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Νέα ιοϋ όεκαπενΰημέρου Άσπρων Σπιτιών και Αντίκυρας

Α ρ id. φύλλου 23-1 No ε 1979

Τότε είπε και γεννήθηκεν ή θάλασσα
Και είδα και θαύμασα
Και στή μέση της έσπειρε κόσμους μικρούς κατ'είκόνα και όμοίωσή του
"Ιπποι πέτρινοι μέ τή χαίτη ορθή
και γαλήνιοι αμφορείς
καί λοξές δελφινιών ράχες
ή "Ιος ή Σίκινος ή Σέριφος ή Μήλος
"Κάθε λέξη κι από 'να χελιδόνι
γιά νά σου φέρνει τήν άνοιξη μέσα στό θέρος" είπε
Καί πολλά τά λιόδεντρα
πού νά κρησάρουν στά χέρια τους τό φώςκι ελαφρό ν'άπλώνεται στόν ϋπνο σου
καί πολλά τά τζιτζίκια
πού νά μή τά νοιώθεις
όπως δέν νιώθεις τό σφυγμό στό χέρι σου
άλλά λίγο τό νερό
γιά νά τό 'χεις θεό καί νά κατέχεις τί σημαίνει ό λόγος του
καί τό δέντρο μονάχο του
χωρίς κοπάδι
γιά νά τό κάνεις φίλο σου
καί νά γνωρίζεις τ'άκριβό του όνομα
φτενό στά πόδια σου τό χώμα
γιά νά μήν έχεις ποϋ ν'άπλώσεις ρίζα
καί νά τραβάς τοΰ βάθους όλοένα
καί πλατύς έπάνου ό ούρανός
γιά νά διαβάζεις μόνος σου τήν απεραντοσύνη
ΑΥΤΟΣ
ό κόσμος ό μικρός, ό μέγας



ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
γεννη •ι

22 9.79 Κόρη Ή κ.καί ό κ ΣΑΒΒΑΣ Χ

24 9.79 Γ ιός Ή κ.καί ό
4.10.79 Γιός.Ή κ.καί ό
5.10.79 Γιος Ή κ.καί ό
5.10.79 Κόρη Ή κ.καί ό
6.10.79 Γιός.Ή κ.καί ό

κ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ε

κ.ΒΑΛΛΑΣ Χ

κ.ΡΟΚΚΑΣ Γ
K.C0RRE Ρ

κ.ΖΥΓΟΥΡΟΣ I
6.10.79 Κόρη Ή κ.κάι ό κ.ΚΑΒΒΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ

ΓΑΜΟΙ
Στις 30.9.79 ό κ ΣΩΤΗΡΙΟΥ Εύθ.καί ή δις ΣΥΝ
ΤΖΑΚΗ Λ

Στις 14.10.79 ό κ.ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Λ και ή δις Γ 10
ΣΘΕΚΟΥ Σ

ΣΤΟΝ ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΒΑΓΓΕΛΗ

Βάλε φεγγάρι μου άργυρο
μαζί μέ τ'άλλα άστέρια
άπό τούς κήπους τ'ούρανοϋ
λουλούδια στ'άδεια χέρια
πού πάλευαν μέ τή δουλειά
και κέρδιζαν τή ζήση
και τώρα είναι άκίνητα
στ άποσπερνοϋ τή δύση

Οί οίλοι σου

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Οταν γίνεται διακοπή ρεύματος ΔΕΗ άποκλει

στικά ύπέυθυνη είναι ή ΔΕΗ στήν όποια πρέπει
νά άπευθύνεται όποιος εχει τέτοιου είδους πρόβλημα

Αν έπεμβαίνει ή Υπηρεσία Οικισμού τό κάνει
γ ιά δική σας εξυπηρέτηση και μόνο

Ας μή ξεχνούμε πώς οί ώρες κοινής ήσυχίας
είναι άπό τις 14.00 17 00
Ή φασαρία πού κάνουν τά παιδιά στούς δρόμους
τις ώρες αυτές θεωρείται διατάραξη της Κοινής
Ήσυχίας
Πωλείται σαλόνι υφαντό σέ νεοκλασσική γραμμή
Πληροφορίες Άγαμέμνωνος 8 Κα Καββαδία τηλ
έργοστασίου 00

Μορφωμένη νέα ζητά έργασία Πληροφορίες τηλέφωνο
41.426

Στό Γραφείο Υποδοχής υπάρχει ή Εγκυκλοπαίδεια
ΠΑΙΔΕΙΑ γιά τά παιδάκια πού θά θελήσουν

νά τήν συμβουλευθούν Επίσης Έλληνογαλλικά
και Γαλλικά Λεξικά
Πωλείται φωτογραφική μηχανή ΗΑΝΙΜΕΧ SLR 35m/m
μέ φακό 1:1,7 μαζύ και άρκετά άξεσουάρ Τιμή
ευκαιρίας
Πληροφορίες Παπαδιαμάντη 4

ΕΚΘΕΣΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ
™

Οσοι ξέχασαν νά δηλώσουν συμμετοχή νιά τήν
Εκθεση Χειροτεχνίας ας βιαστούν Οί γιορτές

πλησιάζουν
ΝΕΑ ΤΩΝ ΝΑΥΤ0ΠΡ0ΣΚ0ΠΩΝ
Οί Ναυτοπρόσκοποι τών Ασπρων Σπιτιών οργανώνουν

χορευτική βραδιά στό Καφέ-Ζαχαροπλαστεΐο
στις 10.11.79 Συμμετοχή 250δρχ τό άτομο

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Τήν Πέμπτη στις 8 Νοεμβρίου ή Εκκλησία γιορτάζει

τή μνήμη τών Άγιων Ταξιαρχών Μιχαήλ και
Γαβριήλ πού είναι προστάτες της Αεροπορίας
Τήν Τρίτη στις 13 Νοεμβρίου είναι του Άγιου
Ιωάννου του Χρυσοστόμου
Τήν Τετάρτη στις 14 Νοεμβρίου γιορτάζεται ή
μνήμη του Άγιου Φιλίππου

ΑΣΠΡΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 3 χλμ

Ή""Ασπρη Πολιτεία μέ τήν εύκαιρία
συμπληρώσεως έ-νάς χρόνου ζωής διοργανώνει

μ ε γάλο ν'^ΆΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ στόν όποιο
καλούνται νά πάρουν μέρος ΟΛΟΙ 01 ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

