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ÊÁËÅÓ ÁÐÏÊÑÉÅÓ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΕΦΥΓΕ

Ç êïðÞ ôçò ðñùôï÷ñïíéÜôéêçò ðßôáò ôïõ Óõëëüãïõ ìáò
êáé ç âñÜâåõóç ôùí åéóá÷èÝíôùí óôá ÁÅÉ êáé ÔÅÉ

ΟΛΛΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν τη χρονιά που έφυγε και
πέρασαν στη μνήμη της ιστορίας. Γεγονότα που σημάδεψαν την πορεία του τόπου μας
και επηρέασαν τη γύρω περιοχή, τη Βαλκανική, την Ευρώπη και τον κόσμο όλο.

Ï Óýëëïãüò ìáò ãéüñôáóå êé åöÝôïò, ðáñïõóßá ôïõ ÄçìÜñ÷ïõ Öåñþí ê. Íßêïõ Ìáíïýóç,
ôï Ýèéìï ôçò êïðÞò ôçò ðßôáò ìÝóá óå ìéá Ýíôïíá óõãêéíçôéêÞ áôìüóöáéñá ðïõ ÷áñáêôçñßæåé ôéò óõíáíôÞóåéò ôùí áðüäçìùí Åâñéôþí, óôï îåíïäï÷åßï «ÅóðÝñéá» ôçò ÁèÞíáò.

• Ποιος δεν θυμάται την υπόθεση Αμπντουλάχ Οτσαλάν! Ήταν αρχές Φεβρουαρίου
1999 όταν ξεκίνησε το θέμα της της παροχής
ή μη πολιτικού ασύλου εκ μέρους της Ελληνικής κυβέρνησης στον Πρόεδρο του Ρ.Κ.Κ.
Α. Οτσαλάν. Ο Κούρδος ηγέτης παραδόθηκε
στα χέρια των Τούρκων στη διάρκεια της παραμονής του στην ελληνική πρεσβεία στην
Κέννυα με τις γνωστές συνέπειες. Ήταν ένα
γεγονός που συγκλόνισε το Πανελλήνιο, προκάλεσε αγανάκτηση, καταράκωσε την περηφάνια ενός λαού που ξέρει να παρέχει απλόχερα τη βοήθεια σε όποιον την έχει ανάγκη,
αλλά και σ’ όποιον του τη ζητήσει. Έντονες
οι αντιδράσεις του λαού μας που αισθάνθηκε
ότι προδόθηκαν τα αισθήματα φιλοξενίας και
αλληλεγγύης σε κάθε λαό που καταδιώκεται,
όπως ο κουρδικός λαός και ο ηγέτης του, στο
πρόσωπο του οποίου καθρεφτιζόταν η μαχητικότητα, η αγωνιστικότητα και η έννοια της
πατρίδας. Οι διαστάσεις που προσέλαβε το
θέμα τεράστιες. Οι πολιτικές ευθύνες της Κυβέρνησης επίσης μεγάλες, όταν μάλιστα το
ζήτημα αυτό στάθηκε η αφορμή, κάτω από
την πίεση του λαού, να παραιτηθούν αξιωματούχοι της κυβέρνησης αλλά και να ζητηθούν και ποινικές ευθύνες από όλους όσοι ενέχονταν στο θέμα. Ο λαός μας εκείνη την
περίοδο εξέφρασε μέσα από συλλαλητήρια,
πορείες, ψηφίσματα κλπ., τα πιο ειλικρινή του
αισθήματα στον κουρδικό λαό, για το αναφαίρετο δικαίωμά του να έχει τη δική του πατρίδα και ν’ απολαμβάνει τα αγαθά μιας δημοκρατικής και ανεξάρτητης χώρας.
Είναι αξέχαστες στη μνήμη μας οι τραγικές εικόνες από τη σύλληψη του Κούρδου ηγέτη από τους δημίους του και η κράτησή του
στις φυλακές του Ίμπαλι, όπου συνεχίζει και
σήμερα να κρατείται καταδικασμένος με την
εσχάτη των ποινών, τη θανατική, για εσχάτη
προδοσία. Η υπόθεση Οτσαλάν απασχόλησε
όχι μόνο τη χώρα μας αλλά και τον διεθνή τύπο και ανθρωπιστικές Οργανώσεις.
• Δεν προλάβαμε να ησυχάσουμε απ’ αυτό το γεγονός, ένα άλλο σοβαρότερο ζήτημα
προέκυψε στην περιοχή των Βαλκανίων και
αφορούσε τη βομβαρδιστική επίθεση του
ΝΑΤΟ στη γειτονική μας Γιουγκοσλαβία.
Το ΝΑΤΟ, με επικεφαλής τις ΗΠΑ, τον
Πρόεδρό της Μπιλ Κλίντον και τη σύμφωνη
απόφαση των Κυβερνήσεων των Κρατών μελών του και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφάσισε να επέμβουν στη Γιουγκοσλαβία με
το πρόσχημα «της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των αλβανοφώνων του
Κοσσυφοπεδίου», διότι καταπιέζονταν από το
καθεστώς του Βελιγραδίου και της Κυβέρνησης Μιλόσεβιτς. Μάταια προσπαθούσαν να
μας πείσουν οι υπεύθυνοι του ΝΑΤΟ, οι επικεφαλής των πολεμικών επιχειρήσεων, ότι οι
βομβαρδισμοί γίνονταν για το καλό του γιουγκοσλαβικού λαού, για το καλό των Αλβανών. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τον εκπρόσω-
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ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ
Óáò ãíùóôïðïéïýìå üôé áðü 1çò ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2000 ôá Ãñáöåßá ôïõ Óõëëüãïõ ìáò Ý÷ïõí ìåôáöåñèåß óôçí ïäü
ÓÔÁÄÉÏÕ 39, Ô.Ê. 105 59, 4ïò üñïöïò
(áðÝíáíôé áðü ôï êáôÜóôçìá ÂÜñäáòÁíáãíùóôüðïõëïò) êáé ôï íÝï ìáò ôçëÝöùíï åßíáé 32.16.532.

