο τον ανεβάζανε,
κουτό το κατεβάζανε.

΄΄Ε, τότε βούλωστο κι
άσε µε να φάω΄΄ είπε ο Κακά-

τσης.
Πέρασε λίγη ώρα. Ο

Μπελκεµές άρχισε να τρώει
σιγά σιγά το τσαµπί του.

΄΄ Ώστε ένεση ε;΄΄
΄΄Ναιαιαι…΄΄
΄΄Νόστιµο πράµα!΄΄
΄΄Πρώτο…΄΄
΄΄Και πρώιµα!΄΄
΄΄Πρώιµα…΄΄
΄΄Ρε κοίτα να δεις τι φτιά-

νουνε…΄΄
΄΄Και πούσαι ακόµα…΄΄
΄΄Η επιστήµη!΄΄
΄΄Η επιστήµη…΄΄
Συνέχισαν να τρώνε

χωρίς να µιλούν.
΄΄Έχουνε κάτι από γέψη

ροδιού όµως…΄΄ είπε κάποια
στιγµή ο Μπελκεµές.

Του Κακάτση τούρθε να
πέσει απ’ τη καρέκλα, µα κρα-
τήθηκε.

΄΄Λίγο, δε το καταλαβαί-
νεις΄΄ απάντησε προσπαθώ-
ντας να µείνει σοβαρός.

΄΄Και δε µου λες, έχεις
ακόµα απ’ αυτή την ένεση;΄΄

΄΄Ναι, γιατί;΄΄
΄΄Να, έχω µια ροδιά στο

σπίτι…΄΄
Ο Κακάτσης έκανε το

σκεφτικό.
΄΄Να µου το θυµίσεις το

Φλεβάρη, γιατί µούχουνε πει
πολλοί.΄΄

Έδειξε τα τσαµπιά που
κρέµονταν απ’ το δέντρο.

΄΄Θέλεις άλλο;΄΄
΄΄Μετά ρε φούσκωσα…΄΄
Τα µάτια του Μπελκεµέ

µισόκλεισαν. Έπιασε να χα-
ζεύει πάλι τα µυρµήγκια που
ανεβοκατέβαιναν στο κορµό
της ροδιάς` µια εικόνα που όλο

θόλωνε. Αφού είχε φορτώσει τα
πάντα στην επιστήµη, τίποτα
δεν ήταν παράλογο πια. Στο
κάτω κάτω, επιστήµη ήταν
αυτή. Ας έκανε ό,τι ήθελε. Μπο-
ρεί ναρχόταν ώρα, νάβγαζε
αυτιά και στου γαϊδάρου τα κα-
πούλια…

Τα µάτια του, σιγά σιγά,
βάρυναν. Σε λίγο ροχάλιζε µα-
καρίως. Μια µύγα προσγειώ-
θηκε στη µύτη του.

Ο Κακάτσης, περίµενε
λίγο κι όταν σιγουρεύτηκε,
έβγαλε απ’ τη τσέπη ένα σπά-
γκο και τούδεσε το πόδι στο
ποδάρι της καρέκλας.

Έπειτα µάζεψε τα στα-
φύλια από το δέντρο κι έγινε
καπνός.

Το ίδιο απόγευµα, όσοι
βρίσκονταν στη πλατεία, προ-
σπαθούσαν να βρουν άκρη
από τα µπερδεµένα κι ακατάλη-
πτα λόγια του Μπελκεµέ. 

Μόλις είχε ξυπνήσει και
πήγε να φύγει, µα η καρέκλα
τούπιασε το πόδι και κουτρου-
βαλιάστηκε µαζί µ’ αυτήν, φαρ-
δύς πλατύς στο τσιµέντο. 

Έδειχνε µια τη ροδιά ,
µια το σπίτι του Κακάτση, µια
τους σκελετούς δυο σταφυλιών
που βρίσκονταν κάτω.

Μονάχα ο υπαίτιος
όλων αυτών, που πότιζε αδιά-
φορος τα λουλούδια, προσπα-
θούσε να κρατήσει τα γέλια. 

Κοίταζε µε την άκρη του
µατιού του τον Μπελκεµέ κι
αναλογιζόταν πόσο ευτυχισµέ-
νος πραγµατικά ήταν` και χίλια
χρόνια νάχε µπροστά του, σε
τούτη την απίθανη πλατεία θά-
θελε να ζήσει…

Η εCιστήµη
διήγηµα από το

Γιώργο Πύργαρη
....συνέχεια απο το 2ο Τεύχος

Αν δεν έχετε στα χέρια σας τη δεύτερη έκδοση της εφηµερίδας, µπορείτε να διαβάσετε ηλεκτρονικά το πρώτο µέρος του διηγήµατος - www.mavromati.gr/ogxistos.htm

Ο Ιούδας φλέγεται. 
Είχε χρόνια να καεί. Δε χρειάστηκαν συνδρομές και ενθαρρύνσεις φορέων. 

Χρειάστηκε η απλή σκέψη ενός μικρού παιδιού, του Κωστάκη Αλεξ. Μαλέση. Καμιά φορά τα παιδιά δεν πνίγονται σε
κάποια κουταλιά νερό ώστε να θεωρήσουν την πυρπόληση ενός σκιάχτρου ως την πυρπόληση μιας πόλης. Ίσως σκέφτη-

καν ότι πάντα ήταν υπόθεση των μικρών παιδιών το κάψιμο του Ιούδα στο Μαυρομάτι.
Σηκώθηκε ένα πρωί ο πιτσιρικάς λοιπόν, μάζεψε τους συνομήλικούς του στο σχολείο και η απόφαση ήταν ομόφων:. «θα
τον κάψουμε φέτος» είπαν οι Σωτηράκης Κατσιμίχας, Μάρκος Μικρός, Αριστείδης Λάμπρου, Θανασάκης Ι. Σολωμός

και Κωστάκης Σωτ. Σολωμός, που αποφάσισαν να α?άξουν τα ως τότε Πασχαλινά δρώμενα. 
Η κρεμάλα στήθηκε ξαφνικά. Εμείς ήμασταν στην εκκλησία. Μόλις την είδαμε καταλάβαμε ότι ήταν αδύνατο ο Ιούδας

να γλιτώσει από μια τέτοια γερή κρεμάλα και κυρίως από ένα τέτοιο νεανικό πείσμα. Ο κόσμος αιφνιδιάστηκε και έτρεξε
να δει τι συμβαίνει, να μη χάσει το θέαμα. Το πλήθος είδε τους μικρούς να προσπαθούν με σπίρτα να ανάψουν τη φωτιά.

