
ΑΣΠΡΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Νέα τοϋ όεκαπενΰημέρου Άοπρων Σπιτιών και Άνιικύρα

Apid φύλλου 22 180κι1979

98 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
σαν προσκλητήριο και σαν προσευχή

Ηταν ή ώρα 6 όταν οί σειρήνες της αντιαεροπορικής

άμυνας ξύπνησαν τήν πολιτεία Ό ουρανός
ήταν πεντακάθαρος λεύκαζε ό όρθρος μύριζε

δροσιά Στούς δρόμους τούς έρημους άκόμα
κράτησαν μερικά παραθυρόφυλλα κάποιες μπαλκονόπορτες

Οί άνθρωποι ξυπνούσαν ξαφνιασμένοι
ρωτούσαν τούς πρώτους διαβάτες

Ενα βουητό άνέβαινε λίγο λίγο άπό νύρω άπό
μακριά τά πρώτα δμαδικά βήματα πάφλασαν στήν
άσφαλτο Μάτια ύψώνονταν στόν ούρανό έψαχναν

Ομως σ'ολη αύτή τήν κίνηση πού άρχιζε και πύκνωνε

σέ μικρές συντροφιές σέ όμάδες πού ξεκινούσαν

γιά τά κέντρα δέν ξεχώριζες ταραχήf άγων ία Μιά διάθεση ευφορίας κέφι άνάλαφρο
άλλόκοτο ξεσήκωνε τις ψυχές πρωινό άγέριπού
κολπώνει τό πανί

Στά μάτια τών άνθρώπων πού άντικρύζονταν έφεγγε
ένα χαρούμενο ξάφνιασμα σάμπως όλος αύτός

ό κόσμος ό ίσαμε χτές βουτηγμένος στήν καθημερινότητα

και στή βιοπάλη νά μάθαινε ξαφνικά
πως έχει μέσα του κρυμμένα νιάτα

Γιατί τό πρωί της 28ης Οκτωβρίου 1940 γινόταν
πραγματικά μιά αποκάλυψη Διαφορετικό είχε πέσει

νά κοιμηθεί τό έθνος τή νύχτα πού πέρασε
διαφορετικό ξυπνούσε τώρα

Ή είδηση πού έτρεχε άπό στόμα σέ στόμα Πόλεμος
Οί Ιταλοί εισβάλλουν ήτανε σάν γενική

πρόσκληση σέ ξεφάντωμα Περηφάνια φιλότιμο και
λεβεντιά φούσκωναν τά στήθη
Κι'ό καθένας ό πιό ταπεινός ένιωθε νά ξυπνάει

μέσα του μιά έπίγνωση πώς τρεις χιλιάδες
χρόνια τόν καλούν μέ τ'ονομά του τό άσημο ίσαμε

χτές νά τά δικαιώσει νά τά ύπερασπίσει

Ή ιστορία έπαυε νά είναι λόνια τών σχολικών
βιβλίων και τών πανηγυρικών λόγων γινόταν πράξη

ζωής

Είχε φωνή βαθιά βουερή μέσα στό αίμα μιλούσε
Κι ό πιό ταπεινός έκανε τή σκέψη άθελά

του πώς σ'αύτόν έλαχε νά τιμήσει αύτή τή φάλαγγα

τών νεκρών πού ξεκινάει άπό πολύ μακριά
και δίνει νόημα στό χρόνο Ή έκλογή της μοίρας

ήταν βαριά άλλά γιά τούτο και ή τιμή πολύ

μεγάλη

Οί έφημερίδες αν και Δευτέρα κυκλοφόρησαν
έλεγαν μέ λίγα χτυπητά λόγια τά σχετικά μέ
τό τελεσίγραφο τήν είδηση πώς οί Ιταλοί θά
εισβάλουν στις εξι-τώρα Κάτι όρθωνόταν σύσσωμο

νά τούς ύποδεχτεΐ όπως άρμοζε ι Τόν ένθου
σιασμό τόν χρωμάτιζε ή άγανάκτηση ή περιφρόνηση

Δρόμοι πλατείες σταυροδρόμια είχαν φουντώσει
στό μεταξύ άπό ζεστές άνάσες κόσμο μακριές

θεωρίες πορεύονταν πρός τήν Ομόνοια και
τό Σύνταγμα ένώ στό ραδιόφωνο άκουγόταν τό
διάγγελμα Ή στιγμή έπέστη πού θ άγωνισθώμεν
διά τήν άνεξαρτησία της Ελλάδος τήν άκεραι
ότητα και τήν τιμήν της
Σέ μερικά μπαλκόνια φάνηκαν σημαίες όπως στήν
25η Μαρτίου Τό διάταγμα της έπιστρατεύσεως
άρχισε νά τοιχοκολλείται στά κέντρα
Μέσα του ό καθένας άκουγε τόν έθνικό ϋμνο ν
άνακρούεται χαμηλόφωνα τόν ϋμνο στήν έλευθε
ρία σάν προσκλητήριο και σάν προσευχή

Αγγελος Τερζάκης



Στις
ΚΗ Μ

15.9

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΑΜΟΙ

15.9.79 ό Koc ΤΤΣΣΙ7ΗΣ F.Kai ή δις ΖΟΥΕ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
79 Κόρη Ή κ και ο κ.ΣΑΗίυΓΛΟΥ Σωκράτης

ΠΕΝΘΗ
Στ ύς 11 Οκτωβρίου σέ τροχαίο ατύχημα έχασε
τήν ζωή του ό Ευάγγελος ΜΠΟΖΟΒΙΤΗΣ ήλεκτρολό
γος
Ή Ασπρη Πολιτεία οιερμηνεύοντας καίτάαίσθή
ματα όλων παρακαλεί τήν οίκογένειά του νά
δεχθεί τήν έκφραση των ειλικρινών της συλλη
πητηρίων

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ή σύζυγος οί γονείς καύ ή οικογένεια I ΜΠΟΖΟΒ ITH έκψράζουν
τις θερμές χους ευχαριστίες τόσο προς τήν Διεύθυνση öoo και προς
όλους πού τούς συμπαραστάθηκαν στις δύσκολες αύτές στιγμές τοϋ
χαμού τοϋ συζύγου γιου και αδελφού Ε ΜΠΟΖΟΒΙΤΗ

ΜΙΚΡΕΞ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Πωλείται αύτοκίνητο GOLF Gil καινούργιο
Τιμήάγοράς 1.200.000δρχ Τιμή πωλήσεως έκπληξη

Πληροφορίες ΠΑΠΑΙΩΑΝΝ0Υ Γεώργιος τηλ 41
371 41.279
Πωλείται μηχανή YAMAHA 650cc μοντέλο 79 μέ
7.000 χλμ Τιμή 130.000 δρχ Πληροφορίες ΠΑΠΑΙ
ΩΑΝΝΟΥ Γεώργιος τηλ 41 371 41.279

