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ΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ στις 7 Νοέμβρη στο Ξενοδοχείο Εσπέρια η (δεύτε
ρη κατά σειρά) εκλογοαπολογιστική
συνέλευση του Συλλόγου μας με θέματα τον
απολογισμό δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου, τον οικονομικό απολογισμό και
την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία και θα διεξάγει τις εκλογές στις 21
Νοέμβρη για την ανάδειξη νέου Διοικητικού
Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής, και Αντιπροσώπων για την Πανθρακική Ομοσπονδία Νότιας Ελλάδας.
Η παρουσία των μελών στην πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν καλή.
Αν και έγινε προσπάθεια να έρθουν περισσότεροι συμπατριώτες μας, αυτό δεν κατέστη δυνατό.
Το προεδρείο της Συνέλευσης απαρτιζόταν από τους: Ιωάννα Παπάζογλου, πρόεδρο,
Αντώνη Παπαδημητρίου, αντιπρόεδρο και
Τριάδα Λαζίδου, αντιπρόεδρο.
Η ατμόσφαιρα ευχάριστη, η συντροφιά
φιλική και η συζήτηση ουσιαστική πάνω στα
θέματα που θίχτηκαν, τόσο από τον απολογισμό της Προέδρου όσο και σε άλλα που
μπήκαν από τα μέλη. Ο διάλογος πλούσιος,
και οι προτάσεις που έγιναν από μέλη ήταν
αρκετές και αφορούσαν διάφορα ζητήματα.
Μεταξύ των αποφάσεων που πάρθηκαν
ήταν η προσπάθεια ενδυνάμωσης του Συλλόγου με την προσέλευση νέων μελών στη
δράση του.
Εκδηλώθηκε το ενδιαφέρον των παρισταμένων μελών για τη λειτουργία του Λαογραφικού Μουσείου που υπάρχει στις Φέρες και
λειτουργεί με πρωτοβουλία του συμπατριώτη μας Νίκου Γκότση.
Αποφασίστηκε το νέο Δ.Σ. που θα προκύψει από τις εκλογές να προβεί σε όλες εκείνες τις προσπάθειες που θα βοηθήσουν
στην προβολή αυτού του Μουσείου, στη στήριξη και ενίσχυσή του, έτσι ώστε να πάρει
νομική μορφή με τη συμμετοχή των φορέων
της πόλης, για να έχει προοπτική και μέλλον
η προσπάθεια αυτή.
Επίσης η Γενική Συνέλευση εξέφρασε
την αλληλεγγύη της προς τους σεισμόπληκτους της Αθήνας και αποφάσισε να σταλεί

To Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ
Óõëëüãïõ ìáò & ç ÓõíôáêôéêÞ
EðéôñïðÞ ôçò åöçìåñßäáò ìáò
óáò åý÷ïíôáé

ÊáëÜ ×ñéóôïýãåííá,
Åõôõ÷éóìÝíïò
ï êáéíïýñãéïò ÷ñüíïò
êáé ç áíáôïëÞ ôïõ íÝïõ áéþíá
íá öÝñåé óå üëï ôïí êüóìï
åõçìåñßá,
åéñÞíç, & óôïí
êáèÝíá ìáò
ðñïóùðéêÜ
õãåßá êáé
ïéêïãåíåéáêÞ
åõôõ÷ßá.

ψήφισμα προς τον αρμόδιο υπουργό του
ΠΕΧΩΔΕ, με το οποίο θα ζητά την άμεση
συμβολή του Κράτους και την ουσιαστική
ενίσχυση των σεισμοπαθών.
Εξουσιοδότησε το ΔΣ να επισκεφθεί τις
σεισμόπληκτες περιοχές και να ενισχύσει οικονομικά τους πληγέντες με ένα συμβολικό
ποσό που θα κατατεθεί στην Εθνική Τράπεζα για το σκοπό αυτό.
Ακόμη, αποφασίστηκε να σταλεί ψήφισμα διαμαρτυρίας προς την αρμόδια υπουργό Πολιτισμού, με το οποίο θα εκφραζόταν
η διαμαρτυρία της Γ.Σ. κατά της Επιτροπής
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Μουσείου, από το οποίο
εξαιρείται ο αρχαίος Ελληνικός, ο Ρωμαϊκός
και Βυζαντινός πολιτισμός, και τέλος,
Αποφασίστηκε να σταλεί ψήφισμα διαμαρτυρίας προς την Κυβέρνηση και την Πρεσβεία των ΗΠΑ με το οποίο θα εκφράζεται
η αντίθεσή μας για την επίσκεψη του Προέδρο των ΗΠΑ στην Ελλάδα ως εκπροσώπου
του ΝΑΤΟ, που πριν από μερικούς μήνες
βομβάρδισε και κατέστρεψε τη γειτονική μας
Γιουγκοσλαβία με πρόσχημα δήθεν την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτωντων
Αλβανών του Κοσσυφοπεδίου, αγνοώντας
παντελώς αυτό που συμβαίνει σήμερα στην
περιοχή αυτή των Βαλκανίων με τον αποδεκατισμό των Σέρβων και το διωγμό τους από τα ίδια τους τα εδάφη.
Τέλος, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε τριμελή Εφορευτική Επιτροπή για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και όρισε ως ημερομηνία την 21η Νοεμβρίου 1999, ημέρα Κυριακή, στα γραφεία του Συλλόγου.
Τα ψηφίσματα που εξέδωσε η Γενική
Συνέλευση δημοσιεύονται στη σελ. 8.

áðï÷áéñåôÞóïõìå ôï ãçñáóìÝíï 1999. ¹ôáí
ìéá äýóêïëç ÷ñïíéÜ ðïõ, ðÝñáí ôùí Üëëùí,
óçìáäåýôçêå êáé áðü ôïõò êáôáóôñåðôéêïýò óåéóìïýò ó÷åäüí óå üëç ôçí õöÞëéï.
¸íáò ÷ñüíïò ðïõ Üëëïõò áðïãïÞôåõóå êé Üëëïõò åõíüçóå.
Âñéóêüìáóôå óôçí áíáôïëÞ ôçò íÝáò ÷ñïíéÜò, ôïõ 2000. Êé ü÷é ìüíïí. ÁëëÜæåé ï áéþíáò êáé ç ÷éëéåôßá. Ìðáßíïõìå óôïí 21ï áéþíá êáé óôçí 3ç ÷éëéåôßá. Ó’ áõôü ôï èÝìá õðÜñ÷ïõí äéÜöïñåò áðüøåéò. ÁíÜìåóá ó’ áõôÝò, ç ðéï óïâáñÞ åßíáé åêåßíç ðïõ õðïóôçñßæåé üôé óôçí ôïìÞ ôïõ ÷ñüíïõ, ìå ôç ãÝííçóç ôïõ ×ñéóôïý, äåí õðÞñ÷å ç Ýííïéá ôïõ ìçäåíüò êáé ôï áëãåâñéêü Üèñïéóìá äýï ßóùí
êáé áíôéèÝôùí áñéèìþí êáé ç áñßèìçóç Üñ÷éæå áðü ôï Ýíá. Ìéá Üëëç Üðïøç õðïóôçñßæåé üôé ï 21ïò áéþíáò êáé ç 3ç ÷éëéåôßá áñ÷ßæåé áðü ôï 2001. Óõíôüìåõóáí, õðïóôçñßæïõí, ôï ÷ñüíï ãéá êáèáñÜ åìðïñéêïýò ëüãïõò. Åßíáé êé áõôü ßóùò ìÝóá óôï ðíåýìá
ôçò ðáãêïóìéïðïßçóçò ôçò ïéêïíïìßáò.
Äå èá óôáèïýìå üìùò åäþ.
Ï 20üò áéþíáò (áò ìçí ðÜìå óôç ÷éëéåôßá) Þôáí ìéá ìåãÜëç ÷ñïíéêÞ ðåñßïäïò ðïõ
óçìáäåýôçêå ìåí áðü ðïëëÝò åðéôåýîåéò óå
üëïõò ôïõò ôïìåßò ôçò áíèñþðéíçò äñáóôçñéüôçôáò (óôç ìç÷áíéêÞ, óôçí éáôñéêÞ, óôçí
ðëçñïöïñéêÞ, óôá áíèñþðéíá äéêáéþìáôá),
ìå áðïêïñýöùìá íá äéáññÞîåé ôá ãÞéíá üñéá, íá êáôáêôÞóåé ôç óåëÞíç êáé íá åðåêôåßíåé ôéò ÝñåõíÝò ôïõ êáé óå Üëëïõò ðëáíÞôåò,
üìùò óôéãìáôßóôçêå áðü äýï ðáãêüóìéïõò
ðïëÝìïõò êáé áðü ðëçèþñá ôïðéêþí óõññÜîåùí.
ÐáñÜëëçëá ï Üíèñùðïò äåí åêìåôáëëåýôçêå óùóôÜ ôçí ôå÷íïãíùóßá, ìå áðïôÝëåóìá íá êáêïðïéÞóåé óå âáèìü áðáñÜäåêôï
ôç öýóç, ðïõ ìå ôç óåéñÜ ôçò ôïí åêäéêåßôáé. ÁìÝôñçôåò öõóéêÝò êáôáóôñïöÝò åñÞìùóáí ü,ôé ìå ðïëý êüðï êáé ìü÷èï ï Üí-
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ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÓÔÇÍ ÊÏÐÇ ÔÇÓ ÐÉÔÁÓ
Áãáðçôïß óõìðáôñéþôåò
Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ Óõëëüãïõ ìáò, üðùò êÜèå ÷ñüíï, Ýôóé êáé öÝôïò
óáò ðñïóêáëåß óôçí êïðÞ ôçò ðßôáò, ðïõ èá ãßíåé óôéò 30 Éáíïõáñßïõ 2000, çìÝñá
ÊõñéáêÞ êáé þñá 5.30´ ì.ì. óôï Îåíïäï÷åßï ÅÓÐÅÑÉÁ ÐÁËËÁÓ, Óôáäßïõ 22 êáé
ÅäïõÜñäïõ Ëù (Ðëáôåßá Êëáõèìþíïò).
Óáò ðåñéìÝíïõìå üëïõò íá ãéïñôÜóïõìå ôïí åñ÷ïìü ôïõ íÝïõ áéþíá.
Óôçí ßäéá åêäÞëùóç èá ãßíåé êáé ç âñÜâåõóç ôùí ðáéäéþí ðïõ ðÝôõ÷áí öÝôïò
óôá ÁÅÉ êáé ÔÅÉ.
Ìå èåñìïýò ÷áéñåôéóìïýò
Ãéá ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï
Ç Ðñüåäñïò
ÅëéóÜâåô Óéãëßäïõ-ÑÝôæéïõ

Ç Ã. ÃñáììáôÝáò
Ìáñßá Ëáæßäïõ-Êáôóåëßäïõ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ
Óõìðáôñéþôéóóåò êáé óõìðáôñéþôåò
Óáò áíáêïéíþíïõìå Ýãêáéñá üôé ï öåôéíüò áðïêñéÜôéêïò ÷ïñüò ôïõ Óõëëüãïõ
ìáò èá ãßíåé óôéò 10 Ìáñôßïõ 2000, çìÝñá ÐáñáóêåõÞ, óôï ÊÝíôñï "ÔÏ ÊÏÑÔÓÏÐÏÍ" (Ðåéñáéþò 68 - Ìïó÷Üôï, ôçë. 48.27.829 - 48.23.992).
Óáò ðåñéìÝíïõìå üëïõò ãéá Ýíá Èñáêéþôéêï ÁðïêñéÜôéêï ÃëÝíôé ìå ôç óõíôñïöéÜ
ôïõ ãíùóôïý óå üëïõò óõìðáôñéþôç ìáò ôñáãïõäéóôÞ ÂÁÃÃÅËÇ ÄÇÌÏÕÄÇ êáé
ôçí ïñ÷Þóôñá ôïõ.
Ïé ðñïóêëÞóåéò èá êõêëïöïñÞóïõí óýíôïìá êáé èá äéáôßèåôáé áðü ôï ãñáöåßï
ôïõ Óõëëüãïõ ìáò.
Êáé áò ìçí îå÷íÜìå: Ç ÐÁÑÏÕÓÉÁ ÏËÙÍ ÅÉÍÁÉ ÁÐÁÑÁÉÔÇÔÇ!
Áðü ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï

Ç ÅÐÉÓÊÅØÇ ÊËÉÍÔÏÍ
óôçí ÅËËÁÄÁ

Ο

μεγάλος Ρήγας Φεραίος έγραφε ότι: «Οι
Έλληνες δέχονται όλους τους αδικημένους ξένους δι’ αιτίαν της ελευθερίας. Απαρνούνται και δεν δίδουν περιποίησιν εις
τους τυράννους».
Αυτή την διαχρονικής αξίας διαπίστωση
του Ρήγα, επαλήθευσε ο ελληνικός λαός με
την αποδοκιμασία της πρόσφατης επίσκεψης
στην Ελλάδα του Προέδρου των ΗΠΑ Μπιλ
Κλίντον. Αυτού του ηγέτη της μοναδικής υπερδύναμης, Πλανητάρχη και μακελάρη των
λαών, που την τελευταια δεκαετία του αιώνα μας, μαζί με τους ηγέτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αιματοκύλησαν και διέλυσαν τη Γιουγκοσλαβία, ανοίγοντας το δρόμο για την επικίνδυνη και για
τη χώρα μας αλλαγή συνόρων στα Βαλκάνια και την αποσταθεροποίηση της ευρύτερης περιοχής τους.
Γιατί ποτέ δεν θα μπορούσε ένας περήφανος για τους πατριωτικούς αγώνες του λαός, όπως ο Ελληνικός, να δεχτεί αδιαμαρτύρητα την επίσκεψη στη χώρα του του αρχηγού της Ευρωαμερικανικής σπείρας, η οποία 78 ολόκληρα μερόνυχτα βομβάρδισε τη
Νέα Γιουγκοσλαβία με τα «έξυπνα όπλα»
που αιματοκύλησαν το λαό της, κατέστρεψαν τη βιομηχανική της υποδομή και μόλυναν το φυσικό περιβάλλον ακόμη και της χώρας μας.
Στο εικοσαήμερο που πέρασε από την αναχώρηση του Κλίντον από τη χώρα, φαίνεται να επαληθεύονται οι προβλέψεις του ελληνικού λαού ότι δεν θα ερχόταν για το καλό μας, όπως διαλαλούσαν και εξακολουθούν
να διατυμπανίζουν οι «φίλοι του», γιατί ο
Κλίντον:
1) Μίλησε για παραπομπή στο Δικαστήριο της Χάγης ελληνοτουρκικών «διαφορών» και όχι της ελληνοτουρκικής διαφοράς
για την υφαλοκρηπίδα, η οποία είναι και η
μόνη διαφορά που η Ελληνική κυβέρνηση
δέχτηκε μέχρι τώρα. Αυτό δείχνει ολοφάνερα ότι ο Μπιλ Κλίντον αντιλαμβάνεται και
βαφτίζει ως «διαφορές» που πρέπει να παραπεμφθούν στο Δικαστήριο της Χάγης όλες τις προκλητικές διεκδικήσεις των Τούρ(ÓõíÝ÷åéá óôç óåë. 7)

ÐÁÑÁÊËÇÓÇ
Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ Óõëëüãïõ
ìáò, ðñïôßèåôáé íá õëïðïéÞóåé ôçí áðüöáóÞ ôïõ äéïñãáíþíïíôáò ãéá Üëëç ìéá
÷ñïíéÜ åêäÞëùóç áöéåñùìÝíç óôá ðáéäéÜ ôùí óõìðáôñéùôþí ìáò êáé íá ôá ôéìÞóåé ãéá ôçí åðéôõ÷ßá ôïõò óôéò ðáíåëëÞíéåò åîåôÜóåéò 1999 óå ÁÅÉ êáé ÔÅÉ.
Ãéá ôï ëüãï áõôü ÁÐÅÕÈÕÍÏÌÁÓÔÅ ÓÅ ÏËÏÕÓ ÓÁÓ êáé óáò ðáñáêáëïýìå íá ìáò ãíùóôïðïéÞóåôå ôá ïíüìáôá ôùí åðéôõ÷üíôùí óå êÜèå ó÷ïëÞ.

ÃÍÙÓÔÏÐÏÉÇÓÇ
ÁËËÁÃÇÓ ÓÔÅÃÇÓ
ÊÜíïõìå ãíùóôü óôá ìÝëç ìáò üôé
ÁÐÏ 1çò ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2000
ôá Ãñáöåßá ôïõ Óõëëüãïõ ìáò
ìåôáöÝñïíôáé óôçí ïäü
ÓÔÁÄÉÏÕ 39 – 4ïò ÏÑÏÖÏÓ
(áðÝíáíôé áðü ôï êáôÜóôçìá
ÂÜñäáò-Áíáãíùóôüðïõëïò)
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Ç ÓÔÇËÇ ÔÙÍ ÍÅÙÍ

Áëëçëïãñáößá
ÁðåñÞìùóç

Èåó/íßêç 15.12.111

Ôçò ÂáóéëéêÞò Ìðñéóßìç
ìáèÞôñéáò Ëõêåßïõ
(ÓõíÝ÷åéá áðü ôï ðñïçãïýìåíï öýëëï)

ÊáôáóôñïöÞ ôçò öõóéêÞò âëÜóôçóçò
Ç êáôáóôñïöÞ ôçò öõóéêÞò âëÜóôçóçò, ï
óçìáíôéêüôåñïò ßóùò ðáñÜãïíôáò ðïõ åðéôá÷ýíåé ôïõò ñõèìïýò áðåñÞìùóçò, ìðïñåß
íá ëÜâåé ÷þñá ìÝóù ôùí ðáñáêÜôù ôñüðùí:
• ÅðÝêôáóç ôùí ãåùñãéêþí åêôÜóåùí óå
ðåñéï÷Ýò ïñéáêÞò ðáñáãùãéêüôçôáò
• Õðåñâüóêçóç
• ÐõñêáãéÝò-êáôáóôñïöÞ ôùí äáóþí
ÅðÝêôáóç ôùí ãåùñãéêþí åêôÜóåùí
Ç åðÝêôáóç ôùí ãåùñãéêþí åêìåôáëëåýóåùí óôçí ïñåéíÞ êáé çìéïñåéíÞ æþíç
ôçò ÷þñáò ìáò, éäéáßôåñá üôáí äå óõíäõÜæåôáé ìå ìÝôñá áíôéäéáâñùôéêÞò ðñïóôáóßáò, ìðïñåß íá åðéöÝñåé äñáìáôéêÞ õðïâÜèìéóç ôùí åêôÜóåùí áõôþí.
Õðåñâüóêçóç
Ï áñéèìüò ôùí æþùí ðïõ åêôñÝöåôáé
óôçí ïñåéíÞ êáé çìéïñåéíÞ æþíç ôçò ÷þñáò
ìáò, óõ÷íÜ åßíáé ðïëý ìåãáëýôåñïò áðü ôéò
äõíáôüôçôåò ôïõ âïóêüôïðïõ. ÁðïôÝëåóìá
áõôïý ôïõ ãåãïíüôïò åßíáéáöåíüò ìåí ç
êáôáóôñïöÞ ôçò äïìÞò ôïõ åäÜöïõò êáé
áöåôÝñïõ ç ìåßùóç ôçò ðõêíüôçôáò ôçò
ðïþäïõò âëÜóôçóçò.
ÄáóéêÝò ðõñêáãéÝò
¸íáò óçìáíôéêüôáôïò ðáñÜãïíôáò áðåñÞìùóçò ãéá ôçí ÅëëÜäá åßíáé ïé äáóéêÝò
ðõñêáãéÝò. ÓôáôéóôéêÝò ôçò äáóéêÞò õðçñåóßáò äåß÷íïõí üôé ïé äáóéêÝò ðõñêáãéÝò ôá
ôåëåõôáßá ÷ñüíéá áõîÜíïíôáé óõíå÷þò. ÊáôÜ ôçí ðåñßïäï 1964-1975, ï ìÝóïò üñïò ôùí
êáìÝíùí åêôÜóåùí Þôáí 129.000 óôñÝììáôá áíÜ ÷ñüíï, åíþ êáôÜ ôçí ðåñßïäï 19761986 ç áýîçóç Þôáí äñáìáôéêÞ êáé Ýöôáóå
ôá 378.000 óôñÝììáôá áíÜ ÷ñüíï. Ðáñüëï
ðïõ åßíáé ãíùóôü üôé, áíáãÝííçóç ôçò öõóéêÞò âëÜóôçóçò ìðïñåß íá åðÝëèåé ìüíïí
üôáí äåí ðñïçãçèåß Ýíôïíç äéÜâñùóç, ç ìåãÜëç óõ÷íüôçôá åìöÜíéóÞò ôïõò ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá Ý÷åé Ýíôïíá õðïâáèìßóåé ìåãÜëï ðïóïóôü ôùí äáóéêþí ìáò åêôÜóåùí.
¼ôáí ç óõ÷íüôçôá ðõñêáãéþí óôéò ßäéåò
åêôÜóåéò åßíáé ìåãÜëç, êáé ðïëý ðåñéóóüôåñï üôáí áõôÝò óõíïäåýïíôáé áðü âüóêçóç, ç êáôáóôñïöÞ ãéá ôï Ýäáöïò êáé ôç âëÜóôçóç åßíáé áíåðáíüñèùôç. Óôïí åëëáäéêü
÷þñï áêñéâþò áõôü óõìâáßíåé: ìåôÜ ôéò äáóéêÝò ðõñêáãéÝò áêïëïõèåß Ýíôïíç âüóêçóç.
Ïé êáìÝíåò äáóéêÝò åêôÜóåéò áðáéôïýí
éäéáßôåñç ðñïóï÷Þ ôïõò ðñþôïõò ìÞíåò ìåôÜ ôçí ðõñêáãéÜ, ãéáôß ïé óõ÷íÜ ñáãäáßåò
öèéíïðùñéíÝò âñï÷ïðôþóåéò ìðïñïýí íá
ðñïêáëÝóïõí óçìáíôéêÞ äéÜâñùóç ôïõ åäÜöïõò êáé åêôåôáìÝíåò ðëçììýñåò.

