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Επιµέλεια - Αρχισυνταξία: ∆εληκάρης Φώτης

Συντακτική οµάδα: Βαθρακογιάννης Γιάννης, Ζαλώνης Παύλος, Κατωµέρης Σπύρος, Κεχαγιάς Γιάννης, Κολιού Μαρία, Μπογιατζής

Χρήστος, Παπαδηµητρίου ∆ηµήτρης, Σοφιανού Μαρία, Σουχοπάροβ Ιγκόρ, Ταφλανίδου Φιλοθέη, Τσουτσόγλου Μιχάλης.

Υπεύθυνος Καθηγητής συντονισµού- σελιδοποίηση: Μπαρσούκη Ευαγγελή

ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,ΤΟΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ.

Η ΣΕΛΙ∆Α ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK: 1 ο ΕΣΠ. ΕΠΑΛ ΤΑΥΡΟΥ (ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ)

Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ.Μια πράξη αντίστασηςστη σκοτεινή περίοδοτης Γερμανικής κατοχής.
Στη συμβολή των οδών Πατησίων και Γλάδστωνος, δυο βήματα από την Ομόνοια, ο περαστικός μπορεί νααντικρίσει πλάι στα καθίσματα του παρακείμενου ταχυφαγείου ένα μνημείο. Μια εντοιχισμένη επιγραφή σε σχήμαβιβλίου στο διπλανό γωνιακό κτίριο μας πληροφορεί τι συνέβη σε αυτή την τοποθεσία: “Εδώ ήταν στην Κατοχή19411944 το Αρχηγείο της Ναζιστικής ΕΣΠΟ. Ανατινάχτηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 1942 από τηνΑντιστασιακή Οργάνωση ΠΕΑΝ”.

Το θρυλικόPony:

25.000 παραγγελίες πρινκαν κυκλοφορήσει!!!

ΕΡΝΕΣΤΟΤΣΕΓΚΕΒΑΡΑ
"Θα είμαι έτοιμος στην
κατάλληλη στιγμή να
δώσω τη ζωή μου για την απελευθέρωση
μιας λατινοαμερικανικής χώρας δίχως να
γυρέψω τίποτε από κανένα, δίχως τίποτε
ν' απαιτήσω, δίχως κανέναν να
εκμεταλλευτώ"

Εγκαίνια γιατο σταθμό τουπροαστιακούστον Ταύρο

Σε λειτουργία τέθηκε στις
01/10/2014, ο σταθμός του
Ταύρου, που αποτελεί τμήμα
του προαστιακού σιδηρόδρομου
μεταξύ Πειραιά και
Αθηνών.Ε Ν Φ Ι Α:ο αντισυνταγματικόςφόρος

Κατερίνα Γώγου:
Ελληνίδα ποιήτρια και ηθοποιόςγνωστή για τον αντισυμβατικό καισυνειρμικό τρόπο γραφής της,καθώς και τις αναρχικές τις ιδέες. Οιστίχοι της ήταν γεμάτοι οργή καιεπαναστατικότητα.

ο Ισοβίτηςτου Αρκά

Ξεκινάει το πρόγραμμα των δωρεάνξεναγήσεων, που προσφέρει ο ΟργανισμόςΠολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας τουΔήμου Αθηναίων σε συνεργασία με τοΣωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών.
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σελίδα 2

Ξεκινάει το πρόγραμμα των δωρεάν ξεναγήσεων,μια περιήγηση στον πολιτιστικό πλούτο και τιςομορφιές της πόλης μας, από έμπειρους καιεξειδικευμένους ξεναγούς, που προσφέρει οΟργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίαςτου Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με το ΣωματείοΔιπλωματούχων Ξεναγών.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2014, ώρα: 10.30 π.μ.• Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΨΥΡΡΗΣημείο συγκέντρωσης: Έναντι σταθμού ΗΣΑΠ, πλατείαΜοναστηρακίουΞεναγός: Άρτεμις Σκουμπουρδή (έως 80 άτομα)• ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Σημείο συγκέντρωσης: Πλατεία Φρεαττύδος, Ακτή

Θεμιστοκλέους, Πειραιάς
Ξεναγός: Νόρα Παντελάκη (έως 25 άτομα)

Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2014, ώρα 10.30 π.μ.•ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
Σημείο συγκέντρωσης: Είσοδος του μουσείου, επί της οδού

Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15
Ξεναγός: Στέλλα Γαλανοπούλου (έως 35 άτομα)

Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2014, ώρα 10.30 π.μ.• ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ (ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ)Σημείο συγκέντρωσης: Είσοδος του μουσείου, Πατησίων44Ξεναγός: Κασσάνδρα Ποριώτη (έως 40 άτομα)• ΒΟΡΕΙΑ ΚΛΙΤΥΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣΣημείο συγκέντρωσης: Είσοδος αρχαιολογικού χώρου,Θεωρίας και ΠανόςΞεναγός: Άννα Μπενάκη (έως 50 άτομα)
Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2014, , ώρα 10.30 π.μ.• ΜΟΝΗ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣΣημείο συγκέντρωσης: Είσοδος έκδοσης εισιτηρίωνΞεναγός: Νόρα Παντελάκη (έως 40 άτομα)• ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ (ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ)Σημείο συγκέντρωσης: Είσοδος του μουσείου, Πατησίων44Ξεναγός: Θεώνη Κάμπρα (έως 40 άτομα)• ΠΝΥΚΑ (ΛΟΦΟΣ ΝΥΜΦΩΝ  ΛΟΦΟΣ ΜΟΥΣΩΝ)

Σημείο συγκέντρωσης: Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου
Λουμπαρδιάρη, Φιλοπάππου

Ξεναγός: Λαυρεντία Γιαννόλα (έως 70 άτομα)
Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2014, ώρα: 10.30 π.μ.• ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣημείο συγκέντρωσης: Είσοδος του μουσείου, ΧαριλάουΤρικούπη 31, ΠειραιάςΞεναγός: Στέλλα Γαλανοπούλου(έως 35 άτομα)• ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΣημείο συγκέντρωσης: Είσοδος του μουσείου, ΝεοφύτουΔούκα 4, ΚολωνάκιΞεναγός: Κασσάνδρα Ποριώτη (έως 40 άτομα)• ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΤΡΙΛΟΓΙΑ(ΑΚΑΔΗΜΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ)

Σημείο συγκέντρωσης: Είσοδος του κτηρίου Ακαδημίας
Αθηνών

Ξεναγός: Άρτεμις Σκουμπουρδή (έως 80 άτομα)
Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2014, ώρα: 10.30 π.μ.• ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟΣημείο συγκέντρωσης: Είσοδος του μουσείου, Τοσίτσα 1Ξεναγός: Νόρα Παντελάκη (έως 35 άτομα)• ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ(ΙΛΙΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΝ)Σημείο συγκέντρωσης: Είσοδος του Μουσείου,Πανεπιστημίου 12Ξεναγός: Θεώνη Κάμπρα (έως 40 άτομα)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 10.30 π.μ.• ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ (ΑΙΘΟΥΣΑΓΛΥΠΤΙΚΗΣ)Σημείο συγκέντρωσης: Είσοδος του μουσείου, Πατησίων44Ξεναγός: Στέλλα Γαλανοπούλου (έως 30 άτομα)• ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ (ΙΛΙΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΝ)Σημείο συγκέντρωσης: Είσοδος του Μουσείου,Πανεπιστημίου 12Ξεναγός: Νόρα Παντελάκη (έως 35 άτομα)• ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

Σημείο συγκέντρωσης: Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα στο πάρκο
Ακαδημίας Πλάτωνος

Ξεναγός: Λαυρεντία Γιαννόλα (έως 60 άτομα)
Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 10.30 π.μ.• ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟΣημείο συγκέντρωσης: Είσοδος του μουσείου, ΒασιλίσσηςΣοφίας 22Ξεναγός: Κασσάνδρα Ποριώτη (έως 50 άτομα)• ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ( ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΕΣΣΥΛΛΟΓΕΣ)
Σημείο συγκέντρωσης: Είσοδος του μουσείου, Πατησίων 44

Ξεναγός: Νόρα Παντελάκη(έως 25 άτομα)
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 10.30 π.μ.• ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣημείο συγκέντρωσης: Είσοδος του μουσείου, ΧαριλάουΤρικούπη 31, ΠειραιάςΞεναγός: Νόρα Παντελάκη (έως 30 άτομα)• ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣημείο συγκέντρωσης: Είσοδος Βυζαντινού Μουσείου,Βασιλίσσης Σοφίας 22Ξεναγός: Λαυρεντία Γιαννόλα (έως 50 άτομα)Σάββατο 20Δεκεμβρίου 2014, ώρα 10.30 π.μ.• ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΙΟΛΟΥΣημείο συγκέντρωσης: Ιερός Ναός Αγίας Ειρήνης, επί τηςοδού ΑιόλουΞεναγός: Στέλλα Γαλανοπούλου ( έως 40 άτομα)• ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Σημείο συγκέντρωσης: Είσοδος του μουσείου, Βασιλίσσης

Σοφίας 22
Ξεναγός: Άρτεμις Σκουμπουρδή (έως 50 άτομα)

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 10.30 π.μ.•ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟΣημείο συγκέντρωσης: Είσοδος του μουσείου, ΒασιλίσσηςΣοφίας 22Ξεναγός: Άρτεμις Σκουμπουρδή (έως 50 άτομα)Σάββατο28 Δεκεμβρίου 2014,ώρα 10.30 π.μ.•ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗΣημείο συγκέντρωσης: Είσοδος του μουσείου, Κουμπάρη1Ξεναγός: Άρτεμις Σκουμπουρδή (έως 50 άτομα)

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΤΗΛ. 210 3313038, 210 3240472
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Σε λειτουργία τέθηκε στις
01/10/2014, ο σταθμός του
Ταύρου, που αποτελεί τμήμα
του προαστιακού
σιδηρόδρομου μεταξύ Πειραιά
και Αθηνών.

