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Ðñéí áðü ìåñéêïýò ìÞíåò, óôéò 2
Ìáñôßïõ 2011, óôï ºäñõìá Ôçíéáêïý
Ðïëéôéóìïý, ðñáãìáôïðïéÞèçêå áðü ôï
Äßêôõï «Ìåóüãåéïò SOS» êáé õðü ôçí
áéãßäá ôïõ ÄÞìïõ ÔÞíïõ, óõæÞôçóç ìå
èÝìá ôï íåñü óôï íçóéùôéêü ÷þñï óå åðï÷Þ êëéìáôéêÞò áëëáãÞò. Óôü÷ïò Þôáí
ç åíçìÝñùóç êáé åõáéóèçôïðïßçóç ôïõ
êïéíïý óôï èÝìá ôçò ëåéøõäñßáò êáé ãåíéêüôåñá ç êáëëéÝñãåéá ðñïâëçìáôéóìïý ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò.
Ï ê. ÄçìÞôñçò ÊïììáôÜò, õðåýèõíïò
õäáôéêþí ðüñùí ôïõ Äéêôýïõ, áíÝëõóå
ôéò ðñáêôéêÝò åîïéêïíüìçóçò êáé âéþóéìçò äéá÷åßñéóçò óôï íçóéùôéêü ÷þñï, ìå
Ýìöáóç óôçí åðáíá÷ñçóéìïðïßçóç. ÁíÝëõóå ìÜëéóôá ôï ðáñÜäåéãìá ôçò
ÊñÞôçò (Life PURE), üðïõ îáíá÷ñçóéìïðïéïýíôáé ôá õãñÜ áðüâëçôá óáí ìéá
åíáëëáêôéêÞ ðçãÞ íåñïý óå çìéîçñéêÞ
ðåñéï÷Þ. Ï ê. ÍÜóïò Âáôßóôáò, Çëåêôñïëüãïò Ìç÷áíéêüò, óõíåñãÜôçò ôïõ
Ðáíåðéóôçìßïõ Áéãáßïõ, áíáöÝñèçêå
óôçí áöáëÜôùóç êáé óôéò áíáíåþóéìåò
ðçãÝò åíÝñãåéáò, åíþ ï ê. ÉùÜííçò
ØÜëôçò, Ãåùëüãïò, Ðñüåäñïò ôïõ Óõëëüãïõ «Ïé ößëïé ôïõ Ðñáóßíïõ», áíÝëõóå ôç ãåùìïñöïëïãßá ôïõ íçóéïý ç ïðïßá äéáìïñöþíåé ôçí õäÜôéíç êëçñïíïìéÜ ôïõ. ÔÝëïò ï ê. ÄÞìáñ÷ïò Ýêáíå
óõíïðôéêÞ ðáñïõóßáóç ôçò õðÜñ÷ïõóáò êáôÜóôáóçò óôï íçóß êáé ôùí äñÜóåùí ðïõ Ý÷ïõí Þäç ãßíåé, áëëÜ êáé åêåßíùí ðïõ ðñïãñáììáôßæïíôáé ãéá ôï
ìÝëëïí, ðñïêåéìÝíïõ ç ÔÞíïò íá åîáóöáëßóåé áõôÜñêåéá óôï èÝìá ôçò õäñïäüôçóçò. Êáé áíÜìåóá óôá Ýñãá áõôÜ
îå÷ùñßæåé åêåßíï ôïõ öñÜãìáôïò ôçò
Ãñßæáò, óôçí ðëÝïí ãñáöéêÞ ðåñéï÷Þ

ôïõ ÷ùñéïý ÁãÜðé.
Ôï ðüóï óçìáíôéêü åßíáé ôï æÞôçìá
ôçò åðÜñêåéáò ôïõ íåñïý ðïõ ÷ñåéÜæïíôáé ôá íçóéÜ ìáò, êáé öõóéêÜ ç ÔÞíïò,
äåí Ý÷åé áíÜãêç êáìéÜò áéôéïëüãçóçò.
Åßíáé ïöèáëìïöáíÝò. Áõôü, üìùò, ðïõ
ßóùò äå ãíùñßæïõìå åßíáé üôé åðéóôçìïíéêÝò ìåëÝôåò åêôéìïýí üôé ôçí åðüìåíç
äåêáåôßá ôï õäáôéêü Ýëëåéììá óôéò ÊõêëÜäåò èá áíÝëèåé óôá 1,3 åêáôïììýñéá
êõâéêÜ ìÝôñá êáé óå áõôü óçìáíôéêÞ
óõììåôï÷Þ èá Ý÷åé êáé ôï íçóß ìáò. ÅîÜëëïõ, äå èá ðñÝðåé íá îå÷íÜìå, üôé ç
ÔÞíïò Þôáí Ýíá áðü ôá ðñþôá íçóéÜ, ôá
ïðïßá õðï÷ñåþèçêáí íá ìåôáöÝñïõí
íåñü áðü Üëëåò ðåñéï÷Ýò. Åßíáé ðñïöáíÝò üôé, áí ôá ðñÜãìáôá áêïëïõèÞóïõí
áíåîÝëåãêôá ôï äñüìï ôïõò, ç ðïéïôéêÞ
õðïâÜèìéóç êáé ç ðïóïôéêÞ óõññßêíùóç ôùí õäÜôéíùí ðüñùí ôïõ íçóéïý èá
öôÜóïõí óå ïñéáêÜ, ðéèáíüí ìç áíáóôñÝøéìá, åðßðåäá.
Åýëïãï åßíáé, ëïéðüí, ïé äñÜóåéò ìáò
íá êáôåõèõíèïýí Üìåóá óôçí áíôéìåôþ-

ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ...
Ç Áäåëöüôçôá ôùí Ôçíßùí åí ÁèÞíáéò êáëùóüñéóå ôçí ßäñõóç åíüò áêüìç óõëëüãïõ ôïðéêïý åíäéáöÝñïíôïò, ï ïðïßïò, üíôùò, Ýñ÷åôáé íá êáëýøåé Ýíá ðñáãìáôéêü êåíü. ¸íáò ìåãÜëïò ãåùãñáöéêüò êáé ðïëéôéóìéêüò
÷þñïò ôïõ íçóéïý ìáò æçôïýóå áðü ÷ñüíéá Ýíáí áíÜäï÷ï ìå ôçí ðëÝïí
åõñåßá Ýííïéá ôïõ üñïõ. Äåí åßìáóôå, óå êáìéÜ ðåñßðôùóç, åíáíôßïí ôçò
óõëëïãéêÞò Ýêöñáóçò óå ôïðéêü åðßðåäï. Åßíáé áðïëýôùò áíáãêáßá êáé
êáëýðôåé ðñáãìáôéêÝò áíÜãêåò, åéäéêüôåñá ìÜëéóôá ìåôÜ ôçí ôåëåõôáßá
äéïéêçôéêÞ ìåôáññýèìéóç ç ïðïßá åíïðïßçóå ôéò åðéìÝñïõò áõôïäéïéêçôéêÝò
ìïíÜäåò óå Ýíá ÄÞìï.
ÌÝóá óôç íÝá êáôÜóôáóç ðïõ äéáìïñöþèçêå óå äéïéêçôéêü åðßðåäï, áëëÜ êáé êÜôù áðü ôï âÜñïò ôçò ðïëýìïñöçò êñßóçò ðïõ ôáëáíßæåé ôç ÷þñá ìáò —ç êñßóç åßíáé ôáõôü÷ñïíá çèéêÞ êáé ðíåõìáôéêÞ— ïé ìéêñÝò áõôÝò ìïíÜäåò óõëëïãéêÞò Ýêöñáóçò áðïôåëïýí ðõñÞíåò äçìïêñáôßáò, öïñåßò áõôüíïìçò Ýêöñáóçò áéôçìÜôùí, ðñïâëçìáôéóìïý êáé áãùíßáò ôùí
ôïðéêþí êïéíïôÞôùí.
¼óï, üìùò, áõôïíüçôï åßíáé ôï ãåãïíüò áõôü, Üëëï ôüóï åßíáé åðéôáêôéêÞ ç áíÜãêç óõíÝíùóçò êáé óõíôïíéóìïý ôùí äõíÜìåùí ôïõ ôüðïõ õðü
åíéáßï öïñÝá, ï ïðïßïò èá áíáëÜâåé ôçí ðñïâïëÞ, ðñïþèçóç êáé äéåêäßêçóç áðü ôçí êåíôñéêÞ åîïõóßá ôùí êïìâéêþí æçôçìÜôùí ôïõ ôüðïõ ìáò.
Ìéá ôÝôïéá óõíôïíéóìÝíç äñÜóç äåí åßíáé äõíáôü íá áöïñÜ ôá åðéìÝñïõò
ðñïâëÞìáôá êÜèå ìéáò ìéêñÞò êïéíüôçôáò. Ìïéñáßá ï óôü÷ïò ôïõ èá ðñÝðåé íá åßíáé ôá êïìâéêÜ æçôÞìáôá ðïõ áíôéìåôùðßæåé ôï íçóß ìáò.
Ðñþôï ðñïâÜëëåé ôï ðñüâëçìá ôçò áíÜðôõîçò, ðñüâëçìá éäéáéôÝñùò
óçìáíôéêü óôéò ìÝñåò äïêéìáóßáò ðïõ æïýìå, êáé áêïëïõèåß ôï ðñüâëçìá
óõíï÷Þò ôùí ôïðéêþí êïéíùíéþí ðïõ õðïíïìåýåôáé áðü ôçí ïéêïíïìéêÞ
êñßóç ôùí çìåñþí ìáò. ¼ëá, üìùò, áõôÜ èá ðñÝðåé íá åðéäéù÷èïýí ÷ùñßò åêðôþóåéò óå åðßðåäï áîéþí. Ôï ðåñéâÜëëïí êáé ï ðïëéôéóìüò, ôïõëÜ÷éóôïí ãéá ôïí ôüðï ìáò, áðïôåëïýí áäéáðñáãìÜôåõôåò áîßåò. Óå êáìéÜ ðåñßðôùóç äå èá ðñÝðåé íá õðïâáèìéóôïýí áðü êÜðïéá ìïíôÝëá Üìåóçò,
âñá÷õðñüèåóìçò áíÜðôõîçò, ãéáôß ìéá ôÝôïéá áíÜðôõîç èá öÝñåé ìüíïí
óõìöïñÜ.
Ôï êáëïêáßñé, ëïéðüí, ðïõ Ýñ÷åôáé ìáò ðñïóöÝñåé ìéá èáõìÜóéá åõêáéñßá íá óõæçôÞóïõìå ìå Üíåóç êáé åëáóôéêüôçôá ôï æÞôçìá ôçò åíéáßáò óõëëïãéêÞò Ýêöñáóçò, þóôå, üôáí ôï öèéíüðùñï åðéóôñÝøïõìå óôéò åóôßåò
ìáò, íá åßìáóôå Ýôïéìïé ãéá Ýíá ãüíéìï êáé óõíôåôáãìÝíï äéÜëïãï.
Åìåßò èá ðñïóðáèÞóïõìå… ÐåñéìÝíïõìå êáé óáò…
ðéóç ôùí äýï áõôþí êéíäýíùí. Ç ðïóïôéêÞ óõññßêíùóç —êáé ç óõíáêüëïõèç õöáëìýñùóç ôïõ õäñïöüñïõ ïñßæïíôá— ïöåßëïíôáé êáô' áñ÷Üò óôçí áíåîÝëåãêôç äéÜíïéîç êáé ëåéôïõñãßá ãåùôñÞóåùí. Êáé áõôü èá ðñÝðåé íá áíôéìåôùðéóôåß Üìåóá. ÓõíéóôÜ åõïßùíç ðñïïðôéêÞ üôé Þäç ôï Äçìïôéêü Óõìâïýëéï
ôïðïèåôÞèçêå ðÜíù óôï ìåßæïí áõôü
ðñüâëçìá, èÝôïíôáò üñïõò ãéá ôç äéÜíïéîç êáé ëåéôïõñãßá ãåùôñÞóåùí.
Åßíáé ãíùóôü üôé ôá õðüãåéá íåñÜ óõíéóôïýí áíáíåþóéìï öõóéêü ðüñï ìå
ôçí ðñïûðüèåóç ôçò äéáôÞñçóçò ôçò éóïññïðßáò ìåôáîý åìðëïõôéóìïý êáé
åêöüñôéóçò óå Ýíá õäñïöüñï óýóôçìá.
Êáé áõôÞ ç éóïññïðßá ìÜëëïí Ý÷åé áðü
êáéñü ðÜøåé íá õößóôáôáé óôçí ÔÞíï. Áðü ôçí Üëëç ðëåõñÜ ç ðïéïôéêÞ õðïâÜèìéóç ïöåßëåôáé êõñßùò óôç äéï÷Ýôåõóç óôï õðÝäáöïò ëõìÜôùí (êïñõöáßá ç
ðåñßðôùóç ôçò ËéâáäåñÞò) êáé óõóôáôéêþí ôùí ÷çìéêþí ëéðáóìÜôùí.
Ôï ìåßæïí áõôü ðñüâëçìá Ý÷åé áíÜãêç Üìåóçò áíôéìåôþðéóçò, áëëÜ ãé' áõ-

ôü åßíáé áíáãêáßåò äýï ðñïûðïèÝóåéò:
(á) Ç åðéóôçìïíéêÞ ìåëÝôç ôïõ æçôÞìáôïò (êáé åäþ åßíáé ãíùóôÞ ç óõìâïëÞ
ôïõ ê. Ãéþñãïõ ÓôïõñíÜñá, êáèçãçôÞ
Õäñïãåùëïãßáò êáé Ôå÷íéêÞò Ãåùëïãßáò
ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí), êáé (â) Ç
äñïìïëüãçóç äñÜóåùí óå óõíäõáóìü
ìå ôçí åõáéóèçôïðïßçóç ôùí êáôïßêùí.
Ïé üðïéåò äñÜóåéò èá ðñÝðåé íá åßíáé Þðéåò êáé ç áìåôñïÝðåéá óôçí ðåñßðôùóç
ôçò ëéìíïäåîáìåíÞò ôçò ËéâÜäáò èá
ðñÝðåé íá åßíáé ðáñÜäåéãìá ðñïò áðïöõãÞ.
ÁðÝíáíôé óôï ðñüâëçìá áõôü ç ðñþôç èÝóç áíÞêåé óôï ÄÞìï ìáò. Åîßóïõ,
üìùò, õðåýèõíåò åßíáé êáé ïé ôïðéêÝò
êïéíùíßåò. ¼ëïé ìáò. Åêðñüóùðïé ôçò
ÔÁ, Óýëëïãïé, ìáæéêïß öïñåßò êáé ðïëßôåò, üëïé, âñéóêüìáóôå ìðñïóôÜ óôï
óçìåßï «êáé ðÝíôå». Áí êáé ôþñá ðñõôáíåýóïõí ìéêñÜ Þ ìåãÜëá ïéêïíïìéêÜ
óõìöÝñïíôá, èá åßìáóôå Üîéïé ôçò ìïßñáò ìáò. Íá îÝñïõìå, üìùò, ðùò ïé êáéñïß «ïõ ìåíåôïß»!
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ÐÅÑÉ ÔÇÍÏÕ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ
Αντιστράτηγος ε.α.
Óå çëéêßá 87
åôþí áðåâßùóå
ï Êùí/íïò ×áñ.
Áèçíáßïò, áíôéóôñÜôçãïò å.á.,
äÞìáñ÷ïò ÔÞíïõ (2003 2006). Ç êçäåßá
ôïõ Ýãéíå óôçí
ÔÞíï êáé ç åîüäéïò áêïëïõèßá øÜëèçêå óôïí éåñü íáü ôçò Åõáããåëßóôñéáò. Ï ìåôáóôÜò, ìåôÜ ôçí áðïóôñáôåßá ôïõ, áó÷ïëÞèçêå
ìå ôá êïéíÜ ôçò ãåíÝôåéñÜò ôïõ. ÕðåñÜóðéóå ìå ìá÷çôéêüôçôá ôï üñáìÜ ôïõ
ãéá ôï íçóß êáé ôï ìÝëëïí ôïõ. Ïé áðüøåéò ôïõ áõôÝò ôïí Ýöåñáí áíôéìÝôùðï
ìå ôïõò óõìðïëßôåò ôïõ åêåßíïõò ðïõ
åß÷áí äéáöïñåôéêÞ áíôßëçøç ãéá ôï éóôïñéêü ðáñåëèüí êáé ôïí ðïëéôéóìü
ôïõ ôüðïõ. Ï «óôñáôçãüò», üðùò ôïí
áðïêáëïýóáí ößëïé êáé áíôßðáëïé, âñßóêåôáé ðéá óôá ÷Ýñéá ôçò éóôïñßáò… Åìåßò äåí Ý÷ïõìå ðáñÜ íá åíþóïõìå ôéò
ðñïóåõ÷Ýò ìáò ìå åêåßíåò ôùí Üëëùí
óõìðïëéôþí ìáò, þóôå ï «åôÜæùí íåöñïýò êáé êáñäßáò» íá ôïí êáôáôÜîåé
«åéò ÷þñáí æþíôùí».