ÕðïâÜèìéóç ôùí õäáôéêþí ðüñùí
Ïé õäáôéêïß ðüñïé Ý÷ïõí ìåãÜëç ïéêïíïìéêÞ óçìáóßá, ãéáôß êáèïñßæïõí ôçí áðïäïôéêüôçôá ôùí ðáñáãùãéêþí äñáóôçñéïôÞôùí,
áêüìá êáé ôçí ýðáñîÞ ôïõò. Ç ÅëëÜäá ôá
ôåëåõôáßá ÷ñüíéá, ëüãù ôùí áíïñèïëïãéêþí
áíèñþðéíùí åðåìâÜóåùí, Ý÷åé õðïóôåß ìåãÜëç õðïâÜèìéóç ôçò ðïéüôçôáò ôùí õäáôéêþí ðüñùí, ðáñüëï ðïõ ãåíéêÜ åß÷å ðïëý
êáëÞò ðïéüôçôáò íåñü.
Ïé ëüãïé ðïõ Ý÷ïõí ðñïêáëÝóåé áõôÞ ôçí
õðïâÜèìéóç åßíáé:
• Ìüëõíóç Þ ñýðáíóç ôùí ðçãþí íåñïý,
ðïõ ðñïêáëåßôáé åßôå áðü ãåùñãéêÝò
äñáóôçñéüôçôåò åßôå áðü áóôéêÜ Þ âéïìç÷áíéêÜ ëýìáôá.
• Õöáëìýñùóç ôùí ðáñÜêôéùí õðüãåéùí
õäáôéêþí ðüñùí ëüãù ôçò õðåñÜíôëçóçò.
Ôï ôåëéêü áðïôÝëåóìá åßíáé ç ìåßùóç ôçò
äõíáôüôçôáò åêìåôÜëëåõóçò áõôþí ôùí ðüñùí ðïõ êáèïñßæïõí óå ðïëý óçìáíôéêü

âáèìü ôçí ðïñåßá áíÜðôõîçò êáé ðáñáãùãéêüôçôáò êÜðïéùí ðåñéï÷þí.

ÕðïâÜèìéóç ôùí åäáöéêþí ðüñùí
ÁëÜôùóç åäáöþí
Ïé áñäåõüìåíåò åêôÜóåéò áðïôåëïýí ôï
32% ôùí ãåùñãéêþí åêôÜóåùí ôçò ÷þñáò
ìáò. Ç Üñäåõóç ðïõ äå óõíïäåýåôáé áðü
óôñÜããéóç, éäéáßôåñá óå ðåñéï÷Ýò ìå Ýëëåéøç íåñïý, ïäçãåß óôçí áëÜôùóç ôùí åäáöþí. Åðßóçò, ç ÷ñÞóç êáêÞò ðïéüôçôáò áñäåõôéêïý íåñïý (ðëïýóéï óå Üëáôá) áõîÜíåé ôçí áëáôüôçôá ôïõ åäÜöïõò. Ç áëÜôùóç ôùí åäáöþí áðïôåëåß ìéá óçìáíôéêÞ áðåéëÞ õðïâÜèìéóçò ôùí îçñïèåñìéêþí ðåñéï÷þí ôçò ÷þñáò ìáò. Óçìáíôéêü ìÝñïò
ôùí ðáñáëéáêþí ãåùñãéêþí åêôÜóåùí ôçò
÷þñáò (1.500.000 óôñÝììáôá) Ý÷åé ìåãÜëç
óõãêÝíôñùóç áëÜôùí, ðïõ ç ðåñáéôÝñù ãåùñãéêÞ ôïõò åêìåôÜëëåõóç ðñïûðïèÝôåé åããåéïâåëôéùôéêÝò ðáñåìâÜóåéò ãéá ôçí áðïêáôÜóôáóÞ ôïõò.
Ïîýíéóç åäáöþí
Ç ïîßíéóç ôùí ãåùñãéêþí åäáöþí, ðïõ
ðñïêáëåßôáé áðü åêôåôáìÝíç ÷ñÞóç üîéíùí
ëéðáóìÜôùí óå êáëëéåñãïýìåíá åäÜöç üðïõ õðÜñ÷ïõí Þäç üîéíá ìçôñéêÜ õëéêÜ, áðïôåëåß áßôéá õðïâÜèìéóçò êáé áðåñÞìùóçò. ÅêôéìÜôáé üôé ðåñéóóüôåñï áðü
4.500.000 óôñÝììáôá áíôéìåôùðßæïõí óçìáíôéêü ðñüâëçìá ïîßíéóçò óôç ÷þñá ìáò.

Ä. ÊÏÉÍÙÍÉÊÏ-ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÏÉ
ÐÁÑÁÃÏÍÔÅÓ
Ïé öõóéêïß ðáñÜãïíôåò êáé ïé áíèñþðéíåò
åðåìâÜóåéò óôï ðåñéâÜëëïí äåí åßíáé ïé ìüíïé ëüãïé ðïõ óõìâÜëëïõí óôï öáéíüìåíï
ôçò áðåñÞìùóçò. Ç áðåñÞìùóç åßíáé Ýíá
óýíèåôï öáéíüìåíï ðïõ ðåñéêëåßåé åðßóçò
ïéêïíïìéêïýò, êïéíùíéêïýò êáé ðïëéôéêïýò
ðáñÜãïíôåò, áöïý áõôïß êáèïñßæïõí ôéò áíèñþðéíåò ðáñåìâÜóåéò óôï ðåñéâÜëëïí. Ç
áîßá ôçò ãçò ó’ áõôÝò ôéò æþíåò ãéá ïéêéóôéêïýò, ôïõñéóôéêïýò óêïðïýò åßíáé åîáéñåôéêÜ áõîçìÝíç.
ÃåíéêÜ, ôïíßæåôáé üôé ç áðåñÞìùóç, åßôå
åßíáé áíáóôñÝøéìç åßôå ìüíéìç, áðïôåëåß Ýíá óçìáíôéêüôáôï ðåñéâáëëïíôéêü ðñüâëçìá ìå åîáéñåôéêÜ äõóÜñåóôåò êïéíùíéêÝò
êáé ïéêïíïìéêÝò ðñïåêôÜóåéò. Ïé áðåñçìùìÝíåò ðåñéï÷Ýò ëüãù ôçò ìåéùìÝíçò ðáñáãùãéêüôçôÜò ôïõò ùèïýí ôïí ðëçèõóìü ôïõò
åßôå óå õðïáðáó÷üëçóç åßôå óå Üëëåò äñáóôçñéüôçôåò êáé óõ÷íÜ óå ìåôáíÜóôåõóç.
Èåùñþíôáò óçìáíôéêÞ ôçí êñéóéìüôçôá ôïõ
ðñïâëÞìáôïò ãéá ôç ÷þñá ìáò, ãßíåôáé öáíåñü üôé ç ðñïóôáóßá ôùí öõóéêþí ìáò ðüñùí åßíáé èÝìá ìåãÜëçò óçìáóßáò êáé Üìåóçò ðñïôåñáéüôçôáò.
ÔÝëïò, óõíïøßæïíôáò ìðïñåß íá ëå÷èåß
üôé, ç áðåñÞìùóç åßíáé Ýíá óýíèåôï öáéíüìåíï áëëçëåðßäñáóçò öõóéêþí êáé áíèñùðïãåíþí ðáñáãüíôùí ìå åîáéñåôéêÜ äõóìåíåßò ðåñéâáëëïíôéêÝò êáé êïéíùíéêï-ïéêïíïìéêÝò åðéðôþóåéò. Ç áðåñÞìùóç ðñïêáëåß õðïâÜèìéóç ôçò ðïéüôçôáò ôùí öõóéêþí
ðüñùí (åäÜöïõò êáé íåñïý), ìåßùóç ôçò ðáñáãùãéêüôçôáò ôçò ãçò, áëëïßùóç ôçò ÷ëùñéäéêÞò óýíèåóçò êáé ìåßùóç ôçò ðïéêéëßáò
ôùí âéüôïðùí. ÅðéðëÝïí, ç öõóéêÞ áðåñÞìùóç ìéáò ðåñéï÷Þò ðñïêáëåß êáé äçìïãñáöéêÞ åñÞìùóÞ ôçò. Ç áäõíáìßá ôçò ãçò íá
óôçñßîåé éêáíïðïéçôéêÞ ãåùñãéêÞ ðáñáãùãÞ ðñïêáëåß ìåôáíÜóôåõóç ôïõ íôüðéïõ
ðëçèõóìïý óå ðåñéï÷Ýò ìå ðåñéóóüôåñåò
äõíáôüôçôåò áðáó÷üëçóçò êáé êáôÜ óõíÝðåéá ðëçèõóìéáêÞ åãêáôÜëåéøç ôùí ðåñéï÷þí áõôþí.
ÔÅËÏÓ

Ðñïò ôçí åöçìåñßäá ÂÇÑÁ
Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï
ÓõíôáêôéêÞ ÅðéôñïðÞ
ÁèÞíá
Áãáðçôïß ìïõ ößëïé óõìðáôñéþôåò
Óáò åý÷ïìáé ÷áñïýìåíá ×ñéóôïýãåííá êáé åõôõ÷éóìÝíï ôïí êáéíïýñãéï ÷ñüíï
2000.
ÄéáâÜæù ôçí åöçìåñßäá ÂÇÑÁ ìå ðïëý åíäéáöÝñïí êáé óáò åõ÷áñéóôþ ãéá ôçí
áðïóôïëÞ ôçò. Èßãåôå êáõôÜ êáé åðßêáéñá èÝìáôá, ðñïâëÞìáôá ÷ñüíéá êáé Üëõôá, åðéèõìþ üìùò ìå ôçí ðñïóðÜèåéá üëùí êÜôé íá åðéëõèåß. Áðü ôç èåìáôéêÞ ôçò
åöçìåñßäáò äéáâÜæù êáé ìå óõãêéíïýí éäéáßôåñá (÷ùñßò íá õðïôéìþ ôßðïôá):
Ðñþôïí, Ç ðñïÝëåõóç ôùí ÅëëÞíùí ôïõ
ê. Í. Êõôüðïõëïõ, ÁíáðÜíôå÷ïò åöéÜëôçò ôçò Ó.Å., ÁíáöïñÜ óôï ÃêñÝêï ôïõ É.
Êáôóåëßäç, Ìéá ðáëéÜ öùôïãñáößá - ÁíáìíÞóåéò åíüò Ãéáôñïý, Ôï ðáéäéêü âéâëßï ôçò ÃáëÞíçò Ñåêáëßäïõ, ôç Âéâëéïðáñïõóßáóç êôë. êáé ôá ôüóá Üëëá èÝìáôá êáé ùñáßá êåßìåíá. Åßíáé ùñáßá ç åõãåíéêÞ óáò ðñïóðÜèåéá êáé íá ôç óõíå÷ßóåôå.
Êé åãþ ìå ôç óåéñÜ ìïõ óáò óôÝëíù ìåñéêÜ áðü ôá ðïéÞìáôÜ ìïõ êáé ðáñáêáëþ íá äçìïóéåýïíôáé êáôÜ êáéñïýò êé áí
ôá åãêñßíåôå.
Óôïí ÔÜóï ÃåùñãéÜäç: ÌåôÜ áðü ôçí
êõñá-Èïäþñá ÔóïõêáëÜ, Ýñ÷åôáé êáé óõíå÷ßæåé ôï áíèñþðéíï Ýñãï, ôï ìåãÜëï, ç
êõñá-ÌÜ÷ç Êùíóôáíôéíßäïõ-ÊñåùíÜ
ÓôÝñãéïõ.

ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÍÉÓ×ÕÓÇ
Ðñüóöåñáí ïéêïíïìéêÞ åíßó÷õóç óôï
Óýëëïãü ìáò ãéá ôçí åöçìåñßäá ïé åîÞò
óõìðáôñéþôåò ìáò:
Óéþðç-ÐéæÜíéá ÅéñÞíç, äñ÷.
8.000
ÐáðÜæïãëïõ-ÃáëåôÜêç ÉùÜííá 5.000
ÊáñáäÝäïõ-ÐáôñéáíÜêïõ Ôæïýëéá 5.000
ÄáëáêÜêç Îáíèïýëá
5.000
Ðáðáäçìçôñßïõ Áíôþíçò
5.000
ÌðÜñëáò ÄçìÞôñçò
20.000
ÉâáÀäïõ-ÌáêñÞ Âáóéë.
3.000
ÌáêñÞ-Âüìâá Åëåõèåñßá
3.000
ÊïõñôÝóçò Äçì.
1.000
Ôóüôñáò ÅëåõèÝñéïò
5.000
Êáñõðßäïõ Ìáßñç
20.000
ÐáõëÜêçò Äçì.
5.000
Áðïóôïëßäïõ ÉóìÞíç
3.000
Êïõóßäïõ ÄÝóðïéíá
3.000
ÓåñðÝæç-Áèáíáóßïõ Ìáñßá
5.000
Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ Óõëëüãïõ
ìáò ôïõò åõ÷áñéóôåß üëïõò èåñìÜ.

ÊÏÉÍÙÍÉÊÁ
ÃÁÌÏÉ
Óôéò 18 Äåêåìâñßïõ 1999 ðáíôñåýåôáé ï
ÃéÜííçò Êáñõðßäçò, ãéïò ôïõ ÔÜóïõ Êáñõðßäç êáé ôçò ÌÜëáìáò ÊéãìÜ. Åõ÷üìáóôå
óôïõò ìåëëüíõìöïõò ç þñá ç êáëÞ êáé óôïõò
ãïíåßò ôïõò íá ôïõò ÷áßñïíôáé.

ÐÅÍÈÏÓ
ÅêöñÜæïõìå ôç âáèéÜ ìáò èëßøç ãéá ôï
èÜíáôï ôïõ ÔÜóïõ Ãåùñãßïõ, óýæõãï ôçò
óõìðáôñéþôéóóÜò ìáò Ôáóïýëá ÂáñóÜìç,
êáé ôçò åõ÷üìáóôå êïõñÜãéï óôéò äýóêïëåò
þñåò ðïõ ðåñíÜ.

Óáò åõ÷áñéóôþ
Åõáããåëßá Êùíóôáíôéíßäïõ-Ðáðáäïðïýëïõ
* * *
Ç ÓõíôáêôéêÞ ÅðéôñïðÞ åõ÷áñéóôåß ôç óõìðáôñéþôéóóÜ ìáò ãéá ôá êáëÜ ôçò ëüãéá
êáé äçìïóéåýåé Ýíá ðñüóöáôï ðïßçìÜ ôçò
ðïõ áöéåñþíåé óôçí áäåëöÞ ôçò:

ÁÖÉÅÑÙÓÇ ÓÔÇÍ ÁÄÅËÖÇ ÌÏÕ
ÁíäñïìÜ÷ç Êùíóôáíôéíßäïõ-ÊñåùíÜ
Æåéò ðïëåìþíôáò
ãéá åéñÞíç, ðñïêïðÞ
óôçí ïéêïãÝíåéÜ óïõ, óôç æùÞ
ÌÜ÷ç ìïíáäéêÞ.
Ìå áõôïèõóßá êáé ì' áëôñïõéóìü
Ýóôçóåò åõëïãçìÝíï óðéôéêü
ìå ôï óýíôñïöü óïõ ôïí ðéóôü
ôï ÓôÝñãéï, ôï óïöü.
Åõáßóèçôç, åõãåíéêÞ,
óôÞñéãìá äõíáôü
óôá ÷ñüíéá ôá óêëçñÜ
ó' üëç ôç öáìåëéÜ.
ÌÜíá êáé êüñç éäáíéêÞ
óáí ÁíäñïìÜ÷ç ìõèéêÞ
ìå ãíþóç êáé øõ÷Þ,
öñïíôßäá, óõìâïõëÞ.
Öñüíôéóåò ôá ðáéäéÜ óïõ
ìå áãÜðç ðåñéóóÞ,
ôá ðÝíôå ôá åããüíéá óïõ
ìå üëç óïõ ôçí øõ÷Þ.
ÌÜíá, êüñç, óýæõãïò,
èåßá êé áäåëöÞ,
ãåìÜôç áðü áãÜðç êáé ÷áñÜ
ðåñíÜò åõëïãçìÝíá ãçñáôåéÜ.
Èåóóáëïíßêç 26.10.1999

ÖÙÔÏÇËÅÊÔÑÉÊÇ
ÖÙÔÉÓÔÉÊÁ ÅÎÙÔÅÑÉÊÏÕ
ÊÁÉ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ ×ÙÑÏÕ

Í. ÄáâÜãéáò - Á Áðïóôïëßäïõ
ÃñõðÜñç 76-78 & Áã. ÐÜíôùí
ÊáëëéèÝá
Ôçë. 95.13.884

ÅÐÉÊÁÉÑÇ ÐÏÉÇÓÇ ãéá ÐÁÉÄÉÁ

Η μικρή τρελή
Είδε η μικρή χιονονιφάδα από το παραθύρι
τις φλόγες που χορεύανε στο τζάκι μας
και ζήλεψε.
Βρήκε λοιπόν μια χαραμάδα
και γλίστρησε κρυφά μέσα στην κάμαρη.
Έφερε ένα γύρο στροβιλίζοντας στη ζεστασιά
μα πριν πλησιάσει τη φωτιά
πήρε να λιώνει,
κι έβαλε τρομαγμένη τις φωνές.
Άκουσε ο αγέρας, άνοιξε την πόρτα,
την πήρε αγκαλιά και φτερουγίσανε
στον κήπο.
Βούλα Αρβανιτίδου
(από το βιβλίο της «Το τραγούδι της εξοχής»,
Εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή)

