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Η Θράκη διεκδικεί, δεν επαιτεί

Α

γαπητοί συμπατριώτες.
Ο μήνας Μάιος είναι για μας τους Θρακιώτες επετειακός, καθώς κατ’ αυτόν
εορτάζουμε τα Ελευθέρια της Θράκης μας. Είναι όμως και κάποιες ημερομηνίες,
που παραπέμπουν στα δύσκολα, στις οικτρές συνέπειες και στα δεινά που υπέστησαν οι πρόγονοί μας από τον εξ ανατολών γείτονα, που δεν πρέπει να ξεχαστούν.
Οι περισσότεροι ξέρουν λίγα ή αγνοούν εντελώς όσα συνέβησαν. Μια «βαριά»
λήθη τα καλύπτει και οι προσπάθειες ανάδειξης συναντούν πολλά εμπόδια από διάφορες πλευρές αλλά και αδιαφορία από την επίσημη πολιτεία.
Τα γεγονότα των ημερών αυτών δραματικά, με κατάληξη απάνθρωπη, εξοντωτική, αφού οδήγησαν σε Γενοκτονία του θρακικού Ελληνισμού, προοίμιο των αντίστοιχων που ακολούθησαν για τους Αρμένιους, τους Έλληνες του Πόντου και της
Μικράς Ασίας. Ο αγώνας για την ανάδειξη, ιστορική τεκμηρίωση και εν τέλει αναγνώριση της Γενοκτονίας είναι και θα είναι διαρκής, αν και δύσκολος αλλά από
εμάς είναι χρέος και οφειλή στους αδικοχαμένους προγόνους μας.
Μια σημαδιακή ημερομηνία είναι η 6η Απριλίου 1914. Είναι το «Μαύρο Πάσχα» της Θράκης. Η ΠΑ.Ο.Ν.Ε. σε μια σεμνή τελετή στις 2 Απριλίου 2017 έκανε το
μνημόσυνο των «ψυχών» και εμείς εκτός από την συμμετοχή μας σ’ αυτήν θεωρούμε επιβεβλημένο να δημοσιεύσουμε την σχετική ομιλία που παρουσίασε η συμπατριώτισσά μας από την Αλεξανδρούπολη κ. Μαρία Γκούτη(*):
ΜΝΗΜΗ 1914
6η Απριλίου. Ημέρα γνωστή ως ημερομηνία της γερμανικής επέλασης στην Ελλάδα το 1941. Για τους Θρακιώτες άλλες οδυνηρές μνήμες ανακαλούνται σε αυτή την
ημερομηνία. Τον Απρίλιο του 1914, το λεγόμενο «Μαύρο Πάσχα», ξεκίνησε η εκδίωξη των Ελλήνων πολλών χωριών της επαρχίας Αρκαδιούπολης, Βιζύης και ευρύτερων περιοχών της Θράκης. Το ίδιο έτος πραγματοποιήθηκαν δολοφονίες, απελάσεις, διαρπαγές, εμπρησμοί και λεηλασίες κατά των Ελλήνων των περιοχών της
Ηράκλειας, των Μαλγάρων και της Κεσσάνης. Από τον Απρίλιο του 1914, 150.000
Θρακιώτες από τη Μακρά Γέφυρα, τη Μάδυτο, την Καλλίπολη, τις Σαράντα Εκκλησιές, τη Ραιδεστό, το Σκοπό και άλλες περιοχές της Ανατολικής Θράκης εκτοπίστηκαν από τους Νεότουρκους στη Μικρά Ασία και ελάχιστοι από αυτούς επέζησαν από τις πορείες στα τάγματα εργασίας, όπως και χιλιάδες άλλοι Μικρασιάτες
και Πόντιοι αδελφοί μας. Ο συνολικός πληθυσμός των εξόριστων Ελλήνων της Ανατολικής Θράκης, που εκτοπίστηκαν μέχρι και το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, έφτασε τελικά τις 220.000, σύμφωνα με στοιχεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Παρά τους διωγμούς αυτούς, τον Αύγουστο του 1920, η Ανατολική Θράκη απελευθερώθηκε από τον Ελληνικό Στρατό και παρέμεινε ελεύθερη μέχρι τον Οκτώβριο του 1922. Τότε, οι Ευρωπαίοι με την ανακωχή των Μουδανιών διέταξαν την
αποχώρηση του ελληνικού στρατού και των Ελλήνων από την Ανατολική Θράκη,
παρά την παρουσία του ελληνικού στρατού εκεί και παραβλέποντας την αδυναμία
των Τούρκων να μεταφέρουν δικό τους τακτικό στρατό στην περιοχή. Ήταν ένα
«δώρο» της Αντάντ στη νέα Τουρκία... Ο ξεριζωμός των Ελλήνων θα ολοκληρωνόταν το 1923 με την Ανταλλαγή των πληθυσμών.
Πρέπει να τονιστεί ότι η Θρακική Γενοκτονία είναι ιστορικά τεκμηριωμένη. Ωστόσο, αποσιωπάται και ελάχιστα μνημονεύεται από την Ελληνική ιστοριογραφία,
όπως αναφέρει ο ιστορικός Κωνσταντίνος Βακαλόπουλος. Ο ίδιος σημειώνει με
έμφαση ότι «η αφετηρία των διωγμών και της Γενοκτονίας του Ελληνισμού της Μ.
Ασίας και αργότερα του Πόντου υπήρξε ο χώρος της Ανατολικής Θράκης. Εκεί οι
Νεότουρκοι δοκίμασαν και εφάρμοσαν για πρώτη φορά το μοντέλο των μετατοπίσεων (και διωγμών) των Ελληνικών πληθυσμών και των εθνικών εκκαθαρίσεων, εκεί
επέβαλαν τη γενοκτονική τους συμπεριφορά και εκεί αξιοποίησαν τα θλιβερά αποτελέσματα των πειραμάτων τους, ώστε να τα επεκτείνουν σχεδόν αμέσως (και με μεγαλύτερη επιτυχία) στη Δυτική Μικρασία και αργότερα σε κραυγαλέο βαθμό (και μεγαλύτερη αγριότητα) στον Πόντο».
Τη Γενοκτονία του Ελληνισμού της Ανατολής (Πόντου, Μ. Ασίας, Θράκης) αποκαλύπτει ακόμη και ο σύγχρονος Τούρκος ιστορικός, Φονάτ Ντουντάρ. Ομολογεί
σε σχετική συνέντευξή του: «Με ενδιαφέρει, μεταξύ άλλων, το πώς η εξουσία κατέγραψε στα επίσημα έγγραφά της τις βιαιότητες που η ίδια σχεδίασε και εκτέλεσε και
που φυσικά η ίδια ποτέ δεν παραδέχθηκε. Τα αρχεία αυτά λοιπόν παρουσιάζουν λεπτομερώς τα στάδια του σχεδίου δράσης εναντίον των Ρωμιών που κατάρτισε το
καθεστώς των Νεοτούρκων με τη βοήθεια Γερμανών στρατηγών». Η γενοκτονική
συμπεριφορά των Νεοτούρκων ήταν λοιπόν αποτέλεσμα ενός μεθοδικά μελετημένου σχεδίου, όπως προκύπτει από τα τουρκικά αρχεία. Με βίαια μέσα, με εμπορικό
αποκλεισμό, με βαριά φορολογία, λεηλασίες περιουσιών, τρομοκρατικές επιθέσεις,
υποχρεωτική στράτευση, εκτοπισμούς, καταναγκαστική εργασία (τάγματα εργασίας) εξανάγκασαν τους Θρακιώτες να εγκαταλείψουν την Αν. Θράκη. Έτσι την περί-
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ο Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Μαΐου, ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο δεύτερος
κύκλος των εορταστικών εκδηλώσεων, που διοργάνωσε η Πανθρακική Ομοσπονδία Νότιας Ελλάδας (ΠΑ.Ο.Ν.Ε.), στην Αθήνα, στα πλαίσια του εορτασμού της επετείου από τα 97 χρόνια απελευθέρωσης της Δυτικής Θράκης και της ενσωμάτωσής
της στον Ελλαδικό κορμό.

Ένας κύκλος που άνοιξε στις 10 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας με
την επιτυχημένη Εσπερίδα- Forum για τη Θράκη, με τίτλο: «Η Θράκη σταυροδρόμι
Πολιτισμού και Ανάπτυξης –Εθνικό πλεονέκτημα στο νέο αιώνα».
Το Σάββατο, λοιπόν, 27 Μαΐου, με σύμμαχο τελικά τον καλό καιρό, σε μια κατάμεστη από κόσμο πλατεία Δαβάκη της Καλλιθέας, οι Θρακιώτες της Αθήνας αλλά
Συνέχεια στη σελ. 7

Eκδηλώσεις του Συλλόγου μας
Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ
ην Κυριακή 9 Απριλίου 2017, πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη ημερήσια εκδρομή του συλλόγου μας στην
Ερμιονίδα.
Αναχωρήσαμε στις 08.00 από τον Ι.Ν.
Ζωοδόχου Πηγής και μετά την καθιερωμένη
στάση μας στον ισθμό της Κορίνθου πήραμε
το «εσωτερικό» δρομολόγιο με κατεύθυνση
την Ερμιόνη.
Διερχόμενοι την περιοχή της Επιδαύρου
κάναμε αναφορά στην ιστορική αυτή πόλη
της Αργολίδας με το περίφημο Ασκληπιείο της, που αποτελούσε το σημαντικότερο
θεραπευτήριο της αρχαίας Ελλάδος, αλλά και το ωραιότερο, καλύτερα διατηρημένο και
ενεργό και σήμερα αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, χωρητικότητας 13.000 θεατών.

Τ

Συνέχεια στη σελ. 6

οδο 1913–1917, 232.000 Θρακιώτες εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πατρογονικές εστίες και να καταφύγουν στην ελεύθερη Ελλάδα. Άλλες 96.000 οδηγήθηκαν στην Μ. Ασία σε καταναγκαστικά έργα. Χωριά ολόκληρα μετακινήθηκαν για να
εγκαταστήσουν σ’ αυτά οι Νεότουρκοι πρόσφυγες Μωαμεθανούς από τη Βοσνία.
Από τους 96.000 εκτοπισθέντες στη Μικρασία επέστρεψαν στις εστίες τους με τη
λήξη του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου μόνο 50.000. Η Αν. Θράκη το 1910 αριθμούσε
360.000 – 370.000 Έλληνες. Κορύφωση των διωγμών σε βάρος του Ελληνικού στοιχείου υπήρξε το «Μαύρο Πάσχα του 1914» (6η Απριλίου).
Το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγκάστηκε έπειτα από διαμαρτυρίες, να κλείσει
σχολεία και εκκλησίες, να κηρύξει γενικό πένθος και την Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία εν διωγμώ και να υψώσει φωνή έντονης διαμαρτυρίας προς την υψηλή Πύλη και
τις πρεσβευτικές αρχές των Μεγάλων Δυνάμεων. Τις απαρχές βέβαια των διωγμών
του Θρακικού Ελληνισμού τις βρίσκουμε στο χώρο της Βόρ. Θράκης (Ανατ. Ρωμυλίας) το 1906. Τότε, οι Βούλγαροι οργάνωσαν σφαγές και διώξεις στην Αγχίαλο και σε
άλλες πόλεις σε βάρος του ελληνικού στοιχείου. Εξανάγκασαν πολλούς Έλληνες να
καταφύγουν στην τουρκοκρατούμενη Ανατολική και Δυτική Θράκη και στην ελεύθερη Ελλάδα.
Συνέχεια στη σελ. 8

Eðéóêåöèåßôå ôçí áíáíåùìÝíç éóôïóåëßäá ôïõ Óõëëüãïõ ìáò
www. polsylvira.gr

Ôï Ä.Ó. ôïõ Óõëëüãïõ ìáò óáò åý÷åôáé Êáëü Êáëïêáßñé êáé ìå ôç óêÝøç óôçí ðáôñßäá ìáò.
Óáò õðåíèõìßæåé üôé ç óõíäñïìÞ óáò åßíáé æùôéêüò ðüñïò ãéá ôçí åðéâßùóç ôçò åöçìåñßäáò ìáò
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Óçìåßùóç- ÅðéóÞìáíóç
Ç óôÞëç ôùí ÊÏÉÍÙÍÉÊÙÍ ãñÜöåôáé âÜóåé ôùí
óôïé÷åßùí ðïõ ìáò äßíïíôáé, ôá ïðïßá óõíÞèùò
åßíáé åëëéðÞ. ÊáôáâÜëëåôáé ðñïóðÜèåéá ìå ðñïóùðéêÞ ðïëëÝò öïñÝò åðéêïéíùíßá êáé åðáöÞ ãéá
ôçí áêñßâåéá êáé ôçí ïñèüôçôá ôùí óôïé÷åßùí.
Ôõ÷üí ëÜèç Þ ðáñáëåßøåéò äåí ãßíïíôáé åóêåììÝíá ïýôå ìå äéÜèåóç ìåßùóçò Þ ðñïóâïëÞò êáíåíüò óõìðáôñéþôç ìáò.
Ðáñáêáëïýìå áêüìç, áí õðÜñ÷ïõí ðáñÜðïíá,
áõôÜ íá ãßíïíôáé óôçí õðåýèõíç ôçò óôÞëçò Ìáñßá Ëáæßäïõ. Åõ÷áñéóôïýìå.
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ÊÏIÍÙÍÉÊA
Á. ÃÜìïé - ÃåííÞóåéò
• Óôéò 21 Éáíïõáñßïõ 2017 ï Áíôþíçò Ðáðáäçìçôñßïõ êáé ç ãõíáßêá ôïõ ÑïäÜíèç ðÜíôñåøáí ôï
ãéï ôïõò Áðüóôïëï ìå ôçí åêëåêôÞ ôçò êáñäéÜò
ôïõ ÂáóéëéêÞ ÊùíóôáíôÝëïõ. Óôïõò íåüíõìöïõò
åõ÷üìáóôå íá æÞóïõí åõôõ÷éóìÝíïé, óôïõò áãáðçôïýò Áíôþíç êáé ÑïäÜíèç åõ÷üìáóôå íá æÞóïõí
êáé íá ôïõò ÷áßñïíôáé.
Ï Áðüóôïëïò êáé ç ÂáóéëéêÞ Ýãéíáí ðïëý óýíôïìá
êáé ãïíåßò, óôéò 19 Áðñéëßïõ áðÝêôçóáí êïñéôóÜêé.
Óôïí Áðüóôïëï êáé óôç ÂáóéëéêÞ åõ÷üìáóôå íá æÞóåé
ôï íåïãÝííçôï êáé íá åßíáé êáëüôõ÷ï. Óôïí Áíôþíç
êáé óôç ÑïäÜíèç åõ÷üìáóôå íá æÞóåé ç åããïíïýëá
ôïõò êáé íá ôç ÷áßñïíôáé.
• Ôï ÓÜââáôï 17 ÉÏÕÍÉÏÕ 2017 óôïí É.Í. Ìåôáìïñöþóåùò ôïõ ÓùôÞñïò, óôï ÊåöáëÜñé ÊçöéóéÜò, Ýãéíå ï ãÜìïò ôïõ ÂáëÜíôç Êïýôóéêïõ êáé ôçò ÂáóéëéêÞò Ìðñéóßìç, êüñçò ôïõ ÓïöïêëÞ Ìðñéóßìç
êáé ôçò óõìðáôñéþôéóóÜò ìáò ÄÞìçôñáò ÌðñéóßìçÃåùñãéÜäïõ. Óôïõò íåüíõìöïõò åõ÷üìáóôå íá æÞóïõí åõôõ÷éóìÝíïé, óôïõò áãáðçôïýò ÓïöïêëÞ êáé
ÄÞìçôñá ôéò ðéï èåñìÝò åõ÷Ýò ãéá ôï ãÜìï ôùí ðáéäéþí ôïõò.

