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Αναζητώντας ένα νέο ξεκίνημα
για τον Σύλλογο και την
εφημερίδα μας τη «ΒΗΡΑ»

Α

γαπητοί συμπατριώτες.
Γρήγορα πέρασε και αυτό το καλοκαίρι. Ήδη οι
πρώτες ψύχρες τα βράδια, ο καιρός που φθινοπωριάζει,
οι μέρες που μικραίνουν, μας θυμίζουν ότι οι ξένοιαστες μέρες του καλοκαιριού έχουν περάσει, το φθινόπωρο είναι μπροστά μας και μας επαναφέρει στην καθημερινότητα.
Αρκετοί από τους συμπατριώτες, που μένουμε στην
Αθήνα και όσοι φυσικά μπορέσαμε, βρεθήκαμε και αυτό το καλοκαίρι στις αγαπημένες μας Φέρες, συναντηθήκαμε με φίλους, γνωστούς και συγγενείς, παραβρεθήκαμε στις λιγοστές, δυστυχώς, πολιτιστικές εκδηλώσεις (ας όψεται η υδροκέφαλη Αλεξανδρούπολη) αλλά
και στα όμορφα, γεμάτα ζωντάνια και κέφι ανταμώματα, που διοργανώθηκαν στις πλατείες και αυλές των Σχολείων των χωριών μας.
Στις συναντήσεις αυτές εμείς που ασχολούμαστε με
τα διοικητικά του Συλλόγου και τη σύνταξη της εφημερίδας ακούσαμε ενθαρρυντικά και επαινετικά λόγια τόσο για τη προσφορά του Συλλόγου, όσο και για την
πλούσια και ποιοτική ύλη της εφημερίδας μας.
Το Νοέμβριο ο Σύλλογος κλείνει αισίως τα 24 χρόνια λειτουργίας του και η εφημερίδα μας συμπληρώνει
το 115ο φύλλο έκδοσής της.
Φθάσαμε ως εδώ, ο Σύλλογός μας να δραστηριοποιείται έντονα και η εφημερίδα μας η «ΒΗΡΑ» να εμπλουτίζεται και να εκδίδεται ανελλιπώς χάρη στην προσπάθεια και στο πείσμα αυτών που χρόνια ασχολούνται, αλλά και στην αγάπη όλων των συμπατριωτών
μας, φίλων και αναγνωστών, στην βοήθειά τους, στην
οικονομική και ηθική στήριξή τους.
Φέτος, στις αρχές του Δεκεμβρίου (Κυριακή 3 Δεκεμβρίου), μαζί με την καθιερωμένη εκδήλωση του τοπικού μας εθίμου της «Βαρβάρας», θα πραγματοποιηθεί και η εκλογοαπολογιστική μας Συνέλευση. Προσδοκούμε φέτος οι εκλογές του Δεκεμβρίου να σημάνουν και ένα καινούργιο ξεκίνημα για το Σύλλογό μας
και την εφημερίδα μας. Με την ευκαιρία αυτή η λειτουργία του Συλλόγου και η έκδοση της εφημερίδας
ευελπιστούν σε μια ανανέωση τόσο σε πρόσωπα όσο
και σε ιδέες, αναζητώντας ένα νέο, βελτιωμένο πρόσωπο.
Είναι απαραίτητη η παρουσία των νέων στην ηλικία
στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στην κατεύθυνση αυτή έγινε τελευταία κάποια προσπάθεια, βέβαια, αλλά δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Πιθανόν οι επαγγελματικές και οικογενειακές υποχρεώσεις τους δεν τους επιτρέπουν την ενεργό συμμετοχή, χρειαζόμαστε όμως την
παρουσία τους, τις προτάσεις τους, το φρέσκο των ιδεών τους.
Εμείς, που ασχολούμαστε χρόνια με τη λειτουργία
του Συλλόγου, δεν μπορούμε να φέρουμε το καινούργιο,
παρουσιάζουμε και κάποια σημάδια κόπωσης και
επανάληψης. Όλοι μας έχουμε και άλλες απασχολήσεις,
οικογενειακές και κοινωνικές υποχρεώσεις, έχουμε όμως
κουραστεί αλλά ξέρουμε ότι αν παραιτηθούμε από την
προσπάθειά μας, ο Σύλλογος θα διαλυθεί και ένας
συνεκτικός σύνδεσμος θα χαθεί για τους συμπατριώτες
μας. Ο χρόνος που διαθέτουμε για το Σύλλογό μας είναι

πολύς, ο κόπος μεγάλος, δεν σας κρύβουμε όμως ότι η
προσφορά αυτή μας γεμίζει, μας κάνει καλύτερους και
πιο χρήσιμους ως ανθρώπους. Τα ευμενή σχόλια μας
ενθαρρύνουν να συνεχίσουμε, χρειαζόμαστε όμως πιο
ενεργό και έντονη την παρουσία και άλλων συμπατριωτών μας.
Ασχολούμαστε τόσα χρόνια, γιατί πιστεύουμε στη
συλλογική προσπάθεια, στους σκοπούς του Συλλόγου
και στην αποστολή που έχει η έκδοση της «ΒΗΡΑΣ».
Πικραινόμαστε όμως όταν κάποιοι συμπατριώτες μας
αμυνόμενοι στην δύσκολη καθημερινότητα περιφρονούν τις προσπάθειές μας ή αγνοούν το έργο μας. Δεν
απογοητευόμαστε όμως, γιατί πιστεύουμε ότι κάποιοι
συμπατριώτες μας, μέλη, φίλοι και αναγνώστες, θα
ανταποκριθούν στο κάλεσμα που κάνει ο Σύλλογος για
μια επανεκκίνηση και μια ανανέωση σε όλο το φάσμα
λειτουργίας του.
Παρακαλούμε, λοιπόν, τους συμπατριώτες μας να
βοηθήσουν με την παρουσία τους στις εκλογές και τη
συμμετοχή τους στα διοικητικά του Συλλόγου, αλλά και
οι αναγνώστες της εφημερίδας με τις γνώσεις τους, την
καλή γραφή τους, να συμβάλουν στην ανοδική της
πορεία. Έτσι μόνο θα συνεχίσουν από κοινού, Σύλλογος
και εφημερίδα, να φέρνουν πρώτα εμάς τους μεγάλους
και στη συνέχεια τους νεότερους κοντά στην ιστορία του
τόπου μας, στις ομορφιές του και στους ανθρώπους του.
Εμείς θα είμαστε εκεί και όλοι μαζί για ένα νέο
ξεκίνημα.
Σας περιμένουμε όλους στη Γενική Συνέλευση, στις
εκλογές της 3ης Δεκεμβρίου 2017.
Με τις καλύτερες ευχές για ένα καλό φθινόπωρο.

Μονοήμερη Εκδρομή
Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2017 εκδρομή στη
Θήβα, στα χωριά του Ελικώνα και στη Μονή
Σαγματά

Αναχώρηση 8.00 π.μ από τον Οδ. Ακαδημίας (Ιερό ναό
Ζωοδόχου Πηγής). Άφιξη στη Θήβα, επίσκεψη του νέου
υπερσύγχρονου Αρχαιολογικού Μουσείου Θήβας, περιήγηση στα γραφικά χωριά του όρους Ελικώνα, που είναι γεμάτος έλατα και δρυς, Αγία Άννα, Ελικώνας, Κυριάκι, το χώρο αναψυχής Αρβανίτσα.
Μετά το μεσημεριανό φαγητό αναχώρηση για τη Μονή
Σαγματά, 12ου αι. Η Μονή έγινε πιο γνωστή κατά τα τελευταία χρόνια, γιατί ο πρώην ηγούμενος και νυν Μητροπολίτης Αργολίδος κ. Νεκτάριος προέβαλε στο ελληνικό κοινό
τον ιατρό Άγιο Λουκά Συμφερουπόλεως της Κριμαίας. Προσκύνημα και επίσκεψη της έκθεσης, που σχετίζεται με τη
ζωή και το έργο του Αγίου Λουκά.
Στη συνέχεια αναχώρηση για Αθήνα.
Κόστος συμμετοχής 15 Ευρώ (πούλμαν και είσοδος στο
Μουσείο).
Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα: Γ. Ταμουρίδης
6977005536, Μ. Λαζίδου 6977367103.

Πανηγύρι στις ΦΕΡΕΣ Πανέβρια Έκθεση

Το Διοικητικό Συμβούλιο – η Συντακτική Επιτροπή

Πρόσκληση στην Τακτική
Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση
και το έθιμο της «Βαρβάρας»
Στις 3 Δεκεμβρίου 2017
Συμπατριώτισσες και Συμπατριώτες,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου σάς καλεί, σύμφωνα με το Καταστατικό, να παρευρεθείτε
στην τακτική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση, που
θα πραγματοποιηθεί την ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017, ΩΡΑ 11.00 π.μ. ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ, Μεσολογγίου 2 & Λόντου (στο ύψος
της οδού Ζωοδόχου Πηγής 12-14 & Σόλωνος).
Παράκληση:
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ για το νέο
Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι 30.11.2017. Στα τηλέφωνα Μ. Λαζίδου 6977367103. 210-9708088 2103216532 και Γ. Ταμουρίδης 6977005536.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί απαραίτητη την
παρουσία όλων των μελών στη Γενική Συνέλευση και
στις εκλογές, καθώς και τη συμμετοχή σας στο Διοικητικό Συμβούλιο θέτοντας την υποψηφιότητά σας.
Ο Σύλλογός μας έχει ανάγκη από νέους ανθρώπους,
καινούργια πρόσωπα, με καινούργιες ιδέες και προτάσεις για μια νέα ώθηση και καλύτερη λειτουργία του.
Την ίδια μέρα θα αναβιώσουμε και το έθιμο της
«Βαρβάρας» όπως κάθε χρόνο.
Σας περιμένουμε όλους
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Η Γεν. Γραμματέας
Γ. Ταμουρίδης
Μ. Λαζίδου –Κατσελίδου

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

Ή

μουν και φέτος στις Φέρες την περίοδο του πανηγυριού.
Υπήρχε μια έντονη κινητικότητα. Πάρα πολλά χαρούμενα παιδιά στις κούνιες, στα συγκρουόμενα. Πολύς κόσμος,
που περιδιάβαινε και ψώνιζε στους πάγκους με προϊόντα κυρίως ένδυσης, υπόδησης και είδη οικιακής χρήσης. Στην πλατεία, ειδικά το βράδυ της παραμονής, στα διάφορα μαγαζιά
δεν έβρισκες ούτε καρέκλα να καθήσεις, ήταν τόσος πολύς ο
κόσμος. Βοηθούσε βέβαια και ο καλός καιρός.
Τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί και η Πανέβρια έκθεση, στην οποία πήραν μέρος 50 εκθέτες, και την επισκέφθηκαν πολλοί και ξένοι άνθρωποι. Η έκθεση περιλάμβανε γεωργικά μηχανήματα,
ζώα, καθώς και
διάφορα προϊόντα
από παραγωγούς
και οικοτεχνίες της
περιοχής.
Για τους περισσότερους συντοπίτες μου ήταν
όλα πολύ ωραία,
εμένα όμως, εκτός
από την πολυκοσμία, δεν μου θύμιζε τίποτα από τα
παλιά. Το έχω ξαναγράψει αυτό
στην εφημερίδα
μας. Δεν ωφελεί
ÐÁÐÁÈÁÍÁÓÉÏÕ ÃÉÁÍÍÇÓ να μελαγχολούμε
όμως νοσταλγώ-

Ôï Ä.Ó. ôïõ Óõëëüãïõ ìáò óáò åý÷åôáé Êáëü Öèéíüðùñï êáé ìå ôç óêÝøç óôçí ðáôñßäá ìáò.
Óáò õðåíèõìßæåé üôé ç óõíäñïìÞ óáò åßíáé æùôéêüò ðüñïò ãéá ôçí åðéâßùóç ôçò åöçìåñßäáò ìáò!

Συνέχεια στη σελ. 3

Óåëßäá 2

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. ÃåííÞóåéò
• Ôïí ðåñáóìÝíï ÌÜéï ï ÃéÜííçò êáé ç Êáßôç Êáñáìé÷Üëç áðÝêôçóáí åããïíü áðü ôï ãéï ôïõò Íßêï.
Ìå ôï ðáñáêÜôù ðïßçìá ïé åõôõ÷éóìÝíïé ðáððïýò
êáé ãéáãéÜ õðïäÝ÷ôçêáí ôïí åñ÷ïìü ôïõ. Åìåßò åõ÷üìáóôå óôï íåïãÝííçôï íá æÞóåé íá åßíáé êáëüôõ÷ï
êáé íá ôï óõíïäåýïõí ó’ üëç ôïõ ôç æùÞ ïé åõ÷Ýò
ôïõ ðáððïý êáé ôçò ãéáãéÜò ôïõ.
ÍåïãÝííçôå åããïíÝ ìáò
Óå ðåñéìÝíáìå íá ’ñèåéò
÷áñÜ íá ìáò ãåìßóåéò,
Ýöôáóåò Ýíá äåéëéíü
èáýìá, ìÝãá ôçò öýóçò!

ÃÍÙÓÔÏÐÏÉÇÓÇ
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
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.

Καβαζίδου Ολυμπία
Αρχοντίδου Δήμητρα
Μιλπάνη Δέσποινα
Σαριαννίδου Διαλεχτή
Σαμουηλίδης Ιγνάτιος
Διαμαντίδου Όλγα
στη μνήμη του συζύγου της Κων/νου
Παπαγιάννη Θεανώ
Χιονίδου Αικατερίνη
Γιοφτσίδου –Σημαντηράκη Μαίρη

¼ìïñöïò êáé ñïäáëüò
ãåííÞèçêåò ùñáßïò1
áðü õãéåßò ãïíåßò
ãëõêüò êáé ñùìáëÝïò!
Ìáò Ýäùóåò ðïëëÞ ÷áñÜ
ðáéäß ìáò ðáëëçêÜñé ìáò,
åõëïãçìÝíïò êáé ãåñüò
íá åßóáé óõ, êáìÜñé ìáò...
Êáé åðáíáëáìâÜíïíôáé
üóá Ýëåãáí ïé ðáëáéïß:
«Ôïõ ðáéäéïý ìïõ ôï ðáéäß,
åßíáé äõï öïñÝò ðáéäß»...
Åõ÷áñéóôïýìå ôïí Èåü
ôçí ìÜíá Ðáíáãßá
íá óå öùôßæïõí íá åõëïãïýí,
ôï ðíåýìá, ôçí õãåßá...
Ï ðáððïýò - ç ãéáãéÜ
1 Στην ώρα.
ÃéÜííçò - Êáßôç Êáñáìé÷Üëç
• Óôéò 6 Óåðôåìâñßïõ 2017, ç ËÝíá ÖïõôóéôæÞ - Ðáðáêùíóôáíôßíïõ, êüñç ôçò ÄÝóðïéíáò ÖïõôóéôæÞ ÌéëðÜíç (áðü ôïí ÐÝðëï) êáé ôïõ Óôáýñïõ ÖïõôóéôæÞ (áðü ôï Óïõöëß) êáé ï óýæõãüò ôçò, ÊùóôÞò
Ðáðáêùíóôáíôßíïõ, áðÝêôçóáí Ýíá õãéÝóôáôï êïñéôóÜêé. Ôï ìéêñü ãåííÞèçêå óôçí ÁìåñéêÞ (ÖéëáäÝëöåéá / ÐåíóõëâÜíéá) êáé ðÞñå ôï üíïìá: ÍÝëëç/
Ñïìðßíç. Óôïõò åõôõ÷åßò ãïíåßò åõ÷üìáóôå íá ôïõò
æÞóåé! Óôïõò ðáððïýäåò êáé ãéáãéÜäåò, íá ôïõò æÞóåé êáé íá ôï ÷áßñïíôáé.
ÄÝóðïéíá ÖïõôóéôæÞ - ÌéëðÜíç.