ÉäéïêôÞôçò:
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11. Συνηγορεί η ανθρωπογένεση
Η θεωρία του Renfrew ότι ο πολιτισμός
επεκτείνεται από το Νότο προς το Βορρά,
κι επομένως τον ίδιο δρόμο ακολουθεί κι η
διάδοση της γλώσσας, επιβεβαιώνεται και
από τα στοιχεία της ανθρωπογένεσης. Ας υπενθυμίσουμε μερικά απ’ αυτά.
Ο αυτόχθων αρχάνθρωπος των Πετραλώνων, που έζησε πριν από 750.000 χρόνια,
είναι, για την ώρα, «ο αρχαιότερος “Ευρωπαίος”, που δημιουργεί τον αρχαιότερο λίθινο και οστέινο πολιτισμό στην ήπειρό μας...
Από τα ως σήμερα στοιχεία που έχουμε στη
διάθεσή μας, συνάγεται ότι ο αρχάνθρωπος
εξελίχθηκε στον αιγαιακό χώρο και θα μπορούσαμε να τον θεωρήσουμε σαν έναν από
τους προγόνους των ορθίων ανθρώπων της
Ευρώπης, που εξαπλώθηκαν προς Βορράν
και προς Δυσμάς».19
Αυτή η επιστημονική διαπίστωση, αν ισχύει, τότε μπορούμε να πούμε ότι η κίνηση του ανθρώπου στην Ευρώπη είναι σίγουρα από το Νότο προς το Βορρά. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τους παγετώνες. Στο
διάστημα αυτό των 750.000 ετών εμφανίζονται, κατά τους επιστήμονες, και οι παγετώνες στο βόρειο ημισφαίριο της γης. Σ’ αυτό το διάστημα είχαμε τέσσερις Παγετώνιες
περιόδους, ανάμεσα στις οποίες μεσολάβησαν μεσοπαγετώνια διαστήματα, δηλαδή
διαστήματα που λιώνουν οι πάγοι και αποκαθίσταται το κλίμα. Η πρώτη περίοδος κράτησε 100.000 χρόνια. Μεσολάβησαν
100.000 χρόνια χωρίς Παγετώνες, κι άρχισε
η δεύτερη περίοδος πριν από 500.000 χρόνια, που έληξε πριν από 400.000 χρόνια. Η
τρίτη περίοδος αρχίζει πριν από 250.000 και
τελειώνει πριν από 150.000 χρόνια. Η τέταρτη και τελευταία αρχίζει πριν από
100.000 χρόνια και τελειώνει πριν από
20.000 με 15.000 χρόνια.
Το πιο αξιοπρόσεκτο και σημαντικό στην
περίπτωσή μας είναι ότι σε καμιά από τις
τέσσερις περιπτώσεις οι Παγετώνες δεν κατέβηκαν στη Νότια Ευρώπη! Επομένως,
στα Βαλκάνια, στο Αιγαίο και στον περίγυρό του συνεχίστηκε απρόσκοπτη η ζωή με
εντελώς άλλους ρυθμούς από ό,τι στη Βόρεια Ευρώπη. Εκεί οι Παγετώνες είχαν συρρικνώσει τη ζωή. Όσα είδη μπόρεσαν να
προσαρμοστούν, επιβίωσαν. Όσα δεν μπόρεσαν εξαφανίστηκαν. Ίσως, λένε οι επιστήμονες, η εξαφάνιση του νεαντερτάλιου ανθρώπου να οφείλεται σ’ αυτούς τους λόγους.
Το λιώσιμο των τελευταίων πάγων κράτησε πολλές χιλιετίες. Η Ευρώπη ξαναποκτά το σημερινό της κλίμα μόλις 8 με 7 χιλιάδες χρόνια π.Χ. Η όψη της, όμως, ήταν
τότε πολύ διαφορετική από τη σημερινή. Το
λιώσιμο των πάγων άλλαξε το χάρτη. Οι πεδιάδες και τα χαμηλώματα ήταν γεμάτα λίμνες και τέλματα, ενώ τα υψώματα σκεπασμένα από πυκνή βλάστηση ζούγκλας.
Η Μεσόγειος, κατά τους γεωλόγους, δεν
ήταν αυτή που ξέρουμε. Η Ιταλική χερσόνησος ήταν ενωμένη με την Αφρική. Η Μεσόγειος χωρισμένη σε δύο λιμνοθάλασσες.
Το Αιγαίο μια μεγάλη πεδιάδα. Ο Ελλήποντος και τα στενά, πηγή του ποταμού Αιγαίου, που διέρρεε ολόκληρη την πεδιάδα. Το
Γιβραλτάρ δεν υπήρχε. Με την τήξη τωνπάγων ανέβηκε η στάθμη των ωκεανών. Γίνανε νησιά η Βρετανία και η Ιρλανδία. Χώρισε η Ευρώπη από την Αφρική. Ενώθηκε η
Μεσόγειος. Η Αιγαιίδα άρχισε να σκεπάζεται με νερά και οι κάτοικοι να αποσύρονται
στα υψώματα. Αυτό κράτησε χιλιετίες, ώσπου οι κορυφές των βουνών έγιναν νησιά.
Όλα αυτά ολοκληρώνονται κατά τη 14η με
τη 13η χιλιετία π.Χ. Τότε περίπου πήρε ο
χάρτης τη σημερινή μορφή του. Ίσως εδώ
να οφείλεται η μνήμη των δύο κατακλυσμών, που έγιναν ο πρώτος επί βασιλείας
Ωγύγη και ο δεύτερος όταν βασιλιάς των
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Θεσσαλών ήταν ο Δευκαλίωνας.
Οι φυσικές συνθήκες στο χώρο του Αιγαίου ευνόησαν τον άνθρωπο να δραστηριοποιηθεί πολύ καλύτερα από οπουδήποτε αλλού. Η συνεχής μάχη με τα νερά και τα κύματα επί χιλιετίες, έκαναν τον άνθρωπο στο
χώρο αυτό ναυτικό. Από τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι σήμερα, οι κάτοικοι του Αιγαίου θεωρούνται οι αρχαιότεροι ναυτικοί
του κόσμου (10.000 χρόνια π.Χ.). Αυτοί αναπτύσσουν την επικοινωνία, τη συνεργασία, τις ανταλλαγές και το υποτυπώδες εμπόριο στο χώρο αυτό. Εδώ δημιουργείται
ο πολιτισμός. Έτσι, η αλλαγή του κλίματος
στην Ευρώπη βρίσκει τους μεσολιθικούς πολιτισμούς σε ακμή. Με τη βαθμιαία απόσυρση των πάγων από το Νότο προς το Βορρά
και τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών, μετακινείται και ο νότιος δυναμικός άνθρωπος
προς τον βόρειο συνάνθρωπό του, που φυτοζωεί. Επικοινωνεί μαζί του. Οι ισχυροί πολιτισμοί διαποτίζουν τους αδύνατους. Σμίγουν και μετακινούνται.
Έτσι κάπως υποθέτουν ότι έγινε η επικοινωνία των λαών της Ευρώπης. Τότε συντελείται όχι μόνο η σύνθεση γλωσσών, αλλά και η διήθηση. Εδώ γίνεται και η προσέγγιση των απόψεων του κ. Πολιανού με
τις απόψεις του Colin Renfrew, ο οποίος σε
γενικές γραμμές χαράσσει την πορεία του
πολιτισμού, επομένως και της γλώσσας, που
αρχίζει από τη Μικρά Ασία και κατευθύνεται προς την Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την
Ευρώπη. Αυτά όλα έγιναν, κατά τη γνώμη
του, μεταξύ 7ης και 4ης χιλιετίας π.Χ., όταν, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του,
οι μεσογειακοί θαλασσοπόροι φτάνουν στα
Βρετανικά νησιά.
Τα συμπεράσματα του Colin Renfrew ενισχύονται και από τους αρχαίους κελτικούς
μύθους και τις παραδόσεις γενικά των Βόρειων λαών. Σύμφωνα, λ.χ., με τις «Αρχαίες Ιρλανδικές Ιστορίες», οι πρόγονοι των
Άγγλων είναι Δαναοί ή Τρώες. Οι Δαναοί,
λέει, ήταν σοφοί άνθρωποιπου έφτασαν
στην Ιρλανδία με ένα μεγάλο στόλο από την
Ιβηρία. Οι Δαναοί σπούδαζαν σε τέσσερις
πόλεις-νησιά, μαθαίνοντας τη γνώση και την
επιστήμη και τις τέχνες. Και τα νησιά αυτά
ήταν η Φαλιάς, η Γοριάς, η Μυριάς και η
Φινδιάς, νησιά που οι περισσότεροι μελετητές τα τοποθετούν στο Βόρειο Αιγαίο. Όσο
για τους Τρώες, οι γενεαλογίες όλων των βασιλέων καταλήγουν στον Αινεία και το Δαρδανό. Ο Αινείας, λέει, με την πρώτη του γυναίκα, την Κρέουσα, κόρη του Πριάμου, βασιλιά της Τροίας, έκανε τον Ιούλιο Ασκάνιο. Αυτός έκανε τον Σύλβιο Ασκάνιο, που
παντρεύτηκε την Έδρα, από το σόι της οποίας γεννήθηκε ο Βρούτος. Κι ο Βρούτος
είναι ο ιδρυτής της πρώτης δυναστείας που
κυβέρνησε τη Βρετανία, δίνοντας και το όνομά του σ’ αυτή.
Έτσι, λοιπόν, όλη η αρχαία γραμματεία
μας πληροφορεί για κινήσεις, κατά τους πανάρχαιους χρόνους, από το Νότο προς το
Βορρά κι όχι αντίστροφα. Αλλά, πέραν τούτου, οι νεότερες ανθρωπολογικές μελέτες κι
αρχαιολογικές ανασκαφές έχουν μπερδέψει
ολότελα τα χαρτιά των Ινδοευρωπαϊστών.
Η θεωρία τους βάλλεται από παντού. Εκείνος όμως που της έδωσε τη χαριστική βολή
είναι ο άγγλος αρχαιολόγος Colin Renfrew,
ο οποίος ανέτρεψε το βασικό αποδεικτικό
στοιχείο της εισβολής, πάνω στο οποίο στήριζαν πάντα όλο το σαθρό οικοδόμημα της
ρατσιστικής συλλογιστικής τους.
Ο Renfrew, με το μεγάλο κύρος του διά-

ταν παραμονή Χριστουγέννων το 1942.
Κατοχή. Μαύρα χρόνια. Ασήκωτη η
σκλαβιά.
Έξω όλα ήταν κάτασπρα από το χιόνι.
Σαν κατάλευκες λαμπάδες κρέμονταν τα τσιμπούκια από τα κεραμίδια. Επικρατούσε δριμύ ψύχος στη φύση και στις καρδιές των ανθρώπων.
Το σκοτάδι, η βασίλισσα της νύχτας, είχε απλώσει κι αυτή τα μαύρα της πέπλα και
σκέπασε τα πάντα. Από τις πέντε το απόγευμα απαγορευόταν κάθε κυκλοφορία. Τα
σπουργιτάκια από νωρίς είχαν τρυπώσει στις
παγωμένες φωλιές τους, λες και καταλάβαιναν και αυτά τη μαύρη σκλαβιά.
Δε σάλευε ψυχή. Δεν ακουγόταν τίποτε.
Μόνο κάποτε-κάποτε ακούγονταν οι βαριές
μπότες των Γερμανών. Ήταν η περίπολος.
Το ηλεκτρικό φως άναβε για λίγες ώρες
και μετά το διαδεχόταν το καντήλι. Ένα ποτήρι με νερό και σουσαμόλαδο και ένα φυτίλι από βαμβάκι, έδιωχνε με το φως του το
σκοτάδι.
Το πετρέλαιο και πολλά είδη πρώτης ανάγκης τα έβρισκες μόνο στη μαύρη αγορά,
πανάκριβα.
Ξημερώνοντας Χριστούγεννα είχαμε το
έθιμο να τρώμε εφτά λογιών νηστήσιμα φαγητά. Η μάνα μου ετοίμασε τα τριφτάδια,
φασόλια, ρεβύθια, πιπερίτσα (σουσάμι καβουρντισμένο και στουμπισμένο με αλάτι
και πιπέρι), πετιμέζι, καρπούζι, πεπόνι (που
είχε φυλάξει ο πατέρας μου μέσα στα άχυρα), και φυσικά και μπομπότα.
Αφού φάγαμε, αποφασίσαμε να στολίσουμε το δέντρο εγώ και η αδελφή μου. Ο
αδελφός μου ήταν μωρό. Χτυπούσε όμως τα
χεράκια του παλαμάκια, δείχνοντας έτσι τη
χαρά του.
Ο μπαμπάς είχε φέρει ένα κλαρί από κέδρο. Το βάλαμε μέσα σε μια γλάστρα με χώμα και ήταν έτοιμο για στόλισμα. Τι στολίδια να βάζαμε όμως, αφού δεν υπήρχαν;
Μας έφερε η μαμά μερικά καρύδια και
αμύγδαλα. Τα τυλίξαμε σε χρωματιστά χαρτάκια, τα δέσαμε με μια κλωστή και τα κρεμάσαμε στο δέντρο τραγουδώντας:
Σαν τη νύφη στολισμένο
φουντωτό, καμαρωτό,
να το δέντρο στολισμένο
στο σαλόνι τ’ ανοιχτό.
Κοίτα εκεί μικρά, μεγάλα,
φρούτα κούκλες...
Το δεντράκι μας μπορεί να ήταν φτωχά στολισμένο, μας έδωσε όμως μεγάλη χαρά. Έδιωξε για λίγο το φόβο της σκλαβιάς και
σκόρπισε στο σπιτικό μας μια χαρούμενη όψη.
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

´Åâñïò ðïôáìüò Tóôé ô\ò ÈñÜêçò. [’Åêáëårôï äS ðñüôåñïí ‘Ñüìâïò, ôÞí] ðñïóçãïñßáí åsëçö˜ò Að• ô\ò óõóôñïö\ò ô\ò êáôáöïñ@ò ôïˆ •äáôïò. ÊÜóáíäñïò äÝ, ‚ âáóéëå‡ò
ô™í ôüðùí, ãÞìáò Êñïôïíßêçí TãÝííçóåí Tî
á‰ô\ò õt•í ´Åâñïíÿ AðïôáîÜìåíïò äS ôj óõìâéþóåé ô\ò ðñïôÝñáò ãõíáéê•ò TðÝãçìå ô¨
ôÝêí¤ Äáìáóßððçí ôÞí ²Áôñáêïòÿ côéò åsò
Tðéèõìßáí Tìðåóïˆóá ôïˆ ðñïãüíïõ ëüãïõò
á‰ô¨ ðåñq óõíüäùí AðÝóôåéëåí. ‘Ï ä’ ›ò ’Åñéí‡í öõã˜í ôZí ìçôñõé?í ðñïóçõêáßñåé êõíçãßáéò. ’Áðïôõ÷ïˆóá äS ô\ò ðñïáéñÝóåùò _
AóåëãZò êáôåøåýóáôï ôïˆ óþöñïíïò, ›ò âéÜóáóèáé á‰ôZí èåëÞóáíôïò. ÊÜóóáíäñïò äS ô¨
æÞë¤ óõìðåñéåíå÷èåqò ìåè’ ‚ñì\ò Tðq ôZí
•ëçí ^íÝ÷èç êáq óðáóÜìåíïò ô• îßöïò Täßùêå ô•í õt•í, ›ò Tðßâïõëïí ô™í ðáôñ¥ùí ãÜìùí. ‘Ï äS Õt•ò ðåñéêáôÜëçðôïò ãåíüìåíïò
Uáõô•í Vññéøåí åsò ðïôáì•í ‘Ñüìâïí, †ò Að’
á‰ôïˆ ´Åâñïò ìåôùíïìÜóèç, êáè˜ò tóôïñår
Ôéìüèåïò Tí éá ðåñq Ðïôáì™í.
(Ðëïýôáñ÷ïò, Ðåñß ðïôáì™í, 3, 1)
ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ:
Ï ¸âñïò ðïôáìüò åßíáé ôçò ÈñÜêçò. ÐñïçãïõìÝíùò ïíïìáæüôáí Ñüìâïò, ðáßñíïíôáò ôï
üíïìá áðü ôéò äßíåò ðïõ ó÷çìáôßæïõí ôá íåñÜ êáèþò êáôåâáßíïõí ïñìçôéêÜ. Ï ÊÜóáíäñïò äå, ï âáóéëéÜò ôçò ðåñéï÷Þò, áöïý ðáíôñåýôçêå ôçí Êñïôïíßêç áðÝêôçóå áðü áõôÞí ãéï ôïí ¸âñï. Áöïý Ýäéùîå áðü ôç óõìâßùóç ôçí ðñþôç ãõíáßêá ôïõ ðáíôñåýôçêå
ãéá ôï ðáéäß ôïõ ôç Äáìáóóßðç, ôçí êüñç
ôïõ ¢ôñáêôïò. ÁõôÞ áöïý êáôåëÞöèç áðü
åðéèõìßá ãéá ôïí ãéï ôïõ Üíäñá ôçò ôïõ ìÞíõóå ìå ëüãïõò ãéá íá êïéìçèïýí ìáæé. Åêåßíïò üìùò, áðïöåýãïíôáò ôç ìçôñéÜ ôïõ óáí
íá Þôáí Åñéíýá, ðåñíïýóå ôïí êáéñü ôïõ óôï
êõíÞãé. Áöïý áðÝôõ÷å íá ðñáãìáôïðïéÞóåé
ôçí åðéèõìßá ôçò ç áêüëáóôç åßðå øÝìáôá
åíáíôßïí ôïõ ìõáëùìÝíïõ, üôé èÝëçóå íá ôç
âéÜóåé. Ï ÊÜóáíäñïò, áöïý êáôáëÞöèçêå áðü æÞëåéá, Ýôñåîå ìå ïñìÞ óôï äÜóïò êáé áöïý Ýâãáëå ôï îßöïò êáôåäßùêå ôï ãéï ôïõ,
åðåéäÞ åß÷å êáêÝò ðñïèÝóåéò ãéá ôïí ðáôñéêü
ãÜìï. Ï äå ãéïò ôïõ, åðåéäÞ âñÝèçêå óå äýóêïëç èÝóç, Ýñéîå ôïí åáõôü ôïõ óôïí ðïôáìü Ñüìâï, ï ïðïßïò áð’ áõôüí ìåôïíïìÜóôçêå ¸âñïò, üðùò äéçãåßôáé ï Ôéìüèåïò óôï éá
êåöÜëáéï ðåñß Ðïôáìþí.

Δελίδου-Βενέρη
Φωτεινή

Ï ÊÜóóáíäñïò

σημου αρχαιολόγου, δηλώνει: «Η ιδέα της
Ινδοευρωπαϊκής πατρίδας είναι εντελώς αστήριχτη: με βάση τις υπάρχουσες αρχαιολογικές ενδείξεις, ποτέ στην Ευρώπη δεν έλαβαν χώρα μαζικές μεταναστεύσεις. Ίσως, λοιπόν, οι διάφορες Ινδοευρωπαϊκές γλώσσες,
που συναντάμε στην Ευρώπη κατά τους ιστορικούς χρόνους να είναι απόγονοι αυτόχθονων ευρωπαϊκών γλωσσών της νεολιθικής εποχής».
ÓÇÌÅÉÙÓÅÉÓ
19. Άρης Πουλιανός, Η προέλευση των Ελλήνων, σελ.
47. Η υπογράμμιση δική μας.

(Óõíå÷ßæåôáé)

Ï ¸âñïò

Ç Äáìáóóßðç êáé
ï ¸ñùôáò

¸ñãá ôïõ óõìðáôñéþôç ìáò æùãñÜöïõ-ðïéçôÞ
Áõãåñéíïý Ìáõñéþôç, áðü ôï âéâëßï ôïõ
ÑÏÌÂÏÓ (Åêäüóåéò ÐÜñáëïò).
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ÓõíÜíôçóç Åâñéôþí óõããñáöÝùí ìå áíáãíþóôåò
ÐÑÏÓÊÅÊËÇÌÅÍÏÉ ÔÇÓ ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇÓ ÖÅÑÙÍ
Η Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης των
Φερών, στα πλαίσια του προγράμματος πολιτιστικής ανάπτυξης του μηνός Οκτωβρίου
οργάνωσε μία συνάντηση γνωριμίας των καταγομένων από το Δήμο Φερών συγγραφέων με τους αναγνώστες τους γενικά και με
τη μαθητική νεολαία ειδικότερα.
Στη συνάντηση αυτή προσκλήθηκαν και
πήραν μέρος ο γνωστός μας συγγραφέας και
δάσκαλος κ. Νίκος Κυτόπουλος, η Γαλήνη
Ρεκαλίδου και ο νεαρός ποιητής Απόστολος
Κελεσίδης. Επίσης, πήραν μέρος μία τάξη
του Λυκείου και οι μαθητές της έκτης τάξης
από τρία σχολεία των Φερών, καθώς ένα πλήθος από γωστούς, φίλους και αναγνώστες των
συγγραφέων.

Τη συνάντηση αυτή τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος της πόλης των Φερών κ. Νικ. Μανούσης και ο Μητροπολίτης
Διδυμοτείχου, σεβασμιότατος κ. Νικηφόρος,
ο οποίος, όπως δήλωσε, ήρθε στις Φέρες μόνο και μόνο για να δει και να ακούσει τον
συγγραφέα Νίκο Κυτόπουλο, του οποίου υπήρξε μαθητής στο γυμνάσιο Φερών στα
χρόνια της κατοχής.
Την προετοιμασία και τη διεξαγωγή της
συζήτησης των συγγραφέων με τους αναγνώστες διηύθυνε ο Δημοσθένης Δούκας.
Εμείς θεωρούμε ότι ήταν πολύ σημαντική
αυτή η πρωτοβουλία και δεν έχουμε παρά
να συγχαρούμε τους διοργανωτές και τους
συμμετέχοντες στην εκδήλωση.

Ï ê. Í. ÊÕÔÏÐÏÕËÏÓ ÐÑÏÓÊÅÊËÇÌÅÍÏÓ
óôï Ðñþôï Äçìïôéêü Ó÷ïëåßï ôçò ÏñåóôéÜäáò
Με πρόσκληση του Διευθυντή του Α΄ Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας κ. Σταμάτη Γκατζίδη, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του αγαπητού μας πολυβραβευμένου λογοτέχνη κ.
Νίκου Κυτόπουλου με τις μεγάλες τάξεις του
σχολείου.
Η επίσκεψη εντάσσεται στο πρόγραμμα
επαφών των συγγραφέων παιδικής λογοτεχνίας με τους μαθητές.
Μετά τη σύντομη παρουσίαση της ζωής
και του έργου του συγγραφέα από τον Διευθυντή του σχολείου, το λόγο πήρε ο ίδιος ο
κ. Κυτόπουλος μέσα σε ατμόσφαιρα θερμών
εκδηλώσεων.
Η συζήτηση αφορούσε το τελευταίο βιβλίο του συμπατριώτη μας λογοτέχνη με τίτλο «Φίλιππος, όμηρος στη Θήβα», το οποίο απευθύνεται κυρίως σε παιδιά και εφήβους,
όπως είναι και οι ήρωές του.
Μολονότι το θέμα του ανάγεται στην αρχαιότητα, η σύγχρονη νεανική γραφή-γλώσσα και η όλη επεξεργασία του μύθου δίνουν
την αίσθηση στον αναγνώστη ότι η υπόθεση
εκτυλίσσεται στο τώρα, ή έστω στο χτες, κι
ας είναι τόσων αιώνων... Έτσι το έργο γίνεται πολύ προσιτό και εύκολα κατανοητό, ό-
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πως ένας καλός δάσκαλος μπορεί να αφηγηθεί στα παιδιά.
Ταυτόχρονα στο βιβλίο αυτό ο κ. Κυτόπουλος δίνει άφθονα στοιχεία από τη ζωή,
τη δράση και τον πολιτισμό της αρχαίας Ελλάδας, στην περίοδο της μεγάλης ανάπτυξης
του Κράτους της Θήβας.
Πιστεύουμε ότι η ευχαρίστηση ήταν αμοιβαία και η πρωτοβουλία του Διευθυντή
του Σχολείου αξιέπαινη, αφού επιτέλεσε αυτό τον ωραίο σκοπό: τη γνωριμία των μαθητών με τον καταξιωμένο συντοπίτη τους συγγραφέα.

ÖÅÑÉÙÔÉÊÁ ÁÍÅÊÄÏÔÁ
Ï ×ÏÉÑÏÓ ÊÁÉ Ï ×ÇÑÏÓ
ÐñïðïëåìéêÜ, óôéò ÖÝñåò ç Üìíéá ÅëÝãêù åß÷å Ýíá ãïõñïõíÜêé êáé ôï Üöçíå åëåýèåñï. Ôï ãïõñïõíÜêé óêÜëéæå ìå ôç ìïõóïýäá ôïõ üðïõ Þèåëå.
Ìéá ìÝñá ôï åßäå Ýíáò ÷ùñïöýëáêáò
ðïõ óêÜëéæå óôï äñüìï.
Ïðüôå áêïëïýèçóå ï åîÞò äéÜëïãïò:
×ùñïöýëáêáò: ¢ìíéá ÅëÝãêù, äéêüò
óáò åßíáé ï ÷ïßñïò;
¢ìíéá ÅëÝãêù: Äåí Ý÷ïõìå ìåéò ðéäß ì’
êáíÝíá ÷Þñï. ¸÷ù ìüíï ìéá ðåèåñÜ ÷Þñá.
×ùñïöýëáêáò: Ãéá ôï ãïõñïõíÜêé óïõ
ëÝù Üìíéá ÅëÝãêù.
¢ìíéá ÅëÝãêù: Á! ôï ãñïõíÜê’, âÝâáéá
åßíáé è’êü ìáò. Äåí îÝñïõ üìùò ôï ãêïõôóïýí' ðïõ ôï ëÝí’ êáé ÷Þñï!
×ùñïöýëáêáò: Óå ðáñáêáëþ íá ôï ìáæÝøåôå ãéáôß äåí åßíáé óùóôü íá óêáëßæåé
óôïõò äñüìïõò...
Ï ÃÅÑÌÁÍÏÓ ÊÁÉ ÔÁ ÁÕÃÁ
Êáôï÷Þ 1943. ¸íáò Ãåñìáíüò óôñáôéþôçò ðÞãå óå ìéá ãåéôïíéóóÜ ìïõ ãñéÜ óôéò
ÖÝñåò êáé ôçò æçôïýóå áõãÜ.
Ôçò Ýäéíå óðßñôá ãéá íá ôïõ äþóåé áõãÜ, ãéáôß ôüôå ïýôå óðßñôá õðÞñ÷áí.
Ãåñìáíüò: Óðßñôá - Üöêá.
Ãåéôüíéóóá: Ôé Üö’êåò ðéäß ì’, äåí Üö’êåò
ôßð’ôá!
Ï Ãåñìáíüò åðáíáëáìâÜíåé:

– Óðßñôá - Üöêá.
Ç ãåéôüíéóóá äåí ìðïñïýóå íá êáôáëÜâåé ôé Þèåëå.
Ôç óôéãìÞ åêåßíç ðÝñáóå äßðëá áðü ôïí
Ãåñìáíü Ýíáò êüêïñáò.
Ôüôå áõôüò äåß÷íïíôáò ìå ôï äÜ÷ôõëü
ôïõ ôïí êüêïêñá îáíáåßðå óôç ãéáãéÜ:
– Êéêéñßêïõ - Üöêá.
Ç ãéáãéÜ êáôÜëáâå ôåëéêÜ êáé ôïõ Ýäùóå ìåñéêÜ áõãÜ ðáßñíïíôáò ôá óðßñôá.