ÃÍÙÓÔÏÐÏÉÇÓÇ

OIKONOMIKH ENIÓ×ÕÓÇ

Ãéá ôïõò óõíäñïìçôÝò ôçò åöçìåñßäáò ìáò
Óõìðáôñéþôåò, óõìðáôñéþôéóóåò,
Ößëåò êáé ößëïé ôçò ÂÇÑÁÓ,
¼óïé åðéèõìåßôå íá åíéó÷ýóåôå ïéêïíïìéêÜ
ôïí Óýëëïãü ìáò, ìðïñåßôå íá êáôáèÝôåôå ôá
÷ñÞìáôá óôçí ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá, üðïõ ùò Óýëëïãïò äéáôçñïýìå ëïãáñéáóìü ìå ôïí Áñéèìü

Αφορά σε εισφορές μελών και καταθέσεις στην
Εθνική Τράπεζα μέχρι 15-6-2017

040/483031-86
Ãéá ôïõò êáôïßêïõò åîùôåñéêïý ï ôñáðåæéêüò
ëïãáñéáóìüò åßíáé:
GR 0110 0400 0000 0404 8303 186
ÊÙÄ. SWIFT ÔÑÁÐÅÆÁÓ-ÂÉC
ETHNGRAA
ÊÁðü ôï Ä.Ó.

ΣΑΡΜΠΕΖΗ – ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛ.
ΦΩΤΑΚΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΑΛΠΙΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΦΩΤΑΚΙΔΗΣ ΓΙΑΓΚΟΣ
ΚΑΛΟΔΗΜΙΔΟΥ ΜΑΤΟΥΛΑ
ΤΖΙΒΑΡΑ ΓΙΩΤΑ
ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΜΕΜΟΣ
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ
ΚΑΡΑΜΑΤΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΔΟΜΒΡΗ ΛΙΛΙΚΑ
KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΟΜΠΑΝΗ ΘΕΟΠΟΥΛΑ
ΤΖΑΜΠΑΖΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ-ΔΗΜΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ-ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΡΩΣΣΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΚΟΥΤΖΙΒΕΛΑΚΗ-ΧΑΤΖΗΠΑΠΠΑ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΜΑΤΙΔΟΥ ΜΑΝΤΖΑΡΑKH KAΛΛΙΟΠΗ
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B. Báðôßóåéò
• Ôçí ÊõñéáêÞ 14 ÌáÀïõ 2017 ï ÃéÜííçò Êáôóåëßäçò,
ãéïò ôçò Ìáñßáò Ëáæßäïõ, êáé ç ãõíáßêá ôïõ ÁããåëéêÞ ÊåñáìÜñç, âÜðôéóáí ôï ãéï ôïõò êáé ôïõ Ýäùóáí
ôï üíïìá ÁíäñÝáò. Óôïí íåïöþôéóôï ÁíäñÝá åõ÷üìáóôå íá æÞóåé, óôïõò ãïíåßò ôïõ, óôïõò ðáððïýäåò ÁíäñÝá êáé ËÜìðñï, êáèþò êáé óôéò ãéáãéÜäåò Ìáñßá êáé ÁãëáÀá åõ÷üìáóôå íá æÞóåé êáé íá
ôïí ÷áßñïíôáé.
• Ôçí ÊõñéáêÞ 21 ÌáÀïõ 2017 ï ×ñÞóôïò ÐáððÜò
êáé ç ãõíáßêá ôïõ Ìáñßá, êüñç ôïõ Ãéþñãïõ Ôáìïõñßäç, âÜðôéóáí ôï 2ï êïñéôóÜêé ôïõò êáé Ýäùóáí
ôï üíïìá Áíôùíßá – ÁããåëéêÞ. Óôç íåïöþôéóôç
Áíôùíßá-ÁããåëéêÞ åõ÷üìáóôå íá æÞóåé, óôïõò ãïíåßò ôçò êáèþò êáé óôïõò ðáððïýäåò Ãéþñãï êáé
ÐáíôåëÞ êáé óôéò ãéáãéÜäåò Óùóþ êáé Áíôùíßá
åõ÷üìáóôå íá ôç ÷áßñïíôáé.

25550
25550

Ã. ÈÜíáôïé
• Óå çëéêßá ìüëéò 52 åôþí Ýöõãå áðü ôç æùÞ ï Êáëáìáôéáíüò Çëßáò, ãéïò ôïõ ×ñÞóôïõ Êáëáìáôéáíïý
êáé ôçò áãáðçôÞò ê. Êïýëáò Êáëáìáôéáíïý, äáóêÜëáò åðß 20 ÷ñüíéá óôïí Ðüñï. Óôïõò ãïíåßò ôïõ,
êáèþò êáé óôïõò ëïéðïýò óõããåíåßò åêöñÜæïõìå
ôç âáèéÜ ìáò ëýðç.
• Ôïí ðåñáóìÝíï ÌÜéï Ýöõãå áðü ôç æùÞ ï ÄçìïóèÝíçò ÍáëìðÜíôçò. Óôç óýæõãü ôïõ ÄÝóðïéíá, óôá
ðáéäéÜ ôïõ Íßêï êáé Äþñá, êáèþò êáé óôïõò ëïéðïýò
óõããåíåßò åêöñÜæïõìå ôá óõëëõðçôÞñéÜ ìáò.
• Ôïí ðåñáóìÝíï ÌÜñôéï Ýöõãå áðü ôç æùÞ ç
Áííïýëá Ìðáìßäïõ, óýæõãïò ôïõ áåßìíçóôïõ
Ðáíáãéþôç Ìðáìßäç. Óôá ðáéäéÜ ôçò Èüäùñï, ÂÜóù
êáé ÊïõñôÝóá åêöñÜæïõìå ôá óõëëõðçôÞñéÜ ìáò.
• ÍÝïò ó÷åôéêÜ Ýöõãå ï ÁëÝêïò Êáñõðßäçò, áðü ôçí
Êáâçóü, ÊáèçãçôÞò Ô.Å.Ö.Á.Á. óôï Äçìïêñßôåéï ÐáíåðéóôÞìéï. Óôç óýæõãü ôïõ ÔÝóá, óôçí êüñç ôïõ Ñüç,
êáèþò êáé óôçí ðåèåñÜ ôïõ, ôçí áãáðçôÞ Ôïýëá
Ìðáìßäïõ, åêöñÜæïõìå ôç âáèéÜ ìáò ëýðç.
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Ðïëéôéóôéêüò Óýëëïãïò Öåñþí
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Êõñéáæßäïõ ÄÞìçôñá
Ëáæßäïõ Ìáñßá
Ëáæßäïõ ÔñéÜäá
Íáôóßäïõ-ÊïññÝ Åõáããåëßá
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Εσπερίδα Π.Α.Ο.Ν.Ε. στο Πολεμικό Μουσείο
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΧΑΡΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕ
ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η εσπερίδα-forum της Πανθρακικής Ομοσπονδίας Ν. Ελλάδος
στο Πολεμικό Μουσείο. Με στόχο να αναδειχθεί η Θράκη ως το εθνικό πλεονέκτημα της
χώρας, προκειμένου να καταστεί κομβικό σταυροδρόμι Πολιτισμού και Ανάπτυξης, η Πανθρακική Ομοσπονδία Νοτίου Ελλάδος, πραγματοποίησε εσπερίδα την Τετάρτη 10 Μαΐου
στο Πολεμικό Αθηνών, με αφορμή τη συμπλήρωση 97 χρόνων από την απελευθέρωση
της Θράκης και την ενσωμάτωσή της στον εθνικό κορμό.
Παρουσία εκπροσώπων της εκκλησίας, της βουλής, της περιφερειακής και τοπικής
αυτοδιοίκησης, εκπροσώπων των θρακικών συλλόγων της Αττικής και πλήθους κόσμου,
οι αξιόλογοι ομιλητές της εκδήλωσης επιχείρησαν να ξαναδώσουν «σάρκα και οστά» σε
μία ξεχασμένη προοπτική για τη Θράκη, αυτήν της ανάπτυξης και της προόδου.
Μέσα από τρεις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ενότητες ο Καθηγητής του Τμήματος
Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών κ. Ιωάννης Μάζης, ο συγγραφέας, κοινωνιολόγος και πολιτικός κ. Μιχάλης Χαραλαμπίδης, η Δρ Λαογραφίας κ. Βασιλική Χαραλάμπους-Παναγιωτοπούλου, ο
Αντιπτέραρχος Ιπτάμενος εν αποστρατεία κ.
Κων/νος Ιατρίδης και ο Δ/ντής της Πομακικής εφημερίδας «Ζαγάλισα» και Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Πομάκων κ. Ιμάμ
Αχμέτ, επιχείρησαν μία διαφορετική προσέγγιση της Θράκης μέσα από τη γεωπολιτική
της θέση στη νέα διαμορφούμενη πολιτική συγκυρία, αλλά και την αναπτυξιακή προοπτική
που της υπόσχεται η ιστορία και η γεωγραφία της.
Ο καθηγητής κ. Ιωάννης Μάζης, τόνισε το γεγονός της ενιαίας και διαχρονικής πολιτικής
της Τουρκίας απέναντι στη Θράκη, η οποία, όπως είπε, είναι διατυπωμένη στο βιβλίο του
ΥΠΕΞ της Τουρκίας κ. Αχμέτ Νταβούτογλου «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΒΑΘΟΣ». Στο βιβλίο αυτό
αναφέρεται, σύμφωνα με τον κ. Μάζη, ότι η Τουρκία χρειάζεται τη Θράκη, διότι αποτελεί
την Πύλη, για να φτάσει η Τουρκία στο στρατηγικό ιστορικό και πολιτιστικό βάθος της
στην Ευρώπη, που είναι η ανακατανομή των συνόρων στη Μ. Ανατολή και στη Βαλκανική.
Ο συγγραφέας κ. Μιχάλης Χαραλαμπίδης, μίλησε για τα «δώρα» που τους έφερε η
Ιστορία και αφορούσαν στον άξονα Μπουργκάς-Αλεξ/πολη (οδικό, σιδηροδρομικό δίκτυο
και μεταφορά πετρελαίου), στην αναβάθμιση του λιμανιού της Αλεξ/πολης και τη
σύνδεσή του με το Μπουργκάς, καθώς επίσης και στην ίδρυση της νέας πόλης Ρωμανία
στη Μαρώνεια,. Ο κ. Χαραλαμπίδης τόνισε ότι τα δώρα αυτά επανέρχονται σήμερα, και
απομένει η βούληση για την υλοποίησή τους. Την ομιλία του έκλεισε ο κ. Χαραλαμπίδης
ζητώντας, όπως είπε, από την Τουρκία «να ζητήσει συγγνώμη από τους χριστιανικούς
ορθόδοξους λαούς για την πολιτική γενοκτονίας που εφήρμοσε».
Ο αντιπτέραρχος εν αποστρατεία κ. Κων/νος Ιατρίδης στην πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία
του αναφέρθηκε στα λάθη και παραλείψεις των ελληνικών κυβερνήσεων αναφορικά με
τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, καθώς επίσης και στις πολιτικές που
εφαρμόζει η Τουρκία, μέσω του Τουρκικού Προξενείου, προκειμένου να χειραγωγήσει
τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης στο σύνολό της.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η σύντομη, αλλά περιεκτικότατη παρέμβαση του διευθυντή
της πομακικής εφημερίδας «Ζαγάλισα», εκπαιδευτικού και Προέδρου του Πανελληνίου
Συλλόγου Πομάκων κ. Ιμάμ Αχμέτ, ο οποίος δήλωσε συγκινημένος ότι για πρώτη φορά
του δίνεται η ευκαιρία να μιλήσει για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
Πομάκοι της Δ. Θράκης από το τουρκικό προξενείο Κομοτηνής. Ο κ. Αχμέτ μίλησε για
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ που ασκείται σε βάρος των Πομάκων από το τουρκικό
προξενείο με την απαγόρευση της ομιλίας της γλώσσας τους, για γενιτσαροποίηση των
πομακοπαίδων μέσα από τα θρησκευτικά φροντιστήρια «κουράν κουρσού», αλλά και
την επιβολή διοικητικών και οικονομικών μέτρων στους στοχοποιημένους ως δήθεν
Γκιουλενικούς πομάκους, που αντιστέκονται. Κλείνοντας ζήτησε από τους παρισταμένους
πολιτικούς και τα ΜΜΕ να προβάλλουν προς πάσα κατεύθυνση τα προβλήματα των
Πομάκων με σκοπό την επίλυσή τους.
Στην πολυμορφία των εικόνων και των ήχων, των χορών, των ενδυμασιών, των μουσικών, αλλά και των πολλών και ξεχωριστών εθίμων της Θράκης, αναφέρθηκε με τον
δικό της τρόπο, η κ. Βασιλική Χαραλάμπους–Παναγωτοπούλου, στην ομιλία της με θέμα «ΧΡΩΜΑΤΑ ΛΕΒΕΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΗΝ
ΑΕΝΑΗ ΡΟΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ».
Ιδιαίτερη στιγμή για την εκδήλωση αποτέλεσε ο ξεχωριστός ήχος της γκάιντας που
χάρη στον Χρήστο Δανάκη χάρισε ένα μοναδικό ταξίδι στον μαγικό κόσμο της
Θρακιώτικης μουσικής σε όλους τους παρευρισκομένους.
Χρόνια Πολλά στην Ελεύθερη Θράκη μας και στους απανταχού της γης Θρακιώτες μας!

Óåëßäá 3

Εκδήλωση τιμής και μνήμης στο Πεδίο του
Άρεως στους αγωνιστές του 1821
Από την Ένωση Γυναικών Θράκης
«ΔΟΜΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΗ ΒΙΖΒΙΖΗ»
Την Κυριακή 19 Μαρτίου 2017 με πρωτοβουλία και πάλι της Ενωσης γυναικών Θράκης
«Δόμνα Χατζηαντώνη Βισβίζη» τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στη Λεωφόρο των Ηρώων στο Πεδίο του Άρεως. Παρόντες πολλοί Σύλλογοι πολιτιστικοί του Λεκανοπεδίου
της Αττικής που σχετίζονται με ήρωες αγωνιστές του 1821.

Από αριστερά: Ο πρόεδρος του Σουφλίου κ. Γιώργος Σαλάκης, η κ. Τ. Δερμετζοπούλου, η κ. Ε.
Νατσίδου και η κ. Μ. Λαζίδου.

