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ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΜΑΣ
Το Δ.Σ. του Επιμορφωτικού Συλλόγου με ιδιαίτε

ρη χαρά και ικανοποίηση παραδίνει την Εφημερίδα 
του στο λαό της Νέας Μάκρης.

Μέσα στα οχτώ χρόνια της λειτουργίας του ο Ε
πιμορφωτικός Σύλλογος προσπάθησε να γίνει μο
χλός πολιτιστικής και κοινωνικής προόδου. Δεν 
τα κατάφερε πάντοτε γιατί έμεινε μόνος και α
βοήθητος. Κατόρθωσε όμως να κρατήσει σε εγρή
γορση και συνοχή το πιο καλό δυναμικό που υπάρ
χει στο χώρο μας.

Με τα πενιχρότατα μέσα που είχε και έχει, χω
ρίς καμιά επιχορήγηση και από πουθενά, με τις 
εισφορές των μελών του, διατήρησε τη Στέγη του, 
έφτιαξε τη Βιβλιοθήκη του, ωργάνωσε το Λαογραφι- 
κό του Μουσείο, έδωσε διαλέξεις, έκανε προβολές, 
θεατρικές παραστάσεις, πρωτοστάτησε σε εκδηλώ
σεις. Προσπάθησε να γίνει ο πόλος έλξης της νεο
λαίας διοργανώνοντας αγώνες σκακιού, δίνοντας 
τακτικά μαθήματα λαϊκών χορών κ.λπ.

' Ομως οι στόχοι που έβαλε μπροστά του από την 
ίδρυσή του ο Σύλλογος είναι πολύ μεγαλύτεροι. 
Μέσα σε δύσκολους καιρούς και καιρούς σύγχυ

σης προσπαθεί να αποτελέσει ακριβώς τον αντίπο
δα' να συντονίσει να οργανώσει και να ανεβάσει το 
πνευματικό, κοινωνικό καί πολιτιστικό επίπεδο στο 
χώρο μας, να αναζητήσει την πολιτιστική μας ταυ
τότητα και να προβάλει ότι καλό και χρήσιμο και 
ωφέλιμο από την παράδοση και τη σύγχρονη πνευ
ματική και πολιτιστική πραγματικότητα.

Επίκεντρο των προσπαθειών του Συλλόγου είναι 
και θα είναι η νεολαία που απειλείται με χίλιους 
τρόπους από τή μίμηση ψεύτικων και επικίνδυνων 
προτύπων, χωρίς να υπάρχει το ανάλογο αντίβα
ρο, μέχρι τα ναρκωτικά και την εγκληματικότητα. 
0 Σύλλογος ξέρει καλά πως οι δυνατότητες του εί
ναι περιορισμένες, ξέρει πως άλλοι αρμοδιότεροι 
πρέπει να ενδιαφερθούν για αυτό το θέμα, αλλά 
θα κάνει ότι μπορεί.

Γιά όλα τα πάρα πάνω έκρινε απόλυτα απαραί
τητη την έκδοση της εφημερίδας του.

Με όλο το σεβασμό στο λαό της Νέας Μάκρης 
και στην αλήθεια την παραδίνουμε στα χέρια σας 
και ζητάμε να την αγκαλιάσετε και να τη στηρίξετε.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΓΙΑ ΤΑ ΓΣΝ&ΗΤΟΥΡΙΑ ΤΗΣ «ΦΗΜΗΣ- ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ

ΕΝΑΣ
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 

ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΥΧΗ
της Ρένας Βελισσαρίου

Χαιρετίζω την έκδοση της 
εφημερίδας «Φωνή της Νέας 
Μάκρης». Συγχαίρω τη δρα
στηριότητα του Συλλόγου και 
τη θαρραλέα απόφαση να προ
χωρήσουν στην έκδοσή της.

Ας μου συγχωρεθεί η έκ
φραση «θαρραλέα» που ίσως να 
φανεί υπερβολική. Όμως από 
προσωπική πείρα κατά την έκ
δοση των εφημερίδων «Η φωνή 
του Λιβισιού και της Μάκρης» 
και «Λιβίσι» ξέρω πόσο θάρρος, 
κόπος, χρόνος, πόση φροντίδα, 
υπομονή κι επιμονή χρειάζεται 
για να τυπωθεί και να κυκλο
φορήσει μιά τέτοια εφημερίδα.

Φροντίδα να συγκεντρωθεί η 
ύλη, να εξοικονομηθούν τα υ
λικά μέσα γιά τήν έκδοσή της.

Κόπος να σελιδοποιηθεί, να 
βγει η πρώτη διόρθωση κι η 
δεύτερη, γιά ν’ ακολουθήσει η 
πολύωρη διαδικασία της εκτύ
πωσης.

«Το Λιβίσι», «Η Μάκρη» και 
τώρα «Η Φωνή της Νέας Μά
κρης» που, σαν τον.. Φοίνικα, 
λες και βγήκε από τις στάχτες 
των άλλων δυό. Ας ευχηθούμε 
νά ’ναι τρίτη και καλή. Οι άλ
λες δυό αλληλοφαγώθηκαν. Ας 
ελπίσουμε η φαγωμάρα να 
χάθηκε μέσα στις στάχτες τους. 
Μικρός ο τόπος, λίγα τα μά
τια. Αν ο ένας βγάλει το μάτι 
τ’ αλλουνού με τί μάτια θα 
τραβήξουμε μπροστά; Οι νέοι 
που βγάζουν τη Φωνή αυτή έ
χουν το πλεονέκτημα πως δεν 
έζησαν τη φτώχια, την κακο
πέραση, την κακομεταχείριση 
και τις απογοητέψεις που έκα
ναν τους γονιούς των δύσπι
στους. Το νόημα της ζωής χά
νεται και μέσα στη στέρηση 
και μέσα στην αφθονία. Στη 
μέση η χρυσή γραμμή. Αν μπο
ρέσει η «Φωνή» να την χαρά
ξει, τότε θα υπάρξει «Νέα» 
Μάκρη.

★

Το Νόημα της Ζωής! Μοιά
ζει να χάθηκε απ’ τα μάτια του 
ανθρώπου. Στόμωσε το μυαλό 
του από τα καταπληκτικά επι
τεύγματα της Τεχνολογίας, 
πού ’βγάλε απ’ την πέτρα ξύ
γκι, απ’ το πετρέλαιο πλαστι
κό, απ’ το πλαστικό κάλπικο 
δέρμα κι απ’ το κάλπικο δέρ
μα, κρέας μοσχαρίσιο να ευ
φραίνεται ο άνθρωπος τα Σαβ
βατοκύριακα. Τυφλώθηκε από 
τη λάμψη των γιγάντιων μανι- 
ταριών και κουφώθηκε από 
τους τρομακτικούς βρόντους 
των ατομικών εκρήξεων, που 
του θύμιζαν αστραπόβροντα του 
Δία και τους θεϊκούς κεραυ-

του Πλάτωνα Μουσαίου

νούς στο Όρος του Σινά. Και 
είπε: «Νά ποιός είναι Θεός!» 
Κ’ έγινε η Τεχνολογία η Με
γάλη Θεά, κι έφτιαξε το δωδε
κάθεό της από Πετρέλαιο, πε- 
τρογκάζ, ουράνιο, αιθύλιο, κο
βάλτιο και άλλα μυστηριώδη 
αόρατα, σαν εκείνα που λά
τρευαν οι προγονικοί μας πρω
τόγονοι που τους ήταν το ίδιο 
αόρατα και μυστηριακά.

Όπως γίνεται με κάθε θεό
τητα, στήθηκαν οι πανώριοι 
ναοί που τιμούσαν την καινού
ρια Θεά. Γέμισε ο τόπος πα
νύψηλες καμινάδες που ξερνού- 
σαν την ιερή τους μαυρίλα, 
πυκνή-πυκνή, και σκέπασαν 
τον καταγάλανο ουρανό, ενώ α- 
φόδευαν στη θάλασσα τα σε
πτά τους περιττώματα, οπόταν 
ή που θα ψοφήσουν τα ψάρια 
ή που θα γίνουν ψάρια - νάυ- 
λον. Όμως, αν όλ’ αυτά είναι 
μαύρα και σκοτεινά, ωστόσο ο 
άνθρωπος έφτασε αζο φεγγά
ρι! Κύμα ενθουσιασμού ξεσή
κωσε την ανθρωπότητα. Γιά 
κάμποσες μέρες ο κάθε άνθρω
πος ξέχασε τα προσωπικά του 
βάσανα, τις πίκρες και τα άγ
χη του. Μόνο που διαπίστωσε 
πως το φεγγάρι, αν και μας 
φαίνεται τόσο όμορφο από τη 
γη μας, είναι στην πραγματι
κότητα τέλεια φαλακρό. Θ Γι- 
ούλ Μπρύνερ του διαστήματος. 
Μόνο που σίγουρα δεν καμαρώ
νει σαν τον Γιούλ. Ωστόσο το 
μεγαλύτερο επίτευγμα ήταν άλ 
λο. Καθώς έφταναν οι αστρο
ναύτες στο Φεγγάρι, ρίχνον
τας μιά ματιά στον γύρω μας 
διαστημικό χώρο είδαν πως ο 
ομορφότερος πλανήτης ήταν η

(Συνέχεια στη σελίδα 4)

Πως με τον σύντροφό μου 
Βασίλη Ρώτα βρεθήκαμε στη 
Ν. Μάκρη, πρόσφυγες κι ε
μείς από μιάν άλλη θύελλα, 
που φοβέρισε να ρίξει στην 
προσφυγιά ολάκερη την Ελ
λάδα μέσα στον ίδιο της τον 
τόπο, πως είδαμε το χωριό 
συμμαζεμένο γύρω στην πλα
τεία, μέσα σε πολύ πράσινο, 
ανάμεσα στην Πεντέλη και τό 
Ευβοϊκό, κάτω από τόν διά
φανο τότε αττικό ουρανό, πως 
ριζώσαμε εδώ, πως ζήσαμε κά
που τρεις δεκαετίες, τί γνωρι
μίες κάναμε, τί φιλίες δέσαμε, 
τί δικολογιές αποχτήσαμε, τι 
δώσαμε και τί πήραμε θα μπο
ρούσε να γίνουν θέμα για κά
μποσες συνέχειες στη ΦΩΝΗ 
ΤΗΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ. Σήμερα 
όμως θ’ αρκεστούμε στο πρώ
το προσκύνημα που κάναμε στό 
Τύμβο που φυλάει τα ιερά κόκ- 
καλα εκείνων που έβαλαν το 
κορμί τους φράχτη για να ε
μποδίσουν τν; βαρβαρότητα να 
κυριέψει την Ελλάδα.

Είτανε ανήμερα του Αγίου 
Κωνσταντίνου του 1953. Ot 
κάτοικοι της Ν. Μάκρης γιόρ
ταζαν την ονομαστική εορτή 
της εκκλησίας τους. Ανάψαμε 
κι εμείς κερί αλλά δε μείναμε. 
Μιά μοτοσυκλέτα, η μοναδική 
ίσως σ’ όλη τη Μάκρη, μας με
τέφερε ίσαμε κεί που αρχίζει 
ο μικρός δρόμος γιά τον Τύμ
βο. Ο νους μου προσπαθούσε 
ν’ ανοίξει δρόμο ίσαμε κείνους 
τους μακρινούς προγόνους, τους 
Μαραθωνομάχους ενώ ο Ρώ
τας, ζώντας όπως πάντα, μ’ ό
λους του τούς πόρους το παρόν, 
την πλούσια ανθοφορία που έ
κανε τόσο δοξαστικό το τοπίο, 

της Βούλας Δαμιανάκου

τόσο αρωματισμένο'/ τον αέρα, 
κελαϊδούσε πλάι μου σαν σπά
νιο εξωτικό πουλί:

—Αχ το δέντρο! ο πεύκος, 
τι υπέροχο το τραγούδι του, τι 
χαρά να ξαπλώσεις τον ίσκιο 
του! Η λεύκα! πόσο την αγα
πώ! Μεγαλώνει και ψηλώνει 
όπου βρει χώμα και νερό να 
τραφεί. Κινιέται στην παρα
μικρή πνοή. Τον πιό μυστικό 
ψίθυρο αν αποφασίσει να στεί
λει το ένα βουνό στο άλλο, είν’ 
έτοιμη και πρόθυμη να τον με
ταφέρει στο σύμπαν... Το δρά
μα του ανθρώπου είναι ότι θέ
λει να τα πάρει μαζί του ό,τι 
νομίζει πως του ανήκουν... Ό
χι, εδώ πρέπει να τ’ αφήνου
με όλα και ο μόνος τρόπος γιά 
να μην τ’ ποχωριστούμε ποτέ, 
είναι ν’ άφήσουμε σ’ όλα αυτά, 
ανθρώπους και πράματα, την 
ψυχή μας και ζην αγάπη μας, 
βάζοντάς την μέσα στο έργο 
μας. Γι αυτά αγωνίστηκαν και 
πέθαναν τόσοι και τόσοι, για 
τις αυγές και τα δειλινά, γιά 
τα βουνά και τα πέλαγα.

Αλλά να που βρισκόμαστε 
κιόλας μπροστά στο μνημείο. 
Η συγκίνηση μας τυλίγει, δια
βάζομε τους στίχους του Συ- 
μεωνίδη: «Ελλήνων προμαχού- 

,ντες Αθηναίοι Μαραθώνι, χρυ- 
σοφόρων Μήδων εστόρεσαν δύ- 
ναμιν». Ανεβαίνομε με δέος τα 
μικρά σκαμμένα σκαλοπάτια, 
πατώντας όσο γίνεται πιο ελα
φρά και να ’μαστέ που στεκό
μαστε στην κορφή του Τύμβου.

—·Νάτο, τούτο είναι το «Μα-

(Συνέχεια στη σελίδα 4)

Τόσος χρόνος που πρέπει να 
κλέψει κανείς από τις άλλες 
ασχολίες του. Μετά θάρρος ν’ 
αντιμετωπίσεις την κριτική, υ
πομονή ν’ αντικρούσεις τα πα
ράπονα και να ικανοποιήσεις 
τις απαιτήσεις όλων κι επιμο
νή να συνεχίσεις το άχαρο αυ
τό έργο.

Τελικά χωρίς να περιμένεις 
«ευχαριστώ» ή «μπράβο» μπο
ρεί να πάρεις μερικά φύλλα 
πίσω με την ένδειξη «απαρά
δεκτη».

Αυτά τουλάχιστον συνέβαι- 
ναν όταν έβγαιναν οι εφημερί
δες που αναφέρθηκαν παρα
πάνω.

Εύχομαι η έκδοση τούτη νά- 
χει καλύτερη τύχη. Ν’ αγαπη
θεί, όχι μόνο από τους κάτοι- 
κους της Νέας Μάκρης [Λα κι 
απ’ όλους τους Μακρηνούς και 
Λιβισιανούς όπου κι αν βρίσκο
νται. Ν’ αγαπηθεί και από τους 
Νεο-Μακρηνούς που δεν κατά
γονται από τις Χαμένες Πα
τρίδες.

Εύχομαι η Φωνή αυτή της 
Νέας Πατρίδας να γίνει ένας 
νοσταλγικός κρίκος σύνδεσης 
με την Παλιά. Να διατηρήσει 
ζεστή την ανάμνησή της, να 
διαφωτίσει τους νέους νάναι πε
ρήφανοι για την ιερή τους κλη
ρονομιά. Αλλά πάνω απ’ όλα 
να γίνει ένα ζωντανό όργανο 
που θα βοηθήσει στη λύση κά
θε τοπικού προβλήματος, για 
να γίνει η Νέα Μάκρη ο πιό 
όμορφος και πιό προοδευτικός 
Δήμος της Αττικής, αντάξιος 
της παλιάς αξέχαστης πατρί
δας μας.



2 ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΔΙΠΛΑΣΙΑ ΦΕΤΟΣ
ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Καθαριότητα και κοι
νοτικός φωτισμός 100%
Νερό 66%
Παροχές ύδρευσης στα 
σπίτια 110%
Παροχές ύδρευσης στα 
οικόπεδα 312%

Γιά φέτος οι κάτοικοι της 
περιοχής Νέας Μάκρης κα
λούνται να πληρώσουν υπέ
ρογκα ποσά γιά νερό και κα
θαριότητα σε σύγκριση με τα 
προηγούμενα χρόνια και σε 
σχέση μ’ άλλες κοινότητες της 
γύρω περιοχής.

Το Δεκέμβρη του 1982 το 
κοινοτικό συμβούλιο με την υπ’ 
αριθμό 110/82 απόφασή του 
με ψήφους 4 έναντι 3 (απού
σιαζαν δύο σύμβουλοι) αύξησε 
100% τα τέλη καθαριότητας 
και φωτισμού, από 26 δραχ. 
ανά τμ. στα σπίτια, έγινε 52 
δραχ. και από 52 δραχ. ανά 
τμ. στα μαγαζιά έγινε 104. 
Τον ίδιο μήνα σε άλλη συνε
δρίαση, με την υπ’ αριθμό 165/ 
82 απόφασή του αύξησε το νε
ρό 66%, από 15 δραχ. το κυβ. 
οε 25 δραχ. με υποχρεωτική 
κατανάλωση 100 κυβ. το χρό
νο, που σημαίνει ότι αν κά
ποιος καταναλώσει 10 ή 15 
κυβικά το χρόνο, θα πληρώ
σει υποχρεωτικά 100 κυβικά. 
Με την ίδια απόφαση αυξήθη
κε η παροχή ύδρευσης στα σπί
τια από 8.000 σε 17.000, αύ
ξηση 110% και στα οικόπεδα 
25.000 αύξηση 312%.

Θεωρούμε υπερβολικές αυ
τές τις αυξήσεις, πρώτον γιατί 
περνάμε περίοδο οικονομικής 

κάμψης, και δεύτερο γιατί τα 
έξοδα για την παροχή αυτών 
των υπηρεσιών του 1983 εί
ναι περίπου τα ίδια με τον προ
ηγούμενο χρόνο, και σε καμιά 
περίπτωση δε θα ξεπεράσουν 
το 10 -15%. Αυτό το συμπέ
ρασμα βγάλαμε από τη συνε
δρίαση του κοινοτικού συμβου
λίου στις 12-3-83, όταν συ
ζητήθηκε το θέμα γιά την υ
περβολική αύξηση των Δημο
τικών τελών.

Τα στοιχεία που προέκυψαν 
κατά τη συζήτηση είναι τα ε
ξής:

1) Καθαριότητα και φωτισμός 
1982 έσοδα 19.500.000 
1982 έξοδα 18.800.000 
υπόλοιπο 700.000

2) Ύδρευση - παροχές 
1982 έσοδα 23.874.050 
1982 έξοδα 16.004.403 
υπόλοιπο 7.869.647

Από τα παραπάνω στοιχεία, 
που είναι βγαλμένα από τον 
προϋπολογισμό και τις κατα
στάσεις εσόδων και εξόδων της 
κοινότητας, (αν και τα ποσά 
που αναφέρονται στα έξοδα με
ρικοί τα χαρακτήρισαν «φου
σκωμένα» επειδή μέρος απ’ αυ
τά δεν είχαν ανταποδοτικό χα
ρακτήρα) βγαίνει το συμπέρα
σμα ότι δεν υπήρχε λόγος να 
γίνουν αυξήσεις, τουλάχιστον 
στο ύψος που έγιναν. Αλλά εί
ναι απαράδεκτες και υπερβολι
κές οι αυξήσεις αυτές και σύμ
φωνα με το χαρακτήρα της αν- 
ταποδοτικότητας των τελών, 

που σημαίνει ότι τα έσοδα πρέ
πει να είναι τόσα όσα και τα 
έξοδα για τη. δαπάνη των υπη
ρεσιών που παρέχονται.

Παρ’ όλα αυτά και προτού 
βιαστεί κάποιος να μας κατη
γορήσει ότι δεν θέλουμε το κα
λό της κοινότητας μας, προ
τείνουμε:
1) αύξηση καθαριότητας και 
φωτισμού 3θ%.
2) αύξηση νερού 20%

Έτσι γιά το 1983 θα έχου
με έσοδα από τα ανταποδοτι
κά τέλη 53.998.860 (το 1982 
είχαμε 43.374.050) και έξο
δα με μιά αύξηση το πολύ 
15% γιά ημερομίσθια και καύ
σιμα 40.925.063 (το 1982 εί
χαμε 34.804.403) μας μένει 
καθαρό υπόλοιπο 13.973.797 
αρκετά μεγάλο ποσό γιά κατα
σκευή έργων μέσα στο 1983 αν 
προσθέσουμε και τη μέχρι τώ
ρα κρατική επιχορήγηση των 
5.000.000 γιά τη διάνοιξη 
γεωτρήσεων.

Ακόμη ένα μεγάλο ποσόν — 
περίπου στά 4 - 6.000.000 υ
πολογίζουμε εμείς — θα πε- 
ριέλθει στο ταμείο της κοινό
τητας αν γίνει σωστή εμβαδο- 
μέτ.ριση σε εκατοντάδες σπίτια 
και μαγαζιά, που έχουν δηλώ
σει λιγότερα τετρ. μέτρα από 
τα πραγματικά, με συνέπεια 
άλλοι να πληρώνουν, και με
ρικοί έξυπνοι (;) να μην πλη
ρώνουν σχεδόν τίποτα και αυ
τά με την ανοχή πάντοτε με
ρικών κρατουντών. Αλλά γι’ 
αυτά θα χρειαστεί να επανέλ
θουμε.

Ο ΔΗΜΟΤΗΣ

Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος 
Ν. Μάκρης θεωρεί υποχρέω
σή του, εκτός από τα επιμορ
φωτικά και εκπολιτιστικά θέ
ματα, να ασχοληθεί και να δεί 
από πολύ κοντά τα καυτά το
πικά μας προβλήματα και να 
βοηθήσει, όσο μπορεί, στη λύ
ση τους.

Έχοντας σαν μοναδικό γνώ
μονα το συμφέρον του τόπου 
πραγματοποίησε στα μέσα του 
Φλεβάρη σύσκεψη, με τη συμ
μετοχή όλων των συλλόγων 
της περιοχής, για συζήτηση 
και λήψη αποφάσεων πάνω στο 
καυτό συγκοινωνιακό πρόβλη
μα. Μέσα από τις διοικήσεις 
των συλλόγων βγήκε ΙΟμελής 
επιτροπή που με έγγραφό της 
ανακοίνωσε στην κοινότητα Ν. 
Μάκρης άτι ζητά τη συμπαρά
στασή της προκειμένου να γί
νουν κατάλληλες ενέργειες και 
να παρθούν τα απαραίτητα μέ
τρα που θα οδηγήσουν στην α
στικοποίηση της συγκοινωνίας.

Από πληροφορίες μας ανα
φέρουμε ότι τέθηκε θέμα στο 
κοινοτικό συμβούλιο και ΠΕ
ΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΕΓΓΡΑΦΗ Α
ΠΟΦΑΣΗ γιά να χαράξουμε 
κοινή γραμμή ενεργειών και 
δράσης πιστεύουμε όμως άτι 
ένα τόσο σοβαρό θέμα δεν λύνε
ται με μιά κοινή απόφαση κά
ποιων συλλόγων ή κάποιου κοι
νοτικού συμβουλίου, αλλά α
παιτεί και την ενεργό συμμε
τοχή όλων των κατοίκων της 
περιοχής.

Αναφέρουμε παρακάτω τους 
λόγους γιά τους οποίους γίνε

ται επιτακτική ανάγκη η Α
στικοποίηση της συγκοινωνίας.

1) ΙΙροστασίατου 
περιβάλλοντος:

Με ένα φτηνό εισιτήριο δεν 
θα χρησιμοποιείται το Ι.Χ. αυ
τοκίνητο γιά τις μετακινήσεις 
των κατοίκων, παραθεριστών 
και επισκεπτών,, με αποτέλε
σμα λιγότερη ρύπανση της ατ
μόσφαιρας από καυσαέρια.

2) Εξοικονόμηση 
ενέργειας:

Αιγότερη κίνηση αυτοκινή
των και επομένως λιγότερη κα
τανάλωση καυσίμων.

3) Βοήθεια προς 
τις ασθενέστερες 
τάξεις:

Που δεν μπορούν να έχουν 
Ι.Χ. αυτοκίνητο, αλλά που πρέ
πει έστω και λίγες φορές το 
μήνα να κάνουν ένα θαλάσσιο 
μπάνιο στις τόσο όμορφες πα
ραλίες της περιοχής μας. Το 
κυριότερο όμως απ’ όλα είναι 
οι μετακινήσεις γιά την εργα
σία τους.

4) Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή α
νάπτυξη του τόπου:

Σίγουρο είναι ότι με φθηνό 
εισιτήριο η προσέλευση των Α
θηναίων προς την περιοχή μας 
θα είναι πολύ πιό μεγάλη με 
αποτέλεσμα να μεγαλώσει η 
εμπορική κίνηση των κατα
στημάτων της περιοχής.

Και τέλος πιστεύουμε ότι το 
εκπολιτιστικό όφελος της πε
ριοχής θα είναι πολύ μεγάλο.

Ε.Σ.Ν.Μ.

ΕΝΑΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ
ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ένα πρόβλημα, πού γιά 
τόσα χρόνια απασχολούσε τους 
κατοίκους του χωριού μας και 
κυρίως τους γονείς που είναι 
υποχρεωμένοι να πηγαινοφέρ
νουν κάθε μέρα τα παιδιά τους 
στο σχολείο, επιτέλους βρήκε 
τη λύση του.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κη
δεμόνων του Δημοτικού Σχο
λείου Ν. Μάκρης, μετά από 
πολλά διαβήματά του στο Υ
πουργείο Δημοσίων Έργων 
και σε κάθε αρμόδια υπηρεσία 
είναι στην ευχάριστη θέση σή
μερα να ανακοινώσει στους κα
τοίκους, ότι το Υπουργείο βρή
κε δίκαιο το αίτημα και η το
ποθέτηση του φαναριού έξω 
απ’ το σχολείο θα γίνει πολύ 
σύντομα. Αυτό μας το διαβε- 
βαιώνει με το υπ’ αριθμό Δ6 
/60212/Φ.211 έγγραφό του.

Μέχρι να μπει όμως το φα
νάρι ο Σύλλογος ζήτησε από 
τη χωροφυλακή να υπάρχει 
κάθε μέρα ένας χωροφύλακας 
τις ώρες που τα παιδιά πηγαί
νουν στο σχολείο και τις ώρες 
που σχολάνε. Έτσι τα παιδιά 
θα διασχίζουν το δρόμο ακίν
δυνα, γιατί όλοι ξέρουμε, ότι 
τις ώρες αυτές ο δρόμος έχει 
μεγάλη κίνηση. Υπάρχει όμως 
κι ένα άλλο πρόβλημα που το 
δημιουργούμε ε,μείς οι ίδιοι 
παρκάροντας τ’ αυτοκίνητά μας 
μπροστά στην πόρτα του σχο
λείου, με αποτέλεσμα να περ

νάνε τα παιδιά χωρίς να μπο
ρούν να ελέγξουν την κίνηση 
του δρόμου. Ας σεβαστούμε λοι
πόν όλοι το απαγορευτικό σή
μα της τροχαίας που υπάρχει 
εκεί, για το καλό των παιδιών 
μας.

Κ.Α.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ

Την Κυριακή, 3 - 4 -1983, 
πραγματοποιήθηκε ανοιχτή συ
ζήτηση σε κινηματογράφο της 
Νέας Μάκρης, με θέμα τον νέο 
οικιστικό νόμο. Κύριος ομιλη
τής ήταν ο εκπρόσωπος του 
ΥΧΟΠ, ο οποίος απάντησε σε 
σχετικές ερωτήσεις που υπο
βλήθηκαν.

Π συμμετοχή των κατοίκων 
της Νέας Μάκρης και ιδιαί
τερα του Επιμορφωτικού Συλ
λόγου υπήρξε μαζική. Ανα
φέρθηκαν οι ιδιαιτερότητες της 
περιοχής μας και έγιναν συγ
κεκριμένες προτάσεις ώστε να 
ληφθούν υπ’ όψη. Ο εκπρόσω
πος του ΥΧΟ Π υποσχέθηκε ότι 
θα μεταβιβάσει στον κ. Υπουρ
γό τα αιτήματά μας, γιατί, ό
πως ετόνισε, αυτός ήταν και 
ο σκοπός της συζήτησης αυτής.

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΖΙΖΗΣ

του ΝΙΚΟΤ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΤ

Στις 13) 3) 83 στον ιερό ναό 
Αγίου Κωνσταντίνου και Ελέ
νης ετελέσθη το 40/μερο μνη
μόσυνο του συμπατριώτη μας 
Αντώνη Τζιζή.

Φτωχό παιδί από το Ληβύ- 
σι της Μ. Ασίας ήλθε στην 
Αθήνα προ της Μικρασιατικής 
καταστροφής και σπούδασε νο
μικά. Ο Αντώνης Τζιζής ήταν 
από τους πρωτεργάτες για την 
αποκατάστασή μας στην Ξυλο- 
κέριζα Μαραθώνας Μονής II ε
ντελής, μαζί με τον παπα - Διο
νύσιο Καλαφάτη (τον αδελφό 
του Μιλτιάδη Καλαφάτη) και 
τον Βασίλειο Πάνου που εργά- 
ζετο στο κτήμα του Βενετσά- 
νου ως γεωπόνος.

Με την απαλλοτρίωση, σύμ
φωνα με τον νόμο, εδικαιούντο 
να πάρουν κλήρο και οι ακτή- 
μονες καλλιεργητές του Μα
ραθώνα και πήραν τα πεντα
κόσια στρέμματα από την εκ
κλησία και το Βάλτο, που ήταν 
και τα μόνα ανοικτά και καλ
λιεργήσιμα χωράφια.

Ο Αντώνης Τζιζής πήγε 
στο Μαραθώνα με άλλους Μα- 
κρηνούς, βρήκαν τον πρόεδρο 
του συνεταιρισμού ακτημόνων 
καλλιεργητών,, ονάματι II α- 
ρούνη, και τον έπεισαν να μας 

νοικιάσει τα πεντακόσια στρέμ
ματα αντί 25.000 δραχμών το 
χρόνο, το 1925. Μετά την υ
πογραφή του συμβολαίου και 
μια μικρή προκαταβολή, ο Α
ντώνης Τζιζής παρουσίασε το 
συμβόλαιο στον τότε υπουργό 
Γ εωργίας Μπακάλπαση και 
του λέει: «Οι ακτήμονες καλ- 
λιεργηταί του Μαραθώνος δεν 
έχουν ανάγκη από χωράφια, 
αφού τα ενοίκιασαν σ’ εμάς. 
Πρέπει να τα πάρουν οι πρό
σφυγες». Τότε ήρθε επί τόπου 
ο υπουργός, διαπίστωσε την α
λήθεια, έδωσε σ’ εμάς τα χω
ράφια και έδωσε στους Μαρα- 
θωνίτες τα χέρσα από το δρό
μο του Διονύσου έως του Φι- 
λιππόπουλου το κτήμα.

Επειδή όμως δεν πλήρωσε 
το μίσθωμα των χωραφιών και 
ως εγγυητές στο μίσθωμα ε- 
φαίνοντο οι Νικόλαος Παλτή- 
ρης και Μανώλης Καραγεωρ- 
γίου, κατόπιν δικαστικής από
φασης προφυλακίσθηκαν αυτοί 
οι δύο έως ότου πληρώσουν τα 
χρήματα, τα οποία ήσαν συ
γκεντρωμένα και αφού κατε- 
βλήθησαν 3Γ αποδείξεως, α- 
φέθησαν ελεύθεροι οι κρατού
μενοι.

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΤΗΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΤ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Με πρόσφατη απόφαση της 
Σχολικής εφορίας Δημοτικού 
Σχολείου Ν. Μάκρης ανακα
τασκευάζεται το ανατολικό 
τμήμα του συγκροτήματος σχο
λικών κτηρίων. Με τον τρόπο 
αυτόν θα πάψει πλέον το Δη
μοτικό Σχολείο να στερείται 
αιθουσών διδασκαλίας και α
πό την άλλη μεριά, τα κατα
στήματα και γραφεία που στε
γάζονται στην πρόσοψη του 
σχολείου θα μεατραπούν σε 
μεγάλη αίθουσα προβολής ται
νιών και θεάτρου.

Εμείς λέμε ένα μεγάλο 
ΜΠΡΑΒΟ σε όλους αυτούς 
που πήραν την απόφαση να με
τατρέψουν το σχολείο από επι
χείρηση κερδοσκοπική σε κέ
ντρο επιμόρφωσης και ψυχα
γωγίας των παιδιών της περιο
χή? μα?.

Ευχόμαστε να δραστηριο
ποιηθεί η σχολική εφορία ώ
στε η απόφαση αυτή να μη 
μείνει στα χαρτιά... και θα 
Ε Π ΑΝΕΛΘΟΥΜΕ!!!

Ε.Σ.Ν.Μ.
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ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ
Το 1979 το τότε Υπουργείο 

Κοινωνικών Υπηρεσιών, με τη 
συνεργασία του Κέντρου Δηλη
τηριάσεων Αθηνών, κυκλοφό
ρησε ένα μικρό βιβλιαράκι με 
τον τίτλο «Παιδικές Δηλητη
ριάσεις» Έκδοση Ο.Ε.Δ.Β.

Μας έκανε εντύπωση πόσο 
απλά και πρακτικά αντιμετω
πίστηκε το πρόβλημα της πρό
ληψης κυρίως των δηλητηριά
σεων των παιδιών από φάρ
μακα, καλλυντικά και άλλες 
ουσίες, ενός κινδύνου που είναι 
καθημερινός στις μέρες μας.

Μεταφέρουμε μερικές πλη
ροφορίες και οδηγίες από το 
πραγματικά χρήσιμο αυτό βι
βλίο.

1) Οι περισσότερες δηλητη
ριάσεις από φάρμακα, εντομο- 
κτόνα, καλλυντικά,, κλπ. συμ
βαίνουν στην ηλικία 1-3 ε
τών, μέσα στο σπίτι και κυρίως 
στην κουζίνα και στο μπάνιο. 
Τα παιδιά από τη φύση τους 
έχουν μεγάλη περιέργεια και 
έτσι ό,τι δρουν θέλουν να το 
δοκιμάσουν, με δυσάρεστα και 
πολλές φορές τραγικά αποτε
λέσματα.

2) Η αμέλεια και η απροσε
ξία των μεγάλων είναι τις πε
ρισσότερες φορές υπεύθυνη για 
τις δηλητηριάσεις των παιδι
ών. Τί πρέπει να κάνουμε γιά 
να προλάβουμε μιά πιθανή δη
λητηρίαση:

α) Πρέπει να διατηρούμε 
τα φάρμακα σε ειδικό μέρος 
και απρόσιτο στη μικρή ηλι
κία. Να μη τα παίρνουμε μπρο
στά στα παιδιά. Τα παιδιά μι
μούνται τους μεγάλους. Να ε
λέγχουμε κατά διαστήματα τα

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. θύμα μιας πυρκαγιάς 
μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε. 
Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε 
ΟΛΟΙ, πώς να αποφύγουμε 
την έναρξή της και τι πρέπει 
νά κάνουμε αν χρειασθεί.

2. Η πρόληψη της πυρκα
γιάς κοστίζει πολύ λιγότερο 
από τα αποτελέσματά της. Αν 
κάπου διαπιστώσουμε ότι υ
πάρχουν ευνοϊκές συνθήκες για 
να ξεκινήσει μία πυρκαγιά, 
πρέπει να πάρουμε αμέσως τα 
κατάλληλα προληπτικά μέτρα.

3. Να έχουμε τους κατάλλη
λους πυροσβεστήρες στα αυτο
κίνητα, στα σπίτια και στους 
χώρους εργασίας. Οι πυροσβε
στήρες να είναι πάντα σε καλή 
κατάσταση και να γνωρίζουμε 
τη χρήση τους.

4. Οι χώροι που κατοικούμε 
ή εργαζόμαστε πρέπει να έ
χουν εξόδους κινδύνου ελεύθε
ρες από εμπόδια. Σε κάθε χώ
ρο που επισκεπτόμαστε να προ
σανατολιζόμαστε για το δρόμο 
διαφυγής σε περίπτωση ανάγ
κης.

5. Τα κυριότερα όπλα για 
την καταπολέμηση μιας πυρ
καγιάς είναι: η έγκαιρη ανα
κάλυψη και η άμεση κατάσβε
σή της.

6. Τα παιδιά να μην ανά
βουν σπίρτα ή να χρησιμοποι
ούν αναπτήρες. Η άγνοιά τους 
οδηγεί συχνά σε τραγωδίες. 

φάρμακα στο σπίτι και να πε- 
τάμε τα παλιά. Να μη τα δί
νουμε στα παιδιά, παρά μόνο 
με εντολή του γιατρού. Πριν 
δώσουμε το φάρμακο πρέπει 
να διαβάζουμε καλά τις οδη
γίες. Ένα παιδί που πήρε μό
νο του μιά φαρμακευτική ου
σία έχει την τάση να το ξανα
κάνει.

β) Να μην αποθηκεύουμε 
τρόφιμα μαζί με άλλα είδη (ε- 
ντομοκτόνα, απορρυπαντικά, 
χλωρίνη κ.λπ.) .

γ) Πρέπει να πετάμε αμέ
σως και να μην αφήνουμε να 
παίζουν τα παιδιά με κουτιά, 
μπουκάλια κ.λπ. που περιέχουν 
καλλυντικά, εντομοκτόνα κ.λπ. 
Αυτά τα πράγματα δεν είναι 
παιχνίδια.

Και δεν πρέπει να ξεχνάμε 
ότι:

1) Το οινόπνευμα είναι πο
λύ βλαπτικό στα παιδιά. Γι 
αυτό δέν πρέπει να τους δίνου
με κρασί, μπύρα, ούζο, ούτε 
γι' αστείο.

2) Τα τσιγάρα στα χέρια 
των παιδιών είναι επικίνδυνα, 
όχι μόνο για τον κίνδυνο πυρ
καγιάς αλλά και γιατί αν τα 
μασήσουν μπορούν να πάθουν 
σοβαρή δηλητηρίαση.

3) Οι γκαζιέρες, τα μα
γκάλια, οι θερμάστρες υγραε
ρίου κλπ. σε κλειστούς χώρους, 
χωρίς αερισμό, παράγουν μο- 
νοξείδιο του άνθρακα που είναι 
τρομερό δηλητήριο και πολύ 
συχνή αιτία δηλητηριάσεων.

Δρ. Μιχάλης Π. Δελησάββας 
παιδίατρος

Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

1. Διατήρηση ψυχραι
μίας.

2. Χρήση κατάλληλου πυρο
σβεστήρα.

3. Διακοπή ηλεκτρικού ρεύ
ματος.

4. Ειδοποίηση και των άλ
λων ανθρώπων που κινδυνεύ
ουν χωρίς να το ξέρουν.

5. Αν έχουμε βραχυκύκλω
μα σε αυτοκίνητο: βγάζουμε 
τους πόλους της μπαταρίας.

6. Αν έχουμε φωτιά σε άν
θρωπο: τον τυλίγουμε με μάλ
λινη ή βαμβακερή κουβέρτα, 
του βγάζουμε τα ρούχα και τον 
βρέχουμε ή χρησιμοποιούμε 
πυροσβεστήρα.

7. Αν έχουμε φωτιά στο κα
λοριφέρ: κλείνουμε τον διακό
πτη του πετρελαίου που βρί
σκεται στη δεξαμενή.

8. Αν μυρίζει γκάζι: κλεί
νουμε τις συσκευές, ανοίγουμε 
τα παράθυρα, δεν ανάβουμε 
φωτιά.

9. Δ ε ν χρησιμοποιούμε α
νελκυστήρες.

10. Παροχή πρώτων βοη
θειών στα θύματα.

Τηλέφωνο Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας 199.

Δημήτρης I. Κάργας 
Μηχ/γος - Ηλ/γος

1. Ανασύσταση του Λαογρα- 
φικού Μακρινολιβισιανού Μου
σείου και συμπλήρωσή του με 
παραδοσιακά αντικείμενα του 
Λιβισιού και Μάκρης Μ. Ασί
ας, από προσφορές των κατοί
κων της Ν. Μάκρης. Το Μου
σείο στεγάζεται στα γραφεία 
του Συλλόγου. Το καλοκαίρι 
ήταν ανοιχτό καθημερινά και 
το επισκέπτοντο πολλοί τουρί
στες ντόπιοι και ξένοι.

2. Δημιουργία ομάδας πα
ραδοσιακών χορών. Η ομάδα 
χορού αποτελείται από 25 παι
διά ηλικίας 6 μέχρι 12 χρο- 
νών και παίρνει μέρος σε διά
φορες εκδηλώσεις του τόπου 
μας. Με έξοδα των γονιών των 
παιδιών αγοράσθηκαν οι ανά
λογες παραδοσιακές στολές χο
ρού.

3. Έρανος για τον Παλαι
στινιακό λαό. Συγκεντρώθη
καν 70.000 δρχ. και 1.000 
κουτιά γάλα.

4. Ανοιχτή εκδήλωση σε κι
νηματογράφο με θέμα την Πυ
ροπροστασία. Υπήρχε έκθεση 
φωτογραφίας, αφισών κλπ. Συ
νεργείο της Πυροσβεστικής Υ
πηρεσίας πρόβαλλε κατάλλη
λη ταινία και στη συνέχεια 
μέλος του Συλλόγου μας ανέ
πτυξε το θέμα στο ακροατή
ριο. Επακολούθησε συζήτηση.

5. Η προηγούμενη εκδήλω
ση επαναλήφθηκε, κατάλληλα 
προσαρμοσμένη, στους μαθητές 
των σχολείων της περιοχής.

!; ΝΕΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ J
Ρ Κι αν κάποιος φίλος αναγνώστης νομίσει πως θυσιάζουμε θ 
' । την ποιότητα στο βωμό της δημιουργίας, νάναι σίγουρος πως 
(' κάτι καλό θάβγει από τούτη τη θυσία.

ΜΟΝΑΞΙΑ
I Α
Ανθος πεσμένος χάμω κομμένος πρόωρα απ’ το δεντρί 

• τη μοίρα μου κλαίω θαμένος σε υγρή φυλακή.
' Δε φτάνουν ήχοι ίσαμε δω. Μονάχα ο απόηχος της σιωπής
1 σου.
, Ο χρόνος βαρέθηκε το κύλισμά του
1 κι ο ήλιος ο λαμπρός γαντζώθηκε στη δύση. 

Δε φτερουγίζει η ελπίδα δω μέσα, 
μονάχα νυχτερίδες της απόγνωσης πουλιά.

, Τ’ ανάθεμα είναι της θλίψης μου μόνη παρηγοριά. 
Β

। Τ’ ανάθεμα γιά ποιόν, γιά τι, γιά πότε;
1 Τ’ ανάθεμα γιά κείνα πούκαμα χωρίς χαρά να νιώσω; 
ι μήγαρις γιά κείνα πούνιωσα χαρά χωρίς ποτέ να πράξω. ..
1 Κουράγιο της αναγνώρισης το φως ο τρόμος μη σκιάσει! 
ι Εγώμαι εκειός π’ υπόγραψα ναρθείς εδώ σιμά μου.
' Κάθε μου λέξη ,κι ένα γράμμα, κάθε μου πράξη μιά συλλαβή.
! Γ
' Βλέματα προσηλωμένα στο μουντό πέπλο της καθημερινο
ί τητας
’ Σκέψεις δέσμιες κι άτολμες το δεσμό να λύσουν.
ι Συνήθειες αποστερητικές της ομορφιάς του πρωτόγνωρου.
1 Βούληση και πράξη παράκαιρα συνταιριασμένα, 
ι Όλα πέρασαν πλάι μου χωρίς να μ’ αγγίξουν.
* Το κλάμα του μωρού που πρωταντίκρυσε το φώς.
ι Η παπαρούνα που ξανοίγει τα φυλλώματα στ’ άγγιγμα του
! ήλιου, j
ι Το τραγούδι του γέρου με τ’ αλέτρι. ί
' Το γλυκό συναπάντημα του κορμιού των ερωτευμένων. j 

£ Απόκαμα χωρίς να κουραστώ. #
r Πλήγωσα χωρίς να πονέσω. 5
J Δ ί
£ Βρήκα τη κόγχη που πρέπει να στρίψω. 1
« Ιορδ. Λουίζος ?

6. Επέκταση Δανειστικής 
Βιβλιοθήκης. II βιβλιοθήκη 
μας έχει σήμερα 700 βι
βλία ποικίλου περιεχομένου 
(λογοτεχνικά, ιστορικά, επι

στημονικά, παραδοσιακά κλπ.) 
4θ0 απ’ αυτά δωρήθηκαν α
πό την Καλλιόπη Μουσαίου - 
Μπουγιούκου.

7. Εκδήλωση για την επέ
τειο του Πολυτεχνείου. Έγι
νε προβολή ταινίας, έκθεση 
φωτογραφίας, ομιλίες και α
παγγελίες ποιημάτων από δα
σκάλους της περιοχής και ομα
δική παρουσία του Συλλόγου 
στην πορεία και κατάθεση στε
φάνου.

8. Έκθεση βιβλίου με θέμα 
την Πυροπροστασία.

9. Έκδοση βιβλίου με θέμα 
την Πρόληψη Ατυχημάτων.

10. Τοποθέτηση απαγορευ
τικών πινακίδων για την κυ
κλοφορία δικύκλων στην πα
ραλιακή Λεωφόρο κατά τους 
καλοκαιρινούς μήνες μετά έγ
γραφη εισήγηση του Συλλό
γου στο Υπουργείο Δημόσιας 
Τάξης.

11. Δημιουργία ομάδας θεά
τρου.

12. Αγορά κινηματογραφι
κής μηχανής 8 mm για την 
προβολή εκπαιδευτικών και 
εκπολιτιστικών ταινιών.

13. Αγορά μεγαφωνικής εγ
κατάστασης για τις εκδηλώ
σεις του Συλλόγου.

14. Δημιουργία ομάδων δου

λειάς για διάφορα θέματα π.χ. 
τοπικά προβλήματα.

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΡΑΣΗΣ 1983

1. Έκδοση τοπικής επιμορ
φωτικής εφημερίδας.

2. Ενέργειες για την από
κτηση ιδιόκτητου χώρου για 
την ανέγερση Λαογραφικού 
Μουσείου.

3. Εκδηλώσεις παιδαγωγι
κού περιεχομένου σε συνερ
γασία με τους δασκάλους της 
περιοχής.

4. Κινηματογραφικές προ
βολές.

5. Ομιλίες (πρόληψη ατυ
χημάτων, εξοικονόμηση ενέρ
γειας, πρώτες βοήθειες, ναρ
κωτικά κλπ.) .

6. Έκδοση βιβλίων επιμορ
φωτικού περιεχομένου.

7. Εμπλουτισμός βιβλιοθή
κης.

8. Αντιμετώπιση διαφόρων 
τοπικών προβλημάτων.

9. Θεατρικές παραστάσεις.
10. Οργάνωση πολυήμερης 

εκδήλωσης, το καλοκαίρι, με 
θέμα την διατήρηση των πα
ραδόσεων, την επιμόρφωση 
και ψυχαγωγία των κατοίκων 
της Νέας Μάκρης.

Γ. ΑΝΑΓΚΕΣ Ε.Σ.Ν.Μ.

1. Προθήκες για φύλαξη 
αντικειμένων Μουσείου.

2. Βιβλιοθήκες.
3. Κινηματογραφικές ται

νίες (αγορά ή δανεισμός).
4. Κινηματογραφική μηχα

νή 16 mm.
5. Γραφεία - Αρχειοθήκες.
6. Θέρμανση χώρου Ε.Σ. 

ΝΜ.
7. Τραπέζια - καρέκλες.
8. Ντουλάπες για την φύλα

ξη των παραδοσιακών στολών 
της ομάδας χορού.

9. Βιβλία.
10. Συνεργασία με τα Ελεύ

θερα Ανοιχτά Πανεπιστήμια.
11. Οικονομική ενίσχυση.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΚΡΑΥΓΗ ΑΠΟ ΜΙΑ
ΜΑΘΗΤΡΙΑ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ

Σήμερα που όλοι μιλούν για 
ειρήνη, σήμερα που η ειρήνη 
πολλές φορές καταπατείται, αι- 
σθάνθηκα κι εγώ την ανάγκη 
να κάνω κάτι γι αυτήν, να πω 
έστω δύο λόγια.

Όλοι ξέρουμε πόσο επιζή
μιος είναι ο πόλεμος, πόσο κα
κό κάνει όπου υπάρχει: κατα
στρέφει πόλεις, χωριά, χώρες, 
κυρίως όμως καταστρέφει τον 
ίδιο τον άνθρωπο. Οι περισσό
τερες φρικαλεότητες γίνονται 
σε καιρό πολέμου.

Παρ’ όλο όμως που οι άν
θρωποι ξέρουν τις καταστρο
φές του, ο πόλεμος υπάρχει, 
ζει, καταστρέφει και η ειρήνη 
που είναι το ωραιότερο και ω
φελιμότερο απόκτημα αργοπε
θαίνει.

Ας γίνει λοιπόν συνείδηση 
σ’ όλους και ειδικά σε μας τους 
νέους η ειρήνη, και ας αγωνι
στούμε γι’ αυτήν.

Οι αγώνες για την ειρήνη 
είναι οι ώραιότεροι αγώνες. 
Για όλα και για όλους μας.

I. Π.
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φουκαριάρα η Γη μας. Κι οι 
μεν αστροναύτες το διαπίστω
σαν, όμως μερικοί συνάνθρω
ποί μας (;) ζήλεψαν το φαλα
κρό φεγγάρι. Κι είπαν γιατί 
αυτό κι όχι και μείς; Κι άρχι
σαν να βάζουν φωτιά στα δά
ση μας για να φαλακροποιη- 
θούμε! Τρελλοί υπήρχαν πάν
τοτε, μα πιό τρελλοί είμαστε 
εμείς -που δεν κάναμε τίποτα 
για ν' απαλλαγούμε απ’ αυ
τούς τους φαινομενικά τρελ- 
λούς.

★

Στη Νέα Μάκρη ήμασταν 
προνομιούχοι. Είχαμε τα ωραία 
περιβόλια με τα γευστικότερα 
ζαρζαβατικά, είχαμε τις όμορ
φες κουκουναριές μας, την 
πλούσια άμμο και την πεντα
κάθαρη θάλασσα μαζί με το 
πιό χωνευτικό νερό. Ό,τι χρει
άζεται ■ για μια απλή καλοπέ
ραση, και μιά συνέπεια στην 
εικόνα του πλανήτη μας που 
έβλεπαν οι αστροναύτες από το 
φαλακρό φεγγάρι. Βέβαια, φά- 
γαμε τις κουκουναριές, από α
νάγκη, στην κατοχή. Φάγαμε 
την πλούσια άμμο, από ανάγ
κη, στην απελευθέρωση. Ξου
ρίσαμε τα περβόλια, από ανά
γκη, γιά να γίνουν οικόπεδα, 
όταν περάσαμε στη θαυμαστή 
περίοδο της καταναλωτικής 
κοινωνίας και της δίψας του 
παρά. Είχαμε και κάτι αμπέ
λια, παλιάμπελα βέβαια, και 
το καλλιτεχνικό μας μάτι τα 
μετέτρεψε σε ακριβομετρικό 
ταψί από μπακλαβά, και πρό- 
σφερε από ένα μπακλαβαδάκι 
στους διψασμένους για καλο
καιρινή φωλιά Αθηναίους να 
στήσουν από κείνα τα «προ
σωρινά λυόμενα» με την τσι
μεντένια θωράκιση και τις 
ασήκωτες άγκυρες. Όμως μας 
μείνανε γιά παρηγοριά οι θαυ

Όπως είναι γνωστό, το μό
νο αθλητικό σωματείο (δυστυ
χώς) στη Νέα Μάκρη είναι ο 
Π.Α.Ο. «Εθνικός» Νέας Μά
κρης, ποδοσφαιρικό σωματείο 
που ιδρύθηκε το 1952. Βέβαια 
ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον υ
πήρχε από παλαιότερα, αλλά 
οι νέοι που τους άρεσε το ά
θλημα και είχαν κάποιο τα
λέντο, έπαιζαν σε αναγνωρι
σμένα σωματεία της Αθήνας 
ή της Ραφήνας.

Για, αρκετά χρόνια ο «Εθνι
κός» συμμετείχε στους τοπι
κούς αγώνες μεταξύ των ομά
δων γειτονικών περιοχών, ό
πως ο Μαραθώνας, η Ραφήνα, 
τα Σπάτα, κλπ., όπου «έφερνε» 
και αρκετά νικηφόρα αποτελέ
σματα. Αργότερα γράφτηκε 
στη δύναμη της Ε.Π.Σ. Αθη
νών, όπου και ανήκει, και συμ
μετέχει στο πρωτάθλημα και 
στο. κύπελλο της ΕΠΣΑ.

Η συμμετοχή του «Εθνικού» 
σ’ αυτές τις διοργανώσεις δεν 
πήγε καλά, με αποτέλεσμα τα 
τελευταία χρόνια το σωματείο 
να υπάρχει μόνο τυπικά.

Την περίοδο 1979 - 1980 
διάφοροι φίλαθλοι της περιο
χής μας ανέλαβαν την πρωτο
βουλία να ανασυστήσουν τον 

μάσιοι, πυκνοί και καταπράσι- 
νοι, πευκόνες μας. Μα ήρθαν 
και οι πονηροί καλοθελητάδες, 
ποιός ξέρει από πιά κίνητρα 
σπρωγμένοι και μας τα βάζουν 
φωτιά . Κι η όμορφη Ν έα Μά
κρη κινδυνεύει να γίνει απο- 
κρουστική-, ή τουλάχιστο αδια
φόρετη. Κι ήρθαν και τα - πε
τρέλαια κι οι βόθροι να μαγα
ρίσουν και τη θάλασσα, κι οι 
παραθεριστές από την λεγάμε
νη πολιτισμένη Αθήνα να' δια- 
κοσμίσουν τον τόπο. με σκου
πίδια. «Σκουπιδοτενεκές μου 
το κτήμα σου ή ο δρόμος ο 
κοινοτικός».

Έγινε και κάτι ακόμα, πα- 
ραδοξικό, παράλογο. Έφυγαν 
άνθρωποι, γεννήματα και θρέμ
ματα της Νέας Μάκρης, να 
γίνουν «Π ρωτευουσιάνοι» να 
μαυρίσουν τα πλεμόνια τους α
πό καυσαέριο και να κουφα- 
θούν τ’ αυτιά τους από τους 
θόρυβους της πόλης. Κι έφυ
γαν Μακρηνοί Αθηναίοι νά 
’ρθουν στη Νέα Μάκρη, να ξε
κουραστούν τ’ αυτιά τους και 
τα πλεμόνια τους. Παράξενο, 
παράλογο, μα αληθινό.

Κάποτε, σ’ όλη την Ελλά
δα, όταν συναντιώντουσαν δυό 
άνθρωποι από διαφορετικές πο
λιτείες, άκουγες τη φράσή «Έ
λα να γνωρίσεις το χωριό μας», 
κι ένα χαμόγελο φώτιζε το 
πρόσωπό του κι έσβυναν τις 
χαρακιές τοϋ μόχθου που τ’ 
αυλάκωναν. Σήμερα οι ίδιοι 
άνθρωποι θα πουν «Έλα να 
δεις το σπίτι μου» ή «το κτή
μα μου», και θα φουσκώσει το 
πρόσωπό του σαν φαλακρή 
πανσέληνος. Εκείνο το τόσο αν
θρώπινο «μας» λες κι έκανε 
φτερά και χάθηκε. Νά χάθηκε 
οριστικά;... Όχι! Η εικόνα 
του χωριού μας βρίσκεται βα
θιά χαραγμένη μέσα μας. Και 
το κάλεσμά του ακούγεται πά
λι από παντού. Κι η Νέα Μά
κρη δεν πρέπει να μείνει πίσω!

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
«Εθνικό» και να τον κάνουν έ
να ζωντανό αθλητικό σωμα
τείο, ικανό να προσελκύσει το 
ενδιαφέρον των νέων, που θα 
ήθελαν να ασχοληθούν με το 
ποδόσφαιρο, και πιθανόν με 
άλλα αθλήματα που θα οργα
νωθούν παράλληλα μ’ αυτό.

Έτσι τον πρώτο χρόνο, στην 
περίοδο 1980 - 1981, η ομά
δα συμμετείχε στο Κύπελλο 
και στο Πρωτάθλημα της ΕΠ 
ΣΑ, χωρίς να επιδιώκει τίτ
λους, αλλά κάνοντας μια σω
στή, αξιόλογη εμφάνιση, θυμί
ζοντας την ύπαρξή της και 
σβήνοντας το κακό της παρελ
θόν.

Οι φίλαθλοι αγκάλιασαν την 
ομάδα, τη βοήθησαν κι έτσι 
τον επόμενο χρόνο, στην περί
οδο 1981 - 1981 ο «Εθνικός» 
επανδρωμένος κυρίως με νέους 
της περιοχής μας, πέτυχε, μά
λιστα καταλαμβάνοντας τη 
δεύτερη θέση στον όμιλό, του 
με σαφή διαφορά από τον τρί
το και πολύ μικρή από τόν 
πρώτο.

Ήταν μια πραγματική επι
τυχία, ένας μικρός θρίαμβος, 
που συντελέσθηκε από μια ο
μάδα ανθρώπων — παικτών,

(Συνέχεια από τη σελίδα 1)

ραθώνιο άλσος» του Αισχύλου, 
λέει ο Ρώτας. Οι Αθηναίοι θα 
είταν κάπου εκεί, και μου δεί
χνει βορεινά, προς το τέλος του 
ελαιώνα. — Ο ελαιώνας υπάρ
χει ακόμη, η γη βλέπεις τόνε 
θρέφει. Όμως πώς να τραφεί 
το Έθνος με την παράδοση 
του Μαραθώνα, αφού έλειψε 
το κοινό πνεύμα, ή ευθύνη 
των πολλών, η ελευθερία; Η 
μάχη αυτή άλλαξε την πορεία 
της Ιστορίας. Το «Προμαχού- 
ντες» και «Χρυσοφόρων» δεν 
είναι διακοσμητικό, είναι εσω
τερικό στοιχείο. Οι σκλάβοι 
του χρυσού νικήθηκαν από 
τους ελεύθερους ανθρώπους. . .

Για να ειπώ κάτι τον ρω
τάω γιά τον Μιλτιάδη:

—Ό Μιλτιάδης, συνέχισε ο 
Ρώτας, σαν να περίμενε την 
ερώτηση — είχε πείρα, είχε 
πολεμήσει. Αυτό όλοι τό ’ξέ
ραν. Όλοι αναλογίστήκάν την 
ευθύνη, γι’ αυτό παραχώρη
σαν τη σειρά τους στον άξιο. 
Εκείνος όμως περίμενε τη δική 
του σειρά, γιατί καθένας είταν 
υπεύθυνος και κανείς δεν μπο
ρούσε ν’ αποσείσει την ευθύ
νη του άλλου.

«Το καταλαβαίνεις, παιδάκι 
μου; Αυτοί εδώ πολεμάνε γιά 
την Αθήνα, οι δέκα με τους 
εκατό. Πολεμάνε για τη Δημο
κρατία και τον πολιτισμό, λες 
κι εγνώριζαν πολύ καλά πως 
εμείς είχαμε ανάγκη απ’ αυτό. 
Βλέπανε πως ύστερα από χι
λιάδες χρόνια εμείς θα μιλού
σαμε γι’ αυτούς. Νιώθανε την 
ευθύνη απέναντι στην Ιστορία. 

. Έπρεπε να κλείσουν τον δρό
μο γιά την Αθήνα, αφού την 
Αθήνα υπερασπίζονταν. Κι οι 
άλλοι από την Ακρόπολη να 

παραγόντων, φιλάθλων — που 
αγάπησαν τον «Εθνικό» και α- 
γωνίσθηκαν τρία χρόνια μαζί, 
για τη σωστή εμφάνιση της ο
μάδας τους.

Στην περίοδο 1982 - 1983, 
ο «Εθνικός» ενισχυμένος με 
διάφορες «φίρμες» έβαλε στό
χο πάλι την άνοδο στην Α' Α
θηνών. Μέχρι τα μέσα του 
πρώτου γύρου, τα αποτελέσμα
τα. έδιναν πολλές ελπίδες για 
τον σκοπό αυτό. Από τις γιορ
τές όμως κι εδώ τα πράγματα 
άλλαξαν. Ο «Εθνικός» σε οκτώ 
αγώνες κέρδισε μόνον ένα, αυ
τόν με τον ουραγό! Οι ελπίδες 
για άνοδο χάθηκαν. Η επιθυ
μία όμως για μια καλή εμφά
νιση σ’ αυτή την κατηγορία 
ανάγκασαν τη Διοίκηση του 
Συλλόγου να κάνει ορισμένες 
αλλαγές στο έμψυχο υλικό της 
ομάδας, αλλαγές που όπως φαί
νεται από το αποτέλεσμα των 
πρώτων αγώνων του ανανεω
μένου με ντόπιους παίκτες «Ε
θνικού» ήταν απαραίτητες.

Με την λήξη του πρώτου 
γύρου ο «Εθνικός» κατείχε την 
6η θέση. Λεπτομερέστερα η 
κατάταξη των ομάδων του α' 
σμίλου της Β' Κατηγορίας του 
Π ρωταθλήματος της ΕΠΣΑ, 

την προδίνουν, να κάνουν σι- 
νιάλα στον εχθρό...

«Στην αρχή, συνεχίζει, κο
λυμπώντας ολότελα μέσα σ ε
κείνο το μεγαλειώδες όραμα, 
— οι Αθηναίοι εφάνηκαν στους 
Πέρσες κωμικοί, όπως έτρε
χαν κατά τη θάλασσα, τόσο λί
γοι, με τον ελαφρόν οπλισμό 
τους. Το κέντρο τους είταν α
δύνατο, πολύ αραιά επανδρω
μένο, γιά λίγο υποχώρησαν, ο 
εχθρός παρασύρθηκε κάπως 
πιό μέσα, ευθύς τα δυνατά 
πλευρά των Ελλήνων τούς κύ
κλωσαν και τούς πήραν φα
λάγγι. Η Ιστορία έκαμε στρο
φή, η ιδέα της Ελευθερίας δι
καιώθηκε. Κι αμέσως: «Τρέ- 
ξε παιδί μου Φειδιπίδη, πες 
στους Αθηναίους ότι νικήσαμε».

»Και τρέχει ο Μαραθωνο
δρόμος ανεμίζοντας τη φωνή 
του θριάμβου στο πνεύμα του, 
φτάνει στο Στάδιο, όπου πε
ριμένει το πλήθος με την ψυ
χή στα δόντια: «Νενικήκα- 
μεν!» μόνον προφέρει και πέ
φτει νεκρός.

Δεν μπορώ να συγκρατήσω 
τ’ αναφυλητά. Κλαίω σχεδόν 
με λυγμούς, αλλά και στου Ρώ
τα τα μάγουλα κυλάνε δάκρυα 
ωστόσο συνεχίζει:

«Το πνεύμα όμως εκείνο 
ζει κι αν εμείς είμαστε θνητοί 
και ζούμε σήμερα, ιΐα- κινάει 
ένας , λαός που ’χει τις ρίζες 
του σ’ αυτούς εδώ τους Μα
ραθωνομάχους. . ·»

Τέτοια έλεγε τότε, σε κείνο 
το πρώτο προσκύνημα, ο Ρώ
τας, κι η λειψή τούτη αναφο
ρά γίνεται σαν επίκληση στο 

: πνεύμα πού ’ρχεται από τους 
Μαραθώνες, να σταθεί βοηθός 
και συμπαραστάτης για να 
βρει η Νέα Μάκρη την αληθι
νή φωνή της.

μετά τους αγώνες του α' γύρου 
— 17 συνολικά — ήταν:

ΟΜΑΔΕΣ ΊΈΡ. Β.

Ι.Ανθούπολη 30-11 29 
2. Βύρωνας 23-10 23 
3. Ηρακλής Ηρ. 22-14 23 
4. Νίκη Πλάκας 28-17 22 
5. Αρης Παγκρ. 22-16 22 
6. Εθνικός Ν.Μ. 28-16 21 
7.Α0ΠΗ 28-15 20 
8. Παράδεισος 21-22 18 
9. Θρασύβουλος 12-11 17 

10. Κεραυνός Γλ. 18-17 17 
11. Δάφνη Δαφνιού 25-29 14 
12. Αγία Ελεούσα 29-31 13 
13. Πρόοδος 22-26 13 
14. Ιάσονας 18-24 13 
15. Αστέρας Εξαρχ. 27-20 12 
16. Πρωτέας Ν. Φ. 27-21 12 
17. 'Αμιλλα 8-22 12 
18. Έν. Κάτω Πετρ. 10-45 5

Τώρα, μετά την 4η ημέρα 
του β' γύρου, προηγείται η 
Ανθούπολη με 34 β., δεύτερος 
ο Βύρων με 31 β., τρίτος ο 
Εθνικός Ν.Μ. με 29 β., τέταρ
τη η Νίκη με 28 β., πέμπτος 
ο ΑΟΠΗ με 27 β., έκτος ο 
Άρης με 24 β. κτλ.

Ι.Δ.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1. Βασικό στέλεχος της ση

μερινής Κυβέρνησης (μέ άρ
θρο) .

2. Τέτοιο λάθος έχει συνή
θως οικονομικές επιπτώσεις.

3. Άραβας αρχηγός, φύ- 
λαχχος — Συμπεραίνει.

4. Ήθελε να την. .. κουνή
σει ο Αρχιμήδης — Κακός, 
διεστραμμένος, σε μια έκφρα
ση -— Γράμμα του αλφάβητου.

6. . . . Γιάτ - Σεν, Κινέζος 
παναστάτης και μεταρρυθμι
στής, πρώτος πρόεδρος της Κι
νεζικής Δημοκρατίας, το 1911 
— Ταχύπλοο πολεμικό των 
Ρωμαίων (αντ.).

7. Μυθικός ήρωας, ιδρυτής 
της Καμίας — Τα λαχανικά 
διατηρούν όλες τις βιταμίνες 
τους, έτσι.

8. Τοξικομανής κι αυτός (μέ 
άρθρο) .

9. Ιστορική μεξικανική πο
λιτεία — Γνωστή φυλή της 
Κένυας.

ΚΑΘΕΤΑ:
1. Παγκόσμια οργάνωση νε- 

ανίδων.
2. Αρχικά του ονόματος, ε

πιφανούς πολιτικού της επανά
στασης — Αμερικάνικη...συμ
φωνία (αντ.) .

3. Ομηρική σύζυγος — Α
γρίμι της ελληνικής αλλά και 
της ευρωπαϊκής πανίδας (αιτ.)

4. Γρήγορο, βιαστικό (αντ.) 
— Ιδρυτής της Εταιρείας των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
(αιτ.);

5. Όνομα 6 βασιλέων της 
Πολωνίας από τον 7ο ως τον 
13ο αιώνα — Ελευσίνιος ή
ρωας, γιός του Κραναού.

6. Άρθρο (πληθ.) — λου
λούδια (πληθ.) .

7) Αρχαία ασιατική χώρα, 
στα β. της Περσίας, από την 
οποία πέρασε ο Μέγας Αλέ
ξανδρος (αιτ. καθ.) .

8. Κινέζικο μέτρο επιφάνει
ας — Ένας από το Τρίο Στού- 
τζες (αντ.) .

9. Λαϊκή έκφραση προτρο
πής — Κάθε λουλούδι έχει 
και το δικό του.

10. Πόλη της βόρ. Ελλάδας 
(αντ.) — Αιτιατ. πληθυντικού 
προσωπικής αντωνυμίας.

11. Η ζωή της χαμογελά 
(ιδημ.) — Νευριάζω, εξάπτο- 
μαι (αντ.) .

12. Αμερικάνικη. .. συμφω
νία — 18 (αντ.).

13) Ανέλαβε την αρχηγία 
του κόμματος των Φιλελευθέ
ρων, μετά τον θάνατο του Ελ. 
Βενιζέλου και διετέλεσε πολ
λές φορές πρωθυπουργός και 
υπουργός.

ΛΓΚ (I) ΟΣ

, Υπεύθυνος σύμφωνα ι
με τον Νόμο *

Δ. I. ΚΑΡΓΑΣ
? οδός 106 αρ. 8 (
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6 ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

μικρά σχόλια...

Παράπονα ακούσαμε από 
συμπατριώτες μας σχετικά με 
τον ελλειπή φωτισμό της πα
ραλίας μας. Οι καλοβαλμένες 
στήλες φωτισμού στο παραλια
κό δρόμο έχουν μοναδικό λόγο 
ύπαρξης: να φωτίζουν την πε
ριοχή. Ας μεριμνήσουν οι αρ
μόδιοι χωρίς να επικαλεσθούν 
λόγους λιτότητας κλπ. κλπ. 
Θάναι σαν να διακρίνουν το 
δέντρο και να παραβλέπουν το 
δάσος.

★

Θέατρο παραλόγου οι καφε- 
νέδες και τα πεζοδρόμια της 
πόλης μας — εκεί συνήθως γί
νονται οι «σοβαρές συζητή
σεις» — όπου ακούγονται φό
βοι κι ελπίδες, αναλύσεις ατέ
λειωτες, ύμνοι και ύβρεις, για 
τι άλλο;. .. για τον Οικιστικό 
Νόμο. Κα ποιό είναι το παρά
λογο, θα μου πείτε. . . Μα ε
λάχιστοι από τους συμπατριώ
τες μας — «συμφωνούντες» ή 
«διαφωνούντες» — έχουν δια
βάσει το Νόμο!

★

Ζούγκλα η πόλη μας, κύρια 
το Σαββατοκύριακο, με άγρια 
θεριά τ’ αυτοκίνητα και τα

ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ
—<Τό Δημοτικό Συμβούλιο 

Θεσσαλονίκης αποφάσισε να 
μην αυξήσει για το 1983 τα 
δημοτικά τέλη. Τα δημοτικά 
τέλη στη Θεσσαλονίκη δεν έ
χουν αυξηθεί από το 1979.

—Η σύγχρονη τεχνολογία 
κάνει χαζά τα παιδιά; Τι α
ντανακλαστικά και τι ευστρο
φία έχουν τα σημερινά παιδιά 
που «νταντά» τους είναι η τη
λεόραση και τα βιντεοπαιχνί
δια και οι ηλεκτρονικοί υπο
λογιστές; Τα παραπάνω είναι 
δύο ερωτηματικά που χαρα
κτηρίζουν την εποχή μας.

—-Π ερίπου 500 εκατ. το μή
να στοιχίζει στο Γπουργείο 
Δημόσιας Τάξης η γραφειο
κρατία !

—Πολλά θέατρα, μπουάτ, 
κινηματογράφοι, αίθουσες συ
γκέντρωσης κοινού, ντισκοτέκ 
κλπ. δεν διαθέτουν ούτε τα 
πλέον στοιχειώδη μέσα πυρα
σφάλειας. Δέν έχουν καν εξό
δους κινδύνου και αυτές που 
υπάρχουν είναι κλειδωμένες.

—Ακόμα δεν άρχισε το κα
λοκαίρι και οι πυρκαγιές φού
ντωσαν ξανά. 5 μεγάλες πυρ
καγιές ξέσπασαν στην Αττική 
την Κυριακή 15-5-83. Τό κοι
νό χαρακτηριστικό των δασι
κών πυρκαγιών στον τόπο μας 
είναι ότι ξεσπώνε πάντα όταν 
φυσάει δυνατός αέρας. . . (;)

—-1.800 εκατ. δραχμές θα 
διατεθούν φέτος για την εφαρ
μογή προγραμμάτων λαϊκής ε
πιμόρφωσης, με στόχο την α
νάπτυξη της λαϊκής πρωτο
βουλίας.

—Πέντε πόλεις θα αποκτή
σουν θέατρο μέσα στο ’83, από 
το Γπουργείο Πολιτισμού και 
Επιστημών.

—Ή έντε υπουργεία συντο
νίζουν τις προσπάθειές τους 
στη μάχη κατά των ναρκωτι

μικρές ειδήσεις...
μηχανάκια — τα τελευταία υ
πολείπονται σε μέγεθος α.λλ’ 
όχι σε μοχθηρότητα. Αναζη
τούνται θηριοδαμαστές. Οι ται
νίες ΤΑΡΖΑΝ που παίχτη
καν πρόσφατα στην Τηλεόρα- 
σηση μας έδειξαν τρόπους για 
να κυκλοφορούμε άφοβα. Ας 
μεριμνήσει λοιπόν η Κοινότη
τα να τοποθετήσει σχοινιά σ’ 
όλα τα επίκαιρα σημεία.

*

Θάλεγα πως είναι καιρός 
πια τα νεαρά ζευγάρια του 
τόπου μας, που αργά ή γρήγο
ρα θα ενωθούν με τα δεσμά 
του γάμου — που αργά ή 
γρήγορα θα κρεμαστούν, μετα
φράζουν ορισμένοι — να σκε- 
φτούν την αναβίωση του Μα- 
κρηνολιβισιανού Γάμου με το 
χρώμα, την ιδιαιτερότητα, τη 
χάρη του παραδοσιακού γάμου. 
Τουλάχιστον να κρεμαστούν 
με παραδοσιακό τρόπο.

θέλω να ελπίζω πως η πο
λιτιστική αλλοτρίωση δεν μας 
έχει διαβρώσει τόσο που μόνο 
χαμογέλα ειρωνικά ή το λιγό
τερο αδιάφορα θα προκαλέ- 
σουν ανάλογες προτάσεις.

ΙΟΡΔ. ΑΟΓΙΖΟΣ

κών. Στόχος τους η χάραξη 
μιας ενιαίας πολιτικής απένα
ντι στο πρόβλημα.

Ειδικά προληπτικά μέτρα 
θα ληφθούν στα σχολεία και 
τους γύρω από αυτά χώρους. 
Άρχισε ήδη η εκπαίδευση 
1.000 στελεχών σ’ ολόκληρη 
τη χώρα για την καταπολέμη
ση των ναρκωτικών.

—Οι αίμερικάνικες βάσεις 
είναι εστίες των ναρκωτικών.

—Το λάδι πρέπει να φυλά
γεται σε αδιαφανή δοχεία ή 
όταν είναι συσκευασμένο σε 
διαφανή δοχεία (μπουκάλια 
γυάλινα ή νάυλον) να διατη
ρείται στο σκοτάδι, ώστε να 
αποφεύγεται το τάγκισμα.

—Το πρόγραμμα Εργατι
κής Κατοικίας 1983 - 84 προ
βλέπει την ανέγερση 6.000 ερ
γατικών κατοικιών.

—Οι Ενώσεις Δήμων και 
Κοινοτήτων επιχορηγούνται 
για την ίδρυση εταιριών λαϊ
κής βάσης.

—Τα προϊόντα και υλικά 
που θα κατασκευάζονται σύμ
φωνα. με τις απαιτήσεις εθνι
κών ή διεθνών προτύπων θα 
φέρουν ειδικό Σήμα Ποιότη- 
ταβ του ΕΛΟΤ.

Υπεύθυνος σύμφωνα 
με το Νόμο

Δ. I. ΚΑΡΤΑΣ
οδός 106 αρ. 7
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Γ. Λεοντακιανάκος 
Δ. Πλακεντίας 31

Χαλάνδρι

ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ 
ΤΗΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ
Κάποτε όλοι οι δρόμοι της 

Ν. Μάκρης κι από τις δυο με
ριές ήταν φυτεμένοι με μεγά
λες μουριές που έκαναν ωραίο 
ίσκιο το καλοκαίρι και χαιρό
σουν να περπατάς από κάτω.

Ήταν κι ένας καιρός που 
με τα φύλλα του δέντρου αυ
τού οι Νεομακρηνοί έτρεφαν 
τους μεταξοσκώληκες. Μου 
ριές πρέπει να υπήρχαν πολ
λές και στην Παλιά Μάκρη 
και το Λιβύση όπως και η ση
ροτροφία, γιατί από μετάξι έ
φτιαχναν μεταξωτά μαντήλια, 
τα εφταλοίτικα μαντήλια και 
φορέματα μεταξωτά, τις περί
φημες μουστουχιές. Σήμερα 
στους δρόμους της Ν. Μάκρης 
δεν υπάρχουν σχεδόν μουοιές 
αλλά ούτε και άλλα δέντρα.

ΕΛΛΕΙΨΗ
ΤΗΛΕΦ. ΘΑΛΑΜΟΥ

Ήρθε και φέτος το καλο
καίρι. Τουριστικό μέρος η 
Νέα Μάκρη. Σωρός οι διάφο
ροι ταξιδιώτες και τουρίστες 
στο χωριό μας.

Κόσμος πολύς, ανάγκες πολ
λές, τηλεφωνικός θάλαμος έ
νας.

Ουρά ο κόσμος απέξω και ο 
τηλεφωνικός θάλαμος δεν λει
τουργεί.

Ουρά ο κόσμος απέξω και 
κάποιος ιδρωμένος με αγανά- 
κτησηλέει στον κυρ Κώστα, 
που κάθεται απέναντι στο πα
γκάκι:

«Φέρε το αυτοκίνητο να πά
με στην Αθήνα, πιο γρήγορα 
θα επικοινωνήσουμε με τους 
δικούς μας».

Στη «Φωνή της Νέας Μά
κρης» δίνεται αφορμή από το 
περιστατικό αυτό να επισημά- 
νει το τεράστιο πρόβλημα που 
υπάρχει στην περιοχή μας και 
να προτείνει στους αρμόδιους 
του ΟΤΕ να τοποθετήσουν του
λάχιστον τρεις ακόμη τηλεφω
νικούς θαλάμους στη Νέα Μά
κρη.

Περιμένουμε απάντηση.

Η ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ 
ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Οι κάτοικοι της Μεσογείου, 
αφού κάναμε το παν για να την 
ρυπάνουμε, αρχίσαμε τώρα να 
ενδιαφερόμαστε για την σωτη
ρία της συνειδητοποιώντας ότι 
η καταστροφή της είναι και δι
κή μας καταστροφή.

Ο Ο.Η.Ε. έβαλε σ’ εφαρμο
γή το «Μεσογειακό Σχέδιο Δρά 
σης». Επιτελείο ειδικών επι
στημόνων εργάζεται ήδη στην 
Αθήνα που είναι και η μόνη 
έδρα αυτής της Οργάνωσης. 
Στόχος είναι η υλοποίηση των 
μέτρων που θα κριθούν απαραί
τητα για την απορρύπανση της 
Μεσογείου.

Ο Διευθυντής του παραπάνω 
προγράμματος κ. Άλντο Μά- 
νος πιστεύει ότι πρέπει να συ- 
νειδοποιήσουμε, όλοι όσοι κα
τοικούμε στην Μεσόγειο, την 
ευθύνη που έχει ο καθένας στη 
ρύπανση της κοινής μας θά
λασσας.

Οι κάτοικοι και οι παραθε
ριστές μας πάνε στη θάλασσα 
και τσουρουφλίζονται στον ή
λιο.

Κάνουμε πρόταση στην Κοι
νότητα: Φροντίστε για τη δεν- 
τροφύτευση των δρόμων της 
Ν. Μάκρης με πρωτε,ραιότητα 
τους δρόμους που οδηγούν στη 
θάλασσα. Και όχι γαζίες, μι
μόζες κ.λ.π. που κι αυτές τις 
δοκιμάσαμε.

Φυτέψτε πλατύφυλλα και ι
διαίτερα μουριές που κάνουν 
σκιά, μεγαλώνουν γρήγορα και 
εύκολα. Αλλά και από λόγους 
συναισθηματικούς.

Κάτω από αυτό τα δέντρα 
έπιναν το ούζο τους οι πατε
ράδες μας και έλεγαν τους καϊ- 
μούς τους.

385 ΔΙΣ. ΔΡΧ. ΕΣΩΣΕ 
Η ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

Περιουσίες αξίας 385 δισε
κατομμυρίων δραχμών διέσω
σε τον περασμένο χρόνο η 
Πυροσβεστική Υπηρεσία αντι
μετωπίζοντας 13.418 πυρκα
γιές.

Οι φωτιές το 1982 ήταν λι- 
γότερες κατά 1.300 σε σύγκρι
ση με τον προηγούμενο χρόνο.

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ συνεχίζει τη 
θριαμβευτική του πορεία για 
την κατάκτηση του πρωταθλή
ματος στον δεύτερο όμιλο της 
Β' Κατηγορίας Αθηνών, ση
μειώνοντας εκπληκτικά απο
τελέσματα εντός και εκτός έ
δρας. Ήδη βρίσκεται δεύτε
ρος στη βαθμολογία, με ένα 
βαθμό πίσω από τον πρωτο
πόρο ΒΓΡΩΝΑ, που τον αντι
μετωπίζει σε αγώνα ντέρμπυ 
την Τετάρτη 18-5, στην έδρα 
του στη Ν. Μάκρη.

Τα μέχρι τώρα αποτελέσμα- 
τά του είναι τα εξής:

Δάφνη — Εθνικός 2—-3 
Εθνικός ■— Παράδεισος 1—0 
Αστέρας — Εθνικός Ο—0 
Εθνικός — ΑΟΠΗ 6—0 
Ηρακλής — Εθνικός Ο—1 
Εθνικός — Ανθούπολη 3—1 
Έν. Πετρ. — Εθνικός 0—7

Η βαθμολογία, την 30ή α
γωνιστική, στην κορυφή της 
είναι: Βύρωνας 45, Εθνικός 
44, Ανθούπολη 43.

Μετά τον συναρπαστικό α
γώνα με την Ανθούπολη, την 
οποία νίκησε με 3—1 και την 
ανάγκασε να κατέβει στην τρί
τη θέση, και το εξίσου συναρ
παστικό, εκτός έδρας, αποτέ
λεσμα με την Ένωση Κάτω 
Πετραλώνων με 0-7, όλοι — 
παίκτες και φίλαθλοι — είναι 
πια σίγουροι για την άνοδο 
στη μεγάλη κατηγορία των Α
θηνών. Χρειάζεται ιδιαίτερη 
προσοχή ο αγώνας με τον μο
ναδικό ουσιαστικά διεκδικητή 
Βύρωνα, δεδομένου ότι οι άλ
λοι αντίπαλοι θεωρούνται πιο 
αδύνατοι από τον Εθνικό.

Η σύνθεση της ομάδας στον

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΤΟΥ Ε.Σ.Ν.Μ.

—Στις 20 του Μάη θα γί
νει εκδήλωση σε κινηματογρά
φο της Νέας Μάκρης με θέμα 
την Πρόληψη των Ατυχημά
των.

Την εκδήλωση θα παρακο
λουθήσουν οι μαθητές Λυκείου, 
Γυμνασίου και των μεγαλυτέ- 
ρων τάξεων του Δημοτικού.

Θα γίνει προβολή ταινιών 
από την ΕΛΠΑ και επιστήμο
νες του Συλλόγου μας θα ανα
πτύξουν το θέμα.

—Το Γπουργείο Πολιτι
σμού και Επιστημών επιχορή
γησε με 200.000 δρχ. τον Σύλ
λογό μας. Ευχαριστούμε θερ
μά την υπουργό κ. Μελίνα 
Μερκούρη για τη βοήθεια 
αυτή.

Ανάλογη βοήθεια από το Γ
πουργείο Νέας Γενιάς βρίσκε
ται στο δρόμο της υλοποίησης.

—Στις 29 του Απρίλη ο Ε
πιμορφωτικός Σύλλογος συμμε
τείχε στη συγκέντρωση που 
οργάνωσε η Γ.Σ.Ε.Ε. στην 
πλατεία Συντάγματος για την 
απομάκρυνση των Αμερικάνι
κων Βάσεων από τη χώρα μας. 
Στο κάλεσμα για συμμετοχή 
στην εκδήλωση ανταποκρίθη- 
καιν πολλά μέλη και φίλοι του 
Συλλόγου που με την παρου
σία τους εκφράσανε τη θέλη
σή τους για Εθνική Ανεξαρτη
σία και ακηδεμόνευτη εξωτε
ρική πολιτική.

νικηφόρο αγώνα εναντίον της 
Ε.Κ.Π. ήταν η εξής: Μαγγί- 
νας, Φέκος, Μαγγανάς, Γκα- 
κυργιάννης, Θεοδωρίδης, Αλε- 
βιζόπουλος (74' Χαντζόπου- 
λος) , Παπαδοπούλας, Θανό- 
πουλος, Μπισμπιρούλας (79' 
Κόντος) , Μπούφης, Δήμητσας.

Σε όλους αξίζουν συγχαρη
τήρια κα: ιδιαίτερα τον προ
πονητή Θεοδωρίδη Στέφ., πα
λιό άσσο της ΑΕΚ και της Ε
ΘΝΙΚΗΣ, που με την καθοδή
γησή του ο ΕΘΝΙΚΟΣ ελπί
ζει στη νέα άνοδο της κατη
γορίας.

Σε ερωτήσεις,, που θέσαμε 
σε διοικητικούς παράγοντες 
του ΕΘΝΙΚΟΓ, μας είπαν:

Πρόεδρος: «Όλα τα χρω
στάμε στους παίκτες, που είναι 
λεβέντες και στους φιλάθλους 
που η συμπαράστασή τους εί
ναι ιδιαίτερα ασθητιή».

Γεν. Αρχηγός: «Είμαστε σί
γουροι για τον τίτλο. Τώρα 
πια δεν τον χάνουμε».

Ταμίας: «Εκτός από την η
θική συμπαράσταση από τους 
φιλάθλους περιμένουμε και οι
κονομική δεδομένου ότι ια προ
βλήματα που αντιμετωπίζουμε 
είναι σοβαρά».

ΝΑΓΤΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Στο πανελλήνιο πρωτάθλη
μα για σκάφη Λέιζερ, που έ
γινε στη Σύρο από τις 8 έως 
τις 15-5, συμμετείχε και αντι
προσωπευτική ομάδα του Ναυ
τικού Ομίλου Ν. Μάκρης απο- 
τελούμενη από τους εξής αθλη
τές: Μπάκης Δημ., Μαυρου- 
δής Γεώργ., Αλεξίου Χο.

I. Γ. Δ.
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J Η «Φωνή της Ν. Μάκρης», όργανο του Επιμορφω- 
J τικού Συλλόγου της έρχεται να καλύψει ένα μεγά- 
i λο κενό: Την ενημέρωση γύρω από τις δραστηριό- 
r τητες του Συλλόγου και την πληροφόρηση για όσα 
ί συμβαίνουν στο χώρο μας γενικότερα. Οι στήλες 
J της εφημερίδας θα είναι ανοιχτές σ’ όλους. Αυτό 
S σημαίνει ότι κάθε άτομο που ζει, που δουλεύει, που 
f ενδιαφέρεται για τη Ν. Μάκρη μπορεί να συνεργα- 
J στεί με την εφημερίδα γράφοντας τη γνώμη του και 
J τις απόψεις του σοβαρά και υπεύθυνα και οε τελική 
4 ανάλυση εκφράζοντας το ενδιαφέρον του για τον 
Ϊτόπο μας. Αλλά πρώτα απ’ όλα η «Φωνή της Ν. Μά

κρης» θα εκφράζει τις απόψεις του Επιμορφωτικού 
Συλλόγου Ν. Μάκρης, που έχει σκοπό με την εφη
μερίδα του εκτός από την ενημέρωση και την πλη- 

ίροφόρηση να προβάλει τα προβλήματα από τη σκο
πιά του, να συντονίσει όσους ενδιαιφέρονται για τη 

| βελτίωση των συνθηκών της ζωής, για την προάοπι- 
? ση του φυσικού περιβάλλοντος που υποβαθμίζεται 
ί κάθε μέρα και για το ανέβασμα του κοινωνικού και 
f πολιτιστικού επιπέδου του τόπου μας.
I Η Ν. Μάκρη είναι ένας χώρος με πολλές ιδιαιτε- 
( ρότητες και πολλά προβλήματα. Η οικοπεδοποίηση 
λ της γης, η αστικοποίηση των κατοίκων, η εκρηκτική 
ζ αύξηση του πληθυσμού κ.ά. συνέβαλαν ώστε πολ- 
I λά πράγματα να εξελίσσονται έξω απο μας χωρίς 
\ τη δική μας συμμετοχή και πολλές φορές χωρίς καν 
λ την ενημέρωσή μας. Ζούμε οε μια πόλη που απλώ- 
| νεται καθημερινά προς όλες τις κατευθύνσεις χω- 
4 ρίς σχέδιο, με οικήματα και οικισμούς χωρίς προδια- 
( γραφές, με στενούς δρόμους χωρίς δέντρα, με α- 
ί νεπαρκή ύδρευση και συγκοινωνία, χωρίς πρόβλε- 
\ ψη για σχολεία, σχολικά κτίρια κλπ. Η θάλασσα της 
J ρυπαίνεται ανεξέλεγκτα, λειτουργούν δεκάδες 
? μπαρ και UFO ενώ η νεολαία της δεν έχει πού να 
* πάει και με τι ν’ ασχοληθείτιςελεύθερες ώρες της

ΤΟ ΤΗΛΕΦΠΛΙΟ

Ενώ προσπαθούσα να ρίξω 
στο φιλότιμο το μυαλό μου, να 
θελήσει να δουλέψει και να με 
βοηθήσει να ετοιμάσω δυο λό
για της προκοπής για το νέο 
φύλλο της εφημερίδας κι εκεί
νο αντιστεκότανε σαν πεισμα
τάρικο γαϊδούρι, κι ενώ είχα 
ολότελα απελπιστεί και μ’ εί
χε πιάσει μια γλυκιά αδιαφο
ρία σαν αποκάρωμα, παρουσιά
ζεται η Μελίνα, όμορφη όμορ
φη και λουσού, κάθεται ά
νεση πλάι μου κι αρχίζει:

—Βούλα μου, ξέρω τον πα
τριωτισμό σου και την αυτοθυ
σία σου, γΓ αυτό έρχομαι σε 
σένα. Ωστόσο το πράγμα βιά
ζει, δεν παίρνει αναβολή, γΓ 
αυτό θα μπω ευθύς στο θέμα:

Για να ειπώ την αλήθεια 
αυτή η οικειότητα, από πού 
κι ως πού, με πείραξε στην αρ
χή. Η κολακεία όμως, να με 
προτιμήσει εμένα απ’ όλους, 
κι η περιέργεια ενίκησαν μέ
σα μου κι ετοιμάστηκα ν’ α
κούσω τη συνέχεια:

Για κατασκοπεία, συλλογί
στηκα, αποκλείεται να με θέ
λει. Έχει γούστο να με θέλει

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΜΑΣ
κ.ά. Η «Φωνή της Ν. Μάκρης» φιλοδοξεί να γίνει το 
βήμα για τη διεκδίκηση της κοινής επιθυμίας όλων 
να γίνει η Ν. Μάκρη ένας άμορφος τόπος παραθερι- 
σμού και αναψυχής με τη δική του κοινωνική και 
πολιτιστική ζωή.

Εκτός από τα τοπικά προβλήματα, τα προβλήματα 
της νεολαίας και την ενημέρωση γενικά, ιδιαίτερη 
θέση στις στήλες της η «Φωνή της Ν. Μάκρης» θα 
δώσει στην παράδοση. ' Ετσι οι νέοι Μακρηνοί αλλά 
και πολλοί από μας — και όχι μονάχα οι νεώτεροι — 
θάχουν την ευκαιρία να μάθουν πολλά από τους 
λαϊκούς μας θησαυρούς, τα ήθη και έθιμα, τους χο
ρούς, τα τραγούδια των προγόνων μας και την ιστο
ρία μας που είναι ποτισμένη με την αγάπη για την 
πατρίδα, προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και μια 
καθολική αντίσταση αιώνων που στοίχισε θυσίες και 
αίμα.

Η «Φωνή της Ν. Μάκρης» απηχώντας τις απόψεις 
του Συλλόγου δεν θα περιορισθεί στα στενά τοπι
κά προβλήματα των μόνιμων κατοίκων. Έχει σκο
πό να γίνει η φωνή όλων. Και των παραθεριστών της 
και των ετεροδημοτών και όλων όσων έχουν οποια- 
δήποτε σχέση με τη Ν. Μάκρη.

Έχει επίσης σκοπό να γίνει ο συνδετικός κρίκος 
όλων των Μακρηνών που ζουν και έξω από τη Ν. Μά
κρη, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σ’ αυτούς τους 
πατριώτες, από αυτό το φύλλο απευθύνουμε τον 
πιο θερμό μας χαιρετισμό. Τους ευχόμαστε κάθε 
καλό, υγεία, ειρήνη και πρόοδο και τους καλούμε 
να μας στείλουν τα νέα τους και την αγάπη τους.

Για την επιτυχία των παραπάνω πραγματικά φιλό
δοξων προθέσεων καλούμε όλους να συνεργαστούν 
με τη «Φωνή της Ν. Μάκρης», κατανοώντας επί τέ
λους την ανάγκη ομοψυχίας και συμπαράταξης — α
νεξάρτητα από την πολιτική ή άλλη τοποθέτηση του 
καθενός — για την κοινή προσπάθεια.

για την πορεία ειρήνης! Αλλά 
δε σφάξανε, θα την απογοητέ
ψω. Εξάλλου σε ποιά απ’ όλες 
τις πορείες ειρήνης να πάω; 
Και δεν το ξέρει πως βρίσκο
μαι με όλες σ’ εμπόλεμη κα
τάσταση, αφού ολοένα τους φω
νάζω: «Ενωθείτε μωρέ, να κερ
δίσουμε πρώτα την ειρήνη, κι 
έπειτα χωριστείτε και κάνετε 
όσες χωριστές πορείες θέλετε». 
Κι εκείνοι αγρόν αγόρασαν.

—Που λες, με συνεφέρνει 
η κοντράλτα φωνή της Μελί
νας, η Μάγκυ ζητάει ανταλ
λάγματα για να μας επιστρέ
φει τα Ελγίνεια. 0 Ελγίνος, 
λέει, έδωσε λεφτά στους Τούρ
κους και τα πήρε, δεν είναι 
κλέφτης ο άνθρωπος. Π ρέπει 
λοιπόν κάτι να της δώσετε έ
στω και σε είδος. Απ’ αυτό 
που λες αρπάχτηκα κι εγώ και 
της πρότεινα να της δώσουμε 
τις βάσεις τις αμερικάνικες της 
Ν. Μάκρης. Αν το καλοσκε- 
φτείς έχει κι ένα δίκιο: Εκλο
γές έρχονται κι όσο κι αν το 
παίζει αμερικάνικα, θα χρεια
στεί λεφτά και πώς να πάει 
να τα ζητήσει με άδεια χέρια.

της Βούλας Δαμιανάκου

Ενώ αν του κρατάει του Ρή
γκαν έστω τις βάσεις, θά ’χει 
άλλον αέρα. . .

-—Κυρία Μελίνα, θαρρώ 
πως ονειρεύομαι. Κατάφερα να 
ψελίσω. Εκείνη όμως δε μού 
’δώσε προσοχή και συνέχισε:

—ΓΓ αυτό ήρθα σε σένα 
που μένεις στη Ν. Μάκρη, να 
πάρεις κι άλλους Μακρινούς 
πατριώτες και να τους βγούμε 
μπροστά του Καψή και του 
Μπαρτόλομιου, κοινώς Βαρθο
λομαίου. Τα ’χω όλα κανονί
σει: Στα ίδια πλοία που θα 
φέρουν τ’ αγάλματα, θα φορ
τώσετε τις βάσεις, τους κώνους, 
έμψυχο και άψυχο υλικό, κε1 
ραίες, κέρατα του διαβόλου ή 
του Διονυσίου, όχι του θεού, 
του τύραννου, τις ρουφιανίτσες 
κατά το κοινώς λεγόμενον, κι 
άναυλα για τη Μάγκυ. Εκείνη 
θα τα πάει δώρο στον Ρήγκαν, 
ο Ρήγκαν ή Ρέηγκαν, θα κα- 
λέσει τον Κίσινγκερ, ο Κίσιν- 
γκερ τον Μπεγκίν, ο Μπεγκίν 
τον Εβρέν. . . Το σπουδαίο εί
ναι πως εμείς θάχουμε έπειτα 
από τόσα χρόνια, πάλι τα 
μάρμαρά μας κι έτσι θα συμ-

ΤΡΟΧΑΙΑ
Τον περασμένο χρόνο 1.721 

άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους 
σε τροχαία ατυχήματα, ενώ ο 
αριθμός των τραυματιών έ- 
φθασε τις 32.324. Κάθε μέρα 
αναλογούν 5 νεκροί και 88 
τραυματίες.

Τα παραπάνω τραγικά νού
μερα αναφέρονται στον απολο
γισμό του Τπουργείου Δημό
σιας Τάξης για το 1982.

Τον ίδιο χρόνο βεβαιώθη
καν 1.070.000 τροχαίες παρα
βάσεις.

Παρ’ όλα αυτά όμως και 
φέτος κρατήσαμε την «παρά
δοση». Και στην τελευταία πα
σχαλιάτικη έξοδο τα θύματα 
ξεπέρασαν τους 45. Φαίνεται 
ότι είμαστε αποφασισμένοι να 
κρατήσουμε με κάθε τρόπο μια 
παγκόσμια πικρή πρωτιά. Την 
πρωτιά στα οδικά ατυχήματα.

πληρωθεί ο επαναπατρισμός 
των Ελλήνων...

Πάνω κει κουδούνισε το τη
λέφωνο. Πετάχτηκα από το 
κρεβάτι. Τηλεφωνούσαν από 
την εφημερίδα για τη συνερ
γασία, που η αισιοδοξία μου 
τόσο πρόθυμα τους είχε υπο- 
σχεθεί.

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Ρένα Βελισσαρίου

ΕΡΩΤΗΣΗ: Κυρία Βελισ- 
σαρίου, υπήρξατε η εκδότις 
της εφημερίδας «Φωνή του Λι- 
βισιού και της Μάκρης» και 
πρωτοστατήσατε στη δημιουρ
γία των πρώτων Συλλόγων 
των πατριωτών μας. Πως βλέ
πετε τον Επιμορφωτικό Σύλ
λογο Ν. Μάκρης και την έκ
δοση της εφημερίδας του «Η 
Φωνή της Ν. Μάκρης»;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είναι αλή
θεια ότι είχα την ευθύνη της 
έκδοσης των εφημερίδων «Η 
Φωνή του Λιβισιού και της 
Μάκρης» και «Λιβίσι», αλλά 
δεν πρωτοστάτησα στην ίδρυ
ση των Συλλόγων που αναφέ
ρατε. Ανήκει σε άλλους η ιδέα 
της ίδρυσής τους και η τιμή. 
Εργάστηκα όμως σαν μέλος σ’ 
όλα τα Διοικητικά Συμβούλιά 
τους. Έτσι με χαρά είδα την 
ίδρυση του Επιμορφωτικού 
Συλλόγου σαν συνεχιστή του 
δικού μας έργου και σαν του 
μοναδικού πια οργάνου που θα 
εκπροσωπεί, κατά κάποιο τρό
πο, και τη Χαμένη Πατρίδα. 
Ομολογώ όιτι ένοιωσα πολύ ά
σχημα βλέποντας την απουσία 
της πατρίδας μας από το γιορ
τασμό των 60 χρόνων της Μι
κρασιατικής Καταστροφής, ό
ταν και το πιο μικρό Μικρα
σιατικό χωριό εκπροσωπήθη
κε με το Σωματείο του.

Όσο για την εφημερίδα 
«Η Φωνή της Νέας Μάκρης», 
σας συγχαίρω για την έκδοση, 
την εμφάνιση και την επιμέ
λεια της ύλης της. Πιστεύω 
πως θα γίνει ένα ζωντανό όρ
γανο που θα βοηθήσει στη λύ
ση των προβλημάτων που απα
σχολούν όλους τους κατοίκους 
της Ν. Μάκρης και παράλλη
λα, ελπίζω να γίνει κι ο θεμα- 
τοφύλακας της πατριωτικής 
μας κληρονομιάς με τις λαο- 
γραφικές δημοσιεύσεις της.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ξέρουμε ότι 
ουδέποτε διακόψατε τις σχέ
σεις σας με τη Ν. Μάκρη θεω
ρώντας την, προφανώς, όπως 
και είναι, τον πολυπληθέστε
ρο πυρήνα των συμπατριωτών 
μας. Πώς βλέπετε λοιπόν τη 
Ν. Μάκρη, τους Νεο - Μακρη- 
νούς παλαιότερα πάντα και ει
δικότερα σήμερα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Από μικρό 
παιδί έβλεπα τη Ν. Μάκρη σαν 
ένα κομμάτι απ’ την παλιά μας 
πατρίδα και χαίρομαι για τη 
σημερινή της εξέλιξη γιατί 
πραγματικά αποτελεί τον με
γαλύτερο πυρήνα των συμπα
τριωτών μας. Θυμάμαι τη Ν. 
Μάκρη όταν ήταν ακόμα μια 
χέρσα γη και ξέρω με πόσους 
κόπους, ιδρώτα και αίμα ποτί- 
σθηκε για να γίνει αυτό που 
είναι σήμερα. Νομίζω πως ε
κείνος ο αγώνας αξιοποίησής 
της πρέπει να θεωρείται σαν 
ένα χρέος τιμής, μια υποθή
κη ιερή για τους νεώτερους 
που κληρονόμησαν την έτοιμη

(Συνέχεια στή σελίδα 5)
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ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
Στις 16 Απρίλη του ’83 στα 

γραφεία του Επιμορφωτικού 
Συλλόγου Ν. Μάκρης συγκε
ντρώθηκαν σε πρώτη, επίσημη 
συνέλευση οι οικοδόμοι της πε
ριοχής μας. Σκοπός της συ
γκέντρωσης ήταν να συζητη
θούν τα αποτελέσματα των ε
νεργειών της προσωρινής επι
τροπής (που είχε δη.μιουργη- 
θεί τον Νοέμβρη του ’82) για 
την ανασύσταση και λειτουρ
γία του σωματείου τους.

Η προσωρινή επίτροπέ] που 
αποτελείται από τους Μιχάλη 
Παπόγλου, Αντώνη Βαμβα- 
κά, Θεόφραστο Γεωργάτο, Θε
μιστοκλή Λαζάρου, Αντώνη 
Χαστά, Βασίλη Λιμπεράκη 
και Νικόλαο Κάνιστρά, ενη
μέρωσε τη συνέλευση ότι έγ- 
κρίθηκε η επαναλειτουργία 
του Σωματείου με την υπ’ α- 
ριθμ. 968/83 απόφαση του 
πρωτοδικείου Αθηνών. Έφε
ραν σαν θέματα για συζήτηση 
τα προβλήματα του κλάδου 
στην περιοχή μας. Αυτά που 
ξεχώρισαν σαν πιο καυτά και 
επείγοντα και χρειάζονται ά
μεση λύση είναι:

1. ΑΝΕΡΓΙΑ

Κοινή ομολογία των μελών 
του Σωματείου ήταν ότι η α
νεργία που μαστίζει τους οικο
δόμους έχει σαν αποτέλεσμα

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 
ΑΠΟ ΤΟΓΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Στα πλαίσια της επιχείρη
σης για την πολεοδομική ανα
συγκρότηση οι ιδιοκτήτες α
γροτεμαχίων που επιθυμούν 
να χτίσουν σ’ αυτά κύρια ή 
παραθεριστική κατοικία να το 
δηλώσουν στην Κοινότητα, 
στην περιφέρεια της οποίας 
βρίσκεται κάθε αγροτεμάχιο. 
Σκοπός της υποβολής των δη
λώσεων είναι να δημιουργη- 
θεί ολοκληρωμένη εικόνα του 
στεγαστικού προβλήματος που 
αντιμετωπίζει κάθε Κοινότητα 
ώστε οι εντάξεις των περιο
χών στα ρυμοτομικά σχέδια να 
γίνουν με κοινωνικά κριτήρια.

Δεν υφίσταται θέμα προθε
σμίας για την υποβολή των 
παραπάνω δηλώσεων.

Οι δηλώσεις πρέπει να πε
ριλαμβάνουν:

ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΘΑ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΝ 
ΕΡΓΑΤΕΣ - ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Οι προσλήψεις θα τελούν υπό την έγκριση νομάρχου

Με πράξη του Τπουργικού 
Συμβουλίου, που στάλθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβέρ
νησης για δημοσίευση, οι Κοι
νότητες θα μπορούν να προσ
λαμβάνουν υπαλληλικό και ερ
γατοτεχνικό προσωπικό, τόσο 
για την πλήρωση κενών οργα
νικών θέσεων όσο και για την 
εκτέλεση κοινοτικών έργων.

Βασική προϋπόθεση για τις 
παραπάνω προσλήψεις θα εί
ναι η κάλυψη των μισθών από 

την οικονομική και κοινωνική 
εξαθλίωσή τους. Σαν τη μο
ναδική λύση οι οικοδόμοι της 
περιοχής πρότειναν την ε
φαρμογή σχέδιου πόλης στην 
περιοχή μας.

2. ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Ενο') οι ασφαλισμένοι στο 
ΙΚΑ της περιοχής ανέρχονται 
σε πολλές εκατοντάδες υπάρ
χει μόνο ένας γιατρός για να 
καλύπτει τις ανάγκες και αυτό 
για δυό ώρες μονάχα την η
μέρα, βάζοντας έτσι περιορι
σμό στις ώρες που πρέπει οι 
ασφαλισμένοι να αρρωστή 
σουν.

Σαν μοναδική και αναγκαία 
λύση για το πρόβλημα προτά- 
θηκε και αποφασίστηκε ομό
φωνα να γίνουν ενέργειες σε 
συνεργασία και με τους άλ
λους φορείς της περιοχής μας 
ώστε το Ίδρυμα του Ερυθρού 
Σταυρού που υπολειτουργεί να 
εξοπλισθεί κατάλληλα και να 
λειτουργήσει τουλάχιστον στην 
αρχή σαν σταθμός Πρώτων 
Βοηθειών καλύπτοντας έτσι 
και τις ανάγκες των περιοχών 
Ραφήνας, Μαραθώνα, Γραμ
ματικού.

3. ΤΑ ΤΠΕΡ ΑΓΝΩΣΤΩΝ 
ΕΝΣΗΜΑ

α) Ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη, 
διεύθυνση και τηλέφωνο.

β) Σχεδιάγραμμα θέσης του 
αγροτεμαχίου με σημειω
μένη την απόστασή του α
πό τον οικισμό.

γ) Τοπωνύμιο της περιοχής 
του αγροτεμαχίου.

δ) Επιφάνεια αγροτεμαχίου 
και διαστάσεις.

Οι δηλώσεις μπορούν να υ
ποβάλλονται ή να ταχυδρομού
νται στην Κοινότητα, όπου θα 
ταξινομούνται κατά περιοχές 
μέχρι να παραδοθούν στα με
λετητικά γραφεία που θα ανα
λάβουν την πολεοδομική μελέ
τη της περιοχής.

Τα παραπάνω περιέχονται 
σε έγγραφα που έχει στείλει 
το ΤΧΟΠ στις Κοινότητες 
(31411/4-10-82 και 1565/ 
14-3-83).

τις ίδιες τις κοινότητες. Ό
πως τόνισε ο Υπουργός Εσω
τερικών, το Τπουργείο δεν 
πρόκειται να καλύψει τυχόν 
λειτουργικά ελλείμματα των 
πρόσθετων διορισμών.

Η σχετική απαγόρευση που 
εξαρτούσε τις προσλήψεις α
πό άδεια τριμελούς εξ υπουρ
γών επιτροπής καταρνείται. 
Οι προσλήψεις θα τελούν υπό 
την έγκριση του Νομάρχου.

Τονίσθηκε ότι οικοδόμοι με 
τριάντα και σαράντα χρόνια 
δουλειάς στο γιαπί να μην μπο
ρούν να συμπληρώσουν το κα
τώτερο όριο ενσήμων για να 
πάρουν σύνταξη. Αυτό οφεί
λεται κυρίως σε δυο λόγους: 
α)στο ότι δεν υπάρχει σχέδιο 
πόλης, με αποτέλεσμα οι πε
ρισσότερες οικοδομές να γί
νονται αυθαίρετα και να μην 
υποχρεούνται οι ιδιοκτήτες να 
αγοράζουν ένσημα, αλλά και 
αν υποχρεωθούν μετά από κά
ποια μήνυση της Αστυνομίας 
για την αυθαίρετη κατασκευή 
το ΙΚΑ εισπράττει μεν την ει
σφορά, αλλά δεν την αποδί
δει σε αυτούς που εργάσθη- 
καν στην οικοδομή λόγω πα
ρέλευσης του χρόνου κατα
σκευής και έτσι πάνε υπέρ α
γνώστων.

β) Στο δισταγμό των οικο
δόμων να καταγγείλουν τους 
ιδιοκτήτες και κατασκευαστές 
οικοδομών που δεν τους δίνουν 
ένσημα γιατί την άλλη μέρα 
δεν έχουν δουλειά.

Για τα προβλήματα αυτά το 
Σωματείο θα δραστηριοποιη
θεί ώστε τα ένσημα να αποδί
δονται στους πραγματικούς δι
καιούχους.

Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος 
Ν. Μάκρης εύχεται το Σωμα
τείο να δραστηριοποιηθεί και 
να πετύχει τους σκοπούς του.

ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ 
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΑΣΗ

Στις 8-4-83 έγιναν τα εγ
καίνια του γραφείου του Συλ
λόγου Εργαζομένων στην Α
μερικάνικη βάση της Ν. Μά
κρης.

Εκπρόσωποι συλλόγων και 
σωματείων της περιοχής μας 
παραβρέθηκαν και ενίσχυσαν 
με την παρουσία τους την εκ
δήλωση των εργαζομένων, οι 
οποίοι χρειάσθηκε να κάνουν 
πολλούς αγώνες για να κατα
κτήσουν το δικαίωμα να συν
δικαλιστούν και να μπορούν 
να διεκδικούν ό,τι τους ανήκει.

Στην προσπάθειά τους να 
συνδικαλιστούν οι εργαζόμενοι 
συνάντησαν την αντίδραση 
της Αμερικάνικης εργοδοσίας, 
αλλά αυτό ήταν «φ υ σ ι κ ό». 
Αυτό που δεν είναι φυσικό, 
αλλά είναι ντροπή και καται
σχύνη, είναι ότι Έλληνες συ
νάδελφοι των εργαζομένων 
στη βάση και διάφοροι άλλοι 
συνεργάτες τους προκειμένου 
να εξασφαλίσουν την εύνοια 
των Αμερικάνων σαμποτάρι
σαν εκείνους που αγωνίζονται 
για την ύπαρξή τους και την 
αξιοπρέπειά τους.

Αλλά οι δυσκολίες δεν έλει- 
ψαν ούτε θα λείψουν ποτέ, κι 
αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά 
οι εργαζόμενοι όλου του κό
σμου. Το γνωρίζουν και οι τί
μιοι εργαζόμενοι στη βάση της 
Ν. Μάκρης αλλά δεν δίστα
σαν, δωσαν τη μάχη και κέρ
δισαν την πρώτη τους νίκη.

Εμείς τους συγχαίρουμε και 
τους συμπαραστεκόμαστε στον 
τίμιο αγώνα τους.

Ο ΔΗΜΟΤΗΣ

ΔΕΙΓΜΑ... R0AIT1LM0Y

ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΕΙΤΟΝΙΑ
Τσάντες και σακούλες με 

σκουπίδια, σκουπίδια χύμα, 
μπάζα από οικοδομές, παλιά 
στρώματα και έπιπλα, τενεκέ
δες, χαρτοκιβώτια, χόρτα και 
κλαδιά δέντρων και ό, τ ι άλλο 
περισσεύει συνθέτουν τα πα
ραπάνω «βουναλάκια», που 
πολλές φορές με τη βοήθεια 
των σκύλων ή το φιλότιμο των

0 ΝΕΟΣ 
ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 
ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΕΣ

Ο υπουργός Χωροταξίας — 
Οικισμού και Περιβάλλοντος 
κ. Τρίτσης ανακοίνωσε ότι ό
λες οι αγοραπωλησίες αγροτε
μαχίων είναι άκυρες, με βάση 
τον τελευταίο οικιστικό νόμο.

Οι αγοραστές κινδυνεύουν 
να τα χάσουν. Επίσης είναι ά
κυρες και οι μεταβιβάσεις α

Πίνακας εισφορών σε γη και χρήμα

Εμβαδόν 
ιδιοκτησίας 

σε μ2

Εισφορά σε γη Εισφορά 
σε χρήμα 

επί %

Συνολική 
εισφορά 

επί %
σε ιμ2 επί %

200 20 10 0,9 10,9
300 35 11,7 3,9 15,6
400 55 13,7 5,9 19,6
500 75 15 7,1 22,15

1.000 225 22,5 8,8 31,3
1.500 425 28,3 9,1 37,4
2.000 625 31,25 9,8 41,1
5.000 2.125 42,5 10,0 52,0

10.000 4.625 46,2 10,2 56,4

5.000 ΑΝΕΡΓΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΘΑ ΕΡΓΑΣΘΟΥΝ 
ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Πέντε χιλιάδες άνεργοι οι
κοδόμοι θα εργασθούν για έ
ξι μήνες στην εκτέλεση κοινω
φελών έργων από δήμους και 
κοινότητες με χρηματοδότηση 
του ΟΑΕΔ. Το σχετικό πρό
γραμμα προβλέπει για το 
1983 τη διάθεση 660 εκατ. 
δραχμών.

Μέχρι τώρα ο ΟΑΕΔ χρη
ματοδότησε 26 δήμους και ορ
γανισμούς κοινής ωφέλειας με 
180 εκατ. δρχ. και ασχολήθη
καν 2.043 άνεργοι οικοδόμοι.

ΚΑΙ ΜΙΑ ΧΑΒΟΥΖΑ
κουβαλητών απλώνονται και 
στους γύρω δρόμους.

«Σκουπιδοτενεκές μου το 
κτήμα σου ή ο δρόμος ο κοινο
τικός», αρκεί να μην μαγαρί
ζεται η αυλή του καθενός από 
τα δικά του τα σκουπίδια ώ
σπου να περάσει (;) το άπορ
ο ιματοφόρο.

Δ.Ι. Κ.

γροτεμαχίων που προέρχονται 
από κατατμήσεις γης που έγι
ναν με τα ιδιωτικά ρυμοτομι
κά σχέδια του νόμου 720/77 
(αγροτικοί δρόμοι κλπ.) .

Οι μόνες έγκυρες αγοραπω
λησίες αγροτεμαχίων είναι αυ
τές που αφορούν εκτάσεις του
λάχιστον 4 στρεμμτάων.

Πηγή: ΤΧΟΠ

Οι νέες συμβάσεις υπογρά
φηκαν με τους εξής οργανι
σμούς τοπικής αυτοδιοίκησης: 
Νίκαιας, Αργυρούπολης, Δρά
μας, Θεσσαλονίκης, Καλαβρύ
των Κεφαλόβρυσου και Διο
νύσου.

Σύντομα θα υλοποιηθούν 
και άλλες 12 χρηματοδοτήσεις 
ύψους 35 εκατ. για 360 άτο
μα, ενώ στο στάδιο της αξιο
λόγησης βρίσκονται άλλες 32 
προτάσεις.
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TOWH «Μ
Εσείς οι πολίτες 

της Ν. Μ ά κ ρ η ς 
γνωρίζετε όλα τα 
δικαιώματα σας;

Η απάντηση είναι αρνητι
κή. Ούτε σεις μα ούτε και οι 
άλλοι Έλληνες τα γνωρίζουν. 
Έτσι δεν είναι δυνατόν ο κα
θένας χωριστά αλλά και ό
λοι μαζί να τα προστατέψου
με όταν μας τα περιορίζουν, 
μας τα αφαιρούν, μας τα στε
ρούν.

Επειδή όμως μιλάμε για δι
καιώματα, θα έπρεπε πρώτα 
απ’ όλα να ξεκαθαρίσουμε 
ποιά είναι αυτά. Είναι εκείνα 
που πιστεύει ο καθένας μας ή 
εκείνα που έχει κατασκευάσει 
ή εκείνα γενικά που πιστεύει 
ο λαός; Ή είναι εκείνα που 
προσδιορίζει η Πολιτεία με 
τους νόμους της και που έχει 
υποχρέωση να τα προστατέ
ψει;

Ναι, είναι αυτά τα τελευ
ταία που τ’ αναγνωρίζει η Πο
λιτεία και τα διασφαλίζει με 
τον καταστατικό της χάρτη, 
το Σύνταγμα.

Υπάρχουν κι άλλα, επί μέ
ρους δικαιώματα, που με άλ
λους νόμους διακηρύσσονται. 
Αυτά όμως που το Σύνταγμα 
του 1975 καταγράφει είναι τα 
σηιιαντικότερα.

Το Σύνταγμά μας, όπως 
γνωρίζουμε, είναι ο ανώτατος, 
ο κυρίαρχος νόμος της Πολι
τείας, που ρυθμίζει, καθοδη
γεί και προστατεύει την Πο
λιτική Κοινωνική και Οικονο
μική ζωή της χώρας.

Είναι ένας νόμος, όχι ασφα
λώς τέλειος, που προσπαθεί 
να προστατέψει τον άνθρωπο 
και τα δικαιώματά του. Είναι 
νόμος ανθρωποκεντρικός, ό
πως λέμε, και τούτο γίνεται 
φανερό ακόιιη και στη διατύ
πωση των άρθρων του. Π.χ. 
στο Ιο άρθρο του με έμφαση

τονίζεται ότι «θεμέλιο του πο
λιτεύματος είναι η Λαϊκή Κυ
ριαρχία» και στη συνέχεια «ά- 
πασαι αι εξουσίαι πηγάζουν εκ 
του Λαού και υπάρχουν υπέρ 
αυτού και του Έθνους, ασκού
νται δε καθ’ όν τρόπον ορίζει 
το Σύνταγμα».

Αλλά και στο 2ο άρθρο του 
διακηρύσσονται σπουδαίες αρ
χές που αφορούν τον άνθρωπο 
«ο σεβασμός και η προστασία 
της αξίας του ανθρώπου απο
τελούν την πρωταρική υπο
χρέωση της Πολιτείας».

Όλα αυτά είναι σπουδαία, 
είναι σημαντικά. Αλλά και ό
σα πιο κάτω, στα επόμενα άρ
θρα του Συντάγματος συνομο- 
λογούνται και βροντοφωνάζο- 
ντατ είναι κι αυτά άξια για ι
διαίτερη προσοχή. Έτσι πρέ
πει να τα γνωρίζουν και να 
τα ακούνε όλοι και πιο πολύ 
οι εκπρόσωποι, τα όργανα των 
τριών εξουσιών της Πολιτεί
ας, που είναι όπως γνωρίζουμε 
η Νομοθετική, η Εκτελεστική 
και η Δικαστική Εξουσία.

Με πιο απλά λόγια πρέπει 
να τα γνωρίζουν καλύτερα από 
τον απλό λαό όλα αυτά, ο βου
λευτής, ο υπουργός, ο δικα
στής, ο κοινοτάρχης, ο καθη
γητής, ο έφορος, ο αστυνόμος, 
ο διευθυντής, ο τελώνης, ο δα
σάρχης κι όλοι όσοι έχουν μια 
μικρή ή πιο μεγάλη εξουσία 
στα χέρια τους. Αυτοί όλοι αν 
δεν ασκήσουν σωστά, λογικά 
και δίκαια την εξουσία τους 
αυτή, έχουν περισσότερη ευ
θύνη από κάθε άλλο για την 
παραβίαση των συνταγματι
κών αρχών και για την κατα
πάτηση των δικαιωιιάτων του 
ανθοώπου, του πολίτη.

Θα προσπαθήσω, όσο μπο
ρώ, να κάνω πιο κατανοητές 
τις έννοιες αυτές και τις συν
ταγματικές αρχές και επιταγές 
για να γνωρίζουμε και να α-

παντοψε την εφαρμογή τους, 
την εφαρμογή του Συντάγμα
τος. Π.χ. είπε ο Υπουργός 
της Εργασίας, πρόσφατα, ότι 
πρέπει να τύχει εφαρμογής το 
άρθρο 106 του Συντάγματος, 
για να κριθεί αν μια απεργία 
είναι καταχρηστική ή όχι, ό
ταν αυτή έρχεται σε αντίθεση 
με την οικονομική πολιτική 
που χαράζει η Κυβέρνηση. 
Ποιος όμως γνωρίζει το άρ
θρο 106 του Συντάγματος;

Δεν είναι όμως το άρθρο 
106 του Συντάγματος αυτό 
και μόνο που μπορεί να προ
βληματίσει κάποιον, όταν μά
λιστα αυτός είναι ο Δικαστής. 
Είναι και τόσα άλλα που πρέ
πει να λάβει υπόψη του. 'Αλ
λη όμως φορά για όλα αυτά.

Ας σημειώσουμε όμως μερι
κά άρθρα που είναι σημαντικά 
και που αφορούν το κεφάλαιο 
του καταστατικού μας χάρτη 
που επιγράφεται ΤΑ ΑΤΟ
ΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. Είναι τα άρ
θρα 4 μέχρι το 25. Ακόμη θα 
μπορούσαμε ν’ αναφέρουμε και 
το άρθρο 28 και να κλείσουμε 
την αναφορά μας αυτή στο 
Σύνταγμά μας σημειώνοντας 
και το τελευταίο άρθρο το 120 
που αφήνει την τήρηση του 
Συντάγματος στον Πατριωτι
σμό των Ελλήνων που έχουν 
δικαίωμα αλλά και υποχρέωση 
να το προστατέψουν και ν’ α- 
ντισταθούν σ’ όσους θέλουν να 
το καταλύσουν με τη βία. Ό
λα αυτά τα άρθρα που αφο
ρούν τ’ ατομικά και κοινωνι
κά δικαιώματα θα ταεξετάσου- 
με χωριστά ένα προς ένα.

Και πρώτα το δ ι χ α ί ω
μά της ιδιοκτη
σίας που γι’ αυτό μιλά το 
άρθρο 17 και είναι μάλιστα 
και επίκαιρο.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΟΥΚΕΡΗΣ 

Δικηγόρος

ΜΗΝ ΑΦΗΣΕΙΣ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ 
ΤΗ ΖΩΗ ΣΟΥ - ΥΠΟΦΕΡΟΥΝ ΚΙ ΑΛΛΟΙ ΟΤΑΝ 

ΠΑΘΕΙΣ ΕΣΥ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Οικοδόμοι! Προσέχετε οτη δουλειά σας

—Όι σοβατζήδες πρέπει να φορούν 
προστατευτική «ασπίδα» για να προφυ- 
λάττουν το πρόσωπό τους και ιδίως τα 
μάτια τους από τους ασβέστες που πε- 
τιώνται με το λάσπωμα.

—Η δουλειά σε οικοδομές χωρίς να 
φοράτε κάσκα ειδική, πλαστική, για 
την προφύλαξη της κεφαλής, είναι πραγ
ματική αυτοκτονία!

—Π ροσοχή στα ηλεκτροφόρα σύρμα
τα του δρόμου! Μην ανασηκώνετε τις 
μπετόβεργες απρόσεκτα. Αν ακουμπή- 
σουν στο γυμνό καλώδιο, θα πάθετε θα
νατηφόρο ηλεκτροπληξία!

—Προσοχή στις σκαλωσιές! Από ε
πιπόλαιες και κακότεχνες σκαλωσιές, έ
χουμε τα περισσότερα ατυχήματα οικο
δόμων !

ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ 
ΤΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ UFO

Συμπτώματα επιληψίας 
οε νέους που έπαιζαν 

πολλές ώρες

—Βάζετε πάντοτε πρόχειρους προφυ
λακτήρες στις οπές του δαπέδου στις 
καταπακτές του ασανσέρ ή του φωτα
γωγού. Μπορεί να μήν προσέξει κάποιος 
•συνάδελφός σας και να πέσει!

Προφυλάζτε με την προσοχή οας τον εαυτό σας 
και τους συναδέλφους σας από τα ατυχήματα!

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ BEATPOV
ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Το θλιβερό φαινόμενο του 
πολύ υψηλού αριθμού τροχαί
ων δυστυχημάτων με θύματα 
παιδιά, δεν είναι ελληνικό αλ
λά διεθνές. Με τη διαφορά ό
μως πως στ’ άλλα κράτη γίνε
ται μια συστηματική προσπά
θεια για τη σωστή κυκλοφο- 
ριακή αγωγή των παιδιών ώ
στε να μειωθεί ο κίνδυνος να 
πέσουν θύματα τροχαίων ατυ
χημάτων. Στη Δυτ. Γερμανία 
η λέσχη για την ασφάλεια του 
παιδιού ανέλαβε μια εκστρα
τεία για να διαφωτίσει τους 
γονείς, διότι αυτοί είναι οι 
πρώτοι — και οι περισσότερο 
ενδεδειγμένοι — για να επιση- 
μάνουν στα παιδιά τους, τους 
κυκλοφοριακούς κινδύνους και 
να τα μάθουν πώς να τους α
ποφύγουν. Για το σκοπό αυτό 
έχει καταρτισθεί ένα πλήρες 
πρόγραμμα ενημέρωσης των 
γονιών ώστε η κυκλοφοριακή 
αγωγή ν’ αρχίσει απ’ το σπίτι.

Στην Αυστρία μια παρό
μοια λέσχη ασχολείται απο
κλειστικά με την ασφάλεια παι
διών της προσχολικής ηλικίας 
(3-6 ετών). Η Λέσχη έχει ε
κτυπώσει 6 βιβλία με χαρακτη
ριστικά σκίτσα, εικονογραφη

μένες οδηγίες κλπ. που στέλ
νει διαδοχικά (ένα κάθε εξά
μηνο) σε κάθε οικογένεια με 
παιδί 3 ετών. Έτσι, το τελευ
ταία βιβλίο θα φτάσει όταν το 
παιδί γίνει 6 ετών, οπότε την 
κυκλοφοριακή αγωγή του θ’ α- 
ναλάβει το σχολείο.

Στην Ουγγαρία το 80% των 
παιδιών 3-6 ετών περνούν τα 
πρωινά τους σε παιδικούς 
σταθμούς, όπου διδάσκονται 
και κυκλοφοριακή αγωγή.

Στην Ιαπωνία το κράτος ε
ξέδωσε ένα βιβλίο με τίτλο «Ο
δική ασφάλεια για τα παιδιά» 
που καθοδηγεί τους γονείς και 
γενικά τους ενήλικες, πώς να 
διδάσκουν στα παιδιά τους, 
τους κανόνες οδικής κυκλοφο
ρίας. Το βιβλίο διανέμεται απ’ 
όλους τους δήμους και κοινό
τητες της χώρας.

Στην Πορτογαλία λειτουρ
γεί ένα κέντρο οδικής αγωγής 
όπου πηγαίνουν, διαδοχικά τα 
παιδιά των νηπιαγωγείων, και 
εκεί γίνεται η μύησή τους 
στους κυκλοφοριακούς κινδύ
νους με διάφορους εκλαϊκευμέ
νους τρόπους και σχέδια.

Αναφέραμε μερικές χαρα
κτηριστικές περιπτώσεις των

Ιατρικές πηγές του Λονδί
νου ανέφεραν ότι νοσηλεύθη- 
καν σε νοσοκομεία νεαρά άτο
μα με συμπτώματα επιληπτι
κών κρίσεων, γιατί έπαιζαν 
πολλές ώρες με παιγνίδια 
UFO. Σε μερικές περιπτώσεις 
τα συμπτώματα άρχιζαν μόλις 
οι νεαροί άρχιζαν να παίζουν 
και μειώνονταν μόλις απομα
κρύνονταν από τις συσκευές.

Αν και είναι πρόωρο να 
βγάλει κανείς γενικά συμπε
ράσματα, στηριζόμενος μόνο 
στα προηγούμενα περιστατι
κά, είναι σίγουρο ότι οι φωτει
νοί παλμοί της οθόνης με τις 
υψηλές συχνότητες δημιουρ
γούν προβλήματα στην υγεία 
των νεαρών.

προσπαθειών που καταβάλλο
νται στο εξωτερικέ) για να πε
ριοριστούν τα παιδικά τρο
χαία δυστυχήματα.

Σ’ εμάς τι γίνεται;

Κάθε χρόνο, στις 27 Μαρ
τίου γιορτάζεται σ’ όλα τα 
μέρη του κόσμου η Ημέρα του 
θεάτρου. Αλλά γιατί το Θέατρο 
κι όχι μια κάποια άλλη τέ
χνη; Γιατί το θέατρο βγαίνει 
μέσα από τη ζωή όλων μας. 
Πάνω στη σκηνή θα δούμε να 
ζωντανεύουν τα προβλήματά 
τας, οι αγωνίες μας, οι πόθοι 
και οι ελπίδες μας, ή πάλι, θα 
δούμε και τα καλά που κάνου
με και τα στραβά, και τα τρα
γικά και τα κωμικά, θα μας 
κάνει και να κλάψουμε και να 
γελάσουμε και να σκεφθούμε. 
Η σκηνή είναι μια μικρογρα
φία της κοινωνίας μας. Έτσι 
μπορούμε να δούμε ό,τι είναι 
καλό για να το σεβαστούμε κι 
ό,τι είναι κακό για να το διώ
ξουμε.

Οι αρχαίοι μας πρόγονοι πί
στευαν πως ο άνθρωπος πρέπει 
να καλλιεργεί ένα γεοό μυαλό 
μέσα σε γεοό κορμί. Έτσι, κον
τά στους Ολυμπιακούς αθλητι
κούς αγώνες είχαν και τους 
θεατρικούς αγώνες όπου συνα- 
γωνιζόντουσαν στο θέατρο τα 
καλύτερα μυαλά του τόπου. Η 

Ελλάδα ξαναζωντάνεψε τους 
Ολυμπιακούς αγώνες το 1896, 
και πριν είκοσι χρόνια το Ελ
ληνικό Κέντρο του Διεθνούς 
Ινστιτούτου θεάτρου της Ου- 
νέσκο, πρότεινε να καθιερωθεί 
μια παγκόσμια ημέρα θεάτρου. 
Το Διεθνές Ινστιτούτο Θεά
τρου και η Ουνέσκο αγκάλια
σαν με ενθουσιασμό την πρότα
ση και από τότε γιορτάζεται 
κάθε χρόνο σ’ όποια γωνιά της 
γης υπάρχει θέατρο.

Το Θέατρο είναι η ίδια μας 
η ζωή. ΓΓ αυτό πρέπει να το 
κρατούμε ζωντανό, να τ’ αγα
πάμε, για να το βοηθήσουμε να 
ξαναγίνει τόσο λαθπρό όσο ή
ταν πριν 2500 χρόνια. Κι ό
ταν από μικρά παιδιά αγαπή
σουμε το θέαττρο, όσο μεγαλώ
νουμε θ’ απαιτούμε να γίνει κα
λύτερο, κι αυτοί που κοπιάζουν 
πάνω στη σκηνή για να σας ευ
χαριστήσουν, θα θελήσουν κι 
αυτοί να γίνουν καλύτεροι. Κι 
από το καλό στο καλύτερο θα 
μπορέσουμε να ξαναφτάσουμε 
στην παλιά εκείνη λαμπρότη
τα που όλοι μας ποθούμε.
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ΜΕΡΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
Χίλια εννιακόσια ογδόντα 

τρία. Χρόνια πέρασαν για ν’ 
αναγνωριστεί και στη χώρα 
μας η ισότητα της γυναίκας 
ως προς τον άνδρα.

Για να περάσει στο οικο
γενειακό δίκαιο, η υπευθυνό
τητα, η ίση αξία της και να 
καταξιωθούν οι αγώνες της.

Χιλιάδες χρόνια πέρασαν 
για να αναγνωρισθεί, τυπικά 
τουλάχιστον, σαν αυτοτελής 
προσωπικότητα κι όχ<. σαν α
ντικείμενο εξάρτησης του πα
τέρα, του συζύγου ή και του 
γιού της ακόμα.

Αιώνες καταπίεσης και α
γώνων για να καταργηθεί 
η νόμιμη προίκα, την ο
ποία μπορούσε ν’ απαιτήσει ο 
σύζυγος, και ν’ αντικαταστα- 
θεί με τη «γονική δωρεά» η 
οποία δεν δίδεται στον σύζυ
γο αλλά στην ίδια τη γυναίκα, 
σαν βοήθεια για την υπόλοι
πη ζωή της. Εκατοντάδες αιώ
νες για να θεωρηθεί σαν ά
τομο, κι όχι σαν απλό μέλος 
της οικογένειας, που σκοπός 
του είναι να υπακούει στις δια
ταγές τους, και να ζεί εξαρ
τημένη από αυτούς.

Επιτέλους τώρα, μπορεί να 
κρατήσει τ’ όνομά της σε πε
ρίπτωση γάμου, αν αυτή θέ
λει, να δημιουργεί επιχειρή
σεις χωρίς την «συναίνεση» 
του πατέρα αν είναι ανήλικη, 
ή του συζύγου της, ακόμα κι 
ενήλικη, να προσωποκρατείται, 
αν αυτό είναι αναγκαίο από τις 
αρχές σαν άτομο υπεύθυνο, ί
σο κι οικονομικά ανεξάρτητο, 
σαν πολίτης κι όχι σαν εκπρό
σωπος του «ασθενούς φύλου». 
Επιτέλους τώρα σπάει το 
φράγμα της κοινωνικής, θρη
σκευτικής και πολιτικής προ
κατάληψης και ιδεολογίας, του 
αδύνατου, τ’ ανήμπορου κοι
νωνικά ανεύθυνου ατόμου, που 
πρέπει να σωπαίνει, να κατε
βάζει τα μάτια και να υπα
κούει στους κατά καιρούς α
φέντες του.

Επιτέλους τώρα οι γυναίκες 
μπορούν να καιταρρίψουν το 
μύθο της Εύας που δημιουο- 
γήθηκε από το πλευρό του Α- 
δάμ και που σαν σκοπό είχε να

Επιλογές από το 
ΣΑΤΥΡΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ 

του Πλάτωνα Μουσαίου

Σαν απαντήσεις το στραβό 
μην προσπερνάς, Διαβάτη. 
Τό ’να στραβό 
τ’ άλλο στραβό θα φέρει, 
και το κακό 
θα εισχωρήσει εντός σου, 
κακός και συ 
καταμεσίς κακών να γίνεις.

Κι αν πού και πού η σάτυρ ι 
υπερβολή θυμίζει, 
την αγριάδα του κακού 
ζητάει να κόψει.
Κι ο πόνος 
κάνει τη σάτυρα πικρή, 
κ’ έχει το γέλιο, δάκρυ.

★

Α ί μ α : Κόκκινο υγρό που 
μεταγγίζεται πανάκριβα και 
χύνεται τζάμπα. 

του διασκεδάσει την πλήξη και 
να του δημιουργήσει προβλή
ματα με την «πονηριά της» 
κλπ.
Επιτέλους, τώρα μπορεί να α- 

ντικρούσει τους «ηθικολόγους» 
που την ήθελαν εξάρτημα του 
σπιτιού, ή στην καλύτερη πε
ρίπτωση, καλωπιστικό φυτό, ή 
τα λουλούδια στο βάζο, απο- 
δεικνύοντας ότι και μυαλό τε
τράγωνο έχει και ικανότητες 
και όρεξη να παλαίψει, αλλά 
και αισθήματα, κάπι που ίσως 
λείπει από πολλούς άνδρες.

Πικρά γέλια φέρνουν σ’ ε
μάς τις νέες γυναίκες που κα
τακτάμε το σήμερα και πιστεύ
ουμε στο αύριο, τα λιγοστά α- 
πομεινάρια του παρελθόντος, 
όπου τις γυναίκες τις φώναζαν 
με τ’ όνομα του συζύγου τους 
κι όχι με το δικό τους, που 
τους διάλεγαν τον μέλλοντα 
σύζυγο, δίνοντάς του και την 
ανάλογη πλουσιοπάροχη προί
κα, που τις προόριζαν για κέ
ντημα, σπίτι και παιδιά, κι ό
χι και για κάποιο γραφείο ή 
πανεπιστήμιο.

Γέλια πικρά που συνοδεύο
νται από άλλα τόσα πικρόχο
λα σχόλια, όταν βλέπουμε τον 
αγώνα που μας περιμένει για 
να ξεριζώσουμε ακόμη μερι
κά καρκινογόνο κύτταρα, για 
να εξαλείψουμε μερικά ακόμη 
κατάλοιπα της μακρόχρονα ρι
ζωμένης νοοτροπίας. Και σα
φώς διαφαίνεται ότι τ’ αξί
ζουμε !

Εκτός από μας τις απλές 
νέες γυναίκες, που μέρα με τη 
μέρα κατακτούμε ένα μικρό 
σκαλοπάτι στην ιεραρχία της 
ανδροκραιτούμενης κοινωνίας 
μας, παραδείγματα επιφανών 
γυναικών στην πολίτικη, την 
επιστήμη, την λογοτεχνία, εί
ναι ανώφελο να μετρηθούν και 
να αναφερθούν, γιατί πλύθη- 
ναν, έγιναν ακαταμέτρητα. Κι 
επιτέλους, όπως υποστηρίζει 
και η Ο. Φαλάτσι, παγκόσμια 
γνωστή Ιταλίδα δημοσιογρά
φος, «αν υπήρχε θεός, θα 
μπορούσε θαυμάσια να είναι 
μια γριά με άσπρα ιιαλλιά ή 
και μια όμορφη κοπέλα...»

Κ. ΧΑΡΔΑΛΟΤΜΠΑ

II ό λ ε μ ο ς : Μέθοδος εξω- 
ραϊσμού του φόνου υπό τις 
ευλογίες του Υψίστου. Διαι
ρείται σε Ψυχρό, Χλιαρό 
και Θερμό. Ο πρώτος φθεί
ρει τα νεύρα, ο δεύτερος τις 
συνειδήσεις και ο τρίτος, ο 
δημιουργικότερος, γεννά ε
κτοπλάσματα.

II ύραυλος: Απαραίτη
το όργανο σε κάθε διεθνή ε
πιβήτορα.

Ουράνιον: Άλλοτε κα
θετί το ωραίο που οδηγεί 
στους ουρανούς. Σήμερα σε 
πάει στην κόλαση.

Ειρηνόφιλος: Όταν 
φοβάσαι ότι η ατομική μπό
μπα μπορεί να σκάσει πάνω 
από το κεφάλι σου.

Π ολεμοκάπηλος: 
Όταν ελπίζεις ότι Υ) .μπό
μπα θα σκάσει πάνω στο κε
φάλι των άλλων.

ΔΙΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ
Οδός Λιβυσίου, οδός Μου

σαίου, οδός Σαράφη, οδός Κ. 
Καλαφάτη, οδός Κ. Λαμέρα, 
οδός Αγ. Παρασκευής οδός 
Σ. Παπαπολίτη, οδός Β. Ρώ
τα. ..

Οι δρόμοι της Ν. Μάκρης 
έχουν να μας διηγηθούν μια 
ιστορία ενάμισυ περίπου αιώ
να, από το 1849 περίπου όπου 
για πρώτη φορά εμφανίζεται 
σα δάσκαλος στο Λιβύσι ο Μι
χαήλ Μουσαίος, αυτός ο μεγά
λος γιός του φτωχού ράφτη 
Γιάννη Καραγιάννη (Κ. Αα- 
μέρας) ή Κωνσταντίνου (Κ. 
Μουσαίου — Μπουγιούκου) 
και φτάνει μέρι τις μέρες μας.

Αν όμως η πρόσφατη ιστο
ρία που ενδιαφέρει εμάς τους 
νεώτερους αρχίζει από το δεύ
τερο μισό του 19ου αιώνα, η 
ιστορία της παλιάς Μάκρης 
και του Λιβυσίου πάει πολλούς 
αιώνες βαθύτερα, όσους και η 
ιστορία της λοιπής Ελλάδας 
και είναι συνεχής και αδιάκο
πη. Η παλιά Μάκρη και το Λι
βύσι ήταν ομηρικές πόλεις: η 
Τελμήσιος και η Καρμηλησ- 
σός. Μαζί με άλλες πόλεις της 
Μ. Ασίας αποτελούν την Λυ- 
κία, που μαζί με την υπόλοι
πη Ιωνία μάχονται τους Πέρ- 
σες πρώτα και ύστεοα τους Ρω 
μαίους. Στους Βυζαντινούς 
χρόνους η Μάκρη αποτελεί μη- 
τοόπολη. με δικό της μητροπο
λίτη. Μέχρι τον 6ο αιώνα μ.Χ. 
διατηρείτο το όνομα Τελμησ- 
σός. Στα μετέπειτα χρόνια ε
πικρατεί το όνομα Μάκρη.

Αλλά ας γυρίσουμε στην 
ποόσφατη ιστορία μας μιά που 
βάλαμε οδηγό τα ονόματα των 
δοάιιων της Ν. Μάκρης. Τί 
βλέπουμε σ’ αυτά τα ονόιιατα. 
Τί έχουν να μας πούνε; Έχου

ΑΓΩΝΕΣ ΣΚΑΚΙΟΥ
Την Κυριακή 27 του Μάρ

τη έγινε ο πρώτος αγώνας του 
Διασυλλογικού Π ρωιταθλήμα- 
τος τρίτης κατηγορίας, στον ο
ποίο η ομάδα του τμήματος μας 
νίκησε την αντίστοιχη του Σκα 
κιστικού Ομίλου Χαλανδρίου 
με 6 - 0.

Στη συνάντηση ενθαρρυντι
κή ήταν η παρουσία πολλών 
φίλων που σίγουρα ενίσχυσαν 
ηθικά την ομάδα μας. Αναλυτι
κά τα αποτελέσματα ήσαν:

Ι.Λουίζος Ίορδάν. ·— Ραυ- 
τάπουλος Γ. 1-0.

2. Μαρινόπουλος Κ. — Σί- 
βρης Γ. 1-0.

3. Χρυσαφίνης Μ. — Ασλα- 
νίιδης Γ. 1-0.

4. Λουίζος Ν. — χωρίς α
γώνα 1-0.

5. Ανδρομέδας Θ. — χωρίς 
αγώνα 1-0.

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Ως την 1-6-1983 θα έχουν 
ελευθερωθεί από τους φράκτες 
τις μάντρες κλπ. πολλές ακτές 
της Αττικής και θα ληφθούν 
μέτρα να μην καταστραφούν 
περισσότερο. Το ΥΧΟΠ θα βο
ηθήσει οικονομικά τους Δή
μους και τις Κοινότητες για 
την απελευθέρωση των ακτών. 

με πρώτα-πρώτα ένα λαό που 
ξεριζώθηκε από τα μέλη του 
και που κόπηκε από τη ρίζα 
του πάνω στην πιο δημιουργι
κή φάση της ιστορίας του και 
ήρθε με την ψυχή στα δόντια 
σ’ αυτό το ξερό ακρογιάλι της 
Αττικής να χτίσει τα σπίτια 
του και να ζήσει. Ήταν 5.500 
ψυχές (9.000 με τους Τούρ
κους και τους Εβραίους) κι ε
δώ ήρθαν 92 οικογένειες. Οι 
πιο πολλοί σκοτώθηκαν, πολλοί 
σκόρπισαν εδώ και εκεί. Οι 
Νεομακρινοί όταν συνήλθαν 
και σταμάτησαν τον θρήνο 
σκύφτηκαν όσους τους πόνε
σαν, όσους τους βοήθησαν και 
συμπαραστάθηκαν, όσους τους 
φώτισαν με τη ζωή και το έρ
γο τους.

Έτσι οι πρώτες ονομασίες 
των δρόμων του προσφυγικού 
Συνοικισμού της Ν. Μάκρης 
σημαίνουν ότι οι πρώτοι κά
τοικοι, οι πατεράδες μας, όχι 
μόνο δεν ξέχασαν αλλά τίμη
σαν μ’ αυτό τον τρόπο τους αν
θρώπους αυτούς. Ήθελαν να 
τους έχουν ανάμεσά τους ο
δηγούς τους και παρηγοριά 
τους, όπως τότε στη χαμένη 
πατρίδα. Κι ακόμα σημαίνει ό
τι έφεραν μαζί τους αία ιστο
ρία κι έναν πολιτισμό που δεν 
ήθελαν να χαθεί.

Αυτή η ιστορία και ο πολι
τισμός που διετήρησε εκείνους 
τόσους αιώνες μπορεί να δια
τηρήσει τώρα κι εμάς.

Δέν είναι ο ξεριζωμός του 
’22 το μόνο γεγονός που μας 
θυμίζουν οι δρόιιοι της Ν. Μά- 
κοης. Όλη η Ελληνική ιστο
ρία είναι ζυμωμένη με δάκρυα 
και αίμα. Ονόματα σαν του Μ. 
Μουσαίου, του Α. Σαοάφη, 
του Κ. Καλαφάτη, του Κ. Λα-

6. Ανδρεάδης Στ. — χωρίς 
αγώνα 1-0.

Οι επόμενες συναντήσεις θα 
ανακοινωθούν έγκαιρα από τον 
Ε.Σ.Ν.Μ., ώστε νά έχουν οι 
κάτοικοι της περιοχής μας την 
ευκαιρία να τους παρακολου
θήσουν.

Κ. Μ.

Η ΓΙΟΡΤΗ 
ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ

Μέσα στο Μάη, τον ωραιό
τερο μήνα της Άνοιξης που 
γιορτάζει η φύση ολάκερη, έ
χουμε μια σημαντική γιορτή: 
«Τη γιορτή της Μητέρας». Ε
μείς, μέσα από τις στήλες μας 
στέλνουμε τις καλύτερες ευχές 
μας και την άπειρη, αγάπη μας 
σ’ όλες τις Μάνες του κόσμου.

Τα παραπάνω τόνισε ο υ
πουργός Χωροταξίας κ. Τρί- 
τσης στους Δημάρχους και Κοι
νοτάρχες σε συνάντηση που 
είχε μαζί τους για το νέο οικι
στικό νόμο και τους ζήτησε να 
του υποβάλλουν σύντομα προ
τάσεις για να καθορισθούν οι 
χρήσεις γης στις ακτές. 

μέρα δεν σημαίνουν μονάχα 
ξεριζωμό και καταστροφή. 
Πρώτα - πρώτα σημαίνουν 
λαμπρές μέρες και αντίσταση, 
εθνική ανάταση, άνθηση κοι
νωνική, εκπαιδευτική και επι
στημονική της Παλιάς Μά
κρης και του Λιβυσιού.

Θα μιλήσουμε για τον κα
θένα χωριστά γι’ αυτούς τους 
μεγάλους ανθρώπους της Γε
νιάς μας από την ίδια στήλη 
της «Φωνής της Ν. Μάκρης», 
αντλώντας πληροφορίες από 
όλες τις προσιτές πηγές.

Εκείνο που θα έπρεπε να 
πούμε εδώ τελειώνοντας, είναι 
πως θα προσπαθήσουμε ακόμα 
να πιάσουμε τις άκρες από το 
κομμένο νήμα της ιστορίας 
μας και να διατηρήσουμε στή 
μνήμη τους ανθρώπους αυτούς 
που έδωσαν και τη ζωή τους α
κόμα για τη χαμένη πατρίδα. 
Μάρτυρες, ευεργέτες, δασκά
λους, επιστήμονες. Και πιο 
πρόσφατα να αναφέρουμε δα
σκάλους, όπως: ο Α. και η Δ. 
Παπαντωνίου, ο Γ. Πολίτης, 
ο Γ. Φίλιππας, που μόρφωσαν 
γενιές Νεομακρινών όπως και 
μάρτυρες της Εθνικής μας Α
ντίστασης, όπως ο Αγκώπ κλπ. 
φτάνοντας μέχρι τον Βασίλη 
Ρώτα, τον μεγάλο ποιητή του 
λαού μας που έζησε και δημι
ούργησε στον τόπο μας πάνω 
από 25 χρόνια και την Καλλιό
πη Μουσαίου - Μπουγιούκου, 
που αφιέρωσε τη ζωή της για 
να καταγράψει και κάνει γνω
στούς στον κόσμο τους λαϊ
κούς μας θησαυρούς, έχοντας 
πλήρη συναίσθηση ότι «δεν εί
ναι προσκλητήριο νεκρών η ι
στορία», αλλά ζωντανών αν
θρώπων που μας δείχνουν το 
δρόμο για το καλύτερο.

Μ. Π. Λ.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Η κυκλοφοριακή αγωγή 
των παιδιών μας είναι απαραί
τητη και γι’ αυτό και ο Σύλ
λογος Γονέων και Κηδεμόνων 
του Δημοτικού Σχολείου Ν. 
Μάκρης, μέσα στις άλλες του 
δραστηριότητες, θεώρησε σκό
πιμο να πραγματοποιήσει ένα 
σεμινάριο με ομιλητή έναν υ
πεύθυνο της τροχαίας.

Το σεμινάριο αυτό πραγ
ματοποιήθηκε τον Μάρτιο με 
συμμετοχή όλων των παιδιών 
και τη συμπαράσταση των δα
σκάλων και της διευθύντριας 
του σχολείου.

ΤΟ ΠΑΣΧΑ 
ΓΙΟΡΤΗ ΕΙΡΗΝΗΣ 

.1

' Οπως κάθε χρόνο, έτσι και 
φέτος στις όμορφες γειτονιές 
του χωριού μας οι κάτοικοι δια
τήρησαν την παράδοση σου
βλίζοντας αρνιά, πίνοντας και 
γλεντώντας. Ευχή του Συλλό
γου μας είναι: «Το Πάσχα 
να είναι πάντα γιορτή Ειρή
νης και χαράς».
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ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ
Με τον νόμο 1337 που ι

σχύει για όλη την Ελλάδα α
πό 14. Μαρτίου (ΦΕΚ 33 Α) 
και σύμφωνα με το άρθρο 15, 
οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων χτι
σμάτων μπορούν να υποβάλ
λουν τα δικαιολογητικά τους 
μέχρι 14 Ιουνίου 1983 στο 
αρμόδιο Πολεοδομικό Γρα
φείο, για την εξαίρεση από 
την κατεδάφιση, όσων αυθαι
ρέτων έγιναν μέχρι 31—1— 
1983.

Ο νέος Νόμος κάνει διά
κριση των οικοδομών που έγι
ναν μέχρι 10-12-81 και των 
οικοδομών που έγιναν από 10- 
12-1981 ως 3-1-1983.

Έτσι τα αυθαίρετα που έγι
ναν μέχρι 10-12-1981 μπο
ρούν να εξαιρεθούν από την 
κατεδάφιση, έστω και αν απο
τελούν δεύτερη κατοικία ή έ
χουν και άλλη χρήση, ενώ τα 
αυθαίρετα που έγιναν από 10- 
12-1981 ως 31-1-1983 μπο
ρούν να εξαιρεθούν από την 
κατεδάφιση, όταν αποτελούν 
την μοναδική και κύρια κατοι
κία των ιδιοκτητών τους μέσα 
στα όρια του νομού.

Π ροϋπόθεση βασική για 
αυτή την εξαίρεση από την 
κατεδάφιση των αυθαιρέτων 
χτισμάτων είναι να μη βρί
σκονται α) σε κοινόχρηστους 
χώρους (οδούς, πλατείες κλπ.) 
6) μέσα στη ζώνη ασφάλειας 
των διεθνών, εθνικών, επαρ
χιακοί και δημοτικών ή κοι
νοτικών οδών, γ) μέσα στον 
αιγιαλό και τη ζώνη παραλίας, 
δ) σε δημόσια κτήματα, ε) σε 
δασικές ή αναδασωτέες εκτά
σεις, στ) σε αρχαιολογικούς 
χώοους και ζ) σε ρέματα.

Για όσα παλαιά χτίσματα έ
γιναν πριν από 1-8-1955 δεν 
απαιτούνται δηλώσεις. Επίσης 
δηλώσεις δεν απαιτούνται για 
τα αυθαίρετα κτίσματα που έ
χουν δηλωθεί κατά τις διατά
ξεις του Α.Ν. 410/1968 και 
Ν. 720/77.

Η διαδικασία της εξαίρεσης 
από την κατεδάφιση θα γίνει 
σε δυο φάσεις. Στην πρώτη

Η ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ

Η στήλη των εκπαιδευτικών 
δε θα μπορούσε να λείψει α
πό μια εφημερίδα σαν αυτή 
που φιλοδοξεί να επισημάνει 
προβλήματα, να προτείνει λύ
σεις, να ανεβάσει το πολιτιστι
κό επίπεδο του τόπου μας και 
να πετύχει κάποια επικοινω
νία ανάμεσα στους αναγνώ
στες της.

Θέματα εκπαιδευτικά (σχο
λείο, παιδί, οικογένεια), σκο
ποί επιδιώξεις, προβληματι
σμοί, πρόθυμα θα φιλοξενού
νται στη στήλη αυτή.

Ο εκπαιδευτικός (δάσκαλος 
ή καθηγητής) ήταν, είναι και 
θα είναι πάντα φορέας όλων 
των μορφωτικών αξιών και 
τάσεων της εποχής του μέσα 
σε κάθε λεύθερη κοινωνία.

Έργο μας είναι να βοηθά
με κάθε προσπάθεια, απ’ όπου 
κι αν προέρχεται, που έχει σαν 
στόχο της την ανύψωση του 
μορφωτικού και πολιτιστικού 
επιπέδου του κοινωνικού και 
οικογενειακοί' περιβάλλοντος

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
φάση και μέχρι 14 Ιουνίου 
1983 οι ιδιοκτήτες πρέπει να 
καταθέσουν στο αρμόδιο πολε
σδομικό γραφείο α) 4 φωτο
γραφίες όλων των όψεων του 
αυθαίρετου υπογεγραμμένες α- 
πό τον δηλούντα, β) απόδειξη 
τράπεζας για καταβολή υπέρ 
Ε.Τ.Ε.Ρ.ΠΣ ποσού δέκα χιλ. 
δρχ. (10.000), γ) δυο δηλώ
σεις Ν. 105/69 με αναλυτική 
περιγραφή του αυθαίρετου 
και των ατομικών τους στοι
χείων. Τα στοιχεία της δή
λωσης πρέπει να είναι επακρι
βή και να περιληφθεί η επι
φάνεια κάθε αυθαίρετου χτί
σματος μέσα στο ίδιο οικόπεδο 
(π.χ. βεράντες στεγασμένες, 
αποθήκες, υπόγεια, υπερβά
σεις αδειών κλπ.), διότι σε πε
ρίπτωση ανακριβούς δήλωσης 
υπάρχουν για τον δηλούντα 
και ποινικές ευθύνες.

Την πρώτη φάση μπορεί 
εύκολα να κάνουν ΜΟΝΟΙ 
τους οι ιδιοκτήτες και δεν α
παιτούνται σχέδια ή άλλα στοι
χεία από Μηχανικό. Αυτά θα 
απαιτηθούν στη δεύτερη φάση 
μετά τις 14 Ιουνίου 1983 (εφ’ 
όσον δεν παραταθούν οι προ
θεσμίες).

Προς διευκόλυνση των ι
διοκτητών και αναγνωστών 
μας διευκρινίζουμε ότι σύμ
φωνα με τον Νόμο αυθαίρετα 
κτίσματα θεωρούνται και όσα 
έγιναν εντός ή εκτός Σχεδίου 
σύμφωνα με. κάποια άδεια, η 
οποία όμως είτε δεν εφαρμό
στηκε επακριβώς σύμφωνα 
με τα εγκεκριμένα Σχέδια που 
τη συνοδεύουν είτε έγιναν αλ
λαγές στη χρήση των χώρων 
ή ακόμη και επί πλέον χώροι 
(π.χ. αποθήκες, υπόγεια κα- 
τσικούμενα, επί πλέον δωμά
τια, μεγαλύτερες βεράντες, δε
ξαμενές κλπ.).

Σε υπέρβαση άδειας ως αυ
θαίρετο θα δηλωθεί το επί 
πλέον της κανονικής άδειας 
αυθαίρετο κτίσμα.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΚ11ΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

των παιδιών - μαθητών μας, 
γιατί έιτσι εξυπηρετούμε τον ί
διο το σκοπό μας που είναι η 
δημιουργία ελεύθερων ανθρώ
πων και υπεύθυνων πολιτών.

Σε μια εποχή όμως σαν τη 
σημερινή που επιδιώκουμε να 
βάλουμε σωστές βάσεις και 
γερά θεμέλια, στα παιδιά μας, 
στην αυριανή κοινωνία, φυσι
κό είναι να ’ρχόμαστε σε αντί
θεση με. συνήθειες και θέσεις 
που αποπροσανατόλιζαν το 
σχολείο από το στόχο του.

Οι αντιθέσεις αυτές μπο
ρούν να γίνουν θέματα συζή
τησης αυτής της στήλης να 
προκαλέσουν εποικοδομητικό 
διάλογο, προβληματισμό και 
καλόπιστη κριτική.

Πιστεύουμε πως μόνο μέσα 
από συλλογική δουλειά μπορού
με να πετύχου,με το στόχο μας 
και ελπίζουμε, στη συνεργασία 
όλων αυτών που έχουν σχέση 
με τηδουλειά μας και τα θέ
ματα που μας απασχολούν.

(Συνέχεια από σελ. 1) 
εύφορη γη, αλλά και για ό
σους ήρθαν να την κατοική
σουν μετά. Ενωμένοι οι Νεο - 
Μακρηνοί, είτε κατάγονται α
πό τις χαμένες Πατρίδες είτε 
όχι, πρέπει νάχουν τώρα ένα 
κοινό σκοπό: Την πρόοδο της 
νέας πατρίδας τους. Κι ο Επι
μορφωτικός Σύλλογος έχει ένα 
μεγάλο μέρος της ευθύνης για 
την πραγματοποίηση του σκο
πού αυτού.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Το Μακρηνο - 
Αιβισιανό Σπίτι και το Ααο- 
γραφικό Μουσείο αποτέλεσε ό
νειρο δικό σας όπως και άλ
λων πατριωτών. Πέστε μας, 
παρακαλούμε, την ιστορία αυ
τών των προσπαθειών, πώς το 
φαντάζεστε πιο συγκεκριμένα 
και πώς βλέπετε το σημερινό 
Ααογραφικό Μουσείο του Συλ
λόγου μας που λειτουργεί σή
μερα ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το Μακρη
νο - Αιβισιανό Σπίτι ήταν όνει
ρο όλων των μελών του παλαι
ού Συλλόγου μας και είχε α
πασχολήσει ιδιαίτερα το Διοι
κητικό Συμβούλιο και την εφη
μερίδα του. Επιθυμία μας ή
ταν να κτισθεί ένα Αιβισιανό 
Σπίτι όπως ήταν στην Πατρί
δα και να πλουτισθεί μ’ όλα 
τ’ αντικείμενα που συντελού
σαν στη λειτουργικότητά του. 
Αλλά δεν κατορθώθηκε τελικά 
η εξεύρεση του κατάλληλου 
χώρου ούτε και οι οικονομικοί 
πόροι για την ίδρυσή του. Α

ΝΕΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΟΙΞΗ 1978

με το γλυκό τους κίτρινο χρώμα.
Πιο ωραίο, πιο υπέροχο λουλούδι εσύ 
με τ’ άσπρα σου μαλλάκια, 
με μάτια που μέσα τους υπάρχει 
όλη η αγάπη κι όλος ο καημός 
που μπορεί ν’ αγκαλιάσει τον Ταΰγετο, 
τα φιλικά πρόσωπα και τον κόσμο όλο. 
Μ’ ένα χαμόγελο κι η θλίψη 
το γράψανε μαζί 
στη γραμμή που ενώνει 
τα 
Σ’ 
Σ’ 
με 
με 
με 
Σε

δυο χείλη.
αγαπώ Ρωτάκι.
αγαπώ με την άνοιξη, 
τα λουλούδια, με τα πουλιά, 
το ιλαρό φως, 
τη χαρά και με τη λύπη, 
βλέπω τώρα στη φωτογραφία,

\ στην πιο ωραία σου έγχρωμη φωτογραφία, 
r που σου πήρε η ευγενική Μπίργκιτ, στον Ταΰγετο. 
\ Μέσα στ’ ανθισμένα σπάρτα
# Μα η θλίψη σαν να τόνισε περισσότερο
5 τη δική της γραμμή.
i Να ’ξερε τάχα εκείνη 
τ πως είταν αυτό το χαμόγελο 
4 για την τελευταία σου άνοιξη; 
J Ή γιατί έβλεπες τώρα εσύ 
i με τα ογδονταοχτώ σου χρόνια 
J πόσο αργά προχωράει το καλό

σ’ αυτόν τον κόσμο, πως το κακό περισσεύει 
J και δε μας αφήνει να χαρούμε την άνοιξη, 
> τα λουλούδια, τα πουλιά, 
? το ιλαρό φως;

ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

κολούθησε η διάλυση του Συλ
λόγου κι έτσι έμεινε ένα όνει
ρο απραγματοποίητο. Να ό
μως που ο Επιμορφωτικός Σύλ
λογος το έκανε τώρα πραγμα
τικότητα. Με συγκίνηση και 
θαυμασμό είδα να καρποφορεί 
το αποτέλεσμα των δικών σας 
προσπαθειών. Εύχομαι να το 
δουν έτσι όσο γίνεται περισσό
τεροι πατριώτες και να το 
πλουτίσουν μ’ ό,τι αντικείμενα 
κατέχουν, όσο κι αν τα θεω
ρούν ιερά οικογενειακά κειμή
λια. Μέσα στο Μουσείο θα πά
ρουν μια ανεκτίμητη αξία πα
ρά και στην πιο τιμητική θέ
ση ενός σπιτιού.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Είσαστε κόρη 
των δασκάλων του Γένους μας 
Δημητρίου και Δέσποινας Πα- 
παντωνίου. Μπορείτε να μας 
περιγράφετε τους ανθρώπους 
αυτούς δίνοντάς μας και την 
εικόνα του δασκάλου της II α- 
ληάς Μάκρης που είδε, άκου- 
σε και φωτίστηκε από τον Με
γάλο Δάσκαλο Μιχαήλ Μουσ- 
σαίο και. συνέχισε το έργο ε
κείνου. Τι ήταν οι άνθρωποι 
αυτοί που οι παληοί τους θεω
ρούσαν κάτι ιδιαίτερο και τι 
υποθήκες σας άφησαν;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Θα μου επι
τρέψετε ν’ αφιερώσω ένα ξε
χωριστό άρθρο για τους δάσκα
λους της Μάκρης γιατί δεν εί
ναι δυνατόν να περιγράφει η 
δράση και η προσφορά τους σε 
λίγες γραμμές. Για τους αν
θρώπους αυτούς η διδασκαλία
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δεν ήταν μόνο ένα λειτούργη
μα αλλά και εθνικό καθήκον. 
Αλλά όπως ανέφερα αξίζει να 
επανέλθουμε.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Απ’ ό,τι βλέ
πουμε η κύρια προσπάθεια των 
πρώτων Συλλόγων ήταν να 
κρατήσουν μια επαφή κι ένα 
σύνδεσμο με τους Μακρηνούς 
που ζουν και εκτός Ν. Μά
κρης. Σήμερα μετά από τόσα 
χρόνια που πέρασαν πιστεύετε 
ότι μια τέτοια προσπάθεια από 
μέρους του Συλλόγου μας θα 
είχε την ίδια ανταπόκριση και 
θα εξυπηρετούσε μια κοινή ε
πιθυμία των ανθρώπων αυτών; 
Πιστεύτε δηλαδή ότι υπάρχει 
και σήμερα ενδιαφέρον από τη 
μεριά των Μακρηνών που ζουν 
έξω από τη Ν. Μάκρη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στις επι
σκέψεις μας σε διάφορους τό
πους που έχουν εγκατασταθεί 
πατριώτες (Ιτέα, Χρυσό, Πλα- 
ταίνάκι, Ν. Αιβίσι), είχαμε 
πάντοτε μια συγκινητική υπο
δοχή από όλους. Οι επαφές μας 
αυτές αποτελούσαν το. έναυσμα 
για μια σύσφιγξη ή επανασύν
δεση συγγενικών σχέσεων α
ποκομμένων από τις αποστά
σεις, μια γνωριμία των νεώτε- 
ρων με όσους παλιούς είχαν α- 
πομείνει, εξιστόρηση αναμνή
σεων, κλπ. μέσα σε μια ατμό
σφαιρα χαράς και συγκίνησης. 
Νομίζω πως και σήμερα θα 
δημιουργηθεί πάλι το ίδιο εν
διαφέρον με την κατάλληλη 
βέβαια προπαρασκευή.

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Η Ν. Μάκρη συλλογοκρα- 
τείται: Επιμορφωτικός, Αγρο
τικός, Νεομακρηνών, Κρητών, 
Ηπειρωτών, Γονέων και Κηδε
μόνων Δημοτικού,. Γυμνασίου, 
Λυκείου, Σύλλογος Επαγγελ- 
ματιών Βιοτεχνών, Παραρτή
ματα Εθνικής Αντίστασης, Ε
πιτροπές.

Ο Έλληνας συνειδητοποιεί 
ότι μόνο μέσα από συλλογικούς 
φορείς θ’ ακουστεί η φωνή του 
και θα διεκδικήσει τα δικαιώ- 
ματά του.

Το επόμενο βήμα θα πρέπει 
να είναι η συνεργασία των συλ
λόγων και η ανταλλαγή από
ψεων κι όλα αυτά μέσα στην 
πολυφωνία που λέγεται Δημο
κρατία.

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΙΛΩΝ
Με ιδιαίτερη χαρά και συ

γκίνηση διαβάζω σήμερα την 
πρώτη εφημερίδα «Φωνή της 
Νέας Μάκρης».

Σαν ανοιξιάτικη που είναι 
η πρώτη, εύχομαι να ανθίσει, 
να καρποφορήσει στις ψυχές 
όλων μας, με ένα γενικό α
γκάλιασμα, απ’ όλους μας πα
λαιούς και νέους Μακρινούς, 
για την μακρόχρονη διατήρη
ση της έκδοσής της.

Εγκάρδια και θερμά συγχα
ρητήρια στο Σύλλογο και σε 
όλους αυτούς που συνέβαλαν 
στην έκδοσή της.

Με εκτίμηση 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΜΕΗΣ
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μικρές ειδήσεις...

Οι πρόσφατες απρόοπτες 
βροχοπτώσεις ήρθαν να μας θυ
μίσουν χειμωνιάτικες εικόνες 
της πόλης μας, με τους δρό
μους να μετατρέπονται σε α
προσπέλαστους ποταμούς και 
τα λασπόνερα να λιμνάζουν σ, 
επίκαιρα σημεία. Επιτακτική 
είναι η ανάγκη να μερι,μνή- 
σουν οι υπεύθυνοι. Το δίλημ
μα είναι απλό: να κατασκευά
σουν ή υπονόμους ή . . · αποβά
θρες. Είμαι σίγουρος πως για 
τους αρμόδιους δε θα ισχύσει η 
ρύση του θυμόσοφου λαού: 
«Στου κουφού την πόρτα όσο 
θέλεις βρόντα!».

★

Συγχαρητήρια στον Εθνικό 
Ν. Μάκρης για τις φετινές ε
πιδόσεις. Η άνοδος της ποδο
σφαιρικής ομάδας καταξιώνε
ται όχι μόνο από την αγωνιστι
κότητα, αλλά κι από το ήθος, 
την αξιοπρέπεια, το φίλαθλο 
πνεύμα των παικτών.

Αυτά για την ποδοσφαιρική 
ομάδα. . . γιατί υπάρχει και η 
ομάδα των «υπερευαίσθητων 
φιλάθλων», που στην προσπά- 
θειά της να συμπαρασταθεί

ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ
—Από 1ης Ιουλίου ο Οργα

νισμός Εργατικής Κατοικίας 
δέχεται αιτήσεις για στεγαστι
κή αποκατάσταση αστέγων ερ
γατοϋπαλλήλων. Όλοι οι ερ
γαζόμενοι που έχουν πραγμα
τοποιήσει 1.500 ημερομίσθια 
και δεν έχουν ιδιόκτητη κα
τοικία μπορούν μέσα στον I- 
ύολιο και τον Αύγουστο να υ
ποβάλουν σχετική αίτηση.

—Μοτο συκλετιστές, το κρά
νος μπορεί να σώσει ζωές. . ·

—Δεν θα διώκονται οι ναρ
κομανείς αν πηγαίνουν για α
ποτοξίνωση.

μικρά σχόλια... 
στους ποδοσφαιριστές, παρασύ- 
ρειται σε εκδηλώσεις που υπο
βαθμίζουν την ανοδική πορεία 
του Εθνικού. Θέλω να ελπίζω 
πως του χρόνου, τέτοια εποχή, 
και σ’ αυτούς συγχαρητήρια θα 
πρέπουν.

★

Με το ξεκίνημα της τουρι
στικής περιόδου έπιασαν δου
λειά και τα γνωστά «καμάκια» 
της πόλης μας. Κάτω από συν
θήκες αντίξοες (!) — χωρίς 
νοσοκομειακή περίθαλψη, φαρ
μακευτική κάλυψη κλπ. κλπ. 
— δουλεύουν αδιάκοπα μέρα 
και νύχτα ενσαρκώνοντας, για 
τις νεαρές τουρίστριες, Ολύμ
πιους θεούς. Τελευταία μαθαί- 
πως σκέφτονται να συνδικαλι
στούν και να διεκδικήσουν επι
δοτήσεις και καλύτερες συνθή
κες εργασίας. . . απειλώντας 
ακόυα και με απεργία!! Πί
σω όμως έχει η αχλάδα την 
ουοά! Π οοσεκτικός δ EOT — 
ευτυχώς για τις τουρίστριες ■— 
σκοπεύει να εντάξει στο άοθρο 
4 κι αυτή την κατηγορία ερ
γαζομένων!

I. ΛΟΥΙΖΟΣ

—Δυο αδελφάκια «έπαιζαν» 
με σπίρτα βάζοντας φωτιά σε 
χαρτιά. Κοντά στα αναμμένα 
χαρτιά υπήρχε οινόπνευμα που 
πήρε αμέσως φωτιά. Μαζί με 
το σπίτι κάηκαν και τα δυό α
δελφάκια .

—'Μακριά από τά σχολεία 
ντίσκο, μπαρ και λέσχες. Το 
παραπάνω προβλέπει νομοσχέ- 
διο που ετοιμάζει το Γπουρ
γείο Δημόσιας Τάξης.

—Δύο νεκροί σε «σούζα».
—Μαθητής έχασε από βα

ρελότο το χέρι του.

«ΤΕ ΚΑΛΕ ΠΙΟΝ»
Ξέρετε ότι στις 27 Ιουλί

ου 1824 μ’ αντίπλωρο άνεμο 
αγκυροβόλησε στον κόλπο της 
Μάκρης ο Αιγυπτιακός στό
λος του Μωχάμετ Άλι υπό 
τον Ισμαήλ Γιβραλτάρ και 
Γάλλους αξιωματικούς;

Τα 53 πολεμικά και τα 150 
μεταγωγικά από τα οποία τα 
περισσότερα με ναύτες Ευ
ρωπαίους; Μερικά ονόματα 
των πλοίων Λ’ Αμίκια, Λα 
Βεριτά, Λιμπε,ρατόρε, Σαλα
μίνα, Φιλόσοφο, Ερμόγκενε 
Σοκράτε, Αριστίντε.

Έρχονταν να υποδουλόσουν 
τους απογόνους τους που μά
χονταν για λευτεριά!!!

Ξέρετε ότι οι περισσότερες 
βάρκες των Μακρινών δεν έ
χουν θέση στο Λιμανάκι;

Ξέρετε ότι τα προστατευτικά 
κάγκελα στο Αιμανάκι τα το
ποθέτησε ο Ναυτικός Όμιλος;

Ξέρετε ότι οι τρεις αριθμοί 
που έχει το σακκί τολίπασμα 
αναφέρονται ο πρώτος στο Ά
ζωτο (για το πράσινο μέρος του 
φυτού) ο δεύτερος Φώσφορο 
(για το δέσιμο ανθού) και κά- 

λι ο τρίτος για τρυφεράδα και

ΕΦΟΔΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

1. ΚΩ Π ΗΛ ΑΤΑ — 
ΙΣΤΙΟΦΟΡΑ

α) Σωσίβιες ζώνες γιά όλους 
τους επιβαίνοντες.

β) Τρία βεγγαλικά χειρός.

2. ΚΟΙΝΑ. ΠΝΕΥΣΤΑ
ΚΑΙ ΤΑΧΥΠΛΟΑ
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ

α) Σωσίβιες ζώνες για όλους 
τους επιβαίνοντες.

β) Τρία βεγγαλικά χειρός.
γ) Ένα φορητό πυροσβε

στήρα.
δ) Ένα κυκλικό σωσίβιο.
ε) Ένα καπνογόνο.
στ) Φανοί ναυσιπλοΐας.

νοστιμιά;
Ξέρετε ότι η μέλισσα εκτός 

απ’ τις βασίλισσες γεννά ερ
γάτριες και κηφήνες κατά 
βούληση;

Ξέρετε ότι δεν πρέπει να 
τηγανίζουμε με το ίδιο λάδι 
πάνω από 2—3 φορές;

Ξέρετε ότι οι λαμπρίτσες 
και οι ψαλλίδες τρώνε τη με
λίγκρα ;

Ξέρετε ότι λίγος υδράργυ
ρος στ’ αυτί επιφέρει και θά
νατο ;

Ξέρετε ότι τα φυτά στη 
γλάστρα τα βαραίνει η πολύ 
κοπριά όπως τον παππά το 
Κύριε Ελέησαν;

Ξέρετε ότι ο Μπεχλιβάνης 
Σαμψών ήρθε κάποτε στην 
Μάκρη; Κι ότι ένας άλλος 
ήρθε το 1960 που τον έδεσαν 
τρεις στρατιώτες αεροπόροι 
στην πλατεία κι εκληπαρού- 
σε να τον λύσουν για να προ
λάβει το τελευταίο λεωφορείο 
— τότε !!

Ξέρετε ότι μερικοί διορθώ
νοντας την μάντρα τους, την 
βγάζουν προς τον δρόμο 10 - 
50 πόντους;

ζ) Στοιχειώδες φαρμακείο, 
η) Μία άγκυρα.
θ) Ένας κουβάς.
ι) Ένα σχοινί ρυμούλκη

σης, περίπου 15 μάρκων.
ια) Ένας ηλεκτρικός φακός 

με μπαπρρίες.
ιβ) Ένα ζευγάρι εφεδρικά 

κουπιά (μπορεί να είναι και 
πτυσσόμενα.) .

ιγ) Ένας εφεδοικός πείρος 
(εξαιρέσει πνευστών) .

Τα παραπάνω εφόδια ενώ 
είναι σχετικά μικρού κόστους, 
σε μια κατάσταση ανάγκης 
μπορούν να αποδειχθούν εξαι
ρετικά χρήσιμα.
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΑ ΝΕΑ
Στις 10 Ιουνίου έγιναν στην 

αυλή του Δημ. Σχολείου Ν. 
Μάκρης με τη συνεργασία της 
Δ/ντριας και του συλλόγου των 
δασκάλων, αθλητικοί αγώνες 
ανάμεσα στους μαθητές των 
δύο τελευταίων τάξεων.

Σκοπός των αγώνων αυτών 
δεν είναι η ανάδειξη πρωτα
θλητών αλλά η γνωριμία των 
παιδιών με τον κλασικό αθλη
τισμό γιαυτό δεν έγινε καμιά 
αναφορά στους νικητές.

Για το πνεύμα του κλασικού 
αθλητισμού και την ανάγκη 
της καθημερινής άσκησης μί
λησε στα παιδιά ο συνάδελφος 
Κώστας Τσιομπανούδης.

Η προθυμία που έδειξαν τα 
παιδιά για τη συμμετοχή στους 
αγώνες και οι παρακλήσεις 
των μικρότερων να τρέξουν κι 
αυτοί να πηδήσουν, να μάθουν 
τις επιδόσεις τους, μας έδειξαν 
άλλη μια φορά πόσο επιτακτι
κή είναι η ανάγκη δημιουρ
γίας αθλητικού κέντρου στην 
περιοχή μας. Οι φωνές των μι
κρών μαθητών «να τρέξω κι 
εγώ κυρία;». «να πάρω κυρία 
μέρος; Μπορώ!» αντηχούν στ’ 
αυτιά μου και με κάνουν να α
ναρωτιέμαι μήπως εμείς οι δά
σκαλοι με τη βοήθεια της κοι
νοτικής αρχής και τη συνερ
γασία του συλλόγου μπορούμε 
να οργανώσουμε τη λειτουργία 
ενός μικρού έστω αθλητικού 
κέντρου, που θα δώσει στα παι
διά την ευκαιρία να γυμνάσουν 
το σώμα τους διατηρώντας έτσι 
την ψυχική και σωματική τους 
υγεία να καλλιεργήσουν την 
ευγενική άμιλλα, το πνεύμα 
συνεργασίας, τον αλληλοσεβα
σμό και την αυτοπειθαρχία, να 
ψυχαγωγηθούν και να αποτρα
βηχτούν από τα ηλεκτρονικά 
παιχνίδια που τα αποβλακώ
νουν.

Η δημιουργία ενός τέτοιου 
κέντρου θα είναι ένα σπουδαίο 
δώρο για όλα τα παιδιά της 
περιοχής μας.

Κατερίνα Ζαφειριάοου 
Δασκάλα

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ

Το όνειρο έγινε πραγματικό
τητα!

0 Εθνικός Ν. Μάκρης «ανέ
βηκε» στην Α' Κατηγορία Α
θηνών.

Μετά τους τρεις τελευταίους 
νικηφόρους αγώνες του, με τον 
Βύρωνα 2 — 0, το Θρασύβου
λο 5 — 2 και την Αγ. Ελεού
σα 0 — 2,κατέκτησε πανηγυ
ρικά το πρωτάθλημα του α' ο
μίλου της Β' κατηγορίας, ανα- 
δεικνύοντας μάλιστα την καλύ
τερη άμυνα και την καλύτερη 
επίθεση, σ’ ολόκληρη την κα
τηγορία.

Σούπερ σκόρερ αναδείχθηκε 
ό Θανόπουλος με 19 τέρματα, 
ακολουθούμενος από τον Πα
παδοπούλα με 13, τους Δήμη- 
τσα και Π ατρικουνάκο με 8 
και τον Θεοδωρίδη με 7. Σκό- 
ρερς επίσης ήταν και οι Μπού- 
φης, Αλεβιζόπουλος, ΙΙανα- 
γιώτου, Κανδύλης, Τσακυρ- 
γιάννης κα: Τσατσούλας.

Σ’ όλους τους παραπάνω και 
στους υπόλοιπους παίκτες του 
Εθνικού Μαγγίνα, Φέκο, Μάγ
γανά, Μπιρμπιρούλα κλπ. αρ
μόζουν συγχαρητήρια για τη 
συνέπεια που έδειξαν καθώς 
και το ήθος μέσα στον αγωνι
στικό χώρο.

Συγχαρητήρια σ’ όλους τους 

πρωταγωνιστές αυτου του ά
θλου.

I. Δ.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΘΑΛΑΣΣΑ
Μέσα στις πολλές δραστη

ριότητες και τα ενδιαφέροντα 
του Ναυτικού Όμιλου, πρώ
τη θέση έχει ο αθλητισμός των 
Νέων στη θάλασσα.

Γι’ αυτό το σκοπό έχει δη- 
μιουργηθεί ιστιοπλοϊκό τμή
μα. Όλοι οι νέοι της πόλης 
μας που αγαπούν τη θάλασσα 
και τον αθλητισμό μπορούν να 
εγγραφούν στο τμήμα Ιστιο
πλοΐας για δωρεάν εκπαίδευση.

Επίσης δίνονται μαθήματα 
κολύμβησης σε παιδιά ηλικίας 
οκτώ ετών και πάνω.

Το Δ.Σ.
του Ναυτικού Όμιλου

ΑΝΑΣΤΣΤΗΣΗ ΤΟΤ Α.Σ.
Με ιδιαίτερη χαρά σας α- 

ναγγέλουμε την επανασύσταση 
του Γυμναστικού Αθλητικού 
Συλλόγου Αγίας Μαρίνας - Ν. 
Μάκρης «Θησεύς».

Την Κυριακή 12-6-83 
έγιναν αρχαιρεσίες για την 
ανάδειξη του Δ. Συμβουλίου.

Εκλέχθηκαν οι παρακάτω:
Πρόεδρος: Π απαποστόλου 

Παύλος. Αντιπρόεδρος: Τσίρ- 
κας Στέργιος. Γ. Αρχηγός: 

Χριστοδούλου Πέτρος. Γενι
κός Γραμματέας: Κανελλόπου- 
λος Μιχάλης. Ταμίας: Τσού
πας Χρίστος. Μέλη: Σταμά- 
της Κωνσταντίνος, Τ σίρκας 
Δηιιήτριοο.

Γ.Α.Σ. ΘΗΣΕΥΣ

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΑ
Την Κυριακή 22 Μαΐου τέ- 

λειωσε το Διασυλλογικό Π ρω- 
τάθλημα Γ' Κατηγορίας στο 
οποίο συμμετείχε για δεύτερη 
συνεχή χρονιά το Σκακιστικό 
Τμήμα του Επιμορφωτικού μας 
Συλλόγου.

Η σκακιστική μας ομάδα 
τερμάτισε τελικά στην 7η θέ
ση με 22,5 βαθμούς σε 8 αγώ
νες.

Αναλυτικά τα αποτελέσμα
τα που σημείωσε έχουν ως ε
ξής:
Ι.Ν. Μάκρη — Χαλάνδρι 6-0 
2. Παπάγου — Ν. Μάκρη 3-3 
3.Ν. Μάκρη — Κ. Πε- 

τράλωνα 2-4
4. Ν. Μάκρη — Ελληνο 

ρώσων 3-3
5. Πετρούπολη ■— Ν. Μά

κρη 5-1
6. Ν. Μάκρη — Κοοωνίοα

’ 3.5 - 2,5 
7. Μάτι — Ν. Μάκρη 2-4 
8. Ν. Μάκρη — Κορωπί 0-6 

(Στην τελευταία αγωνιστι

κή η ομάδα μας, σε ένδειξη 
πένθους για τον πρόωρο θάνα
το του αγαπημένου μας φίλου 
και συναθλητή Ν. Παπόγλου, 
δεν κατέβηκε στον αγώνα με 
αποτέλεσμα να ηττηθεί σε όλες 
τις σκαικιέρες) .

Στους φετινούς αγώνες της 
ομάδας μας εκπροσώπησαν τα 
παρακάτω μέλη της.

1η Σκακιέρα Λουίζος Ιορ
δάνης. 2η Σκακιέρα Ανη ψη- 
τάκης Αντώνης. 3η Σκακιέρα 
Μαρινόπουλος Κώστας. 4η 
Σκακιέρα Χρυσαφίνης Μιχά
λης.

Αναπληρωματ ικά μέλη:
Βαρδίδης Λάμπρος, Λουίζος 

Νίκος, Κριμάνδαλης Νίκος, 
Λιαπόπουλος Γιώργος,

Στις εφηβικές σκακιέρες 
συμμετείχαν : Μπριόλας Δια
μαντής, Σοούσης Στέλιος, Αν- 
δρεάοης Στέλιος, Ανδρομέδας 
Θόδωρος.

Κρίνοντας τη φετινή πορεία 
της ομάδας μας στο πρωτάθλη
μα θα μπορούσαμε να τη χα
ρακτηρίσουμε ικανοποιητική.

α) Διότι το επίπεδο των Ο
μάδων, που αντιμετωπίσαμε, 
ήταν αισθητά ανώτερο από το 
περσινό.

β) Διότι αγωνιστήκαμε στο 
δυσκολότερο όμιλο της Κατη
γορίας μας.

γ) Διότι η προετοιμασία της 
ομάδας ήταν ελιειπής. (Π.χ. 
δεν διοργανώσαμε εσωτερικό 
πρωτάθλημα, σε αντίθεση με 
πέρσι, με αποτέλεσμα να μας 
λείπουν αγώνες) .

Για το καλοκαίρι το Σκακι- 
στικό Τμήμα προγραμματίζει:

α) Τη διοργάνωση εσωτερι
κού πρωταθλήματος και

β) Τη διοργάνωση οιασυλ- 
λογικού αλλά και ατομικού θε
ρινού τουρνουά.

Περισσότερα όμως για τα 
σχέδια της σκακιστικής μας ο
μάδας και τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει θα γράψουμε 
στο επόμενο φύλλο.

Α. ΒΑΡΔΙΔΗΣ

Υπεύθυνος σύμφωνα Σ
υε το Νόμο ?

.Δ. I. ΚΑΡΓΑΣ {
οδός 106 αο. 7 i

Επιστολές - Ειιβάσιιατα: i
I. ΔΠΜΗΤΡΙΑΑΙΙΣ *

i Επιμορφωτικός σύλλογος 
| Ν. Μάκρης ? 

? Τ υπογραφείο: ί
Γ. Λεοντακιανάκος

? Λ. Πλακεντίας 31 
d Χαλάνδρι ί)
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ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ

ΙΟΥΝΗΣ 1983ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 3

ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΤΙΜΗ ΔΡΧ. 20
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\ ΤΟ ΑΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ
\ Υπάρχουν ακόμα πολλοί που πιστεύουν πως ενα 
) Μουσείο δεν είναι τίποτ’ άλλο παρά ένα κοιμητή- 
\ ριο παλαιοντολογικών αζιών που έγινε από ιερό 
I χρέος στους προγόνους μας, και που ενδιαφέρει μό

νο τους λογής - λογάς ιστορικούς και τους. .. ξέ
νους. Μέχρι πριν λίγα χρόνια ο’ όλα τα μέρη του 
κόσμου, οι μόνοι που δεν πατούσαν το ποδάρι τους 
στα μουσεία ήταν οι ντόπιοι. Τα τελευταία όμως χρό
νια αυτό το νεκρολογικό κατεστημένο άλλαξε ρι
ζικά. Η διεθνοποίηση των προβλημάτων και των σχέ
σεων, η τουριστική πλημμυρίδα, η αλλοτρίωση της 

0 γλώσσας του τόπου και των συνηθειών του από ξέ- 
? να «ισχυρά» πρότυπα, έσπρωξαν τους λαούς σε 
ί μιά αναζήτηση, εξακρίβωση και προβολή της δικής 
? των ταυτότητας για να αποφύγουν τον θανάσιμο κίν- 
£ δυνο της ουδετεροποίησης του εθνικού των χαρα- 
5 κτήρα. Δεν είναι περίεργο που τον κίνδυνο αυτό 
r τον ένιωσαν πρώτα οι νέοι. Η σιγουριά που νιώθει 
I ο φτασμένος εξασθενίζει τη θωράκισή του. Κ’ οι 
f νέοι είδαν ξαφνικά τους γονείς των ν’ αλλάζουν 
ί ταυτότητα, να παραπαίουν ανάμεσα στον πραγμα- 

τικό τους εαυτό και τον ξενοκρατούμενο. Κ’ έβγα- 
λαν οι νέοι την πρώτη κραυγή αγωνίας και κινδύ- 

\ νου. Κ’ η κραυγή αυτή ξύπνησε την παρασυρμένη 
από ξένες επιρροές πνευματική ηγεσία του κάθε 
τόπου και ξάπλωσε το σύνθημα για την αναζήτη- 

» ση εθνικής ταυτότητας. Και σχεδόν απότομα τα 
\ μουσεία - νεκροταφεία έγιναν ξαφνικά ζωντανά

κέντρα για την αναζητηση και αναγέννηση της ε
θνικής προσωπικότητας, γιατί οι ρίζες της ταυτότη
τας βρίσκουνται στις παραδόσεις της φυλής. Τα μου
σεία έγιναν κέντρα έρευνας, αναζήτησης, κέντρα 
εθνικών πολιτιστικών εκδηλώσεων. Το κοιμητήριο 
ξύπνησε παντού εκτός από την Ελλάδα που δεν 
είχε λαογραφικά μουσεία σε κάθε τόπο, για να συ- 
νεχίοουν την ιστορία που άφησαν οι πανάρχαιοι 
πρόγονοί μας.

Τετρακόσια χρόνια σκοταδισμού κάτω από τη βάρ
βαρη τουρκοκρατία ιμας ξέκοψαν από τις πραγμα
τικές μας ρίζες. Ρίζες που δεν απόθαναν, μα φώ
λιαζαν στα αόρατα χρωμοσώματα μας. Ρίζες που 
έπρεπε να ταρακουνηθούν για να ξαναζωντανέ
ψουν. Καθυστερημένα λοιπόν, ήρθε και η σειρά της 
Ελληνικής νεολαίας ν’ αναζητήσει την ταυτότητά 
της σ’ όλες τις γωνιές της πατρίδας μας. Κ’ είναι 
προς τιμή της νεολαίας της Νέας Μάκρης που ξε
κίνησε από τις πρώτες εδώ και πέντε χρόνια, και 
των λιγοστών, δυστυχώς, που τη συμπαραστάθηκαν. 
Αλλά τιμά και κείνους τους νέους που βρέθηκαν 
εδώ από άλλα μέρη της πατρίδας μας και κατάλα
βαν πως τιμώντας εκείνους που ίδρωσαν, μάτωσαν 
και θάφτηκαν στα χώματα της Νέας Μάκρης, για 
να ομορφώνει ο κρανίου τόπος που λεγόταν Ξυλο- 
κέριζα, θεμελιώνουν ίμια καινούρια πολιτισμένη 
και αντάξιά τους πολιτεία.

Πλάτων Β. Μουσαίος

Λ<Ν ΥΠΑ?>Χ<Ι
ΠΥΗ>$&<*ΤΙΚΗ

ΚΑΛΥΨΗ
Τα πευκοδάση της περιοχής 

μας είναι από τα ελάχιστα που 
έχουν απομείνει στον τόπο μας. 
Μέσα σ’ αυτά χτίσαμε χιλιάδες 
σπίτια, ξενοδοχεία, κατασκη
νώσεις κλπ. που κυριολεκτικά 
σκεπάζονται από τα πεύκα. 0 
αριθμός των κατοίκων της πε
ριοχής μας κατά τους καλοκαι
ρινούς μήνες περνάει τις 100. 
000. '

Η χρησιμοποίηση όμως πυ
ροσβεστικών αεροσκαφών σε 
περίπτωση φωτιάς απαγο
ρεύεται σε κατοικημένες 
περιοχές για λόγους ασφαλεί
ας (το νερό που ρίχνουν σκο
τώνει όποιον χτυπήσει) . Και 
το πλησιέστερο πυροσβεστικό 
όχημα, απ’ ό,τι ξέρουμε, βρί
σκεται στη διασταύρωση Ρα
φή νας.

Μέχρι τώρα οι πρώτες «Πυ
ροσβεστικές Βοήθειες» δίνονται 
από τους Αμερικανούς της Βά
σης της Ν. Μάκρης (και βέ
βαια τους ευχαριστούμε γι’ αυ
τό) ,

Μήπως όμως θάπρεπε κάπο
τε να υπερασπισθούμε και σ’ 
αυτόν τον τομέα την εθνική 
μας αξιοπρέπεια;

ΨΩΝΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΓΑΖΙΑ ΤΗΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΣ

Το χωριό μας όσο πάει και 
μεγαλώνει, οι κάτοικοι όλο και 
πληθαίνουν. Κάνοντας μια βόλ
τα στην αγορά, βλέπεις όλο 
και περισσότερα καταστήματα 
με μεγάλη ποικιλία εμπορευ
μάτων και με τιμές που αν τις 
συγκρίνεις με αυτές των κατα
στημάτων της Αθήνας είναι 
πιο προσιτές.

Κι εδώ μπαίνει το ερώτη
μα πόσο μας εξυπηρετεί και 
μας συμφέρει, να ξεκινάμε από 
δω και να ταλαιπωρούμαστε ώ
ρες ατέλειωτες στα μαγαζιά 
της Αθήνας νομίζοντας ότι έτσι 
θα βρούμε κάτι καλύτερο και 
φθηνότερο; Αν το σκεφτούμε 
καλύτερα θα δούμε ότι όλη αυ
τή η ταλαιπωρία και το χάσι
μο του χρόνου γίνεται άδικα.

Γιατί τα καταστήματα μας 
διαθέτουν εμπορεύματα ίδιας 
ποιότητας, με αυτά των Αθη
νών και πολλές φορές μπορού
με να πούμε και καλύτερης α
κόμη. Ας μην ξεχνάμε και τη 

ΚΑΛΕΣΜΑ
Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Νέας Μάκρης οργανώ
νει μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγού- 
στου 3ήμερο Επιμορφωτικών και Καλλιτεχνικών Εκ
δηλώσεων.

Αναλυτικό πρόγραμμα θα δημοσιευθεί στο επόμε 
νο φύλλο της «ΦΩΝΗΣ».

Καλούμε το λαό της Νέας Μάκρης να παρακο
λουθήσει τις παραπάνω εκδηλώσεις.

δυνατότητα που έχουμε να αλ
λάξουμε και μια και δυο φο
ρές, κάτι που δε μας κάνει ή 
δε μας αρέσει.

'Οσο για τις τιμές; Αν υπο
θέσουμε ότι θα έχουμε κάποια 
μικρή διαφορά, αυτή σίγουρα 
καλύπτεται με τα έξοδα που 
θα κάνουμε πηγαίνοντας στην 
Αθήνα. Μια βόλτα στο όμορ
φο περιβάλλον της Ν. Μάκρης, 
μ'α φιλική συζήτηση με τον 
κάθε καταστηματάρχη, δε συ- 
γκρίνεται καθόλου με μια πε
ριπλάνηση στους δρόμους της 
αποπνικτικής Αθήνας, και με 
την ψυχρή απρόσωπη ευγένεια 
των πωλητών των μεγάλων κα
ταστημάτων.

Το σπουδαιότερο όμως που 
πρέπει να σκεφτεί ο καθένας 
μας είναι ότι ψωνίζοντας από 
τα μαγαζιά της περιοχής μας 
συμβάλει σηιμαντικά στην οικο
νομική ανάπτυξη του τόπου 
μας, και γλιτώνει την αγορά 
μας από τον οικονομικό μαρα
σμό.

Απ’ αυτό το καλοκαίρι αρ
χίζει η εφαρμογή ενός προ
γράμματος Δωρεάν Διακοπών 
για τους νέους εργαζόμενους 
από το Υφυπουργείο Νέας Γε
νιάς σε συνεργασία με την Ερ
γατική Εστία, το Εθνικό Ί
δρυμα Νεότητας και τη ΓΣΕΕ.

Το πρώτο πρόγραμμα, για 
20.000 νέους, θα εφαρμοσθεί 
από 10 Ιουνίου έως 10 Αυγού- 
στου και οι περιοχές θερινών 
διακοπών είναι:

Ανώγεια Κρήτης, Αργοστό
λι, Αρναία, Ζάκυνθος, Ηγου
μενίτσα, Καλάβρυτα, Καρπενή
σι, Μολάοι, Πύργος, Σηπεία, 
Νάουσα, Άγιοι Ανάργυροι, Α
νάβρυσα, Πάτρα.

• ΤΙ ΠΑΡΕΧΕΙ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

—Δεκαήμερη διαμονή.
—'Πρωινό και γεύμα.
—'Διάφορες υπηρεσίες (πλύ

σιμο ρούχων κλπ.) .
—Εκδρομές στις γύρω πε

ριοχές.
—‘Τριήμερο πολιτιστικών 

εκδηλώσεων.
Η επιβάρυνση όσων συμμε

τέχουν είναι 50 δρχ. την η
μέρα.

® ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ
ΔΙΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όλοι οι νέοι που δουλεύουν 
στον ιδιωτικό τομέα από 18 - 
30 χρόνων αρκεί νάχουν συμ
πληρώσει μέσα στο ’82 ή ’83 
50 ημερομίσθια. ιΓα την επι
λογή των συμμετεχόντων θα 
ληφθούν υπ’ όψη κοινωνικά 
κριτήρια.

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
Για νέους εργαζόμενους

Ειδικά για τους άνεργους θα 
εξασφαλιστούν εντελώς δωρεάν 
2.500 θέσεις.

® ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΤΟ ΜΟΙΡΟΛΟΙ· ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ
της Βούλας Δαμιανάκου

Είσουνα ένα όραμα θριαμβικό, ένα πουλί χρυσοφτέρουγο. 
Η μάνα σου ύφαινε στα σγουρά σου τα όνειρά της, 
ο πατέρας σου οικοδομούσε στη λεβεντιά σου τις ελπίδες του, 
ο Γιάννης σημείωνε στην καρδιά του όλα σου τα βήματα. 
Η Νέα Μάκρη σε καμάρωνε και σ’ ευλογούσε.
Όλοι τους φύλαγαν κάτι απ’ την αγάπη τους για σένα. 
Κι είπανε άνοιξη παντού αναστάσιμη.
Ανατολή δοξαστική κι η πόλη να γιορτάζει.
Ερωτικές ξεχύνονταν οι τρίλιες των πουλιών 
και παίρναν το τραγούδι τους του Μάη οι θεριστάδες. 
Μα η καμπάνα, άκου! σκορπάει πένθιμον αχό.
Συν δυο συν τρεις συν εκατό μαζεύονται ο κόσμος, 
Τον Νίκο συνεβγάζουνε και τον ,μοιρολογάνε:
—Είσουνα νέος κι άμορφος και τη λαμπρή σου νιότη 
εζήλεψεν ο χάροντας κι ήρθε για να σε πάρει. 
Τρέχουν οι φίλοι για γιατρό μα γιατρικό δεν έχει, 
τρέχουν γι αθάνατο νερό, του Χάροντα προσπέφτουν: 
—Χάρε, ιμην κάνεις τ’ άδικο γιατί ’ναι Μάης μήνας, 
είν’ άνοιξη κι είναι γιορτή κι ο Νίκος είναι νέος.
—Του κάκου κλαίτε άνθρωποι μου και μου παρακαλιέστε 
κι ο Χάρος την απόφαση δεν τηνε παίρνει πίσω.

Με δίχως νύφη στο πλευρό, γαμπρό τον εστολίσαν 
και πάει ταξίδι μακρινό που γυρισμό δεν έχει.

Για περισσότερες πληροφο
ρίες και δηλώσεις συμμετοχής 
τηλεφωνήστε στο Εργατικό 
Κέντρο της περιοχής, την ΓΣ 
ΕΕ (8834611) ή το Υφυπουρ
γείο Νέας Γενιάς (3239338) .



2 ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ί ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΣ J

) Φίλε αναγνώστη ί
Αυτή η στήλη μοναδικό στόχο έχει τα προβλήματα που υπάρχουν \ 

[ στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Μάκρης. J
Μέλημά μας είναι να τα εντοπίζουμε, να τα μελετάμε και να τα πε- \

ριγράφουμε, έτσι που να γίνονται γνωστά σ’ όλους τους κατοίκους. #
Δεν έχουμε πρόθεση να συμπολιτευθούμε, ή να αντιπολιτευθούμε 

κανέναν, πρόθεσή μας είναι, να συμβάλουμε μέσα απ’ αυτή τη στήλη # 
στη λύση των τοπικών προβλημάτων. Κι έχουμε πολλά προβλήματα που J 

4 δημιουργήθηκαν από σκοπιμότητες και προσωπικά συμφέροντα. Που συσ- » 
σωρεύτηκαν με τον καιρό, και που μας πνίγουν ολοένα και πιο πολύ, ο- λ 

> λοένα και πιο επικίνδυνα. J
? Βέβαια για το σωρό των προβλημάτων που υπάρχουν, και που μπή- f 
i καν εμπόδιο στην πρόοδο και στη σωστή ανάπτυξη του τόπου μας δεν /
J φταίνε μόνο οι λίγοι με τα κοντόφθαλμα συμφέροντα τους, φταίνε και οι \

πολλοί, που με την εγκληματική αδιαφορία τους και την παθητική ανοχή #
( τους, έγιναν ταυτόχρονα συνεργοί και θύματα της σημερινής κατάστα- i
> σης που επικρατεί στην πόλη ιμας. Σήμερα αυτά τα καυτά και επικίνδυνα έ
J για το μέλλον του τόπου μας προβλήματα, που όλοι τα γνωρίζουμε και 5
J μας απασχολούν είναι επιτακτική ανάγκη να βρουν τη λύση τους. Αλλά ?
J για να γίνει αυτό, δεν φτάνουν τα ευχολόγια και οι παρακλήσεις, πρέ- j

I πει να νοιαζόμαστε για το τί γίνεται γύρω μας. Και πρέπει ακόμη, εκεί- J
J νοι που χειρίζονται τα κοινά, να έχουν αρετή και τόλμη, μα πάνω απ’ ό- ί
I λα πρέπει να έχουν αγάπη και πίστη για το κοινωνικό σύνολο. f

Αυτό ας το καταλάβουν όλοι οι κατά καιρούς υπεύθυνοι - αρμόδιοι | 
i σε όλους τους φορείς της πόλης μας. f
? Εμείς, δε θα χαριστούμε σε κανένα υπεύθυνο, δε θα υμνήσουμε j 
i κανέναν αρμόδιο. Θεωρούμε χρέος μας να φέρνουμε στο φως της δη- ? 
£ μοσιότητας, ότι στραβό κι ανάποδο υπάρχει στην περιοχή μας. λ
J Χρέος δικό τους (των υπευθύνων) είναι να φροντίζουν να μην υ- ( 
} πάρχουν στραβά κι ανάποδα. a

i Φίλε αναγνώστη 4
? Αυτή τη μικρή εισαγωγή τη θεωρήσαμε αναγκαία για να ζεκαθαρί- |
λ σουμε τη θέση μας προς κάθε κατεύθυνση. Κι έχουμε να προσθέσουμε 4
τ ακόμη — επειδή δεν είμαστε αλάθητοι — ότι αν κάπου πέσουμε έξω, αν J
4 κάποιο γραφτό μας δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, θα το α- 
? ναγνωρίσουμε αμέσως, και θα επανορθώσουμε το λάθος αφού αποδειχθεί.
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ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΑΙΑ
Η ρύπανση του περιβάλλον

τος είναι ένα πρόβλημα μεγά
λο που για τη λύση του ασχο
λούνται σήμερα όπως ξέρουμε 
διεθνείς οργανισμοί, υπουρ
γεία, επιστήμονες.

Ας δούμε όμως τί μπορούμε 
να κάνουμε κι εμείς ειδικότε
ρα στο χώρο που ζούμε. Για το 
χωριό μας βέβαια, το πρόβλη
μα δε φαίνεται να είναι μεγά
λο, γιατί ευτυχώς το καυσαέ
ριο της Αθήνας είναι αρκετά 
μακριά ακόμα, η θάλασσά μας, 
αν παρθούν ορισμένα μέτρα ε
γκαίρως, θα διατηοηθεί καθα
ρή (ειδικότερα θα αναφερθού
με σε άλλο άρθρο). Εκεί που υ
πάρχει σίγουρα όμως το πρό
βλημα είναι τα σκουπίδια.

Τώρα που καλοκαίριασε 
πρέπει να δώσουμε μεγάλη 
προσοχή στο θέμα αυτό και 
εμείς οι πολίτες, αλλά και η 
Κοινοτική Αρχή. Για να χαι
ρόμαστε καθαρό και νοικο
κυρεμένο τον όμορφο τόπο μας, 
τόσο εμείς οι μόνιμοι κάτοικοι, 
αλλά και ot παραθεριστές.

Προτείνουμε: Τα σκουπίδια 
να τα βάζουμε σε πλαστικές 
σακούλες, να τα δένουμε καλά 
και να τα βγάζουμε από τα 
σπίτια ·ωας και τα μαγαζιά μας 
λίγη ώρα πριν περάσει το α- 
ποριμματοφόρο. Βέβαια πιό εύ
κολο μας είναι τα βγάζουμε α
πό τοβράου γιατί, έτσι ξενοιά
ζουμε, αλλά πρέπει να λάβου
με υπ’ όψη και τις επιδρομές 
των σκυλιών και των γατιών.

Η κοινότητα να ανακοινώσει 
με ενημερωτικά φυλλάδια τις 
ημέρες που θα περνάει το αυ
τοκίνητο από την κάθε γειτο
νιά. Αυτό κυρίως θα εξυπηρε

τήσει τις πιο απόμακρες περιο
χές, που βλέπουμε συχνά σω
ρούς από σκουπίδια σε συγκε
κριμένες θέσεις (. . . χαβού
ζες) και αυτό γίνεται ή γιατί 
το αυτοκίνητο της κοινότητας 
δεν περνάει σε τακτικές μέρες 
ή γιατί οι κάτοικοι δεν βγά
ζουν τα σκουπίδια τη συγκε
κριμένη μέρα ή γιατί αυτό ί
σως βολεύει και αυτούς που α- 
παμακρύνουν τα σκουπίδια από 
τα δικά τους σπίτια αλλά και 
την Κοινότητα που τα μαζεύει 
έτσι πιο εύκολα.

Επίσης να βρεθεί λύση για 
τα μεγάλα άχρηστα αντικείμε
να, που πολλές φορές έχουμε 
για πέταμα π.χ. το χαλασμένο 
θερμοσίφωνα, ένα παλιό κρε
βάτι ή στρώμα, τζάμια σπασμέ
να κ.λπ. Αυτά φυσικά δεν μπο
ρεί να τα πάρει το αποριμμα- 
τοφόρο και ο καθένας μας τα 
πετάει όπου τον βολεύει αδια
φορώντας τις περισσότερες φο
ρές αν δημιουργεί μια δυσάρε
στη κατάσταση για το γείτονα 
του ή ένα δυσάρεστο θέαμα για 
το χωριό. Τη λύση στο πρό
βλημα αυτό μπορεί και πρέπει 
να τη δώσει η Κοινότητα.

Εμείς θα φέρουμε για παρά
δειγμα τη λύση που έδωσε στο 
θέμα αυτό ο Δήμος Αθηναίων. 
Δόθηκε από το Δήμο ένας α
ριθμός τηλεφώνου που απευθύ
νεται ο δημότης όταν έχει ένα 
τέτοιο άχρηστο αντικείμενο και 
από κει και πέρα φροντίζει ο 
δήμος για τη μεταφορά του.

Αυτά λοιπόν για το θέμα των 
σκουπιδιών στην περιοχή μας 
και ελπίζουμε ότι δε θα χρεια
στεί να επανέλθουμε.

ΣΤΟΧΟΙ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ϋΕΚΡΒΙΑΙΕΙΙ

Θλιβερό είναι το γεγονός, 
ότι η περιοχή μας δεν έχει 
Νοσοκομείο. Νέα Μάκρη, Ρα- 
φήνα, Μαραθώνας, Γραμμα
τικό, τριάντα χιλιάδες μόνιμοι 
κάτοικοι, περισσότεροι από ε
κατό πενήντα χιλιάδες το κα
λοκαίρι.

Ποιος φταίει; Η πολιτεία 
που μέχ.ρι σήμερα αδιαφορού
σε για το Λαό; Εμείς. .. Ο 
Λαός που με τη δική μας α
διαφορία και την ταχτική του 
βολέματος, καταντάμε έρμαιο 
στην κάθε λογής πολιτική σκο
πιμότητα; Όποιος κι αν φταί
ει, το γεγονός παραμένει: 
Δεν έχουμε νοσο
κομείο.

Χιλιάδες οι ασφαλισμένοι 
στο ΙΚΑ, στο ΤΣΑ, στο ΤΕ- 
ΒΕ, ο γιατρός (επί συμβάσει) 
δέχεται 8 έως 10 το πρωί πέ
ντε ημέρες την εβδομάδα" που 
να τολμήσεις ν’ αρρωστήσεις 
άλλη μέρα ή ώρα.

Έχουμε βέβαια και τον α
γροτικό γιατρό, κάθε Πέμ
πτη 8 - 1 το μεσημέρι, σφρα
γίζει βιβλιάρια και μετράει 
την πίεση, τί άλλο να κάνει ο 
άνθρωπος, και να θέλει δεν 
μπορεί — περιορισμένα τα μέ
σα και ο χρόνος που του δια
θέτουν. Έτσι ασφαλισμένοι κι 

ανασφάλιστοι υποχρεώνονται 
να πληρώνουν χίλιες ή δύο χι
λιάδες δραχμές, δηλαδή ένα ή 
δύο μεροκάματα για μια απλή 
επίσκεψη του γιατρού.

Αλλά πέρα από την υποτυ
πώδη ιατρική κάλυψη που έ
χουμε στην περιοχή μας για τα 
φυσιολογικά καθημερινά συμ
βάντα, έχουμε και τα απρόο
πτα ατυχήματα, τροχαία, οικο
δομικά, και άλλα, που χρειά
ζονται άμεση ιατρική επέμβα
ση και παροχή πρώτων βοη
θειών.

Και τί κάνουμε τότε; Τότε, 
τρέχουμε στην Αμερικάνικη 
Βάση να ζητήσουμε βοήθεια! 
Και οι «σύμμαχοι», ας είναι 
καλά οι άνθρωποι, μας τη δ ί- 
ν ο υ ν. Μας δίνουν τη βοή- 
θειά τους και τους ευχαριστού
με, τους είμαστε υποχρεωμένοι 
(ίσως γι’ αυτό να μη φωνά
ζουμε πολύ δυνατά έξω οι Α
μερικάνικες Βάσεις).

Τποχρέωση κι ευγνωμοσύ
νη λοιπόν για τους Αμερικά- 
νους, που μας δίνουν τις πρώ
τες βοήθειες.

Ντροπή και εξευτελισιιός 
για ΜΑΣ.

Ντροπή γιατί δεν είμαστε 
ικανοί να προστατέψουμε τη 
ζωή μας.

Εξευτελισμός γιατί μέσα 
στον ίδιο μας τον τόπο γινό
μαστε υποτελείς στους ξένους.

Μα ως εδώ και μη παρέχει. 
Δεν πάει άλλο. Είναι καιρός ν’ 
αφυπνησθούμε, είναι καιρός ν’ 
αρχίσουμε επιτέλους να οδη
γούμε εμείς τη μοίρα μας.

Και μπορούμε να το κατα
φέρουμε, αρκεί να παραμερί
σουμε κάθε μορφής σκοπιμό
τητα, που μπαίνει εμπόδιο στη 
σωστή ανάπτυξη και λειτουρ
γία της μικρής κοινωνίας που 
ζούμε.

Καμιά σκοπιμότητα, καμιά 
ιδιοτέλεια, δεν μπορεί να στα
θεί εμπόδιο σε στόχους που 
σκοπό έχουν την εξυπηρέτηση 
και την προστασία του ανθρώ
που. Αλλά, ας ρυθμίσουμε το 
στόχαστρο μας (γιατί οι στό
χοι είναι πολλοί που πρέπει να 
πετύχουμε για ν’ ανεβάσουμε 
την ποιότητα της τόσο υποβαθ
μισμένης κοινωνίας μας) κι ας 
το κατευθύνουμε πρώτα εκεί 
που η ανάγκη γίνεται επιτακτι
κή και άμεση για την προστα
σία της ίδιας μας της ζωής.

