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Δ6κα γρ6νια "Σyεδ{αq, ,':j

"Σιr7 7ιικρη 1ιαg π(lλη .,lε τl17ιεγriλη παρciδοoη oτα γρcLμματα ξεκινri τη διαδρομη του

ιο lιρδτο τε:{x'οq'του nιpιοδικοι| 7ιαg ΣXΕΔΙΑ.,,
Φιλοδο€ο6μει'οπεριοδι,κ(l,μrι9αυτriνααnοτελioε'LyLαToυζμαθrp!gτoυoyολε[oυ.μαc

!να βiμια iκφραoι7e', nροβλ.rμιατιoμοi και διαλriγoυ Και υυγyρdνωg iνα διαyρονικ(l κρ{:κο

α1'αl|ι'υu|ηιζ'lιαθt!7ιΚιi,1τ.ull.ι,Πoυι'ρχ()νtαικαιιιαρiρyoν7Cιι...'

' Και .μn,ορlε{ να ,7ιl7 oυνriντl1oε' "7'ουq' Λαιoιρυγriναζ καL Toυζ Κiκλωπαq τον riγριο
Ποoε'ι,δδyα' ' ',,, 6μωζ δεν αlιiψυγε τιg γνωυτiq πεslιπiτειεg |L0υ αντιμετωn[ζουν οι μαθη_
ι' ι κi ζ ε: κι\ οτικ!ζ n ρ cl αl ιriθει ε g.

Σi7μερα ε1ιε'ig οι' νε:ιiιεροι "ναυτ[λοιo τηc ΣΧΕΔΙΑΣ εκψρci(ουμ.ε iνα μεγtiλο .ευχαPι-

" rπωu mα nαιι\ια n,ου ηγfiθηκαν του nρωτου εκεtι,ου ταξιδιοιi αλλιi και (Ιε 6σα rττη oυνi_

yεια αγων[rπηκα1) yια να καθιqlωθεt το περιοδικd μαg oε μ6νιμη και γ6νιμη γραμμη
ι' Θiλουlιε' ε:n'{ιll1<, να ευyαριrπηooυ7ιε ιδια[τερα τo Σdμβουλο iκδοoη<; του περιοδικο6

.|ιαζ κ, Γιτiργo Φρυyανιiκη' ψιλιiλογo' που αn6 το πρωτο (με nρωτοβουλfα τoυ) ταξ[δι

τηc ΣΧΙ!ΔΙΑΣ 7ιiyρι oημερα εξακολουθεi να τη, oυνoδειiει με αμε[ωτο ενδιαφiρον καL 1)α

ι ιlζ α1'oiγει ιιciνl α l'itlυc δρο1ιιlυc.Τ11(' α1'olvει |lαν7α |'ε()υc oρolι('υζ.
Υ κouou,,oζ ενα (ΙυνT()μο αnολoγιoμci, θα θ!λαμε να εnιolμιriνουμε τα εξηq:

ο Miαα αrι6 το περιοδικ6 μαc ενωoαμε τη ψωνη μαζ με τη φωνη τω"ι riλλων μαθη_
'' τzκτjν περιοδικτδν τηe yωραq μ,αζ moν) κοινd η1o πoυ λiγεται oηyτδ των μαθηττ'jν". !

ο Το nεριoδικd μαq μioα αn6 μια γνηoια ελ"ευθεροτυπ{α εναντιτ6θηκε στην αφων{α,

rττψιξε την noλυψων{α, oεβrioτηκε τη διαφωνiα.
o ,Εδωαε 

διiξοδο oτα oυναιoθηματα Kαι, τoυe nροβλlμιατιoμοιiq των μαθηττilν και διε-
'''. y)ευσε με τον καλiτερο τρ6nο 6λουq εκε'[,νουg που θiλουιl τουζ νiουζ. ' ' .να κοιμοι1νται τον

iπνoι, του δικα[oυ".
. O Στο εργαοτ'ψι τ\e -ΣXΕΔΙΑΣ' π(ραν το *βriπτιoμα του πυρ6q" παιδιιi που oημερα '!

t-ψοιτο6ν oε Σyολiq Δψooιογραφtαg fi iyoυν οταδιoδρομηoει ωq διμιοoιογρriψoι oε τoΠι- .a

κicεφιμιερ[δεeκαιιiλλαnoυξεθιiρρεΨα1)1)αεκψριiζoνταιδrμι6oια.

|.1 o 7ο nεριοδικri μαe nρooiφερε τη "μαγιri" για αυτoτελε[ζ εκδ6oειζ του o1ολε[ου μΦι
(με oυνεργαo{α Σiμβoυλου ,Εκδοoηc και Συντακτικξe Εnιτροnηc τηs .Σyεδtαg") ιinωζ:' I

,Υ|"πl"oηματικiζ κoινιiτητεg _ Λ6γo9 και πριiξη,, oΠoιητικoi Σyεδιαoμoi, (Συλλo- .

γη nοιψατων μαθητων 2,',' Λυκε[ου Pεθ,ιiμνoυ), "Πεξoγραφικig αnιinειρεq" (Συλλο-

!':. γη διηγημtiτων μαθηττδν 2o" Λυκεioυ).'.

ι1' ο ,oλα 
αυτιi τα yρ6νια η .Σyεδtα, μαg iκανε τουζ ταξιδιδτεζ τηζ _rjnωζ ομολογoiν οι

[διοι- ιlα αιoθclηlονται nπλο6oιoι μ' ιioα κiρδιoαν aιo δρdμo". Και αυτ6 ηταν η μοναδικη

ε την ευθ6νη μαζ 1cα1' oυνεy[(ουμε ΣXΕ'ΔΙΑξoνταζ nιiντα το καλιjτε-

..

ρo.
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ΠEPIEXoMENA

ENoTHTEΣ

ο Πoλιτιαrικη 1αρτoγρdφηαη PεΘιiμvoυ. Aφι6ρωμα Γ,.........,...'.... ..... Σελ. 9-28

μoτoρικη Λαoγραφικη Εταιρε{α PεΘ1μvoυ, Λ0κειo ΕΜηv6ωγ K6vτρo Πρoληψηq κατd τωv Ναρκωτικcilv, ΧΕΝ' Σ0v-

δ,αμos Φλol'6γων PεΘjμvoυ' Πoλιτιoτικ69 ΣlΜoγoq, Περιηγητικη Λ6,oyη, Επιμoρφωτικη Λ6oyη ΔΕH, Σoρoπτιμι-

*,i6q'.Σ0lloγo'9, A' ΚAiH, Σlλλoγoq κωφιiιv, Σ0Μoγo9 PεΘυμvfuv MικραoιατιΔη ΣaΜoγoq Ξεvo'!9ψv' ΣiΜoγog
Πρoiαoi'αq MεταvαoτιΔv, ΣaWoγoq' Mικραoιατιilv ulωv(α,, Σ0λλoγog Συρ[ωv, Περιβαλλoντικ6q' Σ0Μoγo9, ΣiΜo-

γ:oq zω6φλωv, NAWA, Σ0Μoγog Πρooταoiαg Θαλ6oooq Χελωvαq, Κυηγετικ6q, Σ0Moγo9, Σιilμα ΕΜηvωv Πρo-

oκ6πωv, ΣιΔμα Ε)ληνiδωv oδηγιΔν)

ο Mε τα μdτια και τη γλωooα τωv oμoγεvωv oυμμαθητωv μαg απ6 τηv Aυαrραλ(α .......... .'..,. Σελ. 30-33

ο 90 Xρ6vια απ6 τηv,Εvωαη τηg Kρητηq με τηv Eλλdδα . Σελ, 49

ο Παvεπιαιημιo Kρητηg: 25 1ρ6vια απ6 τηv (δρυoη τoU ............'. ...' Σελ. 50-5-

ο Pιζ(τικα: τα τραγo0δια πoυ δεv ξεριζωvovιαι Σελ. 52-53

ο Τα .εv o(κω, και τα <εv δημω" τoυ Λυκε(oυ μαq .' ........... Σελ' 58-67

. AVαμησειK6 iολμπoυμ τωv μαΘητωv τηq Γ' Λυκε(oU ..,.,........,...., ... Σε}ι. 70-74

EKTYΙΙΩΣΙΙ

Eιδ6oειq ..ΓPΑΦoTYΠo,.,

K. Γερ.ιr.ιψ1 nQ-6l. -4l 0Ο Pεθυ1tν.l.

Τηλ, 28310 28341

Yπειiθυγoι διαx(vηoη5:

Mιλτι6 Απoδoυλιαvιixη, Mαρ(α Απooτoλdxη, Δημliτρηs Bαoιλdxηg,

Αlτriνη g Γαoπαριixη g, Eυαγγ ελ(α Γενε ριiλη, Κυρ ιαxlj Για ψoυ διixη,

Παραοxευrj Δαφνoμliλη, Ιωιiwα Δελ{μαη, N(xοg ZoυμπεQαχηζ,

Γι<iwηw Δαφνoμηληg

Yπεr1Θυvog - Σrjμβουλog dπδoοηg:

Γιι6ργog Φρυγανιixηg, Φιλ6λoγog
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Συν τ αxτ ιιιη επ ιτρoπri :

Aγγελιx{ Ανδρoυλιδιixη, Bαρβιiρα Aιτωνdxη, Ιωι1νγα Bαoιλd,xη,

Στdλλα Boγιατξιδιixη, Mυρofνη Γαλλιod, Bιργινiα Γoυνιixη, Φι6τηg Γεριixηg,

Aγνα Δαoxαλιixη, Mιxιiληg Δααxαλιlxηg, Δραμιτιν6g Kιioταg, Mαρiα Δρoαdxη,

E.υαγγελiα Eρμr(, Eφειτιixη Πηνελ6πη



Διηγηματα
Ιωdνγα Bαoιλdxη: Περιπετειιiδειg διαxoπiE ο Στdλλα Boγιατξιδdxη: Πολιi αρyd' για δdxρι.lrl

o BιQγιγ(α Γουνd,xη: ΙΙ πιο μεyd'λη νixη o γ,"6'η9 Δαoxαλιixηg: Διd'λειμμα oτo 7αx[ ο Στεφανiα

Δραxofλη: oι μαdρεg μπ6rεζ . MαQfα Δρooιixη: 
.oνειρα oτo απ6oπαoμα . Γι6Qγoζ KαλλdργηE

.To τααι,ταxι'' . Γι6Qγoζ Koυταλιig Ι] φυn yια τo ,,,oνειρo,, r Kιioταζ Σxαριixηg: O μcwαyιxog

ταξιδιιilτηE ο MαQ(α ξιρ(τα: ,4E ε|μαι oυy1οlρημiyοζ ο Nατιioα Φρυγανdxη: Ανd'θεμα ιlτoν πιiλεμo

^ιαι Σαy παραμιjθι . Aγγdλα Xρηoτιixη: Mια εxδηλωαη... φαιιταατιxlj ο XαQdλαμπog Xριαrινιixηg:

Tο τiραg με τα xιixxιyα μdτια C Αλxυ6νη Xριoτoδουλdxη: o ανθρωπιlg τoυ απ6ναιπι πεζοδρoμioυ

τ'αι ΠερπατιΔνταg oτη βροyη

Πρωτoβoυλ(α . Eπιμdλεια .Exδooηg

Γιιilργog Φqυγανιixηg

YπεiΘυνοg -Exδ. ΣXEΔΙΑΣ

Η οn6μeνη aυτoτολ(g 6κ6oofi μag

D a nοριλaμp Δν οl γ ολοιoγ ρ aφ\οc, μa?ητcilv
τoυ Σxoλeioυ pac' με D6μa

τη oxoλικ( zωfi ( ολο60aρo ?bμa.

oι οv6ιaφορ6μeνo| νa anaυDtνowaι

oτov υne\Dυvo κaDηγητ( τoυ neρnδικoJ
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EΛEYΘΕP|A Σαββατo 27 |oυ}ιtoυ 2002

Toυ Δ}ΙMFΙTPFΙ ΑEToYΔΑΙ<rΙ

Mdoα οε τoιjτη την αλλoτρiοlοη καιτηV γε]\'ικη (ιΠα-

ξiιr, μερικ69 ιlρdξειg και ενεlργειεq dρΥoνται σαν αvoι-
ξιir.ιικεζ vεριlo-ιαλfδεq ι.α ψfρoυν τιl γαΙlμιioυr.o μιiνυ-
μcr, 6-ιι πιiρcr ιαιiτα υlld1lγε:ι ιrκιiμα εlλrliδcι. ΕλIιiδcr ιrιοg

δε:ν'ιελεfωοαι. 6λα. Πιoq υιrdρxιlυv ιrκι1μcι δυι,dμειg, rloυ
αιl.rt ε\oι1ν ιιιιι\ιilμαlιι (,ι. ιυιiI() ιo\ καl{((ΠΙ)ι.Π1 ιι.(i κ()ι-

VOVιK6 oδoιτι1lοrιη1lιr. Kι:ιι τιliτα τα μι1r,iμclτcl 6Υιlυr.την
crξiα τιlυq, γιιrτi ιrρoε1ρΥo\Γιαι cιι16 νdιr παιtlι(r πoι., ctυτιi
τιlυλι1xιιrιιir,, αιιιl.ιελoι:ν εξαiρεοη μεlοcr rrε: Tι tιi1., .,, . .-
ι.ικιi κ.\(μα τηs clμφιιlβξτtl()ηq.

Kαι ιlφε:fλιo γdρηιεq ιπιlι, εξιrfρε:τιi καθη1.ητι1 βαq κ.

Γε:ιi1lγιo Φ1lυγιrνιiκη, πιlυ εi1ε τηι, καλoιrιi\rΙ} vα μ()υ
ιrιεiλει τιg ιSιiιl ιlπιlυι5αfε:g εργαο(εq τιoν μιrΘηιιilν.ιoυ 2.,"

,'\υκεfoυ τηq rr6ληs μαq. Εργαoiεζ ΙΙoυ ιrπιlδε:ικνιjιlυν τιl
υψηλ6 επiπεδο εκrταfδευοι1ζ Πoυ σι)\τελεiτcιι υε τι-,υτι-l

τιlν ofκο παιιSεfιrg. Kαι τιl{τιl βdβαια ειlιιυγxιiνε.ιαι αllιj
τoυg dριι-rιoυg εκπαιδευτικodq πoυ διαΘdτει. Γιατf <τι,

αληΘε:ια πoλλdq κατηγoρiεq εttιoυνdπτιlνται σε τιliτιlυg
τoυg λειτoυργo6q τηs κoινοlviαq μαg. Λειτclυργoιig πιlυ
τoυg Θdλoυμε vα απoτελoιiν πραγματικri ιο1υριi και
ικαvd crιελ6Χη τηζ ε.:κπαιδευτικ4c μos rroλι.ιικηg. Kαι
πρdtrει vrr oμoλoγησoυμε Πωq για την dλλειψη επαρ-

κoιig κατdρτισηq Kαι περιφρoiρηoηs τo6τωv υπεdΘυvι1 εivαι η πoλιιεiα ιIoυ δεv τoυq δ(δει τα αvα-

γκαfα μ6οα για vα εκτελoιjν ιKαvoΠ()ιητικci τιl λειτo6ργημα τoυq. Kαι 6μω9 παρd ταJτα πρoιrπαθodν ν,

επιτυγxdvoυν ιKαvoΠoιητικci απoτελdσματα.
,Ετοι 

με την καΘoδηγηση και με την παρακivηoη του καθηγητη κ. Φρυγανdκη, oι μαΘητdq τoυ 2.,u

Λυκεioυ κατιiφεραv vα εκδιδοoυν d,Lλα δdo τεσxη τιlυ περιoδικof τoυg ΣXEΔΙA, Πoυ TO πριδτo τoυ
Mαρτ(oυ τoυ 2Ο01 ερευvd και πρoβdλλει με επιτυxfα τα Moυoεfα και τιq MoυοειακιJq Συλλoγdg τoυ
Pεθ6μvoυ. Εργαoiα πoυ υπoxρεrilvει τoυζ μαΘητdq vα καταγρdΨoυν με oαφηvεια και καΘαρ6τητα 6λα
τα πoλιτιαιικd μαg ιrιoι1εiα πoυ αναδεικvιjoυv τov πoλιτιιlμι,l τηs πιiλει,is μαq. Mια οπoυδαiα εργαοiα
πoυ απoτελεf αι, αληΘεια xρηοιμo εργαλεio για κdθε ερευνητη. Στo δεdτερo τειixog, πoυ εκδ6θηκε τo
Mdρτιo τoυ 2Ο02, oι φιλ6πovoι μαΘητdg μαg πdτυxαν vα Χαf)τ()Yραφriιloυν με την iδια πdιτα oυν6πεια
τo o{voλo τιυv πoλιτιαιικιδv μαg εκφρdoεωv Πoυ η noλιτεiα μαζ, τ(Dv Γραμμιiτων και τωv Tεxvcδν,
διαΘ6τει. Moυoικd - 1oρωδfεg _ oρ1ηαιρεq, παραδoοιακo( μoυοικoxoρευτικof οrjλλoγoι - Θεατρικd -
εικααιικd - κdιτρo πoλιτιομοri απoτελo6v τo αιτικεiμεvο τηq ιiρευvαq _ μελdτηs και πρoβoληg αυτrilν
τιυν ακoιiραιrιωv μαΘητc6ν.

Kαι Θα πρ6πει δημrioια vα επαιv6οoυμε αυτη την πρooπdΘεια πoυ μαq δiδει τo δικαfωμα vα αιοΘαv-
Θofμε και ε:μεig μαζi με αυτoιig τη xαρd τηs δημιclυργiαg και τηv αioθηοη 6τι υπdρxει και δημιoυργε(

μdοα oε τoJτo τo xαλαομιi μdρoc τηg Nεoλαfαζ βαg, ιroυ πρ6πει με αγdπη και ιlιoργη vα ιrιηρiζoυμε
και εvΘαρριiνoυμε,
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KP|-lT|K|-l EΠ|ΘEΩPHΣH, Π6μrπη 30 Mαioυ 2002

Τιlυ KΩΣTH HΛ. ΠAΠΑ-ΔΑKΗ

Ε.ιδικι16 ε:vι5ιιrφε1ριlιτ()q κ(Ιι (Σt() (,υγKε]κριμ€vo ιευ-
Χ()ζ η "ΙΙ()λιτιιrιικη XιrρτoγρdqlησΙ]'ιoυ ΡεΘιiμνoυ,,
lΙoυ .ιo rlεριιlδικιi, με lιoλλη oμoλoγoυμεlvωζ εΠιτυ-

xfα, απ6 πdριlοι dxει καΘιερι6οει και πρoτiθειαι _

6πιοq ιrνακoινιilνεται αιιq οε:λfδεg τoυ - vα ιη oυvεxi-
σει Kαι ιrιcr τε:6xη πιrυ θιr ιlκ<lλoυθηοιlυv. FΙ "Πoλιιι-
ιτιικf] Xαριoγρdφηοη", σto ΠαρOυ(,ιαζιiμενo ιεdxoq,
αvαφdρεται οε Θdμαια Moυοικd, xoριoδfεq _ oρx4-
(Ιtρε]ζ' Πιlριlδιlιrιακι16q MιlυιrιK()χ()[)ευτικo6g Συλλ6-

γoυg, Θειrτρικιi, Εικααιικιi και οε K6ιτρα Πoλιιιομoιj
ιηq rrιiληs μαζ Kαι αlroτελεi εργαοiα ΙΙoυ ΙΙραγματo-
ιroιηΘηκε ιπα πλαfοια Πρoγριiμμιrιog Περιβαλλo-
ντικηS Αγιυγηs με Θ6μα: "Πιrλιτιιlιικη Xαρτoγρdφη-
ση τoυ PεΘfμvclυ" και με υπε6θυvo, πdιτoτε, KαΘη-

γητη τov κ, Γιrilργo Φρυγαvdκη. Ειδικιiτερα, η ερYα-
oiα περιλαμβdvει τoυq εξηg πoλιτιιrιικoιig φoρεfg τoυ
Ρεθ6μvoυ, πoυ επιδiδo\"tαι οΓιo lroλιτιcrιικ6 6ργo πoυ

ηδη πρoαvαφdραμε:
1. Δημoτικηφιλαρμoνικη
2. Δημoτικd Ωδεio
3' Ωδε(ο Mov6xoρδo
4. Ωδε(o Φιλ6μoυoog
5. Ωδε(o Moυιτdκη
6. Σxoλη Bυζαιτιvηs μoυοικηs Mητρoπ6λεωq Pεθσ_

μvηq
7. Moυοικ<i Nι<iτα Eλλιiδoc
8. ΕΜηvικ6 Ωδεfo
9. Moυoικ6 Σxoλεfo
lΟ. Λυρ<iρηδεq _ Λυρonoιoi
Ι l. Δημoτικ{ Χoρωδiα
12. Δημoτικη Πειραματικη Συμφωvικη oρxηαιρα
13. Χoρωδiα & oρxηοτρα.Παι5λog Bλααι6q"
14. Xoρωδfα & oρxηαrρα ΡεΘυμviωv Mικραoια-

τι6v
15. Xoριοδiα & oρxηαιρα Pεθυμvfωv Mικραoιατι6v

uΙιυvfα,
16. oμιλoq Bρακoφ6ρωv Kρητηs
1 7. Moυοικoxoρευτικιiq Σ6λλoγo9 "Αρκιiδι"
l 8. Mουοικoxoρευτικ6g Σι5λλoγog "Ψηλoρεiτηs"
19. Moυoικoxoρευτικ6q Σ6λλoγoq "Σταυραετoi τηs

Kρητηq"
2Ο. Moυoικoxoρευτικιiq Σιiλλoγog "oι Pfζεqτηq Kρη-

LΙ βαιrικη ιrιτfα lroυ τo οημε:1lιν6 oxιlλεio ου1νd εi-
vαι cΙΠoκ()μμdνo ιrπ6 τη ζοl/1 κιrι λειτιlυργεi μclκριιi
απ6 τιq κc-lινωνικdq αvιiγκεg και ιSoμdq τ<lυ περιβιiλ-
λoιτog αιιl ιlπιl(ιl ανηκει εiι,αι ιiτι τιlυ λεfιlει 11 ευρεfα
δημιιlυργικl1 ιSριrιrιηριιil.ητα, 1l ε:νεργιiq oυμμε.ιo1η
'ιoυ σια διirφoριr κoιvοlι,ικd Ilροβλημιlτα και η σtε].

νη παρακoλo6θ11oη τ()υ μOρφο)τικod κrrι πoλι.ιιιlιι-
κoi γfγvεοΘαι τoυ τιjπιlυ. LΙ αγοlγη και κcrλλιdργεια
.ιoυ νdoυ ανθρι6πιlυ δεν τlετυxαiνεται μ<iνιl με: τr1 δι-
δαοκαλicr. Τη γνιδoη μπoρεf o μαθητris να την Kα-
τακτηoει βεβαι6ιερη μ6vo αν ιη ({οει -και, μdλι-
ιrια, rixι μιiνo ιrιην crfθιlυιrα διδαoκαλiαq _ παρdλλη-
λα δε αr. βoηΘηθεi απci τov εκπαιδευτικιi νcr την κε:ρ-

δioει μ6voq τoυ, γιατf τ6τε τo βfroμα, οlq τε:λικci απcl-
τdλεoμα, θα γfvει κτημα τoυ Kαι θα απιlτυπωΘεf βα-
θιd μdoα <rιην ψυxη του.

Aυτ6 επιτυγxcivεται με την εφαρμ<lγη ιτρoγραμμd-
τωv Περιβαλλoιτικηs Εκπαfδευoηs η τη δημιoυργiα
περιoδικc6v και dλ\ωv oxoλικι6v εκδ6οεοlv μ6oιο τωv
oπoiωv η δoγματικη μdΘoδOq διδαοκαλfαg αιτικαΘi-
σtαται απ6 τη μdθoδo τηs εργαοfαζ, μιαq εργαοiαg
πραγματικηS, μιαq εργαοiαq πoυ βαοfζεται σε oμα-
δικ69 μικρoερευvητικ6q δραατηρι6τητεq Πoυ υλoπoι-
o6ιται, oυvηθωg, dξω απ6 το xc6ρo τoυ oxoλεio crιo
iπαιΘρo και, κατd καv6vα, οε περιoxη πoυ βρioκε-
ται σto κoιτιv6 και γvωιrι6 μαΘητικ6 περιβdλλov.
Στηv περiπτωοη αυτη, διδdoκoιτεg και διδαoκ6με-
voι βγαfvoυv 6ξω απ6 τo οxoλικ6 περιβdλλov και ι1ρ-

Χo\ται οε επαφξ με τo κoιvωvικ6, oικoνoμικd, εργα-
σιακ6, noλιτιαιικr5, πoλιτικd και φυoικιi γiγvεoΘαι.

Αυτ6, ακριβι,iq, oυμβαfvει, τιδρα και εwιd xριivια,
και με τoυg μαθητdg τoυ 2ou Λυκεioυ PεΘιiμvηg, κdτω
απ6 τη οτιβαρη και υπεfθυvη καΘoδηγηοη τoυ φιλo-
λ6γoυ KαΘηγητητoυq κ. Γιι6ργoυ Φρυγαv6κη. o πα-

ραπdvω oυvdδελφog _ εμψυ1ωτηζ δ(vει απ6 τo ζηλo
Και τov εvΘoυoιαομ6 τoυ πvoη και oρdματα σtoυζ
μαθητ6q τoυ, φυοικ6 επακoλoιiΘημα τωv oπo(ωv ε(-
vαι η αξι6λoγη εργαo(α τoυζ Πoυ επιτελεfται 6λα αυτd
τα xρ6vια και αφoριi αιηv 6κδooη τoυ γνωαεo6 ετη-
οιoυ περιoδικqιi "Σxεδfα" πoυ τo τελευταfo τειixog τηs
(1l, Mdρτιoζ 2002), παρoυοιdζoυμε oημερα με τo
oημε(ωμιi μαg αυτ6.
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τηq"
21. .K1η,.;ρα\τε]q>

22. Λ6κειιl Ε.1"ληνiδων
2 3. Xιlρε υτ ικ6 . 

Ι-μ{μcl Συλ\ιiγιlυ Mικραοια.ιιilν
24. Δr1μιrιικιi Θε1ατ1l<l Pε:θιiμνιlυ
25. Θεατ1lικιiq ΓΙε:ρiπλoυg
26. Θε:αι1lικr1 Oμciδα "Αναγdι'vηοll,
27. Kdι.ιριl ΛαΤκlis Επιμιiρφωιiηs
28. K6ιιριl Γ.Ιdιlι,

29. Kdνι1lιl Ε1lγιlζιlμ6νη9 λJειi.ιηταg
30. }iνo1lιακιi Kdντρα
:ζ Ι. \ ι1,\,\ιl\ ιlq,.Λ1 ι.ιlll1

32. Kεlιιμl Σιiγxριlvηs ΛcιΙκηs Τ6γνη9 και
3 3. Ινιη rι ιlJ.ιιl NIειrιlγε ια κri,lv Στrιlυδιδν.

1)ποlq -αtl<i -ια πιιριrllιiνr'i θε1ματα rlιlυ ι:ξειdζιl-
ντcιι σι() Αφιfpιομrr- γ(vε.ιαι φιrνεριi, (,Γo συγκε]Kf)ι-

μdvιl τειi1oq τη9 "ΣΥεδfαq" τoιl 2001, γiνε:ται μιιΙ ΙΙ[)αγ_

ματικ11 ιrrloθηοιriρι()η Χοiρ(ι)\Ι τηζ Π6ληζ μαg με εξα-
ι1lε'ιικir oπιlυδιrio πιlλι.ιιoμικιi ενδιrrιρdριlι, K(Ιι μΙΙo-
ρεf, αιrφαλιilg, αιo μdλλοv vα χρη(,ιμειiοει ιοg "()δη-
γιiq" γιιr κciθε: oυμlτoλfτη, πoυ Θα επιΘυμoιjοε: να πλη.
ρc'φoρηθεf γJρω αrr6 τoυq συγκεKριμdvoυg πoλιτιoιι-
κofq xιilρoυg. Επιrιλε1oν, τα ιrιoιxε:fα πιlυ πιrρd1orιαι
για κiiΘε ιroλrιιcπικ6 1ιilρo εivαι αρκετιi πλodοια και

ιlιlι,Oδειjιlι.ιιrι rrπι1 ι1φθιlr'() φ(l) ι ( )\ 
l )( ιιΙ)ι κ( j ι..\ι κιj.

Επαιr,oιjμε τιlυq μαΘητε1g κcrι ιlι.1.1ιιil)()υμε' κιiι ε]υ-

xαριιτιιlιiμε τιlν Yιrεdθυvo KαΘη1'r1 ιη _ L-μιyυ1οlτri
τoυq κ. Γιιiργιl Φρυγ<rvilκη, Π()υ με] ιiiτι,lg ιrξιoθιrδ-
μασrη πριlΘυμ(α, (ηλrl κιrι μερciκι clι'cr.\cιμβiιι'ε:ι τo
λεπτιj και υπε:dΘυνιl dργιl τηs κcιθιlι.iη1.r1οιlζ K(Ιι α-
νιiπιυξηg τιlζ ΠρOσο)Πικιiτηταq και τ1lζ Koι\:(t)\'ικo1Ιl-
ταζ l-ω\I μιrθητιilν τoυ ιrυμβιiλλoιτcιg ιrιη δr1μιιlυ1lγι-
κη clτr6 μdρoυg τoυζ (Ιφ()μι)fοlοη τloλfιιpο)\ }ιtΙ τOV
τolιo μαg tπιlιγε:fοlv.

Θεοlρoιjμε ηΘικιi γρdoq oιcl οημεfιl αυτιj r,ιr Π(ΙfX)υ-
οιd<rιlυμε: 6λιr τcr Ircιιδιιi lιoυ ιlυι',dβα,\ιrι, ιτιι1ι. πρo-
ιrllιiθε:ιcr ιrυτη, πιlυ εiνιrι ιιι ε:ξηg: Aυγoυoτιi Aφρo-
δfτη, Aρx<lιτιiκη,Ιλια, Απooτoλdκη Mαρfα, Aιτω-
vιiκηs Tdοog, Αλεξαvδριlκη Ιιο., Aλεξιiη M., Αvδρε-
αδιiκηs Δημ., Bαρδιδιiκη Ι{., Boλακι1κη ,oλγα, Bα-
βoυρι1κη Αo., Γαυγιιοτιiκηq M., Δαμαvιiκηs N., Zαi-
μιiκη Χρ., Kαραγιαr,wιiκηq Mι1ρ., Kαββιiλoυ Eυδ.,
Kαββιiλoυ E., Kλειδ{ M., Λαμπριv6q Γ., Πλαtτη Λ.,
Πρoκoπιiκη Πoλ., Πoλooηφι1κη Δ., Ποιjλιoυ Γ.,
Koυταλιlq Γ., Kελ6κη X., Poυoιiκηq Aδ., Σταυριδι1-
κηζ Γρ., Σταυρoυλιiκη Ι<υ.. Σταυρoυλιiκη M., Σταυ.
ριαvιiκη M., Φλoυρrfq M., Φρυγαvdκη Nατ., Xαρι.
τdκη Δ., Χατζηγρηy6ρηs Σ., Xατζηvικoλdoυ Γ., Γε-
ρdκηζ Φ., Γoυvιiκη B., Δαοκαλιiκηc Mιx., Δαφvo-
μiλη M.

llι ril alιtfinruυ 2oυ lυκιloυ

πlotπlioυμe Ψ |tf!μγo κnιruγ πolιτιιμi
"Aμα 6Χει καvεfq Θ6ληoη και μερdκι, 6λα τα oι μαθητdq τoυ 2oυ Λυκεioυ με τη σημα\τικη oυμ-

πετυxαfvει". Αυτdq ηταv oι πρι6τεq κoυβιiιτεq βoλη τoυ δαoκdλoυ και φιλoλ6γoυ Γειoργfoυ Φρυy;.
πoυ ηρθαv σto voυ μoυ 6ταv με κατιiπληEη Eε- vdκη 6γιvαv dρτιoι δημoοιoγριiφoι και κατ6ρΘωoαv
φι1λλιοατη"ΣΧεδfα,,τoμovαδικ6αιoεfδogτoυ να μαξ ΙΙαρoυσιdοoυv 6να ooβλρ6 εγ1ειρiδιo πoυ
μαΘητικ6 περιoδικ6 ηoυ oυιτdοooυv και εκδi- κdλλιαεα Θα xαρακτηριζα "Pεθεμνιι6τικo Πoλιτιαιι.
δoυv oι μαθητ69 τoυ 2oυ Λυκεfoυ Pεθdμvoυ. κ6 Παv6ραμα,.
Αυτof oι επιμελεig και ουvdμα δραιrrηριoι μα-
θητιig επεxεiρηοαv και π6τυxαν μdoιo τηq "Σ1ε-
δ(αg" γg κdvoυv μια πληρη πoλιτιοτικη Xαρτo-
γρdφηση τηs π6λειlls μαq, παρdyowαg 6ργo
πoλιj οημαιτικ6 για τov τ6πo.

To λdω αυτ6 δι6τι τo τε6xog Mαρτfoυ τoυ oΣxε-
δfα" πoυ περιι1πεοε αια 16ρια μoυ, απoτελεf α-
vαμφιοβητητα τov πιo nληρη oδηγ6 _ κατdλo-
γo Πoυ dxει γραφεf και αφoρd αιo πoλιτιcrιικ6
γfγvεοΘαf τoυ PεΘ6μvoυ.

Tο nεριεyιiμενo τoυ Σyεδiα
FΙ .Σxg$fcι" τoυ 2oυ Λυκεfoυ αοxoλεiται με 6λoυ9

τoυq φoρεig πoυ κdνoυv τo P6θυμvo μovαδικ6. Πα-
ραΘdτει xρηoιμα ιαιoρικd αιoιxεfα και πληρoφoρfεq
οxετικd με τη Δημοτικη Φιλαρμoνικη, τo δημoτικ6
Ωδεfo, τo Ωδεfo "Mov6xoρδo,, τo Ωδεfo "Φιλ6μoυ-
σoq>, τo Ωδεfo "Moυιτιiκη", τη Σxoλη Bυζαr'τιvηs
Moυοικηs τηs Mητρoπ6λεωq, τα Moυoικd ΙιΙιιiτα' τo
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Ελληvικ6 Ωδεio, τo Moυοικ6 Σxoλεfo, τη Δημoτικη
Xoρωδfα, τη Δημoτικη Πειραματικη Συμφωvικη
oρxηιlιρα, τη Xoρωδiα Συμφωvικη oρxηoτρα, τη
Xoρωδiα Παραδooιακηc Moυοικηs "Παdλoq Bλα-
ιrι69,, τη Xoρωδfα PεΘυμvfιoν Mικραοιατ<iv, τη Xo-

ρωδiα Mικραoιατι6v "Ιωviα", τov ,Oμιλo Bρακoφ6.

ρωv Kρητηq, τoυζ Moυοικoxoρευτικo{q Συλλ6γoυq

"Aρκdδι", "Ψηλoρεiτηq,, nΣταυραε1ρf", "Pfζεg", o Ko-

ριiβαιτεq", τo Λ6κειo Ελ\ηvfδωv.
To "ΣXεδiα" 6μωq δεν αφηvει εκτ6q iληq τo Ανα-

γεvvηοιακ6 Φειrιιβ<iλ, τo Δημoτικ6 Θdατρo, τo Θεα-
τρικ6 Περiπλoυ, τιg Θεατρικdg Διαδρoμ6q, τη Θεα-
τρικη oμιiδα Avαγdwηση, τov Θεατρικ6 Σ6λλoγo

"Vivi", τo Παιδικ6 Θdατρo.
Εvδιαφ6ρov επfοηs ε(vαι τo αφι6ρωμα πoυ κdvoυv

τα παιδιd τoυ nΣxεδfα" σΓη λJρα - τoυq λυρdρηδεq -
τoυg λυρoπoιoιiζ, ιyια Εργααιηρια Εικααιικc6v Tε-

1vι6v, αιη Σxoλη Αγιoγραφfαg - Ψηφιδιοτo'3 _ Ζω-

YραφιKηq (τηq Εvoρfαq Mααιαμπd), ιrιo Kdντρo Λα-
Τκηs Επιμ6ρφωοr|S, <rιo Kdr,τρo N6ωv, αιo Kdlτρo
Εργαζ6μεvηg ΙιJε6τηταq, σro Πα1δικ6 Πoλιτιcrιικ6
K6ιτρo, ιrιo K6ιτρo ΙιJε6τηιαg nAγιoq Παιτε:λεημων",
σrα Εvoριακd Kdντρα, αιo Σιiλλoγ<-l "Aγιiπη", αιo
K6ντρo ΛαΤκηq Tdxvηs, ιτιο Ιναιιτoιjτo Mεooγειακιδv
Σπoυδι6ν.

Tdλoq τo επιμελημdνo περιoδικ6 τoυ 2.,. Λυκεioυ
ιιιτxολεfιαι με μαΘητικd νdα, με τιq δραιrιηρι6τητε9
των μαΘητιilv τιiυ οxoλεioυ Kαι τιζ επιδιiοειq τoυq σtιζ

γεvικdg εξετdοειq.

Tι λ6νε oι συντdI<τεζ τηζ Σyεδiαq
Aq δo6με 6μωq .ιι μαq λdει η συντακτικη oμιiδα

οxετικd με τ()ν τρ6πo που εργιiαιηκε για την dκδoοη
τoυ "ΣΧεδiα" (τoυ μηv6g Mαρ-ιioυ) πoυ πρdγματι Θε-

οlρεfται crξιoλoγ6τατιl :

uΙ-ο .υλικd" n,οιl nαραθiτoυ\ιε εiιlαι 7ιiροg μιαg εrι[n'ονl1c,

ε:n[7ιονηc αλλri και ευyciριοτη< oυγκομιδηe nου ('εκινηoα7ιε

ωg Συντακτικl.7 o7ιriδα τoυ nεριοι1ικοi }ιαζ Πριν απd τρ[α yρd-

νια |ιε ιην rιαραlciνrpη και Τll ιJυνε/1Υααια t ου καθηγητη 7ιαe
Γιωργoυ Φρυγανtiκη, Π'aυ ωζ υΙLε6θυyoζ ιηc "Σyεδiαg, και

τr7< πε7n,βαλλοντικi7c αυτηe εργαo{αg 7ιαg δεν inαιρε οiτε oτιγ_

μtj να 1'ια9 oυ7ιnαρrtoτiκειαι. Εννοε[ται ιiτι, αρκετri απli τα

παιδιd ιl7C nρωτl1c ε'κε/νl1c "nαρε.αg' εyoυν αnογοι,ιljoει.

'Anειlθυνθ|κcl.με λοιπ6ν, τ6τε μioω του τiπου η 7ιε ε:π'ιατο-

λiζ προc τουg κα0αρr1 nολιιιoτικοiζ ψορε[c και τιC' oυναρρκi.

διεg ιlnlylεo,|,εe αλλα και σε }CoLνωνικο'ig yενικd oυλλ6γου9

και ιtωματεiα 7ιε nαρriλληλο nολιτιαικ6 !ργο. Συyyρ6νωe

oυyκ1lοτ|θηκαν και δραoτηριοn'οι|θηκαν ομciδεq η ρωνriδεc
oυyκiντ'ρωoτ1c υλικοι1 με εΠ Lτ 6Π0υ ε:n'ιoκ!ψ ει q.

ΙΙ ανταπ6κριoη υni1ο€ε εντυπωoιακlj. O 6γκο9μriλιατατoυ

υλικοi, 6yι' lι,dντα oyετικoιi, nου ερy6ταν .καττi κιiμ'ατα ciρyι(ε

να Jιαq.' τρομd(ει. 
.Ετoι 

oυyκροτfioαvιε o7ιctδεg επ,εξεργα-

oiαζ ιοιl υλι'κοi, yω1lιc να απ,οκλεiο7ιε β!βαια τη δψοo{ευoη

αυτoι1oιων κειμiνων _ κdθε ιiλλo μιiλιnα. Δεν !λειψαν' ιiμωc'

και oι περιπττδoειe αναβλητικ6τητα9 και καθυaτερηoεων αn6

την nλευριi των φoρiων και τη δικη μαζ Kαι εκκρεμιiτητεc

εξακoλουθo6ν να υπriρyoυν ακ0μη lQι oημερα mην ολoκλτj-

ρωoη κrinoιων πολιτιoτικτΔν τoμ!ων.
,oλα 

αυτri oυνtβαλαν oτην αναθεriρηση τoυ αρ7nκο6 μαg
oτ6yoυ, noυ ηταν η iκδooη εν69 αιiντομου και ολoκλψωμ!-
yoυ oΠτλxτLnικoιl oδηγo6", Kαι Π0υ' 6πω9 φα[νεται, τελικιi

θα ε(ναι η κατιiλη€η μιαζ.'. εΠαyωyικηe noρε{αe.

Θεωρο6με ηθικ6 yρ!οq μαζ στ0 σημε'[o αυτ6 να παρoυoιri_

σoυμε τα nαιδιcl πoυ 6λo αυτ6 το διrimrμια 1cαι με oπoι0δη-

Π0τε τρ6Π0 συμμετε[χαν o' αυτη την nροonclθεια:

Aυyoυoτιj Αφρoδiτη, Aρyoντdκη' Ιλια, Anooτoλdκη
Mαρiα, Aντωνιiκηe Tιiooζ, Αλεξανδριiκη Ιωιiννα, Aλε-

ξdκη Mαρiα, Ανδρεδιiκηq Δημητρηe, Bαρδιδιiκη Niκη'
Β ολακιiκη, oλγ α' B αβoυ ρ ιiκη Αoημιiνια, Γαβιωτdκηe
Mανιiληe, Δαμανιiκηe Niκoζ' Zαιμιiη Xρυοoiλα, Κα-

ραγιαννdκηq Mdριoq, Καβdλoυ Ευδοξiα, Καβdλoυ Ε-
λενη, Κλειδιj Mαρ{α' Λαμnριν6q Γιιiννηe, Λινoξυλιiκηq
B αγγ6ληs, Λεβ εντιiκηs Aλεξαν δρog, Λεμnιδιiκηe Mαν ιi-

ληe, Παγiνηq Γιτiργoq' Πλαiτη Λ€να, Πρoκonιiκη Πo-
λυξ6νη, Πρoκoπdκη Xρυootiνη, Πoλooηφdκη Δτ6ρα'

Πoiλιoυ Γεωργiα, Κoυταλdζ ΓιτΔργoq, Κελεκη Xρυoιiν-
θη, Poυooιiκη? Κωαταe, Σoυρηe Γιιiννη9, Σoυμnαod-
κηe Αδιiμ, Σταυριδdκηe Γρηγ6ρηs, Σταυρoυλιiκη Ιωιiν-
ν α, Σταυρ ου λιiκη Mαριdν ν α, Στ αυριαν dκη Mαρiα,
Φλουρηe Mιydληe 

' 
Φρυγανιiκη Nατιioα, Χαριτιiκη Διi-

PΙlτPα, Χατb1γρηγι5ρι!e Σιiργιοq, XατΦ1νικoλioυ Γιdν -

νηe, Γερdκηq Φτ;τηe, Γoυνιiκη Bιργινiα, Δαoκαλiκηe
Mιyιiληe, Δαφν oμηληe Mιiν oq ".

o Γιc6ργoq Φρυγαvdκηq υπειiΘυνoq τoυ "Σxεδiιr",
αξι6λoγo9 φιλιlλoγoq και γvι,lαι6q για τηv τroλιτιαιι-
κη ιoυ πριloφoρd αιoν τιiπιl, Θα μαg πει τcr εξηq ι;γε:-

τικd με 
-ιιl πε:ριoδικι1:

"Αν 'με την iκδοoη μαζ αυτη oυ7ιβriλουριε ioιω και ελdyι-

σt α σιlιν ''η,θt1 nαtδεια '''
Αν !αι'ω και iναg ιliο αι,τ{ γι'' αλλοi αναζl1τtjoει τη γνηoι.α

ylυyαγωγtα αε κdrιoιο πολιτιτrτικ6 "σι iκι"''.
Αν iιπω κι iναζ εργdτηe τoυ rιολι,τιo7ιoi νιωoει ελriμιrιη

ηθικη ικανοnο{ηαη κι ενθriρρυνoη.. '

Αν !αιω κι !να n,ροβλψατdκι ει'riζ πνευματ'ικοi ερyαστη-

ρiου βρει κdlιοια λioη
Αν !ατω και εν69 κεριoi ψωg nροατεθε[ oτο πρdoωπo τηc

αρyονιοn'ολιτε{αq 7ιαg, nου εξακολoυθε[ να κραιri ΓιεLσ'μ,ατE'-

κιi τον τiιλο ιηζ "Π6λη,ζ των Γραμ7'ιdτων" ,, '

Αν lmω κι iνα ελriy'crτο αντiβαρο nροoθioουμε απiναντι

oε κdποιεζ dλλεg "ηs177716g" που (εn{)βαρiνουν ττΔρα τελε:υ_

τα[α τον τ6nο μαg|..
Αν με την o71lηxyη,' αυmiyαoη των lιολιτιoτικτδν φορiων

μαg oυν-τελ!tloυηι'ε !ιπω 'κrιι ελdyιαια crτη με:[ωoη τηe' πολυ_
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διrioπαoηe και τηe, αλληλοεnικriλυψηe τουg μtoα αnd τη oυν'
ερyαo[α και τo συντ oνιoμtνο nροyραμματιαμ6.'.

..τ6τε ι1 εκδοτικημαg αυτη πρoondθεια πρiπει να θεωρε{_

ται 6τι δικαιδθηκε 7ιε τo nαραnιiνω'γιατ[ hoι κι αλλιτδq η
oυμμετοyξ των μαθηττiν o' αυτ6 το εθελoντικ6 n'κυνηγι τoυ

θηoαυρoi " τη δικαιτδνει.

Αξiζει 6μωq να μvημovεrjοoυμε με τηv περfφημη
ουιτακτικη oμdδα τoυ "Σχεδfα> Πoυ με μ6xθo, φρo-
ιτiδα και μερdκι ουμβ<iλλoυv <rιηv ι1κδooη τoυ Πε-

ριoδικoι5 τoυg.

Πρ6κειται Yια τoυq μαθητ69: Ayγελικri Αvδρoυλι-
διiκη, Δημriτρηs Bαoιλdκηs, Ιιodwα Bαoιλιiκη,
Στ6λλα Boyιατζιδιiκξ, Mυρofvη Γαλλιoιi, Eυαγγε-
λiα Γεvεριiληl Bιργιvfα Γoυvdκη, Mι1ιiληs Δαoκα.
λιiκηs, Παραoκευri Δαφvoμriλη, Mαρfα Δρooιiκη,
Γι<6ργoq Zα1αριiκηs, Γιοiργoq Καλλ6ργηs.

Εfvαι η oμdδα πoυ αντιτ(Θεται σrηv πρoβατoπoiη-
ση τoυ 61λoυ και την τακτικη τoυ "Mεγdλoυ Αδελ-

φoιj". Mε τo dργo τιlυq δεfxvoυv σtη νεoλαfα 6τι υ-

πdρxει ελπiδα Και rΙρooΠιτικη για τα παιδιd πoυ δεν
Θdλoυν v,απoτελματωθoJν, Δι6τι εiναι εJ-
κoλο vα λε:g rlxι αιo ,.Big Brιlther,,' τιl
ιSιjοκoλo εfι,αι να πρoτεfvειg ooβα-

ρη εvαλλακιικη λι5οη και να Πρo.
σφερειζ εργo, ωσrε ν αΠ()τρα-
rtofν τ6τoια vιlοηρd φαιv6-
μεvα. Αvαμφιoβητητιr ε-
vεlργειε:g ιiπιog αυτη τι.lv μα-
Θητιilν τoU 2.,,. Λυκεiου
xρειdζoιται την εv-

θ<iρρυvοη και
τη oτηριξη
6λωv μαg.

NIKoΛEΩΣ
TΣoYΠAKHΣ

}Ιια εξαιρετικn rΙρ0σφ0ρi
(,τ(Ι πoλιτιστικi θiματα

τns π6λng μαs
PEΘEMΝOΣ, Τρ(τη 21 MαIoυ 2002

oι μαΘητ69 τoυ 2.,.,Λυκεioυ ΡεΘJμvoυ πρoxc6-

ρησαv σε μια ιι5ιαiτερα αξι6λoγη και οπoυδαfα
πρoοπdΘεια, τηv dκδoοη τoυ αφιερα)ματικoιj
τ6μoυ τηg "ΣΧΕΔΙΑΣ", τoυ ιSειiτερoυ μιαq σει-
ρdq πoυ θα ουνεxιαιεi.
To "υλικ6" που παραΘ6τoυν εivαι μ6ρoq μιαq
επfirovηs, επfμovηs αλ\d και ευxirριιlιηg ου-

γκoμιδηs πoυ ξεκfvηοαv rog Συν.ιακτικη oμd-
δα τoυ περιoδικof τoυζ Πριν απι1 τρfα 1ρ6vια
με την παρακiνηoη KCΙι τη oυνεργαοiα τιlυ
καΘηγητη τoυg Γι<6ργoυ Φρυγαvιiκη, Πoυ ωζ
υπειjθυνog τηs "ΣΧΕΔΙΑΣ, και τηs περιβαλ-

λοιτικη9 αυτηg εργαoiαg τoυg δεv ε-
bb-iffi- Π(ΙιUε] oυτε (ΣΓιγμ1] vα τoυζ συ-w'\ f',,.φo.,,.*..o..

.\ξ[ζ. lυν θερμα σι\)\α.