THNOΣ: «Το ακατέργαστο
διαμάντι των Κυκλάδων»
Ï ÄÞìïò ôçò ÔÞíïõ óõììåôåß÷å óôçí
4ç ÄéåèíÞ ¸êèåóç Property 2011 ìå
óêïðü áöåíüò ôçí áíáèÝñìáíóç ôçò ïéêïäïìéêÞò äñáóôçñéüôçôáò óôï íçóß
ìáò êáé áöåôÝñïõ ôçí ðñïóÝêëõóç åðåíäýóåùí óå êáôïéêßåò ðïõ Þäç Ý÷ïõí
áíåãåñèåß. Óôï ó÷åôéêü öõëëÜäéï ìå ôßôëï «ÔÞíïò, ôï áêáôÝñãáóôï äéáìÜíôé
ôùí ÊõêëÜäùí» ðñïâÜëëïíôáé ôá ðëåïíåêôÞìáôá ôçò ôïðéêÞò áãïñÜò áêéíÞôùí, ôï óðÜíéï ôçíéáêü öõóéêü êáé äïìçìÝíï ðåñéâÜëëïí, ç ôïðéêÞ áñ÷éôåêôïíéêÞ êáé ç ãåíéêüôåñç ðåñéññÝïõóá
ðïëéôéóôéêÞ áôìüóöáéñá. Ãéá üëá áõôÜ
èá åßìáóôå áðïëýôùò óýìöùíïé, áí êÜðïéåò öùíÝò äåí åîÝöñáæáí áìöéâïëßåò
ãéá ôçí áíáìåíüìåíç êáôåñãáóßá ôïõ
«äéáìáíôéïý ôùí ÊõêëÜäùí».

NEOΣ ΚΥΚΛΑ∆ΙΤΗΣ
ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟΣ
Ï Êõêëáäßôçò ê. ÓôÝöáíïò ¹ìåëëïò
åîåëÝãç ôåëéêÜ Áêáäçìáúêüò óôçí Ýäñá
ôçò ÅëëçíéêÞò Ëáïãñáößáò. Ï íÝïò áêáäçìáúêüò ãåííÞèçêå óôï Öéëþôé ÍÜ-

îïõ ôï 1933 êáé åßíáé ðôõ÷éïý÷ïò ôïõ
Öéëïëïãéêïý ÔìÞìáôïò ôçò ÖéëïóïöéêÞò Ó÷ïëÞò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí. Ôï 1959 ðñïóåëÞöèç óôï Ëáïãñáöéêü Áñ÷åßï ôçò Áêáäçìßáò Áèçíþí
üðïõ õðçñÝôçóå ùò óõíôÜêôçò (19591972), äéåõèõíôÞò (1972-1976) êáé ãåíéêüò äéåõèõíôÞò (1976-1982). Ï ê. ¹ìåëëïò õðÞñîå åðß óåéñÜ åôþí êáèçãçôÞò ôçò Ëáïãñáößáò óôï ÐáíåðéóôÞìéï
Áèçíþí êáé Ðñüåäñïò ôçò Åôáéñåßáò
Êõêëáäéêþí Ìåëåôþí êáé Ý÷åé ðáñïõóéÜóåé ðëïýóéï åðéóôçìïíéêü Ýñãï.

ΜΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΕΚΠΛΗΞΗ
ΑΠΟ ΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ
ÊÜðïéá âéâëßá Ý÷ïõí ìéá óéùðçëÞ
ðïñåßá. Êáé üôáí ôá áíáêáëýðôïõìå
îáöíéáæüìáóôå! ¸ôóé êáé Ýãéíå ìå ôï âéâëßï «Åî áöïñìÞò… ÔçíéáêÝò éóôïñßåò»
ôçò ê. Ðçíåëüðçò ÃáÀôç - Êüêêïõ (Öëþñéíá 2006, 24 × 17 cm, óåë. 111, Ýêäïóç äßãëùóóç: åëëçíéêÜ - áããëéêÜ). ÁöéåñùìÝíï óôéò äõï ãéáãéÜäåò ôçò —ç
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ìéá óõíäåüôáí óôåíÜ ìå ôï Ãéáííïýëç
×áëåðÜ— ôï âéâëßï öéëïîåíåß ôÝóóåñéò
ãëõêýôáôåò, ðñáãìáôéêÝò éóôïñßåò áð’
ôçí ÅîùìåñéÜ ôïõ ÌåóïðïëÝìïõ: «Ï
êáëëéôÝ÷íçò» (Ã. ×áëåðÜò), «¸÷ù êáé
äïíôÜêéá», «ÁãÜðç» êáé «Ï Æáâïãéþñãçò». ÈåñìÜ óõã÷áñçôÞñéá!

ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Περιμένουμε με ενδαφέρον τη δημοσίευση της εισήγησης του φίλου μας κ.
Χάρη Κουτελάκη στο 31ο Συμπόσιο
Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας (13 - 15 Μαΐου 2011 με θέμα
«Αρχιτεκτονική έκφραση της φιλενωτικής πολιτικής στα “Μοναστήρια” της
Τήνου».

«ÊÏÑÇÓ ÐÕÑÃÏÓ»

2o ÄÉÅÈÍÅÓ ËÏÃÏÔÅ×ÍÉÊÏ
ÖÅÓÔÉÂÁË ÔÇÍÏÕ
ÌåôÜ ôçí åðéôõ÷ßá ôïõ ðåñóéíïý
êáëïêáéñéïý, ç «êïéíùíßá ôùí
(äå)êÜôùí» äéïñãáíþíåé êáé öÝôïò,
áðü 28 Ýùò 30 Éïõëßïõ 2011, ôï 2ï
ÄéåèíÝò Ëïãïôå÷íéêü ÖåóôéâÜë ÔÞíïõ. Èá óõììåôÜó÷ïõí 18 óõããñáöåßò êáé ðïéçôÝò áðü 13 ÷þñåò, óõìðåñéëáìâáíïìÝíçò êáé ôçò ÅëëÜäáò, ïé ïðïßïé èá äéáâÜæïõí óôç
ãëþóóá ôïõò. Ïé ìåôáöñÜóåéò ôùí
êåéìÝíùí èá åßíáé äéáèÝóéìåò óôá
ÅëëçíéêÜ êáé ÁããëéêÜ.
Óôü÷ïò ôïõ ÖåóôéâÜë åßíáé íá êáôáóôåß ç ÔÞíïò óçìåßï áíáöïñÜò
êáé ôüðïò óõíáíôÞóåùí ôçò óýã÷ñïíçò ðáãêüóìéáò ëïãïôå÷íéêÞò
ðáñáãùãÞò, Ýíá íçóß üðïõ ç Äýóç
óõíáíôÜ ôçí ÁíáôïëÞ, ï ÂïñÜò ôï
Íüôï, ôï Áéãáßï ôç Ìåóüãåéï, ç Åõñþðç ôçí ÁöñéêÞ êáé ôç ÌÝóç ÁíáôïëÞ. Êáé áõôü ìÝóá áðü ôç ëïãïôå÷íßá, ìå åéóçãÞóåéò, áíáãíþóåéò, áðáããåëßåò, óå óõíäõáóìü ìå óôïé÷åßá ôïõ ôïðéêïý ÷áñáêôÞñá ôïõ íçóéïý, üðùò ìïõóéêÞ êáé ÷ïñåõôéêÜ
óõãêñïôÞìáôá ôçò ÔÞíïõ. Ïé åêäçëþóåéò èá ëÜâïõí ÷þñá óå ôñßá óçìåßá: óôç ×þñá (ºäñõìá Ôçíéáêïý
Ðïëéôéóìïý), óôï õðáßèñéï èÝáôñï
ôïõ ÂùëÜî êáé óôçí ðëáôåßá ôïõ
ÐëÜôáíïõ óôïí Ðýñãï.

ÐÅÑÉ ÔÇÍÏÕ
Ôñéìçíéáßá ðåñéïäéêÞ Ýêäïóç ôçò Áäåëöüôçôáò ôùí Ôçíßùí åí ÁèÞíáéò
(Áóçì. ÖùôÞëá 40 & Ë. ÁëåîÜíäñáò, 114 73 ÁèÞíá, Ôçë/Fax: 210 8217 361).
E-mail: peritinou@gmail.com
Óôïí ôßôëï ï ðñþôïò åëëçíéêüò ÷Üñôçò ôçò ÔÞíïõ áðü ôç ×Üñôá ôïõ ÑÞãá.
Åêäüôçò: ÉùÜííçò Ðáðáäçìçôñßïõ, Ðñüåäñïò.
Äéåýèõíóç óýíôáîçò: Êþóôáò Äáíïýóçò (6974 814 871).
ÅðéôñïðÞ óýíôáîçò: Êþóôáò ÊáñáÀóêïò, ÖùôåéíÞ Êåëáäßôïõ - Ëáãïõñïý, ÆÝöç
ÐïôÞñç.
ÇëåêôñïíéêÞ ó÷åäßáóç: Êþóôáò Äáíïýóçò.
Åêôýðùóç: «ÄÅÊÁËÏÃÏÓ» ÅÐÅ (Áãáèßïõ 3 & ×áñ. Ôñéêïýðç, 114 74 ÁèÞíá,
ôçë. 210 6460 338).
Óõíåñãáóßåò åßíáé äåêôÝò ìüíïí óå çëåêôñïíéêÞ ìïñöÞ.
ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ

¸íá íÝï óùìáôåßï Ýñ÷åôáé íá ðñïóôåèåß óôï ÷þñï ôçò ôçíéáêÞò óõëëïãéêÞò Ýêöñáóçò. Ðñüêåéôáé ãéá ôï óùìáôåßï «Êüñçò Ðýñãïò» ðïõ éäñýèçêå ìå ôç öéëïäïîßá ôçò áíÜäåéîçò ôçò
ðïëéôéóôéêÞò êëçñïíïìéÜò êáé ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò ôùí ÊÜôù Ìåñþí ôçò
ÔÞíïõ. Ïé Êáôùìåñßôåò ößëïé ìáò èá
ðñÝðåé íá îÝñïõí üôé ç Áäåëöüôçôá
ôùí Ôçíßùí åí ÁèÞíáéò èá åßíáé
ðÜíôá äßðëá ôïõò. ÈåñìÝò åõ÷Ýò ãéá
äçìéïõñãéêÞ ðïñåßá.

ÔÏ ÅÈÉÌÏ ÔÇÓ ÐÑÙÔÁÐÑÉËÉÁÓ
Ôï Ýèéìï ôïõ «ðñùôáðñéëéÜôéêïõ
øÝìáôïò», Ý÷åé ôéò ñßæåò ôïõ óýìöùíá
ìå ôçí åðéêñáôÝóôåñç åêäï÷Þ óôçí
áëëáãÞ ôïõ çìåñïëïãßïõ. Ðéï óõãêåêñéìÝíá ôï «ðñùôáðñéëéÜôéêï øÝìá»
ôï ïöåßëïõìå, üðùò ðéóôåýåôáé,
óôïõò ÃÜëëïõò êáé óõãêåêñéìÝíá óôï
âáóéëéÜ ÊÜñïëï ôïí 9ï. Åðß ôçò âáóéëåßáò ôïõ (1564), êáé ìå ôçí áíôéêáôÜóôáóç ôïõ Éïõëéáíïý çìåñïëïãßïõ ìå
ôï Ãñçãïñéáíü, áðïöáóßóôçêå ç
ðñþôç çìÝñá ôïõ ÷ñüíïõ ðïõ Ýùò
ôüôå åïñôáæüôáí ôçí 1ç Áðñéëßïõ, íá
åïñôÜæåôáé ôçí 1ç Éáíïõáñßïõ (êÜôé
ðïõ åß÷å áñ÷ßóåé áðü ôï 45 ð.X.).
Ðïëëïß, üìùò, äå äÝ÷èçêáí ôçí áëëáãÞ áõôÞ ôçò çìåñïìçíßáò ôïõ åïñôáóìïý, êõñßùò ïé Üíèñùðïé ôçò õðáßèñïõ, óõíå÷ßæïíôáò íá åïñôÜæïõí
ùò çìÝñá áëëáãÞò ôïõ Ýôïõò êáé íá
óôÝëíïõí äþñá ôçí ðñþôç ôïõ Áðñßëç. Áõôü ðñïêÜëåóå ôïí ÷ëåõáóìü
ôùí áóôþí ìå ôï íá ôïõò áðïêáëïýí
«ðáëáéïìïäßôåò» êáé íá ôïõò óôÝëíïõí äþñá êáé ðñïóêëÞóåéò óå áíýðáñêôåò ãéïñôÝò.
Ôï Ýèéìï ôçò «êïñïúäßáò» ìåôáöÝñèçêå êáé óôçí Áããëßá ôïõ 18ïõ áéþíá
êáé áðü ’êåé óôçí ÁìåñéêÞ êáé ôïí õðüëïéðï êüóìï. ¸ôóé ôï Ýèéìï ôçò
ðñùôáðñéëéÜò êáèéåñþèçêå ó’ üëï
ôïí êüóìï ùò ìéá åõêáéñßá ãéá öÜñóåò êáé øÝìáôá. Ôï Ãñçãïñéáíü çìåñïëüãéï Ý÷åé êáé áõôü ôéò áôÝëåéÝò ôïõ
(õðÜñ÷åé ç áðþëåéá ìéáò çìÝñáò êÜèå 2.500 ÷ñüíéá), ãé’ áõôü êáé ðñïôÜèçêáí äéÜöïñåò ìåôáññõèìßóåéò.
ÅëéæáìðÝôá Baltaretsou
Êáñäéïëüãïò, Ê.Y. ÔÞíïõ

ΤΗΝΟΣ, Η ΕΣΧΑΤΗ ΕΛΠΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ...
Ένα ιδιαιτέρως επίκαιρο σκίτσο! Και όμως το εμπνεύσθηκε ο συμπαθέστατος
Κώστας Μητρόπουλος, 25 χρόνια πριν, όταν φιλοτέχνησε το ημερολόγιο της
Pirelli Hellas του 1986! Η μόνη διαφορά είναι ότι σήμερα η οικονομία δεν είναι
μονοσάνδαλη, αλλά εντελώς ξυπόλητη!

ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ...
Ç «Ðåñß ÔÞíïõ» åõåëðéóôåß óõíåñãáóßåò óáò... ÐåñéìÝíïõìå ôç äéêÞ óáò
óõìâïëÞ óôçí ðñïóðÜèåéÜ ìáò. Êåßìåíá ðñïâëçìáôéóìïý, êåßìåíá äçìéïõñãéêÞò Ýêöñáóçò åßíáé åõðñüóäåêôá. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò
áðåõèõíèåßôå óôç Óýíôáîç (Ê. Äáíïýóçò: 6974 814 871, Ê, ÊáñáÀóêïò:
6972 152 610, Ö. Êåëáäßôïõ-Ëáãïõñïý: 6973 988 141 & ÆÝöç ÐïôÞñç:
6976 511 684).
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«∆ΙΚΑΙΟΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΩΝΑ
ΖΩΣΙ...»

50 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ
Ο JURI GAGARIN ΣΤΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ…
«Êïéôþíôáò ôïí ïõñáíü, îýðíçóå
ìÝóá ìïõ ï ãéïò ôïõ åñãÜôç ôïõ
êïë÷üæ. O ïõñáíüò Þôáí ìáýñïò, ãåìÜôïò áóôÝñéá, óáí Ýíáò êÜìðïò ðïõ
ìüëéò åß÷å ïñãùèåß êáé óðáñèåß. ¹ìïõí åõôõ÷Þò, ìá öïâüìïõí êáèþò
óêåðôüìïõí üôé ìïõ åß÷áí åìðéóôåõôåß
áõôü ôï êïóìéêü ìç÷Üíçìá, èçóáõñü
áíåêôßìçôï ðïõ åß÷å êïóôßóåé ðïëëÜ
÷ñÞìáôá êáé äïõëåéÜ óôï ëáü ìïõ».
ÁõôÜ äÞëùóå óáí åðÝóôñåøå óôç ãç
ï 27÷ñïíïò óïâéåôéêüò ðéëüôïò Juri
Gagarin, ðïõ ëßãï ðñéí, óå ÷ñüíï
108 ëåðôþí, åß÷å ïëïêëçñþóåé ìéá
ðåñéöïñÜ ãýñù áðü ôç ãç ìå ôï óêÜöïò ôïõ Vostoc. ¹ôáí ï ðñþôïò Üíèñùðïò ðïõ ðñéí áðü 50 ÷ñüíéá,
óôéò 12 Áðñéëßïõ 1961, ðÝôáîå óôï
äéÜóôçìá. Ï Þñùáò áõôüò ôçò åðéóôÞìçò õðÞñîå åîáéñåôéêÜ Üôõ÷ïò,
áöïý ëßãá ÷ñüíéá ìåôÜ, ôï 1968,
Ýðåóå èýìá áôõ÷Þìáôïò…

áò ÉÜêùâïò ÊáìðáíÝëëçò. ¸ãñáøå
ðïëëÜ èåáôñéêÜ Ýñãá (èõìçèåßôå «Ôï
ìåãÜëï ìáò ôóßñêï» ðïõ Ýãéíå ìåãÜëç åðéôõ÷ßá ôï 1973), ðïëëÜ óåíÜñéá ãéá
ôïí êéíçìáôïãñÜöï («ÓôÝëëá», ê.Ü.) êáé
ôñáãïýäéá ôïõ Ìßêç ÈåïäùñÜêç, ôïõ
ÌÜíïõ ×áôæéäÜêé, ôïõ Óôáýñïõ Îáñ÷Üêïõ, ôïõ ÃéÜííç Óðáíïý êáé ôïõ Íßêïõ
ÌáìáãêÜêç. Åìåßò èá óôáèïýìå ôï Ýñãï ôïõ ôï «Ìáïõô÷Üïõæåí», ôéò áíáìíÞóåéò ôïõ áðü ôïí åãêëåéóìü ôïõ óôï
óôñáôüðåäï óõãêÝíôñùóçò ôùí Íáæß,
üðïõ Ýìåéíå äõüìéóé ÷ñüíéá. Èá ìÜò
ëåßøåéò ÉÜêùâå...