Έτσι, πρώτος στόχος μπαί
νει το Ίδρυμα του Ερυθρού 
Σταυρού, στο χτήμα του Φι- 
λιππόπουλου, που σήμερα λει
τουργεί μια μέρα την εβδομά

δα σαν Κέντρο Παρακολού
θησης επιτόκων, χωρίς καμιά 
ουσιαστική προσφορά στο σύ
νολο των κατοίκων της περιο
χής μας.

Αυτό το ίδρυμα με τους τε
ράστιους μα ανεκμετάλλευτους 
χώρους μπορεί και πρέπει να 
γίνει τουλάχιστον στην αρχή, 
Σταθμός Πρώτων Βοηθειών 
και Εξωτερικά Ιατρεία, με τε
λικό στόχο να εξοπλισθεί 
σ’ ένα σύγχρονο νοσοκομείο.

Ο στόχος αυτός, πρέπει να 
γίνει πόλος έλξης και συσπεί
ρωσης όλων των μαζικών φο
ρέων του τόπου μας, και με 
μπροστάρη την Κοινοτική αρ
χή, να δώσουμε τη μάχη για 
να προστατέψουμε το πολυτι- 
ιιότερο αγαθό στον άνθρωπο, 
'την ΤΓΕΙΑ.

ο δημότης

ΑΞΙΕΠΑΙΝΗ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

Ο Εξωραίστικός Σύλλογος 
«Χρυσή Ακτή» περιοχής Μάτι 
ανέλαβε τον εξωραϊσμό της πα
ραλίας στο Κόκικνο Λιμανάκι.

Εκτός από τους κόπους τους 
διέθεσαν και 225.00 δρχ.

Η κατάσταση που επικρατεί 
στον χώρο του Νεκροταφείου 
κανένα καλόπιστο Μακρινό δεν 
ικανοποιεί.

Πράγματι, το πρώτο πράγ
μα που κάνει εντύπωση μπαί
νοντας μέσα είναι τα ξερά χόρ
τα που σε ιιερικές περιπτώσεις 
καλύπτουν το ύψος των μνη
μάτων, τα διάφορα μπάζα που 
διακοσμούν το χώρο σε πολλά 
σημεία καθώς επίσης κάθε λο- 
γίς ντενεκέδες και κουτιά πε
ταμένα εδώ κι εκεί.

0 Επιμορφωτικός Σύλλογος 
Ν. Μάκρης εντόπισε το πρό
βλημα και προτείνει σε κάθε 
αρμόδιο, να ληφθούν τα απα
ραίτητα μέτρα ώστε να διατη
ρείται ο χώρος καθαρός. Το
νίζοντας ακόμη ότι πρέπει τέ
λος πάντων, οι τάφοι ν’ ανοί
γονται με κάποια σειρά αφή
νοντας διαδρόμους και αποστά
σεις ο ένας από τον άλλο.

Εμείς σαν Επιμορφωτκός 
Σύλλογος δεν αρκούμαστε μόνο 
στον εντοπσμό του προβλήμα
τος, αλλά μπορούμε να βοηθή
σουμε στο έργο του καθαρι
σμού. Είμαστε έτοιμοι και πε
ριμένουμε τους αρμόδιους.
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Η ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ...

Τα στολίδια της (γαϊδουράγκαθα) Η «ΚΙ ΚΙ», έτοιμη να σαλπάρει

ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

—Με 61 εκατό, δρχ. ενί- 
σχυσε το ΓΧΟΠ τους Δήμους 
της χώρας για τον καθαρισμό 
των ακτών. Το ποσό αυτό Οα 
διατεθεί μέσω των Νομαρχιών.

—-Μέχρι 40.000 δρχ. μπο
ρεί να μας κοστίσει το μπάνιο 
του σκύλου μας ή της γάτας 
μας στη θάλασσα. Αυτό προ
βλέπει εγκύκλιος του Ϊ.Ε.Ν. 
που κοινοποιήθηκε σ’ όλες τις 
λιμενικές αρχές.

—Γπεγράφη από τον Υπουρ
γό Χ.Ο.Π. το Προεδρικό Διά
ταγμα για τον χαρακτηρισμό 
μιας περιοχής σαν πυκνοδομη- 
μένης.

—Η ρύπανστ; της θάλασσας 
τιμωρείται αυστηρά, σύμφωνα 
με την υπάρχουσα νομοθεσία.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

Με κεντρικό θέμα: «Δημο
κρατική Παιδεία μέσα: από 
τα Αναλυτικά Προγράμματα 
και τα βιβλία, από το διδακτή
ριο, από το έργο του σχολι
κού συμβούλου, από την επι
μόρφωση και τις μεταπτυχια
κές σπουδές δασκάλων και νη
πιαγωγών», πραγματοποιήθη
κε στην αίθουσα της Πολυ- 
τεχνειούπολης Ζωγράφου, α
πό 2G μέχρι 29 Μάη, το Ιο 
Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συ
νέδριο της Διδασκαλικής Ομο 
σπονδίας Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.), 
που σημείωσε απόλυτη επιτυ- 
χία.

Τις εργασίες του Συνεδρί
ου παρακολούθησαν εκπαιδευ
τικοί ό’ων των βαθμιδών (κυ
ρίως δάσκαλοι και νηπιαγω
γοί).

Παραβρέθηκαν και απεύθυ
ναν χαιρετισμό: Ο Υπουργός 
και οι Υφυπουργοί. Παιδείας 
κ. κ. Κακλαμάνης, Μώραλης 
και II απαθεμελής, εκπρόσωποι 
των περισσοτέρων πολιτικών 
κομμάτων, εκπρόσωποι εκπαι
δευτικών καί άλλων μαζικών 
οργανώσεων.

Χαρακτηριστική ήταν η δή- 
λωση — δέσμευση του Τπουρ 
γού Παιδείας ότι: «Τα πορί
σματα του Συνέδριου, θα λη- 
φθούν σοβαρά υπόψη από το 
Υπουργείο στις παραπέρα ε
νέργειες του και επιλογές, σε 
ότι αφορά τη Δημοτική Εκ
παίδευση».

Το κύριο θέμα αναλύθηκε 
σε επιμέρους θέματα (ένα για 
κάθε μέρα), που παρουσιά
στηκαν από ειδικούς εισηγη
τές.

Οι εισηγήσεις σ’ όλα τα θέ
ματα, προκάλεσαν ζωηρό εν
διαφέρον και μέσα από ερω
τήσεις και παρεμβάσεις των 
συνέδρων, επισημάνθηκαν τα 
τρωτά της Δημοτικής μας Εκ
παίδευσης, τα θετικά βήματα 
που γίνονται και μπήκαν οι 
στόχοι για μια πραγματικά 
Δημοκρατική Παιδεία στη 
χώρα μας.

Για τα Αναλυτικά Προ
γράμματα, προτάθηκε η σύν
ταξη νέων, που να παίρνουν 
υπόψη τους τις σύγχρονες α
νάγκες της κοινωνίας μας και 
Οα συντελούν στη δημιουργία 
ελεύθερων, δημοκρατικών και 
υπεύθυνων πολιτών.

Τα περισσότερα σχολικά 
βιβλία, χαρακτηρίσθηκαν από 
δογματισμό, καλλιέργεια αν- 

τιδημοκρατικού πνεύματ ο ς, 
καταναγκασμό και δουλικότη- 
τα. Είναι άμεση και επιτακτι
κή η ανάγκη να γραφούν νέα 
βιβλία, σύμφωνα με το πνεύ
μα εκείνων της Α' τάξης, που 
θα -βοηθούν το μαθητή και το 
δάσκαλο στην οικοδόμηση της 
γνώσης, της κριτικής σκέψης 
και της ερευνητικής διάθεσης.

Το σύγχρονο διδακτήριο, 
πρέπει να σχεδιάζεται σε συ
νεργασία δασκάλων, ψυχολό- 
γων, παιδαγωγών, αρχιτεκτό
νων και γονέων και να παίρ- 
νονται υπόψη οι ιδιαιτερότη
τες των αντικειμένων μάθη
σης και των επιθυμιών των 
μαθητών.

Για το θέμα της Οργάνωσης 
και Διοίκησης της Εκπαίδευ
σης, προτάθηκε η λειτουργία 
συμβουλίων σε κεντρικό, περι
φερειακό και τοπικό επίπεδο, 
για πραγματική αποκέντρωση 
και αυτοδιοίκηση.

Χαιρετήστηκε με ενθουσια
σμό η κατάργηση των Παι
δαγωγικών Ακαδημιών και η 
ένταξή τους στα Πανεπιστή
μια με 4ετή μόρφωση, που ή
ταν μακροχρόνιο και πάγιο 
αίτημα του διδασκαλικού κλά
δου. Εκεί ο δάσκαλος θα σπου 
δάζει σε βάθος τις μεθόδους 
διδασκαλίας, αλλά κύρια τους 
σχετικούς με την εκπαίδευση 
του παιδιού κλάδους της ψυχο
λογίας και της Παιδαγωγι
κής.

Επίσης χαιρετίστηκε η αν
τικατάσταση του αναχρονιστι
κού βαθμού του Επιθεωρητή 
με το θεσμό του Σχολικού Συμ 
βούλου, που θα παίζει το ρό
λο όχι του Ελεγκτή, αλλά του 
συνεργάτη, του βοηθού δα
σκάλου και παιδιών στη διδα
σκαλία και τη μάθηση, στο 
τεράστιο έργο των εκπαιδευ
τικών μας για τις κοινωνικές 
και οικονομικές αλλαγές που 
απαιτούν οι κα ροί μας.

Τελευταίο θέμα του Συνέ
δριου ήταν η ανάγκη για συ
νεχή επιμόρφωση και μεταπτυ
χιακές σπουδές δασκάλων και 
νηπιαγωγών, για τη μόρα 
σιακή ανάκαμψη ·,ων παιδιω 
μας και του λαού ιιας γενικό
τερα.

Με το Συνέδριο αυτό -μπή
καν οι βάσεις και δόθηκαν τα 
ερεθίσματα για μια πραγμα
τικά ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΙ 
ΔΕΙΑ στη χώρα μας.

Γ. Ζαφειρόπουλος

Λυκία! Μια χαμένη πατρί
δα. Μια ιστορική περιοχή της 
Μικράς Ασίας, που όμως λί
γοι θυμούνται και σε λίγα χρό
νια ακόμη λιγότεροι. Άλλω
στε οι παπούδες μας ήξεραν 
πιο πολύ το δικό τους τόπο, τη 
Μάκρη ή το Λυβίσι, και καθό
λου ίσως την ευρύτερη περιο
χή όπου ανήκαν οι πόλεις τους. 
Με τους τούρκους καταχτητές, 
επήλθε μαρασμός σ’ όλη την 
περιοχή, η ύπαιθρος ρίμαςε και 
οι κάτοικοι, όσο: έμειναν, συγ
κεντρώθηκαν στις παράλιες 
πόλεις. Όμως η Λυκία γνώ
ρισε ένδοξες εποχές κι όπως α
ναφέρει ο Πλίνιος είχε 36 ακ- 
μάζουσες πόλεις. Πόλεις ελ
ληνικές με ελληνικό πληθυσμό, 
ελληνικό πολιτισμό, ελληνική 
κουλτούρα. Με δεσμούς με την 
Ελλάδα. Με νόμους, ήθη, έθι
μα ελληνικά.

Η ιστορία της Λυκίας αρχί
ζει από τους μυθικούς χρό
νους, απ’ την πολύ παλιά επο
χή όταν στην ελληνική γη ζού- 
σαν ημίθεοι και ήρωες και 
θεοί.

Απ’ αυτή τη στήλη θ’ αρχί
σουμε μια σύντομη αναδρομή 
στην ιστορία της πατρίδας μας, 
αρχίζοντας απ’ αυτούς τους 
μυθικούς χρόνους, και φθάνον- 
τας στη σύγχρονη εποχή.

Η Λυκία καταλαμβάνει τη 
Ν. Δ. άκρη της Μικρασιατικής 
χερσονήσου και συνορεύει, α
νατολικά με την Παμαριλία, 
βόρεια με ην Πισιδία, δυτικά 
με την Καριά και βρέχεται στα 
νότια από το Λυκιακό Πέλα
γος, πούναι τμήμα του Αιγαί
ου πελάγους. Στη Λυκία ανή
κουν και τα νησιά Καστελόρι
ζο (Μεγίστη) και Κέκοβα. Γε
νικά είναι ορεινή πεοιοχή. Τα 
βουνά της είναι απολύξεις του 
οοεινού συγκροτήματος Ταύ
ρου - Αντίταυ.οου, και είναι τα 
εξής: Μασικύτης (Ακ-Ντα*Λ 
δ.ΟΟΟιι.. Σόλυμα (Ταχτα-ντζί- 
Νταγ) 2.500ί., Αντίκοαγος 
(μπουμπά - Ντανί 2.000 μ., 

Κοάγος (Σαν-Νταγ) Ι.ΟΟΟμ., 
Όλυμυας, Κλίμαξ. Διασχίζο
νται δε από τους ποταμούς 
Γλαύκο, Ξάνθο και Νταλαμάν- 
τσάι, οι οποίοι σχηματίζουν 
και τις μοναδικές εύφορες πε-

ΛΥΚΙΑ
διάδες της χώρας. Μεταξύ των 
μεγάλων ποταμών υπάοχει ευ
ρύς κόλπος, ο κόλπος Γλαύκος 
ή της Μάκρης, που κλείνεται 
από μια χαμηλή νησίδα, τη 
Μακρά νήσο των αρχαίων, απ’ 
όπου και το όνομα Μάκρη, της 
πόλης.

Σ’ αυτή τη χώρα έζησαν οι 
πρόγονοί μας, και να η ιστορία 
της.

Τα αρχαιολογικά ευρύμα- 
τα αποδεικνύουν ότι η νοτιο
δυτική Μικρασία κατοικείται 
απ’ τους αρχαιότατους χρό
νους. Πρώτοι κάτοικοι της πε
ριοχής αναφέρονται οι Κάρες 
και οι Λέλεγες, φύλα συγγενά 
με τους Πελασγούς και τους 
Μινύες της ηπειρωτικής Ελλά
δας και τους Κρήίτες. Από πο
λύ νωρίς και με «γέφυρα» τα 
νησιά του Αιγαίου οι κάτοικοι 
από την Ελλάδα κατακτούν 
τις παράλιες περιοχές της Μι- 
κρασίας όπου αναπτύσσουν πο
λιτισμό εφάμιλλο της μητρό
πολης. Η Αιολίς προς Β., η Ι
ωνία νοτιώτερα και η Δωρίς 
στις Ν. Δ. ακτές της Μικρασί- 
ας αναπτύσσονται και οικονο
μικά και πνευματικά και συν
δέονται με την Ελλάδα με δε
σμούς άρρηκτους που διατηρή
θηκαν για χιλιάδες χρόνια και 
που έμελλε να κοπούν στον αι
ώνα μας και με την «επέμβα
ση» των Μεγάλων Δυνάμεων.

Ειδικώτερα οι σχέσεις της 
πατρίδας μας της Λυκίας με 
την Ελλάδα είναι και παλαιό- 
τατες και πολύ συχνές, βεβαιώ
νοντας ότι η πεοιοχή είχε α- 
ποικισθεί απ’ Έλληνες κι ότι 
οι Έλληνες παοέμειναν κάτοι
κοί της μέχρι τέλους. Τρεις εί
ναι κυρίως οι μύθοι που πνα- 
φέρονται στις σχέσεις Λυκίας 
και Ελλάδας κι αυτοί είναι οι 
σχετκοί με τους ήοωες Σαοπη- 
δόνα, Λύκο και Βελλερεφόντη.

Οι αρχαίοι Έλληνες με την 
απαράμιλλη τέχνη τους στην 
μυθοπλασία ωραιοποιούσαν κά
θε γεγονός της ζωής και βεβαί
ως από τον κανόνα αυτό δεν 
ήταν δυνατό να ξεφύγουν και 
οι κατακτήσεις τους σ’ όλη 
σχεδόν τη Μεσόγειο.

Έτσι ο Απολλόδωρος ο Α

θηναίος και ο Ηρόδοτος μας λέ
γουν σχετικά με το Σαρπηδό- 
να τα εξής: Ο Ζευς, κύριος 
θεών και ανθρώπων ερωτεύ- 
θη,κε παράφορα την Ευρώπη 
όταν την είδε κάποτε σε μια 
ακτή της Συρίας να λούζεται. 
Μεταμορφωμένος σε ταύρο την 
απήγαγε και την πήγε στην 
Κρήτη, όπου απέκτησε μαζί 
της τρεις γιούς τον Μίνωα, τον 
Ραδάμανθη και τον Σαρπηδό- 
να. Στη διαμάχη για το ποιος 
θα κυριαρχήσει στην Κρήτη, 
ο Μίνωας επεβλήθη και έδιω
ξε τον Σαρπηδόνα, ο οποίος μα
ζί με τους οπαδούς του έφτα
σε στην Μιλυάδα, όπως λεγό
ταν τότε η Λυκία. Εκεί νίκη
σε τους κατοίκους της περιο
χής τους Μιλύες και Σόλυμους, 
έγινε βασιλιάς και ονόμασε ό
λους τους υπήκοους του Τερμί- 
λες. Μ’ αυτό το όνομα έμειναν 
από τότε γνωστοί, έως ότου ήρ
θε ο Λύκος.

Σχετικά μ’ αυτόν ο Ηρόδο- 
τοςμας λέει:

Τα παιδιά του Πανδίονος 
Αιγεύς, Λύκος, Πάλλας και 
Νίσσος μετά από σκληρούς α
γώνες κυριάρχησαν στην Ατ
τική, την οποία και μοίρασαν. 
Ο Αιγέας πήρε την Αθήνα και 
στο Λύκο έπεσε η Διάκρια και 
η Τετράπολις του. .. Μαρα
θώνα (τί σύμπτωση αλήθεια! 
ύστερα από χιλιάδες χρόνια οι 
απόγονοι του Λύκου ξαναγύρι- 
σαν στην «πατρίδα» τους) . Ο 
Αιγέας όμως τον εκθρόνισε κι 
αυτός με τους φίλους του κα
τέφυγε στην αυλή του Σαρπη
δόνα. Από τότε η πεοιοχή ο
νομάστηκε Λυκία και οι κάτοι
κοι Λύκιοι.

Όσο για τους νόμους της έ
να μέρος προέρχεται από τη 
νομοθεσία της Κοήτης κι ένα 
μέρος από τη νομοθεσία της 
Αθήνας.

(Η συνέχεια στο επόμενο)
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...τα έμορφα τραγούδια μας...
(Φ. Κόντογλου)

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Μια- παλιά επιθυμία των 
Μακρηνών ν’ ακουστούν και 
τα δικά μας τραγούδια από το 
ραδιόφωνο και την τηλεόραση 
έγινε πραγματικότητα χάρη 
στο ακοίμητο ενδιαφέρον του 
βετεράνου της λαϊκής μας πα
ράδοσης κ. Νίκου Καραγεωρ- 
γίου και την ουσιαστική συμ
βολή της κ. Δόμνας Σαμίου.

Και είναι αλήθεια ότι πολ
λοί συγκινήθηκαν, παλιοί και 
νεότεροι, και πολλά μάτια οά- 
κρισαν από νοσταλγία όταν α
κούστηκαν στις 4 Δεκεμβρίου 
1982 στις 10 η ώρα το βράδυ 
τα τραγούδια «Ήρτεν η ώρα 
η. καλή» «Ξύπνα μαυροματού- 
σα μου», «Της γης τα χορτα
ράκια»,. «Ψηλό μελαχροινάκι 
μου» τραγουδισμένο από τον 11- 
λία Πασβάγκα, «Έρχομαι κι 
εσύ κοιμάσαι» και άλλα.

IIαρακαλέσαμε τον κ. Νίκο 
Καραγεωργίου να μας δόσει το 
ιστορικό αυτής της τόσο όμορ
φης προσπάθειας, κι εκείνος 
με πολλή προθυμία και μεγάλη 
χαρά για το ενδιαφέρον μας 
μας είπε:

«Χρόνια τώρα ακούμε τρα
γούδια από διάφορους τόπους 
της πατρίδας μας και μένανε 
με το παράπονο πότε θα έρθει 
ο καιρός ν’ ακουστούν και τα 
δικά μας τραγούδια που είναι 
όμορφα, και στα λόγια και 
στους σκοπούς. Ακούγαμε τρα
γούδια από χίλια δυο μέρη. Μι
κροί τόποι, μικρότεροι από το 
Λιβίσι και τη Μάκρη παρουσί
αζαν τα τραγούδια τους από 
το ραδιόφωνο και ο δικός μας 
με την ιστορία του και τους 
μεγάλους του ανθρώπους έμε
νε χωρίς ν’ ακουστεί. Στα εγ
καίνια του Μουσείου το 1978 
σηκώθηκα και είπα δυό λόγια 
γι’ αυτά τα πράματα κι έπει
τα ανέλαβα την πρωτοβουλία. 
Μάζεψα πρώτα, τους πιο καλ
λίφωνους. Την Λίτσα και τον 
Δημήτρη Βασίλα, Ιωάννα Γε- 
ωργατζή, Γιώργο Τρέμπελη 

και Ηλία Πασβάγκα. Οι πρό
βες όλες γίνηκαν στον Επιμορ
φωτικό Σύλλογο. Με κρύο και 
με ζέστη — τι να σου κάνουν 
τα παιδιά του Συλλόγου, όλοι 
ξέρουμε ποιες δυσκολίες αντι
μετωπίζουν.

Έπειτα, πήρα τηλέφωνο 
την κ. Δόμνα Σαμίου. Εξαι
ρετική γυναίκα με μεγάλη α
γάπη για τα τραγούδια της 
πατρίδας μας. Μας έκλεισε ρα
ντεβού στην ΕΡΤ. Βρήκαμε 
μεγάλες δυσκολίες να συνται
ριαστούμε όργανα και τραγου
διστές. Αλλά πετύχαμε τελι
κά. Και βγήκε η εκπομπή με 
τα άμορφα τραγούδια μας. 
Πολλοί πατριώτες τα μαγνη
τοφώνησαν κι έπειτα με παίρ
νανε τηλέφωνο και έκλαιγαν». 
Ρωτήσαμε στο τέλος τον κ. Νί
κο Καραγεωργίου τι θάθελε 
να κάνει ακόμα για τα τραγού
δια του τόπου μας και μας 
είπε:

«Θέλω να συνεχίσω με τα 
παιδιά αυτό το έργο. Θέλω να 
μη χαθούν τα τραγούδια μας. 
''“πάσχουν ακόμα πολλά ναι 
ωραία τραγούδια ζεϊμπέκικα, 
καρσιλαμάδες, συρτοί. Ακόμα 
θέλω να μάθω στα παιδιά του 
Συλλόγου να χορεύουν τους χο
ρούς μας. Η αρχή έχει γίνει 
και μάλιστα πολύ καλή με την 
καθηγήτρια τη δεσποινίδα Ρέ- 
να Σαραφάκη.

Αυτά είναι μερικά από ε
κείνα που πρέπε να κάνουμε 
προτού φύγουμε από τη ζωή ε
μείς οι παλιότεροι».

Μ. Π. Δ.

ΑΝΤΙ ΜΝΗΜΟΣΓΝΟΓ

Η οικογένεια της αείμνηστης 
Καλλιόπης Μουσαίου - Μπου
γιούκου κατέθεσαν στη μνήμη 
της 50.000 δρχ. στην εκκλη
σία της Ν. Μάκρης, αντί του 
ετήσιου μνημοσύνου της.

Δυο αφιερώματα μνήμες 
κυριαρχούν σ’ αυτό ιό φύλλο 
της «Φωνής της Νέα; Μά
κρης». Το ένα είναι του ποι
ητή Βασίλη Ρώτα και το άλλο 
της Καλλιόπης Μουσαίου ■— 
Μπουγιούκου.

Στις 30.5.83 συμπληρώθη
καν έξη χρόνια που ο ποιη
τής Βασίλης Ρώτας έφυγε 
από κοντά μας. Ο μεγάλος αυ
τό; άνθρωπος των Γραμμά
των της πατρίδας μας έζησε 
στον τόπο ιμας τη Ν. Μάκρη 
πάνω από 25 χρόνια, τα πιο 
γόνιμα της ζωής του.

Όσο ζούσε ανάμεσα μας 
βοήθησε όσο μπορούσε στο α- 
νέβασμα της πολιτιστικής ζω
ής του τόπου μας με διδασκα
λίες των έργων του στα Σχο
λεία και τους Συλλόγους μας 
(Δημοτικό Σχολείο Ν. Μά
κρης, Γυμνάσιο Μαραθώνα, 
Αγροτικό Σύλλογο Ν. Μάκρης 
κ.λ.π.) αλλά και με το παρά
δειγμα της ζωής του και την 
καθημερινή συνομιλία μαζί 
του όπου εόμασταν καλοπρό- 
σδεκτοι στο σπίτι του πάντο
τε όλοι από τους μικρότερους 
ως τους πιο μεγάλους τη γε
νιά που φεύγει.

Ο λαός της Ν. Μάκρης α
γάπησε τον ποιητή όσο ζούσε 
και τον τίμησε μετά θανάτου 
δίνοντας σ’ ένα κεντρικό δρό
μο της Ν. Μάκρης το όνομά 
του. Το έργο του ποιητή α
νήκει πια σ’ όλους μας. ΚΓ 
αυτό το έργο, γερό θεμέλιο 
πολιτισμού και. προόδου, ξανα
κοιτάζεται με καινούργιο μάτι 
από τους νεώτερους και κρί- 
νεται ζωντανό, χρήσιμο κι α
παραίτητο.

Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος 
Ν. Μάκρης εκτιμώντας βαθιά 
την αξία του ποιητή σύστησε 
καλλιτεχνική ομάδα που φέρ
νει την επωνυμία «Βασίλης 

Ρώτας» που σε πρώτη φάση 
ασχολείται με την εκτέλεση 
λαϊκών χορών υπό την διεύ
θυνση της δ)δας Ρένας Σα
ραφάκη καθηγήτριας σωμα
τικής αγωγής και μέλους του 
Συλλόγου. Σε δεύτερο χρονο 
ο Σύλλογος έχει πρόθεση να 
αναπτύξει αυτή την ομάδα ώ
στε να είναι σε θέση να δι- 
οργανώνει εκδηλώσεις στη 
μνήμη του ποιητή, παραστά
σεις των έργων του, ομιλίες 
και διαλέξεις και προ παν
τός να κάνει ευρύτερα γνωοτό 
το έργο του ποιητή όπου η 
αγάπη και η χωρίς συμβιβα
σμούς αναζήτηση τη; Αλήθει
ας και της Ελευθερίας μαζί 
με τη γνήσια λαϊκότητα και 
σοφία είναι τα κύρια χαρακτη
ριστικά.

Έτσι ο Σύλλογος μας αγ
καλιάζοντας το έργο του Βα
σίλη Ριότα θα δείξει μέσα α
πό αυτό, τις αρχές και τις α
ξίες που βάζει μπροστά του 
σαν οδηγό σημεία για τη δι
αμόρφωση των μελών του, 
αλλά και του κοινωνικού του 
περίγυρου που φιλοδοξεί να 
γίνει ο μοχλός του για το κα
λύτερο.

Η Καλλιόπη Μουσαίου — 
Μπουγιούκου γεννήθηκε στην 
Παλιά Μάκρη και πέθανε 
στην Αθήνα πριν ένα χρόνο, 
τον Ιούνιο του ’82

Εγγονή του Δάσκαλου του 
Γένους Μιχαήλ Μουσαίου δι
ατήρησε στην ψυχή της ά
σβεστη την αγάπη εκείνου για 
τους πατεράδες και τους προ
γόνους μας. Καρπός αυτής 
της αγάπης είναι οι μελέτες 
για το λαϊκό πολιτισμό της Μά
κρης και του Αιβισιού. Πα
ροιμίες, παραμύθια, μοιρολό- 
για ήθη και έθιμα τα μάζεψε 
τα σύγκρινε, τα έκανε ευρύ
τερα γνωστά.

Αφιέρωσε γι’ αυτά τη ζωή 
της ολόκληρη. Βλέποντας αυ
τό το τεράστιο σε όγκο και α
ξία έργο αναρωτιόμαστε. Για 
ποιόν εμόχθησε όλα αυτά τα 
χρόνια; Για tot εαυτό της; 
για την υστεροφημία; Σ’ όλα 
αυτά τ αερωτηματικά μας δί
νουν απάντηση δυο πράγμα
τα: η ζωή της καί τό έργο 
της-

Στ ι ζωη η Καλλιόπη Μου
σαίου — Μπουγιούκου ήταν 
ο πιο σπμνός και αφανής άν
θρωπος. Χαμογελαστή, κατα
δεχτική, σχεδόν πάντοτε αφη- 
ρημένη. Είχε μια ψυχή γεμά 
τη αγάπη και καλωσύνη, θέ
ληση και εργατικότητα. Ποτέ 
δεν καταδέχτηκε να ξεχωρί
σει και να προβληθεί. Από υ
περβολική μετριοφροσύνη. Ό
λα τα ώφειλε στους «κονεμέ
νους πληροφορητές της» που 
είχαν το όραμα της πατρίδα; 
στα μάτια. Το τελευταίο της 
έργο «Παραμύθια του Αιβι- 
σιού και της Μάκρης» το Κύ
κνειο άσμα της, είναι όπως 
γράφει η ίδια στον πρόλογο 
της «η τελευταία προσφορά 
στις χαμένες πατρίδες».

Και δεν ξέρεις σ’ αυτά τα 
έργα τί είναι πιο ωραίο, τι 
μέρος της παράδοσης ή τα δι
κά της κείμενα που δείχνουν 
έναν καλλιτέχνη μεγάλης αξί
ας.

Η ζωή και το έργο του Βα
σίλη Ρώτα και της Καλλιό
πης Μουσαίου — Μπουγιού
κου άξια ν’ αγαπηθούν και 
παραδείγματα για μίμηση ε- 
κτιμώνται ανάλογα από τον Ε- 
π'ίμορφωτικό Σύλλογο Νέας 
Μάκρης και γι’ αυτό προβάλ
λονται από την εφημερίδα 
του σαν ελάχιστος φόρος τι
μής·

Μ. Π. Δ.

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΕΙΣ rift ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ
Κάθε φορά που πάω να γρά

ψω κάτι για μια εφημερίδα, 
κομπιάζω. Κάποτε έγραφα 
χρονογραφήματα στο «Λιβίσι», 
την εφημερίδα που έβγαζε r, 
Σύλλογος των Μακρηνολιβι- 
σιανών. Χρονογοαφήματα ήταν 
και δεν γινόταν παρά νά ’χουν 
σατιρική διάθεση. Κι όμως υ
πήρξαν συμπατριώτες που με 
παρεξήγησαν. Ακόυσα μάλι
στα πως κάποιος στη Νέα Μά
κρη απειλούσε πως θα με σπά
σει στο ξύλο, κι ήταν, ως ει
πώθηκε, και γεροδεμένος. Ξύ
λο βέβαια δεν έφαγα. Όμως 
αυτή η διάθεση για παρεξή
γηση και με στεναχωρεί και 
μου κόβει τό κέφι να γράψω. 
Έτσι, σαν έμαθα πως και το 
προηγούμενο άρθρο μου είχε 
προκαλέσει μερικές παρεξηγή
σεις, κόπηκε ολότελα η όρεξή 
μου να ξαναγράψω. Γι’ αυτό 
και δεν είχα ετοιμάσει τίπο
τα για το δεύτερο φύλλο. Η 
πικρία όμως των εμπνευσμέ
νων νέων, που τόσο πολύ κο
πιάζουν για να βγάλουν ·;η 
«Φωνή της Νέας Μάκοης», κα
τανίκησε τους δισταγμούς μου.

Κι ωστόσο είναι γνωστό 
πως εκείνο που χαρακτηρίζει 

τον λιβισιανό λόγο είναι η πει
ραχτική του διάθεση. Λέγεται 
μάλιστα πως οι Λιβισια-νές εί
ναι κείνες που δαγκάνουν πιο 
πολύ. Θά ’λεγα μάλιστα που 
ώρες - ώρες θυμίζουν τον με
γάλο Αριστοφάνη. Φαίνεται ό
μως πως άλλο ο προφορικός 
λόγος και άλλο ο γραφτός. Ί
σως γιατί το γραφτό το διαβά
ζουν και «ξένοι». Άλλο το α
ναμεταξύ μας κι άλλο το μπρο
στά σε ξένους. Τώρα, το ποιος 
πρέπει να θεωρείται «ξένος» 
και ποιος όχι, είναι μια άλλη 
παρεξήγηση για την οποία, Οα 
τα πούμε κάποια άλλη φορά.

Εκείνο που θά ’θελα να ξε
καθαρίσω σήμερα, και που α
φορά εμένα προσωπικά και την 
οικογενειακή μου παράδοση, 
είναι πως ό,τι κι αν γράφω 
ξεκινά από την αγάπη μου 
στον άνθρωπο και τον πόθο 
μου να τον βλέπω να γίνεται 
διαρκώς καλύτερος. Αλλά και 
από την πίστη μου στην ομά
δα, δηλαδή στην κοινότητα 
των ανθρώπων που μοιράζου- 
νται ένα κοινό ιδανικό, και 
στον κοινωνιολογικό νόμο που 
λέει πως όταν η ομάδα πάει 
καλά τότε και το κάθε μέλος 

της πάει από το καλό στο κα
λύτερο. Αλλά ας πάρουμε ένα 
παράδειγμα. Αν λόγου χάρη 
εγώ γράψω για την κυρία με 
τα πράσινα ή τον κύριο με τα 
γκρίζα, που έρχουνται και α
φήνουν το σακκούλι με τα 
σκουπίδια τους μπροστά στην 
πόρτα μας, για να μην χαλά
σουν τη μόστρα της δικής τους 
εξώπορτας, ή για τους άγνω
στους που φοβούνται μην πά- 
θουν υπερκόπωση αν ανοίξουν 
την κλούβα των σκουπιδιών, 
και ρίχνουν το σακκούλι απ’ έ
ξω και μάλιστα λυτό, για να 
αναλάβουν οι σκύλοι και οι γά
τες τη διακοσμητική ιούς απο- 
στολή. Θα το έγραφα μπας και 
φιλοτιμηθούν η κυρία με τα 
πράσινα, ο κύριος με τα γκρί
ζα και οι άλλοι άγνωστοι, να 
μην το ξανακάνουν, ή για νο 
ξεσηκωθούν οι πολλοί στην κοι
νότητα να βάλουν τέρμα σ’ τ:υ- 
τή την αηδία.

Τώρα αν κι ο κύριος με τα 
γκρίζα θελήσει να με σπάσει 
στο ξύλο, ε! . . . καλώς να ο
ρίσει:

ΠΛΑΤΩΝ Β. ΜΟΥΣΑΙΟΣ

Σχολική χρονιά 1982 - 83 
ΤΕΛΟΣ. Οι λέξεις αυτές γρά
φτηκαν πάνω σ’ όλα τα σχολι
κά σύνεργα αυτές τις μέρες.

Όλα τα παιδιά της σχολι
κής ηλικίας αναστέναξαν με α
νακούφιση και άρχισαν τους 
μήνες της ξεκούρασης. Ένα 
γερό ξανάσαμα, καινούριες δυ
νάμεις για να συνεχίσουν με ό
ρεξη την καινούρια χρονιά.

Αυτοί οι δυο περίπου μήνες 
που τους λέμε διακοπές είναι 
κυρίως ο πολύς δικός σας ελεύ
θερος χρόνος παιδιά. Ο φόρτος 
των σχολικών εργασιών έκανε 
τα πιο πολλά από σας να παρα
μελήσετε για εννέα μήνες το 
σώμα σας και γενικά τη δια
σκέδασή σας.

Διασκέδαση σημαίνει κάνω 
κάτι που με ευχαριστεί, που 
δε μου κάνει κακό (σωματικό- 
ψυχικό-πνευματικό) , κάτι που 
δεν κάνει κακό και στους γύ
ρω μου.

Η θάλασσα, που η γεωγρα
φική μας θέση παρέχει, είναι 
ένα υπέροχο γυμναστήριο. Χα- 
ρήστε της τις πολλές ελεύθε
ρες ώρες σας και επωφεληθεί
τε από τα δώρα της. Ακόμα ο 
χορός συνδυασμένος με τη μου
σική που προτιμάτε θα σας χα

ρίσει ζωντάνια και χάρη. Οι 
εκδρομές, για όσους έχουν τη 
δυνατότητα να τις κάνουν, 
πλουτίζουν τίς γνώσεις σας και 
την εμπειρία σας.

Τα καλά βιβλία θα σας κρα
τήσουν συντροφιά τις ώρες της 
ξεκούρασης και ίσως σας δώ
σουν πολλές απαντήσεις στα ε
ρωτηματικά σας.

Και κάτι ακόμα' μικοά αλ
λά και μεγαλύτερα παιδιά, για 
να περάσετε ευχάριστα και ό
μορφα το καλοκαίρι σας προ
σέξτε το φαγητό σας, μην αφή
νετε το στομάχι σας στο έλεος 
των εμπόρων που κερδοσκοπούν 
πουλώντας κάθε είδους επικίν
δυνες λιχουδιές ανάμεσα στα 
απαραίτητα τρόφιμα. Προσέξ
τε και τους εμπόρους που που
λάνε επιτυχίες με ηλεκτρονι
κούς θορύβους και σας κρατά- 
νε κοντά τους πολλές ώρες και 
όλσκληοες μέρες, στερώντας 
σας ομορφιές που σας προσφέ
ρει η φύση και η ευχάριστη 
παρέα.

Με οδηγό αυτές τις σκέψεις 
που σας δίνει κάποιος που ζει 
μαζί σας τους 9 μήνες της σχο
λικής σας ζωής θα κάνετε σί
γουρα πραγματικότητα την ευ
χή: «Κ α λ ό κ α λ ο κ α ί ρ ι».
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ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ 
ΠΟΛΕΩΝ

α) Περιοχές επε
κτάσεων

Τα εγκεκριμένα σχέδια 
πόλεων και οικοδομών σύμ
φωνα με το Νόμο 1337) 83 
μπορούν να επεκταθούν ώστε 
και η εκτός σχεδίου περιοχή 
τους να ενταχθεί σε πολεοδο- 
μικό σχέδιο.

Οι επεκτάσεις γίνονται κυ
ρίως σε πυκνοδομημένες πε
ριοχές καθώς και στις αραιο- 
δομημένες, η αδόμητες που 
μαζί με τις πυκνοδομημένες 
ολοκληρώνουν πολεοδομικές 
ενότητες (γειτονιές) οργανι
κά συνδεδεμένες με την πόλη 
ή τον οικισμό που ανήκουν.

β) Γενικό πολε- 
ο δ ο μ ι κ ό σχέδιο

Για κάθε συγκεκριμένη πε
ρίπτωση ένταξης η επέκτασης 
πόλης ή οικισμού καταρτίζε
ται κατ’ αρχάς γενικό πολεο- 
δομικό σχέδιο.

Το σχέδιο αυτό περιλαμ
βάνει τους απαραίτητους χάρ 
τες, σχέδια, την υποδιαίρεση 
της περιοχής επέκτασης σε 
ζώνες πυκνοδομημένες, αραι- 
οδομημένες ή αδόμητες κ.λ.π. 
ώστε να τεθούν οι βάσεις για 
την ολοκλήρωση της πολεο- 
δομικής μελέτης.

Η κίνηση της διαδικασίας 
σύνταξης του γενικού πολεο- 
δομικού σχέδιου γίνεται είτε 
με πρωτοβουλία του οικείου 
Δήμου ή Κοινότητας είτε και 
κατ’ ευθείαν από το Υπουρ
γείο (ΥΧΟΠ).

Το γενικό πολεοδομικό 
σχέδιο εγκρίνεται με απόφαση 
του Υπουργού Χωροταξίας Οι 
κισμού και Περιβάλλοντος η 
οποία δημοσιεύεται στην εφη
μερίδα της Κυβέρνησης και 
αποτελεί πράξη αναγνώρισης 
της περιοχής ως οικιστικής. 
Μετά την έγκριση του γενι
κού πολεοδομικού σχέδιου, 
κάθε δόμηση στην περιοχή ε
πεκτάσεων που περιλαμβά
νονται σ’ αυτό επιτρέπεται 
κατά τους όρους της εκτός πο- 
λεοδομικού σχέδιου δόμησης.

γ) Π ο λ ε ο δ ο μ ι κ ό 
μ ε λ έ τ η

Σύμφωνα με τις κατευθύν
σεις του γενικού πολεοοομι- 
κύ σχέδιου ακολουθεί σύντα
ξη της πολεοδομικής μελέτης 
από τον οικείο Δήμο ή Κοι
νότητα ή και από το ίδιο το 
ΓΧΟΠ.

Η πολεοδομική μελέτη α
ποτελείται α) από πολεοδομι
κό σχέδιο β) από τον πολεο
δομικό κανονισμό γ) από έκ
θεση που περιγράφει και αι
τιολογεί τις προτεινόμενες α
πό την μελέτη ρυθμίσεις.

Στην πολεοδομική μελέτη 
προβλέπονται μεταξύ άλλων 
α) οι κοινόχρηστοι και κοι- 
νοφελείς χώροι β) οι χρήσεις 
γης γ) τα δίκτυα υποδομής 
δ) οι οικοδομήσιμοι χώροι ε) 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

θέλουμε να ευχαριστήσουμε 
θεου,ά όλους τους συμπατοιώτες 
για τη συμπαράστασή τους στο 
βαρύ μας πένθος.

Οικογένεια 
Μιχάλη Παπόγλου

τα στυστήματα, οι όροι και 
περιορίσιμοι δόμησης στ) τρό
πος κατασκευής κτιρίων αι
σθητικές απαιτήσεις κ.λ.π.

Ο ανώτατος συντελεστής 
δόμησης ορίζεται σε 0,80 και 
σε ειδικές μόνο περιπτώσεις 
μέχρι 2,40.

δ) Εισφορά.σεγή
Οι ιδιοκτησίες που βρίσκον 

ται σε περιοχές στις οποίες 
επεκτείνεται το πολεοδομικό 
σχέδιο υποχρεούνται να συμ- 
μετάσχουν στην δημιουργία 
των κοινοχρήστων χώρων που 
προβλέπονται από την πολεο
δομική μελέτη.

Τα γενικά ποσοστά εισφο
ράς σε γη των ιδιοκτησιών που 
θα ενταχθούν στο Σχέδιο εί
ναι:

α) Για τμήμα ιδιοκτησίας 
μέχρι 250 τ.μ.: ποσοστό 10%.

β) Για τμήμα ιδιοκτησίας 
πάνω από 250 τμ. μέχρι 500 
τ.μ.: ποσοστό 20%.

γ) Για τμήμα ιδιοκτησίας 
πάνω από 500 τμ μέχρι 1. 
000 τμ.: ποσοστό 30%.

δ) Για τμήμα ιδιοκτησίας 
πάνω από 1.000 τμ μέχρι 2. 
000 τ.μ.: ποσοστό 40%.

ε) Για τμήμα ιδιοκτησίας 
πάνω από 2.000 τ.μ.: ποσο
στό 50%.

ζ) Για αυτοτελείς ιδιοκτη
σίες μεγαλύτερες των 10.000 
τμ. που ανήκουν σ’ εν ιδιο
κτήτη, για το τμήμα τους 
πάνω από 10.000 τ.μ.: ποσο
στό 60%.

Ως εμβαδά ιδιοκτησιών 
λαμβάνονται τα εμβοδά που 
είχαν οι ιδιοκτήτες στι; 10 - 
3 - 1982.

Σε περίπτωση εξ’ αδιαιρέ
του συνιδιοκτησίας τα ποσο
στά εισφοράς γης εφαρμόζον
ται στο εμβαδόν που αντιστοι
χεί στο ιδανικό μερίδιο κάθε 
συνιδιοκτήτη, όπως έχει δια
μορφωθεί μέχρι τις 10.3.82.

ε) Εισφορά σε 
χρήμα

Για την αντιμετώπιση της 
κατασκευής των κοινόχρη
στων πολεοδομικών έργων οι 
ιδιοκτήτες των εντασσομένων 
περιοχών στο σχέδιο συμμετέ
χουν με χρηματική εισφορά 
σύμφωνα με το οριζόμενα στο 
άρθρο 10 του νόμου 1221) 
1981. Η εισφορά βεβαιώνεται 
ανά την αρμόδια πολεοδομι
κή Υπηρεσία στο αρμόδιο 
Δημόσιο ταμείο και καταβάλ
λεται σε δόσεις.

Στους ιδιοκτήτες παρέχε
ται η δυνατότης αντί κατα
βολής εισφοράς σε χρήμα να 
προσφέρουν μετά από αίτησή 
τους και σχετική έγκριση 
τμήμα της επιφάνειας της ι
διοκτησίας ίσης αξίας.

Η μετατροπή γίνεται μέχρι 
την πραγαμτοποίηση της ει
σφοράς σε γη.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 
ΠΟΑ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Μεγάλη περιοχή η Ν. Μά
κρη απλώνεται από τον Βάλτο 
με τα καταπράσινα βούρλα του, 
τις ανθισμένες αλμύρες του και 
με κείνα τα παράξενα δέντρα 
με τους σιδερένιους κορμούς, 
που αντί για φύλλα έχουν μο
νωτήρες και αντί για καρπούς 
βγάζουν συχνότητες, ακτίνες 
πονοκεφάλους και φθάνει μέ
χρι την ανηφοριά της Αγίας 
Βαρβάρας. Κατά τους τοπο
γράφους πρέπει η πεοιοχή να 
καλύπτει περίπου 30.000 χιλ. 
στρ. για δε την Κοινότητα 
1.800 (!)

Κάποιο Σαββατιάτικο πρωι
νό ξεκινώ να περπατήσω από 
τη μιά άκρη στην άλλη, να χα- 
ρώ τί άλλο τήν Αμερικάνικη 
Βάση, τη ρυμοτομική αναρχία 
και τέλος τα πάρκα και τους 
παιδότοπους που από ότι φα
ντάζομαι πρέπει να είναι πολ
λά. Αν δεν κάνω λάθος μέτρη
σα περίπου μια πλατεία. . . 
Μια αλλά πράγματι ωραία με 
την πρώίτη ματιά. Γκαζόν, συ- 
ντριβάνι, δέντρα, λουλούδια, 
πλακόστρωση, παγκάκια και 
παιδιά πολλά να παίζουν. Μα
νάδες να κουνούν τα καροτσά- 
κια με τα νεογέννητα, ψιθυρί
ζοντας κάποιο τραγούδι... Ω
ραία πράγματι εικόνα.

Λίγο πιο πέρα δυό πιτσιρί
κια συνομιλούν χαμηλόφωνα, 
από την έκφραση του προσώ
που τους φαντάστηκα ότι κά
τι σοβαρό έλεγαν. Στείνω λοι
πόν αυτί (προνόμιο ελληνικό 

^Στο προηγούμενο φύλλο μας κάναμε την πρώτη 
ί μας γνωριμία με τον «Δαίμονα του τυπογραφείου».
\ ' Ετσι ^αναδημοσιεύουμε το ποίημα της Ελένης Βα- 
# σιλοπούλου.

ΑΝΟΙΞΗ 1978
? Σ’ αγαπώ Ρωτάκι.
i Σ’ αγαπώ με την άνοιξη,
ί με τα λουλούδια, με τα πουλιά, 
Αμε το ιλαρό φως
r με τη χαρά και με τη λύπη.
4 Σε βλέπω τώρα στη φωτογραφία,
J στην πιο ωραία σου έγχρωμη φωτογραφία,
4 που σου πήρε η ευγενική Μπίργκιτ, στον Ταΰγετο, 
r Μέσα στ’ ανθισμένα σπαρτά
) με το γλυκό τους κίτρινο χρώμα.
ί Π ιο ωραίο, πιο υπέροχο λουλούδι εσύ
4 με τ’ άσπρα σου μαλλάκια, 
τ με μάτια που μέσα τους υπάρχει
4 όλη η αγάπη κι όλος ο καημός
J που μπορεί ν’ αγκαλιάσει τον Ταΰγετο,
1 τα φιλικά πρόσωπα και τον κόσμον όλο.
(Μ’ ένα χαμόγελο
) που η χαρά κι η θλίψη
* το γράψανε μαζί

Ι
στη γραμμή που ενώνει 

τα δυο χείλη.
Μα η θλίψη σαν να τόνισε περισσότερο 
τη δική της γραμμή.
Νά ’ξερε τάχα εκείνη 
πώς είταν αυτό το χαμόγελο 
για την τελευταία σου άνοιξη;

i
'H γιατί έβλεπες τώρα εσύ 
με τα ογδονταοχτώ σου χρόνια 
πόσο αργά προχωράει το καλό 
σ’ αυτόν τον κόσμο, πως το κακό περισσεύει 
και δε μας αφήνει να χαρούμε την άνοιξη, 
τα λουλούδια, τα πουλιά, 
το ιλαρό φως;

ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΟΙΊΟΤΛΟΤ

βλέπεις).
—Δεν ξέρω τί πρέπει να γί

νει λέει ο ένας.
—Μα δεν βρέθηκε κανένας 

να πεί στην Κοινότητα να φτι
άξει αποχωρητήρια απαντά ο 
δεύτερος;

Αμέσως κατάλαβα ότι οι μι
κροί είχαν πραγματικό πρό
βλημα.

Όλα αυτά μας δίνουν την 
αφορμή να προτείνουμε στην 
Κοινοτική Αρχή να βρει κά
ποιο τρόπο να φτιάξει επιτέ
λους δαμόσια ουρητήρια στην 
πλατεία. Για να μπορούν οι μι
κροί που παίζουν, να κατουρ... 
ελεύθερα χωρίς τη δυσαρέ
σκεια του κόσμου, όπως επίσης 
οι χιλιάδες περαστικοί και του
ρίστες να ικανοποιούν τις σω
ματικές τους ανάγκες ανθρώ
πινα και όχι πίσω από κάποιο 
αυτοκίνητο ή στο σκοτεινό τοί
χο κάποιας γειτονιάς.

Αυτά προτείνουμε και εάν 
είναι δύσκολο παρακαλούμε 
την Κοινότητα να φτιάξει. .. 
τουλάχιστον ένα χαντάκι από 
την πλατεία μέχρι τη θάλασσα.

—Αυθαίρετα: Ως τις 31 Ι
ουλίου οι δηλώσεις για νομιμο
ποίηση. Επίσης παρατείνεται 
κατά 45 ημέρες και η β' φά
ση (υποβολή σχεδίων κλπ.) .

—'Διπλασιάστηκαν τα πρό
στιμα για τους οδηγούς παρα
βάτες.

ΤΟΥ Ε.Σ.Ν.Μ.
Με πρωτοβουλία του Ε.Σ. 

Ν.Μ. και σε συνεργασία με το 
Σύλλογο Γονέων και Κηδεμό
νων του Δημοτικού Σχολείου 
πραγματοποιήθηκε στις 20-5- 
83 εκδήλωση με θέμα τα παι
δικά ατυχήματα.

Η παραπάνω εκδήλωση ξε
κίνησε από το πραγματικό εν
διαφέρον που έχουμε όλοι μας 
για τα παιδιά και για την ε
πιτυχία της βοήθησαν το Υ
πουργείο Νέας Γενιάς και η 
ΕΛΠΑ.

Την εκδήλωση παρακολού
θησαν περίπου 800 μαθητές 
και μαθήιτριες του Δημοτικού 
Σχολείου, του Γυμνασίου και 
του Λυκείου Νέας Μάκρης και 
οι μαθήτριες της Παμμακά
ριστου. Το πρόγραμμα ήταν:

—Καλωσόρισμα των μαθη
τών από τον ποόεδρο του Ε.Σ. 
Ν.Μ.

—'Προβολή από την ΕΛΠΑ 
4 ταινιών μικρού μήκους με 
θέμα τα οδικά ατυχήματα (ο- 
δηγική αγωγή, ποδήλατα, μη
χανάκια κλπ.) .

—Ομιλία του εκπροσώπου 
της ΕΛΠΑ κ. Κάρκα.

—Γενική ανάπτυξη του θέ
ματος από το μέλος του Συλ
λόγου μας Μηχανολόγο - Η
λεκτρολόγο κ. Δ. Κάργα.

—Πρώτες βοήθειες από το 
μέλος του Συλλόγου μας παι
δίατρο κ. Μ. Δελησσάβα.

Λόγω της σημασίας που έ
χει η Πρόληψη των Ατυχημά
των έχουμε προγραμματίσει 
παρόμοιες εκδηλώσεις για το 
επόμενο σχολικό έτος με στόχο 
να τις παρακολουθήσουν όλοι 
οι μαθητές της περιοχής μας.

Με την ευκαιρία αυτή θα θέ
λαμε να ευχαριστήσουμε και 
τους ιδιοκτήτες των κινηματο
γράφων της Ν. Μάκρης που 
μας παραχώρησαν και αυτή τη 
φορά δωρεάν την αίθουσα του 
«ΑΣΤΡΩΝ».

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ
FT’ΛΟΥΟΜΕΝΟΥΣ

—Μή μπαίνετε στη θάλασ
σα κουρασμένοι ή ιδρωμένοι.

—Μή κολυμπάτε με γεμάτο 
στομάχι ή όταν έχετε πιει οι
νοπνευματώδη ποτά. Πρέπει 
να περιμένετε 3 - 4 ώρες μετά 
το φαγητό. Δεν πρέπει όμως 
να κολυμπάτε και με εντελώς 
άδειο στομάχι. Επειδή ο οργα
νισμός κουράζεται, είναι καλό 
πριν μπείτε στη θάλασσα να 
φάτε κάτι πολύ ελαφρό, όπως 
φρυγανιά ή να πιείτε ένα πο
τήρι γάλα.

—Δεν πρέπει να απομακρυ
νόμαστε από την ακτή και ι- 
διαίτεοα όταν δεν ξέρουμε κα
λό κολύμπι. Πρέπει πάντα να 
υπολογίζουμε την επιστροφή 
που είναι κουραστική.

—Μη παραβγαίνετε σε μα- 
κροβούτια, ιδιαίτερα σε σημεία 
που δεν ξέρετε το βάθος ή τη 
διαμόρφωση του βυθού. Μέσα 
στη θάλασσα νάχετε συνέχεια 
τα μάτια σας ανοιχτά.

—-Μην αφήνετε τα παιδιά 
σας μόνα στη θάλασσα.

—Απαγορεύεται το υποβρύ
χιο ψάρεμα κοντά στους λουσ
μένους.

Διατηρείτε τη 
θάλασσα και τις 
ακτές καθαρές.

ΥΠ. ΕΜΠ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
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ΑΛΛΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ «ΤΕ ΚΑΛΕ ΠΙΟΝ»

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΪ ΕΞΩ- 
ΡΑΤΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΜΑΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ
Αγία Παρασκευή 

Κυρία Νομάρχη
Θέμα: Καταγγελία κατά 

Κοινότητας Νέας Μάκρης.
Διαμαρτυρήμεθα κατά της 

Κοινότητας Νέας Μάκρης για 
τις πάρα κάτω ενέργειες της 
σε βάρος των οικιστών του 
Ματιού:

1) Τα πλεονάσματα από τα 
ανταποδοτικά τέλη (ύδρευσης, 
καιθαριότητος) που προκύπτουν 
από τις εισπράξεις της στον 
Οικισμό Ματιού, δεν τα χρη
σιμοποιεί για έργα στην πη
γή τους — Μάτι. Δεν έχουμε 
ακριβή στοιχεία για να προσ
διορίσουμε τα ποσά των πλεο
νασμάτων, γιατί η Κοινότητα 
αρνείται να μας δώσει τον α
ριθμό των παροχών ύδρευσης 
και συνδέσεων ΔΕΗ με τις εθ 
αυτών εισπράξεις της, ενώ εί
ναι θέμα απλής καταμέτρησης 
των αντιστοίχων καρτελλών 
των οικιστών Ματιού και πρό
σθεσης των εισπραττομένων 
ποσών.

Πάντως, κατά τους υπολο
γισμούς μας το πλεόνασμα α
νέρχεται σε πολλά εκατομμύ
ρια κάθε χρόνο.

2) Η Κοινότητα, το 1980 
διπλάσιασε τα μέχρι του 1979 
Δημοτικά τέλη και εφέτος τα 
ξαναΐδιπλασίασε. Δηλ. τα Δη
μοτικά τέλη του 1979 έχουν 
αυξηθεί κατά 200%, ενώ έστω 
και βάσει τιμαρίθμου δεν δι- 
καιλογείται αυτή η υπερβολι
κή αύξηση. Και

3) Το προσφερόμενο νερό 
από το δίκτυο ύδρευσης, σύμ
φωνα με εξετάσεις μας, (Γε
νικό Χημείο του Κράτους, Ι
διωτικά Εργαστήρια) , είναι α
κατάλληλο για πόσιμο και στις 
αιχμές είναι ανεπαρκές για τις 
υπόλοιπες χρήσεις.

ΑΘΛΗΤΙΚΗ
Όπως είναι γνωστό, στη Ν. 

Μάκρη λειτουργεί από ετών 
Ναυτικός Όμιλος, με αρκετή 
δραστηριότητα, γνωστή ή ά
γνωστη στον πολύ κόσμο.

Το πιο δραστήριο, ίσως, τμήπ 
μα του Ομίλου είναι το Ναυ
ταθλητικό τμήμα, που ιδρύθη
κε το 1982, κι από τότε έχει 
πραγματοποιήσει αρκετές δρα
στηριότητες, άγνωστες όμως 
στον κόσμο της Ν. Μάκρης, ί
σως γιατί έλλειπε η «Φωνή» 
της·

' Οπως μάθαμε από τον πρό
εδρο του Ομίλου κ. Τζάνες Ι
ωάν., τον Αύγουστο του 1982, 
αμέσως μετά την ίδρυσή του, 
το Ναυταθλητικό τμήμα του 
Ομίλου πήρε μέρος με 3 αθλη
τές στους Πανελλήνιους αγώ
νες, στη Γλυφάδα με σκάφη 
ΛΕΊ’ΖΕΡ, και στη συνέχεια 
στις 24-25 Νοεμβρίου 1982 
με δύο αθλητές στους αγώνες 
ΛΕΊ’ΖΕΡ στον Ν.ΟΈ.

Φέτος, πήρε μέρος στους 
στους Πανελλήνιους Αγώνες 
ΛΕΊ’ΖΕΡ στη Σύρο από 7 - 
15 Μαΐου 1983 με τρεις α
θλητές (όπως έγραψε η «Φω-

Τώρα, ενώ η Εταιρεία Υ- 
δάτων είναι σε θέση να καλύ
ψει τις ανάγκες της περιοχής 
μας, για το παρόν και το μέλ
λον, η Κοινότητα αρνήθηκε να 
δεχθεί την αναλογούσα επιβά
ρυνση επέκτασης δικτύου και 
μας δηλώνει ότι θα αντιμετω
πίσει το πρόβλημα με γεωτρή
σεις. Έχουμε πικρή πείρα των 
γεωτρήσεων, γιατί οι υδροφό
ροι ορίζοντες εξαντλούνται σύ
ντομα σε ποσότητα και συντο
μότερα σε ποιότητα.

Να ληφθεί υπ’ δψη ότι οι 
παραθεριστικοί Οικισμοί των 
Ενόπλων Δυνάμεων στον Ά
γιο Ανδρέα, οι εκεί κατασκη
νώσεις και η Κοινότητα Ραφή- 
νας, ήδη συνεφώνησαν να κα
ταβάλουν την αναλογούσα δα
πάνη.

Δια τον Εξωραϊστικό Σύλλογο 
Μάτι Αττικής
Ο Π ρόε'δρος 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
0 Γενικός Γραμματέας 
ΘΕΟΔ. ΠΑΝΟΥΣΗΣ

ΕΞΩΡΑΤΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟ
ΓΟΣ ΜΑΤΙ - ΑΤΙΚΤΗΣ
Δραστηριότητες.

Οι δραστηριότητες του πα
ραπάνω συλλόγου είναι αξιέπαι 
νες. Το Δ.Σ. με την ενεργό 
συμμετοχή των κατοίκων του 
Ματιού έχει ασχοληθεί μ’ όλα 
τα σοβαρά προβλήματα της 
περιοχής των. Ενδεικτικά α
ναφέρουμε:

1. Πυροπροστασία.
2. Ύδρευση.
3. Δημοτικά τέλη.
4. Ρύπανση ακτών.
5. Έργα Αργυράς Ακτής.
6. Σημαδούρες για απαγό

ρευση ταχυπλόων σε περιοχές 
κολύμβησης.

Για τα έργα της Αργυράς 
Ακτής εκτός από την προσω
πική τους εργασία διέθεσαν 
και 360.000 δρχ.

ΚΙΙΜΗΣΗ
νή») και στη συνέχεια στους 
αγώνες, με σκάφη ΛΕΊ’ΖΕΡ 
και ΟΠΤΙΜΙΣΤ, στην Αίγι
να, από 24-27 Ιουνίου 1983, 
με 4 αθλητές, απ’ τους οποίους 
ο Μπούκης Δημ. ήλθε δεύτε
ρος στην κατηγορία ανδρών 
και τρίτος στην γενική βαθ
μολογία.

Τέλος, στις 17 - 24 Ιουλίου 
θα πάρει μέρος στους Πανελ
λήνιους αγώνες ΟΠΤΙΜΙΣΤ.

Το Ναυταθλητικό Τμήμα, 
σύμφωνα με δήλωση του Προ- 
έδορυ του Ομίλου, είναι ανοι
κτό σ’ όλους τους νέους της 
περιοχής μας, τους οποίους κα- 
λεί να πυκνώσουν τις τάξεις 
του, ασχολούμενοι με τα πραγ
ματικά θαλασσινά αθλήματα.

Παράλληλα, με τις πιο πά
νω δραστηριότητες, ο Όμιλος 
έχει ιδρύσει τμήμα εκμάθησης 
κολύμβησης για παιδιά από ο- 
κτ ώετών και πάνω.

Ήδη το τμήμα έχει περί τα 
35 παιδιά. Μαθήματα παραδί- 
δει καθηγήτρια σωματικής α
γωγής.

Ι.Γ.Δ.

—Επίνειο του Λυβισιού η 
Μάκρη. Και σαν επίνειο άκ
μασε ταχύτερα φιλοξενώντας 
συγχρόνως περισσότερο πλη
θυσμό. Τους μετέπειτα Μακρη- 
νούς. Δηλαδή όχι το Λιβίσι της 
Μάκρης, αλλά η Μάκρη του 
Λιβισιού.

—‘Κάποιο Πάσχα συμπατρι
ώτης μας κάλεσε άλλο νεαρό 
τότε συμπατριώτη να του σφά
ξει το τραγί. 0 δεύτερος στην 
προβιά που δικαιούταν τύλιξε 
κρυφά και τη συκωταριά. Ό
ταν ρωτήθηκε απάντησε: «Κα
λέ θείε δεν ξέρεις ότι τ’ αρσε
νικά δεν έχουν τσιέρια;»

—‘Για να είναι τα παιδάκια 
μας φαγανά θα πρέπει να τρώ
με όλοι μαζί στο τραπέζι σε 
καθωρισμένες ώρες.

—Τέτοιο μηχανάκι που χρη 
σιμαποιούν τα μπακάλικα, τα 
μανάβικα, τα χασάπικα έχει 
κι ο καθένας μας στο σώμα του 
μέσα. Μάρκας DNA, φυσικής 
προέλευσης..Αυτό κανονίζει τι 
θα χωνέψουμε, πόσο θα ψηλώ
σουμε, τι θ’ αποβάλλει ο οργα
νισμός μας. Όταν η μπαταρία 
του «πέσει» συνέχεια βγάζει 
λάθος αποτελέσματα. Και πέ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

— Το Υφυπουργείο Νέα Γενιάς ενίσχυσε τον Σύλλο
γο μας με 150.000 δρχ. για το έτος 1983.

Το παραπάνω περιέχεται σε σχετικό έγγραφο που 
μας πρδε, βάσει του οποίου χρηματοδοτούνται 127 
σύλλογοι σ’ όλη την Ελλάδα με 14.000.000 δρχ. για 
ανάπτυξη πολιτιστικών και κοινωνικών δραστηριο
τήτων.

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ

Και το «θαύμα» έγινε! Ανέ
βηκε η ομάδα μας στην Λ' 
κατηγορία Αθηνών. ΓΓ αυτό 
βοήθησαν πολλοί παράγοντες, 
διοίκηση, παίχτες, φίλαλθοι.

Μα ω του θαύματος! Στο ε- 
πινίκειο γλέντι που έγινε για 
να γιορταστεί ο «θριάμβος» πα
ραβρέθηκαν μόνο η διοίκηση, 
οι παίχτες, λίγοι φίλαλθοι, και 
πολλοί κομματικοί «φίλοι» του 
Εθνικού Ν. Μάκρης.

Αστεία πράματα βέβαια, αλ
λά. . . θα ’πρεπε οι διοργανω
τές του γλεντιού να φρόντιζαν 
να υπάρχει ποικιλία κομματι
κών «φίλων». Έτσι δεν θα δη
μιουργούσαν παρατράγουδα οι 
νοσταλγοί του «Γρίβαμ’ σε θέ
λει ο βασιλιάς». Και ο βασιλιάς 
καλά κάνει και θέλει το Γρί
βα, όπως καλά έκανε κι ο Γρί
βας και ρώτησε: «Τι να με θε, 

φτει η μπαταρία του με στενα
χώριες, άγχος, κάπνισμα, κα
πνιστά, ποτά, ηλιοθεραπίες, α
κτινοθεραπείες. Για να είναι 
πάντα φορτισμένη — φρέσκα 
φρούτα και κυρίως έξω καρδιά.

—Ορισμένοι για να μας κο
ροϊδέψουν εμάς τους Μακρι
νούς λένε κρύα: «έχουσιν, πά- 
χουσιν τα κολοκυθάκια» τονί
ζοντας τις καταλήξεις των δύο 
πρώτων λέξεων αντί του ΣΟ
ΦΟΥ: «Έχουσιν ιμπάχους τα 
κολοκυθάκια!!»

—Είναι Ιούλιος. Σε πέντε 
ημέρες στη θάλασσα «λάβαμε» 
οικογενειακώς κι από ένα τσί
μπημα σφίγγας. Δεν αποδίδω 
την ύπαρξη εντόμων στα σκου
πίδια αλλά σε σύμπτωση!

—Ήαρά τις διαβεβαιώσεις 
των ιερέων περί εξασφάλισης 
των μεταστάντων μας «τόπου 
χλοερού και τόπου αναψίξεως 
ένθα απέδρα κλπ...» Απεναν
τίας τόπος ξερός και άνυδρος 
τους φιλοξενεί, λόγω διακοπής 
του νερού από το Πάσχα στο 
Νεκροταφείο μας. Ζόρι, λύπη 
και στεναγμός γΓ αυτούς που 
κουβαλούν μπετόνια με νερό 
μέχρι εκεί πάνω!

ΠΑΡΑΤΡΑΓΟΥΔΑ

τι να με θέλει ο Κερ...» (έ
τσι λέει το δημοτικό μας τρα
γούδι) .

Εμείς όμως οι φίλαλθοι, θέ
λουμε την ομάδα μας να στέ
κεται σε καθαρά αθλητικό ε
πίπεδο, μακοιά από κόμματα 
και παρατάξεις, κα: προ παν
τός μακριά από φαντάσματα 
και βρυκόλακες του παρελθόν
τος.

Αυτό ας το χωνέψουν μερι
κοί που επιμένουν να ζουν με 
ψευδαισθήσεις, κι ας φροντί
σουν να αγκαλιάσουν όλους 
τους φιλάλθους της Ν. Μά
κρης που αγαπάνε την ομάδα, 
για να την κρατήσουν εκεί που 
ανέβηκε. αλλά και να την α
νεβάσουν ακόμη ψηλότερα.

Ο δημότης και ο φίλαθλος

ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΙΑ

Στην Ελευσίνα εξ αιτίας της 
ρύπανσης του περιβάλλοντος 
οι γενήσεις τερατόμορφων έ- 
φθασαν το 20% και τα ανα
πνευστικά προβλήματα το 17%.

Πάνω από 4 δισεκατομμύ
ρια δρχ. ξόδεψαν οι Έλληνες 
για αγορά τσιγάρων τον Μήνα 
Μάιο. Η κατανάλωση τσιγά
ρων παρουσίασε αύξηση σε 
σύγκριση με το ’82.

Ένα παιδί τραυματίσθηκε 
στις 10 Ιουλίου στη Νέα Μά
κρη και κινδύνευε από αιμο
φιλία. Ειδοποιήθηκε αμέσως 
το 166, αλλά το πλησιέστερο 
όχημα βρισκόταν στο Γέρα
κα (!) Το πήγαν αναγκαστικά 
στην Αμερικάνικη Βάση (;) 
και ύστερα από αρκετές ώρες 
περιπλάνηση με το «166» έ- 
ψθαισαν στο κατάλληλο Νοσο
κομείο για μετάγγιση και το 
παιδί σώθηκε.

ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ

«Γκιλοτίνα» έγινε για μια 
Ιίχρονη μαθήτρια μια κακο
φτιαγμένη τσιμεντοκολόνα πα
ράνομα χτισμένου σπιτιού. . .

Επιστήμονες ίδρυσαν εται
ρία περιορισμού των σκουπι- 
8ιών!'

Από 80.000 πρόστιμο επέ
βαλε το Κεντρικό Λιμεναρχείο 
Καβάλας σε δύο άτομα επειδή 
ψάρευαν με φιάλες οξυγόνου, 
φακούς και ψαροντούφεκα.

Δύο Ελβετοί ανέλαβαν να 
καθαρίσουν τις ακτές της Πά
τρας από τα σκουπίδια.

Ο ΜΗΝΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ 
Στο μήνα που πέοασε η «ΦΩ
ΝΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ» 
με τη δραστηριότητά της συ
νέβαλε ώστε να τακτοποιηθούν 
μερικά από τα πολλά προβλή
ματα του τόπου μας.

1) Έτσι λοιπόν σε πολλά 
σημεία τοποθετήθηκαν από την 
Κοινότητα μεγάλα μεταλλικά 
δοχεία για την περισυλλογή 
των σκουπιδιών.

Π ρ ο σ ο χ ή: Υπάρχουν 
διάφορες καλογραμμένες οδη
γίες. Πρέπει να τις εφαρμό
σουμε.

2) Η «ΚΙΚΙ» από την πα
ραλία σάλπαρε πραγματικά, 
για κάποιο σκουπιδότοπο.

3) Στο Νεκροταφείο οι ερ
γασίες καθαρισμού προχωρούν 
(συνεχίστε. ..) .

Έτσι λοιπόν για άλλη μια 
φορά απεδείχθη ότι τραγούδι 
και χορός πηγαίνουν μαζί. Και 
κάτι ακόμα. Ο Επιμορφωτικός 
Σύλλογος Ν. Μάκοης δεν θα 
σταματήσει το τραγούδι του.

Καλή αρχή.
Ε. Σ. Ν. ΜΑΚΡΗΣ

Ι
Τπεύθυνος σύμφωνα 

αε το Νόμο ί
Λ. I. ΚΑΡΓΑΣ
οδός 106 αρ. 7
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J Γ. Λεοντακιανάκος τ
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ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΕ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ

ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΙΟΥΛΗΣ 1983

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4
ΤΙΜΗ ΔΡΧ. 20

ΟΜΟΨΥΧΙΑ ΐ
<) Να μια λέξη που ακούγεται πολύ σ’ όποιο τόπο 
\ τα προβλήματα είναι μεγάλα κ’ έχουν αντίκτυπο ο* 
0 όλο τον κόσμο. Σε μας, σαν πράξη (όχι σαν σύνθη- 
1 μα) πέρνει φανταστικές διαστάσεις όταν η πατρίδα 
ί μας και η ελευθερία μας βρίσκεται σε άμεσο κίν- 
i δυνο. Μόλις όμως περάσει ο κίνδυνος τη χώνουμε 
ί στο χρονοντούλαπο με ναφθαλίνη και επιστρέιφου- 

1^ με ανένδοτοι στα ατομικά μας ταμπούρια. Όμως ο 
κάθε λογικός άνθρωπος δίκαια θ’ αναρωτηθεί αν 
κίνδυνος για όλους μας υπάρχει μόνο στον πόλε
μο; Ρημάζει η χώρα και ο άνθρωπος και δίχως πο
λεμικά μέσα καταστροφής. Εδώ βρίσκεται η μεγάλη 
πλάνη στο μικρό μας ιδιαίτερο τόπο, και χωνόμα
στε αμέριμνοι στα ατομικά μας ταμπούρια. Έτσι 
σκορπισμένοι στα ταμπούρια μας είμαστε ακίνδυνοι 
για τους άλλους, είτε φορούν κράνος εχθρού ή φέ
σι φίλου. Έτσι κλεισμένοι στον εαυτό μας, μας τρώει 
η νάρκη της κλεισούρας. Φυλαγόμαστε μόνο από 
τα διπλανά μας ταμπούρια κι όχι από τα κράνη και 
τα φέσια.

Η Ελλάδα ήταν πάντα μικρή χώρα. Με την ομοψυ
χία της μπροστά στους απανωτούς κινδύνους, αξιο- 
ποίησε όλες τις ικανότητες των Ελλήνων και έριξε 

« ανάστημα που έφτασε στα μεσοούρανα. Μα μόλις 
? απόκτησαν σιγουριά ξαναγύρισαν στα ατομικά τους 
| τμπούρια και τους έφαγε το μεγάλο σαράκι της δι- 
\ χόνοιας. Χάσανε το μπόι τους και το μεσοούρανο 

ανάστημα έμεινε στην Ιστορία. Μπορούμε όμως ε- 
λ μείς οι νεώτεροι Έλληνες ν’ αποκτήσουμε μεγά- 
? λο ανάστημα; Γιατί όχι; Τις έμφυτες ικανότητες τίς 
i έχουμε. Κάποια άλλη φορά θα μιλήσουμε γι’ αυτό. 
? Τώρα ας πάρουμε ένα χτυπητό παράδειγμα. Εμείς 
i η τόσο μικρή και φτωχή χώρα έχουμε τον μεγαλύ- 
£ τερο εμπορικό στόλο του κόσμου! Γιατί; Το καράβι 
i είναι μια κοινότητα ανθρώπων. Όταν δεν υπάρχει 
( ομοψυχία από τον καπετάνιο ως τον μούτσο, τότε 
i το καράβι κινδυνεύει κι από τις φουρτούνες και α- 
r πό τον ανταγωνισμό. Όχι μόνο αυτό, όταν το κα- 

ρόβι βρίσκεται σε κίνδυνο τα γύρω καράβια όποια 
( σημαία κι αν έχουν τρέχουν να το βοηθήσουν. Εί-

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1983 
3ήμερο Επιμορφωτικών και Καλλιτεχνικών 

Εκδηλώσεων

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-8-83, ΣΑΒΒΑΤΟ 20-8-83, 
ΚΥΡΙΑΚΗ 21-8-83

Κυριότερες εκδηλώσεις:
—θεατρική παράσταση
—Εκδηλώσεις για τη Νεολαία

-Παραδοσιακοί χοροί με το Χορευτικό Τμήμα του Ε.Σ.Ν.Μ.
—Τραγούδια της Μάκρης
—Κ ινηματογραφικές προβολές
—-Έκθεση βιβλίου, λογοτεχνών της περιοχής μας
—Ομιλίες 
...Συναυλίες

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΝ ΛΑΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ 

ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ναι η αλληλεγγύη που υπάρχει έμφυτη στον άνθρω- 4 
πο και ξυπνά με τον κίνδυνο.

Υπάρχει άραγε διαφορά ανάμεσα στη θάλασσα ι 
και τη στεριά; Τι άλλο είναι οι κοινότητες παρά κα- r 
ράβια που συμπλέουν σε μια δίχως τέρμα πορεία ι 
προς το μέλλον. ' Οταν το καράβι δεν ξέρει που πάει 4 
και πως θα πάει θα πέσει σε ξέρες. Όταν η κοινό- I 
τητα δεν ξέρει που πάει και πώς θα πάει, τότε πάει ? 
κατά διαβόλου. (Αν μερικοί επιπλέουν, αυτό δεν ι 
σημαίνει πως και ευτυχούν. Κανείς δεν μπορεί να J 
νιώσει ευτυχία όταν οι άλλοι δεν είναι ευτυχισμέ- J 
νοι.) Κι όταν όλες οι κοινότητες είναι το ίδιο αστό- J 
χαστες, τότε το σύνολο του έθνους πάει κατά δια- 
βόλου.

' Οπως ο ένας κούκος μόνος δεν φέρνει την ά- 1 
νοιξη, όπως ο καπετάνιος μόνος δεν μπορεί να ο- ? 
δηγήσει το πλοίο πουθενά, έτσι κι ο Κοινοτάρχης 
κι ο Ν ομάρχης κι ο Κομματάρχης, είναι δεν είναι f 
πρωθυπουργός, δεν μπορούν, μόνοι τους ή και με | 
τους υποτακτικούς τους μόνο, να φέρουν κανενός f 
είδους άνοιξη. Αλλά για να υπάρξει ομοψυχία πρέι- 3 
πει να γνωρίζουν όλοι τους κινδύνους που διατρέ- \ 
χουν κλεισμένοι στα ατομικά τους ταμπούρια ή την έ 
ταμπουροπαρέα τους. Και πρέπει οι κοινοί στόχοι J 
που θα πυροδοτήσουν την ομοψυχία να αποβλέ- J 
πουν ξεκάθαρα στην αποτροπή αυτών των κινδύ- \ 
νων. Τότε μονάχα ο κάθε τόπος θα προκόψει. Τότε Σ 
μονάχα, λόγου χάρη, θα πάψουν τα καλύτερα παι- \ 
διά μας να περνούν των ομματιών τους και να φεύ- | 
γουν σ’ άλλη γης σ’ άλλα μέρη για να προκόψουν, ! 
όπως πρόκοψαν τόσοι και τόσοι άλλοι στις επιστή- # 
μες, στις τέχνες, παντού. ?

Όταν θα υπάρξει ομοψυχία, τότε ο κάθε -άρχης 
μπορεί να γίνει άξιος καπετάνιος, όποιο Θεό κι αν ( 
πιστεύει. Τότε μονάχα θα πάψουμε να έχουμε μο- 3 
ναδικό μας καμάρι το καλιμάρμαρο νεκροταφείο ? 
μας. 4

Πλάτων Β. Μουσαίος f

ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ
Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΜΑΚΡΗ
Μέχρι το τέλος που ’84 θα λειτουργήσει στη Ν. Μάκρη 

Κέντρο Υγείας με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες της πρωτο
βάθμιας περίθαλψης και κοινωνικής φροντίδας του πληθυσμού 
της περιοχής μας.

Το πιο πάνω Κέντρο Υγείας θα είναι αγροτικού τύπου, με 
περίπου 10 γιατρούς (γενικοί γιατροί, βασικών ειδικοτήτων, 
οδοντίατρος και εργαστηριακοί) και 25 άτομα λοιπό προσωπι
κό. Οι υπηρεσίες που θα παρέχει θα είναι: Ιατρικές, κοινωνι
κές, συμβουλευτικές και ιατροκοινωνικές σε τομείς πρόληψης, 
διάγνωσης και θεραπείας.

Με την ίδια κυβερνητική απόφαση ιδρύονται 107 Κέντρα 
Υγείας στην Αττική.

Με στόχους την αναβάθμι
ση της ποιότητας της ζωής,, 
την προστασία της φυσιογνω
μίας και διαιτερότητας της ελ
ληνικής φύσης, την καταπολέ
μηση κάθε μορφής ρύπανσης, 
την αξιοποίηση και ανανέωση 
των φυσικών πόρων, το Υ- 
ΧΟΠ ετοίμασε σχέδιο νόμου 
για το περιβάλλον.

Τα κυριώτερα σημεία του 
παραπάνω σχεδίου νόμου εί
ναι:
—Ιδρύεται ενιαίος φορέας πε

ριβάλλοντος (ΕΦΟΠ).
—Θα ’υπάρχουν κατάλληλα 

προγράμματα εκπαίδευσης 
και ενημέρωσης.

—Θα χρηματοδοτούνται μελέ
τες και έρευνες για την α
ποτελεσματική προστασία 
του περιβάλλοντος.

—Θα απαιτούνται περιβαλλο
ντικές άδειες στην περίπτω
ση που οι δραστηριότητες 
κάποιου είναι βλαβερές για 
το περιβάλλον.
-Η κάθε μορφή φθοράς του 
περιβάλλοντος, ποινικοποιεί- 
ται και οι παραβάτες τιμω
ρούνται σε βαθμό πλημμελή
ματος και κακουργήματος. 
Σε βαθμό πλημμελήματος 
τιμωρείται όποιος παραβιά
ζει νόμο, προεδρικό διάταγ
μα ή διάαταξη που περιέχει 
κανόνες για την προστασία 
του περιβάλλοντος. Σε βαθ

μό κακουργήματος όποιος 
προξενήσει μεγάλη και σο
βαρή ρύπανσή του.

—-Για αποκατάσταση ζημιών, 
υπεύθυνος είναι αυτός που 
προκάλεσε τη ρύπανση.

—‘Παίρνονται μέτρα για την 
ηχορύπανση. Οι δήμοι και 
κοινότητες μπορούν να κα
θιερώσουν την περιοχή της 
αρμοδιότητας τους ή ένα μέ
ρος της, σαν περιοχή κατα
πολέμησης του θορύβου.

—Οι φυσικοί πόροι θα αξιο- 
ποιούνται παίρνοντας υπ’ ό
ψη την ανανέωσή τους.

—Για επιβλεβείς δραστηριότη
τες (ανασκαφές, δίκτυα α
ποχέτευσης κλπ.) θα απαι
τείται περιβαλλοντική ά
δεια.

—Ιδρύονται χρηματοδοτικοί 
οργανισμοί για την αποκα
τάσταση ζημιών που δημι
ουργεί η μόλυνση.

ΚΥΠΡΟΣ
Το παρακάτω ιστορικό δια

βάστηκε σ’ εκδήλωση του Ε
πιμορφωτικού Συλλόγου Νέας 
Μάκρης το καλοκαίρι του '75 
με συμμετοχή της Κυπριακής 
Πρεσβείας. Πηγές: Τεχνικό 
Επιμελητήριο της Ελλάδας.

Η ιστορία της είναι μια ι
στορία αγώνων και προδοσίας.

Το ακόλουθο σύντομο ιστορι
κό διάγραμμα θα αναφερθεί 
σε γεγονότα τα οποία έπαιξαν 
σημαντικό ρόλο στην τελευταία 
τραγωδία της Κύπρου.

—Από το 1570 η Κύπρος 
ανήικει στην οθωμανική αυτο
κρατορία. Στην εγκατάσταση 
και μόνιμη παραμονή του ο
θωμανικού στρατού βρίσκονται

οι ρίζες της Τουρκοκυπ,ριακής 
μειονότητας (Δεν υπήρχαν 
Τούρκοι πριν) .

—Η εξέγερση του ’21 κρά
τησε στην Κύπρο 30 μέρες και 
πνίγηκε στο αίμα. Μετά την 
ίδρυση του Ελληνικού κράτους 
ο αγώνας του Κυπριακού λα-

(Συνέχεια στη σελίδα 5)
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ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Η ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

ΤΩΝ 1.800 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 30.000 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ

Της βιτρίνας Των μπαζωμένων ρεμμάτων και των σκουπιδότοπων
(ακόμα και δίπλα σε γεώτρηση)

Η ισότητα πάντως υπάρχει κάπου. Στα δημοτικά τέλη I

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΗΣ
Θ4ΛΑΣΣΑΣ ΜΑΣ

Με ανακούφιση διαβάσαμε 
το πρόσφατο άρθρο του Έ
θνους για τις μολυσμένες θά
λασσες, όπου και στο μικρό πο
λύχρωμο χάρτη — απεικόνιση 
που είχε δίπλα —- είδαμε ότι 
δεν συμπεριλαμβάνεται η θά
λασσα της περιοχής μας ούτε 
καν στη λεγάμενη μικροβιακή 
μόλυνση. Παρ’ όλα αυτά αυτή 
η τελευταία δημοσίευση έρχε
ται σε αντίθεση με άλλες που 
κατά καιρούς έχουν γίνει στο 
καθημερινό τύπο και οι οποίες 
ήταν α.κατατόπιστες σαν πολύ 
επιγραμματικές και αστήρι
κτες. Οι πιο λεπτομερειακές 
περιγραφές της διαφορετικής 
ρύπανσης που υπάρχει σ’ όλη 
την παραλία γύρω από την Ατ
τική είναι από αναιτιολόγητες 
μέχρι δυσνόητες για τον πολύ 
κόσμο. Έτσι καλά θα ήτανε 
να κινηθούμε για μια πιο ε
νημερωτική περιγραφή από 
τον φοοέα που έδωσε αυτά τα 
στοιχεία στις εφημερίδες το 
ΠΑΚΟΕ.

Επειδή αυτή η ενημέρωση 
στο σύνολό της γίνεται μόνο 
σε μέλη του Κέντρου καθώς εκ
πρόσωπος του ΠΑΚΟΕ μας 
είπε, ο Επιμορφωτικός Σύλλο
γος Ν. Μάκρης ανέλαβε να 
βοηθήσει την ατομική πρωτο
βουλία με το να κάνει σχετική 
αίτηση στο ΠΑΚΟΕ για κά
ποια παραπέρα πληροφόρηση. 
Έτσι ας ελπίσουμε ότι σύντο
μα θα έχουμε παραπάνω στοι
χεία στη διάθεσή μας για να 
ξέρουμε που κολυμπάμε. Και 
στην περίπτωση που καταλή
ξουμε σε μια ακόμα επιβεβαί
ωση της άποψης ότι η Οάλασ- 
σά μας είναι από τις λίγες κα
θαρές που έχουν «πομείνει, γύ
ρω από την Αττική κοντά στην 
Αθήνα, ας ευχηθούμε ότι η 
προ.σπάιθειά μας δεν (?" στα
ματήσει στη σχετική ενημέ
ρωση αλλά ότι θα συνεχιστεί 
με στόχο τη διατήρηση μιας 
κατάστασης που μας τοποθετεί 
στους ελάχιστους τυχερούς κο
λυμβητές, όπως λέμε ευτυχείς 
θνητούς, των Αττικών θαλασ
σών.

ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Το Κοινοτικό Συμβούλιο της 

Νέας Μάκρης πήρε απόφαση 
να μη δεχθεί την ύδρευση της 
περιοχής μας από την ΕΕ- 
ΔΑΙΙ. ’

Ακούγονται πολλά επιχει
ρήματα και υπέρ και κατά της 
παραπάνω απόφασης. Παρα
μένουν όμως μερτικά ερωτη
ματικά που είτε δεν έχουν α
παντηθεί είτε οι απαντήσεις 
τους δεν μπορούν να θεωρη
θούν ικανοποιητικές. Και τα ε
ρωτηματικά αυτά είναι:

1. Έχει εξετασθεί υπεύθυ
να η ποιότητα του νερού (μι
κρόβια, σκληρότητα, κ.λπ.) σ’ 
ΟΛΕΣ τις περιοχές; Εάν ναι, 
ποιά είναι τα στοιχεία;

2. Η πίεση του υπάρχοντας 
δικτύου είναι ικανοποιητική ή 
μήπως υπάρχουν και περιοχές 
που είναι πολύ χαμηλή;

3. Έχουν γίνει υδρογεωλο- 

γικές μελέτες για τα υδάτινα 
αποθέματα της περιοχής μας 
ή μήπως σε λίγα χρόνια, με 
την παραπέρα οικιστική ανά
πτυξη, θ’ αντιμετωπίσουμε πρό
βλημα επάρκειας;

4. Με δεδομένο ότι όλα τα 
σπίτια της περιοχής μας έ
χουν ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥΣ 
βόθρους, πως μπορούμε νάμα- 
στε σίγουροι για τη μη μόλυν
ση των γεωτρήσεων μας που 
βρίσκονται μέσα σε κατοικημέ- 
νες περιοχές (ακόμα και δίπλα 
σε σημεία συγκέντρωσης σκου- 
πιδιών) ;

5. Με την αποχέτευση της 
περιοχής μας τί θα γίνει; Θα 
•συνεχίσουμε να ρίχνουμε τα 
λύμματα σ’ απορροφητικούς 
βόθρους ή πηγάδια (που δεν 
χρησιμοποιούνται βέβαια) α
κόμα και δίπλα στη θάλασσα;

6. Το ύπαρχον δίκτυο θα 
μπορέσει να καλύψει μελλοντι

κές ανάγκες ύδρευσης της πε
ριοχής όταν θα εγκρίθεί κά
ποιο σχέδιο ή θα χρειασθούμε 
καινούργιο που το κόστος του 
θάναι υπερβολικά μεγάλο για 
την Κοινότητα;

7. Έχει γίνει κάποια με
λέτη σκοπιμότητας για την ' Υ
δρευση - Αποχέτευση της πε
ριοχής μας που νάχει λάβει 
υπ’ όψη της και όλα τα πα
ραπάνω ;

ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 
ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Με προεδρικό διάταγμα που είναι υπό έκδοση, καθορίζε
ται η ειδική εισφορά των αυθαιρέτων που υπάγονται στις 
διατάξεις του νέου Οικιστικού Νόμου 1337) 83.

Τα κριτήρια για τον προσδιορισμό της εισφοράς είναι 
κοινωνικά και λαμβάνεται υπ’ όψη η χρήση, η επιφάνεια 
του αυθαιρέτου.

Για τα συνήθη αυθαίρετα μέχρι 100 τ,μ. που αποτελούν 
την κύρια ή την παραθεριστική κατοικία, η ειδική εισφο
ρά είναι μικρότερη απ’ όσο θα κόστιζε η έχόοοη 
νόμιμης άδειας.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

8. Μήπως για ένα τόσο σο
βαρό θέμα, όπως είναι η Ύ
δρευση - Αποχέτευση, θάπρε- 
πε να πουν τη γνώμη τους και 
οι κάτοικοι της περιοχής;

Οι στήλες της «ΦΩΝΗΣ» 
πρόθυμα θα φιλοξενήσουν ο
ποιοσδήποτε υπεύθυνες απαν
τήσεις στα παραπάνω ερωτη
ματικά αλλά και κάποια γενι
κότερη ενημέρωση των ανα
γνωστών της πάνω στα τοπι
κά μας προβλήματα.

II οιότητα 
κατασκευής

Ειπιφ. 
σε τ.μ.

Ποσό ειδικ.
Κύρια κατ.

εισφορ. σε δρχ
ΙΙαραθ. κατ

α. Κατοικία απλήζ 50 10.500 22.050
κατασκευής 100 26.250 55.125

150 52.500 121.275
β. Κατοικία συνή 50 12.600 26.460

θους κατασκευής 100 31.500 66.150
150 63.000 145.530

γ. Κατοικία πολυ 50 22.000 44.100
τελούς κα>τασκευής 100 52.500 110.250

1'50 105.000 242.550
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ΜΙΛΗΣΕ ΚΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ;

' Οχι. Δεν πρόκειται για την οδό Πατησίων. Η Λεω
φόρος Μαραθώνας στη Ν. Μάκρη είναι

Όταν δεν υπάρχει φιλότιμο

ΕΚΛΟΓΕΣ 

ill ίϊΙΙΙίΙΙ 
fflllOilllllH 

iiiuim
Στις αρχαιρεσίες που έγι

ναν στις 17 Ιουλίου 1983 ε
κλέχτηκαν οι:

Μιχάλης ΙΙαμπόγλου, Πρό
εδρος.

Αντώνης Χαστάς, Αντιπρόε
δρος.

Θόδωρος Μαγγανάς, Γραμ
ματέας.

Γιώργος Τσάμης, Ταμίας.
Θεόφ,οαστος Γεωονάτος, Μι- 

γάλης Χατζτε'χμανουήλ και 
Αντώνης Βαμβακάς, Σύμβου
λοι.

ΤΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΜΑΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

Την θαυμάσια αυτή περιο
χή που απλώνεται μπροστά 
μας όταν αίφνης βρεθούμε στο 
Μοναστήρι της Αγ. Παρα
σκευής που αποτελεί και το 
κοντινότερο στην Μάκρη Πα
νόραμα — πριν από μας φαί
νεται την κατοίκησαν άλλοι 
άνθρωποι γύοω στον 15ο αιώ
να π.Χ. Αυτοί οι άνθρωποι και 
οι νεώτεροί τους μας άφησαν 
δείγματα της πρωτόγονης αγ
γειοπλαστικής και δομικής τέ
χνης τους που με τα καλλιτε
χνήματα των νεωτέρων τους 
(4ο π.Χ. αιώνα) αποτελούν 
για μας την ιστορία της περιο
χής που λίγοι ευτυχώς δεν 
γνωρίζουμε.

Όταν λοιπόν οι νέοι συμ
πατριώτες μας δείχνουν τ’ α
ξιοθέατα στους επισκέπτες 
τους, πριν τους Οδηγήσουν στο 
Μουσείο της Αθήνας καλό θα 
είναι να γνωρίζουν τα αξιοθέ
ατα της περιοχής μας, που ό
πως θα δούμε δεν είναι και 
λίγα. Τους αρχαιολογικού; χώ
ρους, το αρχαιολογικό Μου
σείο μας κλπ.

Και πρώτα πρώτα μια γρή
γορη τοπογραφική ξενάγηση. 
Τα όμορφα υψώματα που μας 
περιβάλλουν Δυτικά είναι οι 
ορεινές παραφυάδες τη; Πε
ντέλης (με τα ραντάρ) . Μπρο
στά και λίγο αριστερά καθώς 
κοιτάμε, το επιβλητικό Μαυ- 
ρκνόρος 778 μ. που δεσπόζει 
στ νηπεριοχή, μπροστά του α
κριβώς τα υψώματα της Αγ. 
Παρασκευής, δεζιώτερα το μι
κρό Αγοιλίκι, 390 μ., στα α
νατολικά κράσπεδα του η Α
νατολή και βορειότερα το με
γάλο Αγοιλίκι (πάνω από τον 
Εουθρό) με υώό'ίετοο 540 μ., 
αυτό που πρόσφατα με φωτιές 
απογυμνώθηκε, ως και στο βό
ρειο πρανές του μέχρι τον 
Βοανά. Αμέσως βορειότερα και 
μετά τον Βοανά ακολουθεί το 
Κοτοώνι 235 μ. Στρίβουμε α
νατολικά για Σχοινιά, αφήνο
ντας αριστερά το Σταυροκορά- 
κι, 310 μ., και κλείνουμε την 
περιοχή μας με τα υψώματα 
τη; Δοακονέρας 242 μ. (Δικα
στικοί) που καταλήγει στην 
Αττική (κυνόσουρα 92 μ. 
Στην ομορφιά της περιοχής 
συμπεριλαμβάνονται και τα 

δυο νήσάκια, η Δίψα (Σπίθα) 
κοντότερα και το Άκιο μετά, 
σιγουριά και ανάπαυλα για τον 
ψαρά σε δύσκολους «καιρούς». 
Εξ άλλου ο Χάραδρος που κα
τεβαίνει απ’ την Οινόη, χωρί
ζει την περιοχή σε Βόρεια, ό
που η Μακαρία πηγή (Μεγά
λο Μάτι) τα νερά της οποίας 
στέλνουμε στη Λίμνη του Μα
ραθώνα και που ευθύνεται για 
τη δημιουργία του μεγάλου έ
λους, και σε Νότια περιοχή, 
Αρχαίο; Μαραθώνας, Προβά- 
λυνθος, περιοχή Γκίκα) όπου 
άλλα μάτια δημιούργησαν το 
μικρό έλος. Θα αναφερθούμε 
στην ιστορία αυτής της περιο
χής, που πριν από οτν Παπά 
Καλαφάτη επισκέφτηκε ο πε
ριηγητή; Παυσανίας. Μικρα- 
σιάτης κι αυτός.

Στη δεκαετία του ’50 οι ερ
γασίες του αρχαιολόγου φ. 
Θεοχάρη στο κτήμα του Αλέ- 
κου Τζιλάβη και Μιχ. Μαυ,οί- 
κου έφεραν στο φως παλαιολι
θικό οικισμό. Βαρειά πήλινα 
αγγεία κ.ά. Διαπιστώθηκε ε
πίσης και ο τρόπος ψησίματος 
του πηλού, το μίγμα κλπ. Απο
καλύφθηκε από τι; θεμελιώ
σεις ο κυκλικός τρόπος κατα
σκευής μονόχωρων σπιτιών. το 
ύ·'’ος των κατασκευών και η 
ξύλινη στέγη που πρέπει να 
την αποτελούσε ένας κεντρικός 
κορμός δέντρου πάνω στον ο
ποίο ακουμπούσαν πλαγιαστά 
καλάμια, ψάθες, φυλλώματα, 
δεν υπήρχαν παράθυρα. Πολ
λά «δωμάτια» είχαν μία είσο
δο. Ο συνοικισμό; έφτανε ιιέ- 
γρι και μέσα στη θάλασσα στο 
Χάνυ - Μουν, και επεκτείνετο 
βόρεια μέχρι τα σκαλάκια στον 
Νηρέα. Αν σήμερα μ’ ένα σου
γιά σκαλίσετε το κοκκινόχω
μα που υψώνεται στην πλαζ - 
κάτω από το μπούζι που φύ
τεψε η κοινότητα ·— θα δια
πιστώσετε οστέινα υπολείμμα
τα ζώων, επάλληλε; στρώσει; 
θράκας, πρωτόγονα εργαλεία 
από οψιανό (φαιοπράσινη γυα
λιστερή πέτρα). Εξάλλου φαί
νονται ακόμη οι θεμελιώσει; 
των κατοικιών.

Τα ευρήματα εδώ κρίθηκαν 
«άνευ αρχαιολογικής αξίας» 
λόγω της καταστροφής τους α
πό την υγρασία ·— πήλινα.

ΑΝΤΩΝΗ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
Όμως αν έχετε τύχη μπορεί
τε να δείτε μερικά κομμάτια 
— αν θυμάμαι καλά ύστερα 
από τόσα χρόνια στου Παπα- 
σάββα του Σταύρου το σπίτι - 
ατελιέ (στου Γκίκα) . Οι με- 
τέπειτα ανασκαφές στο κτήρια 
του Χαρίτου Μαυρίκου επεξέ- 
τειναν τον συνοικισμό μέχρι 
και τις υπώριες του Αγριλι- 
κιού στο μικρό έλος — περιο
χή Βαλάρια ή Γκίκα. Συνέχεια 
κατοίκησης της περιοχής δια
πιστώθηκε και στους Μυκηναϊ
κούς και κλασικούς χρόνους 
αφού το ’79 ανατολικά του Λό
φου και δυτικά του κτήματος 
της Παπαδάκη βρέθηκε κλεμ
μένη σαρκοφάγος στα Θεμέλια 
λυομένου. Άλλα ευρήματα 
βρέθηκαν επίσης τον ίδιο χρό
νο στον Ερυθρό πίσω και βό
ρεια απ’ το Ίδρυμα.

Τον κάμπο αυτό που προ
στατεύει το χειμώνα απ’ τα 
κρύα και τους βοριάδες και απ’ 
τα σπλάχνα του αναβλύζουν 
νερά άφθονα, έμελλε να τον 
εκμεταλλευθούν τέσσερις πό
λεις, όλες Δήμοι των Αθηνών, 
πολιτικά ενωμένες σε ομοσπον
δία τοπική των «τετραπόλεων». 
Ξεχωριστή θέση κατέχει ο αρ- 
γαίος Μαραθώνας, βόρεια του 
Σωρού 1.000 μ., πίσω απ’ του 
Δούκα το μαγαζί, με διάσπαρ
τες μικρότερε; εγκαταστάσει; 
και φτάνει μέχρι του Βρανά 
όπου υπάρχουν ιεοά, για τα 
οποία θα μιλήσουμε στο επό
μενο φύλλο, κι ένα απ’ τα αρ
χαιότερα νεκροταφεία. Επι- 
σκεφτείτε τον χώρο του Βρα
νά. Σκαρφαλώνοντας σ’ ένα α
πό τα παράθυρα του αονίμως 
κλειστού Νεκροταφείου κοι
τάξτε μέσα. Φανταστείτε πόσα 
ωραία κτερίσματα ήοθαν στο 
ημίφως του κλειστού Νεκροτα
φείου. Πάντως για τη χρονο
λογία και νια του; θρύλους 
θα ενημερωθείτε απ’ την πι
νακίδα και τους γείτονες (πε
ρί αρχαιολόγου και εργατών) 
του Νεκροταφείου. Από κει και 
πέρα για το Μουσείο ο δρόμο; 
είναι εύκολος, οδηγείσθε με τη 
μυρουδιά. Όσο προχωρείτε τό
σο εντονώτερα φτάνει η α·' άδα 
της κοπριάς απ’ τα παρακείμε
να του Μουσείου μαντριά.

’ (Συνεχίζεται)

ΛΥΚΙΑ
Μέρος Β

Ο μύθος του Βελλερεφόντη 
είναι πιο εντυπωσιακός και ο 
ήρωας αυτός τιμήθηκε σαν θεός 
στη Λυκία. 0 Βελλερεφόντης 
ήταν γιός του Γλαύκου και εγ- 
γονός του Σίσυφου του «Εξυ
πνότερου των ανθρώπων» και 
βασιλιά της Κορίνθου, άλλοι 
τον αναφέρουν σαν γιό του Πο- 
σειδώνα. Σε μιά περιοδεία του 
ο Βελλερεφόντης βρέθηκε στην 
Τίρυνθα, όπου η γυναίκα του 
βασιλιά τον ερωτεύτηκε, αυτός 
όμως απέκρουσε τις προτάσεις 
της, μ’ αποτέλεσμα αυτή να 
τον συκοφαντήσει στο σύζυγό 
της. Κι επειδή αυτός δεν έβ
ρισκε σωστό να τον σκοτώσει 
μια και τον φιλοξενούσε, τον 
έστειλε στη Λυκία, όπου βασί
λευε ο πεθερός του Ιοβάτης, 
μ’ ένα γράμμα, με οδηγίες, να 
τον σκοτώσει αυτός. Όταν έ- 
φθασε στις ακτές του Ξάνθου, 
του ποταμού που ποτίζει τη Λυ
κία, ο Ιοβάτης τον δέχτηκε 
με χαρά και γιορτές που κρά
τησαν εννιά μέρες. Κατόπιν 
διάβασε το γράμμα. Του ή
ταν δύσκολο να σκοτώσει τον 
άνθρωπο που φιλοξενούσε σαν 
το 'σημαντικότερο ξένο. Έτσι 
του ανέθεσε μια αποστολή ό
που σίγουρα θα έχανε τη ζωή 
του. Να σκοτώσει το τρικέφα- 
λο τέρας που λυμαινόταν τη 
Λυκία, τη Χίμαιρα! Ο Όμη
ρος λέει ότι ο Βελλερεφόντης 
νίκησε τη Χίμαιρα ιππεύοντας 
τον Πήγασο, το φτερωτό άλο
γο, που ήταν γέννημα του Πο- 
σειδώνα και της Μέδουσας.

Ο Π ίνδαρος πάλι λέει άτι ο 
Βελλερεφόντης ήθελε πολύ να 
δαμάσει τον Πήγασο, αλλά δεν 
μπορούσε. Έτρεχε σαν τον ά
νεμο, κανείς δεν μπόρεσε ποτέ 
να τον δαμάσει. Με τη βοή
θεια όμως της Αθηνάς, που 
τούδωσε ένα θεϊκό χαλινάρι, ο 
Βελλερεφόντης δάμασε τον 
Πήγασο, όταν τον βρήκε να 
πίνει νερό σε μια πηγή έξω 
από την Κόρινθο και κατόρ
θωσε να σκοτώσει τη Χίμαιρα.

Στη συνέχεια ο Ιοβάτης τον 

έστειλε εναντίων των Αμαζώ- 
νων, που τις νίκησε, και μετά 
εναντίον των Σολύμων, άγριας 
φυλής των βουνών, που κι αυ
τούς νίκησε. Τέλος συγκέντρω
σε όλους τους υπηκόους του 
κι έστησε ενέορα στον Βελλε- 
ρεφόντη. Ο ήρωας όμως τους 
εξόντωσε. Μετά απ’ αυτό ο Ιο
βάτης δέχτηκε τη μοίρα του. 
Έδειξε το γράμμα στο Βελλε- 
ρεφόντη, τον πάντρεψε με την 
κόρη του και τούδωσε και το 
βασίλειό του, στο οποίο βα
σίλεψε και τιμήθηκε σαν θεός.

Θ μύθος ακόμη μας λέει ότι 
η κόρη του ήρωα, η Λαοοά- 
μεια απέκτησε με τον Δία έ
να γιό, το Σαρπιδόνα, ο οποίος 
πολέμησε στον Τρωικό πόλε
μο, απ’ την πλευρά των Τρώ
ων, και παρά τις προσπάθειες 
του πατέρα του Δία, σκοτώθη
κε από τον Πάτροκλο, τον πι
στό φίλο του Αχιλλέα.

Αυτοί είναι οι τρεις βασι
κοί μύθοι που συνδέουν τη Λυ
κία με τρεις σπουδαιότατες 
ελληνικές περιοχές την Κρή
τη, την Αθήνα, και την Κό
ρινθο, και μας δείχνουν πόσο 
αλληλένδετες είναι οι ιστορίες 
των ελληνικών και μικρασια
τικών πόλεων και λαών. Κι ε
πιβεβαιώνουν άτι κι απ’ τις 
δυό πλευρές του Αιγαίου κα
τοικούσαν οι ίδιες φυλές, οι ί
διοι άνθρωποι. .

(Η συνέχεια στο επόμενο)

ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΤΝ

Σε 20 στρέμματα καθορίζεται 
το μικρότερο τμήμα γης που 
θα επιτρέπεται πλέον να κα- 
τατμείται σε εκτός σχεδίου πε
ριοχή ολόκληρου του Νομού 
Αττικής.

Δεν επιτρέπεται περίφραξη 
σε ζώνη πλάτους 500 μέτρων 
από τις ακτές.
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Του Γ. ΓΡΑΤΣΕΑ

Καθ. Πανεπιστημίου
Αθηνών

Από ένα ολότελα τυχαίο γε
γονός, κατά το 1948, επιτεό- 
κτήκε μια από τις πιο σπου
δαίες αρχαιολογικές επιτυχίες 
του 20ου αιώνα.

Ένας βεδουΐνος βοσκός κα
θώς έψαχνε να βρει χαμένο 
από το κοπάδι του κατσίκι, 
.στΐς δυτικές όχθες της Νε
κρής θάλασας, ανάζαλυψε ένα 
άγνωστο ως τότε σπήλαιο. Μέ
σα στο σπήλαιο αυτό, από μια 
μικρή τρύπα, είχε περάσει το 
κατσίκι.

Βρίσκοντάς το, βρέθηκε α
νάμεσα σε πιθάρια που υπήρ
χαν ,μ&σα στο σκοτεινό σπή
λαιο. Στα πιθάρια αυτά βρέ

θηκαν κάτι ρολά μαύρα και 
μουχλιασμένα. Ο βεδουΐνος δεν 
μπορούσε να υποψιαστεί τί ή
ταν αυτά. Πήρε μερικά μαζί 
του κι έφυγε. Άρχισε το ε
μπόριό τους. Αποδείχθηκε ότι 
τα ρολά ήταν τυλιγμένες μεμ
βράνες, ήταν παμπάλαια χει
ρόγραφα.

'Τστερα από τα παραπάνω, 
αρχαιολόγοι, αρχαιοκάπηλοι, 
έμποροι κ.λπ., άρχισαν να ε
ρευνούν την περιοχή, ψάχνο
ντας για άλλα σπήλαια με χει
ρόγραφα.

Στις απόκρυμνες περιοχές 
του Κουμράν, έτσι ονομάζεται 
η περιοχή κοντά στη Νεκρή 

Θάλασσα, βρέθηκαν συνολικά 
11 σπήλαια με χειρόγραφα. 
Τα σπήλαι αυτά αριθμούνται 
κατά σειρά που βρέθηκαν, ως 
1Q, 2Q, 3Q - 11Q. (για τη 
θέση τους στην περιοχή βλέπε 
χάρτη).

Τα χειρόγραφα που διασώ
θηκαν, γνωστά ως χειρόγρα
φα της Νεκρής Θάλασας, προ
έρχονται από 700 περίπου διά
φορα βιβλία.

Φαίνεται ότι τα χειρόγραφα 
ήταν έργα των Εσσαίων. (Θα 
μιλήσουμε ίσως γι’ αυτούς μια 
άλλη φορά. Τα είχαν κρύψει 
μέσα στα σπήλαια τοποθετη
μένα για διατήρηση στα πι

θάρια. Έκτισαν στη συνέ
χεια την είσοδο των σπηλαί
ων. Αυτό είχε συμβεί το 68 
μ. X. Τότε τα Ροτμαϊκά στρα
τεύματα καταλάμβαναν την πε
ριοχή. Το κλείσιμο των χει
ρογράφων στα σπήλαια είχε 
σκοπό να τα διασώσει από την 
μανία των Ρωμαίων.

Τα χρόνια κύλισαν. 'Τστε
ρα από το 68 μ. X. η τύχη 
χαμογέλασε στο βεδουίνο βο
σκό, το 1948 μ. X.

Βέβαια ο χρόνος έδρασε κα
ταλυτικά. Αίγα χειρόγραφα 
έχουν διασωθεί σχεδόν ακέ
ραια. Ένα μέρος τους μας ά
φησε μόνο λίγο αποσπάσματα. 
Άλλα καταστράφηκαν ολοκλη 
ρωτικά.

Τα χειρόγραφα έχουν γρα
φτεί από το 200 περίπου π. 
X. μέχρι το 50 ή 60 μ. X.

Για να μελετήσουν οι ειδικοί 
τα κατατάσουν σε διάφορες 
κατηγορίες. Σημειώνουμε τις 
εξής:

α. Κανονισμοί
Στην κατηγορία αυτή, ό

πως μαρτυρεί και η ονομασία 
της, περιλαμβάνονται τα χει
ρόγραφα εκείνα που περιέ
χουν τους κανόνες ζωής που 
ίσχυαν για τα Κοινόβια των 
Εσσαίων. Γίνεται π. χ. στους 
κανονισμούς λόγος, για την 
εγγραφή νέων μελών, τις υπο
χρεώσεις τους, τις πο νές για 
τυχόν παραβιάσεις τους, τα 
θρησκευτικά και τα κοινοτι
κά τους καθήκοντα, την οργά
νωση του Κοινοβίου, τον αρ
χηγό και τους εχθρούς του 
κ.λ.π.

6. Βιβλικά κ ε ί- 
μ ε ν α

Κατατάσσονται στην οιιάδα 
αυτή χειρόγραφα που διασώ
ζουν κείμενα της Αγίας Γρα
φής. Έχομε π. χ. χειρόγραφα 
που περιέχουν τα διάφορα βι
βλία της Πεντατεύχου, τους 
Προφήτες και κυρίως του II 
σαΐα, τους Ψαλμούς κλπ.

γ' Ερμηνείες — 
Υπομνήματα

Οι Εσσαίοι δε διάβαζαν μό
νο την Π αλαιά Διαθήκη αλ
λά και την ερμήνευαν. Υπάρ
χουν στα χειρόγραφα της Νε
κρής Θάλσσας ερμηνείες στους 
Προφήτες, στους Ψαλμούς και 
άλλα βιβλία της Παλαιάς Δι

αθήκης.
δ' Ύμνοι — Προ

σευχές
Τα Εσσαϊκά Κοινόβια, εί

χαν έντονη θρησκευτικότητα. 
Την ικανοποιούσαν με ύμνους 
και προσευχές. Ένα μεγάλο 
μέρος από τα χειρόγραφα α
νήκουν στην κατηγορία αυτή. 
Π ρόκειται για θαυμαστές ποι
ητικές παραγωγές με έντονο 
λυρισμό και πλούσιο συναί
σθημα.

ε' Απόκρυφα και 
άλλα

Στη γενική αυτή ομάδα εν
τάσσονται διάφορα έργα που 
δεν εμπνέονται πάντοτε από 
τα βιβλία της Παλαιάς Δια
θήκης. Πρόκειται για βιβλία 
Απόκρυφα και άλλα, με πε
ριεχόμενο αστρολογικό, μαγι 
κό κλπ.

Η μελέτη των χειρογρά
φων της Νεκρής Θάλασσας, 
δεν ικανοποίησε μόνο την πε- 
ριέργειά μας για το πως ζού- 
σαν και σκεπτόταν οι Εσσαί
οι, εδώ και 2.000 χρόνια.

Άνοιξε και το δρόμο για 
σπουδές ιστορικές, θρησκειο- 
λογικές, θεολογικές, βιβλικές, 
αρχαιολογικές, γνωσσολογικές 
κλπ.

Από το 1948 και υστέρα με 
αφορμή τα χειρόγραφα της 
Νεκρής Θάλασσας έχομε μια 
παγκόσμια παραγωγή σε βι
βλία, χωρίς προηγούμενο.

Σε πολλές χιλιάδες ανεβαί
νουν τα βιβλία και τα άρθρα 
που έχουν κυκλοφορήσει σε ό
λο τον κόσμο με αφορμή τα 
παραπάνω χειρόγραφα.

Στην παγκόσμια αυτή πα 
ραγωγή, έχει δώσει το παρόν 
και η Ελλάδα με ττ δικό της 
τρόπο. Στή Θεολογική σχολή 
του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
διδάσκονται ως μάθημα τ χει
ρόγραφα της Νεκρής Θάλασ
σας. Υπολογίζουμε ότι για το 
θέμα αυτό έχουν γράψει οι 
Έλληνες πάνω από 150 βι
βλία ή άρθρα.

Με το σύντομο αυτό άρθρο 
θελήσαμε να πρυσφεραμε 
στους φίλους αναγνώστες της 
μια μικρή γεύση από το παγ
κόσμια γνωστό θέμα: Τα χει
ρόγραφα της Νεκρής Θάλασ
σας.

ΚΥΠΡΟΣ
(Συνέχεια από την 1η σελ.) 

ού συνεχίζεται σε ενωτική πλέ
ον βάση.

—Το 1878 η Κόπρος πα- 
ραχωρείται στην Αγγλία. Το 
αντάλλαγμα είναι ένα μικρό 
χρηματικό ποσό, που τελικά οι 
Κύπριοι πληρώσαν. Από τότε 
αρχίζουν αλλεπάλληλα διαβή
ματα και εκκλήσεις προς το 
Λονδίνο για την Ένωση. Οι 
Άγγλοι αρνούνται, ενώ ταυ
τόχρονα έχουν υπογράψει μυ
στική συμφωνία με την Τουρ
κία που εγγυάται την εδαφι
κή ακεραιότητα της οθωμανι
κής αυτοκρατορίας.

—1923. Η συνθήκη της Λω- 
ζάνης. Σύμφωνα με το άρθρο 
20 η Τουρκία του Κεμάλ :α- 
ραιτείται από κάθε δικαίωμα 
στην Τουρκία.

—1925. Οι Άγγλοι ανα

κηρύσσουν την Κύπρο αποικία 
του στέμματος. Ο α/τιαποικια- 
κός αγώνας φουντώνει.

—1940 - 44. Εποχή στενής 
συνεργασίας μεταξύ Ελληνοκυ
πριακών και Τουρκοκυπριακών 
μαζών. Παρά τις επίσημες, 
με τη λήξη του πολέμου, δια
κηρύξεις για την αναγνώριση 
του δικαιώματος ανεξαρτησίας 
των λαών,, η Μ. Βρεταννία 
αρνείται κάθε συζήτηση για 
αυτοδιάθεση.

—1947 - 1950. Ο αγώνας 
στην ακμή του. Επιτρέπονται 
εκλογές για αρχιεπίσκοπο. Ε
κλέγεται ο Λεόντιος.

—1950. Οργανώνεται δημο
ψήφισμα. Ψηφίζουν 225.000 
Έλληνες. 96% υπέρ της ένω
σης. Αλλά με τον αποκλεισμό 
των Τουρκοκυπρίων μπαίνουν 
οι βάσεις για τον διαχωρισμό 
των δύο κοινοτήτων.

—4951 - 55. Συνεχή δια
βήματα στον ΟΗΕ για το Κυ
πριακό. Ο ψυχρός πόλεμος σε 
έξαρση.

—1955. Ιδρύεται η ΕΟΚΑ 
με αρχηγό τον Γρίβα. Η Αγ
γλία εισάγει την Τουρκία στο 
προσκήνιο κατά τη Διάσκεψη 
του Λονδίνου. Σύνθημα: Η Κύ
προς είναι Τουρκική.

—1959 - 60. Συμφωνίες 
Ζυρίχης - Λονδίνου: Δημιουρ- 
γείται ανεξάρτητη δημοκρατία 
Κύπρου με προεδρικό σύστημα. 
Πρόεδρος Έλληνας, αντιπρό
εδρος Τούρκος. Η Αγγλία, η 
Ελλάδα και η Τουρκία εγγυ- 
ώνται την ανεξαρτησία και ε
δαφική ακεραιότητα του νη
σιού. Η Αγγλία διατηρεί τις 
βάσεις. Αποκλείεται η ένωση 
και η διχοτόμηση. Οι Τούρκοι 
αποκτούν πολλά δικαιώματα.

1959 - 63. Το νέο καθε

στώς που στηρίζεται στις συμ
φωνίες αποδεικνύεται ανεφάρ
μοστο. Εισάγονται όπλα από 
την Τουρκία και μοιράζονται 
στους Τουρκοκυπρίους. Συνε
χής υπονόμευση του Κυπριακού 
Κράτους. Δημιουργούνται ε
πεισόδια με σκοπό να καλλι
εργηθεί η ιδέα της «αδυνα
μίας συμβιώσεως» με τελικό 
στόχο τη διχοτόμηση.

—1963. Επεισόδια μεταξύ 
Ελληνοκυπρίων και Τουρκο
κυπρίων. Η Τουρκία απειλεί 
εισβολϊϊ. Στις αρχές Ιουνίου 
η Τουρκία επιχειρεί απόβαση. 
0 Τζόνσον παρεμβαίνει. 0 6ος 
στόλος εμποδίζει τους Τούρ
κους να κάνουν απόβαση. Σο
βιετικές μεραρχίες κινητοποι
ούνται στα σύνορα της Τουρ
κίας. Ο κίνδυνος περνάει.

—1964. Ο Άτσεσον προ
τείνει διχοτόμηση και διπλή έ

νωση. Ανηλεής βομβ.Άισμός 
του νησιού από την Τουρκική 
αεροπορία τον Ιούνιο του 64. 
Η εξέλιξη του Κυποιακού εν
τάσσεται στο πλαίσιο του Διε
θνούς ανταγωνισμού. Το ουσια
στικό αποτέλεσμα των προκα- 
τασκευασμένων επεισοδίων της 
περιόδου 63 - 64 ήταν ο στα
διακός χωρισμός του νησιού σε 
δύο τομείς.

—1965 - 67. Οι Τουρκοκύ
πριοι οργανώνουν χωριστή δι
οίκηση με τη βοήθεια της Ά
γκυρας.

—45 Νοέμβρη 67. Βίαιες 
συγκρούσεις μεταξύ ενόπλων 
Τούρκων και Εθνοφρουράς. Το 
σχέδιο Βανς ζητούσε την α
ποχώρηση του Ελληνικού στρα
τού ο οποίος διέθετε εκτός α
πό τον άλλο σύγχρονο οπλισμό 
του 80 σύγχρονα τανκς. Για

(Συνέχεια στη σελίδα 5)
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τον τουρκικό οπλισμό ούτε λέ
ξη-

—Δεκέμβρης 67. Η Ελλάδα 
αποσύρει το εκστρατευτικό σώ
μα από την Κύπρο. Το νησί ε
ντελώς απροστάτευτο μένει στο 
έλεος της απαλουμένης εισβο
λής. Οι Τούρκοι αυξάνουν ε
ντατικά τον αποβατικό στόλο 
τους.

—1968 - 1972. Συγκέντρω
ση όπλων εναντίον του Μακα
ρίου. Το ΝΑΤΟ προετοιμάζει 
τη διχοτόμηση. Η Τουρκία α
πειλεί ότι θα κάνει επέμβαση. 
Απόπειρα δολοφονίας του Μα
καρίου αποτυγχάνει. Ο εισα- 
χιθείς οπλισμός από τον Μακά
ριο για την προστασία της νή
σου τίθεται στη διάθεση της 
ειρηνευτικής δύναμης του 
ΟΗΕ.

——1973 - 74. Οι επίσκοποι 
Πάφου — Λεμεσού — Κόκ
κου καθαιρούν τον Μακάριο α
πό τον αρχιεπισκοπικό θρόνο. 
Αποκαλύπτεται σχέδιο πραξι
κοπήματος της EOKA Β'. Γί
νονται τρεις απόπειρες δολοφο
νίας του Μακαρίου. Ο Ντεν- 
κτάς αρχίζει στρατιωτι-/ ί εκ
παίδευση των Τουρκοκυπρίων 
μέχρι 50 ετών. Οι Τούρκοι θέ
τουν πάλι σαν μόνη λύση τη 
διχοτόμηση. Οι Τουρκοκύπριοι 
οργανώνουν τη ζωή τους. Η 
αντίστροφη μέτρηση έχει αρ
χίσει.

—2 Ιουλίου 74. Επιστολή 
Μακαρίου προς Γκιζίκη. Ζητά 
ανάκληση Ελλήνων αξιωματι
κών.

—15 Ιουλίου 74. Η εθνο
φρουρά και η EOKA Β' βά
ζουν σ’ εφαρμογή την επιχεί
ρηση «Αφροδίτη». Φονικότατο 
πραξικόπημα; 500 νεκροί και 
15C0 τραυματίες. Πρόεδρος 
τώρα ο Σαμψών.

16 Ιουλίου. 0 Μακάριος 
διαφεύγει στη Μάλτα.

—17 Ιουλίου. Η Τουρκία 
συγκεντρώνει στρατεύματα στη 
Μερσίνα.

—48 Ιουλίου. Οι Τούρκοι 
προσπαθούν να επιτύχουν δι
πλωματική κάλυψη για την 
εισβολή.

—19 Ιουλίου βράδυ. Ο τουρ
κικός στόλος αναχωρεί από τη 
Μερσίνα με κατεύθυνση την 
Κύπρο. Καμιά κινητοποίηση 
των δύο Μεγάλων.

—20 Ιουλίου. 5.00 πρωί. Ο 
Τουρκικός ραδιοσταθμός Μπαϊ- 
ράκ αναγγέλει επίσημα την α
πόβαση στην Κυρήνεια.

5.30. Τούρκοι αλεξιπτωτι
στές στην περιοχή Λευκωσίας.

6.30. Σειρήνες στη Λευκω
σία. Το ΡΙΚ αναγγέλει την α
πόβαση με 1.30 ώρα καθυστέ
ρηση.^

7. Γενική επιστράτευση στην 
Κύπρο.

8.30. Δίδεται η εντολή στην 
εθνοφρουρά να ανταποδώσει το 
πυρ.

Οι Τούρκοι θρασύτατα ονό
μασαν τους επιδρομείς του Ατ
τίλα ειρηνοποιούς. II εισβολή 
των ειρηνοποιών συνοδεύτηκε 
από ένα όργιο βιαιοτήτων -— 
Δολοφονίες εν ψυχρά), βιασμοί 
κ.λπ. Οι πρόσφυγες φεύγουν 
κυνηγημένοι. 200.000 Ελληνο
κύπριοι πήραν το δρόμο της 
προσφυγιάς. :Γα να αντιλη- 
φθεί κανείς τις διαστάσεις των 
επακόλουθων προβλημάτων, 
αρκεί να σημειωθεί ότι αναλο
γικά, για την Ελλάδα ο αντί
στοιχος αριθμός θα ανήρχετο 
σε 3.500.000 πρόσφυγες. Οι 
άνθρωποι εγκατέλειψαν πανι

κόβλητοι τα σπίτια τους και 
τις περιουσίες τους χωρίς να 
πάρουν τίποτα μαζί τους. Πολ
λές πόλεις ώδειασαν πριν φθά- 
σει ο τουρκικός Στρατός. Στό
χος των Τούρκων ήταν ν α 
εκκενώσουν και 
όχι μόνο να κατα
λάβουν το βορειοανατολι
κό τμήμα του νησιού. Η μετα
φορά 10.000 Τουρκοκυπρίων, 
από τις Νότιες περιοχές ως 
και η σχεδιαζόμενη μεταφορά 
Τούρκων από την Αγγλία, 
Γερμανία, Τουρκία, αποβλέ
πουν στην οριστική διατήρηση 
του 40% του εδάφους, αν βέ
βαια δεν απέβλεπαν σε κάτι 
περισσότερο.

Οι περισσότεροι πρόσφυγες 
έμειναν αρχικά στα βουνά και 
στα δάση. Σήμερα οι 95.000 
στεγάζονται σε συγγενικά τους 
σπίτια, 18.000 σε καταυλι
σμούς, 90.000 πήγαν σε με
γάλες πόλεις ενώ 13.000 ζουν 
κάτω από απαράδεκτες συνθή
κες. Μόνο 30.000 μπορούν να 
αυτοσυντηρούνται, ενώ οι υπό
λοιποι χρειάζονται συστηματι
κή παροχή βοήθειας.

Για όλους τους πρόσφυγες 
ξοδεύονται 110 εκ. δρχ. το μή
να. Πολλά σχολεία λειτουρ
γούν σε αντίσκηνα. Οι συνθή
κες στους καταυλισμούς είναι 
εξαιρετικά δύσκολες. Τον χει
μώνα το κρύο και η λάσπη, 
το καλοκαίρι ζέστη φρικτή στο 
αντίσκηνο και ο ήλιος κτυπά 
αλύπητα. Η διάθεση των κα
τοίκων είναι καρτερική ανα
μονή για την επιστροφή. Δεν 
θέλουν να σβήσουν την ελπίδα 
αυτή.

Η πίεση που εξασκούν σή
μερα οι Τούρκοι και ο ι σ ύ μ- 
μ α χ ο ί τους δεν είναι 
μόνο η απειλή των όπλων — 
δηλ. ολική κατάχτηση του νη
σιού — είναι και η οικονομική 
πίεση που ασκείται: σ’ ένα λαό 
με υψηλό βιοτικό επίπεδο που 
σήμερα κάνει αγώνα επιβίω
σης.

Οι οικονομικές επιπτώσεις 
της εισβολής δείχνουν ό τ ι 
η εισβολή π ρ ο ετοι- 
μ α ζ ό τ α ν από κ α ι- 
ρ ό και με κάθε 
λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι α. Δεν εί
ναι τυχαία η κατάληψη από 
τους εισβολείς του σημαντικό
τερου τμήματος του παραγωγι
κού συστήματος του νησιού ό
πως π.χ. τις βιομηχανικές ζώ
νες, υδατικούς πόρους, συγκοι
νωνίες, ξενοδοχεία.

Με την εισβολή πέρασε στα 
χέρια των Τούρκων το 70% 
της οικονομίας της Κύπρου και 
επενδύσεις ύψους 2,5 δις λιρών 
που ανήκουν σε Ελληνοκυπρί
ους. Δημιουργήθηκαν 120.000 
άνεργοι. Η αντίστοιχη εικόνα 
της εισβολής για την Ελλά
δα, θα ήταν η απώλεια της 
Θεσσαλίας, Μακεδονίας και 
Θράκης και η σύγχρονη άφι
ξη των προσφύγων της Μικρα
σιατικής καταστροφής.

Στην κατεχόμενη ζώνη έ
μειναν:
—■ 60% της αγροτικής παρα

γωγής.
— 26% της βιομηχανικής πα

ραγωγής.
— 65% τουριστικών καταλυ

μάτων.
— 87% των υπό ανέγερση ξε

νοδοχείων.
—83% του γενικού εμπορίου.
— Σημαντικός αριθμός σχο

λείων, τεχνικών σχολών.
— Σχεδόν όλο το νοικοκυριό 

των 200.000 προσφύγων.

Ν. Μάκρη 10-7-83

Αγαπητοί φίλοι της 
«Φωνής της Ν. Μάκρης»

Αφορμή στο γράμμα μου έ
δωσε η πράξη του Προέδρου 
της Κοινότητας Ν. Μάκρης. να 
στείλει τα παιδιά της δημοτι
κής μπάντας στη βάση της Ν- 
Μάκρης.

Για πολλοστή φορά ο κ. 
Π ρόεδρος ενήργησε σαν ο κα- 
πετάν ένας ενάντια στα φιλει
ρηνικά αισθήματα του λαού 
της Ν. Μάκρης και του ελλη
νικού λαού, το Δ.Σ. της Κοι
νότητας που δεν το ενημέρωσε 
και τα ίδια τα παιδιά, όλα σχο
λικής ηλικίας και τους γονείς 
τους.

Π έρασε ήδ μια βδομάδα και 
δεν κουνήθηκε φύλλο μέσα στη 
Ν. Μάκρη με εξαίρεση την Ε
πιτροπή Ειρήνης και διερω
τώμαι:

Γιατί να νοιαζόμαστε όλοι 
τόσο πολύ για την εθνική μας 
ομοψυχία; Υπάρχει, αφού συμ
φωνούμε όλοι πάνω σε τέτοιες 
πράξεις. Διερωτώμαι όμως α
κόμα τι έγιναν οι σύλλογοι, οι 
φορείς, τα σωματεία, οι τοπι
κές; ιΓατί σωπαίνουν; Μήπως 
τάχα δεν άκουσαν τίποτα; Κι 
αν οι αλλαγές στη θεώρηση 
των πραγμάτων και στην κα
θημερινή ζωή δεν ξεκινάνε α
πό μας τους ίδιους, τότε πώς 
θ’ αλλάξουμε μια κατάσταση 
στα κοινά μας πράγματα απα
ράδεκτη μέχρι τώρα;

Ο κ. Πρόεδρος κάνει καλά 
τη δουλειά του. Μετράει τις 
ζωές των παιδιών μας και την 
εθνική μας αξιοπρέπεια με τις 
μπουλντόζες που του στέλνουν. 
Εμείς τι κάνουμε. Η σιωπή δεν 
είναι καθόλου χρυσός σ’ αυτή 
τήν πεοίπτωση. Μ’ αυτήν την 
τακτική κι όσο περνάει ο και
ρός τόσο πιο πολύ η κοινοτι
κή μας αρχή θα πιστεύει ότι 
μποοεί να διαχειρίζεται τα κοι
νά όπως θέλει χωρίς να ελέγ
χεται από κανόναν για πολλά 
πράγματα κι αυτά τα πράγμα
τα πρέπει εμείς, ο Σύλλογος, 
να του τα θυμίζουμε καθημε
ρινά αν θέλουμε να είμαστε ο 
Σύλλογος που έχει φωνή κα:

Η ιστορία επαναλαμβάνεται. 
Ο σοβαρότερος κίνδυνος σήμε
ρα είναι η παραπέρα τουρκική 
επέκταση, η απειλή για το Αι
γαίο κ,λπ.

Και ο κίνδυνος είναι πραγ
ματικός. Τίποτα όμως δεν εγ- 
γυάται ότι η υποχώρηση και 
η αποδοχή της σημερινής κα
τάστασης στην Κύπρο, θα μας 
προφυλάξει από τον κίνδυνο 
αυτό. Το αντίθετο ακοιβώς μας 
διδάσκει η ιστορία. Η υποχώ
ρηση θα είναι το πρώτο βήμα 
για να γίνει στην επόμενη φά
ση ο «κίνδυνος» πραγματικό
τητα.

Η ωμή βία. η λεηλασία, ο: 
βιασμοί, οι δολοφονίες αμάχων, 
οι εμπρησμοί νοσοκομείων και 
χωριών, το ξεσπίτωμα χιλιά
δων οικογενειών αποτελούν ε
θνική παράδοση των Τούρκων. 
Δεν χάνουν ευκαιρία για να *- 
παληθεύσουν τη γνωστή ®οά- 
ση ότι: προσπαθώντας η Δύση 
να εκπολιτίσει την Τουρκία, 
το μόνο που καταφέονει είναι 
να κάνει εξαγωγή βαρβαρότη
τας στον υπόλοιπο κόσμο.

Οι «ειρηνοποιοί» του Αττίλα 
επαλήθευσαν για μια ακόμα 
φορά τα παραπάνω. 

γνώμη και η εφημερίδα του 
να είναι η Φωνή της Ν. Μά
κρης. Πράγματα που και ο 
λαός πρέπει να τα ξέρει και να 
τα πιστέψει σαν αιτήματα που 
δεν διατυπώνονται από αντι
πολιτευτική διάθεση αλλά α
πό πραγμαικές ανάγκες. Να 
μάθει ο κ. Πρόεδρος και ο 
λαός:

1) Π ώ ς λειτουρ
γεί ο Επιμορφωτι
κός Σύλλογος και 
πού στεγάζεται 
το Λαογραφικό 
του Μουσείο. Ότι 
αυτά τα δυυ πράγματα είναι 
καθήκον της Κοινότητας να τα 
ενισχύει, να τα φροντίζει και 
να τα χρηματοδοτεί. Ότι αυ
τή η. υπόθεση δεν είναι υπόθε
σή μερικών «παιδιών» (παιδιά 
είμαστε εμείς!) . Ότι δεν μπο
ρεί· να δίνει 300.000 δρχ. στα 
πόδια και ούτε μια δραχμή στο 
κεφάλι (όρα εφημ. «Νέα του 
Ζούμπερι» 6-83) . Τα υπέρο
γκα δημοτικά τέλη είναι και 
γι’ αυτή τη δουλειά. Θάλεγα 
πρώτα-πρώτα γΓ αυτή τη δου
λειά.

2) Σχολεία, ζ) Γυ
μνάσιο της Ν. Μάκρης. Κτί
ριο, αίθουσες, γραφεία καθη
γητών είναι απαράδεκτα. Ο 
κίνδυνος από τα αυτοκίνητα 
καθημερινός, η σχολική αυλή 
ανύπαρκτη, θέλουμε να βγά
λουμε μαθητές, θέλουμε να έ
χουμε καθηγητές που να κά
νουν καλά τη. δουλειά τους και 
να έχουν το κύρος τους. Πώς; 
Ας σκεφτούμε όμως τι θα μπο
ρούσε να γίνει αν δημοτική 
αργή έμπαινε μπροστά.

β) Λύκειο. Το Λύκειο 
στη Ν. Μάκρη έγινε, όπως εί
ναι γνωστό, με την καθολική 
απουσία και αδιαφορία της 
Κοινότητας. Το Λύκειο στη Ν. 
Μάκρη ήρθε με το ξεσήκωμα 
των γονιών και την παρέμ
βαση της κυβέρνησης που βρή
κε τρόπο να ξεπεράσει όλα τα 
εμπόδια της γραφειοκρατίας, 
θρανία και εποπτικά όργανα 
ήρθα'/ με τα αυτοκίνητα των 
γονέων και μπήκαν από τα πα
ράθυρα στις αίθουσες. . . για
τί δεν βρισκόταν κανένας από 
την κοινοτική αοχή να τους 
δώσει τα κλειδιά!

Το Λύκειο στεγάζεται στο 
ημιυπόγειο, ενώ το κοινοτικό 
μέγαρο με την περίεργη αρχι
τεκτονική του αισθη,τική μέ
νει κενό. Τεράστιες αίθουσες 
κενές. Πού πήγαν οι π,οοκελο- 
γικές επαγγελίες για Πολιτι
στικό Κέντρο και Μουσείο, για 
αίθουσες διαλέξεων, εκδηλώ
σεων, θεάτρου κλπ., τυπωμένες 
σε χιλιάδες φυλλάδια; Π ροε
κλογικά ήταν φαίνεται και τα 
σκέπασε η λήθη. . .

Για την ώρα πάντως, όλοι 
εμείς (σύλλογοι, σωματεία, ε
φημερίδες κλπ.) σωπαίνουμε. 
Η Ν. Μάκρη μοιάζει με ήσυ
χο λιμάνι όπου όλα έχουν βρει 
τη λύση τους. .. μέχρι τις ε
πόμενες εκλογές.

3) Νεολαία. Όλοι 
γνωρίζουμε τους φανερούς και 
τους κρυφούς κινδύνους που α
πειλούν τη νεολαία μας. Σε ε
πίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης 
κανείς δεν της παραστέκεται. 
Κι όμως αλλού της φτιάχνουν 
Κέντρα Νεότητας, αθλητισμού, 
της δημιουργούν εκδηλώσεις, 
διαγωνισμούς, εξωσχολική α
πασχόληση, βιβλιοθήκες, θεα
τρικές παραστάσεις κλπ. Σε 
μας τίποτε απ’ όλα αυτά. Α
ντίθετα παιδιά της δημοτικής 
μπάντας χρησιμοποιούνται κα-

Με έκπληξη οι κάτοικοι της 
περιοχής μας,, είδαν τα συνερ
γεία της ΔΕΗ να κλαδεύουν τα 
κλαριά των δέντρων που εμπό
διζαν τα ηλεκτροφόρα καλώ
δια, και που πολλές φορές, γι- 
νόντουσαν η αιτία για βραχυ
κυκλώματα.

Σωστή και θετική πέρα για 
πέρα αυτή η ενέργεια, αλλά 
. . ,προκάλεσε την έκπληξη ό
σων είδαν τα συνεργεία που 
έκοβαν και μάζευαν τα κλαριά, 
κι αυτό γιατί κάτι τέτοιο δεν 
ξανάγινε ποτέ μέχρι σήμερα.

ΓΓ αυτό φρονούμε ότι τέ
τοιες κι άλλες παρόμοιες ενέρ
γειες που βοηθάνε προληπτικά 
στην καλύτερη απόδοση και 
λειτουργία του κοινωφελούς ορ
γανισμού πρέπει να γίνονται 
συχνότερα.

Μ’ αυτό τον τρόπο και το έρ
γο της ΔΕΗ θα εκτιμάται από 
τους καταναλωτές χωρίς να 
προκαλεί έκπληξη, και οι κα
κίες γλώσσες δε θα μπορούν να 
λένε. .. είδες η ΔΕΗ.

Ο δημότης

τά την κρίση του ενός απολύ
τως αυθαίρετα κι εμείς πολύ- 
πολύ μυαλωμένα σωπαίνουμε. 
Ξέρεις τι γίνεται αύριο;

Όλα τα παραπάνω θέματα 
είναι θέματα για διεκδίκηση 
από μέρους του Συλλόγου κι 
αυτά π,ρέπει να προβάλει η 
«Φωνή» του επιτακτικά κάθε 
φορά.

Αλλά κα: άλλα θέματα ζω
τικά κα: καίρια που απασχο
λούν και θίγουν όλους μας: Ζη
τήματα Σχεδίου, Συγκοινωνί
ας, Σταθμού Α’ Βοηθειών, 'Υ
δρευσης (σύνδεση με την Ε. 
ΥΔ.Α.ΙΙ.), προστασίας από τις 
πυρκαγιές, προστασίας της 
κοινοτικής γης από τις κατα
πατήσεις, αρχαιολογικών θη
σαυρών στην περιοχή μας, κο
πής αιωνόβιων δέντρων, ρύ
πανσης της θάλασσας και κα
ταστροφής του φυσικού περι
βάλλοντος κλπ. Σ’ όλα αυτά 
τα θέματα η κοινοτική αρχή 
δεν δείχνει καμιά απολύτως 
ευαισθησία και πρέπει εμείς 
να τα προβάλουμε και '/α τα 
διεκδικήσουμε. Αυτός είναι άλ
λωστε ο λόγος ύπαρξης του Ε
πιμορφωτικού μας Συλλόγου 
και γΓ αυτούς τους λόγους εκ- 
δίδεται η φωνή του, που στοι
χίζει σ’ όλους μας κόπους και 
χρήματα.

Είμαστε η άλλη όψη της 
Ν. Μάκρης που ηθελημένα α
γνοείται από τον κ. Πρόεδρο. 
Κι όμως. Μέσα στους τέσσερις 
μήνες που παρακολουθώ την ε
φημερίδα, ένα μονάχα γράμμα 
έφτασε στα γραφεία της, γράμ
μα εκλεκτού Μακρηνού σαν 
ανταπόκριση στις προσπάθειες 
μας! Από την άλλη μεριά τα 
φύλλα της «Φωνής» — γύρω 
στα 1.500 φύλλα τώρα — ε
ξαντλούνται μέχρις ενός. Μο
νάχα ένα επιστράφηκε, ένα... 
από το Δημοτικό Σχολείο Ν. 
Μάκρης! Να πιστέψουμε πως 
η «Φωνή» μας χάνεται στην έ
ρημο. Αν είναι έτσι, τότε άξια 
η τύχη όλων μας. Δίκαια τό
τε η τεράστια Κοινοτική μού- 
τζα κατευθύνεται στα κεφάλια 
μας...

Με φιλικούς χαιρετισμούς 
Μ. Π. ΔΕΛΗΣΣΑΒΑΣ
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ΤΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΜΑΣ
Η ΝΤΑΜΑ ΝΑ ΞΑΝΑΓΙΝΕΙ

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΗ Ν. ΜΑΚΡΗ
ΜΕΡΟΣ Β'

Διακόσια μέτρα πριν το 
Μουσείο βρίσκεται ο Τύμβος 
των Πλαταιών — έτσι είπε ο 
Μαρινάτος — (χτυπήθηκε κα
τά τις αναισκαφές στην Σαντο
ρίνη) που το διάβασε στον 
Παυσανία ο οποίος γράφει ότι 
εκτός του γνωστού μας Σωρού 
υπάρχει και άλλος με τους νε
κρούς από την Πλάταια της 
Βοιωτίας και δούλους. Γιατί 
τότε συμπολέμησαν και δούλοι 
(μιλάμε για τη Μάχη του Μα
ραθώνα, 490 π.Χ.). Εδώ ξενα- 
γείσθε από τον κ. Κ. Μπάτρη, 
αν βρίσκεται αυτή την ημέρα 
στον Ιερό χώρο του Τύμβου 
των Πλαταιών, θα σας πει: 
Αυτός είναι στρατιώτης, αυτός 
αξιωματικός! Τους γνωρίζει 
όλους, απ’ τα κόκκαλα! Απ’ 
τα κατακλείδια τους! Όμως 
τώρα το Μουσείο φαίνεται! 
Μπείτε μέσα ήσυχα και γυρί
στε σιγά σιγά τις βιτρίνες του. 
Δέστε ωραία πράγματα που 
βρέθηκαν στην περιοχή μας. 
Καμαρώστε τους προγόνους 
μας — ένας στους τρεις καλ
λιτέχνης, γιατί υπάρχουν κι 
άλλα που βρέθηκαν εδώ αλλά 
είναι στο Αρχαιολογικό Μου
σείο Αθηνών (;) Αν είστε τυ
χεροί επωφεληθείτε από κανά 
ξύπνιο Έλληνα να καθηλώνει 
στο Μουσείο με τις γνώσεις του 
την ομήγυρη στη διαπασών! 
Αν όχι να σας πω δυο τρία 
πράγματα!

Μπήκατε. Με το που μπαί
νετε βρίσκεστε απέναντι στον 
έφηβο του Μαραθώνα! Καλύ
τερα το Αντίγραφό του γιατί 
το πραγματικό βρίσκεται στο 
Μουσείο Αθηνών. Ακούστε και 
μια αληθινή ιστορία για τον 
έφηβο. Ένα απόγευμα δύο ψα
ράδες μάλλον Ραφηνιώτες, το 
1925, ψάρεψαν στον κόλπο με 
τα δίχτυα τους τον μπρούτζι- 
νο έφηβο και λίγα ψάρια! Τον 
τύλιξαν με καραβόπανο, τον 
άφησαν στη βάρκα κι αναζη
τούσαν αγοραστή στη Ραφή- 
να. Τα λεφτά λίγα απ’ τα ψά
ρια, το κρασάκι λίγο βαρύ «κι

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΜΟΝΟ Ο ΟΙΚΙΣΜΟΣ
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Έχουμε βέβαια πολλά προ
βλήματα στην περιοχή της Α
γίας Μαρίνας που πρέπει κά
ποτε να βρούνε τη λύση τους.

Εν όψει όμως του χειμώνα 
και επειδή τα παιιδιά του Γυ
μνασίου και του Λυκείου της 
περιοχής μας είναι υποχρεω
μένα να στέκονται στη στάση 
πολλή ώρα περιμένοντας το 
λεωφορείο με βροχή και με 
κρύο, πρέπει η Κοινότητά μας 
να φροντίσει να τοποθετήσει 
στέγαστρα και από τα δύο μέρη 
του δρόμου. Έτσι και τον πα
λιό οικίσκο της στάσης που 
γκρέμισε για τη διαμόρφωση 
της πλατείας θα αντικαταστή
σει, και στα παιδιά αλλά και 
στους μεγάλους θα προσφέρει 
σημαντική εξυπηρέτηση.

Θόδωρος Μαγγανάς 

ας είν’ καλά ο πεθαμένος». Στο 
Τμήμα της Ραφήνας αργότε
ρα, αποκαλύπτονταν ένας πε
θαμένος που όμοιος του δεν υ
πάρχει πουθενά εδώ που τα 
λέμε, ούτε και στο Μουσείο 
του Βρανά τώρα! Φαντάζεται 
κανείς πόσα τέτοια έχουν πε- 
ριέλθει σε ιδιωτικές συλλογές.

«Είχα δύο αγάλματα, μια 
γυναίκα κι ένα βασιλόπουλο 
— ατόφια — φαίνονταν οι 
φλέβες, τόσην εντέλειαν είχαν. 
Τάχαν πάρει κάτι στρατιώτες 
εις το Άργος, θα τα πουλού
σαν κάτι Ευρωπαίων, γύρευαν 
χίλια τάλλαρα. Άντεσα κι έ
τους μίλησα. Αυτά και για δέ- 
γώ εκεί, πέρναγα. Τους πήρα, 
κα χιλιάδες να μητο καταδε
χτείτε να βγουν από την πα- 
τρίλα μας. Δι’ αυτά πολε- 
μήισαμεν». Συγχωρήστε με, θυ
μήθηκα τον Μακρυγιάννη. Α
λήθεια αυτά πού είναι; Μετα
ξύ των άλλων σπουδαίων θη
σαυρών που έχει,, σε μια γωνιά 
υπάρχει ο σκελετός ενός μι
κρού παιδιού της περιοχής που 
οι μελισσοκόμοι γονείς τον έ
βαλαν σε ό,τι πρόχειρο είχαν, 
δυο αναποδογυρισμένες πήλινες 
κυψέλες. Γπάρχουν επίσης πή
λινα αγεία, πήλινα σκεύη, κα
νάτες, χύτρες, υδροχόες άλλα 
σα σταμνιά Αιγινίτικα ανοικτά 
- κλειστά, τυφλά, περίεργα. 
Όταν σ’ αυτά βλέπετε ζωγρα
φιές ξεθωριασμένες με απλά 
σχήματα, σταυρό, αγκυλωτό 
σταυρό, μαιάνδρους, αυτά είναι 
παλαιότερα γύρω στο 12ο π.Χ. 
αιώνα και- πίσω, όταν όμως εί
ναι πιο σύνθετα σχέδια απάνω 
χταπόδια, ρόδακες, άνθη κλπ. 
τότε αυτά ανήκουν σε κοντινό
τερες στη μνήμη εποχές — 
που είμαστε σχετικά ενήμεροι 
με την αρχαία ιστορία. Όταν 
αλλού βλέπατε κεραμάγκ — 
Ιωνία κλπ. αυτά ανήκαν στην 
εποχή που έρχονταν τα πούλ
μαν της Εργατικής Εστίας.

Θυμήθηκα αυτό: Στο χωριό 
Καλαπόδι της Αταλάντης Γερ
μανοί έχουν αναλάβει την ανα- 
στήλωιση του ναού της Θέμι-

ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ 

ΠΑΙΡΝΕΙ
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Το παραπάνω ποσό διατί
θεται με απόφαση του υπουρ
γού Εσωτερικών κ. Γ. Γεννη- 
ματά από τις δημόσιες επεν
δύσεις για απασχόληση εργα
ζομένων σε τεχνικά έργα ό
πως : 'διάνοιξη,, διαμόρφωση 
και συντήρηση οδών, ύδρευση, 
διευθέτηση ρεμάτων, έργα κοι
νωνικής - αθλητικής υποδομής 
και πολιτιστικές 
υπηρεσίες. (Δική μας η 
υπογράμμιση,. Να ελπίσουμε ό
τι αυτή τη φορά τουλάχιστον 
η Κοινότητα θα θυμηθεί κά
ποιες υποσχέσεις της προς τον 
Ε.Σ.Ν.Μ. και θα κάνει το κα
θήκον της;) Το προσωπικό 
για την εκτέλεση των έργων 
θα προσληφθεί.

Συνολικά θα διατεθούν 1,5 
δις στους Δήμους και Κοινό
τητες Αττικής. 

δας (;) Στις αναισκαφές που 
συνεχίζονται μάλλον ο επικε
φαλής Γερμανός μας είπε ότι 
καμιά φορά κι αυτοί ακόμη 
ξεγελιούνται όσον αφορά την 
χρονολόγηση! Ξέρετε γιατί; 
Όταν ο ναός μετά από έκρη
ξη σκεπάστηκε με χώμα οι 
Βυζαντινοί έκαναν εκεί Νε
κροταφείο. Στις εργασίες μα
ζί με άλλα αντικείμενα ·— 
και στους κλασικούς χρόνους 
— έφεραν απάνω μια πλαστι
κή μαύρη τσατσάρα!

Δράστης ο ποντικός! (Που 
δεν τρώει μόνο το γιαούρτι και 
το κρασί, αλλά μπαίνει και 
στα χωράφια των αρχαιολό
γων) .

'Ομως δεν είναι πάντα έ
τσι. Έχουμε ανθρώπους επι
στήμονες ενημερωμένους και 
στο τέλος η χρονολόγηση γί
νεται και στον Δημόκριτο. Α
κόμη μπορείτε να δείτε λυχνά
ρια από τό σπήλαιο του Πά
να της Οινόης και αιχμές βε
λών — όσες περίσσεψαν απ’ 
την αίθουσα Καραπάνου του 
Μουσείου — που βρέθηκαν στο 
πεδίο τνς μάχης και μια περι
κεφαλαία Περσική μπρούτζι- 
νη. Θυμηθείτε επίσης να ρω
τήσετε για την επιτύμβια στή
λη που παριστάνει ωραιότατο 
σύμπλεγμα νεκρής (καθήμε- 
νης) με θεραπαινίδες, που βρέ
θηκε χωρίς να δικαιολογεί την 
προέλευσή της στην Παλλήνη 
πάνω στη λεωφόρο Μαραθώ
να πηγαίνοντας για την Αθή
να μετά την Αντιβιοτική δεξιά 
στο Ξυλουργείο.

Στα πρώτα χρόνια της δε
καετίας του ’40 οι πέτρινοι 
τύμβοι έξω από το Μουσείο εί
χαν ανασκαφεί. Βρέθηκε μά
λιστα και ένα χρυσό κύπελλο 
και οι σκελετοί των αλόγων σε 
διάφορους τάωους. Μου το εί
πε ο πατέρας ο οποίος έβαζε 
καπνά στην περιοχή αυτή. Με
ρικοί συμπατριώτες μας γνω
ρίζουν την. τύχη του κύπελλου.

(Συνεχίζεται)

ΤΑ ΔΑΣΗ ΕΞΑΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ
Και το φετεινό καλοκαίρι 

συνεχίσθηκε η «παράδοση» του 
αφανισμού των λιγοστών ελ
ληνικών δασών από τις φω
τιές. Φαίνεται ότι ο μόνος σί
γουρος τρόπος για να σταμα
τήσουν οι δασικές πυρκαγιές 
είναι να μην υπάρχουν άλλα 
δάση, στον τόπο μας. Και η 
συμβολή όλων μας προς αυτή 
την κατεύθυνση είναι μοναδι
κή: άλλοι με την ανοχή, άλ
λοι με την αμέλεια και άλλοι 
με την πρόθεση.

Δυστυχώς δεν θα φαινόταν 
και πολύ υπερβολική η πρότα
ση να χαρακτηρισθούν με νό
μο «Διατηρητέα μνημεία» όσα

ΧΟΡΙΣ ΛοΓ/Α

Άλλοτε το εθνικό παιχνίδι 
των Μακρηνών ήταν η ντά
μα, ένα παιχνίδι που παιζό
ταν από μικρούς και μεγάλους. 
Οι μικροί τόπαιζα,ν στο σπίτι, 
στις αυλές και σταπεζούλια τις 
σκόλες και τα καλοκαίρια.

Οι μεγάλοι έπαιζαν την 
ντάμα στα καφενεία. Οι καλύ
τεροι παίχτες της ντάμας λέ
γονταν «ταγκαλάκια» και έ- 
χαιραν ιδιαίτερου σεβασμού 
μεταξύ των συμπαικτών. Οι α
δύνατοι παίχτες ήταν οι λε
γάμενοι «κα,ρτακάζες»; τίτλο 
που δεν τον αποδέχονταν βέ- 
βαι ποτέ. Από τους μεγαλύτε
ρους παίχτες της ντάμας που 
φέρνει η παράδοση ως τις μέ
ρες μας ήταν ο γερο-Μανώλης 
Καραγεωργίου, ο γερο-Κου- 
τσός και ο Παύλος Αλντιπαρ- 
μάκης. Και σήμερα στη Ν. 
Μάκρη υπάρχουν ονομαιστοί 
παίχτες στο ύψος των παλιών 
μεγάλων παιχτών. Είναι οι κ. 
κ. Αναστάσης Παλτίρης, Νί
κος Καραγεωργίου, Δημήτρης 
Μανάβης, Βασίλης Εμεής και 
ο νεώτερος όλων Μανώλης Π. 
Αλντιπαρμάκης.

Άλλοτε στα πιο δημοφιλή 
καφενεία της Ν. Μάκρης, του 
Β. Κόλλια, του Ν. Καραγε
ωργίου, του Η. Ταχτατζή και 
μέχρι πριν λίγο καιρό στου 
Λάζαρου υπήρχαν ξύλινα τρα
πεζάκια με χαραγμένη πάνω 
τους την ντάμα και μέσα στο 
συρτάρι τους είχαν τα ξύλινα 
επίσης πιόνια («πέτρες» τις έ
λεγαν, ανεξάρτητα από το υλι
κό που ήταν φτιαγμένες) όπου 
έπαιζαν οι παίχτες. Έπαιζαν 
τον καφέ ή το τσάι, τη λεμο
νάδα και παλιότερα το λουκού
μι ή ένα από τα γλυκά του 
κουταλιού. Οι άλλοι γύρω πα- 
κουταλιού. Οι ά’λοι γύρω πα
ρακολουθούσαν με μεγάλη προ
σοχή τις φάσεις του παιχνιδιού 
που όταν έπαιζαν καλοί παί
χτες είχαν μεγάλο ενδιαφέρον. 
Υπήρχαν — και υπάρχουν ·— 
ορισμένοι τρόποι παιξίματος 
της ντάμας (παιχνίδια) που 
τα έχουν επιβάλει οι μεγάλοι 
παίχτες, όπως π.χ.

Η ντάμα δεν έχει βέβαια 

δάση απόμειναν στον τόπο μας, 
γιατί αν συνεχιισθεί αυτό το κα
κό στη χώρα μας, σε λίγα χρό
νια θα βλέπουμε δέντρα μόνο 
στα μουσεία μέσα σε γυάλες, 
όπως π.χ. βλέπουμε τους. . . 
δεινόσαυρους.

Στην περιοχή μας υπάρχουν 
ακόμα δέντρα, αλλά υπάρχουν 
και πολλοί καλοφαγάδες που 
δεν μπορούν να απολαύσουν τις 
μπριζόλες και τα μπιφτέκια 
αν δεν είναι ψημένα στα κάρ
βουνα. Έτσι βλέπουμε πολύ 
συχνά υπαίθριες ύησταριές μέ
σα στα πεύκα και ενώ φυσά 
δυνατό μελτέ'ΐι. Η αναισθησία 
σ’ όλο της το μεγαλείο. 

την ποικιλία των κινήσεων του 
σκακιού, έχει όμως ένα στα
θερό κώδικα κινήσεων που την 
κάνει εύκολη αλλά πολύ ενδια
φέρουσα. Για το παίξιμο αυ
τού του παιχνιδιού χρειάζεται 
προσοχή σε κάθε κίνηρη, πει
θαρχία στους κανόνες, διορα
τικότητα και φαντασία, προσό
ντα που πρέπει νάχει κάθε ά
τομο στη ζωή. Γι’ αυτό η ντά
μα δεν είναι τυχερό παιχνίδι, 
είναι άθλημα και άσκηση και 
για τη. ζωή. Αυτό ίσως μπορεί 
να μας εξηγήσει και τους λό
γους που η ντάμα είχε τάση 
διάδοση στην παλιά και τη Ν· 
Μάκρη σαν ένα καθαρά λαϊκό 
παιχνίδι όπου η κάθε πέτρα έ
χει ίσες δυνατότητες με τις 
άλλες πέτρες όπως — πρέπει 
να — συμβαίνει σ’ όλες τις 
Δημοκρατούμενες κοινωνίες, ό
πως ήταν της Παλαιάς Μά
κρης.

Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος 
που με τάση στοονή αγκάλια
σε το Σκάκι στη στέγη του, ας 
κάνει κάτι και γι’ αυτό το ω
ραίο Μακρηνό παιχνίδι, την 
ντάμα., κ: ας καλέσει τα τα
γκαλάκια, που κρατάνε την 
παράδοση, τους κ.κ. Α. Παλ- 
τίρη, Δ. Μανάβη, Μ. Αλντι- 
παρμάκη (μαθαίνουμε πως και 
ο Α. Αλεξάνδρου είναι ονομα- 
στός παίχτης) να μας διδά
ξουν ώστε η Ντάμα να ξανα- 
γίνει το εθνικό παιγνίδι της 
Ν. Μάκρης και μετά από σχε
τική προπόνηση, να διοργα- 
νωθοΰν αγώνες.

Μ. Π. Δ.

ΕΚΠΛΗΞΗ
ΣΤΗ

Ά ΜΑΚΡΗ
Στη Νέα Μάκρη, όπου Εκα

τοντάδες Αθηναίοι βρίσκουν 
δροσιά στα ωραία νερά του 
Ευβοϊκού το καλοκαίρι, μια έκ
πληξη: ένα θαυμάσια μουσειά- 
κι, που δημιούργησε ο Επι
μορφωτικός Σύλλογος. Η Νέα 
Μάκρη, δεν ήταν πάντα παρα- 
θεριστικό κέντρο. Χτίστηκε α
πό πρόσφυγες της Μάκρης, του 
επίνειου του Λιβισιού της Μι- 
κράς Ασίας. Στα σπίτια για 
πάρα πολλά χρόνια μιλιόταν 
ακόμα η θαυμάσια διάλεκτος 
και στις καρδιές έμενε η νο
σταλγία. Τώρα, που όλο και 
φεύγουν οι γέροντες απ’ τη 
ζωή, οι νεώτεροι, που γεννή
θηκαν εδώ, μάζεψαν ό,τι βρή
καν κουβαλημένο απ’ τη χαμέ
νη πατρίδα και το ’δωσαν για 
το Λαογραφικό τους μουσείο. 
Επισκεφθείτε το, θα συγκινη- 
9 είτε.

«ΠΑΝΘΕΟΝ»

Τπεύθυνος σύμφωνα 
με το Νόσο 

Δ. I. ΚΑΡΓΑΣ 
οδός 106 αρ. 7

Επιστολές - Ειιβάσαατα:
I. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 

Επιμορφωτικός σύλλογος 
Ν. Μάκρης

Τυπογραφείο: 
Γ. Λεοντακιανάκος 
Δ. Πλακεντίας 31 

Χαλάνδρι



ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΌ ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ

ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΤΗΣ

ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ

ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ —

ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ ’83
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5
ΤΙΜΗ ΔΡΧ. 20

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΛΑ ΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18-9-83 ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΩΣ

ΛΑ’ΓΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΣΤΑ ΣΠΑΤΑ

ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Η ορχήστρα του Πολιτιστικού Συλλόγου Κολιάτσου 
Πατησίων στις εκδηλώσεις μας.

Από τήν παλλαϊκή συρμετοχή των κατοίκων της 
Ν. Μάκρης στις εκδηλώσεις του Ε.Σ.Ν.Μ.

0 Επιμορφωτικός Σύλλογος 
Νέας Μάκρης, με την οικονο

μική ενίσχυση, και συμμετοχή 
των Υπουργείων Πολιτισμού 

και Νέας Γενιάς πρόσφερε στο 
Λαό της περιοχής Νέας Μά
κρης ένα τριήμερο Πολιτιστι

κών και Καλλιτεχνικών εκδη
λώσεων.

Λεπτομέρειες στη σελ. 4 

Με πρωτοβουλία της Νομαρ
χίας Ανατολικής Αττικής πρα
γματοποιήθηκε το Α' Γεωργι
κό Συνέδριο στα Σπάτα στις 
10 και 11 Σεπτέμβρη.

Την έναρξη του συνεδρίου 
κήρυξε ό υφυπουργός Γεωρ
γίας κ. Στάθης Γιώτας. Συμ
μετείχαν φορείς της περιοχής, 
ειδικοί επιστήμονες, γεωπόνοι 
και γεωργοί.

Συμμετείχαν επίσης ο Νο
μάρχης Αττικής κ. Θ. Κατρι- 
βάνος και η Νομάρχης Ανατ. 
Αττικής κ. Α. Σταφόλά.

Τα συμπεράσματα του συνε
δρίου θα οημοσιευθούν σ’ επό
μενο φύλλο της ΦΩΝΗΣ.

Γεωπόνοι των Γραφείων Γε
ωργικής Ανάπτυξης του Δια
μερίσματος Ανατολικής Αττι
κής επισκέπτονται τη Ν. Μά
κρη κάθε Δευτέρα για παρο
χή συμβουλών.

0 ΛΑΟΣ ΤΗΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ ΕΙΠΕ ΝΑΙ
ΣΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ

ΕΜΙΑΗΣΕ ΚΑΙ ΕΙΠΕ ΝΕΡΟ
της ΒΟΥΛΑΣ ΛΑΜΙΑΝ ΑΚΟΥ

(Εφημερίδες)

Με μεγάλη συμμετοχή των 
κατοίκων της περιοχής Ν. Μά
κρης πραγματοποιήθηκε Λαϊ
κή Συνέλευση στην πλατεία 
το Σάββατο 27-8-83 στις 7 
μμ. για να ανατρέψει την 42/ 
1983 απόφαση της πλειοψη- 
φίας του κοινοτικού συμβουλίου 
η οποία με την προϋπόθεση που 
είχε θέσει (καμία οικονομική 
επιβάρυνση των κατοίκων) ι- 
σοδυναμούσε με ΑΡΝΗΣΗ της 
σύνδεσής μας με την ΕΥΔΑΠ.

Η Λαϊκή Συνέλευση οργα
νώθηκε από 13 συλλόγους και 
σωματεία της περιοχής μας. Η 
συμμετοχή των κατοίκων ήταν 
μαζική και μαχητική και έ
δειξαν ότι αποφάσισαν να πά
ρουν την τύχη της περιοχής 
στα χέρια τους. Δέν ανέχονται 
πλέον ν’ αποφασίζουν άλλοι 

για λογαριασμό τους και ενά
ντια στα συμφέροντά τους.

Παρευρέθησαν κάτοικο; απ’ 
όλες τις γειτονιές. Χαρακτηρι
στική ήταν η περίπτωση των 
κατοίκων του Ζούμπερι που έ
καναν πορεία με πανώ και συν
θήματα από το Ζούμπερι ως 
την πλατεία της Ν. Μάκρης.

Έλαβαν μέρος οι κ. Κατρι- 
βάνος, Νομάρχης Αττικής, η 
ν.. Α. Σταφυλά, Νομάρχης Α
νατ. Αττικής, ο κ. Παπαδιο- 
νυσίου αναπληρωτής Γενικός 
Δ/ντής της ΕΥΔΑΠ, ο κ. Νε- 
στορίΐδης, αρχιμηχανικός της 
ΕΥΔΑΠ και η τηλεόραση πρό
βαλε στιγμιότυπα στα δελτία 
ειδήσεων.

Την εισήγηση της Συντονι
στικής Επιτροπής των 13 συλ
λόγων και σωματείων την πα

ρουσίασε ο κ. Κώστας Γεωρ
γίου. Με την εισήγηση αυτή 
κατα,ρρίφθηκαν όλα τα επιχει
ρήματα που είχε προβάλει η 
πλειοψηφία του Κοινοτικού 
Συμβουλίου για να πάρει την 
απόφασή της και προβλήθηκαν 
όλα τα θέματα της σύνδεσής 
μας με τον αγωγό της ΕΥ 
Δ All.

Ο κ. Γ. Βογιατζής, κοινοτι
κός σύμβουλος της μειοψηφίας, 
είπε ότι η σύνδεση με την ΕΥ- 
ΔΑΠ έπρεπε νάχε γίνε; πολύ 
νωρίτερα για λόγους υγείας. 
Απέρριψε τον χαρακτηρισμό 
της εισφοράς ως «χαράτσι» α
πό τον Πρόεδρο, τη στιγμή 
που έχει αυξήσει υπερβολικά 
τα τέλη ύδρευσης, συνδέσεων

(Συνέχεια στη 3ή σελίδα)

Ο Ελέφας Μπατίρ, λέει η 
είδηση, έπειτα από πολλή, συ
στηματική άσκηση του φύλα
κα του ζωολογικού κήπου, ε- 
μίλησε ανθρώπινα και είπε: 
«Ο Μπατίρ είναι καλός. 0 
Μπατίρ είναι εντάξει. Νερό! 
Δόστε νερό στον ελέφαντα!»

Εδώ σε μας το πείραμα έγι
νε αντίστροφα. Όχι δηλαδή 
να μάθουν οι ελέφαντες ανθρώ
πινη λαλιά, αφού ελέφαντες ε
δώ δεν υπάρχουν, παρά να μά
θουν ελεφαντικά οι άνθρωποι. 
Ν’ αποχτήσει δηλαδή η γλώσ
σα τους και το μυαλό τους εκεί
νη την έξοχη. . . ιδιότητα που 
λέγεται ελεφαντίαση.

Οι φύλακες άρχισαν το πεί
ραμά τους, όπως βεβαιώνουν οι 
ιστορικοί του τόπου, την εποχή 
που οι άνθρωποι «συν δυο δεν 
κουβεντιάζανε, συν τρεις δεν 
περπατούσαν», το φίμωτρο εί
τανε μόδα υποχρεωτική και το 
πρώτο θέρετρο της χώρας (πα
ρακαλώ τον τυπογράφο να μην 
το κάνει φέρετρο) , είτανε τα 
Γιούρα. Λένε μάλιστα πως την 
ιδέα τη συλλάβανε την ίδια μέ
ρα που συλλάβανε και μιαν α
γελάδα φεμινίστρια που δια- 
μαρτυρήθηκε και μουκάνισε 
πως το νερό που την ποτίζανε 
είτανε ακατάλληλο για βόδια. 
Από τότε χάθηκαν τα ίχνη της 
και η τύχη της αγνοείται.

Αυτή τη σημαδιακήν ημέρα 
οι ανθρωποφύλακες έβαλαν 
μπρος το τολμηρό τους σκέδιο 
κι άρχισαν συστηματικά πει
ράματα με τους χιλιάδες αν
θρώπους που κατοικούν ανατο
λικά της ΕΔΕΜ για να τους 
κάμουν με την κατάλληλη ά
σκηση να συνηθίσουν να πί
νουν το πηγαδίσιο νερό που εί

ταν ακατάλληλο ακόμη και 
για βόδια. Κοντά στα παλιά, 
άνοιξαν και νέα πηγάδια, πη
γάδες, πηγαδούλια, πηγαδά
κια, τα ενεργοποιήσανε με σκό
νη του Καματερού, που άμα 
την πιεις, άνθρωπος είσαι και 
καματερό γίνεσαι. Και για να 
πιάσει καλύτερα το γιατρικό, 
τ’ άγιαισε με την αγιαστούρα 
του (κι όταν λέμε αγιαστούρα 
εννοούμε αγιαστούρα) , ο ίδιος 
ο μέγας μάγιστρος και πρώτος 
την τάξη ιππότης της εθνικο- 
φρασύνης Φον Μοίρης Κακο
μοίρης.

Το νεοφανές μ’ αυτά τα θαυ
ματουργά πηγάδια είναι πως 
οι νεροφίδες που ζουν στα βά
θη τους, δε ζητούν, όπως πα
λιά, να φάνε άνθρωπο «πουρνό 
και βράδυ», για ν’ αφήσουνε 
τον κόσμο να πάρει νερό. Φτά
νει να τους ρίξει ο αρχιφύλα- 
κας ένα εκατομμύριο κάθε δώ
δεκα τόσα τέρμινα κι ευθύς το 
βάζουνε στην απαμέσα τσέπη 
και χώνονται ήσυχα ήσυχα 
στη σκοτεινή τους τρύπα.

Έτσι προχωρούσε το πείρα
μα κι όλα έδειχναν πως θά ’χε 
τρανταχτήν επιτυχία. Τις ερ
γασίες για την τελικήν επί
δειξη εισυντόνιζε ο ίδιος αρχι- 
φύλακας κι ο μέγας μάγιστρος 
κι ετοιμάζονταν να δώσουν 
στην τελετή τους πανηγυρικό 
χαραχτήρα και να σηκώσουν 
μέγα σημαιοστολισμό. Σημαί
ες, εικόνες, συνθήματα. Εδώ ο 
τέως, πιο κει η. . . μήτωρ, στο 
κέντρο ο αθλοφόρος Γεώργιος 
που πάταξε τον ερυθρόν σατα
νά, πλάι του ο άγιος Στυλια
νός των τανκς, κοντά ο II ορθη- 
τής της Πύλης Γιάννης Αγιάν- 

(Συνέχεια στη 5η σελίδα)



2 ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

TOD ΙΚ « ΠΡΟΒΑ Η Μ ' I ί
ΤΙ ΙΜΕΡΟ ΠΙΝΟΥΜΕ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ

Θερμοσίφ-ωνας της Ν. Μάκρης ύστερα από 6 μήνες 
Λειτουργίας. Άξιζαν άραγε οι 7.000 δρχ. τόισο ώστε 
να ,μετατρέψουίμ-'ε τα νεφρά μας σε... Θερμοσίφωνες;

ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

0 Νομάρχης Αττικής κ. Κα- 
τ,ριβάνος έδωσε στη Λαϊκή Συ
νέλευση της 27-8-83 τα εξής 
στοιχεία για την. ποιότητα του 
νερού που πίνουμε:
Α. Σκληρότητα
1η δεξαμενή 625 MGR/LIT 
2η δεξαμενή 630 MGR/LIT 
3η δεξαμενή 440 MGR/LIT 
4η δεξαμενή 555 MGR/LIT 
με επιτρεπόμενο

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Ένα πολύ σοβαρό εξελισσό

μενο πρόβλημα που υπάρχει 
στην περιοχή μας και δεν τό- 
χουμε ακόμα αντιμετωπίσει εί
ναι η αποχέτευση. Και όμως 
από την αποχέτευση κινδυνεύ
ουμε περισσότερο από την 
σκληρότητα του νερού. Η απο
χέτευση^ είναι εκείνη που υπο
βαθμίζει σημαντικά το περι
βάλλον και «εμπλουτίζει» με 
κολλοβακτηρίδια το νερό των 
γεωτ,ρήσεών μας.

Στην περιοχή μας υπάρχουν 
γύρω στους 10.000 μετρητές 
νερού, δηλαδή 10.000 νοικοκυ
ριά. Η ημερήρια κατανάλωση 
νερού για οικιακή χρήση φθά
νει τα 10.000 σπ. X 4 ατ. / 
σπ. X 150 LIT / ατ. ημ. = 
6.000 κ.μ. / ημέρα.

Αυτή η ποσότητα νερού με
τατρέπεται σε λύμματα που 
διοχετεύονται σε ΑΠΟΡΡΟ
ΦΗΤΙΚΟΥΣ βόθρους, που έ
χουν όλα τα σπίτια, ξενοδοχεία 
κλπ. Σ ε κάθε στρέμ
μα της περιοχής 
μας αναλογούν 
200 λίτρα λύμμα
τα την ημέρα.

Τά λύμματα αυτά με την

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου των 
Οικοδόμων ανακοινώνει στους 
ασφαλισμένους του ΙΚΑ ότι 
μετά το υπόμνημα που υποβά
λαμε στο ΙΚΑ και στο Κέν
τρο Υγείας σχετικά με την έλ
λειψη γιατρών στην περιοχή 
μας, διορίστηκαν και ανάλαβαν 
υπηρεσία δύο γιατροί.

Ένας παθολόγος και ένας 
Παιδίατρος.

Ώρες επίσκεψης των ασθε
νών από τις 9 το πρωί μέχρι 
τις 2 το μεσημέρι.

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου
Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων 

Νέας Μάκρης 

όριο τα 500 MGR/LIT. 
R. Κολλοβακτηρί- 
ο ι α

Σε δεξαμενή που χ λ ω - 
ρ ι ώ ν ε τ α ι βρέθηκαν 130 
κολλοβακτηρίδια στο λίτρο, με 
επιτρεπόμενο όριο 
τ α 10.

Το συμπέρασμα είναι ότι το 
νερό που πίνουμε είναι ΑΚΑ
ΤΑΛΛΗΛΟ.

παραπέρα απορρόφησή τους α
πό το έδαφος φθάνουν στα υπό
γεια νερά και τα μολύνουν, ό
πως βέβαια θα μολύνεται και 
η θάλασσα (άλλο αν ακόμα η 
μόλυνση περνάει ή όχι κάποια 
όρια) . Το δίκτυο διανομής νε
ρού περνάει και δίπλα σε βό
θρους, οπότε δεν ξέρουμε τι 
νερό φθάνει τελικά στη βρύση 
μας.

Σύμφωνα μ’ ένα καινούριο 
νόμο για την προστασία του 
περιβάλλοντος (βλ. 4ο φύλλο 
ΦΩΝΗΣ) στο μέλλον θα εφαρ
μόζονται αυστηρές προδιαγρα
φές σ’ όλες τις εργασίες απο
χετεύσεων, η δε καταστροφή 
του περιβάλλοντος θα τιμω
ρείται σαν κακούργημα..

Πρέπει λοιπόν ν’ αρχίσου
με από τώρα την αντιμετώπι
ση του θέματος της αποχέτευ
σης γιατί με την αναμενόμενη 
παραπέρα οικιστική ανάπτυξη 
της περιοχής μας θα γίνει όλο 
το υπέδαφος ένας τεράστιος βό
θρος και για μπάνιο θα πηγαί
νουμε στο Αιγαίο.

Δημήτρης I. Κάργας 
Μηχ/γος - Ηλ/γος

ΝΑΙ $ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ
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0 Επιμορφωτικός Σύλλογος 
Ν. Μάκρης με το υπ’ αριθ. 96 
πρακτικό της 10-6-83 αποδέ
χεται την εφαρμογή του Σχε
δίου ΙΙόλης σύμφωνα με τις 
διατάξεις του οικιστικού Νό
μου 1337/83. Με την μόνη ε
πιφύλαξη εάν κάποιο προεδρι
κό διάταγμα είναι έξω από τα 
πλαίσια του Νόμου 1337/83 Θα 
επανεξετάσει το θέμα του οι
κιστικού σχεδίου.

Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος 
Νέας Μάκρης

Μετά την εγκατάσταση πολ
λών, από τους πρόσφυγες Μα- 
κρηνούς και Λυβησιανούς, στην 
περιοχή που τώρα βρίσκεται η 
Νιέα Μάκρη, το Υπουργείο Γε
ωργίας για να καλύψει τις α
νάγκες των οικογενειών της ε
ποχής εκείνης, εκτός των α
γροτεμαχίων, τους παραχώρη
σε και από ένα οικόπεδο μέσης 
επιφάνειας 500 τ.μ. Έτσι έ
χουμε τη Διανομή του Υπουρ
γείου Γεωργίας του έτους 1931 
η οποίας και επέχει θέση του 
πρώτου Ρυμοτομικού Σχεδίου 
της περιοχής, καθόσον τα 93 
οικόπεδα που παραχωρήθη,καν, 
εντάχθηκαν σε 11 οικοδομικά 
τετράγωνα με πολύ καλή ρυ
μοτομία για τις τότε απαιτή
σεις, εφ’ όσον, εκτός από την 
κεντρική πλατεία, όλοι οι δρό
μοι του Σχεδίου αυτού έχουν 
πλάτος 12 μέτρα.

Με τη βαθμιαία όμως ανά
πτυξη της περιοχής το Σχέδιο 
αυτό απεδείχθη εντελώς ανε
παρκές να καλύψει τις ανάγκες 
των νέων οικογενειών που ε- 
δημιουργούντο τόσο από τα μέ
λη των αρχικών οικογενειών 
όσο και από άλλους κατοίκους, 
οι οποίοι για επαγγελματικούς 
ή άλλους λόγους ήρθαν και 
εγκαταστάθηκαν στην περιο
χή Νέας Μάκρης. Λόγω δε 
των πολλών παραθεριστικών 
πλεονεκτημάτων της περιοχής 
(μικρή απόσταση από την πρω 

τεύουσα, συνδυασμός θάλασσας 
και βουνού, καλή οδική εξυπη
ρέτηση κλπ.) ιδίως μετά τον 
Αύγουστο του 1967, οπότε ε- 
πετράπηκαν με Νόμο οι λυό
μενες κατοικίες, η ευρύτερη 
περιοχή της Νέας Μάκρης ε- 
δαμήθη δυστυχώς σε πολλές πε
ριπτώσεις και με αυθαίρετες 
και πρόχειρες κατασκευές, οι 
οποίες λόγω και των πολύ μι

II ΑΛΛΗ ΟΨΗ

ΤΟ «ΧΑΡΑΤ& THE
Η υγεία της κάθε οικογέ

νειας της περιοχής μας κοστο
λογήθηκε από μερικούς συμπο
λίτες μας με 7.000δρχ! Και 
χαρακτήρισαν την εισφορά μας 
στην ΕΥΔΑΠ χαράτσι, παρ’ 
ότι γνώριζαν ότι χωρίς αυτή 
την εισφορά η σύνδεση μας με 
τον αγωγό δεν μπορούσε να 
γίνει. Και το «χαράτσι» βάρυ
νε περισσότερο από την υγεία 
μας.

Είναι όμως μερικές φορές 
που δεν πρέπει να σκεφτόμα
στε μόνο με την τσέπη.

Άλλοτε πάλι «για το καρφί 
χάνουμε το πεταλλο» χωρίς να 
το ξέρουμε.

Ας δούμε λοιπόν το θέμα της 
εισφοράς μας, ή του «χαρα
τσιού» όπως προτιμούν άλλοι, 
μόνο από την οικονομική 
πλευρά και ας κάνουμε μερι
κούς απλούς υπολογισμούς για 
να δούμε που βρίσκεται και το 
συμφέρον της τσέπης μας:

Κάθε οικογένεια πληρώνει 
κατά μέσο όρο τον μήνα στη 
ΔΕΗ για κατανάλωση ηλ/κού 
ρεύματος 3.000δρχ.

Το χρόνο 36.000 δρχ.
Από την ηλ/κή αυτή ενέρ

γεια το 70% καταναλώνεται 
για μαγείρεμα και πλύσιμο.

Δηλαδή για μαγείρεμα και 
πλύσιμο πληρώνουμε τον χρόνο 
25.000 δρχ. 

κρών οικοπέδων που δημιουρ- 
γήθηκαν με ανεπαρκή προσπέ
λαση, παντελή έλλειψη κοινο
χρήστων χώρων κλπ. συνετέ- 
λεσαν σε πολεοδομική υποβάθ- 
μιση της περιοχής. Ετσι σύν 
τω χράνω επρόόαλλε ασφυκτι
κή η ανάγκη της ένταξης ό
λων αυτών των περιοχών σε 
Σχέδιο Ιίόλεως, για την πε
ραιτέρω ορθή οικιστική ανά
πλαση.

Ήδη κατά τό έτος 1972 και 
βάσει του ΦΕΚ 329Δ/28-11- 
72 έγινε επέκταση του Ρυμο
τομικού Σχεδίου Ν. Μάκρης 
για έκταση 1809 περίπου στρε- 
μάτων. Η περιοχή που εντά
χθηκε με το Διάταγμα αυτό 
στο Σχέδιο περιελάμβανε 124 
οικοδομικά τετράγωνα χωρι
σμένα σε τομείς Α, Β, Γ, Δ 
και Ε, ανάλογα με τους περιο
ρισμούς και τις επιτρεπόμενες 
χρήσεις για κάθε τομέα. Το 
Σχέδιο αυτό ίσχυσε μέχρι 11- 
1-1977 οπότε, κατόπιν προσφυ
γής (ορισμένων θιγομένων ι
διωτών εις το Συμβούλιο της 
Επικράτειας, ακυρώθηκε με 
την υπ’ αριθμ. 34/11-1-1977 
απόφαση της ολομέλειας του 
Συμβουλίου Επικράτειας.

Μετά την ακύρωση του Σχε
δίου η περιοχή αυτή είναι και 
πάλι εκτός Σχεδίου, το δε Υ
πουργείο με διατάγματα επέ
βαλε κατά διαστήματα τρεις 
φορές αναστολή χορήγησης οι
κοδομικών αδειών και οικοδο
μικών εργασιών μετά δε τη 
λήξη και της τελευταίας ανα
στολής το 1982 η περιοχή μπο
ρεί να οικοδομηθεί με τις Δια
τάξεις που ισχύουν για τα ε
κτός Σχεδίου ευρισκόμενα κτή
ματα.

Μετά την ακύρωση του Σχε
δίου και κατά τα έτη 1977, 
1978 και 1979 έγιναν προσπά

Λόγω όμως της αυξημένης 
σκληρότητας του νερού το φα
γητό αργεί να βράσει, το σα
πούνι δεν «πιάνει», και ο ηλεκ
τρικός θερμοσίφωνας λειτουρ
γεί με μειωμένη απόδοση, οπό
τε καταναλώνουμε περισσότερη 
ηλεκτρική ενέργεια.

Αν δεχθούμε ότι για τους 
λόγους αυτούς έχουμε μια αύ
ξηση της τάξης του 30% (σί
γουρα είναι μεγαλύτερη) , η ε
τήσια οικονομική επιβάρυνση 
μας από τη σκληρότητα του 
νερού είναι 25.000 X 30% = 
7.500 δρχ/χρόνο.

Όσο η εισφορά μας, που Οα 
δοθεί σε 6 δόσεις.

Δηλαδή με τη σύνδεσή μας 
με την ΕΥΔΑΙ1 μέσα σ’ ένα 
χρόνο θάχουμε κερδίσει τις 
7.500 δρχ. της εισφοράς και 
από κει και πέρα θα αποφεύ
γουμε τη σπατάλη του πο
σού αυτού που σήμερα πληρώ
νουμε χωρίς να το γνωρίζουμε.

Αλλά δεν είναι μόνο τα πα
ραπάνω. Αν υπολογίσουμε και 
την αξία του επί πλέον νερού 
που καταναλώνουμε, τους η
λεκτρικούς θερμοσίφωνες (η α
ξία τους για την περιοχή μας 
υπερβαίνει τα 70 εκατ. δρχ.) , 
τους ηλιακούς θερμοσίφωνες 
και τις μηχανολογικές εγκα
ταστάσεις που υπολειτουργούν 
και μέρα με τη μέρα καταστρέ- 

θειες επανένταξης της περιο
χής στο Σχέδιο Ιίόλεως με 
νέες αποτυπώσεις, συμπληρώ
σεις των τοπογραφικών σχε
δίων, υποβολές ενστάσεων, α
ναρτήσεις κλπ. Δυστυχώς ό
μως το όλο θέμα εκρατήθη σε 
εκρεμότητα, οπότε με το ΦΕΚ 
169Α/16-7-79 εδημοσιεύθη ο 
Νόμος 947/1979: «περί οικι
στικών περοιχών». Οι απαιτή
σεις οι εισφορές και οι προϋ
ποθέσεις για την ένταξη των 
εκτός Σχεδίου περιοχών στο 
Σχέδιο με τις διατάξεις του Ν. 
947/79 από την πλειονότητα 
των κατοίκων της περιοχής ε- 
κρίθηκαν υπερβολικές, ασύμ
φορες και απαράδεκτες, το ό
λο δε θέμα είχε προκαλέσει 
θύελλα διαμαρτυριών, οι οποί
ες εκδηλώθηκαν με υπομνή
ματα και δημοσιεύματα στον 
Τύπο, συγκεντρώσεις κλπ. Κα
τόπιν τούτων ο Ν. 947/79 δεν 
εφηρμόσθη και έτσι η περιοχή 
Νέας Μάκρης ευρίσκεται στη 
μεγάλη της πλειονότητα εκτός 
Σχεδίου με συσσσωρευμένα και 
οξυμένα τα πολεοδομικά της 
προβλήματα.

Κατά τον Μάρτιο του 1983 
ΦΕΚ 33Α εδημοσιεύθη ο Ν. 
1337/83 ο οποίος αναφέρει με
ταξύ άλλων τις προϋποθέσεις 
και τις διαδικασίες που υπο
χρεωτικά πρέπει να τηρηθούν 
για την ένταξη των περιοχών 
στο Σχέδιο Ιίόλεως. Και ο Νέ
ος Νόμος προκαλεί πολλά ερω
τηματικά και θέτει προβλημα
τισμούς στους ενδιαφερομένους 
οικιστές της περιοχής μας και 
πρέπει κατόπιν μελέτης να α
ναζητηθεί ο πλέον πρόσφορος 
και ορθός τρόπος δια την επί
λυση του επείγοντος αυτού προ
βλήματος του τόπου μας.

Σωτήρης Σωτηρίου 
II ολιτικός Μηχανικός

ΕΥΔΑΠ
φονται (η αξία τους υπερβαί
νει το 1,5 δίς) , τότε πια δεν 
πιστεύω ότι θα υπάρχει άνθρω
πος με κοινή λογική που να 
μην δέχεται τη σύνδεσή μας 
με την ΕΥΔΑΠ και να χαρα
κτηρίζει τις 7.000 δρχ. χα
ράτσι .

Δημήτρης I. Κάργας 
Μηχ/γος - Ηλ/γος

ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΥΓΕΙΑΣ

Δεκατρείς Σύλλογοι της πε
ριοχής μας έστειλαν στο Νο
μαρχιακό Συμβούλιο το παρα
κάτω γράμμα:

Προς το Νομαρχικό Σύμ
βουλο Αττικής.

Οι μαζικοί φορείς της πε
ριοχής Νέας Μάκρης, ζητούμε 
από σας να λάβετε υπ’ όψη σας 
τα κριτήρια του Υπουργείου Υ
γείας που χωροθετούν στη Νέα 
Μάκρη το Κέντρο Υγείας Α
γροτικού Τύπου. Εφ’ όσον λη- 
φθούν υπ’ όψη αυτά τα κριτή
ρια που πάρθηκ αν σε Π ανελ- 
λήνια και Εθνική κλίμακα δεν 
ανησυχούμε για τα αποτελέ
σματα της απόφασής σας.

Οι Τοπικοί φορείς
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ΜΑΚΡΗΝΟΙ ΠΑΛΗΟΙ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
Ενάμισυ εκατομμύριο Έλ

ληνες εγκατέλειψαν πριν 60 
χρόνια τις προγονικές εστίες 
μετά την Μικρασιατική Κατα
στροφή κι έφτασαν με την ψυ
χή στο στόμα στη μητέρα πα
τρίδα χωρίς νάναι υπεύθυνοι 
γι' αυτό.

Δεν ήταν βέβαια καθόλου εύ
κολο να θρέψει η φτώχιά και 
νικημένη Ελλάδα τόσο επί πλέ
ον πληθυσμό. Δεν υπήρχε η 
οικονομική δυνατότητα ούτε η 
κατάλληλη υποδομή για τέ
τοια εκτεταμένη περίθαλψη. 
Σε παράγκες στεγάσθηκαν ό
πως όπως οι πρόσφυγες κι ο
μολογίες ή χέρσα γη πήραν α
ντί της περιουσίας, των αγα
θών και των σπιτιών που άφη
σαν. Μόλις όμως πήραν ανά
σα, αγκάλιασαν τη χέρσα γη, 
την έσκαψαν, την καλλιέργη
σαν, έστιψαν τις πέτρες και τις 
έκαναν να βγάλουν χυμούς ό
πως έκαναν οι πρώτοι κάτοικοι 
της Νέας Μάκρης. ΙΙικραμέ- 
νοι και καταφρονεμένοι, σέρνο
ντας ακόμα τις ματωμένε: πλη
γές τους, κουβαλώντας τις μνή
μες των μαρτύρων και των χα
μένων παιδιών και αδελφών 
τους, έπλασαν με το μόχθο 
τους, από το μηδέν, μια και
νούργια ζωή και μπήκαν γρή
γορα στον κορ^ό της χώρας. 
Με την έμφυτη αγάπη τους 
για την πρόοδο, την εξυπνάδα, 
την εργατικότητα και τη φιλο- 
μάρεια δεν έγιναν ποτέ βάρος 
στη μητέρα Ελλάδα, αντίθετα 
έδωσαν περισσότερα από όσα

ΜΑΚΡΗΝΟΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ

ΒΕΡΑ ΤΣΑΚΙΡΓΙΑΝΝΗ ΒΑΓΓΕΑΑΤΟΥ
Χαρά θεού ν’ ανταμώνεις 

κάποιον που δεν ήξερες και ν' 
ανακαλύπτεις πως οι κοινές 
σας ρίζες σε φέρνουν τόσο κο
ντά του σαν να τον γνώριζες 
χρόνια και χρόνια. Μια σταλιά 
κοριτσάκι η Βέρα, ξεριζώθηκε 
απ’ τη Μάκρη με την κατα
στροφή. Νέα κοπέλα ξαναξε- 
ριζώθη.κε από την Ελλάδα στην 
κατοχή και εγκαταστάθηκε με 
το άντρα της στην Αιθιοπία. 
Εδώ και λίγα χρόνια βρίσκε
ται στην Αθήνα, χηρεμένη από 
καιρό, και σιγά σιγά άρχισε ν 
ακούει τις φωνές των προγό
νων της. Σαν εκπαιδευτικός 
πού ήταν θεώρησε χρέος της 
να μάθει για την μακρινή της 
πατρίδα. Πήγε στο Κέντρο Μι
κρασιατικών Σπουδών. Συγκι- 
νήθηκε σαν γνώρισε τη δου
λειά της αδελφής μου Καλλιό
πης γιατί ο πατέρας μου ήταν 
νονός της. Έτσι ήρθε να γνω
ρίσει το τελευταίο παιδί του 
νονού της. Σαν μου είπε το οι
κογενειακό της όνομα, την κοί
ταξα στα μάτια και σαν αστρα
πή πέρασε μπροστά μου η ει
κόνα του αγαπητού μας φίλου, 
Βασίλη Τσακιργιάννη. «Σ’ αυ
τό το τηλέφωνο θα βρεις το 
θείο σου», της είπα με σιγου
ριά. Δεν έχω φήμη μάντη για 
να με πιστέψει, μα λαχτάρησε. 
Δεν άργησε να τον συναντή
σει. «Ίδιος ο πατέρας μου», 
μου είπε συγκινημένη, σαν την 
ξ-ανάδα. Έβγαλε από την τσά
ντα της, σχεδόν ντροπαλά, ένα 
βιβλίο με διηγήματα. Διάβα
σα στο εξώφυλλο. «Βέρα Βαγ- 
γελάτου, ΞΕΝΑ ΧΩΜΑΤΑ, 
Β' έκδοση», την κοίταξα κ’ έ
τσι που την είδα, γλυκιά, ευ- 
γενικιά, γαληνεμένη, σαν αθώο 
κορίτσι, αναρωτήθηκα πόσο 
καλό μπορεί νά ’ταν το βιβλίο 
της. Μα όταν άρχισα να το 

πήραν. Είναι πια παραδεκτό 
από όλους πως το προσφυγικό 
στοιχείο συνετέλεσε κατά ένα 
μεγάλο ποσοστό στην αναγέν
νηση και την ανάπτυξη της 
χώρας, στη σύγχρονη εθνική, 
κοινωνική και οικονομική δο
μή της.

Ειδικά οι Έλληνες από τα 
παράλια κατόρθωσαν, παρ’ ό
λο που ήταν υπόδουλοι, να δια
τηρήσουν την ελληνικότητά 
τους, τη θρησκεία και τον πο
λιτισμό τους. Το Λιβύσι δια
τήρησε την ελληνικότητά του 
επί 4G0 χρόνια με αμιγή Ελ
ληνικό πληθυσμό, μέσα στην 
Τουρκία, χωρίς ούτε ένας 
Τούρκος να ζει ανάμεσα στους 
κατοίκους του. Στη Μάκρη, λι
μάνι και πόλη παραλιακή, ζού- 
σαν λίγοι Εβραίοι, Ιταλοί και 
Τούρκο; αλλά ο αεγάλος όγκος 
του πληθυσμού ήταν Έλληνες 
με τα σχολεία και τις εκκλη
σίες τους, γιατροί, δικηγόροι, 
δάσκαλοι, σπουδασμένοι στην 
Αθήνα, την Κωνσταντινούπο
λη ή την Σμύρνη καθώς και 
έμποροι και βιοτέχνες αποτε
λούσαν το Ελληνικό στοιχείο. 
Την γεωργία την είχαν αφή
σει στους Τούρκους χωρικούς 
που τους νοίκιαζαν τα κτήμα
τά τους. Κι όμως αυτοί οι έ
μποροι και βιοτέχνες, που δεν 
είχαν πιάσει αξίνα στα χέρια 
τους, ξεχέρσωσαν την άγρια 
γη της Αττικής, έκαναν τα 
κούτσουρά της κάρβουνο κι α
σβέστη, τους βάλτους της καρ
ποφόρα περιβόλια και την έ

διαβάζω δεν μπόρεσα πια να 
σταματήσω. Σπάνια μου έτυχε 
να διαβάσω διηγήματα για ξέ
νους τόπους πρωτόγνωρους, με 
πρωτόγνωρες καταστάσεις και 
συνθήκες ζωής, και να ταυτι- 
σθώ αμέσως μ’ αυτούς τους αν
θρώπους και να ζήσω το δρά
μα, τον πεισματικό αγώνα και 
την γοητευτική αν και απί
θανη νοοτροπία των Ελλήνων 
αποίκων της Αιθιοπίας, θεώ
ρησα χρέος μου, μα και χαρά 
μου, να σας παρουσιάσω τη Βέ
ρα Τσακιργιάννη Βαγγελάτου, 
αλλά και υποχρέωσή μου να 
παραθέσω τη γνώμη διάσημων 
κριτικών του έργου της, για 
να χαρούμε όλοι μαζί το έρ
γο μιας συμπατριώτισσάς μας 
που χρειάστηκε να περάσει μι
σός αιώνας για να την γνωρί
σουμε.

Πλάτων Β. Μουσαίος

★

ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ 
«ΞΕΝΑ ΧΩΜΑΤΑ»

Κατέχετε γνήσια αφηγημα
τική ικανότητα.

I. Μ. Π αναγιωτόπουλος A ;ie
Τα Ξ.Χ. τα δίνετε συναρπα

στικά. Το Ρωμηό, αιώνιο 0- 
δυσσέα, τον εμφανίζετε αριστο
τεχνικά.

Παύλος Παλαιολόγος 
* * *

Τα Ξ.Χ. βρίσκονται στο ύ
ψος της τροπικής μαγείας. Έ
χουν την ικανότητα να μας α
ναστατώσουν και να μας κα
τακτήσουν.

Γ.Χατζίνης 
* * *

Η αφήγηση ομαλή και ζω
ντανή, η παρατήρηση αξιόλο
γη, ο άνθρωπος, το άγνωστο 

καναν τον σημερινό παράδεισο 
που λέγεται Νέα Μάκρη.

Όσοι από τους παληούς 
ζουν ακόμα ξέρουν πως η σύ
ντομη αυτή εξιστόρηση του μό
χθου τους δίνει μια πολύ αμυ- 
δρή εικόνα της σκληρής πραγ
ματικότητας. Σαν όνειρο θυ
μό ύνται νοσταλγικά τον τρόπο 
της ζωής τους στην πατρίδα 
που προσπάθησαν να μεταφυ

τέψουν κι εδώ χωρίς νάχουν 
τα υλικά εφόδια που είχαν ε
κεί. Είχαν φέρει όμως μαζί 
τους το ψυχικό θάρρος, την α
ξιοπρέπεια και την εργατικό- 
τητά τους, εφόδια πολύτιμα 
για την επιβίωσή τους.

Οι νεώτεροι που γεννήθη
καν εδώ και συντρόφεψαν την 
παιδική τους ηλικία με τις διη
γήσεις μιας παληάς καλής ζω
ής, θυμούνται τις αγωνίε ς και 
τις υπεράνθρωπες προσπάθειες 
των γονιών τους για να επ ιζή- 
σουν.

Σήμερα οι παληοί Μακρη- 
νοί και Λιβισιανοί καθώς και 
οι απόγονοί τους πρέπει νάναι 
περήφανοι γι’ αυτό που ήταν, 
γι’ αυτό που σήμερα είναι. Α
γκαλιασμένοι με τους νέους κα
τοίκους της νέας πατρίδας τους 
ας συνεχίσουν τη δημιουργική 
τους προσπάθεια διατηρώντας 
τις μνήμες της πατριωτικής 
τους κληρονομιάς σαν ένα έ- 
ναυσμα για μια συνεχή ανοδι
κή πορεία στην πρόοδο και την 
ευημερία της Νέας Μάκρης.

Ρ. Βελισσαρίου - Παπαντωνίου 

στοιχείο μα και η ψυχή που 
είναι φανερό, πιο πολύ η ψυχή 
την ενδιαφέρει.

Πέτρος Χάρης 

❖ #
Το δράμα τούτο με την πλα

τιά επέκταση, ζωντανεύεται με 
λιτότατα εκφραστικά μέσα και 
ακριβώς για τούτο μας συγκλο
νίζει και μας μαγεύει.

Άλκης θρύλος

(Συνέχεια από την 1η σελίδα) 
ράδεκτη την απόφαση της 
πλειοψηφίας που πάρθήκε ε
νάντια στα συμφέροντα και την 
ΥΓΕΙΑ μας.

0 κ. II. Χριστόδουλος, ε
πίσης κοινοτικός σύμβο υλος 
της μειοψηφίας, αναφέρθηκε σε 
πλήθος τοπικών προβλημάτων 
και κατάγγειλε σαν απαράδε
κτο τον χειρισμό τους από την 
πλειοψηφία του κοινοτικού συμ
βουλίου. Για τη συγκεκριμένη 
απόφαση 42/1983 κατάγγειλε 
ότι την πήραν από ιδιοτέλεια 
και κομματικό συμφέρον. Ζή
τησε από την Νομάρχη Ανα
τολικής Αττικής κ. Σταφυλά 
να κάνει στην Κοινότητα Ν. 
Μάκρης διοικητικό και οικονο
μικό έλεγχο.

Ο αναπληρωτής Γεν. Διευ
θυντής της ΕΥΔΑΠ κ. Παπα- 
οιονυσίου ανέπτυξε τα οφέλη 
του τόπου μας από τη σύνδεσή 
μαςς με τον αγωγό της ΕΥ- 
ΔΑΠ. Είπε επίσης ότι η σύν
δεση αυτή θα γίνει μέσα σε 4 
μήνες από την καταβολή της 
πρώτης δόσης της εισφοράς 
μας και η χρέωση του νερού θα 
γίνεται στις 18 δρχ. κατά κ.μ.

0 πρόεδρος της Κοινότητας

ΛΥΚΙΑ
ΜΕΡΟΣ Γ'

Στους ιστορικούς χρόνους 
βέβαια, δεν χρειάζεται να ανα
τρέξουμε στους μύθους για να 
δούμε τους δεσμούς της Αυκίας 
με την Ελλάδα. Υπάρχει η ι
στορία η ίδια που το δείχνει.

Η Λυκία έχει αναπτυχθεί, 
οι πόλεις της είναι μεγάλες 
και θαυμαστές. Και μαζί με 
τις άλλες πόλεις της Λωρίδας, 
με πρωτεύουσα τη Ρόδο, παί
ζουν σημαντικό ρόλο στην ι
στορία της Ελλάδας. Η Λυ
κία στην ακμή της είχε 70 
πόλεις. Ο Ιίλήνιος αναφέρει 
36, στους Ρωμαϊκούς μάλιστα 
χρόνους υπάρχουν αποδεδειγ
μένα 26. Πρωτεύουσα της Λυ
κίας ήταν η Ξάνθος, στις ό
χθες του ομώνυμου ποταμού. 
Στις εκβολές του ποταμού υ
πήρχε το λιμάνι Πάταρα, με
γάλη πόλη με μεγαλοπρεπείς 
ναούς και με μαντείο αφιερω
μένο στο Λύκειο Απόλλωνα. 
Για το μαντείο αυτό μάλιστα 
λέγεται ότι χτίστηκε από τη 
Λητώ, την ερωμένη του Δία 
και μητέρα του Απόλλωνα και 
της Άρτεμης.

Μετά τή γέννηση των παι
διών τους, κυνηγημένη από 
την Ήρα η Λητώ βρέθηκε 
στην Λυκία, όπου ζήτησε βοή
θεια από τους ντόπιους βο
σκούς. Αυτοί την κυνήγησαν, 
με την βοήθεια όμως των λύ
κων έφιθασε στις όχθες του πο
ταμού Ξάνθου όπου κρύφτη
κε. Χάριν των λύκων που τήν 
βοήθησαν, ονόμασε τη χώρα 
Λυκία, και αφιέρωσε τον πο
ταμό στον Λύκειο Απόλλωνα, 
χτίζοντας και βωμό. Άλλες 
σημαντικές πόλεις ήταν ο Ό
λυμπος, η Φάσηλις, η Τλως, 
τα ΙΙίναρα, τα Μύρα, η Αν- 
δριάκη. Μικρότερης σημασίας 
πόλεις ήταν: Ακαλισός, Φελ
λός, Χώμα, Αντίφελλος, Βου
βών, Γάγαι, Απολλωνία, Ά
ραξα, Αρύκανδα, Βαλβούρα, 
Κράγος, Κάλυνδο, Κάνδυβα, 
Κορύδαλλα. Κυάνη, Κύδνα, 
Δίμυρα, Μασσίκυτος, Ποδαλία, 
ΙΙύδναι, Ροδιάπολη, Τελμησ- 
σός, Τράβαλα, Τρέβενα.

Όλες αυτές οι πόλεις είχαν

ΕΥΔΑΠ
κ. Β. Τζιλάβης, παίρνοντας το 
λόγο δήλωσε ότι η πλειοψη
φία του κοινοτικού συμβουλίου 
δεν είπε όχι στην σύνδεσή μας 
με την ΕΥΔΑΠ, αλλά στην 
καταβολή των 103 εκατ. Εφ’ 
όσον όμως οι κάτοικοι της Ν. 
Μάκρης θέλουν την ΕΥΔΑΠ, 
είναι και αυτός μαζί μας. Υ
ποσχέθηκε ότι την επόμενη 
μέρα θα γίνει κοινοτικό συμ
βούλιο για να ικανοποιήσει την 
εντολή της λαϊκής συνέλευσης.

—Ο κ. θ. Κατριβάνος, Νο
μάρχης Αττικής, είπε στην αρ
χή της ομιλίας του ότι ο πρό
εδρος της Ν. Μάκρης του εί
ναι άγνωστος επειδή δεν πή
γε ποτέ στη Νομαρχία ακόμα 
και σε ειδική σύσκεψη για θέ
ματά μας και ενώ είχε ειδο
ποιηθεί. Οποιαδήποτε καθυ
στέρηση στα έργα θα οφείλε
ται αποκλειστικά σε μας. θα 
δοθεί δάνειο για την κάλυψη 
σημαντικού μέρους του κόστους 
του έργου. Αν δεν δεχθούμε τη 
σύνδεση, ο αγωγός της ΕΥ 
ΔΑ Π δεν θα περάσει από την 
Ν. Μάκρη, οπότε δεν θάχουμε 
τη δυνατότητα μελλοντικής 
σύνδεσης.

Στη συνέχεια έδωσε στοι

ομοσπονδία, ήταν αυτοδιοικού- 
μενες και κατά περιόδους απο- 
τέλεσαν ισχυρό, ομοσπονδιακό 
κράτος. Αντιστάθηκαν σθενα
ρά στην εξάπλωση του κρά
τους των Ληδών, και το κα
τόρθωσαν μέχρι τον 6ο π.Χ. 
αιώνα, οπότε περιήλθαν στην 
κυριαρχία των ΙΓερσών. Το 
499 π,Χ. όμως, ήταν από τις 
πρώτες περιοχές που επανα
στάτησαν κατά των Περσών, 
στη διάρκεια της Ιωνικής Ε
πανάστασης. Προς στιγμή τα 
κατάφερε, τελικά υπέκυψε 
στους Ηέρσες, τους οποίους α
ναγκάστηκε να ακολουθήσει 
στην εκστρατεία τους κατά της 
Ελλάδας, με 50 πλοία. Η υ
ποταγή της Λυκίας στους Π έρ
σες, συνεχίστηκε μέχρι του Με
γάλου Αλεξάνδρου.

II ερνώντας ο Μεγαλέξάν- 
δρος από την Λυκία, συνεχί
ζοντας την πορεία προς την 
Ανατολή, έγινε δεκτός από 
τους κατοίκους σαν ελευθερω
τής. Του παρέδωσαν αμέσως 
τις πόλεις και τον δέχτηκαν 
με χαρά. Αυτός μάλιστα τους 
επέτρεψε να αυτοδιοικούνται 
με το ομοσπονδιακό τους σύ
στημα, όπως και πριν. Μαζί με 
την Κρία αποτέλεσαν μια σα
τραπεία, με σατράπη το Νέαρ
χο από την Κρήτη, το μεγάλο 
ναύαρχο του Μεγαλέξανδρου. 
Λέγεται μάλιστα ότι περνώ
ντας από τη Λυκία ο Μεγαλέ- 
ξανδρος θέλησε, κατά τη συνή
θειά του, να πάρει χρησμό από 
το μέγα μαντείο το αφιαρωμέ- 
νο στο Λύκειο Απόλλωνα, κα- 
τεξοχήν λατρευόμενο θεό της 
χώρας. Όταν έφθασε μπροστά 
στο μαντείο, λεβέντης και ξαν
θός νέος, όπως ήταν, και τον 
είδε ο γέρος μάντης ξαφνιά
στηκε και είπε, με τα παρα
φθαρμένα ελληνικά που μι
λούσε, «ω παιδίος», εννοώντας, 
«ω παιδίον» μια και ήταν τόσο 
νέος, με τόση φήμη και τόσα 
έργα καμωμένα. 0 Μεγαλέ- 
ξανδρος τον σταμάτησε απότο
μα, τον ευχαρίστησε και τού- 
πε ότι δεν χρειαζόταν άλλο 
χρησμό μια και τον αποκάλε- 
σε «γιό του Δία» (ω παι Διός) .

(Η συνέχεια στο επόμενο)

χεία για την ποιότητα του νε
ρού, που δημοσιεύουμε σ’ άλλη 
στήλη, και τόνισε ότι δεν εί
ναι χαράτσι οι 7.000 δρχ. για
τί μ' αυτές εξασφαλίζουμε ά
φθονο και υγιεινό νερό. Τόνι
σε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον του 
για τα προβλήματα της περιο
χής μας και υποσχέθηκε ότι 
θα συμμετέχει σ’ όλες τις μελ
λοντικές λαϊκές συνελεύσεις 
της Ν. Μάκρης.

-—Π Νομάρχης Ανατολικής 
Αττικής κ. Α. Σταφυλά επέ
μενε ιδιαίτερα στην τιμή του 
νερού, άτι θάναι χαμηλή 18 
δρχ ./κ.μ. και υποσχέθηκε ότι 
θα έρχεται στη Ν. Μάκρη για 
όποιο σημαντικό θέμα θα μας 
απασχολεί.

Η Λαϊκή Συνέλευση τελείω
σε με την εντολή προς κάθε 
κατεύθυνση, να πάρουμε νερό 
από την ΕΥΔΑΠ.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο της 
Ν. Μάκρης εφαρμόζοντας την 
παραπάνω εντολή, σε έκτακτο 
συμβούλιο στις 28-8-83, είπε 
ΝΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ 
ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ. θα προσπαθή
σει δε να εξασφαλίσει την με
γαλύτερη δυνατή δανειοδότη
ση του έργου.
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Ν.Μ. ΤΟΥΡΚΟΙ ΚΑΙ ΚΟΥΡΔΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Για πρώτη φορά στην περιο
χή μας ο ΕΣ.Ν.Μ. οργάνωσε 
ένα τριήμερο Π ολιτιστικών και 
Καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, 
με την οικονομική ενίσχυση 
και συμμετοχή των Υπουργεί
ων Πολιτισμού - Επιστημών 
και Υφυπουργείου Ν. Γενιάς.

Οι κυριότερες εεκδηλώσεις 
του εορταστι,κού τριήμερου, α
πό 19-8-83 ως 21-8-83, ήσαν:

■—Π αραδοσιακοί 
χοροί, με το Χορεευτικό 
Τμήμα του Ε.Σ.Ν.Μ.

—θ ε α τ ρ ι κ ή πα
ράσταση. Το «ΘΕΑΤΡΟ 
ΤΟΥ ΛΑΟΥ». Παρουσίασε το 
έργο του Άρθρουρ Μίλλερ: 
«Ήταν όλοι τους παιδιά μου».

—Ε κδηλώσεις για 
τη Νεολαία. Προβο
λή κινηματογραφικής ταινίας 
με θέμα την «περιβαλλοντική 
παιδεία». Ομιλία του κ. Νίκου 
Τσιλιχρήστου ειδικού συνεργά
τη: του Υφυπουργού Νέας Γε

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Το «ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΛΑΟΥ» παρουσιάζει το έργο του 
' Αρθουρ Μίλλερ «' Ηταν όλοι τους παιδιά μου».