Μάταια. Ο ισχυρός άνεμος δεν άφηνε τα περιθώρια για μια «εύκολη» βραδιά. Οι μικροί άρχισαν να ρίχνουν σωρούς
από δυναμιτάκια ώστε να πάρουν φωτιά τα κλίματα που είχαν εμποτιστεί με πετρέλαιο. Ο άνεμος ισχυρότατος, ήθελε να
προστατέψει το σκιάχτρο του Ιούδα. Κόντευαν να τελειώσουν τα πυρομαχικά. Απογοητευτήκαμε. Δε θα άναβε μά?ον.
Ένα δυναμιτάκι είχε διαφορετική άποψη. Η φωτιά άναψε. Σε λίγο ο Ιούδας κατέπεσε στα κρύα πλακάκια της πλατείας

του χωριού. Έγινε ένας σωρός από στάχτες. Γρήγορα ο αγέρας τις σκόρπισε κι αυτές.
Όσοι δεν το είδατε χάσατε. Α?ά εντάξει. Κοιτάξτε στο σχετικό site του Μαυροματίου και θα δείτε τη βιντεοσκόπηση.      

Συλλογή ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ
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Οι κατοικία της παλιάς εποχής

Στο πρώτο τεύχος αναφερθήκαµε στα έθιµα του ∆ωδεκαήµερου και στο προηγούµενο,
έστω και υστερόχρονα, στα έθιµα της Αποκριάς. Σε αυτό το τεύχος όµως, επειδή το
Πάσχα έχει παρέλθει, δε θα ακολουθήσουµε την ίδια τακτική. Εδώ θα ασχοληθούµε
µε ένα άλλο θέµα: την κατοικία.

Από την αφήγηση και τις µαρτυρίες µπορούµε να σχηµατίσουµε µία εικόνα για το σχέδιο και
τη µορφή των σπιτιών της εποχής αυτής. Όσο αφορά τα αντικείµενα και γενικότερα τα σκεύη
των σπιτιών αυτών, αυτά θα είναι το αντικείµενό µας σε κάποιο άλλο τεύχος.

Η κατοικία της εποχής εκείνης κατα-
σκευαζόταν έτσι ώστε να στεγάζει απλά και
µόνο τους ανθρώπους και τα ζώα τους, χωρίς
πολυτέλειες και ανέσεις αλλά ίσως και χωρίς τα
απαραίτητα χωρίσµατα και τους στοιχειωδώς
απαραίτητους χώρους. 

Τα σπίτια λοιπόν χτίζονταν µονοκόµ-
µατα, δηλαδή δεν είχαν χωρίσµατα. Το πλάτος
τους κυµαινόταν ανάµεσα στα πεντέµισι µε έξι
µέτρα ενώ το µήκος τους µπορεί να έφτανε τα
δέκα και τα δεκαπέντε µέτρα, ανάλογα µε τις
επιθυµίες και τις δυνατότητες του καθενός.

Αυτός ο τρόπος κατασκευής αφ’ ενός µεν
οφειλόταν στην αδυναµία δηµιουργίας πολύ-
πλοκων διαρρυθµίσεων, αφ’ ετέρου όµως απο-
σκοπούσε στην εξασφάλιση µεγάλων χώρων για
τα πολυάνθρωπα γλέντια τους.

Στους αρραβώνες, στους γάµους, στα
βαφτίσια, τις Απόκριες τοποθετούσαν έξι-επτά
τραπέζια στη σειρά, κάθονταν εξήντα-εβδοµή-
ντα άτοµα, έτρωγαν, έπιναν και γλεντούσαν.

Στοιχεία από τον τρόπο θεµελίωσης,
ανέγερσης και κατασκευής της κατοικίας
αντλούµε µέσα από την παραστατική αφήγηση,
µε τις γλαφυρές περιγραφές, της συχωρεµένης
γιαγιάς Σιούλιας (Αναστασίας Κωστή Μήτρου).

«Εκείθε ήταν τα ζα κι α1ού δώθε ήµασταν
εµείς. Πέντε κουφώµατα σ1ίτι, το είχαµε εµείς,
αβέρτα όλα. Κατ’ ευθείαν, έτσι ήτανε. Μόνον ήτανε
1ου βάζανε τα ζα σε µια µεριά και το σανό. Και το
άλλο, στάρι, κριθάρι, ανθρώ1οι, όλα µαζί. Αργότερα
φτιάξανε χωρίσµατα. Χώρισµα για τα ζα οι νοικοκυ-
ραίοι είχανε. Εµείς 1ου ήµασταν φτωχοί, δεν είχαµε.

Άµα χτίζαµε, σφάζαµε κόκορα και ρίχναµε
στις τέσσερις γωνίες αίµα α1ό κόκορα για γούρι. Σκά-
βανε τις θεµέλιες λοι1όν, είχανε την 1έτρα έτοιµη-
αγκωνάρι, δηλαδή καλή 1έτρα. Μόλις ρίχναµε το
αίµα, βάζαµε την 1έτρα στις τέσσερις γωνίες. Και
α1ό κει ο λόγος κάναµε αγιασµό: κατάλαβες;

Τ’ αγκωνάρια τα 1ελέκαε ο 1ελιεκάνος, ήτανε
ειδικός. Στους τοίχους βάζαµε δηλαή µάστορα µε
ασβέστη και µε άµµο και το φτιάχναµε µε 1έτρες .
Με 1έτρες: 1ού είχανε τσιµέντο τότες; Μέσα το γιε-
µίζαµε µε µοσόµ1ολα, δηλαδή 1έτρες µικρές.  Έλιε
ο µάστορας: ¨Φέρτε 1έτρες και µοσόµ1ολα¨. Μέσα
στη λάσ1ρη 1ου φτιάχναµε, ρίχναµε άχιερα. Φτιά-
χναµε λάσ1ρη και βάζαµε 1έτρες µικρές: δηλαδή στις
γωνίες 1ρέ1ει να ήτανε 1έτρα καλά και γύρω-γύρω
ή µεγάλο ήτανε ή µικρό να ήτανε…..

