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«Θαιήο – Μνξθέο δεκφζηαο θνηλσληθφηεηαο ζηελ αζηηθή Διιάδα ηνπ 20νχ αηψλα: ζχιινγνη, 

δίθηπα θνηλσληθήο παξέκβαζεο θαη ζπιινγηθέο ππνθεηκεληθφηεηεο» 

Γ΄ θνηλφ ζεκηλάξην εξεπλεηηθψλ νκάδσλ, Αζήλα, 29-10/11/2013 

 

Χρήζηος Λούκος,  

«Μερικοί προβλημαηιζμοί για ηο πώς θα μελεηηθεί ηο θέμα ηων 

νέων ζηη Σύρο ζε διάθορες ιζηορικές ζσγκσρίες (ηέλη 19οσ-

δεκαηίες1940/1950)» 

(θείκελν ππφ δηακφξθσζε) 

 

Σθέθηεθα ζηε ζπλάληεζή καο απηή λα ζπκκεξηζηψ καδί ζαο θάπνηεο ζθέςεηο 

γηα ηηο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ Δξκνχπνιε/Σχξν απφ ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα 

σο ηηο δεθαεηίεο 1940 θαη 1950, γηα λα παξαθνινπζήζνπκε πψο απηέο επεξεάδνπλ ηε 

δσή ησλ λέσλ. Λέγνληαο λένη ελλνψ φιν ην θάζκα ησλ ειηθηψλ απφ ηε γέλλεζε ψο 

ηελ ελειηθίσζε. Δλδηαθέξνκαη ηδηαίηεξα λα δσ πψο δηαθνξνπνηνχληαη  νη ζηάζεηο 

ησλ κεγαιπηέξσλ απέλαληί ηνπο ζην δεκφζην θπξίσο πεδίν, πνηεο αιιαγέο πθίζηαληαη 

νη  πξαθηηθέο ηνπο θαη ν   θαλνληζηηθφο ηνπο ιφγνο.  

Α. Σηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο ηνπ 19νπ αηψλα ε Δξκνχπνιε πεξλά κηα 

βαζχηαηε θξίζε έρνληαο απνιέζεη ην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ δηαδξακάηηδε σο εκπνξηθφ 

δηακεηαθνκηζηηθφ θέληξν κεηαμχ Γχζεο θαη Αλαηνιήο: αλεξγία, ππναπαζρφιεζε, 

θπγή ηνπ πιεζπζκνχ. Σηελ πεξίνδν απηή κεξηθά θαηλφκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

λέα γεληά ρξσκαηίδνληαη έληνλα.  

Τν έλα αθνξά ηελ αχμεζε ιφγσ ηεο θξίζεο  ηνπ αξηζκνχ ησλ βξεθψλ πνπ 

εθηίζεληαη θαη ηελ παξάιιειε δηφγθσζε ηνπ αξηζκνχ  ησλ ηξνθψλ, απνθιεηζηηθά απφ 

ηηο θησρέο  ζπλνηθίεο,  νη νπνίεο ζπεχδνπλ, έλαληη κηθξήο ακνηβήο, λα αλαιάβνπλ ηε 

θξνληίδα ηνπο. Η δηαδηθαζία απηή νδεγεί ζε κία εθαηφκβε ησλ λέσλ ππάξμεσλ 

(ζλεζηκφηεηα 60% πεξίπνπ). Η αληίδξαζε έξρεηαη θπξίσο απφ ηαηξνχο, 

ζπνπδαγκέλνπο ζηελ Δπξψπε, πνπ κε κηα θνηλσληθή επαηζζεζία πνπ θαηαπιήζζεη 

θαινχλ ηνπο έρνληεο θαη ηελ πνιηηεία λα αληηκεησπίζνπλ, κε ηε δεκηνπξγία ελφο 

νξγαλσκέλνπ  βξεθνθνκείνπ,  ην πξφβιεκα ηεο επηβίσζεο ησλ βξεθψλ θαη λα 

δηαζψζνπλ έηζη εθαηνληάδεο κειινληηθνχο πνιίηεο.
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 Πεξί ησλ εθζέησλ βξεθώλ. Υπόκλεκα Δπαγ. Α. Δπζηξαηίνπ Αξθάλε ηαηξνύ ηνπ ΓήκνπΔξκνππόιεσο 