OIKONOMIKH ENIÓ×ÕÓÇ
Οι αμέσως παρακάτω αναφερόμενες εισφορές
έπρεπε να αναγραφούν στο προηγούμενο φύλλο
της εφημερίδας, όμως εκ παραδρομής δικής μας,
που οφείλεται βασικά στην καθυστερημένη λήψη
της σχετικής ενημέρωσης από την Τράπεζα, τις
παραλείψαμε. Ζητούμε κατανόηση και μια μεγάλη συγγνώμη.
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Αφορά εισφορές μελών και καταθέσεις
στο Λογ/σμό του Συλλόγου στην Εθνική
Τράπεζα από 16.6.2017 μέχρι 20.9.2017.
Δαρούση Πασχαλίνα (Γερμανία) 70
Σιγλίδης Σταύρος
30
Κοκκινομάτης Κων/νος
25
Πινακίδης Χρήστος
20
Ραμαδάνης Ξενοφών
40
Αρχοντίδου Δήμητρα
20
Βαρβατζίκη –Λουκίσσα Ευτυχία
50
Ζαχαρίου Δέσποινα
50
Μπογατσά Μυρσίνη
30
Καπαμά Μαρία
10
Πατλάκα Ζαφειρίτσα
30
Μιλπάνης Φίλιππος
20
Μιλπάνης Ηρακλής
10
Δεβετζή Αρχοντούλα
25
Σαρβανάκης Αθανάσιος
20
Καμπουρτσάκη Μαριάνθη
10
Καβαζίδης Χρήστος
50
Παυλάκης Δημήτριος
30

B. Báðôßóåéò
• Ôçí ÊõñéáêÞ 30 Éïõëßïõ 2017 Ï Êùíóôáíôßíïò Êáñáôóéüñáò, ãéïò ôçò Èåïðïýëáò Êáñáôóéüñá êáé ç
ãõíáßêá ôïõ Áèáíáóßá Âïõëãáñßäïõ, âÜðôéóáí ôï
ãéï ôïõò êáé ôïõ Ýäùóáí ôï üíïìá Óôáýñïò. Óôïí
íåïöþôéóôï Óôáýñï åõ÷üìáóôå íá æÞóåé, óôïõò ãïíåßò ôïõ, óôéò ãéáãéÜäåò êáé óôïõò ðáððïýäåò åõ÷üìáóôå íá æÞóåé êáé íá ôïí ÷áßñïíôáé.
B. ÃÜìïé
(Åê ðáñáäñïìÞò äåí áíáêïéíþèçêå óôï ðñïçãïýìåíï
öýëëï ôçò åöçìåñßäáò, æçôïýìå óõãíþìç).
• Ï Ðáó÷Üëçò ×áôæçìÜãéïãëïõ, ãéïò ôïõ Êþóôá êáé
ôçò Âáëáóßáò ×áôæçìÜãéïãëïõ, êáé ç Âáëåíôßíç,
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êüñç ôçò Ìáñßáò êáé ôïõ áåßìíçóôïõ ÁëÝîáíäñïõ ÊáðáìÜ, ôÝëåóáí ôï ãÜìï ôïõò ôçí ÊõñéáêÞ 30 Áðñéëßïõ
2017 óôïí Éåñü Íáü Ìåôáìïñöþóåùò ÓùôÞñïò Áëåîáíäñïõðüëåùò. ÊïõìðÜñïé Þôáí ïé ÄÞìïò Ôïðïýæçò
êáé ¢ííá Óêåñëåôïðïýëïõ. ÌéêñÝò ðáñÜíõìöïé Þôáí ç êïñïýëá ôïõ æåõãáñéïý, ÁëåîÜíäñá
×áôæçìÜãéïãëïõ ìáæß ìå ôéò îáäåñöïýëåò ôçò ÆùÞ êáé Ìáñßá Êáëýâá.
Óôï æåõãÜñé Ðáó÷Üëç êáé Âáëåíôßíç åõ÷üìáóôå íá æÞóïõí åõôõ÷éóìÝíïé, óôïõò ãïíåßò ôïõò, Êþóôá, Âáëáóßá
êáé Ìáñßá åõ÷üìáóôå íá æÞóïõí ôá ðáéäéÜ ôïõò êáé íá ôá ÷áßñïíôáé.
Ã. ÈÜíáôïé
• ¸öõãå áðü ôç æùÞ ç óýæõãïò ôïõ Ðáýëïõ ÇëéÜäç, ç ÊÜëç. ÈåñìÜ óõëëõðçôÞñéá óôïí Ðáýëï óôá ðáéäéÜ
ôïõ êáé óôá áäÝëöéá ôïõ, Èáíáóïýëá êáé Êþóôá ÊáëáúôæÞ.
• Óôéò 19 Éïõíßïõ 2017 áðåâßùóå ï ÁëÝêïò ×ñõóüðïõëïò. Óôç óýæõãü ôïõ ÁëåîÜíäñá, óôï ãéï ôïõ ÄçìÞôñç,
óôç êüñç ôïõ Óýñìù, êáèùò êáé óôïõò ëïéðïýò óõããåíåßò åêöñÜæïõìå ôá óõëëõðçôÞñéÜ ìáò.
• ¸öõãå áðü ôç æùÞ ç ÅñéÝôôá Êñõïíåñßäïõ –ÌðáíéÜ. ÈåñìÜ óõëëõðçôÞñéá óôï óýæõãü ôçò êáé óôá ðáéäéÜ
ôçò ×ñõóïýëá, Öùöþ êáé ÁíáóôÜóéï.
• Ï óõìðáôñéþôçò ìáò Âáóßëçò Ðáñáó÷Üêçò äïêéìÜæåôáé óêëçñÜ, ãéá ìéá áêüìç öïñÜ, êáèüóïí Ý÷áóå óôéò
16.6.2017 êáé ôï äåýôåñï ãéï ôïõ ÁíáóôÜóç. ÁõôÞ ôç öïñÜ ï 48÷ñïíïò ÁíáóôÜóçò Ý÷áóå ôç æùÞ ôïõ óå
ôñï÷áßï áôý÷çìá, ÷ùñßò äéêÞ ôïõ õðáéôéüôçôá. Óôï Âáóßëç, óôç óýæõãü ôïõ Åõáããåëßá óôï äåêÜ÷ñïíï
åããïíü ôïõ, óôçí áäåëöÞ ôïõ Âáóßëç Ôáóïýëá óôï óýæõãü ôçò ÃéÜííç, êáèþò êáé óôïõò ëïéðïýò óõããåíåßò
åêöñÜæïõìå ôç âáèéÜ ìáò ëýðç.
• ¸öõãå áðü ôç æùÞ óôéò 23.8.2017 ï Ãéþñãïò Êáðïýôóçò 56 åôþí. ÈåñìÜ óõëëõðçôÞñéá óôï áäåëöü ôïõ
Âáóßëç, óôç íýöç ôïõ ×ñýóá êáé óôéò áãáðçìÝíåò ôïõ áíéøéÝò.
• ÌÝóá óå äéÜóôçìá ëßãùí çìåñþí ôïí ðåñáóìÝíï Éïýíéï Ýöõãáí áðü ôç æùÞ ï ÄÞìïò ÓìáñëáìÜêçò (21.
6.2017) êáé ç áäåëöÞ ôïõ Ìáñßá ÓìáñëáìÜêç- ÊáíÜêá ðïõ æïýóå óôç ×áëÜóôñá Èåóóáëïíßêçò (13.6.2017).
Ç Ìáñßá êáé ï óýæõãüò ôçò Èåüöéëïò Þóáí ößëïé ôïõ Óõëëüãïõ ìáò. Èá ôç èõìüìáóôå ôç Ìáñßá ðïõ
áñêåôÝò öïñÝò ìáæß ìå ôïí Èåüöéëï Ýäéíáí ôï «ðáñþí» óôéò åêäçëþóåéò ìáò óôçí ÁèÞíá êáé óôç Èåóóáëïíßêç. Óôç óýæõãï ôïõ ÄÞìïõ Áóçìßíá, óôï ãéï ôïõ ×ñÞóôï, óôá áäÝëöéá ôïõ Êáôåñßíá, Áèáíáóïýëá,
Ãéþñãï, êáèþò êáé óôïõò ëïéðïýò óõããåíåßò, åêöñÜæïõìå ôá óõëëõðçôÞñéÜ ìáò, óôï óýæõãï ôçò Ìáñßáò
Èåüöéëï, óôá ðáéäéÜ ôçò Êþóôá, ×ñÞóôï, ¸öç, óôá áäÝëöéá ôçò Êáôåñßíá, Áèáíáóïýëá, Ãéþñãï, êáèþò
êáé óôïõò ëïéðïýò óõããåíåßò åêöñÜæïõìå ôá óõëëõðçôÞñéÜ ìáò.
• Óôéò 4.7.2017 Ýöõãå áðü ôç æùÞ ç Åõáããåëßá Êåóìßñç. Ç Åõáããåëßá æïýóå óôï ×áúäÜñé êïíôÜ óôçí áäåëöÞ
ôçò Åëåõèåñßá. ¸öõãå ðëÞñçò çìåñþí êáé ìÝóá óôçí áãÜðç êáé öñïíôßäá ôçò áäåëöÞò ôçò. Óôçí áäåëöÞ
ôçò Åëåõèåñßá óôï ãáìðñü ôçò ÃéÜííç, óôá áíßøéá ôçò êáé óôïõò ëïéðïýò óõããåíåßò åêöñÜæïõìå ôá
óõëëõðçôÞñéÜ ìáò.
• Óôéò 12 7. 2017 Ýöõãå áðü ôç æùÞ áíáðÜíôå÷á ï Ãéþñãïò (Ôæþôæçò ) Ãêüãêïò. ¢íèñùðïò êáëüò, åñãáôéêüò,
ôßìéïò, îå÷þñéæå ãéá ôçí áíèñùðéÜ ôïõ êáé ôç âïÞèåéá ðïõ ðñüóöåñå óå áíèñþðïõò ðïõ åß÷áí áíÜãêç.
Ãíùóôüò óôçí êïéíùíßá ôùí Öåñþí êáé ü÷é ìüíï, ëüãù åðáããÝëìáôïò, Þôáí áëïõìéíïêáôáóêåõáóôÞò,
åß÷å åðáöÝò ìå ðïëëïýò áíèñþðïõò êáé Ý÷áéñå ôçò åêôßìçóÞò ôïõò ãéá ôïí ÷áñáêôÞñá ôïõ. Ç áðþëåéá
ãéá ôçí ïéêïãÝíåéÜ ôïõ ìåãÜëç. ¢öçóå ðßóù óýæõãï, áäåëöÝò êáé äýï õðåñÞëéêïõò ãïíåßò, ðïõ ï ðüíïò
ôïõò åßíáé áâÜóôáêôïò. Óôïõò ãïíåßò ôïõ Êùíóôáíôßíï, Äçìçôñïýëá, ôç óýæõãü ôïõ Âåóåëßá (ÂÝóõ), ôéò
áäåëöÝò ôïõ ÅëÝíç êáé Óïýëá êáé óôïõò óõããåíåßò ôïõ åêöñÜæïõìå ôá ïëüèåñìá óõëëõðçôÞñéá.
Ìáñßá Êáíäýëç
• Óôéò 14.7.2017 Ýöõãå áðü ôç æùÞ ï ÃêáìÞëáò ×ñÞóôïò. Óôç óýæõãü ôïõ Ãåùñãßá, óôéò êüñåò ôïõ ÂÜóù,
ÂÜãéá, óôïõò ëïéðïýò óõããåíåßò, êáèþò êáé óôïõò óõíáäÝëöïõò ôïõ, åñãáæüìåíïõò óôç ÄçìïôéêÞ Åíüôçôá
Öåñþí, åêöñÜæïõìå ôá óõëëõðçôÞñéÜ ìáò.
• Óôéò 7 Áõãïýóôïõ Ýöõãå áðñïóäüêçôá áðü ôç æùÞ ç ÖùôåéíÞ, óýæõãïò ôïõ ÈáíÜóç Ðáðáêùíóôáíôßíïõ.
Óôïí óýæõãü ôçò, ôïí áãáðçôü ÈáíÜóç, óôá ðáéäéÜ ôçò Åõãåíßá, ÁíÝóôç, ¢ããåëï, Åõáíèßá, êáèþò êáé óôá
åããüíéá ôçò êáé óôïõò ëïéðïýò óõããåíåßò åêöñÜæïõìå ôç âáèéÜ ìáò ëýðç. Èá ôç èõìüìáóôå ùò Ýíá
æåóôü êáé ÷áñïýìåíï Üíèñùðï.
• Óôéò 19.7.2017 Ýöõãå áðü ôç æùÞ ï óõìðáôñéþôçò ìáò Ãéþñãïò Ôóéáâäáñßäçò. ¢íèñùðïò äñáóôÞñéïò ï
Ãéþñãïò îå÷þñéæå ãéá ôçí åñãáôéêüôçôÜ ôïõ, ôçí ôéìéüôçôÜ ôïõ, ôçí áíéäéïôÝëåéÜ ôïõ êáé êõñßùò ãéá ôçí
áöïóßùóÞ ôïõ óôá ðáíáíèñþðéíá éäáíéêÜ ôçò åëåõèåñßáò êáé åéñÞíçò. Ãé’ áõôü áöéÝñùóå ôç æùÞ ôïõ
óôïí áãþíá ãéá Ýíáí êüóìï äßêáéï êáé åéñçíéêü, ÷ùñßò åêìåôÜëëåõóç áíèñþðïõ áðü Üíèñùðï. Ðáéäß
ìéáò öôù÷Þò ïéêïãÝíåéáò áðü ìéêñüò ìðÞêå óôïí áãþíá ôçò åðéâßùóçò êáé äïõëåýïíôáò óêëçñÜ êáôüñèùóå
íá óôáèåß óôá ðüäéá ôïõ êáé íá äçìéïõñãÞóåé ìéá üìïñöç ïéêïãÝíåéá ìáæß ìå ôç ãõíáßêá ôïõ ôçí Êáëëéüðç,
ðïõ óôÜèçêå äßðëá ôïõ óáí âñÜ÷ïò ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò ôçò æùÞò. ¢íèñùðïò ôçò ðñïóöïñÜò ï Ãéþñãïò äßêáéá
êÝñäéóå ôçí áãÜðç êáé åêôßìçóç ôùí óõìðáôñéùôþí ôïõ, ïé ïðïßïé ôïõ áíáãíþñéóáí ôïõò áãþíåò êáé ôéò
ðñïóðÜèåéåò ðïõ êáôÝâáëå ìÝóá áðü ôç óõììåôï÷Þ ôïõ óôï êßíçìá ôùí ÅÂÅ êáé ÏÔÁ ãéá ðÜñá ðïëëÜ
÷ñüíéá ãéá ôç âåëôßùóç ôçò æùÞò ôùí óõìðïëéôþí ôïõ êáé ãåíéêüôåñá. Óôçí ïéêïãÝíåéÜ ôïõ, ôç óýæõãü
ôïõ Êáëëéüðç, óôá ðáéäéÜ ôïõ ÓÜââá, ÈïäùñÞ êáé Êáôåñßíá, óôç íýöç ôïõ Ãéïýëá, óôá åããüíéá ôïõ, óôçí
áäåëöÞ ôïõ ÊëÜñá êáé óôïõò óõããåíåßò ôïõ åêöñÜæïõìå ôá èåñìÜ ìáò óõëëõðçôÞñéá.
Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï êáé ôá ìÝëç ôïõ Óõëëüãïõ ìáò èá ôïí èõìüìáóôå ðÜíôá ìå áãÜðç.
Ìáñßá Êáíäýëç
• Óôéò 16 Áõãïýóôïõ 2017, ðëÞñçò çìåñþí Ýöõãå áðü ôç æùÞ ç ìçôÝñá ôçò áãáðçôÞò ößëçò Ðáó÷áëßíáò
Äáñïýóç. Óôéò êüñåò ôçò èáíïýóçò Ðáó÷áëßíá, Ìáôïýëá, Âïýëá êáé óôï ãéï ôçò Íßêï åêöñÜæïõìå ôá
óõëëõðçôÞñéÜ ìáò.
• Óôéò 21.8.2017 Ýöõãå áðü ôç æùÞ ç ÌáñéÜíá ÄåâåôæÞ – ÓéïõñäÜêç. ÈåñìÜ óõëëõðçôÞñéá óôï óýæõãü ôçò
ÁèáíÜóéï êáé óôá ðáéäéÜ ôçò ÄçìÞôñéï êáé Èåüäùñï, êáèþò êáé óôïõò ëïéðïýò óõããåíåßò.
• Óôéò 27. 8 2017 áðåâßùóå ç ãåéôüíéóóÜ ìïõ, ç «èåßá Ìáñßá ÌðÜíç». ¸öõãå ìÝóá óôç öñïíôßäá êáé óôçí
áãÜðç ôùí ðáéäéþí ôçò, ôçò íýöçò ôçò êáé ôùí åããïíþí ôçò. Èá ôç èõìÜìáé ùò ìéá êáëïóõíÜôç, áêïýñáóôç
ãõíáßêá, ðïõ êÜèå áðüãåõìá ôá êáëïêáßñéá óôçí âåñÜíôá ôçò ìáæåýïíôáí ïé ãåéôüíéóóåò ãéá êïõâÝíôá
êáé êáöÝ. Óôá ðáéäéÜ ôçò ÔÜêç êáé ÔÜóï, óôç íýöç ôçò Åñìéüíç, óôá åããüíéá ôçò Íßêï, Íßêï êáé Ðüðç,
êáèþò êáé óôïõò ëïéðïýò óõããåíåßò, åêöñÜæïõìå ôá óõëëõðçôÞñéÜ ìáò.
Êáëü ðáñÜäåéóï èåßá Ìáñßá.
Ìáñßá Ëáæßäïõ
• Óôéò 18 Óåðôåìâñßïõ 2017 Ýöõãå áðü ôç æùÞ ç Êõñéáêïýëá Êáìðáíôáãßäïõ, áðü ôçí Ðõëáßá. Óôá ðáéäéÜ
ôçò Íßêï, ÄçìÞôñç êáé Ãåùñãßá, êáèþò êáé óôïõò ëïéðïýò óõããåíåßò åêöñÜæïõìå ôá óõëëõðçôÞñéÜ ìáò.
• Óôéò 18.9.2017 áðåâßùóå ï Íéêüëáïò Êáäüãëïõ. Óôçí êüñç ôïõ, ôçí áãáðçôÞ ÅëÝíç, óôï ãéï ôïõ ¢ñç,
êáèþò êáé óôïõò ëïéðïýò óõããåíåßò, åêöñÜæïõìå ôá óõëëõðçôÞñéÜ ìáò.
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ντας την παλιά εποχή. Μεγαλώσαμε, οι καιροί αλλάζουν, οι νεότεροι έχουν άλλες προτιμήσεις, οδεύουν κάπου αλλού.
Κάπου αλλού, καλύτερα, οδεύουν πραγματικά κάποιοι νέοι συγχωριανοί μας και θα το εξηγήσω αυτό.
Στην έκθεση τοπικών προϊόντων, που λάβαινε
χώρα στο αμφιθέατρο του Δήμου Φερών (επιμένω
Δήμου Φερών) κάποιοι εκθέτες με εντυπωσίασαν
και με συγκίνησαν πραγματικά. Νέοι σχετικά στην
ηλικία, μερικοί είναι και νέα ζευγάρια, που προσπαθούν με καινοτόμες ιδέες στον πρωτογενή τομέα αλλά και στη μεταποίηση να παράγουν, να δημιουργούν, με σκοπό να παραμείνουν στον τόπο τους.
Με πρωτοπόρες βιολογικές καλλιέργειες, που
στη συνέχεια μεταποιούν το παραγόμενο προϊόν,
όπως λουκούμια από ρόδι, ταχίνι ολικής άλεσης
από σουσάμι, που καλλιεργείται και γίνεται η συγκομιδή του και η επεξεργασία με τον παραδοσιακό τρόπο, σάλτσα ντομάτας, χωρίς συντηρητικά
από βιολογικής καλλιέργειας ντομάτες, που παρασκευάζεται με τον παραδοσιακό τρόπο.
Αρώνια, φυτό υψηλής θρεπτικής αξίας, (η αρώνια μοιάζει κυρίως ως προς τη γεύση
με το τσάπουρνο) βιολογικής
καλλιέργειας, από την οποία
παρασκευάζεται μαρμελάδα
και γλυκό ή καταναλώνεται και
αποξηραμένη, όπως η σταφίδα.
Βότανα θεραπευτικά ή αρωματικά φυτά από την περιοχή μας, που συλλέγονται και
συσκευάζονται όμορφα.
Όσπρια βιολογικής καλλιέργειας, γαλακτοκομικά και
κτηνοτροφικά προϊόντα από
οικοτεχνίες ή φάρμες παραγωγής κρεάτων.
Μέλι από τα χωριά με την
πλούσια ποικιλία λουλουδιών.
Πρώτη φορά δοκίμασα μέλι από βελανιδιά.
Καθώς έβλεπα στα περίπτερά τους εκτεθειμένα τα προϊόντα
τους με καλαισθησία και γούστο
και τους ίδιους να προσπαθούν
να τα προωθήσουν χαιρόμουν.
Αυτοί οι νέοι άνθρωποι σχεδιάζουν, καινοτομούν, εφευρίσκουν
τρόπους να βελτιώσουν την παραγωγή τους, ελίσσονται και
προσαρμόζονται στις απαιτήσεις
των καιρών. Αυτά τα παιδιά, κό6948 946 228 - bill.porto@yahoo.com
ντρα στο ρεύμα, θέλουν να μείνουν στο τόπο τους, γιατί αισιοδοξούν για κάτι καλύτερο.
Ελπίζω να βρουν τη στήριξη που τους χρειάζεται, προκειμένου να προχωρήσουν, η
πολιτεία πρέπει να σταθεί αρωγός των προσπαθειών τους.
Ας δούμε επιτέλους ότι υπάρχουν νέοι άνθρωποι, που το
βόλεμα στο Δημόσιο δεν είναι
αυτοσκοπός ούτε η φυγή στο
εξωτερικό η λύση.
Ο Σύλλογός μας, η εφημερίδα μας, στην προσπάθειά
Παπαφλέσσα 3, Φέρες Έβρου • 6944717812 loukoumiferes@gamil.com
τους να τους στηρίξει σας τους
παρουσιάζει για να τους γνωρίσετε και προτιμώντας τα προϊόντα παραγωγής τους τούς βοηθάτε και τους ωθείτε να προχωρήσουν.
Ο σύλλογός μας, η εφημερίδα μας,
ÊñÝáôá, ÔõñéÜ, Ãéáïýñôé
τους συγχαίρει δημόσια, τους προβάλλει
Âïýôõñï, Êáôßêé
ως παράδειγμα προς μίμηση και προτρέπει και άλλους να πράξουν παρόμοια. Öáóüëéá, ÖáêÝò, Ñåâýèéá
Συμμετέχοντας στην προσπάθειά τους ÓïõóÜìé, ÌÝíôá, ËåâÜíôá
σας τους παρουσιάζουμε για να τους γνωρίσετε και προτιμώντας τα προϊόντα τους
βοηθάτε και τους δίνετε δύναμη να προχωρήσουν ακόμη πιο δυναμικά. Δεν λησμονούμε βεβαίως τους ήδη καταξιωμένους επαγγελματίες
και παραγωγούς, που ομοίως στηρίζουμε.
Μ. Λαζίδου
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ÅÉÄÇÓÅÉÓ ÁÐÏ ÔÏÍ ÅÂÑÏ - ÔÏÐÉÊÁ ÍÅÁ
ÄÅËÔÉÏ ÔÕÐÏÕ ÖÅÑÅÓ 1-8-2017
ÐáñåëÞöèç ôçí ÐáñáóêåõÞ 28-7-2017 áðü ôï Åèåëïíôéêü Ðõñïóâåóôéêü ÊëéìÜêéï Öåñþí ôï õð’ áñ. Ð.Ó. 1237 ðõñïóâåóôéêü ü÷çìá
ðñþôçò åîüäïõ, ôï ïðïßï åßíáé áðïëýôùò áðáñáßôçôï ãéá ôç ëåéôïõñãßá ôïõ Åèåëïíôéêïý Ðõñïóâåóôéêïý Êëéìáêßïõ Öåñþí.
Åõ÷áñéóôïýìå èåñìÜ ôïí Ðåñéöåñåéáêü ÄéïéêçôÞ ÁÌÈ ôçò ÐõñïóâåóôéêÞò ê. ÍáèáíáÞë ÑÞãá ãéá ôçí ïëïêëÞñùóç ôçò äéáäéêáóßáò Ýíôáîçò áõôïý ôïõ ï÷Þìáôïò óôï Åèåëïíôéêü Ðõñïóâåóôéêü ÊëéìÜêéï
Öåñþí êáèþò êáé ôïí ÄéïéêçôÞ ôçò ÐõñïóâåóôéêÞò Õðçñåóßáò Áëåîáíäñïýðïëçò ê. Êïýêïõñá Êùíóôáíôßíï êáé ôï ðñïóùðéêü ôçò Ð.Õ. Áëåî/
ðïëçò ãéá ôéò åñãáóßåò ôïõò þóôå ôï ü÷çìá íá ðáñáäïèåß óôï Åèåëïíôéêü Ðõñïóâåóôéêü ÊëéìÜêéï Öåñþí ëåéôïõñãéêü êáé åõðñåðéóìÝíï.
Ï ÁíôéäÞìáñ÷ïò Öåñþí & Ðñùôïãåíïýò ÔïìÝá Ãêüôóçò Íéêüëáïò