Οσες κυρίες έχουν δηλώσει συμμετοχή τών παιδιών

τους γιά τό μπαλέττο παρακαλούνται νά
περάσουν από τό Γραφείο Υποδοχής και Ενημέρωσης

Κοινού

Πωλείται σαλόνι τηλεόραση καί ραπτομηχανή

έπαγγελματ ικής χρήσεως
Πληροφορίες τηλ 41.422

Πωλείται πλυντήριο CANDY παλαιό δρχ 4 000
Πληροφορίες στό τηλ 41 426

Πωλούνται δύο κρεββατάκια γιά παιδιά σέ τιμή
ευκαιρίας Πληροφορίες τηλ 41 436

Ό Κος Απόστολος Π0ΛΥΖΩΙΔΗΣ άπόφοιτος'Ανωτάτης
Έμπορικής-Καλών Τεχνών παραδίδει μαθήματα
Ζωγραφικής Μαθηματικών κλπ σέ μαθητές τοϋ
Γυμνασίου Οσοι ένδιαφέρονται ας άποτανθοΰν
στό τηλ 0261 22092

Κυρία Γερμανίδα παραδίδει μαθήματα γερμανικής
γλώσσας σέ παιδιά σχολικής ήλικίας
Δίδακτρα 150 δρχ τό μάθημα Πληροροφορίες στόν
κ Σ Σκληβανιώτη τηλ 41 236

Μ
Κυρία πτυχιούχος Cambridge παραδίδει μαθήματα
Αγγλικής κατ'οικον Πληροφορίες Ιφιγένειας 9
Επισκέψεις άπό 18.00-20.00

Κ
Η δις Μπόλποση Τούλα πτυχιούχος Cambridge

προτίθεται νά άνοίξει Φροντιστήριο στά Ασπρα
Σπίτια Εως ότου έκδοθεΐ ή άδειά της δέχεται
νά κάνει στό σπίτι της ιδιαίτερα μαθήματα'Αγ
νλικών.Οί ένδιαφερόμενοι μπορούν νά άπευθυνθοϋν
στήν διεύθυνση Πρωτέως 9 κάθε Δευτέρα Τετάρτη
καί Παρασκευή τις άπογευματινές ώρες

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Τήν Παρασκευή στις 26 Όκτωβρίου ή'Εκκλησία
γιορτάζει τή μνήμη του Αγίου Δημητρίου τοΟΜυ
ροβλήτου πού είναι καί Πολιούχος της πόλεως
θεσσαλονίκης
Τήν Πέμπτη πρώτη Νοεμβρίου είναι τών Αγίων

Αναργύρων Κοσμά καί Δαμιανού

ΚΥΡΙΑ ΚΙ
Μέ έπιστολή της ή Υπηρεσία Προγραμματισμού
της Νομαρχίας πληροφόρησε τήν Κοινότητα τοΰ
Κυριακίου οτι ή αποπεράτωση τής άγροτικής όδοΰ
Κυριάκι-Καραχάλιο έντάχτηκε στό Πρόγραμμα Δημοσίων

Επενδύσεων μέ προϋπολογισμό δαπάνης
2.000.000 δρχ καί πίστωση 1.000.000 δρχ γιά
τό 1980
Ή Κοινότητα μέ έπιστολή της εύχαριστεΐ θερμά
τούς κ κ Παπασπύρου καί Κόνιτσα γιά τήν ένθερμη

ύποστήριξη τοϋ αιτήματος αύτοϋ τής Κοινότητας
ώστε νά ικανοποιηθεί άμεσα Λ

Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ©ΕΡΜΑΝΣΕΙΣ

eivai υποχρεωτική

Οπως άνακο.νώθηκε άπό τό
υπουργείο Βιομηχανίας τό Δελτίο

Αγοράς Υγρών Καυσίμων ή
αποστολή τοϋ όποιου άρχισε μαζί
μέ τό Πληροφοριακό Δελτίο Εγκαταστάσεως

Κεντρικής Θερμάνσεως
δέν θά χρησιμοποιηθεί 06

φυλλάοσεται όμως από τούς υπευθύνους

γιό τήν περίπτωση Όπου

τυχόν μελλοντική επιδείνωση
της διεθνούς ένργειακής κρίσεως
καταστήσει άναπόφευκτη τήν εφαρμογή

τού συστήματος προμηθείας

πετρελαίου γιά κεντρικές
θερμάνσεις μέ δελτίο

Οί δαχειριστές τών πολυκατοικιών
καθώς καί οί υπεύθυνοι τών

δαπανών λειτουργίας τών κτιρίων
οτά όποια στεγάζονται Δημόσ ες
Υπηρεσίες Δημόσιες Επιχειρήσεις

καί Όραγνιομοί Τράπεζες
καί έν γένει Ν.ΓΓΔ.Δ θά συμπληρώσουν

τό Πληροφοριακό Δελ
τίο Εγκαταστάσεως Κεντρικής
Θερμάνσεως δηλαδή τό πρώτο
φύλλο τοϋ εντύπου καί θά τό ά
ποστείλουν μέ συστημένη έπιστολή

στό ύπουργείο Βιομηχανίας
Ενεργείας μέχρι τις 30 Νοεμβρίου

1979
Όσοι άπό τούς άνωτέρω ύ

πευθύνους δέν λά&ουν μέχρι τις
10.10.79 τό σχετικό έντυπο καθώς

καί οί ένο κοι τών μονοκατοικιών

πού διαθέτουν κεντρική
θέρμανση καλοριφέρ ή κλιματισμό

θά δύνανται νά άπευθύνον
ται εις τά κατά τόπους γραφείο
τής ΔΕΗ ή στις έτορείες κοί
τούς μεταπωλητές ύγρών καυσϊ
μων γιά νό τά προμηθευθούν

Δ ευκρινίζεται άτι οί δαχειρ ι

ατές τών πολυκατοικιών οί ύπεύ
θυνοι δαπανών λειτουργίας δημοσίων

κτιρίων καί οί ένοικοι μονοκατοικιών

τών όποιων οί εγκαταστάσεις

κεντρικής θερμάνσεως θά
λειτουργήσουν γιά πρώτη φορό
φέτος ή οί οικοδομές τους έχουν
επεκταθεί δέν θά συμπληρώσουν
τί ςέρωτήοες 3 κοί 4 τής γρομ
μής 6 τού πληροφοριοκού δελτίου

Σέ περίπτωση κοτά τήν όποιο
οί άνωτέρω ύπεύθυνοι δέν αποστείλουν

εγκαίρως τό Πληροφοριακά
Δελτίο θά ύποστοΰν τις κυρώσεις

τοΰ Ν 40)75 περί λήψεως

μέτρων έΕοικονομήσεως ενεργείας

πού φθάνουν μέχρι τήν
έπ βολή χρηματ κής πο νής 1

000.000 δρχ

Για τους ΦίλΟΈελισΌες
Γιά τις κατωτέρω σειρές γραμματοσήμων εκδόσεως
1 24.11.79 Αναμνηστική σειρά'ΈΠΕΤΕΙΟΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