άνδρες και νυναΐκες 7-77έτών
Η διαδρομή θά είναι 3 χ ιλ ιόμετρα άπό

τό Ηρώο Άντ ι κύρας μέχρι τό Καφέ-Ζα
χαροπλαστεϊο Ασπρων Σπιτιών
Ή κατάταξη τών συμμετεχόντων θά γίνει
κατά ήλικία και φϋλο
Οί κατηγορίες κατά ήλικία θά είναι7-15 έτών
16 25 έτών
26 77 έτών
θά άπονεμηθοΰν άπό ενα κύπελλο στόν 1ο
νικητή κάθε κατηγορίας και ενα κύπελλο

στόν νικητή όλων τών κατηγοριών
θά έπακολουθήσε ι δεξίωση τών συμμετεχόντων

στό Καφέ-Ζαχαροπλαστεΐο
Οσοι έ νδ ιαφέροντα ι νά μετάσχουν στόν

Αγώνα πρέπει νά τό δηλώσουν στό Γραφείο

Υποδοχής και Ενημέρωσης Κοινού
μέχρι 12 Νοεμβρίου 1979

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΚΥΡΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΥΣ0ΛΓΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Μελέται έπιβλέψεις κατασκευαί έκδόσεις οικοδομικών

άδειών τοπογραφικά

Ε II AJJ1 ρ Α Ε γ κg γτι β ο υ

Έπισκευαί παντός είδους ήλεκτρικών ειδών
κουζίνες πληντήρια

Διαθέτουμε άνταλλακτικά
Άγοροπωλήσεις μεταχειρισμένων ειδών
25η Μαρτίου 154 Αντίκυρα Τηλ 41577
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Κατά τήν Τουρκοκρατία, ή Δεσφίνα διοικητικά
υπαγόταν στό "σαντζάκι" (σατραπεία )τοΰ Ευρίπου,
πού ύπαγόταν μέ τήν σειρά του στό"έγιαλέτι "

(διαμέρισμα)τής Ρούμελης.
"Οπως διαβάσαμε στό προηγούμενο φύλλο, τό 1 788 ,
ό Σουλτάνος άναγνώρισε τόν Άλή Τεπελενλή , πασά 

των Τρικάλων και κατόπι των Ιωαννίνων.
Τό 1803, όταν ό Άλή-πασάς κατάστρεφε τό θρυλικό 

Σούλι, ήταν τόση ή χαρά του Σουλτάνου
ώστε τόν ονόμασε "Ρούμελι βαλισί" δηλαδή διοικητή 

τοΰ έγιαλετιοΰ της Ρούμελης.
"Ετσι λοιπόν ή Δεσφίνα ύπαγόταν στήν δικαιοδοσία 

τοΰ Άλή-πασά.
Τό καιρό της Τουρκοκρατίας οί ύπόδουλοι πλήρωναν 

διάφορους φόρους(ρουσσουμί σεριγέ) .Μεταξύ
αύτών ήταν και ό κεφαλικός φόρος(χαράτσι ) .

Τούς φόρους μισθώνονταν συνήθως ένοικιαστές
'πού αναλάμβαναν τήν είσπραξη και τήν καταβολή
τους στό δημόσιο ταμείο. Οί εκβιασμοί όμως και
οί καταχρήσεις τών φοροεισπρακτόρων ήταν πολύ
συχνές, και έτσι οί κοινότητες προτιμούσαν νά
άναλαμβάνουν οί ίδιες τήν είσπραξη τών φόρων
και τήν κατάθεσή τους στό Δημόσιο Ταμείο. Ό
τρόπος αύτός εισπράξεως λεγόταν "ίλτιζάμ".
"Οταν κάποτε μιά επιτροπή άπό Δεσφινιώτες πήγε 

στά Γιάννενα γ ιά νά πληρώσει τόν κεφαλικό
φόρο,ό Άλή-πασάς ζήτησε νά μάθει τί έγινε ό

"Καλός-Παπάς" πού τόν είχε περιποιηθεί πριν
άπό πολλά χρόνια. "Οταν έμαθε ότι ό Παπα-Στά-
θης Παπαευσταθίου είχε πεθάνει, άφήνοντας πίσω 

του τρεις γιούς και δύο θυγατέρες, ό Άλή
πασάς  παράγγειλε νά πάνε τά παιδιά νά τόν
συναντήσουν.
Μέ τρόμο και φόβο, μή ξέροντας τί τά περιμένει,
τά δυό νεώτερα άδέλφι'α,ό Θεοδόσης και ό Ησαΐας
έφθασαν στά Γιάννενα.

"0 Ησαΐας είχε μάθει τά πρώτα γράμματα στά
Σάλωνα άπό τόν Μοναχό Γεράσιμο Λίτσικα. Τό
1797 μπήκε σάν δόκιμος μοναχός στό παληό Μοναστήρι 

τοΰ "Αη-Γιάννη στή Δεσφίνα, και στή συνέχεια 

πήγε στό Μοναστήρι τοϋ Όσιου Λουκά όπου,
μέ τό πάθος γιά μάθηση πού τόν διέκρινε, μπόρεσε 

νά πλουτίσει τις γνώσεις του.
Ό Άλή-πασάς σάν έκδήλωση τής ευγνωμοσύνης
του, έφοδίασε τόν νεαρό Ησαΐα μέ συστατική
έπιστολή πρός τόν Πατριάρχη Γρηνόριο τόν Ε'
και τόν έστειλε στήν Κωνσταντινούπολη.

