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λoγo, αραγε; Επιπρooθ€τωg, η αvακ0κλω.
oη 1αρτιo0 και γυαλιo0 βρloκεται oημερα
μ6λιq oτo 29% και 26Υo αντioτoι1α (oαQεiq
oδηγiεg απo τηv Ευρωπαικη Εvωoη ζητo0v
v, αv6βoυv oτo 6oΤo και oι αριΘμo[ αυτol -

για αμQoτερα τα υλικα- μ€xρι τo 2011)

6. YΔATtNo| ΠoPo]:

o υδρo$6ρoq oρiζovταg τηζ χdJραζ μαζ
oε πoλλ6q περιo16q 61ει κατ€βει επικlvδυvα.
Σιiμ$ωvα με τηv €ρευvα τoυ αvαπληρωτri
καΘηγητη Ευoτ. Δoυκd'κη, τηξ o1oληq Toπo-

γρdQωv Mη1αvικιi:v τoυ EMΠ, η 6ξαρoη τoυ

$αιvoμ€voυ τoυ θερμoκηπloυ απειλεi αμε-
σα τιζ ελληvικdq ακτoγραμμ6g, αQo0 η dvo-
δoqτηq Θερμoκραo[αζ, σε oυvδυαoμo με τo
λιιboιμo τωv παγωv στoUζ π6λoυg, πρoκαλεl
αvoδo τηq Θαλαooιαg oτdΘμηg. Περιo1θq
τηg 1ιi:ραq μαq oπωg o Θερμαικog, τo Δ€λτα
τoυ N€oτoυ και τo Πoρτo Λdγoq oτη Θρdκη,
τo Δ€λτα τoυ A1ελι,boυ και o Kυπαριooιακ6g
κ6λπo9 oτη Δυτικη Πελoπ6vvηoo, η παραλ[α
τηq N6αq K[oυ oτo NαOπλιo, 6λη η β6ρεια
ακτη τηg Kρητηζ, o κ6λπogτoυ Mo0δρoυ oτη
Λημvo και πoΜ€g παραλ[εg oτη P6δo Kαι τη
Σαμo αvαμ€vεται, μελλoιrrικα, vα πλημμυ-

ρlooυv και vα υQαλμυρωΘo0v. Eπιπλ6ov τα
υπ6γεια 0δατα ατηv Arιικη ε[vαι εδιb και

1ρ6vια δηλητηριαoμ6vα απ6 βαρ6α μ€ταλ-
λα και τoξικ€g oυolεg, απ6τoκα τηq αvεξ€λε-

γκιηq βιoμη1αvικr]q δραατηρι6τηταq.

7. ANANΕΩΣ1MΕΣ ΠHΓEΣ ENEPΓElAΣ:

Ωq τo 2010 η χιbρα μαq Θα Eπρεπε vα
καλ0πτει τo 20% τωv εvεργειακΦv αvαγκιi.lv
τηg απ6 αvαvειi.loιμεξ πηγ€ζ, oημερα, 6μωq

βριoκ6μαoτε μoλιq oτo 7!%. H Δ.E.l.{. αvα-

γκαζεται vα αγoρdζει τιq πoo6τητε9 καΘαρηg
εv6ργειαg oε διπλαoια τιμη, oε o1€oη με τα
ιo10ovτα τιμoλ6για αMd o Φ.Π.A. oρlαιηκε
απ6 τo αρμ6διo υπoυργεlo oτo 19%, oταv
oε αλλεq xιbρεq (|ταλ[α και Γαλλ[α) ιo10ει
6vα πooooτo τηq ταξηq τoυ 9Yo' Evιil θα μπo-
ρo0oαμε vα εκμεταλλευτo0με τo γεγov6g
6τι εi.μαατε μια ηλι6λoυαιη 1ιi:ρα, μια πoυ
και d,πλετo ηλιακ6 Qωg δ61εται και διαΘ6τει

τo καλ0τερo αιoλικ6 πεδio αrηv ΕυρΦπη, oι
αvαvειiloιμεζ πηγ€ζ βρioκovται καθηλωμ6-
vεζ σε 1αμηλα επlπεδα. H αρμ6δια μελ6τη
τηq Ε.Ε. Photovo|taics 2010 υπoλ6γιoε, πριv
λiγo καιρ6, 6τι oι oικιακ€g εQαρμoγ€q ηλια-
κΦv oυoτηματωv μπoρo0v vα καλ0ι}oυν τo
25 ψε 30% τηq ζητηoηg ηλεκιριoμo0 oτηv
EMαδα. Γιατi δεv πρo1ωρd, τ6τε, μια τ6-
τoιoυ εiδoυq κivηoη;

8. ENEPΓε]AKH τAYτOτHTA KT|-|P|ΩN :

Στo Qαιv6μεvo τoU Θερμoκηπioυ
oυμβαΜoυv τα εvεργoβ6ρα κτηρια, με τιg
αδιαvoητεq διαρρo€g εvdργειαg. Tα ,,με-

γdλα oυμQ€ρovτα,, πoυ ααxoλo0ιrιαι με
τo εvεργειακ6 κ0κλωμα δεv μπoρo0v -o0τε
Θ€λoυv- vα oυμβαλoUν σrη θεoμoΘθτηοη

μιαζ εvεργειακηg ταυτoτηταζ τωv κrηρiων,
πoυ Θα €λυvε, ωg 6να βαΘμ6, τo πρoβλημα,

9. Τo ΠPΩτoκoΛΛo ΤoY K|oTo:

To !977 υπoγραι}αμε, μαζi με αλλεg
34 βιoμη1αvικ6q 1ιi-lρεg, τo πρωτoκολλo του
Kιoτo, μια πριilτη διεθvl1 πρooπαθεια κα-
ταπoλ€μηoηg τoυ $αινoμθvoυ τoυ θερμo-
κηπloυ. H εξαιρετικα ρυπoγovog αvαπτυ[η
τηq 1Φραg μαg oυv€βαλλε, oμωq Ξτoι, ιiαιε
σε μια δεκαετ[α oι εκπoμπεq διο.[ειδ|oυ
τoυ d'vΘρακα vα αυξηθoOv κατα 26%' H

ΕΜdδα εlvαι ηδη τdταρτη παv<coμi,ωC και
πλ€ov παει oλoτα1ιiq για τo xc.<.ι ο .tεταλ.
λιo oτo παγκ6oμιo πρω:αθ)..*α :.-[ioηq
εκπoμπηg ρ0πωv, με τc\: α-ι.:.<ο 9'θμo
vα αv6ρ1εται αιo 26, 5:: 3.-]] :: 1Ξ3] ;c το

2004. Tηv εvεργεια(α α ':::]'. ]'<:.,:;lα
μαq επιβαρ0vει κυρ';ι . lΞ- -., .-:c.α
oΦεlλεται τo 40:,: :*. :- ,::... _, Ξ1::-
μπΦv διoξειδ(.ου τc- : ' Ξ::. : :
βαlvει επειδη τo αρ*: Ξ.: -:: - : ' .
vει εδιi.l και 1ρovια 3]- .;.j. :- ,: -

εv6g εξαιρετικα ρ-:::':,:- - .]
εvεργειαKηζ απcοCΞ-:. ::..;'. ::
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36 οaνΓll κιlυ/

AvακOκλωoη απoρριμμd,τωv εlvαι η
διαδικαo[α με τηv oπoiα επαvαχρησιμo-
πoιεiται εv μ€ρει r] oλικd oτιδηπoτε απo-
τελεl €μμεoα η αμεoα απoτ6λεoμα τηg
αvΘρΦπιvηq δρααcηρι6τηταζ Kαι τo oπoio
σrη μoρΦη πoυ εivαι δεv απoτελε[ πλ6ov
αγαΘ6 για τov dvΘρωπo. Στη διαδικαo[α
αυτη oυvηΘωξ τα απoρρ[μματα μετατρi-
πovται oε πριilτεq 0λεq απ6 τιg oπolεg πα-
ραγovται v6α αγαΘα.

M6ρoq τηq διαδικαolαg τηg αvακ0.
κλωoηq ε[vαι και η μετατρoπη βλαβερΦν
για τo περιβα}ιλov υλικΦv oε υλικd λιγ6-
τερo η και καθ6λoυ βλαβεριi. Mε τov τρ6-
πo αυτ6 γ[vεται oμαλ6τερα η επαv6vταξη
τoυξ στo Qυoικ6 περιβαΜov, τo oπoio oυ-
oιαατικα oλoκληριilvει τηv διαδικαo[α την
αvακ0κλωoηg με Qυoικ6 τρ6πo. Παρdδειγ-
μα μιαζ τ6τoια9 περiπτωoηq ε[vαι η μετα-
τρoπιj oικιακιilv λυμdτωv oε μoρQ{ τ€τoια
ιi:ατε vα ε[vαι λιγ6τερo βλαβερd oε αvrlΘε-
ση με τηv απευθε[αg εvαπ6Θεorj τoυξ π.χ.
αrη Θαλαooα.

oΦΕΛH

H αvακ0κλωoη μειιi.lνει τηv κατανα-
λωoη πριilτωv υλΦv Kαι τη χρηση εv€ργει-
αξ Kαι ωg εκ τo0τoυ τιζ εκπoμπ69 αερiωv
τoυ Θερμoκηπloυ,

Aπoτελεi βαoικ{ 6woια αro πλαloιo
τηq o0γ1ρovηq δια1ε[ρισηξ τωv απoβλ{-
τωv. Tα αvακυκλιiloιμα υλικd, απoκαλo0-
μεvα επloηq <recyc|ables> rj <recyc|ates>>,

μπoρo0v vα πρo€λΘoυv απ6 πoΜ69 πηγ€ζ,
oυμπεριλαμβαvoμ€vωv τωv oπιτιιbv, τωv

δημ6oιωv υπηρεσι-
Φv και τωv βιoμη-
1αvιΦv. Περιλαμ-

βαvoυv τo γυαλi, τo
1αρτ[, τo αλoυμlvιo και
αΜα μ€ταΜα 6πωg o

1αλκ6g και o o[δηρog, τηv
doQαλτo, τα κλωαεoιi$αvεouργικα πρo.t6-
vτα Kαι τα πλαoτικα. oι ηλεκτρικ€q και ηλε-
κτρovικ6g ουoκευ69 πρ€πει vα αvακυκλΦ-
vovται 61ι μ6vov γιατ[ η τoπoΘ€τηoη τoυq
oε 1Φρoυq ταΦriq απoρριμματωv επιβαρ0.
vει τo περιβαMov αMα και γιατ[ βλdπτει
τη δημ6oια υγε[α.

Tα βιoδιαοπdoιμα απ6βλητα, 6πωq τα
υπoλε[μματα τρoslμωv η τα απ6βλητα κη-
πωv Kαι καλλιεργειΦv, ε[vαι επloηg αvακυ-
κλιiroιμα με τη βorjΘεια μικρooργαvιoμιbv
μ6oω τηq λιπαoματoπolηoηq (κoμπoατo-
πolηoηg) fl τηq αvαερ6βιαq 1ιilvευoηq.

!ΣToPlκA ΣTolxE|A

Τo 2010 η ΕMdδα κατεl1ε τηv τελευ-
ταlα Θ6oη αrηv Ευρωπαtκιj Evωoη ωξ πρoζ
τηv αvακ0κλωoη. .Εvαg απ6 τoυg λ6γoυq
ε[vαι 6τι δεv υπαρ1oυv για τoυq πoλlτεq
Kαι τιq εταιρ[εq κ[vητρα πρoκειμ6voυ vα
oυμμεταo1oυv 6ε πρoγρdμματα αvακ0-
κλωoηq.

H ιoτoρlα τηq αvακOκλωoηq αρ1ιoε
απ6 τηv επo1rj τoυ Xαλκo0. Aπ6 τ6τε oι
dvΘρωπoι €λιωvαv μεταMικd αvrικεiμεvα
πρoκειμ6voυ vα παραξoυv v6α πρoΙ6ιrεα. Fl

κατdorαoη αMαξε με τηv αλματιbδη πρ6-
oδo τηq βιoμη1αvlαq πoυ 6καvε τηv ανα.
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Mε τov γεvικ6 6ρo Qωτoβoλταtκd 1α-
ρακτηρlζovcαι oι βιoμη1αvικ€g διατιiξειq
μετατρoπrjq τηg ηλιακr]q εv€ργειαg oε ηλε-
κτρικri. Στηv oυoiα πρ6κειται για ηλεκτρo-
γεwητριεg πoυ συγKρoτo0yrαι απ6 πoΜα
Qωτoβoλταικα oτoι1εiα oε επlπεδη διαταξη
και 61oυv ωg βιioη λειτoυργiαg τoυg τo Qω-
τoβoλταΙκ6 Qαιv6μεvo. Tα Qωτoβoλταικd
αvηκoυv στη κατηγoρ[α τωv αvαvειi:oιμωv
πηγιi:v εv€ργειαg (AΠΕ).

ΦΩτoBoΛTAi κo ΦAl NoM ENo

To QωτoβoλταΙκ6 (Φ/B) Qαιv6μεvo
αQoρd σΓη μετατρoπη τηg ηλιακfg εv€ρ-
γειαζ σε ηλεκτρικf. AvακαλOQΘηκε τo 1839
απ6 τov Avρ[ Mπεκερ€λ (Becquere|). Πε-
ριληπτικd πρ6κειται για τηv απoρρ6Qηoη
τηq εv€ργειαξ τoυ Φωτ6g απ6 τα ηλεκτρ6-
vια τωv ατ6μωv τoυ Φ/B ατoι1ε[oυ Kαι τηv
απ6δραοη τωv ηλεκτρoviωv αυτιi:v απ6 τιq
καvovικ€g τoυg Θ6oει9 με απoτ€λεσμα τη
δημιoυργ[α ρε0ματog. To ηλεκτρικ6 πεδlo
πoυ πρoUπιiρ1ει αco Φ/B ατoιχεi,o oδηγε[
τo ρε0μα ατo Qoρτ[o.

Tα QωτoβoλταTκα ε[vαι διατdξειξ πoυ
παρdγoυv ηλεκτρικ6 ρε0μα απ6 την ηλιακη
ακτιvoβoλ[α. To ηλεκτρικ6 αυτ6 ρε0μα pη-

oιμoπoιεlται για vα διiloει εv6ργεια σε μια
oυoκευη ri για τη Q6ρτιcη μπαταρ[αq. H τε-
poλoγlα αυτri 1ρηoιμoπoιεiται ευρ€ωg oε
μικρoιiπoλoγιαc6q τo€πη g πoυ λειτoυ ργo0v
1ωρ[g μπαταρiα, απλιi:g με τηv θκΘεoη τoυq
ατo Qωg. Tα sωτoβoλταtκd 1ρηoιμoπoιo0-
vται oυ1vd oε oυατoι1[εξ για τηv παραγω-
γη εv€ργειαg αε μεγdλη κλ[μακα. Σε τ6τoια
μoρΦη χρησιμoπoιoOvται, για vα δlvoυv
εv€ργεια oε δoρυQ6ρoυg, διααrημ6πλoια
αMιi και oε απλo0ατερεg εQαρμoγ6g 6πωq
για τηv εvεργειoδ6τηση απoμακρυoμ6vωv
τηλεQιbvωv €κτακτηg αvαγκηg oε εΘvικ€g
oδo0g, oε oπ[τια κλπ. Σε πoM€g xΦρεg
€1oυv ξεκιvrioει πρoγρdμματα επιδ6τη-
σηζ τωv επεvδ0oεωv oε Qωτoβoλταtκα, τα
oπolα παρdγoυv ηλεκτρικιj εv€ργεια πoυ
μεταπωλε[ται και ειod,γεται ατα δημ6oια
δiκτυα μεταQoριig. Tα πρoγρdμματα αυτα
61oυv o161o τη διαQoρoπolηoη τηζ παρα-
γωγηζ ηλεκτρικr]q εviργειαg καιτη αταδια-
κη απεξdρτηση τηζ απ6 τo πετρθλαιo.

o βαΘμ6q απ6δooη9 εκQραζει τo
πooooτ6 τηg ηλιακηg ακτιvoβoλiαq πoυ
μετατρiπεται oε ηλεκτρικrj εv€ργεια στo
Qωτoβoλτα.tκ6 ατoι1ε[o. Tα πρι,itτα $ωτo-
βoλταΙκα ατoι1εiα, πoυ αxεδιdσrηκαν τov
19o αιιi:vα, δεv ε[1αv παρα1'-2% απ6δooη,
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εvω τo 1954 τα εργαστηρια Be|| Laboratories
δημιo0ργηοαv τα πριiJτα Φ/B oτoιχεlα πUρι-
τ[oυ με απ6δooη 6%. Στηv πoρε[α τoυ 1ρ6-
voυ 6λo και αυξαvεται o βαΘμ6q απoδooηq;

η α0ξηoη τηq απ6δooηg, €oτω και κατα μια
πoooοτιαiα μovαδα, θεωρε[ται επ[τευγμα
oτηv τε1voλoγtα τωv Qωτoβoλταtκιiv. Στη

oημεριvη επo1η o τυπικ6g βαθμ6q απoδo.
oηq εv6q sωτoβoλταΙκoιi oτoι1εloυ βρloκε-
ται στo !3 - !9%, o oπoloq, oυγκριvoμεvog

με τηV απ6δooη dιλoυ oυoτηματoq (oυμ-

βατικo0, αιoλικo0, υδρoηλεκτρικo0 κλπ,),

παραμεvει ακ6μη αρκετd' 1αμηλ69. Aυτ6
oημαlvει 6τι τo Qωτoβoλταικo o0oτημα κα.

ταλαμβαvει μεγαλη επιQαvεια πρoκειμεvoυ
vα απoδιi.loει τηv επιΘυμητη ηλεκτρικη ιoxιi.

Tα Φωτoβoλταiκα oυoτηματα E1oυv τα
εξηq πλεovεκτηματα: F| τε1voλoγ[α τoυg ε[-

vαι Φιλικri πρoζ τo περιβαλλov καΘιbq δεv
πρoκαλoιivται ρ0πoι απ6 τηv παραγωγη ηλε-
κτρικηq εv6ργειαg. }-| ηλιακη εv6ργεια εlvαι
αvεξαvτλητη εvεργειακη πηγη, διατ[Θεται
παvτoιj και δε oτoι1Ι.ζει απoλ0τωg τlπoτα. Mε
τηv καταλληλη γεωγραQικη καταvoμη κovτα

στoUζ αντioτoι1oυg καταvαλωτ€q εv€ργειαq
τα Φ/B oυoτηματα μπoρo0v vα εγKαταστα-

ΘoOv 1ωρ(.q vα απαιτεiται εvlo1υoη τoυ δι-

κτ0oυ διαvoμηs. H λειτoυργiα τoυ oυoτημα-
τog ε[vαι εvιελιilq αθ6ρυβη. ,Ε1oυv o1εδov

μηδενικ€q απαιτηoειg oυvτηρηoηg.,Ε1oυv

μεγαλη διαρκεια ζωηq: oι καταoκευααc€g
εγγυιbvται τα <κρ0αιαλλα> για 20-30 1ρ6vια
λειτoυργtαq. Yπdρ1ει παyrα η δυvατ6τητα

μελλovτικr.1 q επ6 κταοη g, ιiloτε να αvταπo κρ i,-

voycαι oτιq αυξαv6μεvεg αvαγκεζ τωv χρη-
oτιbv, Mπoρo0v vα εγκατααrαΘo0v παvω
oε ηδη υπαρ1oυoεg καταoκευ6q 6πωg ε[vαι
π.1. η oτ6γη εv6g oπιτιo0 η η πρ6ooι!η εvoq

κτιρloυ. Διαθ€τoυv ευελιξiα oτιg εQαρμoγ€q:

τα Φ/B oυoτηματα λειτoυργo0v αριoτα τooo
ωg αυτ6voμα oυαrηματα, 6oo και ωg αυτo-
voμα υβριδικα oυοτηματα 6ταv oυvδυαζo-
vται με αΜεg πηγ€q εv€ργειαg (oυμβατικ€g

η αvαvειiloιμεq) και συσσωρεUτEq για τηv

απoθηκευoη τηξ παραγ6μενηq εv6ργειαq.

Επιπλ6ov, 6vα μεγdλo πλεov6κτημα τoυ Φ/B
oυoτηματoq εivαι 6τι μπoρε[ vα διαoυvδεΘεl

με τo δiκτυo ηλεκτρoδoτηoηq (διαoυvδεδε-

μθνo o0oτημα) καταργιilyrαζ με τov τρ6πo
αυτ6 τηv αvαγκη για εQεδρεlα και δ[vo-

vταg επιπλ€ov τη δυvατ6τητα αιov χρηστη
να πoυληoει τυ16v πλεovαζoυoα εv€ργεια
ατov δια1ειριoτrj τoυ ηλεκτρικo0 δικτ0oυ,
6πω9 ηδη γ[vεται oτo Φραιμπoυργκ τηζ
Γερμαv[αg.

Ωg μειovdκτημα Θα μπoρo0oε vα κα-

ταλoγloει καvεlq oτα $ωτoβoλταiκd oυ-
ατηματα τo κooτog τoυζ, τo oπolo παρα τιg

τεpoλoγικ€q εξελiξειg παραμdvει ακ6μη
αρκετd, υιpηλ6. Mια γεvικη εvδεικτικη τιμη
εivαι 6000 ευριil αvα εγκατεσrημ6vo κιλo-

βατ (k\ry) ηλεκτρικηg ιo10og. Λαμβαvovταq
υπo(.lη 6τι μια τυπικη oικιακη καταvαλωoη
απαιτε[ απ6 1,5 €ωq 3,5 κιλoβατ, τo κoαrog
τηq εγκατααrαoηg δεv εivαι αμελητθo. To

πooo αυτ6, ωατ6οo, μπoρε[ vα απooβεoτεi
oε περ[πoυ 5-6 1ρ6vια Kαι τo Φ/B o0αrημα
Θα oυvε1[oει vα παρdγει δωρεαv εv6ργεια

για τoυλα1ιoτov αλλα 251ρovια. Ωoτooo,
τα πλεovεκτηματα εlvαι πoλλα και τo ευρ0
κoιv6 61ει αρ1[oει vα oτρ€$εται oλo και πιo
πoλ0 oτιq αvαvειi-loιμεζ πηγ€ζ εν€ργειαg κα.
αια Qωτoβoλταiκd ειδικ6τερα, για τηv κα-

λυΦη 4 τηv oυμπληρωση τωv εvεργειακΦv
τoυ αvαVκιbv.

Ωq πρoq τηv ηλιoθερμικη εv6ργεια η

Eλλdδα ηταv πρωτoπ6ρoq 1ιbρα oτηv Ευριb-
πη τιζ τελευτα[εg δεκαετ[εg με περ[πoυ 6vα
εκατoμμ0ριo εγKατεστημ6voυq ηλιακo0g
Θερμoo[$ωvεζ πoU ουμβα}ιλoυν oημαvτικα
oτηv εξoικov6μηoη εv6ργειαq και στηv πρo-
oταolα τoυ περιβdλλovτog αξιoπoιιbvταg τo
αvεξαvτλητo ηλιακ6 δυvαμικ6. Tιilρα μ€vει
vα γ[vει τo lδιo Kαι ωζ πρoζ τηv παραγωγη

ηλεκτρικηq εv€ργειαg. oι πρoυπoΘ6oειq μα-
λιoτα για τα Φωτoβoλταtκd oυαιηματα εi-
vαι ακ6μα καλ0τερεg, αQoιi τα oυατηματα
αυτα παρoυοιdζoυv τηv μ6γιoτη παραγωγη
ακριβιi.lq εκεivεg τιq ιi;ρεg τηg ημ€ραq πoU η
καταvαλωoη (ζητηoη) $ταvει oτo μ€γιoτo
και η ΔΕH ζητα απo oλoυq τoυq καταvαλω-
τ6g vα περιoρlοoυν τη ζητηoη η αvαγκαζε-
ται vα καvει περικoπι1g.

Πηγη: Διαδ[κτυo
r.M.
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Λ€γεται 6τι o oκ0λog ε[vαι o πιo πιoτ6g $[-
λog τoυ αvΘριbπoυ. To πρ6βλημα ε[vαι αν αυτ{

η αx€oη εiναι αμoιβα[α και με καΘoλικi ιoχ0.
Eπειδi καvθvα πρ6βλημα δεv λ0Θηκε 1ωρ[g τη

διερει}vηoη τωv αιτιιilv πoυ τo δημιo0ργηoαν,
ε[vαι oημαvτικξ αv Θθλoυμε πραγματικ& vα
επιλ0ooυμε τo πρ6βλημα τωv πoλυιiριΘμωv
αδθoπoτωv oκυλιιilv, vα εvτoπlooυμε απ6 πo0
πρo€ρ1ovιαι.

To πρ6βλημα €1ει δ0o κυρiωg πηγEq. H

πριilτη εivαι η αvεξ6λεγκτη αvαπαραγωγ( τωv

iδη αδ€oπoτωv ζιirωv, για τη ατεiρωoη τωv
oπoiων Θα €πρεπε vα Qρoιπiooυv oι κατd, τ6-

πoυg διiμoι.
Ag ξεκινliooυμε με απλri αριΘμητικli. 

,oταv

oι d,vΘρωπoι κdvoυv μωρξ απoκτoOv oυv{Θωq
6vα μ6vo τη Qoρd. 

,σrαv 
τα oκυλui 6μωg κ&voυv

μωρd, απoκτo0v oυv{Θωg περιoo6τερα απ6 €vα

κιiΘε Qoριi! Στα π€vrε τoυ 1ρ6vια, Evα Θηλυκ6
oκυλ[ και o Θηλυκ6q απ6γovog τoυ μπoρoOv vα
απoκτ{ooυv 192 κoυτιiβια (υπoλoγlζovταq 6τι
γεwιo0vται δ0o Θηλυκd αvιi γ6wα και 6τι γ[vo-
vται δ0o γ6νvεg τo 1ρ6vo).και (πov αριΘμ6 αυτ6
δεv περλαμβd,vovται 6λoι oι απ6γovoι πoυ πρo-
6ρ1ovται απ6 τα αρoεvικιi κoυτιiβια τoυ.

oι ανΘρωπoι απλιilq δεv αvαπαρdγoυv με
αυτo0g τoυg εξωQρεvικo0q ρυΘμo0q, o0τε 6μωq
και κdΘε ιivΘρωπog, πoυ Θα γεwηΘε(., Θα Θελf_
oει vα υιoΘετr]oει 6vi κoυτιiβι, ιitατε vα <λυΘεl>

τo πρ6βλημα. ,Eτoι πρoατiΘεvται παρα πoMd
ανεπιΘ0μητα κoυτd'βια και oκυλια αrηv αvΘριb-
πιvη κoιv6τητα. Δεν ε[vαι πd'ρα πoλ0 δ0oκoλo
vα αvτιληQτo0με πoια μπoρεl vα εfvαι η μoιρα
6λωv αυτιilν τωv <ανεπιΘ0μητωv> ζιilωv! Σ[γoυ-

ρα καΘ6λoυ καλri o0τε γι, αυτα o0τε για την αv-
ΘρΦπιvη κoιv6τητα, αrηv oπoiα Θα βρεΘoOv!
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Elναι αναγκη λoιπ6v vα oυνειδητoπoιη-
σoυμε τηv τραγικ6τητα τoU UπερπληΘυoμoυ
τωv κατoικ[διων. Τα oκυλια δεv εivαι αγρια ζιbα
και δεv μπoρo0v vα ζηooυv 1ωρig τη oυvτρoQια
τoυ αvθριbπoυ. Πoλλoi ιδιoκτητεq ζιbωv πιoτε0-
oUν για διαQoρoυg αv6ητoυg λ6γoυq 6τι δεv
πρ6πει να oτειριi.looυv τov oκ0λo τoυq και 6τι θα
αμβλ0voυv τo πρ6βλημα τoυ υπερπληΘυoμoL
τωv αδιloπoτωv, αv βρoυν ακαλα> oπ[τια για τα
κoυταβια τωv κατoικiδιιbv τoυg. Aυτ6 ε[vαι αλλo
6vα παραλoγo oκεπτικo.

H δε0τερη πηγιi αΦoρα oτoυg <ανΘριi.l-

πoUζΣ πoυ παlρvoυν καπoιo oκυλl και μετα απ6
λ[γo καιρo τo βαζoυν oε 6vα αυτoκlvητo, τo παvε
6oo πιo μακρια απ6 τo oπ[τι τoυg γ[νεται και τo
α$fνoυv εκε[ να τoυζ παρατηρε[ με τo πιo απo-

ρημθvo 0Qog vα απoμακριjvovται γεματoι αvα-
κo0Qιoη. Kαπoιoι αλλoι τα πετoιjν oε καδoυg

απoρριμματωv, εvιil αρκετo[ ε[vαι αυτo(. πoυ τα
εγκαταλεlπoυv κovια oε oπiτια $ιλ6ζωωv. Aυτα
εlvαι απ[oτευτα δεiγματα αvευθυv6τηταζ, επι-
πoλαι6τηταq και απαvθρωπιαg. Ελα1ιoτα απo
αυτα τα κoυταβια Θα μπoρ€ooυv τελικα να επι.
βιιbooυv.

Τ6oo oτηv Ευριbπη 6oo και oτιg H,Π.A.

αvτιμετωπlζoυv εξiooυ ooβαρα πρoβληματα με
τα αδ€oπoτα. Δυoτυ1ιi.rg 6μωq, η λ0oη πoυ δi-
vouv στo πρ6βλημα δεv ε[vαι καΘ6λoυ ευvoΙκη

για τα ζΦα.
. Σε oλεζ αυτ6g τιg 1ιi:ρεq ε$αρμ6ζεται η

περιoυλλoγη (μπ6γιαq) και ευθαvαqiα τωv αδθ-

σπoτωv ζιbωv, ε$6oov παραμεlνoυv για oOwo-

μo 1ρovικ6 διαorημα oε 1ι.i,rρoυq $λoξεviαq και
δεν υιoΘετηΘotv.

. H μ6vιμη παραμovη τωv αδιloπoτωv
oτoυq 1ιbρoυg αυτo0g εivαι αδ6vατη, δι6τι τo
κ6oτoq εlvαι δυoβαoταχτo, o αριΘμ69 τωv ζιi.lωv
oδηγε[ τα10τατα σε κoρεoμ6 και τo πληΘog τoυq
(oυγ1ρωτιoμ6q) ευvoεl τηv αvαπτυξη λoιμωδιbv
Kαι παρασιτιKιbv vooηματωv.