ÔÏ ÐÁÆÁÑÉ
Óôéò ÖÝñåò êÜèå ÄåõôÝñá ãßíåôáé ìåãÜëç ëáúêÞ. Êáôåâáßíïõí êáé áðü ôá ãýñù ÷ùñéÜ íá ðïõëÞóïõí ü,ôé Ý÷ïõí êáé í’ áãïñÜóïõí ü,ôé ôïõò ÷ñåéÜæåôáé.
Äßðëá óôéò ÖÝñåò, êïíôÜ óôï ðïôÜìé ¸âñïò, åßíáé ôï ÷ùñéü Êáëôéñêüæé (Ðüñïò).
Ï ÆÞóçò áðü ôïí Ðüñï åôïéìÜæåôáé íá
ðÜåé óôï ðáæÜñé, êé ç ãõíáßêá ôïõ ç ÆïõìðïõëéÜ ôïõ ëÝåé:
– ÆÞó’, å ñå ÆÞó! Óôá ÖÝñ’ ðçãáßíò, óôïõ
ðáæÜñ’;
ÆÞóçò: Íáé ìáñÞ. Ôé èÝë’ò;
ÆïõìðïõëéÜ: Ìçí îå÷Üó’ò íá ìé öÝñ’ò
÷Üóêïõ øïõìß (Üóðñï øùìß) êáé êáóêáâÜë’
(êáóÝñé), ãéáôß üðùò îÝñ’ò åßìé ôÝôïéïõ ëïõãéïý!
(ÄçëáäÞ Þôáí Ýãêõïò.)
Äåëßäïõ-ÂåíÝñç ÖùôåéíÞ
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Óôá ðëáßóéá ôçò õãåéïíïìéêÞò äéáöþôéóçò êáé ôïõ ðñïâëçìáôéóìïý åðß èåìÜôùí ãåíéêïý
åíäéáöÝñïíôïò, ç Êá Óôáõñïýëá Ôóéâßêç-Äéìðéíïýäç, áðüöïéôïò Íïó/êÞò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí, Õðïäéåõèýíôñéá ôïõ ÉððïêñÜôåéïõ Íïóïêïìåßïõ Áèçíþí, áíÝëáâå ôçí áíáäçìïóßåõóç Üñèñùí áðü ôï ðåñéïäéêü ôïõ Åëëçíéêïý Éäñýìáôïò Êáñäéïëïãßáò (ÅË.É.ÊÁÑ.)
ìåôÜ áðü ðñïóùðéêÞ óõíåííüçóç êáé Ýãêñéóç ôïõ ê. Ôïýôïõæá, êáèçãçôÞ Êáñäéï÷åéñïõñãéêÞò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí.

Ï ÊÕÑÉÁÑ×ÏÓ ÑÏËÏÓ ÔÏÕ ÁÉÌÁÔÏÓ
ÓÔÏÍ ÁÍÈÑÙÐÉÍÏ ÏÑÃÁÍÉÓÌÏ
Ç ðñïóöïñÜ ôïõ åèåëïíôÞ áéìïäüôç óôçí êïéíùíßá
ÉÙÁÍÍÁ ÓÐÇËÉÙÔÏÐÏÕËÏÕ
Áéìáôïëüãïò - Ä/íôñéá Áéìïäïóßáò ÊÁÔ

Áßìá óçìáßíåé æùÞ. ÊÜèå óôáãüíá ôïõ
ðåñéêëåßåé ôçí ßäéá ôçí ïõóßá êáé ôç äýíáìç
ôçò æùÞò.
ÊÜèå üñãáíï ôïõ áíèñþðéíïõ óþìáôïò,
ìÝóù ôçò êõêëïöïñßáò ôïõ áßìáôïò, ôñïöïäïôåßôáé ìå åíÝñãåéá êáé æùôéêÜ óõóôáôéêÜ, ïñìüíåò, Ýíæõìá, âéôáìßíåò.
ÅðéðëÝïí, ôï áßìá ìáò ðñïáóðßæåé áðü
ôéò ëïéìþîåéò, áíáãíùñßæïíôáò êáé êáôáðïëåìþíôáò ôïõò éïýò, ôá âáêôçñßäéá êáé Üëëïõò ðáèïãüíïõò ðáñÜãïíôåò ðïõ èá
äéåéóäýóïõí óôï óþìá ìáò.
Ïé ðïëýðëïêåò áõôÝò ëåéôïõñãßåò åîáóöáëßæïíôáé áðü ôç ìéá ìåñéÜ, áðü ôá êõôôáñéêÜ óôïé÷åßá ôïõ áßìáôïò êáé áðü ôçí Üëëç áðü ôá óõóôáôéêÜ ôïõ ðëÜóìáôïò, êõñßùò ôéò ðñùôåÀíåò.
Ôá åñõèñÜ áéìïóöáßñéá ìåôáöÝñïõí ïîõãüíï áðü ôïõò ðíåýìïíåò óôïõò éóôïýò
êáé åîáóöáëßæïõí ôçí áðïâïëÞ ôùí âëáâåñþí ðñïúüíôùí ôïõ êõôôáñéêïý ìåôáâïëéóìïý.
Ôá ëåõêÜ áéìïóöáßñéá ðáßæïõí êõñßáñ÷ï ñüëï óôï ðïëýðëïêï áíïóïëïãéêü ìáò
óýóôçìá.
Ôá áéìïðåôÜëéá óõììåôÝ÷ïõí óôçí áéìüóôáóç ìåéþíïíôáò ôïí êßíäõíï ìåãÜëùí
áéìïññáãéþí ìåôÜ áðü ôñáõìáôéóìü ôùí áããåßùí.
Ç ëåõêùìáôßíç ôïõ ðëÜóìáôïò, ç êõñéüôåñç ðñùôåÀíç ôïõ áßìáôïò, åßíáé õðåýèõíç ãéá ôç äéáôÞñçóç ôçò êïëëïåéäïóìùôéêÞò ðßåóçò êáé óõììåôÝ÷åé óôç ìåôáöïñÜ
ôùí äéáöüñùí óõóôáôéêþí ôïõ áßìáôïò.
Ïé áíïóïóöáéñßíåò, óå óõíåñãáóßá ìå
ôá ëåõêÜ áéìïóöáßñéá, ðáßæïõí åîáéñåôéêÜ
óçìáíôéêü ñüëï óôçí Üìõíá ôïõ ïñãáíéóìïý åíáíôßïí ðáèïãüíùí ðáñáãüíôùí, åíþ ïé ðáñÜãïíôåò ôçò ðÞîçò åßíáé õðåýèõíïé, ìáæß ìå ôá áéìïðåôÜëéá, ãéá ôçí áéìüóôáîç, ôï óôáìÜôçìá, äçëáäÞ, ôçò áéìïññáãßáò.
ÊÜèå ìïíÜäá óõëëåãüìåíïõ áßìáôïò ìå
áðëÝò äéáäéêáóßåò äéá÷ùñßæåôáé óôá êõôôáñéêÜ óôïé÷åßá êáé ôï ðëÜóìá, ìå óêïðü ôçí
êáëýôåñç äõíáôÞ áíôéìåôþðéóç óõãêåêñéìÝíùí áíáãêþí. Ôá åñõèñÜ áéìïóöáßñéá
èá ÷ñçóéìïðïéçèïýí ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç
ôùí ÷ñüíéùí áíáéìéþí. Ôá áéìïðåôÜëéá èá
÷ñçóéìïðïéçèïýí ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôùí
áéìïññáãéþí áðü Ýëëåéøç áéìïðåôáëßùí
(ð.÷. óôïõò áóèåíåßò ìå ëåõ÷áéìßá Þ Üëëá
íåïðëáóìáôéêÜ íïóÞìáôá ìåôÜ áðü èåñáðåßá ìå êõôôáñïóôáôéêÜ öÜñìáêá Þ áêôéíïâïëßá).
Ôï ðëÜóìá èá ÷ñçóéìïðïéçèåß ùò Ý÷åé
Þ ìåôÜ áðü åéäéêÝò ðïëýðëïêåò äéáäéêáóßåò èá äéá÷ùñéóèåß óå ëåõêùìáôßíç, éíùäïãüíï, ðáñÜãïíôåò ðÞîçò VIII, I×, VII, óýìðëåãìá II, IX êáé X, êïéíÝò êáé åéäéêÝò áíïóïóöáéñßíåò êáé ìéá óåéñÜ Üëëùí ðéï åéäéêþí ðáñáãþãùí ðïõ èá ÷ñçóéìïðïéçèïýí
ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç áóèåíþí ìå óõãêåêñéìÝíåò áíÜãêåò.
Ç âáèéÜ åðéóôçìïíéêÞ ãíþóç êáé ç ðñüïäïò ôçò ôå÷íïëïãßáò ôùí ôåëåõôáßùí äåêáåôéþí åß÷áí ùò áðïôÝëåóìá ôåñÜóôéá
ðñüïäï óôïí ôïìÝá ôçò óýã÷ñïíçò áéìïèåñáðåßáò.
Ç ðñüïäïò üìùò áõôÞ èá Þôáí áäýíáôç ÷ùñßò ôçí åõáéóèçôïðïßçóç êáé êéíçôïðïßçóç ôùí åèåëïíôþí áéìïäïôþí ðïõ ðñïóöÝñïõí ôçí ðïëýôéìç êáé áíáíôéêáôÜóôáóç ðñþôç ýëç, ôï áßìá.

ÊÜèå êñÜôïò ìå áíåðôõãìÝíåò õðçñåóßåò õãåßáò, ÷ñåéÜæåôáé ãéá ôçí êÜëõøç ôùí
áíáãêþí ôùí ðïëéôþí ôïõ, óå åñõèñÜ áéìïóöáßñéá, 50.000 ìïíÜäåò áßìáôïò ôï ÷ñüíï áíÜ 1.000.000 ðëçèõóìïý.
Ç ïñèïëïãéêÞ ÷ñÞóç áõôïý ôïõ áßìáôïò åðéôñÝðåé êáé ôçí êÜëõøç ôùí âáóéêþí
áíáãêþí óå ëåõêùìáôßíç êáé ðáñÜãïíôåò
ðÞîçò.
Ç åèåëïíôéêÞ áéìïäïóßá ðñÝðåé íá âáóßæåôáé óôçí áìïéâáßá åìðéóôïóýíç ìåôáîý
ôùí õðçñåóéþí áéìïäïóßáò êáé ôùí áéìïäïôþí êáé ôçí êïéíÞ ôïõò åõèýíç áðÝíáíôé
óôçí êïéíùíßá.
Áðïôåëåß ìßá ó÷Ýóç óôáèåñþí ðñùôïâïõëéþí, ìå âÜóç êáëÜ åíçìåñùìÝíïõò áéìïäüôåò êáé õðüâáèñï ìßá õãéùò áíåðôõãìÝíç êïéíùíßá ìå âáèéÜ ñéæùìÝíåò áíèñþðéíåò ó÷Ýóåéò.
Ç äéåèíÞò åìðåéñßá Ý÷åé áðïäåßîåé üôé ï
åèåëïíôÞò áéìïäüôçò åßíáé ï «áóöáëÝóôåñïò» áéìïäüôçò, ü÷é ìüíï Ýíáíôé ôïõ áìåéâüìåíïõ áëëÜ êáé Ýíáíôé ôïõ êáôåõèõíüìåíïõ, ôïõ óõããåíïýò êáé ôïõ ößëïõ.
Ç áéìïäïóßá óôç ÷þñá ìáò, ðáñÜ ôá éêáíïðïéçôéêÜ, ðïóïôéêþò, åðßðåäá ðïõ Ý÷åé åðéôý÷åé, óôçñßæåôáé êáôÜ Ýíá ìåãÜëï ìÝñïò óôï óõããåíéêü êáé öéëéêü ðåñéâÜëëïí
ôùí áóèåíþí.
Ç ìïñöÞ áõôÞ ðñïóöïñÜò áßìáôïò ïäçãåß óå Ýíá åßäïò åîáíáãêáóìïý ôùí áéìïäïôþí, ìÝóá áðü ôçí ðßåóç ðïõ áóêåßôáé
áðü ôïõò áóèåíåßò êáé ôï ðåñéâÜëëïí ôïõò,
äçìéïõñãåß Üã÷ïò óôïí áóèåíÞ êáé ôçí áéìïäïóßá êáé áäõíáìßá ðëÞñïõò áîéïðïßçóçò ôïõ áßìáôïò ãéá ôçí ðáñáóêåõÞ ðáñáãþãùí ôïõ.
Áêüìá üìùò êáé áí ôï óýóôçìá áõôü ëåéôïõñãåß áðïôåëåóìáôéêÜ óå ìåìïíùìÝíåò
ðåñéðôþóåéò, äåí äåóìåýåé ôïõò áéìïäüôåò
ãéá äéáñêÞ ðñïóöïñÜ áßìáôïò þóôå íá áíôéìåôùðßæïíôáé ïé ìáêñïðñüèåóìåò áíÜãêåò ôçò ÷þñáò ìáò.
Ç ðñïóðÜèåéá ìåôáóôñïöÞò óå åîïëïêëÞñïõ åèåëïíôéêÞ ðñïóöïñÜ åßíáé õðüèåóç üëùí ìáò.
Ï åèåëïíôÞò áéìïäüôçò, ìå ôçí ðñïóöïñÜ ôïõ, áðïêïìßæåé êÜôé ðåñéóóüôåñï áðü
ôçí ýøéóôç éêáíïðïßçóç üôé âïçèÜåé ôïí ðÜó÷ïíôá óõíÜíèñùðü ôïõ.
ÌÝóá áðü ôç äéáäéêáóßá ôçò áéìïäïóßáò ï áéìïäüôçò ìðïñåß íá Ý÷åé áñêåôÝò ðëçñïöïñßåò ãéá ôçí õãåßá ôïõ, ð.÷. ãéá ôçí ðßåóÞ ôïõ, ôï óöõãìü ôïõ, ôïí áéìáôïêñßôç
ôïõ.
Ç õðçñåóßá ôçò áéìïäïóßáò åßíáé õðåýèõíç ãéá ôçí áóöÜëåéá ôüóï ôïõ áéìïäüôç üóï êáé ôïõ ìåôáããéæüìåíïõ áóèåíïýò,
ðáñüôé ìåñéêÝò öïñÝò äßíåôáé ç åíôýðùóç, ëüãù êÜðïéïõ åðåßãïíôïò ðåñéóôáôéêïý, üôé åíäéáöÝñåôáé ðåñéóóüôåñï ãéá ôïí
áóèåíÞ.
Åðßóçò âåâáéþíåé ôïí áéìïäüôç üôé ïðïéáäÞðïôå ðëçñïöïñßá ãéá ôçí õãåßá ôïõ
äåí èá áðïôåëÝóåé áéôßá óôéãìáôéóìïý Þ êïéíùíéêÞò äéÜêñéóçò.
Ç õðçñåóßá ôçò áéìïäïóßáò åßíáé åðßóçò
õðåýèõíç ãéá ôç ìåãáëýôåñç äõíáôÞ áóöÜëåéá ôïõ ìåôáããéæüìåíïõ áßìáôïò.
ÊÜèå ìïíÜäá áßìáôïò åëÝã÷åôáé õðï÷ñåùôéêÜ óÞìåñá, ìå ðïëý åõáßóèçôåò ôå÷íéêÝò, ãéá ìåôáäéäüìåíá ìå ôï áßìá íïóÞìáôá, üðùò ãéá óýöéëç, çðáôßôéäá B êáé C
êáé ôïí éü HIV (ôïí éü ôïõ AIDS).

ÓÅËÉÄÁ 5

ÈÑÁÊÉÊÇ

ÏÄÏÉÐÏÑÉÊÏ ÔÇÓ ÈÑÁÊÇÓ

ËÁÏÃÑÁÖÉÁ

(áðüóðáóìá)

ÔÁ ÈÅÏÖÁÍÅÉÁ ÓÔÉÓ ÖÅÑÅÓ

Ä

ïãìáôéêþò ç âÜðôéóç ôïõ Éçóïý Ý÷åé
ðïëý ìåãÜëç óçìáóßá, ãéáôß óõìâïëßæåé ôçí ðáëéããåíåóßá ôïõ áíèñþðïõ.
¼ìùò êáé óôç óõíåßäçóç ôïõ ëáïý ôá
ÈåïöÜíåéá, Þ ç ãéïñôÞ ôùí Öþôùí, åßíáé ìåãÜëç ãéïñôÞ, ãéáôß ôüôå áãéÜæïíôáé
ôá íåñÜ êáé öåýãïõí ôá ðáãáíÜ.
Ðéóôåýåé áêüìç ï ëáüò üôé ôçí ðáñáìïíÞ ôùí Èåïöáíåßùí «áíïßãïõí ïé ïõñáíïß êé ü,ôé æçôÞóåéò ãßíåôáé». Ãé’ áõôü
óå ðïëëÜ ìÝñç «ôá êïñßôóéá áãñõðíïýí
äßðëá óå ìéá ãëÜóôñá âáóéëéêïý^ ï âáóéëéêüò, üôáí áíïßãïõí ôá ïõñÜíéá (ôá
îçìåñþìáôá) áíèåß».
Ðéóôåýïõí áêüìç êé üôé ç èÜëáóóá ãßíåôáé ãëõêéÜ êáé ðßíåôáé», üôé «ôùí Öþôùí âáöôßæïíôáé ïé Üíåìïé êé üðïéïò Üíåìïò ôý÷åé íá öõóÜåé åêåßíç ôçí çìÝñá,
áõôüò èá öõóÜåé üëï ôï ÷ñüíï», üôé «áí
öõóÜåé âïñéÜò êé Ý÷åé ðáãùíéÜ, ïé Üíèñùðïé üëï ôï ÷ñüíï èá åßíáé õãéåßò».
Ãéá ôïí êáèáñìü êáé ôçí áðáëëáãÞ áðü ôçí åðÞñåéá ôùí äáéìüíùí ôïõ äùäåêáçìÝñïõ åß÷áí ðïëëÝò óõíÞèåéåò, üðùò Ý÷õíáí ôï âñÜäõ ôçò ðáñáìïíÞò ôï
íåñü áðü ôá ëáãÞíéá, ãéá íá ðÜñïõí ôï
ðñùß êáéíïýñãéï, áãéáóìÝíï íåñü.
ÌÜæåõáí ôç óôÜ÷ôç áðü ôçí ðõñïóôéÜ êáé ôï ðñùß, ðñéí ðÜíå óôçí åêêëçóßá, ôçí Ýñé÷íáí ïëüãõñá óôï óðßôé, ãéáôß ðßóôåõáí üôé ç óôÜ÷ôç ôïõ ÄùäåêáçìÝñïõ åß÷å áðïôñåðôéêÞ äýíáìç êáé ðñïöýëáóóå ôï óðßôé áðü ôá ìáìïýäéá êáé
Üëëá êáêÜ.
Ïé ãåùñãïß ðÜëé, ôç óôÜ÷ôç áõôÞ ôç
âáóôïýóáí êáé ôçí áíáêÜôåõáí ìå ôï
óðüñï, ãéá íá ìç âãÜæïõí ôá ãåííÞìáôá
äáõëü.
¸èéìï ôçò ðáñáìïíÞò ôùí Èåïöáíåßùí Þôáí íá ðåñéÝñ÷ïíôáé ôá ðáéäéÜ áðü
óðßôé óå óðßôé êáé íá ëÝíå ôá êÜëáíôá
ôùí Èåïöáíåßùí:
ÓÞìåñïí ôá Öþôá êáé ï öùôéóìüò
êáé ÷áñÜ ìåãÜëç óôïí Êýñéï
ÓÞìåñïí ç êõñÜ ìáò ç ÐáíáãéÜ
........... êëð.
ÓöÜîáìå ôïí ðåôåéíü
ðßó’ áð’ ôçí ðüñôá,
äþóôå ìáò ôïí êüðï ìáò
íá ðÜìå ó’ Üëëç ðüñôá.
Êáé ôïõ ÷ñüí’!
ÊáôáèÝóáìå ìåñéêÜ áðü ôá Ýèéìá ôçò
ðáñáìïíÞò ìå ôçí ÐñùôÜãéáóç êáé ôá
êÜëáíôá, áëëÜ ï ÌåãÜëïò Áãéáóìüò åôåëåßôï ôçí çìÝñá ôùí Èåïöáíåßùí. Ôüôå
ãéíüôáí, üðùò ãßíåôáé êáé óÞìåñá, ç ôåëåôÞ ôçò êáôáäýóåùò ôïõ Óôáõñïý. Ãéíüôáí ìå ìåãÜëç ðïìðÞ, ìå ôá åîáðôÝñõãá åðéêåöáëÞò êáé ôïõò éåñåßò åíäåäõìÝíïõò ôá éåñÜ Üìâéá, ôéò Áñ÷Ýò ôïõ ôüðïõ êáé ôï ðëÞèïò ôïõ ëáïý. Ìüíïí ïé
áíÞìðïñïé äåí áêïëïõèïýóáí. ¼ðùò Ýëåãáí ïé ðáëéïß, ðñéí ôçí åêêßíçóç, óôï
ðñïáýëéï ôçò åêêëçóßáò ãéíüôáí ï ðëåéóôçñéáóìüò ôçò åéêüíáò ôçò ÂÜðôéóçò.
Ìå êáôáíõêôéêÝò øáëìùäßåò ç ðïìðÞ
Ýöôáíå óôç ãÝöõñá ôçò Ìáñßôóáò, óôï
ðáñáêëÜäé ôïõ ðïôáìïý ¸âñïõ. Äßðëá
Þôáí ï «ìðáñïýô ÷áíÜò», ìéá ðáëéÜ ðõñéôéäáðïèÞêç, ç ïðïßá ãéá ôçí ðåñßóôáóç Þôáí ôá... áðïäõôÞñéá üóùí èá âïõôïýóáí óôï ðïôÜìé ãéá íá ðéÜóïõí ôï
óôáõñü.
Ôï ãåãïíüò áõôü Þèåëå ôüëìç êáé êïõñÜãéï, ãéáôß, åêôüò áðü ôï ôóïõ÷ôåñü
êñýï, Þôáí ôüóï ïñìçôéêÜ ôá íåñÜ ôïõ
ðïôáìïý ðïõ Ýêáíáí éäéáßôåñá åðéêßíäõíç ôçí êáôÜäõóç ôùí ðáëéêáñéþí.
Áöïý Ýöôáíáí êáé ïé ôåëåõôáßïé áñãïðïñçìÝíïé óôç ãÝöõñá êáé óôéò ü÷èåò
ôïõ ðïôáìïý, Üñ÷éæå ç ôåëåôÞ ôïõ áãéáóìïý ôùí õäÜôùí, åíþ ïé âïõôç÷ôÝò Þôáí ðÜíù óôéò áêñïâïëéóìÝíåò âÜñêåò,
åôïéìïé íá ðÝóïõí. Ìåñéêïß ôïëìçñïß