79 ΤΜΗΜΑ Β

Κλάσεις 5 συνολικής άξιας δρχ 69 άξια Φ Π

•Η Κ δρχ 73
2 15.12.79 Κοινή σειρά ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΠΙΑ

Κλάσεις 15 συνολική άξια δρχ 187,50 άξια
Φ.Π.Η.Κ τριών δρχ 199.50

Παρακαλούνται οί κ.κ.Φιλοτελισταί νά μεριμνήσουν
οί ί'διοι γιά τήν άπόκτησή τους



Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
22 χρονιά απο τον θάνατο του

Στις 26 "Οκτωβρίου 1957 στδ ΦράΙ'μπουργκ της
Γερμανίας, σταμάτησε ή άνηφορική πορεία τοΰ
Νίκου Καζαντζάκη.
Έπ'έύκαιρία της Επετείου των 22 χρόνων άπό
τόν θάνατο τοΰ μεγάλου συγγραφέα, δημοσιεύουμε 

προσφώνηση γραμμένη ιδιοχείρως άπό τόν Καζαντζάκη 

πρό τόν Γυμνασιάρχη του δταν τελείωσε 
τδ Γυμνάσιο στδ Ηράκλειο Κρήτης.

Σεβαστέ Γυμνασιάιρχα.
Σήμερον τήν τελευταίανήμέραν της μαθητικής 

μας ζωής διερμηνεύων τα αισ-
θήματα τών συμμαθητών μου, αδυνατώ
να εκφράσω πάν οτι πλημμυρεΐ τα βάθη
της   φυχής μας.

Έάν αι λβζεις «σεβασμός» και «ευγνωμοσύνη» 

ήδύναντο να περιλάβωσι άτι ή
φυχή μας αισθάνεται εάν ή λέζις «άγάττη»δεν	καταντήσει κοινή, θα σας ελέ-
γυμεν οτι βαθύ εν ήμιν το αίσθημα τοΰ
σεβασμού και της ευγνωμοσύνης άναβλύ-
ζει και οτι άγάπη άττείρως γλυκεία περιβάλει 

την σεβαστήν μας μορφήν Σας.
Άλλα λέξεις άφυχοι δεν εκφράζουν

ζωντανά αισθήματα. "Ιδετε, άγαπητέ
Γυμνασιάρχα, την συγκινησιν ήτις δλους
νυν μας συνταράσσει και επί της ώχρό-
τητος μόνον θά άναγνώσητε τήν εύγνω-
μοσύνην, τήν άγάπην πάν οτι δι Υμάς
χιισθανόμεθα.Ή καρδία μας κατά τήν πένθιμον
ταύτην στιγμήν τοΰ άποχωρισμοΰ μας
λέγει οτι άποχαιρετίζομεν πατέρα προσφιλή, 

πατέρα ούτινος αι φιλόστοργοι
περιθάλφεις εμόρφωσαν τήν φυχήν μας
και εφύτευσαν εν αυτή τον έρωτα προς
παν ο,τι καλόν  και εύγενές.

Ύμεΐς το πρώτον εβαπτίσατε τήν
διάνοιάν μας εις το άμήχανον κάλλος
τών προγονικών μας μεγαλουργημάτων
και προ τών αθανάτων σελίδων τοΰ Πλάτωνος 

και τοΰ Σοφοκλέους, ύφώσαντες
ήμάς μέχρις Υμών, μάς έδείξατε δια-
νοιγομένους ιδεώδεις ορίζοντας.

Εκεί, επι της υφηλής σκοπιάς τοΰ
Μεγάλου φιλοσόφου, έδείζατε ύπό τους
πόδας μας τό χαμαίζηλον τών άνθρω-
π'ινων παθοιν και ύπερ τάς κεφαλάς μας
αίωρουμένην τήν ύπερόχως θείαν τών
προγόνων μας τριάδα : τό αιωνίως καλόν,

\.     αγαθόν, άληθες.

Ύπήρζατε φύλαζ ήμών άγγελος έσκέ-
πετε — νεοσσούς ήμάς — ύπό τήν θερ-
μήν   και  πατρικήν  πτέρυγά Σας.

Και μετ' ολίγον — λιαν ταχέως, φεΰ !
άπομακρυνόμενοι τοΰ φιλόστοργου βλέμματος 

Σας, θά άποκομίζωμεν εις τας μυ-
^ιαιτάτας- της καρδίας μας πτυχάς προσφιλή 

τήν εικόνα Σας και άνεξίτηλον την
αναμνησιν .Ή φωνή Σας ήρεμος και σοβαρά
θά άναθρώσκ-η πάντοτε εις τά βάθη της
συνειδήσεως μας ώς αυτή ή φωνη τοΰ
καθήκοντος και της τιμής και τό βλέμμα
σας τό γαλήνιον όπερ άείποτε θά διατηρή
εν ήμιν έν τω βάθει τής φυχής μας, τήν
παρήγοροι1 λάμφιν του, θά φωτιζ-η ημάς
εις τήν όδόντήν καλΥ/ν, τήν όδόν τής άρετής.

Και νΰν κατά τήν ωραν τοΰ άποχαιρε-
τισμοΰ, όπότε τών ευεργεσιών σας ή
γλυκυτάτη άνάμνησις πληροί έτι βαθυ-
τερον τάς φυχάς μας, μίαν και μόνην πάντες 

Σας άπευθύνομεν παράκλησιν : άν ποτέ 

επικράναμεν τήν πατρικήν Σας καρδιαν,
άν ποτέ εγενόμεθα αίτιοι λύπης είς Υμάς,
προσφιλέστατε Γυμνασιάρχα, νά συγχω-
ρήσητε τήν νεανικην μας ορμην και επι-
τρέφητε όπως ή άγάπη μας εκπλυν-η τας
πικράς  έκείνας σταγόνας.

(Συνέχεια σελ. 8)



vi Θ Κ Η Τ I Κ Η ΖΩΗ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Μ Π PITZ

Τό πρωτάθλημα Β Ερασιτεχνικής κατηγορίας

Βοιωτίας άρχισε στις 7.10.79
r Ή δμάδα της Λέσχης στδν πρώτο της

άγώνα στό γήπεδο Διστόμου ηττήθηκε
Ω Ιάπδ τδν Ίωνικδ Αστέρα Θηβών μέ τέρματα

2-1 Τδ τέρμα τοϋ Μεδεώνος πέτυχε δ Οίκο
νομόπουλος Αγ Ή διαιτησία τοϋ κ Μάκρη Ιωάν
ήταν πολύ σκληρή γιά τήν δμάδα μας μέ αποτέλεσμα

νά αποβάλει 3 παίκτες
Τδ υπόλοιπο πρόγραμμα έχει ως έξης
14.10.79 Κάστρο Μεδεών
21.10.79 Μεδεών Ελλοπία