Ό Ησαΐας σύντομα παίρνει άπό τήν Κωνσταντινούπολη 

τό δρόμο τοϋ γυρισμού γιά τά πατρικά
χώματα. Επιστρέφει στήν Δεσφίνα οπού γίνεται
παπάς.
Τά χρόνια περνούν, και ένώ ή πνευματική άκτι-
νοβολία του στή γύρω περιοχή είναι ολοένα έντο-
νώτερη,ό Άλή-πασάς τόν διορίζει διοικητή τής
περιφερείας. Παρ'ό'λον ότι ή σκοπιμότητα τής
χειρονομίας αύτής τοΰ Άλή-πασά είναι ξεκάθαρη,ό Ησαΐας δέν άρνεϊται τόν διορισμό αύτό,

πού έξυπηρετεί τόν ιερό σκοπό στόν όποιο κρυφά 

είχε τάξει τόν έαυτό του ό Ησαΐας: Τόν Ξεσηκωμό 

τοΰ Γένους.
Γιά τήν προσωπικότητα τοϋ Ησαΐα, και γιά τήν
πληθωρική προσφορά του στόν άγώνα και γιά τόν

ηρωικό του θάνατο, θά μιλήσουμε σέ ιδιαίτερο
άρθρο μας.Ό Άλή-πασάς μετά άπό λίγο καιρό άποκαλύπτει
τις κρυφές σκέψεις του, και ζητά άπό τόν'Ησαΐ-
α νά μεσολαβήσει, και μέ τήν έπιρροή πού είχε
στούς συγχωριανούς τους νά τούς πείσει νά πουλήσουν 

τά κτήματά τους στήν Άλή-πασά.
Οί προσπάθειες όμως τοΰ Άλή-πασά μένουν χωρίς
άποτέλεσμα. Άπό μαρτυρίες άναφέρεται ότι όταν
ή ύπόθεση τής πωλήσεως έφθασε στόν "Καδή" (δικαστή) 

τών Σαλώνων, άλλοι κάτοικοι φοβούμενοι
τόν Άλή-πασά φώναζαν "ναι" δηλαδή οτι δέχονται 

νά πουλήσουν τά κτήματά τους και άλλοι
"όχι".
Είναι προφανές οτι ύπήρξε σκηνοθεσία, στήν όποια 

ίσως νά μήν είναι άμέτοχος και ό Ησαΐας ,
ώστε νά άποφευχθεΐ ή πώληση, άλλά συγχρόνως
και ό θυμός τοΰ τρομερού Άλή-πασά.
'.Ο Πασάς άφρίζει άπό τό κακό του. Στέλνει"μπου
γιουρντί "(ενταλυα συλλήψεως) και φέρνει στά
Γιάννενα τούς προκρίτους τής Δεσφίνας Μαντζώ-
ρο και Κρομμύδα και τούς, πιέζει νά ύπογράψουν
γιά τήν πώληση τών κτημάτων. Αύτοί άρνοΰνται
και τότε ό Άλή-πασάς τούς ρίχνει στις φυλακές
στά Γιάννενα και στήν Πρέβεζα όπου και πέθαναν
άπό τις κακουχίες. "Ολα αύτά ένιναν γύρω στά
1815-1818.
Τό 1820 ό Σουλτάνος άγανακτισμένος άπό τήν
συνωμοτική δραστρηριότητα τοΰ Άλή-πασά, πού
προσπαθούσε νά δημιουργήσει δικό του άνεξάρτη-

(Συνέχεια σελ. 7)



ΔΟΝΗΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΑΣΤΡΟ ΜΕΔΕΩΝ 0 0
Στ ύς 14.10.79 ή ποδοσφαιρική ομάδα
της λέσχης έδωσε αγώνα έκτός έδρας
μέ την ομάδα τοϋ ΚΑΣΤΡΟΥ γιά τό πρωτάθλημα

της Β Ερασιτεχνικής κατηγορίας
Βοιωτίας

Τό άποτέλεσμα ήταν ισόπαλο 0 0 αν καί κανείς

άπό τήν όμάδα μας δέν υστέρησε
Ό άγώνας της 21.10.79 δέν έγινε διότι ή όμάδα

της Δαύλειας δέν κατέβηκε νά άγωνισθεΐ
Τ Ε IM NI S

Ι Μέ αρκετές συμμετοχές Χ 1 6 ατομα)έγι
νε τό Φθινοπωρινό Πρωτάθλημα τέννις

Ο μικτό-διπλό
Μετά άπό συναρπαστικές κι άμφίρροπες

1 συναντήσεις πρωταθλητές τό ζεύγος
τής Δίδος Καλομοίρη Ντίνας καί Κου Barisain
πού νίκησαν στόν τελικό τήν Δίδα Τρεχαντζάκη
Μαίρη καί τόν Ko Καϋμενόπουλο Γεώργιο

S KAKI
ET^J Στις 18.10.79 μία άντιπροσωπευτική
J όμάδα τής Λέσχης άποτελούμενη άπό
Ι τούς Πανάγου Ν Καλομοίρη Γ.,ΚουL 3 τ άρπ Αντ Καΐσογλου Μιχ.|Αντω
Γ ι νέλλο Γερ Νοικοκύρη καί Ίωαννίδη

Στ έδωσε τελική συνάντηση μέ τήν όμάδα του
Ορχομενού άπό τήν όποια ήττήθηκε μέ 4 1/2

2 1/2
Νίκες πήραν οί άθλητές Άντωνέλλος Γερ.Ίωαν
νίδης Στυλ καί ισοπαλία ό Πανάγου Ν

Γυμναστήριο ΑΚΤΗ
Πριν περίπου ένα μήνα άρχισε ή διαμόρφωση
τοϋ δαπέδου τοϋ κλειστού γυμναστηρίου
Τά έγκαίνια θά γίνουν στις 10 καί 11 Νοεμβρίου

μέ άνώνα μεταξύ των δμάδων τοϋ ΜΕΔΕΩΝ0Σ

καί ΜΑΘΙ0Υ O.E
Έξ άλλου ol ώρες καί μέρες λειτουργίας του
καθορίσθηκαν ώς έξης

16.00-17.00 Γυμναστική γυναικών
ΔΕΥΤΕΡΑ 17.00-18.00 Βόλλεϋ γυναικών

18.00-20.00 Προπδνησις κολυμβητών
ύδατοσφαιρήσεως

09.30-10.30 Γυμναστική γυναικών
ΤΡΙΤΗ 15.00-18.00 Ρυθμική-μπαλλέτο 3 τμ

18.00-21.00 Βόλλεϋ άνδρών έργαζομέν

16.00-17.00 Γυμναστική γυναικών
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.00-18.00 Μπάσκετ άνδρών-νέων