• Ήταν πολύ καλή η σκέψη 
του Ε.Σ.Ν.Μ. να παρουσιασθεί 
το έργο «Ήταν όλοι τους παι
διά μου» στο τριήμερο εορτα
σμό του. Είναι ένα από τα κο
ρυφαία έργα της αμερικανικής 
μεταπολεμικής δραματολογίας 
και ο συγραφέας του Άρθουρ 
Μίλλερ παγκόσμια διάσημος. 

Η «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ» χαιρετίζει την πρώ
τη Λαϊκή Συνέλευση που έγινε στη Νέα Μάκρη στις 
27-8-83, με πρωτοβουλία Συλλόγων και Σωματείων 
της περιοχής μας, και εύχεται να γίνει πια θεσμός 
ώστε για κάθε σημαντικό θέμα να ενημερώνεται 
και ν’ αποφασίζει ο λαός.

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν προσωπικές α- 
πόψεεις και δεν αποτελούν γνώμες του ΕΣΝΜ.

νιάς κ. Κ. Λαλιώτη με θέμα 
«Οι Νέοι και τα ναρκωτικά». 
Ακολούθησε διάλογοςς.

—·Έ κθεση βιβλίου 
λογοτεχνών της περιοχής μας 
(Βασίλη Ρώτα, Βούλας Δα- 

μιανάκου, Πλάτωνα Μουσαίου, 
Καλλιόπης Μπουγιούκου,. Βέ
ρας Τσακιργιάννη, Μιχάλη Δε- 
λησσάβα, εκδόσεις Ε.Σ.Ν.Μ., 
κ.ά.) .

—Σ υ ν α υ λ ί α με την 
ορχήστρα του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Κολιάτσου - Πατη- 
σων. Ακολούθησε πανηγύρι.

—Συμμετοχή της Καλλιτε
χνικής ομάδας των Τούρκων 
και Κούρδων Πολιτικών Προ
σφύγων.

Τις εκδηλώσεις προλόγησαν 
η κ. Βούλα Δαμιανάκου και ο 
κ. Πλάτωνας Μουσαίος.

Ελπίζουμε οι εκδηλώσεις αυ
τές να γίνουν θεσμός και κά
θε χρόνο να γίνονται καλύτε
ρες·

ΙΙαρά τά πρόχειρα τεχνικά μέ
σα η παράσταση ήταν στα χέ
ρια νέων που αγαπούν τη δου
λειά τους και σέβονται το κοι
νό. Μια καλή ομάδα που δεν 
έχει να ζηλέψει τίποτα από 
τους καλούς περιφερειακούς θι
άσους.

Πλάτων Β. Μουσαίος

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΑΟ
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Αγαπητοί φίλοι της Νέας 
Μάκρης. θέλω να σας ευχαρι
στήσουμε για τη φιλία και το 
ενδιαφέρον σας, για μας τον 
Τουρκικό και Κουρδικό λαό.

Θα σας μιλήσουμε για τη 
σημερινή κατάσταση της Τουρ
κίας, τα όσα κάνει η φασιστι
κή χούντα των στρατηγών και 
τον αγώνα που δίνουν οι λαοί 
μας για επιβίωση και να σας 
μεταβιβάσουμε το μήνυμα όσων 
αγωνίζονται μέσα από τις φυ
λακές και σας καλούν για αλ
ληλεγγύη.

Στις φυλακές της χώρας μας 
πάνω από 100.000 επαναστά
τες και δημοκράτες με τα κα
θημερινά βασανιστήρια, τις α
πάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης 
αντιμετωπίζουν το θάνατο.

Σ’ όλη τη χώρα πραγματο
ποιούνται συστηματικές και 
προγραμματισμένες δολοφονί

ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΤΑ 
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Η χρήση και κατάχρηση ε- 
θιστικών ουσιών από μια σχε
τικά μικρή μερί δα ανθρώπων, 
υπήρξε σ’ όλες τις εποχές και 
σ’ όλες τις οργανωμένες κοι
νωνίες, και δεν αποτελεί κα- 
θόλου νέο φαινόμενο, σαν κά
ποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 
της δικής μας εποχής. Η ε
ξαθλίωση κι ο πρόωρος θάνα
τος ακολουθούσε πάντα αυτούς 
τους δύστυχους σαν φυσικό ε
πακόλουθο των τρόπων της 
ζωής τους.

Σήμερα η τοξικομανία πα
ρουσιάζεται μέσα απ’ τη λε
γάμενη «Κουλτούρα των χα- 
σίς», που χωράει μέσα εκτός 
άλλων ουσιών και τη φοβερή 
ηρωίνη. Το μαύρο εμπόριο των 
ναρκωτικών απευθύνεται κατ’ 
αρχήν στην περιθωριοποιημέ
νη νεολαία. Όταν λέμε περι
θωριοποιημένη νεολαία, εννο
ούμε βασικά τους νέους που λό
γο της οικονομικής κρίσης, δε 
βρίσκουν δουλειά κι οδηγούν
ται στο περιθώριο της κοινω
νίας, και σαν οικονομικές αλ
λά και σαν κοινωνικές μονάδες. 
Απ’ αυτό το χώρο τροφοδοτεί
ται ένα μεγάλο μέρος της νεο- 
λαιίστικης παραβατικότητας 
και φυσικά του κόσμου των το
ξικομανών νέων.

Από δω βγαίνει η. κοινωνική 
διάσταση του προβλήματος.

Όμως η περιθωριοποίηση ε
νός μέρους της νεολαίας δεν α
ποτελεί ολόκληρη την αλήθεια 

ες, βασανιστήρια, συλλήψεις, 
εκτελέσεις, έτσι που η βία και 
η θηριωδία να αποτελούν μέ
ρος της καθημερινής ζωής.

Αυτά είναι ένα μέρος μονά
χα απ’ όσα κάνει ο ιμπεριαλι
σμός στη Μ. Ανατολή, προκει- 
μένου να λύσει τα προβλήματά 
του, όπως τον συμφέρει καλύ
τερα. ΙΙροορίζει να κάνει την 
Τουρκία μια καινούργια δύνα
μη στην περιοχή, σαν το Ισρα
ήλ, για να ελέγχει την πολι
τική κατάσταση που τελευταία 
διαρκώς αλλάζει, να καταπνί
ξει τα απελευθερωτικά κινή
ματα και να εφαρμόσει τα ε
πεκτατικά σχέδια του. Κι όλα 
αυτά με τη βοήθεια της φασι
στικής χούντας η οποία απέ
δειξε το τι μπορεί να κάνει 
εισβάλλοντας στην Κουρδική 
περιοχή του Ιράκ, απειλώντας 
το Ιράν και ακόμα με την προ- 

της παραβατικότητας και της 
τοξικομανίας των νέων.

Γιατί στην πραγματικότητα 
η καταπίεση και περιθωριοποί
ηση, οε σημαίνει καθόλου πως 
αυτοματικά ετούτο το κομμάτι 
της νεολαίας περνάει στην πα- 
ραβατικότητα και την τοξικο
μανία ( ναρκομανία) . Αντίθε
τα, στην πράξη, το μεγαλύτερο 
μέρος περνάει στον αγώνα και 
την αλληλεγγύη των ανθρώ
πων για μια πιό ανθρώπινη και 
αξιοπρεπή ζωή.

Μ’ αυτό θέλω να περάσω σ' 
ένα πολύ σημαντικό σημείο της 
προσπάθειας για την καταπο
λέμηση των ναρκωτικών: πως 
ναι, η τοξικομανία των νέων 
απαιτεί μια σειρά μέτρων της 
πολιτείας, όμως αυτά τά μέ
τρα δεν πρόκειται ν’ αποδώ
σουν αν δεν κατανοήσουμε ό
λοι μας, πως απαιτείται κι η 
δική μας συνεισφορά η δική 
μας ενεργοποιημένη συνυπευ- 
θυνότητα για ένα κοινό αγώνα 
πολιτείας και λαού, ενάντια 
στην οργανωμένη φθορά της 
νεολαίας μας.

Πιστεύω πως δέν είναι κα
θόλου υπερβολικό αν πούμε πως 
ο αγώνας ενάντια στα ναρκω
τικά, είναι ταυτόχρονα κι ένας 
αγώνας για την Αλλαγή.

Απ’ αυτή την άποψη το πρό
βλημα των ναρκωτικών είναι 
και πολιτικό πρόβλημα. Απ’ 
την πρώτη στιγμή η Κυβέρ
νηση του ΠΑΣΟΚ αντιμετώ

κλητική πολιτική της προς 
την Ελλάδα και την Κύπρο.

Όμως τίποτα δεν θα εμπο
δίσει τον αγώνα των λαών μας 
ούτε τη φιλία και την αλλη- 
λεγύη μεταξύ τους.

Η νίκη θα είναι δική μας.
—Ζήτω η αδελφωσύνη του Ελ

ληνικού, Τουρκικού και 
Κουρδικού λαού.

—Κάτω η φασιστική χούντα.

©
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Οι Τούρκοι και Κούρδοι πολι
τικοί πρόσφυγες ευχαριστούν 
θερμά τους κατοίκους της Ν. 
Μάκρης για την αλληλεγγύη 
■στον αντιφασιστικό αγώνα που 
κάνουν και την οικονομική ε
νίσχυση που τους έδωσαν.

πισε με ιδιαίτερη σοβαρότητα 
και μεθσδικότητα την καταπο
λέμηση των ναρκωτικών.

Οι δυσκολίες στην αρχή ή
ταν τεράστιες, αφού δεν υπήρ
χε ούτε η στοιχειώδης υποδο
μή, ούτε μια αρμόδια υπηρε
σία. Αυτή τη στιγμή υπάρχει 
σε κάθε αρμόδιο Υπουργείο 
και Διεύθυνση για την κατα
πολέμηση των ναρκωτικών, με 
ειδικευμένο επιστημονικό προ
σωπικό.

Είναι δε πολύ αισιόδοξο το 
γεγονός που η Κυβέρνηση προ
χώρησε παράλληλα και σε 
χρόνο μηδέν στη δημιουργία 
Κέντρου Αποτοξίνωσης στην 
Αθήνα που ήδη άρχισε να λει
τουργεί.

Από καιρό τώρα ετοιμάζε
ται ευρύτατο πρόγραμμα πρό
ληψης ναρκωτικών στα σχο
λεία και παράλληλα γίνονται 
ομιλίες παντού στη χώρα από 
ειδικευμένο προσωπικό των 
αρμόδιων Υπουργείων, που α
ποσκοπεί στην υπεύθυνη πλη
ροφόρηση του λαού.

Όλα αυτά αποτελούν την 
προϋπόθεση και υποδομή για 
τη σωστή κι αποφασιστική α
ντιμετώπιση του πολύ δύσκο
λου προβλήματος της τοξικο
μανίας των νέων.

ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΛΙΧΡΗΣΤΟΣ 
Ειδικός Σύμβουλος Υφυπουργ. 
Νέας Γενιάς κ. Κ. Λαλιώτη

ΜΠΡΑΒΟ ΤΟΥΣ

Ενώ τα μέλη του Επιμορ
φωτικού Συλλόγου Νέας Μά
κρης δουλεύαμε ■ ασταμάτητα 
για τις τριήμερες πολιτιστικές 
και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις 
του Αυγούστου μερικοί «φίλοι» 
των παραπάνω εκδηλώσεων α
ποφάσισαν να μας... βοηθή
σουν.

Και πράγματι ανέλαβαν 
δράση στο χώρο της πλατείας, 
αλλά μετά τα μεσάνυχτα του 
Σαββάτου της 20-8-83, και να 
τ’ αποτελέσματά τους:

1. Διέρρηξαν ταψυγεία και 
έκλεψαν τ’ αναψυκτικά (ελ
πίζουμε να ξεδίψασαν) .

2. Έσπασαν την οθόνη κι
νηματογραφικών προβολών.

3. Αναποδογύρισαν τα τα- 
μπλώ των εφημερίδων και τις 
έσχισαν.

4. Έσπασαν πολλά μπουκά
λια.

Τους αξίζουν συγχαρητή
ρια. Το μόνο πρόβλημα που 
έχει ο κόσμος είναι ότι δεν ξέ
ρει ποιοι ακριβώς είναι (υπο
ψίες κλπ. υπάρχουν) για να 
τους τα δώσει.
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ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΕΜΙΑΗΣΕ ΜΙ ΕΙΠΕ ΝΕΡΟ

Σπανίζουν οι περιπτώσεις 
που ανοίγοντας μια εφημερί
δα σήμερα, να μην πέσει το 
μάτι σου σε μια διάρρηξη, σ’ 
ένα φόνο, σ’ ένα βιασμό.

Είναι σπάνιο ν’ ανοίξεις το 
ραδιόφωνο ή την τηλεόραση 
και να μην ακούσεις για λα
θρεμπόριο, ναρκωτικά, άντρα 
ακολασίας κλπ. Και να σκε- 
φτεί κανένας ότι λέγονται και 
γράφονται μόνο τα πιο σημα
ντικά. Το δυσάρεστο σ’ όλες 
αυτές τις καταστάσεις είναι, 
ότι πρωταγωνιστούν άνθρωποι 
νέοι σχεδόν παιδιά.

—Τα παιδιά αρχίζουν και 
οε μας ακούνε από πολύ μικρά. 
Άρχισε να χάνεται ο σεβα
σμός, όπως τον εννοούν οι με
γάλοι. Μα τι έπάθαν λοιπόν 
τα παιδιά μας; Πού το πάνε;

Οι πιο πολλοί απο μας τους 
μεγάλους σ’ αυτα τα ερωτήμα
τα, θ’ απαντούσαν περίπου έ
τσι: «Φταίνε οι γονείς τους που 
δεν τα μαζεύουν» ή «έπρεπε 
νάταν δικός μου και σούλεγα 
εγώ» ή ακόμα «ποιος ξέρει α
πό τι οικογένεια θάναι».

Οι δάσκαλοι παραπονιόμα
στε ότι τα παιδιά δεν πάνε κα
λά στο σχολείο. Κι έχουμε την 
περιέργεια να γνωρίσουμε τους 
γονείς των παιδιών, για να 
βγάλουμε συμπεράσματα. Ό
λοι λοιπόν μόλις ένα παιδί κά
νει κάτι κακό, ρίχνουμε τις ευ
θύνες στους γονείς. «Φταίνε οι 
γονείς».

Όμως κανένας γονιός δε 
λέει στο παιδί του να κάνει α
ταξίες, να μη διαβάζει, και τέ
λος να μην είναι «καλό παιδί».

Τι συμβαίνει λοιπόν στ’ α
λήθεια ;

—Το φαινόμενο είναι δύ
σκολο, περίπλοκο και δυστυχώς 
επηρεάζεται από μια σειρά 
παράγοντες, θέλει σύνθετες κι 
ειδικές γνώσεις ν’ αναλυθεί. 
«Αλλαγή» και μεγάλες αποφά
σεις ν’ αντιμετωπιστεί. Τολ
μούμε μόνο μια εξήγηση — 
όσο μας επιτρέπει η πείρα και 
οι γνώσεις (σαν πολίτη, γο
νιού κι εκπαιδευτικού) .

—ΊΙέρα κι έξω από κάθε 
αμφιβολία, πως το να πλάσει 
κανένας μια ψυχή, είναι η 
σπουδαιότερη και σοβαρότερη 
τέχνη. Μια τέχνη τόσο πολύ
πλοκη όσο μια δύσκολη χει
ρουργική επέμβαση.

Για μια τόσο σοβαρή δου
λειά, οι γονείς μένουν σχεδόν 
αβοήθητοι.

Αφήνονται να φτιάχνουν το 
αντικείμενο της τέχνης τους 
— το παιίδί τους — όπως ά- 
κουσαν, όπως είδαν ή όπως 
τους είπαν οι πιο ανειδίκευτοι 
άνθρωποι. Να γιατί είναι άδι
κο να τα βάζουμε με τους γο
νείς, αφού στη δύσκολη δου
λειά τους βοηθιούνται ελάχι
στα ή καθόλου.

Παράδειγμα: Η πρώτη ε
παφή με το παιδί μας, μας α
ναγκάζει να παραδεχτούμε ό
τι δέν ξέρουμε να το μεγαλώ
σουμε. Καταφεύγουμε λοιπόν 
στη .μητέρα μας που έμαθε α
πό τη δική της κι εκείνη από 
τη δική της. Έτσι φτάνουμε 
στο σημείο να μεγαλώνουμε το 
παιδί μας με μεθόδους που με
γάλωσε η γιαγιά μας.

Η πρώτη σχολή λοιπόν «οι 
γονείς» διδάσκουν καλοπροαί
ρετα και δωρεάν, αλλά με πα
λιές μεθόδους.

Δυστυχώς, πραγματικές 
σχολές γονέων δεν υπάρχουν, 
όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά 

παγκόσμια. Επομένως η τέχνη 
«νάσαι γονιός», είναι παραμε- 
λημένη.

Τι μπορεί όμως να γίνει;
Υπάρχουν τρόποι που μπο

ρεί ένας πατέρας ή μια μάνα 
να μάθουν αρκετά, σωστά και 
υπεύθυνα πράγματα. Βασικά 
στοιχεία λοιπόν — μια και δεν 
υπάρχουν σχολές γονέων — 
μπορούμε να πάρουμε:

α) Από ένα καλό βιβλίο. 
Αρκεί το βιβλίο αυτό να διαβα
στεί σωστά, ώστε να πάρου
με ολοκληρωμένες πληροφορί
ες.

β) Από το δάσκαλο. Η δου
λειά του δάσκαλου είναι πα- 
ραξηγημένη. Οι περισσότεροι 
γονείς βλέπουν στο πρόσωπό 
του, τον άνθρωπο που θα «μά
θει γράμματα στα παιδιά 
τους». Λίγοι ξέρουν, ότι ο δά
σκαλος πρώτα απ' όλα μελέ
τησε την ψυχολογία του παι
διού κι έπειτα τις μεθόδους δι
δασκαλίας.

θ σωστός δάσκαλος πρώτα 
ενδιαφέρεται για το παιδί - 
άνθρωπο κι έπειτα για το παι
δί - μαθητή. Είναι λοιπόν μια 
ζωντανή πηγή ο δάσκαλος, α
πό την οποία μπορούμε να πά
ρουμε μια υπεύθυνη γνώμη σε 
ό,τι αφορά το παιδί.

γ) Και η δουλειά των ψυ- 
χολόγων είναι παραξηγημένη. 
Οι περισσότεροι νομίζουν ότι 
πρέπει να πάνε στον ψυχολό- 
γο το παιδί τους, μόνο όταν έ
χει κάτι το σοβαρό. Ένας κα
λός ψυχολόγος είναι αστείρευ
τη πηγή πληροφοριών για τον 
εσωτερικό κόσμο των παιδιών 
μας.

δ) Πολύτιμες πληροφορίες 
επίσης μπορούμε να πάρουμε α
πό μια κοινωνική λειτουργό. 
Δυστυχώς ο θεσμός της κοινω
νικού λειτουργού δεν έχει μπει 
ακόμα στα σχολεία.

Σε άλες όμως τις περιπτώ
σεις δεν πρέπει να μας διαφεύ
γει τούτο:

Όλα τα παιδιά δεν είναι 
ποτέ τους ούτε ίσα ούτε ίδια. 
Το καθένα έχει τη δική του 
προσωπικότητα και τις δικές 
του διαφορές. Επομένως το κά
θε παιδί θέλει το δικό του τρό
πο στο μεγάλωμα, στη συμπε
ριφορά και στην αντιμετώπι
ση. Και σε όλες επίσης τις πε
ριπτώσεις καλό είναι να ξέρου
με, ότι αποτελεσματικός σύμ
βουλος, υπεύθυνος πληροφοριο
δότης δεν είναι αυτός που σου 
λύνει τα προβλήματα, αλλά 
αυτός που σε βοηθάει να τα 
λύσεις μόνος σου.

Εκείνο που πρέπει να μας 
απασχολεί είναι τούτο:

Εμείς πηγαίνουμε ένα βή
μα μπροστά από τους γονείς 
μας. Τα παιδιά μας θα πηγαί
νουν ένα βήμα πιο μπροστά α
πό μας. Είναι δυνατόν να κα- 
ταργηθεί ποτέ το χάσμα, η α
πόσταση των γενεών; Είναι 
δυνατόν, κάποτε να πηγαίνουν 
παιδιά και γονείς δίπλα - δί
πλα! Από τη στιγμή που τα 
παιδιά θα συμβαδίζουν με τους 
γονείς τους, η ανθρωπότητα 
θα πάψει να σκέφτεται, να 
προβληματίζεται και ν’ ανα
ζητάει κάτι καινούριο. Δεν 
μπορεί, δεν επιτρέπεται να κα
ταργήσει η απόσταση των γε
νεών, όσο υπάρχει προβλημα- 
τιζόμενος - ζωντανός άνθρω
πος. Εκείνο που μπορεί να γί
νει, είναι να μικρύνει. Και 
μπορεί, όταν συνειδητοποιήσου
με τούτα:

α) Νά πάψουμε να βλέπου
με τα παιδιά σαν ιδιοκτησία 
μας.

β) Το παιδί δεν είναι υπο
χρεωμένο να υπηρετήσει εμέ
να και τις επιθυμίες μου.

γ) Τα παιδιά έχουν προ
βλήματα και ανάγκες διαφορε
τικές από τις δικές μας αλλά 
εξ ίσου σημαντικές.

δ) Για να μικρύνει η από
σταση ανάμεσα σε γονιούς και 
παιδί πρέπει να βρούμε έναν 
τρόπο τέτοιο, μια τέτοια γλώσ
σα που να μπορούμε να συνεν- 
νοηθούμε με τα παιδιά μας. 
Πρέπει ν’ αλλάξουμε τη μέ
θοδο που χρησιμοποιούμε αν 
αυτή δεν είναι αποτελεσμα
τική.

Είναι απαραίτητη και ανα
γκαία προϋπόθεση να δημιουρ
γήσουμε και να καλλιεργούμε 
όσο γίνεται άριστο οικογενεια
κό περιβάλλον, άριστες διαπρο
σωπικές φιλικές σχέσεις. Να 
συζητούμε το κάθε πρόβλημα, 
την κάθε απορία και το κάθε 
θέμα με κατανόηση και σοβα
ρότητα.

Επίσης ανάγκη σπουδαία εί
ναι να γενικεύουμε τα προβλή
ματα. Από το ατομικό να φτά
νομε στο κοινωνικό, ακόμα και 
στο παγκόσμιο. Να τονίζουμε 
προβλήματα που έχουν σχέση 
με ασφάλεια και την παγκό
σμια ειρήνη. Να υποδεικνύου
με τους υπαρκτούς κινδύνους 
και αυτούς που παραμονεύουν 
και να συνιστούμε τρόπους α
ποφυγής τους. Να επιμένουμε 
στον ελληνικό τρόπο ζωής και 
στις πλούσιες πολιτιστικές μας 
παραδόσεις. Με άλλα λόγια το 
παιδί να πολιτικοποιείται. Για
τί πολιτικοποίηση κοντολογής 
σημαίνει προβληματισμός.

— Όταν λοιπόν ένα παιδί 
μεγαλώσει με τέτοιες προϋπο
θέσεις, όταν μάθει να ζητάει 
το δίκιο του και όταν «ξέρει τι 
ζητάει», τότε σίγουρα θα μπο
ρεί να «στέκεται στα πόδια 
του».

Να οι προσδοκίες μας από 
τη νέα γενιά. Να όμως και οι 
υποχρεώσεις των γονιών και 
των φορέων της πολιτείας.

Σε όλα αυτά ο Επιμορφωτι
κός Σύλλογος μας επιδρά ευερ
γετικά. Είναι γεγονός ότι εδώ 
γίνονται τουλάχιστον προσπά
θειες. Είναι καθήκον μας — 
κα: για τον καθένα ξεχωριστά 
— να βοηθήσουμε. Δεν χρειά
ζονται ειδικές ικανότητες γΓ 
αυτό. Απλά θέληση. Τα παι
διά μας θα δεθούν με το σύλ
λογο όταν οι γονείς τα προτρέ- 
ψουν και όταν οι γονείς κάνουν 
συχνότερη την επαφή τους μ’ 
αυτόν.

Η συλλογική και οργανωμέ
νη δουλειά έχει τη «χάοη της».

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 
Δάσκαλος

ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο Κεραμιτζόγλου Γεώργιος 
του Βασιλείου και της Αντι
γόνης το γένος Αλαγιάννη και 
η Σταθούλα Ζαχαράκη του Αν- 
δρέα και της Βασιλικής το γέ
νος Χατζή πρόκειται να παν
τρευτούν στον Άγιο Δημήτρη 
του Βύρωνα στις 9-10-1983.

★

0 Ε.Σ.Ν.Μ. εύνεται στα πα
ραπάνω μέλη του κάθε ευτυ
χία.

(Συνέχεια από την 1η σελίδα) 
νης... Κι αν πρόφταιναν και 
τα ενεργοποιούσαν όλ’ αυτά, 
το μέρος γύρω θα φάνταζε σαν 
εθνικόφρων προσκυνητής του 
Γράμμου.

Αλλά ενώ περίμεναν τον 
θρίαμβο ήρθε η καταστροφή. 
Όλα άρχισαν ξαφνικά την ώ
ρα που το πείραμα βρισκότανε 
στην τελική του φάση κι η χο
ρωδία, όλοι πειραματόζωα, α- 
νύβη στη σκηνή για την πρόβα 
τζενεράλε. Όμως αντί ν' αρ
χίσουν να τραγουδούν το εύθυ
μο τραγουδάκι που τόσο είχε 
μοχτήσει να τους το μάθει ο 
αρχιφύλακας και τόσα εκατομ
μύρια είχανε χάώει οι νεροφί
δες: το πίνουμε το πίνουμε εί
ναι καλό και καθαρό, αγίασμα 
και μπάλσαμο. . . που αυτό θα 
πιστοποιούσε ότι το πείραμα 
είχε περίτρανα πετύχει, αυτοί 
πιάστηκαν χέρι χέρι κι άρχι
σαν να χορεύουν έναν πολεμι
κό χορό τραγουδώντας το αυ
τοσχέδιο τραγούδι:

Δεν πίνεται δεν πίνεται 
είναι σκληρό και βρώμικο 
θά πάθουμε χολέρα, 
δεν έχει μήτε στεγανά 
συγκοινωνεί με βόθρους. .. 

Το πολύ αποκαρδιωτικό για 
τους φύλακες είτανε ότι μπρο
στά μπροστά, έσερνε τον χορό, 
κορυφαία, η χάρη της η ΕΛ
ΛΗΝΙΚΗ Νομαρχία Ανωνύ
μου του Έλληνος. Ήτοι λόγος 
Περί Ελευθερίας. Και το ολό- 
τελα εξουθενωτικό, που έκαμε 
ως και τον αρχιφύλακα και τον 
μέγα μάγιστρο να ταχάσουν 
και να μείνουν μ’ ανοιχτά στό
ματα και να μη μπορούν έκτο- 
τε να τα κλείσουν, είταν ότι 
μαζί με τον χορό μια βουή άρ
χισε ν’ ακούγεται κι ευθύς άρ
χισε ο χώρος όλος από ανα
τολή και δύση και βορά και 
νότο, από Λγιαντρέα, Μάκρη, 
Αγιαμαρίνα, Μάτι και Ζού- 
μπερι, να κατακλύζεται από 
χιλιάδες λαό που κρατούσε πα- 
νώ που έγραφαν: Ζήτω η ΛΑ
ΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ! Κάτω 

τα πηγάδια! Κι όλοι μ’ ένα 
στόμα εφώναζαν: ΕΥΔΑΙΙ! 
ΕΥΔΑΙΙ! ΕΥΔΑΠ! Που εγώ 
πρώτη μου φορά άκουκα αυτό

Μ BIOL ΕΝ I DIE
Στο δεύτερο φύλλο της «Φω

νής» ασχοληθήκαμε με δυο λό
για για την έλλειψη των τηλε
φωνικών θαλάμων στην περιο
χή μας, τονίζοντας ότι υπάρ
χει πραγματικό πρόβλημα και 
ότι το πρόβλημα αυτό θα γι
νόταν πολύ πιο οξύ τους καλο
καιρινούς μήνες.

Προ,τείναμε λοιπόν στους 
κυρίους αρμοδίους του ΟΤΕ 
την τοποθέτηση τριών τουλά
χιστον τηλεφωνικών θαλάμων 
για την έστω και μερική εξυ
πηρέτηση των χιλιάδων του
ριστών και περαστικών από τον 
τόπο μας.

Φαίνεται όμως ότι τα γρα- 
φόμενά μας ήταν πολύ ψιλά 
και πέρασαν απαρατήρητα, γι’ 
αυτό το λόγο επανερχόμαστε 
δικαιώνοντας έτσι τον σκοπό 
και τον τίτλο της εφημερίδας 
μας.

Κύριοι, η περιοχή της πα
ραλίας από το Ζούμπερι έως 
και τον Βάλτο εξυπηρετείται 
από ένα τηλέφωνο που υπάρ
χει στο περίπτερο δίπλα στο 
λιμάνι!!! και που με τις πρό

το όνομα και συμπέρανα πως 
θά ’τανε καμιά καινούργια 
μουσική ντίσκο είτε καμιά νέα 
ποδοσφαιρική ομάδα.

θ Αρχιφύλακας όμως έβγα
λε το συμπέρασμα πως το πεί
ραμά του απότυχε παταγωδώς 
και πήρε με τη δωδεκάδα του 
τη μαύρη απόφαση να βουλώ
σουν τα πηγάδια τα θαυμα
τουργά.

Αλλά άμα βουλώσουν τα πη
γάδια κι ανοίξουν τα στόματα 
και κάνουν λαϊκές συνελεύσεις 
και τέτοια, νίψου κι αποφάγα- 
με. Γιατί, πίνοντας έρχεται η 
όρεξη, μπορεί σε καμιά άλλη 
λαϊκή συνέλευσγ) να θελήσουν 
να καταργήσουν και το Γερμα
νικό νεκροταφείο και να μαζέ
ψουνε τα κόκαλα να τα στεί- 
λουνε πεσκέσι του Κολ στη 
Γερμανία. Και τότε είναι που 
θα χάσουμε ολότελα τον μπού- 
σουλα, που τώρα κάθε τρία μέ- 
τοα και νέα πινακίδα μας ο
δηγεί για τη σωστή μας πο
ρεία: «ΠΡΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ 
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΝ!»

Κι αν, ανοιχτή η ώρα που τ' 
ακούει, ξηλωθούν κι οι αμερι
κανικές βάσεις, τότε πια θα θυ
μόμαστε περασμένα μεγαλεία 
και θα λέμε: «Είταν όνειρο, ά
χνα και πάει. ..» γ] εποχή που 
ο μέγας μάγιστρος, έχοντας 
στα δεξιά του τον στρατηγό κι 
αριστερά του τον κά... όχι, όχι 
αριστερά του δεν είχε τίποτα... 
έβαζε τα παιδάκια στη γραμ
μή και τα πήγαινε συντετα
γμένα στη βάση, όπου έπαιρ
ναν αντίδω·— ήθελα να ειπώ 
γλυκό, από του Αμερικανού το 
χέρι και τόνε προσκυνούσανε 
σεβαστικά κι έμπαινε μέσα τους 
ο φόβος του κυρίου και το νόη
μα της προστασίας.
Κι έτσι όπως πάμε, προβλέπω 
ότι θα χάσουμε όλα τα σημά
δια προσανατολισμού κι αντίς 
να πηγαίνουμε μπροστά Θα πι
σωγυρίσουμε χιλιετηρίδες και 
θα παίρνουμε αμπάριζα από 
τους Μαραθωνομάχους. Αμήν.

ΒΟΥΛΑ ΔΑΜΙΑΝΑΚΟΥ

σφατες βροχοπτώσεις δεν λει
τουργούσε. (Για την επισκευή 
χρειάστηκε ένας μήνας) .

Ο κόσμος ζητά να τηλεφω
νήσει για κάποια ανάγκη, αλ
λά τηλέφωνο πουθενά.

Καιρός λοιπόν να αντιμετω
πίσετε το πρόβλημα με την σο
βαρότητα που έχει και σας 

λέμε ότι για την λύση των ζω
τικών προβλημάτων του τό
που μας όταν οι αρμόδιοι αδια
φορούν η «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ 
ΜΑΚΡΗΣ» θα γίνει ΚΡΑΥ
ΓΗ και αν χοειασθεί ΑΝΤΑ
ΡΑ!

ΜΗΝ ΑΔΙΑΦΟΡΕΙΤΕ. Οι 
υπηρεσίες που προσφέρετε έ
χουν χαρακτήρα κοινωνικό.

ΜΗΝ ΑΔΙΑΦΟΡΕΙΤΕ, ο 
τόπος έχει ανάγκες και καθέ
νας από την μεριά του πρέπει 
να βοηθήσει.

Αυτά τα λίγα και δώστε 
μας την δυνατότητα στο επόμε
νο φύλλο να γράψουμε ότι για 
τον ΟΤΕ δεν ισχύει ο τίτλος 
του παραπάνω σχολίου.

Ε.Σ.Ν.Μ.
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ΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΔΩ ΡΑΦΗΝΑ
(Συνέχεια από τη σελ. 1).

—Ο κ. Π. Χριστόπουλος: 
Ο κ. Πρόεδρος δεν αναφέρθη
κε στους λόγους κατάργησης 
του προηγούμενου Σ.Π. Δεν 
μας είπε για τη θέση της πλα
τείας ως προς τα κτήματά του. 
Το αίτημα των κατοίκων που 
έχουν τα 1800 στρ. είναι δί
καιο γιατί έγιναν αγορές, ά
δειες κ.λπ.

Η επαναφορά όμως των 
1.800 στρ., όπως ήσαν, θα δη
μιουργήσει πρόσθετα προβλή
ματα γιατί έχουν χτισθεί σπί
τια, έχουν γίνει δρόμοι κλπ.

0 1337 είναι δίκαιος ενώ ο 
947 αντιλαϊκός. Τα 1.800 
στρέμ. να ενταχθούν με τον 
1337 ως πυκνοόομημένη πε
ριοχή, εξετάζοντας την κατά
σταση που έχει δημιουργηθεί. 
Η προσπάθεια επανέγκρισης 
των 1.800 στρ. από τους αν
θρώπους που τα κατάργησαν 
δεν είναι εγγύηση.

Στις περιοχές Αγία Μαρί
να, Ανατολή,. Ζούμπερι, και Ε
φημεριδοπώλες να γίνουν επε
κτάσεις των σχεδίων, οι δε 
.υπόλοιπες εκτός Σ.Π. περιο
χές να ενταχθούν σε ζώνες οι
κιστικού ελέγχου.

—Η κ. Αγλαία Σταφυλά: 
Χαίρομαι που για δεύτερη φο
ρά βρίσκομαι μαζί σας, σε τό
σο σύντομο διάστημα. Τα λαϊ
κά προβλήματα λύνονται έτσι, 
με λαϊκές συνελεύσεις.

Τα 1.800 στρ. είναι το μι- 
ΐκροπρόβλημα της περιοχής 
σας. Μέχρι τώρα δεν έγινε α
πό την Κοινότητα συνενόηση 
με το γραφείο του κ. Κεφαλά. 
Πρέπει να επιταχύνομαι τις 
ενέργειές μας για να δοθεί λύ
ση στο Σ.Π. της περιοχής σας.

—Ο κ. Μπάτσιος (τεχνικός 
σύμβουλος Δήμων και Κοινο
τήτων) :
'Ακαρπες όλες οι προσπάθειες 
για συνεργασία με τον κ. Τζι- 
λάβη. Έτσι ήρθε και ο μελε
τητής και δεν βρήκε στοιχεία. 
Τελικά συνεργασία υπήρξε μό
νο με την αντιπολίτευση.

■—Επιμορφωτικός Σύλλογος 
Νέας Μάκρης:

Συμφωνούμε με τον Νόμο 
1337/83 γιατί είναι κοινωνι
κά δίκαιος, ενώ οι προηγούμε
νοι του ήταν αντιλαϊκοί. Προ
τείνουμε την ένταξη όλης της 
περιοχής στο Σ.Π. σύμφωνα 
με τον 1337. Ειδικά για τα 
1.800 στρ. του σχεδίου που 
καταργήθηκε να ληφθεί υπ’ ό
ψη και η σημερινή κατάσταση 
(σπίτια, δρόμοι κ.λπ.) ώστε 

να μην γίνουν αδικίες.
Έχουμε καθήκον απέναντι 

στα παιδιά μας να μην μετα
τρέψουμε την περιοχή μας σε 
Αθήνα.

—Σύλλογος Νεομακρηνών 
η Κυψέλη:
Υποστηρίζουμε την ένταξη της 
περιοχής στο Σ.Π. σύμφωνα 
με τον Νόμο 1337.

—Εξωραϊστικός Σύλλογος 
Μάτι Αττικής:

Συμφωνούμε με την εφαρμο
γή του Νόμου 1337 στην πε

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
0 Επιμορφωτικός Σύλλογος Νέας Μάκρης ευχαριστεί 
θερμά τους κατοίκους της περιοχής μας για την α
γάπη με την οποία αγκάλιασαν τις Πολιτιστικές και 
Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του Αυγούστου. Αυτό μας 
δίνει την ικανοποίηση ότι οι προσπάθειες μας δεν 
πάνε χαμένες και αυξάνει τις υποχρεώσεις μας α
πέναντι σας.

Στόχος μας θάναι οι εκδηλώσεις αυτές να γί
νουν θεσμός και κάθε χρόνο νά γίνονται καλύτερες, 
με τη δική σας συμμετοχή και συμπαράσταση.

ριοχή μας.
.—Εξωραϊστικός Σύλλογος 

Ζούμπερι:
Ως προς τα 1.800 στρέμ. δεν 
παίρνουμε θέση γιατί δεν α
φορούν το Ζούμπερι και γιατί 
δεν έχουμε πεισθεί αν η Κοι
νότητα έχει δίκιο.

Ως προς το Ζούμπερι ζητού
με την επέκταση του εγκεκρι
μένου σχεδίου πόλης του οικι
σμού Φλωρίδας που υπάρχει 
σήμερα στην περιοχή μας, μέ
σα στα πλαίσια του Ν. 1337/ 
83. Η υπόλοιπη περιοχή να 
χαρακτηρισθεί ζώνη οικιστικού 
ελέγχου με έγκριση πολεοδό- 
μησης για πρώτη ή δεύτερη 
μόνιμη ή παραθεριστική κα
τοικία σήμφωνα με τον Νόμο 
1337/83.

Υποβάλουμε την παράκληση 
το Προεδρικό Διάταγμα που 
θα εκδοθεί για τη ζώνη οικι
στικού ελέγχου να έχει τις 
χαμηλότερες δυνατές τιμές για 
τηνε περιοχή μας ώστε οι οι
κονομικές επιβαρύνσεις να μην 
είναι δυσβάστακτες.

—Ο κ. Βούλγαρης (Υ. X. 
Ο. Π.):
Δεν μπορεί να εφαρμοσθεί το 
άρθρο 10 του Ν. 1221 επειδή 
είναι θέμα πολιτικής επιλογής. 
Ήδη ο Νόμος 1337 εφαρμό
ζεται. Εξ άλλου σύμφωνα με 
το άρθρο 10 του Νόμου 1221 
οι αυτοαποζημιώσεις και απο
ζημιώσεις υπέρ τρίτων μπο
ρούν να φθάσουν μέχρι και το 
50% του εμβαδού της ιδιοκτη
σίας με άνιση κατανομή και θί
γοντας κυρίως την μικροϊβιο- 
κτησία. Επίσης για να γίνει η 
διάνοιξη των δρόμων και να 
εξασφαλισθούν οι δημόσιοι χώ
ροι πρέπει οι ιδιοκτήτες να κα
ταβάλουν τα χρήματα στην 
Κοινότητα για να γίνουν τα έρ
γα, πράγμα που στην πράξη 
αποδείχθηκε ανεφάρμοστο και 
έτσι έχουμε πολλές περιπτώ
σεις εγκεκριμένων σχεδίων που 
δεν εφαρμόζονται διότι δεν 
μπορούν να γίνουν τα έργα.

Ειδικά για τη Νέα Μάκρη 
από τότε που έγινε η μελέτη 
της επέκτασης των 1.800 στρ. 
υπάρχει αλλοίωση σχεδίου για
τί κτίσθηκαν σπίτια κλπ. Τι 
πρέπει να γίνει: Το γραφείο 
μελετών Κεφαλά ν’ ασχοληθεί 
κατά προτεραιότητα με τα 
1.800 στρ., να προσαρμόσει το 
παλαιό σχέδιο στη σημερινή 
κατάσταση και να θεωρηθεί 
επείγουσα η διαδικασία έντα
ξης και μέσα στα πλαίσια του 
Ν. 1337 θεωρούμενης της πε
ριοχής πυκνοδομημένης (π.χ. 
άρθρο 7 ή άρθρο 43).

—Η κ. Αγλαΐα Σταφυλά 
(Νομάρχης):
Προτείνω να δώσουν όλοι οι 
φορείς της περιοχής γραπτά 
τις απόψεις τους. Στη συνέ
χεια να πάμε μαζί με τον Πρό
εδρο σας και την αντιπολίτευ
ση στον κ. Τρίτση ώστε να 
προχωρήσει ταχύτατα η έντα
ξη της περιοχής σας στο σχέ
διο πόλης, αρχίζοντας από τα 
1.800 στρέμματα.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Προς τη Συντ. Επιτροπή 

της εφ. «Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ Ν. 
ΜΑΚΡΗΣ»

Επειδή πολλά ειπώθηκαν 
και λέγονται σχετικά με την 
ύδρευση της Ραφήνας και τη 
δική μας θέση πάνω στο θέμα 
σας γράφουμε τα παρακάτω:

Η εξασφάλιση της ύδρευσης 
για κάθε τόπο, αποτελεί αναμ
φισβήτητο πρωταρχικό στόχο 
όλων των Δήμων και των Κοι
νοτήτων, και καθήκον απόλυ
της προτεραιότητας.

Το πρόβλημα ύδρευσης της 
Ραφήνας είναι το πιο ζωτικό 
που από δεκαετία και πλέον 
αντιμετωπίζει ο τόπος.

Το νερό είναι ακατάλληλο 
και λόγω της παρουσίας με
γάλου ποσού αλάτων χάνει τις 
φυσικές ιδιότητες που έχει κά
θε πόσιμο νερό.

Το νερό είναι λίγο και οι 
ανάγκες του τόπου για παρο
χές συνεχώς πολλαπλασιάζον- 
ται. Η ποσότητα που αντλεί
ται δεν μπορεί να ακολουθήσει 
το ρυθμό των αναγκών.

Η έλλειψη είναι αισθητή 
περισσότερο τα καλοκαίρια.

Κάθε χρόνο το πρόβλημα γί
νεται οξύτερο. Για την έλλει
ψη του νερού μέχρι σήμερα έ
χει ευθύνη ο πρόεδρος κυρίως, 
και η κοινοτική αργή της τε
λευταίας πενταετίας, που δεν 
ενδιαφέρθηκε, και δεν διατά- 
ραξε τις κοινωνικές ισορροπίες, 
δεν δημιούργησε ασφυκτική 
κατάσταση στους αρμόδιους ώ
στε σήμερα να έχει νερό η 
Ραφήνα.

ΕΘΝΙΚΟΣ — ΒΥΡΩΝΑΣ
Η αυλαία της ποδοσφαιρικής 

περιόδου 83 - 84 άνοιξε με 
πολλά γκολ. Ο ΕΘΝΙΚΟΣ νί
κησε τον ΒΥΡΩΝΑ με σκορ 
4-3, στην παράταση.

Ο αγώνας κυμάνθηκε σε μέ
τρια επίπεδα. Αίγες οι καλές 
φάσεις. Οι παίκτες μας φάνη
καν νευρικοί, κουρασμένοι και 
ασύνδετοι μεταξύ τους. Από τη 
μετριότητα ξεχώρισαν οι Θα- 
νόπουλος, Παπαδόπουλος, Κο- 
ντοσέργιος, και οι Δασκαλό- 
σογλου (α' ημίχρ.), Φέκος(β' 
ημίχρ.). Τα τέρματα σημείω
σαν οι Θανόπουλος (2), Πα
παδόπουλος, Καραγιαννόπου- 
λος.

ι 
ΑΓ. ΘΩΜΑΣ — ΕΘΝΙΚΟΣ 

Αυλαία και στο πρωτάθληι- 
μα, με τον εκτός έδρας αγώνα, 
μεταξύ του Αγ. Θωμά και του 
ΕΘΝΙΚΟΥ με 1 - 1.

Στον πρώτο αγώνα του πρω
ταθλήματος ο ΕΘΝΙΚΟΣ φά
νηκε πιο δεμένος και ψύχραι
μος. Μετά από ένα πολύ καλό 
αγώνα προηγείτο του αντιπά
λου με 1-0, έως το.. .93', 
οπότε ο «Άγ. Θωμάς» ισοφά

Ταυτόχρονα έπρεπε η Ρα
φήνα να συμπε,ριληφθή στις 
αρμοδιότητες της ΕΥΔΑΠ με 
τον Ν. 1068/80 ή ακόμη με 
το άρθρο 11 του παραπάνω νό
μου μετά τις 23 - 8 - 80.

Και είναι γνωστό όσες πε
ριοχές ανήκουν στην αρμοδιό
τητα της ΕΥΔΑΠ, δεν πληρώ
νουν δραχμή για τα έργα.

Συνεπώς η Ραφήνα που δεν 
ανήκει στην ΕΥΔΑΠ έχει ά
μεση ανάγκη να πάρει νερό 
το ταχύτερο, αφού λέμε το νε
ρό - νεράκι.

Δεχθήκαμε έτσι την πρότα
ση της ΕΥΔΑΠ για συμμετο
χή μας με ποσό 121.000.000. 
Επίσης εμείς οι σύμβουλοι του 
Συνδυασμού «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ·— 
ΑΛΛΑΓΗ» προτείναμε να γί
νει από την Κοινότητα Λαϊκή 
Συνέλευση να εισηγηθούμε την 
απόφαση και να έχουμε τη συ
ναίνεσή τους.

Αγωνιστήκαμε από χρόνια 
και τώρα να μάθουμε όλες τις 
διαστάσεις του προβλήματος, 
και το μελλοντικό καθεστώς 
της υδροδότησης.

Προτείναμε τροπολογίες 
στη σύμβαση Κοινότητας — 
ΕΥΔΑΠ με στόχους:

1) τη γρήγορη υδροδότηση 
της Ραφήνας,

2) για ευνοϊκότερους όρους 
της σύμβασης, πιστεύουμε ότι 
είχαμε τη δύναμη εμείς και ό
λο το Κοινοτικό Συμβούλιο να 
τους επιβάλει στην ΕΥΔΑΠ 
και να δεχθεί τις προτάσεις 
μας.

Φυσικά δεν έγιναν δεκτές α
πό τον πρόεδρο και την πλειο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
ρισε, αφού η μπάλα βγήκε ε
κτός αγωνιστικού χώρου. Ο δι
αιτητής δεν το είδε και δέχτη
κε την ισοφάριση. Το αποτέλε
σμα θεωρείται καλό, δεδομέ
νης της αξίας του «Αγ. Θωμά». 
Καλύτεροι παίκτες οι Δήμι- 
τσας, Καραγιάννης. Το τέρμα 
σημείωσε ο Παπαδόπουλος.

ΕΘΝΙΚΟΣ — ΓΡΑΝΙΚΟΣ
Στον δεύτερο αγώνα κυπέ- 

λου ο ΕΘΝΙΚΟΣ απογοήτευσε 
τους φιλάθλους του. Αντιμέτω
πος με ομάδα σαφώς κατώτε- 
ρή του, έδειξε ομάδα προς διά
λυση. Καμιά οργανωμένη προ
σπάθεια δεν έγινε. Οι παίκτες 
και το «στήσιμο» της ομάδας 
από την αρχή λάθος. Οι μεμο
νωμένες προσπάθειες στο δεύ
τερο ημίχρονο, μείωσαν τη δι
αφορά από 0 - 4 σε 2 - 4.

Τα τέρματα σημείωσαν οι 
Δίμιτσας, Θεοδωρίδης (πέναλ- 
τ·υ) .

Ο μόνος διακριθείς από τον 
ΕΘΝΙΚΟ ο Κόντος, που προ
σπάθησε φιλότιμα σ’ όλο τον 
αγώνα.

★
Λόγω ακαταλληλότητας του 

ψηφία. Για μας ο Αγώνας από 
δω και πέρα στοχεύει.

α) Να έρθει το νερό όσο 
πιο σύντομα γίνεται στη Ρα
φήνα, να αρχίσουν τα έργα 
και να μην ξεπεραστούν οι η
μερομηνίες. Να εξασφαλισθεί 
χρηματοδότηση από τις Δ. ε
πενδύσεις για να συμπληρώ
σουμε το αναλογούν ποσόν.

β) Να ενταχθεί η Ραφήνα 
στις αρμοδιότητες ΕΥΔΑΠ για 
να εξασφαλίσει ο τόπος μας πέ
ρα από την ύδρευση, αποχέ
τευση, και αντιπλημμυρική 
προστασία.

Ευχαριστούμε για τη φιλο
ξενία.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΙΑΚΟΥΒΑΚΗΣ
ΣΤΑΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ 

Κοινοτικ. Σύμβουλοι Ραφήνας

ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Προς τη «ΦΩΝΗ ΤΗΣ Ν. 

ΜΑΚΡΗΣ»

Θα ήθελα μέσα από τη φω
νή μας, τη φωνή των Μακρι
νών, να συγχαρώ τον Σύλλο
γο Γονέων Δημοτικού Σχολεί
ου Ν. Μάκρης, για τις ενέρ
γειες που έκανε ώστε να ση- 
ματοδοτηθεί η Ν. Μάκρη και 
ειδικότερα η διάβαση του δη
μοτικού σχολείου.

Για την ενέργεια αυτή του 
συλλόγου σαν Μακρηνός νιώ
θω την υποχρέωση να τους πω 
ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

Β. ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΣΑΣ 

γηπέδου ο αγώνας με τον Βύ
ρωνα έγινε στο γήπεδο Μαρα
θώνα. Οι αρμόδιοι του ΕθΝί- 
ΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΑΣ ΜΑ
ΚΡΗΣ πρέπει να φροντίσουν 
το γρηγορότερο τις επισκευές 
του γηπέδου ώστε ο ΕΘΝΙ
ΚΟΣ να μην στερείται το α
βαντάζ της έδρας και επιπλέον 
τις εισπράξεις από τα εισιτή-- 
ρια, που του είναι τόσο αναγ
καίες λόγω των αυξημένων φε- 
τεινών εξόδων.

ΚΟΥΤΖ

1. Ποιός μαθητής ή μαθή
τρια της περιοχής μας συγκέν
τρωσε τις περισσότερες μονά
δες στις φετεινές πανελλήνιες 
εξετάσεις;

*
2. Ποιές είναι οι πιο επι

κίνδυνες διασταυρώσεις της Ν. 
Μάκρης που χρειάζονται ση
ματοδότες ή πινακίδες;

Σ.Σ.: Περιμένουμε τη συ
νεργασία των αναγνωστών μας 
για να βρούμε μαζί τις σωστές 
απαντήσεις.

Τπεύθυνος σύμφωνα 
με το Νόμο 

Δ. I. ΚΑΡΓΑΣ 
οδός 106 αρ. 7

Επιστολές - Εμβάσματα: 
I. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 

Επιμορφωτικός σύλλογος 
Ν. Μάκρης

Τυπογραφείο: 
Γ. Λεοντακιανάκος 
Δ. Πλακεντίας 31 

Χαλάνδρι
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ΣΧΟΛΙΑ
Ορισμένοι γνωστοί κύ

κλοι κάνουν «συστάσεις» 
στους φίλους τους να μη 
διαβάζουν τη «ΦΩΝΗ», 
παρ’ ότι οι ίδιοι αναγνωρί
ζουν την υπευθυνότητα 
της εφημερίδας ιμας και 
τη... διαβάζουν πάντα με 
ιδιαίτερη επιμέλεια.

Επίσης, στην τελευταία 
Λαϊκή Συνέλευση έγιναν 
κάποιες επικρίσεις από ο
μιλητή για τις θέσεις του 
Τοπικού Τύπου στο Σχέδιο 
Πόλης.

Με αφορμή τα παροπτά- j 
νω θα θέλαμε να τονίσου
με ότι όσοι πιστεύουν στο 
ρόλο του Τοπικού Τύπου 
πρέπει να τον στηρίζουν. 
Αν πάλι διαφωνούν με την 
αντιμετώπιση ενός θέμα
τος, υπάρχει ο διάλογος 
και η κριτική.

Το φίμωμα, η υποβάθιμι- 
ση και το σαμποτάρισμα 
του Τοπικού Τύπου εξυπη
ρετεί ιμόνον εκείνους που 
φοβούνται την α
λήθεια.

Έγινε ακόμα και αυτό 
στη Νέα Μάκρη: Νάχουμε 
Λαϊκή Συνέλευση (Συγ
κέντρωση προτιμούν όσοι 
έχουν αλλεργία σε μερι
κά πράγματα) για το Σχέ
διο Πόλης στην πλατεία 
και να χρειασθεί να γίνει 
ολόκληρος αγώνας για ν’ 
αφήσει ο Πρόεδρος να... 
μιλήσουν και οι φορείς
της περιοχής μας (I)

Φαντασθείτε τώρα τι έ
πρεπε να γίνει ώστε σ’ ε
κείνη τη Λαϊκή Συνέλευ
ση, που οργάνωσε η Κοι
νότητα, να μιλούσε και ο 
Λαός.

ΓΙΑΤΙ;
— Καθυστερεί η σύστα

ση της επιτροπής με μέλη 
τον Πρόεδρο της Κοινό
τητας, την αντιπολίτευση 
και τους φορείς για να 
προωθήσουν το Σχέδιο 
Πόλης, όπως πρότεινε η 
Νρμάρχης κ. Α. Σταφυλά;

—Η Κοινότητα δεν προ
ωθεί την ΑΜΕΣΗ υλοποίη
ση της εντολής της Λαϊ
κής Συνέλευσης για τη 
σύνδεσή μας με την ΕΥ 
ΔΑΠ και κωλυσιεργεί με 
διάφορα προσχήματα, ενώ 
η ΕΥΔΑΠ μας έστειλε και 
τη μελέτη υδρυδότησης;

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμορφωτικού 

Συλλόγου Ν. Μάκρης καλεί σε τακτική Γενική Συνέ
λευση όλα του τα μέλη την Κυριακή 30 Οκτωβρίου 
1983, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.30 π.μ. στα γραφεία 
του Συλλόγου.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
1) Απολογισμός πορείας του Συλλόγου.
2) Οικονομικός απολογισμός.

ΛΑΤΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ

Ήρθε πια [ο καιρός ν’ αποφασίζουν οι πολλοί για το μέλλον της περιοχής
Στις 24-9-1983 έγινε στην πλατεία της Νέας Μά

κρης Λαϊκή Συνέλευση με θέμα το Σχέδιο Πόλης. 
Οργανωτής αυτή τη φορά ήταν η Κοινότητα. Έλα
βαν μέρος οι φορείς της περιοχής μας, εκπρόσω
ποι κατοίκων, βουλευτές, η Νομάρχης Ανατολικής 
Αττικής κ. Αγλαΐα Σταφυλά, ο εκπρόσωπος του ΥΧ 
ΟΠ κ. Π. Βούλγαρης και άλλοι.

Κατά τη συζήτηση οι ομιλητές αναφέρθηκαν στο

ιστορικό του Σ.Π. της Νέας Μάκρης, τον νόμο 1337, 
τα 1.800 στρέμματα του καταργηθέντος σχεδίου και 
έκαναν προτάσεις.

Η Λαϊκή Συνέλευση έληξε με την πρόταση της 
κ. Νομάρχου να δώσουν γραπτά όλοι οι φορείς και 
η Κοινότητα τις απόψεις τους ώστε να προχωρήσει 
ταχύτατα η ένταξη της περιοχής μας στο Σχέδιο 
Πόλης.

ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΛΕΥΤΕΡΙΑ
Όπως ο ήλιος βγαίνοντας 

φιλεί πρώτα και καλημερίζει 
τα βουνά, το ίδιο <και το φως 
της λευτεριάς πρώτα φώτισε 
τα βουνά κι έπειτα κατέβηικε 
στους κάμπους και στις πολι
τείες και νάτο τώρα που στε
φανώνει τον Παρθενώνα κι ο
λάκερη την πόλη της Παλλά
δας.

Στην αγορά, κάτω από την 
Ακρόπολη, ζωηρή κίνηση:, σά
λος, βουή και βαβούρα. Άν
θρωποι τρέχουν απ’ όλους τους 
δρόμους, ο λαός συνάζεται, 
πλημμυρίζει πλατείες και 
σταυροδρόμια. Τι χαρά είναι 
τούτη; Τι μανία ιερή έχει πιά- 
σει το λαό της Αθήνας; Ποια 
θύελλα σπρώχνει τούτα τ’ αν
θρώπινα ποτάιτια που βαρούν 
και κυματίζουν κλώθοντας α
ναμμένα ανάμεσα στα κατά- 
πληχτα σπίτια;

Τι φωνάζουν όλα τα στόμα
τα, τι αγκαλιάζονται όλα τα 
κορμιά, τι πηδούν και τι χο
ρεύουν νέοι και γέροι, γυναί
κες και άντρες; «Λευτερωθή
καμε! Λευτερωθήκαμε!» Ξε
χωρίζονται κραυγές σ’ όλους 
τους τόνους του κεραυνού που 
χάνεται σε βαθιές κλεισούρες. 
«Λευτερωθήκαμε! Λευτερωθή
καμε! Νικήσαμε! Νικήσαμε!»

Από ποιον Μαραθώνα έρχο
νται τόσοι μανιακοί Μαραθω
νοδρόμοι, τόσοι έξαλλοι ψάλτες 
της λευτεριάς; Ποια πολυπό
θητη λευτεριά φέρνουν τα συ
χαρίκια; Ποια νίκη αφάντα
στη διαλαλούνε τόσοι ετοιμο
θάνατοι, ξέπνοοι κήρυκες της 
νίκης; Τόσες χλωμές κοπέλες 
και σκελετωμένα αγόρια; Τό
σοι γέροι σακατεμένο» και γρι
ές χαροκαμένες; Τόσα άσαρκα 
παιδάκια - φαντάσματα; Πόσο 
είχαν υποφέρει στη σκλαβιά 
που με τάσην ορμή διαλαλού- 
νε το «νυν απολύεις»! Με πόση 
πλημμύρα χαράς τραγουδάνε 
τη λευτεριά! «Λευτερωθήκα
με! Λευτερωθήκαμε! Νικήσα
με! Νικήσαμε! EAM! ΕΑΜ! 
ΕΑΜ!»

Ω ήλι,ε χρυσέ και ουρανέ 
γαλάζιε, λευτερωθήκαμε! Ω 
γης αιματοποτίισμένη! Ω χώ
μα χορτασμένο από ηρωικά 

της Βούλας Δαμιανάκου 

κορμιά, από τ’ αδέρφια μας τ’ 
αδικοσκοτωμένα, απ’ τα παι
διά μας τ’ αδικοσφαγμένα, α
πό τους γονιούς μας τους αδι- 
κοπνιγμένους στο αίμα, ω Λευ
τεριά πανώρια θεά του κόσμου, 
ήρθες, εφάνης,, λάμπει η ζωή 
στην Ελλάδα, ξανανθίζει η χα
ρά στον κόσμο! Ω ας πεθάνου- 
με! Λευτερωθήκαμε! Νικήσα
με! ΕΑΜ!

'Ελα τραγούδι, να ειπείς τη 
χαρά του λαού της Ελλάδας! 
Ελα βουερή λαγκαδιά με νε

ρά και πλατάνια κι αηδόνια! 
Πιέστε το οι αύρες στα πέλα- 
γα κι οι κορδαλοί στα ουράνια. 
Πόστο, ήλιε μου, στην άμορφη 
μέρα κι αστέρια μου, στην ά
πειρη νύχτα! Τούτες εδώ οι 
σπαραγμένες καρδιές του λαού 
της Αθήνας, τούτες οι τσακι
σμένες μορφές κι οι όψες οι 
μαραμένες ,δ,εν είν’ αυτοί συ
γκαιρινοί, από κείνους που πε
θαίνουν! Τούτοι όλοι έρχονται 
από τα Μεσολόγγια, από το 
Χάνι της Γραβιάς, από τα Δερ
βενάκια, από τις Θεθμοπύλες. 
Από την Καισαριανή, απ’ τον 
Χορτιάτη, από το Μοναδιέντρι, 
από το Κούρνοβο. Όλοι νεκροί 
δοξασμένοι, ξαναζωντανεμένοι 
τραγουδάνε το τραγούδι της 
λευτεριάς: ΕΑΜ, ΕΑΜ, ΕΑΜ!

Συνοπτικά οι ομιλητές υπο
στήριξαν τα παρακάτω:

—0 κ. Βασίλης Τζιλάβης: 
Να επανελθεί το καταργηθέν 
σχέδιο των 1800 στρεμμάτων, 
όπως ήταν. Για τη μελέτη του 
σχεδίου αυτού έχουν ξοδευτεί 
13.000.000 δρχ. Η υπόλοιπη 
περιοχή να ενταχθεί στο σχέ
διο με τον νόμο 1221.

—Ό κ. Γιώργος Βογιατζής: 
Υπεύθυνος για την κατάργηση 
του προηγουμένου Σ.ΙΙ. είναι 
ο πρόεδρος κ. Τζιλάβης. Θέ
λουμε το σχέδιο των 1.800 
στρεμμάτων αλλά δεν έχουμε 
εμπιστοσύνη στον Πρόεδρο ε
πειδή στο παρελθόν το έκοβε 
και το έραβε στα μέτρα του και 
οι πλατείες μετακόμιζαν κάθε 
βράδυ. Σήμερα έχουμε τον νό
μο 1337 που είναι δικαιότε
ρος από τους προηγούμενους 
γιατί όλοι συνεισφέρουν στους 
κοινόχρηστους χώρους.

(Συνέχεια στη σελ. 4)

ΠΑΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ

Στην αρχή της Λ. Διονύ
σου σ’ ένα νεόχτιστο κτίριο, 
'εγκαταστάθηκε με τη μέρι
μνα του Υπουργείου Υγείας 
και Π ρόνοιας ο παιδικός σταθ
μός. Ο παιδικός σταθμός θ’ 
αρχίσει να λειτουργεί γύρω 
στις 20 Οκτωβρίου και δέχε
ται παιδιά απο ηλικίας 2,5 
χρονών.

Τα δικαιολογητικά που 
χρειάζονται για την εγγραφή 
των παιδιών είναι: 1) Πιστο
ποιητικό υγείας του παιδιού α
πό το Κέντρο Υγείας. 2) Λη
ξιαρχική πράξη γέννησης. 3) 
Μια υπεύθυνη δήλωση του Ν. 
105. 4) Μια βεβαίωση του 
εργοδότη που εργάζεται ο πα
τέρας και η μητέρα του παι
διού.

Από πληροφορίες που έχου
με, μέχρι στιγμής έχουν εγ
γραφεί 40 παιδάκια. 0 σταθ
μός θα απασχολεί δύο παιδα
γωγούς και δύο άτομα βοηθη
τικό προσωπικό.

Αυτά αναφέρουμε πληροφο
ριακά. Στο επόμενο φύλλο που 
στο μεταξύ θα λειτουργεί ο 
παιδικός σταθμός, θα έχουμε έ
να πλήρες ρεπορτάζ, με φω
τογραφίες και πληροφορίες 
για την ίδρυση του σταθμού, 
τον τρόπο λειτουργίας του, 
κλπ.
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ΟΙ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

...μακρηνά δέματα...
ΣΟΥΗΔΙΚΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ

II Κοινότητά μας στην προ
σπάθεια της να βοηθήσει την 
Κυβέρνηση, ώστε να γίνουν ξέ
νες επενδύσεις στην Ελλάδα, 
άνοιξε τις πύλες της και... 
τις παραλίες της σε Σουηδούς 
κεφαλαιούχους.

Έτσι στον μοναδικό διαμορ
φωμένο χώρο της παραλίας μας 
βόρεια του λιμανιού, παραχώ
ρησε ένα χώρο για την κατα
σκευή . . . υδροτσουλήθρας!!!

Παραβλέποντας την αναγ
καιότητα της υδροτσουλήθρας, 
την επιλογή του χώρου, τις πο
μπώδεις υποσχέσεις των Σουη
δών για κατασκευή 8 έως 10 
εκατ. δ,ραχ. , κ.λπ., θα σταθώ 
σε τρία σημεία, που νομίζω ότι 
η Κοινότητα έχει υποχρέωση 
να αναθεωρήσει τις αποφάσεις 
της.

Και πρώτο, έπρεπε να κατα
στραφεί η. μικρή παιδική χαρά 
που υπήρχε στο χώρο που τώ
ρα χτίστηκε η υδροτσουλήθρα; 
Η Κοινότητα μπορεί να δια
μορφώσει εκεί κοντά ένα χώρο 
και να τοποθετήσει τις κούνιες 
και τα άλλα όργανα με σωστό 
και ασφαλή κυρίως, για τα 
παιδιά, τρόπο και όχι να τα 
πετάξει, όπως τώρα. Άλλω
στε τα παιδιά αυτής της ηλι
κίας δεν μπορούν να κάνουν υ
δροτσουλήθρα. Τους χρειάζε
ται η παιδική χαρά.

Δεύτερο, οι Σουηδοί κατα
σκεύασαν την τσουλήθρα τους, 

Αγαπητέ αναγνώστη,
Αν πιστεύεις ότι η «ΦΩΝΗ» προσφέρει κάτι θετι

κό στον τόπο μας, γίνε ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ και συνδρομη
τής της, για να ανεβάσουμε μαζί ακόμα περισσότε
ρο το επίπεδό της.

Μοναδικό οικονομικό στήριγμα της εφημερίδας 
μας είναι η συνδρομή σου.

Η ετήσια συνδρομή είναι: 500 δρχ.

άνοιξαν μια μικρή πισίνα, έ
βαλαν σιδεροκολώνες και τα 
τύλιξαν όλα με αγκαθωτό σύρ
μα για να μην τα κλέψουν ή 
τα καταστρέψουν οι ιθαγενείς· 
Έτσι δημιουργήθηκε μια σί
γουρη παγίδα. Όποιος τύχει 
να περάσει από κει ή θα πέσει 
μέσα στην πισίνα ή θα σπάσει 
τα πόδια του στους πεσμένους 
πασσάλους ή θα βγάλει το μά
τι του στο κρεμασμένο αγκαθω
τό σύρμα. Η Κοινότητα πρέπει 
να υποχρεώσει τους Σουηδούς 
να περιφράξουν το χώρο για 
την ασφάλεια περίοικων και 
περαστικών.

Τρίτο, η συμφωνία Κοινό
τητας - Σουηδών έχει ένα, του
λάχιστον αστείο, όρο. Ετήσιο 
μίσθωμα του χώρου 160 χιλ. 
δρχ. Είναι δυνατόν; Για μια 
εγκατάσταση., που όπως λένε 
θα στοιχίσει 8 - 10 εκ. δρχ. 
και με εισιτήριο, για κάθε βου
τιά 20 δρχ. (φετινή τιμή) , να 
είναι αυτό το μίσθωμα; Η Κοι
νότητα, αφού καλώς ή κακώς, 
δέχτηκε την εγκατάσταση της 
υδροτσουλήθρας, γιατί δεν δέ
χτηκε την πρόταση της μειο
ψηφίας για ενοίκιο ίσο με το 
25% των εισπράξεων; Έτσι θα 
είχε και δικαιολογία για την 
εγκατάσταση της Σουηδικής ε
πιχείρησης στον Κοινοτικό χώ
ρο της παραλίας.

Λύκ (ι) ος

Η σ η μ ε ρ ι ν ή κατά
σταση.

Στη Νέα Μάκρη υπάρχουν 
μόνο τρεις «Παιδικές Χαρές». 
Δύο στην πλατεία και μία στην 
παραλία. Μα όλες τους παρου
σιάζουν σοβαρές ελλείψεις α
πό πλευράς ασφαλείας:

•—Κούνιες φτιαγμένες για 
να χωρούν τα σώματα ενηλί
κων προορίζονται για μικρά 
παιδιά.

>—Τραμπάλες και κούνιες 
σπασμένες.

—Διικτυωτά για αναρρίχηση 
μικρών παιδιών που γίνονται 
παγίδες στην παραμικρή αδε- 
ξιότητά τους.

.·—’Τσουλήθρες χωρίς σωστά 
προστατευτικά στηρίγματα.

—'Δάπεδο παιδότοπων με 
μπετόν, πέτρες, σίδερα. . .

—Έλλειψη στοιχειώδους
περίφραξης.

—Υλικά παιγνιδιών ακα
τάλληλα σε πολλές περιπτώ
σεις κ.ά.

Γ,ενικά τα παιγνίδια των 
«παιδικών χαρών» μας είναι 
κατασκευασμένα από ανθρώ
πους που δεν γνωρίζουν ή. δεν 
υπολογίζουν πολύ την ασφά
λεια των μικρών παιδιών. Η 
δική μας ευθύνη είναι ότι ε- 
πελέγησαν και χρησιμοποιούν
ται ακόμα αυτά τα παιγνίδια. 
Όμως η ασφάλεια των παι
διών μας δεν είναι ένας χώρος 
που επιτρέπει επιλογές χωρίς 
υπευθυνότητα. Το πρόβλημα 
βέβαια δεν είναι μόνο η λαθε
μένη επιλογή των παιγνιδιών. 
Είναι και η κακή συντήρησή

φωνη Βοηιχιταζ:
Η «ΦΩΝΗ» ΕΓΡΑΨΕ

ΑΛΛΑ ΤΟ ΑΥΤΙ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΕΝ ΙΔΡΩΣΕ

1. Διπλάσια φέτος τα Δη
μοτικά τέλη. Υπερβολικές αυ
ξήσεις. Δεν πληρώνουν όλοι τα 
δημοτικά τέλη που τους ανα
λογούν. (Αρ. Φ. 1.).

2. Αστικοποίηση της συγ
κοινωνίας ζητούν οι σύλλογοι 
της περιοχής Νέας Μάκρης 
και περιμένουν απόφαση της 
Κοινότητας για συμπαράστα
ση. (Αρ. Φ.1.)

3. Δείγμα... πολιτισμού. 
Σε κάθε γειτονιά και μια χα
βούζα. Σκουπιδοτενεκές μου το 
κτήμα σου ή ο δρόμος ο κοινο
τικός (Αρ. Φ. 2.)

4. Οι δρόμοι της Νέας Μά
κρης να δενηροφυτευθούν. (Αρ. 
Φ. 2.)

5. Έλλειψη τηλεφωνικών 
θαλάμων. (Αρ. Φ. 2)

6. Δεν υπάρχει πυροσβεστι
κή κάλυψη (Αρ. Φ. 3.)

7. Τα σκουπίδια. Να τα βά
ζουμε σε πλαστικές σακκούλες. 
Υπηρεσία της Κοινότητας να 
φροντίζει για τη μεταφορά ά
χρηστων αντικειμένων. (Αρ. 
Φ. 3.)

8. Νοσοκομείο (Αρ. Φ. 3.) . 
Σ.Σ. θα γίνει, ελπίζουμε, το 
Κέντρο Υγείας.

9. Κάπου θα βρείτε το σο
βαρό. Να κατασκευασθούν ου
ρητήρια στην πλατεία. (Αρ. 
Φ. 3.)

10. Πρόβλημα αποχέτευσης 
όμβριων (Αρ. Φ. 3.)

τους.
Τ αποτελέσματα των παρα

πάνω μας είναι πολύ γνωστά 
και πολύ συνηθισμένα: κατάγ
ματα, τραυματισμοί, χτυπήμα
τα κ.ά. Σημαντικό ποσοστό των 
εισαγωγών στο Νοσοκομείο 
ΙΙαί'δων οφείλεται σε ατυχή
ματα στις Παιδικές Χαρές.
Π ρ ο τ ά σ ε ι ς:

Ο Ε.Σ.Ν.Μ. είναι πρόθυμος 
να βοηθήσει στη λύση του προ
βλήματος αυτού, όπως συμβαί
νει και σε κάθε πρόβλημα που 
είναι μέσα στους στόχους του 
και μπορεί.
1. Άμεσα μέτρα

—Αφαίρεση όλων των αιχ
μηρών αντικειμένων (σωλήνες, 
τσιμέντα, πέτρες) από τους 
παιδότοπους.

—'Στρώσιμο με παχύ στρώ
μα άμμου όλων των δαπέδων.

—ΊΙερίφραξη παιδότοπων.
■—'Διακοπή λειτουργίας ό

λων των σπασμένων παιγνι- 
διών.

•—Προστατευτικά κιγκλιδώ
ματα σ-ις διαδρομές που κά
νουν οι κούνιες.
2. Άλλα μέτρα

Σ’ επόμενο στάδιο, εφ’ όσον 
συμφωνεί και η Κοινότητά 
μας, να συνεργασθούμε για να 
βρούμε μαζί ποιά είναι τα πιο 
κατάλληλα παιγνίδια για τα 
παιδιά μας και τι άλλο πρέπει 
να κάνουμε για τους παιδότο
πους. Ιίαρακαλούμε λοιπόν τη 
Κοινότητα να ορίσει τον εκ
πρόσωπό της και εμείς διαθέ
τουμε τους κατάλληλους αν
θρώπους γι’ αυτή τη συνεργα
σία.

Να ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά τουλάχιστον θα συγ· 
κινηθεί ο ΟΤΕ;

11. Η Νέα Μάκρη των 
30.000 στρεμμάτων. Των σπα
σμένων από διετίας (!) φωτι
στικών και των σκουπιδότοπων 
(Αρ. Φ. 4.)

12. Ύδρευση — Αποχέτευ
ση. Απορροφητικοί βόθροι. (Αρ 
Φ. 4.)

13. Κυκλοφοριακό πρόβλη
μα Ν. Μάκρης. (Αρ. Φ. 4)

14. Είναι καθήκον της Κοι
νότητας να ενισχύει, να φρο

Κάποιο βράδυ, λίγο πριν τις 
11, χρειασθήκαμε ένα φάρμα
κο και πήγαμε στα φαρμακεία 
της Νέας Μάκρης. Οι πινακί
δες μας πληροφόρησαν για το 
ποιό διανυκτερεύει. Πράγμα
τι πήγαμε στο φαρμακείο της 
περιοχής που θάπρεπε να δια- 
νυκτερεύει και βρήκαμε στην 
είσοδο του την παρακάτω πι
νακίδα:

ΚΛΕΙΣΤΟΝ
Σε περίπτωση α

νάγκης τηλεφωνή
σατε στο........... κα
τόπιν ιατρικής 
συνταγής.

Σκεφθείτε τώρα νάχει κά
ποιος ανάγκη, να μην ξέρει την 
περιοχή καλά και να πρέπει 
να βρει τηλέφωνο ή το σπίτι 
του φαρμακοποιού (όπως χρει
άστηκε να γίνει σ’ άλλη πε
ρίπτωση) .

Οα παρακαλούσαμε τους κ. 
κ. φαρμακοποιούς της περιο
χής μας να δώσουν κάποια κα
λύτερη εξυπηρέτηση στις τόσο 
πολύτιμες υπηρεσίες τους κατά 
τις διανυκτερεύσεις. Αν πάλι 
δεν γίνεται (;) , ας μας δίνουν 
τουλάχιστον το πρόγραμμα δι- 
ανυκτερεύσεων και ό,τι άλλες 
πληροφορίες θεωρούν απαραί
τητες για να τις δημοσιεύουμε 
κάθε μήνα.

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκ
φράζουν προσωπικές α
πόψεις και δεν αποτελούν 
γνώμες του Ε. Σ. Ν. Μ.

ντίζει και να χρηματοδοτεί τον 
Επιμορφωτικό Σύλλογο και το 
Ααογραφικό Μουσείο (Αρ. Φ. 
4·)

15. 300.000 στα πόδια ού
τε μια δραχμή στο κεφάλι (Αρ. 
Φ. 4.)

16. Προβλήματα σχολικών 
αιθουσών. (Αρ. Φ. 4)

17. Η τοπική μας αυτοδιοί
κηση δεν παραστέκεται στη 
νεολαία. (Αρ. Φ. 4.)
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42η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ Ε.Α.Μ.
Γιορτάστηκε επίσημα, ενω

τικά και μαζικά η 42η επέ
τειος του ΕΑΜ στις 27 Σε
πτέμβρη.

Στην πλατεία Εθνικής Α
ντίστασης στην Αθήνα ξεδι
πλώθηκαν ελεύθερα και θαρ
ρετά οι σημαίες των οργανώ
σεων της Εθνικής Αντίστα
σης.

Βροντοφωνάχτηκαν ίδια 
σχεδόν συνθήματα που ακού- 
γονταν στην ηρωική εκείνη ε
ποχή. Και τούτο γιατί είναι 
συνθήματα που έρχονται από 
πολύ μακριά και τραβάνε για 
μακριά.

Και βέβαια η επίσημη, α
ναγνώριση της Εθνικής μας Α
ντίστασης τιμάει τη σημερινή 
Κυβέρνηση. Τιμάει ακόμα 
και τα κόμματα που στη Βου
λή την ψήφισαν. Τώρα δεν α
πομένει παρά η υλοποίηση αυ
τών που ο νόμος προβλέπει 
για τους αγωνιστές της.

Πηγές της Ε.Α.

Η Ε.Α. είναι ένα από τα 
λαμπρότερα δημιουργήματα 
του ελληνικού λαού. Δεν είναι 
καμιά τυχαία και ξαφνική α
ναλαμπή. Δεν είναι κανένα αυ
θόρμητο ξέσπασμα παλλη,κα- 
ριάς μιας κάποιας ομάδας α
ποφασισμένων. Αντίθετα έχει 
τις ρίζες της βαθιά μέσα στην 
ιστορία. Έχει μεγάλες κατα
βολές από την προηγούμενη 
περίοδο των εθνικών και κοι
νωνικών αγώνων.

II ροετοιμάστηκε ιδεολογικά 
τόσο από την αντίθεση στον ε
σωτερικό ’βασιλοφασισμό της 
4ης Αυγούστου, όσο και από 
τον πατριωτικό πόλεμο του 
1940 - 41 ενάντια στην απρό
κλητη επίθεση του ξένου φα
σισμού. Το πνεύμα της ανυ
πακοής του ελληνικού λαού και 
της αδιάλλακτης αντίθεσης 
στην ωμή, κτηνώδικη βία της 
4ης Αυγούστου, κατόρθωσε και 
γιγαντώθηκε στον πόλεμο του 
1940 - 41. Και τέλος ξανά- 
λαμψε και κορυφώθηκε στη 
μεγάλη εποποιία της Εθνικής 
μας Αντίστασης το 1941 - 45 
ενάντια στους ξένους εισβο
λείς.

Τονίζουμε πως η Εθνική Α
ντίσταση ήταν έμπνευση λαο- 
γέννητη και μ’ εθνικές δια
στάσεις. Αυτό σημαίνει πως ή
ταν έργο καθαρά του ελληνι
κού λαού. Σημαίνει ακόμα πως 
οργανώθηκε από τα κάτω, από 
τις πρωτοπόρες πολιτικές δυ
νάμεις της χώρας μας.

Το ιδρυτικό του ΕΑΝ

Μέσα στη δίνη του πολέμου, 
μέσα στην καταστροφή, μέσα 
στη βία και στην κατοχή, «έ
μεινε η ψυχή ολόρθα». Το «Ε
λευθερίά ή θάνατος του 21» 
βρήκε και πάλι τη θέση του. 
Στις 27 Σεπτέμβρη 1941, υ
πογράφεται το ιδρυτικό του 
ΕΑΜ. Το υπογράφουν για το 
Κ.Κ.Ε. ο Αποστόλου, για το 
ΣΚ.Ε. ο Χωμενίδης, για το 
Α.Κ. ο Βογιατζής και για τη 
ΕΑ.Δ. ο Κανελλόπουλος ο 
Σταύρος.

Τα μεγάλα κόμματα ή αρ- 
νούνται κατηγορηματικά ή ξε
φεύγουν με αναβολές για αό
ριστο χρόνο. Οι πολιτευόμενοι 
«μεγάλοι» αρχηγοί προβάλουν 
το επιχείρημα «πως δεν μπο
ρούν να εισβάλουν σε παράνο
μους συνωμοτικούς αγώνες».

Το ιδρυτικό αποτελείται α

πό εφτά άρθρα. Αξίζει να ε- 
πισημανθούν δύο παράγραφοι:

1) Έμεινε ανοιχτή η πόρ
τα για ισότιμη είσοδο και κά
θε άλλου κόμματος.

2) Η φιλοδοξία να σχημα
τιστεί προσωρινή Κυβέρνηση 
από το ΕΑΜ.

Τα γεγονότα θα δείξουν πως 
ο μαχητικός δυναμισμός βρί
σκεται αναπόσπαστος, συνυφα- 
σμένος, με τους πολιτικούς α
γώνες. Δε γίνεται διαφορετι
κά. Όσοι δεν έχουν πολιτικές 
ανησυχίες, δεν προπορεύονται 
ή και δεν πορεύονται καν, 
στους αντιστασιακούς δρόμους 
με τους τόσους θανάσιμους κιν
δύνους. Όλοι οι δυναμικοί, έ
χουν τον πολιτικό προσανατο
λισμό τους. Και αποβλέπουν 
στην πολιτική επικράτηση. 
Έτσι είναι πλασμένοι οι δυνα
μικοί. Οι άλλοι ανήκουν στην 
κατηγορία της λαϊκής παρόρ- 
μησης: «Βασίλη κάτσε φρόνι
μα να γίνεις νοικοκύρης».

Η δύναμη του ΕΑΜ

Την πλατιά βάση στην Ε.Α. 
την αποτέλεσε η συμμαχία της 
εργατικής τάξης και της αγρο
τιάς. Γπήρξε το θεμέλιο του 
ΕΑΜ και του μαχητικού τμή
ματος του ΕΛΑΣ, που στην 
πορεία του αγώνα εξελίχθηκε 
σε ισχυρό λαϊκοαπελευθερωτι- 
κό στρατό. Ένα τμήμα της α
στικής τάξης πήρε μέρος στην 
Ε.Α. γιατί η πάλη των εργα
τών και αγροτών ξύπνησε μέσα 
του — τα απωθημένα από ε
γωισμούς και οικονομικά συμ
φέροντα — πατριωτικά αισθή- 
ματά του. Και ακόμα γιατί ε
πιδίωκε να μπει επικεφαλής 
στο κίνημα της Αντίστασης, 
και να το θέσει κάτω από την 
επιρροή του.

Η δεξιά αστική τάση ανησύ
χησε από την αύξηση της δρα
στηριότητας του αγνού λαού 
και από τα ριζοσπαστικά - ε
παναστατικά αιτήματά του. Ε
πιδίωξαν να συγκρατήσουν ή 
να περιορίσουν τη συμμετοχή 
του λαού στις εθνικοαπελευθε- 
ρωτικές οργανώσεις. Και δυ
στυχώς πολλές φορές οι προ- 
σπάθειές τους συντονίστηκαν 
μ’ εκείνες των κατακτητών.

Σ’ αυτή την προσπάθεια ο 
αγγλικός ιμπεριαλισμός και η 
αστική δεξιά τάση, έσπρωξαν 
πολλούς ασυνείδητους Έλλη
νες μέχρι την οργανωμένη προ
δοσία.

Μ’ εθνική υπερηφάνεια μπο
ρούμε να πούμε, δίχως καμιά 
δόση υπερβολής, πως οι οργα
νώσεις του ΕΑΜ, της εθνικής 
αλληλεγγύης, του ΕΕΑΜ (ερ
γατικό ΕΑΜ) και της ΕΠΟΝ 
υπήρξαν — αναλογικά με τον 
πληθυσμό της χώρας — οι 
μεγαλύτερες αντιστασιακές ορ
γανώσεις στην κατεχόμενη Ευ
ρώπη.

Αποτελέσματα της 
δράσης του ΕΑΜ

Χάρη στη σκληρή πάλη των 
Ελλήνων πατριωτών μέσα από 
τις γραμμές κύρια του ΕΑΜ, 
το Φθινόπωρο του 1943 ελευ
θερώθηκαν τα 3) 5 της συνο
λικής ελληνικής έκτασης, ενώ 

ακόμα ο κατακτητής παρέμει- 
νε στη χώρα μας. Στις ελεύ
θερες αυτές περιοχές, ο πλη
θυσμός με την καθοδήγηση του 
ΕΑΜ εγκαθίδρυσε νέους θε
σμούς. Η γνήσια λαϊκή αυτο
διοίκηση και η λαϊκή δικαιο
σύνη, άρχισε να βάζει τα θε
μέλια μιας πραγματικά ελεύ
θερης ζωής. Αργότερα η α
νάπτυξη της πάλης δημιούρ
γησε την πολιτική επιτροπή 
Εθνικής Αλληλεγγύης (ΠΕΕ 
Α) . Δηλαδή την Κυβέρνηση 
του μαχόμενου Έθνους. Συγ
κλήθηκε Λαϊκή Εθνοσυνέλευση 
με άψογο δημοκρατικό τρόπο.

Δέσμευσε στον ελληνικό χώ
ρο για τρισήμιση χρόνια 10 - 
12 εχθρικές μεραρχίες. Προ
ξένησε απώλειες στον εχθρό 
πάνω από 30.000 νεκρούς και 
αιχμαλώτους και δεκάδες χι
λιάδες τραυματίες.

Μηνύματα της Εθνικής 
Αντίστασης

Το κίνημα της Ε.Α. άφησε 
βαθιά ίχνη στη συνείδηση του 
λαού. Βάθυνε τις επαναστατι
κές παραδόσεις και τις πλού
τισε με νέα στοιχεία και νέα 
πείρα αγώνων για την εθνική 
ανεξαρτησία, τη δημοκρατία 
και την κοινωνική πρόοδο.

Οι παραδόσεις του αντιφα
σιστικού δημοκρατικού κινήμα
τος αποτελούν πηγή έμπνευσης 
στην πάλη της εργατικής τά
ξης και των άλλων δημοκρα
τικών δυνάμεων της Ελλάδας, 
για την ειρήνη και την εθνι
κή ανεξαρτησία, τη δημοκρα
τία και την πρόοδο. Ένα άλ
λο σπουδαίο μήνυμα - υποθήκη 
που μας κληρονόμησε το ΕΑΜ 
— ΕΑΑΣ είναι η ομοψυχία 
και η εθνική συμφιλίωση.

Αλήθεια πόση επικαιρότητα 
έχει το μήνυμα αυτό στον τω
ρινό καιρό!

Σήμερα που οι ψυχροπολε
μικές απειλές όλο και ενισχύ- 
ονται, τώρα που ο ιμπεριαλι
σμός όλο και περισσότερο ζη
τάει! Σήμερα που οι εξοπλι
σμοί αφήνιασαν και οι έμπο
ροι του θανάτου εξουσιάζουν 
ολόκληρες κυβερνήσεις! Τώρα 
που η ΕΙΡΗΝΗ, αυτό το μο
ναδικό αγαθό, διακυβεύεται! 
Τώρα που η πατρίδα μας αντι
μετωπίζει κινδύνους υπαρκτούς 
και μάλιστα από συμμάχους!

Τέλος, σήμερα που η πα
τρίδα μας, οι καιροί και η ίδια 
η ζωή ·απαιτούν μια άλλη κοι
νωνία, μια άλλη προοπτική.

Ανάγκη, χρέος μας, καθή
κον μας ν’ αγωνιστούμε όλοι. 
Όλοι ενωμένοι να διαφυλά
ξουμε την Ειρήνη, την Εθνική 
μας ανεξαρτησία και να βαδί
σουμε στο σοσιαλιστικό μετα
σχηματισμό. Για μια δίκαιη 
κοινωνία, για ένα καλύτερο 
αύριο, για το καλό του Λαού.

Γποχρέοισή μας να παρα
δειγματιστούμε από τα αγνά 
και υψηλά ιδανικά του ΕΑΜ 
— ΕΛΑΣ.

Αθάνατοι ήρωες της Λαϊκής 
Εθνικής μας Αντίστασης.

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

Η «ΛΥΚΙΑ» και «ΤΑ ΑΞΙΟ
ΘΕΑΤΑ ΜΑΣ», θα συνεχι- 
σθούν οτο επόμενο φύλ

λο μας

«ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΕΣ»
Τα ποιήματα του Mix. Δεληοά66α από τις εκδόσεις 

«ΔΙΟΓΕΝΗΣ» (1983, σελ. 54)

Αν και είχα πρωτοδιαβάσει 
τα ποιήματα του Μιχάλη Δε- 
λησάββα πριν γνωρίσω τη δου
λειά της Βέρας Τσακριγιάν- 
νη-Βαγγελάτου, προτίμησα να 
γράψω πρώτα για τη Βέρα, τι
μώντας έτσι το γυρισμό της 
ξενητεμένης αδελφής μας κον
τά μας. Έπειτα ήθελα και να 
τα ξαναδιαβάσω, γιατί η ποίη
ση είναι δύσκολο είδος, τα δε 
ποιήματα του Μιχάλη δεν εί
ναι από κείνα, τα πιό πολλά, 
που είτε τα διαβάσεις είτε δεν 
τα διαβάσεις το ίδιο κάνει. Αν 
και είναι η πρώτη του ποιητι
κή εμφάνιση με αξιώσεις, μό
νο πρωτάρης δεν είναι. Δεν 
πρόκειται ν’ ασχοληθώ με την 
τεχνική του στίχου την αφήνω 
σ’ άλλους αρμοδιότερους να τη 
ψιλοκοσκινίσουν, όπως συνη
θίζουν. Το περιεχόμενο και η 
μορφή του ποιητικού του λό
γου είναι που μ’ εντυπώσιασαν 
τόσο που να θεωρώ ότι ξέφυγε 
από τη μάζα των νέων ποιη
τών για να περάσει στους ξε
χωριστούς. Οι περισσότεροι 
ποιητές μας γράφουν για να 
εκτονωθούν και ο ελεύθερος 
στίχος τους παρέχει αυτή την 
ευκολία. Ο Μιχάλης ξεκινά α
πό έμπνευση, και η έμπνευσή 
του είναι ένας ποιητικός στο
χασμός, που μορφοποιεί την ε
κτόνωση για να την εναρμονί
σει με κάποιο ποιητικό στόχο. 
Δεν είναι εκτόνωση για την ε
κτόνωση. Ο στόχος του Μιχά
λη είναι ένα όραμα ζωής, της 
αυριανής ζωής που πέρασε μέ

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
Η εγκατάσταση φωτεινής 

σηματοδότησης στην πλατεία 
τηης Ν. Μάκρης που ήταν έ
νας από τους κυριότερους στό
χους του Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεμόνων του Δημοτικού 
Σχολείου, έγινε πραγματικότη
τα.

Επιτέλους οι κάτοικοι της 
πόλης μας και τα παιδιά θα 
μπορούν να κυκλοφορούν με α
σφάλεια, χωρίς να διατρέχουν 
καθημερινά τον κίνδυνο από τη 
μεγάλη κυκλοφορία των τρο
χοφόρων.

Εδώ θα κάνουμε μια ανα
φορά στις ενέργειες του Συλ
λόγου μας για την πραγματο
ποίηση του στόχου αυτού. Και 
δεν το κάνουμε για να θρέψου
με δάφνες αλλά γιατί νομίζου
με ότι είναι σκόπιμο να μαθαί
νει ο κόσμος ότι πολλά πράγ
ματα που φαίνονται δύσκολα 
και ακατόρθωτα γίνονται πρα
γματικότητα μέσα από τις ε
νέργειες ενός απλού Συλλόγου.

Ο Σύλλογος μας με επιστο
λή του στις 27 -1 -83 έθεσε 
το πρόβλημα που απασχολού
σε τους γονείς, (την ασφαλή 
διακίνηση των παιδιών) στο 
Γπουργείο Δημ. Έργων και 
σε άλλες υπηρεσίες που .έκρινε 
αρμόδιες όπως Νομαρχία Αν. 
Αττικής, Τροχαία Αγ. Παρα
σκευής, Αστυνομικό Τμήμα Ν. 
Μάκρης, καθώς και στην Κοι
νότητα Ν. Μάκρης.

Το Γπουργείο Δημ. Έργων 
με το υπ’ αριθ. Δ6/6Ο212/φ 
211/16-2-83 έγγραφό του γνω
στοποιεί στο Σύλλογο ότι κρί- 
νεται σκόπιμη η εγκατάσταση 
φωτ. σηματοδότησης στην πλα
τεία της Ν. Μάκρης. 

σα από το καμίνι του χθες και 
του σήμερα. Είτε εκφράζεται 
με μορφή γυναίκας, μάνας, χω
ριού, ρμάδας ανθρώπων ή της 
ίδιας της ανθρωπότητας, είναι 
πάντα το όραμα της αυριανής 
ζωής, για το οποίο θυσιάστη
καν όλες οι γενιές. Είναι μια 
ζηλευτή ενότητα σπάνια για 
την εποχή μας. Τη νιώθεις ό
ποιο Θεό κι αν πιστεύεις. Αυτό 
το τελευταίο μπορεί κι ο ίδιος 
ο ποιητής να μην το έχει κα
ταλάβει, γιατί σαν είσαι αγνός 
δεν ψιλλιάζεσαι. Το πιο αντι
προσωπευτικό γι αυτή τη ζη
λευτή ενότητα ποίημά του εί
ναι το «Συνέχεια» (σελίς 13) . 
ΙΙαρούσες, χωρίς να μνημονεύ
ονται ονομαστικά, η παλιά Μά
κρη, η Νέα Μάκρη, η οικογέ
νεια, η Ελλάδα, η Ανθρωπό
τητα, δηλαδή η χθεσινή, η ση
μερινή και η αυριανή γενιά. 
Οι 16 πρώτες σελίδες των ποι
ημάτων του εμφορούνται απ’ 
αυτή την έμπνευση. Από κει 
κ’ ύστερα, τις πιο πολλές φο
ρές, η επίδραση, ποιητών συγ- 
γενολλοϊκών ιδεολογικών τά
σεων είναι φανερή, αλλά κάθε 
φορά ένα δυό στίχοι θα διαφο
ροποιήσουν τον ποιητή μας. Α
ναμφισβήτητα ο Μιχάλης Δε- 
λησάββας τιμά την πατρίδα 
μας και τις καταβολές μας. Έ
χει βέβαια πολύ δρόμο μπρο
στά του. Μα είναι δρόμος α
νοιχτός όσο κρατά τα μάτια 
του ανοιχτά.

Πλάτων Β. Μουσαίος

Ο Σύλλογος βλέποντας ότι 
η εγκατάσταση των φανών κα
θυστερούσε επισκέφθηκε επα- 
νειλλημένα το Γ.Δ.Ε. Η καθυ
στέρηση οφείλονταν σε πραγ
ματικά αίτια που ήταν η προ
σωρινή έλλειψη φανών.

Εκείνο που σαν Σύλλογος εί
μαστε υποχρεωμένοι να τονί
σουμε είναι ότι: Το ενδιαφέρον 
του Γπουργείου ΔΗ. από την 
πρώτη στιγμή ήταν μεγάλο και 
όχι μόνο δεν δυσανασχέτησε με 
τις επανειλλημένες επισκέψεις 
μας αλλά απεναντίας συνερ
γάστηκε για τη σωστότερη με
λέτη της εγκατάστασης.

Μπορούμε λοιπόν σαν Σύλ
λογος υπεύθυνα να πούμε στους 
γονείς και κατοίκους της Ν. 
Μάκρης ότι δεν παρακαλέσα- 
με κανένα αρμόδιο, ούτε χρη
σιμοποιήσαμε κανένα πλάγιο 
δρόμο όπως — κατά τη γνώ
μη μας — θα χρειαζόταν σε 
άλλες εποχές.

Μια απλή αναφορά του θέ
ματος, ένα μεγάλο δίκαιο αίτη
μα των γονιών και κατοίκων 
της περιοχής, και μια πραγ
ματική λαϊκή πολιτική του Γ
πουργείου Δημ. Έργων είχε 
σαν αποτέλεσμα την εγκατά
σταση των φανών.

Εμείς από την πλευρά μας 
δεν σταματάμε εδώ. Τα φανά
ρια τοποθετήθηκαν αλλά και 
τα παιδιά μας πρέπει να μά
θουν να κυκλοφορούν σωστά.

ΓΓ αυτό ο Σύλλογος θα φρο
ντίσει να γίνουν σεμινάρια για 
τη σωστή κυκλοφοριακή αγω
γή, από την ΕΛΠΑ, όπως έ
χει κάνει και στο παρελθόν με 
τη συνεργασία του Επιμορφω
τικού Συλλόγου.
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16 Οκτώβρη μέρα αφιερωμένη 
απ© τ©¥ ΟΗΕ ©τη Λί>οτρ©φή ΑΝΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΟ ΚΟΙΤΑΣΜΑ

Στο σημερινό μας κόσμο του τέλους του 
20ου αιώνα 500 εκατ. άνθρωποι πεινάνε. 
40 εκατομμύρια πέθαναν από πείνα μέσα 
στο 1982. Από αυτούς οι μισοί ήταν 
παιδιά. Κάθε λεπτό της ώρας, το 1982, 
πέθαναν 76 άνθρωποι. Από αυτούς 38 
ήταν παιδιά.

Από την άλλη μεριά για κάθε ίδιο λεπτό 
της ώρας τα κράτη της γης διαθέτουν 
1.400.000 δολλάρια (περίπου 131 εκα
τομμύρια δραχμές) για στρατιωτικές δα
πάνες.

Τα φαινόμενα αυτά είναι φαινόμενα 
του σημερινού παράλογου κόσμου μας 
που δεν έφτασε ακόμα στο σημείο του 
πολιτισμού και της ανθρωπιάς να λύσει 
αυτό το βασικό θέμα της πείνας, όπως 
και άλλα πολλά.

Κι όμως οι άνθρωποι αφιερώνουν το 
μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους, της 
δραστηριότητας και του μόχθου τους για 
την εξασφάλιση της τροφής τους.

Μερικές από τις αιτίες που προκαλούν 
την κατάσταση αύτή ώστε ένας στους 
εννέα κατοίκους της γης να πεινάει, 
είναι: Η άνιση κατανομή του πλούτου, ο 
υπερπληθυσμός, η ανεργία, η έλλειψη 
σωστής υποδομής και οργάνωσης της 
παραγωγής της τροφής ιδιαίτερα στις 
χώρες του Τρίτου κόσμου και το κυριώτε- 
ρο στις παράλογες καί δυσβάστακτες 
για τα φτωχά κράτη δαπάνες για τους 
στρατιωτικούς εξοπλισμούς.

Η πείνα δεν είναι μόνο αρνητικές και 
σοβαρές επιπτώσεις στην ύπαρξη των 
ατόμων. Είναι επίσης μια πηγή αγωνίας 
των λαών. Υποσκάπτει τη σταθερότητα 
των εθνών και είναι η σοβαρότερη απειλή 
για την Ειρήνη, τόσο ώστε ο ΟΗΕ να 
θεωρεί ότι διατήρηση της Ειρήνης, στον 
κόσμο και η μόνιμη επίλυση του προβλή
ματος της πείνας είναι άρρηκτα συνδεδε- 
μένα.

Η πείνα και η κακή διατροφή είναι δυο 
προβλήματα που πλήττουν τους λαούς 
σ’ όλα τα μέρη του κόσμου. Πιο πολύ 
απ’ όλους, όπως αντιλαμβάνεται κανείς 
πλήττονται τα παιδιά. Είναι γεγονός ότι τα 
υψηλά ποσοστά παιδικής θνησιμότητας 
και οι παιδικές ασθένειες συνοδεύουν 
απαραίτητα την πείνα. Τα παιδιά και οι 
νέοι που δεν τρέφονται καλά, ακόμα κι αν 
ξεφύγουν το θάνατο έχουν ελαττωμένη 
ικανότητα αντίσταση στις παθήσεις, μειω
μένες δυνατότητες εκπαίδευσης και η 
ανάπτυξή τους η σωματική, ψυχική και 
πνευματικής περιορίζεται.

Αλλά το πρόβλημα έχει και άλλες πτυ
χές: είναι το ζήτημα της κακής διατρο
φής.

Στη χώρα μας μπορείς να ξεπεράσαμε 
το πρόβλημα της πείνας δε φτάσαμε 
όμως στο στόχο της σωστής διατροφής- 
πέσαμε στο πρόβλημα του «άγριου κατα
ναλωτισμού» διαφόρων προϊόντων για παι
διά που διαφημίζονται από τα μέσα ενη
μέρωσης και που η σύνθεσή τους αποτε
λεί κίνδυνο για την υγεία, την ασφάλεια 
και τη σωματική ανάπτυξη των παιδιών, με 
αποτέλεσμα:

-Η παχυσαρκία που προδιαθέτει σε

ΛΥΚΙΑ
Στους χρόνους των επιγόνων του Μεγαλέ- 
ξανδρου, η Λυκία ανήκε διαδοχικά στον 
Αντίγονο, στον Ευμένη, στον Άσανδρο. 
Κατόπιν (248 π.χ.) περιήλθε στους Πτο- 
λεμαίους της Αιγύπτου, μετά στους Σε- 
λευκίδας και τέλος στους Ροδίους, που 
την διατήρησαν για πολλά χρόνια. Τέλος 
μετά το 43 π.χ. την περιοχή κατέβαλαν οι 
Ρωμαίοι οι οποίοι κατέλυσαν και την 
αυτονομία των πόλεων την οποία είχαν 
διατηρήσει μέχρι τότε. Στη συνέχεια πε
ριήλθε στο Βυζάντιο, όπου ανήκε στο 
θέμα των Κιβυρραιωτών. Στην περίοδο 
αυτή σπουδαίες πόλεις είναι τα Μόρα, 
όπου υπάρχει Μητρόπολης, γνωστή από 
τον 4 μ.χ., αιώνα, επικεφαλής της οποίας 
υπήρξε ο Άγιος Νικόλαος, η Τελμησσός 
και το Λιβύσιο. Τα Μύρα αναφέρονται ως 
επισκοπή ως το 1646, επί τουρκοκρατίας. 
Ήταν μεγάλη πόλη με λαμπρά, κτίρια, 
θέατρα, ναό του Απόλλωνα και μεγαλο
πρεπή ναό του Αγίου Νικολάου «μητρο
πολίτη Μύρων Λυκίας» όπως αναφέρετε. 
Η Μάκρη (Τελμησσός) και το Λιβΰσι 
αναφέρονται κι αυτές σαν επισκοπές μέ
χρι' και το 1316. Μάλιστα η Μάκρη 

σειρά νοσημάτων είναι συχνή στην Ελλά
δα και προοδευτικά γίνεται συχνότερη.

-Η συγκέντρωση λιπιδίων στο αίμα που 
έχουν άμεση σχέση με τη συχνότητα των 
καρδιακών προσβολών βρίσκεται σε ανο
δική πορεία στον ελληνικό πληθυσμό.

-Το ελληνόπουλο της τελευταίας 30ε- 
τίας τρώει περισσότερο από παλιά αλλά 
διατρέφεται άσκημα με αποτέλεσμα να 
είναι συχνά παχύσαρκο, σιδηροπενικό, με 
αυξημένη πίεση και τερηδόνα στα δόντια 
κλπ.

Η νοσηρότητα και η θνησιμότητα από 
καρδιαγγειακά νοσήματα και καρκίνο ήταν 
σχετικά χαμηλά στο παρελθόν στη χώρα 
μας λόγω των συνθηκών διαβίωσης, του 
προνομιακού ελληνικού περιβάλλοντος 
και του παραδοσιακού τρόπου διατροφής 
του ελληνικού λαού. Τα τελευταία 30 
χρόνια όμως οι έλληνες άρχισαν να υιο
θετούν διατροφικά σχήματα και πρότυπα 
διαβίωσης τα οποία εφάρμοσαν οι λαοί 
της Ευρώπης πριν από μας και είχαν 
καταστροφικά αποτελέσματα στην υγεία 
τους.

Βέβαια το πρόβλημα της κακής διατρο
φής ιδιαίτερα στη χώρα μας είναι ένα 
μέρος του μεγάλου προβλήματος της 
πείνας που αυτή τη στιγμή μαστίζει ένα 
μεγάλο μέρος του πληθυσμού του πλανή
τη μας. Αυτό το πρόβλημα ο σημερινός 
μας κόσμος καλείται να λύσει επειγόντως 
σταματώντας άμεσα και αποφασιστικά το 
κυνηγητό των εξοπλισμών και διεκδικώ- 
ντας μια καλύτερη ζωή για όλους.

Η Οργάνωση για τη Διατροφή και τη 
Γεωργία του ΟΗΕ (FAO) έχει βάλει στόχο 
να απαλλάξει τον κόσμο από την πείνα 
μέχρι το τέλος του 20ου αιώνα. Η 16η 
Οκτώβρη ορίστηκε από την οργάνωση 
αυτή σαν μέρα ενημέρωσης και ευαισθη- 
τοποίησης πάνω στο πρόβλημα και έχει 
σκοπό να ενεργοποιήσει κυβερνήσεις, ι
δρύματα, οργανώσεις και τους λαούς για 
την επιτυχία αυτού του στόχου.

Σε εθνικό επίπεδο, στη χώρα μας το 
Υπουργείο Γεωργίας καταρτίζει ένα συ
γκεκριμένο πρόγραμμα για την αύξηση 
της γεωργικής παραγωγής και των καλ
λιεργειών ιδιαίτερα στις φτωχές και απο
μονωμένες περιοχές. Το Υπουργείο Υ
γείας και Πρόνοιας εφαρμόζει προγράμ
ματα για την αντιμετώπιση της κακής 
διατροφής ιδιαίτερα των παιδιών σχολικής 
ηλικίας ευαισθητοποιόντας γονείς δασκά
λους και γιατρούς σε μια σωστή διατροφή 
των παιδιών που δεν θα έχει γαριδάκια, 
ζαχαρωτά κ.λ.π., αλλά γάλα το πρωί και 
αυγό, στο διάλειμμα του. σχολείου κου
λούρι και τυρί και κύριο φαγητό πλούσιο 
σε λευκώματα, και άφθονα φρούτα που 
παράγει ο τόπος μας.

Σε παγκόσμιο επίπεδο η 16η Οκτώβρη 
ας γίνει μια αρχή αγώνα σ' όλους τους 
λαούς για μια ζωή χωρίς το φάσμα της 
πείνας και του πολέμου. Ενός αγώνα για 
την ίδια τη ζωή και γι ατην Ειρήνη.

Μ.Π. Δελησάββας
10/10/83

αναφέρεται σαν επισκοπή από τον 9ου 
αιώνα με το όνομα Αναστασούπολη προς 
τιμή του Αυτοκράτορα του Βυζαντίου 
Αναστασίου.

Επί τουρκοκρατίας η Λυκία μοιράστη
κε μεταξύ των νομών Αϊδινίου — Ικονίου, 
αποτέλεσε παραμελημένη περιοχή, η 
ύπαιθρος εγκαταλήφθηκε, πόλεις μαρά
ζωσαν και στο τέλος οι μόνες άξιες λόγου 
ήταν η Μάκρη και το Λιβύσι, και λίγα 
χωριά. Παρ’όλα αυτά οι πρόγονοι μας 
διατήρησαν τις πόλεις τους ελληνικές 
μέχρι τέλους.

Απ’τη γιαγιά μου έμαθα, αλλά κι από 
άλλους γέροντες Μακρολιβυσιανούς, ότι 
στο Λιβύσι δεν υπήρχε ούτε ένας Τούρ
κος κάτοικος. Ακόμη και τους Έλληνες 
ή Ελληνίδες που παντρεύονταν Τούρ
κους, τους ανάγκαζαν να φύγουν. Στη 
Μάκρη επειδή ήταν λιμάνι και εμπορικό 
κέντρο τα πράγματα ήταν αλλοιώς. Έμε
ναν και Τούρκοι και Εβραίοι, ακόμη και 
Ιταλοί κι άλλοι Ευρωπαίοι εμπορευόμε
νοι, μια κι είχε αξιόλογη εμπορική κίνη
ση χάρη στα λατομεία, στα δέρματα, την 
ξυλεία κ.τ.λ.

Κάποτε, όταν πρωτοφτιάχτηκε η Ν. 
Μάκρη, οι κάτοικοί της, νέοι και γέ
ροι, είχαν μόνη τους και μόνιμη φρο
ντίδα, την εξασφάλιοη στέγης και 
τροφής. Φρόντιζαν να εξασφαλίσουν 
«τα προς το ζειν», όπως λένε. Πού 
σκέψη ή δυνατότητα για κάτι άλλο’ 
ας πούμε, για μόρφωση, για σπουδές. 
Κι οι ελάχιστοι νέοι που αποφάσιζαν 
κάτι τέτοιο (κάτω από τρομακτικές 
συνθήκες και με ηρωικές πράγματι, 
προσπάθειες) συνήθως σταματούσαν 
κάπου στο Γυμνάσιο, λόγω «αντικει
μενικών δυσκολιών». Το χωριό και το 
σπίτι χρειαζόταν χέρια, για ξεχέρσω- 
μα, κάρβουνα κ.α. Αργότερα, οι συν
θήκες διορθώθηκαν κάπως. Περίσ
σευε και χρόνος, και χρήμα, και διά
θεση. Έτσι άρχισαν αρκετοί νέοι να 
σπουδάζουν σε ανώτερες ή ανώτα
τες σχολές, και να διαπρέπουν στις 
επιστήμες τους και στις δουλειές 
τους.

Πολλοί πατριώτες μας αυτής της 
γενιάς, είναι σήμερα διακεκριμένοι 
επιστήμονες ή επιτυχημένοι επαγ- 
γελματίες.

Τα τελευταία χρόνια, οι συνθήκες 
προσφέρουν δυνατότητα στον κάθε 
νέο ή νέα που θέλει, να σπουδάσει. 
Κι ευτυχώς, οι νέοι και νέες της

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.Μ.

— ΔΑΦΝΗ Δ. 3-2

Με αντίπαλο την Δάφνη Δαφνίου ο 
ΕΘΝΙΚΟΣ, παίζοντας στο γήπεδο Ε
ρυθραίας, έδειξε το καλό του πρόσω
πο. Αφού υπερείχε σ’ όλο τον αγώνα, 
νίκησε τελικά την αξιόμαχη Δάφνη 
με σκορ 3-2. Τα τέρματα σημείωσαν 
οι Παναγιώτου, Δήμητσας (2). Δια- 
κρίθηκαν ιδιαίτερα οι:
Θεοδωρίδης, Αλεβιζόπουλος, Δήμη
τσας.

Σημειώνουμε ότι το δεύτερο τέρμα 
της Δάφνης «μπήκε» πάλι στην... 
καθυστέρηση.

Α.Ε. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 
— ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.Μ. 1-1

Παίζοντας από το 33' με δέκα παί
κτες, λόγω αποβολής του Τσακυρ- 
γιάννη, ο ΕΘΝΙΚΟΣ, έφερε ισοπαλία 
στο εκτός έδρας αγώνα του με το 
ΓΑΛΑΤΣΙ. Το γκολ σημειώθηκε νω
ρίς από τον Τσατσούλα (4'), για να 
ισοφαρίσει αργότερα το Γαλάτσι. Ο 
ΕΘΝΙΚΟΣ έπαιξε καλά και θα μπο
ρούσε να νικήσει, εάν οι αμυντικοί 
του ήταν πιο προσεκτικοί. Κορυ
φαίος του αγώνα ο Κοντοσέργιος.

Αυτή με λίγα λόγια είναι η ιστορία της 
Λυκίας της Πατρίδας μας, που γράφτηκε 
χωρίς να επιδιώκει τίτλους, αλλά απλά 
για να κάνει γνωστές μερικές λεπτομέ
ρειες, που για πολλούς, νέους κυρίως, 
θάταν άγνωστες.

Ι.Γ. Δημητριάδης

περιοχής μας επωφελούνται. Σπου
δάζουν, μορφώνονται, διακρίνόνται!

Μόνον φέτος «μπήκαν» σε ανώτε
ρες σχολές 20 νέοι και νέες του 
χωριού μας (τους οφείλουμε πράγμα
τι ιδιαίτερη αναφορά!)

Συμπερασματικά, υπάρχει ένα πο
λύ σημαντικό απόθεμα... θέλησης και 
ικανότητας στον τόπο μας. Ένα 
πλουσιώτατο κοίτασμα!!! Που όμως 
μένει «ανεκμετάλλευτο»...

Πράγματι, ούτε η Κοινότητα, ούτε 
οι διάφοροι φορείς, σύλλογοι, συνε
ταιρισμοί κλπ. σκάφτηκαν να «εκμε
ταλλευτούν» αυτό το ανεξάντλητο 
και συνεχώς ανανεούμενο κοίτα
σμα... Σε πόσους σχεδιασμούς, απο
φάσεις ή δραστηριότητες, η συμμε
τοχή ειδικών και πεπειραμένων επι
στημόνων και τεχνικών δεν είναι ανα
γκαία;

Οι διοικούντες τους διάφορους 
φορείς μπορεί να έχουν την θέληση, 
συνήθως όμως τους λείπουν οι εξει- 
δικευμένες γνώσεις.

Οι επιστήμονες του τόπου μας, τις 
έχουν.

... Ας τις ζητήσουμε!...
Το αποτέλεσμα σίγουρα θα είναι 

θετικό. Το «κοίτασμα» θα αποδώσει...
Λύκ(ι)ος

Πολύ καλοί οι Παπαδόπουλος, Δα- 
σκαλόσογλου.

Διεθνής Μαραθώνιος

Στις 8/10, έγινε ο Διεθνής Λαϊκός 
Μαραθώνιος Δρόμος, στην κλασσική 
του διαδρομή, που οργάνωσε ο ΣΕ- 
ΓΑΣ. Συμμετείχαν περίπου 1.500 δρο
μείς που στην πλειοψηφία τους ή σαν 
αλλοδαποί.

Μεταξύ των δρομέων ήσαν και 
γνωστοί αθλητές, όπως η παγκόσμια 
πρωταθλήτρια Νορβηγίδα Γκρέτα 
Βάις κ.ά.

Πρώτευσε ο Βρετανός Μακ Κάρθυ 
με τον πολύ καλό χρόνο 2 ωρ. 25.34. 
Δεύτερος ο Βρετανός Ερθς (2 ωρ. 
27.14) και τρίτος ο Τσάντλερ (2 ωρ. 
27.46) επίσης Βρετανός.

Στον φετεινό Μαραθώνιο Δρόμο 
δεν έτρεξε ο συμπατριώτης μας Γιάν
νης Αλεβιζόπουλος (λόγω υποχρεώ- 
σεών του με τον ΕΘΝΙΚΟ Ν.Μ.). 
Έτρεξε όμως ο μαθητής της Ε' τάξης 
Δημοτικού Γιώργος Ευθυμιάδης, ο 
οποίος μάλιστα... τερμάτισε στο Στά
διο! Συγχαρητήρια στον νεαρό δρο
μέα. Του ευχόμεθα να κατακτήσει κι 
άλλες νίκες, σ’ όλους τους τομείς της 
ζωής του.

i
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Αφιέρωμα στο Πολυτεχνείο

«Πάνω σε τούτη τη πεσμένη πόρτα δώσαμε ξανά τον όρκο- όρκο της νειότης της ζωής
της λευτεριάς: όρκο τ’ ονείρου και της πράξης» Γ. ΡΙΤΣΟΣ

ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΟΠΛΟΙ! της Βούλας Δαμιανάκου

Δεν είταν άνοιξη, δεν είτανε Απρίλης. Ανάσταση, Λαμπρή δεν περιμέ
ναμε. Είταν φθινόπωρο κι ερχότανε χειμώνας. 17 Νοέμβρη. Είτανε μια 
μεγάλη Παρασκευή, ματωμένη και σταυρωμένη. Η Ελλάδα είχε χάσει τη 
φωνή της. Οι άνθρωποι τα λέγανε τα λόγια τους ψιθυριστά, αφτί να μην 
τ' ακούσει. Κι είτανε όλα σιωπηλά. Κυρίαρχος κυβέρναγε ο τρόμος. Σε 
κάθε βήμα με χίλια μάτια χταποδιού ο καταδότης καιροφυλαχτούσε.

Και μέσα στην απέραντη σιωπή και τη φοβέρα, φωνές ακούστηκαν 
τονάτες, εγερτήριες, νεανικές: «Εδώ Πολυτεχνείο! Εδώ Πολυτεχνείο!» 
Κάτω η χούντα, λέγανε και ζήτω η Λευτεριά!

Πήραν το μήνυμα οι κορδαλοί και το κελάιδησαν στ' αφτιά του 
κόσμου: Ανθρώποι δεν ακούτε! Η Ελλάδα βρήκε τη φωνή της! Μιλάει το 
Πολυτεχνείο!

Ελπίδες φτερουγίσανε στην πόλη. Άρχισε να μαζεύεται λαός. Φέρα
νε στα παιδιά ψωμί και συμπαράσταση. Τρέξανε πρώτοι οι μαθητές. 
Έφηβοι και μαθήτριες πλημμύρισαν τον χώρο, τρύπωσαν μέσα στο 
Πολυτεχνείο και διαδηλώνανε για Λευτεριά μαζί με τους μεγάλους. Οι 
μαθητές δεν ήξεραν από «πολιτική εχτίμηση», ούτε για βάρδιες κι 
αλλαγές φρουράς και για Ιωαννίδη. Για πρώτους και για δεύτερους 
επίλεχτους της ΣΙΑ. Ήξεραν μόνο πως η Ελλάδα σπάραζε στου 
τύραννου τα βρόχια και τώρα θαύμαζαν τ’ αδέρφια τους τα μεγαλύτε
ρα, που την καλούσαν ν’ αντριευτεί, «να διώξει από πάνω της τα 
δαιμονικά τάγματα που την αλώνιζαν».

Η τυραννία τρόμαξε με τ’ όνομα της Λευτεριάς και το τραγούδι των 
παιδιών. Σύγχυση, ουρλιαχτά, κραυγές εξαλλοσύνης από πρωτοπαλίκα- 
ρα της χούντας, Ζουρνατζήδες, Σταματόπουλους και στρατηγούς: 
«Αποφασίζομεν και διατάσσομεν!» Και να τραμπούκοι της ΕΣΑ, χαφιέ
δες μισθοφόροι, επίορκοι αξιωματούχοι, δακρυγόνα, πυροβολισμοί, 
φονιάδες Ντερτιλήδες, τάγματα και συντάγματα της κόλασης ξεχύνο
νται σκοτώνοντας στους δρόμους. Και να πώς πέφτουν σαν πουλάκια τα 
παιδιά. Ο Κομνηνός, ο Μυρογιάννης τη γράφουν με το αίμα τους τη 
ΛΕΥΤΕΡΙΑ, ©ρήνος, ανάθεμα, κατάρες...

Αιφνιδιαστήκαν οι ψυχές και κουβαριάστηκαν. Οι καρδιές έμειναν 
σκαλωμένες στα κιγκλιδώματα και χτύπαγαν τρελά για το Πολυτεχνείο, 

όπου στόχος ανυπεράσπιστος στην πάνοπλη τυράνια είτανε τ’ άοπλα, 
τα πολιορκημένα νιάτα. Ο κόσμος πισωγύρισε χωρίς καρδιά. Η ανάσα 
του κρατήθη. Η μέρα χάθηκε. Ύπουλη κι εχθρική προχώρησε η νύχτα. 
Σ’ όλη την άπλα της Αθήνας δεν ακουγόταν άχνα. Μόνον ο θόρυβος 
απ’ τις ερπύστριες των τανκς, που κύλαγαν βαριά τη βαρειά απειλή 
τους πάνω στην άσφαλτο. Όλος ο στέρεος χώρος εσυμμαζεύτηκε κι 
απομακρύνθηκε πολύ. Σαν καράβι χαμένο σε άγνωρα μήκη και πλάτη 
στα βάθη του ωκεανού, έτοιμο να το καταπιεί η άβυσο, φάνταζε τώρα 
το Πολυτεχνείο. Τι φρίκη να το ειπείς! Μα ιδές τα τανκς πώς με την 
ανόητή τους δύναμη γκρεμίζουνε φράχτες και σιδερόπορτες... Δες 
πώς κυλάνε πάνω στα νεαρά κορμιά...

Και τότε δόθηκε, ακούστηκε το σήμα:
ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΟΠΛΟΙ! ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΟΠΛΟΙ! ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΟΠΛΟΙ!
Έχουν ακούσει τ' αφτιά μας S.O.S. από καράβια που βουλιάζουν. 

Επίκλησες βοήθειας «χανόμαστε!» χρωματισμένες με όλη την κλίμακα 
της απόγνωσης, του πόνου και της φρίκης. Μα τούτο δω το σήμα του 
Πολυτεχνείου ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΟΠΛΟΙ! δοσμένο από φωνή νεανική, αντρίκια, 
δίχως πανικό ή θλίψη, φορτισμένο με την πιο κορυφαία έκφραση της 
τραγικότητας, για να προλάβει το κακό να μη γίνει, με τίποτα δεν 
παραβάλλεται. Ασύγκριτα μοναδικό, ηχογραφήθη στην ψυχή μας.

Είταν σαν ν’ άκουγα στ’ αφτιά μου τη φωνή ολάκερου του Έθνους, 
οχτώ εκατομμύρια Ελληνες να το λένε: ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΟΠΛΟΙ! Και σαν να 
το λεγαν μαζί και τα πουλιά, τα δέντρα και τα δάση, οι φουντωτοί 
κλώνοι απ’ τα πεύκα, που βλέπουν και τον τρέμουνε τον εμπρηστή... 
Σαν ν’ άκουγα να το λεγαν όλα τα στόματα από δισεκατομμύρια 
ειρηνικές εργατιές και άοπλους λαούς στα πέρατα του κόσμου. Και σαν 
να το ξανάλεγε αχολογώντας το η Απεραντοσύνη: ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΟΠΛΟΙ...

Τώρα όπου γιορτάζουμε ελεύθεροι κείνες τις άγιες μνήμες, ας 
δώσουμε σαν όρκο για ζωή το σύνθημα:

Ελάτε οι άοπλοι της γης, κανένας να μη λείψει, 
εμπρός να τηνε δέσουμε την οπλισμένη τρέλα, 
που φοβερίζει τη ζωή, τον κόσμο ν’ αφανίσει.

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

Η ΑΕΙΜΝΗΣΤΗ ΑΠΛΟΤΗΤΑ
Κ Η ΜΑΚΑΡΙΤΙΣΣΑ ΣΟΦΙΑ

TO TOMTTO W~STO
ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

ζ!εν ξέρω αν απόμεινε κανένας Έλλη
νας πολίτης που να θυμάται ακόμα 
αυτές τις δυο ακριβοθώρητες καράδες. 
Εγώ τις έχασα από τα μάτια μου ευθύς 
μετά τη Κατοχή, πάνε σαράντα χρόνια 
τώρα, λες και πνίγηκαν μέσα σε σαρά
ντα κύματα. Ήταν κόρες των σοφών 
γερόντων και γεροντισσών που παρά- 
δωσαν στην αθανασία χιλιάδες παροι
μίες. Μπορεί ν’ ακούστηκαν πριν 50, 
100, 1000, 2000 ή και 3000 χρόνια, 

είναι όμως το ίδιος επίκαιρες όπως και 
τότε, κι ’ άς έγινε αγνώριστο το τσόφλι 
του πλανήτη μας. Τους απαντούσες ανά

μεσα στους ναυτικούς, όταν ξαγνά
ντευαν το πέλαγο ή τους βουνίσους που 
ξαγνάντευαν τους κάμπους και τις κορ
φές των βουνών, 'έτσι που να τους είναι 
αδύνατο να καταντήσουν κοντόθωροι. 
Αλλά τους απαντούσες και στον κάμπο, 
στις αυλές των σπιτιών τους να ξαγνα
ντεύουν τον ουρανό και τ ‘αστέρια. Ή 
πάλι στα ταβερνάκια να κουτσοπίνουν 
την ρετσίνα με λίγο τυρί, καμιά ελιά ή 
χαλβά, και να προσπαθούν να ξεγυμνώ
σουν από τα ψεύτικα στολίδια τους τις 
κουκλίστικες ιδέες που τους πρόσφεραν

(Συνέχεια στη σεΑ. 3)

Σε συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβου
λίου Αττικής τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 
αποφασίστηκε ομόφωνα η ίδρυση Κέ
ντρου Υγείας αγροτικού τύπου στη Νέα 
Μάκρη.

Το κέντρο θα λειτουργήσει με 11 για
τρούς όλων των ειδικοτήτων και με το 
ανάλογο βοηθητικό προσωπικό. Με λε
πτομέρειες γι’ αυτό το σημαντικό γεγο
νός για την πόλη μας και τις γύρω 
περιοχές, θα ασχοληθεί ο τοπικός τύπος. 
Εμείς θα παραθέσουμε απλά τις διαπιστώ
σεις και τα συμπεράσματα μας, από το 
πνεύμα και τη διαδικασία που επικράτησε 
για τη λήψη αυτής της απόφασης, που 
δείχνει ότι κάτι έχει αλλάξει σ’ αυτό τον 
τόπο, κι ότι επιτέλους δεν περνάνε οι 

διάφοροι παράγοντες και κομματάρχες 
που ενεργούσαν πάντα κατά πώς τους 
συνέφερε προσωπικά ή πολιτικά. Το Υ
πουργείο Υγείας επέλεξε πανελλαδικά τις 
κωμοπόλεις και τα χωριά, με κριτήρια 
διοικητικά και χωροταξικά, ώστε τα Κέ
ντρα Υγείας να εξυπηρετούν καλύτερα 
και τους κατοίκους των γύρω περιοχών.

Έτσι, στη δική μας περιοχή κρίθηκε 
από το Υπουργείο ότι το κέντρο του 
τομέα (από Γραμματικό .μέχρι Ραφή να) 
που θα καλύπτει το Κέντρο Υγείας είναι 
η Νέα Μάκρη.

Σύμφωνα όμως με το πνεύμα της Διοι
κητικής αποκέντρωσης, αλλά και της 
λαϊκής συμμετοχής στις αποφάσεις που

(Συνέχεια στη σελ. 2)
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ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΜΗ ΡΩΤΑΣ ΜΟΝΟ ΤΙ ΕΚΑΝΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΕΝΑ. ΡΩΤΗΣΕ ΚΑΙ ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ

ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΣΚΥΛΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Β' φάση για συμπληρωματικές δεύτερες 

δηλώσεις Ν. 1337/83

Αγέλες αδέσποτων πεινασμένων σκύ
λων στην πλατεία της Νέας Μά
κρης!!! Που κυκλώνουν και ακολου
θούν πολλούς περαστικούς. Που 
μπαίνουν ακόμα και μέσα σε κατα
στήματα. Πολλοί έχουμε γνωρίσει 
την... φιλική τους συντροφιά όταν 
μας συναντήσουν σε κανένα έρημο 
δρόμο. Για την ώρα τα δόντια τους 
τάχουν γνωρίσει τα κοτόπουλα και οι 
κατσίκες της περιοχής μας.

Ν’ αφήσουμε την σωματική μας α
κεραιότητα, ιδιαίτερα των μικρών 
παιδιών, στην καλή διάθεση των 
σκύλων; Σίγουρα κάτι πρέπει να γίνει 
γιατί τώρα που άρχισε ο χειμώνας 
και λιγοστεύει η τροφή που βρί
σκουν γίνονται όλο και πιο επικίνδυ
να.

Σε πρώτη φάση πρέπει οι αρμόδιες 
υπηρεσίες να φροντίσουν για το μά
ζεμά τους (μέχρι τώρα δεν είδαμε να 
ενδιαφέρεται κανείς για το πρόβλημα 
αυτό).

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
Η περισυλλογή και αποκομιδή των αποριμμάτων 
και γενικά η καθαριότητα της περιοχής είναι 
καθήκον της Κοινοτικής Αρχής.

Στα πλαίσια του καθήκοντος αυτού η Κοινότη
τα μας με τα μέσα που διαθέτει καταβάλλει 
τεράστιες προσπάθειες για την καλύτερη καθαριό
τητα της περιοχής π.χ. τοποθέτηση ειδικών κά
δων με δαπάνη της Κοινότητας σε διάφορα ση
μεία. διπλά δρομολόγια αυτ/των καθ/τας, δρομο
λόγηση αυτ/του για την περισυλλογή ξερών κλα
διών, χόρτων και άλλων άχρηστων αντικειμένων, 
κ.λ.π.

Τα αποτελέσματα των προσπαθειών αυτών ειδι
κά κατά την καλοκαιρινή περίοδο του 1983 δεν 
ήταν αρκετά ικανοποιητικά και τούτε οφείλεται:

1) Στην αδιαφορία των κατοίκων οι οποίοι 
αβασάνιστα, για να μη πούμε ασυνείδητα, ρυπαί
νουν τα ακάλυπτα οικόπεδα, τα πεζοδρόμια και 
γενικά τους κοινόχρηστους χώρους.

2) Στην αδιαφορία των νοικοκυράδων οι οποίες 
δεν συσκευάζουν κατά τρόπο ασφαλή, και μέσα σε 
ειδικές σακκούλες τα οικιακά απορρίμματα, με 
αποτέλεσμα να παρατηρείται το απαράδεκτο φαι
νόμενο της διασποράς των αποριμμάτων που 
γίνεται από τα αδέσποτα σκυλιάκαι τις γάτες.

Στην εναπόθεση των οικιακών απορριμάτων 
(σακκούλες) στα πεζοδρόμια σε ακατάλληλες ώ
ρες, και πολλές φορές μετά την διέλευση του 
αυτ/του καθ/τας.

Στην εναπόθεση διαφόρων παλαιών αντικειμέ
νων (καρέκλες - στρώματα - σίδερα, κ.λ.π.) σε 
σημεία όπου έχουν τοποθετηθεί, από την Κοινότη
τα, κάδοι για την εξυπηρέτηση διαφόρων οδών 
που είναι αδύνατη η διέλευση των αυτ/των κα
θ/τας.

Για να αντιμετωπιστεί η εν λόγω κατάσταση, 
προς όφελος της καλής εμφάνισης της ωραίας μας 
περιοχής και για να διαφυλαχτεί η υγεία των 
κατοίκων το Κοινοτικό Συμβούλιο με την υπ. 
αριθ. 50/1983 απόφαση του, αποφάσισε τα εξής:

I) Να ανακοινωθεί στους κατοίκους ότι η 
καθαριότητα της περιοχής δεν είναι υπόθεση μόνο 
της Κοινοτικής Αρχής αλλά και και του κάθε

Το κυριώτερο όμως είναι να εξαφα
νίσουμε τις αιτίες που δημιουργούν 
το πρόβλημα. Κύριοι υπεύθυνοι είναι 
οι παραθεριστές και όσοι άλλοι έρ
χονται για να μείνουν για λίγο καιρό 
στην περιοχή μας (δεν αποκλείουμε 
και ευθύνες μονίμων κατοίκων). Φέρ
νουν μαζί τους ή αγοράζουν και ένα 
σκυλάκι για συντροφιά ή για να 
προστατεύει τα εξοχικά τους. Τα 
σκυλάκια βέβαια γίνονται κάποτε 
σωματώδεις σκύλοι. Η φιλοζωία τους 
όμως κρατάει όσο έχουν ανάγκη τους 
σκύλους. Όταν φεύγουν τους αντα
ποδίδουν την φιλία τους με την εγκα
τάλειψη και έτσι δημιουργούνται οι 
αγέλες.

Να ελπίσουμε ότι η φιλοζωία θα 
αποκτήσει κάποτε την ποιότητα και 
την διάρκεια που πρέπει;

Για την ώρα πάντως ας ενδιαφερ
θούμε λίγο για τους ανθρώπους που 
κινδυνεύουν από τις αρρώστιες και 
τα δόντια των σκυλιών αυτών.

πολίτη χωριστά και όλων μαζί- και ότι είναι 
απαραίτητη η βοήθεια όλων στο δύσκολο έργο της 
καθαριότητας.

2) Υποχρεωτική εγκατάσταση, μέχρι τις 30 
Απρίλη 1984, κάδων για τα σκουπίδια μπροστά 
σε κάθε σπίτι της περιοχής της Κοινότητας.

Οι κάδοι Οα είναι μεταλλικοί για τις μονοκατοι
κίες διαστάσεων 115*40* 80 εκατ., για τις πολυ
κατοικίες διαστάσεων 200*40*80 εκατ.

3) Υποχρεωτική συσκευασία των οικιακών α
πορριμάτων σε ειδικές σακκούλες.

4) Σε ορισμένα σημεία, όπου δεν είναι δυνατή η 
διέλευση των αυτ/των καθ/τας (λόγω στενότητας 
δρόμου), Οα συγκροτηθούν επιτροπές οι οποίες θα 
αγοράσουν από ένα κάδο μεγάλο που Οα τοποθετη
θεί, σε συνεργασία με την Υπηρεσία καθ/τας της 
Κοινότητας, σε ειδικά σημεία για την συγκέντρω
ση των αποριμμάτων της γειτονιάς τους.

5) Απαγορεύεται η εναπόθεση παλαιών αντικει
μένων, ξερών κλαδιών κ.λ,π., στους δρόμους ή 
στα οικόπεδα.

Στην περίπτωση αυτή τα κλαδιά ή τα παλαιά 
αντικείμενα θα δεματοποιούνται και στη συνέχεια 
Οα ειδοποιείται η Υπηρεσία καθ/τας της Κοινότη
τας στο τηλ. 91230, η οποία Οα προγραμματίζει 
την παραλαβή τους με ειδικό αυτ/το.

6) Τα ξενοδοχεία θα εγκαταστήσουν μεταλλική 
ή κτισμένη αποθήκη σε κατάλληλη θέση για την 
αποθήκευση των αποριμμάτων, τα οποία προηγου
μένως Οα συσκευάζονται υποχρεωτικά σε ειδικές 
σακκούλες.

7) Εφαρμογή, χωρίς διάκριση και συναισθημα
τισμούς, της σχετικής νομοθεσίας εναντίον όλων 
εκείνων που δεν Οα συμορφωθούν με τα ανωτέρω 
μέτρα.

Από πλευράς Κοινότητας, με την ενίσχυση του 
Συνεργείου καθ/τας με νέο απορριμματοφόρο αυτ- 
/το που παρέλαβε η υπηρεσία της Κοινότητας, θα 
συνεχιστεί η τεράστια προσπάθεια που καταβάλλε
ται για την καλύτερη καθαριότητα της περιοχής.

Προέδρος της Κοινότητας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σ. ΤΖΙΛΑΒΗΣ 

Όπως έγινε γνωστό από τις εφημερίδες 
και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης οι ιδιο
κτήτες των αυθαιρέτων κτισμάτων στον 
νομό Αττικής πρέπει μέχρι 31/12/1983 
(για τα εκτός σχεδίου αυθαίρετα) ή μέχρι 
30/11/1983 (για τα εντός Σχεδίου αυθαί
ρετα), να υποβάλλουν τα συμπληρωματι
κά δικαιολογητικά που απαιτούνται στο 
άρθρο 15 του Ν. 1337/83 για την έκδοση 
αποφάσεως οριστικής εξαίρεσης ή όχι 
από την κατεδάφιση του αυθαιρέτου κτί- 
σματος ή κατασκευής. Η υποβολή των 
συμπληρωματικών στοιχείων θα γίνει 
στην αρμόδια Πολεοδομική Αρχή και 
εννοείται ότι είναι υποχρεωτική για ό
σους ιδιοκτήτες έχουν κάνει ήδη την 
πρώτη δήλωση (με τις φωτογραφείς 
κλπ.).

Συγκεκριμένα πρέπει να υποβληθεί συ
μπληρωματική Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 
105/1969 αρμόδιου τεχνικού που έχει δι
καίωμα υπογραφής ανάλογης μελέτης και 
που θα βεβαιώνει την ακρίβεια των στοι
χείων που συντάσσονται από αυτόν και 
συνοδεύουν την δήλωση. Τα στοιχεία 
αυτά που πρέπει να συνοδεύουν την δή
λωση είναι: Τοπογραφικό διάγραμμα σε 
κλίμακα 1:200 ή 1:500 ή 1:1000 για τις 
μεγάλες ιδιοκτησίες με υπολογισμό κάλυ
ψης και συντελεστή δόμησης, σχέδια 
κάτοψης και τομής σε κλίμακα 1:100 ή 
1:200 για κτίρια μεγάλης έκτασης, σύντο
μη τεχνική έκθεση για τον τρόπο κατα
σκευής του αυθαίρετου, του φέροντος 
οργανισμού και δήλωση αντοχής του αυ
θαιρέτου την χρήση του αυθαιρέτου και 
τον υπολογισμό της αξίας του. Για τον 
υπολογισμό της αξίας του αυθαιρέτου 
λαμβάνεται υπ’ όψην η ποιότης της κατα
σκευής του (απλή κατασκευή, συνήθης, 
πολυτελής) εφαρμοζομένων αντίστοιχα 
των συντελεστών (1,00 ή 1,20 ή 2,00). 
Έτσι επί παραδείγματι για την περιοχή 
της Νέας Μάκρης αυθαίρετη κατοικία 
των 100 τμ. με ύψος 3,50 μ συνήθους 
κατασκευής θα υπολογισθεί ότι έχει αξία: 
100*3,50* 1,20x800 = 336.000 δρχ. Η δεύ
τερη αυτή δήλωση είναι απαράδεκτη αν 
δεν συνοδεύεται και από απόδειξη Τράπε
ζας για καταβολή υπέρ Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. πο
σού ίσου προς το 10% της αξίας του 
αυθαιρέτου, όπως η αξία αυτή αναφέρεται 
στην δήλωση με αφαίρεση των 10.000 
δρχ. που καταβλήθηκαν με την αρχική 
δήλωση.

Βασική σημασία για την έκδοση από
φασης οριστικής μη κατεδάφισης των 
αυθαιρέτων είναι:

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ (Συνέχεια απο τη σελ. 1) 

πέρνονται και που αφορούν τον ίδιο το 
λαό, αρμόδια για την τελική γνωμοδοτι- 
κή, αλλά και καθοριστική απόφαση είναι 
τα Νομαρχιακά Συμβούλια της χώρας.

Και εδώ είναι το σημαντικό γεγονός, 
που δείχνει την αλλαγή της πολιτικής 
σκέψης και νοοοτροπίας εκείνων που 
εκλέχθηκαν για να υπηρετούν το Λαό και 
όχι να τον χρησιμοποιούν.

Στις συνεδριάσεις του Νομαρχιακού 
Συμβουλίου έγιναν παρεμβάσεις προφορι
κές και έγγραφες από τις Κοινότητες 
Μαραθώνα, Ραφήνας και Παλλήνης που 
η κάθε μια ζητούσε να γίνει το Κέντρο 
Υγείας στο δικό της χώρο. Από τη δική 
μας κοινότητα δεν έγινε καμμία παρέμβα
ση, λες, και δεν μας αφορούσε καθόλου 
αυτό το θέμα, λες, και θα πλήρωναν 
«χαράτσι» οι κάτοικοι της Ν. Μάκρης.

Τι ντροπή, όταν ο εισηγητής του Νο
μαρχιακού Συμβουλίου Νομάρχης Πει
ραιά κ. Παπαδόπουλος διάβασε τα ψηφί
σματα των πάρα πάνω Κοινοτήτων, και 
δεν ακούσθηκε ψήφισμα της δικής μας 
Κοινότητας. Αλλά, και τι περηφάνεια 
σαν ακούσαμε τον εισηγητή να λέει: 
έχουμε ακόμη ένα ψήφισμα εδώ πολύ 
διαφορετικό από τα άλλα. Το υπογρά
φουν δέκα τρεις μαζικοί φορείς της Ν. 
Μάκρης, και ζητάνε να λάβουμε υπόψη 
μας τα κριτήρια του Υπουργείου Υγείας, 
και σύμφωνα μ’ αυτά να αποφασίσουμε.

Όσοι παρακολούθησαν από κοντά ό
λες τις διαδικασίες μέχρι την τελική

α) να μην παραβλάπτουν υπέρμετρα 
την πόλη ή τον οικισμό ή στοιχείο αυτών 
που έχει ιδιάζουσα σημασία με σημαντι
κή υπέρβαση του συντελεστή δόμησης 
και των ακαλύπτων χώρων ή με αύξηση 
του ύψους.

β) να μη παραβλάπτουν το άμεσο ή 
πλατύτερο περιβάλλον γενικά ή με την 
ειδική χρήση που έχουν και

γ) να μην είναι επικίνδυνο από στατική 
άποψη.

Μετά την υποβολή των συμπληρωματι
κών στοιχείων της β' φάσης η απόφαση 
για την εξαίρεση ή όχι από την κατεδάφι
ση εκδίδεται από τον Νομάρχη και με 
σύμφωνη γνώμη επιτροπής που αποτελεί
ται από έναν υπάλληλο της αρμόδιας 
Πολεοδομικής Υπηρεσίας, από έναν εκ
πρόσωπο της περιοχής του αυθαιρέτου 
που ορίζεται από το Δημοτικό ή Κοινοτι
κό Συμβούλιο και από ένα εκπρόσοιπο 
του Τεχνικού επιμελητηρίου της Ελλά
δος. Με την απόφαση της επιτροπής 
μπορεί να επιβάλλονται στους ιδιοκτήτες 
πρόσθετοι όροι που να αποβλέπουν στην 
προστασία του περιβάλλοντος, την στατι
κή επάρκεια του κτίσματος ή και την 
αποφυγήν αρχιτεκτονικής δυσαρμονίας.

Για τα αυθαίρετοι που ευρίσκονται ε
ντός εγκεκριμένων Ρυμοτομικών Σχεδίων 
ή εντός ορίων οικισμού προ έτους 1923 
και κριθούν ότι εξαιρούνται οριστικά από 
την κατεδάφιση εφ’ όσον αντιβαίνουν 
στους όρους δόμησης της περιοχής και 
κατά το μέρος της υπέρβασης αυτής επι
βάλλεται εκτός από την ειδική εισφορά 
των αυθαιρέτων και το κάθε χρόνο επι
βαλλόμενο πρόστιμο διατήρησης των αυ
θαιρέτων.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρ
θρο 18 παρ. 7 του Ν. 1337/83 για τα 
αυθαίρετα για τα οποία δεν υποβληθούν 
έγκαιρα οι σχετικές δηλώσεις, εκτός από 
την κατεδάφισή τους επιβάλλεται ως 
διοικητική ποινή το διπλάσιο του συνο
λικού ποσού της ειδικής εισφοράς που 
αντιστοιχεί σ’ αυτό εκτός αν ιδιοκτήτης 
το κατεδαφίσει οικειοθελώς οπότε η ει
σφορά στην περίπτωση αυτή περιορίζε
ται στο απλούν. Σε περίπτωση μεταβίβα
σης του αυθαιρέτου λόγω πώλησης, δω
ρεάς ή κληρονομιάς οφείλεται η πιο 
πάνω εισφορά και καταβάλλεται από τον 
αγοραστή, τον δωρολήπτη ή τον αποδε
χόμενο την κληρονομιά.

Σωτήρης Σωτηρίου 
Πολιτικός Μηχανικός

απόφαση του Νομ. Συμβουλίου διαπίστω
σαν ότι: στην λήψη αυτής της απόφασης 
συνέβαλαν, η αντικειμενική κρίση όλων 
των μελών του Νομ. Συμβουλίου. Η δύνα
μη της λαϊκής βούλησης που εκφράζεται 
μέσα από τους μαζικούς φορείς. Και η 
σωστή παρουσίαση του προβλήματος 
από τις τοπικές εφημερίδες.

Τώρα, για την υλοποίηση αυτής της 
απόφασης, απομένει να δραστηριοποιη
θούν ο πρόεδρος της Κοινότητας και το 
Κοινοτικό Συμβούλιο, και σε συνεργασία 
με το Υπουργείο, να βρουν το συντομότε
ρο δυνατό τον κατάλληλο χώρο για την 
εγκατάσταση και λειτουργία του Κέντρου 
Υγείας.

Παναγιώτης Χριστόπουλος 
Κοινοτικός Σύμβουλος Νέας Μάκρης.

Προσλήψεις στο Δημόσιο
Από τις 15 ως και τις 30 Νοέμβρη γίνονται 
δεκτές αιτήσεις για προσλήψεις στο Δημό
σιο Τομέα με το νέο σύστημα προσλήψεων 
(Computer). Οι προσλήψεις θα γίνουν με 
κοινωνικά κριτήρια (χρονολογία κτήσης 
πτυχίου, οικογενειακή κατάσταση κλπ.). 
Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν όσοι δεν 
είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι και έχουν γεν
νηθεί μεταξύ 1948 και 1961. Οι κενές 
θέσεις έχουν τοιχοκοληθεί στις Νομαρ
χίες, απ’όπου μπορούν να πάρουν περισ
σότερες πληροφορίες. Η Διεύθυνση της 
Νομαρχίας Ανατ. Αττικής είναι: Μεσο
γείων 412, Αγία Παρασκευή.
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Στήλη της αλληλογραφίας ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Επειδή γύρω από το θέμα της εγκατάστασης των 
φωτεινών σηματοδοτών στις διασταυρώσεις I) 
Λεωφ. Μαραθώνας και Νικ. Πλαστήρα, 2) Λεωφ. 
ΜαραΟώνος και Αγίας Παρασκευής και επί των 
οδών Νικ. Πλαστήρα και ΕλευΟ. Βενιζέλον, της 
Κοινότητας μας. έγινε διασπορά ψευδών ειδήσεων 
(ότι η Κοινότητα είχε κρυμμένα τα φανάρια στο 
υπόγειο και δεν τα τοποθετούσε -αν δεν ενεργούσε 
ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμονίαν Δημοτικού 
Σχολείου Ν. Μάκρης- η εγκατάσταση των φανα
ριών δεν Οα γινόταν ποτέ, κ.λ.π.), η Κοινότητα 
θέλοντας να ενημερώσει σωστά και υπεύθυνα τον 
λαό της Ν. Μάκρης και όχι να κάνει πολιτική 
εκμετάλλευση του θέματος, αναφέρει τα εξής:

α) Με το υπ' αριθ. πρωτ. 36 και με ημερομηνία 
9 Ιανουάριου 1979 έγγραφο της η Κοινότητα 
ζήτησε από το Υπουργείο Δημοσίων Εργων την 
ρύθμιση της κυκλοφοριακής κίνησης, που εγκυμο
νούσε κινδύνους για πεζούς και οχήματα, στα 
ανωτέρω σημεία με την τοποθέτηση αυτόματου 
φωτεινού σηματοδότη.

β) Με το υπ'αριθ. πρωτ. 214 και ημερομηνία 
31 Ιανουάριου 1979 η Κοινότητα Νέας Μάκρης, 
εκθέτοντας και πάλι τους κυκλοφοριακούς κινδύ
νους στα εν λόγω σημεία, ζήτησε την αποτύπωση 
και μελέτη από αρμόδια υπηρεσαί του Υπ. Δημο
σίων Εργων για την άμεση εγκατάσταση των 
φαναριών.

γ) Το Υπ. Δημοσίων Εργων σε απάντηση του 
ανώτερα) εγγράφου με το υπ. αριθ. πρωτ. Γ’ 6309 
και ημερομηνία 15 Φεβρουάριου 1979 γνωστο
ποιούσε στην Κοινότητα ότι το θέμα (μελέτη - 
τοποθέτηση φαναριών) διαβιβάστηκε στην ΓΔΕ- 
ΜΠ/Δ6 (Υπηρεσία Υπουργείου) για ενέργεια λόγω 
αρμοδιότητας.

δ) Μετά απ'αυτά έγινε η σχετική μελέτη και 
εκκρεμούσε η εγκατάσταση των φαναριών.

ε) Επειδή, παρά τις επανειλημμένες ενέργειες 
της Κοινότητας προς το Υπ. Δημοσίων Εργων, η 
εγκατάσταση των εν λόγω φαναριών καθυστερού
σε λόγω μη παραλαβής τους από το Εξωτερικό, 
και επειδή το πρόβλημα γινόταν καθημερινά οξύ- 
τερο (κτυπήθηκαν 2 παιδιά του Δημοτικού Σχο
λείου από αυτοκίνητα^ η Κοινότητα, δια μέσου 
της Νομαρχίας, με το υπ. αριθ. πρωτ. 1137 και 
ημερομηνία 25 Ιουνίου 1982 ζητούσε την χωρίς 
καμμία καθυστέρηση εγκατάσταση των φανα
ριών.

ΨΗΦΙΣΜΑ
Στη Νέα Μάκρη σήμερα Σάββατο την 24η Σε
πτέμβρη 1983 στις έξι (6) το απόγευμα, εμείς οι 
κάτοικοι της Νέας Μάκρης Αττικής συνήλθαμε 
στη συγκέντρωση που έγινε με πρωτοβουλία της 
Κοινότητας Νέας Μάκρης Αττικής με θέμα την 
επαναφορά σε ισχύ του κατηργημένου σχεδίου 
πόλης και την ένταξη του υπόλοιπου χώρου της 
περιοχής μας σε πολεοδομικό σχέδιο σύμφωνα με 
τις προτάσεις της Κοινοτικής μας αρχής.

Αφού ακούσαμε τους ομιλητές της συγκέντρω
σης που ανέλυσαν με λεπτομέρειες το θέμα και 
ύστερα από την συζήτηση που επακολούθησε.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΜΕ
I) Να ζητήσουμε την βοήθεια όλων των αρμο

δίων για την άμεση επαναφορά σε ισχύ του 
κατηργημένου σχεδίου.

2) Να ζητήσουμε την άμεση εφαρμογή του 
νόμου και συγκεκριμένα των άρθρων 10 και 15 
του Ν. 1221/81 που όλα τα κόμματα ψήφισαν 
ομόφωνα αναγνωρίζοντας το δίκαιο μας για την 
άμεση υλοποίηση και λύση του προβλήματος.

3) Να καλέσουμε την Κυβέρνηση και τον αρμό
διο υπουργό να εφαρμόσει άμεσα τον νόμο και να 
αποκαταστήσει το δίκαιο και νόμιμο αίτημα που 
επί τόσα χρόνια βασανίζει την περιοχή μας και 
που η λύση του Οα ικανοποιήσει το σύνολο των 
κατοίκων.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σ. Τ7.ΙΛΑΒΗΣ

Σ.Σ. Εδώ πρέπει να επισημαίνουμε μερικά 
πράγματα: Κατ’ αρχήν ο τρόπος που έγινε η 
«ψηφοφορία» ήταν πρωτοφανής. Συγκεκριμένα 
στο τέλος της Λαϊκής Συνέλευσης ο κ. Πρόε
δρος έβγαλε από τα χαρτιά του δακτυλογραφη
μένο το ψήφισμα το διάβασε γρήγορα-γρήγο- 
ρα και χωρίς την συμμετοχή άλλων στη δια
μόρφωση ή κάποια συζήτηση ζήτησε... ψηφο
φορία. Χωρίς να τηρηθεί καμμιά διαδικασία 
είπε πόσοι το θέλετε, πόσοι όχι, ακονίσθηκαν 
μερικά ναι, μερικά όχι, άλλοι δεν κατάλαβαν 
τι γινότανε αλλά ο κ. Πρόεδρος έβγαλε το 
συμπέρασμα: «100 ναι — 10 όχι το ψήφισμα 
εγκρίΟηκε!!»

Πιστεύουμε επίσης ότι όταν καλεί η Κοινό
τητα τον Λαό σε συνέλευση πρέπει να το κάνει 
για ν’ ακούσει τις απόψεις του και ν’ αποφασί
σει ΑΥΤΟΣ το τι θα γίνει παραπέρα με δημο
κρατικές διαδικασίες. Τα ψηφίσματα βγαίνουν 
μέσα στις Συνελεύσεις. Δεν πρέπει να τον 
καλεί μόνο σε θέματα που την συμφέρει και 
για να συμφωνήσει σώνει και καλά... «με τις 
προτάσεις της Κοινοτικής αρχής».

Οι ομιλίες των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων 
εκπροσώπων των φορέων της περιοχής μας δεν 
άφηναν περιθώρια για τέτοιες προσπάθειες 
καπελώματος της Λαϊκής Συνέλευσης από τον 
κ. Πρόεδρο.

στ) Η Νομαρχία Αττικής με το υπ. αριθ. πρωτ. 
22745/15-8-82 (υπογραφή Νομάρχης κ. Σταφυ
λά) σε συνέπεια του προηγούμενου εγγράφου της 
Κοινότητας, ζήτησε από την ΣΕΚΝΑ (αρμόδια 
υπηρ.) την τακτοποίηση του θέματος.)

ζ) Πρέπει να σημειωθεί ότι και ο Σύλλογος 
Γονέων - Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Ν. 
Μάκρης αναφερόμενος στο πρόβλημα που αντιμε
τώπιζαν οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου, με 
το υπ. αριθ. πρωτ. 89 και ημερομηνία 1 Φε
βρουάριου 1983 έγγραφο του προς το Υπ. Δημο
σίων Εργων, ζήτησε την κατασκευή μιας υπό
γειας διάβασης ή την τοποθέτηση ενός ρυθμιζόμε
νού φαναριού για τις πρωινές και απογευματινές 
ώρες, ώστε να διέρχονται ακίνδυνα οι μαθητές.

η) Η Κοινότητα συνέχισε και μετά από τα 
ανωτέρω τις «ενοχλήσεις» προς το Υπ. Δημοσίων 
Εργων όποτε και έλαβε την διαβεβαίωση ότι 

έγινς η ανάθεση εκτέλεσης του έργου (εγκατάστα
ση φωτεινών σημαδοτών στα σημείαπου αναφέρο
νται στην αρχή) και ότι ο εργολάβος υποχρεούτε 
έως 30-9-83 να έχει εκτελέσει το έργο (πρωτ. 
8471/28-7-83, έγγραφο Υπουργείου Δημοσίων 
Εργων).

0) Ο Εργολάβος κ. Θεοδωρόπουλος Θεόδωρος 
άρχισε την κατασκευή του έργου, με καθυστέρηση, 
την 1-10-83 (λόγω φόρτου εργασίας, όπως μα 
εδήλωσε) και ήδη τώρα απομένει η τοποθέτηση 
των φανών πάνω στους στύλους και η εγκατάστα
ση ηλεκτρονικού κέντρου για την λειτουργία τους.

Νέα Μάκρη 12 Οκτώβρη 1983

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σ. ΤΖΙ&ΑΛΗΣ

Σ.Σ. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δη
μοτικού Σχολείου μας ενημέρωσε με σχετικά 
έγγραφα δύο φορές για τις ενέργειες που έκανε 
για την σηματοδότηση της πλατείας μας. Για 
πρώτη φορά τον Απρίλη και δεύτερη τον 
Σεπτέμβρη. Η Κοινότητα μας ενημέρωσε και 
αυτή προ ημερών για τις παραπάνω ενέργειες 
της.

Για μας δεν έχει τόση σημασία το ποιος 
έκανε τις πιο πολλές ή τις πιο αποτελεσματι
κές ενέργειες. Σημασία έχει το ότι ΚΟΙΝΕΣ ή 
έστω ΙΊΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ενέργειες φέρνουν απο
τελέσματα.

ΑΕΙΜΝΗΣΤΗ ΑΠΛΟΤΗΤΑ (Συνέχεια απο τη υελ. 1) 

περισπούδαστοι ή και ασπούδαστοι 
πρωτευουσιάνοι. Αλλά τους απαντούσες 
και σ ’ όσες αστικές οικογένειες κρατού
σαν την παράδοση που έλεγε πως δεν 
φτουράει η σοφία χωρίς απλότητα. Τέ
λος σ’όσους λόγιους και καλλιτέχνες 
είχαν για κύριο γεύμα τη τέχνη και το 
πνεύμα.

Μα ήρθε ο πόλεμος που σάρωσε την 
οικουμένη. Την απλότητα την αντικατά- 
στησε η στέρηση και τη σοφία το 
όνειρο. Ήρθε και η λεγάμενη απελευθέ
ρωση και έμεινε το όνειρο στο ράφι. Ο 
Ψυχρός Πόλεμος πήρε τη θέση του 
θερμού, και συμπληρώθηκε με τον πυ
ρακτωμένο των υποαναπτύκτων. Φύ
τρωσαν και τα πυρηνικά μανιτάρια της 
ατομικής ενέργειας κ'έφεραν τη σιγου
ριά πως ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος 
είναι αναπόφευκτος. Τότε ακούστηκε η 
συνθηματική κραυγή «Μια ζωή την έ
χουμε ας την γλεντήσουμε». ΚΤ ο κό
σμος ρίχτηκε στην υπερκατανάλωση. 
Στο φαγητό, στο πιοτό, στο σεξ, στα 
τρελλά γλέντια και για ποικιλία, στα 
ναρκωτικά, στη διαστροφή τον μαζοχι
σμό, τον σαδισμό και δεν συμμαζεύεται. 
Τότε σηκώθηκε η πρώτη επανάσταση 
των νέων. Αγόρια και κορίτσια πλου- 
δίων οικογενειών της Αμερικής, αγανα- 
κτισμένα από τη στάση των γονιών 
τους, εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και 
κλείστηκαν σε κοινόβια με σημαία την 
Υπερλιτότητα. (Προφανώς την μπέρδε
ψαν με την απλότητα που ήταν γι' αυ
τούς άγνωστο είδος). Για να υπογραμμί
σουν πως είναι κίνημα διαμαρτυρίας, 
αγόρια και κορίτσια έπαψαν να κου
ρεύονται, πέταξαν τα παπούτσια τους 
και φόρεσαν όλοι τα πιο φτηνά ρούχα, 
δηλαδή τζην και πουκαμίσες, και έπιναν 
-κόλες. Το κίνημα έγινε μόδα και έχασε 
τα ιδεαλιστικά κίνητρα. Μικροί και 
μεγάλοι έπαψαν να κουρεύονται και 
φόρεσαν τζην για να φανούν μοντέρνοι. 
Μπορεί και να πίστεψαν πως φορώντας 
τζην θα γινόντουσαν τζίνια. Πάντως η 
ισότητα πραγματοποιήθηκε, γιατί όταν 
όλοι φοράνε τα ίδια ρούχα κ ’ έχουν ένα 
θάμνο για κεφάλι, άντε να ξεχωρίσει 

Το ερέθισμα γι’ αυτό το σημείωμα, 
μου το έδωσε η 28 του Οκτώβρη, 
αυτή η μέρα για μένα ήταν μια πρό
κληση και το τονίζω αυτό ιδιαίτερα 
γιατί η σκέψη μου με ταχύτητα φω
τός πήγε 42 χρόνια πίσω.

Πήγε πίσω όταν ο Λαός μας έγρα
ψε νέες σελίδες δόξας στα βουνά 
της Αλβανίας συντρίβοντας τις φασι
στικές δυνάμεις του Μουσολίνι, κα
θώς και τον ντόπιο φασισμό του Με- 
ταξά που κάθονταν στο σβέρκο μας 
τέσσερα ολάκερα χρόνια με τις γνω
στές ολέθριες συνέπειες στο πιο 
διαλεστό κομμάτι του Λου μας που 
αρνήθηκε να υποταχτεί.

Η σκέψη έτρεξε πίσω γιατί από την 
ημέρα εκείνη αρχίζει ο μεγάλος αντι
φασιστικός εθνικοαπελευθερωτικός 
αγώνας του Λαού μας.

Ένοιωσα λοιπόν την ημέρα αυτή 
μεγάλη χαρά και συγκίνηση παράλλη
λα από τις εμπειρίες που είχα αποκο
μίσει στα μαύρα χρόνια της σκλαβιάς 
όταν με το όπλο στο χέρι μέσα από 
τις γραμμές της Εθνικής μας Αντί
στασης το μαχητικό τμήμα του Ε.Α.Μ. 
τον Ε.Λ.Α.Σ. πολεμούσα κάτω από τις 
πιο σκληρές συνθήκες την περίοδο 
εκείνη τους κατακτητές και τους συ
νεργάτες τους στα βουνά της Ρού
μελης.

Αλήθεια πώς να ξεχάσει κανείς το 
μεγαλείο της Εθνικής μας Αντίστα
σης που αποτέλεσε το κορυφαίο γε
γονός της Νεοελληνικής μας ιστο
ρίας;

Πώς να ξεχάσει κανείς τους χιλιά
δες συναγωνιστές που έπεσαν κάτω 
από τα βόλια των κατακτητών τρα
γουδώντας για την Λευτεριά, αφήνο
ντας για πάντα τα κουφάρια τους 
διάσπαρτα στα βουνά της Ελλάδας ή 
και αυτούς που έμειναν για πάντα 
ανάπηροι;

Δεκαετίες ολάκερες οι αρνητές 
και διώχτες του αντιστασιακού μεγα
λείου με όλα τα μέσα που είχαν στη 
διάθεσή τους (Ραδιόφωνο, Τύπος, 
Τηλεόραση) καθώς και την πιο ωμή 
βία, που δεν γνώρισε καμιά χώρα σαν 
τη δική μας περνώντας τους αγωνι
στές μέσα από την φωτιά και το 
σίδερο δεν μπόρεσαν να αμαυρώ
σουν την Αντίσταση του Λαού μας.

Στάθηκε αδύνατο οι ένοχοι και συ
κοφάντες όλο αυτό το διάστημα να 
περάσουν την γραμμή της συκοφα
ντίας σε βάρος των αγωνισιών και 
του μεγαλείου της Αντίστασης. Η 
Αντίσταση του Λαού μας κάτω από 
τις γραμμές του Ε.Α.Μ. - Ε.Λ.Α.Σ. με 
την καθάρια και κρυστάλλινη πολιτική 
του, έδωσε μια νέα διάσταση υψηλού 
φρονιματισμού την περίοδο εκείνη 
στην σκλαβωμένη πατρίδα μας. Οι 
αγωνιστές της Αντίστασης έγραψαν 
χρυσές σελίδες δόξας πολεμώντας 
τους Ιταλογερμανούς και Βούλγα
ρους φασίστες καθώς και τους ντό
πιους συνεργάτες τους ποτίζοντας 
με το άλικο αίμα τους το δέντρο της 
Λευτεριάς.

Το Εαμικό κίνημα υπήρξε η συνέ-

ποιος είναι ποια, και ποια είναι ποιος, η 
μόδα έκανε τα τζην είδος πολυτε
λείας, εκεί που ήταν το φτηνό πανταλό
νι. Παρακολουθώντας τ,ς ατέλειωτες 
ρεκλάμες για τζην την τηλεόραση, σε 
ούτε ξέρω πόσες μάρκες, προσπάθησα 
να καταλάβω που βρίσκεται η ποιοτική 
ανωτερότητα κάθε μάρκας, και το βρή
κα. Ο κάθε διαφημιστής κάποια στιγμή 
Οα βάλει το μανεκέν να τουρλώσει τον 
πισινό της και να του δώσει μια θωπευ
τική καρπαζιά. Στον πισινό η ποιότητα! 
Τι να το κάνεις το κεφάλι σαν φοράς 
τζην και πίνεις κόλα για νερό.

Έτσι ξευτελίσθηκε η απλότητα από 
την υπερλιτότητα κΓ έφυγε η σοφία α- 
π ’ το κεφάλι και πήγε κάπου αλλού!

Πλάτων Β. Μουσαίος 

χεια του μεγάλου αντιφασιστικού α
γώνα 1940-41 κατά των φασιστών του 
Μουσολίνι.

Έτσι με το μπάσιμο και της Σοβιε
τικής Ένωσης στον πόλεμο ολοκλη
ρώνεται η πορεία της μετατροπής 
του πολέμουσε δίκαιο απελευθερωτι
κό πόλεμο ενάντια στον φασιστικό 
άξονα.

Στην Ελλάδα πρωτοποριακό ρόλο 
για τη δημιουργία του αντιστασιακού 
αγώνα παίζουν οι κομμουνιστές.

Ο αδικοσκοτωμένος Αρης Βελου- 
χιώτης που αργότερα έγινε ο πρωτο
καπετάνιος του Ε.Λ.Α.Σ. πρωτοστατεί 
μαζί με άλλους αγωνιστές που μόλις 
είχαν αποδράσει μετά την κατάρρευ
ση του μετώπου από τα ξερονήσια 
που τους είχε κλείσει η διχτατορία 
του Μεταξά οργάνωσαν τους πρώ
τους πυρήνες στην Αθήνα. Έτσι με 
την απόφαση της 7 ολομέλειας της 
Κεντρικής Επιτροπής του ενιαίου τό
τε Κ.Κ.Ε. που συνήλθε στην Αθήνα 
στις αρχές του Σεπτέμβρη του 1941 
αποφασίζεται η δημιουργία του 
Ε.Α.Μ. (Εθνικό Απελευθερωτικό Μέ
τωπο), και στις 27 του ίδιου μήνα μαζί 
με άλλες προοδευτικές δυνάμεις και 
κόμματα με διακήρυξη προς τον 
σκλαβωμένο Ελληνικό Λαό τον καλεί 
στην πόλη ενάντια στους κατακτητές 
για την Λευτεριά και την ανεξαρτησία 
της πατρίδας μας.

Θέση σ’ αυτόν τον Τιτάνιο αγώνα 
έχουν όλοι οι Έλληνες ανεξάρτητα 
σε πιο κόμμα ανήκουν και πια ιδεολο
γία πιστεύουν αφού σαν σκοπό τους 
έχουν τάξει την Εθνική απελευθέρω
ση της πατρίδας μας.

Πρώτος γραμματέας του Ε.Α.Μ. 
ήταν ο αξέχαστος έντιμος και σε
μνός αγωνιστής Λευτέρης Αποστό
λου, αδελφός της ηρωίδας Ηλέκτρας 
που βασάνισαν και έκαψαν ζωντανή 
χωρίς να βγάλει λέξη από το στόμα 
της στο άντρο της οδού Ελπίδας οι 
ασφαλίτες Λάμπρου και Παρθενίου.

Αυτό ήταν μέσα σε πολύ λίγες 
γραμμές τα ιδανικά του Ε.Α.Μ. που 
θα εμπνέουν για πάντα τις νεότερες 
γενιές της πατρίδας μας.

Είναι μεγάλη τιμή στην σημερινή 
δημοκρατική κυβέρνηση που σαν 
πρώτο στόχο της έβαλε την αναγνώ
ριση της Εθνικής μας Αντίστασης και 
την δικαίωση των αγωνιστών της.

Μα τιμή και δόξα σ’ εμάς που δεν 
υποστείλαμε ούτε για μια στιγμή κά
τω από τους σκληρούς διωγμούς το 
λάβαρο του αντιστασιακού αγώνα. 
Κανείς μα κανείς δεν έχει δικαίωμα 
να γίνει ιδιοκτήτης της αντίστασης 
και να ιδιοποιείται για καθαρά κομμα
τικά συμφέροντα το αίμα των αγωνι
στών της.

Η Αντίσταση ανήκει στο Λαό και 
στο Έθνος.

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 7-11-1983 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ 

Καπετάνιος Υποδειγματικής Διμοι
ρίας 

Ε.Π.Ο.Ν. Ε.Λ.Α.Σ. 2 Συντάγματος.
I' ---------------- -------------- — .. . . , --------

ΑΠΟΚΟΜΑΤΑ

Το Πολυτεχνείο Σύμβολο της Α- 
ντιδικτατορικής Πάλης. Οι γιορτα
στικές εκδηλώσεις κράτησαν 17 ημέ
ρες, από 1 μέχρι τη 17 Νοέμβρη.

★

«Η εθνική σας γιορτή είναι για 
μένα πάρτυ», δήλωσε ο Αμερικάνος 
προσωπάρχης της βάσης στη Νέα 
Μάκρη.
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ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑΜΕΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ (ΦΩΤΩΝ) 

ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΜΑΚΡΗ ΚΑΙ ΤΟ ΛΙΒΙΣΙ

...μακρηνά δέματα...

Η... ΥΠΕΡΟΧΗ ΜΑΣ...
Σαραντάμερο οι παλιοί μα

κρηνοί ονόμαζαν την περίοδο 
από 14 Νοέμβρη, του αγίου 
Φιλίππου, μέχρι και την ημέρα 
των Χριστουγέννων.

Σ’ αυτή την περίοδο πέ
φτουν οι εξής μεγάλες γιορ
τές: Τα Εισόδια της Παναγί
ας (21 Νοέμβρη) που γιορτά
ζουν οι Παναγιώτηδες, οι Μα
ρίες και οι Δέσποινες, του α
γίου Ανδρέα και τα αη-Νικο· 
λοβάρβαρα. Ανήμερα του α
γίου Ανδρέα οι νοικοκυρές με 
το προζύμι που είχαν «πιάσει» 
και τόχαν αφήσει μπροστά στο 
τζάκι (παραστιό) αποβραδίς έ
καναν τις γουργουλ (λ) ίδις 
(λουκουμάδες) κατά το γνω

στό τρόπο. Στην παλιά Μάκρη 
και το Λιβίσι τους λουκουμά
δες τους περέχυναν με μέλι, ε
νώ εδώ στη Ν. Μάκρη του βου- 
τούσαν σε πετιμέζι. Τους λου
κουμάδες αυτούς είχαν έθιμο 
να τους προσφέρουν σε πιάτα ή 
σκουντέλια κ.λπ. στα συγγενι
κά ή γειτονικά σπίτια, οι πα- 
πούδες και οι γιαγιάδες στα 
εγγόνια τους κ.λπ. — αντάλ
λαζαν δηλαδή λουκουμάδες τη 
μέρα αυτή. Λέγανε: «Του αη- 
Αντριός αντριώνει το κρύο», 
δηλαδή αρχίζει ο πραγματικός 
χειμώνας.

Τις τρεις γιορτές: της α
γίας Βαρβάρας, αη-Σάββα και 
αγίου Νικολάου, τις έλεγαν αη- 
Νικολοβάρβαρα. Λέγανε επί
σης:

Η αγία Βαρβάρα γέννησε
ο αη-Σάββας τ’ άκουσε
και ο αη-Νικόλας το βάφτισε 

για να δείξουν ότι αυτές οι 
τρεις γιορτές είναι κοντά-κον- 
τά. Ο αη-Νικόλας ήταν ο πο
λιούχος άγιος της παλιάς Μά
κρης. Ήταν μεγάλος και ω
ραίος ναός στο κέντρο της Μά
κρης. (Ο Ταξιάρχης ήταν ο 
πολιούχος άγιος του Λιβισιού 
και πιο παλιός από τον αη,-Νι- 
κόλα).

Το Σαραντάμερο έρχονταν 
οι ξενητεμένοι στα σπίτια τους 
για να γιορτάσουν τις γιορτές 
όλοι μαζί. Κυρίως έρχονταν 
μια βδομάδα προ των Χριστου

...και αγώνες 
πιγκ - πογκ

Στις 9, 10 και 11 Δεκεμ
βρίου στο εντευκτήριο του 
Συλλόγου «ΚΥΨΕΛΗ» έγιναν 
αγώνες πιγκ πογκ. Οι διαγω- 
νιζόμενοι χωρίστηκαν σε τρεις 
αμάδες: α) αμάδα παιδιών Δη
μοτικού, β) αμάδα παιδιών Γυ
μνασίου - Λυκείου και γ) ο
μάδα ανδρών. Νικητές ανά ο
μάδα αναδείχθηκαν οι: α) ο
μάδα, 1ος Μπρουζιούτης I., 2ος 
Καραδόπουλος Φ., 3ος Καρα- 
βασίλης Ν., β) ομάδα: 1 ος 
Μπριόλας Δ., 2ος Ανδρομέδας 
Π., 3ος Κάρλος και γ) ομάδα 
1ος Κουφαλιάς Ε., 2ος Αλε
ξάνδρου Β. και 3ος Παπαδό
πουλος Π.

Οι αγώνες σημείωσαν επιτυ
χία.

γέννων φέρνοντας με καμήλες 
και γαϊδουράκια τις λεγάμενες 
κουμπάνιες (όσπρια, βούτυρο, 
τυριά, καρύδια, αλεύρι κ.λπ.). 
Πρέπει να πούμε εδώ ότι οι 
πιο πολλοί Μακρηνοί ξενητεύο- 
νταν σε κοντινά από την πα
ραλία μέρη της Μ. Ασίας (Κε- 
στέπι) όπου έκαναν διάφορα 
επαγγέλματα (έμποροι, σιδη
ρουργοί, παπουτσήδες, γανω- 
τζήδες, καρβουνιάρηδες κ.λπ.) 
και τη δουλειά τους την πλη- 
ρώνουνταν κυρίως σε είδος.

Χριστούγεννα: Όλη την ε
βδομάδα προ των Χριστουγέν
νων η νοικοκυρά έπρεπε να ε
τοιμάσει το σπίτι, να το ασβε
στώσει (σαββατιάσει) να πλύ
νει τα ρούχα και να τα σιδερώ
σει, να ζυμώσει και να φουρ
νίσει τα ψωμιά και να φτιάξει 
γλυκά ώστε την παραμονή να 
είναι όλα έτοιμα και καθαρά. 
Για τα Χριστούγεννα έφτια
χναν τα Χριστόψωμα. Τα έφτι
αχναν συνήθως μέσα σ’ ένα τα
ψί και με ζυμάρι έκαναν πά
νω ένα σταυρό. Σταυρό έκαναν 
με καρύδια — τέσσερα σε σχή
μα σταυρού κι ένα στη μέση. 
Τα γλυκά που έφτιαχναν για 
τα Χριστούγεννα ήταν ο μπα
κλαβάς, τα μοσκοκούμπια, το 
σαραγλί κ.λπ. Όμως τα κα
θαρά Χριστουγεννιάτικα γλυ
κά ήταν τα φοινίκια (μελομα
κάρονα) και οι κουραμπιέδες 
(κουρπαγιάδοι) . Τα φοινίκια 

ήταν πάντοτε γεμιστά με κα
ρύδια ή αμύγδαλα. Τα μέλω
ναν με μέλι και τα πασπάλι
ζαν με ένα μίγμα αρωματισμέ
νο και ευγευστότατο καμωμέ
νο από σουσάμι τηγανισμένο, 
κανέλα, αμύγδαλα, καρύδια, 
γαρύφαλλα (μουστουκάρφια) 
και μοσχοκάρυδο, όλα χτυπη
μένα στο γουδί.

Την παραμονή των Χριστου
γέννων έλεγαν τα κάλαντα που 
τα έλεγαν «το τραγουδάκι». 
Άρχιζαν από την αυγή και 
σταματούσαν το βράδυ. Χρι
στός γενάται σήμερον — εν 
Βή'θλεεμ τη πόλει κ.λπ., κΛπ. 
Το «τραγουδάκι» το έλεγαν μι
κροί και μεγάλοι. Δεν ρωτού

Κοινοτικές επιχορηγήσεις

300.000 δρχ. στα πόδια. Ούτε δραχμή στο κεφάλι...

σαν «Να τα πούμε;» Τάλεγαν 
και τους προσέφεραν ι'λυκά ή 
μικρά νομίσματα στα παιδιά ε
νώ τους μεγάλους τους «τρά- 
τερναν γλυκά, ρακί, κλπ. Α
παραίτητα αυτοί που έλεγαν 
τα κάλαντα θα τέλειωναν με 
την ευχή: «Σ’ αυτό το σπίτι 
πούρθαμε —· πέτρα να μη ρα
γίσει» κ.λπ, κ.λπ.

Αν είχαν κόρη αρραβωνια- 
σμένη στο σπίτι, έπρεπε την 
παραμονή των Χριστουγέννων 
να στείλουν στο γαμπρό, γλυ
κό στο σινί μέσα, μπακλαβά, 
σαραγλί, κ.λπ. Μια ευτράπελη 
διήγηση αναφέρεται σε μια τέ
τοια αποστολή γλυκισμάτων σε 
γαμπρό που η οικογένεια της 
νύφης δεν τον είχε σε μεγάλη 
εκτίμηση (δεν τον «πιαντού- 
σαν») . Γιαυτό αφού σκέφτη- 
καν πρώτα να του στείλουν 
μπακλαβά (πακλαβού) , μετά 
σαραγλί, μετά καταίφι (κατι- 
έφιν) και βρήκαν ότι δεν άξι
ζε για όλα αυτά, κατέληξαν να 
του φτιάξουν κουρπαγιάδους 
(κου ρ αμπ ιέδ ες) συνοδέ ύο ντας 
αυτή τους την απόφαση με τη 
φράση «Χάτε κι έν ιστραβο- 
μπαψούν τουτ» (Άντε κι αυ
τοί του αξίζουν και με το πα
ραπάνω!)

Τα φαγητά των Χριστουγέν
νων ήταν γαλοπούλα ζροοστή, 
σούπα με ρύζι και αβγολέμο
νο. Για την επόμενη μέρα έ
ψηναν κρέας χοιρινό καπαμά 
με μυρωδικά πολλά και πολ
λές φορές ψημένο με κυδώνια 
ή κρέας ψητό στα κάρβουνα. 
Οι Μακρηνοί έπιναν κρασί α
πό το κιούπι τους (δεν είχαν 
βαρέλια) κόκινο ή άσπρο. Τα 
χοιροσβάγια (σφαγή γουρουνι- 
ών) γίνονταν τις μέρες αυτές 
και τις Αποκριές (Απουκουρι- 
ές) . Τα χοιρινά όμως συνήθως 
τα έφερναν οι Τούρκοι από τα 
περίχωρα — αγριογούρουνα!— 
γιατί αυτοί δεν έτρωγαν κρέας 
χοιρινό.

MIX. Π. ΔΕΛΗΣΣΑΒΑΣ

(Συνεχίζεται)

(ή οι 7 πληγές... των Φαραώ)

Ξεφυλλίζοντας τη Γεωγρα
φία του ανηψιού μου και στη 
σελίδα για την Αττική., ξαφ
νιάστηκα βλέποντας ότι το χω
ριό μας είναι η τρίτη σε πλη
θυσμό Κοινότητα του Διαμερί
σματος της Ανατολικής Αττι
κής, με 9.000 περίπου κατοί
κους. Υπερτερούμε κατά πολύ 
των γειτόνων μας, Μαραθώνα 
και Ραφήνας, κι όλων σχεδών 
τών άλλων χωριών στα Μεσό
γεια και στη Βόρεια Αττική.

Αυτή βέβαια την... υπερο
χή, μόνο στα χαρτιά τη δια
πιστώνει κανείς συγκρίνοντας 
πληθυσμό, Κοινοτικά έσοδα κι 
άλλα στοιχεία για τέτοιους υ
πολογισμούς...

Εγώ, ζώντας στη Νέα Μά
κρη, δεν αισθάνομαι. .. υπέ
ροχος! Απεναντίας, νιώθω να 
μεγαλώνουν (μαζί με το χω
ριό) και οι ελλείψεις μας...

. . . Δεν έχουμε, σχεδόν, τί
ποτα . .. και το χειρότερο! Δε 
γίνεται προσπάθεια να αποκτή
σουμε κάτι. ..

Δεν έχουμε Σχέ
διο II ό λ ης. Αποτέλε
σμα. Το γνωστό αλαλούμ των 
δρόμων. Το πλάτος τους αυ- 
ξομειώνεται ανάλογα με τις δι
αθέσεις των παρόδιων. Συνή
θως δεν καταλήγουν πουθενά. 
Μπορεί όμως να σε βγάλουν 
στην αυλή κάποιου σπιτιού. Ό
σοι πρόλαβαν έκτισαν. Από πα- 
ράγκες μέχρι βίλες. Όλα πα
ράνομα. Οι άλλοι περιμένουν. 
Προς το παρόν τα οικόπεδά 
τους είναι αυλές των «ξύπνι
ων».

Η ανεργία συνεχίζεται.

Δεν έχουμε νερό. 
Η σύνδεσή μας με το δίκτυο 
της ΕΥΔΑΠ εξαρτάται από τη 
φιλοτιμία του Κοιν. Συμβου
λίου ή τη δυναμικότητα μιας 
Λαϊκής Συνέλευσης. Ίσως πρέ 
πει να «συνέλθουμε»!!!

Δεν έχουμε σχο
λεία. Με εξαίρεση το Δη
μοτικό Ν. Μάκρης, του οποίου 
τις εγκαταστάσεις μπορούμε να 
θεωρήσουμε ικανοποιητικές, τ’ 
άλλα σχολεία στεγάζονται σε 
κτίρια «δανεικά», χωρίς εξο
πλισμό, ακατάλληλα και επι
κίνδυνα (λόγω έλλειψης αυλής 
και γειτνίασης με δρόμους).

Δεν έχουμε Πο
λιτιστικό Κέντρο 
και Αέ σ χ ε ς α ν άλ ο- 
γ ε ς. Η ύπαρξη του Επιμορ
φωτικού Συλλόγου Νέας Μά
κρης (Ε.Σ.Ν.Μ.) και η θαυ
μαστή μέχρι τώρα προσφορά 
του είναι αποτέλεσμα υπεράν
θρωπης προσπάθειας μεμονω
μένων ατόμων, που βέβαια δεν 
μπορεί να καλύώει τις ανάγκες 
της περιοχής. Προσπάθεια του 
Ε.Σ.Ν.Μ. για την ίδρυση Λαο- 
γραφικού Μουσείου, Πολιτιστι
κού Κέντρου,. Λέσχης Νέων με 
βιβλιοθήκη κ.λπ. δεν καρποφό
ρησε, γιατί δεν έτυχε της α
νάλογης συμπαράστασης, από 
κανένα.

Κι όμως, ο Ε.Σ.Ν.Μ. πρέ
πει νάναι φροντίδα όλων μας! 
Όλοι να είμαστε μέλη του, να 
βοηθάμε τις προσπάθειές του, 
που είναι καθαρά Πολιτιστι
κές. Κύρια δύναμή του πρέπει 
νάναι οι νέοι.

Δεν έχουμε Αθλη
τικό Κέντρο. Έχου
με όμως χώρο γι’ αυτό, τριάν
τα ολόκληρα στρέμματα! Σε 
θαυμάσια τοποθεσία. Έχουμε 
κι Επιτροπή Εθνικού Σταδίου! 
Σήμερα το μόνο αθλητικό σω
ματείο στην περιοχή είναι ο 
.«Εθνικός» που όμως φιλοξενεί 
λίγους νέους Μακρηνούς στο 
μοναδικό ποδοσφαιρικό του 
τμήμα, αφού από την επανί
δρυσή του κάνει συνεχώς πρω
ταθλητισμό (και τα κατάφερε).

Δεν έχουμε του
ριστική υποδομή. 
Το μεγαλύτερο έσοδό μας όμως 
προέρχεται από τουρίστες και 
παραθεριστές. Η εξυπηρέτησή 
τους επαφίεται στις γνώσεις 
και στη διάθεση καθενός μας. 
Καμιά προσπάθεια για τον κα
θαρισμό της παραλίας, το ωτιά- 
ξιμο των κεντρικών (τουλάχι
στον) δρόμων, την τακτική 
συγκοινωνία, την επάρκεια 
(και καλή λειτουργία) τηλε

φώνων, το σωστό SERVISE, 
τα ωραία καταστήματα, τις λο
γικές τιμές. .. Απλώς κάθε 
χρόνο μετράμε τους «παρεπι- 
δημούντες» που λιγοστεύουν.

Δεν έχουμε κανέ
να ενδιαφέρον για 
τους «έξωθεν» κιν
δύνους. Κανείς δεν εν
διαφέρεται για το τι γίνεται 
στην ευρύτερη περιοχή μας. 
Στο Σχοινιά αεροδρόμιο, στο 
Βρανά ελικοδρόμιο, στο Μάτι 
μαρίνα, στο Ζούμπερι λιμάνι... 
Όποιος θέλει, όπου θέλει, ό
πως θέλει. Και κάθε είδους μό
λυνση από παντού. Από αέρος, 
ξηοάς και θαλάσσης.

Και στη μέση, εμείς. Οι Μα
κρηνοί... Νεο-Μακρηνοί και 
... Παλιομακρηνοί. .. (ο
δεύουμε για νέα προσφυγιά... 
προς την Τουρκία, αυτή τη φο- 
Ρά·) .........................................

.... Αρκετά «δεν έχουμε» έ
γραψα ........................................
Π ιιστεύω να καταλάβατε ότι 
όλοι έχουμε υπο
χρέωση να κάνουμε κάτι 
για το χωριό μας, τον τόπο 
μας. Καθένας χωριστά και ό
λοι μαζί πρέπει να προσπα
θήσουμε να κάνουμε την πόλη 
μας μια απ’ τις πρώτες Κοι
νότητες της Αττικής. Την 
Π ρώτη.. . και Πρότυπη... 
Έχουμε υποχρέωση να προ
σπαθήσουμε.

Λύκ (ι) ος 
Υ.Γ. Ελπίζω σε προσεχή φύλ
λα να γράψω για κάθε περί
πτωση χωριστά.

Υπεύθυνος σύμφωνα 
με το Νόμο 

Δ. I. ΚΑΡΓΑΣ 
οδός 106 αρ. 7
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Δ. Πλακεντίας 31 
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ΣΧΟΛΙΑ
Είναι γνωστή η ενέρ

γεια του Προέδρου μας 
να στείλει τα συνεργεία 
καθαριότητας να ξηλώ
σουν όλες τις αφίσσες 
στην περιοχή μας. Μόνο 
που... κατά σύμπτωση η 
τόση αγάπη για την κα
θαριότητα τον έπιασε τις 
μέρες που γιορτάζαμε 
την ηρωική εξέγερση του 
Πολυτεχνείου. Και οι α
φίσσες για το Πολυτε
χνείο ήσαν τα Θύματα αυ
τής της «εκστρατείας κα
θαριότητας».

Τον κ. Πρόεδρο δεν τον 
ενόχλησαν ούτε οι σκου
πιδότοποι που έχει γεμί
σει ο τόπος ούτε ότι κεν
τρικός δρόμος της περιο
χής μας περνάει μέσα α
πό «νεκροταφείο» παλαιών 
αυτοκινήτων, αμαξωμάτων 
κλπ. και στενεύει επικίν
δυνα από δουνά χωμάτων 
που προσβάλλουν βάναυ
σα το περιβάλλον.

Τον ενόχλησαν όμως οι 
αφίσσες, τα πανώ και ορι
σμένα συνθήματα. Σε εκ
δηλώσεις για το Πολυτε
χνείο ή Πολιτιστικές α
πλώς δεν συμμετείχε. Τώ
ρα όμως άρχισε να «βοη
θά» με τον τρόπο του...

★

Αποκόμματα από ανα
κοίνωση του Προέδρου 
Νέας Μάκρης:

1η έ κ δ ο σ η (17-11- 
83) : «... Οι εργάτες της 
Κοινότητας λόγω αμάθει
ας δεν μπορούσαν να ξε
χωρίσουν τις αφίσσες για 
το Πολυτεχνείο από τις 
άλλες...».

2η έ κ δ ο σ η (18-11- 
83) : «... Οι εργάτες της 
Κοινότητας αδυνατούσαν 
να ξεχωρίσουν τις αφίσ
σες αυτές. (Σ.Σ. για το 
Πολυτεχνείο) ...».

Τι να... πρωτοθαυμάσει 
κανείς στα παραπάνω; 
Την έλλειψη σεβασμού 
για τις ημέρες εκείνες, τη 
μη ανάληψη ευθυνών για 
το ξήλωμα των αφισσών 
για το Πολυτεχνείο ή την 
περιφρόνηση προς τους 
εργαζόμενους;

★

Αξίζουν συγχαρητήρια 
στη Δασική Υπηρεσία της 
Νομαρχίας Ανατολικής 
Αττικής που για πρώτη φο
ρά φέτος καθάρισε τον 
δρόμο Νέας Μάκρης — 
Διονύσου από τα κλαδιά 
των δέντρων που περιόρι
ζαν την ορατότητα και 
μείωναν το πλάτος.

ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΤΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΕΗ

Η Νομαρχία Ανατολικής Αττικής ιδρύει στην περιοχή μας Κέντρο Λαϊκής Επιμόρφωσης

0 θεσμός της Λαϊκής Επιμόρφωσης επεκτείνεται 
και στην περιοχή μας. Στη Νομαρχία Ανατολικής 
Αττικής εγκαταστάθηκε τον περασμένο Αύγουστο 
το Συμβούλιο Λαϊκής Επιμόρφωσης (ΣΛΕ). Σκοπός 
του ΣΛΕ είναι να προγραμματίζει την Λαϊκή Επι
μόρφωση στην Ανατολική Αττική μετά από ανίχνευ
ση των επιμορφωτικών αναγκών της περιοχής μας. 
Και αυτό γίνεται μέσα από την επαφή και συνερ
γασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους Μαζικούς 
Φορείς και των ίδιων των πολιτών μέσα από Λαϊκές 
Συνελεύσεις.

Ήδη η Ανατολική Αττική έχει χωρισθεί σε το
μείς. Ένας απ’ αυτούς περιλαμβάνει τη Ραφήνα, 
Μάτι, Ζούμπερι, Άγιο Ανδρέα, Νέα Μάκρη, Μαρα
θώνα, Γραμματικό, Άνω Σούλι και Κάτω Σούλι. Η 
Νέα Μάκρη συγκεντρώνει τις περισσότερες προϋ
ποθέσεις για να γίνει το κέντρο όλων των τμημά
των της παραπάνω περιοχής. Η Νομαρχιακή Επιτρο
πή Λαϊκής Επιμόρφωσης (ΝΕΛΕ) σε συνεδρίαση 
της στις 15-12-83 ασχολήθηκε με την προώθηση της

δημιουργίας του Κέντρου Λαϊκής Επιμόρφωσης στη 
περιοχή μας. Σημαντικές αποφάσεις θα ληφθούν σ’ 
επόμενες συνεδριάσεις.

Στόχος παραμένει να λειτουργήσει Κ.Λ.Ε. μέσα 
στο πρώτο τρίμηνο του 1984

Σύμφωνα με πληροφορίες μας το ΣΛΕ Ανατολι
κής Αττικής θα οργανώσει Λαϊκή Συνέλευση στη Ν. 
Μάκρη μέσα στον Ιανουάριο με συμμετοχή όλων 
των Φορέων, Συλλόγων, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
πολιτών με θέμα της Επιμορφωτικές 
Ανάγκες του τομέα από Ραφήνα ως Γραμ
ματικό.

Η ακριβής ημερομηνία της Λαϊκής Συνέλευσης 
θ’ ανακοινωθεί πολύ σύντομα.

Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Νέας Μάκρης με τη 
μέχρι τώρα εμπειρία και δράση στην επιμόρφωση, 
την υποδομή, το ανθρώπινο δυναμικό και την εφη
μερίδα του τη «ΦΩΝΗ» Θα στηρίξει με κάθε τρόπο 
την παραπάνω προσπάθεια.

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ντός 20 ημερών πρέπει να πα
ρουσιαστούν στις θέσεις τους 
και να αναλάβουν υπηρεσία.

Λαϊκή επιμόρφωση είναι η 
κάθε μορφής οργανωμένη εκ
παίδευση έξω από το σχολι
κό σύστημα, με σκοπό την ε
λεύθερη ανάπτυξη της προσω
πικότητας του καθένα, ανε
ξάρτητα από εκπαιδευτικό ε
πίπεδο, ηλικία, φύλο, θρη
σκεία, κοινωνική τάξη.

Η Λαϊκή Επιμόρφωση έχει 
τις παρακάτω αρχές και στό
χους:

—Την ανάγκη για συνεχή 
μόρφωση του Λαού.

—<Την αναγνώριση ότι η σχο
λική εκπαίδευση και η συ
νεχιζόμενη επιμόρφωση α
ποτελούν αλληλοσυμπλη- 
ρούμενα μέρη του εκπαι
δευτικού συνόλου.

—Το δικαίωμα όλων σε μια 
συνεχή μόρφωση.

—·Την συλλογικότητα, ισότη- 
(Συνέχεια στη σελ. 5)

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκ
φράζουν προσωπικές από
ψεις και δεν αποτελούν 
γνώμες του Ε.Σ.Ν.Μ.

Με τις υπ. αρ. Δ) Β 49310) 
12-10-83 και Δ) Β 53440) 
16-11-83 αποφάσεις του Υπουρ 
γείου Υγείας και Πρόνοιας, δι
ορίζονται στον Π.Σ.Ν.Μ. δύο 
Νηπειαγωγοί για τις ανάγκες 
λειτουργίας του Σταθμού.

Οι Νηπειαγωγοί σύμφωνα 
με τις παραπάνω αποφάσεις ε

Έτσι λοιπόν και το μονα
δικό πρόβλημα λειτουργίας του 
Σταθμού ξεπεράστηκε και ορι
στικά ο σταθμός θα λειτουργή
σει στις αρχές του 1984.

Αγαπητοί αναγνώστες,
Μην ξεχνάτε ότι το καλύτερο Δώρο είναι ένα 

βιβλίο. Στην περιοχή μας έχουν δημιουργήσει κο
ρυφαίοι λογοτέχνες του τόπου μας: Βασίλης Ρώ
τας, Βούλα Δαμιανάκου, Καλλιόπη Μουσαίου - 
Μπουγιούκου, Πλάτων Μουσαίος, Βέρα Βαγγελά- 
του και νεώτεροι με λαμπρές προοπτικές, όπως 
ο Μιχάλης Δελησσάβας, η Ελένη Βασιλοπούλου 
και άλλοι.

Στον Επιμορφωτικό Σύλλογο Νέας Μάκρης υ
πάρχουν όλα τα βιβλία τους.

Οι γιορτές που μας έρχονται είναι μια ευκαιρία 
να γνωρίσετε εσείς και οι φίλοι σας το έργο τους.

ΣΗΜΕΡΟΝ Η ΚΑ0ΑΡΙΟΤΗΣ
(ΣΚΗΝΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΪΚΗ)

της Βούλας Δαμιανάκου

(Στο αρχοντικό του ΑΛΗΑΓΑ: ΑΛΗΑΓΑΣ, ΧΑΤΖΙΑΒΑ- 
ΤΗΣ, ΝΙΟΝΙΌΣ, ΟΜΟΡΦΟΝΙΟΣ, ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ, ΠΕ
ΠΟΝΙΑΣ)
ΑΛΗΑΓΑΣ: Σας εκάλεσα να σας αναθέσω μίαν λεπτήν και 
έκτακτον αποστολήν.
ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ: (Σιγά) Το οποίον πολύ στο έκτακτο πα 
να πεί το γυρίζεις τελευταία —
ΑΛΗΑΓΑΣ: Σταύρακα σκασμός! — Πρόκειται για την ρύ
πανση, κοινώς καθαριότητα.
ΝΙΟΝΙΟΣ: Τότε τζογούλα μου, Αλήαγά, έπρεπε να καλέ- 
σεις το συνεργείον καθαριότητος. Δε φαντάζομαι να θέλεις 
να μας κάμεις σκουπιΐδιαρέους να βγούμε, εγώ ο σιορ Διονύ
σιος κι από δώ ο Ομορφονιός το μινόρε της ανατολής και 
να μαζεύομε ψόφιες γάτες, που είμαστε και ζωόφιλοι, και 
να απορυπάνρμεν τα χαντάκια, που έχουν δυναμιτισθεί με 
τόσους ρύπους, ικανούς να μπολιάσουν με τύφο όλο το δυ
τικό ημισφαίριο και να περισέψει και για το ανατολικό. 
Ή να συλλέγομεν από τους δρόμους τα απορρίματα της κα
ταναλωτικής κοινωνίας τα χυμένα έξω από τον ξεσκισμέ- 
νον νάυλον πολιτισμόν μας; Σου εξηγιέμαι νομίζω αγκρι- 
κουλτούρ και αντιάμο φινίτο. (Φεύγει)

(Συνέχεια στη σελ. 5)
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ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΜΗ ΡΩΤΑΣ ΜΟΝΟ ΤΙ ΕΚΑΝΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΕΝΑ. ΡΩΤΗΣΕ ΚΑΙ ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ

Η ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΗΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ 
!Από... την παραγωγής στην κατανάλωση

«Απαγορεύεται να δημιουργούνται στάσιμα νερά 
μέσα και έξω από την κατοικημένη ζώνη, από ο- 
ποιονδήποτε. Σε περίπτωση που δημιουργούνται 
στάσιμα νερά θα διενεργείται οπωσδήποτε ραντι- 
σιμός μια φορά την εβδομάδα με ακάθαρτο πετρέ
λαιο, με ευθύνη της Κοινότητας, και θα παίρνονται 
τα κατάλληλα μέτρα και θα επιβάλλονται κυρώσεις 
σε βάρος των υπευθύνων». Άρθρο 11 του Κανονι
σμού Καθαριότητας της Κοινότητας Νέας Μάκρης.

0c κάτοικοι της Νέας Μά
κρης μπορούν να μην ανησυ
χούν για την επάρκεια του νε
ρού της περιοχής μας, τουλά
χιστον αυτήν την εποχή. Ό
πως βλέπετε και στη φωτογρα
φία, οι πρόσφατες βροχοπτώ
σεις γέμισαν για καλά το χα
ντάκι δίπλα στο αντλιοστάσιο 
με νερό. 0 μόνιμος σκουπιδό
τοπος του χαντακιού εξασφα
λίζει τον εμπλουτισμό του νε
ρού μ’ όλα εκείνα τ’ απαραί
τητα συστατικά που το κάνουν 
υγιεινό, εύγευστο και θρεπτι
κό.

Με την απορρόφησή του το 
νερό αυτό σίγουρα κάνει τη 
γεώτρυσή μας αστείρευτη και 
ας λένε ό,τι θέλουν κάτι Λαϊ
κές Συνελεύσεις και τέτοια για 
ανεπάρκεια υδάτινων πόρων. 
Στην ανάγκη μάλιστα ρίχνου
με ένα λάστιχο και συνδέουμε 
κατ’ ευθείαν το χαντάκι με το 
δίκτυό μας, οπότε γλιτώνουμε 
και κατανάλωση ηλεκτρικού 
ρεύματος συμβάλλοντας και 
στο ενεργειακό ισοζύγιο της 
χώρας μας.

Ομολογούμε ότι μέχρι τώρα 
είχαμε παρεξηγήσει τις ενέρ
γειες του κ. Προέδοου της Κοι
νότητάς μας στο θέμα του νε
ρού. Τώρα πια είμαστε από

ΣΕ ΕΞΙ ΔΟΣΕΙΣ
ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Για διευκόλυνση των ιδιοκτητών αυθαιρέτων που 
θα υποβάλουν την 2η (συμπληρωματική) δήλωση γί
νεται ρύθμιση του τρόπου πληρωμής από τους αρ
μόδιους Υπουργούς. Έτσι θα μπορούν να καταβά
λουν την εισφορά σε 6 δόσεις με ελάχιστο ποσό δό
σης τις 3.000 δρχ.

Υπενθυμίζουμε ότι το συνολικό ποσό εισφοράς εί
ναι περίπου το 10% της συμβατικής (όχι πραγματι
κής) αξίας του ακινήτου (βλ. Φ. 4 ΦΩΝΗΣ). Οι προη- I 
γούμενες 10.000 δρχ. που καταβλήθηκαν στην 1η 
δήλωση θ’ αφατρεθούν.

Οι δεύτερες δηλώσεις πρέπει να γίνουν ως τις 
31-12-83.

\ Αγαπητέ αναγνώστη, \

$ Αν πιστεύεις ότι η «ΦΩΝΗ» προσφέρει κάτι θε- λ 
? τικό στον τόπο μας, γίνε ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ και συν- ν 
ίδρομητής της για να ανεβάσουμε μαζί ακόμα πε- ϊ 

ρισσότερο το επίπεδό της. ζ
Μοναδικό οικονομικό στήριγμα της εφημερίδας 

μας είναι η συνδρομή σου. ϊ
Δ Η ετήσια συνδρομή είναι : 500 δρχ. 3
? ό

λυτα βέβαιοι για την ορθότη
τα των επιλογών και ενεργει
ών του που συνοψίζονται στο 
τετράπτυχο:
— Επάρκεια (ας είναι καλά 

τα χαντάκια) .
— Ποιότητα (ο σκουπιδότο

πος την εξασφαλίζει)
— Βελτίωση του ενεργειακού 

ισοζυγίου της χώρας μας 
(δεν χρειάζονται αντλήσεις 
από μεγάλα βάθη) .

— Π ιθανή λύση του επισιτι
στικού προβλήματος της αν
θρωπότητας (καλλιέργεια 
κολλοβακτηριδίων και εμ
πλουτισμός του πόσιμου νε
ρού μ’ αυτά) .

Είμαστε λοιπόν ΟΛΟΙ μαζί 
του γιατί η αχαριστία είναι 
κακό πράγμα και του συνιστού- 
με να συνεχίσει να γράφει στα 
παλιά του τα παπούτσια τις 
Λαϊκές Συνελεύσεις γιατί τ: 
μπορεί να ξέρει ο λαός όταν 
άγρυπνά ο κ. Πρόεδρός μας; 
Υ.Γ. Πιστεύουμε ότι τα παρα

πάνω θα ενδιαφέρουν τον κ. 
Νομίατρο. Τα παιδιά κιν
δυνεύουν να πνιγούν αν πέ
σουν στο χαντάκι. Υπεύθυνος 
για τις κυρώσεις που λέει το 
άρθρο 11 είναι ο κ. Πρόε
δρος. Ποιος θα τις επιβά
λει;

ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΦΙΛΟΤΙΜΟ

Μερικοί συμπολίτες μας τόχουν 
παρακάνει. Δεν φθάνει που 
κουβαλάνε τα σκουπίδια τους 
σ’ άλλες γειτονιές. Προχώρη
σαν ακόμα περισσότερο: Τα 
κλαδιά των δέντρων τους, τα 
χόρτα των κήπων, τα κιβώτια 
των μπακάλικων ακόμα και τα 
μπάζα των οικοδομών (ολόκλη
ρα φορτηγά!) τα συγκεντρώ
νουν στα καλάθια των σκου- 

ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ

Δύο μήνες μετά την έναρξη των εργασιών για την 
τοποθέτηση των σηματοδοτών τα χαντάκια παραμέ
νουν. Να μη... χαλάμε και την πιάτσα.

πιδιών.
Φταίνε σε τίποτα οι υπάλ

ληλοι των απορριματοφόρων 
να τους ταλαιπωρούν τόσο; Δεν 
είναι δυνατόν οι λίγοι αυτοί 
υπάλληλοι να τα προλαβαίνουν 
όλα αυτά.

Π ιστεύουμε ότι το λόγο πια , 
τον έχει ο Νομίατρος και κά
θε άλλος υπεύθυνος για τη Δη
μόσια Υγεία,

ΑΗΑΚ0ΙΝΩ$<Ι$
1. Από το Νομαρχιακό Δι

αμέρισμα Ανατολικής Αττικής 
ανακοινώνεται ότι, στα πλαίσια 
των προσπαθειών της Κυβέρ
νησης για την προσφορά ίσων 
ευκαιριών μόρφωσης σε όλους 
τους νέους, λειτουργούν Μετα- 
λυκειακά Π ροπαρασκευαστικά 
Κέντρα στα οποία μπορούν να 
παρακολουθήσουν, εντελώς δω
ρεάν, όσοι έχουν τελειώσει το 
Λύκειο και προετοιμάζονται 
για ανώτερες ή ανώτατες σπου
δές.

Τα πλησιέστερα στην περιο
χή μας Μ.Π.Κ. είναι:

α) Στην Αγία Παρασκευή, 
Ιο Λύκειο, τηλ. 65.99.375, 
6 - 9μμ.

β) Στο Χαλάνδρι, Ιο Γυμν., 
τηλ. 69.12.433, 7 - 10 μ.μ.

γ) Στον Χολαργό, Ιο Λύ
κειο, 65.13.940, 7 - 10 μ.μ.

★

2. Στη Νέα Μάκρη λειτουρ
γεί Γραφείο Γεωργικής Ανά
πτυξης, τηλ. 0294 - 95072.
0 Γεωπόνος κ. Θεμιστοκλής 

Σούκος βρίσκεται στο παραπά
νω γραφείο κάθε Δευτέρα και 
Πέμπτη όλη τη μέρα και 
τις υπόλοιπες μέρες μέχρι τις 
9π.μ.

★

3. Από τη Νομαρχία Ανατ. 
Αττικής ανακοινώνεται ότι κα
τά τον τελευταίο καιρό διαπι
στώθηκαν κρούσματα νοθείας 
του ελαιόλαδου που διατίθεται 
από πλανόδιους πωλητές οι ο
ποίοι το διαφημίζουν σαν «λά
δι από το χωριό δικής τους πα
ραγωγής», το πωλούν σε τιμή 
μικρότερη του εμπορίου και το 
νοθεύουν με ουσίες επικίνδυνες 
για την υγεία.

Επειδή ο έλεγχος των πλα
νόδιων αυτών πωλητών είναι 
πάρα πολύ δύσκολος διότι δεν 
είναι γνωστό από που ξεκινούν 
πότε και που κατευθύνονται, 
γιαυτό το καταναλωτικό κοινό 
δεν πρέπει να αγοράζει ελαιό
λαδο. σπορέλαια, μαγειρικά λί
πη, βούτυρο κ.λπ. από τους 
πωλητές αυτούς για να προστα
τέψουν όχι μόνο την τσέπη τους 
αλλά το κυριότερο την υγεία 
τους, και να τους καταγγέλει 
στις πλησιέστερες Αστυνομικές 
Αρχές ή στις Υπηρεσίες του Υ
πουργείου Εμπορίου.

ΟΙ ΤΟΙΧΟΙ ΜΙΛΑΝΕ...

«Θάνατος οτον Παττα- 
κό που έοωσε τον Αν- 
τρέα». Το σύνθημα αυτό 
είναι γραμμένο σε τοί
χους της περιοχής μας.

Επίσης κάποιες αφίσσες 
εκμεταλλεύονταν την ε
πέτειο του Πολυτεχνείου 
για να διοχετεύσουν μια 
κομματική εμπάθεια.

Να ελπίσουμε ότι η συ
νεργασία των κομμάτων 
που γίνεται με πρωτοβου
λία του Υπουργού Εσωτε
ρικών με θέμα τις αφίσσες 
και τα συνθήματα θα οδη
γήσει σε εξαφάνιση παρό
μοιων ενεργειών;
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ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΑ

Κάθε μέρα τα μέσα μα
ζικής ενημέρωσης μας 
πληροφορούν για ορισμέ
να ιδιαίτερα τραγικά γε
γονότα :

—«Μαθητής αυτοκτόνη- 
σε με το περίστροφο του 
πατέρα του...»

—«Εξάχρονος σκότωσε 
με το κυνηγετικό όπλο 
του θείου του την αδελφή 
του, όταν από περιέργεια

Όλα τα παραπάνω τις πε
ρισσότερες φορές μας φαίνονται 
μαχρινά, σαν να μην μας α
φορούν. Και δεν κάνουμε τίπο
τα για την προστασία των δι
κών μας παιδιών. Μα το ίδιο 
πίστευαν όλοι πριν συμβεί το 
ατύχημα στο παιδί τους.

Ατυχήματα βέβαια συμβαί
νουν στους ανθοώπους σ’ όποια 
ηλικία κι αν βρίσκονται. Πά
ρα πολλά όμως συμβαίνουν κα
τά την παιδική ηλικία. Η συ
χνότητα των ατυχημάτων σ’ 
αυτή την ηλικία είναι υψηλή 
σε σύγκριση μ’ άλλες. Βασικές 
αιτίες για το παραπάνω είναι: 
—.η άγνοια των κινδύνων 
—■ η παιδική περιέργεια 
—-το παιγνίδι
— η παιδική κινητικότητα 
— η έλλειψη προστασίας και 

ενημέρωσης των παιδιών 
από τους μεγάλους.

Από την εξέταση χιλιάδων 
ατυνηηάτων αποδείχθηκε ότι 
το 98% μπορούσε να 
προληφθεί. Το 88% 
των ατυχημάτων αυτών οφει
λόταν σε επικίνδυνες πράξεις, 
το 10% οφειλόταν σε επικίνδυ
νες συνθήκες και μόνο το 2% 
σε παοάγοντες που δεν είμαστε 
υπεύθυνοι εμείς. Επομένως αξί
ζει να ασχοληθούμε με την 
Π ρόληώη των Ατυχημάτων 
για ν’ αποφύγουμε:
— Τους σωματικούς πόνους 

που φέρνει το κάθε ατύχη
μα.

— Τη δυστυχία των θυμάτων 
και των συγγενών και φί
λων τους.

—· Τα ψυχολογικά προβλήμα
τα των θυμάτων από κά-

Διαβάζοντας σε προηγούμε
νο φύλλο αυτής της εφημερί
δας το αισιόδοξο μήνυμα «Με
ρικά βήματα μπροστά» μου ήρ
θαν κάποιες σκέψεις και εικό
νες στο μυαλό, έτσι ενδεικτικά.

Πρώτα απ’ όλα σκέφτηκα 
τους στίχους εκείνου του τρα
γουδιού της Αφροδίτης Μάνου 
με τον τίτλο «Μαρία Παναγι- 
ωταρά». Αν δεν κάνω λάθος, 
ακούγοντάς το κάθε μιά μας, 
ανώνυμη νοικοκυρά, εργαζό
μενη ή και τα δυό βρίσκει τον 
εαυτό της να καθρεπτίζεται 
πλέρια σε κείνη τη γυναίκα 
που περιγράφει. Αυτή που τρέ
χει να προλάβει το κάλεσμα 
του άντρα της, των παιδιών 
της, το συγύρισμα και το μα
γείρεμα στο σπίτι από τη μια 
και τις ποικιλόμορφες απαιτή
σεις του αφεντικού της από 
την άλλη, στη δουλειά.

Είναι η καθημερινή απλή

ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥΣ
πίεσε την σκανδάλη...»

—«Μικρό κορίτσι έπεσε 
σε -ακάλυπτο φρεάτιο γεώ
τρησης ...»

—«Μαθήτρια έπεσε από 
το μπαλκόνι του δευτέρου 
ορόφου...»

—«Δυο αδέλφια κάηκαν, 
όταν έδαλαν φωτιά στο 
σπίτι τους με τα σπίρτα 
που έπαιζαν».

ποια αναπηρία.
—- Την ταλαιπωρία και τα έ

ξοδα ιατρικής περίθαλψης. 
Η Πρόληψη των Ατυχημά

των επιτυγχάνεται με:
α) Την ε ξ ά λ ε ι ψη 

των επικίνδυνων 
σ υ ν θ η κ ώ ν που υπάρ
χουν στους χώρους που ζούμε, 
εργαζόμαστε ή επισκεπτόμα
στε.

Επικίνδυνες συνθήκες είναι 
π.χ. οι ελαττωματικές ηλεκτρι
κές εγκαταστάσεις και συ
σκευές, τα χαμηλά κάγκελα 
στα σπίτια και τα σχολεία, οι 
τζαμαρίες και τα χαμηλά πα
ράθυρα, το να κάθονται τα 
παιδιά στα μπροστινά καθί
σματα των αυτοκινήτων κλπ.