M6νo για τo 2007 oτιq HΠA καταγραQηκαv
περιoo6τερεq απ6 176.000 περιπτιi.loειg ευθα-
vαoiαq oε αδ€oπoτα ζιiα. AvτlΘετα oτη 1ιilρα
μαζ τα τελευτα1α 1ρ6vια εQαρμ6ζεται μ[α πιo

Φλ6ζωη πoλιτικη.
. H voμoΘεolα αλλαξε πρooτατε0ovταq

περιoo6τερo τα ζιbα και καθιαrιilvταζ Uπoχρεω-
τικrj τη oημαvoη Kαι τηv καταγρα$rj τoυg,

. Mε πρωτoβoυλlα τoυ Συvδ€oμoυ Kτηvr
ατρωv Mικριi.lv Zιi.lωv Arιικηg (ΣKMZA) ξεκ[vηoε
oε 6λoυg o1εδ6v τoυg διjμoυq τoυ voμo0 Aττικηg

και επεκτεivεται oε oλ6κληρη τη 1ιilρα πρ6γραμ-

μα σUσtηματικηg αvτιμετιi.lπιoηg τoυ πρoβλη-

ματoξ. To πρ6γραμμα αυτ6 εivαι πρωτoπoρια-
κ6 διεθvιi:q και εκτελε[ται απ6 oυvεργαζ6μεvα
Ιατρε[α Mικριi,lv Zιilωv με την αμ€ριαιη βorjΘεια
τωv κατα τ6πoυq ΦιλoζωικιΙ:v oργαvιiloεωv. Πε-

ρι}.αμβαvει oτε[ρωoη, vooηλε[α, εμβoλιαoμ6
Kαι απoπαραolτωoη τωv ζιi.lωv. ετηolωq αrει-
ριi.lvovται και γεvικ6τερα περιΘαλπovται EKA-
TONτAΔΕΣ αδ€oπoτα με λlγα πρoβληματα και
ελα1ιoτεq απι,bλειεg.

Παρακατω αvα$€ρovται καπoια απλα
πραγματα πoυ 1ρειαζεται vα γvωρiζει καvεlq
πρoκειμ€voυ vα μηv αvτιμετωπlζει πρoβλημα-
τα με τα αδ€oπoτα oτoυq δρ6μoυ9:

. Tα oκυλια πoυ ζoυv αro δρ6μo εlvα.
εξoικειωμ6vα με τoυζ αvΘριi.lπoυq και oπαvια
αντιδρo0ν αo1ημα απ€vαvτl τoυg. Συμd αδια_

Qoρo0v για τη παρoυo1α μαg. H αvτlδραoη μαg
αιη Θ6α τoυg ε[vαι αυτη πoυ καθoρiζει και τη
δικη τoυq oυμπερι$oρα.

Περαoτε απλιbg αvαμεoα τoUξ με oταΘε-

ρo βημα Kαι μη τρoμαξετε oε περiπτωoη πoυ
επι1ειρηooυv vα αv€βoυv παvω oαq. Ε[vαι 6v-

δειξη διαθεoηg για παι1ν[δι κι 61ι αιoι1ε[o επι-
θετικ6τηταq

. Mηv απλιi.lvετε τα x€ρια oαg παvω τoυq
oε καμlα περlπτωoη. Για vα απoQ0γετε τov oκιi.
λo πoυ παει vα αv6βει παvω oαq, καvτε απλιilg
€vα oταθερ6 βημα αro πλαι (61ι πρog τα πioω),
και oυvε1[oτε τη πoρεlα oαq περπατιirvταq. To

τρ6ξιμo λειτoυργεl για αυτα ωq πρ6oκληoη oε
παι1v[δι.

. κMληoτε> γλυκα oτo oκυλ[ πoυ oαq

γαυγiζει, καΘιi.lg περπατατε, 1ωρ[q 6μω9 vα τo
κoιταζετε, και oυvε1[ατε τη πoρεiα σαζ με σ(α-
θερ6 βημα. Av βρεΘεi. μπρoαrα oαq, καθιbg βα-
δlζετε, €vα απλ6 βημα αro πλαι 1ωρ[q παvικ6
εlvαι 6vαq καλ69 τρ6πoζ για vα τo απo$0γετε,
Mηv τo κoιτατε, γιατ[ oριoμ€vα εκvευρ[ζovτα.
(αυτ6 δεv απoτελεi καv6vα).

. Mηv τα τα[ζετε για vα κερδ[oετε τηv
εμπιoτoo0vη τoυg. Θα απαιτoΟv τρoQri καΘε

$oρα πoυ Θα ααg βλ€πoυv και ioωg εκvευρι-
αro0v αv δεv τoυq διiloετε.

. Kαι τEλoζ, μην τα Φoβααrε. Τα oκυλια
oπαvια εivαι αγρια απ6 μ6vα τoυg. Εμε[q τα
αγριε0oυμε και καθoρlζoυμε τη oυμπεριQoρα
τoυq. Μπoρo0με vα ζηooυμε αρμovικd, μαζi.
τoυg και olγoυρα δε 1ρειαζεται vα καταQε0γoυ-

με oε απαvΘρωπεξ μεθ6δoυ9 και oυμπεριQo-
ρ6g, για vα τα απoQ0γoυμε.

κ.Γ.
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.Evα oημαvτικ6 κoιvωvικ6 πρ6βλη-
μα στιξ μ€ρεq μαq εivαι 6τι 6λo και πε-
ριoo6τερoι v6oι π6Qτoυv αηv <παγ[δα>

τoυ καπvloματog. Eπιλ€γoυv vα καταQ0-
γoυv σε αυτ6v τov αδαlμovαΣ αδιαΦo.
ριilvrαq για τιζ επιrπιboειg πoυ μπoρεi
vα €1ει στov oργαvιoμ6 τoυq αΜιi και
ατηv υγε[α τωv γ0ρω τoυg. Τι 6μωq ωΘεi
6λo και περιoo6τερoυq 6Qηβoυξ στηv
καταvdλωoη καπvoO; ΠΦg Θα μπoρo0oε
vα περιoριστε[ αυτ6 τo Qαιv6μεvo;

Av ρωτrioει καvεlg vdoυq καπvι-
ατ€q γιατi επιδlδovrαι oε αυτη τη βλα.
πτικη oυv{Θεια, loωg η απαvτηoη πoυ
Θα παρει vα ε[vαι η ακ6λoυΘη: τoυq δη-

μιoυργεiται η εvr0πωoη 6τι τo τoιγαρo
καλμαρει τα vε0ρα τoυζ, τoυξ κιivει vα
vιΦΘoυv αυτ6voμoι, Φριμoι, ελε0Θε-

ρoι vα αvαπτ0ξoυv o1€οειg με αMoυg,
αιoΘd,voyται ικαvoπoιημEvoι και απε-
λευΘερωμ€voι απ6 γovικ6g επικρloειq η
oυμβoυλ€q.

KαΘΦg τoυq ε[vαι αδι)vατo vα βρoυv
6vα γαλιjvιo καταs0γιo σEov πλαvriτη
Γη, καταQειiγoυv σε τε1vητo0q παραδε[-
σoυξ, σε κ6oμoυ9 κατασκευασμ€vωv

<oυγκιv{oεωvυ. |διαiτερα ατιg μ6ρεg
μαξ, τηv επo1η τηq πoλιτικιiξ και κoιvω.
vικ{q διαQΘoρdg, τoυ αμoραλιoμo0, τηv
επo1η τηq επιβ[ωoηζ τoυ ια1uρ6τερoυ,
oι v€oι βρloκovrαι oε δειvf Θ€oη, Δεv
ξ€ρoυv τι τoυζ ξημερΦvει τηv επ6μεvη
μ€ρα και τo μ€}ιλov τoυg Qαwιiζει μ€ρα
με τη μ€ρα και πιo δuoolωvo. oι πvευ-
ματικ€g τoυg ελευΘερ[εq καταργo0vται
και πλ6ov <κυβερvtiτηξ) τoυξ γ[vεται o
καπv6q. ,Eατω λoιπ6v και αv αυτ6 πoυ
τoυq πρooQ6ρει oυvιατd Qεvdκη, Qαivε-
ται vα τo απoλαμβdvoυv.

Toυλα1ιαrov αυτ{ η ηδovri τoυq
<βoηΘd> vα KoιvωvικoπoιηΘo0v. Πι-
ατε0oυv 6τι. Θα γivoυv απoδεκτol απ6
τιg παρ6ε9, 6τι Θα επιβεβαιιbooυv τηv
ovτ6τητα τoυg. H ι!υ1ικη <ευεξ[α>, υπo-
αcηρ[ζoυv, αvταvακλdται (πo πρ6oωπo
τoυζ και γ[vεται αμεoα αvτιληπτη απ6
τoυg υπ6λoιπoυξ. oι κoπ6λεq πιατειioυv
6τι καπvlζovταg απoδεικv0oυv την αvε-
ξαρτηo[α τoυξ, ικανoπoιo0v τo εγιb τoυg,

βρloκoυv μια δι€ξoδo στηv κoιvωvικ6τη-
τd, τoυg, μ[α παρηγoριd oε ατιγμ€g κα.
τdΘλιι|.lηg, μiα γευατικη και ooQρητικri
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απoλαυoη, μια oειρα απo αλλoθt πρo.
κειμ€voυ να (voμιμoπoιl1ooυv> καθε
εlδoυq αxαλlvωτεg ελευθερtεq' Ωoτ6oo
τ6τoιoυ εlδoυg αvτιληιpειq εvιo10oυv
τo παθog για τo τoιγαρo, oδηγoιiv oτηv
υπoδo0λωoη τoυζ oε αυτo παραβλdπo-
vταζ τιζ βλαπτικdq oυv6πειεg oτηv υγεiα
και τηv τo€πη τoυg. Kαταληγoυv μαλι-
ατα, 6πωg και με τα vαρκωτtκα, oτηv
ι!υ1ooωματικη καταρρακωoη και κα-
πoιεq Qoρ6q oτo Θαvατo,

,Εvαg 
α}ιλoq λ6γoq για τov

oπolo πoλλol oυvε1lζoυv
vα επιβαριjvoυv τηv
υγε[α τoυq καπv[-

ζovταg ε[vαι η
δ0vαμη τηξ συ-
vr|Θειαg. Mπo-

ρεl oτηv αρ1η s
vα δoκlμαoαv
€vα τoιγαρo
απ6 απλη πε.
ριtργεια, στη
oυv€1εια 6μωg
αυτ6 μετατρα-
πηκε σε επιτα-
κτικη αvαγκη. Tι κι
αv απoQιioιoαv vα
τo κ6ι,poυv, τoυg εivαι
πρακτικιi αδ0vατo. H ακ6-

ρεατη επιΘυμ[α τoυg για τoιγαρo
υπερκερvιi τηv πρooπd,θεια vα απεξαρ-
τηΘoOv απ6 τo παΘoq τoυq.

H α0ξηoη τηζ oυ1v6τηταq τωv
αoΘεvειΦv πoυ ouvδ€ovται με τo κιi-
πvισμα δεi1vει τηv αvαγκη για τη λriΦη
κdθε δυvατoO μ€τρoυ για τηv ελαττω.
ση τoU. Φυoικιi η αγωγη υγεlαg απo-
τελε[ τo oπoυδαι6τερo μ€τρo, 6μωq και
η απαγoρευτικη voμoΘεolα βoηΘαει oε
πo}ιλ6g περιπτιi:oειq. Για παραδειγμα, η
καταvαλωoη καπvoO orη Noρβηγ[α, πoυ
€1ει αυoτηρη αvτικαπvιoτικri voμoΘε-
oiα, ε[vαι πoλ0 μικρ6τερη απ6 6 τι oτη
Bρεταv(α, πoυ ακ6μα βαo[ζεται ατηv

εΘελovιικη oυμsωvlα τoυ κρατoυq

με τιζ καπvoβιoμη1αv[εg. ,Eτoι 
η Θvη-

oιμ6τητα απo καρκivo τoυ πvεOμovα
oε dvδρεq ηλικiαg 6O - 69 ετΦv οτη
Bρεταv(,α ε[vαι τριπλαoια απ6 oτι oτη
Νoρβηγi.α. Για τov 6λεψo τoυ καπvi-
σματoζ €1oυv υιoΘετηθε(, δ0o κυρi,ωq
κατηγoρlεg v6μωv. H πριilτη κατηγo-

ρ[α επιδιιi-lκει vα επηρεασει τηv παρα-
γωγη και πιilληoη τoυ καπvoO εvΦ η
δε0τερη επιζητε[ τηv α}ιλαγη τωv Kα-

πvιoτικιi-lv oυ vη θε ιιi-lv.

Eπιπρ6oΘ ετα,
η αvτιKαπvιστι-

αrικη παιδε[α
πρ€πει vα ξε-

κιvα απ6 τo
oπ[τι τoU
καθεv6q.
Τα παι-
διιi πρθ-

εvημε-
ριilvovται
o1ετικιi

απ6 τoυq

γovειξ, τoυξ
δαoκιiλoυg,

τoυζ γυμvααι€g oε
κιiΘε βαθμi,δα τηg εκ-

πα[δευoηg. Πιo oυγκεκριμθvα
πρ€πει vα δ[vεται 6μQαoη ατα Θετικιi
τoυ αvτικαπvιατη και 61ι oτα αρvητικα
τoυ καπvioματoq.

Θα μπoρo0oαμε σuμπερασματι-
κd vα πo0με 6τι τo καπvιoμα (απoτε-
λε[υ τo 6πιo τωv v€ωv. KαΘΦq λoιπ6v
oι v€oι αvτιπρoσωπε0oυv τo μ6Μov
τηg κoιvωvlαξ μαξ και αυτ6 τoυζ χρει-
ιiζεται ζωvταvo0g και δυvατo0q, Θα
πρ6πει τo oυγκεκριμ€vo πρ6βλημα vα
αvτιμετωπιστεi με ooβαρ6 και υπε0.
Θυvo τρ6πo.

κ.B.
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Mια (μη κυβερvητικη oργαvωoη>
(M.K.o.) ε[vαι 6vαg voμικd oυγκρoτημ€vog
oργαvιoμ6g πoυ δημιoυργεiται απ6 $υoικd
( voμικα πρ6οωπα και λειτoυργεi αvεξαρ-
τητα απ6 κdθε κυβdρvηoη. Πρ6κειται vια
6ρo πoυ χρησιμoπoιεiται oυvηθωg απo τιq
κυβερvηoειq, 6ταv αvα$dρovται oε πρ6oω.
πα πoU δεv ελ€ψ1ovται απ6 τηv κυβ€ρvηoη.
Στιg περιπτιiloειg κατιi τιg oπolεg oι M.K.o.
1ρηματoδoτo0ιrrαι εξ oλoκληρoυ η εv μ€-
ρει απ6 τιq κυβερvησειζ, oι oργαvιi,toειg αυ-
τ69 υπoαrηρiζoυv τo μη κυβερvητικ6 πρo-
oωπικ6 απoκλεioιrrαζ τoUζ εκπρooιilπoυg
τωv κυβερvηoεωv απ6 τηv oργαvωoη. o
oρog εQαρμ6ζεται oυvηΘωg oε oργαvι,boειg
πoυ επιδιιbKouv oρισμ€voυg ευρ0τερoυg
κoιvωvικoOg ατ61oυg, πoυ d1oυv πoλιτικ€g
πτυ1dg, 1ωρlq vα ε[vαι εμ$αvιi.lq πoλιτικ€g
oργαvιilοειg oπωg τα πoλιτικα κ6μματα. Σε
αvτlθεoη με τov 6ρo <Kυβερvητικr] oργα-
vωσηΣ, o 6ρoq <μη κυβερvητικη oργdvω-
oη> δεv 61ει γεvικιbg απoδεκτ6 voμικ6 oρι-
oμ6. Σε πoM€g δικovoμlεg αυτo[ oι τ0πoι
oργαvωoηg ovoμαζovται <oργαvιboειζ τηζ
κoιvωvlαg τωv πoλιτιbv> η αvαQ€ρovται με
αλλα ov6ματα.

o αριΘμ6g τωv διεΘvιilv M.K.o. εκτι-
μd,ται oε 40.000. oι εΘvικ€q M.K.o. ε[vαι
ακ6μη περιoo6τερε9: H Pωoiα iγεt277,OoO
M.K.o., η |vδlα εκτιμd'ται 6τι 61ει περi,πoυ
1,2 εκατoμμ0ριo.

*=ffi
k"mw# β rιnτroι* θ* ΧΩPιΞ ΣΥNoPΑ

oι ΓιατρoI Xωρlg Σιivoρα εivαι μια
διεΘvηq, αvεξαρτητη αvΘρωπιαrικη oργα-
vωση πoU αι61o €1ει τηv παρo1η ιατρικηg

βoηθειαq oπoυδηπoτε υπαρ1ει αvαγκη 1ω-
ρiq καμiα Qυλετικη, θρηoκευτικη, πoλιτικη
η dλλη διdκριoη. Δεoμε0ovται vα πρoστα-
τε0oυv τoυg πληΘυoμo0g πoυ περιθαλπouv
εvημεριbvowαζ τηv κoιvωvlα για 6oα βλ6-
πouv vα oυμβαivoυv στιζ περιoχ69 6πoυ
εργαζovcαι και καταγγ€λλoιrrαg τηv παρα-
βiαoη τωv αvΘρωπlvωv δικαιωματωv.

o Ko|NoΣ κAτAΣTAτ|κoΣ XAPτHΣ

1. oι Γιατρoi Xωρ(.q Σljvoρα πρooQE-
ρoυv τη βoηθεια τoυg:

α/ oε πληθυoμο0q πou βρloκovται σε
κατααrαoη επε [γoυoαg αvαγκη g,

β/ oτα Θ0ματα που πρoκαλo0vται εlτε
απo Qυoικoιig ε[τε απo αvθριilπιvoυg παρα-
γovτεζ,

,ν/ oε 6ooυg υπoQ€ρoυv εξαιτ[αg εξε-
γdρoεωv 1ωρ[g καμiα Qυλετικr], θρηoκευτι-
κη, QιλoooQικη η πoλιτικη διdκριoη.

2. Εργαζ6μεvoι με πvε0μα oυδετε-
ρ6τητα9 και πληρη αμερoληι]:iα oι Γιατρo[
Xωρi.q Σ0voρα διεκδικoιjv, oτo 6voμα τηg
παγκ6oμια9 ιατρικηg ηΘικηq καιτoυ δικαιιi:-
ματoξ ατηv αvθρωπιoτικη πρooQoρα υπη.
ρεoιιi-lv, τηv πληρη και απ6λυτη ελευΘερiα
ατηv αoκηoη τωv δρααrηριoτητωv τoυg.

3. oι Γιατρoi Xωρ[g Σ8voρα ε[vαι υπo-
1ρεωμ6voι vα o€βovται τιg δεovτoλoγικ€g
αρχεζ τoυ επαγγ€λματ6q τoUζ και vα διατη-
ρo0v τηv πληρη αvεξαρτηoiα τoυq απdvαιrrι
oε oπoιαδηπoτε εξoυoiα η oε oπoιαδηπoτε
Θρηoκευτικη, πoλιτικη η oικovoμικη δ0vα-
μη.

4. EΘελoyι6g, oι iδιoι, μετρo0v τoυg
κιvδ0voυg τωv απoστoλιbv πoυ Θα $€ρoυv
ειg π€ραq και δεv διεκδικoOv για τoUξ εαU-
τo0g τoυg καμ(.α d}ιλη αvταμoιβη π€ραv αυ-
τηq πoυ η oργαvωoη ε[vαι oε Θ6oη vα τoυq
πρooQ€ρει.
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Τo Ελληvικo Tμημα ξεκ[vηοε τη δραoη
τoU τo 1990. M6xρι oημερα περιoo6τερoι
απo 450 Ελληvεg yιατρoi, vooηλευτ€g, διoι-
κητικoi και τε1vικol υπαλληλoι 61oυv oυμ.
μεταo1ει oε πρoγραμματα σε παvω απo 40

χωρεζ oπωq τo Koυρδιoταv, η Λιβερiα, τo
Ελ Σαλβαδ6ρ, τo lρακ, η AιΘιoπ[α, η πριilηv
Γιoυγκooλαβ[α, η Poυd,vτα, η K6vυα, η Σρι
Λαvκα, η AΙτη, τo AQγαvιαrαv, η Aκτη Ελε-

Qαvτooτo0 και αλλεg.
Σημερα τo Eλληvικ6 Tμημα oυvεργα-

ζεται μαζl με τo Ioπαvικ6 Tμημα τωv Γ.Χ.Σ.

μ€oα απ6 τo Koιvo Επι1ειρηoιακ6 Kdvτρο
Bαρκελιi.lvηq - AΘηvαg (ocBA). M6oα oτα
πλα[oια αυτηq τηζ σUvεργαolαq, τo Ελληvι
κo Tμημα τωv Γ.Χ.Σ. εκπovεl oημερα πρo-

γραμματα oτη Zαμπια, τo Nlγηρα, τη Λ.Δ.
Kovγκo και τo Mαρ6κo, εvι,b 61oυv oλoκλη-

ρωθεi πρoγραμματα στo Mαλdoυι, τη Λι-

βερlα, τηv Aρμεvlα, τη Γιoυγκoολαβ[α, τηv
Παλαιoτlvη, τη Γεωργiα, τη Pωo[α, τo Kα-

ζακoταv, τηv Moζαμβ[κη, τηv |vδi.α και τηv
Toυρκlα.

il$$}$**$Φ$
ιl UN|cΕξ η oργαvωoη τωv Flvωμ€νωv

Εθvιilv για τα Παιδιd,, ιδρ0θηκε oτιq 11 Δε-
κεμβρloυ 1946 για vα βoηΘηoει τα παιδια
τηq Eυριilπηg, τηq M€oηq Avατoληq Και τηζ
Klvαq μετα τo τ6λoq τoυ B, Παγκooμloυ Πo-
λ6μoυ.

To 1953 γ[vεται μ6vιμo τμημα τoU συ-
oτηματoq τωv Hvωμ€vωv ΕΘvιbv με Kεvτρι-
κd γραQε[α oτη Ν. Yoρκη και απooτoλη τηg
τηv καλυι|.lη τωv μαKρoπρ6Θεoμωv αvα-

γκιbv τωv $τω1ιi-lv παιδιιilv στιζ αvαπτυσ-
ο6μεvεq χωρεζ.

To 1954 o ηθoπoι69 Danny Kaye αvα-
κηρ0οoεται πριilτog <πρεoβευτηq> τηζ
UN|cΕF με αρμoδι6τητα τηv ευρεiα δημo-
oιoπo[ηoη τωv αvαγκιi.lv τωv παιδιιilv 6λoυ
τoυ κ6ouoυ.

Aπ6 τ6τε και μ€1ρι oημερα παγκ6oμr
αζ Φημηζ καλλιτ6μεq, αθλητdq και αλλoι
διαoημoι εκπρ6oωπoι τωv Γραμματωv και
τωv Tε1vιi.lv ταoοovται στηv Uπηρεolα τηg
UΝΙcΕF ωg <Πρεoβευτ6g Kαληg Θ6ληoη9>

η <Ειδικoi Εκπρ6oωπoιΣ για τιζ τε1vεg, τα
oπoρ κ.d,.

Στηv ΕMαδα πριilτog πρεoβευτηq κα-
ληq Θ€ληoηg υπηρξε o εκλιπιi.lv oυγγρα$€-
αg Avτιbvηq Σαμαρακηq. Πρ€οβειρα καληq
Θ€ληoηq τηg UΝICEF oτηv ΕΜαδα εlvαι
επloηg η ακαδημαiκ6q Ελ€vη Γλ0κατζη-Aρ-

βελ€ρ.
Στη δεκαετ(.α τoυ ,50 

η UN|CΕF σUμμε-
τε[1ε oτιg διεΘvεlq εκoτρατεlεg εξαλειr].lηq
τωv επιδημικιi.lv αoΘεvειιi.lv, τo ,60 

ηταv η
δεκαετ[α τηg αvαπτυξηζ, τo ,7O 

η επo1η
τωv εvαλλακτικιi;v λ0oεωv, τo ,80 

η εκαrρα-
τε[α για τηv επιβiωoη τωv παιδιιi-lv, τo ,9O

η δεκαετiα τωv δικαιωματωv τoυ παιδιo0
εvιi: o 21og αιιilvαg θα <αvηκει> αrα παιδια
1αρη oτoυq υπoστηρικτ6q τηq UN|cEF.

H UNtcEF ΣτHN EΛΛAΔA

1-| UN|cΕF παρεl1ε βoηΘεια oτηv ΕMα-
δα απ6 τo t947 6ω9 τo 1969 και εQαρμooε
πρoγραμματα πααrερ lωσηξ τoυ γαλακτog,
ελ€γ1oυ τηg Qυματlωσηζ και τηq o0Qιληq
και d,λλα, oυvoλικo0 0ι!oυq τoυλα1ιαιov
10 εκατoμμυρ[ωv δoλαρ[ωv.

To 1977 ιδρ0θηκε η E}ιληvικη Επιτρo-
πη τηζ UNlcΕξ πoυ oκoπ6 τηg 61ειτηv πλη-
ρo$oρηoη τωv Ελληvωv για τηv κατd,oταoη
τωv παιδιιi-lv Kαι τωv μητ€ρωv τoυq oε κd,θε

γωvιd, τoυ πλαvητη, τηv εκπαiδευοη ιi.lοτε
vα δημιoυργηθεi €vα καλ0τερo μ6λλov
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-απo μια ευαιoθητoπoιημ€vη v€α γεvια,
τηv πιi;ληoη πρoiovτωv (καρτεg, τετρα-
δια, παι1viδια, εiδη γραQεloυ κ.α.) και τη
oυλλoγη πoρωv μθoω δωρειi:v για τη χρη-
ματoδ6τηoη πρoγραμματωv αvdπτυξηq η

επεlγoυoαg αvαγκηg οε o1εδ6v 160 1ιbρεq
τoU αvαπτυoo6μεvoυ κooμoυ καιτηg Avα-
τoλικηg Ευριbπηq.

11ΔEKEMBPIoY. HMEPA ToY ΠAIΔloY

Στηv E}ιλ'ιiδα, η γεv€Θλια ημ6ρα τηq

UN|CΕF γιoρταζεται ωg |-|μ6ρα τoυ Παι-
διo0.

Στα πλα[oια τoU εoρτασμo0, διoρ.
γαvιilvεται o ετηoιoq TηλεμαραΘιi:vιog
τηg UN|CEF και πληΘog εκδηλιi:oεωv απ6
εΘελovτ€q oε 6λη τηv EΜαδα. Θεωρε[ται
αυτov6ητo πωζ η oυvδρoμη μαg, τ6oo oι-
κovoμικη 6oo και εΘελovτικη, ε[vαι επιβε-
βλημ6vη 6τoι ιilατε αυτr] η oργαvωoη πoτ€
vα μηv εκλεfι}ει και vα oυvε1ioει εg αεi τo
QιλαvΘρωπικo τηg 6ργo.

Mια απ6 τιζ σημα-
vτικ6τερεq MKo

vo, με πoλ0 1ιoιiμoρ Kαt πoλλ6q ευαιoΘηo[-
εg. 

,Εvα παιδi πoυ πoτθ δεv 61αoε τo θαρρog
Kαι τηV αιoιoδoξlα τoυ, υπooτ(ριζε με πα-
θoq τιg αρ16q τoυ και €παιρvε παvτα τo μ€-
ρoζ τωv αδυvατωv. Aγαπo0oε τoυg Q[λoυg
τoυ, τo μπαoκετ Kαι τo 1oρ6. Σημερα πια,
αv Kαι δε βρloκεται κovτα μαζ, η παρoυolα
τoU Kαι πoM€q Φoρ€s η <βoηθεια) τoU στιζ
δOoκoλεq αrιγμ€g, ε[vαι αιoΘητη. Τα μdτια
τoU, τo λαμπερ6 τoυ πρ6oωπo αλλd και τo
1αμ6γελo, πoυ μ€1ρι τηv τελευταiα oτιγμη
ηταv 1αραγμ6vo ατo πovεμ€vo τoυ πρ6oω-
πo, €1oυv με(,vει αvαΜoiωτη εικ6vα oτα μd-
τια 6λωv μαξ.o i.διog €γραQε oτo ημερoλ6-
γιo τoυ (... αζ δΦooυμε 6,τι μπoρo0με στα

Qτω1α: αλβαvακια, αoπρα και μα0ρα 6λα
παιδια εivαι και αξlζoυv €vα 1αμ6γελo...υ.
To κoυρdγιo και η υπoμovη πoυ 6δειξε oτιg
δ0oκoλεg oτιγμ6g πoυ π€ραoε, τo μεγαλεlo
τηζ ΦUχηζ τoυ και τo Qωτειv6 τoυ 1αμ6γε-
λo μαq ευαιoΘητoπolηoαv και μαζ €vωoαv
σε μια κoιvη πρooπdΘεια με oκoπ6 vα κα-
vouμε πραγματικ6τητα τo 6ραμα τoυ, vα
αγγ[ξoυμε τo 6vειρ6 τoυ.

(Τo XAMoΓΕΛo Toγ ΠA|Δ|oY}), o Σ0λ-
λoγog πoυ oραματ[ατηκε o μικρ69 Avδρ€-
αg, δημιoυργ;jΘηκε, υπιiρ1ει και πρooπαΘεi
με καθε τρ6πo και με 6λε9 τιq δυvατ6τητεq
πoυ τoυ παρ€1ovταιvα <ΔlNEl XAMoΓΕΛoυ
oε παιδιιi πoυ η ζωιj τoυq τo ατ6ρηoε, αrηv
E}λαδα και στηv KOπρo. o Σ0}ιλoγog λoιπ6v
τoυ Avδρ€α, εivαι πλEov Σ0Μoγog 6λωv
μαζ, o Σ0Μoγoq τωv παιδιιbv.

ΔιoYΣ.