Τον πανηγυρικό της μέρας εκφώνησε κ. Ανδρέας Ευαγγελίδης, Στρατηγός εν αποστρατεία, Αντιπρόεδρος της Μακεδονικής Εστίας. Μετά την τήρηση ενός λεπτού σιγής
έγινε η κατάθεση στεφάνων στα μνημεία των Ηρώων από επισήμους και εκπροσώπους
των Συλλόγων.
Στην προτομή της Δόμνας Βιζβίζη στεφάνι κατέθεσε η κ. Τασούλα Σακαλίδου Χουρδάκη, Πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Θράκης, στην οποία αξίζουν ιδιαίτεροι έπαινοι,
γιατί χάρις στις προσπάθειές της, στην επιμονή και στην ακάματη θέλησή της πραγματοποιείται κάθε χρονιά αυτή η συγκινητική εκδήλωση. Θεωρώ ότι επάξια η Πανθρακική
Ομοσπονδία Νοτίου Ελλάδος την τίμησε στα φετινά Ελευθέρια Θράκης για την προσήλωσή της στη Θράκη και στα δίκαιά της, καθώς και για την ακούραστη προσπάθειά της
στη διάσωση και διάδοση του πολιτισμού της Θράκης.
Εκ μέρους του Συλλόγου μας στεφάνι κατέθεσαν οι κ.κ. Ευαγγελία Νατσίδου και
Ταρσή Δεμερτζοπούλου στην προτομή του ήρωα Οδυσσέα Ανδρούτσου.

Kριτική Θεάτρου
Θεατρικό έργο «Οπερέττα» (κριτική)
του Δημήτρη Καραμάτσκου
Όπως είχαμε γράψει στο προηγούμενο φύλλο, ο σύλλογός μας είχε προγραμματίσει να
«πάει θέατρο», στις 11 Μαΐου, στο REX για την παράσταση «Οπερέττα» του Βιτόλντ
Γκομπρόβιτς σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου. Ο τίτλος του έργου δεν προϊδέαζε για
το τι ακριβώς θα δούμε. Μια οπερέττα είναι έργο μουσικό, όπως και η όπερα, σε μικρότερη, απλούστερη και ελαφριά απόδοση με περισσότερο κωμικό χαρακτήρα. Διαθέτει,
ορχηστρική μουσική, χορωδιακά μέρη, άριες, ντουέτα, μπαλέτα κ.λ.π.
Αυτό που είδαμε, που πραγματικά απολαύσαμε, ήταν κάτι που μας ξάφνιασε ευχάριστα. Ήταν μια παράσταση που αντίστοιχή της δεν έχει ξαναδεί το ελληνικό κοινό. Θα την
ονομάζαμε αντι-οπερέττα, καθώς χρησιμοποιεί μεν τη δομή μιας οπερέττας, αλλά κινείται
σε μια σφαίρα εκκεντρική, παραμυθένια, αντισυμβατική. Στην παράσταση πρίγκιπες και
πίθηκοι τραγουδούν καταπληκτικά, ξεκινούν με μια μπαλάντα παιγμένη με γκάιντα υπό
το άγρυπνο βλέμμα ενός πιθήκου στη ράχη ενός βουνού, τα Ιμαλάια, εκεί όπου διαδραματίζεται το έργο. Η μουσική και τα θεσπέσια τραγούδια, ποπ μπαλάντες και παραδοσιακά

Συνέχεια στη σελ. 7
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ÅÉÄÇÓÅÉÓ ÁÐÏ ÔÏÍ ÅÂÑÏ, ÅÔÓÉ OÐÙÓ ÊÁÔÁÃÑAÖÏÍÔÁÉ ÓÔÏÍ ÔÏÐÉÊÏ ÔYÐÏ ÊÁÉ ÁËËÏÕ ÁÐÏ ÔÇ ÌÁÑÉÁ ËÁÆÉÄÏÕ
ÄÅËÔÉÏ ÔÕÐÏÕ
14ç ÓõíÜíôçóç ôùí Åõñùðáúêþí ×ùñéþí Ðåëáñãþí óôïí Ðüñï

ç

ÐñáãìáôïðïéÞèçêå ìå ìåãÜëç åðéôõ÷ßá, ç 14 ÓõíÜíôçóç ôïõ Äéêôýïõ ôùí Åõñùðáúêþí ×ùñéþí Ðåëáñãþí, óôéò 17 êáé 18 ÌáÀïõ, óôïí
Ðüñï êáé óôï Åèíéêü ÐÜñêï ÄÝëôá ¸âñïõ.
ÌåôÜ ôïí Éïýíéï ôïõ 2016, ï Ðüñïò åßíáé ìÝëïò ôïõ Äéêôýïõ êáé
åß÷å ôçí ôéìÞ öÝôïò íá öéëïîåíÞóåé ôçí åôÞóéá óõíÜíôçóÞ ôïõ. Óå áõôÞ
óõììåôåß÷áí åêðñüóùðïé ôùí áíôßóôïé÷ùí ÷ùñéþí ôçò Ãåñìáíßáò, ôçò
Åëâåôßáò, ôçò Ïõããáñßáò, ôçò Êñïáôßáò, ôçò Âïõëãáñßáò, ôçò Óëïâåíßáò,
ôçò Éóðáíßáò êáé ôçò Ôïõñêßáò.
Óôéò åôÞóéåò óõíáíôÞóåéò êÜèå ÷ùñéü ðáñïõóéÜæåé ôéò äñÜóåéò ðïõ
Ý÷åé êÜíåé, áíôáëëÜóóïíôáé åìðåéñßåò êáé éäÝåò êáé üëá áõôÜ êÜôù áðü
ôçí ïìðñÝëá ôçò Euronatur, ôçò ïñãÜíùóçò ç ïðïßá äßíåé áõôü ôïí
ôßôëï.
Ç Euronatur ðñïùèåß ôçí õéïèÝôçóç Ôïðéêþí Ó÷Ýäéùí ÄñÜóåéò óôá
×ùñéÜ ôùí Ðåëáñãþí, þóôå ïé äñÜóåéò íá õëïðïéïýíôáé óõóôçìáôéêÜ
êáé áðïôåëåóìáôéêÜ. Åðßóçò, ÷ñçìáôïäïôåß ðñïãñÜììáôá ðñïóôáóßáò,
äéá÷åßñéóçò, åõáéóèçôïðïßçóçò êáé áíÜðôõîçò ôçò ôïðéêÞò êïéíùíßáò.
Óôïí Ðüñï êáé óôï ÄÝëôá ôïõ ¸âñïõ Þäç õëïðïéïýíôáé ðñïãñÜììáôá,
åíþ áðü ôï åðüìåíï Ýôïò èá õðïâëçèåß êáé íÝá ðñüôáóç áð’ üëá ôá
÷ùñéÜ.
Ïé ðñïóêåêëçìÝíïé Ýìåéíáí êáôåíèïõóéáóìÝíïé áðü ôçí ôïðéêÞ
öéëïîåíßá, ôïí Ðüñï, ôéò ÖÝñåò êáé ôïõò êáôïßêïõò ôïõò, ôçí ôïðéêÞ
êïõæßíá, ôá áîéïèÝáôá, ôï ÄÝëôá ôïõ ¸âñïõ êáé öõóéêÜ ôïõò
ðïëõÜñéèìïõò ðåëáñãïýò ðïõ ðáñáôÞñçóáí.
Óôç óõíÜíôçóç õéïèåôÞèçêå øÞöéóìá ó÷åôéêÜ ìå êéíäýíïõò ðïõ
äéáôñÝ÷ïõí ïé ðåëáñãïß êáôÜ ôç ìåôáíÜóôåõóÞ ôïõò óôçí ÁöñéêÞ êáé
óôç ÌÝóç ÁíáôïëÞ, ôï ïðïßá óýíôïìá èá áðïóôáëåß óôï Ðåñéâáëëïíôéêü
Ðñüãñáììá ôùí ÇíùìÝíùí Åèíþí (UNEP).
Ï ÄÞìïò Áëåîáíäñïýðïëçò ìÝóù ôçò Áíôéäçìáñ÷ßáò Öåñþí êáé ï
ÖïñÝáò Äéá÷åßñéóçò Åèíéêïý ÐÜñêïõ ÄÝëôá ¸âñïõ ðéóôåýïõí êáé
õðïóôçñßæïõí Ýìðñáêôá ôçí ðñùôïâïõëßá ôùí Åõñùðáúêþí ×ùñéþí
Ðåëáñãþí êáé äåóìåýïíôáé ìå áõôÞ ôçí åõêáéñßá íá êáôáâÜëïõí
ðñïóðÜèåéåò ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôùí ðåëáñãþí óôçí ðåñéï÷Þ, áëëÜ êáé
ôçí áíÜðôõîÞ ôçò.
ÁíôéäÞìáñ÷ïò Öåñþí
êáé Ðñùôïãåíïýò ÔïìÝá
Íéêüëáïò Ãêüôóçò

- Ï Êùíóôáíôéíßäçò Êùíóôáíôßíïò Å´ Äçìïôéêïý, 1ï Äçì. Ó÷. Öåñþí.
Ðïëý áîéüëïãåò Þôáí êáé ïé åìöáíßóåéò ôùí õðïëïßðùí ðáéäéþí:
ÄçìÜêç Åõáããåëßá, ÊÝôôá Åõñéäßêç.
Ìáò êÜíáôå ðåñÞöáíïõò ìå ôéò åðéôõ÷ßåò óáò êáé ðñïâÜëáôå ôïí
ôüðï ìáò ìå ôï êáëýôåñï ôñüðï.
Åõ÷üìáóôå óôïõò ðñïêñéèÝíôåò êáëÞ åðéôõ÷ßá!!!
ÄÅËÔÉÏ ÔÕÐÏÕ
ÄùñåÜ êáñäéïãñÜöïõ óôï ÊÝíôñï Õãåßáò ÓáìïèñÜêçò
áðü ôçí ÉåñÜ Ìçôñüðïëç Áëåîáíäñïõðüëåùò
Ç ÉåñÜ Ìçôñüðïëéò Áëåîáíäñïõðüëåùò
åíçìåñþíåé ðùò ðáñá÷þñçóå ùò äùñåÜ óôï
ÊÝíôñï Õãåßáò ôçò íÞóïõ ÓáìïèñÜêçò Ýíáí
óýã÷ñïíï êáñäéïãñÜöï ãéá íá êáëýðôåé ôéò
áíÜãêåò ôùí êáôïßêùí ôïõ áêñéôéêïý íçóéïý
ìáò.
Ôïí êáñäéïãñÜöï ðáñÝäùóå ï Óåâ. Ìçôñïðïëßôçò ìáò ê. ¢íèéìïò óôïí ÄÞìáñ÷ï ÓáìïèñÜêçò ê. ÁèáíÜóéï Âßôóá
êáé óôïí õðåýèõíï éáôñü ôïõ ÊÝíôñïõ Õãåßáò ÓáìïèñÜêçò, êáôÜ ôçí
äéÜñêåéá åêäçëþóåùò ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôï Ðïëéôéóôéêü ÊÝíôñï
«Íéêüëáïò Öáñäýò» óôç ×þñá ôï âñÜäõ ôïõ ÓáââÜôïõ 22 Áðñéëßïõ 2017,
óôá ðëáßóéá ôùí åïñôáóôéêþí åêäçëþóåùí ãéá ôçí ðáíÞãõñç ôùí Áãßùí
ÐÝíôå Íåïìáñôýñùí ôçò ÓáìïèñÜêçò.
Ï ÄÞìáñ÷ïò ôïõ íçóéïý ê. Âßôóáò åõ÷áñßóôçóå ôïí Óåâáóìéþôáôï
Ìçôñïðïëßôç ìáò ãéá ôï óõíå÷Ýò êáé áíýóôáêôï åíäéáöÝñïí ôïõ ãéá ôç
ÓáìïèñÜêç êáé ôïõò áêñßôåò êáôïßêïõò ôïõ.
Åê ôçò ÉåñÜò Ìçôñïðüëåùò
ÖÅÑÅÓ 29-5-2017 -ÄÅËÔÉÏ ÔÕÐÏÕ
Óôéò ÖÝñåò óôïí ÷þñï ôïõ Åèåëïíôéêïý Ðõñïóâåóôéêïý Êëéìáêßïõ Öåñþí
¸âñïõ, ðáñáðëåýñùò ôïõ Äçìïôéêïý Ãñáöåßïõ Êßíçóçò, ôåëÝóôçêáí
óôéò 27 ÌáÀïõ 2017 êáé þñá 19:00 ôá åãêáßíéá ôïõ Åèåëïíôéêïý Ðõñïóâåóôéêïý Êëéìáêßïõ Öåñþí ¸âñïõ.
Óôéò åíáñêôÞñéåò ïìéëßåò ôïõò ï Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò ÐïëéôéêÞò
Ðñïóôáóßáò ê. ÃéÜííçò ÊáðÜêçò, ï áíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò Ð.Å. ¸âñïõ ê. ÄçìÞôñéïò ÐÝôñïâéôò, ï äÞìáñ÷ïò Áëåîáíäñïýðïëçò ê. ÅõÜããåëïò ËáìðÜêçò áíáöÝñèçêáí óôï óçìáíôéêü Ýñãï áíôéìåôþðéóçò êáôáóôñïöþí
áðü ôçí íåïúäñõèåßóá õðçñåóßá êáé Ýäùóáí óõã÷áñçôÞñéá óôïõò ÅèåëïíôÝò ÐõñïóâÝóôåò ðïõ åíôÜ÷èçêáí êáé õðçñåôïýí Þäç.
Ï ÄéïéêçôÞò ôçò Ð.Õ. Áëåîáíäñïýðïëçò Áíôéðýñáñ÷ïò ê. Êùíóôáíôßíïò Êïýêïõñáò åêöþíçóå ôçí çìåñÞóéá äéáôáãÞ ôçò Õðçñåóßáò ôïõ.
Ï ÁíôéäÞìáñ÷ïò Öåñþí Íéêüëáïò Ãêüôóçò óôïí óýíôïìï ÷áéñåôéóìü
ôïõ áíáöÝñèçêå óôéò çìåñïìçíßåò - óôáèìïýò ãéá ôçí ßäñõóç Åèåëïíôéêïý Ðõñïóâåóôéêïý Êëéìáêßïõ Öåñþí ¸âñïõ ðïõ åßíáé ïé ðáñáêÜôù:

Ï Ðñüåäñïò ôïõ ÖïñÝá Äéá÷åßñéóçò
Åèíéêïý ÐÜñêïõ ÄÝëôá ¸âñïõ
ÁíäñÝáò ÁèáíáóéÜäçò

1. Áýãïõóôïò 2013: ÓõíÜíôçóç óôçí áßèïõóá óõíåäñéÜóåùí ôïõ
Äçìïôéêïý ÊáôáóôÞìáôïò Öåñþí ôïõ ÁíôéäçìÜñ÷ïõ, ôïõ ê. Êïýêïõñá
êáé åíäéáöåñïìÝíùí åèåëïíôþí ðõñïóâåóôþí ãéá ôç äõíáôüôçôá
ßäñõóçò åèåëïíôéêïý ðõñïóâåóôéêïý êëéìáêßïõ óôéò ÖÝñåò.
2. Áðüöáóç ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò ÄçìïôéêÞò Êïéíüôçôáò Öåñþí ìå
áñéèìü 34/20-11-2013 ìå ôçí ïðïßá ðñïôåßíåôáé óôï Ä.Ó. Áëåî/ðïëçò ç
õðïâïëÞ áéôÞìáôïò ãéá ßäñõóç ôïõ êëéìáêßïõ.
3. Áðüöáóç ôïõ Ä.Ó. Áëåî/ðïëçò ìå áñéèìü 864/11-12-2013 ãéá õðïâïëÞ
áéôÞìáôïò ðñïò ôï Áñ÷çãåßï ôïõ Ðõñïóâåóôéêïý Óþìáôïò ãéá ßäñõóç ôïõ
êëéìáêßïõ êáé óôç óõíÝ÷åéá õðïâïëÞ ðëÞñïõò öáêÝëïõ (öÜêåëïé åèåëïíôþí,
áðïôýðùóç êôéñéáêþí åãê/óåùí, ôå÷íéêÞ Ýêèåóç êôéñéáêþí åãê/óåùí, Ê.Á.
ðñïûð/óìïý ìå ôá êïíäýëéá ãéá ôç ëåéôïõñãßá ôïõ êëéìáêßïõ, Üäåéá
êõêëïöïñßáò êáé áóöÜëåéáò ôïõ ðõñïóâåóôéêïý ï÷Þìáôïò).
4. ‘Åãêñéóç ãéá ßäñõóç êëéìáêßïõ óôéò ÖÝñåò áðü ôïí Áñ÷çãü ôïõ
Ðõñïóâåóôéêïý Óþìáôïò óôéò 10-10-2014.
5. ÅðáíõðïâïëÞ üëïõ ôïõ öáêÝëïõ ôçò ßäñõóçò ìå Ýããñáöï ôïõ
ÄçìÜñ÷ïõ óôéò 8-6-2015.