Έπειτα από πέντε χρόνιακαθυστερήσεις ο σταθμός είναιπλέον σε λειτουργία. Μετά απόμια δικαστική μάχη με τουςτοπικούς φορείς, την πολιτικήηγεσία του ΜοσχάτουΤαύρουσύσσωμη, ήρθε η απόφαση πουδικαίωσε την κοινωνία και τουςπολίτες του δήμου μας.
Ο νέος σταθμός, πουβρίσκεται μεταξύ Ρουφ καιΡέντη και αρχικά θα λειτουργείχωρίς ανελκυστήρες(αναμένεται να λειτουργήσουντους πρώτους μήνες του 2015),εκτιμάται ότι θα εξυπηρετήσειμεγάλο αριθμό πολιτών,δεδομένης και της θέσης του σεμια πυκνοκατοικημένη περιοχή.
Ο υπουργός Υποδομών καιΜεταφορών, ΜιχάληςΧρυσοχοΐδης, εγκαινιάζονταςτον νέο σταθμό τουπροαστιακού, έκανε λόγο γιαέναν "χορταριασμένο καιεγκαταλελειμμένο σταθμό" πουανοίγει σήμερα και έτσι οικάτοικοι της περιοχής έχουν τηδυνατότητα να χρησιμοποιούναυτό το γρήγορο και φθηνόμέσο και ανέφερε πως τουςπρώτους μήνες του 2015 θαλειτουργούν και τα ασανσέρ σε

αυτό το παρατημένο για χρόνιαέργο.
Ο κ. Χρυσοχοΐδηςαναφέρθηκε στην πολιτική πουακολουθεί το υπουργείοΜεταφορών ώστε να γίνουν οισυγκοινωνίες εργαλείο τηςκαθημερινότητας των πολιτών,ενώ απαντώντας σε όσουςαμφισβητούν την αξία τηςπολιτικής τόνισε: «Παρέλαβα τιςσυγκοινωνίες πριν από 14 μήνεςμε την εντολή να απολύσω 900εργαζόμενους στιςσυγκοινωνίες, 500 στον ΟΣΕ,και να αυξήσουμε τα εισιτήρια.Σήμερα κάνουμε προσλήψειςστις συγκοινωνίες, μειώσαμεκατά 30% την τιμή τωνμετακινήσεων για τους πολίτες,και ταυτόχρονα, διαρκώςαναβαθμίζουμε τοσυγκοινωνιακό έργο. Αυτή είναιη αξία της πολιτικής, που τόσοαμφισβητούμε τον τελευταίοκαιρό».
Σε ό,τι αφορά τησιδηροδρομική υποδομή στηνπεριοχή του Ταύρουκατασκευάστηκε στο πλαίσιο τηςανακαίνισης της σιδηροδρομικήςγραμμής και της κατασκευήςηλεκτροκίνησηςσηματοδότησης τηλεδιοίκησηςστο τμήμα Πειραιάς ΑθήναΤρεις Γέφυρες.

Κεχαγιάς Γιάννης

Ε Ν Φ Ι Α

Μετά από πάρα πολλούς φόρους,μειώσεις του ΕΚΑΣ, μειώσεις στιςεπικουρικές και στις κύριεςσυντάξεις, πρόσθεσαν και ένανακόμη άδικο φόρο τον λεγόμενοΕΝΦΙΑ.
Ο ΕΝΦΙΑ λοιπόν δεν ακουμπά ταμεγάλα κεφάλαια και προσπαθούν ναπάρουν τα λεφτά από τους μη έχοντες,αυτούς που ζουν κάτω από το όριο τηςφτώχιας.
Πώς να πληρώσουν λοιπόν ότανκάποιος είναι άνεργος, όταν έχει ένα σπίτιγια να μείνει μόνο την 1η κατοικία ή μιαεπιχείρηση κλειστή, που την έκλεισελόγω χρεών, που απειλείται να πάειφυλακή από χρέη προς την εφορία ήγενικότερα το χρέος προς το δημόσιο καικινδυνεύει να του πάρουν το σπίτι, έστωκι αν είναι η πρώτη και η μόνη κατοικία.
Ένα εκατομμύριο πολίτες δενπλήρωσαν τον ΕΝΦΙΑ διότιαδυνατούν αλλά και πιστεύουν ότιπρέπει να καταργηθεί.Ο νόμος αυτόςυπερψηφίστηκε από το θερινό τμήμα τηςΒουλής ανάμεσα σε πολλές αντιδράσειςκαι από τη μεριά της συμπολίτευσης.
Ο Συνταγματολόγοςκ.Παυλόπουλος θεωρεί τον νόμοαυτόν παράνομο καιαντισυνταγματικό όμως οικυβερνόντες αγνοούν τους νόμουςκαι το σύνταγμα.

Βαθρακογιάννης Γιάννης

Εγκαίνια για τοσταθμότου προαστιακούστον Ταύρο



σελίδα 4

Ανεκμετάλλευτος πλούτος: 1.200εγκαταλειμμένα κτίρια στην Αθήνα, πολλά«ορφανά» από ιδιοκτήτη.
Καθώς πολλές κινήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα κινούνται

για να αναστρέψουν την υποχώρηση του κέντρου της Αθήνας και την
απαξίωση της πόλης, μια πολύτιμη, ανεξάντλητων δυνατοτήτων,
εργαλειοθήκη, το μοναδικό κτιριακό απόθεμα της Αθήνας είναι βαριά
τραυματισμένο. Τραυματισμένο καθώς 1.200 κτίρια, πολλά εκ των
οποίων διατηρητέα, αρκετά με άγνωστο ιδιοκτήτη παραμένουν
εγκαταλειμμένα, χωρίς ζωή, χρήση και βέβαια σε άσχημη κατάσταση.

Το 96% των 1.200 εγκαταλειμμένων κτιρίων βρίσκονται στον
Δήμο Αθηναίων. Με βάση τις αυτοψίες που έγιναν, το 31%
εντοπίστηκε στην 1η Δημοτική Κοινότητα (Εξάρχεια, Κολωνάκι, Ιλίσια,
Κουκάκι, Μακρυγιάννη, Πλάκα, Ψυρρή, εμπορικό κέντρο, πλ. Βάθη), το 17% στην 6η (Κυψέλη, πλατεία Αττικής, πλατεία
Αμερικής, Αγιος Παντελεήμονας, Αγιος Νικόλαος), το 16% στην 4η (Σεπόλια, Κολωνός, Ακαδημία Πλάτωνος), το 15% στην
3η (Πετράλωνα, Θησείο, Ρουφ, Γκάζι, Κεραμεικός, Μεταξουργείο, Βοτανικός), το 9% στην 5η (Αγ. Ελευθέριος, Πατήσια,
Προμπονά, Ριζούπολη), το 5% στην 7η (Γκύζη, Πολύγωνο, Γηροκομείο, Τουρκοβούνια, Αμπελόκηποι, Γουδί, Ερυθρός
Σταυρός) και το 4% στη 2η (Παγκράτι, Ν. Κόσμος).

Τώρα το ΥΠΕΚΑ σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων επεξεργάζεται πακέτο λύσεων που θα προταθούν προς
τους ιδιοκτήτες: Βοήθεια για την αποκατάσταση, ή κατεδάφιση όταν δεν τίθεται θέμα ιστορικότητας του κτιρίου.
Μάλιστα μια ιδέα είναι αν ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί ή δεν θέλει να κάνει κάτι, να περνά μέσω ειδικής φόρμας τη
δικαιοδοσία αυτή στο κράτος.

Σύντομες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Τι είναι το Πρόγραμμα ERASMUS;
Το ERASMUS αποτελεί τη ναυαρχίδα των Προγραμμάτων εκπαίδευσης της

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενθάρρυνση της διασυνοριακής κινητικότητας εντός της
Ευρώπης των φοιτητών, αλλά και του διδακτικού και μη ακαδημαϊκού προσωπικού
ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης. Στο Πρόγραμμα έχουν λάβει μέρος πάνω από 2
εκατομμύρια φοιτητές, από τη δημιουργία του το 1987.

Στόχος του Προγράμματος είναι να καλλιεργηθεί μια πανευρωπαϊκή προσέγγιση της
Ανώτατης Εκπαίδευσης με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας στην Ευρώπη και τη
δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Η μετακίνηση των φοιτητών σε άλλες χώρες και η έκθεσή τους σε άλλες κουλτούρες όχι
μόνο εμπλουτίζει τη φοιτητική τους εμπειρία, αλλά συγχρόνως τους προετοιμάζει για έναν
κόσμο εργασίας που απαιτεί ευελιξία και προσαρμοστικότητα, ενισχύοντας το εργατικό
δυναμικό της Ευρώπης.