β) Την ε ξ ά λ ε ι ψη 
των επικινδύνων 
πράξεων.

Επικίνδυνες πράξεις είναι το 
πέταγμα του χαρταετού κοντά 
σε αγωγούς της ΔΕΗ. το πο
δόσφαιρο σε διασταυρώσεις 
δρόμων, το πέρασμα των δρό
μων χωρίς έλεγχο της κίνησης, 
το άναμμα σπίρτων και ανα
πτήρων, το σκαρφάλωμα σε 
κάγκελα μπαλκονιών, το να 
παίζουν με ποίζες και ηλεκτρι
κές συσκευές κλπ.

Δεν πρέπει να μας ξεγελά 
το γεγονός ότι όλες οι επικίν
δυνες συνθήκες και πράξεις 
δεν οδηγούν σε ατύχημα, γιατί 
η επανάληψη των παραπάνω 
α,ογά ή γρήγορα θα οδηγήσει 
σ’ αυτό.

Ποτέ δεν γνωρίζουμε πότε 
θα συμβεί το ατύχημα και ποιο 
θάναι το αποτέλεσμά του. Γι 
αυτό το λόγο οι ευθύνες των 

"ΤΟ ΜΙΣΟ Τ' ΟΥΡΑΝΟΥ»
γυναίκα που όλες βιώνουμε, εί
τε λέγεται Μαρία Παναγιωτα- 
ρά, που λέει και το τραγούδι, 
είτε ό,τι άλλο.

Μετά το μυαλό μου πήγε 
στις γυμνές πρωτοσέλιδες φω
τογραφίες που δημοσίευσαν 
πρόσφατα οι ημερήσιες εφημε
ρίδες στην προσπάθειά τους να 
προσελκύσουν αναγνώστες. Α
νάμεσα στις γλαφυρές περιγρα
φές του «έκλυτου βίου» που έ
καναν τα θύματα των δράκων 
έριχναν τη μισή ευθύνη για το 
χαμό των γυναικών στις ίδιες 
και στην τόλμη τους να προκα- 
λούν τους δολοφόνους τους.

Ακόμα παραπέρα αναλογί
στηκα τα δημοσιεύματα, τις ει
κόνες, τις διαφημίσεις, στα έν
τυπα, στην τηλεόραση, στον κι
νηματογράφο, παντού, που με 
την προβολή της γυναίκας πρά
γματος στην καθημερινή ζωή

—«Μαθητής κεραυνοβο- 
λήθηκε από το ηλεκτρικό 
ρεύμα...»

—«Πατέρας σκότωσε με 
το φορτηγό το παιδί του 
που έπαιζε κάτω από τις 
ρόδες...»

—«Θύμα αυτοκινητικού 
δυστυχήματος παιδί που 
καθόταν στο μπροστινό 
κάθισμα».

γονιών, των δασκάλων και της 
πολιτείας είναι πάρα πολύ με
γάλες. Σίγουρα οι υποχρεώ
σεις των γονιών δεν εξαντλούν
ται στο να φέρουν στον κό
σμο τα παιδιά ή να φροντί
ζουν για τη -διατροφή τους. Ού
τε των δασκάλων στο να τα 
μάθουν γράμματα. Πρέπει να 
προστατεύουν και τη σωματι
κή ακεραιότητα των παιδιών 
και τη ζωή τους.

Πρέπει να ελέγχουν συνέ
χεια όλους τους χώρους που 
ζουν τα ποιδιά για να εξαλεί
ψουν τις επικίνδυνες συνθήκες 
και τις επικίνδυνες πράξεις 
τους. Ας μην ξεχνούν ότι η 
παιδική σκανταλιά είναι ανε
ξάντλητη. Ακόμα και τα πιο 
απίθανα (για μας) ποάγματα 
μπορούν να κάνουν. Το «δεν 
βαριέσαι, σε μένα θα τύχει» δεν 
έχουμε δικαίωμα να το λέμε. 
Όπως είπαμε, το ίδιο έλεγαν 
όλοι πριν πάθουν το ατύχημα.

Είναι επίσης καθήκον μας να 
ενημερώνουμε σιγά σιγά τα 
παιδιά μας για να -αυτοπροστα- 
τεύονται, στο μέτρο που η η
λικία τους το επιτρέπει. Η α
πόκτηση -σχετικών γνώσεων 
και νοοτροπίας απ’ αυτή την 
ηλικία είναι κάτι που θα τό 
έχουν σ’ όλη τους τη ζωή. Ας 
τους δώσουμε λοιπόν αυτή την 
ευκαιρία.

Σ’ επόμενα φύλλα θα ασχο
ληθούμε πιο αναλυτικά με διά
φορες κατηγορίες ατυχημάτων 
όπως τοον-αία ατυχήματα, η
λεκτροπληξία κλπ.

ΔΗΜΗΤΡΕΣ ΚΑΡΓΑΣ 
Μηχ) γος - Ηλ) γος

σαν ένα άλλο καταναλωτικό 
προϊόν πλάι σ’ αυτό που θέλαν 
να προωθήσουνε κάνουν όλες 
μας τις εκδηλώσεις μια πα
σαρέλα γεμάτη από άγχος και 
αγωνία, θα μας προτιμήσουνε;

Στο γλέντι, στο σπορ, στη 
συναλλαγή, στην αγορά ενός 
σκάφους (SIC) ή μιας μηχα
νής απαραίτητο παράρτημα η 
γυναίκα αντικείμενο. Μια HO
NDA γεμάτη προσόντα, για ό
σους έχουν θαυμάσει τη σχετι
κή διαφήμιση.

Σαν από άλλο πλανήτη α- 
κούγεται τότε το κάλεσμα στο 
στρατό, ευτυχώς έμεινε μόνο 
στα λόγια, ξεκομμένο από την 
πραγματική κατάστασή μας. 
Σάμπως γίναμε ίσες σ’ όλα τ’ 
άλλα για να γίνουμε και σ’ 
αυτό; Δεν μας φτάνουν τα βά
ρη μέσα κι έξω από το σπίτι;

Δεν είμαστε ούτε τυφλές, ού-

Με το πέρασμα μιάς λοιμώ
δους νόσου ο ανθρώπινος οργα
νισμός αποκτάει Ανοσία, με άλ
λα λόγια δεν ξαναπροσβάλλε- 
ται απ’ την ίδια τη νόσο.

Ο άνθρωπος εκμεταλλεύτη
κε αυτό το πράγμα και προ
σπάθησε να μιμηθεί τη φύση, 
εισάγοντας στον οργανισμό ει
δικά αντιγόνα από παθογόνους 
μικροοργανισμούς ή προϊόντα 
τους, ώστε χωρίς νόσηση ή ύ
στερα από ελαφρά νόσηση να 
παράγεται Ανοσία. Η ανοσία 
αυτή καλείται Τεχνική Ενερ
γητική Ανοσία οι δε ουσίες 
που εισάγονται στον οργανισμό 
αποτελούν τα εμβόλια.

Σήμερα, οι πιο απαραίτητοι 
προφυλαχτικοί εμβολιασμοί 
που πρέπει να γίνονται στο 
παιδί είναι: Το τριπλό (Δι
φθερίτιδας, Τετάνου, Κοκύτου 
— Δ.Τ.Κ.) ή το διπλό (Δι
φθερίτιδας, Τετάνου — Δ.Τ.) , 
της Πολιομελίτιδος (Π) , της 
Ιλαράς (I), της Ερυθράς (Ε) 
και της Παρωτίτιδας (Πα) .

Η χρονολογική σειρά με την 
οποία γίνονται οι απαραίτητοι 
εμβολιασμοί στη χώρα μας εί

Η ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

«ΔΟΞΑ ΕΝ ΥΨΙΣΤΟΙΣ ΘΕΩ»
Μέσα στο πάνθεο των εννοι

ών η Ειρήνη κρατεί κυριαρχι
κή θέση και είναι το δώρο που 
υποσχέθηκαν στη γη τα Ου
ράνια.

ΓΓ άλλη μια φορά αυτές τις 
μέρες ο ύμνος των Αγγέλων 
μας γεμίζει ελπίδες. Είναι βα
θιά η ανάγκη όλων μας να πι
στέψουμε σ’ αυτό το μήνυμα 
και να περιμένουμε την πραγ
μάτωσή του, ιδιαίτερα τώρα 
που ο ουρανός της ανθρωπότη
τας είναι τόσο συννεφιασμένος 
και ακούγονται απόμακρα οι 
κεραυνοί του ολέθρου και της 
καταστροφής που ξερνούν φω
τιά και σπέρνουν δυστυχία.

Τώρα που οι μεγάλοι φύτε
ψαν τα φονικά τους όπλα σ’ ό
λα τα μήκη και τα πλάτη της 
γης και άφησαν τη ζωή μας 
στα «χέρια» ηλεκτρονικών υ
πολογιστών. Τώρα που έγιναν 
τόσο τέλειες οι μηχανές τού 
πολέμου και .μόνο 6' λεπτά 
χρειάζονται για να ,μας αφα

Κανονισμός
Στο προηγούμενο φύλ

λο μας δημοσιεύσαμε επι
στολή του κ. Προέδρου 
Νέας Μάκρης με θέμα τα 
σκουπίδια και την καθα
ριότητα της περιοχής μας. 
Με ικανοποίηση είδαμε 
πως οι φωνές της ΦΩΝΗΣ,

τε απαισιόδοξες. Βλέπουμε τα 
μερικά βήματα μπροστά. Δεν 
μας τα χάρισαν. Τα καταχτή
σαμε παλεύοντας με δόντια και 
νύχια. Όμως φοβάμαι ότι εί
ναι πολλά τα «καρκινογόνα 
κύτταρα» που πρέπει να ξερι
ζώσουμε για να κερδίσουμε το 
«μισό του ουρανού» που κάποιος 
μεγάλος είπε ότι μας ανήκει.

Ειρήνη Καλιντζάκη 

ναι: Έναρξη τον 3 μήνα της 
ζωής με Δ.Τ.Κ. ή Δ.Τ. και 
Π. Γίνονται τρεις αρχικές δό
σεις με μεσοδιάστημα 1 μήνα, 
μια αναμνηστική δόση Δ.ΤΈ. 
ή Δ.Τ. και Π. μετά ένα χρό
νο, μια αναμνηστική δόση Δ. 
Τ,Κ.ήΔ.Τ.και Π.μετά4-5 
χρόνια, μια αναμνηστική δόση 
Δ.Τ. (ενηλίκου) ή μόνο Τ. με
τά 10 χρόνια.

Το εμβόλιο της ιλαράς τον 
15 μήνα. Το εμβόλιο της Ε
ρυθράς γίνεται 12 ετών στα κο
ρίτσια και το εμβόλιο της Πα
ρωτίτιδας γίνεται 7 ετών στα 
αγόρια. Πολλές φορές γίνε
ται το Τριπλούν εμβόλιο Ιλα
ράς - Ερυθράς - Παρωτίτιδας 
στην ηλικία των 15 μηνών σε 
αγόρια και κορίτσια, με το σκο
πό να εκριζωθούν οι ιοί των 
νόσων αυτών.

Το εμβόλιο της Φυματίω
σης B.C.G. μπορεί να γίνει το 
5-12 έτος, αλλά και σε ο
ποιαδήποτε άλλη ηλικία εφ’ ό
σον η MAND0TX είναι αρνη
τική.

Βασίλης Β. Παπαϊωάννου 
Παιδίατρος

νίσουν, είναι χρέος όλων μας 
και ιδιαίτερα εμάς των χριστι
ανών ν’ αγωνιστούμε για την 
Ειρήνη.

Αν όλοι μαζί κάνουμε τρα
γούδι μας τον ύμνο των Αγγέ
λων, μπορούν οι φωνές μας να 
ξυπνήσουν τους μεγάλους να 
τους πείσουν ότι μαζί μας κι 
αυτοί θα χαθούν, να τους ανα
γκάσουν να μετατρέψουν τις 
μηχανές του ολέθρου, της κα
ταστροφής και του θανάτου σε 
εργαλεία ειρηνικής ζωής και 
να αφήσουν τους λαούς να ζή- 
σουν ειρηνικά.

Δε μπορούμε να γιορτάζου
με Χριστούγεννα, να λεγόμα
στε Χριστιανοί και να αδιαφο
ρούμε για την Παγκόσμια Ει
ρήνη, την Ειρήνη, που οι πρό
γονοί μας την έλεγαν μητέρα 
του Πλούτου και μεις θα την 
πούμε γεννήτρα της ευτυχίας 
και της χαράς.

Κατερίνα Ζαφειριάδου

καθαριότητας
έστω και αργά, ακούσθη- 
καν. Βέβαια έχουμε τις α
ντιρρήσεις μας στον κατα
μερισμό των ευθυνών για 
τη ρύπανση, όπως το θέτει 
ο κ. Πρόεδρος (αδιαφορία 
των κατοίκων, αδιαφορία 
των νοικοκυράδων κλπ.), 
ενώ δεν αναφέρει ότι υ
πεύθυνος για την εφαρμο
γή του Κανονισμού Καθα
ριότητας είναι ο ίδιος (άρ
θρο 8). Στο επόμενο φύλ
λο θα δημοσιεύσουμε την 
Απόφαση 50) 1983 της Κοι
νότητας για τον Κανονι
σμό Καθαριότητας που έ
γινε ύστερα από το έγ
γραφο 3814)9-6-83 του κ. 
Νομάρχη Αττικής ώστε να 
ξέρουμε ΟΛΟΙ τις υπο
χρεώσεις μας.
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Η Μάκρη είναι η Τελμησός 
της αρχαίας Λυκίας -που στο 
διάβα των αιώνων πήρε τούτο 
τ’ όνομα και σήμερα ακούει 
στο Τούρκικο Φετιέ.

Απλώνεται στον περίγυρο 
στενού λιμανιού που το σχημα
τίζει ο κόλπος Γλαύκος, χα
μηλά στις δυτικές ακτές της 
Μικρασίας, και καταλήγει σ’ 
ακρωτήρι ονομαστό, την Ιερά 
Άκρα, κιβωτό με πλήθος μαρ
τυρίες απ’ τον ελληνικό πολι
τισμό.

Στα πόδια του βουνού που 
χωρίζει τη Μάκρη απ’ την 
τούρκικη ενδοχώρα, βρίσκεται 
άλλη πατρίδα το Λιβίσι, απο

κλειστικά ελληνική αυτή. Δί
δυμες οι δυό μικρές Μάκρη - 
Λιβίσι. Οι Μακρηνοί είχαν τα 
καλοκαιρινά τους σπίτια στο 
Λιβίσι ήταν για τους Λιβισια- 
νούς το λιμάνι τους, η Μάκρη. 
Μα ήταν και δική τους η πό
λη, γιατί οι Λιβισιανοί την εί
χαν κτίσει με κανονικό σχέδιο 
ρυμοτομίας όταν ύστερα από 
μεγάλη πυρκαγιά είχε κατα
στραφεί ολότελα. Γιαυτό κι ή
ταν όμορφη, άνετη με τα δύο 
τρίτα του κόσμου της Έλλη
νες.

Το Λιβίσι βρίσκεται απλω
μένο στα ήμερα ψηλώματα κα- 
ταπράσινης κοιλάδας που χύνε

ται και τελειώνει σε βαθύ φα
ράγγι με δάσος, φωλιά αμέ
τρητων αηδονιών που αδιάκο
πα γλυκολαλούσαν και συνε- 
παιρναν.

Στην απόσταση ανάμεσα Λι
βίσι — Μάκρη, τάφοι λα
ξευτοί, σαρκοφάγοι λυκιακοί 
με παραστάσεις, κι ακόμα ε
ρείπια αρχαίου θεάτρου, και 
κάστρου βυζαντινού, μαρτυρού
σαν όχι μονάχα την παρουσία 
μας στην κυρίαρχη θέση του 
ελληνισμού απ’ τα βυζαντινά 
χρόνια ως την ώρα της κατα
στροφής, τη συμφορά του ξε
ριζωμού.

Εκκλησίες και ξωκκλήσια 

στόλιζαν τις δίδυμες πατρίδες 
κι οι χριστιανοί διατηρούσαν 
με πάθος και πίστη θρησκεία, 
γλώσσα, γράμματα, παραδό
σεις και κάθε άλλη προγονική 
κληρονομιά, ενώ καταγίνονταν 
και πάσκιζαν για το βιοτικό 
τους ανέβασμα.

Μ’ αίμα και πείσμα ύψωναν 
την κάθε εκκλησιά, διατηρού
σαν τα σχολεία τους. Οι Τούρ
κοι διοικητές και κάθε αξιω- 
μα'τούχος, ήταν χριστιανομά- 
χοι, κυνηγούσαν το κάθε μνη
μείο της ορθοδοξίας με λύσσα 
και βαρβαρότητα. Απ’ τις τό
σες ιστορίες που αναφέρουν γέ
ροντες νοσταλγοί μικρασιάτες, 

εκείνη του Αγά που έπάθε 
συγκοπή, όταν ένα πρωινό Κυ
ριακής αντήχησαν απρόσμενα 
οι γιορταστικές κωδωνοκρουσί
ες καμπάνας, που τρεις σιδερά
δες τεχνίτες είχαν φτιάξει κρυ
φά, και κρυφά μέσα στη νύ
χτα κρέμασαν στο καμπαναριό 
της εκκλησιάς τους, δείχνει 
πόσο άσκημα ενοχλούνταν και 
υποπτεύεται ο καθένας ποιά ή
ταν τ’ αντίποινά τους στους ά
καμπτους γραικούς.

Νερά άφθονα πότιζαν την 
κοιλάδα στ ανατολικά της Μά
κρης, κοιλάδα πανεύφορη που 
προχωρούσε ως μέσα στην πό
λη με περιβόλια και φρουτό
δεντρα. Παντού και τα καλ
λωπιστικά δέντρα με πρώτες- 
πρώτες τις ντελικάτες γαζίες, 
να γεμίζουν τον τόπο και να 
μοσχοβολούν τα χρυσαφένια άν- 
θια τους.

Σ’ όλους τους δρόμους της 
Μάκρης έβλεπες αυλάκια φαρ
διά και καλοχ'τισμένα, απ’ τους 
προκομμένους γραικούς τεχνί
τες και τα νερά τους κυλούσαν 
ίδια ποταμάκια εύθυμα — 
φλύαρα κουλ - κουλ - κουλ — 
στο ατέλειωτο σεργιάνι τους.

Απάνω σ’ αυτή την ποτισμέ
νη γη, φαντάζεται κανείς την 
αποθέωση του πράσινου. Γρα
σίδι άστραφτε παντού και ζω
γραφιστά τ’ αγριολούλουδα. 
Οι κήποι, τα μπαλκόνια τα 
γραφικά, ολάνθιστα με κορωνί
δα τα βαθυκόκκινα — κερμε- 
ζί — γαρύφαλλα τα μυρωμένα.

Ολ’ αυτά διατηρηθήκαν, σαν 
από θαύμα, μέσα στις καρδιές 
ακόμα και μικρών παιδιών, 
και ποτισμένα με την πρώτη - 
πρώτη τρυφερή ευαισθησία, 
Φυλάγονται ίδια κειμήλια ιερά. 
Η μνήμη τα ανασέρνει κάθε 
τόσο, τα θωπεύει με κατάνυ
ξη και τότε πόση, μα πόση η 
συγκίνηση αλήθεια!—

Η ΣΤΗΛΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
Προς την εφημερίδα 
«ΦΩΝΗ ΤΗΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ» 
Κύριε Διευθυντά,

Απαντώντας σε σχόλιο της 
εφημερίδας σας που δημοσιεύ
τηκε στο φύλλο Αυγούστου - 
Σεπτεμβρίου 1983 με τίτλο 
«ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ... ΕΝ 
ΤΩ ΟΤΕ», σας κάνουμε γνω
στά τα ακόλουθα:

Πράγματι, η περιοχή Νέας 
Μάκρης αντιμετωπίζει οξύ 
πρόβλημα τηλεπικοινωνιακής 
εξυπηρετήσεως, ιδίως κατά 
τους θερινούς μήνες, λόγω του 
μεγάλου αριθμού παραθερι
στών - τουριστών και διερχο- 
μένων.

Για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος αυτού, η Υπηρε
σία μας κατέβαλε προσπάθει
ες να αυξήσει τις ιδιωτικές 
κοινόχρηστες τηλεφωνικές συν
δέσεις με δείκτη τελών. Πλην 
όμως η απροθυμία των ιδιωτών 
δεν μας έδωσε τη δυνατότητα 
αυτή.

Σήμερα στην περιοχή Νέας 
Μάκρης λειτουργούν τρεις υ
περαστικοί και δύο αστικοί νο- 
μισματοδέκτες σε υπαίθριους 
θαλάμους, καθώς επίσης και 
25 ιδιωτικές τηλεφωνικές συν
δέσεις με δείκτες τελών, εκ 
των οποίων τρεις κατά μήκος 
της παραλίας.

Αν και η εγκατάσταση και 

άλλων υπεραστικών νομισματο- 
δεκτών στην περιοχή Ν. Μά
κρης προβληματίζει την Υπη
ρεσία μας, λόγω των συχνών 
κλαπών των συσκευών και κα
ταστροφής των — αιτία που 
μας ανάγκασε να καταργήσου
με το 1977 τον υπεραστικό νο- 
μισματοδέκτη που είχαμε εγ- 
καταστήσει στο Βάλτο — εν 
τούτοις, έχει προγραμματίσει 
και θα εγκαταστήσει προσεχώς 
και πριν την έναρξη της ερχό
μενης θερινής περιόδου, άλλους 
δύο (2) υπεραστικούς νομισμα- 
ταδέκτες σε υπαίθριους θαλά
μους.

Η εγκατάσταση των παρα
πάνω νομισματαδεκτών μαζί 
με την ταυτόχρονη εγκατάστα
ση 1.000 περίπου νέων τηλε
φωνικών συνδέσεων, νομίζουμε 
ότι θα βελτιώσει σημαντικά 
την τηλεπικοινωνιακή εξυπη
ρέτηση της Ν. Μάκρης.

Με τιμή
I, ΝΑΝΟΣ

Αν. Προϊστ. Συγκρ. Αττικής 
Σ.Σ.: Ο ΟΤΕ απέδειξε ότι δια

θέτει και ευαισθησία και υ
πευθυνότητα στα δημοσιεύ
ματα του Τοπικού Τύπου. 
Μακάρι να μπορούσαμε να 
πούμε το ίδιο και για όλους 
τους άλλους που απασχόλη
σαν την εφημερίδα μας για 
κάποιο τοπικό πρόβλημα.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

Όταν στις αρχές του Ιού
λη ήλθα με την οικογένειά μου 
στη Νέα Μάκρη, για να πε
ράσω το καλοκαίρι, ο Πρόε
δρος του Συλλόγου είχε την 
καλωσύνη να μου δώσει τα 
τρία πρώτα φύλλα της Φω
νής της Νέας Μάκρης. Έτσι 
καθυστερημένα πληροφορήθη- 
κα την έκδοση της εφημερί
δας αυτής του Συλλόγου. Χαι
ρετίζω λοιπόν με μεγάλη χαρά 
το γεγονός αυτό και τονίζω 
πως θα συμβάλει σε μεγάλο 
βαθμό στο πλατύτερο γνώρισμα 
των σκοπών του Συλλόγου ό
χι μονάχα στους Μακρηνούς 
και Λιβισιανούς που κατοικούν 
στη Νέα Μάκρη, παληούς και 
νέους, αλλά και σαυτούς που 
κατοικούν στην Αθήνα και στον 
Πειραιά και σε ολόκληρη την 
Ελλάδα. Η εφημερίδα αυτή θα 
γίνει ο μαγνήτης που θα τρα
βά τον κόσμο μας, που δεν εί
ναι λίγος, κοντά και πλάι στο 
Σύλλογο για να πετύχει πέρα 
ως πέρα τους σκοπούς του που 
είναι με λίγες γραμμές, η δια
τήρηση απ’ τη σημερινή κι αυ
τές που θα έρθουν γενιές άσβε
στης της μνήμης της χαμένης 
πατρίδας μας, η συγκέντρωση 
και διατήρηση όλου του άφθο
νου υλικού που υπάρχει στα 

σπίτια όλων των Μακρηνών 
και Λιβισιανών στο Μουσείο, 
του έντυπου υλικού και γενικά 
κάθε τι που ξεκινά και έχει 
σχέση με την Πατρίδα μας.

Στο έργο αυτό θα πρέπει να 
βοηθήσουμε και όλοι εμείς που 
γεννηθήκαμε στην πατρίδα 
μας και να σταθούμε κοντά 
στους νέους που έχουν τον ζήλο 
και την αγάπη να διατηρήσουν 
όλα αυτά τα ήθη και έθιμά 
μας.

Τέλος θα πρέπει να σταθώ 
εδώ και να ειπώ ότι προηγή- 
θηκαν του Συλλόγου αυτού η 
ίδρυση και ύπαρξη αρχικά δύο 
Συλλόγων Μακρηνών και Λι- 
βισιανών στην Αθήνα, που α
νέπτυξαν μεγάλη και αξιόλο
γη δράση. Τελικά κρίθηκε πως 
έπρεπε να ενωθούν οι δύο Σύλ
λογοι σε ένα, πράγμα που έγι
νε και συνεπώς ήταν λαθεμένο 
αυτό που έγραψε ο αγαπητός 
μου Πλάτωνας Μουσαίος στο 
πρώτο φύλλο της εφημερίδας 
αυτής πως οι άλλες δύο «το 
Λιβίσι» και «η Μάκρη» αλλη- 
λοφαγώθηκαν και διαλύθηκαν. 
Όπως προανέφερα οι Σύλλο
γοι αυτοί, αρχικά δύο και μετά 
ένας είχαν πετύχει πέ,ρα για 
πέρα στον σκοπό τους, εκείνη 
δε που είχε το μεγάλο θάρρος 
και την αντοχή και κράτησε 

ακούραστα το βάρος της έκδο
σης και των δύο εφημερίδων, 
αρχικά της «Φωνής του Αιβι- 
σιού και της Μάκρης» και ύ
στερα «το Λιβίσι» η αγαπητή 
Ρένα Βελισσαρίου θα πρέπει 
να ιστορήσει τα γεγονότα αυτά. 
Πάντως η δράση του τότε Συλ
λόγου και η έκδοση της εφη
μερίδας σταμάτησαν με τον ερ
χομό της χούντας τον Απρίλη 
1967.

Εγώ θα αρκεστώ μονάχα ε
δώ να ειπώ ότι στο προσκλη
τήριο που έγινε τότε δεν έμει
νε Μακρηνός ή Αιβισιανός που 
δεν έλαβε μέρος, με ενεργό με
γάλη ή μικρή προσφορά. Συ
μπατριώτες βουλευτές, επιστή
μονες, κληρικοί, καλλιτέχνες, 
έμποροι, βιοτέχνες και υπάλλη
λοι αγάπησαν τον Σύλλογο αυ
τό και στις εκδηλώσεις που έ
γιναν τότε, δοξολογίες, κόψι
μο πίττας, φιλανθρωπικές εκ
δηλώσεις και συμπαραστάσεις, 
χορούς, εκδρομές κ.λπ. είχαν 
όλοι μεγάλη συμμετοχή.

Πριν κλείσω το σημείωμα 
αυτό θα ευχηθώ και πάλι κα
λή δύναμη στη Συντακτική Ε
πιτροπή και γενικά στο Σύλλο
γο και κάθε προκοπή.

Βασίλειος Α. Λαζαρίδης 
Δικηγόρος



5
ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΣΗΜΕΡΟΝ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΣ
(Συνέχεια από 1η σελ.)

ΧΑΤΖΙΑΒ.: Αφορμή ζητούσε, αγά μου, να φύγει. Έχει 
δώσει ραντεβού με τον Καραγκιόζη να πάνε στην παρέ
λαση.
ΑΛΗΑΓΑΣ: Άστον, έχω ράματα για τη γούνα του. — 
Αλλά δεν είναι για την καθαριότητα, παρά για την κά
θαρσην, ή άλλως απορύπανση, την πολιτικήν, την ιδεολογι
κήν, την εθνικήν. Διότι έχομεν ρύπανση επιστημονικήν, ρύ-( 
πανση τεχνολογικήν, ρύπανση πολυτεχνικήν. Σήμερον από 
το πρωϊ οι τιμές της ηχορύπανσης ανέβηκαν πάνω από τα 
ανεκτά όρια της υπομονής μας. Ρύποι κατά κύματα: «Εδώ 
Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο!» τραγούδια συμμορίτικα, 
που τώρα να λένε αντάρτικα, μας σπάνε τα τύμπανα της 
ακοής μας. Και ο τόπος γύρω πλημμύρισε με αφίσες γιομά
τες εγκώμια για θυσίες, αγώνες και τα τοιαύτα, ώσαν να 
έχομεν εδώ πανήγυριν πανηγυρέων και ωσάν να είναι αυ
τοί οι κύριοι σε τούτη την πόλη.
ΟΜΟΡΦΟΝΙΟΣ: Με συγχωρεί, ουϊτ, η χάρη σου, αγά, — 
ΑΛΗΑΓΑΣ: Ομορφονιέ μη με διακόπτεις. — Την λεπτήν 
αυτήν αποστολήν την εμπιστευόμαστε εις τον ιδικόν σας 
πατριωτισμόν, διότι το κοινόν συνεργείον καθαριότητος α
ποτελείται όλο από αγράμματους και ημπορεί, από άγνοια, 
αντί να σκίσουν τις αφίσες για το Πολυτεχνείον, να σκί- 
σκουν τις αφίσες της ιδικής μας γαλάζιας γενιάς.
ΧΑΤΖΙΑΒ.: Εγώ ο καημένος ημπορώ να επιμαρτυρήσω, 
αγά μου, ότι δεν είναι μόνον αγράμματοι, είναι και κρυπτο- 
μιάσματα. Μην τους βλέπεις που απέξω είναι μαύροι και 
λερωμένοι. Απομέσα τους είναι πράσινοι πράσινοι και με
ρικοί τους κατακόκκινοι.
ΟΜΟΡΦ.: Εγώ, Αληαγά, είμαι ουϊτ εθνικόφρων περ μάρε 
περ τέρρα. Αλλά, αμήν ουϊτ λέγω υμίν, μην το παρατραβά
τε το σκοινίον διότι θα κοπεί. Σήμερον οι άνθρωποι εορτά
ζουν το Πολυτεχνείον και, συμπάθιο, ουϊτ, που σας το υ
πενθυμίζω, είναι κατά κάποιον τρόπο εις τα πράγματα ουϊτ. 
ΑΛΗΑΓΑΣ: Ναι που να πάρουν όλοι οι διάβολοι. Αχ Δη
μοκρατία που μας έχεις καταντήσει! Ωστόσο δε θα υπο- 
χωρήισομεν. Θα πολεμήσομεν για το δίκιο μας. Έχομεν 
πλάτες να στιριχθώμεν και βάσεις να βασισθώμεν. Πρέπει 
ευθύς η πόλη να απορυπανθεί. Επικεφαλής της αποστολής 
διορίζομεν τον δεδοκιμασμένον κύρ κύριον Χατζιαβάτην. 
ΧΑΤΖΙΑΒ.: Πάντοτε αφοσιωμένος υπηρέτης της αφεντιάς 
σου.
ΑΛΗΑΓΑΣ: Ορκιστείτε όλοι τον νενομισμένον όρκον. 
ΟΛΟΙ: Γιαμπίμπ γιαμπόμπ, γιαμπίμπ γιαμπόμπ!
ΑΛΗΑΓΑΣ: Εσύ Πεπόνια, θα φυλάς τσίλιες κι αν τύ- 
χει και σε προκαλέσουν η στάση σου θα είναι παθητική. 
ΠΕΠΟΝΙΑΣ: Κομένη, Αλήαγα. Δε γίνεται να το παίζω 
ολοένα παθητική αεράμυνα γιατί μπορεί κανένα ξαφνικό 
φύσημα να με αηδονίσει κείθε πέρα στον Έβρο να παρα
σταίνω το Ευζωνάκι που αγναντεύει την Αγιά Σόφιά.
ΑΛΗΑΓΑΣ: Καλά Πεπόνια, αυτά εγώ τα σημειώνω. (Βγά
ζει σημειωματάριο όπου σημειώνει τάχα, λέγοντάς τα δυ
νατά ν’ ακούγονται αυτά που σημειώνει): «Ο Πεπονιάς ηρ- 
νήθη διατεταγμένην υπηρεσίαν...»
ΠΕΠΟΝΙΑΣ (χλωμιάζοντας): Αγά μου, να σου εξηγήσω... 
ΑΛΗΑΓΑΣ (Χωρίς να του δίνε: σημασία): Κλίνατε επιδε- 
ξιά. Το σύνθημά μας είναι: τους φάγαμεν! Η διαταγή να 
εκτελεστεί, ο Χατζιαβάτης ν’ αναφέρει. Τους ζυγούς λύ
σατε! (Βγαίνει) .
ΧΑΤΖΙΑΒ. (Βγαίνοντας μαζί με όλους): IIάρτε μάγκες, 
παγανιά την πλατέα. Μην αφήσετε μάντρα, τοίχο, μόστρα, 
δέντρο βαγιοστολισμένο με τις αφίσες του αναρχοκομουνι- 
σμού. Διότι όταν θα ιδούν τις αφίσες τους σκισμένες θα κιο
τέψουν και θα συμμαζευτούνε. Θα καταλάβουν πως εμείς 
εδώ τα παιδιά της γαλάζιας ζώνης το παίζουμε πολύ αλά 
αμερικέν.
ΟΛΟΙ: Γιαμπίμπ γιαμπόμπ, γιαμπίμπ γιαμπόμπ! 

(Στην καλύβα του Καραγκιόζη).
ΚΑΡΑΓΚ.: Γυναίκα, φέρε μου να φορέσω τα παπούτσια 
μου, γιατί θα πάω στην παρέλαση.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΕΝΑ: Ποια παπούτσια σου άντρα μου; Το 
μόνο παπούτσι που υπάρχει είναι κείνο το δεξιό άρβυλο 
που έφερες τό'τες από το αντάρτικο, από κείνα που σας έρι
χναν οι Εγγλέζοι.
ΚΑΡΑΓΚ.: Καλά φέρ’ το μου κείνο το ένα. Θα ποδέσω το 
δεξί μου πόδι και θα δέσω το αριστερό μου, τάχα πάτησα' 
λιθοπάτη. Άντε μη με κοιτάς, γιατί βιάζομαι, είμαι και 
σημαιοφόρος, θα κρατάω το πανώ.
ΚΟΛΗΤΗΡΗΣ (Μπαίνει λαχανιασμένος): Πατέλα, τα 

καρκατζόλια βγήκανε και σκίζουν τις αφίσες του Πολυτε
χνείου που κύλαγες εχτές!
ΚΑΡΑΓΚ.: Ωχού! ανθρώπινο αίμα μου μαυρίζει! (Βγαί
νει βιαστικά).
ΧΑΤΖΙΑΒ.: Ο Καραγκιόζης έρχεται! Φαίνεται δούλεψε 
το σύρμα και κινητοποιήθηκε.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (Τραγουδάει): Εδώ πολυτεχνείο εδώ, 

τη δόξα σου κανοναρχώ.
ΧΑΤΖΙΑΒ.: Βλέπω με χαρά μου, Καραγκιόζη, εξακολου
θείς να είσαι αριστερός ψάλτης.
ΧΑΤΖΙΑΒ.: Οπως κι εσύ εξακολουθείς να είσαι δεξιός 
χαφιές.
ΧΑΤΖΙΑΒ.: Γιατί με βρίζεις τον καημένον εμένα, που έ- 
τρεξα πρώτος να γλιτώσω τις αφίσες που τις έσκιζε ο Σταύ- 
ρακας.
ΚΑΡΑΓΚ.: Βρε χαλασμένε μπακαλιάρο, βρε βρώμικη σου- 
πιά, βρε αγγείο ακάθαρτο, πας να καρφώσεις και τους ί
διους σου τους συνεργάτες!
ΣΤΑΓΡΑΚΑΣ (Ζυγώνει τραγουδώντας):

Ούστ’ ούστ’ στη Βουλγαρία,
Θράκη Μακεδονία είν’ ελληνικά!

ΚΑΡΑΓΚ.: Ρε Σταύρακα καημένε, εκεί βρίσκεσαι ακόμα; 
Μωρέ δε σου αγόρασε κανένα καλύτερο τραγούδι από τη 
Θεσσαλονίκη κείνος ο κρεμμυδοπροκομένος ο αρχηγός σου 
ο Βαγγέλης; Αυτό είναι ντροπής πράμα, μωρέ, δεν το κα
ταδέχομαι για σένα. Κι όχι τίποτ’ άλλο, θα σε κοροϊδεύει 
κι ο Πεπονιάς που δε σε χωνεύει. Τι δηλαδή μόνο για ντα- 
ηλίκι, για να τους φυλάς τα νώτα σε ’χουνε;
ΣΤΑΥΡ.: Αδρεφάκι Καραγκιόζο, μάθε μου ένα καλύτερο 
τραγουδάκι να το τραγουδάω, βρες και κανένα καλύτερο 
κόμμα να γραφτώ γιατί το καταλαβαίνω κι από εαυτού 
μου πως έχω γίνει ρεζίλι των σκυλιών μ’ αυτούς που έχω 
μπλέξει.
ΚΑΡΑΓΚ.: Καλά. Εγώ κρατάω από το λαό και πρέπει να 
δείχνω κατανόηση. '.Αντε να ξανακολήσεις τις αφίσες που 
σκίσατε κι έλα να πάμε μαζί στην παρέλαση.
ΟΜΟΡΦ. (Πλησιάζει τραγουδώντας):

Του Βουλγαριαμού η ψώρα Μακεδόνας δεν μολύνει, 
ουδέ τους απομακρύνει από του Ελληνισμού.

ΚΑΡΑΓΚ.: Μα τι, βουλγαροκίνητη φάλαγγα περνάει;
ΟΜΟΡΦ.: Καραγκιόζη μου, τι να έκανα, ουϊτ, που βρέ
θηκα εις τα δύο στενά: είπα λοιπόν εις τον εαυτόν μου: ε
αυτέ μου, καλύτερα, ουΐτ, να ειπείς κακό τραγούδι, παρά 
να κάμεις κακήν πράξη και να σκίσεις τις αφίσες του πα
τριωτισμού και του Πολυτεχνείου.
ΠΕΠΟΝΙΑΣ (Πλησιάζει για να τον ιδεί ο Καραγκιόζης). 
ΚΑΡΑΓΚ.: Ρε αδερφάκι Πεπόνια, τι παρασταίνεις, ποιον 
παρακολουθείς, ποιον σημειώνεις, τι μου στεριώθηκες εδώ 
σαν αντιπρόσωπος του Πάπα σε νυφική κάμαρη;
ΠΕΠΟΝΙΑΣ: Άδικα με κατηγορείς, Καραγκιόζη μου. 
Εγώ να ξέρεις τον πατριωτισμό τον έχω γκόλφι και σταυρό. 
Να κοίτα, άσπρο χαρτί, κανέναν δε σημείωσα. Μόνο έκανα 
πως τάχα σημειώνω τον Ομορφονιό που δεν έσκιζε αφίσες... 
Γιατί να το ξέρεις ο Χατζιαβάτης είναι χαφιές όχι από τους 
συνηθισμένους. Αυτός όλους μας μπορεί να μας καρφώσει. 
Αυτός μπορεί να καρφώσει ακόμη και τον ίδιον τον Αλή
αγα.
ΚΑΡΑΓΚ.: Ρε Πεπόνια, δε θέλω να μου ειπείς τι είναι ο 
καθένας. Τρέχα να ιδείς αν βάλανε στη θέση τους όλες τις 
σκισμένες αφίσες κι έλα, πάρε και το Νιόνιο, να πάμε όλοι 
μαζί στην παρέλαση. Πάμε να προσκυνήσουμε το χυμένο 
αίμα των αθώων παιδιών και να ζητήσουμε ταπεινά να μας 
συγχωρήσουνε.
ΧΑΤΖΙΑΒ.: Τώρα που όλοι φεύγουν για το Πολυτεχνείο 
εγώ πάω ν’ αναφέρω στον Αληαγά για την ανταρσία.
(Πηγαίνοντας για την παρέλαση: Καραγκιόζης, Κολητή- 
ρης, Σταύρακας, Νιόνιος, Ομορφονιός, Πεπονιάς τραγου
δάνε) :
ΤΡΑΓΟΥΔΙ:

Πέντε καλικατζάροι με τον Αληαγά, 
βγήκαν αρματωμένοι να σεριανίσουνε, 
την πόλη απ’ τις αφίσες να διαγουμίσουνε. 
Που λέν’ για τις αφίσες και για τα παιδιά, 
για το Πολυτεχνείο και για τη Λευτεριά.

Λόγω πληθώρας επίκαιρης ύλης οι συνέχειες 
και ορισμένες επιστολές θα δημοσιευθούν σε 
επόμενα φύλλα.

ΛΑΪΚΗ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
(Συνέχεια από 1η σελ.)

τα, αλληλεγγύη, αυτών που 
συμμετέχουν στα τμήματα 
μάθησης.

—·Την καταπολέμηση των 
μορφωτικών ανισοτήτων 
που είναι αίτιο και αποτέ
λεσμα των κοινωνικών και 
οικονομικών ανισοτήτων.

—‘Την βεβαιότητα ότι η γνώ
ση είναι προϋπόθεση για 
την ενεργητική συμμετοχή 
κάθε πολίτη στην οικονομι
κή, κοινωνική, πολιτική και 
πολιτιστική ζωή του τόπου.

—‘Την ολόπλευρη ανάπτυξη 
της ανθρώπινης προσωπικό
τητας, μέσα στις ραγδαίες 
οικονομικές, κοινωνικές, επι
στημονικές και τεχνικές αλ
λαγές.

—'Την δημιουργία πνεύματος 
κατανόησης και σεβασμού 
προς τα διαφορετικά έθιμα 
και πολιτισμούς σε εθνικό 
και διεθνές επίπεδο.

—Την συμβολή στην ανάπτυ
ξη καινούργιων μορφών πα
ραγωγικών δραστηριοτήτων 
και σχέσεων που θα συμβάλ
λουν στη μείωση της ανερ
γίας και υποαπασχόλησης.

—Την δημιουργική χρήση του 
ελεύθερου χρόνου με την 
καλλιέργεια και αξιοποίη
ση των διαφερόντων, των δε
ξιοτήτων και των κλίσεων 
του καθένα.
—Την συμβολή στη μείωση 
των αντιθέσεων ανάμεσα σε 
πνευματική και χειρωνακτι
κή εργασία και στην κατα
πολέμηση των σχετικών α
ναχρονιστικών αντιλήψεων.

1) ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΑΓ
ΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙ
ΣΗΣ (Σχολή Γραμματέων, 
Λογιστικά, Μάρκετινγκ, Διοί
κηση Επιχειρήσεων, Κοπτική, 
Ραπτική, Γενικά Χειροτεχνία 
Διακόσμηση, Μηχανολογία και 
Ηλεκτρολογία Αυτοκινήτων, 
Συντήρηση και επισκευή Οι
κιακών συσκευών, Παραδοσια
κά επαγγέλματα, Ξένες Γλώσ
σες κλπ.).

2) ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙ
ΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (από μαθή
ματα αλφαβητισμού, μέχρι α
νάλυση - συζήτηση κειμένων).

3) ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 
ΖΩΗ — ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΟΙ
ΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙ
ΣΜΟΥ (προληπτική ιατρική, 
οικογενειακός προγραμματι
σμός, συμβουλευτική γονέων, 
γυναικείο ζήτημα, ποιότητα 
ζωής, περιβάλλον, προβλήμα
τα τρίτης ηλικίας, προβλήμα
τα νέων κλπ.) .

4) ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ
ΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Το
πική αυτοδιιοίκηση, τοπικός 
τύπος, συνεταιρισμοί, προστα
σία καταναλωτών, σχέσεις ερ
γασίας, συνδικαλισμός, νομικά 
της καθηυεοινής ζωής, κλπ.) .

5) ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ (σχέδιο, ζωγραφι
κή, κεραμεική, παραδοσιακή 
τέχνη κλπ.) .

ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗ
ΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ και 
συνεχώς ιδρύονται καινούργια, 
ανάλογα με τις επιμορφωτικές 
ανάγκες της περιοχής και τη 
συμμετοχή των κατοίκων.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΑΪΚΗΣ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Δ)ΣΜΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
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ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1983 — ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1984

Η Νομάρχης Ανατολικής Αττικής κ. 
Α. Σταφυλά εγκαινίασε και για το 
1984 τον διάλογο με τον Τοπικό Τόπο. 
Αυτή τη φορά η συνάντησή της με 
τους 55 εκπρόσωπους των εφημερίδων 
της Α.Α. έγινε στο σπίτι της στην 
Μπάλλα, στις 3-1-1984, μέσα σε μια 
πολύ φιλική ατμόσφαιρα.

Στην αρχή της ομιλίας της τόνισε τη 
σημασία του Τ.Τ. για τη Νομαρχία 
Α.Α. και ότι επιθυμία της είναι να συ- 
νεχισθεί ο δημιουργικός διάλογος και 
το 1984. Επίσης έγινε απολογισμός του 
έργου της Νομαρχίας για το 1983 και 
παρουσίαση του προγράμματος του έ
τους 1984. Στη συνέχεια υποβλήθηκαν 
ερωτήσεις και έγιναν διάφορες προτά
σεις από τους εκπροσώπους του Τ.Τ.

Τα κυριότερα σημεία της ομιλίας της 
κ. Α. Σταφυλά ήσαν:

—Κατά το 1983 δόθηκε πρωτεραιό- 
τητα στην Ύδρευση της Ανατολικής 
Αττικής. Ακολουθεί η αντιπλημμυρική 
προστασία.

—Οι Διευθύνσεις Υγιεινής και Π ρό- 
νοιας είχαν σοβαρό ρόλο.

—Οι Τεχνικές Υπηρεσίες παρουσία
σαν αξιόλογο έργο.

—Οι Τπηρεσίες Γεωργίας έκαναν α- 
πογραφή των Εποικιστικών Περιοχών 
και εντόπισαν 40.000 στρέμματα που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παι
δικές χαρές, κοινοτικά κτίρια, γήπεδα, 
πνευματικά κέντρα κλπ.

—Οι παρατηρήσεις και προτάσεις 
του Τ.Τ. θα λαμβάνονται υπόψη από 
τη Νομαρχία. Χαρακτηριστικά είπε ότι. 
«Θεωρώ τον Τοπικό Τύπο αγελιοφόρο 
των κατοίκων».

—Για το 1984 έχουν εξασφαλιστεί 
τα χρήματα για να προχωρήσει η δη
μιουργία των Κέντρων Υγείας.

—-Θα δοθ'εί ειδική βαρύτητα στην 
Λαϊκή Επιμόρφωση και Π ολιτιστική α
νάπτυξη.

—Οι εγκριθείσες πιστώσεις για έργα 
έτους 1983 ήσαν:

Α. Οδοποιία 88 εκατομ. δρχ.
Β. Λιμενικά 150 εκατομ. δρχ.
Γ. Κτιριακά 42 εκατομ. δρχ.
Οι πιστώσεις που διαχειρίστηκε η 

Κοινότητα Νέας Μάκρης ήταν 12 εκατ. 
300 χιλιάδες δρχ.

—Το πρόγραμμα έργων για το 1984 
έγινε μετά από προτάσεις των Δήμων 
και Κοινοτήτων και περιλαμβάνει τα πα
ρακάτω:

Α. Συγκοινωνιακά 18 εκατομ. 500 
χιλιάδες δρχ. (υπόλ. ’83 18.500.000).

Β. Ύδρευση 110 εκατομ. 500 χιλιά
δες δρχ. (υπόλ. ’83 129.700.000).

Γ. Αποχέτευση - Αντιπλημμυρικά 21 
εκατομ. δρχ. (υπ. 29.000.000).

Δ. Γεωργοκτηνοτροφικά 3 εκατ. δρχ. 
(υπόλ. ’83 5.500.000).

Ε. Διάφορα 19 εκατομ. δρχ. (υπόλ. 
’83 46.000.000).

Ζ. Μελέτες 8 εκατομ. δρχ. (υπόλ. ’83 
16.000.000).

Γενικό Σύνολο νέων πιστώσεων: 
180.000.000.

Οι νέες πιστώσεις για τη Νέα Μά
κρη είναι:

1. Αξιοποίηση δύο γεωτρήσεων στην 
περιοχή Αατολής για την ύδρευση Νέ
ας Μάκρης και παραλιακών περιοχών 
Ζούμπερι —· Αγ. Μαρίνας — Μάτι δύο 
εκατομμύρια δρχ. (υπόλοιπο ’83 πέντε 
εκατομμύρια).

2. Ανάλογο ποσό από τα 6 εκατομ. 
δρχ. που θα διατεθούν για καθαρισμό, 
διευθέτηση και προστατευτικά έργα χει- 
μάρρων.

Στο τέλος η κ. Σταφυλά ζήτησε τη 
βοήθεια του Τοπικού Τύπου και των κα
τοίκων Ανατ. Αττικής για την επίλυση 
των προβλημάτων μας.

...μακρηνά δέματα...

ΣΧΕΔΙΟ
Σε μια τελευταία .συνάντηση, που συ

ναντήθηκαν οι σύμβουλοι της Κοινοτι
κής Μειοψηφίας Γ. Βογιατζής, II. Χρι
στόδουλος, Μ. Τσακυργιάννης και Σ. 
Αέος, εκπρόσωποι των περισσότερων μα
ζικών φορέων και διάφοροι Μακρηνοί, 
ύστερα από πολύωρη συζήτηση κατέλη
ξαν στην απόφαση να συντάξουν μια 
κοινήν πρόταση, να την προωθήσουν στη 
Νομαρχία και να προσπαθήσουν ηπρό- 
τασή τους αυτή να πραγματωθεί.

Είναι γεγονός ότι η πρόταση είναι 
πραγματοποιήσιμη. Ζητά το εφικτό. 
Μέσα στα πλαίσια του υπάρχοντας Νό
μου, στις δυνατότητες του Υπουργείου, 
στη δυνατότητα ικανοποιήσεως της ανα
γνωρισμένης πλέον «ιδιαιτερότητας» της 
Ν. Μάκρης. Ιδιαιτερότητας που βασίζε
ται στην ύπαρξη Σχεδίου Πόλεως στην 
περιοχή μας για αρκετά χρόνια.

Οι δύο κεντρικοί άξονες, πάνω στους 
οποίους βασίζεται η πρόταση, είναι:

α) Η περιοχή που θα μπει στο Σχέ
διο Πίόλεως, σε πρώτη φάση, να μην 
περιοριστεί στα 600 αρχικά στρέμμα
τα, αλλά να περιλαμβάνει τα 1.800 
στρέμματα του προηγουμένου σχεδίου, 
τα οποία είναι, γενικά, διαμορφωμένα’ 
αν υπάρξουν δυο φάσεις εντάξεως, να 
μην απέχουν πολύ μεταξύ τους, χρονι
κά, και β) να αναγνωριστούν οι υπάρ
χοντες ελεύθεροι χώροι και να αφαιρε- 
θούν από την εισφορά σε γη. Κι αυτό, 
γιατί στην αντίθετη περίπτωση οι ιδιο
κτήτες της περιοχής μας θα εισφέρουν 
σε γη μεγαλύτερα ποσοστά από τις άλ
λες περιοχές, αφού ήΙδη με την εφαρ
μογή του προηγουμένου (καταργηθέ- 
ντος) σχεδίου έχουν αφήσει ελεύθερους 
χώρους (δρόμους) σ’ ένα ποσοστό περί
που 10% των κτημάτων τους. Αντίθε
τα οι άλλες περιοχές δεν έχουν (τό-

μ,ικρές ειδήσεις...

ΠΟΛΗΣ
σους) ελεύθερους χώρους, αφού δεν εί
χαν σχέδιο (για να κατα.ργηθεί) .

Η πρόταση είναι λογική. Και σ’ αυτή 
πρέπει να εστιάσουμε όλοι μας, όλες 
μας τις προσπάθειες, ώστε να έχουμε το 
επιθυμητό αποτέλεσμα. Κάθε άλ
λη πρόταση είναι ου
τοπία. Ή ... ύποπτη προσπάθεια:

Η Κοινότητα φαίνεται να επιμένει 
στην εφαρμογή, για την περιοχή μας, 
του Νόμου 1221) 81 και μάλιστα του 
άρθρου 15. Στην ουσία, στην επαναφο
ρά καταργηιθέντος νόμου και στην κα
τάργηση του ισχύοντος 1337)83. Επί
σης διάφοροι κάτοικοι της περιοχής μας 
προτείνουν λύσεις ή θέλουν διορθώσεις 
σ’ ολόκληρο το Νόιιο ή σε άρθρα του.

Νομίζω ότι αυτές οι ενέργειες απο
δυναμώνουν τη διαπραγματευτική μας 
δυνατότητα. Προβληματίζουν τους αρ
μόδιους για το τι ακριβώς θέλουμε. Και 
θέτουν σε κίνδυνο κάθε πιθανό όφελος 
που θάχουμε από τις επαφές μας με 
τη Νομαρχία ή το Υπουργείο.

Όλοι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε 
ότι το Σχέδιο μας είναι απαραίτητο. 
Ότι πρέπει να εφαρμοστεί το δυνατό 
γρηγορότερα. Κι ότί πρέπει νάμαστε ε
λαστικοί στις απαιτήσεις μας για να 
μπορέσει να γίνει η εφαρμογή του.

Οι προτάσεις στις οποίες κατέληξαν 
οι φορείς και οι Κοιν. Σύμβουλοι πρέπει 
να θεωρηθούν σαν το «μέγιστο δυνατόν» 
να επιτευχθεί και να υποστηριχθούν α
πό όλους. Νομίζω ότι μια κοινή προ
σπάθεια από την Κοινότητα, τους φορείς 
και τους κατοίκους της Ν. Μάκρης προς 
αυτή την κατεύθυνση, θα έλυνε το με
γαλύτερο πρόβλημα της περιοχής μας. 
Θα γιάτρευε τη μεγαλύτερη «πληγή» 
μας. Ας κάνουμε την αρχή.

Λύικ (ι) ος

μικρά σχόλια...
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
Σχετικά με την έναρξη λειτουργίας 

του Ε.Π.Σ. Νέας Μάκρης σας γνωρί
ζουμε τα παρακάτω:

1. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις και ο 
κάβε είδους αναγκαίος εξοπλισμός του 
Σ'τάθμού είναι έτοιμα από το Σεπτέμ
βρη του 1983.

2. Η ετοιμότητα του Σταθμού γνω
στοποιήθηκε αμέσως στην αρμόδια υ
πηρεσία της Νομαρχίας για να μερι- 

»
» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ J

> 1) Ανακοινώνεται ότι: Στον Ε.Σ.Ν.Μ. θα λειτουργήσουν τμή- ?
[ ματα Ζωγραφικής — Αγγειοπλαστικής — Ψειφιιδωτών για παιδιά 
ι όλων των βαθμιδών εκπαίδευσης. Δεν αποκλείεσαι: βέβαια και #
, η συμμετοχή μεγάλων ατόμων που Θα ήθελαν να ασχοληθούν |
ι με κάποια ή και με όλες τις παραπάνω δραστηριότητες. ι* 1

Υπεύθυνος σύμφωνα Α 
με το Νόμο

Δ. I. ΚΑΡΓΑΣ ί
οδός 106 αρ. 7

Επιστολές - Εμβάσματα: J
I. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ |

Επιμορφωτικός σύλλογος )
Ν. Μάκρης τ

Τυπογραφείο: )
Γ. Λεοντακιανάκος τ
Δ. Πλακεντίας 31 »

Χαλάνδρι J

Η δαπάνη για τα χρώματα, τα πινέλα και τα ταμπλώ επιΐϋα-
। ράνουν τον Σύλλογο, που ήδη τα έχει προμηθευτεί. μ

2) Επίσης προγραμματίστηκε η λειτουργία ενός τμήματος <· 
για τους τυχόν αναλφάβητους, που υπάρχουν στην περιοχή.

Για οποιαδήποτε συνεννόηση: Στα γραφεία του Συλλόγου
κάθε Δευτέρα — Τετάρτη — Παρασκευή 5-7 μ.μ. και ΣΑΒΒΑΤΟ μ 
από 10-12 π.μ.

μνήσει για την πρόσληψη των Νηπια
γωγών.

3. Ελπίζουμε ο Σταίθμός να λειτουρ
γήσει στο τέλος του Γενάρη μόλις 
πραγματοποιηθούν οι μεταθέσεις που έ
κανε το Υπουργείο Υγείας και Πρό
νοιας.

Για τη Δ.Ε.
η Πρόεδρος

Μαρία Δαμιανού - Χατζηϊωάννου

Ε.Σ.Ν.Μ.

Με τον ερχομό του νέου χρόνου η 
στήλη μας εύχεται σ’ όλους τους συμπο
λίτες μας υγεία, ευτυχία και ειρήνη. 
Είθε το ’84 νάναι πιο χαρούμενο και πιο 
δημιουργικό για όλους μας.

Ας μας επιτραπεί τώρα, μιμούμενοι 
τον Άη - Βασίλη, να μοιράσουμε δώρα 
σε φίλους και γνωστούς, σε συλλόγους 
κι οργανώσεις της περιοχής μας.

Στο χωριό μας χαρίζουμε Σχέδιο 
Πόλης και μαζί τον δίσκο με την πα
λιά επιτυχία: «'Ενα όνειρο τρελό, ό
νειρο απατηλό!»

Στον Πρόεδρο της Κοινότητας κ. 
Τζιβάδη δωρεάν το Νερό της 
ΕΥΔΑΠ.

Στο συμπαθέστατο συμπολίτη μας κ. 
Μιχάλη Τσακιργιάννη, ένα γαρίφαλο 
για το πέτο του.

Στον αγαπητό μας συμπατριώτη κ. 
Δημήτρη Κεπέση την. . . αντιβασιλεία 
μέχρι την επάνοδο του Κωνσταντίνου.

Στο σύμβουλο της Κοινότητας αξιό
τιμο κ. Κυριάκο Τσακιργιάννη χαρί
ζουμε τον τίτλο του επίτιμου αρχηγού 
των ενόπλων δυνάμεων.

Στο σύντροφο Απόλλωνα Ψαρου’δάκη 
μια βδομάδα δωρεάν διακοπές στο Λογκ 
' Αϊλαντ (Μακρό - νήσος).

Στο φίλο μου Γιώργο Ζιμπίλογλου το 
Χρυσό Καϊμάκι για τις καλοκαιρινές 
του επιδόσεις. ..

Στο σύλλογο ΝεοΜακρηνών η ΚΥ
ΨΕΛΗ. .. μέλισσες κι ένα βιβλίο με
λισσοκομίας.

Στον Εξωραϊστικό Σύλλογο Ζούμπε- 
ρι. . . ασφαλτοστρωμένη την οδό Αύ
ρας.

Στην εφημερίδα Μελτέμι Αλλαγής 
λίγη. . . μπουνάτσα.

Στην εφημερίδα Νέα του Ζούμπερι 
ειδήσεις. . . απ’ τη Νέα Μάκρη.

(ιΓα τους φίλους Ζουμπεριώτες που 
δεν γνωρίζουν: Νέα Μάκρη — χωρίον 
κείμενον 2 χλμ. βορειότερον οικισμού 
Φλωρίδος).

Στην εφημερίδα Παλμός της Ν. Μά
κρης (Οι ευχές μου λογοκρίθηκαν!).

Στην Τ.Ο. ΙΊΑΣΟΚ Ν. Μάκρης 
πράσινες ευχές! (Καμιά σχέση με. .. 
πράσινα άλογα).

Στην ΟΝΝΕΔ Ν. Μάκρης γαλάζιες 
ποδιές! (Από αντιπολιτευτική διάθεση 
στον Κακλαμάνη που τις κατήργησε).

Στην ΚΟΒ ΚΚΕ Ν. Μάκρης τη 
χαρμόσυνη είδηση: «Αγαλλιάστε σύν
τροφοι, ο Αντρόπωφ υγιαίνει!»

Τέλος, στον Ιορδάνη Λοίζο την ευχή 
να σταματήσει να μοιράζει ευχές και 
δώρα! (Αυτοκριτική!)

ΙΟΡΔ. ΛΟΊ’ΖΟΣ



ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ

ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΓ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΙ

ΣΓΛΑΟΓΟΓ

ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΤΗΣ

ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΣΓΝΤΑΣΣΕΤΑΙ

ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΣ 1984

ΑΡ. ΦΓΛΛΟΙ 9

ΤΙΜΗ ΔΡΧ. 30

ΣΧΟΛΙΑ
Μερικοί αναγνώστες μας ίσως 

νάχουν κουραστεί να διαβάζουν 
κάθε τόσο για τα σκουπίδια, τα ρέ
ματα και το νερό της Νέας Μά
κρης. 'Αλλοι πάλι έχουν αγανα
κτήσει από την κατάσταση που υ
πάρχει και ζητούν να γράφουμε 
ακόμα πιο πολλά και πιο σκληρά.

Η «ΦΩΝΗ» θα προτιμούσε να 
μην ασχολείται με τέτοια θέμα
τα. Όμως η Δημόσια Υγεία και η 
Προστασία του Περιβάλλοντος εί
ναι θέματα που αφορούν το Κοι
νωνικό Σύνολο και δεν μπορούμε 
να κλείνουμε τα μάτια.

Είναι στο χέρι των αρμοδίων 
(Κοινότητα, Νομαρχία κλπ.) να 
μας δώσουν την ευκαιρία ν’ ασχο
ληθούμε περισσότερο με τα Πο
λιτιστικά και- την Επιμόρφωση.

★

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1983 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1984

0 Επιμορφωτικός Σύλλογος Νέ
ας Μάκρης αγωνίζεται για το ανέ- 
βασμα του πολιτιστικού επιπέδου 
της περιοχής μας και την κοινω
νική πρόοδο’ για τη δημουργία 
Πολιτιστικού Κέντρου, την ανέ
γερση Λαογραφικού Μουσείου, 
για αθλητικές εγκαταστάσεις, Βι
βλιοθήκη κλπ. Με τα λίγα οικονο
μικά μέσα που είχε και έχει και 
κύρια τις υπεράνθρωπες προσπά
θειες των μελών του κατόρθωσε 
να διατηρήσει τη Στέγη του, να 
στεγάσει το Λαογραφικό Μουσείο, 
να δημιουργήσει Δανειστική Βι
βλιοθήκη και με τις δραστηριότη- 
τές του να βάλει τις βάσεις για 
ένα πιο δημιουργικό μέλλον.

Οι συνθήκες και οι επιλογές του 
παρελθόντος δεν επέτρεπαν την 
υλοποίηση των κυριάτερων στό
χων του Ε.Σ.Ν.Μ. Θα έχουμε ό
μως ΟΛΟΙ μας μεγάλη ευθύνη αν 
δεν αξιοποιήσουμε σωστά τις ση
μερινές ευνοϊκές συνθήκες που 
επιτρέπουν την υλοποίηση ακόμα 
πιο σημαντικών στόχων. Η αναμε
νόμενη δημιουργία Κέντρου Λαϊ
κής Επιμόρφωσης στην περιοχή 
μας δείχνει τη διάθεση της Πολι
τείας.

Η μοναδική στην ιστορία του 
δραστηριότητα του Ε.Σ.Ν.Μ. κατά 
το 1983, με αποκορύφωμα τις Πο
λιτιστικές και Καλλιτεχνικές εκδη
λώσεις του Αυγούστου, που παρα

κολούθησαν πολλές χιλάδες κά
τοικοι της περιοχής μας δωρεάν, 
οφείλεται και στη σημαντική Κρα
τική Επιχορήγηση που πήραμε για 
πρώτη φορά. Τα Υπουργεία Πολιτι
σμού - Επιστημών και Νέας Γενιάς 
και Αθλητισμού μας έδωσαν 500 
χιλιάδες δραχμές.

0 Ε.Σ.Ν.Μ. σας περιμένει να συ
ζητήσουμε και τις δικές σας προ
τάσεις και όλοι μαζί να βοηθήσου
με τον τόπο μας, τον εαυτό μας, 
τα παιδιά μας.

Παρακάτω θα παρουσιάσουμε 
συνοπτικά τις σημαντικότερες 
δραστηριότητες του Ε.Σ.Ν.Μ. κατά 
το 1983 και το πρόγραμμα δράσης 
για το 1984.

Στη συνάντηση που είχε η Νο
μάρχης μας κ. Α. Σταφυλά με εκ
προσώπους τοπικών εφημερίδων, 
στο σπίτι της στη Ροδόπολη, ανα
καλύψαμε με ευχάριστη έκπληξη 
ότι στην Ανατολική Αττική εκδί- 
δονται 55 (!) εφημερίδες. Τα πρω
τεία τα κατέχει, μάλλον, η Νέα 
Μάκρη με τέσσερις: «Τα Νέα του 
Ζούμπερι», τη «Φωνή της Νέας Μά
κρης», τον «Παλμό της Νέας Μά
κρης» και τον «Σοσιαλιστικό Δρό
μο».

Αυτός ο «δημιουργικός συ νωστι
σμός», όπως είπε η κυρία Σταφυ
λά, είναι σίγουρα και μια πρόκλη
ση για άμιλλα στον Νομό μας.

★

Στην παραπάνω συγκέντρωση
ο κ. ΠαναΥάκπς, προϊστάμενος Τ. 
Υ., δήλωσε ότι οι εισφορές των κα
τοίκων για οδοποιία πρέπει να 
περνάνε μέσα από το Κοινοτικό 
Ταμείο. ΠΟΤΕ απ’ ευθείας πληρω
μές εργολάβων.

Εμείς έχουμε δύο απορίες:
—Με ποια κριτήρια γίνεται η επι

λογή των δρόμων που ασφαλτο
στρώνονται·; Πώς συμβαίνει να υ
πάρχουν περιοχές εκτός σχεδίου 
με ασφαλτοστρωμένους όλους 
τους δρόμους, ενώ αλλού δεν υ
πάρχει άσφαλτος ούτε για δείγμα;

—Ποια είναι τα οικονομοτεχνικά 
στοιχεία των παραπάνω έργων 
(προδιαγραφές, επίβλεψη, κόπος 
κλπ.) ;

Να ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά 
η Κοινότητάς μας θα παραβεί τον 
κανόνα της σιωπής που εφαρμό
ζει σε κάθε δημοσίευση;

Το κτίριο που στεγάζει τα γραφεία του Ε.Σ.Ν.Μ. και το Λαο-
γραφικό Μουσείο.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΠΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ

Μετά από πρόσκληση του Συλλόγου 
«Η ΚΤΨΕΛΗ» συγκεντρώθηκαν στις 
15 Ιανουάριου οι εκπρόσωποι των Μα
ζικών Φορέων και των Επιτροπών Ει
ρήνης της περιοχής Ν. Μάκρης, να συ
ζητήσουν για τη διοργάνωση εκδήλωσης 
για την ΕΙΡΗΝΗ.

Μετά από πολύωρη συζήτηση, και α
φού εκλέχθηκε η Οργανωτική Επιτρο
πή των Μαζικών Φορέων αποφασίστη- 
κε να γίνει Ειρηνοδρομία και αγώνας 
δρόμου στις 4 Μαρτίου ’84.

Η μαζική συμμετοχή των Τοπικών 
Φορέων σε μια κοινή εκδήλωση για την 
ΕΙΡΗΝΗ δείχνει καθαρά ότι κανείς 

(Συνέχεια στη σελίδα 4)

Α. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1983

1. Λεν τουργία του Λαογραφικού Μα- 
κρινολιβισιανού Μουσείου.

2. Λειτουργία και επέκταση της Δα
νειστικής Βιβλιοθήκης.

3. Η ομάδα παραδοσιακών χορών έ
κανε θαύματα. Τα παιδιά που μαθαί
νουν χορό είναι πάνω από 60. Η συμ
μετοχή τους σε εκδηλώσεις άφησε τις 
καλύτερες εντυπώσεις.

4. Τον Φεβρουάριο έγινε ο χορός του 
Ε.Σ.Ν.Μ. με μεγάλη επιτυχία.

5. Εκδήλωση σε συνεργασία με τον 
Σύλλογο Γονέων και Κηιδεμόνων Δημ. 
Σχολείου με θέμα την Πυροπροστασία. 
Υπήρχε έκθεση φωτογραφίας, αφισών 
κλπ. Συνεργείο της Πυροσβεστικής Τ- 
πηρεσίας πρόβαλε ταινίες. Μέλος του

(Συνέχεια στη σελίδα 5)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Ν.Μ.

Το Σάββατο 28-1-1984, στις 6 το απόγευμα στα γραφεία 
του Επιμορφωτικού Συλλόγου Νέας Μάκρης η συμπατριώτισσά 
μας λογοτέχνης Κα Βούλα Δαμιανάκου θα κάνει 
διάλεξη με θέμα την ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΡΩΤΑ.

Καλούμε τους κατοίκους της περιοχής μας να παρευρε- 
θούν στην πάρα πάνω εκδήλωση, σαν ελάχιστο φόρο τιμής 
στον κορυφαίο λογοτέχνη του τόπου μας.

ΚΑΛΗ ΠΑΤΡΙΔΑ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΙ
της Βούλας Δαμιανάκου

Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, ατμό
σφαιρα γιορταστική. Ευχές μοιράζονται 
στον κόσμο, κυκλοφορούν επισημότητες. 
Πάνω σε τσόχα πράσινη στρώνονται 
τζόγοι κι εν είδει στρογγυλής τραπέζης 
παίρνουνε γύρω θέση πρόσωπα υψηλά: 
κυρίες φορτωμένες με λίθους πολύτι
μους και κύριοι μ’ εβρίθεια σωτήρα. Πο
λιτισμένα πράματα. Φρέσκιες γαρδένιες 
στα σκυλάδικα, τουαλέτες, καμπάνες, 
■στις εκκλησίες φωτοπλημμύρα. Το ιερα

τείο σ’ όλη του τη. δόξα: άμφια χρυ
σά, και τα μεγάφωνα στη διαπασών να 
στέλνουνε στα πέρατα το «επιγής ειρή
νη». Ο Άη Βασίλης που μόλις έχει ξε
φορτώσει τη ράχη του από τους II έρ- 
σινγκ και τις Κρουζ, δώρα ακριβά του 
Ρήγκαν στην Ευρώπη, χαμογελάει ευ
τυχισμένα στα παιδιά. Π Θάτσερ χαι
ρετάει τον Κολ, ο Τάμεσης τον Ρήνο, 
ενώ από ανατολικά ακούγεται το βήμα 

(Συνέχεια στη σελίδα 5)



2 ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΤΟΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΜΗ ΡΩΤΑΣ ΜΟΝΟ ΤΙ ΕΚΑΝΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΕΝΑ. ΡΩΤΗΣΕ ΚΑΙ ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ

«ΣΕ ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ»
Στοπ κουφού την πόρτα ..

ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Οι ενδείξεις κάθε μέρα και πληθαί
νουν: κάποιοι αποφάσισαν ν’ αποχτήσει 
και η. περιοχή μας ένα αξιοθέατο που οι 
περαστικοί να το θαυμάζουν και οι ντό
πιοι να το καμαρώνουν. Όπως το Πα
ρίσι έχει τον Πύργο του Άιφελ και η 
Βενετία τα κανάλια και τις γόνδολες 
έτσι και η Νέα Μάκρη έπρεπε νά έχει 
κάτι το ξεχωριστό.

Και το σχέδιο μπήκε μπροστά! Η ι
στορική απόφαση πάρθηκε, μ’ όλη την 
ευθύνη που χρειαζόταν: Ν’ αποχτήσει 
η περιοχή μας μια ΧΩΜΑΤΕΡΗ και 
μάλιστα σε σταυροδρόμι, ώστε να το 
βλέπει πολύς κόσμος.

Ο ζήλος, η μεθοδικότητα και η συνέ
πεια για την υλοποίηση του παραπάνω 
σχεδίου είναι συγκινητικά.

Ο κατάλληλος τόπος υπήρχε στο δρό
μο προς το Νεκροταφείο.

Σε πρώτη φάση εγκατέστηισαν το*' 
σκουπιδότοπο για να συγκεντρώνονται 
τα σκουπίδια απ’ όλη τη γύρω περιο
χή. Στο έργο αυτό βοήθησαν και οι

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ
Στη λεωφόρο Διονύσου, σε μια θαυ

μάσια τοποθεσία, βρέθηκε το ιδανικό 
κτίριο. Επισκευάστηκε, χρωματίστηκε, 
διακοσμήθηκε ανάλογα. Απόκτησε ευ
ρύχωρη αυλή, με λουλούδια και παιγνί
δια. Και ιστό, για την έπαρση της ση
μαίας στις επίσημες τελετές. Διαμορ
φώθηκε και ο εσωτερικός χώρος. Κρε- 
βατάκια, τραπεζάκια, καρεκλάκια, όλα 
χαριτωμένα. Και κουζίνες και βοηθητι
κοί χώροι. Ακό,μη και βοηθητικό προ
σωπικό.

Σ’ αυτό τον ειδυλιακό χώρο στεγά
στηκε ο Παιδικός Σταθμός Νέας Μά- 
κρης.

Χαρμόσυνη η είδηση, έγινε δεκτή με 
χαρά απ’ όλους και κύρια από τους ερ
γαζόμενους γονείς. Έγραψε και η «Φω
νή» για το γεγονός και υποσχέθηκε να 
επανέλθει. με πληρέστερο ρεπορτάζ, ό- 

Όποιος πρόλαβε...

κάτοικοι. Η επιτυχία της πρώτης φά
σης υπήρξε απόλυτη. Τα σκουπίδια και 
τα μπάζα ποτέ δεν λείπουν. Μπορούμε 
λοιπόν νάμαστε ήσυχοι.

Την επόμενη φάση την ανέλαβε απο
κλειστικά η ίδια η Κοινότητα. Έτσι 
λοιπόν πριν ένα μήνα έστειλαν ένα φορ
τηγό γεμάτο μπάζα και σκουπίδια κσ 
άδειασε το περιεχόμενό του ακριβώς δί
πλα στο σταυροδρόμι, 70 μέτρα πιο πά
νω από τον σκουπιδότοπο.

Το επόμενο βήμα δεν ξέρουμε ποιο 
θάναι. Είμαστε όμως σίγουροι ότι όλο 
και κάποια έμπνευση θα κατεβάσει κά
ποιο κεφάλι.

Όσοι περνάμε από την «ΧΩΜΑΤΕ
ΡΗ» μας, ευχαριστούμε θερμά τον κ. 
Πρόεδρο, που σαν Τπεύθυνος εφαρμο
γής του Κανονισμού Καθαριότητας της 
Κοινότητάς μας τον εφαρμόζει με συ
νέπεια.

Και έπειτα σου λένε ότι η συνέπεια 
και κάποιες αξίες περνάνε κρίση στην 
εποχή μας.

ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΟΜΟ;
ταν θα λειτουργούσε πια ο Σταθμός. 
Αμ δε: Ο Σταθμός δεν λειτούργησε. Κι 
αυτό γιατί, εκτός απ’ όλα τα παραπά
νω, χρειαζόταν και προσωπικό ειδικευ
μένο.

Πριν ένα μήνα, μάθαμε ότι το προ
σωπικό τελικά ήλθε. Δύο νηπιαγωγοί. 
Γιατί δεν λειτούργησε ακόμη; Ακούστε: 
Η μία νηπιαγωγός είναι σ’ ενδιαφέρου
σα και πήρε άδεια έξη μήνες! Η άλλη, 
είναι νέα, δεν μπορεί ν’ αναλάβει τις ευ
θύνες του Σταθμού κι έτσι πήγε για εκ
παίδευση για ένα δυο μήνες! Θα μου 
πείτε, γιατί τις διορίσανε στη Ν. Μά
κρη; Αυτό ρωτάμε κι εμείς.

Και κάτι που ξεχάσαιμε: δ Σταθμός 
έχει και Διοίκηση, με Πρόεδρο, που 
δεν είναι δυνατό να βρεθεί πουθενά, για 
να μας δώσει κάποια πληροφορία σχε-

Ε.Σ.Ν.Μ.

Μέχρι της 15 Μαρτίου θα έχουν ο- 
ριοθετηθεί όλες οι περιοχές που θα εν
ταχθούν σε σχέδιο πόλης στην Ανατο
λική Αττική.

Αυτό αποφασίστηκε στη συγκέντρω
ση των Δημάρχων, Κοινοταρχών, Δη
μοτικών και Κοινοτικών Συμβούλων, 
και των Συλλόγων του Νομαρχιακού 
Διαμερίσματος Ανατολικής Αττικής που 
έγινε στις 10 Ιανουάριου στο κλειστό 
γήπεδο του Χαλανδρίου.

Σκοπός της συγκέντρωσης ήταν να 
ενημερωθούν οι εκπρόσωποι της Τοπι
κής Αυτοδιοίκησης για τη μέχρι σή
μερα πορεία και τους στόχους του νό
μου 1337)83 από τον υπουργό τουΤ. 
ΧΌ.Π. κ. Α. Τρίτση και τους τεχνι
κούς συμβούλους του.

Παρευρέθηκαν ακόμη ο Γεν. Γραμ
ματέας του Τ.ΧΟ.Π. κ. Καλαντίδης, 
ο Νομάρχης Αττικής κ. Κατριβάνος, ο 
Νομάρχης Πειραιά κ. Παπαδόπουλος 
και η Νομάρχης Ανατολικής Αττικής 
κ. Α. Σταφυλά, η οποία ήταν και η πρό
εδρος της συγκέντρωσης.

Ο κ. Τρίτσης στην εισήγησή του τό
νισε την αναγκαιότητα της Ε.Π.Α. (Ε
πιχείρηση Πολεοδομικής Ανασυγκρό
τησης) των χωριών και των πόλεων 
στην περιοχή της Αττικής, για να προ
λάβουμε την καταστροφή σ’ ό,τι απόμει- 
νε από το εμπόριο της γης και την 
αυθαίρετη δόμηση για να προστατέψου
με το περιβάλλον και την ίδια μας τη 
ζωή, για να γίνουν πεζόδρομοι και δρό
μοι κυκλοφορίας οχημάτων, για να χτί
ζονται οι βιομηχανίες και βιοτεχνίες σε 
ειδικούς χώρους και όχι οπουδήποτε και 
τέλος για να φτιάξουμε τις πόλεις μας 
ανθρώπινες.

Επεσήμανε τις πρακτικές δυσκολίες 
που υπάρχουν για την εφαρμογή αυτού 
του νόμου, που έρχεται να διορθώσει 
παρατυπίες και πρανομίες δεκάδων χρό
νων, γιατί, όπως είπε, αυτό που εμείς 
επιχειρούμε να φτιάξουμε σήμερα στη 
χώρα μας, σε χώρες της Ανατολής και 
της Δύσης έγινε πριν εκατό χρόνια.

Ο κ. Τπουργός τόνισε ακόμη ότι η 
συντόμευση του χρόνου διαδικασιών 
για την εφαρμογή του οικιστικού νό
μου στις περιοχές που θα ενταχθούν σε 
σχέδιο πόλης, θα εξαρτηθεί στο βαθμό 
που οι Δήμοι και οι Κοινότητες θα συ- 
νεργασθούν με τα μελετητικά γραφεία 
και τη Νομαρχία η οποία έχει όλη την 
ευθύνη και την εποπτεία της Ε.Π.Α. 
Στο σημείο αυτό κατηγόρησε εκείνους 
που κωλυσιεργούν και τρενάρουν την 
υπόθεση της πολεοδομικής ανάπτυξης 
και ανασυγκρότησης της χώρας μας, 
και δήλωσε ότι το υπουργείο είναι έ
τοιμο να αναλάβει τη μελέτη των περιο
χών, όπου δεν θα ανταποκριθούν οι υ
πεύθυνοι φορείς.

Δήλωσε ακόμη ο κ.Τρίτσης, ότι ό - 
σε όλη 
γίνουν 

λες οι μελέτες 
τ ην Ελλάδα θα 
με ,τ ° ν ο μ ο 1337)73 γιατί άλ
λος νόμος δεν υπάρχει σήμερα, και πρό
σδεσε, όσοι ζητούν να γίνει σχέδιο στην 
περιοχή τους επικαλούμενοι άλλους νό

μους, καλό θα είναι να μας δηλώσουν 
ξεκάθαρα ότι δεν θέλουν σχέδιο στην 
πόλη τους.

Στην πρόταση του Νομάρχη Αττι
κής κ. Κατριβάνου για την παραθερι- 
στι.κή κατοικία, που, όπως είπε, στις πε
ρισσότερες περιπτώσεις κατά το μεγα
λύτερο διάστημα του χρόνου κατοικεί
τε μόνιμα, και γι’ αυτό θα πρέπει τα 
κριτήρια να είναι διαφορετικά από την 
καθαρά παραίθεριστική κατοικία, ο κ. 
Τρίτσης δήλωσε ότι αυτό θα ρυθμιστεί 
με προεδρικό διάταγμα.

Στη συνέχεια πήραν το λόγο οι Δή
μαρχοι και οι Κοινοτάρχες, οι οποίοι 
αναπτύσσοντας τις,απόψεις τους για τα 
διάφορα μικροπρ.οβλήματα που παρου
σιάζονται, και τη μέχρι σήμερα συνερ
γασία τους με τα μελετητικά γραφεία, 
ζήτησαν όλοι την επιτάχυνση της διαδι
κασίας για την εφαρμογή του νόμου 
1337)83 και την ένταξη των περιοχών 
τους σε σχέδιο πόλης, ώστε να πάψει να 
υπάρχει το πρόβλημα της άναρχης δό
μησης που κακοποιεί τις πόλεις και τα 
χωριά, για να σταματήσει ο «βιασμός» 
και η εκμετάλλευση της γης από τους 
εμπόρους, και τέλος για να λυθεί το αι
ώνιο πρόβλημα της ανασφάλειας χιλιά
δων οικογενειών που κατάφεραν να χτί
σουν ένα σπιτάκι, και δεν ξέρουν αν εί
ναι νόαίιΐιο ή παράνομο.

ΟΛΟΙ ζήτησαν να συντομευθούν οι 
διαδικασίες, εκτός από μία «φωτεινή» 
εξαίρεση, τον ποόεδρο της Κοινότητάς 
μας, κ. Β. Τζιλάβη, που για μια ακό
μη φοοά έδειξε ότιδεν μπορεί να παρα
κολουθήσει το ρυθμό της εξέλιξης και 
της ανάπτυξης, έδειξε ότι δεν μπορεί 
να κατανοήσει την πολιτική της κοινω
νικής αλλαγής που στοχεύει στους πολ
λούς και όχι στους ελάχιστους.

Αγνοώντας τη σημερινή πραγματικό
τητα και τον ισχύοντα νόμο ο κ. Τζιλά- 
6ης ζήτησε την ανάσταση του Λαζάοου 
(την επανέγκριση του σχεδίου που α
κυρώθηκε για τους γνωστούς. . . λό
γους) με το νόιιιο 1221)81.

Τότε ακούσαυε δίπλα μας ένα σύνε
δρο να σχολιάζει: «εδώ πεοιιιένουμε ό
λοι να επιβιβαστούμε στο εξποές για να 
προλάβουμε, κι ο πρόειδοος της Ν. Μά
κρης περιμένει να περάσει ο αραμπάς».

Π ρος το τέλος της συνεδοίασυς πάο- 
θηκε ομόωωνα η απόφαση ότι μέχοι τις 
15 Μαοτίου πρέπει να έτουν οοισθετη- 
θεί όλες οι περιοχές που θα εντααθούν 
σε σγέδιο πόλης — στην απόφαση αυ
τή δεν υπήρξε καμιά αντίρρηση ή δια
ίτων ία από κανέναν '■— το τονίζουμε ι
διαίτερα γιατί αν η Κοινότητα μας δεν 
συμμετέχει ενεογά στις διαδικασίες που 
προβλέπονται, θα μείνουμε και πάλι στο 
σταθμό να περιμένουμε το επόμενο τρέ
νο και τότε... Θεός ξέρει πότε θα ξα- 
ναπεοάσει.

Γι’ αυτό, ας αναλογισθούμε όλοι τις 
ευθύνες μας κι ας πάοουμε στα σοβαρά 
το ρόλο που μας ανέθεσε ο Λαός της 
Ν. Μάκρης για την τύχη και την εξέ
λιξη του τόπου μας.

Π ΑΝ.' ΧΡΙΣΤΟ Π ΟΤΛΟΣ

Από το Υπουργείο Γεωργίας 
βρέθηκαν κατά την απογραφή των 
Επακιστικών Περιοχών στην Ανα
τολική Αττική 40.C00 στρέμματα 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για παιδικές χαρές, κοινοτικά κτί
ρια, κοινωφελείς σκοπούς, κατα
σκηνώσεις κλπ. Στη Νέα Μάκρη, 
δυστυχώς, οι εκτάσεις αυτές που 
υπάρχουν είναι πολύ λίγες, μόνο 
10 στρέμματα, και. οι περισσότε

ρες είτε έχουν εκχωρηθεί είτε 
καταπατηθεί. ' Ομως οι ανάγκες 
της περιοχής μας είναι πολύ με
γάλες. Χρειαζόμαστε εκτάσεις 
για ανέγερση Λαογραφικού Μου
σείου, Πολιτιστικού Κέντρου, '.Βι
βλιοθήκης, για αθλητικές έγκατα- 
στάσες κλιπ.

Προλαβαίνουμε άραγε να δια- 
σώσουμε τίποτα από τα 10 στρέμ
ματα ;

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων στις 4 Φλεβάρη δίνει 
τον Αποκριάτικο χορό του, στο κέντρο «Στανομάνπρι».

Σας καλούμε όλους να διασκεδάσουμε μαζί και συγχρό
νως να ενισχύσουμε το Σύλλογο, ώστε να φέρει σε πέρας 
το έργο του.

Προσκλήσεις διατίθενται από τα μέλη του Δ.Σ. του Συλ
λόγου.
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Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ 
ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΛΑΪΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Από το χάος στη δημιουργική αναζήτηση

Η σημερινή ανθρώπινη κοινωνία, κοι
νωνία που καταναλωτισμού και της αφθο
νίας, κυριαρχείται από ένα ανθυγιεινό 
κι αφύσικο τρόπο ζωής. Χαρακτηριστι
κό της ανθυγιεινής διαβίωσης είναι η 
έλλειψη φυσικής κίνησης, που αντικα- 
ταστάθηκε από τη χωρίς όρια επικρά
τηση της μηχανοποίησης κι αυτοματο
ποίησης της ζωής μας.

Με δόγμα «την αρχή της ήσσονος 
προσπάθειας» παγιδεύθηκε το άτομο στα 
γρανάζια της αδράνειας, της νωθρότη- 
τας και της καθιστικής ζωής.

Οι συνέπειες αυτού του ξέφρενου και 
παράλογου ρυθμού ανάπτυξης έχουν πά
ρει εδώ και καιρό διαστάσεις επιδημίας 
με κίνδυνο την υποβάθμιση και φθορά 
του ίδιου του ατόμου — κατάρρευση του 
βιολογικού μας οικοδομήματος.

Οι συνέπειες γνωστές: άγχος, καρδιο- 
πάθειες, παχυσαρκία, διαβήτης, α.ρτη- 
ριοσκλήρυνση, υπέρταση, παραμορφώ
σεις σπονδυλικής στήλης κλπ.

Μπροστά στους τόσους κινδύνους και 
επιπτώσεις η άσκηση — ο αθλητισμός 
έρχεται να παίξει ένα αντισταθμιστικό - 
ανανεωτικό ρόλο στη ζωή του ατόμου 
και να δώσει φυσικότητα στον αφύσικο 
τρόπο ζωής του. Κι όλα αυτά γιατί η 
ζωή είναι κίνηση, μια και ό,τι 
δεν δ ρ α δεν υπάρχει.

Ο βιολογικός νόμος των LAMARK 
και ROUX είναι πολύ σαφής και καθο
ριστικός: «Η λειτουργική ικανότητα ε
νός οργάνου εξαρτάται από την επιβά
ρυνση στην οποία υποβάλλεται», πράγ
μα που σημαίνει άτι ένα όργανο που ε
ξασκείται και αναπτύσσεται αποδίδει, 
ανανεούται, είναι υγιές, ενώ αντίθετα 
υποβαθμίζεται, φθείρεται, καταστρέφε
ται, είναι νεκρό.

Ο αθλητισμός είναι σπουδαίος, επει
δή ακριβώς πολύ σπουδαίες είναι οι ε
πιδράσεις του στην πολυδιάστατη προ- 
σονπικότητα του ατόμου. Και αν για 
τον σύγχρονο άνθρωπο είναι μια καθη
μερινή ανάγκη, για το εξελισσόμενο ά
τομο το παιδί είναι ανάγκη ε
πιτακτική.

Αυτό καλείται στα πρώτα χρόνια της 
ζωής του να δημιουργήσει ένα τέτοιο υ
πόβαθρο βιολογικής και ψυχολογικής υ
πόστασης, που θα τον βοηθήσει να αντα- 
ποκριθεί στις απαιτήσεις της σημερινής 
ζωής σαν ολοκληρωμένη προσωπικότη
τα, στους στόχους και προσανατολισμούς 
κάθε προοδευτικού ανθρώπου.

Ιδιαίτερα οι επιδράσεις της άθλησης 
στο παιδί είναι πολύπλευρες. Οι κυριό- 
τερεε, σε συν'τομογραφία, είναι: 
Α. ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ:

Ασκεί ευεργετική επίδραση σ’ όλα τα 
οργανικά συστήματα της ανθρώπινης 
μηχανής, δηλαδή:

—Στο ΜΥΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ αυξάνει 
την τονοτικότητα και ελαστικότητα των 
μυών, αποφεύγοντας έτσι τη μαλθακό- 
τητα και την ατροφία.

—Στο ΕΡΕΙΣΤΙΚΟ αυξάνει την κι
νητικότητα των αρθρώσεων, προφυλάσ- 
σοντάς το από τη δυσκαμψία και τη δυ
σκινησία.

—Στο ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ, δυναμώ
νει την καρδιά, αυξάνοντας την αιμά- 
τωση του μυοκαρδίου αφενός και αφε
τέρου επιτυγχάνεται η βραδυκαρδία. 
Αυξάνεται το εύρος και η ελαστικότητα

«ΤΕ ΚΑΛΕ ΠΙΟΝ»

Αιστανθήκατε ποτέ βουτηχτάδες για 
τον Σταυρό. Μα τον τίμιον σταυρό θυ
μάμαι κάποια Θεοφάνεια όπου χρειά
στηκα δυο μέρες να συνέρθω, μεταξύ 
πετρελαίου και οινοπνεύματος!

Δεν θα πρωτοτυπούσαμε να συστή
σουμε όλος ο πληθυσμός στις βάρκες — 
καθιερώθηκε πια — ξεχύσαμε και το 

των αρτηριών, ο αριθμός των τριχοει
δών αγγείων, ενώ ο όγκος του αίματος 
φθάνει μέχρι και 1 It.

—Στο ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ. Καθαρί
ζει τους πνεύμονες από τις τοξικές ου
σίες, ενώ αυξάνεται η πνευμονική χω
ρητικότητα.

—-Στο ΠΕΠΤΙΚΌ. Βοηθά τη μείω
ση της υπεροξύτητας των διαφόρων εν- 
ζύμων του στομάχου, αυξάνει την πε- 
ρισταλτικότητα των κινήσεων του λε
πτού εντέρου, καταπολεμώντας τις στο
μαχικές ανωμαλίες και τις εντερικές 
δυσκολίες.

—Στο ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Α
σκεί καταπραϋντική επίδραση, βοηθώ
ντας στην ήρεμη και νηφάλια ζωή. 
Β. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑ

ΣΕΙΣ:
Επιδρά στη συναισθηματική ισορρο

πία, απαλλάσσοντας το άτομο από το άγ
χος.

Τονώνει την αισιοδοξία, την επιμο
νή, υπομονή, θέληση, κουράγιο, θάρρος, 
αυξάνει επίσης την αυτοπεποίθηση, την 
αυτονομία και την πληρότητα.
Γ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ:

Καλλιεργεί τη συνεργασία, την ανά
πτυξη της συλλογικότητας κα: του ομα
δικού πνεύματος, μαθαίνει να πειθαρ
χεί και ν’ αγωνίζεται.
Δ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ:

Απαλλάσσει το άτομο από έγνοιες και 
στενοχώριες, προσφέροντας πληρότητα, 
νηφαλιότητα, διαύγεια κα: οξυδέρκεια 
του νου.

Όλα αυτά για να μπορέσουν να υ
λοποιηθούν θα πρέπει ο αθλητισμός να 
κυριαρχήσει μέσα σ’ όλες τις εκπαιδευ
τικές βαθμίδες, σ’ όλα τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα. Θαπρέπει να αλλάξει ρι
ζικά η αντίληψη των υπεύθυνων φορέων 
για τον αθλητισμό, που στηριζόμενη μέ
χρι πρότινος στη νοησιαρχική εκπαί
δευση, ενδιαφερόταν μόνο για την εξέ
λιξη του νου, αγνοούσε την αλληλοεξάρ- 
τηση της τρισυπόστατης οντότητας του 
ατόμου, ότι για να εξελιχθεί συνολικά 
απαιτείται η ψυχοφυσική και η πνευ
ματική ισορροπία. Ότι:

«... Η διοχέτευση του ανθρώπινου 
ανταγωνισμού σε ειρηνικά και αναίμα
κτα πλαίσια, με σεβασμό στις εντολές 
της βιολογικής εξέλιξης και της εμπει
ρίας (αυτής που αλλιώς ονομάζεται 
γνώση), αποτελεί την πεμπτουσία του 
πνεύματος των προγόνων μας, καθώς και 
την έμπρακτη αντιμετώπιση των φιλο
σοφικών και παιδαγωγικών προβλημά
των. Να η αναγκαιότητα που δημιούρ
γησε κάποτε στα χώματα μας την ιερν 
λέξη: «Αθλητισμός».

Να γιατί η αναγκαιότητα της παιδα
γωγικής υποδομής κρούει τις θύρες για 
να τις σπάσει. . .

Πρέπει νάναι κανείς κουφός για να 
μην την ακούει. . .

Επιβάλλεται λοιπόν η δημιουργία ε
νός καινούργιου σχολείου, που στηοι- 
ζόμενο στο νόμο της κίνησης, της ελεύ
θερης δράσης, θα επιτρέψει στο παιδί 
V απελευθερώσει όλες τις δυνατότητέο 
του για μια καλύτερη ανθρώπινη μοίρα, 
για ένα καλύτερο αύριο.

Γ. ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ - Ρ. ΣΑΡΑΦΑΚΠ 
Καθ. Σωματικής Αγωγής

’22) και οι βουτηχτές ντυμένοι στην 
παραλία με την άνεσή τους να σηκώ
νουν το σταυρό που θα ρίχνεται στην 
άμμο.

Έτσι και το θέαμα εξασφαλίζεται, 
και το κυριότερο η υγεία των βουτη
χτάδων μας.

«Νυν αφορίξεις τον δούλον Δέσπο
τα».

Μέχρι πρόσφατα, η Λαϊκή Επιμόρφω
ση δεν ήταν παρά ένας μηχανισμός α
ναπαραγωγής της κυρίαρχης ιδεολο
γίας. Για παράδειγμα, το 1982, το 40% 
των επιμορφωτικών ωρών είχαν διατε
θεί για μαθήματα κοπτικής - ραπτικής, 
που φυσικά τα παρακολουθούσαν απο
κλειστικά γυναίκες στα πλαίσια της πα
ραδοσιακής αποκλειστικής ενασχόλησής 
τους με τα οικιακά. Αντίθετα, ενώ στη 
χώρα μας το 30% του ενεργού πληθυ
σμού απασχολείται σ’ έναν πρωτογε
νή τομέα της οικονομίας (γεωργία, κτη
νοτροφία κτλ.), μόνο το 1,64% των επι- 
μορφωμένων παρακολούθησε μαθήματα 
για ομαδικές καλλιέργειες, μόνο το 1% 
μαθήματα για δραστηριότητες συμπλη
ρωματικές της γεωργίας και τέλος μόνο 
το 2,8% των επιμορφωνομένων παρακο
λούθησε μαθήματα επισκευής γεωργι
κών μηχανημάτων.

Αλλά και η ποιότητα της παρεχόμε
νης επιμόρφωσης ήταν εξαιρετικά χα
μηλή, λόγω της ανυπαρξίας έμπειρων 
κα: καταρτισμένων επιμορφωτών, υλι
κής υποδομής και προγραμματισμού.

Με το νέο κανονισμό που δημοσιεύ
τηκε τον Οκτώβρη του 1982 η Λαϊκή 
Επιμόρφωση αναδιοργανώνεται και 
μπαίνουν οι βάσεις για τον αναπροσανα- 
τολισμό των δραστηριοτήτων της και για 
τη σύνδεσή της με την τοπική ανά
πτυξη.
α. Αναδιοργανώνεται η ΝΕΑΕ, στη σύν

θεση της οποίας περιλαμβάνονται ε
κτός από τους εκπροσώπους όλων των 
κρατικών επιμορφωτικών φορέων και 
εκπρόσωποι των σημαντικότερων μα
ζικών φορέων του νομού (Εργατικό 
Κέντρο, ΕΛΜΕ, ΔΟΕ, Επιμελητήρια 
κλπ.) .

β. Σε κάθε νομό δημιουργείται πενταμε
λές Συμβούλιο Λαϊκής Επιμόρφωσης 
που επιφορτίζεται με τη συστηματική 
ανίχνευση των επιμορφωτικών ανα
γκών σε επίπεδο νομού και με την ε
πιμόρφωση των επιμορφωτών.

γ. Οι υπεύθυνοι των Κέντρων Επιμόρ
φωσης 'δεν μπορεί να είναι διπλο'θε-

Η *ΤΗΛΗ ΤΗ* ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ*
Κύριοι, στο φύλλο αριθ. 7 της εφη

μερίδας σας «Φωνή της Νέας Μάκρης» 
του Νοέμβρη 1983 γράφει ο κ. Απόλ
λων Ψαρουδάκης με τίτλο Εθνική Αντί
σταση, ορισμένες ανακρίβειες.

Στην αρχή μονοπωλεί τον εθνικό-α- 
πελευθερωτικό αγώνα 1941 -44 μόνο 
για το ΕΑΜ και ΕΛΑΣ, δεν αναφέρει 
δε καμιά από τις άλλες οργανώσεις, ό
πως ήταν οι: ΕΔΕΣ — ΕΚΚΑ — 
5)42 σύνταγμα — Προμηθέας — Μί
δας κτλ., που έδωσαν κι αυτές αίμα για 
να λευτερωθεί η Πατρίδα μας.

Έπειτα Θα πρέπει να ξέρει ο κ. Ψα
ρουδάκης ότι η τωρινή Κυβέρνηση δεν 
έκανε καμιά εξαίρεση από τις τότε ορ
γανώσεις.

Τέλος ο κ. Ψαρουδάκης θα πρέπει να 
γνωρίζει από την Ιστορία, ότι πριν α
πό το μπάσιμο της Σοβιετικής Ένωσης 
στον πόλεμο ενάντια στο φασιστικό α- 
ξονα, είχε προηγηθεί το σύμφωνο Μο- 
λότωφ - Ρίμπεντροπ, που μοιράστηκαν 
τη σοσιαλιστική τώρα Πολωνία.

Θα σας παρακαλούσα να το δημο
σιεύσετε χάρη της Εθνικής Ενότητας 
και ομοψυχίας.

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία 
Γεώργιος Κ. Βράκας 

Ιατρός

*

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 
του Δημοτικού Σχολείου μας εξέπληξε 
ευχάριστα με την ωραία πρωτοβουλία 
που αν έλαβε.

Συγκεκριμένα στις 23 Δεκέμβρη και 
λίγο πριν φύγουν τα παιδιά για τις

σίτες.
δ. Καθιερώνεται ο δημόσιος απολογι

σμός των ΝΕΑΕ και των Κέντρων Ε
πιμόρφωσης για να εξασφαλισθεί η 
διαφάνεια του θεσμού και ο δημόσιος 
έλεγχος.
Είναι βέβαια φανερό άτι ο νέος Κανο

νισμός δεν αρκεί για να αλλάξει ριζικά 
ο θεσμός της Λαϊκής Επιμόρφωσης και 
να συμβάλει ουσιαστικά στην τοπική α
νάπτυξη και στην ανάπτυξη της προ
σωπικότητας των επιμορφωνομένων. 
Στα πλαίσια λοιπόν της προσπάθειας 
αυτής, το δεύτερο εξάμηνο του 1982 και 
το 1983 γίνονται μια σειρά από σημα
ντικά βήματα προς την κατεύθυνση αυ
τή:

α. Γίνονται οκτώ περιφερειακές συν
διασκέψεις γιατην ενημέρωση των με
λών των ΝΕΑΕ, των Γραμματέων, των 
υπεύθυνων των Κέντρων Επιμόρφωσης 
και των επιμορφωτών για τους νέους 
στόχους της Λαϊκής Επιμόρφωσης.

β. Μετά από μακρόχρονη διαδικασία 
επιλογής συγκροτούνται το καλοκαίρι 
του 1983 τα Συμβούλια Λαϊκής Επι
μόρφωσης’ έτσι υπάρχουν σε κάθε νομό 
τα στελέχη που θα προωθήσουν τους 
στόχους της Λαϊκής Επιμόρφωσης.

γ. Τα μέλη των Συμβουλίων Λαϊκής 
Επιμόρφωσης (ΣΛΕ) επιμορφώνονται 
σε δεκαπενθήμερα σεμινάρια, και τον 
Αύγουστο και Σεπτέμβριο λειτουργούν 
εφτά περιφερειακά κέντρα επιμόρφωσης 
των μελών των ΝΕΑΕ, των Γραμματέ
ων, των υπεύθυνων, των μελών των επι
τροπών των Κέντρων Επιμόρφωσης και 
των επιμορφωτών.

δ. Τα ΣΛΕ διοργανώνουν σε κάθε νο
μό σεμινάρια επιμόρφωσης των επιμορ- 
φωτών και ενημέρωσης των μαζικών 
φορέων για την ανάπτυξη της συνεργα
σίας ανάμεσα στη Λαϊκή Επιμόρφωση 
και τους τοπικούς μαζικούς φορείς, ορ
γανώσεις, τοπικούς συλλόγους, συνεται
ρισμούς κτλ.

(Συνεχίζεται) 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΓΙΔΗΣ

Εκπαιδευτικός

Χριστουγεννιάτικες διακοπές, έφερε στο 
σχολείο και τους μοίρασε, σαν δώρο, α
πό ένα βιβλίο.

Τόσο η σημασία της χειρονομίας αυ
τής όσο και τα είδη των βιβλίων που 
μοιράστηκαν αξίζουν τα θερμά μας συγ
χαρητήρια.

ΤΑΜΠΑΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
Δασκάλα

★

Κατά τη γνώμη μας, η πρωτοβουλία 
του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 
να μοιράσει βιβλία στα παιδιά του σχο
λείου, ευχαρίστησε πολλά από αυτά. Νο
μίζουμε πως τα παιδιά δεν πρέπει να 
διαβάζουν τα βιβλία μόνο σαν σχολικά, 
αλλά και σαν φίλους και να ψυχαγ«>- 
γούνται απ’ αυτό που διαβάζουν.

Από τους δασκάλους και τους γονείς 
μας περιμένουμε να μας κατατοπίσουν 
ώστε να διαλέγουμε κάθε φορά ένα βι
βλίο κατάλληλο για την ηλικία μας. Το 
τμήμα μας δηλαδή η Ε2 με πρωτοβου
λία του διοικητικού συμβουλίου και τη 
βοήθεια όλης της μαθητικής κοινότητας, 
της δασκάλας μας κυρίας Τούλας Πα- 
πάνη και της διευθύντριας του σχολείου 
μας, κατάφερε να ιδρύσει μια δανειστι
κή βιβλιοθήκη για τα παιδιά του τμή
ματός μας με σκοπό να κάνει το βιβλίο 
φίλο όλων μας. Την προσφορά του συλ
λόγου τη θεωρούμε βοήθεια στην προ- 
σπάθειά μας γι’ αυτό όλοι οι μαθητές 
της Ε2 ευχαριστούμε τους γονείς μας 
για την ωραία αυτή ιδέα που είχαν.

Η Μαθητική Κοινότητα της Ε2



4 ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Η ΣΤΗΛΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ

ΠΛΑΤΩΝ Β. ΜΟΥΣΑΙΟΥ: ΑΛΑΛΟΥΜ
Ένα βιβλίο που γράφετε είναι, αν 

θέλετε, ένα λουλούδι που ετοιμάζεται 
ν’ ανθίσει και ανήκει αποκλειστικά σ’ 
αυτόν που το γράφει. Είναι προσωπι
κή του υπόθεση, οι προθέσεις του.

Ένα βιβλίο που τυπώνεται και βλέ
πει το φως είναι ο καρπός αυτής της; 
ανθοφορίας και ενώ περιέχει τον δη,- 
μιουργό ή πτυχές από την ψυχή και το 
πνεύμα του, ανήικει πιο πολύ στους άλ
λους και λιγότερο σ’ αυτόν που το έ
γραψε, άλλωστε γι’ αυτούς γράφτηκε 
και σ’ αυτούς επιζεί.

Το βιβλίο του Πλάτωνα Μουσαίου 
«Αλαλούμ» είναι ένας ώριμος καρπός 
γεμάτος χυμούς, γραμμένο με ένα α
διάπτωτο κέφι και καυστικότατη σάτι
ρα που σπάζει κόκαλα. Κι αν ανήκει 
σ’ όλους διεκδιικώντας τη θέση, του στα 
Γράμματά μας, ανήκει ιδιαίτερα σ’ εμάς 
τους Μακρηνούς. Τους Μακρηνούς εκεί
νους που μ’ αυτό το ίδιο, το πικρό, φι
λοσοφημένο και «παράλογο» μακρηνολι- 
βισιανό κέφι επέζησαν τότε και ξανα- 
ρίζωσαν εδώ «ιθανάτω θάνατον πατήσα- 
ντες». Κι όμως στο «Αλαλούμ» δε θα 
βρούμε κανένα ηθογραφικό ή λαογρα- 
φικό στοιχείο, δεν είναι ο στόχος του βι
βλίου αυτός.

Ο συγγραφέας στοχεύει μακρύτερα 
και πλατύτερα. Αντικείμενό του είναι ο 
αιώνιος άνθρωπος που ξέκοψε από το 

ζώο χάνοντας ότι πολυτιμότερο είχε: 
τα αρχέγονα αντανακλαστικά του και 
τη συνείδηση της ελευθερίας του.

Ο συγγραφέας υψώνεται σε πολύ ψη
λά παράθυρα κι από κει κοιτώντας το 
παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του 
ανθρώπου σαρκάζει αυτοσαρκαζάμενος. 
Δεν βγάζει τον εαυτό του απέξω, είναι 
μέσα στον κόσμο, ένα μ’ αυτόν στο χθες 
και στο σήμερα και στο αύριο. Δεν ηθι- 
κολογεί, δεν δίνει συνταγές, δεν κάνει 
υποθέσεις. Βλέπει μέσα από πολλά πρί
σματα, διαπιστώνει και οι διαπιστώσεις 
του είναι πκρές τόσο που φέρνουν το 
σαρκασμό μέχρι το δάκρυ.

Διαβάζοντας το «Αλαλούμ» προσπά
θησα να γίνω ο αντικειμενικός αναγνώ
στης κι αφού το διάβασα ένιωσα την α
νάγκη να σας το παρουσιάσω σαν κάτι 
άξιο ιδιαίτερης προσοχής, χρήσιμο και 
καλό και περισσότερο σαν μια από αυ
τές τις δύσμοιρες τις αξίες που στον 
καιρό μας ή δεν έτυχε να συναντήσουμε 
ή τις προσπερνάμε χωρίς να τις ανα
γνωρίζουμε και ολοένα γίνονται σπανιό
τερες.

Το «Αλαλούμ» του Πλάτωνα Μου
σαίου ανήκει στα όχι συνηθισμένα λο
γοτεχνικά είδη. Είναι σύνθεση κειμένων 
που τα μέρη του θα μπορούσε κανείς να 
τα ονομάσει μακράς πνοής χρονογρα
φήματα ή σατιρικά δοκίμια και που 

σχηματικά αποτελούν ομόκεντρους κύ
κλους σε θέματα γύρω από τον άνθρωπο 
και τη συμπεριφορά του σαν άτομο και 
σαν οργανωμένη κοινωνία μέσα στην 
πορεία των αιώνων της ιστορίας του πά
νω στη γη.

Το περιεχόμενο των χρονογραφημά
των ή δοκιμίων αυτών είναι διαχρο
νικό κι επίκαιρο σ’ όλους τους καιρούς. 
Το πνεύμα του συγραφέα λαγαρό, αδέ
σμευτο πετάει με θαυμαστή δύναμη και 
σπιρτάδα πάνω στα θέματα που πραγ
ματεύεται και μας δίνει απόψεις σο
φές και σύγχρονα πικρές.

Η σάτιρά του καταλυτική, η δεξιο- 
τεχνία του δεξιοτεχνία κορυφαίου τε
χνίτη. Αυτό το αδιάπτωτο κέφι, αυτή 
η. οργιαστική ευρηματικότητα στη γρα
φή μαζί με τα θέματα και τον τρόπο 
που τα επεξεργάζεται είναι τα στοι
χεία που θέλουμε να επισημάνουμε στο 
βιλίο του Πλάτωνα Μουσαίου. Αν πα
ράλληλα με την αισθητική συγκίνηση 
σ’ ένα βιβλίο πρέπει να επιζητάμε και 
τη γνωστική ωφελιμότητα, πράγματα 
για μας που πρέπει να συνυπάρχουν σ’ 
ένα άξιο έργο τέχνης, τότε το βιβλίο 
του Πλάτωνα Μουσαίου «Αλαλούμ» εί
ναι ένα σπουδαίο επίτευγμα στα Γράμ
ματά μας, εμάς των απογόνων του Αρι
στοφάνη .

Είναι ένα βιβλίο που σπαράζει από 
ανθρωπιά, μια κραυγή κι ένα σήμα κιν
δύνου που καλεί σε επαγρύπνηση ενά
ντια στη διάβρωση των ανθρωπιστικών 
αξιών του καιρού μας.

Εκείνο επίσης που θέλουμε να επιση- 
μάνουμε στο βιβλίο αυτό, γιατί βρί
σκουμε πως μας αφορά ιδιαίτερα, είναι 
η στενή σχέση της σάτιρας του Πλάτων 
να Μουσαίου και η ευθυβολία της, με τη 
μακρολιβισιανή φιλοπαίγμονα και σαρ
καστική διάθεση που στην πέννα του 
Πλάτωνα Μουσαίου βρήκε τον πιο λα
μπρό εκφραστή της. Άσχετα με τις ό
ποιες αντιρρήσεις για ορισμένους αφο- 
ρισμούς και απόψεις του ο Πλάτωνας 
Μουσαίος είναι ένας ασυμβίβαστος μα
χητής που μάχεται σωστά και υπεύθυνα 
πάνω στο μετερίζι της Αλήθειας και της 
Ελευθερίας.

Στο «Αλαλούμ» αυτό που για μας 
προέχει — ένα από τα πολλά —■ κι αυ
τό που θέλουμε να επισημάνουμε είναι 
ότι μας καλεί με την. καταλυτική του 
σάτιρα να γίνουμε πιο άνθρωποι από 
αυτό που είμαστε σήμερα, να δώσουμε 
τη σημασία που πρέπει όχι στο πώς 
να επιβιώσουμε, αλλά στο πώς να ζή- 
σουμε για ν’ αξίζει τον κόπο να επιβιώ
σουμε, όπως γράφει ο ίδιος.

Μ. Π.ΔΕΛΗΣΑΒΒΑΣ

ΜΑΖΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ — ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ

Στις 2 Ιανουάριου συγκεντρώθηκαν 
στα γραφεία του Επιμορφωτικού Συλ
λόγου οι κοιν. σύμβουλοι της αντιπο
λίτευσης και οι μαζικοί φορείς της Ν. 
Μάκρης και αποφάσισαν να στείλουν 
την πιο κάτω πρόταση στη Νομαρχία 
Ανατολικής Αττικής.

Νέα Μάκρη 2 Ιανουάριου 1984 
Κοινοποίηση: Τ.ΧΌ.Π.
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Προς
1) ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
2) ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ «Α- 

ΞΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΣ

Σας γνωρίζουμε ότι συμφωνούμε ο
πωσδήποτε με την ένταξη των 1800 
στρεμμάτων στο σχέδιο πόλης, σύμφωνα 
με το νόμο 1337)83.

Επειδή όμως έχει προχωρήσει η δια
δικασία ένταξης ενός τμήματος των 
1800 στρεμμάτων, και συγκεκριμένα 
650 στρέμματα τα οποία έχουν θεω
ρηθεί πυκνοδομημένα από το Τ. Χ0.Π. 
και για να μην υπάρξει καθυστέρηση 
για το τμήμα αυτό, ζητούμε το υπόλοι
πο τμήμα των 1800 στρεμμάτων να εν
ταχθεί εν συνεχεία σε δεύτερη πολεο
δομική ενότητα.

Ως γνωστό ο νόμος 1337)83 δεν α- 
φαιρεί από τα ποσοστά γης τους ήδη 
υπάρχοντες κοινόχρηστους χώρους οι 
οποίοι είναι ελάχιστοι ή δεν υπάρχουν 

μιουργηθούν κοινόχρηστοι χώροι, πολ
λοί περισσότεροι απ’ ό,τι είχε κατά νου 
ο νομοθέτης όταν αποφάσιζε ότι αυτοί 
οι χώροι δεν αφαιρούνται, με αποτέ
λεσμα οι ιδιοκτησίες που βρίσκονται 
στην περιοχή των 1800 στρεμμάτων να 
συνεισφέρουν μέχρι 10% περισσότερο 
απ’ ό,τι προβλέπεται στο νόμο 1337)73 
και σε σύγκριση με άλλες περιοχές που 
εντάσσονται σε σχέδιο πόλης.

Γι’ αυτό το λόγο ζητούμε όπως οι 
χώροι αυτοί ληφθούν υπ’ ότρη ως εισφο
ρά γης των κατοίκων και να αφαιρε- 
θούν από τα ποσοστά που προβλέπει ο 
νόμος.

Με τον τρόπο αυτό πιστεύουμε ότι 
ικανοποιείται το αίσθημα του δικαίου 
των κατοίκων της Νέας Μάκρης, αφού 
και η πολιτεία θα αναγνωρίσει εμπρά- 
κτως την ήδη παραδεχθείσα ιδιαιτερό
τητα της περιοχής των 1800 στρεμμά
των.

ΟΙ ΚΟΙΝ. ΣΤΜΒΟΤΛΟΙ
Γ. Βογιατζής 
Π. Χριστόίπουλος 
Σ. Λέος
Μ. Τσακυργιάννης

ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
Επιμορφωτικός Σύλλογος Ν. Μάκρης 
Σύνδεσμος Εργ)ων Οικο>.δ. Ν. Μάκρης 
Αγροτικός Π ιιστωτικός Συν)σμός 
Σύλλογος Νεομακρηνών «Η Κυψέλη» 
Εξωραϊστικός Σύλλογος Ζούμπερι 
Εξωραϊστικός Σύλλογος Μάτι 
Σύλλογος Κρητών Ν. Μάκρης 
Ένωση Εμπόρων - Επ)ών Ν. Μάκρης 
Σύλλογος Γονέων Δ. Σχολ. Ν. Μάκρης 
Σύλλογος Γονέων Γυμνασ. Ν. Μάκρης 
Σύλλογος Γονέων Λυκείου Ν. Μάκρης 

(Συνέχεια από την 1 σελίδα) 
δεν πρέπει να μένει αδιάφορος μπροστά 
στον πυρηνικό όλεθρο που μας απειλεί.

Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος καλεί ό
λα τα μέλη του και το λαό της Ν. Μά
κρης να πάρουν μέρος σ’ αυτή την εκ
δήλωση καπά του πολέμου και της πυ
ρηνικής καταστροφής που απειλεί την 
ανθρωπότητα.

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ με την 
ευκαιρία του διαβαλκανικού συνεδρίου 
για αποπυρηνικοποιημένα Βαλκάνια στο 
Ζάππειο Μέγαρο, έστειλε το παρακάτω 
ψήφ ιστία:

ΨΗΦΙΣΜΑ

Εμείς οι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυ
τοδιοίκησης, των Μαζικών Φορέων και 
Επιτροπών Ειρήνης της περιοχής Ν. 
Μάκρης, που συγκεντρωθήκαμε στο 
Σύλλογο «ΚΤΨΕΛΗ» της Ν. Μάκρης 
για να συζητήσουμε για τη διοργάνωση 
της «Ειρηνσδρομίας» στην περιοχή μας, 
αφού συζητήσαμε και για την πρωτο
βουλία της Ελληνικής Κυβέρνησης για 
αποπυρηνικοποιημένα Βαλκάνια — που 
η συνάντηση αντιπροσώπων των χωρών 
τους άρχισε σήμερα στην Αθήνα — 
καταλήγουμε στα παρακάτω:

—'Διερμηνεύοντας τα φιλειρηνικά αι
σθήματα του λαού της περιοχής μας 
που βρίσκεται δίπλα στην κατασκοπευ
τική Αμερικάνικη βάση της Ν. Μάκρης 
χαιρετίζουμε και στηρίζουμε αγωνιστι
κά την πρωτοβουλία της Ελληνικής Κυ
βέρνησης και τη ρεαλιστική πρότασή 
της για τη δημιουργία αποπυρηνικοποι
ημένης ζώνης στα Βαλκάνια.

—Πιστεύουμε ότι. η συνάντηση εμ
πειρογνωμόνων που άρχισε σήμερα 
στην Αθήνα είναι ένα σημαντικό βήμα 
για τη δημιουργία αποπυρηνικοποιημέ
νης ζώνης στα Βαλκάνια. Επίσης πι
στεύουμε ότι θα βοηθήσει και θα ενισχύ- 
σει τη διάσκεψη της τΣοκχόλμης που 
αρχίζει αύριο τις εργασίες της.

—Τέλος ότι η υλοποίηση της πρότα
σης ενδιαφέρει άμεσα όλους τους 7μ- 
ούς της ηπείρου.

1) Γ. Βογιατζής Κοιν. Σύμβουλος
2) Π. Χριστόπουλος Κοιν. Σύμβουλος
3) Σ. Λέος Κοιν. Σύμβουλος
4) Επιμορφωτικός Σύλλογος Ν. Μά

κρης
5) Σύλλογος «Η ΚΤΨΕΛΗ» Ν. Μά

κρης
6) Εξωραϊστικός Σύλλογος Μάτι
7) Γεωργικός Συνεταιρισμός Ν. Μά

κρης
8) Ένωση Εμπόρων και Βιοτεχνών 

Ν. Μάκρης
9) Ναυτικός Όμιλος Ν. Μάκρης

10) Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 
Δημ. Σχολείου Αγ. Μαρίνας

11) Σύνδεσμος Εργατοτεχνιτών Οικο
δόμων Ν. Μάκρης

12) Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 
Δημ. Σχολείου Ν. Μάκρης

13) Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγ. Μα
ρίνας

14) Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 
Λυκείου Ν. Μάκρης

15) Κ.Ε.Α.Δ.Ε.Α. Επιτροπή Ειρήνης 
πα>ρ. Ν. Μάκρης

16) Επιτροπή Ειρήνης Ν. Μάκρης και 
περιχώρων Ε.Ε.Δ.Τ.Ε.

17) Επιτροπή Ειρήνης Α.Κ.Ε.

καθόλου σε περιοχές που πρωτοεντασ- 
σονται στο σχέδιο πόλης.

Στη Νέα Μάκρη όμως η περιοχή 
των 1800 στρεμμάτων ήταν στο σχέδιο 
για πέντε χρόνια, με αποτέλεσμα να δη-

1
0 συνεργάτης της «ΦΩΝΗΣ)) Μιχάλης Δελησάββας μας 

έδωσε άλλο ένα λαμπρό δείγμα των λογοτεχνικών του ικα
νοτήτων. Μετά το βιβλίο του με τα ποιήματα «ΒΗΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΑΝΑΣΕΣ)) κυκλοφόρησαν τα διηγήματα με τον 
τίτλο «ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΙΚΟΙ ΜΑΣ)).

Φίλε Μιχάλη, οι «δικοί σου άνθρωποι)) είναι και δικοί μας 
που μόχθησαν για μια καλύτερη ζωή και από μέσα τους βλα- 
οτήσαμε εμείς. Την κριτική του καινούριου βιβλίου σου την 
αφήνουμε σ’ άλλους πιο αρμόδιους, γιατί αν την επιχειρή
σουμε εμείς σίγουρα δεν θ’ αποδώσουμε όλα όσα αξίζεις.

Συγχαρητήρια.

) Παρακαλούμε τους συνδρομητές της «ΦΩΝΗΣ)) να μας ι
' στείλουν τις συνδρομές τους. *

τ Ο Ναυτικός ' Ομιλος Ν. Μάκρης διοργανώνει την 26η Φε- 
£ βρουαρίου, ημέρα Σάββατο, την ετήσια χοροεσπερίδα του.
V Καλεί τους κατοίκους της Ν. Μάκρης να συμμετάσχουν 
λ στην εκδήλωση αυτή, ώστε να ενι-σχυθεί οικονομικά το- Αθλη- 
? τικό Τμήμα του Ομίλου-.
4 Επίσης καλεί τους Νέους και τις Νέες της Πόλης μας να 
| γραφτούν στο Ιστιοπλοϊκό Τμήμα του Ομίλου.
λ Οι εγγραφές και η χρήση των σκαφών είναι δωρεάν.
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ΚΑΛΗ ΠΑΤΡΙΔΑ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΙ
(Συνέχεια από την 1 σελίδα)

των SS 20 που ζυγώνουν να καταλά
βουν τις νέες τους θέσεις σύμφωνα με το 
παράγγελμα που τους έδωσε ο... Μαρξ.

Από τα πρόσωπα τα υψηλά γύρω στο 
πράσινο τραπέζι, ιμε τις αφαιρεμένες ό- 
ψες και τα μετέωρα χέρια, να ρίξουν το 
χαρτί να μην το .ρίξουν, ωσάν να κρέ
μεται από την κίνηση τους η σωτηρία 
του κόσμου, ξεφεύγουν ωστόσο εδώ εκεί 
και λόγια: Λέει ο ένας κάτι, συνεχίζει 
άλλος, τρίτος, τέταρτος, χωρίς να νοιά
ζονται για νόημα, σαν να ’ναι για μυη- 
μένους, όπως λόγου χάρη: Τώρα τον 
λόγον έχει ο κομπιούτερ. .. σε πέντε, 
το .πολύ σ’ επτά λεπτά. . . Αλλά τον 
θαυμασμό τους τον κρατούν για την μι- 
κροηλεκ,τρονική. Αυτή είναι ο νέος με- 
σίας, που δε γεννήθη από γυναίκα σε 
παχνί αλόγων,, παρά από το άγαλμα 
της. . . Ελευθερίας του Μανχάταν. . .

Βέβαια ο κοιμπιούτερ κι η μικροηλε- 
κτρονική δεν μπορούν να λογαριάσουν 
πόση ανοησία περιέχουν τα κρανία των 
υψηλών προσώπων γύρω στον τζόγο, 
'ούτε πόση αιδιαντ,ροπιά η ανατροφή 
τους. Ούτε μπορούν να υπολογίσουν πό
σον τρόμο χωράνε τα μάτια ενού τετρά
χρονου παιδιού στο Λίβανο, πόση από
γνωση η ψυχή του, που τρέχει να γλι
τώσει απ’ τις ρουκέτες ανάμεσα σε γκρε
μισμένα χτίρια, μπετά, σίδερα, καλώ
δια και πτώματα κομματιασμένα. . .

Και τώρα ποιος να σας σκεφτεί, αδέρ
φια Παλαιστίνιοι, εσάς εκεί στον Λί
βανο, στο στόχαστρο του Γιούδα, του Σύ
ρου και του χτεσινού του εξωμότη συνα
γωνιστή σας που γύρισε τα όπλα κατα
πάνω σας; Τέσσερις χιλιάδες απροσκύ- 
νητοι αγωνιστές, από παντού αποκλει
σμένοι σαν ζογρισμένα αγρίμια! Με τους 
γερόντους, τις γυναίκες, τους λαβωμέ
νους. Με τα παιδάκια τ’ ακρωτηριασμέ
να από παιχνίδια - παγίδες. Με τα παι
διά σας που δε γνώρισαν άλλο παιχνίδι 
από τον πόλεμο και πριν κλείσουνε την 
πρώτητους δεκαετία γραφτήκανε πολε
μιστές και πήρανε ντουφέκι. Με την 
εικόνα της Παλαιστίνης βαθιά μέσ’ 
στην καρδιά σας, με τη σημαία της 
λευτεριάς, με τη συμφορά, τη δυστυχία 
και την περηφάνια σας, προπάντων με

Δ^Α$ΤΗΜ0ΤΗΤΟ ΤΟΥ <Λ.Ν.Μ.
(Συνέχεια από την 1 σελίδα)

Συλλόγου μας ανέπτυξε στη συνέχεια 
το θέμα. Την εκδήλωση παρακολούθη
σαν οι μαθητές των Δημοτικών Σχο
λείων της περιοχής μας και δάσκαλοί 
τους.

6. Έκδοση βιβλίουμε θέμα την Πυ
ροπροστασία.

7. Έκδοση βιβλίου με θέμα την 
Π ρόληψη Ατυχημάτων.

8. Αγορά κινηματογραφικής μηχα
νής 8 mm. για την προβολή εκπαιδευ
τικών και πολιτιστικών ταινιών.

9. Έκδοση εφηιιερίδας, της ΦΩ
ΝΗΣ.

10. Εκδήλωση σε συνεργασία με τον 
Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Δη- 
αοτικών Σχολείων με θιέιια τα «II αι- 
ΔΙΚΑ ΑΤΤΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟ
ΛΗΨΗ ΤΟΤΣ». Για την επιτυχία της 
εκδήλωσης αυτής βοήθησαν το Τφυ- 
πουργείο Νέας Γενιάς και η ΕΛΠΑ. 
Από την ΕΛΠΑ έγινε προβολή 4 ται
νιών μικρού μήκους και μίλησε ο εκπρό
σωπός της κ. Κάρκας. Μέλη του Συλ
λόγου μας έκαναν γενική ανάπτυξη του 
θέματος και δόθηκαν μαθήματα Πρώ
των Βοηθειών. Την παραπάνω εκδή
λωση παρακολούθησαν περίπου 800 μα
θητές Δημοτικών Σχολείων κα·ι Γυμνα
σίου.

11. Πολιτιστικές και καλλιτεχνικές 
εκδηλώσεις που έγιναν τον Αύγουστο 
με:
•—Εκδηλώσεις για τη Νεολαία.
—Θεατρική παράσταση.
— Παραδοσιακούς χορούς με το Χο

ρευτικό Τμήμα του Ε.Σ.Ν.Μ. 

τα όπλα σας που ’ναι η μεγάλη σας ελ
πίδα. . . και με τον Αραφάτ. . .

Όλοι συγκεντρωμένοι αγναντεύετε 
το πέλαγο, να δείτε να προβάλει η σω
τηρία. Αγναντεύετε φορτωμένοι με χι
λιάδες ημέρες δίχως πατρίδα, άπειρες 
νύχτες ανέστιοι, νύχτα ημέρα να δέχε
στε όλη του απάνθρωπου αιώνα μας την 
καταδρομή. .. Καράβια ξεκινάνε και 
ποδίζουν. Ένα πνεύμα αγωνίζεται για 
βοήθεια κι ένα άλλο βάζει εμπόδια με 
την κρυφήν ελπίδα κάποιος άγγελος φύ
λακας, που τόνε λένε αλλιώς πράχτο- 
ρα και ΣΙΑ, να δώσει λύση αλλιώτικη, 
στέλνοντας το κεφάλι του Αραφάτ στον 
Πλούτωνα πεσκέσι... Γιατί να τους 
ξεφύγουν τόσες χιλιάδες ένοπλοι συνταγ- 
μένοι, με τον αρχηγό τους, όσο να πεις 
είναι μια δύναμη μ’ ελπίδες. . .

Αγωνία. Μανά τα πλοία φτάνουν και 
είν’ ελληνικά. Ονόματα μνημείων και 
ποιητών. . . Ελλάδα επαναστάτισσα! 
Σεμνή κυρά, αντάρτισσα πατρίδα! που 
’χεις ακόμη το κουράγιο, τούτη την κρί
σιμη για σένανε στιγμή, να βάλεις την 
ιπποτική σου πανοπλία, σε άθλημα τι
μής ν’ αγωνιστείς στους Άγιους Τό
πους! Ξέρεις εσύ την ιστορία σου, δε λη
σμονάς το χρέος. Γνωρίζεις ότι όλα τα 
πλάσματα έχουν μεράδι κάτω απ’ τον 
ήλιο. Γνωρίζεις ότι κανείς δεν είναι σί
γουρος για το σπίτι του, όταν ένας ολό
κληρος λαός δεν έχει μια πατρίδα. ..

Και να τους! Ξεκινάνε. Μια τελευ
ταία μανούβρα τα πλοία, κάμποσες απο
χαιρετιστήριες βολές, σπαραχτικοί απο
χωρισμοί, ο Αραφάτ θλιμμένος, έτοιμο 
το σύγνεφο στην όψη του να γίνει μπά
ρα, μα .συγκρατιέται, ένας άλλος αγω
νιστής κλαίει, δεν την αντέχει την ι
δέα της προσφυγιάς. Ο Ακσάιμ Νάζι, 
χαιρετάει με τα δυο κομμένα χέρια του 
σαν κλαδεμένο δέντρο. .. Το μωρό πί
νει ανυποψίαστο το γάλα της ορφάνιας. 
Κι η μάνα — κυρίες υψηλές του τζό
γου, για ρίχτε μια ματιά σ’ αυτό το 
πρόσωπο της Παλαιστίνιας μάνας: έ
χασε στον πόλεμο όλους τους γιους της 
και τώρα πορεύεται τον δρόμο της με 
τις εικόνες των σκοτωμένων της παιδιών 
στο στήθος της. . . Ε, φτάνει! Στο κα
λό καλή πατρίδα, απροσκύνητοι αγωνι
στές της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ:

—Κινηματογραφική προβολή.
—Έκθεση βιβλίου λογοτεχνών της πε

ριοχής μας.
—-Ομιλίες.
—Συναυλίες.
—Συμμετοχή του Καλλιτεχνικού Τμή

ματος των Τούρκων και Κούρδων 
Π ολ ι τ ικών Π ροσφύγων.
12. Συμμετοχή στην επίλυση διαφό

ρων τοπικών προβλημάτων.
13. Αγώνες σκακιού κλπ.
14. Έγινε επίπλωση του Ε.Σ.Ν.Μ. 

(βιβλιοθήκες, ντουλάπες).

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 1984

1. Ενέργειες για την ανέγερση Πο
λιτιστικού Κέντρου που θα στεγάζει 
τους αρμόδιους φορείς, τη Βιβλιοθήκη 
κλπ.

2. Εκδηλώσεις παιδαγωγικού περιε
χομένου, σε συνεργασία με τους εκπαι
δευτικούς της περιοχής.

3. Κινηματογραφικές προβολές.
4. Εκδηλώσεις για τα Ναρκωτικά, 

Θέματα Νεολαίας, Πρόληψη Ατυχη
μάτων, Πρώτες Βοήθειες, Πυροπρο
στασία κλπ.

5. Έκδοση βιβλίων.
6. Εμπλουτισμός Δανειστικής Βιβλιο

θήκης.
7. Αντιμετώπιση τοπικών προβλημά

των.
8. Θεατρικές παραστάσεις.
9. Εκδρομές.
10. Συνεργασία και στήριξη Κέν

τρου Λαϊκής Επιμόρφωσης.
11. Συνεργασία με Ελεύθερα Ανοι-

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑΗΜΕΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕ1ΩΝ (ΦΩΤΩΝ) 
ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΜΑΚΡΗ ΚΑΙ ΤΟ ΛΙΒΙΣΙ
ΜΕΡΟΣ Β'

Την Πρωτοχρονιά γίνονταν οι ίδιες 
προετοιμασίες του σπιτιού, τα γλυκά και 
τα φαγητά ήταν τα ίδια. Την παραμονή 
έλεγαν το τραγουδάκι του Άη- Βασί
λη, που είχε δυο τρεις παραλλαγές.

Από την παραμονή της Πρωτοχρο
νιάς έφερναν από το βουνό και κρεμού
σαν στις πόρτες των σπιτιών τις «Αθά
νατες», μεγάλα κρεμμύδια που πρέπει 
να ’ναι η ρίζα του ασφοδελού — για το 
καλό του χρόνου.

Το έθιμο του ποδαρικού το πρόσεχαν 
πολύ. Προτιμούσαν να τους κάνει πο
δαρικό ένας καλός άνθρωπος, φίλος ή 
συγγενής και προ παντός παιδί,, γι’ αυ
τό και το προέτρεπαν από βραδίς: «Νάρ- 
τεις χα, να μας κάνεις ποδαρικόν».

Την Πρωτοχρονιά οι παππούδες έ
διναν στα εγγόνια τους την «πιλιστρί- 
να» (μπολαμά), τον μποναμά, δηλαδή 
χρήματα (ένα μετζίτι, μια μπαγκανάτα, 
πέντε οχταράκια, κλπ.). Στα βαφτι
στήρια οι νουνοί τους έπρεπε να δώσουν 
την Πρωτοχρονιά την πιλιστρίνα ή ρού
χα, παπούτσια κλπ.

Για την Πρωτοχρονιά έφτιαχναν τη 
Βασιλόπιττα. Έβαζαν μέσα ένα φλουρί 
χρυσό. Την έκοβε ο νοικοκύρης ή ο με
γάλος γιος στο τραπέζι της 11 ρωτοχρο- 
νιάς, αφού έκανε πρώτα ένα σταυρό με 
το μαχαίρι. Την έκοβε με την εξής σει
ρά από αριστερά προς τα δεξιά: Του 
Χριστού, του φτωχού, του σπιτιού, του 
νοικοκύρη κλπ. Όποιος έβρισκε το 
φλουράικι ήταν ο τυχερός.

Οι Μαικρη-νολιβισιανοί πίστευαν ότι 
από τα Χριστούγεννα μέχρι τα Φώτα 
βγαίνουν οι καλικάντζαροι. Πίστευαν ό
τι βγαίνουν το βράδυ και κατεβαίνουν α
πό τις καπνσδόχες των σπιτιών στο τζά
κι για να γλείψουν τα τηγάνια. Φοβό
ντουσαν και φόβιζαν τα παιδιά ότι αν

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ 
ΚΑΙ Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΘΙΜΩΝ

Στιγμιότυπο από τον Αγιασμό των Υδάτων στην παραλία της Ν. Μάκρης.

Και φέτος, παρά τις δυσμενείς και
ρικές συνθήκες, οι κάτοικοι της Νέας 
Μάκρης και πάρα πολλοί επισκέπτες 
παρακολούθησαν τον καθιερωμένο Α
γιασμό των Τδάτων στην παραλία μας. 
Πολλοί νέοι του χωριού μας, παρά το 

χτά Πανεπιστήμια.
12. Συνεργασία μ’ άλλους Πολιτι

στικούς Συλλόγους.
13. Πολιτιστικές και καλλιτεχνικές 

εκδηλώσεις το καλοκαίρι.
14. Λειτουργία τμήματος Ζωγραφι

κής.
Ιό. Λειτουργία τμήματος Αγγειοπλα

στικής.
1θ. Δημιουργία Αθλητικής Ομάδας.
17. Σκάκι, πιγκ-πογκ κλπ. 

τους συναντούσαν θα αγάθευαν (θα χά
ζευαν) , γι’ αυτό φρόντιζαν να μη μέ
νουν έξω τα βράδια αυτές τις μέρες και 
να έχουν έτοιμο σταυρό ή φυλαχτό να 
πιάσουν ή να δείξουν στους καλικάντζα
ρους. Αλλά και οι καλικάντζαροι έπρε
πε να κάνουν ό,τι κάνουν αυτές τις μέ
ρες μέχρι τα Φώτα και να μπουν μέσα 
στη γη γιατί αν έμεναν έξω θα γίνονταν 
ξωτικά.

Παιχνίδια: Χαρτιά έπαιζαν αυτές τις 
μέρες στο Λιβίσι και στη Μάκρη (τον 
λασκινέ κλπ.) . Τα παιδιά έπαιζαν κα
ρύδια, βώλους κλπ. Μικροί και μεγάλοι 
έπαιζαν τον «ισούτο», ένα παιχνίδι με 
ημικύκλια χαραγμένα στο χώμα.

Τα Φώτα τάλεγαν Θεοφάνεια. Την 
παραμονή — του μικρού Αγιασμού — 
έλεγαν και τότε τραγουδάκι, αλλά πο
λύ λίγοι και κυρίως παιδιά. Με τον α
γιασμό ράντιζαν τα αμπέλια, τα σπαρ
τά, τα ζώα κλπ. Ο παπάς γύριζε από 
σπίτι σε σπίτι, ράντιζε με τον αγιασμό 
και οι νοικοκυραίοι έριχναν τον οβολό 
τους, στο δοχείο που κρατούσε. Ανήμερα 
των Φώτων γινόταν μεγάλη γιορτή 
στην Παλιά Μάκρη. Κατέβαινε στην 
προκυμαία όλος ο κόσμος με τους επί
σημους και έριχναν το Σταυρό στη θά
λασσα. Τα παλικάρια έπεφταν να τον 
πιάσουν. Εκείνος που έπιανε το Σταυρό 
ήταν το πρόσωπο της ημέρας. Μετά ο 
βουτηχτής με τους φίλους του έβαζαν το 
Σταυρό σ’ ένα δίσκο με λουλούδια και 
τον περιέφεραν στα καφενεία και στην 
αγορά. Οι πατριώτες τον φιλούσαν κι έ
ριχναν χρήματα σ’ ένα δίσκο.

Από την επομένη, του Άη-Γιάννη, 
τέλειωναν οι γιορτές. Περίμεναν πια 
τις Αποκριές, που γι’ αυτές θα γράψου
με όταν έρθει η ώρα τους.

MIX. II . ΔΕΛΗΣΑΒΒΑΣ 

τσουχτερό κρύο, βούτηξαν στη θάλασ
σα για να διατηρήσουν το έθιμο.

Νικητής από αυτή την ευγενή άμιλ
λα ήταν ο συμπατριώτης μας Γιάννης 
Κυριάκός.

18. Εμπλουτισμός Λαογραφικού Μου
σείου.

Τονίζουμε ότι για να υλοποιηθούν οι 
παραπάνω στόχοι, αλλά και άλλοι ακό
μα που μπορεί να μπουν στην πορεία 
μας, πρέπει να υπάρχει η ενεργός συμ
μετοχή όλων των μελών του Ε.Σ.Ν.Μ. 
Οι πόρτες του Επιμορφωτικού Συλλό
γου Νέας Μάκρης είναι ανοιχτές σ’ ό
λους όσους πιστεύουν στην πολιτιστική 
ανάπτυξη της περιοχής μας.
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΩΤΑΣ
Ο ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ

μακρηνά θέματα
«...συγγραφέας ...γεννηθείς...»

Η σύντροφος του Βασίλη Ρώτα, κα Βούλα Δαμιανάκου ομιλεί για τη
«ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΡΩΤΑ»

Στις 28 του Γενάρη μίλησε στα γρα
φεία του Ε.Σ.Ν.Μ. η συμπατριώτισσά 
μας λογοτέχνης κα Βούλα Δαμιανάκου, 
για τη ζωή και το έργο του Βασίλη 
Ρώτα. Την ομιλία της παρακολούθη
σαν εκπαιδευτικοί της περιοχής μας και 
μέλη του Συλλόγου μας.

ΤΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΜΑΣ

ΜΕΡΟΣ Γ'
Η πιο απομακρυσμένη απ’ τις τέσσα- 

ρες πόλεις η Οινόη (Νινόη) .
Λέξη που με το άκουσμα της σκορ

πούσαμε. Εκεί πηγαίναμε εκδρομή με 
το Σχολείο μας. Βρίσκεται βορειοδυτικά 
τού σημερινού Μαραθώνα γύρω στα 3 
χιλιομ., σε ύψωμα παρακλάδι του Κο- 
τρώνι.

Στο βουνό του Πάνα, στο πλάι του 
υπάρχει μια σπηλιά (με στενή είσοδο) 
στη δεξιά όχθη του Χάραδρου — σή
μερα φιράσεται με διπλή σιδερένια πόρ
τα. Στις ανασκαφές του ’58 ο I. Πα- 
παδημητρίου βρήκε στήλη αφιερωμένη 
στον . Πάνα και χρονολογείται στο 60 
π.Χ.

Αν ο σύλλογος Μαραθώνα την εξωρά- 
ιζε! (;) ... Γιατί αν δεν «μετράει» ο 
όγκος της δεν θα ζηλεύαμε σε τίποτα 
ούτε του Αιόπεσι ούτε απ’ τα Γιάννενα 
ούτε του Δυρού. Εδώ βρέθηκαν όστρα
κα, λυχνάρια, και ομοιώματα θεαινών. 
Ενώ απ’ την οροφή κρέμονται σταλακτί- 
τες που μοιάζουν με γένια τράγων!

Ας έρθουμε τώρα λίγο παρακάτω: 
Στους δυτικούς πρόποδες του Κοτρώνι 
όπου σήμερα ο μεγάλος σαματάς λόγω 
του ελικοδρομίου (;) . Όπου ο ήχος απ’ 
το κύλισμα τις πέτρες και την δυνα- 
μίτιδα κυριαρχεί. Εδώ φαίνεται να υ
πήρχε αγρόκτημα-του Μαραθώνιου Η
ρώδη Αττικού. Ένας τεράστιος κήπος 
που τον περιιέκλεινε μανδρότοιχος (ξη- 
ρολιθιά) 3 χιλιόμετρα.

Σκάγια...
Στις εφημερίδες γράφτηκε ότι η Χρι

στιανική Δημοκρατία τίμησε τον προ
στάτη της ' Αγιο Στέφανο. .. Νέα πο
λιτική τακτική. Ν’ αποκτήσουν και τα 
κόμματα τον προστάτη τους 'Αγιο. Για 
το ΠΑΣΟΚ προτείνουμε τον Άγιο Μό- 
δεστο, πούναι και αγρότης. Για τη Ν.Δ. 
δεν χρειάζεται, έχει τον «Θεό».

★
«Αβέρωφ Τοσίτσα, βάρα με την γκλί- 

τσ-α».
Μετά το συνέδριο της ΟΝΝΕΔ, στον 

Αγ. Αρτέμη, καθιερώθηκε σαν σλόγκαν 
της Ν.Δ. για τις Ευρω-εκλογές.

Είναι «να μη σου λάχει, να σε κυνη
γούν οι. .. βλάχοι», που λένε.

★
Η συζήτηση για την ΕΓΔΑΠ. Κύρι

ος ομιλητής. .. στρατιωτικός της περιο

Στην -εκδήλωση αυτή μίλησαν επίσης 
και οι κ.κ. Α. Ψαρουδάκης και Αντώνης 
Δαμιανός.

Λεπτομερέστερη παρουσίαση του έρ
γου του Βασίλη Ρώτα θα κάνει η κα 
Βούλα Δαμιανάκου σε μια σειρά ομιλιών 
που θ’ ακολουθήσουν.

του Α. ΔΑΜΙΑΝΟΥ

Ο κήπος πρόσφερε ησυχία και πνευ
ματική περισυλλογή στον επισκέπτη. 
Φαίνεται επίσης πως οι εξατμή,σεις 
και τα απόβλητα των τότε οδικών Κρι- 
θαροκίνητων μέσων, και το καθημερινό 
αλισβερίσι κούραζαν τους Αρχαίους. 
Στην κεντρική σφήνα του τόξου της πύ
λης του κήπου που βρέθηκε υπήρχαν 
δύο επιγραφές μία μέσα - μία έξω προς 
τον κήπο.

«Ομονοίας Αθανάτου Πύλη. Ηρώδου 
(απ’ τη μια) Ρηγίλ-λης (απ’ την άλλη) 

ο χώρος εις ον εισέρχεται».
Το μισό μου τόχε πει κι ο πατέρας 

μου. Όλο αποστηθησμένο το ήξερε ο 
μπάρμπα Νίκος ο Καραβασίλης. Σήμε
ρα σώζονται και οι τεράστιες (2,4μ.) 
παρασπάδες της πύλης μαζί με τον μαν- 
δρότοιχο.

Ας αφήσουμε τώρα την οχλαγοή και 
τον Κουρνιαχτό των μηχανημάτων κι ας 
έρθουμε σ’ ένα ήσυχο ύψωμα. Αυτό που 
βρίσκεται πάνω απ’ το κάτω Σούλι.

Όπου και τα ερείπια της Ακρόπο
λης της Τρικόρυθ'ος. Αφήνουμε το μά
τι μας να περιπλανήσει — πάνω απ’ 
τις κεραίες της Βάσης — σ’ όλη την 
περιοχή.

Μια φωτογραφία της περιοχής από 
άλλη γωνία.

Να εκτιμήσουμε τις αποστάσεις τα 
υψώματα που είδαμε πριν και να ετοι- 
μασθούμε να δεχθούμε το μεγαλείο του 
490!

(Συνεχίζεται)

χής μας. Πολλές παρεμβολές. Οπότε ε
κείνος έντονα «μη με διακόπτετε, αφή
στε με να. . . αποκληρώσω»! Κι έτσι έ
μεινε έκθετη η ΕΓΔΑΠ στην Ν. Μά
κρη.

★
Μετά την αναδόμηση της Κυβέρνη

σης, αναμένεται αναδόμηση και σε δρα
στήριο σύλλογο του χωριού μας. Αιτία 
η. . . πολυδιάστατη δραστηριότητα της 
υπό αναδόμηση κυρίας.

★
Άσπονδος φίλος είναι μέρες συνα

χωμένος. Το συνάχι του άρχισε μετά 
την συγκέντρωση της κ. Νομάρχου. Να 
οφείλεται, άραγε στην πολύ θερμή ατ
μόσφαιρα της συγκέντρωσης, ή στα. .. 
ενάντια ρεύματα που εκδηλώθηκαν εκεί;

ΔΑΣ,

Η πρώτη μου επαφή με τον Βασίλη 
Ρώτα έγινε πριν 30 τόσα χρόνια. Ο δά
σκαλος, ο Φίλιππας, με την ευκαιρία 
της επετείου της 25 ης Μαρτίου «ανέβα
σε», στο δημοτικό σχολείο, το «Να ζει 
το Μεσολόγγι» του Ρώτα. Το μόνο που 
θυμάμαι απ’ αυτό το «ανέβασμα» είναι ό
τι συμμετείχα κι εγώ. Παρίστανα, αν 
κι ήμουν στρουμπουλός, το πεινασμένο 
παιδί του Μεσολογγίου.

Λίγα χρόνια αργότερα, με συμμετοχή 
μεγαλύτερων παιδιών, στο δημοτικό σχο
λείο πάντα, ο Β. Ρώτας ανέβασε το «Ρή
γα Φερραίο». Έργο συναρπαστικό, που 
εντυπώσιασε όλους στο χωριό. Θυμάμαι 
ότι για χρόνια (ακόμη μέχρι τώρα) 
τραγουδούσα τον Θούριο του Ρήγα, ό
πως τόχε διδάξει ο Ρώτας στο σχολειό. 
Στην επιτυχία του έργου συνέβαλε, πρέ
πει να πω, και η απόδοση των «ηθοποι
ών», που κάτω από την καθοδήγηση του 
Ρώτα, απόδοσαν τέλεια. Ήταν ο Μανώ
λης Καραγεωργίου, Μιχάλης Δελησάβ- 
βας, Λάκης λιβιεράτος, Γιάννης Για- 
μάνης, Θεοφύλακτος Φίλιππας κι άλ
λοι που δεν θυμάμαι τώρα.

Γυμνασιόπαιδο πια, οι επαφές μου 
με τον Ρώτα ήταν συχνότερες και ουσια
στικότερες. Είχε φιλικές σχέσεις με τον 
δάσκαλο Φίλιππα και στο σπίτι του δά
σκαλου είχα την ευκαιρία να τον γνωρί
σω, να τον ακούσω και να τον διαβάσω. 
Από κάποια... απόσταση βέβαια. Η 
πολιτική κατάσταση στη χώρα μας δεν 
επέτρεπε . . . στενές επαφές με «τέτοιους 
ανθρώπους». Η στενότερη επαφή ήταν ά
πιαστο όνειρό μου. . .

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ! ΤΜΗΜΑΤΟΝ
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ - ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ
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Ένα τμήμα μαιθητών του Δηιμοτ. Σχολείου με τον κ. Μαρινόπουλο

Στις 4 του Φλεβάρη συγκεντρώθη
καν στα γραφεία του Ε.Σ.Ν.Μ. οι 39 
μαθητές και μαθήτριες Δημοτικού Σχο
λείου και Γυμνασίου που έχουν κιόλας 
εγγραφεί στα τμήματα Ζωγραφικής - 
Αγγειοπλαστικής - Ψηφιδωτών. Επίσης 
έχουν εγγραφεί στα παραπάνω τμήματα 
και 15 ενήλικες.

Σε πρώτη φάση οι μαθητές χωρί- 
σθηκαν, σε δυο ομάδες. Στην πρώτη 
συμμετέχουν οι μαθητές των τριών πρώ
των τάξεων του Δημοτικού. Στη δεύτε
ρη ομάδα οι μαθητές των μεγαλύτερων 
τάξεων του Δημοτικού και οι μαθητές 
Γυμνασίου.

Το πρόγραμμα τωιν προκαταρκτικών 
μαθημάτων είναι:

Α' ΟΜΑΔΑ: Κάθε Δευτέρα 14.30 - 
15.30.

Β' ΟΜΑΔΑ: Κάθε Παρασκευή 14.30 
- 15.30.

Ο παραπέρα διαχωρισμός των μαθη
τών σε ομάδες θα γίνει ανάλογα με τα 
ενδιαφέροντά τους, το ταλέντο, τις άλ
λες υποχρεώσεις (σχολικές, επαγγελμα

Μέχρι τις 28 Φεβρουάριου, που είχα 
την τύχη να παρακολουθήσω την πρώτη 
(και όχι μοναδική ελπίζω) ομιλία της 

συντρόφου του Ρώτα, κας Βούλας Δα- 
μιανάκου. Η λιτή, αλλά τόσο συναρπα
στική παρουσίαση του μεγάλου Δάσκα
λου ήταν μια αποκάλυψη! Ο Βασίλης 
Ρώτας «...έλλην συγραφεύς, γεννη
θείς τω 1889, σπουδάσας φιλολογίαν και 
επιδοθείς κατόπιν εις το θέατρον. Έ- 
παιξεν ως ηθοποιός κατά καιρούς, μετα- 
φράσας Σαιξπήρον. Έγραψε δε μονό
πρακτου. . . και διαφόρους λογοτεχνι- 
κάς μελετάς» απόκτησε νέαν διάσταση. 
Έγινε Γ ί γ α ς!!!

Τεράστιος και σκέπασε όλη την Ελ
λάδα. Έγινε δάσκαλος του γένους. 
Πολλαπλές οι ιδιότητες του. Δάσκαλος, 
θεατρικός συγγραφέας, λογοτέχνης, ποι
ητής, δάσκαλος στο θέατρο, ηθοποιός ο 
ίδιος, μεταφραστής κυρίως του Σαίξπηρ 
(θεωρείται μοναδικός) , κι άλλων συγ

γραφέων, μουσικός, υπουργός, ιδρυτής 
του Λαϊκού Θεάτρου, αλλά κυρίως με
γάλος λαϊκός Δάσκαλος. 
Κι άνθρωπος προσιτός στον καθένα.

Ειλικρινά εντυπωσιάστικα! Και πα
ρακαλώ «εκ βαθέων» την κ. Δαμιανά- 
κου, όποτε μπορέσει, να συνεχίσει τη 
γνωριμία με τον Β. Ρώτα. Σε μια προ
σπάθεια να γνωρίσουμε το θαυμάσιο αυ
τόν άνθρωπο, που έζησε ανάμεσά μας 
τόσα χρόνια και πουτόσα λίγα πήραμε 
απ’ αυτόν. Που έφυγε σχεδόν άγνω
στός μας. Σε μια προσπάθεια να τον 
γνωρίσουμε, έστω και τώρα. Θα ωφε
ληθούμε.

Λύκ (ι) ος

τικές που έχουν), και τους Επιμορφω- 
τές.

Πληροφορίες: στον ΕΣΝΜ κάθε Δευ
τέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 5-7μμ. και 
Σάββατο 10-22πμ. ή στο τηλ. 93377.

Τπεύθυνος σύμφωνα 3 
με το Νόμο 0

Δ. I. ΚΑΡΓΑΣ (
οδός 106 αρ. 7

Επιστολές - Εμβάσματα: >
I. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ j

Επιμορφωτικός σύλλογος ( 
Ν. Μάκρης τ

Τυπογραφείο: ί
Γ. Λεοντακιανάκος τ
Δ. Πλακεντίας 31 

Χαλάνδρι j
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ΣΧΟΛΙΑ

Όλη η αφρόκρεμα της Απριλιανής 
Πανούκλας συγκεντρώθηκε προ ημερών 
στο Κάραβελ. Οι βρυκόλακες της πρό
σφατης ιστορίας μας προσπάθησαν να 
κάνουν μια δυναμική εμφάνιση (γελοιο
ποιήθηκαν τελικά) για να υπενθυμίσουν 
την ύπαρξή τους και να τονίσουν ότι 
παραμένουν η... «Υγιής Λύσις» όλων 
των Εθνικών μας θεμάτων.

Και ο Ζωολογικός Κήπος είχε απ’ 
όλα: Προέδρους, Υπουργούς, Διοικητές, 
Κυβερνητικούς Επιτρόπους, Χαφιέδες, 
Βασανιστές, Καλπονοθευτές και άλλους 
κομπιναδόρους της εποχής εκείνης. Οι 
Βασιλόφρονες από κοντά (όταν υπάρχει 
κοινός εχθρός. . .) . Κοινός καημός των 
προηγούμενων είναι το συμφέρον και τα 
μεγαλεία που έχασαν. Υπήρχαν όμως 
και αρκετά ανθρωπάκια που πήγαν α
πό «ιδεολογία» και για ν’ ακούσουν το 
διάγγελμα του τέως Πρωθυπουργού, Α
ντιβασιλέα, Υπουργού Άμυνας κλπ. 
κλπ. Χαρακτηριστικό γνώρισμα των τε
λευταίων πρέπει νάναι ο πολύ χαμηλός 
δείκτης νοημοσύνης τους μια και άγνοια 
δεν μπορεί να δικαιολογηθεί.

Και όλα τα παραπάνω χάρη στο 
«στιγμιαίο» και την ανοχή μας.

★
Κυριακή μεσημέρι. Η Λεωφόρος Μα

ραθώνας να θυμίζει την Πατησίων από 
την κίνηση των αυτοκινήτων και τρία 
παιδάκια, το μεγαλύτερο πέντε κα: το 
μικρότερο δύο χρόνων, να προσπαθούν 
να περάσουν στον απέναντι φούρνο για 
ν’ αγοράσουν σταφιδόψωμο, αγνοώντας 
τον θανάσιμο κίνδυνο που διέτρεχαν.

Αν δεχτούμε ότι τα παιδιά έφυγαν μό
να τους απ’ το σπίτι, τότε πρόκειται για 
σοβαρή αμέλεια των γονιών τους. Αν ό
μως έφυγαν με τη σύμφωνη γνώμη 
τους, όπως είπαν, τότε πρέπει ν ανα
σκουμπωθούμε ΟΛΟΙ. Πολιτεία, Σχο
λεία, Σύλλογοι, άτομα. Δεν επιτρέπε
ται να υπάρχει τόση επιπολαιότητα σε 
θέματα που αφορούν την ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
και τη ΖΩΗ των παιδιών μας.

★
Ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, 

Ν. 1065/80, αναφέρει για την κτήση 
δημοτικότητας (Άρθρο 18, παρ. 7): 
«Όποιος αποκτά κατοικία σε κάποιο 
Δήμο ή Κοινότητα μπορεί μετά από μια 
διετία να γίνει δημότης του με αίτησή 
του. . .».

Αυτά, για την ώρα, χωρίς σχόλια. . .
Α

Ο: καταπατητές στην περιοχή μας έ
χουν αποθρασυνθεί εντελώς. Καταπα
τούν οποιοσδήποτε ελεύθερο χώρο. Κοι
νοτικό, δημόσιο, γειτονικό, ακόμα και 
το. . . «ρέμα του Βαζάνα». (Όταν βρέ
ξει θα γίνουμε. . . Βενετία) .

Α
Στις εφημερίδες:
α) Στις 23) 1 άρχισε να εφαρμόζεται 

στην Παιανία το Σχέδιο Πόλης.
ο) Στις 24) 1 υπογράφηκε από τους 

αρμόδιους Υπουργούς ο κανονισμός για 
τη δημιουργία των Π ολεοδομικών Επι
τροπών Γειτονίας (ΠΕΓ) .

γ) Εντός του Φεβρουάριου, στον Δή
μο Δάφνης και Χαϊδαρίου γίνονται ε-

ΕΙΡΗΝΟΔΡΟΜΙΑ
Ο ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ ΣΤΙΣ 4 ΜΑΡΤΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Της Οργανωτικής Επιτροπής των Μαζικών Φορέων για την Ε.ρη- 
νοδρομία — Γύρος της Νέας Μάκρης στις 4 Μάρτη 1984, 10 π.μ.

Μ’ ενθουσιασμό και γρήγορο ρυθμό 
προετοιμάζονται οι εργασίες, για την 
καλύτερη επιτυχία της 1ης Ειρηνοδρο- 
μίας — γύρος της Νέας Μάκρης. (Διορ- 
γανώνεται από 18 μαζικούς φορείς: Εκ
πρόσωποι Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Κι
νήματα Ειρήνης, Εθνική Αντίσταση, 
Μαθητικές Κοινότητες, Σύλλογοι κλπ.) .

Προκαλεί αίσθηση η προθυμία με 
την οποία δηλώνονται συμμετοχές. Συ
γκίνηση κι αισιοδοξία προκαλεί επίσης 
το γεγονός, ότι μαζικά και ιδιαίτερα οι 
νέοι, είναι αποφασισμένοι να παλέψουν 
για την υπόθεση της ΕΙΡΗΝΗΣ κι ε
ναντιώνονται στη σκέψη του πυρηνικού 
ολέθρου.

Θα πάρουν μέρος: Τ.Α., Μαζικοί Φο
ρείς και το σύνολο σχεδόν των σχολείων

της Ανατολικής Αττικής και κύρια από 
την Ανατολική Παραλία.

Η Νομαρχία Ανατολικής Αττικής έκ- 
φρασε τη συμπάθεια και τη συμπαρά
στασή της για τη φιλειρηνική μας πρω
τοβουλία.

Υπενθυμίζεται ότι μ’ αυτή τη φιλει
ρηνική εκδήλωση στόχο έχουμε να δυ
ναμώσουμε και ν’ αναπτύξουμε το κί
νημα ΕΙΡΗΝΗΣ, να στηρίξουμε αγωνι
στικά τις φιλειρηνικές πρωτοβουλίες κι 
ενέργειες της Κυβέρνησης και να της 
συμπαρασταθούμε στις πιέσεις των «συμ
μάχων». Ακόμα, για να τιμήσουμε τη 
μνήμη της εκτέλεσης του μάρτυρα της 
Ειρήνης Νίκου Νικηφορίδη.

Από την Επιτροπή Τύπου

Διακήρυξη κα,ι Πρόγραμμα Εκδήλωσης 6λ. σελ. 4

ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΪΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΣΤΗ ΜΑΚΡΗ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ

Εκπρόσωποι του Συμβουλίου /λαϊκής Επιμόρφωσης αναγγέλου·ν την
απόφαση της ΝΕΛΕ για ίδρυση Κ.Λ.Ε. στην περιοχή μας, με την 
ευκαιρία εκδήλωσης που έγινε στο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρί
νας με θέμα «Σχέσεις και προβλήματα Οικογένειας — Παιδιών).'.

Με απόφαση της Νομαρχιακής Επι
τροπής Λαϊκής Επιμόρφωσης εγκρίθη- 
κε η ίδρυση Κέντρου Λαϊκής Επιμόρ
φωσης στην περιοχή μας με κέντρο τη 
Νέα Μάκρη.

Όπως έχουμε ξαναγράψει αυτό το 
Κ.Λ.Ε. θα καλύπτει τις Επιμορφωτι
κές Ανάγκες του τομέα που περιλαμ
βάνει: Ραφήνα, Ζούμπερι, Άγιο Αν
δρέα, Μάτι, Αγία Μαρίνα, Νέα Μά
κρη, Ανατολή, Μαραθώνα, Γραμματικό 
και Σούλι.

Τα Τμήματα Λαϊκής Επιμόρφωσης 
Θάναι διασκορπισμένα σ’ όλο τον τομέα, 
ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες των κα-

κλογές για την ανάδειξη Π.Ε.Γ. 
Εμείς, τι κάνουμε;

? ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Ε. Σ. Ν. Μ. $

ί Στις 19 του Φλεβάρη θα γίνει στα γραφεία του Συλλόγου #
? μας Γενική Συνέλευση με θέμα: I
5 —Προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Εξελεγ-
? κτικής Επιτροπής. $

ll ολύ σύντομα θα γίνει στη Νέα Μά
κρη Λαϊκή Συνέλευση με συμμετοχή 
φορέων και κατοίκων ολόκληρου του Το
μέα (από Ραφήνα ως το Σούλι) με θέ
μα τις Επιμορφωτικές Ανάγκες.

Εκτός από τη μαζική συμμετοχή μας 
στην παραπάνω Λαϊκή Συνέλευση πρέ
πει νάχουμε και θέσεις και προτάσεις.

—II δημιουργία του Κέντρου Λαϊκής 
Επιμόρφωσης στην περιοχή μας εντάσ
σεται μέσα στο γενικότερο πρόγραμμα 
της Πολιτείας για την κάλυψη των Ε
πιμορφωτικών Αναγκών του λαού.

Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Νέας 
Μάκρης, πιστεύοντας στην Πολιτιστική

Η «ΕΞΕΛΙΞΗ» ΤΟΥ 
ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΟΛΕΘΡΟΥ

19 5 5
Χρόνος προειδοποίησης 2,5 ώρες
19 8 3
Χρόνος προειδοποίησης 5 λεπτά

'Ενα τεράστιο άλμα έγινε με 
την εγκατάσταση των νέων πυ
ραύλων και μίκρυνε απελπιστικά 
την απόσταση που χωρίζει τη ζωή 
από το Θάνατο της ανθρωπότητας.

Μέσα σ’ αυτά τα 5 λεπτά πρέ
πει κάποιοι χειριστές να ελέγ
ξουν τπν ακρίβεια των ενδείξε
ων των ηλεκτρονικών συστημά
των (έχουν γίνει μέχρι τώρα ε
κατοντάδες λαθεμένες ενδείξεις 
πυρηνικής επίθεσης) και κάποιοι 
στρατηγοί ν’ αποφασίσουν μόνοι 
τους, γιατί δεν προλαβαίνουν να 
ρωτήσουν κανέναν άλλον, αν θα 
κστακάψουν τον πλανήτη μας.

«ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΝΑ ΣΩΠΑΙΝΟΥΜΕ»

Τα θύματα σ’ ένα πυρηνικό πό
λεμο θα ξεπεράσουν τα 2,5 δις.

Στον καθένα μας αντιστοιχεί έ
να μεγάλο μερίδιο από κάποιο Πυ
ρηνικό Μανιτάρι. Στο χέρι μας εί
ναι να μη μας το «σερβίρουν» αυ
τό το μερίδιο.

ανάπτυξη και την Επιμόρφωση είχε, 
πριν ένα χρόνο,. συνεργασία με τους Υ
πεύθυνους Λαϊκής Επιμόρφωσης της 
Νομαρχίας Αττικής και είχε προτείνει 
τη δημιουργία Κ.Λ.Ε. στη Νέα Μάκρη. 
Είχαμε επίσης συνεργασία με το Συμ
βούλιο Λαϊκής Επιμόρφωσης του Δια
μερίσματος Ανατολικής Αττικής, τον 
περασμένο Δεκέμβρη, μόλις μάθαμε ότι 
θα ιδρυθεί Κ.Λ.Ε. στην περιοχή μας.

Επειδή όμως η Λαϊκή Επιμόρφωση 
γίνεται για τους κατοίκους της περιο
χής μας, πρέπει να την στηρίξουμε όλοι: 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, Μαζικοί Φορείς
και κάτοικοι.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ?
ι Στις 19 του Μάρτη εγκαινιάζεται η τέταρτη έκθεση ζωγρα- | 
* φικής της ζωγράφου συιμιπατιριώτιοοας μας Ελένης Sa- ? 
> σιλοπούλου στην γκσλερί Κρεωνίδης (Νίκης και Υπε- i 
’ ρείδου 7) με θέματα από την Ελληνική Άνοιξη και θα κρα- \ 
) τήσει ως τις 4 του Απρίλη. ?



2 ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΤΟΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΜΗ ΡΩΤΑΣ ΜΟΝΟ ΤΙ ΕΚΑΝΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΕΝΑ. ΡΩΤΗΣΕ ΚΑΙ ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ

ιμ - ■■ im
ΔΥΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥΣ

Στο οξύτατο πρόβλημα της Ύ- 
ώρ^υοης η Πολιτεία έδωσε την 
καλύτερη λύση, ανταποκρινόμε- 
νη στις αποφάσεις της ιστορικής 
εκείνης Λαϊκής Συνέλευσης που 
έγινε το καλοκαίρι στην πλατεία 
της Νέας Μάκρης: άφθονο 
και υγιεινό νερό από την 
ΕΥΔΑΠ με πλήρη κάλυψη του κό

Α' ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Στην περιοχή μας υπάρχουν περίπου 
10.000 σπίτια. Ο ημερήσιος όγκος λυμ- 
μάτων -φθάνει τα 6.000’ κ,μ. Τα λύμματα 
αυτά αποχετεύονται σε απορροφητικούς 
βόθρους, ακόμα και αν βρίσκονται δί
πλα στη θάλασσα που υπάρχει σχεδόν 
άμεση επικοινωνία με το θαλασσινό νε
ρό. Με την αναμενόμενη ένταξη της πε
ριοχής μας στο Σχέδιο Πόλης τα σπί
τια θα γίνουν πολύ περισσότερα και ο 
όγκος των λυμμάτων θα μετατρέψει το 
υπέδαφος σ’ ένα τεράστιο βόθρο. Ό
λες οι γεωτρήσεις θ’ αχρηστευθούν και 
η. θάλασσα θα μολυνθεί. Έχουμε λίγο 
χρόνο μπροστά μας για να προγραμμα
τίσουμε σωστά τα απαραίτητα έργα υ
ποδομής, που πρέπει να προηγηθούν 
της οδοποιίας,, για να μην επαναλη.- 
φθεί και εδώ το ράβε - ξήλωνε άλλων 
πόλεων, γιατί τότε το τελικό κόστος 
των έργων αυξάνει υπερβολικά και δη.- 
μιουργούνται προβλήματα.

Παρανομιών

Ποτάμια το χωριό μας δεν έχει. Αυ
τό βέβαια δεν σημαίνει ότι στη Ν. Μά
κρη δεν βρέχει, δεν γίνονται νεροπο
ντές, μερικές φορές τόσο δυνατές κι α
πότομες, ώστε σε πολλές τοποθεσίες του 
χωριού μας να δημιουργούνται προβλή
ματα. Έχει όμως ρέματα για να απο
στραγγίζουν τα βρόχινα νερά.

Το σημαντικότερο ρέμα είναι το «ρέ
μα του Βαζάνα», όπως το λέμε. Είναι 
γνωστό ότι κάθε χειμώνα με τις βρο
χές, το ρέμα γεμίζει νερά, που οδηγού
νται στη θάλασσα. Φέτος όμως, στο ρέμα 
αυτό, που στη βορεινή του πλευρά ήταν 
κατάφυτο από πανύψηλα κυπαρίσσια, 
παρατηρούνται τα εξής απαράδεκτα 
πράγματα: Ο αγοραστής του οικοπέδου 
που βρίσκεται πλάι στη λεωφόρο Μαρα
θώνας και απέναντι από το συνεργείο 

στους από δάνειο 103.000.000 δρχ.
Υπάρχουν όμως άλλα δυο πα

ρεμφερή προβλήματα που και ε
κείνα πρέπει ν’ αντιμετωπισθούν 
μ’ ανάλογο τρόπο. Πρόκειται για 
την Αποχέτευση και 
την Αντιπλημμυρική 
Προστασία.

Β' ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Μέχρι τώρα όχι μόνο δεν έχουν γίνει 
■στοιχειώδη έργα υποδομής, αλλά αντί
θετα καταστρέφονται οι λύσεις που εί
χε δώσει η Φύση εδώ και εκατομμύρια 
χρόνια: τα ρέματα. Που μπαζώνονται 
το ένα μετά το άλλο και χτίζονται οι
κοδομές μέσα σ’ αυτά. Τα σύνορα των 
οικοπέδων μετατοπίζονται σε βάρος των 
(βλ. άλλη στήλη της «ΦΩΝΗΣ») . Κι 
αυτά που έχουν απομείνει κανείς δεν 
φροντίζει να τα καθαρίσει.

Τ’ αποτελέσματα των παραπάνω εί
ναι σ’ όλους γνωστά. Στις καταιγίδες οι 
δρόμοι μεταβάλλονται σε ποτάμια και 
η πλατεία σε θάλασσα. Οι φερτές ύλες 
κατεβαίνουν σε μεγάλες ποσότητες και 
σκεπάζουν τα πάντα.

Τα παραπάνω προβλήματα της πε
ριοχής μας είναι πολύ γνωστά στην 
ΕΥΔΑΠ και σύντομα θα γίνουν σχετι
κές ανακοινώσεις, όπως μας είπε ο κ. 
Παπαδιονυσίου Αναπληρωτής Γενικός 
Διευθυντής της ΕΥΔΑΠ.

ΔΗΜ. ΚΑΡΤΑΣ 
Μηχ) γος - Ηλ) γος

συνέχεια...

Βαζάνα, έκοψε όλα τα κυπαρίσσια, ό
λα! Δεν άφησε κανένα!. . . Και σαν να 
μην έφθανε αυτό, ρίχνει τοιχείο μέσα 
στο ρέμα, με σκοπό να το μπΛ,ώσει και 
να φαρδύνει το οικόπεδό του! Είναι γε
γονός! Δεν νοιάστηκε ούτε για τα κυ
παρίσσια (χρόνια ολόκληρα ομόρφαιναν 
το ρέμα) , ούτε για το πού θα πάνε τα 
νερά.

Μήπως όμως πρέπει να νοιαστεί η 
Χωροφυλακή ή η Κοινότητα, ώστε να 
προλάβουν την τελευταία παρανομία 
του, την προσάρτηση του ρέματος δη
λαδή, και να γλιτώσουν τους περίοικους 
από πιθανές πλημμύρες;

Παρακαλώ βιαστείτε,, πριν γίνει τε
τελεσμένο γεγονός, όπως τα κυπαρίσια.

ΔΑΣ·

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΕΝΑΡΟΦΥΤΕΥΧΗ ΣΤΗ ΠΑΡΑΑΙΑ

Τα περισσότερα δέντρα στην παραλία .μας έχουν καταστραφεί. Προλα 
βαίνουμε όμως να κάνουμε δεντροφυτευση, αν κινητοποιηθούμε μέσα στις ε
πόμενες ημέρες.

Οι Φορείς της περιοχής και οι μαθητές μπορούν ν’ αναιλάβουν την εργασία.
Η Κοινότητα ας μας προμηθεύσει τα κατάλληλα δέντρα.

ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΤΑΦΟΥΣ
ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ Ο Α. ΔΑΜΙΑΝΟΣ

Επιστολή προς το Δ.Σ. του Ε.Σ.Ν.Μ. και τη «ΦΩΝΗ»

Αγαπητοί μου συμπατριώτες,
Επειδή γνωρίζω — μαζί με τις πολ

λές άλλες συλλογικές υποχρεώσεις σας 
— και την αγάπη που έχετε για τις πο
λιτιστικές μας ρίζες θα ήθελα ΕΣΕΙΣ 
να αναλάβετε την πρωτοβουλία σαν σύλ
λογος να θέσετε υπ’ όψη της υπουργού 
Πολιτισμού και Επιστημών ταεξής:

Στην περιοχή μας. έχει συστήσει συ
νεργείο ανασκαπτικό που ο αριθμός του 
δεν αρκεί για αυτή την περιοχή!

Πριν από τέσσερις περίπου μήνες τώ
ρα, έθεσα υπ’ όψη της προϊσταμένης της 
ομάδας (6 — έξι! — φιλότιμων ανθρώ
πων) ευγενούς κυρίας αρχαιολόγου το 
μέρος όπου βρήκα έναν κτιστό θολωτό 
αρχαίο τάφο, σε περίοπτη θέση (που φα
νερώνει τη σπουδαιότητα της ταφής) .

Επειδή αυτό το μέρος είναι έρημο και 
άρα δεν φυλάσσεται και είναι μέρος απ’ 
όπου διέρχονται κυνηγοί, τη,ν παρεκά- 
λεσα σύντομα να επιληφθεί και να απο
τρέψει επίδοξους αρχαιακάπηλους. Μου 
εδήλωσε, δικαίως, αδυναμία — λόγω 
αριθμού εργατών — και το θέμα (μου;) 
θα το μεταφέρει στην καινούργια αρ
χαιολόγο στην περιοχή.

Πράγματι το συνεργείο τους εργάζε

ΧΟΥΛΙΓΚΑΝΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ;

ται σε δύο θέσεις σ υ γ χ ρ ό ν ω ς, εν
τατικά τώρα (Ραμνούντα και Κυπαρίσ
σια του Χρυισίνα) .

Θα ήθελα λοιπόν — και δεν είναι σω
βινισμός — τα ευρήματα που θα προέρ- 
θουν απ’ την ανασκαφή, καθώς και άλ
λα που παρέδωσα στην αστυνομία μας, 
και άλλα που αν ΘΕΛΟΥΝ μπορώ να 
τους υποδείξω να μπουν στο ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΜΑΣ και μόνο — μια και τα 
υποδεικνύει ΜΑΚΡΙΝΟΣ Δημότης.

Προτείνουμε λοιπόν στο Υπουργείο 
Πολιτισμού και Επιστημών:

α) Να αυξήσει τον αριθμό σκαπτικού 
κα: φυλακτικού προσωπικού στην πε
ριοχή μας.

β) Κατά την ανασκαφή του τάφου 
να παρίσταται ένα μέλος του Δ.Σ. του 
Ε.Σ.Ν.Μ.

γ) Ό,τι προκύπτει από υποδείξεις 
μας να περιέρχεται στο ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕ
ΑΣ ΜΑΚΡΗΣ.

δ) Να μας απαντήσουν στη Φωνή της 
Νέας Μάκρης».

Μετά τιμής 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 

Καθηγητής Μαθηματικών

Ένα από τα παγκάκια της πλατείας 
που κάποιοι ανέλαβαν να τα κάνουν πιο 
. . .ανατομικά.

Είναι, το δεύτερο κρούσμα παρόμοιων 
ενεργειών στην πλατεία μας, μέσα σε λί
γους μήνες,. Το πρώτο έγινε το καλο
καίρι που έσπασαν τα ταμπλώ και τα 
μπουκάλια του Επιμορφωτικού Συλλό
γου (για άλλους λόγους βέβαια).

Θα παραμείνουμε όλοι απαθείς ώ
σπου να τριτώσει το κακό;
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Η ΣΤΗΛΗ TQN ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 
(Ένας εξελισσόμενος εφιάλτης των νέων) 

του Πλάτωνα Μουσαίου

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗ
ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Μέσα σ’ αυτή τη μυστηριώδη own ευ
παθέστατη μηχανή που λέγεται «Εγκέ
φαλος» κρύβεται πάντοτε κάποιο ταλέ
ντο. Ένα ταλέντο που μπορεί οι συνθή
κες ζωής να μην του επιτρέψουν να φα
νερωθεί ποτέ. Δεν υπάρχει άνθρωπος 
ολοκληρωτικά κουτός, ανίκανος ή τε
μπέλης. Η ζωή τον κάνει έτσι. Αλλά 
και η ακατάλληλη ή και επιφανειακή 
μόρφωση δεν προκαλεί ερεθίσματα στον 
εγκέφαλο τέτοια που -να ξυπνήσουν το 
καταχωνιασμένο ταλέντο. Άλλο να μά
θεις τους κανόνες των μαθηματικών κι 
άλλο να μυηθείς στη μαθηματική λογι
κή και σκέψη. Το πρώτο θα σε κάνει 
πρακτικό, το δεύτερο δημιουργό. Άλ
λο να τραβάς ωραίες γραμές σχεδίου κι 
άλλο να εκφράζεις μια ιδέα με σχέδιο. 
Άλλο να ξέρεις τα ονόματα όλων των 
μελών του ζωικού και φυτικού βασι
λείου, και των οργάνων τους, κι άλλο 
να μάθεις πού οφείλεται η τέτοια εξέλιξή 
τους και να μπεις έτσι στα μυστήρια 
της μάνας φύσης. Μας δίνουν γνώσεις 
χωρίς να μας προσφέρουν το άρωμά 
τους. Ενώ το άρωμα είναι εκείνο που 
ανοίγει την όρεξη. Έτσι τα παιδιά φτά
νουν στις τελευταίες τάξεις του Λυκείου 
χωρίς να έχουν χαρεί το άρωμα των 
γνώσεων που θα ξύπναγε το ταλέντο 
τους. Αναγκαστικά, τα κριτήρια επι
λογής τους παίρνουν μια μορφή αντιεπι
στημονική, εμπειρική, υλιστική. Ποιο ε
πάγγελμα αφήνει πιο πολλά λεφτά, 
ποιο είναι πιο ευπρόσιτο στις εισαγωγι
κές εξετάσεις, με ποιο τελειώνεις πιο 
γρήγορα και κερδίζεις πιο γρήγορα.

Αν εξαιρέσουμε αυτούς που είχαν την 
τύχη να τους μιλήσει το ταλέντο τους 
και να το ακολουθήσουν, όλοι οι άλλοι, 
οι πολλοί, που προσανατολίσθηκαν με τα 
παραπάνω υλιστικά κριτήρια, σπάνια 
συνέπεσε και εντελώς συμπτωματικά, 
να σπουδάσουν κάτι που να εναρμονίζε
ται με το ταλέντο τους. Οι τυχεροί αυ
τοί θα προκόψουν ενώ οι άλλοι, οι πολ
λοί, είναι καταδικασμένοι στη μετριό
τητα. Όσοι απ’ αυτούς είναι δαιμόνιοι 
θα καταφύγουν σ’ άλλα μέσα για να ε- 
πιπλεύσουν, ή θα στραφούν σε πα,ρασι- 
τικά επαγγέλματα,, ή θα εισβάλουν στο 
δημόσιο, επισείοντος ένα ονομαστικό και 
μόνο δίπλωμα, για να συμβάλουν στο 
χαντάκωμα των δημοσίων υπηρεσιών.

Η πραγματικότητα αυτή προκάλεσε 
ένα μεγάλο παράδοξο στον τόπο μας. 

Τον «επαγε-λματικό πληθωρισμό». Λέμε 
πως έχουμε περισσότερους μηχανικούς, 
αρχιτέκτονες, δικηγόρους, καλλιτέχνες 
κλπ. απ’ όσους χρειαζόμαστε. Αν όμως 
ξεχωρίσουμε όσους απ’ αυτούς είναι α
πό καλοί και πάνω, θα δούμε πως είναι 
πάρα πολύ λίγοι για να καλύψουν τις 
ανάγκες. Οπόταν οι ανάγκες του τόπου 
καλύπτονται κουτσά - στραβά από τις 
μετριότητες. Μια μετριότητα που οφεί
λεται σ’ ένα λαθεμένο επαγγελματικό 
προσανατολισμό. II δουλειά «δεν τους μι
λάει» για να δοθούν σ’ αυτήν. Έτσι έ
χουμε το δεύτερο παράδοξο, νά ’ναι το 
κόστος παραγωγής υψηλό, ενώ οι μι
σθοί είναι χαμηλοί. Κ’ έπειτα λένε πως 
χάθηκε το «μεράκι» από τον Έλληνα. 
Το μεράκι είναι το άμεσο προϊόν του τα
λέντου και των ελληνικών καταβολών. 
Κι όταν η δουλειά δε σου μιλάει, το μό
νο που σ’ ενδιαφέρει είναι πώς θα βγά
λεις περισσότερα δουλεύοντας λιγότερο. 
Τέλος, όταν ο άνθρωπος δεν ακολουθή
σει το ταλέντο του δεν πρόκειται να νιώ
σει ποτέ ικανοποιημένος από τη ζωή 
του.

Ως ότου η ΙΙολιτεία αποφασίσει να 
ξεριζώσει από την Παιδεία το ρηχό 
σύστημα της εγκυκλοπαιδικής αποστή
θισης και από την Ανώτατη II αιδεία το 
σύστημα της από καθέδρας διδασκαλίας 
σε μια απρόσωπη μάζα φοιτητών, χω
ρίς επαρκή εργαστηριακή άσκηση, χω
ρίς διάλογο, χωρίς ουσιαστικό παιδαγω
γικό ενδιαφέρον, οι γονείς των παιδιών 
και των νέων θα πρέπει να υποκαταστή
σουν την πολιτειακή ανεπάρκεια, αλλά 
προ παντός να μην εναντιώνονται στην 
επαγγελματική κατεύθυνση που θέλουν 
τα παιδιά τους, όταν εξακριβώσουν πως 
αυτό είναι το ταλέντο τους. Όσο πλη
θωριστικό κι αν είναι το επάγγελμα, 
όταν υπάρχει ταλέντο κανείς δεν χάνε
ται, γιατί το ταλέντο είναι το μόνο που 
διασφαλίζει την ποιότητα της δουλειάς 
και κερδίζει την προτίμηση. Προέχει 
η ευτυχία των παιδιώνσας, αγαπητοί 
γονείς, κι όταν τα παιδιά υποχρεώνο
νται να καταπνίξουν το ταλέντο τους δεν 
θα ευτυχήσουν ποτέ. Κι αν ήσαστε έ
μποροι, ή ό,τι άλλο, μην υποχρεώσετε 
τα παιδιά σας να ακολουθσήουν το δικό 
σας επάγγελμα,, αν δεν το θέλουν. Κιν
δυνεύει όχι μόνο η ευτυχία των παι
διών σας αλλά και το επαγγελματικό 
σας όνομα.

Ο υγιής κι ομαλός χαρακτήρας του 
ανθρώπου δεν εξαρτάται μόνο από την 
κληρονομικότητα αλλά και από τη με
ταχείριση που θα λάβει το παιδί από 
τους γονείς του, ειδικά κατά τα πρώτα 
επτά χρόνια της ζωής του, γιατί τότε 
διαμορφώνεται ο χαρακτήρας και τα ου
σιώδη μέρη του.

Όσοι είναι γονείς ή μέλλουν να γί
νουν έχουν ηθική και εθνική υποχρέω
ση απέναντι στα παιδιά τους και απέ
ναντι της γενιάς των Ελλήνων που θα 
μας διαδεχτεί, να εφαρμόσουν ορισμέ
νους κανόνες και ειδικά κατά τα πρώτα 
επτά χρόνια που μπαίνουν τα θεμέλια 
του μελλοντικού χαρακτήρα των παι
διών τους. Από το χαρακτήρα εξαρτά
ται το μέλλον του ανθρώπου, η επιτυχία 
του και η αποτυχία του, η κοινωνικό
τητα και η εγκληματικότητα.

Το ιδανικό του σύγχρονου πολιτισμού 
είναι να γίνει το παιδί στο μέλλον «Αρ
χαίος Σπαρτιάτης στο σώμα και αρχαί
ος Αθηναίος στο πνεύμα». Και για να 
γίνει αυτό πρέπει να εφαρμόσουμε με
ρικούς κανόνες σωματικής και ψυχολο
γικής φύσης. Η τήρηση αυτών των κα
νόνων είναι περισσότερο αναγκαία για 
τα παιδιά που ζουν στις πόλεις μεγά
λου και μέσου πληθυσμού, όπου το δια
μέρισμα είναι ένα κλουβί και μια φυ
λακή από ψυχολογικής άποψης, όπου 
κυριαρχεί ο ύπνος σε δωμάτια με κλει
στά παράθυρα όπου βασιλεύει το καυσαέ
ριο και ο συνεχής υπερβολικός κρότος 
και θόρυβος, όπου τόσες καταχρήσεις 
ποτών καινοθ'είες στα τρόφιμα γίνονται, 
όπου προσφέρεται το πολύ μπαγιάτικο 
φρούτο και λαχανικά, όπου οι προστρι
βές μεταξύ των ανθρώπων είναι συχνό
τερες, όπου τα προβλήματα και το άγ
χος πολύ περισσότερα και οξύτερα και 
όπου ο αριθμός των παρανόμων πράξεων 
είναι πολύ μεγαλύτερος σε σχέση προς 
τα χωριά και τις κωμοπόλεις.

Τα παιδάκια στα μικρά και μεγάλα 
χωριά αντίθετα ζουν και αναπτύσσονται 
με καλύτερους όρους, κάνουν τη ζωή 
περισσότερο απλή και φυσική. Εκεί δε
σπόζει η μονοκατοικία, ο απαλλαγμένος 
αέρας από καυσαέρια και παθογόνα μι
κρόβια, τα αγνότερα τρόφιμα, τα φρέ
σκα φρούτα και λαχανικά. Εκεί η ζωή 
είναι λιγότερο πολύπλοκη, τα προβλή
ματα και οι προστριβές λιγότερες. Εκεί 
το κύτταρο του εγκεφάλου και το κύτ

ταρο του λοιπού σώματος στο παιδί εί
ναι περισσότερο ζωτικό και δυναμικό. 
Τα συμπλέγματα του υποσυνείδητου στο 
αγροτόπαιδο από ένα ψυχικό τραυματι
σμό της ζωής λύνονται ευκολότερα, λό
γω του φυσικότερου τρόπου ζωής και 
της μεγαλύτερης ζωτικότητας του κυτ
τάρου. Τα συμπλέγματα στο παιδί της 
πόλης, ειδικά της μεγαλούπολης, λύ
νονται δυσκολότερα ή και καθόλου.

Οι κανόνες που πρέπει να τηρηθούν 
είναι πάρα πολλοί. Παρακάτω θα ανα
φερθούμε στους βασικότερους που πρέ
πει να ξέρει ο γονιός για την ψυχολο
γική μεταχείριση του μικρού παιδιού 
και να φροντίσει όσο το δυνατό για την 
εφαρμογή τους.

Οι αρχές που διέπουν αυτούς τους κα
νόνες είναι: α) απλός τρόπος μεταχεί
ρισης, β) εφαρμογή λαϊκών παροιμιών 
«περισσότερα πετυχαίνεις με το χαμό
γελο και λιγότερα με το σπαθί» ή «πε
ρισσότερες μύγες πιάνεις με το μέλι και 
λιγότερες με το ξύδι», γ) εφαρμογή της 
πειθούς αν έχει ωριμάσει κάπως το νο
ητόν.

Να λοιπόν μερικοί από τους περίφη
μους κανόνες ψυχολογικής μεταχείρισης 
του μικρού παιδιού: 1) Όχι έντονες 
προσταγές και απαγορεύσεις. Τα «μη» 
και τα «όχι» στο παιδί πρέπει να περιο
ριστούν στο ελάχιστο και να εκφράζο
νται με πολύ ήρεμο, σιγανό και απαλό 
τρόπο και αν ήταν δυνατόν να εκλεί- 
ψουν. 2) Όχι τραχείες, έντονες, από
τομες, βάναυσες επιπλήξεις και 3) Όχι 
δαρμός ή άλ/υσς επώδυνος κολασμός ή 
απότομο πιάσιμο ή έντονο σφύξιμο ή 
βίαιη πίεση ή μετακίνηση του παιδιού. 
Ούτε βλοσυρά και άγρια βλέμματα. Το 
μικρό παιδί δεν κααλαδαίνει το λόγο 
για τον οποίο το χτυπά ή το τιμωρεί κα
νείς και έτσι αυξάνει το άγχος κα: η 
ανασφάλειά του. Αυτό παρεμποδίζει την 
κανονική ψυχική και σωματική ανά
πτυξή του.

Τα κύτταρα του κεντρικού νευρικού 
συστήματος, που είναι το στρατηγείο 
και το κέντρο ζωής του ανθρώπου, είναι 
τόσο τρυφερά ώστε τα συντρίβουμε με 
τις οξείς και σκληρές τιμωρίες ή επι
πλήξεις. Ας χρησιμοποιούμε την πει
θώ, όταν και όσο είναι δυνατόν.

(Συνεχίζεται)
Β. ΠΑΠΆΓΩΑΝΝΟΤ 

Παιδίατρος

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
Η Φωνή της Νέας Μάκρης, παρ-ακαλεί όσους συντοπίτες και 

παραθεριστές μας θα ήθελαν να συμπαρασταθούν στην προ
σπάθεια επαγγελματικού προσανατολισμού των νέων της Νέ 
ας Μάικρης, προσφέροντας την επαγγελματική τους πείρα, τη 
γνώση του καλού και του κακού που προσφέρει το επαγγέλ- 
μά τους, καθώς και τη γλυκιά και την πικρή του γεύση, να μας 
το δηλώσουν για να τους φέρουμε σε επαφή με όσα παιδιά 
βρίσκουνται σε αδιέξοδο στον επαγγελματικό τους προσα
νατολισμό.

Εκδόσεις από ανθρώπους δικούς μας
Διαβάζοντας το «Άνθρωποι δικοί 

μας» του Μιχάλη Δελησάββα νιώθεις 
να σε τυλίγει μια ζεστασιά. Ο συγγρα
φέας έρχεται κοντά σου και νομίζεις 
ότι εκείνη την ώρα σου τα διηγείται, 
ότι οι ήρωες κινούνται μπροστά σου, ότι 
μιλάς εσύ μαζί τους.

Έχει μια αμεσότητα και μια μονα
δική τέχνη να σε κάνει να πιστεύεις 
ότι οι φιγούρες φεύγουν από τις σελί
δες του βιβλίου και ανακατεύονται μα
ζίσου.

Με μοναδική ικανότητα μας μετα
φέρει στην εποχή των ηρώων του και 

μας θυμίζει ότι γύρω μας υπάρχουν άν
θρωποι και όχι μηχανές. Ας ανοίξουμε 
τα παράθυρα της ψυχής μας και ας πά
ρουμε αυτό το μήνυμα.

Άριστος χειριστής της γλώσσας, με 
ροή φυσική στην πλοκή των έργων του, 
σου δίνει ανάγλυφες τις εικόνες και έ
χεις την εντύπωση ότι παρακολουθείς 
μια άριστα καλογυρισμένη ταινία όπου 
παίζεις κι εσύ.

Το βιλίο «Άνθρωποι δικοί μας» δεν 
πρέπει να λείπει από καμιά βιβλιοθήκη 
γιατί είναι κόσμημα.

ΤΑΚΗΣ ΜΠΕΡΤΣΟΓΚΛΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ
Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι από 

τις πιο διαδεδομένες αρρώστιες της ε
ποχής μας. Το πού οφείλεται δεν είναι 
τελείως γνωστό, οι παράγοντες όμως 
που παίζουν σίγουρα ρόλο είναι η κλη
ρονομικότητα και η παχυσαρκία.

Τα πιο συχνά συμπτώματα είναι η 
μεγάλη δίψα, τα πολλά ούρα και η πο
λυφαγία.

Εδώ και 50 χρόνια αφ’ ότου ανακα
λύφθηκαν αρχικά η ινσουλίνη και στη 
συνέχεια τα αντιδιαβητικά χάπια, ο δια
βήτης ελέγχεται και πολλές από τις κα
ταστροφικές του συνέπειες προλαμβά
νονται. Εκείνο όμως που παίζει μεγά
λο ρόλο στην καλή κατάσταση του δια
βητικού είναι η δίαιτα που κάνει.

Τα γλυκά και η σάκχαρη είναι γνω
στό σε όλους τους διαβητικούς ότι πρέ
πει να αποφεύγονται τελείως.

Ας δούμε τώρα τι μπορεί να τρώει ε- 
λεύτερα. Από τα λαχανικά: αγγινάρες, 
φασολάκια, λάχανο, κουνουπίδι, ντομά
τα, μαρούλι, πράσσα, σπανάκι, κολοκύ
θια, χόρτα, κρεμμύδια. Από τα λευκώ
ματα: κρέας, ψάρια, αυγό.

Εκείνα που πρέπει να προσέχει πο
λύ και να τα τρώει σε μικρές ποσότητες 
είναι τα μακαρόνια, ρύζι, πατάτες, ψω
μί και όσπρια.

Οι πρόοδοι της ιατρικής τα τελευταία 
χρόνια στον σακχαρώδη διαβήτη είναι 
τεράστιες και πιστεύεται ότι μέχρι το 
τέλος του αιώνα μας το πρόβλημα του 
διαβήτη θα έχει λυθεί.

ΧΡ. II. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ 
Ιατρός - Παθολόγος

ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ

Ρεκόρ ατυχημάτων από τα δίκυκλα.

★

Τα τσιπς πειράζουν το στομάχι.

★

II εγκατάλειψη σκύλου τιμωρείται 
με βμηνη φυλάκιση.
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ΕΙΡΗΝΟΔΡΟΜΙΑ
Ο ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ ΣΤΙΣ 4 ΜΑΡΤΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Την Κυριακή 4 Μάρτη και ώρα 10 π .μ. στη Ν. Μάκρη θα γίνει εκδή
λωση Ειρήνης.

Την παρουσίαση της εκδήλωσης θα κάνουν οι εκπρόσωποι των Συλλόγων 
Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Ν. Μάκρης ,του Λυκείου και 
του Συλλόγου «Κυψέλη», ,με συντονιστή τον εκπρόσωπο του Εξωραϊστικού Συλ
λόγου Μάτι.

Οι Ειρηνόδρόμοι (πορείας) θα ξεκινήσουν από τα σύνορα Ν. Μάκρης — 
Μαραθώνα και θα καταλήξουν στην πλατεία της Ν. Μάκρης.

Οι δρομείς (αγώνας δρόμου) θα ξεκινήσουν από την πλατεία, θα κάνουν 
το γύρο της Ν. Μάκρης (η απόσταση θα είναι 4 χιλιόμετρα) και θα τερμα
τίσουν πάλι στην πλατεία.

Το άνοιγμα και το κλείσιμο της εκδήλωσης θα γίνει με αιμιλίες από εκ
προσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Θα χαιρετήσουν: Η Εθνική Αντίσταση, εκπρόσωποι των Τοπικών Επι
τροπών Ειρήνης, οι Μαθητικές Κοινότητες, ο Επιμορφωτικός Σύλλογος εκ μέ
ρους όλων των Συλλόγων.

Θα προσκληθούν εκπρόσωποι των Κινημάτων Ειρήνης από την Αθήνα.
Τα έπαθλα Θα απονεμηθούν από τη Νομάρχη, την Εθνική Αντίσταση, τις 

Μαθητικές Κοινότητες και τους Μαζικούς Φορείς.
Θα απονεμηθεί. το χρυσό σήμα του Συλλόγου «Κυψέλη» στο δεκάχρονο 

Μαραθωνοδρόμο της Ειρήνης Γιώργο Ευθυμιάδη.
Το πρόγραμμα θα κλείσει με καλλιτεχνική εκδήλωση.
Τα συνθήματα που θα φωναχτούν και θα γραφτούν στα πανώ είναι:
1) ΕΙΡΗΝΗ — ΥΦΕΣΗ — ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΣ
2) ΟΧΙ ΣΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ
3) ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 

ΤΩΝ ΛΑΩΝ
4) ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΑΠΟΠΥΡΗΝΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ — ΕΙΡΗΝΙΚΑ
5) ΕΥΡΩΠΗ ΧΩΡΙΣ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ
5) 01 ΒΑΣΕΙΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝΕ ΠΑΡΚΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΑ
Την εκδήλωση οργανώνουν οι:
1) Κοινοτικοί Σύμβουλοι Γ. Βογιατζής, Π. Χριστόπουλος, Σ. Λέος
2) Επιτροπή Ειρήνης ΑΚΕ
3) Επιτροπή Ειρήνης Ν. Μάκρης, Ραφήνας και περιχώρων ΕΕΔΥΕ
4) Επιτροπή Ειρήνης ΚΕΑΔΕΑ
5) Παράρτημα Εθνικής Αντίστασης Ν. Μάκρης και περιχώρων ΠΕΑΕΑ
6) Επιμορφωτικός Σύλλογος Ν. Μάκρης
7) Σύλλογος «Η ΚΥΨΕΛΗ» Ν. Μάκρης
8) Εξωραϊστικός Σύλλογος ΜΑΤΙ
9) Γεωργικός Πιστωτικός Συνεταιρισμός Ν. Μάκρης

10) Ένωση Εμπόρων Βιοτεχν. Ν. Μάκρης
11) Ναυτικός Όμιλος Ν. Μάκρης
12) Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Ν. Μάκρης

13) Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Αγ. Μαρίνας
14) Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Λυκείου Ν. Μάκρης
15) Εκπρόσωποι των Δασκάλων περ. Ν. Μάκρης
16) Σύνδεσμος Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων Ν. Μάκρης
17) Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγ. Μαρίνας
18) Μαθητικές Κοινότητες Λυκείου Ν. Μάκρης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Στις μέρες μας οι κίνδυνοι ενάντια στην ειρήνη παίρνουν πρωτοφανείς 
διαστάσεις. Το φάσμα της πυρηνικής καταστροφής απλώνεται απειλητικά πά
νω από την Ευρώπη και τον κόσμο ολόκληρο. Ο πυρηνικός πόλεμος δεν θάχει 
νικητές και νικημένους. Μόνο ερείπια και πυρηνικά αποκαΐδια.

Το σταμάτημα των συνομιλιών της Γενεύης και η έναρξη της τοποθέτη
σης των νέων πυραύλων στην Ευρώπη, η δημιουργία τοπικών εστιών έντα
σης και συγκρούσεων, οι θεωρίες για «πρώτο πλήγμα» και «περιορισμένο πυ
ρηνικό πόλεμο» οδηγούν την ανθρωπότητα σε μια ξέφρενη κούρσα εξοπλισμών 
που με τη σειρά της οδηγεί σε μια παγκόσμια ανάφλεξη με ανυπολόγιστες 
συνέπειες.

Μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες το καθήκον κάθε φιλειρηνικού ανθρώπου ανε
ξάρτητα από πολιτική ή άλλη τοποθέτηση είναι να κινητοποιηθεί και να αγω
νιστεί για την υπεράσπιση της Ειρήνης, για τον πλήρη Αφοπλισμό, για το 
σταμάτημα της κούρσας των εξοπλισμών.

Οι λαοί αρνούνται να γίνουν πυρηνικό ολοκαύτωμα. Το φιλειρηνικό κί
νημα, που καθημερινά γιγαντώνεται, αποτελεί αποφασιστικό φραγμό στα σχέ
δια για τον πυρηνικό αφανισμό της ανθρωπότητας.

Στη χώρα μας ιδιαίτερα, που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και κα
θημερινές απειλές, το ρωμαλέο φιλειρηνικό κίνημα με τη μακρόχρονη αγωνι
στική παράδοση, συμβάλλει σημαντικά στην πάλη για την Ειρήνη και την 
Έφεση, για την Ασφάλεια στην περιοχή μας και στηρίζει τις φιλειρηνικές 
πρωτοβουλίες της Ελληνικής κυβέρνησης για την αναβολή της εγκατάστασης 
των πυρηνικών πυραύλων, για την αποπυρηνικοποίηση των Βαλκανίων κλπ.

Με τις παραπάνω σκέψεις και πιστεύοντας ότι τα φιλειρηνικά αισθήματα 
και ο αγώνας του καθένα από μας για την Ειρήνη πρέπει να εκφράζεται σε 
κάθε τόπο και με κάθε τρόπο, αποφασίσαμε να διοργανώσουμε την 1η ΕΙΡΗ- 
ΝΟΔΡΟΜΙΑ ΣΤΗ Ν. ΜΑΚΡΗ, στις 4 Μάρτη, ημέρα Κυριακή, ΤΙΜΩΝΤΑΣ 
και τη μνήμη του μάρτυρα της Ειρήνης ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗ, που εκτελέ- 
στηκε στις 5 Μάρτη 1951 γιατί μάζευε υπογραφές κάτω απ’ την έκκληση της 
Στοκχόλμης για τον Αφοπλισμό.

Και υποστηρίζοντας τις προσπάθειες της Ελληνικής κυβέρνησης για απύ
ραυλα Βαλκάνια.

Καλούμε την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους μαζικούς φορείς, τους μαθητές 
και κάθε φιλειρηνικό άτομο να πάρει μέρος μαζί μας στην Ειρηνοδρομία για 
να διατρανώσουμε όλοι μαζί τον πόθο μας για την Ειρήνη, την Ύφεση και τον 
Αφοπλισμό, για την παγκόσμια ασφάλεια και συνεργασία και την αντίθεσή 
μας στην πυρηνική καταστροφή.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
Αντίθετα από πολλά άλλα έθιμα, τα 

έθιμα της Αποκριάς διατηρήθηκαν αρ
κετόν καιρό στη Νέα Μάκρη.

Τρεις είναι οι εβδομάδες της αποκρι
άς’ του Τριώδιου, της Κρεατινής και 
της Τυρινής. Την εβδομάδα του Τριώ
διου δεν έκαναν νηστεία, της Κρεατι- 
νής έτρωγαν κρέας. Την Πέμπτη της 
Κρεατινής την έλεγαν Τσικνοπέμπτη, 
όπως και τώρα, και έτρωγαν κρέας τη
γανητό ή μαγειρεμένο που το τσίκνιζαν. 
Την Τσικνοπέμπτη, όπως και όλα τα 
βράδια της Αποκριάς, οι οικογένειες εί
χαν βεγγέρες, τα λεγάμενα αποσπερί- 
δια, δηλαδή επισκέψεις στα σπίτια φί
λων και συγγενών οικογενειακός όπου 
έπιναν και γλεντούσαν.

Όταν τέλειωναν αυτές οι φιλικές ε
πισκέψεις, οι νοικοκυραίοι που φιλοξε
νήθηκαν, έλεγαν φεύγοντας σ’ αυτούς 
που τους φιλοξένησαν: σιστα μπου γιου- 
ρένμ, που στα Ελληνικά σημαίνει: «Κα
λώς νάρθετε» και η πρόσκληση ήταν α
νοιχτή.

Την Τετάρτη της Τυρινής, αλλά και 
όλες τις άλλες μέρες της Αποκριάς, έ
φτιαχναν στα σπίτια το κουσύφι (ν) . Το 
έφτιαχναν με σταφίδα μαύρη, κλωνά

ρια μυρτιάς (μυρσίνης), κομμάτια κα- 
νέλλας, γαρύφαλλα, νερό και ζάχαρη. 
Όλα αυτά τα έβραζαν και το ζουμί με 
τις σταφίδες τα ρουφούσαν με το κου
τάλι. Το είχαν σαν γλύκισμα.

Σ’ όλη τη διάρκεια της Αποκριάς μέ
χρι και την Καθαρή Δευτέρα ντύνονταν 
καμουζέλες (μασκαράδες) . Τις 
μάσκες τις έλεγαν μουτσούνες. Ντύνο
νταν όλοι μεγάλοι και μικροί, άντρες 
και γυναίκες.

Ντύνονταν κυρίως με σεντόνια και 
φόραγαν προβιές με κουδούνια παρα- 
σταίνοντας διάφορα ζώα (την αρκούδα, 
το γαϊδούρι, την καμήλα). Οι κοπέλες 
βάφονταν, φόραγαν καπέλα, ντύνονταν 
φανταχτερά και χόρευαν.

Οι καμουζέλες και κυρίως οι άντρες 
πήγαιναν παρέες παρέες τη νύχτα στα 
σπίτια και με τα ραβδιά (μαγκούρες) 
που κρατούσαν χτύπαγαν τις πόρτες για 
να τους ανοίξουν οι νοικοκυραίοι. Ό
ταν άνοιγαν μεταμφιεσμένοι πήγαιναν 
στον νοικοκύρη, τον φιλούσαν, του χάι- 
δευαν το κεφάλι, χόρευαν και ζητούσαν 
κρασί. Ο νοικοκύρης προσπαθούσε να α
ναγνωρίσει τις 'καμουζέλες χωρίς να με
ταχειρίζεται βία. Χτυπούσε τα χέρια 

και τραγουδούσε ευτράπελα δίστιχα, ε
νώ οι καμουζέλες χόρευαν στο ρυθμό 
που τραγουδούσε και χτυπούσε τα χέ
ρια ο νοικοκύρης. Τέτοια δίστιχα είναι:

Μαρκατον — Μαρκατον κλπ.
Η Βιργιος φουρά φτερόν 
του κεφάλιν του ξηρού 
Η Βιργιος φουρά γιλέκιν 
του κεφάλιν του κελέκιν κ.α.

Εκτός από την αρκούδα με τις ανά
λογες κινήσεις, το γάιδαρο και την κα
μήλα, οι καμουζέλες έκαναν και διά
φορες παραστάσεις, όπως η νύφη και ο 
γαμπρός και κυρίως ο γιατρός με την 
έγκυο όπου η έγκυος με την κοιλιά που 
τάχα την έπιαναν οι πόνοι ξάπλωνε κά
τω και μούγκριζε ενώ ο γιατρός τη 
βοηθούσε να γεννήσει.

Την Καθαρά Δευτέρα οι καμουζέλες, 
που ήταν πιο πολλές από τις άλλες μέ
ρες, μουτζουρώνονταν με καπνιά από τα 
τηγάνια για τί «οι αράπηδες έρχονταν 
και έπαιρναν τα φαγητά για να νη
στέψει ο κόσμος».

Την Καθαρά Δευτέρα δεν μαγείρευαν 
στα ίδια σκεύη, μαγείρευαν σε άλλα «για 

να μην αρτυθούν». Την Καθαρά Δευτέρα 
στο Λιβύσι πήγαιναν στο μοναστήρι του 
Αγ. Στεφάνου στα ξερά περιβόλια. Στη 
Ν. Μάκρη πήγαιναν στου Γιαννακού 
στη θάλασσα, έστρωναν κουρελούδες και 
διασκέδαζαν όλη την ημέρα τραγουδού
σαν, χόρευαν, έπαιζαν παιχνίδια, έπια
ναν αχινούς και πεταλίδες και τα έ
τρωγαν. Έτρωγαν τουρσιά, ελιές, τα
χίνι, κουκιά βρεμένα, μαρούλια, κρεμ
μύδια, σκόρδα και ταχίνι. Την Καθαρή 
Δευτέρα το πρωί οι νοικοκυρές έκαναν 
πίτες σαν τις λαγάνες, ταχινόπιτες και 
χορτόπιτες κλπ.

Χόρευαν σούστα, καλαματιανό, συρ- 
τούς και κυρίως τον μοναχικό χορό.

Την ημέρα αυτή χόρευαν και έπαι
ζαν το «πώς το τρίβουν το πιπέρι» κά
νοντας και τις ανάλογες κινήσεις.

Το τραγούδι αυτό έχει τα εξής λό
για:

πώς το τρι - πραμαν αμάν, 
πώς το τρίβουν το πιπέρι 
πώς το τρίβουν το πιπέρι 
του διάβολοι οι καλογέροι κλπ.

Μ.Π.Δ.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
Ο ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

«ΤΕ ΚΑΛΕ ΠΙΟΝ»

Η εφημερίδα μας, σε παλιότερο τεύ
χος, υποσχέθηκε ένα πληρέστερο και 
πιο εμπεριστατομένο ρεπορτάζ, σχετι
κά με τον Παιδικό Σταθμό της Νέας 
Μάκρης, όταν αυτός θα λειτουργούσε 
κανονικά.

Την Τετάρτη, 8 Φεβρουάριου, είχα
με την ευκαιρία να συναντηθούμε με το 
Διοικητικό και Εκπαιδευτικό προσωπι
κό του Σταθμού, που πράγματι, μας δέ
χτηκε ευγενικά και μας πληροφόρησε 
για τα πάντα γύρω από τον Σταθμό.

Η Διοικούσα Επιτροπή αποτελείται 
από την κ. Μαρία Δαμιανού - Χα- 
τζηϊωάννου, πρόεδρο, τον κ. Μιχάλη 
Τσακυργιάννη, την κ. Ρούλα Σταμά- 
τη και το δάσκαλο κ. Βασίλη Γκότση.

Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό αποτε
λείται από την κυρία Φουσέκη και 
την κ. Κολιού Βουνάκη προσωρινά το
ποθετημένη στη Νέα Μάικρη, και ε
ποπτεύεται από τη ΔίΙδα Σέγκα 'Ολγα 
μέχρι το Μάρτη, όποτε θα έλθει η εν 
άδεια κ. Φουσέκη. Ο Σταθμός επίσης α
πασχολεί μια μαγείρισσα και μια καθα
ρίστρια και εφ’ όσον τα παιδιά γίνουν 
περισσότερα των 60, θα προσληφθεί κι 
άλλη καθαρίστρια, όπως προβλέπει ο 
κανονισμός.