Κάτω ήτανε σκέτο χώµα και οι θεµέλιες
ήτανε γύρω-γύρω. Κατάλαβες; Και ρίχνανε, βάζανε
λάσ1ρη, άσ1ρο λάσ1ρη ρίχνανε: χάιντε βάζανε 1άλιε:

το φτιάχνανε αυτό 1έρα και 1έρα: και ύστερα ρίχνανε
1άλιε λάσ1ρη, ό1ως ρίχνουνε ο λόγος τώρα το ασβέ-
στη µε άµµο. Έτσι το ρίχναµε κι εµείς, το είχαµε λά-
σ1ρη άσ1ρο. Και ήτανε δηλαή γερό αυτό, ∆ε
γκρέµιζε το σ1ίτι. Παγαίναµε και το βγάζαµε ό1ου
ήτανε άσ1ρο το χώµα. Και α1ό κάτω, 1ου µόλις το
τελειώναµε το σ1ίτι, 1αγαίναµε, µαζεύαµε κιεραµί-
δια και τα κο1ανάγαµε τα κιεραµίδια, µυγδαλιά-µυ-
γδαλιά, τόσο-τόσο µικρά, µικρά , µικρά και 1αίρναµε
βαριά κο1άνια, τα κο1ανάγαµε µ1ά1ε-µ1ού1ε, µέχρις
σαν τσιµέντο, δηλαή 1ου έβγαλε αλοιφή α1ού 1άνω.
Όταν έβγαινε αλοιφή, το στρώναµε ύστερα µε µιστρί,
έτσι και ερχότανε ίσια: ήτανε καλά. Πιο χειρότερα
α1ό τσιµέντο. Τ’ ακούς; Αυτό το λιέγαµε κουρασάνι.

Το σ1ίτι αυτό 1ου 1ουλήσαµε εµείς, µε αυτό
το είχαµε κι εµείς µε το Κωστή - µε βαριά το κο1α-
νάγαµε και 1ήγαµε στο Ρηµόκαστρο και µαζέψαµε
κιεραµίδια, τα σ1άσαµε τα κιεραµίδια κοµµάτια, κοµ-
µάτια και τα φτιάξαµε. Μέχρι τώρα µωρέ, τώρα.

Α1ού 1άνω, τη σκιε1ή τη φτιάχναµε µε κιε-
ραµίδια, µε καλάµια: ε, βάζαµε ξύλα δηλαή έτσι, όσο
να στεριώσανε και βάζανε και 1άτερο (ξύλινο δοκάρι).
Ήτανε ο λόγος τέσσερα κουφώµατα, θα βάζανε δύο
1άτερα, τρία, για να στεριώσει το ταβάνι α1άνου. Η
σκιε1ή ήτανε γκρ’σ’ρ’ζα (ψαλιδιά) 1ου λιέµε αρβανί-
τικα».

Σύµφωνα και µε άλλες µαρτυρίες τα σπί-
τια είχαν δύο πόρτες: µία στη δυτική και µία
στην ανατολική πλευρά του σπιτιού: η δυτική
ήταν η πιο µικρή. Η άλλη ήταν µεγάλη και είχε
δύο φύλλα. Από µέσα είχαν αµπάρα σιδερένια:
µία αµπάρα πέρα-πέρα ή δύο αµπάρες, µία σε
κάθε φύλλο. Οι αµπάρες ήταν χοντρές, περίπου
δύο δάχτυλα πάχος, µε κλυδωνιές « γύφτικες»
(δηλαδή τις έφτιαχνε ο γύφτος) και στερεωµένες
µε καρφιά γύφτικα. Το επάνω µέρος της πόρτας
είχε άλλοτε στρογγυλό και άλλοτε τετράγωνο
σχήµα, ανάλογα µε το πώς ήταν χτισµένες οι
πέτρες πάνω από την πόρτα. Κάτω από την
πόρτα ήταν το « στρ’φ’γκάρι », µία πέτρα πελε-
κηµένη και τοποθετηµένη σα σκαλοπάτι. Η
πόρτα ήταν τοποθετηµένη στη µέση έτσι ώστε
να υπάρχει σκαλοπάτι δέκα δεκαπέντε εκατο-
στών και εσωτερικά και εξωτερικά. Η δυτική
πόρτα ήταν µονή, δηλαδή µε ένα φύλλο αλλά
είχε και αυτή αµπάρα, όπως και η ανατολική.
Παράθυρο είχαν ένα, κοντά στο τζάκι, για να
το φωτίζει. 

Μικρό παράθυρο, µε κάθετα σίδερα σαν
τα παράθυρα των κελιών στις φυλακές. Είχε
εξώφυλλο στην εσωτερική πλευρά και έκλεινε
µε ένα γάντζο ή µε αµπάρα.

της Γιούλης Μιχ. Καλογήρου

ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟ
ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Σ
την εποχή της παγκοσµιοποίησης και των τερά�
στιων τεχνολογικών επιτευγµάτων, το χάσµα
ανάµεσα στον Πρώτο και τον Τρίτο Κόσµο συ�

νεχώς διευρύνεται.
Εµείς οι ∆υτικοί είµαστε οι εισβολείς από τον καιρό

του Κολόµβου. Αρπάξαµε τις πρώτες ύλες των χωρών του
Τρίτου Κόσµου και τις καταντήσαµε χωµατερή τοξικών απο�
βλήτων και χώρο πυρηνικών δοκιµών. Κάναµε τους πολίτες
τους πειραµατόζωα σε ιατρικές έρευνες, τους πουλήσαµε
όπλα, τους διαιρέσαµε και πληρώνουν για εµάς τους πλούσι�
ους τα περιβαλλοντικά προβλήµατα της ανάπτυξης µε λιµούς,
λοιµούς, πληµµύρες, κυκλώνες και φυσικές καταστροφές. 

Ακόµα ξεθεµελιώσαµε κουλτούρες, τοπικές παραδό�
σεις και τοπία. Τους ληστέψαµε κατά τη διάρκεια της αποι�
κιοκρατίας και τους δανείζουµε τα χρήµατα που αποκτήσαµε
από την εκµετάλλευση των φτηνών πρώτων υλών και της ερ�
γασίας τους. Όµως τους επιτρέπουµε να χρησιµοποιούν τα
χρήµατά µας µε τοκογλυφικά επιτόκια,  ληστεύοντάς τους για
δεύτερη φορά και εµποδίζοντάς τους να οικοδοµήσουν µια
αξιοπρεπή ζωή για το λαό τους.

Είµαστε εµείς που τους υποχρεώσαµε να έρθουν στρι�
µωγµένοι από ανάγκη στη Γη της Επαγγελίας. Ανθρώπινες
υπάρξεις που εγκαταλείπουν το γενέθλιο τόπο τους, αναζη�
τώντας µια καλύτερη µοίρα, έρχονται στις χώρες µας, παρα�
µένοντας ξένοι χωρίς δικαιώµατα και πέφτοντας θύµατα
διακρίσεων και αποκλεισµών.