\ δα ε[vαι τo

γvωατ6 για
τη δριioη

. και τηv ευαι-
ij. oΘηo(α τoυ

(TO XAMO-
ΓEΛo Toγ ΠAι-

.oλα 
ξεκlvηoαv απ6

τα λ6για πoυ γριiQτηκαv απ6 τo μικρ6
ιδρυτli τoυ ΣυΜ6γoυ, Avδρ€α Γιαvv6πou-
λo, oε μiα oελ[δα τoυ ημερoλoγloυ τoυ
oτιg 9 Noεμβρloυ 1995, λ[γo πριv Q0γει
απ6 κovrιi μαq. Λlγα λ6για διαQoρετικα
απ6 αυτα πoυ oυvιiΘωq διαβιiζouμε σε
oελlδεq παιδικΦv ημερoλoγlωv, περιεκτι-
κd', oυoιαστικιi, βαΘια αvΘρΦπιvα, €κQρα.
ση τηξ ευαιoΘηolαξ και τoυ μεγαλεioυ τηq

ιpυ1ηq τoυ.
o δεκιi1ρovoq Avδρ€αq riταv €vα ξαv-

Θ6 αγoριiκι με μιiτια γαλαvα, oυvεoταλμ€.
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Στ61oq τoυ ε(vαι η κατo10ρωση, πρo-
αταo[α και πρoΦΘηση τωv δικαιωμd,τωv
των παιδιιirv πoυ μ€voυv ατov ελλαδικ6
χιbρo, αvεξαρτητα απ6 υπηκo6τητα.

Mπoρo0με vα κρατηooυμε τo 6ραμα
τoυ Avδρ€α ζωvrαv6 Kαι vα 1αρ[ooυμε τo

1αμ6γελo o, €vαπαιδ[. Εvα1αμ6γελo κoατ[-

ζει πoλ0 λiγo, αξ[ζει 6μωq 6oo €vαg Θηoαυ-

ρ6ξ.

Aγκαλιαατε λoιπ6v τη < Mεγdλη |δ€α>

τoυ μικρo0 Avδρ€α, γιατ[ πραγματικα
(To ΧAMoΓEΛo ToY ΠAlΔloγD εlvαι πηγ{
ζωηs...

ENA xAMorΕΛo rn τoN ANTPEA

Eκε[vo πoυ Θυμαμαι πιo πoλ6
ατα ματια σoυ vα λdμπει €να Qωg
vα ταξιδε0ει oαv αv{λικoq Θε6q
oτo πρ6oωπ6 ooυ.
Eκε[vo πoυ Qoβιiμαι πιo πoλ0
vα μηv ξε1ιioειg τηv δικ{ μαq επαQf
τΦρα πoυ βρiκεc σε μιαv dΜη διαδρoμιj
τov εαυτ6 ooυ.
Mα ε[oαι εδΦ,
παvτα εδΦ
απ, 6λα τα 1αμ6γελα εo0
πιo Qωτειv6.

,oπoυ 
κι αv παω

κ&Θε μ€ρα πιo πoλ0
Θα o, αγαπιiω
και τηv ελπ[δα πoυ ξυπvdει στηv καρδια
μoυ
ooυ 1ρωoτιiω
6πoυ κι αv παω
για 1αρη σoυ τov ιjλιo μεg ατα μd,τια
Θα κoιταω
o oυραv6q Θα ,1ει 

για μαξ τηv [δια Θ6α
και Θα ,vαι πd,vτα τo 1αμ6γελ6 ooυ εκε[
Avrρ€α.
Eκε[vα πoυ δεv πρ6λαβεq vα πειζ
τΦρα κoιμo0yται oε μια διιiQαvη oιωπri
oτo μαξιλαρι ooυ κεvτdω μια ευ1η
vα μη Qoβdoαι.
Εκε[vα πoυ δεv πρ6λαβεg vα δειq
τιirρα Θα γlvoυvε εικ6vα μαγικrj
€vα τραγoιiδι πoυ Θα μoιιiζει πρooευ1li
vα με Θuμ&oαι.

,Evα τραγo0δι πoυ εμπvε0oτηκε απ6 τov
μικρ6 Avδρ€α η Nαταλlα ΓερμαvoO καιτρα-
γo0δηoε o αγαπημ€voq τραγoυδιατ{q τoυ
Avδρ€α, Θαvog KαMi'ρηq.

Στoι1εiα ελι{QΘηoαv απ6 τηv
el.wikipedia.org

κ.Γ.
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OAII{H;IT}:,*
Mε αφoρμιi τo φ6ρo oiματog noυ 

..καταβdλλετoι,, κoθnμεριvd αnv doφoλτo,

oκ.Εμμαvoυliλ|.Mooxovdg,ΔιoικnτligTμliματogΤρoxo(oqPεθ0μvoυ,

μoq εμnιαευθnκε τo nαρακdτω κε(μεvo (αvoιπli επιαoλIi oε μoΘnτ6g κoι vθoυg γεvικ6τερo)

: o ΔEKAΛoΓoΣ 
τoY ΣΩΣτoY oΔtιΓoY

δ

: 1.Φoραω "qξ*ili:::χ.}8*Φ δiκυκλo.

; 2- Φoραω 1"1"*l;;;,uω oεηγω.

: 3. Δεν Ψα,:::)"οoL.oμ.n."..
: 4- Δεν Ψ.o::.::,.Ι' ."io'* αλκ3oλ.
: ξ- Δεν oδηγΦ,χ;χ,]μiτην κυκλoΦoοtα.
; o- noρo*oλouΘ- -... ..cναλΕζ απooιαoειζ.

€ lπ:x$"j:::s* f*:ι*ruι*": } Fξ::t*ι. :;,,*:l?l;..
-a 1O.Πρooθ1ω 

καl

l.
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Tα oτατιoτικd oτoι1εfα τα oπo(.α α$o-
ρoOv ατιg τρo1αiεg oυγκρo0oειg πoυ €1oυv
ωg απoτ€λεσμα τov θdvατo η τov ooβαρ6
τραυματισμ6 oυvαvθρΦπωv μαξ, δεv εi.vαι
ικαvα απ6 μ6vα τoυg vα μαζ ταρακoυvrj-
σouv Kαι vα μαξ ευαιoΘητoπoιηοoυv πρo-
κειμ€voυ vα αo1oληΘo0με με τo Θ€μα τηq
oδικηg oυμπεριQoρdq.

Σε καΘε περirπωoη τo θ0μα εv6g τρo-
1α[.oυ εlvαι απλιig €vα vo0μερo, πoυ στηv
καλ0τερη περ[πτωoη ioωg o1oλιαooυμε
και πo0με 6τι ε[vαι κρiμα πoυ 1dΘηκε €vαg
ακoμα oυvd,vθρωπ6q μαq.To γεγov6q αυτ6
εivαι κατι πoυ oυμβαivει oε κdπoιov αMov,
μακρια απ6 εμαg.

Aπ6 τo μυαλ6 μαq δεv θα περαoει 6τι
πtoω απ6 αυτo0g τoυq αριθμoOq υπιiρ1ει
Θλi,ι}η, oδ0vη, oπαραγμ6g, 6τι κρ0βεται
μια τραγωδ[.α και αμ€τρητog π6vog, 6τι 1α-
Θηκε dδικα €vα πρ6oωπo, θvαg αvΘρωπog,
o, €vαv ακηρυμo π6λεμo, oτov oπolo oυvri-
θωg τα Θ0ματα ε[vαι v€oι αvθρωπoι.

oι υπηρεolεg μετρoOv τα voOμερα και
καvoυv oτατιoτικdg αλλd καvεlg δεv μπoρε[
vα μετρηoει τov π6vo, τη δυαrυ1(α, τηv κα-
ταoτρoQη σε μια oικoγ€vεια πoυ 1αvει τov
δικ6 τηg αvθρωπo €τoι ξαQvικα και απρ6-
σμεvα.

oι λoγoι πoυ πρoκαλoOv μια τρo1α[α
o0γκρoυoη ε[vαι πoMo[ 6πωq:

ο Aιτ[εξ πoυ α1ετiζovrαι με τηv πα-
ραβ(αoη τoυ Kιbδικα oδικ{q KυκλoQoρiαq
(Παραβlαoη oρlωv τα10τηταg, παραβ[αoη
τηξ πρoτεραι6τητα9, εiooδog ατo αvτ[Θε-
τo ρε0μα και παρd,voμo πρooπ€ρασμα, μη
oυμμoρQωoη πρoζ τηv oδικη oημαvoη).

ο Aιτ(εξ πoυ o1ετ(ζovται με τη Qυoικιi
κατ&αταoη και τη ouμπεριQoρd τoυ oδη-
yo0 (oδηγηoη υπ6 τηv επηρεια oιvoπvεO-
ματoζ, κo0ραoη και υπvηλiα, ληΦη Φαρμd-
κωv και oδηγηoη).

ο Aιτiεζ πoυ o1ετ(ζovται με τηv μη
χρηση ατoμικιilv μ€oωv πρooταo(αξ (Zω-
vεg αoQαλεiαg, παιδικ6 καΘιoμα αoQα-
λε(,αg, dΜα ατoμικd μ€oα πρoαταolαg για
oδηγo0g αυτoκιvητωv, κραvog αoQαλεiαq,
αΜα μ6oα πρoαrαolαg για oδηγo0q δικ0-
κλωv).

. Aιτ[εξ πoυ αxετiζovται με τo 61ημα

(H κακη τε1vικη και μη1αvoλoγικrj κατdατα-
ση τoυ o1ηματog, η απoυolα περιoδικo0
ελ€γ1oυ και περιoδικηg oυvτr]ρησηξ, η πα-
λαι6τητα τoυ o1ηματog, τo επ(πεδo τηq τε-
poλoγiαg τoυ o1ηματoζ Kαι η πoι6τητα τηq
καταoκευηg τoU, η εvεργητικη αo$dλεια
τoυ o1riματog, η παθητικη αoQαλεια τoυ
o1ηματoq, η μη κατdΜηλη Q6ρτωση τoU
o1ηματog).

ο Aιτiεξ πoυ o1ετ(ζovται με τo δρ6μo
και τo oδ6oτρωμα (H αρ1ιτεκτovικfl κατα-
oκευη τoυ δρ6μoυ, η πoι6τητα καταoκευr]g
τoυ δρ6μoυ, η κακ{ oημαvoη τωv oδιilv, o
μη καταΜηλog Qωτιoμ6ζ, η μη επιiρκεια
τoυ δικτ0oυ, η μη 0παρξη πρooτατευτικιi:v
μ€oωv).

o λα6q μαq λ6ει 6τι <αv δεv παΘειq
δε μαΘα[vειgυ, 6μω9 ατηv περiπτωση τoυ
τρo1α[oυ ατυ1ηματog η πρoσωπικ{ εμπει.
ρiα μπoρε[ να ε[vαι oλ€Θρια και ε[vαι κρ[-
μα μια oυμπεριQoρd vα αΜαζει μ6vo μ6oα
απ6 μια τραυματικη βιωματικιj κατααταoη,
F| xρηoη των τρo1oQ6ρωv ε[vαι πλ€ov κoμ-
ματι τηg ζωηζ μαζ, 6λoι ε(,μαατε εv δυvdμει
υπoι!ηQια Θ0ματα μιαq τρo1αlαg o0γκρoυ.
oη εiτε απ6 δικr] μαg υπαιτι6τητα εiτε απ6
τηv oδικη oυμπεριQoριi τoυ dMoυ.

Mε βαoη αυτ6 τo oκεrπικ6 πρ€πει 61ι
μ6vo vα ευαιoΘητoπoιηΘo0με, αMιi κυρ[ωq
vα εvεργoπoιηθo0με κdvovταg τo πιo απλ6
και αvθξoδo πρdγμα, vα ελ€γ1oυμε τηv δικη
μαq oδικη oυ μπεριQoριi.

oδηγΦvrαg υπε0Θυvα, με ευγ€vεια,
δημιoυργo0με €vα πoλιτιoμ6 oδικfq oυ-
μπεριQoραq πoυ €1ει τα χαρακτηριατικd,,
αQεv6g τηq πρ6ληι].lηq εv6q τρo1αloυ, με
τιq 1[λιεq δυo oυv€πειεξ πoυ αυτ6 €1ει και
αQετ€ρoυ τov oεβαoμ6 τηq πρooωπικ6τη-
ταζ τoυ αλλoυ. o δρ6μo9 πoυ χρησιμoπoι-
o0με εlvαι δημ6oιoq, τα iδια δικαιΦματα
με τov oδηγ6 τoυ αυτoκιvriτoυ, €1ει και o
πεζ6q, o πoδηλατηg, o δικυκλιατηq, Aυτ6
πoυ μπoρo0με vα αλλdξouμε σε κdΘε περl-
πτωση απ6 τιg παραπd'vω αιτ[εg, πoυ πρo-
καλoOv €vα τρo1α[o ατ01ημα, εivαι η δικη
μαζ σUμπεριQoρα και o K.o.K. απ6 τηv ερ-
μηvε[α 

,,Kd,vε ,o,τι Kαταλαβαivειg,, vα γivει
πραγματικα €vαq Kιilδικαg oδικιjg Συμπερι-
Φoραs.
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28 |αvoυαρ(,oυ: Eυρωπα[κη Hμ€ρα Πρooταoiαg τωv Πρoοωπικιbv Δεδoμ6vωv

04 Φεβρoυαρtoυ: Παγκ6oμια Hμ6ρα κατα τoυ Kαρκ[voυ

20 Φεβρoυαρloυ: Παγκ6oμια Hμ€ρα Koιvωvικηg Δικαιoo0vηg

22 Φεβρoυαρioυ: Παγκ6oμια Hμθρα Σκ€(,'ηq

08 Mαρτ[oυ: Διεθv{g Hμ6ρα τηg Γυvαlκαg

15 Mαρτ[oυ: Παγκ6oμια Hμ€ρα Kαταvαλωτη

15 Mαρτ(.oυ: Παγκ6oμια Hμ6ρα κατα τηg Aoτυvoμικrjg Bαρβαρ6τηταq

20 Mαρτioυ: Διεθvηq Hμ€ρα τηζ Γηζ

21 Mαρτ[oυ: Παγκ6oμια Hμ€ρα κατα τoυ Pατoιoμo0

21- Mαρτioυ: Παγκ6oμια Hμ€ρα Πolηoηq

22 Mαρτ[oυ: Παγκ6oμια Hμ6ρα για τo Nερ6

27 Mαρτioυ: Παγκ6oμια Flμ6ρα Θεατρoυ

07 Aπριλ[oυ: Παγκ6oμια Hμ€ρα Yγε(.αg

1.8 Aπριλioυ: Παγκ6oμια F|μ€ρα Πoλιτιαrικηq Kληρovoμιαq

23 Aπριλ[oυ: Παγκ6oμια l.|μθρα Bιβλloυ

24 Aπριλioυ: Παγκ6oμια Hμθρα Kαταργηoηq τωv Πειραματωv oε Zιbα

02 MαΙoυ: Παγκ6oμια Hμ6ρα Γ6λιoυ

03 Mαioυ: Παγκ6oμια 1-lμiρα EλευΘερoτυπiαg

15 Mαioυ: ΔιεΘv(q Hμθρα Avιιρρηoιιiv Συvεtδηoηq

21 Mαioυ: Παγκ6oμια Hμ6ρα Πoλιτιoμo0

31 Mαtoυ: Παγκ6αμια l-|μdρα κατα τoυ Kαπvloματog

12 |oυvioυ: Παγκ6oμια 1.|μ6ρα κατα τηg Παιδικιjq Εργαolαq

14 loυvloυ: Παγκ6ομια Hμ6ρα Εθελovτη Aιμoδ6τη

20 |oυvloυ: Παγκ6oμια Hμ6ρα ΠρooQ0γωv

26 |oυvioυ: Παγκ6oμια Hμ6ρα κατα τωv Nαρκωτικιilv

12 Aυγo0αroυ: Παγκ6oμια Hμ6ρα Nεoλαlαg

30 Aυγo0oτoυ: ΔιεΘvηg Hμ6ρα EξαQαvιoμ€vωv

21 Σεπτεμβρloυ: ΔιεΘvr\g Hμ€ρα Eιρηvηq

04 oκτωβρloυ: Παγκ6oμια Hμ€ρα τωv Zιbωv

10 oκτωβρloυ: Παγκ6oμια l.|μEρα Ψυ1ικηq Yγε[αq

10 oκτωβρloυ: Παγκ6oμια Hμ6ρα κατα τηg Θαvατικηg Πoιvηq

17 oκτωβρloυ: Διεθvrlg Hμθρα για τηv Eξαλειι,bη τηζ Φτιbχειαζ

24 oκτωβρioυ: Hμ€ρα τoυ oHE

28 oκτωβρ[oυ: Παγκ6oμια Hμ6ρα Δωρεαq oργαvωv Σιbματog και Mεταμoo1ε0oεωv

31 oκτωβρioυ: Παγκ6oμια Hμ6ρα Aπoταμ[ευoηg

20 Noεμβρi.oυ: Παγκ6oμια Hμ€ρα για τα Δικαιιi-lματα τoυ Παιδιo0

01 Δεκεμβρioυ: Παγκ6oμια Hμθρα κατατoυ AlDS

03 Δεκεμβρloυ: Παγκ6oμια Hμ6ρα Aτ6μωv με Eιδικ€g Avαγκεg

05 Δεκεμβρ(.oυ: Διεθvr!g Hμθρα Eθελovτιoμo0 για τηv oικovoμικη και Koιvωvικιi Avαπτυξη

09 Δεκεμβρioυ: Παγκ6oμια Hμ€ρα κατατηg ΔιαQΘoραq

10 Δεκεμβρioυ: Παγκ6oμια Hμθρα Avθρωπivωv Δικαιωματωv
Πηγ{: Διαδiκτυo



- 
(πΙνΓυ ono?

5l

-t

To Θ6μα τηq βi.αq oτα γrjπεδα ε[vαι dvα
$αιv6μεvo πoλυoυζητημ6vo, εκτεvιilζ αvα-
λυμ€vo και... ανεξαvτλητo. Πoιog απ6 εμαg
δεv €γιvε μdρτυραg 6oτω και εv6g επειooδ[-
oυ βlαq oτα ελληνικd γ{πεδα τoυq τελευ-
ταloυg μr]vεg ε[τε μ6oα απ6 τηv oΘ6vη τηg
τηλε6ραoη9 ε(,τε καvovταg τo λαΘog vα πα-
ρακoλoυΘ{oει απ6 τιg κερκ[δεq τηv αγαπη-
μ€vη τoυ oμαδα.

Tα επειo6δια πoU διαδραματlζovται
oτoυg 1ιilρoυg τωv γηπiδωv ξεκιvo0v oυvli-
Θωg απ6 μια αo{μαvτη αΦoρμη. Πoλλdq $o-
ρ6q δεv 1ρειdζεται καv αυτη. oπαδol - γιατi
oε αυτEg τιg περιπτιiloειg δεv μπoρoι1με vα
μιλdμε για $(λαΘλoυg - μπαivoυv μ€oα oτo
γηπεδo 61oιrτα9 μαζ[τoυg π6τρεg, καδρ6vια,
oιδερoλoατo0q, $ωτoβoλiδεg και 6,τι ιiMo
μπoρε[ vα Qαvτααιεi καvε[g, 6τoιμoι για τη
<μαχη> πoυ πρ6κειται vα αρ1ioει. Kαι 6πωq
oε κdθε μιi1η υπdρ1oυv απΦλειεg, 6τoι και
κατιi τη διdρκεια τoυ αγιbvα μπoρo0v vα
ouμβo0v μικρoεπειo6δια, τραυματιoμo(. και
κιiπoιεg Φoρ6s ooβαρ6τερα γεγov6τα 6πωc
η απιilλεια αvΘριilπιvωv ζωιilv. 

,ooo 
για τιξ

QΘoρ6q και τιζ μεγαλ0τερεg κατααrρoQdq
πoυ oυvτελo0yrαι μ6oα αtoυg αΘλητικoOq
1Φρoυg ε[vαι μια τ6oo oυνηΘιoμ6vη κατα-
σταση πoυ δεv ξεviζει πια καv6vαv'

Πoιog oμωg Qτα[ει για 6λα αυτιi; Πιbc
εivαι δυvατ6v vα oυμβα[voυv τ€τoια πραγ-
ματα στη 1Φρα πoυ γ6vvηoε τov αΘλητιoμ6,
πou μεγαλωoε γεvιdg αvΘριilπωv με τo εU
αγωvlζεoΘαι, πoυ καΘι6ρωσε τoUζ oλυμπι-
ακo0g Aγιi-lvεg;

Σiyoυρα μεγαλη ε[vαι η ευΘ0vη τωv
oμαδωv, oι oπolεg Θα μπoρo0oαv vα πε-
ριQρoυρo0v τoυq αΘλητικoιig 1ιilρoυq, vα
ελ6γ1oυv τoυg oπαδo0g τoυg, vα τιμωρo0v
τoυg υπα[τιoUξ και vα τιμωρo0vται και oι
(.διεg, 6ταv 1ρειαζεται'

Eγκληματικli ε[vαι ακ6μη η oτdoη τωv
παραγ6ιrεων, πoυ αvτi vα καταατ6MoUv τα

6πoια επειo6δια, δυvαμιτlζoυv με τη συ-
μπεριQoρd Kαι τα λεγ6μεvα τoυg τo riπιo
κλ(,μα ενΘαρριivoνταq ακρα[εg πρακτικ69.
ΠoM6q Φoρ€c μdλιαrα τoυg βαvδαλιoμoOg
και τα Qαιv6μεvα βiαg τα πρoκαλo0v oι
[διoι.

EυΘι}vη 6μωq €1ει και η [δια η πoλιτε[α,
α$o0 πριilτη απ, 6λoυg ε[vαι υπε0Θυνη vια
τo εκπαιδευτικ6 o0αrημα, τo αβ6βαιo μ€λ-
λov, τηv ανεργiα, Qαιv6μεvα πoυ πυρoδo-
τoOv τηv αvτικoιvωvικr! oυμπεριQoρd τωv
v6ωv και τoυg κιivoυv vα εκτovιilvovται με
βιαιoπραγ[εg αrα γrjπεδα.

Aπdναvτι αrα Qαιv6μεvα αυτd, δεv εi-
vαι ιiμoιρη ευΘυvΦv και η ελληvικli κoιvω-
v[α, η oπolα επιδεικv0ει 1αλαρd oυvειδη-
oιακα αyταvακλαατικα ακ6μα και μπρoαrd
oτηv απιilλε ια αvΘριilπιvωv ζωιilv.

Tι μπoρε[ ωoτ6oo vα γivει; Avαμ$ιoβ{.
τητα πρ€πει vα δoΘε[ 6μ$αoη oε κατααταλ-
τικιi μ6τρα, 6πωg η καλ0τερη αατυv6μευoη
μ€οα και dξω απ6 τα γliπεδα, o €λεγ1og
τωv κυκλωμdτων εξαγoριig διαιτητιbv και
πoδooQαιριoτιilv και η παραδειγματικr] τι
μωρ[α 6oωv διευκoλΟvoυv τηv <ειoαγωγ{>
πoλεμικιilv αvτικειμ6vωv στoυξ αΘλητικo0g
1Φρoυg. Σ[γoυρα 6μω9, αv Θθλoυμε vα rΕU-
πriooυμε τo κακ6 αιη ρi,ζα τoυ, πρ€πει vα
<απαιτrjooυμε) μια καλ0τερη παιδε[α, πoυ
θα διboει 6μQαοη ατov αvΘρωπo Kαι στηv
αΘλητικ{ αγωγη, Mε τov τρ6πo αυτ6 αΘλη-
τ69 και Θεατ€g Θα δια1ειρ(.ζoyrαι τη νlκη με
ωριμoτητα και θα απoδ61ovrαι τηv {rτα
1ωρ[g εκδικητικoτητα. KαΘoριαrικ6 ρ6λo
αrη δημιoυργ[α εv6q τ6τoιoυ αvθριilπoυ Θα
€1ει η oικoγ6vεια πoυ μπoρεl vα εμQυo{oει
oτιg ιpυ16g τωv παιδιΦv τηζ τo oλυμπιακ6
πvε0μα πρoβιiMovταg υγι{ και δημιoυργι-
κd πρ6τυπα.

Πηγιi: διιiQoρα slte
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Aυτ6 τo αρΘρo εlvαι διαQoρετικ6 απ6
τα υπ6λoιπα καΘΦq και oι μικρo[ πρωταγω.
vιατ€g, για τoυξ oπo[oυg γρdQω, ξε1ωρ[ζoυv
απ6 εμιig. H εγκληματικ6τητα και γεvικ6τε-
ρα η παραβατικli oυμπεριQoριi μπαlvoυv
απ6 πoλ0 vωρiξ αrηv ζωιi κιiπoιωv αvΘρΦ-

πωv, γι, αuτ6 61ει εξαφετικ6 εvδιαQ6ρov vα
παρακoλoυΘ{ooυμε τη ζωιi oτιζ ΦυλακEζ
αvηλiκωv. Φυoικd αυτ6 τo ιiρΘρo περι€1ει
πληρoΦoρiεq τιq oπoiεg δεv Θα μπoρo0oα
vα oυΜ€ξω χωρiqτην πoλιiτιμη βo{Θειατoυ
κυρ[oυ ΣiΦη Koυρμo0λη, καΘηγητη Θεoλo.

γ(αg, πoυ για εrπd 1ρ6vια δfδαoκε ατιg Qυ-
λακ€q ανηλiκωv τoυ AυλΦvα και εv6q πριilηv
τρo$iμoυ, τoυ Mανιbλη 26 ετΦv (τo επlΘετo

δεv αναQ6ρεται για ευv6ητoυg λ6γoυq).

Στηv EΜιiδα υπιiρ1oυv π€rπε Φυλακ€ξ
αvηλtκωv, καπoιεξ απ6 τα oπo[εg δεv ε[vαι

απoκλειotικιi για αvriλκoυg α}ιλ& και για
εv{λικoυq. Yπ&ρ1oυv τ€ooεριg Qυλακθg για
αγ6ρια (oε Aυλιbvα, Θεooαλoviκη, 86λo και
Kαooαβ€τεια) και μiα Φυλακri για κoρlτoια
(oτov Eλακilvα ΘηβΦv). oι πληρoQoρiεq

πoυ 61ω oυ}ιλ€ξει αΦoρo0v ατιq Qυλακ€q
αvηλiκωv τoυ Aυλιilvα καΘιbq ε[ναι μια απ6
τιq $υλακ€q τηq EMιiδαg με τρoQiμoυξ απo-
κλειατικιi αvfλικoυg. Πρ6κειται για Qυλακ{
υι}i,ατηg αoQαλε[αq, παρ6λo πoυ oι εγκα-
ταατd,oειq ε[ναι παλιθg με απoτ€λεoμα στo

εoωτερικ6 τηξ vα ι<επικρατεirr η μo01λα
και η doxημη μυρωδui κιiτι τo oπoio εivαι
αQ6ρητo τ6oo για τoυg κρατoOμεvoυg 6oo
και για τoυζ Q0λακεg. Moλov6τι στoυξ τρειξ
oυvoλικιi oρ6Qoυq τηq η αδεια λειτoυργiαζ
πρoβλ€πει 6τι μπoρo0v vα ατεγ&ζovται με
αoQιiλεια 200 παιδιd, ειπo0τoιg, παριi τιq

ειπoλθζ, oτεγαζoιπαι γι)ρω ατα 400. Στoυξ

oρ6Qoυg αυτoθg oυατεγιiζovται oι αv{λι.
κoι, τα διoικητικιi γραQε[α καθΦq καιτα μα-
γεφε[α, η τραπεζαρiα, τo o1oλεio και dλλα,
Eπioηq κdΘε Qυλακli oτηv E}ιλιiδα διαΘ€τει
€vα ελικ6rπερo με τo oπoio, oε περirπωoη
τραυματισμo0 κdπoιoυ Qυλακιoμθvoυ, γi-
vεται ιiμεoα μεταQoρd τoυ στo κoιπιv6τερo
voooκoμio τηq περιo1r|g.

oι Qυλακ6g τoυ Aυλιbvα θ1oυv δθo
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πρoα0λια, θvα εoωτερικo και θvα εξωτερικo.
Τα κελια και oι oρosoι ε[ναι 1ωριoμθνoι αvα
εθνικoτητα. Στοv πριi-lτo oρoQο ε[vαι τα παι-
δ ια πoυ Kαταγovται απ6 τριτoκοoμικθq 1ιi.lρεg

oπωq η Aiγυπτοg, τo Πακιoταν και τo |ραv.

Στo δε0τερo καιτρiτo 6ροQo oτεγαζovταιτα
παιδια απ6 τιg βαλκαvικ€q xιbρεq oπωq τηv

Eλλαδα Kαtτηv Aλβαviα. ,Εvωoη 
μεταξ0 τωv

oρ6Qωv υπαρ1ει, και ανoiγει μθoω τoυ ηλε-
κτρovικo0 oυαιι]ματog τωv Qυλακιi.lv. M6vo
οι s0λακεg μπoρo6v vα ελ6γ1oυv τιg πoρτεg

απ6 τo δωματιo αo$αλε[αg. Kαμερεq υπαρ-

χouv σε 6λo τo κτi.ριo εκτog απ6 τo o1oλεio.
Τo καθε κελ(. ε1ει τη δικιj τoυ τoυαλ€τα και
vτoιiζ. Kαθε ατoμo 61ει επ[oηq πρooωπικη
τηλεoραoη με ακoυoτικα.