«Η ΠΡΩΤΗ ΛΕΞΗ…»
«Η ΦΩΤΙΑ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ,
∆ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΜΟΥ»
Óôçí åðéóôçìïíéêÞ óõíÜíôçóç ìå ôïí
ðáñáðÜíù ôßôëï, ðïõ ïñãÜíùóáí ôï
Ìïõóåßï ËáúêÞò ÔÝ÷íçò êáé ïé Ößëïé ôïõ
óôéò 1-3 Áðñéëßïõ 2011, óôï ìÝãáñï ôçò
ÐáëáéÜò ÂïõëÞò, ï Äñ Åèíïëïãßáò Ëáïãñáößáò ê. ÁëÝêïò ÖëùñÜêçò ðáñïõóßáóå ôçí åéóÞãçóç «Ôá “ãýöôéêá”
ôçò ÏîùìåñéÜò ÔÞíïõ. Óéäçñïõñãïß êáé
óéäçñïõñãåßá óôïí 19ï êáé 20ü áé.».
Êõêëáäéêïý åíäéáöÝñïíôïò åéóçãÞóåéò
ðáñïõóßáóáí ïé ê.ê. Ãåþñãéïò ÓðÝçò,
«Ç êüêá ôçò ÊÝáò», Ðáíáãéþôçò ÊáìçëÜêçò, «Ïé êáñâïõíéÜñçäåò ôçò Éêáñßáò
óôï ÷þñï ôïõ Áéãáßïõ», Ìáñßá ÃñõðÜñç, «Öïýñíïé óôï Áéãáßï», êáé ç Êáôåñßíá ÌáñéíÜêç, «Ôá áóâåóôïêÜìéíá ôçò
ÖïëåãÜíäñïõ».

ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗΣ
(1922 - 2011)
¸öõãå áðü êïíôÜ ìáò óôéò 29.3.
2011 ï Íáîéþôçò èåáôñéêüò óõããñáöÝ-

Ðïéá Þôáí ç ðñþôç ëÝîç ðïõ îåóôüìéóå ðïôÝ ï Üíèñùðïò; ¹ôáí ìéá Üíáñèñç êñáõãÞ Þ ìéá óõìâïëéêÞ êßíçóç óå
ãëþóóá íïçìáôéêÞ; Áõôüò åßíáé Ýíáò áðü ôïõò ðñïâëçìáôéóìïýò ðïõ èÝôåé ôï
íÝï ìõèéóôüñçìá «Ç ðñþôç ëÝîç» (ÅîÜíôáò 2011) ôïõ óõìðáôñéþôç ìáò
ðëÝïí (ÊáñäéáíÞ) ê. Âáóßëç ÁëåîÜêç,
ôï ïðïßï ðáñïõóéÜóôçêå óôï Ãáëëéêü
Éíóôéôïýôï ôçò ÁèÞíáò óôéò 12.4. 2011.
Ï ê. ÁëåîÜêçò, Ýíáò ëïãïôÝ÷íçò ìå
ðëïýóéï Ýñãï, Ý÷åé ìÜèåé íá ìáò åêðëÞóóåé. Áò áðïëáýóïõìå ôç íÝá ðåñéðÝôåéá ðïõ ìáò ðñïôåßíåé…

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΣΤΟΝ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟ
Ôï Ëáïãñáöéêü Ìïõóåßï ÔñéðïôÜìïõ
áíÜðôõîå óåéñÜ åêðáéäåõôéêþí ðïëéôéóôéêþí äñÜóåùí ãéá ôá ðáéäéÜ ôçí Üíïéîç ðïõ ìáò ðÝñáóå. Ãíùñéìßá ìå ôá
ìïõóéêÜ üñãáíá, ìå ôçí ðáñáäïóéáêÞ
ðáñáóêåõÞ ôïõ øùìéïý, ìå ôç «öéëïôÝ÷íçóç» ôïõ óôåöáíéïý ôçò Üíïéîçò åßíáé
ìåñéêÝò áðü áõôÝò. Óõã÷áñçôÞñéá!

Óå åðï÷Ýò âáèéÜò êñßóçò ðñÝðåé êáíåßò, «ùò ç Ýëáöïò åðß ôáò ðçãÜò», íá
óêýâåé óôéò ðçãÝò ôçò åèíéêÞò áõôïãíùóßáò, óå ðçãÝò ìå íåñü ãÜñãáñï áðáëëáãìÝíï áðü ëÜóðç ôçò ìõèïðëáóßáò. Êáé ìéá ôÝôïéá ðçãÞ åßíáé ôï Ýñãï
ôïõ áåßìíçóôïõ Íßêïõ Óâïñþíïõ (†
1989), ðïõ öÝôïò óõìðëçñþíïíôáé 100
÷ñüíéá áðü ôç ãÝííçóÞ ôïõ. Ï Óâïñþíïò äéÝðñåøå ùò åðéóôÞìïíáò óôç Ãáëëßá, ìåëÝôçóå ôï ó÷çìáôéóìü êáé ôç ëåéôïõñãßá ôùí êïéíùíéêþí äïìþí óôï
ÂõæÜíôéï êáé óôï ÍÝï Åëëçíéóìü, âáóéæüìåíïò óôçí åîïíõ÷éóôéêÞ åîÝôáóç ïéêïíïìéêþí ôåêìçñßùí êáé íïìéêþí êåéìÝíùí. ÅéóÞãáãå íÝá åðéóôçìïíéêÜ åñãáëåßá óôçí éóôïñéïãñáöéêÞ Ýñåõíá êáé
Üöçóå óçìáíôéêÞ ðáñáêáôáèÞêç óôïõò
Ýëëçíåò éóôïñéêïýò ôçí ðñùôïðïñéáêÞ
êáé äéáñêþò áíÞóõ÷ç óêÝøç ôïõ.

ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΟ Ι∆ΡΥΜΑ
ΤΗΝΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
«Η Ανατολή συναντά τη ∆ύση».
Ìéá õðÝñï÷ç âñáäéÜ áðüëáõóáí üóïé âñÝèçêáí ôï âñÜäõ ôçò 11çò ÌáÀïõ
óôï ºäñõìá Ôçíéáêïý Ðïëéôéóìïý. Õðü
ôï ãåíéêü ôßôëï «Ç ÁíáôïëÞ óõíáíôÜ ôç
Äýóç» êáé õðü ôç äéåýèõíóç ôïõ óõíèÝôç ê. Ãéþñãïõ ÊïõìåíôÜêç ðáñïõóéÜóôçêáí Ýñãá ôùí Ðáýëïõ ÊáñÝñ, Íßêïõ Óêáëêþôá, Ãéþñãïõ ÊïõìåíôÜêç,
ÌÜñèáò ÌáõñïåéäÞ êáé Ãéþñãïõ ×áôæçìé÷åëÜêç. ¸ñãá äçëáäÞ ÅëëÞíùí
óõíèåôþí ðïõ óõíïìéëïýí ìå ôçí áñáâïðåñóéêÞ ðáñÜäïóç. Tanburi ïé
Cemil Bey êáé Anouar Brahem. Ç ÌÜñèá ÌáõñïåéäÞ óôï ëáïýôï, ç Áããåëßíá
ÔêÜôóåâá óôï óáíôïýñé êáé ôï êïõáñôÝôï åã÷üñäùí «+kinisis» ôçò Ïñ÷Þóôñáò
ôùí ×ñùìÜôùí ìå ôïõò ÏäõóóÝá ÊïñÝëëç (á´ âéïëß), ÄçìÞôñç Áããåëßäç (â'
âéïëß), Öñáíôò ÓåóôÜíé (âéüëá) êáé ÂáããÝëç Íßíá (âéïëïíôóÝëï).
ÈåñìÜ óõã÷áñçôÞñéá óôïõò óõíôåëåóôÝò ôçò åêäÞëùóçò.

«Ç óõíåßäçóç ôïõ ëáïý áðïâáßíåé
öýëáêáò ôçò ðßóôåùò êáé õðåñáóðéóôÞò ôçò áãéüôçôïò» êáé áõôÞ ç åðéóÞìáíóç éó÷ýåé áðïëýôùò êáé óôçí
ðåñßðôùóç ôïõ ìáêáñéóôïý óõìðáôñéþôç ìáò êõñïý ÍéêïëÜïõ ÓåëÝíôç
(1931 - 1975), ìçôñïðïëßôç ×áëêßäáò.
Êáé åìåßò áãáðÜìå ôïí åðßóçò óõìðáôñéþôç ìáò ìçôñïðïëßôç Öèéþôéäáò ê.ê. Íéêüëáï Ðñùôüðáðá ôüóï ãéá ôï èÜññïò êáé ôçí ðáññçóßá
ôïõ üóï êáé ãéá ôï ãåãïíüò üôé åß÷å
ðÜíôá «åõÞêïïí ïõò» áðÝíáíôé óôç
óõíåßäçóç ôïõ èñçóêåõüìåíïõ ëáïý.
Êáé íá, ëïéðüí, ç äåýôåñç, óõìðëçñùìÝíç, Ýêäïóç ôïõ âéâëßïõ
ôïõ «Íéêüëáïò ÓåëÝíôçò (1931 1975), Ìçôñïðïëßôçò ×áëêßäïò»
(Ëáìßá 2011, 24 × 17, óåë. 342).
Ï Íéêüëáïò ÓåëÝíôçò, ìéá Üãéá
ìïñöÞ, õðÝöåñå áðü ôçí êáôáäñïìÞ ôùí «óõíäéêáëéóôþí ôùí ïóßùí
êáé éåñþí». ¼ìùò ç ìíÞìç ôïõ æÞóåôáé åéò ôïí áéþíá...

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον διαβάσαμε τις
εισηγήσεις του Μητροπολίτη Φθιώτιδος
κ. Νικολάου Πρωτόπαπα: «Ενδογενή
και εξωγενή προβλήματα της ιερατικής
διακονίας στη σημερινή κοινωνία» (στην
έκτακτη σύνοδο της Ιεραρχίας στις 15.5.
2010) [Λαμία 2010, 21 Χ 14, σελ. 70] και
«Εμφάνιση και συμπεριφορά του ιερού
κλήρου σήμερα» (στην Ημερίδα της Συνοδικής Επιτροπής θείας λατρείας και
ποιμαντικού έργου) [Λαμία 2010, 21 Χ 14,
σελ. 15].

Μόνος προσπαθώ να σταθώ σε τούτο τον
εξαντλημένο γκρίζο κόσμο.
Ελπίζω κι όλο λιγότερο ζητώ.
Τώρα γνωρίζω πως δεν υπάρχει ευτυχία
κι όλο υψώνω τα φτερά της περηφάνιας μου
στη σκοτεινή θωριά του θανάτου.
Μόνος μου σε αχανές κενό που το
στροβιλώδες χιόνι ξεδιπλώνει.
Τώρα που ο Απρίλης δεν είναι εδώ.
Στις χούφτες μου θα βαστάξω τ’ άρωμα
Μακριά απ’ τη βροχή.
Το τέλος πάντα είναι μακριά.
Εδώ που ’φτασα μ’ αρκεί.
(Μάρκος ∆. Φώσκολος, από τη συλλογή:
«Πες μου άνεμε…», Τήνος, χ.χ.)
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ÐÅÑÉ ÔÇÍÏÕ
ΒΙΟΗΘΙΚΑ ∆ΙΛΗΜΜΑΤΑ:
Μέρος Α΄: Η αρχή της ζωής

Ìå ìåãÜëç åðéôõ÷ßá ðñáãìáôïðïéÞèçêå ôï óõìðüóéï «ÄéëÞììáôá ÂéïçèéêÞò. ÌÝñïò Á´: Ç áñ÷Þ ôçò æùÞò» ðïõ
ïñãÜíùóå ç Áñ÷éåðéóêïðÞ Êáèïëéêþí
Áèçíþí óôï Åèíéêü ºäñõìá Åñåõíþí
óôéò 6 êáé 7 ÌáÀïõ. ¸ãêñéôïé åðéóôÞìïíåò, ¸ëëçíåò êáé îÝíïé, êáèïëéêïß êáé
ïñèüäïîïé ðáñïõóßáóáí üëåò ôéò ðôõ÷Ýò ôïõ óçìáíôéêïý áõôïý êáé åðßêáéñïõ èÝìáôïò. Ìáò ÷áñïðïßçóáí éäéáßôåñá ïé áíáöïñÝò óôï âéâëßï ôùí Jurger
Habermass êáé ðÜðá ÂåíÝäéêôïõ 16ïõ
«Ç äéáëåêôéêÞ ôçò åêêïóìßêåõóçò. Ëüãïò êáé èñçóêåßá», ðïõ ðñïôåßíáìå
óôïõò áíáãíþóôåò ìáò óôï ðñïçãïýìåíï öýëëï. Ìá ðéüôåñï áð’ üëá ôï ãåãïíüò üôé áðü ôá åðôÜ ìÝëç ôçò ÏñãáíùôéêÞò ÅðéôñïðÞò ôá ôÝóóåñá Þóáí
óõìðáôñéþôåò ìáò (ê.ê. ÓôÝëëá Öùóêüëïõ, ÁìÜíôá Öùóêüëïõ, Ìáñßá Óéê
êáé Ñüêïò Äåëëáôüëáò). Óõã÷áñçôÞñéá!
Êáé óôï Â´ ìÝñïò…

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΩΣΤΑ ΤΣΟΚΛΗ

ÅãêáéíéÜóôçêå óôéò 21.5. 2011, óôïí
ÊÜìðï, ôï Ìïõóåßï «Êþóôá Ôóüêëç»,
ôï ïðïßï Ýñ÷åôáé íá êáëýøåé ôï êåíü ôçò
ÔÞíïõ óôç ìïíôÝñíá ôÝ÷íç. Ôï Ýñãï õðÞñîå áðïôÝëåóìá óõíåñãáóßáò ôïõ
äéáêåêñéìÝíïõ êáëëéôÝ÷íç ìå ôï ÄÞìï
Åîùìâïýñãïõ. ÓôåãÜæåôáé óôï ðñþçí
Äçìïôéêü Ó÷ïëåßï ÊÜìðïõ. Ôï 2005 åíôÜ÷èçêå óôéò ïñéæüíôéåò äñÜóåéò - ìåëÝôåò ôïõ ðñïãñÜììáôïò «ÈçóÝáò», ôï
2008 Üñ÷éóáí ïé åñãáóßåò óå ó÷Ýäéá
ôïõ áñ÷éôÝêôïíá ÌÜíïõ ÐåññÜêç êáé ôï
êôßñéï ðáñáäüèçêå ôïí Ïêôþâñéï ôïõ
2010.
Ç óõãêÝíôñùóç óôï Ìïõóåßï ôåêìç-

ñßùí ðïõ áöïñïýí ôïí êáëëéôÝ÷íç (âéïãñáöéêÜ óôïé÷åßá, Üñèñá, óõíåíôåýîåéò,
êáôÜëïãïé åêèÝóåùí, âéâëßá, öùôïãñáößåò, ôçëåïðôéêÝò êáé ñáäéïöùíéêÝò åêðïìðÝò, ê.ëð.) ðñïóöÝñåé ìéá óöáéñéêÞ
åéêüíá ãéá ôç æùÞ êáé ôï Ýñãï ôïõ.
ÐáñÜëëçëá, êáôáóôáôéêüò óôü÷ïò
ôïõ Ìïõóåßïõ åßíáé ç áéóèçôéêÞ êáëëéÝñãåéá ôùí êáôïßêùí êáé åðéóêåðôþí
ôïõ ôïõ ôüðïõ ìÝóá áðü ðñùôüôõðåò
ðïëéôéóôéêÝò äñÜóåéò, üðùò, ð.÷., ôï óåìéíÜñéï ãéá ôçí åðéìüñöùóç ôùí åêðáéäåõôéêþí.
Áöïý óõã÷áñïýìå ôïí ê. Êþóôá
Ôóüêëç êáé üëïõò ôïõò óõíôåëåóôÝò ôïõ
Ýñãïõ èá åõ÷çèïýìå åõüäùóç ôùí óôü÷ùí ôïõò. Ôï Ìïõóåßï èá ëåéôïõñãåß
áðü 1ç Éïõíßïõ Ýùò êáé 30 Óåðôåìâñßïõ
(¿ñåò: 10:00 - 13:30 êáé 18:00 - 21:00,
åêôüò Ôñßôçò).