18.00-20.00 Προπόνηση κολυμβητών
ύδατοσφαιρήσεως

09.00-10.00 Γυμναστική γυναικών
ΠΕΜΠΤΗ 15.00-18.00 Ρυθμική-μπαλλέτο(3 τμ

18.00-19.00 Μπάσκετ άνδρών-νέων
19.00-21.00 Βόλλεϋ άνδρών έργαζομ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.00-18.00 Βόλλεϋ νυναικών
18.00-20.00 Προπόνηση κολυμβητών

ύδατοσφαιρήσεως

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

Στήν διάθεση τοϋ Δ Σ

γιά άγώνες

Στήν διάθεση του Δ Σ

γιά άγώνες

Σημ Υπεύθυνος έφορος τοϋ γυμναστηρίου δρίσ
θηκε άπό τό Α κ Μαγγιώρος Γεώργιος

Α Α Α ε

Οπως είχε προαναγγείλει ή Α Λ Α Σ στις 19
10.79 έγινε τό Β'Ραλλυ Βοιωτίας πού τά άποτε
λέσματά του μετρούσαν γιά τό κύπελλο Ελλάδος
Οί συμμετοχές ήταν 30 Ξεκίνησαν 18 καί τερμάτισαν

16 αύτοκίνητα
Ή ολη διαδρομή τοϋ Ράλλυ ήταν 240 χλμ καί
είχε 7 ειδικές διαδρομές Ή διάρκειά τοϋ ήταν
περί τις 4 1/2 ώρες
Ή σειρά των έξη πρώτων είναι ή άκόλουθη
1ος Χ ΤΣ0ΠΑΝΗΣ
2ος ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ
3ος ΜΑΝ0ΥΣΑΡΙΔΗΣ
4ος Κ0ΡΡΕΣ
5ος ΤΣΑΔΑΡΗΣ
6ος ΑΠ0ΣΤ0Λ0Π0ΥΛ0Σ

ΡΕΝΕΣΗΣ FORD ESCORT
ΧΑΙΜΑΝΗΣ
ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ
Κ0ΡΡΕΣ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝ0Υ FIAT 128/3/Ρ
ΑΥΛΑΚΙΩΤΗΣ MAZDA 323
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Ας σημειωθεϊδτι παρά τόάπότομο τσουχτερό κρϋο
πλήθος κόσμος παρακολούθησε την έκκίνηση και
τόν τερματισμό των αυτοκινήτων πού πέτυχαν πολύ

καλές έπιδόσεις
Μέ τήν δεύτερη έπιτυχή οργάνωση ήδη τό γόητρο
τής Α Λ Α Σ βρίσκεται πολύ ψηλά στό χώρο των
αγώνων αύτοκινήτων

επιμορφωτικοσ συλλογοσΑντίκυρας
Μέ τήν εύκαιρία τής πρώτης Γενικής Συνέλευσης
τοϋ Συλλόγου μας πού θά γίνει στις 31 Όκτω
βρίου μέ θέμα της τήν προκήρυξη έκλογών έπι
κοινωνοϋμε σήμερα μέσα από τήν εφημερίδα μέ
τούς κατοίκους τής περιοχής και θά τούς παρουσιάσουμε

τή μέχρι τώρα δράση μας καθώς και μερικές

σκέψεις μας πάνω σέ θέματα οργανωτικά
και λειτουργίας τοϋ συλλόγου
01 μορφωτικοί σύλλογοι είναι προάγγελοι τής
ψυχικής και πνευματικής ανόδου τοϋ λαού μας
Οί πολιτιστικές μας ρίζες είναι βαθιές μέλημα

των συλλόγων είναι νά διατηρηθεί ή λαϊκή
μας κληρονομιά νά συνεχιστεί δημιουργικά και
νά γίνει συνειδητά κτήμα όλου τοΰ λαού
Παράλληλα οί σύλλογοι πρέπει νά ένεργοποιοϋν
τά μέλη τους και μέσα άπ'τήν έθελοντική προσφορά

δουλειάς νά πραγματοποιούν τούς πόθους των
άνθρώπων γιά καλλιτέρευση των συνθηκών διαβί
ωσής τους
Πάνω στά δύο αύτά έπίπεδα τοΰ έξωραϊσμοΰ και
τής έπιμόρφωσης ό σύλλογος μας στούς λίγους
μήνες πού λειτουργεί κατάφερε νά φέρει στό
χωριό τό ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ καθάρισε τήν παραλία

τής Αντίκυρας άπ'τά σκουπίδια και τά άπό
βλητα βιομηχανίας σαπουνιού τοποθέτησε τις
πινακίδες ονομασίας των δρόμων διαμορφώνει
χώρο γιά παιδική χαρά δίνει στή διάθεση τής
κοινότητας τούς ήλεκτρολόγους-μέλη του-γιάτήν
αλλαγή των λαμπτήρων φωτισμού των δρόμων πραγ
ματοποίσε μιά έκδρομή μέ πούλμαν
Γιά τή βοήθεια τής πολιτιστικής κίνησης στό
χωριό ό μορφωτικός σύλλογος πού άποτελεΐ τή
ραχοκοκαλιά της πρέπει νά συνεργάζεται στενά
μέ τήν Τοπική Αύτοδιοίκηση προτείνοντας λύσεις

γιά τά συγκεκριμένα προβλήματα κινητοποιώντας

τά μέλη του και τούς κατοίκους τοΰ

χωρίου
Ό σύλλογος πρέπει νά προτείνει στήν κοινότητα

συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης του ταυτόχρονα

μέ τό πρόγραμμα τής κοινοτικής άρχής
Στό σύλλογο μας όλόκληρο τό κοινοτικό συμβούλιο

είναι ιδρυτικά του μέλη
Ή ένότητα τών μελών τοΰ συλλόγου άποτελεΐ σημαντική

προϋπόθεση γιά τήν εύρυθμη λειτουργία
του γι'αύτό και γιά μεγαλύτερη άπήχησή του στό
κόσμο ό σύλλογος δέν πρέπει νά είναι κομματικοποιημένος

άλλά νά λειτουργεί άνεξάρτητα και
αύτόνομα
Ό σύλλογος λειτουργεί σωστά μόνο όταν βρίσκεται

σέ διαρκή άναζήτηση τών στοιχείων έκείνων
πού τόν φέρνουν στούς άνθρώπους και τούς βοηθούν