ρηl ιjρια rπ ουq μαθη-
l iq κι ιι . π ι lι. καθη-

γητη τουg για τηv
π1lιlοφoρd τιlυg
ιηιl πoλι-ιιιτιικα
θfμαrιι ιηc rrri-

ληs μιtg.
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ΠoιlτlΣTllιH 
)fiPTOΓPAΦ}|Σ}| T0γ PεoγIιΠι,roγ

,lα τrlS <Πoλιτlοτlκη5 Xαρτoγρdφηση9 Tηs Π6λη5 μαS Kαl σε μ|α τrρooτrαΘεlα oτε-

γνιυρlμiα5 τ<υv μαΘητιilν (καr 61l μ6νo) με τt5 τroλtτloτlκd5 τrηγd5 τoυ τoτroυ μαg

Ξ'i,.5 *o. τrαραγιυγοιjg πολlτιαμo6), τrρo1ιυρoιiμε oτην iκδooη τoυ αφlερc6μαTοs αυτo6

τη9 ΣXΕΔ|AΣ μαs/ Toυ τρiτoυ μια9 oειρd5 τroυ Θα συvεX|σTεi.

Τo <υλlκ6> τroυ τrαραθiτoυμε εiναl μdρog μlαg ετriτιoνηg, ετriμovηg αλλd καr ευ1dρtoτη5

κoμlδ(5 τroυ ξεκlν(oαμε ωs Συvτακτrκη oμdδα τoυ τrερroδlκoιi μα5 τrρlv ατ16 τρiα xρo-

με Tην τrαρακΙvηoη Kα| τη συvεργαα(α τoυ καθηγητη μα9 Γιιbργoυ Φρυγαν6κη, Troυ ωS

υτrε6Θυνo5 τη5 ΣXΕΔlΑΣ Kαl Tηs τrερlβαλλoντικη5 αυτη5 εργαoiα5 μα5 δεν dτrαψε oιiτε ατtγ-

μη να μα5 συμτταρασTdκεταl. Εwoεiταr 6τl αρκετd ατ16 τα τrαlδιd τη5 τrρ<ilτη5 εκε[νη5 <τrα-

ρdα5> d1oυν ατroφolτηoει.

ΑτrευΘυνΘηκαμε, λolτ16ν, τdτε μ€oιυ τoυ τ6τroυ η με ετrIoτoλd5 τrρo5 τoυ5 καΘαρd τroλlτl-

oτlκo65 φoρεfg Kα| τΙs ουναρμdδlε5 υπηρεoiε5 αλλd καr σε Ko|να)vtKoιi5 γενlκd oυλλ6γoυ5

καl αοlματεiα με τrαρd7ιληλo τroλlτloτlκ6 dργo. Συ11ρ6νιο5 oυγκρoτηΘηKαν Kα| δραοτηρlο-

τrorηΘηκαν oμdδεg ( μoνdδε5 oυγκιjvτριυοηg υλlκo6 με ετrlτ6τroυ επroκεψεr5,

H αντατ16κρloη υτrηρ€ε ενTυTrα)σ|αKη. o 6γκo5 μdλιατα τoυ υλικoιi, 61l πdντα αxετtκoιj,

τroυ ερ16ταν κατd κιiματα dρyιζε να μαS... τρoμdζεl. ,Ετol αυγκρoτηoαμε ομdδε5 ετrεξερ-

γαoΙαg τoυ υλικo6, xιυρ(5 vα ατroκλεioυμε βdβαlα τη δημoοiευoη αυτo6olιυv κεtμdvιυν _

κdθε d)ιλo μdλlοτα. Δεν dλεlιl;αν, dμιυS, Kαl oι περ|πτc6oεlg αvαβλητlκ6τηταS Κα| καΘυoτε-

ρηoειυν ατ16 τηv τrλευρd τι,..lν φoρd<υν Kα| Tη δrκ( μαg καl εκκρεμ6τητε9 εξακoλoυΘo6ν να

υτrdρ1oυv ακ6μη καl oημερα οτηv oλoκληριυoη κdτrolιυν τroλιτIoτrκιilν τoμι1ιυν.
,oλα αυτd oυνdβαλαν oτηv αναΘειυρηση Toυ αρ1lκo6 μα5 oτ6xoυ, τroυ ηταν η dκδοoη

εν65 oι,vτoμoυ Kα| oλoκληριυμdνoυ <Πoλιτlατlκoι1 Oδηγoιi> καl τroυ, 6τrω9 φαiνεταt, τελtκιi

Θα εiναl η καταλη(η μlαs... εTΓccγιυγικη5 τroρεiα5.
ι-| Σ.E.
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[ πτoPtκt] Λn oΓPAΦΙt Kt]

f, τnPf, ΙtA PποYπuN1tΣ α,Λ,f, ,P,)

|oτoρικη και Λαoγραφlκη Εται-

ρεiα PεΘ6μvoυ (|ΛEP) lδρ6θηκε
oτιg 17 Aτrρlλioυ 1965 με dδρα
τo P6Θυμvo καl τrερlφdρεlα oλ6
κληρo τo νoμ6.

Σκoπo(τη5, α6μφιυvα με τo KαTαστατtκ6 τη5 εivαl:
1.H oυ}ιλoγη/ η Kαταγραφη καl η dκδooη τoυ ανdκ-

δoτoυ loτoρlκoιi και λαoγραφlκoιj υλικoιj τoυ νoμoιi.
2. Ι-| διατ(ρηση τ(υν τrαραδ6οεrilν μαs.
3. Ι-.,| oυ}λoγη αντικεlμdνcυv ιoτoρlκo6 καl λαoγραφι-

κo6 ενδlαφdρovTos.
4. |-l αξloτrofηση Toυ dργoυ τoυ PεΘεμνιriτη λαoγρd-

φoυ Πα6λoυ Bλαοτoιj.
5. H dκδoοη λαoγραφlκo6 λευκriματo5.
6. H 6κδooη toτoρικoλαoγραφlκo6 δελτioυ
z. H δημloυργiα Ιoτoρrκo6 καl Λαoγραφικoιi Moυ-

αεioυ καl
8. |-J oργdvιυση Tηs εoρτηg τη5 loτoρlκη5 ετrετεioυ

τη5 0λoκαυτι6oει-υ9 τηg Moνξ5 Αρκαδioυ.
H τrραγμdτιυση τωv τrεριαooτdρ<υν ατ16 τoυS Trα-

ρατrdνιrl οκoτro6g ξετrdραoε τl5 τrρooδoκΓεg τωv lδρυ-
τcδν τη5 Εταlρεiα5 KαΙ τιs δlκd5 μα5.

Ατ16 τηv τrρcδτη oτlγμη o εμτrvευoτηg και lδρυτη5
τη5 αεiμνηoτog Xρroτ6φoρo5 Σταυρoυλdκη5 μετdτρε-
Ψε τo στri.τ| τoυ σTηv τrρoκυμαiα αε |oτoρικ6 καl Λαo-
γραφlκ6 Moυαεio.

Τo 1973 σε συvερΥασiα με τηv κ. Φαλη Boγlατζdκη
iδρυoαv τo oημερlν6 Ιoτoρlκ6 - Λαoγραφlκ6 Moυoεio
PεΘ6μvoυ <υ5 iδρυμα lδlιυτIκo6 δικαioυ, εκεivo5 ιυ5
πρ6εδρo5 τη5 ΙΛΕP καl εκεivη ιυ5 τrρ6εδρo9 τoυ ιδριi-
ματoS/ Kα| To 1977,6oτερα ατ16 τrρoτρoτrη Toυ/ η K.

Φ.B., τrρ6εδρo5 μ61ρl o(μερα τoυ lδρ6ματo5, αγ6ρα-
σε τo γνωσT6 τrλ6ov Θαυμdoro βενετoldνlκo κτiριo oτη
ουμβoλ( τιυv oδc6v M. Bερνdδoυ 30 και Ετrιμεviδoυ,
cυραl6τατo δεlγμα αoτlκη9 κατoικiα5 ταlν τελευταiιrlν
1ρ6νιυv τη5 Bενετoκρατiα5 ατην Kρητη, τo oτroio διδ-

ρloε αμdoωg oτo lδρυμα.,Ετoι, o Xρloτ6φoρo5 Σταυ-

ρoυλdκη5, διio 1ρ6νlα περiτroυ τrριv ατ16 τo Θdνατ6
τoυ, εδε τo 6νειρ6 τoυ να γiνεταl τrραγματικ6τητα.

H Εταlρεiα ατ16 τηv iδρυoη τηg μ6xρl oημερα dxεl
oυγκεντριilαεI καl f1ει τrαραxιoρηoεΙ στo Moυoεio
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τrλoυoι6τατo KαΙ σημαντlκ6τατo υλrκ6.
Fl ΙΛΕP, ατ16 τo .l 993 εκδiδει τo τrερloδlκ6 (KP|.lTo-

ΛoΓ|KΑ ΓPΑMMΑTfu. ,l-lδη dxoυν κυκλoφoρ(oει 15
τειlxη. Σημεlc6vεταr 6τt τo τrερloδικ6, τrριv <υloΘετη-
Θεfu ατ16 την |ΛΕP (τε61η 1-6), τo εξdδlδε o Ml1dληg
Πατrαδdκη5 (Δdvδoλos),

Τo τrεριoδrκd αυτ6 καλ6τrτεl α1εδ6ν 6λε5 τlg τrρo-

βλετr6μεvε5 ατ16 τoυg ακoπo69 τη5 Εταlρεiα5 εκδoτl-
κ69 δραoτηρlιiτητε5. Παρdλληλα εivαl dνα 6γκυρo καl

φιλdξεvo βημα για τoυ5 μελετητd5 τη5 ιoτoρΓα5 καl
τoυ τroλlτιομo6 τoυ ν. PεΘ6μvη5, αλλd καl τηg Kρητη5

γενlκ6τερα. Συμβd}ιλεr oτην dρευνα, καταγραφη και
τrρoβoλ( τη5 τoτrικηg ιoτoρi,α5 καl τrαρdδoαηS, τrρΦ-
μα Troυ εiναι κυρiαρxos KατασTατrκdg oκoτ165 τηS/ Kα|

ατrευΘ6vεται oε 6λoυ9 εκεiνoυg τroυ νoldζoντα| γ|α
τη γvιδoη τη5 ιατoρiα5 τoυ τdτroυ μαg, αλλd Kα| σε
εκεiνoυg τroυ ενδιαφdρoντα| για τη δldoιυαη καl ανd-
δεlξη τoυ λαiκoιi μαg τroλlτιoμo6,

Τελευταfα ατroφdoloε να γiνεl και εκδoτlκ65 φoρd-
αg, δηλαδη να αναλdβεl την ευΘ6νη τη5 6κδooη5 α-
νι1κδoτοlv dργαlv -κυρΙιo5 δlδακτoρlκι6ν διατρlβc6ν-
τroυ αναφdρovTα| σΤην lατoρiα καl oτoν τroλrτtoμ6 τoυ
τ6πoυ μαg, υτ16 τηv τrρo0τ16Θεοη βdβαια 6τl θα εξα-
oφαλiοεl τo ατrαIτo6μενo αρ1ικ6 κεφdλαlo, τroυ Θα
ετrιτρdψει oτην Εταrρεiα vα Trροrγματoτrolηoεl τιg τrρc6-
τε5 δ6o _ Tρε|S εκδdoει5, γlατi oτη oυν6xεια φlλoδoξεi
να καταoτεf αυToΧρηματoδoτo6μεvog φoρdα5 ατ16 τrg
τrωληοεI5 τωv βlβλiωv.

ΕτrΓoη5 η |ΛΕP δloργανcilνεl τιμητικdg εκδηλοδoει5
κυρiιυg γ|α να ατroδοδoεl την oφεlλ6μεvη τlμ( οε 6λo-
υ5 εκεiνoυg τroυ εργdoτηKαν KαΙ εργdζoνταl γ|α την
τrροrγματιυoη Tων οκoτrι6v τηg Aκ6μη ετrlδlc6κεl τη
δloργdνωoη εloηγηoεαlν - oυζητηoειον oε 1ο:ρld τoυ
νoμo6 πoυ Ttαρoυσιdζoυv αρ1αroλoγικ6 καr αρ1ιτε-
κτoνlκd εvδlαφdρoν, τrρoκεlμdvoυ vα ενημερ<υΘo6ν καl
vα ευαtoΘητoπolηΘο6ν ol κdτoικol για τηv αv*γKη τrρo-
oτααiα5, δldo<υoη5 καl ανdδεlξηg τη5 τroλιτιoτlκη5
κληρoνoμrd5 μα5.

ι'{ |ΛΕP oυνεργdζεταl με 6λoυ5 τoυ5 φoρεig τoU vo-

μo6, με τιg PεΘεμvlcδτ|σσεS Kα| τoυs Pεθεμvlιiτε5, γlα
την ενημdρωση Kαl την ευαlαΘητoτroiηoη τιυv oτrol,-
ιον εvδιαφdρεται lδlαΓτερα. H ετrικοιν<υνiα αυτ(, τroυ



ι11εl τηv dwoια Κα| τoυ τrρoβληματloμo6 και τηs εvερ-

γoτroiηοηg τoυs/ εTr|TυγXdνεταI Kα| με oυxνd δημo-
oιε6ματα ατoν τoτrtκ6 τ6τro καt oυνεvτειiξεl5 σToυs

ραδroφαlνlκo65 αταΘμo6s Kαι Tην τηλε6ραoη. l-1 αυ-
νεργαoΓα μαs με τα μαζικd μdαα ετrικorνιυνΓα5 εiναl
τroλ6 δημroυργlκη καl ατroτελεoματlκη. Στoν διo βαΘ-

μ6 δημloυργlκ6τητα5 καt ατroτελεαματrκdτητα5 εξε.
λiooεταl καl η εργαoiα μαs με τoυ5 ατ16δημoυ5 PεΘε-

μνlriτε5.
Σημερα λειτoυργoιiν οτηv ΙΛΕP και τrρoξoυv τoν

τroλrτιoμ6 τdoοερα τμξματα:
1. Τμημα |ατoρlκ6, Λαoγραφικ6, Αρ1αιoλoγικ6, Λαi.

κηg Τ6Χνη9 καl Πoλιτιoμo6.

2.Τμημα Moυαlκ6 καl Xoρευτικd
3.Τμημα Εκδ6οε<rlv καr

a. Τμημα BlβλloΘηκη5
,oτr<υ5 

φαivεταr ατrd τα τrαρατrdνcυ η ΙΛΕP εiναr dνα

οαlματεΓo με οoβαρ6 €ργo oτov τoμiα τη5 δldocυoη5
και ανdδεlξηg τoυ τroλlτιαμoιi μαg.

Πληρoφoρlακιi υλl κιi: M ιy6ληC, Τ ρo ιjληc, Π ρ6εδρo5
lΛΕP.

o Λιiκειo τtυν Ελληνiδων TηS

τ16λη5 μα5 εiναl Παρ/μα τoυ Λ.

των ΕλληνΓδ<υv Αθηvιiν καl
lδριiΘηκε τo 1917. Ιδριjτρrα του
Λ. τtυν Ελληνiδιυv εiναl η

PεΘιiμνια καl τrριυτη Ελληviδα δημoοIoγρdφos Kαι

φεμIνioτρlα KΑΛΛ|PPOH Σ|ΓANoY_ ΠΑPPEΝ.
Tην τrρoτoμη τη5 rδριiτρlα5 K.Π. ελπfζoμε τrιυ5

Θα τoτroΘετηooμε oτηv π6λη μαs με την ευκαιρΓα τη5

αυμτrληρcυoη5 80 ετc6ν ζιυη5 καr δρdαη5 τoυ Παρ/
τ69 μα5.

Σκoτroi oιiμφιυνα με To KαTαστατικ6 μα5 εfuαl:

α) H dρευνα, αναζιυτ16ρ<υoη και δlατ(ρηση Tωv
Ελληvl κι,δv εΘiμαlv καl τrαραδ6οεαlν.

β) H ε€ιiψιoση TηS Ε}ιληvδαg Kα| η συμTΓαρdoτααη
oτη μητdρα καl τo τrαlδi.

γ) H καλλιdργεια Tηs τrνευματικη5 και μoυoειακη5
τrαρdδooη5 τoυ τdτroυ.
Γlα να τrετιi1oυμε αυτoιi5 ToυS σKoTroιjg, τroυ oπιυ5
εfναr λoγIκd διευρ6voνται Kαι TΓρoσαρμdζoνται με τo
κolν<υνlκ6 καt τroλιτlομlκ6 γβεoΘαr, d1ουμε ηδη
δημloυργr]oεl:
α) M6νιμη dκΘεαη dργcυν υφαvτικηg καl κεντητικηg
λαiκη5'6χνηs, τrαρd}ληλα με αvτlκεΓμενα τη5 olκlακη5
δlακdoμηαη5 και 1ρηαη5..

β) Πλεκτd αντικεiμενα ατrd μαλλrd γυναrκεiα5
κεφαλη5 μoναδlκd oτoν κ6oμo,

γ) Σ1oλει6 τιoυ διδdοκovταr dλοι ol εΘvlκoi μα5 1ορoi
απ6 την Θρdκη KαI τov Π6ντo μdxρl την Kρητη, με
ανdλoγε5 ενδυμαοiεg (rματloΘ(κη με 115 ενδυμαoiε5).

δ) Mε dρευνα Ttoυ dκαναν or δdoκαλor των εΘνtκc6v

xoρc6v, τo ζειjγo5 ΓειυργloυδdKη, φdραμε σTην

ετrlφdνεια 6 τrαλloιi5 xoρου5 με τη μoυorκη τoυS Troυ

μα5 δfδαξε o κ. Γεcilργlog Mουζoυρdκηs ατ16 τηv
Παvτdναooα.
ε) Εττi 26 xρ6vrα λεlτουργεi κdΘε Τετdρτη ατ16γευμα

τo Τμημα olκoγενειακη9 καl Korνωvlκη5 Aγωγξ5 με
εrδr κοιi5 ετrroτημονεg, τo oτroio τrαρακoλoυθoιiν γιjριυ
oτα 50 dτoμα κdθε ηλrκΓα5.
oτ) Τo Τμημα δlαλdξειυν oργαvι6vεl δrαλiξει5 καl

ατroγευματlvd μoυoικd καl φlλoλoγlκd. |δrαiτερα

ξαναζιυνταvειioυμε τrρooιυτrrκ6TηTε5 ΤoU τdτroυ μα5
τroυ dφηoαν τrλoιjolo κotνιυνlκ6 Kαι TrVευμαTlκ6 dργo.

ζ) 
,Ε1oυμε τrαρoυotdoεt τoν τrαραδoolακ6 κρητlκ6

γdμo με oυμμετo1η αντιTΙρoσοJΤtεlι6v ατ16 δldφoρα

1ιυριd καr xlλιciδιυν κιioμου.

Π) Ετri διio oυvε1η dτη τrαρoυoldoαμε οτη Φoρτdτζα
τo KΛHΔONΑΣ - ΠΑΝAPXΑιOΣ oΙΩΝoΣ, Τroυ με
ζιυντανd5 τελετoυργiε5 ετrlβεβαlc6vε| Tιs ρiζε5 τoυ

εΘiμoυ τoυ KΛHΔONΑ καl την αυνd1εtα τη5 φυλη5
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μαs. Σ, αυτη Tηv αναTrαρdσταση αTΓ6 Tην αρχαi.α
Ελλdδα, τo Bυζdντlο Kα| Tη oημερlvη dλαβαν μdρog
12o dτoμα κdΘε ηλrκiα5.
θ) Γroρτdζoμε κdΘε xρ6νo τoυ5 3 lερdρ1ε5, τrρoατdτε5
τoυ Σαrματεioυ μα5, τη γroρτ( τηg MητdραS, TιlS
Γυvαiκα5 καl αυμμετdχoμε σTΙS εκδηλc6oεr5 εθvlκc6v
ετrετεiιυv.
l) 

,Ε1oυμε δlδdξεl οε τroλλd κoρiτolα, τη PεΘεμνlc6τlκη

βελoνld τroυ ηδη 6xεr γiνεr τρ6τro5 βroτroρloμo6'
ια) .Ε1oυμε oργαvcδoεl αεrρd ατ16 εκθioεl5 λαΤκη5
.d1uηs, ζιυγραφlκη9/ φωτoγραφ(α5, τrινdκιυν με ξηρd
λoυλο6δlα, βrβλioυ, γλυτrτc6v oε ξ6λo κλτl.
rβ) Δrατηρoιiμε βrβλloΘηκε5 με 720 τ6μoυc'
παλαloτdτωv καl νεoτdριοv εκδ6αειον καt
lγ) Συντηρo6με rδl6κτητη αiθoυoα τrου φιλoξεvεf δικ65

μαs Kα| dλλιυv φoρdιυν εκδηλc6oεr5.
Δεν δlαΘdτoυμε Γδroυ5 τ16ρoυ5 εκτ65 ατ16 τη

αυνδρoμη τωv μελriν μαs KαI τrooooτ6 ατ16 τα

μαΘηματα 1oροιi.
Πρoγραμματζoυμε να oυvε1iooυμε Tα μαΘηματα

εθνlκc6v xoρc6ν καΘι69 και μovτdρvoυ 1oρoιi, να
εμτrλoυτΙooυμε την IματloΘηκη μαs με εΘνlκd5
ενδυμαα(εg/ να συvεχiooμε τα μαθηματα τoυ
Τμηματog olκoγεvεrακη5 καl Koινιυvlκη5 Αγωγη5, να
oργαvιilooυμε Kα| φdτo5 τοv Kρητlκ6 Γdμo, vα
oυνε1iooυμε τl5 oυvαυλiε5 6ντε1νoυ τραγoυδlo6 με
φlλανΘρrυτrlκoιj5 oκoτroιj5, vα γroρτdooυμε τlg
καΘlεριυμdvε5 γloρτd5 Kα| Toν τrαtδlκ6 xoρ6 τη5
Τolκvoτrdμπτη5, vα δloργαvcilooυμε μεγdλo
ατroκρldτIκo 1oρ6 με τrαρoυαiαoη μovτ6ρνα)ν Kα|
τrαλαlι6ν xορι6v, να τrρooφ6ρoυμε T|S υτrηρεο(εg μα5
dτroυ μα5 (ητηΘoιjv (ερdvoυ5, εκδηλc6οεl5 κλτr).

ΕπrΘυμo6με την μεγαλιiτερη συμμεTo1η τιυv vd<υv

oτr5 δldφoρε5 δραoτηρl6τητdg μαs Kα| δε16μαoτε
τrρoτdoει5 ToUS γlα δlε6ρυvoη των δραoτηρloτητιυν.
Ιδlαiτερα μα5 εvδlαφiρεl η εvημdριυση τηs α1doη5 μα5
με τo τrερrβdλλov καl η καλλldργεlα τoυ εΘελovτroμoιi.

Mαρiα Bαλαρξ
Πρ6εδρo9 Λυκεioυ Eλληviδιυν PεΘιiμνoυ

ΙffΙγIl,0 ΙIP0/ιflψΙΙΙ [E [Ι I(]Ιγ tl|r{Ιfi(}iltΩΙγ iγ0/ι{0}, Ρθor/ιriγΙΙΙ

XαQ. Δααxαλd'xη 13, Tηλ,: 28310 50100, FΑΧ: 28310 55899

o Kdvτρο Πρ6ληψη5 Kατd τιυν Ναρ-
κιυτlκιυv Noμoιi PεθιJμνηg εivαr
ατroτdλεαμα τη5 ευαlοΘηoiα5 καI
τηS συνεργαoiεg φoρειυv τoυ τ6
τToυ μαS/ με Tη συ}χρηματoδ6τη-

ση KαI εTrισTημovlκη ετroτιτεΓα τoυ oργανloμoιi Kατd
τιυν NαρκιυτIκιiν (oKΑNΑ).

Εiναl η oυνdxεlα καl η ανdπτυξη τoυ Kdvτρoυ Φl-
λiα5 καl Πρ6ληψη5 τoυ Δημoυ PεΘιiμνη5 (τrου lδριi.
Θηκε τo 199Ο καl δrηιjΘυνε η φlλ6λoγo5 - ψυ1oλdγo5
Ελdvη Aνuφαντdκη) με τη ν6α μoρφη τη5 Αoτlκη5 μη
Kερδooκoτrlκη5 ΕταιρεΙα5 τrου τrηρε τoν Ιo6λlo τoυ
1997.

Πρ6εδρo5 τη5 εταlρεiα5 εfvαl o Νoμdρ1η5 PεΘιiμνη5,
Αvτlτrρ6εδρo5 o Δημαρ1o5 PεΘιiμvη5 καI μdλη KαΙ συγ-

1ρηματoδ6τε5 oι εξη5 φoρεi5:
1. Noμαρxlακη Αυτοδlo(κηοη PεΘιjμvηS, 2. Δημos

PεΘιJμνη5, 3. |ερd Mητρ6τroλη PεΘιiμνη5 καl Αυλoτro-
τdμoυ, 4, Ιερα Mητρ6τroλη Λdμτrη5 καl Σφακ(cυv,
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5. Επlτρoτrη Pεθιjμvη5 Πρ6ληψη5 καl Avτlμετc6πloη5
τιoν Nαρκcυτtκι6v, 6. Ε.Λ.M.E. PεΘιiμvη5, 7. Δικηγoρl-
κ65 Σιj}ιλoγo5 Pεθιiμvoυ, B. |ατρικ69 Σιi}λoγo5 PεΘιi-

μνoυ, 9. Φαρμακευτικ65 Σ6λλoγo5 PεΘιiμνoυ, 1O. Ερ-

γατlκ6 Kdvτρo Pεθιjμνoυ, -l 1. Γειοτrovlκ65 Σιiλλoγo5
Pεθιiμνoυ, ] 2. oδoντlατρικ69 Σ6λλoγo5 PεΘιjμνoυ.

Σκoπd5 τoυ Kdvτρoυ Πρdληψηg εiναl η dγκαιρη
τrαρdμβαοη oτα αΓτlα τroυ oδηγoι1ν oτι5 εξαρτηoεlq
KαΙ η τrρoαγωγη Tηs oιoματlκη5 καr ψυxικη5 υγεΓα5
τoυ ανΘoc6τroυ.

oι τrαρεμβdοεlg τrεριλαμβdνoυν δραoτηρl6τητε5
ενημdριοoη5, ευαloΘητoτroiηoη5 καr εκτrαfδευoη5.
ΑτrευΘ6voνταl oε 6λo τov τrληΘυoμ6 τoυ Noμo6 Pε-
θ6μνη5 Kα| συYKεKριμdvα oε τrαlδιd, εφηβoυ5, vdoυ5,

γoνεig, εκτrαlδευτlκoιi5 και dλλου5 ενδlαφερ6μενου5
τroλΓτε5 καl φoρεi5 πoυ δεv d1oυν dμεoη αxdoη με τo
τrρι1βλημα τηS χρησηS.

Γlα την dμεoη βo(Θεrα τιυν εξαρτημdν<ον ατ16 ψυ-
1oδραοτlκd5 oυoiε5 ατ6μιυν Κα| T|S olκoγdνεld5 τoυ9



υτrdρχε| συνεργασi.α με τΙS υπdρ-

XoυσεS Θερατrευτlκd5 δoμdg τη5

X6ραs.
Το Kdντρo Πρ6ληψη9 Kατd τιυν

Ναρκ<υτlκcδν Noμoιl Pεθιiμνη5 oτε-
λε1rilνεταr ατ16 διjo ψυxoλ6γου5 μrα
κolνιυvlκη λειτoυργ6 καl δ6o oτελd-

1η εrδlκευμdνα σTηv τrρ6ληψη τη5

χρησηs εξαρτηoloγ6ν<υv oυοιοδv.

ol ΔPAΣΤHPloΤHΤΕΣ
ToY KΕNTPOY ΠPOΛHΨHΣ

. ΣTηv olκoγdvεlα
- F1μερiδε5 ευαloΘητoτroiηαη5 γo-

νdιυν oτην τrριυτoγενη τrρ6ληψη
- Σεμrvdρlα για γoνεi5 με οκoτro τη

δrευ κ6λυνoη TηS εTrl Ko|να)ν[α5 oτην
orκoγdνεrα

. Σxoλd5 Γoνdιυν με οτ6xo Tηv ε-

νξυoη του γoνεΤκοιi ρ6λου
- oμdδε5 εφηβιυν
- oμdδε5 δημroυργlκη5 ατrαα16λη-

σηS

ο Στo α;1oλε(o
Eφαρμoγη τrρoγραμ μdτιυν τrρdλη-

ΨηS oε μαθητd5 πριυτoβdΘμ|αs Kα|

δευτερoβdΘμlα5 εκτrαiδευσηS.
l.lμερ6ε5 ευαIoΘητoτroiηoη5 εκ-

τrαlδευτl κc6v σTην τrραlτoγενη τrρ6-

ληψη
Σεμrνdρlα εκτrαδευoη5 εκτrαlδευ-

τtκcilν με oτ61o την ατ16κτηση }n/6-
σεα)ν σε Θdματα πρ6ληψη5, Tην εK.

μdθηοη δεξlοτητων Kαl Tην TTρoσω-

τrlκη αvdτrτυξη.

o Στηv κolν6τητα
Πληρoφ6ρηoη - εvημdρωση σε

κdΘε τrρooερx6μενo dτoμo
Ftμερiδε5 ευαιoΘητοτroiηoη5 oμd-

δωv τrληΘυoμοιi τηg Kolv6τητα5 (δη-

μooroγρdφoι, oτpατ65, αriματα α-

αφαλεiα5, φοrτητ€5 κλτr) oτηv τrριυ.

τογενη τrρ6ληψη.
Εκτrαiδευoη εΘελoντιiν (γoνdιυν,

ετrloτημ6νιυv, πoλlτ<iv) oτo 6ργo

τη5 τrρ6ληψη5.
Eκδηλc6οεl5 - δραoτηρl6TηTε5 για

την τrρ6ληψη.

Πληρoφoρlακ6 υλlκ6: Σφακtαν6-
κηq Γεαlρyιo;

Δρ. lGlvlκηg Ψυ1oλoγiα5 καtΦlλo.
ooφiα5

Ετιlατημovtκ65 Yτrε6Θυνo9 του Ki-
vτρoυ Πρ6ληψη5

<Σ6νδεoμo5 Φlλoλ6γιυv Pεθιiμνoυ> (Σ.Φ.P.) lδριiθηκε
τo 19B4 Kα| η Ttαρoυoiα τoυ oτα εκτrαtδευτlκd και
τroλιτloτtκd τrρ&γματα τoυ τ6τroυ μα5 υτrηρξε μd1ρt αη-

μερα ενToνη.
or oκoτrοi τoυ Σ.Φ.P. oιiμφιυνα με To KαTαστατtκo τoU ε|ναΙ:

1) |_| τrρoοrγιυγ( καl η αvdτrτυξη τ<ον φιλoλογIκι-δν ετrtoτημιυν καl η

ετrrμclρφιυοη Tωv μελιυv τoυ. 2) H ετrιoτημονlκri καr εκτrαlδευτlκr|

dρευνα. 3) H oυμβoλη oτη βελτiιυση TηS ΠαIδεiα5 τoυ Ελληνlκo6 Λαoιi.
4) H υτroβoλη τrρoτdοε<ον σToυS αρμ6δloυ5 κρατικo65 καl τoτrlκoυ5

φoρεig ΥΙα Tην αντιμετι6τrtoη φrλoλoγlκc6ν θεμdτιυν καθc65 Kα| Tηv

ατroδoτt κ6τερ η oργdνιυση Των ε κτrαtδευτl κriν, κolνιυvt κιilν καl τroλl -

τειακc6ν Θεομιδν. 5) H καλλιdργεlα Tηs τroλιτloτικη5 ζιυη5 τoυ τ6τroυ.

6) H ουλλoγη, KαTαYραφη , κατdταξη και dκδooη Mνημεiαlν τoυ λ6.

γoυ KαΙ τrαραδooιακιilv τrρdξειυν κr ενεργειι6ν εΘlμικη5 ζιυη5, τη5 τrε-

ρ|oXηS, η oυνoτrτικη dκδoαη Toπlκηg loτoρiα5 Kα| η συνεργαοiα με
τoυ5 αρμ6δloυ5 δtotκητικoιj5, ετrrατημoνικoιjg καl πoλtτloτικo65 φο-

ρεi5 τη5 τrερIoxη5 για Την KαTαYραφη, αξloλ6γηoη, βελτ(ιυoη καl δlα-

φιiλαξη ταlv τoτrtκriν μvημεΙιυν ΤdΧuηs'ηs τroλlτιoτικ(5 ζωη5 καr κλη-

ρoνoμldg.

WNΔffiffiΦΣ ΦeeΦe&rffiΜ 
pEθγt1|0γ

Γραφε[α: 1o Εvια[o Λ0κειo (A[θoυoα A'Tζαvιδακη) ο Tηlτ: 2ffi10 24944

H εκτrλ(ριυοη τrυν oκoπι6ν ετrlδrc61ΘηKε με Tα ακ6λoυΘα μι{oα:
- Συνεργαoiα με Tην Παvελληνrα,Ενωoη Φlλoλ6γιυν καt, κυρiιυ5, με

τr5 dλλε5 Φrλoλoγlκf5 Eνι6oεl5 τη5 Kρητη5.
- Συνεργαοiα με d}ιλoυ5 φoρεi5 οε τoτrtκ6 ετriτrεδo με τrαρεμφερε(5

oκoτroι1q.
- Δloργdνιυoη δIαλdξειυν, oυζητηoειυν, αυνεδρiιυν καl τrαρακoλo6-

Θηoη αvdλoγιυν ε κδηλ<ioειυν.
- Mελ6τη εκτrαlδευτικι6ν και τroλlτιoτlκc6ν τrρoβλημdTων Kα| σXεT|-

κd5 τrαρεμβdοεlg.
- Στη ρ l ξη ε κτrαt δευτt κιilν τrρoγραμ μdτιυν, μαΘητl κdlv Θεατρι κιilν

τrαραoτdoεα)v Kα| dλλιυν μαΘητl κι6ν δραoτη ρl oτητ<υν,

- Trμητlκd5 εκδηλc6oεr5 τrρo5 τlμην καταξι<υμ€νιυν oυψραφdιov,
τrρoβολη vdιυν, τrαρoυοiαoη βlβλiιrlν κλτr.

- Εvεργd,5 αυμμετo1η oτtg τroλlτloτlκd5 εκδηλcirοεΙs Toυ τdτroυ μα5...
ΣταΘμ6 ατη μd1ρl τc6ρα τroρεiα τoυ Συνδdoμoυ ατrοτελε( η €κδοoη

τo ,1 993 τoυ τrερloδlκoιj <ΑΝMHΤHΣΕlΣ), τroυ oυνε1fζεl να εκδiδεταl

με ετrlτυ1Ια καl ατrευΘ6νεTα| Trρos dλoυg τoυ5 φlλo-λ6γου5 με τη

oτεν6τερη καr ευρ6τερη ι1worα τoυ 6ρoυ.
l-.l εκδoτlκη 6μιυ9 τrαρoυoiα τoυ Σ.Φ.P. oηματoδoτεΙται καt ατ16

αυτoτελεi5 εκδ6oε15.

Γεvlκd, o Σιjνδεoμog Φlλoλ6γιυν PεΘ6μνoυ με τη δρdoη τoυ ατroδει-

κν6ε1 6τl dxεl τrληρη επiγνιυαη τη5 ευΘιjνη5 τoυ ατrdvαvT| στη α1oλI-

κη τdξη KαΙ σTην κolν<υvΙα.

Πηγη: Γι<Ιlρyoq Φρυγανdκηq, Πρ6εδρo5 Σ.Φ.P.
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XΕΝ (Xρlοτιανlκη,Eνωoη Nεανiδ<υν) εiναl

μlα τrαμ<6oμlα, γυναlκεiα oργdνιυoη, εΘε-

λoντrκ(, κolvιυφελη5, μη κερδooκoτrlκη
τroυ ιδρ6Θηκε τo 1894. Εiναι μη κυβερνητlκη οργdνιυ-
ση/ με oυμβoυλευτικ6 1αρακτηρα στo Koινων|Koo|Ko-
νoμrκ6 ουμβoιjλlo τoυ oHΕ, καΘc6g Kαt σTην ετrlτρoτrξ
Toυ γ|α τη Θdoη τη5 γυναiκαg.

F| Ε}ληνικη ΧΕΝ (μiλo5 τη5 Παγκ6oμlα5 XΕN) lδριiΘη-
κε τo 1923 καl ο(μερα oυοτrεlρc6νει περi.πoυ 35 τoτrl-
κd5 oμdδε5.

Θεμελιroμdνη καταoτατtκd τrdνιυ oτlg xρloτlανlκd5
αρ165 τηg αλληλεψ6η9 Kα| τηs τrαραδo1(5, η XΕΝ εi
vαl ανolκτ( oε κdΘε γυvαΓκα, ανεξdρτητα ατrd, φυλη,
εΘνtκ6τητα, δ6γμα καl Θρηoκεiα, lδεoλoγiα,

Ω5 γυναrκεiα oργdνιυοη, αγιυνΓζεταl γ|α την πρoι6-
Θηoη καl ανdτrτυξη τιυν γυναικriν KαΙ γ|α Tην
κατdργηoη τ<υν δlακρioε<rlv ανdμε-
σα στα διjo φ6}ιλα. Γlα να τo
τrετ6xεl αυτ6, τrρooτrαΘεi
να ανατrτ6ξεl ενημερrομd-
να oτελdxη oτα Θdμα- '.,
Tα τroυ αφoρoυv τlg

γυναiκεg Kα| τ|s

?E^Θ

τικ6 ω5 ανεξdρτητo oιοματεio. or οτ6xol πoυ Trερι-

γρdψαμε τrαρατrdνιυ γiνovταl καl oτ61ol τη5 XΕΝ Pε.
Θ6μνου και τrρoοτrαΘεi με τα τrρoγρdμματα καr τη δρd-
ση Tηs να oυμβdλλεl oτη βελτiιυση Tηs Θdoη5 τηg γυ-
ναfκα5 oτην τoτrικη μα5 κolv<υνΓα.

Εlδικ6τερα τo1969, d1oνταg lδρ6οεl η XΕN Ε}λdδo5,
6vα Kdvτρo Νε6τητα5 oτo λ6φo τoυ Τlμfoυ Σταυρoιi
γiνεταl η αφoρμη vα ξεκlνηοει τη δρdoη τη5 η XΕΝ Pε.
θιiμνoυ. Στο Kdντρo αυτ6 τrρoodφερε φlλoξενfα, ετrl-
Tηρηση, βo(Θεlα oτη μελdτη ToυS σε εκατoντdδε5 μα-
Θητρlε5 πoυ 6ρ1ονταν ατ16 τα 1ωρld τoυ5 oτην τ16λη

Υlα να τελειι6οoυν τo γυμνdoro.
Παρd}ιληλα αρ1iζει τηv τrρoσφoρd τηs ωS επ|μoρ.

φιυτrκ65 φoρdα5 oργανιiνoντα5 iνα ατ16 τα τrροlτα

φρovτloτ(ρια Aψλlκc6ν oτην τ16λη μα5.
M6oα oτην ετ16μενη δεκαετiα η XΕΝ PεΘ6μνoυ γΓνε-

ταl κdντρo τroικiλο:ν δραoτηρroτηταlν, τμηματα ζιυγρα-
ΨΙK{S, ρυΘμlκη5, δημloυργικη5 ατrααx6ληoηS γ|α τrαI-

δld.
Moρφιοτlκo( κιjκλol δlαλdξειoν καr oυζητ(.

σεωv με Θdματα 6τrιυ5 vαρκcυτlκd,
νdο olκοvενεlακ6 δiκαlo κτλ.

H δρdoη τη5 XΕΝ oυνε-

1Γζεταl με ημερΓδε<
καr αεμlvσριo ..,,j

μoρφιυτlκd γIα
Tηv γυνα|Kα
καI γεννlo6-
νταl διio με-
γdλα Trρo-

γρdμ ματα:
τo καλoκαι-
ρlνd τΓρ6-

γραμμα δη-

μloυργlκ(g ατrααx6ληoηg γlα τrαlδrd B-1 2 ετι6v καl η

μovdδα γlα τrαlδld με εlδlκdg αν<1γκε5 τroυ oτηρiζεταl
ατ16 ετrαYγελματlκd καl εΘελoντlκd οτελ61η τη5 XΕΝ.
Τo 1994 τo τrρ6γραμμα τrαIδιc6ν με ειδrκd5 αv&γκε5 α-
vαλαμβdvεl να oτηρiξει o oιiλλoγo5 (ΑΓAΠH) καl γi.νε-
ταl αυτoδ6ναμo.

Σημερα η XΕN PεΘ6μvoυ εTrΙKενTρc6νει τl5 δραoτη-

ρr6τητd5 τηs στα Πανελληνrα Πρoγρdμματα δρdoη5
τη5 XΕΝ Eλλdδo5, τrρooαρμoζoντd5 τα οτι5 τoτrlκd5
ανdγκε5 δημιoυργι6ντα5 τrρoγρdμματα 6τrιυ5:

AYToΦPoΝΤιΔΑ ΠΑ|ΔΙΩΝ KΑl ΕΦF|BοN
ryΝΑ|KΑ KΑ|YΓΕΙΑ
ΠΕP|BΑΛΛoΝ: ΑNΑKYKΛOΣι-{ KAΙ KΑΤAΝΑΛΩΤ|KΙ-I

AΓΩΓH
MΕTΑK| ΝHΣΕ|Σ ΠΛHΘYΣMΩΝ _ ΠoΛYΠoΛlΤ|ΣMoΣ
oMΑΔΕΣ BI BΛΙoY (εvηλiκιυν, τrαlδιιiν)

ΠPo!-PAMMA EΛΛHNIKHΣ tΛΩΣΣAΣ
Στα τrλαioια Tων τrρoγραμμdτιυν <Mετακlν(oεl5

τrληΘυoμc6v>> και <Πρ6αφυγε5 τrαλινvooτo6vτε5 μετα-
νdoτε5>, ξεκiνηoε τo 199B τo τrρ6γραμμα Tηs Ελληνl-
κηg Γλιδooα5. Mετd απ6 oυντoνloμdνε5 τrρooτrdθειε5
τroυ iγlναv ατ16 την oμdδα oτηρlξη5, τlg γενlκ65 κα-
τευΘιiνoεl5 Kα| To dvτυτro υλlκ<i τη5 XΕN ΕΛΛΑΔoΣ η
λειτoυργiα τoυ εiναl ετrrτυ1η5.

Πληρoφoρrακ6 υλrκd:
Boιjλα Παπα6dκη- Mαρiα Ταταρdκη

(τrρoηγoι1μενη Κα| ση μερ|νη τrρ6εδρo9 αντfoτoι1α)

t-
Σ:ffi:Jxιγ,;",: 1|-..
|Kανεζvαlρασουv 

\.jατιoτελεoματl κd
ιυ5 υτrεσΘυνol εΘε-
λovτd5 _ πoλiτε5.

Ετrioηg οργανcδ.
vεr τrρoγρdμματα δρdoηg καr υτrηρεofε5 τroυ δiνεl την
ευκαlρi.α οτι5 γυναfκε5 vα:

. AoκηΘoιiν oε oι1γ1ρovε5 μoρφdg διofκηοη5 και
TrρoγραμμαTlομo6, riloτε να γiνoυν εΘελovτd5 με |Kα.

ν6τητα οτ(ριξη5 TοJv τrρoγραμμdτων τηg.
. Ατroκτηooυv ατrαραiτητα εφ6δlα γlα εργαoiα τr.x.

oυμτrληριυματlκdg γνc6oεl5 γραφηs, αν&γνιυοηg γtα
6oε5 δεv τl5 ατ16κτηοαν μdoιυ τoυ αxoλικo6 oυοτημα-
τoS/ Trρo _ ετrαψελματικ( κατdρτ|ση/ Kατdρτιση στ|S
νdεg τεxvoλoγfε5 κτλ.

- Ανακαλ6ψoυν/ να ανατrτιjξoυν καl να βελτlc6ooυν
τr5 rκαv6τητdg τoυ5 καΘcilg Kαι να αKoλoυΘηooυv τrρo-
oιυτrl κd εvδlαφdρovτα τr.Χ. φ<οτoγραφΙα, ζιογραφικη
κτλ.

- Να κατανoηooυν καλιiτερα Θdματα τoυ Tρiτoυ
κ6oμoυ Kα| τη αx6οη τoυ5 με τo δrεΘνdg olκoνoμrκd
o6oτημα, τα αiτtα Kαl τα τrρoβληματα τη9 μετακ[vη-
oηg τrληΘυoμ<6ν καl την αλληλεξdρτηoη τη5 τrαγκ6-
αμlα5 κolν6τητα5.

Στα τrλαiolα 6λο:ν τιυν τrαρατrdνιυ η XΕΝ oυνεργd-
ζεταl δρα καl με dλλε5 εΘελoντlκd5 (Mη Kυβερνητlκdg
oργανcδoεlg) καΘ165 Kαι με τoτrιKoιjg, εΘvlκoιjg καl διε-
θνεfg φoρεi5 6τr<υ5 ΕΘνlκ6 Συμβo6λlo oργανc6oειυν
Νε6τητα5 Ελλdδo5, Λ6μτrι Γυναlκι6ν Ευρcδπη9, Ετrtτρo-
τrη Σ6vδεoη5 MKo Aνdτrτυξηq/ Τρfτο5 K<1oμo5 κτλ.

H XΕΝ PεΘ6μνoυ αρ1iζεl τη δραoτηρl6τητ6 τη5 ατrd
τo 1969, ενc6 ατ16 τo 1974 ατroκτd δικ6 τηg KαTασTα-
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- 

ΡεoγιιΝoY
o Πολrτrατlκ69 Σ6λλoγo9 PεΘ6μνoυ ιδριiΘηκε τo

1975 με βαorκoιj5 ατd1oυ5:
. την εξιiψιοση τoυ μoρφιυτrκoιj ετrlτrdδoυ τιυv

μελc6ν Toυ KαI τ<υν PεΘεμνlιυτc6ν γενrκ6Tερα Kα|

- την ανdτrτυξη τoυ τrρoβληματloμoιj τουg τrdvαl
oε κolνιυvlκd καl dλλα τrρoβληματα τη5 αιiγ1ρo-
vηs ζωηs.

H δραoτηρ16τηTα Toυ ουλλ6γoυ εντοτrfζεταl oε
τroλλoιi5 τομεi5 6τrιυ9 κlvηματoγρdφog, Θ6ατρo,

φrυτoγραφiα, μουoι κr].

Ι-{ Θεματoλoγiα τιυν εκδηλι6oειυv τrotκΛλεl ατ16
θ6ματα αρxαιoλoγr κd, loτoρl κd, οt κoλoγr κd, Kolvα)-
vtκd.

o Σσ}ιλoγo5 oυμμετεryε σTην ετr|Tρoτrη τoυ Ανα-

γεννηοlακοιi Φεoτlβdλ ατ16 τ6τε τrου lδριiΘηκε μd-

Xρ| 1Τoυ ανdλαβε τη δloργdvιυση Toυ o Δξμo5 PεΘιi-

μνoυ. Ετrfoη5 τrαρoυoiαoε τα Θεατρlκd δρriμενα oτo
3. Αvαγ. Φεoτrβdλ τo 1989 γ|α την dναρξη τoυ.

Την τελευταiα δlετiα η δρdοη τoυ oυλλ6γoυ oτρi.
φεταr γιiριυ ατ16 τα εξη5:

- Τριημερo )azz
- Αφtdρωμα oτoν Ευριοπαiκ6 κrvηματoγρdφo γlα

τη oτηρlξη τηg ευριυτrαiκη5 ταrνiα5 (ταrνiε5 Α, τrρo-

βoλη5 με τrαρd7ιληλεg εκΘdαε r 5 K|νη μαToγραφr κcδv

βlβλiιυν καιαφιαc6v).
- ,Εκθεαη 

φιυτoγραφiα5 Σταιjρoυ Παλlερciκη με
Θdμα τη 1λιυρiδα Kα| την τrανiδα τη5 Kρητη5.

- ,Εκθεoη 
φιυτoγραφiα5 Στdφανου ΦrλΙτrποβlτg

με Θdμα τov τ16λεμo oτη Βoανiα.
-,Ε κΘεoη ζιογραφr κη5 τρl c6ν Γloυγκooλdβιυv: Pα-

vτoιiλoβlτ5, Mαλτivoβlτ5, Mητρoβrτ5.
- Moυοrκη αντιπολεμlκη βραδtd (Mdrοs ,99) 

με
κλαοlκη μouorκη Kα| με μoυσ|κoιi5 τroυ δραoτηρlo-
τroloιjvταt oτo PdΘυμνo (Λlνo Kρioτr, P€μα Mαλ6-
κoυ, Σo6λα Τααo6ooγλoυ, Στrηλlανdκη).

- ,ΕκΘεoη 
φιυτoγραφiα5 με ελειiΘερo Θdμα ατ16

τrαλld μdλη τoυ oυλλ6γoυ
-,Ε κΘεoη ζιυγραφr κη5 τoυ PεΘεμvl ι6τη ζιυγρdφoυ

Moυρμoυρd
- 
,Εκδooη 

το:ν διαλdξεα)ν Troυ d1εl oργαvc6σεΙ Kαl

αφoρo6ν Tls αvασKαφ€5 ατηv Ελε6Θερvα, τo ριζ(τι-
κo τραγοιiδlα (δrdλεξη ατι6 τo μoυoικoλ6γo Γ. Αμα.

ρlανdκη), τη (ιυoκλoτrη (δrdλε€η ατrd τoν κotνoτικ6
ανΘριυτloλ6γo MickaeΙ Hertfert) καl dλλα orκολoγl-
κd καl κolνοlvlκd Θdματα.