Η ξένη εξαθλίωση µάς καλλιεργεί, από τη µια το φόβο
για την ανεργία και την εγκληµατικότητα, που αποδίδεται
στους µετανάστες και από την άλλη µας ανακουφίζει, επειδή
εµείς έχουµε ξεπεράσει το όριο της πείνας και της φτώχειας.

Σήµερα µε την αλµατώδη ανάπτυξη των παραγωγικών
δυνάµεων που έχει συντελεστεί, οι δυτικές κοινωνίες ανα�
διανέµοντας µε δικαιότερο τρόπο το συσσωρευµένο και πα�
ραγόµενο πλούτο, θα µπορούσαν να εξαλείψουν αρκετά από
τα δεινά του Τρίτου Κόσµου. 

Βέβαια αυτό υπαγορεύει µια διαφορετική στάση της
παγκοσµιοποιηµένης κοινωνίας απέναντι στους απόκληρους
και εξαθλιωµένους γηγενείς αλλά και µετανάστες της Αφρι�
κανικής και Ασιατικής ηπείρου. 

Η επέκταση του σηµερινού ενεργειακού και κατανα�
λωτικού προτύπου δεν µπορεί να συνεχιστεί.Αν δε δοθούν
δυνατότητες αυτόνοµης οικονοµικής ανάπτυξης µε παροχή
κεφαλαίων και τεχνογνωσίας, στις χώρες του Τρίτου Κόσµου,
συνοδευόµενες βέβαια και από πολιτικούς θεσµούς δηµο�
κρατικής εκπροσώπησης των πολιτών τους, τότε ίσως το τί�
µηµα για τους πολίτες του Πρώτου Κόσµου θα είναι πολύ
βαρύ.

Ήδη στις µέρες πληρώνουµε αρκετά για το µετανα�
στευτικό ρεύµα που έχει αναπτυχθεί από τις φτωχές χώρες
στις πλούσιες δυτικές κοινωνίες. Ένα µεταναστευτικό ρεύµα
που συνεχώς θα διευρύνεται όσο δε δίνουµε στους σύγχρο�
νους µετανάστες τη δυνατότητα να προκόψουν στον τόπο
τους.

Από την άλλη για όσους ήδη έχουν µετοικήσει στις
σύγχρονες µητροπόλεις του καπιταλισµού µια πολιτική εν�
σωµάτωσης,  διαποτισµένη από ένα πνεύµα σεβασµού στο
διαφορετικό θα ήταν η πιο αποτελεσµατική. Οφείλουµε να
τους αναγνωρίσουµε, ερχόµενοι σε επαφή µε στοιχεία της
κουλτούρας τους και κατανοώντας το βαθύτερο λόγο της µε�
τανάστευσή τους. Πολλά έχουµε να ωφεληθούµε εµπλουτίζο�
ντας τον πολιτισµό µας µε τη διαφορετικότητα των ηθών και
των παραδόσεων τους. Οι µετανάστες δεν µπορεί παρά να
αντιµετωπίζονται ως φορείς και υποκείµενα δικαιωµάτων.

Η συµµετοχή τους στους εκπαιδευτικούς θεσµούς της
χώρας που διαµένουν, είναι το καλύτερο µέτρο κοινωνικής
ένταξης και αποφυγής της γκετοποίησης µε ό,τι αυτό συνε�
πάγεται. Αντίθετα η περιχαράκωσή τους µέσα στις νησίδες
των αστικών µητροπόλεων µπορεί να δηµιουργήσει τεράστια
προβλήµατα παραβατικής και εγκληµατικής συµπεριφοράς.

Εδώ στην Ελλάδα µια ορθολογική µεταναστευτική πο�
λιτική στα πλαίσια των σύγχρονων κοινωνικοοικονοµικών
δεδοµένων, διαπνεόµενη από τα λόγια του Ισοκράτη ότι Έλ�
ληνες είναι οι της ελληνικής παιδείας µετέχοντες, αλλά και
από την αρχή του σεβασµού της ανθρώπινης ύπαρξης εν
γένει, θα µπορούσε να βοηθήσει στην οµαλότερη ενσωµά�
τωση των µεταναστών στην ελληνική κοινωνία.

Γράφει ο ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ

Ο Πολιτιστικός ΣύOογος Γυναικών
Λεονταρίου, στις 4 Ιουλίου 2008

διοργάνωσε Λαϊκή Βραδιά με 
ζωντανή μουσική στην 

πλατεία του χωριού.

Οι ΟΝΑΡ στις Θεσπιές
Την Παρασκευή 11 Ιουλίου οι ΟΝΑΡ

έδωσαν συναυλία στο προαύλιο χώρο του
Γυμνασίου Θεσπιών. Τη συναυλία 
διοργάνωσε ο Α.Ο. “Θεσπιακός”.

Ο Οργανισµός Νεολαίας και Άθλησης του ∆ήµου Θεσπιέων 
και το Εργαστήρι Ζωγραφικής διοργάνωσαν έκθεση έργων παιδικής ζωγραφικής στις

πλατείες των χωριών µε τίτλο : “Ζωγραφίζουµε για το Περιβάλλον”.
Οι εκθέσεις έγιναν στις 6/6 στο Νεοχώρι - 7/6 στην Άσκρη - 8/6 στο Λεοντάρι - 

13/6 στο Μαυροµάτι και 14/6 στις Θεσπιές

Συλλογή ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ
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Αδιαφορία τοCικών Φορέων και Πολιτών
Όταν κάCοιος χορταίνει από «Οµοιώµατα» Κοιλάδων των Μουσών, από Θεατρικές Υπερπαραστάσεις, από τεράστια Μουσεία, από πολυπληθή Αναστυλωµένα Μνη-

µεία, όπως η Αγία Σωτήρα, ο Άγιος Θανάσης κ.α., από γιγάντιες Ξενοδοχειακές Μονάδες που θα φιλοξενήσουν χιλιάδες τουρίστες από όλο τον κόσµο, από τελευταίας τεχνο-
λογίας Αποχετευτικά Μεγαλουργήµατα, από πολύπλοκες Υδάτινες και Αµαξιτές Γέφυρες Επικοινωνίας των όµορων οικισµών,
από θεαµατικά Πολυκαταστήµατα, από Κολοσσιαία Στάδια….. θέλει και λίγη Cαιδική χαρά για το Cαιδί του. Αλλά Cού
να τη βρει; 