Η Apple ετοιμάζει το iPadγίγας:
Θα είναι 12,9 ιντσών καιθα «τρέχει» με το Α8Χ τσιπ.

Δημοσιεύματα στον ασιατικό Τύπο και συγκεκριμένα στην Ταϊβάν,
θέλουν την Apple να κυκλοφορεί μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2015
ένα iPad το οποίο θα είναι το μεγαλύτερο που έχει λανσάρει ποτέ η
εταιρεία, αφού υπολογίζεται πως θα είναι 12,9 ιντσών.

Το νέο iPadγίγας θα «τρέχει» με το A8X τσιπ της Apple και σύμφωνα
με τα δημοσιεύματα επειδή ακριβώς το απαιτεί το μέγεθός του, θα είχει
βελτιωμένες επιδόσεις στα γραφικά.

Toρπίλη από το ΣτΕ:Αντισυνταγματικές
οι δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών
από το ΣΔΟΕ.

Συγκεκριμένα, αφορμή υπήρξε η προσφυγή επιχειρηματία γεωργικών
μηχανημάτων. Με την απόφαση αυτή ξεμπλοκάρουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί
επιχειρηματία γεωργικών μηχανημάτων στη Θράκη οι οποίοι είχαν δεσμευτεί με
απόφαση του ΣΔΟΕ το 2011 όταν κρίθηκε μετά από έλεγχο ότι υπάρχουν ενδείξεις
φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίας σε βάρος του. Οι δικαστές έκαναν δεκτή την
αίτηση του επιχειρηματία και ακύρωσε την επίμαχη πράξη του προϊσταμένου του
ΣΔΟΕ κρίνοντας ότι η συγκεκριμένη πράξη «στερείται νομίμου ερείσματος γιατί εκδόθηκε βάση του άρθρου 30 παρ. 5 του Ν.
3296/2004 που κρίθηκε αντίθετο στα άρθρα 5, 17 και 25 του Συντάγματος και στο πρώτο πρόσθετο πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ».

συνέχεια στη σελίδα 5

από το ∆εληκάρη Φώτη



σελίδα 5Η Κατερίνα Γώγου (1 Ιουνίου 1940  3 Οκτωβρίου1993)
ήταν Ελληνίδα ποιήτρια και ηθοποιός. Ξεκίνησε από μικρή καριέρα στην ηθοποιία αλλά αργότερα στράφηκεστην ποίηση. Ως ποιήτρια είναι γνωστή για τον αντισυμβατικό και συνειρμικό τρόπο γραφής της, καθώς και τιςαναρχικές τις ιδέες. Οι στίχοι της ήταν γεμάτοι οργή και επαναστατικότητα.

«Εκείνο που φοβάμαι πιο πολύ είναι μη
γίνω "ποιητής" Μην κλειστώ στο δωμάτιο ν'
αγναντεύω τη θάλασσα κι απολησμονήσω.
Μην κλείσουνε τα ράμματα στις φλέβες μου κι
από θολές αναμνήσεις και ειδήσεις της ΕΡΤ
μαυρίζω χαρτιά και πλασάρω απόψεις. Μη με
αποδεχτεί η ράτσα που μας έλειωσε για να με
χρησιμοποιήσει. Μη γίνουνε τα ουρλιαχτά μου
μουρμούρισμα για να κοιμίζω τους δικούς
μου. Μη μάθω μέτρο και τεχνική και κλειστώ
μέσα σε αυτά για να με τραγουδήσουν»
έγραφε.

Το πρώτο της βιβλίο με ποιήματα ήταν το“Τρία κλικ αριστερά” και βγήκε το 1978.Έβγαλε επίσης τα βιβλία “Ιδιώνυμο”(1982) ,“Απόντες”(1986), “Ο μήνας των παγωμένωνσταφυλιών”(1988).

Έως τις αρχές της δεκαετίες του ΄70 ασχολήθηκε αποκλειστικά με την υποκριτική. Το πρώτο της βιβλίο μετίτλο «Τρία κλικ αριστερά» πούλησε πάνω από 40.000 αντίτυπα, αριθμός που, όπως λένε οι εκδότες, ήταν σπάνιοςγια ποιητικές συλλογές και μόνο ο Ελύτης και ο Ρίτσος τον έφταναν. Το βιβλίο μάλιστα μεταφράστηκε και στααγγλικά και κυκλοφόρησε το 1983 στην Αμερική....
“Μόνο που εμείς είχαμε αποφασίσειν’ αλλάξουμε τον κόσμοκι αυτό δεν γίνεται με εξοχή.Τόχαμε πει αυτό.Ψάχναμε να βρούμε όπλαξέραμεπως όλοι πεθαίνουνεαλλά υπάρχουνε θάνατοι που βαραίνουνεγιατί διαλέγουμε οι ίδιοι τον τρόπο.Και μείς αποφασίσαμετο θάνατο στο θάνατογιατί αγαπάγαμε πολύ τη ζωή.
“Η ζωή μας είναιάσκοπα λαχανητάσε κανονισμένες απεργίεςρουφιάνους και περιπολικά.Γι' αυτό σου λέω.Την άλλη φορά που θα μας ρίξουνενα μην την κοπανήσουμε. Να ζυγιαστούμε.Μην ξεπουλήσουμε φτηνά το τομάρι μας ρε.”

Μαριλού
[Κολιού Μαρία]

Σταυρούλα Τσολακίδου:
Το 13χρονο κορίτσι από την Καβάλα που συνεχίζει να θριαμβεύει
παγκοσμίως στο σκάκι.Εναντίον του υπολογιστή, απέναντι σε κορίτσια
μεγαλύτερης ηλικίας από αυτήν, αντίπαλος με αγόρια, κόντρα σε όλα τα
δεδομένα.

Η 13χρονη Σταυρούλα Τσοκαλίδου από την Καβάλα δεν ορρωδεί προ
ουδενός. Γεννή θηκε μια μεγάλη σκακίστρια που αποσπά τη μια μεγάλη
διάκριση μετά την άλλη.

Γεννημένη στις 24 Μαρτίου του 2000, η Σταυρούλα ήταν μόλις 9
ετών όταν έγινε για πρώτη φορά πρωταθλήτρια Ελλάδας. Ξεκίνησε να
εκπροσωπεί τη χώρα μας σε παγκόσμιες διοργανώσεις στα δέκα της
χρόνια κατακτώντας την έκτη θέση. Είχε μάθει τις πρώτες κινήσεις στο
σκάκι στη Β' τάξη του Δημοτικού Σχολείου, ενώ ζώντας σε μια πόλη με
μεγάλη σκακιστική παράδοση όπως η Καβάλα, το ταλέντο της βρήκε
εύφορο έδαφος για να καλλιεργηθεί.

συνέχεια από τη σελίδα 4
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Στη συμβολήτων οδώνΠατησίων καιΓλάδστωνος,δυο βήματα απότην Ομόνοια, οπεραστικός μπορείνα αντικρίσει πλάιστα καθίσματατου παρακείμενουταχυφαγείου έναμνημείο. Μια εντοιχισμένη επιγραφή σε σχήμα βιβλίουστο διπλανό γωνιακό κτίριο μας πληροφορεί τι συνέβησε αυτή την τοποθεσία: “Εδώ ήταν στην Κατοχή19411944 το Αρχηγείο της Ναζιστικής ΕΣΠΟ.Ανατινάχτηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 1942 από τηνΑντιστασιακή Οργάνωση ΠΕΑΝ”.