Πηγη: Γ t ιb ργog Λελεδιiκηs
Πρ6εδρo5 Πoλlτ. Συ}λ6γου

Ι-t Λdαxη Πρooιοτrrκoιi ΔΕH PεΘ6μνη5 lδριiΘηκε τo
1967 με KαTασταTιK6 ατ61o την ανdτrτυξη αλλη-
λεψιiη5 τrυν μελc6ν Tηs/ Tην ψυxcrγιυγiα Kα| τηv ε-

ξιiψcυoη τoυ μoρφcυTlκo6 τoυ5 ετrlτrdδoυ. Στηv τrρd-

ξη, 6Χ, μ6vo τrρoo6ψloε αλλd καl ξετrdραοε οτ6-

ΧoυS KαΙ τrρooδoκiε5.
Αξrooημεiιυτo εiναl 6τl η Λdαxη με Tην αριυγη τoυ

KεντρrκoιJ Εργααlακo6 Συμβoυλ(oυ

:FΞΙ!
--IlΞ<l
-!Ξl

-

τη5 ΔΕl-{ καθldριυoε ατrd τo ] 99Ο τoν
τrερloδrκd εoρταομ6 (κdΘε τdοoερα

xρ6νια) τηg <Hμdρα5 ΕλευΘερfαg καl
Πvειiματoφ oε ουvδυαoμ6 με την ε-
τrdτεlo τη5 oλoκαιjTωσηs τoυ Αρκα-
δioυ. (Πληρoφoρiα: αvαμνηoτικ6 φυλ-
λdδιo 1990)

Τo τελευταio δldoτημα η Λdαxη τrα-

ρoυoldζεl μ|α τΓρcΓγματlκd τrρ6τυτrη
λειτoυργiα.

ol δραoτηρldτητε5 τη5 Λfoxη5
6τr<υ5 μα5 τrληρoφoρoιiv o τrρ6εδρο5
καl o Γραμματdα5 τη5 εiναι:

α) Δloργdvωοη xoριilν
β) Δroργdνιυoη εκδρομc6ν εvτ65

Kρ4.ηs, ατην Ελλdδα Kα| στo εξcυτε-

ρIκ6.
γ) Λειτoυργfα Τρdτrεζα5 αiματo5

oτo Νoooκομεio ΡεΘιiμνoυ για κdλυ-

ψη αvοrγκc6ν τιυν μελ<ilν τη5, αλλd και
τιυν ουψεvι6v α, βαΘμoιi'

δ) Δημloυργiα Ταμεioυ Αριυγ(g με
καταΘdαεr5 ιjψoυ5 1.0Ο0.000 δρ1.
υτ16 oυvδρoμd5 τιυν μελcδv TηS γ|α
κdλυψη dκτακτιυν αναγκιiν τoυ5 ατ16
ατυ1ηματα, αoΘι1νεlε5 κλτr.

ε) oικoνoμlκη oυνεlαφoρα oε κolνιυ-
νικo65, αΘλητlκοιjg καl τroλlτloτικo65

φoρεig τoυ ΡεΘιiμvoυ.
oτ) Ατrovoμη ετrαivαlν Kα| Trρoσφo-

ρd αυμβoλικc6ν δriριυν σToυs αρΙ-
ατoιi1oυ5 μαΘητd5 Γυμvααirοv _ Λυ-
κεiιυv (τrαrδtd oυναδdλφιυν).

ζ) Ατroνoμη αναμvησTιKη5 τrλακd-
Tαs σToυs oυναδdλφoυS Troυ ατroxω-

ρoιiν ατ16 την Yπηρεαiα.

η) Αθλoθdτηoη αγc6νιυν
θ) oργdνιυoη oμrλrι6ν γlα δldφoρα

Θι1ματα, 6τrιυ5 εν6ργεlα - τrερrβdλλoν _ υγεΙα κλτr.

OI εrαφoρd5 τιον μελι6ν τη5 εΙναl μηνlαfε5, Trαρα-
κρατο6νταr αυτ6ματα ατ16 τη μη1ανoργdνωση μ|-
oθoδοoiα5 και ατrοδδονταl μioαl τη5 δlοc1εiρroη5

ατov Ταμiα τη5 Λdαxη5.

Πηyξ: hτι1 ρo9 Tζαν ιδdκη9 τrρ6εδρo5,
Δημ ξτ ρηc Λελεδ6κη9, Γραμματ6α5
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o ΣoPoΠTΙM|ΣT|KoΣ εi.vαl μlα δlεΘvη5 γυvαl-
κεiα oργdvιυση/ τroυ εvc6vεt τl5 γυναiκεg 6λoυ
τoυ κ6oμoυ σε μΙα αδελφιομ6vη τrρooτrdΘεlα γlα
τη βελτioloη τoυ κ6oμoυ,

o τiτλo5 ΣoPoΠΤ|MΙΣMoΣ, τroυ τrρodρ1εταt
ατ16 τr5 λατlνlκd5 λdξεr5 Soror : αδελφ( καr

optima : dρlατη, oηματoδoτεΓτo lδεoλoγlκ6 τoυ
τrερlε16μεvo,

o Σoρ. oμrλo5 PεΘιiμνoυ <Εριυφλη> lδριiΘηκε
oτι5 9.7.1974. o ατ61ol Toυ Kα| ol oκoτroi τoυ
ετrlκεντρrilνoνTα| σε 6ξι τoμεi5 oε ετriτrεδo oμi-
λoυ, ,Εvιυoηg, oμοoτroνδ(αg καl ΔlεΘνoιig Συμ-

βoυλioυ.
1. oIκovομlκη καl Kotvιυνικη ανdτrτυξη
2. Εκτrαiδευoη _ Πολlτroμd5
3. Περrβd}ιλoν
4. Yγεiα
5, AνΘρc6τrrνα Δrκαrc6ματα _ Θdoη ΓυvαΙκα5
6. ΔlεΘν(5 Kαλη Θdληoη καl Kαταν6ηoη
YτrειiΘυνεg τιυν dξι ανωτdριυv τoμdιυν δρdoηg

εiναl dξl εκλεγμdνε5 oυντoνioτρlε5 με εξεrδfκευ-
ση σTov κdΘε τoμdα πoυ εKΤtρoσιυτro6v Kα| με
oτ61o την υλoτroiηση Tων τrρoγραμμdTα)ν Toυ
Σoρoτrτlμιoμoσ.

Τα τrρoγρdμματα δρdoηg oτdλνovται ατ16 την
ΕυρωτrαTκη oμooτroνδiα oτη Σoρoτrτrμιoτlκr]
,Εν<ooη Ελλdδαq Kαι στη oυνdxεlα oτoυ5 oμλoυ5.

Στα τrλαiolα του τoμdα τrερlβdλλoνTos Tηs
20.10,97 εγκαιvιdoτηκε τo τrρc6τo Σoρ. Kdντρo
Περιβdλλoντο5 Aγρoτlκηg καl Koινιοvlκη5 Επl-

μ6ρφιυoη9 καl Δρdoη5 με Tηv επιυvυμl.α <Δd-

σTroΙvα) πoυ λεlτoυργεi μlα φoρd τηv εβδoμd-
δα oτo γραφεΓo τη5 αεiμνηoτη5 Σoρoτrτrμiατρlα5
Γειυτrdνoυ Δdoτrolνα5 Mαλλlαρoιi. Τo Kdντρo
αυτ6 λεlτoυργεf ιυ5 dνα5 1αlρo5 φlλικο6v oυ(η-
τ(oειυv γΙα την τrρoοταoiα τoυ τrερlβιiλλoντ65

μα5 ατ16 τlg δldφoρεg μoλ6νoει9 καl εiναl ανo|K-
τt,5 γlα ciλo τoν κι1oμo.

Στo εvεργητlκ6 τoυ oμλoυ καταγρdφovταl
τιoλλd5 εκδηλιioεr5 α1ετικd5 με Tην υγεiα, τα
ανθριυτrrvα δικαιι6ματα καl dλλα Θdματα.

Bαρβdρα Σκαρβ€λη
Πρdεδρo5

rfffftrfnfffirr
Aγioυ Φραγκioκoυ 4, Τηλ.: 28310 22686,22655

H Περrηγητrκη Λdαxη PεΘ6μvoυ ιδριiΘηκε τo 195B

με βαolκ6 καταoτατlκ6 oτ61o τηv τrρoβoλη καr τoυ-

ρloτlκη ανdτrτυξη τη5 τ16λη9 μαg.
Md1ρr τo 1999 λεrτoι1ργησε ωs dνα ατ16 τα 48 τrε-

ρlφερεlακd τμηματα τη5 Eλληνικη5 Περrηγητlκη5 Λ6o-

xη5 (ΕΠΛ). Σημερα λεlτoυργεfιυ5 ανεξdρτητo τμημα
εξαlτiα5 των δlευρυμdvιυv οτ6xolv TηS/ Troυ υτrερβαf-

voυν κατd τroλιi τoυ5 εκδρoμIκο65 oτ61oυ5 εv65 τrε-

ρlηγητrκo6 oυλλ6γoυ καt ετrεκτεiνoνTαΙ στo τoυρlσTΙ-

κ6, ψυ1αγ<υγl κ6, τrερr βαλλoντt κ6, κοlνιυνt κ6 τrεδ(ο.

ΣταΘμ6 ατη μlοoιi τrερiτroυ αlc6vα δρdοη τηg Λdo-

1η5 ατroτdλεoε η δroργdvωση TηS <Γloρτη5 Kρητtκoιi
Kραoro6> (195s - 1982 και 1990 _ 2000) κdθε καλo-
καiρr oτo μαγευτrκd τrερrβdλλoν τoυ δημoτlκoιi μα5
κητroυ τroυ η φημη τηg ξετrdραoε τα α6voρα Τηs Kρη-
Tηs KαΙ τη5 E)λdδα5 καr περtλαμβdνεταl oε 6λα τα
τoυρloτlκd τrρoγρdμματα τroυ αvαφdρoνταl oτo νηοf

μαs.
Σημαντlκη ετrioη5 τrριoτoβoυλΙα ηταv η Θdoτrloη τo

1959 τoυ ρεΘυμνιc6τrκου καρναβαλιoιj, τo oτroio η
ΛdαXη δloργdνιυoε μ6xρι τo 1982, oττ6τε τo ανdλαβε
o Δημo5 Pεθιiμνoυ.

KdΘε τrαραμovη Πρcυτoxρoνld5, εξdΜoυ, τo dρμα

β
\ii t:

τηq Περlηγητlκri5 με
τoν Aγιo ΒαοΛη,

oυvoδευμdνo
ατ16 τη δημoτι-
κη μτrdντα
καl μorρdζo-

vτα5 δc6ρα δiνεr

μlα ευ1dρloτη ε-

oρταoτlκη v6τα.
1-l Λdoxη δlαΘdτει

μια ατ16 τr5 καλιiτερε5
{ ουνεδρlακd5 αiΘoυoεg mo

PdΘυμvo με Tηv ετrιυνυμΓα
<Παιjλog Bαρδlvoγιdνvηs) .

τrρo5 τlμ(v τoυ αεiμνηoτoυ
πoλlτlκo6 τroυ oυνdβαλε κα-
Θoρloτrκd oτην αγoρd τoυ oι-

κoτrεδlκoιi xιilρoυ.

Πηγ4.
Kωνlνoζ Καννdq,
. Πρ6εδρo9

\ .t/
g
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A' I(,.A.Π.l|.
AItf|oY PEΘY|!--I|χΗΞ
Καλλιρρ6ηs Παρ6v Σιγαvofl 5
Tηλ.: 2B31o 27aoo 5o55Ξ

Τα K.A.Π.l_t. εiναι κρατικd τrρoγραμμαTα Troυ Trρo.

oτrαΘoιjν να δι,6ooυν λιioεl5 oτα πρoβλημαTα Toυ

ηλικrιυμdνoυ τroυ πρodρ1oνταI κυρiιυ9 ατ16:

A) την απoμoνωση
B) τo φ6βο Kαι Την ανηου1lb Υια Tηv υγεl.α τoυ

Γ) την αδρdνεtα σTην oτroiα τoν καταδlκdζεl o α.

τrt ρrιiρlοτo5 ελευΘερο5 xρovo5 τoυ.

Τα K.A.Π.l_t. ατrευΘιjνovταl oε dτoμα τrdνιυ ατ16 60

ετriν αvεξαρτητιυ5 αοφαλloτικoιi φoρdα η oικoνoμl-

κ(5 κατdοταοη5.
Συγκεκρlμdvα τo A, K'Α.Π.Fl, PεΘιiμvoυ rδριJΘηκε τo

1984 μετ6 ατ16 iρευνα τroυ dγιvε οτην τ16λη μαS για
τι5 αv&γκε5 τιυν ηλtκlωμ€νιυv.

Σκoτ165 τoυ εfναl:

α) H τrρ6ληψη βloλογlκι6ν, ψυ1oλoγrκιitν Kαι Kolvω-

νrκι6ν τrρoβλημdτιυν τιυν ηλlκrιομdνcυv τroυ θα τoυ5

βoηθηοεl να τrαραμεiνoυν αυτ6voμα, ια6τtμα καI ε-

νεργd μdλη Toυ Kolνα)νtKοιj αυν6λoυ.

β) Ι.{ δlαφc6τlση KαΙ oυνεργαoiα τoυ ευριiτερoυ Ko|.

νorj καl τιυν εrδrκc6ν φoρicυν αxετlκd με τα τrρoβλ(-

ματα Kαl τr5 ανξκε5 τιυν ηλlκrιυμ€νιυν.

γ) H dρευνα τιdνω oε Θιfματα TΙoυ αφoρoιiv τoυ5

ηλlκlιυμdνoυ5
ol YτrηρεοiεS Ttoυ TtρoσφdρεI τo Α, K.Α.Π.H. εivαr:

α) Kotvιυvrκη Eργαoiα Troυ τrρoσφdρεταl 6xr μ6νo
σToυs iδloυ5 αλλd Kα| σTo dμεoο περlβdλλoν του5.

β) Korvιυνrκη Εργαoiα με oμdδεg καr Kolν6τητα.

γ) oργανιυμiνη ψυxαγ<υγiα (τr.1. εκδρομdg) καl ε.

τrlμ6ρφιοoη (δrαλdξεrs, μελdτη Θεμdτιυν, εργαoiα με

oμdδεg κλτr)

δ) Φρoντδα καl oδηγiεg γlα lατρoφαρμακευτlκη και

voσoKoμεtακη τrερiθαλψη. Πρoλητrτlκη Ιατρrκη. l.l

τrρdληψη μdoα oτo K.Α.Π.H. δlακρivεταl οε t) Πρω-

τoγενη (εμβoλlαομoi ουμβoυλi5 γlα oιυoτη δlατρo-

φη, dνδυoη κλτr), oε lr) δευτερoγεv(, πoυ oκoτ16 d1εt

τηv dγκαlρη δr&1νιυoη, c6oτε να ατroφευxΘεiη μαKρo-

xρ6νlα oυνηΘιυ5 Θερατrεiα. Στo K.Α.Π.l-1. ol ηλrκlιομi-
νol υτroβdλλovταl oε εξετdoει5 oακ1dρoυ, τrrεσηs

κ.τ.λ.

ε) ΦυoloΘερατrεiα
ατ) BoηΘεlα οτo οτr(τl γrα 6ooυ5 δεν μτroρoιiν να

αυτoεξυτrηρετηΘoσv.

ζ) εvτευκτ(ριo/ στo oπoio τrαiρ-

νoνTαS τo ρdφημd τoυg βρfοκoυν
oυντρoφld τα μdλη.

,Eτoι 
oI τrorοτlκd5 υτrηρεοiε5 μαζi

με τιS φρoντlομiνε5 αΓΘoυoεg τoυ

K.Α.Π.l-{. (φιυτεινd 1ρcυματα, ανα-

παυτικd καθioματα κλτr), r"l συμμε-

τox( τιυν lδi<υν τιυν ηλlκιιυμdνιυv
οτι5 ατroφdoειS Τoυ Δlolκητrκo6 Συμβoυλ(oυ δημloυρ-

γoιiv lα1υρd κ(νητρα oυμμετo1η5 Troυ τoυS oδηγoιiν

οτην τrληρη κolvcυvl κoτιο[ηοη.

Ατroτ6λεoμα 6λων αυτrilv εiναι η τrρoαdλευoη ηλI.

κlιυμdνιυν τroυ δεν τrροι1ρ1oνταl τrια 6πιo5 dλλoτε

μ6vo ατ16 τlg τroλιi xαμηλdg εlooδηματrκdg τdξεl5.
;Eτoι 

ξεφ,jγαμε απ6 τoυS τrεριoριoμoιi5 πoυ ετrrβdλ-

λεl η κotνι,lνIκ( τrρoοταoiα oτoν <dτroρο> ηλIκιcυμdνo

καl ετrrδrc6κoυμε 1αlρi5 να λαμβdνουμε υτroψη Ko|νoJ-

vικ65 τdξειg μlα ατ16 κotνoιj αντlμετι6τrloη τιυν ιδlαi
Tερων καταοτdοειυν καr τrρoβλημdτων ToυS με πρα).

ταρxrκ6 οτ61o τα τrρoβλr]ματα Tηs ψυ1lκr]g ToυS μo-

ναξld5.
o ηλlκr<υμ6νo5 μαS, 6ταν dxεl τrrα ηoυxdoεl oτl η

υγεiα τoυ εiναt υπ6 παρακoλοιiΘηση Kαι d1εl ηδη κol-

νιυvlκoπoιηΘεf με τη αυμμετo1η Toυ στα τrolκλα τrρo-

γρdμματα του κiντρoυ, εvεργoTrolεtται καl αυμμετf-

Χε| σε oμdδε5 εργαoτηρiου καr δραoτηρroπolηoεl5

τι,lν μελriv. Ενδεlκτrκd αναφdρoυμε τι5 oμdδε5 πoυ

λεlτoυργo6ν αυτ6 τo δldoτημα:

- oμdδα παραδοorακιδν xoριυν
- oμdδα ευριυτrαΤκιυν xoρ<υν

- oμdδα βlβλloδεoiαg
- oμdδα μτrατfκ
- oμαδα γυμναoτlκη5
- oμdδα αγloγραφiαg
. Συντακτικη oμdδα
Πρoβληματα
Τo Α, K.A,Π.H. Δ(μoυ PεΘιjμvη5 oτεγdζεταl oε κτi-

ρro με ενoiκlo. H Θdoη τoυ εiναt αρκετd καλ( ετrεrδη

βρ(oκεται oτo κdvτρo τη5 τ16λη5 με κητro, αλλd €1εt

τroλλd τrροβλξματα. Τo κτfρro εivαl τrαλ6 κl €1ει υ.

γραoiα. H κεντρrκη τoυ Θι1οη d1εl oαν ατroτiλεoμα

τη μεγdλη τrρoο€λευoη μελc6ν, πoυ μixρl τcδρα φτd-
νoυν τα 1 700 dτoμα.

Τo Α, K.Α.Π.H. oυvτηρεiταt olκoνoμικd ατιd το Δημο

PεΘυμνη5, o oπoio5 καλιjτrτεr εξoλoκληρoυ τα dξoδα

λεrτoυργiα5 του.

Aydlτη Μαμαλdκη
Kolν<υνlκη Λεlτoυργ65
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Πλατε(α Hριilωv ΠoVvε[oυ 16, P6θυμvo
ο Tnλ. _ ΦαΕ: 28310 28377

AριΘμ. Λoγαρ. EΘvικηq Tραπ6ζηq Ελλdδog
Yπ/μα PεΘιiμνoυ 460 1940379-52

o Σιiλλoγog Kιυφc6ν Ν. PεΘ6μνη5 ιδρ6Θηκε τoν Α-

τrρiλlo του 1989. Εiναl τακτIκd μ6λo5 τη5 oμoοτroν-
δiα5 Kιυφc6ν Ε}λdδα5. Ετrioη5 ατroτελε( τακτlκ6 μd-
λog τη5 εταlρεΙα5 ατηριξη5 ατdμιυν με ειδlκdg Αvd.

γκε5 <Aγlo5 TΙτo5> καl δlαΘdτει δlκη τoυ lδι6κτητη
oτdγη ατ16 τo ,1993.

Τo Σιυματεio αγκαλldζεl καl oυνδρdμεl 6λα τα dτo-

μα τtoυ d1oυν τrρoβληματα με Tην ακoη τoυg, τηv
oμrλiα Toυs Kαt Tην KolvωV|Kη τrρooαρμoγη.

,Ε1εl 
μ6λη 7o 6τoμα κdΘε φrjλoυ καl ηλlκ(α5 και κd.

Vε| μΙα τrρooπdθεrα vα τo μcυρioouν Kα| να τo στε-
λεxr6ooυv και dλλα dτομα με Tην iδrα αvατrηρiα.

Aτroκλεlατrκ65 oκoτ165 τηg ιiτιαρ€n5 τoυ oιυματεi-
ου εiναl να τrρocυθεf Kαl να ετrtλ6vεt dλα τα τrρoβλξ-

μαTα Troυ αvτlμετιυτr(ζεl καΘημερlνd κdΘε dτoμo με
πρoβληματα ακo(5, τ6oo μdoα oτo oτriτl τoυ 6oo καl

ατo ευριiτερo κolvιυνικ6 τoυ τrερlβdλλoν.
o oιiλλoγo5 d1εl τrριυταρ1ικd oτ61o Vα ενεργoTΓo|-

ηαεl τα μdλη τoυ μdαα oτηv κoινιυνiα, ιiατε vα μηv
εΙvαr dνεργo, κανdvα dτoμo με τrρoβληματα ακoη5.
Bαorκη αρ1η τoυ εiναl 6τl dτoμα με εlδrκd5 αν&γκεg
ατroτελo6v dνα μεγdλo κoμμdτl τη5 κοιναlνiαs μαS,
τα oτroiα με Tην κατd}ιληλη εκτrαδευoη μτroρoιiv να
τrρooφ6ρoυν τroλλd σTo Ko|vα)v|K6 oιjνoλo.

Ιδlαiτερη dμφαοη δ(νεl oτην αντlμετc6τrroη Toυ α-

ναλφαβητroμo6 τιυν κιυφc6ν. Γl, αυτ6 καl oε κdΘε

ευκαlρiα εκφρdζεr Tην ευγν(Ι)μoοιiνη Toυ 1τρos Tη

ΝΕΛΕ PεΘιiμνηs/ Troυ/ ευαloΘητoτrolημdνη σTην ανα-
τrηρiα τη5 κc6φιυαηg, καΘιdρωoε ατ16 τo 1993 μετα-
ξιi τιυν διδαοκoμ6vιοv μαΘημdτιυν KαΙ Tη voηματlκη

γλc6ααα τroυ δrδdακεταl ατ16 τα Γραμματdα τoυ Συλ-
λ6γoυ Γρηγdρη Σταυρoυλdκη. Mioα oτr5 dμεοε5, ε-

ξdλλoυ, ετrlδrc6ξεl5 τoυ oυλλ6γoυ, 6τrιυ5 τoviζεr δrαρ-
κri5 καl με πdΘo5 o δραoτηρrog τrρ6εδρo5 τoυ Mαν6-
λη5 Πατrαδdκη5, εivαt η iδρυoη εv6g Σ1oλεioυ Kιοφι6ν
ατην τ16λη μαg.

Αξlooημεiolτη δρdoη ανατrτι.iooεt o Σι1λλoγo5 oτov

ψυ1αγαlγlκ6 _ αΘλητlκ6 τoμι1α.

Εvδεl κτt κd αvαφdρoυμε :

- Δroργdvωαη καλλlτεxvlκι6v εκδηλι6oειυv, εκδρo-

μd5, τrρoβoλη ταlvlι6v κλτr
-,Ιδρυoη Σκακιoτlκoιj Τμηματo5, τo oτroio dγrvε δε-

κτ6 ατ16 τηv Ελληνlκη Σκακroτlκη oμooτroνδiα Tηs ωS
τrdρεδρo μdλog τη5.

- Δημloυργiα ΑΘλητlκoιi Συλλ6γoυ Kιυφι6ν Kρ4.ηs

με dδρα τo PdΘυμvo.
- Διoργdvιοση 7"u Πανελληvioυ ΠριυταΘληματo5

οτiβoυ Kωφcδv οτo PdΘυμvo (Γ(τrεδo Γdλλoυ, Mdlo5
1996)

- Συμμετo1( oτo Πανελληνιo ΠριυτdΘλημα oτiβoυ
και αvriμαλoυ δρ6μoυ Kιυφιilv oτην K6ρrνΘo (Φεβ/ρog

1996)
- Δloργdνιυoη AΘλητικo6 Τoυρvoυd Kιυφc6v Kρ4'ηs

ατo P6Θυμvo (1997), dπoυ oυμτrερrλαμβdvoνταν ετrτd
αΘληματα (Πoδ6oφαlρο 5-5, oκdκt, μτrlλldρδo, τriγκ
_ τ16γκ, τdβλl, ντ6μlνo).

Εvτυτrιoolακη ετrlτυ1iα oημεiιυoε τo τριημερo αεμl-
vdρro τroυ TrραγμαToTrolηΘηκε oτη 7.9 Mαioυ τoυ
1999 οτo oδεio PεΘιiμνoυ με την ευκαrρi,α TηS σU-

μτrληριοoη5 10 xρ6νων ζιυηg καr δρdoη5. Mεταξιi τcυν

εΙσηγηTων υττηρΧαν Kα|

καlφoi ετrloτημovε5 TΓoυ ε-

τrlκolναlνoιjσαv με To α-
κρoατηρlo με τη βo(θεlα ε.

ξαiρετιυv δrερμηνdιυν τη5
voηματl κη5 τoυg γλc6ooαg'

Στo τrλαioιo τoυ τρlημd-

ρoυ αυτoιi oεμlναρioυ κιo-

φoi καl ακoιioντε5 PεΘυ-

μνr16τε5 ατr6λαυoαv μαζΓ
τη Θεατρικη τrαρdoταoη
<Τo Συvdδρlo τη5 Kρητη5>

τroυ dδ<υοε τo <Θdατρo
Kωφι6ν Ελλdδo5>.
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o Σιi}ιλογog PεΘυμν(ιον M t κραolατc6ν ουμτrληρι6-
vει δεκατrfvτε 1ρ6νrα ζωη9, oτη δldρκεlα τιυν oτroΓ-

ιrlv ανι1τrτυξε μlα αξloΘαι1μαoτη τrorκrλiα δραoτηρIο-
τητιυv.

Παραθfτoμε 6oε9 λακιυνlκd πρ6βαλε το δlotκητlκ6
Συμβoιjλro με τrρ6εδρο τo Λευτ€ρη Μιydλα:

1. Συμμετo1η oτo Αvαγεν. Φεατrβdλ με τη 1oριοδ(α
μαS Kα| Tα χoρευT|Kd oυγκρoτημαTα Toυ ΣυΜ6γoυ
<Περαμiιυν Klζυκηvι6ν καr Νdα5 ΕρυΘραiα5>.

2.,ΕκΘεoη μ6ρoυ9 τη5 εργαo(α5 τη5 tdρεlα5 τηg

φαlτoγραφiαg ΝeΙlys.

3.,Ιδρυoη 1oρευτtκo6 τμ(ματo5
4.,Ιδρυoη τμηματo5 κρoυατι6ν.
5.Αvoδrκη τroρεiα τη51oρωδiαS βαS, με εξαlρετl-

κd5 εμφανioε|s Καi βραβειjoεrg ατ16 τo Δημo Hρακλεi-
oυ Kα| Ν. Αλικαρναoooιj.

6. Προoκυvηματlκη εκδρoμη οτlg αξd1αoτε5 Πατρi-
δε5 τη5 Ανατoλη5.

7.Εττετειακξ5 εκδηλc6oεl5-1 4ηs ΣεTrτεμβρfoυ καl 29ns

Mαioυ.
8. oμlλΙε5 με δldφoρα Θdματα.
9.Χoρoi ατroκρldτrκοι καr κ6ψlμo τη5 τrαραδoolα-

κηg βαoιλdτrlτα5.
10. Εξαoφdλroη του 1ρηματlκoιj τroooιj γ|α αTro.

τrερdτιooη τη5 Εοτiαg μα5.
Δlαφοrτloτlκ4 6μ.s εivαl καl η αναφoρd τoυ νdου

τrρo6δρoυ Παραoκευd' Συριαν6γλoυ oτη δρdoη τoυ
Συλλ6γoυ με Tηv ευκαιρiα τη5 κοτrη5 τη5 Αγroβαoιλd-
τrlτα5 τoυ:

<... H 1ρovld τroυ τrdραoε ηταν για τo Δ.Σ. μ|α Χρo-
νrd φρoντiδα5 καl κ6τroυ, dμ-s η αμolβ( μεγdλη. Bελ-

τIιυΘηκαμε oργανolτlκd, δημloυργιivτα5 νdα τμημα.
τα εργαoiα5 κl dτοι τo 6ργo μα5 dγlνε ευκoλ6τερo,
οoβαρ6τερo Kα| τrΙo ατroτελεoματrκ6.

Στη αυνd1εlα o Πρ6εδρos Toυ Συλλ6γoυ ανdφερε
6τl τα τμηματα τroυ λεrτoυργoιiν εivαl: Xoριυδiα (40

μdλη). oρ1ηατρα τrαραδoοlακη5 μoυolκηg. Moυαtκ6
εργαoτηρl γυναικιδν. Tμημα 1oρoιi. oμdδα oυλλoγη5

φιυτoγραφrc6ν. oμdδα oυ)λoγη5 Bιβλiιυν. oμdδα τroυ

oυγκεντρcilνεl τrαραδοοlακdg oυνταγd5 μαγεlρlκη5 καl
(α1αρoτrλαoτικη5,

Mα5 ξdφνlαοε ακ6μη 6ταν ακo6oαμε T|S εκδηλc6-

σεΙs τroυ dγlναν μ6οα oε dνα 1ρ6νo.
Σε oυνεργαoiα με τo Λιjκεto Eλληνiδιυν dγlvαv τρεr5

Θαυμdolε5 μoυσ|Koχoρευτlκd5 τrαραoτdοεr5 Ταεoμ65,
Δ4μos Αρκαδioυ, Πλακrd5. Τα fξoδα καλιiφθηκαν α-

ντioτorxα απ6 ξενoδo1εiα τoυ Πλαταvd, ατ16 τo Δξμo
Αρκαδioυ καl απd τoν Σ6λλoγo ΣελλΙιυν.

To μouolκ6 εργαoτηρl τιυν γυvαlκι6ν τrηρε μdρo5
oε εφτd εκδηλ<6oε15 εντ65 καl εκτ65 Pεθιiμνoυ. ,Εγl-

vαν τdooερt5 oμrλΙε5. o καΘlεριυμdνo5 ΑτιoκρldτIκo5

χoρ65. Συμμετo1η oτο Φεoτlβdλ Χoρoιi Hρακλεfoυ.
Mνημ6ουνo γ|α τov τελευταiο Αυτoκρdτoρα του Bυ-

ζαντioυ Kιυv/νo Παλαroλ6γo καl 6ooυ9 dτrεoαv ηριυ-
ικd ατlg 29 Mαi.oυ 1453'..

Ατroδc6oαμε τηv τrρfτroυoα τlμη oτoν Mlκραolατl-
κη5 κατcrγωγηs Αρx/'η Γρηγ. Boργrαδdκη, με Tην o|-

κoνoμικη βoηθεια αυμτroλrτcbv μαs Troυ κdλυψαν εξ
oλoκληρου τo κ6oτο5 τη5 πρoτoμη5 τroυ φrλoτεxvη-
Θηκε καl τoτroΘετηΘηΚε σTo 116ρo τη5 αυληg Toυ |ε-

ρo6 vαoιi τη5 Kυρiα5 τιυν Αψdλιυν.
Τελευταio dφηoα τo μεγdλo καl dξlo Θαυμαoμoιi

dργo τη5 <Εoτiα5 PεΘυμviιυv Mtκραolατιilυ, dvα βιυμ6
τroυ τrdνιυ του Θ, ακoυμτrηooυν ol τrΙκρε5 καr ol ελπΓ.

δε5 τη5 τrρc6τη5 γενrd5 τιυv ξεριζιυμdvιυv. Tα 6νεIρα
τη5 δειiτερηg. or 1αρd5 KαI τo καιixημα τιυv ετ16με.

νιυν γεvει6ν,..>.

Κρητικξ ΕπιΘειυρηoη 28.1'2000

N€og θα πει να ορθιΙ1εσαι χαι να τραντιiξειg τι5
αλυoiδεE' ετιig φθαρμiνo|υ πολιτιαμoιi, να τoλμιiE αυτ6

πoυ oι ιiλλoι δετ€7oυν τo xoυριiyιο να επιγειριiooυν''
Στη φωτoγραφ[α:

Εγιαjα Kιiπρo ξητoriν oι Toυqxoιtιiπqιoι v6oι
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ΠΡΩTΟBΟγΛ |A ΑnnμΛEΓΓγllΣ

ΠΡΟΣ ΤΟγΣ ΛΛETAΝΑΣTEΣ ΡEθγιηIΙΟγ
Aγγεdoυ Σlκεθlοvoιi ιι. Τnfl. 2a3ιo 540O9.52234

Τo-Σιυματεio rδριiΘηκε oτα τfλη τoυ 2O0O ατ16 μlα
oμdδα ευα(oθητιυν ανΘρc6τr<υν τroυ εμτrvειiσΤη Kαv
Tηv αναYKα|6τητα τoυ στts μdρε5 μα5.

Σκoτroi τoυ σωμαTεioυ εivαl:
1. H δημloυργiα εν65 κdvτρoυ μελdτηg, τεκμηρiαl-

σηs/ TrρoσταoΙα5 καl υτrooτηρlξηg των δlκαιιυμdτcυv
Tω μεTαvαστrilν καl τrρooφιiγωv τrου βρ(oκovTαΙ σTηv
Eλλdδα.

2. H oυγκdντρωση Kα| ετrεξεργαo(α oτoι1ε(ων αvα-
φορlκd με T|s KoΙνο)νικd5 καl olκoνoμlκ65 δlαoτdoεl5
τoυ πρoβλημαTos Tωv μεTαναoτrilv καl τrρoαφιiγαlν,
τα αΓτια τηg μετανdoτευσηS/ του5 6ρoυ5 TηS τrαρoυ-
o[α5 του5, τlg oυνΘηκε5 εργαoiαg, ζιυη5, εκτrαiδευ-
oηg, υγεiα9, εlo6δoυ9, εξ6δoυ καl μετακiνηoη5.

3. H oυμβoλη ατη βελτfωση Tων 6ριυν ζιoη5 του5
Kα| σTηv τΓρoσαρμoγη τoυ5 σΤo KoΙvωνΙK6 καl τroλlτl-
oτlκιi τrεριβdλλov.

4. |-1 δημloυργΓα δlκτ6ου υτrηρεαlι6v κoιvωνlκηg
υτrooτηρIξη5, τo oτroio τrαρdxεl νoμlκη, ηθικη καl υλι-
κη βoηΘεlα στoυs τrρ6οφυγε9 και μεταvdιrTεS σTη
χ(υρα.

5. |-1 εκτr6vηση Trρoγραμμdτων γ|α την εκτrαiδευoη
τιον τrρooφιJγωV KαΙ μεταναoτι6ν καΘιig KαΙ γ|α τηv
oικoνoμIκη KαΙ KoΙvα)νΙKξ τoυ5 dvταξη oτην ελληνlκη
τrραγματrκ6τητα.

6. H λεlτoυργiα αεμιναρiιον εκτrαi.δευσηS εlδlκoιj
TtρoσoJTrιKoυ γlα τηv oτελdxιυoη τωv υTΙηρεσlc6v τroυ

αo1ολo6vταl
με τo αντlκεi
μενo.

7, H μελdτη
Toυ νoμικoσ
καθε οτο6τo g
τroυ ρυθμΙζεr
Tη v ε iooδo,
τrαραμovη, ερ-

γαoiα, αoφdλι-
oη, τrερiΘαλψη
Kα| τrαlδεfα,
καΘιδ5 KαΙ η α-
τrdλαoη ( ετrα-
νατrρoοδΘηoη
αλλoδατrcδv
καl η ετrεξερ-
γαoiα τrρoτd.
σεωv γ|α Tην
τρoτroτro[ηοη

καr βελτiιυοη τoυ.
8. |-l oιivταξη εκΘdoεαlν, αvαφoρc6v, τrρoτdαειυv καl

doκηαη παρεμ βdoεrυν τrρos κρατl κoιi5, η μl κρατl κoιi5,
δlεΘvε(g καl ιδl<υτικoιj5 φoρεi5 γlα τη ριiΘμlαη Tωv Trρo-
βλημdτcυv τoυ5.

9. H ανdτrτυ€η κlν(ματo5 α}ιληλεψιiηs Trρos Toυs
otκovoμlκoιi5 καl τroλlτικoιi5 τrρ6οφυγεs Troυ βρiοκo-
νTα| σTην Ελλdδα, καI η καλλldργε|α Tων αρ1c6v τη5
ανεκτlκη9, oυμμετoxlκηS/ αντΙρατσ|oτlκη5 καl τroλυ.
τroλIτlομlκη5 κolvιυνtb5.

] 0. l-{ ευαloΘητoτroiηoη τιοv τroλlτc6ν ατrdvαvτl στο
εντεινoμενo τrρdβλημα τηg εξdτrλιυσηS τωV φυλετι-
κι6ν τrρoκαταληψειυv Kα| Toυ ρατoloμo6.

11. H oυνεργααΓα με τlg oργαvc6oεl5 τrρoαφιiγιυv
Kα| μεTαναστc6v καl η τrρoο6Θηoη τ<ον δραoτηρloτη-
Tωv ToUs μdoα oτην Ελλdδα.

12.-H oυνεργαoiα με αυvαφεi5 κrvηοεIg και φoρεΙ5
πoυ δρoυv μdoα και dξω ατ16 τηv Ελλdδα.

AρΘρο a
Τηv εκτrληρα)ση τωV τrαρατrdνcυ oκoτrο6v ετrlδlιil-

κεl τo Σcυματεio:
-1 

. Mε τηv iδρυoη γραφεirυv KαΙ εγKαTαστdoειον με
τoν κατdλληλο εξoτrλloμ6 καI υτroδoμ(, καΘιυ5 καl
τηv iδρυοη καI λεlτoυργiα γραφεΙιυν παρo1ηg υτrη.
ρεolιυv.

2. Mε τη oυγκdvτριυοη υλrκoιJ καl τr6ρcυv
3. Mετηv κατdρτloη τrρoγραμμdTων/ Tην oργdνιυ.

oη oμdδιυν εργαoiα5, τrρoγραμμdτιυv δlδαoκαλiαg,
δι oργdνιυoη oεμ lvαρiαlν, oυvεδρiιυν ε κδ ηλιiοεαlv καl
ημερlδιυv.

- 
4. Mε την oιiνταξη αναφoρcδν, εκΘdoεων KαΙ Tην

αoκηοη τrαρεμβdoειυν/ τΙρos τoυ5 αρμ6δloυ5 φoρεΙ5
γ|α την ετrΛυoη τrρoβλημdτιυν.

5.Mε την εκτrαiδευoη ειδικευμdνιυν oμdδιυν γlα-
τριυν, νoμ l κcliν, κotvιυνl κc6ν λε lτoυργcδv καr εθελovτc6ν
γtα την τrρoο6Θηοη τη5 δρdοη5 του.

6. Mε την TΓρcΓγμαToποΙηαη εκδ6οε<υv.
7.Λ4ε τη-oυνεργαoiα με dλλα oαlματεiα τroυ d1oυv

ανdλoγεg δραατηρι6τητεs Κα| ετrlδιιiξεlg.
B. Mε oτroloδητroτε dλλo ν6μlμo καl Θεμιτ6 τρ6τro

κρivεταl αvοrγκαio ατ16 τα 6ργανα τoυ oιυματεioυ.
Τo Δ.Σ. τoυ Συλλ6γoυ oυνεδριdζεl κdΘε Δευτdρα

oτl5 9 το βρdδυ καl oι ουνεδριdαεl5 τoυ εiναt ανol-
κτd5 γlα κdΘε ενδlαφερ6μενo.

Π ηyη Θαν d'o η q' Μ αρ β dκη ζ',
εΤriKouρos καΘηγητη5 κorvιυνlκηg ψυ1oλoγiα5

Mdλoq Δ.Σ.
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k,πoΔΟxgN
Ν.PβΘYNιNΙIΣ

Σιiμφιυνα με oτoιxεiα TroU μαS παρα1cδρηoε o Σιjλ-

λoγog =ενoδdxιυv PεΘιiμνη5:

- o νoμ65 μα5 κατ€xεr τo 18.45% τoυ ξενoδo1εIα-
κoι.i δυvαμrκoιi τη5 Kρη'ηs, με977 μoνdδε5 η32'046
κλiνεg.

- I-1 τrλεloι.|-lηφiα τιυv καταλυμdτιυν (τo 66%) εiναl

ξενοδo1εiα και ετrtτrλωμdνα διαμερioματα, ενιυ τα
υτr6λolτrα εiναl,,rent-a-room,, (34%).

- H κατανoμη ανd ξεvoδoxειακη κατηγoρΓα εiναt η

ακ6λoυΘη:
De|uxe:2%, A,: 25%, B,: 25%, Γ,: 2o%, L,& Ε,: 3%

Εiναr φυolκ6, λolτr6v, ο Σrjλλoγo5 Ξενoδd1ιυν vα
δραoτηρloπolεiταt με εvdργειεg πoυ αυμβd}λoυν σTη

διαρκ( αυτoβελτiιυση Toυ καr εvlαxιioυν T|s ToυρlσTι-

κd5 dλξεr5 τoυ τ6τrου μαs KαΙ lδlα(τερα τηv τrαρdδo-
ση,

Mlα ενδεlκτlκ( αναφoρd oε τdτοrε5 ενdργεtε5 τoυ

Συλλ6γoυ εiναl η τrαρακdτ<υ:
ο ΣυμμετoX4 oτη ΔloργdνCυση Toυ <Bραβεioυ Γραμ-

μdτιυν καl Τε1νι6υ Τroυ τrραYματοπoιηΘηκε υπ6 την

αlγrδα τoυ Δr]μoυ PεΘυμvη5

Α, Bραβεio, 2 Ατrριλioυ 1995

B, Bραβεio, 26 |oυνbυ 1997
ο ΣυμμετoΧ4 oτηv οργdvιοση Tηs <Εβδoμdδα5 Pιο-

olκoιj Πoλrτιoμoιi> τroυ τrρcΓγματoτrol(Θηκε oτo P€-

Θυμνo 17-23 Μcitoυ σε συvεργαoiα με τo Εμτroρlκd

Τμ4μα τηg Pc6olκη5 Πρεoβε(αS στηV ΑΘηνα KαΙ To

Δ(μo PεΘ6μνoυ.
. Πoλλd μdλη τoυ Συλλ6γoυ εivαl 1oρηγoi κdΘε

xρ6νo oτo Aναγεwηorακ6 Φεoτrβdλ PεΘιjμvoυ.

ο ΣυμμετoΧ4 σTo KolνoTιK6 τrρ6γραμμα Περιφερεt-

ακη5 Αvdτrτυξη5 EUROTΕX με τη διακρlτlκri oυνεργα-

αiα τη5 oλλανδiα5, Πoρτoγαλiα5 καl Φιλανδiαg. Σκο-

πd5 τoυ τrρoγρdμματo5 ΕURoΤΕX εΙναr η τrρoιυΘηαη

τoυ Πoλrτloτrκo6 Τoυρtoμoιj καr Tr|o συγKεKριμενα η

δrdoιυoη καl ανdτrτυξη 'ηs 
τrαραδoαlακη5 υφαντι-

κη5 τdxvηg μι1oιο την αυξηoειυν τιυν τr<υληαειυv τ6oo
oτov υτrdρ1oντα oργαvιυμdνo τουρroμ6 oοo και oε

ετrrακdτrτε5 με εlδικd εvδlαφιiρoντα.
ο ,Eκδooιl 

φυ}λαδioυ oε 4 γλι6ooε9 με Θdμα ol <Δρd-

μot TηS Παραδoolακηg Yφαvτlκη9. Το φυiιλιiδto δια-

νdμεται oε 25 Toυριoτrκd5 ΕκΘdoεrg τoυ εξιυτερlκoιJ.
ο oργdvιυαη ΔlεΘv. Συνεδρioυ με Θdμα <Σιiγ1ρoνε9

πρooεψioεIs σToV Πoλrτroμ6 KαΙ Toν Τoυρroμ6> 22-

24110198.
ο ΣυνερΥααiα με τoν,oμrλo Bρακoφ6ρωv PεΘυμνη5

γΙα τηv τrρoβoλη τηg τrαρdδoo4s μαs οτt5 εκΘ6oε15

τoυ εξιυτερrκo6.
Πηγξ: Μαραβελdκη Ειjα

Γραμματiα5
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H ΑΓΑΠH τTρos Toν |ερ6 τ6τro τoυ μαρτυρioυ μα5,
o ΣΕBΑΣMoΣ τrρo5 τI5 xlλldδε5 τιυν Nεoμαρτ6ριυν,
τroυ ΘυoldoτηKαν Kα| οφcrγldoΘηκαv σTην rερη γη τηg
Mlκρdg Αoiα5, η ΠΙΣΤH μαs σTIS ρΙζε5 μα5 Kα| Tov
Πoλlτloμ6 Toυs/ μαs ι6θηοαν o;ην δρυoη τoυ ΣυΜd-
γoυ PεΘυμviαlv Mtκρααlατc6ν <l-l |ΩNlfu. Πρoοτdτη5
τoυ Συλλ6γoυ μα5 εivαl o μεγαλ6τερο5 lερdρxηg τoυ
αlcilvα ΡαS, o Aγιog Xρυo6στoμos Σμιjρνη5.

o Σιiλλoγo5 PεθυμνΙιοv Mlκραolατc6v <H |ΩΝΙΑ>
lδριiθηκε με Tηv υτr, αρlΘμdν 3ol375lΜΕl52l1gg7
ατ16φαοη τoυ Πρωτoδlκεioυ ΡεΘιjμvoυ Kα| KαταXω-
ρηθηκε την 23l4197 oτα μητρc6α τoυ.

Στd1ol τoυ Συλλdγου μα5 εiναr η oιiοφlξη τcυv α1d-
σε(υv KαΙ η αvdτrτυξη τη5 α}ιληλεψιiη5 μεταξιi τcυv

μελc6v τoυ Kα| τη9 Mlκραoιατlκη5 καταγιtlγηg κατoi-
KσJν Toυ Nομoιi PεΘιiμvoυ. Ετrioη5 η δrdoιυoη, δrαφιi-
λαξη, τrρoβoλη καl αξloτroiηoη τη5 τroλιτιoτικη5 κλη-

ρovoμtσg του Mrκραotατlκoιj Ελληνloμoιi, τrdντα με
lο6τιμη καl ετrιδlωκ6μενη oυμμετoxη 6λιυν TOJν με-
λcδv τoυ.

ξ.i.
".'"ξ

-$;"*h'
Mαvιoυδ6κη11, Τηλ. 2a3 1o 554'1 o

M€λη τoυ Συλλ6γου μα5 εΓναl καταξlιυμ6νo| σUμTrο-
λiτε5 μα5 ατ16 6λα Tα Kolvα)v|Kd oτρc6ματα τoυ Pε-
Θιjuvου.

Τo Γραφεio τoυ Συλλdγoυ Pεθυμνiιυν Mικραιrlατcilv
(H |c)NΙΑ) βρfoκεταl oτην oδ6 Mαvroυδdκη 11 (oτη
Mητρ6πoλη) καl λεlτoυργεΙ κdΘε Τρ(τη - Πdμτrτη και
Παραακευη 5-7 τo ατ16γευμα. o Σιi)ιλoγ6g μα5 δρα-
oτηρloτroιεΓταl με Πoλlτloτrκd5 Kαt εTrετε|αKdg εκδη-
λc6oεlg Troυ ωS τrυρηvα d1oυv τoν Mικραolατlκ6 Ελ-
ληνroμ6 KαΙ Tη μdxρr oξμερα τroρεiα τoυ δrα μ6αoυ
ταlv αtcδvcυν. ΕτrΙoηg με εκδρoμd5 τrου ουvδυdζονταl
με επlακdψεtg μoυοεicυv, μovαoτηρlι6ν, Θεiιυν λεrτoυρ-
γlrυv oε εκκληoiε5 τoυ τ6τroυ δlαμoνη9 μαS Kα| TηS
ευριiτερη5 γειυγραφl κηS μαS περΙφdρεlα5.

Παρd το μrκρ6 xρovικ6 δrdoτημα ατrd τη5 lδριioε-
ωs ToU Συλλ6γoυ HαS, Ι] δldΘεoη και η αξlooιivη τα)ν
μελriv τoυ μαS ετrlτρdπoυν vα οτo1ειioυμε dμεoα oε:

,l 
. Ατrdκτηoη μ6vlμη5 οτdγη5 γΙα τo Σ6)ιλoγd μα5.

2. oργdνιυoη καr λεlτoυργΓα δανεloτlκηg βrβλroθη-
KηS με βιβλι.α Mικραοlατlκoιi τrερrε1oμdνoυ.

3. Συλλoγη αρxεlακoιi καr

μoυαεlακod υλlκo6.
4. Δημloυργ(α 1oριοδiα5

Kα| συγKρoTηματog τΤαρα.
δοolακc6v xoρc6ν τη5 Ml-
κρd5 Αoiα5.

5. Δlατηρηoη καr αvιiψιυ-
ση Toυ οv6ματo5 τιυν Mt.
κρααlατcilv αvdμεoα στoυs
oυμτroλiτεg μαg.