Τώρα που ήρθε το καλοκαίρι και η µέρα µεγάλωσε και ο καιρός ζέστανε, τόσα παιδάκια του χωριού δεν έχουν που να
παίξουν…..εκτός και αν φορέσουν µια γερή πανοπλία για να µην κοπούν από τα γυαλιά ή τα καρφιά που βρίσκονται διά-
σπαρτα και αµάζευτα στην πλατεία και το σχολείο του χωριού αντίστοιχα, δύο κατεξοχήν χώρους επιλογής για παιχνίδι. Οι
ετεροδηµότες πάλι, που µε χαρά επιθυµούµε να διαµείνουν το καλοκαίρι στο χωριό, αντιµετωπίζουν το πρόβληµα µε την παι-
δική χαρά. Πού να παίξουν τα παιδιά; Σε ποιο χώρο; Μήπως στην πλατεία του χωριού; 

Μα εκεί Cοιος θα Cροστατέψει τα Cαιδιά αCό τα τρελά αυτοκίνητα, τα τρελά µηχανάκια ,τα τρελά τρακτέρ (κ.α)
Cου τα οδηγούν Cαρανοϊκοί οδηγοί τρέχοντας µε ιλιγγιώδεις ταχύτητες καθώς διέρχονται αCό την Cλατεία;

Ποιος εCιτέλους θα σταµατήσει αυτούς τους κινούµενους υCοψήφιους εγκληµατίες;
Ποιος εCιτέλους θα σηκωθεί αCό την καρέκλα του στο καφενείο και θα τους φωνάξει δυ-

νατά όCως γινότανε κάCοτε.
Θυµάµαι το Κώστα το Θρασύβουλο, το Νέλιο, το Θύµιο Μαρίνη, το Γιώργο Κυρίκο, το Γιάννη Κουτσούρη και τον Cρόεδρο Τάσο Πελώνη ή ΜCαµCέση Cου

µια φορά στριµώξανε έναν αθίγγανο Cου «έτρεχε» µέσα στην Cλατεία. Σηκώθηκαν όλοι αCό τις καρέκλες τους στα καφενεία ταυτόχρονα και κόντεψαν να τον λυντσά-
ρουν. Πού Cήγε αυτό το ενδιαφέρον των Μαυροµαταίων; Τι αCέγινε;

Επί σειρά ετών είδαµε τους πολιτικούς µας άρχοντες να ασχολούνται µε την κεντρική πλατεία του χωριού σαν να είναι το γεφύρι της Άρτας. Ο ένας την έφτιαχνε και ο
επόµενος τη γκρέµιζε, ο ένας έβαζε δέντρα και πλακάκια και ο άλλος τα έβγαζε, ο ένας φύτευε και ο άλλος ξερίζωνε. ∆εν υCήρχε τίCοτα άλλο για να φτιαχτεί;

Η έλλειψη χώρων, οι δυσκολίες ανέγερσης και επιλογής τοποθεσίας και ένα σωρό δικαιολογίες χόρτασαν τα αυτιά των Μαυροµαταίων επί τόσα χρόνια. Έλεος.  
Ακόµα και το Cιο µικρό χωριό στο Cιο αCοµακρυσµένο µέρος της Ελλάδας έχει µια Cαιδική χαρά. Να µην αναφέρουµε φυσικά και για τα γύρω µας χωριά.
Ακόµα και στην πλατεία το Σαββατοκύριακο, δεν υπάρχει ένας άνθρωπος του ∆ήµου να πάρει µια πρωτοβουλία και να βάλει ένα τέλος στα διερχόµενα αυτοκίνητα, ένα

τέλος στα τρεξίµατα των γονιών µέσα στην πλατεία που κυνηγούν τα παιδιά τους γιατί βγήκαν στο δρόµο, ένα τέλος στο άγχος τους; Μια αλυσιδίτσα χρειάζεται. Είναι τόσο ακρι-
βήή είναι ένα θέµα ΒΟΥΝΟ; Κάντε ένα διάλλειµα στους καυγάδες και τις αλληλοκατηγορίες σας και αναρωτηθείτε που µπορεί να πάει ένα παιδάκι να παίξει εκτός σπιτιού ;;;;;
Πέρα από τα µεγαλεπήβολα σχέδια που έχετε, κοιτάξτε λίγο και τα καθηµερινά. Ψηφιστήκατε άλλωστε γι’ αυτό. Χορτάσαµε από κοιλάδες των µουσών, από θέατρα και από
µουσεία. Κοιτάξτε και λίγο τα παιδιά. Κάντε κάτι και γι’ αυτά. ∆έν σας ζητάµε να φτιάξετε Ντίσνεϋλαντ!                                                                                                       

Τάκης Χαρ. Σολωµός. Ο Άνθρωπος, ο Θείος, ο Παιδαγωγός, ο Μαυροµαταίος
Η οικογένεια του τ. προέδρου της κοινότητας Μαυροµατίου Γιάννη Χ. Σολωµού θρηνεί το χαµό του πολυαγαπηµένου της Τάκη Χαρµπου Σολωµού.

Κουράγιο ευχόµαστε στον αδελφό του Γιάννη, στην κουνιάδα του Μπούλα, στα ανίψια του Μπάµπη, Λουκά και Γιώργο οι οποίοι τον θεωρούσαν δεύτερο
πατέρα τους. Ο Τάκης Σολωµός γεννήθηκε στο Μαυροµάτι στις 9 Ιουνίου του 1944. Οι γονείς του Λιάµης και Γιαννούλα καθώς και ο αδελφός του Γιάννης,
ευτύχησαν που τον είδαν να προκόβει στα γράµµατα και το 1964 να «περνάει» στη Σιβιτανίδειο Σχολή από την οποία και αποφοίτησε το 1968. ∆ύο χρό-
νια αργότερα µάλιστα, ο Τάκης είχε τελειώσει µε επιτυχία και τη ΣΕΛΕΤΕ. 

Το 1970 διορίστηκε καθηγητής σε Τεχνικό Επαγγελµατικό Λύκειο, ασκώντας µε σύνεση, αγάπη και ζέση τα καθήκοντά του. Από την δεκαετία του
΄80 άρχισε να ασχολείται µε το συνδικαλιστικό κλάδο των καθηγητών. Οι ιδιαίτερές του ικανότητες γρήγορα τον ανέδειξαν, µε αποτέλεσµα να ανέβει τα σκα-
λοπάτια της ιεραρχίας, να κερδίσει την εµπιστοσύνη των συναδέλφων του και να χρηστεί Γραµµατέας της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Τεχνικής Εκ-
παίδευσης· µια σηµαντικότατη θέση, για την οποία σπάνια έκανε λόγο, πράγµα που φυσικά αποδεικνύει και την ακεραιότητα του χαρακτήρα του.