Στιq Qυλακθg αvηλlκωv μπαlvoυv τα
παιδια πoυ oυλλαμβαvovται oε ηλικ[α 15

€ωq 20 1ρ6vωv. M6λιq oυμπληριi-looυv τo

21o 6τog τηζ ζωηζ τoυg Θεωρoιjvται εvηλικoι
και μετα$6ρovrαι αμεoα oε $υλακ€g εvηλ(.-

κων. 
,oμωg 

oε περ[πτωoη πoU παρακoλoυ-
θo0ν τα μαΘηματα τoυ o1oλε[oυ παlρvoυv
παραταoη απ6 τηv ελληvικl1 κυβ6ρvηoη για
επιπλ€ov τρiα 1ρ6vια. Mθoα oτιg Qυλακ€g
oι ξυλoδαρμol εivαι oΟvηθεg Qαιv6μεvo. oι
τρ6Qιμoι μπoρε[ vα τoακωΘoιiv για αoημα-
vτoυq λ6γoυq 6πωq για τα τoιγαρα €ωg και

για τηv oυρα τoυ τηλεQιi.lvoυ (oπαvια πα-

ρατηρε[ται τo Qαιv6μεvo τoυ Θανατoυ απ6

ξυλoδαρμ6). H ελευΘερ[α των τρoQ[μωv κα-

θημεριvα δεv διαρκε(. για πoλ0. KαΘε μ€ρα
oι $0λακεg εlvαι υπo1ρεωμθvoι vα αQηvoυv
ελει)Θερoυq τoυg τρ6Qιμoυζ για τριαvτα
λεπτα θωq και μια ιbρα, 1ρovικ6 διααιημα
πoυ ovoμαζεται πρoαυλιoμ6q. Τo uΦαχιηρι,
απoτελεt dναν απ6 τoυg μεγαλ0τερoυq Q6.
βoυg τωv Qυλακιoμ6vωv καθιi,lg oι υπε0θυ-
voι ι.pα1voυv για oτιδηπoτε, απ6 κιvητ6, μα-
1α[ρι €ωq Kαι για vαρκωτικα, κατι τo oπolo

γlνεται oπoιαδ(πoτε ιbρα. Σε περLπτωoη πoυ
πιαoτεl καπoιoq με κιvητ6, η πoιvη τoυ αυ-

ξαvεται ιj εvαλλακτικα τoυ κ6βovται καπoιεg
αδειεq. Aναλoγα με τηv πoιvη Qυλακισηζ o

καθ6ναq €1ει και τιq αvdλoγεq αδειεq,
o επovoμαζ6μεvog κμπακαληg> εfvαι

η χαρα τωv τρoQ[μωv. Πoυλαει τηλεκαρτεq,

τoιγαρα, τρ6$ιμα. oι oυvαλλαγ6g γlvovται
με 1ρ{ματα πoυ $υλαooovται στιζ Qυλακ€q

ξε1ωριoτα για καΘε ατoμο. Τα λε$τα oι αvηλr
Koιτα πρoμηθεΟovται κυρ[ωq απo τoυg γovε[g
τoυq. Τo κρατoq xoρηγεi 6vα μικρo βo(θημα
αvα τρ6Qιμο μια Qoρα καΘε δΟo μ(vεq. Τα
περιoo6τερα παιδια πoυ ε[ναι μ€oα oτιq Qυ-
λακ€q €1oυv oυλλη$Θεi για κατοx( και 1ρηoη
vαρκωτικιilv, κλoπ€q καταoτηματωv αλλα κα.

για παραvoμη διαμovη. ,ooα εivαι μ€oα για
τov τελευτα(,o λoγo περιμ€voυv €vτεκα μηvεq
μ€1ρι vα γlvει η δiκη και vα αQεθo0v ελειjθε-

ρoι, Συpα δ€1ovται επιoκ6ι.!ειg απ6 δημoQι-
λl1 πρ6oωπα. Πρ6o$ατα o Λαζ6πoυλoq, μετα
απ6 μια επioκει!η τoυ, δωριoε oτη βιβλιoΘ(-
κη τηζ $υλακηq 3000 βιβλ(-α.

Τα περιoooτερα απ6 τα παιδια πoU απo-

Qυλακ[ζovται 6πειτα απ6 καπoιoυq μr]vεq ξα-
ναμπαlvoυν oτη Qυλακη. oι vαρκoμαvεi,q ξα-
ναπθQτoυv σrα vαρKωτικα. Kαι oι υπ6λoιπoι
oυvηθωq κλθβoυν γtα vα γυρlooυv τα λεQτα
πoυ ξ6δει!αv oιγovε[q τoUζ στoUζ δικηγ6ρoυq

για vα α$εΘo0v ελε0θερoι. o ρoυ1ιoμ6g τoυg
ε(,vαι ελα1ιαιoζ, oι περισo6τερoι Qoραvε τα
iδια ρo01α καΘε μ6ρα. Τα ρoιi1α τoυq τα πλ€-
voυv μ6voι τoυζ στα πλυvτηρια αλλα δεv τα
oιδεριivoυν, Yπαρ1oυv πoλλα πραγματα πoυ

μπoρεl vα καvει καvε[g μθoα oτιg Qυλακ6g, vα
δoυλ€ι'l.lει ωq αιδεραg, μαγειραq, vα Qoιτηoει
oτo o1oλε(.o κ.α. Avαλoγα με τη δoυλεια μειιi:-
vεται Kαι η διαρκεια κρατηοηg τoυ τρ6$ιμoυ

μ6oα αrηv Qυλακ(. Bιαoμoi γtvovται o1εδ6v
καΘημεριvα, πραγμα πoυ δε γivεται παvτα
αvτιληπτ6 απ6 τoυg $0λακεg.

ΣXoΛEIo

Τo o1oλε[o μ6oα αιηv Qυλακ( ε[vαιπoλ0
oημαvτικ6 καΘιilq βoηΘαει τα παιδια vα εκ_

$ραζovται ελε0θερα. Eκε(. μπoρεl o τρ6Qιμoq
να τελειιiloει τo Λ0κειo και uετα vα διboει
παvελλαδικ€g εξεταoειg. Σε περlπτωoη πoU

περαoει oε καπoια o1oλη μπoρεlvα παρακo-
λoυθεi τα μαθrjματα oτo Παvεπιαιriμιo αλλα

με καπoιoυζ περιoρισrικo0g 6ρoυq. M€oα
oτo o1oλε[o γtvovται θεατρικ6g Ιταραστασειζ,
πρoβoλ€q ταιvιιi-lν κ.α. Eπ[oηq 61oυv υπoλoγι-
αrθg και, 6πωq ηδη αναQθρΘηκε, βιβλιoΘηκη.
oι μαθητθq εκδlδoυv εQημερlδα με τηv βoη-
Θεια τωv καΘηγητιi.lν τoυg. Aκ6μα παlρvoυv

βαθμo0q η και επα[voυq.

MANoΣ ΓYΠAPAKHΣ, 81
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"B oυλi-iμ ε?α
Tα τελευταiα 1ρ6vια παρατηρε[ται

μια oυvε1r]q αρvητικη κριτικιj, μια o1εδ6v
επιΘετικri ατιioη απθvαvτι ατη Boυλrj τωv

E}ιλflvωv. ΠαρακoλoυΘo0με καΘημεριvα
τoυg πoλιτικo0q μαq vα πρωταγωvιoτo0v
oε oκετoακια και βlvτεo oατιρικιilv εκπo-

μπΦv, vα εμQαvlζovtαι σε oπoιoδηπoτε
τηλεoπτικ6 παραΘυρo τoυq δoΘεl η ευ-
καιρ[α για vα επιβαλoυv τιq απ6ι|.lει9 τoυg

Kαι vα διαπληκcιατo0v παvcα με απιilτερo
α161o τηv πρoσωπικ{ πρoβoλη. Av λoι-
π6v κdτoει καπoιog και τo καλooκεΦτε[,

olγoυρα Θα απoQαvΘε[ 6τι o ελληvικ6q

πoλιτικ6g κ6oμoq και καt' επθκταoη τo

Koιvoβo0λιo βρloκovται σε μια παρακμια-
κη κατdαrαση, μια κατααcαoη o{ι.|,lηq και

απooOvΘεoηζ,
Kαd αρ1αg Θα {Θελα vα αvαQερΘιil

ατα υγιr| αυτα κoμμdτια τηξ εΜηvικηg

πoλιτικflg πoυ voιαζovται πραγματικα,
πoυ εvδια$6ρovται για τηv πατρ[δα μαg,

για τηv εξ6λιξη και τηv πρ6oδ6 τηg. Mα-

χorrΕαι με oΘ6voq και 6ραμα αvαζητιilvrαg
oυoιαατικ6q λιioειq πρoκειμθvoυ αυτη vα
επιτευ1Θε[. 

,E1oυv ωξ αρχη τoυq ηΘικ€g
αξiεq και πιατε0ω πoU τoυξ αvαδεικv0oυv
oε πρ6τυπα πoλιτικo0, τoυq καvoυv αδια-

QΘoρoυq, επιΚεvtρωμ€voυq ατo ατ61o τoυ

Koιvoβoυλloυ (τη Θ6oπιoη δη μoκρατικιi.lv
v6μων για τηv oμαλrj λειτoυργ[α τoυ πoλι-
τε0ματ6q μαg), απαΜαγμ6voυq απ6 καΘε

ε[δoυq κερδooκoπικθq η εγωκεvτρικ€g oυ-

μπεριQoρ€g.
ΠαρdMηλα, 6μωζ, υπαρ1oυv και

μελαv€g πτυ16q αεη λειτoυργiα τoυ Koι-
voβoυλloυ. ,oπωq 

για παραδειγμα κερ.

δooκ6πoι πoλιτικo[, oυ μQερovroλ6γoι και
εγωκεvτρικol πoυ δεv εvδιαQ€ρovrαι για
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τo κoιv6 καλ6 αΜιi μ6vo για τo πρoσω-
πικ6 τoυg oυμQ€ρov. Πoλιτικoi αvlκαvoι
πoυ αvαδεi1Θηκαv μ6vo και μ6vo λ6γω
εv6g ov6ματoζ πoυ κληρov6μηoαv μαζi
με μια olγoυρη Θ€oη oτηv πoλιτικιi ζω{
τoυ τ6πoυ, γεμdτη δ6ξα καιπλo0τη! Πoλι.
τικoi δr]Θεv καΘιilg πρ€πει, μεγdλoι αρχη-

γo[, oραματιατθq, με μεγαλ6πvoα o16δια
και βαρυoliμαvτoυξ λ6γoυg πoυ μετιi τιg
εκλoγ€g απoδεικv0ovται κo0Qιoι, απλo[
δημαγωγo[, oυμQερovroλdγoι και ((απo-

θεωτ€g> τoυ 1ρ{ματoq. Aπ6 αυτo0q λoι-
π6v πρo€ρ1ovται τα κακιbq κεiμεvα τηq

βoυλris μαg, απ6 αvΘριilπoυq αvηΘικoυq

1ωρ[g €ρμα και πρoσαvατoλιoμ6!
,ooov αΦoρd τα κακιirg κεtμεvα τηq

Boυλ{g αυτ& καΘεαυτd oυvloταvται σε

oειρ€g oκαvδdλωv μεγαλωv και μικρΦv, με
απoλαβ€q εκατoμμυρlωv η 1ιλιαδωv ευρΦ,

με τη συμμετo1{ <τoα1π[vικωv>l ΘηλυκΦv
και 61ι μ6vo. Συvε1[ζovται με απειρα ρoυ-
oQ6τια και βoλθματα γvωorΦv, Q[λωv και
oυγγεvΦv μ61ρι και τριακoατoιi βαΘμo0.
Σε υιpηλ6βαΘμεq Θ6oειq ri 61ι, αvdλoγα με
τov βαΘμ6 oυγγ€vειαg και με διαQoρα 0Φη
αμoιβιirv, αvdλoγα με τo 0ι|,loq τoυ <γλει-

ι}iματoq> πoυ €1oυv κιivει oι υπoιpηQιoι.
Aκ6μη αrα κακΦg κεiμεvα υπαγovται και

η μετατρoπιi τoυ Koιvoβoυλloυ oε πεδ(o

μα1Φv και εκτεταμ6vωv αvτιπαραΘ€oεωv
πoυ πoλλ€q Φoρ€s €1oυv ωg μ6vo ατ61o τo
vα εξυπηρετ{ooυv κoμματικα ιj και πρo-
oωπικιi oυμ$€ρovια, T€λoq, τo μεγdλo
<κυvηγι> τηs ΦΙiΦoυ πoυ λαμβαvει 1ιbρα

καΘε πρoεκλoγικ{ περloδo με τo κυβερ-
vΦv κ6μμα vα τdζει λαγoιjq με πετρα1fλια
και τηv αvτιπoλlτευση vα πρoσπαΘε[ μ6oα
απ6 τη <oκληρi> κριτικli vα λαβει και
αυτli μ€ρoq oε αυτ6 τo κυvriγι.

Eπoμ€vωg για vα 61ει μια αξιoπρεπr|
εικ6vα τo Koιvoβo0λι6 μαq Θα πρ€πει vα
παραμερι(πoιiv τα κoμματικd ouμΦθρo-
vτα, vα πρoα1Θεi η oυvoλικ{ πρooπdΘεια
για την εξ€λιξη τηg 1Φραq. oι πoλιτικol
μαξ vα oυvειδητoπoιιiooυv 6τι oQελoυν
vα κρατo0v μια αξιoπρεπ{ αrdoη και vα
€1oυv ωg ατ61o τoυξ τo κoιv6 καλ6. Παρ1

6λ, αυτd η πρooπdΘεια δεv πρ€πει vα πα-

ραμεivει μovoμεριjq και εμε[q ωq μελλovτι-
κoi πoλlτεq θ1oυμε τηv υπo1ρ€ωση και τo
δικα[ωμαvα ΦηΦΦυμε και, λ€ω, υπoχρ€-
ωoη γιατ1πριv απ6 τηv ΦtΦιoη oπoιoυδri.
πoτε πoλιτικoιi osεlλoυμε vα τoυζ δo0με
με κριτικ6 μd,τι και vα μηv παραoυρ6μα-
oτε απ6 εξωτερικo0g παραγovτεg, καΘιbg

αυτιi η επιλoγ{ εivαι απoκλειατικα δικ{
μαq υπ6Θεoη.

Συvoι}lζovrαg, Θα rjΘελα vα κd,vω μια
παρακληoη oε 6ooυq τυ16v διαβdooυv
αυτ6 τo αρΘρo: oε αυτηv τηv επo1η τηg

μεγdληq κρioηg, τηq διακυβ€ρvηoηg τηg

xΦραq μαq απ6 τηv τρ6ικα αq παραμερi-
σoυμε τoυξ εγωισμo0g και τιq διαQoρ€g

μαq, γιατ[ oε λ[γo Θα βλ€πoυμε τηv Eλ-

λαδα και Θα τρ[βoυμε τα μdτια βσξ, ... o
voιirv voεlτω!
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Γλιbooα και v6oι. Mεγαλη ιατoρlα. Δυαrυ1Φg πoτ6

δεv αγαπηoε o θναq τov dλλo. H γλΦooα Kαι oι ν6oι 6ρ-

χoιrται oτo δικααιηριo. oι v€oι εμQαvlζovται ωq 6vo1oι.

Γιατ[ dραγε;
.oπoυ και αv oτρ€ι.|.loυμε τo αQτl μαg ακo0με €vαv

επιπλ6ov λ6γo για τov oπolo oι v6oι ε[vαι €vo1oι. Πρdγ-

ματι δε δεipoυν 6λεo9 oτη γλΦooα. o δικααrrjq 6μωq δεv

τoυg επιβαΜει πoιvη. ,oπωq υπoατηρ[ζει, 61oυv 1λιoυg
δυo λ6γoυ9 για vα εκδηλιilvoυv τ€τoια oυμπεριQoρα.
,Evαq απ6 αυτo0g, 6πω9 o lδιog αvαQθρει, εlναι oι δυoκo-

λlεq τηg μαΘητικlig ζω;]g. Kαμιd γενιd δεv 6ζηoε τ6oη κα-

ταπiεoη απ6 τo o1oλε[o, καμια αMη γεvια δεv ε[1ε τ6oεg

ευΘ0vεξ, oι v6oι μιλoOv ελε0Θερα o €vαg oτoν αMo ακ6-

μα και με do1ημεq λ6ξειq δι6τι, βλ6πετε, δεv μπoρo0v vα

υπoβληΘo0v oε 6vαv ακ6μη περιoριoμ6!
,AMωoτε πoιoq αμQιβαλλει, γovεig, 6τι δεv 61ετε κα-

vει Kαι εoεlg τα δικα oαq λαΘη ! ΠρooπαΘιilvταg vα μdΘετε
ατα παιδιd, oαg καλo0q τρ6πoυg και κ6oμια oυμπεριQoρd,

1αvετε τov €λεγ1o, βγαivετε εκr6q oρiωv με απoτ6λεoμα
τα παιδια vα ΘεωρoOv 6τι δεv τα καταλαβα[vετε, vα πρo-

τιμoOv vα μην τα καταλαβα[νετε. ΘεωρoOv καλ6 λoιπ6v
vα επικoιvωvo0v μ6vo μεταξ0 τoυq. 

,AMωατε 
καvεlg απ6

εodξ δε Θ6ληoε να επιKoιvωvrjoει oυoιαoτικα μαζ[ τoυg,

με τov τρ6πo πoυ αυτd Θθλoυv.

Eoε[g παλι, πoλιτικo[, εioτε 6λo υπoo16oει9: <Θα

βγo0με απ6 τηv κρloη>, <Θα βρεΘε[ καλ0τερo εκπαιδευ-
τικ6 o0oτημα)) Kαι... ξ6ρετε κd,τι, ε[ατε oλ6κληρoι 6vα τε-

ρααcιo <Θα>. Γ( αυτ6ν τoν λ6γo oι v6oι d1oυv απαυδηoει,
δεv αvτ6χoυv d}ιλεg <κo0Qιεq> υπoα1€oειg, πραγματα τα

oπoiα δε Θα oυμβoOv... dπιααια 6vειρα. EγΦ υπooτηρ[ζω

ξεκαΘαρα 6τι υπαρ1oυv και dλλoι €νo1oι, πoυ δεv εfvαι
dΜoι απ6 καπoιoυg καΘηγητθq. oρioτε τι λ6τε oι περισ-

o6τερoι: <Σημερα παιδια Θα 61ετε απ6 τη oελ[δα 25 τιq

αoκηoειg 1-, 2, 4, 6, 70, 72, 13, 1ωρ[g vα oκ6Qτεoτε 6τι
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αυτα τα παιδια vαι μεv δεv €1oυv παιδικη
ηλικ[α, 61oυv 6μω9 Qρovτιoτrjρια, ιδια[τε.
ρα και α1oλεlo. Aυτ6 ΘυμoOvται απ6 τη ζωη
τoυg, γι, αυτ6 ξεo.παvε στη γλιilooα Και τηv
καKoμεταχειρiζovται, για vα γλιτιilooυv απ6
τα δικα oαg v0xια. Mθoα απ6 τηv καρδια
μoυ σoU λ6ω, γλΦooα, αυτoi δεν εivαι 6vo-

1oι, αλλo0 πρ€πει vα οτραQε[q, αv θ6λειq
vα δικαιωθεlq.

Γ( αυτ6 oαq λ€ω τελευταiα Qoρα, vε-
αρoi, υι].lΦoτε τo αvd,oτημd oαq, πε[τε μαg
πoιεg αMαγ€g Θ€λετε vα γlvoυv στo εκπαι-
δευτικ6 μαq o0oτημα. Kαι αυτol απd,vτη-
οαv: <Θ6λoυμε καΘηγητ6g πoυ vα καταλα-
βαlνoυv τι vιιbΘoυμε, vα αQoυγκραζoιrιαι
τιg επιΘυμ[εξ μαξ, 61ι α},J,η καταπ(.εoη απ6
αoκηoειg και διαγωνlσματα. Eoε[g, sρovτι-
oτηρια, καλ0τερα vα κλε[oετε, loωg τ6τε
δlvoυμε μεγαλ0τερη πρooo1η oτo o1oλεi.o.

Εoαq κα Yπoυργθ Παιδε[αq oαq εκλιπαρo0-
με, διboτε μεγαλ0τερη πρooo1η oτηv ξε-
1αoμ€vη μαq ΕMηνικ{ Γλιilo.οα, πoυ 6λoι
κd,πoτε Θαι.1μαζαv. Θ€λoυμε περιοo6τερε9
Φρεq oτo μαΘημα τηg Γλιbooαq, καλ0τε-
ρα βιβλiα, λιγ6τερη αΜd, oυoιαoτικ6τερη
0λη. Τdλog, επιΘυμo0με πραγματικα oι
καλo[ καΘηγητθq vα ε[vαι ακ6μη περιoo6-
τερoι Φoτε vα αKoυμπo0v oτηv Φυχη μαq,
vα αγγlζoυv τηv καρδιd μαξ με 6λη τoυq τη
δ0vαμη καιτηv αγdπη>.

Kαι o δικαoτηg απoQαlνεται: <Eλπ[ζω
πραγματικα, vεαρoi, vα λdβoυv 6λoι oo-
βαρd υπ6ι|.lη τoUζ τη οuμβoυλη oαq διoτι
εoεlg εfοαoτε τo μθMov και εod,g επ[ τηq
oυοlαq εμπιoτευ6μαoτε. Ag γ[vει αυτ6 πoυ
επιθυμε[τε για τη oωτηρ[α και τη δικαiωoη
τηζ αγαπημ6vηq μαq ΓλΦooαq>.

ΔAΝlHΛ ΠATPoκΛoΣ, A1

Tζερεs 6υι...
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η μγη μη τoυ αγθQι6πoυ

H μviμη εivαι απ6 τα πoλυτιμ6τερα

6πλα πoυ ξ1oυμε και η δι)vαμιj τηg o1ετ[-

ζεται αμεoα με τηv πoι6τητα τηq ζωιiq μαq.

E[vαι oημαvrικ6 vα γvωρiζoυμε καπoιεg

κατααταoειξ πoυ μαg πρoκαλo0v παρoδι-

κα απιbλεια μvliμηξ, δι6τι η αvτιμετΦπιofl

τoυξ απoκαΘιατ& τιq δυvατ6τητεξ τηξ μvη-

μηξ μαξ. AvτlΘετα, αQιivoιπαg τιg καταoτd-

oειq αυτθq vα εξελiooovται εlvαι δυvατ6v

vα δημιoυργo0ιπαι μ6vιμεq κε}ιλεiΦειξ>

oε αυτli. B€βαια, o καλ6q τρ6πoq ζωιic ει.

vαι ιδιαlτερα oημαvτικ6ξ, υπdρχoυv 6μωξ

και καπoια β{ματα πoυ αv τα ακoλoυΘ{oει
καπoιoζ, Θα βελτιιboει oε μεγαλo βαΘμ6 τη

μvliμη τoυ.
Σα$θατατα o 0πvoq εivαι Θεμελιιbδηq

για τη μvliμη. Kατα τov ιjπvo o εγκθΦαλoq

oργαvΦvει τη μαζα πληρoQoριΦv πoυ δ€-

1εται 6ταv ε[μαατε ξ0πvιoι. H oργαvωoη,

η επεξεργαo[α και η απoΘflκευoη πληρo-

QoριΦv απoτελε[ βαoικι! λειτoυργ[α τηg

μvΙiμηξ, πoυ γivεται 6ταv κoιμ6μαατε. Σε



€ρευvα τωv επιστημδvωv τoυ Παvεπιστη.

μioυ τoυ Xαρβαρvτ oε 60 εΘελovτ6g, εξε-

ταoτηκε η απoμvημ6vευoη αυvδυαoμιi.lv

λ€ξεωv κατω απo διαQoρετικ6q oυvθηκεq.

8ρ6θηκε 6τι o 8πvog μετα τηv απoμvημo-
vευση και πριv απ6 τo τεoτ μvημηζ, βελ-
τιιi.lvει τηv απ6δoοη. Aυτ6 oημα[νει 6τι o

Oπvoq δεv πρooτατε0ει μδvo παθητικα και
παρoδικd τη μvημη αλλα €1ει εvεργ6 ρ6λo
oτηv oργαvωση και oταΘερoπo[,ηoη τηg. Av
και τo 19]-0 μελ€τεq εi1αv δεlξει 6τι για vα

μεγιoτoπoιηoει καπoιoq τιg δυvατoτητεg

τηζ μvημηζ τoυ πρ6πει vα κoιμαται 9 ιbρεq

καθε v01τα, oημερα 61ει μειωΘεi. oτιq 7 6ωq

8 ιbρεq. 
,ooov αQoρα τov απoγεUματιv6

0πvo, ε[vαι ιδιαiτερα ευεργετικ6q για τov

εγκ6Qαλo, καΘιiq βελτιιi-lvει τιg ικαvoτητεg

μαΘηoηq, μvημηξ και αυξαvει τηv ευQυ|.α.

Επιπλ€ov, oι βιταμlvεq B12 και 89 εl-
vαι απαραiτητεζ για τηv καvovιKη λειτoυρ-

γlα τωv εγκεQαλικιi.lv κυτταρωv. Tα τρoQr
μα πoυ εlvαι πλo0oια oε βιταμi'vη B12 ε[vαι
τo συκιi.lτι, τo κρ6α9, τα μαλακια, τα ι}αρια,

τα πoυλερικα, τα αυγα καt τα γαλακτoκoμι-
κα πρoΙ6vτα. H 89 περι61εται oε πραoιvα

Φυλλιilδη λα1αvικα, σε μη απoQλoιωμ6vα
δημητριακα, oε Qαo6λια, αβoκd,ιrτo, μπα-
vd'vεq, 1υμ6 πoρτoκαλιo0 και oπαραγγια.
Επιπλθov, oι αvειoξειδωτικ6g βιταμlvεq
6πωq η E και η C, μπoρoOv vα βελτιιi.looυv
τη διαδικαoiα τηq μvημηζ μ€oω τηg επι-

βρdδυvοηq τηq γηραvoηg τωv εγκε$αλικιilv
κυrrαρωv.

,ooov α$oρd τη ooκoλατα, 61ει δια-
πιαrωθε[ 6τι η καταvαλωoη τηq αυξαvει
τηv παραγωγη εvδoρQιvιilv, δηλαδη τωv

oυoιιi:v πoυ μαζ Qτια1voυv τη διdΘεoη και
τovΦvoυv τη μvημη. 

.ooo 
για τov καs6,

τo Γαλλικ6 |vαrιτoOτo Yγε[αq και |ατρικηg
,Ερεuvαg σε σUvεργαoiα με τo Παvεπιαιη-

μιo τηξ Λιoαβ6vαq διεξηγαγε μια εvδιαQ€-

ρoυσα 6ρευvα oτηv oπoiα απoδε[1Θηκε 6τι

η καταvd,λωση τoU καΦ€ βoηΘαειτη γυvαι-
κε(,α μvημη'

Avαvτ[ρρητα, τo oιbμα και τo μυαλo
εivαι αλληλ€vδετα. 

.Ερευvεg δεl1voυv 6τι η
σUσrηματικ11 αoκηoη μπoρεl vα μειιboει τιg

πιΘαv6τητεq εμQαvιoηq αvoιαg κατα 50%.

Mε αλλα λ6για διεγεi.ρει τηv αvαγ€vvηoη
τωv vευρικιi-lv κυτταρωv και oυvτελεl οτηv
καλη καρδιακη λειτoυργ[,α, εvιi-l oξυγovιilvει
oωoτα και τov εγκ€Qαλo. t.| καλη αιματωοη
τoυ εγκεQdλoυ θ1ει απoδει1τεi 6τι εvιo10ει
τιg voητικ€g μαg λειτoυργtεg. oι ειδικoI oυvμ
oτoOv &oκηoη 3 Qoρ€q τηv εβδoμdδα, απ6
30-45 λεπτd.

Τελειιi-lvovταζ με τηv αvαQoρα μoυ
στoUζ παραγovτεq πoυ βελτιΦvoυv τη μvη-
μη, vα επιoημαvω oτι o0μQωvα με €ρευvα
πoυ €γιvε απ6 oμαδα vευρoεπιστημ6vωv
τoυ Παvεπιαιημloυ τoυ M[οιγκαv, μπoρεi
vα βελτιωΘεi η μvημη και η ικαvoτητα πρo-
σoχηξ τoυ αvΘριi.lπoυ μd1ρι και 2oYo, εαν

βρεθεi oτη Q0oη για περiπoυ μια ιilρα. oι
ερευvητ6q μελdτηoαv τα oQ€λη απ6 τηv
επαQη τoυ αvθριi-lπoυ με τη Φ0oη, και 6πωg
πρo€κυι.|.lε, ακ6μα και 6ταv τα d,τoμα αρκo0-
vται απλιi.lq στo vα κoιτd,vε εικ6vεg με Qυoικd
τoπια, παρoυoιαζoυv βελτ[ωoη oτηv μvημη
τoυζ Kαι εoτιαζoυv καλ0τερα τηv πρooo1η
τoυq, 6πoυ κρ[vεται απαρα[τητo.

Στov αvτfπoδα, oι παρd,γovrεζ πoU
παlζoυv ρ6λo αrηv εξαoθ€vιoη τηζ μvημηζ
εivαι πoΜoi και, ο[γoυρα, δεv πρ6πει vα
παραβλ€πoιrιαι. Aρ1ικα, τo υπερβoλικ6 αγ-

1og, 6πω9 τovlζεται απo τoυg ερευvητ6q,
πρoκαλεl πρoβληματα μvημηζ. Λειτoυργιb-
vrαg υπ6 τηv επ(,δραoη τoυ, τ6oo η μvημη
6oo και η κρ[oη επηρεαζovται αρvητικd, και
πρoκαλo0vται δ ιαταρα1€q oτη oυγκ6vτρωoη
και τηv πρooo1η. Xαρακτηριαrικ6 εivαι τo
παραδειγμα τωv μαΘητΦv πoυ, εvιb 61oυv

μελετηoει, τηv ιilρα τωv εξεταoεωv ξεμoOv
τα παwα. oι καταoτd,σειζ πoυ πρoκαλoOv
oτo ατoμo oτρεg εivαι αvαγκαio vα αvακα-
λυQΘo0v και vα γfvει πρooπdθεια μεlωoηq
τηg επlδραoηg τoυg αrov ι|.rυ1ικ6 τoυ κ6oμo.
l-.l ουv€πεια τoυ dγ1oυg, η κατdΘλιι!η, ε[vαι
και αυτη επιβλαβηq για τη μvημη.

Εκτ69 απ6 αυτ6, oι εξαvτλητικ6q δ[αιτεg
ατερoOv απ6 τov oργαvιoμ6, και καt' επ€-
κταση απ6 τov εγκ€$αλo, πλr]Θoq Θρεπτικιilv
oυοτατικιi-lv, απαρα[τητωv για τηv ε0ρυΘμη
λειτoυργiα τoυ. Aρκετ€q 6ρευvεq 61oυv δε[.
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ξει 6τι oooι ακoλoυΘo0v oτερητικ69 δ[αι
τεg θ1oυv 1αμηλoτερη απ6δooη σε voητι-

κ6q δoκιμαolεq oε o16οη με εκεlvoυg πoυ

ακoλoυΘo0v ιooρρoπη μ€vη διατρoQη.