âïõôïýóáí ðÜíù áðü ôç ãÝöõñá.
Ï óôáõñüò Þôáí äåìÝíïò ìå êïñäÝëá,
ãéá íá ìçí ôïí ðáñáóýñåé ôï ðïôÜìé êáé
÷áèåß, üìùò Ýäéíå ôç äõíáôüôçôá óôïí éåñÝá íá ðáßîåé ëßãï êáé íá êïõñÜóåé ôïõò
âïõôç÷ôÜäåò ðïõ áãùíßæïíôáí ìÝó’ óôá
ðáãùìÝíá íåñÜ ðïéïò èá âñåéò êáé èá
öÝñåé óôçí åðéöÜíåéá ôïí óôáõñü. Áõôüò ðïõ èá ôïí Ýðéáíå, èá åß÷å ìåôÜ ôï
äéêáßùìá êáé ôçí ôéìÞ íá ðåñéöÝñåé ôï
óôáõñü ìáæß ìå ôïí éåñÝá êáé íá «öùôßóåé» ôá óðßôéá. Ìå ôï áæçìßùôï öõóéêÜ,
áöïý ôá öéëïäùñÞìáôá Þôáí ðëïýóéá.
Ìáò Ýëåãáí üôé óôéò ÷áìÝíåò ðáôñßäåò ìåôÜ ôçí ôåëåôÞ ôïõ áãéáóìïý ôùí
õäÜôùí üëïé ðÞãáéíáí óôçí åêêëçóßá, üðïõ ãéíüôáí ç áíÜäåéîç ôïõ íÝïõ «íïõíïý». Íïõíüò ïíïìáæüôáí, áò ðïýìå, ï
÷ïñçãüò, áõôüò äçëáäÞ ðïõ áíáëÜìâáíå ôá Ýîïäá ôçò ôåëåôÞò áíáäåßîåùò ðïõ
ãéíüôáí ì’ Ýíá óïöü ðñáãìáôéêÜ ôñüðï.
ÌÝóá óôá áñôßäéá, ôá êïëëýñéá üðùò ôá
Ýëåãáí, Ýâáæáí Ýíá ìéêñü áñãõñü óôáõñü. Áõôüò ðïõ Ýâñéóêå ôï óôáõñü ïíïìáæüôáí íïõíüò êáé Þôáí õðï÷ñåùìÝíïò
íá ðáñáóêåõÜóåé ôá êïëëýñéá êáé íá èõóéÜóåé âüäé Þ äáìÜëé êáé íá öéëÝøåé üëïõò ôïõò ÷ùñéáíïýò, ôïí åðüìåíï ÷ñüíï...
Ïé êáëëéêÜíôæáñïé Ýöõãáí, ôá Ýèéìá
Ýãéíáí, ï êáéñüò áãñßåõå êáé ç æùÞ óõíå÷éæüôáí...
ÅðéìÝëåéá: Áíáóô. Ðáí. ÃåùñãéÜäçò
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÊÁËÁÍÄÁ ÔÙÍ ÖÙÔÙÍ
¹ëèáíå ôá Öþôá êé ï Öùôéóìüò
áýñéï ôçò ÊåñÜò ìáò ôçò ÐáíáãéÜò.
ÐáíáãéÜ Êïíüìá êáé óôá êåñéÜ
êáé óôá èõìéáôïýñãéá êáëÜíôéóìá^
Áú-ÃéÜííç áöÝíôç êáé Ðñüäñïìå
èÝëù íá âáöôßóù Èåïý ðáéäß
íá ôï âãÜëù äñüóï êáé ëßâáíï
í' áãéáóôïýí ïé êÜìðïé êáé ôá íåñÜ
í' áãéáóôåß êé áöÝíôçò ìå ôçí êåñÜ.
Óå Üëëç ðáñáëëáãÞ:
ÓÞìåñá ôá Öþôá êé ï Öùôéóìüò
êáé ÷áñÝò ìåãÜëåò óôïõò ïõñáíïýò.
ÓÞìåñá êõñÜ ìáò ç ÐáíáãéÜ
áð' ôïõò ïõñáíïýò åêáôÝâáéíå^
óðÜñãáíá êñáôïýóå, êåñß Üíáöôå
êáé ôïí ÁãéãéÜííç ðáñáêáëåß:
– ÁãéãéÜííç áöÝíôç êáé âáðôéóôÞ
óÞêù íá âáðôßóåéò Èåïý ðáéäß
ìå ôá èõìéáôïýñãéá óôá äÜêôõëá
ðåßãïìáé êáé èÝëù êáé ðñïóêõíþ.
Áýñéï í' áíÝâù óôïí ïõñáíü
í' áðïëýóù âáýëá êáôÜ ôç ãç
íá êáôáðáôÞóù ôá æïýæïõëá
íá êáôáóõíôñßøù ôá åßäùëá.
Êáé Ýôç ðïëëÜ êáé ôïõ ÷ñüíïõ.

ÖÅÑÅÓ
Ôïõ Êþóôá Ã. Ôóéëéìáíôïý

Ô

áîéäåýïíôáò óôçí åëëçíéêÞ åíäï÷þñá, äåí
Ý÷åéò ôçí áßóèçóç ôçò ìïíáîéÜò êáèþò äéáó÷ßæåéò ìéáí ýðáéèñï ðïõ äåí åßíáé âïõâÞ
óôçí áíùíõìßá ôçò êáé áðñüóùðç óôçí áõôïôÝëåéÜ ôçò.
Ï ôüðïò ìáò åßíáé óôïé÷åéùìÝíïò áðü éóôïñßá êáé ìíÞìåò. Ïé ðáëáéÝò èåüôçôåò ôùí
ïñÝùí, ôùí äáóþí, ôùí óðçëáßùí, ôùí ðïôáìþí êáé ôùí ðçãþí áêüìç èñõëïýíôáé óôï
óôüìá ôïõ ëáïý ìáò.
Äßðëá óôá êñÜóðåäá ôùí äñüìùí óõíáíôÜò åéêïíßóìáôá, ðéï ðÝñá âñýóåò, ðçãÝò,
áíôéêñßæåéò óôïõò ëüöïõò îùêêëÞóéá êáé óôéò
ðëáãéÝò ÷ôßóìáôá, êáëýâéá, ìÜíôñåò, óçìÜäéá ôçò áíèñþðéíçò ðáñïõóßáò, åããåãñáììÝíá óôïí ôüðï êáé óôï ôïðßï, ãéáôß êáé ïé Üíèñùðïé åßíáé åããåãñáììÝíïé ó’ áõôÜ. ÅðÝäñáóáí ôá ðåñéãñÜììáôá óôéò øõ÷Ýò ôïõò, êé áõôïß õðÜêïõóáí óôïõò ñõèìïýò ôïõò, éóïññüðçóáí ìáæß ôïõò.
Åêåßíïò ï ìõñéâçëéêüò Êáñáãêéüæçò Þ ï
âáñíáëéêüò Ìþìïò îýðíçóå êéüëáò ìÝóá ìïõ,
ìá äåí èá ôïõ êÜíù ôï ÷áôßñé, äåí åßíáé ç þñá íá áíáöåñèþ óôçí Üëùóç êáé áëëïßùóç
ðïõ åðÝöåñå ç åìðïñéïðïßçóç ôùí ðÜíôùí
êáé ç èëéâåñÞ áñ÷éôåêôïíéêÞ êáôáéó÷ýíç ôùí
ìåôáðïëåìéêþí ÷ñüíùí.
Ç ÈñÜêç ìå Ýíá ðëçèõóìü åéñçíéêü êáé
åñãáôéêü, ðïõ óôçí ïëüôçôÜ ôïõ óõíäÝåôáé
áêüìç ãåñÜ ìå áíèñþðéíåò ó÷Ýóåéò êáé ìå ìéá
áãáðçôéêÞ ó÷Ýóç ôùí ðëáóìÜôùí ôïõò ìå
ôç ãç ôïõò, ïé ïðïßïé êåíôïýí ìå áêÜìáôç åðéìÝëåéá êÜèå ðñüóöïñç ãùíéÜ ôçò ìå ïìïñöéÜ, ìå èñÝöåé ìå áéóéïäïîßá íá ðù ðùò ç
åëðßäá äåí ÷Üèçêå áðü ôïí ôüðï ìáò.
Ôáîéäåýïõìå óôïí Íïìü ¸âñïõ, ôïí ôåëåõôáßï Íïìü ôçò åëëçíéêÞò ÈñÜêçò, ðïõ
óõíäÝåôáé ïäéêÜ êáé óéäçñïäñïìéêÜ ìå ôçí
Ôïõñêßá êáé Âïõëãáñßá êáé äéáó÷ßæïõìå ôïí
åõñýóôåñíï êÜìðï ôçò, ðïõ åêôåßíåôáé êáé
áðü ôéò äýï ðëåõñÝò ôïõ ¸âñïõ, ôïõ ðïôáìïý ðïõ áðïôåëåß êáé ôï öõóéêü óýíïñï áíÜìåóá óôçí ÅëëÜäá êáé ôçí Ôïõñêßá. ¸íáò
êÜìðïò áðÝñáíôïò, ðïõ ôï ìáýñï êáé êáñðåñü ÷þìá ôïõ, íïôéóìÝíï, Ý÷åé ôéíÜîåé ðÜíù ôïõ Ýíá èñáóåìÝíï ðñÜóéíï èÜìðïò, ðïõ
ðñïïéùíßæåôáé ðëïýóéá óïäåéÜ.
25 ÷éëéüìåôñá âïñåéïáíáôïëéêÜ ôçò Áëåîáíäñïýðïëçò, ôçò ðñùôåýïõóáò ôïõ Íïìïý, óôáìáôïýìå ãéá ëßãï óôéò ÖÝñåò, ôç âõæáíôéíÞ ÂÞñá, ðïõ ç æùÞ ôçò áñ÷ßæåé óôá
1151, ôüôå ðïõ ï ÉóáÜêéïò Êïìíçíüò, ãéïò ôïõ
ÁëÝîéïõ ôïõ Á´ êáé áäåñöüò ôçò ¢ííáò ÊïìíçíÞò, áõôÞò ðïõ Ýãñáøå ôçí «ÁëåîéÜäá», áðïãïçôåõìÝíïò áðü ôç æùÞ êáé ôç ìáôáéüôçôá ôùí åãêïóìßùí, áðïóýñèçêå åäþ íá áðáããéÜóåé ôá üíåéñÜ ôïõ êáé íá ìïíÜóåé óôï

Óå ïñåéíÝò ðåñéï÷Ýò ôçò ÈñÜêçò Ýëåãáí ôï
ðáñáêÜôù êÜëáíäï ôùí Öþôùí:
ÊÜèïíôáí ç êåñÜ ìáò ç ÐáíáãéÜ
êÜôù óôïí Ãéüñäáíï ôïí ðïôáìü^
óðÜñäáëá âáóôÜåé, ÷ñõóÜ êåñéÜ
êáé ôá èáõôïýñãéá óôá äÜ÷ôõëá
êáé ôïí ÁãéãéÜííç ðåñéêáëåß:
– ÁãéãéÜííç áöÝíôç êáé ðñüäñïìå
ãéá êáñôÝñçóÝ ìå ùò ôï ôá÷ý
ãéá í' áíÝâù ðÜíù ó' åöôÜ ïõñáíïýò
êáé ó' åöôÜ áããÝëïé
íá êáñôåñÞóù ôïí Êýñéï ì'
íá ìå äþóåé ëüãï êáé ÈÝëçìá.
Ôüôå íá âáðôßóù Èåïý ðáéäß
ôüôå íá ìõñþóù Êýñéïõ ì' ðáéäß
ãéá íá ñßîù ô' Üóôñï êáé óôï âïõíü
í' áãéáóôïýí ïé âñýóåò êáé ôá íåñÜ,
í' áãéáóôåß êé ï Ãéüñäáíïò ìå ôçí êåñÜ,
íá êáôáóéãÞóïõí ôá æïýæïõëá,
íá êáôáðëáíôÜîïõí ôá äáßìïíá.

õðüëïéðï ôïõ âßïõ ôïõ.
¸÷ôéóå ðåñéêáëëÞ íáü áöéåñùìÝíï óôçí
Ðáíáãßá ôçí Êïóìïóþôåéñá, ï ïðïßïò óôç óõíÝ÷åéá áðïôÝëåóå ôï êÝíôñï åíüò ìåãÜëïõ ìïíáóôçñéáêïý óõãêñïôÞìáôïò ìå âéâëéïèÞêç,
íïóïêïìåßï, ãçñïêïìåßï, ëïõôñÜ, êáé ôï ïðïßï
ðåñéâëÞèçêå ìå Ýíá äéðëü ôåß÷ïò ðïõ ôï ðñïóôÜôåõáí Ýîé ðýñãïé.
¼ôáí ïé Ôïýñêïé ôï êáôÝëáâáí, ãêñÝìéóáí ôá ôåß÷ç êáé ìåôÜôñåøáí ôïí íáü óå ìïõóïõëìáíéêü ôÝìåíïò. Ç ÂÞñá ôïõñêéêÜ ìåôáâëÞèçêå óå «ÖÝñå» êáé «ÖÝñåôæéê» (ìéêñÞ ÂÞñá). Áò áêïýóïõìå ôïí ÅâëéÜ:
«Ôï öñïýñéï Öåñåôæßê ÷ôßóôçêå óôá áñ÷áßá ÷ñüíéá áðü ôïõò åéäùëïëÜôñåò ñùìéïýò.
Ôï 759 (Ýôïò Åãßñáò = 1381 ì.×.) ï ÓïõëåúìÜí
ÐáóÜò, ãéïò ôïõ Ïñ÷Üí Ãêáæß (= Ýíäïîïò íé-

êçôÞò), Ýðåéôá áðü óêëçñÞ ðïëéïñêßá, ôï êáôÝëáâå. Êáé åðåéäÞ ïé Üðéóôïé õðåñáóðéóôÝò
ôïõ áíôéóôÜèçêáí ìå ðåßóìá êáé ôá ìïõóïõëìáíéêÜ óôñáôåýìáôá äõóêïëåýôçêáí íá ôï åêðïñèÞóïõí, ï óôñáôçãüò äéÝôáîå –ôüóç Þôáí
ç ïñãÞ ôïõ– íá ãêñåìßóïõí ôï äéðëü ôåß÷ïò
ôïõ ðïõ õøùíüôáí óôïõò ðñüðïäåò ôïõ Ôáöíáãêñß Âåñíôß1. Áêüìç êáé óÞìåñá (1667) âëÝðåéò ôá ãêñåìéóìÝíá ôåß÷ç2».
ÎáíáâëÝðïõìå óÞìåñá ôïí íáü óôçí áñ÷éêÞ ôïõ ìïñöÞ^ åßíáé ÷ôéóìÝíïò ìå êïêêéíüðåôñá, Ý÷åé ó÷Þìá óôáõñïåéäÝò êáé áðïôåëåßôáé áðü ðÝíôå ôñïýëïõò êáé ìåôÜ ôïí êáèáñéóìü ôïõ áðü ôïõò óïâÜäåò ôùí Ôïýñêùí öáíåñþèçêáí áîéüëïãåò øçöéäùôÝò åéêüíåò. Êáé êÜôé ãéá ôï ïðïßï ãßíåôáé ðïëýò
ëüãïò: Óôï ðßóù ìÝñïò ôïõ Éåñïý äéáêñßíåôáé, êáìùìÝíïò ìå êåñáìéêÜ, Ýíáò ìïíïêÝöáëïò áåôüò – óçìÜäé, ëÝíå, ðùò åäþ åßíáé èáììÝíïò áõôïêñÜôïñáò.
Ëßãá ëüãéá êáé ãéá ôçí ðüëç ôùí Öåñþí,
ðÜëé áðü ôïí ÅâëéÜ:
«Ç êáèáñÜ ïèùìáíéêÞ áõôÞ ðüëç äéáéñåßôáé óå åðôÜ ìá÷áëÜäåò, üðïõ ïé óõíïéêßåò ôùí
ðéóôþí ðéÜíïõíå ôï áñéóôïêñáôéêü êÝíôñï, åíþ ôá óðßôéá ôùí áìáñôùëþí âñßóêïíôáé
óêïñðéóìÝíá óôéò Üêñåò.
»Ôá óðßôéá ôçò ðüëçò åßíáé ðåñßðïõ ðåíôáêüóéá (Üëëá ìïíþñïöá êáé Üëëá äéþñïöá), üëá óêåðáóìÝíá ìå êåñáìßäéá êáé ðåñéóôïé÷éóìÝíá áðü ùñáßïõò êÞðïõò êáé áìðÝëéá... Ç ðüëç åßíáé ÷ôéóìÝíç óå ìéá ðëáãéÜ ôïõ
âïõíïý Ôáíáãêñß Âåñíôß. Óôá ðüäéá ôçò áíïßãåôáé ìéá ðëáôéÜ ðåäéÜäá ðïõ Ýñðåé íüôéá
ðñïò ôï öñïýñéï ôïõ Áßíïõ. Ðñüêåéôáé ðñáãìáôéêÜ ãéá åýöïñç ÷þñá. Áðü ôçí ðüëç ìðïñåßò íá äéáêñßíåéò ôï áñ÷áßï öñïýñéï ¾øáëá, ðïõ âñßóêåôáé ðÝñá áðü ôïí ðïôáìü Ìáñßôóá (=¸âñï), óå áðüóôáóç ôåóóÜñùí ùñþí ðïñåßáò.
»Ç ðüëç áíÞêåé óôï åãéáëÝôé (ÃåíéêÞ Äéïßêçóç) ôçò Ñïýìåëçò êáé åßíáé âáêïýöé ôïõ
óïõëôÜíïõ Âáãéáæßô ÂåëÞ, ìå åðéóôÜôç ðïõ
áóêåß äéïßêçóç... Ôï êëßìá ôçò ðåñéï÷Þò åßíáé
Þðéï êáé ïé áîéÝñáóôïé íÝïé êáé íÝåò óöýæïõí
áðü õãåßá, åíþ ïé êáñðïß ôçò ãçò åßíáé íüóôéìïé êáé æïõìåñïß. Ôï íåñü ðïõ –êáôåâáßíïíôáò
áðü ôá õøçëÜ âïõíÜ– äéï÷åôåýåôáé óôçí ðüëç áðü ôéò ðáíýøçëåò áøßäåò ãéá íá êáôáëÞîåé óôéò âñýóåò êáé ôá ôåìÝíç, åßíáé ðïëý ÷ùíåõôéêü».3
Óçìåéþóåéò
1. Âïõíü áð’ üðïõ ðçãÜæåé ï Åñõèñïðüôáìïò.
2. ÅâëéÜ ÔóåëåìðÞ, Ôáîßäé óôçí ÅëëÜäá, ô. Á´, ó. 33.
3. ¼ðùò ðáñáðÜíù, óåë. 34.

ÓÅËÉÄÁ 6

¼ôáí Þñèå ôï ðëÞñùìá
ôïõ ÷ñüíïõ

XÑÉÓÔÏÕÃÅÍÍÉÁÔÉÊÏ ÄÉÇÃÇÌÁ
Ôïõ ×ÑÇÓÔÏÕ ×ÑÇÓÔÏÂÁÓÉËÇ

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ç áíßêçôç åëðßäá

Á

íÞìåñá ôá Öþôá, ôï äåéëéíü ôçò ðáñáìïíÞò ôïõ áú-Ãéáííéïý, ç ÌÞôñáéíá, üðùò üëåò ôéò ðáñáìïíÝò ôïõ áú-Ãéáííéïý,
Ýóöáîå ìéá ðá÷éÜ êáé ìåãÜëç êüôá, áðü ôéò
äÝêá äþäåêá êïôïýëåò ðïõ åß÷å, ôç æåìÜôéóå, ôç ìÜäçóå êáé ôçí Ýâáëå íá âñÜóåé.
Óõãýñéóå ôï óðéôïêÜëõâü ôçò, Ýóôñùóå óôç ãùíéÜ ôá íõöéÜôéêÜ ôçò ìÜëëéíá
óôñùóßäéá, Ýäåóå ôç óêýëá êáé ðåñßìåíå, üðùò üëåò ôéò ðáñáìïíÝò, íá ‘ñèåé ï îåíéôåìÝíïò ôçò ï ÃéÜííçò, îçìåñþíïíôáò ô’ áúÃéáííéïý.