ΗΗ  ΦΦααρρμμαακκεείίαα  κκααιι  οοιι
ππααρραα��ααγγέέςς  ττηηςς  ΛΛήήθθηηςς
κκααιι  ττοουυ  ΘΘααννάάττοουυ..  

ΤΤαα  ΝΝααρρκκωωττιικκάά

Στην ελληνική γλώσσα το έργο
της Φαρµακείας, το Φάρ-

µακο, έχει διπλή σηµασία : είναι Φάρ-
µακο / Ίαµα (γιατρειά και σωτηρία) αλλά
και Φάρµακο / ∆ηλητήριο (φαρµάκι).

Συνιστά την αµφισηµία των µεγά-
λων µυστηρίων της ύπαρξης : του ονείρου,
της λήθης, και εν τέλει του θανάτου, ως
µορφές αποξένωσης. Είναι η αποξένωση
από τον κόσµο της ζωής µε τη βοήθεια
υποκατάστατων, µε τα ναρκωτικά. Τα ναρ-
κωτικά, το Φάρµακο / ∆ηλητήριο είναι η
άλλη µορφή της λήθης και του θανάτου.
Αντίθετα µε τα ναρκωτικά, ο Έρωτας είναι
το κατεξοχήν Φάρµακο / Ίαµα (γιατρειά)
που οδηγεί στην ονειρική χαρά, στην απο-
γείωση και επιστροφή στις ρίζες της ζωής.
Είναι ο άλλος δρόµος, που οδηγεί όχι στο
θάνατο, αλλά στη ζωή, στη δηµιουργία.

Στην εποχή µας τα ναρκωτικά δεν
είναι τα βοηθήµατα των θεραπευτών. Τα
ναρκωτικά υπερβαίνουν την «Εξοµολό-
γηση ενός οπιοµανούς» (Τόµας νε Κουίνς)
και της «Πύλες της Ενοράσεως» (Άλντους
Χάξλευ) και εντάσσονται στην µητροπο-
λιτική στρατηγική. Φαρµακέας δεν είναι
πλέον κάποιος αποµεµονωµένος Ιατρός /
Γητευτής, αλλά ολόκληρες µητροπολιτι-
κές εστίες. Οι Άγγλοι κυκλοφορούσαν

όπιο στην Κίνα ως στρατηγική της Κατο-
χής. Η αµερικάνικη πολιτική, µέσω των
Μυστικών Υπηρεσιών διευκολύνει και εν-
θαρρύνει την παραγωγή και διακίνηση
ναρκωτικών στην Αµερική και την Ευ-
ρώπη, ενισχύοντας µάλιστα χώρες όπως η
Τουρκία, το Αφγανιστάν και τα Σκόπια.

Η υπόθεση των ναρκωτικών δεν
είναι κυρίως υπόθεση αποκλειστικά οικο-
νοµική όπως πολλοί υποστηρίζουν, αλλά
κυρίως στρατηγική. Τα ναρκωτικά είναι
συµπληρωµατικός µηχανισµός κατοχής
της Ευρώπης. ∆εν είναι τυχαίο ότι η διά-
δοση των ναρκωτικών στην Ευρώπη εµ-
φανίζεται αµέσως µετά το Β΄ Παγκόσµιο
Πόλεµο, δηλαδή µε την αµερικανο-σο-
βιετική κατοχή της Ευρώπης. Και το πιο
σηµαντικό είναι ότι η χρήση δεν περιορί-
ζεται σε επιλεγµένες οµάδες και στις «κα-
τώτερες τάξεις» : ολόκληρη η Ευρώπη
κολυµπάει στα ναρκωτικά µεταφορικά και
κυριολεκτικά. Στην εικονική πραγµατικό-
τητα των ιδιωτικών ΜΜΕ εµφανίζονται
κατά καιρούς τίτλοι όπως : «θάνατος από
ναρκωτικά», «Η Νεολαία καταστρέφεται
από τα ναρκωτικά», «Τα ναρκωτικά απει-
λούν την Επαρχία». Στην πραγµατική ζωή
σύµφωνα µε δηµοσιευµένα στοιχεία, περί-
που 200.000 οικογένειες στην Ελλάδα βα-
σανίζονται από κάποιο µέλος της που
παγιδεύτηκε στα ναρκωτικά.

Για τους ίδιους τους χρήστες είναι
δύσκολο να µιλήσει κανείς.

Οδυσσέας Σωτ. Καρβούνης

ΙΙΕΕΡΡΑΑ  ΜΜΗΗΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΛΛΗΗ  ΘΘΗΗΒΒΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΛΛΕΕΒΒΑΑ∆∆ΕΕΙΙΑΑΣΣ  
ΓΓΥΥΝΝΑΑΙΙΚΚΕΕΙΙΑΑ  ΙΙΕΕΡΡΑΑ  ΜΜΟΟΝΝΗΗ  ΑΑΓΓΙΙΟΟΥΥ  ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΥΥ  

ΜΜΑΑΥΥΡΡΟΟΜΜΑΑΤΤΙΙΟΟΥΥ  ΒΒΟΟΙΙΩΩΤΤΙΙΑΑΣΣ

ΗΓυναικεία ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μαυροµατίου δηµιουρ-
γήθηκε και ανεπτύχθη τα τελευταία χρόνια όπως µια µικρή ΟΑΣΗ που

σκοπό έχει την πνευµατική και σωµατική ανάπαυση των κατοίκων της περιοχής.
Περιβάλλεται από πλούσια βλάστηση : πεύκα, άγρια φυτά και θάµνους, πανύψη-

λες βελανιδιές και άλλα δασώδη δέντρα και βέβαια χιλιάδες ελαιόδεντρα και λοιπές
αροτριαίες καλλιέργειες που αποτελούν και την κύρια απασχόληση των κατοίκων της πε-
ριοχής. Βρίσκεται Β.Α του όρους ΕΛΙΚΩΝΑ και στα διοικητικά όρια της κοινότητας
Μαυροµατίου του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος ∆ήµου Θεσπιέων και στο µέσον (στα
όρια) µεταξύ των δύο επαρχιών Θηβών και Λεβαδείας και ως εκ τούτου ενδείκνυται να
γίνει µέγα Πνευµατικό – Εκκλησιαστικό – Θρησκευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο για
τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής και ολοκλήρου του Νοµού Βοιωτίας.