ν'άναλάβουν όλοι μαζί δράση Γιατίοί σύλλογοι

σάν όργανα διεκδίκησης έχουν πετύχει
σημαντικά πράγματα πάνω σέ προβλήματα διαβίωσης

μόρφωσης κ ά
Ό σύλλογος δέν πρέπει νά ύπάρχει μόνο μέσα
άπό ΜΕΡΙΚΕΣ έκδηλώσεις Είναι άπαραίτητη ή

καθημερινή ζωντανή λειτουργία του Υπάρχει ή

ύποχρέωση ιεράρχησης τών δραστηριοτήτων του
μέ βάση τις τοπικές άνάγκες Προηγούνται τά
άμεσα τά καυτά προβλήματα Δέν συμφωνούμε μέ
τό σύλλογο πού διοργανώνει μόνο καλλιτεχνικές
έκδηλώσεις τή στιγμή πού στό χώρο του μένουν
άλυτα προβλήματα άποχέτευσης συγκοινωνίας
ένημέρωσης τοΰ κόσμου γιά ύγειονομικά ή άλλα
ζητήματα δημιουργίας ένός χώρου άθλησης μιας
ύποτυπώδους παιδικής χαράς Οΰτε μέ τήν υποβοηθητική

παρουσία στή ζωή τοΰ συλλόγου τοΰ
ψυχαγωγικού στοιχείου πού τόσο χρειάζεται ό

άνθρωπος
Ή έννοια πολιτισμός έχει φάσμα εύρύ και ή

δράση τοΰ συλλόγου πρέπει νά τό άγκαλιάσει
όλόκληρο
Υπάρχει ακόμα ή άνάγκη προβολής άπό τό σύλλογο

τών ιδιαιτέρων στοιχείων τομ χώρου στόν όποιο

κινείται Στοχεύουμε νά μελετήσουμε και
νά προβάλουμε τά ιστορικά λαογραφικά τά ίδι
αίτερα-γενικά-στοιχεϊα τοΰ χωριοΰ μας θά άγω
νιστοΰμε νά συγκεντρωθούν στήν Αντίκυρα ολα
τά άρχαϊα εύρήματα πού βρίσκονται σέ άλλα μουσεία

θά άγωνιστοΰμε γιά τή δημιουρνία λαογραφικού

μοσείου στό χωριό και γιά τή συγκέντρωση
ύλικοΰ γύρω άπό τήν ιστορία του

Υπάρχει δυστυχώς ένα κεντρικό πρόβλημα
Ή έλλιπής δραστηριοποίηση τής μεγάλης μάζας
τών μελών τοΰ συλλόγου Στις μέχρι σήμερα έκ
δηλώσεις μας δέν κατορθώσαμε νά ένεργοποιήσου
με άκόμα όλα τά μέλη μας μέ άποτέλεσμα ή προσωρινή

διοίκηση νάπαίρνει πάνω της όλο τό βάρος

τής δουλειάς Σκοπεύουμε στή δημιουργία
ομάδων δουλειάς πού θάναι άνοιχτές και γιά μή
μέλη Ετσι ή δουλειά θά άποκεντρωθεΐ και ή

άπόδοση θάναι μεγαλύτερη
Ζητάμε τή βοήθεια και τις προτάσεις καθενός
πού μπορεί και θέλει και καλούμε όλους τούς
κατοίκους τοΰ χωριοΰ νά μαζικοποιήσουν τό σύλλογο

και νά πάρουν μέρος στις έκλογές τοΰ Νοεμβρίου

ώστε νά γίνει ό σύλλογος πραγματικό κύτταρο

δημιουργίας
Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ



ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ
ΜΗΝ ΤΡΟΜΑΖΕΤΕ Μή βάλετε μέ τό νοϋ σας πολέμους

σφαγές και όρφάνεια Μή βλέπετε τόν Ηρώδη

τδν αεροπειρατή τόν άπαγωνέα παιδιών
ή τόν έμπορο βρεφών Ολα αυτά είναι παλιομοδίτικα

Σήμερα γονείς καλωσυνάτοι ευημερούντες
καί άστικοποιημένοι άγωνίζονται στόν"άγώ

να τόν καλόν νά παιδομαζευτοϋν τά παιδιά τους
μόλις πατήσουν τά δεκαοκτώ η τά ε'ίκοσί τους
χρόνια Τί πάθανε;-0ί γονείς τίποτα Μονάχα ή
λαχτάρα γιά τή μόρφωση τών παιδιών τους είναι
τέτοια πού οταν δέν ικανοποιείται στδν τόπο
μας γυρεύουν αναπλήρωση σέ ξένες χώρες μέ τέτοιο

μάλιστα πάθος ώστε δταν κάποτε ή Ιταλία
δήλωσε οτι δέν θά δεχδνταν ξένους σπουδαστές

είχαν έτοιμαστεΐ οί μανάδες τών υποψηφίων

νά πάνε στή Ρώμη καί σάν άλλες κόρες
τών Σαββίνων νά παρακαλέσουν τούς Ιταλούς
ν'άλλάξουν άπόφαση

Ενενήντα περίπου χιλιάδες οί ύποφήφιοι γιάτό Α Ε I Εξήντα έννέα χιλιάδες θά μείνουν
έξω τοΰ νυμφώνος δχι γιατί θ'άποδειχθοΰν
μωραί παρθέναι άλλά νιατί δ άριθμός τών

εισακτέων είναι περιορισμένος Μόνο ε'ίκοσιμία
χιλιάδες θά μποΰν'οί πιδ καλοί ή πιδ τυχεροί
Οί άλλοι τοΰ χρόνου αν έχουν τήν ύπομονή καί
τό κουράνιο νά περιμένουν Καί μέ τό νέο
σύστημα εισαγωγής πού προβλέπεται άπό τοΰ χρόνου

δ αριθμός τών εισακτέων θά είναι περιορισμένος

Ισως μόνο αρχίσει σταδιακά νά περιορίζεται
δ άριθμός αυτών πού θέλουν νά έκπορ

θήσουν τις πόλεις τών Α.Ε.Ι

Άλλά τό καλό τό παλληκάρι ξέρει κι'άλλο μονοπάτι
Μέ τήν άνακοίνωση τών άποτελεσμάτων πολλοί