ÁÕÔÇ Ç ÉÓÔÏÑÉÁ åîáêïëïõèïýóå ÷ñüíéá
ôþñá. ¹ôáí áêüìç íÝá ç ÌÞôñáéíá, óáí
÷Þñá îåêßíçóå ôï ìïíÜêñéâü ôçò ôï ÃéÜííç ãéá ôçí îåíéôéÜ. Äåí åß÷å áêüìç Üóðñç
ôñß÷á óôá êáôÜìáõñá ìáëëéÜ ôçò, üôáí ôïí
ößëçóå ãéá ýóôåñç öïñÜ êáé ôïí åßäå øçëÜ
áðü ôç ñá÷ïýëá, ìå äáêñõüðíé÷ôá ìÜôéá,
íá ÷Üíåôáé óôï ìÜêñïò ôïõ äñüìïõ êáé íá
ãßíåôáé Üöáíôïò.
×ñüíéá êáé ÷ñüíéá áðü ôüôå ç äüëéá ç
ÌÞôñáéíá ðåñíïýóå ôç æùÞ ôçò ìïíÜ÷ç óôï
óðéôïêÜëõâü ôçò. Ãéá óõíôñïöéÜ ôçò åß÷å
ôïõò ôÝóóåñéò ôïß÷ïõò, ôï åéêüíéóìá, ôç ãùíéÜ, ìéá ãßäá, ìéá ãÜôá êáé êáìéÜ äåêáñéÜ
êïôïýëåò. Áêüìç Ýíáí üìïñöï ðåôåéíü, ðïõ
ôçò ÷ñçóßìåõå êÜèå ðñùß óáí ñïëüãé, íá
ôçí îõðíÜ, ãéá í’ áíÜâåé ôç öùôéÜ ôçò êáé
í’ áñ÷éíÜ ôï åñãü÷åéñü ôçò: ñüêá Þ ðëÝîéìï, Þ ìðÜëùìá, Þ ãéá íá ðçãáßíåé óôï ëüãêï íá êïõâáëÜ îýëá.
Ôá íéüðáéäá ôïõ ÷ùñéïý ðÞãáéíáí êáé
Ýñ÷ïíôáí óôçí îåíéôéÜ, Üëëá óå ôñßá, Üëëá
óå ôÝóóåñá êáé ôï ðïëý ðïëý óå ðÝíôå ÷ñüíéá. ÁëëÜ ï ÃéÜííçò ôçò ÌÞôñáéíáò ïýôå
öáéíüôáí, ïýôå áêïõãüôáí ðïõèåíÜ! ¼ëïò
ï êüóìïò ôïí èåùñïýóå ÷áìÝíï êáé ï ðñïåóôüò ôïõ ÷ùñéïý ôïí îÝãñáøå áðü ôï äåöôÝñé ôïõ, ãéá íá ìçí ðëçñþíåé ç êáêïìïßñá ç ÌÞôñáéíá ôïõò öüñïõò ôïõ. Êé üìùò ç ÌÞôñáéíá Ýóêéóå ôá ñïý÷á ôçò, Üìá
Ýìáèå üôé ôçò îÝãñáøå ï ðñïåóôüò ôï ðáéäß
ôçò êáé ðÞãå óôï óðßôé ôïõ íá ðáñáðïíåèåß.
– Áêïýò åêåß, Ýëåãå âãáßíïíôáò áðü ôïõ
ðñïåóôïý, íá ìïõ óâÞóåé ôï ðáéäß ìïõ! Ôé
ôïí ìÝëëåé áõôüí óáí ðëçñþíù åãþ;
Åß÷å ðÜíôá ôçí êáñäéÜ ôçò ãåìÜôç åëðßäá êáé ôçò öáéíüôáí ðùò ôï ðáéäß ôçò åßíáé ãåñü êáé êáëÜ, üôé êÝñäéæå ÷ñÞìáôá ìå
ôï óùñü, êé üôé âñßóêåôáé óôï äñüìï íá ‘ñ÷åôáé. Æïýóå ç êáçìÝíç ìå ôï åñãáôéêü, ðüôå
óô’ áìðÝëéá êáé ðüôå óôá ÷ùñÜöéá ôùí ÷ùñéáíþí ôçò^ êé åíþ üëïò ï êüóìïò ôç óõìðïíïýóå, áõôÞ äåí ôï ‘âáæå êÜôù, áëë’ áðïëïãéüôáí ìå èõìü:
– Ìç óáò ðÝñáóå ç éäÝá ðùò ÷Üèçêå ôï
ðáéäß ìïõ êáé äå èá ìïõ Ýñèåé! Áõôü æåé êáé
âáóéëåýåé, äüîá óïé ï Èåüò! ¸ôóé ìïõ ôï
ëÝåé ç åëðßäá ðïõ Ý÷ù ìÝóá óôçí êáñäéÜ
ìïõ!
ÊÜèå äåéëéíü, ÷åéìþíá êáëïêáßñé, üôáí
Ýôñåìå ï Þëéïò íá âáóéëÝøåé, Üöçíå ôçí åñãáôéÜ ôçò êáé, ãíÝèïíôáò, ðÞãáéíå øçëÜ
óôç ñá÷ïýëá, óô’ áãíÜíôéá ôïõ ÷ùñéïý. Êé
åêåß êáèüôáí êé áãíÜíôåõå ôï äñüìï, ùò ìéá
þñá ìáêñéÜ –üóï Ýêïâå ôï ìÜôé ôçò– êáé ìå
áíßêçôç åëðßäá áêïëïõèïýóå ôïõò äéáâÜôåò ðïõ Ýñ÷ïíôáí êáé ìïíïëïãïýóå:
– Íá! áõôüò åßíáé! Áõôüò ï êáâáëÜñçò!
Êïßôá ðþò ôñÝ÷åé ôï ìïõëÜñé ôïõ! Êáëþò
üñéóåò, ðáéäß ìïõ!
Êáé îåöþíéæå êé Üíïéãå ôçí áãêáëéÜ ôçò
ìå áíåßðùôç ÷áñÜ êáé ñïâïëïýóå äõï ôñßá
âÞìáôá, áëëÜ ï êáâáëÜñçò åêåßíïò äåí Þôáí ï ÃéÜííçò ôçò ÌÞôñáéíáò, ïýôå êáí ÷ùñéáíüò ôçò, ãéáôß Üìá ðëçóßáæå ðñïò ôï ÷ùñéü, Ýðáéñíå Üëëï äñüìï.
Êáé äåí Ýöåõãå áðü ôç ñá÷ïýëá, ðáñÜ
üôáí Üñ÷éæå íá ÷ýíåôáé ôï óêïôÜäé áðÜíù
óôç ãç. Ôüôå ãýñéæå óôï óðéôïêÜëõâü ôçò
ãåëáóôÞ üðùò ðÜíôá, ìå ôçí êáñäéÜ ôçò ãåìÜôç åëðßäá, êïõíþíôáò ôï êåöÜëé êáé ëÝãïíôáò:

– Ðïéïò îÝñåé ôï ìïíá÷ü ìïõ, ðïý íá íõ÷ôþèçêå! Äåí ôïí Üöçóå ç êïýñáóç ôïõ
äñüìïõ íá öôÜóåé áðüøå! Êé áýñéï çìÝñá
ôïõ Èåïý îçìåñþíåé! Áýñéï Ýñ÷åôáé.
ÁõôÞ ç äïõëåéÜ åîáêïëïýèçóå ÷ñüíéá
êáé ÷ñüíéá. Ç åëðßäá öþëéáæå âáèéÜ óôá
öõëëïêÜñäéá ôçò ÌÞôñáéíáò êáé ôßðïôå äåí
ìðïñïýóå íá ôç äéþîåé áð’ åêåß ìÝóá. ¼ôáí
äïýëåõå ìå ôçí åñãáôéÜ, áõôÞ Ýóåñíå ðÜíôá ôï ôñáãïýäé êáé ôñáãïõäïýóå üëï îåíéôåìÝíá ôñáãïýäéá ãéá ôïí îåíéôåìÝíï ôï
ãéï ôçò, ðïõ ðÜíôá åñ÷üôáí êáé ðïôÝ äå öáéíüôáí! ¼ëïò ï êüóìïò, Üíôñåò êáé ãõíáßêåò, ôçí øõ÷ïðïíïýóáí ôçí êáçìÝíç ôç
ÌÞôñáéíá êé Ýëåãáí ìÝóá ôïõò:
– Ï Èåüò íá ôçò áõîáßíåé ôçí åëðßäá ôçò
ïñöáíÞò!

ÅÔÓÉ ÐÅÑÍÏÕÓÁÍ ôá ÷ñüíéá êáé ç ÌÞôñáéíá åîáêïëïõèïýóå íá åëðßæåé êé üëï íá
åëðßæåé. ÊÜèå âñÜäõ ðåñßìåíå ôï ÃéÜííç ôçò
êáé êÜèå âñÜäõ îåíõ÷ôïýóå Ýñçìç êáé ìïíá÷Þ óôï óðéôïêÜëõâü ôçò, ÷ùñßò í’ áäçìïíåß, ÷ùñßò í’ áðåëðßæåôáé.
Åß÷å ÷Üóåé ôï ëïãáñéáóìü ðüóá ÷ñüíéá
åß÷å ï ÃéÜííçò ôçò óôá îÝíá. Äå èõìüôáí
ðüóá ÷ñüíéá ôÞò âÜñáéíáí ôç ñÜ÷ç êé áðü
ôçí çìÝñá ðïõ îåêßíçóå ôï ìïíÜêñéâü ôçò
åß÷å óêåðÜóåé ôçí êáèñÝöôç ôçò, ðïõ åß÷å
êñåìáóìÝíï äåîéÜ óôçí ðüñôá ôçò, êáé áðü
ôüôå äåí åß÷å éäåß ôï ðñüóùðü ôçò! Ôá ìáëëéÜ ôçò åß÷áí áóðñßóåé üëá, ôï ðñüóùðü ôçò
åß÷å æáñþóåé, ç ñÜ÷ç ôçò åß÷å êõñôþóåé êé
áõôÞ äåí ôï ãíþñéæå!
Áí êÜèå äåéëéíü Ýâáéíå óô’ áãíÜíôéá ç
ÌÞôñáéíá ãéá íá éäåß ôï ðáéäß ôçò íá ‘ñ÷åôáé, üìùò ïýôå öáÀ åôïßìáæå, ïýôå Ýóôñùíå, ïýôå ôç óêýëá Ýäåíå, ãéá íá ìçí áëõ÷ôÜ ôïõò ÷ùñéáíïýò. Ìüíï ôçí ðáñáìïíÞ
ôïõ áú-Ãéáííéïý Ýêáíå áõôÞ ôç äïõëåéÜ.
Ôï åß÷å êïìðïäåìÝíï åêåßíç ôçí çìÝñá
üôé èá åñ÷üôáí ï ÃéÜííçò ôçò, ÷ùñßò Üëëï,
îçìåñþíïíôáò ç ãéïñôÞ ôïõ. Ãé’ áõôü áðü
ôçí ðáñáìïíÞ, ÷ùñßò íá âãåé êáèüëïõ óô’
áãíÜíôéá, Ýóöáæå ôçí ðá÷ýôåñÞ ôçò ôçí êüôá, ôç æåìáôïýóå, ôç ìáäïýóå êáé ôçí Ýâáíå íá âñÜóåé, óêïýðéæå ôï óðßôé êáëÜ êáëÜ, Ýóôñùíå êáèáñÜ êé Ýäåíå ôç óêýëá, ãéá
íá ‘íáé üëá Ýôïéìá ôï ðñùß êáé íá ìçí Ý÷åé
Üëëç äïõëåéÜ, ðáñÜ íá ðÜåé ìüíï óôçí åêêëçóéÜ êé ïõä’ Üëëï êé ïõä’ Üëëï.
Ôüóïé áú-ÃéÜííçäåò ðÝñáóáí êáñôÝñåé
êáé êáñôÝñåé, ðïõ ìðïñïýóáí íá êÜìïõí
áêÝñéï ìÞíá, êé ï ÃéÜííçò ôçò ÌÞôñáéíáò
äå öáéíüôáí! Ôé íá åß÷å ãßíåé ï ÃéÜííçò; ×ùñßò Üëëï èá Ýëéùóáí ôá êüêáëÜ ôïõ êÜôù
áðü ôï ìáýñï ìíÞìá, ÷ùñßò êåñß, ÷ùñßò ëéâÜíé, ÷ùñßò ôñéóÜãéï, ÷ùñßò ëïõëïýäéá, ÷ùñßò äÜêñõá! ÁëëÜ ðïý ðåñíïýóáí áõôÜ áðü ôï íïõ ôçò ÌÞôñáéíáò!
¼ôáí Ýâñáóå êáëÜ ç êüôá, åß÷å âáóéëÝøåé ï Þëéïò. Ôüôå ç ÌÞôñáéíá ôçí Ýâãáëå
áðü ôç öùôéÜ, ôçí áðüèåóå øçëÜ êé ýóôåñá Ýêáìå ôï óôáõñü ôçò åìðñüò óôï åéêüíéóìá, ðáñáêáëþíôáò ôçí Ðáíáãßá êáé ôïí
áú-ÃéÜííç íá ôçò öÝñïõí ôï ðáéäß ôçò ãåñü
êáé êáëÜ áðü ôá îÝíá. ×Üëáóå êáé óêÝðáóå
ôç öùôéÜ, Ýóâçóå ôï ëõ÷íÜñé êáé ðëÜãéáóå
íá êïéìçèåß, ãéáôß Þôáí ðåñáóìÝíç ç þñá.
Ôá ðñüóöïñá ôá åß÷å Ýôïéìá áðü ôçí çìÝñá ôïõ Óôáõñïý. Ðïëý ðñùß, íý÷ôá áêüìç, ðñéí ëáëÞóïõí ïé ðåôåéíïß, Üìá Üêïõóå ôï óÞìáíôñï ôçò åêêëçóßáò, óçêþèçêå, íßöôçêå, Üíáøå ôï êáíôÞëé óôï åéêüíéóìá, Ýêáíå ôï óôáõñü ôçò êáé Üíáøå
ôç öùôéÜ. ¸öôáóå ôñßá ôÝóóåñá êåñéÜ, ãÝìéóå ôï ñïÀ ëÜäé, ðÞñå ôï ðñüóöïñü ôçò êáé
êßíçóå ãéá ôçí åêêëçóßá.
Îåêéíþíôáò Ýêëåéóå ðßóù ôçò ôçí ðüñôá ìüíï ìå ôï ìÜíôáëï, ãéá íá ìðïñÝóåé íá
ìðåé ìÝóá ìïíÜ÷ï ôïõ ôï îåíéôåìÝíï ôçò ôï
ðáéäß. ¹ôáí âÝâáéç üôé èá åñ÷üôáí ÷ùñßò
Üëëï ï ÃéÜííçò ôçò åêåßíï ôï ðñùß.
Óôçí åêêëçóßá êÜèéóå áðü ôçí áñ÷Þ
ôçò ëåéôïõñãßáò ùò ôï ôÝëïò êáé, üðùò óõ-

Î

íÞèéæå ðÜíôá, ðÞãå óôçí ðýëç ôïõ éåñïý
ðñþôç ðñþôç, ãéá íá ðÜñåé áíôßäùñï ðñùôýôåñá áð’ üëï ôï Üëëï ôï ÷ùñéü êáé íá ðÜåé
ãñÞãïñá óôï óðßôé ôçò, íá äå÷ôåß ôï ðáéäß
ôçò ðïõ åñ÷üôáí áðü ôçí îåíéôéÜ.
¸ôóé Ýêáíå ðÜíôá, êé ï ðáðÜò, ðïõ Þîåñå áõôÞí ôçí áäõíáìßá ôçò, ôçò Ýäéíå áíôßäùñï ðñþôá áð’ üëïõò. Êé áõôÞ, ðáßñíïíôáò ô’ áíôßäùñï, âãÞêå ôñå÷Üôç áðü ôçí
åêêëçóßá êñáôþíôáò óôï ÷Ýñé ôï áäåéáíü
ñïÀ êáé ôñÜâçîå ßóéá ãéá ôï óðéôïêÜëõâü
ôçò.

ÄÅÍ ÅÉ×Å ÖÅÎÅÉ ÊÁËÁ, üôáí ãýñéæå, êé
ç óõííåöéÜ ç âáñéÜ, ðïõ êñåìüôáí óôïí áéèÝñá, Ýêáíå ôïí ïõñáíü ìáýñï êáé öïâåñü.
Ï Üíåìïò öõóïýóå äõíáôÜ êé ç ÌÞôñáéíá
Ýôñå÷å ãñÞãïñá ðáôþíôáò, üðùò ôý÷áéíå,
ìÝóá óôéò ëÜóðåò, ãéá íá öôÜóåé ôï ãñçãïñüôåñï óôï óðéôïêÜëõâü ôçò êáé íá óößîåé
óôçí áãêáëéÜ ôçò ôï ðáéäß ôçò.
Ìðáßíïíôáò óôçí áõëÞ, êïßôáîå ïëüãõñá, ãéá íá éäåß áí åßíáé êáíÝíá ìïõëÜñé, êáé
ìç âëÝðïíôáò ôßðïôå, áðüèåóå êÜðïõ ôï ñïÀ
ôçò, âãÞêå óôï äñüìï êáé ôñÜâçîå ßóéá êáôÜ ô’ áãíÜíôéá. Êáé Üìá Ýöôáóå óôç ìåñéÜ
ðïõ åß÷å ÷ùñéóôåß ìå ôï ÃéÜííç ôçò, öþíáîå ìå ìåãÜëç öùíÞ:
– ÃéÜííççççç! ÃéÜííç, ïýïõïõ!
– Ïñßóôåååå! áðïëïãÞèçêå ìéá öùíÞ áðü ìáêñéÜ.
– ×ôýðá ãñÞãïñá, ðáéäÜêé ìïõ, ãéáôß ó’
Ýöáãå ôï êñýï! ôïõ áðïëïãÞèçêå ç ÌÞôñáéíá.
Óå ëßãï ôï ðïäïâïëçôü ôïõ ìïõëáñéïý
áêïõãüôáí îáóôåñüôåñï, áëëÜ ç ÌÞôñáéíá
äåí ôï êïõíïýóå áðü êåßíç ôç ìåñéÜ. Ôïí
ðåñßìåíå åêåß ôï ÃéÜííç ôçò, þóðïõ Þñèå.
– ÐáéäÜêé ìïõ! Øõ÷ïýëá ìïõ!
– Ìáíïýëá ìïõ! Ðïéïò óïõ ðÞñå ôá óõ÷áñßêéá êáé âãÞêåò ôÝôïéáí þñá åäþ íá ìå
êáñôåñåßò;
– Ç åëðßäá ìïõ, øõ÷ïýëá ìïõ! Ç áíßêçôç åëðßäá ìïõ, ðïõ öþëéáæå ìÝóá åäþ
óôçí êáñäéÜ ìïõ âáèéÜ!
Ï ÃéÜííçò êáôÝâçêå áðü ôï ìïõëÜñé, ç
ÌÞôñáéíá Üíïéîå ôçí áãêáëéÜ êáé ìÜíá êáé
ðáéäß Ýãéíáí Ýíá áðü ôï óöé÷ôáãêÜëéáóìá.
Åêåß, óôçí ßäéá ôç ìåñéÜ, ðïõ áãêáëéÜóôçêáí êáé öéëÞèçêáí ìÜíá êáé ðáéäß ôï ðéêñü áãêÜëéáóìá êáé ößëçìá ôïõ ÷ùñéóìïý
åäþ êáé ôüóá ÷ñüíéá, åêåß, óôçí ßäéá ôç ìåñéÜ ðÜëé ìÜíá êáé ðáéäß îáíáãéëéüíôáí êáé
îáíáãêáëéÜæïíôáí ôï ÷áñìüóõíï ößëçìá êé
áãêÜëéáóìá ôïõ åñ÷ïìïý!
Êé Ýôóé áãêáëéáóìÝíïé Ýöôáóáí óôï óðéôïêÜëõâï. Ìéá âáñéÜ ôïõöåêéÜ Ýðåóå óôïí
áõëüãõñï ôçò ÌÞôñáéíáò, ðïõ âñüíôçóå üëï ôï ÷ùñéü.
Ç ÷áñÜ ôçò ÌÞôñáéíáò ïýôå ãñÜöåôáé
ïýôå ìïëïãéÝôáé!
Ðñþôç öïñÜ, áöüôïõ îåíéôåýôçêå ï
ÃéÜííçò, èñïíéáæüôáí ç ÷áñÜ óôï ôáðåéíü
óðéôïêÜëõâï ôçò ÌÞôñáéíáò!