Μία από τις κορυφαίες αντιστασιακές πράξεις κατάτων Γερμανών κατακτητών και των Ελλήνωνσυνεργατών τους ήταν η πολύνεκρη ανατίναξη τουκτιρίου της ναζιστικής «Εθνικής ΣοσιαλιστικήςΠατριωτικής Οργάνωσης» (ΕΣΠΟ) στη γωνία των οδώνΠατησίων και Γλάδστωνος. Το εγχείρημα έφερε σεπέρας στις 20 Σεπτεμβρίου 1942 μια ομάδααποφασισμένων ανδρών και γυναικών τηςαντιστασιακής οργάνωσης «Πανελλήνιος ΈνωσιςΑγωνιζομένων Νέων» (ΠΕΑΝ).Την εποχή εκείνη η ΕΣΠΟ, με αρχηγό τον γιατρόΣπύρο Στεροδήμο, προκαλούσε τους υπόδουλουςΈλληνες, επειδή προσπαθούσε να στρατολογήσει νέουςγια να συγκροτήσουν την «Ελληνική Λεγεώνα», που θαπολεμούσε στο πλευρό της Βέρμαχτ στο ανατολικόμέτωπο. Η ΠΕΑΝ ήταν μια μικρή αντιστασιακήοργάνωση με αρχηγό τον αξιωματικό τηςΑεροπορίας Κώστα Περρίκο, ο οποίος είχεαποστρατευθεί το 1935 λόγω της συμμετοχής τουστο αντιβασιλικό κίνημα.Το χτύπημα εναντίον της ΕΣΠΟ προετοιμάστηκεπροσεκτικά και αποφασίστηκε να γίνει το πρωί τηςΚυριακής 20 Σεπτεμβρίου. Στην επιχείρηση πήρανμέρος τέσσερα άτομα: Ο Περρίκος, ο τεχνικόςτηλεπικοινωνιών Αντώνης Μυτιληναίος, ο φοιτητήςΝομικής Σπύρος Γαλάτης και η δασκάλα ΙουλίαΜπίμπα. Η βόμβα συναρμολογήθηκε στο σπίτι τηςΜπίμπα και μεταφέρθηκε από την ίδια και τονΜυτιληναίο με μεγάλη προσοχή έξω από τα γραφεία τηςΕΣΠΟ.Η προδοτική φιλοναζιστική οργάνωση είχε ταγραφεία της στον πρώτο και το δεύτερο όροφο τουμεγάλου κτιρίου, στη γωνία της Γλάδστωνος καιΠατησίων. Στα μπαλκόνια της κυμάτιζαν η γερμανική, ηελληνική, η ιταλική και η ιαπωνική σημαία. Στον τρίτοόροφο του κτιρίου βρίσκονταν στελέχη της γερμανικήςΜυστικής Στρατιωτικής Αστυνομίας (GFP).Ο Μυτιληναίος και ο Γαλάτης εισχώρησαν στοκτίριο από μια αφύλαχτη πόρτα της οδού Γλάδστωνοςκαι τοποθέτησαν τη βόμβα σ' ένα άδειο γραφείο στονημιώροφο. Στον πρώτο όροφο στεγάζονταν τα γραφείατης ΕΣΠΟ και στους υπόλοιπους γερμανικές υπηρεσίες.Ο Γαλάτης άναψε το φιτίλι και αμέσως μαζί με τονΜυτιληναίο απομακρύνθηκαν. Ο Περρίκος και η Μπίμπαπαρακολουθούσαν την επιχείρηση από κοντινόζαχαροπλαστείο, έτοιμοι για κάθε βοήθεια.Ήταν ακριβώς 12:03 το μεσημέρι, όταν ακούστηκεμια εκκωφαντική έκρηξη και πυκνός μαύρος καπνόςσκέπασε την Πατησίων. Επικράτησε μεγάλη σύγχυση και

πανικός, ώστε οι Γερμανοί σήμαναν συναγερμό,νομίζοντας ότι επρόκειτο για αεροπορική επιδρομή. Τοκτίριο καταστράφηκε ολοσχερώς. Οι σκάλες, ταπατώματα και η στέγη κατέρρευσαν. Μόνο οι εξωτερικοίτοίχοι έμειναν όρθιοι. Εξαιτίας της έκρηξης προκλήθηκεπυρκαγιά. Σκοτώθηκαν 39 μέλη της ΕΣΠΟ και 43Γερμανοί. Ο αρχηγός της ΕΣΠΟ, γιατρός ΣπύροςΣτεροδήμας, μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό μεκαθολικά εγκαύματα. Υπέκυψε στα τραύματά του τρειςημέρες μετά. Από τους διερχόμενους πολίτες, μερικοίτραυματίστηκαν ελαφρά. Επί πέντε ημέρες ηΠυροσβεστική ανέσυρε πτώματα από τα ερείπια. Ηναζιστική οργάνωση, μετά το μεγάλο αυτό πλήγμα πουδέχτηκε, διαλύθηκε.Σχεδόν αμέσως, η Γκεστάπο εξαπέλυσεανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δραστών τηςβομβιστικής επίθεσης. Χρειάστηκαν τη συνδρομή ενός

προδότη υπαξιωματικού της Χωροφυλακής, τουΠολύκαρπου Νταλιάνη, για να εξαρθρώσουν τελικά, στις11 Νοεμβρίου 1942 τον επιχειρησιακό πυρήνα τηςΠΕΑΝ. Ο Περρίκος, η Μπίμπα, ο Μυτιληναίος και οΓαλάτης συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν σταανακριτικά γραφεία της Γκεστάπο στον Πειραιά. Παρότιυπέστησαν φρικτά βασανιστήρια, δεν λύγισαν και δενμίλησαν. Μάλιστα, ο Αντώνης Μυτιληναίος κατόρθωσενα δραπετεύσει και να διαφύγει στη Μέση Ανατολή.Τα υπόλοιπα τρία μέλη της οργάνωσης πέρασαναπό γερμανικό στρατοδικείο και καταδικάσθηκαν στηνεσχάτη των ποινών. Ο αρχηγός της ΠΕΑΝ ΚώσταςΠερρίκος καταδικάστηκε τρις εις θάνατον και 15 χρόνιαδεσμά και η δασκάλα Ιουλία Μπίμπα καταδικάστηκε διςεις θάνατον και 15 χρόνια δεσμά. Ο Γαλάτηςκαταδικάσθηκε σε θάνατο και 5 χρόνια δεσμά, αλλάτελικά του δόθηκε χάρη, αφού η οικογένειά τουπλήρωσε 1.000 λίρες και μεταφέρθηκε σε φυλακές στηΓερμανία. Στις 4 Φεβρουαρίου 1943, ο 37χρονοςυποσμηναγός Κώστας Περρίκος εκτελέστηκε στηνΚαισαριανή, παρά τις μεγάλες προσπάθειες τουαρχιεπισκόπου Δαμασκηνού να τον σώσει. Η ΙουλίαΜπίμπα καταδικάστηκε δύο φορές σε θάνατο και 15χρόνια φυλάκιση και εκτελέστηκε με πέλεκυ, πιθανόν σεστρατόπεδο συγκέντρωσης στη Γερμανία. Ο προδότηςΝταλιάνης σκοτώθηκε αργότερα από αντιστασιακούς.

Η είδηση της ανατίναξης του κτιρίου τηςΕΣΠΟ έδωσε θάρρος στους αγωνιζόμενουςΈλληνες και έκανε μεγάλη αίσθηση και εκτόςΕλλάδας. Σύμφωνα με ενθουσιώδη μηνύματα τωνραδιοφωνικών σταθμών του Λονδίνου και τηςΜόσχας, η ανατίναξη των γραφείων της ΕΣΠΟυπήρξε το μεγαλύτερο μέχρι τότε σαμποτάζεναντίον των Γερμανών στην κατεχόμενη Ευρώπη.

Ταφλανίδου Φιλοθέη

Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. Μια πράξη αντίστασης στησκοτεινή περίοδο της Γερμανικής κατοχής.
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«Εχω γεννηθεί στην Αργεντινή, αυτό
δεν είναι μυστικό για κανένα. Είμαι
Κουβανός και μαζί Αργεντινός, και
αν οι λαμπρότατες περιοχές της
Λατινικής Αμερικής δε θίγονται,
αισθάνομαι τόσο Λατινοαμερικανός
πατριώτης, απ' οποιαδήποτε χώρα
της Λατινικής Αμερικής, όσο και ο
πιο πατριώτης της κάθε μιας. Θα
είμαι έτοιμος στην κατάλληλη στιγμή
να δώσω τη ζωή μου για την
απελευθέρωση μιας
λατινοαμερικανικής χώρας δίχως να
γυρέψω τίποτε από κανένα, δίχως
τίποτε ν' απαιτήσω, δίχως κανέναν
να εκμεταλλευτώ». Με αυτά τα λόγια
περιέγραψε τον εαυτό του και το σκοπό
της ζωής του, στην Γενική Συνέλευση
του ΟΗΕ, το Δεκέμβρη του 1964, ο
Ερνέστο Τσε Γκεβάρα

Ο Ερνέστο Γκεβάρα ντε λα Σέρνα....
γνωστός ως Τσε Γκεβάρα γεννήθηκε
στο Ροσάριο της Αργεντινής, γιος της
Σέλια ντε λα Σέρνα και του Ερνέστο
Γκεβάρα Λιντς, το μεγαλύτερο από τα
συνολικά πέντε παιδιά της οικογένειας.
Σύμφωνα με το πιστοποιητικό γέννησής
του, γεννήθηκε στις 14 Ιουνίου 1928.
Κατά τον βιογράφο του, Τζον Λι
Άντερσον, η πραγματική ημερομηνία
γέννησής του τοποθετείται νωρίτερα,
στις 14 Μαΐου του ίδιου έτους.

Ο Ερνέστο ήταν μόλις δύο ετών όταν
διαπιστώθηκε ότι πάσχει από άσθμα. Η
ασθένεια αυτή τον συνόδεψε όλη του τη
ζωή και συνέβαλε σημαντικά στην
εξέλιξη της προσωπικότητάς του. Αντί να
προφυλάσσεται, προσπαθούσε να
σκληραγωγηθεί μέσω του αθλητισμού.
Εξαιτίας της κατάστασης της υγείας του,
δεν φοίτησε κανονικά στο σχολείο. Το
1948 γράφτηκε στην ιατρική σχολή του
πανεπιστημίου του Μπουένος Άιρες,
όπου ολοκλήρωσε τις σπουδές του το
1953.