πξνο ηνλ δήκαξρνλ απηήο, Δλ Δξκνππφιεη Σχξνπ, Δθ ηνπ Τππνιηζνγξαθείνπ Ν. Φξέξε, 1900. 
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Τν άιιν αθνξά ηε θαηεχζπλζε ησλ ζπνπδψλ ησλ λέσλ. Σηα εγεηηθά θπξίσο 

ζηξψκαηα εδξαηψλεηαη ε πεπνίζεζε φηη ιφγσ ηεο θξίζεο νη παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο 

ζα εμαζθαιίζνπλ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ζην δεκφζην ηνκέα. Αιιηψο 

αληηκεησπηδφηαλ ην κέιινλ ησλ λέσλ παιαηφηεξα, φηαλ ε ελαζρφιεζε, κεηά ηηο 

γπκλαζηαθέο ζπνπδέο, κε ην εκπφξην θαη ηηο ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο θαηλφηαλ 

ειθπζηηθφηεξε. Γελ ιείπνπλ, παξάιιεια, θαη νη θσλέο πνπ επηκέλνπλ φηη ε πφιε 

ρξεηάδεηαη εμεηδηθεπκέλνπο επαγγεικαηίεο θαη ζπλεγνξνχλ ζηελ ίδξπζε 

επαγγεικαηηθήο ζρνιήο.
2
   

Β. Σην γχξηζκα ηνπ αηψλα επέξρεηαη ζηελ νηθνλνκία ηεο Σχξνπ θάπνηα 

εμηζνξξφπεζε ράξε ζηε δπλακηθή ζηξνθή ιίγσλ θεθαιαηνχρσλ ζηελ 

θισζηνυθαληνπξγία. Σηαδηαθά ε Δξκνχπνιε ζα θαηαζηεί κηα βακβαθνχπνιε θαη ηα 

εξγνζηάζηά ηεο ζα δψζνπλ εξγαζία ζηνπο αλέξγνπο ιφγσ παξαθκήο ησλ άιισλ 

νηθνλνκηθψλ θιάδσλ, ζα ζηακαηήζεη έηζη ηε θπγή ηνπ πιεζπζκνχ. Σηα εξγνζηάζηα 

απηά ζα απαζρνιεζνχλ θπξίσο γπλαίθεο θαη θνξίηζηα, φρη κφλν απφ ηελ Δξκνχπνιε 

αιιά θαη απφ ηελ θαζνιηθή Άλσ Σχξν, πνπ κε ηνλ ηξφπν απηφ αξρίδεη ζηαδηαθά λα 

εγθαηαιείπεη θαηά θάπνην ηξφπν ηελ απνκφλσζή ηεο. Με ηηο αιιαγέο απηέο αθ’  ελφο 

έρνπκε κηα κεγαιχηεξε έληαμε ησλ παηδηψλ θαη ησλ λέσλ ζηελ παξαγσγή, θπξίσο ηε 

βηνκεραληθή, θαη απφ ηελ άιιε έλα πξφβιεκα θξνληίδαο ησλ βξεθψλ θαη ησλ κηθξψλ 

ειηθηψλ  κηα θαη νη δχν γνλείο ηψξα εξγάδνληαη 12 πεξίπνπ ψξεο ηελ εκέξα.  