ÁíÞìåñá ôçò åïñôÞò ôçò Êïßìçóçò ôçò Èåïôüêïõ ôåëÝóôçêå èåßá
Ëåéôïõñãßá êáé Ìíçìüóõíï ãéá ôïí ÊôÞôïñá ôçò ÌïíÞò ÓåâáóôïêñÜôïñá ÉóáÜêéï Êïìíçíü êáé ðñïóöÝñèçêáí êåñÜóìáôá óôïõò ðéóôïýò.
ÄÅËÔÉÏ ÔÕÐÏÕ ÖÝñåò 15-9-2017
Ìå ìåãÜëç åðéôõ÷ßá ðñáãìáôïðïéÞèçêå ç 22ç ÐáíÝâñéá ÁãñïôéêÞ
¸êèåóç ôùí Öåñþí áðü ôéò 11 Ýùò ôéò 14 ÓåðôÝìâñç 2017. Ç óõììåôï÷Þ ôùí åêèåôþí Þôáí ðïëý éêáíïðïéçôéêÞ. Óôï óýíïëï ï áñéèìüò Üããéîå ôïõò 50. Óõììåôåß÷áí 26 åêèÝôåò åóùôåñéêïý ÷þñïõ ðïõ åßíáé ðáñáãùãïß ôïðéêþí ðñïúüíôùí, ìåôáðïéçôÝò, åðé÷åéñÞóåéò ðïõ ó÷åôßæïíôáé Üìåóá Þ Ýììåóá ìå ôçí áãñïôéêÞ åêìåôÜëëåõóç, 19 åêèÝôåò åîùôåñéêïý ÷þñïõ ìå êáôáóêåõáóôÝò êáé åìðüñïõò áãñïôéêïý åîïðëéóìïý
êáé 6 åêèÝôåò åîùôåñéêïý ÷þñïõ ìå æþá.

ÖÅÑÅÓ 16-8-2017
Ôï Ðáíèñáêéêü Ðñïóêýíçìá ôïõ äåêáðåíôáýãïõóôïõ ãéïñôÜóôçêå
êáé öÝôïò ðáíçãõñéêÜ óôïí ôüðï ôçò Ðáíáãßáò Êïóìïóþôåéñáò óôéò ÖÝñåò. Ìå ìåãÜëç ëáìðñüôçôá êáé ÷ïñïóôáôïýíôïò ôïõ ÓåâáóìéùôÜôïõ
Ìçôñïðïëßôïõ Áëåîáíäñïõðüëåùò, Ôñáúáíïõðüëåùò êáé ÓáìïèñÜêçò
ê.ê. ¢íèéìïõ ôåëÝóôçêå ï Ðáíçãõñéêüò Åóðåñéíüò êáé ç ëéôÜíåõóç ôçò
åéêüíáò ôçò Ðáíáãßáò Êïóìïóþôåéñáò ôï áðüãåõìá ôçò 14-8-2017 óôçí
Ðáíáãßá Êïóìïóþôåéñá. Ï Óåâáóìéþôáôïò óôï êÞñõãìÜ ôïõ Ýêáíå åêôåíÞ áíáöïñÜ óôï Ôõðéêü ôçò ÌïíÞò ôçò Ðáíáãßáò Êïóìïóþôåéñáò
ðïõ óõíôÜ÷èçêå áðü ôïí ÊôÞôïñá ôçò ÌïíÞò ÓåâáóôïêñÜôïñá ÉóáÜêéï
Êïìíçíü.

Êïíôïêáëßïõ, ðïõ Þôáí óõíäéïñãáíþôñéá ìáæß ìå ôçí ÊåñêõñáúêÞ ÌáíôïëéíÜôá êáé ìå ôçí ÐåñéöÝñåéá Éïíßùí ÍÞóùí óôéò 9 Óåðôåìâñßïõ
2017. Ç ÷ïñùäéáêÞ óõíÜíôçóç ðñáãìáôïðïéÞèçêå óå Ýíáí êáôáðëçêôéêü ÷þñï, óôçí Ìáñßíá Ãïõâéþí, ìáæß ìå ôç ÷ïñùäßá ÊáñïõóÜäùí
ÊÝñêõñáò, ôïí Ìïõóéêü Äßáõëï Êáñýóôïõ êáé ôçí ÷ïñùäßá Êáâáëïõñßïõ
ÊÝñêõñáò.
Ïé ÷ïñùäßåò êáôÜöåñáí ìå ôï ðñïóåãìÝíï ðñüãñáììá ôïõò íá
ðñïóåëêýóïõí ðëÞèïò êüóìïõ áëëÜ êáé ðïëëþí ôïõñéóôþí ðñïóöÝñïíôÜò ôïõò ìéá îå÷ùñéóôÞ ìïõóéêÞ âñáäéÜ! Éäéáßôåñç åíôýðùóç ðñïêÜëåóå ç ×ïñùäßá Öåñþí ôüóï ìå ôï ðñüãñáììÜ ôçò üóï êáé ìå ôçí åñìçíåßá ôùí ôñáãïõäéþí!
Êáè’ üëç ôçí äéÜñêåéá ôçò Ýêèåóçò Ýãéíå ìåãÜëç äéáêßíçóç ðñïúüíôùí êáé õðçñåóéþí ìå åðáöÝò êáé åìðïñéêÝò óõìöùíßåò ó’ üëåò ôéò
êáôçãïñßåò åêèåìÜôùí.
Óôá ðëáßóéá ôçò ¸êèåóçò ðñáãìáôïðïéÞèçêáí äýï çìåñßäåò:
Óôéò 12-9-2016 ìå èÝìá: «ÄÑÁÓÅÉÓ ÂÅËÔÉÙÓÇÓ ÕÃÑÙÍ ËÉÂÁÄÉÙÍ-ÂÏÓÊÏÔÏÐÙÍ ÓÔÏ ÄÅËÔÁ ÔÏÕ ÅÂÑÏÕ» ìå åéóçãÞôñéá ôçí ê. ÌáêñõãéÜííç
ÅëÝíç áðü ôïí ÖïñÝá Äéá÷åßñéóçò ÄÅËÔÁ ÅÂÑÏÕ êáé
Óôéò 13-9-2016 ìå èÝìá: «ÔÏ ÐÁÑÏÍ ÊÁÉ ÔÏ ÌÅËËÏÍ ÔÇÓ ÂÁÌÂÁÊÏÊÁËËÉÅÑÃÅÉÁÓ» ìå ïìéëçôÝò ôïí ê. ÓôáìÜôç Êïõñïýäç, Ðñüåäñï ôçò Åôáéñåßáò ÈÑÁÊÉÊÁ ÅÊÊÏÊÊÉÓÔÇÑÉÁ êáé ôïí ê. ÃéÜííç ÐáðáäïãéÜííç ôçò
åôáéñåßáò HECOT S.A.
Åðßóçò óôá åãêáßíéá óôéò 11-9-2016 Ýëáâå ÷þñá áðïíïìÞ âñáâåßùí óå Ýîé íÝåò êáéíïôüìåò ïéêïôå÷íßåò ôùí Öåñþí.
Ôçí 22ç ÐáíÝâñéá ÁãñïôéêÞ Ýêèåóç åðéóêÝöôçêå êüóìïò áðü ïëüêëçñï ôïí ¸âñï êáé ôçí Ñïäüðç êáé êëåßóôçêáí ðïëëÝò åìðïñéêÝò óõíáëëáãÝò.