ΕΛΛΑ∆Α - ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Óôéò 2.6.2011, óôï ×áñïêüðåéï ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí, óôï ðëáßóéï ôçò çìåñßäáò «ÅËËÁÄÁ - ÑÏÕÌÁÍÉÁ: ¼øåéò
ÊïéíÞò ÐïëéôéóìéêÞò ÊëçñïíïìéÜò»,
ðáñïõóéÜóôçêáí áöåíüò ôï âéâëßï ôçò
íåïåëëçíßóôñéáò Cornelia PapacosteaDanielopolu «Ïé ÅëëçíéêÝò Êïéíüôçôåò
óôç Ñïõìáíßá ôïí 19ï áéþíá» [åêä. Éíóôéôïýôï Íåïåëëçíéêþí Åñåõíþí - Åèíéêü ºäñõìá Åñåõíþí, ÁèÞíá 2010]
êáé áöåôÝñïõ ôá áðïôåëÝóìáôá ôïõ Ýñãïõ «ÅëëÞíùí Ãëõðôþí ¸ñãá êáé ÃëõðôÜ ¸ñãá ðïõ áöïñïýí ¸ëëçíåò óôç
Ñïõìáíßá» [ÊïéíÜ åñåõíçôéêÜ êáé ôå÷íïëïãéêÜ ðñïãñÜììáôá: ÅëëÜäá - Ñïõìáíßá, ×áñïêüðåéï ÐáíåðéóôÞìéï - Ó÷ïëÞ
Áñ÷åéïíïìßáò Âïõêïõñåóôßïõ].
Óôï ðëáßóéï ôïõ Ýñãïõ åíôïðßóôçêáí
êáé êáôáãñÜöçêáí óôéò êõñéüôåñåò ðüëåéò ôçò Ñïõìáíßáò üðïõ Üíèçóáí åëëçíéêÝò êïéíüôçôåò (á) ôá ãëõðôÜ [êõñßùò ôáöéêÜ ìíçìåßá] ðïõ Ý÷ïõí öéëïôå÷íçèåß áðü ¸ëëçíåò ãëýðôåò [×áëåðÜò, Ëáìðáäßôçò, Ëõñßôçò, ÖõôÜëçò,
ê.Ü.], êáé (â) ôá ôáöéêÜ ìíçìåßá ÅëëÞíùí ôçò Ñïõìáíßáò. Ç ðáñïõóßáóç Ýãéíå áðü ôçí ê. Åõáããåëßá ÃåùñãéôóïãéÜííç, Áíáðë. Êáè. Éóôïñßáò ôçò ÔÝ÷íçò êáé ôïõ Ðïëéôéóìïý óôï ÐáíåðéóôÞìéï áõôü.

Και όμως είναι του 18χρονου τότε Καρυωτάκη! Το αλιεύσαμε στην εφημερίδα «Σκριπ» της 29.5. 1914. Άλλοι τότε καιροί. Μπορούσε ακόμη κανείς να
ελπίζει σε κάτι καλύτερο!
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ΤΑ ΧΑΡΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΛΕΚΟΥ ΚΥΡΑΡΙΝΗ
«Αν δεν στηρίξεις το ένα σου πόδι έξω
απ' τη Γη, ποτέ σου δεν θα μπορέσεις να
σταθείς επάνω της».
(Οδυσσέας Ελύτης)

Ένας περίπατος σε μια πολύβουη Αθήνα που βράζει από τη ζέστη, με έφερε
κοντά στον Αλέκο Κυραρίνη (1976), ένα
νέο καλλιτέχνη από την Τήνο, ο οποίος
δηλώνει κυνηγός της γοητείας του ελληνικού φωτός και αποκωδικοποιητής των
μυστηρίων του παρόντος. Αν η θάλασσα
ήταν το μέλλον και η στεριά το παρελθόν, ο Αλέκος δηλώνει πως βρίσκει το
σήμερα στο σημείο εκείνο όπου τα νερά
γλύφουν την άμμο κι εκείνος κάθεται εκεί σαν ταπεινός παρατηρητής, βρέχοντας δειλά - δειλά τα πόδια του. Πολέμιος του εντυπωσιασμού, καταφέρνει τελικά να εντυπωσιάσει με την απλότητα
και την αφαίρεση, σε μια ζωγραφική
που εμπεριέχει το καλό και το κακό, τον
άγγελο και το δράκο. Η αυθεντικότητα
της τηνιακής λαϊκής τέχνης, ιδωμένη μέσα από την τέχνη του πατέρα του, υπήρξε ένα από τα πρώτα ερεθίσματα στη
ζωή του και το στοιχείο αυτό που τον έκανε να τοποθετεί δίπλα στη λέξη «ζωγραφική» ένα επίθετο που ηχεί περίεργο και ασυνήθιστο και που στους περισσότερους γεννά απορία. Την ονομάζει
λοιπόν «χρηστική».
Προσπαθώντας να εξηγήσει αυτόν
τον περίεργο χαρακτηρισμό, φέρνει ως
παράδειγμα ένα σφυρί: το εργαλείο αυτό έχει ένα συγκεκριμένο προορισμό,
γεννήθηκε από μια αδήριτη ανάγκη και
εξυπηρετεί ένα σκοπό ξεχωριστό και
για το λόγο αυτό διαθέτει και μια μορφή
μοναδική και ξεχωριστή.
Η ζωγραφική του Κυραρίνη, με την ιδιότυπη τεχνική της που την κάνει να
μοιάζει με χαρακτικό, εξυπηρετεί λοιπόν το σκοπό του καλλιτέχνη. Χαράζοντας το χαρτί του, προσπαθεί με την αφή
να ανακαλύψει το μυστήριο της ύπαρξης, εφαρμόζοντας τις αυστηρές αρχές
της ζωγραφικής σύνθεσης. Μεταφράζει
τα οπτικά του ερεθίσματα σε γραμμές
και φόρμες, οι οποίες αναπαριστούν συνήθως ανθρώπινες μορφές, άλλοτε αγγελικές, άλλοτε δαιμονικές, σε διαμάχη
ή αρμονική συνύπαρξη. Σε κάθε έργο
του διαφαίνεται καθαρά το στοιχείο της
αναζήτησης, κάνοντας τη ζωγραφική
του να μοιάζει με φιλοσοφικό ερώτημα,
χαραγμένο σε χαρτί.
Υπάρχει, όμως, άλλο ένα στοιχείο
που συμπληρώνει το μυστηριακό χαρακτήρα του έργου του: σε πολλούς από
τους πίνακές του, μια ανθρώπινη μορφή
υψώνει το χέρι προς τον ουρανό δείχνοντας κάτι προς τα επάνω. Ζωγραφισμένη και ενταγμένη σε ένα μυστικιστικό
περιβάλλον, αυτή η μορφή θυμίζει έντονα το μύθο του σπηλαίου του Πλάτωνα.
Ίσως να πρόκειται για έναν από τους δεσμώτες, ο οποίος έσπασε τις αλυσίδες
που τον ανάγκαζαν να κοιτά μονάχα τις
σκιές ίσια μπροστά του και μπόρεσε να
αντιληφθεί πως η λύση του μυστηρίου
βρίσκεται κάπου εκεί πάνω, στην είσοδο
της σπηλιάς, στο φως. Μόνο που χρειάζεται πολύ θάρρος για να καταρρίψει
κανείς τον κόσμο που νόμιζε τόσους

αιώνες δεδομένο και να φλερτάρει με το
άγνωστο. Χρησιμοποιώντας την απλότητα του ταπεινού, ο Κυραρίνης μας εφιστά ταυτόχρονα την προσοχή στο μεγαλείο του, το οποίο μονάχα μια θαρραλέα ματιά απαλλαγμένη από προκαταλήψεις και κενοδοξία μπορεί να διακρίνει.
Κι αυτή μοιάζει να είναι η ματιά του ζωγράφου.
Στο εύλογο ερώτημα περί επιρροών
στη ζωή και την τέχνη του Αλέκου Κυραρίνη, εκτός από τους δασκάλους του
στην ΑΣΚΤ, Γιάννη Ψυχοπαίδη και ∆ημήτρη Μυταρά, η Τήνος φαίνεται να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην πορεία
του. Η μύησή του στην τέχνη έγινε από
πολύ νωρίς, στους κόλπους της οικογένειάς του και συγκεκριμένα παρατηρώντας ως παιδί στα Υστέρνια το δούλεμα
του μαρμάρου από τον πατέρα του. Με
αξιοσημείωτο θαυμασμό μιλά επίσης
για τον γλύπτη Γιάννη Μανιατάκο, διευθυντή του Προπαρασκευαστικού Σχολείου Πανόρμου από το 1971 έως το
2001, ο οποίος τον δίδαξε την αμεσότητα, την καθάρια έκφραση και τη στιβαρή
αξιοπρέπεια που μια ζωή προσπαθεί να
αγγίξει στο έργο του. Αν και τώρα πια
ζει μόνιμα στην Αθήνα, η ιδιαίτερη πατρίδα του εξακολουθεί να τον σημαδεύει και μιλά με θαυμασμό για την βαθιά
πνευματικότητά της. Τοποθετεί στην ύψιστη θέση το παράδειγμα του Γιαννούλη Χαλεπά, τονίζοντας ότι υπήρξε ένας
καλλιτέχνης μπροστά από την εποχή
του, του οποίου την τέχνη οι σύγχρονοί
του αδυνατούσαν να κατανοήσουν σε όλη της την έκταση.
Τρέφοντας μιαν απέραντη εκτίμηση
προς το φως, ο Αλέκος Κυραρίνης θεωρεί τον εαυτό του και τους Έλληνες καλλιτέχνες ιδιαίτερα τυχερούς, καθώς ζουν
σε μια χώρα στην οποία ο ήλιος χαρίζει
απλόχερα τις ακτίνες του δημιουργώντας ενίοτε έντονες σκιές, αυστηρές
φόρμες και αινιγματικά περιγράμματα.
Όντας ένας συνειδητοποιημένος ζωγράφος, δεν παύει να υποβάλλει τον εαυτό
του κάθε φορά σε νέες εμπειρίες, να εξετάζει τα πράγματα υπό διαφορετική
οπτική γωνία, να «παλεύει» με τα υλικά
του, να θέτει υπό αμφισβήτηση το καθιερωμένο και —κυρίως— να δημιουργεί
και να οικοδομεί πραγματικότητες οικείες και υπερβατικές.

Ούρσουλα Φώσκολου
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Ο ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΡΟΥ
ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΣ
150 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΟΥ
Βασίλης Νικ. Κολλάρος
Υποψήφιος διδάκτορας
Παντείου Πανεπιστημίου
ÖÝôïò óõìðëçñþíïíôáé 150 ÷ñüíéá
áðü ôç èåìåëßùóç ôïõ Éåñïý Íáïý ôïõ
÷ùñéïý ìáò, ôùí Áãßùí Áðïóôüëùí
ÐÝôñïõ êáé Ðáýëïõ. Ç ðáñáðÜíù ðëçñïöïñßá áíôëåßôáé áðü ôçí åðéãñáöÞ
óôï áÝôùìá ôçò íüôéáò ðýëçò üðïõ áíáãñÜöåé ôá åîÞò:
«Ï ÓÅÐÔÏÓ ÏÕÔÏÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ
ÔÙÍ ÁÃÉÙÍ ÁÐÏÓÔÏËÙÍ
ÐÅÔÑÏÕ ÊÁÉ ÐÁÕËÏÕ ÅÃÅÍÅÔÏ
ÄÁÐÁÍÇ ÔÙÍ ÅÍ ÓÌÉÑÍÇ ÊÁÉ
ÅÍÔÁÕÈÁ ÅÃ×ÙÑÉÙÍ ÅÔÏÓ 1861»
Óêïðüò áõôïý ôïõ Üñèñïõ äåí åßíáé ç
ðáñÜèåóç ôçò éóôïñßáò ôïõ Éåñïý Íáïý
ìÝóá óôç äßíç ôïõ éóôïñéêïý ÷ñüíïõ áëëÜ ôé èÝóç êáôåß÷å ï Éåñüò Íáüò óôç æùÞ áëëÜ êáé óôçí êáñäéÜ ôïõ êÜèå Ôñéáíôáñßôç. Åßíáé ãíùóôü ôïéò ðÜóé üôé ç êáèÝäñá êÜèå ÷ùñéïý áðïôåëåß ôïí ðõñÞíá ôçò êïéíùíéêÞò, èñçóêåõôéêÞò êáé
ðïëéôéóôéêÞò äñáóôçñéüôçôáò ôùí áôüìùí ðïõ áðáñôßæïõí ìéá ìéêñÞ êïéíùíßá, ðïõ ëÝãåôáé ÷ùñéü. ¸ôóé, ëïéðüí, ïé
¢ãéïé Áðüóôïëïé, áðïôÝëåóáí êáé óõíå÷ßæïõí íá áðïôåëïýí ôï êÝíôñï êÜèå
óõëëïãéêÞò äñáóôçñéüôçôáò ôùí ÷ùñéá-

íþí. Óôïõò Áãßïõò Áðïóôüëïõò, îåêéíÜ
ç êïéíùíéêÞ æùÞ ôïõ êÜèå íåáñïý óõã÷ùñéáíïý ìáò. Åêåß, ãéá ðñþôç öïñÜ
âáðôßæåôáé êáé ãßíåôáé «éóüôéìï» ìÝëïò
ôçò ôñéáíôáñßôéêçò êïéíùíßáò. ÌÝóá
óôïí ßäéï Éåñü Íáü èá áíáæçôÞóåé êáé èá
áíáñùôçèåß ãéá ðñþôç öïñÜ ãéá ôçí ýðáñîÞ ôïõ. Ðïéïò åßíáé, ôé óêïðü åðéôåëåß ó’ áõôüí ôïí êüóìï, ðïý èá ðÜåé ìåôÜ. Óôïí ßäéï ÷þñï, èá åíóôáëÜîïõí ìÝóá ôïõ, ïé áîßåò êáé ç çèéêÞ ôïõ ÷ñéóôéáíéóìïý, ôá âáèýôåñá íïÞìáôá ôùí Ðáôåñéêþí ÊåéìÝíùí. Èá «íéþóåé» ðñïóêõíçôÞò åíüò ôáðåéíùìÝíïõ èåïý (×ñéóôüò) áëëÜ êáé êáëýôåñïò Üíèñùðïò.
Óôï åóùôåñéêü ôïõ ßäéïõ Íáïý, êÜèå
Ôñéáíôáñßôçò èá áêïýóåé ãéá ðñþôç öïñÜ ôï «êáé Ýóïíôáé ïé äõï åéò óÜñêá
ìéáí». Åíôüò ôïõ Íáïý, íïìéìïðïéåßôáé
óôá ìÜôéá ôçò ìéêñÞò êïéíùíßáò ôï äÝóéìï äõï áíèñþðùí. ÁðïêôÜ ü÷é ìüíï
íïìéêü áëëÜ êáé çèéêü - èñçóêåõôéêü ðåñéå÷üìåíï ç áðüöáóç äõï íÝùí íá äåèïýí ìå ôá äåóìÜ ôïõ ãÜìïõ. Ìå ðõñÞíá ôïí Éåñü Íáü, èá óõììåôÜó÷åé ó’ üëá
ôá êïéíùíéêïèñçóêåõôéêÜ äñþìåíá ôïõ
÷ùñéïý ðïõ óêïðü Ý÷ïõí íá ôïíßóïõí
ôçí êïéíÞ óõëëïãéêÞ ôáõôüôçôá ôùí
Ôñéáíôáñéôþí áëëÜ êáé íá äçìéïõñãÞóïõí Üññçêôïõò äåóìïýò ìåôáîý ôùí
óõã÷ùñéáíþí. Åðß ðáñáäåßãìáôïò, ï
ôïðéêüò óýëëïãïò öÝñåé ôï üíïìá ôùí

Θ ΕΑΤΡ Ι Κ Η Ο Μ Α∆ Α Τ ΗΝΟ Υ
Ç ÔÞíïò Ý÷åé ÷áñáêôçñéóôåß ùò «íçóß
ôçò ôÝ÷íçò êáé ôïõ ðïëéôéóìïý». Êáé ü÷é
Üäéêá, êáèþò Ý÷åé áíáäåßîåé êáëëéôÝ÷íåò
äéåèíïýò áêôéíïâïëßáò êõñßùò óôç ãëõðôéêÞ êáé æùãñáöéêÞ, Ýñãá ôùí ïðïßùí
êïóìïýí äçìüóéïõò êáé éäéùôéêïýò ÷þñïõò åíôüò êáé åêôüò ÅëëÜäáò. Áîéïóçìåßùôç åßíáé, åðßóçò, ç óõìâïëÞ ôçò
óôçí åðéóôÞìç êáé ôç ëïãïôå÷íßá åöüóïí áðü ôçí ÔÞíï ðñïÝñ÷ïíôáé óçìáíôéêïß åêðñüóùðïé áõôþí. ÅðïìÝíùò
êáíåßò äå èá öáíôáæüôáí üôé áðü Ýíá ôÝôïéï ôüðï —êïéôßäá ðïëéôéóìïý— èá áðïõóßáæå ìéá áðü ôéò óçìáíôéêüôåñåò
ìïñöÝò ôÝ÷íçò: ôï ÈÝáôñï.
ÁðïôÝëåóå åõ÷Üñéóôç Ýêðëçîç, ëïéðüí, ç äçìéïõñãßá èåáôñéêÞò ïìÜäáò
ðñéí áðü äÝêá ÷ñüíéá áðü ìéá ìéêñÞ
óõíôñïöéÜ áíèñþðùí ìå Ýöåóç óôï èÝáôñï. Ôï ðñþôï äéïéêçôéêü óõìâïýëéï
áðïôÝëåóáí ïé: ËåõôÝñçò Ãêßæçò, ÌÜêçò
ÌðñïõôæÜêçò, ÐÝôñïò Óáêåëáñüðïõëïò, ÁëÝêá ÊïõóïõíÜäç, Ãéþñãïò Ëïýâáñçò, ¢ííá ÂéäÜëç. ×ñåéáæüôáí âÝâáéá
êÜðïéï ðñüóùðï ðïõ èá åß÷å ôï ñüëï
ôïõ óêçíïèÝôç êáé óõíôïíéóôÞ, êáé áõôü
ôï âñÞêáí óôï ÄçìÞôñç ÓêëÜâï, ï ïðïßïò Ý÷ïíôáò ãíþóåéò êáé åìðåéñßá ðÜíù óôï èÝáôñï áíÝëáâå áöéëïêåñäþò ôï
óõíôïíéóìü êáé ôç óêçíïèåóßá ôùí Ýñãùí ðïõ èá ðáñïõóßáæå ç èåáôñéêÞ ïìÜäá. Óå áõôÞí ôçí ðñïóðÜèåéá óõììåôåß÷áí ïé: Ìáñßá Âñõþíç, ÃéÜííçò Óáëôáìáíßêáò, ÃéÜííçò ÔïõöåêëÞò ,ÁëÝêá
ÊïõóïõíÜäç, ÅëÝíç Ðïëõêáíäñßôç, Ìá-