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή θηλείηαη ηψξα ε θηιαλζξσπηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ 

εγεηηθψλ ζηξσκάησλ, θπξίσο ησλ θπξηψλ.  Όηαλ, γηα παξάδεηγκα, ηδξχεηαη, ην 1913,  

ε «Πεξίζαιςηο ηνπ Παηδφο» ν βαζηθφο ζθνπφο ηνπ ζπιιφγνπ είλαη ε θαζεκεξηλή  

θξνληίδα αλήιηθσλ παηδηψλ, ησλ νπνίσλ νη κεηέξεο εξγάδνληαη ζηα εξγνζηάζηα ηεο 

πφιεο. Οη αξηζκνί είλαη ελδεηθηηθνί: απφ ην 1914-1920 ζηεγάζηεθαλ θαη’ έηνο 

πεξίπνπ 150 παηδηά θαη ησλ δχν θχισλ θαη 50 πεξίπνπ βξέθε «ηπγράλνληα ελ ηαπηψ 

πεξηζάιςεσο απηφρξεκα νηθνγελεηαθήο, θαη δηδαζθαιίαο θαηά ηαο ψξαο, θαζ’ αο νη 

γνλείο απηψλ αγσλίδνληαη ελ ηνηο εξγνζηαζίνηο ηεο πφιεσο ηνλ ζθιεξφλ ηνπ βίνπ 

αγψλα».
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 [Καιαπνδφπνπινο Γ.Α], Δκπνξηθόλ Φξνληηζηήξηνλ ππό ηελ πξνζηαζίαλ ηνπ Γήκνπ Δξκνππόιεσο. 

Δγθαηληαζηήξηνο νκηιία επί ηε ελάξμεη ησλ καζεκάησλ ηεο Δκπνξνινγηζηηθήο Σρνιήο, Δξκνχπνιε 

Σχξνπ 1893. 
3
 Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ ζσκαηείνπ ε «Πεξίζαιςηο ηνπ Παηδφο» πξνο ηνλ Γήκαξρν 

Δξκνχπνιεο, 17 Σεπη. 1921: ΓΑΚ/ ΑΝΚ, Γεκνηηθφ Αξρείν Δξκνχπνιεο, Γ/Α/Σχιινγνη θαη 

ζσκαηεία/11(2). 
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Σε έλα άιιν επίπεδν, ηψξα αλαδεηείηαη ηξφπνο ψζηε ηα εξγαδφκελα άπνξα 

παηδηά λα ηχρνπλ θάπνηαο κφξθσζεο θαη λα κάζνπλ κηα ηέρλε. Γχξσ ζηα 1900 

δξαζηεξηνπνηείηαη πην ζπζηεκαηηθά ε «Σρνιή Απφξσλ Παίδσλ», κε 140 ηαθηηθά 

κέιε, θαη ζ’ απηήλ παξαθνινπζνχλ λπθηεξηλά καζήκαηα   πεξίπνπ 90 άπνξα παηδηά. 

Παξάιιεια, ζην «Δξγαζηήξηνλ Απφξσλ Γπλαηθψλ», πνπ δηνηθείηαη απφ εθνξεία 

θπξηψλ  κεηαμχ ησλ νπνίσλ κέιε ησλ κεγαιχηεξσλ θισζηνυθαληνπξγείσλ Καξέιια 

θαη Λαδφπνπινπ, 200 πεξίπνπ άπνξα θνξίηζηα καζαίλνπλ ηε ξαπηηθή θαη εξγαδφκελα 

έρνπλ θάπνην εηζφδεκα.
4
 

Γ. Απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1910, φηαλ κε ηελ εξγαηηθή  λνκνζεζία ηεο 