ÔÏÐÉÊÁ ÍÅÁ ÏÐÙÓ ÊÁÔÁÃÑÁÖÏÍÔÁÉ ÓÔÏÍ ÔÏÐÉÊÏ
ÔÕÐÏ ÊÁÉ ÁËËÏÕ ÅðéìÝëåéá: Ìáñßá Ëáæßäïõ
ÐÏËÉÔÉÓÌÏÓ – ÅÐÉÓÔÇÌÅÓ – ÊÏÉÍÙÍÉÁ
Ï ÏÉÊÏÕÌÅÍÉÊÏÓ ÐÁÔÑÉÁÑ×ÇÓ ÓÔÇÍ ÏÑÅÓÔÉÁÄÁ
Ï Ïéêïõìåíéêüò ÐáôñéÜñ÷çò ê. ê. Âáñèïëïìáßïò áðü 23 Ýùò
25.9.2017 âñéóêüôáí óôçí ðüëç ôçò ÏñåóôéÜäïò ãéá ôéò åêäçëþóåéò
ðïõ äéïñãÜíùóå ï ÄÞìïò ãéá ôï Ýôïò «ÓôÝöáíïõ ÊáñáèåïäùñÞ». Ôï
ðñüãñáììá ôçò åðßóêåøçò ôïõ ÐáôñéÜñ÷ç ðåñéëÜìâáíå ìåôáîý Üëëùí ôá åãêáßíéá ôïõ Ìïõóåßïõ «ÊáñáèåïäùñÞ» óôç Âýóóá êáé ôç äéåîáãùãÞ Óõìðïóßïõ áöéåñùìÝíïõ óôç ìíÞìç ôïõ ÌåãÜëïõ ÃåíÜñ÷ç
ÓôÝöáíïõ ÊáñáèåïäùñÞ.
Óôï ðëáßóéï áõôþí ôùí åêäçëþóåùí äéïñãáíþèçêå óôéò 15.9.2017
êáé óôçí Áëåîáíäñïýðïëç ÐïëéôéóôéêÞ âñáäéÜ ãéá ôïí ÓôÝöáíï ÊáñáèåïäùñÞ õðï ôçí áéãßäá ôçò ÉåñÜò Ìçôñïðüëåùò Áëåîáíäñïõðüëåùò.
3ï ÖÅÓÔÉÂÁË «VIA EGNATIA»
Óôï ðëáßóéï ôïõ öåóôéâÜë ç Ðåñ/êÞ Åíüôçôá ¸âñïõ äéïñãÜíùóå
äéÞìåñï åêäçëþóåùí áðü ôéò 2 Ýùò 3 Óåðôåìâñßïõ óôçí Áëåîáíäñïýðïëç, ðïõ ðåñéëÜìâáíå äñÜóåéò ãéá ðáéäéÜ, áèëçôéêÝò êáé ðïëéôéóôéêÝò åêäçëþóåéò êáèþò êáé ìéá ðñùôüôõðç ðáñïõóßá âõæáíôéíþí
åðáããåëìÜôùí.
ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ Á.Ì.È – ÄÉÁÆÙÌÁ
Óôéò 6 Óåðôåìâñßïõ õðïãñÜöôçêå ìíçìüíéï óõíåñãáóßáò ìåôáîý
ôçò ÐåñéöÝñåéáò Áíáôïë. Ìáêåäïíßáò – ÈñÜêçò êáé ôïõ Óùìáôåßïõ «ÄéÜæùìá» ìå óêïðü ôçí åíßó÷õóç ôçò ðïëéôéóôéêÞò êáé ôïõñéóôéêÞò åëêõóôéêüôçôáò êáé ôçí õðïóôÞñéîç ôçò ÐåñéöÝñåéáò ãéá ôç äçìéïõñãßá ôçò
ÐïëéôéóôéêÞò äéáäñïìÞò «Åãíáôßá ïäüò», ðïõ áðïôåëåß ìéá êáéíïôïìßá
ãéá ôá åëëçíéêÜ äåäïìÝíá.

ÐëÞèïò êüóìïõ ðáñáâñÝèçêáí êáé ðáñáêïëïýèçóáí ìå éäéáßôåñç
êáôÜíõîç ôçí ôåëåôÞ.
ÐáñáâñÝèçêáí: ï ÐåñéöåñåéÜñ÷çò ÁíáôïëéêÞò Ìáêåäïíßáò ÈñÜêçò
ê. ÌÝôéïò, ïé âïõëåõôÝò ôïõ ¸âñïõ ê. Ñßæïò êáé ê. Äçìïó÷Üêçò, ï ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò ¸âñïõ ê. ÐÝôñïâéôò, ç èåìáôéêÞ áíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò
Ðïëéôéóìïý ê. Äçìïýäç, ï ðñüåäñïò ôïõ Ðåñéöåñåéáêïý Óõìâïõëßïõ
ÁÌ-È ê. ÌðïôáÀôçò, ï ÄÞìáñ÷ïò Áëåî/ðïëçò ê. ËáìðÜêçò, ï ÁíôéäÞìáñ÷ïò Öåñþí ê. Ãêüôóçò, ï Ðñüåäñïò ôïõ ÐÏËÕÊÏÉÍÙÍÉÊÏÕ ê. Âáìâáêåñüò, Äçìïôéêïß Óýìâïõëïé, ï ÄéïéêçôÞò ôïõ Ä´ Óþìáôïò Óôñáôïý ê.
ÊáìðÜò, ï Ôáîßáñ÷ïò ê. Ìéóüêáëïò, ï Ôáîßáñ÷ïò ôçò Áóôõíïìßáò Ãåíéêüò Áóôõíïìéêüò ÄéåõèõíôÞò ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÁÌÈ ê. Ìåíåîßäçò, åêðñüóùðïé ôçò ÐõñïóâåóôéêÞò Õðçñåóßáò êáé ôïõ Ëéìåíéêïý.
ÖÝôïò ôçí åéêüíá ôçò Ðáíáãßáò óõíüäåõóáí êáé äýï êïðÝëåò íôõìÝíåò ìå âõæáíôéíÝò öïñåóéÝò. Ïé öïñåóéÝò áõôÝò åßíáé äçìéïõñãßá ôïõ
Ëõêåßïõ Åëëçíßäùí ÓðÜñôçò êáé Þñèáí ùò äÜíåéï ìüíï ãéá ôïí Äåêáðåíôáýãïõóôï ìå ôç âïÞèåéá ôçò Ìçôñüðïëçò ÓðÜñôçò.

Ç ¸êèåóç ôùí Öåñþí áðïôåëåß ðëÝïí èåóìü ãéá ôïí ÄÞìï ìáò,
ãéáôß ðñïâÜëëåôáé ç ðåñéï÷Þ ìáò, ôá ôïðéêÜ ìáò ðñïúüíôá, áëëÜ ôï ðéï
óçìáíôéêü åßíáé üôé åäþ üðïõ âñßóêåôáé ç êáñäéÜ ôïõ Áãñïôéêïý êáé
êôçíïôñïöéêïý ÷þñïõ, áíáðôýóóåôáé ìéá ðïëýðëïêç äñáóôçñéüôçôá,
ðïõ äçìéïõñãåßôáé ìÝóá áðü ìéá ó÷Ýóç óõíáëëáãÞò êáé óõíÜöåéáò ôïðéêþí ðáñáãùãþí, ìåôáðïéçôþí, åìðüñùí, ðñïìçèåõôþí êáé åðéóêåðôþí êáé óôçñßæåé ôïí Áãñüôç êáé ôïí Êôçíïôñüöï.
Ïé èåôéêÝò åíôõðþóåéò êáé ïé êáëüðéóôåò êñéôéêÝò ìÜò åíäõíáìþíïõí êáé ìÜò êáôåõèýíïõí óå ðéï Üñôéá äéïñãÜíùóç ãéá ôçí åðüìåíç
÷ñïíéÜ.
Åõ÷áñéóôïýìå ðïëý ôï ðñïóùðéêü ôçò ÄçìïôéêÞò Åíüôçôáò Öåñþí
êáé ôï ðñïóùðéêü ôçò ðñþçí Âéïìç÷áíßáò «ÈñÜêçò» ðïõ åñãÜóôçêáí óå
äýóêïëåò óõíèÞêåò êáé õðåñÝâáëáí ôïí åáõôü ôïõò ãéá ôï óôÞóéìï êáé
üëç ôçí äéåîáãùãÞ ôçò 22çò ÐáíÝâñéáò ÁãñïôéêÞò ¸êèåóçò Öåñþí.
ÄÅËÔÉÏ ÔÕÐÏÕ ÖÅÑÅÓ 8-8-2017
Ìéá ìáãåõôéêÞ âñáäéÜ æÞóáìå ôçí 7-8-2017 óôçí åêäÞëùóç «865
ïëüãéïìá ÁõãïõóôéÜôéêá öåããÜñéá» ìå ôçí Áìáëßá Äïýêá êáé ôïõò óõíåñãÜôåò ôçò.
865 ÷ñüíéá Ý÷ïõí ðåñÜóåé áðü ôçí ßäñõóç ôçò Ðáíáãßáò Êïóìïóþôåéñáò êáé ç åêäÞëùóç äßðëá óôï ìíçìåßï ìå ôï õðÝñï÷ï ñåðåñôüñéï
êáé ôçí õðïâëçôéêÞ ÁõãïõóôéÜôéêç ÐáíóÝëçíï ìå Ýêëåéøç, ìáò óõíåðÞñå êáé ìáò ôáîßäåøå ðïëý ìáêñéÜ êáé ðïëý âáèéÜ åíôüò ìáò.

ÂÕÆÁÍÔÉÍÏ ÌÏÕÓÅÉÏ ÄÉÄÕÌÏÔÅÉ×ÏÕ
Ôá áñ÷áéïëïãéêÜ åõñÞìáôá ôùí áíáóêáöþí ôçò Ðëùôéíïýðïëçò
êáé ôïõ ôáöéêïý ôýìâïõ ÈõñÝáò èá åêôåèïýí óôï Âõæáíôéíü Ìïõóåßï
Äéäõìïôåß÷ïõ. ¹äç ðñïåôïéìÜæåôáé ç Ýêèåóç ôùí åõñçìÜôùí óôï óõãêåêñéìÝíï Ìïõóåßï, üðùò Üëëùóôå åß÷å æçôÞóåé ç ÄçìïôéêÞ Áñ÷Þ
Äéäõìïôåß÷ïõ áðü ôï Õðïõñãåßï Ðïëéôéóìïý.
ÓÇÌÁÍÔÉÊÏ ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÏ ÅÐÉÔÅÕÃÌÁ ÔÏÕ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÁÊÏÕ
ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏÕ ÅÂÑÏÕ
Äçìïóéåýôçêå óôï äéåèíÝò Ýãêñéôï åðéóôçìïíéêü ðåñéïäéêü «The
journal of Pathology» ç ðñùôüôõðç åñãáóßá ãéáôñþí ôçò Á´ ÐáíåðéóôçìéáêÞò ÐáèïëïãéêÞò ÊëéíéêÞò ôïõ Íïóïêïìåßïõ ìå åðéêåöáëÞò ôïí
êáèçãçôÞ Ðáèïëïãßáò ôïõ Äçìïêñßôåéïõ Ðáíåðéóôçìßïõ ÈñÜêçò ê. Êùí/
íï Ñßôç.
Ç åñãáóßá áðïêÜëõøå ôïí ìç÷áíéóìü ìå ôï ïðïßï ï ïñãáíéóìüò
äéáëýåé ôïí ó÷çìáôéóèÝíôá èñüìâï óôá áããåßá, äçëáäÞ ôïí ìç÷áíéóìü ðïõ ìðïñåß íá áõôïèåñáðåõèåß Ýíá Ýìöñáãìá, áíáêÜëõøç ðïõ
èá óõìâÜëåé óçìáíôéêÜ óôçí ðñüëçøç êáé èåñáðåßá.
Óõã÷áßñïõìå ôïõò åðéóôÞìïíåò ãéáôñïýò ôïõ Ð.Ã.Í.Å êáé ôïõ Ä.Ð.È
ãéá ôï åðßôåõãìÜ ôïõò, ðïõ êáôáäåéêíýåé ôéò ìåãÜëåò åðéóôçìïíéêÝò
äõíáôüôçôåò ðïõ Ý÷ïõí.
ÁÍÇÓÕ×ÉÁ ÐÁÉÄÉÁÔÑÙÍ ÔÏÕ ÅÂÑÏÕ
Áíçóõ÷ßá ôùí ðáéäéÜôñùí ôïõ ¸âñïõ ãéá ôï áíôéåìâïëéáóôéêü êßíçìá. ¸÷åé áõîçèåß ï áñéèìüò ôùí ãïíÝùí ðïõí äåí èÝëïõí íá åìâïëéÜóïõí ôá ðáéäéÜ ôïõò, áíáöÝñåé óå áíáêïßíùóÞ ôïõ ï Ðñüåäñïò ôïõ
Éáôñéêïý Óõëëüãïõ ¸âñïõ óõíôïðßôçò ìáò Ðáí. ÂÜñíáëçò êáé êñïýåé
ôïí êþäùíá ôïõ êéíäýíïõ.
ÁÈËÇÔÉÊÁ
Ðáãêüóìéï ñåêüñ ãéá ôñßôç óõíå÷Þ ÷ñïíéÜ ï ÷ñõóüò ïëõìðéïíßêçò
Äçì. Ìé÷áëåíôæÜêçò.
Ï ÄçìïóèÝíçò Ýêáíå ãéá ôñßôç óõíå÷üìåíç öïñÜ ðáãêüóìéï ñåêüñ óôçí ðáãêüóìéá óõíÜíôçóç êïëýìâçóçò ôïõ Âåñïëßíïõ ÉDM
Berlin. ¸êáíå ÷ñüíï 2.09.68 âåëôéþíïíôáò ôç äéêÞ ôïõ åðßäïóç óôá
200ì. ðåôáëïýäá óôçí êáôçãïñßá SG.
Ï ÄçìïóèÝíçò Ìé÷áëåíôæÜêçò èá ðÜñåé ìÝñïò óôï Ðáãêüóìéï ÐñùôÜèëçìá Êïëýìâçóçò ÁìåÁ ðïõ èá ãßíåé óôï Ìåîéêü. Ôá Ýîïäá ìåôáêßíçóÞò ôïõ óôï Ìåîéêü èá ðáñÜó÷åé ç ÓõíåôáéñéóôéêÞ ÔñÜðåæá ¸âñïõ.
(Óõã÷áßñïõìå ôçí ÔñÜðåæá ãéá ôçí ïéêïíïìéêÞ óôÞñéîç ðñïò ôï óõíôïðßôç ìáò Ïëõìðéïíßêç).

Åõ÷áñéóôïýìå üëïõò üóïõò óõíÝâáëáí ãéá íá ðñáãìáôïðïéçèåß áõôÞ ç õðÝñï÷ç åêäÞëùóç.
Ï ÁíôéäÞìáñ÷ïò Öåñþí & Ðñùôïãåíïýò ÔïìÝá Ãêüôóçò Íéêüëáïò
ÄÅËÔÉÏ ÔÕÐÏÕ ÖÅÑÅÓ 18-9-2017
Ç ÄçìïôéêÞ ÷ïñùäßá Öåñþí ìå ìáÝóôñï ôçí ×áôæçâáóéëåéÜäïõ
ÂÜóù ðñïÜãïíôáò ãéá ìéá áêüìç öïñÜ ôïí ðïëéôéóìü, áðïäÝ÷ôçêå ôçí
ðñüóêëçóç ãéá íá óõììåôÝ÷åé óôï 3ï ×ïñùäéáêü ÖåóôéâÜë ôçò ×ïñùäßáò

ÏÉÊÏÍÏÌÉÁ - ÐÅÑÉÂÁËËÏÍ
ÄÉÏÄÉÁ ÌÅÓÔÇÓ
Ôçí Üìåóç áíáóôïëÞ ôçò áðüöáóçò ëåéôïõñãßáò ôïõ íÝïõ óôáèìïý äéïäßùí óôçí ðåñéï÷Þ ôçò Ìåóôçò æçôïýí ìå åðéóôïëÞ ôïõò óôïí
Ðñùèõðïõñãü ï Ðåñ/ñ÷çò Á.Ì.È ê. ÌÝôéïò êáé ï Ðñüåäñïò ôçò ÐåñéöåñåéáêÞò ¸íùóçò ÄÞìùí Áí. Ìáêåäïíßáò –ÈñÜêçò êáé ÄÞìáñ÷ïò Áëåî/ðïëçò ê. Åõ. ËáìðÜêçò.
Συνέχεια στη σελ. 5
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"Ç ÂÇÑÁ"

Ποιος είν’ ο τόπος σου, και ποια πατρίδα έχεις;
Πες μου, Ερμιόνη μου, πού ταξιδεύει πάλι ο νους, τι έχεις;
Από τότε που καθόμασταν στο ίδιο το θρανίο,
το μόνο ενδιαφέρον σου ήταν: βιβλιοπωλείο!
Αγάπη για τη μάθηση, ματιά καθάρια στο φως!
«Ουκ επ’ άρτω μόνω ζήσεται άνθρωπος» (Απ. Παύλος)
Το «μότο» σου αυτό ήταν το σημείο σου, το δυνατό!