Xωρiq αμQιβoλlα, η υπερβoλικη

καταvαλωoη αλκooλ ε1ει αρvητικΞq ου-

v€πειεq αrηv εγκεQαλικη λειτoυργi.α. H

κατα1ρηoη αλκo6λ πρoκαλε[ αρ1ικα απιi,l-

λεια τηg βραxυπρoθεσμηζ μvημηζ, σrη

oυvθxεια oδηγεl oε αμvηolα και πιΘαvov

σε μια μoρΦη d,voιαq. Συγκεκριμ6να, Kα-

ταοτρθQovrαι 1000 εγκεQαλικα κ0τταρα

αvd, πoτo.
ΕπιπρooΘθτωζ, oι oυvδυαομol Φαρ-

μακωv εivαι δυvατ6v vα μειιi.looυv τη μvη-

μη. oι κατηγoρlεq Qαρμακευτικι,bv oυoιιbv

πoυ επιδρo0v αρvητικα oε αυτι,1 εivαι τα

αvτικαταΘλιπτικd,, τα αvαλγητικα, τα αvτι-

αλλεργικα, τα αιrtιυπερτασικα, τα υπvωτι-

κα και τα αγ1oλυτικd,.

Aq oημειωΘε[ ακ6μη oτι η μvημη επι.
δειvιi:vεται απo μoλOvoειζ τoU κεvτρικo0

vευρικo0 oυαιηματoq, 6πωq η εγκεQαλ[τι-

δα η η μηvιγγ[τιδα. oι βλαβεs loωg υπo1ω-

ρηooυv μετα τηv oξεi.α Qαoη μιαg τ6τoιαq

μ6λυvοηg, ωoτ6oo oε €vα πooooτo αoΘε-

vιbv παραμ€voυv πρoβληματα και μετd,.

Eπ[oηg, 61ει διαπιoτωΘε[ oτι o χαμη-
λoq oι.δηρoq στov oργαvιoμ6 €1ει αρvητικ6

αvτlκτυπo oτη μvημη. To [διo παρατηρε[-

ται ακ6μη και 6ταv η με[ωoη τωv επιπ6-

δωv οιδ{ρoυ εivαι μ€τριoυ βαΘμo0.
Aκ6μη, τα Φηλα επiπεδα γλυκoζηq

οτo α[μα δημιoυργo0v απιbλεια μvημηζ.
Στov εγκ6$αλo, η περιo1η πoυ εlvαι υπε0-

Θυvη για τη μvημη και ovoμαζεται ιππo-

καμπoζ, μειιilvεται οε μ6γεΘo9 oτα ατoμα

πoυ παρoυσιdζoυv ζα1αρo oτo αlμα.
Kαι εvιb oυμβαlvoυv αυτα, oι ιατρι-

κ€g και επιδημιoλoγικ6q θρευvεζ τεKμηρι.

Φvoυv πλ6ov με τα10 ρυθμ6 τιg vooηρ€g

καταoτρoQικ€q δραoειq πoυ θ1oυv τα vαρ-

κωτικd, πd,vω oτov αvθριi,lπιvo εγκ€Qαλo

Kαιτιξ μ6νιμεg αvαπηρ[εg πoυ πρoκαλo0v.

H καvvαβη και η μεΘαμQεταμtvη €xoυv τα

πρωτεiα oτηv πρ6κληoη βλdβηq σrη μvη-

μη. 
.Eρευvα πoυ δημooιε0τηκε στo ια.

τρικ6 περιoδικ6 Journa| of the American
MedicaI Association, €δειξε oτι oι 1ρηoτεq
καvvαβηq παρoυoιαζoυv εξαoΘ€vιση τηζ

μvημηζ Kαι τηζ πρooo1ηq τoUζ με χειρo-
τ6ρευoη τωv γvωστιKιilv τoυg ικαvoτητωv.

Tαυτ61ρovα, η πoλ0 €vrovη καταoταoη
υπερδι6γερoηζ μετd απo τη ληι|-'η τηq με-
Θαμ$εταμivηq πρoκαλε[ βλαβη στιζ Kατα-

ληξειq τωv vευριbvωv τoυ εγκεQdλoυ και

€vα oταδιακ6 εκ$υλιoμ6 τoυ εγκεQαλoυ
τoυ 11ρηoτη. Παρ6μoια, απ6 6ρευvεc Φαι-
vεται πωζ η μvημη υπo$€ρει και απ6 τιg

τoξικ6q επιδραoειg τoυ καπv[οματog.

Συμπερα[vovταξ, o καλ69 ιiπvog, η

oωoτη διατρoQη, η αοκηoη και €vαq περ[-

πατoζ oτη Q0oη μπoρo0v αδιαμ$ιoβητη-
τα vα καλ0Φouv τα κεvα μvημηg πoυ loωq

παρoυoi'αζε κd,πoιog πριv. To δυoαρεοτo,
6μωξ, ε[vαι 6τι μερικ€q απ6 τιq κακ€g oυ-
vηΘειεq τoυ αvΘριbπoυ πρooβαΜouv τα
εγκεQαλικα κ0τταρα Kαι μtα δραoτικη αλ.
λαγη oτov τρ6πo ζωηq τoυ ε[vαι μov6δρo-
μoξ για τηv εvδυvαμωση τηζ μvημηq τoυ.

Πηγη: www.medIook.net
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To DNA, μια απ6 τιξ σημαytικ6τερεq επισrημovικθq αvα-
καλ0ιpειg, μπoρεi vα Q€ρει ατo Qωg oικoγεvειαKα μυατικd 1ι-
λιιiδωv 1ρ6vωv, 6πω9 €γιvε με τηv oικoγ6vεια τoυ Φαραιi: Τoυ-
ταγ1αμ6v.

Mετα απ6 o0γκριoη τωv DNA τριΦv ooριilv, τoυ Toυταγ-
1αμ6v, τoυ AμθvoQι Γ,, Φαραιil τηq δ€κατηg 6γδoηq δυvαατε[-
αg (απ6 τo 1.390 π.X.), και τoυ τιiQoυ kuss πoυ βρ6Θηκε αcηv
Koιλdδα τωv Bαoιλ€ωv, απoδε[1Θηκε 6τι υπαρ1oυν oυγγεvικ€q
o1€oειg μεταξ0 τoυg. Συγκεκριμ6vα o AμθvoQιq Γ ε[vαι πατ6-
ραξ τoυ μυαcηριιi:δη dvrρα τoυ kuss και o τελευτα[og, πατ6ρα9
τoυ Toυταγ1αμ6v. ΠιΘαvoλoγεlται 6τι o dvτραζ (πov τdQo εi.-
vαι o AκεvατΦv, διαδo1oξ τoυ YμεvΦδη Γ,, 11 o Eμ€vκαρε, πoυ
βαo[λει!ε παρdMηλα ι] μετd τov Θιlvατo τoυ Aκενατιirv { και
τα δυo. Για vα αvακαλυQΘε[ η ταυτ6τητ<i τoυ, oυγκρ[Θηκε τo
DNA τoυ με αυτ6 τηg T[γε, γυvαlκαq τoυ Aμ€voQι Γ,. 

,Eτoι 
πι-

ατoπoιι]Θηκε η o1€oη τoυζ ωξ μητ€ραg και γιoυ, oπ6τε ε[vαι
o1εδ6v olγoυρo (δι6τι υπdρ1oυv ελιi1ιoτεq πληρoQoρi.εg για
τov Eμθvκαρε) 6τι o αvcραg τoυ τd$oυ kuss $€ρει τo 6voμα
AκεvατΦv (υπηρ€τηq τoυ Aτιilv).

,Eπειτα 
απ6 αvιlλυoη τηg ooρo0 τηq <Nεαρ{g Kυρ[αq>,

6πωg τηv απoκαλo0oαv, πoυ βρ€Θηκε ατov ταQo τoυ Aμ€voQι
B,, απoκαλOQΘηκε η αδελQικrj αχ€oη αυτrjq με τo o0ζυγ6 τηq
AκεvατΦv. H αιμoμικτικr| αυτ{ oχ€oη τωv παιδιΦv τoυ Aμ€vo-
Qι Γ κα τηg Tiγε, €Qερε ατov κ6oμo τov Τoυταψαμιilv. Ωα16oo
δεv υπαρ1oυv αρκετ69 πληρoQoρi'εξ για τo πoια απ6 τιq π6vτε
αδελΦ€c τoυ Aκεvατιirv απ€κτηoε μαζ[ τoυ παιδ(.,ooov 

αQoριi τov Θι1vατo τoυ Toυταγ1αμιirv, oι μελετη-
τEg €Qεραv αro Qωg τρoμεριi μυατικd. Eξαιτi.αg τηg αιμoμιξ(,αq
o μικρ69 QαραΦ υπ€Qερε απ6 παραμ6ρQωoη τoυ αριoεερo0
κατω ακρoυ τou με απoτ€λεoμα vα €1ει αvαγκη απ6 βακτηρ[α
(μπααco0vι) για τo βdδιoμd τoυ. Επιπρ6oΘετα υπ€Qερε απ6
μια ιiλλη v6oo με ovoμαoiα λυκ6ατoμα. ,Eτoι 

μετα απ6 €vα τυ-
1αlo oυμβιiιv, €vα κ<iταγμα { μια ooβαρris μoρΦ]is ελovoolα, o
ηδη εξαoΘεvιoμ€vog oργαvιoμ6g τoυ δεv ιivεεξε dMo αυτ6 τo
βαρ0 Qoρτi,o. AQoι) π€Θαvε o δεκαεwια1ρovoζ ΦαραΦ, δi,1ωq
vα αQηoει π[oω τoυ διαδ61oυ9 λ6γω γεvετικΦv αvωμαλιΦv
απ6 τηv αιμoμιξ[α, η oOζυγoq και ετερoΘαληq αδελQri τoυ, Av-
κεoεvαμoOv ζητα vα παvτρευτε[ €vαv απ6 τoυg πρ[γκιπεξ τωv
Χεrτα[ωv. Eπειδ{ 6μω9 o πρlγκιπαq π6Θαvε πριv τηv αQιξη τoυ
αcηv Aiγυπτo, στov Θρ6vo αvεβαlvει o αρ1ηγ6q τoυ αιγυπτια-
κo0 ατρατo0 Xoρεμ1€μπ, τov 6πoιo διαδ€1εται o Pαμoιig A.

Mια v6α δυvαατε[α ξεκιvα, με Φαραιb τov εγγov6 τoυ,
Pαμoη τov Mεγιiλo, αrη διdρκεια τηξ oπolαg η δ0vαμη τηq Aι-
γ0πτoυ Qτdvει αco απ6γει6 τηq.

Πηγιi : www. naonalgeographic.gr
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To dΘλημα τoυ TAE-KWON-DO εμQαv[-

στηκε με τη o0γχρovη αγωvιατικη τoυ μoρ-

Φη αcηv Koρ€α τo 1945, Στηv Ελλαδα rjρΘε

περiπoυ oτo τ6λo9 τηg δεκαετiαζ τoυ 1960

καιτo,1989 η ΕΛ.o.T. (ΕMηvικi oμooπovδlα
Tαεκβovr6) διoργdvωoε αcη Θεooαλovlκη

τo 1o Διεθv6q Meeng τoυ αγωvισtικoO oυ -

αιιiματog WTF. To τAE.K\Λ/ON-DO εlvαι η πιo

δημoΦλιiq κoρεdτικη πoλεμικri τθ1vη. απo-

τελεi μαλιoτα τo εΘvικ6 d,Θλημα τηζ Koρθαζ.

E[vαι απ6 τιζ πιo διαδεδoμ6vεg πoλεμικ6q

τ6μεq παγκooμlωg και απ6 τo 2000 6γιvε

επloημα oλυμπιακ6 dθλημα.
Bαoικτ] αρ1η τoυ εivαι η πειΘαρ1[α και

η αυτooυγκθvτρωση, oι oπoiεg βoηΘoOv τov

αΘλητιj vα απoδιboει οωματικd', γι, αυτ6 και

καλλιεργo0vται σU σtη ματικd ατηv πρoπ6vη-

oη απ6 αυτo0g πoυ αoκo0v τo dΘλημα.

Av και τo TAE-KWON-DO διδdoKει και

τη χρηση τωv 1εριιbv σrη μαχη, τ6oo ωg

μ€ooυ dμυvαg 6oo και επ[Θεoηg, εwoOτoιg

ε[ναι μια πoλεμικη τ61vη πoυ βαolζεται κυ-

ρiωζ ατιζ κλωτoι6ζ. Tα διjo κυρι6τερα εlδη

TKD εivαι: αυτ6 τηg ΔιεΘvoOg oμooπovδlαq

TTF, πoυ αvτιπρoσωπε0ει τηv παραδooιακri

πλευρα τηg πoλεμικfq τ6pηq, και αυτ6 τηg

Παγκ6oμιαq oμooπovδiαζ VfΓξ πoυ θεωρεf-

ται ωξ η αΘλητικli και πιo πρooδευτικι\ μoρ-

$l1τoυ.
Στo TKD 6πωg και oε dMεξ πoλεμικθξ

τ€pεg 1ρηoιμoπoιε[ται θvα ιεραρ1ικ6 o0αrη-

μα ζωvΦv, τo oπoio πρooδιoρlζει τo επ[πεδo

τε1vικlig και εμπειρiαq τoυ αΘλητη. Συvoλικd

υπαρ1oυv 10 βαΘμol, oι oπoioι στα κoρεατι.

κd oνoμdζovται Gups. o 1αμηλ6τερo9 βαΘ-

μ69 εi'vαι o 1Ooξ, o oπolog αvιιατoι1εi oτη

λευκf ζιilvη, και o μεγαλ0τερog ε[vαι o 1og, o

oπoloq αvτιατoιμl αιη μα0ρη.

To ΤKD 1αρακτηρi,ζεται απ6 Θεαματικd

λακτ[οματα, ι..bηλα και xαμηλα. AΜα αΘλl1-

ματα 6πω9 τo Kick Box θ1oυv δαvειoτεl πoλ-

λα απ6 τα λακτioματα τoυ TKD. Πρ6κειται για
6vα επικlvδυvo dΘλημα, γι, αυτ6 oι αΘλητ6q

Qoρdvε κdoκα, ΘΦρακα, oπαooυαρ (πρoατα-

τευτικ6 γεvvητικιbv oργαvων), επικαλαμ[δεq,

επιβρα1ιων[δεg, μαo6λα και γαvτια. KαΘε

αγιilvαg 61ει τρειq περι6δoυg, πoυ διαρκoOv

δ0o λεπτd η καΘεμ[α. H βαΘμoλoγlα εξαρτd-

ται απ6 τo εiδoξ τoυ μυπιiματoζ πoυ θα κα-

ταQθρoυv oι αΘλητθg. To μ0πημα oτo κε$d-

λι δlvει τρειg π6vεoυg, ατo Θιbρακα θvα, εvιb

oπoιαδflπoτε κλωτoιd, με oτρoQ( απoQ6ρει

δ0o π6vroυq. oι παραβdoειq αwloτoι1α
αQαιρo0v π6vτoυg. Kdθε αγιbvα επιβλ6πoυv

απ6 κowd o διαιτητr]q και απ6 μεγαλ0τερη
απ6αταoη oι κριτ69. Στo τ6λoq vικητιiq ε[vαι o

μαχητliζ με τoυξ περιoo6τερoυg π6vτoυg.

ΕNAΣ AΘΛHTHΣ ToY TKD:

N l κoΛAi.ΔHΣ AΛEΞANΔPoΣ

ΓεwιjΘηκε oτιg 19 oκτωβρioυ 1979 αιη

Θεooαλoν[κη. o πατ6ραξ τoυ r!ταν επloηq

πρωταΘλητηq οτo TKD. 
,Aρ1ιoε vα αo1oλε[ται

με τo dΘλημα oε ηλικ[α τριιbν ετιbv. Σr\μερα

αvιjκει ατo αΘλητικ6 οωματεio <M6γαq Aλ6-

ξαvδρoq> τηq Θεooαλovlκηq. 
,E1ει ατo εvερ-

γητικ6 τoυ αρκετ69 διακρloειg oε διεΘvεig

και ευρωπα[κθg αΘλητικ69 διoργαvιbσειζ με

oημαvτικ6τερη τα αργυρd μεταΜια στην κα-

τηγoρi'α τωv +8O κιλι.1,lν ατoυg oλυμπιακo0g

τηq AΘηvαg τo 2OO4 Kαι στoυξ oλυμπιακo0g

τoυ Πεκlvoυ τo 2OO8. Eivαι θvαq καταξιωμ6-

voq αΘλητrtg τoυ TKD και τo 2008 ΦηΦiαcηκε
ωq o κoρυQαiog αΘλητηg.

Πηγ{: www.elot.info
MAPIA ΠAκoγMAκH, 81
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To τρwo [nS |ιυfιs
,Avδρεg, 

γυvαlκεg πd,vε, €ρ1ovται,
Bιαoτικo[, ξ€πvooι, αγθλαoτoι'
,oλoι 

βιαζovται κd,πoυ vα παvε,
Qoβo0vταr Qoβo0vται τo 1ρ6νo πoυ κυλαει
αδιακoπα σαv τo πoτdμι, κι εκεlvoι

i ματαια αvαζητoOv καπoιo κoυπ[ vα πια-
στoυv

για vα μη βoυλιdξoυv..,
Πρooπoιo0vται πωζ oυιrrαξιδε0oυv μαζi με
τη ζωη τoυq,

oμωg βρloκovται σε πλdvη.
Τo τρ€vo τηξ ζωηζ απoμακρι)vεται
κι εκεlvo εlvαι πιo βιαoτικ6 απ, αυτo0q, πιo
γρΙiγoρo.
Aυτoi δεv ε[1αv καv ειoιτrjριo vα επιβιβα-
αro0v
κι αvημπoρoι vα κdvoυv oτιδηπoτε
τo βλ6πoυv ν, απoμακρ0vεται.
Kι oλo 1d,vεται'1d,vεται αr, αδυτα τoυ ωκε-
αvo0,
ο-co βαΘ0 μπλε τηg Θdλαooαq.'.
.oπωg 

τo ιj.lαρdκι Qoβιoμ6vo 1d,vεται oτηv
απεραvτooOvη τoυ βυΘo0.

/.:.r;

, 

Avδρεg, γυvαlκεq πd,vε, 6ρ1ovται'
Mεταvιωμ€voι, διι,bαoμdvoι για ζωη,
αγ6λαoτoι.
Τo τρ6vo Qτιivει σrov πρooριoμ6 τoυ,
αυτo[ 6μωg δεv ε(,vαι επιβατεg.
Ψd1voυv.ιJ;dpoυv απ6 πo0 να πιαατoOv.
ΘυμoOιrcαι. 6μω9 δεv 61oυv τ[πoτα vα
Θυμηθo0v,
Kι εκεi πoυ 6λα δεlpoυv πωg καταρρ6oυv
oαv Θα0μα εμQαv[ζεoαι εo0, oαv απ6
μη1αvηq Θε6q.

6πω9 ακριβΦg €καvεg με μ€vα.
Θα τoυg πρooτατε0ειg και θα τoυq Qρo-
vτlζειq

μ€1ρι vα ξυπvrjooυv απ, τov εQιd,λτη τoυg,
vα ζηooυv!
Kι 0oτερα, πdλι, oαv dγγελog αΘ6ρυβα,
απρ6oμεvα Θα 1αΘε[g,
6πωg ακριβΦq ηρΘεq.
Kαι κd,πoια dMη ι|,ιυ1η πληγωμ€vη
Θα περιμ€vει vα τη γιατρ€ι|'lειq...,oπωq 

ακριβΦg 6καvεg με μ6vα.

AMMIA MπEMΠH, Γ3

xPYΣoYΛA MAΡH Γ3
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.ovειρα απ6 }ιεfirι
,ovειρα! ,oλoι 

μαq ζo0με με 6vειρα

d,πιαoτα, απραγματoπo(.ητα, περα απo

κd.Θε λoγικη.
6vειρα απ6 μεταξι!
ΠρoοΘθτoυv μια ε0θυμη v6τα αcη ζωri μαq,

τη 1ρωματiζouv με 1ριi-lματα $αvταμερd',

1αρo0μεvα, γιoρτιvα.
Ζo0μεγι, αυτα.ζo0με με τηv ελπlδα

vα πρωταγωvιoτηooυ με πραγματικα o,

αυτd,.
,ooo παραλoγα Kι αv ε[vαι, αvτιπρooωπε0-

oυv
εμαq, τα Θθλω μαq, τα oυvαιoΘι\ματα μαq.

ΔιΦαμε vα ovειρευτoOμε, vα δo0με τηv

αMη 6Φη τηξ ζωηξ,

μιαq ζωηq πoυ λαμαρo0με vα ζηooυμε,

δi.xωc Φ6βo, αvαoτoλ€g και <πρ6πει>.
,oλα oτo δικ6 μαq κ6oμo, oτo μαγικ6 κ6-

σμo τωv ovεlρωv,
επιτρθπovται, 11ωρiq τα κακ6βoυλα βλ6μμα-

τα τωv γ0ρω μαq.
,oπωq τo μικρ6 παιδακι τρ€1ει τρoμαγμ6vo

vα κρυQτεi ατηv αγκαλια τηq μητ€ραξ τoυ,

για vα πρoστατευτεi, €τoι κι εμεlq

vιΦΘoυμε αoQαλε[q oτα 6vειρd μαg.

Γιατ[ εivαι η απ6δειξη 6τι παραμ€voυμε

αvθρωπoι.
6τι παραμ6voυμε ζωvιαvol!
Περπαταμε παvω oε 6vειρα απ6 μεταξι...

Boυλιdζoυ με oε 6vειρα πoυπoυλ€vια,

με μovαδικ6 καημ6 vα κρατηooυv για
παvτα,
vα μεlvoυv εκε1.

περιμ6vovταq εμαq vα γlvoυμε €vα!...

AMAΛιA MIIEMΠH, Γ3

υω{!!!

Mπρooτd vα κoιταg.

Mε παρωπ[δεg oε oτ6λιoαv oαv ατι

vα εκπληριilvειζ τo αιo1o τoυq.

Tα or\μαvτρα 1τυπo0v και αυτo[ oε καλo0ν.

Eδιb oτov αγιilvα
Παλε0ειq γ( αυτo0q.

Kαλoκoυρδιoμ6vη μη1αvη ε1oαι

και 1ειριoτ€q τηg αλλoι.

Nαι, αυτoi.

Στoν καλ6 τov δρ6μo, ooυ λ€vε, βαδi,ζειq.

Aoτ6ρι λαμπερ6 περιμθvει
και εo0 τoυg πιoτεOειq.

Kαι εγιi-l τoυg πιoτε0ω !

Τιbρα 6μωq αΜαξαv oι καιρo[.

o αvεμoq γ0ριoε!
EγΦ και εo0 περπατdμε βoυβo1.
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To 6vεzρο
Hταv μια βρoxερη μ€ρα, μ6ρα πoυ πρoμηvυε πoλλα για τo τι θα επακoλoυΘoΟoε. Τυλιγμi-

νη στo μαυρo παλτ6 τηg Kαι με μια oμπρ6λα oτo x€ρι η 
,Ελεvα 

π€ραoε τo πεζoδρ6μιo Kαι KατεU-
Θ0vθηκε βιαoτικα προζ τo ιατρε[o τηq. Εl1ε αργrjoει, Φ6ρεoε τηv αoπρη ρ6μπα τηζ Kαι ζητηoε
απ6 τη γραμματ6α τηζ vα τηq $dρει τηv αλληλoγραQiα. oλεg oι κιvηoειg τηg ηταv μη1αvικ€g
αλλα τελετoυργικα αρμovικθq, Avoιγε βιαoτικα τoυg Qακ€λoυζ Kαι θβγαζε απ6 μ6oα λoγαρια-
oμo0g, πρooκληoειg oε oυv€δρια και μια..' πρ6oκληoη oε oυvαvτηoη παλιιi.lν oυμμαΘητιilv.

ΞαQvικα τo πρ6oωπo τηg 1λoμιαoε και πιiρε μια λυπηρr] 6ι.pη. Εvα δακρυ κ0ληoε απ6 τα
βλ€Qαρα τηζ Kαι ταραξε τo μ€1ρι πρ6τιvog γαληvιo πρ6oωπ6 τηq. Avαπoλoιioε τιg μ€ρεg πoυ
ηταν μαθ(τρια. Φoρτωv6ταV μια τoαvτα oτov ιbμo και δεv τηv €voιαζε τiπoτα. Hταv βαρια αλλα
oε oιiγκριoη με τo βαρog πoυ κoυβαλαει τιilρα, η τoαvτα Qαvταζε πo0πoυλo, Evα xρ€og, μια
υπ6o1εoη, εvαq 6ρκog πoυ καλεiται vα τηρrjoει. Θ€λει μεν vα $αvε[ αvταξια τoUζ, μα μια φω-
νoιjλα μ6oα τηg Qωvαζει <τι €καvεg; γιατ[ τoυq ακoυoεg, γιατi δεv α$oυγκραoτηκεq τov εαυτ6
σoU, τηv ι}υ1η ooυ;> Απαvτηoη δεν εi1ε vα διioει. Τι, να πει δlκιo θ1ειg Kαι vα παρατ{oει τα
oπλα; 

.Εκαvε 
τιg επλoγ€q τηζ Kαι,.. απ6τυ1ε,

Πρ€πει vα oυvεxloει vα αoκε[ τo επαγγελμα τηq 6oo πιo καλα μπoρεl. A1 αυτ6 τo πρ€πει
Kαιτo μπoρεi. 

,Eρ1ovταιoυvε1ιiq 
oε αvτιπαραΘεoη με τo Θ€λω. Mετo θ€λω τoυ καΘε ατoμoυ.

Θυμαται τα λ6για τoυ πατθρα τηg . Στη ζωη δεv καvoυμε αυτ6 πoυ επιΘυμo0με αλλα αυτo πoυ
εlvαι λoγικ6. o oρθoλoγιoμ6q μαq εQερε εδιil πoυ ε[μαoτε, ε[1ε oκεQτε[τ6τε αλλα δεv μ[ληoε,
Mια κoιvωvlα 1ωρ[q ηθικ6q αξ(-εg, πoυ oρ[ζει oτoυg αvθριi.lπoυg μoiρεq πριv καλα-καλα δoυv
το Qωq τoυ ηλιoυ. Πι6vια 6λoι μιαg oκακιθραg πoU τα κιvεi €vαg μovα1α πα[1τηq. Πoιog ηταv
αυτ6g δεν ηξερε. o0τε και τιbρα ξ€ρει. Mηπωg τov λ€vε Θε6; Moιρoλατρικη απoι!η πoυ μoιαζει
με δειoιδαιμov[α.

o αvΘρωπoq δημιoυργηΘηKε για vα oτ6κεται oτα δυo τoυ π6δια και vα αvαλαμβαvει τιq
ευΘ0vεg τoυ. Mηπωg εivαι €vαg Θεoμ6q, €vαq μικρoq θε6q με τo παρεακι τoυ. Xρημα τov λεv
τοv θεoμo αυτ6v, ooo και αv δεv τov €πιαvε τo ματι τoυg αρ1ικα. Aυτ6 μαζl με την κ6ρη τoυ,
τη δoξα, επιδlδovται oε 6vα κυνr]γι με oκoπ6 vα καταoτρ6Qoυv τιg ζω€q τωv αvθριilπωv. H $ι-
λο1ρηματ[α oδηγε[τoυgαvΘριilπoυqoεπαραλoγαπραγματα, MπoρεlvατoυgωΘ{oει61ιμ6vo
στηv καταστρoΦη τηζ δικrjg τoυg ζωηq αλλα Kαι τoU περlγυρoιi τoυq. oμωg oιiμQωvα με τo Θε-
ωρητικ6 πλαloιo τoυ πραγματog o καΘεvαg 61ει δικαiωμα vα δια1ειρlζεται μovα1α τo δικ6 τoυ
βio και vα 1αραζει τo μ€λλov τoυ κατα βoιiληoη.

l-l 
.Eλεvα πρooπαθηoε αλλα δεv τα καταQερε. ,Eμειvε 

με τηv ι}ευδαloθηoη oτι αQof κα-
τεβαλλε 6vαv A αγιi.lvα εi1ε καλΟι],lει τιg επιταγ€q πoυ 6ριζε τo εivαι τηg. Επαvαπα0τηκε. N6μιζε
oτι α$o0 π(γε με τα vερα τωv πoλλιi,lv, αQoιi €πραξε τo κoιvιi,lg απoδεκτ6 Θα r]ταv ευτυ1ιoμ6-
vη. Πρooαρμ6ατηκε, λθει, oαv ζιio oε θvα v6o περιβαλλoν για vα μηv εξα$αvιoθεi. Aλrjθεια,
αν dπαιρvε αλλo μovoπατι Θα 1αv6ταv; oX|, Θα €καvε παλι τo (,διo και μαλιoτα με μεγαλ0τερo
.αθοq επιoτρατε0ovταg 6λα τα ι!υ1ικα τηq απoθ€ματα για vα κατακτηoει τo 6vειρo τηg. Av
cμωζ τo μεταvιωνε μετα; <Kαλ0τερα να μεταvιωvα για κατι πoυ €καvα παρα για κατι πoυ δεv
τολμηoα vα καvω>, αvαQιi.lvηoε. H Γη τηg Επαγγελ[αq πια ιjταv μακρια και αυτη μια μow€ρvα
.ι |oμηνη >.

Τo λ6γo πoυ Q€ρΘηκε 6τoι 6ντα9 18 povιi.lv βαΘια μεoα τηζ τov ηξερε. Αρvι6ταν vα στεvα-
iωρηoει τoυg γovεlq τηq. Aυτoi τηv €Qεραv oτov κ6oμo, αυτoi τραβηξαv τ6oα για αυτηv. T6τε
:ιαιευε oτι τoυg τo 1ρωoτo0oε. |oωg 6μωq και vα τo παρακαvε !

Δεv θα πηγαιvε oτη oυvαvτηoη. Δεv ηθελε, δεv μπoρoιjoε. EvιωΘε αρρωoτη. Bγηκε €ξω,
:ιΦησε π[oω τηq τoυg αoθεvεig που περlμεvαv. Eπρεπε vα θεραπε0oει πριiτα τov εoωτερικ6
:" q κ6oμo... Τηg εi1ε γlvει πια μαΘημα. Δεv πρ6πει να επεμβαlvouμε σtα 6vειρα τωv αλλωv. Kαι
:ν δεv τα καταQερε αυτη ξθρει 6τι καπoιoι αλλoι τo θκαvαv.