ñïõëßôóá Ãêßæç, ÅéñÞíç Óáíôáìïýñç,
Ãéþñãïò ÓéôáñÜò, Ìáñßá ÐáðïõôóÞ, Åëåõèåñßá ÁöåíôÜêç, ÂÜóù Âëáóôïý,
ÅììáíïõÝëá Óáíôáìïýñç, ÊõñéÜêïò
KùëÝôóçò, ÌçíÜò ÌáñáâÝëéáò, Ìßñêá
ÂéäÜëç, ÁñôÝìçò ÃåëáíäáëÞò, Íßêïò
Ìõôéëçíüò, ÔÝíéá Ôóåêïýñá. Êáé áðü ôï
2010 ï Öáëáôáäéáíüò óêçíïèÝôçò êáé
çèïðïéüò Ìé÷. Ìáñáãêüò êáôÜ ôéò åðéóêÝøåéò ôïõ óôï íçóß ðáñáäßäåé, åðßóçò
áöéëïêåñäþò, óåìéíÜñéá õðïêñéôéêÞò
óôç ÈåáôñéêÞ ÏìÜäá ÔÞíïõ (ÈÏÔ).
Óôï åã÷åßñçìá áõôü áñùãüò õðÞñîå,
áêüìç, ç ÊéíçìáôïãñáöéêÞ ËÝó÷ç ÔÞíïõ, ç ïðïßá äéÝèåóå ôï êéíçìáôïèÝáôñï
ÁÌÏÑÅ ãéá ôéò ðáñáóôÜóåéò ôïõ èéÜóïõ. ÅðéðñïóèÝôùò, óçìáíôéêÞ âïÞèåéá ðñïóÝöåñå êáé óõíå÷ßæåé íá ðñïóöÝñåé ôï Ð.É.É.Å.Ô. ìå ôçí ðáñá÷þñçóç
ôïõ Ðíåõìáôéêïý ôïõ ÊÝíôñïõ ãéá ôéò
ðñüâåò êáé ôéò ðáñáóôÜóåéò ôùí èåáôñéêþí Ýñãùí, äåäïìÝíïõ üôé ç ÈÏÔ äå
äéáèÝôåé äéêÞ ôçò óôÝãç. ÔÝëïò, åíôõðùóéáêÞ åßíáé ç áãÜðç ìå ôçí ïðïßá áãêÜëéáóáí ôçí ðñïóðÜèåéá áõôÞ ïé êÜôïéêïé
ôçò ÔÞíïõ, ðñïóöÝñïíôáò êÜèå åßäïõò
âïÞèåéá (÷ïñçãßåò, åîïðëéóìü êëð), ãåãïíüò ðïõ äåß÷íåé ôçí åðéôõ÷Þ êáé åîåëéêôéêÞ ðïñåßá ôçò ïìÜäáò.
¸ôóé, ëïéðüí, ôï 2003 ç ÈÏÔ ðáñïõóßáóå óôï êáôÜìåóôï êéíçìáôïèÝáôñï
ÁÌÏÑÅ ôçí ðñþôç ôçò ðáñÜóôáóç, ìå
ôï åëëçíéêü óðïíäõëùôü Ýñãï «Åíôüò
Ó÷åäßïõ», ðïõ óçìåßùóå ìåãÜëç åðéôõ÷ßá, ãåãïíüò ðïõ þèçóå ôï «öõôþñéï»

Áãßùí Áðïóôüëùí ÐÝôñïõ
êáé Ðáýëïõ. Ç óõëëïãéêüôçôá áõôÞ, äçìéïõñãåß óå
êÜèå óõã÷ùñéáíü ìáò ôçí
áßóèçóç ôïõ áíÞêåéí óå ìéá
ïìÜäá áíèñþðùí ðïõ åìöïñïýíôáé áðü ôéò ßäéåò áîßåò êáé éäáíéêÜ, õðïãñáììßæïíôáò ðáñÜëëçëá ôçí êïéíÞ ôïõò êáôáãùãÞ.
Óôïõò Áãßïõò Áðïóôüëïõò èá åðéóöñáãéóôåß êÜèå
ìåôáâïëÞ ôçò ïéêïãåíåéáêÞò
ôïõ êáôÜóôáóçò. Óôï Íáü
áõôü èá äåé ôá ðáéäéÜ ôïõ
íá äéáâáßíïõí ôï ßäéï ìïíïðÜôé ðïõ äéÝâç ï ßäéïò. Íá ìåãáëþíïõí, íá êïéíùíéêïðïéïýíôáé êáé íá óõíå÷ßæïõí ôéò ðáñáäüóåéò ôïõ ÷ùñéïý. Óôïí ßäéï Íáü, üìùò, èá ëÜâåé ÷þñá êáé êÜèå äõóÜñåóôç óôéãìÞ ôçò æùÞò ôïõ êÜèå Ôñéáíôáñßôç. Åêåß, èá ðåé ôï ýóôáôï ÷áßñå óå
óõããåíåßò, ößëïõò, óõíïäïéðüñïõò áëëÜ
åêåß èá ôåñìáôéóôåß êáé ãéá ôïí ßäéï ôï ôáîßäé ôçò æùÞò. Ï Íáüò áõôüò áðïôåëåß
ôçí áöåôçñßá áëëÜ êáé ôï ôÝñìá ãéá êáèÝíá áðü åìÜò ðïõ åßíáé Þ áéóèÜíåôáé
Ôñéáíôáñßôçò. Ï Íáüò áðïôåëåß óçìåßï
áíáöïñÜò Üññçêôá óõíäåäåìÝíï ìå ôéò
÷áñÝò êáé ôéò ëýðåò ôùí óõã÷ùñéáíþí
ìáò. Áðïôåëåß ôçí êõøÝëç ôçò êïéíùíéêÞò æùÞò ôïõ ÷ùñéïý êáé ÷ñùìáôßæåé Üëëïôå ìå öùôåéíÜ ÷ñþìáôá (÷áñÝò) êáé
Üëëïôå ìå ìåëáíÜ (ëýðåò) ôçí ðïñåßá
ôïõ ÷ùñéïý ìÝóá óôï ÷ñüíï. Ìðïñåß ôá
óçìåßá ôùí êáéñþí íá äçìéïõñãïýí
ðñüôõðá äéáöïñåôéêÜ áðü áõôÜ ôùí

ôïõ ôçíéáêïý èåÜôñïõ íá óõíå÷ßóåé ðáñïõóéÜæïíôáò êÜèå ÷ñüíï Ýñãá ðïéïôéêÜ
ðïõ Ýôõ÷áí åõìåíþí ó÷ïëßùí êáé êñéôéêÞò. Óôç óõíÝ÷åéá ðáñïõóßáóáí:
2004: ôï Ýñãï ôïõ Ì. Ìðñå÷ô «Ï êáëüò Üíèñùðïò ôïõ ÓåôóïõÜí»,
2005: «Ç ÔåëåôÞ» ôïõ Ð. ÌÜôåóç,
2006, «Êïßôá ôïõò» ôïõ Ì. Ðïíôßêá,
2007: «Êïõ-Êïõ» ôïõ Æ. Öåõíôþ (ìå
ôï Ýñãï áõôü ç ÈÏÔ åìöáíßæåôáé ãéá
ðñþôç öïñÜ óôçí 20Þ ÓõíÜíôçóç ôçò
Ïìïóðïíäßáò Åñáóéôå÷íéêïý ÈåÜôñïõ
Áéãáßïõ óôçí Åñìïýðïëç êáèþò êáé óôï
èÝáôñï «ÂùëÜî» óôá ðëáßóéá ôïõ öåóôéâÜë Ä. Åîùìâïýñãïõ). ¸êôïôå ç ïìÜäá
óõììåôåß÷å ìå ôçí Ïìïóðïíäßá Åñáóéôå÷íéêïý ÈåÜôñïõ Áéãáßïõ óôéò åôÞóéåò
óõíáíôÞóåéò ôçò åêðñïóùðþíôáò ôï
íçóß ìáò.
2008: ìå ôï Ýñãï «Ï ¸âñïò áðÝíáíôé»
ôùí ÑÝððá-Ðáðáèáíáóßïõ óõììåôÝ÷åé
óôçí 21ç óõíÜíôçóç ôçò ÏÅÈ óôç ÌõôéëÞíç êáé óôï èÝáôñï Áðüëëùí óôçí
Åñìïýðïëç, ìåôÜ áðü ðñüóêëçóç ôïõ
èåÜôñïõ êáé ôçò Íïìáñ÷ßáò ÊõêëÜäùí.
2009: «ÌéêñÝò êáèçìåñéíÝò ó÷Ýóåéò»
ôùí Ì. Ðïíôßêá - Ê. ÌïõñóåëÜ.
2010: «Ãêüëöù öïñ Ýâåñ» ôïõ Í.
Óðõñüðïõëïõ, ôï ïðïßï ðáñïõóéÜæåôáé
êáé óôï ÖåóôéâÜë ôïõ ÄÞìïõ Åîùìâïýñãïõ, áëëÜ êáé óôï ÖåóôéâÜë Ëüãïõ
êáé ÔÝ÷íçò ôçò Êïéíüôçôáò Ðáíüñãïõ,
êáé áñãüôåñá óôç ËÝñï êáé óôç Óýñï ìå
ôçí ÏÅÈÁ.
2011: ãéá ðñþôç öïñÜ ç ÈÏÔ ðáñïõóßáóå ðáéäéêü èÝáôñï ìå ôï Ýñãï «Ôá
êáéíïýñéá ñïý÷á ôïõ áõôïêñÜôïñá»,
êëáóéêü ðáñáìýèé ôïõ ×.Ê. ¢íôåñóåí,
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ðáððïýäùí ìáò, áëëÜ ïñéóìÝíåò áîßåò
ðáñáìÝíïõí áíáëëïßùôåò áðü ôç äéÜâñùóç ôïõ éóôïñéêïý ÷ñüíïõ. ÁöÞíïíôáò óôï ðåñéèþñéï ôçò æùÞò ìáò ïôéäÞðïôå åßíáé êßâäçëï êáé öáýëï, áò åóôéÜóïõìå óå ðñüóùðá, êáôáóôÜóåéò êáé
óõíáéóèÞìáôá ìå áÝíáï íüçìá. Ï ðáñáðÜíù Éåñüò Íáüò, åêôüò áðü äéá÷ñïíéêü óýìâïëï ôçò ìéêñÞò ìáò êïéíùíßáò,
áðïôåëåß êáôÜ ôçí ÜðïøÞ ìïõ, áõôü
ðïõ ï ÌáêñõãéÜííçò ïíüìáæå «ìáãéÜ».
Ïé ¢ãéïé Áðüóôïëïé áðïôåëïýí ôç ìáãéÜ
áðü ôçí ïðïßá åßíáé öôéáãìÝíïò ï êÜèå
Ôñéáíôáñßôçò.
Êëåßíïíôáò, íá ôïíßóù üôé ðÜíôá Þèåëá íá âñù ôï ÷ñüíï íá ðù äõï ëüãéá
ãéá ôçí åêêëçóßá ôïõ ÷ùñéïý ìïõ. ÄñÜôôïìáé, ëïéðüí, ôçò åõêáéñßáò áðü ôç
óõìðëÞñùóç ôùí 150 ÷ñüíùí áðü ôç
èåìåëßùóç ôïõ Íáïý, ãéá íá åêöñÜóù
ôá óõíáéóèÞìáôÜ ìïõ ãéá ôçí ðåñßëáìðñç êáé óõíÜìá óáãçíåõôéêÞ åêêëçóßá
ôïõ ÔñéáíôÜñïõ.

óôï Ðíåõìáôéêü êÝíôñï ôïõ ÐÉÉÅÔ, óå
ðñùéíÝò ðáñáóôÜóåéò ãéá ìáèçôÝò
(óôïõò ïðïßïõò ðñïóöÝñèçêå ôï ðáñáìýèé áðü ôï ÐÉÉÅÔ) êáé óå áðïãåõìáôéíÝò ãéá ôï åõñý êïéíü.
Åðßóçò, ðáñïõóéÜóôçêå ôï Ýñãï «ÂáñéÝìáé» ôïõ áñãåíôéíïý óõããñáöÝá ÑéêÜñíôï ÔáëÝóíéê.
Ôï «Èåáôñïðïéåßï», áóôéêÞ ìç êåñäïóêïðéêïý ÷áñáêôÞñá åôáéñåßá, óõóôÞèçêå ôï 2009 áðü ôç ÈÏÔ ìå Ýóïäá áðü ÷ïñçãßåò êáé äùñåÝò Ôçíéáêþí.
¸÷ïíôáò, ëïéðüí, óõìðëçñþóåé 10
÷ñüíéá åðéôõ÷çìÝíçò ðïñåßáò êáé áíåâÜæïíôáò ôïí ðÞ÷õ ðñïêåéìÝíïõ íá áíôáðïêñéèåß óôéò ïëïÝíá áõîáíüìåíåò
ðñïóäïêßåò ôïõ èåáôñüöéëïõ êïéíïý, ç
ÈåáôñéêÞ ÏìÜäá ÔÞíïõ ÷ñåéÜæåôáé áêüìá ðåñéóóüôåñï ôç óõìðáñÜóôáóç üëùí ôùí öïñÝùí ôïõ íçóéïý ìáò êáé
èåñìüôåñï ôï ÷åéñïêñüôçìÜ ìáò.
(Åõ÷áñéóôïýìå èåñìÜ ãéá ôéò ðëçñïöïñßåò ôçí êõñßá ÅéñÞíç ÃåùñãéÜäïõ, ç ïðïßá ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá
åíéó÷ýåé ùò óêçíïèÝôéò êáé çèïðïéüò ôçí ðñïóðÜèåéá áõôÞ).
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ÐÅÑÉ ÔÇÍÏÕ

Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΝΤΙΝΟΣ ΣΙΩΤΗΣ
απαντά στην «Περί Τήνου»
Ένας καταξιωμένος ποιητής, ένας άνθρωπος του κόσμου, απαντά στις απορίες μιας
τοπικής εφημερίδας. Και οι απαντήσεις εξόχως ενδιαφέρουσες. Έχουμε, λοιπόν, τη
μεγάλη τιμή και χαρά να φέρουμε κοντά σας ένα δικό σας άνθρωπο· τον ποιητή Ντίνο
Σιώτη, το δημιουργό που η ανάσα του μας δίνει ελπίδα!
Είκοσι ποιητικές συλλογές σε τρεις
γλώσσες, τρία πεζά, ένδεκα περιοδικά,
πέντε ανθολογίες και ένα κρατικό βραβείο ποίησης. Πληθωρική παραγωγή,
χωρίς εκπτώσεις σε ποιότητα, που δείχνει ένα δημιουργό ανυπόμονο. Πού θα
πρέπει να αποδώσουμε αυτό το φαινόμενο;
Μάλλον κληρονομικό, είναι στο DNA
μου. Η μητέρα μου, που ήταν από τη Μέση και την ήξερε όλη η Τήνος ως κυρά
∆ιακόνισσα, ήταν αεικίνητος άνθρωπος,
την έλεγαν τρεχαντήρι διότι ποτέ δεν
σταματούσε. Ήταν πολύ ικανός άνθρωπος αφού μπορούσε και έκανε από το τίποτα πολλά πράγματα μαζί. Και τα έκανε πολύ καλά. Πρέπει να πήρα κάτι απ’
τη συχωρεμένη τη μητέρα μου. Είχα μια
περιέργεια από παιδί την οποία ακόμα
έχω. Θέλω να δοκιμάζω διαφορετικά
πράγματα να βλέπω αν θα τα καταφέρνω. Ασχολούμαι με πολλά ειδη γραφής
ταυτόχρονα, ποίηση, πεζογραφία, αφηγήματα, κριτικές, δοκίμια, σχόλια, σημειώματα, δημοσιογραφική δουλειά στο
Υπουργείο Τύπου όπου ακόμα εργάζομαι. Είμαι πληθωρικός και έχω την ανυπομονησία να τα προλάβω όλα. Συνεχώς
κάτι καινούργιο σχεδιάζω, ολοένα κάτι
καινούργιο σκέφτομαι, όλο και νέες ιδέες ξεφυτρώνουν μέσα μου απ’ το πουθενά. Θα έλεγα ότι δεν ζω στο παρόν αλλά
στην επόμενη μέρα.
Είστε ένας ποιητής του κόσμου, με
γεύσεις κυρίως από το Νέο Κόσμο, και
όμως η ποίησή σας μυρίζει Αιγαίο, θρόισμα του αγέρα, εκτυφλωτικό φως, απέραντο γαλάζιο. Πού συναντιέται ο άνθρωπος του κόσμου με τον άνθρωπο της
θάλασσας;
Είμαστε ο τόπος που γεννηθήκαμε, τα
πρώτα ακούσματα, τα πρώτα κρούσματα μνήμης, τα πρώτα κοιτάγματα, οι
πρώτες αισθήσεις. Αυτό μας χαράζει διά
βίου. Όπου κι αν πάμε ο γενέθλιος τόπος
θα μας ακολουθεί. Έζησα σχεδόν τριάντα χρόνια στη Βόρειο Αμερική, αλλά είμαι ποτισμένος από την αρμύρα του Αιγαίου. Ένα μεγάλο μέρος της ποίησής
μου έχει άμεσες αναφορές στην Τήνο,
στις Κυκλάδες, στο Αιγαίο. ∆εν γίνεται
να ήταν διαφορετικά. Είναι προνόμιο,
είναι χάρισμα, είναι πλεονέκτημα να γεννιέται και να μεγαλώνει ένα παιδί σε νησί. Όλα είναι καθαρά και οι μικρές κοινωνίες αποτελούν μια ασπίδα προστασίας απ’ τις κακοτοπιές της ζωής. Κάπου
εκεί στη μέση της διαδρομής, σ’ ένα νοητό σταυροδρόμι, ο Νέος Κόσμος συναντά
την Ευρώπη, η Ελλάδα την Αμερική, η
Τήνος τη Νέα Υόρκη, ο Ατλαντικός το
Αιγαίο και το αποτέλεσμα είναι μια σύνθεση ιδεών, νοημάτων, εικόνων που βασίζονται στο πάντρεμα δύο διαφορετικών εμπειριών, δύο διαφορετικών πολιτισμών. Υπάρχει ένα ποίημά μου στη
συλλογή Μουσείο αέρος που λέγεται