4 1 1 79 Επαμεινώνδας Μεδεών
11.11.79 Μεδεών Κορώνεια
18 11 79 Απόλλων Μεδεών
25.11.79 Μεδεών Σωληνάρι
2.12.79 Κιθαιρών Μεδεών
9.12.79 Μεδεών Θεσπιακός

16.12.79 Παϋλο Μεδεών
23.12.79 Μεδεών Πήγασσος
30.12.79'Εθνικδς Μεδεών

6 1.80 Στεϊρι Μεδεών
Οί άγώνες τοϋ 2ου γύρου θά διεξαχθούν άντιστρδ
φως

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ
Γνωρίζουμε στά Μέλη μας δτι τδ τμήμα

ιστιοπλοίας θά λειτουργεί και
κατά τήν διάρκεια τοϋ χειμώνα ύπό
τήν έπίβλεψη των κ κ Mathieu Υ

— Augier Η και Καχιουτέα Στ
και ήμέρες λειτουργίας είναι οί έξηςΟί ώρες

Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
Σάββατο
Κυριακή

ώρα 3.30 μ μ
4.30 μ μ
3.30 μ μ
4.30 μ μ

10.00 π μ

Γ Υ Μ IM Α •ΤΙΚΗ

Μονό Slolx οΒΟΆψ
6 jiMO^-i ί>ΤΤ

Γυμναστική Γυναικών γίνεται
κάθε Δευτέρα και Τετάρτη

άπό 17.00 έως 18.00
μ μ Τρίτη πρωί 9.30 έως
10.30 και Πέμπτη πρωί 9
έως 10 στό κλειστό γυμναστήριο

ΑΚΤΗ

4

Μαραθώνιος Δρόμος
Στό διεθνή μαραθώνιο δρόμο πού έγινε τήν 6.10
στήν κλασσική διαδρομή δ άθλητής πού έκπροσω
ποϋσε τήν Λέσχη M.Mathieu Jean Yves ήλθε 4ος
έπί 1020 άθλητών μέ χρόνο 2 ώρες 4Γ18
Στόν δρόμο τερμάτισαν 850 άθλητές

Ή έφορεία ΜΠΡΙΤΖ της Λέσχης πληροφορεί
τούς φίλους τοϋ άθλήματος δτιοί συναντήσεις

Μπριτζ θά γίνονται στόν άνω
δροφο τοϋ Καφέ-Ζαχαροπλαστείου κατά
τις άκόλουθες ήμέρες και ώρες

Κάθε Τρίτη τακτικοί άγώνες ώρα προελεύσεως
19.45 άκριβώς
Κάθε Πέμπτη έλεύθερες παρτίδες άπό ώρα
20.30 άκριβώς
Κάθε Κυριακή έλεύθερες παρτίδες άπό ώρα
17.30 άκριβώς
Κατά τήν περίοδο δέ 1.10 21.12 θά δοθοϋν
μαθήματα γιά άρχαρίους κάθε Πέμπτη και ώρα
19.15

Παρακαλούνται δσοι έπιθυμοϋν νά έγγραφου ν γιά
τήν σειρά των μαθημάτων νά τηλεφωνήσουν στδν
Κ Μαριάκη I τηλ 672 ή Κα Κωνσταντινίδου τηλ
361 ή 387

□
Σ KAKI

Ή έφορεία σκάκι της Λέσχης άνακοι
νεΐ δτι έληξε τό πρωτάθλημα κατηγορίας

νέων
Ή τελική κατάταξη και οί δνομαάίες
πού δίδονται είναι οί έξης

σκαρλάτος
ΛΑΖΟΣ
ΠΑΝΑΓ0Υ
MAPI ΑΚΗΣ
Κ0ΥΡΕΝΤΗΣ
ΒΑΛΛΙΝΗΣ
ΧΑΡΤΟΜΑΤΣΙΔΗΣ Δ 7η

Η 8Π
Χ 9η
Φ 10η
Α 11η
Κ 12η

Γ πρωταθλ.νέων 1979 παίκτης Α'κατη
I 2α θέση πρωταθλήματος παίκτης Β

Π 3η
I 4η
κ 5η
Μ 6η

και

ΡΗΓΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΥΛΑΤ0Σ
Β0ΡΒΕΑΣ

ΜΠΑΣΚΕΤ
EE Ι Οσοι άπό τά Μέλη και οί φίλοι της

vSL Λέσχης θέλουν νά προπονούνται στήν
if>yl καλαθόσφαιρα μπάσκετ μπορούν νά πη

II γαίνουν στδ ανοικτό γήπεδο καλαθδσφαι
1 1 ρας κάθε Πέμπτη στις 5.30μ.μ δπου δ

κ Mathieu άσχολεΐται μέ τήν προπόνηση
Σημειωτέο δτι φέτος θά δημιουργηθεί άντιπρο
σωπευτική δμάδα καλαθόσφαιρας γιά σειρά φιλικών

άγώνων

ΑΣΠΡΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Νέα ιού άεκαηενάημέρον Άοπρων Σπιιιων και Αντικύρα
Ιδιοκτήτης Εκδότης Αλουμίνιον τής Ελλάδος Α Ε

Αγιος Νικόλαος Βοιωτία
Συντάσσεται άπό Επιτροπή



καλλιτεχνική κίνηση
Τό ταλέντο δύο καλλιτεχνών ξεφεύγει από τά
στενά πλαίσια της περιοχής μας
Πρόκειται γιά τήν Κα Ντίνα Κωνσταντόπαιδος καί
τόν Κ.Νίκο Στυλιανέση πού μετά τήν έκθεση έργων

τους στην αίθουσα ΜΕΔΕΩΝ στίς3 καί 4 Οκτωβρίου

παρουσίασαν έργα τους στήν Γκαλλερί
ΝΕΑ ΣΚΕΨΗ στήν Αθήνα Ζαλόγγου 8
Πρόκειται γιά άκουαρέλλες της Κας Κωνσταντό
παιδος της όποιας θαυμάσαμε τήν εύαισθησία
καί γιά χαλκογραφίες ανάγλυφα τοϋ Κ.Ν.Στυλια
νέση πού χρησιμοποιεί έντελώς δική του τεχνική

Τά έγκαίνια της έκθεσης πού θά διαρκέσει μέχρι
31.10.79 έγιναν τήν 15.10.79

ΓΙΜΊ ΚΑΠΝΙΖΟΥΜΕ

Τό κάπνισμα κουράζει τήν καρδιά

ΑΣΠΡΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 3 χλμ

Λ

Σάββατο 17 Νοεμβρίου 1979 4 ώρα τό Απόγευμα

Ή ΑΣΠΡΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ μέ τήν εύκαιρία της συμπληρώσεως

ένός χρόνου ζωής διορνανώνει μενάλον
ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ στόν όποιο καλούνται νά πάρουν
μέρος ΟΛΟΙ 01 ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ άνδρες καί γυ
ναΐκες-κάθε ήλικίας(άπό 7 μέχρι 77 χρόνων 1