Όπως μας εξήγησε η πρόεδρος της 
Δ.Ε. οι κτιριακές εγκαταστάσεις του 
σταθμού είναι έτοιμες από τον Σεπτέμ
βρη του 83 και ο Σταθμός άρχισε να 
λειτουργεί από τις 30 Ιανουάριου ’84, 
όπως είχαν προγραμματίσει. Ο Σταθ
μός είναι δυναμικότητας 70 παιδιών, 
προς το παρόν έχει 45 παιδιά, ηλικίας 
2,5-6 ετών. Τα παιδιά πρέπει να πη
γαίνουν στο σταθμό στις 8 το πρωϊ και 
μένουν έως τις 3.45 το απόγευμα, ο 
σταθμός κλίνει στις 4 μμ. Στον σταθμό 
τους παρέχεται, εντελώς δω
ρεάν, πλήρες πρωινό με γάλα, κα
κάο, βούτυρο, μέλι, μαρμελάδα, ανάλο
γα με την επιθυμία των παιδιών, αργό
τερα, κρέμα, γλυκό ή κέικ και το μεση
μέρι πλήρες γεύμα σε ποικιλία και πο
λύ καλή ποιότητα, που παρασκευάζει η 
μαγείρισσα του σταθμού και εποπτεύει 
η Δ.Ε. Η ποιότητα της τροφής είναι ά- 
ριστη και σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
μιας υγιεινής διατροφής των παιδιών. 
Όλη τη μέρα τα παιδιά είναι υπό τη 
συνεχή παρακολούθηση των νηπιαγω
γών, που είναι τώρα 2 και μετά τα εξή
ντα παιδιά ενδέχεται να γίνουν 3. Ο 
σταθμός διαθέτει και δωμάτια όπου μπο
ρούν τα παιδιά να κοιμηθούν στα πραγ
ματικά χαριτωμένα διώροφα κρεβατά- 
κια. Στο ισόγειο υπάρνει αίθουσα διδα
σκαλίας και η αυλή είναι εφοδιασμένη 
με διάφορα παιχνίδια. Για όλα έχουν 
ληφθεί υπόψιν οι κανόνες ασφαλείας και 
αποφυγής ατυχήματος, στα παιχνίδια, 
στην αίθουσα, που εφοδιάστηκε με ά- 
θραυστο κρύσταλλο ενισχυμένο με σύρ
μα, στο κάτω μέρος της τζαμαρίας, στις 
πρίζες που έχουν όλες καπάκι ασφα
λείας, στο ρελέ που τοποθετήθηκε στον 
πίνακα διανομής ρεύματος.

Στον Σταθμό μπορούν να πηγαίνουν 
όλα τα παιδιά, των οποίων οι μητέρες 
εργάζονται, όχι μόνον σαν υπάλληλοι

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Α' ΑΘΗΝΩΝ — Α' ΓΥΡΟΣ
Άγιος Θωμάς — ΕΘΝΙΚΟΣ 1—1
ΕΘΝΙΚΟΣ — Δάφνη Δαφνιού 4—2
Χαϊδάοι — ΕΘΝΙΚΟΣ 1—1
ΕΘΝΙΚΟΣ — Γαλάτσι 1—1
ΕΘΝΙΚΟΣ — Αθηναΐς 2—2
Φλόγα Περιστερ. — ΕΘΝΙΚΟΣ 2—2 
ΕΘΝΙΚΟΣ — Φωστήρ Καισαρ. 3—1 
Μαρκό — ΕΘΝΙΚΟΣ 2—0
ΕΘΝΙΚΟΣ — Καλογρέζα 4—1 
Άγ. Ιερόθεος — ΕΘΝΙΚΟΣ 2—0 

αλλά σε οποιαίδήποτε εργασία τους απα
σχολεί και κυρίως τα πρωινά.

Επαναλαμβάνουμε ότι η παραμονή 
των παιδιών στον Σταθμό και η διατρο
φή τους είναι εντελώς δωρεάν. Οι γονείς 
δεν έχουν καμιά οικονομική επιβάρυν
ση. Όσον αφορά το εκκαθαριστικό ση
μείωμα της Εφορίας που συνοδεύει τις 
αιτήσεις εγγραφής, χρησιμοποιείται μό
νο στην περίπτωση που η Δ.Ε. χρεια
στεί να επιλέξει ορισμένο αριθμό παι
διών (λόγω πληρότητας) , οπότε θα προ
τιμηθούν τα παιδιά των οικονομικά α- 
σθενεστέρων (όπως θα φαίνεται στο εκ
καθαριστικό) .

Η Διοικούσα Επιτροπή προσφέρει τις 
υπηρεσίες της στο Σταθμό αφιλοκερδώς. 
Σε ερώτησή μας η Δνις Σέγκα, οικονο
μική διαχειρίστρια, μας βεβαίωσε ότι 
η Πρόεδρος της Δ.Ε. στο διάστημα Νο
έμβρης ’82 έως το Δεκέμβρη ’84 πήρε 
για παρουσίες σε συμβούλια περίπου 
14.000 δρχ. Εννοείται ότι τα συμβού
λια που χρειάστηκαν για να λειτουργή
σει ο Σταθμός ήταν περισσότερα των 
προβλεπομένων, χωρίς να λάβουμε υπ’ 
όψη μας την εν γένει προσπάθεια που 
καταβλήθηκε για την επίτευξη του σκο
πού.

Η Δ.Ε. ζήτησε τις υπηρεσίες του παι
διάτρου κ. Β. Παπαϊωάννου, ο οποίος 
θα τις προσφέρει δωρεάν με εβδομα
διαία επίσκεψη και παρακολούθηση των 
παιδιών στο Σταθμό. Επίσης ζήτησε α
πό την Πυροσβεστική Υπηρεσία πλήρη 
μελέτη πυρασφαλείας των εγκαταστά
σεων και του κτιρίου.

Τέλος η ΔΕ. ζητά και τη συμπαρά
σταση των άλλων γιατρών της περιο
χής για την οργάνωση σεμιναρίων σχε
τικά με το παιδί και με άλλα συναφή θέ
ματα. Ευχαριστεί τον κ. Ιωάν. Μανά
βη για την άριστη συνεργασία που εί
χαν μέχρι τώρα και εξηγεί ότι η προ
τίμησή της στο κτίριο που στεγάζεται ο 
Σταθμός τώρα καθορίστηκε από αντι
κειμενικά κριτήρια. Ο ιδιοκτήτης του ε
νός κτιρίου δεν επέτρεπε οποιαδήποτε 
διαρρύθμιση στο εσωτερικό του κτιρίου, 
και του άλλου διέθετε για σταθμό τον α' 
όροφο, ενώ στο ισόγειο υπάρχει κέντρο 
διασκέδασης, που ενδεχομένως ενοχλού
σε τα παιδιά, κυρίως την ώρα. του ύ
πνου.

Συμπερασματικά ο Παιδικός Σταθ
μός Νέας Μάκρης λειτουργεί και δέχε
ται παιδιά 2,5 - 6 ετών, αρκεί η μητέ
ρα τους να εργάζεται. Στο Σταθμό πα
ραμένουν από τις 8 π.μ. έως τις 4 μ.μ. 
παίζουν, διδάσκονται, τρώνε εντελώς 
δωρεάν. Τώρα και εφ’ όσον δεν έχουν 
συμπληρωθεί οι θέσεις αρκεί μια αίτη
ση των γονέων.

Από μέρους της εφημερίδας, ευχαρι
στούμε την Διοικούσα Επιτροπή και το 
Εκπαιδευτικό Προσωπικό και ιδιαίτερα 
την Πρόεδρο κ. Μ. Δαμιανού - Χατζη- 
ϊωάννου για την πλήρη ενημέρωση που 
μας έκανε. Η εφημερίδα είναι πρόθυμη 
να δημοσιεύσει οποιαδήποτε ανακοίνω
ση ή πρόγραμμα του Σταθμού.

ΔΑΣ

ΕΘΝΙΚΟΣ — Πεύκη 4—1
Αργυρούπολη — ΕΘΝΙΚΟΣ 2—Ο 
ΕΘΝΙΚΟΣ — Ηρακλής Περ. 1—0 
Άρης Πετρ. — ΕΘΝΙΚΟΣ 5—0 
Αστέρας Ζωγράφ. — ΕΘΝΙΚΟΣ 1—2 
ΕΘΝΙΚΟΣ — Φοίνικας 1—1
Γ. Σ. Καισαριανή — ΕΘΝΙΚΟΣ 2—1 
ΕΘΝΙΚΟΣ — Ψυχικό 2—0
Α.Ο.Περιστεριού — ΕΘΝΙΚΟΣ 3—2

Ελεύθερη η παραγωγή σπίρτων...
Spiro — ζω — αναπνέω — πνέω — 

πνεύμα — οινόπνευμα — σπίρτο (όχι 
του άλατος) — σπιρτάδα — τσαχπινιά 
— πνεύμα — πνευματώδης — σπίρτο.

Άναβες ένα τα πέταγες με το κουτί 
τα υπόλοιπα. «Τυχερός είμαι» σκεφτό
σουνα. Με μια κίνηση σχημάτισε τετρά
γωνο — Δείξε ότι 1 = 1. Μπράβο! 
Παλιά ίσκα — σήμερα σουηδικά σπίρ
τα. Κρατς μία στη σόλα και ανάβεις 
τα μπατζάκια σου!

Ελληνικά Πυρεία Ερμής και Πυρ
σός — Ελληνικά Πυρεία ο Αίγαγρος 
Ελληνικά πυρεία η Τδρία, το «Πουλί», 
πυρεία ο Αντρούνσος, πυρεία η Χωρο
φυλακή, πυρεία τα νησιά πυρεία οι Ί- 
ωνες φιλόσοφοι, πυρεία για το δάσος, 
ένα σπίρτο και καταστροφή, το νήπιο 
και τα πυρεία.

Ο μεγάλος και τα σπίρτα, το σπίρτο 
ο μεγάλος, το σπίρτο ο Μήτσος (ανακά
λυψε μονοπσλική μπαταρία), το σπίρτο 
ο Θανάσης ανακάλυψε «φακελάκι με 
50.000». Το σπίρτο ο Οικονόμου, τα οι
κονόμησε. Ελεύθερη η παραγωγή τους!

Είναι σπίρτα ή γίνονται;
★

Σε μια άκρη της εικόνας της τηλεό
ρασης έχουμε βάλει έναν άνθρωπο που 
με νοήματα προσπαθεί να πληροφορεί 
αναξιοπαθούντες συνανθρώπους μας! 
Αντίθετα απ’ την τηλεόραση — που 
τον τοποθετεί στην άκρη, ώστε να μη 
διαδίδεται ότι είμαστε όλοι κω
φάλαλοι — εμείς τη βρίσκουμε ενδια
φέρουσα — σαν μια ξένη γλώσσα, ας 
πούμε κινέζικα, κυπραίικα, κρητικά 
κλπ.

ΛΑΪΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΟΣ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΜΕΡΟΣ Β'
Θα πρέπει να τονισθεί ότι η αναδιάρ

θρωση και ο αναπρασανατολισμός της 
Λαϊκής Επιμόρφωσης δεν αποβλέπει α
πλώς στη βελτίωση της παρεχόμενης κα
τάρτισης και στην προσαρμογή της στις 
ανάγκες της οικονομίας. Η Λαϊκή Επι
μόρφωση πρέπει να εμφορείται από μια 
άλλη λογική, από μια άλλη φιλοσοφία 
που στοχεύει στην πολυδιάστατη τοπική 
ανάπτυξη και στην πολύπλευρη ανά
πτυξη των ικανοτήτων των επιμορφω- 
νομένων ιμέσα από συμμετοχικές μαθη
σιακές διαδικασίες. Στα πλαίσια αυτής 
της αντίληψης η Λαϊκή Επιμόρφωση θα 
πρέπει να οργανώνει επιμορφωτικά μα
θήματα στενά συνδεμένα με τις τοπικές 
ανάγκες και τις ανάγκες των ίδιων των 
επιμορφωνομένων, όπως καθορίζονται 
συλλογικά από τους ίδιους.

Το πρόβλημα, βέβαια, είναι πώς εκ
φράζονται και πώς προσδιορίζονται οι 
ανάγκες αυτές, μέσα από ποιες διαδικα
σίες επισημαίνονται, από ποιους κατα
γράφονται, αξιολογούνται και ιεραρχού
νται.

Θα πρέπει να υπογραμμισθεί ότι η 
Λαϊκή Επιμόρφωση δεν έχει -απαντή
σεις - συνταγές, ούτε έτοιμες λύσεις. Η 
ανίχνευση των επιμορφωτικών αναγκών 
αποτελεί εκείνη τη διαδικασία ευαισθη-

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
Το Σάββατο, 4 του Φλεβάρη, έγινε με μεγάλη επιτυχία, στο κέντρο 

«Στανομάντρι» ο χορός του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού 
Σχολείου Νέας Μάκρης.

Στο ίδιο κέντρο, στις 10 Φλεβάρη, έγινε επίσης ο χορός της Τ.Ο. 
ΙΙΑΣ0Κ Νέας Μάκρης με μεγάλη συμμετοχή ατόμων .και επιτυχία. Πα- 
ρευρέθησαν Βουλευτές του Κινήματος και μίλησαν ο κ. Θ. Πάγκα
λος, Υφυπουργός για θέματα ΕΟΚ, και η κα Β ο ύ λ α Δ α μ ι α
ν ά κ ο υ που τόνισε ιδιαίτερα τη σημασία της ενότητας των Δημο
κρατικών Δυνάμεων.

Φαντάστηκα λοιπόν την απόδοση της 
Κοινότητας Ν. Μάκρης σαν να φέρνει 
τους δύο αντίχειρες και δείκτες ημικυ- 
κλικά να ενώσει σε κύκλο και να του 
γλίστραγαν τα δάχτυλα. Για το σχέδιο 
να έφτιαχνε με τα δάχτυλα μία σχάρα 
να τη χάλαγε δείχνοντάς μας ανοιχτές 
και τις δύο παλάμες του.

Το νερό βέβαια δεν θα μπορούσε να 
το παραστήσει μιας και τον δείχνουν 
απ’ τη μέση και πάνω!

★

Για πότε βρίσκεται πούλμαν, για πό
τε μαζεύονται οι παίκτες και παράγο
ντες του ΕΘΝΙΚΟΤ (από τέσσερα ση
μεία του ορίζοντα) για πότε ξεκινούν, 
είναι ν’ απορείς για την ακρίβεια! Ού
τε συμμαχική άσκηση να εκτελούσαν... 
Μακρινέ, άμα έχεις ενδιαφέρον για κά
τι να ούμε!!

★

Την τελευταία περίοδο των Εορτών 
(βλέπε χαρτιών) γνωρίζει και η Μάκρη 
τη νυχτερινή ζωή.

(Ο Ναιστραντίν Χότζας δούλευε με 
κερί τη νύχια και κοιμόταν τη μέρα).

Πριν λίγο καιρό την ησυχία της νύ
χτας διέκοπτε το αγκομαχητό του φορ- 
τομένόυ αυτοκινήτου της Λαϊκής (πάει 
η σμμοληψία). Εξάλλου οι αφίσες κολ
λιούνται και τις πρώτες νυχτερινές ώ
ρες.

Προτείνουμε στο Σύλλογο — από 
Νοέμβρη μέχρι και προχωρημένο Γενά
ρη να στήσει πολυκατάστημα με τσιγά
ρα, σπίρτα, τράπουλες και ΠΑΤΣΑ!

τοποίησης, συζήτησης, αναζήτησης, διε- 
ρεύνησης και πειραματισμού που συνδέ
ει τον προγραμματισμό των επιμορφω
τικών δραστηριοτήτων με τον συλλογικό 
εντοπισμό και τη συνειδητοποίηση των 
αναγκών από τους ίδιους τους πολίτες.

Η ανίχνευση των επιμορφωτικών α
ναγκών δεν πρέπει να είναι μια στείρα 
καταγραφή, ατομικών απαντήσεων σε έ
να ερωτηματολόγιο ή απλή επιλογή ε
νός αντικειμένου μάθησης από ένα κατά
λογο. Η ανίχνευση είναι μια διαρκής 
διαδικασία ενημέρωσης των πολιτών για 
τις υπάρχουσες δυνατότητες, κινητοποί
ησης των μαζικών φορέων, ανάλυσης 
των προσπαθειών που έχουν γίνει και 
των προοπτικών που υπάρχουν και α
νάληψη. νέων πρωτοβουλιών. Έτσι η. 
Λαϊκή Επιμόρφωση προσανατολίζεται 
προς τη δημιουργική αναζήτηση απα
ντήσεων στα προβλήματα των επιμορ- 
φωνομένων, μέσα από συμμετοχικές δια
δικασίες που καταργούν την απόσταση 
ανάμεσα στους διδάσκοντες και τους δι
δασκόμενους και αναπτύσσουν την πρω
τοβουλία, τη δημιουργικότητα, τη συλ- 
λογικότητα και την ανταλλαγή εμπει
ριών και γνώσεων.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΓΙΔΗΣ
Εκπαιδευτικός

θ

θ



4 ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΜΕΡΟΣ Β'

...μακρινά θέματα...
Οδοί, πάροδοι, και ..παρωδίες

4) Πρέπει με κάθε ματιά, φωνή, κίνηση 
και απλή μεταχείριση ή προσέγγιση να 
του προσφέρουμε αγάπη, στοργή, τρυφε
ρότητα, ενθάρρυνση. Όμως να αποφεύ
γουμε την παροχή υπερστοργής και υφ- 
φηποστασίας, γιατί αυτή δημουργεί, σαν 
υπέρβαση του μέτρου, ένα μαμμόθρεφτο 
και πολύ εγωιστικό, εξωφρενικό και α
ντικοινωνικό χαρακτήρα.

5) Να μην καταπνίγουμε την επιθυμία 
του για κίνηση, για την ελευθερία του, 
την επικοινωνία του με μικρά παιδιά, για 
τον παιγνίδι, για το πλησίασμα στα μικρά 
και ακίνδυνα ζώα, για τη έξοδο στην 
αυλή, στον κήπο, στο ύπαιθρο.

6) Μην αφήνετε το βρέφος ή το παιδί 
να περνάει τη μέρα του και την νύχτα του 
σ’ ένα δωμάτιο ή σπίτι γεμάτο από οξείς 
κρότους ή ισχυρούς θορύβους. Το παιδί 
θέλει ήρεμο και αθόρυβο περιβάλλον. 
Συνηθίστετο να κοιμάται νωρίς και πολύ. 
Ο ύπνος είναι μεγάλος ζωοδότης και 
στους μικρούς και στους μεγάλους και 
πρέπει να είναι μακρύς.

7) Μη διακόπτετε το παιδί όταν παίζει 
ή ασχολείται με κάτι. Το παιγνίδι είναι 
αναγκαίο δια την ψυχικήν και σωματικήν 
ανάπτυξιν. Μη πέρνετε απότομα κάτι από 
το χέρι του παιδιού. Αν κρατάει κάτι, ένα 
επικίνδυνο πράγμα στα χέρια του, μη το 
αφαιρείτε απότομα. Με το κουδούνισμα 
κάποιου μικρού κώδωνος, με την επίδειξη 
μιας πολύχρωμης εικόνας ή με λίγα σιγα
νά και γλυκά λόγια κοντά στο αυτί του θα 
αφήσει μόνο του το επικίνδυνο πράγμα 
να πέσει από τα χέρια του.

8) Μη χρησιμοποείται το παιδί σαν 
παιγνίδι, μη το πειράζετε για να διασκε
δάσετε με τις αντιδράσεις του εκτός αν 
ζητάει μόνο του να παίξει μαζί σας. Μην 
ομιλείτε ούτε πολύ ούτε δυνατά στο σπί
τι. Αφήστε το παιδί να λέγει περισσότερα 
από σας. Διορθώστε στηνάρθρωση στις 
λέξεις ή στα νοήματα με απλότητα και 
γλυκύτητα.

9) Μετατοπίστε σε υψηλά μέρη ή κρύ
ψετε αντικείμενα εύθραυστα ή πολύτιμα 
και εύκολα βλεπόμενα πράγματα. Το παι
δί δεν γνωρίζει, ότι η θραύσις ή βλάβη 
ενός πράγματος αποτελεί ζημιά, που α- 
παιτίε κόπον, χρήμα, στενοχώρια για την 
επιδιόρθωσί του.

10) Μη προκαλείται στο παιδί έντονους 
φόβους. Αποφεύγετε εικόνες ή αφηγήσεις 
που λαμβάνει χώραν φόνος ή τραυματι
σμός ανθρώπου ή εμφανίζονται άγρια 
ζώα. Μη προκαλείτε με οτιδήποτε τρόπο 
φόβον και τρόμον και ταραχή στην ψυχή

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Για την περιοχή μας η Προστασία 

του Περιβάλλοντος παίρνει μια άλλη 
διάσταση, απ’ ό,τι σ’ άλλες.

Οι ακρογιαλιές μας είναι από Ιις 
λίγες που μπορούν ακόμα να χαίρο
νται οι κάτοικοι της Αττικής, με δεδο
μένο πια τον αυξημένο βαθμό ρύπςν- 
σης άλλων περιοχών. Τα μοναδικά σε 
ομορφιά δάση μας είναι από τα λίγα 
που έχουν διασωθεί.

Για μας λοιπόν, τους μόνιμους κά
τοικου αλλά και για τους παραθερι
στές, έχει μεγάη σημασία η διατήρη
ση αυτού του πράσινου παράδεισου 
και η αποφυγή μόλυνσης της θάλασ
σας.

Τα δάση μας, μαζί με τα σπίτια που 
έχουμε χτίσει μέσα σ' αυτά, κινδυ
νεύουν κυρίως από την φωτιά. Για 
την πυροπροστασία ο Επιμορφωτικός 
Σύλλογος Νέας Μάκρης έχει ήδη

Η τραγωδία των αυτοδυτών τρίτωσε με 
το δυστύχημα της Αγίας Μαρίνας. Αυτό 
το τελευταίο μας άγγιξε περισσότερο ε
πειδή έγινε κοντά μας κι επειδή χρησιμο
ποιήθηκαν δυναμίτες. Οι ψυχροί δολοφό
νοι της ενάλιας ζωής έγιναν και δολοφό
νοι ανθρώπων.

Ως πότε θα δρουν, σχεδόν ελεύθεροι 
κάτω απ’ τα μάτια των αρχών; 

του παιδιού. Μη το εκφοβίζετε με τον 
ανθρωποφάγον Δράκον ή με τις μάγισες, 
ή ο αστυνόμος θα μας βάλει στη φυλακή 
και τα παρόμοια.

11) Πρέπει να μη φιλονικούν οι γονείς 
μπροστά στα παιδιά τους είτε αυτά είναι 
βρέφη, είτε νήπια, είτε παιδιά. Η βρεφι
κή, νηπιακή και παιδική ψυχή, ομοιάζει 
με πολύ ευαίσθητον φωτοχημική πλάκα 
της φωτογραφικής μηχανής. Αποτυπώνει 
δηλαδή τους καυγάδες και τους ενστικτώ- 
νει για να τους επαναλάβει το παιδί 
αργότερα σε άλλα πρότυπα.

12) Να μη λέμε μπροστά στο παιδί 
διάφορες λέξεις με κακό και άσχημο 
περιεχόμενο. Το παιδί έχει μεγάλη τάση 
να μιμείται και να επαναλαμβάνει, ό,τι 
βλέπει. Θα επαναλάβη αύριο ή μεθαύριο 
αυτά που άκουσε σήμερα από τους γονείς 
του ή από την μητέρα του.

13) Να μη παραφορτώνουμε το μικρό 
και μεγάλο παιδί με δύσκολη ή άλλη 
πνευματική εργασία. Καταστρέφουμε ή 
παρεμποδίζουμε την κανονική ανάπτυξη 
του πνεύματος και του χαρακτήρα του.

Η χώρα μας είναι πολύ ωραία και 
παράγει πολλά ευγενή και άφθονα προϊό
ντα. Έχει πολύ ευχάριστο κλίμα. Δεν 
έχει όμως το υγιεινό κλίμα των κεντρικών 
και βορείων ιδίως χωρών της Ευρώπης. 
Εκεί το ψυχρό κλίμα δυσκολεύει την 
ανάπτυξη των πνευμόνων μικροβίων, τα 
δε απέραντα τεχνητά δάση αποτελούν 
τεράστια εργοστάσια οξυγόνου. Ας μη 
λησμονούμε ότι κατά την επανάσταση 
του 1821, η Ελλάδα είχε τρεις φορές 
περισσότερα δάση πράγμα που βοήθηκε 
τον κλεφτοπόλεμο. Εκεί στην κεντρική 
και βόρεια Ευρώπη τα παιδιά λόγω υψη
λότερου πολιτισμού κατοικούν υγιεινότε
ρα, τρέφονται καλύτερα. Και περισσότε
ρο σύμφωνα με τις συμβουλές της επιστή
μης, διαπαιδαγωγούνται καλύτερα, γυμνά
ζονται περισσότερο. Και ο βαθμός της 
σωματικής και νευροψυχικής των υγείας 
και αντοχής είναι υψηλότερος.

Ας τα φορτώσουμε λοιπόν με λιγώτερα 
θέματα μάθησης και ας τα μεταχειριζόμα
στε με περισσότερη ηπιότητα, διότι το 
Ελληνόπουλο και γενικά ο Έλληνας έχει 
μια εύθραυστο ψυχοσύνθεση. Εύκολα εν
θουσιάζεται και εύκολα απενθουσιάζεται. 
Εύκολα ενθαρύνεται και εύκολα αποθαρ
ρύνεται. Εύκολα πληγώνεται και δύσκολα 
ξεχνά και συνέρχεται.

(συνεχίζεται) 
ΒΑΣ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

Παιδίατρος

ενδιαφερθεί έντονα. Έχουν γίνει 
δύο εκδηλώσεις με έκθεση φωτογρα-, 
φιών, κινηματογραφικές προβολές 
και ομιλίες. Έχουμε εκδόσει και βι
βλίο το οποίο υπάρχε στα γραφεία 
μας. Δεν πιστεύουμε ότι εξαντλήσα
με όσα έπρεπε να κάνουμε. Αντίθετα 
μάλιστα, υπάρχουν πάρα πολλά ακό
μα που πρέπει να γίνουν με τηνενερ- 
γό συμμετοχή όλων.

Για την μόλυνση του περιβάλλο
ντος ο Ε.Σ.Ν.Μ. ενδιαφέρεται το ίδιο 
έντονα.

Η Προστασία του Περιβάλλοντος 
είναι από τα κύρια θέματα της εφη
μερίδας μας και ζητούμε την συνερ
γασία οποιοδήποτε μπορεί να προ
σφέρει ανάλογη βοήθεια.

Ας κάνουμε ΟΛΟΙ την Προστασία 
του Περιβάλλοντος προσωπική μας 
υπόθεση, αρχίζοντας από την αυλή 
μας και την γειτονιά μας.

Η ΣΤΗΛΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Αγαπητέ κ. Ιωάννη Αλεξάνδρου, 
πήραμε το γράμμα σου και σ’ ευχαρι
στούμε για το μεγάλο σου ενδιαφέρον 
για τη «ΦΩΝΗ».

Η Συνταντική Επιτροπή

Η διεύθυνσή μου είναι Λεωφ. Μαρα
θώνας 8. Αν κάποιος επιχειρήσει να 
με βρει, πολύ αμφιβάλλω αν θα τα 
καταφέρει. Γιατί ξεκινώντας απ'την 
αρχή του δρόμου, σίγουρα δεν είμαι 
στο «8». Μ' ένα πρόχειρο υπολογι
σμό, πρέπει νάμαι στο «28». Κι αυτό 
συμβαίνει γιατί τα νούμερα μπήκαν 
πριν 20 χρόνια. Και δεν άλλαξαν από 
τότε.
-Στους περισσότερους δρόμους, ο 
καθένας αυθαίρετα, έβαλε όποιο 
νούμερο του πήγαινε. Έτσι βλέπου
με:
α)στον ίδιο δρομο να επαναλαμβάνε
ται η αρίθμηση μια ή δυο φορές, 
β) η αρίθμηση να αρχίζει κι απ' τις 
δύο άκρες του δρόμου 
γ) να μην υπάρχει αρίθμηση.

Τα γράμματα φτάνουν στον παρα
λήπτη ελέω... Νίκου του ταχυδρόμου. 
-Αν θέλετε να μάθετε το όνομα 
ενός δρόμου, αρκεί να ξέρετε το 
επίθετο του ιδιοκτήτη του πρώτου 
οικοπέδου. Συνήθως έχει βάλει το 
όνομα του πατέρα του ή του παππού 
του. Έχει κολλήσει και ωραίες πινα
κίδες. Πλήρες το όνομα για να μην 
γίνουν παρεξηγήσεις. Έτσι όλοι οι 
γωνιακοί οικοπεδούχοι έχουν γίνει ... 
δρόμοι. Επώνυμοι ήρωες.

Μερικοί δρόμοι μάλιστα έχουν δύο 
ονόματα. Κι οι δυο γωνιακοί οικοπε
δούχοι τιμούν τους προγόνους τους. 
Δεν ξέρω αν υπάρχει και τρίτο στη 
μέση. Τότε ο δρόμος θυμίζει ... σφα
χτό: μπούτι - σβέρκος - σπάλα! Δια-

L I.- λ .

ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Τα αποτελέσματα
Στις 26 του'φλεβάρη έγιναν εκλογές 

στον Επιμορφωτικό Σύλλογο Νέας Μά
κρης για την ανάδειξη νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου και Εξελεκτικής Επιτροπής.

Η σειρά επιτυχίας και οι σταυροί προτί
μησης είναι:

Α. Για το διοικητικό Συμβούλιο 
1)Φωκιανού Ρούλα 66 
2)Καραβασίλης Μπάμπης 62 
3)Αγαπητού Καίτη 60 
4)Χατζηεμμανουήλ Μανώλης 60 
5)Χριστόπουλος Γιώργος 59 
6)Βαρδίδης Λάμπρος 53 
7)Παπαδόπουλος Πέτρος 52 
8)Κάργα Ανδρομάχη 46 
9)Δρακούλης Τάσος 45 
10)Ανδρομέδας Νίκος 42 
11 )Ζήση Ιωάννα 34 
12)Κριμάνδαλης Νίκος 27 
13)Μπασινάς Γιώργος 26 
14)Σταμάτης Δημήτρης 23 
15)Κωνσταντινίδης Νίκος 22 
Εκλέγονται οι πρώτοι εννέα. 

λάγεις και παίρνεις.
Μερικοί δρόμοι δεν έχουν καν όνο

μα. Έχουν αριθμούς 106, 102, 145. 
Με τον ίδιο αριθμό υπάρχουν μερικές 
φορές δύο δρόμοι. Η περιοχή θυμίζει 
στρατόπεδο. Νταχάου!

Φανταστείτε την διεύθυνση: 
Αγαθκλής Αγαθοκλέους.
106, 14, 190 05 GR!
... Wanted...

Η ονοματολογία και αρίθμηση των 
δρόμων είναι φροντίδα της Κοινότη
τας. Ας βρει λίγο χρόνο ν' ασχοληθεί 
μ’ αυτό. Ο φίλος και συνεργάτης μας 
κ. Μ.Π. Δελησάββας, είχε προτείνει, 
σε παληότερο φύλλο της εφημερί
δας μας ονόματα άξιων συμπολιτών 
μας, γι' αυτό το σκοπό. Εγώ προτείνω 
το εξής: Να χωριστεί η περιοχή της 
Ν. Μάκρης σε τομείς, π.χ. Μάτι, 
Ζούμπερι, Ανατολή, Ερυθρός... Κάθε 
τομέας να καλύπτει μια κατηγορία 
ανθρώπων, ηρώων ή γεγονότων. Πα
ράδειγμα: στο Μάτι, ήρωες του '21, 
το Ζούμπερι, αρχαίους σοφούς, την 
Ανατολή ανθρώπους των γραμμάτων 
κ.ο.κ. Έτσι με μόνη την ανάγνωση 
της οδού, θα ξέρεις σε πια περιοχή 
είναι ο δρόμος. Αυτό βέβαια σε ό
σους δρόμους δεν έχουν όνομα. Και 
όχι με χριστιανική ευλάβεια. Μπο
ρούν να γίνουν ορισμένες παραχωρή
σεις.

Είμαστε στη διάθεση της Κοινό
τητας.

Λύκ(ι)ος

Β. Για την εξελεκτική Επιτροπή
1) Δαμιανός Αντώνης 46
2)Χριστοπούλου Βάσω 41 
3)Παπαδοπούλου Ελένη 36 
Εκλέγονται και οι τρεις.

Η πρώτη συνεδρίαση του καινούριου 
Διοικητικού Συμβουλίου έγινε στις 29 του 
Φλεβάρη μετά από πρόσκληση της δ. 
Ρούλας Φωκιανού για να «Συγκροτηθεί 
σε σώμα».

Μετά από μυστική ψηφοφορία προέκυ- 
ψε η παρακάτω σύνθεση:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καραβασίλης Μπάμπης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάργα Ανδρομάχη
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Χατζηεμμανουήλ 

Μανώλης
ΤΑΜΙΑΣ: Δρακούλης Τάσος
ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ: Βαρδίδης Λάμπρος
ΜΕΛΗ: Φωκιανού Ρούλα, Αγαππητού 

Καίτη, Χριστόπουλος Γιώργος, Παπαδο
πούλας Πέτρος.

Υπεύθυνος σύμφωνα 
με το Νόμο 

Δ. I. ΚΑΡΓΑΣ 
οδός 106 αρ. 7

Επιστολές - Εμβάσματα: 
I. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 

Επιμορφωτικός σύλλογος 
Ν. Μάκρης

Τυπογραφείο:
Γ. Λεοντακιανάκος 
Δ. Πλακεντίας 31 

Χαλάνδρι
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ 
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ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΤΗΣ

ΝΕΑΣ ΜΑΚ
ΣΧΟΛΙΑ

Είναι αλήθεια;
Νεομακρινοί φίλοι του Διοικητή της Αμε

ρικάνικης Βάσης του έκαναν προ ημερών το 
τραπέζι. Ανάμεσα στα θέματα που συζήτη
σαν ήταν και το ποια καταστήματα της Νέας 
Μάκρης είναι «ημέτερα» ώστε να ... τα 
προτιμούν οι Αμερικάνοι.

Αν έγιναν τα παραπάνω, τότε έχουμε 
άλλη μια παραλλαγή του ρατσισμού. «Ημέ- 
τεροι» και «μη ημέτεροι» ακόμα και όταν 
ψωνίζουν... ζαρζαβατικά.

Λ
Η σύνθεση του καινούριου Διοικητικού 

Συμβουλίου του Επιμορφωτικού Συλλό
γου αποτελεί εγγύηση για το μέλλον του. 
Συμμετέχουν σ' αυτό άτομα δοκιμασμένα 
σε προηγούμενα Δ.Σ. αλλά και καινούρια 
που έχουν όλες τις προϋποθέσεις για την 
υλοποίηση των στόχων του Συλλόγου μας.

Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία.

Η ΦΩΝΗ έγραψε στο πρώτο της φύλλο 
(Απρίλης του 83 ) ότι ο ΕΣΝΜ σε συνεργα
σία με τους υπόλοιπους Συλλόγους της 
περιοχής μας προσπαθούσε να επιτύχει την 
αστικοποίηση της συγκοινωνίας. Ανέφε
ρε μάλιστα και τους λόγους για τους ο
ποίους πρέπει να γίνει το παραπάνω.

Η ΙΟμελής Συντονιστική Επιτροπή που 
συγκροτήθηκε τότε έστειλε έγγραφο δτην 
Κοινότητα και ζητούσε τη συνεργασία της 
ώστε να γίνουν κοινές προσπάθειες. Αν και 
πέρασαν 11 μήνες από τότε απάντηση δεν 
δόθηκε από την Κοινότητα.

Είναι πια καιρός οι Μαζικοί Φορείς της 
περιοχής μας, που έδειξαν μέχρι τώρα τις 
τεράστιες δυνατότητες τους όταν συνεργά
ζονται μεταζύτους, να πάρουν και το θέμα 
αυτό στα χέρια τους. Χωρίς καθυστέρηση. 
Το ίδιο να κάνουν και για κάθε σοβαρό θέμα 
της περιοχής μας.

*
Τοπικά Θέματα κατέχουν σημαντική θέ

ση μέσα στις στήλες της ΦΩΝΗΣ. Κάθε 
πρόβλημα που εντοπίζουμε το περιγράφου
με, το αναλύουμε και προτείνουμε λύσεις. 
Πολλές φορές προτείναμε και συνεργασία 
με την Κοινότητα, αλλά σχεδόν όλα τα 
«στραβά και ανάποδα» παραμένουν. Η ενη
μέρωση των κατοίκων της περιοχής από την 
Κοινότητα είναι ανύπαρκτη ενώ τεράστια 
προβλήματα παραμένουν άλυτα (οικόπεδο 
Κέντρου Υγείας, Σχέδιο κλπ).

Για τους παραπάνω λόγους ζητήσαμε, 
στο τέλος του Φλεβάρη, με επιστολή μια 
συνάντηση με τον Πρόεδρο κ. Βασίλη Τζι- 
λάβη για συνέντευξη. Απάντηση μέχρι σή
μερα (23-3-84) δεν πήραμε.

Δύσκολο πράγμα οι συνεντεύξεις μερικές 
φορές...

*
Χαιρετίζουμε την έκδοση της εφημερί

δας «Κουνούπι», που είναι έργο των μαθη
τών και μαθητριών του Δημοτικού Σχολείου 
Νέας Μάκρης. Εμείς, οι μεγάλοι, πρέπει ν' 
ανταποκριθούμε στην πρότασή τους ν' απο- 
χτήσουν χώρους άθλησης. Οι Μαζικοί Φο
ρείς έχουν τον λόγο...

*
«Οπερέτα» αποκάλεσε την 1η Ειρηνοδρο- 

μία, που έγινε στη Νέα Μάκρη στις 4 του 
Μάρτη, εφημερίδα των Αθηνών, γνωστή για 
τη «συμπάθειά» της σε τέτοιες εκδηλώσεις 
αλλά και για το... δηλητήριο μιας μόνιμης 
στήλης της.

Εμάς ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ η γνώμη 
της συγκεκριμένης εφημερίδας. Σημασία 
δίνουμε στο γεγονός ότι η Ειρηνοδρομία 
οργανώθηκε από ΟΛΟΥΣ τους Μαζικούς 
Φορείς της περιοχής μας (18 τον αριθμό) 
και έλαβαν μέρος σ' αυτή άνθρωποι απ' 
όλους τους πολιτικούς χώρους. Στη Νέα 
Μάκρη, τουλάχιστον, έχουμε καταλάβει ότι 
η ΕΙΡΗΝΗ είναι πια προϋπόθεση για την 
επιβίωση της ανθρωπότητας.

1η ΕΙΡΗΝΟΔΡΟΜΙΑ

Οι φορείς της Νέας Μάκρης, ξανά πάλι 
στο προσκήνιο. Αυτή την φορά για κάτι 
αλλοιώτικο. Όχι για διεκδικήσεις, αλλά 
για να στηριχθούν αγωνιστικά οι φιλει
ρηνικές πρωτοβουλίες της Κυ
βέρνησης. Για να δυναμώσει και ν' α
ναπτυχθεί το κίνημα ΕΙΡΗΝΗΣ.

Έτσι στις 4 Μαρτίου συγκεντρώθηκαν 
εκπρόσωποι 18 Μαζικών Φορέων και 
μαζί με τους συμβούλους της Κοινοτι
κής μειοψηφίας, οργάνωσαν την 1η ει
ρηνοδρομία.

Το πρόγραμμα αυτής της 1ης ειρηνο- 
δρομίας περιλάμβανε πορεία από τα όρια 
Ν. Μάκρης - Μαραθώνα έως την πλατεία 
της Ν. Μάκρης και δρόμο (γύρος της Ν. 
Μάκρης οε απόοταοη 4 χιλ.}, με όύϋ 
κατηγορίες δρομέων, παιδιών και ενηλί
κων.

Στη συνέχεια, αφού τελείωσε ο αγώνας 
δρόμου και ήλθαν οι πεζοπόροι στην 
πλατεία, ακολούθησαν ομιλίες με θέμα 
τον αφοπλισμό και την ειρήνη. Μίλησαν οι 
Στ. Κοκινογένης, Π. Χριστόπουλος, Μπ.

Γράμμα του Καραγκιόζη 
στον Σκουλαρίκη περί φακέλων

Κυρ σύντροφε Σκουλαρίκη, Υπουρ
γέ της Δημόσιας Τάξης, φακελωμένε 
συναγωνιστή και συνεξόριστε κι όλα 
τα συν που ποθεί η καρδιά σου. 
Επήρα την απόφαση να σου γράψω 
γράμμα, εγώ ο Ανώνυμος Έλληνας, 
που το πανελλήνιο, εσωτερικό κι ε
ξωτερικό με φωνάζουν Καραγκιόζη. 
Η αφεντιά μου λοιπόν ο Καραγκιόζης 
εφτά και τρεις φορές φακελωμένος, 
παλουκωμένος σταυρωμένος και 
προδομένος χίλιες και τρεις φορές 
κυνηγημένος, ξεσπιτωμένος, κατακα- 
ημένος, αναμορφωμένος και παρα
μορφωμένος, που πολέμησα στα 
Δερβενάκια με τον Κολοκοτρώνη, 
στην Κορυτσά και στο Τομόρι και 
στην Αντίσταση, που βασανίστηκα 
στα Μακρονήσια, στα μπουντρούμια 
και στα ΕΑΤ ΕΣΑ, άκουσα τον λόγον 
περί φακέλων κι είπα να σου γράψω 
τα πράγματα με τη σειρά: πέμπτον 
και τρίτον και πρώτον και δεκαεφτα- 
σύλλαβον.

Έμαθα, που λες, με άδολη συ
ντροφική χαρά, πως κέρδισες το 
πρώτο λαχείο, κι έξω από τον ατομικό 
σου φάκελο, σούπεσαν λέει στην 
κεφαλή όλοι οι φάκελοι αφόντας χτί
στη ο ουρανός και φακελώθη η Ελλά
δα. Από Τετάρτη Αυγούστου, Κατο
χή, εμφύλιο κι οχταετίες κι εφταε- 

Καραβασίλης, Μ. Δελησάββας, Π. Παπα
δοπούλας, εκπρόσωποι της εθνικής Αντί
στασης και των μαθητικών Κοινοτήτων. 
Όλοι οι ομιλητές τόνισαν την ανάγκη 
αφοπλισμού, τον κίνδυνο των πυρινικών 
όπλων και την θέληση των λαών για 
ειρήνη.

Ακολούθησε η απονομή αναμνηστικών 
στους τρεις πρώτους νικητές δρομείς και 
των δύο κατηγοριών. Τα μετάλεια απένη- 
μαν οι εκπρόσωποι των φορέων.

Η εκδήλωση έκλεισε με χορούς από το 
χορευτικό τμήμα του Επιμορφωτικού Συλ
λόγου Νέας Μάκρης και μουσική από την 
Ραφή νιώτικη Κομπανία.

Τέλος, γράφτηκε ψήφισμα που εστάλη 
σ' όλες τις πρεσβείες.

Την εκδήλωση παρακολούθησε η Νο
μάρχης κ. Σταφυλά, ο Πρόεδρος της 
Κοινότητας, εκπρόσωποι φορέων γειτονι
κών περιοχών και πλήθος κόσμου.

Την παρουσίαση της εκδήλωσης έκα
ναν οι κ.κ. Στ. Κοκκινογένης, Κ. Αγαπη
τού, Ε. Κιουμένογλου, Π. Μανωλάς.

ΔΑΣ

της Βούλας Δαμιανάκου

τίες και ξενοκρατίες και χούντες και 
φούντες και διχτατορίες. Και σούρθε 
με το συμπάθιο ο ουρανός σφοντύλι 
και δεν ξέρεις τι να γίνεις και τι να 
μεραστείς με τόσους φακέλους: «Να 
τους πουλήσεις δε μπορείς, να τους 
χαλάσεις όχι» που λέει και το μοιρο- 
λόγι.

Όθεν από καθαρή εθνική αλλη
λεγγύη και σπλάχνος συντροφικό, κα
ταπίεσα το τσερβέλο μου κι εγέννη- 
σε μια ιδέα πολύ της αλλαγής. Γιατί, 
για να ειπούμε και του Καραγκιόζη το 
δίκιο, όλοι μιλάτε γι’ αλλαγή αλλά αν 
δε βάλει ο Καραγκιόζης την καμπού
ρα του να την στηρίξει, μηδέν εις το 
πιλίκιον.

Λοιπόν, αν είσαι σύντροφος και 
συναγωνιστής και φακελωμένος, να 
το γράψεις σκουλαρίκι στ' αφτί σου 
αυτά που σου γράφω: Δηλονότι να 
πιάσεις οσονούπω τους φακέλους 
από Άγραφα και Όλυμπο, Μακεδο
νία, Θράκη, Κρήτη και νησιά. Από 
Μόριά, Ήπειρο και Θεσσαλία. Από 
Ψηλορείτη, Ταΰγετο και Πάρνωνα. 
Από Αθήνα, Πάτρα, Σπάρτη και Θεσ
σαλονίκη, Λάρισα και Καβάλα και Κα
λάβρυτα. Από ΕΑΜ, ΕΛΑΣ, ΕΠΟΝ και 
Κάπα Κάπα και ΠΑΝΤΩΝ και ΠΑΣΟΚ 
και να τους στείλεις στόυς δικαιού- 

(Συνέχεια στη σελ. 3)

ΤΟΤΕ ΚΑΙ...
ΣΗΜΕΡΑ4

25 Μαρτίου 1821
Ο Σκλαβωμένος Ελληνικός Λαός 

ξεσηκώνεται και επαναστατεί ενάντια 
στον Τούρκο καταχτητή του επί τετρα
κόσα χρόνια δυναστεύει την Πατρίδα 
του.

Κανείς, στον κόσμο ολόκληρο δεν 
πίστευε ότι μια χούφτα Έλληνες, μια 
χούφτα πεινασμένοι ραγιάδες που 
τα βαζαν με την Οθωμανική Αυτοκρα
τορία θα κατάφερναν να αποτινάξουν 
το ζυγό της σκλαβιάς.

Κι όμως, ο πόθος και η πίστη - αυτού 
του πεινασμένου και εγκατελειμένου 
Λαού -, για λεύτερη και ανεξάρτητη 
πατρίδα, τους θέριεψε και τους γιγά
ντωσε και νίκησαν και λευτερώθηκαν!

25 Μαρτίου 1984

Το Πανελλήνιο γιορτάζει την απε
λευθέρωση του ' Εθνους, και τιμά τους 
αγώνες και τις θυσίες των ηρώων που 
δημιούργησαν το Έπος του '21 και 
που προκάλεσαν το θαυμασμό ολάκε
ρης της ανθρωπότητας.

Εμείς στην πόλη μας πρωτοτυπήσα
με!...

Ο Πρόεδρος της Κοινότητάς μας κ. 
Β. Τζιλάβης δεν όρισε ομιλητή που θα 
εκφωνούσε τον πανυγηρικό της ημέ
ρας, και που θα αναφερόταν καθώς 
γίνεται πάντα, στα ιστορικά γεγονότα 
της επανάστασης του '21 και στους 
αγώνες του Λαού μας για την Εθνική 
μας Ανεξαρτησία.

Η ενέργεια αυτή του προέδρου να 
καταργήσει την ομιλία-αναφορά στα 
ιστορικά γεγονότα της Εθνικής μας 
Επετείου, μας προσβάλει και μας θίγει 
σαν Ελληνες πολίτες, και σαν δημό
τες της Νέας Μάκρης. Κι ακόμη αυτή 
η ενέργεια, μας θυμίζει την δήλωση 
που έκανε στις 28 Οκτώβρη ο προσω
πάρχης της Αμερικάνικης βάσης της 
Νέας Μάκρης, «η Εθνική σας γιορτή 
για μένα είνα πάρτυ».

Δεν θα γίνουν πάρτυ οι Εθνικές μας 
γιορτές κ. πρόεδρε της Ν. Μάκρης, 
ούτε θα... διαγράψεις την ιστορία του 
Ελληνικού Έθνους, καταργώντας τις 
ομιλίες που αναφέρονται σε αγώνες 
απελευθερωτικούς και Εθνικής Ανε
ξαρτησίας.

Βέβαια, ούτε σαν σκέψη δεν θέλου
με να παραλληλήσουμε την δήλωση 
του Αμερικανού προσωπάρχη, με την 
ενέργεια του προέδρου της Κοινότη
τάς μας να καταργήσει την ομιλία για 
την Εθνική μας Επέτειο.

Ομως, κάθε προσπάθεια αποσιώπη
σης αυτών των ιστορικών γεγονότων, 
δείχνει αδιαφορία και περιφρόνηση 
στους αγώνες του Ελληνικού Λαού, 
και ασέβεια στη μνήμη εκείνων που 
θυσιάστηκαν για το ιδανικό μιας λεύτε
ρης και ανεξάρτητης πατρίδας.
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ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΜΗ ΡΩΤΑΣ ΜΟΝΟ ΤΙ ΕΚΑΝΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΕΝΑ. ΡΩΤΗΣΕ ΚΑΙ ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ

Στο προηγούμενο φύλλο μας, στα 
ΣΧΟΛΙΑ, ρωτούσαμε την Κοινότητα 
για τα κριτήρια με τα οποία γίνεται η 
επιλογή των δρόμων που ασφαλτο
στρώνονται. Βέβαια απάντηση δεν 
πήραμε. Έτσι λοιπόν αρχίσαμε να 
τα βρίσκουμε μόνοι μας. Σήμερα σας 
παρουσιάζουμε δυο πολύ χαρακτηρι
στικές περιπτώσεις.

Απέναντι από το Κοινοτικό Μέγα
ρο υπάρχει ένας δρόμος (χωρίς όνο
μα ή αριθμό), κάθετος στη Λεωφόρο 
Μαραθώνας. Κάποτε αποφασίσθηκε 
και έγινε η ασφαλτόστρωση του. Μό
νο που η άσφαλτος...τελείωσε λίγα 
μέτρα πριν το τελευταίο σπίτι. Δηλα
δή ασφαλτοστρώθηκαν 500 μ. δρόμου

και έμειναν χωματόδρομος τα τελευ
ταία 20 μ.!!!. Γιατί; Αυτό το ξέρι το 
Κοινοτικό Συμβούλιο. Εμείς γνω
ρίζουμε ότι ο ιδιοκτήτης του παραπά
νω, τελευταίου, σπιτιού ήταν ο δικη
γόρος του αντίπαλου συνδυασμού της 
σημερινής πλειοψηφίας του Κοινοτι
κού συμβουλίου.

Υπάρχει και άλλος δρόμος που η 
ασφαλτόστρωση του διακόπηκε για 
100 μ. και συνεχίζεται μετά (οδός 
157). Αντίθετα έχουν ασφαλτοστρω
θεί δρόμοι, ουσιαστικά, ιδιωτικής 
χρήσής.

Μίλησε κανείς για κομματική πε
λατεία;.

Στη φωτογραφία βλέπουμε το «Ρέμα 
του Βαζάνα» για το οποίο γράφαμε 
στο προηγούμενο φύλλο. Το τοιχείο 
σταμάτησε μετά το ξεσηκωμα των 
γειτόνων. Για τα κυπαρίσσια όμως 
δεν γίνεται τίποτα. Ακόμα και αν 
υποχρεωθεί ο ιδιοκτήτης του οικοπέ
δου να φυτέψει νέα, χρειάζονται 
πολλά χρόνια για να μεγαλώσουν.

Το έγκλημα είναι «διαρκές»...

Το μέγεθος του
Νέα Μάκρη 1984. Η αυθαιρεσία 

στην περιοχή μας έχει να επιδείξει 
«μνημεία» θαυμαστά. Χρόνια τώρα ο 
ετσιθελισμός δρα ανενόχλητος, κάτω 
από τα μάτια των αρχών, υποβαθμίζο
ντας την περιοχή' μας.
Τι γίνεται, όμως, όταν αυθαιρετεί η ίόια 
θ <Η>χή:

Προ ημερών, ο Πρόεδρος της Κοι
νότητας, συνεπικουροΰμενος από την 
Κοινοτική πλειοψηφία, επιχείρησε 
την μετατροπή της παραλίας σε δρό
μο. Χωρίς καμιά έγκριση, χωρίς με
λέτη, χωρίς καν απόφαση του Κοινο
τικού συμβουλίου αποφάσισε και έ
βαλε σε εφαρμογή σχέδιο που προ
σβάλει βάναυσα το περιβάλλον, με 
το «έτσι θέλω».

Για να γίνουμε σαφέστεροι, αναφέ
ρουμε τα γεγονότα: Η παραλιακή 
Λεωφ. Ποσειδώνος μετά το «λιμανά- 
κι» είναι σφαλτοστρωμένη, λίγο μετά 
το εξοχικό κέντρο «Γιαννακός», και 
συνεχίζει, στρωμένη με άμμο, ως το 
εξοχικό κέντρο «Αύρα», όπου διακό
πτεται. Μετά την «Αύρα» συνεχίζει 
ως το ρέμα, κάτω από την Αμερικάνι
κη Βάση, όπου τελειώνει η περιοχή 
της Ν. Μάκρης. Ανέκαθεν υπήρχε 
πρόθεση διανοίξεως του παραλιακού 
αυτού δρόμου, τον οποίον έκοβε στα 
δυο το κέντρο «Αύρα», που τα πιο 
πρόσφατα κτίσματά του βρέχονται 
από την θάλασσα. Δεν έχει γίνει 
όμως τίποτε, γιατί υπάρχει αυτό το 
κτίσμα που είναι ιδιοκτησία συμπα
τριώτη μας. Το πρόβλημα αυτό απο
φάσισε να λύσει ο Πρόεδρος της 
Κοινότητας, δίνοντας σολομώντεια 
λύση. Δηλ. ν’ ανοίξει ο δρόμος χωρίς 
να πειραχτεί το κτίσμα.

«Ετσιθελισμού»
Έτσι, με θαυμαστή ταχύτητα, που 

δεν παρατηρείται σ’ άλλες Κοινοτι
κές δραστηριότητες, συγκέντρωσε 
φορτωτές και μπουλντόζες κι άρχισε 
να μπαζώνει την θάλασσα, κάτω από 
την «Αύρα» (ναι! να μπαζώνει την 
θάλασσα!).

Παράλληλα, πριν την «Αύρα», με 
πρόφαση την δημιουργία μώλου 
(προβλήτα), μπάζωσε την θάλασσα 
πλαταίνοντας τον δρόμο, εξασφαλί
ζοντας τους εκεί ιδιοκτήτες μεγάλων 
κτημάτων από πιθανή μελλοντική 
διαπλάτυνση του δρόμου. Έτσι, πε
τυχαίνει την ένωση των δυο τμημά
των του δρόμου και την εξασφάλιση 
των ιδιοκτησιών των φίλων του, πριν 
την εφαρμογή του σχεδίου στην.πε
ριοχή μας και χωρίς να το λάβει 
υπ’ όψην του.

Η αυθαιρεσία του Προέδρου είναι 
προφανής. Είναι από παντού εκτεθει
μένος. Καμιά δικαιολογία δεν μπορεί 
να καλύψει την πράξη του.

Ευτυχώς, κάτοικοι της περιοχής, 
αντιλήφθηκαν έγκαιρα την παρανο
μία του Προέδρου, και ειδοποίησαν 
το Λιμεναρχείο Ραφήνας, που κινή
θηκε γρήγορα και σταμάτησε την 
καταστροφή ενός ωραίου τμήματος 
της παραλίας της Ν. Μάκρης. Ήδη 
οι σύμβουλοι της Κοιν. μειοψηφίας 
μαζί με φορείς της περιοχής έστειλαν 
τηλεγραφήματα στο ΥΧΟΠ, το Υ- 
πουργ. Εσωτερικών, την Νομαρχία, 
το Λιμεναρχείο Ραφήνας, την Χωρο
φυλακή Ν, Μάκρης και αλλού, ώστε 
να προλάβουν νέα «ετσιθελική«ενέρ
γεια του Προέδρου της Κοινότητας 
Αλήθεια, πώς μπορούμε να προφυλα- 
χθούμε από τους «μοιραίους»άρχοντες 
του τόπου;

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Του Συνδέσμου Εργατοτεχνιτών, Οικοδόμων Νέας Μάκρης

...Παρανομιών συνέχεια... (2)

Το Δ.Σ. του συνδέσμου οικοδόμων Ν. Μά
κρης μεταφέροντας τις απόψεις αλλά και την 
αγανάκτηση όλων των μελών του σωματείου 
μας και του συνόλου των εργαζομένων στις 
οικοδομές στην περιοχή της Ν. Μάκρης γνωρί
ζει σε σας αλλά και καταγγέλει τα εξής:

Η Κυβέρνηση της αλλαγής στα πλαίσια της 
προσπάθειας που καταβάλει για την αντιμετώ
πιση της ανεργίας που φαλκιδεύει τα λαϊκά 
εισοδήματα έχει διαθέσει δια μέσου του Υ
πουργείου Εσωτερικών στην Κοινότητα Ν. Μά
κρης το ποσόν των 2.600.000 δραχμών με 
μοναδικό σκοπό την απορρόφηση ανέργων μέ
σα από τον προγραμματισμό συγκεκριμμένων 
δραστηριοτήτων ή την κάλυψη από το Κοικοτι- 
κό Συμβούλιο αναγκών που ήδη υπάρχουν.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ν. Μάκρης κ. 
Β. Τζιλάβης αγνοώντας προκλητικά το σωμα
τείο οικοδόμων που ήταν σε θέση να τον 
βοηθήσει και να του υποδείξει κατάλογο ανέρ
γων της περιοχής, που είναι κυρίως οικοδόμοι, 
ανάθεσε την εκτέλεση των έργων σε πολιτι
κούς του φίλους, θεωρώντας, όπως φαίνεται, 
την παροχή της πολιτείας προς τους εργαζό
μενους προσωπική του υπόθεση και μέσο για 
την εξυπηρέτηση της πολιτικής του πελατείας.

Προκλητικά αγνοεί τους εργαζομένους και 
ιδιαίτερα εμάς τους οικοδόμους πιστεύοντας 
ότι μπορεί να διαχειριστεί όπως εκείνος θέλει 
τα χρήματα του Δημοσίου που δίνονται για τον 
παραπάνω σκοπό, την καταπολέμηση δηλαδή 
της ανεργίας. Και η ανεργία στην περιοχή της 
Ν. Μάκρης εμάς τους οικοδόμους έχει κυριο
λεκτικά γονατίσει.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας κ. Τζιλάβης 
έχει αναθέσει σε εργολάβο της επιλογής του 
τα μισά χρήματα από εκείνα που δόθηκαν για 

την κατασκευή έργων και αυτός ανάθεσε υ- 
περγολαβικά ή με οποιδήποτε άλλο τρόπο τις 
εργασίες σε κοινοτικό σύμβουλο που τις κατα
σκευάζει μ' ένα μηχάνημα χωρίς να χρησιμο
ποιεί εργάτες, τα άλλα μισά χρήματα ο πρόε
δρος της Κοινότητας τα διέθεσε για τη ασφαλ
τόστρωση δρόμων. Έτσι λοιπόν όλα αυτά τα 
χρήματα έχουν διατεθεί χωρίς ουσιαστικά ν’ α
πασχοληθεί ένας άνεργος ή ένας οικοδόμος 
στις εργασίες αυτές ή σε παρεμφερείς εργα
σίες για να υπάρχει έστω και μια δικαιολογία 
ότι τα χρήματα αυτά πήγαν στους ανέργους.

Αυτή την καταγγελία κάνουμε σε Σας για να 
συναγάγετε και σεις τα ανάλογα συμπεράσμα
τα και για να διαπιστώσεται πως τα χρήματα 
διοχετεύονται σε κομματάρχες ορισμένων το
πικών αρχόντων δημιουργώντας αγανάκτηση 
στις λαϊκές μάζες. Εμείς οι οικοδόμοι είμαστε 
ένα κομάτι του λαού της Ν. Μάκρης από τα 
πλέον ζωντανά και δημιουργικά.

Έτσι λοιπόν ζητάμε την παρέμβαση κάθε 
αρμόδιου παράγοντα ή υπηρεσίας καθώς και 
της Γ.Σ.Ε.Ε. στην οποία απευθύνουμε το υπό
μνημά μας αυτό με σκοπό την άμεση διενέρ
γεια ελέγχου και την ουσιαστική ανάθεση των 
έργων σε ανέργους Οικοδόμους με την υπό
δειξη του σωματείου μας ή την υπόδειξή μας. 
Αν πρόκειται ο Πρόεδρος της Κοινότητας να 
διαχειρισθεί και πάλι χρήματα ανεργίας να 
λάβουμε και μεις γνώση και να υποχρεωθεί να 
συνεργασθεί μαζί μας για να μπορέσουν να 
εργασθούν και μερικοί άνεργοι στα διάφορα 
έργα, που θα εκτελεσθούν.

Ελπίζουμε ότι θα έχουμε κάποια απάντηση 
Δια το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Καταπατητές σ’ όλα τα μήκη και 
πλάτη της περιοχής μας. Όλοι οι 
παράνομοι στην Νέα Μάκρη.

Μετά το «ρέμα του Βαζάνα», το 
«ρέμα του Παππά». Είναι γεγονός. 
Το «ρέμα του Παππά» μαντρώθηκε! 
Συγκεκριμένα, το ρέμα καθώς και ο 
παλιός δρόμος Αθήνας — Νέας Μά
κρης, συρματοπλέχτηκαν. Τοποθετή
θηκε κι ένα μικρό κτίσμα, γλάστρες, 
λουλούδια. Και πινακίδα που αναφέ
ρεται σε μπάζα. Έτσι με νόμιμη 
κάλυψη το ρέμα μπορεί να μπαζωθεί 
και να γίνει προνομιούχο οικόπεδο. 
Αυτό έχει γίνει άλλωστε, πιο κοντά 
στην Νέα Μάκρη. Οι αρχές να προ
σέξουν τώρα που είναψ.αρχή, πριν 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ'
Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Νέας Μάκρης οργανώνει εκδή

λωση την Κυριακή 8 του Απρίλη, στις 10.30 το πρωί,στον 
κινηματογράφο ΡΕΞ με θέμα

Οι νέοι και τα ναρκωτικά
Ομιλητές θα είναι επιστήμονες του Υφυπουργείου Νέας 

Γενιάς και Αθλητισμού.
Προσκαλούμε όλους τους κατοίκους της περιοχής μας 

και ιδιαίτερα την Νεολαία να πάρουν μέρος στην παραπάνω 
εκδήλωση.

το Δ.Σ.

δούμε κι εκεί κανένα δυόροφο.
Από το νότο (περιοχή Βουτζά) 

στον βορρά (Αμερικάνικη Βάση). 
Εδώ δεν έχουμε κατάληψη ρέματος 
αλλά καταπάτηση δρόμου. Στην προ
έκταση της Λεωφ. Ποσειδώνος, κάτω 
από την Αμερικάνικη Βάση, κτίζεται 
εκκλησία. Πάνω στο δρόμο, με τρό
πο ώστε να εμποδίζει πιθανή προέ
κτασή του προς την παραλία Μαρα
θώνα. Άγνωστοι οι ευσεβείς παράνο
μοι.

Οι αρχές πρέπει να τους βρουν και 
να τους υποχρεώσουν να μεταφέρουν 
την εκκλησία τους, τώρα πούναι ακό
μη λυόμενη και πριν γίνει μόνιμη και 
δημιουργήσει προβλήματα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
0 Ναυτικός όμιλος Νέας Μάκρης καλεί τα μέλη του σε έκτακτη γενική συνέλευση στις 
8/4/1984 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία του ομίλου στο λιμανάκι.
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Γράμμα του
(Συνέχεια από τη σελ. 1) 

χους, |ϊ άλλα λόγια να τους κάμεις 
διανομή κατ’ οίκον.

Γιατί, αμήν λέγω υμίν, ήρθε η ώρα 
εδώ και τώρα πολιώρα, να πληροφο- 
ρηθοΰμε επιτέλους οι φακελωμένοι 
Πανέλληνες, τι γράφει ο φάκελος 
του καθενού μας, που μας ακολουθεί 
επί ζωής σαν την κακιά μας μοίρα. 
Που μας έστελνε στις φυλακές και 
στις εξορίες, που μας έστηνε μπρο
στά στο εχτελεστικό, που μας έλεγε 
ληστές και συμμορίτες και μας έβγα
ζε την ψυχή κόμπο κόμπο, όλους 
εμάς που υπερασπίσαμε τιμή, πατρί
δα κι ελευθερία. Που ζητούσαμε 
δουλειά και μας λέγανε να πεθάνεις, 
είσαι φακελωμένος. Που λέγαμε κα- 
λημέρα και δε μας αποκρινόταν κα
νείς, που τους δίναμε το τίμιο, εργα
τικό μας χέρι και φοβόντουσαν να το 
πιάσουν μην τους κάμουν φάκελο.Και 
παίρναμε των οματιών μας και πηγαί
ναμε σε άλλο μέρος, να ξεφύγουμε 
απ' το φάκελο. Αλλ' αυτό μας έπαιρ
νε το ντορό και μας ακολουθούσε 
παντού. Και μας καλούσε ο αστυνό
μος και μας έβριζε προδότες και μας 
φοβέριζε...

Ξέρω, όλοι έχετε μάθει να γελάτε 
,,με τον Καραγκιόζη, και με το δίκιο 
σας. Αλλά να, άνθρωπος είναι ο Κα
ραγκιόζης, και τώρα που τα θυμάται 
όλα αυτά τα μαρτύρια και τα φακελώ
ματα, όταν μας βασάνιζαν και μας 
ζητούσαν ν' αποκηρύξουμε τη λευτε
ριά και τη δημοκρατία, τον πατέρα και 
τη μάνα μας και τους συναγωνιστές 
και το παιδί μας το εχτελεσμένο και 
τα κούτσικα που τα κοιμίζαμε νηστι
κά, έτσι μούρχεται να βάλω τα κλάμα
τα. Γιατί για σκέψου κύριε και σύ
ντροφε υπουργέ μου, όταν γονάτιζε 
απ’ τα μαρτύρια η ψυχή μας και μας 
παίρανε τη μαύρη υπογραφή της α
ποκήρυξης και τη δημοσιεύανε οι 
καλές εφημερίδες και τη διάβαζε κι 
ο άγιος παπάς στην εκκλησία για 
ν’ ακούσουν οι πιστοί το πόμπεμα 
μας: πως«ο συμπολίτης μας Ιωάννης 
Τάδε επανήλθε εις τους κόλπους 
της μητρός Ελλάδος, αφού πρώτον

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Δενδροφύτευση δρόμων, πλατειών 
και άλλων χώρων αποφάσισε η Κονότητα. 
Αρχίζοντας απο το τρίγωνο στην διασταύ
ρωση Διονύσου, έχει σκοπό να δενδρο- 
φυτεύσει δρόμους, πάρκα κι άλλους χώ
ρους, που καλούνται να υποδείξουν οι 
κάτοχοι της περιοχής μας.

Γνώμη μας είναι ότι πρέπει να δενδρο- 
φυτευτούν όλοι οι δρόμοι της Νέας Μά
κρης.

*
Αξιέπαινη θεωρείται η πρωτοβουλία 

της Κοινότητας να ανοίξει την οδό της 
Αφροδίτης, ώστε οι περίοικοι να έχουν 
ελεύθερη προσπέλαση στην θάλασσα, α- 
ποφεύγοντας την βόλτα μέχρι του Γιαν- 
νακού ή πιο πέρα.

Βεβαίως υπάρχουν κι άλλοι δρόμοι που 
πρέπει να ανοιχτούν, ώστε να γίνει πραγ
ματικότητα η Κυβερνητική εξαγγελία «ε
λεύθερες ακτές και παραλίες».

*
Το Κοινοτικό Συμβούλιο, σε πρόσφατη 

συνεδρίαση του, αποφάσισε να εξουσιο
δοτήσει τον Πρόεδρο της Κοινότητας, να 
υπογράψει την σύμβαση για σύνδεση 
με τον αγωγό της ΕΥΔΑΠ. Πράγματι η 
σύμβαση υπογράφηκε και τώρα μένει να 
γίνουν, από πλευράς ΕΥΔΑΠ, οι εργασίες 
για την σύνδεση και η ένταξή μας με το 
δίκτυο της ΕΥΔΑΠ.

Ελπίζουμε το επόμενο καλοκαίρι να 
έχουμε καθαρό και υγιεινό και άφθονο 
νερό.

Καραγκιόζη 
ανένηψε και απεκήρυξεν τον επάρα
τον κομμουνισμόν ομού μετά της 
κομμουνιστοσυμμορίτισσας αδελφής 
του και τους δικαίως εκτελεσθέντας 
υπό των εθνικοφρόνων πατριωτών, 
ληστοτρόφους γονείς του...».

ΓΓ αυτό σου λέω μη χασομεράς 
στιγμή. Στείλε τα φάκελα στους τυ
χερούς δικαιούχους, σε κάθε σπίτι, 
χωριό, συνοικία, κέντρο, πολιτεία κλπ. 
Για να πληροφορηθούμε επιτέλους 
πριν κλείσουμε κι όσοι απομένουμε 
τα μάτια μας, με πόση ψευτιά, πόση 
ρουφιανιά, προδοσίες, συκοφαντίες, 
ατιμίες, φονικά, εξευτελισμούς μας 
έχουν παραγεμίσει τους φακέλους 
μας, οι προδότες, οι φονιάδες, οι 
πατριδοπουλητάδες. Να πάνε και στα 
σχολεία της περιοχής και να τα κά
νουν μάθημα οι δάσκαλοι στα παιδιά. 
Για να μάθουν τα Ελληνόπουλα την 
αληθινή ιστορία του τόπου τους. Να 
τα διαβάζει κι ο παπάς στην εκκλη
σία. Κι ακόμα καλύτερα να τα διαβά
ζουμε εμείς οι ίδιοι σε λαϊκές συνε
λεύσεις και τα πιο ξεχωριστά φάκελα 
να τα στέλνουμε στον Πεπονή για να 
τα διαβάζουν από την τηλεόραση και 
το ραδιόφωνο.

Να τα διαβάζει το πανελλήνιον. Να 
τα διαβάζει και ο γαλάζιος Ευάγγε
λος τι ωραία κι έξυπνα το.,.εθνικό- 
φρον χαφιεδολόι έβγαζε το εθνικούλι 
ψωμάκι του και πώς τ' αφεντικά του 
τα γαλάζια τους έδιναν διπλώματα 
παπλώματα και λίρες για κάθε κεφάλι 
πατριώτη που χαλάγανε, για κάθε 
Έλληνα που καταδίνανε στον κατα
χτητή. Να πληροφορηθούν κι οι γαλά
ζιοι άγγελοι της γαλάζιας γενιάς πως 
κάμποσοι απ' το συγγενολόι τους γιό- 
μισαν τις τράπεζες της Ελβετίας με 
λίρες και δολλάρια και πως έγιναν 
τιτουλάριοι της εθνικοφροσύνης.

Λίγα σου γράφω σύντροφε Σκουλα- 
ρίκη και πολλά να ενοήσεις και να 
δώσεις βάση στο φακέλωμα, αν θέ
λεις να γλιτώσουμε από δαύτο κι εσύ 
κι εγώ κι η Καραγκιόζενα, κι ούλοι 
μας. Αμήν.

Καραγκιόζης ο φακελωμένος

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ανακοινώσεις

Οι αγωνιστές της Εθνικής Αντίστα
σης πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιο- 
λογητικά τους στην Νομαρχία Ανατο
λικής Αττικής ως τις 27-4-1984. (ΣΣ: 
για περισσότερες πληροφορίες α
πευθυνθείτε στην κ. Στ. Βλάχου, τηλ. 
6592660 ή στον Επιμορφωτικό Σύλ
λογο Νέας Μάκρης).

Η «ΒΙΛΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ» και 
τα 696 στρέμματα που την περιβάλ
λουν περιέρχονται στο Δημόσιο. Στο 
μέλλον θα χρησιμοποιούνται από την 
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για 
την κάλυψη χειμερινού αθλητισμό και 
από το Υπουργείο Υγείας και Πρό
νοιας για κάλυψη Κοινωνικών ανα
γκών.

Με απόφαση του υφυπουργού Γε
ωργίας κ. Στάθη Γιώτα καταργούνται 
από 1-1-1984 τα νοσήλεια και τα 
τέλη εξετάσεων και επεμβάσεων στα 
άρρωστα ζώα σε όλα τα αγροτικά 
κτηνιατρεία της χώρας.

Το Υπουργείο Γεωργίας αποφάσισε 
να γίνει στο Κιλελέρ μνημείο, μου
σείο και κέντρο επιμόρφωσης αγρο
τών.

ΡΑΓΙΑΔΙΣΜΟΣ
«Του Έλληνα ο τράχηλος ζυγόν 

δεν υποφέρει». Το λέγαμε και το 
τραγουδούσαμε. Από την άλλη μεριά, 
κάθε φορά που κάποιο γκουβέρνο 
μας ταλάνιζε με επιτυχία, λέγαμε 
«Ραγιάδες είμαστ’ όλοι!» Το λέγαμε 
και το ξαναλέγαμε, μόνο που δεν το 
τραγουδούσαμε. Το λέμε ακόμα πότε 
φανερά και πότε μέσα μας. Κ' εδώ 
βρίσκεται ένας από τους μεγαλύτε
ρους κινδύνους του γένους.

Για 400 χρόνια έπρεπε να παρα
σταίνουμε το ραγιά για να ξεγελέμα 
τους Τούρκους να κοιμούντια ήσυχοι, 
ως ότου έρθει η ώρα να ξεσηκωθού
με, γιατί ραγιάδες μας ήθελαν οι 
Τούρκοι, κάτω από τη χατζάρα τους, 
για να μη μπορούμε να σηκώσουμε 
κεφάλι. Και δεν μπορούμε να πούμε 
πως οι Τούρκοι φερνόντουσαν έτσι 
επειδή ήταν βάρβαροι, αφού 500 
χρόνια μετά την άλωση της Πόλης, 
πολύ πιο πολιτισμένοι λαοί έκαναν 
ακριβώς τα ίδια και «επιστημονικά» 
χειρότερα. Το γεγονός είναι ότι το 
θεωρήσαμε φυσικό να θέλουν οι κα- 
τακτητές να μας μεταχειρίζονται σαν 
ραγιάδες, και μεις να παρασταίνουμε 
το ραγιά. Σ' αυτό ακριβώς το σημείο 
το γένος μας κινδύνεψε κι' ακόμα 
κινδυνεύει.

Δεν λέω υπερβολές. Μόλις κερδί
σαμε τηνα νεξαρτησία μας, οι «φί
λοι;» σύμμαχοι που μας βόηθησαν 
μας έστειλαν μερικές άμαξες γεμά
τες Βαυαρούς για να μας μάθουν 
έννομη τάξη, διοίκηση, οργάνωση, 
πειθαρχία κλπ. Κ' οι Βαυαροί βλέπο
ντας ένα σκληροτράχηλο λαό που 
πέρασε «δια πυράς και σιδήρου» ε
φαρμόσανε την Τουρκική πεπατημέ- 
νη. Σαν ραγιάδες μας είδαν κα μας 
φέρθηκαν, και μεις παρασταίναμε το 
ραγιά ώσπου να ρθει η ώρα να του

ΛΑΈ
Προ ημερών συζητούσα με αγαπητή 

φίλη και συνεργάτιδα της εφημερίδας 
μας την διοργάνωση μιας εκδρομής.

Μιας εκδρομής που θάταν μια ανάπαυ
λα, αλλά κι ένα προσκύνημα σε μια α- 
ντρειωμένη περιοχή της Ελλάδας, σ' α
ντίθεση με το ρεύμα της εποχής, που 
θέλει όλοι να πηγαίνουμε «έξω», στην 
Ευρώπη, λες και γνωρίσαμε την Ελλάδα, 
όλους τους τόπους της και τις ομορφιές 
της.

Έλεγα, λοιπόν, ότι θέλω να πάω στη 
Μάνη, να γυρίσω, ει δυνατόν, όλα τα 
χωριά της και τα κάστρα της.

Η φίλη είναι Μανιάτισσα και προσφέρ- 
θηκε να μας φιλοξενήσει στο πατρικό 
της. Στην συζήτηση αναφέρθηκε σε μια 
τοποθεσία του χωριού της που στην αρ
χαιότητα λεγόταν Λας.

Αμέσως ήλθε στο μυαλό μου η Ελληνι
κή Μυθολογία και ρώτησα την φίλη μας 
αν γνώριζε την ιστορία του χωριού της, κι 
ότι εκεί ήταν η κοιτίδα των πρώτων αν
θρώπων, σύμφωνα βέβαια με την Μυθο
λογία μας.

Η Λας, που βρίσκεται 8 - 10 χιλ. ΝΔ 
του Γυθείου, και ήταν μια από τις 24 
πόλεις των Ελευθερολακώνων, θεωρείται 
ένας από τους πρώτους οργανωμένους 
οικισμούς των Ελλήνων.

Ο μύθος λέει ότι, δυσαρεστημένος ο 
Ζευς με τους κατοίκους της Ελλάδας 
(Τιτάνες κ.λ.π.), αποφάσισε να τους κατα
στρέψει με κατακλυσμό.(Ο κατακλυσμός 
που έγινε γύρω στα 1500 π.χ. δεν θεω
ρείται εντελώς μυθολογικός, αλλά μυθο
ποίηση φυσικών φαινομένων που συνέβη- 
σαν στον Ελλαδικό χώρο εκείνη την επο
χή)·

Ο Προμηθέας, φίλος πάντα των ανθρώ
πων, ειδοποίησε τον γιο του Δευκαλίωνα 
και την γυναίκα του Πύρα, που σώθηκαν 
φτιάχνοντας μια Κιβωτό.

Μετά 9 ημερών βροχή, κι αφού πνίγη
καν όλοι, ο Δευκαλίωνος και η Πύρα 
προσάραξαν κάπου στον Παρνασσό, κι 
αφού βγήκαν απ' την κιβωτό η πρώτη 
τους δουλειά ήταν να κάνουν θυσία στον 
Δία. Αυτός ευχαριστήθηκε και τους ειδο
ποίησε με τον Ερμή ότι ήταν πρόθυμος 
να ικανοποιήσει κάθε επιθυμία τους. Ο 
Δευκαλίωνος ζήτησε ανθρώπους. Ο Ζευς

του Πλάτωνα Μουσαίου 
ςξεφορτωθούμε. Και τους ξεφορτω
θήκαμε. Όμως και τα διάφορα Ελλη
νικά γκουβέρντα που ακολούθησαν, 
την Βαυαρική μέθοδο είχαν μάθει, 
που συνέπεσε να είναι και Τουρκική, 
και η φρεσκοδημιουργημένη κρατική 
μας μηχανή την Βαυαρική μέθοδο 
είχε μάθει, που συνέπεσε να είναι και 
«επιστημονικά» Τουρκική. Το μόνο 
που απόλειψε από την Τουρκική πα
ρουσία ήταν η Χατζάρα, ενώ ο γιανι- 
τσαρισμός άρχισε να πέρνει μια άλλη 
μορφή «Πέρνω των ομματιών μου και 
φεύγω από τον καταραμένο αυτόν 
τόπο». Και το βιολί αυτό συνεχίζεται 
σε δύο μοτίβα. Σκύβουμε το κεφάλι 
και λέμε «Αμ δεν θα γίνουν εκλογές, 
θα σου δείξω εγώ» και όταν ο κρατι
κός μηχανισμός μας φέρεται σαν σε 
ραγιάδες, τότε απλά παρανομούμε. 
Και λένε πως του Ελληνικού Λαού 
του αρέσει η παρανομία. Μας την 
μάθανε!

Αν δεν αποφασίσουμε ν' αντιδρά- 
σουμε κινδυνεύουμε να μας γίνει ο 
Ραγιαδισμός δεύτερη φύση, οπόταν 
θα 'ναι πάρα πολύ αργά. Κι ο μόνος 
τρόπος ν' αντιδράσουμε είναι, αντί 
να λέμε το παράπονό μας, την πίκρα 
μας η το κουτσομπολιό μας στην 
στάνή μας παρέα ή την ομάδα μας, 
να τα λέμε με θάρρος και πείσμα 
εκεί που έγινε το στραβό, και να το 
λέμε είτε σαν άτομα είτε σαν ομάδα, 
στον αρμόδιο υπάλληλο, διευθυντή, 
κοινοτάρχη, νομάρχη, υπουργό ή και 
τον πρωθυπουργό. Τότε μόνο ο ρα
γιαδισμός, που έχει κάνει ρίζες στη 
διοίκηση, θα ξεριζωθεί, τα όποια 
γκουβέρνα, θα πάψουν να' ναι γκου- 
βέρνα και θα γίνουν εκπρόσωποι και 
υπηρέτες του Έθνους, και ο τόπος 
μας θα κερδίσει τη θέση που του 
αξίζει στην κοινότητα των εθνών.

τους είπε να προχωρούν πετώντας πέ
τρες πίσω τους. Οι πέτρες του Δευκαλίω
να γίνανε άντρες και οι πέτρες της 
Πύρας, γυναίκες.

Οι άνθρωποι αυτοί αποτέλεσαν τον 
Λαό, από το λάας ή λας, που σήμαινε 
πέτρα. (Από δω και το «λαλούδι της 
Μονεμβασιάς...»). Οι απευθείας απόγονοι 
του Δευκαλίωνα και της Πύρρας, ο Έλ- 
λην και ο Αμφιτρίων, αποτέλεσαν τους 
γενάρχες όλων των αρχοντικών οικογε
νειών της Ελλάδας.

Έτσι από τότε υπήρχε ο διαχωρισμός 
του λαού και των, με θεϊκό αίμα, αρχό
ντων. Ο Λας ήταν απευθείας απόγονος 
τους και ίδρυσε την πόλη Λας, έναν από 
τους πρώτους οικισμούς στην Ελλάδα.

Τον Λαλα σκότωσε ο Αχιλλέας, όταν 
πήγε να ζητήσει σε γάμο την ωραία 
Ελένη, από τον Τυνδάρεω.

Στα χρόνια του Παυσανία, υπήρχε ο 
τάφος και ανδριάντας του ήρωα.

Επίσης στην κορυφή του βουνού Ασία 
υπήρχε ναός αφιερωμένος στην θεά Α- 
θηνά. Ο Μύθος λέει ότι τον έκτισαν οι 
Κάστωρ και Πολυδεύκης μετά την επι
στροφή τους από την Κολχίδα.

Αργότερα, στα χρόνια της Φραγκοκρα
τίας, στα ερείπια της Λας, χτίστηκε το 
φρούριο του Πασσαβά (1910), που δέ
σποζε όλης της περιοχής.

Το όνομα του οφείλεται στην πολεμική 
κραυγή των Φράγκων PASE AVANT (προ- 
χώρει εμπρός). Δεν έμεινε όμως για πολύ 
Φράγκικο. Το 1262 το κατέλαβαν οι Έλ
ληνες, αφού έδιωξαν τους Φράγκους από 
την Μάνη κι όλη την Λακωνία, και το 
διατήρησαν έως το 1480, οπότε το κατέ
λαβαν οι Τούρκοι. Το 1699 το πήραν πάλι 
οι Μανιάτες, έως το 1770. Το 1780, οι 
Μανιάτες ξανάγιναν κύριοι του κάστρου, 
το κατέστρεψαν και μπόρεσαν έτσι να 
γίνουν κύριοι του Μαυροβούνιου και του 
Γυθείου, και να διατηρήσουν την Ελευθε
ρία τους σ' όλη την διάρκεια της Τουρκο
κρατίας.

Σήμερα, σώζονται τα ερείπια του κά
στρου.

Πράγματι, αξίζει την επίσκεψη όλων 
των ελλήνων αυτή η περιοχή, η γεμάτη 
ιστορία και θρύλους.

Λύκ(ι)ος
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Ν.Μ. ΜΕ ΘΕΜΑ:
«Οι νέοι και τα ναρκωτικά»

ΕΓΙΝΑΝ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
από την Υφυπουργό κ. Μαρία Κυπριωτάκη

Το Σάββατο, 7 Απρίλη, έγινε στον 
κινηματογράφο ΡΕΞ της Νέας Μά
κρης εκδήλωση του Επιμορφωτικού 
Συλλόγου με θέμα ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΤΑ 
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ.

Η εκδήλωση αυτή ήταν, ουσιαστι
κά, συνέχεια εκείνης που έγινε το 
καλοκαίρι κατά τη διάρκεια των Πολι
τιστικών και Καλλιτεχνικών εκδηλώ
σεων. Τότε το τεράστιο αυτό θέμα 
όχι μόνο δεν εξαντλήθηκε, παρ' ότι, 
η ομιλία και ο διάλογος κράτησαν 
περίπου δυόμισυ ώρες, αλλά ζήτησαν 
οι ακροατές να επαναληφθεί.

ΚΑΘΕ ΡΩΜΗΟΣ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
Τελευταία άρχισαν ν’ ασχολούνται 

πολλοί με... την πολιτιστική ανάπτυξη 
της περιοχής μας.

Ακόμα και ο κ. Πρόεδρος της Κοινό
τητας, πολύ όψιμα, είπε ότι θα ιδρυθεί 
Πνευματικό-Πολιτιστικό Κέντρο στη 
Νέα Μάκρη σ’ αίθουσες που υπάρχουν 
κλπ. κλπ.

Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε, σ’ό
σους θέλουν να το ξεχνούν, ότι στην 
περιοχή μας ΥΠΑΡΧΕΙ ο αρμόδιος φο
ρέας. Είναι ο Επιμορφωτικός Σύλλο
γος που λειτουργεί από το 1975 και η 
δραστηριότητά του έχει αναγνωρισθεί 
από τα αρμόδια Υπουργεία και τους 
κατοίκους της Νέας Μάκρης σαν πολύ 
σημαντική. Σίγουρα δεν έγιναν όλα όσα 
έπρεπε να γίνουν γιατί δεν υπήρχαν και 
οι ανάλογες προϋποθέσεις: η υποδομή 
ήταν φτωχή, οικονομική ενίσχυση από 
την Πολιτεία πήραμε για πρώτη φορά 
πέρυσι και τα άτομα που δουλεύουν

ΚΑΙΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ 
στις 6 του Μάη

Στις 6 του Μάη καίγονται στις πρω
τεύουσες των νομών οι φάκελοι, που ο 
αριθμός τους ξεπερνά τα 32.000.000 (κάθε 
πολίτης και τρεις φάκελοι για να μη 
ξεφεύγει τίποτα!). Έτσι εξαφανίζεται και 
τυπικά το μεγαλύτερο και διαρκέστερο 
αίσχος της νεώτερης ιστορίας.

Ο ρόλος των φακέλων σε καιρούς δύ
σκολους είναι αρκετά γνωστός. Εκείνο 
που ίσως δεν είναι γνωστό, στο βαθμό 
που πρέπει, είναι ο ρόλος τους μέχρι και 
αρκετά πρόσφατα. Που η συμμετοχή σε 
■αγώνες κατά της δικτατορίας ήταν αρνη
τικό στοιχείο και η κοματική δράση σε 
μη ημέτερο χώρο γινόταν «ημιακραία 
πολιτική τοποθέτηση και δράση». Και 
τάβρισκες όλα αυτά μπροστά σου, σε 
κάθε βήμα. Στο στρατό και στη δουλειά.

Στο κάψιμο των φακέλων πρέπει να 
παρευρεθούμε όλοι όσοι καταδικάζουμε 
το φακέλωμα.

Διαβάσαμε όμως ότι θα διασωθούν ορι
σμένοι φάκελοι ανθρώπων που έπαιξαν 
σημαντικό ρόλο στην πολιτική ιστορία 
του τόπου, για να υπάρχει ένα ιστορικό 
αρχείο.

Προτείνουμε στον αρμόδιο Υπουργό να

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΩΤΑ
Την Κυριακή 15 Απρίλη έγινε στον 

κινηματογράφο ΡΕΞ της Νέας Μάκρης 
εκδήλωση για τον ΒΑΣΙΛΗ ΡΩΤΑ. Η 
σύντροφός του Βούλα Δαμιανάκου μίλησε

Ανταποκρινόμενοι στην παραπάνω 
επιθυμία του κόσμου, αλλά και επει
δή υπάρχουν βάσιμες πληροφο
ρίες ότι τα ναρκωτικά εμφανίσθη
καν και στη περιοχή μας, οργανώ
σαμε την εκδήλωση αυτή.

Ομιλητής ήταν ο κ. Νίκος Τσιλι- 
χρήστος, Σύμβουλος του Υφυ
πουργού Νέας Γενιάς Κώστα Λα- 
λιώτη.

Σ' επόμενο φύλλο της ΦΩΝΗΣ θα 
δημοσιεύσουμε αποσπάσματα από 
την εισήγηση του κ. Νίκου Τσιλιχρή- 
στου.

είναι λίγα. Το πρόβλημα της στέγασης 
των γραφείων του Συλλόγου και του 
Λαογραφικού Μουσείου είναι οξύ. Στό
χος μας είναι η Πολιτιστική ανάπτυ
ξη και Επιμόρφωση της περιοχής μέ
σα από την ευρύτερη δυνατή συσπεί
ρωση και συνεργασία όλου του πνευ
ματικού δυναμικού.

Στο φύλλο του Ιαννουαρίου υπάρχει 
το πρόγραμμα του Ε.Σ.Ν.Μ. για το 
1984. Ανάμεσα στ’ άλλα υπάρχει και η 
ίδρυση του Πνευματικού-Πολιτιστικού 
κέντρου για το οποίο έχουμε ήδη αρχί
σει τις ανάλογες ενέργειες.

Αν λοιπόν το πραγματικό κίνητρο 
είναι τα Πολιτιστικά και η Επιμόρφω
ση, οι πόρτες του Ε.Σ.Ν.Μ. είναι ανοι
χτές και σας περιμένουμε, όπως πάντα.

Για να μη έχουμε κάθε δέκα κατοί
κους και ένα Σύλλογο... Ας αναλάβει ο 
καθένας τις (κάθε είδους) ΕΥΘΥΝΕΣ 
του.

παραδώσει σε κάθε πολίτη, εφ’ όσον το 
επιθυμεί ο ίδιος, τον (ή τους) φακέλους 
του, γιατί ο καθένας τη δική του ταλαιπω
ρία θέλει πρώτα απ’ όλα νάχει για ιστορι
κό αρχείο.

*

Μέλος του Ε.Σ.Ν.Μ. πρότεινε να οργα
νώσει ο Σύλλογός μας την μετακίνηση, 
με πούλμαν, όσων θέλουν να παραστούν 
στο κάψιμο των φακέλων. Τι λέτε;

Παρακαλούμε θερμά τους συνεργάτες της 
ΦΩΝΗΣ να περιορίζουν, όσο είναι δυνατόν, το 
μέγεθος των κειμένων τους για να μη καθυστε
ρεί πολύ η δημοσίευσή τους.

*

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν απόψεις 
των υπογραφόντων μόνο.

*

Δεν δημοσιεύονται κείμενα, που:
— είναι υβριστικά ή συκοφαντικά

— δεν απευθύνονται στη «ΦΩΝΗ».,
η Σ.Ε.

για το έργο του. Διαβάστηκαν χαρακτη
ριστικά κομμάτια από το έργο του και 
ακούσθηκαν τραγούδια του.

Έγιναν στις 31 Μαρτίου 1984, στις 4 το 
απόγευμα, παρουσία της Υφυπουργού Υ
γείας και Πρόνοιας κας Μαρίας Κυπριωτά- 
κη, του διευθυντή Παιδικής Προστασίας 
του ίδιου Υπουργείου κ. Ευθύμιου Θωμό- 
πουλου και της διευθύντριας του τμήματος 
Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχίας Αν. 
Αττικής κας Παναγιώτας Ρεντζή, τα εγκαί
νια του Εθνικού Παιδικού Σταθμού Ν. Μά
κρης.

Μετά τον αγιασμό, που τέλεσαν οι ιερείς 
της Ενορίας μας, μίλησε η Πρόεδρος του 
Σταθμού κα Μαρία Δαμιανού-Χατζηιωάν- 
νου, η "οποία αναφέρθηκε στους στόχους

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ
Ένα από τα προβλήματα της «πολιτι

σμένης» ζωής μας — κι όχι από τα 
μικρότερα — είναι η αποκομιδή των 
πολυποίκιλων άχρηστων υλικών που έ
χουμε χρησιμοποιήσει, των σκουπιδιών.

Το πρόβλημα αυτό δημιουργήθηκε από 
το καταναλωτικό σύστημα που μας επι
βλήθηκε τα μεταπολεμικά χρόνια και 
παρουσιάζεται με μιαν όλο και μεγαλύτε- 

' ρη οξύτητα, ανάλογη με τοβαθμό της 
αλόγιστης σπατάλης του καιρού μας.

Τα παληότερα χρόνια, ακόμα και πριν 
από τον τελευταίο πόλεμο, τέτοιο ζήτημα 
δεν υπήρχε, γιατί το βιοτικό επίπεδο 
ήταν χαμηλό, η ζωή ήταν λιτή και δεν 
άφηνε περιθώρια για σπατάλη, εκτός από 
την άρχουσα τάξη.

Μετά τον πόλεμο όμως, η μεγάλη ανά
πτυξη της τεχνολογίας, έδωσε τη δυνατό
τητα της παραγωγής αναρίθμητων βιοτι
κών ειδών που δεν υπάρχουν στη φύση. 
Όπως είναι όμως γνωστό, ο καπιταλί- 
στας παραγωγός, δεν παράγει από τον 
ενδιαφέρον να ικανοποιήσει τις φυσικές 
ανάγκες του ανθρώπου, αλλά για το κέρ
δος, το όσο γίνεται μεγαλύτερο κέρδος 
του. Εκμεταλεύεται λοιπόν τη δυνατότητα 
που του δίνει η τεχνική και με συνεργούν 
το ζωικό νόμο της ελάχιστης προσπά
θειας, της απληστίας και της άκριτης 
μίμησης του σύγχρονου ανθρώπου, παρά
γει και ρίχνει στην αγορά ένα αμέτρητο 
πλήθος από ζηλευτά βιοτικά αγαθά, ά
χρηστα τα περισσότερα, ακόμα και βλα- 
φτικά, δημιουργώντας έτσι πρόσθετες τε
χνίτες ανάγκες στον άκριτο καταναλωτή. 
Ταυτόχρονα, ο ανταγωνισμός αναγκάζει 
τον παραγωγό και τον διακινητή του 
προϊόντος να το κάνει πιο ελκυστικό και 
προτιμηταίο. Χρησιμοποιεί τότε την απο- 
βλακωτική διαφήμιση και την πολυτελή 
συσκευασία, που σε πολλές περιπτώσεις 
είναι βαρύτερη και ακριβότερη από το 
περιεχόμενό της! Έτσι, στο κάθε σπιτικό 
μαζεύεται κάθε τόσο ένας σωρός χρησι- 
μοποιηθέντων άχρηστων ειδών και κατα

ΑΡΕΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΣΝΜ

Παραδοσιακοί Χοροί
Κάθε Σάββατο 11.00-13.00

Ζωγραφική-Αγγειοπλαστική
Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή: 14.00-15.30

Σκάκι
Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή: 15.30-16.30

Πιγκ-Πογκ
Κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη: 18.00-21.00

των Εθνικών Παιδικών Σταθμών και είπε 
μεταξύ των άλλων ότι οι Εθνικοί Παιδικοί 
Σταθμοί είναι κοινωνικές δομές τεράστιας 
εθνικής σημασίας, αλλά ταυτόχρονα και 
έργα κρατικής μέριμνας υψηλής κοινωνικής 
παραγωγικότητας. Ακόμα υπογράμμισε ότι 
οι Εθνικοί Παιδικοί Σταθμοί συμβάλλουν 
κατά τρόπο σημαντικό στην κοινωνική απε
λευθέρωση της γυναίκας.

Κατόπιν το λόγο πήρε η Υφυπουργός 
Υγείας και Πρόνοιας κα Μαρία Κυπριωτά- 
κη, η οποία τόνισε τη σημασία που αποδί
δει το Υπουργείο της στη σωστή προσχολι- 
κή αγωγή του παιδιού και το ρόλο που 
παίζουν για το σκοπό αυτό οι Εθνικοί 
Παιδικοί Σταθμοί.

Κατά την ξενάγηση, που μας έγινε διαπι
στώσαμε την τελειότητα των κτιριακών ε
γκαταστάσεων και την πρωτότυπη διακό- 
σμηση των εσωτερικών χώρων, που δη
μιουργεί ένα ευχάριστο περιβάλλον για τα 
παιδιά τα οποία φιλοξενούνται στο σταθμό.

Στα εγκαίνια του Παιδικού Σταθμού, ε
κτός από τους εκπροσώπους της Πολιτείας, 
παραβρέθηκαν ακόμη, από το χώρο της Ν. 
Μάκρης, ο Αστυνομικός Διευθυντής του 
Τμήματος Ν. Μάκρης, οι Κοινοτικοί Σύμ
βουλοι Βογιατζής Γιώργος, Χριστόπουλος 
Παναγιώτης, Τσακιργιάννης Μιχάλης, εκ
πρόσωποι όλων, σχεδόν, των συλλόγων της 
περιοχής και πλήθος κόσμου.

λοίπων, που πεταγμένα εδώ κι εκεί, ασκη- 
μίζουν το περιβάλλον, το μολύνουν και 
υποβαθμίζουν τον πολιτισμό μας.

Κατά τη γνώμη μου μπορεί να γίνει 
τούτο: Σε όλα τα χωριά, ακόμα και στις 
πόλεις, υπάρχει κάποιος μικρός ή μεγά
λος χώρος στην αυλή του σπιτιού, όπου 
καλλιεργούμε λουλούδια, δέντρα κλπ. Σε 
μιαν απόμερη γωνιά του χώρου αυτού 
ανοίγουμε ένα λάκο και μέσα σ’ αυτόν 
ρίχνομε ότι πετάμε από την κουζίνα, 
μαραμένα λουλούδια, κλαδέματα, φύλα, 
χόρτα της αυλής, κοπριές από ζώα και 
κότες, στάχτες κι ότι άλλο απόβλητο που 
μπορεί να σαπίσει. Το καλοκαίρι τα κα
ταβρέχομε, για να ’χουν υγρασία και τα 
σκεπάζουμε με λίγο χώμα, να μη μυρί
ζουν. Ολ’ αυτά με τον καιρό σαπίζουν 
και γίνονται το καλύτερο φυσικό — ορ
γανικό λίπασμα, που το χρησιμοποιούμε 
για τον κήπο μας.

Όλα τα πλαστικά είδη και τα χαρτικά 
— που είναι και τα περισσότερα — κι ότι 
άλο καίεται, τα καίμε σ’ ένα γκαζοτενεκέ. 
Έτσι μένουν μόνο τα μπουκάλια, που 
πρέπει να καταδεχόμαστε να τα επιστρέ- 
φομε, παίρνοντας το αντίτιμό τους, μέ
νουν ακόμα και τα τενεκεδένια κουτιά. 
Αυτά τα δίνομε στο απορηματοφόρο. Τα 
παληωμένα λάστιχα των αυτοκινήτων ό
σοι έχουν βάρκα να τα παίρνουν και να 
τα βυθίζουν μέσα ανοιχτά στη θάλασσα, 
βάζοντας σημάδια για να βρίσκουν το 
μέρος. Αυτά γίνονται περιζήτητες φωλιές 
ψαριών.

Όταν το συνειδητοποιήσουμε αυτό και 
με μκρη θέληση το κάνουμε, το πρόβλη
μα των σκουπιδιών, που τόσο μας ενοχλεί 
και μας επιβαρύνει οικονομικά, περιορί
ζεται στο ελάχιστο.

Μην τα περιμένουμε άβουλοι όλα από 
το Κράτος και τις Αρχές. Η αυτόβουλη 
δραστηριότητα ενεργοποιεί το άτομο και 
εξυπηρετεί την ατομική όσο και την 
κοινωνική ζωή.

*■ Βασίλης Περσείδης

Υπεύθυνος σύμφωνα 
με το Νόμο 

Δ. I. ΚΑΡΓΑΣ 
οδός 106 αρ. 7

Επιστολές - Εμβάσαατα: 
I. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 

Επιμορφωτικός σύλλογος 
Ν. Μάκρης

Τυπογραφείο: 
Γ. Λεοντακιανάκος 
Δ. Πλακεντίας 31 

Χαλάνδρι
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ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ

ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΡΙΛΗΣ 1984
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 12

ΤΙΜΗ ΔΡΧ. 30

ΣΧΟΛΙΑ
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Προ ημερών παρουσιάστηκε ένας νεα

ρός, σωματικό και ψυχικό ράκος και με 
σημάδια από τρυπήματα στα χέρια, σε φαρ
μακείο της περιοχής μας και ζητούσε κά
ποιο - ελαφρύ - υποκατάστατο ναρκωτικών. 
Παραδέχτηκε μάλιστα ότι κάνει χρήση ναρ
κωτικών.

Το παραπάνω είναι άλλο ένα στοιχείο ότι 
τα ναρκωτικά χτυπούν την πόρτα μας. 
και εμείς αδιαφορούμε. Πρέπει, επιτέλους, 
να προλάβουμε το κακό που μας έρχεται.
Αγνοια δεν δικαιολογείται. Η Πολιτεία, οι 

Φορείς, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς να 
εξασφαλίσουν στην Νεολαία τις συνθήκες 
που αποκλείουν την αναζήτηση «Τεχνητών 
Παραδείσων». Και οι Αρχές να ελέγχουν πιο 
αυστηρά τους χώρους που προσφέρονται 
για τη διακίνηση και χρήση των ναρκωτικών.

*

ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ
Η Επιμόρφωση των γονέων είναι απαραί

τητη και γι αυτό το λόγο έχουν ιδρυθεί 
εκατοντάδες σχολές και τμήματα σ' όλη την 
Ελλάδα. Η προσπάθεια ίδρυσης ανάλογης 
σχολής από την Κοινότητα ξεκίνησε στρα
βά.

Συγκεκριμένα ο Επιμορφωτικός Σύλλο
γος, οι Φορείς της περιοχής και οι Εκπαι
δευτικοί όχι μόνο δεν ρωτήθηκαν αλλά ούτε 
πρόσκληση τους δόθηκε για την πρώτη 
εκδήλωση. Τόμαθαν, όσοι τόμαθαν, από τοι- 
χοκολημένες ανακοινώσεις.

Επί πλέον είναι γνωστό ότι έχει αποφασι- 
σθεί η ίδρυση Κέντρου Λαϊκής Επιμόρφω
σης στην περιοχή μας. Σ’ ολόκληρη την 
Ανατολική Αττική ιδρύονται τμήματα Συμ
βουλευτικής Γονέων κλπ. Τα τμήματα αυτά 
λειτουργούν ΔΩΡΕΑΝ, με πλήρη κάλυψη 
των εξόδων από τη Λαϊκή Επιμόρφωση. Και 
όμως η Κοινότητα, η πάντα απούσα από 
οποιαδήποτε Επιμορφωτική ή Πολιτιστική 
δραστηριότητα, αγνόησε όλα τα παραπάνω.

Σίγουρα σε μερικά πράγματα δεν επι
τρέπεται να υπάρχουν σκοπιμότητες.

*

ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΥΣΙΕΣ
Σε κομματική εκδήλωση της πόλης μας ο 

ομιλητής ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον Πρόε
δρο κ. Βασίλη Τζιλάβη για την συνεχή 
παρουσία του και υποστήριξη σε κάθε παρό
μοια εκδήλωση. Είναι δικαίωμα του κ. Προέ
δρου να κάνει τα παραπάνω. Δεν μπορούμε 
όμως να μη μπούμε στον πειρασμό να 
μιλήσουμε και εμείς για συνεχή απουσία και 
έλλειψη υποστήριξης κάθε Πολιτιστικής ή 
Επιμορφωτικής Δραστηριότητας.

*

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟΙ ΜΑΣ
Το άγρυπνο μάτι του «ανθρωποφύλακα» 

συνέλαβε τον... παρανομούντα τη στιγμή 
που έβγαινε από το μανάβικο της πλατείας 
με μια τσάντα γεμάτη φρούτα. Πιστός στο 
καθήκον του άστραψε και βρόντηξε. Η 
επίπληξη και η συμβουλή, ήταν έτοιμες: 
«Σ’ αυτό το μαγαζί ψωνίζεις; Αυτοί δεν 
είναι δικοί μας! Να μη ξαναπάς».

Οι επαγγελματίες του διαχωρισμού των 
ανθρώπων σε κατηγορίες, ανάλογα με τα 
συμφέροντα τα δικά τους ή των αφεντικών 
τους, δεν τόχουν βάλει ακόμα κάτω. Πιστοί 
στις ... ιερές παραδόσεις τους συνεχίζουν 
το θεάρεστο έργο τους. Θύμα πάντα ο 
Λαός που γίνεται πιο εύκολη λεία αν τον 
διαιρούμε. Και μεγαλύτερα θύματα αυτοί 
που δουλεύουν για λογαριασμό άλλων και 
έναντια στα δικά τους συμφέροντα, χωρίς 
να το ξέρουν. Πρέπει να κάνουμε κάτι για 
τον απεγκλωβισμό των ανθρώπων αυτών. 
Πιστεύουμε ότι υπάρχουν περιθώρια.

ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΣΕ ΜΕ ΤΗ
«ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ»

Ειλικρινή δεν πίστευα πως θα μπορούσε η ΦΩΝΗ να βγαίνει κάθε μήνα 
με τόσες σελίδες, όταν οι εκδότες της έχουν και προσωπική δουλειά και 
οικογένεια και πρόσθετες υποχρεώσεις στον Επιμορφωτικό Σύλλογο. Κι 
ακόμα δεν πίστευα πως θα μπορούσαν να σταθούν στην ακομμάτιστη γραμμή 
τους, φαινόμενο σπάνιο στην καταρρακωμένη από πολιτικά πάθη κοινωνία 
μας. Σε μια εποχή όπου όλοι φωνασκούν για «εθνική ομοψυχία» και 
«πολιτική συνέναιση» και κανείς κομματικά εντεταγμένος δεν τις εφαρμόζει, 
παρά μόνο μεμονωμένα άτομα, αξίζει να χαιρετίσουμε με αγαλλίαση ψυχής 
τους εκδότες της ΦΩΝΗΣ και την διοίκηση του Επιμορφωτικού Συλλόγου, 
που έχουν τη δύναμη ν’ αντισταθούν στον κομματικό παραλογισμό της 
εποχής μας. Βέβαια, θα δεχθούν τα πυρά των ζυλοτύπων, των φατριασμένων, 
και των λογής λογής κοινωνικών, πολιτικών ή και κοινοτικών σκαρφαλωτή- 
δων. Μπορεί ν’ αντέξουν αλλά μπορεί και να μην αντέξουν. Αν αντέξουν έχει 
ελπίδες η Νέα Μάκρη. Αν δεν αντέξουν, τουλάχιστον θα πέσουν στο πεδίο της 
τιμής.

Πλάτων Β. Μουσαίος

ΕΠΙΛΥΟΝΤΑΙ ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Στο Νομαρχιακό Συμβούλιο στις 2 Μαϊου 

με συμμετοχή του Πρωθυπουργού κ. Ανδρέα Παπανδρέου

Την Τετάρτη, 2 Μάη, θα γίνει 
στο κλειστό Γυμναστήριο Γλυφά
δας Νομαρχιακό Συμβούλιο του 
Νομού Αττικής με συμμετοχή του 
πρωθυπουργού Ανδρέα Παπαν
δρέου.

Για να μη ξεχνάμε
21η ΑΠΡΙΛΗ 1967
«Κείνο το βράδυ σώπαιναν οι λύκοι γιατί ουρλιάζανε ανθρώποι»

(Μ. Λουντέμης) 
ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 1976
Άλλο ένα «τροχαίο» σημαδεύει τη πολιτική ζωή του τόπου. Θύμα ο Αλέκος 
Παναγούλης.

Τις μέρες αυτές έχουμε δυο θλιβερές επετείους. Η μια είναι η συμπλήρωση 
17 χρόνων από την 21η Απρίλη του ’67. Η άλλη η συμπλήρωση 8 χρόνων από το 
«τροχαίο», που έγινε την Πρωτομαγιά του ’76, και στοίχισε τη ζωή στον Αλέκο 
Παναγούλη. Ελάχιστοι αμφιβάλλουν για τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στο 
«τροχαίο» και τη δράση του ενάντια στη χούντα.

Σ’ αυτό το σύντομο αφιέρωμα θ' αφήσουμε τον Αλέκο Παναγούλη να μιλήσει 
για τη χούντα μέσα από τα ποιήματά του.

Και πρώτα απ’ όλα ας δούμε πως τάγραψε:

Η ΜΠΟΓΙΑ
Ζωντάνεψα τους τοίχους 
φωνή τους έδωσα 
πιο φιλική να γίνουν συντροφιά. 
Κι οι δεσμοφύλακες ζητούσαν 
να μάθουνε που βρήκα τη μπογιά

Οι τοίχοι του κελιού 
το μυστικό το κράτησαν 
κι οι μισθοφόροι ψάξανε παντού 
Όμως μπογιά δε βρήκαν. 
Γιατί στιγμή δε σκάφτηκαν 
στις φλέβες μου να ψάξουν.

Για τη χούντα έδωσε τον παρακάτω ΟΡΙ
ΣΜΟ:
Χτηνώδικες ορμές της βίας
Χτισμένες με ατσάλι και φωτιά
Χωμάτινες ιδέες τυραννίας
Χωμένες σε απάνθρωπα μυαλά
Ψεύτικες φωνές φριχτές 
Ψηλότερες μορφές της αδικίας 
Ψυχές θολές γεννήματα ανομίας 
Ψοφίμια άθαφτα του χτες.
Για τους δικτάτορες έγραψε:
Το πρώτο θύμα των τυράννων 
είναι το πνεύμα το δικό τους

Θα αναγγελθούν πολύ σημαντι
κές αποφάσεις για το μέλλον της 
περιοχής μας. Θέματα που παρα
μένουν άλυτα για δεκαετίες θα 
βρουν τη λύση τους: ένταξη στο 
Σχέδιο Πόλης 300.000 στρεμμά

Πρώτα σ’αυτό φορούν τις αλυσίδες. ΣΤΕ».

Και για τους υποστηρικτές της «Εθνοσωτή
ριου», τις ΑΓΕΛΕΣ 
Πάντα χωρίς να σκέφτονται 
Δίχως δική τους γνώμης 
άλλοτε φωνάζουν ωσαννά 
κι άλλοτε πάλι 
άρον-άρον σταύρωσαν Αυτόν.

Τελειώνουμε με το ποίημά του «ΣΥΝΕΧΙ-

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1984

Τριήμερο Πολιτιστικών και Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων

Οι Πολιτιστικές και Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του Συλλόγου μας θα γίνουν 
στις 10, 11 και 12 Αυγούστου.

Καλούμε τα μέλη του Συλλόγου μας νάρθουν να συνεργασθούμε τόσο στην 
κατάρτιση του προγράμματος όσο και στην υλοποίησή του.

Το Δ.Σ.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 
ΤΟΥ Ε.Σ.Ν.Μ.

Η δημιουργική δραστηριότητα του 
Συλλόγου μας και κατά το 1983 ανα
γνωρίστηκε επίσημα από τα αρμόδια 
Υπουργεία.

Ηδη το Υφυπουργείο Νέας Γε
νιάς και Αθλητισμού μας επιχορή
γησε με 200.000 δρχ. για την υλο
ποίηση του φετεινού προγράμματος.

Υποσχόμαστε ότι τα χρήματα αυτά, 
χρήματα του Ελληνικού Λαού, θα τα 
χρησιμοποιήσουμε κατά τον καλύτε
ρο δυνατό τρόπο.

των, Υδρεύσεις, Αποχετεύσεις, Α 
ντιπλημμυρική Προστασία, Προ
στασία Περιβάλοντος, Συγκοινω
νιακά έργα κ.ά.

Τα γραφεία του Επιμορφωτικού Συλλόγου 
βρίσκονται στην οδό Μιχαήλ Μουσαίου αρ. 
24. Στο ίδιο κτίριο στεγάζεται και το Λαογρα- 
φικό Μουσείο. Τηλ. Ε.Σ.Ν.Μ. 0294-93377.

Αγαπητοί αναγνώστες, 
στη περιοχή μας έχουν ζήσει και δη
μιουργήσει κορυφαίοι λογοτέχνες του 
τόπου μας: Βασίλης Ρώτας, Καλλιό
πη Μουσαίου, Βούλα Δαμιανάκου, 
Πλάτων Μουσαίος, Βέρα Βαγγελά- 
του-Τσακυργιάννη και νεώτεροι, με 
λαμπρές προοπτικές, όπως ο Μιχά- 
λης Δελησσάββας.

Τα βιβλία τους υπάρχουν στον Επι
μορφωτικό Σύλλογο. Το βιβλίο είναι το 
μικρότερο σε κόστος και το μεγαλύτε
ρο σε αξία δώρο.

Είναι καθήκον όλων μας να γνωρί
σουμε το έργο τους.

Καλή η Λογική κ' η Σωφροσύνη 
όταν όμως υπάρχει Λευτεριά.
Οι τυραννίες γκρεμίζονται μ' Αγώνες 
της Λευτεριάς το παραμύθι με αίμα γράφεται.

Αδέλφια που θα ζήσετε μετά από μας, 
μη καταριέστε τους δειλούς
που δίστασαν να μπούνε στον Αγώνα' 
Λυπηθείτε τους και συνεχίστε το δρόμο μας.
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ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΜΗ ΡΩΤΑΣ ΜΟΝΟ ΤΙ ΕΚΑΝΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΕΝΑ. ΡΩΤΗΣΕ ΚΑΙ ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
Η... ΚΑΤΑΠΑΤΟΥΣΑ

Η Προστασία του Περιβάλλοντος εί
ναι από τα κύρια θέματα της «ΦΩΝΗΣ». 
Σε κάθε φύλλο παλεύουμε να σταματή
σουμε την υποβάθμιση της περιοχής μας 
που είναι αποτέλεσμα της ανευθυνότι- 
τας, της άγνοιας, της αμέλειας ή και τον 
συμφερόντων ορισμένων. Έχουμε ασχο
ληθεί με την Πυροπροστασία, την Απο
χέτευση, την Αντιπλημμυρική Προστα
σία, την Ύδρευση, τα Σκουπίδια και 
τους Σκουπιδότοπους, τα Μπαζωμένα 
Ρέμματα, τις Δεντροφυτεύσεις, τα α
δέσποτα σκυλιά κλπ.

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ κ. ΑΓΓ. ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ
Νομάρχη Διαμ. Ανατ. Αττικής

Στις 6 Απρίλη η καινούρια Νομάρχης Διαμερί
σματος Ανατολικής Αττικής κ. Αγγελική Συνοδι- 
νού κάλεσε στο γραφείο της τους εκπρόσωπους 
του Τοπικού Τύπου για μια πρώτη γνωριμία και

συνεργασία στα προβλήματα μας.
Υποσχέθηκε ότι θα λαμβάνονται υπ’όψη όλες 

οι δημοσιεύσεις του Τοπικού Τύπου στη λειτουρ
γία του οποίου δίνει μεγάλη σημασία.

Μας ανάγγειλε ότι με απόφαση του Υπουργείου 
Εσωτερικών θα δημιουργηθούν Νομαρχιακά Συμ
βούλια σ’ όλα τα Διαμερίσματα του Νομού Αττι
κής και οι αποφάσεις του θάναι εκτελεστές.

*

ΜΑΡΑΘΩΝΕΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ
από τον Μαραθώνα και κατέληξε, το βράδυ, στο 
Πεδίον του Άρεως.

Συμμετείχαν άτομα απ ’ όλες τις ηλικίες. Α νάμε- 
σά τους διακρίναμε και τον γυιο του Μάρτυρα της 
Ειρήνης Γρηγόρη Λαμπράκη. Τα αντιπολεμικά 
συνθήματα ήσαν πρωτότυπα κα το «ΘΕΑΤΡΟ 
ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ» έδινε παραστάσεις σε κάθε 
πόλη που συναντούσαν.

*

Στις 15 Απρίλη έγινε η ψετεινή Μαραθώνια 
πορεία ΕΙΡΗΝΗΣ που οργάνωσε η ΕΕΔ ΥΕ μ’ε
ντυπωσιακή επιτυχία. Η πορεία ξεκίνησε το πρωί

Την ύπαρξη του κάθε προβλήματος την 
αποδεικνύουμε με ντοκουμέντα (φωτο
γραφίες κλπ.) Γίνεται (ό,που χρειάζεται) 
επιστημονική ανάλυση και προτάσεις για 
τη λύση του. Παρ’ όλα αυτά ελάχιστα 
πράγματα έγιναν από πλευράς αρμοδίων 
στη πόλη μας.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση ούτε καταδέ
χθηκε ν’ απαντήσει στις καταγγελίες μας 
η τις προτάσεις μας και το κυριώτερο δεν 
διόρθωσε τα στραβά. Έτσι η θάλασσα 
εξακολουθεί να μολύνεται (υπάρχει κα
ταγγελία ότι κάποιες μεγάλες εγκαταστά-

Η κ. Αγγελική Συνοδινού γεννήθηκε στην Αθή
να. Είναι Αρχιτέκτων με μεταπτυχιακές σπουδές 
στην περιφερειακή ανάπτυξη και χωροταξία. Ή
ταν μέλος της αντιπροσωπείας του ΤΕΕ και μέλος 
της επιτροπής Περιβάλλοντος Δήμου Αθηναίων. 
Έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με προβλήματα Παρα
δοσιακών Οικισμών. Ως τον Μάρτη, ήταν Νομάρ
χης Δωδεκάνησου.

Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Μάη θα γίνει 
άλλη Μαραθώνεια πορεία ειρήνης που οργανώνει η 
ΑΚΕ. 

σεις αποχέτευσης αδειάζουν τα λύμματα 
με σωλήνα βαθειά στη θάλασσα κατά τη 
νύχτα), οι σκουπιδότοποι παραμένουν, τα 
δάση κινδυνεύουν από τη φωτιά κλπ. κλπ.

Τώρα που έρχεται το καλοκαίρι οι πα
ραπάνω κίνδυνοι μεγαλώνουν. Πρέπει να 
προχωρήσουμε σε πιο δραστικά μέτρα:

Ο Νομίατρος ας κάνει καμμιά επίσκεψη 
και προς τα δω. Οι ειδικοί επιστήμονες 
της περιοχής μας πρέπει να βοηθήσουμε 
τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Πολιτείας. 
Για να μη γίνουμε Ελευσίνα...

ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΚΑΙ 0 «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» ΤΟΥ

Στον πρώτο όροφο του Κοινοτικού Με
γάρου στεγάζεται το Αγροτικό Ιατρείο 
της περιοχής μας. Μέσα στο ευρύχωρο 
γραφείο καταγράψαμε τον παρακάτω «ε
ξοπλισμό»·

— Ένα καναπέ ιατρικής εξέτασης.
— Μία καρέκλα γραφείου
— Ένα θρανίο (!) για τραπέζι γιατρού.
— Τρεις σπασμένες καρέκλες
— Ένα ηλεκτρικό Σώμα.
Ακόμα και αν η ευθύνη εξοπλισμού του 

ιατρείου ανήκει αλλού, πιστεύουμε ότι 
δεν είναι δύσκολο για την Κοινότητα να 
φροντίσει να διορθωθεί αυτή η απαράδε
κτη κατάσταση που υπάρχει λίγα μέτρα 
από το γραφείο του Προέδρου.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ
Με απόφαση της Νομαρχίας απαγορεύτηκε 

η αλιεία, με κάθε μέσο, στο Νότιο Ευβοϊκό 
μέχρι 6 Μάη. Την απόφαση αυτή τη βρίσκου
με πολύ θετική μια και αυτή την εποχή γεν
νούν τα ψάρια.

Πιστεύουμε επίσης ότι οι επαγγελματίες 
ψαράδες θ’ αποζημιωθούν με το παραπάνω α
φού έτσι θ’ αυξηθεί σημαντικά η ιχθυοπαρα- 
γωγή της περιοχής μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας το Κοινωνικό Κέντρο 
Οικογένειας και Νεότητας οργανώνει για φέτος ειδικό πρόγραμμα Επιμόρφωσης γονέων 
που απευθύνεται κατά κύριο λόγο, στους γονείς των παιδιών που φιλοξενούνται στους 
Εθνικούς Παιδικούς Σταθμούς του Νομού Αττικής και σε συνεργασία με τις υπόλοιπες 
Νομαρχίες της χώρας μας.

Αυτή είναι η παράνομη λυόμενη εκ
κλησία που τοποθετήθηκε πάνω στον 
παραλιακό δρόμο Ν. Μάκρη, παραλία 
Μαραθώνα. Να ελπίσουμε ότι θα την 
απομακρύνουν σύντομα οι αρμόδιοι πριν 
ν’ αρχίσει να χτίζεται δίπλα καμμιά μεγα
λύτερη;

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ

Πιστεύουμε ότι μέχρι το καλοκαίρι 
προλαβαίνουμε να φτιάξουμε αποδυτήρια 
της προκοπής.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ
Η ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών συμβουλεύει

Κωδικοποιημένες οδηγίες προς 
τους ασφαλισμένους, για την αντιμε
τώπιση των «ασφαλιστικών συνε
πειών, από τροχαία ατυχήματα, κυ- 
κλογόρησε η Ένωση Ασφαλιστικών 
Εταιρειών. Σε σχετικό φυλλάφιο ανα
φέρονται τα παρακάτω:

Σε περίπτωση σύκγρουσης ζητήστε 
από τον οδηγό του άλλου αυτοκινή
του:
- Αριθμό κυκλογορίας του αυτοκινή
του του, μάρκα και χρήση.
- Ονοματεπώνυμό του
- Διεύθυνση κατοικίας του, τηλέφω
νο, επαγγελματική διεύθυνσή του.
- Αριθμό διπλώματος
- Ονομετεπώνυμο του ιδιοκτήτη του 
αυτοκινήτου
- Ασφαλιστική εταιρεία που τον α
σφαλίζει.

Προσπαθήστε να εξασφαλίσετε 
μάρτυρες, σημειώστε τα ονόματά 
τους τις διευθύνσεις του και τα τηλέ
φωνα.

Σημειώστε με ακρίβεια:

-Ημερομηνία, ώρα και τόπο ατυχή
ματος, δρόμους, διαβάσεις, πορεία 
οχημάτων, συνθήκες κυκλογορίας 
(φωτεινή σήμανση κλπ)

Σε περίπτωση αμφιβολιών για την 
υπαιτιότητα καλέστε την Άμεσο 
Δράση ή την Χωροφυλακή.

Αν υπάρχουν τραυματισμοί η θάνα
τος καλέστε αμέσως το πλησιέστερο 
τμήμα της Τροχαίας και τις Πρώτες 
Βοήθειες. Σημειώστε τα πλήρη στοι
χεία των παθόντων και εξακριβώστε 
που μεταφέρθηκαν.

Στη συνέχεια μη ξεχύσετε:
- Να καταθέσετε τη δήλωση του 
ατυχήματος στην ασφαλιστική σας 
εταιρεία αμέσως και το αργότερο 
μέσα σε 3 μέρες, προσκομίζοντας 
την αστυνομική ταυτότητα και την 
άδεια οδηγού
- Να διαβιβασθεί αμέσως στην εται
ρεία κάθε κλήση, αγωγή κλπ. που θα 
κοινοποιηθούν σε εσάς ή σ' οποιον- 
δήποτε οδηγούσε το αυτοκίνητό σας. 
- Να ζητήσετε από την εταιρεία να

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1984

Στις 4 Απρίλη εγκριθηκε ο Κοινοτικός 
Προϋπολογισμός για το 1984. Οι Κοινοτι
κοί Σύμβουλοι της μειοψηφίας τον κατα
ψήφισαν επειδή δεν είχαν ενημερωθεί 
για το περιεχόμενό του και επειδή δεν 
υπήρχε εισηγητική έκθεση.

σας εφοδιάσει μ' άλλη βεβαίωση α
σφάλισης, αν χρειασθεί να κρατηθεί 
αυτή που έχετε από αστυνομική Αρ
χή που επιλήφθηκε του ατυχήματος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σχετικά με μια πρόσκληση για σύσκεψη 

των φορέων της περιοχής στις 2 Απρίλη και 
στην οποία αναφέρεται και ο Ε.Σ.Ν.Μ. σαν 
συμμετέχων στη διοργάνωση, διευκρινίζου
με ότι ο Σύλλογός μας δεν συμμετείχε στην 
Ομάδα Πρωτοβουλίας για τη διοργάνωση.

Το Δ.Σ.

Ο προϋπολογισμός ψηφίσθηκε μόνο 
από τους Κοινοτικούς Συμβούλους της 
πλειοψηφίας. Τα έσοδα προϋπολογίζο
νται σε 130.000.000 δρχ. και τα έξοδα σε 
129.710.000 δρχ.

ΑΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΓΟΡΑ
Για την οικονομική ενίσχυση του Ε.Σ

.Ν.Μ. έγινε Λαχειφόρος Αγορά με δώρο 
μια έγχρωμη τηλεόραση 26 ιντσών αξίας 
115.000 δρχ. Κέρδισε ο αριθμός που είχε 
τα 3 τελευταία νούμερα του πρώτου 
λαχνού του λαϊκού λαχείου της κλήρωσης 
που έγινε αμέσως μετά το Πάσχα, στις 24 
Απρίλη.

Τυχερός αριθμός ήταν ο 576, που 
βρισκόταν ανάμεσα στα λαχεία που δεν 
είχαν πουληθεί και είχαν παραμείνει στον 
Ε.Σ.Ν.Μ. Με τα χρήματα, λοιπόν, που θα 
αγοράζαμε την τηλεόραση, θα προσφέ
ρουμε, μέσα στις επόμενες βδομάδες, 
στους κατοίκους της περιοχής μας, ΔΩ
ΡΕΑΝ μια θεατρική παράσταση.



ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 3

ΖΩ Ι ΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
Στο άρθρο που είχα γράψει για τον 

Επαγγελματικό Προσανατολισμό δεν προ
χώρησα πάρα πέρα, σεβόμενος τον πολύ
τιμο χώρο της εφημερίδας. Σήμερα θα- 
'θελα να προσθέσω πως με τα σημερινά 

δεδομένα ζωής, ο Επαγγελματικός Προ
σανατολισμός είναι ταυτόχρονα και προ
σανατολισμός ζωής. Για να μπορέσουμε 
να ζήσουμε όσο γίνεται πιο άνετα και να 
μην τα βάζουμε με τους γονιούς μας που 
μας γέννησαν, είμαστε σήμερα υποχρεω
μένοι να δουλεύουμε σκληρά. Ο μόνος 
τρόπος να αλαφρύνουμε το βασανιστικό 
βάρος της δουλειάς, είναι να ταυτίζεται η 
δουλειά μας με το ταλέντο μας, οπόταν ο 
παράγοντας «μεράκι» έρχεται να αλαφρύ
νει τον μόχθο και να τον μεταμορφώσει 
από πηγή πόνου σε πήγη χαράς. Οι παλιοί 
μαστόροι ήταν ακούραστοι γιατί η δουλειά 
τους ήταν και το μεράκι τους. Γιατί το 
μεράκι τους έδινε ποιότητα στη δουλειά 
τους, και καμάρωναν γΓ αυτήν την ποιό
τητα.

Σήμερα, ποιότητα στη δουλειά υπάρχει 
μόνο σ' όσους είχαν την τύχη να ανακα- 
λύψουν το ταλέντο τους και να το κάνουν 
επάγγελμα για να το χαρούν. Οι πιο 
πολλοί αδιαφορούν για την ποιότητα, γιατί 
τους λείπει το μεράκι. Διάλεξαν το επάγ
γελμα για να βγάλουν περισσότερα χρή
ματα. Έτσι η δουλειά έγινε αγγαρεία να 
την τελειώσουν όπως-όπως, να πάρουν 
όσο γίνεται πιο πολλά λεφτά με το λιγότε
ρο κόπο. Και τα λεφτά να τα «γλεντή
σουν». Να τα κοπανίσουν έτσι που να 
γίνουν φέσι, ή να το ρίξουν στο σεξ για το 
σεξ, ή να φουμάρουν την πρέζα. Η πρέζα 
θα τους οδηγήσει αργά ή γρήγορα στην 
αγκαλιά των σκουλικιών, το σεξ για το σεξ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΗ ΡΩΤΑ
Η αγαπητή μου Βούλα Δαμιανάκου 

σύντροφος στη ζωή και άξιος συνερ
γάτης του αξέχαστου Βασίλη Ρώτα 
ήταν για μένα ύστερα από μια συζή
τηση που έγινε στην αίθουσα του 
Επιμορφωτικού Συλλόγου Νέας Μά
κρης για τη ζωή και το έργο του μια 
πρόκληση.

Μου εδωσε το ερέθισμα να γράφω 
λίγες γραμμές και εγώ σ’ αυτό το 
φύλλο της «Φωνής της Ν. Μάκρης» 
χωρίς να παραξηγηθώ από την ίδια.

Άλλωστε ο Ρώτας δεν ήταν μόνον 
δικός της ήταν και δικός μου ήταν 
και παραμένει του Λαού μας.

Για το Βασίλη ή όπως τον προ
σφωνούσαν οι πολλοί ανάμεσα σ’ αυ
τούς κι εγώ «Μπάρμπα Βασίλη» και 
από ότι θυμάμαι του άρεσε τι να 
γράψω. Πως είναι δυνατό εγώ ένας 
απλός ανάμεσα στους απλούς να κα
ταπιαστώ με το μεγάλο ανάστημα και 
το έργο του Βασίλη Ρώτα;

Το ψυχικό και το συγγραφικό με
γαλείο του αξέχαστου Μπάρμπα Βα
σίλη ήταν και παραμένει τεράστιο.

Εμείς και οι καινούριες γεννιές θα 
πρέπει να αισθανόμαστε περήφανοι 
για την πλούσια κληρονομιά που μας 
άφησε. ,

Οι κάτοικοι που ζουν σ’ αυτό το 
μικρό τόπο που λέγεται Νέα Μάκρη, 
όποια κι αν είναι τα ιδελογικά τους 
πιστεύω θα πρέπει να είναι περήφα
νοι, γιατί ο Ρώτας πάνω από όλα 
ήταν ένας μεγάλος ανθρωπιστής και 
το συγγραφικό του έργο από αυτόν 
τον βασανισμένο άνθρωπο του μό
χθου αντλούσε τη δύναμη του.

Ο Μπάρμπα Βασίλης έζησε κοντά 
μας 30 περίπου χρόνια από το πρωί 
μέχρι το βράδυ κυκλοφορούσε ανά
μεσα μας, άκουγε την ανάσα μας, 
έπιανε σαν ένας καλός γιατρός τους 
κτύπους της καρδιάς μας, γνώριζε τις 
χαρές και τις λύπες μας ήταν ο συν
δετικός κρίκος του, πάλευε μαζί μ’ ε
μάς για έαν καλύτερο αύριο, για να 
ζήσουν οι άνθρωποι καλύτερες μέρες, 

είναι ένα είδος μαλακίας περιωπής, το δε 
μεθύσι θα τους χαρίσει ένα εφιαλτικό 
ύπνο κι ένα πονοκεφαλιασμένο ξύπνημα. 
Αν πάλι το ρίξουν στην επίδειξη θ' απο
κτήσουν κάμποσες ψευτοφιλίες και λυκο
φιλίες, για να γευτούν ψευτοχαρές που 
δεν κρατούν πολύ. Με το να μην επιση- 
μανθεί έγκαιρα το ταλέντο, δεν υπάρχει 
προσανατολισμός ζωής, δεν υπάρχει η 
χαρά που δίνει το μεράκι, και σαν δεν 
υπάρχει χαρά στη δουλειά δεν υπάρχει 
και χαρά σ’ όλη την οικογένεια. Κι όταν 
λείψουν όλες αυτές οι χαρές, δεν υπάρ
χει καν χαρά στη ζωή. Αξίζει τον κόπο μια 
τέτοια μηχανιστική ζωή;

Δυο είναι οι παράγοντες που μπορούν 
να βοηθήσουν το παιδί να αφεθεί στην 
εκδήλωση του ταλέντου του. Οι γονείς 
και το σχολειό. Και οι δυο ένα και μόνο 
στόχο πρέπει να ’χουν. Να εκθέσουν το 
παιδί σε δημιουργικά ερεθίσματα. Σ’ ό
λους δηλαδή τους κλάδους της τέχνης. 
Του χεριού, του μυαλού και του αισθήμα
τος, κι όχι αποκλειστικά και μόνο στα 
γνωσιολογικά μαθήματα. Κι όχι αποκλει
στικά και μόνο στα ερεθίσματα της Τηλε
όρασης, του Κινηματογράφου και των 
μαζικών μέσων αποχαυνώσεως. Όταν ε
κτεθεί το παιδί σε όλα τα ερεθίσματα θα 
ξυπνήσουν οι ιδιαίτερός του κλίσεις και 
θα ξυπνήσουν αργά ή γρήγορα το πραγ
ματικό του ταλέντο. Θε να 'ρθει τότε η 
γνωσιολογία να του διευρύνει τους ορίζο
ντες του ταλέντου του και να χτίσει την 
υποδομή του. Τότε μόνο ο αυριανός 
άντρας, και η αυριανή γυναίκα θα έχουν 
την ελπίδα να χαρούν τη ζωή τους, και ο 
κόσμος γύρω τους να χαρεί τη δουλειά 
τους.

του Πλάτωνα Μουσαίου

ήταν ένας ασυμβίβαστος μαχητής 
της Ειρήνης και της ζωής.

Ήταν ο μεγάλος δάσκαλος και 
σοφός ο βάρδος της Νεοελληνικής 
μας ποίησης. Εγώ προσωπικά δεν 
ένιωσα ποτέ μα ποτέ τόση περηφά- 
νεια σ’ όλη την αγωνιστική μας στα
διοδρομία όση ένιωσα τώρα.

Τα χέρια μου βρέθηκαν πολλές 
φορές δεμένα με τις χειροπέδες του 
φασισμού σαν κοινός εγκληματίας, 
αλλά αυτή τη φορά στις 21 του 
Απρίλη του 1967 τότε που καταργή- 
θηκαν οι λαϊκές ελευθερίες και κάθη- 
σε στο σβέρκο μας η επάρατος επτά
χρονη τυρρανία όταν ξαναβρέθηκα 
δεμένος στην ίδιά χειροπέδη με το 
αδύναμο χέρι του Μπάρμπα Βασίλη 
η περηφάνεια μου ήταν πολύ πιο 
μεγάλη. Η αλήθεια πως να ξεχάσω 
τον Μπάρμπα Βασίλη όταν ήμασταν 
στυβαγμένοι στο γήπεδο της ΑΕΚ 
έξη μέρες μέσα σ’ ένα χώρο 3 επί 7 
190 άτομα που φροντίζαμε να κάνου
με εκεί όλες τις φυσικές μας ανάγκες.

Θυμάμαι τον Μπάρμπα Βασίλη με 
το αγέρωχο και ήρεμο ύφος που τον 
διέκρινε πάντα ακουμπισμένο σε μια 
γωνιά για να μην τον βλέπουν οι 
«ανθρωποφύλακες» να μας κάνει διά
λεξη με θέμα «Τι είναι τραγούδια και 
τι είναι κωμωδίες».

Στο δίπτυχο αυτής της ανάμνησης 
κρυβόταν ολάκερο το δράμα του Ελ
ληνικού λαού. Εμείς που τον αγαπού
σαμε με σταματημένη την ανάσα μας 
στο τέλος τον χειροκροτήσαμε με 
έναν ασυνήθιστο χαιρετισμό για να 
μην γίνουμε αντιληπτοί από τους 
σκοπούς, χαιρετισμό που τον συνηθί
ζαμε στο «ΣΥΡΜΑ» του καταραμένου 
Μακρονησιού

Ο Μπάρμπα Βασίλης γύρισε και 
μας κοίταξε όλους με τα λαμπερά του 
μάτια ενώ από τις άκρες κυλούσαν 
κρυσταλένια δάκρυα.

Αυτός ήταν ο Βασίλης Ρώτας ο 
αξέχαστος Μπάρμπα Βασίλης.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ

Το Πάσχα 
στο Λιβίσι και την Παλιά Μάκρη

Το Πάσχα στο Λιβίσι γιορταζόταν με μεγά
λη λαμπρότητα και διαρκούσε τρεις μέρες. Ο 
τριήμερος αυτός γιορτασμός περιγράφεται 
γλαφυρότατα από τον Κωνσταντίνο Λαμέρα 
στο έργο του «Λιβίσι και Μάκρη» που βραβεύ
τηκε από την Ακαδημία Αθηνών το 1945. (Και 
αξίζει να αναφερθεί εδώ ότι το έργο αυτό 
γράφτηκε στη Νέα Μάκρη στα χρόνια της 
Κατοχής όταν ο έξοχος αυτός γιατρός και 
διανοούμενος ήρθε να περάσει τα τελευταία 
χρόνια της ζωής του κοντά στους πατριώτες 
του τους Μακρηνούς προσφέροντας τον εαυτό 
του μέχρι την τελευταία στιγμή στην αγάπη 
της χαμένης του πατρίδας και των συμπατριω
τών του. Αλλά για τον Κ. Λαμέρα και άλλους 
πολλούς θα επανέλθουμε όπως το υποσχεθήκα- 
με στο . Ιο φύλλο «της Φωνής της Ν. Μάκρης» 
που δρομοι της Ν. Μάκρης διηγούνται την 
ιστορία της για ν’ αποδείξουμε «ότι η παράδο
ση είναι κάτι το πολύ ζωντανό. Ρίζα και ζύμη 
στη ζωή μας. Και καλά θα κάνουμε να τη 
γνωρίσουμε.

Γράφει λοιπόν ο Κ. Λαμέρας για το Πάσχα 
στο Λιβίσι, ότι ο τριήμερος αυτός γιορτασμός 
έπαιρνε τη μορφή λαμπρού πανηγυρισμού ό
που συμμετείχαν όλοι.

Από το πρωί του Μ. Σαββάτου έφταναν από 
το εσωτερικό της Μ. Ασίας Τούρκοι, ανά 
ζεύγη, με τούμπανο και ζουρντά που άρχιζαν 
να παίζουν από το μεσημέρι του Μ. Σαββά
του». Ο ήχος αυτών από διάφορα σημεία του 
Λιβισιού, επλήρου χαράς και ευφροσύνης τας 
ψυχάς των κατοίκων διότι απετέλουν το επίση
μον ούτως ειπείν χαρμόσυνον άγγελμα της 
ενάρξεως των εορτών του Πάσχα λέει ο Λαμέ
ρας. Η τελετή της Ανάστασης γινόταν στο 
προαύλιο των ναών του Λιβισιού και το «Χρι
στός Ανέστη» συνοδευόταν από άπειρους πυ
ροβολισμούς σύμφωνα με το Πανελλήνιο έθι
μο αλλά και πιο πολύ μαζί η «πάνω γειτονιά» 
παράβγαινε με την «καλή γειτονιά» πότε θα 
ρίξει τους περισσότερους πυροβολισμούς. Οι 
Λιβισιανοί με το Χριστός Ανέστη «φακ(κ)ην- 
(ν)αν» (τσούγκριζαν) τ’ αυγά της Λαμπρής.

Ανήμερα το Πάσχα νωρίς το απόγεμα κά
νουν την «Αγάπη» δηλ. τη δεύτερη Ανάσταση. 
Όλος ο λαός μαζευόταν στο προαύλιο της 
Κάτω Παναγιάς του «Πυρίτου» που ήταν αμφι
θεατρικό και χορεύαν τη σούστα με τοπικά 
όργανα, βιολί και σαντούρι. Το κάψιμο του 
Ιούδα ήταν έθιμο που διατηρήθηκε μέχρι το 
τέλος του περασμένου αιώνα. Τη Δευτέρα του 
Πάσχα ο λαός μαζεύονταν στο παρεκκλήσι 
της Αγιάς Παρασκευής σε μια πλαγιά που 
έβλεπε προς τη θάλασσα. Λέει ο Κ Λαμέρας 
«οι πανηγυρίζοντες εκάθοντο επί της προς την 
θάλασσαν κλιτύος του όρους, αποτελεί δε 
χάρμα οφθαλμών η πάσα κλιτύς εκείνη κατει
λημμένη υπό χιλιάδων κόσμου μετά ποικιλο- 
χρόων, χρυσοϋφάντων και πολυτίμων ενδυμά
των» χόρευαν την σούστα επί ώρες μέχρι το 
απόγευμα.

Την τρίτη της Ανάστασης γίνονταν το μεγα
λύτερο πανηγύρι στο Λιβίσι. Ο Κ. Λαμέρας το 
χαρακτηρίζει «εορτών εορτή και πανήγυρις 
πανηγύρεων. Όλοι οι Λιβισιανοί από το πρωί, 
μόλις έβγαινε ο ήλιος έπαιρναν το δρόμο «συν 
γυναιξί και τέκνοις» για να πάνε στον «Αγιαύ- 
κουλου τα χουραφάκιαν», ένα όμορφο μέρος, 
ξέφωτο, σαν πλατεία, μέσα σε δάσος από 
πεύκα, σχοινά και μυρσίνες που απείχε μισή 
περίπου ώρα, προς τα Δυτικά του Λιβισού.

Πήγαιναν παρέες-παρέες έφιπποι, άνδρες 
και γυναίκες κατά εκατοντάδες, αλλά και πεζοί 
με όργανα και τραγούδια. Ο Λαμεράς αυτή την 
χαρούμενη έξοδο των Λιβισιανών την παρο
μοιάζει με την πομπή των Παναθηναίων της 
αρχαίας Αθήνας. Στα «χουραφάκια» των Εύκο
λων έστηναν σκηνές και έστρωναν τραπέζια 
καταγής πάνω σε χρουμιά και σεντόνια. Μετά 
το φαγοπότι κατέβαιναν στο πλάτωμα κι εκεί 
επί ώρες πολλές χόρευαν την σούστα σε πολ
λούς χωριστούς κύκλους, άντρες, γυναίκες και 
κορίτσια, «εν μεγάλη ζωηρότητι και ευθυμία, 
αλλά και άκρα σωφροσύνη και απολύτω προς 
αλλήλους σεβασμώ».

Αγαπητοί αναγνώστες,
Επειδή στα άρθρα μου θίγω θέματα ζωής, επειδή θα ήθελα οι συνάνθρωποί 

μου να έχουν ένα καλύτερο «Αύριο», θα ήταν χαρά μου ν’ ανοίξω διάλογο με 
όσους από σας έχουν απορίες ή και αντιρρήσεις στα όσα γράφω. Δεν έχετε παρά 
να μου γράψετε σχετικά.

Πλάτων Μουσαίος

ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΒΙΒΛΙΟ 
ΤΗΣ ΒΕΡΑΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ - ΤΣΑΚΥΡΓΙΑΝΝΗ
Με ιδιαίτερη χαρά πήραμε το δεύτερο 

βιβλίο της Βέρας Τσακιργιάννη-Βαγγε- 
λάτου «DAR-ES-SALAM» — «ΤΟ ΛΙ
ΜΑΝΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ». Ένα μυθιστό
ρημα, που όταν πρωτοεκδόθηκε, πριν εί
κοσι περίπου χρόνια, ήρθε να επιβεβαιώ
σει το εξαίρετο πεζογραφικό ταλέντο της 
συμπατριώτισσάς μας, όπως αποφάνθη- 
καν οι πιο σοβαροί κριτικοί κείνης της 
εποχής. Η δεύτερη αυτή έκδοση είναι

Το λαμπρό αυτό πανηγύρι των Εύκολων 
συμπλήρωναν διάφορα αγωνίσματα όπως η 
άρση μιας μεγάλης πέτρας που την έλεγαν 
«καντούνιν», η πάλη, τα «κελέσια» όπου έ
παιρναν μέρος παιδιά και έφηβοι 14-15 ετών 
και ήταν, ας πούμε οι προκριματικοί αγώνες γι 
αυτούς που θα γίνονταν την παρασκευή της 
Διακαινησίμου, γιορτή της Ζωοδόχου Πηγής 
ή «της μπαλαίστρας» όπως την έλεγαν.

Αλλά το πιο ωραίο αγώνισμα της ημέρας 
αυτής ήταν οι ιππικοί αγώνες, (ιπποδρόμια) 
την λέει ο Λαμέρας. Το αγώνισμα αυτό ήταν 
ομαδικό και γινόταν ως εξής: Δυο ομάδες 
ιππέων από 10-12 η κάθε μια, έπαιρναν θέση σε 
απόσταση 200 μέτρων η μια από την άλλη. 
Κάθε καβαλάρης κρατούσε στο χέρι ένα ξύλι
νο κοντάρι μήκους ενάμιση μέτρου. Με το 
σύνθημα, από την πρώτη ομάδα έβγαινε ένας 
καβαλάρης μέχρι τη μέση του στίβου και 
προκαλούσε την άλλη ομάδα. Έπειτα γύριζε 
πίσω στους δικούς του. Καθώς αυτός έφευγε 
πίσω, έβγαινε ο αντίπαλος από την άλλη 
ομάδα και του έριχνε το κοντάρι του. Ο 
πρώτος έπρεπε να αποφύγει το χτύπημα είτε με 
μια επιδέξια κίνηση ή ελιγμό του αλόγου του 
ή άλλοτε, αποκρούοντας με το δικό του κοντά
ρι. Ενάντια στον δεύτερο καβαλάρη που επέ
στρεφε ερχόταν άλλος από την πρώτη ομάδα 
και ενάντια σ’ αυτόν εναλλάξ, σε μια αδιάκοπη 
ροή υποχώρησης και επίθεσης. Στο αγώνισμα 
αυτό που κατά τη γνώμη μας είναι ένα είδος 
κονταροχτυπήματος των βυζαντινών του ακρι- 
τικού κύκλου και του Ερωτόκριτου γινόταν 
επίδειξη της ιππευτικής δεξιοτεχνίας, της εξυ
πνάδας και της παλληκαριάς των καβαλλάρη- 
δων. Αργά το απόγεμα οι πανηγυριώτες με 
χορούς, τραγούδια και όργανα επέστρεφαν στο 
Λιβίσι με την ευκή «κι του χρόνου νάστι 
καλά».

Έτσι τελείωνε ο τριήμερος εορτασμός του 
Πάσχα στο Λιβίσι. Και θα μπορούσε να γρά
ψει κανείς πολλά αλλά ο χώρος της εφημερί
δας είναι μικρός και πρέπει να τον σεβαστού
με. Θα μας δοθεί μια άλλη ευκαιρία να πούμε 
περισσότερα.

Εκείνο όμως που θέλουμε να τονίσουμε 
τελειώνοντας είναι, ότι οι ομαδικές γιορτές 
όπως αυτή της Ανάστασης στο Λιβίσι, οι 
χοροί, τα αγωνίσματα, κλπ. είναι κοινωνικές 
εκδηλώσεις που συντηρούν και τονώνουν το 
κοινό φρόνημα, τον πολιτισμό ενός τόπου και 
γι αυτό έχουμε καθήκον να τη διατηρήσουμε 
όπως μας άφησε υποθήκη ο μεγάλος ποιητής 
του λαού μας Β. Ρώτας. Μ. Π. Δελησάββας

ΣΤΗΛΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
Αγαπητοί φίλοι σας χαιρετώ
Πρώτα έρχομαι να σας συγχαρώ για τα καυτά 

θέματα που θίγετε με την εφημεριδούλα σας, και 
είμαι βέβαιος ότι δεν θα περνάει τίποτα απαρατή
ρητο.

Ο κ. Πρόεδρος και το Συμβούλιό του είναι για 
τα εύκολα, να βάζει παλούκια στο νερό και τα 
τέλη καθαριότητας και να φτιάχνει κανά δρομάκι, 
αφού τα χρήματα τα βάζουν οι πέριξ, και να τα 
παρουσιάζει για δικά του.

Έργα που είναι απαραίτητα να γίνουν: 
Πρώτον, πλάτεμα του δρόμου προς το Ζούμπερι. 
Δεύτερον, ασφαλτοτάπητα επέκτασης Μουσαίου 
ώστε να γίνει μερική αποσυμφόριση διασταύρω
σης Κούρτη-Ζαχαρόπουλου.
Τρίτον, αξιοποίηση του Κοινοτικού χώρου Μου
σαίου και Αγίου Καιν/νου.
Τέταρτο, εάν είναι δυνατόν με κάποιο τρόπο να 
γίνει ένα μικρογηπεδάκι στο οικόπεδο πίσω από 
την εκκλησία να παίζουν τα παιδιά. Οι παραθερι
στές έχουν και απαιτήσεις, όχι μόνο να πληρώ
νουν.
Πέμπτο, περισυλλογή με οποιονδήποτε τρόπο των 
αδέσποτων σκύλων, που δεν τολμούν τα παιδιά 
να κυκλοφορήσουν με ποδήλατο και παίρνουν 
τους τουρίστες από πίσω κλπ.

Ευχαριστώ, φιλικότατα
Χρ. Αρκαδιανός 

παραθεριστής

αναμορφωμένη και εκσυγχρονισμένη με 
αφαιρέσεις και προσθήκες, έτσι που να 
βρίσκεται πιο κοντά στον σημερινό ανα
γνώστη. Όπως αναφέρει η ίδια «Η ιστο
ρία του βιβλίου δεν είναι φαντασία. Είναι 
παρμένη από τη ζωή της ξενιτιάς...». 
Όπως και στα «ΞΕΝΑ ΧΩΜΑΤΑ» ο 
ποιητικός ρεαλισμός της Βέρας σε συ
ναρπάζει και σε καθηλώνει. Τι κρίμα που 
την ανακαλύψαμε τόσο αργά!
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ 
στα γραφεία του Επιμορφωτικού Συλλόγου 

ΣΤΟΧΟΣ Η ΙΔΡΥΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ

ΜΙΑ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 
Στο Μουσείο της Νέας Μάκρης

Μικροί μαθητές παρακολουθούν την πρώτη κινηματογραφική προβολή που έγινε στα γραφεία του 
Συλλόγου μας. Σήμερα ο αριθμός των παιδιών έχει πολλαπλασιαστεί.

Χαρακτηριστική φωτογραφία του Μακρινολιβισιανού Λαογραφικού Μουσείου
Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος άρχισε 

την προβολή κινηματογραφικών ταινιών 
με στόχο την ψυχαγωγία και Επιμόρφω
ση μας. Προς το παρόν οι προβολές 
γίνονται κάθε Παρασκευή στι 8.000 το 
βράδυ, στα γραφεία του Συλλόγου μας.

Το τελικό πρόγραμμα και περιεχόμενο 
των Κινηματογραφικών Προβολών θα 
διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες της 
περιοχής και τη βοήθεια που θα προσφέ
ρουμε όλοι.

Υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργή
σουμε Κινηματογραφική Λέσχη. Εμείς έ

0ι νέοι και τα ναρκωτικά
Λειτουργεί Συμβουλευτικός Σταθμός

Τα ναρκωτικά είναι ένας νέος τρόπος 
για να χάσει κανένας τα παιδιά του. Η 
τοξικομανία των νέων αποτελεί κυριολε
κτικά ένα εντελώς σύγχρονο κοινωνικό 
φαινόμενο, που βρήκε απροετοίμαστες 
τόσο τις κοινωνίες όσο και τους γονείς.

Οι γονείς που έχουν παιδί που παίρνει 
ναρκωτικά, περνούν σε μια κατάσταση 
απάνθρωπη. Η τοξικομανία σύντομα θα 
σπάσει όλες τις σχέσεις αγάπης και αλλη
λεγγύης της οικογένειας. Στην αρχή έρ
χονται τα ψέματα, μετά έρχεται το κλέψι
μο. Χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα 
της οικογένειας εξαφανίζονται. Το χειρό
τερο είναι η αίσθηση της απάτης από 
μέλος του σπιτιού που τινάζει στον αέρα 
όλο το οικοδόμημα της οικογένειας.

Ολ’ αυτά μπορεί να πάρουν πολύ χρό
νο ώσπου οι γονείς να συνειδητοποιή
σουν για το τι πραγματικά συμβαίνει. Για 
πολύν καιρό επίσης οι γονείς πιστεύουν 
πως το λάθος βρίσκεται αποκλειστικά 
σ’ αυτούς γεμίζουν ενοχές και κατηγορεί 
ο ένας τον άλλο. Αυτό κάνει ακόμα 
χειρότερη την κατάσταση. Εδώ θα πρέπει 
να παρατηρήσουμε πως οι γονείς θα 
πρέπει να γνωρίζουν πως το λάθος δε 
βρίσκεται πάντα σ' αυτούς τους ίδιους, 
αλλά το λάθος υπάρχει πρωτ’ απόλα μέσα 
στην κοινωνία που ζούμε. Και πως και μια 
σωστή οικογένεια, ακόμα κι αυτή κινδυ
νεύει απ' την απειλή των ναρκωτικών.

Τα ναρκωτικά μας βάνουν ένα εντελώς 
νέο πλέγμα προβλημάτων, άγνωστα ως τα 
τώρα. Οι εμπειρίες που έχουμε για τα 

ΟΛΕΙΙΟ
Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Νέας Μάκρης σε συνεργασία με το 
Συμβούλιο Λαϊκής Επιμόρφωσης οργανώνει ανοιχτή συζήτηση 
στις 30 Μάη, στο Δημοτικό Σχολείο στις 6.30 το απόγευμα 
με θέμα:

Η Λαϊκή Επιμόρφωση στη περιοχή μας
Καλούμε όλους τους Μαζικούς φορείς, την Τοπική Αυτοδιοίκη
ση, τους Εκπαιδευτικούς και τους κατοίκους της περιοχής μας 
να πάρουν μέρος στην παραπάνω εκδήλωση.
Θα παρευρεθούν ο κ. Γιώργος Παπανδρέου, βουλευτής Αχαίάς 
και ο Γενικός Γραμματέας της Λαϊκής Επιμόρφωσης κ. Φίλιππας 
Πετσάλνικος.

το Δ.Σ.

χουμε ήδη αρχίσει την απαραίτητη προε
τοιμασία. Τα Υπουργεία Πολιτισμού και 
Επιστημών και Νέας Γενιάς και Αθλητι
σμού, πιστεύουμε, ότι θα μας μας δώσουν 
κάθε βοήθεια.

Παρακαλούμε κάθε συμπολίτη μας, ι
διαίτερα τους εκπαιδευτικούς, που έχουν 
ειδικές γνώσεις και θέλουν να συμμετά- 
σχουν στην παραπάνω προσπάθεια να ’ρ- 
θουν να βοηθήσουν.

Διεύθυνση Ε.Σ.Ν.Μ.: Μουσαίου 24, 
τηλ. 93377

νεολαιίστικα προβλήματα δεν μας βοη
θούν και πολύ για να κατανοήσουμε και 
να δώσουμε άμεσα λύση στο πρόβλημα.

Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ προχώρησε 
με πολύ γρήγορο ρυθμό σε μέτρα για 
αντιμετώπιση του προβλήματος. Αυτή τη 
στιγμή λειτουργεί Συμβουλευτικός 
Σταθμός στην Αθήνα. Το τηλέφωνο 
είναι 3647700. Όταν μια οικογένεια 
αντιμετωπίζει πρόβλημα, δεν έχει πα
ρά να τηλεφωνήσει στο Συμ. Σταθμό 
και να κλείσει μια συνάντηση για να 
συζητήσει το θέμα με ειδικούς.

Πέρα όμως απ’ αυτό, μια πετυχημέ
νη διεθνής πρακτική είναι η πρόληψη 
που περνάει πρωτ’ απόλα απ’ τους 
Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων. 
Και έχει αποδειχτεί πολύ θετικό κι αποτε
λεσματικό, όταν γονείς που αντιμετωπί
ζουν περίπτωση τοξικομανίας, πάνε 
στους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, 
ανακοινώνουν το πρόβλημα και το αντιμε
τωπίζουν από κοινού. Τελειώνουμε με 
την παρατήρηση: πως δεν υπάρχει χειρό
τερη αντίδραση απ’ το γεγονός που οι 
γονείς πανικοβάλλονται και αποκρύπτουν 
το γεγονός από συγγενείς και φίλους. Η 
τοξικομανία των νέων είναι πολύ δύσκολη 
αρρώστεια και το ίδιο δύσκολα μπορεί 
κανένας μόνος του να την αντιμετωπίσει.

Νίκος Τσιλιχρήστος 
Σύμβουλος Υφυπουργείου Νέας Γε

νιάς

Θύμησες παληές λησμονημένες, θαμέ- 
νες στα βάθη της καρδιάς μας βγαίνουν 
στην επιφάνεια μόλις αντικρύσουμε κάτι 
που να μας θυμίζει τη χαμένη μας πατρί
δα.

Πολλές τέτοιες θύμισες μου έφερε κι 
εμένα μια επίσκεψη στο Μουσείο της 
Νέας Μάκρης. Μια όμορφη γωνιά που 
ένα όνειρο πολλών κατόρθωσε να κάνει 
πραγματικότητα ο Επιμορφωτικός Σύλλο
γος Νέας Μάκρης. Αυτά τα άξια παιδιά 
μας που με το ζήλο, την αγάπη και τη 
δραστηριότητά τους υλοποίησαν το Ακα
τόρθωτο.

Με νοσταλγία και συγκίνηση τριγύρι
σα την καλαίσθητα διευθετημένη αίθου
σα και στάθηκα ευλαβικά, μπορώ να πω, 
μπροστά στα λίγα, θυμητάρια που μερι
κοί πατριώτες πρόσφεραν στο Μουσείο.

Πολλά απ’ αυτά μου θύμισαν και μια 
’ιστορία, ένα αγαπητό πρόσωπο από τα 
περασμένα.

Βλέποντας τις Λιβισιανές γυναικείες 
φορεσιές σκέφθηκα πόσες λιγερόκορμες 
κοπέλες δεν έλαμψαν με την ομορφιά 
τους μέσα σ’ αυτές χορεύοντας τη σού
στα. Κι ήρθε στο νου μου η γιαγιά μου 
που δεν ήθελε ακόμα κι εδώ ν’ απαρνηθεί 
τα «σουπάνια» της. Ή μήπως δεν αποζη
τούσε τη στάμπα για τα πρόσφορα που 
ήθελε να ζυμώσει για να τα στείλει στην 
Εκκλησία;

Χαλιά, τραπεζομάντηλα μεταξωτά, μα
ξιλαροθήκες κεντημένες κι άλλα κεντή
ματα που οι Μακρηνο-Λιβισιανές κοπέ
λες κεντούσαν και στόλιζαν τα σπίτια 
τους. Πολλές απ’ αυτές ήταν μαθήτριες 
της Μάνας μου, στο Παρθεναγωγείο της 
Μάκρης, όπως η Βερούλα Δελησάββα- 
Δαμιανού.

Είναι γνωστή η ευσέβεια των πατέρων 
μας. Καμιά οικογένεια εγκαταλείποντας 
τις προγονικές εστίες δεν έφυγε χωρίς να 
πάρει μαζί της μια εικόνα τουλάχιστον. 
Δυο τρεις παληές εικόνες φερμένες από 
την πατρίδα δωρήθηκαν στο Μουσείο 
καθώς και μια θήκη Ευαγγελίου.

Η χρονική απόσταση αλλοιώνει δυστυ
χώς τη μνήμη και ωραιοποιεί η φαντασία 
ότι αφίσαμε πίσω μας. Μήπως αυτό έχου
με πάθει κι εμείς;.... Ένα μεταξωτό μα
ντήλι «φταλουϊτικουν» δε λέει τίποτα 
σ’ ένα ξένον. Όμως εμείς όταν το δούμε 
μπορεί να μεταφερθούμε νοερά σ’ ένα 
γάμο όπου τα «σινιά» με «μπακλαβού» 
και «κουρπαγιέδους», ή «σαραγλί» να 
καταφθάνουν στης νύφης ή του γαμπρού 
το σπίτι σκεπασμένα με «φταλουίτικα» 
μαντήλια.

Ένα τηγάνι ή μια κατσαρόλα χάλκινη 
δεν είναι βέβαια αντικείμενα που από 
μόνα τους μπορούν να συγκινήσουν. Ό
μως εγώ θυμήθηκα τον θείο μου Αντώνη 
Δαμιανό και τον «κουννιστό» χαλβά του. 
Λέγανε πως έκανε τον καλλίτερο «κουννι- 

στό» χαλβά στη Μάκρη καθώς και τον 
πιο ωραίο μπακλαβά με φύλλο που άνοιγε 
μόνος του, λεπτό σαν τσιγαρόχαρτο.

Βρέθηκα μπροστά σε μια ξύλινη «πινα
κωτή» όπου οι Μακρηνο-Λιβισιανές έβα
ζαν τα ψωμιά να τα φουρνίσουν αφού τα 
είχαν ζυμώσει σε μεγάλες χάλκινες λεκά
νες που μια απ’ αυτές υπάρχει τώρα στο 
Μουσείο.

Μια κατσαρόλα χάλκινη μου θύμισε τη 
μακαρίτισσα Δέσποινα Ζαμπάκη που στο 
σπίτι της εδώ στο Νέο Φάλληρο μας 
μαγείρεψε να δοκιμάσουμε τον Αιβισιανό 
καπαμά (Κρέας με ρεβύθια).

Πόσα άλλα μικρο-αντικείμενα δεν εί
ναι εκτεθειμένα στο Μουσείο για να μας 
φέρνουν εικόνες από τη καθημερινή ζωή 
των πατέρων μας. Μια κουτάλα μ’ επιστό
μιο που έφτειαναν τα κεριά, χάλκινα 
γουδιά, ασημένια κουταλάκια, θυμιατά, 
μύλοι του καφέ και άλλα.

Ένας «σοφράς» που γύρω του έτρωγε 
όλη η οικογένεια καθιστή κατάχαμα, 
δείγματα νταντέλλας με το βελόνι που 
ακόμα κι εμείς οι νεώτερες μάθαμε να 
κάνουμε κι εδώ!

Δεν είναι βέβαια μόνο αυτά που έχει το 
Μουσείο. Μαζί με τις φωτογραφίες πα
λιών οικογενειών πολλά ακόμα αντικεί
μενα υπάρχουν που δεν είναι δυνατόν 
ν’ αναφερθούν όλα σ’ αυτό το σημείωμα. 
Δεν είναι όμως αρκετά. Λείπουν τα «Κα- 
βάδια», οι μεταξωτοί «μποξάδες», τα «σι
νιά», και τόσα άλλα που συμπλήρωναν τα 
Μακρηνο-Λιβισιανά σπίτια και μαρτυ
ρούσαν τη ζωή αυτών που ζούσαν μέσα. 
Έφυγα πολύ μικρή για να ξέρω και να 
θυμάμαι. Πολλά έμαθα εδώ από τις διηγή
σεις των μεγάλων. Γι’ αυτό ας μου συχω- 
ρεθεί κάθε παράλειψη.

Λυπάμαι που δεν έχω τίποτα σε είδος 
να προσφέρω. Όμως όσοι πατριώτες έ
χουν κάτι θάπρεπε να το στείλουν στο 
Μουσείο. Για να συμπληρωθεί η ιερή 
αυτή παρακαταθήκη μ’ όσα ψίχουλα απέ- 
μειναν από τους θησαυρούς που αφίσαμε 
πίσω στην Πατρίδα.
Ρένα Βελισσαρίου - Παπαντωνίου

λ Υπεύθυνος σύμφωνα λ
| με το Νόμο ά
| Δ. I. ΚΑΡΓΑΣ |
ι οδός 106 αρ. 7

\ Επιστολές - Εμβάσματα: ?
j I. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ S 
ί Επιμορφωτικός σύλλογος $ 

Ν. Μάκρης ?
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? Δ. ΙΙλακεντίας 31
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ΣΧΟΛΙΑ
ΕΙΣΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙΣ, ΤΩΡΑ

Είναι γνωστό ότι ο καθένας δεν είναι αυτό 
που λέει, αλλά αυτό που κάνει, κάθε στιγ
μή. Στον Επιμορφωτικό Σύλλογο ξεκίνησε 
μια νέα περίοδος με έντονη δημιουργικότη
τα. Τα γραφεία του έχουν γίνει «στέκι» της 
νεολαίας αλλά και μεγαλυτέρων ατόμων:

Παραδοσιακοί Χοροί, Σκάκι, Πιγκ Πογκ, 
Ζωγραφική, Κινηματογραφικές προβο
λές, Δανειστική βιβλιοθήκη, λαογραφικό 
Μουσείο, ομιλίες, εκδηλώσεις, Εκδό
σεις, θέατρο κλπ.

Θα προσπαθήσουμε να γίνουμε πόλος 
συσπείρωσης και δημιουργικής συνεργασίας 
ΟΛΩΝ των κατοίκων της περιοχής μας. Οι 
δυνατότητες του λαού είναι τεράστιες και 
στη Νέα Μάκρη δεν έχουν ακόμα ανακαλυ
φθεί και αξιοποιηθεί. Οι βασικές προϋποθέ
σεις υπάρχουν (άνθρωποι, οικονομική υπο
στήριξη κλπ.). Ας δοκιμάσουμε λοιπόν.

★
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Στην περιοχή μας υπάρχουν 10.000 νοι
κοκυριά. Δηλαδή κατοικούν, σχεδόν μόνιμα, 
περίπου 40.000 άτομα. Όμως στους εκλο
γικούς καταλόγους της Νέας Μάκρης είναι 
γραμμένα μόνον 3.000 άτομα! Το 7,5% 
αποφασίζει για τις τύχες των υπολοί
πων!!!

Σίγουρα πρέπει να το χάσουμε αυτό το 
απαράδεκτο «ρεκόρ». Και η λύση είναι η 
μεταφορά των εκλογικών μας δικαιωμά
των στη Νέα Μάκρη.

★

ΙΔΟΥ Η ΡΟΔΟΣ...
Κάθε κάτοικος της Νέας Μάκρης έχει 

δικαίωμα να μπορεί να πληροφορείται για το 
τι γίνεται στην Κοινότητα, πώς παίρνονται οι 
αποφάσεις που επηρεάζουν σημαντικά τη 
ζωή μας και ποιες άλλες προτάσεις ή από
ψεις υπήρχαν αλλά δεν εγκρίθηκαν από το 
Κοινοτικό Συμβούλιο. Έχει όμως και υπο
χρέωση να συμμετέχει ενεργά στα κοινά. 
Να παρακολουθεί όλα τα θέματα, να προτεί
νει λύσεις και να ελέγχει τους εκλεγμένους 
εκπροσώπους. Οι δε Κοινοτικοί Σύμβουλοι 
πρέπει να βρίσκονται σ’ ένα συνεχή διάλογο 
και επαφή με τη «βάση». Να αποδεικνύουν 
κάθε στιγμή ότι δίκαια τιμήθηκαν με την 
ψήφο μας. Ότι έχουν πάντα γνώμη για 
κάθε θέμα που αφορά την περιοχή μας και 
να παλεύουν για το κοινωνικό συμφέρον.

Οι στήλες της ΦΩΝΗΣ είναι ανοιχτές για 
κάθε ενημέρωση, πρόταση κλπ. και των 
Κοινοτικών Συμβούλων αλλά και κάθε άλλου 
πολίτη που ενδιαφέρεται για την περιοχή 
μας. Για ν'αποδεικνύουμε με πράξεις το 
ενδιαφέρον μας αυτό.

Ιδού, λοιπόν, η Ρόδος...

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΟΝΕΩΝ 

Στον Παιδικό Σταθμό

Ο παιδίατρος κ. Μιχάλης Δελησάββας 
ομιλεί στον Παιδικό Σταθμό με θέμα: 
Σωματική Υγεία και Πρόληψη.
Βλ. σελίδα 3

Η ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ
ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ 880 ΣΤΡ. ΠΑ Α' ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ 9.130 ΣΤΡ. ΓΙΑ Β' ΚΑΤΟΙΚΙΑ
Οι αποφάσεις του Νομαρχιακού Συμβουλίου που αφορούν τη περιοχή μας

Στις 16 Μαίου έγινε στο ξενοδο
χείο ΠΑΡΚ της Αθήνας το Νομαρ
χιακό Συμβούλιο Αττικής υπό την 
προεδρία του πρωθυπουργού κ. Αν
δρέα Παπανδρέου και συμμετοχή πολ
λών υπουργών.

Ο Νομάρχης Αττικής κ. Θεόδωρος 
Κατριβάνος αναφέρθηκε στην επιτυ
χία του θεσμού, που έκλεισε χρόνο, 
και στα προβλήματα του νομού. Η 
Κυρία Αγγελική Συνοδινού, Νομάρχης 
Διαμερίσματος Ανατολικής Αττικής 

I παρουσίασε τα σημαντικότερα προ- 
| βλήματα και δραστηριότητες της πε

ριοχής μας και έκανε συγκεκριμένες 
προτάσεις προς την Κυβέρνηση:

—Να συμμετέχει η Νομαρχία στις 
αποφάσεις για το νέο αεροδρόμιο 

, στα Σπάτα.
—Να γίνει παράρτημα του Υπουρ

γείου Εθνικής Οικονομίας στην Ανα
τολική Αττική.

—Να υπαχθούν οι γεωργικές εκμε
ταλλεύσεις Ανατ. Αττικής στις προ
βληματικές για σωστή χρήση γης. 
Για να γίνει η Ανατολική Αττική το 
περιβόλι της Αττικής.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Αυτό είναι το Αντλιοστάσιο που μας τροφοδοτεί με νερό. Διακρίνονται τα βρωμόνερα 
και τα σκουπίδια.

Καταγγέλουμε στους κατοίκους της 
περιοχής μας την απαράδεκτη και 
επικίνδυνη, για τη Δημόσια Υγεία, 
ενέργεια της Κοινότητας Νέας Μά
κρης να βάλει ξανά σε λειτουργία το
αντλιοστάσιο που βρίσκεται στη δια
σταύρωση των οδών Β. Ρώτα και 
Αγίας Παρασκευής.

Πρόκειται για το αντλιοστάσιο που 
εφάπτεται του μόνιμα μπαζωμένου 
(και πλημμυρισμένου με βρωμόνερα 
και σκουπίδια) χαντακιού. Σε προη
γούμενα φύλλα της ΦΩΝΗΣ είχαμε 
καταγγείλει το θέμα αυτό και είχαμε 
ζητήσει την επέμβαση του Νομίατρου. 
Δεν έγινε όμως τίποτα.

Την Κυριακή 20 Μάη βρήκαμε το 
αντλιοστάσιο να δουλεύει.

—Να επεκταθεί ο θεσμός του Κοι
νωνικού Τουρισμού και να δοθεί 
σ’ όλους ένα διήμερο δωρεάν τουρι
σμού στην Ανατολική Αττική.

Μίλησαν επίσης όλοι οι Νομάρ
χες, Δήμαρχοι, Νομαρχιακοί Σύμ
βουλοι κ.α. Οι αρμόδιοι υπουργοί 
παρουσίασαν το πενταετές πρόγραμ
μα και ο πρωθυπουργός κ. Α. Παπαν- 
δρέου έκλεισε τη σύσκεψη τονίζο
ντας ιδιαίτερα τη σημασία της Λαϊ
κής Συμμετοχής στην επίλυση των 
προβλημάτων κάθε περιοχής.

Τα κυριότερα σημεία του πενταε-· 
τούς προγράμματος που αφορούν 
τηνπεριοχή μας είναι τα παρακάτω: 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ:

Το αίτημα της κ. Α. Συνοδινού για 
υπαγωγή των γεωργικών εκμεταλλεύ
σεων στιςπροβληματικές θα εξετα
στεί ευνοϊκά.

Θα διατεθούν εκτάσεις σε Δήμους 
και Κοινότητες για κοινωνικούς σκο
πούς.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ;

Σύντομα θα θεσμοθετηθούν τα Νο
μαρχιακά Συμβούλια Διαμερισμάτων.

Αυτό που μας απομένει είναι οι 
Μαζικοί Φορείς να σφραγίσουν το 
αντλιοστάσιο και να καταγγείλουν τα 
παραπάνω στην Νομαρχία και σε κά
θε άλλον αρμόδιο.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1984

Τριήμερο Πολιτιστικών και Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων

Οι Πολιτιστικές και Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του Συλλόγου μας θα γίνουν 
στις 10, 11 και 12 Αυγούστου.

Καλούμε όλα τα μέλη να ρθουν, το συντομότερο δυνατόν, να συνεργα
στούμε για την οριστικοποίηση του προγράμματος.

Το Δ.Σ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ:
—Μέσα στο καλοκαίρι θα υδροδο

τηθούν από την ΕΥΔΑΠ η Νέα Μά
κρη, η Ραφήνα και η Λούτσα.

—Ολοκληρώνονται οι μελέτες για 
την αντιπλημμυρική προστασία της 
περιοχής μας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
—Μέσα στο ’84 θα διατεθούν 11 

δίς γιάσχολεία στον Νομό Αττικής, 
ενώ το ’83 διετέθησαν 3,7 δις.

—Μέσα στο ’84 θα δοθούν 35 εκατ. 
για μαθητικά στέκια.

ΥΧΟΠ
—Επεκτείνονται τα σχέδια πόλεων 

με το νέο ρυθμιστικό που θα ψηφι
στεί σύντομα. Στη Νέα Μάκρη εντάσ
σονται στο Σχέδιο Πόλης 880 στρεμ. 
Α ' κατοικίας και στην ευρύτερη περιο
χή μας 9.130 στρεμ. Β' κατοικίας.

—Σε κάθε Δήμο και Κοινότητα 
θα ’ρθουν τεχνικοί να εγκατασταθούν 
για να εξετάσουν ένα ένα αυθαίρετο. 
Πρέπει να συνεργασθούμε όλοι με 
τους τεχνικούς αυτούς.

Ο ΞΕΝΟΣ
του Πλάτωνα Μουσαίου

Να μια έννοια και μια εικόνα που της 
έκαναν άγριο στριπτίζ, ο χιλιομετρικός 
γαργαντούας της ταχύτητας, οι πολυεθνι
κές εταιρίες, οι «ιερές» συμμαχίες λύ
κων, σκύλων ή λυκόσκυλων, η αστυφιλία, 
η ομοφυλοφιλία και η πρεζοφιλία, ο πολύ
χρωμος, ο παρδαλός κί ο θαλασσολά- 
τρης τουρισμός, οι διεθνείς αποστολές 
και τα λωλολαλούντα ξένα συνέδρια, οι 
παραθεριστές και οι διαρρήκτες που τους 
παίρνουν από πίσω.

Ξεγυμνώθηκε ο «Ξένος» από τα ρούχα 
που τον ξεχώριζαν από μακρυά, (Εκτός 
βέβαια από τα απόμακρα χωριά, όπου 
ξένος δεν πατά κι οι ντόπιοι παίρνουν 
δρόμο). Παρέμεινε όμως η έννοια του 
ξένου κί αποχτά την καινούργια της φο
ρεσιά. Ή μήπως η σωστή έννοια του 
«Ξένου» είναι αυτή ακριβώς η γύμνια του; 
Ξένος δεν είναι όποιος είναι ολότελα 
απογυμνωμένος από κάθε ενδιαφέρον 
για τον τόπο του και τους συντοπίτες του; 
Δε λέμε για κάποιον που γύρισε τις 
πλάτες του στην οικογένειά του πως είναι 
«Ξένος προς την οικογένεια»; Από την 
άλλη πάλι μεριά μπορούμε να πούμε ξένο 
κάποιον που ήρθε απ' άλλη γης κί άλλα 

(Συνέχεια στη σελίδα 3)



2 ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΜΗ ΡΩΤΑΣ ΜΟΝΟ ΤΙ ΕΚΑΝΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΕΝΑ. ΡΩΤΗΣΕ ΚΑΙ ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ

ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΜΟΛΥΝΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΑΣ;
Να ερευνηθούν αμέσως οι καταγγελίες

Κίνδυνος 
Ηλεκτροπληξίας

Όσο περνάει ο καιρός το εισιτήριο 
ακριβαίνει και η εξυπηρέτηση χειρο
τερεύει. Πανάκριβο εισιτήριο και 
δρομολόγια που μόνο το συμφέρον 
των εργαζομένων δεν υπολογίζουν.

Οι φάλαγγες των Ι.Χ. είναι ατέ
λειωτες κάθε πρωί και απόγευμα, 
αφού τα έξοδα κίνησής τους πλησιά
ζουν τα... εισιτήρια. Χώρια η ορθο
στασία και η ταλαιπωρία.

Το ’χουμε ξαναγράψει: Οι Μαζικοί 
Φορείς ν’ αναλάβουν και το θέμα 
αυτό. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν 
πρόκειται ν' ασχοληθεί με την συ
γκοινωνία. Εκτός αν οι 15 μήνες είναι 
λίγος χρόνος για ν' απαντήσει σε 
σχετικό αίτημα των Μ.Φ. για συνερ
γασία...

Διαβάσαμε στον Αθηναϊκό Τύπο ότι υ
πάρχουν μαλασμένες περιοχές στη θά
λασσα μας. Συγκεκριμένα συνιστάται ν’ α
ποφεύγουμε το μπάνιο στο ΘΑΛΑ και 
στην Αμερικάνικη Βάση και σε απόσταση 
200 μέτρων από τους αγωγούς. Τι δου
λειά κάνουν άραγε οι αγωγοί αυτοί; Μή
πως αδειάζουν βοθρολύμματα στη θάλασ
σα, ιδιαίτερα τις νύχτες;

Η φωτογραφία δείχνει μια από τις ελάχι
στες «διεξόδους» της περιοχής μας προς 
την θάλασσα. Το επόμενο καλοκαίρι δεν 
θ'αργήσει πολύ...

Μέχρι τώρα έχουμε ενημερώσει και 
προειδοποιήσει κάθε αρμόδιο για το πρό
βλημα της αποχέτευσης και τις παρανο
μίες που γίνονται.

Ζητούμε από την Υγειονομική Υπηρε
σία της Νομαρχίας να ερευνήσει σε βά
θος, το ταχύτερο δυνατόν, το θέμα αυτό 
και να λάβει όλα τ’ απαραίτητα μέτρα 
εφ' όσον αποδειχθούν τα παραπάνω.

Αιμοδοσία

Με πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων 
και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου 
θα 'ρθει στη Νέα Μάκρη συνεργείο για 
αιμοδοσία στις 2 Ιουνίου. Το αίμα που θα 
συγκεντρωθεί θα δοθεί σε παιδιά που 
έχουν Μεσογειακή αναιμία.

Πρέπει ν' ανταποκριθούμε στην παρα
πάνω ανθρωπιστική ενέργεια.

Βρισκόμαστε στην υδροτσουλήθρα.
Οι πίνακες και ο μετρητής είναι σχεδόν 

στον δρόμο. Οι κανόνες ασφαλείας έ
χουν αγνοηθεί. Η ΔΕΗ τι κάνει;

Εκλογές στην «ΚΥΨΕΛΗ»

Στις 6 Μάϊου στο Σύλλογο Νεομα- 
κρηνών η «ΚΥΨΕΛΗ» έγιναν εκλογές 
γιάτην ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμ
βουλίου. Από τις εκλογές και τη συ
γκρότηση σε σώμα προέκυψαν τα πιο 
κάτω αποτελέσματα:

Πρόεδρος; Σταμάτης Κοκκινογένης
Αντιπρόεδρος; Νίκος Στεφάνής 
Γραμματέας; Τούλα Μαλαλά 
Μέλη; Χρίστος Αγαπητός

Ξεν. Ζήσης
Μιχ. Κυριάκού

Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία.

ΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΨΕΚΑΣΜΟΣ

ΤΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΜΑΣ

Φίλος Αθηναίος, με χαρακτηριστική φαλά
κρα, επισκέφθηκε προ ημερών την περιοχή 
Αγίας Μαρίνας. Αργά το απόγευμα δέχθηκε 
την... περιποίηση των κουνουπιών. Σμήνη 
από τα ενοχλητικά αυτά έντομα τον έκαναν 
στόχο με ιδιαίτερη επιτυχία. Την άλλη μέρα 
πήγε στη δουλειά του γεμάτος καρούμπαλα. 
Κάποιοι συνάδελφοί του άρχισαν να λένε 
για... Αρειανούς που έφθασαν στη Γη, για

ιλαρά, για Σεληνιακά τοπία με κρατήρες 
κλπ. Η υποχώρηση των σημαδιών έγινε μόνο 
μετά από χορήγηση φαρμάκων.

Πέρα όμως από την αστεία πλευρά του 
παραπάνω θέματος υπάρχει σοβαρό πρό
βλημα σ' ολόκληρη την περιοχή μας με τα 
κουνούπια. Μήπως πρέπει να γίνει κά
ποιος αεροψεκασμός; Τι λέει η Νομαρχία:

του Αντώνη Δαμιανού Η ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΜΕΡΟΣ Δ'
Φανταζόμαστε αυτό το μεγάλο έλος 
μπροστά μας να χωρίζεται από μεγάλες 
ξέρες γης - όπου φυτρώνουν σπιτάκια και 
Μάραθο - και να φτάνει πέρα μετά τον 
ευθύ κατηφορικό άσφαλτο του Σχοινιά. 
Κατόπιν ο Μαραθώνας και νοτιώτερα το 
μικρό έλος στου Γκίκα (η Βαλάρια) - 
Βρεξίζα Αρβανίτικα -.

Τα κατατόπια τα ήξερε κι ο Ιππίας - ο 
άλλος Εφιάλτης - αλλά μετά από χρόνια 
απουσίας του στην Περσία, το τοπίο εδώ 
είχε λογγώσει είχε βλαστώσει ακόμα πε
ρισσότερο. Εδώ λοιπόν έμελλε να φέρει 
τους δύστυχους τους Πέρσες. Οι τετραπο- 
λείς όπως άλλωστε και σήμερα είχαν 
ανεπτυγμένο το θρησκευτικό συναίσθη
μα. Υπήρχαν δύο ιερά. Το Διονύσιον και 
το Ηράκλειον, κάπου στη μέση της πε
ριοχής για να είναι προσητά κι απ’ αυ
τούς τους τέσσαρες δήμους.

Το Διονύσιο φαίνεται πως ήταν στη 
θέση Πλάσι (650 μ. πίσω από του Γκλιά- 
τη, γιατί υπάρχει κι άλλο Πλάσι στην 
παραλία του Μαραθώνα) σύμφωνα με α- 
νασκαφές εδώ βρέθηκε βάθρο με επιγρα
φή που αναφέρει τους απεσταλμένους 
ιερείς των τετραπολέων. «Τετραπολείς τω 
Διονύσω ανέθεσαν: Αρχιερέας Λυσανίας 
Καλλίου Τρικορίσιος, Φανόδωρος Μαρα
θώνιος. Μελανωπός Τρικορούσιος, Φρι- 
νοκλής Οιναίος, και Αντικράτης Προβα
λίσιος» (τέσσερις κατώτεροι ιερείς να 
πούμε).

Για την πιθανή θέση του Ηράκλειου 
μας πληροφορεί καλλίτερα ο Ηρόδοτος 
γιατί λέεει ότι πριν τη μάχη, εκεί στρατο- 
πέδευσαν οι Αθηναίοι εδώ ήρθαν και τους 
βρήκαν οι Πλαταιείς.

«Αθηναίοι δε τεταγμένοισι εν τεμένεϊ 
Ηρακλέος, επήλθον σωθέοντος πλαταιέες 

πάνδημοί».
Η θέση του τεμένους του Ηρακλή πρέ

πει να ήταν εκεί όπου σήμερα είναι το 
ξωκλήσι του Αη - Δημήτρη. Πάνω από τα 
θερμοκήπια στη βορειοανατολική πλαγιά 
του Αγριλιού. Με το αυτοκίνητο μπορεί 
να σταθεί κανείς στην είσοδο του. Φαίνε
ται πως εδώ προετοιμασθήκαν οι δικοί 
μας για τη μάχη.

Πράγματι εδώ το μέρος είναι «γερό» 
γιατί πρώτα ελέγχει όλο τον κάμπο, έπει
τα υπάρχει νερό, και σε περίπτωση ήττας 
θα ήταν εύκολη, από τον ορεινό δρόμο 
για την Κηφισιά η υποχώρηση των Αθη
ναίων.

Το δρομολόγιο αυτό προσπαθούν να 
καθιερώσουν για τους δρομείς σήμερα.

Ισως λένε αυτόν ακολούθησε κι ο 
Φειδιπίδης.

Την θεωρία αυτή (για τη θέση του 
Ηράκλειου) ο Σωτηριάδης το 34 τη στή
ριξε με αφορμή χτιστών ταμπουριών εδώ 
στον Αη Δημήτρη όπου ήταν και το 
Στρατόπεδο . Όμως η θεωρία κατέρευσε 
όταν το 66 ο Ευγ. Βάντερπουλ (Ολλαν
δός) βρήκε μακριά απ’ τον Αη Δημήτρη 
τη Βαλάρια Πλάκα που ανατέθηκε στα 
Ηράκλεια. Αυτή είναι μεταγενέστερη του 
490 και αναφέρεται στη διαλογή επιτρο
πής 30 ανδρών για ν’ αναλάβουν την 
οργάνωση των Ηρακλείων.

Ενισχύθηκε η άποψη αυτή με άλλη 
παλιά επιγραφή στον Ηρακλή που επίσης 
βρέθηκε στην Βαλάρια (Γκίκα) δηλαδή 
και το Ηράκλειο ήταν κοντά στην παρα
λία. Φαίνεται λοιπόν ότι τα νώτα του 
στρατοπέδου ήσαν στον Αη Δημήτρη ενώ 
το Κύριο σώμα στου Γκίκα, για να ελέγ
χουν τον—(σημερινό) δρόμο που οδηγεί 
στην Αθήνα.

(Συνεχίζεται)

Η ημέρα του παιδιού

Ο 20ός αιώνας, ο αιώνας μας κατηγορείται, 
όπως όλοι γνωρίζουμε, σαν ο φονικότερς και 
σπαρακτικότερος αιώνας της ιστορίας, τόσο 
για τους 2 παγκόσμιους πολέμους του όσο και 
για διάφορες άλλες αναστατώσεις ‘με τερά
στιους γενικά αντίκτυπους. Αναμφισβήτητο ό
μως είναι ότι οι κατήγοροί του του αναγνωρί
ζουν έναν τίτλο μεγάλο που κανένας αιώνας 
δε μπορεί να διεκδικήσει ούτε και αυτοί που 
ονομάστηκαν «χρυσοί» ακόμα, τον τίτλο ότι 
ανακάλυψε την παιδική ηλικία την επρόσεξε 
και την έβαλε μέσα στις βασικές και δεσπόζου
σες φροντίδες του. Σήμερα όλες οι χώρες από 
τη Ρωσία - όπως βεβαιώνουν όσο την επισκέ
πτονται ακόμα και οι ιδεολογικά αντίθετα τοπο
θετημένοι, έρχεται πρώτη στην πολιτική μέρι
μνα για την προστασία του παιδιού, ως τις 
μικρότερες χώρες η ανάγκη να αντιμετωπισθεί 
σωστά το παιδικό θέμα πήρε τη μορφή γενικού 
συνθήματος.

Νέοι επιστημονικοί και ψυχολογικοί μηχανι
σμοί κάνουν βαθειά τη γνώση της παιδικής 
ηλικίας και προσφέρουν λύσεις ασφαλείς που 
αντικαθιστούν τις κληρονομημένες και εμπειρι
κές μεθόδους διαπαιδαγώγησης.

Το πρώτο και βασικότερο από τα δικαιώματα 
του παιδιού, σύμφωνα με τη διακήρυξη της 
«OYNESKO, είναι το δικαίωμα στη ζωή, δι
καιούται επίσης να έχει όνομα και εθνικότητα, 
να προστατεύεται από το νόμο, να έχει κοινω
νική ασφάλιση (τροφή, στέγη, ψυχαγωγία και 
ιατρική περίθαλψη), να εκπαιδεύεται δωρεάν 
και υποχρεωτικά τουλάχιστον στη στοιχειώδη 
εκπαίδευση. Τα συμφέροντα του παιδιού που 
πρέπει να είναι οδηγός εκείνων που έχουν την 
ευθύνη της αγωγής του.

Το παιδί μεγαλώνει κάτω από την ευθύνη και 
την προστασία των γονέων του, μέσα σε ατμό

σφαιρα θαλπωρής, ηθικής και υλικής ασφά
λειας. Η κοινωνία και η πολιτεία οφείλουν να 
παρέχουν ιδιαίτερη φροντίδα στα χωρίς οικο
γένεια παιδιά και σ' εκείνα που δεν έχουν 
επαρκή μέσα διαβίωσης. Δεν επιτρέπεται το 
παιδί να γίνεται αντικείμενο εμπορίου ή ακμε- 
τάλλευσης οποιοσδήποτε μορφής. Οι βαρείες 
δουλειές που βλάπτουν τη σωματική του ανά
πτυξη, την ψυχική υγεία, και την αγωγή του 
απαγορεύονται. Οι γονείς δεν πρέπει να θεω
ρούν το παιδί κτήμα τους αλλά άτομο ελεύθε
ρο και ανεξάρτητο με το δικαίωμα να ανατρέ
φεται μέσα σε πνεύμα φιλίας, κατανόησης, 
διαλλακτικότητας, ειρήνης και παγκόσμιας συ
ναδέλφωσης των λαών.

Το παιδί, η ελπίδα του μέλλοντος, όταν 
περιβάλλεται από την κρατική μέριμνα, τη 
γονική φροντίδα και την κοινωνική προστασία, 
αναπτύσσει το χαρακτήρα του, τη συναισθημα- 
τικότητα και την κοινωνικότητά του έτσι ώστε 
απαλλαγμένο από φυσικές ή διανοητικές ανω
μαλίες και λυτρωμένο από την αμείλικτη μοίρα 
του κληρονομικού ελαττώματος, αν ο αγώνας 
που γίνεται εναντίον της πετύχει όπως πι
στεύεται, θα διαμορφωθεί κάποτε σ' έναν αν
θρώπινο τύπο καλύτερο και τελειότερο από 
τον παλιό και τωρινό που θα αφιερώσει την 
ενεργητικότητά του και τα χαρίσματά του στην 
υπηρεσία των συνανθρώπων του.

Κατερίνα Ζαφειριάδου

Ανακοίνωση
Την Παρασκευή 1/6/1984 στο Κοινοτι

κό Μέγαρο, στις 7μ.μ. θα μιλήσει η κυρία 
Μαριέττα Ρήγα ψυχολόγος-κοινωνιολό- 
γος με θέμα «Οι ευθύνες του σημερι
νού γονιού».
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Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΜΕΡΟΣ Γ'
14) Να αφήνουμε και να προτρέπουμε το 

παιδί να εκτελεί κάτι, το οποίο μπορεί μόνο 
του να εκτελέσει (π.χ. εις ό,τι αφορά στο 
ντύσιμο, το φαγητό κλπ.) και να το βοηθού
με μόνο όταν χρειάζεται τη βοήθεια μας. 
ΙΙρέπει να το συνηθίσουμε εις την εργασία 
κάι εις το να γίνει γρήγορα αυτοδύναμο και 
αυτοβοήθητο εις τα μικρά του προβλήματα. 
Ο άνθρωπος γεννιέται με έμφυτο τάση προς 
την κίνηση αλλά όχι και με έμφυτο τάση 
για την εργασία. Η αγάπη για την εργασία 
διδάσκεται και εμπεδώνεται δια του εθι- 
σμού, του παραδείγματος και της διδαχής.

15) Ιδανική διαμόρφωση έχει λάβει το 
έντονο, το μαχητικό το υπόμονο, το φίλερ
γο, το ζωτικό, το πρωτοβουλιακό, το δρα
στήριο παιδί και όχι το άβουλο, το μαραμέ
νο, το φοβισμένο, το οκνηρό, το άτολμο, το 
μαμόθρεφτο, το εγωιστικό, το δυσκίνητο 
και δισταχτικό, το ατίθασο, το απείθαρχο, 
το άγριο και επαναστατικό παιδί.

Ας μη λησμονούμε, ότι εκείνο που λείπει 
πολλές φορές από το Ελληνόπουλο δεν 
είναι το λεπτό και έντονο συναίσθημα, ούτε 
η ισχυρά νόηση ή εξυπνάδα. Εκείνο που 
λείπει είναι η ισχυρά βούληση, δηλαδή η 
επιμέλεια, η φιλεργία, η φιλοπονία, η αγά
πη προς εργασία και η σωματική ή ψυχο- 
νευρική αντοχή. Ας μην υπερηφανευόμεθα 
λοιπόν για την εξυπνάδα των παιδιών μας. 
Πρώτον, διότι τα περισσότερα Ελληνόπου
λα είναι έξυπνα και, δεύτερον, διότι χρειά
ζεται χωρίς άλλο φιλοπονία και αντοχή για 
την επιτυχία στη ζωή μας.

Όταν οι γονείς επαινούν προς τους άλ
λους τα παιδιά τους για την εξυπνάδα τους, 
κομίζουν «γλαύκα εις Αθήνας». Όλα τα 
Ελληνόπουλα έχουν κατά κανόνα υψηλό 
και επαρκή δείκτη νοημοσύνης' Δεν έχουν 
όμως τα περισσότερα μεγάλο ή επαρκή 
δείκτη βούλησης. Δεν έχουν δηλαδή υψηλό 
ή αρκετό βαθμό επιμέλειας, φιλεργίας, φι- 
λοπονίας, σωματικής και ψυχονευρικής α
ντοχής.

16) Να μην προκαλούμε και να μην καλ
λιεργούμε στα παιδιά μας το .συναίσθημα 
κατωτερότητας. Τούτο προκαλείται α) με 
υπερβολική αυστηρότητα και σκληρότητα, 
β) με τις μειωτικές παρατηρήσεις, π.χ. ο 
φίλος σου είναι ικανότερος από σένα, η 
αδελφή σου σε περνάει σε πολλά πράγματα 
κλπ. Το συναίσθημα κατωτερότητας είναι 
ολέθριο για τον ψυχισμό και τον χαρακτή
ρα του παιδιού. Το αποθαρρύνει, το απονε- 
κρώνει ψυχικά. Του καταπνίγει τις προσπά
θειες για βελτίωση. Θα το οδηγήσει μια 
μέρα στην αποτυχία και στον κατώτερο 
τρόπο ζωής. Αντίθετα, πρέπει να ενθαρρύ
νουμε πάντοτε το παιδί επαινώντας το για 
τις αρετές του και θερμαίνοντας εν γένει 
την καρδιά του. Ο Δημήτρης, π.χ., είναι 
καλό παιδί, έχει πολλές ικανότητες. Εκείνο 
που του χρειάζεται είναι μονάχα η περισσό

Ο ΞΕΝΟΣ
(Συνέχεια από τη σελ. 1)

μέρη μα ζει μαζί μας και νοιάζεται για 
μας και τα προβλήματα του τόπου; Όχι 
βέβαια.

Κάνοντας αυτές τις σκέψεις έφτασα, 
όπως ήταν φυσικό και στη δική μου την 
περίπτωση. Τι είμαι εγώ; Η οικογένεια 
μου με τους προγόνους της γεννήθηκαν 
και έζησαν στο Λιβίσι ή την Παλιά Μάκρη. 
Είμαι λοιπόν, «κατά τα καθιερωμένα» Μά
κρη νο-λιβισιανός, κι’ ας μην έζησα εκεί. 
Αλλά γεννήθηκα στη Σμύρνη και, κατά τα 
καθιερωμένα, είμαι και Σμυρνιός, άλλο αν 
ήμουνα πολύ μικρός κι ελάχιστα τη θυμά
μαι. Ήρθα όμως και μεγάλωσα και σπού
δασα και δούλεψα και ζω 64 τώρα χρόνια 
στην Αθήνα. Επομένως, κατά τα καθιερω
μένα, είμαι και Αθηναίος. Όμως εδώ και 
35 χρόνια ζω κάθε καλοκαίρι τουλάχιστο 
στη Νέα Μάκρη, ενδιαφέρθηκα για τα 
προβλήματά της, ακολουθώντας το παρά
δειγμα του πατέρα μου, και προσπάθησα

Δραστηριότητες Ε.Σ.Ν.Μ.
Παραδοσιακοί Χοροί
Κάθε Πέμπτη 19.00-21.00

Ζωγραφική - Αγγειοπλαστική
Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή 14.00-
15.30.

Σκάκι
Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή 15.30-
16.30

τερη μελέτη. Λέγεται ακόμα ότι αν μελετή
σει και κοπιάσει θα τους περάσει όλους. Με 
άλλα λόγια ο έπαινος και η ενθάρρυνση 
δημιουργεί αυτοπεποίθηση, η αυτοπεποίθη
ση γεννά καλή διάθεση και η καλή διάθεση 
όρεξη για εργασία.

17) Να μην ομιλούν οι γονείς συχνά για τα 
ατυχήματά των μπροστά στα παιδιά. Γιατί τα 
παιδιά αρχίζουν να οκέπτωνται ότι είναι 
τέκνα μη άξιων και μη ικανών γονιών και ότι 
συνεπώς είναι και αυτά κατώτερα από τ' άλ
λα παιδιά και έτσι το παιδί αποκτά ένα 
συναίσθημα κατωτερότητας, πράγμα το ο
ποίο του προκαλεί πικρία, απογοήτευση και 
απαισιοδοξία και παραμποδίζει την κανονική 
ψυχική και σωματική του ανάπτυξη.

18) Να μη κατηγορεί ο πατέρας τη μητέ
ρα και η μητέρα τον πατέρα μπροστά στο 
παιδί.

19) Να χρησιμοποιείται η πειθώ όταν 
ωριμάσει η κρίση των παιδιών.

20) Το ιδεώδες του σύγχρονου πολιτι
σμού είναι η εκτράχυνση του σώματος και 
των νεύρων και η εκλέπτυνση του συναι
σθήματος η όξυνση της νόησης και η ενί
σχυση της βούλησης, της ενεργητικότητας, 
της φιλοπονίας.

21) Να ασκούμε συνεχή επίβλεψη επί των 
παιδιών και να τονίζουμε τους κινδύνους 
που διατρέχει.

Το παιδί πρέπει να γίνει σωματικά και 
ψυχικά δυνατό για την καταπολέμηση των 
δυσκολιών της μελλοντικής ζωής του.

Δεν πρέπει να κουράζεται σωματικά με το 
παραμικρό. Δεν πρέπει να στενοχωριέται με 
το έλαχιστο. Η ψυχολογία λέει: Δεν υπάρ
χουν στενοχώριες αλλά στενόχωροι άνθρω
ποι. Δεν υπάρχει σωματικός και διανοητικός 
κόπος αλλ’ ευκολοκουραζόμενος άνθρω
πος.

Πώς όμως θα γίνει αυτό εάν μαζί με 
τ' άλλα δεν εφαρμόσουμε ορισμένους ψυ
χολογικούς κανόνες στο παιδί, ειδικά τα 
πρώτα χρόνια της ζωής του οπότε σχηματί
ζεται ο χαρακτήρας του και τα ουσιώδη 
μέρη του;

Πολλούς κινδύνους διατρέχει και πολλές 
ζημιές. Παθαίνει κάτι το παιδί και πολλές 
ταλαιπωρίες ψυχικές και οικονομικές υφί- 
στανται οι γονείς, όταν η μητέρα αγνοεί 
ωρισμένους βασικούς κανόνες για την ιατρι
κή περίθαλψη και προφύλαξη του παιδιού, 
καθώς και για την τόνωση της σωματικής 
υγείας του και αντοχής.

Η επιστήμη δογματίζει, ότι όσο ψυχικά και 
σωματικά αδύνατος φαίνεται ο νέος άνθρω
πος τόσο περισσότερο ρέπει προς τον αντι
κοινωνικόν βίον αλλά και προς την ασημότη- 
τα, υπομετριότητα και αποτυχία του στη 
ζωή.

Βασίλης Παπαϊωάννου 
παιδίατρος

να συμπαρασταθώ στην πολιτιστική της 
προσπάθεια. Όμως, κατά τα καθιερωμέ
να, δεν είμαι Νεο-Μακρηνός. Αν όμως 
μετέφερα τα πολιτικά μου δικαιώματα στη 
Ν. Μάκρη, τότε κατά τα καθιερωμένα θα 
ήμουνα Νεο-Μακρηνός ακόμα κι αν αδια
φορούσα για τη τύχη της Ν. Μάκρης.

Σήμερα, λοιπόν, θα πρέπει να θεωρού
με «ξένους» αυτούς που δεν νοιάζουνται 
για τον τόπο που τους φιλοξενεί, είτε 
γεννήθηκαν σ' αυτόν είτε όχι, κι είναι 
γυμνοί γιατί δε νιώθουν την ανάγκη να 
ντυθούν τη ζεστασιά του τόπου. Αυτο- 
θερμαίνουνται. Για τον ίδιο λόγο όσοι 
ζουν στη χαβούζα της Αθήνας είναι «Α
θηναίοι» «κατ' ευφημισμό» και ξένοι όσο 
συμβάλουν στην ασχήμια της και τα στρα- 
βάτης. Όπως «Ξένος» είναι και ο όποιος 
ηγέτης δεν νοιάζεται παρά μόνο για τον 
όποιο εαυτό του, το όποιο κόμμα του ή το 
όποιο επάγγελμά του.

Κινηματογραφικές Προβολές 
Κάθε Παρασκευή 20.00-21.00

Πιγκ-Πογκ
Κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη
18.00-21.00

Τα γραφεία του Συλλόγου μας 
είναι ανοιχτά κάθε απόγευμα ως 
αργά το βράδυ.

Σαράντα ολόκληρα χρόνια πέρασαν από 
το τέρμα του δεύτερου παγκόσμιου πόλε
μου, και όμως σε μας που τον ζήσαμε, 
ακόμα μένει ένα ζωντανό εφιαλτικό όνειρο 
και στη νέα γενιά μας, που τον μαθαίνει από 
την ιστορία, εξακολουθεί να προκαλεί ένα 
απίστευτο φρικιασπκό δέος.

Οι μέθοδες που χρησιμοποιήθηκαν τότε 
δεν είχαν καμμιά σχέση με τους προηγού
μενους πόλεμους. Οι δυνάμεις του λεγάμε
νου άξονα και κυρίως οι χιτλερικές και 
φασιστικές ορδές ξεπέρασαν σε θηριωδίες 
και κτηνωδίες κάθε φαντασία και προηγού
μενο. Ο απολογισμός είναι κάτι το ανεπανά
ληπτο. Εκτός από τα εκατομμύρια πολεμι
στές που έπεσαν στα πεδία των μαχών, 
εκτός από τα εκατομμύρια των αιχμαλώτων 
που εκτελέστηκαν κατά παράβαση κάθε 
κανόνα διεθνούς δικαίου, εκτός από τους 
μαχητές της εθνικής αντίστασης που έπε
σαν πολεμώντας σε άνισο αγώνα τον κατα- 
κτητή στα βουνά, στις πόλεις και στα χωριά 
σε ολόκληρη την κατεχόμενη τότε Ευρώπη, 
εκτός από τα εκατομμύρια ομήρων που 
βασανίστηκαν απάνθρωπα και κάηκαν ολο
ζώντανοι στα στρατόπεδα και στα κρεματό
ρια, οι καταστροφές και υλικές ζημιές που 
προξενήθηκαν σε ολόκληρη την Ευρώπη 
ήταν τόσο μεγάλες που δεν μπόρεσαν όσοι 
ασχολήθηκαν με την καταγραφή τους τελι
κά να τις προσδιορίσουν.

Στον πόλεμο αυτό εμείς οι Ελληνες, που 
η λευτεριά είναι βγαλμένη μέσα από τα 
κόκκαλά μας, κατά την προσλαλιά του Εθνι
κού μας ποιητή Σολωμού δεν μπορούσαμε 
να μην πολεμήσουμε. Και όχι μονάχα αυτό, 
αλλά πολεμήσαμε σαν ήρωες, καθώς άλλω
στε ο Ουίνστων Τσώρτσιλ στην Αγγλική 
Βουλή των Κοινοτήτων δεν δίστασε να ομο
λογήσει «οι ήρωες πολεμούν σαν τους Έλ
ληνες». Ναι πολεμήσαμε και είμασταν στην 
Ευρώπη εκείνοι που σημειώσαμε την πρώτη 
νίκη κατά του άξονα. Στα χιονισμένα βουνά 
της Αλβανίας γράφτηκε το απαράμιλλο ό
πως ονομάστηκε Αλβανικό έπος.

Ύστερα πολεμήσαμε και αντισταθήκαμε 
ηρωικά τους Ναζί στα οχυρά του Ρούπελ, 
του Ιστίμπεη και τόσων άλλων, καθώς επί
σης και στην Κρήτη για ένα ολόκληρο μήνα 
και που ανάγκασε τελικά τον Χίτλερ να 
διαθέσει τις καλύτερες αεροπορικές μοίρες 
της Βέρμαχτ για να αποβεί τελικά μοιραία 
και καταστροφική η καθυστέρηση της επι

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΟΝΕΩΝ

Στον Παιδικό Σταθμό
Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 

ξεκίνησε γιάτο έτος 1984 το Συμβουλευτι
κό Πρόγραμμα Γονέων στους Εθνικούς 
Παιδικούς Σταθμούς μέσω του Κοινωνι
κού Κέντρου Οικογένειας και Νεότητας.

Μέσα στα πλαίσια του παραπάνω προ
γράμματος μίλησε ο συμπολίτης μας παι
δίατρος κ. Μιχάλης Δελησάββας στις 9 
Μάη στον Παιδικό Σταθμό Νέας Μάκρης 
με θέμα: Σωματική Υγεία και Πρόληψη.

Την ομιλία παρακολούθησαν γονείς 
των παιδιών του Σταθμού και ακολούθησε 
διάλογος. Την εισήγηση του κ. Μιχάλη 
Δελησάββα θα την δημοσιεύουμε σ’ επό

Αγαπητέ κύριε Μουσαίε,
αξιοποιώντας την ευκαιρία που μας δίνετε στο προηγούμενο φύλλο της ΦΩΝΗΣ θα 

σας παρακαλούσαμε να μας συμβουλεύσετε για το πώς θα μπορούσε ο Επιμορφωτικός 
Σύλλογος να βοηθήσει την νεολαία μας σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού 
και γενικότερα ποιότητας ζωής.

Ελπίζουμε ότι ο διάλογος που μας προσφέρετε θα μπορούσε να γίνεται και στα 
γραφεία του Συλλόγου μας σε συγκεντρώσεις γονέων και νέων της περιοχής μας.

Το Δ.Σ.

ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 
ΙΔΡΥΕΙ 0 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Με αφορμή τις πρόσφατες ασθέ
νειες συμπολιτών μας που χρειάσθη- 
καν αίμα, ο Ε.Σ.Ν.Μ. αποφάσισε την 
ίδρυση Ομάδας Εθελοντικής Αιμο
δοσίας για την κάλυψη κάθε ανά

χείρησης της Κρήτης για την επίθεσή του 
κατά της Σοβιετικής Ένωσης.

Αλλά πολεμήσαμε ακόμα και στη Μέση 
Ανατολή, στο Ρίμινι και παράλληλα οργανώ
σαμε την εθνική μας αντίσταση σε ολόκλη
ρη την κατεχόμενη από τους Γερμανούς 
Ναζί και Ιταλούς φασίστες πατρίδα μας, στα 
βουνά, στις πόλεις και στα χωριά.

Ύστερα και με το ξεψύχισμα και του 
τελευταίου εταίρου του άξονα της Ιαπω
νίας, ανασάναμε και μαζί με μας, ολόκληρη 
η Ευρώπη και η ανθρωπότητα γενικά. Και 
πιστέψαμε τότε όλοι πως ύστερα από τη 
φρικτή και ανελέητη αυτή τραγωδία, μέσα 
από τις φλόγες και τα ερείπια θα ανέτειλε 
πια ο ήλιος της λευτεριάς, λαμπρός και 
περίλαμπρος για να μείνει πάντα σε ολόκλη
ρη την ανθρωπότητα. Και προχωρήσαμε πα
ραπέρα για να προασπίσουμε τα δικαιώματα 
του ανθρώπου και τις θεμελιώδεις ελευθε
ρίες του και δημιουργήσαμε τον Οργανισμό 
Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) και υπογράψαμε 
την παγκόσμια δήλωση των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου που διακήρυξε η Γενική Συνέ
λευση των Ηνωμένων Εθνών στις 10 Δεκέμ
βρη 1948.

Στη συνέχεια υπογράφτηκε η από 4 Νο
έμβρη 1950 Διεθνής Σύμβαση της Ρώμης 
για την προάσπιση των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών 
και το από 20 Μαρτίου 1952 πρόσθετο σε 
αυτή πρωτόκολλο των Παρισίων, που κυρώ
θηκε από τη Βουλή με το νόμο 2329 της 
18/21/3/1953.

Θεώρησα σκόπιμο να κάνω αυτή τη σύ
ντομη ιστορική αναδρομή για να τονίσω ότι 
όλα τα συγκλονιστικά αυτά και φρικαλέα 
δεινά που γνώρισε ολόκληρη η ανθρωπότη
τα φαίνεται ότι ξεχάστηκαν, γιατί εδώ και 
τώρα βρισκόμαστε στο κατώφλι που οδηγεί 
ασφαλώς και βεβαίως σε καινούργιο παγκό
σμιο πόλεμο, που όμως αυτή τη φορά με 
την τεχνολογική εξέλιξη που σημειώθηκε 
στα σαράντα αυτά χρόνια και σημειώνεται 
ραγδαία και εξακολουθητικά στο πλανήτη 
μας ο πόλεμος αυτός θα είναι πυρηνικός, 
πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν 
νικητές και ηττημένοι, αλλά η ανθρωπότητα 
τη φορά αυτή θα γνωρίσει τον αφανισμό και 
την εξαφάνισή της από τον πλανήτη μας.

Βασίλειος. Α. Λαζαρίδης
Δικηγόρος

(Συνεχίζεται)

μενο φύλλο της «ΦΩΝΗΣ».
Επίσης στις 16 Μάη έγινε και άλλη 

ομιλία για το Παιδί και το Παιχνίδι.
Η σημασία του παιχνιδιού στη σωματι- 

κή-ψυχική και νοητική ανάπτυξη. Μάθη
ση — παιχνίδι — επιλογή παιχνιδιών και 
ηλικία — Κοινωνικές προεκτάσεις — 
Ατομικό και Ομαδικό παιχνίδι.

Η επόμενη ομιλία θα γίνει στις 30 Μάη 
στις 6 το απόγευμα με θέμα. Σεξουαλική 
ανάπτυξη και αγωγή του παιδιού. Στάδια 
εξέλιξης της σεξουαλικής ανάπτυξης — 
Σημασία των δύο φύλλων.

γκης κατοίκων της περιοχής μας.
Παρακαλούμε όλα τα μέλη και φί

λους του Συλλόγου μας να στηρίξουν 
την παραπάνω προσπάθεια.

το Δ.Σ.
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Επιτραπέζια παιγνίδια 

για μικρά παιδιά

Τ’ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΜΑΣ

Ο Ε.Σ.Ν.Μ. αγόρασε αρκετά επιτραπέζια παιγνίδια για να παίζουν τα μικρά παιδιά 
που έρχονται κάθε απόγευμα στα γραφεία μας.

Μητέρες παιδιών και εκπαιδευτικοί τα μαθαίνουν να παίζουν ομαδικά και να 
ασκούνται σε δεξιοτεχνίες.