Γlα τo Δ.Σ. τoυ Συλλ6γoυ
o Πρ6εδρo5

Ελ. Μανιιλιτζd9
o Γραμματiα5

Alτ' Ταμπακo6λια9

o Mπερνιig Σω λιiει:
,.Κιiθε 

ζc6o xriτι δ|δαξε ατoν ιiνθρωπo'
o αετιig την xλειllιιi, o κιiβουρα5 τoν εξοπλιoμιi,
η ooυπιd τη χaiσιl των δακρυγιiνων' ο oxloυρoE
την προφιjλαξη, τo φ[δι την xαταoxοπε{α...

_ /!,1u

..f ..l,;;,'^ν0
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IγJι,10t0t tγp||lil

o o6λλoγdg μαg αxηματioτηκε ετrioημα καI oτo Pd-
θυμνo oτl5 8 Ατrρlλ(oυ 2002. |-1 loτoρiα τoυ ξεκιvd
ατ16 τηv τ16λη τ<υv Χανiαlν, dτroυ τrριυτoδημlουργη-
Θηκε τrρlv 5 1ρ6vlα. H τrραrτoβoυλiα τιυν Συρiωv δε
oταματd εκεi, oυνε1iζεTα| σTηv τ16λη τoυ Hρακλεi-
oυ/ Kα| oξμερα Kα| σTηv τ16λη τoυ PεΘιiμvου.

o oιi}ιλογo5 απoτελεiταl απιi τrεvταμελε5 δlolκητl-
κ6 αυμβoιjλlo, τα μdλη τoυ αλλd Kα| Toυs φλoυ9 τoυ.
ΣτεγdζεταI τrρooιυρIvd οτo Στdκl Mεταναoτrilv καl
εiναl αvol1τ65 τrρog 6λoυ5 του5 φiλoυg, καΘο65 μτro-
ρoιiv vα ουμμετdα1oυν dλοl oτι5 δραoτηρr6τητd5 τoυ,
αvεξαρτ(τιο5 εθvl κdτηταg.

Στl5 βαolκd5 τoυ δραoτηρldτητεg εντdoooνταr δcυ-

ρεdv μαΘ(ματα αραβIκξg γλι6οoα5, καl ετrιτrλdov μα-
Θηματα ελληνlκηg γλc6oοαg αε 6οoυ5 ετrlΘυμoιiv vα
τα τrαρακoλoυΘ(ooυν. Εiμαoτε 6μιυ5 κovτd Kα| σTηv
τdxvη καr oτov πολlτloμ6, καΘι65 εκτ69 απ6 Tα πα-
ρατrdvιυ τrαραδδovταl καl μαΘξματα ζωγραφlκη5 καl
μoυolκηg (τoυμπερλdκl).

ΓlατΙ 6λη αυτη η φαααρΙα καl τo κακ6;
Στ61o5 τoυ Συλλ6γoυ εiναl vα τrρoωΘηoεl τα δlκαι-

dlματα ΚαΙ Tηv oμαλη dνταξη Tων μεταναoτι6v oτην
τoτrrκη κoιv<υνiα. Nα καταyγελεl oτrolαδηπoτε τrρd-
ξη πoυ τrρooβdλλεl η αδlκεf τoυ5 μετανdοτεg. Να
ToUS ενημερrivεl 6αo το δυvατ6ν καλιjτερα γiα TIs
υτrηρεoΙεg τroυ τrαρdxovTα| Kα| αφoρoι1ν την dκδooη
dδεrα5 τrαραμovηg καl εργαoiα5 και 6xι μdvo. Επioη5
με δldφoρε5 εκδηλc6αεr5 τrρooτrαΘoιjμε vα εfμαατε
κovτd oτα ηΘη καr dθlμd μα5, oτηv κoυλτoιiρα καl
τoν τroλlτlομ6 μos.

Τo γεγov65 6τι ol τrερloo6τερoI Σιiρror μεταvdοτεg
εiναl olκovoμIκof μεταvdoTεs μαS dκανε vα δcδοoυμε
μεγdλη fμφαoη σTα εργαTlKd τoυg δlκαrc6ματα, καl
vα τα δlεκδrκηαoυμε μdoο: τιυν v6μlμιυν φoρdιυv, δη-
λαδη τo ουνδlκαλloμ6.

Xαρακτηρlατlκ6 εivαl τo γεγoν65 6τl oτα XαvId εξε-
λfγηoαv 2 Σι3ριoι εκτrρdοιυτrol oτo Eργατrκ6 Kdντρo,
2 μdλη οτo δlolκητlκ6 oυμβo6λ|o τoυ οιυματε(oυ ol-
κoδdμιυv καl 1 τrρι6τo9 αvατrληρι,lματlκ69 oτην oμo-
oτrovδiα. Τ6τolα δεlγματα d1oυμε να ετrrδεiξoυμε καl
oτo ΡdΘυμvo, καΘι65 εξελiγηoαv 2 εκτrρ6oιυτro| σTo
Eργατtκ6 K6ντρo καl dνα μdλog οτo ΔΣ τoυ oιrlματεi-
oυ olκοδ6uων.

,oλα τα τrαραπdνιυ δε(xνoυν τo εξη5 ατrλ6 τlρdγ-

oΠffi

ffo pr$γΜil$Ι

μαι 6τΙ Θdλoυμε vα εfμαοτε ioor τroλiτε5 με (οα δlκαl-
c6ματα, γlατi ε(μαoτε μdρo5 αυτηg τη5 κolνιυv[α5.

Τ6λo5 αξiζεl να τroιiμε 6τl τo μξvυμd μα5 δεv ατrευ-
Θιivεταl μ6νo oτηv τoτrrκη κolvιυviα αλλd o, 6λη τηv
Ελλdδα, ενιi o αιjλλoΥιjs μαs εivαr δlκτυιυμ6vo5 τrα-
vευρ<υτrαiκd.

Δξμητρα Λαζdρ, φolτητρIα Ιατoρlκoιi _ Αρ1αloλoγlκoιi
Πανετrloτημioυ Kρητη5

Πρ6εδρo9 Συλλ6γoυ Συρiων καl Φiλ<υv

ΞSτ,r e g !QΞ.*l}"F
ρ- d ai& ssa. ".- ggg

o Σdλλoγog για τηγ Πρoοταο(α τηg Θαλαoοιαg
Xελι6ναg ε(ναι μη xερδoοzoπιx6 οωματε(o πoυ ιδρf-
θηxε τo 1983 με oτιoπ6 τη μελ6τη παι πρoαταο(α των
θαλαoo(ων 1ελωνι6ν. Mε εν(ο1υαη τηg Περιφdρειαg
KQητηζ, τoυ Δrjμoυ Ρεθrjμνηg χαι τωγ E'υρωπαixcδν
Koιvoτtjτωv, διεξιiγει οτην Kρrjη dνα πριiγραμμα που
οτoxειiει oτη oυγxι1ιπρωη oτoι1εiων για τη θαλι1α-
αια 1ελι6να Caretta _ Caretta , την πQoσταοiα τωγ

φωλιιiν τηζ, τηγ ενημιJρωoη τωγ επtσχεπτι6ν xαι την
ευαιοθητοπο(ηoη τoυ xoινoιj xαι ιδiωg τωγ παιδιι6γ.

ο Ε.λιiτε οε επαφrj με τoυE ερευνητ6gτoυ Συλλιiγoυ
για να εγημε8ωθε(τε πληρ6οτερα. Ζητεbτε να γ(νετε
μdλη.

ο <Yιoθετε(αιε> μια θαλιiοοια 1ελιivα.
ο Συνδυd'oτε τιg διαxoπdg σαζ με ενεργd συμμετo-

1η oε xdπoια απιi τιg δραατηριιiτητε; του πρoγριiμ-
ματoE.

ο ΘεωQε(αιε την πρooπιiθεια αυτr] xαι ΔΙKFΙ ΣΑΣ.
Θα μαg βρε(τε αro Γραφε(o Πληρoφ<5ρηoηg Toυρι-

oτι6ν τoυ Δrjμoυ Pεθιiμνηg (Πρoxυμα(α Eλευθερ(ου
Bενιξ6λoυ, Tηλ: 28310 24|43).

Για περιoοιiτερεg πληρoφoρiεg: Σι1λλoγoE για την
Πρooταο(α< τηg Θαλιioοια XελriναE

Σoλωμod 35, 106 82 ΑΘFΙNΑ, Tηλ - Φαξ 21Ο
3644746

: Φυλλιiδιo Σ.Π.Θ.X,
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ΓιP 0Σι( oΠρN
o Πρoοκoτιroμ65 oτην τ16λη μα5 rδριiΘηκε την

1 3 -g -1 9 1 4, 6π cιc'ατroδε ι κνιjεταl ατ16 ετrioη μ α 6γYρα-

φα Toυ Σ.Ε.Π., ατ16 oμdδα oυμτroλrτcδν.

|δρυτηg τoυ Πρooκoπlομoιi oτηv Kρητη Θειυρεiταl

o ΕλευΘdρlo5 BΕΝιZEΛoΣ, μετiτrεtτα Γενlκ65 Aρxηγds

τoυ Σc6ματog E7ληνιυv Πρoοκ6τrolv, o οτroio5 τo Mdlo

τoυ 1914τrρoο€φερε τo τroo6 των 8.355,20 δρx. τrρog

τo ΣΩMΑ EΛΛFιΝΩΝ ΠPoΣKoΠΩΝ με την τrαρdκλη-

oη τo τroο6 αυτ6 <6τrcυ5 αυoτηoεt καr εγκαταoτηoεl

ανd εv oc6μα Πρooκ6τrιυv ει5 εκdατην τιυν τρrdlν

τ16λεων τηg Kρητη9 εν αναλoγiα τoυ τrληΘυoμo6 αυ-

τξS>.

Τo τ6τε Δlorκητrκ6 oυμβorjλro τoυ Σ6ματos Ελλ4-

νιυν Πρooκ6τrα)ν/ με τrρ6εδρo τoν MIλτldδη Νεγρε-

πdντη καl μ6λη Toυ Toυs Avτιiνrο Mτιενdκη, Γειilργto

Δρoolνη, Δημ4τρη Πυνιi κ.α. lκανoτrοfηoε την τrαρd-

*λη,η.o, Eθvdρxη Bεvlζiλoυ καr πρdγματl μετd ατ16

λlγo καrρ6 d1oυμε ετriαημα την δρυoη τoυ Πρooκo-

τrroμoιi πριilτα οτo PiΘυμνo , μετd oτα Xανtd καl λlγo

αργ6τερα oτo Hρdκλεlo.
Aξiζεr να οημε116αoυμε 6τr η τrερioδog αυτη εΙναl

μdλI5 λιγoυ5 μ(νε5 ατ16 την dνι,loη τη5 Kρητη5 με τη

μητiρα Ε}λdδα.
Αττ6 νωρi5 ol oυμτroλfτεs μαS αγκdλιαoαv τoν Πρo-

oκoτrloμ6. Εκατoντdδε5 παtδld εvτξΘηκαν oτtg τd-

ξεr5 τη5 Kiνηoη5. Τo 1919 lδριjεταl τo 2. Σιioτημα

Ναυτoτrρooκ6τrιυν PεΘιiμνoυ, dνα ατ16 τα τrαλα16τε-

ρα Ναυτoτrρooκoτrlκd ουoτηματα oτην Ελλdδα. H

δεκαετiα 1929 - 39 ηταν ατ16 τr5 τrαραγωγrκdτερε5

γlα τoν τoπtκci Πρooκoτrloμd.

Δυοτυ1ιi5, τo -| 939 η Φαoroτlκη δlκτατoρiα τoυ

Mεταξd δlαλιjειτo ΣΩMA ΕΛΛι-tΝΩΝ ΠPoΣKoΠοΝ
Kα| στo PdΘυμvo ol Πρoακoπor υτιo1ρειυνoνταI να

παραδcδooυν τη Σημεiα ToυS στoUS φαλη,γiτε5 τη5

Ε.o.Ν. oε Ε|ΔlKH TΕΛΕΤH (τroυ διoργdνιυoε η ΕoΝ

γΙα Tη ΝlKl-1 τηg κατd των Πρooκ6τr<υv) oτην τrλα-

τεiα Αγvc6oτου Στρατιιυτη.
Εiναl αυγκλovιoτrκ65 oι μαρτυρiε5 τοlν oυμτrολlτιiν

μαs Troυ (ταv Πρ6oκoπo| Tην επoxη εκεiνη για Tts

oυvΘηκε5 τη5 <εκδηλιυσηS)/ για τoν τρciπo ττoυ ToυS

υτro1ρiιυoαv να τrαραδι6ooυν τη oημαfα, μεοα οε

κλiμα τρoμoκρατiαg, εξευτελloμo6 αφαiρεoη τrρoσKo-

τrtκι6v oτoλc6ν, oκtofματα, τrροπηλακrαμoi ιjβρεr5,

καΘc6g ετrioηg καl ξυλoδαρμoi καr ατroβoλd5 μαΘητιilν

- πρoοκ6τrιυν τroυ δεν δd1Θηκαν vα εvταxΘoιiv σTlS

τdξεr5 τη5 E.o.Ν.
Mετd την ατro1ι6ρηαη τιυν Γερμαv<ilv ατ16 PdΘυμvo

τo Νodμβριο τoυ 1944 καt ενcδ ol δυvdμεl5 κατo1η5

εryαν oυμτrτυxΘεioτo γεlτoνtκ6 Νoμ6 Xανiαlν, ol Πρ6-

σKoΤto| τoυ PεΘ6μνoυ ετrαvαλεlτoυργorjν αμι1oιυ5,

μετd την 455129-11.1944 ατ16φαoη τoυ Ανατrληριυ.

τη τoυ Πoλlτrκoιi Kυβερνητlκοιj αvτιτrρooιiτroυ Kρη-

τη9 κ. Εμμ. ΠΑΠΑΔoΓΙΑΝNH, μoναδlκη τrριοτoτroρiα

oε τrανελλ(vlo ετr(τrεδo, αν oκεφτoιiμε 6τr τo Σ.E.Π.

ετrαvrδριiΘηKε σTηv Ε)ιλdδα την 1-2-1945'

Ατ16 τ6τε καr μετd oι τrρ6oκoτιo| στo P€Θυμνo oυ-

νε1iζουv την πoρεΓα ToυS 1Tρoσφiρoνταg oε 1rλrdδε5
PεΘεμνrιυτ6πoυλα τt5 αρΧds, τα ιδανlκd Kαl Tηv Trα-

v6μoρφη ζιυη τoυ Προoκ6τroυ. Δυoτυxι6g ατ16 τo

197o και μετd υπdρ1εr μrα καμτιη oτηv τroρεΓα μα5.

6μω5 ατ16 τo 1984 καt μετd, oτηv dβδoμη τrλdoν δε-

καετiα τηg lοτoρ(αs ToU/ αρxiζεr η λαμτrρη τroρεiα

του Σ.Ε.Π. oτo Piθυμvo: lδρ6oνταl νdα Συοτηματα,
(τo 1O Σιiατημα Ναυτoτrρooκ6τrωv, τo 5" Συoτημα

Αερoτrρooκ6Trα)v/ τo 6. Σιioτημα Δαoοτrρoακιiτrιυv),

oργαvrilνovταr ε κδρoμ d5 καr δrdφoρε5 δραατη ρl 6τη.

τε5 εκτ65 Kρ('ηs καr Ελλdδα5 oημεrιilvεται lδrαΓτερη

α6ξηoη μελι6ν τroυ κατατdσσεl To Pdθυμνo τrρc6τo

oε αρrΘμ6 μελcδν oτην Ελλdδα αρ1iζεl η δημroυργiα

τoυ Kdντρoυ Kαταoκηνc6οειυν, Εκπαlδειiαεωv Kα|

Περlβαλλoντlκη5 Aγιυγη5 (ΠΑPΑΔΕlΣoΣ> καl γενlκα
νdα πνoη αρxiζεl να φυod σTo τrρoσKoτrlκ6 PdΘυμνo.

H Περlφερεlακη EφoρεΓα Πρooκdτrαrν PεΘι1μνη5 61ει

οτην κατo1η τηg 4 oκdφη για κιυτrηλαoiα καt loτιo-

τrλoiα καl ταxιiτrλoo ακdφo5 oυνoδεiαq. ΔlαΘετεl με-

γdλo αριΘμ6 υλrκcilν τα oτroiα χρησιμoTroloιivται ατrci

τα μdλη τηS γlα δραoτηρι6τητε9 βoυνoιi, εξερευν(-

oεl5, τrεζoτroρiα ( oρεlβαoiα καI εφαρμdζεr oιiγ1ρo-

να τrρoγρdμματα, dτοt c6oτε να ουμβd}ιλεl oUσιασTl-

κd oτη δlατrαIδοrγcδγηση τ(υν νiιυν oημερα.

Δημξτρηs Ε. Poδιν6ζ
Περιφερεlακ69 

.Eφoρo5
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Ιo 1932 η κυρiα Εlρηνη Kα}ιλlγd ευαιoΘητoτrolημd-
νη απ6 του5 oδηγroμoι15 ξdνιυν κρατι6v, lδριiεI τo
Σι6μα Ε}ιληνδιυν oδηγc6ν (oτην αρxη μdvo γrα κoρi.
τolα, 6μιυ5 με Tην πdρoδo τoυ xρ6voυ εlαxc6ρηoαν
καl αγ6ρlα oτl5 oμdδεg) σΤηV ΑΘηvα.

Mdoα οε λiγα 1ρ6νια o oδηγroμ65 εξατrλc6νεταt oε
22 ττ6λει5 Kαl σTηv ε}ιληνlκη τrαρolκiα τoυ Παρroloιi.

Τo 1939 τo ΣΕo αυτoδlαλ6εταl, γtατi αρvεiταl vα
δεxΘεf ετ16μβαoη oτη δroiκηοη KαΙ στo τrρ6γραμμd
τoυ, ατ16 τη δrκτατoρiα τoυ Mεταξd.

Τo1944 ετrανlδρ6εταl καr oυvε1iζεl μdxρl οξμερα,

ΣKoΠoΣ ToY oΔHr|ΣMoY

o oκoτ165 τoυ oδηγlομo6, ιυ5 κivηoη5 vε6τηταg, α-
τrευΘ6νεταl οε παlδld, εφηβoυ5 καl εvηλrκεg. Σκoτ165

τoυ εiναι vα oυvτελdoεΙ σTην ανdτrτυξη τoυg, ι6οτε
vα γ(νoυν dτoμα τroυ αvαζητοιiv τrvευματlκdg αξΙε5,
τroυ odβoνταΙ Tov εαυτ6 τoυs Kαl τoυ5 dλλoυ5. Aτο-

μα υτrε6θυνα, ελειiΘερα καl lκαvd vα γivoυv φoρεig
αvdτrτυξηg Kα| να oυμβdλoυv ατη δημloυργiα εv65
καλ6τερoυ κ6oμου.

o oδηγroμ6g δd1εταr αγ6ρια, κoρiτotα καr ενηλrκε5
ατ16 κdΘε φυλη, Θρηoκεiα ( κolνιυvlκ( τdξη. Xωρiζo.
VTα| σε oμdδεg αvdλoγα με Tην ηλlκiα τoυg 6τroυ καI

τταiζoυν, τρd1oυν, τραγoυδo6ν καl εργdζovται εΘε-

λovτtκd γ|α KolvωνlKo65 oκoτro65.

Στo PdΘυμvo λεlτoυργο6ν

1.s Γαλαξ(αs αoτερrc6ν ηλlκiα5 4-6 ετcδν

1. oμηνo5 τroυλlc6ν ηλlκiαg 7-11 ετcΙιν

1η oμdδα oδηγ65 ηλrκiα511-14 ετιbν

. 1" τrληριυμα ναυτoδηγι6v ηλlκiα5 14-18 ετιilν

Kdθε Σdββατo 5-7 μ.μ'

Kαl καΘιil5 ανεβαfvεr καr η ηλlκ(α υτrdρxoυν Tα σTε-
λ6xη τιυν oμdδιυν, αρ1ηγoi, υτrαρ1ηγoi βoηΘof κτλ.

καΘι65 τα μdλη τοτrlκoιj oυμβoυλi,oυ καl η oμdδα oυ-
vεργααiαg.

Στoν oδηγloμd...

ο XτΙζoυμε τη γdφυρα τrου oυvδdει τov dvθριυτro

με τo φυolκ6 τlεριβdλλov, τη γdφυρα τroυ εξαoφαλΙ-

ζεl την αρμovlκη τoυ5 oυvιjτrαρδη καl τηv ro6ρρoπη
αvdτrτυξη.

ο Xτiζoυμε τη γdφυρα 6τroυ dvδρε5 καl γυνα(κε5
θα τrερτrατηooυν μαζf τΓρos μ|α κοlvιον(α ro6τlμη5

oυνεργαοiα5, καταvoμξg ευΘυνc6v καl iοιυv ευκαlρlcδν

ατl5 Θdοεl5 λ4ψηs ατroφdoειυv,

ο Xτ[ζoυμε τη γdφυρα γlα να μτroρoιjv 6λα τα τrαl-

δrd, ol dφηβol και ol vdoI ενηλlκεg vα βρoυν τo δρdμo
τroυ oδηγε f oτην τrλη ρoφ6ρηoη, σTην επαγγελματl κη

εκτrαfδευoη καl ατroκατdσταση/ oτην εvεργ6 συμμε-
τo1η oτηv κolνιυνiα.

ο Γlα vα φτdooυμε oτo ακoπ6 μαS χρησ|μoτrοloιi-
με ιυ5 μdoα τo τrαlxνiδι, τo τραγoιiδr καl τo εργαoτη-

ρl βdζoντα5 oαν 6ρo την <αγωγ( τoυ παlδroιi ατ16 τo
δlo τo τrαlδ6> καr πετυ1αiνoνTαs τo μdοα ατ16 τl5

αυτoδιol κoι1μενε5 oμdδεs μαS.

...γlατf o oδηγιαμ69 τrloτειjεt 6τ1 6λε5 ol xαρd5 τηg

ζιυη5 δεν τrρdτrεt vα μdνoυν μ6νo oτη μlα 61Θη.

Πληρoφoρlακd υλικ6:
Mαρ(α Σloιiτη _ Παoπαρdκη

Toπlκη,Εφoρo5 PεΘrjμνoυ
. Γιrilργog Πυρoβoλdκηg

BoηΘ65 Τoπlκη5 Eφdρoυ Pεθιlμνoυ
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ΠrplBMΛοNTΙKOΣ ΣYΛΛ0Γ0Σ ProyψlNοY
A. Σrκελrcιv oι3 2 o Tηλ _ Φαξ: 283 Lo 272a6

Τo Ol κoλoγι κd Σιoματεfo < Π ερ l βαλλovτr κ65 Σ6λλo-

γo5 PεΘ6μvoυ> lδριiΘηκε τoν oκτιδβρ|o τoυ 1999 με
oκoτ16 vα ενιiloεt τι5 δυνdμει5 6oιον PεΘυμvlωτcδν
d1oυν την ευαloΘηoiα Kα| τηV δldΘεοη να αγιυνloτoιjν

γΙα Tηv τιρooταοiα Kα| Tην αvαβdθμroη τoυ τrερrβdλ-
λoντo5, φυolκoιi καt ανΘριυτroγεvo65 _ τroλrτloμlκoιi.

Mε αφετηρiα 6τt καt η oικoλoγκη κρiοη d1εl ου-

γκεκριμdvεg Ko|vωvlKoo|Koνoμlκ65 αlτiεg τroυ η ανTΙ-

μετιδτrιoη τoυ5 τrρoΟτroθdτεl κρlτIκη τoυ tαx6ovτο9
τρ6τroυ κolνιυνικη5 oργdvιυαη5 Και Trαρc(γα)Υ4, τo
ΚαTασTαT|Κ6 τoυ Σιυματεiου oρiζεl τoυ5 εξηg ετrΙ μd-

ρoυ5 oκoτroιi5
1)Αvdληψη δραιrτηρloτητ<υv για τη μελdτη Kα| τηv

τrρooτααiα τιυv βloτ6τrα)ν τoυ Νoμoιi PεΘιiμνη5 καr

τη5 Kρητη5 γενικ6τερα, oτα τrλαiαlα τηg αεrφ6ρoυ

ΧρησηS τιυν φυoIκc6ν τr6ρ<υv Kα| TηS δlατ(ρηοη5 τηg

βrοποrκrλ6τηταs TηS περlo1η5.
2)Ανdληψη Kα| η συμμεTo1( αε εvημεριυτrκds δρd-

σε|s/ Τrou αφoρo6v περιβαλλoντικd πρoβληματα Τo-
τrlκη5, Περlφερεlακη5, ΕΘνικη5 καl Παγκ6oμrα5 εμβ€-
λεrα5 (τo φαlν6μενo τoυ θερμoκητr(oυ καl των κλlμα-
τrκcilv αλλοcγrilv, τo ενεργειακ6 πρ6βλημα, η Χρηση TηS

τrυρηνIκη5 ενdργεlα5 - γlα τroλεμικoι15 καI <εlρηνrκoι15>

oκoτroιj5- τrρooταoiα τωv υδdτlvιυv τrdριυv, δldβρcυ-
ση τ(Ι)ν εδαφιiν, μdλυνοη ατrd αγρo1ημlκd, διαxεΓρl-
oη ατroβλr]τιοv κ.λ.τr.).

3)Παρdμβαoη οε Θdματα <τrol6τητα5 ζιυ4s,, εκ,Ιταi-

δευoη5, εργαoiα5, τroλlτtoμo6, μεloνoτητιυv κ.λ.τr. οε

μlα κατε6Θυνση τroυ τrρoαlΘεf την ελε6Θερη 6κφρα-
ση/ Tηv κolνωνrκη αλληλεη6η Kαl Tην ενεργoτroiηoη
τιυν τroλlτc6v.

o Σιjλλoγog d1εl 50 μdλη (ατ16 dvα ευριj φdαμα
ετrcryγελμdτCυv Kα| ηλrκrc6ν καl πoλλo65 ετrIοτημoνεg
δlαφ6ριον εlδtκoτητιυv), τroυ λεlτoυργoιjv oε oμdδεg
εργαο(α5 γα δldφoρα θdματα. Παρd τo νεooιjoτατo
του d1εl κdvεl dντoνα αlοΘητη Τηv τTαρoυσiα τoυ με
oυνεντε6ξε15 Kα| παρεμβdoεlg γlα Θdματα υτrοβdΘ-

μ|σηs Toυ τrεριβdλλovτo5 (αrαΘητlκξ5, otκovομtκηg,
τoυρloτl κη g/ υγεΙovoμ | Kη9) oε τoτrr κ6 ετriτrεδo.

o Σ6λλoγo9 κdνεt αγιυνlιiδη dκκληοη:
<Αg ξεκoυραατο6ν και λiγo or μτroυλvτ6ζε5 κl αg μην

ε(ναl τo χρημα Kα| To τroλlτlκ6 κ6oτo5 καr η υπo1c6-

ρηση σTα μlκρd καt μεγdλα oυμφdρoντα τα βαoικd
κρlτηρrα oτα δldφορα δημ6olα καl lδlιοτlκd dργα> καl
καλεiτου5 αρμoδfoυg (Νoμαρ1iα καl Kατroδιcrrρlακo65
Δ(μoυ5) <να εiναl πολ6 τrρooεκτlκη καl vα αξloτrolη-
οoυν τιερlβαλλoντrκd5 μελdτε5 κατd τrρoτiμηoη ατ16
εTrΙσTημov|Kd rδριiματα (Παv/μro Kρ(.ηs, M.Α.Ι.X.))
τoνfζovταg 6τι <Θα Θειυρoιioε μεγdλo ανατrτυξrακ6
dργo τr.1. To vα ψηφΙστεi dνα5 oιυατ65 1ιορoταξlκ65
α1εδlααμ65>.

Πληρoφoρiε5:
Μ αρ κd'κη s Ε υ dyy ελo c,, τrρdεδρo5 Συλλd,γoυ, 1η μ l κd,5

:ιX }f,Φ}{rr},pt
CLUB

EKΘEΣ}Ι ΑYTOKΙNHTΩΓι{
AΞEΣOYΑP - METATPΟΠBΣ - TUNΙΙ\C

Γ. MAYPOMAT}ΙΣ A.E.T.E.
EKΘEΣH - ANTAΛΛΑKTΙKA - SER\rΙcE
KιiμβoE Aτοιπιiπoυλoυ
Tηλ.: 28310 28186 .253|5. 25555 ο FAX: 28310 54148
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ΙilΙ TON ttlPΙΦEPEMO DΠΔIAΣιΙO,n,#
o Σ6λλoγo5 Πρooταoiα5 Περιβdλλoντog Kρητηg

(ΝΑ\νA Crete) lδρ6ΘηKε γ|α την αTroKαTdοταoη τoυ
τrερrβdλλοvτos σTo νηof, Aυτ6 οημαivεI 6τI Θα αγοJνι-

oτεf γlα την βελτiιυoη τωv μελλoντικι6ν 6ριυν ζιυη5
τιυν κατo(κιυν τη5 Kρ(τη5 καθc6g ετrioη5 γIα vα αvα-

βαθμioεl την εlκ6να τη5 Kρ(τη5 ω5 τ6τro διακoπc6ν.
o οιjλλoγo5 Πρoοταoiα5 Περrβd/ιλοντo5 Kρητηg

εfναl μlα oργdνιοoη τroυ Γδρυoαν Kρητlκoi καl φiλol
τηg Kρητηg ανεξdρτητα ατ16 κ6μματα, κρdτo5 καl

κolv6τητε5.
K6ρια αημεiα τη5 εργαοΓα5 τoυ oυλλ6γoυ Πρooτα-

οiαg Περrβdλλoντo5 Kρ4'ηs
o Πρoοταoiα τηg φιioη5: Πρooταoiα τoυ ζιotκoιj

καl φυτtκο6 κ6oμoυ, καΘc65 Kα| τωv 1ωρcδν φυοlκoιi
τrλo6τoυ, φυorκηg oμoρφldg καl lδlαiτερη5 τrολlτloτl.
κηg oημαoiα5.

o Πρoοταoiα τoυ Περrβd}ιλoντo5: Ατroφυγ( καI

με fιοoη oκoυτrI διcilv, ατ16 βλητιυν Kα| ατμoσφαl ρl κ(9

.{φ
μ6λυvoη5.

ο Π ερl φερε I ακ69 αxεδr αομ69 : δI κτυcυμdνog α1εδlα-

oμ69 καr τrρoγρdμματα oε α1doη με εrδικd τrρoβλη-

μαTα Tηs Kρη.ηs
o o6}ιλoγo5 ΝΑ\,vΑ Crete τrραγματoπoιεΓ αυτoιj5

τoυg οκoτro65 με:
ο ΠερlβαλλoντIκ( εκτrαiδευαη
ο Συνεργαoiα με τoυ5 dλλoυ5 oργανlομoι15 καl Θε-

oμoιi5
ο MελdτεS
. Πρoγρdμματα τrlλ6τoυ5
o οιiλλoγo5 αυτ65 <υ5 τrερlβαλλovτικη oργdνιοοη

με τη μoρφη voμικο6 πρooriτroυ δημoοiου δlκαioυ,

Θα τrρooτrαΘηοεl vα εroακoιiγεταl 6ταν αxεδιdζoνταl
δημ6olα dργα για vα εκφρdoεI τη 1νι6μη τoυ, κατα
τ16oo τo dργo αυτ6 odβεταl τo τrερrβdλλoν.

Π ηy ξ : l δo μ εν €αc, Στ αυ ρo υλdκηc,
Yπε6Θυνoc, τoμ €α PεΘ6μνoυ
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ΖοοφΙΛ0Ι PιoγιιlγtlΣ
(FRΙEΝDS 0F ANIι,ΙΑLS 0F RETYMN0N)
Γραφεiα: Βdρδα Καλλιργη 15, P!θυμνο, ufi' 24977 (Ι(retα Κοnnr;ctiοn)

Τo Zωoφlλlκ6 - olκoλογlκd αtυματεΓo <Ζω6φι-
λol PεΘιiμvη5> rδρι1θηκε oτα μdoα τoυ 2OOO καr
oκoτrof του εiναl:

ο H δtα τrαντ65 νoμiμoυ μdooυ τrαρo1η τrρo-
οταοiα5 τΓρos Tα αδdoτroτα ζriα dναντι Θανdτ<υ-
οη5, βαoανroμoιi καl γεvlκd κακoπoiηoηs Toυs.

ο l-| δια παvτ65 νομiμoυ μdooυ τrρooταoiα τιυν
ζιiιυv oυvτρoφιd5, εργααiαg καl εκτροφc6ν ακ6-

μη KαΙ δεoτroζoμdvωv, dναντι KαKoμεTαXεiρloη5,
ε κμετdλλευοrl S, βαoαvιoμoιi καl γενι κd κακoτro[-

ηoηg τoυ5.
ο H δlα τrαvτ65 νομfμoυ μdooυ τrρooταo(α ταlν

οcγρiων ζι6ιυv και τrτηνcilν, εiτε ζoυν oτo φυαrκ6
τoυ5 τrερlβdλλov εiτε oε αl1μαλιυo(α καl η TΓρo-

oτrdΘεlα κατξρηoη5 τη5 εκμετdλλευoη5 τoυ, εiτε
ζcδνταlν, εΓτε <τrρoΤ6νTων)) Toυs.

ο o δlα τrαντd5 νoμfμoυ μ6ooυ οcγιiνα5 γ|α να
καταργηΘεi τo κυvηγl dτrιυ5 καl λolτrof τrαρ&γo-
vTεS Ttoυ βλdτrτoυv τηv τrαvδα καl τo φυolκ6 τη5

χ6ρo.
ο H δια τrαvτ6g vομiμoυ μfooυ τrρoατrdθεlα κα-

τdργηoηg Tωv ΤΤε|ραματloμι6ν (ετrroτημovlκι6v
κ,λ.τr.) ετr[ ζι6ιυν.

. H με κdΘε v6μlμο μdoo απoτρoτrξ ευΘαvα.
αiαg τιοv ζc6ιυν εκτ65 ατ16 την τrερiτrτιοoη αviα-
των ζc6ιυv πoυ υτroφdρoυv.

ο H δημloυργiα κατdλληλη5 oτdγηg καt γεvrκd
εγκαταoτdoεωv πρos oτ€γαoη, Θερατrεiα καt δlα-
τρoφη τιυv αδdατroτιυv ζι6ιυν, dιυ5 6τoυ βρεΘεi
olκoγ6νεlα γlα αυτd. (Τα ζι6α τroυ Θα εrοdρxoνταl
κατd αυτ6 τoν τρ6τro ατo oταΘμ6 Θα oτεrρc6vο-
vTα| υTroχρειυτικd).

ο l--l δlατrαιδη,6γηoη καr δrαφι6τloη τoυ κolvo6
Kα| Tωv α1oλεiιυν ετri Θεμdτιοv ζιυoφrλiαg καl
τrρooταoiα5 τoυ τrερlβdλλovτοs/ με δlαλdξεl5, δη-

μoolεrjoεr5, μελdτε5 καI λolτro65 ν6μlμoυg καt τrρ6-
σφoρoυs τρ6τroυ9, τroυ ακoτrd d1oυν να oδηγη-
σoυv σε μlα κorvωνΙα 6τroυ τα ζι6α Θα υτrdρxoυv
αε αρμoνικη oυμβiιυαη με Toν dνΘρωτro.

Στo τrρdlτο αυτ6 δldoτημα απ6 τηv δρυo( τoυ
o Σ6λλoγo5 d1εl δc6oεl dμεοη τrρoτεραldτηTα σTηv
ικανoτroΙηαη τιυν τρlι6ν τελευταfιυν ατ16 τoυ5
KαTασTατΙKoι15 oτ6xoυ5 TΙoυ Trροαvαφdρθηκαv.

Πληρoφoρiεg:
Xριoτiνα Πινιατiδη, μ€λo5 Δ,Σ' τoυ ΣυM6γoυ

frιllrnκυ,tγnυrυ,|trlγ||tlηγ
Kαατρινoγιαννιixη 41, Tηλ. _ Φαξ: 28310 22180

o Kυνηγετlκ65 Σ6/ιλoγο5 Pεθιlμνoυ με τη σημερ|-
vη υτ16oταoη τoυ λεlτουργεf ατ16 τo 1976 (Trρoη-

γoυμdνιυ5 dφερε την ετrιυvυμiα <Bριiorναφ) KαΙ σTε-

γ6ζεταl oε lδt6κτητo Γραφεio, dρτια εξoπλloμdνo
καl λεlτουργlκ6, oτην oδ6 Kαoτρlνoγιαvνdκη 41 .

Σκoτ169 τoυ Συλλ6γoυ, oι1μφιυνα με To KαTαστα-
τtκ6 τoυ, εivαι η oργdνωoη ταlν κυνηγιiv/ η KUνηγε-
τικη κατdρτ|ση Kαι η τrρocrγιυγη τoυs/ TrρoKεIμdνoυ
vα ατroκτηooυν Tην αvcrγκαiα κυνηγετlκη oυνεiδη-
ση γΙα τη ν6μlμη και <λελoγtoμdvη> Θηρα Kα| γΙα Tην
τrρoαταoiα τoυ τrερrβdλλoντοg γεvtκ6τερα.

Πρoβλετ16μενα μ6oα γΙα Tηv ετrlτυxiα Toυ σKo.
τroιj εivαl:

- H dμεοη oυνεργαοΙα με τr5 Αρ1d5 τη5 τrερlφ6-

ρεldg τoυ, τη Συνoμoοτrονδiα καl dλλoυ5 Συ}ιλ6γoυ9.
- H με κdΘε μdoo κυvηγετlκη και orκoλoγlκ( αγιυ-

γ( τιυν μελιδv'
- H δρυoη εκτρoφεfιυv και oταΘμriν εξoικεiιυοη5

και εξατ16λυοη5 Θηραμdτolν.
- H δiωξη τη5 λαΘρoΘηρiαg καr η μεfιυoη Tα)ν εTT|-

βλαβι6ν θηραμdτωv.
. H iδρυoη κυνηγετlκι6ν καταφυγi<υν , ττεριτττ€

& ακoτrευτηρiαlv
- H 6ρυoη Λεα1ι6v, εντευκτηρΙων γlα φlλoΘηρα-

ματlκdg καl φlλoδαoικdg δlαλdξεr5, εoρτd5, εκδρoμd-
g καl dΜεg εκδηλι6αε15.

ο παραλαμβdνεr oυ1νd μεγdλo αριΘμ6 τrερδrκιi
ατ16 δldφoρα εκτρoφεiα (PεΘιjμνoυ, Αμαλιdδα5, Ξυ-

λoκdοτρoυ) τι5 τoπoΘετεΙ οε κλιυβoιi5 εξolκεiωαη5
Kαt στη oυνdxεrα τr5 ατrελευΘερc6νεr oε oυvεργαoiα
με τη Δ,/voη Δαoc6v oε ετιlλεγμ6vε5 τrερlοxd5. Τα α-
τroτελdoματα κατd γεvlκη oμoλoγΙα τοlv κυvηγι6ν
εiναl Θεαματlκd.

. ΠραγμαToτroιεΙ oυνεxεfg εξ6δoυ5 γlα τη δiιυξη
τη5 λαΘρoθηρiα5 oε oτεvη ουvεργαoiα με τη Δ'lνoη
Δαοriν. Τα ατroτελdoματα 6τrιυ5 δlατrtατc6νεταl καt
ατrd καταoτdoεl5 τη5 Δ'lvoη5 Δαoriν ξεπdραοαv
κdθε τlρooδoκΙα.

ο Γtα T1 ατroτελεαματlκ6τερη αντιμετιirπloη τη5

μdoτlγα5 τηg λαΘρoΘηρiα5 crγ6ραoε dνα )eeρ 4x4
κdνoντα5 oκληρdg orκovoμiε5.

ο Παρd}ληλα Kα| σTα τrλαΙαlα τη5 τrρ6ληψη9, ε-

ξdδιυoε τo τroλ61ρηorμo βlβλΓo με τiτλo <,oτl τrρ€-
ΤΓε| να ξdρεl o κυνηγ65> καl τιjτrιυοε καλα(oΘητεg
αφioεg σε μ|α σTαυρoφορiα γlα τη oαlτηρiα τηs Χλω-
ρiδα5 καl τrαvfδα5 τoυ τ6τroυ μα5.

Πληρoφoριακ6 Yλlκ6 .. l. Kυριανιτ6κηq (Πρ6εδρo5)

Μ. Pιτodτoc, (Γραμματiα5)
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τo nλαfoιo τoυ Εκnαιδευτrκo6 Πρoγριiμματos (.Evtαξn Παrδlc6v Oμoγεvι6v oτo Σxo.
λεfo - Παιδεfα oμoγεv<iυ), Πoυ oργdvιοoε τo Παιδαγωγrκ<i Tμiμα τoυ Παvεπroτn-

ατo PdΘυμvo απd 29 ΣεrπεμBρfoυ dω5 12 Oκτι,rθρfoυ 2oo2 καl ΙΙoυ

τnv καλλrdρvεtα καt τnv πρoιδΘnon τn5 ελλnvικri5 γλc6ooα5 καr τoυ noλr.
σε oμoγεvεfg μαΘnτds τoυ εξιοτερικo6, επloκ6φΘnκαv τo Σxoλεfo μαs καl

..φofτnoαv, σ, αυτd δεκαεrπιi oμoγεvεf5 μαΘnτdg αnd τnv Aυoτραλfα.
.ΦΦYovιαs μα5 ιiφnoαv, εκτ65 αnd αvαμvιioεl5, και κdπorα κεfμεvα με τιs εvτυπι6.

τoυs, Ιroυ dxoυv εvδlαφdρov και ωs γλι6ooα καr α)s περtεxdμεvo.
Eυxαρroτoιiμε τoυ5 φlλoλιiγoυ5 καΘnγnτd5 κ. Φρυγαvdκn Γlιilργo, YπειiΘυvo τoυ

nερroδrκoιi μαs, καr κ.κ. Γεαrργfoυ Xρfioιo καl Καμετιiπoυλo Δnμιiτρn, oυvoδo65
το)v oμovεvc6v μαΘnτι6v απd τnv Aυoιραλfα, πoυ μαg BoriΘnσαv (πn oυλλoγri τoυ

υλlκo6.

<'Εyιυ 6ι6φoρε9 εντυlτιL'loειc, αττ6 τo oyoλεt'o oτην
Ελλdδα.

Μερικ€c, καλ{'q, dλλε9 6xι και τ6oo.
oι μαΘητ€9 οτo 2o Λιjκεto ξταν ττoλιj ευyενικoi, 6ττιυc,

και oι καΘηyητ€g και ol καΘηγξτριεq.
Εδιυ κ6νoυν πoλλd μαΘξματα, ενιb oτην Aυoτραλiα

κdvoυμε κdττoυ oτα €ξl με εφτd. Εδ<b εiναι πιo διjoκo-
λα και oι καΘηγητ€q βαΘμoλoγoιjν αυοτηρd.

Στo κυλικεio δεν €yoυν oειρ€q καt olτριυyνoνταl. Στην
fλλdδα €xoυν π€ντε διαλεiμματα, ενιb oτην Aυoτρα-
λiα διjo μεydλα.

Εδ<b oι μαΘητ€g €xoυν την &κξ τoυg αiΘoυoα και κdΘε

ιΙlρα αλλdζoυν oι καΘηγητ€g'
Δε φoρdνε τα lταιδιd oyoλικξ πoδfi'
H pβλιoΘξκη τoυ oyoλεbυ εiναι μικρξ, αλλd μπoρεi

να εiναι €τoι η pβλιoΘξκη μ6νo αυτoιj τoυ oyoλεioυ.
Τo δiκτυo αρ6oει ττoλιj oτoυg μαΘητ6c, και μoυ φαi-

νεταl παρ6ξενo γιατi εμε|g τo €1oυμε oυνηΘioει.
'Εyιυ περ6oει τξλεια εδιυ καl η εμττεtρiα Θα μoυ μεi-

νεl αξ€yαοτη.

Μαρiα ΘεoδιΔρoυ, Β, Λυκεioυ>

κol μαΘητ€g εδrυ εiναl yεμdτoι αττ6 lδiεc, Υια να τΓε-

τιjxoυν οτo Πανεπιoτξμιo εlτηρεαoμtνoι απ6 δfiφo-
ρεζ ΚoινωνιΚdq oμdδεq. Aυτ6 iou'lq μαq κdνει να Kατα-
νoξooυμε την ανηουyfα τu'lν μαΘητu-lν αυτιΙ'lν. L1 ιυΘη-
ση Υια επιτυxiα oτo Πανεπιoτξμιo Θα μlτoρoυoε να
ερμηνειioει την αντt'Θεoη τUJν συμπερΙφoριυν. .Εyιυ

παρατηρξclει αυτξ τη o6γκριoη. oι μαΘητ€q εiναt κα-
ταΘλιπτικd φλoμαΘεig και μλ6νε oυνi'γειαΥιαTα μα-
Θξματα και τo oxoλεio. Τoυq ττιtζoυν ττoλιj yια να τΓε-

ρdooυν την ταξη με αlτoτ€λεoμα ot μαΘητi'q να εiναι
Θυμιυμtνoι, Θoρυβιb6aq και αντdρτεc,. Aυτ69 φαiνε-
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ται να εiναι o μ6νo9 τρ6ττo9 ΥΠ να xαλαρΦooυν oι

μαΘητi'9' Aν δεν τoυc, πt'εζαν τ6οo πoλιj καl αy δεv
Θειυρoιjoαν την ακαδημαi.κξ επιτυηfα τ6oo οημαντι-
κξ, τ6τε δεv θα υττξρyε τ6oη ανταρoiα και η νεoλαiα
Θα ηταν ττιo ειiκoλη oτην τdξη.

X6λλη Μιoυρ, Β, Λυκεioυ>

κ,Ενα oημαντικ6 πρdyμα ττoυ λεiπεl oτo δικ6 μoυ
oyoλεb oτην Aυoτραλiα εt'ναι η πρooευ1ξ πoυ yiνε-
ται κ6,Θε πριυi oτην Ελλdδα. Aυτ6 €yει πoλλη σημα-
οiα.

Επioηqλεiπει η εικ6να, lτoυ βρiοκεται oε κdΘε τdξη
εδιυ...

Μoυ €κανε εντι3πιυoη πUJq o καΘηγητξc'λ*ι τo μd.
Θημα γlα oλ6κληρα τα oαρdντα λετττd. Στην Aυoτρα.
λiα μιλdει o καΘηγητηs Υια μΙα oριoμ6νη r.bρα, πoυ
εξαρτdται απ6 τoν iδιo τo δdoκαλo, αλλd ττερlooει3ει
και ιυρα να δoυλειjει μ6νoq τoυ o μαΘητξ9.

Παρατξρηoα εlτt'oη9 τΓωc, σTo oyoλεb εδιΙl oι 6d-
oκαλoι χρησlμoττoΙoιjν λlγ6τερo τoν lτiνακα.

Tελικd Θα ξΘελα να τoνiοcυ τΓUJζ oι 6lαφoρ€9 πoυ
υlτ6ρ1oυν οτα 6ιjo oyoλεiα εξαρτoιjνται αττ6 τα εΘi-

μαTα τoυ κρdτoυc,',

Π αραo κευ ξ Aντζoυλdτoυ, Β, Λυ κεioυ>

κH oxoλικξ ζιυξ clτην Ελλdδα εiναι ττoλιj διαφoρετι-
κξ απ6 τη o1oλικη ζιυξ oτην Aυοτραλiα. Υπdρxoυν
καl πoλλ€c, oμoι6τητεc, μεταξιi τιιν εκπαιδευτικιΙlν
oυoτημdτιυν'

H lτιo oημαντικξ διαφoρd εiναι 6τι oτην Ελλdδα oι

μαΘητ€c,πρ€ττεl να μελετoιjν δεκατρiα μαΘξματα, απ6
τα olτoiα διαλ6yoυν i'να, σε αντiΘεoη με την Aυoτρα-



t,
#e##.
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0υ oμoyενεiq oυμμαΘητ{q μαq
στoν ιτερdβoλo τoυ oyoλεioυ μαg

με τη *ΣXΕΔIA,' στα, 16ρια ιcαι ιcd,πoιoι
την ελληνυιcrf oημαiα oτo oτιiΘoq
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λiα ττoυ δαλ{γoυμε 6λα τα μαΘξματα εκτ69 αlτ6 ξvα.
',4λλεq διαφoρ€g εivαι 6τl oτην Ελλdδα 6εν φoρdνε

oxoλικξ oτoλξ, τoυc, μαΘητ€9 τoυg φιυν6'ζoυν με τo
επiΘετ6 τoυq και τo oyoλεio τελaιΙlνεt oxεδ6ν διjo ιbρεq
νιυρiτερα.

oι oμoι6τητεq εiναl τo μ6yεΘoq τηζ τdξηζ Και τoυ
oyoλεioυ Και η συμIτεριφoρd τιυν lταιδιιbν μ€oα oτην
τdξη.

H oυμlτεριφoρd τulν μαΘητιΔν Kαι τ(Ι)ν καΘηγητιbv
ττρoq εμdq τoυq επιοκ€τrτεζ τouq ξταν ΘαυμdσΙα KαI

μoυ €κανε εντιjπιυoη.
Aττ6λαυοατην εμπεtρiα μoυ στo P€Θυμνo καt δruiτ-

ερα σΤo oxoλεio. Μ, ξκανε να αιclΘdνoμαι lτιo πoλιj
,Ε'λληναq.