έχουν έτοιμάσει τις βαλίτσες καί όλες τις
γραφειοκρατικές διατυπώσεις γιά νά φοιτήσουν
σέ Πανεπιστήμιο τοΰ έξωτερικοΰ Άπ'τή στιγμή
ομως πού περνάν τά σύνορα άρχίζει τό δικό τους
παιδομάζωμα καί γιά μερικούς τό δικό τους δράμα

Καί νά πώς Ξερριζωμένοι άπ'τό άνθρώπινο
καί τό άψυχο περιβάλλον τους νέοι καί άπραγοι
καθώς είναι μέ πολλά ή λίγα λεφτά αδιάφορο
ταλαιπωρούνται καί μερικοί χάνονται στή ξένη
χώρα Οί περισσότεροι φεύγουν γιά πρώτη φορά
άπ'τό ύπερπροστατευτικό κέλυφος τοΰ σπιτιού
πού έχει άμβλύνει τις ικανότητες προσαρμογής
τους οί περισσότεροι δέν ξέρουν καλά τήν ξένη

γλώσσα υποφέρουν άπό μοναξιά καί χάνουν
τή διάθεση γιά μελέτη Ετσι ή στρέφονται σέ
άλλες έπιδιώξεις ή δαπανάνε αφύσικα μεγάλο
χρόνο καί πολύ χρήμα ώς νά καταφέρουν νά μπούνε

σέ κάποιο Πανεπιστήμιο άπό τό όποιο ή άπο
φοίτησή τους είναι προβληματική Βέβαια υπάρχουν

καί εκείνοι πού καί ικανότητες καί θέληση
καί άντοχή έχουν γιά νά ξεπερνούν τις άντι

ξοδτητες της ξενητιάς Πολλοί καί σέ καλά Πανεπιστήμια

μπαίνουν καί υποτροφίες παίρνουν
άποδεικνύοντας ακόμη μιά φορά πόσο άποφασιστι
κό ρόλο παίζει ή τύχη ή ή άτυχία στήν εισαγωγή

στά δυκά μας Πανεπιστήμια

Άλλά γι'αύτούς δ κίνδυνος τοΰ παιδομαζώματοςείναι ακόμη μεγαλύτερος Πριν πάρουν τό πτυχίο
τούς προσφέρεται θέση καί έργασία άπό μεγάλες

ξένες χώρες πού έχουν άναγ-άγει σέ έπι
στήμη τή στρατολόγηση έγκεφάλων θά πείτε
αν στήν ξένη χώρα κάνουν καρριέρα καί είναι
ευτυχισμένοι τί μας πειράζει Αποδυναμώνεται
ομως έτσι ή δική μας χώρα δημογραφικά καί ιδιαίτερα

πνευματικά Λίγοι άπ'τή κατηγορία αυτή
ξαναγυρίζουν Καί επειδή οί δικές μας συνθήκες

έρνασίας είναι κατώτερες πολλοί ξαναφεύ
γουν ή προσαρμόζονται δύσκολα Αυτό τό ξέρουν
καλά οί γονείς πού περισσότερο άπ'δλους ένδια
φέρονται νά μή χάσουν τά παιδιά τους άλλά δ
κλειστός άριθμός στά Α.Ε.Ι αναγκάζει πολλούς
νά τά στέλνουν εξω χωρίς καν νά πάρουν μέρος
στις εισιτήριες έξετάσεις Ετσι άπό χρόνο σέ
χρόνο δ άριθμός τών Ελλήνων φοιτητών στδ έξω
τερικό μεγαλώνει
Σύμφωνα μέ στατιστικά στοιχεία της UNESCO οί

Ελληνες φοιτητές στό έξωτερικό τδ 1975 ήταν
29.480 διασκορπισμένοι σέ 17 χώρες της Ευρώπηςκαί σέ 11 άλλες τοΰ ύπδλοιπου κόσμου
Ή χώρα μας έχει τούς περισσότερους φοιτητές
στό έξωτερικό άπ'ολες τις χώρες τοΰ κόσμου

Ισως πολλοί σκεφθούν πώς έχουμε τούς πιδ πολλούς

εξω γιατί έχουμε τούς πιδ λίγους μέσα
Οί ψυχροί δμως άριθμόί της στατιστικής διαφωνούν

Σύμφωνα πάλι μέ στοιχεία της UNESCO
ή χώρα μας άνάμεσα σέ διακόσιες χώρες ένώ σέ
πληθυσμό έρχεται έξηκοστή δεύτερη σέ άριμό
φοιτητών έρχεται τριακοστή σέ άριθμδ δέ φοιτητών

στό έξωτερικό πρώτη μέ μεγάλη διαφορά
Τδ φαινόμενο της μαζικής αυτής έπιθυμίας καί
φιλοδοξίας δέν είναι περίεργο γιά μιά χώρα πού
άφήνει πίσω της τήν άγροτική κοινωνικοοικονομική

διάρθωση καί περνά τό κατώφλι τής τεχνολογίας
Γιά τδν μέσο Ελληνα"τεχνολογία καί πρόοδος

σημαίνουν έπιστήμη Ή άνώτατη έκπαί
δευση ταυτίζεται μέ τό έπιστημονικδ έπάγγελμα
πού δίνει γόητρο κύρος καί οικονομική ανεξαρτησία

Στόν ΕύρωπαΙ'κδ χώρο άνάμεσα σέ δεκαπέντε χώρες
ή χώρα μας κατέχει τήν ένδέκατη θέση σέ άριθμδ