«Ζωναντή σύνδεση». Γράφτηκε στην Τήνο το Πάσχα του 1995 και εκεί διαπραγματεύομαι αυτό ακριβώς το θέμα που
συζητάμε, το θέμα των δύο τόπων.
Το 1997 τυπώσατε στη Νέα Υόρκη την
ποιητική συλλογή «Τήνος - Ποιητική περίληψη». Τι σήμαινε για σας η αναφορά
στη γενέτειρα μέσα στην τύρβη της μεγαλούπολης;
Η γενέτειρα και η μεγαλούπολη συνυπήρχαν και συνυπάρχουν αρμονικά, ταξιδεύουν η μια μέσα στην άλλη. Περπατώ στους δρόμους του Μανχάταν ώρες
ατελείωτες κι όταν φθάσω κάπου έχω
την αίσθηση ότι έκανα τη διαδρομή Τριπόταμος - Χώρα. Ακούω τις σειρήνες του
Πρώτων Βοηθειών στην Πέμπτη Λεωφόρο και νομίζω πως είναι γλάροι στο λιμάνι της Τήνου. Ο ποιητής συνεχώς ταξιδεύει. Ο ποιητής είναι πάντοτε κάπου
αλλού και όχι εκεί που φαίνεται ή που
νομίζει ότι είναι. Βλέπω αυτά που συμβαίνουν γύρω μου και τα αναγάγω σε
μια άλλη κλίματα, τοπικού ή διεθνιστικού, πάντοτε όμως ποιητικού χαρακτήρα. Στην κοσμοπολίτικη Νέα Υόρκη
μπορεί να εμπεριέχεται η μικρά Τήνος
και στην Τήνο έχω το χρόνο να ανακαλώ
στιγμές της Νέας Υόρκης, καταγράφοντας ποιητικά εικόνες, εμπειρίες, μνήμες.
Μια τυπογραφική μηχανή offset σ’ ένα
γκαράζ του Σαν Φρανσίσκο δεν βγάζει
μόνη της περιοδικά. Τι ήταν αυτό που
σας οδήγησε σ’ αυτό το χώρο της συλλογικής έκφρασης. Η αγωνία να μιλήσεις ή
να επικοινωνήσεις με τους άλλους;
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εντύπων;
Στα λογοτεχνικά περιοδικά χτυπά η
καρδιά της λογοτεχνίας μιας χώρας. Βασικά τα εκδίδω και τα διευθύνω για να
μοιράζομαι με ένα ορισμένο αναγνωστικό κοινό αναγνώσματα λογοτεχνίας (διήγημα, ποίηση, δοκίμιο, ταξιδιογράφημα,
κριτικές) που μου άρεσαν ή που μου αρέσουν. Ίσως και να ακούγεται κάπως εγωιστικό, αλλά δυστυχώς έτσι είναι. Απ’
την άλλη μεριά δείτε το και ως εξής: τα
περιοδικά αυτά, που είναι το οξυγόνο
της λογοτεχνίας, την παράγουν και την
προάγουν.
Αγωνίζεστε, αγωνιωδώς θα έλεγα, να
φέρετε την ποίηση κοντά στο ευρύ κοινό
και πέρσι, το 1ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας στην Τήνο, σας δικαίωσε. Πιστεύετε πράγματι ότι η ποίηση είναι αφομοιώσιμη από τα ευρέα λαϊκά στρώματα;
Σε εποχές κρίσεις όπως η σημερινή, ο
πολιτισμός είναι ζωτικός παράγοντας για
την κοινωνική συνοχή. Η Ιστορία μιας
χώρας γράφεται από και μέσω της Λογοτεχνίας της. Το 1ο ∆ιεθνές Λογοτεχνικό
Φεστιβάλ Τήνου τον Ιούλιο του 2010 έθεσε τις βάσεις για το δίπολο «ΤουρισμόςΠολιτισμός», με απώτερο σκοπό και μακρυπρόθεσμο στόχο να καταστεί η Τήνος, εκτός του θρησκευτικού, τόπος και
προορισμός υψηλού πνευματικού τουρισμού. Είναι σημαντικό αυτός ο φάρος
πολιτισμού που άναψε το καλοκαίρι του
2010 στην Τήνο να μην σβήσει και με υψηλό αίσθημα ευθύνης είμαστε αποφασισμένοι, στην Κοινωνία των (δε)κάτων, να
συνεχίσουμε. Είμαι εξωστρεφής τύπος
και προσπαθώ να βγει η ποίηση από το
περιθώριο, να ανέβει στη σκηνή, να της
δώσουμε ένα βήμα να την ακούν και να
την διαβάζουν ολοένα και περισσότεροι
άνθρωποι. Η απλή ποίηση είναι εύκολα
προσβάσιμη σε όλους, μιλά για απλά
πράγματα, όπως ο έρωτας, η ζωή, ο θάνατος, η καθημερινότητα, η ανθρώπινη
συνθήκη. Η «προχωρημένη» ποίηση δεν
είναι αφομοιώσιμη εύκολα από τα ευρέα
λαϊκά στρώματα. Προϋποθέτει μια βασική παιδεία. Ας μην έχουμε την απαίτηση
να ασχοληθούν τα λαϊκά στρώματα με

Περιοδικά βγάζω απ’ τον Οκτώβριο
του 1971, σαράντα χρόνια τώρα. Νομίζω
οφείλεται στην ανάγκη που ένιωθα να
φέρνω κοντά τους δύο κόσμους, τους δύο πολιτισμούς, της Ελλάδας και
της Αμερικής. Αν έχετε προσέξει,
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
στα οκτώ περιοδικά που έβγαλα
στην Αμερική υπάρχει η Ελλάδα
με την λογοτεχνία της, τον πολιτι- Επειδή κλείνουν τα μαγαζιά και οι πιο
σμό της, τις τέχνες της. Αυτά για πολλοί πάνε για διακοπές τον Αύγουστο
να βλέπει μια μερίδα Αμερικανών τον λένε νεκρό από ειδήσεις μήνα πού να
ότι υπάρχει και μια άλλη Ελλάδα
και όχι μοναχά εκείνη του μουσα- ’ξεραν οι άμοιροι ότι ο Αύγουστος είναι
κά, του μπουζουκιού και του συρ- ο πιο ζωντανός μήνας του χρόνου από πού
τάκι. Απ’ την άλλη, στα τρία πε- ν’ αρχίσουμε; απ’ τα καρπούζια τα σταφύλια
ριοδικά που έβγαλα στα ελληνικά, υπάρχει η άλλη Αμερική και και τα σύκα τα πιο ερωτικά φρούτα; να πάμε
όχι εκείνη του Χόλιγουντ, του κα- στις δύο πανσέληνους που μας γεμίζουν μαγεία;
ταναλωτισμού και του καπιταλι- να μιλήσουμε για τα ευεργετικά μελτέμια του
σμού, αλλά της λογοτεχνίας, των ιδεών. Θα έλεγα ότι με τα περιοδι- Αυγούστου; για τις φούστες που κατεβαίνουν
κά αφήνω να επικοινωνούν οι δύ- μ’ ευκολία; να πάμε στα μπρούτζινα σώματα
ο πολιτισμοί, οι δύο γλώσσες, οι με τα λιλιπούτεια μαγιό στην παραλία; και να
δύο πατρίδες, αν θέλετε.
καταλήξουμε στους γευστικούς κολιούς και
Σήμερα διευθύνετε δυο κατα- τα κριάρια που τρελαίνονται από ερωτική
ξιωμένες περιοδικές εκδόσεις διάθεση; όλ’ αυτά δεν είναι ειδήσεις;
στο χώρο της λογοτεχνίας· τα
«(δε)κατα» και το «Ρoetix».
Ποιοι είναι οι στόχοι αυτών των

Ντίνος Σιώτης
Αθήνα, 13 Ιουνίου 2011

την «προχωρημένη» ποίηση. Έχουν τόσα
άλλα σημαντικότερα πράγματα να ασχοληθούν, όπως η επιβίωση.
Τι είναι για σας η Τήνος; Ο «τόπος του
εγκλήματος» από τον οποίο δεν μπορείτε να ξεφύγετε, η Ιθάκη σας ή το άλλοθι
για να εξακολουθήσετε να ζείτε;
Μπορεί να μην μένω στην Τήνο, αλλά
δεν νομίζω ότι νοερά «έφυγα» ποτέ από
εκεί. Οπότε δεν είναι η Ιθάκη. Φυσικά
μια μεταφορική Ιθάκη μπορεί να είναι,
γιατί αν δεν έχουμε συνεχώς στο νου μας
έναν τόπο όπου μπορούμε συνεχώς να επιστρέφουμε, είμαστε χωρίς ρίζες και από χέρι χαμένοι. «Τόπος του εγκλήματος» μπορεί να είναι αν θεωρήσουμε ως
έγκλημα το γεγονός ότι είναι ο χώρος όπου διαπράχθηκαν όλα, γεννήθηκαν και
με διαμόρφωσαν, ακόμη και η γραφή, οι
πρώτες αναγνώσεις, τα πρώτα σκιρτήματα, τα ερωτήματα και οι απορίες της εφηβείας που με μάγεψαν. Άλλοθι; Μακάρι να ήταν άλλοθι γιατί θα ήταν ένας
σπουδαίος λόγος να ζει κανείς: μόνο για
το νησί του. Το βρίσκω φοβερά ιδεαλιστικό. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι το άλλοθι.
Ο «Ντίνος Σιώτης, 66 ετών, ζει στην
Ελλάδα» που δοκιμάζεται πολύπλευρα.
Και το ερώτημα ευθύτατο: Μπορεί κανείς να ελπίζει σε ένα καλύτερο αύριο;
Και αν ναι, τι ρόλο θα μπορούσε να παίξει η ποίηση, ο πολιτισμός;
Περνάμε μια παγκόσμια μεγάλη, βαθιά
κρίση, η οποία δεν είναι απλώς οικονομική, πολιτική, κοινωνική και πνευματική
αλλά, κυρίως, ηθική. Πλήττεται ο απλός
λαός, υπάρχουν απώλειες, υπάρχουν ζημιές. Υπάρχει τεράστιο κοινωνικό έλλειμμα. Βέβαια όσο υπάρχουν άνθρωποι θα
υπάρχει από κοντά και η ελπίδα. Η κρίση που διανύοουμε είναι καταστροφική
και, φοβάμαι, θα είναι διαρκείας. Το καλό όμως είναι ότι θα περάσει, κάποτε θα
περάσει, και θέλω να ελπίζω ότι θα αφήσει πίσω της μια πιο πολύ καλή, πιο γερή,
πιο ώριμη κοινωνία. Ο πολιτισμός κρατάει συμπαγή τον κοινωνικό ιστό. Έχουμε μεγάλη ανάγκη τον πολιτισμό, με την
ευρεία έννοια. Η ποίηση μάς δίνει εκείνο
που δεν μπορούμε να έχουμε μόνοι μας.
Η ποίηση μάς οπλίζει με κουράγιο και εγκαρτέρηση και μας λέει «Κι αυτό θα περάσει», μας λέει ν’ ανοίξουμε τα φτερά
της αισιοδοξίας και να πετάξουμε μακριά προς το Απρόσμενο, το Άφατο, το
Απροσδόκητο.
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ
Του κ. Αλεξάνδρου Λαγουρού
Αντιπλοιάρχου Λ.Σ.

ÅÉÓÁÃÙÃÇ
Ç ÅëëÜäá, ìéá êáô’ åîï÷Þí èáëáóóéíÞ ÷þñá, ìå ôåñÜóôéá áêôïãñáììÞ êáé
ðëÞèïò íçóéþí, äßíåé ôç äéêÞ ôçò ìÜ÷ç
åíÜíôéá óôç ñýðáíóç ôùí èáëáóóþí.
Ç ðñïóôáóßá ôïõ èáëáóóßïõ ðåñéâÜëëïíôïò óôçí ÅëëÜäá áðïôåëåß, ùò ãíùóôü, Þ üðùò ðñÝðåé íá åßíáé ãíùóôü óå
üëïõò ìáò, óõíôáãìáôéêÞ åðéôáãÞ (Üñèñï 24) êáé ôåëåß õðü ôçí åðïðôåßá ôïõ
êñÜôïõò.
Ç ãåùãñáöéêÞ èÝóç, ç ðëïýóéá ðïëéôéóôéêÞ êëçñïíïìéÜ êáé ï ðñïóáíáôïëéóìüò ôçò ÅëëÜäáò ðñïò ôïí ôïõñéóìü
êáé ôç äéåèíÞ áíáøõ÷Þ, áëëÜ êõñßùò ç
éóôïñßá êáé ï ðïëéôéóìüò ôçò öõëÞò ìáò
åðéôÜóóïõí ôç äéáöýëáîç êáé ôçí ðñïóôáóßá ôçò èÜëáóóáò êáé ôùí áêôþí
ìáò, ãéáôß ç èÜëáóóá áðåôÝëåóå áíÝêáèåí ãéá ôïõò ¸ëëçíåò ðçãÞ äýíáìçò,
Ýìðíåõóçò, äçìéïõñãßáò áëëÜ êáé åõçìåñßáò.
Óôï ðëáßóéï áõôü, ôï ÊñÜôïò Ý÷åé óõóôÞóåé êáé ëåéôïõñãåß åîåéäéêåõìÝíåò õðçñåóéáêÝò ìïíÜäåò, ìå óêïðü êáé
óôü÷ï ôçí ðñüëçøç ôçò ñýðáíóçò ôçò
èÜëáóóáò êáé ôùí áêôþí ôçò ÷þñáò
ìáò êáèþò êáé ôçí êáôáðïëÝìçóç ôùí
ðåñéóôáôéêþí, ðïõ ìðïñåß íá èÝóïõí
óå êßíäõíï ôç æùÞ êáé ôá óõìöÝñïíôá
ôïõ êïéíùíéêïý óõíüëïõ Þ íá õðïâáèìßóïõí ôï èáëÜóóéï ðåñéâÜëëïí.
Óõóôáôéêü óôïé÷åßï ãéá ôçí ðñüëçøç
êáé ôçí êáôáðïëÝìçóç ðåñéóôáôéêþí
ñýðáíóçò ôçò èÜëáóóáò êáé ôùí áêôþí áðïôåëåß ç åêðüíçóç êáé ç åöáñìïãÞ, áðü ôéò áñìüäéåò ÊñáôéêÝò Õðçñåóßåò, ôïõ Åèíéêïý Ó÷åäßïõ ¸êôáêôçò
ÁíÜãêçò, êáèþò êáé ç áíÜëçøç ôïõ åðé÷åéñçóéáêïý åëÝã÷ïõ óå óïâáñÜ ðåñéóôáôéêÜ ñýðáíóçò.
ÓÕÌÌÅÔÏ×Ç ÓÅ ÄÉÅÈÍÅÉÓ
ÏÑÃÁÍÉÓÌÏÕÓ
Ç ×þñá ìáò Ý÷åé êõñþóåé üëåò ôéò
óõíáöåßò Äéåèíåßò ÓõìâÜóåéò ìå ôéò
ôñïðïðïéÞóåéò ôïõò, êõñéüôåñåò ôùí ïðïßùí åßíáé :