ΓιΦργoq Παlταναoταo ioυ' B, Λυκεioυ>

<Mε λ€νε Θεoδcbρα και εiμαι oτην ττριυτη Λυκεioυ.
Στo oyoλεb oα9 €yιυ περdoει καταlτληyτικd',Εxιυ

γνιυρbεt lτoλλdτται6ιd, και εiμαι πoλιj ευyαρtclτημ6νη

με την φιλoξενiα oαq' Θα μoυ λεψετε πoλι5.
Aν εixα vα δrαλiξω να ττd'cυ oyoλεfo oτην Ελλdδα ξ

oτην Aυοτραλiα, Θα μoυ dρεoε να πdιυ oτην Ελλdδα,
ytατi μoυ αρ€oει τo περιβdλλoν.

Ε'iμu πoλιj ευyαριoτημ6νη Troυ ξρΘα οτo oyoλεio
σαζ Kαι Θα oαq Θυμdμαι πdντα!!!

Θεoδιbρα Kυρiτoη, B, Λυκεioυ>

κΤην πραlτη μ€ρα oτo oxoλεio vτρεπ6μoυνα yιατi
δεν ξξερα κανξναν καr δεv 4ξερα lτιυg λειτoυργoιjν
τ α oxoλε iα oτ ην Ελλd6α., oτ αν 6 μ rυ g μττ ξ κα μ t.o α m ην
τdξη, τα ξ€xαoα 6λα αυτd, γατi oι oυμμαΘητ€g μoυ
ξταν πoλιj φιλlκoi και ευyενικoi.

Τo oxoλεio εiναι ττoλιj διαφoρετlκ6 με τo δtκ6 μoυ
oτηv Aυoτραλiα. Moυ αρ{'ooυν κu ol διjo τρ6πot.

Aν μlτoρoιjοα Θα μ, 6ρεoε να καΘ6μoυνα oτην Κρη-
τη yια πιo πoλιj καlρ6'

.Ελλη Κoυρμαδd - Κιυoτακiδη, B, Λυκεioυ>

<Τα oyoλεiα oτην Κρξτη εiναt διαφoρετtκd απ6 τα
oyoλε iα clτ ην Aυ oτ ραλiα.

'oταν oι μαΘητ€q ττηγαiνoυν oτo oxoλεio, Θα πρ€-
τΓει να εiναι oτην ιΙlρα τoυq, διαφoρετtκ6 τταiρνoυν
αlτoυcliεq.

,oταν 
μια ττερioδoq i'yει τελειιυoεl, κdνoυν 5vα δε-

κdλεlττo 6ιdλεlμμα και μετ6' περνdνε οτην επ6μενη
περioδo'

ot μαΘητ€qoτην Ελλdδα εiναι πoλιj €ξυττνoι και 6ταν
€ναq καΘηγητηg κdνεl κ6lτoια ερu-lτηoη, ξ€ρει 6τl κd-
ττonq μαΘητξq Θα oηκrυoει τo x€ρι 

.Γoυ 
Υια να 6ιυοει

την ατrαντηoη.
,oταν 

€ρyεται η ιυρα τoυ διαλε|μματoq 6λoι κ6νoυν
oαν τρελoi...
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,oταν π6νε oτo κυλικεio δεv τoug ενδιαφ€ρεt η oει-
ρ6. Aπλιbg o €ναq oττριυyνεt τoν dλλo. Aν τo κdναμε
εμεζ αυτ6 oτην Aυoτραλiα, Θα βρioκαμε τoν μπελd
μαζ Και Θα μαq λ6γανε να βγo6με εντεkυg απ6 τη
oεlρd.

Δε Θα με ττεiραζε να πηyαtνα σε 6'να oyoλεio oτην
Ελλdδα. ol καΘηyητtq εδιυ εξηγoιjν περιocl6τερo την
ιjλη. oι μαΘητ€g ε6ιΙl δε φoρdνε oτoλ€c, και 6λoι txoυ-
ν ττoλιj καλ€g καpδEζ ΚαΙ TΓερισσ6τερεq ευκαιρfεc,για
να lτετιjxoυν τoυq oτ6xoυζ ToUζ.

Πd'μελα Ντiνη, A, Λυκεioυ>

<H oxoλικξ ζιυξ oτη Ελλdδα εiναι πoλιj διαφoρτtκξ
αtτ6 τη oxoλικη ζcυξ clτην Aυοτραλiα' Στα οxoλεiα τη9
Aυclτραλiαq μπoρoιjμε να διαλ€ξoυμε TΓoIα μαΘξμα-
τα Θ€λoυμε να κdνoυμε. Aλλd oτην Ελλdδα δεν μπo-
ρoιjνε oι μαΘητ€q να 6ιαλ{'ξoυν τα μαΘξματd τoυq'
Στην Aυclτραλiα τα τται6ιd. αλλdζoυν δαoκciλεg καl
τdξειg μ6λι9 €xoυνε τελειcboεt τo μdΘημα. Στην Ελλd-
δα εiναι διαφoρετικd'.

Ταπαιδι6, κ6,Θoνται oτην iδια αiΘoυoα καl η δαoκd,-
λα ξ o δcioκαλog αλλdζει rdξεlg.

Στην Ελλdδα τα μαΘξματα γiνoνταt ααv δlαλiξεr9
ενιΙl oτην Aυclτραλ|α τα μαΘξματα εiναι lτιo δημιoυρ-
γικd' και ot καΘηyητ(.q 6εν βαoiζoντα σε €να βιβλio
αλλd oε διdφoρα βιβλiα. Τα παιδfi' €xoυν την ευΚαι-
ρfαναπρoοφ€ρoυν oτo μdΘημα τlg lδiεg Toυζ Kαι Tιζ
€ρευν€gτoυq.

Yπdρyoυν επicl η9 εlδlκdq αiΘoυo εq Yα τoυ9 υπoλo-
γoτtg, Υια την μαΥειρικξ, ρατττlκξ και για την yημεiα.

Aγ ελl κη Κoυτo ι oυ ρoιj μπα, A, Λυ κε ioυ>

κTα oxoλεiα τηq Κρητηq (Ελλdδα8 εiναt πoλιJ μικρ6-
τερα αιτ6 τα oxoλεiα τηζ Aυστραλiαq. Στην Ελλdδα o
μαΘητξq κdΘεται οτην iδtα αiΘoυoα 6λη τη μ€ρα τoυ
oxoλεioυ, εv<Δ oτην Aυoτραλiα αλλdζει κdΘε τ€λoqτoυ
μαΘξματoq.

Τo oyoλεio εδιb €xει μ6νo Ελλην6lτoυλα καt oρΘoδ6-
ξoυq. Στην Aυoτραλiα τo κdΘε oxoλεio €yει πoλλ€.g
Θ ρηo κεiεg καl εΘν ι κ6τητ εq.

Εγcb βρξκα τα oyoλεt'α oτην Ελλd6α vα εiναι πιo
6ιioκoλα, γιατi €xoυν ττto πoλλd μαΘξματα.

Τα τταιδιd, clτην Ελλd6α εiναt πoλιj ψλ6ξενα ΚαΙ ευ-
yενtκd' καt Θα μ, dρεoε vα καΘiοιι lτιo τroλιj καιρ6, να
μdΘιυ ττιo τroλλ6, ττρ6γματα ΥΙα τoυζ ανΘρ<Ιlττoυq και
τη yιbρα'

Ειjyoμαι τα τταδtd, να μη με ξεydooυν πoτ€, yιατi
δεv Θα τoυq ξεydoιι πoτ€. Δεν Θα ξεydcltυ τη φιλoξε-
νiα τoυg Kαι Toν φιλlκ6 yαρακτξρα τoυg''oταν 6'ρΘoυν
oτην Aυoτραλiα Θα roug δε iξιυ την iδια φιλoξενiαπoυ
μou dδεrξαv.

Xρηoτo5 Νταλαν(κα5, Α, Λυκεioυ>

κΓεια oαq
To Λιjκa6 oαq, εiναι πoλιj ιιραio και €yει ττoλιj καλd

παl6ιd και ('ξυττνoυ9 μαΘητ€q' Εivαι 6μιυq, ττoλιj πιo
μικρ6 απ6 τα oxoλεiα τηq Aυoτραλiαq και €yει ιτoλ-



λoιjq μαΘητ6'9 oε κd,Θε διυμdτιo, κdlτoυ τριdντα, Τo
διυμdτιo dμα φτιαyτεi Θα φαiνεταl πlo ιυραio' Aλλd
μoυ dρεoε ττoλιj τo Λιjκει6 σαq KαΙ Θα μoυ αρ€oει να
{'ρΘιι ξανd.

Θξλιι να ευxαριoτξou_l 6λoυ9 τoυg μαΘητ€q και τoυc,
καΘηγητtq τoυ oxoλεioυ σαC' Kαι τoυg καΘηyητi'g τoυ
Πανεlτιoτημioυ'

Χρηoτog Σκdρoυ, A, Λυκεioυ>

κ...H πιo μεydλη δnφoρd εiναι 6τι τα παιδfi' δε

φoρανε oτoλξ τoυ oyoλεioυ. Τo μ6νo πρ6βλημα με
αυτ6 εiναι 6τι (yoυν περιoo6τερo ττλιjolμo και κdνoυν
περloo6τερεζ (υρεq να εToιμασToιjν κdΘε τrρcυi.

oι ιυρεq των μαΘημdTU)ν ΚαΙ διαλειμμdτιυν εiναl
διαφoρεnκ€q. Εδ6 αρyiζoυν oxτιυ και τ6,ταρτo Και τε-
λεlιbνoυν μΙα Και εiκooι. Εμεiq αρxiζoυμε εννιd ΚαI Tε-
λειιινoυμε τρειζ Και τεταρτo.

Τα παδfi, εδcb μετd τo oγoλεio €xoυν εoulτερικd.

φρoντιoτξρtα μια _ 6ιJo ιbρεq.,Ετol oι rbρεC' μαΘημd-
τtυν εiναι oyεδ6ν i&εq.

Πρoτιμdυl τα oyoλεiα oτην Aυoτραλiα, γιατi oτην
Eλλciδα εiναι ανξoυyoΙ σTην τdξη και txoυν πoλλd μl-
κρd δruλεiμματα.

Alκατερfvη Αντζoυλdτoυ, Α, ΛυκεΓoυ>

ιΣτην Aυoτραλiα τα oxoλεiα ε(ναι πιo μεγdλα απ6

αυτd εδιυ oτην Κρξτη, με TΓιo ττoλλoιjc, μαΘητ€,c,. Mε-

ρικd oyoλεiα €yoυν μεγdλα γξττεδα yια πoδ6oφαtρo
και ρdyκμττι.

Tα oxoλεiα oτην Ελλdδα αρxiζoυν oτιc, B.15 τελειιΙl-
νoυν σTιq 1.30 τo μεoημiρι. Στην Aυoτραλ(α τα oxo-
λεiα ανoiγoυν oτιc, 9 και τελειιΙlνoυν σTιζ 3.1 5 6μιυc,
6εν 6'yoυμε και πdρα ττoλι5 6dβαoμαyΙα τo oττiτyl,

Νiκog Λαζdρoυ, Α, Λυκεioυ>

Αvdλoγε5 ε(vαl ol εντυτrc6oει5 ol ευxαρroτΓεS Kα| o|

ευ1d5 καr τcυv τrαρακdτιo μαΘητrilν l τ ριιilν..
Ελdvη Koλυβd, Mαρiα Kαρλoβαοiτη, Γι16ργο9 Mε-

γαλool κoν6μoυ, Νταν16λλα Δη μ ητρη, Πανοrγlcδτα Kαλ-
λη.

Λυτroιiμαoτε Τtoυ o χ6ρos δεv μα5 αφηvεl Trερlσ-
o6τερα τrερIθc6ρια KαI τoυS ευ1αρlοτoιiμε 6λou5 καl
6λε5 γlα τα καλd τoυ5 λdγlα.

Το τrεριoδlκ6 μos, dλλιυοτε, τrtoτειjoυμε 6τr Θα
ατroτελdoεl μlα μ6vlμη γiφυρα ετrικolνιυvΓαs Kα| συ-
νεργαoiαg με Toυs oμoγεvεi5 μαΘητ65 τη5 Αυoτρα-
λ(αg.

Fl Σ.Ε, τη5 ΣXΕΔΙΑΣ

M0UR1zΑNos
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^'
Τoν τελευταio καlρ6 d1εI αρxfoεr dνα καlνo6ργlo α-

μερlκdvtκo τrαραμιiΘl γ|α Toν κ6oμo...
ol oυψραφεig ετolμdζovTα| να εκδc6ooυν Kα|vo6ρ-

γlα loτoρlκd βιβλiα με Θdμα τoυ5 τov τ16λεμo oτo |ρdκ.
oι καvαλdρ1εg τρfβoυν τα xdρlα τoυS Τroυ βρηκαν

τrdλl <τrlαodρlκo> Θdμα.,.
ol Αμερlκανoi (η κυβiρvηoη τoυs δηλαδ() ετolμdζo-

Vτα| να κτυτrηooυν τo |ρdκ γlα vα... τlμιυρηooυν τoν
<κακ6> αρχηγd τoυ κρdτoυ5 (καr τrρcδην <καλ6> φiλo
τoυ5) Σαvτdμ XoυoεiV καl να <oc6ooυv) To λα6 τoυ!...

o τrραγματrκ65, βdβαια, λ6γo5 εiναl 6τι oι Αμερlκα-
vof <μυρioτηκαv> τrετρdλαΙo Kα| <6ρμηοαν σαv Tα Ko-

ρdκrα> γΙα vα τo ελiγξoυν.
Mlλdμε γrα τroλλd λεφτd!..
7\λλα μιλdμε Kα| γ|α τroλλd5 ζωd5, τroυ Θα 1αΘo6ν

εξαlτiα5 τoυ πoλ6μoυ.
Δεν εiναl, βdβαrα, καl η τrρ6τη φoρd τroυ γiνεταl

κdτl τdτoιo' |-| ιoτoρiα εiναι τrλημμυρIoμdνη ατ16 τo
αiμα τr;:v τroλλ6v, εξαlτfα5 των τroλdμα)ν Ttoυ ξεκlvo6ν
oι λiγor καl lα1υρoi.

Xιλldδε5 γυvαικ6τrαlδα θα 1αΘo6v γrα τo τiτroτα! Kαl
εiναr τrροκλητlκ( η UτroKρ|σi.α εκεiνιοv τroυ εκδiδoυν
τη Θαvατlκη καταδfκη τoυ5, αλλd δεν τrαραλεiτroυν

μτrρooτd oτr5 κdμερεg vα δεi1voυv την υτrερευαloΘη-
oiα του9 γlα τα ζ<6α!

Τoυλξroτoν 6μcυg o,αυToιis τrρdτrει να βρo6με dνα
ελαφρυvτlκ6. Αυτof dxoυν ξεκαΘαρΓoεl τη Θiαη τoυ5:

- Π6λεμo5 η Εrρηvη;
- Π6λεμo5!!!
Eνri: ol dλλol;
- Εrρηvη η Π6λεμo5;
- Ειρ(νη Θdλoυμε!!!
M<ορi, <εlρ(νη θdλoυμε> εμεi5, αλλd τro|α ειρηνη;
Την Εlρ(νη τη5 <Φdρμαφ; Aυτη τηv ξdρoυμε Kα| Tην

βλiτroυμε πατc6ντα5 6vα κoυμτri. Τηv dλλη τηv εlρηνη
6μιυ5; Mα5 λdεl τΙτroτα; Mα5 λiεr, αλλd δεν Tην αKo6-

με. Τηv oκετrdζoυν or rαx65 Toυ Troλiμoυ; Kαl εμεig τl
κdνoυμε γl,αυτ6; KαΘ6μαoτε στri.T|α μα5 κoλλημdνol
oτηv τηλε6ραση Kα|... αντιoτεκdμαστε KαΙ ... δlαμαρ-
τυρdμαoτε μioα ατ16 τo ζεoτ6 μα5 oαλ6vl. Τr εlρ<υνiα,
τρoμdρα μα5!

,oλol ατoυ5 δρ6μoυ5 τrαlδld! Nα βρovτoφ<υνdξoυ-
με: <ΣToΠ oτoυ5 τroλdμoυs Kαι στoυs dδ|Koυ5 xαμo65
τιυν ανΘρ<ilτrων!>

Bαolλdκn loldννα
Τdξη Γ,

B'
Στoν 21o αlc6vα, πoυ ΧαραKτηρfζεται τrλdoν ατ16 6λ-

oυs μαS αl5 αιc6vα5 Toυ τroλ|τ|σμo6, τη5 αvdπτυξη5,
τη5 α}ιληλεψ6ηs, -s αrriνα5 Toυ ανΘρωTrισμo6 Kα| τ(Ι)ν

αvΘρωτriν<υv δrκαι<υμdτ<υν, ακ6μα Kαl Tc6ρα βλdτroυμε
τηv ατrανΘρ<υτrιd καt To συμφερoντoλoγIαμ6, Tη με-
γαλoδldoτατη μανiα <τoυ εv65> γlα να κυβερv(σει σToν
κ6oμo, καταπατοδvτα5 oτroloνδηTroTε Υρατrτ.' 4 Φρα-
φo ν6μo.

,Ετοl, 
λolτ16ν, ToτroΘετεiται σ, εμds ivα μεγdλo <δi.

λημμω: Τl Θα τrρdτrεl dραγε να Θdλoυμε vα επlκρατη-
σε| σToν κ6oμo, <τ16λεμo5 η εlρ(vη;>

ol πρoφdoεl5, βdβαlα, τroυ τrρoβdλλoυv ol <κυβερ-
νητεg τoυ Κ6σμoυ) oτηv τrαγκ6σμ|α Koνiστρα εiνα|
τroλλd5, δεν εiναl 6μω5 καr ol αληΘlvig.

Στo Iρdκ, τroυ Θα μτroρo6οε να χαραKτηρ|στεi.Kα|
ω5 α1ι6ρα τoυ τρiτoυ κ6oμoυ>, oI oυvΘηκε5 δlαβiιυoη5
εivαι dΘλιε5 Kα| Tα αvΘρcδτrrvα δlκαιιiματα μoιdζoυv
να εivαι dγvcυoτε5 λdξειg. Πoλιτloμ65 οτo |ρdκ δεν
υτrdρ1εr. or dνΘρ<oτrol κυβερνloιivταl βdvαυoα ατr,τoν
Σαντdμ XoυαεiV καl η ελτrδα γlα 6vα καλ6τερo μ6λλoν
i1εl τrεΘdvει τt|α ατr, τα μdτlα τoυ λαo6 τoυ Σαvτdμ.

Mε dλα αυτd, λolτ16ν, ηρΘε να KαTαTrιαστεi o <κιj-

ριo5 Mτroυg>| Troυ Toν iτrιαoε η α}ιληλεψιjη καl Θdλεl
vα βoηΘηαεr αυτo69 τoυ dτυxoυg ανΘρι6τroυ9!...

Mα αυτ6 εiναl ooβαρ6 ετrlxεiρημα Y|α να κηριjξoυv
ol H.Π.Α. τov τ16λεμo;

o1l! H αληΘεlα εiναl 6τl o τrλoιjτog καl η δdξα εΓναr
τα Trραγματικd αiτια αυτo6 του τΓoλ6μoυ. Ατr, τη μlα
μερld τα τrετρdλαlα τroυ βρiακoνTα| στo Ιρdκ, τroυ εi-
ναι Kαι o βαοrκ6τερo5 λdγo5, Kα| ατr,την dλλη η δoκr-

μ( v6ωv τroλεμIκc6v υλlκc6ν καl ττυραιiλιυv. Αυτof εiναl
ol...α}ιληλ6ψυo| υττερdvΘρωτro| τroυ τrρoσTrαΘo6v να...

βoηΘηοoυv με τov τ16λεμo τoυg lρακινoιi5.
K εμεi5 τl d1oυμε Kα| τι μTroρoιjμε vα κdvoυμε γt,

αυτ6; Mτrορo6με να τro6με <oX| oτov τ16λεμo>, μτro-
ρo6με να βdλoυμε iνα μrκρ6 λlΘαρdκl o KαΘdναs μαs,
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ΠoΛEMoΣ.H EIPHNH

<υoτε να αφυτrvΙοoυμε <τι9 μεγdλε5 δυvdμεr5>, vα κd-
νoυμε συγKεvτρc6oεl5 καl oυλλαλητ(ρlα. Πρdτrεl να
oργανιυθo6με καl εlδlκd ol viol αvΘρ<υπol, η νdα γενιd,
τroυ μαs ετrlβdλλoυν να ζ(ooυμε σε μΙα <vdα τdξη
τrραγμdτιυw φτlαγμdνη 6πιυ9 Θfλoυv ol lαxυρoΓ τoυ
κ6ouoυ.

Ι-t φιοvη μαS κα| φιovη 6λ<ον μετρdεl καl τrερνdει oτ,
αυτιd τιοv ια1υρr6v, αν εναvτι<υθεi dλη η ανΘριυπ6τη-
τα σTov τ16λεμo, αv ευαloθητoτroιηΘεΓ η κolνη γvι6μη.
Τ6τε Θα τrετιixoυμε τo oκoτ16 μα5: dνα κ6oμo με εrρ(-
νη, 1ιυρi.g φτιυxεlα, xιυρi5 απανΘρωτrld, α/ιλd με τrρη,-
ματlκη αλληλεψιiη. ,Ενα κ6oμο τrου κανεi5 rα1υρ65 να
μηv μτroρεi π|α να επlβdλει o, 6λoυ5 τo <δΓκαtο τoυ
lαxυρoτdρoυ>.

Μαρiα Δρoοdκη
Γ,

Mα τrιυg γiνεταl να ετrlδlcυκoυν κdτrolol <Mεγdλoι>
τ16λεμo, με τ6oη ευκoλiα, ατrλd καl μ6νo για να εξυ-
τrηρετηooυν τα πρoσCoTr|κd τoυ5 oυμφdρoντα; Τ6oε5
ζrυd5 Θα 1αΘoιiν καt ol oυviτrειεs Θα εivαι καταoτρo-
φικd5. Δεν λoγαρldζoυv τ[τroτα;

,|oιυ5 αυτoi <τα μεγdλα κεφdλlα>, vα τrρdτrει vα βρε-
Θoιiν oτη Θdoη να oημαδειjovταl ατ16 dνα dτrλo, για vα
καταλdβoυν τo κακ6 πoυ τrdνε να κdνoυν.

Eiναl ι1μιο5 τ6oo ατιdνΘρ(DTroΙ/ τroυ, ακ<iμα κl αν γi-
vεl κdτι τfτoιo, μτroρεi Vα μην αλλdξoυν. Bλdπεl5 τo
Χρημα εiναι τrdνιυ ατr, 6λα. Ακ6μα καl τrdνιο ατr, την
αvΘρr6τrlvη ζιοη. Kαl καvεΙg δε βλdπεl 6τl κdτl μτroρεΓ
να γ[νεl γI, αυτ6.

Kl 6μιυ5 μπoρεi. Αν μlκρof καl μεγdλoι δεΙξoυν Τrρη,-
ματlκ6 εvδlαφdρov γ|α τo τrρ6βλημα τroυ υτrdρxεl καl
κlνητoτιorηΘoσν, τ6τε ναt, κdτl Θα γiνεl!

Ακ6μα 6μιυ5 κl αν δεν γiνει, εγ16 Θα ξdρω 6τl dγlνε
κdτrolα πρooτrdΘεlα. ,oτl 

δεν καΘioαμε με αταυριομd-
να τα 16ρια. 

.oτι κdvαμε τηv ετrανdoταση μαs γ|α vα
δεΙξoυμε οτoν <dρxovTα τoυ πoλdμoυ> 6τr καl η δlκξ
μαS }Λ/c6μη μετρdεl. Γlα vα τoυ δεiξoυμε 6τr εiμαoτε o
λαd5 κl 6τι τελIκd o λα65 ατroφαoiζει.

Αg δεiξoυμε λolτ16ν εμτrloτoo6vη σToυs εαυΤoι1s μαs
κl α5 εΓμαoτε αγαlνloτd5 6xι μ6νo oτα λ6γlα αλλd καl5
τl5 καΘημερlvd5 πρdξεl5 μαS!...

Δαoκαλdκη Aννα
Τ6'€n Γ,

^',Ε1oυμε 
μTΓε| Tr|α oτoν 21'' αlrilνα καl o dνΘριοτιo5

61εl καταφdρεl να τrετιi1εr μεγdλη τεpoλoγlκη εξdλl-
{η, ιiμι,l5 τrνευματlκd δεl,1νεl να τrαραμdvει τo δlo α-
vιυρlμo5 με τα παλιci τα xρcivlα.

Αvτiνα εργdζoνταl 6λor ol dνΘριυτrol με 6λo τov κ6-
oμo εlρηνlκα, ιΙlστε να d1oυμε 6λoι ευημερΓα, 6ρxoνταl
ουνεxcδ5 κdτrotol αvεγκdφαλol καl ανηΘlκot ττoυ με-
τρoιjν τη ζoηoε 1ρηματα καl ιixl oε ανΘρι6πlvεg αξfε5
καl lδανικd, καl ετrlβdλλoυν τη δlεξαγιογη τroλdμιυv
βdζoντα5 oε κivδυvo Tη ζωη xlλιdδ<υν ανΘρriτrιυν (xcυ-

ρi5 τrdντoτε να κtνδυνειjoυv oι iδrol).
Ατ16 την dλλη μεριd βλdτroυμε Kα| μ|α ατrdΘεlα και

μια αvαloΘηoiα ατ16 την τrλευρd των λαc6ν, καΘri5 δεv
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βλdτroυμε τιoτd να ρi1νεl ivα5 λα65 τηv κυβdρνηoξ τroυ
τrροκdλεoε η ατηρlξε dvαν τ16λεμo (dλλιυoτε δημοκρα-
τiα υτroτiΘεταr 6τl i1oυμε).

o λαo5 αρνεΓταI oτη δlεξαγ<υγ4 μlαs μεγdλη5 τroρεi-
α5 κdΘε δiκα 1ρ6vIα καl αυτ6 εivαr 6λo. .Εoταl 

κι αν
6λoι λυτro6μασTε ΤΓoυ ακoτι6vovταl dνΘριυτrol, δεν
αvτιδρoιiμε σαν μ|α δrαρκη5 μαζlκη αvτlτroλεμlκη δ6-
ναμη γα vα ατroτρdτrovTαt o| τrdλεμoι, γrατf κdΘε dv-
Θριυτro5 d1εl τη δlκη τoυ ζt'>ζ, τo δlκ6 τoυ xρ6νo καl
δεν μτroρεi να αφιερ<υΘεf ο, dνα ευρ6τερo κolνιυvtκ6
oκoτr6.

.Ετοl 
βλdπoυμε <iτl fxoυμε καταντηoει να δεx6μα-

σTε Tην τrρoτrαγdνδα ταlv μdoιυν μαζrκη5 ενημdριooηg
τroυ ελd11ovταl ατ16 Toυs |σXυρoυ5 καl vα αναδεlκνιi-
oυμε σε <μεiζoν δλημμω τη δlεξαγιογ4 4 μη εν65 τro-
λdμoυ.

Στl5 μdρα5 μαs Kα| κατd τη 1ρoνlκη αυτη oτιγμη or
Αμερlκdνol d1oυν κηριiξεl τrιiλεμo εναντiον τoυ |ρdκ
με τrρ6α1ημα την κατoxη 6τrλωv μαζlκηg Kαταστρo-
φξg, ενιυ υτrdρxoυν τ6οε9 1riρε5 πoυ dxoυν τfτolα
dτrλα, καl τrριυτα τrριυτα η lδlα η Αμερικη. Πρ<iκεlται
γlα dναν π6λεμo γ|α Toν oτroio δεν υτrdρ1εl αμφιβoλiα
6ooν αφορd τo ατroτdλεoμα KαI Tην dκβαoη τoυ. Ατrλd
μivεl vα δoιiμε τov αρlΘμ6 τcυν νεκρcδν ατ16 αυτιjv τov
πdλεμo Kα| T|s μετdτrειτα ουνdτrεlε5 των 6τrλιυν 11ημl-
κοδv, ραδlεvεργrilν κλτr).

Ωg dvδεlξη δlαμαρτυρiαg or λαof 6λoυ τoυ κ6oμoυ
fνιοoαv τl5 φιυνdg τoυs γ|α μrα μdρα κl αυτ6 ηταv 6λo.
Kαl εδαμε dτι, εvc6 εκατoμμ6ρια κ6oμoυ κατ6κλυoαv
τoυ5 δρ6μoυ5 τη5 Ευρc6τrηs/ σTηv Aμερlκ(, dτroυ Θα
dτrρετrε να γΙvεl η μεγαλ6τερη κrνητoτroi.ηoη, ol δlαδη-
λcυτd5 δεν ηταv τrαρd μερlκdg 1lλrdδε5, τroooατ6 τroλιi
μIκριi οε o6γκρloη με Toν τrληΘυαμ6 τη5,

Τl μπoρoιiμε, αληΘεlα, vα oυμτrερdνoυμε ατr, 6λα
αυτd; Mξτrιυ5 o λα65 τηg Αμερlκη5 ατroτελεiται ατ16
<dλλoυ5> ανΘρc6τroυ5 και γl, αυτ6 δεv νoιdζεταl γrα
τoυg κolvoιi5 ανΘροiτroυ5; Mητrιυg η τrρoτrαγdνδα εi-
vαl τ6oo μεγdλη c6oτε vα ToυS αττoπρooαvατoλiζoυν
Kα| να τoυg φαivovταl 6λα ρ6δlνα; Mητrιοg oκdφτo-
vταl 6τol εγωroτlκd καl μ6νo για τη δlκη τoυ5 6τrαρξη
Kα| γ|α κανdναv dλλo; M(τrιυg δεν εΓναl μ6vo ol Aμερl-
κdvol αλλd καl oι Ευρωτrαiol, ol oτroioι κolτoιiν τo oι-
κovoμlκ6 τoυ5 oυμφ6ρ0ν Kα| τrρooτroloιiνταl τr<ο5 εi-
ναl ακ6μη αδιjvαμol;,ooo 

κι αν dxoυμε μτrερδευτεf μ, 6λα αυτd, τo olγoυ-
ρo εrνα| dτι τrρdττεl να αρxiooυμε να αμφlβdλλoυμε γ|α
την ανΘρc6τr|vη μαS φ6οη...

Μιydληg o**!.i*n:'
ιαcn l

E'

ol Fl.Π.Α., κυρi<υ5 μαζf με την Αψλiα, ατrεlλo6v τo
Ιρακ καl τo Σαντdμ Xoυαε.iν με τ16λεμo, δ(Θεv γlα να
ατroτρ6ψoυv Tην τρoμοKρατiα και ετrεlδη Θειυρo6v dτl
τo Ιρdκ dxει 6τrλα μαζlκη5 καταoτρoφ(5. Aυτ6 εiναl
γελoio, αv oκεφτo6με <iτl η Αμερrκη εiναl η μεγαλ6τε-
ρη δ6vαμη οτov κ6oμo καr dxεl τα περloodτερα dτrλα
κdΘε εδoυ5 και μτroρεf κdΘε oτιγμ( να <καταoτρdψεl>
6τroro Θdλεl μdαα oε λiγα λετrτd με αυτd τroυ δlαΘdτεr.

To οiγoυρo εiναt <jτι o Mτroυ5 καl o Mπλερ Θ6λoυv

I

!



vα ελdΥξoυν Tην περ|oΧη Kα| Tα πετρiλαια εKεi, Kαι
ακ6μα να δoκιμdooυν τη λειτoυργΓα εν69 νdoυ πoλεμι-
κo6 τrρoi6ντo5 &'γνιυoτη5 ταυτ6τητα5 oε εμd5... o1l
βdβαlα 6τl o Xoυοε,iν εivαl καλιjτερo5 αλλd καταντdεl
να εiναl Θρdoo5 αυτ6 τroυ lαxυρΓζεταl η Aμερlκη καl
τελεi<υ5 αν6ητo...

Τo β6βαlo εivαι 6τl o π6λεμo5 δεv εivαι ανατ16φευκ-
τo5. Aυτ6 ετrιβεβαrriνετα| Kα| ατrd τα oυμτrερdoματα
πoυ βγξκαν oτην dκτακτη οιiοκεψη κoρυφη5 τroυ 6γr.

νε σT|S Bρυξfλε5 6τιoυ την τrρoεδρiα τη5 Ευριυτrαiκηg
,Ενιοοη5 (Ε.Ε.) την κατdxεr η Ε)ιλdδα. Ακ6μα ατroδεi1-

Θηκε με τl5 δrαδηλιioεls τroυ εγlvαν τιαγκooμΓιυ5 κατd
τoυ τroλdμoυ oτo Ιρdκ 6τr o λα65 6ταν εvωθεid1ει δ6-

ναμη Kα| oε κdτrolε5 τιερlτrτcοoει5 μτroρεΓνα ατroτρd-

ψει To xειρ6τερo. Εξdλλoυ, πρriτη φορd oτην ιoτoρ[α

dγlνε τ6oo μαζlκη η oυγκdvτριοση τoυ κ6ομoυ oε 6λη

τη γη, οε μερlκd5 μdλloτα τrερlπτιυοεl5 οε κdτrolε5

μεγdλε5 τ16λει5 oι δIαδηλcδαεl5 ξεπερνo6oαν καl το €να

εKαToμμυριo.
To αατεio εiναι 6τl o6τε o λα65 τη9 Aμερlκη5 Θdλει

τoν τ16λεμo. Aλλd τo δ6oκoλo εiναι vα αλλdξεl5 γν6μη
oε αυτo69 τoυ5 ξερoκdφαλουg ol oτroioι Θα μτroρoυ-
σαν να ΧαραKTηρισToιiν καl με dλλoυ5 τroλιi 1ειρ6τε-
ρoυS χαραKTηρΙσμoυS...

Α5 ελτriooυμε 6λol λorτ16ν να μηv γiνεl o π6λεμo5
τελrκd Kαι να ετrlκρατηοεI η εlρηνη. Kανεi5 δεν'γνιορi-
ζεl τl Θα γiνεr βdβαlα, αλλd, 6τrιυ5 καt να dxει, ol δlαδη-
λ<υoεl5 τroυ dγlvαν και 6γραψαν ιoτoρiα μπoρoιiν vα
αλλdξoυν τα δεδoμfνα η foτco να ετrηρεdαoυν oε κd-
τrolo βαΘμ6 τoν <τrλανητdρ1η> καl vα αλλdξεlγν6μη.,.

Πolo5 ξdρεl;
Γερdκηg ΦωTηζ

Τd€η Γ,
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,, |o παιδi 0α πpooτατcicται απιi ιιιiDe μoPφιi eyιιαταλeiΨ€Θζ, σιιλη-
ριitι1tαg ι(αι εrιιcταλλcioεωg. 0ev 0α ciYοι αvtιnεiμeYo nαvεvιig eiδoig
oυυαλλαyι!g.

7o παιδi δcv 0α πρooλαμβιivcται oc ερyαoiα ιιριv φtιioει οτηv nατιiλ-
ληλη nατιiτοtη ηλιιιiα. Σc ιιαμιιi πepiπτωoη δclv 0ο cξοvοyιιiζctαι ιi 0α
toυ efιιτPdπctaι vα ασsoλciτaι oe eρyαoiα ιi eπiγyeλμα πoυ 0α ζημιti-
0cι τηv υyeiα .i tηv crπαiδeυoι! τoυ i 0a παpcμnoδiζcι tη oωμaτιrιi'
ιιveυμαtιιιιi ι[ ηeιαιi αvιiπτυξιi τoυ''!!!

ΔιακηρυξητωvHvωμ6vωv=*?J,,λΗiu:JLT,'ι:δλ",,jEι.J:;

llill,iill.l ..:
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Mε αφορμη την τrαγκ6oμια ημdρα τoυ τrαtδloιi oτl5

,l ,1 Δεκεμβρioυ Θα ηΘελα καl εγι6 με τη οεlρd μoυ vα
κdν<υ μια αvαφoρd oτη τrαlδrκη εκμετdλλευoη, 6τrι,15

καταγρdφεταl oε 6λη τη δldρκεlα τoυ <αlc6vα τ<υν

δtκαlιυμdτιυν> καt lδlαiτερα σTηv τελευτα(α δεκαετiα
τoυ. Tα αvΘρc6τrlνα δικαlriματα, μετ6 ατ16 τroλιi1ρο-
νoυs Kαt κοτrlαoτlκo65 αγc6vεg, κατo1υριδθηKαν σε

τrαγκdoμlα κλiμακα τrρoκεrμι1voυ να υτrdρ1εl ελευΘε-

ρiα oτα κρdτη καl ioη αντrμετcδτrlοη dλιυv Tωv αν-

Θρι6τrιυν oε 6λo τov κ6oμo. o λ6γo5, 6μιυ5, γl, αυτd
αρΘρι6vεταl oημερα o,dναν κ6oμo γεμdτo αντlφd-
oεl5 dτroυ η ευημερiα ταrν λΙγιυν dρ1εταl oε oιiγκρoυ-
ση με Tην orκοvoμrκη καxεξiα τιυv τroλλι6ν. F{ dwolα
τη5 oρΘη5 καt ανθρc6τr|vηS συμτrερlφoρd5 ατrdναvτt

oτo oυνdνΘρα)Tro Kα| rδlαiτερα oτα τrαlδld, μtα ευαi-
oθητη καt εudλιυτη κolνιυνlκη oμdδα, τrloτε6ω τιιυ5

δεν i1εr εγxαρα1τεiβαΘld oτη ουνεδηoη μα5.
Ατroτfλεoμα αυτo6 εiναr η τrαrδlκξ δυoτυ1[α τroυ

βρioκεl τηv ατ16λυτξ dκφραoη τηs σTov υτrανdτrτυκ.
τo κ6oμo (Ααiα, Aφρrκ(). Εκεζ or μlκρd5, ευαiοΘητε5

ΨυΧds τιυv τrαlδlc6v κλεiνovταI στoυs oκoτεlvo65, γε-

μdτou5 υγραoiα τοlxoυ5 των εργoσταoiωv, στoυS
αφιλ6ξεvoυ5, 1ιυρi5 καΘαρ6 αdρα δrαδρ6μoυs Tωv
oρυ1εiιυν Kαι σT|S βαρ165 1ovτρ65 αλυoδε5 τroυ fρ-

Χoντα| να Tα τrερloρiooυv oτov ηδη τrερloρlομdνo

xriρo τoυ5. ,ooο 
γrα τI5 c6ρε5 εργαoiα5 τoυ9; Ατ16 τα

xαρdματα ιυ5 τo δεlλlν6 xιυρi5 δldλεrμμα γlα ,,. <γειi-

μα εργαo(α5))/ γΙα (ovε|ρoτr6ληoη>. Kαl τo αvτiτlμo
6λ<υν αυτιlv €να τrιdτo oτε1ν6 ρ6ζι 4 διio δoλdρlα,
τα oτroiα δε φτdνoυν o6τε γrα τηv κdλυψη τηg βαοl-
κη5 βroτlκηg τoυ5 ανdγκη5, τη5 τrεiνα5.

Mεγαλc6νοvτα5, λolτr6v, oε €να τ6oo αφιλ6ξενo
τrεριβdλλoν, 1ιυρΓ5 αoφdλεlα και olκoγεvειακη Θαλ-

τrιυρη (τrολλoi μdλloτα γovεi5 τα τrωλoιjv oτα οκλα-

βoτrdζαρα ( oτr5 Tρdτrεζε5 oργdνιυv!), τr€φτoυv Θιj-

μαTα KαΙ τηS σωματ|Kη5 εκμετd}ιλευσηS. H τrαlδrκ(
τroρνε iα κυρl oλε κτι κd < βαoιλε ιiε l > ενιαxιioντα5 1ρ6-
νo με τo 1ρ6νo τoυg φoρεΙ5 αoΘεvεtcilν, 6τrιυ5 τoυ
AΙDS. H αξloτrρdτrεrα εξαφανfζεταl, η μαγεiα τη5

τrαlδlκξ5 ηλικiα5 <ουνΘλfβεταl) με Tην αρριυoτημdνη
συμτrεριφoρd τ<υν εvηλΓκ{rlν. 

,Ετσl, τα τrαlδιd - ατrαo-

1oλoιiμενα 6λη τη μdρα- δεv d1oυν τηv ευκαlρiα τη5

μ6ρφιυoη5, τη5 ανdτrτυξηS τιυν δεξroτ(τι,lν τoυg,

αλλd καl _Θα τoλμoιioα Vα Ttcυ- τη9 ηΘrκ(5 Kα| Trvευ-

ματrκη5 τoυ5 τελεiιυσηs. ι-"ι καλλι6ργεlα Tηs ψUχηS
εiναl μlα πoλυτdλεlα, τroλιi μακρlvη καl ανι1φlκτη.

ΑντiΘετα, αυτ6 οτo oτroio ol <μεγdλol καl τroλlτl-

oμdνot> καταφdρvoυν να τα αoκηooυν τroλιi καλd,
6τrιυ9 6λoι 1νιορiζετε, εiναI o φανατιoμ65. Mlκρoi

φαντdρor, oτrλlομdvοl εντdoοoνταt σΤoυs καμrκdζl ξ
τroλεμo6ν οτα τrεδiα τιυν μαxιilν (Λfβανo5, Πακrοτdν).
Τα τrooooτd Θανdτoυ τιον τrαtδlc6ν με αυτ6ν τov τρ6-
πo (αλλd και dΘελd τoυ5 καΘc6g βρdΘηκαν oτo μdoo

τoυ τroλdμoυ) εivαr ατroγoηTευTlκd. Aψfζoυν αημε-

ρα τo 90% τrερiτroυ (τr.1. oτo Λiβανo). H καταρρd-
κιυoη, dτrω5 αντlλαμβdvεσTε/ Tηs τrαιδlκη5 ψυχηs
oτoν υτιαvdπTυKTo κ6oμo ε(vαl γεγoν65.

Ατ16 τηv τρcrγrκη δrdoταοη τoυ φαrv6μdνoυ δεv εξ-
αtρεiταl Kα| o ανεTtTυγμdνo5 κ6oμo5, 6τroυ εκεi η εκ-

μετdλλευoη oυγκαλιjτrτετα| σTα τrλαΙorα Tηs ευημε-

ρiα5 καr τηg ελευΘερ(α5. Θα ηΘελα να oα5 αναφdριυ
oρroμdvα τrαραδεlγματα τroυ To ετrlβεβαlc6νoυν. Παl-
δld ηλrκiα5 B xρovcilv εργdζovταl oτα oρυxεiα τη5 Σl-
κελiα9, 13 1ρovι6ν ατr5 βαρld5 βloμη1ανiε5 τη5 Δ6-
oη5. Τo αδo6λιυτo καl ελειiΘερo τrvε6μα τoυ παιδlo6
τrερroρiζετα| σT|s τσ|μεvτoυπ6λεlg, 1dvovτα5 την
ετrαφη με τη φιiοη, τα ζιilα KαI Toυs oυvoμηλiκoυ5.
Ετrlτrλdov, γΙνεταr ειiκoλo5 oτ6xo5 τη5 διαφημloη5,
εvc6 τo φαlv6μενo τηg τrαlδlκη9 εργααiα5 (τroρvε(α,

τrι6ληoη oργdvιυν) ατroκτd dλλη διdαταoη. oλol 6x-

oυμε τrαραKoλoυθηοεr μdoα ατ16 τα Mfαα Mαζlκ(5
Εvημdρ<υαη5 τiτoιεg εlκ6νε5 καταγγελiα5. Αv 6λα τα
τrαρατrdvιυ δε oυμβd)ιλoυν σTηv τrαlδlκ( δυoτυ1iα,
τ6τε τl oυμβd}ιλεl;

Δεv Θα ηΘελα να oα5 φορτΙoιυ τrερloo6τερo συνα|-
oΘηματlκd o6τε vα φανcδ υτrερβoλrκd ατrαror6δoξη.
oλα 6oα τrερldγραψα τlρodρ1ovταl ατ16 dγκυρε5
τrηγ6s, 6τrω9 τη5 Unicef, τη5 Δ'o.Ε. Kα| TηS Π.o.E.
Εiναl η ακληρη τrραγματlκ6TηTα TToυ μα5 κτυτrd τηv
τ16ρτα. Kαl εiναr oτo 1ι1ρr τoυ καθεν65 ατ16 εμd5 η
ευαloΘητoπofηoη καr η τrρooτrdΘεlα προoδευτικη5
dρoηs τη5 τrαlδlκη5 εκμετdλλευοη5,

Μαρiα Tζρiτα
ιαcn ι

Bt

Στην ετrοxη μα5, η οτroiα 1αρακτηρiζεTα| ωs (εTto-

1η τιυν ανθρι6τrlνιυν δlκαlιυμdτ<υυ υτrdρ1oυv τrα|-

δld τα oτroiα γiνovται καθημερlνd Θ6ματα καταoτd-
σεων τroυ μdνo ανΘρι6τrινε5 δεv μτroρo6ν να χαραΚ-
τηριoτoιjv. Πc65 μτroρεi κdτrolo5 να μlλdεl γlα ανΘρι6-
τrlνα δικαιι6μαTα Kα| γlα τα δrκαιriματα τιυν τrαlδlιiv
6ταν υτrdρ1oυν τdαα μlκρd τrαlδιd τroυ δεv d1oυν να

φdvε, 6να oτriτl για να κorμηΘoιiν, δoυλειjoυν γIα α-

oημαντα τroοd καl τrdφτoυν θιiματα κdΘε εiδoυ5 εκ-

μετdλλευoη5;
Στι5 μdρε5 μαg υτrdρ1oυv xrλlαδε5 μικρd κορlτod-

KΙα τroυ γiνoνταt Θιiματα oεξoυαλικη5 εκμετdλλευoηg
και τrαlδικη5 Troρνoγραφiα5, ετrεlδη δεν υτrdρ1εl κd-
Tto|oS να Τα TtρoσταTdψεr ατ16 τoυ5 κlνδιiνous/ εTrε|-

δη ol γoνεig τoυ5 δεν ζoυv η δεv μτroρoιiv να κdνoυν
τfτrοτα γ|α να τα βoηΘηooυν. Yτrdρ1oυv εξαθλlιυμd-
vε5 1ιilρε5 oτlg oτroiεg or Γδrε5 or μαvdδε5 ντιiνoυν καl

βdφoυν τl5 κιiρε5 τoUS γ|α vα δεβoυv μεγαλιiτερε5
Kα| TιS βγdζoυν οτo δρ6μo 6τroυ γΓνoνταr θιjματα
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τrα|δ|Kηs τroρvεi.αs. Kαl αυτ6 61ι ετrεlδη δεν αγατroιiν
τα παlδld τoυ5, αλλd ετrειδη ανcrγκdζoνταl ατ16 τιg
τrερloτdoεl5,

Παρdλο τroυ θειυρητlκd η τrαrδlκη εργαoiα εΙvαl
απαγoρευμivη 6λo1 1νιυρfζoυν dτl μlκρd τrαrδdκlα
αvτi να τrα(ζoυv η να δrαβdζoυv εργdζοvται. Πoλλd
τrαιδrd τrαραμoρφcδvoυv τα 1dρrα τoυg Kα| τα τ16δlα
τoυ5, αφoιj ol oυνθηκεg τroυ εργdζονται δεν εfναl καl
or καλ6τερε5 δυνατd5. Kανdνα5 δεν Θα μτroρo6oε να

φαvταοτεi 6τt τα ετrι6νυμα ρo61α η τrατroιjτοrα τoυ
Benetton, Νike κτλ. ρdβovταl ατ16 τrαιδld μ6λι5 10-12

xρovriν. Kl αυτ6, γtατi ol τroλυεΘνlκd5 εταlρ(ε5 ετrl-

δlc6κoυν να μει<υθε( doo γfνεται τo κdoτog εργαoiα5.
Ακ6μα παrδld ηλlκiαg 5-14 ετcilν δoυλειjουν 6λη μdρα
δdνoνταg κ6μτroυ5 οτα ακρrβd 1αλld τα oτroiα δlα-
κoαμoιiν τα ατriτια μα5, oτρfβoυν φιjλλα κατrvoιj και
κ6βoυv ατrΙρτα.

Δlκαlc6ματα τελlκd ατroλαμβdvoυν μ6νο oρloμdνα
τrαlδld τα oτroiα δεν μdνουν ευ1αρloτημdvα 6oα καl
αν Toυs πρoαφdρoυν ot γoνεΙ5 τoυ5.

Tα παlδld αυτd ξυτrνdνε κdΘε τrριυi τrηγαivoυν στo
α1oλεio Kαt Tο ατ16γευμα σTo φρovTΙστηρlo. Nτιjνo.
νται ζεoτd με ρoιi1α τroυ εΙναl τrdντα oτη μ6δα. Aν
τo τζην δεv εiναl Levis, τo τrατroιjτoι Αdidas KαΙ Tα

μαλλld τoυ5 6ρΘlα ατ16 τo τroλιi ζελd δεv τo κoυνdvε
ατrd τo oπiτt, Kαι τoυ5 τrldνεl Kαι To... ετrαναoτατlκ6
τoυs, δ|6TΙ <δεν dxoυν δlκαlcδματα> dταν ol γoνεf5 τoυg
τoυ5 λdvε τo Σdββατo τo βρdδυ να γυρiooυv τρεΙS η
ιiρα καl 61l τo τrρωf.

Μυρoiνη ΓαΜιoιj
Τd'€n Γ,

f'
.oλoI oυμφ<υvo6ν 6τι η τrαlδlκη ηλικiα εiναl η τrlo

καθoριoτlκη τoυ ατ6μoυ, αφo6 τα παlδlκd βιcilματα
1αρdoαoνταl αvεξiτηλα oτη μvημη τoυ, αλλd Kα| τηS
κolvcυviα5, αφoιi τα τrαlδld εivαr η ελτriδα για dvα
καλιiτερo κ6oμo. Γl, αυτ6 καl η διακηρυξη γrα τα δl-
καιιilματα τoυ τrαlδιoιj καθoρ(ζεl υτ16 μoρφη δdκα
αρxcilv κι6δικα ευημερiα5 για κdΘε τrαlδη 1ιυρi5 καμiα
ατroλιiτιυ5 εξαiρεoη.