πξψηεο θπβέξλεζεο Βεληδέινπ ε ζπιινγηθή νξγάλσζε ησλ εξγαδνκέλσλ απνθηά 

θαζαξφ ηαμηθφ πεξηερφκελν θαη θπξίσο απφ ηφηε πνπ νη ζνζηαιηζηηθέο ηδέεο 

εθθξάδνληαη απφ νξγαλσκέλνπο πνιηηηθνχο θνξείο, ην ΚΚΔ θαη άιινπο, ε εγεηηθέο 

νκάδεο θαη ηεο Σχξνπ, επηρεηξνχλ λα πξνθπιάμνπλ ηνπο λένπο θαη ηηο  

«αλαηξεπηηθέο»  ηδέεο. Οη ζχιινγνη πνπ ηψξα ηδξχνληαη ζα πξνβάιινπλ κε έκθαζε 

ηελ αλάγθε πξνζήισζεο ησλ λέσλ ζηηο παξαδνζηαθέο αμίεο ηνπ ρξηζηηαληζκνχ θαη 

ηνπ ειιεληζκνχ. Αθφκε θαη απηνί πνπ ν ηίηινο ηνπο θαίλεηαη λα επαγγέιιεηαη κηα 

άιιε αληηκεηψπηζε ηνπ παξειζφληνο θαη ηνπ παξφληνο, φπσο ε «Πξννδεπηηθή Οκάο 

Νέσλ Δξκνππφιεσο», ηνλίδνπλ κε έκθαζε ηελ αλάγθε απνμέλσζεο απφ ηηο λέεο ηδέεο 

θαη πξαθηηθέο.  

Η ηάζε απηή πξνθχιαμεο ησλ λέσλ απφ ηε γνεηεία ησλ λέσλ ηδεψλ, πνπ 

βξίζθεη πξφζθνξν έδαθνο ζε κηα θνηλσλία πνπ θαίλεηαη φηη γηα δηάθνξνπο 

παξάγνληεο γίλεηαη πην ζπληεξεηηθή ζην Μεζνπφιεκν, ζα θζάζεη ζηνλ παξνμπζκφ 

ηεο επί δηθηαηνξίαο ηεο 4εο Απγνχζηνπ  κ ε ηελ ίδξπζε παξαξηεκάησλ ή 

παξαθπάδσλ ησλ νξγαλψζεσλ ηεο  κεηαμηθήο λενιαίαο, φπσο ην Κέληξν Σχξνπ ηεο 

«Οξγαλψζεσο Δζληθήο Αλαγελλήζεσο», κε πξφεδξν κάιηζηα ηνλ δήκαξρν ηεο 

Δξκνχπνιεο.
5
  

Σηνλ αγψλα εζηθνπνίεζεο ηεο λενιαίαο δελ ζα κπνξνχζε λα ιείςεη ε ηνπηθή 

εθθιεζία, φρη κφλν κε ηα θαηερεηηθά ζρνιεία αιιά θαη κε νξγαλψζεηο πνπ 

εθπξφζσπνί ηεο ηδξχνπλ. Τν 1935 κε πξσηνβνπιία ηνπ δηαθφλνπ ηνπ κεηξνπνιηηηθνχ 

λανχ ηεο Δξκνχπνιεο Δπάγγεινπ Μνλνγπηνχ ζπζηήλεηαη ε «Διιεληθή Σηαπξνθνξία. 

                                                           
4
 «Σρνιή Απφξσλ Παίδσ θαη Δξγαζηήξηνλ Απφξσλ Γπλαηθψλ», Αληψληνο Π. Φνπζηάλνο (εθδ.), 

Ηκεξνιόγηνλ ηεο Σύξνπ, έηνο 2νλ 1903, Δξκνχπνιε 1902, 96-97. 
5
 Τε βαξχηεηα πνπ έρνπλ ζηε Σχξν ην  ηνπηθφ Λχθεην Διιελίδσλ, αζιεηηθνί ζχιινγνη, θαζψο θαη 

ηα δχν Οξθαλνηξνθεία, Αξξέλσλ θαη Θειέσλ, εξεπλνχλ ε Διέλε Φνπξλαξάθε θαη ε Διέλε 

Παπακαθαξίνπ. 
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Α΄. Σψκα Διιήλσλ Σηαπξνθφξσλ», απνηεινχκελε απφ νκάδα επγελψλ θαη κε θαιή 

αλαηξνθή  λέσλ, ε νπνία εθηφο ησλ άιισλ ζα «επηηεξή ηελ δηαγσγήλ ησλ παίδσλ θαη 

ζα πξνζηαηεχε ηνχηνπο απφ παληφο θηλδχλνπ εζηθνχ θαη ζσκαηηθνχ» θαη ζα 

θαηαδηψθεη «ακεηιίθησο» ηα θαθψο αλαζξεκκέλα παηδηά αλ δελ ζπκκνξθψλνληαη ζηηο 

ππνδείμεηο θαιήο ζπκπεξηθνξάο.
6
 Η θίλεζε απηή ηνπ Μνλνγπηνχ, φπσο θαη άιιεο ηνπ 

ελέξγεηεο ζε άιια πεδία, έρεη έληνλν ην ραξαθηήξα ηνχ βνινληαξηζκνχ. Ωζηφζν είλαη 

ελδεηθηηθή ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ «θαιψλ» λέσλ ζηε δηαδηθαζία  ηεο εζηθνπνίεζεο 

ησλ «παξαζηξαηεκέλσλ» ζπλνκειίθσλ ηνπο, πξαθηηθή πνπ ζα ιάβεη επίζεκε κνξθή 

κε  ηε δηθηαηνξία.  