Ãéþñãïò
ÌðïôïíÜêçò
ØÕ×ÉÁÔÑÏÓ-ØÕ×ÏÈÅÑÁÐÅÕÔÇÓ
Áäñéáíåßïõ 5 • 115 25 ÁèÞíá
Ôçë.: 67.76.643

áöíéêÜ óôáìÜôçóáí üëá: êé ï ÷ñüíïò,
êé ï áãÝñáò, êé ï ÷éïíéÜò. Ìéá èåúêÞ áíÜóá îå÷ýèçêå ðáíôïý. ÌÝóá êé Ýîù áð'
ôçí øõ÷Þ áðëùíüôáí ìéá ãáëÞíç ðïõ Ýêáíå ôá ìÜôéá íá êïéôÜíå øçëÜ, êåé ðïõ ôá
èåúêÜ óçìÜäéá öÝñíáíå ôï ìÞíõìá.
×ñéóôïýãåííá! ¼ëïé ïé ×ñéóôéáíïß êëßíïõí ì’ åõëÜâåéá ôï ãüíç ìðñïò óôï Èåßï
ÂñÝöïò ôçò ÂçèëåÝì.
¼ëïé ïé ×ñéóôéáíïß êÜíïõí öÜôíç ôçí
øõ÷Þ ôïõò êáé êëåßíïõí ìÝóá ó’ áõôÞ ôçí
éåñüôçôá, ôçí ïìïñöéÜ êáé ôçí ðïßçóç ðïõ
óõìðõêíþíïíôáé óôç Èåßá ãÝííçóç, ôçò ïðïßáò ç Ýííïéá áíõøþíåé êáé âáèáßíåé ôïí
Üíèñùðï, åîáãíßæåé ôçí êáñäéÜ ôïõ êáé êáôáîéþíåé ôçí ýðáñîÞ ôïõ ìÝóá óôï ìõóôÞñéï ôïõ óýìðáíôïò.
¼ëïé ðñïóÝñ÷ïíôáé óôï ÷áñìüóõíï Üããåëìá ôïõ ëõôñùìïý ôïõ êüóìïõ, ãéáôß ðéóôåýïõí üôé «êÜôé êáëýôåñï ðñïìçíýåôáé».
Ìå áãáëëßáóç áêïýí áõôü ðïõ åðß áéþíåò
ðåñßìåíáí.
Ç ðñïóäïêßá êáé ç íïóôáëãßá ôùí Åèíþí ãßíåôáé ðñáãìáôéêüôçôá.
¼ôáí Þñèå ôï ðëÞñùìá ôïõ ÷ñüíïõ ãåííÞèçêå ï ÓùôÞñáò ôïõ êüóìïõ.
Áñ÷ßæåé ìßá íÝá ó÷Ýóç áíèñþðïõ ðñïò
ôï èåü. Ï Üíèñùðïò óõíáíôÜ óôçí ôñéêõìéóìÝíç øõ÷Þ ôïõ ôïí ðíåõìáôéêü êáé ðáíÜãáèï Èåü.
Ìå ôç ãÝííçóç ôïõ ×ñéóôïý ÷ýíåôáé ó’
üëïí ôïí êüóìï íÝï öùò, ÷áñÜò, éëáñüí.
Ìéá èñçóêåßá áëÞèåéáò, áãÜðçò, ðïõ
êáèïñßæåé ôçí ôÝëåéá çèéêÞ æùÞ ãåííéÝôáé.
ÌÝóá ôçò óõíïøßæïíôáé ôá åëëçíéêÜ äéäÜãìáôá ðïõ äßíïõí Ýííïéá óôïí Üíèñùðï
êáé èåìåëéþíïõí ôçí ðñïóùðéêüôçôÜ ôïõ.
Õøþíåôáé ï Üíèñùðïò óå ïëïêëçñùìÝíç
ðñïóùðéêüôçôá, êáôáñãïýíôáé ïé êïéíùíéêÝò áíéóüôçôåò, ç áäéêßá, ç åêìåôÜëëåõóç
êáé ï ÷ñéóôéáíéóìüò ãßíåôáé ï Üîïíáò ãýñù
áðü ôïí ïðïßï óôñÝöåôáé ç çèéêÞ ðáãêüóìéá ôÜîç.
ÁõôÞ üìùò ç áíýøùóç áðáéôåß óõíå÷Þ
áãþíá, áõôïèõóßá. ÈÝëåé äýíáìç øõ÷Þò ãéá
ôçí ôåëéêÞ íßêç, ðïõ åßíáé ç ëýôñùóç.
Ãé’ áõôü êé ï ÷ñéóôéáíéóìüò åßíáé èñçóêåßá øõ÷éêÞò äýíáìçò, åßíáé ç èñçóêåßá
ôçò íßêçò. Åßíáé ç èñçóêåßá ôçò èõóßáò ãéá
ôá ðíåõìáôéêÜ êáé çèéêÜ áãáèÜ. Åßíáé ç
èñçóêåßá ôçò áéùíéüôçôáò.
ÃåííÞèçêå ï ÓùôÞñáò ôïõ êüóìïõ. Ôï
ëßêíï ôïõ åßíáé ôï ëßêíï ôçò áíèñþðéíçò åëðßäáò. ¢ããåëïé ôï ÷áéñåôßæïõí êáé ôï äïîïëïãïýí. Áõôïß åõáããåëßæïíôáé ôçí ÅéñÞíç
óôïí êüóìï êáé ôç Èåßá åõäïêßá óôïõò áíèñþðïõò.
ÐïéìÝíåò áðëïß, ôáðåéíïß, ðñïóêõíïýí
ôï Èåßï ÂñÝöïò, ôï ×ñéóôü, ðïõ ôáðåéíþèçêå ãéá í’ áíõøùèåß ï Üíèñùðïò.
¸ëáâå ìïñöÞí äïýëïõ ãéá íá åëåõèåñùèåß ï èíçôüò.
«Äüîá åí õøßóôïéò Èåþ êáé åðß ãçò åéñÞíç...»
ÁíáóôÜóéïò Ð. ÃåùñãéÜäçò

Óïößá Ìéóáçëßäïõ-Êáêïõëßäïõ

Åßäç ðñïéêüò
ðáíôüò åßäïõò
Ôçë. 40.05.115
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(ÓõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 1)

Ï ¸ëëçíáò, ï Ïñèüäïîïò, ï Êñçôéêüò æùãñÜöïò ôïõ ÔïëÝäï
¸íáò áðü ôïõò ìåãáëýôåñïõò æùãñÜöïõò
êáé óçìáíôéêüôåñïõò ðñïóùðïãñÜöïõò
üëùí ôùí åðï÷þí ï ÃêñÝêï, åßíáé ¸ëëçíáò. ÃåííÞèçêå ôï 1541 óôïí ×Üíäáêá (ÇñÜêëåéï) ôçò ÊñÞôçò, üðïõ ðáñÝìåéíå ùò
ôï 1566 èçôåýïíôáò óôç ìåôáâõæáíôéíÞ
ôÝ÷íç ðïõ Üêìáæå ôüôå óôï íçóß êáé ðáñÜëëçëá âÝâáéá óôç âåíåôéêÞ.
Ï Èåïôïêüðïõëïò óå çëéêßá 26 åôþí
Þôáí «ìáÝóôñïò», äçëáäÞ ôåëåéùìÝíïò æùãñÜöïò, ðïõ áóêïýóå ôçí ôÝ÷íç åðáããåëìáôéêÜ. ¹ôáí Ýíáò áðü ôïõò ðéï ðåñéæÞôçôïõò êáé öçìéóìÝíïõò æùãñÜöïõò ôïõ
×Üíäáêá, Ýíáò þñéìïò êáëëéôÝ÷íçò ðïõ îåêéíïýóå ìå ôç öéëïäïîßá íá êáôáêôÞóåé Éôáëßá êáé Åõñþðç.
Ôï 1567 ìåôáíáóôåýåé óôç Âåíåôßá, üðïõ èá îå÷ùñßóåé ùò éêáíüôáôïò ðñïóùðïãñÜöïò (ðïñôñåôßóôáò).
Ôï 1570 åãêáèßóôáôáé óôç Ñþìç, üðïõ
åêôåëåß éäéùôéêÝò ðáñáããåëßåò. Åêåß êáôÜ
ìßá ðëçñïöïñßá áðÝêôçóå ôçí ðñïóùíõìßá Greco, äçë. ¸ëëçíáò.
Ôï 1577 öåýãåé áðü ôçí Éôáëßá êáé åãêáèßóôáôáé ïñéóôéêÜ óôçí Éóðáíßá. Óôç
÷þñá áõôÞ óôñÝöïíôáí ôüôå ôá âëÝììáôá ôùí êáëëéôå÷íþí, êáèþò åêåßíç ôçí åðï÷Þ êôéæüôáí åêôüò áðü ôá Üëëá ìïíáóôÞñéá êáé ôï áíÜêôïñï-ìïíáóôÞñé ôïõ Áãßïõ Ëáõñåíôßïõ óôï ÅóêïñéÜë.
Óôç Ìáäñßôç ãíþñéóå ôç ×åñüíéìá íôå
ëáò ÊïõÝâáò ìå ôçí ïðïßá Ýæçóå ôçí õðüëïéðç æùÞ ôïõ êáé áðÝêôçóå (1578) ôï ìïíáäéêü ãéï ôïõ ×üñ÷å ÌáíïõÝë (ÃéùñãÞ
ÌáíïõÞë), ðïõ Ýãéíå êé áõôüò áîéüëïãïò
æùãñÜöïò.
Ôï 1579 áðïöáóßæåé íá ðÜåé óôï ÔïëÝäï, áð’ üðïõ êáôáãüôáí ç ãõíáßêá ôïõ.
Åêåß Ýæçóå ùò ôá ãåñÜìáôÜ ôïõ óáí Üñ÷ïíôáò, óõíäåäåìÝíïò ìå ëüãéïõò êáé êëçñéêïýò ïõìáíéóôÝò ôçò ðüëçò. Ôï ÔïëÝäï åßíáé ï ÷þñïò üðïõ èá áíèßóåé ç æùãñáöéêÞ ôïõ ÃêñÝêï.
ÌåôÜ ôï èÜíáôü ôïõ (7 Áðñéëßïõ 1614),
ç öÞìç ôçò áîßáò ôïõ ÃêñÝêï ðñïóÝëáâå
óôáäéáêÜ ðáãêüóìéåò äéáóôÜóåéò, þóôå íá
ìç èåùñåßôáé ìéá ðéíáêïèÞêç ðåñéùðÞò áí
äåí äéáèÝôåé ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá ðßíáêá ôïõ
êáëëéôÝ÷íç. Áêüìç êáé óôçí ÁìåñéêÞ. Ç
ðñïóðÜèåéá í’ áðïêôÞóåé ç ÅèíéêÞ ìáò ÐéíáêïèÞêç ôïí «¢ãéï ÐÝôñï» åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêÞ.
Ï ÄïìÞíéêïò Èåïôïêüðïõëïò åßíáé Ýíá îå÷ùñéóôü êáëëéôå÷íéêü öáéíüìåíï
óôçí éóôïñßá ôçò ôÝ÷íçò. Ôá Ýñãá ôïõ, éäéáßôåñá üóá Ýãéíáí óôçí Éóðáíßá, èåùñïýíôáé ðñáãìáôéêÜ áñéóôïõñãÞìáôá.
Öáíåñþíïõí ôçí êáôÜêôçóç ìéáò íÝáò ãéá
ôçí åðï÷Þ ôïõ åêöñáóôéêÞò ãëþóóáò, ðïõ
äåí áðÝêôçóå ðïôÝ ìéìçôÝò, áðïäåéêíýïíôáò Ýôóé ôç ìïíáäéêüôçôÜ ôçò.
Ïé ðßíáêÝò ôïõ åñìçíåýôçêáí êáôÜ äéáöüñïõò ôñüðïõò óå äéáöïñåôéêÝò åðï÷Ýò,
ç äïõëåéÜ ôïõ Ýäùóå åíáýóìáôá óå ìåôÝðåéôá êáëëéôÝ÷íåò êáé ôï üíïìá êáé ç êáëëéôå÷íéêÞ ôïõ äçìéïõñãßá êáèéåñþèçêáí
óôçí ðñþôç ãñáììÞ ôùí Åõñùðáßùí æùãñÜöùí.
¸ôóé ç Ýêèåóç ðïõ ëåéôïõñãåß áõôÞ ôçí
åðï÷Þ óôçí ÅèíéêÞ ðéíáêïèÞêç öéëïäïîåß
íá äåßîåé ìå áíôéðñïóùðåõôéêÜ Ýñãá ôéò
ìáèçôåßåò êáé ôéò ïöåéëÝò ôïõ ÃêñÝêï, ôïõ
äçìéïõñãïý ðïõ ï ßäéïò õðåñçöáíåõüôáí
ãéá ôçí åëëçíéêÞ êáôáãùãÞ ôïõ, «ÄïìÞíéêïò Èåïôïêüðïõëïò ï Êñçò» Þ Åë ÃêñÝêï.
Óôçí Ýêèåóç õðÜñ÷åé ìéá ôåñÜóôéá ðïé-

ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÓÉÁÑÂÁÑËÇÓ
ÅñãáóôÞñéï áäáìáíôïäåóßáò
Êïëïêïôñþíç 23
1ïò üñïöïò

Ôçë. 32.55.241

êéëßá Ýñãùí, áöïý ðåñéëáìâÜíåé Ýñãá ðïõ
ðñïÝñ÷ïíôáé áð’ üëïí ôïí êüóìï. Áðü ìïíáóôÞñéá ôçò Éóðáíßáò, áðü ôçí Éôáëßá,
ôï ÂïõêïõñÝóôé, ôï Ìåîéêü ê.á.
Ïé ðßíáêÝò ôïõ ìå èñçóêåõôéêü ÷áñáêôÞñá, üðïõ óõíôáýôéóå ôï èåßï ìå ôï áíèñþðéíï äñÜìá, õðåñôåñïýí áñéèìçôéêÜ
êáé óå êáìéÜ ðåñßðôùóç äåí åðéóêéÜæïõí
ôá ðïñôñÝôá ôïõ, ðïõ ðáñïõóéÜæïõí åîáéñåôéêÞ ëáìðñüôçôá êáé åßíáé ôá ðéï
ðïëëÜ ìïíáäéêÜ. ÁíÜëïãá ìå ôçí ðåñßðôùóç, ï êáëëéôÝ÷íçò äßíåé óôïõò ðßíáêÝò ôïõ
÷áñáêôÞñá äïîáóôéêü, óôï÷áóôéêü, ëõðçôåñü, ÷áñïýìåíï, ôñõöåñü, åêóôáôéêü,
èñçóêåõôéêü, óôïñãéêü, êáôÝ÷ïíôáò âáèéÜ
ôá ìõóôéêÜ ôçò æùãñáöéêÞò ôÝ÷íçò êáé
óõíèÝôïíôáò ðáñáóôÜóåéò ðñùôüôõðåò
êáé äõíáìéêÝò.
¸÷ïõí íá ðïõí ïé ôå÷íïêñéôéêïß ãéá ôç
öùôåéíüôçôá ôùí ÷ñùìÜôùí ôïõ êáé ôçí
êáôÜëëçëç ÷ñÞóç ôïõò^ êÜðïôå ñùôÞèçêå ï ÃêñÝêï ôé Þôáí ðéï äýóêïëï óôç æùãñáöéêÞ, ôï ó÷Ýäéï Þ ôï ÷ñþìá^ êáé ç áðÜíôçóÞ ôïõ Þôáí ôï ÷ñþìá. Áêüìç ãéá
ôçí éäéáßôåñç åðåîåñãáóßá ôùí ÷åñéþí êáé
óôéò ìïñöÝò ôùí Áãßùí ôïõ ôá áðëáíÞ
âëÝììáôÜ ôïõò^ óå ôßðïôá äåí ìïéÜæïõí
ïé ¢ãéïé ôïõ ÃêñÝêï ìå ôéò óÜñêéíåò ìïñöÝò ôùí æùãñÜöùí ôçò Äýóçò. Ãéá ôá öþôá ðïõ ðÝöôïõí óôá éìÜôéá ôùí Áãßùí,
æùãñáößæïíôÜò ôá ìå ëåðôüôáôåò ÷ñõóïêïíôõëéÝò.
¼ëá ôá Ýñãá ôïõ åßíáé æùãñáöéóìÝíá
óå âåíåôóéÜíéêï êáìâÜ.
Óôçí ÊñçôéêÞ ðåñßïäï ôïõ ÄïìÞíéêïõ
Èåïôïêüðïõëïõ åíôÜóóïíôáé ôá åîÞò Ýñãá: «Ç Êïßìçóç ôçò Èåïôüêïõ», «Ï Åõáã-

Ôï üñáìá ôïõ Áãßïõ ÉùÜííç
(ðåñ. 1608-1614).
ôïõ ÓÜíôá ÔïìÝ. Åßíáé Ýíá áñéóôïýñãçìá
ìå ïëïæþíôáíåò ìïñöÝò êáé èáõìÜóéá óýíèåóç. Óôç óåéñÜ ôùí ðñïóþðùí áñéóôåñÜ õðÜñ÷åé ç áõôïðñïóùðïãñáößá ôïõ
ÃêñÝêï åíôáãìÝíç óôïí ðßíáêá, üðùò êáé
óå Üëëïõò ðßíáêÝò ôïõ.
Ôï 1577-79 Ýíá áðü ôá óçìáíôéêüôåñá Ýñãá ôïõ êáëëéôÝ÷íç åßíáé êáé ôï «Åóðüëéï – äéáìåëéóìüò ôùí éìáôßùí ôïõ ×ñéóôïý»
(ÓêåõïöõëÜêéï ôçò ÊáèåäñéêÞò ôïõ ÔïëÝäï). Åðßóçò Üëëá Ýñãá ôïõ åßíáé: «Ï Éçóïýò
äéþ÷íåé ôïõò åìðüñïõò áðü ôï íáü» (ÅèíéêÞ ÐéíáêïèÞêç ÏõÜóéãêôïí), ï «Åõáããåëéóìüò», ç «ÃÝííçóç ôïõ ×ñéóôïý», ç «ÐåíôçêïóôÞ», ç «Óôáýñùóç», ç «Áãßá ÔñéÜäá», ç
«Óõíáõëßá ôùí ÁããÝëùí», ç «Áãßá ÏéêïãÝíåéá ìå ôçí Áãßá ¢ííá», ç «ÌáãäáëçíÞ ìåôáíïïýóá», ç «ÁíÜóôáóç», ç «ÐéåôÜ» (ÁðïêáèÞëùóç ôïõ ×ñéóôïý), ç «ÏéêïãÝíåéá
ôïõ ÃêñÝêï», «Áãüñé ðïõ áíÜâåé ôï êåñß», ç
«ÂÜðôéóç», ê.Ü.
Ï ãéïò ôïõ, ÃéùñãÞò ÌáíïõÞë. áðåéêïíßæåôáé óôçí åóíÜñêùóç ôïõ ×ñéóôïý. Áêüìç, õðÜñ÷ïõí ðïëëÜ Ýñãá ìå ôá ¢ãéá
ìáíäÞëéá, üðïõ äåóðüæåé ç ìïñöÞ ôïõ ×ñéóôïý êáé Ýíá áðü áõôÜ ôï êñáôÜ ç Âåñåíßêç.
Ôçí áëÞèåéá ôïõ ëïéðüí, ôçí ðéï âáèéÜ, ï îåñéæùìÝíïò Êñçôéêüò ôçí åßðå óôçí
ðëáóôéêÞ ãëþóóá, óôéò öüñìåò êáé óôï
÷ñþìá. ÌåãÜëïò óôõëßóôáò, ðïõ ðïëëÝò
öïñÝò îáíÜðéáóå ôï ßäéï èÝìá, êáé áíåîÜñôçôá áðü ôéò ðáñáããåëßåò äåí óôÜèçêå
ðïôÝ éêáíïðïéçìÝíïò.
Åßíáé ï êáëëéôÝ÷íçò ðïõ ùò ôçí ôåëåõôáßá ìÝñá ôïõ äåí Ýðáøå íá êõíçãÜ ôçí
éäáíéêÞ ìïñöÞ, ôçí ðÜíôá Üðéáóôç êïñõöÞ ôïõ. Ï æùãñÜöïò, ðïõ Ýóêéóå ôá ðÝðëá ôïõ ïõñáíïý êáé Ýíùóå ôç ãç ì’ áõôüí ãåìßæïíôáò ôï ÷Üóìá ðïõ õðÞñ÷å ìå
ñüäá ôïõ ðáñáäåßóïõ. Ï æùãñÜöïò ðïõ
åß÷å ìåôáñóéùèåß, ðïõ æïýóå ó’ Ýíáí Üëëï
êüóìï, ðíåõìáôéêü êáé èåúêü, üðïõ ðÝñáóå
êëåßíïíôáò ôï åðßãåéï êåöÜëáéï ôçò æùÞò
ôïõ.
ÔáñóÞ Ä.

Áëëïõìßíéï ÁôôéêÞò
Ç ðñïóêýíçóç ôùí ðïéìÝíùí
(ðåñ. 1612-1614).
ãåëéóôÞò ËïõêÜò æùãñáößæåé ôç Èåïôüêï»
êáé «Ç ðñïóêýíçóç ôùí ìÜãùí» (Ìïõóåßï
ÌðåíÜêç). Ôï ðñþôï âñßóêåôáé óôïí Íáü
ôçò Êïßìçóçò ôçò Èåïôüêïõ óôçí Åñìïýðïëç ôçò Óýñïõ êáé öÝñåé ôçí õðïãñáöÞ
«ÄÏÌÇÍÉÊÏÓ ÈÅÏÔÏÊÏÐÏÕËÏÓ Ï ÄÅÉÎÁÓ», åíþ óôï äåýôåñï õðïãñÜöåé «×ÅÉÑ
ÄÏÌÇÍÉÊÏÕ».
Åßíáé áîéïóçìåßùôï âÝâáéá íá áíáöÝñïõìå üôé äåí äüèçêå ç åéêüíá «Êïßìçóç
ôçò Èåïôüêïõ» áðü ôïõò ðñïý÷ïíôåò ôçò
Óýñïõ ãéá ôçí Ýêèåóç óôçí ÅèíéêÞ ÐéíáêïèÞêç áõôÞí ôçí åðï÷Þ, ôç óôéãìÞ ðïõ
Ý÷ïõí Ýñèåé Ýñãá ôïõ ÃêñÝêï áðü üëï ôïí
êüóìï.
Ôï 1586 áðïôåëåß óôáèìü óôç äçìéïõñãéêÞðïñåßá ôïõ ìåãÜëïõ êáëëéôÝ÷íç. Åßíáé
ç ÷ñïíéÜ ðïõ æùãñáößæåé ôçí «ÔáöÞ ôïõ
êüìçôá ÏñãêÜè», ðïõ èá óôïëßóåé ôï íáü

Ðëçñïöïñïýìáóôå üôé ç åôáéñåßá «Áëïõìßíéï ÁôôéêÞò», ðïõ ëåéôïõñãåß óôéò ÖÝñåò åäþ êáé Ýíá ðåñßðïõ ÷ñüíï, áðÝëõóå
ôåëåõôáßá 20 åñãáæüìåíïõò.
Ç ßäñõóç ìéáò áêüìç åôáéñßáò óôçí ðåñéï÷Þ áõôÞ ôïõ ¸âñïõ, ÷áéñåôßóôçêå ìå ÷áñÜ áðü ôïõò ðïëßôåò ôçò ãéáôß èá äçìéïõñãïýóå íÝåò èÝóåéò åñãáóßáò ãéá ôïõò óõìðáôñéþôåò ìáò.
Ðñéí êáëÜ êáëÜ îåêéíÞóåé ç ëåéôïõñãßá
ôçò óõãêåêñéìÝíçò åôáéñßáò êáé áöïý êáñðþèçêå ðñïíüìéá, äÜíåéá êáé åðéäïôÞóåéò
áðü ÷ñÞìáôá ôïõ åëëçíéêïý ëáïý, ðñï÷þñçóå óå áðïëýóåéò åßêïóé åñãáæïìÝíùí.
ÁëÞèåéá, ôé êÜíåé ç ðïëéôåßá ãé’ áõôü;
Ðþò èá áíôéìåôùðéóôåß ôï ïîý ðñüâëçìá
ôçò áíåñãßáò ðïõ åìöáíßæåôáé áêüìç ðåñéóóüôåñï ïîõìÝíï óôçí áêñéôéêÞ áõôÞ ðåñï÷Þ ôçò ÅëëÜäáò, ôïí ¸âñï;
ÐåñéìÝíïõìå áðü ôïõò áñìüäéïõò íá
ðÜñïõí èÝóç.