φοιτητών Αν δέ προστεθούν καί οί φοιτητές
τοΰ έξωτερικοΰ παίρνει τήν έβδομη θέση

Χώρα Πληθυσμός
Σπουδαστ
Α.Ε.Ι.έσ πληθ

Σπουδασ
ΑΕΙ έξ

συνόλου
σπουδαστ

Βουλναρία 8 579 000 105 722 1 22 3 640 3,44
Γαλλία 52 507 000 737 079 1 40 9 950 1 28
Α.Γερμανία 17 165 000 161 459 0,94 4 061 2,45
Δ.Γερμανία 62 041 000 592 282 0,95 9 869 1 63
Γιουγκοσλαβία 21 160 000 234 639 1,10 2 927 1,18
Ιλλάδα 8 962 000 80 041 0,89 29 480 26,94
Ισπανία 35 225 000 304 532 1 03 4 995 1,61Ιταλία 55 361 000 840 497 1 52 10 649 1 25
Μεγ.Βρεχαννία 55 968 000 220 622 0,39 18 227 7,59
Ολλανδία 13 541 000 103 382 0,76 3 523 3,29
Πολωνία 33 691 000 397 991 1 18 2 540 6,34
Πορτοναλία 8 735 000 51 179 0,58 1 790 3,37
Ρουνανία 21 029 000 143 565 0,67 777 0,53
Σουηδία 8 161 000 107 771 1 32 1 762 1,60
Τσεχοσλοβακία 14 686 000 135 874 0,92 3 484 2,50
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Εντύπωση προκαλεί δ μικρός άριθμός σπουδαστών

στή Μεγάλη Βρεταννία Φλεγματικοί καί άπό

τζάκι οί Βρεταννοί φαίνεται δέν πολυσκοτίζονται
νά γίνουν έπιστήμοντες
Στή σχέση βέβαια άνάμεσα στόν άριθμό φοιτητών
καί στόν πληθυσμό υπάρχουν γιά κάθε χώρα ιδιαίτεροι

καθοριστικοί παράγοντες άνάγκης Τέτοιοι
είναι κυρίως τό άναπτυξιακό στάδιο στό όποιο

βρίσκεται ή χώρα ή γεωγραφική της θέση ή

γεωλογική καί έδαφολογική της κατάσταση ή παραγωγικότητα

πού έχει Σέ μας όλοι αυτοί οί παράγοντες

κάνουν άναγκαία τήν έπιστημονική έκπαί
δευση δσο τό δυνατόν μεγαλύτερου μέρους τών
κατοίκων της Γιατί καί τό έδαφος της χώρας
μας είναι φτωχό καί ή μορφολογία της όρεινή
καί νησιώτικη καί ή παραγωγικότητα περιοριστική

Καί τά τρία αύτά χαρακτηριστικά μικραίνουν
τό φάσμα τών έπαγγελμάτων πού μπορούν ν'άκολου
θήσουν οί νέοι Καθοριστικότερο δμως στοιχείο
είναι δτι ή χώρα μας βρίσκεται στό μεταίχμιο

É5ùo οίκονομικό-κοινωνικών συστημάτων Αφήνω
ττιά τό ιστορικό γόητρο της χώρας μας,πού δέν διατηρείται

μέ τά μεγάλα λόγια πού λέγονται στά
Σχολεία άλλά μέ έργα γιά τά όποια άπαραίτητη
προϋπόθεση είναι ή υψηλή έπιστημονική στάθμη

Ν Χατζηπαναγιώτης

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΏΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Εύχόμαστε καλή πρόοδο στούς μαθητές τοϋ Λυκείου

Ασπρων Σπιτιών πού πέτυχαν στις Εισαγωγικές
Εξετάσεις Ανωτάτων Σχολών

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ Μαριάνθη Σπυριδούλα τοϋ Παναγιώτη

στή Γαλλική Φιλογογία Πανεπιστημίου

Αθηνών
ΘΕ0ΔΩΡ0Π0ΥΛ0Υ Νέλη τοϋ Κωνσταντίνου στή Σχολή

Καλών Τεχνών Μ Πολυτεχνείου Αθηνών

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Χαράλαμπος του Θεμιστοκλή στή

•Φυσικομαθηματική
Πανεπιστημίου

Αθηνών
ΣΙΣΣΟΥ Ευδοκία τοϋ Χαραλάμπους στή Γαλ¬

λική Φιλολογία Πανεπιστημίου
Αθηνών

ΣΠΥΡΙΔΟΥ Περικλής του Κωνσταντίνου στή
Φυσικομαθηματική Σχολή Πανεπιστημίου

Αθηνών

Αιμοδοσία
Τό Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών συνεχίζει
τις προσπάθειές του γιά τήν έθελοντική αιμοδοσία

Τό αίμα δπως ξέρουμε όλοι είναι άπα

ραίτητο σέ πολλές περιπτώσεις άτυχημάτων σέ
παιδιά πού πάσχουν άπό Μεσογειακή άναιμία
καί σέ πολλές άλλες περιπτώσεις.Οί έθελοντές
αιμοδότες θά μπορέσουν νά δώσουν αίμα στό
ειδικό συνεργείο τοϋ I ΚΑ πού θά έρθει στήν
περιοχή μας στις άρχές Νοεμβρίου 1979
Ό έθελοντής αιμοδότης έφοδιάζεται μέ τήν
ταυτότητα πού έξασ'οαλίζει αίμα γιά τόν ίδιο
καί τούς στενούς συγγενείς οπότε χρειασθεί

το κράτος στέλνει έναντίον του στρατό καί ό

Άλή-πασάς άναγκάζεται νά αυτοκτονήσει
Τόν ϊδιο χρόνο έφθασε στά Σάλωνα ανώτερος
άπεσταλμένος Χοτζακιάνης τοϋ Σουλτάνου πού
έστειλε ύπαλλήλους καί σφράγισαν τις αποθήκες
τοϋ Άλή-πασά στά Ασπρα Σπίτια Συγχρόνως διαβάστηκε

δημόσια φιρμάνι πού έλεγε ότι όσα κεφαλοχώρια

είχε άρπαγμένα ό Άλή-πασάς είναι
έλεύθερα καθώς καί όσα τσιφλίκια είχε άρπά
ξει άπό Τούρκους ή Χριστιανούς καί έστειλε μά

Τό παληό Μοναστήρι τοϋ Αη-Γιάννη
λίστα καί κάποιον πρωτόγερο Κονύύλη νά ειδοποιήσει

τούς Δεσφινιώτες δτι οί ιδιοκτησίες
τους είναι έλεύθερες καί ότι έπαυαν πιά τά
ζηλούμια βάσανα

Τό 1818 ό Ησαΐας χειροτονήθηκε άπ'τόν Πατριάρχη
Κωνσταντινουπόλεως Επίσκοπος Σαλώνων

Στις 10 Μαρτίου 1821 συγκεντρώνει σέ σύσκεψη
στό Μοναστήρι τοϋ Όσιου Λουκά τόν Θανάση Διάκο