Υφυπουργείο Νέας Γενιάς
Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

ΜΕΡΟΣ Ε'

Αν έμεναν εδώ θα μπορούσαν οι Πέρσες 
να προελάσουν με το ιππικό τους — που 
διέθεταν — μέχρι του Βρανά και να τους 
ρίξουν στο μικρό έλος, στη Βαλάρια (εκεί 
που σήμερα είναι του Δελησάββα, Σουλα- 
ντώνη, Ζαλιμόγλου, Δημοσθένη τα κτήμα
τα). Οι Πέρσες είχαν στρατοπεδεύσει πέρα 
απ’τον Σωρό και μέχρι την Δρακονέρα. 
Στ’ ανατολικά του Αρχαίου Μαραθώνα.

Η σύγκρουση έγινε εκεί όπου ο Σωρός. 
Οι Αθηναίοι έπρεπε να τρέξουν — δρόμο 
ίεντο — για να συμπλακούν, ενώ οι Πέρσες 
«Παρεσκευάσθησαν ως δεξόμενοι». Και έ
πρεπε να τρέξουν οι Αθηναίοι 8 στάδια 
γύρω στα 1850 μέτρα. Εδώ άφησαν οι Πέρ
σες 6.400 νεκρούς. Και οι δικοί μας 192

Η ανασκαφή του Σωρού το 1890 το βε
βαιώνει. Βρέθηκαν στο Σωρό μαζί με τα 
οστά των πολεμιστών, οστά θυσιασμένων 
ζώων, κτερίσματα συγγενών των οπλιτών, 
Αγγεία του 5ου αιώνα, όπλα, κ.α.

Ο Σωρός είχε ύψος 12 μ. Απάνω στήθη
καν μαρμάρινες στήλες με τα ονόματα των 
νεκρών κατά τόπο καταγωγής. Η επιτύμβια 
στήλη με τον οπλίτη που υπάρχει. «Ελλή
νων, προμαχούντες γηγενείς και Αθηναίοι 
κατά βαρβάρων...» κλπ... είναι αντίγραφο 
της πραγματικής που βρίσκεται στο Αρχ. 
Μουσείο Αθηνών. Προσέξτε μην την μπερ
δέψετε γιατί υπάρχουν εκεί δύο πεντάδες 
παρόμοιες από άλλους πολέμους.

Γεννιέται ερώτημα: Οι 6.400 νεκροί Πέρ
σες τι απέγιναν; Στην αρχαία πολιτισμένη 
Ελλάδα με το έντονο θρησκευτικό αίσθημα 
οι άνθρωποι αυτοί και χάρη των οποίων 
είμαστε νικητές — έπρεπε να ταφούν. Αλλά 
και για λόγους υγείας θα έπρεπε! Ο Παυσα
νίας που έψαξε εδώ το 140 μχ. δεν βρήκε 
τύμβο γι’ αυτούς. Θα έπρεπε λοιπόν να τους 
έριξαν σε κάνα έλος ή σ’ ένα τμήμα απ’ τα 
δύο ρέματα που χωρίζονταν ο Χάραδρος.

Όταν σε λίγα χρόνια θα κτισθούν και τα 
ρέματα στην περιοχή (που είναι γεμάτη 
λυόμενα) ίσως τότε βρεθεί το νεκροταφείο 
των Περσών. Πάντως και το ’82 έγιναν

ανασκαφές εδώ 300 μ. βόρεια της Αγ. Μαρί
νας της Παραλίας Μαραθώνα από τον Ε. 
μαστροκώστα. Λέτε γι’ αυτό; (η Αγία Μα
ρία είναι διπλανό εκκλησάκι στον Αη Πα- 
ντελεήμονα).

Μετά τη νίκη τους λοιπόν οι Αθηναίοι — 
και μετά 30 χρόνια — έστησαν στην περιο
χή ένα «Τρόπαιο Λευκού Λίθου» που μπο
ρείτε να δείτε και σήμερα.

Βρίσκεται 20 μέτρα δυτικά απ’ την Πανα
γία Μεσοσπορίτισσα — Μέσα στο κτήμα 
Κωνσταντινίδη όπου σήμερα φτιάχνουν μα
νιτάρια — Απ’ την θεμελίωση, απ’ τους 
σπόνδυλους και το τεράστιο Κυονόκρανο 
που υπάρχει το τρόπαιο θα είχε ύψος 10 μ. 
(Εργασίες του Βάντερπουλ το ’66).

Δυο τρία χρόνια αργότερα και, ο Κίμωνας 
ο Γιος του Μιλτιάδη έφτιαξε μνημείο στον 
πατέρα του, 500 μέτρα βόρεια του Σωρού, 
στην περιοχή Πύργος.

Εδώ λοιπόν υπάρχει ορθογώνια 6X5 
θεμελίωση από ορθογώνιους όγκους μάρμα
ρο (δεύτερης χρήσης). Για να πάτε στο 
μνημείο του Μιλτιάδη είναι εύκολο.

Απ’την ταβέρνα του Τάκη του Δημαντώ- 
νη (δίπλα στο Σωρό) προχωρείται ανατολι
κά την άσφαλτο, δεύτερος χωματόδρομος 
αριστερά, και μετά ευθεία. Πίσως ακριβώς 
απ’ το σπίτι του Μπογδανίτη (κάποιου περι
βολάρη).

Στο Μουσείο της Ερέτριας θα δείτε αρ
χαίες ανεπίγραφες πλάκες πασπαλισμένες 
με ασβέστη και λουλάκι. Πρώτης τάξεως 
υλικό οι πέτρες αυτές για την κατασκευή 
σπιτιών, σταύλων κλπ.

Έτσι κι’ εδώ. Τα κοντινότερα σπίτια έ
χουν κατασκευασθεί σχεδόν από τα μάρμα
ρα αυτού του μνημείου.

Αλ μπανά, Αλ σανά γιαπί γκαλντί Χασα- 
νά μπε!! που λένε κι οι γείτονές μας.

ΤΕΛΟΣ

Αντώνης Δαμιανός

Το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού, 
του Υφυπουργείου Νέας Γενιάς, θα εφαρ- 
μοσθεί και φέτος για 4θ χιλιάδες νέους 
από 18 μέχρι 35 χρονών αρκεί να είναι 
εργαζόμενοι, φοιτητές ή άνεργοι οικογε
νειάρχες.

Η οικονομική επιβάρυνση είναι 100 
δρχ. την ημέρα. Οι ενδιαφερόμενοι μπο
ρούν να διαλέξουν μία από τις παρακάτω 
περιοχές που έχουν επιλεγεί σαν εστίες 
του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας ή πε
ριοχές κάμπιγκ:
Αμαλιάδα (Ν. Ηλείας), Ανώγεια (Ν. Ρεθύμνης), 
Αρναία (Ν. Χαλκιδικής), Ηγουμενίτσα (Ν. Θε
σπρωτίας), Καλάβρυτα (Ν. Αχά'ιας), Καναλάκι 
(Ν. Πρέβεζας), Κλεσοριά (Ν. Αχάίας), Κρέστε- 
να (Ν. Ηλείας), Μολάοι (Ν. Λακωνίας), Νάουσα 
(Ν. Ημαθίας), Πύργος (Ν. Ηλείας), Σπάρτη (Ν. 
Λακωνίας), Ρίο (Ν. Αχαιας), Φολιάτες (Ν. Θε
σπρωτίας), Ιεράπετρα (Ν. Λασηθίου), Σητεία 
(Ν. Λασηθίου).

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟΥ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Από την Νομαρχία Ανατολικής Αττικής πή

ραμε την παρακάτω ανακοίνωση:
Ανοιχτή Επιτροπή με αρμοδιότητα τη μελέτη 

των προβλημάτων που έχουν σχέση με την 
ανάπτυξη του Σχολικού και του Εξωσχολικού 
Αθλητισμού και την ίδρυση αθλητικών κέ
ντρων στην περιοχή μας, πρόκειται να συγκρο
τήσει σύντομα η Νομαρχία Ανατολικής Αττι
κής.

Αυτή η Επιτροπή στην οποία θα μετέχουν 
εκπρόσωποι της Νεολαίας και των αρμόδιων 
και ενδιαφερομένων φορέων θα μελετήσει το 
πρόβλημα άθλησης που αντιμετωπίζει η νεο
λαία της περιοχής και θα δώσει συγκεκριμένες 
λύσεις, αξιοποιώντας τις πιθανές προτάσεις 
των παραπάνω φορέων.

Πρόθεση της Νομαρχίας είναι η ίδρυση όσο 
το δυνατόν περισσότερων αθλητικών κέντρων, 
όπου οι νέοι θα μπορούν να γυμνάζονται και να 
παίζουν, να κολυμπάνε, να κάνουν ποδήλατο 
κλπ.

Στόχος της είναι να προχωρήσει στην ίδρυ
ση των .αθλητικών κέντρων και τη δημιουργία 
των απαιτούμενων εγκαταστάσεων όσο πιο 
γρήγορα γίνεται, με τη συνεργασία των τοπι
κών μαζικών φορέων και τη συμμετοχή των 
ίδιων των νέων αξιοποιώντας χώρους που 
σήμερα δεν αξιοποιούνται, καθώς και τις ενδε
χόμενες προσφορές κατοίκων της περιοχής.*

Τα έξι κάμπινγκ βρίσκονται στις περιοχές: 
Επανωμή (Ν. Θεσ/νίκης), Καλάνδρα (Ν. Χαλκι
δικής), Κομμένα Βούρλα (Ν. Φθιώτιδας), Κυλή- 
νη (Ν. Ηλείας), Κρυοπηγή (Ν. Χαλκιδικής), 
Όλυμπος (Ν. Πιερίας).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
Μετακινήσεις με μειωμένο εισιτήριο. 

Δύο γεύματα. Παροχή υπηρεσιών. Πολι
τιστικές εκδηλώσεις. Εκδρομές. Επισκέ
ψεις σε αξιοθέατα και αρχαιολογικούς 
χώρους.

Πληροφορίες-Δηλώσεις συμμετοχής:
Κέντρο πληροφόρησης Νεότητας — 

Ακαδημίας 6.
Υφυπουργείο Νέας Γενιάς — Πανεπι

στημίου 25, τηλ. 3238025.
Νομαρχία Ανατολικής Αττικής, κ. 

Βλάχου, τηλ. 65.92.660.

Η έλλειψη Αθλητικής Υποδομής είναι 
ιδιαίτερα χαρακτηριστική στην περιοχή 
της Νέας Μάκρης ενώ οι «σειρήνες» απο
προσανατολισμού της Νεολαίας μας είναι 
πάρα πολλές.

Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος θα επιδιώ
ξει να συμμετέχει στην παραπάνω επιτρο
πή. Για τον σκοπό αυτό θα πάμε στη 
Νομαρχία μόλις οριστικοποιήσουμε τις 
προτάσεις μας, μέσα στις επόμενες ημέρες.

Επαγγελματική 
«Ευσυνειδησία»

Ένα βράδυ μια μητέρα πήρε ταξί από την 
πλατεία μας για να πάει στο σπίτι επειδή το 
παιδί της αδιαθέτησε ξαφνικά. Μαζί της 
είχε και άλλα δύο μικρά παιδιά.

Ο ταξιτζής τους πήγε μέχρι εκεί που 
υπήρχε άσφαλτος και τους κατέβασε γιατί, 
όπως είπε, το αυτοκίνητό του δεν το πάει 
σε χωματόδρομους (!!!).

Ως πότε λίγοι κακοί επαγγελματίες θα 
κάνουν τόση ζημιά στο ίδιο το επάγγελ
μά τους και στους συναδέλφους ’τους;

Μια πρωτότυπη Εκδήλωση στην περιοχή μας 
Στην Παμμακάριστο

Τα Σαββατοκύριακα, 30/6-1/7 και 7-8/7 οι μαθήτριες της Οικοκυρικής και Επαγγελματι
κής Σχολής του ΙΔρύματός μας, διοργανώνουν, όπως κάθε χρόνο, την Έκθεση Χειροτε
χνίας - Αγορά, για την ενίσχυση του Ταμείου Επιμόρφωσης και Ψυχαγωγίας τους.

Οι εκδηλώσεις τα Σάββατα είναι μόνο το απόγευμα ενώ τις Κυριακές είναι όλη την 
ημέρα.

Σας παρακαλούμε να βοηθήσετε με τη συμμετοχή σας τη προσπάθειά μας αυτή.
Η ΔΙΕΘΥΝΣΗ

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΣΩΘΗΚΑΝ
Η πυκνή διέλευση αυτοκινήτων από τη Λεω

φόρο Μαραθώνος στη Νέα Μάκρη δημιούργη
σε την ανάγκη τοποθέτησης φωτεινών σηματο
δοτών σε επικίνδυνα σημεία του δρόμου, ειδι
κά για τα μικρά παιδιά του δημοτικού σχο
λείου — (μην ξεχνάμε και την πικρή εμπειρία 
από τραυματισμούς μικρών παιδιών) — παρ’ ό
λες τις αντιρρήσεις και τα εμπόδια που δη
μιούργησε η Κοινότητα για την μη λειτουργία 
των φωτεινών σηματοδοτών, σήμερα οι σημα
τοδότες λειτουργούν κανονικά.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

'Ll·'. r ' Λ

Με αποφάσεις του ΥΧΟΠ επιστρέφουν 
στους Δήμους και Κοινότητες τα έσοδα 
της ειδικής εισφοράς (Ν. 1337/83) για 
την εφαρμογή ρυθμιστικών και πολεοδο- 
μικών σχεδίων και την εκτέλεση σχετι
κών έργων.

Στη Νέα Μάκρη επιστρέφουν 
12.000.000 δρχ.

Ελπίζουμε αυτή τη φορά η Κοινότητα 
Νέας Μάκρης να θυμηθεί ποιοι πλήρω
σαν τα χρήματα αυτά και να κάνουν τα” 
έργα σε περιοχές αυθαιρέτων που ούτε 
δρόμους έχουν, ούτε οδοφωτισμό κλπ.

— Για την μελέτη των προβλημάτων 
υγείας και περίθαλψης των κατοίκων του 
Διαμερίσματος Ανατολικής Αττικής συ
γκροτήθηκε επιτροπή από 8 άτομα που θα 
προτείνει λύσεις για την επίλυσή τους.

Για το έργο αυτό, μοναδικό μέσο για την 
αποφυγή άλλου δυστυχήματος, δούλεψε ο Σύλ
λογος Γονέων του Δημοτικού Σχολείου Νέας 
Μάκρης, ο μόνος που είχε πλήρη συναίσθηση 
αυτού του κινδύνου, χωρίς καμμιά υποστήριξη 
και βοήθεια, εκτός απ’ αυτήν του Υπουργείου 
Δημοσίων Έργων (Δ6), το οποίο ευχαριστεί 
ειλικρινά και ευγνωμονεί για την πραγμάτωση 
αυτού του έργου, του τόσο αναγκαίου.

Το ΔΣ. του Συλλόγου 
Γονέων Δημοτικού

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ’84

Αποτελέσματα στη Νέα Μάκρη: 
Ν.Λ.: 1118 ψήφοι, 44,8% 
1ΊΑΣΟΚ: 1072 ψήφοι, 43% 
ΚΚΕ: 177 ψήφοι, 7% 
ΚΚΕ εσ.: 97 ψήφοι, 3,9%
ΑΛΛΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 30 ψήφοι, 1,2%

| Υπεύθυνος σύμφωνα | 
# με το Νόιιο 4
ί Λ. Ι.ΚΑΙΤΑΣ >J οδός 106 αρ. 7 J
\ Επιστολές - Εαβάσιιατα: i 
} I. ΔΗΜΗΤΡΙΑΛΗΣ 5 
» Επιμορφωτικός σύλλογος $ 
τ Ν. Μάκρης | 
# Τυπογραφείο: $

Γ. Λεοντακιανάκος ί 
? Δ. Πλακεντίας <31 ?

Χαλάνδοι λ
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ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΤΗΣ

ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ

ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΙΟΥΝΗΣ 1984
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 14

ΤΙΜΗ ΛΡΧ. 30

ΣΧΟΛΙΑ
ΛΑΪΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Το Κέντρο
Μετά την τεράστια επιτυχία που σημείω

σε η ανοιχτή συζήτηση με θέμα την Λαϊκή 
Επιμόρφωση, νιώθουμε τις υποχρεώσεις 
και τις ευθύνες μας νάχουν αυξηθεί σημα
ντικά.

Η συμμετοχή των Μαζικών Φορέων, των 
Δασκάλων, των Καθηγητών, 700 κατοίκων 
της περιοχής μας και όλων των αρμοδίων 
εκπροσώπων της Πολιτείας είχε σαν αποτέ
λεσμα έναν ουσιαστικό διάλογο που κατέλη
ξε σε συγκεκριμένες προτάσεις ώστε το 
Κέντρο Λαϊκής Επιμόρφωσης ν' αρχίσει να 
λειτουργεί από τον Σεπτέμβρη.

Αλλά και η ικανοποίηση από την αναγνώρι
ση του έργου μας είναι πολύ μεγάλη και 
μας έδωσε κουράγιο. Δεν θ' αρκεστούμε 
όμως στα όσα έχουμε κάνει. Πιστεύουμε 
ότι: «Από το καλό, υπάρχει το καλύτερο» και 
θα το επιδιώξουμε.*
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Στις εκλογές της 17ης Ιουνίου είδαμε 
να 'ρχονται να ψηφίζουν στα εκλογικά τμή
ματα της Νέας Μάκρης πολλοί άγνωστοι. 
Ίσως μερικοί απ’ αυτούς να γνωρίζουν την 
Νέα Μάκρη... μόνο από τα μπάνια ή να ρχο- 
νται να περνούν τα Σαββατο-Κύριακα. Και 
δεν είδαμε να ψηφίζουν εδώ πολλοί που 
ζουν και εργάζονται μόνιμα στη Νέα Μά
κρη.

Τι θα γίνει με την μεταφορά των εκλο
γικών δικαιωμάτων που γράφουμε κάθε 
τόσο; Ως πότε θα δεχόμαστε κάποιες εκλε- 
κτικές μεταδημοτεύσεις που έχουν σαν 
αποτέλεσμα ν' αποφασίζει η μειοψηφία για 
τις τύχες της περιοχής μας;

*
«ΟΙ ΞΥΠΟΛΗΤΟΙ»

Είναι καθιερωμένο στη Νέα Μάκρη την 
επομένη των εκλογών οι νικητές να γλεντά
νε στην πλατεία. Το ίδιο έγινε και στις 18 
Ιουνίου.

«Νοικοκυραίος» της περιοχής μας σχο
λίαζε μεγαλόφωνα:

«Ορίστε κατάσταση. Ήρθαν τώρα και οι 
ξυπόλητοι να γλεντήσουν στην πλατεία 
ΜΑΣ...».

Τα σχόλια τ' αφήνουμε σ' εσάς. Εμείς θα 
θέλαμε να υπενθυμίσουμε στον «νοικοκυ- 
ραίο» ότι η πλατεία, όπως και όλα τ' άλλα 
έργα έχουν γίνει με τον ιδρώτα και τα 
χρήματα των «ξυπόλητων», που είναι και οι 
ΠΟΛΛΟΙ...

«ΣΚΟΤΩΣΤΕ ΤΟΥΣ»

Ξημερώματα της Δευτέρας 18 Ιουνίου. Η 
μετάδοση των αποτελεσμάτων των εκλογών 
έχει αρχίσει. Η ένταση στο κατακόρυφο. 
Στον Μαραθώνα τα μέλη των μεγαλυτέρων 
κομμάτων βρίσκονται... αντιμέτωπα αλλά σε 
κάποια απόσταση. Όπως μάθαμε, ένας κομ
ματικός παράγοντας προέτρεψε τους ομοϊ
δεάτες του:

«Σκοτώστε τους και καθαρίζω εγώ».
Αν έγιναν έτσι τα πράγματα, τότε οι 

Κάφροι δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από 
τον «Πολιτισμό» μας.

ή-
ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Ο κ. Πλάτωνας Μουσαίος και η κα 
Αγλάϊα Αγιουτάντη έδωσαν στην «ΦΩΝΗ» 
από 5000 δρχ. στη μνήμη της Καλλιόπης 
Μουσαίου-Μπουγιούκου.

Τους ευχαριστούμε θερμά και ελπίζουμε 
το παράδειγμά τους να το ακολουθήσουν 
και άλλοι. Πιστεύουμε ότι τα χρήματα που 
δίνονται για στεφάνια, στη μνήμη κλπ. τα 
χρειάζονται πιο πολύ οι Επιμορφωτικοί-Πολι- 
τισπκοί Σύλλογοι και τα Σχολεία απ' ό,τι 
άλλοι αποδέκτες...

Λαϊκής Επιμόρφωσης
ΒΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ

Αριστερά, το Ιίροι,όρι.ϊο της ανοιχτής συζήτησης που έγινε στην Νέα 
Μάκρη με θέμα την Λαϊκή Επιμόρφωση: Ντάνα Στήλου, Γιώργος 
Παπανδρέου, Δημήτρης Σελμπέρης, Τίνα Αγγελίδου και Χαρ. Καρα-

βασίλης. Δεξιά ένα τμήμα του συγκεντρωμένου λαού της περιο
χής m-

Στις 30 Μάη έγινε ανοιχτή συζήτη
ση στο Δημοτικό Σχολείο της Νέας 
Μάκρης με θέμα «Η ΛΑΤΚΗ ΕΠΙ
ΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΜΑΣ». Στην παραπάνω εκδήλωση 
συμμετείχαν ο βουλευτής Αχαΐας

Η ανοιχτή συζήτηση ξεκίνησε με χαι
ρετισμό του προέδρου του Επιμορφωτι
κού Συλλόγου Νέας Μάκρης κ. Χαράλα
μπου Καραβασίλη, ο οποίος μεταξύ άλλων 
είπε:

Η Πολιτεία αναγνωρίζοντας την ανά
γκη για συνεχή μόρφωση του Λαού συζη
τά σήμερα με τον Λαό για την εφαρμογή 
της Λαϊκής Επιμόρφωσης στην περιοχή 
μας.

Κοντά μας έχουν τον Βουλευτή Αχαΐας 
Γιώργο Παπανδρέου, τον Γενικό Γραμμα
τέα της Λ.Ε. κ. Φίλιππα Πετσάλνικο και 
τους εκπροσώπους του ΣΛΕ κα. Τίνα 
Αγγελίδου, κ. Δημήτρη Σελμπέρη και την 
κα Ντάνα Στήλου.

Εκτός από τον Ε.Σ.Ν.Μ. παρευρίσκο- 
νται ο Σύλλογος Νεομακρηνών η «ΚΥ
ΨΕΛΗ» η Ένωση Βιοτεχνών Νέας Μά
κρης, οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμό-

Χρονογράφημα

ΜΗΝ ΤΗΝ ΕΙΔΑΤΕ, ΜΗΝ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΤΕ;;
Για κείνη την ντροπαλή παρθένα μι

λάω, που μεσουρανούσε σαν θεά ως τα 
μισά του αιώνα. «Σεμνότητα» την λέγα
νε, πολλοί την εκαμάρωναν μα λίγοι την 
ζηλεύαν. Γιατί για να την αποκτήσουν 
θα 'πρεπε να θυσιάσουν όλα εκείνα τα 
φανταχτερά μπιχλιμπίδια, που κάνουνε 
τον άσχημο ψευτόμορφο και τον κουτό 
ξυπνάκια. Δυσκολοπρόσιτη η Σεμνότη
τα. Βουνό η δυσκολία να μην νιώθεις 
την ανάγκη ν ’ ακούσεις λόγια κολακευ
τικά, θαυμασμούς και συγχαρίκια. Κι αν 
τ’ακούς να ’ναι σαν να μην τ’ακούς. 
Βάζεις τον άλλο σε θέση δυσάρεστη, 
γιατί κείνος στα λέει για να σε κολακέ
ψει και συ δεν κολακεύεσαι και του ’ρ- 
χεται ξυνό που βγήκε η κολακεία τζί
φος. Αν συ ξελιγωνόσουνα από τα λόγια 
τα πολλά και τα καλά αυτός θε να ’νιώ
θε πιο πάνω από σένα, που κούφια λόγια 
σου ’δώσε και δάγκωσες το δόλωμα 
σαν χάνος.

Στο σιωπηλό αιώνα της δεκάρας δεν 
έχανες πολλά, πιστός να μείνεις στη θεά 
σου τη Σεμνότητα Μα πέρασε ο αιώνας 
της δεκάρας και μπουκάρησε ο κουδου- 
νιστός αιώνας του ταλίρου. Τ’ανάλα

Γιώργος Παπανδρέου, ο Γενικός 
Γραμματέας της Λαϊκής Επιμόρφω
σης κ. Φίλιππας Πετσάλνικος, το 
Συμβούλιο Λαϊκής Επιμόρφωσης 
Διαμερίσματος Ανατολικής Αττικής 
και 700 άτομα.

Την πρωτοβουλία και οργάνωση 
-------------------- ★ ----------------------  
νων Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου 
Νέας Μάκρης, ο Σύνδεσμος Εργατοτε
χνητών Νέας Μάκρης, ο Εξωραϊστικός 
Σύλλογος Μάτι, ο Εξωραϊστικός Σύλλο
γος Αγία Μαρίνα, ο Εξωραϊστικός Σύλ
λογος Ζούμπερι, ο Ναυτικός Όμιλος Νέ
ας Μάκρης, ο Σύλλογος Γονέων και Κη
δεμόνων Δημοτικού Σχολείου Ραφήνας, ο. 
Γεωργικός Πιστωτικός Συνεταιρισμός 
Νέας Μάκρης. Από την Τοπική Αυτο
διοίκηση: ο Πρόεδρος και το Κοινοτικό 
Συμβούλιο του Γραμματικού, από τη Νέα 
Μάκρη οι Κοινοτικοί Σύμβουλοι της 
μειοψηφίας κκ. Γιώργος Βογιατζής, Πα
ναγιώτης Χριστόπουλος, Σπύρος Λέος 
και Μιχάλης Τσακυργιάνης. Και το ση
μαντικότερο απ’ όλα έχουμε παρόντες ό
λους τους δασκάλους και καθηγητές της 
περιοχής μας.

Παρευρίσκονται επίσης ο Σχολικός

φρο φτερούγισμα της Θεάς δεν ακουγό- 
ταν πια Κουφάθηκε ο κόσμος. Ξεράθη
καν το θυμάρι και τ ’ αγριολούλουδα και 
σκόρπισαν οι ευωδιές στους πέντε ανέ
μους. Γέμισαν τα σαλόνια με ψεύτικα 
λουλούδια, κι οι κήποι με φανταχτερά 
λούλουδα εισαγωγής, που όσο κι αν 
ανοίξεις τα ρουθούνια σου δεν μπαίνει 
μυρωδιά Απλώθηκε πάνω απ ’ τις πολι
τείες το νέφος της ντροπής, και πήξανε 
οι δρόμοι από πλήθη που σκούξανε για 
τάλιρα ρουφώντας τις πορδές του νέ
φους. Ζαλισμένη η σεμνή θεά από την 
οχλοβοή και τις αναθυμιάσεις, προστρέ
χει λαφιασμένη στα λουλούδια, που λου

-υ. . . . / ~ ν
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Τριήμερο Πολιτιστικών-Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων
Οι Πολιτιστικές και Καλλιτεχνικές 

εκδηλώσεις του Συλλόγου μας θα 
γίνουν στις 10, 11 και 12 Αυγού
στου.

την είχε ο Επιμορφωτικός Σύλλο
γος σε συνεργασία με το ΣΛΕ.

Μέσα από ένα δημιουργικό διάλογο 
εντοπίσθηκαν οι Επιμορφωτικές Ανά
γκες, αξιολογήθηκαν και αποφασί- 
σθηκε ν’ αρχίσουν να λειτουργούν 
τμήματα από τον επόμενο Σεπτέμβρη.

Σύμβουλος κ. Νικολόπουλος και ο Πρόε
δρος του Δ.Σ. των δασκάλων κ. Βλάχος.

Η σημερινή ανοιχτή συζήτηση είναι 
το αποτέλεσμα μιας ουσιαστικής πολύμη
νης συνεργασίας μεταξύ του Ε.Σ.Ν.Μ. 
και του Συμβουλίου Λαϊκής Επιμόρφω
σης και έχει σαν θέμα:

«Η Λαϊκή Επιμόρφωση στην περιοχή 
μας».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης θα 
προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε, να περι
γράφουμε και ν’ αξιολογήσουμε τις Επι
μορφωτικές ανάγκες της περιοχής μας 
ώστε να καταλήξουμε σε συγκεκριμένες 
προτάσεις για την άμεση λειτουργία του 
Κέντρου Λαϊκής Επιμόρφωσης στην τό
σο ευαίσθητη περιοχή μας.

Σας ευχαριστούμε όλους που ήρθατε 
στη σημερινή ανοιχτή συζήτηση.

Συνέχεια στη σελ. 3

λούδια μοιάζουν μα λουλούδι δεν μυρί
ζουν. Αλαλιασμένη καταφεύγει στον γέ
ρικο τον πλάτανο, παρηγοριά να βρει 
στο σεμνό γέρο τον σοφό και παντογνώ
στη, από χιλιάδες χρόνια μπιστικό της. 
Πλάτανο βρήκε μα γέροντα δε βρήκε. 
Ρώτησε τους νεαρούς περαστικούς μ ’ α
πάντηση δεν πήρε. Ήταν τα στόματά 
τους φραγμένα από μπουκάλες Κόκα- 
Κόλα. Ώσπου ένα λείψανο ξεδοντια
σμένο σταμάτησε, την κοίταξε με λύπη
ση βαθιά άνοιξε τη σπηλιά του προσώ
που του κι ακούστηκε η ρήση « Όλοι οι 
σεμνοί σε περιμένουν στο Ασυλο των 
Ανιάτων».

Καλούμε τα μέλη του Συλλόγου 
μας και τους κατοίκους της περιοχής 
να βοηθήσουν για την επιτυχία τους.

Το Δ.Σ.
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ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
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ΕΥΔΑΠ
Τα έργα προχωρούν

Φωτογραφία από τα έργα που εκτελούνται στην Νέα Μάκρη

Με ταχύ ρυθμό προχωρούν τα έρ
γα για την υδροδότηση της περιοχής 
μας από την ΕΥΔΑΠ.

Ο αγωγός (παρά τις τρικλοποδιές 
που επιχειρούν ορισμένοι) κοντεύει

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΥΔΑΠ

Στο πρώτο φύλλο της ΦΩΝΗΣ είχαμε 
καταγγείλει ότι ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΟΛΟΙ τα 
Δημοτικά Τέλη και το Νερό που τους ανα
λογούν (Δήλωση λιγότερων σπιτιών και τε
τραγωνικών μέτρων, παράνομες συνδέσεις 

Τα Ανθρώπινα

να φθάσει στην πλατεία της Νέας 
Μάκρης.

Ελπίζουμε ότι μέσα στο 1984 
θα χουμε, ΥΓΙΕΙΝΟ νερό.

κλπ.) Τώρα που αρχίζουμε να πληρώνου
με τις δόσεις για την ΕΥΔΑΠ τι γίνεται;

Θα μπορούσε η Κοινότητα να μας ενημε
ρώσει σχετικά;

Τ-.
Κέντρο

Σύντομα θα δημοπρατηθεί και το 
Κέντρο Υγείας της Νέας Μάκρης, 
εφ’ όσον καρποφορήσουν οι διαπραγ
ματεύσεις που γίνονται μεταξύ του 
Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και 
του Ερυθρού Σταυρού στον οποίο 
ανήκει το κτήμα που έχει προταθεί.

Η νομάρχης κ. Συνοδινού και η 
Γενική Γραμματέας του Υπουργείου 
Υ.Π. κα Σερέλη εργάζονται ώστε να 
ξεπερασθούν τα εμπόδια.

Το Κέντρο Υγείας θα λειτουργήσει 
σ’ ένα χρόνο περίπου από την ημέρα 
δημοπράτησής του.

ΕΙΡΗΝΟΔΡΟΜΙΑ
ΤΗΣ Α.Κ.Ε.

Στις 20 Μάη έγινε η φετεινή ειρηνοδρομία 
που οργανώθηκε από την Α.Κ.Ε. με μεγάλη 
επιτυχία.

Η πορεία ξεκίνησε το πρωί από τον 
Μαραθώνα και κατέληξε, το βράδυ, στο 
Πεδίον του Άρεως.

.......... I- ·
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΣΤΗ
ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

Είναι γνωστό το κυκλοφοριακό πρό
βλημα που αντιμετωπίζει η Νέα Μάκρη 
το καλοκαίρι. Την Κυριακή 24 Ιουνίου, η 
«ουρά» στον δρόμο του Διονύσου έφθασε 
μέχρι την Ανατολή.

Οι φωτεινοί σηματοδότες που μπήκαν 
ήσαν απαραίτητοι για την αποφυγή ατυ
χημάτων. Πρέπει όμως να διευκολύνουμε 
και εμείς τα πράγματα. Με το παράνομο 
(και εξοργιστικό) παρκάρισμα που κά
νουμε στην πλατεία και άλλα ευαίσθητα 
σημεία δημιουργούμε μεγάλα προβλήμα
τα και αντί για εξυπηρέτηση και ασφά
λεια έχουμε ταλαιπωρία.

Η σήμανση των δρόμων και η εφαρμο
γή της είναι, δυστυχώς, απαραίτητη.

ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΜΕ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ;

Στο προηγούμενο φύλλο μας κάναμε μια 
καταγγελία για τη λειτουργία τόυ αντλιοστα
σίου που είναι δίπλα στο ρέμα με τον 
σκουπιδότοπο. Μέχρι στιγμής δεν είδαμε να 
συγκινήθηκε κανένας (!).

Να φταίει άραγε ο φόρτος των εκλογών ή 
η αδιαφορία μας υπάρχει ακόμα και σε 
θέματα που αφορούν την ΥΓΕΙΑ μας;

Δικαιώματα
ΜΕΡΟΣ Β' του Βασίλη Λαζαρίδη

Όταν η Τοπική Αυτοδιοίκηση
Σέβεται τους Πολίτες

Η διεθνής αυτή Σύμβαση που αποκαλείται 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση των ανθρωπίνων δικαιω
μάτων έχει βασικά υπόψη της και στηρίζεται 
στην παγκόσμια Δήλωση των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου, που διακήρυξε η Γενική Συνέλευση 
των Ηνωμένων Εθνών στις 10 Δεκέμβρη 1948 
και που στοχεύει στην εξασφάλιση της ανα
γνώρισης και παγκόσμιας και αποτελεσματι
κής εφαρμογής των δικαιωμάτων που αναφέρο
νται σ’ αυτήν και που η χώρα μας είχε το 
μοναδικό προνόμια να κυρώσει δυο φορές τη 
σύμβαση αυτή, την πρώτη φορά το 1953 και τη 
δεύτερη το 1974 (Ν.Δ. 53/1974) δυο μήνες μετά 
την αποκατάσταση των δημοκρατικών ελευθε
ριών επειδή το 1969 η χούντα είχε αναγκαστεί 
να αποχωρήσει από το Συμβούλιο της Ευρώ
πης και να καταγγείλει τη σύμβαση αυτή. Οι 
κυβερνήσεις που την υπέγραψαν και την επι
κύρωσαν η κάθε μια χωριστά με νόμο του 
κράτους τους, μέλη του Συμβουλίου της Ευρώ
πης, διακήρυξαν πως σκοπός του είναι η 
πραγματοποίηση στενότερης ενότητας μεταξύ 
των μελών και ότι ένα από τα μέσα για 
επίτευξη του σκοπού αυτού είναι η προάσπιση 
και η ανάπτυξη των δικαιωμάτων του ανθρώ
που και των θεμελιωδών ελευθεριών. Με τη 
βαθειά τους προσήλωση στις θεμελιώδεις ε
λευθερίες που αποτελούν το βάθρο της δικαιο
σύνης και της ειρήνης στον κόσμο και των 
οποίων η διατήρηση στηρίζεται ουσιαστικά σε 
πολιτικό καθεστώς αληθινά δημοκρατικό και 
στην κοινή αντίληψη και κοινό σεβασμό των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου τα οποία διεκδι- 
κούν. Στην απόφαση αυτή κατέληξαν ως Κυ
βερνήσεις Ευρωπαϊκών Κρατών που εμπνέο
νται από κοινά ιδεώδη και έχουν κοινή κληρο
νομιά πολιτικών παραδόσεων και κοινά ιδεώδη 
σεβασμού της ελευθερίας και του επικρατέστε
ρου δίκαιου για να διασφαλίσουν τη συλλογι
κή εγγύηση ορισμένων από τα αναφερόμενα 
στην Παγκόσμια δήλωση δικαιωμάτων και 
προς το σκοπό αυτό συμφώνησαν τα παρακά
τω:

Δικηγόρου
Στο πρώτο μέρος της σύμβασης αυτής τα 

συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν σε όλα τα 
εξαρτώματα από την δικαιοδοσία τους πρόσω
πα δικαιώματα και ελευθερίες.

Ειδικά και συγκεκριμένα με τα άρθρα 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 και 19 
καθορίζονται με διατάξεις που θα πρέπει να 
χαρακτηριστούν θεμελιώδεις ότι 1) το δικαίω
μα κάθε προσώπου στη ζωή προστατεύεται από 
το νόμο, 2) κανένας δεν επιτρέπεται να υπο
βληθεί σε βασανιστήρια ούτε σε ποινές ή 
μεταχείρηση απάνθρωπη ή εξευτελιστική.

3) Κανένας δεν μπορεί να κρατηθεί σε δου
λειά ούτε μπορεί να υποχρεωθεί σε αναγκαστι
κή ή υποχρεωτική εργασία, 4) κάθε πρόσωπο 
έχει δικαίωμα στην ελευθερία και στην ασφά
λεια και κανένας δεν μπορεί να στερηθεί 
τούτων 5) κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να 
δικαστεί η υπόθεσή του δίκαια, σύντομα και 
από ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο 
και κάθε πρόσωπο κατηγορούμενο για αδίκημα 
θεωρείται αθώο μέχρίς ότου αποδειχτεί κατά 
νόμιμο τρόπο η ενοχή του, 6) κανένας δεν 
μπορεί να καταδικαστεί για πράξη ή παράλει
ψη που όταν διαπράχτηκε δεν ήταν αδίκημα 
σύμφωνα με το εθνικό ή διεθνές δίκαιο, 7) κάθε 
πρόσωπο δικαιούται στο σεβασμό της ιδιωτι
κής και οικογενειακής του ζωής, της κατοικίας 
του και της αλληλογραφίας του, 8) κάθε πρό
σωπο δικαιούται να έχει ελευθερία σκέψης, 
συνείδησης, θρησκείας, 9) κάθε πρόσωπο έχει 
δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης. Αυτό το 
δικαίωμα περιλαμβάνει την ελευθερία γνώμης 
καθώς και την ελευθερία λήψης ή μετάδοσης 
πληροφοριών ή ιδεών χωρίς επέμβαση δημο
σίων αρχών και άσχετα από σύνορα, 10) κάθε 
πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία να 
συνέρχεται ειρηνικά και στην ελευθερία συνε
ταιρισμού και στην ίδρυση με άλλους συνδικά
των και προσχώρησης σε συνδικάτα με σκοπό 
την προάσπιση των συμφερόντων του.

(συνεχίζεται)

Το Κοινοτικό Συμβούλιο της Παλλή- 
νης ήθελε να κάνει απολογισμό έργων 
για το 1983 και να προγραμματίσει τα 
έργα του 1984. Δεν κλείστηκε όμως σε 
τέσσερις τοίχους για να κάνει τα παραπά
νω ξαφνικά και χωρίς πρηγούμενη ενημέ
ρωση της αντιπολίτευσης όπως συμβαίνει 
σε μερικές άλλες Κοινότητες...

Αγαπητή Φωνή της Ν. Μάκρης,
Η Κυρία Αγλάΐα Αγιουτάντη, Σύμβουλος του Κέντρου Μικρασιατικών Σπου

δών, και η οικογένειά μου, γνωρίζοντας το οικονομικό βάρος που προκαλεί η 
έκδοσή σου, σκεφθήκαμε να προσφέρουμε, στη μνήμη της αδελφής μου 
Καλλιόπης Μουσαίου-Μπουγιούκου, απο 5000 δραχμές, με την ελπίδα ν’ ακο
λουθήσουν κι άλλοι το ξεκίνημά μας αυτό, για να μπορέσει η Φωνή να έχει ένα 
πρόσθετο δισέλιδο για λαογραφία, λογοτεχνία και γενικότερα πολιτιστικά 
θέματα. Αν βέβαια δεν ακολουθήσουν κι άλλοι, για να εξασφαλιστεί το 
δισέλιδο, θα σημαίνει πως κανείς δεν νοιάζεται γι’ αυτό και θα ’ναι περιττό.

Πολύ νωρίτερα κρέμασε το πανώ και 
κινητοποίησε τους κατοίκους, της γειτο
νικής πόλης, για να συμμετάσχουν στις 
αποφάσεις που αφορούν τον τόπο τους 
και την διαχείριση των χρημάτων τους.

Γιατί άραγε μερικοί αποφεύγουν συ
στηματικά αυτές τις διαδικασίες; Τι φο
βούνται;

Πλάτων Β. Μουσαίος
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Εκδήλωση για την Λαϊκή Επιμόρφωση
(συνέχεια από την 1η σελίδα)

Ο κ. Δημήτρης Σελμπέρης, που προή- 
δρευε της ανοιχτής συζήτησης, ευχαρί
στησε το λαό της περιοχής μας για τη 
μαζική συμμετοχή του. Ευχαρίστησε επί
σης και τον ΕΣΝΜ, γιατί, όπως είπε, 
χωρίς τη συμμετοχή του δεν θα είχε γίνει 
η εκδήλωση αυτή και αναφέρθηκε στη 
μέχρι τώρα συνεργασία του με τη Λαϊκή 
Επιμόρφωση.

Ακολούθησαν ομιλίες, τοποθετήσεις, προ
τάσεις και διάλογος που κράτησαν δυόμισυ 
ώρες, χωρίς να μειωθεί το ενδιαφέρον ούτε 
στιγμή. Παρακάτω παρουσιάζουμε, περιλη
πτικά, τα κυριότερα σημεία της ανοιχτής 
συζήτησης που στην ουσία ήταν μια Λαϊκή 
Συνέλευση, η πρώτη του είδους της για τον 
τόπο μας. *

— Φ. Πετσάλνικος: Στην πρόσκληση 
του Ε.Σ.Ν.Μ. που πήραμε διαβάσαμε ότι 
θα γινόταν μια ανοιχτή συζήτηση. Βρε
θήκαμε όμως μπροστά σε μια Λαϊκή Συ
νέλευση και έτσι οι υποχρεώσεις μας 
αυξήθηκαν. Από τη μεριά της Γενικής 
Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης ευχα
ριστούμε θερμά τον Ε.Σ.Ν.Μ. για την 
πρωτοβουλία και συμμετοχή του στη ση
μερινή εκδήλωση. Ευχαριστούμε επίσης 
και το ΣΛΕ για τη συνεργασία του στο 
θέμα αυτό.

Λαϊκή Επιμόρφωση είναι κάθε συστη
ματική μορφωτική διαδικασία έξω από το 
επίσημο σχολικό σύστημα που σαν στό
χο έχει την ανάπτυξη της προσωπικότη
τας του ανθρώπου και την ενεργό συμμε
τοχή του στην οικονομική, κοινωνική 
και πολιτιστική ζωή του τόπου.

Στο παρελθόν η Λ.Ε. είχε, δυστυχώς, 
ταυτισθεί με την κοπτική-ραπτική, το 
τζούντο, καράτε κλπ. γιατί αυτές ήταν οι 
τότε επιλογές.

Οι ανάγκες του λαού μας είναι εντελώς 
διαφορετικές. Γι’αυτό αλλάξαμε τελείως 
το σύστημα της Λ.Ε. Σήμερα στις Νομαρ
χιακές Επιτροπές Λ.Ε. συμμετέχουν εκ
πρόσωποι των Μαζικών Φορέων, η Τοπι
κή Αυτοδιοίκηση, Εκπαιδευτικοί, Κρατι
κοί Φορείς κλπ. για ν’ ανταποκρινόμαστε 
στις συγκεκριμένες Επιμορφωτικές Ανά
γκες της κάθε περιοχής.

Μέσα από διάλογο με τους κατοίκους 
κάθε περιοχής προχωράμε στην ίδρυση 
των αντιστοίχων τμημάτων μάθησης, 
στηριζόμενοι πρώτα απ’ όλα στο ανθρώ
πινο δυναμικό που θα βρούμε εκεί

Μέσα στα δύο τελευταία χρόνια έγινε 
μια τεράστια προσπάθεια, με κινητήρια 
δύναμη τον Γιώργο τον Παπανδρέου, και 
αναμορφώθηκε πλήρως η Λ.Ε. στον τόπο 
μας. Η Λ.Ε. στοχεύει σήμερα στην οικο
νομική, κοινωνική και πολιτιστική ανά
πτυξη της πατρίδας μας. Ο πολιτιστικός 
τομέας ήταν το παραπαίδι. Είναι γνωστή 
η «πολιτιστική» εισβολή που έγινε με 
στόχο την αλλοίωση της δικής μας. Ευ
τυχώς τις ρίζες μας δεν τις χάσαμε. Πρέ
πει όμως να τις ανακαλύψουμε.

Τα θετικά βήματα που έγιναν μέχρι 
τώρα στη Λ.Ε. είναι: Αναπροσανατολι- 
σμός θεμάτων που διδάσκονται. Τα παρα
δοσιακά τμήματα μειώθηκαν σε ποσοστό 
και αυξήθηκαν τα τμήματα κοινωνικού 
προβληματισμού. Ως το ’81 λειτουργού
σαν στην Ελλάδα 300 Κέντρα, σήμερα 
λειτουργούν 430. Στην Αττική είχαμε 24 
Κέντρα με 495 τμήματα. Σήμερα τα Κέ
ντρα είναι 30 και αυξάνονται σε 45 με 900 
τμήματα.

Κύριος σκοπός της σημερινής εκδήλω
σης είναι ν’ ακούσουμε τις δικές σας 
επιμορφωτικές ανάγκες και προτάσεις ώ
στε ν’ αρχίσει να λειτουργεί πολύ σύντο
μα το Κ.Λ.Ε.

Γ. Παπανδρέου.
Με πολύ χαρά αισθάνθηκα τον ενθου

σιασμό τον δικό σας και την αγωνιστικό
τητα και διάθεσή σας για συζήτηση γύρω 
από το θεσμό της Λ.Ε. Αλλη μία διαπί
στωση είναι η αυξημένη παρουσία των 
γυναικών.

Η Λ.Ε. είναι έξω από το σχολειό και 
έχει μια διαφορετική λειτουργία και δια

φορετικούς στόχους. Δυστυχώς το σχο
λείο δεν μπόρεσε να βοηθήσει τον πολίτη 
ώστε να ’χει εκείνες τις γνώσεις που 
θα ’πρεπε να ’χει ώστε να συμμετέχει 
στην κοινωνία. Βασικοί τομείς γνώσης 
έχουνε μείνει έξω από τα σχολικά προ
γράμματα. Αντίθετα τα προγράμματα εί
χαν φορτωθεί με άχρηστα πράγματα: ημε
ρομηνίες, βασιλιάδες κλπ.

Τις απαραίτητες αυτές γνώσεις που δεν 
πήραμε από την εκπαίδευση έρχεται να 
μας τις προσφέρει η Λ.Ε. Πολιτική μας 
είναι η αυτοδύναμη ανάπτυξή μας, να 
πάψουμε να 'χουμε δεκανίκια και εξαρτή- 
σει. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις 
τεράστιες δυνατότητες του Ελληνικού 
λαού. Η Λ.Ε. βοηθάει προς αυτή την 
κατεύθυνση.

Ένας άλλος στόχος της Λ.Ε. είναι 
να ’ναι ένας χώρος διαλόγου, όποια και 
αν είναι τα θέματα που εξετάζονται. Η 
Λ.Ε. βοηθά και στην επαγγελματική κα
τάρτιση και καταπολέμηση της ανεργίας. 
Προσπάθειά μας είναι να βοηθήσουμε 
και στην ανάπτυξη Πολιτιστικών Κέ
ντρων.

Την Λ.Ε. την παραλάβαμε σαν Κρατικό 
θεσμό. Όλα ήσαν συγκεντρωμένα σε χώ
ρους που στόχο είχαν να δημιουργούν 
εξαρτήσεις και ρουσφέτια. Εμείς θέλουμε 
να την περάσουμε στα χέρια του λαού, 
στους Μαζικούς Φορείς.

Από την σημερινή συγκέντρωση, που 
έγινε με πρωτοβουλία του Επιμορφωτικού 
Συλλόγου, βλέπουμε ότι αυτή η μεταβίβα
ση εξουσίας έχει ήδη αρχίσει.

Πρέπει ο Λαός να φτιάξει το δικό του 
το σχολειό, όπου θ’ αποφασίζει ο ίδιος 
λαός τι μαθήματα θα διδάσκεται, ποιους 
επιμορφωτές θα έχει κλπ. Στη Σουηδία με 
πληθυσμό 7 εκατομμύρια οι επιμορφωνό- 
μενοι φθάνουν τα 2,5 εκατομμύρια. Μπο
ρούμε λοιπόν και εδώ στην Ελλάδα να 
φτιάξουμε μια Λ.Ε. στηριζόμενη στον 
ίδιο τον Λαό, χωρίς μεσάζοντες.

Θ. Παυλίδης. Για την καταπολέμηση της 
ανεργίας στην περιοχή μας πρέπει να 'ρθει το 
Σχέδιο Πόλης.

Δ. Κάργας. Οι υπεύθυνοι της Λ.Ε. να μας 
πουν ποιες δυνατότητες υπάρχουν αυτή τη 
στιγμή για την ίδρυση τμημάτων στην περιοχή 
μας και εμείς να αναφέρουμε τις επιμορφωτι
κές μας ανάγκες, όπως τις έχουμε εντοπίσει, 
ώστε να καταλήξουμε σήμερα, αν είναι δυνα
τόν, σε συγκεκριμένες αποφάσεις για τη λει
τουργία του Κ.Λ.Ε. το συντομότερο.

Φ. Πετσάλνικος. Απόφασή μας είναι η λει
τουργία ΚΛΕ στην Νέα Μάκρη που θα καλύ
πτει όλη την γύρω περιοχή. Εσείς θα προτείνε
τε τα τμήματα και τους Επιμορφωτές.

Κ. Νικολόπουλος. (Σχολικός Σύμβουλος). 
Πρώτα απ’ όλα πρέπει να φροντίσουμε να 
επιμορφώσουμε τους δασκάλους, γιατί πολλοί 
σπούδασαν και εργάσθηκαν μέσα σ’ ένα αυ
ταρχικό σύστημα. Πολλοί αναγκάσθηκαν, για 
να ζήσουν, να απαρνηθούν κάθε τι που τους 
ένωνε με την Εθνική Αντίσταση, τον λαό, τον 
Ανένδοτο αγώνα τον Αντιδικτατορικό Αγώνα 
της εφταετίας κλπ. Σήμερα οι δάσκαλοι τα- 

’χουν ξεπεράσει αυτά.
Πρώτα απ’ όλα να ιδρυθούν οι Σχολές Γονέ

ων από την Λ.Ε. Οι δάσκαλοι της περιοχής θα 
στηρίξουν την Λ.Ε.

Α. Βαμβακάς. Είμαι οικοδόμος-ελαιοχρωμα 
τιστής. Προτείνω να γίνουν τμήματα, αγγειο
πλαστικής, τουριστικών ειδών και ζωγραφικής 
ώστε ν’ αξιοποιούμε τον ελεύθερο χρόνο μας 
και να καταπολεμήσουμε την ανεργία.

Γ. Βογιατζής. Το Κ.ΛΕ. μπορεί να στεγα- 
σθεί στο ισόγειο του Κοινοτικού Μεγάρου, 
αφού βρεθεί άλλος χώρος για το Λύκειο.

Προτείνω την ίδρυση σχολής επαγγελματι
κού προσανατολισμού και να γίνουν σεμινάρια 
για την τοπική Αυτοδιοίκηση, επιτροπές γει
τονιάς κλπ.

Γ. Παπανδρέου. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέρου
σες προτάσεις μέχρι τώρα. Μπορούμε να ξεκι
νήσουμε τμήματα Λαϊκής Τέχνης και στην 
περιοχή σας. Όλες οι προτάσεις σας μπορούν 
να υλοποιηθούν.

Φ. Πετσάλνικος. Υπάρχει πρόβλημα στέγα
σης της Λ.Ε. Η Γενική Γραμματεία Αθλητι
σμού έχει εντάξει μέσα στο πενταετές την 
κατασκευή κέντρων για να στεγάζουν πολυ- 
λειτουργικά κέντρα: Επιμορφωτικά κέντρα, 
πληροφοριακά κέντρα, Δραστηριότητες Νέας 
Γενιάς.

Στη Νέα Μάκρη μπορούμε να ξεκινήσουμε 
από τα Σχολεία.

κ. Παναγόπουλος. Ν’ αποφύγουμε την στέγα
ση της Λ.Ε. στα σχολεία γιατί υπάρχει, δυστυ
χώς, μια αποστροφή του λαού προς αυτά 
εξ’ αιτίας της καταπίεσης που υπέστη κατά τη 
σχολική ηλικία.

X. Καραβασίλης. Ο Επιμορφωτικός Σύλλο
γος προσφέρει τα γραφεία του για την στέγαση 
της Λ.Ε.

κα. Αγγελίδου. Είμαστε έτοιμοι για το ξεκί
νημα τμημάτων Συμβουλευτικής Γονέων. Πριν 
λίγους μήνες είχαμε την πρώτη ανάλογη εκδή
λωση στην Αγία Μαρίνα. Πρέπει να γίνει μια 
επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης στην περιοχή 
μας.

Ν. Κωνσταντινίδης. Εμαι τεχνολόγος, ηλε- 
κτροψυκτικός. Προτείνω να γίνονται σεμινά
ρια για επισκευές συσκευών και ηλεκτρολογι- 
κές εγκαταστάσεις.

Δ. Κάργας. Θα μιλήσω εκ μέρους του Επι
μορφωτικού Συλλόγου. Ο Επιμορφωτικός Σύλ
λογος ιδρύθηκε το 1975 και ασχολείται με τα 
Πολιτιστικά και την Επιμόρφωση. Κυριότερες 
δραστηριότητές του είναι:

— Εκδόσεις. Εκδίδουμε βιβλία και την τοπι
κή εφημερίδα «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑ
ΚΡΗΣ».

— Τμήμα Παραδοσιακών Χορών με 70 μα
θητές και μαθήτριες.

— Τμήμα Ζωγραφικής-Αγγειοπλαστικής με 
60 άτομα.

— Θεατρικό Τμήμα
— Σκάκι
— Πιγκ Πογκ
— Κινηματογραφικές προβολές
— Σεμινάρια
— Ομιλίες
— Εκδηλώσεις.
Μέσα από τις παραπάνω δραστηριότητες 

έχουμε εντοπίσει κάποιες Επιμορφωτικές ανά
γκες της περιοχής μας. Μια πρώτη αξιολόγη
ση των αναγκών αυτών είναι η παρακάτω:

— Προβλήματα Νεολαίας
— Προστασία του Περιβάλλοντος.
— Οικογενειακός προγραμματισμός.
— Συμβουλευτική Γονέων
— Προληπτική ιατρική και πρώτες βοή

θειες.
— Ποιότητα ζωής
— Μουσική
— Κηπουρική δενδροκομία
Για την στήριξη της Λ.Ε. υπάρχει κάποια 

υποδομή. Υπάρχει πρωτ’ απ’ όλα ο Επιμορφω
τικός Σύλλογος με τα γραφεία του, τα μέλη του 
και την εφημερίδα του. Μπορούμε επίσης να 
χρησιμοποιήσουμε το Δημοτικό Σχολείο.

Σαν μόνιμη λύση του προβλήματος στέγα
σης των δραστηριοτήτων αυτών βλέπουμε την 
ανέγερση Πολιτιστικού Κέντρου που θα στε
γάζει τον Ε.Σ.Ν.Μ. Εμείς έχουμε ξεκινήσει 
την προσπάθεια αυτή και ζητάμε και την δική 
σας βοήθεια για την υλοποίησή της.

Στην περιοχή μας υπάρχει αξιόλογο επιστη
μονικό δυναμικό που πιστεύουμε ότι θα βοηθή
σει με κάθε τρόπο την Λ.Ε.

Μέσα στο καλοκαίρι θα βοηθήσουμε στην 
προετοιμασία που είναι απαραίτητη για να 
λειτουργήσει το ΚΛΕ τον Σεπτέμβρη.

Δ. Σταμάτης. Παρακαλώ να μας ενημερώσε
τε για τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στη Λ.Ε. 
και την Σχολή Γονέων που ξεκίνησε στη Νέα 
Μάκρη. Η Τοπική Αυτοιδιοίκηση στην περιο
χή μας ασχολείται μόνο με τα σκουπίδα και 
βεβαιώσεις. Απουσιάζει από κάθε εκδήλωση.

Φ. Πετσάλνικος. Η Σχολή Γονέων που ανα
φέρατε δεν ανήκει στην Λ.Ε. Κάνουμε έκκλη
ση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στους Φορείς, 
και το Επιστημονικό δυναμικό να στηρίξουν 
την Λ.Ε.

κα Μπερτσουκλή. Υπάρχουν δάσκαλοι που 
θα εργασθούν για τη Λ.Ε. ΔΩΡΕΑΝ.

κα Στύλου. Τα ναρκωτικά είναι πολύ καυτό 
πρόβλημα. Στη Καμάριζα Λαυρίου υπάρχει 
σχολή για τα προβλήματα της νεολαίας.

Γ. Μανάβης. Είμαι Πρόεδρος του Γεωργικού 
Συνεταιρισμού. Μας λείπουν οι Γεωπόνοι. Τις 
συμβουλές τους τις χρειαζόμαστε όλοι όσοι 
κατοικούμε σ’ αυτήν την περιοχή.

Ο Πρόεδρος του Επιμορφωτικού Συλλόγου 
Νέας Μάκρης κ. Χαρ. Καραβασίλης κηρύσσει 
την έναρξη της Ανοιχτής Συζήτησης για την 
Λαϊκή Επιμόρφωση.

Π. Πανωλάς. Είμαι ο υπεύθυνος της τοπικής 
εφημερίδας «ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑ
ΚΡΗΣ». Η Λ.Ε. λείπει από την περιοχή μας. 
Έχουμε 2.000 μαθητές και δεν έχουμε μια 
αλάνα για να παίξουν, μια βιβλιοθήκη. Σας 
ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα στη Νέα 
Μάκρη για να προωθηθεί η Λ.Ε.

Α. Σταφυλά. Η κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη 
σημασία στη Νέα Μάκρη. Αυτό το βλέπουμε 
με την ίδρυση του παιδικού Σταθμού, την 
ίδρυση του ΚΛΕ και την παρουσία όλων των 
εκπροσώπων της Λ.Ε.

Γ. Παπανδρέου. Η σημερινή συζήτηση 
ήταν πάρα πολύ καλή. Με βάση τη συζήτηση 
αυτή θα προχωρήσουμε στη λειτουργία του 
ΚΛΕ. Ζητάμε από σας να συνεχίσετε, με την 
Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης που θα κά
νετε, να συνεργάζεστε μαζί μας.

Η ιστορία της Νέας Μάκρης πρέπει να 
γίνει γνωστή στους νεώτερους με κάποιο 
τρόπο. Θα είμαστε πάντα κοντά σας.

Σήμερα εσείς είσασταν οι επιμορφωτές 
και εμείς οι επιμορφωνόμενοι.

Σας ευχαριστούμε.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σταθμού ανα

κοινώνει ότι:
1) Όσοι γονείς θέλουν να επανεγγράψουν τα 

παιδιά τους και για τη σχολική περίοδο 1984- 
1985 παρακαλούνται να υποβάλουν αίτηση 
επανεγγραφής στο Σταθμό από 15-6 έως 15-7 
κάθε εργάσιμη μέρα ώρα 7-12 π.μ. καθώς και 
βεβαίωση εργοδότη πατέρα-μητέρας.

2) Όσοι γονείς ενδιαφέρονται για νέα εγ
γραφή στη σχολική περίοδο 1984-1985 παρα
καλούνται να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο 
Σταθμό από 15-6 έως 15-7 τις ίδιες ώρες με τα 
παρακάτω δικαιολογητικά.

1. Ληξιαρχική Πράξη γέννησης ή βάπτισης
2. Πιστοποιητικό υγείας του παιδιού.
3. Βεβαίωση εργασίας του πατέρα με τις 

αποδοχές
4. Βεβαίωση εργασίας της μητέρας με τις 

αποδοχές.
Εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας ή 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 105/69 στην οποία 
θα αναφέρονται όλα τα έσοδα της οικογένειας 
ή κάποιο κοινωνικό πρόβλημα εάν υπάρχει. 
(Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 95.338.

ΦΟΥΣΚΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Επιχορήγηση του ΕΣΝΜ
Το Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών επι

χορήγησε και φέτος τον Επιμορφωτικό Σύλλο
γο Νέας Μάκρης με 200.000 δρχ.

Σίγουρα η υλοποίηση του φετεινού προγράμ
ματος μας απαιτεί πολύ περισσότερα χρήματα 
απ’ όσα έχουμε πάρει από επιχορηγήσεις. Για 
την ώρα θα καθορίσουμε τις προτεραιότητες 
των στόχων μας για τη σωστή απορρόφηση των 
χρημάτων αυτών.
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ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 'ΚΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,
Jean Paul Satre-Simon de Beauvoire

Μια ακόμα προσπάθεια 
του Επιμορφωτικού Συλλόγου

Το πρόβλημα της ψυχαγωγίας των παιδιών δεν είναι βέβαια τωρινό 
ούτε και εύκολη η λύση του. Με τη βεβαιότητα όμως ότι αξίζει τον 
κόπο ή όποια προσπάθεια σ’ αυτή την κατεύθυνση και μέσα στα πλαίσια 
των δραστηριοτήτων του Επιμορφωτικού μας Συλλόγου με στόχο την 
επιλεγμένη ψυχαγωγία για τους μικρούς συμπολίτες μας, προστέθηκε 
η παιδική σκηνή.

Έτσι λοιπόν εδώ και μερικές εβδο
μάδες οι μικροί μας ηθοποιοί αποφά
σισαν χαρούμενα να αγωνιστούν για 
το στήσιμο της παράστασης της ΕΙ
ΡΗΝΗΣ του Αριστοφάνη σε διασκευή 
Σοφίας Ζαραμπούκα*.

Χωρίς διαφορές, διαφωνίες ή δια
κρίσεις δίνουν ένα μάθημα πολιτισμέ
νης συνεργασίας, για ένα κοινό στό
χο. Εκεί συναντιόμαστε μαζί τους, 
αυτοί οι πρωταγωνιστές εμείς δευτε
ραγωνιστές, συμφωνήσαμε σιωπηλά 
ότι αξίζει να αγωνιστούμε ενάντια σε 
ξενόφερτους τρόπους διασκέδασης 
που όχι σπάνια έχουν επικίνδυνες και 
οδυνηρές προεκτάσεις και στην κα
λύτερη περίπτωση χωρίς ρίζες στη 
πολιτιστική μας παράδοση.

Έτσι λοιπόν οι μικροί μας ηθοποιοί 
ανταποκρινόμενοι χαρούμενα στο κά
λεσμά μας και κάτω από συνθήκες 
όχι τόσο «ρόδινες» ερχόμενοι από 
μακρυά πολλές φορές προσπαθούν 
να ζωντανέψουν χαρακτήρες, συναι

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1984

Πολιτιστικές - Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις
Οι Πολιτιστικές και Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις του Συλλόγου μας θα γίνουν 

στις 10, 11 και 12 Αυγούστου. „

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Παρασκευή, 10 Αυγούστου
8.30-9.30 μ.μ.:
Παραδοσιακοί Χοροί από το συγκρότημα του Συλλόγου μας.
10.00-12.00 μ.μ.:____
Θεατρική παράσταση από το «ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΛΑΟΥ».

Σάββατο, 11 Αυγούστου
8.30-9.30 μ.μ.:
Καραγκιόζης
9.30-11.00 μ.μ.:
Παιδική Σκηνή του Συλλόγου μας (Ειρήνη του Αριστοφάνη, σε διασκευή 
Σοφίας Ζαραμπούκα).

Κυριακή, 12 Αυγουάτου
8.30-9.30: Παραδοσιακοί χοροί από το συγκρότημα του Συλλόγου μας.
9.30-12.00 Συναυλία.
Πρωινά: Σκάκι, πιγκ-πογκ, Ζωγραφική σε πέτρα.

Επίσης θα υπάρχει Έκθεση Βιβλίου λογοτεχνών της περιοχής μας.
Οι παραπάνω εκδηλώσεις ενισχύονται οικονομικά από τα Υπουργεία:

-Πολιτισμού και Επιστημών
-Νέας Γενιάς και Αθλητισμού

Καλούμε ΟΛΟΥΣ τους κατοίκους της περιοχής μας να πάρουν μέρος στις 
Εκδηλώσεις μας.

Ε.Σ.Ν.Μ.

σθήματα και καταστάσεις άγνωστα 
σχεδόν για τη μικρή τους πείρα και 
με οδηγό το αλάθητο παιδικό τους 
ένστικτο τραβάνε μπροστά, και μεις 
οι μεγάλοι το μόνο που κάνουμε είναι 
να τα υπηρετούμε σ’ αυτή τους την 
προσπάθεια βιώνοντας το μεγαλείο 
της παιδικής τους αγνότητας και 
ομορφιάς. Ο κύκλος όμως της προ
σπάθειας δεν κλείνει εδώ. Υπάρχει 
και ένας ρόλος για σας. Χρειαζόμα
στε την αγάπη σας, την κατανόησή 
σας τη συμμετοχή σας.

Η θεατρική μας ομάδα θα καλωσο
ρίζει καθένα που θα βλεπε την προ
σπάθεια αυτή με την αγάπη που της 
αξίζει και θα την ενίσχυε με όποιο 
τρόπο μπορούσε, έστω απλά σαν κα
λόπιστος θεατής.

* Για λόγους που δεν μπορούν να εξηγη
θούν σ’ αυτό το σημείωμα επελέγη, τελι
κά, η διασκευή και όχι το έργο του 
Αριστοφάνη ως έχει, κατά την υπόδειξη 
εκλεκτού συμπολίτη.

ΕΦΗ ΣΤΡΑΓΑΛΗ

Στη μικρή μας πόλη, που αριθμεί σύμ
φωνα με την τελευταία απογραφή, γύρω 
στους 10.000 μόνιμους κατοίκους, συν 
τους χιλιάδες καλοκαιρινούς επισκέπτες 
της, η κοινωνική ζωή, οι εκδηλώσεις των 
μαζικών φορέων και κάθε άλλη προσπά
θεια, ενέργεια, ή διασκέδαση, στρέφεται, 
κινείται και απευθύνεται αποκλειστικά 
και μόνο στον ενήλικο πληθυσμό της. 
Για τους λιλιπούτειους όμως κατοίκους 
της, που σίγουρα δεν είναι λίγοι, έχουν 
γίνει ελάχιστες αν και φιλότιμες ίσως 
αυτές, προσπάθειες από ιδιώτες που εκ
φράζονται συλλογικά.

Φιλότιμες ίσως, όχι όμως κι αρκετές. 
Έτσι για τα παιδάκια της μετανηπιακής, 
προσχολικής και σχολικής ηλικίας δεν 
προσφέρεται τίποτε άλλο ίσως εκτός από 
το χώρο της πλατείας με μερικές κούνιες, 
τσουλήθρες κλπ. καθώς κι ένα ανάλογα 
χώρο στην παραλία, που λύνουν πρόχει
ρα το πρόβλημα, άθλησης, παιχνιδιού 
και διασκέδασης για τους μικρούς μπό- 
μπηρες. Μήπως λοιπόν θα ’πρεπε να δού
με πιο σοβαρά και με μεγαλύτερο ενδια
φέρον τις ανάγκες των μικρών μας φίλων, 
που κινούνται ανάμεσα στους μεγάλους 
και την τηλεόραση;

Προτάσεις εδώ μπορεί να υπάρχουν 
πολλές, που μπορούν, αν εφαρμοστούν, 
κάτι καλύτερο να προσφέρουν από τη 
σημερινή υπάρχουσα κατάσταση. Ένα 
παιδικό πανηγύρι που λείπει, φέρνει χα
ρούμενες μνήμες στα παιδιά που μεγάλω
σαν μια-δυο δεκαετίες πριν και που το 
νοσταλγούν πολύ σήμερα, (του Αγίου 
Κωνσταντίνου γίνονταν τότε), με μπαλό
νια παιχνίδια, γλυκά, σκετσάκια, κουκλο
θέατρο κλπ. Θα ’ταν μια γλυκειά γεύση 
ανεμελειάς για τα παιδιά του σήμερα. 
Ένα θεατρικό έργο παιδικής σκηνής που

ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΜΕΡΟΣ Γ

του Βασίλη Λαζαρίδη 
Δικηγόρου

11)Μετά την συμπλήρωση ηλικίας γάμου 
ο άνδρας και η γυναίκα έχουν το δικαίωμα 
να συνάψουν γάμο και δημιουργήσουν οικο
γένεια σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους 
που ισχύουν και 12) σε περίπτωση πόλεμου 
ή άλλου δημόσιου κίνδυνου που απειλεί τη 
ζωή του έθνους κάθε συμβαλλόμενο μέρος 
(κράτος) μπορεί να λάβει μέτρα κατά παρά
βαση των παραπάνω προβλεπόμενων περι
πτώσεων υπό τον όρο ότι αυτά τα μέτρα δεν 
θα είναι αντίθετα προς τις υποχρεώσεις που 
προβλέπονται από το διεθνές δίκαιο. Στην 
περίπτωση αυτή το μέλος είναι υποχρεωμέ
νο να ειδοποιήσει τον Γενικό Γραμματέα 
του Συμβούλιου της Ευρώπης.

Στο δεύτερο μέρος της σύμβασης αυτής 
και συγκεκριμένα με το άρθρο 19 προβλέ
πονται προς το σκοπό εξασφάλισης του 
σεβασμού των παραπάνω υποχρεώσεων των 
μελών η ίδρυση 1) μιας Ευρωπαϊκής Επιτρο
πής δικαιωμάτων και 2) του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου.

Στη συνέχεια στο τρίτο μέρος της σύμβα
σης καθορίζεται πώς γίνεται η συγκρότηση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έχει 
γενικό Γραμματέα, συγκροτείται δε παράλ
ληλα και υποεπιτροπή που επιλαμβάνεται 
αρχικά κάθε περίπτωσης που εμφανίζεται 
για επίλυση, ποιες είναι οι αρμοδιότητες 
της, καθώς επίσης και τα θέματα που καλεί
ται να λύσει. Η επιτροπή καταβάλλει κάθε 
προσπάθεια για εξώδικη λύση κάθε δάφο- 
ράς που έλθει σ’ αυτήν. Αν κατορθώσει και 
επσύχει φιλικό διακανονισμό, τότε συντάσ
σει η Υποεπιτροπή έκθεση που διαβιβάζεται 
για δημοσίευση στα ενδιαφερόμενο Κράτη, 
την Επιτροπή Υπουργών και τον Γενικό 
Γραμματέα του Συμβούλιου της Ευρώπης. 
Αν δεν επιτευχθεί τέτοια λύση η Επιτροπή 
συντάσσει έκθεση και διατυπώνει τη γνώμη 
της αν τα γεγονότα που διαπιστώθηκαν 
αποκαλύπτουν παραβίαση εκ μέρους του 
ενδιαφερόμενου κράτους των υποχρεώσε
ων του κατά τις διατάξεις της σύμβασης. Αν 
εντός προθεσμίας τριών μηνών η υπόθεση 
δεν παραπεμφθεί στο Δικαστήριο η Επιτρο
πή Υπουργών αποφασίζει με πλειοψηφία 
των δυο τρίτων αν έγινε η όχι παραβίαση 
της σύμβασης. Σε καταφατική περίπτωση η 
Επιτροπή Υπουργών καθορίζει προθεσμία 
μέσα στην οποία το μέλος πρέπει να πάρει 
μέτρα που συνεπάγεται η απόφαση της 
Επιτροπής Υπουργών.

(συνεχίζεται) 

μπορεί ν’ ανεβαστεί από ένα Σύλλογο, 
κουκλοθέατρο ή θέατρο με τενεκεδάκια, 
θα έκαναν τα μάτια των μικρών, να λάμ- 
ψουν, που και σήμερα με το πρώτο άκου
σμα, για κάποιον πλανόνδιο, «θαυμαστό» 
άνθρωπο που σπάει αλυσίδες, μάρμαρα 
κλπ. διψασμένα συνωστίζονται στην πλα
τεία.

Ο παραδοσιακός Καραγκιόζης με την 
ελληνική πονηριά και την τιμιότητά του, 
που άλλοτε παίζονταν εδώ, σε μικρές 
γειτονιές, από εμπνευσμένους μπόμπιρες 
που έφτιαχναν μόνοι τους τις φιγούρες 
του, μπορεί να διασκεδάσει και τα παιδιά 
του σήμερα.

Κι αν όλα αυτά πρέπει να γίνουν από 
μαζικούς φορείς, το σχοινάκι, το λάστι
χο, τα μήλα, τα στρατιωτάκια κι ένα 
σωρό άλλα, όμορφα, ομαδικά παιχνίδια, 
που ξεσήκωναν άλλοτε τις γειτονιές, πρέ
πει να μαθαίνονται από τους γονείς στα 
μικρά τους, που τόσο έχουν ανάγκη από 
παιχνίδι και ξενοιασιά. Βέβαια ένας ορ
γανωμένος χώρος άθλησης με κλειστό 
γυμναστήριο που θα μαθαίνουν μικροί 
και μεγάλοι τα οργανωμένα ομαδικά παι
χνίδια είναι αναγκαίος και απαραίτητος.

Όλα αυτά κάποτε πρέπει να γίνουν, αν 
θέλουμε να προσφέρουμε κάτι κι εμείς, 
στα μικρά παιδιά, που κρατούνε στο χέρι 
τους σαν τον ήλιο τον χάρτινο τις ελπί
δες μας...

Χαρδαλούμπα Κυριακή
★

Αγαπητή Κ. Χαρδαλούμπα 
συμφωνούμε απόλυτα με τις προτάσεις σου. 
Ήδη ένα σημαντικό τμήμα των τριήμερων 
Πολιτιστικών και Καλλιτεχνικών εκδηλώ
σεων του Συλλόγου μας, που θα γίνουν τον 
Αύγουστο, είναι αφιερωμένο στην νεολαία. 
Σίγουρα το επόμενο βήμα, μπορεί να 'ναι το 
Παιδικό Πανηγύρι που προτείνεις.

Σ.Ε.

Μια απεργία
Με Εθνική Σημασία

(συνέχεια από σελ. 1)

Επίσης το μέλος του Σωματείου Α. 
Διβώλης συγχαίρει τη στάση των αν- 
δρών της χωροφυλακής απέναντι 
στους εργαζόμενους απεργούς, ε
κτός 3-4 χωροφυλάκων που χωρίς να 
πάρουν εντολή από ανώτερο αξιωμα
τικό ξυλοκόπησαν άγρια απεργούς 
και πολίτες που πήγαν να τους συ
μπαρασταθούν.

Σε αποκλειστική συνέντευξη στην 
εφημερίδα μας στις 20-7-84 ο πρόε
δρος του σωματείου κ. Αλεξάνδρου 
δήλωση: η εντύπωση που είχε αρχικά 
διατυπωθεί ότι η κυβέρνηση εγκατέ- 
λειψε τους εργαζόμενους διαψεύ- 
σθηκε με τις τελευταίες δηλώσεις 
και θέσεις του κράτους.

Πάντως δεν θα υποχωρήσουμε αν 
η κυβέρνηση δεν εξασφαλίσει τα ερ
γατικά δικαιώματα στις βάσεις.

Ευχαρίστησε την εφημερίδα μας 
και όλους τους συλλόγους και τα 
σωματεία της περιοχής για τη θετική 
συμπαράσταση στον αγώνα τους, που 
αφορά και όλο τον Ελληνικό Λαό.

ί Υπεύθυνος σύμφωνα
ί με το Νόμο ί
| Λ. I. ΚΑΡΓΑΣ J 
\ οδός 106 αρ. 7
\ Επιστολές - Εαβάσιχατα: ?
J I. ΔΗΜΗΤΡΙΑΜΙΣ 5 
i Επιμορφωτικός σύλλογος J 
τ Ν. Μάκρης | 
# Τυπογραφείο: #

Γ. Λεοντακιανάκος f
? Δ. Πλακεντίας 31 1
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ «ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΑΣ»
Στην πρόσφατη απεργία που έκαναν οι 

εργαζόμενοι στην Αμερικάνικη βάση της 
Νέας Μάκρος μερικοί συμπατριώτες μας 
βάλθηκαν ν' αποδείξουν ότι είναι πιο Αμερι- 
κάνοι από τους Αμερικάνους. Και τι δεν 
έκαναν για ν' αποδείξουν την πίστη και την 
αφοσίωσή τους στους Συμμάχους μας...

Ακόμα και τον μπαμπούλα των φακέλλων 
χρησιμοποίησε κάποιος «ανθρωποφύλακας» 
για να φοβήσει τους απεργούς και όσους 
συμπαραστέκονταν στον αγώνα τους: «προ
σέξτε καλά, γιατί τους φακέλλους σας τους 
φυλάμε, τους ξεσκονίζουμε και όταν θα ρ- 
θουμε ξανά στα πράματα θα σας περιποιη- 
θούμε».

Μήπως θα πρέπει οι συμπατριώτες μας 
αυτοί να θυμηθούν ότι πρώτα απ' όλα είναι 
Έλληνες και, επίσης, να το πάρουν απόφα
ση ότι μερικές συνήθειες του παρελθόντος 
δεν έχουν καμμιά πιθανότητα βρυκολακιά- 
σματος;;

★
ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ

Μέχρι τώρα είχαμε ακούσει για Κοινοτάρ
χες που κάνουν έργα σ' ολόκληρη την πε
ριοχή ευθύνης τους, για Κοινότητες που 
κάνουν έργα μόνο σε περιοχές ημετέρων 
και για Κοινοτάρχες που δεν κάνουν τίποτα.

Για Κοινοτάρχη όμως, που να τον πιάνουν 
την νύχτα να προσπαθεί να καταστρέψει 
πινακίδες που τοποθέτησε ο Εξωραϊστικός 
Σύλλογος Ζούμπερι για την προστασία και 
σωστή χρήση τη-, παραλίας δ?ν είχαμε ξα
νακούσει. (Το έργο αυτό που δεν πρόλαβε 
να το τελειώσει ο ίδιος, ολοκληρώθηκε από 
«αγνώστους» λίγες ώρες αργότερα).

Τι άλλο θ'ακούσουμε;
★

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ
-Λούτσα-Αθήνα: 30 δρχ. το εισιτήριο (α

στική συγκοινωνία)
-Ν. Μάρκη-Αθήνα: 90 δρχ. το εισιτήριο 

(υπεραστική συγκοινωνία).
Θέσεις καθημένων: 45. Ορθιων: απεριόρι

στες. Η σαρδελοποίηση των επιβατών αρχί
ζει από την αφετηρία (Για την τιμή του 
εισιτηρίου η απόσταση θεωρείται υπεραστι
κή. Για την ορθοστασία κοντινή).

Τα δρομολόγια αραιά για να μην έχουμε... 
κυκλοφοριακά προβλήματα.

Όλα τα υπολογίζουμε. Εκτός από τον 
άνθρωπο.

*

ΟΛΑ ΚΑΛΑ...
Στις 20 Ιούλη παρακολουθήσαμε τη συνε

δρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου. Με έκ
πληξη πληροφορηθήκαμε ότι το Κοινοτικό 
Συμβούλιο είχε να συνεδριάσει δυόμισυ 
μήνες(ϋι) Η αντιπολίτευση κατηγορεί την 
συμπολίτευση ότι έχει κάνει κανόνα το 
παραπάνω.

Φαίνεται, λοιπόν, ότι για τους περισσότε
ρους αντιπροσώπους μας η Νέα Μάκρη δεν 
έχει κανένα πρόβλημα: Για το Κέντρο Υ
γείας βρέθηκε οικόπεδο, το Σχέδιο Πόλης 
εγκρίθηκε, οι συνδρομές της ΕΥΔΑΠ γίνο
νται κατά δίκαιο τρόπο, οι σκουπιδότοποι 
καταργήθηκαν, τα αδέσποτα σκυλιά μαζεύ
τηκαν, οι καταπατήσεις σταμάτησαν κλπ.

Γιατί να σκοτίζονται;

Μια Απεργία 
Με Εθνική Σημασία

Με αφορμή την προκλητική δήλω
ση του Αμερικάνου διοικητή της βά
σης του Ελληνικού κ. Λάβεγκρεμ ότι 
οι Αμερικάνικες δυνάμεις είναι αυτές 
που καθορίζουν τον τρόπο εφαρμο
γής των νόμων και των δικαστικών 
αποφάσεων, που αφορούν Έλληνες 
εργαζόμενους και όχι η από 28-5-84 
διατύπωση του υφυπουργού εξωτερι
κών I. Καψή ότι: «η επίλυση προβλη
μάτων των εργαζομένων στις βάσεις 
θα γίνεται με τον απόλυτο σεβασμό 
της Ελληνικής εργατικής νομοθε
σίας», το σωματείο εργαζομένων για 
τις δυνάμεις των Η.Π.Α. αποφασίζει 
τριήμερη απεργία 3-5Λ7-84 καταγγέ- 
λοντας ότι: Οι Αμερικάνοι προσβάλ
λουν βάναυσα την εθνική μας υπερη
φάνεια, ανεξαρτησία και κυριαρχία.

Κακοποιούν Έλληνες εργαζόμε
νους, αρνούνται να πληρώσουν μέ
ρος δεδουλευμένων αποδοχών και 
υπερωριών, στραγγαλίζουν τα συνδι
καλιστικά δικαιώματα των εργαζομέ
νων, διώκουν τα στελέχη του σωμα
τείου και στη θέση τους προσλαμβά
νουν αμερικάνους πολίτες χωρίς ά
δεια εργασίας, καταπατούν τους 
Ελληνικούς νόμους και τις αποφά
σεις των Ελληνικών δικαστηρίων και 
γενικά συμπεριφέρονται σαν αφέ
ντες σε δούλους, χρησιμοποιώντας 
μάλιστα ροπαλοφόρους αμερικάνους 
στρατιώτες και πυροσβεστικές α
ντλίες για τρομοκρατία των εργαζο
μένων.

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

Δωρεάν Μαθήματα 
Για υποψήφιους... καταπατητές

Το (άλλοτε) Ρέμα του Παπά

Με τη λήξη της προθεσμίας και 
χωρίς να απαντήσουν οι αμερικάνοι, 
το σωματείο αποφασίζει νέα δεκαή
μερη απεργία, ζητώντας μάλιστα συ
μπαράσταση του Λαού και επέμβαση 
του κράτους.

Στις 15-7-84 το σωματείο αποφασί
ζει νέα ΙΟήμερη απεργία μέχρι να 
λυθούν τα δίκαια αιτήματά του.

Κατά τη διάρκεια της απεργίας 
δημιουργήθηκαν διάφορα επεισόδια 
έξω από τις βάσεις. Ο υποδιοικητής 
της βάσης στη Νέα Μάκρη σύμφωνα 
με την καταγγελία του εκπροσώπου 
των εργαζομένων I. Παπά, προκλητι
κά αποκάλεσε τους Έλληνες ανίκα
νους να υπερασπίζουν τον εαυτό 
τους σε περίπτωση τραυματισμών ή 
φωτιάς στην περιοχή και μόνο οι 
αμερικάνοι είναι σε θέση να αντεπε- 
ξέλθουν σε τέτοια ζητήματα. Τότε 
δημιουργήθηκε το πρώτο επεισόδιο, 
όταν οι απεργοί δεν τον άφησαν να 
μπει στη βάση αν δεν ανακαλέσει το 
χαρακτηρισμό, αυτός όμως πήγε από 
τα συρματοπλέγματα και, πηδώντας 
τα, μπήκε στη βάση. (Σ.Σ. αυτό το 
περιστατικό ας το έχουν υπόψη τους 
οι αρμόδιοι της κυβέρνησης και να 
δραστηριοποιηθούν να βρουν ποιοι 
είναι αυτοί που καθυστερούν το ε
γκεκριμένο για την περιοχή Κέντρο 
Υγείας).

Συνέχεια στη σελ. 4

ΕΚΤΑΚΤΕΣ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

ΣΤΗΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ

Το Νομ. Ταμείο Αττικής επιχορήγησε 
την Κοινότητά μας για το 1984 και μέχρι 
το μήνα Ιούλιο με τα παρακάτω χρημα
τικά ποσά για την κατασκευή έργων:

Για έργα ύδρευσης 6.000.000
Για έργα ύδρευσης 2.000.000
Για κατασκευή οδού Μαρούγκα 1.500.000 
Για κατασκευή οδού Ευβοϊκού 1.000.000

Από το ΕΤΕΡΠΣ (ταμείο εισφοράς αυθαι
ρέτων κτισμάτων) η Κοινότητά μας πήρε ως 
πρώτη δόση 12.000.000 τα οποία πρέπει να 
διατεθούν για ανάπλαση των υποβαθμισμέ
νων περιοχών.

Από το υπουργείο Χ.Ο.Π. επιχορήγηση 
5.000.000 για διαμόρφωση της παραλίας. 
Σύνολο 27.500.000.

Θα πρέπει να τονίσουμε και πάλι ότι αυτά 
τα χρήματα δόθηκαν γιατο 1984 και μέχρι το 
μήνα Ιούλιο, και ότι σ’αυτά τα ποσά δεν 
συμπεριλαμβάνεται η τακτική κρατική επι
χορήγηση που για το 1984 ξεπερνάει τα 
15.000.000.

Δεν πληρώνουν
V/VUL

για την ΕΥΔΑΠ
Με απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου, 

οι κάτοικοι της Νέας Μάκρης υποχρεώνο
νται να πληρώσουν 2.500 δρχ. για κάθε 
υδρόμετρο, που έχουν στο σπίτι τους ή στο 
μαγαζί τους, προκειμένου να καλυφθεί η 
δαπάνη της σύνδεσής μας με την ΕΥΔΑΠ 
για το 1984.

Πολύ σωστό και δίκαιο να πληρώσουν 
ΟΛΟΙ, αφού το έργο είναι κοινωφελές. Τι θα 
γίνει όμως (κι αν γίνει, πότε θα γίνει), 
μ ’ εκείνους τους ιδιοκτήτες (και μεις γνωρί
ζουμε πολλούς) που ενώ έχουν και τέσσερα 
και πέντε και δέκα διαμερίσματα, υδρεύονται 
με ένα ή το πολύ με δύο υδρόμετρα; θα 
πληρώσουν κι αυτοί, όσα θα πληρώσει ο 
κάθε φουκαράς πούχει όλο κι όλο ένα σπιτά
κι;

Επειδή αυτό είναι άδικο, - και για να μην 
μείνει στα χαρτιά η σχετική απόφαση του 
Κοινοτικού Συμβουλίου - πρέπει το συντο
μότερο να γίνει καταγραφή των πολυκατοι
κιών που οι ιδιοκτήτες τους δεν έχουν 
τοποθετήσει ισάριθμα υδρόμετρα με τα δια- 
μερίσματά τους, ώστε να πληρώσουν κι 
αυτοί για την κάθε κατοικία τις 2.500 δρχ. 
και να μη λένε αργότερα, πίνοντας το νερό 
της ΕΥΔΑΠ, «εις υγείαν των κορόϊδων που 
πλήρωσαν για μας». (Όπως ήδη το είπε 
κοινοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας 
«μόνο τα κορόϊδα πληρώνουν», κατά τη 
λήψη της παραπάνω απόφασης).

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Νέας Μάκρης σε συνεργασία με την 

Κυπριακή Πρεσβεία διοργανώνει εκδήλωση αλληλεγγύης στον Κυπριακό 
λαό με την συμπλήρωση 10 χρόνων από το χουντικό πραξικόπημα και την 
εισβολή των ορδών του Αττίλα στην Κύπρο.

Η εκδήλωση που θα γίνει το Σάββατο 28 Ιούλη, στις 8.00 μ.μ. στην 
πλατεία της Νέας Μάκρης περιλαμβάνει:

— Έκθεση ντοκουμέντων από την Τουρκική Εισβολή
—Χαιρετισμό από εκπρόσωπο της Κυπριακής Πρεσβείας
—Ομιλία από τον κ. Ανδρέα Χριστοδουλίδη
—Καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τραγούδια και χορούς της Κύπρου.
Καλούμε τους Μαζικούς Φορείς και όλους τους κατοίκους της περιοχής 

μας να συμπαρασταθούν και να πάρουν μέρος στην παραπάνω εκδήλωση.

Ποτέ δεν το φανταζόμουνα ότι είναι 
τόσο εύκολο! Απορούσα μάλιστα με το 
θράσσος των καταπατητών και έλεγα: Δεν 
φοβούνται μήπως επέμβουν οι αρμόδιες 
αρχές και τους κλείσουν μέσα; Με τι 
τρόπο, τελικά, κάνουν τις καταπατήσεις 
και τα καταφέρνουν πάντα;

Οι παραπάνω απορίες μου λύθηκαν τον 
τελευταίο καιρό με ένα ζωντανό παρά
δειγμα της περιοχής μας που μπορεί να 
χαρακτηριστθεί και σαν «υπόδειγμα» για 
όσους επιθυμούν ν’ αποκτήσουν κάποιο 
οικοπεδάκι.

Η σειρά των μαθημάτων είναι πλήρης

συνέχεια στη σελ. 2

Καινούριος 
Νομίατρος

Ο κ. Μανώλης Κοκκολάκης ανέλαβε 
Νομίατρος στο Διαμ. Ανατολικής Αττι
κής.

Ήδη ενημερώθηκε από τα φύλλα της 
ΦΩΝΗΣ για τα προβλήματα της περιο
χής μας και έστειλε δύο γιατρούς της 
Υπηρεσίας του για επιθεώρηση στη Νέα 
Μάκρη, στις 20 Ιούλη.

Του ευχόμαστε καλή επιτυχία στα κα- 
θηκοντά του.
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ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
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Αναληθής η Ανακοίνωση 
της Κοινότητας 

για τις Κρατικές Επιχορηγήσεις 
Είναι αναφαίρετο δικαίωμα του πολίτη να ενημερώνεται για τα προβλήματα 

που τον αφορούν.
Και είναι υποχρέωση και καθήκον εκείνων που ασκούν εξουσία να παρέχουν 

πλήρη και ειλικρινή ενημέρωση στον πολίτη.
Όταν, όμως, η ενημέρωση, που παρέχεται, είναι ελλειπής, ανακριβής και 

παραποιημένη, τότε, εκείνοι που ασκούν εξουσία εγκληματούν σε βάρος του 
πολίτη και του κοινωνικού συνόλου.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ 
Α' ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Αφορμή για τις παραπάνω σκέψεις μας 
έδωσε η ανακοίνωση της Κοινότητάς μας, 
που γράφτηκε σε ταμπλώ διαστάσεων 1X2 
μέτρα και στήθηκε στην πλατεία δύο μέρες 
πριν τις ευρωεκλογές. Αλλά τι ήταν εκείνο 
που προκάλεσε το «στήσιμο» αυτής της 
ανακοίνωσης, που με το περιεχόμενό της 
ρύπανε την ατμόσφαιρα από τις αναθυμιά
σεις της παραποίησης και της διαστρέβλω
σης, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα, που ο δη
μιουργός της, γνωρίζοντας, προφανώς, τις 
συνέπειες του νόμου για τη ρύπανση του 
περιβάλλοντος, απέφυγε επιμελώς να βάλει 
την υπογραφή του. Μόνο με την ένδειξη - 
Ελληνική Δημοκρατία - Κοινότητα Νέας 
Μάκρης - και χωρίς υπογραφή, η ανακοίνω
ση διέψευδε ομιλητή του κυβερνώντας κόμ
ματος, που, σε ομιλία του για τις ευρωεκλο
γές, ανάφερε, ανάμεσα σε άλλα, και τα 
χρηματικά ποσά που πήρε η Κοινότητά μας 
σε επιχορηγήσεις και δωρεές από τον κρα
τικό προϋπολογισμό τα τελευταία τέσσερα 
χρόνια.

Είπε ο ομιλητής ότι η Κοινότητα της Νέας 
Μάκρης πήρε σε τακτικές και έκτακτες 
επιχορηγήσεις, για το 1981 3.950.000, για 
το 1982 15.420.000, για το 1983 
31.805.000 και ότι το 1984 θα ξεπεράσουμε 
τα 40.000.000.

Τα πιο πάνω ποσά, για τα οποία προσυπο
γράφουμε για την εγκυρότητά τους, είναι 
καταχωρημένα στους προϋπολογισμούς της 
Κοινότητας και βεβαιωμένα ως εισπραχθέ- 
ντα στο Δημόσιο Ταμείο, γεγονός που δεν 
αφήνει περιθώρια για αμφισβητήσεις.

Κι όμως, οι εγκέφαλοι που σύνταξαν την 
ψευδή - και γι' αυτό ανυπόγραφη - ανακοί
νωση, τόλμησαν να αμφισβητήσουν την αλή
θεια και επιχείρησαν, για μια ακόμη φορά, 
να παραπλανήσουν το Λαό της Νέας Μά
κρης, παρουσιάζοντας ανακριβή και ψεύτικα 
στοιχεία.

Έτσι, αλλού προσθέτοντας κι αλλού α- 
φαιρώντας, παρουσίασαν ότι πήρε η Κοινό

Ναυτικός Όμιλος
Νέας Μάκρης

Ο Ναυτικός όμιλος Ν. Μάκρης εκτός από 
την Ομάδα Κολύμβησης που όπως έχουμε 
γράψει και σε προηγούμενο φύλλο αριθ
μεί σήμερα 50 παιδιά σημειώνει μεγάλη 
επιτυχία. Έχει δημιουργήσει και ομάδα 
ιστιοπλοΐας. Σ’ αυτήν την ομάδα μέχρι 
στιγμής αθλούνται 30 παιδιά 8-18 χρο- 
νών. Ο ναυτικός όμιλος διαθέτει σκάφη 
τύπου'Άέϊζερ,,και «Όπτιμιστ». Τα παιδιά 
προπονούνται κάθε Τετάρτη, Παρασκευή, 
Σάββατο και Κυριακή από τις 9-12 π.μ.

Σε μια περιοχή σαν τη δική μας που 
στερείται αθλητικών εγκαταστάσεων και 
που αθλητισμός για παιδιά αλλά και για 
μεγαλύτερους είναι ουσιαστικά ανύπαρ
κτες οι δραστηριότητες αυτές του Ναυτι
κού ομίλου πρέπει να θεωρούνται σημα
ντική προσφορά. 

τητά μας σε επιχορηγήσεις, δωρεές (αλλά 
και δάνεια, όπου τους βόλευαν) για το 1981 
14.100.000, από τα οποία τα 9.900.000 είναι 
δάνειο για την κατασκευή του Κοιν. Μεγά
ρου, για το 1982 1.805.000, αφαιρώντας τα 
8.909.35Θ της τακτικής κρατικής επιχορή
γησης και τα 4.697.000 από το Ν.Τ.Α., και 
για το 1983 παρουσίασαν το ποσόν των 
12.276.000, αφαιρώντας την τακτική κρατι
κή επιχορήγηση 13.531.924 και τη δωρέα 
του Ν.Τ.Α. 6.000.000. Και βέβαια δεν πρό- 
σθεσαν τα 103.000.000 δάνειο για την ΕΥ- 
ΔΑΠ, όπως πρόσθεσαν στα ποσά του 1981 
το δάνειο των 9.900.000 για την κατασκευή 
του Κοιν. Κτιρίου.

Πράγματι αριστοτεχνική η προσπάθεια ε
κείνων, που φρόντισαν να μειώσουν τη δια
φορά ανάμεσα στα χρηματικά ποσά, αλλά 
και την εντύπωση που δημιουργήθηκε στον 
κόσμο, για την χρόνο με χρόνο τεράστια 
αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης στην 
Κοινότητά μας. Όσο όμως κι αν ήταν αρι
στοτεχνική η προσπάθεια, η τεραστίων δια
στάσεων ανακοίνωση αφήνει εκτεθειμένη 
την Κοινότητά μας και ολόκληρο το Κοινοτι
κό Συμβούλιο:

α) γιατί με το κείμενό της μας ανάμειξε 
στον πολιτικό προεκλογικό αγώνα και

β) γιατί το κείμενό της ήταν ανυπόγραφο 
και ψεύτικο.

Κι εδώ μπαίνουν τα παρακάτω ερωτήματα: 
από πότε η Κοινότητά μας βγάζει ανακοινώ
σεις ανυπόγραφες; γιατί τη συγκεκριμένη 
ανακοίνωση δεν την υπόγραψε ο Πρόεδρος 
της Κοινότητας ή άλλος εκπρόσωπός του; 
θα βρεθεί, έστω και εκπρόθεσμα, κάποιος 
που θα υπογράψει αυτήν την ανακοίνωση;

Εμείς πάντως δηλώσαμε πιο πάνω και 
επαναλαμβάνουμε ότι προσυπογράφουμε τα 
ποσά που ανάφερε ο εκπρόσωπος της Κυ
βέρνησης και τα οποία έχουν βεβαιωθεί στο 
Δημόσιο Ταμείο και έχουν περιέλθει στους 
κατά έτος προϋπολογισμούς της Κοινότη
τάς μας.

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

συνέχεια από σελ. 1

και γίνεται κατά τέλειο τρόπο, έτσι ώστε 
μόνο οι ανεπίδεκτοι μάθησης να κινδυ
νεύουν να μείνουν μεταξεταστέοι.

Πρώτα απ’ όλα διαλέγεις το μέρος που 
σε εξυπηρετεί. Αν θέλεις να χτίσεις εξο
χικό, διαλέγεις βουνό ή θάλασσα. Αν 
θέλεις να κάνεις βενζινάδικο, μαγαζί κλπ. 
διαλέγεις ένα χώρο πάνω σε κεντρική 
λεωφόρο. Τώρα αν αυτός ο χώρος είναι 
ρέμα, δεν πειράζει. Τόσα και τόσα έχουν 
μπαζωθεί.

Σε πρώτη φάση κάνεις την περίφραξη. 
Μετά στήνεις μια αθώα παράγκα η οποία 
διαφημίζει εκσκαφές, χωματουργικές ερ
γασίες κλπ. (καμμιά φορά και αρχηγούς 
κομμάτων). Η κρίσιμη περίοδος είναι ως 
εδώ, ώσπου να συνηθίσουν την παρουσία 
σου στο συγκεκριμένο μέρος. Αν πάλι 
βρεθεί κανένας περίεργος και βάλει τις 
φωνές ή κάνουν καταγγελίες οι εφημερί
δες μη φοβάστε. Οι πιθανότητες να κινη
θούν οι Τοπικές Αρχές είναι ελάχιστες και 
οι περίεργοι κάποτε θα κουρασθούν.

Αργότερα, λοιπόν, αρχίζεις να κουβα
λάς χώματα, δήθεν για να τα πουλήσεις, 
που τελικά τα απλώνεις για ν’ ανεβάζεις 
το επίπεδο του ρέματος σ’ εκείνο της 
λεωφόρου. Φυτεύεις μάλιστα και ζαρζα
βατικά, παρκάρεις και την βάρκα σου, 
ώστε να μην αμφισβητήσει πια κανείς 
την κυριότητά σου.

Με το κουβάλησε χώματα-άπλωσε χώ
ματα κάποτε το ρέμα θα γίνεις αλάνα 
έτοιμη για κάθε χρήση. Ρεύμα, νερό, 
τηλέφωνο κάποτε θα ’ρθουν και έτσι θα 
τα καταφέρουμε όπως τόσοι και τόσοι 
άλλοι.

Διάβασα στην εφημερίδα σας για τον 
σταθμό Α ' βοηθειών. Πράγματι είναι 
απαραίτητος.

Πώς όμως θα γίνει;

1. Τι έχουμε:
α) Γιατρούς του ΙΚΑ (Παιδίατρο, 

Παθολόγο, Παθολογικά Μαραθώνας).
α) Ιατρεία του ΙΚΑ.

2. Τι δεν έχουμε.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

1. Νοικιάζονται Ιατρεία του ΙΚΑ 
μέχρι να λειτουργήσει το Κέντρον 
Υγείας.

2. Εγκαθίστανται σ’ αυτά και εργά
ζονται οι γιατροί του ΙΚΑ.

3. Επιδοτούνται οι γιατροί του ΙΚΑ 
για την επί πλέον προσφορά εργασίας

Τ®
Ξέφραγο αμπέλι κατάντησε η μοναδική 

μας πλατεία. Τραπέζια, καρέκλες, κι ο
μπρέλες στήθηκαν σε διάφορα σημεία 
της πλατείας μας, από τους γύρω μαγαζά
τορες για να επεκτείνουν την επαγγελμα
τική τους δραστηριότητα.

Σοφά έπραξαν οι επαγγελματίες και 
κατέλαβαν κοινόχρηστους χώρους, προ- 
κειμένου να κάνουν τη δουλειά τους — 
στο κάτω κάτω έτσι εξυπηρετούν και 
περισσότερο κόσμο.

Σοφά, αλλά παράνομα, γιατί οι κοινό

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
«Η σημερινή νεολαία δεν ξέρει τι 

ζητάει». Οι νέοι σήμερα δεν σέβονται 
τίποτα». «Έπρεπε να ζούσαν στα δικά 
μας χρόνια». Αυτά και πολλά άλλα τέτοια 
καταλογίζουν στη νεολαία άνθρωποι που 
προσπαθούν να δικαιολογήσουν το δικό 
τους βόλεμα, τη δική τους αρνητική 
στάση ζωής καταγγέλλοντας τους νέους 
χωρίς βέβαια να μπαίνουν στον κόπο να 
προσπαθήσουν να τους καταλάβουν. 
Όμως μιά τέτοια λογική καταγγελία έ
χουν και πολλοί άλλοι: η εκκλησία και 
οι φορείς της ο κρατικός μηχανισμός, 
πολλοί αν όχι οι περισσότεροι σημερινοί 
νέοι, πολιτικές οργανώσεις.

Σε τι συνίσταται όμως αυτή η λογική; 
Πολλές φορές θα ’χουμε πιάσει τον εαυτό 
μας να αντιπαθεί κάποιον ή κάποιους 
χωρίς καν να τους ξέρει. Αυτό πολλές 
φορές οφείλεται στο τελείως διαφορετικό 
τρόπο έκφρασης, ντυσίματος, πολιτικής 
ή πολιτιστικής στάσης, συμπεριφοράς. 
Έτσι υπάρχουν οι ροκάδες και οι ντί- 
σκο, οι πάνκ, τα φρικιά και τα κυρίζια οι 
νεοδημοκράτες και οι αριστεροί, οι καλοί 
και οι κακοί γενικώς νεολαίοι.

Όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι· ο 
κάθε νέος ανεξάρητα από το σε ποια από 
τις παραπάνω ψευτοομάδες εντάσσεται 
έχει προβλήματα έκφρασης επικοινωνίας, 
ανεργίας και αλλοτρίωσης.

Βλέπει τον εαυτό του καθημερινά να 
καταναλώνεται μέσα σε χώρους πλήξης 
και ρουτίνας, όπου οι σχέσεις είναι επι
φανειακές, αν υπάρχουν, και μη μπορώ
ντας να διακρίνει καμιά διέξοδο παίρνει

Αυτά λοιπόν και καλό... πτυχίο (συγ
γνώμη, καλό οικοπεδάκι ήθελα να πω).

Υ.Γ. Στο διπλανό ρέμα έχουν αρχίσει 
κάτι περίεργες χωματουργικές εργασίες. 
Να πρόκειται άραγε για κανένα επιμελή 
μαθητή που κάνει πρακτική εξάσκηση ή 
είναι τυχαίο;

Δ.Ι.Κ.

ανάλογα με τον αριθμό των ασθενών 
ή διορίζεται άλλος γιατρός στον αυτό 
χώρο που προσφέρει τις υπηρεσίες του 
σε άλλες ομάδες ασφαλισμένων ή 
ανασφάλιστων.

Στην ομάδα αυτών των γιατρών 
μπορεί και πρέπει να συμμετέχει και ο 
Αγροτικός γιατρός.

Αυτά νομίζω ότι μπορούν να γίνουν 
με λίγα έξοδα και σωστή λύση του 
προβλήματος. Οι περισσότεροι Έλλη
νες είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΟΓΑ 
και ΤΕΒΕ.

Ξεκινώντας από τα Ιατρεία του ΙΚΑ 
σταδιακά αργά ή γρήγορα θα λύσουμε 
το πρόβλημα. Κάθε άλλη λύση είναι 
πρόχειρη, πολυέξοδη και θα περιπλέ
ξει αντί να λύσει το πρόβλημα.

Νέα Μάκρη 3.7.84 
Κ. Μπαρμπής 

παιδίατρος

χρηστοι χώροι ανήκουν σε όλους, και ο 
καθένας έχει ένα μερίδιο σ’ αυτούς.

Γι’ αυτό το λόγο υπάρχει κανονισμός, 
που προβλέπει πότε και πως παραχωρεί- 
ται σε ιδιώτη κοινόχρηστος χώρος για 
εκμετάλλευση.

Κι εδώ μπαίνει το ερώτημα: γιατί ο 
Πρόεδρος της Κοινότητας δεν εφαρμόζει 
τον κανονισμό, ώστε και οι καταστημα
τάρχες να είναι νόμιμοι, και η Κοινότητά 
μας να μη δίνει την εντύπωση του «μπάτε 
σκύλοι αλέστε...»;

λάθος δρόμους, δρόμους που δεν οδηγούν 
πουθενά. Διαβάζουμε καθημερινά στις ε
φημερίδες για φαινόμενα βίας ή εξάπλω- 
σης ναρκωτικών ή της παιδικής εγκλημα
τικότητας.

Και βέβαια αυτά τα φαινόμενα όταν τα 
ακούμε μας χαλάνε το γεύμα κι όμως δεν 
σκεφτήκαμε ποτέ τη δική μας ευθύνη. 
Γιατί αυτόν τον κόσμο δεν φτάνει να λέμε 
ότι δεν μας εκφράζει, πρέπει να προσπα
θούμε να τον αλλάξουμε. Κι ο κόσμος, η 
πραγματικότητα, δεν αλλάζουν παρά μό
νο με καθημερινή δράση που θα χτίζει το 
καινούργιο και θα το αντιπαραθέτει στο 
παλιό.

Η αναγκαιότητα που καθόρισε την επι
λογή γιά τις Κοινότητες Νέων είναι η 
ανυπαρξία νεολαιΐστικων θεσμών έκφρα
σης και συμμετοχής, ο κατακερματισμός 
της νεολαίας στη συνοικία και η ανάγκη 
συγκρότησης της φωνής της στο συνοι
κιακό πεδίο.

Οι κοινότητες νέων είναι πρόταση 
πρός την ελληνική νεολαία γιά τη συλλο
γική λύση και ξεπέρασμα των προβλημά
των γιά ολοκλήρωση και συγκρότηση 
του προσανατολισμού και της αναζήτη
σης της νέας γενιάς γιά να γίνει έμπρακτα 
η αμφισβήτηση και να κατακτηθεί η 
προοπτική.

Απέναντι στον ατομικισμό, την υποτέ- 
λεια, την εκμετάλλευση και την αυταρχι- 
κότητα η νεολαία θα αντιπαρατάξει τά 
προοδευτικά συλλογικά ιδανικά της.

Πρώτος στόχος της Κοινότητας Νέων 
είναι η αποκατάσταση της επικοινωνίας 
ανάμεσα στους νέους. Είναι ο χώρος που 
θα ξαναφέρει κοντά τη νέα γενιά που 
μαστίζεται από τη μοναξιά, την έλλειψη 
σχέσεων, την αποξένωση.

Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε σή
μερα είναι πως πρέπει επιτέλους να βγού
με από το καβούκι της ανυπαρξίας, να 
πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας κλονί
ζοντας τον, παλιό κόσμο και δημιουργώ
ντας τις βάσεις για τον καινούργιο.

Μ.Χ.
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ΔΙΗΓΗΜΑ

Γιατί έκλαιγες μάνα μου;
της Βέρας-Βαγγελάτου-Τσακυργιάννη

Το προσφυγάκι ο Στρατής δεν πήγε στην 
αλάνα να παίξει με τ’ άλλα παιδιά του συνοικι
σμού. Καθόταν στο σκαλοπάτι της κάμαρας 
τους κι όλο κοίταζε το δρόμο. Κοίταζε ανυπό
μονα. Περίμενε τη μάνα του που θα γύριζε 
απ’το μεροκάματο στην καπναποθήκη. Όμως 
δεν είχε ακουστεί η σφυρίχτρα που όταν ήταν 
να σταματήσει το εργοστάσιο, σήμαινε δυνατά 
κι ο αντίλαλός της διασκορπιζόταν σ’ ολόκλη
ρο τον προσφυγικό συνοικισμό.

Κάθε τόσο ρουφούσε τη μύτη του, ο Στρα
τής, και στα μάγουλα είχε λεκέδες από στεγνά 
δάκρυα. Κάτι τον βασάνιζε και βιαζόταν να 
μιλήσει στη μάνα του. Σηκώθηκε απ’ το σκα
λοπάτι, πήγε ως τη γωνιά του δρόμου να την 
περιμένει. Τα ρούχα του, ραμμένα όπως-όπως 
απ’ το χέρι της μικρομάνας, τον έδειχναν σαν 
ένα μικροσκοπικό παλιάτσο — έξι χρονώ.

Ως την είδε να προβαίνει απ’ τη στροφή, 
έτρεξε και ρίχτηκε πάνω της. Έκλαιγε παρα
πονεμένα.

—-Μάνα μου, θα με διώξει ο δάσκαλος απ’ το 
σχολειό. Δε με θέλει μ’ αυτά... κι έδειχνε τα 
ρούχα του. Το πρόσωπο, της μικρομάνας έγινε 
πιο χλωμό. Τον πήρε απ’ το χέρι, αμίλητη, και 
προχώρησαν ως την κάμαρά τους. Τα πόδια 
της μπερδεύονταν το ’να με τ’ άλλο — απ’ το 
πρωί στο μεροκάματο —.

«Ναι, είχε χάλια ο Στρατής της είχε δίκιο ο 
δάσκαλος. Χάλια ήταν και η ίδια. Μες την 
άχαρη τριμμένη ρόμπα, τα στραπατσαρισμένα 
παπούτσια, την αφρόντιστη χτενισιά — ίδια 
σταγνή σανίδα κακοφτιαγμένη φαινόταν η ει- 
κοσιεφτάχρονη μάνα —.

Από καιρό ήταν στη «Σωτηρία», ο άντρας 
της κι ένας θεός μπορούσε να ξέρει αν θα ’βρί
σκε τη γεια του. Είχε γυρίσει αγνώριστος 
απ’ την αιχμαλωσία στη Μικρασία. Δυο χρό
νια κόλασης. Άντεξε και γύρισε με χτυπημένα 
πνευμόνια... τον έκλεισαν στη Σωτηρία.

Η γυναίκα με το Στρατή, μπήκαν στην 
κάμαρα και κείνη έπεσε σε μια καρέκλα με το 
χέρι του παιδιού σφιγμένο στο δικό της. Εκεί
νο την κοίταζε στα μάτια. Είχε λογαριάσει να 
της έλεγε όσα του ’πε ο δάσκαλος, μα τώρα 
δεν έβγαινε άχνα απ’ τα χείλη του.

«Έλα δω κοντά μου εσύ. Εσένα, λέω, που 
επιμένεις να παρουσιάζεσαι στο σχολείο 
σ’ αυτά τα χάλια. Πρέπει να ’ρθει ο πατέρας 
σου. Θα τον περιμένω αύριο. 'Ακόυσες; Θα ’ρ- 
θεις μαζί του αύριο».

Ο Στρατής βουρκομένος, κάτι μουρμούρισε 
χωρίς ν’ ακούγεται. Τ’ άλλα παιδιά που είχαν 
κάμει πηγάδι γύρω του φώναξαν.

—Κύριε, είναι προσφυγάκι, κι ο πατέρας του 
είναι καραντίνα άρρωστος από καιρό, κύριε.

—Ο δάσκαλος ακούμπησε το χέρι του στο 
Στρατή πάνω κι είπε: Ας έρθει τότε η μητέρα 
σου.

—Το παιδί αναλύθηκε σε κλάμα. Ως το 
μεσημέρι έμεινε μόνο. Δεν έπαιξε δεν έφαγε το 
ψωμί του. Όταν σχόλασαν έφυγε σαν κυνηγη
μένος, έφτασε στην κάμαρα, πήγε ίσια στο 
κρεβάτι τους, έπεσε μπρούμουτα κι έπιασε να 
κλαίει. Δεν άγγιξε το φαγί που η μάνα είχε 
πάνω στο τραπέζι έτοιμο. Κλαίγοντας τον 
πήρε ο ύπνος κι όταν ξύπνησε απόγεμα πια, 
βγήκε να την περιμένει.

Η μάνα συνέφερε, είδε που ο Στρατής την 
κοίταζε ίδιο φοβισμένο σπουργίτι... το ’σφίξε 
στο στήθος της.

—Μην κλαις άλλο, χαρά μου, μην κλαις. 
Κάτι θα γίνει· ο Θεός δε θα μας αφήσει έτσι. 
Απ’ ώρα σε ώρα μπορεί να γιάνει ο μπαμπάς 
σου. Μη μου πικραίνεσαι και θα ’ρτω στο 
σχολειό να μιλήσω στο δάσκαλο. Έπρεπε να 
σε πρωτοπήγαινα εγώ, που άνοιξαν τα σχο
λειά. Δεν ξέρει ο άνθρωπος τη θέση μας.

Κλεισμένη στην αποθήκη, μεροκάματο, είχε 
παρακαλέσει τη διπλανή της κι έγραψε το 
Στρατή, με τα δικά της παιδιά. «Άσκημα 
έκαμε. Αύριο θα γύρευε να λείψει απ’ τη δου
λειά, μια δυο ώρες, κι ας της έκοβαν όσες 
δραχμές αναλογούσαν απ’ το μεροκάματο».

—Άντε τώρα να πλύνεις το προσωπάκι σου, 
να δροσιστείς και να φας. Ακόμα νηστικό 
είσαι καλέ; Ο Στρατής παρηγορημένος έγνεψε, 
ναι.

— Ύστερα να κάτσεις πάλι πίσω απ’την 
πόρτα, γιε μου να πλυθώ. Δεν αντέχω τη μπόχα 
του καπνού. Βαριά μυρουδιά έβγαινε από πάνω 
της. Η σκόνη καθώς διάλεγε τα φύλλα και τα 
ξεχώριζε όλη μέρα — οχτώ ώρες — ναι, η 
καπνόσκονη κολλούσε με τον ιδρώτα της, 
μύριζε ανυπόφορα. Κι η κλειδαριά στην πόρτα 
της είχε σπάσει. Δέκα φορές θα πήγε στον κυρ 
Γιώργη τον κλειδαρά, μα τίποτα εκείνος.

—Μη μου γίνεσαι μπελάς κοπέλα μου, θάρ- 
τω άμα μπορέσω.

Τις νύχτες έβαζε τη σκάφη πάνω στην πόρτα 
κι από πάνω ένα τέντζερι, να βροντήξει αν 
άνοιγε η πόρτα, να πάρει είδηση στον ύπνο 
της. Όσο πλυνότανε μετά τη δουλειά, ο Στρα
τής στεκόταν και κρατούσε την πόρτα κλει
στή, και πίσω απ’ την πλάτη του η μικρομάνα 
μέσα στη σκάφη κουκουβιαστή, λευτέρωνε 
απ’ την καπνόσκονη τη σφιχτή νέα σάρκα της. 
Ήταν εικοσιεφτά χρονώ. Μικρή-Μικρή είχε 
παντρευτεί εκεί στην πατρίδα τους — στο 
Λιβίσι — τον αγαπημένο της, κι απάνω στο 
χρόνο γεννήθηκε το μωρό. Τι χαρές τότε; Τι 
ευτυχία; Σαν ψέματα της φαινόταν τώρα. Πάνω 
στα δυο χρόνια απ’ τη γέννα της, πήραν τον 

Κώστα αιχμάλωτο οι Τούρκον Με το διωγμό, 
εκείνη με το αγοράκι βρέθηκε στην προσφυγιά 
κι άρχισε ο αγώνας η κακοπάθεια.

Στα δυο χρόνια της προσφυγιάς τους, έφτα
σε ο άντρας αγνώριστος-χτικιασμένος. Μαύρι
σε η καρδιά της. Να βλέπει κείνον τον λεβέντη 
που λάτρευε κι όλοι τον καμάρωναν, να λυώνει 
μέρα με τη μέρα πιο πολύ, να τον τρώει το 
χτικιό. Αν δεν είχε τον Στρατή της, δεν ήξερε 
σε ποια τρέλα θα μπορούσε να τη σπρώξει η 
απόγνωση. Ζούσε για το παιδί. Να το μεγαλώ
νει, να τουεμάθει γράμματα.

Πίσω απ’ την πλάτη του παιδιού τώρα, μέσα 
στη σκάφη σαπούνιζε κι έτριβε το κορμί της 
βιαστική κι ο Στρατής με το πρόσωπο πάνω 
στην πόρτα, της τραγουδούσε, το Μάη, που 
έμαθε κιόλα στο σχολειό.

Χτύπημα ακούστηκε στην πόρτα κι ένα χέρι 
έσπρωχνε να την ανοίξει.

—Κυρά Δέσποινα, ο μήνας τελείωσε. Θα με 
πληρώσεις τούτη τη στιγμή — φώναζε ο 
τσαγκάρης ο Βάγγος.

Απ’ την τρομάρα, το κανάτι με το νερό της 
έπεσε πάνω στο τσιμεντένιο πάτωμα και τα 
κομμάτια του πετάχτηκαν τριγύρω.

Ο Στρατής τρομαγμένος ρίχτηκε πάνω στην 
πόρτα και πήρε να φωνάζει.

—Μην ανοίγεις, μη. Η μάνα μου πλύνεται.
Όμως η πόρτα ήταν κιόλας ανοιγμένη ως 

μια πιθαμή κι η μούρη του Βάγγου βρέθηκε 
χωμένη κατά μέσα. Η ματιά του προχώρησε ως 
πέρα απ’ το παιδί και κει απόμεινε καρφωμένη 
πάνω στην ολόγυμνη. Εκείνη, είχε σκεπάσει 
το πρόσωπο με τα δυο της χέρια. Στη ματιά 
του άντρα απλώθηκε ξαφνική έκπληξη... θαυ
μασμός. Ρίγος τον προσπέρασε απ’ την κορφή 
ως τα νύχια. Αποτραβήχτηκε τότε κατά έξω κι 
έκλεισε μόνος του την πόρτα προσεχτικά όπως 
κλείνει κανείς ένα μέρος, όπου μέσα υπάρχει 
κάτι πολύτιμο. Απόμεινε μια στιγμή σαν σκο
τισμένος, κι ύστερα έκατσε στο σκαλοπάτι. 
Τ’ αδρό του πρόσωπο είχε χλωμιάσει. Με 
κλειστά μάτια, ξακολούθησε να βλέπει μπρος 
του τη γυμνή γυναίκα — αποκάλυψη —.

Ο Στρατής, είχε πηδήξει απ’ το χαμηλό 
παραθύρι που ήταν στο πίσω μέρος της κάμα
ρας, πήγε τοίχο τοίχο ως τη γωνιά απ’ όπου 
φαινόταν η πόρτα και κρυφοκοίταξε αν έφυγε 
το θηρίο ο Βάγγος.

—Έλα δω Στρατή. Έλα κοντά μου. Είπε 
κείνος μ’ αγνώριστη φωνή. Με φοβάσαι κακο
μοίρα, με φοβάσαι ε;

— Έλα, σου λέω, και θα γίνουμε φίλοι.
—Κάτσε κι έχω να σου πω. Πιο κοντά μου. 

Έτσι μπράβο.
— Άκου Στρατή, θέλω να μου γυρεύεις ότι 

γουστάρεις κι εγώ θα στ’ αγοράζω. Να μη με 
φοβάσαι πια καθόλου.

Ο Στρατής τρομαγμένος ακόμα τον κοίταξε 
σαστισμένος. Ο Βάγγος έβαλε το χέρι του 
στον ώμο του παιδιού και το σάλεψε σαν χάδι.

—Θα δεις Στρατή, είμαι καλός, αλήθεια σου 
λέω είμαι μάλαμα άμα θέλω.

— Άντε τώρα, πήγαινε ως το μαγαζί, να 
φέρεις τα τσιγάρα μου. Τα ξέχασα στον πάγκο 
μου. Άντε γεια σου πήγαινε σαν καλό παιδί 
που είσαι και φέρε μου τα.

Ο Στρατής σηκώθηκε πρόθυμα να ξεκινήσει, 
μα η φωνή του τσαγγάρη τον σταμάτησε.

—Μπα, μπα, τι παπούτσια είναι αυτά που 
φοράς βρε Στρατή; Δεν ντρεπόμαστε λίγο; 
Άκου, μια και πας στο μαγαζί μου, πε του 
κάλφα, του Λάζαρου, να σου πάρει μέτρα κι 
αύριο θα κάτσω να σου φτιάξω κάτι μποτινά- 
κια, που θα σε ζηλεύουν όλα τα παιδιά.

—Τι με κοιτάς έτσι; Δε με πιστεύεις; Αλή
θεια λέω αύριο βραδάκι, αν δε στα φέρω γω ο 
ίδιος, να μη με λένε Βάγγο. Άντε τώρα τρέξε. 
Κι όπως είπαμε. Να μη φύγεις απ’ το μαγαζί 
μου, αν δε σου πάρει πρώτα τα μέτρα ο 
Λάζαρος.

—Και τα τσιγάρα... Θείε Βάγγο! Να μη φέρω 
πρώτα τα τσιγάρα;

—Πρώτα τα μέτρα για τα παπούτσια σου. 
Αυτά πρώτα.

Ο Στρατής γύρισε πίσω στη μάνα του νύχτα 
πια. Γύρισε φορτωμένος θριαμβευτικά ένα πε
λώριο καρπούζι. Τα μάτια έδειχναν χαρά μεγά
λη. Την άλλη μέρα τέτοια ώρα, ο θείος Βάγ
γος, θα του ’φερνε τα καινούργια παπούτσια 
και τα... ρούχα που του είχε παραγγείλει — 
δυο φορεσιές μάνα μου δυο!

Με κανένα τρόπο ο Λάζαρος να του πάρει 
μέτρα Παράτα με, ξεβράκωτε, ακόμα δεν πλή
ρωσε η μάνα σου τις σόλες και μου γυρεύεις 
μποτίνια. Χάσου είπα, και κούνησε στον αέρα 
τη φαλτσέτα που κρατούσε. Ο Στρατής πετά- 
χτηκε έξω απ’ το μαγαζί, μα δεν έφυγε. Έκα
τσε σε μιαν πετρίτσα παράμερα να μη τον 
βλέπει ο Λάζαρος και περίμενε, περίμενε, όσο 
που έφτασε επιτέλους ο Βάγγος. Του πήρε ο 
ίδιος τα μέτρα κι ύστερα... ναι, τον έπιασε 
απ’ το χεράκι και τον πήγε ως το ραφτάδικο 
λίγο παρά κάτω.

—Φτιάξε του παιδιού δυο φορεσιές· είπε του 
ράφτη μ’ ένα ευτυχισμένο χαμόγελο.

Ο ράφτης φάνηκε παραξενεμένος. Σήκωσε 
ψηλά το χέρι του, έτριψε τα δυο πρώτα δάχτυ
λα το ’να με τ’ άλλο και ρώτησε με τα μάτια το 
Βάγγο.

Μεγάλη ανησυχία κυρίεψε τον εξάχρονο 
Στρατή κι όπως γύριζε και ξαναγύριζε απ’ τον

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΟΥΣΑΙΟΥ - ΜΠ0ΥΠ0ΥΚ0Υ
Με τη συμπλήρωση 2 χρόνων από το θάνατο της Καλλιόπης Μουσαίου-Μπου- 

γιούκου Θεώρησα σκόπιμο να γράψω στις φιλόξενες στήλες της Φωνής της 
Νέας Μάκρης και να ειπώ αυτά τα λίγα λόγια για την Καλλιόπη Μουσαίου-Μπου- 
γιούκου, που ήταν και Θα παραμεϊνει ένα μεγάλο, ιερό και πολύτιμο σύμβολο 
για την μεγάλη και πλούσια δράση της, που τίμησε τη χαμένη πατρίδα μας, τη 
Μάκρη Μικράς Ασίας.

Κόρη του μεγάλου γιατρού της Σμύρνης 
Βασιλείου Μουσαίου και εγγονή της μεγά
λης και εξέχουσας προσωπικότητας συγ
γραφέα και δάσκαλου Μιχαήλ Μουσαίου, 
μορφώθηκε και σπούδασε ανάλογα, λίγο δε 
πριν τη μικρασιατική καταστροφή ήλθε εδώ, 
εργάστηκε στη Γαλλική Ακαδημία, όπου έ
δειξε μεγάλη και αξιόλογη δράση για πολλά 
χρόνια και μέχρι τη συνταξιοδότησή της. 
Παράλληλα πρόσφερε τις πολύτιμες υπηρε
σίες της στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπου
δών, πλάι στη Μέλπω και τον Οκτάβιο Μερ- 
λιέ, τους μεγάλους αυτούς φιλέλληνες, 
που την αγκάλιασαν με μεγάλη θέρμη και 
αγάπη και που είχαν αφιερώσει κι αυτοί 
τους εαυτούς των στην έρευνα και διάσωση 
του λαογραφικού υλικού και τις παραδόσεις 
τους ξεριζωμένου Μικρασιατικού Ελληνι
σμού.

Στον τομέα αυτό ειδικά η προσφορά της 
Καλλιόπης Μουσαίου ήταν κάτι το ανείπωτο, 
αληθινά ωραίο και υπέροχο. Αφιερώθηκε 
ολοκληρωτικά στην συγκέντρωση όλου του 
λαογραφικού υλικού, διαλέκτων και ιδιωμά
των, ιστορικών παραδόσεων και γενικά σε 
κάθε τι που συνδέεται αναπόσπαστα με τις 
χαμένες πατρίδες μας της Μικράς Ασίας.

Το έργο της αυτό είχε οραματιστεί και 
είχε θέσει σκοπό στη ζωή της πριν ακόμα 
ξεσπάσει ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. 
Την θυμάμαι, σαν να ’ναι τώρα, να γράφει 
και να καταγράφει όλα τα έθιμα τα σχετικά 
με τη γέννηση, το βρέφος, τη θανή και τους 
θρήνους, τις παροιμίες, τα παραμύθια, τους 
χορούς και τα τραγούδια, τους γόμους και 
τα πανηγύρια, που καθρέφτιζαν και έδιναν 
μια πιστή και ανάγλυφη εικόνα όλου του 
λαογραφικού πλούτου της Μάκρης και του 
Λιβισιού.

Αλλά για να τα κάνει όλα αυτά χρειάστηκε 
να υποβληθεί σε μακρόχρονους κόπους και 
θυσίες και να αφιερώσει από τον πολύτιμο 
χρόνο που διέθετε, να συναντήσει από 
κοντά όλους τους ηλικιωμένους της εποχής 
εκείνης, γέρους και γριές, να μάθει από 
αυτούς όσα της ήταν χρήσιμα για το λαο- 
γραφικό υλικό που συγκέντρωνε και μάλιστα 
με το ίδιο τοπικό μας ιδίωμα της Μάκρης και 
του Λιβισιού. Πέρα από αυτά σε όλο αυτό το 
υλικό που συγκέντρωνε για να το αποθανα-

Η ΣΤΗΛΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
Στο χρονογράφημα του Πλάτωνα Μουσαίου

«ΜΗΝ ΕΙΔΑΤΕ ΜΗΝ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΤΕ» δίνει μια διαφορετική γνώμη ο 
Αντώνης Δαμιανός.

Εστέ εγγρατείς και μηδέν άγαν... Εν οίδα... 
Αι των γραμμάτων ρίζαι πικραί... και άλλα.

Μην είστε υπερβολικοί γιατί πρέπει να ξέρε
τε ένα: Η προσπάθεια για καλλιέργεια δύσκολη 
αλλά οι καρποί γλύκα...

Γέμισε το κεφάλι μας από πλήθος αρχαία 
ρητά - Ταμπού - που επικαλύπτονται σε 
εφαρμογές τους και τελικά δεν τηρείται κανένα 
όπως πριν 50 χρόνια (;) (Από πολέμους, ανέ
χεια, τεχνολογία στα σπάργανα). 'Ενα μεστό 
στάχυ που το φυσάει η κοινωνία από όλες τις 
μεριές διαφορετικά - τελικά τα μερμύγκια 
αναλαμβάνουν...

Καλέ τσόκαρο είμαι; Άκου Σεμνότης!
Ξεκινάς με τα εφόδια του θρανίου και μετά 

τρίβεις τα μάτια σου! Ούτε νύξη για ΚΑΠΑ- 
ΤΣΩΣΥΝΗ-ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ που τα επισκιάζει 
όλα! Βιτρίνα. Ψώνισες. Πελάτης! Το μαγαζί 
της ποιότητας έκλεισε. Με το να μένει στο 
σπίτι η σεμνότης άφησε έξω την καπατσωσύνη 
να κουμαντάρει τα πάντα. Σπιτόγατος σε περι
βάλλον κριτικής - αυτοκριτικής

Αναρωτιέται κανείς καμμιά φορά μήπως 
σκόπιμα έφτασαν τα ρητά-ταμπού δια μέσου 
του '50 μέχρις εμάς. Ενώ ξέρουμε ότι είναι για 
τους λίγους που ούτε καν διακρίνονται κι οι 
εφημερίδες για γλαδιόλες και κωσταλέξη. Οι 
πολλοί δεν τηρούν τους όρους στο παιχνίδι της 
ζωής.

ένα στον άλλο άντρα, έχασε κείνο το περήφα
νο γνέψιμο του Βάγγου στο ράφτη, που αμέσως 
πήρε τη μεζούρα κι άρχισε να μετράει το μπόι 
και το φάρδος του Στρατή.

Με το ξημέρωμα της άλλης μέρας, η μικρο- 
μάνα ξεκίνησε πάλι για την καπναποθήκη και 
την τελευταία στιγμή, όπως έκανε κάθε μέρα, 
ζύγωσε να φιλήσει τον Στρατή που κοιμόταν, 
ώσπου να χτυπήσει το ξυπνητήρι, εκειδά στις 
οχτώ.

Όμως τούτο το πρωινό, ο Στρατής πετάχτη- 
κε ανήσυχος και πήρε να ρωτάει. Μάνα μου, 
έκλαιγες τη νύχτα! Πε μου γιατί έκλαιγες; 

τίσει και να αφήσει απλέρωτη κληρονομιά 
στις νέες γενιές του τόπου μας, χρειάστη
κε να βάλει και έβαλε τη σφραγίδα της 
θαυμαστής αφηγηματικής χάρης και του 
γραφικού της κάλαμου. Ήταν κι αυτό έμφυ
το χάρισμα, που καλλιεργήθηκε βέβαια και 
στα δυο παιδιά του Μουσαίου την Καλλιόπη 
και τον αγαπητό μου Πλάτωνα, λογοτέχνη, 
ποιητή, δημοσιογράφο και εξαίρετο μετα
φραστή θεατρικών έργων.

Έτσι αρχικά από τον πλούτο αυτό που 
συγκέντρωνε εκδόθηκε ένας ογκώδης τό
μος με τις παροιμίες της Μάκρης και του 
Λιβισιού. Έπειτα σε δυο τόμους των Μικρα
σιατικών Χρονικών δημοσίευσε περιγραφές 
με τα έθιμα τα σχετικά με τη γέννηση και το 
βρέφος, τη θανή και το θρήνο. Τέλος 
εκδόθηκε σε μεγάλο σχήμα με μεγάλους 
κόπους και δική της δαπάνη ο μεγάλος 
τόμος, τα παραμύθια του Λιβισιού και της 
Μάκρης που προλογίζεται από τον καθηγη
τή του Πανεπιστημίου Αθηνών και Ακαδη
μαϊκό Γεώργιο Μέγα και είναι αφιερωμένος 
από την ίδια με ευγνωμοσύνη στους μεγά
λους φιλέλληνες Μέλπω και Οκτάβιο Μερ- 
λιέ και στις μνήμες του πάππου της Μιχαήλ 
Μουσαίου, των γονιών της Βαρβάρας και 
Βασιλείου Μουσαίου, του άντρα της Βασι
λείου Μπουγιούκου, της αδερφής της Βέ
ρας Ναννύ και της Φανής και Ανδρέα 
Μπούγιού κου, της αδερφής της Βέρας 
Ναννύ και της Φανής και Ανδρέα Ιωαννίδη. 
Το βιβλίο της, αυτό πραγματικό αριστούργη
μα, βραβεύτηκε τελικά από την Ακαδημία 
Αθηνών.

Αυτή με λίγα λόγια ήταν η Καλλιόπη-Μου- 
σαίου-Μπουγιούκου. Το βιβλίο της αυτό ό
πως γράφει η ίδια στην εισαγωγή του είναι 
στερνή προσφορά της στη μνήμη των προ
γόνων της και της αξέχαστης και για πάντα 
χαμένης πατρίδας μας της Μάκρης και του 
Λιβισιού.

Για μας θα είναι αξέχαστη και απέραντη η 
ευγνωμοσύνη μας για τη μεγάλη και απλέ
ρωτη κληρονομιά που μας άφησε.

Βασίλειος Λαζαρίδης
Δικηγόρος

Ποιοι γράφουν ιστορία; Οι σεμνοί, οι άπει
ροι, οι άτολμοι; (δεν είναι το ίδιο;) Επειδή είμαι 
σεμνός ούτε ένα βήμα στο χορό, ούτε ρίξ<° 
μια γνώμη, την ομήγυρη έστω λάθος, και 
κυρίως να μην εκφραστώ γιατί δεν έχω τέλεια 
γνώση της πολιτικής. Επειδή δεν βπορώ να 
πάρω Nobe^ στη φυσική, να μη βελτιώσω μια 
γκαζιέρα; Σκύλεμα των νεκρών η ανατομία 
στον Μεσαίωνα!

Επειδή τα πόδια της είναι όμικρον ή χι να μη 
φορέσει παντελόνι; Αεν πρέπει κάποιος να 
μ' ενθαρρύνει να παίξω κιθάρα; Είναι κολακία;

Η κολακία, στα ψηλά της πυραμίδας όταν 
γίνεται και δεν διαπιστώνεται είναι ολέθρια. 
Για μας εδώ στη βάση είναι το αλατοπίπερο 
της ζωής.

«Χτύπα και το χέρι σου καμμιά φορά στο 
τραπέζι να λες ότι είμαι ο Ζγούρος» λέει ο 
Πρόεδρος της Αημοκρατίας στον νεαρό πιανί
στα! Φαίνεται είναι τόσο ισχυρή η επίδειξη η 
βιτρίνα ώστε έφθασε και σε μας στον 20ο 
αιώνα!

Ποιος Διαφωνεί;
Όταν στο προηγούμενο φύλλο της 

ΦΩΝΗΣ γράφαμε ότι το Κοινοτικό 
Συμβούλιο της Παλλήνης σέβεται τους 
πολίτες δεν πιστεύαμε ότι θα ’χαμέ τό
σο γρήγορα στα χέρια μας μια πιο 
σπουδαία απόδειξη.

Πήραμε, λοιπόν, το «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙ
ΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΠΑΛΛΗ- 
ΝΗΣ». Μέσα στις στήλες του υπάρχει, 
αναλυτικά, υπεύθυνη πληροφόρηση για 
το τι έγινε τον περασμένο χρόνο και 
προτάσεις ή αποφάσεις για τον επόμενο.

«Ο απολογισμός, για μας, είναι η 
κορυφαία πράξη του Συμβουλίου» λέει 
ο Πρόεδρος κ. Γ. Σμέρος.
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ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ

κ. Ανδρέα Χριστοδουλίδη

Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Νέας Μάκρης σε συνεργασία με την Κυπριακή 
Πρεσβεία διοργάνωσε Εκδήλωση Αλληλεγγύης στον Κυπριακό Λαό για τη 
συμπλήρωσή 10 χρόνων από το χουντικό πραξικόπημα και την Τουρκική 
Εισβολή στην Κύπρο.

Η εκδήλωση έγινε το Σάββατο 28 
Ιούλη στην πλατεία της Νέας Μάκρης 
και την παρακολούθησαν, παρά τις δυ
σμενείς καιρικές συνθήκες, πολλοί κά
τοικοι της περιοχής μας.

Από το πρωί της 28ης Ιουλίου υπήρ
χαν στην πλατεία: Έκθεση Ζωγραφι
κής Κυπρίων Μαθητών, Έκθεση Φω
τογραφίας, Έκθεση Ντοκουμέντων 
και Έκθεση Γελοιγραφίας, με θέμα το 
Κυπριακό, του συμπολίτη μας κ. Κώ
στα Γεωργίου.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με σύντομο 
χαιρετισμό της Αντιπροέδρου του Ε.Σ- 
.Ν.Μ. κας Ανδρομάχης Κάργα. Στην 
συνέχεια μίλησε ο Ακόλουθος της Κυ
πριακής Πρεσβείας κ. Ιωαννίδης.

Κύριος ομιλητής ήταν ο Διευθυντής 
του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσε
ων κ. Ανδρέας Χριστοδουλίδης (Περί
ληψη της ομιλίας του θα διαβάσετε 
σ’άλλη στήλη της ΦΩΝΗΣ).

Στην εκδήλωση πήρε μέρος ένα θαυ
μάσιο μουσικό-χορευτικό συγκρότημα 
που ενθουσίασε όλους τους θεατές. Μας 
γνώρισε τραγούδια και χορούς της Κύ
πρου, που ποτέ δεν είχαμε ξαναδεί.

*
Ευχόμαστε στο μέλλον να μην χρεια- 

σθεί να κάνουμε κάποια άλλη εκδήλωση 
με την ευκαιρία της 11ης ή 12ης επετείου 
της Τουρκικής Εισβολής, αλλά να γιορ
τάσουμε την επίλυση του Κυπριακού 
προβλήματος σύμφωνα με τους πόθους 
του Κυπριακού Λαού.

Διευθυντού Αθηναϊκού

Ο ομιλητής άρχισε τονίζοντας πρώτα την 
ανάγκη για ενιαία αντιμετώπιση των εθνικών 
θεμάτων, τα οποία πέρα από τις ιδιομορφίες 
τους και την διεθνή πλευρά — ιδιαίτερα του 
Κυπριακού — αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο. 
Αυτό που ονομάζουμε εθνικό πρόβλημα. Η 
κοινή αυτή ρίζα και η κοινή μοίρα καθορίζουν 
το πλαίσιο δράσης των λαϊκών δυνάμεων. «Οι 
σημερινές κινητοποιήσεις για την Κύπρο» 
τόνισε ο ομιλητής, «είναι κινητοποιήσεις και 
για το Αιγαίο και για την Θράκη». Πρέπει να 
αντιληφθούμε συνέχισε ο κ. Χριστοδουλίδης 
την τεράστια σημασία μιας παλιάς ρήσης του 
σημερινού πρωθυπουργού κ. Παπανδρέου ότι 
«Η λύση στο Κυπριακό είναι κλειδί στην 
αντιμετώπιση των εθνικών μας θεμάτων».

Στη συνέχεια ο ομιλητής αναφέρθηκε στις 
τεράστιες ευθύνες των Ηνωμένων Πολιτειών, 
οι οποίες για λόγους στρατηγικής ενισχύουν 
τις Τουρκικές θέσεις, επεσήμανε την θετική 
στάση της Σοβιετικής Ένωσης αλλά τόνισε 
πως είναι αναγκαία μια ουσιαστικότερη βοή
θεια, και επεσήμανε ότι και η θέση της Ελλά
δας έχει σημαντική στρατηγική σημασία — 
ιδιαίτερα στο χώρο των Βαλκανίων — και 
γι’ αυτό πρέπει η ελληνική πλευρά να χρησι
μοποιήσει όλα τα «ατού» που έχει στα χέρια 
της για να ασκήσει και αυτή πιέσεις.

«Δεν πρέπει να είμαστε οι υποτακτικοί σύμ
μαχοι αλλά πρέπει να γίνει αντιληπτό στη 
«συμμαχία» ότι είμαστε ένας κρίκος σε μια 
αλυσίδα που μπορεί — και πρέπει να σπάσει, 
όταν θίγονται τόσο κατάφορα τα εθνικά μας 
συμφέροντα επεσήμανε ο ομιλητής.

Ο κ. Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στις τε
λευταίες προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα 
των Ηνωμένων Εθνών και πρόσθεσε ότι η 
αισιοδοξία είναι περιορισμένη μια και δεν 
υπάρχουν ενδείξεις για καλόπιστη συμμετοχή 
της τουρκικής πλευράς.

Πρακτορείου Ειδήσεων
Ο ομιλητής στάθηκε ιδιαίτερα στο πρόβλη

μα του εσωτερικού μετώπου στη Κύπρο και 
την Ελλάδα και επεσήμανε την ανάγκη ύπαρ
ξης κοινής εθνικής πολιτικής κάτι που η 
Τουρκία έχει τουλάχιστον από το 1956 — και 
χαρακτήρισε ως αντίθετες προς το εθνικό 
συμφέρον ενέργειες ορισμένων κομμάτων στην 
Κύπρο που — στο όνομα του ενδοτισμού — 
υποσκάπτουν την κοινή εθνική πολιτική. Ο 
ομιλητής πρόσθεσε πως η εξεύρεση λύσης θα 
είναι αποτέλεσμα ενός συμβιβασμού αλλά πα
ρατήρησε «άλλο συμβιβασμός και άλλο παρά
δοση άνευ όρων». Για την επίτευξη ενός 
ικανοποιητικού για το έθνος συμβιβασμού 
πρόσθεσε είναι αναγκαίες οι εξής προϋποθέ
σεις:

α. Ενιαίο εσωτερικό μέτωπο στην Κύπρο. 
Κοινή γραμμή Αθήνας — Λευκωσίας. Τελικά 
τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ενιαία εθνική πολι
τική που θα ασπάζονται και θα ενισχύουν 
ΟΛΑ τα κόμματα στην Κύπρο και την Ελλάδα.

β. Αμυντική θωράκιση της Κύπρου. Αμυντι
κή θωράκηση όμως δεν σημαίνει μόνο στρα
τιωτική ενίσχυση σημαίνει πρωταρχικά δη
μιουργία εθνικής αγωνιστικής συνείδησης. 
Σημαίνει πολιτική οικονομική, και πολιτιστι
κή θωράκιση. Σημαίνει δηλαδή τη δημιουργία 
του κατάλληλου κλίματος για την προώθηση 
του αγώνα.

γ. Κύρια όμως, πρόσθεσε ο ομιλητής, σημαί
νει δημιουργία «κλίματος αποτροπής». Τι ση
μαίνει αυτό; Σημαίνει ότι ο ίδιος ο λαός μας 
πρέπει να πιστέψει στις δυνατότητες αποτρο
πής μιας νέας τουρκικής επέμβασης, σημαίνει 
ακόμα την λήψη όλων εκείνων των μέτρων που 
θα δημιουργήσουν στον εχθρό την βεβαιότητα 
ότι μια νέα κίνηση του δεν θα είναι ένας 
περίπατος αλλά ότι οι απώλειες του θα είναι 
τέτοιας μορφής που δεν θα άξιζε η προώθηση 
των επεκτατικών του σχεδίων. Χωρίς την δη
μιουργία της «ψυχολογίας της αποτροπής» 
κανένας λαός δεν μπορεί να επιζήσει όταν 
μάλιστα είναι μικρός και βρίσκεται στο στό
χαστρο τόσων εχθρών.

Ο ομιλητής κατέληξε τονίζοντας ότι είναι 
θετικό στοιχείο το γεγονός ότι «η εθνικοαμυ- 
ντική πολιτική» που περιέγραψε ο πρωθυπουρ
γός στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, έχει στόχο την 
δημιουργία αυτής της «ψυχολογίας αποτρο
πής» και γι’ αυτό οι προσπάθειες όλων μας 
πρέπει να είναι να ενισχύσουμε με κάθε τρόπο 
αυτό το στόχο.

«Η εθνική επιβίωση και η εθνική καταστρο
φή χωρίζονται από ένα μόνο σκαλοπάτι» κατέ
ληξε ο κ. Χριστοδουλίδης «αυτό το σκαλοπάτι 
δεν πρέπει ποτέ να το κατεβούμε!»

Το Θαυμάσιο Μουσικό — Χορευτικό 
Συγκρότημα των Κυπρίων που πήρε 
μέρος στην Εκδήλωση

Λύκειο Νέας .Μάκρης
Πίνακας επιτυχίας μαθητών για τα (Α.Ε.Ι.) και Τ.Ε.Ι.) σχολικού έτους 
1983-84.

Βαλασίου Δέσποινα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Γκιόκα Δήμητρα ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Καζάνη Δεββώρα ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΑΡ/ΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Κλεφτάκη Γιαννούλα ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤ. ΔΙΕΘΝ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
Κλεφτάκης Χρήστος ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΟΖΑΝΗΣ
Κυπραίου Ελένη ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
Λάσκος Κω/νος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ
Λέκκα Ευγενία ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Παλαμίδη Ελένη ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΧΑΛΚΙΔΑ
Παπαϊωάννου Αθηνά ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΣ ΠΑΙΔ. ΑΚΑΔ. ΑΘΗΝΩΝ
Παναγοπούλου Δέσποινα ΔΙΟΙΚ. ΝΟΣ/ΜΕΙΩΝ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ
Πασβάγκα Στυλιανή ΣΤ AT. & ΑΣΦΑΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΒΣΠ)
Πολίτου Ιωάννα ΑΓΓΛΙΚΗΣ
Πούλια Θέμις ΤΟΥΡΙΣΤ. ΕΠΙΧ. Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ
Τσαχτίρης Ευάγγελος ΤΟΥΡΙΣΤ. ΕΠΙΧ. Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ
Χαραλαμπέλλη Δέσποινα ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Χαρδαλούμπα Ειρήνη ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΣ ΠΑΙΔ. ΑΚΑΔ. ΑΘΗΝΩΝ
Χατζηεμμανούλ Βαρβάρα ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Από το σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων
Η Γραμματέας Ελένη Κιοκμένογλου

Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος συγχαίρει όλους τους επιτυχόντες και τους εύχεται καλή 
πρόοδο

Πί©ρΛ·ή 
στην 

Παμμακάριστο
Το Ίδρυμα για το παιδί η Παμμακάριστος 

διοργάνωσε φέτος, όπως κάθε χρόνο, την έκθε
ση χειροτεχνίας - αγοράς, των μαθητριών της 
Οικοκυρικής και Επαγγελματικής σχολής για 
το ταμείο επιμόρφωσης και ψυχαγωγίας.

Η ωραία αυτή εκδήλωση που γίνεται πάνω 
από 25 χρόνια, πάντα τα δύο πρώτα Σαββατο
κύριακα του Ιουλίου, δίνει πολλές ευκαιρίες 
στα παιδιά αλλά και στους επισκέπτες.

Για τα παιδιά είναι ξεχωριστές μέρες χαράς 
και διασκέδασης. Οι επισκέπτες μπορούν να 
θαυμάσουν τις διάφορες χειροτεχνίες που είναι 
πραγματικά έργα των παιδιών, όλα χειροποίη
τα, και να διαλέξουν δώρα.

Εκτός από τα έργα των παιδιών εκθέτονται 
διάφορα πράγματα φίλων του Ιδρύματος.

Τα έσοδα της αγοράς δίνουν την ευκαιρία 
στα παιδιά να γνωρίζουν κατά καιρούς σχεδόν 
όλη την ελλάδα, από τα Ακριτικά φυλάκια του 
Έβρου μέχρι την Κρήτη, αλλά και πολλές 
χώρες της Ευρώπης.

Φέτος οι εκδρομές είναι δύο. Η μία ήδη 
έγινε για τις μικρότερες τάξεις της σχολής, 10 
μέρες στην Κεφαλλονιά.

Η δεύτερη για τα μεγαλύτερα παιδιά τον 
Αύγουστο στην Ιταλία. Από την στήλη αυτή 
ευχαριστούμε όλους τους φίλους του Ιδρύμα
τος που κάθε χρόνο με πολύ αγάπη και γεν
ναιοδωρία βοηθάνε την εκδήλωση αυτή.

Mopifflplta 
Aw© ArinKAe 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ζητήθηκε από τον Σύλλογο Φαρμα

κοποιών Αττικής να εφαρμόξεται στην 
περιοχή μας το πλήρες ωράριο διανυ- 
κτερεύσεων.

*

Για την μελέτη των προβλημάτων 
υγείας και περίθαλψη των κατοίκων της 
περιοχής μας συγκροτήθηκε επιτροπή 
από 8 άτομα.

Υπεύθυνος 
σύμφωνα με το Νόμο

Δ.Ι. ΚΑΡΓΑΣ &
Μουσαίου 24
τηλ. 93377 1

Τυπογραφείο: ά
Γ. Λεοντακιανάκος £
Δ. Πλακεντίας 31

Χαλάνδρι
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ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΤΗΣ

ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ

ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 1984 

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 16

ΣΧΟΛΙΑ Οι Πολιτιστικές - Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Η εκδήλωση του ΕΣΝΜ για την Κύπρο 
έγινε κάτω από συνεχή βροχή. Ο κόσμος 
παρέμεινε, χωρίς ομπρέλλες, για να εκδη
λώσει με κάθε τρόπο την αλληλεγγύη του 
προς τον Κυπριακό Λαό.

Ο κ. Ανδρέας Χριστοδουλίδης που ήταν 
ο κύριος ομιλητής ανέβηκε στην εξέδρα 
αποφασισμένος να περικόψει σημαντικά τον 
λόγο του. Η βροχή τότε έγινε πολύ έντονη 
Ο κόσμος όμως δεν έφευγε και ο ομιλητής, 
βλέποντας το τεράστιο ενδιαφέρον του α
κροατηρίου, ολοκλήρωσε την ομιλία του 
όπως την είχε προγραμματίσει.

«Το ακροατήριο αυτό δεν θα ’φεύγε με 
τίποτα. Άξιζε λοιπόν να ολοκληρωθεί η 
ομιλία» μας είπε στο τέλος μουσκεμένος 
ως το κόκκαλο.

Και τελικά η εκδήλωση κράτησε περισσό
τερο χρόνο απ' όσο είχε προγραμματισθεί

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑ

Οι Τριήμερες Πολιτιστικές και Καλλι
τεχνικές Εκδηλώσεις του Αυγούστου, που 
παρακολούθησαν οι περισσότεροι κάτοικοι 
της περιοχής μας, έδειξαν, για άλλη μια 
φορά, το τι πιστεύει ο Επιμορφωτικός 
Σύλλογος και ποιοι είναι οι στόχοι του.

*

ΕΥΘΥΝΕΣ
Τα έξοδα των παραπάνω εκδηλώσεων 

καλύφθηκαν με επιχορηγήσεις των Υπουρ
γείων Πολιτισμού - Επιστημών και Νέας 
Γενιάς και Αθλητισμού.

Όμως αγαπητοί μας συμπολίτες η όλη 
λειτουργία του Ε.Σ.Ν.Μ. απαιτεί και άλλα 
σημαντικά έξοδα. Ο συνολικός αριθμός των 
μαθητών και μαθητριών που παρακολουθούν 
τα διάφορα τμήματα (Χορός, Ζωγραφική, 
Παιδική Σκηνή, Σκάκι, Πιγκ-Πογκ, Παιγνίδια 
κλπ.) ξεπερνά τα 200. Οι στολές, τα πινέλα 
τα χρώματα, τα σκηνικά, τα παιγνίδια, οι 
ταινίες κλπ. στοιχίζουν. Και όλα αυτά γίνο
νται για τα παιδιά σας (μας).

Χρειαζόμαστε λοιπόν και την δική σας 
οικονομική ενίσχυση. Υπάρχουν πολλοί τρό
ποι να το κάνετε, αρκεί να θελήσετε.

Κάποτε πρέπει να καταλάβουμε ότι η 
Πολιτιστική Ανάπτυξη της περιοχής μας 
χρειάζεται την βοήθεια ΟΛΩΝ μας.

*

ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΙΑ
Η... βιβλιοφιλία των Ελλήνων είναι δεδο

μένη!
Εμείς είχαμε την ευκαιρία να το διαπιστώ

σουμε ξανά στην ’ Εκθεση Βιβλίου Λογοτε
χνών της Περιοχής Νέας Μάκρης. Ενώ 
υπήρχαν τόσα θαυμάσια βιβλία συμπολιτών 
μας πουλήθηκαν μόνο 40.

Να μην κουράζουμε τα μάτια, το μυαλό 
μας···

*
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

Πριν δυο μήνες έγινε με επιτυχία εκπαι
δευτική άσκηση Πυρασφαλείας στο Πικέρμι 
την οποία οργάνωσε η Νομαρχία Ανατολικής 
Αττικής.

Αξίζουν συγχαρητήρια στην κα Α. Συνοδι- 
νού για τις πρωτοβουλίες αυτές.

Εμείς θα θέλαμε να τονίσουμε ότι το 
μεγαλύτερο «Θερμικό φορτίο» (και μάλιστα 
σε κατοικημένη περιοχή) βρίσκεται στην 
περιοχή μας.

ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΕΙΣ
Φαίνεται λοιπόν ότι το προηγούμενο χρο

νογράφημά μας με τίτλο «Δωρεάν μαθήμα
τα για... υποψηφίους καταπατητές» άρεσε 
σε πολλούς, π.χ. στις Τοπικές Αρχές που 
δεν έκαναν τίποτα για να προστατεύσουν τη 
Δημόσια περιουσία και στον «δάσκαλο» του 
χρονογραφήματος που συνεχίζει ανενόχλη
τος το βιολί του. Κορόϊδο είναι;

του Επιμορφωτικού Συλλόγου

ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΛΑ Ϊ ΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ

Στην πάνω φωτογραφία η ορχήστρα του «Σχολαρχείου» 
Κάτω, το γλέντι έχει αρχίσει...

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΙ
Ο «Πληθωρισμός» είναι μια λέξη που 

την ξέρει ο σόμπας κόσμος. Χρόνια 
τώρα κουδουνίζει στ’αυτιά μας, ή κο
πανιέται στο κεφάλι μας, σαν την βαριά 
των σιδεράδων, ή κερδίζει το πρώτο 
μπόι στους τίτλους των εμβριθών εφη
μερίδων. Αλλά και την πρώτη θέση στα 
συνέδρια των κοσμοχαλαστών οικονο
μολόγων και των τραπεζιτικών εντερο- 
βγαλτολόγων. Αλλά τον ξέρουν καλύτε
ρα απ' όλους οι γάτες χάρη στα πληθω
ριστικά αποφάγια των πεινασμένων οι
κογενειών, γιατί ποιος είναι σήμερα 
εκείνος που δε φωνάζει πως πεινάει;

Εγώ, που δεν διαβάζω εφημερίδες, 
δεν παρακολουθώ τα συνέδρια, και μό
λις δω στην τηλεόραση «διαφωτιστική» 
συζήτηση στρογγυλής τράπεζας για τον 
πληθωρισμό, την κλείνω, αλλά και που 
υφίσταμαι την περιφρόνηση των γατιών, 
γιατί τα αποφάγια μας δεν ακολουθούν 
την πληθωριστική άνοδο που προσμέ
νουν, νιώθω την ανάγκη να αρκεσθώ 
στα μάτια μου για να φωτισθώ. Και τι 
βλέπω; Βλέπω τις μπάκες, ή τα στομά
χια, ή και τα δυό, των ανδρών ν’ακο
λουθούν μια πληθωριστική τυμπανιαία 
άνοδο. Βλέπω τα μπούτια των κάπως 

του Πλάτωνα Μουσαίου

ωρίμων γυναικών να εναρμονίζονται με 
τις μπάκες των ανδρών, και ν’απλώ- 
νουνται στις αρμόδιες περιφέρειες. (Να 
που η συζυγική αλληλεγγύη και η ισότη
τα των δυο φύλων θριαμβεύει πληθωρι
στικά!)

Αλλά βλέπω και κάτι ξερακιανούς να 
τρώνε τον αγλαίουρα και η μπάκα πλά
κα. Και φυσικά τα χάνω και τους 
ρωτάω πώς; Σεξουαλικός πληθωρισμός 
μου απαντούν. Αιματηρό μπιφτέκι και 
βουρ στον πατσά. Αλλά βλέπω και κάτι 
άλλους, ξερακιανούς και μαραζιάριδες, 
μπακάληδες, μανάβηδες, υδραυλικούς, 
ηλεκτρολόγους, δημόσιους αλειτούργη
τους, μικρομεσαίους και μεγαλομε- 
σαίους, και τους ρωτώ που οφείλεται ο 
ξερακιανισμός τους. Απάντηση δεν 
παίρνω. Μονάχα μια βουβή ματιά κι 
αθώα, κι ύστερα μια πλάγια πονηρή 
ματιά στο θησαυροφυλάκιό τους. Υπάρ
χουν όμως και οι ξερακιανοί και οι 
ξερακιανές που δεν έχουν ούτε μπάκα 
ούτε μπάζα Αυτοί που δεν καταδέχου- 
νται να κλαίγουνται και να ζητούν και 
ν’ απεργούν, μα στήνουν φλάμπουρο 
στα μπάζα του ρημαδιού τους, την 
αξιοπρέπειά τους. Ποιοι είναι οι πιο 
ευτυχείς; Ίσως κανείς, ίσως και μόνο 
οι αξιοπρεπείς.

Για δεύτερη, συνεχή, χρονιά ο Ε
πιμορφωτικός Σύλλογος Νέας Μά
κρης πρόσφερε στους κατοίκους της 
περιοχής μας ένα τριήμερο Πολιτι
στικών — Καλλιτεχνικών Εκδηλώσε
ων.

Οι εκδηλώσεις αυτές έγιναν με τη 
συνεργασία και οικονομική ενίσχυ
ση του Υπουργείου Πολιτισμού και 
του Υφυπουργείου Νέας Γενιάς.

Η συμμετοχή του κόσμου ήταν 
εντυπωσιακή. Τον κύριο λόγο τον 
είχε η νεολαία και στην οργάνωση 
των εκδηλώσεων και σε πολλές δρα
στηριότητες, όπως το θέατρο, χορός, 
αγώνες κλπ.

Οι κυριότερες εκδηλώσεις του 
τριήμερου ήσαν:

—Τραγούδια της Μάκρης και του 
Λιβισιού Μικράς Ασίας με την Δό
μνα Σαμίου και Χορωδία Μακρηνών.

—Θεατρική παράσταση με το 
«ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΛΑΟΥ». Παρουσία
σαν τους «Κουραμπιέδες».

—Καραγκιόζης.
—Θεατρική παράσταση με την 

παιδική Σκηνή του ΕΣΝΜ. Παρου
σίασε, σε διασκευή, την «ΕΙΡΗΝΗ» 
του Αριστοφάνη.

—Παραδοσιακοί Χοροί από το 
Τμήμα παραδοσιακών Χορών του 
ΕΣΝΜ.

—Λαϊκή Συναυλία.
— Έκθεση Βιβλίου λογοτεχνών 

της περιοχής μας.
—Αγώνες σκακιού.
—Αγώνες πιγκ-πογκ.
Περισσότερες λεπτομέρειες για τις 

Εκδηλώσεις υπάρχουν στην σελίδα 3.

Τι συμβαίνει

Πολλά παράπονα ακούγονται για την δρά
ση των τροχονόμων της περιοχής μας. π.χ. 
ότι κόβουν κλήσεις σε αυτοκίνητα που είναι 
σταματημένα εμπρός σε ωρισμένα μόνο 
μαγαζιά της πλατείας, ότι είναι ιδιαίτερα 
αυστηροί στην αστυνόμευση προσωρινών 
σταθμεύσεων σε σημεία που είναι για στάθ
μευση φορτηγών σε ημέρες και ώρες που 
τα φορτηγά λείπουν κλπ.

Πληθωρισμός σημαίνει υπερκατανά
λωση και αντιπληθωρισμός σημαίνει 
υποκατανάλωση. Πού να βρίσκεται ο 
δρόμος ο σωστός; Ίσως στους πεινα- 
σμένους λαούς, της Αφρικής, της Νό
τιας Αμερικής και της Ασίας. «Παν 
μέτρον άριστον» είπαν οι σοφοί πρόγο
νοί μας. Μέτρον άριστον για μας και τα 
πλεονάσματα για τους πεινασμένους. 
Έτσι εξασφαλίζεται η ισορροπία. Αλλά 

ποιος την θέλη την ισορροπία σε μια 
διεθνή κοινωνία ολότελα ανισόρροπη;
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ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΜΗ ΡΩΤΑΣ ΜΟΝΟ ΤΙ ΕΚΑΝΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΕΝΑ, ΡΩΤΗΣΕ ΚΑΙ ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΣΥ ΠΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ

Στης... Κοινότητας την πόρτα 
όσο θέλεις βρόντα!

Στη «ΦΩΝΗ» του Ιουλίου δημοσιεύσα
με άρθρο με τίτλο «ΑΝΑΛΗΘΗΣ Η ΚΟΙ
ΝΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙ
ΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ» Και για του λόγου 
το αληθές, αναφέραμε τα χρηματικά πο
σά που πήρε η Κοινότητά μας για τα έτη 
1981, 1982, και 1983 όπως αυτά είναι 
βεβαιωμένα από το Δημόσιο Ταμείο 
στους προϋπολογισμούς των αντίστοιχων 
ετών. Σημειώναμε επίσης ότι η ανακοίνω
ση της κοινότητας ήταν ψευδής και πα
ραποιούσε τα πραγματικά ποσά, και ακρι
βώς για το λόγο αυτό ήταν ανυπόγραφη. 
Και κλείνοντας ρωτούσαμε: α) από πότε η 
κοινότητα βγάζει ανακοινώσεις ανυπό
γραφες, β) γιατί αυτή την ανακοίνωση δεν 
την υπόγραψε ο πρόεδρος, ή κάποιος 
εκπρόσωπός του, και γ) έστω και εκπρό
θεσμα θα υπογράψει ο Πρόεδρος την 
ανακοίνωση ως υπεύθυνος και υπόλογος;

Έχουν περάσει δύο μήνες και δεν 
πήραμε καμία απάντηση, κι ούτε θα πά
ρουμε ποτέ, άλλωστε το συνηθίζει ο κ. 
Πρόεδρος να σιωπά όταν αδυνατεί να 
απαντήσει - κι όχι γιατί όπως λένε η 
σιωπή είναι χρυσός. Όμως αυτή η σιωπή 
σου, κ. πρόεδρε, δεν είναι χρυσός, αντί
θετα δείχνει και πιστοποιεί την ενοχή 

ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ
Τα... νταμάρια της Νέας Μάκρης

σου. Και είσαι ένοχος κ. Πρόεδρε απένα
ντι στο Λαό και στην πολιτεία, γιατί, με 
την πλαστογραφημένη, παραποιημένη, 
και ψευδή ανακοίνωση, επεδίωξες να 
παραπλανήσεις τη κοινή γνώμη εν όψει 
των Ευρωεκλογών. Γιατί εξέθεσες όλο το 
Κοιν. Συμβούλιο με την χωρίς υπογραφή 
σου ανακοίνωση. Και γιατί, έκανες κατά
χρηση εξουσίας. Εξουσία που σου έδωσε 
ο Λαός της Νέας Μάκρης (και της Αθή
νας) για να τον υπηρετείς σύμφωνα με 
τους νόμους της Πολιτείας και της ηθι
κής. Κι επειδή κ. Πρόεδρε, η ηθική συνε
χίζει να υπάρχει, για πολλούς ακόμη και 
στην πολιτική, μπορείς έστω και αργά να 
ανακαλέσεις αυτήν την ανακοίνωση ως 
λαθεμένη. Που ξέρεις κάτι μπορεί να 
περισώσεις...
Σημ.

Σύμβουλος της πλειοψηφίας όταν διάβα
σε την ψευδή ανακοίνωση «διέρρηξε τα 
ιμάτιά του» και για πολύ καιρό διατυμπάνιζε 
δεξιά και αριστερά ότι, θα δημοσίευε στις 
τοπικές εφημερίδες όλη την αλήθεια, και 
θα υπόγραφε από κάτω φαρδιά - πλατιά.

Τι έγινε τελικά και δεν τόλμησε αυτό το 
«ατόπημα» μήπως με το πέρασμα του χρό
νου το θεώρησε κι αυτό ασήμαντο γεγο
νός, κι άφησε να το πάρει το ποτάμι;

Κολυμβητικοί Αγώνες 
του Ναυτικού Ομίλου 

Νέας Μάκρης

Ο Ναυτικός Όμιλος Νέας Μάκρης και 
στο φετεινό πρωτάθλημα που έγινε στις 9 
Σεπτέμβρη στην κλειστή πισίνα του ξε
νοδοχείου «ΜΑΡΑΘΩΝ ΜΠΗΤΣ», έδει
ξε πόσο σωστή και μεθοδευμένη δουλειά 
κάνει.

Η προπόνηση των μικρών δελφινιών 
γίνεται κάτω από πολύ δύσκολες συνθή
κες.

Ο τρόπος και η τεχνική που είχαν οι 
μικροί κολυμβητές και κολυμβήτριες ή- 
σαν αξιοθαύμαστα.

Θέλουμε όμως να επισημάνουμε στην 
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, στο Υ
φυπουργείο Νέας Γενιάς, στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση και σε κάθε αρμόδιο ότι 
πρέπει ο Ν.Ο.Ν.Μ. ν’ αποκτήσει δική του 
πισίνα και όχι' να γίνονται οι προπονή
σεις ανάμεσα σε 4 πασσάλους και διαδρό
μους που σκορπούν κάθε φορά που έχει 
κύμα.

Στους κολυμβητικούς αγώνες πήραν 
μέρος περίπου 30 παιδιά.

Η παραπάνω φωτογραφία δεν έρχεται 
να προσφέρει τίποτα καινούριο στα όσα 
ξέρουμε για την σκληρότητα του νερού 
της περιοχής μας. Πάρα πολλές αναλύ-

Πονάει 
κεφάλι... 

κόψει 
κεφάλι

Για όσους δεν κατάλαβαν: 
πρόκειται για το φωτιστικό σώμα που 
είχε σπασμένο το κάτοπτρο επί δυο χρό
νια (βλ. Φ. 4) είδατε λύση; 

σεις την ανεβάζουν σε υψηλά επίπεδα. 
Αλλά και η καθημερινή του χρήση έχει 
πείσει κάθε καλόπιστο συμπολίτη μας για 
την ακαταλληλότητά του.

Επειδή όμως υπάρχουν και λίγοι συμπο
λίτες μας που επιμένουν για την... ποιό
τητα του νερού μας και οι περισσότεροι 
από μας δεν παίρνουμε στα σοβαρά τους 
κινδύνους για την ΥΓΕΙΑ μας, θέλουμε να 
σας προτείνουμε το εξής:

Ώσπου να ’ρθει το νερό της ΕΥΔΑΠ 
να χρησιμοποιείτε, για πόσιμο, νερό από 
άλλες περιοχές. Για να μη γίνουν και τα 
νεφρά μας νταμάρια.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Νέας Μά
κρης έχει πραγματοποιήσει μέχρι τώρα 
δυο εκδηλώσεις με Θέμα την ΠΥΡΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ . Εγιναν ομιλίες από μέλη 
του Συλλόγου, έκθεση φωτογραφιών και 
κινηματογραφικές προβολές από την Πυ
ροσβεστική Υπηρεσία. Εχουμε εκδώσει 
και ένα βιβλίο για τη σχετική επιμόρφωσή 
μας.

Οι παραπάνω εκδηλώσεις μπορούν να 
ξαναγίνουν εφ όσον υπάρξει το ανάλογο 
ενδιαφέρον από πλευράς των κατοίκων 
της περιοχής μας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Το Δ.Σ του Εμπιμορφωτικού Συλλόγου 
Ν. Μάκρης ευχαριστεί τον εκδότη κ. 
Νίκο Καράγιωργα (Εκδόσεις 20ος Αιών) 
για τη σημαντική προσφορά του στο Σύλ
λογό μας που ήταν μια σειρά από αξιό
λογα βιβλία.

Ο Χάρος

Την παραπάνω εικόνα την συναντάμε 
πολλές φορές στον δρόμο. Βλέπουμε ντα
λίκες να ’χουν φορτώσει τεράστιους ο

καθαρότητα
—Λεν’ ότι η καθαριότητα είναι μισή 
αρχοντιά. Αν είναι έτσι, θα πρέπει, το 
άλλο μισό της αρχοντιάς να είναι η καθα
ρότητα στις πράξεις μας και στις ενέρ
γειες μας.
—Αν όμως για την καθαριότητα, δηλ. τη 
μισή αρχοντιά μας, πληρώνουν άλλοι, 
τότε αυτό δεν είναι μισή απάτη, αλλά 
ολόκληρη.
—Στις 28 Αυγούστου Συνεργείο της Κοινό
τητας, από πέντε εργάτες και ένα αποριμ- 
ματοφόρο αυτοκίνητο, καθάριζε και μετέ
φερε ξερόχορτα και κλαριά από το οικό
πεδο του κ.. I. Γουλανδρή, στο Μάτι.

—Σ’ αυτήν την περίπτωση ποιος δικαιού
ται τη μισή αρχοντιά και ποιος ολόκλη
ρη την απάτη. Αυτός που έδωσε την εντο
λή να γίνει καθαριότητα σε ιδιωτικό οι
κόπεδο (δημοσία δαπάνη), ή αυτός που 
αποδέχτηκε την καθαριότητα στο οικό
πεδό του και την πλήρωσνα άλλοι;
Σημ: Φωτογραφία που δείχνει τους εργά
τες την ώρα της... δουλειάς τους δεν μπο
ρέσαμε να έχουμε, γιατί το φιλμ μας το 
έκαψε το Φωτο-Μαν... 

γκόλιθους και χωρίς πλαϊνά τοιχώματα 
της καρότσας να τρέχουν με μεγάλη τα
χύτητα ακόμα και στις στροφές. Όποιον 
πάρει ο χάρος...

Πριν δυο χρόνια στην Εθνική οδό 
έπεσε ένας ογκόλιθος στο αντίθετο ρεύμα 
και σκότωσε δυο άτομα.

Σίγουρα θα ’χουν γίνει πολλά παρό
μοια ατυχήματα.

Φορτηγά με τέτοιο φορτίο περνούν και 
από την περιοχή μας. Όμως, μέχρι τώρα 
δεν είδαμε τροχονόμο να τους σταματάει.

Πιστεύουμε ότι η στάθμευση αυτοκινή
των σε σημεία με απαγορευτικές πινακί
δες είναι πολύ μικρότερο παράπτωμα...

Στην Αντωνία

Τα μάτια σου 
μια θάλασσα γαλάζια 
κι απέραντη 
το κύμα της 
το δάκρυ σου 
κι ο φλοίσβος του 
το νιώσμα σου' 
τα μάτια σου 
λευκά περιστέρια, 
αγνότητα κι ελευθερία 
συμβολίζουν, 
όμορφα και καθάρια 
προσμένουν 
την αγάπη και την τρυφεράδα 
που τόσο χρειάζονται... 
Μεσ' σ' αυτό το βλέμμα 
κρατάς τον κόσμο ολάκερο 
μ' όλη τη δύναμη της νιότης σου. 
Είναι μόνο μια σκιά που πέφτει στο προσωπάκι 
σου 
και κρύβει αυτή τη δύναμη της ζωής, 
τη φλόγα της ύπαρξής σου.

Ματίνα
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Πολιτιστικές - Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις 
του Επιμορφωτικού Συλλόγου

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
Με το Τμήμα Παραδοσιακών Χορών

Το Τμήμα Παραδοσιακών Χορών του 
Επιμορφωτικού Συλλόγου είναι πολύ 
γνωστό στην περιοχή μας από τις εμφανί
σεις του σε πολλές εκδηλώσεις.

Οι χορευτές και χορεύτριες είναι μαθη
τές και μαθήτριες του Δημοτικού και του

Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Παρουσιάζει, σε διασκευή, την «ΕΙΡΗΝΗ» 
του Αριστοφάνη

Γυμνασίου. Η εκπαίδευσή τους, από κα- 
θηγήτρια Σωματικής Αγωγής κρατάει 
σχεδόν όλο τον χρόνο.

Η φετεινή τους παρουσίαση έδειξε ότι 
το επίπεδό τους πλησιάζει την τελειότη
τα.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Για δεύτερη, συνεχή, χρονιά το ΘΕΑ
ΤΡΟ ΤΟΥ ΛΑΟΥ μας έδωσε άλλο ένα 
δείγμα της θαυμάσιας δουλειάς του. Πα
ρουσίασε το γνωστό έργο του Γ. Χασάπο- 
γλου, «Οι κουραμπιέδες». Την θεατρική 
παράσταση την παρακολούθησαν περί
που 800 άτομα.

Και αυτή τη φορά «η παράσταση ήταν

«ΜΑΤ»
Στην πλατεία της Νέας Μάκρης

Το Σκακιστικό Τμήμα του ΕΣΝΜ ανή
κει στην Σκακιστική Ομοσπονδία Ελλά
δας.

Μέλη του είναι και παιδιά του Δημοτι- 

στα χέρια νέων που αγαπούν τη δουλειά 
τους και σέβονται το κοινό», όπως είχε 
γράψει στην κριτική του ο κ. Πλάτωνας 
Μουσαίος όταν παρακολούθησε πέρυσι 
τον ίδιο θίασο να παρουσιάζει το έργο 
του Άρθουρ Μίλλερ «Ήταν όλοι τους 
παιδιά μου».

κού σχολείου που διδάσκονται σκάκι στα 
γραφεία του Συλλόγου μας.

Οι νικητές των σκακιστικών αγώνων 
που έγιναν στη διάρκεια του τριήμερου 
είναι:

ΑΓΟΡΙΑ
Καραβασίλης Νίκος
Παπόγλου Γιάννης
Ευθυμιάδης Παναγιώτης

ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Αγαπητού Άννα 
Καραβασίλη Δέσποινα 
Ζήση Μίκα

Μέσα στο τριήμερο των Πολιτιστικών 
και Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων του 
Συλλόγου μας, οι κάτοικοι της περιοχής 
μας είχαν την ευκαιρία να παρακολουθή
σουν την πρώτη δημόσια παράσταση της 
Παιδικής Σκηνής του Ε.Σ.Ν.Μ.

Το έργο που παρουσιάσθηκε ήταν η 
ΕΙΡΗΝΗ του Αριστοφάνη, σε διασκευή 
Σοφίας Ζαραμπούκα.

Η δουλειά της Θεατρικής Ομάδας του

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΙ ΛΙΒΗΣΙΟΥ 
Με την Δόμνα Σαμίου 

και Χορωδία Μακρηνών

Η Δόμνα Σαμίου και μία ομάδα συντο
πιτών μας ανέλαβε να διασώσει και δια- 
δόσει τα τραγούδια της Μάκρης και του 
Λιβησιού.

Έτσι ίδρυσαν μία χορωδία από καλλί
φωνους Μακρηνούς και με την συνοδεία 
εξαίρετων οργανοπαικτών μας παρουσία
σαν αρκετά τραγούδια. Παρά τα τεχνικά 
προβλήματα των μεγαφωνικών εγκατα
στάσεων που είχαμε εκείνο το βράδυ, ο 
κόσμος έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος 
και ζητούσε να συνεχισθούν τα τραγού
δια σε βάρος του υπόλοιπου προγράμμα
τος.

Ελπίζουμε να μπορέσουμε να πραγμα
τοποιήσουμε μια πολύωρη εκδήλωση, α
φιερωμένη στη Μάκρη και το Λιβήσι, 
στην οποία θα πάρουν μέρος η Δόμνα 

Η κυρία Βέρα Τσακυργιάννη-Βαγγελάτου πρόσφερε 10 βιβλία της (5 DAR EL 
SALAM και 5 ΞΕΝΑ ΧΩΜΑΤΑ) για οικονομική ενίσχυση της εφημερίδας μας.

Την ευχαριστούμε.

ΕΣΝΜ άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις. 
Το ταλέντο των μικρών ηθοποιών σε 
συνδυασμό με τη διδασκαλία από άρι- 
στους επαγγελματίες ηθοποιούς και την 
σκληρή πολύμηνη προετοιμασία έφερε 
ένα αποτέλεσμα που και οι πιο αισιόδο
ξοι δεν περιμέναμε.

Επίσης τα σκηνικά και οι στολές ήτανε 
έργο της θεατρικής ομάδας.

Σαμίου και η Χορωδία μας.
Οι συντοπίτες που αποτελούν την χο

ρωδία είναι:
Νίκος Καραγεωργίου
Γιώργος Τρέμπελης
Ηλίας Πασβάγκας
Αντώνης Νικολάου
Γιώργος Κούρτης
Δημήτρης Βασίλας
Ιωάννα Γεωργατζή
Ντίνα Καφετζή 
Λίτσα Βασίλα.

*
Πριν λίγο καιρό κυκλοφόρησε και δίσκος 

με Μικρασιατικά Τραγούδια. Τραγουδά η 
Δόμνα Σαμίου, η Χορωδία των Μακρηνών 
κ.α.
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Πολιτιστικές — Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις
ΑΛ Ι ΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

Χαλκογραφία — Ζωγραφική σε δέρμα 
— Κέντημα

Μέσα σε τρία πρωινά η δασκάλα της 
Λαϊκής Επιμόρφωσης κα Χαρά και οι 
μαθήτριές της δημιούργησαν αριστουρ
γήματα χειροτεχνίας.

Χαλκογραφίες, ζωγραφική σε δέρμα 
και κέντημα ήταν τα κυριώτερα είδη 
χειροτεχνίας που διδάχθηκαν.

Το ενδιαφέρον που έδειξαν οι συντοπί
τες μας για τα παραπάνω οδήγησαν τον 
ΕΣΝΜ στην απόφαση να προτείνει στο 
Συμβούλιο Λαϊκής Επιμόρφωσης να ξεκι
νήσει σύντομα στην Νέα Μάκρη Τμήμα 
Χαλκογραφίας, μαζί με τ’ άλλα τμήματα 
που θα δημιουργηθούν.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ

Η παρουσία όλων, σχεδόν, των παιδιών 
της περιοχής μας στην παράσταση Καρα
γκιόζη και το ενδιαφέρον με το οποίο την 
παρακολούθησαν έδειξαν ότι οι γνωστοί 
μας Ήρωες (Καραγκιόζης, Κολλητήρι, 
Μπάρμπα Γιώργος κλπ.) είναι μέσα στο 

πετσί της ράτσας μας. Οι γνήσιοι καρα- 
γκιοζοπαίκτες δεν πρέπει να χαθούν. Ελ
πίζουμε οι προσπάθειες των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Νέας Γενιάς να καρπο
φορήσουν.

ΑΓΩΝΕΣ ΠΙΓΚ — ΠΟΓΚ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
Το Πιγκ-Πογκ κατακτά τη Νεολαία μας Λογοτεχνών Περιοχής Νέας Μάκρης

Στον Επιμορφωτικό Σύλλογο ΟΛΟΙ 
παίζουν πιγκ-πογκ. Ακόμα και τα πολύ 
μικρά παιδιά κρατούν από μια ρακέτα. Οι 
προπονήσεις άρχιζαν νωρίς το απόγευμα 
και κρατούσαν ως τα μεσάνυχτα κάθε 
μέρα.

Οι νικητές των τελικών αγώνων που 
έγιναν μέσα στο τριήμερο είναι:

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

1η Χατζηηλία Χρυσούλα
2η Αγαπητού Άννα
3η Καραβασίλη Δέσποινα

ΜΟΙΡΟΛΟ Ι- ΣΤΗ ΧΑΜΕΝΗ
ΕΛΛΗΜΚΜ MWPAZW.

Κλάψε μανούλα τη προσφυγιά σου, 
το πόνο σου που ξεχειλά.
Φύλα το άγιο χώμα τώρα, 
τώρα που φεύγεις μακριά.

Ο γιος σου ξέρε πως θα πεθάνει, 
στην πατρική σμυρναίικη γη, 
δε θε ν’ αφήνει τα κόκκαλά του 
σε ξένο τόπο, μ’ οιχτρή φυγή.

Φαρμάκι κάθε βάρκα σάπια 
που σέρνει άπειρες ζωές.
Στερέψαν πάνε οι χαρές μας, 
τελείωσαν όλα, μάνα μη κλαις.

Σκηνές κατάρας, χαμού ολέθριου, 
παράγγες μύριες, ψυχές στητές. 
Τα παλικάρια σε Τούρκων χέρια 
σκοτώνουνται σειρές-σειρές.

Από τη Σμύρνη ως το Λιβήσι,

Η κυρία Δέσπω Τσακυργιάννη-Τζάλα πρόσφερε στο Λαογραφικό Μουσείο της 
Νέας Μάκρης ένα σεντόνι από την Μάκρη της Μικρός Ασίας.

Το σεντόνι αυτό έχει γίνει στον αργαλειό, γύρω γύρω έχει δαντέλα, έχει 
κεντημένο το όνομα «Δέσποινα» και ανήκε στην προίκα της.

Ευχαριστούμε την δωρήτρια για την προσφορά ενός τόσο πολύτιμου κειμη- 
λείου στο Μουσείο μας.

ΑΓΟΡΙΑ

1ος Παπαϊωάννου Δημήτρης
2ος Καραβασίλης Νίκος
3ος Παπόγλου Γιάννης

ΑΝΔΡΕΣ

1ος Κάρλος Γιώργος
2ος Γκικόπουλος Παναγιώτης
3ος Τακτικός Βασίλης

απ’ τ’ Αϊβαλί στο Τουρκεστάν 
Έλληνες ρίζωσαν αιώνια 
και δε μαραίνουνται με μιας.

Δόξα, τιμή στην Ιωνία, 
πατρίδα, γέννημα θεών, 
«θάβεις και τη ψυχή μας τώρα 
με τούτον δω το διωγμό».

Σε όσα μέρη κι αν σταθήτε, 
πρόσφυγες θα 'σαστε λαμπροί. 
Το αίμα όλων των παιδιών σας, 
ζητά τη μνήμη για προσευχή.

«Αχ Μικρασία! Τόπε δικέ μας!
Σ' επιθυμούμε κάθε στιγμή.
Οι πόνοι μας, τα μοιρολόγια 
μεσ’ στις καρδιές μας ζουν σα κραυγή.

Μα δε ξεχνιέσαι πατρίδα Συ!»
Κουρεμπέ Μίκα

Σπάνια μια τόσο μικρή περιοχή μπορεί 
να παρουσιάσει τόσους πολλούς και τόσο 
αξιόλογους λογοτέχνες όσους η περιοχή 
μας.

Το έργο τους παρουσιάσθηκε σε έκθε
ση που οργάνωσε ο ΕΣΝΜ κατά την 
διάρκεια του τριημέρου των Πολιτιστι
κών Εκδηλώσεων.

Αναφέρουμε, κατ’ αλφαβητική σειρά, 
τους παρακάτω:

—Βαγγελάτου-Τσακυργιάννη Βέρα

ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΜΕΡΟΣ Δ'

Αν το μέλος αυτό δεν πάρει ικανοποιητι
κά μέτρα μέοα στην προθεσμία που τάχτη
κε, η Επιτροπή Υπουργών δίνει στην απόφα
σή της με την παραπάνω πλειοψηφία την 
ενδεικνυομένη συνέχεια και προχωρεί στην 
δημοσίευση της έκθεσης. Τα κράτη μέλη 
αναλαμβάνουν την υποχρέωση να θεωρούν 
υποχρεωτική γι’ αυτά κάθε απόφαση που η 
Επιτροπή των Υπουργών θα παίρνει. Τέλος 
η Επιτροπή συνεδριάζει πάντα με κλειστές 
πόρτες.

Εκτός από τη σύμβαση αυτή, τις κυριώτε- 
ρες διατάξεις της οποίας πσράθεσα προη
γούμενα, υπογράφτηκε στις 20 του Μάρτη 
1952 στο Παρίσι και ένα πρόσθετο πρωτό
κολλο και αυτό έγινε για να παρθούν τα 
κατάλληλα μέτρα για την διασφάλιση της 
συλλογικής εγγύησης και εφαρμογής των 
δικαιωμάτων και ελευθεριών του ανθρώπου.

Έτσι με το άρθρο 1 του πρωτόκολλου 
ορίζεται ότι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
δικαιούται σεβασμού της περιουσίας του. 
Κανένας δεν μπορεί να στερηθεί της ιδιο
κτησίας του εκτός μονάχα γιε. λόγους δημό
σιας ωφέλειας και σύμφωνα με τους προ- 
βλεπόμενους όρους από το νόμο και τις 
γενικές αρχές του διεθνούς δίκαιου. Οι 
διατάξεις αυτές δεν θίγουν το δικαίωμα 
κάθε κράτους να θέσει σε ισχύ νόμους που 
ήθελε κρίνει αναγκαίο για ρύθμιση της χρή
σης των αγαθών σύμφωνα με το δημόσιο 
συμφέρον ή για την εξασφάλιση της κατα
βολής φόρων ή άλλων εισφορών ή προστί
μων.

Με το άρθρο 2 ορίζεται πως κανένας δεν 
μπορεί να στερηθεί από το δικαίωμα να 
μορφωθεί. Κάθε κράτος στην άσκηση των 
καθηκόντων που αναλαμβάνε στο πεδίο της 
μόρφωσης και εκπαίδευσης την υποχρέωση 
ότι θα σέβεται το δικαίωμα των γονιών να 
εξασφαλίζουν την μόρφωση και εκπαίδευση 
σύμφωνα με τις ίδιες αυτών θρησκευτικές 
και φιλοσοφικές πεποιθήσες. Αναφορικά 
προς τις τελευταίες η τότε Κυβέρνησή μας 
διατύπωσε την επιφύλαξη ότι στην Ελλάδα 
θα έχει εφαρμογή σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις της εσωτερικής αυτής νομοθε
σίας.

Με το άρθρο 3 καθορίζεται ρητά και 
κατηγορηματικά πως κάθε συμβαλλόμενο 
μέρος στην σύμβαση αυτή των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων αναλαμβάνει π]ν υποχρέωση

—Δαμιανάκου Βούλα
—Δελησάββας Μιχάλης
—Καλλιότσος Παντελής
—Μουσαίο-Μπουγιούκου Καλλιόπη
—Μουσαίος Πλάτων
—Περσίδης Βασίλης
—Ρώτας Βασίλης
Ανάμεσα στα βιβλία συναντούσε κα

νείς και την πρώτη εκδοτική προσπάθεια 
του Ε.Σ.Ν.Μ. με θέμα την ΠΥΡΟΠΡΟ
ΣΤΑΣΙΑ.

του Βασίλη Λαζαρίδη 
να διενεργεί κατά λογικά διαστήματα ελεύ
θερες μυστικές εκλογές με συνθήκες που 
να επιτρέπουν την ελεύθερη έκφραση της 
λαϊκής θέλησης για την εκλογή του νομοθε
τικού σώματος.

Αυτές είναι οι κυριώτερες διατάξεις του 
πρόσθετου πρωτόκολλου όλες οι άλλες που 
περιλαμβάνονται σ’ αυτό είναι διαδικαστικές 
και καθοριστικές του τρόπου εφαρμογής 
γενικά της σύμβασης αυτής.-

Εδώ θα πρέπει να ειπωθεί ότι εκτός από 
πρωτόκολλο αυτό υπογράφηκαν άλλα τέσ
σερα πρωτόκολλα με τα οποία ολοκληρώθη
κε η εξασφάλιση της εφαρμογής της σύμ
βασης αυτής σε όλες της τις λεπτομέρειες. 
Θα πρέπει επίσης να ειπωθεί συμπερασμα
τικά πως αν η Οικουμενική διακήρυξη των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου, που ήταν απο
τέλεσμα της παγκόσμιας κινητοποίησης ό
λων των κρατών που υιοθετήθηκαν από την 
Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών 
στις 10 Δεκεμβρίου 1948 και που ήταν 
σίγουρα ωφέλιμη ο διάδοχος της Οικουμενι
κής Διακήρυξης έμελλε να είναι η Ευρωπαϊ
κή Σύμβαση Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, συλ
λογικό όργανο που προήλθε μετά από ζυμώ
σεις μέσασ το Συμβούλιο της Ευρώπης. Η 
σύμβαση αυτή διατηρώντας τη βασική απα
ρίθμηση των ουσιωδών ανθρώπινων δικαιω
μάτων, που περιλαμβάνοντα στα τριάντα 
άρθρα της Οικουμενικής διακήρυξης κατά- 
φερε να προσθέσει και ένα σύστημα υπο
χρεωτικής υποταγής των συμβαλλόμενων 
κρατών και ίδρυσε όργανα αρμόδια για τον 
έλεγχο σεβασμού των δικαιωμάτων. Έτσι 
λοιπόν ότι δεν κατάφεραν τα Ηνωμένα Έ
θνη, πέτυχαν τα μέλη του Συμβούλιου της 
Ευρώπης, γιατί η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Αν
θρώπινων δικαιωμάτων δημιούργησε σταδια
κά μία σχέση επικοινωνίας και εμπιστοσύνης 
ανάμεσα στον άνθρωπο και σε ένα επίσημο 
κείμενο.

Εδώ θα πρέπει να σταθούμε και να μην 
παραλείψουμε να εξάρουμε το Συμβούλιο 
Ασφαλείας, που είναι όργανο του Οργανι
σμού Ηνωμένων Εθνών και τη μέχρι σήμερα 
πολύ αποτελεσματική δράση του στις πά- 
μπολλες φορές που κλήθηκε να αποφασίσει 
και να πάρει άμεσα και αποτελεσματικά 
μέτρα, αν και δυστυχώς πάμπολλες επίσης 
φορές αγνοήθηκαν από διάφορα κράτη που 
είναι δυστυχώς μέλη των Ηνωμένων Εθνών.

(συνεχίζεται)
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Γιορτές Νεολαίας 1984
Με την ευκαιρία των Φεστιβάλ Νεολαίας που γίνονται τον μήνα Σεπτέμβρη, 

η ΦΩΝΗ απευθύνθηκε στους εκπροσώπους όλων των Νεολαίων στην περιοχή 
μας και τους πρότεινε να δημοσιεύσουμε τις απόψεις τους ή τα μυνήματα που 

θα ήθελαν να στείλουν.
Παρακάτω δημοσιεύουμε τα μηνύματα όσων ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλη

σή μας.

ΚΝΕ

Συμπληρώνονται 10 χρόνια που η 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΛΛΑ
ΔΑΣ ξεκίνησε τα Φεστιβάλ νεολαίας σαν 
μια μεγάλη πολιτική και πολιτιστική εκ
δήλωση της ελληνικής νεολαίας. Μια 
εκδήλωση που έχει απήχηση όχι μόνο 
στον ελληνικό χώρο αλλά και στον διε
θνή. (55 ξένες αντιπροσωπείες συμμετέ
χουν στο 10ο Φεστιβάλ).

Το 10ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-ΟΔΗΓΗΤΗ 
στοχεύει να ερμηνεύσει στη νεολαία μια 
αγωνιστική στάση στη ζωή.

Να δείξει πως το καινούργιο βρίσκεται 
στους αγώνες για ΕΙΡΗΝΗ - ΔΟΥΛΕΙΑ - 
ΜΟΡΦΩΣΗ και στην ενότητα που γεννιέ
ται μέσα απ’ αυτούς και να προβάλλει 
πως η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο 
είναι δεμένη με τη μαχητική υποστήριξη 
και το δυνάμωμα της ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙ
ΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η 
τέχνη, η πολιτιστική δραστηριότητα, ο 
αθλητισμός και η ερασιτεχνική δημιουρ
γία της νεολαίας προβάλλονται με ιδιαί
τερη έμφαση τις τέσσερες μέρες που 
διαρκεί αλλά και σ’ όλη την προφεστιβα- 
λική δραστηριότητα που αναπτύσσει η 
οργάνωσή μας.

Όμως το Φεστιβάλ αποκτά τεράστια 
πολιτική επικαιρότητα γιατί πραγματο
ποιείται σε μια περίοδο κρίσιμων πολιτι
κών εξελίξεων. Σοβαρά πολιτικά ζητήμα
τα όπως η απόφαση για την «αγορά του 
αιώνα», τα κρούσματα αυταρχισμού της 
κυβέρνησης και τις συλλήψεις συνδικα
λιστικών, η καθιέρωση της ανόθευτης 
απλής αναλογικής η επίθεση της δεξιάς 
που επιδιώκει να πάρει τη ρεβάνς, συζη
τιόνται στο χώρο του φεστιβάλ. Επίσης 
ακούγεται δυνατή η φωνή αντίθεσης της

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ

Δύο από τους πιο βασικούς παράγοντες 
καλής υγείας είναι η καλή διατροφή και η 
αρμονία των ρυθμών της ζωής.

Καλή διατροφή σημαίνει ισορροπημένη 
δίαιτα, δηλαδή με τροφές που τα συστατικά 
τους μπορούν να αντικαταστήσουν, κατά το 
δυνατό ισόποσα τις πρωτέινες των ζωικών 
ιστών που φθείρονται κατά τη λειτουργία 
της ζωής.

Όταν η πρωτεΐνη της τροφής δεν έχει 
αυτά τα συστατικά, δηλαδή δεν έχει τη 
βιολογική αξία της ζωικής πρωτεΐνης, τότε 
θα χρειασθεί να εισαχθούν στον οργανισμό 
δια της τροφής μεγαλύτερα ποσά πρωτεΐ
νης και αντίστοιχης τροφής, τα οποία εκτός 
της δαπάνης που συνεπάγονται από 15- 
25%, προκαλούν και βλάβη στην υγεία.

Η βλάβη της υγείας, οφείλεται κυρίως 
στη συσσώρευση ακαθαρσιών στο μεσοκυτ
τάριο υγρό, τις οποίες όταν τούτο δεν 
κατορθώσει να απομακρύνει, με τα όργανα 
αποβολής, τις συσσωρεύει σε όργανα δευ- 
τερεύουσας λειτουργίας, όπως το τριχωτό 
της κεφαλής, οι αρθρώσεις κλπ. όπου εμπο
δίζουν την κυκλοφορία του αίματος, με 
αποτέλεσμα την τριχόπτωση, το άσπρισμα 
των μαλλιών, την πυτιρίδα, τα συμπτώματα 
αρθριτισμού, υπερτροφίας οστών κλπ.

Η σύγχρονη Ιατρική σπεύδει να αντιμετω
πίσει τις καταστάσεις αυτές με φάρμακα, 
που καταπραΰνουν τους πόνους, χωρίς και 
να θεραπεύουν το κακό. Αποτελεσματικά 
φάρμακα στις περιπτώσεις αυτές είναι μια 
πλήρης νηστεία δύο τριών ημερών, με μόνη 
τροφή το νερό, ή χυμούς φρούτων, χωρίς 
ζάχαρη και στη συνέχεια δίαιτα με φρούτα - 
λαχανικά και προϊόντα γαλακτοκομίας ζεστά 
μπάνια και γυμναστική.

Άτομα που βρίσκονται σε στενόχωρη 
κατάσταση (STRESS) διατελούν υπό διατα
ραχή ενός τμήματος του εγκεφάλου, που 
ελέγχει το μεταβολισμό των λιπών, την 
πέψη, και τον ύπνο. Στην κατάσταση αυτή 

νεολαίας στις ψυχροπολεμικές επιδιώξεις 
του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού. Εκφρά
ζεται η αλληλεγγύη στον αγώνα του Κυ
πριακού λαού. Προβάλλονται οι μεγάλες 
φετινές εργατικές κινητοποιήσεις, οι α
περγίες στα μεγάλα εργοστάσια και ναυ
πηγεία όπου ο ρόλος της Εργατικής Νεο
λαίας ήταν σημαντικός. Σημαντική είναι 
ακόμα η προβολή ενός νέου στοιχείου 
που είναι οι αγώνες των εργαζομένων της 
Δ, Ευρώπης και ιδιαίτερα οι αγώνες των 
ανθρακωρύχων της Αγγλίας.

Επίσης από τη διεθνούπολη του 10ου 
Φεστιβάλ δίνεται ένα από τα πρώτα μυνή
ματα για την επιτυχία του 12ου Παγκό
σμιου Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών 
που θα γίνει το 1985 στη Μόσχα.

*

Προς Εφημερίδα «Φωνή Ν. Μάκρης» 
Σχετικά με γιορτή ΟΝΝΕΔ

Η Γιορτή ΟΝΝΕΔ αποτελεί πλέον ένα 
επιτυχημένο θεσμό για την οργάνωση 
που χρόνο με το χρόνο αποκτά μεγαλύτε
ρη εμβέλεια και αποτελεσματικότητα 
στους χώρους εργασίας και μόρφωσης. 
Είναι το μέσον της επικοινωνίας με τη 
νέα γενιά.

Η ΟΝΝΕΔ Ν. Μάκρης συμμετέχοντας 
ενεργά στις εκδηλώσεις (Γιορτή ΟΝΝΕΔ 
84, ΡΑΦΗΝΑ 18-19 Αυγούστου) είχε σαν 
βασικό σύνθημα «Το χθες δεν μας δε
σμεύει να χτίζουμε το αύριο αρνούμενοι 
το σήμερα, ΟΝΝΕΔ ζωντανή ανανέωση».

Η «Γαλάζια Γενιά» φιλοδοξεί να περά
σει τα μηνύματά της στο λαό της Ν. 
Μάκρης. Η Δημοκρατία, η Ειρήνη, η 
Λαϊκή Ενότητα σε συνάρτηση με το ήθος 
και τις αξίες της Ελληνικής Νεολαίας θα 

το άτομο, τρώει περισσότερο από το κανονι
κό και παχυνεται.

Η πάχυνση συνδέεται με καρδιακές παθή
σεις και άλλες ενοχλήσεις των πεπτικών 
οργάνων. Αύξηση του βάρους του σώματος 
κατά 20% συνεπάγεται αύξηση της θνησιμό
τητας κατά 30% και αύξηση του βάρους 
κατά 40% συνεπάγεται αύξηση της θνησιμό
τητας κατά 80%.

Ένα χιλιόγραμμο αύξησης βάρους, προ
σθέτει τρία χιλιόμετρα μήκος τριχοειδών 
αγγείων, στα οποία χρειάζεται η καρδιά να 
σπρώξει το αίμα. Πέντε κιλά βάρους περισ
σότερα του κανονικού θέτουν σε λειτουργία 
το μηχανισμό δημιουργίας ασθενειών.

Η παχυσαρκία, καταπιέζοντας τη λειτουρ
γία του θυρεοειδούς, συντελεί στην αρτη
ριοσκλήρωση, με αποτέλεσμα τη μείωση της 
ανοσολογικής προστασίας. Η κατανάλωση 
διαιτητικής κυτταρίνης συμβάλλει στη μείω
ση των περιπτώσεων καρκίνου, χάρις στη 
συντόμευση κυρίως του χρόνου παραμονής 
των τροφών στο έντερο, αναμένεται να έχει 
επίσης ευνοϊκό αποτέλεσμα και στην πάχυν
ση.

Η κρεατοφαγία και το ζωικό λίπος βαί
νουν παράλληλα με την ανάπτυξη του καρ
κίνου, όπως και το κάπνισμα, το οποίο επί 
πλέον εξασθενεί τον οργανισμό και συντε
λεί στην ανεπάρκεια της στεφανιαίας.

Το σπουδαιότερο συστατικό της τροφής 
είναι η πρωτεΐνη που το μόριό της συνίστα- 
ται από αμινοξέα είκοσι δύο τον αριθμό. 
Από τα 22 αμινοξέα των πρωτεϊνών τα 10 
δεν μπορούν να παραχθούν από άλλες 
τροφές κατά τον μεταβολισμό τους στον 
οργανισμό και θα πρέπει να εισαχθούν αυ
τούσια δια της τροφής.

Τα αμινοξέα αυτά για τον άνθρωπο 9 τον 
αριθμό καλούνται βασικά αμινοξέα. Η διαφο
ρά μεταξύ της ζωικής και της φυτικής 
πρωτεΐνης έγκειται στο γεγονός ότι η φυτι
κή πρωτεΐνη υστερεί της ζωικής στο ποσο

δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες 
για ένα ελπιδοφόρο μέλλον. Με μόνα 
εφόδια το διάλογο την σωστή ενημέρωση 
και την αγωνιστικότητά μας θα διεκδική- 
σουμε την εμπιστοσύνη των νέων στα 
πλαίσια του ήπιου κλίματος που τόση 
ανάγκη έχει ο τόπος.

ΟΝΝΕΔ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 
ο Γ.Γ. Τσακυργιάννης Παναγιώτης 

*Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία των θέ
σεων μας από την εφημερίδα σας και 
ευχόμαστε αυτή η αξιόλογη προσπάθεια 
να συνεχισθεί.

*

ΝΕΟΛΑΙΑ ΠΑΣΟΚ
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος χι

λιάδες σύντροφοι μέλη της Ν. ΠΑΣΟΚ 
σε όλη την Ελλάδα εργάζονται για το 
στήσιμο των γιορτών Νεολαίας έχοντας 
το όραμα να αποτελέσουν τόπο συνάντη
σης του οργανωμένου ΠΑΣΟΚ με τα 
νειάτα της Ελλάδας, τόπο ισότιμου διά
λογου με την νεολαία απάνω στα καυτά 
καθημερινά προβλήματά της με σκοπό 
την ένωση της πίστης με την ελπίδα του 
σταθερού πολιτικού προσανατολισμού με 
την αγωνία για καλύτερη ζωή.

Είναι πράγματι πολλά τα προβλήματα 
της νεολαίας σήμερα. Είναι πρώτα απ’ ό
λα η ανεργία που δημιουργεί άγχος και 
ανασφάλεια, είναι η έλλειψη αυθεντικών 
κοινωνικών και προσωπικών σχέσεων 
που παράγει την μοναξιά και την αποξέ
νωση, είναι η καθημερινή επαφή με την 
κοινωνία του κέρδους και της κατανάλω
σης που αλλοτριώνει, είναι η κρίση των 
παραδοσιακών αξιών και προτύπων που 
δεν μπορούν να εμπνεύσουν, είναι τέλος 
οι αποτυχημένες διέξοδοι της φυγής και 
της περιθωριοποίησης, που όλοι και πιο 
πολλοί αυτοί που τα ακολούθησαν ξέρουν 
ότι δεν απομακρύνουν αλλά εντείνουν τα 
προβλήματα.

Η ΕΛΠΑ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ
Προγραμματισμός Ταξιδιών

Όταν καθορίσετε τον τόπο των διακοπών 
σας και τις ημερομηνίες, πρέπει ν' αρχίσετε 
να υπολογίζετε τη διαδρομή και τις καθημερι
νές αποστάσεις που θα διανύσετε. Σκαφθείτε 
τότε ότι το ταξίδι σας ως τον τόπο που 
διαλέξατε και η επιστροφή στο σπίτι σας είναι

στό περιεκτικότητας σε ορισμένα βασικά 
αμινοξέα. Λόγου χάριν η πρωτεΐνη του σιτά
λευρου και κατά συνέπεια και του ψωμιού 
υστερεί σε λυσίνη, του καλαμποκιού σε 
λυσίνη και του ριζιού σε θρεονίνη. Το κό
στος της πρωτεΐνης κυμαίνεται ανάλογα με 
το είδος της τροφής που την περιέχει.

Η ζωική πρωτεΐνη είναι περίπου πέντε 
φορές ακριβότερη από τη φυτική. Το γεγο
νός αυτό του μεγαλύτερου κόστους της 
ζωικής πρωτεΐνης και το νεώτερο στοιχείο 
της υποψίας καρκινογόνου σχέσης με την 
κατανάλωση κρέατος οδήγησαν στο μέτρο 
εμπλουτισμού των φυτικών τροφών μα τα 
τυχόν μειονεκτικά βασικά αμινοξέα όχι μόνο 
στις τροφές, αλλά και στο γάλα, το νερό και 
το αλάτι.

Πρωτοβουλία για την επέκταση του ε
μπλουτισμού σε υπό ανάπτυξη χώρες, έχει 
αναλάβει η F.A.O. με τη συνεργασία των 
κυβερνήσεων των χωρών. Εκείνο που ενδια
φέρει περισσότερο τη χώρα μας σήμερα 
είναι ο εμπλουτισμός του σιτάλευρου με 
λυσίνη.

Σήμερα ο εμπλουτισμός εκτός από το 
άλευρο έχει επεκταθεί και στο γάλα με 
βιταμίνη D, στους χυμούς με βιταμίνη C, 
στο αλάτι με ιώδιο και στο νερό με φθόριο, 
όταν τούτο είναι αναγκαίο.

Υπάρχουν βέβαια και πολλά άλλα ενδια
φέροντα πράγματα που έχουν σχέση με την 
ποιότητα της τροφής, όπως είναι η ακτινο
βολία της και η σχέση αυτής με την υδρο
σκοπία γενικότερα που επεκτείνεται πολύ 
μακρύτερα από την εντόπιση του νερού που 
τρέχει.

Βασίλης Παπαϊωάννου
Παιδίατρος

Εμείς η Νεολαία ΠΑ.ΣΟ.Κ ποτέ δεν 
είπαμε ότι είμαστε οι μεσίες που θα 
λύσουν τα προβλήματα. Ξέρουμε ότι τα 
προβλήματα αυτά δεν λύνονται μέσα στα 
πλαίσια του καπιταλιστικού συστήματος 
που τα γεννάει και τα τρέφει. Και είναι 
γι’ αυτό που πιστεύουμε ότι ο δρόμος της 
νεολαίας είναι ο δρόμος του αγώνα στο 
πλάι του λαϊκού κινήματος για την κατά- 
κτηση της σοσιαλιστικής προοπτικής.

Τα προβλήματα της νεολαίας θα βρουν 
τη λύση τους σε μια αυτοπροσδιοριζόμε- 
νη κοινωνική οντότητα που θα καταργεί 
από τη φύση της τις διακρίσεις, θα υπο
τάσσει το κέρδος στο κοινωνικό συμφέ
ρον θα δημιουργεί τους όρους για την 
ανθρώπινη απελευθέρωση και ολοκλήρω
ση.

Αυτός ο αγώνας βάζει σήμερα δυο 
αιτήματα. Πρώτα απαιτεί τη συνέπεια 
από την κυβέρνηση το κόμα και το μαζι
κό κίνημα για την επίτευξη των στόχων 
της Εθνικής Ανεξαρτησίας και της λαϊ
κής Κυριαρχίας σαν απαραίτητων προϋ
ποθέσεων για την κοινωνική απελευθέρω
ση, κι ύστερα απαιτεί τη συγκρότηση 
σήμερα θεσμών που να περιέχουν έστω 
και σπερματικά το αύριο. Φορέας αυτών 
των νέων θεσμών των νέων σχέσεων, 
είναι πρώτα και κύρια η νεολαία. Χρειά
ζεται γι’ αυτό διάλογος που δεν θα ’ναι 
διάλογος κάποιων φωτισμένων με τις μά
ζες, αλλά διάλογος ισότιμος στη βάση 
των κοινών αναγκών και προβλημάτων. 
Και είναι σ’ αυτό ακριβώς το πεδίο που οι 
φετινές γιορτές νεολαίας φιλοδοξούν να 
δώσουν τη δική τους συμβολή.

Είμαστε αισιόδοξοι γιατί μας εμπνέουν 
οι ιδέες μας γιατί πιστεύουμε στις δυνα- 
τότητές μας γιατί πιστεύουμε στον Ελλη
νικό λαό και την νεολαία. Μια νεολαία 
που δεν ξεχνάει την ΕΠΟΝ τον Ι-Ι-4, το 
Πολυτεχνείο και τους μεταδικτατορικούς 
αγώνες που στηρίζει την Αλλαγή και 
ονειρεύεται αλλά και δημιουργεί το αύριο 
που της ανήκει.

κομμάτια των πολύτιμων διακοπών σας. Δεν 
έχει νόημα να φθάσετε τρέχοντος σαν τρελ
λοί, για να κερδίσετε μια μέρα αφού θα χρεια
στείτε μετά αρκετό χρόνο για να σύνελθετε 
από την κούραση εξαιτίας της εντάσεως κατά 
τη διαδρομή. Αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο 
για την επιστροφή. Γιατροί έχουν υπολογίσει 
ότι μια ένταση που διαρκεί 24 ώρες στην 
επιστροφή, καταστρέφει ό,τι καλό σας έχουν 
κάνει 3 εβδομάδες διακοπών. Για να υπολογί
σετε σωστά τις διαδρομές σας, ακολουθείστε 
6 κανόνες:
1 ος Κανόνας: Ένας χιλιομετρικός χάρτης δεν 
είναι στην πραγματικότητα και ένας ταξιδιωτι
κός χάρτης. Όποιος κάθεται σε μια πολυθρό
να σπίτι του και μελετάει μια διαδρομή π.χ. 
1800 χιλμ. πρέπει στην πραγματικότητα να τα 
υπολογίσει 2.000 χλμ. γιατί στη χιλιομετρική 
απόσταση πρέπει να προστεθούν γύρω στα 
19% απρόβλεπτα πρόσθετα χιλιόμετρα. Π.χ. 
λοξοδρομήσεις λόγω παρακαμπτήριων ή για να 
βρείτε ένα ανοιχτό πρατήριο βενζίνης ή το 
ξενοδοχείο σας κλπ.