ÔÏÐÉÊÁ ÍÅÁ, ÏÐÙÓ ÊÁÔÁÃÑÁÖÏÍÔÁÉ ÓÔÏÍ ÔÏÐÉÊÏ ÔYÐÏ
ÊÁÉ ÁËËÏÕ ÅðéìÝëåéá: Ìáñßá Ëáæßäïõ
Συνέχεια από τη σελ. 4
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÄÇÌÏÔÉÊÏÕ ÓÖÁÃÅÉÏÕ ÓÔÉÓ ÖÅÑÅÓ
Åãêñßèçêå åðß ôÝëïõò ç óýíáøç äçìüóéáò óýìâáóçò ìå áíôéêåßìåíï ôç ìåëÝôç êáé êáôáóêåõÞ ôïõ Ýñãïõ, óõíïëéêïý ðñïûðïëïãéóìïý
2.900.000 Åõñþ. Åõåëðéóôïýìå üôé óýíôïìá èá õðÜñ÷åé áíÜäï÷ç åñãïëáâßá.
ÃÅÙÈÅÑÌÉÊÏ ÐÅÄÉÏ ÁÑÉÓÔÇÍÏÕ
Ðáñïýóá äçëþíåé êáé ç ÄÅÇ óôçí ðïëõåôÞ ðñïóðÜèåéá ôïõ ÄÞìïõ Áëåî/ðïëçò íá áîéïðïéÞóåé ìå ôïí êáëýôåñï äõíáôü ôñüðï ôï
ãåùèåñìéêü ðåäßï ôïõ Áñßóôçíïõ.
Ç ELDORADO GOLD ÃÉÁ ÔÁ ÅÑÃÁ ÓÔÇ ÈÑÁÊÇ
Óýìöùíá ìå áíáêïßíùóç ôçò åôáéñåßáò ôá Ýñãá ÐåñÜìáôïò êáé
Óáðþí âñßóêïíôáé åðß ôïõ ðáñüíôïò óå êáèåóôþò óõíôÞñçóçò, ëüãù
ôùí åêêñåìþí áäåéïäïôÞóåùí áðü ôï Õðïõñãåßï ÅíÝñãåéáò êáé ÐåñéâÜëëïíôïò.
ÅÍÅÑÃÅÉÁÊÏÓ ÊÏÌÂÏÓ Ç ÁËÅÎÁÍÄÑÏÕÐÏËÇ
Óôéò 7 Óåðôåìâñßïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôçí Áëåî/ðïëç ôï 1ï Oil
Gas Forum áðü ôï Åëëçíï-Áìåñéêáíéêü ÅðéìåëçôÞñéï ðáñïõóßá ôïõ
Õðïõñãïý ÅíÝñãåéáò êáé ÐåñéâÜëëïíôïò ê. Ã. ÓôáèÜêç, êáèþò êáé ôùí
ïìïëüãùí ôïõ Õðïõñãþí Óåñâßáò êáé Âïõëãáñßáò, ðáñïõóßá êáé ôïõ
Áìåñéêáíïý ÐñÝóâç ê. Geoffrey Pyatt (ÔæÝöñé ÐÜéáô). Áíáäåéêíýåôáé
Ýôóé ç ãåùóôñáôçãéêÞ èÝóç ôçò Áëåî/ðïëçò êáé ôá ðëåïíåêôÞìáôÜ
ôçò óôç ðáñáãùãÞ êáé åêìåôÜëëåõóç åíÝñãåéáò.
Ï ÁÃÙÃÏÓ TAP
Ï áãùãüò ÔÁÑ áíôéêáèéóôÜ ôï áñäåõôéêü äßêôõï ÐÝðëïõ –ÊÞðùí.
ÕðïãñÜöôçêå óýìâáóç ìåôáîý ôïõ ÔÏÅÂ Öåñþí êáé ÄÞìïõ Áëåîáíäñïýðïëçò ãéá ôçí õëïðïßçóç ôïõ Ýñãïõ áðü ôï ÔÁÑ óôï ðëáßóéï
ôçò áíôáðïäïôéêüôçôáò ôïõ áãùãïý ÔÁÑ ðñïò ôéò ôïðéêÝò êïéíùíßåò.
Ðñüêåéôáé ãéá Ýíá óçìáíôéêü áñäåõôéêü Ýñãï, êáèüóïí èá ëýóåé
óïâáñÜ ðñïâëÞìáôá ðïôßóìáôïò ôùí ÷ùñáöéþí êáé áíáìÝíåôáé íá áõîÞóåé ôçí ãåùñãéêÞ ðáñáãùãÞ ôçò ðåñéï÷Þò.
ÊÁËËÉÅÑÃÅÉÁ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇÓ ÊÁÍÍÁÂÇÓ
Åýöïñï ôï Ýäáöïò ãéá ôç âéïìç÷áíéêÞ êÜííáâç óôï Ôõ÷åñü ¸âñïõ. Åõäïêßìçóáí ïé ðñþôåò äïêéìáóôéêÝò êáëëéÝñãåéåò. Ç êïéíïðñáîßá «ÈåïãÝíçò» èá ðñï÷ùñÞóåé êáé óôçí ðáñáãùãÞ ëáäéïý.
ÐÅÐÏÍÉ ÔÕ×ÅÑÏÕ «×ÑÕÓÇ ÊÅÖÁËÇ» (ÁËÔÉÍ ÌÐÁÓ)
ÐÜíù áðü 80% ç æçìéÜ óôçí öåôéíÞ ðáñáãùãÞ ðåðïíéïý. ÂáóéêÞ
áéôßá ï ðáñáôåôáìÝíïò êáýóùíáò.

Συνάντηση Γυμνάσιο Φερρών, Σχολική χρονιά 1962
(Η 3η κατά σειρά, στη Σκιάθο αυτή τη φορά)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ της συμμαθήτριάς μας Ερμιόνης Πανταζίδου για ένα τριήμερο (1- 3 Σεπτεμβρίου 2017 στη Σκιάθο).
Διαμονή και φαγητό προσφορά της ίδιας!
Ξαφνιαστήκαμε (ευχάριστα), συγκινηθήκαμε, χαρήκαμε, αποδεχτήκαμε χωρίς δεύτερη σκέψη την πρόσκλησή της, και με
τους/τις συνοδούς μας (είκοσι τον αριθμό), με συντονιστή τον
ακούραστο Γιώργο Αλεξανδρή (πρώην Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης), η απόφαση πάρθηκε, το ραντεβού αναχώρησης δόθηκε
στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, και να ’μαστε όλοι εκεί!
10:00 π.μ. η πρώτη καλημέρα των γνωστών – «αγνώστων», συγκινητική! Μισό αιώνα μετά! Να, τα γκρίζα μαλλιά και οι ρυτίδες, να τα περιττά κιλά ! Όμως η γλώσσα του
σώματος και η χαρακτηριστική φωνή του καθενός μας πρόδωσαν!
– Συ; Εσύ…
– Εγώ; Εγώ!! Έγινε το έλα να δεις…
10:30 π.μ. Αναχώρηση με το πλοίο της γραμμής FLYING
CAT 4, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΣΚΙΑΘΟΣ. Το ταξίδι πολύ καλό, η
θάλασσα γαλήνια και να ’μαστε στο νησί του Παπαδιαμάντη.
12:45 Κατεβαίνουμε από το καράβι και πατάμε τα χώματα του μεγάλου μας πεζογράφου. Το νησί, τώρα, και της αγαπημένης μας Ερμιόνης! Συνωστισμός στο λιμάνι. Χιλιάδες τουρίστες, ανάμεσά τους κι εμείς! Μια φωνή γλυκύτατη,
η χαρακτηριστική φωνή της Ερμιόνης ακούγεται, ανάμεσα
στις τόσες άλλες.
– Καλώς τους! Καλώς ήρθατε! Εσύ! Εγώ!
Φιλιά και αγκαλιές ανταλλάσσονται για αρκετή ώρα. Μισό αιώνα πριν: οι κοτσίδες με τα κοκαλάκια! Τώρα: κουρεμένο μαλλί, καρέ! Η Ερμιόνη του τότε: Χελιδόνι! Τώρα:
Πληθωρική! Όμως, η ευγενική της παρουσία, η μελωδική
της φωνούλα, αυτά τα δυο της χαρακτηριστικά παρέμειναν
απαράλλαχτα!
13:00 Μπροστά στο Ξενοδοχείο «KARAFELAS». Το Ξενοδοχείο της Ερμιόνης μας! Τακτοποίηση, λίγη ξεκούραση
και όλοι μαζί στο εστιατόριο!
14:00 Έξοχο περιβάλλον, σέρβις αξιοθαύμαστο, φαγητό πλούσιο, κρασί άφθονο και η παρέα ακόμα καλύτερη. Κεφάτοι γυρίζουμε στο Ξενοδοχείο για ύπνο και το βράδυ έτοιμοι για την έξοδο στο όμορφο νησί. Πρόταση της Ερμιόνης
να παρακολουθήσουμε το έργο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη: «ΕΡΩΣ - ΗΡΩΣ». Στον θεατρικό χώρο της Σκιάθου,
οι ηθοποιοί – χορευτές, απέδωσαν με καταπληκτικό τρόπο
αυτή την ηθογραφία του Σκιαθίτη πεζογράφου μας. Οι τουρίστες, πιο πολλοί, παρακολούθησαν με προσοχή, (υπήρχε
μετάφραση στα Αγγλικά).
Μετά το τέλος της παράστασης κάναμε μια βόλτα και
πριν γυρίσουμε στο Ξενοδοχείο κάναμε ψώνια (νερό, φρούτα) όλα, προσφορά, απ’ το σούπερ μάρκετ του Άκη, αδελφού της Ερμιόνης!
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Σάββατο 2-9-2017 Ο ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ
Με το επιβατικό καράβι «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ», ξεκινήσαμε να
κάνουμε τον γύρο του νησιού. Στις δέκα το πρωί αναχωρήσαμε από το παλιό λιμάνι. Πρώτη στάση και φωτογραφίες
στη Σκοτεινή και στη Γαλάζια σπηλιά. Δεύτερη στάση, για
μπάνιο, στα Λαλάρια, στην ξακουστή πέτρινη παραλία με
την τρύπια πέτρα. Τρίτη στάση και επίσκεψη στο παλιό χωριό της Σκιάθου (το Κάστρο) και στη συνέχεια βόλτα στη
σπηλιά της Φόνισσας (από το γνωστό διήγημα του Αλ. Παπαδιαμάντη). Τέταρτη στάση για φαγητό στον Ασέληνο. Πέμπτη στάση, για μπάνιο, στο νησάκι Τσουγκριά. Επιστροφή
στις 17:30 στο λιμάνι της Σκιάθου. Ξεκούραση στο Ξενοδοχείο και το βράδυ πάλι έτοιμοι για την βραδινή έξοδο!
Κυριακή 3-9-2017
Ελεύθεροι κι ωραίοι! Ο πηγαιμός με το πουλμανάκι για
εκκλησιασμό στην Ιερά μονή της ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ. Περιβάλλον καταπληκτικό! Καταπράσινο το βουνό από πεύκα,
θάμνους και άλλα φυτά. Τα αυτιά μας πλημμυρίζουν από Βυζαντινές ψαλμωδίες. Τέμπλο περίτεχνο, αιώνων παράδοση. Καφές, κεράσματα παραδοσιακά από τις γυναίκες του εκεί πολιτιστικού συλλόγου. Επιστροφή για φαγητό στο γυράδικο της
Ερμιόνης! Γύρος, μπιφτέκι και άλλα διάφορα κρεατικά, όλα
πεντανόστιμα. Σερβιρισμένα με τη μεγαλύτερη περιποίηση από
τον γλυκύτατο νεαρό σερβιτόρο, το δεξί χέρι της Ερμιόνης!
Πίσω στο Ξενοδοχείο για ύπνο και ξεκούραση.
Βραδινή έξοδος! Άλλοι στο καφέ-μπαρ «ΤΑ ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ», άλλοι για ψώνια! Ο κόσμος, πολύς, σαν τα μυρμήγκια, χιλιάδες οι ξένοι τουρίστες! Τα φλας αναβοσβήνουν
θέλοντας να απαθανατίσουν την κάθε στιγμή!
Δευτέρα 4-9-2017 (Ονομαστική γιορτή της Ερμιόνης)
Γιορτή! Δώρα, ευχές! Πολλές ευχές, για την αγαπημένη
μας Ερμιόνη! Φαγοπότι στο γυράδικό της, με τον καυτό ήλιο να λούζει την ομάδα μας, αλλά οι αγκαλιές, τα φιλιά, οι
ευχαριστίες να παίρνουν και να δίνουν!
Η επόμενη συνάντηση; Πού; Πώς; Πότε; ΠΟΤΕ! Μα,
ποτέ μη λες ποτέ!
Λίγα λόγια για τον Έλληνα πεζογράφο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ (Σκιάθος 1851-1911)
Τα έργα του πολλά, με τα πιο γνωστά του: ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ, Η ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΑ, ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ, Η
ΦΟΝΙΣΣΑ.
Οι επικριτές του: Επέμειναν στα αρνητικά στοιχεία: γλώσσα
καθαρεύουσα, ατημέλητη γραφή, άτολμος, κοσμοκαλόγερος.
Οι θαυμαστές του: Διέκριναν ότι το έργο του δονείται
από έναν βαθύτερο ανθρωπισμό, πληγωμένο αθεράπευτα από τη ζωή. Καταφύγιο; Το κάλλος της φύσης. Η Σκιάθος είν’
αυτή! Στο έργο του σημειώνεται η βασική του στάση για τη
ζωή. Πονάει για τη ζωή των φτωχών, μελετά τα ήθη και έθιμα της υπαίθρου, συμπάσχει με τα προβλήματά τους. Το κορίτσι δεν πρέπει να ερωτεύεται, τα κορίτσια θέλουν προίκα!
Δεν τους περιγράφει μόνο, μα αναπνέει μαζί τους. Λένε γι’
αυτόν: Τι ειρωνεία! Πέθανε στο σπίτι του στο φτωχοκρέββατό του από γρίπη, λίγο πριν πεθάνει από την πείνα…
Τυχεροί σταθήκαμε, γιατί επισκεφτήκαμε το σπίτι του,
Μουσείο, και είδαμε από κοντά την... αλήθεια. Παραφράζοντας τον Κ. Παλαμά θα λέγαμε:
Κι η Σκιάθος σμαραγδόπετρα,
Των Σποράδων δαχτυλίδι…

ΕΡΜΙΟΝΗ
(Αφιέρωση στη συμμαθήτριά μου)
Αρχόντισσα Εβρίτισσα
Σκιαθίτικη κυρά,
Ποιος άνεμος σε έφερε σε τούτα τα νερά;

… και πέρασαν οι χρόνοι, δύσκολοι καιροί…
κι οι συμμαθητές σκορπίσαμε, άλλοι εδώ, άλλοι εκεί.
Σαν τα τρελά πουλιά, πετάξαμε ψηλά,
με τη δική μας δύναμη, με τα δικά μας τα φτερά.
Σαν τον Ομηρικό Οδυσσέα
ξεπέρασες περιπέτεια οικογενειακή
σαν έφτασες στην Ιθάκη σου, ξημέρωμα ένα πρωί.
Σειρήνες, Λαιστρυγόνες ξεπέρασες κι εσύ
Δεμένη στο κατάρτι σου, αψηφώντας θαλασσοταραχή.
Στη στεριά σαν πάτησες εκείνο το πρωί,
Αναφώνησες καλή μου, χωρίς αναπνοή.
Ω, η Σκιάθος! Η Σκιάθος! Τούτο το πανέμορφο νησί
πατρίδα του Παπαδιαμάντη και δική σου, τώρα γη.
Περήφανοι νιώσαμε στο άκουσμα αυτό!
Τουρίστες, Εβρίτες είστε; Μας άρεσε αυτό.
Απ’ το γκρουπ της Ερμιόνης είστε; Πολύ καλό κι αυτό!
Α! η Ερμιόνη! Πασίγνωστη σ’ όλο το νησί,
η μόνη επιχειρηματίας που δεν κρατά κλειδί!
Τι να το κάνει, αφού η πόρτα είναι πάντα ανοιχτή;
Η πρόσκληση – πρόκληση ήταν Φαν!
Η διαμονή-σίτιση-εξυπηρέτηση, επίσης Φαν!
Άλλοι δεν έχουν να πιουν ούτε να φαν
κι εμείς καταβροχθίσαμε το… παν!
Ερμιόνη ήσουν – είσαι, θα είσαι ΦΑΝ!
(Σημ.: όπου ΦΑΝ= Φαινόμενο, Φανταστικό.)