Αλάγθε λα εμεηαζηεί θαη πψο νη θαζνιηθνί θάηνηθνη ηεο Άλσ Σχξνπ επηρεηξνχλ 

κε ηε δεκηνπξγία δηαθνξεηηθψλ  ζπιιφγσλ απφ απηνχο ησλ Δξκνππνιηηψλ λα 

δηαζψζνπλ ηε μερσξηζηή ηνπο νληφηεηα. Τν 1935 ζπζηήλεηαη  ν «Φηιαλζξσπηθφο 

Σχλδεζκνο Καζνιηθήο Νενιαίαο Σχξνπ». 

Σην εξψηεκα πψο αληηδξνχλ ζπιινγηθά νη ίδηνη νη λένη ζην αζθπθηηθφ πιαίζην 

πνπ ην θξάηνο, ε εθθιεζία, νη γνλείο, ην ζρνιείν, ε θνηλσλία γεληθά ηνπο επηβάιιεη, ε 

απάληεζε δελ είλαη εχθνιε γηαηί νη πεγέο κηινχλ θπξίσο γηα ηε ζπιινγηθή δξάζε 

φζσλ ζέινπλ λα ηνπο λνπζεηήζνπλ. Κάπνηεο απφπεηξεο λα απηνπξνζδηνξηζηνχλ 

ππάξρνπλ, φπσο απηή γχξσ απφ ην δεθαπελζήκεξν ζνζηαιηζηηθψλ ηάζεσλ πεξηνδηθφ 

Αλαγέλλεζηο κεηαμχ 1918-1919. Δθθξεκεί ε πεξαηηέξσ αλίρλεπζε ηεο  νκάδαο 

Κπθιαδηηψλ θνηηεηψλ πνπ ην 1934 ηδξχνπλ ηνλ «Φνηηεηηθφ Όκηιν Κπθιάδσλ», 

θαζψο θαη άιισλ λεαληθψλ ζπιινγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Γ. Η Καηνρή κε ην ζάλαην, ηελ πείλα, ηηο ζηεξήζεηο, ηνλ ηξφκν, ηε βία έπιεμε 

θαίξηα θαη ηνπο λένπο θάζε ειηθίαο.  Τνπο ηξαπκάηηζε ζπγρξφλσο ςπρνινγηθά θαη ηα 

αφξαηα απηά ηξαχκαηα ηνχο ζπλφδεςαλ ζε φιε ηνπο ηε δσή. Κάπνηνη ηφικεζαλ 

ακέζσο κεηά ηε θπγή ησλ Γεξκαλψλ λα εθθξάζνπλ, σο λενιαία ηνπ ηνπηθνχ ΔΑΜ,   

δεκφζηα ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηελ αλάγθε κηαο άιιεο θνηλσλίαο.   Σηα Δπνλίηηθα 

Νεηάηα. Όξγαλν ηνπ Σπκβνπιίνπ Ννκνύ Δ.Π.Ο.Ν. Κπθιάδσλ θαη ζην θχξην άξζξν ηνπ 

πξψηνπ θχιινπ (Δξκνχπνιε, 9.11.1944) κε ηίηιν «Η Δ.Π.Ο.Ν. ζηνπο λένπο», κεηαμχ 

άιισλ αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα:  

Η πλεπκαηηθή αλύςσζε είλαη ν κεγαιύηεξνο ερζξόο ηνπ Φαζηζκνύ ζ’ όιεο ηνπ ηηο 

κνξθέο, γηαηί απηή ζα ηνλ ζπληξίςε. Γη’ απηό ν θαζηζκόο έρεη σο ζπνπδαηόηεξν κέιεκά 