 ÄéåèíÞò Óýìâáóç ãéá ôçí ðñüëçøç
ôçò ñýðáíóçò áðü ôá ðëïßá.
 ÄéåèíÞò Óýìâáóç ÁóôéêÞò Åõèýíçò
ôïõ ðëïéïêôÞôç.
 ÄéåèíÞò Óýìâáóç Êåöáëáßïõ.
 ÄéåèíÞò Óýìâáóç Âáñêåëþíçò.
 ÄéåèíÞò Óýìâáóç ãéá ôçí ðñïåôïéìáóßá, áíôáðüêñéóç êáé óõíåñãáóßá óå
ðåñéóôáôéêÜ ñýðáíóçò áðü åðéêßíäõíåò êáé ôïîéêÝò ïõóßåò.
 ÄéåèíÞò Óýìâáóç Êáõóßìùí.
ÍÏÌÏÈÅÔÉÊÏ ÐËÁÉÓÉÏ
Ï Íüìïò ìå ôßôëï «Ðñïóôáóßá ôïõ
èáëÜóóéïõ ðåñéâÜëëïíôïò» (Í. 743/77
üðùò êùäéêïðïéÞèçêå êáé ìåôáãëùôôßóôçêå ìå ôï Ð.Ä 55/98 êáé éó÷ýåé) êáèïñßæåé ôá ìÝôñá ðñüëçøçò êáé êáôáóôïëÞò ôçò ñýðáíóçò ôçò èÜëáóóáò êáé
ôùí áêôþí, ôéò õðï÷ñåþóåéò ôùí õðåõèýíùí ôùí ðëïßùí êáé ôùí åãêáôáóôÜóåùí, êáèþò êáé ôéò ðñïâëåðüìåíåò
êõñþóåéò ðïõ åßíáé :
ÐÏÉÍÉÊÅÓ : Áðü ôá ðïéíéêÜ äéêáóôÞñéá
öõëÜêéóç áðü 10 çìÝñåò ìÝ÷ñé 5
÷ñüíéá.
ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÅÓ : Áðü ôéò ËéìåíéêÝò Áñ÷Ýò ýøïõò ìÝ÷ñé 58.694 åõñþ, åíþ
óå óïâáñÜ ðåñéóôáôéêÜ áðü ôïí Õðïõñãü Ðñïóôáóßáò ôïõ Ðïëßôç ýøïõò ìÝ÷ñé 1.173.881 åõñþ. Åðßóçò
áðü ôïõò ÐåñéöåñåéÜñ÷åò ìÝ÷ñé
120.000 åõñþ êáé áðü ôïõò Õðïõñãïýò Ðñïóôáóßáò ôïõ Ðïëßôç êáé ÐåñéâÜëëïíôïò ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò ìÝ÷ñé 733.000 åõñþ.
ÐÅÉÈÁÑ×ÉÊÅÓ: Áðü ôï Ðåéèáñ÷éêü
Óõìâïýëéï Åìðïñéêïý Íáõôéêïý
(ÐÓÅÍ) êáé ðåñéëáìâÜíïõí ôçí ðñïóùñéíÞ Þ ïñéóôéêÞ óôÝñçóç ôïõ íáõôéêïý åðáããÝëìáôïò .
ÁÓÔÉÊÅÓ: Óôçí ÅëëÜäá Ý÷åé åöáñìïãÞ
ç äéåèíþò áðïäåêôÞ Áñ÷Þ «'ï ñõðáßíùí ðëçñþíåé».
Ó×ÅÄÉÁÓÌÏÓ ÐÑÏËÇØÇÓ ÊÁÉ ÊÁÔÁÐÏËÅÌÇÓÇÓ ÑÕÐÁÍÓÇÓ
Ç äéåèíÞò åìðåéñßá êáé ðñáêôéêÞ Ý÷ïõí áðïäåßîåé üôé, üóá ìÝôñá ðñüëçøçò êáé áí ëçöèïýí, ôá ðåñéóôáôéêÜ ñýðáíóçò äåí ìðïñïýí íá åîáëåéöèïýí
ðáíôåëþò, äåäïìÝíïõ üôé ï ÷ñüíïò, ï

ôüðïò êáé ïé óõíèÞêåò åíüò ðåñéóôáôéêïý äåí åßíáé äõíáôüí íá ðñïâëåöèïýí, åíþ ôá ðåñéóóüôåñá ïöåßëïíôáé
óå áóôÜèìçôïõò ðáñÜãïíôåò.
Ç ýðáñîç êáôÜëëçëçò ðñïåôïéìáóßáò óõíåðþò, áðïôåëåß ïõóéáóôéêÞ ðñïûðüèåóç ãéá ôçí ôá÷åßá åðÝìâáóç êáé
ôçí åëá÷éóôïðïßçóç ôïõ ÷ñüíïõ áíôßäñáóçò, ðïõ åßíáé ï êýñéïò ðáñÜãïíôáò ãéá ôçí åðéôõ÷çìÝíç áíôéìåôþðéóç
ôïõ ðåñéóôáôéêïý êáé ôç ìåßùóç ôùí äõóìåíþí óõíåðåéþí ôïõ. Ãéá ôïõò ëüãïõò áõôïýò ôá Ó×ÅÄÉÁ ÅÊÔÁÊÔÇÓ ÁÍÁÃÊÇÓ (CONTINGENCY PLANS) áðïôåëïýí óÞìåñá, óå äéåèíÝò åðßðåäï,
ôï êáô’ åîï÷Þí åñãáëåßï êáé üðëï ôùí
áñìïäßùí Áñ÷þí ãéá ôçí åêôßìçóç ôïõ
êéíäýíïõ êáé ôçí Ýãêáéñç ðñïåôïéìáóßá
ãéá ôçí áíôéìåôþðéóÞ ôïõ.
ÅÕÁÉÓÈÇÔÏÐÏÉÇÓÇ ÔÇÓ ÊÏÉÍÇÓ
ÃÍÙÌÇÓ
Åßíáé åðéôáêôéêÞ áíÜãêç ç äéáìüñöùóç ìéáò «íÝáò», öéëéêÞò ðñïò ôï ðåñéâÜëëïí, Üðïøçò ôçò êïéíÞò ãíþìçò êáé
ç åõáéóèçôïðïßçóç ôùí íÝùí, þóôå íá
õéïèåôçèåß ìéá «óõìðåñéöïñÜ óåâáóìïý» áðÝíáíôé óôï èáëÜóóéï ðåñéâÜëëïí êáé íá åðéôåõ÷èåß ç óõíåéäçôÞ
óõììåôï÷Þ üëùí óôçí ðñïóðÜèåéá äéáöýëáîçò êáé ðñïóôáóßáò.
Ï ðïëßôçò ïöåßëåé, ðÜíù áðü üëá
óôïí åáõôü ôïõ, íá åßíáé åíåñãüò, íá åíçìåñþíåôáé ãéá ôá èÝìáôá ðñïóôáóßáò
èáëáóóßïõ ðåñéâÜëëïíôïò êáé íá óõììåôÝ÷åé óå äéåíåñãïýìåíá êáôÜ êáéñïýò
áðü èåóìéêïýò öïñåßò åêðáéäåõôéêÜ
ðñïãñÜììáôá, çìåñßäåò ê.Ü.
Ç óõíåéóöïñÜ ôïõ «åíåñãïý» ðïëßôç,
êáôáäåéêíýåôáé ðñüäçëá ìå ôç óõììåôï÷Þ ôïõ óå ïñãáíùìÝíá Äßêôõá Åèåëïíôþí ðïõ õößóôáíôáé áíÜ ôçí ÅëëçíéêÞ
ÅðéêñÜôåéá.
ÓÕÌÐÅÑÁÓÌÁÔÁ
Ç ðñïóôáóßá ôïõ èáëÜóóéïõ ðåñéâÜëëïíôïò åßíáé Ýíá èÝìá ðïõ áðáó÷ïëåß óïâáñÜ üëïõò ôïõò ëáïýò êáé ôéò êõâåñíÞóåéò ôïõ ðëáíÞôç. Ç ÅëëçíéêÞ
óôñáôçãéêÞ ãéá âéþóéìç áíÜðôõîç, Ý÷åé
õéïèåôÞóåé ôïõò Üîïíåò äñÜóçò ãéá ôç
ìåßùóç ôùí ðåñéâáëëïíôéêþí ðéÝóåùí,
ãéá ôéò ÷ùñéêÝò êáé ôïìåáêÝò ðïëéôéêÝò
áðïôåëåóìáôéêÞò äéá÷åßñéóçò, ãéá ôï
èáëÜóóéï ðåñéâÜëëïí.

Ç ñýðáíóç ôïõ õãñïý óôïé÷åßïõ, ðïõ
ðñïêáëåß ï áíèñþðéíïò ðáñÜãïíôáò,
áðïôåëåß Ýíá ìåãÜëï êßíäõíï ãéá èÜëáóóåò üðùò ç Ìåóüãåéïò. Ïé ¸ëëçíåò
ðïëßôåò, éäéáßôåñá åêåßíïé ðïõ æïõí êáé
åñãÜæïíôáé óôç èÜëáóóá, ãíùñßæïõí
êáëÜ ôç óçìáóßá ðïõ Ý÷åé ãéá ôï ìÝëëïí
êáé ôçí åõçìåñßá ôçò ÷þñáò ç ðñïóôáóßá ôçò. Ãéáôß ïé èÜëáóóÝò ìáò ðñÝðåé
íá æÞóïõí, éêáíïðïéþíôáò ôéò áíÜãêåò
ôïõ ðáñüíôïò, ÷ùñßò üìùò íá èÝôïõí
óå êßíäõíï ôéò áíÜãêåò ôùí ìåëëïíôéêþí ãåíåþí.
Ãéá íá åðéôý÷ïõìå ôï óêïðü áõôü, ç
óõììåôï÷Þ êáé ç óõìâïëÞ üëùí åßíáé áðáñáßôçôç êáé áíáãêáßá.
Ç ãåùãñáöéêÞ èÝóç, ç ðëïýóéá ðïëéôéóôéêÞ êëçñïíïìéÜ êáé ï ðñïóáíáôïëéóìüò ôçò ÅëëÜäáò ðñïò ôïí ôïõñéóìü
êáé ôç äéåèíÞ áíáøõ÷Þ, áëëÜ êõñßùò ç
éóôïñßá êáé ï ðïëéôéóìüò ôçò öõëÞò ìáò
åðéôÜóóïõí ôç äéáöýëáîç êáé ôçí ðñïóôáóßá ôçò èÜëáóóáò êáé ôùí áêôþí
ìáò, ãéáôß ç èÜëáóóá áðåôÝëåóå áíÝêáèåí ãéá ôïõò ¸ëëçíåò ðçãÞ äýíáìçò,
Ýìðíåõóçò êáé äçìéïõñãßáò.
ËáìâÜíïíôáò õðüøç ôçí åêôåôáìÝíç
åëëçíéêÞ áêôïãñáììÞ, ç ïðïßá áðïôåëåß ó÷åäüí ôï 50 % ôçò ÅõñùðáúêÞò (áêôïãñáììÞò) êáé ôïí ìåãÜëï áñéèìü
ôùí ðåñéóóüôåñùí áðü 3.000 íçóéþí
êáé âñá÷ïíçóßäùí, ç ÔÞíïò åßíáé ôïðïèåôçìÝíç óôï âüñåéï ôìÞìá ôïõ óõìðëÝãìáôïò ôùí Êõêëáäéêþí íçóéþí
êáé èåùñåßôáé Ýíáò áðü ôïõò ðéï åëêõóôéêïýò ðñïïñéóìïýò ãéá äéáêïðÝò. ¸íá áðü ôá ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôçò ãíùñßóìáôá åßíáé ïé ðáñáëßåò ðïõ äéáèÝôåé.
Äåí öçìßæåôáé ôüóï ãéá ôéò ðïëëÝò êáé
ïñãáíùìÝíåò ðáñáëßåò ôçò, üóï ãéá ôç
ìïíáäéêüôçôá ôçò áêôïãñáììÞò ôçò.
Ïé üñìïé ôïõ Ðáíüñìïõ, ôùí Õóôåñíßùí ôçò ÊïëõìâÞèñáò, ôçò ÊáñäéáíÞò,
ôçò ËéâÜäáò áëëÜ êáé ïé èáëÜóóéåò ðåñéï÷Ýò ôïõ Áãßïõ ÉùÜííç (Ðüñôï), Ðá÷éÜò ¢ììïõ, Áãßïõ ÖùêÜ, Áãßïõ ÌÜñêïõ, Êéïíßùí êáé Áãßïõ Ñùìáíïý, áðïôåëïýí ôïõò êõñéüôåñïõò ðñïïñéóìïýò
ãéá êïëýìâçóç êáé èáëÜóóéåò äñáóôçñéüôçôåò.
Áðïôåëåß ëïéðüí åðéôáêôéêÞ áíÜãêç,
ç óõíäñïìÞ êáé ç óõíåéäçôïðïéçìÝíç
óõìðåñéöïñÜ üëùí ôùí êáôïßêùí ôïõ
íçóéïý ìå óôï÷ïèåóßá ôç äéáöýëáîç ôçò
êáèáñüôçôáò ôùí áêôþí êáé ðáñáëéþí
ôïõ íçóéïý ìáò, áëëÜ êáé ôïõ èáëÜóóéïõ ðåñéâÜëëïíôïò.
Ãéáôß ðïëý áðëÜ, ç ðñïóôáóßá ôçò
èÜëáóóáò åßíáé õðüèåóç üëùí ìáò!
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ÐÅÑÉ ÔÇÍÏÕ

27 ΜΑΪΟΥ 1951: 60 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΩΣΗ
ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗΝΙΩΝ
Ç Áäåëöüôçôá ôùí Ôçíßùí åí ÁèÞíáéò, Ýíá áðü ôá áñ÷áéüôåñá ôïðéêÜ
óùìáôåßá óôçí ðñùôåýïõóá, éäñýèçêå ôï 1876 êáé óõãêÝíôñùóå ãýñù ôçò
ôá äõíáìéêüôåñá óôïé÷åßá ôçò ôçíéáêÞò ðáñïéêßáò óôçí ÁèÞíá. Óêïðüò
ôçò ç «çèéêÞ êáé õëéêÞ âåëôßùóéò ôùí
Ôçíßùí» (Üñèñï 1 Êáíïíéóìïý ôïõ
1879). Ç ðïñåßá ôçò, üìùò, êÜèå Üëëï ðáñÜ áíÝöåëç õðÞñîå. ÓôåíÝò (êõñßùò ôïðéêéóôéêÝò) áíôéëÞøåéò ðïëëþí
ÄéïéêÞóåùí, ôá ìåãÜëá ðñïâëÞìáôá
ôïõ åëëçíéêïý êñÜôïõò, ï Åèíéêüò Äé÷áóìüò êáé ïé åî áõôïý ðïëéôéêÝò åíôÜóåéò õðïíüìåõóáí êáôÜ êáéñïýò ôç
äçìéïõñãéêÞ ôçò äñÜóç. Óôá 135 ÷ñüíéá ôçò æùÞò ôïõ ôï óùìáôåßï áíôéìåôþðéóå õöÝóåéò êáé êñßóåéò. Ïé äýï
óçìáíôéêüôåñåò êñßóåéò Þóáí åêåßíåò
ôùí ðåñéüäùí 1905 - 1910 êáé 1928 1951. Êáé ïé äýï ïöåßëïíôáí óå äéáóðÜóåéò. Ç ðñþôç ìå ôçí ßäñõóç ôïõ
Êåíôñéêïý Óõëëüãïõ ôùí Ôçíßùí åí
ÁèÞíáéò —êÜðïéá ìÝëç ðßóôåõáí üôé
ç Áäåëöüôçôá äå óôÞñéæå åðáñêþò ùò
üöåéëå ôéò ðáíçãýñåéò ôïõ íçóéïý—
êáé ç äåýôåñç ìå ôçí ßäñõóç ôçò Åíþóåùò Ôçíßùí (ÄåêÝìâñéïò 1928).
Ç äåýôåñç äéÜóðáóç, ç ìáêñïâéüôåñç êáé ç ðëÝïí åðþäõíç ãéá ôçí ôçíéáêÞ ðáñïéêßá ôçò ÁèÞíáò, ïöåßëåôï
óôç óõíäñïìÞ ðïëëþí ëüãùí. Áí êáé
ï óçìáíôéêüôåñïò Þôáí ïé ðïëéôéêÝò
äéåíÝîåéò, åíôïýôïéò äåí Þôáí ìéêñÞ ç
óõìâïëÞ ôùí ðñïóùðéêþí áíôéèÝóåùí êáé öéëïäïîéþí êáé ç áíåëáóôéêüôçôá ôïõ ôüôå ÐñïÝäñïõ ôçò Áäåëöüôçôáò ÉùÜííç Ìïó÷ùíÜ, ï ïðïßïò ãéá
óåéñÜ ëüãùí Þñèå óå ñÞîç ìå ôïí éó÷ýïíôá öéëåëåýèåñï âïõëåõôÞ ôçò
ÔÞíïõ Êùí/íï Í. ÁëáâÜíï 1. ¸ôóé ç
«´¸íùóéò Ôçíßùí» óõãêÝíôñùóå äõóáñåóôçìÝíïõò öéëåëåýèåñïõò ìå éó÷õñïýò äåóìïýò ìå ôéò ÷áìÝíåò ðáôñßäåò (ð.÷. ãéáôñüò Êùí. ËáìÝñáò,
Êùí. Óáíôáìïýñçò, ê.Ü.).
Ïé óôü÷ïé ôçò «Åíþóåùò Ôçíßùí»
äåí Þóáí äéáöïñåôéêïß áðü åêåßíïõò
ôçò Áäåëöüôçôáò 2. ÁðëÜ ôá éäñõôéêÜ
ôçò ìÝëç äéáöùíïýóáí ìå ôçí ðñáêôéêÞ ôçò Äéïßêçóçò ôçò Áäåëöüôçôáò,
êÜôé ðïõ öáßíåôáé êáèáñÜ áðü ôçí
ðñþôç áíáêïßíùóç ôçò Åíþóåùò 3.Ãé’
áõôü åîÜëëïõ Ýóðåõóáí íá äéêáéïëïãÞóïõí ôçí êßíçóÞ ôïõò. ¸ôóé óå áíáêïßíùóÞ ôïõò ðñïò ôïõò Ôçíßïõò
(25.12. 1928) ôïíßæïõí: «…åðéèõìïýìåí íá äéáâåâáéþóùìåí ðÜíôáò üôé ç
¸íùóéò Ôçíßùí ìáêñÜí ôïõ íá åíÝ÷ç
ôçí Ýííïéáí äéáóðÜóåùò ôùí åí ÁèÞíáéò Ôçíßùí åéò äýï áíôéìá÷ïìÝíïõò
óõëëüãïõò, áðïóêïðåß áíôéèÝôùò åéò
ôçí Üìåóïí êáé õðü ðíåýìá åõãåíïýò
áìßëëçò óõíåñãáóßáí ìåôÜ ôçò õöéóôáìÝíçò Áäåëöüôçôïò ôùí Ôçíßùí ðñïò
åðéäßùîéí ôïõ áõôïý óêïðïý, ïí åðéäéþêïõí áìöüôåñïé, õðü äéÜöïñïí üìùò êáé üëùò áíåîÜñôçôïí êáôåýèõíóéí åéò ôáò áíôéëÞøåéò ôùí ðñïóðÜèåéþí ôçò»4.
Ôï íåüôåõêôï óùìáôåßï áðïäýèçêå
óå äçìéïõñãéêü áãþíá äñüìïõ, áìéëëþìåíï ôï ðñåóâýôåñï. Ôï Ýñãï ôùí
ðñþôùí ÷ñüíùí ôïõ õðÞñîå éäéáéôÝñùò ðëïýóéï: áíÝãåñóç ôïõ ìíçìåßïõ