Είναι χτισµένη σε ηµιορεινή περιοχή µε ήπιες καιρικές και κλιµατολογικές συν-
θήκες. Λόγω της θέσης της, πολύ σωστά λέγεται ότι είναι το «Μπαλκόνι της Κωπαΐδας»
αφού έχει καταπληκτική οπτική θέση προς τον κάµπο της Κωπαΐδας αλλά και προς το
όρος Ελικώνα. ∆εσπόζει µεταξύ Βορρά και Νότου και αποτελεί τη δίοδο µεταξύ του
κάµπου της Κωπαΐδας και όλων των πόλεων και κωµοπόλεων αυτής και του ∆ήµου
Αλιάρτου µε τη θάλασσα και τα νότια παράλια του νοµού µας.

Η Ι.Μ χρονολογείται από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, έχει όλα τα µέσα
υποδοµής : φως, νερό, δρόµο, συγκοινωνίες και επικοινωνίες και ως εκ τούτου πολύ εύ-
κολα και γρήγορα µπορεί να την επισκεφτεί µέσω του ∆ήµου Αλιάρτου και Θεσπιέων
κάθε πιστός και να απολαύσει για λίγες ώρες τον επίγειο παράδεισο που µε περισσή
φροντίδα δηµιούργησαν και άκοπα συντηρούν οι µοναχές της Ι.Μ.

Και προς τον σκοπό αυτόν θα εργαστούµε µε µεγάλο ενθουσιασµό και έντονη
διάθεση για την ανεύρεση πόρων που θα βοηθήσουν στην επέκταση των κτιριακών εγκα-
ταστάσεων της Ι.Μ αναγκαίας για τη λειτουργία της – αλλά και την εξυπηρέτηση των πι-
στών- για να καταστήσουµε τον τόπο αυτόν θρησκευτικού προσκυνήµατος, αγάπης,
φιλίας, επικοινωνίας, και χαράς, προς ∆όξαν Θεού.

Συνεχίζεται…

Γράφει ο τ. γραµµατέας της κοινότητας Μαυροµατίου κ. Μίµης Κόλλιας

Το 2002 πήρε το βαθµό του ∆ιευθυντή στο Τεχνικό Λύκειο όπου δίδασκε. 
Την 20η Μαΐου 2008 κόπηκε αιφνίδια το νήµα της ζωής σε εκείνη την εκλεκτή προσωπικότητα και την ευχάριστη φυσιογνωµία, που επί σειρά ετών µε τη συχνή του πα-

ρουσία στο Μαυροµάτι είχε αποσπάσει άριστες κριτικές και το βασικότερο, Σεβασµό στο πρόσωπό του.
Ευχόµαστε το χώµα που σκεπάζει τον Τάκη να είναι ελαφρύ.
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Ο γ χ η σ τ ό ς
ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΒΟΙΩΤΩΝ8

FFaasshhiioonn  &&  tthhee  VViillllaaggee

Δύο φορές τον χρόνο κάθε γυναίκα αγωνιά να συναντήσει το «καινούργιο», το
«πρωτότυπο», το «ανατρεπτικό». Δίνει δηλαδή ραντεβού με την μόδα! Η μόδα

είναι τρόπος έκφρασης, είναι τέχνη, είναι παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που κάθε σεζόν α5άζει,
μεταμορφώνεται, δοκιμάζεται στις πασαρέλες για να καταλήξει στην ντουλάπα μας.

Υπάρχουν όμως και κάποιοι βασικοί κανόνες που παραμένουν για να μας υπενθυμίζουν
πως το στυλ και η κομψότητα είναι κάτι διαχρονικό, μεταφράζοντάς το σε κλασσικά κομμάτια
που κάθε γυναίκα αξίζει να έχει στην γκαρνταρόμπα της. Ένα λευκό πουκάμισο, ένα μαύρο
παντελόνι σε ίσια γραμμή, το μικρό μαύρο φόρεμα, ένα κολιέ από πέρλες, μια καπαρντίνα σε
ουδέτερη απόχρωση, και τέλος ένα ζευγάρι μαύρες γόβες (προσοχή, να μην είναι πολύ μυτερές),
μπορούν να μας κάνουν να φαινόμαστε χωρίς υπερβολές, κομψές και πάντα μέσα στην μόδα για
κάθε περίσταση.
Συμβουλή του μήνα : Διακριτικό μακιγιάζ  + απλή κόμμωση = Oμορφιά  +  νεανικότητα!

Νέα από την ΟμογένειαΝέα από την Ομογένεια
Με μεγάλη χαρά, σας παρουσιάζουμε το πρώτο άρθρο για την Ομογένεια. Οι Έηνες του εξωτε-
ρικού αγκάλιασαν την εφημερίδα “Ογχηστός” από την πρώτη της κιόλας έκδοση, δίνοντάς μας
δύναμη για τη συνέχεια. 

Μόντρεαλ, ΚΑΝΑ∆ΑΣ
-  Στις 10/05/2008, η Ευαελία Πελώνη, κόρη του Δημήτρη Β. Πελώνη και της Λίτσας Πε-
λώνη, παντρεύτηκε τον Μιχάλη Μ. Βολανάκη. Ο πατέρας του κατάγεται από τη Κρήτη και η
μητέρα του από τη Χίο. Ο γάμος του ζευγαριού τελέστηκε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γε-
ωργίου στο Μόντρεαλ και η δεξίωση έγινε στο Le Parc Reception Hall στο Laval. Τόσο στη

τελετή του γάμου όσο και στη δε-
ξίωση, παρευρέθηκαν πάρα ποοί
καλεσμένοι που κατάγονται από το

Μαυρομάτι.

- Τέλος, αξίζουν συγχαρητήρια στην
Ευαελία Πελώνη, για την από-
κτηση του πτυχίου της Νομικής 
(ειδικότητα συμβολαιογράφου). 

Αποφοίτησε από το Γαικό 
Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ 

(Universite de Montreal).

Ειρήνη Σπίνου
Σχεδιάστρια μόδας

Η στήλη της γυναίκας

Παρέµβαση για 
αποζηµίωση από την
χαλαζόπτωση στις 9
Ιουνίου 2008

Λίγα λεπτά ισχυρής χα-
λαζόπτωσης ήταν αρκετά για
να προκαλέσουν την κατα-
στροφή των καλλιεργειών στα
Βάγια και το Μαυροµάτι, οδη-
γώντας τους αγρότες σε από-
γνωση.