2ος Κανόνας: Πάντοτε να υπολογίζετε ότι 
πιθανό να σας χρειαστεί ο διπλός χρόνος σε 
μια απόσταση που θα διανύσετε σε δρόμους 
που δεν είναι αυτοκινητόδρομοι. Γίατί; Θα σας 
απαντήσουμε αμέσως. Ανεβήκατε ποτέ στον 
πύργο της Πίζας; Σίγουρα τον έχετε προσπε- 
ράσει, εκεί στη Via Aurelia, μην έχοντας καιρό 
για χάσιμο! Προγραμματίστε λοιπόν μια διανυ- 
κτέρευση στην Πίζα και επισκεφθείτε την - 
πραγματικά αξίζει - πριν συνεχισετε το ταξίδι 
σας. Το ίδιο ισχύει για διάφορα αξιοθέατα που 
παραλείπετε να επισκεφθείτε, σε κάθε σημείο 
του ορίζοντα. Μελετώντας έναχάρτη βρίσκετε 
συχνά τη μία ή την άλλη πόλη, δεξιά ή αριστε
ρά του δρόμου σας, που πάντοτε θέλατε να 
γνωρίσετε από κοντά. Αποφασίστε λοιπόν έναν 
τέτοιο ενδιάμεσο σταθμό. Πρέπει όμως να 
υπολογίσετε με μια διανυκτέρευση, γιατί αν 
συνεχισετε αμέσως μετά την επίσκεψη, θα 
πάθετε τέτοια υπερκόπωση και υπερένταση, 
που θα χάσετε τη μισή χαρά της επισκέψεως.

3ος Κανόνας: Υπολογίστε λοιπόν την άφιξή 
σας στον τόπο των διακοπών σας μια μέρα 
αργότερα και κλείστε ανάλογα τα δωμάτια στο 
ξενοδοχείο.

Συνεχίζεται
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ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΗ Ν. ΜΑΚΡΗ

Η ετήσια Γενική Συνέλευση 
της Επιτροπής Ειρήνης

Νέας Μάκρης - Ραφήνας - Μαραθώνα
ΕΓΙΝΕ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Την Κυριακή 21/10/84 πραγματοποιή
θηκε στα Γραφεία του Επιμορφωτικού 
Συλλόγου Νέας Μάκρης, η ετήσια Γενι
κή Συνέλευση της Επιτροπής Ειρήνης 
Νέας Μάκρης Ραφήνας — Μαραθώνα.

Η Συνέλευση της Επιτροπής έγινε με 
την προοπτική του 9ου Πανελλαδικού 
Συνέδριου της ΕΕΔΥΕ που θα γίνει στην 
Αθήνα 2-4 Νοέμβρη 1984.

Μίλησαν από πλευράς ΕΕΔΥΕ οι Δρ. 
Κ. Παπαπαναγιώτου μέλος της Οργανωτι
κής Επιτροπής του Συνέδριου με θέμα 
«Το Φιλειρηνικό Κίνημα σήμερα, δυνα
τότητες και προοπτικές του» και Ν. Πα- 
πανικολάου.

Έγινε απολογισμός της δραστηριότη
τας της Επιτροπής στο χρόνο που πέρα
σε, ανάδειξη νέου Προεδρείου και εκλο
γή αντιπροσώπων για τι Συνέδριο.

Τη Συνέλευση παρακολούθησε πλήθος 
κόσμου από όλη την περιοχή και εκπρό

ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΜΑΚΡΗΣ

Αποκτούν Διδακτήρια
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 

του Λυκείου Νέας Μάκρης πληροφορεί 
τους γονείς κηδεμόνες και κατοίκους της 
περιοχής ότι υπογράφηκε από τον υπουρ
γό Παιδείας η κοινή απόφαση με το Υπ. 
Οικονομικών για αναγκαστική απαλλο
τρίωση 10 στρεμμάτων στο χώρο της 
ΕΤΒΑ για ανέγερση Διδακτηρίων Γυμνα
σίου και Λυκείου στη Ν. Μάκρη.

Διαβίβασε μετά την απόφαση — το Υπ. 
Παιδείας — με το Σ.Τ. 1/1934 4.10.1984, 
έγγραφό του στο Υπ. Οικονομικών για 
υπογραφή.

Κατόπιν τούτου θα ακολουθήσει η δη
μοσίευση της απόφασης στο Φ.Ε.Κ. (Ε
φημερίδα της Κυβέρνησης). Αυτά για τη 
σωστή πληροφόρηση του κοινού Σημειώ

Οι κάτοικοι της περιοχής Νέας 
Μάκρης τίμησαν με την παρουσία 
τους τον εορτασμό της 28ης Οκτω
βρίου.

Συγκινητική υπήρξε η παρέλαση 
πολλών Αγωνιστών της Εθνικής Αντί
στασης (Η ΦΩΝΗ θα προσπαθήσει να 
κάνει γνωστό στο ευρύτερο κοινό 
τους αγώνες των ανθρώπων αυτών 
ενάντια στον φασισμό).

Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Νέας 
Μάκρης συμμετέχοντας στον εορτα
σμό κατέθεσε στεφάνι με την Αντι
πρόεδρο του Κα Ανδρομάχη Κάργα.

σωποι συλλόγων και οργανώσεων, που 
υπέβαλαν ερωτήσεις στους ομιλητές και 
επακολούθησε διάλογος.

Στη Συνέλευση τονίστηκε η ανάγκη 
για ένα πλατύ, ενωτικό και παλλαϊκό 
Κίνημα Ειρήνης που θα έχει στόχους τις 
κοινές προσπάθειες για Ειρήνη, Ύφεση 
και Αφοπλισμό όλων των λαών, την α
παλλαγή της χώρας μας από τα πυρηνικά 
όπλα, τις ξένες στρατιωτικές βάσεις και 
την αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ.

Προτάθηκε ακόμα μια νέα εξόρμηση 
ενημέρωσης της κοινής γνώμης πάνω σε 
θέματα που αφορούν τη χώρα μας (Απύ
ραυλη Βαλκανική, πιέσεις του ΝΑΤΟ, 
συμφωνίες βάσεων, αγορά του αγώνα 
κλπ.) με σκοπό την όσο δυνατόν μεγαλύ
τερη και ενεργότερη συμμετοχή του λαού 
στον αγώνα για την Ύφεση, τον Αφοπλι
σμό και την Ειρήνη.

νουμε εδώ ότι υπάρχει εγκεκριμένη πί
στωση 15 εκατομμυρίων από το πρόγραμ
μα Επενδύσεων 1984 του Υπ. Παιδείας 
για την πληρωμή του οικοπέδου.

Συμπληρώνουμε ότι με δεδομένη την 
απαλλοτρίωση του χώρου της ΕΤΒΑ ο 
Σύλλογός μας ξεκίνησε αγώνα για την 
διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα επεν
δύσεων του Υπ. Παιδείας για το 1985 με 
στόχο την ανέγερση των Διδακτηρίων.
Για τον Συλ. Γονέων και Κηδεμόνων 

Λυκείου Ν. Μάκρης
Ο Πρόεδρος

Θωμάς Ευθυμιάδης 
Η γραμμετέας 

Ελ. Κιοκμέτογλου

ΟΧΙ,
—Στην Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτω

βρίου ο Πρόεδρος της Κοινότητας κ. 
Τζιλάβης απέφυγε για δεύτερη φορά να 
ορίσει ομιλητή για τον πανηγυρικό της 
ημέρας, (η πρώτη φορά ήταν την 25η 
Μαρτίου).

—Αυτή η... καινοτομία του προέδρου 
της Κοινότητας είχε σαν αποτέλεσμα, και 
την πρώτη και τη δεύτερη φορά οι εκδη
λώσεις στην πόλη μας για τις Εθνικές 
Επετείους να μοιάζουν σαν εκδηλώσεις 
θλιβερών μνημοσύνων.

-—Έτσι σιωπηλά, χωρίς καμία αναφο
ρά στα ιστορικά γεγονότα, έγινε η κατά
θεση των στεφανιών, λές και φοβόμασταν 
μη μας ακούσουν, λες και ντρεπόμασταν να 
πούμε γιατί γιορτάζουμε.

-ΟΧΙ, κ. πρόεδρε, ο Ελληνικός Λαός 
δεν ντρέπεται για τις Εθνικές Γιορτές 
του, αντίθετα, είναι περήφανος γι’ αυτές 
τις γιορτές που θυμίζουν το μεγαλείο της 
αδούλωτης ελληνικής ψυχής, που θυμί
ζουν αγώνες απελευθερωτικούς ενάντια 
σε κάθε μορφής καταχτητή, ενάντια σε 
κάθε σύστημα καταπίεσης και εκμετάλ
λευσης.

—Αυτοί που πρέπει να ντρέπονται και 
να νιώθουν καταισχύνη, είναι οι κοτσα- 
μπάσηδες και οι εφιάλτες όλων των επο
χών.

Αλλά, πρόθεσή μας σε τούτο το ση
μείωμα δεν είναι να αναμοχλεύσουμε το 
παρελθόν, ούτε να ανασύρουμε το πέπλο 
της ντροπής, από τα κάθε λογής υποκεί
μενα, που αδίσταχτα καταπάτησαν τα 
«όσια και ιερά» της πατρίδας μας και του 
Λαού μας, μ’ αντάλλαγμα και αμοιβή να 
σώσουν το τομάρι τους και να γεμίζουν 
την απύθμενη κοιλιά τους.

—Την απορία μας θέλουμε να εκφρά- 
σουμε και την αγανάκτησή μας, γιατί, 
προκλητικά και απροσχημάτιστα ο πρόε
δρος της κοινότητας προσπάθησε να υπο
βαθμίσει το νόημα και το μέγεθος αυτών 
των εορταστικών εκδηλώσεων για τις 
Εθνικές μας Επετείους επιβάλλοντας τη 
σιωπή.

—Γιατί δικαιολογίες όπως αυτές: «δεν 
όρισα ομιλητή γιατί φοβήθηκα μη βρέ
ξει, και ποιος ακούει τώρα λόγους, ή δεν 
το αναφέρει η εγκύκλιος του υπουργείου 
να ορίσουμε ομιλητή» που μας είπες κ. 
πρόεδρε, είναι προσβολή στη μνήμη των 
νεκρών και πρόκληση στην ιστορία που 
έγραψαν με το αίμα τους.

—Είναι αυτονόητο ότι η αναφορά στα 
ιστορικά γεγονότα της πατρίδας μας δεν 
γίνεται μ’ εντολές, ούτε χρειάζεται εγκυλ- 
κλιες διατάξεις, αλλά γίνεται από πίστη 
και σεβασμό σ’ αυτά τα γεγονότα που 
σημάδεψαν την ύπαρξη και την ιστορία 
του ελληνικού έθνους, και που προκάλε- 
σαν την εκτίμηση και τον θαυμασμό του 
κόσμου ολόκληρου.

ΤΟ ΥΧΟΠ ΣΥΖΗΤΑ
συνέχεια απο σελ. 1

λίγα χρόνια από προβλήματα όπως 
αυτά που έχουν συσσωρευθεί σήμερα 
στην Αθήνα και σ’ άλλες μεγαλουπό- 
λεις.

Γι’ αυτό το λόγο, τόνισε ο κ. Βούλ- 
γαρης πρέπει να βιαστούμε και να 
βοηθήσουμε όλοι για να καλυτερέ
ψουμε τις συνθήκες και την ποιότητα 
ζωής στο χώρο που ζούμε, και που 
ήδη έχουμε αρκετά υποβαθμίσει με 
την αυθαίρετη δόμηση και τον κατα
τεμαχισμό της γης.

Στη συνέχεια ο κ. Βούλγαρης γνω
στοποίησε στη συνέλευση σε πια 
φάση βρίσκεται η μελέτη και ο πολε- 
οδομικός σχεδιασμός της περιοχής 
μας, α) τα 800 στρέμματα γύρω από 
τον προσφυγικό οικισμό θεωρούνται 
πυκνοδομημένη περιοχή πρώτης κα
τοικίας και θα ενταχθούν μέχρι το 
τέλος του 84 στο σχέδιο πόλης με 
προεδρικό διάταγμα, στα 800 στρ. θα 
εκδίδονται άδειες οικοδομής από το 
Μάρτη του 85. β) Τρεις χιλιάδες 
στρέμματα σε ολόπλευρη προέκταση 
από τα 800 στρ. θα πολεοδομηθούν 
μέχρι το καλοκαίρι του 85 για παρα- 
θεριστική κατοικία, γ) Άλλα 3.500

Κι όμως, εσύ κ. πρόεδρε επέβαλες τη 
σιωπή, και μετέβαλες αυτές τις λαμπρές 
επετείους σ’ ανούσιες παράτες. Γιατί ό
μως;

Μήπως επειδή, τα τελευταία χρόνια οι 
ομιλητές δεν περιορίζονται στα ζήτω και 
στα ζήτωσαν, αλλά αναφέρουν και το 
ρόλο που έπαιξαν οι κοτσαμπάσηδες ό
ταν ξεσηκώθηκαν μια χούφτα ραγιάδες 
κατά του Τούρκου καταχτητή;

Μήπως γιατί, τα τελευταία χρόνια οι 
ομιλητές όταν αναφέρουν το περήφανο 
και ηρωικό ΟΧΙ του Ελληνικού Λαού 
ενάντια στις Φασιστο-Ναζιστικές ορδές, 
αναφέρουν και το ρόλο που έπαιξαν οι 
Γερμανοτσολιάδες και οι Ταγματασφαλί
τες;

—Κι αν είναι λέω, αν είναι έτσι κ. 
πρόεδρε τότε πως τιμάς με την κατάθεση 
στεφανιού αυτούς τους νεκρούς που πέσα
νε για τα ιδανικά της λευτεριάς και της 
δημοκρατίας, και πως ακόμη καταθέτεις 
στεφάνι για την Εθνική Αντίσταση, την 
Αντίσταση του Λαού ολάκερου χωρίς να 
αφήνεις να ακουστεί το μεγαλείο αυτού 
του αγώνα;

Αν κ. πρόεδρε επιβάλεις τη σιωπή 
επειδή δεν πιστεύεις σ’ αυτούς τους αγώ
νες, τότε μην καταθέτεις και στεφάνια 
δάφνινα στους νεκρούς ήρωες, γιατί αυτό 
είναι ιεροσυλία.

Παν. Χριστόπουλος

ΠΕΡΙΕΡΓΟ·..·
Και την 25η Μαρτίου και την 28η Οκτω

βρίου ο «απλός» κόσμος της Ν. Μάκρης 
που παρακολούθησε τις εορταστικές εκδη
λώσεις, απορούσε και ρωτούσε, γιατί δεν 
εκφωνήθηκε ο πανηγυρικός της ημέρας. 
Εκείνοι που πιάνουν τον «παλμό» κι άλλοι 
που διαδίδουν τα «Νέα» δεν είδαν, δεν 
άκουσαν, δεν έμαθαν, δεν... απόρησαν.

στρέμματα από την ευρύτερη περιο
χή της Ν. Μάκρης θα ενταχθούν στο 
σχέδιο παραθεριστικής κατοικίας α
φού πρώτα γίνει η χωρογράφηση 
αυτών των περιοχών.

Μετά τον κ. Βούλγαρη το λόγο 
πήρε ο μελετητής κ. Κεφάλας ο ο
ποίος δήλωσε ότι στα 800 στρέμματα 
τελειώνει σύντομα ο πολεοδομικός 
σχεδιασμός, αλλά παραπονύθηκε ότι 
δεν βοήθησε γιατί δεν υπήρχαν οι 
επιτροπές γειτονιάς. Μετά απ’ αυτό ο 
κ. Δημ. Μπάτσος ως επιβλέπων των 
μελετητικών γραφείων και τεχνικός 
σύμβουλος της Τεχνικής Ένωσης 
Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού 
Αττικής δήλωσε ότι, στον ενάμισυ 
χρόνο που ασχολείτε με τον οικιστι
κό νόμο, ο μόνος Κοινοτάρχης που 
δεν συνεργάστηκε μαζί του είναι ο 
πρόεδρος της Ν. Μάκρης.

Στη συνέχεια πήραν το λόγο πολ
λοί από τους κατοίκους που παραβρέ
θηκαν στη συνέλευση και ανέπτυξαν 
ο καθένας τις απόψεις του. Εκφρά
στηκαν απορίες, μπήκαν ερωτήματα, 
και έγιναν προτάσεις. Σε όλα αυτά ο 
κ. Βούλγαρης απάντησε με στοιχεία 
συγκεκριμένα χωρίς να αφήνει κανέ
να κενό. Για τις διάφορες έγγραφες 
προτάσεις που έγιναν, είπε ότι θα τις 
προωθήσει στο υπουργείο για μελέτη 
και εφόσον είναι στα πλαίσια και 
στο πνεύμα του νόμου 1337/83 θα 
αξιοποιηθούν.

Υπεύθυνος 
σύμφωνα με το Νόμο $

Δ.Ι. ΚΑΡΓΑΣ J
Μουσαίου -24
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ

ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΤΗΣ

ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
Ο συντοπίτης μας Γιάννης Αλεξάνδρου 

έκανε το πρώτο βήμα. Το βιβλίο του «Ανα
μνήσεις απ' την Εθνική Αντίσταση 40-44» 
κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες και αποτελεί 
μια σημαντική προσφορά, μέσα από τα βιώ
ματα του συγγραφέα, στη γνώση της ιστο
ρίας της περιοχής μας.

Ελπίζουμε το παράδειγμά του να το ακο
λουθήσουν και άλλοι συμπολίτες μας. Υπάρ
χουν πολλοί αγωνιστές της Εθνικής Αντί
στασης και θα χουν τόσα να πουν.

Επειδή όμως η έκδοση βιβλίων είναι και 
δύσκολη και πολυδάπανη, η «ΦΩΝΗ» προ
σφέρει τη δυνατότητα δημοσίευσης κάθε 
σχετικής εργασίας.

*

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ
Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας πα

ρουσίασε την εξέλιξη των εργασιών για τη 
δημιουργία των 180 Κέντρων Υγείας σ’ ολό
κληρη την Ελλάδα.

Αρκετά άρχισαν κιόλας να λειτουργούν. 
’Αλλα κατασκευάζονται και άλλα δημοπρα- 
τούνται. Από πλευράς προόδου εργασιών η 
Νέα Μάκρη βρίσκεται στην προτελευταία 
θέση (!!!)

Μπράβο μας...

Το ΥΧΟΠ

Τ · U /?!/ omu & 4

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ

ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΚΤΩΒΡΗΣ 

ΝΟΕΜΒΡΗΣ 1984 

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 17

Συζητά με τον Λαό της Νέας Μάκρης
Το Μάρτη του ’85 θα εκδίδονται άδειες

Στις 22 Οκτώβρη στον κινηματο
γράφο «ΡΕΞ» έγινε η προγραμματι
σμένη από το ΥΧΟΠ λαϊκή συνέλευ
ση με θέμα: ο νόμος 1337/83 και το 
σχέδιο πόλης στην περιοχή μας. Στη 
συνέλευση παραβρέθηκαν ο εκπρό
σωπος του ΥΧΟΠ κ. Αλεξ. Βούλγα
ρης ο τεχνικός σύμβουλος της ΤΕ- 
ΔΚΝΑ κ. Δημ. Μπάτσος και ο μελε
τητής του σχέδιου πόλης στη περιο

χή μας κ. Κεφάλας. Ο κ. Βούλγαρης' 
αναπτύσσοντας τη φιλοσοφία του νό
μου 1337 μεταξύ άλλων είπε, ότι ό 
νέος οικιστικός νόμος στοχεύει στην 
αναβάθμιση του περιβάλλοντος και 
στην σωστή αξιοποίηση της γης, 
έτσι, που να δημιουργηθούν πόλεις 
με ανθρώπινες συνθήκες ζωής, οι 
οποίες δεν θα κινδύνευαν μετά .από 

συνέχεια στη σελ. 6

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΣΤΙΣ 16, 17 ΚΑΙ 18 ΝΟΕΜΒΡΗ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Στο προηγούμενο φύλλο καταγγείλαμε 

την απασχόληση προσωπικού της Κοινότη
τας και φορτηγού αυτοκινήτου για να καθα
ριστεί το κτήμα του κ. Γουλανδρή.

Κατά... σύμπτωση ο κ. Γουλανδρής ψηφί
ζει στη Νέα Μάκρη.

Θα το ξαναγράψουμε: ΦΕΡΤΕ ΟΛΟΙ ΤΑ 
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΑ 
ΜΑΚΡΗ.

Πού ξέρετε, μπορεί να ’ρθει το Κοινοτικό 
Συνεργείο να καθαρίσει και τα δικά σας 
κτήματα...

ΘΕΜΕΛΙΩΘΗΚΕ
ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΥΓΕΙΑΣ
ΣΤΑ ΣΠΑΤΑ

Στις 24/9/84 θεμελιώθηκε από τη Νο
μάρχη Ανατολικής Αττικής κ. Α. Συνοδι- 
νού το Κέντρο Υγείας των Σπάτων.

Το Κ.Υ. είναι προϋπολογισμού 55 εκα
τομμυρίων δραχμών, καλύπτει έκταση 
1.000 τ.μ. και θα είναι έτοιμο να λειτουρ
γήσει τον επόμενο Αύγουστο.

Περιλαμβάνει μικροβιολογικό και α
κτινολογικό εργαστήριο, χώρους εξέτα
σης των ασθενών, χώρους βραχείας νο
σηλείας και αίθουσα διαλέξεων.

Στο κέντρο θα βρίσκονται καθημερινά 
παιδίατρος, γυναικολόγος, παθολόγος, 
χειρουργός και οδοντίατρος, ενώ γιατροί 
των υπολοίπων ειδικοτήτων θα το επισκέ
πτονται περιοδικά.

Επιχορήγηση 
του Λ. Μουσείου
Το Υπουργείο Πολιτισμού και Επι

στημών (Δ/ση Λαϊκού Πολιτισμού) ε
πιχορήγησε τό Λαογραφικό Μουσείο 
του Επιμορφωτικού Συλλόγου με 
200.000 δρχ.

Για την σωστή χρησιμοποίηση των 
χρημάτων αυτών θα συνεργασθούμε 
με αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουρ
γείου Π.Ε.

Παρακαλούμε κάθε συντοπίτη μας 
που έχει κειμήλια από τις Χαμένες 
Πατρίδες να το εμπιστευθεί στο 
Μουσείο μας.

Ενώ ο χώρος γύρω από το Πολυτεχνείο θυμίζει πεδίο μάχης, οι φοιτητές γράφουν 
συνθήματα: «Κάτω η Χούντα», «Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία»...

«Αθλητισμός και παιδί» 
Ένα Πρόγραμμα

ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Το Υφυπουργείο Νέας Γενιάς και Αθλητισμού στα πλαίσια του προγράμματος 

«Αθλητισμός και Παιδί» καθιερώνει τον Αθλητισμό στα Δημοτικά Σχολεία. Μέχρι τώρα ο 
Αθλητισμός στα Δημοτικά σχολεία ήταν κάτι σχεδόν ανύπαρκτο και βασιζόταν μόνο στις 
φιλότιμες προσπάθειες των δασκάλων. Τώρα υπάρχει δυνατότητα τα παιδιά μας να 
γυμνάζονται συστηματικά και υπεύθυνα από καθηγητές σωματικής αγωγής.

Την προσπάθεια αυτή προωθεί το Υφυπουργείο Νέας Γενιάς και Αθλητισμού σε 
συνεργασία με τους Δήμους τις Κοινότητες και τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 
του Δημοτικού Σχολείου Ν. Μάκρης που 
όπως πάντα αγωνίζεται και δεν αφήνει 
ανεκμετάλλευτη καμιά δυνατότητα που 
δίνει η πολιτεία για την καλύτερη διαπαι
δαγώγηση των παιδιών, έτσι και τώρα 

ήρθε αμέσως σ’ επαφή με το Υφυπουργείο 
και την Κοινότητα βρήκε και υπέδειξε 
καθηγήτρια, και τα παιδιά έχουν αρχίσει 
και γυμνάζονται κανονικά εδώ και ένα 
μήνα. Η καθηγήτρια Σωματικής Αγωγής 
που γυμνάζει τα παιδιά είναι η Ρένα 
Σαραφάκη που δείγματα της δουλειάς της 
μας έχει δώσει και στον Επιμορφωτικό 
Σύλλογο με την ομάδα χορού που λει
τουργεί εδώ και δύο χρόνια αλλά και στο 
Ναυτικό Όμιλο που προπονούσε πέρισυ 
το καλοκαίρι την Ομάδα κολύμβσης. Εί
ναι σίγουρο ότι τέτοιες προσπάθειες πολ
λαπλά ευνοούν την σωστή ανάπτυξη των 
παιδιών μας.

Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Νέας 
Μάκρης για να τιμήσει και φέτος το 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ διοργανώνει τριή
μερες εκδηλώσεις στις 16, 17 και 18 
Νοέμβρη στην πλατεία Νέας Μάκρης 
και στα γραφεία του στην οδό Μου
σαίου 24.

Οι εκδηλώσεις θα περιλαμβάνουν 
έκθεση φωτογραφιών, έκθεση ντοκου
μέντων, κινηματογραφικές προβολές, 
προβολές σλάϊτς, ομιλίες κλπ.

Με την ευκαιρία αυτή καλούμε τις 
Νεολαίες των Κομμάτων περιοχής Νέ
ας Μάκρης να ’ρθουν την Κυριακή 18 
Νοέμβρη στις 10 το πρωί στα γρα
φεία μας για ανοιχτή συζήτηση με 
θέμα το Πολυτεχνείο.

Την συζήτηση αυτή θα μπορέσουν 
να την παρακολουθήσουν και όσοι 
άλλοι επιθυμούν.

Στην σελ. 5 υπάρχει ειδικό αφιέ
ρωμα στο «Πολυτεχνείο» της Πάτρας.

Απόψεις
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ

Θέλοντας να ορίσουμε τόσο την 
πολιτιστική δράση και την συμμετοχή 
όσο και τη σχέση που μπορεί και 
πρέπει να τις συνδέει θ απρέπει α
π’ την αρχή να πούμε ότι η σκοπιμότη
τα αυτού του άρθρου δεν εντοπίζεται 
στο πεδίο της θεωρίας αλλά της πρά
ξης. Η δικαίωσή του δηλαδή εξαρτά- 
ται από το βαθμό που θα γίνεται οδη
γός της καθημερινής πολιτιστικής 
πρακτικής από τους φορείς εκείνους 
που φιλοδοξούν να καταθέσουν την 
συμβολή τους στη διαμόρφωση της 
πολιτιστικής πραγματικότητας και που 
με την έννοια αυτή είναι σήμερα στο 
χώρο μας απόλυτα συγκεκριμένοι.

Αν προσδιορίσουμε τον πολιτισμό 
σαν το πνευματικό επίπεδο δημιουρ
γίας του ανθρώπου σ’ ένα συγκεκρι
μένο χώρο μέσα σε συγκεκριμένες 
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, πολι
τιστική δράση είναι η παρέμβαση που 
στοχεύει στο να βοηθήσει στην άνοδο 
αυτού του επιπέδου. Οι κοινωνικοοι
κονομικές συνθήκες όπως φαίνεται 
από τον ορισμό επηρεάζουν το πολιτι
στικό επίπεδο αλλά επηρεάζονται κι 
απ’ αυτό. Καθυστερημένες κοινωνικο-

συνέχεια στη σελ. 2
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ΤΟΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΜΗ ΡΩΤΑΣ ΜΟΝΟ ΤΙ ΕΚΑΝΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΕΝΑ. ΡΩΤΗΣΕ ΚΑΙ ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Παγίδες θανάτου 
Στην περιοχή μας

Σε προηγούμενο άρθρο μας με θέμα 
«ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟ
ΛΗΨΗ ΤΟΥΣ» γράφαμε ότι η συντρι
πτική πλειοψηφία των ατυχημάτων ο
φείλεται: α) Στις επικίνδυνες ενέργειες 
και β) Στις επικίνδυνες συνθήκες. Και 
ότι ο περιορισμός ή η εξάλειψή των

1. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ Το μεγάλο «θερμικό 
φορτίο» (κιλά καύσιμης ύλης ανά τετραγωνι
κό μέτρο) της περιοχής μας την κατατάσσει 
στις περιοχές πολύ υψηλού κινδύνου. Μέσα 
σε δάση πεύκων κατοικούν πολλές χιλιάδες 
άτομα και υπάρχουν κατασκηνώσεις με μι
κρά παιδιά. Παρ’ όλα αυτά δεν υπάρχουν 
ούτε τα πλέον στοιχειώδη μέτρα πυρασφά
λειας. Ζώνες πυρασφάλειας, πυροσβεστικό 
δίκτυο, καθάρισμα θάμνων και χόρτων, ο
μάδες πυρασφαλείας, εκπαίδευση κλπ. είναι 
τελείως άγνωστα. Η άγνοια των πολλών και 
η αδιαφορία των αρμοδίων σ’ όλη τους την 
μεγαλοπρέπεια... *
2. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ — ΣΗΜΑΝΣΗ

Ακόμα και στην Κεντρική Πλατεία της Ν. 
Μάκρης δεν υπάρχει σωστή σήμανση. Στην 
διασταύρωση αυτή έχουν γίνει ατυχήματα.

Η κυκλοφοριακή συμφόρεση της περιοχής 
μας συναγωνίζεται εκείνη των Αθηνών, τον 
μισό χρόνο. Όμως οι δρόμοι μας δεν 
επαρκούν για να σηκώσουν όλη αυτή την 
κίνηση. Έτσι οι βιαστικοί, οι «έξυπνοι» και 
οι «καμικάζι» με τις προσπεράσεις, τις 
«σφήνες» κλπ. βάζουν σε κίνδυνο την ζωή 
μας και έχουν προκαλέσει πολλά ατυχήματα.

Η σήμανση των δρόμων είναι ελλειπής. Η 
αντίθετη με τον Κ.Ο.Κ. κυκλοφορία στην 
κεντρική πλατεία μας έχει δημιουργήσει αρ
κετά ατυχήματα.

Πρέπει λοιπόν να προγραμματίσουμε την 
κατασκευή σωστών δρόμων την άμεση αστι
κοποίηση της συγκοινωνίας και μακροπρό
θεσμα (γιατί όχι;) την επέκταση του μετρά 
στον Σταυρό και στη συνέχεια στη Ραφήνα. 
Οι δεκάδες χιλιάδων αυτοκίνητα που κινού
νται προς την περιοχή μας κάθε μέρα 
δικαιολογούν τέτοιες προτάσεις.

Μέχρι τότε όμως μπρούμε να κάνουμε την 
σωστή σήμανση (STOP, απαγορευτικές πι
νακίδες κλπ.) και να οδηγούμε πιο προσεκτι
κά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
Τις περιοχές της Ανατολικής Αττικής, 

Κορωπί, Παιανία, Γλυκά Νερά και Νέα 
Παλάτια επισκέφθηκε το Εθνικό Κέντρο 
Κοινωνικών ερευνών του υπουργείου Έ
ρευνας και Τεχνολογίας το οποίο διεξά
γει σε πανελλαδική κλίμακα έρευνα για 
τους νέους με θέμα «διάθεση χρόνου, 
διαπροσωπικές σχέσεις και αξίες».

Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, η 
οποία θα βοηθήσει στην κατάρτιση του 
κοινωνικού προγραμματισμού στον τομέα 
της νεολαίας, θα απαντήσουν σε γραπτό 
ερωτηματολόγιο νέοι από 15 μέχρι 24 
ετών, η επιλογή των οποίων γίνεται τυ
χαία.

«Τα Τείχοι»
Ακούσαμε, ότι η μάχη θα δοθεί εκτός των 

τειχών. Μάθαμε, ότι οι Δούριοι Ίπποι βρί
σκονται μέσ' απ’ τα τείχοι.

(α) και (β) οδηγεί αυτόματα στην 
μείωση των ατυχημάτων.

Σ’ αυτό το άρθρο θ’ ασχοληθούμε 
με τις Επικίνδυνες Συνθήκες που υ
πάρχουν στην περιοχή μας. Ωρισμένες 
απ ’ αυτές μας έχουν απασχολήσει και σε

3. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ
Πριν ένα χρόνο η «ΦΩΝΗ» είχε επισημά- 

νει το πρόβλημα αυτό και προτείναμε στην 
Κοινότητα συνεργασία για την κατασκευή 
σωστών Παιδικών Χαρών.

Μέχρι τώρα δεν πήραμε απάντηση από 
την Κοινότητα, ενώ τα προβλήματα (ακα
τάλληλα παιγνίδια, δάπεδα με πέτρες κλπ.) 
παραμένουν και τα ατυχήματα συνεχίζο
νται...

*
4. ΛΙΜΑΝΙ

Με πρωτοβουλία του Ναυτικού Ομίλου 
κατασκευάσθηκαν προστατευτικά κάγκελα 
στο λιμάνι. Έχει μείνει όμως ένα τμήμα του 
λιμανιού στην κατάσταση που δείχνει η 
φωτογραφία. Οι κίνδυνοι για τα παιδιά, τους 
μεγάλους και τ’ αυτοκίνητα είναι άμεσοι.

Πιστεύουμε ότι η Κοινότητα πρέπει να 
ολοκληρώσει την περίφραξη πριν έχουμε 
κάποιο ατύχημα.

Απόψεις
οικονομικές δομές και πολιτιστική α
νάπτυξη δεν μπορούν να συνυπάρ
ξουν και δεν έχουν συνυπάρξει ποτέ 
ιστορικά. Η πολιτιστική δράση δεν 
μπορεί από μόνη της ν' αλλάξει τις 
δομές στην παραγωγή και στην κοινω
νία μπορεί όμως να τις αμφισβητήσει, 
έτσι δεν είναι τυχαίο το ότι η ανάπτυ
ξή της βοηθιέται από την πολιτεία 
ουσιαστικά μόνο όταν η τελευταία 
βάζει μια προοπτική μετασχηματισμού 
της κοινωνικής οργάνωσης. Είναι χα
ρακτηριστικό και προσδίδει μια αντι
κειμενική διάσταση στα προηγούμενα 
το παράδειγμα της λειτουργίας του 
Ε.Σ.Ν.Μ. από τη μέρα ίδρυσης του 
μέχρι σήμερα. Το ίδιο ισχύει για ό
λους τους Ε.Σ. σ' όλη τη χώρα. Η 
πολιτιστική δράση για να μπορεί πραγ
ματικά να επιτελέσει το ρόλο της έτσι 
όπως αυτός προσδιορίσθηκε παραπά
νω θα πρέπει να είναι υπόθεση μαζική 
να γίνεται από πολλούς και να αφορά 
πολλούς και όχι το αντίθετο. Μπορεί 
και θα πρέπει να αναιρεί τα αρνητικά 
δομικά χαρακτηριστικά του περιβάλ
λοντος μέσα στο οποίο παράγεται και 
να προάγει τα θετικά. Βασικές αντιθέ
σεις στο σύγχρονο κοινωνικό πλαίσιο 
είναι αυτή μεταξύ χειρωνακτικής και 
πνευματικής εργασίας μεταξύ ειδικών

προηγούμενα φύλλα της «ΦΩΝΗΣ», αλ
λά μέχρι τώρα οι αρμόδιοι δεν έκαναν 
τίποτα. Θεωρούμε λοιπόν απαραίτητο 
να κάνουμε μια σύντομη παρουσίαση 
των προβλημάτων αυτών και ο καθένας 
ας αναλάβει τις ευθύνες του.

5. ΥΔΡΟΤΣΟΥΛΗΘΡΑ
Πρέπει να γίνει αμέσως η σωστή περίφρα

ξη. Η πισίνα, οι σκάλες και οι πίνακες της 
ΔΕΗ αποτελούν κινδύνους.

6. ΧΑΝΤΑΚΙΑ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ
Η κάλυψη των χαντακιών και η αποκατά

σταση του δρόμου σε μια υποφερτή κατά
σταση μέχρι να γίνει η τελική διάστρωση 
μπορεί να γίνεται πιο σύντομα.

Σίγουρα θα υπάρχουν και άλλες μικρές 
ή μεγάλες παγίδες στην περιοχή μας, 
ακόμα και μέσα στα σπίτια μας. Έχουμε 
καθήκον να τις εντοπίζουμε και να τις 
περιορίζουμε όσο μπορούμε, για ν’ απο
φεύγουμε τ’ ατυχήματα.

Η Επιμόρφωση μας βοηθά αποτελεσμα
τικά προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Επι
μορφωτικός Σύλλογος και το Κέντρο Λαϊ
κής Επιμόρφωσης που αρχίζει την λει
τουργία του είναι στη διάθεσή σας.

Δημήτρης Κάργας
Μηχ/γος -Ηλ/γος

συνέχεια από σελ. 1

και μη μεταξύ πολιτικών και χειροκρο
τητών κλπ. Η πολιτιστική δράση έχει 
αξία προσφοράς στο κοινωνικό σύνο
λο όταν αναιρεί αυτές τις αντιθέσεις 
σε ότι την αφορά μαθαίνοντας τον 
εργάτη να ζωγραφίζει ή να γράφει, 
βάζοντας τον ειδικό να διαχέει στο 
σύνολο τις γνώσεις του μέσα από 
ειδικά σεμινάρια, κοινωνικοποιώντας 
την πολιτική προωθώντας συμμετοχι
κές πρωτοβουλίες αντιμετώπισης των 
προβλημάτων. Σε διαφορετική περί
πτωση η πολιτιστική δράση αφορά 
προσωπικές και όχι κοινωνικές ανα
γκαιότητες αποπροσανατολίζει και 
δεν βάζει προοπτική. Έτσι λοιπόν η 
συμμετοχή και η πολιτιστική δράση 
πέρα απ' τις ειδικότερες πλευρές 
σύνδεσής τους συνδέονται και με τις 
εξής σχέσεις: Α) Η πολιτιστική δράση ή 
θα γίνεται με συμμετοχή ή δεν θα είναι 
πολιτιστική δράση Β) Οι πολιτιστικές δρα
στηριότητες ενοποιούνται στο στόχο της 
αύξησης της συμμετοχής στο πολιτιστικό- 
κοινωνικό γίγνεσθαι Γ) Η συμμετοχή τρο
φοδοτεί την παραπέρα ανάπτυξη της πο
λιτιστικής δημιουργίας.

Οι φορείς που λειτουργούν σε κάθε 
χώρο θα πρέπει να προσανατολίζουν 
τη δράση τους παίρνοντας σοβαρά 
υπόψη τους τα ειδικότερα ζητήματα

ΦΟΡΟΣ 
ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 

και...
στάχτη στα μάτια

Στην εφημερίδα «ΠΑΛΜΟΣ» του Ο
κτώβρη διάβασα ότι, πολλοί «φίλοι» 
του Κοιν. Συμβούλου κ. Κυρ. Τσακυρ- 
γιάννη ρωτούσαν τη διεύθυνση της εν 
λόγω εφημερίδας - μετά από σχετικό 
δημοσίευμά της - αν ο κ. Κ. Τσακυρ- 
γιάννης πληρώνει το φόρο παρεπιδημού
ντο™ για τις δύο πανσιόν που ενοικιάζει.

Η απάντηση της εφημερίδας προς 
τους «περίεργους» αναγνώστες ήταν: 
«ΝΑΙ, πληρώνει ο κ. Τσακυργιάννης το 
φόρο των παρεπιδημούντων. Την πλη
ροφορία μας την πήραμε από τον κ. 
Βογιατζή και για μας αρκεί» και παρα
κάτω ο συντάκτης αυτού του κειμένου 
κάνει σύσταση στο αναγνωστικό κοινό 
της εφημερίδας να απευθύνεται στην 
Κοινότητα για παρόμοιες περιπτώσεις 
ενημέρωσης. Επειδή η παραπάνω ενημέ
ρωση δεν είναι πλήρης, κι επιπλέον 
είναι και λίγο περίεργη θέλω να επιση- 
μάνω τα εξής: α) γιατί ο συντάκτης 
αυτού του κειμένου (σύμφωνα με την 
υπόδειξή του στους αναγνώστες) δεν 
πήρε την πληροφορία του από τον πρόε
δρο της Κοινότητας που είναι και ο 
πλέον ενημερωμένος και υπεύθυνος μια 
κι αυτός διακανονίζει τα ποσά που 
πληρώνουν όσοι... πληρώνουν, β) Πήρε 
την (λάθος) πληροφορία από τον κοιν. 
Σύμβουλο της αντιπολίτευσης, για να 
δώσει εγκυρότητα στην πληροφορία του 
και γ) Ο συντάκτης αυτού του κειμένου 
ήταν παρών στη συνεδρίαση του κοιν. 
Συμβουλίου που ο κ. Κυρ. Τσακυργιάν- 
νης είπε ότι, «μόνο τα κορόϊδα πληρώ
νουν» και συνεπής σ’ αυτή του τη θεω
ρία ο κ. Τσακυργιάννης φροντίζει να 
μην πληρώνει τίποτα ή να πληρώνει 
ελάχιστα, κι αυτό για να ρίχνει στάχτη 
στα μάτια... Αλλά για το φόρο παρεπι
δημούνται, τους δρόμους και το τρόπο 
κατασκευής τους, και γι’ άλλα πολλά θα 
μιλήσουμε με πλήρη στοιχεία όταν κι 
όποτε χρειασθεί και όχι μόνο για τη 
δημιουργία εντυπώσεων.

Παν. Χριστόπουλος

που αντιμετωπίζει ο κάθε χώρος σαν 
κοινωνική ολότητα. Ειδικότερα στην 
περιοχή της Νέας Μάκρης θα πρέπει 
να λειφθούν υπόψη α) Το πρόβλημα 
διατήρησης της ταυτότητας του ντό
πιου πληθυσμού μέσα απ’ την κοινή 
αναγωγή στις Χαμένες Πατρίδες.

β) Η αποκατάσταση ομαλών σχέσε
ων συνύπαρξης μεταξύ των διαφορε
τικών κατηγοριών του πληθυσμού της 
μέσα από το διάλογο στη βάση της 
κοινής αντιμετώπισης κοινών προβλη
μάτων.

γ) Η άρθρωση μιας άλλης αξιόπιστης 
πρότασης προς τη νεολαία αναφορικά 
με τον τρόπο ζωής της και σε σχέση 
με τον κίνδυνο της παθητικοποίησής 
της.

δ) Η αποκατάσταση ενός νέου ήθους 
στις σχέσεις μεταξύ των φορέων. Τα 
παραπάνω σημεία στηριγμένα στη λογική 
της συμμετοχικής πολιτιστικής ανάπτυξης 
θα πρέπει να αποτελόσουν την απαρχή 
μιας νέας προβληματικής και το οριστικό 
τέλος των ψιθύρων.

Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Ν. Μάκρης 
οργανώνει μετακίνηση με πούλμαν, για 
την πορεία του Πολυτεχνείου στις 1Τ 
Νοέμβρη. Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ. 
93.377.
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ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

Οι Βιορρυθμοί στη ζωή μας
Ένα από τα χαρακτηριστικά της ζωής 

είναι η περιοδικότητα, δηλαδή η αυτόματη 
επανάληψη της ίδιας λειτουργίας. Ο ημερή
σιος ρυθμός της στροφής της γης, γύρω 
στον αξόνα της, έχει σαν αποτέλεσμα, την 
εικοσιτετράωρη διαδοχή φωτός και σκό
τους, τους βαθμούς θερμοκρασίας, υγρα
σίας, βαρομετρικής πίεσης που αποτελούν 
βασικούς ρυθμούς ζωντανής φύσης.

Στα φυτά και τα ζώα οι βιορρυθμοί συνο
δεύονται με την αρχή της ζωής, δηλαδή με 
το σχηματισμό χημικών συστημάτων εφοδια
σμένων με όρους αυτόματης επανάληψης.

Οι ημερήσιοι ρυθμοί των φυσιολογικών 
μας λειτουργιών αποτελούν αντανάκλαση 
των βιοχημικών λειτουργιών των κυττάρων. 
Ο άνθρωπος έχει 40 φυσιολογικές λειτουρ
γίες που χαρακτηρίζονται από ημερήσια 
ρυθμικότητα. Οι μηχανισμοί των περιοδικών 
ρυθμών εντοπίζονται στον πυρήνα του κυτ
τάρου και ωρισμένοι στον υποθάλαμο.

Ο άνθρωπος έχει τρεις ρυθμούς που 
μπαίνουν σε λειτουργία την ημέρα της γέν
νησής του. Οι ρυθμοί αυτοί είναι: 
α) ο Φυσικός ρυθμός με κύκλο 23 ημερών 
β) ο Συναισθηματικός ρυθμός με κύκλο 28 
ημερών
γ) ο Διανοητικός ρυθμός με κύκλο 33 ημε
ρών.

Αυτοί οι τρεις ρυθμοί βρίσκονται σε αλλη
λοεπίδραση και επιδρούν στις καθημερινές 
δραστηριότητες του ατόμου.

Οι βιορρυθμοί είναι εσωτερικοί του φυτι
κού ή ζωικού οργανισμού μηχανισμοί, εγε- 
γραμμένοι στον γενετικό κώδικα και κληρο
νομούνται. Δεν είναι λειτουργίες που εγκα
θίστανται με την εξέλιξη του είδους και 
προκειμένου για τον άνθρωπο, με τη μάθη
ση, την ικανότητα και την προσαρμογή.

Τη στιγμή που γεννιέται ο άνθρωπος 
μπαίνουν σε λειτουργία και οι τρεις μηχανι
σμοί του οργανισμού, οι βιορρυθμοί που 
δουλεύουν ανελλιπώς σε όλη του τη ζωή.

Οι τρεις αυτοί βιορρυθμοί (φυσικός, συ
ναισθηματικός, διανοητικός) είναι εκείνοι 
που προσδιορίζουν την ανθρώπινη συμπερι
φορά, που εκφράζουν τις δυνατότητες του 
σώματος, ψυχικού κόσμου και του νου σε 
μια δεδομένη στιγμή. Οι βιορρυθμοί βασίζο
νται στην ημερομηνία και το έτος γεννήσε- 
ως, γιατί όπως υποστηρίζεται, μπαίνουν σε 
λειτουργία την ημέρα ακριβώς που ο άνθρω
πος έρχεται στον κόσμο. Δηλαδή με την 
γέννηση κουρδίζονται και συνεχίζουν να 
λειτουργούν σ’ όλη τη ζωή.

Οι βιορρυθμοί εκδηλώνονται διαφορετικά 
σε κάθε άτομο ανάλογα με το χαρακτήρα 
του, την εργασία του και το περιβάλλον 
μέσα στο οποίο κινείται και ζει.

Το θέμα των βιορρυθμών ανοίγει ευρείς 
ορίζοντες στην κατανόηση ασθενειών, και 
στον αγώνα για υγεία και μακροβιότητα.

Ο καρδιακός ρυθμός εις συχνότητα ακο
λουθεί την θερμοκρασία του σώματος. Η 
νεφρική και ενδοκρινική λειτουργία, παρου
σιάζουν σαφείς περιοδικότητες το 24ωρο. 
Η σπειραματική διήθησις μειούται κατά τη 
νύχτα καθώς και η έκκρισις των ούρων. Τα 
ηωσινόφιλα είναι λιγότερα το πρωί, οπότε 
εκκρίνονται περισσότερα κορτικοστεροειδή.

Ο βασικός μεταβολισμός είναι χαμηλός 
τον χειμώνα. Η αύξησις των τριχών είναι 
πολύ μικρή τον Ιανουάριο και μεγαλύτερη 
τον Σεπτέμβριο.

Ο ημερονύκτιος κύκλος της αρτηριακής 
πίεσης παρουσιάζεται με την μεγαλυτέρα 
πίεση το μεσημέρι και το απόγευμα μεταξύ 
6-7 και πτώση μετά τον ύπνο.

Η ικανότητα σκέψης του ανθρώπου βρέ
θηκε ότι παρουσιάζεται περιοδικώς με με- 
γαλυτέραν ένταση, ώστε και στην περίπτω
ση αυτή να υπάρχει ιδιαίτερος βιορρυθμός.

Ο μεγαλύτερος αριθμός γεννήσεων γίνε
ται μεταξύ 3-4 το πρωί, και ο μικρότερος 
4-7 απόγευμα.

Η απόδοση, ο δείκτης σφαλμάτων και τα 
ατυχήματα εις εργάτες εργαζόμενους στα 
εργοστάσια, ακολουθούν β.ιορρυθμούς, ανε
ξάρτητους απ' τις συνθήκες εργασίας.

Η αλλαγή του ωραρίου εργασίας, που οι 
εργαζόμενοι εναλλάσσονται ανά εξάωρα ή 
οκτάωρα, δεν γίνεται ανεκτή απ' όλους 
τους κατ' αυτόν τον τρόπο εργαζόμενους 
είναι προφανές ότι εδώ συμπλέκονται οι 
βιολογικοί κύκλοι διαφόρων λειτουργιών του 
οργανισμού, οι οποίοι εις ένα εξάωρο ή 

οκτάωρο βρίσκονται σε καλύτερη φόρμα, 
φόρμα ενώ στα υπόλοιπα στην χειρότερη.

Μουσικοί, αθλητές, επιστήμονες, διπλω
μάτες, διευθυνμτές επιχειρήσεων, ταξι- 
δεύοντες δι' αεριωθουμένων, φθάνοντας 
στο τέρμα του ταξιδιού τους αισθάνονται ότι 
έχουν χάσει ένα μέρος απ' τις ικανότητες 
τους και μόνο μετά από ανάπαυσιν και 
προσαρμογήν, μπορούν να επανεύρουν την 
ψυχικήν, πνευματικήν και σωματικήν των 
πληρότητα. Αθληταί που μετέχουν σε αγώ
νες, απ' το ένα μέρος του κόσμου στο 
άλλο, οφείλουν να μεταβούν στον τάφο 
συναγωνισμού αρκετές ημέρες πριν, για να 
επιτευχθεί ο συγχρονισμός των βιορρυθμών 
τους με τις εξωτερικές συνθήκες.

Βιορρυθμοί υπάρχουν στον άνθρωπο όχι 
μόνο κατά την υγεία των αλλά και κατά τας 
νόσους. Βρέθηκε ότι πολλά ψυχικά και 
σωματικά νοσήματα παρουσιάζουν περιοδι
κότητα. Στηθαγχικές κρίσεις, μελαγχολικές 
καταστάσεις, παροξυσμοί πεπτικού έλκους, 
αρθριτικοί πόνοι κ.ά. βρέθηκε ότι παρουσιά
ζονται με περιόδους έξαρσης ίσιες μεταξύ 
τους, ώστε να διατηρείται ένας καθορισμέ
νος ρυθμός μεταξύ του ενός νοσηρού επει
σοδίου και του επομένου.

Μακρά η αέρα είναι καλύτερη για την 
ανάπτυξη ταιν νεαρών ζώων και βραχεία για 
την πάχυνσή τους και το σχηματισμό λίπους 
και μαλλιών

Είναι δυνατόν με αλλαγές φωτισμού, σε 
θερμοκήπια, να μεταβάλλουμε τη θέση και 
διάρκεια των ημερήσιων ρυθμών και να 
επηρεάσουμε τη φωτοσύνθεση και την πα
ραγωγή των φυτών. Με τον τρόπο αυτό 
παράγονται σήμερα ντομάτες κάθε δύο μή
νες αντί της ετήσιας παραγωγής.

Όπως φαίνεται οι βιορρυθμοί και η βιορ- 
ρυθμολογία (η επιστήμη που εξετάζει τους 
βιορρυθμούς σε σχέση με το χρόνο και την 
ανθρώπινη συμπεριφορά), εκτός του ότι 
μπορούν να προσφέρουν στον προγραμματι
σμό των δραστηριοτήτων και στην καλύτερη 
αντιμετώπιση των προβλημάτων του ατόμου, 
έχουν εφαρμογή και στις σχέσεις του ατό
μου με άλλα άτομα, Είναι δυνατός ο προσ
διορισμός του σωματικού, συναισθηματικού 
και διανοητικού συγχρονισμού δύο ή περισ
σοτέρων ατόμων που κινούνται στο ίδιο 
περιβάλλον, λόγω οικογενειακών, φιλικών, 
επαγγελματικών, ακόμα και αθλητικών σχέ
σεων. Έτσι μπορούμε εύκολα να αντιλη- 
φθούμε γιατί κάποιος συγκρούεται με τους 
δικούς του, γιατί δεν μπορεί να πλησιάσει 
κάποιο άτομο που τον ενδιαφέρει, γιατί 
εκνευρίζεται με τις σωστές παρατηρήσεις 
του προϊσταμένου του.

Με άλλα λόγια, οι βιορρυθμοί μας προσ
διορίζουν πότε και για πόσο δύο ή περισσό
τερα άτομα είναι συντονισμένα σωματικά, 
ταιριάζουν συναισθηματικά, και συγχρονίζο
νται πνευματικά.

Η έρευνα των βιορρυθμών απέβη επωφε
λής στα φυτά και τα ζώα. Με βάση τους 
ημερήσιους ρυθμούς αναπνοής και κινητι
κότητας ρυθμίζεται η τροφοδοσία των ψα
ριών στα ιχθυοτροφεία. Η παραγωγή αυγών 
στην Ισπανία, έχει αυξηθεί με τεχνητό φωτι
σμό την ημέρα κατά το χειμώνα, στο 30% 
στα πουλερικά και κατά 200% στις πάπιες.

Η σύντομη ημέρα αυξάνει το βάρος των 
προβάτων κατά 25% και το μαλλί κατά 50%.

Βασίλης Παπάίωάννου
Παιδίατρος

ΕΚΘΕΣΗ 
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ

ΤΥΠΟΥ
Από 24 Σεπτέμβρη ως 6 Οκτώβρη έγινε 

στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθη
ναίων έκθεση Μικρασιαστικού Τύπου. 
Την έκθεση οργάνωσε η Ένωση Σμυρ- 
ναίων και παρουσιάσθηκαν εφημερίδες, 
περιοδικά και ημερολόγια της Κωνστα
ντινούπολης, της Σμύρνης, των Κυδω
νιών, της Τραπεζούντας, της Μερσίνας 
και άλλων πολιτιστικών κέντρων του Ελ
ληνισμού της Ανατολής.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Τα Μεταλυκειακά

Προπαρασκευαστικά Λύκεια
Ένας επαναστατικός θεσμός στο χώρο της Παιδείας, που διακαίωσε περίτρανα 

τους εμπνευστές του. Πέρα από τη γενικότερη προσφορά του σε εθνικό επίπεδο, 
έδωσε σε, δεκάδες χιλιάδες Ελληνόπουλα της επαρχίας ένα γνήσιο δείγμα 
κρατικής στοργής εκτίμησης και φροντίδας.

Φέτος για τρίτη συνεχή χρονιά, τα 227 
Μεταλυκειακά προπαρασκευαστικά Κέντρα, 
θα προετοιμάσουν εντελώς δωρεάν, τους 
αποφοίτους Λυκείου, που πρόκειται να δώ
σουν Γενικές Εξετάσεις τον Ιούνιο, για να 
επιλεγούν στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., ανεξάρτητα 
από την οικονομική κατάσταση των οικογε
νειών τους απ' το αν μένουν στην Αθήνα, 
άλλες μεγάλες πόλεις ή στην επαρχία.

Και τούτο, γιατί στόχος της ίδρυσης των 
Μεταλυκειακών, ήταν, να αποτραπεί η συσ
σώρευση πολλών υποψηφίων και των οικο
γενειών τους στα μεγάλα αστικά κέντρα, 
δηλαδή η «μετανάστευση» σε κάποιο άλλο 
μέρος από εκείνο που κατοικούν, προκειμέ
νου να παρακολουθήσουν μαθήματα σ' ιδιω
τικά φροντιστήρια και τελικά όπως εύκολα 
διαπιστώνει κανείς - για να απαλλαγούν από 
ένα σοβαρό μηνιαίο έξοδο, οι οικογένειες, 
όπως είναι το κόστος παρακολούθησης 
φροντιστηρίων.

Οι δαπάνες για την παιδεία, όπως κατ' ε
πανάληψη έχει τονιστεί από την Κυβέρνη
ση, είχαν και εξακολουθούν να έχουν άμεση 
προτεραιότητα στο κρατικό προϋπολογισμό. 
Σ' αυτή την επιλογή, οφείλεται, το ότι σήμε
ρα η δωρεάν εκπαίδευση για όλο το λαό, 
είναι μία πραγματικότητα που κανένας δεν 
μπορεί ν' αμφισβητήσει.

Ίσες δυνατότητες για όλους τους νέ
ους

Το γεγονός, ότι ένας νέος, μπορεί να 
παρακολουθήσει απεριόριστες φορές μαθή
ματα, στο Μεταλυκειακά, σημαίνει ότι του 
παρέχεται η ευχέρεια να δοκιμάζει χωρίς 
περιορισμούς τις δυνάμεις του, για να εισα- 
χθεί σε μια Πανεπιστημιακή Σχολή ή σε 
κάποιο τμήμα των Τ.Ε.Ι., δίχως να επιβαρυν
θεί η οικογένειά του ούτε δραχμή.

Από την πρώτη στιγμή της εφαρμογής 
αυτού του νέου εκπαιδευτικού και κοινωνι
κού θεσμού, παρατηρήθηκε εντυπωσιακή 
προσέλευση υποψηφίων, γεγονός που απέ

(Από τη Γενική Γραμματεία Τύπου)

Τ’ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΜΕΡΟΣ Δ’

Ύστερα όμως από τον τερματισμό του 
δεύτερου παγκόσμιου πολέμου με το 
γρήγορο πέρασμα του χρόνου και την 
σύσταση και δημιουργία του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών αρχικά (ΟΗΕ) και στη 
συνέχεια της Ευρωπαϊκής Σύμβασης και 
όλων των άλλων διεθνών συμβάσεων που 
ακολούθησαν, παράλληλα δημιουργήθη- 
καν εδώ τουλάχιστον στην Ευρώπη υπό 
την άμεση επιρροή, συμμετοχή και καθο
δήγηση των δυο μεγάλων υπερδυνάμεων 
της Αμερικής και Σοβιετικής Ένωσης 
δυο μεγάλες αμυντικές συμμαχίες - ορ
γανισμοί, το ΝΑΤΟ και το Σύμφωνο της 
Βαρσοβίας. Θεωρητικά βέβαια τα κράτη 
που μετέχουν σ' αυτά ενωμένα προασπί
ζουν την άμυνά τους αλλά και δεν 
παύουν να εξοπλίζονται συνέχεια με όλο 
και περισσότερα σύγχρονα όπλα με'φυσι
κό επακόλουθο να καταλήξουν ύστερα 
από την τεράστια τεχνολογική εξέλιξη 
στην άμεση δημιουργία και εγκατάσταση 
πυραυλικών όπλων, μικρών αρχικά στην 
συνέχεια μέσων και τώρα των υπερσύγ
χρονων πυραύλων, Πέρσιγκ και Κρουζ και 
έπεται η συνέχεια με αποκορύφωμα να 
χάσουν και αυτόν τον έλεγχο της υπερο
πλίας.

Εκτός από τους παραπάνω Οργανι
σμούς υπάρχουν και άλλες χώρες, οι 
τριτοκοσμικές λεγάμενες που προσπα
θούν, ενωμένες κάπως όχι βέβαια με 
αμυντικούς σχηματισμούς, να εδραιώ
σουν την παγκόσμια ειρήνη και να προα
σπίσουν τα συμφέροντά τους. Πέραν αυ
τών υπάρχουν η κολοσσιαία δύναμη της 
Κίνας στην 'Απω Ανατολή, που προβάλλει 
με τον γιγαντιαίο ανθρώπινο πληθυσμό 

δειξε ότι πραγματικά καλύφθηκε μια εκπαι
δευτική και κοινωνική ανάγκη η οποία στη 
συνέχεια καταξιώθηκε στη συνείδηση τόσο 
των μαθητών, όσο και των οικογενειών 
τους.

Οικονομία και επιτυχία

Τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα 
το Υπουργείο Παιδείας, εφέτος, μετά από 
τα αποτελέσματα των εξετάσεων, είναι συ
ντριπτικά για εκείνους που «σιωπούν» και 
απέφυγαν να ενθαρρύνουν τους γονείς να 
στείλουν τα παιδιά τους δωρεάν στα Μετα- 
λυκειακά. Ταυτόχρονα αποδεικνύουν την 
επιτυχία του θεσμού των Μεταλυκειακών, 
καθώς και την απήχηση που είχε η προσπά
θεια της Κυβέρνησης να «ελαφρύνει» τις 
οικονομικά ασθενέστερες οικογένειες. Τώ
ρα όλοι ' Ελληνες γονείς, μπορούν ν' απο
φύγουν το έξοδο του ιδιωτικού φροντιστη
ρίου.

Συγκεκριμένα: Τα στοιχεία που έδωσε το 
Υπουργείο Παιδείας αποδεικνύουν ότι τα 
ποσοστά επιτυχίας όσων φοίτησαν στα Με- 
ταλυκειακά, είναι υψηλότερα εκείνων, που 
προετοιμάστηκαν μόνοι τους, σε φροντιστή
ρια ή με ιδιαίτερο μάθημα.

' Ετσι, από τους 52.699 υποψήφιους των 
Γενικών Εξετάσεων που αποφοίτησαν πριν 
από το σχολικό έτος 1983-1984 από τη 
Μέση Εκπαίδευση, οι 26.067 δήλωσαν ότι 
είχαν φοιτήσει σε Μεταλυκειακά. Απ' αυ
τούς πέτυχαν 11.447. Ποσοστό επιτυχίας 
44%. Από τους υπόλοιπους υποψήφιους 
που ήταν 26.632 πέτυχαν 10.312, ποσοστό 
38,7%.

Όταν «μιλούν» οι αριθμοί, κάθε διαστρε- 
βλωτική προσπάθεια είναι καταδικασμένη να 
πέσει στο κενό. «Φαίνεται ολοκάθαρα λοι
πόν, ότι ο θεσμός κέρδισε την εμπιστοσύνη 
του ελληνικού λαού, που αναγνωρίζει έ
μπρακτα τη συμβολή των Μεταλυκειακών, 
στην αναβάθμιση της Παιδείας και την πρό
οδο του τόπου γενικότερα.

Του Βασίλη Λαζαρίδη 
Δικηγόρου 

της και τους σύγχρονους εξοπλισμούς 
της, βαδίζοντας και αυτή με ανάλογη 
τεχνολογική εξέλιξη, αλλά και που είναι 
άγνωστη η δύναμη της σε περίπτωση 
παγκόσμιας πολεμικής σύρραξης.

Αυτή συνοπτικά είναι η εικόνα που 
εμφανίζει σήμερα ολόκληρη η ανθρωπό
τητα και είναι πλέον ή βέβαιον πως αν 
αφεθεί να συνεχίσει ανεμπόδιστα το δρό
μο αυτό πολύ γρήγορα θα φθάσει η 
ανθρωπότητα αυτή στον αφανισμό και την 
αυτό καταστροφή, που θα ανοίξει ένας 
απέραντος τάφος που δε θα υπάρχουν 
νικητές και νικημένοι με όλη τη σημασία 
των λέξεων αυτών. Και είναι μέγα έγκλη
μα και αυτό θα πρέπει να ειπωθεί επίσης, 
πολλές φορές ότι όλοι οι λαοί μικροί και 
μεγάλοι, αναπτυγμένοι και υπανάπτυκτοι 
δε διδάχτηκαν από τα φοβερά και ανή
κουστα δεινά του δευτέρου παγκοσμίου 
πόλεμου, το τέρμα του οποίου δε βρίσκε
ται τόσο μακριά μας και που όλοι σχεδόν 
τον γνωρίσαμε αν εξαιρέσουμε τις και
νούριες γενιές, δεν ξεσηκώνονται για να 
αποτραπεί μια για πάντα ο άμεσος, φρι- 
κτός και ολέθριος κίνδυνος της αυτοκα- 
ταστροφής ολόκληρης της ανθρωπότη
τας.

(Συνεχίζεται)

Εκείνους που απέχουν απ' τις υποθέσεις 
της κοινωνίας, δεν τους θεωρούμε φιλήσυ
χους πολίτες, ούτε απράγμονες, μα άχρη
στους.

Θουκιδίδης
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Η ΣΤΗΛΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ

Γιάννη Αλεξάνδρου:
«Αναμνήσεις από την Εθνική Αντίσταση 40-44»

Η ΕΛΠΑ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ
Προγραμματισμός ταξιδιών

Για τις «Αναμνήσεις» του Γιάννη Αλεξάν
δρου ήξερα από καιρό όταν με ρωτούσε για 
τυπογραφείο, έξοδα και άλλες λεπτομέρειες.

Κι όμως όταν πήρα στα χέρια το βιβλίο 
ένιωσα μια ακατανίκητη περιέργεια να δω τι 
γράφει αυτός ο άνθρωπος που σεμνός και με το 
χαμόγελο στα χείλη έμενε μέχρι αυτή την ώρα 
σιωπηλός, όπως και πολλοί άλλοι, ενώ κάποτε 
είχε δώσει το μέγα παρόν στις γραμμές της 
Εθνικής μας Αντίστασης. Την περιέργεια δια
δέχτηκε η έκπληξη και τέλος ο θαυμασμός.

Είναι θαυμάσιο βιβλίο οι «Αναμνήσεις» του 
Γιάννη Αλεξάνδρου γιατί είναι γραμμένο με 
απλότητα, αμεσότητα και δύναμη. Κι όμως δεν 
σε ξεδιψάει, σ’ αφήνει με χίλια αναπάντητα 
ερωτήματα. Θα ’θελες οι 90 σελίδες του να 
ήταν πολλές για να μάθεις κι άλλα για πρόσω
πα και για πράγματα που συνέβησαν στο δικό 
μας χώρο, στη Νέα Μάκρη, όπου όλοι ξέρουμε 
ότι η συμμετοχή στην Εθνική Αντίσταση ήταν 
καθολική. Πάνω σ’ αυτά οι «Αναμνήσεις» του 
Γ.Α. πολύ λίγο μας φωτίζουν και μόνο σ’ αυτά 
τα σημεία που συμπίπτουν με την ατομική του 
περίπτωση. Αντίθετα από υπερβολική πιστεύω 
σεμνότητα η ατομική του ζωή δίνεται τηλε
γραφικά και εν πολλοίς ξεκομμένη από τα 
γεγονότα σ’ όλη την Ελλάδα που έμοιαζε με 
ηφαίστειο εκείνη την εποχή.

Το βιβλίο είναι χωρισμένο σε 4 μέρη. Το 
πρώτο μέρος αφορά τον Ελληνοιταλικό πόλε
μο. Το επεισόδιο στα βουνά της Ξυροχόρης 
περιγράφεται με μεγάλη δύναμη και πόση 
σεμνότητα αλήθεια.

Θαυμάσιος ο λίγος διάλογος.
Έρχεται ένας κοντά και μας λέει:
—Ξέρατε τι κάνατε;
— Όχι, του είπα εγώ.
—Ο στρατός είχε οπισθοχωρήσει κι εσείς 

μένατε.
—Εμείς είχαμε πάρει απόφαση να μείνουμε 

στο πολυβολείο... έπρεπε να πολεμήσουμε.
Ακολουθεί η παρασημοφορία από τον Πα- 

πάγο. Χωρίς σχόλια, χωρίς έπαρση καμία. Το 
δεύτερο μέρος αναφέρεται στην Εθνική Αντί
σταση και τη συμμετοχή του Γ.Α. σ’ αυτή. Η 
αφήγηση κι εδώ όπως και πιο πάνω μοιάζει με 
Μακρυγιάννη. Κάθισα ένα μήνα να ξεκουρα
στώ και σκεπτόμουν τι να κάνω... κατά τις 20 
του Μάη (1941) έρχεται ο Γιώργος Παποράκης 
και μου λέει.

—Γιάννη έχουμε δουλειά.
—Τι δουλειά;
—Είμαστε 4 και θέλουμε άλλον έναν, έρχε

σαι;
— Έρχομαι του λέω.

...Κατεβήκαμε σ’ εν υπόγειο (στην Αθήνα) 
όπου συναντήσαμε άλλους πέντε. Έτσι γινό
ταν η στρατολογία στο ΕΑΜ.

Αν ψάξετε λιγάκι θα βρείτε μια αντιστοιχία 
με τη Φιλική Εταιρεία. Ακολουθεί η δράση 
στην Πελοπόννησο, μετά στη Ρούμελη, η 
συμμετοχή του Γ.Α. στην ανατίναξη του Γορ- 
γοπόταμου και η γνωριμία με τον Άρη.

Στο τρίτο μέρος περιγράφεται η δράση του 
Γ.Α. στη Ν. Μάκρη και το τέταρτο ο επίλογος 
της συνθήκης της Βάρκιζας.

Μέχρι τώρα δεν είχαμε πολλές ευκαιρίες να 
γνωρίσουμε την προσφορά των δικών μας 
ανθρώπων, των Νεομακρηνών στην Εθνική 
Αντίσταση. Οι άνθρωποι αυτοί έμειναν στην 
αφάνεια, φιμώθηκαν και κυνηγήθηκαν. Τώρα 
με το βιβλίο του Γ.Α. τους φέρνουμε μπροστά 
στα μάτια μας, τους ψηλαφούμε και τους 
αναγνωρίζουμε, και θέλουμε να μάθουμε κι 
άλλα πολλά.

Πιστεύω ότι θ’ ακολουθήσουν κι άλλα βι
βλία αγωνιστών πρέπει να υπάρξει συνέχεια 
για να αποκατασταθεί επιτέλους η ιστορική 
συνέχεια και η ομοψυχία στον τόπο αυτό. 
Πρέπει να υπάρξει συνέχεια γιατί πολλοί αγω
νιστές δεν αναφέρονται και άλλοι δίνονται με 
άλλα μέτρα.

«Η αλήθεια τρέφεται με πολλές γνώμες» λέει 
ο Ρώτας.

Η έκδοση των «Αναμνήσεων» του Γ.Α. είναι 
μια όμορφη και φροντισμένη έκδοση. Είναι 
χαρακτηριστικό που δεν μπορεί να περάσει 
απαρατήρητο ότι έχει για τόπο έκδοσης τη 
Νέα Μάκρη, 1984.

Ο επιμελητής της έκδοσης φοιτητής Μανώ
λης Χατζηεμμανουήλ είναι φανερό ότι δεν 
έκανε την παραμικρή παρέμβαση στο κείμενο 
κι αυτός ο σεβασμός του είναι προς μεγάλη 
του' τιμή. Ο Μανώλης Χατζηεμμανουήλ παρέ
καμψε αυτό το μεγάλο πειρασμό κι έτσι έχουμε 
ατόφια γραφή του συγγραφέα χωρίς λόγια 
στοιχεία, μια γραφή γεμάτη ειλικρίνεια, όπου 
λείπουν τα μεγάλα λόγια και σφιχτή τόσο που 
θα πρέπει να γραφτεί άλλο ένα βιβλίο για να 
διευκρινιστούν πολλά σημεία του βιβλίου.

Χαιρετίζουμε την έκδοση των «Αναμνήσε
ων» του. Γ.Α. Είναι πολύτιμες για μας τους 
νεώτερους κι ευχόμαστε κι άλλοι αγωνιστές να 
τον μιμηθούν. Γιατί τώρα που επιτέλους έγινε 
η αναγνώριση της εθνικής μας Αντίστασης, 
μετά 40 ολόκληρα χρόνια αλλίμονο, και σε 
τούτους τους καιρούς πρέπει να το 'χουμε 
ανάγκη να γνωρίσουμε από κοντά αυτή την 
τιμημένη μας Εθνική Αντίσταση.

Μιχάλης Δελησάββας

ΜΕΡΟΣ Β’
4ος Κανόνας: Στο γυρισμό ισχύει ο χρυσός 
κανόνας: Μη βιάζεστε! Διαλέξτε άλλη διαδρο
μή για την επιστροφή. Δημιουργεί καινούργιες 
εντυπώσεις που ξεκουράζουν τα μάτια και 
πλουτίζουν την εμπειρία των διακοπών. Για τις 
διανυκτερεύσεις σας καθ' οδόν, δεν χρειάζε
ται να κλείσετε εκ των προτέρων δωμάτια, 
εκτός από τα κέντρα τουριστικού ενδιαφέρο
ντος όπου επικρατεί συνωστισμός. Σε άλλα 
μέρη θα βρείτε εύκολα κατάλυμα για μια 
διανυκτέρευση, ακόμα και στην αιχμή της του
ριστικής περιόδου.

5ος Κανόνας: Η παλιά διαμάχη: να ταξιδεύετε 
τη νύχτα ή όχι: Η αλήθεια είναι ότι σε έναν 
αυτοκινητόδρομο έχετε κατά τη διάρκεια της 
νύχτας τη δυνατότητα να αναπτύξετε μεγαλύ
τερη και πιο σταθερή ταχύτητα, τα παιδιά 
μπορούν να κοιμηθούν και δεν εμποδίζουν τον 
οδηγό και η θερμοκρασία μέσα στο αυτοκίνητο 
είναι πολύ πιο ευχάριστη. Το νυχτερινό ταξίδι 
έχει όμως και τα μειονεκτήματα και τις παγί
δες του. Η ορατότητα είναι περιορισμένη κι ας 
έχετε ισχυρούς προβολείς. Βροχή, ομίχλη, 
αέρας, είναι πολύ πιο επικίνδυνα τη νύχτα 
παρά με το φως της ημέρας. Προ παντός 
όμως σημεία κοπώσεως κατά τα ξημερώματα, 
προκαλούν τον επικίνδυνο «ύπνο του δεύτερο

στην Αρχαία Ελλάδα
ί ια πολλά από τα εργαλεία που χρησι

μοποιούμε ευρύτατα σήμερα θα πρέπει 
να γνωρίζουμε ότι και οι αρχαίοι μας 
πρόγονοι δεν υστερούσαν στην κατα
σκευή τους και χρησιμοποίησή τους. 
Θ’ αναφέρουμε εδώ το τρυπάνι. Ένα 
εργαλείο που πολύ εξυπηρέτησε τον αρ
χαίο έλληνα τεχνίτη. Θαυμάστε απλότητα 
και ευρηματικότητα των προγόνων μας:

Πάρτε ένα κομμάτι άγρια τριχιά ενός 
μέτρου και τυλίξετε μια φορά μια σκου
ριασμένη πρόκα. Αν τώρα τα άκρα της 
τριχιάς τα δέσετε στα άκρα ενός τόξου 
ξύλινου (ώστε να κινείται όπως στη λύρα) 
έχετε ένα πρώτης τάξεως μπλακεντέκερ.

Λύστε τώρα τις απορίες σας σχετικά με 
τις τρυπούλες στην χρυσοχόια, στα μάρ
μαρα, στις ασπίδες, κι αλλού.

Β. Δημιουργία ενός μεταλλικού αγάλ
ματος

Πολλές φορές κοιτάζοντας ένα χάλκι
νο άγαλμα γεννιέται η απορία πως γίνεται 

λέπτου» που μπορεί να έχει σα συνέπεια 
τραγικά δυστυχήματα. Μια καλή συμβουλή για 
όσους θέλουν να ταξιδέψουν νύχτα: το προη
γούμενο βράδυ ύπνος νωρίς, ξύπνημα κατά τις 
3 π.μ. με ένα καλό πρωινό, στις 4 π.μ. ξεκίνημα 
και κατά τις 11 π.μ. σταμάτημα για ένα καλό 
φαγητό. Έτσι αποφεύγετε την κούραση που 
παρουσιάζεται συνήθως στις 2 π.μ. και που 
ανεβάζει επικίνδυνα τις πιθανότητες δυστυχη
μάτων. Οταν κατά τις 2 μ.μ. αρχίσει η κούρα
ση, καλύτερα είναι να σταματήσει κανείς και 
π.χ. να επισκεφθεί τον Πύργο της Πίζας! 
Ακόμα και τα παιδιά σας θα είναι κατενθουσια- 
σμένα για μια τέτοια διακοπή.

6ος Κανόνας: Και ο πιο σημαντικός. Προς 
θεού, μην αποφασίσετε να ταξιδέψετε τις 
«χειρότερες μέρες του χρόνου». Η ΕΛΠΑ έχει 
επανειλημμένα αποτρέψει τους οδηγούς να 
φεύγουν Σαββατοκύριακα, μέσα στην αιχμή 
της τουριστικής περιόδου. Περιμένετε καλύτε
ρα ώσπου να κοπάσει λίγο η «έξοδος των 
διακοπών». Ξεκινείστε τουλάχιστον δυο τρεις 
μέρες αργότερα και επωφεληθείτε αυτών των 
ημερών για τα τελευταία σας ψώνια και τις 
προετοιμασίες.

ΤΕΛΟΣ

απ' τον μάστορα με τόση λεπτομέρεια, 
όταν μάλιστα (από μέσα) είναι κούφιο. Ας 
παρακολουθήσουμε την κατασκευή ενός 
ανδρικού π.χ. αγάλματος κι ας θαυμάσου
με τον Ελληνικό πολιτισμό!

Πρώτα φτιάχνουμε ένα σκιάχτρο από 
πηλό (κεφάλι, χέρια, πόδια) χωρίς λεπτο
μέρειες. Μετά όλο αυτό το σκιάχτρο το 
καλύπτουμε με λεπτό στρώμα από κερί, 
πάνω στο οποίο χαράζουμε τις λεπτομέ
ρειες του προσώπου ας πούμε. Κατόπιν 
σκεπάζουμε πάλι το κερί με μεγάλο 
στρώμα πηλού, πάλι. Αν τώρα με χωνιά 
ενσωματωμένα πήλινα χύσουμε το μίγμα 
του χαλκού, το κερί μεταξύ δύο πηλών θα 
λιώσει και θ' αντικατασταθεί από μέταλλο. 
Ο πηλός του κούφιου μέρους τραβιέται 
από μια τρύπα. Μικρή επεξεργασία με 
λίμα. Έτοιμο το άγαλμα. Αρχαία ευρημα
τικότητα αθάνατη!

Με τιμή 
Αντώνης Δαμιανός

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Με πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

Οι Παιδίατροι κ.κ. Μιχάλης Δελησάββας και Βασίλης Παπαϊωάννου ενώ εξετάζουν 
τους μαθητές.

Πριν ν ’ αρχίσει η εφαρμογή του προ
γράμματος «Αγαπώ τον Αθλητισμό 
και προσπαθώ» του Υφυπουργείου 
Νέας Γενιάς και Αθλητισμού στο 
δημοτικό σχολείο Νέας Μάκρης, ο 
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων α
πευθύνθηκε σ’ όλους τους παιδιά

τρους της περιοχής μας για να εξετά
σουν τους μικρούς μαθητές.

Στην παραπάνω πρόσκληση αντα- 
ποκρίθηκαν οι κ.κ. Μιχάλης Δελη
σάββας και Βασίλης Παπαϊωάννου 
τους οποίους ευχαριστούμε θερμά.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ

Του Βασίλη Περσίδη
να πούμε ότι είναι η έκφραση της αγωνιστι
κής διάθεσης και του ηρωικού πνεύματος 
του Ελληνικού Λαού. Οι πιο παλαιοί και οι 
πιο σπουδαίοι από τους πηδηχτούς μας 
χορούς είναι χοροί ηρωικοί και πολεμικοί. 
Στους χορούς αυτούς οι κινήσεις είναι 
ζωηρές και κοφτές, προπάντων όμως είναι 
έντονες- είναι τέτοιες που στην κάθε στιγ
μή να φανερώνουν τη δύναμη, τη θέληση 
και την αποφασιστικότητα του άντρα, που 
έχοντας πεποίθηση στις αντρικές του ικανό
τητες, είναι έτοιμος να ριχτεί στην οποιαδή
ποτε ριψοκίνδυνη πράξη, όταν το καλέσει η 
περίσταση.

Την πρώτη θέση μέσα στους πηδηχτούς 
χορούς κατέχει ο Τσάμικος, που χορεύεται 
σ' όλη τη στεριανή Ελλάδα.

Ο Τσάμικος είναι κυκλικός χορός ή χο
ρεύεται από μικρή σχετικά ομάδα. Όπως 
σε όλους τους κυκλικούς χορούς, κι εδώ ο 
πρώτος «σέρνει» τους υπόλοιπους, και που 
τους οδηγεί; Εδώ μπορούμε να πούμε ότι 
τους οδηγεί στο θρίαμβο της πολεμικής 
νίκης και γενικότερα στο θρίαμβο του κάθε 
αγώνα της ζωής.

Γενικά για τους εθνικούς μας χορούς 
έχομε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα: 
Όπως στο τραγούδι έτσι και στο χορό ο 
λαϊκός δημιουργός δεν πάει να προκαλέσει 
αισθησιακές εντυπώσεις με περίτεχνα και 
χτυπητά εξωτερικά μέσα, πετυχαίνει το αι
σθητικό αποτέλεσμα κυρίως με μέσα ουσίας 
κι η ουσία εδώ βρίσκεται στις ίδιες τις 
χορευτικές κινήσεις που τις χαρακτηρίζει η 
απλότητα, η αρμονία, η ευγένια, και η έντο
νη εκφραστικότητα. (Συνεχίζεται)

Ο Ελληνικός Λαός που έχει την πιο 
βαθύριζη, και την πιο πλούσια και ανθρωπι
στική πολιτιστική παράδοση, έχει κι ένα 
πλούτο λαϊκών χορών που είναι μοναδικοί 
μέσα σ' όλο τον Ευρωπαϊκό χώρο για την 
ποικιλία την ομορφιά και το κοινωνικό τους 
περιεχόμενο.

Οι κυριότεροι από τους χορούς που χο
ρεύουμε εμείς σήμερα δεν είναι παρά πα
ραλλαγή των χορών που χόρευαν οι Αρχαίοι 
' Ελληνες. Αυτό φαίνεται τόσο από περιγρα
φές, όσο κι από τις χορευτικές εικόνες που 
είναι ζωγραφισμένες απάνω στα αρχαία αγ
γεία. Τους τρεις σημερινούς τρόπους σύν
δεσης της χορευτικής ομάδας - από τα 
χέρια, από τους ώμους κι από τη μέση - 
τους βρίσκομαι απαράλλακτα και στα αρχαία 
αγγεία.

Οι παραδοσιακοί μας χοροί από άποψη 
σχηματισμού διακρίνονται στους συρτούς 
και τους πηδηχτούς. Οι συρτοί χοροί είναι 
αρχαιότατοι κι εκφράζουν το αίσθημα της 
ηρεμίας, της εφορίας και της λεπτής αισθα- 
ντικότητας της ειρηνικής ζωής του Λαού, 
γϊ αυτό κι επικρατούν στα νησιά και στα 
παράλια.

Μέσ' απ' όλους τους συρτούς χορούς ξε
χωρίζουν δύο, που έχουν πάρει χαρακτήρα 
Πανελλήνιο· είναι ο κοινός συρτός ή συρτο- 
πολίτικος κι ο καλαματιανός. Οι χοροί αυτοί 
επικράτησαν σ' όλη την Ελλάδα γιατί έχουν 
τα κυριότερα στοιχεία που χαρακτηρίζουν 
τους ελληνικούς χορούς: τη χάρη, τη σε
μνότητα και την αρμονία των κινήσεων.

Αν οι συρτοί χοροί είναι η έκφραση του 
ειρηνικού βίου, οι πηδηχτοί χοροί μπορούμε
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Τ’ ΑΛΛΑ «ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑ»
Πάτρα

«Σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός του Ελεύθερου Πανεπιστημίου της Πάτρας. 
Εμείς οι φοιτητές του Πανεπιστημίου της Πάτρας αποφασίσαμε την κατάληψη 
του Παραρτήματος σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συνέχιση της καταπίεσης και 
της ανελευθερίας. Κάτω η Χούντα. Ψωμί — Παιδεία — Ελευθερία...

Εκπέμπουμε στους 1600 χιλιοκύκλους...».

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

Ανόητοι Φανατισμοί
του Πλάτωνα Μουσαίου

Το Πολυτεχνείο ήταν το αποκορύφωμα 
της Αντιδικτατορικής πάλης του Ελληνι
κού Λαού ενάντια στην ξενοκίνητη Χού
ντα και ο τόπος θυσίας τόσων νέων.

Το ξεσήκωμα όμως του Ελληνικού Λα
ού ήταν πολύ ευρύτερο. Αρκετά στοιχεία 
ίσως να σας είναι γνωστά από εφημερίδες 
της εποχής εκείνης και από ανάλογες 
εκπομπές της τηλεόρασης.

Εμείς σ’ αυτό το φύλλο της «ΦΩΝΗΣ» 
θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε τα 
κυριότερα στοιχεία από το Φοιτητικό 
Κίνημα στην Πάτρα και το δικό της 
«Πολυτεχνείο». Σ’ άλλο φύλλο, ελπίζου
με να σας μιλήσουμε για την Θεσσαλονί
κη και τα Γιάννενα.

*

Το Πανεπιστήμιο της Πάτρας λειτούρ
γησε το 1968. Έτσι προηγούμενες εμπει
ρίες από κάποιο φοιτητικό κίνημα δεν 
υπήρχαν εκεί. Τον ρόλο των Δημοσίων 
Σχέσεων της Χούντας τον είχε αναλάβει 
ο διορισμένος Σύλλογος Φοιτητών. Υπο
δέχονταν τους καινούριους φοιτητές, 
τους «ενημέρωναν», οργάνωναν εκδρο
μές, χορούς κλπ.

Οι φοιτητές όμως πολύ γρήγορα κατά
λαβαν ότι τα προβλήματα των σπουδών 
(έλλειψη κτιρίων, καθηγητών κλπ.) ήταν 
κύρια πρόβλημα πολιτικό. Η καταπίεση, 
η ανελευθερία και όλοι οι άλλοι γνωστοί 
λόγοι οδήγησαν αρχικά στον προβλημα
τισμό και στη συνέχεια στην δράση. 
Σημαντικό ρόλο στην πολιτικοποίηση 
των φοιτητών έπαιξε και το βιβλίο του 
Γιάννη Κάτρη* που κυκλοφορούσε από 
χέρι σε χέρι σε «συνέχειες», για ευνόη
τους λόγους.

—Τον Νοέμβρη του 1972 η Χούντα 
αποφασίζει να ξεκινήσει τις φοιτητικές 
«εκλογές» από το Πανεπιστήμιο της Πά
τρας. Πίστευε ότι ένα νέο Πανεπιστήμιο 
με 1200 φοιτητές προσφερόταν για τα 
σχέδια της.

Διαψεύστηκε όμως οικτρά γιατί και η 
καλπονοθεία αποκαλύφθηκε και τα γνή
σια ψηφοδέλτια μαζί με τους υπολογι
σμούς της νοθείας έπεσαν στα χέρια των 
φοιτητών.

—Οργανώσεις κομματικές δεν υπήρ
χαν. Οι φοιτητές χωρίζονταν σε δύο κα
τηγορίες: τους χουντικούς (25 άτομα πε
ρίπου) και τους αντιχουντικούς. Αυτή η 
ενότητα κράτησε ως την μεταπολίτευση.

—Τον Φλεβάρη του ’73 γίνεται η Πρώ
τη Γενική Συνέλευση των φοιτητών που 
κράτησε 16 ώρες (!) παρά τις απαγορεύ
σεις.

—Ο στρατηγός Τάγαρης, Κυβερνητι
κός Επίτροπος, θορυβήθηκε από τις κινη
τοποιήσεις των φοιτητών και μη μπορώ
ντας να τους σταματήσει έβαλε σε ενέρ
γεια τα μεγάλα μέσα: έστειλε στις οικογέ
νειες των φοιτητών γράμματα και 
ζητούσε να συμμορφώσουν τα παιδιά 
τους γιατί κινδύνευαν να χάσουν την 
χρονιά τους κλπ.

—Στις 16 Μαρτίου ’73, μετά από μια 
μαζική διαδήλωση με αντιχουντικά συν
θήματα, γίνεται κατάληψη της Φοιτητι
κής Λέσχης. Για ώρες αναστατώνεται η 
Πάτρα.

Στο τέλος η αστυνομία με τσεκούρια 
και λοστούς έσπασε τις πόρτες της Λέ
σχης και με την απειλή όπλων έδιωξε 
τους φοιτητές και συνέλαβε πολλούς.

* «Η Γέννηση του Νεοφασισμού στην Ελλάδα»

—Ακολουθεί Γενική Αποχή από τα 
μαθήματα για ένα μήνα με ποσοστό συμ
μετοχής 99% (!). Η Διοίκηση του πανεπι
στημίου δεν δίνει το Αμφιθέατρο για 
Γενική Συνέλευση και οι φοιτητές την 
κάνουν στο προαύλιο κάτω από συνεχή 
βροχή. Το σύνθημα «Δεν σας σώζει η 
βροχή» έκανε να χάσουν το χρώμα τους 
οι εγκάθετοι της Χούντας που περίμεναν 
την αποχώρηση των φοιτητών.

—Οι τοίχοι γεμίζουν από συνθήματα 
που γράφονται τις νύχτες.

—Οι απειλές για στράτευση συνεχίζο
νται. Αστυφύλακες με φοιτητική ιδιότητα 
δίνουν κάθε μέρα αναφορά στην Ασφά
λεια για το τι συμβαίνει. Μερικά χαρτιά 
με υπογραφές των φοιτητών εναντίον της 
Χούντας πέφτουν στα χέρια της Ασφά
λειας και τα συνάντησαν πολλοί, αρκετά 
χρόνια αργότερα, μπροστά τους (φάκελ- 
λοι κλπ.).

—Το φθινόπωρο του ’73 το Φοιτητικό 
Κίνημα οργανώθηκε πολύ καλύτερα. Οι 
διαδηλώσεις έγιναν πολύ συχνές με κύ
ριους τόπους συγκέντρωσης την πλατεία 
Γεωργίου και το λιμάνι. Το κυνηγητό, το 
ξύλο (ακόμα και με καρέκλες) και οι 
συλλήψεις ήταν καθημερινό φαινόμενο.

—Την Τετάρτη 15 Νοέμβρη 1973 οι 
φοιτητές καταλαμβάνουν το Παράρτημα 
του Πανεπιστημίου που βρίσκεται στο 
κέντρο της Πάτρας. Αμέσως κάλεσαν τον 
λαό στον αγώνα με χειρόγραφα κείμενα, 
αφίσσες, πανώ, μεγάφωνα και κυρίως τον 
Ραδιοφωνικό Σταθμό τους που κατασκευά
σθηκε μέσα σε λίγες ώρες με μηχανήματα 
των εργαστηρίων και άλλα υλικά, ενός 
ερασιτέχνη που ήρθε να βοηθήσει.

Η ανταπόκριση του κόσμου υπήρξε 
συγκλονιστική. Έφεραν τρόφιμα, χρή
ματα, φάρμακα και πολλοί έμειναν μέσα. 

, —Την Πέμπτη 16 Νοέμβρη όλη η πε
ριοχή Πατρών μέχρι και το Μεσολόγγι 
άκουγαν τον Ραδιοφωνικό Σταθμό των 
Φοιτητών μέρα νύχτα. Οι φοιτητές ξεκί
νησαν την κατασκευή νέου Ραδιοφωνικού 
Σταθμού Βραχέων κυμάτων, για ν’ ακούγε- 
ται η φωνή τους σ’ όλη την Ελλάδα, 
ακόμα και το εξωτερικό (δεν πρόλαβε να 
λειτουργήσει ο σταθμός αυτός).

Οι διαδηλώσεις και τα συνθήματα συ
γκέντρωσαν πολύ κόσμο. Η κυκλοφορία 
διακόπηκε. Το βράδυ δόθηκαν και θεα
τρικές παραστάσεις από τους φοιτητές με 
θέματα: «Φοιτητές στην Ασφάλεια» και 
«Φοιτητές στον Τάγαρη». Στην συνέχεια 
δόθηκε συναυλία.

—Την Παρασκευή 17 Νοέμβρη η συμ
μετοχή του κόσμου αυξάνει. Γίνεται δια
δήλωση με προχωρημένα αντιχουντικά 
συνθήματα και πανώ.

Το βράδυ οι πληροφορίες γίνονται α
νησυχητικές. Σ’ όλα τ’ αστυνομικά τμή
ματα υπάρχουν ένοπλες φρουρές. Οι 
στρατιώτες βρίσκονται σ’ ετοιμότητα 
στις μονάδες τους. Με το Πολυτεχνείο 
Αθηνών υπήρχε συνεχής τηλεφωνική επι
κοινωνία. Έτσι ήταν' γνωστό στιγμή 
στιγμή το τι, περίπου, γινόταν εκεί. Οι 
φοιτητές ετοιμάζουν την άμυνά τους.

Μετά τη γνωστή είσοδο του τανκ στο 
Πολυτεχνείο και τις δολοφονίες των φοι
τητών τα περιθώρια στένεψαν πάρα πολύ. 
Την κρίσιμη αυτή στιγμή έγινε ένα τηλε
φώνημα από στρατιωτικό (σήμερα καθη
γητή σ’ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα) 
και είπε ότι ξεκίνησαν από το ΚΕΤΕΣ 
και την Κόρινθο ΡΕΟ με στρατό και 
ρητή εντολή να βγάλουν τους φοιτητές 
με κάθε τρόπο από το Πανεπιστήμιο.

—Σε λίγα λεπτά, κατά τα ξημερώματα, 
άρχισε η αποχώρηση των φοιτητών. 
Όλη η Πάτρα είχε γεμίσει με «σκουπι
διάρηδες» «ξενύχτηδες» κλπ που τους 
παρακολουθούσαν. Τμήματα των Ραδιο
φωνικών Σταθμών καταποντίσθηκαν στο 
λιμάνι για να μην αποκαλυφθούν οι κατα
σκευαστές.

—Το Σάββατο 18 Νοέμβρη μια απόπει
ρα για διαδήλωση απέτυχε λόγω της 
φοβερής κινητοποίησης του στρατού και 
της αστυνομίας.

*

Ακριβώς δίπλα στο Παράρτημα υπήρχε 
το σπίτι του Γιώργου Σαμούρη που δολο
φόνησε η Χούντα στο Πολυτεχνείο Αθη
νών.

Τον έθαψαν κρυφά, με συνοδεία μόνο 
αστυνομικών. Για πολύ καιρό η Ασφά
λεια κρατούσε τα στοιχεία και παρακο
λουθούσε όσους επισκέπτονταν τον τάφο 
του.

Και οι εγκληματίες λόγω «Στιγμιαίου» 
κλπ. να κυκλοφορούν ελεύθεροι...

Ο καθένας από μας είναι εντεταγμέ- 
νος σε κάποιο κόμμα ή κομματική 
παράταξη. (Εξαιρέσεις σαν τη δική μου 
δεν αποτελούν κανόνα). Ποια είναι η 
σωστή παράταξη, σε μια μεταβατική 
εποχή σαν και τούτη, κανείς δεν το 
ξέρει. Θα μπορούσε να πει κανείς πως, 
μόνο ο Θεός το ξέρει, αν σκοτιζόταν ο 
Θεός για τα πολιτικά καμώματα των 
ανθρώπων. Γιατί αν είμαστε «κατ’ εικό
να και ομοίωσή Του» θε να ’μασταν 
σοφοί, και σοφοί δεν είμαστε. Μπορού
με να γίνουμε σοφοί, μα μοιάζει να μην 
το θέλουμε. Υπάρχουν όμως θέματα, 
που αφορούν όλους μας, δίχως καμιά 
εξαίρεση, κι όπου τέτοια καμώματα δε 
στέκουν. Τέτοια θέματα, μάλιστα πα
νανθρώπινα, είναι τα «Πολιτιστικά». 
Πολύ ιδιαίτερα μάλιστα, στην προσπά
θεια που πρέπει να κάνει κάθε έθνος 
ν’ ανακαλύψει και να προσδιορίσει την 
εθνική του ταυτότητα. Τόσος θόρυβος 
γίνεται για δαύτην, σε παγκόσμια μάλι
στα κλίμακα, αλλά συνηθέστατα περιο
ρίζεται σε λόγια και αφορισμούς, και 
τίποτα το ουσιαστικό δε γίνεται. Κι 
αυτό γιατί άλληλοτρωγόμαστέ με παρα
ταξιακές αντιθέσεις.

Σε κάθε χώρα η εθνική ταυτότητα 
ξεκινά από τις προγονικές της ρίζες και 
αναδιπλώνεται και διαφοροποιείται μέ
σα στην ιστορική εξέλιξη κάθε χώρας. 
Εμείς οι Έλληνες έχουμε το μοναδικό 
προνόμιο, να ξεκινάμε από ρίζες υψηλό
βαθμες, που έφθασαν σε κάποια τελειό
τητα, ως τώρα αξεπέραστη. Και όμως, 
χαμπάρι δεν έχουμε για δαύτες και 
κανείς δε φρόντισε να μας τις επισημά- 
νει και να μας τις ξεδιαλύνει. Αν δεν 
υπήρχαν αυτές οι γερές ρίζες θα είχαμε 
επιβιώσει, ύστερα από χιλιετηρίδες υπο
δούλωσης σε βάρβαρους ή μισοβάρβα- 
ρους λαούς; Ασφαλώς όχι. Κ’οι ρίζες 
αυτές είναι φυσικά πνευματικές, αφού 
όλα τα ανθρώπινα επιτεύγματα είναι 
προϊόντα του πνεύματος. Αυτές οι ρίζες 
υπάρχουν μέσα στα κύτταρα του αίμα-

ΟΙ ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Σώζουν Ζωές

Μέχρι τώρα έχουμε διαβάσει πάρα πολλά για την χρησιμότητα της Ζώνης
Ασφαλείας στα.αυτοκίνητα. Μέχρι και νόμος βγήκε, αλλά μυαλό δεν βάλαμε· 

Δεν θεωρούμε όμως περιττό ν' αναδημοσιεύσουμε σχετικό άρθρο από το
ΕΘΝΟΣ της 28ης Οκτώβρη 1984.

Φοράτε τη ζώνη ασφαλείας στο αυτοκί
νητό σας; Αν όχι, δεν κάνετε καθόλου 
καλά όπως απέδειξε σχετική έρευνα.

Τα αποτελέσματα μιας μετωπικής σύ
γκρουσης με ταχύτητα μόλις 50 χιλιομέ
τρων την ώρα είναι τα ίδια με την πτώση 
από ένα τετραώροφο κτίριο. Με 80 χιλιό
μετρα την ώρα τα αποτελέσματα ισοδυνα- 
μοΰν με πτώση από ύψος 260 μέτρων.

Τα στοιχεία αυτά προέκυψαν από έρευ
να που έγινε με αφορμή την κακή συνή
θεια των οδηγών και επιβατών να μην 
φορούν ζώνη ασφαλείας, πράγμα που σε 
πολλές χώρες επιβάλλεται από το νόμο.

Αλυσίδες υποχρεωτικά 
όταν χιονίζει

Οι χιονοπτώσεις των περασμένων χρό
νων έπιασαν στον ύπνο τους περισσότε
ρους οδηγούς.

Αρκούσαν λίγα εκατοστά χιονιού για 
να αποκόψουν συγκοινωνιακά την Αθήνα 
από την Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα. 
Λίγος παγετός την νύχτα και δεν μπορού
σαμε να περάσουμε από τον Σταυρό. 
Αυτοκίνητα κόλλησαν στα... ορεινά της 
Κυψέλης.

τός μας ή του εγκεφάλου μας και διοχε
τεύονται από τη μια γενιά στην επόμενη. 
Εκεί βρίσκουνται σε λανθάνουσα μορφή 
και προσμένουν το εγερτήριο ερέθισμα, 
για να ξυπνήσουν, να αναδευτούν και να 
φουντώσουν.

Είναι χρέος των πνευματικών ανθρώ
πων και της Πολιτείας να αρδέψουν τον 
αγρό της πνευματικής μας κληρονομιάς 
με μια σωστή σε βάθος παιδεία για τη 
νεότητα, όπου δεν πρόλαβαν οι αγριάδες 
να κουκουλώσουν τις ρίζες. Είναι όμως 
και χρέος του καθένα από μας, του κάθε 
Έλληνα, να εκτίθεται σε πνευματικές, 

καλλιτεχνικές και μορφωτικές εκδηλώ
σεις, μήπως αναγνωρίσει ή νιώσει μέσα 
απ’αυτές τις προγονικές του καταβο
λές, την Ελληνική του ταυτότητα. Βέ
βαια, σήμερα, οι πολιτιστικές εκδηλώ
σεις, σαν καινούριο φρούτο, βρίσκονται 
ακόμα στα σπάργανα. Θα παραμείνουν 
στα σπάργανα, όσο πηγαίνουμε σ ’ αυτές 
φορτωμένοι τις αγριάδες που ξέθρεψαν 
οι δεκαετίες συμφεροντολογίαμών, κομ
ματικών και παραταξιακών φανατισμών 
και αλληλοσπαραγμών, ώστε να γίνει ο 
Ελληνικός αγρός ξέφραγο αμπέλι για 
ξένους καταπατητές.

Ας θυμηθούμε όλοι την παραδοσιακή 
Μακρηνή «σούστα», όπου όλοι οι χο
ρευτές δένουνται μεταξύ τους και με τα 
δυο τους χέρια, και χορεύουν λες κ’ εί
ναι όλοι ένας. Το αίμα που κυκλοφορεί 
μέσα στις ζεστές τους απαλάμες, σμίγει 
με το αίμα των άλλων και γίνεται ένα. 
Μια ατσάλινη αλυσίδα που χορεύει στο 
πείσμα των κατατρεγμών. 'Οπως χο
ρεύαμε στην Κατοχή στις ταράτσες των 
σπιτιών μας, τη νύχτα, όταν κυκλοφο
ρούσαν στους δρόμους οι περίπολοι των 
Γερμανών κατακτητών, και πέφταν γύ
ρω μας οι βόμβες των αεροπλάνων. 
Καταβολές έχουμε πολλές, καιρός είναι 
να τις επισημάνουμε όλοι μαζί και να 
τις διαφεντέψουμε.

Εαν γίνει μια σύγκρουση αυτοκινήτου 
με ταχύτητα 30 χιλιομέτρων την ώρα, 
χρειάζεται ο επιβάτης να καταβάλει δύ
ναμη αντίστοιχη με το βάρος του σώμα
τος του επί 20 για να αποφύγει πρό
σκρουση στο παρ-μπριζ.

Εαν το βάρος είναι 70 κιλά τότε πρέπει 
να κρατήσει με τα χέρια του βάρος αντί
στοιχο με 1,5 τόνους!

Πρέπει να αναφερθεί ότι σχετικές έ
ρευνες απέδειξαν πως το 50% των θανα
τηφόρων ατυχημάτων θα είχε αποφευ
χθεί αν οι οδηγοί και επιβάτες φορούσαν 
τις ζώνες ασφαλείας.

Και όλα αυτά, γιατί μαζί μ’ όλα τα 
πανάκριβα αξεσουάρ που βάζουμε στ’ αυ
τοκίνητά μας δεν είχαμε και που έχει 
τόση σημασία για την ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ μας: 
τις αλυσίδες. Που κοστίζουν γύρω στις

3.000 δρχ.
Το 90% των αυτοκινήτων που «κόλλη

σαν» στα χιόνια στους εθνικούς δρόμους 
δεν είχε αλυσίδες.



4 ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ = ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Προβλέπεται χώρος για την ανέγερσή του στο καινούριο Ρυμοτομικό Σχέδιο
Η ίδρυση Πνευματικού—Πολιτιστικού Κέντρου στην περιοχή μας, για την 

στέγαση του Επιμορφωτικού Συλλόγου και άλλων παρεμφερών δραστηριοτή
των, αποτελεί στόχο της ΦΩΝΗΣ και του Ε.Σ.Ν.Μ. εδώ και αρκετά χρόνια.

Προς
την Υπουργό Πολιτισμού και Επιστημών
κ. Μελίνα Μερκούρη

©έμα: Ανέγερση Πνευματικού—Πολιτιστικού Κέντρου στη Νέα Μάκρη.

Κυρία Υπουργέ,
η ευαίσθητη περιοχή της Νέας Μάκρης διαθέτει αξιόλογο πνευματικό και επιστημονικό 
δυναμικό το οποίο με την κατάλληλη υποστήριξη της Πολιτείας μπορεί να προσφέρει πάρα 
πολλά στον τόπο μας.

Ο πληθυσμός της ευρύτερης περιοχής, από Μαραθώνα μέχρι Ραφήνα, φθάνει τις 120.000 άτομα 
τους περισσότερους μήνες του χρόνου.

Η οικοπεδοποίηση της γης, ο τουρισμός, η έλλειψη αθλητικών εγκαταστάσεων και Πολιτιστι
κού Κέντρου έχουν αποπροσανατολίσει κομμάτι της νεολαίας μας και το έχουν οδηγήσει στα 
ηλεκτρονικά παιχνίδια, τα Παμπς κ.λ.π. Υπάρχουν, επίσης, βάσιμες πληροφορίες ότι τα 
ναρκωτικά εμφανίσθηκαν και στη Νέα Μάκρη.

Μοναδικός Πολιτιστικός—Επιμορφωτικός Σύλλογος της περιοχής μας είναι ο Επιμορφωτικός 
Σύλλογος Νέας Μάκρης, που ιδρύθηκε το 1975 και οι δραστηριότητες του βρίσκουν σύμφωνη τη 
συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων. Συνοπτικά αναφέρουμε τις κυριώτερες δραστηριότητες 
του:

1. Ίδρυση και λειτουργία Λαογραφικού Μουσείου
2. Τμήματα Παραδοσιακών Χορών με 70 μαθητές
3. Τμήματα Ζωγραφικής — Αγγειοπλαστικής με 60 μαθητές
4. Τμήματα Σκακιού
5. Πιγκ-Πογκ
6. Δανειστική Βιβλιοθήκη
7. Τμήμα Θεάτρου
8. Κινηματογραφικές προβολές
9. Ομιλίες

10. Εκδηλώσεις
11. Εκδόσεις
12. Εφημερίδα, τη «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ»

Στα συνημμένα 3 ντοσιέ υπάρχουν περισσότερα στοιχεία για τις δραστηριότητες μας και το 
πρόγραμμα για το 1984.

Αντιμετωπίζουμε οξύτατο πρόβλημα στέγασης των γραφείων μας και του Λαογραφικού 
Μουσείου. Τώρα στεγαζόμαστε σε νοικιασμένο κτίριο το οποίο όμως δεν μπορεί να στεγάσει όλα 
τα τμήματα και τις δραστηριότητες. Η έλλειψη κατάλληλης στέγης είναι εμπόδιο και για την 
παραπέρα επέκταση των δραστηριοτήτων του Συλλόγου μας.

Σαν μόνη λύση βλέπουμε την ανέγερση Πνευματικού—Πολιτιστικού Κέντρου που θα στεγάσει 
τον Επιμορφωτικό Σύλλογο Νέας Μάκρης.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την βοήθειά σας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Χαράλαμπος Καραβασίλης

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Μανώλης Χατζηεμμανουήλ

ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ - ΡΑΦΗΝΑΣ

Ο ομιλητής κ. Κ. Χερμακέζης
Με την ευκαιρία της βδομάδας αφοπλισμού 

του ΟΗΕ η Επιτροπή Ειρήνης Ν. Μάκρης 
διοργάνωσε διήμερη εκδήλωσή με θέμα: «Η 
Πυρηνική απειλή και η ανάγκη του αγώνα για 
τον αφοπλισμό και την εξασφάλιση της Ειρή
νης».

Τη πρώτη μέρα της εκδήλωσης έγινε από 
τον Πρόεδρο της Επιτροπής αναφορά στο 9ο 
Πανελλαδικό Συνέδριο της ΕΕΔΥΕ και τους 
νέους στόχους που καθορίσθηκαν σ’ αυτό, έγι
νε ανάγνωση ομιλιών ορισμένων από τους 29 
συνέδρους που πήραν μέρος στο Συνέδριο του

οποίου η επιτυχία τονίστηκε και από τον 
ημερήσιο Τύπο.

Τη δεύτερη μέρα της εκδήλωσης μίλησε ο 
ταξίαρχος ε.α. Κ. Σερμακέζης και ακολούθησε 
διάλογος με τους παρευρισκόμενους. Η εκδή
λωση έκλεισε με προβολή ταινίας — ντοκου
μέντο από τη ρίψη της ατομικής βόμβας στη 
Χιροσίμα και το Ναγκασάκι.

Στην εκδήλωση πήραν μέρος φίλοι της ειρή
νης δηλώνοντας με την παρουσία τους τη 
πίστη τους στον αγώνα για την εξασφάλιση 
της ειρήνης. Κάτι που πρέπει να τονιστεί 
ιδιαίτερα είναι ότι η συμβολή μας στον αγώνα 
για την ειρήνη δε τελειώνει με τις εκδηλώσεις.

Τώρα που περισσότερο από ποτέ άλλοτε η 
ανθρωπότητα κινδυνεύει από το παράλογο κυ
νηγητό των εξοπλισμών, που εστίες πολέμου 
σ’ όλο το κόσμο κάνουν όλο και πιο επισφαλή 
την ειρήνη, που η ζωή μας υποβαθμίζεται όλο 
και πιο πολύ μέσα σ’ ένα κλίμα αβεβαιότητας 
και κρίσης αξιών, δεν πρέπει κανείς να μείνει 
αμέτοχος, κανένας αγώνας δεν μπορεί να μας 
δικαιώσει αν δεν προστατευτεί πρώτα απ’ όλα 
η ζωή και η ασφάλεια των λαών.

Ας ενωθούμε όλοι στο παγκόσμιο μέτωπο 
των φίλων και αγωνιστών της ειρήνης για να 
διασφαλίσουμε το μέλλον και τη φιλία των 
λαών.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ
Ν. ΜΑΚΡΗΣ—ΡΑΦΗΝΑΣ—ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Οι μαθητές της Γ' τάξης Λυκείου Ν. Μάκρης σας προσκαλούν στη 

Χριστουγεννιάτικη Χοροεσπερίδα που διοργανώνουν το Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 
84, στο κέντρο «Στανομάντρι» και ώρα 9.30 μ.μ.

Πέρα από τις άλλες ενέργειες που έχουμε κάνει προς τους αρμόδιους φορείς 
της Πολιτείας, στείλαμε στο Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών το 
παρακάτω έγγραφο:

Η απάντηση που πήραμε είναι;

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
Αθήνα 3.9.84
Αριθμ. Πρωτ.
ΥΠΠΕ/ΔΙΠΚ/Β/57248499
Ταχ. Δ/νση: Ερμού 17
Πληροφορίες: Γ. Χατζητόλιος
Τηλέφωνο: 3231278
Προς: Τον Επιμορφωτικό Σύλλογο Νέας Μάκρης
Νέα Μάκρη

Θέμα: Οικονομική ενίσχυση Πνευματικού Κέντρου.
Ύστερα από το έγγραφό σας αρ. 109/19-5-84 που αφορά στο θέμα σας γνωρίζουμε τα 

ακόλουθα:
Προκειμένου να εξετασθεί το αίτημά σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 941/1977 «Περί 

Οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών» είναι απαραίτητο να μας στείλετε τα 
εξής στοιχεία:

α) Καταστατικό του Συλλόγου σας.
β) Ονομαστική κατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του.
γ) Προγραμματισμό δραστηριοτήτων.
δ) Προϋπολογισμό της συνολικής δαπάνης που θα απαιτηθεί.
ε) Τεχνική μελέτη εάν υπάρχει, θεωρημένη αρμοδίως και οποιοδήποτε άλλο πληροφοριακό 

στοιχείο χρήσιμο στην ολοκλήρωση του φακέλου.
Αξιολογικά οι ανάγκες σας, θα συνεκτιμηθούν με τις εκτεταμένες και επανειλημμένες 

υποχρεώσεις του Υπουργείο στον ευρύτερο πολιτιστικό τομέα.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
ΔΙΠΚ/Β/(2)

Με Εντολή Υπουργού
Ο Τμηματάρχης

Δ. Μυτίλιας

Στο νέο Ρυμοτομικό Σχέδιο της Νέας Μάκρης προβλέπεται ο ανάλογος χώρος για 
την ανέγερση του Πολιτιστικού Κέντρου. Έτσι με την προοπτική ότι δεν θάχουμε 
πρόβλημα οικοπέδου ετοιμάζουμε τις προτάσεις μας.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΕΥΘΥΝΕΣ

Για την απαράδεκτη κατάσταση των 
χαντακιών δεν υπάρχει μόνο ευθύνη της 
Κοινότητας που τα καθαρίζει κάθε τρία 
χρόνια.

Υπάρχει και δική μας ευθύνη που 
ρίχνουμε μέσα σ’αυτά ο,τι μπάζα έχου
με.

Ας διασώσουμε τουλάχιστον τα χα
ντάκια, αφού το μπάζωμα των ρεμάτων 
έγινε της μόδας και κανείς δεν ενδιαφέ
ρεται για την διάσωσή τους.

ΚΕΝΤΡΟ ΛΑ Ϊ ΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
(Συνέχεια από σελ.1)

μας. Οι πιο σημαντικοί από τους στόχους 
αυτούς είναι: Α) Η δημιουργία των προϋ
ποθέσεων για τη λειτουργία ενός συστή
ματος διαρκούς εκπαίδευσης, επαγγελμα
τικής κατάρτισης και επαγγελματικού α- 
ναπροσανατολισμού. Β) Η πολιτιστική 
και κοινωνικο-οικονομική αποκέντρωση 
και ανάπτυξη. Γ) Η συμβολή στην ανά
πτυξη καινούργιων μορφών παραγωγικών 
δραστηριοτήτων και σχέσεων που θα 
συμβάλλουν στη μείωση της ανεργίας και 
υποαπασχόλησης. Δ) Η προσφορά εναλ
λακτικών ευκαιριών απασχόλησης με 
πρόσθετη εκπαίδευση σε όσους βρίσκο
νται σε κίνδυνο ανεργίας λόγω της αλλα
γής των συνθηκών αγοράς εργασίας. Ε) Η 
καταπολέμηση του αναλφαβητισμού. Ζ) 
Η συμβολή στην επίλυση των ατομικών, 
οικογενειακών και κοινωνικών προβλη
μάτων. ΣΤ) Η δημιουργική χρήση του 
ελεύθερου χρόνου με την καλλιέργεια και 
αξιοποίηση των διαφερόντων των δεξιο
τήτων και των κλίσεων του καθένα. Η) Η 
ενημέρωση σε θέματα δομής και λειτουρ
γίας της Πολιτείας της Δημόσιας Διοίκη
σης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης των 
επιχειρήσεων και συνεταιρισμών καθώς 
και η ενημέρωση για τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις των εργαζομένων. Θ) Η 
ενεργητική λαϊκή συμμετοχή σε όλα τα επί

πεδα λήψης αποφάσεων καθώς και στην 
υλοποίησή τους.

Είναι γνωστές οι προσπάθειες τόσο του 
Ε.Σ.Ν.Μ. όσο και της «ΦΩΝΗΣ» στην 
στήριξη και την προώθηση του θεσμού 
της Λαϊκής Επιμόρφωσης στην περιοχή 
μας. Για το καλό πρώτα απ’ όλα της 
περιοχής και των κατοίκων της και σήμε
ρα στην φάση ουσιαστικής λειτουργίας 
του θεσμού θα σταθούμε δίπλα του μ’ ό
λες μας τις δυνάμεις.

ΣΥΛΛΗΠΗΤΗΡΙΑ ~ 
Για τον θάνατο της Σαλώμης Κοντέλη, 
μαθήτριας Α' Λυκείου οι συμαθητέςτης, 
συμμαθήτριες καιο Ε.Σ.Ν.Μ. εκφράζουν 
τα θερμά τους συλληπητήρια στην οικο
γένεια της.

\ Υ πεύθυνος
j) σύμφωνα με το Νόμο
(? Δ.Ι. ΚΑΡΓΑΣ

Μουσαίου 24
| τηλ. 93377 i
$ Τυπογραφείο: ΐ)

Γ. Λεοντακιανάκος
? Δ. Πλακεντίας 31 λ 

Χαλάνδρι
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Ευτυχισμένο και ειρηνικό το 1985
ΣΧΟΛΙΑ

ΤΟ ΧΑΣΜΑ
Ρωτήσαμε τον Πρόεδρο της Κοινότητας 

κ. Β. Τζιλάβη για ποιο λόγο δεν δέχεται να 
δώσει την συνέντευξη που έχουμε ζητήσει 
εδώ και δέκα (10) μήνες με θέμα τα Τοπικά 
Προβλήματα τα οποία σε κάθε φύλλο μας 
απασχολούν.

Και η απάντησή του: «Ξέρετε δεν έχω 
καθόλου χρόνο (Σ.Σ.;!) για συνεντεύξεις. 
Εξάλλου μεταξύ εμένα και της ΦΩΝΗΣ 
υπάρχει τεράστια διαφορά απόψεων στα 
διάφορα θέματα. Υπάρχει χάσμα».

Συμφωνούμε απόλυτα με τον Κοινοτάρχη 
μας. Πράγματι, υπάρχει τεράστια διαφορά 
απόψεων για τον τρόπο που αντιμετωπίζει 
τα Τοπικά Προβλήματα. Υπάρχει χάσμα.

*

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΕ! ΤΟ «ΧΑΣΜΑ»;
-Η Κοινότητα εισέπραξε (όχι απ’ όλους, 

όπως έχουμε καταγγείλει) την δόση της 
ΕΥΔΑΠ αλλά τα χρήματα αυτά δεν τα πλή
ρωσε, με αποτέλεσμα ν’ απειλείται με δια
κοπή το έργο. Έτσι η ΕΥΔΑΠ αναγκάσθηκε 
να της στείλει ΕΞΩΔΙΚΟ.

-Για το Σχέδιο Πόλης ο κ. Δ. Μπάτσος, 
Τεχνικός Σύμβουλος της Ένωσης Δήμων 
και Κοινοτήτων του Νομού Αττικής, κατάγ
γειλε ότι «στον ενάμισυ χρόνο που ασχο
λούμαι με τον Οικιστικό Νόμο, ο μόνος 
Κοινοτάρχης που δεν συνεργάσθηκε μαζί

είναι ο Πρόεδρός της Ν. Μάκρης».

-Για το Κέντρο Υγείας που τόσο έχει 
καθυστερήσει, η Κοινότητα έκανε αντιπρό
ταση για το οικόπεδο, όταν η Νομάρχης κ. 
Α. Συνοδινού ήρθε και διάλεξε επί τόπου 
τον χώρο ανέγερσης.

-Γιατί λειτουργούσε μέχρι το καλοκαίρι 
αντλιοστάσιο που βρίσκεται δίπλα σε χαντά
κι με σκουπίδια.

-Για τους σκουπιδότοπους

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Μας έγινε η... σύσταση «να σηκώσουμε 

λίγο περισσότερο την χαμηλόφωνη ΦΩΝΗ 
μας και να διαμαρτυρηθούμε για τα άλυτα 
προβλήματα...»

Ευχαριστούμε πολύ για την συμβουλή. 
Αλλά εμείς πιστεύουμε ότι οι κραυγές δεν 
χρειάζονται όταν υπάρχει η αλήθεια, το 
ντοκουμέντο, η υπευθυνότητα, η ανάλυση, 
η πρόταση λύσεων και η συνέπεια.

Η ΦΩΝΗ μας από το πρώτο φύλλο μέχρι 
το σημερινό παραμένει δυνατή, ξεκάθαρη 
και χωρίς σκαμπανεβάσματα.

Κέντρο Υγείας
Είναι γνωστό ότι το πρόγραμμα κατασκευής 

του Κέντρου Υγείας Νέας Μάκρης προχωράει 
με ταχύτητα... χελώνας. Σε προηγούμενο φύλ
λο μας αναφέραμε ότι βρισκόμαστε στην προ
τελευταία (!) θέση μεταξύ άλλων 180 Κέντρων 
Υγείας που κατασκευάζονται σ’ όλη την χώρα.

Φαίνεται ότι η επιλογή του οικοπέδου ήταν 
πολύ δύσκολη υπόθεση για την Τοπική Αυτο
διοίκηση.

Έτσι ήρθε επιτόπου η Νομάρχης Ανατολι
κής Αττικής κα Αγγελική Συνοδινού και για 
να επιταχύνει τις διαδικασίες όρισε η ίδια τον 
χώρο ανέγερσης του Κ.Υ. Συγκεκριμένα επέλε- 
ξε ένα τμήμα από την έκταση του Υπουργείου 
Γεωργίας.

Τότε (;;;) ο Προέδρος της Κοινότητας αντι- 
πρότεινε να κτισθεί το Κ.Υ. σ’ άλλη θέση 
δίπλα στην εκκλησία του Αγ. Κωνσταντίνου 
σ’έκταση 3 στρεμμάτων.

Η Νομάρχης απέρριψε την αντιπρόταση 
αυτή γιατί όπως είναι γνωστό χρειάζονται 
τουλάχιστον 5 στρέμματα και ζήτησε καινού
ρια πρόταση η οποία πρέπει να υποβληθεί 
μέσα σε λίγες μέρες.

ΚΕΝΤΡΟ
ΛΑΤΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Μια νέα πραγματικότητα στην περιοχή μας
Η ίδρυση του Κέντρου Λαϊκής Επιμόρφωσης στην περιοχή μας πέρασε από το στάδιο 

των ζυμώσεων και έγινε πραγματικότητα χάρις των τελευταίων αποφάσεων της 
Νομαρχίας Αττικής και Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής για τον διορισμό των υπευθύ
νων κέντρων.

Πιο συγκεκριμένα η Νομαρχία Αττικής έχοντας υπόψη 1) Τον κανονισμό λειτουργίας 
της Λαϊκής Επιμόρφωσης και ιδιαίτερα το άρθρο 15 «περί στελέχωσης Κέντρων Λαϊκής 
Επιμόρφωσης. 2) Τις σχετικές εγκυκλίους των υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεων κ. 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ενέκρινε την απόφαση της Ν.Ε.Λ.Ε. Αττικής περί 
ορισμού των νέων υπευθύνων Κέντρων Λαϊκής επιμόρφωσης που για το Νομαρχιακό 
Διαμέρισμα Ανατολικής Αττικής είναι οι εξής:

1. Χατζή Εμμανουήλ Μανώλης [κέντρο πε
ριοχής Νέας Μάκρης]
2. Ματζάβαλη Πανωραία
3. Μπαλωτής
4. Λιούμη — Κοκκίνου Σμαράγδα
5. Βαλαχή Κατερίνα
6. Μπουρτζόγλου Ελένη
7. Κάζου — Ξένου Γ.

Οι εκπρόσωποι των Νεολαιών και υ ΙΙρόεόρος του ΕΣΝΜ κ. Χαράλαμπος Καραβασίλης

Η ΕΛΛΕΙΨΗ
Π ΥΡ ΑΣΦ Α ΛΕΙΑΣ

ΤΟ ΥΠ’ ΑΡ. 1 ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ
Η προσαρμογή και εφαρμογή στην περιοχή μας του Προγράμματος 

Αντιπυρική Προστασίας Δασών για το 1985, που ανακοίνωσε στις 10 
Δεκεμβρίου ο Υφυπουργός Γεωργίας κ. Στάθης Γιώτας, πρέπει ν’ απο- 
τελέσει στόχο Υψηλής Προτεραιότητας για όλους μας.

Για την «ΦΩΝΗ» το υπ. αρ. 1 πρόβλημα 
της περιοχής Νέας Μάκρης είναι η έλει- 
ψη ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Είναι ένα πρόβλημα 
που αφορά εντονότατα το Ζούμπερι, το 
Μάτι, την Αγία Μαρίνα, τον Λόφο, τον 
Βουτζά και σε μικρότερο βαθμό τις άλλες 
περιοχές. Χιλιάδες σπίτια και ανθρώπινες 
ζωές βρίσκονται στην διάθεση του πιο 
απλού τυχαίου γεγονότος: του πετάματος 
ενός τσιγάρου.

Ενώ οι αιτίες για την έναρξη μιας 
καταστροφικής πυρκαγιάς είναι πάρα πολ
λές, πολύ λίγα πράγματα έχουν γίνει για 
την Πυρασφάλεια της περιοχήςμας. Οι 
καταπατήσεις, η αυθαίρετη δόμηση, η 
έλλειψη Ρυμοτομικών Σχεδίων και προ
γραμματισμού, η ανυπαρξία έργων υποδο 
μής, η άγνοια, η εκμετάλλευση και η 
ψηφοθηρία, είναι από τα κυριώτερα αίτια 
που δημιούργησαν το πρόβλημα εδώ και 
πολλά χρόνια.

Όπως είναι φανερό με τις αποφάσεις 
αυτές, αποφάσεις για τις οποίες είχε ανοί
ξει ο δρόμος από το καλοκαίρι όταν 
ορίσθηκαν οι περιοχές που θα αποτελού
σαν τα κέντρα Λ.Ε. αρχίζει αμέσως η 
διαδικασία κατοχύρωσης και προαγωγής 
των στόχων της Λ.Ε. και στην περιοχή

(Συνέχεια στη σελ. 4)

Ανοιχτή Συζήτηση 
Με θέμα το Πολυτεχνείο

Το παραπάνω θέμα έχει απασχολήσει 
την ΦΩΝΗ πολλές φορές στο παρελθόν:

-ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΚΑ
ΛΥΨΗ. (Άρθρο. Ιούνης ’83).

-ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ (Σχόλιο. Αύγουστος 
’84).

-ΠΑΓΙΔΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΜΑΣ (Άρθρο. Νοέμβρης ’84). .

Σημαντικές λύσεις στο πρόβλημα αυτό 
δίνει το Πρόγραμμα Αντιπυρικής Προστα
σίας Δασών για το 1985 που ανακοίνωσε 
στις 10 Δεκεμβρίου ο Υφυπουργός Γεωρ
γίας κ. Στάθης Γιώτας. Τα κυριώτερα 
σημεία του προγράμματος αυτού είναι: 
-Πρόσληψη δασοπυροσβεστών 
-Νομοσχέδιο για την δασοπυροπροστασία 
-Ασύρματες επικοινωνίες (ασύρματοι, 
ραδιοτηλέφωνα κλπ.) 
-Αγορά Αεροσκαφών
-Χρησιμοποίηση επιβραδυντικού υγρού 
για τις καύσεις που ανακάλυψε έλληνας

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Στις 14 Δεκεμβρίου η Συντακτική Επιτρο
πή της ΦΩΝΗΣ είχε προγραμματισμένη 
συνεργασία με την Γενική Γραμματεία 
Αθλητισμού με θέμα τις Αθλητικές Εγκα
ταστάσεις της περιοχής μας.

Αφού ενημερώσαμε γραπτά τους αρμο
δίους για τα προβλήματα που αντιμετωπί
ζει η νεολαία μας στην άθλησή της, 
ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων και πή
ραμε την διαβεβαίωση ότι για τις εγκατα
στάσεις αρμοδιότητας. Γενικής Γραμμα
τείας Αθλητισμού θα συνεχισθεί η συνερ
γασία αυτή.

Ειδικότερα για τις ανάγκες της κολύμ
βησης θα συνεργασθούμε με τον Ναυτικό 
Όμιλο Νέας Μάκρης ώστε να υποβάλου
με συγκεκριμένες προτάσεις για την από
κτηση καταλλήλων εγκαταστάσεων. Για 
τον σκοπό αυτό θα κάνουν και αυτοψία 
τεχνικοί της Γενικής Γραμματείας στο Λι- 
μανάκι.

Για τις ανάγκες σε Αθλητικές εγκατα
στάσεις αρμοδιότητας Νομαρχίας Ανατο
λικής Αττικής (γήπεδα, Στάδιο κλπ.) θα 
ενημερώσουμε την Νομάρχη κα Αγγελι
κή Συνοδινού κατά την συνάντηση που 
θάχουμε σε λίγες μέρες.

Σε θρίαμβο του διαλόγου και του (πραγ
ματικά) ήπιου πολιτικού κλίματος κατέληξε 
η ανοιχτή συζήτηση των Νεολαιών της πε
ριοχής μας που οργάνωσε στις 18 Νοέμβρη 
ο Ε.Σ.Ν.Μ. και η ΦΩΝΗ με θέμα το ΠΟΛΥ
ΤΕΧΝΕΙΟ.

Εμείς θα επιδιώξουμε να υπάρξουν και 
άλλες τέτοιες συναντήσεις των Νεολαιών. 
Θέματα υπάρχουν πολλά: Ναρκωτικά, Αθλη
τισμός, Προστασία Περιβάλλοντος, Ειρήνη 
κ.λ.π.

(Λεπτομέρειες στην σελ. 3)

χημικός
-Αγορά αλυσοπριόνων
-200 χιλιόμετρα δασικοί δρόμοι 
-Παρατηρητήρια πυρκαγιών
-100 υδατοδεξαμενές
-Συμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
για την πρόληψη των πυρκαγιών.

Η προσαρμογή και εφαρμογή του παρα
πάνω προγράμματος στην περιοχή μας 
πρέπει ν’ αποτελέσει στόχο Υψηλής 
Πρωτεραιότητας για όλους μας. Ο κε
ντρικός αγωγός ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ 
προσφέρει την δυνατότητα κατασκευής 
ενός πλήρους δικτύου πυρόσβεσης 
(κρουνοί κλπ.)

Για τον σκοπό αυτό έχει προγραμματι- 
σθεί συνάντηση της ΦΩΝΗΣ με την Νο
μάρχη Ανατολικής Αττικής κα Α. Συνοδι- 
νού ώστε να την ενημερώσουμε και να 
προτείνουμε λύσεις και συνεργασία.
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ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΜΗ ΡΩΤΑΣ ΜΟΝΟ ΤΙ ΕΚΑΝΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΕΝΑ. ΡΩΤΗΣΕ ΚΑΙ ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ

800 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ - ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ

Ρυμοτομικό Σχέδιο Νέας Μάκρης
γ.χ.ο.π

Το γραφείο Μελετών του κ. Κεφάλα υπέβαλε 
την Πολεοδομική Προμελέτη των 800 στρεμμά
των.
Αξίζει ν' αναφερθεί ιδιαίτερα η πρόβλεψη που 
υπάρχει στην ποιότητα ζωής: προστασία περι
βάλλοντος, πεζόδρομοι, χώροι για Αθλητικές 
Εγκαταστάσεις - Πνευματικό Κέντρο - Σχολεία 
- Δημόσια Κτίρια κλπ.
Οι προβλεπόμενοι κοινόχρηστοι χώροι θα μει
ωθούν κατά 40% σύμφωνα με τροπολογία που 
πέρασε στη βουλή ειδικά για τη Ν. Μάκρη 
επειδή υπήρχε παλαιό Σχέδιο Πόλης στα 800 
στρέμματα.

ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΜΕΡΟΣ Ε'

Ο κίνδυνος αυτός ενός δηλαδή νέου 
παγκόσμιου πόλεμου είναι τώρα πια ορα
τός και επικείμενος. Και σαν να μην 
έφταναν αυτά τώρα από τις δύο υπερδυ- 
νάμεις άμεσος και επικείμενος κίνδυνος 
να στηθούν και στο διάστημα τα ίδια 
τρομακτικά και ίσως και τελειότερα πυρη
νικά όπλα και φοβούμενες η μια την άλλη 
ζητούν να θέσουν με σχετική συμφωνία 
έλεγχο τουλάχιστον σ’ αυτά. Προβάλλει 
όμως εύλογο και αναπόφευκτο το ερώτη
μα: πώς και με τι μέσα μπορεί να αποτρα
πεί και να σωθεί η ανθρωπότητα από 
αυτόν τον επαπειλούμενο αφανισμό και 
την καταστροφή μας.

Ένα είναι το μέσο. Θα πρέπει όλοι οι 
λαοί ανεξάρτητα από τις ιδεολογικές πο
λιτικές και κοινωνικοοικονομικά .συστήμα
τα διακυβέρνησης τους, να λησμονήσουν 
τις αντιθέσεις τους και σαν ένας λαός 
ξεχνώντας την εθνικότητα στην οποία 
ανήκουν τα υπερσύγχρονα αυτά κατα
στροφικά όπλα, τα συμβατικά καλούμενα, 
είτε δηλαδή είναι αμερικάνικα είτε σοβιε
τικά η όποιας άλλης εθνικότητας και αν 
είναι και να ζητήσουν και να αξιώσουν με 
συνεχείς και αδιάκοπες διαμαρτυρίες 
προς τις κυβερνήσεις των να αφαιρεθούν 
από τα μέρη όπου στήθηκαν και να κατα
στραφούν και να διαδηλώσουν μια για 
πάντα πως μισούν τον πόλεμο και αγα
πούν την ειρήνη και να υπογράψουν μια

του Βασίλη Λαζαρίδη, Δικηγόρου

καινούργια παγκόσμια διακήρυξη περί γε
νικού αφοπλισμού. Θα χρειαστούν βέβαια 
για να γίνει αυτό πραγματικότητα, που 
φαίνεται και τώρα που γράφονται τα λόγια 
αυτά σαν όνειρο απραγματοποίητο, μεγά
λοι αγώνες και μεγάλες θυσίες. Τίποτε 
όμως δεν είναι ακατόρθωτο όσο δύσκολο 
και αν φαίνεται. Η εφεύρεση των πυραύ
λων και ειδικά των Πέρσιγκ και Κρουζ με 
την απίθανη εμβέλεια τους και την κατα
στροφική τους δύναμη ήταν αρχικά αδύ
νατο να επιτευχθεί και όμως πέτυχε να 
πραγματοποιηθεί, η καταστροφή τους ό
μως μια και για πάντα είναι απλή και 
εύκολη. Μεγάλοι λοιπόν αγώνες και με
γάλες θυσίες χρειάζονται σε παγκόσμια 
κινητοποίηση για να σωθεί η ανθρωπότητα 
μια και για πάντα και για να μη μείνουν 
άγραφος χάρτης όλες αυτές οι διακηρύ
ξεις και τα καταστατικά των Ηνωμένων 
Εθνών για ανθρώπινα δικαιώματα για ειρή
νη και για μια καλύτερη ζωή σε όλους 
τους λαούς σε ολόκληρη την ανθρωπότη
τα.

Πέρα από αυτά αν θέλουν πραγματικά 
όλοι οι λαοί του πλανήτη μας υποανάπτυ- 
χτοι και ανεπτυγμένοι να προασπίσουν τα 
ανθρώπινα δικαιώματά τους στη ζωή ας 
πάρουν παράδειγμα τη φιλοξενία και τα 
διδάγματα των αθανάτων αρχαίων προγό
νων μας, που και σήμερα ακόμη σε πολ-

Μαύρα 
κοράκια...

Σε κάθε επέτειο του Πολυτεχνείου γίνε
ται πολύ συζήτηση για το αν ο Αγώνας 
δικαιώθηκε ή δεν δικαιώθηκε, αν δικαιώνε
ται κλπ. Εκείνο που (προς μεγάλη ευχαρί
στηση των ενδιαφερομένων και των προστα
τών τους) δεν συζητάμε είναι αν οι εγκλη
ματίες της σφαγής των νέων τιμωρήθηκαν 
παραδειγματικά ή κυκλοφορούν ελεύθεροι, 
έτοιμοι να «σώσουν» πάλι τον τόπο με την 
πρώτη ευκαιρία.

Ενώ οι αγκυλωτοί σταυροί και οι «Υπουρ
γοί» της Χούντας βγήκαν στους δρόμους 
για να υποδεχθούν τον φασίστα Λεπέν που 
νοιάζεται, λέει, για τα δικαιώματα των «πολι
τικών κρατουμένων» του Κορυδαλλού και 
κάποιοι δηλώνουν κυνικά ότι «η επίσκεψη 
αυτή δεν μας αφορά»...

λές περιπτώσεις είναι εφαρμόσιμες ή 
ακόμα και τις θεμελιώδεις αρχές της 
Γαλλικής Επανάστασης του 1789 LIBER
TE, EGALITE, FRATERNITE - ελευθερία, 
ισότητα, αδελφότητα - που είναι βέβαια 
δύσκολο, σχεδόν απραγματοποίητο να ε
πιτευχθεί αλλά όχι όμως και ακατόρθωτο.

Αν μπορούσε να γίνει αυτό θα ήταν η 
μεγαλύτερη ανθρώπινη κατάΚτηση και θα 
εξασφάλιζε οπωσδήποτε τα ανθρώπινα 
δικαιώματα.

ΤΕΛΟΣ

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ
Στις 30 Νοεμβρίου έγινε στο κέντρο 

«ΣΤΑΝΟΜΑΝΤΡΙ» με επιτυχία ο ετή
σιος χορός του Συλλόγου Νεομακρηνών 
η «ΚΥΨΕΛΗ» και της τοπικής εφημερί
δας «Ο ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑ
ΚΡΗΣ».

Επίσης στις 8 Δεκεμβρίου έγινε στο 
ίδιο κέντρο συνεστίαση της Τοπικής 
Οργάνωσης ΠΑΣΟΚ Νέας Μάκρης με 
τεράστια συμμετοχή και επιτυχία.

Αξίζει ν’ αναφερθεί ιδιαίτερα ότι μέ
ρος των εισπράξεων της εκδήλωσης 
αυτής εστάλησαν στην Αιθιοπία για την 
διατροφή των πεινασμένων παιδιών.

Η ΣΤΗΛΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Από καιρό υπήρχε στο νου μας η ιδέα να 
υλοποιήσουμε τις γνώσεις της Φυσικής του 
σχολείου στον τομέα της πτήσης.

Ο μαθητής, ο ιδιώτης, να μπορεί να χρησι
μοποιεί καλύτερα τα εφόδια που τούδωσε η 
φύση το μυαλό και τα δάχτυλά του! Να μπορεί 
να προεκτείνει το νου στα χέρια του! Ωστε να 
«πιάνουν» τα χέρια τους. Πόσοι άνθρωποι δεν 
μπορούν να καρφώσουν μια πρόκα; Πόσοι θα 
ήθελαν επίσης να αποκτήσουν γνώσεις στην 
αντοχή και συμπεριφορά των υλικών που σχε
δόν κάθε μέρα έρχονται σε επαφή μαζί τους; 
Να μπορούν τέλος να δίνουν λύσεις για μικρο- 
βλάβες σε αντικείμενα του σπιτιού; δηλαδή να 
δημιουργούν. Και είναι γνωστή σε όλους μας η 
τόνωση της προσωπικότητας δια της δημιουρ
γίας. Δεν νομίζετε ότι υπάρχει διαφορά απ’ το 
να δημιουργείς παρά να αγοράζεις κάτι;

Ανέκαθεν ο άνθρωπος ήθελε να υψωθεί (με 
όλες τις έννοιες) - (προς Θεού όχι στα σύννε
φα) ας δώσουμε λοιπόν την ευκαιρία στους 
νέους (από 13 ως 63) της περιοχής μας ώστε 
με λίγα θεωρητικά και συγχρόνως πρακτικά 
μαθήματα να φτιάξουμε μαζί και να ανυψώσου
με ένα αεροπλανάκι. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟ
ΛΟ!

Καλούμε όσους κρατάνε αυτή την ανακοίνω
ση συμπατριώτες μας να μας πλαισιώσουν 
ώστε υπό τύπον μαθήματος 2 φορές την εβδο
μάδα ν’αρχίσει σύντομα η κατασκευή. Για 
συνάντησή μας - ραντεβού - συμμετοχή.

Βουλής Νίκος 92710 
Δαμιανός Αντώνης 92224
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ΘΕΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

Ασκηση για όλους
1. Οι ανάγκες του σύγχρονου ατόμου

Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει ο ίδιος δη
μιουργήσει με τον πολιτισμό του μια πραγ
ματικότητα τέτοια που χαρακτηρίζεται από 
μεγάλη έλλειψη φυσικής δραστηριότητας.

Ακόμα και εκεί που η φυσική δραστηριό
τητα δεν έχει εκλείψει εντελώς αυτή και 
πάλι είναι ανεπαρκής για να εξασφαλίσει 
στον άνθρωπο μια οργανική και ψυχική ισορ
ροπία εντελώς απαραίτητη για να συμπλη
ρώσει μ' επιτυχία την προσωπική-οικογε- 
νειακή-κοινωνική αποστολή. Είναι φανερό 
ότι η ασφαλέστερη προληπτική αντιμετώπι
ση των επιπτώσεων του ανθιυγιεινού τρό
που ζωής είναι η συστηματική φυσική δρα
στηριότητα.

Στο σημείο αυτό παίρνει την θέση του 
ο ρόλος «της άσκησης για όλους» 

στην σύγχρονη κοινωνία μας.

2. Έννοια και περιεχόμενο της «άσκη
σης για όλους»

Η άσκηση για όλους απευθύνεται στο 
μεγαλύτερο δυνατό αριθμό ατόμων και α
γκαλιάζει ένα μεγάλο πλήθος κινητικών 
δραστηριοτήτων. Με τον όρο άσκηση για 
όλους ενοούμε κάθε συστηματική μεθοδευ
μένη δραστηριότητα που πραγματοποιείται 
αυτόβουλοι ή Εκούσια στην διάρκεια του 
ελεύθερου χρόνου για την πολύπλευρη α
νανέωση (οργανική- πνευματική) του 
ατόμου. Κάθε κινητική δραστηριότητα χαρα
κτηρίζεται σαν άσκηση για όλους όταν κατά 
την εκτέλεση της καταβάλλεται μυϊκή προ
σπάθεια σε τέτοιο βαθμό (ανάλογα βέβαια ή 
με τις φυσικές του ατόμου ικανότητες) 
ώστε η προσπάθεια αυτή να προκαλεί στον 
οργανισμό φυσιολογικές ή βιοχημικές αλλα
γές.

3. Στόχοι της «ΑΣΚΗΣΗΣ για όλους»
Μέσα από την εφαρμογή της άσκησης για 

όλους περνούν ή υλοποιούνται στόχοι κοι
νωνικοί - οικονομικοί - πολιτιστικοί.

α) Η διάδοση του αθλητισμού στο λαό 
μεταφέρει τα ιδεώδη του Ολυμπισμού το 
πνεύμα της ειρήνης της συναδέλφωσης της 
φιλίας ή συνεργασίας όλων των ανθρώπων 
των λαών ανεξαρτήτου κοινωνικοποπολιτι- 
κού συστήματος ιδιαίτερα σε μια περίοδο 
που η ψυχροπολεμική πολιτική ορισμένων 
κυβερνήσεων έχει οδηγήσει την ανθρωπό
τητα στο χείλος της καταστροφής.

β) Ευνοεί τις συναντήσεις μεταξύ των 
ανθρώπων ιδιαίτερα στην σημερινή κοινωνία 
που χαρακτηρίζεται από μοναχικότητα και 
απομόνωση. Δίνει τη δυνατότητα να γνωρι- 
σθούν, να αλληλοεκτιμηθούν, οδηγώντάς 
τους στη φιλία και συνεργασία. Το ομαδικό 
πνεύμα που αναπτύσσεται βοηθάει ιδιαίτερα 
στην άσκηση των κοινωνικών υπευθυνοτή
των, προπαρασκευάζει τη δημοκρατική συμ
μετοχή. Δίνει λύσεις στο πρόβλημα της 
δημιουργικής απασχόλησης του ελεύθερου 
χρόνου έξω από την εργασία ή τις άλλες 
κοινωνικές υποχρεώσεις.

γ) Δίνει στους συμμετέχοντες την χαρά 
της δράσης και της προσπάθειας, προσφέ- 
ροντας τη δυνατότητα της αυτοέκφρασης 
και αυτοπραγμάτωσης, πετυχαίνοντας έτσι 
την συναισθηματική απελευθέρωση ψυχική 
ισορροπία από τη σκληρή πραγματικότητα 
που δημιούργησε η μονότονη ζωή.

δ) Αναπτύσσει και ενισχύει τις φυσικές 
ικανότητες (δύναμη - αντοχή - ταχύτητα - 
ευλυγισία κλπ.)

ε) Στοχεύει στην ανακούφιση της εθνικής 
οικονομίας μια και από έρευνες έχει απο- 
δειχθεί ότι χιλιάδες εργατοώρες ξοδεύο
νται για νοσηλεία ασθενειών, που θα μπο
ρούσαν να είχαν προληφθεί με τη φυσική 
δραστηριότητα (π.χ. οσφυαλγία - δισκοπά
θεια κλπ.).

4. « Ασκηση για όλους» στην Ελληνική 
πραγματικότητα

Η αδιαφορία και η ανευθυνότητα των 
διαφόρων κυβερνήσεων συνετέλεσαν έτσι 
ώστε ποτέ ο αθλητισμός - άσκηση να μη 
χρησιμοποιηθεί σα μέσο αγωγής σα μέσο 
διαπαιδαγώγησης αλλά απροσανατολίστικα, 
να φανατίζει, να ομαδοποιεί, να εκτονώνει 
το λαό και τη νεολαία.

Ο αθλητισμός βιτρίνας, ο παραγωντισμός, 
η ασυδοσία και η έλλειψη προγραμματισμού, 
φέρνουν πάντοτε τα γνωστά σ’ όλους μας 
αποτελέσματα ελάχιστες διακρίσεις μέσα 
στο παγκόσμιο αθλητικό χώρο και αυτές οι 
λίγες στηριζόμενες σε 1-2 αθλητές (π.σ. 
Σακοράφα).

Η διοικητική οργανωτική, υλικοτεχνική α
νεπάρκεια του ελληνικού αθλητισμού έχουν 
σαν άμεση και σαφή συνέπεια τη ποσοτική 
και ποιοτική καθυστέρηση. Στο χώρο της 
εκπαίδευσης που θάπρεπε να είναι σ’ όλες 
τις βαθμίδες της, χώρος μαζικής λαϊκής 
αθλητικής δράσης, υλικοτεχνική αθμητι- 
κή υποδομή αλλά και το διδακτικό προσωπι
κό είναι σε απαράδεκτο βαθμό ανεπαρκή. 
Στον εργοσιακό χώρο ανυπαρξία (με αφαί
ρεση ορισμένες σπαομωδικές κινήσεις στον 
ΟΤΕ - ΔΕΗ). Στον αγροτικό αθλητισμό ούτε 
καν υπόνοια αθλητικής δραστηριότητας, 
ενώ στις ένοπλες δυνάμεις ούτε καν υπο
τυπώδης.

Σήμερα βρισκόμαστε σε μια αποφασιστική 
καμπή. Εδώ και 1-2 χρόνια η άσκηση για 
όλους άρχισε να ακόύγεται, να παίρνει θέση 
στην Ελληνική πραγματικότητα. Τα πρόσφα
τα νέα μέτρα αναθεωρούν το πλαίσιο λει
τουργίας του αθλητισμού και περιέχουν 
διοικητικά οργανωτικά μέτρα που θα 
μπορούσαν με ορισμένες προϋποθέσεις να 
θεωρηθούν σαν θετικά. Τέτοια μέτρα: είναι 
η επιτροπή αθλητισμού νομού - οι μαθητικοί 
αθλητικοί όμιλοι, οι αθλητικές εκδηλώσεις 
ΠΑΙΔΙ και θάλασσα - Γυναίκα και Αθλητι
σμός, Αθλητισμός και παιδί κλπ. Σε καμιά 
περίπτωση, αυτά μόνο τα μικρά και ειδικά 
μέσα στις σημερινές συνθήκες της κληρο- 
νόμησης ενός αντιλαϊκού αθλητικού κατε
στημένου, δεν εξασφαλίζουν μια νέα πο
ρεία, ένα αναπροσανατολισμό των στόχων 
του αθλητισμού και της Φυσικής Αγωγής.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγμά
τωση μιας νέας πορείας είναι η δημιουργία:

1. Ενός πλαισίου λειτουργίας, οργάνωσης 
και διοίκησης του αθλητισμού.

2. Η Δημιουργία μιας κατάλληλης και 
επαρκούς αθλητικής υλικοτεχνικής υποδο
μής·

3. Επαρκή οικονομική επιχορήγηση του 
αθλητισμού από το κράτος για την κάλυψη 
των αναπτυξιακών και λειτουργικών του α
ναγκών.

4. Εξασφάλιση επαρκούς διδακτικού δυ
ναμικού.

Η ανατροπή του αντιλαϊκού αθλητικού 
κατεστημένου ο επαναπροσδιορισμός των 
στόχων του αθλητισμού, η ριζική αναμόρφω
ση και αναβάθμισή του, είναι αγωνιστικό 
χρέος κάθε δημοκρατικής κυβέρνησης, κά
θε προοδευτικού φορέα - συλλόγου που 
αγωνίζεται για την πρόοδο και την πραγματι
κή αλλαγή.

I. ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ 
Ρ. ΣΑΡΑΦΑΚΗ 

ΚΑΘΗΓ. ΦΥΣΙΚ. ΑΓΩΓ.

-Το Β’ ΜΕΡΟΣ των «Ελληνικών Χορών» του 
Β. Περσίδη θα δημοσιευθεί στο επόμενο φύλλο.

*
-Παρακαλούμε τους συνδρομητές της ΦΩΝΗΣ 
να μας στείλουν την συνδρομή τους.

Προφθάστε...
Πρωί-πρωί μόλις είχε βγει ο ήλιος. Η 

δροσιά στα παρτέρια ακόμα γυάλιζε. 
Εκείνος είχε φορέσει το πλατύ του ψά
θινο καπέλο μέχρι τα μάτια κι έκανε 
πως κλάδευε στον κήπο.

Τι κλάδευε; Περισσότερο χάιδευε με 
τα μάτια, με το κλαδευτήρι τις μικρές 
τριανταφυλλιές και τις λεμονιές που 
πέταγαν καινούργια βλαστάρια κι έπαιρ
νε βαθιές ανάσες.

Κάτω από το σορτς τα πόδια του 
μακριά, δυο γέρικα πόδια. Τα χέρια του 
το ίδιο γεμάτα φλέβες. Και είχε όρεξη 
για κουβέντα έτσι που με πέτυχε νωρίς- 
νωρίς εύκαιρον.

- Έχετε ωραίο τόπο, μου έλεγε. Κοί
τα τη θάλασσα κάτω, κοίτα τα βουνά 
τριγύρω μενεξελιά, γραμμένα. Κι ο άε- 
ρας καθαρός, ακόμα δεν τον μόλυνε η 
καπνιά και τα καυσαέρια. Και γύρω 
ησυχία, γαλήνη...

Ποιητής; Ούτε καν ετεροδημότης. 
Ούτε και τον ρώτησα αν τον είχαν 
ψήσει να φέρει τα εκλογικά του δικαιώ
ματα στη Νέα Μάκρη για να τον προσέ
ξουν. Από χρόνια πολλά «εραστής» της.

Πριν μερικά χρόνια κατάφερε να χτί
σει ένα σπιτάκι κάπου μέσα στ ’ αμπέλια 
και τώρα φέρνει τα παιδιά και τα εγγό- 
νια του να παραθερίσουν τα καλοκαίρια. 
Γιορτές, Σαββατοκύριακα εδώ. Εδώ 
σκοπεύει να περάσει το υπόλοιπο της 
ζωής του. ·

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Στα γραφεία του Επιμορφωτικού Συλλόγου

Στις 18 Νοεμβρίου έγινε στα γραφεία του Επιμορφωτικού Συλλόγου ανοιχτή 
συζήτηση μεταξύ των Νεολαιών της περιοχής μας με θέμα το Πολυτεχνείο.

Η συζήτηση αυτή που οργάνωσε ο Επιμορφωτικός Σύλλογος και η «ΦΩΝΗ» 
εντάσσεται μέσα σ’ ένα πρόγραμμα παρομοίων εκδηλώσεων για όλα τα 
θέματα που απασχολούν και προβληματίζουν την νεολαία της περιοχής μας.

Οι εκπρόσωποι των Νεολαιών ήσαν:
Από τη Νεολαία ΠΑΣΟΚ:

ο Μανώλης Χατζημμανουήλ και Νίκος Κρεμανδάλου.
Από την ΚΝΕ:

η Μαρία Κωνσταντίνου και Θανάσης Κουραμπάς
Από την ΟΝΝΕΔ
ο Γιάννης Αλεβιζόπουλος και Πετράκης.

Παρευρέθησαν και πήραν μέρος στην συζήτηση πολλά μέλη του ΕΣΝΜ και 
άλλοι συντοπίτες μας.

Η επόμενη συνάντηση θα γίνει μετά τις γιορτές με τις Μαθητικές 
Κοινότητες και τους μαθητές -μαθήτριες της περιοχής μας.

του Μιχάλη Δελησάββα
Από αυτούς που και στα καφενεία μας 

κάθησε και από τα μαγαζιά μας ψώνισε 
και στην εκκλησία μας ήρθε να πάρει το 
φως της Ανάστασης. Φίλος παλιός του 
πατέρα μου ο γέροντας. Γι ’ αυτό γυρνάει 
την κουβέντα προς τα κει.

-Και ρίζες καλές είχατε. Οι πατερά
δες σας βασανισμένες, καλές ψυχές. 
Κάποτε, τότε που δεν είχα ακόμα το 
σπίτι αυτό και νοίκιαζα, ούτε τα σπίτια 
κλειδώναμε, τα παράβυρά μας τ ’ αφήνα
με ανοιχτά. Κλεψιά; ούτε να το φαντα
στούμε. Κι από καθαριότητα; Έλαμπαν 
ασβεστωμένες οι αυλές...

Με είδε που ετοιμαζόμουν να φύγω, 
πήρε μια βαθιά ανάσα για να χαρεί όσο 
γίνεται τον καθαρό αέρα κι ανακεφα- 
λαιώνει στα γρήγορα.

-Και ρίζες καλές και τόπος όμορ
φος... Αυτά να κρατήσετε εσείς οι νεώ- 
τεροι. Μόνο προφτάστε...

Μ' αυτή τη τελευταία λέξη μ ’ αποχαι
ρέτησε κουνώντας την ψαλίδα που κρα
τούσε. Προφτάστε. Μια τεράστια πέτρα 
τα λόγια του γέροντα με κυνηγούσαν 
όλη μέρα. Την πήρα κι εγώ και την 
απόθεσα στον Επιμορφωτικό μας Σύλ
λογο και στη «Φωνή» του. Ίσως με 
πολλά τέτοια «Προφτάστε» χτίσουμε 
εδώ ένα καλό μετερίζι, είπα. Το δικό 
μας...

Αγαπητοί αναγνώστες,
με το φύλλο αυτό η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ συμπλήρωσε 20 μήνες. Επειδή 
πιστεύουμε σ’ έναν δυναμικό προγραμματισμό λειτουργίας, κάθε στιγμή στεκόμα
στε να κάνουμε αυτοκριτική και με βάση τους στόχους του Επιμορφωτικού 
Συλλόγου προγραμματίζουμε την πάρα πέρα πορεία μας.

Αυτόν τον δρόμο όμως δεν πρέπει να τον κάνουμε μόνοι μας αλλά ΜΑΖΙ σας, με 
την δική σας συμπαράσταση και συμμετοχή.

Η ΦΩΝΗ, εκτός από τα Τοπικά Θέματα, έχει υποχρέωση να στηρίζει και να 
προωθεί, την Πολιτιστική Ανάπτυξη και την Επιμόρφωση της περιοχής μας. Το 
πόσο πέτυχε στον ρόλο της αυτό θα το κρίνετε εσείς.

Σας παρακαλούμε λοιπόν να μας στείλετε την κριτική σας και τις προτάσεις σας 
για το μέλλον της.

Επίσης περιμένουμε άρθρά σας για ν ’ ακούγονται και οι δικές σας απόψεις πιο 
συχνά. Όπως έχουμε γράψει πολλές φορές, οι στήλες της ΦΩΝΗΣ είναι ανοιχτές 
σ’όλους. Αεν δημοσιεύονται μόνο άρθρα υβριστικά ή συκοφαντικά.

η Συντακτική Επιτροπή

Η Λαϊκή Επιμόρφωση και η «ΦΩΝΗ»
Μέσα σε λίγες μέρες μπαίνει στην τελική 

φάση υλοποίησης ένας από τους σημαντικό
τερους στόχους της ΦΩΝΗΣ: η ίδρυση και 
λειτουργία του Κέντρου Λαϊκής Επιμόρφω
σης στην περιοχή μας.

Όπως είπαν ο βουλευτής Γιώργος Πα- 
πανδρέου και ο γενικός Γραμματέας της 
Λαϊκής Επιμόρφωσης Φίλιππος Πετσάλνικος 
στην Λαϊκή Συνέλευση που οργάνωσε ο 
Επιμορφωτικός Σύλλογος και η ΦΩΝΗ στις 
30 Μάϊου υπάρχει απόφαση της Πολιτείας 
να ιδρυθούν Κ.Λ.Ε. σε κάθε περιοχή της 
Ελλάδας.

Η ΦΩΝΗ προκειμένου ν’ αξιοποιήσει την 
παραπάνω απόφαση και να επιταχύνει τις

σχετικές διαδικασίες έχει κάνει τις παρακά
τω ενέργειες:

-Συνεργασία με τον Γραμματέα της Νο
μαρχιακής Επιτροπής Λαϊκής Επιμόρφωσης 
κ. Γιάννη Καπράλο τον Φλεβάρη του '83.

-Συνεργασία με τον σημερινό Γραμματέα 
της ΝΕΛΕ κ. Γιάννη Σπυρόπουλο.

-Συνεργασία με την Γραμματεία Λαϊκής 
Επιμόρφωσης Ανατολικής Αττικής.

-Οργάνωση Λαϊκής Συνέλευσης στις 30 
Μάϊου '84 με συμμετοχή του Γ. Παπανδρέ- 
ου, Φ. Πετσάλνικου και ΣΛΕ.

-Ανίχνευση Επιμορφωτικών Αναγκών της 
περιοχής μας.

-Άρθρα σχετικά με την Λαϊκή Επιμόρφω
ση·
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ΜΗΝΥΣΗ
ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ Η ΕΥΔΑΠ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Αν συνεχισθεί η ασυνέπεια στην καταβολή των δόσεων

(Κ. Κουσουρής. Πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ)

Συνάντηση 
της «ΦΩΝΗΣ» 
με τη Νομάρχη 
κα ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ

Στις 18 Ιανουάριου η «ΦΩΝΗ» είχε 
συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ για την 
ύδρευση της περιοχής Νέας Μά
κρης. Συγκεκριμένα συναντήσαμε 
τον Πρόεδρο της ΕΥΔΑΠ κ. Κ. Κου- 
σουρή, το Νομικό Σύμβουλο κ. Γκα
δόλο και τις Τεχνικές Υπηρεσίες.

Η παραπάνω συνεργασία υπήρξε 
πολύ εποικοδομητική και διαπιστώθη
καν για άλλη μια φορά τόσο η θέληση 
της Διοίκησης της ΕΥΔΑΠ να φέρει 
σε πέρας μέσα στα χρονικά όρια που 
έχουν τεθεί το τεράστιο έργο της 
ύδρευσης της Ανατολικής Αττικής, 
με άφθονο και υγιεινό νερό - παρά 
τις δυσκολίες που δημιουργεί η ασυ
νέπεια ορισμένων εκπροσώπων της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης - όσο και η 
προσπάθεια της «ΦΩΝΗΣ» ν’ αξιο- 
ποιήσει στο έπακρον τα πλεονεκτή
ματα που μας προσφέρει το έργο 
αυτό. Είχαμε την ευκαιρία να παρου
σιάσουμε και προφορικά το σύνολο 
των συναφών προβλημάτων της πε
ριοχής μας. Έτσι πέρα από την ύ
δρευση μας απασχόλησε η αποχέ
τευση, η μόλυνση των υπογείων 
υδράτων από τους βόθρους, η α- 
ντιπλημμυρική προστασία και η 
πυρασφάλεια που μπορεί να προ
σφέρει ο αγωγός της ΕΥΔΑΠ.

Στα επί μέρους θέματα οι θέσεις 
της Διοίκησης της ΕΥΔΑΠ και των 
αρμοδίων Υπηρεσιών είναι:
ΥΔΡΕΥΣΗ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ

Το έργο θα γίνει έγκαιρα. Το κεντρικό 
δίκτυο ολοκληρώνεται πολύ σύντομα. Το 
ταχυδιυλιστήριο των Κιούρκων θα είναι 
έτοιμο στο τέλος του Απρίλη. Θ’ ακολου
θήσει το γέμισμα του δικτύου και οι 
δοκιμές.

Ως το καλοκαίρι ο κεντρικός αγωγός 
θα μπορεί να τροφοδοτήσει τη Νέα Μά
κρη, αν η Κοινότητά μας έχει κάνει όλα 
τ’ απαραίτητα έργα για τις συνδέσεις.

Αν δεν πάρουμε νερό το καλοκαίρι 
αποκλειστικά υπεύθυνη θα ’ναι η Κοινό
τητά μας.

Ανίχνευση
Επιμορφωτικών Αναγκών

Από την συζήτηση για τις Επιμορφωτικές ανάγκες της περιοχής μας που έγινε στα 
γραφεία του Επιμορφωτικού Συλλόγου.

Το κυριότερο κριτήριο για την επιλογή 
των τμημάτων μάθησης που θα ιδρύσει το 
Κέντρο Λαϊκής Επιμόρφωσης είναι οι 
Επιμορφωτικές Ανάγκες της περιοχής 
μας.

Για την ανίχνευση των αναγκών αυτών 
έχουν γίνει πολλές συζητήσεις με αποκο
ρύφωμα την Λαϊκή Συνέλευση που οργά
νωσε ο Επιμορφωτικός Σύλλογος και η 
«ΦΩΝΗ» στις 30 Μάϊου πέρυσι με συμμε
τοχή του Υπεύθυνου της αρμόδιας Κοινο
βουλευτικής Ομάδας κ. Γιώργου Παπαν
δρέου, της Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρ
φωσης, του Συμβουλίου Λαϊκής Επιμόρ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ 
ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΗΣ

Για τα έργα αυτά υπεύθυνη είναι η κάθε 
Κοινότητα. Ήδη η Ραφήνα και η Λού
τσα ζήτησαν την βοήθεια της ΕΥΔΑΠ η 
οποία εκπόνησε τις απαραίτητες μελέτες 
δωρεάν και τα έργα έγιναν.

Απ’ ευθείας συνδέσεις του κεντρικού 
αγωγού με δευτερεύοντες αγωγούς δεν θα 
επιτραπούν. Η πίεση του αγωγού θα ’ναι 
μεγάλη, ως 180m. Επομένως πρέπει να 
γίνουν μελέτες πρώτα για να μην έχουμε 
καταστροφές στο δίκτυο.

Οι εργασίες κατασκευής του αγωγού 
προχωρούν ταχύτατα

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Στις 17 Ιανουάριου η ΕΥΔΑΠ εισέπρα- 

ξε για πρώτη φορά 33.626.000 δρχ. μετά 
την εξώδικο που έστειλε η ΕΥΔΑΠ στην 
Κοινότητά μας στις 11 Οκτωβρίου. Σύμ
φωνα με τη σύμβαση έπρεπε η Κοινότητά 
μας να είχε καταβάλει 34.000.000 ως τις 
31/3/84 και άλλα 17.250.000 ως τον Δε
κέμβρη του ’84. Οι επόμενες δόσεις, από 
17.250.000, πρέπει να καταβάλονται ανά 
τρίμηνο.

Όπως προαναφέραμε η Διοίκηση της 
ΕΥΔΑΠ είναι αποφασισμένη να κάνει 
χρήση όλων των νομίμων μέσων και θα 
φθάσει μέχρι τη ΜΗΝΥΣΗ αν συνεχισθεί 
η ασυνέπεια της Κοινότητάς μας στο θέμα 
των πληρωμών.
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

Θα ολοκληρωθεί σύντομα.
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Θα ληφθούν υπ’ όψη τα στοιχεία της 
ΦΩΝΗΣ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

Πράγματι, υπάρχει η δυνατότητα κατα
σκευής δικτύου πυρόσβεσης για τις ανά
γκες της περιοχής μας.

φωσης, Συλλόγων και 700 κατοίκων.
Η τελευταία συζήτηση για το ίδιο θέμα 

έγινε στα γραφεία του Ε.Σ.Ν.Μ. στις 12 
Ιανουάριου. Συμμετείχαν: ο Υπεύθυνος 
του Κ.Λ.Ε. κ. Μανώλης Χατζηεμμανουήλ, 
εκπρόσωποι Συλλόγων, Εκπαιδευτικοί και 
ο Τοπικός Τύπος.

Με βάση την συζήτηση αυτή αποφασί- 
σθηκε η άμεση λειτουργία των τμημάτων: 
α) Προστασίας Καταναλωτών β) Χαλκο
γραφίας και γ) Συμβουλευτικής Γονέων.

Τα τμήματα αυτά ήδη λειτουργούν με 
μεγάλη επιτυχία.

Εμείς από την πλευρά μας πρέπει να 
επισημάνουμε (και υπενθυμίσουμε) μερι
κά πράγματα ακόμα:

I. Εισφορές. Η εισφορά κάθε οικογέ
νειας στην κατασκευή του αγωγού της 
ΕΥΔΑΠ προκύπτει από τη διαίρεση των 
103.000.000 που πρέπει να πληρώσουμε 
με τον αριθμό των μετρητών. Πληρώνουν 
όμως όλοι, ή μήπως υπάρχουν περιπτώ
σεις παρανόμων συνδέσεων ή τροφοδο
σίας πολλών σπιτιών μ’ ένα μετρητή;

Σχετικές καταγγελίες μας δεν διαψεύ- 
σθηκαν μέχρι στιγμής...

2. Λογαριασμοί. Σύμφωνα με τη σύμβα
ση της Κοινότητας με την ΕΥΔΑΠ θα 
πληρώνουμε το νερό βάσει των κυβικών 
μέτρων που θα γράφουν οι μετρητές της 
ΕΥΔΑΠ. Ο συνολικός αριθμός των κυβι
κών που θα γράφουν οι μετρητές των 
σπιτιών μας θα είναι ο ίδιος ή θα πληρώ
νουμε το νερό πολύ ακριβότερα επειδή 
κάποιοι δεν θα πληρώνουν ή επειδή το 
δίκτυο θα ’χει διαρροές;

Πόσα κυβικά νερό αντλούμε από τις 
γεωτρήσεις και πόσα χρεώνονται;

Μήπως είναι καιρός να ξεκαθαρισθούν 
τα πράγματα;

3. Τα 6.000.000 δρχ. Για τη σύνδεση 
του δικτύου μας με την ΕΥΔΑΠ έχουν 
χορηγηθεί από τη Νομαρχία 6.000.000 
δρχ. Τι γίνανε τελικά τα χρήματα αυτά; 
Υπάρχει μελέτη Μηχανικού για τη σύν
δεση;

★
Νερό, τελικά, κύριε Πρόεδρε της Κοινό

τητας θα ’χουμε το καλοκαίρι ή θα περνά 
κάτω από τα πόδια μας το νερό της 
ΕΥΔΑΠ και εμείς θα πίνουμε άλατα και 
κολοβακτηρίδια;

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΔΩΡΕΑΝ
Με πρόταση της Νομαρχιακής Επιτρο

πής Υγείας που εγκρίθηκε από την Νομάρ
χη κα Αγγελική Συνοδινού θα γίνει προλη
πτική ιατρική εξέταση όλων των παιδιών 
της Α ' τάξης Δημοτικών Σχολείων Ανατο
λικής Αττικής.

Η ιατρική εξέταση θα γίνει στο Γενικό 
Νοσοκομείο Β. Αττικής (Πεντέλη). Οι εξε
τάσεις που θα γίνουν είναι:

ΒΑΣΙΛΗ ΡΩΤΑ
Θέατρο για παιδιά

Από την εκδήλωση για τον Βασίλη Ρώτα

Την Κυριακή 30 Δεκεμβρίου έγινε 
στον κινηματογράφο ΡΕΞ μια σημα
ντική εκδήλωση, αφιερωμένη στον 
Βασίλη Ρώτα.

Παιδιά των Δημοτικών Σχολείων 
της περιοχής μας απήγγειλαν ποιή
ματα, έπαιξαν θέατρο, τραγούδισαν 
και χόρεψαν. Έτσι είχαμε την ευκαι
ρία να γνωρίσουμε άλλο ένα τομέα 
από το έργο του μεγάλου μας ποιητή.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν 
πολλοί κάτοικοι της περιοχής μας. 
Ανάμεσά του διακρίναμε τον αγωνι
στή Σπύρο Μουστακλή.

Στις 28 Ιανουάριου η «ΦΩΝΗ» συνά
ντησε την Νομάρχη Ανατολικής Αττικής 
κα Αγγελική Συνοδινού με σκοπό να την 
ενημερώσει για διάφορα τοπικάπροβλήμα- 
τα και να ζητήσει την επίλυσή τους.

Τα κυριότερα θέματα που συζητήθηκαν 
είναι:

Α. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Παρουσιάσαμε το πρόβλημα αυτό σ’ όλη 

του την έκταση και αφήσαμε σχετικό 
έγγραφο με τις προτάσεις μας (ολοκλήρω
ση Σταδίου, Γήπεδα μπάσκετ, Βόλευ, Γυ
μναστήρια κλπ.).
Β' ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ

Τα άρθρα και οι προτάσεις της «ΦΩ
ΝΗΣ» θα ληφθούν υπόψη για την αντιμε
τώπιση του θέματος. Το δίκτυο πυρόσβε
σης που προτείνουμε είναι κυρίως αρμο
διότητας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Γ' ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ — ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙ
ΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ζητήσαμε την παραπέρα στήριξη και 
οικονομική ενίσχυση των δραστηριοτήτων 
αυτών.
Δ' ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ

Ζητήσαμε την άμεση και αποφασιστική 
παρέμβαση της Νομαρχίας για την επιτά
χυνση κατασκευής του Κέντρου Υγείας, 
την ένταξη της περιοχής μας στο Σχέδιο 
Πόλης και την κατασκευή των έργων 
σύνδεσης της ΕΥΔΑΠ με το Κοινοτικό μας 
δίκτυο ώστε να ’χουμε νερό το επόμενο 
καλοκαίρι.

Για όλα τα παραπάνω πήραμε τη διαβε
βαίωση ότι θα γίνουν οι απαιτούμενες 
ενέργειες.

-Παιδιατρική
-Χειρουργική
- Οφθαλμολογική

Ήδη έχει σταλεί στους Δημάρχους και 
Κοινοτάρχες σχετικό έγγραφο.

Οι εξετάσεις θα γίνουν πρωινές ώρες. Η 
μεταφορά των μαθητών θα γίνει με λεωφο
ρεία του Νοσοκομείου.

Υπεύθυνος σύμφωνα α 
με το Νόιιο ί
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ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 19

ΣΧΟΛΙΑ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 84

Κάνοντας τον απολογισμό των δραστηριο
τήτων του Επιμορφωτικού Συλλόγου και 
της ΦΩΝΗΣ για το 1984 διαπιστώνουμε 
ότι οι περισσότεροι και σημαντικότεροι στό
χοι μας υλοποιήθηκαν:

-Η ανοδική πορεία μας συνεχίσθηκε.
-Το Κέντρο Λαϊκής Επιμόρφωσης λει

τουργεί μ' επιτυχία.
-Η συμμετοχή των κατοίκων της περιο

χής μας στις δραστηριότητες μας αυξήθη
κε.

-Τα γραφεία του Συλλόγου μας πλημμυ
ρίζουν από άτομα κάθε ηλικίας.

-Λειτούργησαν τμήματα Χορού, Ζωγραφι
κής, Σκακιού κλπ.

-Ιδρύθηκε Παιδική Σκηνή.
-Έγιναν κινηματογραφικές προβολές.
-Κορυφαίες εκδηλώσεις μας ήσαν:

α) Ομιλία για τον Βασίλη Ρώτα από την κα 
Βούλα Δαμιανάκου
β) Εκδήλωση για τα ναρκωτικά στον κινημα
τογράφο ΡΕΞ.
γ) Συμμετοχή στην Ειρηνοδρομία.
δ) Λαϊκή Συνέλευση για την Λαϊκή Επιμόρ
φωση
ε) Εκδήλωση για την Κύπρο, σε συνεργασία 
με την Κυπριακή Πρεσβεία.
ζ) 3ημερες Πολιτιστικές-Καλλιτεχνικές Εκ
δηλώσεις.

Οι στόχοι μας για το 1985 είναι ακόμα 
πιο σημαντικοί. Για την υλοποίησή τους 
είμαστε κάτι παραπάνω από αισιόδοξοι. 
Με δεδομένη την συμπαράσταση και 
συμμετοχή σας.

★

20 στρέμματα για να κτισθεί

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ
θα λειτουργήσει προσωρινά στο κτίριο της ΕΤΒΑ

Οι εργασίες ανέγερσης θ ' αρχίσουν το Μάρτη

Όπως είναι γνωστό το Υπουργείο 
Γεωργίας παραχώρησε 20 στρέμματα 
για να χτιστεί το Κέντρο Υγείας στην 
περιοχή του Ερυθρού Σταυρού κοντά 
στα όρια Νέας Μάκρης — Μαραθώνα.

Μετά την εξεύρεση του χώρου, το 
Υπουργείο Υγείας με κατεπείγουσες 
διαδικασίες συντονίζει τις ενέργειές 
του έτσι ώστε να αρχίσουν οι εργα
σίες ανέγερσης του Κέντρου Υγείας το 
αργότερο μέχρι το πρώτο δεκαήμερο 
του Μάρτη.

Για την αποπεράτωση των εργα
σιών, και την εγκατάσταση του εξο
πλισμού για να λειτουργήσει το Κέ
ντρο Υγείας θα χρειαστεί διάστημα 
10-12 μηνών. Για το διάστημα αυτό κι 
επειδή οι ανάγκες πρωτοβάθμιας περί
θαλψης στην περιοχή μας είναι με
γάλες, η Νομαρχία Ανατολικής Αττι
κής αποφάσισε να εγκαταστήσει προ

Κέντρο
Λαϊκής Επιμόρφωσης

σωρινά και μέχρι να λειτουργήσει 
κανονικά το Κέντρο Υγείας Ιατρικό 
πυρήνα που θα αποτελείται από για
τρούς διαφόρων ειδικοτήτων όπως 
παθολόγο, καρδιολόγο, χειρούργο 
κ.λ.π.

Ο Ιατρικός πυρήνας προβλέπεται 
να εγκατασταθεί στον ισόγειο χώρο 
του κτιρίου της ΕΤΒΑ αφού πρώτα 
διαμορφωθεί κατάλληλα. Τα χρήματα 
για τη διαμόρφωση του χώρου θα 
διατεθούν από το πρόγραμμα καταπο
λέμησης της ανεργίας του Υπουργείου 
Εσωτερικών με ευθύνη της Κοινότη
τάς μας.

«ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΣΥΝΗ»
Από τα ΚΑΤΑΣΤΙΧΑ ΤΩΝ ΧΑΦΙΕΔΩΝ που ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ

δημοσίευσαν τα ΝΕΑ:
-«Συναναστρέφεται νέαν έχουσαν αρι

στερός ιδέας...»
-«Ο στρατιώτης Γκαβλιάρης Ιωάννης κα

τά πληροφορίας συμμετέσχεν εις συγκέ- 
ντρωσιν...»

-«Την 4.9.65 οι οπλίται της Ίλης Τεθω
ρακισμένων δεκ. Πανόπουλος στρα. Μάνι
κάς και λοχίας Βαρδάζογλου ευρισκόμενοι 
εντός του θαλάμου της ίλης των, συνεζή- 
των εκφραζόμενοι υπέρ του Παπανδρέου» 
(Ενέργεια: παρακολουθούνται).

-«Ο στρ. Κουτσογιωργάκης αναφερόμε- 
νος στον Βασιλέα είπε: Τι τον θέλουμε και 
τον έχουμε; Για να τον ταΐζουμε;» (Ενέρ
γεια: παρακολουθείται) ·

-«Ο Πετρίδης Ιωάννης επρόδιδε φοιτη- 
τάς εις τα αστυνομικά όργανα...»

-«Ανέφερε ότι εις την οικίαν της θείας 
του εγένοντο αντεθνικοί συγκεντρώσεις...»

Να λοιπόν ποια ήσαν τα δεκανίκια της 
ΕΘνικοφροσύνης: Ο χαφιεδισμός. Να 
καρφώνει ο πατέρας το παιδί. Το παιδί 
τον πατέρα. Ο ανιψιός την θεία. Ο φίλος 
τον φίλο. Ο χαφιές τον χαφιέ. Γιατί 
κινδύνευε η Πατρίς... Ο Βασιλεύς... Μα 
πάνω απ’ όλα κάποια μεγάλα συμφέρο
ντα.

Σκεφτείτε τι έχουμε να μάθουμε αν 
ανοίξουν οι ΦΑΚΕΛΟΙ!

Αποκριάτικος Χορός 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ — 

«ΦΩΝΗΣ»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Νέας Μάκρης και η εφημερίδα «ΦΩΝΗ 
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ» σας προσκαλούν στην ετήσια χοροεσπερίδα τους 
που θα γίνει στις 22 Φλεβάρη, ημέρα Παρασκευή στο κέντρο «ΣΤΑΝΟ- 
ΜΑΝΤΡΙ».

Θα παρουσιασθεί το Χορευτικό Συγκρότημα του Συλλόγου μας.
Έναρξη προγράμματος 8.30 μ.μ.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ 
Περιοχής Νέας Μάκρης 
Με απόφαση της Νομαρχίας Ανατολι

κής Αττικής, ο αγροτικός γιατρός εγκα
ταστάθηκε από τις 23 Ιανουάριου μόνιμα 
στη Ν. Μάκρη και εργάζεται καθημερινά, 
εκτός Σαββάτου-Κυριακής, από τις 8.30 
μέχρι τις 4 το απόγευμα.

Χρονογράφημα
ΠΕΡΙ ΒΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΡΑΠΩΝ

Τα μάτια πετούσαν αστραπές και τα στόματα 
αμόλαγαν βροντές. Θα 'λέγε κανείς πως τα 
στοιχεία της φύσης σήκωσαν επανάσταση ενά
ντια στο κατεστημένο των θεών, ή πως κά
ποιος εχθρός έριχνε καταιγιστικά πυρά για τη 
μεγάλη επίθεση. Και το πεδίο της μάχη ήταν 
ένας καφενές. Θέμα και στόχος η «Ομοψυ
χία». Ήταν ομόψυχοι πολεμιστές διαφωνού- 
ντες. Ομόψυχοι γιατί είχαν ένα κοινό στόχο: 
Το μάτι του άλλου! Ρώτησα, «βρε παιδιά ποιο 
ήταν το πρόβλημα που πυροδότησε τις εκρή
ξεις;» Πήρα γί απάντηση μια καινούργια οχλα
γωγική ομοβροντία. Προσπαθώντας να βγάλω 
μιαν άκρη, κατάλαβα πως δεν διαφωνούσαν 
πάνω στο πρόβλημα, αλλά από χρέος να- δια
φωνήσουν γιατί ο άλλος δεν ήταν «δικός μας», 
και ο παρ'άλλος δεν ήταν «τελείως δικός 
μας». Και όλοι μαζί, δικοί-μας και μη δικοί-μας, 
διαφωνούσαν ομόψυχα με κάποιους άλλους 
που προσπαθούν να τους βάλουν σε κάποιο 
λογαριασμό.

Αγόρασα τότε όλες τις λογής-λογής εφημε
ρίδες, μπας και βρω μιαν άκρη πάνω στο 
βροντογόνο πρόβλημα. Το μάτι μου έπεσε 
πάνω με το πρώτο. Μόνο που οι αστραπές 
ήταν κατάμαυρες, σε τίτλους με τον πήχυ, και 
οι βροντές υπόκουφες κάθε 2-3 αράδες, κι 
ανάμεσά τους ο «Δαίμονας του Τυπογρα
φείου» καταφοβισμένος. Κ' είπα «βρε μπας

Στο προηγούμενο φύλλο της «ΦΩ
ΝΗΣ» είχαμε αναγγείλει την ουσια
στική ίδρυση του Κέντρου Λαϊκής 
Επιμόρφωσης Νέας Μάκρης με το 
διορισμό του Υπεύθυνου Κέντρου και 
μετά από ένα μεγάλο διάστημα, πρέ
πει να πούμε, κατά το οποίο η εξαγ
γελία έμενε ανενεργή. Σήμερα, ένα 
μήνα μετά, μπορούμε πια να μιλάμε 
για εμπειρίες από τη λειτουργία του 
θεσμού, άρα για την ουσιαστική ε
φαρμογή του στην πράξη. Στη Νέα 
Μάκρη, όπως ίσως είναι γνωστό, λει
τουργούν αυτή την ώρα 3 τμήματα, 
στα γραφεία του Ε.Σ.Ν.Μ.: α) Συμ
βουλευτική Γονέων, β) Χαλκογρα
φία, γ) Προστασία Καταναλωτή.

συνέχεια στη σελ. 2

του Πλάτωνα Μουσαίου 
και οι εφημερίδες τυπώνονται στους καφενέ- 
δες;» Και τότε ο νους μου πήγε στη Βουλή 
των Ελλήνων, όπου βγαίνουν πύρινοι λόγοι για 
τον περίφημο «Διάλογο» που καταλήγουν σε 
ανταλλαγή βροντών και αστραπών. Κι ύστερα 
θυμήθηκα την Τηλεόραση, όπου αφελής συ
ντονιστής κατευθύνει ένα διάλογο με ανοιχτά 
χαρτία, αλλά το ένα φύλλο δεν ξεσκεπάζεται 
ποτέ και ο διάλογος μετασχηματίζεται σε α
νταλλαγή και διασταυρώσεις μονολόγων, και 
συγχορδία αντιλόγων με κατάληξη μια ομόψυ
χη συσκότιση. Μ' άλλα λόγια Αλαλούμ!

Τώρα μπροστά στο τζάκι του, διατηρητέου 
ελπίζω, σπιτιού μας στη Νέα Μάκρη, αναθυμή
θηκα, καθώς γράφω αυτές τις γραμμές, το 
καφτό ερώτημα που βασανίζει τη «Φωνή της 
Ν. Μάκρης». Σαν τι γραμμή πρέπει να κρατή
σει η εφημερίδα; Είναι ένα ερώτημα που προ- 
καλεί και τοπικές μα και πανελλήνιες ομοβρο
ντίες, όπου ο καθένας υπακούει στον προσωπι
κό ή τον κομματικό του χαβά.

Νομίζω, αγαπητή Φωνή, πως θα πρέπει να 
αποφασίσεις τι λογής φωνή θα διαφεντέψεις. 
Ή που θα συμβάλεις και συ στον πανελλαδικό 
ορυμαγδό του Τύπου και των μαζικών μέσων 
ενημέρωσης, όπου περιλαμβάνεται και ο καφε
νές, και θα χαθείς μέσα σ' αυτόν, δίχως δίκιά 
σου προσωπικότητα, ή που θα προσπαθήσεις 
να ξεχωρίσεις, και να προβάλεις ένα πρόσωπο

συνέχεια στη σελ. 2
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ΤΟΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΜΗ ΡΩΤΑΣ ΜΟΝΟ ΤΙ ΕΚΑΝΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΑ ΣΕΝΑ. ΡΩΤΗΣΕ ΚΑΙ ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΣΥ ΠΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ

Σχέδιο
Πόλης

Κτηματολόγιο
ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟ Ϋ ΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ
Σημαντικές εξελίξεις σημειώθηκαν τον 

περιοχής μας στο Σχέδιο Πόλης.
Συγκεκριμένα:

ΠΕΡΙΟΧΗ Α ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
-Θα επεκταθούν τα όρια του Ρυμοτομι

κού Σχεδίου της Νέας Μάκρης που δημο
σιεύσαμε στο προηγούμενο φύλλο μας. 
Θα γίνουν δύο επεκτάσεις. Προς Νότο 
θα μπει το τμήμα που περικλείεται μετα
ξύ των δρόμων: Λ. Μαραθώνας - Κερα- 
μοποιέίου 107. Προς Β-Δ (περιοχή ΕΤΒΑ) 
θα μπει το παλιό εγκεκριμένο σχέδιο.

Το παραπάνω εζητήθη από εκπροσώ
πους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Συμπο- 
λίτευσης-Αντιπολίτευσης) και έγινε δεκτό 
από την Νομαρχία και το ΥΧΟΠ στα μέσα 
του Γενάρη.

-Τέλος Μαρτίου θα υποβληθεί στην 
Νομαρχία η Οριστική Μελέτη από το 
γραφείο του κ. Θ. Κεφάλα, εφ’ όσον 
βέβαια τελειώσει η κτηματογράφηση.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει ανάρτηση 
κτηματολογίου για τυχόν ενστάσεις από 
τους ιδιοκτήτες.

-Με την τροπολογία, που πέρασε ειδι
κά για την Νέα Μάκρη από τη Βουλή, οι 
κοινόχρηστοι χώροι που προέκυπταν από 
τις εισφορές σε γη βάσει του 1337 θα 
μειωθούν περίπου κατά 35%. Επίσης δεν 
θα πληρωθεί και εισφορά οε χρήμα.

-Σημειώνουμε όμως ότι από το κτήμα 
της ΕΤΒΑ θα πάρουμε λιγότερη έκταση.

ΟΨΙΜΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ

Το Κέντρο Υγείας Σπάτων
Οι οικοδομικές εργασίες τελείωσαν
Αφού πέρασαν 18 μήνες για να βρεθεί 

ο χώρος που θα εγκατασταθεί το Κέντρο 
Υγείας, και αφού τοπογραφήθηκαν τα 20 
στρέμματα και παραχωρήθηκαν από το 
Υπουργείο Γεωργίας στο Υπουργείο Υ
γείας, τότε μόνο ο κ. πρόεδρος της Κοι
νότητας βρήκε οικόπεδο και έσπευσε να 
το προτείνει στη Νομαρχία, έναντι του... 
συμβολικού ποσού των 4.000.000 το 
στρέμμα.

Συγκεκριμένα ο κ. προέδρος πρότεινε 
την αγορά τριών στρεμμάτων κοντά στην 
εκκλησία του Αγίου Κων/νου, έναντι του 
συνολικού ποσού των 12.000.000 δρχ. και 
από αυτά τα 8.000.000 να τα δώσει η

Χρονογράφημα συνέχεια από 
δικό σου. Ένα πρόσωπο, που δεν είναι λίγοι 
αυτοί που το ζητάνε μα επειδή δεν είναι 
φωνακλάδες φαίνονται λιγοστοί· Είναι αυτοί 
που προσμένουν μια καλύτερη αύριο ζωή και 
συμβίωση. Είναι οι πραγματικοί ομόψυχοι. Και η 
ομοψυχία δεν είναι μόνο πρόβλημα των Ελλή
νων μπροστά στον επικρεμάμενο κίνδυνο. Είναι 
πρόβλημα κάθε γωνιά της γης, και ίσως πιο 
πολύ κάθε γωνιά της ταλαίπωρης πατρίδας 
μας.

Δεν υπάρχει πρόβλημα που να μην έχει τη 
λύση του. Αρκεί να κατανοήσουμε το πρόβλη
μα, και μόνο ένας τρόπος υπάρχει: να φτάσου
με στις ρίζες. Αν η φωνή θέλει να προσφέρει 
πραγματική υπηρεσία, ας αποτολμήσει αυτόν 
τον δύσκολο δρόμο. Να παρουσιάζει τις ρίζες 
του προβλήματος, αντικειμενική χωρίς φωνα
σκίες, που νοθεύουν την αντικειμενικότητα, κι 
αν μπορεί, ας παρουσιάσει και λύσεις, κι ας 
προκαλέσει όσους διαφωνούν να παρουσιά
σουν τις δικές τους λύσεις με την ίδια σοβαρό
τητα. Και τότε ας κρίνουν οι αναγνώστες, κι ας

τελευταίο καιρό στο θέμα της ένταξης της

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
Το Γραφείο του Πολεοδόμου κ. Θ. 

Κεφάλα ανέλαβε την Πολεοδομική Μελέ
τη για τις παρακάτω περιοχές:

Α. Ερυθρός: Λ. Διονύσου - Λ. Μαρα
θώνας - όρια Μάκρης Μαραθώνα - Βου
νό. Έκταση 1020 στρ.

Β. Βάλτος: Άγιος Κων/νος - Λεωφ. 
Μαραθώνας - Βάση - Θάλασσα. Έκταση 
800 στρ.

Γ. Ξυλοκέριζα: Λ. Διονύσου - Β. Ρώτα 
- Αγία Μαρίνα - Ανατολή. Έκταση 1180 
στρ.

Η σχετική σύμβαση υπογράφηκε στις 2 
Ιανουάριου και η εγκατάσταση του μελε
τητή έγινε στις 11 Ιανουάριου.

Για όλες τις περιοχές οι μελέτες θα 
ολοκληρωθούν στο τέλος Ιουλίου.

Με βάση τη μέχρι τώρα εμπειρία της 
ΕΠΑ (Επιχείρηση Πολεοδομικής Ανασυ
γκρότησης) τα σχέδια πρέπει να βγαίνουν 
με συμμετοχική διαδικασία των κατοί
κων.

Γι' αυτό καλούνται οι κάτοικοι της πε
ριοχής μας να συνεργασθούν ενεργά με 
τους μελετητές για την ταχύτερη και 
καλύτερη υλοποίηση της ΕΠΑ. Εννοείται 
ότι το παραπάνω ισχύει περισσότερο για 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Κοινότητα και τα 4.000.000 το Υπουργείο 
Υγείας. Μετά από αυτή την ενέργεια και 
το όψιμο ενδιαφέρον του προέδρου βγαί
νουν μερικά ερωτήματα που περιμένουν 
απάντηση. Πρώτον: Γιατί 4.000.000 το 
στρέμμα όταν αυτή την περίοδο η Κοινό
τητα διαπραγματεύεται να αγοράσει το 
οικόπεδο που βρίσκεται δίπλα ακριβώς 
από το Κοιν. Κατάστημα με 1.500.000 έως 
2.000.000 το στρέμμα;

Δεύτερον: Γιατί χρειάστηκαν 18 μήνες 
για να αποφασίσει ο κ. Πρόεδρος να 
αγοράσει οικόπεδο, και δεν το αποφάσιζε 
πριν να βρεθεί το κτήμα του Υπουργείου 
Γεωργίας;

Τρίτο: Ο κ. πρόεδρος γνωρίζει ότι η 
διαδικασία της αγοράς χρειάζεται τουλά
χιστον έξι μήνες;

Περιμένοντας απάντηση στα πιο πάνω 
ερωτήματα δεν σχολιάζουμε το όψιμο 
ενδιαφέρον του κ. Προέδρου, απλά ση
μειώνουμε ότι, αν το Υπουργείο και η 
Νομαρχία δεχόντουσαν την πρόταση του 
Κοινοτάρχη μας θα θεμελιώναμε το Κέ
ντρο Υγείας στην πόλη μας όταν ήδη θα 
λειτουργούσαν τα... υπόλοιπα 179 Κέντρα 
Υγείας σε όλη την Ελλάδα.

σελ. 1
διαλέξουν ποια λύση προτιμούν. Στο κάτω κάτω 
η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ, πρέπει να γίνει 
η φωνή ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΕΟΜΑΚΡΗΝΩΝ. Στο 
κάτω κάτω, όσοι θέλουν μόνο να φωνάζουν 
δεν έχουν παρά να βγάλουν δική τους εφημε
ρίδα. Συνηθίζεται πολύ στη Ρωμιοσύνη.

Τις προάλλες διάβαζα ένα θεατρικό έργο 
του παππού μου. Το «Φως του Λιβισιού» όπως 
τον αποκαλούσανε, τα ίδια, στην ουσία, έλεγε 
πριν ... 100 χρόνια! Κι ας παραλλάξουμε μια 
παλιά επωδό ή ρεφρέν, όπως την λένε δυτικο
ευρωπαϊκά: Η Ελλάδα δεν θέλει, να επιζήσει, 
μα θα ζήσει!

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
—Επιστρέφονται οι περιουσίες στους 

επαναπατριζόμενους πολιτικούς πρόσφυ
γες με απόφαση των Νομαρχιών μέσα 
σ’ ένα μήνα από την υποβολή της αίτη
σης από τον ενδιαφερόμενο.

Όπως είναι γνωστό, κατά εφαρμογή των 
διατάξεων του Ν. 1337/83 έχουν ήδη καταρτι
στεί, για την περιοχή Νέας Μάκρης που πρό
κειται να ενταχθεί στο Σχέδιο πόλης:

α) Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και β) Η 
Πολεοδομική μελέτη (προμελέτη).

Στην τεχνική έκθεση που συνοδεύει την πο
λεοδομική αυτή προμελέτη αναφέρεται μεταξύ 
άλλων, ότι απαραίτητο στοιχείο για την οριστι
κή μελέτη είναι το ολοκληρωμένο κτηματολό
γιο. Ένα διάγραμμα δηλαδή, στο οποίο θα 
είναι αποτυπωμένες όλες οι ιδιοκτησίες που θα 
ενταχθούν στο Σχέδιο. Από την κτηματογρά
φηση θα προκύψουν τα πραγματικά στοιχεία 
των οικοπέδων (διαστάσεις, επιφάνεια κλπ.) 
και έτσι θα γίνει ο υπολογισμός της υποχρεω
τικής εισφοράς σε γη και άρα των τμημάτων 
που θα πρέπει να αφαιρεθούν από την κάθε 
ιδιοκτησία. Το σύνολο των εισφορών σε γη θα 
αποτελέσει αντικείμενο μελέτης όπως άλλωστε 
καθορίζεται από το άρθρο 12 του Ν. 1337/83.

Άπό τα παραπάνω προκύπτει η σοβαρότητα 
και η σημασία που έχει η ακρίβεια της σύντα
ξης του κτηματογραφικού διαγράμματος. Για 
την σωστή απεικόνιση της κάθε ιδιοκτησίας 
δεν αρκούν μόνον οι προφορικές πληροφορίες 
των ιδιοκτητών ή η λήψη στοιχείων από την 
επί τόπου διαμορφωμένη κατάσταση, αλλά θα 
πρέπει να κληθούν οι ενδιαφερόμενοι κατά την

Χειμερινά σπορ 
στην... υδροτσουλίθρα

Η υόρουτσουλήϋρα της παραλίας μας και τα παιδιά (από 3 μέχρι ... 60 χρόνων) που παίζουν.

Δεν ξέρουμε πώς πάει το καλοκαίρι 
από πελάτες η υδροτσουλήθρα μας. Το 
σίγουρο είναι ότι τώρα τον χειμώνα υ
πάρχει καλή πελατεία.

Έτσι έχουμε δει πολλούς να την αξιο- 
ποιούν κατάλληλα. Τα μικρά παιδιά 
σκαρφαλώνουν από την σκάλα στην κο
ρυφή της υδροτσουλήθρας και μετά αρχί
ζουν να τρέχουν μέσα στον «σαλίγκαρο»

ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΪΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
συνέχεια από σελ. 1

Τα τμήματα αυτά παρακολουθούν 15- 
20 άτομα κάθε φορά και παρά το ότι 
ακόμα δεν έχουν εξαντληθεί οι διαδικα
σίες πληροφόρησης. Αντίθετα αυτές θα 
ενταθούν στο αμέσως ερχόμενο διάστή- 
μα. Εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι 
έχουν μπει οι βάσεις, σε πολύ μικρό 
χρονικό διάστημα, για την παραπέρα ανά
πτυξη του θεσμού. Ποια θα ήταν όμως τα 
συμπεράσματα που θα μπορούσε να βγά
λει κανείς παρατηρώντας τη λειτουργία 
αυτών των τμημάτων; Κατ’ αρχήν θα πρέ
πει να δούμε ένα σημαντικό στοιχείο: Η 
λειτουργία αυτών των τμημάτων αποτελεί 
ταυτόχρονα και πρώτη μαθησιακή εμπει
ρία 10, 20 ή 30 χρόνια εγκατάλειψης των 
θρανίων και αυτό για τους περισσότερους 
«μαθητές». Και αυτό βέβαια φάνηκε α
φού το «μάθημα» πολύ λίγο με μάθημα 
έμοιαζε' αν δεν έμοιαζε όμως με μάθη
μα, έμοιαζε με μια πρωτόγνωρη διαδικα
σία συμμετοχής στη γνώση με συγκεκρι
μένα ποιοτικά χαρακτηριστικά που κανείς 
δεν θα περίμενε την εμφάνισή τους μαζί 
με την έναρξη των τμημάτων και όταν 
δεν υπάρχει κανένα προηγούμενο. Έτσι 
η σχέση δάσκαλου-μαθητή όχι μόνο δεν 

διαδικασία του άρθρου 12 του Ν. 1337/83 να 
προσκομίσουν τους τίτλους ιδιοκτησίας τους 
στον μελετητή του κτηματογραφικού διαγράμ
ματος διότι ενδέχεται μία ιδιοκτησία να ανή
κει σε πολλούς ιδιοκτήτες (λόγω διανομής, 
κληρονομιάς κλπ.) ή ακόμα να έχουν γίνει και 
άλλου είδους μεταβολές οι οποίες πολλές φο
ρές δεν προκύπτουν από την επί τόπου κατά
σταση.

Η όλη διαδικασία για την πραγματοποίηση 
της πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέ
της θα απαιτήσει όπως είναι λογικό αρκετό 
χρονικό διάστημα, γι’ αυτό επείγουσα και πρω
τεύουσα θέση έχει η εξ υπ’ αρχής σωστή σύντα
ξη του κτηματογραφικού διαγράμματος ώστε να 
μην υπάρξουν και πρόσθετες καθυστερήσεις 
ανασύνταξης λόγω υποβολής πολλών ενστάσε
ων των ιδιοκτητών.

Η πράξη εφαρμογής όπως τελικά θα συντα
χθεί από το κτηματογραφικό διάγραμμα και 
από τον πίνακα εφαρμογής σύμφωνα με το 
άρθρο 12 παρ. 7 του Ν. 1337/83 κυρώνεται με 
απόφαση του Νομάρχη αποτελεί ταυτόχρονα 
και πράξη βεβαίωσης για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων εισφοράς σε γη και μεταγράφε
ται στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου της 
περιοχής.

Σωτήρης Σωτηρίου 
Πολιτικός Μηχανικός

αγνοώντας βέβαια τους σοβαρούς κινδύ
νους που διατρέχουν. Οι μεγάλοι είτε 
συνοδεύουν τα παιδιά τους στο παιγνίδι 
αυτό είτε... παίζουν και αυτοί.

Και όλα αυτά γιατί δεν υπάρχει η 
απαραίτητη περίφραξη. Έτσι λοιπόν κιν
δυνεύουν αρκετοί.

Τόχουμε ξαναγράψει: Στου κουφού την 
πόρτα....

ήταν από καθέδρας, όχι μόνο δεν κυριάρ
χησε ο μονόλογος του «ειδήμονα» αλλά 
υπήρξαν φορές όπου οι ρόλοι αναστρά
φηκαν. Ένα άλλο χαρακτηριστικό ήταν 
και είναι το σπάσιμο της απομόνωσης που 
κρατάει τους ανθρώπους στα σπίτια τους 
και περιορίζει τις σχέσεις τους σε μια 
καλημέρα στη λαϊκή ή σ' ένα τάβλι στο 
καφενείο. Είναι γι’ αυτό εξηγήσιμος, ί
σως, ο ενθουσιασμός με τον οποίον πα
ρακολουθούν τα τμήματα, αυτοί που τα 
παρακολουθούν, αλλά και η ατμόσφαιρα 
παρέας που έχει δημιουργηθεί.

Όλα αυτά δεν σημαίνουν βέβαια ότι 
δεν υπάρχουν αρνητικά που έχουν να 
κάνουν με τη μεταφορά στα μαθήματα 
αρνητικών συνηθειών. Ταυτόχρονα η ίδια 
η λειτουργία του θεσμού αποτελεί ένα 
σημαντικό πεδίο όπου οι συνήθειες αυτές 
ξεπερνιούνται ή μετασχηματίζονται. Είναι 
δυνατό όσο και αναγκαίο η ανάπτυξη 
του θεσμού να αναιρεί στην πορεία 
της αρνητικά δεδομένα για τον άν
θρωπο που η κοινωνία μέχρι σήμερα 
του επιφύλαξε ένα ρόλο στη μαζική 
παραγωγή και κατανάλωση, αλλά κα
νένα ρόλο στη δημιουργία, στην κοι
νωνικότητα, στις αποφάσεις, γι' αυτά 
που τον αφορούν.
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ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
Κωνσταντίνου Λαμέρα «Η Μάκρη και το Λιβίσι»

Μπροστά μου έχω το βιβλίο του Κ. Λαμέρα 
«Η Μάκρη και το Λιβίσι» και θέλω στα πλαί
σια μιας βιβλιοπαρουσίασης να σας παρουσιά
σω και το βιβλίο και τον συγγραφέα του.

Το βιβλίο λοιπόν που έχω μπροστά μου 
γράφει στο εξώφυλλό του εκτός από τον συγ
γραφέα και τον τίτλο τα εξής: Λαογραφική 
μελέτη, τόμος Α'. Βραβείον της Ακαδημίας 
Αθηνών έτους 1945. Και παρακάτω: Επιμέλεια 
έκδοσης Ιωάννου Κ. Λαμέρα. Αθήνα 1964. Το 
βιβλίο έχει 157 σελίδες. Από αυτές 130 είναι 
της μελέτης του Κ. Λαμέρα και οι υπόλοιπες 
27 σελίδες είναι ένα συμπλήρωμα γραμμένο 
από τον γιο του Γιάννη Κ. Λαμέρα. Για την 
ώρα το έργο «Η Μάκρη και το Λιβίσι» του Κ. 
Λαμέρα είναι η κυρτότερη πηγή πληροφοριών 
για όποιον θα θελήσει να μάθει για τις Χαμέ
νες Πατρίδες των προγόνων μας. Το έργο έχει 
πρόλογο, εκτεταμένη εισαγωγή (μυθολογία, 
αρχαία λατρεία, ιστορία) και διαιρείται σε 3 
μεγάλα κεφάλαια: Α! Ιστορία, γεωγραφία, διοί
κηση του Λιβισιού και της Μάκρης. Β! Εκ
κλησία και εκπαίδευση των δυο πόλεων, δηλ. 
στο κεφάλαιο αυτό αναπτύσσονται οι συνθή
κες που συνέβαλαν στην εκπαιδευτική άνθηση 
του τόπου από το 1848 μέχρι το 1922. Αναφέ
ρονται τα Σχολεία, οι εκκλησίες, οι ευεργέτες, 
Ο Μιχαήλ Μουσαίος και άλλες φωτισμένες 
προσωπικότητες όπως ο Βασίλειος Σαράφης (ο 
μεγάλος γιατρός όπως τον αποκαλούσαν οι 
Μακρηνολιβισιανοί). Ας μου επιτραπεί εδώ 
μια παρένθεση: Μέσα στην ίδια εποχή τρεις 
μεγάλοι άνθρωποι — Κοιτάτε τι περίεργα 
πράγματα σκαρώνει καμιά φορά η ιστορία! — 
Και δεν τους λέει μεγάλους ο δικός μου μικρός 
κάλαμος, οι τρεις αυτοί άνθρωποι ήταν πραγ
ματικά μεγάλοι: Ο Μιχαήλ Μουσαίος, ο Νικό- 
λας Λουϊζίδης (εκ των μεγαλυτέρων εμπόρων 
της Ανατολής τον χαρακτηρίζει ο Καθηγ. Δ. 
Πετρόπουλος, και Ανατολή τότε το εμπορικό 
κέντρο του κόσμου) και ο «συνεπίκουρος» του 
Μιχ. Μουσαίου γιατρός Βασ. Σαράφης.

Μα δεν ήταν μονάχα αυτοί, ήταν κι άλλοι 
πολλοί: Λουίζος Ηλιου δρ. φιλοσοφίας, Κυριά
κος Τσακίρης, Γεωργ. Τσακίρης (παπά-Γρηγό- 
ριος) και οι μαθητές του Μουσαίου: Δημήτριος 
και Δέσποινα Παπαντωνίου, Γ. Πολίτης κ.ά., 
κ.ά. Γ' κεφάλαιο: Ήθη και έθιμα (κύηση,

ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
Οι πιο συνηθισμένες Νοσηρές Καταστάσεις

Όταν αρρωσταίνει ένα παιδί παρουσιάζει 
διάφορα νοσηρά φαινόμενα, τα οποία άλλα 
απαιτούν να επέμβουμε αμέσως, γιατί αλ
λιώς θα έχουμε δυσάρεστες συνέπειες κι 
άλλα μας δίνεται χρόνος να μελετήσουμε 
και να διερευνήσουμε την περίπτωση.

Οι πιο συνηθισμένες νοσηρές καταστά
σεις που μπορούν να παρουσιασθούν στο 
παιδί είναι οι παρακάτω:
Α. ΠΥΡΕΤΟΣ. Ο πυρετός είναι νοσηρά 
κατάσταση που εκδηλώνει μια αντίδραση 
του οργανισμού, σε μια προσβολή περισσό
τερο τοξικο-μολυσματική και χαρακτηρίζε
ται από ανύψωση της θερμοκρασίας του 
σώματος. Είναι δε συνηθισμένο σύμπτωμα 
σε κάθε αρρώστεια, αδιαθεσία ή διαταραχή. 
Άλλοτε ο πυρετός είναι το μοναδικό φαι
νόμενο που μπορεί να τραβήξει την προσο- 
χήμας, άλλοτε δε συνοδεύεται και με άλλα 
συμπτώματα (βήχα, διάρροια, κεφαλόπονο 
κτλ.)
Πότε βάζουμε θερμόμετρο στο παιδί. 1) Ό
ταν είναι ανήσυχο, ή έχει ταραγμένο ύπνο ή 
αϋπνία 2) όταν κλαίει έντονα, 3) όταν πα
ρουσιάζει κεφαλόπονο, εμετό, βήχα, ή διάρ
ροια 4) όταν έχει έξαψη, 5) όταν έχει 
αναπνοή γρήγορη και ζεστή 6) όταν έχει 
γλώσσα ξερή και δίψα 7) όταν είναι ωχρό ή 
αδυνατίζει 8) όταν έχειανορεξία, τέλος όταν 
παρουσιάζει κάτι το ασυνήθιστο.

Τη θερμοκρασία του παιδιού την παίρ
νουμε βάζοντας το θερμόμετρο στο ορθό 
και απ’ ό,τι δείχνει αφαιρούμε 4 γραμμές 
και έτσι έχουμε την πραγματική θερμοκρα
σία. Μπορούμε να το βάλουμε και στη 
μασχάλη ή στη βουβωνική πτυχή, πρέπει 
όμως να κρατούμε ακίνητο το μέρος εκείνο 
με το χέρι μας για να μην ξεφύγει το 
θερμόμετρο με τις κινήσεις του παιδιού.

Όταν διαπιστώσουμε πυρετό, εξετάζουμε 
τα πιθανά νοσήματα που αρχίζουν με πυρε
τό όπως λοιμώξεις του αναπνευστικού, (α
μυγδαλίτιδα, ρινοφαρυγγίτιδα, βρογχίτιδα, 
πνευμονία, λαρυγγοτραχείτιδα ερπητική 
στοματίτιδα), του πεπτικού, στην περίπτω
ση αυτή υπάρχουν και πεπτικά φαινόμενα 
(ανορεξία, εμετοί, διάρροια, κοιλιακοί πό
νοι), του νευρικού (μηνιγγίτις, εγκεφαλίτις), 
του ουροποιητικού (συχνουρία, πολυουρία, 
τσουξίματα), των οστών (οστεομελίτις) και 
των αρθρώσεων (αρθρίτις).

Η Μάκρη της Μικρός Ασίας
τοκετός, λοχεία, βάπτιση, αραβώνας, γάμος 
(χαρά), γιορτές, κηδεία, ασχολίες κατοίκων, 
προλήψεις, χαιρετισμοί, κατάρες, αινίγματα, 
παιχνίδια κλπ.)

Ήταν θαυμάσιος σαν άνθρωπος ο Κωνστα
ντίνος Λαμέρας. Ευτύχησα να τον γνωρίσω 
πολύ μικρός τον καιρό της Κατοχής. Έμενε 
στο σπίτι της Χασταλούς μόνος και ήταν 
γέρος πολύ αλλά ζωντανός άνθρωπος. Είχε 
μάτια έξυπνα, καλωσυνάτα. Δεν ξέρω γιατί, 
αλλά ύστερα όταν διάβασα τη «Γαλήνη» του 
Βενέζη πάντοτε ταύτιζα τον Λαμέρα με το 
γιατρό Βένη της «Γαλήνης». Ερχόταν κάθε 
μέρα στο σπίτι μας και όλο ρωτούσε τον 
πατέρα μου. Τώρα, και μόνο που σκέφτομαι ότι 
αυτό το βιβλίο «Η Μάκρη και το Λιβίσι» 
γράφτηκε σαν το κύκνειο άσμα αυτού του 
ωραίου ανθρώπου μέσα σε γερμανικούς μπλό
κους, πείνα, στέρηση, σκλαβιά και πανεθνική 
εθνικοαπελευθερωτική έξαρση, το βιβλίο αυτό 
παίρνει μέσα μου άλλες διαστάσεις.

Ο Κωνσταντίνος Λαμέρας δεν ήταν Μακρη- 
νολιβισιανός. Η καταγωγή του ήταν από την 
Τήνο. Ο πατέρας του αγιογράφος ή τεχνίτης

στα
παιδιά

Όταν παραταθεί ο πυρετός πάνω από 
μιάβδομάδα χωρίς άλλα συμπτώματα, υπο
ψιαζόμαστε μήπως υπάρχει χρονιοτέρα λοί
μωξη (τύφος, φυματίωση, μελιταίος πυρε
τός, άτυπη πνευμονία ουρολοίμωξη κλπ.), 
κακοήθης νεοπλασία (λευχαιμία), νοσήματα 
του κολαγόνου (ρευματοειδής αρθρίτις) ως 
και διαταραχή της αποβολής της θερμότη
τας του σώματος (ανυδροσία, υπερθέρμανση 
κλπ.), στέλνουμε δε το παιδί να κάνει διά
φορες εργαστηριακές εξετάσεις γενική αί
ματος, Τ.Κ.Ε. mandoux, καλλιέργεια ού
ρων, ακτινογραφία θώρακος, οροαντίδρασις 
Widel Wright κτλ. αναλόγως με την περί
πτωση.

Καταπολέμηση του πυρετού
Όταν ο πυρετός είναι υψηλός και το 

παιδί αισθάνεται άσχημα. (Θερμοκρασία 
μασχάλης μεγαλύτερη του 38,5°C ή 39°C, 
καταπολεμείται με φυσικά και φαρμακευτι
κά μέσα:

α) Φυσικά μέσα: Ελαττώνονται τα ενδύμα
τα και τα κλινοσκεπάσματα, αερίζουμε κατά 
διαστήματα το δωμάτιο και παραγγέλομαι 
ζεστό λουτρό 37°C για 10 περίπου λεπτά. 
Το λουτρό δεν είναι μονάχα αντιθερμικό 
αλλά συγχρόνως επισπαστικό και κατευνα- 
στικό. Όση ώρα, βρίσκεται το παιδί στο 
λουτρό βάζουμε στο μέτωπό του μικρή 
σακούλα με λίγα κομμάτια πάγου ή πανί 
βρεγμένο σε παγωμένο νερό. Μερικές φορές 
μπορούμε να κάνουμε χλιαρό λουτρό που 
βαθμιαία το κάνουμε δροσερό προσθέτο
ντας κρύο νερό.

Αντί λουτρό μπορούμε να κάνουμε υγρή 
περιτύλιξη του σώματος. Οι περιτυλίξεις 
ανάλογα μπορεί να είναι γενικές, όταν τυλί
γουμε όλο το σώμα, ή μερικές όταν τυλίγου
με ένα μέρος του σώματος.