ÖÅÑÅÓ 14-3-2017 - ÄÅËÔÉÏ ÔÕÐÏÕ
Ôá ðéï èåñìÜ ìáò óõã÷áñçôÞñéá óôïõò ìáèçôÝò óêáêéóôÝò, óôïí
ðñïðïíçôÞ ê. Éùáííßäç Êùíóôáíôßíï, óôï Ä.Ó. êáé óôïõò ãïíåßò ôùí
ìáèçôþí - óêáêéóôþí ôïõ Óêáêéóôéêïý Ïìßëïõ Öåñþí ãéá ôéò ìåãÜëåò
åðéôõ÷ßåò ôïõò óôïõò çìéôåëéêïýò áãþíåò ôïõ Ó÷ïëéêïý ÐñùôáèëÞìáôïò
ÃñÞãïñïõ Óêáêéïý ÁíáôïëéêÞò Ìáêåäïíßáò, ÈñÜêçò êáé Óåññþí ðïõ
äéïñãáíþèçêáí áðü ôïí ÄÞìï Óåññþí óôéò 11 êáé 12 Ìáñôßïõ 2017,
óôéò ÓÝññåò.
Óôï Ïìáäéêü ç ìéá êáé ìïíáäéêÞ ÏìÜäá ðïõ óõììåôåß÷å áðü ôïí
íïìü ¸âñïõ óôá ÄçìïôéêÜ Ó÷ïëåßá, åßíáé ç ïìÜäá ôïõ 3ïõ Äçìïôéêïý
Ó÷ïëåßïõ Öåñþí êáé êáôÝêôçóå ôçí 2ç èÝóç óå éóïâáèìßá ìå ôçí 1ç ,
ìåôáîý 19 ó÷ïëåßùí, ìå ôïõò óêáêéóôÝò ìáèçôÝò: Êïýôëá Íéêüëáï, ×ñÞóôï ÃêÝñïö, ÄçìÞôñç ÓôÜãêïãëïõ, Áíôéãüíç Êïýôëá, Ìáñßá Êïýôëá
êáé ðñïêñßèçêå óôï ÐáíåëëÞíéï Ó÷ïëéêü ÐñùôÜèëçìá ÃñÞãïñïõ Óêáêéïý, ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß óôï ËïõôñÜêé Êïñéíèßáò 8-9 êáé 10 Áðñéëßïõ 2017.
ÅðéðëÝïí óôï áôïìéêü ðñïêñßíïíôáé óôïõò ôåëéêïýò
óôï ËïõôñÜêé:
- Ï Óôáýñïò ÄçìÜêçò, Å´ Äçìïôéêïý, 1ï Äçì. Ó÷ïëåßï Öåñþí.
-Ï ÁèáíÜóéïò Âáëóáìßäçò, Á´ Ãõìíáóßïõ, ÃõìíÜóéï Öåñþí.

Óôçí åêäÞëùóç ÐáñáâñÝèçêáí: ï Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò ÐïëéôéêÞò
Ðñïóôáóßáò ê. ÃéÜííçò ÊáðÜêçò, ï Áñ÷çãüò ôïõ Ðõñïóâåóôéêïý Óþìáôïò
ÁíôéóôñÜôçãïò ÐÓ ê. Âáóßëåéïò ÊáðÝëéïò, ïé âïõëåõôÝò ¸âñïõ ÓÕÑÉÆÁ
ÄçìÞôñéïò Ñßæïò êáé Ãåþñãéïò ÊáÀóáò, ï Õðáñ÷çãüò ÕðïóôÞñéîçò ÁíôéóôñÜôçãïò ÐÓ ÓùôÞñéïò Ôåñæïýäçò, ï ÓõíôïíéóôÞò ÕðïóôÞñéîçò ÁÐÓ ÕðïóôñÜôçãïò ÐÓ ÉùÜííçò ÑÜìöïò, ï ÄéïéêçôÞò ÐåñéöåñåéáêÞò ÐõñïóâåóôéêÞò Äéïßêçóçò ÁíáôïëéêÞò Ìáêåäïíßáò êáé ÈñÜêçò Áñ÷éðýñáñ÷ïò
ÍáèáíáÞë ÑÞãáò, ÄéïéêçôÝò Ðõñïóâåóôéêþí Õðçñåóéþí ôçò ÐåñéöÝñåéáò,
Áîéùìáôéêïß ôïõ ÐÓ êáèþò êáé åêðñüóùðïé ôùí Åíüðëùí ÄõíÜìåùí,
ôùí ÓùìÜôùí Áóöáëåßáò, ôçò ÉåñÜò Ìçôñüðïëçò Áëåîáíäñïýðïëçò,
öïñÝùí êáé óõëëüãùí ôïõ ôüðïõ êáé ðëÞèïò êüóìïõ.
Ãéá ôç ëåéôïõñãßá ôïõ Êëéìáêßïõ ðáñá÷ùñÞèçêå ÷þñïò áðü ôï ÄÞìï
Áëåîáíäñïýðïëçò êáèþò êáé üëá ôá Ýîïäá ëåéôïõñãßáò âáñýíïõí ôïí
ÄÞìï Áëåîáíäñïýðïëçò åíþ óôåëå÷þíåôáé áðü 13 åèåëïíôÝò ðõñïóâÝóôåò.
Ç ÈñÜêç ðñéí 2.600 ÷ñüíéá
Ï Áñ÷áéïëüãïò ê. ÄéáìáíôÞò ÔñéáíôÜöõëëïò, Åðßôéìïò ¸öïñïò Áñ÷áéïôÞôùí êáé Åðßôéìïò ÄéäÜêôïñáò
ôïõ ÄÐÈ, Ýêáíå ìéá ðïëý óçìáíôéêÞ ðáñïõóßáóç óôç äçìïôéêÞ âéâëéïèÞêç Áëåîáíäñïýðïëçò ìå
èÝìá ôç ÈñÜêç ðñéí êáé ìåôÜ ôïí
åëëçíéêü åðïéêéóìü (6ïò áé. ð.×.) êáé
1ïò- 3ïò áé. ì.×.. Óôçí ïìéëßá ôïõ ï
ê. ÔñéáíôÜöõëëïò áíáöÝñèçêå
óôá ìåãÜëçò óçìáóßáò áñ÷áéïëïãéêÜ åõñÞìáôá ðïõ ôåêìçñéþíïõí
éóôïñéêÜ ôçí ìáêñáßùíç ðáñïõóßá
ôïõ Åëëçíéóìïý óå áõôÞí ôçí ðåñéï÷Þ ôùí Âáëêáíßùí.
«...Óçìáíôéêüôáôåò êñßíïíôáé åñåõíçôéêÜ ïé åðéóôçìïíéêÝò ôïõ áíáêáëýøåéò óôéò ïñåéíÝò ðåñéï÷Ýò ôçò Ñïäüðçò áðü ôïí ÍÝóôï ùò ôïí
¸âñï, ïé ïðïßåò ðñüóèåóáí ðåñéóóüôåñåò áðü 120 íÝåò èÝóåéò óôïí
áñ÷áéïëïãéêü ÷Üñôç ôçò ÈñÜêçò. Êïñùíßäá ôïõ Ýñãïõ ôïõ, èåùñåßôáé
áðü ðïëëïýò, ôï ðñüãñáììá áíáóêáöéêþí åñåõíþí óå ôáöéêïýò ôýìâïõò ôùí ðåñéï÷þí Äéäõìïôåß÷ïõ, ÏñåóôéÜäáò êáé Ôñéãþíïõ, óôïõò ïðïßïõò áðïêáëýöèçêáí ôÜöïé ôïõ 5ïõ – 4ïõ áé. ð.×., áëëÜ êõñßùò ôáöÝòêáýóåéò ôïõ 1ïõ- 3ïõ áé. ì.×..
Óôçí ïìéëßá ôïõ ï ê. ÔñéáíôÜöõëëïò áíÜöåñå üôé óôç ÈñÜêç êáôïéêïýóáí óôçí ðñþéìç åðï÷Þ ôïõ ÓéäÞñïõ èñáêéêÜ öýëá ðïõ åãêáôáóôÜèçêáí åêåß ãýñù óôï 1050 ð.×.. ×áñáêôçñéóôéêÜ êáôÜëïéðá ôçò æùÞò
ôùí ïñåéíþí êôçíïôñüöùí êáôïßêùí ôçò Ñïäüðçò åßíáé èÝóåéò ïéêéóìþí,
ï÷õñùìáôéêïß ðåñßâïëïé, íåêñïôáöåßá, ÷þñïé ëáôñåßáò ìå ëáîåýìáôá,
êïéëüôçôåò êáé âñá÷ïãñáößåò (óôç Ñïýóá) êáé êôçíïôñïöéêÝò åãêáôáóôÜóåéò. Ôá ðÞëéíá áããåßá ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýóáí åßíáé äéáêïóìçìÝíá
ìå áõëáêþóåéò, ñáâäþóåéò, êåñáôïåéäåßò áðïöýóåéò êáé åã÷Üñáêôá Þ
åìðßåóôá ãåùìåôñéêÜ ó÷Ýäéá.
ÁíáöÝñèçêå óôá ìõèéêÜ öýëá, üðùò ïé Êßêïíåò, ðïõ óõíÜíôçóå ï
ÏäõóóÝáò ãõñßæïíôáò áðü ôçí Ôñïßá öèÜíïíôáò ÜèåëÜ ôïõ óôá ðáñÜëéá
ôçò ÈñÜêçò êáé âñÞêå ôçí åõêáéñßá íá åêäéêçèåß ôïõò Êßêïíåò ðïõ åß÷áí
ðïëåìÞóåé óôï ðëåõñü ôùí Ôñþùí. Ãéá ôï ëüãï áõôü êáôÝëáâå ôçí ºóìáñï, ôç ëåçëÜôçóå, ðÞñå áé÷ìÜëùôåò ãõíáßêåò êáé ëÜöõñá ðïëëÜ ðïõ ôá
ìïéñÜóôçêå äßêáéá ìå ôïõò óõíôñüöïõò ôïõ. ÓåâÜóôçêå üìùò ôïí éåñÝá
ôïõ Áðüëëùíá, ôïí ÌÜñùíá, ìáæß ìå ôç ãõíáßêá ôïõ êáé ôï ðáéäß ôïõ.
Áõôüò ùò áíôÜëëáãìá ôïõ ðñüóöåñå ôá ðåñßöçìá äþñá, åðôÜ ôÜëáíôá ÷ñõóÜöé, Ýíá êñáôÞñá áóçìÝíéï êáé äþäåêá áìöïñåßò ãåìÜôïõò
ìå èåúêü Üêñáôï ãëõêü êñáóß. ÔÝôïéï êñáóß Ýðéíáí êáé ãëåíôïýóáí óöÜæïíôáò áñíéÜ êáé âüäéá óôçí ðáñáëßá ôçò ÉóìÜñïõ ïé óýíôñïöïé ôïõ
ÏäõóóÝá êáé äåí ôïí Üêïõóáí ðïõ ôïõò ðáñáêéíïýóå ãñÞãïñá íá öýãïõí. Ôçí Üëëç ìÝñá Êßêïíåò ðïëëïß, ðïõ Þîåñáí íá ðïëåìïýí êáâÜëá óôá Üëïãá Þ ðåæïß, ìáæåýôçêáí áðü ôç ãýñù ðåñéï÷Þ íá ðïëåìÞóïõí ôïõò Á÷áéïýò. Ç ìÜ÷ç êñÜôçóå ïëüêëçñç ìÝñá êáé óôï ôÝëïò íßêçóáí ïé Êßêïíåò. Óêïôþèçêáí Ýîé ðïëåìéóôÝò áðü êÜèå ðëïßï.
ÁíáöÝñèçêå åðßóçò óôçí Áñ÷áßá Æþíç, óôç Ìåóçìâñßá, üðïõ ¸ëëçíåò Üðïéêïé áðü ôç ÓáìïèñÜêç Ý÷ôéóáí óôá ôÝëç ôïõ 7ïõ áé. ð.×. ãéá
ôïí Ýëåã÷ï ôùí ðåñáóìÜôùí áðü áíáôïëÞ ðñïò äýóç êáé ãéá ðñüóâáóç
óôçí åíäï÷þñá ôïõ èñáêéêïý âáóéëåßïõ ôùí Ïäñõóþí. ¹ôáí ìéá êáßñéá
åðéëïãÞ, ç ïðïßá ãéá áñêåôïýò áéþíåò áðÝöåñå ðëïýôï êáé äýíáìç, êáé
óõíÝâáëå óôïí åîåëëçíéóìü ôùí Èñáêþí ôçò ðåñéï÷Þò, üðùò åðéâåâáéþíïõí ôá åõñÞìáôá áðü ôçí áíáóêáöéêÞ Ýñåõíá óôç Æþíç. Ïé áñ÷áßåò
ðçãÝò áíáöÝñïõí ôç Ìåóçìâñßá, ôç Äñõ, ôç Æþíç, ôç ÓÜëç êáé áñãüôåñá, óôá ñùìáúêÜ ÷ñüíéá, ôçí ÔÝìðõñá êáé ôï ×áñÜêùìá».

Åñãáóôçñéï Ðáñáäïóéáêþí Æõìáñéêùí
«Με τη συνταγή της γιαγιάς-Παγώνας»
• Στο εργαστήριό μας μπορείτε να παρασκευάσετε τα ζυμαρικά
σας με τα δικά σας υλικά.
• Μπορείτε όμως και να προμηθευτείτε μια μεγάλη ποικιλία
παραδοσιακών ζυμαρικών που παρασκευάζονται, όλα, από εμάς
με πολύ μεράκι και αγνά υλικά.
Για παραγγελίες Τηλ.:2555023234 Κιν.:6956252992 6956252998
6. ‘Éäñõóç Ðõñïóâåóôéêïý Êëéìáêßïõ ìå êïéíÞ áðüöáóç ôùí Õðïõñãþí Åóùôåñéêþí êáé Ïéêïíïìéêþí óôéò 10-12-2015 (ÖÅÊ 2799/
ôåý÷ïò Â/ 21-12-2015).
7. ‘Åíáñîç ëåéôïõñãßáò ìå áðüöáóç ôïõ Áñ÷çãïý ôïõ Ðõñïóâåóôéêïý Óþìáôïò óôéò 3-5-2017 (ÖÅÊ 1601/ôåý÷ïò Â/ 10-5-2017.
8. Ãéá ôéò ÐõñïóâåóôéêÝò óôïëÝò: Ï Äéáãùíéóìüò äéåîÞ÷èç óôéò 226-2016 êáé ï áíÜäï÷ïò ôåëéêÜ áíáäåß÷èçêå óôéò 6-12-2016.
Ç óýìâáóç õðïãñÜöçêå óôéò 7-2-2017.
ÐáñáëáâÞ ôùí óôïëþí áðü ôï ÄÞìï, óôáäéáêÜ, ìÝ÷ñé áñ÷Ýò Áðñéëßïõ 2017.
ÐáñáëáâÞ óôïëþí áðü ôïõò åèåëïíôÝò óôéò 20-4-2017.