ôçò «Åëåõèåñßáò» óôçí ðáñáëßá ôçò
ÔÞíïõ (Ýñãïõ ôïõ ãëýðôç ÉùÜííç
Âïýëãáñç), ßäñõóç Ãõìíáóôçñßïõ óôç
èÝóç Âßíôóé, ßäñõóç ÔáðçôïõñãéêÞò
ó÷ïëÞò 5, ê.Ü. Ç Áäåëöüôçôá áíôåðéôÝèçêå ìå ôçí ßäñõóç ôïõ Ìïõóåßïõ
Ôçíßùí Êáëëéôå÷íþí (1930 [åß÷å áñ÷ßóåé üìùò áðü ôï 1925]) êáé, êõñßùò,
ìå ôçí áðüêôçóç éäéüêôçôçò óôÝãçò
(1932), ç ïðïßá áðïôÝëåóå ôï áðïêïñýöùìá ôçò äçìéïõñãéêÞò äñÜóçò
ôïõ ÉùÜííç Ìïó÷ùíÜ êáé õðÞñîå åããýçóç ôçò åðéâßùóçò ôïõ óùìáôåßïõ.
¼ìùò áðü ôï 1933 êáé ôá äýï óùìáôåßá ðáñïõóéÜæïõí ýöåóç äñÜóçò,
ãéá íá öôÜóïõí ôåëéêÜ íá áíôáãùíßæïíôáé ðïéï áð’ áõôÜ èá åîáóöáëßóåé ôçí
åýíïéá ôïõ êáèåóôþôïò ôçò 4çò Áõãïýóôïõ 1936 6.
Ðáñüëï ðïõ Ýãéíáí ðñïóðÜèåéåò ç
áíôéðáëüôçôá íá ëåéôïõñãÞóåé ùò åõãåíÞò Üìéëëá, ç ðáñïõóßá óôç ðñùôåýïõóá äýï êåíôñéêþí óùìáôåßùí
ðïõ äéåêäéêïýóáí ôçí åêðñïóþðçóç
ôçò óýíïëçò ôçíéáêÞò ðáñïéêßáò ïäÞãçóå óå áñíçôéêÜ áðïôåëÝóìáôá· óå
äé÷áóìü, áðïîÝíùóç, ìßóç êáé áíôéðÜèåéåò 7.
Ïé ðñïóðÜèåéåò ãéá åðáíÝíùóç
ôùí äéåóôþôùí Üñ÷éóáí ðïëý íùñßò 8.
¼ìùò üëåò ðñïóÝêñïõáí óôçí áìïéâáßá êá÷õðïøßá êáé óôéò ðñïóùðéêÝò
ìéêñïöéëïäïîßåò. ÊïñõöÞ ðÜíôá ôïõ
ðáãüâïõíïõ Þôáí ï ôßôëïò ôïõ óùìáôåßïõ ðïõ èá ðñïÝêõðôå áðü ôçí ÝíùóÞ ôïõò. ÌåôÜ ôïí ðüëåìï êáé ôçí
ôñéðëÞ Êáôï÷Þ ôçò ÷þñáò, êáôÝóôç
ðëÝïí ðáóéöáíÝò üôé ç ëåéôïõñãßá äýï êåíôñéêþí ôçíéáêþí óùìáôåßùí
óôçí ÁèÞíá Þôáí ðïëõôÝëåéá. ¢ñ÷éóáí íÝåò óõæçôÞóåéò áðü åîáìåëÞ ÅðéôñïðÞ (Ð. Êáíáãêßíçò, Ìé÷. Ðáñßóçò êáé É. ÑÞãïò áðü ôçí Áäåëöüôçôá
êáé Ìé÷. Áóðéþôçò, Íéê. Ã. Áñìáêüëáò êáé ÁíäñÝáò ËåâáíôÞò áðü ôçí
¸íùóé), ïé ïðïßåò êáôÝëçîáí óå óõìöùíßá ìå ôï ðñáêôéêü ôçò 24.12.
1946 9, ìå ôï ïðïßï ç ¸íùóé óõã÷ùíåõüôáí óôçí Áäåëöüôçôá. ¼ìùò ç
ÃÓ ôçò Åíþóåùò ôçò 5.3. 1947 áðÝññéøå ôç óõìöùíßá, åðéìÝíïíôáò óå
ðñïçãïýìåíç áðüöáóÞ ôçò (7/ 5.11.
1939) êáôÜ ôçí ïðïßá åß÷å ðñïôáèåß
ùò åðùíõìßá ôïõ íÝïõ óùìáôåßïõ «Áäåëöüôçò - ¸íùóéò ôùí åí ÁèÞíáéò
Ôçíßùí».
Áðü ôçí ðëåõñÜ ôçò Áäåëöüôçôáò
ðñïâáëëüôáí ùò åðé÷åßñçìá üôé «íÝïò ôßôëïò» óçìáßíåé «íÝï óùìáôåßï»,
Üñá êáé ìåôáãñáöÞ ôçò ðåñéïõóßáò
ôçò (äçëáäÞ ôïõ êôéñßïõ) êáé ùò åê
ôïýôïõ óçìáíôéêÜ Ýîïäá ìåôáãñáöÞò,
Óôçí õðüèåóç ðáñåíÝâçêáí êáôåõíáóôéêÜ ðáñÜãïíôåò ôçò ôçíéáêÞò ðáñïéêßáò óôçí ÁèÞíá (ð.÷. ï Áìâñüóéïò ÐëõôÜò, ô. ÄÞìáñ÷ïò Áèçíþí, ï
öáñìáêïðïéüò Íéêüëáïò ÌáõñÜêçò,
ï âïõëåõôÞò ÐÜñéò Ëéáñïýôóïò, ê.Ü.).
ÔåëéêÜ, üìùò, ïé áêÜìáôåò ðñïóðÜèåéåò ôùí ÉùÜííç ÑÞãïõ - Ðáíïñìßôç
áðü ðëåõñÜò Áäåëöüôçôáò êáé ôïõ Áíáóôáóßïõ Óáíôáìïýñç áðü ðëåõñÜò
Åíþóåùò êáñðïöüñçóáí êáé Ýôóé õðïãñÜöçêå ôï áðü 12.4. 1951 ðñá-

êôéêü óõìöùíßáò êáé «åíóùìáôþóåùò õðü åí óùìáôåßïí ðÜíôùí ôùí åí
ÁèÞíáéò Ôçíßùí» 10.
Ç ¸íùóéò Ôçíßùí äéáëýèçêå (ÃÓ
4.5. 1951), ôá ìÝëç ôçò ãñÜöçêáí óôï
ìçôñþï ìåëþí ôçò Áäåëöüôçôáò êáé
óôéò áñ÷áéñåóßåò ôçò 27.5. 1951 êáôáñôßóôçêå êïéíü øçöïäÝëôéï ìå 4 õðïøçößïõò áðü ôçí Áäåëöüôçôá êáé 3
áðü ôçí ¸íùóé 11. ÊáôÜ ôçí ðáíçãõñéêÞ êáé óõãêéíçôéêÞ åêåßíç óõíÝëåõóç
ôçò óõíáäÝëöùóçò ôùí Ôçíéáêþí ôçò
ÁèÞíáò Ýãéíå áíáöïñÜ óôç ìíÞìç ôùí
äýï áðïâéùóÜíôùí ÐñïÝäñùí ôçò Åíþóåùò (Ìé÷áÞë Áóðéþôç êáé
Êùí/íïõ Óáíôáìïýñç), ôùí ïðïßùí ïé
öùôïãñáößåò Ý÷ïõí áíáñôçèåß ìáæß ìå
åêåßíåò ôùí êáôÜ êáéñïýò ÐñïÝäñùí
ôçò Áäåëöüôçôáò. Êáé ç óõãêßíçóç
êïñõöþèçêå, üôáí ï ôåëåõôáßïò Ðñüåäñïò ôçò Åíþóåùò Ôçíßùí ÁíáóôÜóéïò Óáíôáìïýñçò, ôåëåéþíïíôáò ôçí
ïìéëßá ôïõ, æçôùêñáýãáóå: «ÆÞôù ç
Áäåëöüôçò Ôçíßùí».
ÓÞìåñá, 60 ÷ñüíéá ìåôÜ, ç ðïëõåôÞò êáé åðþäõíç åêåßíç äéÜóðáóç áðïôåëåß ìáêñéíü ðáñåëèüí. Ìáò ôç
èõìßæïõí êÜðïéá Ýããñáöá, êÜðïéá
äõóðñüóéôá äçìïóéåýìáôá êáé ôï ëÜâáñï ôçò Åíþóåùò ðïõ öõëÜóóåôáé
åõëáâéêÜ óôï ìÝãáñï ôçò Áäåëöüôçôáò 12. Ëåßðåé ìüíïí êÜôé: «Ç ìáñìÜñéíç ðéíáêßäá ðïõ èá èõìßæåé ôç ìÝñá
ôçò óõíáäÝëöùóçò ôùí Ôçíéáêþí ôçò
ÁèÞíáò».
Ç ßäñõóç êáé ç äñÜóç ôçò «Åíþóåùò Ôçíßùí», ç äéÜóðáóç ôçò ôçíéáêÞò
ðáñïéêßáò ôçò ÁèÞíáò êáé ç ðåñéññÝïõóá áôìüóöáéñá ôùí êñßóéìùí åêåßíùí ÷ñüíùí (1928 - 1951) äåí åßíáé
äõíáôü íá åîáíôëçèïýí óå äçìïóßåõìá ìéáò óåëßäáò. Óôçí áíÜãêç, üìùò,
ðåßèïíôáé êáé ïé èåïß. ¸ôóé áò èåùñçèåß ôï Üñèñï áõôü óáí ìéá ðñþôç åéóáãùãÞ óôï èÝìá, óôï ïðïßï èá åðáíÝëèïõìå ìå åêôåíÝóôåñç áíáöïñÜ.

1 Ç êïñýöùóç ôçò óýãêñïõóçò öáßíåôáé åõêñéíþò óôçí áíïéêôÞ åðéóôïëÞ ôçò åöçì. ÁóôÞñ ôçò ÔÞíïõ (áñ. 726 - 133/
11.7. 1931) ðñïò ôá ìÝëç ôçò Áäåëöüôçôáò, ìå ôçí ïðïßá êáôáããÝëëåôáé ï Ðñüåäñüò ôçò Éù. Ìïó÷ùíÜò ãéá áíôéäåïíôïëïãéêÞ óôÜóç. ÂëÝðåôå åðßóçò êáé Êþóôá
Äáíïýóç, Îåíïöþí Óþ÷ïò. Ï “Ôõñôáßïò”
ôçò ÔÞíïõ, «Áäåëöüôçôá ôùí Ôçíßùí åí ÁèÞíáéò», ÁèÞíá 2001, óåë. 28 - 33.
2 «ÓõíåóôÞèç åí ÁèÞíáéò Óýëëïãïò ôùí
åêåß óõìðïëéôþí ìáò õðü ôçí åðùíõìßáí
“¸íùóéò Ôçíßùí åí ÁèÞíáéò”, óêïðüò ôïõ
ïðïßïõ åßíå ç áìïéâáßá õðïóôÞñçîéò åéò çèéêÞí êáé õëéêÞí áíÜðôõîéí ôùí ìåëþí ôçò
êáé ðáíôüò Ôçíßïõ, ç êáôÜ ôï äõíáôüí óõììåôï÷Þ ôçò Åíþóåùò åéò åêôÝëåóéí êïéíùöåëþí Ýñãùí åí ÔÞíù êáé ç çèéêÞ õðïóôÞñçîéò åéò ïìÜäáò Ôçíßùí óêïðïýóáò åêôÝëåóéí Ýñãùí êïéíÞò Þ èñçóêåõôéêÞò ùöåëåßáò ôïðéêÞò öýóåùò åí ÔÞíù». Åöçì.
«ÁóôÞñ ôçò ÔÞíïõ», áñ. 596 (1928).
3 Åöçì. «ÁóôÞñ ôçò ÔÞíïõ», áñ. 603
(1928).
4 Åöçì. «ÁóôÞñ ôçò ÔÞíïõ», áñ. 606
(1929).
5 Ç ëåéôïõñãßá ôçò õðïíïìåýèçêå áðü
ôï Óýëëïãï Êõñéþí ÔÞíïõ (ÓôõëéáíÞ ÃÜöïõ) êáé ôç Âéïôå÷íéêÞ Ó÷ïëÞ ôçò ðüëçò,
êõñßùò ãéá ëüãïõò áíôáãùíéóôéêïýò êáé
ðïëéôéêïýò.
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Mé÷áÞë Áóðéþôçò
ÉùÜííçò ÑÞãïò Ðáíïñìßôçò

6 Ç Áäåëöüôçôá õðÝâáëå áíáöïñÜ óôïí
ÉùÜííç ÌåôáîÜ, æçôþíôáò ôçí êáôÜñãçóç
ôùí Üëëùí ôçíéáêþí óùìáôåßùí ôçò ðñùôåýïõóáò, ôá ïðïßá óôåñïýíôáí ðåñéïõóßáò, åíþ ç ¸íùóéò äþñéóå åíäéáöÝñïí Ëåýêùìá ôçò ÔÞíïõ óôçí ôçíéáêÞò êáôáãùãÞò
óýæõãï ôïõ äéêôÜôïñá (óþæåôáé óôç ÌðåíÜêåéï ÂéâëéïèÞêç, óôç «ÂéâëéïèÞêç ÉùÜííïõ ÌåôáîÜ»).
7 Í.Ã. Á(ñìáêüëá), «ÓõíäåóìéêÜ “¢íåõ
üñùí”», åöçì. «Ç ÔÞíïò», áñ. 30 (1949).
8 ÂëÝðåôå ðáñÝìâáóç ôïõ ×áñ. Öþóêïëïõ óôç ÃÓ ôçò Áäåëöüôçôáò ôçò 23.3.
1930 êáé áðÜíôçóç ôïõ Ößëéððïõ ÓðáñâÝñç. Ïé åðáöÝò ôùí ÄéïéêÞóåùí ôùí äýï
óùìáôåßùí óõíå÷ßóôçêáí Ýùò ôçí êÞñõîç
ôïõ ðïëÝìïõ ôïõ 1940, ÷ùñßò üìùò áðïôÝëåóìá. Óôï áñ÷åßï ôçò Áäåëöüôçôáò ôùí
Ôçíßùí åí ÁèÞíáéò óþæåôáé ó÷åôéêÞ áëëçëïãñáößá.
9 Åöçì. «Ç ÔÞíïò», 30.1. 1947.
10 ÂëÝðåôå ôï êåßìåíï ôïõ ðñáêôéêïý
óôá ðñáêôéêÜ ôçò ÃÓ ôçò Áäåëöüôçôáò ôçò
27.5. 1951.
11 Ôï íÝï ÄÓ ðïõ ðñïÝêõøå áðïôÝëåóáí ïé ÄçìÞôñéïò Ëáìðáäßôçò, ðñüåäñïò,
ÁíáóôÜóéïò Óáíôáìïýñçò, áíôéðñüåäñïò
(¸íùóéò), Áíôþíéïò É. Ìïó÷ùíÜò, ãåí.
ãñáììáôÝáò, ÄçìÞôñéïò ÊëÜøçò, âïçèüò
ãñáììáôÝáò (¸íùóéò), Ãåþñãéïò Ëõñßôçò,
ôáìßáò, Ãåþñãéïò Ìáñáãêüò, êïóìÞôïñáò
(¸íùóéò), êáé ÌéëôéÜäçò Ðñùôüðáðáò, ìÝëïò. Ó÷åôéêÜ äçìïóéåýìáôá âëÝðåôå «Ç
åíóùìÜôùóéò ôùí åí ÁèÞíáéò Ôçíßùí Óùìáôåßùí», åöçì. ÁóôÞñ ôçò ÔÞíïõ, 21.6.
1951, óåë. 1, êáé «Ãåíéêáß óõíåëåýóåéò ôçò
Áäåëöüôçôïò ôùí Ôçíßùí», åöçì. Êõêëáäéêüí Öùò, Éïýíéïò 1951, óåë. 4.
12 Óôï áñ÷åßï ôçò Áäåëöüôçôáò öõëÜóóåôáé êáé ç óöñáãßäá ôçò Åíþóåùò Ôçíßùí. Áãíïåßôáé, üìùò, ç ôý÷ç ôïõ áñ÷åßïõ
ôçò.
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