Γουατεμάλα
Μετά την αποφοίτησή του από την

ιατρική σχολή του πανεπιστημίου του
Μπουένος Άιρες, ο Γκεβάρα ταξίδεψε στη
Γουατεμάλα, με ενδιάμεσους σταθμούς
τη Βολιβία, το Περού, τον Παναμά, την
Κόστα Ρίκα, τη Νικαράγουα και το Ελ
Σαλβαδόρ. Εκεί γνώρισε την Περουβιανή
οικονομολόγο Ίλδα Γκαδέα, η οποία
εργαζόταν στην κρατική υπηρεσία του
Ινστιτούτου Προώθησης της Παραγωγής.

Η Γκαδέα ήταν εξόριστη εξαιτίας
της συμμετοχής της στη Λαϊκή
Επαναστατική Αμερικανική Συμμαχία

(American Popular Revolutionary
Alliance, APRA) του Περού, και διέθετε
γνωριμίες με πολιτικά πρόσωπα. Με τη
βοήθειά της, ο Γκεβάρα ήρθε σε επαφή
με ένα ευρύ κύκλο εξόριστων και
αριστερών διανοουμένων.

Μεξικό
Στα τέλη Σεπτεμβρίου του 1954, ο

Γκεβάρα ταξίδεψε στο Μεξικό, που
αποτελούσε κοινό προορισμό εξόριστων
Λατινοαμερικανών, από χώρες όπως το
Πουέρτο Ρίκο, το Περού, η Βενεζουέλα,
η Γουατεμάλα και η Κούβα.

Στις αρχές Ιουλίου του 1955, o
Γκεβάρα συνάντησε για πρώτη φορά
τον Φιδέλ Κάστρο, o οποίος ήταν
αρχηγός των "Moνκαντίστας", και είχε
καταφύγει στο Μεξικό μετά την
αποφυλάκισή του, αποτέλεσμα της
χάρης που του δόθηκε από τον
Μπατίστα. Την πρώτη συνάντησή τους
ακολούθησαν πολυάριθμες συναντήσεις
και συζητήσεις γύρω από την πολιτική
κατάσταση στη Λατινική Αμερική και το
ενδεχόμενο της οργάνωσης μίας
επανάστασης ενάντια στη δικτατορία του
Μπατίστα. Την ίδια περίπου περίοδο, η
Γκαδέα του ανακοίνωσε πως ήταν
έγκυος και ο Γκεβάρα της πρότεινε γάμο,
ο οποίος τελέστηκε τελικά στις 18
Αυγούστου 1955, στο ληξιαρχείο του
μεξικανικού χωριού Τεποτσοτλάν.

Κούβα
Πεπεισμένος πως ο Κάστρο είχε τις

προϋποθέσεις να αποτελέσει ένα
χαρισματικό ηγέτη της κουβανικής
επανάστασης, ο Γκεβάρα συμμετείχε στο
κίνημα της 26ης Ιουλίου με στόχο την
ένοπλη δράση για την ανατροπή του
κουβανικού καθεστώτος. Ο Γκεβάρα
συμφώνησε να τους συνοδεύσει με την
ιδιότητα του γιατρού, ωστόσο έλαβε
κανονικά μέρος στην στρατιωτική
εκπαίδευση των ανταρτών.

Στις 25 Νοεμβρίου του 1956, 82
επαναστάτες, μεταξύ αυτών και ο Τσε
Γκεβάρα, ταξίδεψαν με το πλοιάριο
Granma, από τον ποταμό Τούξπαν του
Mεξικoύ με προορισμό την Κούβα, στην
οποία έφθασαν τελικά στις 2
Δεκεμβρίου. Κατά την απόβασή τους,
δέχθηκαν επίθεση από τα στρατεύματα
του καθεστώτος, από την οποία
επέζησαν 1520 αντάρτες που
κατάφεραν να ανασυνταχθούν και να
καταφύγουν στα βουνά της Σιέρρα
Μαέστρα.

Η μεγαλύτερη ίσως στρατιωτική
επιτυχία του Τσε Γκεβάρα υπήρξε η
κατάκτηση της Σάντα Κλάρα στις 29
Δεκεμβρίου 1958, μία καθοριστική
στιγμή στην ιστορία της κουβανικής
επανάστασης. Είχαν προηγηθεί δύο

χρόνια ανταρτοπολέμου στην Σιέρρα
Μαέστρα εναντίον του πολύ
μεγαλύτερου στρατού του Μπατίστα, o
οποίος δεχόταν και την υποστήριξη των
Ηνωμένων Πολιτειών. Με την κατάκτηση
της Σάντα Κλάρα, ο δρόμος για την
πρωτεύουσα Αβάνα ήταν πλέον
ελεύθερος και την 1η Ιανουαρίου του
1959, ο δικτάτορας Μπατίστα
εγκατέλειψε την Κούβα, με προορισμό
την Δομινικανή Δημοκρατία.

Την μάχη στη Σάντα Κλάρα
ακολούθησαν και άλλες σημαντικές
πολεμικές συγκρούσεις, πριν την τελική
επικράτηση των ανταρτών.

Μέλος της κυβέρνησης της
Κούβας.....

Μετά την επιτυχία του αντάρτικου
στρατού και κατά τους πρώτους μήνες
της κατάληψης της εξουσίας, ο Τσε
Γκεβάρα τέθηκε διοικητής του φρουρίου
Λα Καμπάνια. Μαζί με τους Φιδέλ
Κάστρο, Ραούλ Κάστρο και Καμίλο
Σιενφουέγος, αποτέλεσε μετά την
επανάσταση σημαντικό μέλος της
νέας κουβανικής κυβέρνησης, η
οποία σύντομα ξεκίνησε να
πραγματοποιεί ριζικές
μεταρρυθμίσεις, καθιερώνοντας για
παράδειγμα δωρεάν σύστημα υγείας,
όπως και ένα εκπαιδευτικό σύστημα
που εξασφάλιζε και στα κατώτερα
κοινωνικά στρώματα (μέχρι τότε
κυρίως αναλφάβητα) σχολική
μόρφωση.

Στις 7 Οκτωβρίου, ο Κάστρο του
ανέθεσε την αρχηγία του Τομέα
Βιομηχανίας του Εθνικού Ινστιτούτου
της Αγροτικής Μεταρρύθμισης (Insituto
Nacional de la Reforma Agragia, INRA),
ρόλος που προστέθηκε στα καθήκοντά
του ως διοικητής της Λα Καμπάνια αλλά
και αρχηγός του Τμήματος Εκπαίδευσης
των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στην ακμή της πολιτικής του
δραστηριότητας ως μέλος της
κυβέρνησης, ο Τσε διορίστηκε
διευθυντής της Εθνικής Τράπεζας της
Κούβας, στις 26 Νοεμβρίου 1959,
διατηρώντας παράλληλα την ευθύνη για
το τμήμα βιομηχανίας του INRA και την
πολιτιστική επιμόρφωση του στρατού.

Στα τέλη του έτους, και ενώ οι
τράπεζες των Ηνωμένων Πολιτειών είχαν
ήδη αναστείλει τις πιστώσεις των
εισαγωγών, άρχισε να διερευνά, σε
συνεργασία με τον Φιδέλ Κάστρο και
άλλους κομμουνιστές ηγέτες, το
ενδεχόμενο της σοβιετικής στήριξης.

Το Φεβρουάριο του 1960,
υποδέχθηκε τον Αναστάς Μικογιάν,
μέλος του πολιτικού γραφείου του
κομμουνιστικού κόμματος της

ΕΡΝΕΣΤΟ ΤΣΕ ΓΚΕΒΑΡΑ
(Ernesto Guevara de la Serna)

4 ΜΑΪΟΥ 19289 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1967
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Σοβιετικής Ένωσης και ένθερμο
υποστηρικτή της προσέγγισης με
την Κούβα, όπως άλλωστε ήταν
αρχικά και ο ίδιος ο Τσε. Το επόμενο
διάστημα, εντάθηκε η αντιπαράθεση
μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και
της κουβανικής κυβέρνησης, ενώ
στις 13 Οκτωβρίου κηρύχθηκε
εμπάργκο σε όλα τα εμπορεύματα με
προορισμό την Κούβα, αποκλείοντας
τη χώρα από κάθε οικονομική
δραστηριότητα.

Στις 23 Φεβρουαρίου 1961 διορίστηκε
υπουργός του νεοσύστατου Υπουργείου
Βιομηχανίας της Κούβας, σκοπός του
οποίου ήταν η οργάνωση των
πολυάριθμων βιομηχανικών μονάδων
που είχαν αποκτηθεί, καθώς και των
κρατικοποιημένων επιχειρήσεων που
υπάγονταν στο Τμήμα Βιομηχανίας του
INRA.

Τον Απρίλιο του 1961, κατά τη
διάρκεια της αμερικανικής εισβολής του
Κόλπου των Χοίρων, ο Τσε Γκεβάρα
τέθηκε επικεφαλής των κουβανικών
στρατευμάτων που θα υπερασπίζονταν
την επαρχία Πινάρ ντελ Ρίο, όπου
σύμφωνα με ενδείξεις των μυστικών
υπηρεσιών, αναμενόταν η πρώτη
επίθεση. Χάρη στην αποτελεσματική
αντίδραση της κουβανικής αεροπορίας
και την αντίσταση της πολιτοφυλακής, η
αμερικανική εισβολή απέτυχε.