«Ïé

Êáëüãåñïé» (ÌïõóéêÝò âñáäéÝò)
ÄçìÞôñéïò Ìåëßäçò
Ðëáôåßá Äçìáñ÷åßïõ & ¸ëëçò 15
ÄÁÖÍÇ – Ôçë. 6936070386
*

Ï ÄçìÞôñçò Ìåëßäçò åßíáé ãéïò ôçò óõìðáôñéþôéóóÜò ìáò Åëåõèåñßáò Âßæãá.

• ÊÜèå ÔåôÜñôç ÅëëçíéêÝò âñáäéÝò
• ÊÜèå ÊõñéáêÞ Rock êáôáóôÜóåéò
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ÅÉÄÇÓÅÉÓ ÁÐÏ ÔÏÍ ÅÂÑÏ, ÅÔÓÉ OÐÙÓ
ÊÁÔÁÃÑAÖÏÍÔÁÉ ÓÔÏÍ ÔÏÐÉÊÏ ÔYÐÏ ÊÁÉ ÁËËÏÕ
ÁÐÏ ÔÇ ÌÁÑÉÁ ËÁÆÉÄÏÕ
ÔïðéêÜ ÍÝá
Ôçí Ôñßôç 9.5.2017 ï ÁíôéäÞìáñ÷ïò Öåñþí ê. Íßêïò Ãêüôóçò óõíÜíôçóå ôïí Ãåíéêü ÃñáììáôÝá ôïõ Õðïõñãåßïõ Åñãáóßáò ê. Íåöåëïýäç.
Ï Íßêïò Ãêüôóçò Ýèåóå ôï èÝìá ôçò êáôáóêåõÞò íÝùí åñãáôéêþí
êáôïéêéþí óôéò ÖÝñåò, êáèüóïí õðÜñ÷åé ïéêéóôéêü ðñüâëçìá êáé õðÜñ÷åé ïéêüðåäï ðïõ Ý÷åé ðáñá÷ùñçèåß óôïí ÏÅÊ ãé’ áõôü ôï ëüãï.
ÊÏÉÍÙÍÉÁ
Óôï ðüäé ïé ÄÞìáñ÷ïé ãéá ôá 38 äéüäéá ôçò Åãíáôßáò ïäïý
Óôéò 7 Éïõíßïõ óõíáíôÞèçêáí óôçí ÊáâÜëá ïé ÄÞìáñ÷ïé ôùí ÄÞìùí áðü ôïõò ïðïßïõò äéÝñ÷åôáé ç Åãíáôßá ïäüò, óôçí ïðïßá, ìåôÜ ôçí
ÊõâåñíçôéêÞ áðüöáóç, èá åãêáôáóôáèïýí 38 óôáèìïß äéïäßùí. Óå ëßãïõò ìÞíåò õðïëïãßæåôáé ç ëåéôïõñãßá íÝùí äéïäßùí êáé óôï ÁñäÜíéï.
Íïóïêïìåßï Äéäõìïôåß÷ïõ
Ïé Óýëëïãïé êáé öïñåßò ôïõ Êåíôñéêïý êáé Â. ¸âñïõ ìå óõíå÷åßò
äñÜóåéò êáé êéíçôïðïéÞóåéò äéåêäéêïýí äõíáìéêÜ êáé åíùìÝíïé ôç äßêáéç áíáâáèìéóìÝíç áõôïíïìßá ôïõ Ã. Íïóïêïìåßïõ Äéäõìïôåß÷ïõ.
ÓõìâïëéêÜ óôéò 14 Éïõíßïõ ó÷çìÜôéóáí áíèñþðéíç áëõóßäá ãýñù
áðü ôï Íïóïêïìåßï.
ÁãïñÜ óôçí Áëåîáíäñïýðïëç
Êáé áõôü ôï êáëïêáßñé ç áãïñÜ óôçí Áëåîáíäñïýðïëç èá åßíáé
áíïé÷ôÞ Ýùò óôéò 10 ôï âñÜäõ. ÓõãêåêñéìÝíá ôá êáôáóôÞìáôá êÜèå
Ôñßôç, ÐÝìðôç êáé ÐáñáóêåõÞ èá åßíáé áíïé÷ôÜ áðü þñá 7 ôï áðüãåõìá Ýùò ôéò 10 ôï âñÜäõ.
Äñïìïëüãéá áðü Áëåîáíäñïýðïëç ãéá ÓáìïèñÜêç-ËÞìíï
êáé Ëáýñéï
Áðü ôéò 13 Éïõíßïõ 2017 êáé ìÝ÷ñé 03.09.2017 ôï ÓÁÏÓ èá áíá÷ùñåß êÜèå Ôñßôç óôéò 9 ð.ì. áðü ôï ëéìÜíé ôçò Áëåîáíäñïýðïëçò ãéá ôçí
Êáìáñéþôéóóá ôçò ÓáìïèñÜêçò, ôçí Ìýñéíá ôçò ËÞìíïõ êáé ôï ëéìÜíé
ôïõ Ëáõñßïõ.
ÊÜèå ÔåôÜñôç óôéò 7 ð.ì. èá áíá÷ùñåß áðü ôï ëéìÜíé ôïõ Ëáõñßïõ
ãéá ËÞìíï-ÓáìïèñÜêç. ¸ôóé åãêáéíéÜæåôáé ç ãñáììÞ ðïõ åß÷å äéáêïðåß
êáé ç åðáíáöïñÜ ôçò Þôáí üíåéñï êáé áßôçìá öïñÝùí êáé êáôïßêùí óå
¸âñï êáé ËÞìíï ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá.
Íïóïêïìåßï Áëåîáíäñïýðïëçò
Ìéá íÝá øçöéáêÞ êáé õðåñóýã÷ñïíç ìïíÜäá åíôáôéêÞò èåñáðåßáò
äéáèÝôåé êáé åðßóçìá áðü ÷èåò ôï Ðáíåðéóôçìéáêü Ãåíéêü Íïóïêïìåßï
Áëåîáíäñïýðïëçò.
ÏÉÊÏÍÏÌÉÁ - Óôáèìüò «LNG»
Ïé ¸ëëçíåò åðé÷åéñçìáôßåò Ëéâáíüò êáé Êïðåëïýæïò åðéóêÝöèçêáí ðñéí ëßãåò çìÝñåò ôçí Áëåîáíäñïýðïëç. Óôçí áôæÝíôá ôùí äýï
åðé÷åéñçìáôéþí âñßóêåôáé åðÝíäõóç ôçò ðëùôÞò åîÝäñáò õãñïðïéçìÝíïõ öõóéêïý áåñßïõ áíïéêôÜ ôçò Áëåîáíäñïýðïëçò.
ÔïõñéóôéêÞ êßíçóç óôïí ¸âñï
Ôçí Ýíôïíç ðáñïõóßá îÝíùí ôïõñéóôþí óôïí ¸âñï êáé óôçí Áëåîáíäñïýðïëç ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá åðéâåâáéþíïõí ôá óôïé÷åßá ôïõ Éíóôéôïýôïõ ôïõ ÓõíäÝóìïõ Åëëçíéêþí Ôïõñéóôéêþí Åðé÷åéñÞóåùí. Åíþ
áíôßèåôá ï åóùôåñéêüò ôïõñéóìüò áñãïðåèáßíåé.

"Ç ÂÇÑÁ"

Βιβλιοπαρουσίαση
Η δράση και η ρητορική των μουσουλμάνων
πολιτικών στη Θράκη (1918-1920)
της Χρυσούλας Καραμάτσιου
Το βιβλίο αυτό είναι η πρώτη ολοκληρωμένη μελέτη
που εμφανίζεται στη διεθνή
βιβλιογραφία σχετικά με
τους Μουσουλμάνους πολιτικούς της Θράκης πριν την
ενσωμάτωσή της στο ελληνικό κράτος το 1923. Θέτει
στο επίκεντρο δύο κεντρικά
ζητήματα της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας της Θράκης
: την ιδεολογία του τουρκικού εθνικισμού και τη σύνδεση της κεμαλικής ρητορικής με την προηγηθείσα νεοτουρκική. Ξεκινώντας από
τις ιδεολογικές ζυμώσεις στην Οθωμανική Αυτοκρατορία παρακολουθεί την υποδοχή της νεοτουρκικής ιδεολογίας στη Θράκη, Δυτική και Ανατολική, και ερευνά τη διαμόρφωση ενός δικτύου Μουσουλμάνων πολιτικών που
εμφανίζει σημαντική πολιτική δράση κατά το διάστημα
1908-1920.
Υποστηρίζει ότι η σύγχρονη συζήτηση περί τουρκικού
εθνικισμού στη Δυτική Θράκη θα πρέπει να ιδωθεί ως συνέχεια της πολιτικής ιδεολογίας των Μουσουλμάνων ηγετών της πριν το 1923 και όχι ως αποκλειστική συνάρτηση
της δράσης του Τουρκικού προξενείου που ιδρύθηκε στην
Κομοτηνή. Η διαμόρφωση μιας τουρκοϊσλαμικής ρητορικής το διάστημα 1908-1920 διαφωτίζει αρκούντως κεντρικά σύγχρονα ζητήματα, όπως ο εγκλωβισμός των Πομάκων στο ιδεολόγημα μιας κοινής τουρανικής-τουρκικής καταγωγής, ο εθνικιστικός ρόλος του Τύπου, η δράση των
Μουσουλμάνων βουλευτών, η φίμωση κάθε αντιπολιτευτικής κίνησης ενάντια στους εθνικιστές και η χειραγώγηση του μουσουλμανικού πληθυσμού.

Μια συνάντηση...

Äéðë. Ðïëéôéêüò Ìç÷áíéêüò
ÐùãùíÜôïõ 15 -131 21 ºëéïí ÁôôéêÞò
Ôáêôïðïßçóç ÁõèáéñÝôùí - ÏéêéáêÜ -ÖùôïâïëôáúêÜ
ÅíåñãåéáêÝò åðéèåùñÞóåéò - Âåâáéþóåéò Ìç÷áíéêïý
Ôçë.: 2130-154967 - 6937304962

Ελευθέρια Θράκης 1994, 70 χρόνια ελεύθερη Θράκη.
Σιωπηλή κραυγή της Θράκης, έγραφε η αφίσα (την είχε
ανακαλύψει ο Νίκος Γκότσης σε παλαιοπωλείο στην Πλάκα).
Ήμασταν μια οργανωτική Επιτροπή πλαισιωμένη από νέους σχετικά ανθρώπους, που πιστεύαμε και αγωνιζόμασταν να καταστήσουμε κοινωνούς της ιστορίας, του
σπουδαίου πολιτισμού αλλά και των μεγάλων προβλημάτων της Θράκης μας. Το μήνυμα της αφίσας είχε αποδέκτες τους Θρακιώτες συμπατριώτες μας αλλά και τους
άλλους κατοίκους του Λεκανοπεδίου.
Είχαμε γεμίσει την Αθήνα με αυτήν την αφίσα μέχρι
και στην Βάρκιζα είχαμε φτάσει. Τότε, βλέπετε, το 1994
η επικοινωνία με τα σύγχρονα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνίας δεν ήταν διαδεδομένη αν όχι στους
περισσότερους άγνωστη και με την αφισοκόλληση προσπαθούσαμε να κινητοποιήσουμε τον κόσμο και να γεμίζουμε την πλατεία Δαβάκη στην Καλλιθέα.
Μαρία Κατσελίδου-Λαζίδου

Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος
(ΔΑΦ)
Αγαπητέ κύριε Καραμάτσκο,
Με την επιστολή μου αυτή θα ήθελα να συγχαρώ για
άλλη μια φορά την εφημερίδα σας ΒHΡΑ, που για τόσα
χρόνια εξακολουθεί να κρατά πολύ υψηλό επίπεδο και που
μάλιστα κάθε χρόνο γίνεται καλύτερο.
Όπως γνωρίζετε είμαι καθηγήτρια λογοθεραπείας. Στο
Μεσολόγγι εγώ και ο σύζυγός μου έχουμε ιδρύσει μια εταιρεία την ΕΨΥΠΕΑ και λειτουργούμε ένα μη κερδοσκοπικό Κέντρο Ημέρας για παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές και κυρίως αυτά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Το Κέντρο λειτουργεί εδώ και δώδεκα χρόνια με μεγάλη επιτυχία στην αντιμετώπιση του αυτισμού, με διοργανώσεις σεμιναρίων, παρουσιάσεις σε Πανελλήνια και διεθνή συνέδρια και δημοσιεύσεις σε ξένα περιοδικά. Σαν επόπτρια της διεπιστημονικής ομάδας αισθάνομαι άνετα να
σας παρουσιάσω σε μικρό άρθρο τις σύγχρονες απόψεις
για τον αυτισμό, το οποίο και σας επισυνάπτω για δημοσίευση στην εφημερίδα σας.
Με πολλή εκτίμηση
Αγγελική Σαρμπέζη Κωτσοπούλου
Της Αγγελικής Σαρμπέζη Κωτσοπούλου
Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Λογοθεραπείας.

ÐÁÍÈÑÁÊÉÊÏ ÁÍÔÁÌÙÌÁ ÓÔÇ ÄÑÁÌÁ
Ôï 9 ï Ðáíèñáêéêü áíôÜìùìá èá
ðñáãìáôïðïéçèåß óôç ÄñÜìá óôéò 30
Éïõíßïõ, 1 êáé 2 Éïõëßïõ 2017. Ôçí åõèýíç ôçò ïñãÜíùóçò ôïõ áíôáìþìáôïò
Ý÷åé, üðùò êÜèå ÷ñüíï, ç ÐáíåëëÞíéá
Ïìïóðïíäßá Èñáêéêþí Óùìáôåßùí
(Ð.Ï.È.Ó.), ðïõ Ý÷åé Ýäñá ôç Èåóóáëïíßêç êáé öÝôïò êáé ï Óýëëïãïò Åâñéôþí
Í. ÄñÜìáò «Ï ¸âñïò».
Ïé ôñéÞìåñåò ðïëéôéóôéêÝò åêäçëþóåéò ðåñéëáìâÜíïõí ìßá ðïëõäéÜóôáôç
Ýêèåóç ìå èÝìá «Ç ÈñÜêç áðü ôï ÷èåò
óôï óÞìåñá êáé ôï áýñéï», êáèþò êáé ÷ïñïýò, ìïõóéêÞ êáé ôñáãïýäéá áðü ôç
ÈñÜêç.
Ôï öåôéíü Ðáíèñáêéêü ÁíôÜìùìá åßíáé áöéåñùìÝíï óôç ìíÞìç ôçò Ìáñßôóáò Ðáñáóêåõïðïýëïõ, ùò öüñïò ôéìÞò «óôç óðïõäáßá áõôÞ ãõíáßêá, ðïõ áðïôÝëåóå êáé áðïôåëåß ðçãÞ
Ýìðíåõóçò ãéá íá óõíå÷ßóïõìå ôïí áãþíá ãéá ôç ÈñÜêç».
Ôïõò åõ÷üìáóôå êáëÞ åðéôõ÷ßá.