Διαδρομή Άντίκυρα(μπροστά στό Ηρώο Ασπρα
Σπίτια Καφέ Ζαχαροπλαστείο
Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι τις 12 Νοεμβρίου
1979 στό Γραφείο Υποδοχής καί Ενημέρωσης
Κοινοΰ ισόγειο μικρής πολυκατοικίας
Μετά τό άγώνισμα θά άκολουθήσει δεξίωση καί
άπονομή έπάθλων στούς νικητές καί νικήτριες

Σας περιμένουμε λοιπόν νά μας δηλώσετε τήν συμμετοχή

σας καί έν τώ μεταξύ μην άμελεϊτε τήν
προπόνησή σας

Συνέχεια
ΑΝΤΙΚΥΡΕΤΚΑ

Τ'άπδβραδο ξεκίνησα μέ τό μισό πατζάκι κομματιασμένο

γιά τό σπίτι μου Μόλις μέ είδε ή
συχωρεμένη ή μάνα μου έβαλε τις φωνές

Τί έπαθες παιδάκι μου
Σκύλος της λέω μάνα σκύλος
Πώ πώ παιδί μου σέ έχει δαγκώσει
Οχι μάνα δέν μέ δάγκωσε-καλύτερα νά ήταν σκύλος

καί νά μέ δάγκωνε σκέφτηκα μέσα μου
Τέλος πάντων έφαγα άνόρεχτα καί ξάπλωσα γιά
ύπνο άπό πολύ νωρίς Πού νά κοιμηθώ δμως
Μόλις γλάρωναν τά μάτια μου περνούσαν άπό μπροστά

μου συνεχώς σάν έφιάλτες κάτι κουμποΰρες
θεόρατες κάτι γιαταγάνια άλλόκοτα μόλις τέλειωναν

αύτά άρχιζαν νά παρελαύνουν μικρά-μι
κρά πιστολάκια καί μικρά στιλεττάκια κι'ένας
Ουμιδκος πανύψηλος θεόρατος άγριεμένος νά
βνάζει άπό τό στόμα του άφρούς Ολη τή νύχτα
τά ίδια Σάν έδωσε δ θεός τό ξημέρωμα σηκώθηκα

πλύθηκο καί άρχισα νά βάζω σέ κάποια σειρά
τά γεγονότα της προηγούμενης μέρας

Τί τά θέλετε δμως σ'δλα έγώ έφταιγα
Κατά τις 10 τό πρωΐ νάσου δ Παλούκης

Καλημέρα μοΰ λέέι πώς πάμε
Προσπάθησα νά έρευνήσω τις σκέψεις του κοιτά
ζοντάς τον έπίμονα,άλλά τίποτα Αύτδς σοβαρός
κι'άνέκφραστος κι'δταν έφερα μέ τρόπο τήν κουβέντα

γιά τόν θυμιάκο ήταν κατηγορηματικότατος
πώς τάχα δέν μπορούσε νά τό χωνέψει δ θυ

μιδκος καί πώς θά ήταν θαϋμα άν θά μπορούσε
μαζί μέ μερικούς άλλους νά τόν καλμάρει

Εν τώ μεταξύ μοΰ λέγει
Πάμε μιά βόλτα έξω Ό θυμιάκος έχει πάει
στήν Δεσφίνα άπό τό πρωί

Τό πίστεψα καί βγήκαμε Μπήκαμε στήν ταβέρνα
τοϋ πατέρα του Ό Γέρο-Πετρδπουλος μας ύποδέ
χτηκε θερμά άλλά καί περίεργα

Φέρε μας δύο ούζα λέγει δ Παλούκης
Πράγματι δ Μπάρμπα-Γιώργης μας φέρνει τά ούζα
άλλά μετά τόν βλέπω νά σφαλάει τήν άπάνω πόρτα
καί νά βάζει τήν άμπάρα Δέν έδωσα σημασία
Στό τζάκι μιά μπινιάτα πήλινη μεγάλη άπ'αύτές
μέ τά τέσσερα αυτιά γεμάτη πατσαλίκια σιγδβρα
ζε Κι'έκεϊ πού περιεργαζόμουνα δλα αύτά τί
βλέπω Ό θυμιάκος μπαίνει μέσα σάν σίφουνας
κλείνει τήν κάτω είσοδο καί προχωρεί κατ'έπά
νω μου κραδαίνοντας πάλι έκείνη τήν καταραμένη

κουμπούρα Από που νά φύγω Καμιά διέξοδος
Απάνω στήν άπελπισία μου αρπάζω τή μπινιάτα

καί τήν πετάω μέ φόρα στό κεφάλι του
Τί έγινε δέν λέγεται Φωνές κακό δ θυμιάκος
Πάνε καί τά κουμπούρια μαζί μέ'τά πατσαλίκια
σκορπίστηκαν κατά γης Καί δ θυμιάκος νά βογ
γάει καί νά βρίζει τόν Παλούκη πού ήταν καί δ
έμπνευστής της φάρσας έναντίον μου Τά ζουμιά
είχαν πάρει καί μερικούς άλλους άπό τούς κομπάρσους

Βγήκα άπό έκεϊ μέσα κορδωτδς καί περήφανος
Μωρέ μπράβο μου σκεφτόμουνα μέσα μου είχα

γίνει κι'ένώ ήρωας Οσο νιά τό Γέρο-Πετρό
πουλο έκλαινε γιά καιρό τά πατσαλίκια του καί
τήν μπινιάτα Γιατί νά κλείνει τις πόρτες

0 Παντελής



Πρέπει νά γυρίσουμε χιλιετηρίδες πίσω,έκεϊ πού'
ή Ιστορία πλέκεται μέ τήν μυθολογία, γιά νά
μπορέόουμε νά άναφερθοΰμε στόν χώρο τής Δεσφί-
νας και στήν καταγωγή των κατοίκων της.
Μετά τήν κατάληψη της Τροίας, ή Ελλάδα γνώρισε 

πολλές μετακινήσεις των φυλών πού τήν κατοικούσαν.

Ή παράδοση άναφέρει σάν πρώτους μετανάστες
τούς Δωριείς, φυλή πού μιλούσε έλληνική γλώσσα.