Απομάκρυνση από την Κούβα
Στις 11 Δεκεμβρίου του 1964

εκπροσώπησε την Κούβα στη
Συνδιάσκεψη του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών. Στην ομιλία του
ξεχωρίζει η έντονη διαμαρτυρία του
ενάντια στην πολιτική των Ηνωμένων
Πολιτειών και τις λατινοαμερικανικές
δικτατορίες, η συμπαράταξή του στο
θέμα του πυρηνικού αφοπλισμού και το
ειρηνευτικό σχέδιο που προτείνει για την
Καραϊβική. Λίγες ημέρες αργότερα,
ξεκίνησε μία τρίμηνη διεθνή περιοδεία,
κατά την οποία επισκέφτηκε την
Αλγερία, την Κίνα, τη Γκάνα, τη
Γουινέα, το Μάλι, το Κονγκό, την
Τανζανία, με μικρές στάσεις στο Παρίσι,
την Ιρλανδία και την Πράγα.

Στις 24 Φεβρουαρίου, έλαβε μέρος
στη διάσκεψη του δεύτερου
Οικονομικού Σεμιναρίου Αφροασιατικής
Αλληλεγγύης, πραγματοποιώντας την
τελευταία δημόσια παρουσία στο διεθνές
προσκήνιο. Η ομιλία του προκάλεσε
αρκετές εντάσεις στο σοβιετικό μπλοκ,
δηλώνοντας πως οι σοσιαλιστικές χώρες
όφειλαν να επωμιστούν το κόστος των
εθνικοαπελευθερωτικών αγώνων, ενώ
θεωρείται πιθανό πως προκάλεσε επίσης
ρήξη στη σχέση του με τον Κάστρο, αν
και δεν υπάρχει καμία σχετική αναφορά
στα απομνημονεύματα του ίδιου του
Γκεβάρα.

Τον Μάρτιο του 1964, επέστρεψε
στην Αβάνα.

Οι διαφορές του με τον Κάστρο σε
ό,τι αφορά τις σχέσεις της Κούβας
με την Σοβιετική Ένωση ή την
οικονομική πολιτική πιθανώς

συνέβαλαν στην απόφαση του Τσε
να εγκαταλείψει την Κούβα,
σκοπεύοντας να μεταφέρει την
επανάσταση σε όλον τον κόσμο. Την
1η Απριλίου συνέταξε το
αποχαιρετιστήριο γράμμα του προς
τον Φιδέλ Κάστρο.

Κονγκό
Ο Ερνέστο Γκεβάρα σε ηλικία 37 ετών

στο Κονγκό, 1965.
Πρώτος σταθμός του Τσε Γκεβάρα,

μετά τη φυγή του από την Κούβα
υπήρξε το Κονγκό (σημερινή Λαϊκή
Δημοκρατία του Κογκό), ενισχύοντας και
βοηθώντας οργανωτικά τον Λαϊκό
Απελευθερωτικό Στρατό. Σύμφωνα με
τον πρόεδρο της Αλγερίας εκείνη την
περίοδο και φίλο του, Αχμέντ Μπεν
Μπέλα, «η κατάσταση που κυριαρχούσε
στην Αφρική, η οποία φαινόταν να
διαθέτει μεγάλη δυναμική για μία
επανάσταση, οδήγησε τον Τσε στο
συμπέρασμα πως η Αφρική αποτελούσε
τον αδύναμο κρίκο του ιμπεριαλισμού.

Βολιβία
Μετά από μία σύντομη παραμονή

στην Αβάνα, ο Γκεβάρα εγκαταστάθηκε
στην Βολιβία όπου επρόκειτο να
οργανωθεί ο πυρήνας του αντάρτικου

στρατού, του οποίου τα μέλη είχαν
εκπαιδευτεί νωρίτερα στην Κούβα. Ο Τσε
κατέγραψε τα βιώματά του εκείνο το
διάστημα, στον ελεύθερο χρόνο που
διέθετε, κρατώντας τις σημειώσεις που
αργότερα εκδόθηκαν σε βιβλίο. Οι
συγκρούσεις με τον βολιβιανό στρατό
ήταν τακτικές. O Τσε Γκεβάρα και οι
αντάρτες του δεν κατάφεραν να
προσελκύσουν τους φτωχούς
Βολιβιανούς αγρότες και η
προσπάθειά του να φέρει την
επανάσταση και στην Βολιβία
κατέληξε σε αποτυχία. Ένας
σημαντικός λόγος για την αποτυχία αυτή
ήταν το γεγονός ότι το Κομμουνιστικό
Κόμμα της Βολιβίας δεν τον υποστήριξε
στην προσπάθειά του. Επιπλέον,
ιδιαίτερης σημασίας υπήρξε και η
ενίσχυση του βολιβιανού στρατού από
τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στις 8 Οκτωβρίου, η ομάδα των
ανταρτών καθοδηγούμενη από τον Τσε
Γκεβάρα, περικυκλώθηκε. Κατά τη
διάρκεια της τελικής μάχης, στην
περιοχή του φαραγγιού του Τσούρο, η
ομάδα αναγκάστηκε να διασκορπιστεί
και ο Γκεβάρα τραυματίστηκε στη δεξιά
κνήμη, ενώ συγχρόνως το όπλο του
αχρηστεύτηκε από έναν πυροβολισμό.

Τελικά συνελήφθη και αργότερα
μεταφέρθηκε στον πλησιέστερο οικισμό
Λα Ιγκέρα.

Την καταδίωξη του Τσε Γκεβάρα στη
Βολιβία παρακολουθούσε επίσης η CIA,
με επικεφαλής τον πράκτορα Φέλιξ
Ροδρίγκες (Félix Rodríguez), ο οποίος
μετέφερε την πληροφορία της
σύλληψής του στο αρχηγείο της
υπηρεσίας του και σύντομα μετέβη ο
ίδιος στη Λα Ιγκέρα. Μετά από μερικές
ανακρίσεις στο σχολείο του χωριού, ο
αιχμάλωτος Γκεβάρα
δολοφονήθηκε, στις 9 Οκτωβρίου
1967, από τον υπαξιωματικό του
βολιβιανού στρατού Μάριο Τεράν (Mario
Terán). Ο συγκεκριμένος αρχικά δίστασε
να εκτελέσει την εντολή για τη
δολοφονία του αλλά τελικά πυροβόλησε
τον αιχμάλωτο, ο οποίος φέρεται να του
είπε «Ήρθατε να με σκοτώσετε. Ρίξε,
δειλέ, έναν άντρα θα σκοτώσεις».

Ο θάνατός του σημειώθηκε λίγο μετά
τη 1:00 το μεσημέρι. Στην Κούβα, ο
Φιδέλ Κάστρο κράτησε αρχικά
επιφυλακτική στάση απέναντι στην
είδηση του θανάτου του, ωστόσο στις
15 Οκτωβρίου, αποδέχτηκε το γεγονός,
μετά από την εμφάνιση φωτογραφικών
αποδείξεων.

Το πτώμα του Γκεβάρα μεταφέρθηκε
στο νοσοκομείο Σαν Χοσέ ντε Μάλτα
όπου έγινε και νεκροψία, στο πρακτικό
της οποίας καταγράφτηκαν συνολικά
εννέα πληγές που είχαν προκληθεί από
σφαίρες. Σύμφωνα με τη νεκροψία, ο
θάνατός του προκλήθηκε από τα
τραύματα που έφερε στο θώρακα και
την αιμορραγία. Το πτώμα του έπρεπε
για τους στρατιωτικούς να χαθεί
δίχως κανένα ίχνος και θάφτηκε
κρυφά κοντά στο αεροδρόμιο, 30
χλμ. από την Λα Ιγκέρα. Νωρίτερα,
στο νοσοκομείο, είχαν κοπεί τα
χέρια του, τα οποία διατηρήθηκαν
σε φορμόλη προκειμένου να γίνει
αργότερα η οριστική αναγνώρισή
του. Το πτώμα του έμεινε στον
μυστικό του τάφο μέχρι που
ανακαλύφθηκε στις 12 Ιουλίου
1997 στο Βαγιεγκράντε της
Βολιβίας. Αφού μεταφέρθηκε στην
Κούβα, κηδεύτηκε στη Σάντα Κλάρα,
την πόλη που ο ίδιος είχε
κατακτήσει το 1958 ανοίγοντας το
δρόμο για την τελική νίκη του
Κάστρο.

Ανάμεσα στα αντικείμενα του Τσε
Γκεβάρα που διέθεταν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για τους διώκτες του,
ανήκε και το ημερολόγιό του, στο
οποίο καταγράφονταν τα γεγονότα
που σχετίζονταν με τη δράση του
αντάρτικου σώματος στο έδαφος της
Βολιβίας. Η πρώτη καταχώρηση σε
αυτό έγινε στις 7 Νοεμβρίου του
1966, λίγο καιρό μετά την
εγκατάσταση του Τσε Γκεβάρα στην
περιοχή Νιανκαουασού, ενώ η
τελευταία καταγραφή σημειώθηκε
στις 7 Οκτωβρίου 1967, μία ημέρα
πριν την σύλληψή του.