Συvταρακτlκη, 6μιυq, dκΘεoη τoυ oργανloμoιi |-{-

vιυμdνιυv ΕΘvοilν τroυ δ6Θηκε οτη δημoo16τητα dρ1ε-
τα| vα δlαλιjoεl κατd τov τrro αlμ6 τρ6τro την ψευδαi-
οθηαη oυμφιυvα με Tην oτroiα <τα παlδικd xρ6vrα εi-
ναl αvdμελα καt ξdγvοιαoτα>.

Σαρdvτα xlλldδεg τrαlδld κdτιυ τιoν 15 ετι6v τrεθαi
νoυv καΘημερινα κυρiιυ5 oτl5 1c6ρεg τoυ Τρiτoυ K6-
αμου, ατrd d}ιλεlψη Tρoφηs καl φαρμdκιυν.

o αρlΘμ65 τιυv τrαlδlcδι, τroυ τrεθαΓνoυν οε τoτrlκ65
ουρρdξειg αυξdνεταl oυνε1ιi5.

l-1 τroρνεiα καl η τr<ilληoη τrαιδlι6ν γlα olκιακd5 ερ-

γαοΓεg ε[ναι oυνηΘlομdνη τrρακτlκη οε τrολλi5 TΙερ|o-

xd5 τoυ κ6oμoυ,
oγδdντα εκατoμμιiρlα τrαlδιd εiναl dοτεγα η 6xoυv

εγκαταλεlφΘεi ατ16 του5 γoνεi5 ToυS _ τα εβδoμηντα
εκατoμμιjρlα βρiοκoνταl κυρiιυ5 στιS ανατΙτυοodμε-
vε5 xιυρεg.

Σιjμφ<υvα με Tην εφημερΓδα .rΤΑ ΝΕΑ>, τrερiτroυ
1500 κεφdλrα πεΘαμdv<ον τrαlδIιilν, τroυ τrρooρiζoνται

για lατρrκ( dρευνα, εξ&γoνταl κdθε μηvα ατ16 την |ν-

δΙα. Τo μακdβρlo αυτ6 εμτ16ρlo γiνεταl v6μrμα καl ol
lνδrκd5 αρxdg d1oυν 1ορηγηοεr αxετlκd5 dδεrε5 oε 30

τrερiτroυ εξαγιυγεf5. ol αρ1d5 τrd-
ντιυ5 δlεξ&γoυν iρευvε5 γlα να δlα-
τrloτοδooυv μ4τrιυs oριoμdνοl ατ16
τoυ5 εξαγιυγεig δoλoφονoιjv τrαιδlci

γΙα να αντιμετωτriooυν την αυξημd-
νη ζητηoη ατ16 ερευvητIκd lδριiμα-
Tα...

Σ6μφιυνα με Toν Ντooτoγldφοκr:
<H rοτορiα καl η ζιυη τη5 αvΘριυτr6-
Tηταs δεv θα δlκαlωθoιiv 6oo o,αυτ6
τov κoouo Θα πεΘαivεI dοτιυ κl dνα
τrαlδi ατ16 τrεiνα>.

Π6οo κoντd εfμαoτε oτη δlκαΓιοαη;

Μαρiα Δρood'κη
Τdξη Γ,

^'Τo φαιν6μενo TηS στραToλ6γηoη5
τrαtδl<6ν ατ16 dvoτrλε5 αντdρτlκε5
oργανιδoεl5 η απ6 τrαραστραT|OJτΙ-
κε5 oμαδε5, oτl5 μερε5 μα5, ατroκτci
αvηoυ1ητIκd5 δlαoτdoεl5 καθc65 τα
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πα|δ|d μτΓoρo6v να Τrρoσφdρoυv υTrηρεσiε5 αντdξιεg

η ακ6μα καl αvcυτερε5 ατ16 dναν ενηλrκo oτρατιo.lτη,
|_| 1ρ ηοl μoτroiηοη τrαl δ rιυν ατρατl ιυτιυν <ενδε iκvυ-

Tαι) γ|α την ατrοτελεoματlκ6τερη τrρoodψrοη Tων
oτ6xιυν αυτι6ν TIoυ τα oτρατoλ6γηoαν, καΘcδg τα
τrαrδld τrερνo6ν ατrαρατ4ρη'α, μαθαivoυν ειiκολα και
o xαρακτ(ραS τoυS Kα| η ΤrρoσcDτrικ6τητd τoυ5 δεν
d1oυv δlαμloρφιυΘεf ακ6μα. .oμιυS, τrρoκεlμdvoυ vα

γiνoυν lκανoi <μα1ητd5>, υτroβdλλovταl oε φoβερig
ψυxlκd5 Kα| σ(υμαT|Kd5 κακoυxiεg. ,Ετol τιαραβιdζε-
ται τrριυτα ατr,6λα το δlκαiιυμα αυτcilv τιυv τrαιδtιiν
oτηζωη, καθc65 o τρ6τro5 ζιυηg τroυ τoυ5 ετrιβdλλε.
Tα| Tα καταoτρdφει oαlματικd και ι.|-lυ1lκd, αv δεν τα

tlAl Δ l κH EKMΕτAΛJ\fYΣI-|

oδηγηoεl οε τrρ6αlρo Θdνατo.
,Ετοl τrαραβldζεταr τo δικαiιυμα αυτcilv T(υν Trαι-

διcδν οτηv ελευΘερiα, αφoιi αvαγκdζoνταl vα τrdρoυν
Kα| να 1ρηοlμoπolηοoυv 6τrλα, vα λεlτoυργηooυν εκ-

δικητlκd, ετrιθετlκd καl ατrdνθριυτrα υπ6 τlg δlατα.

γε5 τιυν δlεφΘαρμεvιυν αρχηγων rouζ.
Τα oτρατoλoγημdνα τrαlδld 1dνoυv κdΘε i1νog τη5

τrαιδlκ6τητα5 Κα| τηS αθιυ6τητd5 τoυ5, αφoιj, εvι6
Θα dτrρετrε vα τrαfζoυν oτηv ηλlκiα τroυ εfναl Kαl να

ζoυv οε dvα περlβdλλoν θαλτrιυρη5 καl ειρηνηg, αυτd

μυo6vταl oε τrρdξεlg βΓαg, αodλγεrα5, κτηνιυδΓα5,

xdvoντα5 dτοl κdΘε ευ-
καlρiα γlα μια καλιjτερη

μελλoντικη 4ωη.
Τα τrαlδld _ τroλεμ,-

oτε5 εξελlbαoνTαΙ σε ε-
vηλrκε5 ol oτroioI δεv

μτroρoιiv vα ζηoουν μrα

φυoιoλoγr κη ζcιη, αφo'j
oΙ Tραυματ| Kd5 τrαlδl κf5
εμτrεlρiεg τoυs τoυs συ-
νoδειjoυv oε κdΘε τoυg
κiνηoη.,Ετoι τroλλd5 φo-
ρd5 και αυτoi γΓνoνταl
oτυγερoi εγκληματiεg,
δολoφ6vol τrου δε 1νιυ-
ρfζoυν καμ(α ηΘlκη
αρ1r], αφου oτηv oυolb
εivαι ηΘlκd νεκρoΓ.

o5 ατroτdλεσμα/ η

μελλovτlκ( Koιναlviα Θα

τrαρoυoldζεl υψηλd τro-

oooτd εγκληματlκ6τη-
τα5, αφoιi Θα d1εl ιυ5
dξoνα λεlτoυργfα5 τo
<δΓκαlo τη5 τrυγμξ5>
τroυ θα μεταφρdζεταl
oτo δfκαro αυτoιj πoυ
ξdρεl και oκoτc6νει xω-
ρi5 αναoτoλd5 ( ενδoια-
oμoιi5. Θα oδηγεΓταl
€τoι oε dνα αδldξoδo

xιυρi5 ετrloτρoφη oε dvα
αδιdξoδo, 6μιυ5, τroυ δη.

μroιjργηoαν μ6λη τη5 με
To να μεTαTρdψoυν τrα.-

δld, τo dvΘo5 τηg Kotνα).

viαg, oε αμεiλιKToυS/ α-
δfoταxτoυg δoλoφιi-
νoυs.

Στ€λιoq Kαlτετανdκηg
Τdξη Γ,
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A
Kαvdνα5 δεv i1εr το δlκαiαlμα να αφαrρdoεl ατrι1

κdτroloν oτιδ(τroτε τo oτroio τoυ αν(κεl oλoκληρcυτι-
κd. Π6oo μdλλoν κdτt κοrν6 ενd5 oλ6κληρoυ dΘvoυ5,

Troυ To oυνδιjεr με την loτoρfα τη5 τrατρδαs τoυ/ με
την Ιδlα Toυ Tηv τrατρiδα, 6τrιυ5 τα μdρμαρα τoυ
ΠαoΘενc6να.

o λdρδo5 τηg ΑψλΓα5 ,Ελγιv, δrxιυ5 κανdνα δlκαiω-

μα αλλd μ6vo με υτroτlΘdμενα φιρμdvlα, βiαια καr

ιiτroυλα κατ6ρΘιυoε vα <κλ€ψεl> τα περφημα, γεμd-
τα ελληνlκη ιoτoρiα και τrαρdδooη μdρμαρα τoυ Παρ-
Θεvι6vα, πηγαivovταs τα σTη 1c6ρα τoυ. o,Ελγlν 1cυ-

ρi5 κανdνα ixνog ηΘrκη5 καl ευαtoΘηoiα5 ηταν σαν να
dρτrαξε ατ16 μlα μdνα τo μoνdκρrβo τrαlδ( τηg.

ol οημερlνof oυμτrατρlιilTεs Toυ με dθλlα καt ανoιj.
oια ετrl1εrρηματα αρνoιivTαΙ να Tα ετrloτρεψoυν σTηv

γεvιiτεlρα Toυs/ σTov τrραγματrκ6 τ6τro τroυ ανξκoυν,
oτην Ελλdδα. Yτrooτηρiζoυν 6τl oτην Aψλiα εiναl
αoφαλη, ενc6 6τI ατην Ελλdδα κινδυvειjoυv ατrd τηv
ατrοτrνικτlκη αΘηvαiκη ατμ6oφαlρα! Kdνoυv τrιo5 δε

1νιυρfζoυν 6τl dxουν τrρoκαλι1οεl σ, αυτd τα rερα

γλυπτd μεγdλη φΘoρd, τroυ αΜofιυσε Tην εμφdvloη
τoυ5 καΘιi5 ετrioη5 κατdoτρεψε κdθε τrιθαv6τητα
εξερε6vηoηg τηg loτoρΓα5 τoυ5!

Kdvoυv τrω5 δε γνcυρiζουv 6τr, 6τrcυg μlα olκoγdνεl-
α γ|α να αντετrεξiλΘε| σTΙS δυοκoλfεg τrρdτrεl να εΓvαι

ενιυμdνη, dτot και αυτd τα μdρμαρα γΙα να ετrlβιιi-
σoυv στo τrdραoμα Toυ Xρ6νoυ/ τrρdτrεl να εiναl 6λα

μαζiαδελφιυμdνα δiτrλα οτα μvημεiα οτα οτιoiα αvξ-
κoυν, μdoα ατo τoτrio πoυ TtρωToεiδαν τo φιυ5!

Τα γλυπτd τoυ Παρθενιiνα τrρdτrεl ετrlτdλoυ5 vα
επιoτραφo6ν σTηv Ε}ιλdδα Kαt να oτεγαoτo6v οτo
Moυαεio Ακρoτ16λειυ5, αv δεν τoτrοΘετηθo6ν τrdvιυ
oτoν ΠαρΘενι6vα... Σε τrερ(τrτωση τroυ oι Aψλol δεv

μτroρo6ν να ζηooυν xαlρig αυτd, Θα μτroρoιiν να τα
ετrιoκdτrτovTα| σTην τrραγματικη τoυ5 τrατρiδα η να
εκΘdooυv αντιγραφα οτo Bρετανlκ6 Moυαεio.

Ετrlτελoυ5 τα μdρμαρα τoυ ΠαρΘενιυνα πρεπεl να
ετrιoτραφoιiν στηv Ε}ιλdδα Kαι να
τrαραμεiνoυν. Aq τα ετrrοτρdψoυv
ol Aψλor oαν δανεικd, 6xr oαν κλo.
τrrμαΓα,..

Γtα τrolα <εvαlμ6vη> Ευριilτrη μl-
λdμε, 6ταν xωρiζoυv τα μdλη τη5
τ6τolα ηΘικd ζητηματα, τdτolα ζη-
τξματα τtμη5;

Αv εμεi5 εiμαoτε ol dρτrαγεg καl
or Aψλoι Tα Θ6μαTα/ τrιο5 Θα α-
vτlδρoιioαv οl δειiτερol; Kαr δεv α-
ναφdρoμαl oτov αγγλlκ6 λαd α}ιλd
ατηv αγγλlκη κυβdρνηoη. o αγγλr-
κ65 λα65, αν Υ|v6Tαν δημoψηφt-
oμα, Θα Ψ4φrζε την ετrloτρoφη,
Εκτ65 αv dτιαψε vα εiναr...τζdvτλε-

μαν.
Δεv ε(μαατε εΘνlκιoτd5! Δεν εi

μασTε τoτrlκloτd5. Δεv εiμαατε
ετrαΓτε5. Aτrλc65 αTΓαlTo6με με 6λα

τα τroλrτιαμdvα μdoα Tην ετr|στρoφη τ<υv μαρμσριυv
μα5. Aρκετd dμεναv ατην ξεvlτrd!

Ετrlτ6λoυ9! Α5 κdνoυν oι Aψλor τηv τroλlτrομdvη

1ειρoνoμΓα. Αρκετd ετrdμεlvαν οτην ατroλiτrατη dρ-
νηoξ του5'.'

Aγελικξ Aνδρoυλιδdκη
Tαξn Γ,

B
ol Αρxαiοr ,Ελληνεg oτην κλαotκ( ετro1η ανdτrτυ-

ξαν dναν αξloΘαιiμαoτo τroλlτlομ6 τroυ iφΘαoε οτo
ατ16γειo τη5 dvΘιoηg τoυ oτα 1ρ6vια Toυ Περlκλη τoν
5. τr.X, αιc6να. Τo ετrιατiγασμα TηS αvdπτυξη5 oτην
αρχ|TεKToν|Kη καl τη γλυτrτlκ( ηταv καl εξακoλoυθεi
να εiναl o ΠαρΘεvι6να5.

Ατ16 τη ζιυφ6ρo τoυ υτrdρo1oυ αυToιj μνημεioυ o

λ6ρδo5,Ελγlν τrρrν ατ16 διjο αIι6vε5 με ελαοτικ( ηΘrκη
oυνεiδηoη αφαiρεoε αρκετd γλυπτd, τα oτrolb αvτt-

κατoτrτρfζoυν οκηvd5 ατ16 την Θρηoκευτrκη αλλd και
ατrd την καΘημεριvη ζιυη ταlν AΘηναi<υν. Τα γλυτrτd
αυτd o(μερα βρioκoνται σε μoυσεioυ τou Λoνδiνoυ.

Ατ16 τ6τε μdxρl oημερα κατd καιρoιi5 τo θdμα τηg

επιοτρoφη5 τoυ5 d1εl Θlγεf επανεlλημμdvα' ,Ε1oυv

γiνεt τrρooτrdΘεlε5 και δlαβηματα ατ16 την ελληvlκη

πoλιτεiα γrα vα εTrισTραφoιjν τα μdρμαρα oτoν 1ιllρo
τoυ5. Xαρακτηρlατlκ6 τrαρdδεrγμα εiναl η Mελfνα
Mερκoιjρη, πoυ ατrd τr5 αρ1d5 τη5 δεκαετiα5 τoυ ,B0

ξεκiνηoε dvαv αγι6να για τoν ετtαVαTrαTρlομd ταlν
Θαυμdotcυν γλυτrτιilν τoυ ΠαρΘενι6να.

,oλε5 ol τrρooπdΘεlεg τroυ d1oυν γivεl καl γiνoνταl
ακdμα εiναl ειiλoγεS, γrατi δεν εiναr σιυoτ6, Θεματo-

φιiλακε5 ταlv μνημεiιυν αυτc6v vα εivα| Bρεταvoi καr

61l ,Ε)ιληvε5, καΘι69 ατroτελoιjv αδldατrαατo μdρog
τη5 ελληνrκη5 ιoτoρiα5 καr τrαρdδooη5. 

,Ετol κανεf5

δεν dxεr δrκαΙιυμα να δημroυργεi ρηγματα o, αυτην.
Εξdλλoυ δεν εiναι λoγlκ6 o μlo69 γλυτrτ65 δrdκoομo5
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Tωv μvημεrωv να βρrσKεTαl στo Λoνδiνo
καl o dλλo5 μιodg oτηv ΑΘ(vα, αφoιi dλo5
o δldκoομog αρΧtTεKTovιKd ατroτελεf oρ-

γαvlκ6 μdρo5 τoυ ναoιj. Εiναl λoιτr6v αδι-
doτrαατα δεμdνo5 μ, αυτ6v καt o, αυτ6ν
αvηκεr. Αντlλαμβαν6μασTε δηλαδη 6τr o
λεrτoυργικ65 τoυ5 ρdλo5 (ταv ατη ζ.φ6-
ρο Παρθενι6να, δηλαδη oτο εξιυτερlκ6
τoυ vαoιj Kα| ττραYματlκd dδιναν ζιυη οτo
vα6 αυτ6. Τc6ρα 6μιυ5 τroυ βρfoκoνTα| στo
ΛoνδΓνo καI d1oυv τoτroΘετηθεΙoτo εοcυ-
τερlκ6 εν65 κτιρioυ d1oυν 1dοει την ση-

μαoiα καl τo ρ6λο τoυg.
Επlbη5 o τρoτrog με τoν oτrolb αφαrρε-

Θηκαν τα γλυτrτd ατ16 το να6, ατroτελεi

βεβηλιοαη Kα| αTroδoK|μαoτdα τrρdξη. o
,Ελγlv δεν εryε καvdνα δrκαiιυμα oιjτε dδε-
lα να αφα|ρdoεr ατ16 τo να6 τα γλυτrτd
και οI τrληρoφoρiε5 πoυ διαοιδζovται απ6 dνα 6ψρα-

φo κdvoυν λdγo γlα μετατ6τrlαη 1αραγμ6νιυv τrλα-
κcδν καt βρd1<υν, 61l καταoτρoφη τoυ κτιρioυ.

Τdλo5 τrρdτrει να εTr|σημdνoυμε TrωS To εlτlxεiρημα
τιυv Bρετανιυν 6τl τα γλυτrτd θα καταoτραφoιiv με
Tην εΤr|στρoφη τoυ5 oτην Ελλdδα λ6γ<υ viφoυ5 εiναl
λανΘαoμdvo. Αυτ6 μτιορoιiμε vα τo ετrlβεβαιc6αoυμε
πρoβdλλovταS To αvTεTrl1εfρημα 6τι τα μνημεiα τroυ
dxoυμε εδc6 d1oυν υτlοoτε(λIγ6τερη φθoρd ατ16 αυτd

τroυ βρioκoνTα| σTo Λovδiνo.
Συμτrεραοματικd λolτ16ν τrρoβdΜεl ετrιτακτικ( η

ικαvoτroiηoη τoυ αlτ(ματos Yια την ετTIστρoφη τιυν

γλυτrτriν τoυ ΠαρΘεvιiνα oτηv Eλλdδα αφo6 μα5
ανηκoυv καl ατroτελo6ν dvα ατrd τα 1αρακτηρlοτIκd
1νιoρiοματα τηg εΘvlκη9 μα5 κληρoνoμιdg.

Ελττ(ζrι, λolτr6v, vα ουνετlσΘoιjν κdτrorα ατlγμξ καI
να μαs τα ετrloτρεψoυν.
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To Q.Iπιilιtlng ι,Jξ μI0 μopφll

τ0υ οuγχρ0U0υ lπιrkιtlng
τoυ N|KHΦOPOY Λ|OΔAKH Tdξη Γ,

Τo δlαδfκτυo εiναι dνα αTroKενTρωμdvo oιioτημα τα-

1ιiτατη5 επlκolνιrlνiα5 ατ16 ατrdoταση Kα| dxεr εγκαt-
νιdoει μlα vdα επlκolνιυνlακη δlαδrκαoi.α τroυ βαoζε-
ΤαΙ σTην ηλεκτρovlκη αvταλλαγη ψηφloπolημivη5
τrληρoφoρiα5. Τo γεγovd5 αυτ6, oε oυνδυααμ6 με τo
oυvε1ι65 αυξαν6μεvo αρlθμd τιυv 1ρηoτ<ilν τoυ δια-
δlκτ6oυ, φα(νεταI 61ουν αρxfαε| να εKμεTαλλειjoνταl
αρκετd5 ετrr1εlρηοεr5 γΙα να διαφημiooυv τα πρo.16-

ντα Toυs μdαα ατ16 τo αυτ6.
Mεγdλo5 6μιυ5 εiναl o αρlθμ65 Tων εTrIχε|ρηoειυν

&
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Aρκαδ[oυ 263 & ER. Bεvlζ€loυ 76

ol oτroiε5 δεν μdνoυν μ6νo oτη δlαφ(μroη αλλd τrρo-

1ιυρoιiν Kαι σTηv τrροι6Θηoη τιυν τrρoioνTων Toυs

μdo<,ιl τoυ διαδrκτιjoυ.
Αυτ6 δIευκoλιjvεται ατ16 τo γεγoν65 dτl υτrdρxoυν

τρ6τrol ατrρ6oιυτrηg τrληριυμη5 (τr.x, τrloτιυτIκ6 1ρη-
μα/ αvTιKαTαβoλη κτλ) καl ηδη dτοιμα καI καλd οργα-
vιυμdνα δiκτυα δlανoμηg oε εθνlκd αλλd ακdμα καl oε
τrαγκ6ομlα ετriτrεδo, 6πιυ9 εivαι ol εταlρεiε5 courier
KαΙ Tα εΘνrκd τα1υδρoμεΓα. Αυτη η δlαδlκαoiα κατd
την oτroiα ol ετrlxεlρηoεl5 τιρoωΘoιiv τα τrρoι.6vτα
τoυ5 μdοιυ τoυ διαδικτ6oυ oνoμdζεταl e-marketing
(ηλεκτρoνl κd εμτ16ρlo).

Τo e-marketing τrρooφdρε| στ|s επι1ειρ(oεl5 αρκε-
τd οφdλη, 6τr<ο5 τη δυνατ6τητα να 1ρηoιμoτroloιiν
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μηνιjματα Tα oTΓoi,α εiναl ακivητεg εlκ6νε5 με ζιυηρd
1ροδματα καl, <τrlαodρlκα> oλ6γκαv, κtνoιiμενε5 εrκ6-
vε5 (animatiοn) αλλd ακdμα Kα| oTΓτΙKoακoυoτlκd μη.
νιiματα, αφοιi αυτd εiναr δυvατ6v να ψηφ|oTrolηΘo-
ιjv καt vα μεταδoθo6ν μdool τoυ διαδtκτιjoυ.

-Ετσl, 
ol ετrι1εlρηαεl5 d1oυν την δυνατ6τητα vα TΓρo-

βd}λoυν δlαφημloτικd μηvιiματα, αρκετd ελκυoτlκd
γ|α τo χρηση. Ετrioηg, ol ετrI1εlρηοει5 μdoαl τoυ δlα-
δlκτιiου με αoφαλη τρdπo μτroρoιiν να τrdρι-lυv την
τrαραγγελΓα τoυ τrελdτη Kα| τα oτolxεΙα πoυ
1ρεldζovταl γlα τηv 1ρdιυση Toυ γ|α Tα TΤρo.t6ντα πoυ
αγ6ραoε. Εξdλλου, τα δiκτυα δlανoμη5 oυvτελoιjν
ατηv τα1εΓα μεταφoρd τιυν τrρol6ντωv σTov τΓελd-
τη/ ενcυ τα iξoδα ατrooτoλη5 δεv επlβαριiνOυν Την
επtxεΙρηoη αλλd τov αγoραοτη. Τελrκd, τo e-marketing

τρovtκ6 εμτrdρlo.
Kατd τrρ<6τov, d1ουν τη δυvατ6τηTα να εTrlσKε-

φτoσv τι5 oελiδεg 6λ<υν η μερrκιδν ατ16 τl5 ετrl1εlρη-
σε|s πoυ τrωλoιjν τo τrρo.ldv τroυ ετrlθυμoιjv vα αγo-
ρdσoυν, vα δoυv Tα χαραKTηρloτlκd τoυ κdθε τrρoid-
νTos/ TΙS τrρooφoρd5 Tων εTrIΧεΙρηαειυν καr τl5 τlμd5
Toυs Kα| να ατroφασΙooυv τroυ πρooφ6ρεταr o καλιi-
τερo5 oυvδυαoμ6g τro16τητα5 - T|μηs. Ετrioηg, τo
τrρoToν τroυ αγoρdζoυv T|s τrεριoo6τερε5 φoρdg τrιυ-
λεiταl ηλεκτρoνrκd ατ16 την εταlρΙα τToυ τo τrαρξεr.,Ετol 

δεv μεαoλαβoιiv μεοdζovτε5 καl η τlμη Toυ Trρo-
i6ντog εivαl αρκετd μlκρ6τερη ατrd τηv τlμη τroυ αυτιi
d1εl οε dνα μαγαζi. Τdλog, ο ΚαTαvαλιυτη5 δεν
1ρεldζεταl vα βγεl ατ16 το ιrπiτl τoυ αφo6 ατ16 εκεΙ
TrραγμαToτrotεΓ με μεγdλη ευκολiα την τrαροryγελiα
καl εκε[ τoυ τrαραδiδεταl τo τrρo.idv τroυ αγ6ρααε.

ol ετrl1ιlρηoε|s TΙoυ δραoτηρlοτroloι-lvταl oτo ηλεκ-
τρoνlκ6 εμτr6ρto, ατ16 τηv τrλευρd τoυ9, Θα πρdτrεl
vα εvημεροδνoυv Toυs καταvαλιυτdq:

ifl:

*

δivεr oτηv ετrl1εiρηαη τrεραιτdρι,..l ανdτrτυξη τrls α-
νTαγωvΙσT| K6τητd5 τηg, ετrIτυ1iα σTην πραγματoπoi-
ηση Tων oτ6xιυv τη5, δυvατ6τητα τrρoβoλη5 μlα5
καλη5 εικ6ναs τrρos τo τrερrβdλλoν καl γι, αυτ6 ολod-
να KαΙ τrερloooτερε5 ετrl1εIρηoεlg vα δραoτηρ|oτroΙ-
ηΘoιiν οτov xιilρo τoυ ηλεκτρoνικo6 εμτroρfoυ.

oμιυs καl ol τrελdτε5 dxoυν oφdλη ατ16 τo ηλεκ-
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ο Γtα τα oτoι1εiα των εTr|χε|ρηoειυv τroυ δlαφημi-
ζοvταl.

ο Για την oρΘη
πρoΙdvτιrlv.

περιγραφη των δlαφημlζdμεναtν

ο Γlα την oρθη αναφoρd τηs τlμη5 τrcδληoη5.
ο Kαl βdβαια/ γ|α To δlκαfιυμα ενδε16μεvη5 ετr|σTρo-

φη5 τoυ τrροΤ6vτo5.



Τo ηλεκτρovlκ6 εμτ16ρlo τελlκd, τrρooφdρεr Kα| σT|s
διio τrλευρd5 (ετrι1εrρηoεls _ KαTαναλιυτd5) αρκετd
oφdλη. 

,Ιoιυ5 oτo μdλλoν με Tην oυνε1dμενη ανdτrτυ-
ξη .ηs τε1νoλoγiα5, τo marketing να καταληξεr να βαoiζεταl μ6νo οτo δlαδiκτυo. Παρακdτιυ τrαρατΙΘε-

τα| μ|α εTr|σTημov|Kη dτroψη αxετlκd με αυτ6 τo Θiμα.

To!,llarfteftng στnlΥdα CIκovoμlα

Τo Δlαδiκτυo υτroτiθεταl τrιυg Θα dλλαζε τα τrd-
ντα. Σημερα μoιdζεl με βραδυφλεγ( β6μβα, dτorμη
vα εκραγεi oτα xfρlα τ<υν κεφαλαloι11ων υψηλoιi ε-
τrΙχε|ρημαTlκoιj κlvδ6voυ (venture capita|ists) Kαt Tων
νdιον ετrt1εlρηματl<6v τroυ τoλμoιiv vα Tηv αyγfξoυν.
Aυτ6 δημloυργε( μεταξ6 τιυν μdνατζερ μια dvτoνη
τdoη ατrdρρΙψηS τoυ lnternet, η τoυλξroτoν/ αTro-
oτααtoτroiηαη ατ16 αυτ6, dιυ5 6τoυ <ξεκαΘαρΓoεr τo
τrεδio>.

Αυτη η αντlμετι6τrIoη μτroρεf να ατroδεlxτεf μolραi
α Kα| vα oτol1ioει σTts εTΓlχειρηαεlg oημαντrκ65 ευ-
καlρiε5 ανdτrτυξηg.

ΑvτiΘετα, τo oιυoτ6 Θα ηταν να τtροσTrαΘηooυμε
να κατανoησoυμε τl ακρlβι69 μτroρεf vα κdvεl τo
Internet γIα T|S ετrl1εlρηoεr5 καr τι 6xr.

Θα ετrl1εlρξσω vα δι6oω μια oιiντoμη ατrdντηοη
oτα εξη5 εριυτηματα:

- Mτroρεi τo Δlαδ(κτυo vα βoηΘηoεl μlα ετrlxεiρη-
οη να γ(νεr τrro κερδoφ6ρα Kα| να ατroκτηoεl lα1υρ6
αvTαYων|σTl κ6 τrλεoν€κτη μα;

- Απoτελεiτo Δlαδi.κτυo Θερατrεiα oτα τrρoβλημα-
Tα TΓoυ αντlμετιυτrΙζoυν o| ετrlxεlρηοεl5 η ατroτελε(
μdρο5 ταlν τrρoβλημdτιυν ToυS;

H τrραγματlκ6τητα, 6τrω9 oυμβαivεr oυνηΘω5, βρi-
σKεTα| κdτroυ oτη μdoη. Eivαl τrλdov ξεκdΘαρo 6τι τo
Δlαδfκτυo μτroρεi vα βoηΘηoεr τl5 τrερloo6τερεS εττ|-

1εlρηoεl5, με τrolκλoυ5 τρ6τroυ9. Παρ,6λα αυτd, βλd.
TΓoυμε τroλλf5 καλd5 rδdε5 να αTtoTυ}χdνoυν καl τroλ-
λd5 διακεκρlμdvε5 ετrl1εIρηοεl5 να υφioτανταl μεγd-
λε5 olκoνoμlκ69 απι6λεlε9.

o λdγo5 δεv εiναl τo Δrαδiκτυo αυτ6 καΘαυτ6. Τo
τrρ6βλημα δεν dγκεlταl γεvlκd στηv αTΓoυσiα oτρα-
τηγlκη5 γΙα To ΔlαδΙκτυo, αλλd oτην ανlκαv6τητα
αvdτrτυξη5 καl υλoτroiηση μ|αs oυγκεκρlμdvη5 oλo-
κληριυμivη5 oτρατηγrκη5. Θα αναφερΘοδ oε κdτrol-
oυ5 μιiΘoυ5 πoυ d1oυν αυαxετloτε( με τη 1ρηoη τoυ
Δrαδrκτιjoυ καl ixoυν τrεριoρioεl τo oτrτlκ6 μαs τrε-
δ[o, εμτrοδfζoνTαS μαS να δo6με ξεκdΘαρα τo 6φελo5
τoυ Δlαδtκτ6oυ, δηλαδη την ευκαlρiα τroυ τrρoαφd-

ρε| γ|α αvdτrτυξη lαxυρ<6ν Kα| μαKρoχρdνlαlν αxdοε-
ωv με Toυs τrελdτεg, ol oτroiεg ατroτελo6v τη βdoη
κdΘε επl κερδoι1g ετr11εiρηoη5,

H αρ1rκη μα5 παρατ(ρηoη ε(ναι 6τι τo Δlαδfκτυo
dxεl δ6o μoναδικd χαραKTηριστικd: H τrρ6oβαoη oε
τrληΘcδρα Πληρoφoρlcδν καr πρ6αβαση σε Δfκτυα. l-.|

αφΘoνiα Πληρoφoρiα5 ετrlτρdτrεl oτI5 ετrr1εlρησε|S να
εντoτriαoυν τυx6v αναπoτελεoματtκ6τητε5 Toυ συ-
ατξματο5 Kαt να μεlc6ooυν τα κ6ατη, καΘ165 Kα| να

εντoτriooυν oαφdoτερα Toυs KαTαναλαlτ6g στoυs
oτrοΓoυg οτo1ειjoυν, οδoτε vα Toυs τrρoσφ6ρoυv τα
oυγκεκρrμiνα τrρoΤdντα Kαl τ|s υτrηρεoiε5 τrου αυτoi
1ρεrdζoνταr. Παρd}ιληλα, η αφΘoνiα τη5 τrληρoφo.

ρiα5 αυξdvεl τη <διαφdνεΙα) Toυ κ6oτoυ5, εvlαxιjεr
Tov αvTαγα)νloμ6 τωv τιμc6ν και μεlι6vεl τα τrερIθril-

ρ|α Tων ετrlxειρηoειον, τrερloρiζεI τη δυνατ6τηTα γIα
δlαφoρoτro(ηoη λ6γιυ τη5 ευκoλiα5 με Tηv οτroi.α ετrl-
τυ.γ1dνεταr η o6γκριoη των Trρoσφoρι6ν καl αυξdνεl
την ατrαiτηοη τωv καταvαλιυτcirν γlα ατrρ6oKoτΤTη

χρηση τroλλατrλriν καvαλrιiv εξυτrηρdτηoη5. Αvτioτol-

1α, η τrρ6oβαση σTα Δiκτυα ετrιτρdτrεt ατr5 επlxεlρη-
σειS vα κτfooυν oτενd5 αxdoεl5 με ToυS τrρoμηΘευτdg
ToυS Kαl vα αυξηooυv τηv κερδoφoρiα 6λιυν Tων με.
λο(lν τoυ δlκτιjου. Ταυτ61ρovα, τα Δfκτυα ετrtτρ6τroυν
σΤoυS καταvαλιυτd5 να δrαδιδooυv τα αρvητlκd τoυ5
αx6λrα ευκoλdτερα, τcrx6τερα Kα| σε μεγdλo ειiρog,
ΤoυS τtρoTρdτroυv vα ατrαlτηοoυv oλoκληριυμdvε5
λι1oει5 oτl5 αv&γκεs τoυs/ καΘιδ5 καl dμεoο oιiοτημα
ανdδραoη5 γlα τη βελτΙιoση τηs δrαδlκαoiα5 _(εμTΓε|-

ρΙα5>- τrαρdδοoη5 καl κατανdλιοoη5.
Τo Δlαδfκτυo υτ16α1ετα| Toν oυραv6 με τ,doτρα.

oI καταvαλιυτd5 ατrαlτo6v vα τηρηΘεi η υτ16α1εοη
αυτη. Kαr ol ετrr1εlρηoεrg αlαΘdvοvταl τrcrγιδευμiνε5
oτη μι{oη, 1ιυρi5 vα ξ6ρoυv τrril5 vα αvτtδρdooυν.

,Εvαg τρ6τro5 ετrλυoηg αυτoιj τoυ διλ(μματo5 εi-
να| να αλλdξoυμε ρlζlκd Tην εTrlΧεlρηματικη μαs α.
ντληψη. Παραδoorακd ol ετrl1εlρηοεl5 αφldρωναv 6λη
τoυS Tην εviργεrα σToV αVταγOJvroμ6, Θειυρι6ντα5 6τl
oι αvTαγωνΙoτι15 ατroτελoιiv τη μεγαλιjτερη απεlλη
γ|α Tην ετrlβiωoη τoυg. Σαν οτρατηγοf oτoν τ16λεμo,
αναλιυν6μαoTε σTo vα αxεδrdζoυμε σTραTηyκf5 γlα
να <εξoντc6οoυμε) Toν αvταγιονιoμ6.

Kαl 6μιυ9, η ατrεlλη oξμερα δεν τrρodρ1εταt ατ16
Toυs ανταγcυνtoτd5, αλλd ατ16 τουg πελdτε5 μα5. Γrα-
τf; Πoλ6 ατrλd, δ16τl ol καταναλωτd5 τrλdοv <ξdρoυν
τrdρα τroλλd>. Στην ετro1η τη5 Δημoκρατiα5 τη5 Πλη-

ρoφoρiα5, ο καταναλωτη5 _ τrελdτη5 κατd1εl υτrερ-
τrληΘcδρα τrληρoφoρiα5 καl μc6oηg. Αυτ6 τov καΘι-
οτd τη μεγαλιiτερη ατrεlλη yα την ετrlxεiρηοη.

Bεβαiιυ5, o τrλfov εvδεδεlγμfνo5 τρ6τro5 1ειριαμoιi
τoυ τrελdτη δεν εivαt η... εξ6vτιυαη τoυ! H νooτρo-
τriα τoυ <κυνηγoιi> δεν βoηΘd τrλdov. oι ετrl1εrρ(oει5
τrρdτrει να εξελι1Θoιiν ατ16 κυvηγoιi5 oε.., γειυργoιj5.
Αντf vα τrρoοτrαθoιlv να δαμdooυν τo ΘηρΙo, Θα τrρ€-
ΤΓε| Vα ετrlκεvτριυΘoιiv oτη συσTηματ|Kη ανατρoφη
τoυ κατolκiδloυ ζciloυ τroυ θα γεvνηoεr τα 1ρυod
αυγα!

Π ηy ξ : vvww. p Ι ant. m an age m e nt. gr
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xρογι0 0Π0 τttγ Ιγωοn

t11$ I(ρnΤtr$ με τrrγ Eλλuδu

oπωg ε(vol ψωα16, η Bouλf τωv Eλλ{vωv ovα.

κ{ρuξε τo 6τo9 2003 ωg (.Eτoq,Evωoηg τηq Kρ'i.
τηξ με τηv EΜ6δα>> με oφoρμli τη ouμπλfρωoη
90 1ρ6vωv απ6 τo μεγ6λo lαroρlκ6 γεγov6g. Mε

τηv ευκotρ(α αυτli δημoolειioυμε 6vα o1ετlκ6 α.

π6oπαoμα απ6 τηv u|αroρiα τηg Kρ{τηg, τoυ Θ.

Δετoρ6κη.
(Σημεiωoη: Tα α;1ετlκ6 με τo επετε|ακ6 γεγov6g παρα-

λεiπovrαl απ6 τη δlδακτ6α ιiλη τηg lαroρiαg Γ, Λυκεf-

ou!!!)

<F{ Ελληvlκη Kυβdρvηοη, ακdμη και με Πρ6εδρo τoν
Ελ. Bεvlζdλo, ατrdρρlτrτε oταΘερd τo αiτημα τιυv Kρη-

τrΙlv βoυλευτι6ν να γivουν δεκτο( οτo εθνlκ6 KoιVo-

βoι1λlo. Την dρvηοη ετrdβαλλαν λ6γol δrτrλωματlκo(

για vα ατroφευ1Θεiαvτiδραoη τη5 ΤoυρκΙα5 αλλd καI

των M. Δυνdμειυν, τroυ δrακηρυτταν 6τt δεv Θα ετrr-

τρdψoυν μεταβoλη τoυ status quo TηS Kρητικξ5 Πoλl-
τε(α5.

Mε τηv doρηξη τιον Bαλκαvlκc6v Πoλdμιυν τoν o-
κτι6βρro 1912 oι τ16λε9 τoυ εΘνlκoιj κolνoβoυλioυ d-
νolξαν γ|α Toυs Kρητε5 βoυλευτdg, τroυ iγlναv δεκτof

με εκδηλc6oε|S ΤTρωToφαvoιi5 εvΘoυoιαoμoιi. o Πρ6ε-
δρo5 τη5 Boυλ(5 τ<υv Ελλ(ν<υv ανdγνιυoε ψηφloμα,
oιjμφαlνα με τo oτroio <η Eλλd5 ατroδd1εταt 6τrω5 τoυ
λorτroιj εvυτrdρ1η κolν6ν κolvoβoιiλlov δια τo ελειjΘε-

ρoν βαoλεrοv καl δlα την vηoov Kρητηv>, Bdβαlα, η

υτroδo1η τιυν Kρητcilν βoυλευτc6ν δε oυνιoτo6σε Kαι

τηv τυτrlκη αvαγvc6ρroη τη5 dνιυoη5. o Bεvlζdλo5
τrρoτfμηoε Kα| σTη φdαη αυτη vα μη δrαταρdξεr τo
καΘεoτ165 τηs αυTovoμiα5, 6πιυ5 τo ηΘελαν oι M.
Δυvdμει5. Aρκdoτηκε να oτεiλεl ιo5 Γενlκ6 Δlolκητη
τη5 Kβητη5 τov Στdφαvo Δραγκoιjμη, o oτroio5 ανd-

λαβε τα καθηκovτd Toυ σT|S 12 oκτιυβρioυ 1912, και
ανdμενε να λυΘεi τo Kρητrκ6 Ζητημα με Tην ευτυ1η
dκβαoη τoυ τroλdμoυ/ Troυ 6ρyιζε μεταξιi τιυν βαλ-
κανtκc6v λαc6ν και τη5 Τoυρκiα5.

Στηv τrρdξη η 6vιυoη εlxε (δη τrραγμαToτroιηΘεi.

Στι5 14 Φεβρoυαρ(oυ 1913 αφαιρ6Θηκαν απcl τo

φρoιiρro τηg Σoι1δα5 oι oημα(εg τιov M. Δυvdμειυv και

τη5 loυρκ[α5. 
.OΛα τα o0μβoΛα TηS εTtΙKυρ|αρχlαS Kαl

Tηs TrρoσTαoiαg ει1αν τrια εξαφανloτεi ατ16 τo νηα[.

H ευτυxηg dκβαοη των Bαλκανlκιilν Πoλfμιυv επd-

φερε, 6τrιυ5 αναμεν6ταν/ Kα| την τroλυτ16Θητη λ6oη
τoυ Kρητlκο6Ζητηματo5. Mε τo dρΘρo 4 τη5 ΣυνΘξ-

KηS Toυ ΛovδΓνoυ (30 Mαjbυ 19.1 3) o ooυλτdνo5 τrα-

ραrτηθηκε ατ16 6λα τα δlκαlc6μαTα Toυ oτην Kρξτη,
την oτroiα παραx<υρoιiσε σT|S M. Δυνdμεlg. Mε τηv
lδlα(τερη μεταξ6 Dλdδαg καl Τoυρκiα5 ΣυνΘηκη'τη5
1 ΝoεμβρΓoυ ,1 

9-1 3 o ooυλτdνo5 τrαραrτηΘηκε ατrιi
κdΘε δικαiιυμα εTrlKυριαρxiαg oτην Kρ4'η. l.t τrρoodρ-
τηση τηS νηooυ oτην Ελλdδα εrxε ηδη τΤραγμαToτroΙ-

ηΘε(. Mε τrρoκηρυξη τroυ ατrηιiΘυνε στoν κρητlκ6 λαd
o Στ6φανo5 Δρη,o6μηS oτl5 2B Νoεμβρioυ 191 3, μιυ-
oτoτrolο6oε την dφIξη τoυ βαorλιd Kιυvoταντiνoυ Kαι

τoυ τrριυΘυτroυργoιi Ελ. Bεvlζdλoυ oτα Xαvιd, για τηv
ετrioημη ανακηρυξη τη5 dνωοη5, τηv Kυρlακη 1 Δε-
κεμβρioυ 191 3. ol λαΤκdg εκδηλc6oεlg υτrηρ{αν τrριο-

τoφανεi5, Αrc6vε5 αγc6νιοv, αlμdτων καl δακριjιυv,
dβρIoκαν πΙα την lατoρικη τoυ5 δrκαΙιυoη. Kατd την
ετriοημη τελετη η ελληvικη οη|.lαiα υι{riΘηκε ατo

φρoιiρIo τoυ Φlρκd. Στo iδιo οημεio, 6τroυ dλλoτε
υψωv6Tαv η τoυρκlκη oημαiα, oτηθηκε μαρμαρlvη
ετrlγραφη τrου dγραφε:

ΤoYPKoKPΑΤlΑ ΕΝ KPHTH
1669 - 1913

HΤo|267 ΕTH,7 MHNΕΣ, 7 HMΕPΑ|
ΕTH ΑΓΩΝ|AΣ)

Eπιμ6λεια: ΓIAΝNHΣ ΔAΦΝ2MHΛHΣ - τ6ξη Γ
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Mια oιiντoμη

"ξενdγrloT"
με ατPoρμη

τα 25 yρ6νια
απ6 την {δρυoη τoυ

o Παvετrloτημlο Kρητη5 κλεivεl φdτog 25 xρ6-
ημlουργlκη5 τrαρoυoiα5 oτo δlεΘν( ακα-

bΤκ6 1c6ρo, Ιδρ6Θηκε τo 1973 (Ν.Δ. sΖl73)
dρ1lοε vα λεlτoυργεi αττ6 τo ακαδημαTκ6
91977 -78.

xρdνlα τroυ τrdραααv ηταv αρκετd vα δι6-
,oυν Tηv ευκαlρΙα oτlg δημloυργκd5 δυvdμεl5

τroυ oτελ€1ωσαv Kα| oυνε1fζoυν να oτελεxι6-
νoυv To Παvετrloτημlo Kρητη5 να ατroδεiξoυν

dτl οτο νευραλγlκ6 αυτ6 xι6ρo τη5 Mεoογεioυ εivαl
δυvατ6v να παρα1θεi γvιitoη Kα| vα αvατrτυ1Θεf η
dρευvα oε ζηλευτd ετriτrεδo.

ο ,Εδρα τoυ Παvετιlατημioυ ε(vαl τo PiΘυμvo. Τo
Πανεπloτημlo Kρητη5 ατroτελεiταl απ6 5 Σ1oλd5 καl
1 7 Tμη ματα. Eiναl πληρε5 Παvεπlατξμ lo καλ6τrτοvτα-
5 τ<1αo τlg ΑvΘρωπloτtκdg Ετrlοτημε5 6oo καl τl5 Θε.
τlκ65 Ετrlατημεs Kα| Ετrloτημε5 Yγεiα5.

o Γ|α T|s κτlρlακdg αvξκε5 τoυ Πανετrloτημioυ
υτrdρ1oυν διjo τrαvεπlαTημΙoυ-
π6λε15. Στo PiΘυμνo υτrdρ1εr
dκτααη ,l 500 oτρεμμdτιrlv oτηv
τrερIο1η Γdλλου, voτiαr5 τηg τ16-

λειυ5 τoυ PεΘ6μvoυ καl οε ατ16-
σTαση 3 1lλloμdτραlv 6τroυ 61o-
υν εγKατασταθεi τα τμηματα
τιυv Σ1oλc6v τroυ εδρειioυv σTo
Pι1Θuμvo, ol Δlolκητlκd5 Yτrηρε-
oiε5 καl η BrβλloΘηκη.

H δε6τερη Ttαvεπ|σTημlo6τro-
λη βρiακεται σTηv τΙερ|o1η Boυ-
τc6ν Hρακλεioυ τroυ απdxεl 5 xl.
λ16μετρα ΝΔ τoυ Hρακλεioυ.
Στηv τrερlo1ξ αυτη βρiακεταl καl
τo Παvεπloτημlακd Νoooκoμε(-
o Hρακλεioυ, καΘc6g καl τo,|δρυ-
μα Τε1vολoγiα5 καl ,Ερευνα5.

ο Τo Παvετιlατημlo Kρητη5 δi-
δεl dμφαοη ατo αxεδtαoμ6 καl
ατηρlξη εΤr|στημoνtKd dρτlαlv
TrρoTrTυΧ| αKι6ν τrρoγραμ μdτωv
oτroυδc6ν oε 6λε9 τr5 ετrroτημε5
τroυ Θερατrειiεl.

ΣΧoΛEΣ κA| τMHMAτA ΠANEΠlΣTFlMloY KPHτHΣ

Πolδαγωγlκιi
τμfμo

Δημoτtκlig
Eκπαiδευoηg

τμ'iμα
|ατρlκfg

olrooo.iiι,iv κoI | Πρoo1oλlκrig

κo,,.i,,i*7,._. l Εκπoiδευoηq

il;il;, | |-.....-...-,l-]η,iμo

Tμ'iμα
Eφoρμooμ6vωv
MοΘηματlκιilv
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. Τo Παvετrtατ(μrο Kρ4.ηs d1εl vα ετrrδεiξεl παρα.
δooη oτηv oργdvαloη υψηλoιi ετrtτrdδoυ μεTατrTυχ|α-
κι6ν oτroυδι6v.

ο Στo Παvετrlοτ(μro Kρητη5 υτrdρ1εl dντovη
ερευνητl κη δραοτηρl6τητα.

ο Τo Πανετrιατ(μιo Kρ4.ηs δrαθ6τεl o611ρoνo
υτroλoγιoτrκ6 εξoτrλloμ6 και δlκτυακη υτrοδoμη,
dxoντα5 εξoικεlιυΘεf με τl5 τε1νoλoγ(ε5 τrληρoφo-

ρlκηg καr επlκolνιυvl<-δν ατ16 τα πρcδτα τoυ β(.
ματα.

o ΕτrforlS διαΘdτεl oιj11ρovη και τrλoιjotα ακα-
δημαΤκη βlβλιoΘηκη. ΔrαΘ6τεr 40ο.000 τ6μoυ5 βr-

βλiων καl τrερtoδικr6v καl oλoκληριυμdνo ηλεκτρο-
νlκ6 o6oτημα τrρoοτrdλασηS σTα βrβλroγραφικd
δεδoμdvα.