65
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n Σrt;ΗΩ.il-Ω}Jκu

H Σπιvαλ6γκα εiναι θνα μικρ6 vηoi ατα β6ρεια τoυ κ6λπoυ-τηξ

Eλo0ιπαξ *n, .,.o,*ι.α MεραμπθΜoυ τoυ voμoιi ΛαoιΘioυ

Kριiτηs. To αρ1αio.ou ο,oμo ιiταν Kαλυδιbv, αλλ& μετ& τηv

κατ&ληι|lη τoυ απ6 τoυq Evετo0g μετovoμd.oτηκε oε ιιspina

|ongaυ, πoυ οημαivει σEα λατιvικd, αμακρΦ αγκ&Θιυ (o0μΦω-

vα με μια ερμηvεlαπoυ κεξηγεi> τo 6voματoυ vηoιoιi oε q(6.

ση με τo o1ιiμα τoυ: Θυμiζει μακρ0 *Ψ.Φ.1.-1::.:t.:,:,"/
παριiQραoη αυτηξ τηg ovoμαoiαg πρoθκυ$ε τα oημεριν6 xα-

ρακEηριστικ6 τoυ 6voμα. Aπ6 καταoκευαoτικliξ και αρχιτε-

κτoνικtig ι1πoι}ηg διαμoρQιbΘηκε ωg o1υρ6 απ6 τoυg Evετo0ζ

με μiα ιδιαiτερη αιoΘηiικιi, πoυ διατηρεi ακ6μη και o{μερα

τηv oμoρQιiτoυ.
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|ΣToPlA
o Εvετ6g 1αρτογραQog Vincenzo

Corone||i υπooτηρlζει πωq η Σπιvαλoγκα δεv
ηταv παvτα vηoi αλλα ηταv Qυoικα εvωμ€νη

με τη γειτovικη 1ερo6vηoο Koλοκιjθα. AναQd-

ρει χαραKτηριoτικα πωq τo 1526 oι Eνετo[ κα-
τ€oτρει!αv μ6ρoq τηq 1ερoovηooυ και δημι-
oυργηoαv τo vηo[. Λ6γω τηq τoπoθεolαq τoυ

ηταv ηδη oxυρωμ€vo απ6 τηv αρ1αι6τητα,
πρoκειμ6voυ vα διευκολυvθε(. η αoQαληq ει-
ooδog oτo λιμαvι τηq αρ1α[αq ποληq oλo0g.

EΝετιKCI oXYPo KA| τoYΡKoKPAT|A
Mετα την καταληQη μ6ρoυ9 τηq Kρητηq

τo 1649 απ6 τoυg Τo0ρκoυq η Σπιvαλ6γκα
6μειvε oτα x€ρια των Evετιbv για αλλα 65 1ρd-
vια, μθ1ρι τo 171-5,1αρη oτηv αρτια o1δρωoη
τηq. ,oλo αυτ6 τo διαoτημα oτo vηol 6βρι-
oκαv καταQι)γιo oι <Χαivηδεg>, oι επαvαoτα-
τεg Kρητικof πoU μηv αvτε1ovταq τoUζ σKoτω-

μo0g, τιq δoλοQovlεq, τoυζ απαγχovιoμo0g,
τoυg εξαvδραπoδιoμo0g, τιg λεηλαo[εq, πoυ
απ6 τηι.l πριi.lτη μ6ρα αρ1ιoαv vα διαπρατ-
τoυv oι v€oι κατακτητθg, αv€βηκαv oτo βoυv6
και αρ1ιoε αμ6oωq τo αvταρτικo με oυvε1εiq
επαναoταoειq μ61ρι τo 1903.

ΛEΠPoKoMElo
Τo 1903 1ρηoιμoπoιηθηκε ωg λεπρoκo-

με(o, 6πoυ oδηγηθηκαv 6λoι oι λεπρol τηg
Kρητηq, oι oπoιoι ωg τ6τε βρloκovταv απoμo-
vωμ€voι oτη <Mεoκιvια>, περιo1η 6ξω απ6 τo
Hρακλειo πoυ Θεωρoιivταv εαιlα μ6λυvoηq
για τov υπ6λoιπo κ6oμo. Mετα τo 1913, 6ταv
η Kρητη εvιbθηκε με τηv Ελλαδα, αρ1ιoαv vα
ερ1ovται ακ6μη περιoo6τερoι αρρωαroι oτη
Σπιvαλ6γκα, εvιil αργ6τερα δ6μηκε αoΘεvε(,g
ακoμη και απ6 αλλεq 1ιbρεq.

. H λ€πρα η oπolα εξακoλoυθεl ακ6μη
και oημερα vα ταλαιπωρε(, καπoιoυg αvΘριi-
πoυg o$ελεται σro Mυκoβακτηρ[διo τηq
λdπραq (mycobacterium |eprae), πoυ ε(,vαι
oυγγεvικo με τo μυκoβακτηρlδιo τηq Qυμα-
τi.ωoηq. o μικρooργανιoμ6q αυτ6q αvακαλ0-
Qθηκε απ6 τov γιατρ6 G.A.|-{ansen τo ].873,

γι αυτ6 και η λ€πρα λ6γεται επioημα N6oog
τoυ Χαvoεv,

H v6oog ε(vαι μεταδoτικri, 6ταv υπαρ1ει
oυ1νη επαQη με αoθεvrj, αλλα τo μεγαλιjτε-
ρo μ6ρoq (95%) τoυ πληΘυoμo0 6xει $υοι-
κη αvoo[α. Σημερα υπαρ1oυv Qαρμακα πoυ
θεραπε6oυv τη λ6πρα και 6ooι καvoυv τηv

καταλληλη Θεραπεiα μπoρoOv να 6xoυv μια
καvovικr.1 ζωη 1ωρiq vα μεταδiδoυv τηv αoθ€-
vεια. Ωοτ6oo η λεξη <λεπρ69> εξακoλoυθεl
vα απoτελεl κoιvωvικo oτ[γμα και ε[vαι €vαq
απo τoυg κ0ριoυg λ6γoυ9 πoυ καπoιoι αoθε.
vε[g δεv αvαζητo0v ιατρικη βoηθεια oτα πριi.l_
τα oταδια τηg αoθ€vειαq.

oι αoθεvεlq oτηv Σπιναλ6γκα δικαιοJ-
vταv εvα μικρ6 επiδoμα μηvιαiωg, που oυ1vα
δεv καλυπτε τη διατρoQrj Kαι τα Qαρμακα
τουq. ,Hταv 

μια περloδoζ πoU τo ελληvικo
κρατog ταλαιπωρo0vταν απ6 διαδo1ικo0q
πoλεμoυg (Mακεδovικ6, Bαλκανικoιjg, A,και
B, Παγκ6oμιoυg, ΕμQ0λιo) πρooπαΘιbvταg
με δυoκoλlα vα oταθεi oικovoμικα oτα π6-
δια τoυ, γεγov6g πoυ δυo1θραιvε τη Θ€oη
τωv χαvσεvικιi.lv oτη Σπιvαλ6γκα. oι oυvθ(κεg
ζωηq τoυq ηταν ιδιαiτερα δ0oκoλεg. AναQoρεg
μαλιoτα λεπριi,lv καvoυv λ6γo για εξαθλ[ωoη,

Fl oημαvτικr] αλλαγη ηρΘε τη δεκαετiα
τoυ 1930, 6ταv oτη Σπιvαλ6γκα μετα$€ρθηκε
o Επαμειvιbvδαq Pεμoυvδακηq. o Pεμoυvδα-
Kηζ, πoυ ηταv τριτoετηq Qoιτητιjq τηq Νoμι
κηq 6ταv αρριi:αrηoε, Qαivεται πωg ηταv o
αvΘρωπog πoυ περlμεvαv oι υπ6λoιπoι μ€1ρι
τ6τε για vα διεκδικηooυv αvΘριbπιvεg oυvΘη-
κεq ζωηq.

κ'Hμαoταv μαζ[. Hταv oπoυδαioq αv-
oρωπog και η φoθερη αρριiloτια τov εixε κα-
ταδικαoει oε τ0φλωoη και απoκoπη τoυ χε-
ρLoυ...Σ.

MAΝΩΛ11Σ ΦoYΝTOYΛAKHΣ

κΠερπατιbvταζ στov δρoμo τηq Σπιvα-
λ6γκαq, oταματηoε και κρατηoε τηv αvαπvoη
ooυ. Aπ6 καπoιo xαμooπιτo τριγιiρω ooυ oα
ακo1oειq τov απ6ηyo απ6 καπoιo μoιρoλ6γι
μLαζ μαvαζ, μιαq αδελφηq η τov αναoτεvαγμ6
εv6g αvδρα. 'Aφηoε δ0o δακρυα απ6 τα ματια
σoυ ΚαL Bα δειq vα λαμπυρiζoυν εκατoμμ0ρια
δακρυα πoυ π6τιoαv αυτov τov 6ρ6μo>.

EΠ. PΕM1YNΔAΚHΣ

,Eτoι τα oπ[τια αrη Σπιvαλ6γκα αoβε-
αrιbθηκαv μετα απ6 πoλλα 1ρ6vια, αvoιξε o
περιμετρικ6q δρ6μo9, oυoταθηκε υπηρεolα
καθαρι6τητα9 τωv εξωτερικιi,lv 1Φρωv, μ[-
αrηκε θ6ατρo, KιvηματoγραΦos και απ6 τα
μεγαQωvα τoυ δρ6μoυ ακoυγ6ταv oυvε1ιi-lg
κλαoικη μoυoικη. 

.AvΘρωπoι 
ερωτε0τηκαv

και παvτρεOτηκαv στη Σπιvαλ6γκα. ,Eκαvαv
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παιδιd πoυ μερικd απ6 αυτα μεγdλωoαv μαζi
τoυζ χωρiζ vα αρρωατriooυv πoτ6. Φρ6vτΦv
o €vαg τov dλλo, 6καvαv 6πoια δoυλειd μπo.
ρo0oαv για vα καλυτερ6ι!oυv τη ζωri τoυg,

λειτoυργo0oαv δικ6 τoυg καQεvε[o και κoυ.

ρε[o, εQ1αv τηv εκκληo[α τoυξ, τov Aγιo Παvrε-
λε{μovα, 6πoυ λειτoυργo0oε €vαg γενvαlog
ιερθαζ πoυ 1ωρ[q vα εivαι d,ρρωατog, δ6μηκε
εθελovrικd, vα μoιραστεi. τη ζωιi τoυ με αυτ:i

τωv εξ6ριατωv λεπριi,lv.
H <AδελQ6τητα AoΘεvιilv Σπιvαλ6γκαq>,

πoυ iδρυoε o Pεμoυvδακηq 6παιξε καταλυτικ6

ρ6λo αεη βελτiωoη τωv oυvΘηκιbv διαβlωoηg
τωv λεπρΦv. H ζωri ατo vηoi dρ1ιoε vα Θυμ[ζει

κd,τι απ6 αυτ{ πoυ αvαγκιiαrηκαν vα εγκατα-
λεiιloυv ατα oπlτια τoUξ πριv μεταQερΘo0v
ατη Σπιvαλ6γκα.

Kατα τηv περloδo τηg ιταλoγερμαvικrjg
κατoχliζ oι κατακτητ6q δεv τoλμo0oαν vα α${-
ooυv ελε0Θερoυξ τoUζ λεπρoOq και liταv αvα-

γκαoμ€voι vα τoυξ περιΘdλπoυv oι [διoι, κα.

Θιilq τo απ6vαιrτι;1ωρι6, η Πλdκα, ε[1ε εκκεvω-
θεi, εl1αv εκδιω1Θε[ oι κdτoικoι και 6λη η πα-

ρdλια περιoxιi ειxε o1υρωθε[ με πυρoβoλε[α,
υπ6γειε9 αro69, vαρκoπ6δια, γιατ1 Qoβo0vταv
απ6βαoη τωv Aγγλωv o,αυτ6 τo oημεio. Πoτ€

δεv πατηoε ατo vηoi |ταλ6q rj Γερμαv6q και γι,
αυτ6 λειτoυργo0oαv παραvoμα ραδιoQωνα.
o γιατρ69 Γραμματικdκηζ μdλιαια αvτθγρα$ε
τιg ειδrioειg τoυ Λovδivoυ και τoυ KαΙρoυ και
τιξ μo[ραζε ωξ δελτ[α ειδr\oεωv αιoυg κατoi-

κoUξ.
Aπ6 τo 1948 και μετα o αριΘμ6q τωv λε-

πριilv oτη Σπιvαλ6γκα αρ1ιoε vα μειιi:vεται,

6ταv αvακαλ0$Θηκε τo πριirτo Qdρμακo κατd

τηq αρρΦoτιαg (πρ6oδoξ τηξ ιατρικriq.εκrε-
ταμ€vη χρηση αvτιβιoτικιi.lv).

To Λεπρoκoμεlo 6μειvε αvoιμ6 μ61ρι τo

1957, oπ6τε oι τελευταioι εtκooι αoΘεvεlq με-
ταQ6ρΘηκαv oε λεπρoκoμεlo ατηv AΘηvα' Στo

μεταξ0 πoλλoi ε[1αv Θεραπευτεf και επ€αιρε-
ι.|,lαv ατα oπ[τια τoυg.

ΣYΓxPoNH EΠoxH

Mετd, τo 1957, για αρκετθg δεκαετ[εg
6μειvε αvαξιoπolητη και μετα τo εvδια$6ρov
τωv πoλυdριΘμωv τoυριoτιbv dρ1ιoε vα γfvε-
ται συστηματικri αvαατ{λωση και επιoκευη
τωv παλαιιilv κτιoματωv, τωv oχυρωματικιilv
εvετικιilv τεψilv, τωv παλαιιilv oικιιbv, τωv
δρ6μωv κλπ.

Xιλιdδεq αvΘρωπoι επιoκ6πτovται κd,Θε

1ρ6vo τo παv6μoρQo αυτ6 vηoακι με καρα-

βdκια πoυ ξεκιvo0v καΘε μlα ιbρα απ6 τov

Aγιo Nικ6λαo, τηv Eλo0vτα και τηv Πλακα,

πoυ βρ[oκεται ακριβΦξ απθvαvτι, 800 περi-
πoυ μ6τρα μακρια.

Πρoτεivω oε 6λoυg vα επιoκεQτo0v
αυτ6 τo 6μoρΦo μ€ρoq πoυ παραμ6vει o;1ε-

δ6ν αγvωoτo αv και εtvαι τ6oo κoντd μαg' Ag

α$oυγκραατo0με με ευλαβεια τηv ιoτoρlα
εv6q τ6πoυ πoυ oημαδε0τηκε απo τov αv-

Θριbπιvo π6vo καιτηv κoινωvικti απ6ρριι!η!

Πηγ6q: el.wikipedia.org
explorerete.com

BAΛΛEPΓA ΠonH, 81

ar,



- 

('το Γll κιιι.Φ
ll 69

' '";

^-: ξ*.*
q

1-

b-t n t

BαρKεflt0υn
H Bαρκελιi.lvη ε[vαι η δε0τερη μεγαλ0τερη π6λη τηg loπαvlαg με πληΘυoμ6 1.

621.537 αvΘρΦπoυq. Εivαι επloηq γvωoτη για τηv oμdδα τηζ στo πoδ6oQαιρo και
γtα τo γηπεδo, πoυ μπoρε[ να Qλoξεvηoει μ61ρι και 1OO.OOO QιλαΘλoυg. AMα η
Bαρκελιbvη 61ει vα πρooQ€ρει πoλ0 περιαo6τερα.

F{ [δρυoη τηg Bαρκελιi:vηq oυvδ€εται με δ0o διαQoρετικo6g ΘρOλoυq' o πριb-
τoq απoδ[δει τηv [δρυoη τηg π6ληq oτov μυΘoλoγικ6 Hρακλη, 4oo 1ρ6vια πριv απ6
τηv oικoδ6μηση τηξ Pιbμηq. o δε0τερog μ0Θog oυvδ6ει dμεoα τηv [δρυoη τηq π6ληg
με τηv ιoτoρικη Kαρ1ηδ6vα. Συγκεκριμ€vα o Hami|car Barca, πατ€ραq τoυ Avν[βα,
ov6μαoε τηv π6λη Barcino πρog τιμrj τηq oικoγ€vειαq τoυ, τov 3o π.X' αιιbvα. H Bαρ-
κελιilvη εivαι μια π6λη πoυ <παρoυoιdζει)) τηv ιoτoρlα τηq απ6 μ6vη τηg, μ€oα απ6
τα κτηρια τηξ και κυρiωq απ6 τιg εκκληoiεq τηq. To Barri Gδc (<γoτΘικη oυvoικ[α>
αrα καταλαvικα) ε[vαι τo κ6vrρo τηq παλιdg π6λη9 τηq Bαρκελιi.lvηq. ΠoMd απ6 τα
κτηρια υπηρ1αv απ6 τoυg μεσαιωvικoog 1ρ6voυq, κdπoια μαλιαrα απ6 αυτd, υπdρ-
1oυv απ6 τηv επo1η των Pωμαiωv. H καταλανικη αρ1ιτεκτovικη oτo πvε0μα τoU μo-
ιrτερvιομoo (oυpd γvωαrη oτηv υπ6λoιπη Eυριilπη ωq Art Nouveau), πoυ αvαπτ0-
1θηκε μεταξ0 ].889 και 1950, dQηoε μια σημαvτικr] κληρovoμια ατη Bαρκελιilvη.,Evαq 

μεγdλoq αριΘμ6q αυτΦv τωv κτιρ[ωv ε[vαι Mvημεi.α Παγκ6oμια9 Πoλιτιαrικηg
Kληρovoμιdq, |δια[τερα αξι6λoγo ε[vαι τo 6ργo τoυ αρ1ιτ€κτovα Avτ6vι Γκαoυvτ[,
πoυ μπoρε[ vα δει o, 6λη τηv π6λη. To γvωoτ6τερo 6ργo τoυ ε[vαι o τερααcιoq αλλd
ακ6μα ημιτεληg vα6q τηq Sagrada Fami|ia, o oπolog ε[vαι υπ6 καταoκευrj απ6 τo
1882'Eπioηq ατηv BαρκελΦvη βρ[oκεται Kαι τo πd,ρκo τoυ Γκαoυvτ[, park Gue|.

Γ( αυτ6 η BαρκελΦvη εlvαι μια απ6 τιζ πιo εvδιαQ6ρoυοεq π6λειg τηq Ευριilπηq
και oiγoυρα αξiζει vα τηv επιoκεQτo0με.

BAΛIA AΠoΣΤoΛAκH, B1
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Mε τη λατιvoγεv{ λθξη Kαρvαβα-

λι, αvτloτoι1η τηq ελληvικrjq Aπ6κρεω η

Aπoκρια, 1αρακτηρiζεται η περioδoq τωv

τριιbν εβδoμαδωv πριv απ6 τηv KαΘαρα

Δευτ6ρα με κυρiαρ1o τo θΘιμo τoυ μασκα.

ρ€ματoq.

Aπoκρια (<Aπoκρθα) oημαlvει αrηv

κυριoλεξiα τov απoχαιρετιoμ6 τηg περι6-

δoυ τηg κρεατoQαγiαg ri τηv απo1η απ6 τo

κρ€αq (απ6.κρ6ω9) και καd επθκταoη απ6

oτιδriπoτε οαρκιvo ιi1 και oαρκικ6. Avτi.

σΕoιχα και η λατινovενιic λθξη Kαρvαβαλι

ε[vαι o0vΘετη απ6 τιq λ6ξειξ caro, carnis:

κρθαζ και vale < va|eo: 1αιρετΦ.

oι ρiζεq τωv εΘ[μωv τηq Aπoκριαq

μπoρo0v vα αvι1vευΘoOv ατηv αρ1αι6τη-

τα. Σ1ετ[ζovται με τιξ λατρευτικ€q γιoρτ€g

πρoq τιμιj τoυ Θεo0 ΔιovOooυ, ατιg oπo[εg

κυριαρ1oΦoε o εvΘoυoιαoμ6g, η ευΘυμ[α

Kαι η σκωπτικιi διαθεoη. Mε τηv επικρατη-

ση τoυ Xριατιαvιoμo0, ατoι1ε[ατηξ αρχαι-

oε}ληvικi1g λατρεiαg oυvδυαατηκαv στη

oυvεlδηοη και τιξ παραδ6oειq τoυ λαo0

με τηv περloδo πριv απ6 τη Σαρακoαrη.

To Kαρvαβαλι εlvαι oυvυ$αoμ6vo με

τηv πoλιτιατικrj κληρovoμια καΘε περιo.

χηξ.
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Aπ6 τo 19o αι. μ€pι ofμερα η περι-
oδog τoυ Kαρvαβαλιo0 ξεκινα καΘε p6vo
τηv Kυριακ{ τoυ Tελιilvη και Φαρισα[oυ κα.

λl1γει τηv Kυριακη τηg TυρoQαγoυ. Παλι6-

τερα τov εoρταατικ6 τ6vo 6διvαv oι παρ6εq

τωv μεταμQιεoμ6vωv, πoυ κυκλoQoρo0oαv
σtoυξ δρ6μoυ9 και γ0ριζαv τα βραδια ατιq

γειτovιθζ τραγoυδΦvcαg doεμvα και σκω.

rπικα τραγo0δια. Aυτo0 τoυ εlδoυq 6μωq

oι καρvαβαλικ6q εκδηλΦoειg 1dΘηκαv, oε

μικρ6 η μεγαλo βαΘμ6, με τo π6ραoμα τoυ

1ρ6voυ για vα επικρατrjooυv oργανωμ€vεg
απ6 τιq τoπικ€g κoιvωviεg και τυπoπoιημ6-

vεξ εoρτασtικθq εκδηλΦσειζ με απoκρια-
τικεξ ατoλ6q και dρματα. oι απoκριατικεg
εκδηλιi,loειg αρxlζoυv καΘε 1ρ6vo αιιg 17 |α-

voυαρioυ και ληγoυv τηv τελευτα[α Kυρια-

κ]i τηζ Aπoκριαg με τo και|.lιμo τoυ βαoιλιd
Kαρvdβαλoυ και τη μεγαλη παρ6λαoη τωv

καρvαβαλιαιΦv'
To PεΘεμvιιilτικo Kαρvαβdλι ε[vαι ατε-

vα oυvυQαoμ€vo με τηv τoπικf παραδooη.
,E1ει εξελι1Θεi oε 6vαv Θεoμ6 Πoλιτιoμo0

και Δημιoυργiαq απ6 τoυξ πιo oημαvτικoOg

τηg π6ληq, τov oπolo η Δημoτικf Aρxη πρo-

oπαΘεi καΘε 1ρ6νo vα εvια;10ει με τov
καλ0τερo δυvατ6 τρ6πo. H πιo oπoυδαiα
ωατ6οo παραμετρoq αυτo0 τoυ Θεoμo0

εivαι o εθελovcιoμ6q, oι πιvελι€g τoυ

oπoioυ κd,voυv τη διαQoρd καΘε 1ρovια!
Mια πλατια και αυΘ6ρμητη πρooQoρd
απ6 αvΘρΦπoυq 6λωv τωv ηλικιιbv χαρα-
κrηρiζει καΘε διoργαvωση, Xιλιαδεg αv-

Θρωπoι υπoαrηρlζoυv με παθog τo PεΘε-

μvιΦτικo Kαρvαβαλι €τoι Φατε o Θεoμ69

vα ενδυvαμιilvεται με τηv αβ[ααrη και
πληΘωρικη αγαπη τωv συμμετε16vτων,
vα εμπλoυτiζεται με πρωτ6τυπε9 ιδ6εq

και vα εvιo10εται xαρη ατηv εΘελovrικr]

πρooQoρd πoυ oυvoδεΦει καΘε βημα
τoυ, καΘε εκδfλωoη τoυ!

To P€θυμvo μ6oα απ6 τo PεΘεμvιΦ-

τικo Kαρvαβαλι πρoβαλλει την ιδιαlτερη
ταυτ6τητα τoυ αvθριilπιvoυ δυvαμικoO
τoυ και αvαδεικvOει τηv μακρα[ωvη ιατo-

ρ[α και τηv πλo0oια παραδoorj τoυ. Eπ[-

λoγoq o, αυτ6 δεv υπαρ1ει αQoιi καΘε

επ6μεvη διoργdvωoη oηματoδoτεl για τo
Kαρvαβαλι τoυ PεΘ0μvoυ μια καιvoOργια
αρχli...

B.A.

71

:ι



oτιyΓl/ κnυ? 
-

To Δ0oκoλo

'oπωq KαL αv tρooυv τα πραγματα
'ooo αvτiξoεζ Και αv εivαι oι oυvoηκεq

Παwα μπoρεl καvεiq' vα ερωτε0εται

To 60oκoλo εivαινα αlαπα.

H Tρtτη ταξη

'oταv oυμ6αivειvα καvω ivα θημα
πρoζτα εμπρ6q

Nιιiloω oαv τoτε πoυ πρo6ι6αoτηκα

με δiκα oτη Tρiτη ταξη τoυ Δημoτικo0.
Χαiρoμαιτo iδιo πoυ κατoρoωoα

vα πρo11ωρηoω, τρoμαζω
Mε τιg ταξειζ πoυ iyω ακoμη vα περαoω

με αυτθq τιq εξεταoειq
Πoυ πρ€πει oυvεyιbq vα 6ivω.

i
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lο Πoιog ε[vαι o ρ6λoq τηq πolηoηq oημε-

ρα σε μια επo1η 6vτovηq μαζoπoiηoηq
και ιαoπ€δωσηζ τωv πd,vτιυv;

- Ε[μαι κατα τηg oιωπηg, o πoιητηg
πρ6πει vα μιλα ακoμη κι 6ταv λ€ει <μπο0ρ-
δεgυ. Aπoρiαg αξια εivαι η ακαταo1ετη
πρoo€λκυoη τωv αvθριi.lπωv στα bar με τηv
εκκωQαvτικη μoυoικη, οπου δε μπoρουv
η μαλλov δε θθλoυv vα μλo0v και μ€voυv
oτη οιωπη, σε μια απoκλειoτικη επικoιvω-
viα με τov εαυτ6 τoυg. oι πρoυπoθθoειg

για vα μπoρεl vα αοκε[ τo ρ6λo τηq η πo[_

ηoη, μεταξιj τωv αλλωv, ε[vαι και η α[oθη.
ση τηζ κοιvηg ιδιoκτηoiαq απ6 πoιητ69 και
αvαγvιi.loτεg. πρ6πει oι lδιoι oι πoιητθg να

βγoυv απo τo καβo0κι τoUζ, να μη διοτα-

ζoυv, vα μηv αιοθαvovται συστoλη και vα

μη μ€voυv παΘητικo[ ακρoατεg τωv τεKται-
voμεvωv. Εξαλλoυ η πolηoη εlvαι πρo$o-
ρικ69 λoγog, δεv πρdπει vα περιoρlζεται
μovα1α oε €vα αoπρo 1αρτ[ με μα0ρα τυ-
πoγραQικα αιoι1ε[α, αλλd επιβαλλεται vα
γivεται κτημα 6λωv και παραλληλα oι πoιη-
τεg vα α$oυγκραζoVται τιζ αvτιδραoειg τωv
αvαγvωoτιi.lv, γιατl αυτo[ εivαι ουoιαοτικα
oι Kριτεζ τoυζ.

ο Kαπoυ €1ετε γραι.|.lει: <<Kαv€vαq oτ(1oq

oημερα δεv αvατρEπει καΘεoτιirτα / κα-
v6vαq οτ[1oq oriμερα δε κιvητoπoιε[ τιg

μαζεq,,.υ. Tι εvτ€λει μπoρεi vα καvει η
πoiηoη σε μια επo11η 6πωq η δικιi μαq;

- Πoλλ6q Φoρεc αλλαξα γvωμη για τηv
.:iηoη αλλoτε θεoπoιι.bvταζ τηv Και αλλoτε

.:ικρlνovταq τηv. Tιi.rρα θ1ω καταoταλαξει

-1ν αvτληι}η 6τι η πo|ηoη εivαι η <επι_

::1μη,' η oπolα απαvτα oε ερωτηματα πoυ
:εl txoυv ακoμη rει}εl. o KαβαQηq ηδη
..,.ε. απαvτησει με τα 6ργα τoυ σε ερωτη.
.:i:α πoU oτηv επo1η τoυ ηταv αγvωoτα.
. -i. ']ραγματι γι, αυτo διαβαζoυμε ξαvα
.:. [ανα τα πoιηματα τωv πρoγεvεoτερωv

και oυvε1Φg γραQovται v6εg ερμηvεlεg για
τoυg κλαoικoΟq 6πωq o oμηρoq αλλα και
για μεταγεv€oτερoυg oπωq o Kαζαvτζακηq.
Ι-1 πolηoη εivαι εvα παιpLδι αυΘαιρεolαg.

ιc Πιoτειjετε 6τι η πoiηoη εivαι αυΘ6ρ-
μητη η <εακεμμ6vη>, δηλαδη oι πoιη-
τ6q γρα$oυv €vα πo(ημα για vα εκQρα-
oτo0v μ€oα απ, αυτ6 η για vα καΘoδη-
γηooυv τα πληΘη;

- H πolηoη δεv ε[vαι αυΘoρμητη, εivαι
KατασKεUασμ€vα αυΘ6ρμητη, μια αυθ6ρ-
μητη <διαδικαoiα> πoU απαιτε[ επεξερ'
γαolα. oι πoιητθg πoυ απλιi.lg Θ€λoυv vα
oδηγηooυv καπoυ εivαι καλoπρoαiρετoι, τo
επικ(.vδυvo εivαι 6ταv oι πoιητdq Θ6λoυv vα
oδηγηοoυv καπoυ νoμlζovταq 6τι 6τoι Θα
ικαvoπoιηooυv καπoια εξoυolα με απoτd-
λεoμα vα γlvovται <αυλoκoλακεg> πoιητ6g,
Av δεiτε πooα <αυλoκoλακευτικα> πoιημα.
τα 6xoυv γρα$ε| ε(.vαι vα αvατρι1ιαζει κα-
vεlg. Aυτ6 λoιπ6v πρθπει vα τo απo$ε0γoυv
oι πoιητεζ.