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Περιττά τα λόγια… Συγκίνηση, ευχές για επόμενη συνάντηση. Πώς; Πού; Πότε; Μα, ποτέ μη λες ποτέ!
Με αγάπη και εκτίμηση
Μιλπάνη – Φουτσιτζή Δέσποινα
Συντ/χος εκπαιδευτικός
Λυκόβρυση 20-9-2017

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ...
ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ
Πέρασε και το φετινό καλοκαίρι και θέλουμε με καλή
διάθεση και χωρίς γκρίνια να επισημάνουμε ορισμένα πράγματα, που εμάς τουλάχιστον μας ενοχλούν.
Στην «πρωτεύουσα» Αλεξανδρούπολη σχεδόν κάθε
βράδυ είχε και μια εκδήλωση στους διάφορους χώρους που
διαθέτει, και πολύ καλώς!!
Στην δεύτερη σε πληθυσμό αλλά πρώτη σε ιστορική αξία πόλη των Φερών, πιο πολλά ήταν τα ανταμώματα και τοπικά πανηγύρια από άλλες ευρύτερης απήχησης πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Παρατηρούμε ότι στα Βήρεια 2017, επί 26 εκδηλώσεων
δύο (2) μόνον προέρχονται από φορείς-εργαστήρια-ομάδες
κ.λ.π. εκτός του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της περιοχής
Φερών σε αντίθεση προς τις εκδηλώσεις στην Αλεξανδρούπολη!
Ασφαλώς και επικροτούμε, στηρίζουμε, συμμετέχουμε
όπως μπορούμε σε όλες τις εκδηλώσεις των συγχωριανών
μας, αλλά νομίζουμε ότι δικαιούμαστε και εμείς της περιφέρειας λίγα περισσότερα και ποιοτικότερα πράγματα στις πολιτιστικές εκδηλώσεις, στις Φέρες.
Αυτά τα ολίγα έστω και ως «παράπονα» με πολλή αγάπη
και πάντοτε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ιδιαίτερη πατρίδα
μας.
Εκ του Δ.Σ.
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"Ç ÂÇÑÁ"

Ο Βασιλικός (λαογραφικά θέματα)

Κριτική Θεάτρου

Iστορικά θέματα

κιμον: Αυτή είναι η επιστημονική ονομασία ενός πολύ Αγαπητοί μας αναγνώστες.
γνωστού και αγαπητού στο λαό μας φυτού, του βασιλι- Από το φύλλο που κρατάτε στα χέρια σας επανερχόμαστε στην
κού. Την αγάπη του αυτή την οφείλει ο βασιλικός όχι μόνο παρουσίαση ιστορικών θεμάτων γενικού αλλά και ιδιαιτέρου
στο άρωμά του και στις ιδιότητές του (θεραπευτικές, αρτυ- τοπικού ενδιαφέροντος με την πρόθεση, εκτός από το ενδιαματικές ως μυρωδικό σε φαγητά και σάλτσες), αλλά και στις φέρον των θεμάτων, να στηριζόμαστε στις αντικειμενικές πηπαραδόσεις που το συνδέουν με θρησκευτικά θέματα.
γές. Την επιμέλεια της στήλης θα έχει ο πρόεδρος κ. Γιώργος
Μια παράδοση αναφέρει ότι φύτρωσε σε σημείο που οι Ταμουρίδης. Σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση.
Εβραίοι είχαν θάψει το Σταυρό του Χριστού και η Αγία ΕλέΣαν πρώτο θέμα επιλέξαμε να αναφερθούμε στους λόγους
νη, η μητέρα του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου, οδηγήθηκε α- που ανάγκασαν τους προγόνους μας να φύγουν από τις
πό τη θεσπέσια μυρωδιά του στην ανακάλυψη του Σταυρού πατρογονικές εστίες τους και να βρεθούν στη Θράκη και
και επειδή οδήγησε στην εύρεση του Σταυρού του Βασιλέα στον Έβρο.
του κόσμου, ονομάστηκε βασιλικός.
Άλλη παράδοση αναφέρει ότι οι Εβραίοι, για ν’ αποφύΗ συνθήκη (Ανακωχή) των Μουδανιών
γουν την ανακάλυψη του Σταυρού, κάθε βράδυ έκοβαν το
Βρισκόμαστε στον Σεπτέμβριο του 1922. Συντελείται η
φυτό κι αυτό μέχρι το πρωί ξαναφύτρωνε. Ο Κωνσταντίνος μεγαλύτερη ήττα του νεότερου Ελληνισμού, η Μικρασιατική
όμως και η Ελένη έφθασαν στο σημείο που βρισκόταν το φυ- καταστροφή και η πυρπόληση της Σμύρνης. Ο Ελληνικός
τό το βράδυ, πριν προλάβουν να το κόψουν οι Εβραίοι.
στρατός ηττημένος εγκαταλείπει τη Μ. Ασία, εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες φθάνουν στην μητέρα πατρίδα αναζητώντας καταφύγιο, ενώ πολλές χιλιάδες άφησαν την τελευταία
τους πνοή στα ιερά πάτρια χώματα.
Οι τότε μεγάλες δυνάμεις επιζητούν την λήξη του πολέμου υπό την πίεση των «νικητών» Τούρκων, που διεκδικούν
μεταξύ των άλλων και ολόκληρη τη Θράκη. Όμως ο ελληνικός στόλος ακόμη υπερτερεί και το Δ΄ Σώμα Στρατού βρίσκεται στην Ανατολική Θράκη αξιόμαχο και ισχυρό. Οι μεγάλες
δυνάμεις Αγγλία, Γαλλία και Ιταλία συγκάλεσαν διάσκεψη
στις 20 Σεπτεμβρίου 1922 στα Μουδανιά της Προποντίδας,
όπου προσκάλεσαν Ελλάδα και Τουρκία.
Οι Τούρκοι φθάνουν πρώτοι με επικεφαλής τον Ισμέτ Ινονού και πριν φθάσει η ελληνική αντιπροσωπεία (Στρατηγός
Μια βουλγαρική παράδοση αναφέρει ότι ο Αρχάγγελος Αλέξανδρος Μαζαράκης –Αινιάν και Αντισυνταγματάρχης
που έστειλε ο θεός στην Παναγία, για να της αναγγείλει ότι Πτολεμαίος Σαρηγιάννης) πιέζουν τους συμμάχους για «εκθα γεννήσει το Χριστό, κρατούσε κλωνάρι βασιλικού.
κένωση» της Ανατολικής Θράκης από τους Έλληνες και παΜια άλλη ευρωπαϊκή παράδοση λέει ότι όταν ο Ηρώδης ράδοσή της στους Τούρκους.
ήθελε να σκοτώσει το Χριστό, που ήταν βρέφος, κυνήγησε
Οι «σύμμαχοι» το δέχονται και όταν φθάνει εκεί η ελληνιτην Παναγία με το παιδί της κι εκείνη κρύφτηκε μέσα σε στά- κή αντιπροσωπεία βρίσκεται ενώπιον ειλημμένων αποφάσεων.
χυα και κάλυψε όσο μέρος του σώματός της είχε μείνει ακάΟ στρατηγός Μαζαράκης –Αινιάν διαφωνεί, δεν αποδέχελυπτο με βασιλικό.
ται την συμφωνία, δεν υπογράφει και αποχωρεί!!!
Ο βασιλικός ακόμη θεωρείται σύμβολο της αγνότητας και
Η νέα τότε κυβέρνηση των Αθηνών, υπό την πίεση και
της ομορφιάς, γι’ αυτό σε μερικά μέρη της Ελλάδας, όταν την του ευρισκομένου στο εξωτερικό Ελευθερίου Βενιζέλου, που
παραμονή του γάμου μεταφέρουν τα προικιά της νύφης στο τον είχε ορίσει η επανάσταση των Πλαστήρα –Γονατά χειρισπίτι του γαμβρού, μεταφέρουν και μια γλάστρα με βασιλι- στή των εξωτερικών θεμάτων, αποδέχεται τη συμφωνία, η οκό, που η νύφη τον φρόντιζε ως αυτή τη μέρα.
ποία προέβλεπε την εντός 15 ημερών εκκένωση της ΑνατολιΌλες οι παραδόσεις που σχετίζουν τον βασιλικό με τη χρι- κής Θράκης από τους Έλληνες κατοίκους της.
στιανική θρησκεία συνέβαλαν στο να θεωρείται ο βασιλικός
Ο Βενιζέλος στις 25 Σεπτεμβρίου 1922 τηλεγράφησε από
ένα αγιασμένο φυτό. Για το λόγο αυτό, όταν γίνεται αγια- το Παρίσι: «Ανατολική Θράκη απωλέσθη ατυχώς δι’ Ελλάδα...».
σμός, ο ιερέας χρησιμοποιεί ένα κλωνάρι Βασιλικού, και καΈτσι, εντός 15 ημερών 150.000 στρατιωτικοί, δημόσιοι
τά τη γιορτή της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού ο Σταυρός κα- υπάλληλοι και 250.000 γηγενείς Θρακιώτες Έλληνες, κατά
λύπτεται από βασιλικούς, και στο τέλος, κατά την προσκύνη- το πλείστον Χριστιανοί, εγκατέλειψαν τις πατρογονικές τους
ση του Σταυρού, μοιράζονται στους πιστούς ως ευλογία του εστίες και πέρασαν δυτικά του Έβρου ποταμού, που είχε οριΣταυρού.
σθεί ως όριο μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας.
Δημ. Ε. Καραμάτσκος
Η συμφωνία ήταν το προανάκρουσμα της Συνθήκης της
Λωζάννης, που ακολούθησε ένα χρόνο αργότερα.
Τον ίδιο αυτό μήνα, τον Σεπτέμβριο του 1922, στην Ελλάδα εκδηλώνεται το στρατιωτικό κίνημα των Πλαστήρα –ΓοΦράσεις και γραμματικοί τύποι από την Αρχαιότητα νατά–Πάγκαλου, «διορίζεται» νέα κυβέρνηση, παραπέμπονται σε δίκη όσοι θεωρήθηκαν υπεύθυνοι της Μικρασιατικής
νεοελληνική γλώσσα είναι πλούσια, γιατί κατορθώνει να καταστροφής και τον Νοέμβριο εκτελούνται «οι έξι», ενώ μαίχρησιμοποιεί αυθεντικές φράσεις και τύπους από την αρχαιό- νεται η πολιτική αντιπαράθεση.
Τα παραπάνω για τους περισσότερους ιστορικούς αποτετητα, για να εκφράσει έννοιες του σήμερα, να δώσει έμφαση,
να εμπλουτίσει τον λόγο. Διατηρεί τουλάχιστον 2000 φράσεις λούν την κορύφωση του «Εθνικού διχασμού», που επέφερε τόκαι λέξεις, που χρησιμοποιούνται στο γραπτό και προφορικό σα δεινά στην πατρίδα και που δυστυχώς μέχρι και σήμερα
λόγο. Η διατήρηση των φράσεων αυτών αποδεικνύει την ιστο- μένουν πληγές ανοιχτές και σπαταλούν άδικα «αίμα ελληνικό».
Οι πρόγονοί μας στις νέες εστίες ξεριζωμένοι και κατατρεγρική ενότητα και τη συνέχεια της γλώσσας μας επί χιλιετίες.
μένοι, προσπαθούν να επιβιώσουν, χωρίς να μπορούν να αντιληΜερικά μόνο παραδείγματα παραθέτουμε παρακάτω:
Βάσει αυτού ή επί τη βάσει του..., εν πάση περιπτώσει, φθούν ποιοι και γιατί ευθύνονται για την μέγιστη δική τους
τοις μετρητοίς, καθ’ υπερβολήν, αφ’ ενός μεν - αφ’ ετέρου δοκιμασία. Για τους περισσότερους από εμάς που καταγόμαδε, εξ απαλών ονύχων, καθηκόντως, ες αύριον τα σπουδαία, στε από την περιοχή των Φερών αντηχούν ακόμη στα αυτιά
εκ των ων ουκ άνευ, μηδένα προ του τέλους μακάριζε, συν μας οι περιγραφές της δυστυχίας των πατεράδων και παππούδων
τοις άλλοις, εξ άλλου, εκ του σύνεγγυς, και ούτω καθ’ εξής, μας. Αλλά αυτό είναι θέμα μιας άλλης ιστορικής παρουσίασης.
Γ. Ταμουρίδης
επί ξυρού ακμής, μολών λαβέ, εν τω μεταξύ, εκ προοιμίου,
ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδημα, λίαν καλώς, κύκνειον άσμα, παραδείγματος χάριν, γαία πυρί μειχθήτω, αυτός καθ’
εαυτόν ή αυτός καθ’ αυτόν, αντίπαλον δέος, εν μιά νυκτί, βίος αβίωτος, υπ’ όψιν, εν κατακλείδι, ο κύβος ερρίφθη, φερ’
ειπείν, εν γένει, αυθωρεί και παραχρήμα, εν κρυπτώ και παραβύστω, από μηχανής θεός, ειρήσθω εν παρόδω, τύποις, γη
και ύδωρ, διά πυρός και σιδήρου, κομίζω (ή κομίζεις) γλαύκα
εις Αθήνας, είθισται, τιμής ένεκεν, εν ριπή οφθαλμού, εφ’
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Η γλώσσα μας
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Συνέχεια στη σελ. 7

Τι πατιρντί που γίνιτι στου γάμου
του Στέργιου...

Σ

το φυλλάδιο που μοιράστηκε με τις εκδηλώσεις του Αυγούστου έγραφε ότι πρόκειται για κωμωδία γραμμένη από το Στάθη Καραμανίδη σε διασκευή-σκηνοθεσία του Αγαμέμνονα Ζαχαράτου με τη συνεργασία του πολιτιστικού συλλόγου «Ορφέας».
Στην πραγματικότητα ο Στάθης έγραψε μια γλυκόπικρη
ηθογραφία, με πολλές κωμικές ατάκες με θρακιώτικη accent,
που προκαλούσαν αβίαστα το γέλιο στους θεατές, η οποία
θυμίζει περισσότερο τις κωμωδίες του Δημητρίου Ψαθά αλλά και τις παλιές ελληνικές ταινίες των Γιαννακόπουλου-Σακελλάριου. Βασική ιδέα του έργου είναι η αντίθεση μεταξύ
χωριάτικης καλοσύνης και αφέλειας από τη μία πλευρά και
πρωτευουσιάνικης καπατσοσύνης και κουτοπονηριάς από την
άλλη. Και στο τέλος υπάρχει το απαραίτητο happy end, αφού
πάντα νικάει η καλοσύνη και η αφέλεια... και οι χωριάτες...
Δεν έχω διαβάσει το πρωτότυπο έργο και δεν μπορώ να
πω κάτι για τη διασκευή του. Η σκηνοθεσία όμως του Αγαμέμνονα ήταν εξαιρετική. Χωρίς να κάνει πουθενά «κοιλιά»,
χωρίς αμήχανες στιγμές. Με συνεχή ροή και αβίαστο γέλιο.
Η ιστορία διαδραματίζεται σε κάποιο χωριό της Θράκης σε
μη καθορισμένο χρόνο, όπου μια Θρακιώτισσα μάνα, μεσήλικη
και χήρα, η Σουλτάνα, μαθαίνει ότι ο μονάκριβος γιόκας της
αγαπάει και πρόκειται να παντρευτεί μια κοπέλα από την Αθήνα και όχι μια από τα μέρη της. Δίπλα της πρωί-μεσημέρι-βράδυ
η αγαπημένη της φιλενάδα και γειτόνισσα. Κι όταν έρχονται
στο χωριό τα συμπεθέρια από την Αθήνα για το γάμο, τότε βγαίνουν στην επιφάνεια όλες οι διαφορές επαρχίας – πρωτεύουσας
με πολλές κωμικοτραγικές καταστάσεις. Το μοτίβο χωριάτες –
Αθηναίοι παράγει άφθονο γέλιο, με τη γειτόνισσα να κλέβει την
παράσταση με τα «μαργαριτάρια» και την προφορά της. Από τη
μια ο πατέρας τής μέλλουσας νύφης είναι Αθηναίος, ξεπεσμένος οικονομικά και πολιτικάντης, που μαζί με την υπερφίαλη
σύζυγό του παριστάνουν τους σπουδαίους και τους αριστοκράτες, έχοντας όμως ως απώτερο σκοπό να βάλουν στο χέρι την
περιουσία της Σουλτάνας, για να χρηματοδοτηθεί ο προεκλογικός αγώνας του, ώστε να εκλεγεί βουλευτής και να απαλλαγεί
από τα χρέη του. Από την άλλη οι χωριάτες που ρώτησαν, έμαθαν και ξέρουν τι κουμάσια είναι οι συμπέθεροι. Και τους περιποιούνται καταλλήλως...
Η καλύτερη σκηνή του έργου είναι αυτή του γάμου και
του γλεντιού, που είναι πραγματικά ευρηματική. Ο γάμος του
μονάκριβου γιου τής Σουλτάνας με την Αθηναία νύφη εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας και μετά γίνεται το γαμήλιο
γλέντι. Ο Αγαμέμνονας «ζωγραφίζει». Παίρνει τα μέλη του
χορευτικού του συλλόγου «Ορφέα» και δημιουργεί μια πολυπρόσωπη σκηνή μοναδική. Γίνεται ένα πραγματικό γλέντι. Θρακιώτικοι χοροί, τραγούδια, παινέματα. Μια πρωτότυπη ιδέα με εξαιρετικό αποτέλεσμα.
Τα δύο κορίτσια στους ρόλους της Σουλτάνας και της φιλενάδας της είναι εξαιρετικά. Αν και ερασιτέχνες, το παίξιμό
τους είναι πραγματικά πολύ καλό. Μαζί με τον Σταύρο, στο
ρόλο του συμπέθερου, σηκώνουν όλη την πλοκή του έργου
στους ώμους τους. Η Καράγγελη Δήμητρα (Σουλτάνα) καταφέρνει να αποδώσει το χαρακτήρα της μάνας, που της παίρνουν το γιόκα της με μεγάλη δεξιοτεχνία, μεταπηδώντας αβίαστα από τις κωμικές στις δραματικές στιγμές και μάλιστα στην
ίδια σκηνή. Η Βουλγαρίδου Μαριάννα (φιλενάδα) απίστευτη!! «Όλα τα λεφτά». Την ακούς να μιλάει και λύνεσαι στα
γέλια. Το δικό της παίξιμο είναι που έκανε το έργο κωμωδία.
Και βέβαια ο Σταύρος Τερζής, που ερμηνεύει μοναδικά το
ρόλο του ψευτοαριστοκράτη, μπατιρημένου συμπέθερου από
την Αθήνα. Η σκηνή με το σώβρακο στο αχούρι μαζί με τη
γειτόνισσα απλώς εμβληματική!!
Οι υπόλοιποι ηθοποιοί είναι: Γιαννακάκης Αθανάσιος
(Στέργιος), Καμπλιώνη Αντιγόνη (νύφη), Μόσχου Ευτέρπη
(Μέλπω) και Κοντογιαννίδης Γιάννης (παπάς).
Τέλος, τα πρωτότυπα σκηνικά που σχεδίασε και κατασκεύασε ο Τόλης Φωτακίδης μαζί με τα κοστούμια, που θύμιζαν τα
ρούχα που φορούσαν οι γιαγιάδες μας, δίνουν το απαραίτητο
υπόβαθρο για να εγκλιματιστούμε στην ατμόσφαιρα του έργου.
Πολλά «μπράβο» σε όλους τους συντελεστές της παράστασης. Είστε αξιέπαινοι. Συνεχίστε να προσπαθείτε, να δημιουργείτε και να παράγετε πολιτισμό. Είναι αυτό που μας
κάνει ανθρώπους!!
Και μια ευχή: Μακάρι να έρθετε εδώ στην Αθήνα και να
παρουσιάσετε και σε εμάς τους Αθηναίους το έργο σας. Δεν
είμαστε όλοι κουτοπόνηροι... Και κυρίως είμαστε Θρακιώτες!!
Φουτσιτζή Θεοδώρα
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Ισαάκιος Β΄ Κομνηνός: Ένας απόγονος της δυναστείας των Κομνηνών
και η ίδρυση της Κοσμοσώτειρας (*)
Η Ιερά Μονή Παναγία η Κοσμοσώτειρα ιδρύθηκε στα μέσα του 12