Αν το παιδί δεν έχει κενωθεί μπορούμε να 
μεταχειρισθούμε την πλύση του εντέρου ή 
το κλύσμα, μ’ αυτόν τον τρόπο η θερμοκρα

ήρθε στο Λιβίσι για το χτίσιμο μιας εκκλησίας 
και έμεινε εκεί. Ο Λαμέρας γεννήθηκε στην 
Τήνο το 1869 και μεγάλωσε στο Λιβίσι. Γυ
μνάσιο τελείωσε στην Αθήνα και στη συνέχεια 
φοίτησε στο Εθνικό Πανεπιστήμιο. Έκανε 
μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι όπου ειδι
κεύτηκε στη γυναικολογία. Το 1906 έγινε Υφη
γητής. Δίδαξε 7 χρόνια στο Πανεπιστήμιο. 
Ύστερα ίδρυσε το «Ιατρείον» μια λαϊκή πολυ
κλινική όπου πιο ύστερα τον «Ιπποκράτη» και 
έδινε διαλέξεις. Στον Αλβανικό ανέλαβε τη 
διεύθυνση του Σανατορίου Νταού Πεντέλης, 
σήμερα παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο Νταού 
Πεντέλης — όπου υπηρετεί τώρα και ο γράφων 
—. Αμέσως μετά τον Αλβανικό εγκαταστάθηκε 
στη Νέα Μάκρη. «Στο μεταξύ, για να μη χαθεί 
το μικρασιατικό λαογραφικό υλικό, γράφει ο 
Γιάννης Κ. Λαμέρας, και για να διατηρηθεί 
άσβεστη η αγάπη προς την πατρίδα, άρχισε να 
μαζεύει υπομονετικά λαογραφικό υλικό, που 
μετά το υπέβαλε στην Ακαδημία».

«Η Μάκρη και το Λιβίσι» δεν είναι το μόνο 
έργο του Κ. Λαμέρα. Έχω υπ’ όψη μου μια 
άλλη του εργασία με τίτλο «Ποιοι και πόσοι οι 

σία κατεβαίνει αρκετά κι ο άρρωστος αι
σθάνεται πολύ καλύτερα.

β) Φαρμακευτικά μέσα: Όταν ο πυρετός 
είναι απ’ την αρχή υψηλός, και το παιδί 
γίνεται ανήσυχο και δείχνει ότι υποφέρει 
πολύ χρησιμοποιούμε αντιπυρετικά φάρμα
κα, την ασπιρίνη, νοβαλζίνη, φαινακετίνη, 
ακεταμιωφαίνη, κ.λ.π. ή συνδιασμό με παυ
σίπονα. Την ασπιρίνη την δίνουμε διαλυμέ
νη σε λίγο ζαχαρόνερο ή σε πορτοκαλάδα 
αφού προηγηθεί πρώτα τροφή. Τη δόση 
της, που καθορίζεται ανάλογα με την ηλι
κία, ή τα κιλά του παιδιού μπορούμε να την 
επαναλάβουμε, αν ο πυρετός επιμένει. Συνή
θως μετά 45' λεπτά το παιδί αρχίζει να 
ιδρώνει και ο πυρετός πέφτει.

Σε πολλές περιπτώσεις που το πιαδί έχει 
πυρετό, οι γονείς πανικοβλημένοι, τρέχουν 
και παίρνουν αντιβίωση αυθαίρετα και ε
φαρμόζουν από μόνη τους αντιβιοτική, θε
ραπείαν. Αυτό βέβαια είναι μεγάλο και 
ανεπίτρεπτο σφάλμα. Και πρέπει πάση θυ
σία να αποφεύγεται γιατί η θεραπεία αυτή 
συνήθως δεν προσφέρει, επειδή δεν έχει 
συγκεκριμένο στόχο, απεναντίας δε μπορεί 
να αποβεί και σε βάρος του αρρώστου, 
καμιά φορά δε καλύπτει την εικόνα της 
αρρώστιας και συσκοτίζει, ακόμη περισσό
τερο την κατάσταση.

Συνεχίζεται

Βασίλης Παπαϊωάννου 
Παιδίατρος

Το... Δαφνί στα Μεσόγεια
ΟΙ ΓΙΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ 

ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Με πρόταση της Νομάρχου Ανατολικής 

Αττικής και Αγγελικής Συνοδινού που 
εγκρίθηκε από το Νομαρχιακό Συμβούλιο, 
μεταφέρεται η Γιορτή του Κρασιού από 
το Δαφνί στα Μεσόγεια.

Η γιορτή θα κρατάει πάνω από μήνα, 
από τον Σεπτέμβρη ως τέλος Οκτώβρη. 
Θα υπάρχουν πολιτιστικές και καλλιτεχνι
κές εκδηλώσεις και θα συμμετέχουν οι 

κάτοικοι της Μ. Ασίας», χαρισμένο από τον 
ίδιο στον πατέρα μου. Δεν ξέρω αν υπάρχει 
άλλο αντίτυπο αυτής της εργασίας σήμερα. Αν 
δεν υπάρχει, τότε με μεγάλη μου χαρά το 
δωρίζω στο Σύλλογο και στο Μουσείο μας, 
όταν κάποτε αποχτήσουμε μόνιμη στέγη. Και 
το λέω αυτό για να μη χαθεί. Άλλες του 
εργασίες είναι «Το Μικρασιατικό πρόβλημα» 
που «πάνω ο Ελ. Βενιεζέλος στήριξε την εθνική 
του πολιτική και γι αυτό τον πήρε μαζί του 
στην Ευρώπη» όπως μας πληροφορεί ο Γ. 
Λαμέρας. Επίσης «Περί του χαρακτήρος των εν 
Μ. Ασία διωγμών» και «Περί Κρυπτο-χριστια- 
νών». Η εργασία του περί «Δημοκρατιών» 
βραβεύτηκε με το έπαθλο Ηλιάδη. «Ο Κ. 
Λαμέρας, γράφει ο Δ. Πετρόπουλος στον πρό
λογό του στις «Παροιμίες», ήταν πολυμαθέ
στατος». Γνώριζε καλά την αρχαία ελληνική 
γλώσσα και έχει μεταφράσει ολόκληρο τον 
Ιπποκράτη και άλλους αρχαίους έλληνες για
τρούς όπως και αρχαίους φιλοσόφους.

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε το 
ιατρικό έργο του Κ. Λαμέρα που αριθμεί περί 
τις 50 μονογραφίες και την έκδοση του περιο
δικού «Ιατρική επιθεώρηση» (1916-1925).

Ο Κ. Λαμέρας αφιέρωσε τη ζωή του για το 
θέμα των προσφύγων προ και μετά την κατα
στροφή.

Η κοινωνική και πατριωτική δράση του Κ. 
Λαμέρα είναι ισάξια εκείνης του γιατρού. Ο Κ. 
Λαμέρας με τη ζωή και το έργο του οριοθέτησε 
ένα δρόμο που πρέπει να προβληματίζει του 
επιστήμονες του τόπου μας. Αυτός ο ξεχωρι
στός άνθρωπος και επιστήμονας μας διδάσκει 
με τη δράση και τον βίο του ότι ο επιστήμο
νας, ο φωτισμένος, δεν μπορεί να κρύβεται 
πίσω από την επιστήμη του. Αντίθετα έχει 
καθήκον να προχωρεί σε κοινωνικό έργο, 
όντας φωτισμένος. Μέσα από την επιστήμη 
του ασφαλώς. Σκέφτομαι, ότι αν ζούσε σήμερα 
ο Κ. Λαμέρας, στους σημερινούς καιρούς, θα 
ήταν ένας συνεπής αγωνιστής της Ειρήνης.

Ας θυμηθούμε έναν άλλο Υφηγητή της γυ
ναικολογίας: τον Γρηγόρη Λαμπράκη...

Μιχάλης 
Δελησάββας

Πάει
κι η θεία

Χαρδαλούμπαινα
Λεν τη θυμάμαι μόνο φορτωμένη και δεμένη 

σφιχτά πάνω στα κλαδιά που κουβαλούσε' Με τη 
θεία Ειρήνη μεγάλωσα. Δίναμε και οι δυο... τα 
πράγματα στους πελάτες! Έκανε εκείνη προπαί
δεια στα μυαλά, για 300 δράμια χαλβά ή 12 1/2 
δράμια καφέ. Όμως πάντα έμενε τελευταία για να 
με διορθώσει και να επαληθεύσουμε το λογαρια
σμό! Παντού ήταν μέσα.

Τον πατέρα μου τον αγαπούσε, κι εκείνος την 
σέβονταν! Μ' όλα ταύτα καθημερινές μάχες, πότε 
για τον μπακαλιάριο που είχε πολύ αλάτι και 
βάραινε και πότε για το φύλο της ρέγγας (αρσενι- 
κιά ή Οηλυκιά). Πολύ σκάλισμα να βρει εκείνο που 
ήθελε - ιδιότροπη πελάτισσα -. Όταν όμως 
πραγματικά ήθελε να τον πειράζει - κλείνοντάς 
μου το μάτι - έπιανε με τα δύο δάχτυλά της τους 
δείκτες της παλάτζας και...

Καλέ Κώστα είναι αξούκι, παιδάκι μου, ... και 
τόσο χαρτί βρε Κώστα! - Εκείνος αγρίευε, φωνές, 
ενώ η θεία γυρίζοντας προς εμένα μ' έγνεφε και 
γέλαγε... άλλη μια φορά τον έκανε θηρίο -

Πριν λίγο καιρό ειδωθήκαμε και θυμηθήκαμε. 
Ο καθένας τα δικά του. Είχε ακόμα την ακτινοβο
λία στα μάτια, τα μυαλά τερακόσα ήταν αρχόντισα 
- τα ’χε καταφέρει όλα!

Καλαμπούριζε ακόμα και τα άχαρα χρόνια 
σ’ αυτόν τον τόπο, που πρόσφερε και πρόσφερε... 
βάλε μόνο τα εφτά παιδιά και... συφορές χώρια..

-Οι κολώνες αυτού του τόπου. Τα θεμέλια., 
ένας-ένας...

Αιωνία σου η μνήμη θεία και χαιρετισμούς...

Αντώνης Δαμιανός

Δήμοι και οι Κοινότητες της περιοχής 
μας.

Καιρός λοιπόν να ετοιμαζόμαστε. Τα 
γιοματάρια μας περιμένουν .

Εμείς πιστεύουμε, ότι παρουσιάζεται 
μια μοναδική ευκαιρία για μια Πολιτιστική 
και Καλλιτεχνική έκρηξη στην περιοχή 
μας σε συνδυασμό με την αναβίωση ορι
σμένων αρχαίων εορτών αφιερωμένων 
στη Φύση.
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ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ
ΧΟΡΟΙ

Επιτροπές 
Γειτονιάς

ΜΕΡΟΣ Β του Βασίλη Περσίδη

Οι κινήσεις στους χορούς μας αποτελούν 
την υλοποιημένη κινητική έκφραση των συναι
σθημάτων και των ιδεών του μουσικού σκοπού, 
κι όπως το εθνικό μας τραγούδι γενικότερα, 
εκφράζουν και οι χοροί τον χαρακτήρα και το 
ήθος του Ελληνικού Λαού. Οι γυναικείοι χοροί 
εκφράζουν τη σεμνότητα, την ευγένεια και τη 
χάρη της Ελληνίδας. Οι αντρικοί χοροί εκφρά
ζουν τη δύναμη, τη λυγεράδα και τη χάρη του 
αντρικού κορμιού, μ' ένα λόγο την ελληνική 
λεβεντιά. Το κεφάλι ψηλά, δείχνει ανάταση. Το 
βλέμμα καθάριο και φωτεινό, κοιτάζει ίσα 
μπροστά, ή το διπλανό του. Το πρόσωπο αχτι- 
νοβολεί από ζωντάνια και χαρούμενη διάθεση. 
Οι κινήσεις, είτε με τα πόδια γίνονται, είτε με 
τα χέρια είτε με το κορμί ολόκληρο, είτε 
ανάλαφρες είναι, είτε βαριές και δυνατές, 
είναι πάντοτε κινήσεις ίσες, καθάριες, σίγου
ρες ισορροπημένες κι όμορφες' είναι αυθόρ
μητες και καθάριες κινήσεις γνήσιου παληκα- 
ριού.

Το τι είναι οι ελληνικοί χοροί και πως πρέπει 
να είναι ο Έλληνας χορευτής που τους χο
ρεύει, μας το ορίζει το ίδιο το δημοτικό 
τραγούδι:

«Τρία πουλιά το λένε ψηλά στον ουρανό 
ποιος θέλει κι αγαπάει να σέρνει το χορό 
Πρέπει να είναι λεβέντης, να είναι κι όμορ

φος
να ‘χει λιανή τη μέση, το μπόι του ψηλό, 
να σειέται να λύεται σαν το βασιλικό.
Η αξία των εθνικών μας χορών είναι μεγάλη 

και πολλαπλή. Αν το τραγούδι φέρνει ψυχικό 
ξελάφρωμα, ο χορός με την οργανωμένη ρυθ
μική κίνηση, φτάνει ως τα πρωτόγονα βάθη του 
ανθρώπινου ψυχισμού και τον ξεσηκώνει στην 
πιο ευεργετική δραστηριότητα. Ο έλληνας, 
χορεύοντας, θα δύσει διέξοδο στον πλούσιο 
συναισθηματισμό του, θα δείξει τα σωματικά 
και τα εκφραστικά του χαρίσματα, θα πασκίσει 
να διακριθεί μέσαστη φιλική ομάδα του, δη
μιουργώντας μια δυνατή μέθεξη μαζί της. Σε 
καμιά άλλη περίπτωση δεν έχουμε τόση έκκλυ- 
ση συναισθηματικής ενέργειας και τέτοια ψυχι
κή εκτόνωση όπως με το χορό. Η ψυχή ξελα
φρώνει από τη συναισθηματική της φόρτιση, το 
πνεύμα ξαστερώνει, το άτομο αισθάνεται δύνα
μη και έξαρση, χαίρεται, ξεδίνει, λυτρώνεται.

Ο χορός με την ομαδική μέθεξη, δημιουργεί 
συναισθηματικούς δεσμούς και συντείνει με 
τον καλύτερο τρόπο στη συνοχή της κοινωνι
κής ομάδας. Γιαυτό οι εθνικοί μας χοροί στην 
ενότητά τους με το τραγούδι στάθηκαν ένα 
από τα σπουδαιότερα μέσα διατήρησης της 
εθνικής μας παράδοσης και της εθνικής συνο
χής·

Οι εθνικοί μας χοροί, με την ομαδική συμμε
τοχή, με τον κυκλικό τους σχηματισμό και με 
το βαθύ τους περιεχόμενο, μπορούμε να πού
με ότι αντανακλούν τους κοινωνικούς σχηματι
σμούς και εφράζουν την κοινωνικότητα του 
Ελληνικού Λαού και το πνεύμα της δημοκρατι

ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ
Τετράπολη

Όταν μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών, 
που ακολούθησε την Μικρασιατική καταστρο
φή, οι πατριώτες μας ήλθαν να εγκατασταθούν 
στην περιοχή που βρίσκεται τώρα η Ν. Μά
κρη, βρέθηκαν σε μια χέρσα και δασώδη 
περιοχή, σχεδόν ακατοίκητη. Αμμόλοφοι και 
δάση πεύκων εμπόδιζαν την θέα της θάλασσας 
και όλη η άλλη περιοχή ήταν κατάφυγη από 
καβδολιές, αγρέλες και πουρνάρια. Την παρου
σία ανθρώπου βεβαίωναν τα «παλιάμπελα» και 
οι «κάτω ελιές». Ανήκαν στην μονή Πεντέλης, 
όπως και η παλιά μας εκκλησία, ο Άγιος 
Κωνσταντίνος. Ζούσαν επίσης, περιοδικά, 
στην περιοχή ορισμένοι ψαράδες από την 
Εύβοια και τσοπάνηδες από την Πεντέλη. 
Υπήρχε ακόμη στον Άγιο Ανδρέα θέρετρο και 
καζίνο για τους Αθηναίους παραθεριστές. Το 
τμήμα αυτό του «κάμπου του Μαραθώνα, δια- 
λέχτηκε από τον παπα-Καλαφάτη κι άλλους 
παλιούς Μακρηνούς για εγκατάσταση των τα
λαίπωρων προσφύγων. Δεν υπήρχε, βέβαια, 
τότε Λ] Ραφήνα και ο Μαραθώνας ήταν πιο 

ιμικρός, ένα ασήμαντο χωριό. Μόνο τ’όνομά 
του θύμιζε το ένδοξο παρελθόν του. 'Ενδοξο 
και μακρόχρονο όσο η Ελληνική ιστορία.

Όταν, στην ιστορία, διαβάζουμε για την 
πόλη ή το δήμο Μαραθώνα, δεν εννούμε αυτή 
καθεαυτή την πόλη, αλλά ολόκληρο τον κά
μπο του Μαραθώνα, από την «άκρα Κυνόσου- 
ρα» ή «άκρα Μαραθών» ή Στόμι έως το Μάτι 
και που περικλείεται, στα δυτικά, από την 
Πεντέλη, της οποίας το νότιο τμήμα λεγόταν 
Βριλησσός και το βόρειο Διάκρια.

Ο κάμπος του Μαραθώνα είχε από τους πολύ 
παλιούς χρόνους 4 πόλεις. Τον Μαραθώνα, την 
Οινόη, την Τρικόρυθο και την Προβάλινθο, 
που αποτελούσαν την Ιωνική Τετράπολη και 

κής ισότητας. Στους χορούς μας έχουμε την 
κοινωνική ομάδα σφιχτά ενωμένη και ζεστή. 
Και η ομάδα αυτή δεν είναι ένα απλό αδιαφόρι- 
στο σύνολο, αλλ’ ένα σύνολο ατομικοτήτων 
που το κάθε ξεχωριστό άτομο βρίσκεται σε 
πλήρη ενότητα με το σύνολο. Αυτό πραγματο
ποιείται με την εναλλαγή των κορυφαίων του 
Χορού. Ο κάθε χορευτής έχει το δημοκρατικό 
δικαίωμα να σύρει το χορό οπότε έχει όλη την 
ευκαιρία να δείξει όλα τα ξεχωριστά προσόντα 
του σαν άτομο και να αναδειχτεί.

Στις πολλαπλές αυτές αξίες των εθνικών 
μας χορών έρχεται να προστεθεί και η υγιεινή 
τους οφέλεια. Οι χοροί μας γίνονται πάντοτε 
στο ύπαιθρο και συνήθως την Άνοιξη και το 
καλοκαίρι που γιορτάζουν οι διάφοροι τοπικοί 
Άγιοι στα γραφικά εξωκκλήσια μας. Και τότε, 
μέσα στο καθολικό και λουλουδοπλούμιστο 
πανηγύρι της Φύσης, ο Έλληνας στείνει και το 
δικό του ζωντανό πανηγύρι και έχει έτσι όλα τα 
ψυχοφυσικά ωφελήματα που δίνει μια τέτοια 
ομαδική διασκέδαση στο ύπαιθρο. Για να έχου
με όμως τα σπουδαία αυτά ωφελήματα πρέπει 
η διασκέδαση να είναι ενεργητική, να τραγου
δάμε ή να χορεύομε εμείς οι ίδιοι κι όχι 
παθητική - όπως γίνεται σήμερα - που στιβαγ- 
μένοι μέσα σε.κλειστούς ανθυγιεινούς χώ
ρους, άγνωστοι μέσα σε άγνωστους, ή καθηλω
μένοι μπροστά στην τηλεόραση, ξεγελιόμαστε 
ότι τάχα διασκεδάζουμε δεχόμενοι παθητικά, 
άκριτα και αδιαμαρτύρητα όλα τα φτηνά, τα 
κακόγουστα τα πρόστυχα και ηλίιθα εμπορικά 
προϊόντα της ντόπιας και ξένης ψυχαγωγικής 
βιομηχανίας, με αποτέλεσμα να χάσουμε τη 
φυσική μας ικανότητα για το τραγούδι και το 
χορό, να διαστρεβλώνεται το καλλιτεχνικό μας 
αισθητήριο και τα δημοτικά τραγούδια μας και 
οι χοροί που είναι η καλλιτεχνική έκφραση της 
ζωής των Πατέρων μας και που έχουν εκφρα
στεί γι' αυτά με το μεγαλύτερο ενθουσιασμό 
κορυφαίοι ντόπιοι και ξένοι μελετητές, τα 
έξοχα αυτά προϊόντα της εθνικής μας ζωής, να 
τ' αγνοούμε, κι ακόμα να τα περιφρονούμε από 
φόβο μη μας πούνε καθυστερημένους χωριά- 
τες!...

Τα εθνικά μας τραγούδια και οι χοροί όπως 
και όλα τ' άλλα στοιχεία του λαϊκού μας πολιτι
σμού, είναι η ρίζα και το θεμέλιο της εθνικής 
μας ζωής. Χρέος μας επιτακτικό να τα μαθαί
νουμε, να τα χρησιμοποιούμε και να τα προβά
λουμε με όλα τα μέσα, αν ενδιαφερόμαστε για 
τη διατήρηση της εθνικής μας ταυτότητας.

Τελειώνοντας, θεωρώ χρέος να εκφράσω 
θερμά συγχαρητήρια στον Επιμορφωτικό Σύλ
λογο της Ν. Μάκρης- στους νέους αυτούς 
ανθρώπους, που έχοντας επίγνωση της θεμε
λιακής σημασίας που έχει η πολιτιστική προ
σπάθεια, αγωνίζονται με τόσες δυσκολίες για 
το ανέβασμα του πνευματικού και καλλιτεχνι
κού επίπεδου των ανθρώπων του τόπου τους.

ήταν μια από τις 12 διαιρέσεις της Αττικής. Οι 
τοποθεσίες των 4 αυτών πόλεων ήσαν οι εξής: 
ο Μαραθών στην περιοχή του σημερινού Βρα- 
νά, η Οινόη, στην περιοχή Νενόη του σημερι
νού μαραθώνα, η Τρικόριθος, στο Κάτω Σούλι 
και η Προβάλινθος στην Νέα Μάκρη (στην 
περιοχή Γιαννακού υπήρχε παλιότερα μικρό 
λιμανάκι, που το χρησιμοποιούσαν τα πρώτα 
χρόνια της εγκατάστασής μας εδώ).

Της τετράπολης αυτής, σαν ομόσπονδου και 
ανεξάρτητου κράτους, αρχηγός ήταν ο Ξούθος, 
γιος του Έλληνα, πατέρας του Ίωνα και 
συγγενής του Ερεχθέα, βασιλιά της Αθήνας. 
Οι Μαραθώνιοι ή Διάκριοι, όπως λέγονταν οι 
κάτοικοι, καμάρωναν για την θεϊκή τους γενιά.

Εδώ στον Μαραθώνα κατέφυγαν οι Ηρακλεί- 
δες, όταν κυνηγήθηκαν από την Πελ/νησο και 
οι Μαραθωνίτες ξανακαμάρωναν ότι ήσαν οι 
πρώτοι Έλληνες που απέδωσαν θεϊκές τίμές 
στον Ηρακλή, σε ναό που έκτησαν πιο κάτω 
από το σημερινό Βρανά. Εδώ, επίσης, έδρασε 
κι ο δεύτερος σε σπουδαιότητα ήρως, ο Θησέ
ας, που σκότωσε τον μαραθώνιο Ταύρο.

Ο Θησέας, μάλιστα, όταν ανέλαβε την αρχη
γία των Αθηνών, συνένωσε τις 12 ανεξάρτητες 
πόλεις-περιοχές σε μια, στην Αθήνα, κι έτι η 
Τετράπολις έχασε το όνομά της και την αυτο
τέλειά της κι έγινε ένας από τους μεγαλύτε
ρους Δήμους της Αθήνας, και ανήκε στην 
Αιαντίδα φυλή, ο Δήμος Μαραθώνος. Που 
συμμετείχε και ήταν παρών σ’ όλη την ιστορι
κή πορεία της Αθήνας.

Οι Διάκριοι ήσαν υποστηρικτές των Πεισι- 
στρατιδών, τους οποίους υποστήριξαν όλα τα 
χρόνια της τυρανίδας τους στην Αθήνα. Μαρα
θώ νίτης ήταν και ο Ηρώδης ο Αττικός, επιφα
νής άντρας, μαικήνας των γραμμάτων και των

Σε συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 16 Ιανουάριου 
συγκροτήθηκαν οι Επιτροπές Γειτονιάς της περιοχής μας.

Η περιοχή μας έχει χωριοθεί σε 10 γειτονιές.
Από τα επτά τακτικά μέλη κάθε γειτονιάς διορίσθηκαν από το Κοινοτικό 

Συμβούλιο 3 και οι υπόλοιποι τακτικοί και όλοι οι αναπληρωματικοί κληρώθηκαν.
Τα μέλη των Επιτροπών για κάθε Γειτονιά είναι τα παρακάτω:

Στην πρώτη γειτονιά No I επελέγησαν: 
Τακτικά
Αγγελόπουλος Σπυρίδων
Ερμήλιος Αθανάσιος
Βλάχος Σπυρίδων
Κλεφτάκης Παναγιώτης
Αλαφογιάννης Θεμιστοκλής 
Γραμματικού Χρύσα 
Γερασίμου Παναγιώτης

Αναπληρωματικά ,
Βυζακόπουλος Ιωάννης 
Σιολέ Νικόλαος 
Μερτζάρη Ιωάννα 
Λεονάρδος Σταμάτιος 
Ναταράσσος Ζακ Ιακώβ 
Καλογερόπουλος Χρήστος 
Γκίκας Βασίλειος

Στη δεύτερη γειτονιά No 2 επελέγησαν: 
Τακτικά
Γκιόκας Ηρακλής
Βαρδίδης Εμμανουήλ
Παπαϊωάννου Αθανάσιος 
Βυζακόπουλος Βασίλειος 
Λουΐζος Αναστάσιος 
Μητάτος Γεώργιος 
Καραβασίλης Χαράλαμπος 
Σωτηρίου Σακελάρης

Αναπληρωματικά
Φωτιάδης Γεώργιος 
Μπαλάσκα Μαρία 
Γεωργακοπούλου Ιωάννα 
Παπαδόπουλος Πέτρος 
Βαλασίου Βαλάσιος 
Αμβροσίου Δημήτριος 
Μαυρίκος Γεώργιος

Στην τρίτη γειτονιά No 3 επελέγησαν: 
Τακτικά
Σαριδάκη Ρένα
Πάπιας Στυλιανός
Λειβαδινός Αλέξανδρος 
Ραφτόπουλος Γεώργιος 
Κυριάκού Μιχαήλ 
Λέος Γεώργιος 
Γκούτης Νικόλαος

Αναπληρωματικά
Καραγιάννης Αθανάσιος
Γεραμάνης Κων/νος 
Φράγκου Μιχαήλ 
Γεωργατζής Τριαντάφυλλος 
Καρατζά Ειρήνη 
Παλτήρης Γεώργιος 
Δρακούλης Αναστάσιος

Στην τέταρτη γειτονιά No 4 επελέγησαν:
Τακτικά
Καραγιάννη Χριστίνα
Κουφολούκας Παναγιώτης
Χρυσανθάκης Δημήτριος
Χατζάκης Γεώργιος
Χαλμούκης Παναγιώτης 

τεχνών, που στόλισε την Αθήνα με θαυμαστά 
κτίρια.

Στον Μαραθώνα λάτρευαν, κυρίως τον Ηρα
κλή, επίσης τον Θησέα. Είχαν ναούς αφιερω
μένους στο Διόνυσο, του Πάνα και την Αθηνά 
την Ελλώτιδα.

Η μεγάλη δόξα όμως του Μαραθώνα έμελλε 
να ’ρθει από έναν πόλεμο, που έχει το όνομά 
του, την «μάχη του Μαραθώνα» που θα τον 
κάνει γνωστό σ’ όλο τον κόσμο , σύμβολο του 
αγώνα του πνεύματος ενάντια στην ωμή βία, 
του αγώνα των ελεύθερα σκεπτόμενων ανθρώ
πων ενάντια στον ολοκληρωτισμό. Η «Μάχη» 
αυτή θα γεμίσει τον κόσμο σύμβολα, όπως ο 
Μιλτιάδης, οι Μαραθωνομάχοι, ο Φειδιππίδης. 
Σύμβολα αναλείωτα στους αιώνες.

Είμαστε τυχεροί που οι γονείς μας, διάλεξαν 
αυτόν τον τόπο για να φτιάξουν την νέα τους 
πατρίδα.

Υ.Γ. Η περιοχή του κάμπου του Μαραθώνα 
είναι γεμάτη απομεινάρια του ένδοξου και 
μακρόχρονου αυτού παρελθόντος, που τα ανα
φέρει στο εμπεριστατωμένο άρθρο του «Τα 
αξιοθέατά μας» ο συνεργάτης μας κ. Αντ. 
Δαμιανός, στην «φωνή της Νέας Μάκρης».

I. Δημητριάδης

Χατζημαθιάς Σταμάτιος 
Παπαϊωάννου Νικόλαος

Αναπληρωματικά
Καλπακίδου Αγγελική 
Βαζάνας Παναγιώτης 
Παλτίρη Θεοδοσία 
Μπουλακάκης Βασίλειος 
Αλτιπαρμάκης Εμμανουήλ 
Μαλαλά Σταματίνα 
Λελεδάκης Ευτύχιος

Στην πέμπτη γειτονιά No 5 επελέγησαν: 
Τακτικά
Δελησάββας Αντώνιος 
Κρυμάνδαλης Νικόλαος 
Δαμιανός Γεώργιος 
Μαγγίνας Δημήτριος 
Παπαϊωάννου Λάζαρος 
Εμεής Βασίλειος 
Τσακυργιάννης Παναγιώτης 
Μαυρίκος Βασίλειος του Μιχ. 
Δημητριάδης Στυλιανός 
Μανωλάς Πέτρος 
Σωτηρίου Σωτήριος

Αναπληρωματικά
Καραγιάννης Δημήτριος 
Μπελετσιώτη Ζωή 
Καραγιάννης Άνθιμος 
Γκιόκα Αναστασία 
Χριστόπουλος Γεώργιος 
Λάγιος Γεώργιος 
Τσιάμης Γεώργιος

Στην έκτη Γειτονιά No 6 επελέγησαν: 
Τακτικά
Σουλαντώνης Ιωάννης
Στανοΐλος Σίμος
Μάλτος Αναστάσιος
Χατζηεμμανουήλ Αντώνιος
Παπουτσής Διονύσιος 
Κουλού ρης Κων/νος 
Βουτσινάς Βασίλειος

Αναπληρωματικά
Μπούτσικος Γεώργιος
Καλλιτζή Δέσποινα
Χατζηκωνσταντής Νικόλαος
Τσιλάβης Σάββας 
Φράγκου Ασπασία 
Δαμιανός Δημοσθένης 
Γραμματικός Δημήτριος

(συνέχεια στο επόμενο φύλλο)

Κοπή Πίτας 
fyMofoy 

' ϊί ' J 1

Στις 6 Ιανουάριου ο Σύλλογος Κρητών 
περιοχής Νέας’Μάκρης έκοψε στα γραφεία 
του την Πρωτοχρονιάτικη πίτα του.

Παρευρέθησαν μέλη του Συλλόγου και 
πολλοί φίλοι.
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ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Τ ρ ο χ α ί α
Είναι γνωστό ότι στα τροχαία ατυχήματα κατέχουμε το παγκόσμιο ρεκόρ. 

Και κάνουμε τα πάντα για να μην το χάσουμε το θλιβερό αυτό ρεκόρ.
Τρεις είναι οι βασικοί παράγοντες που προκαλούν τα τροχαία ατυχήματα: ο 

οδηγός, το αυτοκίνητο και ο δρόμος. Με τα πρόσφατα μέτρα που πήρε η 
Πολιτεία (Point System, Περιοδικός Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων και Έργα 
Οδοποιίας) έχουν περιορισθεί κάπως τ’ ατυχήματα. Έχουμε όμως πολύ δρόμο 
να κάνουμε ακόμα.

Σ’ αυτό το άρθρο δεν θ’ ασχοληθούμε αναλυτικά με τα τροχαία ατυχήματα. 
Θα δούμε όμως τρεις χαρακτηριστικές περιπτώσεις επικίνδυνων συνθηκών και 
ενεργειών που μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να οδηγήσουν με μεγάλη πιθανότη
τα σε τροχαία ατυχήματα στην περιοχή μας. Θα δούμε επίσης την άγνοια, την 
αδιαφορία και τον «ωχαδερφισμό» (πολιτών και αρμοδίων).

Α. Ο Χάρος βγήκε 
παγανιά... (2)

Φορτηγό με ογκόλιθους ενώ διασχίζει την πλατεία 
Νέας Μάκρης με ταχύτητα 60 χλμ. την ώρα!

Μέχρι τώρα έχουν γίνει αρκετές συ
γκρούσεις. Το εικονιζόμενο αυτοκίνητο 
στάθηκε τυχερό αφού δεν έπεσε μέσα στο 
χαντάκι.

Προτείνουμε την άμεση διαπλάτυνση 
της γέφυρας, την κατασκευή προστατευ
τικών τοιχείων και την σήμανση. Το 
κόστος των έργων αυτών είναι μικρό.

Τι λέει η Κοινότητα;

Γ. Παγίδα στον δρόμο 
του Διονύσου

Το καλοκαίρι δημοσιεύσαμε μια φωτο
γραφία φορτηγού με επικίνδυνο φορτίο 
και ζητούσαμε από την Τροχαία να ασχο
ληθεί ιδιαίτερα με τις περιπτώσεις αυτές 
γιατί την ασυνειδησία (ή άγνοια) των 
οδηγών αυτών την πληρώνουν άλλοι,που 
δεν φταίνει.

Δυστυχώς, από τότε μέχρι σήμερα έγι
ναν πολλά θανατηφόρα ατυχήματα με αι
τία τα επικίνδυνα φορτία των φορτηγών. 
Μέτρα από την Τροχαία δεν είδαμε να 
παίρνονται. Αντίθετα στην περιοχή μας οι 
κίνδυνοι αυτοί αυξήθηκαν:

Καθημερινά βλέπουμε να διασχίζουν 
τη Λεωφόρο Μαραθώνας, με μεγάλη τα
χύτητα, στρατιωτικά και ιδιωτικά φορτη
γά φορτωμένα με ογκόλιθους. Η τοποθέ
τηση των ογκόλιθων είναι άτακτη και το 
φορτίο φτάνει ως το χείλος της ανοιχτής 
καρότσας!! Τι σημασία έχουν οι ανθρώ
πινες ζωές μπροστά στην καθυστέρηση 
(και κόπο!) που προκαλεί η τοποθέτηση 
και το άνοιγμα της πόρτας της καρό
τσας...

Τα αυτοκίνητα αυτά φορτώνουν τους 
ογκόλιθους από την Αγία Μαρίνα και 
τους πηγαίνουν στον Άγιο Ανδρέα.

Να ελπίσουμε ότι αυτήν τη φορά η 
Τροχαία και ο Διοικητής της στρατιωτι
κής μονάδας θα σταματήσουν την απαρά
δεκτη αυτή κατάσταση για να μην υπάρ
ξουν θύματα και στην περιοχή μας;

Β. Επικίνδυνο
Σταυροδρόμι

H εγκατάλειψη του καμένου αυτοκινήτου 
ήταν η ευκολότερη λύση...

Το εικονιζόμενο αυτοκίνητο κάηκε 
στον δρόμο του Διονύσου πριν δύο μήνες 
(μήπως θα 'πρεπε να συντηρούμε τ’ αυτο
κίνητά μας πιο συχνά;) Ο «ευσυνείδητος» 
οδηγός το εγκατέλειψε στη μέση του 
δρόμου και έφυγε. Έτσι καμμένο που 
έμεινε το αυτοκίνητο, μαύρο, χωρίς ανα- 
κλαστήρες και πάνω στην επικίνδυνη 
στροφή είναι θανάσιμη παγίδα για τους 
ανυποψίαστους οδηγούς κατά τις νύχτες.

Δεν ξέρουμε αν μια μικρή μετακίνησή 
του προς το βουνό που έγινε προ ημερών 
οφείλεται σε σύγκρουση.

Το σίγουρο είναι ότι κανείς μας δεν 
φρόντισε ν’ απομακρυνθεί το αυτοκίνητο 
αυτό από τη θέση του επί δύο μήνες 
τώρα. Ούτε βέβαια και ο ιδιοκτήτες του 
που μας έχει αφήσει τ’ όνομα της επιχεί
ρησής του και το τηλέφωνό του σ’ ένα 
σημείο του αυτοκινήτου. Έτσι για να τον 
θυμόμαστε όσοι κινδυνέψαμε εξαιτίας 
του...

Οι επικίνδυνες συνθήκες 
οδηγούν στο ατύχημα

Το γνωστό μας προβληματικό σταυρο
δρόμι: Β. Ρώτα και Αγίας Παρασκευής. 
Με τις πολλές κατευθύνσεις, το χαντάκι 
με τα σκουπίδια, την έλλειψη σήμανσης 
και προστατευτικών τοιχείων. Η παραμι
κρή απροσεξία μπορεί να σε οδηγήσει σε 
σύγκρουση ή στο βαθύ χαντάκι (τυχερός 
θα είσαι αν δεν είναι γεμάτο νερό).

ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΧΤΥΠΑΕΙ Η ΚΑΜΠΑΝΑ;
Η Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ δήλωσε στις 31 

Ιανουάριου στους δημοσιογράφους:
«Μερικοί δήμαρχοι ή κοινοτάρχες ή και τοπικοί 

φορείς αντιδρούν, άγνωστο γιατί, στην επέκταση του 
δικτύου της ΕΥΔΑΠ προς την περιοχή τους. Αυτό 
έχει παρατηρηθεί κυρίως σε δήμους ή κοινότητες 
των λεγάμενων παραθεριστικών περιοχών της Αττι
κής. Όπου υπάρχει τέτοια αντίδραση η επέκταση 
του δικτύου ύδρευσης καθυστερεί σημαντικά προς 
όφελος των ιδιωτικών δικτύων που το νερό το οποίο 
διανέμουν δεν είναι πάντα καλής ποιότητας».

Τις ίδιες, περίπου, δηλώσεις είχε κάνει 
στην «ΦΩΝΗ» ο πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ κ. 
Κ. Κουσουρής στις 18 Ιανουάριου.

Εμείς, πάντως, είμαστε απόλυτα βέβαιοι 
ότι στις παραπάνω κοινότητες δεν... συμπε- 
ριλαμβάνεται η Νέα Μάκρη. Πέρα από το 
παρελθόν και οι μελλοντικές ενέργειες της 
Κοινότητάς μας ελπίζουμε ότι θα μας δι
καιώσουν πανηγυρικά...

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Μουσαίου 24, τηλ. 93377

Κάνουμε γνωστό στους κατοίκους περιοχής Νέας Μάκρης ότι στα γραφεία του 
Συλλόγου μας λειτουργούν τμήματα του Κέντρου Λαϊκής Επιμόρφωσης.

Συγκεκριμένα λειτουργούν τα παρακάτω τμήματα:
1. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΟΝΕΩΝ. Κάθε Τετάρτη στις 5μ.μ.
2. ΧΑΛΚΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΔΕΡΜΑΤΟΤΕΧΝΙΑΣ. Κάθε Τρίτη στις 9π.μ.
3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Κάθε Παρασκευή στις 5μ.μ.
Πληροφορίες-Εγγραφές: Γραφεία Κέντρου Λαϊκής Επιμόρφωσης (στον Επιμορφωτι

κό Σύλλογο).
Το Δ.Σ.

ΚΕΝΤΡΟ 
ΛΑΪΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
Λαϊκή Επιμόρφωση είναι η κάθε μορφής οργανωμένη εκπαίδευση έξω από το 

σχολικό σύστημα, με σκοπό την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του 
καθένα, ανεξάρτητα από εκπαιδευτικό επίπεδό, ηλικία, φύλο, Θρησκεία, κοινωνική 
τάξη.

Όλοι εσείς που δεν πηγαίνετε πια σχολείο, αλλά
-Χρειαζόσαστε επαγγελματικές γνώσεις για να βρείτε μια δουλεία
-Ζητάτε εναλλακτική λύση στο επάγγελμά σας
-Θέλετε να ενημερωθείτε υπεύθυνα για θέματα που σας απασχολούν καθημερινά.
Επιθυμείτε ν’αξιοποιήσετε δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο σας μαθαίνοντας ή 

φτιάχνοντας κάτι που σας ενδιαφέρει, υπογγραμμίστε ποιο (ή ποια) από τα 
παρακάτω τμήματα θέλετε να παρακολουθήσετε:

I) Τμήματα επαγγελματικής κατάρτισης (Σχολή Γραμματέων, Λογιστικά, 
Μάρκετιγκ, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Κοπτική Ραπτική, Γενικά Χειροτεχνία, Διακό- 
σμηση, Μηχανολογία και Ηλεκτρολογία Αυτοκινήτων, Συντήρηση και Επισκευή 
Οικιακών συσκευών, Παραδοσιακά επαγγέλματα, Ξένες Γλώσσες κλπ.)

2) Τμήματα ελληνικής γλώσσας (από μαθήματα αλφαβητισμού, μέχρι ανάλυση- 
συζήτηση κειμένων)

3) Χρήσιμες γνώσεις για την καθημερινή ζωή - Τμήματα κοινωνικού 
προβληματισμού (προληπτική ιατρική, οικογενειακός προγραμματισμός, συμβου
λευτική γονέων, γυναικείο ζήτημα, ποιότητα ζωής, περιβάλλον, προβλήματα τρίτης 
ηλικίας, προβλήματα νέων κλπ.)

4) Κοινωνικά και οικονομικά θέματα (Τοπική αυτοδιοίκηση, τοπικός τύπος, 
συναιτερισμοί, προστασία καταναλωτών, σχέσεις εργασίας, συνδικαλισμός, νομικά 
της καθημερινής ζωής, κλπ.)

5) Καλλιτεχνικά τμήματα (σχέδιο, ζωγραφική, κεραμεική, παραδοσιακή τέχνη 
κλπ.)

6) Ποιο άλλο Τμήμα προτείνετε;.....................................................................

ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ, ΔΩΡΕ
ΑΝ, και συνεχώς θα ιδρύονται καινούργια, ανάλογα με τις επιμορφωτικές ανάγκες 
της περιοχής και τη συμμετοχή των κατοίκων.

Επώνυμο:
Διεύθυνση:
Όνομα:
Τηλέφωνο:
Υπογραφή:

Παρακαλούμε να επιστρέφετε το απόκομμα αυτό στα Γραφεία του Κέντρου Λαϊκής Επιμόρφωσης, οδός 
Μουσαίου, αρ. 24, τηλ. 0294-93377.

Αθλητικές 
Εγκαταστάσεις

ΣΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση διαβάσαμε 
σε ανακοίνωση της Νομαρχίας Ανατολι
κής Αττικής τα παρακάτω:

★

Με γοργό ρυθμό προχωρούν οι εργασίες για την 
κατασκευή γυμναστηρίων, ενώ παράλληλα προχωρούν τα 
προγράμματα «αθλητισμός και παιδί» και «αθλητισμός 
και γυναίκα» σε δήμους και κοινότητες της Ανατολικής 
Α ττικής.

Αρκετά από τα 17 γυμναστήρια και κολυμβητήρια που 
οικοδομώνται βρίσκονται στην τελευταία φάση και προ- 
βλέπεται να αποπερατωθούν στις αρχές του 1985, ενώ 
ήδη ολοκληρώθηκαν το κολυμβητήριο της Νέας Πολι
τείας, το στάδιο του Κορωπίου, προϋπολογισμού 
23.000.000 δραχμών, το «Ζηρίνειο» γυμναστήριο της 
Κηφισίας προϋπολογισμού 8.000.000 δραχμών και το 
κλειστό γυμναστήριο της Αγίας Παρασκευής προϋπολογι
σμού 35.000.000 δραχμών οι εργασίες του οποίου άρχι
σαν το 1983.

Στην τελευταία φάση κατασκευής βρίσκονται:
-Το κλειστό γυμναστήριο Μενιδίου, προϋπολογισμού 

38.000.000 δραχμών (ξεκίνησε το 1983), κατασκευάζεται 
σε χώρο του οργανισμού σχολικών κτιρίων και οι 
εργασίες άρχισαν στο τέλος του 1983.

-Το κλειστό γυμναστήριο Κορωπίου προϋπολογισμού 
35.000.000 δρ αχμώ ν.

Επίσης κατασκευάζονται:
-Κλειστό γυμναστήριο 1500 θέσεων στο δήμο Λαυ

ρίου, προϋπολογισμού 125.000.000 δραχμών.
-Το στάδιο Σκάλας Ορωπού. Το έργο περιλαμβάνει 

γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλλεϋ και τέννις και 
είναι προϋπολογισμού 55.000.000 δραχμών.

-Συμπληρωματικές εργασίας στο δημοτικό γήπεδο 
Σπάτων προϋπολογισμού 43.000.000 δραχμών. Το έργο

προ βλέπεται να ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 1985.
-Κολυμβητήριο στο Χαλάνδρι προϋπολογισμού 

138.000.000 δραχμών.
-Δημιουργείται κέντρο Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού 

στην περιοχή Λεκάνες στις παρυφές της Πάρνηθας.
Το έργο είναι προϋπολογισμού 1.890.000.000 δραχμών 

και καταλαμβάνει έκταση 450 στρεμμάτων.
Ήδη έχει πραγματοποιηθεί η προκαταρκτική μελέτη 

για την αξιοποίηση του χώρου και έχει προκηρυχθεί 
αρχιτεκτονικός διαγωνισμός.

Τέλος έχουν προγραμματισθεί και προωθείται η κατα
σκευή κολυμβητηρίου στο Μενίδι, αθλητικών εγκαταστά
σεων στίβου στον Αυλώνα, αθλητικού κέντρου στο λόφο 
Τσακού στο Χολαργό, αθλητικών εγκαταστάσεων σε 
χώρους του «Ζηρινείου» γυμναστηρίου της Κηφισίας και 
του κλειστού γυμναστηρίου του Νέου Ηρακλείου.

★

Όλα τα παραπάνω δείχνουν το ενδια
φέρον της Νομαρχίας μαςστο θέμα του 
Αθλητισμού και μας βρίσκουν απόλυτα 
σύμφωνους.

Θα θέλαμε όμως να προσθέσουμε ότι 
υπάρχουν ανάγκες για Αθλητικές Εγκατα
στάσεις και στην περιοχή μας. Το θέμα 
αυτό έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τη «ΦΩ
ΝΗ» και έχει αποτελέσει αντικείμενο ι
διαίτερης συνεργασίας τόσο με την Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού, που έγινε στις 8 
Δεκέμβρη, όσο και με την Νομάρχη Ανα
τολικής Αττικής κα Αγγελική Συνοδινού.

Ελπίζουμε ότι οι προσπάθειές μας αυτές 
θα φέρουν σύντομα ευχάριστα αποτελέ
σματα.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού που άρχισε τον 
Απρίλιο του 1984 και έληξε το Μάρτη του 1985.

Από την 1η Απριλίου άρχισε η εφαρμογή του νέου προγράμματος, το οποίο θα λήξει 
τον Μάρτιο του 1985.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΕΛΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥ
ΡΙΣΜΟΥ

1. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 
ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ:

Δελτία κοινωνικού τουρισμού για το πρό
γραμμα Απρίλιος 84 - Μάρτιος 85 μπορούν 
να προμηθευτούν όσοι έχουν οικογενειακό 
εισόδημα μέχρι 43.000 δρχ. το μήνα. Το ποσό 
προσαυξάνεται με 10.000 δρχ. για τον ή την 
σύζυγο που δεν εργάζεται και με 15.000 δρχ. 
όταν εργάζονται και οι δυο σύζυγοι.

Επίσης προσαυξάνεται με 5.000 δρχ. για 
κάθε προστατευόμενο μέλος.

-Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την 
απόκτηση δελτίου κοινωνικού τουρισμού εί
ναι:

Βεβαίωση μηνιαίων αποδοχών, ατομικό και 
οικογενειακό βιβλιάριο ασθένειας, εκκαθαρι
στικό σημείωμα ή βεβαίωση εφορίας σε 
περιπτώσεις που το εισόδημα δεν αποδει- 
κνύεται.
2. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΠΡΟ Ϋ ΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΔΙ- 
ΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Συνταξιούχοι εν γένει από οποιοδήποτε 
φορέα και αν παίρνουν σύνταξη: Ετήσια 
έσοδα μέχρι 700.000 δρχ.

Προσαύξηση 50.000 δρχ. για κάθε άλλο 
προστατευόμενο μέλος: Εκκαθαριστικό ση
μείωμα ή βεβαίωση εφορίας, ατομικό και 
οικογενειακό βιβλιάριο ασθένειας και ταυτό
τητα συντ/χου.

Ομογενείς από Αίγυπτο, Τουρκία, Β. Ή
πειρο, Ρουμανία πού έχουν αναγνωρίσει 
χρόνια και παίρνουν σύνταξη από το ΙΚΑ.

Συνταξιούχοι βάσει απόφασης του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους, απ’ όπου χορηγεί
ται και η σύνταξη, όπως πλην άλλων οι 
ανάπηροι πολέμου και τα μετέχοντα στη 
σύνταξη μέλη και ανάπηροι ειρηνικής περιό
δου:

Ταυτότητα που χορηγείται από το Υπουρ
γείο Εθνικής Αμυνας, απόκομμα σύνταξης 
και ατομικό και οικογενειακό βιβλιάριο ασθέ
νειας.

Συνταξιούχοι υπερήλικες του ΟΓΑ μόνο με 
την επίδειξη του αποκόμματος σύνταξης.

Συνταξιούχοι επαναπατρισθέντες πολιτι
κοί πρόσφυγες:

Διαβατήριο και σε ειδικές περιπτώσεις 
άδεια προσωρινής διαμονής ή απόφαση της 
αρμόδιας υπηρεσίας για τον επαναπατρισμό, 
απόκομμα επιταγής, με την οποία εισπράτ
τουν οικονομικά βοηθήματα και βεβαίωση 
προσφυγικών οργανώσεων, που θα εκδίδεται 
για να χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση 
Δ.Κ.Τ., όπου θα βεβαιώνεται ότι δεν υπάρ
χουν άλλα εισοδήματα.
3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ανεξάρτητα από το οικογενειακό τους 
εισόδημα.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Ταυτότητα πολύτεκνου ή βιβλιάριο πυλυ- 
τεκνικής ιδιότητας των αρχηγών των οικογε
νειών.
4. ΑΓΡΟΤΕΣ - ΑΓΡΟΤΙΣΣΕΣ: (χαμηλοεισοδη- 
ματίες)
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες 
Μικρομεσαίοι ιδιοκτήτες και ακτήμονες 
Συνταξιούχοι.

μ -
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΟΗΜΟΙΒ1Μ

ΑΠΟ ΤΟ Υ.Π.Π.Ε,
Το 1984 το Υπουργείο Πολιτισμού Επι

στημών διέθεσε 80.000.000 δρχ. για Πολι
τιστικές Εκδηλώσεις. Συγκεκριμένα επιχο
ρηγήθηκαν θεατρικές* παραστάσεις, συ
ναυλίες και μουσικά συγκροτήματα.

Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Νέας Μά
κρης επιχορηγήθηκε με 200.000 δρχ. για 
τις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις του περασμέ
νου καλοκαιριού.

Το Νέο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥ
ΡΙΣΜΟΥ

Φέτος οι διακοπές στην Ελλάδα με την 
επιδότηση του κράτους, δηλαδή το νέο 
πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού, αρχί
ζουν την 1 η Απριλίου και θα διαρκέσουν έως 
το τέλος Μαρτίου 1986.

Οπως ανακοίνωσε η Δ/ση Κοινωνικού 
Τουρισμού του EOT, για την παραλαβή των 
δελτίων του νέου προγράμματος θα ισχύσουν 
νέοι όροι, και προϋποθέσεις που καθορίστη
καν με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας 
της κυβέρνησης Απ. Λάζαρη και είναι οι 
ακόλουθοι:

1. Θα χορηγούνται Δελτία Κοινωνικού 
Τουρισμού, είτε ομαδικά, είτε ατομικά και σε 
δικαιούχους των παροχών της Εργατικής 
Εστίας, με τον απαραίτητο όρο της εφ’ άπαξ 
χρήσης του δικαιώματος των διακοπών και με 
τις ίδιες προϋποθέσεις του προγράμματος.

2. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να κάνουν 
διακοπές και λιγότερο από 7 ημέρες, σε 
όλα τα καταλύματα (ξενοδοχεία, κρουαζερό- 
πλοια, παραδοσιακοί οικισμοί κλπ.).

3. Αυξάνεται το ανώτατο όριο ετησίων 
εσόδων των συνταξιούχων σε 700.000 δρχ., 
προκειμένου να τους χορηγηθούν Δελτία 
Κοινωνικού Τουρισμού. Το ποσό αυτό προ
σαυξάνεται με 50.000 δρχ. για κάθε προστα- 
τευόμενο μέλος.

4. Ο EOT, σε συνεργασία με άλλους 
φορείς (υπουργεία, Δήμους, Συλλόγους 
κλπ.), θα μπορεί να εφαρμόζει ειδικά προ
γράμματα μονοήμερων, διήμερων και τριήμε
ρων εκδρομών με τουριστικά λεωφορεία, 
κρουαζιερόπλοια, κλπ., για ορισμένες κατη
γορίες ατόμων.

5. Ειδικά προγράμματα ανάπτυξης του 
ορεινού-χειμερινού τουρισμού θα εφαρμόζο
νται για νέους ηλικίας από 18 έως 35 ετών, 
από τον EOT, το υφυπουργείο Νέας Γενιάς 
και τα Εκδρομικά Σωματεία. Βάσει των προ
γραμμάτων αυτών οι νέοι, με ελάχιστη συμμε
τοχή 200 δρχ, την ημέρα, θα μπορούν να 
κάνουν μονοήμερες, τριήμερες ή πενθήμε
ρες εκδρομές στα ορεινά χωριά, στα καταφύ
για και στους ορεινούς ξενώνες της χώρας.

6. Ανάλογα προγράμματα θα καταρτισθούν 
για παιδιά με ειδικές ανάγκες όπως ορφανά, 
κωφάλαλα, ανάπηρα κλπ.
Δελτία μπορούν να προμηθευτούν οι 
ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία του 
EOT, τη διεύθυνση κοινωνικών υπηρε
σιών της Νομαρχίας Ανατολικής Αττι
κής (κ. Γρίβα, Μεσογείων 429) καθώς 
και από δημοτικά και κοινοτικά κατα
στήματα.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ

Αγώνες Δρόμου
Στα πλαίσια του Προγράμματος Α

θλητισμός και Παιδί του Υφυπουρ
γείου Ν. Γενιάς και με συμμετοχή της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και του 
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 
Δημοτικού Σχολείου Ν. Μάκρης, έγι
ναν στις 6 του Απρίλη από τους 
μαθητές των Δημοτικών Σχολείων Νέ
ας Μάκρης και Ανατολής αγώνες 
δρόμου τριών κατηγοριών.
1η και 2η τάξη 600 μ.
3η και 4η τάξη 800 μ.
5η και 6η τάξη 1000 μ.

Η συμμετοχή των νεαρών αθλητών, 
ήταν μεγάλη περίπου 250 μαθητές 
έλαβαν μέρος. Ο Σύλλογος Γονέων και 
Κηδεμόνων ευχαριστεί για άλλη μια 
φορά, την καθηγήτρια Σωματικής α
γωγής Σαραφάκη Ρένα, υπεύθυνη για 
το πρόγραμμα του υφυπουργείου, για 
την άριστη παρουσίαση των παιδιών.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ 
Για δωρεάν μεταφορά των μαθητών

Το Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών παραχώρησε στον Κρατικό Παιδικό 
Σταθμό Λεωφορείο για την δωρέαν μεταφορά των μαθητών.

Το λεωφορείο σύντομα θ’ αρχίσει δρομολόγια ανακουφίζοντας έτσι τους 
γονείς από το πρόβλημα της μεταφοράς των παιδιών τους, πράγμα που δεν είναι 
και τόσο εύκολο για αρκετούς λόγω των μεγάλων αποστάσεων που έχουν να 
διανύσουν.

Μια Όαση Δημιουργίας
«Ο ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ» του βαςιλη ρωτά

Άλλες χρονιές η 21η Απριλίου μας θύμιζε τη χούντα των συνταγματαρχών. Φέτος μας 
θύμισε τον μεγάλο λαϊκό δημιουργό,τον αξέχαστο συντοπίτη μας Βασίλη Ρώτα. Κι αυτό 
με την ευκαιρία της παρακολούθησης ενός από τα καλύτερα θεατρικά του έργα τον 
Κολοκοτρώνη. Το έργο ανέβηκε μετά από προσπάθειες ενός περίπου χρόνου από 
συντοπίτες μας. Τόσο η προσπάθεια όσο και το αποτέλεσμα ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια 
μιας ακόμα πολιτιστικής προσπάθειας, δείχνουν ένα άλλο τρόπο ύπαρξης. Κάποτε 
πιστεύαμε ότι λαϊκή τέχνη είναι αυτή που μπορεί ο λαός να την καταλάβει, σήμερα πρέπει 
να συνειδητοποιήσουμε ότι λαϊκή τέχνη είναι αυτή που ο λαός μπορεί να την παράγει. Ο 
λαός μας σήμερα είναι έτοιμος όχι μόνο να καταναλώσει αλλά και να δημιουργήσει — 
χωρίς ειδικούς — πολιτιστικά γεγονότα. Είναι σίγουρο ότι από την κατάμεστη από 
Μακρηνούς αίθουσα του κινηματογράφου « Άστρον» οι φίλοι μας που έπαιξαν στο έργο 
θα κατάλαβαν ότι δεν είναι μόνοι τους. Άλλωστε — δεν μπορεί — θα.ήταν παρών και ο 
«Μπάρμπα Βασίλης».

ΠΡΟΣΩΠΑ
(Με τη σειρά που παίζουν στο έργο)

ΕΞΗΓΗΤΗΣ: Μάκης Κουλουμπής 
ΕΝΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ: Σπύρος Ματαράγκας 
ΕΝΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ: Στάθης Λυμπερόπουλος 
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Νίκος Κρυμάνδαλης 
ΠΛΑΠΟΥΤΑΣ: Ηλιος Πασβάγκας 
ΦΩΤΑΚΟΣ: Γιάννης Βαζάνας 
ΚΥΡΙΛΛΟΣ: Βασίλης Τσακιργιάννης 
ΣΙΣΙΝΗΣ: Παναγιώτης Ματαράγκας 
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ελένη Βασιλοπούλου 
ΛΟΝΤΟΣ: Παναγιώτης Ματαράγκας 
ΝΟΤΑΡΛΣ: Γιώργος Λιαπόπουλος 
ΚΡΕΒΑΤΑΣ: Αντώνης Δαμιανός 
ΖΛ ΓΜΗΣ: Ηλίας Πασβάγκας 
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: Γιάννης Παπόγλου 
ΚΩΛΕΤΗΣ: Ελένη Βασιλοπούλου 
ΜΕΤΑΞΑΣ: Βασίλης Τσακιργιάννης 
ΝΕΓΡΗΣ: Ζαχαρίας Πεπονάκης 
ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ: Γιάννης Παπόγλου 
ΥΨΥΛΑΝΤΗΣ: Αντώνης Πατεράκης 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ: Στάθης Λυμπερόπουλος 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ: Γιάννης Βαζάνας 
ΜΠΕΡΟΥΚΑΣ: Σπύρος Ματαράγκας 
Α ' ΓΕΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: Γιάννης Παπόγλου 
Β ' ΓΕΡΟΥΣΙΑΣΤΉΣ: Στάθης Λυμπερόπουλος 
ΦΩΤΗΛΑΣ: Ζαχαρίας Πεπονάκης 
ΚΟΛΙΑΣ9 Στάθης Λυμπερόπουλος 
ΠΑΠΑΦΛΕΣΑΣ: Γιώργος Λιαπόπουλος 
ΛΑΒΙΛΑΣ: Αδριανή Κουλουμπή 
ΧΗΡΑ ΚΙΑΜΗΛΜΠΕΗ: Σοφία Λασανιάνου 
ΜΑΝΑ ΚΙΑΜΗΛΜΠΕΗ: Ειρήνη Καρατζά

ΔΡΑΜΑΛΗΣ: Παναγιώτης Ματαράγκας 
ΑΛΗΜΠΕΗΣ: Στάθης Λυμπερόπουλος 
ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΠΑΣΑΣ: Γιώργος Λιαπόπουλος 
ΤΣΟΚΡΗΣ: Ζαχαρίας Πεπονάκης 
ΜΠΟΥΜΠΟΥ ΛΙΝΑ: Ειρήνη Καρατζά 
ΠΑΛΑΜΙΔΗΣ: Ελένη Βασιλοπούλου 
ΑΧΙΛΛΕΑΣ: Ντίνα Καφετζή 
ΜΠΛΑΤΣΛΡΑΣ: Σπύρος Ματαράγκας 
ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ: Μαριάννα Κωνσταντινίδη 
ΧΙΩΤΙΣΣΑ: Ελένη Βαμβακά 
ΤΣΟΠΑΝΑΚΟΣ: Σπύρος Ματαράγκας 
ΓΙΩΤΗΣ: Βούλα Καρατζά 
ΜΠΑΡΜΠΙΤΣΙΩΤΗΣ: Στάθης Λυμπερόπουλος 
ΓΥΝΑΙΚΑ: Μαριάννα Κωνσταντινίδη 
ΛΕΝΙΩ: Ντίνα Καφετζή
ΦΙΛΗΜΩΝ: Παναγιώτης Ματαράγκας 
ΜΟΥΡΛΟΠΩΡΓΗΣ: Παναγιώτης Ματαράγκας 
ΜΕΜΕΜΤΗΣ: Στάθης Λυμπερόπουλος 
ΧΑΣΑΝΗΣ: Ντίνα Καφετζή 
ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ: Στάθης Λυμπερόπουλος 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΓΛΟΣ: Μάκης Κουλουμπής 
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ: Αδριανή Κουλουμπή 
ΜΑ ΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ: Βασίλης Τσακιργιάννης 
ΚΗΡΥΚΑΣ: Αδριανή Κουλουμπή 
ΧΩΡΙΑΤΙΣΣΑ: Αδριανή Κουλουμπή 
ΧΩΡΙΑΤΗΣ: Στάθης Λυμπερόπουλος 
ΠΑΠΑΣ: Γιώργος Λιαπόπουλος 
ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ: Γιώργος Λιαπόπουλος 
ΔΑΣΚΑΛΟΣ: Ελένη Βασιλοπούλου 
ΑΓΓΕΛΟΣ: Μάκης Κουλουμπής



ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ

ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ

ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΜΑΡΤΗΣ
ΑΠΡΙΛΗΣ 85

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20

Το Κέντρο Υγείας Νέας Μάκρης Δημοπρατείται στις 20 Μάϊου
Σχόλια

Η ΔΙΚΑΙΩΣΗ
Η τεράστια επιτυχία που σημείωσε ο χορός 

του Επιμορφωτικού Συλλόγου και της «ΦΩ
ΝΗΣ» (όλοι τον χαρακτήρισαν σαν τον πιο 
μαζικό και επιτυχημένο χορό που έγινε στην 
περιοχή μας) αποτέλεσε την μεγαλύτερη 
ηθική ικανοποίηση και δικαίωση μιας προ
σπάθειας που συνεχίζεται για αρκετά χρόνια, 
με στόχο την Πολιτιστική Ανάπτυξη και 
Επιμόρφωση της περιοχής μας.

Σπάνια ένας χορός μπορεί να συνδυάσει 
μια τόσο πλατιά συμμετοχή κατοίκων μιας 
περιοχής, ένα κέφι που να κρατάει μέχρι το 
πρωί και ταυτόχρονα να ’ναι και μια σημα
ντική Πολιτιστική Εκδήλωση με τραγούδια 
και Χορούς από τις Χαμένες Πατρίδες και 
κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους ήρθαν 
στον χορό μας. Μας έδωσαν κουράγιο να 
συνεχίσουμε.

★

Ο ΛΥΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΕΓΕΡΑΣΕ...

Τώρα που πλησιάζουν οι βουλευτικές 
εκλογές κάποιοι σκοτεινοί κύκλοι άρχισαν 
να επιδίδονται με ιδιαίτερο ζήλο σ’ ένα.... 
ευγενικό σπορ:

Προκειμένου να μαντρώσουν όσο γίνεται 
περισσότερους στον κομματικό χώρο που 
υποστηρίζουν διαδίδουν ότι σε λίγες μέρες 
θα ρθουν καράβια στην Ραφήνα για να 
μεταφέρουν αμέσως μετά τις εκλογές τους 
αντίθετους στην Μακρόνησο και τ’ άλλα 
ξερονήσια!

Ο... Κοινωνικός Τουρισμός σε παλαιό έκδο
ση!

Α

ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ
Οι πληροφορίες ότι κατά τον προεκλογικό 

αγώνα που άρχισε δεν χρησιμοποιείται ο 
δημοκρατικός διάλογος και το επιχείρημα 
«ελέγχονται ως ανακριβείς». Τουλάχιστον 
γι’ αυτούς που... πιστεύουν στις παραπάνω 
αρχές.

Και για του λόγου το αληθές αναφέρουμε 
ότι σε πρόσφατο ανοιχτό διάλογο (ανοιχτή 
σύρραξη την χαρακτήρισαν μερικοί κακοή
θεις) που έγινε στον Άγιο Κωνσταντίνο 
Λοκρίδος χρησιμοποιήθηκαν μόνο... μερικά 
μπουγέλα μπογιάς, αλυσίδες, σωλήνες και 
καρφιά!!!

Η (κάποιας μορφής) Δημοκρατία σ’ όλο της 
το μεγαλείο!

Αθλητικές
Εγκαταστάσεις

Η ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ
ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Η έλλειψη Αθλητικών Εγκαταστάσεων 
στην περιοχή μας είναι ένα θέμα που έχει 
απασχολήσει ιδιαίτερα την «ΦΩΝΗ».

Το Νοέμβρη του 84 είχαμε συνεργασία με 
την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και 
τον Ιανουάριο του 85 με τη Νομάρχη 
Ανατολικής Αττικής κα Αγγελική Συνοδι- 
νού.

Πέρα από τις επισημάνσεις των σχετι
κών προβλημάτων προχωρήσαμε στην γρα
πτή υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων.

Το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό: Η 
Νομάρχης κα Α. Συνοδινού ανακοίνωσε 
στις 30 Απριλίου στον Τύπο Ανατολικής 
Αττικής ότι περιμένει τις προτάσεις της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Μαζικών 
Φορέων ώστε να προγραμματισθούν τα 
ανάλογα έργα για το 1986.

τ^ι X 7 Α Α ΊΓΤ ’° Ύδρευσης 
|Η γ /\ Ι]* ολοκληρώνεται μέσαA A JL · στο

ΑΦΘΟΝΟ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ 
Για οποιαδήποτε καθυστέρηση υπεύθυνη θα είναι η Κοινότητα
Στο αίτημα του λαού της Ανατολικής 

Αττικής για Άφθονο και Υγιεινό νερό 
η Πολιτεία ανταποκρίθηκε με ευαισθη
σία, ταχύτητα και συνέπεια. Ήδη το 
μεγαλύτερο και σημαντικότερο έργο 
που έγινε ποτέ στην περιοχή μας, 
κόστους 2,3 δις, ολοκληρώνεται μέσα 
σ’ ένα μήνα. Το νερό της ΕΥΔΑΠ

Η ΛΑ Ϊ ΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ

Προοπτικές πάρα πέρα ανάπτυξης

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία 
απολογισμού του πρώτου τριμήνου 
λειτουργίας της Λαϊκής Επιμόρφωσης 
σε Νέα Μάκρη και Μαραθώνα πάνω 
από 150 άτομα παρακολούθησαν και 
παρακολουθούν τα τμήματα που έχουν 
δημιουργηθεί. Το γεγονός αυτό αν και 
δεν αποτελεί στοιχείο εφησυχασμού 
είναι ιδιαίτερα θετικό αφού δεν υπήρ
χε καμμιά προηγούμενη εμπειρία στην 
περιοχή. Η ειδικότερη κατανομή των 
ανθρώπων που παρακολούθησαν στα 
τμήματα είναι η εξής:
Για Νέα Μάκρη: Συμβουλευτική γονέ
ων 34, Κοπτική-Ραπτική 45, Χαλκο
γραφία 17, Προστασία Καταναλωτή 
25.

ΟΙ ΓΙΟΡΤΕΣ
ΚΡΑΣΙΟΥ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ
Σ’ εφαρμογή σχετικής απόφασης 

του Νομαρχιακού Συμβουλίου για 
μεταφορά της Γιορτής Κρασιού στα 
Μεσόγεια έχει συγκροτηθεί Αμε
λής επιτροπή η οποία θα υποβάλλει 
σύντομα τις προτάσεις της.

Στις γιορτές αυτές θα συνεργα- 
σθούν το Υπουργείο Πολιτισμού 
Επιστημών και το Υφυπουργείο Νέ
ας Γενιάς και ο EOT.

Η «ΦΩΝΗ» έκανε στη Νομάρχη 
κα Αγγελική Συνοδινού τις παρακά
τω προτάσεις:

α) Να ενταχθεί και ο Μαραθώνας 
στις οινοπαραγωγικές περιοχές ώ
στε να γίνουν γιορτές και στην 
περιοχή μας.

β) Να γίνει καταγραφή του «Πολι
τιστικού» δυναμικού της περιοχής 
μας (Σύλλογοι, θίασοι, μεμονωμένα 
άτομα κλπ.) ώστε η Πολιτιστική 
Ανάπτυξη που ελπίζουμε ότι μπο
ρεί να γίνει με την ευκαιρία των 
εορτών αυτών να ξεκινήσει και 
στηριχθεί στο λαό των Μεσογείων.

Η κα Συνοδινού απάντησε ότι θα 
ληφθούν υπόψη οι προτάσεις μας. 

μπαίνει μέσα στα περισσότερα σπίτια 
της Ανατολικής Αττικής και απάλλαξε 
τους κατοίκους της από τον βραχνά των 
κολοβακτηριδίων, των αλάτων, των 
διακοπών και της εκμετάλλευσης των 
νερουλάδων.

Η κατασκευή του αγωγού από Μαρ- 
κόπουλο μέχρι τη Ραφήνα τελείωσε. Η

Για Μαραθώνα: Συμβουλευτική γονέ
ων 43, Κοπτική-Ραπτική 23, Προστα
σία καταναλωτή 20. Ο συνολικός 
αριθμός βέβαια φτάνει τους διακό- 
σιους αλλά εδώ θα πρέπει να υπολογι- 
σθεί ότι αρκετά άτομα παρακολουθούν 
πάνω από ένα τμήμα Λ.Ε.

συνέχεια στη σελ. 5

Ο Χορός του Επιμορφωτικού 
Συλλόγου και της «ΦΩΝΗΣ»

Η επιτυχία του χορού του Επιμορ
φωτικού Συλλόγου και της «ΦΩ
ΝΗΣ» ξεπέρασε κάθε αισιόδοξη πρό
βλεψη. Ακόμη και το «ΣΤΑΝΟΜΑ- 
ΝΤΡΙ» αποδείχθηκε μικρό για να χωρέ- 
σουν άνετα οι συντοπίτες μας που με 
την παρουσία τους τίμησαν τον φετει- 
νό χορό μας.

Η γιορτή μας ξεκίνησε με Παραδο

Ραφήνα παίρνει νερό από την ΕΥΔΑΠ. 
Το ίδιο και η Λούτσα.

Μέσα στο Μάιο το νερό της ΕΥΔΑΠ 
θα βρίσκεται κάτω από τα πόδια μας. Ο 
αγωγός θα γεμίσει με νερό. Έτσι η 
πολιτεία και ειδικότερα η ΕΥΔΑΠ 
έκαναν στο ακέραιο το καθήκον τους.

Για μας όμως,τους κατοίκους της Νέας 
Μάκρης, μπαίνει ένα ειδικό ερώτημα: 

-Θα χουμε και εμείς νερό της ΕΥΔΑΠ
σύντομα,ή η Τοπική μας Αυτοδιοίκηση... 
συνεπής προς τη μέχρι τώρα τακτική της 
στο θέμα του νερού θα... φροντίσει να μας 
τροφοδοτεί για καιρό ακόμα με το νερό των 
πηγαδών;

Η «ΦΩΝΗ» έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με 
το πρόβλημα του νερού της περιοχής μας.
Με σειρά επιστημονικών άρθρων, ρεπορ
τάζ, χρονογραφημάτων και καταγγελιών 
έχει αποδείξει την ακαταλληλότητα (ποιο
τική και... οικονομική) του νερού που 
πίνουμε και με συγκεκριμένες εποικοδο
μητικές προτάσεις και επισημάνσεις προς 
την Κοινότητα υποστηρίξαμε την ταχεία 
σύνδεσή μας με την ΕΥΔΑΠ.

συνέχεια στη σελ. 3

Ο καθηγητής Αντώνης Δαμιανός με 
το βιολί του και η Χορωδία από συντο
πίτες μας ενώ τραγουδούν τραγούδια 
από τις Χαμένες Πατρίδες.

Τα μέλη της Χορωδίας είναι: 
Ηλίας Πασβάγκας, Τάκης Βασίλας, 
Γιώργος Τρέμπελης, Λίτσα Βασίλα και 
Ευθυμία Τσακυργιάννη.

σιακούς Χορούς από το Χορευτικό 
Τμήμα του Συλλόγου μας που, γι' άλλη 
μια φορά ακόμη, επιβεβαίωσε τη φήμη 
που έχει στην περιοχή μας.

Στη συνέχεια ο καθηγητής Αντώνης 
Δαμιανός, με το βιολί του, έπαιξε 
σκοπούς της Μάκρης και τραγούδησε 
χορωδία από συντοπίτες μας.

συνέχεια στη σελ. 4



2 ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΤΟΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΜΗ ΡΩΤΑΣ ΜΟΝΟ ΤΙ ΕΚΑΝΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΕΝΑ. ΡΩΤΗΣΕ ΚΑΙ ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ
ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 20 ΜΑ ΓΟΥ ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ 

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ
Για την εξέλιξη του θέματος της ένταξης της περιοχής μας στο ΣΧΕΔΙΟ 

ΠΟΛΗΣ η «ΦΩΝΗ» συνεργάσθηκε με τον Ειδικό Γραμματέα του ΥΧΟΠ κ. 
Αλέκο Βούλγαρη, τον πολεοδόμο κ. Θανάση Κεφάλα και τον τοπογράφο κ. Δ. 
Αλεξόπουλο. Από τις συνεργασίες αυτές προέκυψαν τα παρακάτω στοιχεία:

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Περιλαμβάνει 1000 στρέματα (το Ρυμο

τομικό Σχέδιο της προμελέτης έχει δημο
σιευτεί σε προηγούμενο φύλλο της ΦΩ
ΝΗΣ).

Για το τμήμα που βρίσκεται κάτω από 
την Λεωφόρο Μαραθώνος και μέχρι τη 
θάλασσα έχει ολοκληρωθεί η επόμενη 
φάση (οριστική) του Ρυμοτομικού Σχεδίου 
όχι όμως και η προκαταρκτική πράξη 
εφαρμογής (εισφορές κλπ.) γιατί χρειάζε
ται το κτηματολόγιο ολόκληρης της από 
ένταξη περιοχής.

Με την παράδοση του κτηματολογίου 
από τον τοπογράφο κ. X. Αλεξόπουλο, η 
οποία έγινε στις 27 Απριλίου, θα ολοκλη
ρωθεί και το Ρυμοτομικό Σχέδιο για το 
τμήμα που βρίσκεται πάνω από την Λ. 
Μαραθώνος από τον πολεοδόμο κ. Θ. 
Κεφάλα.

Στις 13 Απρίλη πραγματοποιήθηκε συ
νεργασία του μελετητού με τις επιτροπές 
γειτονιάς για το θέμα του Σχεδίου Πόλης.

Είναι, βέβαια, γεγονός ότι η ένταξη της 
περιοχής μας στο Σχέδιο Πόλης έχει 
καθυστερήσει και κάποιες ημερομηνίες 
δεν τηρήθηκαν. Αυτό όμως δεν σημαίνει 
ότι υπάρχει η παραμικρή πιθανότητα να 
μην ολοκληρωθεί το έργο αυτό πολύ 
σύντομα γιατί και οι εργασίες βρίσκονται 
σε πολύ προχωρημένο στάδιο και η πολιτι
κή του ΥΧΟΠ είναι προς αυτή την κατεύ
θυνση. Ενδεικτικά αναφέρουμε την διαβε
βαίωση που μας έδωσε ο Ειδικός Γραμμα- 
τέας του ΥΧΟΠ κ. Αλέκος Βούλγαρης ότι η 
ανάρτηση των σχεδίων για τα 1000 στρέμ
ματα θα πραγματοποιηθεί το αργότερο τις 
πρώτες ημέρες του Μάη.

Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι πολύ 
σημαντική αιτία για την καθυστέρηση της 
ένταξης στο Σ.Π. είναι η ειδική τροπολο
γία που πέρασε από την Βουλή, βάσει του 
άρθρου 13 παρ. 3 και 4 του Ν. 1337/83, 
ειδικά για τη Νέα Μάκρη με την οποία 
μειώνονται οι εισφορές σε γη κατά 35-40% 
περίπου, ενώ δεν θα υπάρχει εισφορά σε 
χρήμα.

Το παραπάνω είχε σαν φυσικό αποτέλε
σμα την τροποποίηση και μείωση των 
κοινοχρήστων και προπαντός των κοινω
φελών χώρων της προμελέτης, πράγμα που 
απαίτησε κάποιο χρονικό διάστημα για να 
γίνει.

Επί πλέον έχουν γίνει οι παρακάτω

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΧΩΡΟΙ (σε τ.μ.)
ΓΕΙΤΟΝΙΑ 1 2 3 4
Παιδικές χαρές 5.000 5.000 4.000 8.000
Γήπεδα (αλάνες) 4.000 5.000 3.000 5.000
Πράσινο 7.000 8.000 6.000 10.000
Αίθουσες πολλαπλών χρήσεων 1.000 1.000 1.000 1.500
Εκκλησία 3.000 3.000 3.000 4.000
Εμπορικό Κέντρο 8.400 10.000 7.600 16.000
Πλατεία 2.000 3.000 2.000 3.000
Προβλεπόμενη
Χωρητικότητα σε κατοίκους 4.100 5.000 3.700 7.900

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει η 
ιδιαίτερη έμφαση που δίνεται στην ποιότη
τα ζωής, σύμφωνα με το πνεύμα του Νόμου 
1337/83.

Η οριστική μελέτη θα γίνει σταδιακά 
κατά γειτονιές. Η έναρξη θα γίνει από την 
γειτονιά (2) επειδή ένα σημαντικό τμήμα 

Ναυτικός Όμιλος 
Νέας Μάκρης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Δ.Σ. του Ν.Ο.Ν.Μ. κάνει γνωστό ότι αρχίζουν τα τμήματα κολύμβησης και 

ιστιοπλοΐας. Πληροφορίες και εγγραφές στα γραφεία του Ν.Ο.Ν.Μ. στο ΛΙΜΑΝΑΚΙ.

βελτιώσεις της Μελέτης:
1. Για το τμήμα της Λεωφόρου Μαραθώ

νος από την διασταύρωση Διονύσου μέχρι 
την Κοινότητα καταργείται η πεζοδρόμη
ση και γίνεται κανονικός δρόμος για 
λόγους κυκλοφορίας. Η πεζοδρόμηση του 
υπολοίπου τμήματος παραμένει.

2. Περιορίζονται στο ελάχιστο τα υπαί
θρια μεμονωμένα Parking, ιδιαίτερα όσα 
βρίσκονται προς την παραλία. Αντιμετω
πίζεται η περίπτωση συγκέντρωσης των 
μεμονωμένων χώρων στάθμευσης σε ε
νιαίους μεγάλους χώρους μερικοί από τους 
οποίους προτείνεται, από τον μελετητή, 
νάναι υπόγειοι.

Σε συνεννόηση με την Τοπική Αυτοδιοί
κηση ίσως γίνει η Κεντρική Πλατεία 
υπόγειο Parking. Τους χώρους αυτούς θα 
μπορεί να τους εκμεταλλεύεται η Τ.Α. 
(ενοικίαση κλπ.)

Έτσι αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά 
το πρόβλημα όχλησης των παροδοίων από 
τα σταθμευμένα οχήματα.

Οι κοινωφελείς χώροι για σχολεία, νηπια
γωγεία, Αθλητικό Κέντρο κλπ παραμένουν 
στις αρχικές θέσεις και διαστάσεις.

ΠΕΡΙΟΧΗ Β' ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Για την περιοχή Β' κατοικίας έχουν 
γίνει τα παρακάτω:

— Έχει ολοκληρωθεί η ανάλυση (απει
κόνιση υφισταμένης κατάστασης: δίκτυα, 
δρόμοι, κατοικίες, ιδιοκτησιακό καθεστώς 
κλπ).

— Έχουν προταθεί οι τελικές επιφάνειες 
των υπό ένταξη περιοχών οι οποίες είναι: 
Γειτονιά 1 (Ερυθρός): 800 στρέμματα 
Γειτονιά 2 (Βάλτος): 950 στρέμματα 
Γειτονιά 3 (Αγ. Παρασκευή): 720 στρέμμα
τα
Γειτονιά 4 (Ξυλοκέριζα): 1.300 στρέμματα 
Σύνολο 3.770 στρέμματα

—Η προμελέτη έχει ήδη παραδοθεί. 
Λόγω όμως των μεγάλων διαστάσεων των 
σχεδίων η «ΦΩΝΗ» σ’ αυτή τη φάση, 
αδυνατεί να τα δημοσιεύσει.

—Τα κυριότερα στοιχεία της προμελέ
της είναι:
1. Συντελεστής δόμησης 0,30
2. Όροφοι 2
3. Απαιτούμενοι κοινόχρηστοι χώροι 
(σύμφωνα με τον προβλεπόμενο πληθυ
σμό) φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

της υπαγόταν στο καταργηθέν εγκεκριμέ
νο σχέδιο, όπως μας είπε ο πολεοδόμος κ. 
Θ. Κεφάλας.

ΤΟ ΥΧΟΠ θ’ αρχίσει, πιθανότατα, από 
το Ζούμπερι την εκπόνηση της Πολεοδο
μικής Μελέτης.

Νέα Μάκρη 18/4/1985

Καταγγελία
Προς 

το Νομαρχιακό Διαμέρισμα Ανατ. Αττικής 
Κα Νομάρχη 

Κοιν: Υπουργείο Εσωτερικών 
Τμήμα Τοπ. Αυτοδιοίκησης

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ:
Των Κοιν. Συμβούλων
1) Γεωργίου Βογιατζή
2) Παναγιώτη Χριστόπουλου
3) Μιχάλη Τσακιργιάννη
4) Σπόρου Αέου
Κατά
Του Προέδρου της κοινότητας Νέας Μάκρης κ. 
κατάχρηση εξουσίας.
Κα Νομάρχης,

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Νέος Μάκρης με την 
20/84 απόφαση του επέβαλλε στους κατοίκους της 
περιοχής μας που υδρεύονται από το κοινοτικό 
δίκτυο εισφορά 2.5000 δρχ. ανά μετρητή για την 
εξόφληση της πρώτης δόσης του δανείου που 
χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του αγωγού 
υδροδότησής μας από την ΕΥΔΑΠ.

Η πιο πάνω απόφαση η οποία πάρθηκε ομόφωνα 
ίσχυε μόνο για το έτος 1984, γιατί όπως συζητήθηκε 
σ' εκείνη τη συνεδρίαση το Κοιν. Συμβούλιο έκρινε 
ότι κάθε χρόνο και μέχρι την εξόφληση του δανείου 
η εισφορά θα πρέπει να μειώνεται ανάλογα με την 
αύξηση των παροχών ύδρευσης, και ειδικότερα για 
το 1985 η μείωση της εισφοράς θα έπρεπε να ήταν 
αρκετά μεγάλη αφού εν τω μεταξύ θα γινόταν και η 
απογραφή και χρέωση στα μαγαζιά και διαμερίσμα
τα που υδρεύονται δύο ή και περισσότερα από ένα 
μετρητή.

Έτσι ενώ το 1984 είχαμε 7.200 μετρητές, για το 
1985 πρέπει να υπολογίσουμε τουλάχιστον 7.500, 
αυτό σημαίνει ότι σε κάθε μετρητή αντιστοιχεί για 
το 1985 το ποσόν των 1.900 δρχ. προκειμένου να 
καλύψουμε την ετήσια δόση των 14.000.000 στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, δεδομένου 
ότι, το 1984 (και παρ' όλες τις διαρροές) το ποσόν 
που εισπράχθηκε είναι 16.800.000, δηλαδή 
2.800.000 περισσότερα από την ετήσια δόση.

Εξάλλου είναι γνωστό, και το γνωρίζει και ο 
Πρόεδρος της Κοινότητας ότι τα χρήματα αυτά δεν 
μπορεί να χρησιμοποιηθούν αλλού, παρά μόνο για 
την εξόφληση του δανείου.

Κι εδώ προκύπτει το ερώτημα, γιατί ο κ. 
Προέδρος χρέωσε και φέτος τους κατοίκους με το 
ίδιο ποσόν αφού ήδη είχαμε περίσσευμα από πέρυσι.

ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΝΕΡΟ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ κ. ΠΡΟΕΔΡΕ;;;
Από το Νομαρχιακό Ταμείο 20.000.000 για έργα 

Ύδρευσης στην Κοινότητά μας
Για την υδροδότησή μας και τα έργα που θα πρέπει να γίνουν για τη σύνδεση του 

Κοινοτικού αγωγού με τον κεντρικό αγωγό της ΕΥΔΑΠ το Νομαρχιακό Συμβούλιο με 
απόφαση του, τον Απρίλιο του 1984, ενέκρινε την δωρεά επιχορήγηση στην Κοινότητά μας 
των είκοσι εκατομμυρίων δραχμών. Από αυτά τα 6.000.000 έχουν διατεθεί για την 
κατασκευή δικτύων το φθινόπωρο του 1984, τα 8.000.0000 έχουν δοθεί από το Γενάρη του 
1985 για την κατασκευή κεντρικής δεξαμενής συνολικής δαπάνης σύμφωνα με τη μελέτη 
12.000.000 και μένουν ακόμη να πάρουμε 6.000.000. Απ’ ότι έχει διαπιστωθεί μέχρι σήμερα 
τουλάχιστον, η ΕΥΔΑΠ είναι συνεπής στις προθεσμίες που έχει ορίσει, η Πολιτεία δια 
μέσου του Νομαρχιακού Συμβουλίου εγκρίνει και επιχορηγεί τις δαπάνες που απαιτούνται 
για την εκτέλεση των έργων υδροδότησής μας.

Αντίθετα, η Κοινότητα καθυστερεί, δεν έχει κάνει καμιά προετοιμασία μέχρι σήμερα για 
να δεχθούμε έγκαιρα το νερό της ΕΥΔΑΠ.

Βέβαια ο Πρόεδρος της Κοινότητας έχει δηλώσει ότι μία βδομάδα είναι αρκετή για να 
γίνουν τα απαραίτητα έργα σύνδεσης, αλλά αυτή η δήλωση δεν φτάνει ιδιαίτερα μετά 
απ’ αυτό που συνέβη στη γειτονική μας Ραφήνα, που μόλις συνδέθηκε με την ΕΥΔΑΠ 
αποσυνδέθηκε γιατί δεν άντεξε στη πίεση του νερού το Κοινοτικό δίκτυο.

Εμείς πρέπει και μπορούμε να φροντίσουμε έγκαιρα να μην έχουμε την ίδια τύχη και 
μάλιστα μέσα στο Καλοκαίρι, εμείς μπορούμε φέτος το Καλοκαίρι να πίνουμε νερό της 
ΕΥΔΑΠ χωρίς άλατα και κολοβακτιρίδια, ελπίζουμε να μην υπάρξουν εμπόδια που θα μας 
αναγκάσουν και φέτος να πιούμε το νερό των γεωτρήσεων, ελπίζουμε να μην χρειασθεί να 
πληρώσουμε κι φέτος το Καλοκαίρι μερικά εκατομμύρια σε ιδιωτικά πηγάδια όπως έγινε 
πέρυσι και πρόπερσι παρ ’ ότι ανοίχθηκαν πέντε νέες κοινοτικές γεωτρήσεις. Ελπίζουμε και 
ρωτάμε θα έχουμε νερό τον Ιούνιο κ. Πρόεδρε;

Παράδειγμα 
προς μίμηση;

Στην Κοζάνη αποφάσισαν να χτί
σουν ιστορικό-λαογραφικό Μουσείο.

Το οικόπεδο το παραχώρησε ο Δή
μος.

Οι κάτοικοι συγκέντρωσαν από ει
σφορές και δωρεές 33 εκατομμύρια.

Να τολμήσουμε να πούμε: «Κοζάνη, 
εσύ θα μας... οδηγήσεις;»

Γιατί όχι;

Βασ. Τζιλάβη για παράβαση καθήκοντος και

1) Γιατί αναγκάσθηκε να δεχθεί να γίνει ο αγωγός 
της ΕΥΔΑΠ κάτω από την πίεση της λαϊκής 
συνέλευσης που έγινε το καλοκαίρι του 1983 και 2) 
Γιατί θέλει να αποδείξει ότι πράγματι πληρώνουμε 
«χαράτσι» όπως έλεγε τότε για να στηρίξει την 
αρνητική του θέση ενάντια στη λαϊκή θέληση.

Για τους παραπάνω λόγους κι επειδή ήταν υπόψη 
του Κοιν. Συμβουλίου ότι έπρεπε φέτος ναμειωθείη 
εισφορά ενήργησε παράνομα και αυθαίρετα βεβαίω
σε στο Δημόσιο Ταμείο Παλλήνης στις 12/3/85 τον 
κατάλογο εισφοράς για την ΕΥΔΑΠ του έτους 1985 
με την απόφαση 20/84 που ίσχυε μόνο για το 1984, 
και κάλεσε το Συμβούλιο ένα μήνα αργότερα στις 
11/4/85 να αποφασίσει για ένα τετελεσμένο γεγο
νός.
Κα Νομάρχης,

Επειδή η παράνομη αυτή ενέργεια του προέδρου 
της Κοινότητας καταργεί το Κοιν. Συμβούλιο, 
προσβάλλει και περιφρονεί κατάφορα το θεσμό της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ζητάμε: α) Να ανακληθεί ο 
βεβαιωμένος παράνομα κατάλογος και να ζητηθούν 
οι ευθύνες από τον υπεύθυνο υπάλληλο του Δημό
σιου Ταμείου Παλλήνης. β) Να συνταχθεί οικονομι
κή μελέτη από την υπηρεσία της Κοινότητας για την 
σωστή και δίκαιη χρέωση των κατοίκων και γ) Να 
ενεργήσετε σύμφωνα με τον ΔΚΚ για την παράβαση 
καθήκοντος και την κατάχρηση εξουσίας που 
διέπραξε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Νέας Μά
κρης.

★

Σ.Σ. Η Νομάρχης Διαμερίσματος Ανατολι
κής Αττικής ήδη έχει ενημερωθεί και θα 
λάβει τ’ απαραίτητα μέτρα για την αντι
μετώπισή του θέματος.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 
ΙΑΤΡΕΙΑ

Στο Νοσοκομείο ΝΤΑΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗ θα 
λειτουργήσουν εξωτερικά Ιατρεία 5 ειδικο
τήτων.

*

Το 1984 λειτούργησαν στην Ανατολική 
Αττική 4 ΣΤΑΘΜΟΙ Α' ΒΟΗΘΕΙΩΝ:

Πόρτο Ράφτη, Λούτσα, Λαγονήσι, Ραφή
να.



ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 3

ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

«Γερά νειάτα 
η μεγαλύτερη μας δύναμη».

Του Παιδίατρου Μ.Π. Δελησάββα
Στις 6 και 7 Απριλίου φέτος γιορτάστηκε στους χώρους δουλειάς η Παγκόσμια Ημέρα Υγείας. Θέμα 

του φετινού γιορτασμού ήταν «Γερά νιάτα, η μεγαλύτερη μας δύναμη». Είναι διαπιστωμένο ότι σήμερα 
στον πλανήτη μας ζει η πολυπληθέστερη νεολαία στην ιστορία του. Η νεαρή ηλικία είναι μια πολύ 
ειδική περίοδος της ζωής όπου το παιδικό σώμα μεταβάλλεται σε σώμα ενήλικα. Είναι η ηλικία από 
15-25 ετών, που περιλαμβάνει την εφηβική ηλικία και την ηλικία του νεαρού ενήλικα. Αυτή η περίοδος 
βιολογικά χαρακτηρίζεται από μια μεγάλη αναστάτωση — την ήβη — και από κοινωνικής πλευράς 
από μια μεγάλη ανυπομονησία και σφοδρή επιθυμία να ξεπεράσει το άτομο την παιδική εξάρτηση και 
να αναλάβει ένα ανεξάρτητο ρόλο στην κοινωνία.

Από ποια πράγματα χαρακτηρίζεται η σημερι
νή νεολαία και τι προβλήματα αντιμετωπίζει:

1) Η σημερινή νεολαία υπολογίζεται σήμερα ότι 
αριθμεί 1,5 δισ. άτομα. Από αυτά τα 3/4 ζουν στον 
αναπτυσσόμενο τρίτο κόσμο.

2) Είναι μια ηλικία με τη μεγαλύτερη σωματική 
και πνευματική ευεξία, τη μικρότερη θνησιμότητα 
και τη μεγαλύτερη πρόσβαση στη μόρφωση 3) 
Γενικά οι νέοι - τα νειάτα - στη σημερινή όπως και 
σε κάθε άλλη εποχή χαρακτηρίζονται από έναν 
ιδεαλισμό και μια ενεργητικότητα για ένα καλύτερο 
μέλλον και για μεγαλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη, 
μεγαλύτερη από κάθε άλλη ηλικία Γι’ αυτό τρέπο
νται σε κοινωνικούς αγώνες και αναλαμβάνουν 
πρωτοβουλίες 4) Χαρακτηρίζονται επίσης από μια 
τάση ανεξαρτησίας και φυσικής περιέργειας να 
δοκιμάσουν κάτι καινούριο κι αυτό περικλείνει 
ορισμένους κινδύνους.

Τα προβλήματα της σημερινής νεολαίας συνδέ
ονται με την ηλικία που διανύουν και τις 
συνθήκες που ζουν οι σημερινοί νέοι.

1) Το πρόβλημα της μετανάστευσης, της ανερ
γίας, η υποαπασχόληση. Μια ισχυρή τάση ωθεί 
τους σημερινούς νέους να εγκαταλείπουν την 
ύπαιθρο και να μεταναστεύσουν στην πόλη ελπίζο
ντας σε μια καλύτερη ζωή. Αποτέλεσμα αυτής της 
τάσης είναι η διάβρωση της παραδοσιακής δομής 
της οικογένειας, στην ύπαιθρο και η αντικατάστασή 
της με τη γεμάτη άγχος ζωή των πληθυσμών που 
ζουν στις φτωχογειτονιές. Αποκομένοι από το 
παρελθόν οι νέοι στις τεράστιες σημερινές πόλεις 
μπορεί να παρασυρθούν στα ναρκωτικά, τις λη
στείες το περιθώριο, στη χρήση οινοπνεύματος κλπ. 
«Η ανεργία και η υποαπασχόληση είναι τα σημαντι
κότερα που αντιμετωπίζουν οι σημερινοί νέοι» 
τονίζει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, και αλλού, 
ότι «οι νέοι είναι το πιο παραγωγικό ανθρώπινο 
κεφάλαιο της οικογένειας, και της κοινωνίας».

2) Οι νέοι και ο κίνδυνος: Πολλοί από τους 
σημερινούς νέους ψάχνοντας να βρουν ικανοποίηση 
και αυτοέκφραση στην περιπέτεια βάζουν κίνδυνο 
τη ζωή τους. Οι πληγές της σύγχρονης κοινωνίας 
είναι τα τροχαία ατυχήματα, οι αυτοκτονίες, τα 
ναρκωτικά και το οινόπνευμα

Τα τροχαία είναι η πρώτη αιτία θανάτου των νέων 
στον κόσμο. «Τατρσχαίαατυχήματααποτελούντην 
πιο σοβαρή επιδημία στα βιομηχανικά κράτη, αλλά 
και σε κάθε κράτος» αναφέρει η ΠΟΥ. Επίσης η 
κατανάλωση οινοπνεύματος, το κάπνισμα, και τα 
ναρκωτικά είναι ένα είδος βραδιάς αυτοκτονίας. Οι 
αυτοκτονίες προκαλούν λιγότερους θανάτους, είναι 
όμως ένα διαρκώς αυξανόμενο πρόβλημα, όπως και 
οι απόπειρες αυτοκτονίας που είναι συχνότερες 
στους νέους και πιο συχνές ακόμα στους άνεργους.

Η καταπιεσμένη ενέργεια όπως αυτή των νέων 
απαιτεί διέξοδο. Ο νέος περνώντας ο ίδιος μια 
μεταβατική κατάσταση και αντιμετωπίζοντας μια 
κοινωνία γρήγορα μεταβαλλόμενη όπως η σημερι
νή, δίκαια έχει άγχος, αντιφατικούς σκοπούς ζωής 
αβέβαιους σχεδιασμούς και ανταγωνιστικές κοινω
νικές αξίες. Έτσι, ο νέος που προσπαθεί να βρει τη 
θέση του στη ζωή, έρχεται αντιμέτωπος με αυτή την 
αλλοπρόσαλλη κοινωνία, αντί να αναπτύσσεται 
μέσα σ ’ αυτή εντασσόμενος σ ’ ένα πλαίσιο που να 
εμπνέει σ' αυτόν δύναμη, πίστη και ελπίδα που τόσο 
έχει ανάγκη για τη διάπλαση της προσωπικότητάς 
του.

3) Οι νέοι και η σεξουαλικότητα. Οι σεξουαλι
κές σχέσεις είναι ένα ολοένα αυξανόμενο πρόβλημα 
για τους νέους. Οι σημερινοί έφηβοι αντιμετωπίζουν 
ένα συνεχώς ευρυνόμενο χάσμα μεταξύ της ηλικίας 
που είναι βιολογικά έτοιμοι για σεξουαλικές σχέ
σεις, και της ηλικίας που κάτι τέτοιο είναι 
κοινωνικά αποδεκτό. Αλλά οι σεξουαλικές ορμές 
των νέων δύσκολα περιορίζονται, η σεξουαλική 
δραστηριότητα αρχίζει νωρίτερα Αποτέλεσμα εί
ναι: η ανεπιθύμητη κύηση, οι εκτρώσεις, οι επιπλο
κές στον τοκετό και τα αφροδίσια που οφείλονται 
περισσότερο στην άγνοια. Πάνω σ' αυτό το μεγάλο 
θέμα της σεξουαλικότητας οι νέοι θέλουν να ζητούν, 
όχι την ανεκτικότητα της κοινωνίας, αλλά την 
κατανόηση και υπηρεσίες υγείας ευαισθητοποιημέ
νες στις ανάγκες τους. Ώστε οι νέοι να μην 
αντιμετωπίζουν το μεγάλο πρόβλημα της σεξουαλι
κότητας μόνοι, ακαθοδήγητοι και μέσα στην άγνοια.

4) Οι νέοι και τα ναρκωτικά.· Μια πολύ χρήσιμη 
προσέγγιση στο μεγάλο αυτό θέμα της χρήσης των 
ναρκωτικών από μια μερίδα νέων θα ήταν να 
κατανοηθούν οι λόγοι που ωθούν τους νέους σε 
ορισμένες κοινωνίες να πάρουν ναρκωτικά. Επίσης 
μια πολύ σημαντική διάκριση πρέπει ναγίνειμεταξύ 
δοκιμαστικής χρήσης ναρκωτικών και εξάρτησης. 
Από τους νέους που δοκιμάζουν μια παράνομη 
σχέση - ναρκωτικά - μια μειοψηφία θα αποκτήσει 
εξάρτηση και συνήθεια για όλη τη ζωή.

Έχοντας αναφέρει μερικές από τις πολλές 
ιδιαιτερότητες της σημερινής νεολαίος και τα 
κυριότερα προβλήματά της μπορούμε να δούμε τις 
πιθανές λύσεις. Κι αυτές είναι:

δουλειά και μόρφωση για όλους. Κατανόηση και 

υποστήριξη της νεολαίας. Διοχέτευση της ζωντά
νιας της σε σκοπούς δημιουργικούς. «Είναι ανάγκη 
να ενθαρρυνθεί ακόμα περισσότερο η συμμετοχή 
των νέων στα εθνικά θέματα Και αυτό γιατί η 
παρουσία των νέων λειτουργέ: σαν ένα είδος 
οξυγόνου που βελτιώνει την υγεία της κοινωνίας και 
του έθνους» τονίζει για το Διεθνές Έτος Νεότητας, 
ο Miquel de la Madrid Πρόεδρος του Μεξικού 
σήμερα και ένας από τους 6 ηγέτες που έχουν 
αναλάβει την πρωτοβουλία για τη Διεθνή Ύφεση, 
τον Αφοπλισμό και την Ειρήνη στον κόσμο.

★
Σ.Σ.
Ο παιδίατρος Μ.Π. Δελησάβας ήταν ο 
ομιλητής του γιορτασμού της Παγκόσμιας 
Ημέρας Υγείας στο Δημόσιο παιδοψυχια- 
τρικό Νοσοκομείο Νταού Πεντέλης. Το 
παραπάνω κείμενο είναι περίληψη της 
ομιλίας του.

συνέχεια από σελ. 1
Σε προηγούμενο φύλλο μας αναφέραμε 

τις δηλώσεις του Προέδρου της ΕΥΔΑΠ κ. 
Κ.Κουσουρή:

«Το έργο ύδρευσης θα ολοκληρωθεί 
έγκαιρα. Το ταχυδιυλιστήριο Κιούρκων θα- 
'ναι έτοιμο στο τέλος του Απρίλη. Θ’ ακο

λουθήσει το γέμισμα του δικτυου και οι 
δοκιμές. Ως το καλοκαίρι ο κεντρικός 
αγωγός θα μπορεί να τροφοδοτήσει τη Νέα 
Μάρκη,αν η Κοινότητά σας έχει κάνει όλα 
τ’ απαραίτητα έργα για τις συνδέσεις.

Αν δεν πάρετε νερό το καλοκαίρι απο
κλειστικά υπεύθυνη θα ναι η Κοινότητά 
σας».

Η «ΦΩΝΗ» είχε προτείνει στην Κοινότη
τα να ζητήσει τη βοήθεια των Τεχνικών της 
ΕΥΔΑΠ οι οποίοι θα έκαναν δωρεάν τις 
μελέτες συνδέσεων (όπως έγινε και σ' άλ
λες Κοινότητες) ώστε να προχωρήσουν οι 
συνδέσεις. Η βοήθεια αυτή δε ζητήθηκε 
ακόμα και έτσι παραμένει, δυστυχώς, επί
καιρο το ερώτημα που είχαμε γράψει:

«Νερό, τελικά, κύριε Πρόεδρε της Κοι
νότητας θα 'χουμε όταν ολοκληρωθεί το 
έργο της ΕΥΔΑΠ ή θα εξακολουθήσουμε 
να πίνουμε άλατα και κολοβακτηρίδια;» 
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΡΑΦΗΝΑΣ

Κατά τη σύνδεση του εσωτερικού δι
κτύου της Ραφήνας με την ΕΥΔΑΠ δη- 
μιουργήθηκε κάποιο πρόβλημα με αποτέ
λεσμα ολιγοήμερη διακοπή της υδροδότη- 
σης σε μερικές γειτονιές. Η βλάβη αποκα- 
τάστάθηκε και η υδροδότηση συνεχίζεται 
κανονικά.

Αιτία του παραπάνω προβλήματος ήταν η 
απευθείας σύνδεση του κεντρικού αγω
γού, χωρίς πιεζοθραυστικές βαλβίδες, με 
ένα εσωτερικό δίκτυοπου έχει κατασκευα
στεί χωρίς τις απαραίτητες τεχνικές προ
διαγραφές.

Η ευθύνη της ΕΥΔΑΠ σταματάει στον 
κεντρικό τροφοδοτικό αγωγό. Από εκεί και 
πέρα αρχίζει η ευθύνη της κάθε Κοινότη
τας.
ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ;

Επειδή το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και στο 
δίκτυο της Νέας Μάκρης η «ΦΩΝΗ» έχει 
έγκαιρα προειδοποιήσει την Κοινότητά μας 
να λάβει τ’απαραίτητα μέτρα. Για τον 
τρόπο σύνδεσης του κεντρικού αγωγού με 
το εσωτερικό δίκτυο δεν μπορούν ν' απο
φασίζουν άνθρωποι που δεν έχουν τις 
απαραίτητες γνώσεις. Όπως έχουμε ξα
ναγράψει οι τεχνικοί της ΕΥΔΑΠ είναι 
πρόθυμοι να μας δώσουν ΔΩΡΕΑΝ τη 
σωστή λύση. Εξαρτάται λοιπόν από την 
Κοινότητά μας αν θέλει να πάρουμε νερό ή 
όχι.

Η ΥΓΕΙΑ μας δε θα πρεπε ν' αντιμετω
πίζεται από ορισμένους με τόση ανευθυ- 
νότητα και αδιαφορία ή να γίνεται αντικεί
μενο κομματικών ανταγωνισμών. Και ο 
δρόμος είναι ένας για όσους δε θα 'θελαν

«Το Μάτι»
Ας μην ανησυχούν οι καλοί μας 

γείτονες. Δεν αναφέρομαι στο όμορ
φο γειτονικό προάστειο. Ούτε βέβαια 
στο μάτι της Αθήνας που κλούβιανε 
από το πολύ νέφος. Θέλω να πω δυο 
λόγια για τα δυο μπουμπούκια του 
ανθρώπινου προσώπου, που τα ’χουμε 
μη στάξει και μη βρέξει. Λένε πως ο 
κόσμος γύρω μας δεν είναι όπως τον 
βλέπει το ανθρώπινο μάτι. Ίσως 
γι’αυτό δεν τον καταλάβαμε ποτέ. 
Λένε ακόμα πως τα πετεινό του ουρα
νού μας βλέπουν διαφορετικά. Εγώ 
νομίζω πως είναι τα μόνα που μας 
βλέπουν σωστά, γι ’ αυτό και δεν διστά
ζουν να αμολήσουν το επισκεπτήριό 
τους πάνω στην κούτρα μας.

Οι ποιητές το ύμνησαν το μάτι. 
Μάλιστα, όπως λέει και το τραγούδι, ο 
έρωτας «από τα μάτια πιάνεται» και 
μετά «κατεβαίνει στα χείλη» κ’ ύστε
ρα... «βάι-τζιγκιζέλο, βάι τζιγκιτζό». 
Δεν μας τραγούδησε όμως κανείς 
πόσα τσιγκιτζέλο πρέπει να περάσουν 
ώσπου να βγάλει ο ένας το μάτι του 
άλλου. Γιατί όμως το μάτι και όχι τίποτα 
άλλο; Ίσως γιατί το μάτι λένε πως 
ματιάζει, ενώ το... άλλο ούτε που ξέρει 
τι κάνει. Δεν ξέρω αν οι φυσιογνώστες

Το Νερό της ΕΥΔΑΠ

«Χαρακτηριστικό δείγμα» θερμοσίφωνα της περιοχής μας! 
Σκεφθείτε τι παθαίνουν τα νεφρά μας...

να χρεωθούν τους προηγούμενους χαρα
κτηρισμούς: να κάνουν αμέσως ό,τι χρειά
ζεται για να πάρουμε νερό μόλις γεμίσει ο 
κενρικός αγωγός.
ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Στις 22 Απριλίου επρόκειτο να καταθέ
σει η Κοινότητά μας άλλα 34.000.000 δρχ. 
για την κατασκευή του έργου της ΕΥΔΑΠ.

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΞΕΧΝΟΥΝ
Είναι γνωστό ότι τη σύνδεση της Κοινό

τητάς μας με την ΕΥΔΑΠ την απαίτησε η 
συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων της 
περιοχής μας. Η, πραγματικά, ιστορική για 
την περιοχή μας Λαϊκή Συνέλευση που 
οργάνωσαν οι 13 Μαζικοί Φορείς στην 
πλατεία της Νέας Μάκρης με συμμετοχή 
του Νομάρχου Αττικής κ. Θ.Κατριβάνου, 
της Νομάρχου Διαμερίσματος Ανατολικής 
Αττικής και Αγλαΐας Σταφυλά και εκπροσώ
πων της ΕΥΔΑΠ δεν αφήνει κανένα περι
θώριο για αμφισβητήσεις. Αντίθετη άποψη 
δεν ακούστηκε. Και ο πρόεδρος της 
Κοινότητας δήλωσε ότι συμφωνούσε με το 
έργο αυτό.

Για τους ελάχιστους συμπολίτες μας 
που ξεχνούν (ή θέλουν να ξεχνούν) το τι 
νερό πίνουμε είμαστε υποχρεωμένοι να 
ξαναθυμίσουμε μερικά πράγματα.

1. Με βάση λοιπόν τις αναλύσεις της 
Νομαρχίας προέκυψαν:

Λεμβολόγηση Ερασιτεχνικού Σκάφους
1. Αίτηση προς τη Λιμενική Αρχή, με όλα τα 
στοιχεία του ενδιαφερομένου, όπου θα ζητά τη 
λεμβολόγηση του σκάφους. Στην αίτηση, θα 
γράφονται οι διαστάσεις του σκάφους, ο τύπος 
(μάρκα) και ο αριθμός της μηχανής και η 
ιπποδύναμή της.
2. Τα πρότυπα τιμολόγια ή δελτία λιανικής 
πώλησης του σκάφους και της μηχανής.
3. Τρεις φωτογραφίες.

του Πλάτωνα Μουσαίου 
μελέτησαν το θέμα καλά, πάντως δεν 
άκουσα να λένε πως και τα άλλα 
ζωντανά αλληλοματιάζουνται. Μάλλον 
όχι, γιατί δεν ξέρουν από ξόρκια για να 
ξεματιαστούν. Το ξόρκι είναι αποκλει
στικό προϊόν της ανθρώπινης μεγαλο- 
φύϊΘας. γω πάντως δεν είδα, λόγου 
χάρη, κανένα πελεκάνο να λέει στην 
πελεκάνιοσά του «Φτου να μη βασκα- 
θείς!» Η αλήθεια είναι πως τα πτηνά 
και τα ζώα δεν το κατέχουν το φτύσι
μο. Μόνο άνθρωπος το ανάγαγε σε 
περιωπή, είτε για να στολίσει το πρό
σωπο του συνανθρώπου του, ή για να 
διακοσμήσει τα πεζοδρόμια.

Το μάτι έφτασε στον κολοφώνα της 
δόξας του όταν μετώκησε από το 
πρόσωπο κάποιου «Κυβερνήτη» και 
κόλλησε σ’ όλους τους τοίχους της 
Ελληνικής επικράτειας, για να θυμίζει 
στα ζωντανά πως το «Μάτι του Κυβερ
νήτη» τα παρακολουθεί παντού. Ο
μως παντού; Θα το ανακαλύπταμε αν 
το καζανάκι δεν παράσερνε, κοντά 
στ’ άλλα, και το μάτι του κυβερνήτη.

Το νου σας λοιπόν στο μάτι του 
διπλανού σας, του μπροστινού σας και 
του πισινού σας, και μάθετε και μερικά 
ξόρκια, καλού κακού.

Α. Σκληρότητα
Ελάχιστη 440 MGR/LIT. Μεγίστη 630 

MGR/LIT.
Β. Κολλοβακτηρίδια

Σε χλωριωμένη δεξαμενή βρέθηκαν 
130 κολλοβακτηρίδια στο λίτρο, με ανώτα
το επιτρεπόμενο όριο τα 10.

Το νερό λοιπόν που πίνουμε είναι ακα
τάλληλο.

2. Για το «Χαράτσι της ΕΥΔΑΠ» όπως 
χαρακτηρίζουν ορισμένοι την εισφορά 
μας:

Α Από τα 2,3 δις που στοίχισε το έργο η 
συμμετοχή των καταναλωτών είναι 0,535 
δις δηλ. μόνο το 23% της δαπάνης και αυτό 
μέσω χαμηλότοκου δανείου του Ταμείου 
Παρακαταθηκών.

Β. Η «ΦΩΝΗ» με επιστημονική ανάλυση 
έχει αποδείξει ότι η σύνδεση με την 
ΕΥΔΑΠ μας συμφέρει (πέρα από τους 
λόγους ΥΓΕΙΑΣ) και οικονομικά για δύο 
κυρίως λόγους: 1) Με το νερό της ΕΥΔΑΠ 
δεν θα καταστρέφεται ο οικιακός ηλεκτρο- 
μηχανολογικός εξοπλισμός (ο οποίος εκτι- 
μάται για την περιοχή μας σε 1,5 δις) και 2) 
Η χαμηλή σκληρότητα θα βελτιώσει τον 
βαθμό απόδοσης των θερμοσιφώνων, βρα
στήρων κλπ με αποτέλεσμα την εξοικονό
μηση ενεργείας.

4. Ένα έντυπο κυκλοφορίας ερασιτεχνικού 
σκάφους που θα αγοράσει από τις κατά τόπους 
Λιμενικές Αρχές.

5. Ένα χαρτόσημο των 50 δραχμών Δημοσίου 
και ένα των 5 δραχμών Μετοχικού.
Σημείωση: Όλες οι αιτήσεις, πρέπει να είναι 
χαρτοσημασμένες με χαρτόσημα 10 δρχ. Δη
μοσίου και 3 δρχ. Μετοχικού.
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Ο Χορός του ΕΣΝΜ
συνέχεια από σελ. 1

και της «ΦΩΝΗΣ»
πολίτευσης κ.κ. Γ. Βογιατζής, Π. Χρι- 
στόπουλος, Μ. Τσακυργιάννης και Σ. 
Λέος.
Αλλά ας αφήσουμε τις φωτογραφίες 
να «μιλήσουν» μόνες τους.

ορχήστρα του κ. Μπάτσιου.
Πολλοί καταστηματάρχες της πε

ριοχής μας πρόσφεραν δώρα για τη 
λαχειοφόρο μας και τους ευχαριστού
με θερμά.

Ο κ. Μιχάλης Δελησσάβας μίλησε 
για τη Μακρινή Σούστα, την οποία 
χόρεψαν πολλοί νέοι και γέροι.

Τη συνέχεια της διασκέδασης, μέ
χρι το πρωί, την ανέλαβε η θαυμάσια

Στο χορό μας παρευρίσκοντο εκ
πρόσωποι από τους Μαζικούς Φορείς 
της περιοχής μας, από τη συμπολίτευ
ση του Κοινοτικού Συμβουλίου ο κ. Α. 
Ρεντούμης και οι Σύμβουλοι της Αντι

Η συμμετοχή του κόσμου εντυπωσιακή

Το χορευτικό Συγκρότημα του Ε.Σ.Ν.Μ.

ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
ΠρΟφρς .- Γ

Πυροπροστασία είναι το τι πρέπει να κάνουμε για να μην εκδηλωθεί μιαπυρκαγιά και το 
πως να προστατευθούμε άμα εκδηλωθεί.

Καταστροφές δασών. Κάθε χρόνο καίγονται περίπου 100.000 στρέμματα δάσους, τα 
περισσότερα στον νομό Αττικής. Η τραγική ιστορία του αφανισμοΰ των λιγοστών δασών 
του τόπου μας επαναλαμβάνεται μονότονα...

Κυριότερες αιτίες των δασικών πυρκαγιών είναι οι εμπρησμοί, τα τσιγάρα και οι 
οικοπεδοφάγοι. Στην περιοχή Νέας Μάκρης οι κίνδυνοι από δασικές πυρκαγιές είναι 
ιδιαίτερα μεγάλοι. Μέσα στα πεύκα έχουν κτισθεί δεκάδες χιλιάδες σπίτια χωρίς 
στοιχειώδη μέτρα πυρασφάλειας. Ούτε δρόμοι διαφυγής δεν υπάρχουν. Στην κυριολεξία 
έχουμε βάλει το κεφάλι μας στο στόμα του λύκου. Όλα τα παραπάνω τα δημιούργησε η 
αυθαιρεσία, η άγνοια και το συμφέρον ορισμένων στην οικοπεδοποίηση.

Με τα πρόσφατα μέτρα ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΑΣΩΝ που πήρε το Υπουργείο Γεωργίας και 
την προγραμματισμένη Οικιστική Ανάπτυξη μπαίνουν οι βάσεις για την σωστή 
αντιμετώπιση του «καυτού» προβλήματος της περιοχής μας.

Το κέφι στο αποκορύφωμα. Μία πίστα χορού δεν έφθανε...

Προληπτικά Μέτρα
Μέτρα για την πρόληψη της πυρκαγιάς 

είναι εκείνα με τα οποία εντοπίζουμε και 
προστατεύουμε τις πιθανές θέσεις που 
μπορεί να ξεκινήσει μια φωτιά και φροντί
ζουμε για την αποτροπή της..

Για την προστασία των σπιτιών από τις 
δασικές πυρκαγιές το Υπουργείο Γεωργίας 
συνιστά τα εξής:

α. Η σκεπή του σπιτιού πρέπει να είναι 
σκεπασμένη με κεραμίδια, μπετόν ή άλλο 
υλικό που δεν καίγεται. Προσοχή λοιπόν όχι 
σκεπή με ξύλο, πισσόχαρτο κλπ. Στις πυρ
καγιές του '81 στα Βόρεια προάστια των 
Αθηνών μερικά σπίτια κάηκαν γιατί οι σκε
πές ήταν φορτωμένες από βελόνες υπερ- 
κειμένων πεύκων. Οι βελόνες και τα φύλλα 
πρέπει να καθαρίζονται κάθε μήνα το καλο
καίρι.

β. Γύρω από το σπίτι ή σε υπόγειο με 
ανοίγματα να μην υπάρχουν στοίβες από 
ξύλα ή σκουπίδια, ή ξερά χόρτα. Οι αποθή
κες ξύλων να έχουν κλειστά τα ανοίγματα 
τουλάχιστον με πυκνό πλέγμα.

γ. Γύρω από το σπίτι και σε απόσταση ως 
10 μ. να κοπούν τα πεύκα, να αφήνονται 
λίγα όχι όμως σε επαφή με το σπίτι, ούτε 
πάλι να σκεπάζουν μέρος του σπιτιού με τα 
κλαδιά τους. Καλύτερα τα δένδρα να βρί
σκονται σε απόσταση από το σπίτι και σε 

απόσταση μεταξύ τους. Πριν αρχίσει το 
καλοκαίρι να κόβονται και απομακρύνονται 
οι επικίνδυνοι συνεχόμενοι θάμνοι (πουρνά
ρια κλπ.) σε μια ζώνη μεγαλύτερη των 30 μ. 
Ακόμα να απομακρύνονται οι ξερές βελό
νες και τα φύλλα από το έδαφος.

δ. Γύρω-γύρω από το σπίτι να υπάρχει μια 
καθαρή ζώνη φυτεμένη με αραιούς διακο- 
σμητικούς θάμνους ή με γρασίδι που πρέπει 
να διατηρείται πράσινο.

ε. Να αφαιρούνται με κλάδεμα τα κάτω 
νεκρά κλαδιά των δένδρων.

στ. Τα φυλλοβόλα δένδρα και οι διακο- 
σμητικοί θάμνοι καθυστερούν τη μετάδοση 
της φωτιάς.

ζ. Να υπάρχουν μια ή περισσότερες βρύ
σες έξω στην αυλή, όπως και κατάλληλοι 
πλαστικοί σωλήνες, ώστε στην ανάγκη οι 
ένοικοι να βρέχουν τη γύρω από το σπίτι 
περιοχή όπως και τα παράθυρα, πόρτες κλπ. 
Βέβαια οι Κοινοτικές αρχές πρέπει να φρο
ντίζουν να υπάρχει νερό στο δίκτυο τις 
δύσκολες αυτές ώρες.

η. Στα παράθυρα είναι καλύτερα να υπάρ
χει κατάλληλο μεταλλικό πλέγμα, το οποίο 
εκτός από τα κουνούπια δεν αφήνει να 
μπαίνουν και οι κάφτρες. Τα παραθυρόφυλ

λα και οι πόρτες να είναι μετάλλινα και 
φυσικά κλειστά την ώρα της πυρκαγιάς. Τα 
ξύλινα παραθυρόφυλλα να αλείφονται με 
ειδικές ουσίες κατά της φωτιάς. Οι πάνινες 
τέντες να μαζεύονται αμέσως. Ακόμη οι 
καπνοδόχοι να σκεπάζονται.

θ. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις παι
δικές κατασκηνώσεις της περιοχής μας. 
Πρέπει να αφαιρεθούν πολλά δένδρα και να 
αντικατασταθούν κυρίως με φυλλοβόλα 
(λεύκες κλπ). Το καθάρισμα των θάμνων, 
φύλλων, βελονών κλπ. πρέπει να γίνεται 
συχνά. Γύρω από την κατασκήνωση καλύτε
ρα να υπάρχει μια ζώνη ελεύθερη από κάθε 
βλάστηση. Πρέπει επίσης να υπάρχουν πολ
λές βρύσες με λάστιχα σε όλη την περιοχή 
της κατασκήνωσης. Οι δρόμοι διαφυγής να 
είναι όσο το δυνατόν περισσότεροι και ε
λεύθεροι την ώρα της πυρκαγιάς. Οι δάσκα
λοι, αρχηγοί κλπ. να κάνουν συνεχώς μαθή
ματα και ασκήσεις πυρασφάλειας.

Πρέπει να μαθαίνουμε καλά τους χώρους 
εργασίας και διαβίωσης από πλευράς κινδύ
νων, πυροσβεστικών μέσων, οδών ταχείας 
εκκένωσης.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η πρόληψη 
κοστίζει πάντοτε λιγότερο από την καταστο
λή.

Κατάσβεση
Στην καταπολέμηση της φωτιάς αποφασι

στικό ρόλο παίζει η Π.Υ. και η ενημέρωσή 
της είναι από τις πρώτες ενέργειες που 
πρέπει να κάνουμε. Στο ειδικευμένο προ
σωπικό της Π.Υ. και τα μέσα που διαθέτει 
χρωστάμε πάρα πολλά. Όσπου να ρθει 
όμως η Π.Υ. εμείς δεν πρέπει να χάνουμε 
καιρό.

Για τις διαδικασίες πυρκαγιές του Υπουρ

γείο Γεωργίας συνιστά τα εξής:
Όταν η φωτιά πλησιάζει δεν πρέπει οι 

ένοικοι να πανικοβληθούν, αλλά να μείνουν 
και να πολεμήσουν για το σπίτι τους, εφ’ ό
σον βέβαια το επιτρέπουν και οι συνθήκες 
της πυρκαγιάς. Αν π.χ. το σπίτι βρίσκεται 
μέσα σε πυκνό δάσος από πεύκα και φυσά 
δυνατός αέρας, τότε το καλύτερο που έ
χουμε να κάνουμε, μετά τις πρώτες προ
σπάθειες κατάσβεσης, είναι να απομακρυν
θούμε το ταχύτερο. Αν μείνουν οι ένοικοι, 
να ντυθούν με βαμβακερά ή μάλλινα ρούχα 
και χοντρά παπούτσια, να φορέσουν καπέλα 
ή κάσκα. Τα συνθετικά ρούχα είναι επικίνδυ
να. Ένα ή περισσότερα μέλη της οικογέ
νειας να μείνουν μέσα, αφού κλείσουν καλά 
τα παράθυρα, οι άλλοι να βγουν έξω και με 
νερό να υγραίνουν συνεχώς το σπίτι και 
τους θάμνους γύρω. Πρέπει να σβύσουν με 
νερό ή να χτυπήσουν στην αρχή τις μικρές 
εστίες φωτιάς γύρω από το σπίτι ή μέσα στο 
ίδιο. Να χρησιμοποιούν, αν δεν έχουν νερό, 
βρεγμένα τσουβάλια, πετσέτες, φτυάρια, 
ακόμα και τα παπούτσια, η μικρή φωτιά 
σβύνει με λίγα πατήματα. Εδώ δεν πρέπει 
να ξεχνάμε ότι δεν πρέπει να περιμένουμε 
βοήθεια από τα πυροσβεστικά αεροπλάνα 
γιατί δεν χρησιμοποιούνται σε κατοικημένες 
περιοχές.
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ΑΛΊΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
συνέχεια από σελ. 1

Για την επιτυχία ή όχι όμως ενός τέτοιου 
θεσμού δεν επαρκούν τα λεγάμενα ποσο
τικά κριτήρια αλλά θα πρέπει να υπάρχουν 
και κάποια άλλα όπως: η συμμετοχή στις 
διαδικασίες παροχής της γνώσης, η σύνδε
ση των επιμορφωτικών προγραμμάτων με 
τις πραγματικές ανάγκες της περιοχής και 
των κατοίκων της, η δυνατότητά τους 
τελικά να εντάσσονται σε μια συνολικότε
ρη διαδικασία αλλαγής του κοινωνικού 
γίγνεσθαι. Σε όλους αυτούς τους τομείς 
μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι η Λ.Ε.

ανίχνευσης των αναγκών της περιοχής 
αναδείχθηκαν οι προτιμήσεις των κατοίκων 
και συγκροτήθηκαν τα τμήματα κοπτικής 
Ραπτικής, προστασίας καταναλωτή και 
προστασίας περιβάλλοντος τα οποία θ' αρ
χίσουν αμέσως μετά τις γιορτές στα γρα 
φεία του Επιμορφωτικού Συλλόγου που 
έκανε και την ανίχνευση. Τμήμα συμβου
λευτική γονέων αρχίζει στο Γραμματικό 
αμέσως μετά το Πάσχα ενώ στη Ραφήνα 
θα λειτουργήσουν στο ίδιο χρονικό διάστη
μα τμήματα Συμβουλευτικής γονέων προ-

Το τμήμα Κοπτικής - Ραπτικής

έβαλε τις βάσεις για την παραπέρα ανά
πτυξή της. Ποια ήταν όμως τα ιδιαίτερα 
προβλήματα που παρουσιάστηκαν σ' αυτό 
το τρίμηνο και πως μπορούν ν' αντιματωπι- 
σθούν. Η έλλειψη άλλων ανάλογων μορφω
τικών εμπειριών εξόν από την πρωτοβάθ
μια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαί
δευση τόσο γενικότερα όσο και στην 
περιοχή α) κάνει τον απλό κάτοικο της 
περιοχής να βλέπει με δυσπιστία την 
μάθηση σε κάποια ηλικία όταν δεν έχει 
συνειδητοποιήσει και την ανάγκη β) δυσκο
λεύει και δεν διευκολύνει την ανάπτυξη 
της Λ.Ε. όχι σε ένα τμήμα των κατοίκων 
αλλά στο σύνολό τους γ) δυσκολεύει την 
κατοχύρωση στα τμήματα της Λ.Ε. χαρα
κτηριστικών συμμετοχικής αντιαυταρχικής 
εκπαίδευσης. Παρ' όλα αυτά ο διάλογος 
είναι ήδη κατοχυρωμένη λειτουργία στην 
ώρα του μαθήματος για τα τμήματα τόσο 
της Ν. Μάκρη όσο και του Μαραθώνα. Η 
έλλειψη ντόπιων επιμορφωτών που θα 
μπορούσαν να κάνουν δική τους υπόθεση 
την Λ.Ε. στην περιοχή αφού είναι φυσικό να 
μην μπορεί να έλθει εύκολα κάποιος 
επιμορφωτής από την Αθήνα στην Ν. 
Μάκρη ή στον Μαραθώνα. Τέλος η μάλλον 
χαλαρή σχέση μεταξύ των διαφόρων βαθ
μιδών της Λ.Ε. δεν βοηθά την άμεση 
αντιμετώπιση προβλημάτων που τίθονται.
ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Β' ΤΡΙΜΗΝΟ

1) Η κάλυψη των περιοχών Αγ. Μαρίνας, 
Ραφήνας και Γραμματικού. Στην Αγ. 
Μαρίνα ύστερα από άψογη διαδικασία

στασίας περιβάλλοντος, θεάτρου και προ 
βλημάτων νεολαίας. Με την υλοποίηση του 
συνόλου αυτών των τμημάτων η Λαϊκή 
Επιμόρφωση θα είναι γεγονός για ολόκλη
ρη την περιοχή και ανεξάρτητα από την 
εμβέλεια της παρέμβασής της.

2) Αν για το πρώτο τρίμηνο η παρουσία 
της Λ.Ε. σαν μορφωτικής διαδικασίας ήτνα 
η πρώτη προτεραιότητα σήμερα μπαίνουμε 
σε μια νέα περίοδο που απαιτεί την 
αναγόρευση του ποιοτικού κριτηρίου σε 
κυρίαρχο έτσι που να μπορεί να καθορίζει 
την λειτουργία της Λ.Ε. και όχι να ακολου
θεί. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να γίνουν 
παρεμβάσεις για όλα τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει η περιοχή τέτοιες 
που να προβάλλουν και να αναδείχνουν 
τις συλλογικές θεσμικά κατοχυρωμέ
νες πρωτοβουλίες σαν μέσο αντιμετώ
πισής τους. Να βοηθήσει ουσιαστικά ή 
να ξεκινήσει νέες για την περιοχή 
πρωτοβουλίες στην παραγωγή και στον 
πολιτισμό. Να ξυπνήσει στις συνειδή
σεις τη θέληση για συμμετοχή αυτο- 
προσδιορισμό και δημιουργία σαν βασι
κούς κοινωνικούς όρους για μια άλλου 
είδους ανάπτυξη. Σ' αυτόν τον αγώνα 
θα πρέπει ναπρωταγωνιστήσουν οι μα
ζικοί φορείς, ιδιαίτερα εκείνοι οι οποίοι 
έχουν εκδηλώσει με τον οποιοδήποτε 
τρόπο το ενδιαφέρον τους.

Οι παρουσίες όπως και οι απουσίες 
εγγράφονται έτσι κι αλλιώς.

ΓΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΨΑΡΑΔΕΣ
Τι πρέπει να ξέρεις, για να αποκτήσεις άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους ατομικής 
ερασιτεχνικής αλιείας, καθώς και για να λεβολογήσεις το ερασιτεχνικό σου σκάφος.

ΑΔΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

1. Αίτηση προς τη Λιμενική Αρχή του τόπου κατοικίας του υποψήφιου, εκτός από τους 
Λιμενικούς Σταθμούς, με πλήρη στοιχεία του. Με την αίτηση, θα κάνει γνωστό, ότι θέλει 
να πάρει μέρος στις εξετάσεις και θα ζητά να του οριστεί ημερομηνία για την θεωρητική 
και πρακτική του εξέταση. Δικαίωμα, για να πάρουν μέρος στις εξετάσεις, έχουντα άτομα, 
που έχουν συμπληρώσει τά 18 χρόνια.
2. Επικυρωμένη φωτοτυπία της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. Σε περίπτωση που ο 
υποψήφιος δεν έχει άδεια οδηγού αυτοκινήτου, πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση υγείας 
και αρτιμέλειας από γιατρό υγειονομικού κέντρου ή γιατρό συμβεβλημένο με το Δημόσιο 
ή από Κρατικό Νοσοκομείο.
3. Δήλωση του Ν.Δ. 105/69 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, όπου θα αναφέρει, 
ότι α) ξέρει καλό κολύμπι, β) είναι μόνιμος κάτοικος της περιοχής της έδρας της 
Λιμενικής Αρχής και γ) καταθέτει τα δικαιολογητικά για πρώτη φορά.
4. Τρεις φωτογραφίες.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής το 
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ της νέας Μάκρης θα δημοπρατηθεί στις 20 Μάίου και οι 
εργασίες κατασκευής θ’ αρχίσουν αμέσως.

ΚΕΝΤΡΟ
ΛΑΪΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
Λαϊκή Επιμόρφωση είναι η γνώση που παρέχεται έξω από τις διάφορες 

βαθμίδες της εκπαίδευσης και που στοχεύει:
α) Στην επαγγελματική κατάρτιση
β) Στην δημιουργική χρήση του ελεύθερου χρόνου,
γ) Στην ουσιαστική στήριξη των θεσμών λαϊκής συμμετοχής,
δ) Στη σύνδεση των επί μέρους χώρων με το αναπτυξιακό πρόγραμμα στο 

οικονομικό κοινωνικό πολιτιστικό πεδίο. Οι στόχοι αυτοί θα έμεναν κενό γράμμα 
αν δεν πραγματοποιούνταν μέσα από μία αντιαυταρχική συμμετοχική πρακτική 
που χαρακτηρίζεται από τη συλλογική πρωτοβουλία και δημιουργία.

Το κέντρο λαϊκής επιμόρφωσης Νέας Μάκρης περιλαμβάνει τα εξής τμήματα 
μάθησης:

ΓΙΑ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
ΚΟΠΤΙΚΗ - ΡΑΠΤΙΚΗ (Δευτέρα 4 μ.μ. - Πέμπτη 9.30 μ.μ.)
ΧΑΛΚΟΓΡΑΦΙΑ - ΔΕΡΜΑΤΟΤΕΧΝΙΑ (Τρίτη 9.30 π.μ.)
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ (Τετάρτη 5 μ.μ.)
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Παρασκευή 5 μ.μ.)

Τα μαθήματα γίνονται στην αίθουσα του Επιμορφωτικού Συλλόγου Νέας 
Μάκρης.
ΓΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ (Τρίτη 5 μ.μ.)
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Πέμπτη 5 μ.μ.)
ΚΟΠΤΙΚΗ - ΡΑΠΤΙΚΗ (Παρασκευή 5 μ.μ.)

Τα μαθήματα γίνονται στον Μ.Ε.Σ.ΜΑ.
Θα ξεκινήσουν τμήματα: Προστασίας περιβάλλοντος (Ν. Μάκρη - Αγ. Μαρίνα 

I- Ραφήνα) Θεατρική Μουσική παιδεία, (Αγ. Μαρίνα - Ραφήνα) Προληπτική 
ιατρική.

Για όσους ασχολούνται με τουρισμό και χρειάζονται γνώσεις Αγγλικής - 
γερμανικής θα ξεκινήσουν τμήματα επαγγελματικής ορολογίας.

Δηλώστε έγκαιρα εγγραφές στα γραφεία των Επιμορφωτικών Συλλόγων 
(Νέας Μάκρης, Μαραθώνα, Αγ. Μαρίνας, Ραφήνας).

Τα μαθήματα γίνονται ΔΩΡΕΑΝ.
Για πληροφορίες: Τηλ. (0294) 91.063 - 93.377

ΝΕΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

Μαθητικός
Συνεταιρισμός

Α) ΤΙ ΕΙΝΑΙ:

Ο μαθητικός συνεταιρισμός είναι μια ε
μπειρία, μια προσπάθεια ανάπτυξης πνεύμα
τος συνεργατισμού, μια προοπτική αλλά ταυ
τόχρονα ένας πραγματικός παιδαγωγικός 
αγώνας. Ο μαθητικός συνεταιρισμός λέει ΝΑΙ 
στον πειραματισμέ· χωρίς τον οποίο δεν 
μπορεί να υπάρξει πρόοδος. Αναδεικνύει 
καινούργιες αξίες <αι βοηθάει στο ξεπέρα
σμα της κρίσης στο σχολείο.

Β) ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ:

Οι μαθητές σήμερα μπορούν και πρέπει να 
αναλάβουν παραγωγικές πρωτοβουλίες - 
μέσα από ένα παραγωγικό ή καταναλωτικό 
συνεταιρισμό - και να καλύψουν με τους 
πόρους που θα εξοικονομήσουν πολλές από 
τις ανάγκες που παρουσιάζονται στη σχολική 
τους ζωή. να επιδιώξουν παράλληλα μέσα 
απ' αυτό το θεσμό να θέσουν σε λειτουργία 
νέες παιδαγωγικές αντιλήψεις ικανές να 
συμβάλλουν στη λύση πολλών από τα χρόνια 
προβλήματα που αντιμετωπίζει η παιδεία μας. 
Να προωθήσουν τις αρχές της υπεύθυνης 
συμμετοχής της αλληλέγγυας δραστηριότη
τας και της ισότητας. Να ξεπεράσουν όλο και 
περισσότερο το ανταγωνιστικό πνεύμα την 
ατομικίστική νοοτροπία και την τυφλή υποτα
γή που όλο και συχνότερα συναντάμε στη 
σημερινή κοινωνία. Να εδραιώσουν μέσα από 
το συνεταιρισμό τους τις δημοκρατικές διαδι
κασίες να ανοίξουν το σχολείο τους στη ζωή 
και την κοινωνία να αναπτύξουν τη δημιουργι- 
κότητά τους να αυτενεργήσουν. Να επαυξή
σουν την ικανότητα του καθένα να ελέγχει τις 
καταστάσεις όπου ζει, εργάζεται, μορφώνε
ται, διασκεδάζει, και την ικανότητα να συμμε
τέχει στις αποφάσεις που τον αφορούν. Να 
προβληματιστούν και να αναζητήσουν μια νέα 
παιδαγωγική πρακτική που να τους οδηγεί σε 
μια πραγματική ανατομία σκέψης, στη δυνα
τότητα να απαλλάσσονται από κάθε μονοδιά
στατη αντίληψη των κοινωνικών σχέσεων και 
πραγμάτων. Να απορρίπτουν τα δόγματα 
μέσα από το πείραμα την πρωτοβουλία και την 
πράξη.
Γ) ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Ήδη το πείραμα αυτό που συνδυάζει την

γνώση με την πράξη λειτουργεί με επιτυχία 
σε 400 περίπου σχολεία της χώρας (Δημοτι
κής και Μέσης Εκπαίδευσης) και οι εμπειρίες 
τους μπορούν να αποτελέσουν για τους 
μαθητές κάθε σχολείου πολύτιμο οδηγό. 
Νέοι ορίζοντες ανοίγονται σήμερα στην 
εκπαίδευση. Ο καινούργιος νόμος που αντι
καθιστά τον 309 προβλέπει και θεσμοθετεί 
την ενίσχυση και ανάπτυξη Μαθητικών Συνε
ταιρισμών τόσο για την παραγωγή όσο και για 
την κατανάλωση αγαθών. Τοπικοί φορείς 
όπως Αγροτικοί σύλλογοι, Αγροτοβιομηχανι- 
κοί και καταναλωτικοί συνεταιρισμοί, κοινότη
τες νέων, Δήμοι, Νομαρχίες, Λαϊκή επιμόρ
φωση θα μπορούσαν να συνεργαστούν μαζί 
τους για την υλοποίηση των σχεδίων τους.

Δ) ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

Οι δραστηριότητες που μπορούν να αναλά
βουν οι μαθητές μέσα από το Συνεταιρισμό 
στα πλαίσια της σχολικής ζωής θα μπορούσαν 
να στρέφονται γύρω από:

-την αξιοποίηση κάποιας έκτασης γης που 
θα μπορούσε να παραχωρηθεί από τη Νομαρ
χία, το Δήμο, ή την Κοινότητα. Για παράδειγ
μα αναφέρουμε τον μαθητικό συνεταιρισμό 
του Γυμνασίου Επιταλίου Ηλείας που καλ
λιεργεί μια έκταση γης 50 στρεμμάτων και 
ήδη σ' ένα χρόνο λειτουργίες του συνεταιρι
σμού υπολογίζεται ότι τα έσοδα ανέρχονται 
σ' ένα εκατομμύριο δραχμές. Τα χρήματα θα 
διατεθούν μετά από αποφάσεις συνελεύσε
ων του Συνεταιρισμού για την ενίσχυση 
πολιτιστικών εκδηλώσεων και την κάλυψη 
διαφόρων αναγκών του σχολείου.

-την διαχείρηση της προμήθειας και διάθε
σης ειδών σχολικής ανάγκης στους συμμαθη
τές τους όπως έκαναν οι μαθητές του 8ου 
Δημοτικού σχολείου Χαλανδρίου Αθήνας.

-την παραγωγή και διάθεση έργων χειρο
τεχνίας

-την ανάληψη πρωτοβουλιών για την προ
στασία του περιβάλλοντος.

Για μια σωστά οργανωμένη και αποτελε
σματική λειτουργία του Μαθητικού Συνεταιρι
σμού καθώς και για να βοηθηθούν στη 
συγκρότηση του Καταστατικού τους οι μαθη
τές μπορούν να απευθύνονται στο Υφυπουρ
γείο Νέας Γενιάς καθώς και στο ΥΠΕΠΘ και 
την ΠΑΣΕΓΕΣ.
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το otofwow το wrroz
ΚΑΙ Η JfMZ/Σ 1W ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΟΛΣ/Σ ΜΑΚΡΗΝΟΝ

Τό ίτος 1955 θά παραμβ'νη 
Ιστορικόν διά τούς έν Άθήναις 
καί Πειραιεΐ Μακρηνο — Λιβη- 
σιανούς καί δι’ όλους έν γέ- 
νει τούς συμπχχτριώτας μας. Χά 
ρις εις τήν άξι'&παινον πρωτο
βουλίαν τών έν Πειραιεΐ (Δρα 
πετσώνα) έγκατΕ στη μενών συμ 
ποπριωτών .μας ίδρύθη Σωμα- 
τεΐον ύπό τήν [δπωνυμίαν <4Ε- 
ΜΏ. Σ 11Σ MAK Ρ Η N'QN «Ο 
ΓΛΑΥΚΟΣ», τό καταστατικόν 
του όποιου ένεκρίθη διά τής 
ύπ’ άριρ. 1886)1955 άποφάσε· 
ως τού Δικαστηρίου τών έν Πει 
ρ.αιεΐ Πρωτοδικών. Πρός τούτο 
έξελέγη ύπό τών ιδρυτών αύ- 
τού προσωρινή 'Διοικούσα Έπι-

τροπή έκ των κ.κ, Μιχαήλ Σ α
ράφη ώς προέδρου, Σάββα Τζι 
λάβη, ώς Ταμ ίου, καί Γεωργί
ου ’Αφόρα, Γεωργίου Σωτηρί
ου, Νικολάου Τζιζή, Ίωάννου 
Κόλλια Χαρίσου Προικιού καί 
Κωνσταντίνου Πανηγύρη ώς με 
λών, ή όποια έν τέλει προεκή- 
ρυξεν ιάρχαιρ&σίας πρός άνά- 
δειξιν τακτικού Διοικητικού 
Συμβουλίου διά τήν 7ην Αυγού 
στου 1955.

Χάριν τής ιστορίας παραθέ- 
τομεν την σχετικήν άπό 15 ’^Ι
ουλίου 1955 προκήρυξιν τής 
προσωρινής επιτροπής, ή όποί'α 
έχει ’ώς ακολούθως:

Αγαπητοί συμποπριώται, 

ρίως δμως, θά καταστή τό Σω 
ματεΐον τούτο ό συνδετικός κρΐ 
κος τού παρελθόντος τό όποι
ον άντιπροσωπ&ύει ή γενεά πού 
άπέρχεται ·μ'έ τό μέλλον τό ό
ποιον' μάς φέρει ή γενεά πού 
ερχεται.

Kiccl ^χομεν ύποχρίέωσιν νά 
παραδώσωμεν είς τούς νέους 
τά ήθη καί £θιμα τής Πατρίδος 
μας καί νά τούς δώσωμεν τήν 
εόκοίΐρ'αν νά γνωριοθούν μετοί 
ξό των. 'Έχομεν υποχρέωσιν ε
πίσης νά συνδεθώίμεν δλοι ή
μεΐς καί νά δημιουργήσωμεν 
αλληλεγγύην καί συνοχήν άπα 
ρα?τητον είς τάς σημερινός δύ
σκολους στιγμάς βοηθουντες 
κατά δύναμιν τούς άτυχούντας 
συμπατρ·,ώτ.ας μας. )Καί τέλος 
έ'χομεν καθήκον νά μή λησμο- 
νώμεν τήν ιστορίαν τής Μώ 
κρης-

’Ήδη τηρηθεισών τών νομίι1- 
μων διατυπώσεων τό Σωμα- 
τεΐον μας άνεγνωρίσθη έπισήι- 
μως καί ήμεΐς οί ύπογράφον- 
τες ώς Προσωρινή Επιτροπή 
Διοικήσεώς σάς καλούμεν ό
λους μετά τών συμπλήρωσάν- 
των τό <2ι1ον έτος ΐέίκνων σας

■! χαράν καί ενθουσιασμόν 
σάς άνιαιγγέλλομεν τήν ΐδ,ρυσιν 
Σωματείου μας ύπό τήν έπωνυ- 
μάχν ΕΝΩΣΙΣ ΜΑΚΡΗΝΩΝ 
«Ο ΓΛΑΥΚΟΣ».

Εΐναν λυπηρόν^ διότι, έπί τό
σα έτη μόνοι ήμεΐς έξ δλων τών 
έκ τών πόλεων τής Μικράς ’Α
σίας καταγομίένων ^παραμένω- 
μεν άνευ σωματειακής όργανώ- 
σεως κάί. παρακολουθούμε τήν 
δράσιν πολλών Συλλόγων μέ 
μι κρότε ρόν αριθμόν μελών μέ 
ζηλοτυπίαν έκ τού μακρόθεν.

Εύτυχώς τελευταίως μερικοί 
έκ τών συμπατριωτών μας άν,α- 
λαβ’όντες τήν πρωτοβουλίαν έ- 
κινήθησαν καί ίδρυσαν τό Σω* 
ματεΐον μας τό όποιον μέ τήν 
κοινήγ συμπαράστασιν καί συν 
δρομή,ν δλων άνεξαιρέτως ή
μών προώρισται νά καλύψη ά- 
σφαλώς το κενόν του παρελ
θόντος καί νά δημιουργήση.'ένα 
λαμπρόν μέλλον δράσεως κοι
νωνικής και 'Εκπολιτιστικής, κυ-

ΤΟ ΑΙΜΑ ΝΕΡΟ 
ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ

ΣΥΝΕΧΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΣΕΛΙΔΑ^ δ^^γγραφήτε 

πδ τό δρόμο άκούστηκίε φωνή-
•—* Άξάίδέλφεί (
"Ενας γάιδαρος ήταν ·άπ εξω1 

καί πίσω άπό τόν γάιδαρο .ένας πε] 
ρίεργος Λιδιοτανός ' άξαδελψος» 
με γ<χρούφαλο στ* earn κ’ ένα μι-, 
κρό ιμπουκετάκι άγριολούλουοα στά* 
ΧέΡισ’

— ’Έφερα άφ τόν περνοολιν μου< 
Ιλοάλοάδια γ»ά τήν Κυρία Ελένη. ]

Συγκίνεΐται ή Κυρία Ελένη, πέρ’ 
νει τά Μακρηνά λουλούδια καί τά, 
δά'ζει δίπλα στην Λΐ'δισιανή, άπλά~·

— Έφερά σας καί ώρα ία αυγά, ’ 
(λέει άτάραχος). <

— Ονοα φρέσκα; (ρωτάει άφε-« 
λώς ή σύζυγος κυρία ‘ΙΕλένη). 4

— Φρέσκα; (άναφωνεΐ χολωμέ-J 
νος). Άφ’ ταυν πιισιναν τής κότ-« 
τας τά πήρα· Νά σιοί δέκω πεντέ-^ 
ξη; ’

— Δώσε μου. X
Φυσικά δεν μπορούσαμε νά. φάμε^ 

μόνο λουλούδια. ’Έτσι πήραμε τούς< 
£ξη πισινούς καί τρίξαμε στό τη-} 
γάνι. Νά μου ζήσεις έξάδείλφε. Σπά^ 
νουμ8 τό ένα αύγο καί μέσα άπο τό^ 
τσόφλι βλέπω δυό ματάκια νά μέ< 
κοιτάζουν ειρωνικά σά νά μοΰ λένε:^

~Πρέ τί τον θέλεις τόν Λιδισια^^ 
νον άξάδελφοίν; ί

Βέβαια δεν ήταν δυνατόν παρά$ >l 
νά έχουν καί τά άλλα αύγά τά ύπό- '· 
λοιπά ιμέλη τής οίιχογενείας τής έ-' 
ξοήδέρφΊίσσας κοττοος. Γυρίζει καί, 
μέ κοιτάει ή Κυρία Ελένη μέ τήν; 
’ίδια έκφραση πού εΐχε καί τό που-, 
λάκι τ’ σύγοΰ.

~~ ΚΓ είναι ικαί ξάδέλ.φός σου!* 
‘— Είναι τόσο ξάδελψος οσο χρει ] 

άζεται γιά να μου πουλήσει κλού-; 
δια αύγά. Άλλα δεν πρόλαβα νά, 
δώσω τήν έξήγηση τής έξηγήσεως1 
γιατί μάς σταμάτησε ένα διακριτι-4 
κδ χτύπημα στήν πόρτα. 'Ένα με- 
οόκοπο ζευγάρι ήταν στην πόρτα 
μ’ ένα καλάθι σεβαστών διαστάσε
ων, σκεπασμένο μέ φύλλα συκιάς·

— 'Καλέ Πλάτων τίιμ πού κάνεις! 
πιδάκιιμ >μου; ’Έφερά σας μελικά 
■πράματα άπό τού περί βόλι ν.

’Ήξερα πώς τό περιβόλι ητανε 
πολύ μικρό καί ή σοδειά τής ημέ
ρας θά ΙβΙρισκόταν σχεδόν ολόκληρη 
μέσα άτό καλάθι. Ντράπτηκα νά τό 
πάρω γιατί οι άνθρωποι ήταν τής 
ανάγκης. Άλλα ντράπηκα καί νά 
μην τό πάρω γιατί οί Λιβισιανοί 
έχουν ττολύ φιλότιμο. ’Έτσι κυριάρ
χησε ή. δεύτερη ντροπή πού ’ταν καί 
πιό μεγάλιηι.

Τί παράξενη ράτσα. Άν δεν εΐ-

Σωματείου καί νά διαδώσετε 
τούς σκοπούς αυτού προς Ό
λους τούς κατοίκους των ’Α
θηνών καί του Πειραιώς συμ- 
πατριώτιας μας τούς καταγόμε
νους έκ Μάκρης, Λιβισίου καί 
Ταρσανά καλούντες καί αύτούς 
νά έγγραφούν.

‘Ημέραν διεξαγωγής των 
πρώτων αρχαιρεσιών του Συλ
λόγου ώρίσαμεν την 7ην .Αύ
γουστου 19'55, ημέραν Κυρια
κήν καί ώραν ΙΌην πρωινήν, τό 
πον δέ τον Συνοικισμόν Δραπε
τσώνας καί ιέντός του ιδιωτικού 
Σχολείου κ. Μαυρίδη, ·έπί τής 
οδού Δραπετσώνας, έναντι πα
λαιός ’Αστυνομίας.

Κάθε συμπατριώτης κατσι
κών ΊΑΘήναις καί έν Πει- 
ραιεΐ έχει τό δικαίωμα νά έγ
γραφή μίέλος τού Σωματείου 
καί νά θέση καί ύποψηφιότητα 
διά τό άξίωμα τού μέλους τού 
Διοικ. Συμβουλίου. Έγγραφαί 
μελών θά γίνωνται μέχρι τής 
ώρας των 'άρχαιρεσιών.

Σάς καλοΰμεν λοιπόν όλους, 
δπως άνταιποκρίνομενοι εις την 
πρόσκλησιν μας, φροντίσετε 
διά τήν έπιτυχίίΟν τής ώραίας 
αύτής προσποίθε,'ιας.
ΪΕν Πειραιεΐ 15 Ιουλίου 1955 
|Η Πρόσω ρ. Διοικ. Επιτροπή 
ί ‘Ο Πρόεδρος 
MIX. ΣΑΡΑΦΗΣ

X) Τιαιμίας 
ΣΑΒΒΑΣ ΤΖ1ΛΑΒ-ΙΙΣ 

Τά Μέλη
ΠΕΏΡιΓ. ΑΦΑΡΑΣ, ΓΕΏΡΓΙ
ΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Nl'K. ΤΖ1- 
ΤΖΗΣ, ΙΩ. ΚΟΑΛ1ΑΣ, ΧΑΡΙ- 
ΤΩΝ ΠίΡΟ,ίΚίίΟΣ' καί .ΚΩΝ
ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΆΝΗΓΥΡΗΣ

σαι Λιβισιανός θά σαστίσεις μαζί 
τους. θά καταο'νγκινηθε,ΐς άλλα καί 
θά άγ ανάκτησε η;, Άν δμως έχεις 
«γαιμοον» καί όχι αΐμα, ούτε »5άστί
αμα ούτε άγανάκτη,σι. Μόνο που θά 
συγκινηθεϊς Οπως μέ τό μεσόκοπο 
ζευγάρι ή θά Siookjδόσεις όπως μέ 
τόν αύνουλα.

Νά ένα παράδειγμα- Θά έχετε ά- 
κο’ύσει ολοι σας ντόπιους μανάβη
δες νά προσπαθούν νά σΰς πουλή
σουν ένα πεπόνι τών 10 δραχμών 
γιά 20 δραχμές. Άκιεύστε τώρα 
πώς μού πήρε τό ιΐΐκάσάρι ένας Μα- 
κιρηνός.

— Άξάδελφε! (ή περίπτωση α
παιτούσε άξαδελφιοσίύνη),

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΛΑΊ'ΚΟ ΤΑΈΝΤ!
Ό Σύλλογός μας όργανώνει τό Σάββατον τού θωμά 19 Απρι
λίου 1958 καί ώραν 8-12 βραδυνήν ένα ΛΑΤΚΟ ΓΛΕΝΤΙ στό 
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καί παρακαλεΐ όλους τούς συμπατριώχας μας 
νά λάβουν μέρος στήν ώραίτχ αύτήν έκδήλωσιν. 
Λαϊκά πατριωτικά όργανα, Κουζίνα έκλεκτή.

Τιμαί Εστιατορίου. Είσοδος έλευθέρα.

σ nwyrox
Κατά τάς αρχαιρεσίας τής 

7ης Αύγουστου 1955 καθ’ άς 
έλαβον -μέρος 387 έν συνόλω 
συμπατριώται έπλειο ψήφισαν, 
κατά σειράν οί έξης υποψήφιοι 
Σύμβουλοι, λαβόντες τάς άκο- 
λούθους ψήφους: Βασίλειος ‘Α
γιορείτης, ‘Δικηγόρος έν Άθή- 
ναις 238, ’Αντώνιος Ελευθερί
ου Ιατρός έν Πειραιεΐ, 229, Σά 
βας Τζιλάβης, έπαγγελμιοπίας 
έν Πείρα.εΐ 227. Ιάκωβος Πα
παδοπούλας, ιατρός έν Πειραι- 
εΐ, 227, Γεώργιος ’Αρετής έπαγ 
γελματίας έν Πειραιεΐ, 224 Νι
κόλαος 1 ζιτζής, Ιδιωτικός ύ- 
πάλληλος 216, Δέσποινα Ζαμ- 
πΙάκη, βιβλιοπώλις 202, Άντώ 
νιος /Πετρόγλου, Δικηγόρος έν 
Άθήναις Ί95, 'Μιχαήλ Σαρά
φης 165, Κωνσταντίνος Άφά- 
ρας 159 καί Βύρων Τσακίρης 
150. Παραιτηθ'έντων όμως των 
κ.κ. ’Αντωνίου ’Ελευθερίου καί 
Μιχαήλ Σαράφη, τό Δ.Σ·.. συ- 
νεκροτήθη εις Σώμα ύπό των

ύπολοόιτων ώς ακολούθως : 
Πρόεδρος: Βασίλειος Ίω ‘Α
γιορείτης. ’Αντιπρόεδρος: Ιά
κωβος Π. Παπαδόπουλος, Γε
νικός Γραμματευς: Νικ. Γ. Τζι- 
τζής. Ταμίας: Σάββας Σπυρ. 
Τζιλάβης. Μέλη: Γεώργιος Λ. 
Αρετής, (Δέσποινα Άγγ. Ζαμ- 
ϊΐέτη, Αντώνιος Ίω. Πετρά- 
γλου Κων. Γ. Άφάρας καί Βύ 
ρων Γ. Τσακίρης.

Τό Δ.Σ. τούτο άπό τών πρώ
των ημερών τής συγκροτήσεώς 
του είχε νά άντιμετωπίση μυρί- 
ας δυσχερείιας, περί ών ίσως 
μάς δοθή άλλοτε ή ευκαιρία 
νά ό μιλήσω μεν. Παρά τ,αύτ,α 
τούτο έπέδειξε δραστηριότητα 
άσυνήθη, σκιαγραφίαν τής ό.·· 
πο’ίάς παρέχομεν ενταύθα.

ΊΕν άρχή άπηύθυνε τήν ακό
λουθον ιάτό 20 ’Οκτωβρίου 
19|55 Προκήρυξιν προς τούς ά- 
πανταχού συμπατριώτ,ας .μαςέ- 
χουσαν οϋτω;

Αγαπητοί Συμπατριώτοα,

"Οπως σάς είναι ήδη γνω
στόν, χάρις εις τήν αξιόποινον 
πρωτοβουλίαν τών έν Πειραιεΐ 
συμπατριωτών μας, ίδρύθη σω
ματείο ν ύπο τήν έπωνυμίαν Ε- 
ΝΪΩιΣΙ.Σ ΜίΑΚΡιΗΐΝΩιΝ «Ο 
ΓΛΑΥΚΟΣ», τού (όποιου μέλη 
δύνανται νά έγγραφούν οι >έκ 
Λιβισίου, ίΜιάκρης κιαιι Τάρ- 
σανα καταγόμενοι καί έν Άθή 
ναις καί Πειραιεΐ κατοικούντες 
συμπατριώται μας, άμφοτ'έρων 
τών φύλλων, οί έχοντες συμ
πληρώσει τό 2Ιον ί^τος τή,ς η
λικίας των, κατά τό ε’ιδικώτε- 
ρον ύπό τού Καταστατικού ίχύ- 
τού, δπερ .ένεκρίθη διά τής ύπ” 
άριθ. 18861):! 955 άποφάσεως 
του Πρωτοδικείου Πειραιώς 
καί κατεχωρήθη εις τό Βιβλί- 
ον Άνεγνωρισμένων Σωματεί
ων του Δικαστηρίου τούτου ύπ’ 
αύξ. άριθ. 2127, όριζόμενα. ‘Έ
δρα τού Σωματείου τούτου ώ- 
ρίσθη ό Πειραιεύς, δπου είναι 
έγκατεστημένοι ο1 πλεΐστοι ·<ών 
συμπατριωτών μας, σκοπός δ’ 
αυτού ή άλληλογνωριμία καί 
άλληλοβοήθεια τών μελών αύ- 
τού καί ή · έξύψωσις τού πνευ
ματικού καί ψυχικού αυτών ε
πιπέδου, ή έπθτευξις τού όΐέο'ί- 
ου 0ά ιέπιτευχθή 1) διά τής πα
ροχής ιατρικής καί φαρμακευ
τικής περιθάλψεως εις τά άπο
ρα μέλη τού Συλλόγου έν πε- 
ριπτώσει άσθενείας των. 2) διά 
τής παροχής ηθικής ένισχύσεως 
καί βοήθειας εις τά άνεργα μέ
λη ούτού πρός έξεύρεσιν έργ,α- 
σίας, 3) διά τής συστάσεως εν
τευκτηρίου καί βιβλιοθήκης μέ 
βιβλία περιεχομένου άναλόγου 
πρός τούς σκοπούς τού Συλλό
γου, 4) δι’ όιμιλιών καί διαλέ
ξεων, ιστορικών καί μορφωτι
κών, έπί θείμάτων δυναμένων 
νά Εξυπηρετήσουν τούς σκοπούς 
τού Συλλόγου, 5) διά μορφω
τικών καί ψυχαγωγικών Εκδρο
μών, 6) διά τής διοργανώσεως 
καί διενεργεΡας συγκεντρώσε
ων .καί εορτών πρός διατήρη- 
σιν είς μνήμην τών παλαιών κάί 
έκμάθησιν ιύιπή τών νεωτέρων 
;έ:ξ ήμών τών ήθών καί εθίμων 
τής Ιστορίας τής πατρίδος μας. 
7) διά τής περισυλλογής, αυγ- 
κεντρώσεως καί ταξινόμησε ως 
παντός υλικού άναγομένου &ίς 
τήγ γλώσσαν, τά ήθη καί έθι
μα καί τήν ιστορίαν τού Λιβί
σιου καί τής Μάκρης καί διά

τής έκδόσεως, έν συνεχεία, τού 
ύλι-κού τούτου είς φυλλάδια καί 
βιβλία, καί της άποτυπώσεως 
ιών τριαγουδιών μας είς δί
σκους, 8) διά της ίδρύσεως έ· 
νύς μικρού Μουσείου, όπου Bee 
quy κεντρωθούν τά σωζόμενα 
κειμήλια τής πατρίδος μας> έρ
γα; τέχνης, tepai εικόνες, φω
τογραφία! τού Λιβισιού ·κ·άί 
τής Μάκρης καί τών προσώ
πων τά όποια ανέπτυξαν Εθνι
κήν καί Κοινωφελή έν γένει 
δράο ιν, τόπι καί ένδυμασί’αι, -nice 
λαιά κ·αί νεότερα νομίσματα 
κ.λ.π.), 9) διά τής διεξαγωγής 
αλληλογραφίας ·μέ τούς ιέκτ-ός 
τή,ς Ελλάδος συμπατρ ιώτας 
μας πρός παρώθησιν αυτών νά 
έλθωσιν .άρωγοί είς τό εργον 
του Συλλόγου καί 10) διά τής 
ίδρύσεως Παραρτημάτων ό
που εΐναι έγκατεστημένοι συμ
πατριώται μας.

Πενομένων άρχαιρεσιών τού 
Συλλόγου μας τούτου τήν 7ην 
Αύγουστου έ.έ., έξελέγη τσ 
πρώτον Διοικητικόν αυτού Συμ 
βούλιον, δπερ, συγκροτηθέν τε- 
λικώς εξς (σώμα ώς ακολού
θως:

Πρόεδρος: ΒΑΣΊΛΕΙΌΣ Γ 
ΩΑΝ'Ν. -ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, ’Αντι
πρόεδρος: ΙΑΚΩΒΟΣ ΠίΑΝΑ- 
ΓΙΩΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Γε
νικός Γραμμαιτεύσ NlKOAAs- 
ΟΣ ΓΈΩΡΓ-, ΤΖΙΖΗΣ. Ταμίας 
ΣΑΒΒΑΣ ΣΠΥΡ. ΤΖΙ ΛΑ
ΒΗΣ κάί ιΜέλη ΓΕΏΡΓΙΟΣ 
ΛΑΖ. ΑΡίΕΤΗΐΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
ΑίΓΓίΕΛΟΥ ΖΑΜΙΠΑΚΗ, ΑΝΤΩ
ΝΙΟΣ ?Ώ|ΑΝ. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ, 
Κ ΩΝ Σ ΤΑΝΤΙΙΝΙΌ Σ ΓΕΏ ΡΓ. 
ΑΦΑΡΑΣ καί ΒΥΡΩΝ ΠΕΏΡ·· 
ΓΙΟΥ ΤΣΑΚΊΡΗΣ, έπελήφθη 
αίμέσως τοφ Ιέργου του καί, πα
ρά τά πενιχρά μέσα, τά όποια 
είχεν είς τήν διάθεσίν του, ήρ- 
χισεν άμΙέσως τό δυσχερόστατον ---------------- toq 

καί
έργον τής άνασυντάξεως 
Μητρώου τού Συλλόγου 
τής έγγραφής ώς μελών 
απάντων, κατά τό δυνατόν, των 
έν Άθήν,αις καί Πειραιεΐ συμ
πατριωτών μας, ήλθεν άρωγόν 
£ίς ίάναξιοπαθούντα μέλη τοίύ 
Συλλόγου καί Συμπατριώτας 
μας έν γένει, έλαβε Θέσιν καί 
έστιγμάτισε τούς τελευταίους 
βανδαλισμούς των Τούρκων εις 
βάρος τού Ελληνισμού τής 
Κωνσταντινουπόλεως καί Σμύρ 
νης, έμίσθωσεν έν Πειραιεΐ καί

— Τί είναι;
— ’Έφερά σοι άξαδελφε ένα·/ π<.- 

πόνιν κλύκισ<μαν.
Δαγκάνετσι .ή Κυρία Ελένη, χα

μογελώ έγώ.
Γλύκισιμαν ε;

- ■ Μέλ ι ν!
— Έν τάξει. Σύγισέ το.

Τέί Νά ζυγίσιου καλέ του πε
πόνι ν παύ θά δΐέκω οτσόν «ξάδερ
φό μου;

’Αλλά πώς θά γίνει;
Πόρτου!

—- Πόί.σο κάνει;
’Έκανε πώς του.ρχετα·ι βαρύ νά 

πά,ρΛΐ λεφτά, «’ υστέρα ·μέ μεγάλη, 
συγκατάβαση:

X άϊντε δέκε svav wiwapfcV'·
Τό χιούμορ είναι τόάο σπάνιο· 

πού οσο κι άν πληρώσεις δεν πλη
ρώνεται. Ακουστέ τή Συνέχεια του 
αύ/αιΑά γιά νά. πειάθήτε. Την άλ
λη ιμέρα σννάντησια κα αυτόν· και 
τόν γάϊϊδαρό του στή Λεωφόρο.

Βρε άξάδελφε θυμάσαι εκείνο 
τ’ αυγά πού ,μού ’φερες χθές;

— "Ε; (ρωτάει τάχα ξαφνιασμέ· 
ίνος <κ-αί έπιθετκκός).

—Έγώ σιον ζήτησα αυγά γιο 
νά φάμε καί όχι γιά όρνιθοτροφειο

■— Ά·μ είπα σοι τονδά.
Μού ’πες πώς ήταν άφ’ τούν 

πισινόν τής κόττας.
— Ή κλώάσα >καλέ πάνον στ’ αυ- 

κά έν κάθιτι;

Άλλά ας τελειώσω μέ τήν έπι 
στροφή τσύ άσωτον καί τόν όντα· 
φιαιιμό τήις ού'δ^τ.ρότητάς μον·

Στεκόμασταν στή στάση- καί τοε 
ριμείναμε τό λΕωφορεΐο. Δίπλα μας 
κάτι παραθεριστές τά βάζανι με 
Ύούς Μαχρηνους. Φαίνεται πώς στ 
Μάκρη θά τάθϊΛοον ολα φτηνά eta 
οχι τζάμπα. Βλέπετε γιά πολλούς 
πιρωτευονσιάνους χωριό io^jjaivci συ 
νοικισμός άπό ά/ρότες, δηλαδή κο
πάδι άπό κιορόϊδα που πρέπει νά 
•έκ'μετοϊλλεύουνται οί πρωτευουσιά
νοι. ’Έτσι ·δέν περίίμεναν νά πέσουν 
στό ιδιόμορφο άξοίδερφίκό εμπορι
κό σύστημα τών Μακρινών.

Βαρεθήκαμε νά περιμένσυιμε καί 
τραβήξαμε, κατά τό χωριό. ?Ηταν 
σοιύρουπο καί φορούσα «υνηγετικά. 
’Έτσι ή σύδετερότητά μου ήταν τέ
λεια- Κάποιο? Λιβιίσιανίή γριούλα 
σταμάτησε καί μέ κοίταξε καλά, 
•καλά.

•— Λιβισιανός καλέ έν εϊσι;
’Έμεινα. Οντε τήν ήξερα ούτε μέ 

ήξερε καί 
τέλνιο,

— Πώς
— Άμ 

μου.
— Kai
— ’Έν

1— Τού
Μέ κοίταξε κάμποση ωρα, καί τά 

<μώτ’.'α λές mi γύρισαν τή ί

τό καμουφλάζ μου ήταν

τό -κατάλαβίες;
αντό ψσίνιτι παι'&άκιμ ’

ιτσιός εΐιμαι;
ήξέρσυ. . . Ποιος εΐσι;
Μουσαίου γυιός.

ίέπί της όδού ,Κανελλοπούλου ά
ριθ. 94 (Δραπετσώνα) εύπριά- 
σωπα γραφεία, διά τήν έπίπλω- 
σιν καί -ε]όπρεπιαμόν τών .όποι
ων καταβάλλει άόκνους προσ
πάθειας ό αγιασμός καί τά 
εγκαίνια τών όποιων τελεσθιήΓ 
σονκχι τήν 20ήν Νοεμβρίου 
1955, ημέραν Κυριακήν και ώ
ραν 11 π. μ., ιέν μιοί δέ λέξει κα 
ταβάλλει πάσαν δυνατήν προ» 
απάθειαν πρός .εύόδωσιν καί έ- 
πιτυχίαν τού σκοπού τού Συλ
λόγου.

ΑΠΑΠΙ <ΤΟ I Σ Υ.ΜΠΑΤ Ρ 1Ω
ΤΑΙ,

‘Ό σκοπός τού Συλλόγου 
. μας είναι ιερός. 'Η Πατρίς μας, 
τό εύανδρον λιβίσι καί ή ώ- 
ραί’α Μάκρη, υπήρξε πράγματι 
άριοτότόκος. Τά τέκνα της ου
δόλως ύπελείποντο τών αρχαί
ων προγόνων μας, τών Τελμησ 
όύων καί Καρδαμυλησσέων, οι 
τινες ύπήρξον οί σοφώτεροι, οί 
σωφρονέστεροι καί οί πολιτικώ 
τεροι τών ηόίτε “Ελλήνων τής 
Μικράς Ασίας. Λαμβ,ανσμένου 
δ’ ΰπ’ δψει τού μικρού αριθμού 
τών κατοίκων της, μέ υπερηφά
νειαν δυνάμεθα ν,ά διακηρύξω·- 
μεν δτι ιύπη-ρξεν ή πρώτη τών 
Έλληνίδων Κοινοτήτων τής Μι
κρός ' Ασίιάς, τά τέκνα τής όποί 
ας ανέπτυξαν το ναύτην Εθνι
κήν καί Κοινωφελή δράοιν. οΐ- 
αν έλώχιστοι άλλου Κοινότητες 
έχουν νά έπιδείδ,ουν. Τό Λιβίοι 
κιαά ή Μάκρη ύπηρξαν πα
τρίς 'Ηρώων, Μαρτύρων καί 
Εύεργετών του ’Έθνους.

Άλλα καί μετά τήν Μικρ,α- 
ριατνκήν .Καταστροφήν οί συυ- 
πατριώται, μας έξ,ακολουθουν 
διαπρέποντες πανταχού, Έν 
Άθήναις καί Πειραιεΐ, έν Κύ- 
πρω, έν Άλεξανδρεία, έν Εό« 
ρώπη καί Αμερική/έν Αυ
στραλία καί -δπου τής γης ·ευ- 
ρίσκονται τιμούν τό γλυκύ τής 
Πατρίδος μας όνομα. Είς τάς 
Έπιστήμας καί τά Γράμματα, 
είς τήν Πολιτικήν καί το Εμ
πόριο ν, είς τούς Αγώνας τού 
"Εθνους καί, τελευταίως εις 
τή,ν Εθνικήν κατά τών -κατα
χτητών Αντίστασιν, οι Λιβι

Ερανοί καί Μακρηνοί κατέχουν 
τήν πρώτην θέσιν.

Τοιαύτης Πατρίδος ή ιστο
ρία, ή γλώσσα, τά ήθη καί έθι
μα καί τά ιστορικά έν γένει 
μνημεία είναι, άνάγ,κη έθνική 
νά διασωθούν καί μεταδοθούν 
είς τούς έπιγόνους μας. Πρός 
τούτο τό Διοικητικόν Συμβού- 
λιον tc?u Συλλόγου μας θά: 
πράξϊ] π<Χν τό :άνθρωπί.νως δυνα
τόν; Διά τήν πραγματοποίησιν 
δμως ένός τόσον μεγάλου· οκο- 
που δεν άρκ-εΐ ή προοπάβε.α 
ολίγων ανθρώπων, όόονδήποτε 
ικανών. ’Απαιτείται ή συμπα- 
ράστασις κα: ή βοήθεια όλων 
μας άνεξαιρέτως. Πτωχοί καί 
πλούσιοι, μικροί καί μεγάλοι, 
γυναίκες καί άν&ρες, έχομεν ύ· 
ποχρέωσιν ίεράν, ύπό τάς πα
ρούσας ιδίως, ίστορικάς διά τό 
’Έθνος στιγμάς, νά βοηθήιο'.)- 
μεν ψυχή τε καί σώμιχτι, ήθι- 
κώς καί όλικώς πρός επιτυχί
αν τών ο κοπών τού ΣυλλόΙγοο.

ΙΊρός τούτο ποιούμεβα ίΐκκλη 
σιν εις τά πιχτριωτικά Υμών 
(Ασθήματα καί Σας καλούμεν 
δπως άψ’ ένός μέν τιμήσητε -οιά 
τή,ς παρουσίας σας τήν σεμνήν 
τελετήν του αγιασμό ο καί τών 
έγικαινίων τών γραφείων ιοί) 
Συλλόγου μας, ή όποίά πρέπε 
νά άποτελέυη σταθμόν είς ϊήν 
νεωτέραν ιστορίαν τή,ς παπρί- 
δος μας, άψ’ έτέροιυ Δέ βοηθή:· 
αητέ ήθικώς καί ύλικώς τήν ώ- 
ραίαν καί μεγάλην προι^πάθει- 
άν μάς.
Έν Πειραιεΐ τή 20 ΌικτωβρΓ

Ch.) ” ’~

Β.

1955
Ό Πρόεδρενς 

ί. Asi ΙΟΡΈΙΤΗ'Σ
Ό Γεν. Γραμματεύς 

Κ Γ. ΤΖΙΖιΗΣ
Γά Μέλη

11ΑΠ ΑΔίσΓ ΙΌ-Υ ΛΌ Σ, ' 
ΤΖΙΛΑΒΗΣ·, Γ. Λ. -ΑΡ

1. Π.
Σ.Σ.

ΤΗΣ, Δ. Α. ΖΑίΜΠΑΚΗ, Α.
ΠΕΤΡΟΓΛΟΎ. Κ. Γ. ΑΦΑ
ΡΑΣ, Β. Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ·

Στό έπάμενον: 'Η περαιτέρω 
δράσις τού Συλλόγου καί ή 
ιδριχίΐς του ίΐκχραρτήματος *Α6η 
νών.

ΠΡΟΖ ΕΠΙΙΚΕΨίΜ XYNOmSMOY Η. AJBIXIOH

ΑθΗΝΑΡίΙΡΟΠΟΣ-ΣΥΚΑ^ΙΝΟίί-Ν. AISUIOH-MONH ΑΓ. ΝιΚΟΛ. (ΣΓ0ΥΡ11Ν) 
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΜΑ’Ι’ΟΥ

Π ρίόίγ ρ α;μ μ α:
Άθήναι — Ώροπός — Σικά-μινον μέ αυτοκίνητα Πούλμαν 

Προαιρετική πορεία ήμισεύας ώρας εις Μονήν Άγ. Νικολάου 
Σγουρών. ’Επιστροφή άπό Σικάμινον εις 'ίίροπόν διά μεσημβρι
νόν φαγητόν. Έπίσκεψις εις συνοικισμόν πατριωτών μας Ν·έον 
Λιβίσιον.

Διάρκεια διαδρομής από ’Αθήνας εις ’.Ωροπόν 2 ώραι, άπό 
Ώροπόν εις Σικάμινον μι·σή ώρα.

’Αρχηγός έκδοομής: ΒΥΡΩΝ ΤΣΑΚΙΡΗΣ. ’Έξοδα (ναύ
λο) Δραχ. 50.

’■Αναχώρησις 7.30' π.μ- άπό τήν οδόν Λυκούργου 10, Άθήναι
Δηλώσεις συμμετοχής καί καταβολή έξώδων μέχρι καί τής 

Πέμπτης 22ας Μάίαυ είς κ. Βύρωνα Ταακίρην. Λυκούργου 10, 
τηλ. 57.207

ΔΗΛΏΣΑΤΕ ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΕΠΕΙΔΗ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ 
ΘΕΣΕΩΝ ΕΙ ΝΑΙ ΠΕΡ ΙΏΡ I ΣΜΕΝΟΣ.

ΟΙ ΪΗΜΕΡΙΜΚΪ ΑΗΑΓΚΕΣ
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Ν. Μάκρη είναι ό μεγαλύ
τερος καί κυριΐώτερος συνοικι
σμός πατριωτών μας καί αποτε
λεί κατά κάποιον τρόπον γιά μάς 
τούς άλλους πού ζούμε σκορπισμέ 
νοι έ/δώ στήν πρωτεύουσα, εν·α 
κομμάτι τήις τοαληας πατρίδος 
μετιαφερμένο οτή μητέρα Ελλά
δα. Γΐ’ αύτό θά παρακολουθήσου 

■με τά προ βλήματά της άπό κον
τά καί θά είμαστε εύτυχεΐς άν 
συντελέσουμε στή λύση τους καί 
γενικά στήν ανάδειξη τού τόπου 
καί στήν πρόοδό του-

‘Ένα άπό τά βασικώτερα; προ
βλήματα της -είναι νά γίνη τό 
λιμάνι- Αύτό θά δώση μεγά
λη κίνηση στον τόπο καί δουλειά 
στους κατοίκους του.

Ή Η. Μάκρη βρίσκεται σε μυά 
άπό τις ώραΰό'Τε,ρες τοποθεσίας

‘Η

χη πον-ς στό παρόν γιά νά τραβή- 
ξοινν ποι&ς ξέρει σέ τί άναμνήοΕίς- ς 
Γιά μια Οτιγμή ξοιναγύρισαν πίσω 
σέ μένα: ά

·Νά χαίρισι τ’ σνόμά σου παι- > 
δάκ^μ μου. ?

Κ’ έφυγε δακρυσ;μένη, μέ τήν Τ >
δια απλότητα πού είχε όταν στά- c
θηκε νά μέ ρωτήσηι. 1

‘Η γυναίκα μου σφίχτηκε πάνω € 
μου σνγκΦνιηιμ·ένη;.

’Έννοιωσα πώς σέ εκείνο τό
,μεΐο τοΰ δρόμΟυι είχε ανοίξει ό 
φος τής ουδετερότητάς μου.

— ’Άιμ γένιτι του γαΐμαν 
ρόν;

— ’Έν γένιτι.

ίΠΛΑΤΟΝ Β. ΜΟΥΣΑΙΟΣ

ση- 
τά-

νε-

τής ’Αττικής κι’ εχει θαυμάσιο 
κλίμα. Μπορεί ν? άζιοποιηθή του 
ριστικά καί νά προσέλκυση μεγά 
λη κίνηση. Α'ύτά όμως. &έν είναι 
δυνατόν ά\ ή λεωφορόκή γραμ
μή ΐέξακολουθεΐ νά είναι ύπεραατι 
κή· Ηίρέπει νά μεταπραπή οέ ά· 
στ,κή πράγμα πού προϋποθέτει 
μείωση του'εισιτηρίου. Τό ακριβό 
εΐσ ιτήρ ιο ε [ναι οο β,αρο έ μτιόδ ιο 
γιά τήν άνάπτυξη τής παραρερι* 
στικής καί. τουριστικής της Κινή- 
σεως μέ τά γνωστά ώφέλη γιά 

’ τ|.ήν ευημερία του τόπου.
Ή άγάπη τών πατριωτών γιά 

τήν πα.δεύα ήταν πάντα έμφυτη 
: κΓ έπιτακτική δπούς τονίζεται σ' 

αύτό τό φύλλο. Έχε^ γίνει δέ 
άκόιμη πιιό έντονη τώρα μέ τήν 
έ'ξέλιξη τού κόσμου. Πώς όμως 
νά στείλουν τά ;παιδά των σ' 
&να' σχολείο τό όποιον δέν συγ
κεντρώνει οΟτε τις στοιχειώδεις 
ανάγκες ένός διδακτηρίου;

Μια άλλη μεγάλη άνάγκη εΐ
ναι νά όλοκληρωθή ή θδρευσις 
τού χωριού.

Γιά δλα αυτιά τά ζωτικά προ- 
,; βλήματα τής ·Ν> /Μάκρης, δπως 
; είναι τό λιμάνι της, ή μετατροπή 
; της γραμμής σέ άστική, ένα 
• νέο σχολείο, ή ϋδρευσις καί άρ- 
; κετά άλλα θά γράψουμε διεξο· 
j δικά σέ έπόμενα φύλλα. Έκτος 
ΐ όμως άπ’ ιαύτό διαθέτουμε πρό.*- 

θυμα τις στήλες μας διά κάθε 
άνταπάκρισίν πού θ’ άφορά τις 
,παρουσιαζόμενες άνάιγχες τόσα 
τής Ν. Μάκρης όσο καί τών άλ
λων συνοικισμών τών παπριωτών 
μας.

S X J Ρ ΰ Μ Η
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Άριοτεράΐπρός τό δεξιά διακρίνοντοι τό καινούργιο σπίτια πού κτΙαδηκαν στή δέσι «Καραγκιόζια». Δεξιότερα πρός τήν παραλία φαίνονται τά σπίτια τού Γιάννη τού ΛουΤζΙδου. Στό μέσον τής φωτογρα
φίας τό καινούργιο τζαμί μέ τό μιναρέ του. Δεξιό τού κεντρικού δρόμου τό σχολείο καί κατόπιν όρχίζει ή αυνοικία πρός τή γέφυρα «Κεοί - Καπού». Τά δένδρα στό δάδας δεξιά είναι τά κιουνούκια 
άπό τά όποια ή τοπα&εσία αύτή ώνομάα&ηκε: «Κίουνιούκ-πααί». Στό 608ος στήν είσοδο τού λιμανιού καί ο" εύόεΤα γραμμή άκριδβς άπέναντι άπό τό μιναρέ τού τζαμιού, είναι τό νησί ή παληά Μάκρη.

0/ fWWf ΙΟΙ Ο/ FIFO «£ΟΙ ΜΟ
Εύθΰς ά«© τό ίτρώτ©ν φύλλ©ν 

μχς θέλ©μ&ν νά ^χαθαρίοωμεν 
Απόλυτη τήν θέαιν μαςι χ«ί νά 
■5 ικχη^ύ^ωμε ν μ& σκφή ve u*v 
τ©ύς ώ'·κ>©π©ύ$ι μ«ς.

Οί άνθρωπ-ώϊ π©ύ άπ-βφααίυα- 
μ&ν νά ΑναμιχΦωμκ.ν ένεργώ^ 
οτά Jn’tnjyxta τ©ΰ Χυλλ©γ©υ 

i'ENWUX ΜΑΚΡΗΝβΝ 
Ο ΓΛΑΥΚΟΧ’»,, χίΛϊί εηανδιρώ- 
ααμεν τόαον τό Κεντρικόν Δι- 
fmiH'TiXibv· Χυμόούλιον ©<ί©ν 
καί τ© Σίυμβ©ύλι©ν τόϋ Ήαρχ·ρ· 
τήμαιίΟς ’Αθηνών. χαθώς κκι 
εκείνοι π©ύ άνελά&χμεν τήν 
αύνταξιν xatt έ»5©υΐν τή$ έφιν· 
με-ρίδ©$ μας «ύτή$, Ο·έν art©- 
όλέπίιμεν ατό νά ^Ιυπηρετή^'** 
μεν Κ AM ΜΙ ΑΝ ΠΡΟΣΩΠΙ
ΚΗΝ MAS <ΜΛΦΔΟ®1ΑΝ. 
Διακατεχόμενα μόνον άπ© τον 
‘(ωηρ©;- πόθον νά ΰουλέψωμεν 
μέ ©λας .μας τάς δυνάμεις διά 
να >ϊρΛγμ-ν-.τ«ί·ϊ©ι·ήύ·<*>.μ·τ·ν »©υ& 
δύο β?.αικ©ύς μας σκοπούς η 
άχριέεστερα τά δύο βασικά μάς 
καθήκοντα

Πρώτο ν. Μέ γνώμονα 
τήν άντιΧΕίμενικότητα, την ά- 
χρί£&ι«ν καί τήιν πληρότητα., 
θέλομεν νά περιγράφω-μεν τά 
ήθη, τά έθιμα, τάς παραδόσεις 
καί την ιστορίαν' τών Πατρί
δων' μας, Λιθισίόυ και Μάκρης, 
κιχδώς επίσης κίχΑ την ίσττ.ρίαν 
τών Πιροσώιτων πού ανέπτυξαν 
μιά Γίοινοφελή ή Εθνικήν δρά
ση' xzxi έτσι άφοϋ τά περισώ- 
οωμεν άπό τήν φθοράν τ·ου χρό 
νου νά τά παραδώοωμεν στά 
παιδιά μας καί στ© ’Έθνος. 
Αυτό είναι τ© καθήκον μας 
πρός τό ι^αρελθόν, «δηλαδή, τό 
καθήκον μας προς την ιστορί
αν της Πατρίδος μας·

Δεύτερο ν. Τ© καθήκον 
•μας πρός τό πουρόν καί τά 
μέλλον. ;Χάν τέτοιο έννοουμεν 
νά βοηθησωμεν τούς Γίατριώ- 
τας μας πού έχουν άνάγκας 
χα.ί προόλη-ματβξ, είτε ατομικά 
είτε όμαδικά» ©π-ου καί δπ·ως 
μπορούμε in XJ3ii νά τούς ένστα- 
λ·ά$ω.μειν την πεποίθηση' οτι 
στόν σκληρόν αγώνα της $ωης 
τ·ων δέν είναι povci καί έγ- 
καταλαλειμμένοι, ώλλ’ ότι θά 
εύρουν στον Χύλλογόν μας καί 
σ’ έ·μάς προσωπικώς., πάντοτε 

πρόθυμους καί στοργικούς συμ- 
^χραστά,τας γιά ·νά άντιμετω- 
πίσουν τάς δυσκολίας καί τάΥ( 
άντίξοότηπας της $ωπς. Δεν λέ; 
με βέόάια· ©τι θά λύσωμεν ό
λα τά ζητήματα ιών. Τούτο 
δυστυχώς ξεφεύγει άπό τάς πε- 
ριυρισμένας δυνατότητάς μας, 
αλλά ύποσχόμεθα ©τι θά τούς 
κάμωμεν ν-ά αισθανθούν γύρω 
τους την θέρμην ενός ειλικρι
νούς καί στοργικού πατριωτι- 
χιού ενδιαφέροντος.

Αύτή εΚναι η αποστολή πού 
έτάξαμεν ατούς εαυτούς μαςι 
χιαΐ χύτην την αποστολήν φιλ© 
δ'^ξοϋμε ν νά ύπηιρετήσ^με ν.

"Ολα όμως αυτά, όσονδήπο- 
τε αξιέπαινα καθ’ εαυτά καί 
άν είναι διά νά έχουν την 
πρέπουσαν έπ:ίδ<·ανίν -:ς τόν 
κόσμον τών Πατριωτώ’,· μάς, 
πρέπει ©ί κινούμενοι διά τήν 
πραγμ-ατοποίησίν των, νά έμ- 
φορούνται άπό ηθικάς άρχας, 
ύηλαδη νά έχουν χρηστότητα 
ήθους καί εντιμότητα σκέψεως, 
νά σέδωντ-αι την αλήθειαν, νά 
έ.μη?νίέ'&>ΐΓταίΐ άπό ανωτερότητα 
αισθημάτων, νά είναι άπηλλ/χγ 
μένοι Μάθε μικρότητος, καί νά 
άπτξενω&οΰ’/ άπό κάθε τάσιν 
διαόολής καί συκοφαντίας. Μέ 
λίγα λόγια νά έχουν πραγμα·, 
τικην αξιοπρέπειαν καί αύτο- i 
cr;6ασμόν· Χωρίς ra γνώρισμα ί 
τα αυτά ή δρά-σίς των όσονδή- : 
ποτέ επιτυχής καί άν εί
ναι, ποτέ δεν θά είναι γόνι
μος ποτέδ&ν θά έχη μόνιμα ά' 
ποτελέσματα' ποτέ δέ·η θά εί
ναι πλήρης.

Δι3 αυτόν άκριδώς τών λό
γον, τό Καταστατνκών τού Χΰλ 
λόγου μας «Ο ΓΛΑΥΚΟΝ»> ά- 
πέδωκεν τόσην σημασίαν στό 
θέμα αυτό, ώστε έθεσε σαν. βα
σικόν σκοπόν τςυ -«την έξύψω- 
σιν τού ΨΥΧΙΚΟΥ έπιπέδου 
τών μΐλων του»·

Καί ομολογώ αίσθ’άνθηκα £ω 
ηράν συγκίνησιν καί αληθινήν 
ύπερηφάνε'ΐαν· διά τούς Πατρι 
ώτας μου .., όταν εις μιαν κοι
νήν τών δύ© Χυμβιουλίων συνε 

δρίοοΗ* διά τον καθορισμόν 
«γραμμής πορείας», όλοι ομό
φωνα, καί © καθένας μέ τόν ί· 
δικόν του τρόπον» .συμφωνού
σαν, ©τι ©λας τάς πράξεις καί 
τάς έκιδηλώίίίεϊς μας πρέπει νά 
χαρχκτηρί^η» είλικιρίνεία^ ά- 
νωτερότης, και ευγένεια ψυ. 
Χής.

Μέ σημαίαν .μας τούς σκο
πούς καί· τάς άρχάς πού έξεθέ- 
σαρεν ανωτέρω καλοΰμεν ό
λους τούς Ιϊατριώτας μας, πού 
οπί-μμερί^ονται τούς σκοπούς 
κιαί τάς άρχάς μας αύτάς. ό- 
πουδ-ήποτε γης καί άν ιίύιρί· 
σκονται εις μίαν γόνιμον συ
νεργασίαν. Καλούμεν όσους νο 
ο·ηαλγ©ΰν τήν 'γην πού 
όγέννίησ-ίεν και «ίσους πονούν 
τούς ‘Τάφους πού αφήσαμεν 
στην Πατρίδα μας. Καλούμεν 
όσους 3ρκνουν τάς χιλιάδογ’ 
τών άταφων πραγματικών εθ
νομαρτύρων νεκρών μας, πού 
τά κόκκαλά τους βρίσκονται 
σκορπισμένα στα οροπέδια καί 
στά φαράγγια της Μικρασίας, 
©που τούς έσκόρπισεν ή Τουρκι 
χη θηριωδία μέ τηνκατάπτυστη 
ανοχή τοΰ «πολιτισμού)) τοΰ 
2·0ού αίώνος, ιε4'τε ώς έξορίστους 
ε’ίτε ώς ι«στρατΐιώτες» στά «ά- 
μαλέ ταμπουρού» (εργατικά 
τάγματα)··

Καλοΰμεν όσους, τιμούν τάς 
δεκάδας τών μαρτύρων πού έ 
πισημως έδολοφονηθησαν άπδ 
τά Τουρκικά έκτακτα στρατ©” 
δυΟ-ϊα.Καλοΰμεν όσους άραγμα 
νικά ένδιαφέρον/ται διά την τύ 
χην καί την £·ωήν αυτών πού 
περοεσώθησαν μέν άπό την λακ 
λαπα αυτήν. άλλ.ά βρίσκοντιαιΐ 
σήμερα ύπό θλιβεράς συνθή- 
χας δια^ιώσεως. Καλοΰμεν γε
νικά όλους δσων ©ί καρδιές δ© 
νίίύνται άπό τά ζητήματα αυ
τά, ϊνα συσπειρωθώμεν γύρω 
άπ© την ’Φργάνωσίν μας, και 
μέ την πρέπουσαν σοβαρότητα, 
χωρίς μικροφιλόδοξες, αθόρυ
βα καέ μέ σύστημα, ολοι μαφ 
ηνωμένοι, νά έπιτελέσωμεν τό 
καθήκον μας, βοηθούντες νκ 
πραγματοποιηθούν, ©ί σκοποί 
καί αί. έπιδιώξιεις μας-
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σ’ όλους τούς πατριώτας καί τούς λοιπούς άναγνώοτας της 

λ" ί

ΜΕΓΑΛΟ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΧ ΠΑΤΡΙΑΟΧ

0 ΕΘΗ8ΚΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ ΓΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΟΥΪΖΙΔΗΣ
Τά εΰ^ενέατερα τέχ.νκ τΰΐ 

ι·ύ»Λ'δρευ πατρίύος μχς· είνάι e 
X Ν. Λ«υί?ίόιγς καί ή σύζυγό; 
τμι Καλλιόπη. Kai as δώιί ψυχαί 
εύνενεϊ^, καρύίαι <xvafepujeu5«i 
νέκταρ λώυλφνδίΑίινι κ©ΰ έφύτευ- 
αετ καί έκαλλιέργησ^ν ό ηνευ- 
μ.··'; ικός κηπουρός «λ·, ό δι6ά- 

■ ΰ; .'.Λος "ΐ-jjv ./.α...- Λ«ον—α.—ς 
Αυτός ήτο ό ιτνευματιαός αύμ- 
όουλος, τοΰ όηοίτυ αί «ροτροκαί 
καί αί ύη<ΐ5είξεις έιτεϊχον 8έυιν 
άπαραδάτων ίερών έν>τ«Λών· Ό 
άγχέός σπόρος τοΰ καλού απορέ- 
ως διδασκάλου,, έρρι^οέολησετ- 
εϊς τάς ψυχάς τών καλών μαόη- 
τών X. Νικολάου καί Καλλιόπης 
καί άπέδωκε καρπούς εΰχύμους 
πού έγ·εύ6'.Τ5αν «τί άπήλ-αυσαν 
οί άγσιπημένοι συ,μπολϊται των. 
Έπροίκιοεν ό άλη®ής Μαικήνας 
τό Αιιόίσι καί τήν Μάκρην μέ 
οχολικά μέγαρα, όπου έοτεγά- 
Jovro τά Λουΐξίδεια Άρρεναγιυ- 
yeia καί Παρό&νανωγεΐα τών α
δελφών πόλεων. Άνήγειρεν ϊ- 
δίαις δαπάναις τό Τουρκικόν 
καί Εβραϊκόν σχολείον Μά
κρης. Έπεσκεύασε τούς ύδροσω- 
λήνας τών έν Αιδισίω καί Μά- 
κιριι ύδραγωγείων·' Τουραπή- Ά- 
ποκκτέσττΚΊϊν οριρανάς τάς: όποί 
ας έζ ίδΐώΐιτ έπροίκιάεν. Α.έόρε 
ψε πτωχάς καί απόρους οικογέ
νειας Έσπούδαοε δι' υποτροφι
ών αρκετούς νέους, τόν Ήαρα- 
σκευάν Έλευβερίου, τόν Γεώρ
γιον Πολίτην, τόν Νικ. Ksuv 
οταντινίδην Χλωρόν. Δέν περι
όρισε τήν άκτινο&ολίαν της ψυ
χής τριυ είς τήν .μιάιράν μόνον 
πατρίδα του. Είχε πάντοτε ύπ’ 
οψιν του καί τήν ’Ελλάδα μας

Εις τό έδνικόν μας Πανεπιστή- 
μιεν προσέφερε κατ' έτος γεν
ναία χρηματικά ποσά- Είς τούς 
άπελευθερωτικοϋς αγώνας είς 
κάδε έδνικόν σκοπόν καί άγαόο- 
εργίαν ήνοιγτ τούς άκενώτους 
κρουνούς τής πλούσιας Ψυχής 
του καί βαλαντίου του. Διά τοΰ- 
το η Ελλάς τιμωρία τον γενναι

ZhHEiQmfd
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όώωρον άνδρα έτίμησεν αυτόν 
καί έκόαμησε τό πλούσιοι ατή- 
8ος του μέ τόν χρυσοΰν σταυρόν 
του εωτήρος. Τό όθνικόν μας 
κέντρον τό Πατριαρχεϊον, τ«ΰ 
έδωσε τον τίτλον τοΰ Λογοθέτου 
Τό Πατριαρχεϊον ‘Ιεροσολύμων 
τόν τίμιου Σταυρόν τοΰ Πανα
γίου Τάφου καί ή γενέτειρά του 
ώνόμασε τό ζεύγος Αουίςίδου 
Μεγάλους Εύεργέτας. Ή δέ 
Τουράιία διά τάς πολλαπλάς εΰ- 
εργεαίας είς τάς κοινότητας Αι· 
όισίου καί Μάκρης ανεξαρτήτου 
φυλής έπαραΐσ|τιμοφόρηοεν αυτόν 
μέ το άνώτατον παράσημον «Μ® 
τίητιέ» καί τόν έτιτλοφόρησε 
Πασαν, μέ ειδικήν στολήν καί. 
5ύ>ος-

Τοιαυτα τέκνα τιμώσι άλη- 
8ώς τήν πατρίδα, καί ό πλεώσι- 
•ος αμητός τών ευεργεσιών των 
8ά ήτ·ο άπτίρως μεγαλύτερος 
εάν ΰέν έγίνετο ή Μικρασιατική 
καταστροφή-

"Απ,έβαίνεν έν Έλλάδι τώ 1923 
άφήσας διαόήχην γέμουααν δω
ρεών καί1 κληροδοτημάτων ώπέρ 
διαφόρων ευαγών σκοπών, μή έ- 
κτελεισβεϊσατν1 άτυχώς. 'όί σύζυ
γός του είχεν ήδη άποδάνει τό 
1918 έν τή πατρίδι μας. Μάκρη. 
Η μνημη των 8ά παραμέίνη έ- 

σαεί χαραγμένη έίς τάς ψυχάς 
μαςί καί &κ άποτίωμεν πάντοτε 
τόν όφειλόμενσν σεόασμόν εςς 
τά μεγάλα αύτά καί άίάνατα τέ
κνα της Πατρίιόος μας,

SABBAS ΠΑ»ΧΑΑΙΔΗϊ;

ΑΠΟ ΜΗΝΑ ΣΕ ΜΗΝΑ

Τ& IfSW 4F# F/#FT^/
’Εγώ βλέπετε δεν ετυχα νά γεν- 

νιιχθώ σπή Μόι<ρη κα; 6ταν κάπως 
ίίρχ’σα νά («χταλαδαίνω τόν κάσ·μο 
^ριο’κάμ&’-ν στην ΆΒη·να κ<χί εΧχχχ 
γιά παρέα μου λογιών · λογιών Έλ- 
ληνόττουλα. ‘Έτσι ή μσναθι«η έμπει 
ρία άπο τούς Μακρηνούς ήταν α
πό τάν ίΠίατέ-ρα μου που λάτρευε 
τούς πςχτριώ’ί.'ς του- ένθθυμιαζό
ταν γι’ αύτούς, κι’ <ολο ήθελε νά 
τους κάν.η κα’λό, κι’ όταν τούς έ
κανε τό καλό τού βγάζανε τό μάτι· 
Άλλα τά .μά-rioc τού πατέρα μου 
ήταν σάν πή)·ν Λερναία 'Ύ&ρα. Έ
να τού βγάζανε πολλά ξεφύτρωναν. 
Κι’ ew‘ αί Μακρηνοί είχαν νά δγά 
ζονν μέ τήν άνεο'ή τους.

■Ήταν πολύ Φυσικό μέ τέτοια 
έμπεψια νά Θέλω νά διαφυλάξω 
τά δικά μου μάτια. Έλεγα λοι
πόν, άφοΰ γεννήθηκα στη Σμύρνη, 
τι γνρ&ύω Μοκφηνός; Ώσπον γνώ 
ριασ. ·μ(;ρυκούς Σιμνρνιονς (άπό 
τονς καλούς κ«λ©ύς) καί -άρχισα 
νά ακιέπτονμα· δτι άφον κατάγο
μαι ;άπ’ τή Μάκρη· και άνατράφη- 
κ« οπήν Αθήνα, τό δπΐ γεννήθηκα 
στη Σιμύρνη φαν κάτι όλότελα 
συψπτω|μα!τι:κό. Καί μιά καί δέν 
είχα ούτε Λιβι)5Ί0βνή ούτε Σμνρνέ- 
ϊκ^ι τφοφο,ρά, θά πρέπει νά θε&>- 

ροΰίμαι μ^λλο-ν Άθηιναιος. Τρομά
ρα νά μού "ρΟη.’ Απέναντι στό 
σπίτι πού καθόμαοτταιν ξμενε μιά 
Άθηνέϊκίη οικογένεια, μεγάλο τζά
κι. Μετά τρ φαγητό ή αρχόντισσα 
του σπι-τ’ον έβγαινε στό μπαλκό 
:νι μέ μιά όφηιμ.ρίδα γιομάτη ψα 
ρακόκκοίλα' ψίχουλα καί άλλα ά“ 
ποψάγια.

' Υστερα δίπλωνε προσεκτικά τήν 
έφ^μφίδα γιά νά τήν χρησιμοποί
ηση πάλι..

Λεν μπαρούο-ε ιβ'έβαια .κανείς ν' 
άρνηθή τήν πρακτικά τη,τα τον μέ
τρου- πού καταργούσε μέ μιας καί 
τα τραπ&ζαμάντηλο· -κιεχί παν ντενε
κέ τών σκουπιδιών.

Δεν μπάρκα άμως ποτέ νά pkfr 
ίθω άν ή -έφηιμερίΐδα χρησιμοποιά- 
ίταν ιτίάλι γιά τ.ραπ·εζομάντηλο ή 
^πήγαινε κάπου αλλού γιά νά έπ’- 
σφραγίση τήν καλή... χώνεψη-

'Η τίάσ-γ αντή εγινε πίστη αρ
γότερα όταν διαπίΐττωσα δτι όλοι 
ο( "Ελληνες είναι καλοί, άπ’ δπου 
κι7 άν κατάγονται. καί δτι οί 
ακάρποι άτΓατελούν μιά έξαίρεση 
πού παθαίνει διόγκωση όταν ο-ί 
συνθήκες τήν εύ^οήσο-υν· Σ’ αυτήν 
τήν ευτυχή ού'&ετερότητα βρισκό- 
ijMWjva όταν ξαφνικά ή αδελφή μον 

σήκωσε πάνω άπό τό κεφάλι μου ί 
•μιά τΐΥράστια Ληβ’σιανή ύπάθσ. i 
■πιό μεγάλη κι' άπό τό .μπόι της.

Ή ά&λφή ;μου άνήκ-ει στους έ- 
λάχι&τοϋς εκείνους άπογσνους τοΰ 
Λΐίβισίοι/ Παρισίου1’ που κοι- 
ΐμούνται μέ νο Λιβίσι, ξυπνούν μέ 
το Λιβίσ1·, άνοπνέουν Λιβίοι, κι’ 
δταυ ακόμα η συΙ:>'τολή τούς άναγ 
χά’ζει νά κλειδωθούν κάπου kXlI 
δών-ΟΛΛ» .μαζί τους και τό Λιβίσι

Εΐπε λοιπόν μιά μέρα ή Λιβι- 
οτανή ;μου. «Άδελφούλη μου νά ira 
ροωμε ένα κτήμα στη Νέα Μάκρη». 
'Ό ά&ελφούλιης (95 κιλά 1 μ. 85) 
άνεφώνησε Αμάν εντός του και 
χαμογέλασε έκπός του. Άντεπρό- 
βαλα κάποια έλληνο-καλέν&ιο άνα- 
βίαλή,. αλλά ό κεραυνός βριοικόταν 
κ-1' δλας στά μάτια τής Λιβισιανής 
ά&£λφής. Έπ^σε άπό πάνω καί τό 
σιμήνος τ«ν έΐξά&έλφω-ν κι’ άρχισαν 
νά όραματίζονται όλοι μαζί τήν 
πιστροφή πρός τή γή Κι’ έμένσ. 
πού ,μ’ άρεσαν οί ουρανοί; ’Αλλά 
πά κελεύσματα τών προγόνων κα» 
ή αγάπη πρός τήν Αδελφήν μου έ- 
πέβαλαν νά έγκαταλείψω τούς ού- 
ιρανούς καί νά βρεθώ στήν Νέα Μά
κρη.

’ίκε? πλίον έχτισάμουν κί σπί
τι ν· Μακιρη,νιοδισαχνοί ,μάς τόχτισαν 
μέ πουλήιν άάπην μά »ί πουλά μαϊ- 
'διά. ?Κι άντίς νά σβάξουσι πετεινόν 
ίεσβαξάν μας γι·ά τό γούριν·

Κάποιο; μέρα π»γ«χ· στό χωριά νά 

ψωνίσω. Προχωρούσα βιαστικός άλ-^ 
λά η βιασύν/η μου εμείνε στό ράφι.2 
Κάθε τόσο μέ πτρέμενε κάποια At C 
βιοπανή στήν πόρτα.

— ’Έτίοι πιόν πνρνάς κλιφτάτα, ς 
κλίφτάτα, (ιμοϋ λέει μέ aylcmj).S

— ’Έ'χι, άλλά είμαι βιαστικός·^ 
θέλω νά ψωνίσω γιά τό μεσημέρι, ί

Βιαστικός εΐσι, ή 6έν καταδέ-$ 
χεσι πιο έίμάς τούς φτωχούς, (λέειS 
πονηρά). c

Καλά- καλά, θά μπω Αλλά θά] 
<άτσω λίγο ι

"Οποιος καί νά1 ναι ό Λιβισια-5 
νός είναι πάντα εύιχάριστος καί πε« 
.ριποίητικίός καί φιλόξενος. Έτσι,^ 
Από σπίτι ]σέ σπίτι, άπσ λουικαύμι< 
σέ λουκούμι καί απτό ούζο σέ ούζο, < 
πήγε ή ώρα μιάμιση, ιΓύρνσα μέ ά-« 
δια τσάντα» ;μέ τήν ουδετερότητά{ 
•μου στραητα.τσαριο·μένη' καί μέ πολύ' 
Λέδίσι. Ή γυναίκα μου '.μέ περίρε-, 
νε μέ αγωνία. ’

- Τί έφερες; f
'—Λιβίσιν.
— Πήρες τούλάχιίστον τίποτα νά< 

φάμε πρόχειρα; <
Λΐ'βίσιν.

Ξέροντας τή λόξα τής οίκογενεί-< 
ας μας μέ κοίταξε καρτερικά. Στρώ^ 
σαμε μιά άπλάδα Λιβίσι στη μέ-' 
•ηο- του τραπεζιού, Αχιαυιμπήο οίμε τά’ 
σαγάνια μας στά χέρια μας καί< 
-kwταχτήκαμε μέ απελπισία. Μ·ά ό( 
Λιβισιανός ©εός μάς λυπήθηκε. JA-

ΙΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ 4η ΣΕΛΙΔΑ

Τήν πρώτη μα'ζ οχέψη τήν ά- 
φι·ερών©υ|ΐ6 στ·©ύς ά·ό€λφ©ίύς Κυ
πρίους π©ύ ώιε^άγψυν τόν ιερόν 
αγώνα τ·©υς γιά τήν έλευθερίκ 
Χάν άνθρωποι πού ύποατήχαμε 
χι έμεϊς, άλλοτε' όίαιγμουέ, έ|©- 
ρίες καί κάθε λογής διώξεις £ού 
ςινε σήμερα μα$ί τους τις τραγι
κές άλλα και ίοτορικές ςτιγ.μές 
τού αγώνα twg. γιά τήν έ·νωαη 
μέ τήν μητέρα πατρίδα· Ό ιε
ρός πόθος τους γιά τήν Ελευθε
ρία έχε» συγκινητική Απήχηση 
iarig καρδιές μας.θεωρούμε δ'έ ό
τι είναι μεγάλη π^ράλειψις έά)

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Στήν προσπάθεια πού έχουιμε ά- 

ιναλάβει κκχι ή οποία τονίζεται πιο 
πάνω στό κύριο άρθρο ζητούμε τή 
βοήθεια καί τή στενή συνεργασία 
όλων τών πατριωτών· Απευθύνομε 
βα λοιπόν σ’ όλους καί ζητούμε νά 
,μάς στέλλουν ιχάθε είδους υλικά 
που νομίζουν οτι άξιζει νά δημοσι- 
&υθή καί νά διαφυλοοχθιή. Τούς πορα 
κάλοΰμε δμως νά πίροσέίξουν ώστ9 
οί πληροφορίες πού θά ιμάς δίδουν 
νάναι άκριβε’ς καί Σωστές.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει νά 
δίδεται στις ή,μεροιμηυίες οί άποΐε:ς 
πρέπει ν&ναι απόλυτα έξοοκριίβωμέ" 
νείς.

•Γι’ αύτό παρακαλούίμε έκείνους 
που θά μ^ς δώσουν πληιροφορίες νά 
μήν αρκοννΤΏα ψιάνο δική το#ξ. 

λ^ν τών σοόαρών Προσφυγιχών 
‘Οργανώσεων τό ότι δόν διεχή- 
ρυζαιν τήν αλληλεγγύην καί συμ 
παράστασίν τ-ων στόν άπελευθε» 
ρωτικόν αγώνα τών Κυπρίων

Έ MAjxpn κ«ί τά Διόίσι sl· 
χορν κ®λύ a-revoi»$ δεσμούς μό 
τήν Κύ«ρ® καί ή έφημ-ερΐδίχ· μα§ 
■είνκί &s£xix δΐΐ δι·ερμην«ύ®ι 
τ«ύς rtefeug καί τις εύχέ$ τών 
κατρνωτων· γιά τήν έιτιτυχή έκ- 
6ααη τοΰ άγώ,νοξ τών αδελφών 
•Κυπρίων κ>κί τήν ταχεία "Ενω- 
υή του; μέ τήν μητέρα 'Ελλά
δα,

ψ'νήίμη αλλά νά καταφεύγουν καί σ’ 
άλλους πατριώτας. ’Αφού δέ Ελέγ
ξουν κιάλά τήν Ακρίίβίεια καί οώΦε.ν'·' 
τι·κιόίτητα κάθε πληροφορίας τότε ιμό 
νον νά τήν 8ίδ|ονν στήν δημοσιότη
τα.

’Επίσης όσοι έχουν φωτογραφίες 
τόπων καί προσώπων τής πατρίδος 
Θά προσφέρουν ιμιεγ|άλη υπηρεσία άν 
μάς τις προί^ικοίμίσουν. ΝΑ εΐνα» βέ 
βαιοι δτι Θά τις πιχραλάβουν πάλι 
άθικτες μετά δάο: — τρεις μέρες. Έ, 
μεΛς θά φρκ>ντίζουΐμε Αμέσως γιά 
τήν έντύπωσή τους,

"Ολα αύτά θά άπστέλ&σουν τά 
Ιστορικά δεδομένα πάνω στά όποΗ 
α θά β’ασνσθή. μια ιστορία του τίό" 
που -πσύ .μπορεί νά νροφή οπό μέλ- 
λ&νι.