τόν φιλικό Ζαφείρη Άθανάση άπεσταλμένο
της Φιλικής Εταιρείας στήν Λεβαδιά.Στήν σύσκεψη

πήραν έπίσης μέρος ό ήγούμενος τοϋ Μοναστήρι
οΰ Ίωάσαφ ό μοναχός Θεοδόσης άδελφός τοϋ Ησαΐα

καί προεστοί τοϋ Μοναστηριού Παρθένιος Κου

τσουρής ΙωαννίκιοςΆγγελής Ιωσήφ θεοχάρης,Νεό
φυτος Λεοντίου Ναθαναήλ Σεΐσος Αύξέντιος Εύγέ
νιος Νικολάου καί Ματθαίος
Στις 23 Μαρτίου μέ έντολή τοϋ Ησαΐα σύμφωνα
μέ τήν παράδοση άνάβει στή θέση Δανιήλ της
Δεσφίνας μιά φωτιά σημάδι γιά τόν Μωριά γιά
τήν κήρυξη τής Επανάστασης

Ενα μήνα μετά στις 24 Απριλίου ό'Ησαΐας
πέφτει ήρωϊκά στό πεδίο τής μάχης στήν Χαλκω

μάτα
Άπό τήν άπελευθέρωση καί μετά ή Δεσφίνα έγινε

ή δεύτερη σέ έκταση έδαφών Κοινότητα τής Ελλάδας

Ή έργατικότητα τών κατοίκων της σέ συνδυασμό
μέ διάφορα έργα ύποδομής πού έκτελοΰνται άλλά
καί πού έχουν προγραμματισθεί άποτελοϋν έ γ ν ύ

ηση μιας έντυπωσιακής έξελίξεως τής Δεσφίνας
στά έπόμενα χρόνια 7



Στιγμιότυπα άπό την παρέλαση της 28ης
Όκτωβρίου στά Ασπρα Σπίτια

f

οοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο
§ illM MWM 8

οοοοοοοοο

ΠΕΜΠΤΗ 8 11.79 0 Ε Α Τ Ρ 0 Ν

ΚΑ Κ

I ΑΣ ΜΟΥ

Αμερικανική ταινία του

ΚΑΤΣΑΔΡΑΜΗΣ-ΠΑΠΑΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.11 79"ΘΥΜΑ
JACSON COUNTY SAIL
ΜΑΙΚΕΛ ΜΙΛΛΕΡ μέ τούς ΖΑΝ ΠΙ ΕΡ ΚΑΛΦΟΝ ΥΒΕΤ ΜΙ
ΜΙΕ TOMMY ΛΗ ΤΖΩΟΥΝΣ Α

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙ ΑΚΗ 10-11.11 79"Μ0ΝΑ-ΖΥΓΑ
Ιταλική ταινία τοϋ ΣΕΡΤΖΙΟ ΚΟΡΜΠΟΥΤΣΙ μέ τούς
ΤΕΡΕΝΣ ΧΙΛΛ,ΜΠΑΝΤ ΣΠΕΝΣΕΡ Κ

ΚΥΡΙΑΚΗ πρωΐ 11.11.79 Σ I Ν Ε Α Κ

ΧΟΝΔΡΟΣ-ΛΙΓΝΟΣ Κ

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΡΙΤΗ 12-13.1 1 79"ΑΝθΡΩΠ0Ι ΚΑΙ ΚΑΝ I
ΒΑΛΛΟΙ THE LAST SAVAGE Ιταλικό ντοκυμανταίρ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.11 79"ΤΡΕΛΛ0 0ΗΡΙΟΤΡΟΦΕΙΟ
ANIMAL HOUSE Αμερικανική ταινία του ΤΖΩΝ ΛΑ
ΝΤΙΣ μέ τούς ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΣΑΔΕΡΛΑΝΤ ΤΖΩΝ ΜΠΕΛΟΥΣ I
ΒΕΡΝΑ ΜΠΛΟΥΜ Κ 13

ΠΕΜΠΤΗ 15.11.79"ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ
THE CHILDREN ARE WATCHING Αμερικανική ταινία
τοϋ ΣΕΡΖ ΛΕ ΡΟΥ μέ τούς ΑΛΑΙΝ ΝΤΕΛΟΝ ΣΟΦΗ ΡΕ
ΝΟΥΑ Α

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 6 1 1 79"ΤΡΕΛΛΕΣ ΡΟΔΕΣ ΑΠΙΘΑΝΕΣ ΚΟΜΠΙΝΕΣ

Αμερικανική ταινία μέ τούς ΝΤΑΡΕΝ ΜΑΚ
ΣΥΛΒΙΑ ΜΑΙΛΣ Κ

ΣΑΒΒΑΤΟ 17.1 1 79"ΚΙΤΡΙΝ0Σ ΠΡΑΚΤΩΡ ΧΟΝΓΚ-ΚΟΝΓΚ
Κινεζο-αμερικανική ταινία μέ τόν ΜΠΡΟΥΣ ΛΗ(Κ 13

ΚΥΡΙΑΚΗ 18.11 79 ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
CLEOPATRA Αμερικανική ταινία του ΤΖΟΖΕΦ ΜΑΝ
ΚΕΒΙΤΣ μέ τούς ΕΛΙΖΑΜΠΕθ ΤΑΙΗΛΟΡ,ΡΙΤΣΑΡΝΤ ΜΠΑΡ

ΤΟΝ,ΡΕΞ ΧΑΡΡΙΣΟΝ Κ

ΚΥΡΙΑΚΗ πρωί 18.11.79 Σ I Ν Ε Α Κ

ΕΝΑ ΕΞΥΠΝΟ ΚΟΡΟΙΔΟ Γαλλική ταινία μέ τόν
ΛΟΥΙ ΝΤΕ ΦΙΝΕΣ Κ
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ΑθΗΝΔ Α5ΠΡΔ 5ΠΙΤΙΔ

ΑΣΠΡΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Νέα του όεκαπενάημέρου Λοπρων Σπιτιών και Αντικύρα
Ιδιοκτήτης Εκδότης Αλουμίνιον τ^ς Ελλάδος Α Ε

Αγιος Νικόλαος Βοιωτία
Συντάσσεται άττό Επιτροπή