Ιγκόρ Σουχοπάροβ
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Το νέο PONY της 5ης γενιάς αποτελεί αποτέλεσμα
της Έρευνας και Ανάπτυξης πολλών ετών. Ένα σύγχρονο
ελληνικό αυτοκίνητο με μηχανικά μέρη τελευταίας
τεχνολογίας, σχεδιασμένο με βάση την αρχή της εταιρίας για
κλασσικό styling. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζουμε την
ελαχιστοποίηση προβλημάτων, την εύκολη και γρήγορη
επισκευή με φθηνά ανταλλακτικά. Φτιαγμένο από νέας γενιάς
φύλλα χάλυβα.

Πολλοί δεν πίστευαν πως θα μπορούσε να νικηθείτο τέρας της γραφειοκρατίας και το θρυλικό PONY,γνωστό και ως τζιπ των φτωχών, να επιστρέψει στουςελληνικούς δρόμους. Τελικά όλα τα εμπόδιαξεπεράστηκαν μετά και την παρέμβαση του υφυπουργούΑνάπτυξης Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, με τον οποίοείχαν έρθει σε επικοινωνία οι ιδιοκτήτες της εταιρείαςNAMCO HELLAS Α.Ε.Β.Ε για να διαπιστώσουν αν θαμπορέσουν να ξεπεραστούν τα προβλήματα και νααρχίσει η παραγωγή των αυτοκινήτων.
Το νέο μοντέλο Pony θα είναι διαθέσιμο με δύοδιαφορετικούς κινητήρες, 1.300 και 1.400 κυβικών, πουαποδίδουν 70 και 90 ίππους αντίστοιχα. Δεν θαακολουθήσει τη μόδα που θέλει τα αυτοκίνητα να έχουνκαμπύλες, γεγονός που θα κρατήσει χαμηλά την τιμήπώλησής του.

Η νέα γενιά Pony
Σύμφωνα με τα όσα είπε ο ιδιοκτήτη της, «NAMCOHELLAS Α.Ε.Β.Ε» Πέτρος Τζανέτος Κοντογούρηςμιλώντας στην Ελευθεροτυπία, το νέο «Pony», θα είναιπροσιτότατο στον Ελληνα καταναλωτή, καθώς γίνεταιπροσπάθεια να κρατηθεί η τιμή του κάτω από τις 7.000ευρώ. Θα είναι, όπως ήταν πάντα, το φθηνότεροαυτοκίνητο, αλλά σύγχρονο, απόλυτα συμμορφωμένο μετους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Η ιδιαιτερότητά τουνέου ελληνικού Pony
Το νέο «Pony» θαεφοδιάζεται μετετρακύλινδρουςκινητήρες 1.300 ή1.400 κ.ε., θα «βγάζει7580 ίππους και θαδιαθέτει χειροκίνητοκιβώτιο ταχυτήτων 5σχέσεων. Ομως ηιδιαιτερότητά του είναιότι θα έχει ωφέλιμοφορτίο 800 κιλά. Κιαυτή η δυνατότηταοφείλεται στο νέο πίσωάξονα που θα διαθέτει,ο οποίος σχεδιάστηκεκαι κατασκευάστηκεαποκλειστικά στη«NAMCO».

Ο προγραμματισμός περιλαμβάνει αρχικά τηνπαραγωγή του βενζινοκίνητου «Pony», ενώ στη δεύτερηφάση παραγωγής η εταιρεία θα προχωρήσει και στηνκατασκευή του πετρελαιοκίνητου «Pony», όπως και σεμία έκδοση 4Χ4. Τα σχέδια της «NAMCO HELLAS» δενσταματούν εκεί αφού υπάρχει και τρίτο σχέδιο πουαφορά την κατασκευή του ηλεκτροκίνητου «Pony».
Η ιστορία του Pony

Τη δεκαετία του '50, στη Γερμανία, οι αδερφοίΚοντογούρη είχαν επιχειρήσει να βγάλουν στηνπαραγωγή ένα φορτηγό με το όνομα «Hellas». Το 1961,ιδρύουν στη Θεσσαλονίκη την εταιρία FARCO καιξεκινούν την παραγωγή ενός οχήματος πολλαπλώνχρήσεων με κινητήρες BMW, χωρίς μεγάλη επιτυχία. Δεντο βάζουν, όμως, κάτω. Το 1972 δημιουργούν τηNAMCO (National Motor Company of Greece), ξεκινούνσυνεργασία με τη Citroën και παρουσιάζουν στη ΔιεθνήΕκθεση Θεσσαλονίκης ένα «τετραγωνισμένο» αυτοκίνητοπου χρησιμοποιούσε ως βάση τα μηχανικά μέρη του 2CV.Ηταν το Pony, ένα αυτοκίνητο «τόσο άσχημο που είναιωραίο» όπως είχε γραφτεί τότε στον γερμανικό Τύπο.
Εμελλε να είναι το πιο επιτυχημένο ελληνικόαυτοκίνητο στην ιστορία (πωλήθηκαν πάνω από 30.000κομμάτια με εξαγωγές σε 14 χώρες). Με κόστοςλειτουργίας και συντήρησης υποπολλαπλάσιο αυτού ενός«κανονικού» τζιπ και τιμή πώλησης εξίσου χαμηλή, έγινεανάρπαστο τόσο από τις κρατικές και στρατιωτικέςυπηρεσίες, όσο απ' όλους όσοι είχαν δικαίωμα χρήσης«επαγγελματικού». Το εργοστάσιο «έβγαζε» 810αυτοκίνητα ημερησίως, με το 67% των εξαρτημάτων ναείναι ελληνικής προέλευσης. Η παραγωγή του Ponyσταμάτησε το 1983, λόγω κυρίως των αλλαγών στοδασμολογικό καθεστώς και της κατάργησης τουπροστατευτισμού, που σήμανε η είσοδος της Ελλάδαςστην Ευρωπαϊκή Ενωση.

∆εληκάρης Φώτης

Τ ο θ ρ υ λ ι κ ό P o n y:
25.000 παραγγελίες πριν καν κυκλοφορήσει!!!



σελίδα 1 0

Ο Αρκάς είναι Έλληνας καλλιτέχνης που ασχολείται με την τέχνη
των Κόμικς. Ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του '80 δημοσιεύοντας
τη σειρά "Ο Κόκκορας" στο περιοδικό Βαβέλ και στη συνέχεια στο
ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ και στο ΜΙΚΡΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ.

Το έργο του αποτελείται κυρίως από σειρές με συγκεκριμένο θέμα  πρωταγωνιστές που δημοσιεύονται σε περιοδικά και
εφημερίδες και συγκεντρώνονται στη συνέχεια σε άλμπουμ.

Από τα έργα του ο "Ισοβίτης" έχει γίνει σειρά με μαριονέτες για την ελληνική τηλεόραση. Δουλειές του έχουν
μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, πορτογαλικά, πολωνικά, ρουμανικά, σέρβικα
και βουλγάρικα).

Το πραγματικό του όνομα καθώς και η ταυτότητά του, παραμένουν άγνωστα στοιχεία του εν λόγω συγγραφέως. Παρόλο
που έχει αναφερθεί ως Αντώνης Ευδαίμων και Γεράσιμος Σπανοδημήτρης στα διάφορα κόμικς, εντούτοις θεωρούνται ως
ψευδώνυμα.

γέλιο με τον Αρκά

Σοφιανού Μαρία



σελίδα 11Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σβ ι β λ ί α από τη βιβλιοθήκη του σχολείου μας
"ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΚΕΡΑΤΑ" της Ρίας Παπά
Το σημείωμα του χωρισμού που μου άφησε ο Φίλιππος το διάβασε πρώτη ηοικιακή βοηθός μας και μου το κουβάλησε στο κρεβάτι μεσημεριάτικα."Σύζυγος είναι ό,τι απομένει από τον άντρα μετά τη νάρκωση..." της είπαψύχραιμα μόλις το διάβασα. "Δεν πάει στα τσακίδια;""Μα, κυρία, δεν είναι μόνο ο σύζυγος... Το παιδί; Τι θα απογίνει το παιδί;""Δεν τον μισώ τόσο πολύ" της είπα. "Θα το κρατήσω εγώ".
Η Λίνα Ροδινού είναι το πρότυπο της επιτυχημένης γυναίκας. Συγγραφέας στοεπάγγελμα και παντρεμένη επι 10 ολόκληρα χρόνια με τον Φίλιππο με τον οποίο έχουναποκτήσει και ένα παιδί, τον Αλέξανδρο. Όταν ανακαλύπτει την παράνομη σχέση τουσυζύγου της με την μπέΪμπισίτερ του παιδιού της τον χωρίζει κρατώντας η ίδια τοπαιδί. Συνάπτει σχέση με τον άντρα της καλύτερής της φίλης,της Έλενας, τον Στέφανο.Όταν το ανακαλύπτει η φίλη της αποφασίζει να την εκδικηθεί καταστρέφοντας τη ζωήτης και την καριέρα της.

Ένα άκρως διασκεδαστικό μυθιστόρημα για τις σχέσεις, τους έρωτες, τις φιλίες και τον μεγάλο εχθρό: τον ίδιο
μας τον εαυτό.
Η Ρία Παπά ζει στην Αθήνα. Έχει δημοσιεύσει 12 ευπώλητα μυθιστορήματα ενηλίκων, αλλά όχι με αυτό τοόνομα. Δεν είναι, ούτε υπήρξε ποτέ, φωτογενής.Η συγγραφέας επιθυμεί να κρατήσει την ανωνυμία της για λόγους που θα καταλάΒετε μόλις διαβάσετε το βιβλίο.