Κατά τήν έπικρατέστερη παράδοση ol Δωριείς κατάγονται 

άπδ τδν Δ/5ρο, γιό τοϋ "Ελληνα καί της
νύμφης Όρσηίδος   , πού είχε άδελφούς τόν Ξούθο 

καί τδν Αίολο. Ό Δώρος πήρε σάν κληρονομιά
άπό τόν πατέρα του τίς χώρες της Β. Ελλάδος.
"Οταν οί Καδμείοι έδιωξαν τούς Δωριείς άπό τήν
χώρα τους, στούς πρόποδες τοϋ "Ολύμπου, αυτοί
μετακινήθηκαν δυτικότερα καί άφοϋ άναμίχθηκαν
μέ άλλους δρεινούς πληθυσμούς της περιοχής τής
Πίνδου, κινήθηκαν άνατολικά έναντίον των Δρυ-
όπων καί κατέλαβαν τήν χώρα μεταξύ 0 καί
Παρνασσού πού λεγόταν Δρυοπίδα, καί πού άπό
τδτε δνομάστηκε ΔΩΡΙΔΑ.
'Εκεϊ έκτισαν τίς πόλεις Βοϊον, Έρινέόν, Πίνδον,,
Κυτίνιον.
Άπό τότε ή περιοχή αύτή θεωρείται ή κοιτίδα
των Δωριέων, πού τό 1014 π. Χ. έπεχείρησαν τήν
κατάκτηση της Πελοποννήσου τήν ννωστή ιστορικά 

σάν "Κάθοδο των Ηρακλείδων".
Αύτά είναι τά πρώτα ιστορικά γεγονότα πού άνα-
φέρουν τήν έγκατάσταση έλληνικών πόλεων στά βόρεια 

παράλια τοϋ Κορινθιακού κόλπου.
Γιά τόν παρατηρητικό πεζοπόρο, γιά τούς κατοίκους 

της Δεσφίνας, γιά τούς παληούς βοσκούς?ζυμωμένους μ'άύτά τά χώματα, σημάδια άλάθευΐα
μαρτυρούνε τήν παρουσία άρχαίων φύλων πού έγκα-
ταστάθηκαν στό φτωχό αύτδ δροπέδιο. Λαξευτοί
τάφοι, στήν περιοχή τοϋ "Αη-Γιώργη, στίς"τροΰ-
πες", στή Τρίμα". Στή θέση "Μπαμπλίκι" πού
άσφαλώς παληδτερα πρέπει νά ήταν λίμνη, καί
στό "Καστρούλι" υπάρχουν σημάδια άρχαίων οικισμών.

Ή σημερινή Δεσφίνα, άπέναντι άπ'τδν δρεινό
δγκο τοϋ Παρνασσοϋ, κοντά ότίς λοφοσειρές της
Κίρφης, ξέχωρα άπδ τά άλλα χωριά κράτησε στδ
παράστημα των κατοίκων της, στόν χαρακτήρα
τους, στήν άντρίκια έκφραση τοΰ προσώπου τους,κάτι άπό τήν δμορφίά άπό τίς Δωρικές κολώνες.
Γι'αύτήν τήν λεβεντογέννα γή τής Δεσφίνας θά
ποϋμε λοιπόν λίγα λόγια.
Γιά τήν ίστορία της Δεσφίνας καί γιά τήν προέλευση 

του δνόματός της, δέν ύπάρχουν πληροφορίες 

μέχρι τήν περίοδο λίγο πρίν άπδ τήν
έπανάσταση τοΰ 1821.
Ό Κ.Παπαχρίστου σέ δημοσίευμά του στήν έφη-
μερίδα"Παρνασσός" άναφέρει δτι σέ έγγραφο μέ
ήμερομηνία 3 Αύγούστου 1366 πού βρίσκεται στδ
'Αρχεΐο τοϋ Παλέρμου στήν Σικελία, γίνεται λόγος 

γιά τόν πύργο (torre) Giffina   πού άνηκε
στδ καταλαντικδ Δουκάτο των Αθηνών, χωρίς νά
άναφέρει πού άκριβώς βρισκόταν. "Αν ληφθεί ύπ'

Γενική άποψη τής Δεαψινας.

όψη δτι κατά τήν Φραγκοκρατία τά περισσότερα
τοπωνύμια πού υπήρχαν άλλοιώθηκαν, δικαιολογείται 

κατά κάποιο τρόπο ή παραφθορά τοϋ Giffina
(προφορά Τζιφφίνα) σέ Τζεσφίνα δπως καί τήν
έλεγαν παληδτερα οί κάτοικοι της περιοχής.
Ούτε καί άλλοϋ πουθενά δμως στήν περιοχή τοϋ 1

Δουκάτου τών Αθηνών συναντάται τοπωνύμιο πού
νά ταιριάζει έστω καί μέ δποιαδήποτε παραφθορά 

μέ τδ καταλανικό Giffina. Αντίθετα στό βιβλίο 

του "Ή Σπάρτη διά μέσου τών αιώνων" δ
Π. Δούκας συμπεριλαμβάνει στά σλαβικά τοπωνύμια 

τήν Δεσφίνα, μικρό οικισμό στήν Μάνη.

6.

Ό καταπράσινος λόιρος τοϋ Προφήτη Ηλία.
Στά σερβοκροατικά cistina (προφορά Τζιστίνα) λ
σημαίνει έδεντρη περιοχή βουνού. Τόσο ή όμοιό™
τητα τών περιοχών δπου βρίσκεται δ οικισμός
Δεσφίνα στήν Μάνη, μέ τήν περιοχή Δεσφίνα, δσο
καί ή δνομασία Ξεροβούνι πού δίνεται άπδ τούς
κατοίκους της περιοχήί; στήν πρδς τήν Δεσφίνα
πλευρά της Κίρφης, συνηγορούν γιά τήν κοινή
προέλευση της ονομασίας καί στις δύο περιπτώσεις.

Ή έξέλιξη άπό τδ"Τζεσφίνα" σέ Ντεσφίνα,δπωςκαί τήν άναφέρει άλλωστε καί δ Μακρυγιάννης
στά άπομνημονεύματά του, είναι δμαλή. Στήν περίοδο 

μετά τήν έπανάσταση τοΰ '21 οί λόγιοι
έξελληνίζοντας δρισμένες λέξεις, δνόματα ή
τοπωνύμια μετατρέπουν τδ d (ντ) σέ δ. "Ετσι
καί ή Ντεσφίνα άλλάζει καί γίνεται ή σημερινή
Δεσφίνα δπως δ Ντεληγιάννης γίνεται Δεληγιάννης.

Δυστυχώς μέχρι στιγμής δέν μπορέσαμε νά βρούμε 
άλλα στοιχεία πού νά άποδεικνύουν μιά άντί-

στοιχη έξέλιξη τοΰ τοπωνύμιου της Δεσφίνας στήν
Μάνη.