ÐÁÕËÁÊÇÓ ÐÁÕËÏÓ
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Ο Θάνος Ρήγας και Μαρία Λαζίδου μπροστά σε μια
αφίσα, που για τους εικονιζόμενους στη φωτογραφία
ξύπνησε μνήμες απ’ τα παλιά.
Μια αναπάντεχη συνάντηση του Θάνου, σήμερα Διοικητή Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Ανατ.
Μακεδονίας-Θράκης και της Μαρίας, συνταξιούχου σήμερα, στις 20 Απριλίου 2017 στη Δημοτική Ενότητα Φερών, στην παραλαβή των στολών από τους εθελοντές πυροσβέστες, ξύπνησε μνήμες από αγώνες, δουλειά και προσφορά.

Ο αυτισμός είναι αναπτυξιακή διαταραχή,
που αφορά την ανάπτυξη του εγκεφάλου,
και γίνεται έκδηλη με υστέρηση σε γνωσιακές ικανότητες και με χαρακτηριστικές
συμπεριφορές του παιδιού. Στις ημέρες μας
υπάρχει αυξημένη ευαισθησία εκ μέρους
του κοινού και των ειδικών για τον αυτισμό, γιατί δεν πρόκειται για σπάνια διαταραχή, όπως πιστευόταν
παλιότερα. Υπολογίζεται ότι 1 στα 86 παιδιά παρουσιάζει «αυτισμό». Στο γενικό πληθυσμό 1 στα 42 αγόρια και 1 στα 159
κορίτσια παρουσιάζουν αυτισμό. Μεγαλύτερη συχνότητα παρατηρείται στα αγόρια 4 αγόρια / 1 κορίτσι.
Πρόκειται για νευροαναπτυξιακή διαταραχή, δηλαδή,
συμβαίνει κατά την ανάπτυξη του εγκεφάλου στην διάρκεια της κύησης (η εκτροπή αρχίζει το πρώτο τρίμηνο της
κύησης) και βρίσκεται σε εξέλιξη κατά τη βρεφονηπιακή
ηλικία. Τα αίτια δεν είναι γνωστά. Γενετικοί παράγοντες
έχουν σημαντικό ρόλο. Περιβαλλοντικοί παράγοντες, που
έχουν ενοχοποιηθεί κατά την εγκυμοσύνη, είναι κάποια
φάρμακα και φυτοφάρμακα, και ιοί (όπως προσβολή της
μητέρας στους πρώτους μήνες από ερυθρά ή μεγαλοκυτταρικό ιό). Συχνά υπάρχει επικάλυψη με νοητική υστέρηση. Επιληπτικές κρίσεις παρατηρούνται σε 25% των περιστατικών, με αρχή κατά την ήβη.
Ένα παιδί με αυτισμό μπορεί να παρουσιάζει μερικά ή
και πολλά από τα ακόλουθα συμπτώματα: Υποτονία ή υπερευαισθησία σε θορύβους, στην αφή ρούχων, στην γεύση
ή στο χρώμα ορισμένων φαγητών. Δυσκολία στην αδρή
και λεπτή κινητικότητα, έλλειψη λόγου ή δυσκολία στην
κατανόηση και έκφραση του λόγου, δυσπραξία (δυσκολία
στην εκούσια κίνηση των άκρων ή των αρθρωτών), φτωχή
βλεμματική επαφή, εμμονές, έλλειμμα στην κατανόηση των
συναισθημάτων-προθέσεων του άλλου, στερεοτυπίες, όΣυνέχεια στη σελ. 8
«ÊáñáôæÜò»
ÊáôÜóôçìá ãõíáéêåßùí
äåñìÜôéíùí õðïäçìÜôùí
(Ôï êáôÜóôçìá áíÞêåé óôïí óýæõãï ôçò óõìðáôñéþôéóóÜò ìáò
ÊïõêïõñéäÜêç Óôáõñïýëá)
Óéâéôáíßäïõ 11 – ÊáëëéèÝá
Ôçë.: 210 9590817
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Eκδηλώσεις του Συλλόγου μας
Συνέχεια aπό τη σελ. 1

Συνεχίσαμε και φθάσαμε στην ονομαστή Ι.Μ. Αγίων
Αναργύρων, μεταξύ Κρανιδίου και Ερμιόνης. Η ιστορία
αρχίζει περί τον 11ο αιώνα μ.Χ. αλλά στοιχεία υπάρχουν
και μαρτυρούν πιθανή χρονολογία ανέγερσης το 1340 μ.Χ.
και κτήτορα τον Ιωάννη ΣΤ΄ Καντακουζηνό.

Εκεί θαυμάσαμε το τέμπλο αλλά κυρίως την ιδιαιτερότητα του τρισυπόστατου του ναού με τους Αγίους Αναργύρους, την Κοίμηση και τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Λέγεται ότι η μονή είναι κτισμένη πάνω σε παλιό Ασκληπιείο,
υπάρχουν δε δύο πηγάδια με θεραπευτικό νερό.
Ακολούθως φθάσαμε στην πόλη της Ερμιόνης όπου
μετά από σύντομη βόλτα απολαύσαμε τους θαλασσινούς
μεζέδες σε ταβέρνα δίπλα στο κύμα.
Μετά την γαστριμαργική απόλαυση επισκεφτήκαμε το
χωριό Δίδυμα, όπου υπάρχουν δύο άγνωστοι στους πολλούς γεωλογικοί σχηματισμοί, οι περίφημες Δολίνες, κατακρημνίσεις σαν τεράστια πηγάδια. Κατεβήκαμε στη μία
όπου υπάρχουν μέσα στους βράχους δύο μικρές εκκλησίες
του Αγίου Γεωργίου και της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος.

Πραγματικά απίστευτο θέαμα και θαύμα της φύσης.
Στη συνέχεια εντός του χωριού, επισκεφτήκαμε το λαογραφικό μουσείο, δεχθήκαμε τα κεράσματα και την περιποίηση του Δ.Σ και μετά ένα καφέ στην πλατεία πήραμε
τον δρόμο της επιστροφής.
Ήταν μια ακόμη ιδιαίτερη ημερήσια εκδρομή από αυτές
που διοργανώνει ο σύλλογός μας, που είναι μοναδικές και
ευχάριστες σε όσους τις προτιμούν.
Γιώργος Ταμουρίδης
ΕΚΔΡΟΜH ΣΤΟ ΝΟΜO ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Α

ρχές καλοκαιριού. Αναχωρούμε για την τριήμερη εκδρομή μας στο νομό Γρεβενών. Συγκροτήθηκε ως νομός το 1964 με τν απόσπαση επαρχιών που συνορεύουν
με τον σημερινό νομό. Απλώνεται στα ανατολικά του βουνού της Πίνδου, ανάμεσα στις κοιλάδες των ποταμών Αλιάκμονα, του μεγαλύτερου σε μήκος ποταμού εντός Ελλάδας και του παραποτάμου Βενέτικου. Έχει πλούσια ιστορία
και παράδοση, σημαντικούς αγώνες και προσφορά.
Πρώτη στάση για καφέ ή τερψιλαρύγγιο και συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα του νομού, την πόλη των Γρεβενών.
Μεσημέρι στα Γρεβενά. Καλωσορίσαμε στο βασίλειο

των κρεάτων και των μανιταριών. Σήμα κατατεθέν της πόλης είναι το Ρολόι, το οποίο χτίστηκε το 1906, με συνολικό ύψος τα 20 μ.
Μετά το γεύμα ξεκινούμε για το βλαχοχώρι Περιβόλι,
όπου θα διανυκτερεύσουμε. Ορεινός οικισμός, βρίσκεται
στις ανατολικές παρυφές της Βόρειας Πίνδου, στα σύνορα
των νομών Ιωαννίνων και Γρεβενών. Κοντά στα δημιουργήματα των ανθρώπων η φύση προκαλεί με την αγριάδα
και την ομορφιά της. Νερά, δάση, ανοικτός ορίζοντας εδώ
στην απομονωμένη περιοχή των Γρεβενών και πολλά γεφύρια, κοσμήματα από πέτρα, αποστάγματα πολιτισμικά,
γαντζωμένα στις όχθες των ποταμών, δεμένα αρμονικά με
το φυσικό περιβάλλον, ξεπροβάλλουν σαν ευχάριστη έκπληξη στα μάτια μας, τα γεφύρια του Ζιάκα, το νεότερο
από όλα και το παλιό γεφύρι του Αζίζ Αγά, μονότοξο, φτάνει σε ύψος τα 15 μ. και ολοκληρώθηκε το 1727.
Κάθε γεφύρι αποτελεί και ένα μνημείο τέχνης, ενώ παράλληλα συνδέεται και με έναν θρύλο. Τα καραβάνια των
εμπόρων από την Ήπειρο και την Μακεδονία διακινούσαν
μέσω των γεφυριών τα εμπορεύματά τους. Παράλληλα συντελούσαν στην ανάπτυξη και στη διάδοση των επαναστατικών ιδεών και στην ανταλλαγή των πολιτιστικών στοιχείων των δύο περιοχών.
Πλησιάζουμε στον προορισμό μας. Το Περιβόλι, σκαρφαλωμένο σε ήπιες πλαγιές, μας υποδέχεται λουσμένο στα
ζεστά χρώματα του δειλινού, σε υψόμετρο περίπου 1300
μ., με την εντυπωσιακή εκκλησία του Αγίου Γεωργίου (18ος
αι.), με τοιχογραφίες και κειμήλια.

Μια μικρή ανατροπή στο πρόγραμμα λόγω καιρικών
συνθηκών, και η επόμενη μέρα μάς βρίσκει μέσα στη Βάλια Κάλντα (ζεστή κοιλάδα στα βλάχικα), προστατευόμενη περιοχή, ένας από τους σπουδαιότερους Δρυμούς της
χώρας, με ειδικό ξεναγό. Μόλις το 1985 καταγράφτηκε συστηματικά η πανίδα και η χλωρίδα του Δρυμού.
Το ημικύκλιο που περιβάλλει τη Βάλια Κάλντα πιστεύεται ότι είναι το αρχαίο όρος Λύγκος. Απέραντα πυκνά δάση σχηματίζονται από είδη πεύκων, όπως το μαυρόπευκο,
το ρόμπολο, το δασόπευκο. Τα δάση των μαυρόπευκων
δίνουν έναν αέρα αλπικού τοπίου στα βουνά των Γρεβενών. Περπατάς και η ψυχή σου ευφραίνεται, το μυαλό σου
καθαρίζει, τα φυσιολατρικά σου αισθήματα ανασταίνονται.
Το πέτρωμα που σκεπάζει ολόκληρη την κοιλάδα έχει
χρώμα σκουριάς και το όνομά του είναι σερπεντίνης. Χάρη σ’ αυτό το πέτρωμα φυτρώνουν στην περιοχή με το λειώσιμο των χιονιών πλήθος από σπάνια είδη λουλουδιών, μοναδικά στον κόσμο. Επίσης εδώ ζουν και πολλά ζώα, αλλά
το πιο σπουδαίο της περιοχής είναι η αρκούδα. Εδώ φιλοξενούνται και πάνω από 100 είδη πεταλούδων. Ογδόντα
είδη πουλιών βρίσκουν καταφύγιο και φωλιάζουν εδώ. Για
όλους αυτούς τους λόγους η Βάλια Κάλντα ανακηρύχθηκε
Εθνικός Δρυμός το 1966.
Η φύση της Πίδνου παραμένει αναλλοίωτη στο πέρασμα του χρόνου, άγρια, ακατέργαστη ομορφιά.
Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο του Εθνικού Δρυμού είναι οι δύο λιμνούλες της Φλέγκας και η λίμνη Λάκκος,
απομεινάρια παγετώνων, οι οποίες τροφοδοτούνται με νερό από τοπικές πηγές, όπου ζουν δύο σπάνια προστατευόμενα αμφίβια, η κτιτρινοβομβίνα και ο αλπικός τρίτωνας.
Μέσα στην κοιλάδα υπάρχουν δύο μικρά ποταμάκια,
που ενώνονται και σχηματίζουν το Αρκουδόρρεμα, παραπόταμο του Αώου.
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Πριν από μερικά χρόνια ιδρύθηκε το μεγαλύτερο Εθνικό
Πάρκο Βόρειας Πίνδου, με σκοπό τη συνένωση των Εθνικών Δρυμών Πίνδου, Βάλιας Κάλντας και Βίκου Αώου. Μια
περιοχή 2.000 τ.χλμ. κηρύχθηκε προστατευόμενη περιοχή.
Επιστροφή στο περιβόλι για γεύμα, ξεκούραση μισής
ώρας και αναχώρηση για την πανέμορφη Βοβούσα, με συνοδεία τοπικού ξεναγού. Η Βοβούσα ανήκει στον νομό Ιωαννίνων και συγκεκριμένα στο Ανατολικό Ζαγόρι. Σκαρφαλωμένο στα 1050 μ. υψόμετρο, χαμένο ανάμεσα σε πυκνά
δάση και μια ανάσα από τον Εθνικό Δρυμό της Βάλια Κάλντα. Διασχίζεται από τον ποταμό Αώο σε δυο μαχαλάδες, οι
οποίοι ενώνονται με μονότοξο πέτρινο γεφύρι, του 1748.
Επιστροφή στο νομό Γρεβενών. Επίσκεψη στον ορεινό οικισμό Αβδέλλα, σε μαγευτική δασωμένη περιοχή, γενέτειρα των αδελφών Μανάκια, που θεωρούνται οι πατέρες της 7ης τέχνης στα Βαλκάνια. Η πρώτη τους ταινία,
«Οι υφάντρες», γυρίστηκε στην Αβδέλλα το 1908. Δύο προτομές των αδελφών Μανάκια στολίζουν την όμορφη πλατεία του χωριού, το οποίο βρίσκεται σε υψόμετρο 1300 μ..
Δυστυχώς σ’ αυτά τα ορεινά χωριά οι μόνοι άνθρωποι
που μένουν το χειμώνα είναι οι φύλακες. Όταν έρχεται η
άνοιξη, τότε είναι η ώρα της επιστροφής στο αγαπημένο
τους χωριό και στα καλοκαιρινά τους βοσκοτόπια.
Έτσι έφτασε και η δική μας ημέρα της επιστροφής. Επίσκεψη μόνο στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Σπηλαίου Γρεβενών, λόγω έλλειψης χρόνου.