ο Στo Πανετrlοτ(μlο λεlτoυργoιiv δrdφoρεg τro- λ l -

τloτlκd5 καl αΘλητlκig oμdδε5 τroυ δiνoυν τη δυνατ6-
τηTα στoυs φοιτητd5 να αξloτroloιiv δημloυργtκd τoν
ελειiΘερo χρ6νo τoυξ, αλλd Kα| να αvακαλιiψoυν τα
ταλdvτα τoυ5.

,oτrιυg 
ετrloημαiνεl o Πριiτανηg τoυ Παvετrtoτημioυ

κ. Xρηoτog Νlκoλdoυ:
<Mε τrερioδo ζωηg μ6λ15 εiκool τ16ντε ετrilν, τo Πα-

vετrtατημlο Kρ4.ηs d1εr καΘlεριυΘεΓ ιυ5 iνα ατrd τα
κoρυφαiα πανεπloτημια σTηv Ε}ιλdδα. Σε αρκετoιi5
τoμεig καr ετrlατημε5 Θειυρε(ταl, 1ιυρig καμrd αμφr-

βoλiα, αl5 τo τrρoεξdρ1oν ελληνIκ6 τrαvετrrοτημlo καl

ανταγιυνiζεταr τα καλ6τερα ΤrανεTEιστημlα oτoν κ6.

oμo. H πo16τητα τoυ δrδακτlκoιi καl ερευνητlκoιi τoυ
τrρooιrlπlκoιi εΙναι τroλ6 υψηλη, τrερrλαμβdvoνταs Kαt

dτoμα τroυ ηγo6νταl δlεθνc65 στoυs ετrαγγελματrκoιi5
τoυ5 τoμεi9.

Noμζιυ dτl τrριν ατroκλεiοoυμε To TΓαvεTtrοτημlo
MΑΣ ατ16 τr5 ετrιλoγd5 μαg εμεi5 o| υτroψηφ|οl φoΙTη-
τd5 Θα τιρdτrεl να τo σKεφToιiμε καλd. ,Ε1ιυ 

dδIκo;
Πηγ€9:

1 . o δ ηy i εq π ρoτττ υyt ακΦν οπ o υ διυν Π αν επ ι o τ η μ io υ
Kρξτηs, ακαδ. €τoυg 2001-2oo2

2. Ενημεριυτικ6q oδηydq Πανεπιoτημioυ Kρξτηg 2oo2

Επιμ€λaα: Kιιoταq Δραμιτιν6q, Τd'ξη Γ

BtBΛιΑ - ΣKoΛι|(Α EιΔ}ι

Φ9ΤOΑNT|ΓPΑΦA - KΑPΤιl(Α - |(oPN|TΕΣ

Anεzn ΠpozBΑΣH ΣTo |NTEPNET

TI(λΝAKHEΛENH KAΠETANAKH -
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r70y ΔΕ[ν...

Tι A TPAΓoyιlι
ΞΕP|ZaΝλNTAt

Jaf o nορtoδtκ6 μaζ σ'ηV nροonλλοtΑ 
'oU 

Va oυμβΛλοt σ'o
ffi 6τρο 

'ωV 
δυvaτoτ1"'V tou σΓηV nροβoλfi κal oυwfiρηoη

, $ ηζ naρλδοoηq avoiγοt nλwoτo δtΛnλaτa 
'tζ oολiδοq f,oU

, $ oο 6τt oυvδ6οτat μo τo λa.|κ6 noλπloμ6 μoζ,
, # Στο τοaxοq aυτ6 φλοζοvοi μορtκλ naμnΛλata Πaρaδoolaκλw τρaγοiδta 

'ηζ 
Κρ4τ46, 6nωq τa δtaτrlpοav oτo oτ6μa 

'oUζot γbροvrοE Kat ot γορ6wooοE tou vηotoa μaζ,
Τη, aΠoμaYvητoφrjvηoη 6κavο o Φiλtnnοq Μουρτzav6q Α'
Λυκοiου,
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Mια κ6ρη ρ6δα μdζωvε κι αvΘoιjg εκoρφoλ6γα
και τα κoρφoλoiδα ταη αrov κ6ρφo τση πετoυσε.
Kι o Γιαwακηq επ6ρvoυvε απ6 λαγo0 κυηγι,
ζευγdρι ρ6δα ταη ζητd και τ6ooερα τoυ δivει.
Δακτυλιδdκι φ6ριεvε ειq τo δεξι6 δακr0λι,
βγdvει τo Kαι τση τo πετd Kι ειq τα βυζd ταη δivει.
H μdvα ταη τη Θιiριεvε απ, dργιo παραΘUρι
oλημερv(g η μαλωvε Kι αργα η μαvτατευει,
- Σκ0λα και δεv εvrρdπηκεq vα πdρειg αρραβιilvα
απo0 .1ειg δεκαμιil αδερφo0g και δεκαvιd ξαδ6ρφια;
T, αδdλφια ταη η δε(ραvε μ, 6vα oιδερoδ6βλι
κι η μdvα ταη κι o κιiρηg ταη μ' ιlvα 1ρυo6 βιταdλι.
Kι απηq ην απoδε(ραvε κι απooκoτΦoαo( ιrη,

Θ6λω τα ματωμ6vα
για V' αKoUστει
Πωξ μ,- Δεσ'
μα σ-

στρωσε
Kι αvot
δog τoυ
Vα πα vcι
Π6μπoU τ
κιoΓ
- Για πεq μoυ τιvoq

μα ε[l

τivog
- ΝαζηoωγωκιoΓ
- Mα πεq
- Να ζηoω
Ιo μαXαιραKι

kι ειq τηv καρδιd τoυ εβdρη.κι απ6 ι.!ηλα τo
. Mαζi vα μαq _ε- Θdψετε ειg τη μηλιd 'πoκατω,

vα κ6βω μηλα κ6κκιvα vα δ(vω τωV Γιερατω,
Eκειd πoυ Θα,Φαvε τo vιo eβγηκε KUπαρισι
κι εκειd πoυ Θdι,|.lαvε τη vια εβγηκε καλαμ[κι.
KdΘε Λαμπρη κdΘε γιoρτη και κdθε μπαtραμι
6κoυβεv o κυπdριooog και φλιε τo καλαμι.

Γεωργ[a Tζωρτζdκη
Ετcbv B0

Φoυρφoυρdq' PεΘ0μvoυ

1i
,

.Evα πρω( αηκΦvoμαι πλ0voμαι και καΘ(ζω

με μια μπετodτα ξωμπλιαorη τα μdτια μoυ oφoυγγiζω.
kρdζω.τo δo0λo με 1αρd, δ(δω τo δακιυλ(δι.
- Aμε. μωρ6, και μ0πηoε με ηv ταπειvoo0η
κια δειg τη γκ6ρη 6μoρφη, διiroε τo δακrυλ(δι
Πdει και κε(vog και μυπα με η vταπειvoσυη.
M, ιiαrε vα μπει κι ιiαrε vα βγει τov ε(Xαvε δαρμ6vo
κι 6ξω απ'ηv αυλoπoρτα τov ε(1α μπεταμεvo.. κα,ι.ωq τovε τo δo0λo μoυ! Kαλd 1αμπdρια φερvειg;
- Kαλα vα εισ. oφεvτικ6 κακd 1αμπdρια φερvφ.
Ωατε vα μπω κι ωαrε vα βγω μ' ε(Xαvε πεταμεγo
n. on oξ',on,τηv αυλdπoρτα μ] ε(1αvε πεταμ6vo.
- Nα o,αρμηvdψω αφεvτικ6vdπαvατη μπλαv6Ψειq;
Bdλε τα γυvαικ(αrικα κι αλλΦq τη φoρεσα σoU

μ0πrp9 η μπ6ρτα,ταη,κερdq vrou.
ι, dvoιsη σμεριη ημερα
ηg ooυτo'Aρετris ηρθεv,η Θυγατ6ρα
π6ρτo1rα και βdζoυv6 τov μ6oα
ioυβ6διαζαv και Μγα για η γκ6ρη
oε, Θε(α μoU' πωq δεv ιrηvε παvrρdβγειg

μou πρoξεvι6 απ.τo ΣεΙρτoαvdκι,

απoι3 
.1oυv τα περβ6λια τoU ωρα(εq πραoιvdδεg

κι 61oυv τα διδματα τωvε ται μ6λιooεq 1λdpε9
- n&ρε ηvε ηv Eλ6η μoU vα πα vα κoιμηΘε[τε

Kcιι σαv αδεiλφια μπιαrικ6 vα oφιμαγκαλιααrε(τε.
Ωαrε vα μπει κι cbαrε vα βγει τηv εftε φλημεvη
Kι απαvωΘι6 ατo πdπλωμα ηταvε- καΘιoμ6voι.
- ΣεΙρτoαv, ε(vτα μoυ 

,Kαμεq Kι εXασα ηv Uγεια μoU
και πδq Θα διω τη μ6vα μoυ και η δικoλoγι6 μoυ;
- E oωπα δα Eλεη μoU και μη σoυ KαKoφαη'
μα 1ριαrιαv6g ε(μαι Kι εγιi.l και βαvoυμε στεφαvι.,
bεlδοoα σrρ6σαVε τση γηq και πα[ξαo' oι Kαμπovεq
6vrε ιrη ατεφαvιi-loαvε oι διiδεκα κεραδεg.

Χρυoη Moυρτζαvoυ
ΕτιΔv 90

Φoυρφoυρ69 PεΘOμνoυ

oκτιil φρεγdδεg ε(μαατε και
δεκoμιil γαλιoτεq
Kαι ε(1αμε oκλdβoυg 6μoρ-
φouq και αλυooδεμ6voυg
Τιg oκλdβoυg αvαστ6Vαξε Kαι
αrdΘηκε η φεργαδα'
o μπ6η9 πoυ τouq 6ριζε πoλ0

απoU ,ταv τρoμερ6γαμβρo9 κι εδα
'vαι δ6λιoq oκλdβoq.
oΨιiq πoυλoιjv τα ρo01α τoU, τηV
dMατ,6ρματ6τoυ,
Φμερα η γυvα(κα τoU αλλoq ηvε
βλoγαται.
- Nα ζηαειg, γ6ρε αμπελικιi, θα φΘα-

σω στα στεΦαVια;
- Av ε[vαι o μαιiρog γληγoρog Θα φτ6ξει9 στα στεφαvια
πdλι και αv ε(vαι μπdoικog, Θα φτdξειq ειq τo γαμo.
Πα(ζει βιτoιd τoυ μα0ρoυ τoU στηv εKKλησια φτ_cιvει.

κι o μα0ρog τoυ xλιμιvιρ6 κι η κ6ρη τov ψωρ[ζει.
- nδ,τα διαβdoματα' παπd, δαoκdλoι, τα ι,pαληρια
κι ακoιjorε τo Γιαwdκη μoU, πoυ τραγoυδε[ και λ6ει:
. Στnv πdvrα - πdvια δ6απoτα vα πdρω 'γω η v0φη.

lωdwηq Σαριδακηq
Ετιilv BB

Φoυρφoυραq Pεθ1μvoυ

τoυ βαρoφαvη.- Σκλdβε πειvdg, oκλ6βε διψdg, γη τo ι!ωμ( ooυ λε[πει;
- Mηδ6 διψ<il, μηδ6 πειvω, μηδ6 (.lωμi μoυ λε(πει. 

,

Toυ τ6πoυ μoυ Θuμηθηκα Kαι τση γλυκιαg μoU αγαπηq,
απo0 ,μoυv τρoμερ6γαμβρoq κι εδιil ,μαι δ6λιo9 oκλdβoq.
oι,Uεig πoυλoOv τα ρoιi1α μoυ, τηv dλλη τ' αρματα μoυ'
Φμερα τη γυvα(κα μoυ dλλog τηvε βλoγαται.
o Mπ6ηq πoU τouq 6ριζε πoλ0 τoνε λυπαται
Kαι στη αrεριd τoν 6βγαλε γ6ρoq ειq τ, αμπελακι.
- Nα ζηoειq, γ6ρε αμπελικ6, πoιαVoιj 'vαι τ' αμπελακι;
- Tαη μα0ρηg Yηq τση oκoτειvηg τoU γιoυ μoU τoυ Γιαwd-
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Tι yfuεται;
,oταν 

ξυπνιig για γα παζ σ[o ο1oλε(o,
αxoι1g φωνεg xαι xλαματα μωρoι1.
xαι λεg: <Tι γ(νεται;>>,oταν 

τελειι6νει τo πρι6τo μιiθημα,
βλ6πειg την αoτυνoμfα να ιQχεται χαι γα αυλλαμβιi-
νει
δι1o αγ6ρια τηg πρι6τη9 γυμναo(oυ
xαι ρωτιig: .Τι 6γιvε;,
oταν γυρζειg απ6 τo φρoντιοτrjριo τo βρι1δυ,
βλ6πειg dνα ουμμαθητιi οoυ γα xλα(ει.
Kαι τoγ ρωτdg: "Τι 6παθεg;>
Oταν xoι μαοαι. λoιπciν,
oνειρεf εοαι τιζ απαιτrioειζ πoυ σoυ δ6θηxαν.
oνειρειiεοαι τoν ξυλoδαρμ6 μιαg γυvα[xαg,
τηv πι6ληη ναρxωτιxι6ν οτα ο1oλε(α
παι τη δoλoφoνfα ενιig πατι1ρα μιε δυo γιoυg.
Kαι λεg <μα γιατ(, γιατ( τo xιiνoυν αυτ6;
Απιi ευ1αρ(οτηοη;>
Kαι απqιτcig: "Eυχαρioτηoη ε(ναι να 1ηρεf ειg μια,4ι
μαγα;
Eυ1αρfoτηoη ε(γαι γα οxoτι6γεoαι απιj τα γαQχωτι-
v"6;

Eυ1αρ(οτηοη ε(ναι γα 1τυπι1,g;>
Kαι ξαvαγυρνdq oτo πρι6τo ερι6τημα:
<Mα τι γiνεται;,

Mπoυρμπd'xη.Ε'λλη Γ4

0ι συν{Ιtε,ιεζ

των πqdξειiy μαζ
Mπoυμπoιjxι αx6ψαxt 6μω9 εivαι μαραμdνo.
Fl αγν{ τoυ ιpηr] xαταντιiει dνα ερεkιo.
FΙ xαρδιιi τoυ πληγωμdνη xαι oταματιiει
σαν γα μη θ6λει να oυνε1(oει.
Mαραξι6νε ι xαι xλα(ε ι ααrαμιiτητα'
Kλαiει ανυπεριioπιoτo.
Fl Ψυxt1 τoυ πoνciει xαι βoγγtiει
αλλιi πoιog να την αxodoει, πoιoE να την γιιiνει,
πoιoE να την υπεραoπιoτε(!
Koιτιig τo πρoαωπιixι τoυ χαι βλdπειg oτo βλ6μμα τoυ
σαν να μην €1ει oυνειδητoπoιr]oει τι αυνdβη,
ααν 6να απι1τoμo βιiθog oτo oπoio πdφτειg xαι 1ιiνε-
σαι.
Σαν γα μην d1ει πια ι}-rυ1r]'

σαγ να αβr]oτηxαν ι1λα τα ι1νειρα xαι oι φιλoδoξ(εg τoυ,
σαγ γα γdμιoε μ(oog, oργ{ παι θλiψη.
Σαγ γα ξητιi επδixηoη.
Και βoυρxc6νει, αλλιi δεγ xλα[ει ιiλλo α16ρεψε η πηγli.
Και πoλεμιi, πoλεμd να τo ξεπεqd'oει.
Mα ε[ναι διioxoλη η μdχη ετoUτη.
Κι ιiμωg τα xαταφdρνει xαι oυνε1ζει να ξει.
Αλλιi πoτd δεν θα πιiψει
να θυμιiται εxε(νε5 τιζ φριχια(,τιx€g oτιyψ€E.
Koιτιi οτo Θε6, ι1μωg, πoιog ξ6qει;.Ιαωg 

xαι να τιg ξε1αoει.
To μ6νo πoυ μπoρoιiμε να xtiνoυμε τιilρα
ε(ναι να ελπζoυμε.
Moνd1α αυτ6!

Mπoυρμπd'xη .Ε,)λη
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0 φ6β0ζ 
yια τo τι θα φ{ξε/

Mια ιoυβ6ντα παραπιiνω' dνα ατf1ημα ooβαρci χαι μια
αρριδοτια τε}'ιxη.
To 6τι αγιi πι1oα oτιγμη μπoρε( γα σoυ αυμβεi xατι πoυ να
δc6oει dγα
τdλog αιη ξωf ooυ αλλd xαι ν6ημα.
Aπd τη μια oτιγμrj oτην <iλλη ιiλα μπoρoιiν να oυμβofν.
,Ετoι 

απχ6., τ<ioo ofντoμα.
Mε μεγι1λεg ιiμωg επιπτι6oειζ, πoU θα xρειαoτoιiν 1ρdνια
1ι'αL

1ρdνια για να oυνdλθειg απ6 αυτdE.
,Ωoπου 

6να d,λλo μ{πημα, μια ιiλλη xoυβdντα,
6γα d,λλo νoοoxoμε(o Θα ξαναεμφαγιατofγ μπρoοτd, αoυ.

Ειqιiνη
E,ιqt]νη μυριoε(πωτη, Eιρf νη oνειρεμdνη,
ιioεg φoρ6g oε ξr]τηoα, τdoεg εξεφυγ6E μoυ!
Πtjγεg oε μdρη μαxρινι1, που δεν εx6τε1(l'τα
xι dτoι εγιδ oταμdτηαα εodνα να γυρειiγω.
Mια μ6ρα, ιiμωg, dxλαψα για τoιiτη την xατι1,ιτια
xι dται μoνιi1α ηρ6μηoα xαι γ6μιoα γαλr]νη.
Τdτε ευθ{g oε dρπαξα xαι o'6βαλα xoντd μoυ.
Kαι απ6 τ6τε μdνουμε ε^1ιli xι η αρ1oιπιιi ooυ
o, dνα νηo( πoυ λdγεται "Ψυχr1" xαι 1dριoμcl ooυ ε(γαι
μια χαι εοf με dxανεg να φιλιωθι6 με μdνα
xι 6πειτα εγι,i xαι dλοι εμε(g να oμξoυμε xαι πιiλι.
,Eτoι 

λoιπι1γ gγfνηxε xαλιig o τ<iπog τofτog
ωoιiν τηg μ6ναg την ιαρδιd π, ιjoα παιδιιi xι αν d1ει
6λα μπoρεi xαι βιiνει τα σ[ην αγπαλιιi τηq μdoα.

Κατερiνα Mυαιρλd.xη Α1

Και πιiλι απιi την α,ρxrj,
.Oλα αυτιi τα πoλλαπλιi, 1τυπr]ματα πoυ xαταλrjγouγ στο
πoυθεγd'.
Kι {oτερα απ, dλα αυτιi o θd'νατog!
Tιioog x6ποg, τιioo αiμα, τ6oo διixρυ για τη ξωr]
xαι μετd, o θιiνατog.
Γιατ[ δεν γεννιιiμαoταν xαι γα πεθα(νoυμε ιατευθε(αν;
.Eτoι θα γλιτι6ναμε τoγ πoλλαπλαoιαομ6 μα<
αλλd, xαι τιg απιiνθρωπεg πριiξειg
πoυ τιζ περιγριiφουμε με αγατQιχιαoτιx{-ζ λεπτoμdρειεg,
τoν ξεφυλιoμci τηg ανΘqωπdτηταg.
Kι o Θεdg ξdρει π6oα αx6μα μελλoντιxιi xαxoυqγrjματα..,

Mπoυρμπd'xη.Ελλη Γ1
7.

^Lω,'ι--- -t
Ζηoε τη ξωrj ooυ
Φαiνεται τ6oo μεγιiλη xι 6μο19 ε(ναι τ6οo μιxqη
Σαγ το πoτciμι xυλι1'ει xαι πoτ6, δε γυqζει π(oω
Ε'iναι fνα πoτi]ρι πoυ xd,θε μdρα γεμζει 6λo xαι
περιoo6τερo
Kαι oτo τdλοg, λiγo πριν ξε1ειλr]oει θα oxεJφεοα
γιατ[ τιg oταγdνεg πoυ dπεφταν oτo πoτt]ρι τ<ioα

1ρονια
τιg ε(1εg xirνει πιxq6g
Ζηoε τη ξω{ ooυ xαι μη xoιτιig π(oω
Πoτd μη μ6νειg π(oo.l
,ΙoωE 

1cioειE τιg ευxαιρiεg πoυ σoU δ(γoνται

για να γiνεoαι ιjλo xαι xαλιiτερog
Τo μιελλoν ε(ναι μπρooτci
Σε περιμιJνει χαι σoυ επιφυλd'oαει ειπλr]ξειg
Mη τo xιiνειg να πεqιμdνει
Ζηoε τη ξιυη ooυ τιilρα πoυ μπορε[g...

(PoΝA)
o
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14. ΣχoΛ.! Κ.l-1' Z.Q'.l*].

- 

με τα ματια τηq AΘηvdq ΛαμπoΥιαwη

Q,η l"η&η;

krαq6λi*ξavrφΜ
μaq*arx}'}.frnη...

ni*ι.,Ι,τE *rο αΜδι'.
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τ16 φ6τo9 oτο <τlμ6νl> Toυ 2o, Λυκεioυ βρioκεταl o vdo5 ΔlευΘυvτη5 μα5 κ. Kcδoτα5 Αγατrd-
Kηs/ Troυ αvτlκατdoτησε τov κ. Zηvαlνα Zιxlν€τo, μετd την τoτroΘdτηoη Toυ στη Θdoη τoυ
Πρo.l.οταμ6voυ ΔευτερoβdΘμ lα5 Εκτrαδε υoη5 Ν. PεΘιiμvoυ,

Πρ<bτ, ατr, 6λα αloΘαν6μαoτε μεγdλη χαρd _ τlμη Θα λ€γαμε- τroυ o τrρι6ην Δ,/ντη5 τoυ
Σ1ολεΙoυ μα5 dγlvε... ΔlευΘυντη5 τιυv ΔIευΘυvτι6v.

Mαζi με τl5 ευ1d5 γlα καλη ετrtτυxΙα oτα vι1α τoυ καΘηκovΤα ToU oμoλογoιiμε με κdθε
εlλlκρiνεια 6τl Θα μα5 λεiψεr.

Θα μα5 λεfψεl η μ|Kρη αεlκivητη olλoυdτα Toυ/ To ατrlvΘηρoβ6λo βλ6μμα Toυ/ η δlατrερα-
ατlκη καl αυoτηρη φιυvη τoυ 6ταv ετrρ6κε|To Vα μαS (ετrαvαφdρεl oτην Tdξη).

Ξ6ρoμε dλλιυοτε 6τ1 6λα τα dκαvε γ|α To καλd μα5 καl μτroρο6με τriρα vα Toυ τrοιiμε 6τr
δεv τov φoβ6μαoτε τdτε αλλd τov οεβdμαoτε. Εξdλλoυ ξdραμε 6τl λ6γιυ.ιυu oτroυδdlu τoυ
KαΙ σTo Θdατρo ετrloτρdτευε TΙs UTroKρ|τlκd5 τoυ lκαv6τητε5 γα τrαlδαγωγlκoιi5 oκoτro65.

Θα μα5 λεiψει η τrρoφoρd τoυ/ Troυ μαg μετdφερε voερd σTην Troνεμdνη τoυ τrατρδα
Kιiτrρo. Εκεiτroυ Θατrρcrγματoτrolηooυμε Kα| Tη φετινξ 54μερη εκδρoμη μα5. Εκδρoμη τroυ
dxεr ρlζcδoεl oαv τrαρdδoση σTo αxoλεio μα5, εξαlτ(α5 των dρloτιυv εvτυτrc6oειυν κdΘε τrρo-
ηγoιiμεvη5 γεvld5 μαθητcδv. Εvτυτrc6oεαlv τroυ ατroτυτrι6νoυν τov καΘoρloτtκ6 ρdλo τoυ κ.
Ζαwf'τoυ στην εTrΙTυΧ(α τη5 ετrΙοκεψη5 τιυv μαΘητιiν Toυ σTηv τrατρiδα τoυ.

Θα μα5 λε(ψεr!..

KαI ξdρoυμε 6τι Θα τoυ λεiψoυμε!'.

Ξfρoυμε, ετrioηS, 6τl δεv αvηoυxεi γlατf τo Σxoλεio τoυ <βρioκεTαt σε καλd 16ρlω, 6τrα15
μα5 εiτrε oτην ετriοκεψη τoυ τηv ημ6ρα τoυ Αγlαoμo6, εvνoιilvτα5 αoφαλι65 τo v6o ΔlευΘυ-
vτη (καl τrρc6ηv Yτroδ/ντη) τoυ Σxoλε(oυ κ. Kι6οτα Αγατrdκη Kα| T|S YτrοδlευΘ6ντρlεg κ. Ανα-
οταoiα Γαρεδdκη καl κ. Mαρiα Αoτρινdκη Kα| αvαμφ|σβητητα 6λoυ9 τoυ5 καθηγητdg τroυ
αγωvfζoνται τo 2" Λιiκεro PεΘιiμνου να εivαt τrdντα τrρι6τo!

Ευx6μαατε oτη νiα Δ,/voη καl 6λoυ5 τoυ5 καθηγητi5 τoυ Σxoλεioυ μα5 υγεiα orδερ6vια,
υτroμovη ατoαλdνlα Kα| μΙα ΘητεΓα τdτolα Troυ να κdνεl κdτroτε ToυS μαΘητi5 να Toυs Troυv
<Θα μαg λεψετε>.

Εμε(5, τrdλl, ατ16 τηv τrλευρd μαg Θα κdvoυμε dτl μτroρo6με γ|α να αloΘdvονταl 6ταv ξε.
α1oληooυμε 6τl... τoυg λεiτrουμεΙ..

Mε εκτiμηoη
H Σ.Ε. Εττlτρoττξ τηs ΣXΕΔl,AΣ

(Δι ερ μ ην ει3oνTαζ Tα α l oΘ η μ ατα τulν
μαΘητΦν τoυ Λυκεioυ)
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Εππυ1oντεζ 2ου Εν ιαfuυ Λυuεfuυ Pεθιj μν0υ

Aγριμ6κη |ωdwα τoυ Σπυρ[δωvα, Bιoλoγ[αg Kρητηq (Hρd.
κλειo)

Aλεξovδρ6κηg Kωv/vog τoυ Eμμαvoυηλ, Πoλιτικηg Eπιαrη-
μηs Kρηηs (P6Θυμvo)

Avδρoυλιδ6κηg Avδριfαg τoυ Γεωργ(oυ, Παιδ/κ6 Δημoτ. Eκπ/
αηq Kρητηq (P6Θυμvo)

Avδρoυλlδ6κηg Eμμαvoυ{λτoυ Kω/voυ, Zωικηg Παραγωγηg
TE| Θεσ/V(Kηq

Awωv6κη Mαρio τoυ Kωv/voυ, Συvεταιρ. oργαv. & Eκμεταλ-
λεOoεωv TE| Kρητηg (Hρdκλειo)

Avυφαvτdκη Mορiα τoυ ΣτυλlαvoO, Πoλ. Δoμικωv,Εργωv ΤE|
Kρητηg (Hρdκλειo)

Aπoαroλ6κη Γλυκερio τoυ Mιxαηλ, Παιδ/κo Πρooxoλικηg Eκπ/
σηc Kρηηc (PdΘυμvo)

Aρ1ovr6κη Nfκη τoυ Στυλιαvo0, ΛoγoΘεραnε(αg ΤΕl Πdτραg
Aρ1ovr6κη Χρυooιiλο τoυ Σπυρ(δωv, Νoμικηg Θρdκηg (Ko-

μoτηVη)
Aρ1ovr6κηg |ωdwηg τoυ Εμμαvoυηλ, Γεωλoγ(αg Aθηvαg
Bαβoυρ6κη EλεuΘερfo τoυ Nικoλdoυ, Eπιαr. Φυoικ. Aγωγηg

και AΘλητιoμo0 Θεo/viκηq,
8oρoυ169 Λεωviδog τoυ Γeωργ(oυ, Πληρoφoρικηs ΤE| AΘη-

VαQ

Bελovdκη Θεoπiατη τoυ Eμμαvoυηλ, Koιvωvικηg Eργαo(αg
TE| Kρητηg (Hρdκλειo)

Blδdκη Σιiλβlα τoυ Δημητρ[oυ, oικovoμικιbv Επιαrημιilv AΘη.
Vαq

Boλτuρdκη Moρiα τoυ Kωv/voυ, MαΘηματικωv Kρηηq (Hρd-
Kλειo)

Boρlζαvdκηg M6ρlog Γ6ωργιoq τoυ Eμμαvoυηλ, |-lλεκrρovι
κηq TE| Kρητηg (Xαvιd)

9oυρβα16κη ouρoviα τoυ Xαραλdμπoυg, oργdvωσηq Kαι
Διoικ. Eπι1eιρηoεωv Πειραιd

Γoβoλ6 AΘovooiα τoυ Bααιλε(oυ, Διoικ. Γεωργ. Eκμ. TE| Θεo/
viκnc

ΓαMι6g |ω6wηg τoυ Kωv/voυ, Πoλ, .Eργωv Yπoδoμηg TEΙ
Θεo/v(κηq

Γεβετζ'i Φαvf τoυ Avrωv(oυ, Moυoικcilv Σπoυδιilv AΘηvαg
Γερoρ16κη Eλdvη τoυ Παvrελη, Toυριαrικιilv Eπι1ειρηoεωv

TE| Λαμ(αg (Aμφιooα)
Γlοwακ6κη Παρooκευri τoυ Γεωργ(oυ, Φλoλoγ(αq Kρηηs

(P6Θυμvo)
Γlowoυo6κη Eιlη τoυ Γεωργ(oυ, Bιoλoγικηg Γεωργ(αg TE|

l.iπε(ρoυ (Aργoαr6λQ
Γlαwouo6κηg Kωv/voq τou Eμμαvoυηλ, Τεxvoλoγ(αg Γεωρ-

ΣTAMAΤAKHΣ EMM. MIXAHΛ
-Cι+QCASIO
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YιKωV ΠρoΙ6vrωV TE| Kαλαμdταq
Γuπoρ6κη Aoπαoiα τoυ Γεωργ[oυ. Δημooιαg Διo(κηoηg

Παvrε(oυ
Δαακoλdκηg Eμμαvoυ{λ τoυ Avrωv(oυ, Eπικ/v(αg & M6oωv

Mαζ. Eημdρ. AΘηvαq
Δαφ6ρμoυ Elρ{vη τoυ Γεωργioυ, oικovoμικri.lv Επιαrημriv

Kρηηs (P6Θυμvo)
Δαφvoμfλη Πoροoκεu{ τoυ Σπυρ(δωv, oικovoμικηq Eπιαrη-

μηg Πειραια
Δαφvoμ{ληg Eu6ψελog τoυ Bαoλε[oυ, Koιvωvιoλoγ(αQ Πα-

ιrιε[oυ
Δημητρldδηg Aλ6ξovδρoq τoυ Γεωργ(oυ, MαΘηματικωv Θεo/

viκηg
Δtvερ6κη Xρυσoιiλα τoU Zα1αρiα, Aγρoτικηg Αvdrπυξηg Θρ6-

κηq (oρεαn6δα)
Δριβ6κou Kυρlακli τoυ Bαoλε(oυ, Φυoικηg Παραγωγηg TE|

Kρηηs (F{ρdκλειo)
2oυρμπ6κl EυΘυμiα τoυ Eυαγγ6λoυ, Γεωπovικηg Bιoτε1vo.

λoγ(αg Γεωπovικo0 Παv, Aθηvαg
Hλl6κη Bαolλlκri τoυ Δημητρ(oυ, Θερμoκ, Kαλλιεργ. & AvΘo-

κoμiαg TE| Kρηηs (ιiρdκλειo)
Θεoδoo6oπυλog Eμμovou{λ τoυ Hλ(α, Toυριorικιilv Eπι1ει

ρηoεωv ΤE| Kρηηg (Hρακλειo)
lερωvυμ6κη EλευΘερio τoυ Kωv/voυ, Bιoλoγ(αg Kρηηs (H-

ρdκλειo)
Koζiλo Moρivo τoυ Γεωργ(oυ, Ξ6vωv Γλωoocδv Mεταφρ. &

Διερμ. |6vιo _ Eιδ. Mεταφρ. η Διερμ- (K6ρκuρα)
Koκoγtow6κη Kωv/vα τoυ Nικoλdoυ, oδovιιατρικηg AΘηvαg
KαM6ργηg Γειδργlog τou Νικoλdoυ, Διo(κηαηg Eπιxειρηαεωv

TE| AΘηvαq
KαMlγl6wη Δ6απolvo τoυ Στυλιαvoιj, Koιvωvιoλoγ(αg Aιγαi.

oυ (Mιrrληη)
Koλoγερ6κηq Σπυρiδωv τoυ Eμμαvoυηλ, Φιrrικηg Παραγω-

γηg TE| Δυτ. Mακεδoviαg (Φλιδριvα)
Koλoεlδ6 Moρio τoυ Mιxαηλ, Θερμoκ. KαλλιερY. & AvΘoκo.

μiαg TE| Kρηηs (l.{ρdκλειo)
Kαπελιilvη Eλooιil τoυ Παvdγoυ, Aρxιτειcr6vωv Mη1αvικωv

Θεo/v(κηg
Koπετov6κηq Θε6δωρo9 τoυ Ayιωv(oυ, Πληρoφoρικηq |ω-

αwivωv
Koπεrαv6κηg Στυλlov6g τoυ Avδρ6α, Eπιαrημηg Yπoλoγιαrιilv

Kρηηs (Hρdκλειo)
Kαπεταv6κι Γεωργ(α τoυ Bαoλε(oυ, l.|λεκrρoλdγωv Mη1αvι-

κιbv και Mη1αvικιliv Yπoλoγιordlv EMΠ
Koρoγlιilργoυ Avoαrαofα Awo τoυ Δημητρ(oυ, Επιαr. & Τεp,

Yλικd:v (Hρdκλειo) Kρηηs
Koριiδη zω{ Πηγ{ τoυ Aδdμ, Λoγιorικηg ΤΕl Kρητηq (|-tρd-

κλειo)
Kατ6κηq Eμμovoυ{λ τoυ Xαρdλαμπoυ, Eφαρμoαμ6ηq Πλη-

ρoφoριηq και Πoλυμ6oωv TE| Kρηηq (Hρdκλειo)
Koτooραγ6κη EλευΘερio τoυ Eμμαvoυηλ, Zωικηg Παραγω-

γηq TE| Διrι. Mακεδoviαg (Φλιilριvα)
Kατotρ6κηg Zo1αρiαg τoυ Kωv/voυ, oργ6vωαηg και Διoικ.

Eπι1ειρηoεωv Πειραιd
Kloγloδ6κηg ΓειilργIog τou Eυαγγ6λoυ, Λoγιorικl1g TE| Kρη-

ηg (Flρdκλειo)
lQ6δoυ ,EMη τoυ Εμμαvoυηλ, Eπιαr. Φυoικ. Aγωγηq και A.

Θλητιoμo0 Θεo/v(κηg
Kolv6κη AμoλΙα τoυ |ωdιnη, oργdvωoηg και Διo(κηoηg Επι

1ειρηoεωv oικovoμικoO Παv. AΘηvαg
Koυγloυμoυτζlig Γειilργlog τoυ Eμμαvoυηλ, Θερμ' Kαλλ. &

AvΘoκoμiαg ΤE| Mεooλoγγ(oυ
Koυργlαvτ6κηg |ω6wηq τoυ AΘαvαoioυ, Noαηλευτικηg TE|

Kρηηs (Hρdκλειo)
Koυταλ6 Moρfo τoυ Nικoλdoυ, Touριαrικωv Eπι1ειρηoεωv ΤΕ|

Kρηηs (Hρdκλειo)
Λoδ6κηq Γειilργloqτoυ Eμμαvoυηλ, Φυτικηg Παραγωγηg ΤEl
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Θεo/v(κηg
Λoμπρiδηq |ω6wηg τoυ Eυαrρατ(oυ, Φυoικηg Kρητηg Hρd.

κλειo
Λlαδ6κη Aγγελlκ{ τoυ Γεωργ(ου, oργdvωαηg και Διο(κηαηg

Eπι1ειρηoεωv oικov. Παv. AΘllvαc
λoδ6κη9 Nlκηφ6ρog τoυ Eμμαvoυηλ, oικovoμικωv Eπιαrη-

μιnv Kρξτηq (PdΘυμvo)
Λov{g |ω6wηg τoυ |ωdwη, Eυελπiδωv (ΣΣE) oπλα Γεv.

Σειρα
Λfτlvαg Avrωvlog τoυ Kωv/voυ, Διo(κηoηq Επι1ειρηoεωv ΤΕ|

Δυτ. Mακεδov(αg (Koζdvη)
Λυγκoυvdκηg Eudψελog τoυ Σπυρ[δωv, Eφαρμooμ6vηq Πλη-

ρoφoρικηg και Πoλυμεioωv ΤΕ| Kρητηg (|-1ρdκλειo)
Mαρογκouδdκη Eλ6vη τoυ Nικoλdoυ, Eφαρμooμdvηg Πληρo-

φoρικηg και Πoλυμεlαωv TE| Kρητηg (l-1ρdκλειο)
Moρκdκη Moρio Εlρfvη τoυ Nικoλdoυ, Πoλ, Δoμικωv,Εργωv

ΤE| Kρηηq (Hρdκλeιo)
Mαρκαvrωvdκη Xρυooιiλo τoυ Γεωργioυ, Eπιαr. Πρocrx. A-

γωYηq & Eκπiκo0 Σ1εδιαoμoΟ Aιγα(oυ (P6δos)
MελtσσoUρYoι] Kωv/vα τoυ |ωdwη, Συvεταιρ. oργαv. & Eκ-

μετ. ΤEl Kρηηs (Flρdκλειo)
Mεvlouδdκη Aγ6πη τoυ |ωdιnη, Συvεταιρ. oργαv. & Eκμετ.

TE| Kρητηg (|-lρdκλειo)
Moo1dκηg Kωv/vog τoυ Nικoλdoυ, Αιoθητικηg ΤΕ| AΘηvαg
Moq1ovd Πoρφυρ[α Erρ{vη τoυ Δημητρ(oυ, Noμικηg Θεo/

VιKηq
Moυρτζαvoιi EλευΘερiα τoυ Ευαγγ6λoυ, Φυαικηg Kρητηq (l.].

ρακλειo)
Mπlρlκ6κηq Eμμovoυriλ τoυ Kωv/voυ, Πoλιτικωv Mηxαvικιδv

Θεo/viκηg
Nεov6κηg Δημ{τρlog τoυ Airrωv(oυ, Λoγιαrικηg TΕl Kρητηg

(Hρdκλειo)
Nlκdκη Brργlviα τoυ Nικoλdou, oικovoμικηg Eπιαrημηg Πει

oαιd
Nlκoλtδ6κηg Awιilvrog τoυ |ωdwη, Mη1/κωv Xωρiξιαq Πoλε-

oδoμiαg & Περιφiκηg Avαrπ. Θεooαλ(αg (86λo9)
Nl κoλlδdκη g Σταιiρog τoυ Γεωργ(oυ, Hλεκrρoλoγ(αq TE| Kρη-

ηg (Hρdκλειo)
ΞαvΘ6g Xρ{αrog τoυ |ωdwη, Eπιαrημηg Yπoλoγιαrωv Kρη-

ηg (Hρdκλειo)
Ξ6κoλou Eλε6wα τoυ Εμμαvoυηλ, Aγγλικηg Γλc6ooαq και Φι

λoλoγiαg AΘηvαg
oρφοvoυδ6κη Eλ6vη τoυ Avδρdα, Xημε(αg |ωαw(vωv
Πoγιilvηg Γειilργιog τoυ Eυαrρατ(ou, Noμικηg Θρdκηg (Koμo-

ηη)
Πovαγlωτ6κη Xρuooιiλo τoυ Mι1ατ]λ, Λoγιαrικηg TE| Mεoo-

λoγγ(oυ
Πoπoδdκη Moρκ6Mo τoυ Eμμαvoυηλ' Eπιαι. Φuα' Aγωγ. Kαι

AΘλ. Θεo/v(κηg (Σ6ρρεq)
Πoπoδ6κηq Nlκ6λoo9τoυ Γεωργ(oυ, Eπικ/v(αq & Mεoωv Mαζ.

Eημερ,AΘηvαg
Πoποδoγlαwdκη Koρ(vo τoυ Γεωργ(oυ, Λoγιαrικηg TE| Διrr.

Mακεδoviαg (Koζdη)
Πoπαδoγlωργdκηq Γειδργιoq τoυ Στ6φαvoυ, Mη1αvoλoγ(αg

TΕ|Kρηηg (l.|ρdκΜιo)
Πoπoδoυρ6κηg Γρηγ6ρloq τoυ Avααιαoioυ, Eπιαrημηg Yπo-

λoγιαrιbv Kρηηs (Hρdκλειo)
Πoραoιiρη Aγ6πη τoυ Kωv/voυ, Λoγιαrικηg ΤE| Kρητηg (Hρd-

κλειo)
Πoα16λη Moρiα τoυ AΘαvαo(oυ, Διατρoφηg & Διαιτoλoγ(αq

ΤE| Kρηηg (Σητεiα)
Πατερ6κη9 tω6wηg τoυ Mdρκoυ, EπισΓ. ΦUq. Aγωγηq & A-

Θλητ. Θεooαλ(αg (Tρ(καλα)
Πατερ6κη9 Kυρl6κog τoυ Mdρκoυ, Πληρoφoρικηg TΕ| Θεo/

viκηg
Πελovr6κη Avααroo(α τoυ Δημητρioυ, Λoγιαrικτ]g TE| Kρη.

τηq
Πεoβ6vτη Bιργlvfo τoυ |ωdwη, Διακooμητικf1g ΤE| AΘηvαq
Πλυμ6κη9 Σται1ρog τoυ Γεωργioυ, Aρ1ιτεκr6vωv Mη1αvικιilv

Θεo/v(κηg
Σoββ6κηq xρ'iστoξ τoU Γρηγoρioυ, Bιoμη1αvικoιJ Σ1εδιαoμo0

ΤE| Δυτ. Mακεδoviαg (Koζdη)



Σαλoιjαrρou Aικατερfvη τoυ Kωv/voυ, Παιδαγωγικ6 Δημoτι
κηq Eκπ/αηq Πdτραg

Σλrγdρδoυ Aψελrκ{ τoυ Eπιμεv(δη, Πoλιτ. Eπιαrημηs & Δημ.
Διoικ. AΘηvαg

Σκαλfδη Mαρ(o τoυ Kωv/voυ, Λoγιαιικηg TΕ| Kρητqη (Hρα-
κλειo)

Σκoλiδηg Eμμαvoυriλ τoυ Kωv/voυ, MαΘηματικ6v Kρηηs (|-.|.

ρακλειo)
Σκoυλo0δη Χρυoli τoυ Γεωργ[oυ, Πoλ, Δoμικιi-lv,Eργωv TΕ|

Πειoαια
Σπαv6κηg Nικ6λοog τoυ Γεωργ[oυ, oικovoμικηq Eπιαrημηg

oικov. Παv. AΘηvαg
Στoμοτ6κt Γεωργio τoυ Avrωv(oυ, Διατρoφηg TEΙ Θεo/viκηg
Σταυρlδ6κη Eυρlδiκη τoυ Νικoλdoυ, Γαλλικηg Γλωooαg και

Φλoλoγ(αg Θεo/viκηg
Στεργrdκηg |ωdwηg τoυ Nικoλdoυ, Φυτικηg Παραγωγηg TEl

Hπε(ρoυ (Aρτα)
Στρατlδ6κη Eλ6vη τoυ Eμμαvoυηλ, Πoλ. Δoμικι:iv.Εργωv TE|

Kρητηq (Hρdκλειo)
Σφiwαq |ω6wηq τoυ Σταιiρoυ, oργdvωαηg και Διoικ. Eπι1ει

ρηαεωv Πειραιd
Σ1oιv6κlg Π6τρo9 τoυ Στυλιαvo0, Διo(κηαηg Eπι1ειρηoεωv ΤEl

Xαλκ[δαg
Tζαvακ6κη Eυαψελiα τoυ |ωdwη, Δαg/γιαg & Δια1/oηg Περ/

vroq & Φυo. Π6ρωv Θρdκηg (oρεαrιdδα)
Tζlρiτo Mαρiο τoυ Avιωv(oυ, Noμικηg Aθηvαg
TρoυΜlv6g Ml1o{λ τoυ Eμμαvoυηλ, Hλεκrρovικιilv Mη1αvι

κιilv και Mη1αvικιilv Yπoλ. Πoλυτεxvε(o Kρητηq (Xαvια)

TρoυΜlvoιl Bαρβ6ρα τoυ Eμμαvoυηλ, Διo(κηαηg Επι1ειρη-
oεωv TEl Δυτ. Mακεδov(αq (KoζαVη)

Τρoυλλlvo0 Bαolλlκ{ τoυ Xαρdλαμπoυ, Λoγιαrικηg & Xρημα-
τooικovoμικdg oικ. Παv. AΘηvαq

Tooβαλoυ Alμlλ[α τoυ Nικoλdoυ, Συvεταιρ. oργαv. & Eκμε-
ταλλεUoεωv TE| Kρηηs (Hρdκλειo)

Toiπρo Aφρoδiτη τoυ |ωdvη, Διατρoφηq TE| Θεo/v(κηg
Φoυρvoρdκηq Γειilργlog τoυ Eμμαvoυηλ' Σ1oλη Πλoιαρ1ωv

Eμπoρικo0 Nαυτικo0 Γεv. Σειρα
Φρoγκlαδ6κη9 Ml1α{λ τoυ Eμμαvoυηλ, F1Vκι,0v Yπoλoγiκωv

oυαιηματωv TΕ| Πειραιd
Φωvαζ6κη AΘηv6 τoυ Mι1αηλ, Λoγιαrικηg ΤE| Kρητηq (Hρα-

oι μαΘητικιig κoιv6ητεq τoU 2o" ΛUKει.
ΡεΘOμvoυ σε σUVεργασiα με τη Σ1oλικη

BιβλιoΘηκη, μ6oα αια πλα[oια τηq δρασrη-
τoυg, oργdvωσαv μια εκδηλωoη με Θ6μα

"Moυοικ6g τηξ Avατofuig". Σκoπ69 τηg εκδηλωoηg ηταv
η σUvαvαστρoφη τωv εφηβωv με καταξιωμ6voυg αvΘρω-

πouq, εvεργd μ6λη τηg κoιvωV[αq Kαι τηv ευαισθητoπoι-

ηση τouq oε Θdματα πoλιτιoμo0.
l-l εvαρκrηρια αυτη εκδιjλωαη α161ευε vα φriρει oε

ετταφli τoυg μαΘητ69 με τη μoυoικri δημιoυργiα τωv λαιilv
τηg Avατoληg, 6πω9 lvδ(α, Τoυρκ[α, |ρdv, Περoiα, Kivα,

oυμπερλαμβαvoμ6voυ καιτηq Kρτiηs δηλαδη τη ψω-
ριμ[α με τηv κρητικτ] λιiρα και τoυg η1oυg ηq' Μια ψω.
ριμiα με τη λα.iη δημιoυργiα πoυ φαvερωvει τov τρ6πo

ζωfq, τα 6θιμα και τιg παραδ6oει9 τωv λαιiv αυτωv'
Kιiριo πρ6oωπo αυτηg τηg εκδηλωoηq ηταv o lρλαv.

δ69 μoυoικdg και oυvΘ6τηg Ross Daly, o oπoiog ηταv
καλεoμ6vog τωv μαΘητΦv.

Kλειo)
Φωτ6κη Ayrωvio τoυ |ωdvη, Θερμoκ. Kαλλιεργ. & Avθoκo-

μ(αq TE| Kρηφηs (Hρdκλειo)
Xαρκιov6κη Awα τoυ Eμμαvoυηλ, Διoικ, Movdδωv Toπικηg

AUτ/σηq TEl Kαλαμdταg
Xoτζηδ6κηg Kωv/vog τoυ Γεωργ(oυ' Διoiκηαηg Επι1ειρηoεω-

v TE| Σερριilv
Xoτζ{g Kωv/voξ τoυ |ωdwoυ, HVκωv Yπoλoγ/κωv Συαrημα.