ου

αιώνα από τον Σεβαστοκράτορα Ισαάκιο Β΄ Κομνηνό. Αρχικά θα αναφερθούμε στον κτήτορα της Μονής και στους λόγους που τον οδήγησαν
στην ίδρυσή της και στη συνέχεια θα περιγράψουμε τον Ναό, την οχύρωση της Μονής και τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις και τους βοηθητικούς
χώρους..
Ο Ισαάκιος Κομνηνός γεννήθηκε στις 16 Ιανουαρίου 1093 και ήταν ο
τρίτος και μικρότερος γιος του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Αλέξιου Α΄ Κομνηνού και της αυτοκράτειρας Ειρήνης Δούκαινας. Σε ηλικία έντεκα ετών
είχε λάβει από τον πατέρα του τον τίτλο του Καίσαρα.
Το 1118, μετά τον θάνατο του Αλέξιου Α΄ Κομνηνού, ξέσπασε διαμάχη ανάμεσα στην πρωτότοκη κόρη του Άννα Κομνηνή και στον τριτότοκο
γιο του Ιωάννη Β΄ Κομνηνό, ο Ισαάκιος τάχθηκε με το μέρος του Ιωάννη,
γι’ αυτό το λόγο ο Ιωάννης μετά την αναγόρευση σε αυτοκράτορα, προήγαγε τον Ισαάκιο σε σεβαστοκράτορα.
Η πρώτη συνωμοσία που οργάνωσε ο Ισαάκιος εναντίον του Ιωάννη ήταν το 1123, ενώ ο Ιωάννης βρισκόταν σε εκστρατεία κατά
των Τούρκων. Η συνωμοσία αποκαλύφθηκε και ο Ισαάκιος, για να αποφύγει την σύλληψη, διέφυγε στην Ανατολή για τα επόμενα
δεκαπέντε χρόνια.
Στην Ανατολή ο Ισαάκιος ζήτησε την βοήθεια από διάφορους φίλους του, όπως από τον Δούκα
της Τραπεζούντας, τον Εμίρη της Καππαδοκίας, τον Πρίγκιπα της Κιλικίας, τον Σουλτάνο του
Ικονίου και τον Βασιλιά της Ιερουσαλήμ, προκειμένου να ανατρέψει τον Ιωάννη, αλλά οι προσπάθειές του δεν ευδοκίμησαν.
Το 1138 ο Ισαάκιος ζήτησε συμφιλίωση με τον Ιωάννη, ο οποίος με μεγάλη ευχαρίστηση τον
δέχτηκε πίσω στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά και το επόμενο διάστημα συνέχισε τις μηχανογραφίες για την κατάληψη του θρόνου και αυτό είχε ως αποτέλεσμα την εξόρισή του το 1140 στην Ηράκλεα του Πόντου.
Ο Ιωάννης Β΄ Κομνηνός πέθανε αιφνιδίως το 1143 και τον θρόνο κατέλαβε ο ανιψιός του Ισαάκιου
Κομνηνού, Μανουήλ Γ΄ Κομνηνός. Ο Μανουήλ συγχώρησε τον Ισαάκιο, τον δέχτηκε στην Κωνσταντινούπολη, τον κράτησε κοντά του και τον πήρε μαζί του στην πρώτη του εκστρατεία εναντίον των Σελτζούκων. Όταν κατά την διάρκεια της εκστρατείας από λάθος διαδόθηκε ότι ο Μανουήλ σκοτώθηκε ο
Ισαάκιος έσπευσε να ανακηρυχθεί αυτοκράτορας. Μόνο το 1150, σε ηλικία πενήντα ετών, όταν εμφανίστηκαν τα συμπτώματα κάποιας
αρρώστιας του κόπασε η φιλαρχία του.

Η ίδρυση της Μονής Παναγίας Κοσμοσώτειρας
Το 1151 – 1152 η υγεία του Ισαάκιου είχε κλονιστεί, αναλογιζόμενος τον θάνατο που πλησίαζε και αναπολώντας την ζωή του,
τις συνεχείς συνωμοσίες και τις παράνομες πράξεις για την κατάληψη του θρόνου αποφάσισε να μεριμνήσει για την σωτηρία της
ψυχής του και να ιδρύσει ένα πρότυπο μοναστήρι την Μονή Βήρας, Παναγία η Κοσμοσώτειρα, στην περιοχή του Έβρου Βήρα,
στις σημερινές Φέρες.
Η Μονή περιλάμβανε το κεντρικό καθολικό αφιερωμένο στην Κοσμοσώτειρα Θεομήτορα με σαράντα περιμετρικές πτέρυγες
κελιών για τους μοναχούς. Εκτός από την εκκλησία έχτισε άλλες εγκαταστάσεις, όπως νοσοκομείο, βιβλιοθήκη, λουτρώνες, ένα
μεγάλο υδραγωγείο και άλλους βοηθητικούς χώρους. Οι εγκαταστάσεις περικλείονται με ένα τείχος που στην νοτιοδυτική γωνία
του έχει πύργο ύψους οκτώ μέτρων για τα σήμαντρα. Από την οχύρωση της μονής σήμερα διατηρείται καλύτερα αυτός ο πύργος,
ο οποίος είναι τετράγωνος εξωτερικά και κυκλικός εσωτερικά. Ο Ισαάκιος δαπάνησε για τα κτίσματα της Μονής σχεδόν ολόκληρη την κινητή και ακίνητη περιουσία του.
Η ίδρυση της Κοσμοσώτειρας στον συγκεκριμένο τόπο είχε συγχρόνως πολιτικοοικονομικό και στρατιωτικό χαρακτήρα.
Στην απέναντι κωμόπολη Κύψελα σημερινά Ipsala της Τουρκίας κατέληγε η Εγνατία, που ξεκινούσε από το Δυρράχιο της Ηπείρου και ένωνε την Ανατολή και την Δύση, τα εμπορεύματα μεταφέρονταν από την Κωνσταντινούπολη μέχρι την Αδριανούπολη
και από εκεί μέσω της κοίτης του Δέλτα ποταμού κατέληγαν στο Αιγαίο.
Ο Ισαάκιος πέθανε μετά το 1152 και ενώ στην Κωνσταντινούπολη είχαν προετοιμάσει ένα πολυτελή τύμβο στο νάρθηκα του
ναού της Μονής Χώρας, προτίμησε να ταφεί στην Βήρα, στην Μονή της Κοσμοσώτειρας, μακριά από την Κωνσταντινούπολη. Ο
τάφος του Ισαάκιου σύμφωνα με το τυπικό της Μονής ήταν σε προεξοχή που κατασκευάστηκε στο βόρειο μέρος του νάρθηκα της
Κοσμοσώτειρας.
Ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Ιωάννης Καντακουζηνός, που στέφθηκε αυτοκράτορας στις 26 Οκτωβρίου 1341 στο Διδυμότειχο, αναφέρει για την Μονή, ότι ήταν «φρούριόν τι καρτερώτατον παρά τον Έβρον».
Σε αρχαιολογικό συνέδριο είχε ειπωθεί η άποψη ότι εντός της Μονής ανάμεσα
στα μικρά κατώτερα παράθυρα των τυμπάνων του εγκάρσιου κλίτους υπάρχουν παραστάσεις του κτήτορα της Μονής και της οικογένειας των Κομνηνών και όχι παραστάσεις στρατιωτικών αγίων. Αυτή η άποψη είναι υπό αμφισβήτηση, επειδή, όπως
περιγράφει το τυπικό της Μονής, ο Ισαάκιος με αυστηρότητα αξίωσε από τους μοναχούς να μην τολμήσουν ποτέ να απεικονίσουν την μορφή του είτε μέσα είτε έξω από
το μοναστήρι προσθέτοντας πως θα τον έχουν αντίδικο στην μέλλουσα κρίση αν κάνουν κάτι τέτοιο.
Οι μορφές των τοιχογραφιών του ναού παρουσιάζονται πλατειές με στρογγυλά πρόσωπα και με απλή φωτοσκίαση και εμφανίζουν υπερβολικό ρεαλισμό, κάτι που δεν χαρακτηρίζει συνήθως τις βυζαντινές αγιογραφίες. Ο ζωγράφος Φώτης Κόντογλου
αναφέρει ότι διακρίνονται από πολύ λαϊκό πνεύμα.
Μέσα στο ιερό του ναού υπάρχει μια καταπακτή, που σκεπάζει μια σήραγγα που οδηγούσε έξω
από το χώρο της μονής. Η παράδοση έλεγε πως οδηγούσε μακριά στην νησίδα του Γκιαούρ Αντά,
μέσα στο Δέλτα του Έβρου.
Στο εξωτερικό τείχος της νοτιοανατολικής πλευράς του ναού βρίσκεται εντοιχισμένο ένα κεραμικό ανάγλυφο που παριστάνει έναν μονοκέφαλο αετό, ο οποίος ήταν σύμβολο της δυναστείας των
Κομνηνών της Τραπεζούντας. Όπως αναφέρει η Βυζαντινολόγος και Πρύτανις του Πανεπιστημίου
της Σορβόννης Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ: η ύπαρξη του κεραμικού αναγλύφου μαρτυράει ότι στην
μονή της Κοσμοσώτειρας ενταφιάστηκε μέλος της οικογένειας των Κομνηνών.
Η Μονή της Παναγίας της Κοσμοσώτειρας είναι ένα στολίδι τόσο για τις Φέρες όσο και για τον
υπόλοιπο Έβρο. Η Παναγία ήταν προστάτιδα της περιοχής του Έβρου από τα βυζαντινά χρόνια μέχρι
την σημερινή εποχή και αυτό το διαπιστώνουμε από τις μονές και τους ιερούς ναούς που έχουν ιδρυθεί στην περιοχή.
Μοκαΐτης Χρήστος, Καστροπολίτης
Πτυχιούχος του Ελληνικού-Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) και μέλος του επταμελούς του
Ιστορικού-Πολιτιστικού Συλλόγου Διδυμοτείχου ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ Γνώση και Δράση
(*) To τυπικό της Μονής καθώς και περισσότερες λεπτομέρειες μπορεί να βρει ο κάθε ενδιαφερόμενος στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας
http://polsylvira.gr

Μια συζήτηση
με τον πρώτο Δήμαρχο Φερών
κ. Παναγιώτη Τσέκη
Κάθε φορά που συναντώ τον Παναγιώτη η κουβέντα στρέφεται
γύρω από την πόλη μας τις Φέρες. Του κάνω πάντοτε παράπονα για
πράγματα που δεν γίνονται στις Φέρες, ειδικά από τότε που υπαχθήκαμε στον Καλλικρατικό Δήμο Αλεξανδρούπολης. Τον θεωρώ
μαζί με την αντιπολίτευση συνυπεύθυνο ως τ. Δήμαρχο. Νομίζω
ότι ο νυν αντιδήμαρχος κ. Νίκος Γκότσης κάνει φιλότιμες προσπάθειες για να αντιμετωπισθεί η καθημερινότητα των πολιτών των
Φερών σε πολλά θέματα. Υπάρχουν όμως προβλήματα που ξεπερνούν την αρμοδιότητά του, όπως θέματα που σχετίζονται με την
ανάπτυξη του τόπου, με το περιβάλλον, το ΔΕΛΤΑ π.χ. και εκεί ο
Παναγιώτης Τσέκης ήταν καταπέλτης.
«Πρέπει να αισθανόμαστε ντροπή για την συλλογική μας
στάση απέναντι στα ζητήματα που ανακύπτουν από την αδιαφορία των αρμοδίων αρχών, που θεσμικά έπρεπε να υπερασπίζονται τον προστατευόμενο χώρο του ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ. Ντροπή αλλά και προσβολή για τις τόσες προσπάθειες, για να προστατευθεί ο χώρος, να βρίσκουν αντιμέτωπη την πολιτική όλων των κομμάτων, που είτε με την σιωπή τους, είτε την ενεργή τους ανάμειξη, ακυρώνουν διεθνείς συμβάσεις προστασίας
αλλά και ανάδειξης του ΔΕΛΤΑ.
Ντροπή αλλά και αγανάκτηση νιώθω και εγώ που επισκέφθηκα το ΔΕΛΤΑ και διαπίστωσα ότι η πρόσβαση είναι δύσκολη για τα επιβατικά Ι.Χ. και απαγορευτική για τα Λεωφορεία.
Ντροπή γιατί η Δημοτική Αρχή, σε αναφορά μου, μετά από
επίσκεψή μου, μου έδωσε την απάντηση ότι δεν είναι αρμόδια.
Για την εγκατάλειψη του ΔΕΛΤΑ επισκέφθηκα και την Περιφέρεια, στην Κομοτηνή και ζήτησα συνάντηση, που δεν έγινε
ποτέ.
Το 2012 στη Βουλή, με εισήγηση των βουλευτών του Νομού, οι οποίοι αντιπαρατέθηκαν στα ΜΜΕ για το ποιος ήταν ο
εισηγητής και ποιος συνέβαλε περισσότερο στην ακύρωση όλων των θεσμικών διατάξεων, ζήτησαν να δοθεί παράταση
στην αυθαίρετη παρουσία ανθρώπων που καμιά σχέση δεν έχουν με το χώρο του ΔΕΛΤΑ».
Τον ρωτάω: δεν είχε ο Δήμος Φερών σχέδιο για το ΔΕΛΤΑ;
Μου απαντάει: «Ο Δήμος Φερών είχε σχέδιο από το 1986,
ασχολήθηκε σοβαρά μέχρι το 1998. Στη συνέχεια που ακολούθησε μέχρι σήμερα εγκαταλείφθηκαν οι σχεδιασμοί που είχαν
γίνει».
Μαρία Λαζίδου

Η γλώσσα μας
Φράσεις και γραμματικοί τύποι από την Αρχαιότητα
Συνέχεια από τη σελ. 6