Η μονή χτίστηκε το 1633 στη θέση παλαιότερης μονής. Ανεγέρθηκε επί αυτοκράτορα Ιουστινιανού (6ος αι.),
όπως μαρτυρεί μια εντοιχισμένη επιγραφή, που βρίσκεται
σε εξωτερική κόγχη στο καθολικό της μονής. Εντύπωση
και θαυμασμό προκαλεί το περίφημο και απαράμιλλης τέχνης επιχρυσωμένο ξυλόγλυπτο τέμπλο του 1673. Πολλά
ιερά σκεύη, πανάρχαια χειρόγραφα, σπάνια συγγράμματα
και ιστορικά βιβλία, ανυπολόγιστης ιστορικής και θεολογικής αξίας, μεταφέρθηκαν άλλα στη Μητρόπολη Γρεβενών και άλλα στη Μονή της Ζάβορδας.
Αναχώρηση για τον νομό Τρικάλων, όπου και κωμόπολη της Καλαμπάκας, η οποία είναι κτισμένη στους πρόποδες των βράχων των Μετεώρων, στην αριστερή όχθη
του Πηνειού ποταμού.
Μετέωρα. Εντυπωσιακό γεωλογικό φαινόμενο. Δεν αναφέρεται από τους αρχαίους ιστορικούς και περιηγητές.
Φαίνεται πως οι βράχοι ήταν ενωμένοι μεταξύ τους με χώμα, άμμο και άλλα υλικά, τα οποία λόγω των ραγδαίων
βροχών, τεκτονικών ρηγμάτων και άλλων αιτιών συμπαρασύρθηκαν προς τα κάτω και απογύμνωσαν τους βράχους. Εκείνο όμως που διασφαλίζει τη στερεότητα των
βράχων είναι ο ασβεστόλιθος, ο οποίος έγινε το συνδετικό
υλικό όλων των παραπάνω συστατικών.
Στις κορυφές και στα κοιλώματα αυτών των απότομων
βράχων βρίσκονται 24 μοναστήρια, από τα οποία σήμερα
λειτουργούν έξι μονές. Είναι το μεγαλύτερο και σημαντικότερο συγκρότημα μοναστηριών της Ελλάδας, μετά το
Άγιον Όρος.
Οι πέντε μονές είναι ανδρικές και μία μόνο είναι γυναικεία, του Αγίου Στεφάνου, την οποία και επισκεφθήκαμε. Εδώ μία εργαζόμενη στη μονή μας ξενάγησε και μας
είπε ότι η μονή ιδρύθηκε από το Σερβοβυζαντινό ηγεμόνα
Αντώνιο Καντακουζηνό τον 14ο αι.. Από τα τέλη του 12ου
αι. υπήρχαν ασκηταριά στην κορυφή του βράχου. Το 1501
χτίστηκε και το κομψό καθολικό της μονής με ωραίες τοιχογραφίες. Αργότερα, 1798, ανεγέρθηκε ο ναός του Αγίου
Χαραλάμπους. Η παλαιά τράπεζα στεγάζει σήμερα τη μουσειακή συλλογή της μονής.
Το 1988 το μοναστικό συγκρότημα των Μετεώρων ανακηρύχθηκε από την ΟΥΝΕΣΚΟ Μνημείο Παγκόσμιας
Κληρονομιάς.
Έτσι φράσαμε το τέλος της εκδρομής μας. Τέτοιες εμπειρίες μπορεί να μοιάζουν ασήμαντες, όμως χαράσσονται ανεξίτηλα στη μνήμη.
Καλό καλοκαίρι!
Ταρσή Δ.
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Ελευθέρια Θράκης - 2017
Συνέχεια από τη σελ. 1
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Κριτική Θεάτρου
Συνέχεια από τη σελ.3

και οι πολλοί φίλοι της Θράκης μας, γίναμε θεατές αλλά
και μέρος μιας μεγάλης παράστασης! Κεντρικός παρουσιαστής της εκδήλωσης ήταν ο Θρακιώτης, με καταγωγή από το Σπήλαιο του Έβρου, ηθοποιός και σκηνοθέτης Ρένος Χαραλαμπίδης.
Ο άρχοντας της πόλης, της Καλλιθέας, που μας φιλοξένησε, ο Δήμαρχος Καλλιθέας κ. Κάρναβος Δημήτριος
χαιρέτισε πρώτος την εκδήλωση για να ακολουθήσουν ο
Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θρακικών Σωματείων (Π.Ο.Θ.Σ.) κ. Χατζόπουλος Ελευθέριος, ο βουλευτής Ν. Έβρου κ. Δημοσχάκης Αναστάσιος, ο εκπρόσωπος της Ε.ΠΟ.Φ.Ε. κ. Στράτος Αθανάσιος και ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Θρακικών Συλλόγων Ευρώπης κ. Τερζούδης Γεώργιος.
Στην εκδήλωση παρευρέθησαν εκπρόσωποι βουλευτών Ν. Έβρου, εκπρόσωπος της Περιφειριάρχου Αττικής
κ. Ρένας Δούρου, πρόεδροι και μέλη Συλλόγων μελών της ΠΑ.Ο.Ν.Ε, καθώς και άλλων πολιτιστικών Συλλόγων.
Ακολούθησε η κεντρική ομιλία του Προέδρου της ΠΑ.Ο.Ν.Ε. κ. Πολυχρονίδη Κωνσταντίνου, ο οποίος τόνισε την επιτακτική ανάγκη να ενώσουμε τις δυνάμεις μας όλοι οι Θρακιώτες της γης, αλλά αναφέρθηκε και στο
νέο ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η Ομοσπονδία, ως πρεσβευτής εδώ στο «κέντρο», μέσα από τις διάφορες εκδηλώσεις της, όχι μόνο της πολύ σημαντικής παράδοσής μας αλλά και της πλούσιας Θρακιώτικης γαστρονομίας και του σημαντικού τουριστικού προϊόντος της Θράκης.
Πολύ συγκινητική στιγμή της εκδήλωσης, η τιμητική βράβευση από τον Πρόεδρο της ΠΑ.Ο.Ν.Ε. κ. Πολυχρονίδη της κ. Χουρδάκη Αναστασίας για την πολυετή προσφορά της στα πολιτιστικά δρώμενα της Θράκης,
μέσα από τις ιδιότητές της ως πρώην Προέδρου της ΠΑ.Ο.Ν.Ε. αλλά και ως Προέδρου της Ένωσης Γυναικών
Θράκης «Δόμνα Χατζηαντώνη Βισβιζη».
Στη συνέχεια είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε ένα μοναδικό θέαμα με χορούς από τη Θράκη από
τις πέντε χορευτικές Ομάδες που μετείχαν στις εκδηλώσεις, συνοδεία της εκπληκτικής μουσικής του σχήματος
της «Εβρίτικης Ζυγιάς».
Με χορούς από την Δ. Θράκη, ακολούθησε στη σκηνή και η Χορευτική Ομάδα του Συλλόγου Θρακιωτών και
φίλων Θράκης με χοροδιδάσκαλο τον κ. Γεωργίου Απόστολο.

Η φιλοξενούμενη Ομάδα από το Διδυμότειχο του Εκπολιτιστικού-Λαογραφικού Συλλόγου «ΤΑ ΔΙΔΥΜΑ
ΤΕΙΧΗ», με χοροδιδάσκαλο τον κ. Απόστολο Πολυσάκη «έκλεψε» την παράσταση και ξεσήκωσε το κοινό με
χορούς από τα χωριά της Μακράς Γέφυρας της Ανατολικής Θράκης, αλλά εντυπωσίασε και με τις πολύ προσεγμένες και ιδιαίτερα όμορφες φορεσιές των χορευτών της!
Τέλος η παράσταση έκλεισε με την παρουσία της πρώτης χορευτικής Ομάδας της ΠΑ.Ο.Ν.Ε., με χοροδιδάσκαλο τον κ. Παντζιαρίδη Γιώργο με χορούς αλλά και τραγούδια από τα χωριά του Διδυμοτείχου!
Ξεχωριστή αναφορά, έγινε από τον παρουσιαστή της εκδήλωσης κ. Ρένο Χαραλαμπίδη, στην ιδιαίτερη συμβολή των πολλών χορηγών για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων.
Η βραδιά συνεχίστηκε με ξέφρενο γλέντι, χορούς και τραγούδια, με μεγάλη συμμετοχή της νεολαίας, υπό
τους ήχους της «Εβρίτικης Ζυγιάς» μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
Την Κυριακή 28 Μαΐου τελέστηκε η καθιερωμένη δοξολογία στον Άγιο Γεώργιο στην πλατεία Καρύτση, στο
τέλος της οποίας ο Εβρίτης διεθνολόγος και νομικός κ. Γεωργούλης Σταμάτης, στον πανηγυρικό της ημέρας, μας
καθήλωσε με το πάθος του και τις αναφορές του στη διαχρονική σημασία και στο ρόλο που είχε η Θράκη στην
Ιστορία της Ελλάδας, κάνοντας μια αναδρομή από την Μεγάλη Αρχαία Θράκη, έως και σήμερα.
Ακολούθως, υπό βροχή και με τα λάβαρα των Συλλόγων υψωμένα, με συνοδεία ανδρών και γυναικών ντυμένων με θρακιώτικες φορεσιές, κατευθυνθήκαμε στο πεδίο του Αγνώστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα, όπου έγινε η
καθιερωμένη κατάθεση στεφάνων από μέλη και εκπροσώπους Συλλόγων και Σωματείων.
Για το Σύλλογό μας στεφάνι κατέθεσε ο Πρόεδρος μας κ. Ταμουρίδης Γεώργιος.
Υπό καταρρακτώδη βροχή αλλά με το φρόνημα και τα λάβαρά ψηλά, όλοι μαζί οι Θρακιώτες της Αθήνα
ψάλαμε τον Εθνικό μας Ύμνο και έτσι ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό των Ελευθερίων 2017.

μοτίβα, μελωδίες γραμμένες από τον Άγγελο Τριανταφύλλου, μας μάγεψαν. Παρελαύνουν αφέντες (αριστοκράτες)
και πίθηκοι, που είναι υπηρέτες των αριστοκρατών, σε μια
συνεχή αντιπαράθεση των τάξεων και αποδεικνύουν ότι οι
πίθηκοι είναι σοφότεροι των ανθρώπων.
Οι δυο πρίγκιπες (Αρισταίος και Φρουλέ, που τους υποδύθηκαν καταπληκτικά ο Χάρης Φραγκούλης και ο Μιχάλης Σαράντος αντίστοιχα) είναι δυο σαχλοί και αυτάρεσκοι αντίπαλοι, που το μόνο που διαθέτουν είναι η κενότητα της αριστοκρατικής τους υπεροψίας. Το «δεν αντέχω τον εαυτό μου» που ομολογεί ο Χάρης Φραγκούλης
(πανηλίθιος πρίγκιπας Αρισταίος), κινούμενος σαν νευρόσπαστο πάνω στα υψίπεδα του σκηνικού, δείχνουν ότι
υποφέρει από μια υπαρξιακή ζάλη, που είναι και το στοιχείο της τάξης του. Είναι αντίπαλοι, που ονειρεύονται και
μονομαχούν ανόητα για την φτωχή αλλά πανέμορφη φτωχή Αλμπερτίνα.
Οι αριστοκράτες που παρελαύνουν ρητορεύουν γελοία και φράσεις των αριστοκρατών, βουτηγμένων στην ανοησία και την κοκεταρία, όπως, «επικοινωνούμε αλλά
δεν καταλαβαινόμαστε», «η γυμνότητα είναι ένας αριστερισμός, αφού όλοι, φτωχοί και πλούσιοι, τον ίδιο πισινό
έχουμε», αποδεικνύουν την κενότητά τους και το αδιέξοδο της ύπαρξης. Πάσχουν ακριβώς επειδή πιστεύουν και
ομολογούν πως ό,τι υπάρχει έχει γεννηθεί χωρίς λόγο, ζει
από αδυναμία και πεθαίνει τυχαία. Ο καθηγητής, που τον
υποδύθηκε ο ίδιος ο σκηνοθέτης Ν. Καραθάνος, ξερνούσε συνεχώς πάνω στα λούσα της αριστοκρατικής υποκρισίας, η αλήθεια όμως ήταν ότι ήθελε να ξεράσει τον ίδιο
του τον εαυτό, γιατί σιχαινόταν, μισούσε αυτό που ήταν
μέσα του, την κενότητα της ίδιας του της ύπαρξης.
Η συμπατριώτισσά
μας Γαλήνη Χατζηπασχάλη σε κεντρικό ρόλο,
ως μόδιστρος Φιόρ, στηριγμένη στο Πι της, με
μια ελευθερία λόγου, έδωσε ρεσιτάλ ηθοποιίας.
Βάζει ερωτήματα για τη
μόδα, που υιοθετούν οι
άνθρωποι ως μοναδικό
στόχο στη ζωή τους, ενώ, δηλώνει, ότι «η μόδα δεν είναι τα ρούχα,
αλλά ο άνθρωπος» και
διερωτάται πού θα καταλήξει η μόδα και πού θα
βρίσκεται ο άνθρωπος
σε λίγα χρόνια, αφού
«το μέλλον είναι μια
μαύρη τρύπα και ο χρόνος το πιο μεγάλο ερωτηματικό».
Η παράσταση τελειώνει με τον Κινγκ Κονγκ να παίζει
πιάνο και να τραγουδάει εξαίσια, σπαρακτικά.
Η ανατρεπτική και επαναστατική αυτή παράσταση πιστεύω ότι θα μείνει στην ιστορία του θεάτρου και πραγματικά αποζημίωσε όσους την είδαν. Οι κριτικές που διάβασα ήταν όλες διθυραμβικές, όπως άξιζε.

ÊñÝáôá, ÔõñéÜ, Ãéáïýñôé
Âïýôõñï, Êáôßêé
Öáóüëéá, ÖáêÝò, Ñåâýèéá
ÓïõóÜìé, ÌÝíôá, ËåâÜíôá
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"Ç ÂÇÑÁ"

