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Φέτος μας προβλημάτισε πολύ το φαινόμενο της αθλητικής
βίας και αποφασίσαμε ως συντακτική ομάδα να ασχολη-
θούμε με αυτό το φαινόμενο και τον αθλητισμό γενικό-
τερα.
Αποφασίσαμε λοιπόν να κάνουμε μια συνέντευξη με
τον Α’ Αντιπρόεδρο του Πανελληνίου Συνδέσμου
Αθλητικών Συντακτών (ΠΣΑΤ) κ. Αντώνη Αντω-
νόπουλο, που είναι εμπειρότερος λόγω επαγγέλματος. 
Ο κ. Αντωνόπουλος δέχτηκε πρόθυμα και η συνάντησή
μας έγινε στο σπίτι του Φίλιππου Δημητρακόπουλου.
Μας είπε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα για το επάγ-
γελμά του, για τη βία μέσα στα γήπεδα, για τον αθλητι-
σμό γενικότερα, για το ρόλο των αθλητικών παραγόντων,
για το ρόλο των μέσων ενημέρωσης και έκλεισε λέγοντας
ότι «το σπουδαιότερο είναι ο αθλητισμός με την έννοια της
εκγύμνασης και όχι ο ψεύτικος πρωταθλητισμός»

Συνέχεια στη σελίδα 10
ΜΝΗΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ

KΑΙ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ
Φέτος τα μέλη της συντακτικής ομάδας της
εφημερίδας μας «ΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ ΤΟΥ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» αποφασίσαμε σε αυτό το
τεύχος να κάνουμε ένα άρθρο αφιέρωμα
για το σαράντα και την κατοχή, θέλοντας κι

εμείς να συμβά-
λουμε στον

εορτασμό
της 28ης
Οκτω-
βρίου.
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μνήμες εκείνης
της εποχής. Έτσι απο-

φασίσαμε να πάρουμε συνέντευξη από
τρεις καλοσυνάτες κυρίες, μεγάλης ηλικίας,
που έζησαν τα γεγονότα και είχαν την ευ-
γενική καλοσύνη να συνεργαστούν μαζί
μας.
Αυτές οι τρεις κυρίες είναι: η κα Χρυσούλα
Χρύσα που είναι 96 ετών, η κυρία Βασι-
λική Λαζαράκη, που είναι 87 ετών και η
κυρία Ευγενία Φρατζή που είναι 68
ετών. 
Συναντηθήκαμε στο σπίτι της κας Χρυσού-

λας και εκεί για μια ώρα 
συζητούσαμε και ρωτούσαμε να μας πουν
ό, τι θυμούνταν από εκείνα τα μαύρα χρό-
νια.
Όπως θα διαβάσετε μας μίλησαν για την

κατοχή και τη ζωή
των Ελλήνων

στην πόλη
και στα
χωριά.
Επίσης
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φ έ ρ -
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οι κατα-
κτητές, οι

Γερμανοί και οι
Ιταλοί. Μας είπαν

ακόμα ότι τα πράγματα τότε ήταν πολύ δύ-
σκολα και ότι κυρίως η πείνα ήταν το κυ-
ριότερο πρόβλημα. Μετά αναφέρθηκαν
στο άλλο τεράστιο πρόβλημα, τον εμφύλιο
πόλεμο, όπου «ο αδερφός σκότωνε τον
αδερφό», όπως μας είπαν χαρακτηριστικά.
Και τέλος ευχήθηκαν να μη ζήσει κανένα
παιδί αυτά που έζησαν αυτές.
Διαβάστε στη σελιδα 3 την αποκλειστική
συνέντευξη που μας παραχώρησαν:

Συνέχεια στη σελίδα 3

ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΣΤΗΝ 
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΒΙΑ 

ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΙΔΕΙΑ

Συνέχεια στις σελίδες 6-7

Ο ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ ΠΑΙΡΝΕΙ
ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΝΕΙ
ΨΥΧΗ, ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΕΥΕΙ

ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΣΚΗΝΗ
Στις 8 Νοεμβρίου πήγαμε στο θέατρο REX

και παρακολουθήσαμε τη
θαυμάσια θεατρική πα-

ράσταση «Ο μεγά-
λος περίπατος
του Πέτρου» της
Ζωρζ Σαρή , που
έχει σκηνοθετήσει
ο κ. Παναγιώτης
Τζαμαριάς. Η παρά-
σταση αναφέρεται
σε ένα φτωχό παιδί
που ζει την καθημε-

ρινότητά του στη
περίοδο της έναρξης

του ελληνοϊταλικού πο-
λέμου και της κατοχής. 

Εκεί συναντήσαμε τον  κ. Τζαμαριά που μας
μίλησε για τη ζωή του, το ρόλο του σκηνο-
θέτη, τη σχέση του κράτους με το παιδικό
θέατρο, το ρόλο του παιδικού θεάτρου
καθώς και για τη νέα του δουλειά με το
έργο «Η μικρή μας πόλη» του Θόρντον
Ουάιλντερ, στο θέατρο ΑΚΡΟΠΟΛ.
Αφιερώστε λίγο χρόνο και διαβάστε την
αποκλειστική συνέντευξη του κ Τζαμαρία
στα ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ
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