όρου ζωής, εξ αιτίας, αρχή άνδρα δείκνυσι, εν μέρει, επί πληρωμή, ή ταν ή επί τας, χάρμα ιδέσθαι, κοινή συναινέσει, εν
γνώσει, αβρόχοις ποσίν, ιδίαις χερσίν, έπεα πτερόεντα, μεριμνάς και τυρβάζη περί πολλά, νίπτω τας χείρας μου, μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι, και συ τέκνον Βρούτε, υπό την
αιγίδα κ.ο.κ.
Μερικές φράσεις γράφονται στη δημοτική ως μία λέξη:
εξαιτίας, εξάλλου, αφενός, αφετέρου, υπόψιν ή υπόψη κλπ.
Επίσης χρησιμοποιούνται αναλλοίωτοι πολλοί γραμματικοί τύποι, όπως οι μετοχές παρακειμένου. Σε μερικές περιπτώσεις κάποιοι δημοτικιστές, με άγνοια της ιστορικής προέλευσης των φράσεων και των μετοχών τις μεταφέρουν στη
δημοτική, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σοβαρότητα στον
λόγο. Είναι αλήθεια ότι μερικές μετοχές του παρακειμένου
στην ιστορική διαδρομή τους έχουν αλλοιωθεί και άλλοτε
καταργείται ο αναδιπλασιασμός άλλοτε παραμένει, όπως στα
παρακάτω παραδείγματα:
Καταργείται ο αναδιπλασιασμός στις μετοχές συγκαλυμμένος, αποκομμένος, διαλυμένος, παραταγμένος, συμφωνημένος, μυημένος κλπ. (και όχι πια: συγκεκαλυμμένος, αποκεκομμένος, διαλελυμένος, παρατεταγμένος, συμπεφωνημένος, μεμυημένος) κτλ. Με την κατάργηση αυτή του αναδιπλασιασμού δεν σημαίνει ότι είναι λάθος, αν τις χρησιμοποιήσει κάποιος με την πρωταρχική τους μορφή. Απλά η γλώσσα εξελίσσεται...
Διατηρείται ο αναδιπλασιασμός στις μετοχές αναμεμιγμένος, αποδεδειγμένος, βεβιασμένος, δεδηλωμένος/η, δεδομένος, διακεκριμένος, επιτετραμμένος (=αναπληρωτής πρεσβευτή), καταβεβλημένος, παρατεταμένος, πεπειραμένος, τα
πεπραγμένα, η πεπατημένη, μεμονωμένος, κλπ.
Παράδειγμα διατήρησης του αναδιπλασιασμού, στο οποίο
η σημασία διαφοροποιείται είναι η μετοχή τετριμμένος. Όταν λέμε «αυτά που λες είναι τετριμμένα», εννοούμε συνηθισμένα, χωρίς να φέρνουν κάτι καινούργιο, αλλά λέμε: φοράει τριμμένα ρούχα κλπ. δηλαδή κατεστραμμένα από την τριβή.
Καραμάτσκος Ε. Δημήτρης

Óåëßäá 8

Una spes: επάνοδος στις ρίζες (πρόταση ελπίδας)
Σαράντος I. Καργάκος
(Αναδημοσίευση από το περιοδικό «3η Χιλιετία», τεύχος 72)

Π

ρόσφατα πάρα πολλοί νέοι, με ενδιαφέροντα πολιτικά και
οι οποίοι έχουν διαβάσει το βιβλίο μου «Από το Μακεδονικό Ζήτημα στην Εμπλοκή των Σκοπίων» με ερωτούν: Ποιο
ήταν το κομβικό σημείο όπου το ζήτημα αυτό άρχισε να
στραβώνει σε βάρος μας; Τους παραπέμπω στην τελευταία
σελίδα του βιβλίου μου, που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο
του 1992, όπου εκεί γράφω ότι, παρά τους τότε πανηγυρισμούς και τις πομφολυγώδεις δηλώσεις των πολιτικών μας
(«Και θα κόψω και θα ράψω σαν τρικούβερτος αγάς») στο
τέλος οι Σκοπιανοί θα νικήσουν, διότι αυτοί έχουν στρατηγική, ενώ εμείς εφαρμόζουμε το «Απόψε αυτοσχεδιάζουμε».
Όντως, το έτος 1992 υπήρξε έτος δοκιμασίας για τον Ελληνισμό όπου γης: «Ερραπίσθημεν, ερραβδίσθημεν και την παριάν εδώκαμεν εις ραπίσματα». Υβριστήκαμε από τους εταίρους και εταίρες μας στην τότε Ε.Ο.Κ. και στο ΝΑΤΟ, ενώ
οι Η.Π Α. παρίσταναν τον Πόντιο Πιλάτο. Αμφισβητήθηκε
η ελληνικότητά μας, παζαρεύτηκε και παζαρεύεται μέχρι σήμερα (2017) το όνομα της Μακεδονίας, ωσάν να πρόκειται
περί ονόματος πόρνης. Και οι πολιτικοί μας, όπως και πάμπολλοι διανοητές και δημοσιογράφοι πασών των κομματικών αποχρώσεων, που ήσαν οι κύριοι υπεύθυνοι της κακής
τροπής ή καταστροφής των εθνικών μας θεμάτων ή διαστροφείς του εθνικού μας φρονήματος, παρίσταναν τους ολοφυρόμενους: «Τι είδος λύπη είχαν, σαν έγινε σκουπίδι η μάνα
των Μακεδονία», όπως έχει γράψει ο Κωνσταντίνος Καβάφης («Η μάχη της Μαγνησίας»).
Το έτος 1992 ήταν «annus irae» (= έτος οργής) για όλο
τον ελληνικό λαό. Γεμάτο «dies irae» (= ημέρες οργής). Υπό το κράτος μιας τέτοιας οργής σε μια δημόσια ομιλία μου
στη Σπάρτη, απευθυνόμενος προς τους τότε (Φεβρουάριος
1992) Έλληνες πολιτικούς, τους προειδοποίησα πως, αν κατακυρωθεί υπέρ των Σκοπιανών το όνομα Μακεδονία, θα
τους βαραίνει εσαεί η κατάρα που εξέπεμπε η φρουρά του
Μεσολογγίου δια χειρός του μεγαλομάρτυρος Ρωγών Ιωσήφ:
«Να όψεσθε, να όψεσθε». Την ίδια εποχή, και αφού ήδη το
βιβλίο μου για την Σκοπιανή Εμπλοκή είχε κυκλοφορηθεί, ο
διαπρεπής δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου μου ζήτησε να
του δώσω μια συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό «Φλας»
και μου έθεσε το ερώτημα: τι πρέπει να κάνει η Ελλάς στις
παρούσες περιστάσεις. Η απάντηση ήλθε αυθόρμητα και
αυτόματα: «Ο,τι έπραξε ο Λάμπρος Κατσώνης». Αν οι Έλληνες πολιτικοί συμβιβασθούν που σημαίνει ταπεινωθούν ο ελληνικός λαός πρέπει να θυμηθεί τον θρυλικό Λειβαδίτη καταδρομέα και να δηλώσει, όπως εκείνος με μύριους τρόπους
και σε υψηλούς τόνους το ακόλουθο: «Αν οι πολιτικοί μας
υπέγραψαν, ο λαός δεν υπέγραψε. Απλώς, διέγραψε τους πολιτικούς του».
Έκτοτε προς «θεραπεία» του εθνικού φρονήματος του
λαού μας, και ιδιαίτερα της εξεγερμένης για ένα εθνικό ζήτημα νεολαίας, χρησιμοποιήθηκαν οι μέθοδοι κατευνασμού
και πεπτικής υπνηλίας, που εφάρμοσε για τους ασθενείς του
ένας Αμερικάνος ψυχίατρος, σκωτσέζικης καταγωγής, ο Γιούεν Κάμερον λίγο μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η θεραπευτική αγωγή, ονομαζόμενη «Σοκ και Δέος» αποσκοπεί στην
αποδόμηση της σκέψης, στη διάχυση των υπαρχόντων σχημάτων και στην εμφύτευση νέων δικής του επιλογής. Τούτη
η «θεραπεία» σκοπεί σε μια καλλιέργεια «φτου, από την αρχή», σκοπεί στην παραγωγή νέων καρπών δικής μας παραγωγής. Θα έχουμε, όπως λέει ο Βάρναλης, «σκέψη δετή που
του (ή μας) την πλάσανε οι δυνατοί». Έτσι ο λαός, όποιος
λαός, θα εθίζεται, σύμφωνα με έναν άλλο στίχο του Βάρναλη στο «μαχμουρλίκι και συνήθεια». Ακόμη και με το όπιο,
όπως γινόταν παλιά στην Κίνα. Όντως, άνοιξαν τότε οι κάνουλες της Ε.Ο.Κ., που μετασχηματίστηκε σε Ενωμένη Ευρώπη, και το χρήμα έρρευσε στα βαλάντια των Ελλήνων
κρουνηδόν. Επικράτησε μια ατμόσφαιρα κατευνασμού, άρχισαν και συνεχίζονται διαπραγματεύσεις τύπου «α μπλε
μπλα μπλομ» και το ζήτημα του ονόματος της Μακεδονίας
το αφήσαμε να κάνει «μπλουμ» στα ακάθαρτα νερά μιας βρόμικης διπλωματίας. Η άλλοτε πεινώσα αλλ’ υπερήφανη Ελλάδα, που έχει γυμνοπόδαρη γράψει το έπος του ’40, έγινε
αντίγραφο της αρχαίας Συβάρεως. Διοχετεύθηκε εντέχνως,
κυρίως δια των Μ.Μ.Ε. η «κουλτούρα της χλιδής». Ο «χλιδάτος» «χλιδάτη» ήσαν τίτλοι ευγενείας ενώ προς την νεολαία διοχετεύτηκε η «κουλτούρα των ναρκωτικών» και η
«κουλτούρα της βίας». Θυμάμαι σε μια γαλλική ταινία έναν
μεγαλέμπορο ναρκωτικών της Μασσαλίας να λέει: «Η πολιτική πρέπει να συνεργασθεί με τη χημεία». Δηλαδή, με τη
χημεία των ναρκωτικών.
Όταν η γαλλική αστυνομία συνέλαβε τον περίφημο «χη-

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Ευχαριστούμε θερμά όλο το νοσηλευτικό προσωπικό και
τους γιατρούς του Κέντρου Υγείας Φερών για την άψογη
αντιμετώπιση και την άμεση διακομιδή μας στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.
Ελευθερία Ζήση-Μαρία Συρίδου-Περιστέρη

"Ç ÂÇÑÁ"

μικό» Ζακερί, που παρασκευάζει ηρωίνη καθαρότητας άνω
του 90%, οι Αμερικανοί τον εξαγόρασαν έναντι μεγάλων ανταλλαγμάτων. Τον έκαναν όργανο της CIA. Με τα ναρκωτικά έσβησε το εξεγερτικό κίνημα στη Γαλλία, στις ΗΠΑ, στη
Γερμανία και σ’ άλλες χώρες. Η Ελλάδα ήταν ακόμη χώρα
παρθένος από ναρκωτικά. Άρχισε τότε η διάδοσή τους που
έφθασε έως τα προαύλια και τις αυλές των σχολείων. Διοχετεύθηκε ακόμη η φιλοσοφία του «Δε βαριέσαι. Εγώ θα σώσω
τον κόσμο;» και τέλος για τους πιο παρορμητικούς νεαρούς
δόθηκε άλλο σήμα οδικών κατευθύνσεων: Στροφή προς τη
βία. «Η καταστροφή είναι δημιουργία». Όλοι οι τοίχοι του κέντρου της Αθήνας, όλα τα στέκια της νεολαίας γέμισαν από
graffiti με αντεθνικά / αντιπατριωτικά συνθήματα, γέμισαν με
ανάλογες αφίσες. Η αστυνομία φυσικά ήταν και είναι πανταχού... απούσα! Αφήστε τα παιδιά να εκφραστούν, να ξεδώσουν και να ηρεμήσουν. Έτσι σχηματίσθηκε το ήρεμο τέλμα
της αδιαφορίας για παν το εθνικό. Ταυτίστηκε μάλιστα ο εθνισμός πολύ έντεχνα με τον φασισμό / ναζισμό.
Έτσι ξεχάσαμε το Σκοπιανό, αλλά δεν μας ξέχασε αυτό
και κάθε λίγο φυτρώνει στις πλάτες μας σαν αγκάθι. Από την
απάθειά μας αυτή επωφελήθηκαν οι Αλβανοί, που θέτουν
και ξαναθέτουν ζήτημα Τσαμουριάς, που επιχειρούν να νοθεύσουν την ιστορία μας (ως και τον Αισχύλο τον έβγαλε
Αλβανό ο εθνικός τους συγγραφέας Ισμαήλ Κανταρέ, πρώην
κομμουνιστής και τέως σφόδρα εθνικιστής), να ξεπατώσουν
τον Ελληνισμό της Β. Ηπείρου κι εμείς στεκόμαστε αδρανείς. Γι’ αυτό και οι νεότεροι Αλβανοί μας χλευάζουν λέγοντας: «Οι Έλληνες είναι λογάδες, οι Αλβανοί παλικαράδες».
Και το αποδεικνύουν με το να κατέχουν τα πρωτεία της εγκληματικότητας στην Ελλάδα. Οι αλβανικές φυλακές είναι
σχεδόν άδειες. Όλα τα εγκληματικά στοιχεία διοχετεύονται
στην Ελλάδα. Έτσι γλιτώνουν και τα έξοδα που έχει το κόστος μιας μακράς φυλακίσεως. Φυσικά, τον τόνο των προκλήσεων τον δίνει η Τουρκία, που μετά την επιτυχία της στην
Κύπρο και τη μικρότερη στα Ίμια έχει υπερβεί κάθε όριο
εκτραχηλισμού. Για ένα διάστημα ο Ερντογάν μας νανούρισε με λόγια γλυκά (οι χειραψίες και οι αγκαλιές, να!), τώρα
όμως που αντιμετωπίζει πρόβλημα δημιουργίας Κουρδιστάν
στα ανατολικά εδάφη της Τουρκίας, θέλει να διευρύνει τα
σύνορα της χώρας του προς τα δυτικά, με άλλα λόγια να καρπωθεί τα νησιά του Αιγαίου και την Δυτ. Θράκη. Σ’ αυτό το
τελευταίο θα έχει πιθανώς σύμμαχο και την Βουλγαρία, αν
της υποσχεθεί το πάντα ποθητό «παράθυρο προς τη θάλασσα». Τι πρέπει να πράξει η Ελλάδα στις δύσκολες αυτές στιγ-
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μές; Κατά πρώτον, πρέπει να κόψει με κάθε τρόπο την εισροή των προσφύγων που δεν είναι όλοι ούτε πρόσφυγες ούτε
και «λουλούδια για μύρισμα», Δεύτερον, να κινηθεί διπλωματικά δραστηρίως με πάσα μυστικότητα για να γίνει μια
συμμαχία ανάμεσα σ’ αυτή, την Σερβία και την Βουλγαρία,
όπως έγινε κατά τις παραμονές των Βαλκανικών πολέμων.
Και οι τρεις χώρες απειλούνται από το λεγόμενο ισλαμικό τόξο. Μόνες δεν μπορούν και οι τρεις μαζί μπορούν να
αμυνθούν.
[...]
Πρέπει να ξαναζωντανέψουμε με το να ζωντανέψουμε την
εθνική μας ιστορία, για να αποκτήσουμε φρόνημα λαμπρό
σαν εκείνο του θρυλικού Λάμπρου. Πρέπει να ξαναζωντανέψουμε την πατριωτική μας λογοτεχνία (όχι βέβαια την κωδωνοκρουστική), όπως τον «Θούριο» του Ρήγα, που προσφέρει συνταγή σωτηρίας με μια βαλκανική συμμαχία. Πρέπει
να επαναφέρουμε στη ζωή μας τον Παλαμά, που κακώς κατέβασε από το βάθρο του η δική μας γενιά. Να ξαναθυμηθούμε τον Σολωμό και τον Μαλακάση. Μια ανάγνωση του
θρυλικού «Μπαταριά» είναι το καλύτερο τονωτικό. Τις μέρες που πέρασαν μετά την 11η Ιανουαρίου, αντιμετώπισα και
αντιμετωπίζω μια μακριά και δύσκολη ιατρική δοκιμασία.
Για να βρίσκω αναπαμό τη νύκτα, προσέτρεχα στον αγαπημένο μου Παπαδιαμάντη, ήταν το καλύτερο γιατρικό. Και τότε
σκέφθηκα το πόση σοφία κρύβουν οι στίχοι του Ελύτη:
«όπου και να σας βρίσκει το κακό, αδελφοί,
όπου και να θολώνει ο νους σας
μνημονεύετε τον Διονύσιον Σολωμό
και μνημονεύετε Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη».
Λαύριο-Πεύκη, Φεβρουάριος 2017

Εργαστήριο Παραδοσιακών Ζυμαρικών
«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.
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