Η Θράκη διεκδικεί, δεν επαιτεί
Συνέχεια aπό τη σελ. 1

Ιστορική Αναδρομή (θα επιχειρήσουμε μια ιστορική
αναδρομή για να αναδείξουμε τα γεγονότα της περιόδου
από το 1908 ως την οριστική αποχώρηση των Ελλήνων
το 1922)
Η επανάσταση των Νεοτούρκων, που ξέσπασε στη
Θεσσαλονίκη το καλοκαίρι του 1908, είχε ως αποτέλεσμα την εκθρόνιση του Αβδούλ Χαμίτ και τη συνταγματική μεταπολίτευση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τότε, για να έχουν την υποστήριξη των πολλών και
διαφόρων εθνοτήτων, που ζούσαν στην Αυτοκρατορία, οι Νεότουρκοι υποσχέθηκαν ισονομία και ισοπολιτεία σε όλους τους υπηκόους. Πολλοί πίστεψαν πως η
Τουρκία μπήκε στην πορεία του εκδημοκρατισμού, πως
οι καταπιέσεις των Χριστιανών θα πάψουν και πως όλοι αδελφωμένοι, Μουσουλμάνοι, Χριστιανοί κι Εβραίοι, θα ζήσουν ειρηνικά και ισότιμα στην κοινή τους πατρίδα. Σύντομα οι Νεότουρκοι έδειξαν το αληθινό τους
πρόσωπο, αυτό που εν πολλοίς ισχύει μέχρι σήμερα.
Στόχος τους δεν ήταν η ευημερία των πολιτών μέσα σε
ένα πολυεθνικό και πολυπολιτισμικό κράτος δικαίου,
αλλά η πολιτική αφομοίωσης ή εξόντωσης όσων δεν
υποστήριζαν τις αρχές του Τουρκισμού. Οι Νεότουρκοι
συγκέντρωσαν όλες τις εξουσίες και στα 1913 εγκαθίδρυσε δικτατορία, παραμερίζοντας οριστικά τον σουλτάνο.
Τον Ιούλιο του 1913 οι Τούρκοι ανακατέλαβαν από
τους Βούλγαρους όλη την Ανατολική Θράκη, έως την
Αδριανούπολη και το Διδυμότειχο. Ακριβώς αυτή την
εποχή, η Τουρκία συνδέθηκε ακόμη πιο στενά με την
πολιτική της Γερμανικής Αυτοκρατορίας. Οι Γερμανοί,
για να εξασφαλίσουν τη σύμπραξη των Τούρκων σε μια
μελλοντική σύρραξη – που δεν άργησε άλλωστε να εκδηλωθεί – υπόσχονταν επιστροφή των χαμένων βαλκανικών επαρχιών. Οι Νεότουρκοι πάλι, προσπάθησαν με
κάθε τρόπο να εφαρμόσουν τα εθνικιστικά σχέδιά τους
εις βάρος των εθνοτήτων που είχαν απομείνει στην Αυτοκρατορία. Το σύνθημα «η Τουρκία στους Τούρκους»
βρήκε θερμότατη υποστήριξη από τη γερμανική πολιτική. Τα πρώτα θύματα του τουρκικού εθνικισμού, τα
τραγικότερα, υπήρξαν οι Έλληνες και οι Αρμένιοι. Από το 1913 έως το 1924, με την ανοχή των ευρωπαϊκών
κρατών, περίπου 2.500.000 Έλληνες και Αρμένιοι εξοντώθηκαν και άλλα 2.000.000 εκδιώχθηκαν από τις προαιώνιες εστίες τους, για να γίνει η Τουρκία εθνικό κράτος.
Στα 1913-1914 η Γερμανία ετοιμαζόταν για την τελική αναμέτρησή της με την Αντάντ. Η γερμανική πολιτική στην Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε θριαμβεύσει. Οι Γερμανοί, στο πλαίσιο της πολιτικής «πίεση προς
ανατολάς» (Drang nach Osten), είχαν διεισδύσει τόσο
πολύ στην Τουρκία, ώστε την είχαν μεταβάλει σε προτεκτοράτο τους. Οι Νεότουρκοι είχαν περίπου παραχωρήσει τη στρατιωτική διοίκηση στους Γερμανούς. Έτσι η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε καταστεί δέσμια
γερμανικής πολιτικής.
Ο Διωγμός του 1913-1918 και η Γενοκτονία
των Χριστιανών της Αυτοκρατορίας
Τον Δεκέμβριο του 1913 έφτασε στην Πόλη μια γερμανική αποστολή, με στόχο την αναδιοργάνωση του
τουρκικού στρατού. Απώτερος σκοπός ήταν στην πραγματικότητα ο πλήρης στρατιωτικός έλεγχος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ενόψει του Μεγάλου Πολέμου. Δεν ήταν η πρώτη φορά που καλούνταν Γερμανοί
στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες από την Υψηλή Πύλη.
Όμως τον Ιανουάριο του 1914 μόνο Γερμανοί αξιωματούχοι κατείχαν καίριες θέσεις στο στράτευμα! Αυτοί,
επιθεωρώντας διάφορα στρατηγικά μέρη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην Ανατολική Θράκη, στην
Προποντίδα και στη Δυτική Μικρασία, διαπίστωσαν την
ύπαρξη εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων, που διέθεταν
εντυπωσιακή οικονομική και πνευματική υπεροχή έναντι των συνοίκων Μουσουλμάνων. Γενικώς οι Γερμανοί θεωρούσαν τους Έλληνες και τους Αρμένιους ως
σοβαρό εμπόδιο στις βλέψεις τους στην ανατολή. Για
αυτό πρότειναν πιεστικά την απομάκρυνση των συμπαγών ελληνικών και αρμενικών πληθυσμών από τις εστίες τους.
Βασικό επιχείρημα των Νεοτούρκων υπήρξε η πρόφαση ότι οι άλλες εθνότητες, Έλληνες, Αρμένιοι, Συροχαλδαίοι, Βούλγαροι, ακόμη και οι ομόδοξοί τους Ά-

ραβες, πάντοτε συνωμοτούν κατά του κράτους. Οι Έλληνες κατηγορήθηκαν συλλήβδην ως άπιστοι στην κυβέρνηση και ως κατάσκοποι. Οι Αρμένιοι θεωρήθηκαν
ύποπτοι ανατρεπτικών ενεργειών.
Με τέτοιου είδους επιχειρήματα οι Νεότουρκοι προσπάθησαν να απαλλαγούν από πολυάνθρωπα έθνη, που
διατελούσαν υπήκοοι της αυτοκρατορίας τους έξι αιώνες. Τελικά το ίδιο το κράτος οργάνωσε και κατηύθυνε
διώξεις. Αυτός ήταν άλλωστε και ο μόνος τρόπος για
να πετύχει το κύριο σύνθημα των Νεοτούρκων «η Τουρκία στους Τούρκους».
Οι διωγμοί ξεκίνησαν από την Ανατολική Θράκη στα
τέλη του 1913. Από τον Ιανουάριο του ’14 η ελληνική
κυβέρνηση είχε προειδοποιηθεί από τον πρεσβευτή της
στην Πόλη Δημήτριο Πανά για τις προθέσεις των Τούρκων να εκτοπίσουν και να διώξουν τους Έλληνες των
μικρασιατικών παραλίων. Ασκώντας παρελκυστική πολιτική, στις 6 Απριλίου 1914 οι Τούρκοι πρότειναν στον
Βενιζέλο ανταλλαγή των Ελλήνων του βιλαετίου Αϊδινίου (ή Σμύρνης) με τους Μουσουλμάνους της Μακεδονίας. Ο Βενιζέλος δέχθηκε καταρχήν την εθελούσια
και όχι την εξαναγκαστική μετανάστευση, αλλά οι Νεότουρκοι είχαν ήδη εξαπολύσει συστηματικούς διωγμούς. Τότε ο Βενιζέλος απείλησε την Τουρκία με πόλεμο. Ταυτόχρονα οι Τούρκοι προέβαιναν σε απηνείς διώξεις Ελλήνων. Ήδη μέχρι τον Μάιο του ’14 η τουρκική
κυβέρνηση είχε στείλει σε όλους τους διοικητές, ακόμη
και στους μουχτάρηδες των χωριών, διαταγές να ετοιμάσουν διωγμό των Ελλήνων στις αγροτικές περιφέρειες Θράκης και Δυτικής Μικρασίας. Στις 25 Μαΐου,
το Οικουμενικό Πατριαρχείο κήρυξε την Εκκλησία υπό διωγμό.
Η δεύτερη φάση του Διωγμού:
η Γενοκτονία του 1914–1918
Μετά την κήρυξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου
(1η Αυγούστου 1914), εξαπολύθηκε η δεύτερη φάση των
διωγμών, αγριότερη και συστηματικότερη. Στα μέσα του
1915 εκδιώχθηκαν όλοι οι Ρωμιοί από τα θρακικά και
ασιατικά παράλια του Μαρμαρά, τα Μαρμαρονήσια,
την Αιολίδα και την αιγαιακή Καρία. Εκείνη την εποχή
άρχισαν τρομερές εκτοπίσεις και σφαγές στον Πόντο,
που κορυφώθηκαν μετά τη συνθηκολόγηση της Ρωσίας (1917). Χαρακτηριστικό είναι το λαϊκό δίστιχο: «Ανήμερα τ΄ Αη-Γιαννιού, πριχού τη μεσηβρία, σηκώσαν
τα Ντεμερτζιλιά, τα στείλαν εξορία».
Από έλλειψη σύνεσης των Τούρκων και των Γερμανών δεσποτών τους, οι διωγμοί, οι σφαγές και οι επιτάξεις οδήγησαν στην ολοκληρωτική παρακμή της οικονομίας. Λιμός και παντελής ένδεια μάστιζαν για τέσσερα χρόνια την πλειονότητα των Οθωμανών υπηκόων.
Η πολιτική εκτουρκισμού έπληξε ανεπανόρθωτα τον ίδιο τον τουρκικό λαό. Η Τουρκία ηττήθηκε και συνθηκολόγησε στον Μούδρο της Λήμνου (30 Οκτωβρίου
1918). Τότε έληξε ο Πρώτος Διωγμός.
Είναι δύσκολο να υπολογιστούν με ακρίβεια οι αριθμοί των διωγμένων Ελλήνων, καθώς και οι ζημιές
που προκλήθηκαν από τους Τούρκους στις κάθε λογής
ελληνικές περιουσίες. Με το τέλος του πολέμου αποδείχτηκε ότι λεηλατήθηκαν πάντα τα κινητά και καταστράφηκε μερικώς ή ολικώς το 90% των εκκλησιαστικών, κοινοτικών και ιδιωτικών περιουσιών. Σύμφωνα
με τη Μαύρη Βίβλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου
Διωγμών και Μαρτυρίων του εν Τουρκία Ελληνισμού (1914-1918), οι διωγμένοι Έλληνες από τη Θράκη και τη Μικρασία ανήλθαν στις 776.000. Από αυτούς
περίπου το ένα τρίτο χάθηκε κατά τους εκτοπισμούς
και οι υπόλοιποι επέστρεψαν στις ρημαγμένες πατρίδες τους μετά τη συνθηκολόγηση. Οι περισσότεροι αποφάσισαν να γυρίσουν μετά τον Μάιο του 1919, όταν
πια ο ελληνικός στρατός είχε ελευθερώσει τη Σμύρνη.
Τριάντα οκτώ μήνες μετά τους περίμενε η Μεγάλη Έξοδος, η οριστική αποχώρηση του ελληνισμού από την
ανατολή.
(*) Η Μαρία Γκούτη είναι πτυχιούχος της Φιλοσοφίας,
της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων
(Master) από το Πάντειο Πανεπιστήμιο (Τμήμα Πολιτικής
Επιστήμης και Ιστορίας) με ειδίκευση στη Νεότερη Ιστορία
και από το ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ με ειδίκευση στην Ιστορία και τη Διδακτική.
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Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)
Συνέχεια από τη σελ. 5

πως πετάρισμα των χεριών, δυσκολία κοινωνικής αμοιβαιότητας, δυσκολία συγκέντρωσης και προσοχής, παρορμητικότητα, άγχος, φοβίες κλπ. Η ένταση των συμπτωμάτων
ποικίλει από σοβαρή έως ελαφριά.
Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για τον αυτισμό. Θεραπευτικές παρεμβάσεις υπάρχουν με θετικά αποτελέσματα.
Καλύτερη πρόγνωση έχουν τα παιδιά με υψηλή νοημοσύνη, που έχουν αναπτύξει λόγο πριν την ηλικία των 6 χρόνων και που προέρχονται από οικογένειες που εμπλέκονται
θετικά εντατικά αλλά και με κατανόηση στην θεραπεία.
Πρωταρχικός στόχος στην θεραπευτική αγωγή είναι η
καλή επαφή με τον θεραπευτή και η ανάπτυξη αμοιβαιότητας. Ακολουθούν η ανάπτυξη λόγου και ομιλίας και η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. Ορισμένες από τις έγκυρες
μεθόδους θεραπείας είναι η Μέθοδος Lovaas, η Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς γνωστή ως (ΑBA), η Pivotal
Response Treatment (μετεξέλιξη της μεθόδου ΑΒΑ), η
TEACCH (πολύ δομημένο πρόγραμμα) και PECS τεχνική
για επικοινωνία με τη χρήση εικόνων και ενίσχυσης.
Εντατική, επίμονη και μακροχρόνια θεραπεία (10+ ώρες) την εβδομάδα σε ειδικά κέντρα ή μονάδες για παιδιά
προσχολικής ηλικίας και έναρξη γύρω στην ηλικία των δύο
χρόνων έχει τα καλύτερα αποτελέσματα. Σχεδόν όλα τα παιδιά παρουσιάζουν δυσκολίες στο λόγο-ομιλία, στην κινητικότητα και στη συμπεριφορά, γι’ αυτό απαιτείται διεπιστημονική θεραπευτική ομάδα (ψυχολόγος, λογοθεραπευτής, εργοθεραπευτής) με υψηλή εξειδίκευση στον αυτισμό.
Τα μέλη της ομάδας παρακολουθούν και αξιολογούν το
παιδί με ειδικά προγράμματα, όπως Εργαλείο Διεπιστημονικής Ομάδας για τη Διάγνωση του Λειτουργικού Επιπέδου του παιδιού στο Φάσμα του Αυτισμού (ΕΔΑΛΦΑ), καθώς και άλλα εργαλεία της κάθε ειδικότητας. Οι θεραπευτικές συνεδρίες αρχίζουν πάντα σε ατομική βάση, και αργότερα σε μικρές ομάδες. Ψυχολογική αγωγή, Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, κοινωνικοποίηση, κινησιοθεραπεία ,
μουσικοθεραπεία, ειδική αγωγή, είναι ορισμένες από τις
βασικές ειδικότητες, που εμπλέκονται στην θεραπευτική αγωγή του παιδιού. Επειδή πολύ συχνά υπάρχουν συνωδά
ψυχολογικά προβλήματα (επιθετικότητα, Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής, υπερκινητικότητα, άγχος, φοβίες)
ενδείκνυται σε ορισμένες περιπτώσεις φαρμακευτική αγωγή. Η οικογένεια παίζει σημαντικό ρόλο στην αγωγή του
παιδιού, γι’ αυτό ο ρόλος της κοινωνικής λειτουργού για
συμβουλευτική εργασία με τους γονείς είναι βασικός.
Πρώιμη διάγνωση και άμεση έναρξη εντατικής θεραπείας αλλάζουν προς το ευνοϊκότερο την εξέλιξη του παιδιού. Πολλά παιδιά γίνονται ικανά για φοίτηση σε κανονικές τάξεις δημοτικών σχολείων, συχνά με παράλληλη στήριξη. Κάτω από καλές θεραπευτικές συνθήκες περίπου 25%
των παιδιών «χάνουν» τη διάγνωση του αυτισμού στη σχολική ηλικία. Ένα μικρό ποσοστό παιδιών δεν αναπτύσσει
λόγο παρά την εντατική θεραπεία.
Στα τελευταία δέκα χρόνια έχουν αναπτυχθεί θεραπευτικές προσεγγίσεις, που έχουν βοηθήσει σημαντικά στην ένταξη του παιδιού με αυτισμό σε τάξεις τυπικής ανάπτυξης
στο σχολείο και γενικά στην κοινωνία. Είναι τόση η αισιοδοξία των θεραπευτών των Κέντρων πρώιμης ένταξης, που
έκανε την Sally Rogers, κορυφαία ερευνήτρια στον αυτισμό,
να πει στο 16ο διεθνές συνέδριο της European Society for
Child and Adolescent Psychiatry, στη Μαδρίτη το 2015, ότι
όταν το παιδί με αυτισμό φθάσει στα φυσιολογικά πλαίσια
στο λόγο, την ομιλία και τη μάθηση, αυτό που απομένει από
τον αυτισμό είναι κάποιες μικρές ατομικές παραξενιές.

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Η ΟΡΕΣΤΙΑΣ»
Σύμφωνα με επιστολή που λάβαμε οι αρχαιρεσίες για
την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. του Συλλόγου Ορεστιάδας
έγιναν στις 4/3/2017 και ανέδειξαν το νέο Δ.Σ. το οποίο
έχει ως κάτωθι:
1. Πρόεδρος: Χατζηπλατσή Έφη
2. Αντιπρόεδρος: Παρταλίδης Θεόδωρος
3. Γραμματέας: Χάδου Κατερίνα
4. Ταμίας: Δημητριάδου Μάρθα
5. Μέλη: Πεντιφράγκα Άννα
6. Βαμβακόπουλος Βασίλης
7. Ποτίδης Χρήστος
Για την ΠΑ.Ο.Ν.Ε. εξελέγησαν οι αντιπρόσωποι:
1. Χατζηπλατσή Έφη
2. Παρταλίδης Θεόδωρος
3. Πεντιφράγκα Άννα
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν:
1. Μοσχοφίδης Δημήτρης
2. Μοσχοφίδου Ηρώ
3. Μαυρομάτης Χρήστος