(Συνέχ£ΐα σελ. 7)
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Στοιχεία γιά την ιστορία της Δεσφίνας έχουν
διατηρηθεί κυρίως άπό προφορικές άφηνήσεις γερόντων

γιά τήν περίοδο λίγο πρίν άπό τό 1800
όταν ενα τυχαίο γεγονός βγάζει δριστικά τήν
Δεσφίνα άπό τήν αφάνεια καί μεταβάλλει κατά
τρόπο σημαδεμένο θαρρείς άπ'τήν μοίρα δλη τήν
ιστορία της Ελλάδας μιά καί τά πρόσωπα πού
συνδέονται στό τυχαίο αυτό γεγονός έπαιξαν τεράστιο

ρόλο στήν Επανάσταση του 1821 Ό Αλή

Πασάς των Ιωαννίνων καί δ Δεσφινιώτης'Ήρω
ας της Επαναστάσεως Επίσκοπος Σαλώνων'Ησαΐ
ας Βρισκόμαστε κάπου στά 1770 Ό παπάς τοϋ
Αγίου Χαραλάμπους στήν Δεσφίνα Πάπα-Στάθης
Παπαευσταθίου γύριζε άπό τόν νερόμυλο τών
Δελφών καβάλα στό γαϊδουράκι του Κατά μίαν
άλλη εκδοχή γύριζε στήν Δεσφίνα άπό τήν'Αντί
κυρα Ό καιρός ήταν άγριεμένος κι'δσοι πέρα
σαν τό πλάτωμα της Δεσφίνας χειμώνα μέ χιόνια
μποροϋν νά φανταστούν πόσο προβληματικό ήταν
τό ταξίδι έκεΐνο πού σήμερα φαίνεται τόσο ά
πλό Φτάνοντας στήν θέση Καταφί Καταφύγιο
ένώ είχε άρχίσει νά σουρουπώνει άκούει βοννη
τά άνθρωπου Οδηγημένος άπό τήν φωνή καί ψηλαφητά

βρίσκει σέ μιά σπηλιά εναν άνθρωπο βα
ρειά άρρωστο Σάν καλός Σαμαρείτης τόν φορτώνει

στό γαϊδουράκι του καί μέ χίλιους κόπους
τόν φθάνει στό σπίτι του δπου μέ τά γιατροσόφια

τό ζεστό κρασί καί τήν περιποίηση συνήλθε
δ ξένος καί τούς εξήγησε δτι ήταν Αρβανίτης
υπαξιωματικός πού πήγαινε άπό τά Σάλωνα

στήν Αντίκυρα καί τόν έπιασε δ καιρός στό
δρόμο
Φεύγοντας άπ'τδ σπίτι τοϋ Παπα-στάθη άφοϋ τόν
χιλιοευχαρίστησε είπε τουρκικά Βουνό μέ βουνό
δέ σμίγει οί άνθρωποι σμίγουν
Ό ύπαξιωματικός αυτός τσαούσης έμελλε νά
γίνει δ'Αλή Πασάς τών Ιωαννίνων δ περίφημος

Ρούμελι βαλεσί Ό Παπα-Στάθης Παπαευσταθί• ου δέν ήταν άλλος άπό τόν πατέρα τοϋ θρυλικού
Επισκόπου Σαλώνων Ησαΐα
Πρίν προχωρήσουμε όμως στήν άφήγηση κρίνουμε
σκόπιμο νά δώσουμε μερικά στοιχεία γιά τήν προσωπικότητα

τοϋ Άλη Πασά
Γεννήθηκε τό 1 744 στό Τεμπελένι της Β Ηπείρου
άπό άλβανική οικογένεια πού είχε έξισλαμισθεΐ
Ό πατέρας του ήταν λήσταρχος καί μετά τόν θά
νατό του ή μετέρα του έγινε άρχηγός της ληστρικής

συμμορίας

υ Αγιος λαράλαμπος Στήν παΛηά έκκληαία λειτουργούσε ό
Παπαστάθπς πατέρας τοϋ Ησαΐα

Ή'Όπηλιά τοϋ Πασά δεξιά στον δρόμο άπό Αντίκυρα πρός Δεσφίνα
Ό Άλής σέ ήλικία 18 έτών ήταν άρχηγός συμμορίας

καί δρούσε γιά λογαρισμδ τοϋ Τουρκικού
κράτους Σέ άναγνώριση τών υπηρεσιών του άνα
γνωρίστηκε άπό τόν Σουλτάνο πασάς τών Τρικάλων
καί τό 1788 πασάς τών Ιωαννίνων
Ό Ουΐλλιαμ Χάμιλτων άπεσταλμένος της αγγλικής

Κυβερνήσεως σέ έπίσημο έγγραφο τόν περιγράφει

ώς έξής Ταχύς στίς ένέργειές του,δρα
στηριώτατος έχει τήν έξαιρετική ικανότητα νά
διακρίνει ταχύτατα τόν χαρακτήρα τών άνθρώπων
Αλλά ή έλλειψη μορφώσεως καί μιά δλόκληρη ζωή
πού έζησε στά όπλα έχουν κάνει τήν διοίκησή
του σκληρή καί δεσποτική Εχει δμως άποκατα
στήσει τήν τέλεια γαλήνη καί άσφάλεια τών άν
θδώπων καί τών περιουσιών στίς κτήσεις του
δπου οί κάτοικοι Ελληνες καί Τοϋρκοι είναι
πλουσιώτεροι καί περισσότερο ικανοποιημένοι
άπό δποιοδήποτε άλλο τμήμα τής εύρωπαϊκής Τουρκίας

Οί σχέσεις τοϋ Αλή Πασά με'τήν περιοχή Δεσφίνας
Αντικύρας κτλ.άποδεικνύονται δπως θά δούμε

άργότερα καί άπό δικαστικά έγγραφα τής έ
ποχής 1840 δπου άναφέρεται δτι d Αλή Πασάς
είχε άκδμα καί αποθήκες στά'Άσπρα Σπίτια
θά συνεχίσουμε δμως στό έπόμενο τεΰχος μας

Αγιος Γεώργιος Ερειπωμένη έκκλησία άπέναντι άπό τό νέο
Μοναστήρι τοϋ Αη-Γιάννη
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Έν τέλει Se συγκ€κινημένοι μίαν εύχήν
πάντες άναπεμπομεν να καταστώμεν
άζιοι μαθηται Υμών

Βαθύτατα — καΐ τοντο τή επιδράσει
της Υμετέρας διδασκαλίας — συναισθανόμενοι

τον ευγενή κλήρον όστις ελαχεν
ημΐν θελομεν να άκολουθήσωμεν τα
δαι/ιόνια ίχνη των ενδόξων μας προγόνων
συνειδότες δτι μέγας ο άγων διότι και

καθ ύπερβολήν αρετής μόλις αν όλίγω
χειρους κριθείημεν θελομεν và τείνω
μεν προς αλλήλους άδελφικήν χείρα και
ηνωμένοι εν τη αγάπη να συντελεσωμεν
εις την δόξαν της Μεγάλης μας Πατρίδος

Και όταν ίδωμεν ημάς εμφορουμενους
άπό τοιαύτα ιδέας με την καρδίαν δια
πνεομενην άπό ύφηλάς άρχάς και αισθήματα

ευγενή τότε
Πάντες εν τούτω γνώσονται ότι

Υμών μαθηται εσμεν

υπογραφή Ν Καζαντζάκης
Επονται αι ύπογραφαι τών συμμαθητών

του Δ Γραμματικάκης Ε Τσιριντάνης
Χαρίλαος Στεφανιδης Ε Χανιωτάκης
Γεώργ Φανουράκις Άνδροκλής Ξενάκις
Εμμανουήλ Παπαθεοδώρου Ηρακλής
Πολεμαρχάκις Εμμανουήλ Γεωργιάδης
Δ Τοράκις Δημήτριος Βερνάρδος Ίωάν
Λιαναντωνάκις