ιe Πoια εivαι η Θ€oη τωv oυvαιoΘηματωv
oτη o0γ1ρovη ζωη;

- Πιoτε0ω πωq η Θ6οη τoυg ε(.vαι πoλ0
ιo1υρη, ακλ6vητη. B€βαια αvηκω oτη γεvια
πoυ θεωρo0oε τα ουvαιoΘηματα μιKρoα-
oτικα, 6πρεπε oτηv αvτ(.ληΦη τηc vα πρo€-

1ει η λoγικη. Aυτη η λoγικη oμωg oδηγηoε
στoυζ μεγαλ0τερoυg παραλoγιομo0q oπωg
6γιvε με τη πιo oρθoλoγικη εQειjρεoη, τα
αιρατ6πεδα oυγκ6vτρωοηζ και τηv ατoμικη
βoμβα πoυ θεωρεlται τo επιoτ€γασμα τηζ
λoγικηq, Ag αvαλoγιοτoOμε μovα1α τιq oδυ_
vηρ€ζ ουv6πειεg Kαιτωv δ0o. ,ooov α$oρα
τo oυvαloΘημα τoU 6ρωτα εivαι κυρlαρ1o
αQoι) αvηκει στoυζ π6vτε βαoικoOq Θεμα-
τικo0g κ0κλoυg (€ρωταq, εξoυolα, δραμα,
ελπlδα και ζωη - Θ&vατoq). KαΘε επo1η τα
πρooεγγ[ζει αλλιιi.lg, με διαQoρετικo 0$oq,
αλλα παvτα εlvαι παoovτα.
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ιο Aπo$αo(ζει καvε(g vα γ(vει πoιητηξ;

- E(.vαι κατι πoυ δεv τo απoQαο[-

ζειq εο0 αλλα αυτ6 <απoQαo[ζει> εo€vα.
,oπoιoq απoQαoioει vα γivει πoιητηg, €1ει

ηδη απoτιi1ει. εlvαι σαv τo €ρωτα πoυ σoυ

6ρ1εται απρ6oκλητo9 καμια Φoρα, 6τoι και

η αvαγκη vα γivειg πoιητηζ oε <απo$αo('-

ζειυ vα βαζειs τιg λ6ξειq σε μια oειρα ιboτε

vα πρoκ0(.lει τελικα τo πolημα.

ο Σε πoλλα πoιηματα €1oυv δoθεi διdQo-

ρεq ερμηvε[εg τιq oπo[εξ o πoιητηξ o0τε

καv ε[1ε oκεQτε[. Θεωρεiτε πωq πρ€πει
vα γlvovται ερμηvεiεg η η ερμηvεiα
κd,Θε πoιιiματoξ vα oQε[λεται ατηv κρi-

ση και τηv αvτiληΦη τoυ αvαγvιboτη;

- Av δε δoθoOv ερμηvεiεg πoυ δεv εl1ε

oκεΦτεi o πoιητηq oημαivει πωξ τo πo[ημα

δεv ε[vαι πoλ0 oημαyτικ6. Tα oημαvτικα

€ργα ε[vαι αυτα τα oπolα πρooQ6ρoιrται oε

πoλλαπλ€q ερμηvεiεg. Θα αvα$ερΘΦ ατηv

oδ0ooειαλ6γoυ 1αρη.τα εi1ε oκεQτεi αρα-

γε o oμηρoq 6λα αυτd πoυ d1oυv γραΦτεl;
,Εvα 

μεγαλo 6ργo θ1ει διdQoρεg πλευρ€q

πoυ Θα μπoρo0oε vα <αvακαλ0ι.pειυ καvεlg

και τιζ oπoiεg δεv εi1ε απαραiτητα συvει.
δητoπoιηoει o πoιητηg -δημιoυργ6q. ,Evα

€ργo πoυ δεv πρooQ6ρεται για κd,τι τ6τoιo

δεiμει 6τι δεv 61ει πo}ιλ6q διααrαoειq και

δεv αξiζει vα διαβααrεi. Θεωριb πωζ η

<κριτικιj> τoυ αvαγvΦoτη ε[vαι τo μ6γιoτo
κριτηριo για τηv πoι6τητα εv6g 6ργoυ. Εvα

πoιητικ6 6ργo εlvαι σαv τιζ μπαλεq με τα
καθρε$τdκια στα baη πoυ αvταvακλαται

τo $ωg, €τoι και με τo πoiημα αvακαλ0πτo-

vται oυvε1ιi;g vΞεg διαoταoειq τoυ, πoυ δεv

ε[1ε πoτ6 Qαvεααrεi o πoιητ(q.

ο Πoιoι εivαι oι αγαπημ€voι σαξ πoιη-
τ€ξ;

- Aγαπημθvoι μoU πoιητ6q εivαι 6οoι
αvα$€ρω ( α$ιεριilvω αια βιβλi.α μoυ oπωg

oιWhitman, Maγakovski, Neruda, Plτοog, T.

Λειβαδiτηq κ.α. TΦρα τελευταiα διαβαζω

€vαv πoιητη, πoU τα πoιηματα τoυ €1oυv

επιoκιαοτεi απ6 τα μυΘιoτoρηματα τoυ ( Γo

KιBaτιo), τov A. Aλεξαvδρoυ. Aπo τoυq vε6-

τερoUq πoιητ€g διαβαζω τηv K. Δημoυλα, τηv

Aγγελακη-PoUK, τηv AΘηvα Παπαδακη, πoυ,

αv και δεv εlvαι τ6οo γvωoτη, πoιηματα τηg

περλαμβαvovται σε πoλλ6q ξ6vεg αvΘoλo-

γlεq. 
,Aλλoι αγαπημ6voι μoυ πoιητ€g ε[vαι o

Γκαvαq, o Mαρκ6πoυλoq, o BαρβEρηq, o Γι-

Φρηq Παυλ6πoυλog, o Σιv6πoυλoq και πoλ-
λoi ξdvoι.τελευτα[α διαβαζω τo πoλ0 ωρα[o

Koρακιτoυ Εvτγκαρ 
,Aλαv Π6ε και 6ργατoυ

Mπρ6voκι.

ιο Tι Θα ουμβouλε0ατε €vα v€o πoιητη;

- Θα τoυ, λεγα o,τι μoυ εlπε και o Ρi-

τoog 6ταv ημoυv 22 ετΦv: <vα δoυλε0ειg
oυv€1εια, vα ξαvαδoυλεOειg 6,τι γρdQειg
και απ6 6,τι γραQειq vα αQαιρεiq τα μιoα>.
ΣυμQωvιi-l απ6λυτα με τηv dπoι{.lη αυτη για-
τl πιoτε0ω πωξ σημαvτικ6τερη αλλd και δυ-

oκoλ6τερη εivαι η αQαιρετικη παρd η πρo-
oΘετικη διαδικαo[α.

r Πoιηματd οαg 61oυv περιληsΘε( σε σχo-

λικ& αvΘoλ6για και διδαoκovται (,τιξ

o1oλικ€q α(θoυoεg. Θα βλ€πατε με Θε-

τικ6 μdτι €vα πo[ημα σαξ ωζ Θ€μα ατιq

ειoαγωγικ€ξ εξετ&oειξ;

- Tι vα σαζ πω; Δ0oκoλo. .oπωq 
ε[1ε πει

o μεγαλog Pau| Ε|uard η καλ0τερη επιλoγη
εivαι η δικη ooυ επλoγη, €τoι κι αυτ6g πoυ
επιλ€γει τα Θ€ματα επλ€γει 6,τι τoυ αρθ-

σει και πιoτε0ει πωg ε[vαι τo oωoτ6. Τιilρα
6oov αQoρα μια υπoτιθ€μεvη (εισαγωγη))

πoιηματ6q μoυ στιξ παvελλαδικ€g, απ6 τη

μια Θα μoυ χdιδευε τη ματαιoδoξiα και απ6
τηv dMη μπoρεi vα απoτελo0oε παγ[δα για
τoυg μαΘητ69, κd,τι τo oπo[o δε θα με ευ1α-

ριατo0oε.

Tη oυv6vτευξη πηραv oι K.K., K.B., A.B.
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Λiγα λ6για για τov Tiτo Πατρiκιo

. ΓεwιiΘηκε τo 1928 oτηv AΘrjvα. Kατ&γεται απ6 oικoγ€vεια ηΘoπoιΦv. oλoκλιi-
ρωσε τα γυμvαoιακα τoυ μαΘrjματα ατo Bαρβdκειo και γρdsτηκε ατη Noμικιj Σxoλli
τoυ Παvεπιατημloυ AΘηvΦv.

. Kατα τη διαρκεια τηξ γερμαvικιjq κατo1riq πι|ρε μ6ρoq ατηv EΘvικrj Avτiαταoη,
ατρατευμ€voq αρ1ικd ατηv EΠoN και (πη oυv61εια αrov EΛAΣ. To t944 καταδικdoτη-
κε oε Θαvατo απ6 oυvεργατεg τωv γερμαvΦv και η εκr€λεo{ τoυ ματαιιirΘηκε τηv
τελευταiα σEιγμη. Kατιi τη διαρκεια τηξ στρατιωτικηq τoυ Θητε[αg εξoρiαrηκε ατη
Mακρ6vηoo (1951- 1952) και κατα τη διετiα t952_ 1953 ατov Aη Στρατη, απ6 6πoυ
επ6αrρειpε αrηv AΘ{vα με αδεια εξ6ριoroυ.

. Aπ6 τo 1959 ωq τo 1964 oπo0δαoε Koιvωvιoλoγlα ατo Παρ1oι και πr]ρε μ€ρoζ
oε 6ρευvεq τoυ EΘvικo0 K€vrρoυ Eπιατημovικιjq Ερεuvαq τηg ΓαΜ[αq. Eπ€αrρει|.lε

ατηv EΜdδα, με τηv επιβoλ{ 6μω9 τηg δικτατoρlαg τoυ 1967 κατ€Qυγε ξαvα ατo Πα-

ρioι, 6πoυ πιjρε μiρog oε εκδηλΦoειq εvαvτια oτo παραvoμo καΘεατιilq.

. Εργdαcηκε (πηv €δρα τηg Unesco oro Παρ[oι και (πη Fao orη PΦμη. Στηv E}ιλ,α-

δα επ€ατρει}ε τo 1975 και εργdαcηκε ωq δικηγ6ρo9 κoιvωvιoλ6γog και λoγoτε1vικ6q

μεταQραoτr]q. Στηv AΘr]vα εργααιηκε επloηq oro K6vrρo MαρξιαεικΦv Mελετιilv.

. H πρΦτη τoυ εμQαvιση στo 1ιi,lρo τωv γραμματωv πραγματoπoιι!Θηκε τo 1943

με τη δημooiευoη εv6q πoι{ματog τoυ cπo περιoδικ6 Ξεκivημα τηq Nι6τηq, εvΦ τo
1954 εκδ6Θηκε η πριilτη πoιητικη oυΜoγrj τoυ με τlτλoq Xωματ66ρoμoq. |δρυτικ6 μ€-
λog τoυ περιoδικo0 Επιoειbρηoη T€1μηq απ6 τo 1954 δημoolευoε αρΘρα και κριτικ€g
εvιil πo}ιλα δoκlμιd τoυ συμπεριλιiΦΘηκαv σε συγκεvερωτικ6g εκδ6oειq.

. AαxoλiΘηκε επlοηq με τη μεταQραoη (Σταvιdλ, Aραγκ6ν, MαγιακoQσκι, Nε.

ρo0vτα, Γκ6γκo\ Λo0κατg και &Mωv) και τηv πεζoγραQlα, εvιb τα περιoo6τερα κoι-
vωvιoλoγικd, €ργα τoυ ε[vαι γραμμ6vα ατα γαMικd. 6ργα τoυ μεταQραατηκαv στα

γαΜικα, τα Qλαμαvδικα, τα γερμαvικα Kαι τα oΜαvδικα.

. To 1994 τιμrjΘηκε με ειδικ6 κρατικ6 βραβεi.o για τo o0voλo τoυ €ργoυ τoυ.

. Πoιητικd €ργα τoυ: MαEητεiα (1963), Πρoαιρετικf1 Σταoη (1975)' Θαλαooα
Επαγγελiαq (!977', Avτι6ικtεq (1981), Avτικριoτoi καoρiφτεq (1988), Παραμoρφιb-
oειq (1989), H Hδoνη τωv παραταoεωv (1992|, H αwioταση τωv γεγov6των (2000)

κ'α.
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To 2011 oυμπληριbvovται εκατ6 xρ6vια απ6 τη γ€wηoη τoυ oδυoo€α Eλ6τη

και τoυ Niκoυ Γκdτooυ. Πoιητιiζ με μεγιiλo διαμ6τρημα και πλo0oιo €ργo o

πριbτoq, oQρ&γιoε με τηv παρoυoiα τoυ τov αιιbνα πoυ π€ραoε. Πoιητηg με
περιoρισμ6vo αμιγΦg πoιητικ6 6ργo o δειiτερog αλλ& και με <ατ[1oυqυ πoυ

δεv απoτελo$v παρεργα αλλd τεκμriρια τηg iδιαg πoιητικηq περιoυoiαq,

ιiΦηoε τo δικ6 τoυ απoτ0πωμα (πηv πvευματικη ζωη τoυ τ6πoυ. To €ργo και

τωv διio αρδε0εται απ6 τιq iδιεq πηγ€g, τη λα1κη παρd,δooη και μια βαΘιιi
αioΘηoη εMηvικ6τηταξ, γovιμoπoιεi 6μωq παρdλληλα τηv ελληvικη πolηoη

με v6εg ιδ6εq και πρωτoπoριακd για τηv επo1η τoυg αιoΘητικιi ρε6ματα. Πι-

ατε0ovταg ακριiδαvτα 6τι, oε επo1€q δ6oκoλεq 6πωg η oημερινη, η πoiηoη

μιiq βoηΘι1vα ι}ηλαQiooυμε τo βαΘ0τερo v6ημα τωv πραγμ&τωv και vα πo.

ρευτo6με με μιαξ ακαινoιiργιαζ περπατηoιdg τo oταΘερ6 &oπρo Q0oημα>,
επιxειρoOμε μια o0vτoμη περιδιdβαoη oτη ζωη και τo €ργo τoυg.

Επιμ€λεια: !.Δ.
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Aκυ βθρvητη ζωη
Σ1εδlα με 1dρια πoυ διαvυ1τερε0oυv
Aγγlζovταg τα o0vvεQα
Σαv παvια
Σα θα0ματα
Γλαρωv πoυ υι}ιboαv ωq εκεl τηv παρθεvια
τoUζ

Φdγγovταq τιg ελπ(,δεq με μικρ6q καρδι€q

αvθριi-lπωv

Ω vε6τητα / Πληρωμη τoυ ηλιoυ
Aιματιvη oτιγμη
Πoυ αxρηoτε0ει τo Θαvατo.

oΔ. EΛYτHΣ, ΠΡoΣANAτoΛΙΣMoI

,E1ειg 
μια γε0oη τρικυμ[αg αrα 1εiλη . Mα

πo0 γ0ριζεq
oλημερi,g τη oκληρη ρ€μβη τηq π€τραg και
τηq Θαλαooαq
Aετo$oρoq αvεμog γ0μvωoε τoυg λoQoυg
Γ0μvωoε τηv επιΘυμiα σoυ ωζ τo κoκαλo

Kι oι κ6ρε9 τωv ματιιilv ooυ πηραvε τη σKU-

ταλη τηq XLμαιραq
Pιγιbvovταq μ, αΦρ6 τη θ0μηoη !

Πo0 εivαι η γvιbριμη αvηQoρια τoυ μικρo0
Σεπτεμβρ(.oυ

Στo κoκκιv61ωμα 6πoυ €παιζεq Θωριilvταq

πρog τα κατω
Τoυq βαθιo0g κυαμιbvεg τωv αλλωv κoρι-

τoιιi.lv

Τιq γωvιθg oπoυ oι Qλεg ooυ αQηvαv
αγκαλιdg τα δυooμαρlvια

. Mα πo0 γ0ριζεq
oλovυμlq τη oκληρη ρ€μβη τηg π6τρα9 και
τηg Θαλαοoαg
Σoυ ,λεγα vα μετραq μεσ, oτo γδυτ6 vερo
τιq Qωτειv€q τoυ μ6ρε9
Avαoκελη vα 1αlρεoαι τηv αυγη τωv πραγ-

ματωv
, 
F1 vα γυρvαg κlτριvoυg καμπoυg

M, 6vα τριQ0λλι Qωg oτo oτηΘoq οoυ

ηρωiδα ιαμβoυ.

.'. 
,Aκoυoε, 

o λoγoq ε(.vαι τωv οτερvιi.lv η

Qρovηoη
Kι o 1ρ6voq γλ0πτηg τωv αvθριi,lπωv παρα-

φoρoζ
Kι o ηλιoq oτεκεται απ6 παvω τoυ θηρ[o
ελπ|δαc
Kι εo0 πιo κovτα τoυ οQiγγειg 6vαv 6ρωτα
,Ε1ovταg 

μια γε0oη τρικυμ[αg oτα 1ελη.
oΔ. ΕΛYτHΣ, H MAPιΝA τΩN BPAΧΩN

,|oωq κατι πoU μoυ αvηκει αvθκαθεv vα
δ ιε κδ ικιb

Mπoρε[ και απλιig μια Θ6oη μεg τα Eρ1o-

uεvα,..
oΔ. EΛYΤ|-lΣ, τo ε|κoN|ΣMA

Τι θ6λειq τι ζηταq
πoΟ ,vαι τo voημα πoυ oo0 ,πεσε απ, τα

1€ρια
H μoυoικη πoυ ακoΟg μ6voq εoΟ και τα

γυμvα
Π6δια πoυ αλλαζouv γη σαv τηg 1oρεΟτρι-
αc
Evιil τιvαζεται o κoμητηg τωv μαλλιιi.lv τηq

και μtα οπlΘα
Π€Qτει μπρoαrα ooυ επαvω oτo 1αλ[
Kει πoυ κoιταg vα οε απατα η αληθεια

Πo0 παq πoια Θλi$η πoιo καιo0μεvo
Φ6ρεμα εlvαι αυτ6 πoU σoυ απooπd τη

oαρκα πoια
Mεταπoιημ€vη αρ1αlα πηγη για vα oε κd,-

vει vα 1ρηoμoδoτεlq
,Ετoι 

$0λλo τo QιiMo και β6τοαλo τo βo-
τoαλo

,ΕΦηβε 
γovατιoτ6 oτov δια$αvo βυθ6

Πoυ ooo κoιμαμαι και ovειρεΟoμαιτ6oo oε

βλθπω v, αvεβα[vειg
M, 6vα παvθρι πραoιvα 6αιρακα και Q0κια
Δαγκιi:vovταq oα v6μιoμα τη Θαλαooα τηv
[δια πoυ
Σo0 ,δωoε τη λαμΦη αυτη τo $ωg αυτ6 τo
voημα πoυ γυρε0ειg.

oΔ. EΛYTHΣ, o M|κPoΣ NAYτιΛoΣ

Λ6ω: τη μια oτιγμη, τη μ6vη πoυ
Εαv Qταvει δεv γvωρlζειq
Tα Γραμμ6vα ραγlζovται
Kαι αυτog πoυ δi,vει, πα(,ρvει. Επειδη εαv 61ι
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τoτε Θα

Πρ€πει και o θαvατog vα θαvατιi-lvεται και η

Φθoρα
Nα ΦΘεlρεται και τo μικρ6
TριαvταQυλλ[. πoυ καπoτε

Στηv παλαμη σoU κρατηoεg, β6τoαλo και

αυτo
Kαπoυ, 1ιλιετηρlδεq μακρια, v, αvαoυvτlΘε-

ται.
oΔ. EΛYτHΣ, τA ETEPoΘAΛ1{

Eμεi,q τη λ€με τη ζωη τηv πιαvoυμε απ, τα

16ρια
Koιταζoυμε τα μdτια τηζ πoυ μαg ξαvακoι-
τd,ζoυv

Kι αv ε[vαι αυτ6 πoυ μαq μεΘdει μαγνητηq
τo γvωρlζoυμε
Kι αv ε[vαι αυτ6 πoυ μαg πovdει κακo

τ6,1oυμε vιιboει
Eμεiq τη λ6με τη ζωη πηγαlvoυμε μπρoαεα
Kαι 1αιρετo0με τα πoυλιd τηζ πoU μιoε0-
oυvε
E[μαατε απ6 καλη γεvιd.

Kι 6μωq τoυ π6Θoυ τ, δραμα ξυπvαει μια
μ6ρα oαρκα
Kι εκεl 6πoυ δεv doτραQτε παρα γυμvη
ερημιd
TιΙ.lρα γελαει μια πoλιτεiα ωρα[α καΘΦg τη

Θ€ληoεg
Kovτε0ειg vα τη δειg oε περιμ€vει
Διi:oε τo 1€ρι ooυ vα πdμε πριv η Aυγη

Tηv περλo0σει με ια1€q Θριαμβoυ.

Διboε τo 1€ρι ooυ - πριv σUvαχco0v πoυλιd,

Στoυq Φμoυq τωv αvΘρΦπωv και τo κελαη-

δrjooυvε
Πι,rq επιτ€λoυg Qαvηκε vα,ρ1εται απo μα-
κρια
H πovιoΘιilρητη παρΘ€vα Eλπlδα!

Πdμε μαζi' κι αζ μαζ λιΘoβoλoιjv
Kι αξ μαζ Qωvαζoυv αερoβατεq

Φ[λε μoυ 6ooι δεv €vιωoαv πoτ€ με τι
Σlδερo με τι π6τρεg τι αiμα τι Qωτια
Xτiζoυ με ovειρευ6μαστε και τραγoυδαμε !

oΔ. ΕΛYτHΣ, o HΛιoΣ o nPΩτoΣ

Για o6vα €1ω μιληοει oε καιρo0g παλιo0g
Mε οo$6q παραμαvεq και μ, αvταρτεg απ6-

μαχoυζ
Aπ6 τι vα ,vαι πoυ 61ειq τη θλiι].'η τoU αγρι-

μιo0
Tη αvτα0γεια oτo πρ6oωπo τoU vερoO τoυ

τρεμαμεvoυ
Kαι γιατ[, λ6ει, vα μ6λλει κovτα ooυ vα ρθω
Πoυ δε Θ€λω αγdπη αλλα θ€λω τov αvεμo
AΜα Θ€λω τηq ξ6oκεπηq 6ρΘιαq Θαλαooαq
τov καλπαouo...

oΔ. EΛYTF|Σ, τo MoNoΓPAMMA

Γραμματα Θα υπαρ1oυv, Θα διαβdζoυv oι
d,vΘρωπoι Kι απ, τηv oυρα τηq παλι
H ιαroρlα Θα πιαvεται. M6vo τ, αμπ€λια vα
καλπαζoυv
κι α1αλ[vωτoζ vα,vαι
o oυραv6q 6πω9 τov Θ€λoυv τα παιδιd
Mε κoκ6ρoυζ Kαι με κoυκoυvdρια και με
κυ αvo0 g 1αρταετo0 g oη μαlεq
Toυ Aγioυ Hρακλε[τoυ αvημερα

παιδoq η Bαoιληtη.
oΔ. EΛYτHΣ, ΔYΤlκA τF|Σ ΛYnΗΣ

Kα(.vε τα χεiλη μoυ και η λ0πη λαμπει
αταγ6vα καΘαρo0 vερoO παvω απ, τα βα-

ραΘρα
τα oκoτειvα γεματα 16ρτα. μ6vo η Φυxη
αvαμμ6vη oαv παλια εκκληofα
δε(1vει 6τι Θα πεθαvoυμε dvoιξη...
,oλα 

μια oταγ6vα
oμoρQιαq τρεμαμεvη ατα τolvoρα.

μlα λ0πη διαQαvη oαv ,AΘωg κρεμdμεvoq
απ6 τov oυραv6

με απ6ραvτη oρατ6τητα



- 
σru'Γυ ιc/]t'C(

79

oπoυ τα παιrτα γlvovται ξεγivovrαι
oΔ. ΕΛYτHΣ, MAP|A NEΦEΛH

Bαπ6ρι oτoλιoμdvo βγαlvει αrα βoυvα
κι αρ1fζει τιq μαvo0βρεq <<β1ρα _ μαιvα>

Aπ6 τα βαΘη $ταvει τoυg παλιo0g καιρo0g
βαoαvα ξε$oρτΦvει Kι αvαστεvαγμo0ζ

Xρovoυq μαq ταξιδε0ει δε βoυλιαξαμε
1iλιoυq καπεταvα(,oυζ τoυζ αλλαξαμε

Kατακλυoμo0q πoτd δε λoγαριαoαμε
μπηκαμε μεo, στα 6λα και περαoαμε

Kι €1oυμε ατo καταρτι μαg βιγλατoρα
παvτoτιv6 τov Flλιo τov Flλιατoρα!

oΔ. EΛYτHΣ, τo TPEΛoBAnoPo

Ξ6ρειg, καθε ταξlδι αvoiγεται αrα περιαrθ-
ρια
oλog o κ6oμog ακoυμπαει oτη Θαλαooα και
τη oτεριd
Θα πιαooυμε τo o0vvεQo Θα βγo0με απ6
τη oυμQoρα τoυ 1ρ6voυ
Aπo τηv α}ιληv 6Φη τηq κακoτυ1ιαg
Θα πα[ξoυμε τov ηλιo μαζ στα δαμυλα
Στιg εξo1€g τηg αvoιμηg καρδιαq
Θα δo0με vα ξαvαγεvvι6ται o κooμog.

oΔ. EΛYτHΣ, rENNFlΣ'{ τHΣ MEPAΣ

Nαo[ oτo σχημα τ, oυραvoO
και κoρiτoια ωρα(α

με τo oτα$ιiλι oτα δ6vτια πoU μαζ πρdπα-

Πoυλια τo βαρog τηq καρδιαg μαq ιΙηλ&
μηδεvlζovταg
και πoλΟ γαλdζιo πoυ αγαπηoαμε!
Φ0γαvε $0γαvε
o Io0λιog με τo Qωτειv6 πoυκαμιoo
και o Αυγoυστoζ o π6τριvog με τα μικρα
τoυ αvιbμαλα oκαλια
Φυγαvε
<αι στα ματια μ€oα τωv βυΘιilv αvερμηvευ-
τοq εμειvε o αoτερlαg
<αt στα βαθη μ6oα τωv ματιιbv αvεπlδoτo
ε uειVε τo ηλιoβαolλεμα!

Kαι τωv αvΘριbπωv η Qρ6vηoη dκλειoε τα
o0voρα...

oΔ. EΛYτHΣ, AΞtoN ΕΣτ|

Mα εδιi.l oτηv 6μη τηv υγρη μovo 6vαq
δρoμoq υπαρ1ει
Movo 6vαq δρ6μog απατηλog καιπρ€πει
vα τov περαoειg
ΠρEπει oτo α[μα vα βoυτη1τε[g πριv o και-
ρ69 oε πρo$τdoει
Kαι vα διαβεlg αvτ[περα vα ξαvαβρε[g τoυq
oυvτρoQoυq oou
,Avθη 

πoυλιd ελαQια
Nα βρεi.q μιαv αλλη Θαλαooα μιαv dλλη
απαλoo0vη
Nα πιαoειg απ6 τα λoυριd τoυ A1ιλλiα τ,
αλovα
Ayι[ vα καΘεοαι βoυβη τov πoταμo vα μα-
λΦvειg
Tov πoταμ6 vα λιΘoβoλε(g 6πωg η μdvα
τoυ K[τooυ.

Γιατl κι εo0 θα ,1ειg 
1αΘεl κι η oμoρsιd

ooυ θα ,1ει 
γεραoει.

M€oα oτoυq κλιilvoυq μιαg λυγαριαg βλ€πω
τo παιδικ6 ooυ πoυκd'μισo vα oτεγvιilvει
Παρ, τo oημα[α τηζ ζωηζ vα oαβαvιi.loειg
τo θαvατo
Kι αg μη λυγ[oει η καρδια ooυ
Kι αg μηv κυληoει τo δακρυ ooυ παvω ατηv
αδυoιilπητη τo0τη γη,oπωg 

εκ0ληoε μια Qoρα ατηv παγωμ€vη
ερημια τo δακρυ τoυ πιγκoυlvoυ
Δεv ωQελε[ τo παραπovo
,|δια 

παvτoO θα,vαι η ζωη με τo ooυρα0λι
τωv Qιδιιi-lv oτη 1ιi-lρα τωv Qαvταoμd,τωv
Mε τo τραγo0δι τωv ληαιιi.lv oτα δd,oη τωv
αρωματωv
Mε τo μα1αlρι εv6g καημo0 αεα μαγoυλα
τηq ελπfδαg
Mε τo μαραζι μιαq αvoιξηg oτα Qυλλoκαρ-
δια τoυ γκιιbvη
Φταvει 6vα αλ6τρι vα βρεθεi κι 6vα δρεπα-
vι κo$τερ6 o, €vα 1αρo0μεvo 1€ρι
Φταvει v, αvΘloει u6νo
Λlγo oταρι για τιζ γιoρτ€g λi.γo κραoi, για τη
Θ0μηoη λlγo vερo για τη oκ6vη...
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Xρovια και xρ6vια παλει!α με τo μελαvι και
τo o$υρi βαoαvιoμθvη καρδια μoυ
Mε τo 1ρυoαQι και τη $ωτια για vα σoU

καμω 6vα κθvτημα
, 
Εvα ζoυ μπoΟλι πoρτoκαλιαq

Mιαv αvθιoμdvη κυδωvια vα οε παρηγoρη-
σω
Εvιb πoυ καπoτε o, αγγιξα με τα ματια τηg

πo0λιαg
Kαι με τη 1αiτη τoυ QεγγαριoO ο, αγκαλια-
σα Kαι 1oρ€Qαμε μεq
αιoυg καλoκαιριατικoυq καμπoυg

Πdvω oτη θεριoμ6vη καλαμια και $αγαμε
μαζl τo κoμ€vo τρι$0λλι
Mα0ρη μεγαλη μovαξια με τ6oα βoτoαλα
τριγ0ρω oτo λαιμo τ6oα

1ρωματιoτα πετραδια oτα μαλλια ooυ,
N. ΓκAτΣoΣ, AMoPΓoΣ

Aυτ6q o μα0ρoq τoπoq
Θα πραoιvi.oει καπoτε,
Το oιδερεvιο 1dρι τoυ Γκετg Θ, αvαπoδoγυ-

ρi.oει τ, αμd.ξια
Θα Qoρτιi,loει Θημωvι6q απo κριΘαρι και
o[καλη
Kαι μεg σrouζ oκoτειvo0g δρυμoOq με τιq
vεκρ€q αγαπεg
Eκεi πoυ π€τρωoε o καιρ69 6vα παρΘ6vo
Φ0λλo
Στα oτηθια πoυ oιγ6τρεμε μια δακρυομ€vη
τριαvτα$υλλια
Θα λαμπει 6vα αοτρo οιωπηλo σαv αvoι-

ξιατικη μαργαρ(.τα.
N. ΓκAτΣoΣ, o ιΠΠoτHΣ κ| o ΘANAτoΣ

Tιq vεQ6λεq α$ηvovταg
πLoω τoυq

Mε τo αιηθog μπρooτα oα
v, αμπΦ1voυvε

Mηv oι γ0πεq τα παρoυv κι αυτα

H ζωη και τo Θαvατo

γε 0τη κε

Kαι μηv €1ovταg α1 αλλo
τ(.πoτε

Στα 1αλαoματα καρ$ωoε μια

Av πoτθ τo γερακι
ξαvαδιvε

Mε τ, αυτ[ oτo 1oρταρι
Θ, ακo0γαμε

Τo οκoταδι v, αρπαξει μεμιαq o

. Tαξιδε0ouv τωv βραxωv
τ, αγαλματα

. Στoυζ αv€μoυg μ€oα τα

μ6λλovτα
. μυρωδια και 1ιμηξoυv!