èñùðïò êáôÜöåñå íá äçìéïõñãÞóåé.
ÓõíïðôéêÜ ôá ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôïõ áéþíá ìáò Þôáí ç âßá, ç á÷áëßíùôç óåîïõáëéêÞ
áðåëåõèÝñùóç, ç öôþ÷åéá, ç êïéíùíéêÞ áäéêßá, ç áðåëðéóßá, ç áéó÷ñÞ åêìåôÜëëåõóç, ôï
ïñãáíùìÝíï Ýãêëçìá ðïõ äéåõèýíåé ôç äéáêßíçóç êáé ôç äéÜèåóç ôùí íáñêùôéêþí, ôçí
ðïñíåßá, ôéò ìåãÜëåò ëçóôåßåò, ôï åìðüñéï
üðëùí, ôï ëáèñåìðüñéï, ïé ðüëåìïé.
Ç åéñÞíç õðÞñîå ìå óðÜíéåò áíáëáìðÝò
óôçí áíèñùðüôçôá.
ÁíÝêáèåí óôïí êüóìï õðÞñ÷áí ðëïýóéïé
êáé öôù÷ïß, üìùò ï áéþíáò ðïõ ìüëéò ðÝñáóå êáé éäéáßôåñá ôçí ôåëåõôáßá äåêáåôßá,
äéåõñýíèçêáí êáé ìåãÜëùóáí ïé áðïóôÜóåéò
áíÜìåóá óôïí ðëïýôï êáé óôç öôþ÷åéá. Ôï
48% ôïõ ðáãêüóìéïõ öõóéêïý ðëïýôïõ Ý÷åé
óõãêåíôñùèåß óôá ÷Ýñéá 6-8 áíèñþðùí. Áõôü ôá ëÝåé üëá. ÕðÞñîå ï áéþíáò ðïõ öåýãåé
ôï óôßãìá ôçò çèéêÞò.
Ìéá ôßìéá áõôïêñéôéêÞ ôçò ðñáêôéêÞò êáé
ôçò ôñÝ÷ïõóáò êõñßáñ÷çò éäåïëïãßáò èá ìáò
áðïêÜëõðôå üôé äåí Ý÷åé êõñéáñ÷Þóåé, äõóôõ÷ùò, ç Ýííïéá ôçò çèéêÞò êáé ôïõ Äéêáßïõ, ðïõ èá ìðïñïýóáí íá êáèïñßæïõí ôéò
ó÷Ýóåéò ôùí áíèñþðùí áëëÜ êáé ôùí ëáþí.
Ëáïß êáé Ýèíç áëëÜ êáé ïé Üíèñùðïé ìåôáîý
ôïõò ÷ùñßæïíôáé ìå ìßóç, ìå ðÜèç, ìå áßìá.
Ç Ý÷èñá êáé ç êáêßá Ý÷ïõí êõñéáñ÷Þóåé
óôçí øõ÷Þ ôïõ áíèñþðïõ. ¼ìùò õðÜñ÷åé
åëðßäá. Ï Üíèñùðïò êáëùóïñßæåé ôïí 21ï
áéþíá êáé ôçí 3ç ÷éëéåôßá ìå áðåñéüñéóôåò
åëðßäåò ôüóï ãéá ðñïóùðéêÞ åõôõ÷ßá, üóï
êáé ãéá åéñÞíç ó’ üëï ôïí êüóìï.
¼ìùò ç åéñÞíç êáé ç äéÝîïäïò áðü ôç
óêëçñÞ ðñáãìáôéêüôçôá êáôá÷ôéÝôáé ìå èõóßåò, ìå ðÜëç ðñïóùðéêÞ êáé óõëëïãéêÞ, ìå
ìü÷èï, ìå áãÜðç ðïõ åíþíåé ôïõò áíèñþðïõò êáé ðáñáìåñßæåé ôá ìßóç êáé ôïõò äé÷áóìïýò.
Ôï ìÞíõìá ôçò åéñÞíçò, ôçò áãÜðçò êáé
ôçò óõíáäÝëöùóçò ôùí áíèñþðùí êáé ôùí
ëáþí ðïõ åßíáé êáé ìÞíõìá áõôþí ôùí çìåñþí, áí ãßíåé åðéëïãÞ ðñïóùðéêÞ êáé óõëëïãéêÞ, ìðïñåß íá ïäçãÞóåé ó’ Ýíáí êüóìï üðïõ ïé Üíèñùðïé èá óõíõðÜñ÷ïõí åéñçíéêÜ
êáé äçìéïõñãéêÜ.
Áò åëðßóïõìå üôé ç íÝá ÷ñïíéêÞ ðåñßïäïò
èá åðéöÝñåé ìéá åóùôåñéêÞ áëëáãÞ óå üëïõò
ìáò êáé éäéáßôåñá ó’ áõôïýò ðïõ ñõèìßæïõí
ôéò ôý÷åò ôïõ êüóìïõ, þóôå íá ãßíåé ðñáãìáôéêüôçôá ôï ÷ñéóôéáíéêü ìÞíõìá. Êáé åðß
ãçò åéñÞíç.
Áíáóô. Ðáí. ÃåùñãéÜäçò
Óçìåßùóç: Millenium = ÷éëéåôßá.

Ç ÅÐÉÓÊÅØÇ ÊËÉÍÔÏÍ
óôçí ÅËËÁÄÁ
(Συνέχεια από τη σελ. 1)

κων για τα Ίμια και τα αμέτρητα νησιά και
βραχονησίδες της Ελλάδας, καθώς και την
αμφισβήτηση εκ μέρους τους του πραγματικού εύρους του εναέριου χώρου και των χωρικών υδάτων της.
2) Μολονότι το «απαράδεκτο», όπως ο
ίδιος το χαρακτήρισε, σημερινό καθεστώς
της Κύπρου, επιβλήθηκε και συντηρείται με
κύρια ευθύνη των ΗΠΑ, ο Κλίντον έκανε
στους Έλληνες και τους Τούρκους την ίδια
σύσταση για λύση των διαφορών τους, μη
διστάζοντας έτσι να τηρήσει ίσες αποστάσεις
μεταξύ της αμυνόμενης Ελλάδας και της επιτιθέμενης Τουρκίας με αμερικανικές πλάτες.
Αλήθεια, σε ποιο θεό πιστεύει και σε ποια
εθνότητα ανήκει ο κύριος Κλίντον, που κατά την περιοδεία του στα Βαλκάνια αυτοαποκλήθηκε διαδοχικά Τούρκος, Έλληνας,
Κοσσοβάρος, Βούλγαρος κλπ.;
Βέτα Σιγλίδου-Ρέτζιου
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ÔÁ ØÇÖÉÓÌÁÔÁ ÐÏÕ ÅÎÅÄÙÓÅ
Ç ÃÅÍÉÊÇ ÌÁÓ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΕΡΩΝ
& ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ν. ΕΒΡΟΥ «ΒΗΡΑ»
Μέτωνος 2 & Πειραιώς 52 – 104 36 Αθήνα
Τηλ. 52.33.407 - Fax: 52.39.591

ΨΗΦΙΣΜΑ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΦΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ν. ΕΒΡΟΥ
«ΒΗΡΑ»
Η Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου μας στη συνεδρίασή της στις 7 Νοέμβρη 1999, ενέκρινε το παρόν ψήφισμα με το
οποίο εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για τα
θύματα του σεισμού της 7/9/1999 και την αμέριστη συμπαράστασή του σε όλους τους
συμπολίτες μας που υπέστησαν σοβαρές ζημιές στις περιουσίες τους και βρέθηκαν στο
δρόμο.
Ο καταστροφικός σεισμός της Αθήνας άφησε ανεξίτηλα τα σημάδια του σε πολλές
συνοικίες του Λεκανοπεδίου με χιλιάδες ανθρώπους να βρίσκονται σε σκηνές και κάτω
από αντίξοες συνθήκες διαβίωσης.
Ζ Η ΤΑ Μ Ε
από την Κυβέρνηση και τον αρμόδιο Υπουργό να προχωρήσει άμεσα στην αποκατάσταση, με πλήρη οικονομική κάλυψη, των ζημιών που έχουν υποστεί τα νοικοκυριά, βιοτεχνικές και άλλες εγκαταστάσεις σε κτίρια
και εξοπλισμό.
• Την εγκατάσταση των σεισμοπλήκτων σε
προκατασκευασμένα κτίρια πριν τους βρει
ο χειμώνας στις σκηνές.
• Να ληφθεί ειδικήμέριμνα για την αποκατάσταση των χώρων λειτουργίας των κοινωνικών υπηρεσιών (σχολεία, νοσοκομεία, δημόσιες υπηρεσίες κλπ.)
• Για την κατασκευή κτιρίων να προβλέπεται ο δημόσιος έλεγχος εφαρμογής των θεσπισμένων ειδικών όρων και προδιαγραφών κατασκευής, την ποιότητα των υλικών κλπ., που να ανταποκρίνονται στην
οξύτητα του φαινομένου στη χώρα μας.
• Και τέλος, να προβλεφθεί η συνεχής ενημέρωση των πολιτών για τη σεισμικότητα της περιοχής που ζει και για τον τρόπο

αντιμετώπισης του φαινομένου, τόσο ατομικά όσο και σε επίπεδο Δήμου.
ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Ι. ΓΑΛΕΤΑΚΗ-ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

ΤΡΙΑΔΑ ΛΑΖΙΔΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ
κ. Κ. Λαλιώτη

ΨΗΦΙΣΜΑ
Η Γενική Συνέλευση του Πολιτιστικού Συλλόγου Φερών και Περιφερείας Νομού Έβρου «ΒΗΡΑ» στη Συνεδρίασή της στις 7
Νοέμβρη 1999, αποφάσισε και
Κ ΑΤΑ Γ Γ Ε Λ Λ Ε Ι
την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης
που εισηγήθηκε τη σύσταση Ευρωπαϊκού
Μουσείου, το οποίο θα αναφέρεται μόνο
στην ιστορική περίοδο από την εποχή του
Καρλομάγνου μέχρι σήμερα, με θλιβερή συνέπεια να διαγράφεται ο Αρχαίος Ελληνικός,
ο Ρωμαϊκός και ο Βυζαντινός πολιτισμός,
που όλη η ανθρωπότητα γνωρίζει ότι είναι
η βάση και η ουσία ολόκληρου του Ευρωπαϊκού πολιτισμού.
ΖΗΤΑΜΕ από την Ελληνική Κυβέρνηση να
προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
προς την κατεύθυνση της απόρριψης της
προκλητικής αυτής εισήγησης της παραπάνω επιτροπής.

1.
2.
2.
3.
5.
6.
7.

ÅëéóÜâåô Óéãëßäïõ-ÑÝôæéïõ,
Áíôþíçò Ðáðáäçìçôñßïõ,
Ìáñßá Ëáæßäïõ-Êáôóåëßäïõ,
ÔáñóÞ Äåìåñôæïðïýëïõ,
Ãéþñãïò Ðáñáó÷Üêçò,
ÄçìÞôñçò ÌðÜñëáò,
Ìáñßá Ðåñôóßíç,

Ðñüåäñïò
Áíôéðñüåäñïò
ÃåíéêÞ ÃñáììáôÝáò
ÅéäéêÞ ÃñáììáôÝáò
Ôáìßáò
ÌÝëïò
ÌÝëïò

¼ëá ôá ìÝëç ôïõ íÝïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ áéóèáíüìáóôå ôçí õðï÷ñÝùóç íá óáò
åõ÷áñéóôÞóïõìå ãéá ôçí åìðéóôïóýíç ðïõ ìáò äåßîáôå ìå ôçí øÞöï óáò êáé íá óáò õðïó÷åèïýìå üôé èá åîáíôëÞóïõìå ôéò äõíáôüôçôÝò ìáò óôçí êáôåýèõíóç ôùí óôü÷ùí ãéá ôïõò
ïðïßïõò ìáò øçößóáôå.
Ùóôüóï, åêöñÜæïõìå ôçí áíçóõ÷ßá ìáò ãéá ôï ìÝëëïí ôïõ Óõëëüãïõ ìáò, ðïõ ìå êïðéáóôéêÝò ðñïóðÜèåéåò ôïí Ýóôçóáí óôá ðüäéá ôïõ ôá öéëüôéìá éäñõôéêÜ ìÝëç ôïõ, ìåôáîý
ôùí ïðïßùí ï ðñþôïò Ðñüåäñüò ôïõ áåßìíçóôïò êáèçãçôÞò ÄçìÞôñéïò ÃêïäïóÜêçò.
Ôïí êñÜôçóáí äå üñèéï óôá ðñþôá äýóêïëá âÞìáôÜ ôïõ, ï Üóâåóôïò ðüèïò üëùí ìáò
ãéá ôçí éäéáßôåñç ðáôñßäá ìáò êáé ôá áêïýñáóôá ìÝëç ôùí ðñïçãïýìåíùí Äéïéêçôéêþí
Óõìâïõëßùí êáé ôçò ÓõíôáêôéêÞò ïìÜäáò ôçò åöçìåñßäáò ìáò.
Ç áíçóõ÷ßá ìáò áõôÞ, ðïõ îåêéíÜåé áðü ôï üôé ôá ìÝëç êáé ïé ößëïé ôïõ Óõëëüãïõ ìáò,
êáé ðñïðÜíôùí ç íåïëáßá ìáò, äåí óõììåôÝ÷ïõí óôï âáèìü ðïõ èá ìðïñïýóáí, óôéò ðëïýóéåò äñáóôçñéüôçôåò ôïõ óõëëüãïõ ìáò (ìáèÞìáôá ÷ïñïý, äçìïóéåýóåéò óôçí åöçìåñßäá,
åêäñïìÝò êëð.), êïñõöþèçêå áðü ôï áðïãïçôåõôéêü ãåãïíüò íá øçößóïõí óôéò ôåëåõôáßåò åêëïãÝò ìüíï 56 áðü ôá 350 ìÝëç.
Ðéóôåýïõìå üôé ï Ðïëéôéóôéêüò ìáò Óýëëïãïò, üðùò üëïé ïé ðïëéôéóôéêïß, áãùíßæïíôáé
ãéá ôç äéáôÞñçóç êáé êáëëéÝñãåéá ôùí éó÷õñþí äåóìþí ìå ôéò ôïðéêÝò ðïëéôéóôéêÝò ðáñáäüóåéò ôçò ÷þñáò ìáò ðïõ åßíáé ôï óðïõäáéüôåñï öñïýñéï ÜìõíÜò ìáò êáé ðñïðÜíôùí ôçò
Íåïëáßáò ìáò åíÜíôéá óôïí øõ÷ïöèüñï êáé êåñäïëÜãíï îåíüöåñôï ôñüðï æùÞò.
Ãé’ áõôü êáëïýìáóôå üëïé ìáò êáé éäéáßôåñá ç íåïëáßá ìáò, íá äþóïõìå üóåò äõíÜìåéò
ìáò ðåñéóóåýïõí ãéá ôçí åõüäùóç ôùí ðïëéôéóôéêþí óôü÷ùí ôïõ óõëëüãïõ ìáò.
Ãéá ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï
Ç Ðñüåäñïò
ÅëéóÜâåô Óéãëßäïõ-ÑÝôæéïõ

Ç Ã. ÃñáììáôÝáò
Ìáñßá Ëáæßäïõ-Êáôóåëßäïõ

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Ι. ΓΑΛΕΤΑΚΗ-ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

ΤΡΙΑΔΑ ΛΑΖΙΔΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Προς την Υπουργό ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Κα Ελισάβετ Παπαζώη

ΨΗΦΙΣΜΑ
Η Γενική Συνέλευση του Πολιτιστικού Συλλόγου Φερών και Περιφερείας Νομού Έβρου
«ΒΗΡΑ» στη συνεδρίασή της στις 7 Νοέμβρη 1999, αποφάσισε ότι:

ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΖΟΥΜΕ τον ερχομό του
Προέδρου των ΗΠΑ κ. Κλίντον ως εκπρόσωπο του ΝΑΤΟ που αιματοκύλησε μαζί με
τους άλλους Ευρωπαίους ηγέτες τον φίλο και
ομόθρησκο Γιουγκοσλαβικό λαό.
Δηλώνουμε δε ότι η αποδοκιμασία μας αυτή
δεν στρέφεται κατά του Αμερικανικού λαού, του οποίου είναι γνωστοί οι αγώνες υπέρ
της Εθνικής του Ανεξαρτησίας και της Ειρήνης.
ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Η Πρόεδρος
Ι. ΓΑΛΕΤΑΚΗ-ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

Ç 26ç ÅÐÅÔÅÉÏÓ ÔÏÕ ÐÏËÕÔÅ×ÍÅÉÏÕ

Τ

* * *

Τα βαθιά δημοκρατικά και πατριωτικά αισθήματα του Ελληνικού Λαού αλλά και τα
εθνικά μας συμφέροντα έχουν πληγωθεί από την πολιτική των ΗΠΑ στην περιοχή μας
«που δεν διστάζουν να υποκινούν δικτατορίες, να διχοτομούν ανεξάρτητα κράτη, να
αιματοκυλούν και να ξεσπιτώνουν αθώους
πολίτες, να επιβάλλουν με τη δύναμη των όπλων τη νέα τάξη πραγμάτων.

ÊÁÉ ÊÁËÇ ×ÑÏÍÉÁ ÓÅ ÏËÏÕÓ!

Áãáðçôïß óõìðáôñéþôåò êáé óõìðáôñéþôéóóåò
Ôï íÝï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ Óõëëüãïõ ìáò ðïõ áíáäåß÷èçêå áðü ôéò åêëïãÝò ôçò
21-11-1999, óõãêñïôÞèçêå óå óþìá êáé Ý÷åé ùò åîÞò:

* * *

Η επίσκεψη του ηγέτη της μεγάλης και μοναδικής υπερδύναμης στον Πλανήτη στη χώρα μας, γίνεται σε μια εποχή που είναι ακόμη νωπές οι μνήμες μας από τον αιματηρό
πόλεμο στη γειτονική μας Γιουγκοσλαβία.
Γίνεται σε μια περίοδο όπου τα σχέδια των
ιμπεριαλιστών για την περιοχή μας προβλέπουν μεγάλες αλλαγές των συνόρων της
Βαλκανικής. Το Κυπριακό, 25 χρόνια μετά
την κατοχή της βόρειας Κύπρου, παραμένει
άλυτο με κύρια ευθύνη των ΗΠΑ.

ÌÇÍ ÎÅ×ÁÓÅÔÅ ÔÏ ÑÏÄÉ...

ÁÍÏÉ×ÔÇ ÅÐÉÓÔÏËÇ ÔÏÕ Ä.Ó.

ΙΜΗΘΗΚΕ κι εφέτος η επέτειος της
εξέγερσης του Νοέμβρη του 1973 από τον
ελληνικό λαό.
Είκοσι έξι χρόνια μετά, ο λαός μας συνεχίζει να
τιμά τα παιδιά του, που με αυτοθυσία αντιτάχθηκαν στο καθεστώς της Χούντας για ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ και ΛΑΪΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ, για ΨΩΜΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.
Συνεχίζει και σήμερα ο λαός μας να γιορτάζει
αυτή την ηρωική εξέγερση, κρατώντας ζωντανά τα
οράματα και τα ιδανικά των αγωνιστών του Πολυτεχνείου, που παραμένουν πάντα επίκαιρα και εμπνέουν τη νεολαία και το λαό μας δίνοντάς τους
δύναμη να αντισταθούν στα σχέδια της νέας τάξης πραγμάτων.
Μ. Κανδύλη

ÍÅÏ ÊÏÌÌÁ
áðü ôïí óõìðáôñéþôç ìáò
Ìé÷Üëç ×áñáëáìðßäç
Óôéò 29/11/99 áíáêïéíþèçêå áðü ôïí
Ìé÷. ×áñáëáìðßäç, ç ßäñõóç åíüò íÝïõ êüììáôïò ìå ôïí ôßôëï ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÊÇ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÇ ÅÍÙÓÇ.

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Η κόρη της συμπατριώτισσάς μας Κας
Βούλας Βογατσά-Ζαφειράτου, ιατρός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ, Παθολογοανατόμος, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών, άνοιξε Παθολογοανατομικό Διαγνωστικό Κέντρο στη
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 23.
Τηλ. Ιατρείου: 27.94.570 – Οικίας:
25.23.655, Κινητό 0944147035, Fax
27.94.570.

Η Γραμματέας
ΤΡΙΑΔΑ ΛΑΖΙΔΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Προς τον Υπουργό ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, κ. Γ. Παπανδρέου
2. Προς την ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 5-8 μ.μ., εκτός Σαββάτου και ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ.

¸ìâëçìá ôïõ íÝïõ êüììáôïò èá åßíáé ï
ðëÜôáíïò, «ï ïðïßïò áðü ôçí áñ÷áéüôçôá
Þôáí óýìâïëï ôáõôéóìÝíï ìå ôç óêÝøç», üðùò óçìåßùóå ï ê. ×áñáëáìðßäçò óå äçëþóåéò ôïõ.
Ðñüêåéôáé ãéá Ýíá íÝï êßíçìá ðïõ åìöáíßæåôáé óôçí ðïëéôéêÞ æùÞ ôçò ðáôñßäáò
ìáò, ìå éäñõôÞ ôïí ê. Ìé÷. ×áñáëáìðßäç, Ýíáí ðïëéôéêü ðïõ ðñïÝñ÷åôáé áðü ôï ÷þñï
ôïõ ÐÁÓÏÊ (ðñþçí ìÝëïò ôçò ÊåíôñéêÞò
ÅðéôñïðÞò), ìåôÜ ôï ïñéóôéêü äéáæýãéü ôïõ
áðü áõôü.
Óýìöùíá ìå äÞëùóç ôïõ éäñõôÞ ôïõ êáôÜ ôçí ðáñïõóßáóç ôïõ íÝïõ êüììáôïò, ç
êßíçóÞ ôïõ áõôÞ èÝëåé íá åêöñÜóåé ôïõò
¸ëëçíåò ôçò ÐåñéöÝñåéáò êáé íá öÝñåé ôçí
ðïëéôéêÞ ðéï êïíôÜ óôïõò ðïëßôåò.
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