τωv TE| Πειραια
Xρloroυλ6κη Mαρiα τoυ Eυαrρατ(oυ, Πoλιτ, Eπιαrημηξ & Δημ

Διoικ. AΘηvαq
Ψαρ6κηg Ml1αιiλ τoυ Π6τρoυ, Toυ ριαιικι(lv Eπι1ειρηoεωv TEI

Kρηηs (Hρdκλειo)

EΠιTYxoNτΕΣ MΕ To 1o"/"

Bαoιλovrωvdκηg Στofρog τoυ |ωdwη, Λoγιαιικηg TE| Πεμ

ραια
Bατooλ6κηg Σπυρiδωvτoυ Mι1αηλ' Aαιυφυλ6κωv Γεv, Σειρα
Boυρβo16κηq Mfvωq τoυ Xαρdλαμπoυ, oικovoμικιliv Eπιαη-

μιnv Kρηηq (P6θυμvo)
Δlακoυμ6κηq Παvτελ{g τoυ Γεωργ(oυ, Πoλ. Δoκιμriv 

.Eργωv

TE| Kρητηg (Hρdκλειo)
Θωμαδ6κη |ωdwα τoυ Eμμαvoυηλ' Xημεiαg AΘηvαq
Λεμπlδ6κη9 Eμμαvoυ{λ τoυ |ωoηφ, MαΘηματικιδv Kρηηs

(Hρακλειo)
Mαvoυooγlωργ6κηg |ω6wηq τoυ Mαvo0ooυ' |κdρωv (Σl) |π-

τduεvoι Eιδ. Kατ70
Mπlκ6κη9 Nικ6λoo9 τoυ Eμμαvoυηλ, Mη1αvικιbv Πληρoφoρι

κηg & Eπικ/vιακιbv Συαrημdτωv Aιγαioυ (Σdμos)
Παπαζo1ορioυ Avδρ6αg τoυ Zα1αρiα, Φυτικηq Παραγωγηg

TE| Δυτ. Mακεδoviαq (Φλιbριvαg)
Σταγ6κηq Eμμαvoυ{λτoυ Mι1αηλ, Διo(κηαη Eπι1ειρηoεωv TE|

Σερριilv
Χαμαρ6κη9 Eμμαvoυιiλ τoυ Εμμαvoυηλ, Aγγλικηg Γλιδooαg

και Φλoλoγiαq AΘηvαg
Xo1oρlδ6κηq Γειbργloq τoυ lω6wη, |ατρικηg AΘηvαg
Xιiμπηg AΘovdolog τoυ |ωdwη, Zωικηg Παραγωγηq TE|

Hπε(ρoυ (Αρτα)

τoυ στη μoυαικt] αυτ{. Γ6voq ε0πoρηq oκoγ6vεοg, μ6-
λιg .19 ετωv ηρΘε αιηv Kρξτη και γvιilριoε τov i(Φoεα

Μoυvrdκη και 6γιvε μαθητηq τoυ. Aπ6 τ6τε. με αργα,

αλλd αεαΘερ6 βηματα ξρθε oε επαφη με 6Μoψq κα-

ταξιωμ6voug καλλιτ6trγεg dλλωv 1ωρωv ηg Avατoληg
κι 6τοι απ6ιcιηoε ει3ρog ψωριμιωv' Euxdριαroq, φιλδ-
ξεvog και πρ6o1αρo9, πρ6θυμo9 vα λΟοει τυβv απo-

ρiεg, oυζητ6 μετoυq μαθητdq Kαιτouq διδdoκειτη μου.
oικr] ευαιoθηoiα και καλλι6ργεια.

|.,l εκδηλωαη πραγματoπoηθηκε αrιg 10.1,2003 Kαι

ιilρα 11 π.μ. σιη Σ1oλικrj BιβλιoΘηκη τoU 2"γ ΛυKειoυ
Pεθυμvoυ.

oργαvωτdq: MαΘητικdg Koιvoητεq B'Λυκεioυ 2o, Λυ-

κεioυ Pεθ0μvoυ & Σ1oλκη BιβλιoΘηκη 2ou ΛUKειoU.

Τo Πεvταμελ6'g Συμβoιiλιo τoυ B:
Δiμητρα Aρyoντακη, Aρyυ ριΔ Bαoλακακη,
Μαρ{α Βρaυλιδd.η, Φωτειvf1 ΓερoΥιαw'd.κη

Χρυοo0λα Γιoυidrη.

ΚPΙ.tτ|Κl1 Ε ι1 Ι Θ ΕΩP Ι1ΣH Π 6μπτη 9 l αvaυαρ[aυ 20a3o lδιog με πρooωπικij τoυ επλoγη αφι6ρωoε τη ζωη
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υ P εx.i μv 0ι'

(Iεμaxnι6sι0ι'Λι'ιζεioυμaS
τιq εκδηλι6oειq Tιiπoυ PεΘfμvoυ Πoυ rΙΡαYματoπoιriΘηκαv στο Ωδεio ΡεΘιiμvoυ τo
διriμερo 30 Noεμβpfoυ - lΔεκεμβρfου απovεμriΘηκαv
α) To "Bραβεfo Κωατri Παπαδι1κη> στo φoιτητ{ τoυ Tμr!ματoq Eπικoιvιυv(αs και
Mεοc6v Mαζικris Evημdρωοηs AΘr{vαq Niκo Παπαδdκη τoυ Γειοργfoυ και τηq ΖωηS,
2", Eιιαfoυ Λυκε(oυ PεΘ6μvoυ.
β) τ" "Bραβεfo Eυιiγγελoυ Avδρoυλιδdκη, g16 φoιτητli τoυ τμriματoq Eπικoιvοr.
vfαq και M6oοrv Mαζικ{s Evημdρωοηs AΘ{vαq Mαv6λη Δαoκαλdκη τoυ Avτωv(oυ,
τoυ 2"" Eιταfoυ Λυκεiου επfοηs.

YπεvΘυμiζεται 6τι με τιs εκδηλc6oειq αυτ69, Πoυ ΠραYματοπoιriΘηκαγ με επιτυxfα
yια 12n μrovιd, τιμoι5vrαι oι αγι6vεg τoυ κΡητικoσ τιjπoυ και τωv λειτουργc6v του
Yια τη δημoκρατfα και τηv ελευΘερiα και ειδικ6τερα η μv4μη τριc6v ηlδικc6v Pε-
Θ6μιτιοv δημoοιoγρdφιov: του Kωοτri Παπαδιiκη (τoυ πρc6τoυ vεκρoιi αv[αΠoΚρι.
τr! τoυ Aλβαvικo6 μετι6πoυ), τoυ Mαv6λη Λfτιvα (πoυ εκτελiοτηκα απ6 τoυq Γερ.
μαvoι1q Yια τηv αvτιστασιακl.i τoυ δριiοη) και τoυ Eυιiyγελoυ Avδρoυλιδιlκη (πδυ
υπ{ρξε υπ6δειγμα αyωvισ[ικris δημoοιoγραφfαq και δημoοιoyραφικriq δεoιτoλo.
yfαs).

Δι αγιιlv ι oμ 6q, M αΘ η μ ατ ι κξ s εται ρεiαq,
Ι-"| μαΘητρlα TηS Α, τdξη5 τoυ Λυκεioυ μα5 ΣΓφoρτ

Aρτεμt5 - Mαρ(α Kα| o συμμαΘη.4s τηg Mτrιτodκog
Nfκo5 τoυ Εμμανου(λ, Troυ συμμεTεryαv oτηvΑ,φdση
τoυ δlοrγωνrομο6 τηg MαΘηματlκη5 Εταlρε(αg (<Θα-
ληφ), τrροκρΙΘηκαν γ|α Tη β, φd,η (<Ευκλεiδη5>).

<Bραβεiο Aλ6'ξαν6ρoυ Π. Γιατρoυδdκη>
Στηv ατ16φοlτo τoυ Λυκεioυ μα5 Mαρiα Tζlρiτα (ιrη-

μερα φolτηTρ|α σΤo Α, fτo5 τη5 Νoμrκη5 ΑΘηναg)
ατroνεμηΘηκε τo <Bραβεio Α.Π. Γlατρoυδdκη> γlατi
oυγκ€vτρcυoε τηv υψηλ6τερη βαΘμoλoγiα ατroλυτη-
ρ(oυ μεταξιi TOJv ατtoφoiτιυv τoυ αxoλεioυ μα5.

l-l ατroνoμη dγrνε ατl5 9..|.2003 ατ16 τηv κ. Στυλlα-
vη Γlατρoυδdκη oτη μνημη τoυ oυζιiγoυ TηS μτrρo-
ατd oε 6λου5 τoυ5 μαΘητd5 Kα| στoυs καΘηγητd5 τoυ
Σ1ολε(ου μα5

|-l αρloτoιi1α Mαρ(α ατrευΘυν6μεvη σTη συγKtνη-

μdvη κ. Γrατρoυδdκη KαΙ σε 6λoυ5 τoυs παρεUρloκ6-
μενoυS ε(τrε, ετrioηg καταoυγκlvημdvη :

<Bρioκoμαl καr τrdλl - doτιυ KαΙ γ|α λ(γo - oτo 2"
Λσκεlo, τo α1oλεio ατ16 τo οτroio ατroφoiτηoε τrριv
ατ16 λlγoυ5 μ4νεs. Παρd τη oυvαloΘηματlκη φ6ρτroη
τroυ με δrακατi1εI, θα ηΘελα vα Trα) δυ6 λ6γlα πoυ
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βγαΙvoυν μioα ατ16 τηι, καρδld μου.
Kαταρ1ξv Θα ηΘελα να ευxαρloτηoιυ τηv κ. Γιατρoυ-

δdκη, η οτroiα 1αlρi5 την τrροαδoκiα αvταμolβηg καl
εlg μvημηv τoυ ουζιiγoυ τηg, εr1ε τηv ευγdνεlα ψυχηs
να μoυ δcδoεI μεγdλη Χαρd oημερα τιμιilvτα5 με με
την γεννα16διυρη αυτη Trρdξη Tηs Τrρoσφoρds τηs.

o μεγdλo5 Kνdζο5 φlλ6ooφo5 Λdo _Τoε εrxε γρd-
ψε|:

<Ι-{ ευγdvεlα oτo λ6γo δημloυργεi εμτrloτoο6νη, η
ευγ6νεlα ατη ακ6ψη δημroυργεi oτo1ααμ6, η ευγdνεl-
α στηv τrρoαφoρd, η,dτrη,. H απoδo1η εiναl β6βαlα
η diλη 6ψη 

'ηs 
τrρoοφoρd5. Πρoοφoρd ανlδloτελη5

καl ατrοδo1η τη5 τrρooφoρds rυ9 ανταμolβη, με τo
Ιδlo τrvειiμα εivαl μlα αX6oη η,dτrηs τroυ γiνεταl oη-
μερα γloρτη.

Σ, αυτη τη γrορτη δε Θα ηταν δυνατ6 vα μη σUμτΓε-

ρrλdβoυμε κα| ToυS αγατrημdvoυ5 μoυ καθηγητdS,
τoυg dξloυ5 καl dρτlα καταρτloμdνoυs/ Troυ ατ16 την
Α,τdξη τoυ Λυκεioυ, μoυ τrρ6oφεραv τα αγαθd τη5

μ6ρφοlοη9, τηv τrioτη oτηv αξiα Tηs ζωηS KαΙ To
πdθo5 γlα τroλλd d}ιλα τrρ&γματα 6τr<υ5 την τ6xνη,
τoυ5 αvΘριδτroυS/ Tη μoυαlκη, τα βlβλiα. Xιυρig τη
βo(Θεlα KαΙ Tηv καΘoδηγηoη τoυg δεν Θα μτroρo6oα
να φτdoιυ σTην ετr|TυΧ(α, ιboτε vα μoυ ατrovfμεταl



H βραβευΘεioα αττ6φoιτη Toυ 2oυ Λυκεioυ Mαρiα Τζρirα τoυ Awιυν[oυ,

αvdμεoα στηv Κα Στ. Γιατρoυδdκη και τo διευΘυwιi τoυ oγoλεfoυ
κ. K. Aγατrd'κη.

H κα Στ. Γιατρουδdκη ΘεoμoΘ6τηαετo βραβεΙo
(Ιτη μνημη τoυ εκλιττ6woq, oυζιiγoυ τηq κ. Aλi,ξ. Γιατρoυδdκη

Ευριυβoυλευτη Awα Δlαμαvτo.
τroιiλoυ, ξεν&γηoη oτην τ16λη

τιον Bρυξελλι6v, ατη Γdνδη καl

τo Brugge.

Τo τrρ6γραμμα oλoκληρcilΘη-

κε με ξενfγηση Tωv μαΘητιilν
oτην Ελληνικη Boυλη.

Διττλd, π ρ (''τ αΘλ ηT ιi ξ
ιyτo Mττdoκετ
τo 2" Λιjκειo!!

H oμdδα Mτrdoκετ κoρrτorc6ν

τoυ Λυκεioυ μα5 μετd τη νfκη

Τηs Kα| ετri τη5 αvτioτor1ηg o-

μdδα τoυ 3".,Λυκεioυ (40-26),

αναδε f1θ η κε τrριυταΘλητρ rα

oτo αxoλlκ6 τrραlτdΘλημα νo-

μοιi PεΘrjμνoυ.
Την oμdδα ατroτελοιjν: Δα-

φdρμoυ Σoφiα, Δoυλγερdκη
Mαρiα, lεριυνυμdκη Xαρoιiλα,
Λαμτrογldννη ΑΘηνd, MαΘloυ-
δdκη lιυdwα, Ντcrγκoβdνoυ Bα-

o(μερα αυτ6 τo βραβεfo. AIoΘdvoμαr ατrdραvτη ευ-

μιυμooιiνη γl,αυτoιj5 Kαι Τoυs ευxαρlοτcil μdoα ατ16

τα βdΘη τη5 καρδld5 μoυ.
Πroτειjω εlλlκρtνd 6τl o,αυτοι-is αξiζει αυτη η τlμη

Kα| η αναγvc6ρroη, τηv oτroiα oυνηθω9 δεν d1oυv,

6τrω9 dλλιυoτε oιjτε καvdvα μετdλλro για <δrακεκρl-

μdνεg υτrηρεo(ε9, 6πω5 oε dλλoυ5 υτrαλλ(λoυg, oιiτε
κανdvα βραβεio καl τrαρd τlg διioκoλε5 oυνΘηκε5 τroυ

ετrlκρατo6ν ατα α1oλεiα Kαl την dλλειψη oυxνd δη-

μ6orα5 εκτ(μηαηg, εξακoλουΘoιjν vα μoρφιilνουν ν6.

oυ5 ανΘρι6τroυ5 xρ6νο με τo xρ6νo με μεγdλη εTrIτυ.

χiω.

H AλΙκη μαξ σrη,.. Χιbρα τ(Dν Θαυμ6των
ωζ εΚTrρaσωτros τoυ N. PεΘιjμνoυ

Τo Νoμ6 PεΘιiμνoυ Kα| To 2o Λ6κεto εκτrροocδπη-

σε σTηv ΕυριυτrαΤκη 
,Εvιυoη 

η μαΘητρlα τη5 A, τd-

ξηs τoυ Λυκεi.oυ μα5 Αλiκη Σlταρdνloυ.
H Αλfκη επloκdφτηκε τη <Χc6ρα ταrv Θαυμdτ<υv>

αττ62o tιlg25-6-2o02 μαζ( με Toυs dλλoυ5 μαΘη-
τdg ταlν vηαlιυτrκι6ν τrερlo116ν τη5 Ελλdδα5 τrου δrα-

κρiθηκαν oτl g αxετl κd5 διαδr καoiε5.
To τrρdγραμμα TηS εTri.σKεψηs τrεριελdμβανε: ξε-

νΦηση oτo EυριυπαTκ6 Kolνoβoιiλιο, oργανωμdνη
ετrioκεψη ατr5 1rilρεg τoυ Eυριυτrαfκo6 Koινoβoυ-

λΙoυ, ετriοκεψη σε ευρOJτΓαΤκd αxoλεiα Kαt TrαραKo-

λoιiΘηαη τrρ6τυτrιυν μαθημdτωv, oυνdντηoη με την

οrλlκη, Ταταρdκη Kdλλη, Φoυντουλdκη Εtρηvη καl Ψα-

ρoυδdκη Αατrαoiα.
Ετlioη5 τrρωταΘλξτρrα Ν. Pεθιiμνoυ αvαδεr1Θηκε η

oμdδα Mτrdoκετ αγoρrι6v μετd τη νfκη τη5 ετrf τη5

αντioτor1η5 oμdδαg Toυ ,1 o" Λυκεi.oυ (61 -30)

Την oμdδα ατroτελo6v: Αvοrγvιοατdκη5 Θεολ6γo5,

Αρxovτdκη5 Δημ η'ρηs, Γερdκη5 Φι6τη5, Δαoκαλdκη5
Mrxdληg, Kατrελrivη5 Γldννη5, Kαλoυκiδη5 Πιiτρo5,

Kα}ιλdργη 5 Mαν6λη5, Kατoαβδ η g Αvτρι1α5, Koριυvd-

κη5 Στ16ρo5, Λαγoυδdκηg Νiκo5, Παvτελdκη5 Στ6λlο5,

Tζlρiτα5 Γldwη5 καl Τρoυλλν69 Γldvνη5.

IΙ Aλiκη
Σταρ6vιoυ

υτιq, B ρυξf}λεq, ιιlq, acτρ6σω'τros τωv

μαΘητιΙlν τoυ Noμoιi μαq,

Σyεδfα 2002 - 63



ΕΛΛHNlκΙ{ ΔHMoKPAΤIA
YΠ.E.Π.Θ.
ΠEP|ΦEPEIAκH Δ/NΣH Π/ΘMlAΣ &
Δ/ΘM|AΣ EKΠ/ΣHΣ KPHTHΣ
Δ/ΝΣH Δ/ΘM|AΣ EKΠ/ΣHΣ PEΘYMNHΣ
2o ΕNlAlo ΛYKΕlo PEΘYMNOY
2o ΓYMNAΣlo PEΘYMNOY

Πρog Tε1vlκ65 Yτrηρεοiεg
Nομαρ1iα5 PεΘ6μvoυ

PdΘυμvo

ΘΕMΑ: Αoφdλεlα κτlρioυ 2o, Εvlαioυ Λυκεioυ _ 2o,

Γυμvαoioυ PΘε6μvoυ

PdΘυμνo 05-1 ,l -02

Κo|ΝoΠoΙιlΣ|-{
1. Νoμdρxη PεΘιiμvoυ

2. Περ/κo Δ,/ντη

Π&Δ Kρητη5
3. Τεxuκdg Yτrηρεοiε5 Δημoυ Pεθιjμvου
a. Δημαρxo Pεθ6μvoυ

., 5. Προibτdμεvo Δευτ/ΘμlαS Εκτr/ιrηS

PεΘιiμνου

6. Πρ6εδρo Δ.Σ. Συ}ιλ6γοu Γoviιυv καl
Kηδεμ6vιυv 2", Λυκε(ου PεΘιlμνου

7. Πρ6εδρο Δημoτ. Ετrιτρoτrη5 Παlδεiα5
Δημoυ PεΘιiμνου

8. Ε,Λ.M.E. Ν. PεΘιiμvη5

9. oργαvloμ6 Σxoλrκι6ν Kτlρfιυν

Σαg γvιορ(oμε 6τl ατ16 τo iτog 1999 δημloυργη-
Θηκαv oτα γραφεiα τιοv καΘηγητι6ν καl τoυ Δlευ-
Θυwη τoυ 2- ΕvlαΓoυ Λυκε(oυ PεΘιiμvoυ ριυγμ€9 ατ16
τlαλrd [οιυ5 oειoμlκη δ6vηoη Troιl σTαδΙακd φαivε.
Tαl vα δlευριjvoνταl oυvε1c65 γlα ανεξηγητoυg λ6-

γoυs.
Παρd τl5 αυvεxεi5 oβξoεl5 τrρoφoρlκd καl εψρd-

φωS Toυ τrρι6ηv ΔιευΘυvτη τoυ 2"" Λυκεioυ Kα| vυv
πρoi.αταμivoυ τηs Δ'lvoη5 Δευτ/Θμlαs εκτr/oη5 Pε-
Θιiμvoυ κ. Z(vιυvα Ζα''lν€τoυ, με τr5 oτroiε5 ζητo6oε
ατ16 τι5 τεxvlκi5 υτrηρεoiε5 τη5 Nομαρ1Γα9 καl τoυ
Δημου τη oυγκρ6τηoη η εvεργoτroiηoη ετrlτρoτrη5
ατ16 εlδrκoιisγ|α Tηv καταoκευη καl ατερε6τηTα TωV
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κτtρΓιυv γ|α vα εξετdοoυν το κτfρlo oτo oτroio oυ-
οτεγdζoνται τo 2" Γυμνdolo καl 2o ΛJκεto Kα| vα
ατιοφαoiοουV γ|α την αoφdλε|α Toυ κτlρioυ σε Trε-

ρiτrτιυoη lα1υροrj αεloμoιj, αν Kα| κατd τη oυνεδρiα-
ση Tηs 22-12-2ooo τoυ αxoλlκoιi ουμβoυλioυ σTo
οτroio oιjμφιυvα με τo vdμo 1566/s5 αυμμετεryαv o
οι1λλoγo5 τιυv καΘηγητcilv, ο τrρoΤατdμεvos Tηs Δ/
Θμlα5 Εκτr/οη5 κ. Πελαντdκη5 Θεoδ., o κ. Σlγαv65
Δloγ6νη5 ατ16 τη Δημoτ. Ετrlτρoτlη Παlδεiα5, ο κ.

Kατrελcδvη5 Παv. ιυg τrρ6εδρo5 τoυ oυλλ6γoυ γov€-
ο)v KαΙ κηδεμdνωv καl τρrμελη5 ετrlτρoτrη μαΘητι6v
(Περlαodκη5 Nlκ., Λiτlvαg Aντ. καl Δoυλγερdκη5
Γειilργ. ) τdΘηκε τo Θdμα καl τrαρd τlg υτroα1doεl5
τroυ δ6θηκαν τ6τε απ6 τoυ5 αρμ6δloυ5 TΙρOS To
oιiλλoγo τιοv καΘηγητc6v καμiα ενdργεlα 1r,,ιυoτ(
τουλξloτoν oτη αxoλlκη κolv6τητα δεv υτrηρξε,
KαVdvα τ16ρlομα Tηs εTr|TρoTr4s, αν oυγκρoτηΘηκε,
δεν κolvoτrolηθηκε στo 2o Λrjκεro καl η κατdoταoη
τrαραμ6vεl η Γδlα. Ετr(oη5 ol ουoτdαεl5 τoυ |ΓMΕ
PεΘιjμvoυ oτηv τrαρξρ. 3 τoυ με αρlΘμ. Πριυτoκ.
939114-9-2000 εψρdφoυ, αντlγραφo τoυ oτroioυ ε-
τrlουvdτrτεταl, δεν υλoτιοlηΘηκαv, *γvιυοτο γ|α τroΙo
λ6γo.

Mε δεδομ6vη την τrρ6oφατη κατdoTαση τtoυ ε-
τrlκρατεi σTη γεlToν|K4 x6ρo _ Ιταλ(α _ με δεδoμd-
vεs T|s ετrloημdvοεΙs Τωv oεroμoλ6γιυv γ|α ετr|KΙν-

δυv6τητα τη5 τrερroxη5 τoυ ΝoτΓoυ Aryα(oυ Kα| εTt-
εrδξ ol αvηoυx(ε5 τιυv καΘηγητc6v καl τη5 μαΘητr-
κη5 κolν6τητα5 δεv f1oυv αρΘεiεφ6oov δεv €1εl γivεr
καμΓα ετrΙoημη εvημdριυση γlα την κατdοταση KαΙ

ατερε6τητα τoυ κτlρioυ, στo oTΙoro οημεrιυτioν dx-
oυvγivεl αρκετdg τrρoοΘηκε5 καl τrαρεμβdoεl5 (ατ16

15 αiΘoυοεg δlδαoκαλiαg αρxlκd, τι6ρα d1εl 32),για
vα ετrlκρατηoεl κλiμα ηρεμiα5, εvτελι6g αvαγκαiο γlα
τηv ατrρ6oκoπτη λεlτoυργiα τoυ αxoλε(oυ, γlα vα
εξαoφαλloΘεi η αoφdλεlα μαΘητιiν (oυvολικd 9OO

μαΘητi5) καl καΘηγητ6ν (sο καΘηγητdg) Kα| γ|α vα
μη βρεθo6με αvτlμdτιυTrol με κdπolδ δυοdρεoτo
γεγoν65 ΠΑPAKΑΛOYMΕ τov κ. Νoμdρ1η PεΘ6μvoυ
vα oυoτηοεl τrdραυτα ετrlτρoτrη ατ16 εlδlκoιig γlα
Tηv KαTασKευη καl oτερε6τητα τιυν κτlρiιυv γ|α vα
εξετdαoυν τo κτiρlo τoυ 2", Γυμvαοioυ _2ou ΛυκεΙoυ
(τ6ρμα Αoκo6ταη) Kα| vα ατroφαvΘo6ν γlα Τη σTα.
θερ6τητα καl αoφdλε|α Τoυ κτlρ(oυ.

Ev τrρoκεlμ€vω/ TrαραKαλοιjμε Vα μαs Ko|voTΙo|η-
Θεi εψρdφωs To τ16ρlομα Tηs εTr|TρoTrη5 γlα να
αρΘoσv ol αvηουxiεg τη5 α1oλ. Kolv6τητα5 Kα| vα
ετll κρατηoεl κλ(μα ηρεμ iα5.

o Διευθυντξ9 τoυ 2ou Ενιαioυ Λυκεbυ PεΘιiμνoυ
H ΔιευΘιjντρια τoυ 2ou Γυμνdoιoυ PεΘιjμνoυ



MAΘHT|KA ΣYMBOYΛIA ΣX0Λ|KOY EToΥΣ 2002 _ 2003

Παγκdλου Kcov/vα
Ξερoυδdκη Eλεdwα
Πατερογlαwdκη Αγdτrη
Σiφoρvτ Aρτεμη

A5
Ψαρουδdκη Aοτταoiα
Τolκουδη5 Νiκo5
Ψιομd5 Αλdξανδρo5
Στoυρvdραg Bαoλη5
Χατζηδdκη Παραoκευη

B1

Aρ1ovτdκη5 Δημξ.ρηs
Δοuκdκη Xρυαo6λα
Bρoυλιδdκη Mαρiα
Γερoγlαwdκη Φωτεrvη
Bαolλακdκη Aργυρcil

82
Koριονdκη5 Στrσρo5
Λldοκου )Ω6η
Koυφdκη5 Kc6οταg

(nnoιlnoAN AΠo ΤlI ΕKΛoΓEΣ ToY Νoεvlgpioγ 2002)
Α. Δεκατιενταμελd5 Σ1oλε(oυ
Πρ6εδρo9
1 .Πετρακdκη9 Αλdξαvδρo5
Avπτrρ6εδρog
2. Δαoκαλdκη5 Mιxdλη5
tραμματfαg
3' Moυρτζαv65 Φλlτrτro5
Mfλη
4. Πατrαγειυργfoυ Δfoτrorνα
5. Kαλλdργηs Δημητρηs
6. Παντελdκη5 Στdλlo5
7. Τζοrγκαρoιiλη5 Niκog
8. Xνdρη5 Mrxdλη5
B. Koριυνακη5 Στrυρo5
10. Αλεξdκη5 Γlι6ργo5
1,|. Θεoδιυρdκη Xρloτiνα
1 2. Πατερoγlαvνdκη Αγdτrη
,1 3. Kα}ιλdργηg Mαv6λη5
1 4. Πατακ65 Xαρdλαμτro5
15. Παγc6vη5 Bοryγdλη5
B. Πενταμελη Συμβoιjλlα μαΘητr-
κι6ν κolνoτητιυv

A1

Bαoιλdκη5 Γlιδργog
Δαoκαλdκη Ελευθερfα
Birοrλdκη Elρηvη
Δαφdρμoυ Mυρτιδ
Αvδρουλιδdκη5 Γldwη5

M
Kαλααviκoβα Δc6ρα
Kα)ιλfργη Kυρlακη
Kαλoμ εvoτroιiλoυ Mαρiα
Kατrεταvdκηg Kι6oτα5
Kατoαραγdκη5 Mαv6λη5

Α3
Kυρlακdκη |ιυdwα
Kovταξdκηg Ml1dλη5
Mαρfνoυ Awα
Mτrιταdκog Νiκo5
Mαυρdκη Mαρiα

A4
Ποcγcilvηg Bαyγdληg

PEOYMNO
Aρκαδfoυ 17o ο Tnλ. 28310 28606

Λ. Koυιπoυρl(6τn 77 o Tnλ. 28310 56084
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H ετrr1εfρηoη <καΘαρ6 καl dμoρφo αxoλεio> τroυ
TrραYμαToτrolηΘηκε ατην αρ1η τoυ 1ρ6voυ με Trρωτo-

βoυλiα τoυ Δ./ντ1 τoυ Λυκεioυ μα5 κ. Kc6oτα Αγατrdκη
Kα| Tα)ν Yτroδ/ντρlιilν κ. Αναοταoiαg ΓαρεδdKη Kα| K.

Mαρiα5 Αoτρlvdκη ε ryε oμoλογoυμ6vω5 ετrlτυxiα.
Στo τrλαiοlo τηg <ετrl1εφηoη9 αυτηg βdφτηκαν καr

δrακoομηΘηκαν To|Χo|/ αvTlKαTασTdθηκαν η καΘαρi-
σTηKαν θρανiα κλτr, κλτr. Γεvlκd τo Σ1ολεio doτραψε.

Σα5 τrαραθdτoυμε ιiτl τrρoλdβαμε να <τrερlοc6οoυ-

με> ατ16 τls εΤrtγραφd5 τ<υν Θρανiιυν τηv ιjoτατη oτrγ-

μη.

- <Θα τrdω/ K| αS μoυ βγεl/ καl οε κακ6>
- <A1 να ,τανε 

η αληΘεrα αoυ/ oαv ψdμα αληΘινη>
- <Γl, αυτ6 κρ6ψoυ να μη σε ξαναδι6/ οτo λdΘog/ δεv

μτroρι6 v, αvτtoταΘι6υ
- <Λotτr6v Θυμηoου/ μην τrετdξεls Tη ζωη σoυ/ στα

οκυλld>
- <,oτt τroνdεl τrro τrολ6/ βαΘιiτερα αγατrrfταl>
- <Tρlclκovτα αργιjρlα/ αντiτlμo olαlτrηg>

- <.Hooυvα τι ηooυνα/ μlα παξlμαδoκλ6φτρα>
- n Ζ-4 μloη/ δε Θdλιυ τrlα να ζιυ>
- <Mε τ6oα ι{dματα τroυ ντιiΘηκαν oι λdξεr5/ τrιil5 να

σoυ Trα) τrιυ5 o, crγατrc6 vα τo τrloτdψει5>

. <Θα βdλιυ υπoλoγloτd5
εδd εl5 τo μlτdτo
να oτdλvω με τo iντερvετ
τo γdλα τcυv τrρoβdτιυ>

- <Δεν τα φoβoιjμαl τα ΕKΑM
oυτε του5 ΕKΑMiτεq

γlατi,ναl or φΛot μoυ βooκoi
καl Mυλoτroταμiτεg>

Τιυρα αν απoρεiτε γιατf oι μαθητd5 γρdφoυν oτα
ΘραvΙα τoυg, ioαl5 η ατrdντηαη βρiακεταl στηv Trιo
ουνηΘlομdνη ετrlγραφη :
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MAΘHΤ|KA
ΣYM B0YΛ|A

ΣX0Λ|KOY ETOYΣ
2002 - 2003

(πroιlnoιπ

ιπ0 τu εκnοrει τογ

Nοειηgpiογ ?002)

MαΘloυδdκη Ελdνη

Καροcγldvνη5 Θεoδ6αη5

B3
Σταγdκη5 Bαoλη5
Πρoκoτrdκη Zωη
Σlταρdνloυ ΑλΙκη
Mτrlκdκη5 Ιερc6vυμo5
Παλlερdκη5 Γιdννη5

B4
Tζcrγκαρoιiληg Νfκo5
Xαρκιανdκη Bικτιυρiα
Xρroτoυλdκη5 Νfκo5
Ψαλτoτroι1λoυ Aμαλiα
Στεφανoυδdκη Ε υcrγγελiα

Γ1

Boγlατζlδdκη Στiλλα
Γrαμτroυδdκη Kυρlακη
Aτrooτoλdκη MαρΓα
Aνδρoυλlδdκη Αψελικη
Δαvδoυλακη5 Γlιυργo5

Γ2

Kατoανdβαg Kcδoτα5
Kα)λdργη5 Δημ4,ρηs
Kαvακdκη ΑναοταοΙα
Ιεριυvυμdκη Xαρdλαμτriα
Καραογλαvη Ευαγγελlb

Γ3

Koυρνlαv6g Mαv6ληq
Mlxελloυδdκη Εlρηνη
Koυνδoυρdκη Ελiνη
M11ελιoυδdκη Γειoργ(α
Kρυoβρυoανdκη Kατερfvα

Γ4

Πατrαγεαlργioυ Δdoτro ινα
Moυρτζαv65 Φiλlτrτro5
Πατrαδdκη Kατερivα
Πετρdκη Αικατερiνη
Mτrαμτrαλldρη5 Στdφανo5
ΓF
IJ

ΣιδηροπoιJλoυ Xριioα
Τζεδdκη Kατερiνα
Τζιυρτζdκη Ερμr6vη
Tρoυλλlν65 Γrdννη5
Φαooυλdg

τ0

t"', '-.-'---^"t-t*'

tψ'
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ΑιιoγαιρεTισμ6s
KαΘτig διαv6oυμε τo τελευταfo τμriμα αυτrls τηs o1oλιζs μroιιdg, αvαπoλoιiμε τα μαΘη-

τικιi μαq μr6vια...
Παιδιiκια ακ6μα, dvα πρ<οιv6 τoυ Σεπτ6μβ Pη, |2 μr6wα πριv, μαζευτriκαμε oτo πρc6τo

μαg o1oλεio. Mε διoταγμ6 κιivαμε τιq πρ<iτεq μαζ Yvωριμ(εq με oυvoμιiλικoυξ και με αμφι.

βoλiα αvτιμετιoπiσαμε τιξ προlτεq μαΘητικι4q δυoκoλiεq.,.

Φτιioαμε με αρκετri ευκoλfα και αvεμελιιi ατo yυμvιioιo. Eκε( ιiρ1ιoε 1 "καταπfεol,, τ<οv

απoυoιc6v, η αυoτη16τερη εξdταoη παριiλληλα με τιξ εφηβικ6q μαζ αvησυx(εq. T6τε δ6Θη-

καv δυvατdq φιλiεq, wc5oαμε τα πρι6τα ερ<oτικd oκιρτriματα. Mια περfoδoq με ουvαιoΘημα-

τικdq φoρτioειq αλλιi και ιδιαfτερα φoρτιυμdvo μαΘητικ6 πρ6γραμμα. Παριiλληλα δημιoυρ-

γιiΘηκαv φιλoδoξfεq για τo μι6λλov, 6vειρα Yια τηv απιiκτηoη τoυ πoλυπ6Θητoυ απoλυτηrfoυ

τηs Γ, yυμvαoioυ..'
Avεβαfvoιταζ και τo oκαλoπ6τι τoυ γυμvαoioυ, φτιioαμε oτo λ6κειo με ακ6μα περιoo6τε-

ρεg υποxρει6σειq πρoξ τo o1oλεio. Στα τρiα μlιiιια τηs φoiτηor|ζ μαt στo λ6κειo (rioαμε τηv

πρooμovli τηs περiφηΙrξS "ημ6ραξ τηζ αΠoφofτηoηs", τo ιiγxoq για τιξ παvελλriιιεq τηq

δευτι4ραg και τρiτηs τιiξηξ, και τηv ελπiδα vα αγyfξoυμε "τo 6vειρo>, τηv εισαγιoγr{ μαq αη
o1oλri πoυ επιΘυμo6με.

Tα μ16ιτα πoυ περdoαμε στα Θραvfα μαq δfδαξαv dπειρα πριiyματα. Mαq 6καvαv ικαvoJq

vα γελιiμε, vα κλαiμε, vα θυμι6voυμε, vα αγαπιiμε 6ταv και 6π<oq πρiπει. Kατιiφεραv vα μαζ
yεμiooυv εμπειρiεq, vα μαξ δεfξoυv τo oοroτ6 δρ6μo μιioα απ6 τα fδια μαs τα λιiΘη. .oλα

αυτι1, βdβαια, riταv διjoκoλo vα τα συvειδητoπoιriooυμε κατd τη διιiρκεια τηq o1oλικrig μαg

ζ<o4s. To μ6vo πoυ επιζητoιioαμε r|ταv η απαλλαγri μαq απ6 τηv yκρiιια τηs μαμιiq τα ΙΙρ(,-

ιvd, τα κryr6γματα και τιξ παρατryr{oειζ τωv καΘηγητι6v, τo ιiγ1og Πoυ μαξ κυρiευε οτα

διαγ<ovfoματα.

Bριοκ6μαoτε, λoιπ6v, μια αvdoα Πριv τo τ6λoq τoυ oxoλεioυ και κdvowαq απoλoyιoμ6 τηs

οxoλικris μαζ ζω4ξ δυoκoλευ6μαστε vα oυvειδητoπoιriooυμε τηv αλλαγri πoυ Θα φ6ρει η
παvτoτιvιi απo1ι6ρηorf μαg απ6 τη oιyoυριιi και τηv αoφιiλεια τoυ oxoλεioυ...

oι περιoo6τεpoι αιoΘαv6μαoτε μια μελαγ1oλiα καΘ169 καλoιiμαoτε vα αvτιμετωπiooυμε

vdα πρoβλιiματα στη ζ.4 μoc, vα αvαλιiβoυμε vιiεq ευθιivεq και vα απoxωριστoι5με για πιi-

}τα τη μαΘητικri μαc ζωη. Σiγoυρo εfvαι πdιτοrq 6τι oε 6λη τηv υπ6λoιπη πoρεiα μαg Θα

αvακαλo6με τιq o1oλικιis μαs αvαμvriοειq με αγι1πη και θα τιq ιi1oυμε για πdιτα κρυφ<i

καταφυγιo.
T€λoq, αξiζει vα Θυμ6μαoτε o 6vαq τov ιiλλo και αξ ευxηΘoιiμε "καλri επιτυxiα oε 6,τι

επιλ6ξει o καθ6vαq.

Boyιατζιδιiκη Στdλλα

Γ1
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TMHMΑ ΓΙ
(αnιi αριατεριi)

ΠANΩ
o Zoυμπερdκr1g },Ιiκos
ο Ι.ε:ρdκηζ ΦιirιηS
ο Δαοκαλirκηq NΙιτdληs
ο Δαr,ι5ιlυλιiκηq Γιιjργιlq

MEΣH
ο Ι}αιrιλilκη Ιolιiι.vιr
. Ερμ4 Ι}αγγε:λιιil
. Γιαμπoυδιiκl1 Kικη
ο Αlroιτιιlλirκη N{αρicι

ΚΑTΩ
ο Ι'ενεριiλιl Εfα
ο Αποδoυλιανirκη Mυλτιιiwα
ο Δ<rιpνoμηλη Βιβ4
ο Ειpεντ<iκη ΓΙηι,ε:λιir ιι1

Σyεδiα 2002 - 70

ο Ι]αoιλdκηq Δημηιρηe
ο Γιrol tιrρirκl.1 g,,\ντιilr.ηg
ο Δριlμιτινιig Kοlιrιris
o Διlφν<lμηληg Mαν6,\r1s

ο Bιlγιrrτζηδι1κr1 Στεi,L\α
o Αι,δρoυλιι5irκri Αγγε:λικη
ο Ι.αλλιoιi N,{υ1loiνr1
ο Γιlυνιiκη Bιργιι,iα

ο Δρoοirκιl NΙαilfιr
ο Δε:λημπαιlη Ιοiιir,ι.α
ο,{ι.ιι'lι,ιiκti Ι}αρβιiρα



:til

;9si.

η,ξ

ΠANΩ
ο KαΜdρyηq Δημητρηs
ο KαλαΤτζdκηs Aιτιδνηs
ο Kαπελιjνηq Γιdvνηs
ο Kαλoκfδηg Πdτρog
ο Kατοαραγιiκηq Σηφηs

MEΣrΙ
ο Kαμηλdκη Mαρivα
ο KoΤν<iκη Στdλ\α
ο Koριoνdκη Ελdvη
o Koκovd Ελdνη

ΚATΩ
ο Kαλoιjδη Δημητρα
ο Kαραγιdνvη l\τζελα
ο Koκoλιiκη Avνα
ο Kαvαβιi oυραvfα

TMHMΑ Γ2
(απιi αριατερd)

. Kαραπιδdκηq ΙlΙiκos
ο Kλdδos Mαv6ληs
ο Kαπελιilvηg Θαvdοηt
ο Kατοαvdβαg Kr6αrαq

ο KαλλιYιdννη ΣπυριδoJλα
. Κατoιπoυλιiκη Ειρrivη
ο ΙερωνυμdκηAΘηvd
ο Kαραoγλιiνη Bαγγελιιil

ο Kαrιλαμdvoυ Mαiρη
ο Kανακdκη Nατdοα
o Koτζαμπαοdκη Niκη
ο Ιερωvυμdκη Χαρoιiλα

irra::t:. :

flill::::l l'

]:]:,, i
ti:ila lt

:l::,: I
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ΠANΩ
ο MαΘιoυλdκηg Γιc6ργιlg
o ΛαYoυδιiκηg Mαvodοoq
ο Koυταλιiζ Παναγιι6τηs
ο Kρεβατοoιjληs Νiκos
ο Koυκoυβιiγιαq Γιc6ργoq

MEΣH
ο Koυvδoυρdκη Ελ6vη
O MιΧελιoυδdκη Ειρηvη
o Λεμπιδdκη Kατερfνα
ο Mαρivoυ Ευαγγελiα

ΙζΑTΩ
ο MαΘιoυδdκη Ιωιiwα
. MιΧελoυδιiκη Γεωργiα
ο Mαριiκη Κωvαιαιπfvα
o Mιχελoυδdκη Mαρfvα
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TMHMΑ Γ3
(απιi αριcrτεριi)

ο Mαvωλdαζ Στdφανoq
ο Κoυτλdκηg Γιιδργog
. Koυρνιαν6q Mαvc6ληs
ο Κoυταλιiζ Mαvriληs

ο Kυριακdκη Mαρfα
ο Mαρκdκη Mαρiα
ο Mακρυμdλ\η Aφρoδiτη

ο ΛαμπoYιιiwη AΘηvd
ο Kρυoβρυοαvdκη Kατερfvα
ο Λιoυδ<iκη ΕλευΘερiα
ο Kωαιoυλ<iκη Ελdvη
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TMHMA Γ4
(απιi αρurτερd)

ΠANΩ
ο Πιοκoπdκrls Αvδρdαq
ο MπαμπαλιclρηQ Σrε.φιινι lq

o Πετρακriκηs Aλdξανδρoq
ο N{oυρτζαvιiζ Φiλιππoζ
ο Παr,τελdκηs Στ6λιos

MEΣrΙ
ο Πρικdκη Αvθorjλα
ο Pεiζdκη Kατερfvα
o Περδfκη Xρtjοα
ο Mπαλdιlη Χρυodvνα

ΚATΩ
ο Πελαιτdκη Awα
ο Nταγκclβdvoυ Bdοω
ο Παπαδdκη Kdτια
. ΙΙαπαγεοlργfoυ Διiοπιlιvα

. oρφανoυδdκηg Γιc6ργoq
o Mπιlτoνdκηs Γιdννηs
ο Πoλoπετρdκηq Γιιiργιig
ο Πιοκoπιiκηs Γιι6ργoq

. Παvαγιωτιiκη Mαρiα
ο Nαo{β Xαρoiλα
ο Mπoυρμπdκη,Ελλη
. ΠαΠαργυρfου Kατερiνα

ο ΠιlλoοηΨdκη Mαρiα
. Πετρdκη Kατερfνα
ο Σημαιτηρα Αριdδνη
ο Παπαδdκη Ελdvη
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ΚΑTΩ
O Τζωρτζιiκη Ερμι6vη
ο X1lηιrιdκη Aγγελικη
. ΦραYdκι Kατερivα
ο Χαλκιαδdκη Bαooιiλα

Σyεδ,iα 2002 - 71

ΠΑNΩ
. Σταγdκηζ Στ6ργκ19
ο Σκλιiκαg Xρrioιos
ο Σταγdκηs Λευτd1lηs
. Συvατoιiκηs Bαγγdληs

MEΣΙ{
ο Σrυπαιr4ζ Γιdwηs
ο Σπαιτιδdκηs FΙλfαs
. Χριcrιoδoυλdκη Bαγγελκδ
ο Tζεδdκη Κατερivα

TMHMΑ Γ5
(αnιi αριατεριi)

ο Φαooυλιiq Xιiρηs
ο Σκλ4καq Στdλιog
. Στε]ματoγιαννdκηs Θoδωρηs
o l-ρoυλ\ιv6q ΓιdvνηS

o x6μΠηΣ6φη
ο Φεoοd Αιτιγ6vη
ο Tooiρδoυ Αντιγdvη

ο Σταυρουλdκη Γεωργfα
ο Σιδηρoιroι5λoυ XρUοα
. Χριιrιoδoυλdκη Aλκυ6vη
ο X6μπ1 Ιοldνvα



Πρotδεομ6ζ μαθητιbν yια τo αφι6gωμα τoυ επ6μεν0υ τεiryoυE

ΑΘλητlκd Θiματα -και rδrαiτερα ol oλυμπtακo( Α-

γι6νε9. dxoυv φrλoξεvηΘεi αρκετd5 φoρεs oτα τειi1η
τηg ΣXΕΔΙΑΣ μα5.

To περιοδrκd μα5 6μιυ5 oυμμετd1oνTαs Trιo δυναμl-
κd οτo <τrανηγιiρl> τιυv 0λυμτrrακ<6ν Αγc6νωv σTην
τrατρ(δα μαS -Kαl oτην τιατρΙδα τoυs- Θα oυμτrερt-
λdβεl οτo ετr6μεvo τειi1og dνα μεγdλo αφrdριομα
στoυs Aγιυνε5 αυτoυ5.

Γlα πρoTδεαμ6 oα5 τrρoτεiνoυμε τα τrαρακα-
τιυ Θ6ματα εργαoιcδν, τroυ δεv εiναl βd-

βαrα, δεομευτlκd:
ο loτoρiα τ<ον oλυμτrιακιυv

Aγriνolν (εξdλlξη _ τrρoβλη-

ματα)
ο or oλυμτrιακo( Α-

γ<iνε5 oτην Αρ1αiα
Ελλdδα (lοτoρiα, α-
Θλ(ματα)

. ΣιjγKρtση αρ.
1αiιυν καl oυγ-
Χρoνωv oλυ-
μτrlακc6v Αγcδ-
VcυV

ο Αξiα oλυ-
μτrlακc6ν Aγc6-
vιυν (δlα1ροvlκη

- oυ11ρονη)
ο |-l Ελληνlκ4

τrρ6ταοη γtα την
<Εκε1εlρiα> (κατd-
Trαυση κdΘε εiδoυ5
ε1Θρoτrραξr6ν κατd
την δrdρκεrα τcυν Αγι6-
νιυν)

ο Δlακρioει5 Ελλ(vιυν α-
Θλητι6v του5 oλυμτrlακoιig Α.

γι6νε5
ο Προβλ4 ματα oιj11ρoνιυv oλυμτrrα-

κcδν Αγι6vωv γενrκd η εξεlδrκευμdvα (εμτroρευμα-

τοτroiηoη, γlγαντroμ65, ετrοcγγελματroμ65, ντoτrdρ I -

σμα/ τρoμoKρατiα, τroλlτlκη εκμετdλλευαη/ KαTαvα.
λωτικη δrαφημιoη κλτr)

. Σημαoiα TηS εφαρμoγηs τηs oιjγxρoνη5 TεXvo-
λoγiα5 σToυS oλυμτrlακοιi5 Αγc6vε5.

ο |o6τητα σTη συμμετoxη (ioε5 ευκαlρiε5 oε dλoυg
αvεξdρτητα ατ16 δlαφoρd5 φιiλoυ, φυληs, Tdξηs,
Θρηoκεiα5, fΘνoυ5...)

ο oφdλη για Τη xι6ρα μα5 ατ16 τoυ5 oλυμτrlακoιig
Αγcδνε5 τoυ 2004.

. o 6μνo5 ταlν oλυμτrrακιiv Αγriνcυν Kα| oI συvTε-
λεατd5 τoυ (Παλαμd5 _ Σαμαρdg)

ο Εθελoντloμcis.
ο Συνεvτειiξεl5 απ6 αΘλητd5 (τrαλιo69 καl

νεoυ5) καr αΘλητlκoιj5 τrαροrγovτε5.
ο ΛαTκ6s αθλητlαμdg _ αΘλη-

τloμ65 γrα 6λε9 τι5 ηλrκΓε5
ο Παραολυμτrιακo(Α-

γc6νε5 (γlα ατoμα με
ανατrηρiε5)

ο ΑΘλητlομ65 _

Σ1oλεΓo _ Πol6-
τητα ζιυ(g

ο o αθλητι.
oμ65 oτo Pi-
Θυμvo (loτο-

ρiα, αθλητlκoi
ο6λλoγor, α-
Θλητlκd5 ε-

γκαταατd-
oεl5, αΘλητl-
κof οrγcονε5).
or oυνεργα-

οΓε5 τιυν μαΘη-
τ<iν εκτ65 ατ16

κε(μενα (dμμετρα

η τrεζd κdΘε εΓ-

δoυ5), μτrορεi να εi
να| φωToγραφiε5, oκi

τοα (oοβαρd ( γελoloγρα.
φiε5), ζιυγραφlκη, κoλdζ κ.d.

εμτrνευαμ6να ατ16 τοv αθλητlομ6
ΚαΙ Toυs oλυμτrlακοιi5 Aγιitνε5. Τo υλr-

κd τroυ Θα oυγκεντριυΘεi Θα εκτεΘεf και oε εtδικ6

1ι6ρo τoυ α1oλεΙoυ μα5 κατd την <τroλιτιοτικη εβδo-

μdδα> οτην αρ1( τoυ ετr6μεvoυ α1oλικoιj dτoυ5.

[lα ττερlοoιiτερεg λετrτομdρεlεg ατrευΘσνεατε αrη
Συντακτlκli Eτrlτρoπli ιi αrov Yπε6Θυvo καΘηγητ{
τoυ τrερloδlκo6 κ. Φρυγαvιiκη l-lι6ργo.
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