Ο Νοµάρχης Βοιωτίας κ.
Κλέαρχος Περγαντάς µετά την
έντονη χαλαζόπτωση  ζήτησε
επειγόντως από τους γεωπό-
νους και τους λοιπούς υπαλλή-
λους της ∆/νσης Γεωργίας να
επισκεφθούν τις πληγείσες πε-
ριοχές και να κάνουν µία πρώτη
εκτίµηση για το ύψος των ζη-
µιών και της συνολικής έκτασης
ώστε άµεσα να ενηµερώσουν το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης  & Τροφίµων αλλά και τον
ΕΛΓΑ.

Επίσης  ζήτησε οι αποζη-

µιώσεις να καταβληθούν άµεσα
για να µην παρατηρηθεί το περ-
σινό φαινόµενο όπου µετά από
αρκετούς µήνες δεν είχαν ολο-
κληρωθεί οι εκτιµήσεις.

Έντονη ήταν η παρέµ-
βαση και του Βουλευτή ΠΑΣΟΚ
Ν. Βοιωτίας κ. Βασίλη Τόγια, ο
οποίος κάλεσε τις αρµόδιες
υπηρεσίες να σπεύσουν επειγό-
ντως στην περιοχή προκειµένου
να εκτιµηθούν και να καταγρα-
φούν άµεσα οι ζηµιές.

Μετά τα χτυπήµατα που
έχει δεχθεί το αγροτικό εισό-
δηµα, ειδικά τα τελευταία χρό-
νια, οι αγρότες βρίσκονται σε
ιδιαίτερα δύσκολη θέση.

Ήδη το φετινό καλο-
καίρι αναµένεται πολύ δύσκολο
για τους αγρότες, που βλέπουν
τη στάθµη του Βοιωτικού Κηφι-
σού και της λίµνης Υλίκης συνε-
χώς να πέφτει, αδυνατώντας
να ποτίσουν τα χωράφια τους.
Η άρδρευση του κάµπου της
Κωπαίδας, των 200.000 στρεµ-
µάτων, είναι πλέον αβέβαιη.  

ΧΧΑΑΡΡΜΜΑΑΤΤΕΕΙΙΑΑ  22000088
11ηη  ΜΜάάηη

Στην παρακάτω φωτογραφία εικονίζονται οι υπεύ-
θυνοι της διοργάνωσης και της χρηµατοδότησης των

«Χαρµατείων 2008», που γιορτάστηκαν επιτυχώς τη φετινή
πρωτοµαγιά στη «Βρύση» του Λεονταρίου. Η πρωτοβουλία
αυτών των παιδιών, την οποία χαρακτηρίζει η απλότητα, αξί-
ζει συγχαρητηρίων και ίσως αποτελεί, σε συνδυασµό µε ανάλο-
γες προσπάθειες πολιτών γειτονικών οικισµών, µια ευρύτερη
ενέργεια για την αποκατάσταση και προσέγγιση ενός παραδο-
σιακού τρόπου ζωής που από καιρό έχει διαρραγεί και τείνει σή-
µερα να εξαφανιστεί. Επιπλέον, ενσαρκώνει την άρνηση και
την αποστροφή προς µία υλιστική κοσµοθεωρία όπου πρυτα-
νεύει µονάχα η εσωστρέφεια και ο καιροσκοπισµός. Έχουµε
ανάγκη, περισσότερο από ποτέ, από τέτοιες κοινωφελείς ενέρ-
γειες. Μάλλον, τα παιδιά έχουν κατανοήσει ότι το ατοµικό συµ-
φέρον στα πλαίσια µικρών οικιστικών µονάδων,
µακροπρόθεσµα, οδηγεί σε αδιέξοδο. Το κοινό συµφέρον όµως
προωθεί το ατοµικό. Ασφαλώς και δεν ισχύει το αντίστροφο.

ΕΙΚΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ : ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥ,
ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΗΛΙΑΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ,
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ, ΡΟΥΛΑ ΒΡΑΚΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΑΚΑΣ, ΠΑΝ∆ΩΡΑ

ΜΑΓΓΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΟΥΛΑ ΜΑΚΡΗ, ΛΟΥΚΑΣ ΧΡΗ-
ΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΝΤΙΝΑ ΚΟΛΛΙΑ.

Στις 6 Απριλίου 2008
ο Γιάννης και η Αλέκα Λάµπρου 

απέκτησαν τρία πανέµορφα αγγελούδια.
Η είδηση του γεγονότος σκόρπισε χαρά 

και συγκίνηση σε όλους µας. 
Τους ευχόµαστε ολόψυχα να τους ζήσουν, 
να έχουν πάντα υγεία, αγάπη και ευτυχία..

Γνωρίζατε ότι...
▪ Ο Αλέξανδρος�Άγγελος Κρεµµύδας (15/1/1981), ομογενής στις Η.Π.Α., ο οποίος κατά-
γεται από το Μαυροµάτι, έλαβε μέρος στους Ολυµπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004,
με την Ελληνική οµάδα Μπέιζµπολ. Γεννήθηκε στο Σαν Ντιέγκο. Είναι εγγονός του Άγ-
γελου και της Όλγας (Κόλλια) Κρεμμύδα και του Σπύρου και της Παναγιούλας (Τσακίρη)
Λάμπρου. Είναι γιος του Αλεξάνδρου και της Χρυσούλας (Λάμπρου) Κρεμμύδα.

Η ιστοσελίδα του Μαυροµατίου
www.mavromati.gr

info@mavromati.gr

Στο Cροηγούµενο τεύχος εκ
Cαραδροµής αναγράφηκε

«ΑCρίλιος 2007», αντί του ορθού 
«ΑCρίλιος 2008»

Ο Βασίλης Λέκκας 
στην Κοιλάδα των Μουσών

21η Ιουνίου Παγκόσμια ημέρα μουσικής
ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ & ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ

Ο Βασίλης Λέκκας μας χάρισε μια μαγευτική μουσική βραδιά και μας ταξίδεψε σε μακρινές και μυθικές εποχές.

Το πρώτο μέρος της παράστασης με μελοποιημένη αρχαία λυρική ποίηση και τίτλο «του Έρωτα και του Κρα-

σιού» ήταν πραγματικά εξαιρετικό. Στο δεύτερο ο κόσμος διασκέδασε με τραγούδια των 

Χατζιδάκη, Θεοδωράκη, Μαρκόπουλου και άOων.

Αναλυτικότερα βλ., Κέντρο Ελικώνας - www.kentro-elikonas.gr
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