. Σαv τov ηλιo γUμvη
ξαvαγ0ριoε

. |-] ζωη πoU τα παvτα
oπαταληoε

. παπαρoOvα πoυ λαμπει

Tη Qωvη τoυ πρoβατoυ
πoυ oπαραξε
Tωv vεκριbv τηv oργη
πιilg γυμvαζεται
κι απ, τηv d}ιλη vα δε(.ξει!

oΔ. EΛYτHΣ, AΞιoΝ EΣT|

j



oδυoo€αq Eλ6τηq (1911.1996)

. Φu\oλoγικ6 ι.|,ιευδιbvυμo τoυ

0δυoo6α Aλεπoυδ6Μη, ΓεwηΘηκε ατo

Hρακλειo Kρriτηs (λ6γω εγκατααια-
σηζ τηζ oικoγ€vειαg τoυ στo Hρακλειo
6πoυ αργ6τερα o πατ6ραq τoυ [δρυoε
εργooτdoιo σαπωvoπoιlαq και πυρηvε-
λαιoυργ[αg), κατdγovταν 6μω9 απ6 τη

Λ€oβo. Τo 1914 μεταQ€ρowαι oικoγε-
vειακιilg oτov Πειραιd, Tα καλoκα[ρια
τωv παιδικιi,lν και εQηβικΦv τoυ χρ6vωv
τα περvd αrηv Kρητη, τη Mυτιληvη, τιg

Σπ6τoεg, τηv Τrjvo, τη M0κovo, τη Σαvτo-

ρiνη και αΜo0' Λlγo πριv τo τ6λo9 τωv

γυμvαoιακιi,lv oπoυδΦv τoυ εκδηλΦvει
τιg πρΦτεq τoυ Qιλoλoγικ6q αvηoυ1[εg.
,Eρ1εται oε επαQη με τo 6ργo τoυ Kα-

βαΦη, τoυ Kαλβoυ, με τηv αρ1α[α λυρι.
κη πolηoη καΘιbq Kαι με τov Eλυαρ και
τo γαλλικ6 υπερρεαλιoμ6'

. EγγρdΦεται στη Noμικrj Σ1oλη

τoυ Παvεπιoτημloυ τωv AΘηvιilν την

oπolα αργ6τερα εγκαταλε[πει για vα
καταταγεl αro oτρατ6. Θα γvωρloει μd-
λιoτα και τηv εμπειρ[α τoυ αλβαvικoO

μετιbπoυ. Eρ1εται oε επαQη με τoν κ0-

κλo τoυ περιoδικo0 Niα Γραμμαrα, τoυ
πvευματικo0 oργdvoυ τηq γεvιαg τoυ,30
και αρ1[ζει απ6 τιq αrr!λεq τoυ vα δημo-
oιε0ει τα πρΦτα τoυ πoιηματα'

. Για μικρd διααrηματα Θα διατε-
λθoει ΔιευΘυvειjq πρoγρdμματoq oτηv

ΕMηvικη PαδιoQωv[α' Θα ταξιδ6ιJ.lει oε
πoλλ6q π6λει9 τoυ εξωτερικo0 και Θα

oυvαvι{oει εξ61oυoεg πρooωπικ6τητεg
τηq παγκ6oμιαq διαvoηoηq'

. ToμΠ στηv πoιητικη τoυ πoρε[α
απoτελε[ η 6κδooη τoυ Aξιov Εoτd (Kρα-

τικ6 Bραβεlo Πo[ηoηq) τo 1960 πoυ ση-

ματoδoτε[ τηv ωριμ6τητα τoυ πoιητη,

. Mετd, τo πραξικ6πημα τηq 21nξ

Aπριλfoυ απ61ει oυvειδητα απ6 τη δη-

μooι6τητα αα1oλo0μεvog κυρiωq με τη
ζωγραΦικη και τηv τε1vικη τoυ κoλdζ.
Aρvεiται μαλιαrα vα παρει τo <Mεγd,λo

Bραβε[o Λoγoτε1viαζΣ πoυ ε[1ε Θεoπloει
η δικτατoρ[α.

. Ιo L979 τιμαται με τo βραβεi.o N6.

μπελ Λoγoτε1vlαq (για τηv πolηoη τoυ,
πoυ με Q6vτo τηv εMηvικη παραδooη, με
αιoΘηματoπoιημ€vη δ0vαμη Kαι πvευμα-
τικrj oξ0νoια ζωvrαvεOει τov αγΦvα τoυ

o0γ1ρovoυ αvΘριitπoυ για ελευΘερiα
και δημιoυργ[α>. ΠρoηγηΘηκαv και ακo-
λo0Θηοαν τιμητικ6q διακρioειg εvτ6g και
εκτ6q ΕMαδαq.

. Πdρα απ6 τo πoιητικ6 τoυ €ργo

αsηoε oημαwικd δoκ[μια: Avoιyτα Xαρ-
τια, Εv λευκιil, H μαγεlα τoυ Παπαδιαμα-
vτη κ'α'
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Niκog Γκdιτooξ (1911.1992}

. ΓεvνηΘηκε ατηv Aoθα τηζ Aρκαδiαξ,

6πoυ και τελε[ωoε τo Δημoτικ6 Σ1oλε[o.

Tιq γυμναoιακ6g τoυ oπoυδθq τιg θκαvε

oτηv Tρiπoλη, 6πoυ ηρθε oε επαQι\ με τα

λoγoτε1vικα βιβλiα Kαι τιζ μεΘ6δoυ9 αυ-

τoδιδαoκαλiαq ξ€νωv γλωoοΦν. Στη oυvε-

1εια πriγε oτην AΘτ\vα 6πoυ Qolτησε στη

ΦιλoooQικη Σ1oλrj τoυ Παvεπιοτημιoυ

AΘηvιilv. Hξερε ηδη αρκετα καλα αγγλικα

και γαλλικα και ε[1ε μελετηoει τov Παλα-

μα, τov Σoλωμ6, τo δημoτικ6 τραγo0δι,

6πωq και τιζ vεωτεριαιικθq ταoειg oτηv

ευρωπαtκη πo[ηoη.

. Στηv AΘηνα, 6πoυ εγκαταoταΘηκε

με την oικoγθvεια τoυ, ηρΘε oε επαQη με

τoυg λoγoτε1vικoOg κ0κλoυq τηζ επoχηξ

και αρ11ιoε vα δημooιε0ει τα πρΦτα τoυ

πoιηματα (Niα Εoτiα,L93t, Pυoμ6ζ, 1933)

και καπoια κριτικd oημειΦματα.

. Movαδικ6 τoυ βιβλ[o υπηρξε η

πoιητικη oυMoγ{ Aμoργoq, πoυ εκδ6Θηκε

.o igη: και παρdι τιq πριbτεq δυoμεvεiq

κριτικι1g, o1ετικα o0ντoμα καΘιερΦΘηκε

ωq 6vα απ6 τα χαραKτηριστικ6τερα θργα

τoυ εΜηvικo0 υπερρεαλιoμo0. Aπ6 τ6τε

o πoιητιiq δημoolευoε μ6vo τρtα ακ6μα

πoιηματα (Ελεγεio τo 1946, o ιππoτηg και

o oανατoq τo !947, Tραγo0δι τoυ παλιoυ

καιρoυ τo 1963) και αρκετ6q μελθτεq και

o16λια παvω ατην πolηoη.

. Mετα τov π6λεμo oυvεργαoτηκε με

τηv <Aγγλoελληvικη EπιθεΦρηοηD ωζ με-

ταQραoτηq Kαι με τo EΘvικ6 lδρυμα Pαδιo-

Qωviαq. AqoληΘηκε ιδιαiτερα με τη μετα-

Φραοη €ργωv, κυρiωq για λoγαριασμo τoυ

εΘvικδ0 Θεdτρoυ, τoυ Θεατρoυ Tθμηq και

τoυ Λα[κo0 Θεατρoυ.

. |διαiτερα oημαvτικη Θεωρεlται η

πρooQoρd τoυ στo εΜηvικ6 τραγo0δι,

oτo oπolo αQιεριbΘηκε, oε μεγαλo βαΘ-

μ6, μετα την Aμoργo. Ωq oτι1oυργ6ζ oυ-

vεργααrηκε oτεvα με κoρυQαioυg oυvΘ6-

τεq 6πωq o M, Xατζηδακιg, o M, Θεoδω-

ρακηξ, o Στ. Ξαρ1ακoξ, o Δ. Mo0τoηq κ.α.

(Alαvαoiα, Tηq γηq τo 14ρυoαφι, Pεμπiτι.

κo, Aρyιπiλαγog, Πηρεq τo μεγαλo δρ6μo'

Πoρνoγραφiα, Λαtκη Aγoρα, H μικρη Pαλ-

λoιj' Av oυμηoεiq ( oνειρo μoυ' Aντικατo-

πτρlιoμoi, Tα κατα Mαρκoν κ.α.). Tραγo0-

δια τoυ ερμι\νευoε και o Niκog ΞυλoOρηq

(Παλληκαρι oτα Σφακια, Γεια ooυ yαρα

ooυ Bεvετια, Mπαρμπα Γιανvη Mακρυ-

γιαννη, Aνατoλiτικo). Για μεγdλo διαοτη-

μα και μθ1ρι τo Θαvατ6 τoυ ι\ταν επ[λεκτo

μ6λogτηq oμαδαq Xατζηδακι, Ελ0τη, Toα-

ρo0χη, Mπoαταvιζ6γλoυ και Aργυρακη.
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l(fil[fibυεflnns
o μεγαλog Θεατρικ69 ουγγραQ6αq |ακωβog Kαμπαvθλληg

(Lg22-2oLt) εi1ε ιδια[τερoυξ δεoμo0g με τo P€θυμvo και Q[-

λoυξ Pεθεμvιιbτεq. Mετα τo Θαvατo τoυ Avτιbvη Σαμαρακη

ηταν υπειjΘυvoξ τoυ εκπαιδευτικo0 πρoγραμματoξ τηq Boυ-

ληq τωv EMηvωv κBoυλη τωv EΦηβωv>.

l-| Θεατρικη oμαδα τoυ o1oλεioυ μαξ εl1ε αvεβαοει τo Θεα-

τρικ6 θργo τoυ <oδυoo€α γ0ριoε oπiτιυ (δε[τε ι<Στo π Kαι φ))'

τε01og 2, οελ. 18-19).

Eκτ6g απ6 τα Θεατρικα τoυ 6ργα πρoτεlvoυμε vα διαβαoετε
τo κMαoυτ1αoυζεv>,

o |dκωβoq Kαμπαv€λληq με PεΘεμvιιbτεq Qiλoυg τoυ
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B!oΓPAΦIκo
Γεw{Θηκε oτιq 20/3/7948 αrη Θεooα-

λoviκη και η πριbτη τoU συσtηματικη επα$rj

με τη μoυσιKli liταv μ6oω oυγκρoτημdιτωv τηv

περloδo 1965-1970. Tηv [δια επo1r] 6γραι}ε τα
πριilτα τoυ τραγo0δια, μερικd απ6 τα oπolα
τραγo0δηoε o Πααχαληζ (Aρβαvιτ[δηq), δη-

μιoυργιbvταq παριiΛληλα 6να μικρ6 αro0vrιo

με 1ειρoπo[ητα μη1αvliματα αrη Θεooαλovl-
κη' To L972 με €vα πoλ0 καλ6 oυγκρ6τημα,
πoυ απoτελo0oαv Θεooαλovικεlg μoυoικol
και ovoμαατηκε Ζηλωτrjg (Zea|ot), επι1ε[ρη-
σε vα καταKtlioει τη διεΘvli αγoρα κατα τo
πρωτ6τυπo τωv Aphrodite.s Chi|d. Για τo oκo-

π6 αυτ6 μετακ6μιoε αro Aachen τηg Δυτικ{g
Γερμαvlαg. ΓριiQτηκαv τ6τε €ξι τραγo0δια πoυ

η1oγραQriΘηκαv (πo Mιλιivo αλλιi υπιiρ1oυv

μ6vo oε oυλλoγ6q Qtλωv. To L976, τραγoυδΦ.
vταξ στoυξ "A1αρv{g,, τoυ Διovιioη Σαββ6πoυ.
λoυ, oυναvτι€ται με τoν Mαvιbλη Pαoo0λη και
τo 1978 η 

,,καλιi παρ€α,, (Mαvιilληq Pαoo0ληg,
Nkoq Ξυδιiκηq, Διov0oηq Σαββ6πoυλoq και
Nlκoq Παπιiζoγλoυ) δημιoυργε[ τo δloκo ,,H

Eκδiκηoη τηg ΓυQτιdg,, ατo vε6δμητo ατo0vειo
Aγρoτικ6v No 3, orηv To0μπα τηg Θεooαλo-
viκηg. AκoλoυΘo0v ,,Tα ΔιiΘεv,, και τo 1983

6λα 6oα υπfρ1αv oε α16δια, oημειιiroειg και

1αμηλ6Qωvεq ηxoγραΦrioειg μαζε0ovται (πo

δloκo ..Xαριiτσι,, πoυ πρoτεlvει θvα,,ε[δog μει-
κτ6 και μ6vιμo,,. AκoλoυΘε[τo .,M€σω NεQΦv,,

τo 1985, τα,,Σθvεργα,, τo 1991 και θνα 1ρ6νo
αργ6τερα η 

,,Eπιτ6πιog H1oγριiQηoιg,, oτo Θθ-

ατρo τoυ Λυκαβητro0 (30 Σεπεμβρi,oυ 1991).

Tov Aπρ(λιo τoυ 1995 κυκλoQ6ρηoε η διoκo-

γραQικ{ τoυ δoυλεια με τiτλo ,,,oταv Kιvδυ-
vει}ειq Παlξε τηv Πoυρo0δα,, -ατηv κυπριακli
διιiΛεrαo oημαlvει τo κλιiξov πoδηλιiτoυ. To

2005 κυκλo$6ρηoε η τελευταiα τoυ δoυλεια τo
,,Mα,ισσα Σελr]vη,,' Tηv ημ6ρα τηg κυκλoQoρiαq
τηg ,.Mα,ιooαg Σελιivηζ,,, o N[κog Παπdζoγλoυ
κ6ρδιoε τo Bραβεio Moυoικrjq ατα Kρατικd Kι-
vηματoγραQικα Bραβε[α Πoι6τητα9 (Φεατιβαλ
Θεooαλov[κηq) για τη μoυoικ{ τoυ αrηv ταιv[α
,,H Noαταλγ6g,,. Kατω απ6 τηv ετικ6τα ,,Στρ6γ-

γυλoι Δ[oκo(, o Niκog Παπιiζoγλoυ επιμελε[ται
τιg παραγωγ6g και αvακαλ0πτει αξι6λoγoυζ τρα-

γoυδoπoιo0q 6πωg o Σωκριiτηq Mdλαμαg, o oρ-

Q€αq ΠερΙ,δηξ, τo μoυoικ6 σχ]iμα Mικρ€g Περι-
πλαv{oειg, o Θαvdoηg Παπακωvαταvτivoυ κ.d.

Π6Θαvε oτιc, t7 l4/2o11 ατη Θεooαλovlκη,
6πoυ ζo0oε και εργαζ6ταv.

ΔlΣκotPAΦ|A
1984 Xαριiτoι (Lyra}, 1986 M€oω NεQιi,lv

(Lyra), 1990 Σ0vεργα (Lγra), 1991 Eπιτoπιog η1o-

γριiQηoιq ατo Θθατρo τoυ Λυκαβηττo0 (Lyra},

1995 oταv κιvδυvε0ειg πα[ξε τηv πoυρo0δα
(Lyra), 2005 Mιf ιooα Σελιjvη

ΔlΣκoΓPAΦlA: ΣYM M ETOXEΣ
1977 A1αρv{q, o AριαroQdvηg πoυ γ0ριοε

απ6 τα Θυμαρακια (Lyra), 1978 H εκδ[κηoη τηg

γυQτιιiq (Lyra), 1979 H ρεζdρβα (Lyra), 1979 Τα
δ{Θεv (Lyra), 1981 Xειμεριvo[ Koλυμβητθq (Avε-

ξιiρτητη παραγωγι!}, 1984 oλoι δικo[ μαg ε[μα-
oτε (Lyra), 1986 Ev AΘιjvαιq (Lyra), 1986 Π6τε
Boιiδαq π6τε Ko0δαg (cBS), 1987 Zrjτω τo E}λη-
vικ6 τραγo0δι (M|NOS), 1988 o κ. Σαββ6πoυλoq
ευ1αριoτε[ τov κ. Xατζιδdκι και Θα,ρΘει oπωσ-
δ{πoτε (Σεiριoq), 1988 Στov Σεiριo υπ&ρ1oυvε
παιδιd (Σε[ριoζ}, 1988 Τραγo0δια απ6 τo Θ6ατρo
(Lyra}. 1989 Aoπρ6μαυρεq ιαroρlεζ (Lyra}

Πηγιi: www.fimes.gr
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τo περιΘΦριo μιαξ εμ$dvιoηq τoυ Bαoiλη Παπακωvoταvτivoυ oτηv π6λη
μαg, ε[xαμε τηv ευκαιρiα vα μιλl[ooυμε για λ[γo μαζi τoυ και vα τov γvω.
ρiooυμε καλ0τερα. H α6ρα εv6g ιδιαiτερoυ αvΘριbπoυ, o δυvαμιoμ6g
μιαξ (oργιoμ€vηq> Φωνηζ, η ικαv6τητd τoυ vα επικoιvωvεi ιiριoτα με

τoυg v6oυg €1ει καταoτηoει τov Bαo[λη Παπακωvoταιrτiνoυ 6να απ6 τα αμυΘι-
κιi> πρ6oωπα τoυ ελληvικo0 τραγoυδιoιi. Σαg μεταQ6ρoυμε κdπoιεg οτιγμ6q
απ6 τη μovαδικη αυτη εμπειρiα μαg...

μoυ αρθooυv αληΘιvα
και o,τι ε[vαι αληΘιν6
αvτικατoπτρ(,ζεται Kαι
o, αυτ6v πoυ τo ακo0-
ει, o κ6oμoq τα δ61εται
και τα κρατd στηv Kαρ-
διd, τoυ για 1ρ6vια μηv
ξεpαμε dλλωoτε oτι
61ω τραγoυδηoει πoλ0
oημαvτικo0g oυvΘθτεq
και πoιητθg... Kαι 6λα
αυτ& εivαι δια1ρovικd,,
δεv oβrjvoυv ειjκoλα,
δεv εivαι πoυκdμιoo
να τo αMαζειq κdΘε
δεκαπ6vrε μ6ρεg και vα
βαζειq καιvoOργιo.

Εixατε πει σε μια
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Ν.ry
o πατ€ραq μou εivαιπεvtivια1ρovΦv και
μεγdιλωoε ατηv κυριoλεξiα.τ6oo ωξ μα-
Θητ{q 6oo και αργ6τερα ωg Qoιτητlis- με
τα τραγo0δια και τη μoυoικli oαg. Eγιil,
πou τιbρα εiμαι δεκα€ξι, ακo0ω επloηq
τη μoυoικli και τα τραγo0δια oαq. Πιbg
καταQ6ρvετε vα 61ετε τ6τoια απη1ηoη
oε διαQoρετικ€q γεvι€g εδιil και τριd,vτα
oμιil1ρ6vια;

- Nαι, αλλα αv δεv €1ω απrj1ηoη Kαι στα
δικα ooυ εγγ6vια δεv νoμ[ζω vα 61ω καvει και
oπoυδαiα πραγματα..' Kατ, αρ1αq πιoτειjω
oτι η απη1ηoη αυτti oυvδ6εται με δ0o κυρ[-
ωg oτoι;1ε[α: τo 6vα 61ει vα καvει με τo κ$ε-
ρθQωvo>, τη Qωv{ δηλαδri πoυ <κoυβαλα>,

μεταQ6ρει αυτα πoυ τραγoυδαω, και τo d,Mo
αQoρα αυτα καθεαυτα τα oυγκεκριμ6vα τρα-
γo0δια. Noμiζω 6τι αυτ6 εivαι τo μυoτικ6,
στηv πραγματικoτητα δεv υπαρ1ει καν6vα
μυoτικ6 { αλλιιbq... εlvαι oλoQdvερo τo μU-
αιικo: τραγoυδιb τραγo0δια εliειδιj μoυ αρ€-
σoυv Kαι 61ι τραγo0δια καρι€ραg και, επειδη

oυv€ιrrευξιi σαξ.6τι τo τραγo0δι δivει
κoυριiγιo oε αυτo0g πoυ fδη αγωviζo-
ιrrαι vα αλλdξoυv τo κ6ομo. Tι Θα μαg
oυμβoυλε0ατε για τα δ0oκoλα xρ6vια
τα oπo[α, απ, 6τι λ6vε, μαg περιμ€voυv;

- Aκριβιilq, o, αυτo0g πoυ ιjδη αγωvi-
ζovται ''' <oτα παιδια πoυ ovειρε1ovται, oτα
παι6ια πoυ δεv τριΙlvε τη φoλα' oτα παιδια
πoυ τα oiλoυvε 6λα..' >l, λoιπ6v vα μην τα πε-
ριμ6voυμε 6λα απ6 τoυg d,Moυg, vα ξθρoυμε
6τι δε Θα καvει καvεig τ[πoτα για εμαq αv δεv
καvoυμε εμε[g πριi-lτα για τov εαυτ6 μαg. Πι-
oτε0ω 6τι αv6καΘεv oι επαvαoτdσειζ Kαι oι
oυγκρo0oειg γlνovταv απ6 τηv vεoλαlα και
6τoι γ[vεται και τιi.lρα. oι μεγdλoι λiγo πoλ0
τo μovo πoυ ovειρε6ovται ε[vαι η o0νταξ{
τoυζ. oι v6oι εlvαι αυτo[ πoυ ovειρεOovται
μια καλ0τερη ζωη για τoυg εαυτo0g τoυq καJ
ταρ1ην και μετα για τα παιδια τoυq.

Av και αλλιiζoυv oτo μ€Mov δυαrυ1ιbq!
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- Nαι, oτην πoρε[α εvταooovται στo σU-

σιημα, πρooπαθo0v vα αvαρριχηθoOv oτιg

κoιvωvικ€g ιεραρ1[εg, γι, αυτo παvτα oι ν€οι

πρ€πει vα επιμθvoυν.

ιο Πoιo εi,δoq μouoικηq απ6 αυτd, πoυ €1ετε

τραγoυδηoει oαq εκQρd,ζει περιoo6τε-

ρo;

- ,Eνα ε[vαι τo oημαvτικ6 o, αυτηv τηv

<oαλατα>, πoυ εlvαι o Παπακωvoταvτιvou,

oτι πoτ€ δεv ε[1α παρωπiδεq, 6,τι ε(.vαι αυ-

θεvτικ6 εlvαι και oημαvτικ6 απ, oπoυ και αv

πρo€ρ1εται. Mπoρε[ vα εivαι μπλoυζ, μπoρεL
vα ε(,vαι τζαζ, μπoρεi vα ε[ναι ρεμπ€τικo, μπo_

ρεl vα ε[vαι 1αρvτ ρoκ, oτιδηπoτε, αρκεi. vα

ε[vαι αυθεvτικ6, vα μην εivαι καταoκευαoμ€_
vo.

ι.r Yπdρ1ει κd,πoιo τραγoιiδι σαξ πoυ τo

αγαπd,τε περιoo6τερo;

- ,oχι, δεv θα μπoρo0oα vα αγαπιi.l κα_

πoιo τραγo0δι περιoo6τερo 11 λιγ6τερo απo
καπoιo αλλo γιατi 6λα τα θ1ω διαλ€ξει εγιil και

61ω τηv ευθ0νη γι, αυτ6. Επειδ( θγιvα γvω-
αι6q απ6 τη oτιγμιj πoυ πρωτoβγr\κα oτηv δι-

oκoγρα$(,α με τov Λoiζo και τov Θεoδωρακη,

μετα ε[1α τηv πoλυτθλεια να λ€ω 61ι oε αυτα
πoU μoυ 6διvαv, αv δεv μoυ αρεoαv, αρα €1ω

τηv πρoσωπικ{ ευθ0vη για τιζ επιλoγ€g μoυ'
Kαι oε πληρoQoριi.l 6τι τo κριτr]ρι6 μoυ, 6ταv

ακoυγα κατι για πριbτη Qoρα, ηταv αv αvα-

τρi1ιαζα και αvατριχιαζω ακ6μα, και αυτ6 ε[_

vαι σημαvτικ6.απ6 τηv αλλη μερια β6βαια με
6oo πvειiμα, γvιboη και καλλιιiργεια διαΘθτω

μπoριi,l vα ε[μαι απαιτητικ6q και oτov oτlxo,

ο Eloτε κατd, η uπ€ρ τωv μαΘητικιbv κατα-

ληΦεωv;

- Εiμαι γεvικα υπ6ρ τωv μαΘητικιiv αγιi-l-

vωv. oι μαΘητ€q εivαι εκεlvoι πoυ Θα απoQα-
oiζoυv αv θα ε[vαι καταληι!η 11 καπoια αλλη

μoρΦη μαθητικo0 αγιilvα. oπoιog κατευΘ0vει

τoυg μαΘητ69 απ6 παvω καvovταg τov δαoκα-

λo oτιq κιvητoπoιηοειζ τoUζ δεv εlvαι πραγ-

ματικ6q δαoκαλog. oι μαθητθg, δ6ξα τω Θειb,

€1oυv τo πvε0μα και τη γvιboη, μα κυρlωq τη

vεαvικ6τητα και τov αυθoρμητιoμ6, τα oπoiα
πρ€πει καπoυ vα διo1ετε0oυv. 

,Eτoι εlvαι κα-

λ0τερα να αo1oλεiαrε με τov .,oυvδικαλιoμ6,,

Kαι τιζ διεκδικηoειg oαg παρα, ξ€ρω εγιb, να

1ανooαoτε oτα π€ρατα τηq oθovηq Kαι τoU

υπολoγιoτη.

ιr E[oτε υπιiρ η εvαvτiov τηg τε1voλoγ[αq;

- Yπ6ρ τηq τε1νoλoγ[αq, εvαvτια oμωq

oτov τρ6πo με τov oπo[o τηv 1ρηoιμoπoιε[τε.

ιc Yπd,ρ1ει κd,τι ακρα[o πoυ €1ετε κd,vει oτηv

ζωη οαq;

- Ντρ6πoμαι,..

ιο Yπd,ρ1ει κd,τι ακρα(o πoυ €1ει κd,vει κd,-

πoιoq Θαυμαoτιiq oαq για εod,g;

- Kαι γι, αυτ6 δεv πρ€πει vα oυζηταμε,

γιατi., ξ6ρειq, τo o0oτημα μαq εμQαvlζει ωq

ε[δωλα, και μαλιoτα ωq ε[δωλα με Qωτooτ6-

$αvo πoυ λαμπει, με απoτ€λεoμα vα καvει τα
απλα παιδια vα μαζ θεωρo0v τ6oo oπoυδα[-
oυq, o1εδ6v <θεiκo0g>, και vα καvoυv για μαζ
πoλλα ακρα[α πραγματα. Δεv Θα εlμαι 6μωq

απ6 εκεivoυζ πoυ θα διαιωvlooυv αυτη τηv

καταoτααη, για αυτ6 δεv μπoριi.t vα σαζ πε.

ριγραr'bω ακρ6τητε9 τ6τoιoυ ε[δoυg. o ηρωαq
πρ6πει να εlvαι αυτ6g πoυ o [διog θαυμαζει
κατι και 61ι τo αvτικεiμεvo τoυ ΘαυμαoμoΟ
αΜωv, να τα 61ει καλα με τov εαυτo τoυ.

Σαg ευ1αριατo0με πoλ0.

Λ|ΓA ΛoΓ|A Γ|A To BAΣ|ΛH...

o Bαoληq Παπακωvoταvτivoυ γεvνηθηκε
τo 1950 oε 6vα 1ωρι6 τηq Aρκαδ[αg. Aρ1ιoε vα
τραγoυδαει oε ηλικ[α 23 ετιilv αQ6τoυ τελεi-
ωσε τη oτρατιωτικr] τoυ θητεiα. Τραγoυδoυoε
κυρ[ωq oε Qoιτητικθq oυvαυλlεq καΘιbg Kαι σε

oυ ναυλ[εq αλληλεγγ0 η q r\ αιrrιδ ικτατo ρικ€q. Συ -

vεργαoτηκε με oπoυδαioυg καλλιτθ1vεg 6πωq

o M(.κηq Θεoδωρακηq, o Mαvog Λotζog, o Θα-
vog Mικρo0τσικoξ, o Nικ6λαq Aσιμoq, o Νlκoq

Kαββαδ[αg, o 
,Aλκηq Aλκα[og, o Mαvog Ξυδo0g

και πoλλo(, αMoι. o Bαo(.ληq Παπακωvoταvτlvoυ

τραγoυδαει μ61ρι και oημερα oε 6vα μoυoικ6
ταξlδι 38 ετιilv και εξακoλoυθεl vα δ[vει ζωη oτo

ελληνικ6 ρoκ.

Tη oυv€vτευξη πηρε η oυvτακτικη oμιiδα
τoυ περιoδικo6 μαq

l
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