Σοφιανού Μαρία

Θα 'ρθουν στιγμές πολλές που στον καθρέφτη θα κοιτιέσαι,
θα αναρωτιέσαι αν θα πρέπει να καυχιέσαι,
αν η ζωή σου όλη ήταν μόνο σκιές
σε σκηνές σε συναυλίες ή σε κάποιες εκπομπές.
Αν έχεις κάνει λάθη, αν έχεις κάνει έστω λίγα,
αν έχεις νιώσει πάθη, αν έχεις νιώσει έστω εκείνα,
αυτά όλα αυτά που ποτέ δε σου αρκούσαν,
αυτά που ποιητές πιο παλιά εξυμνούσαν.
Βλέπεις τη ζωή σου μπροστά να περνάει,
νιώθεις ο χρόνος κάτι ακόμα τελικά σου χρωστάει,
νιώθεις ναυάγιο και πνίγεσαι, ο βυθός σε ρουφάει,
νιώθεις πως όλος ο πλανήτης σε κοιτάει
Σφίγγεις τα δόντια λες ακόμα λίγο,
ό,τι και να ΄ναι πρέπει να το υπομείνω,
να το βάλω στα πόδια όχι, δε θα φύγω,
χέρια στο τιμόνι και τα δάκτυλα σφίγγω...
Δεν περνάει στιγμή που να μη νιώθω αμφιβολία,

σε θέα κοινή χωρίς καθόλου ηρεμία
τεντωμένο σκοινί, τώρα μαθαίνω ισορροπία,
σε κάθε κριτική παθαίνω πια αλλεργία
Μια μια οι σκηνές στο μυαλό μου περνάνε
και καμιά απ' αυτές άστοχη πια δε θα 'ναι,
δίσκοι, τραγούδια, κόντρες και νύξεις,
έρωτες, πάθη, λόγια, πρόσωπα που θέλεις να πνίξεις.
Μήπως ήταν λάθος, όλα όσα έκανα;
Μήπως έναν έναν τους φίλους μου όλους ξέκανα;
Έτσι δε λένε; Φίλοι και εχθροί μου,
αυτά δε μου φορτώνουν μήπως όλη τη ζωή μου;
Σε κάθε βήμα μου, ψίθυροι στην πλάτη μου,
με βλέπουν όλοι μέρος μια απάτης
που αφήνει τους καλούς μια ζωή πάντα πίσω
ΑΧΑΡΙΣΤΟΙ ΕΛΑΤΕ ΟΛΟΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΟΥ ΝΑ ΣΑΣ ΦΤΥΣΩ...
Ξέρω... δεν ήμουνα αυτός που θέλατε,
αυτός που με κάθε σας αστείο θα γέλαγε,
αυτός που θα έβγαζε φτερά να πέταγε,
πόσο λίγο όλοι εσείς με ξέρατε
Ίσως δεν ήμουνα ποτέ επαναστάτης,
απλά ο ηθικός αυτουργός μια απάτης
Για άλλους μια φτωχή μετριότητα
μπροστά στο ελληνικό hiphop που σφύζει από ποιότητα
Τώρα ζητάνε την αποπομπή μου,
ακόμα πιο πολλοί θέλουν την καταστροφή μου
Κάθε στροφή μου δηλητήριο στ' αυτιά τους,
μια φυλακή που τελικά θα 'ναι δικιά τους
Σιγά σιγά, ήρθε η ώρα για να φύγει,
το μίασμα, το έγκλημα αυτός που δεν αφήνει
Αυτός που στ'όνομα του πια κανείς νερό δεν πίνει
Το ποιός αξίζει ο κόσμος θα το κρίνει...

Κέλλης Γιώργος

μουσική "Τα Βήματά μου", από την καινούργια δουλειά των Goin Through



Τα "Θεσμοφόρια" συνιστούσαν την πιο διαδεδομένη γιορτή σε όλο τον ελληνικό κόσμο για τη θεά Δήμητρακαι την κόρη της Περσεφόνη, όπου συμμετείχαν αποκλειστικά γυναίκες. Πυρήνα των Θεσμοφορίων αποτελούσε οαποκλεισμός του ανδρικού φύλου και η συγκρότηση μίας ένωσης γυναικών, μέσω της οποίας τονιζόταν ο ρόλος τουςστη γονιμότητα της κοινότητας και συμβολικά στην ευφορία της καλλιεργήσιμης γης. Στην Αθήνα, ο εορτασμός τουςδιαρκούσε τρεις μέρες, από τις 11 έως τις 13 του μήνα Πυανοψιώνος, και ακολουθούνταν μία συγκεκριμένητελετουργία.
Χαρακτηριστικό μέρος της γιορτής αποτελούσε η θυσία χοίρου. Aυτή ερμηνεύεται από το μύθο της απαγωγήςτης Κόρης, σύμφωνα με τον οποίο οι χοίροι του βοσκού Ευβουλέα εξαφανίστηκαν μαζί της στα βάθη της γης.Παρόμοιο συμβολικό χαρακτήρα είχαν και τα αναθήματα με τη μορφή χοίρου και τα πήλινα ομοιώματα που εικόνιζανμία πιστή ή την ίδια τη θεά να κρατά το ζώο αυτό, τα οποία έχουν αποκαλυφτεί στα ιερά των Θεσμοφορίων.Συνήθως βρίσκονταν έξω από την πόλη ή στις πλαγιές των ακροπόλεων, και στην Αθήνα συγκεκριμένα τοΘεσμοφόριο έχει εντοπιστεί κοντά στην Πνύκα.
Oι γυναίκες στη διάρκεια της γιορτής συγκεντρώνονταν στο ιερό της Δήμητρας και έτσι είχαν την ευκαιρία ναπεράσουν κάποιες μέρες μακριά από το σπίτι τους. Mπορούσαν να φέρουν μαζί τους και τα παιδιά τους, εάν αυτάβρίσκονταν σε ηλικία που ακόμη τα θήλαζαν. Οι σύζυγοι ήταν υποχρεωμένοι όχι μόνο να δώσουν τη συγκατάθεσήτους για να παραστούν οι γυναίκες τους στη γιορτή, αλλά και να αναλάβουν τα προβλεπόμενα έξοδα. ΣταΘεσμοφόρια δεν επιτρεπόταν η συμμετοχή των παρθένων, ενώ των εταίρων και των γυναικών δούλων είναιαδιευκρίνιστη.
Ο αποκλεισμός των αντρών από τη γιορτή προσέδιδε σε αυτήν ένα μυστηριακό χαρακτήρα και σχολιάστηκε απότον Αριστοφάνη στην κωμωδία του "Θεσμοφοριάζουσαι".

Στο Αττικό ημερολόγιο κατείχε την τέταρτη κατά σειρά θέση και λεγόταν «Πυανεψιών» ή«Πυανοψιών» (15 Οκτ.15 Νοεμ.) (πύανα+έψειν= βράζω όσπρια)από τη γιορτή των «Πυανεψίων»προς τιμήν του Απόλλωνα, κατά την οποία έβραζαν μέσα σε χύτρα πύανα (κουκκιά) και άλλα όσπριααναμεμειγμένα με αλεύρι και σιτάρι, και τα μοίραζαν στους φτωχούς εις μνήμην του Θησέα.Σύμφωνα με την παράδοση, όταν ο Θησέας ξεκίνησε για την Κρήτη για να σκοτώσει τον Μινώταυρο,σταμάτησε καθ' οδόν στη Δήλο και έκανε θυσία στον Απόλλωνα, λέγοντας ότι σε περίπτωση που κερδίσει την μάχημε τον Μινώταυρο θα του πρόσφερε στολισμένα κλαδιά ελιάς για να τον ευχαριστήσει. Επιστρέφοντας στην πατρίδατου, ο Θησέας εκπλήρωσε την υπόσχεσή του με αυτό τον θεσμό. Κατά το ταξίδι του γυρισμού τα τρόφιμα στο καράβιείχαν τελειώσει. Έτσι την έβδομη μέρα οι σύντροφοι του Θησέα μάζεψαν ότι μπορούσαν να βρουν και το μαγείρεψανκάνοντας φασολάδα. Το έθιμο αυτό, προς τιμή του Απόλλωνα διατηρήθηκε ως πυανέψια και έδωσε το όνομα στονμήνα αυτό.
Κυριότερες γιορτές κατά αυτό το μήνα ήταν επίσης τα Προηρόσια και τα ΟσχοφόριαΆλλες μικρότερες εορτές των αρχαίων Αθηναίων ήταν και η «Κουρεώτις», η οποία γινόταν κατά τον μήνα αυτό, τηντρίτη ημέρα των Απατουρίων, τα Σκιροφόρια, τα Σκίρα, τα εν Αλιμούντι Θεσμοφόρια, η Άνοδος, η Κάθοδος, ηΝηστεία, και τα Καλλιγένεια.Την τελευταία μέρα του μήνα εορτάζονταν τα Χαλκεία (πρώην Εργάνεια) προς τιμήν τηςπολιούχου θεάς Αθηνάς.




