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Κύξηε Δηεπζπληά
Η νκηιία κνπ ζηα Α' Δηθηαία ζην Ψπρξό ζηηο 22.8.98 είρε ηίηιν «Δίθηε θαη Δηθηαίνλ άληξνλ ζηνλ κύζν ηνπ Κξεηαγελνύο Δία» δεκνζηεύζεθε ζηελ εθεκεξίδα
«Αλαηνιή» ηνπ Αγ. Νηθνιάνπ ζην θύιιν ηεο 50.8.98 θαη επνκ. θαη είρε ζθνπό λα απνδείμεη δύν πξάγκαηα:
- Πξώηνλ όηη ε ζεκεξηλή ΔΙΚΤΗ κε ην νκώλπκν εληππσζηαθό ζπήιαην ηαπηίδεηαη κε ηελ αξραία ΔΙΚΤΗ (παξά ηηο δηαθνξεηηθέο απόςεηο πνπ ππνζηεξίδνπλ νη
Σηξάβσλ θαη Πηνιεκαίνο) θαη ην Δηθηαίνλ Άληξνλ ησλ αξραίσλ πνηεηώλ θαη
- Δεύηεξνλ όηη ην ζπήιαην απηό (Δηθηαίνλ Άληξνλ) είλαη ν ηόπνο γέλλεζεο ηνπ Δία.
Πηζηεύσ πσο κε ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζίαζα θαη θξίλνληαο από ηηο αληηδξάζεηο ησλ αθξναηώλ θαη ησλ αλαγλσζηώλ ε νκηιία κνπ πέηπρε ηνλ ζθνπό ηεο.
Τν δεκνζηεπζέλ θείκελν κνπ όκσο είρε θαη κηα άιιε πεξίεξγε, ζα έιεγα, κεηαρείξηζε.
- Από ηελ κηα πιεπξά ν θ. Αδακ. Κξαζαλάθεο ζε άξζξν ηνπ πνπ δεκνζηεύζεθε θαη ζηελ έγθξηηε εθεκεξίδα (αξηζ. θπι. 33 Ινύιηνο - Αύγνπζηνο 2000)
θαθνπνηώληαο θαη εξκελεύνληαο ην θείκελό κνπ θαηά ην δνθνύλ, θαηαιήγεη ζην απζαίξεην ζπκπέξαζκα όηη ζπληάζζνκαη κε ηηο απόςεηο ηνπ αεηκλήζηνπ Πιαηάθε
ζε ό,ηη αθνξά ηνλ ηόπν γέλλεζεο ηνπ Δία.
- Από ηελ άιιε πιεπξά ε εθεκεξίδα ζαο αλαδεκνζίεπζα ην ίδην θείκελν (αξηζ. θπι. 31 Μάξηηνο Απξίιηνο) ζέιεζε κ' απηόλ ην ηξόπν λα δώζεη απάληεζε, όπσο αλαθέξεηαη ζην εηζαγσγηθό ζεκείσκα; ζηνπο ηζρπξηζκνύο Πιαηάθε.
Εθηόο όκσο από ηα παξαπάλσ, ν θ. Κξαζαλάθεο κε ηελ ηειεπηαία ηνπ αξζξνγξαθία ζηελ Δίθηε (αξηζ. θπι. 2Ί8, 249 θαη 250) δελ επερείξεζε λα αληηθξνύζεη κε
επηρεηξήκαηα θαη θόζκην ηξόπν ηηο απόςεηο πνπ δηαηύπσζα ζηελ νκηιία κνπ, αιιά εμεηξάπε ζε ύβξεηο, ραξαθηεξίδνληαο ηα θείκελά κνπ ςεπδή θαη εκέλα
ππνλνκεπηή ηνπ Οξνπεδηώηηθνπ Τνπξηζκνύ.
Απαληώληαο ζηα δεκνζηεύκαηα ηνπ θ. Κξαζαλάθε απέζηεηια ζηνλ ίδην κε ηελ ηδηόηεηά ηνπ ζαλ εθδόηε ηεο Δίθηεο ζπζηεκέλε επηζηνιή ε νπνία όκσο κνπ
επεζηξάθε κεηά από έλα κήλα κε ηελ έλδεημε «αδήηεην», ελώ όπσο πξνθύπηεη από ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ, ν παξαιήπηεο είρε εηδνπνηεζεί ζρεηηθά από ηα ΕΛΤΑ.
Ύζηεξα από ηελ εμέιημε απηή θαη επεηδή ελ ησ κεηαμύ κεζνιάβεζαλ θαη άιια ζρεηηθά γεγνλόο, πνπ έθξηλα ζθόπηκν λα απεπζπλζώ απεπζείαο ζηα κέιε ηνπ Δ.Σ.
ηνπ Σπι ιόγνπ «Ο Δηθηαίνο» θαη λα ηα ελεκεξώζσ ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα ηα πνπ έρνπλ αλαθύςεη δεηώληαο ηνπο παξάιιεια λα ιάβνπλ ζέζε ζ' απηά.
Γηα ελεκέξσζή ζαο, ζαο ζηέιισ αληίγξαθν ηεο επηζηνιήο κνπ πξνο ηα κέιε ηνπ Δ.Σ. ηνπ Δηθηαίνπ, ηελ νπνία κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε θαηά ηελ θξίζε.