ηνπ λα θξαηή πάληα θιεηζηά ηα κάηηα καο θαη λα εκπνδίδε ηελ αλάπηπμή καο [...]. Γη’ 

                                                           
6
 «Διιεληθή Σηαπξνθνξία. Α΄ Σψκα Διιήλσλ Σηαπξνθνξηψλ», Διέλε Δ. Μνλνγπηνχ 

(δεκνδηδαζθάιηζζα), Η σξαία Σύξνο. Λεύθσκα. Οδεγόο, εθδφηεο Δπάγγεινο Μνλνγπηφο, 1935, 30-31. 
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απηό θαη ην θξάηνο ηεο 4εο Απγνύζηνπ, ην θξάηνο ηνπ Μεηαμά θαη ηνπ Βαζηιηά, 

αγσλίζηεθε όζν κπνξνύζε γηα λα βπζίζε ηελ Διιεληθή λενιαία ζηα καύξα ζθνηάδηα ηεο 

ακνξθσζηάο [...]. Ο πόιεκνο καο άλνημε ηα κάηηα πνπ απηόο κε κεηαμσηέο θαζθεηέο κάο 

ηα είρε ζθεπαζκέλα θαη ηώξα νη αιήζεηεο πξνβάιινπλ κπξνζηά καο θσηεηλέο. Γελ 

επηηξέπεηαη πηα λα μαλαπάζσκε ηα παιηά. Γελ είλαη ζσζηό λα μαλαεπηηξέςνπκε λα καο 

ζηξεβιώλνπλ ηελ εθπαίδεπζή καο θαη λα καο παξαζύξνπλ, πξέπεη λα δηεθδηθήζσκε ηα 

δίθαηά καο, λα επηηύρνπκε ηνπο αγλνύο ζθνπνύο καο θαη γη’ απηό πξέπεη λα ζπληξίςσκε 

κηα γηα πάληα ηελ ζθνπξηαζκέλε πηα απνιπηαξρία [...].  

Γελ ππήξμε, φπσο θαίλεηαη, δεχηεξν θχιιν. Τα Γεθεκβξηαλά ζηελ Αζήλα 

δξνκνιφγεζαλ εμειίμεηο ζηε Σχξν πνπ νδήγεζαλ ζηελ πιήξε επηθξάηεζε ησλ 

θηινβαζηιηθψλ νκάδσλ.
7
 Όζνη λένη βγήθαλ δηαθνξεηηθνί απφ ηελ εκπεηξία ηεο 

Καηνρήο φθεηιαλ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ ή βαξχηεξσλ ζπλεπεηψλ, λα εληαρζνχλ ζ’ 

έλα  πιαίζην παηδείαο θαη θαζεκεξηλφηεηαο πνπ ζηφρεπε ζηελ εδξαίσζε ησλ αμηψλ 

πνπ ζέιεζε λα επηβάιεη ε κεηαμηθή δηθηαηνξία. Σηελ πξνζπάζεηα απηή ν ξφινο ηνπ 

θξάηνπο ζα είλαη ηψξα απμεκέλνο, δηφηη γηα πξψηε θνξά ακθηζβεηήζεθε ηφζν 

δπλακηθά ε εγεκνλία ηεο θπξίαξρεο ηάμεο. Οη εζεινληηθέο ζπζζσκαηψζεηο ζα 

πεξηνξηζηνχλ ή ζα ράζνπλ κεγάιν κέξνο ηεο απηνλνκίαο ηνπο.  
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Η παξνχζα έξεπλα έρεη ζπγρξεκαηνδνηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Τακείν – ΔΚΤ) 

θαη απφ εζληθνχο πφξνπο κέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» ηνπ 

Δζληθνχ Σηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΣΠΑ) – Δξεπλεηηθφ Χξεκαηνδνηνχκελν Έξγν: ΘΑΛΗΣ. Δπέλδπζε 

ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο κέζσ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Τακείνπ. 