ΣΧΟΛΙΑ
Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΣΗ ΑΡΧΟΝΤΙΑ

Ετσι λέει μιά γνωστή έλληνική παροιμία τήν
όποία πολλοί φαίνεται νά αγνοούν

Αν κρίνουμε άπό τήν εικόνα πού παρουσιάζουν
μερικά καταστήματα της περιοχής μας μπορούμε
νά ποΰμε δτι ή μίση άρχοντιά τούς λείπει

Οσο κι'άν έχουν χάσει στήν σημερινή έποχή οί
άρχοντες τήν παληά τους αίγλη αύτό δέν δικαιολογεί

τό νά μήν είμαστε καθαροί

Μπήκε μιά φόρά στό γραφείο μου κι'άρχισε νά
παραπονιέται δτι προηγούμενο σχόλιό μου"περί
κοντόφθαλμης πολιτικής ήταν άδικο Αδικο ϊσως
όχι άλλά καλόπιστη κριτική οπωσδήποτε
Σημασία εχει δτι μέ διαβάζουν(αύτό τό λέω γιά
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τήν Σύνταξη
Εχει κτίρια έχει άλάνα ποδόσφαιρο παίζουνε

χόρτο δέν εχει Τί είναι oioçAtlnj 91
°?°

Σέ έφημερίδα τής 2.10.79 διαβάζω Χαρακτηριστικά
ό θ Μαύρος πού έδειξε στή Ρόδο δτι βρήκε

τήν φάρμα του λέει
Καλά λένε λοιπόν μερικοί στό γήπεδο θά γίνει
Τέξας
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ΔΕΥΤΕΡΑ 22 1 0 79"Τ0 ΚΕΝΤΡΙ THE STING
Αμερικανική ταινία του ΤΖΩΡΤΖ ΡΟΥΧΙΛΛ μέ τούς
ΠΩΛ ΝΙΟΥΜΑΝ ΡΟΜΠΕΡΤ ΡΕΝΤΦΟΡΝΤ Α

ΤΡΙΤΗ 23 10.79"0 ΓΑΤΟΣ ΤΗΝ ΟΥΡΑ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΥ
IL CATT0 Ιταλική ταινία τών ΣΕΡΤΖΙΟ ΛΕΟΝΕ
ΛΟΥΙΤΖΙ ΚΟΜΕΝΤΣΙΝΙ μέ τούς 0ΥΓΚ0 ΤΟΝΙΑΤΣΙ
MAPI ΑΝΤΖΕΛΑ ΜΕΛΑΤΟ Κ 13

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 Τ 0 79 Μ0Ν0ΜΑΧ I Α ΣΤΟ ΕΛ ΠΑΣΣΟ
Αμερικανική ταινία μέ τούς ΚΛΙΝΤ ΗΣΤΓΟΥΝΤ
ΛΗ ΒΑΝ ΚΛΗΦ Κ 13

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 1 0 79 ΝΕΑΡΑ ΛΑΙΔΗ ΤΣΑΤΤΕΡΛΥ
YOUNG LADY CHATTERLEY Αμερικανική ταινία τοΰ
ΑΛΑΝ ΡΟΜΠΕΡΤΣ μέ τούς ΧΑΡΛΗ ΜΑΚΜΠΡΑΙΝΤ ΠΗΤΕΡ
ΡΑΤΡΕΥ Α

ΣΑΒΒΑΤΟ 27.10.79"ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΑΤΕ
Κινεζική ταινία μέ τόν ΒΑΝ ΓΙΟΥ Κ 13

ΚΥΡΙΑΚΗ 28.10 79"0 ΧΩΡϋ<!>ΥΛΑΚΑΣ ΚΑΙ 01 ΕΞΩΓΗΙ
ΝΟΓ LE GENDARME ET LES EXTRA TERRESTRES
Γαλλική ταινία του ZAN ΖΙΡΩ μέ τόν ΛΟΥΙΣ ΝΤΕ
ΦΥΝΕ Κ

ΔΕΥΤΕΡΑ 29 1 0 79"0 ΔΟΛΟΦΟΝ0Σ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
THE AMSTERDAM KILL Αμερικανική ταινία τοΰ
ΡΟΜΠΕΡΤ ΚΛΑ0ΥΖ μέ τούς ΡΟΜΠΕΡΤ ΜΙΤΣΑΜ,ΡΙΤΣΑΡΝΤ
ΗΓΚΑΝ ΛΕΣΛΥ ΜΙΛΣΕΝ Α

ΤΡΙΤΗ 30.10.79"ΒΑΛΤΕΖ 0 ΣΚΛΗΡΟΣ ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ
VALDEZ HORSES Αμερικανική ταινία τοΰ ΤΖΩΝ
ΣΤΑΡΤΖΕΣ μέ τούς ΤΣΑΡΛΣ ΜΠΡ0ΝΣ0Ν ΤΖΙΛ ΑΙΡΛΑΝΤ(Κ
ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ 31.10-1.11.79 0 ΙΗΣ0ΥΣ ΑΠΟ ΤΗ
ΝΑΖΑΡΕΤ Μέρος 1ον JESUS OF NAZARETH Part one
Αμερικανική ταινία τοΰ ΦΡΑΝΚΟ ΤΖΕΦΙΡΕΛΛΙ μέ
τούς ANTONY ΚΟΥΗΝ,ΡΟΝΤ ΣΤΑΙΓΚΕΡ ΤΖΑΙΗΜΣ MA I Η

ΣΟΝ ΛΟΡΕΝΣ 0ΛΙΒΙΕ ANN ΜΠΑΝΚΡ0Φ ΠΗΤΕΡ ΟΥΣΤΙ
ΝΩΦ Κ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 1 1 79"ΣΚΛΗΡ0Σ Φ0ΝΙΑΣ
Αμερικανική ταινία μέ τούς ΚΕΡΚ ΝΤΑΓΚΛΑΣ ΤΖΗΝ
ΣΗΜΠΕΡΚ Α

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 3-4.11.79"0 ΙΗΣ0ΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΑ
ΖΑΡΕΤ Μέρος 2ον JESUS OF NAZARETH

ΤΡΙΤΗ 6.11.79 0 ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ
DEATH WISH Αμερικανική ταινία των ΝΤΙΝΟ ΛΑ0Υ
ΡΕΝΤΙΣ ΜΑΙΚΕΛ Γ0ΥΙΝΝΕΡ Α

ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ 7-8 1 1 79"ΜΙ Α ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΑΝΥΠΑΝΤΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ AN UNMARRIED WOMAN Αμερικανική

ταινία τοΰ ΠΩΛ ΜΑΖΕΡΣΚΥ μέ τούς ΤΖΙΛ
ΚΛΑΙΗΜΠΟΥΡΓΚ,ΑΛΑΝ ΜΠΕΗΤΣ Κ 13
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