πο του Στέιτ ντιπάρτμεντ κ. Ση. ο οποίος προσπαθούσε να μας εξηγήσει με κυνικό τρόπο
ότι οι έξυπνες βόμβες έπεφταν πάνω σε σπίτια, σχολεία, νοσοκομεία, γέφυρες, εκκλησίες κλπ. από λάθος, ενώ ακούγαμε ότι αποτελούσαν στρατηγικούς στόχους;
Ο πόλεμος αυτός κράτησε πάνω από δύο
μήνες (79 ημέρες) και προκάλεσε ανυπολόγιστες ζημιές σε μια χώρα ανεξάρτητη, μέλος
του ΟΗΕ, γιατί δεν υπάκουσε στις εντολές του
ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ. Οι νεκροί δεκάδες χιλιάδες. Σπίτια, σχολεία, νοσοκομεία, γέφυρες,
εκκλησίες, τηλεοπτικοί σταθμοί και παραγωγικές μονάδες (ηλεκτρισμού, πετρελαίου και
νερού) καταστράφηκαν ολοσχερώς. Η οικονομική και οικολογική καταστροφή πολύ μεγάλη. Πόλεις και χωριά ισοπεδώθηκαν. Πόλεις όπως το Αλέξινατς, η Πρίστινα, το Νόβισαντ, η Νις και το Πάνσεβο θα μείνουν για
πάντα στη μνήμη μας, για να μας θυμίζουν
την καταστροφή και το θάνατο. Κάτι αντίστοιχο με τις πόλεις-νεκροταφεία των Ναζί,
όπως Καλάβρυτα, Λίντιτζε κ.ά.
Σ’ όλη αυτή την ιστορία η Ελλάδα βρέθηκα πολύ κοντά στη φωτιά του πολέμου. Τα
λιμάνια, οι σιδηροδρομικοί σταθμοί και οι οδικοί άξονες της Βόρειας Ελάδας έγιναν ορμητήρια των νατοϊκών και δίοδοι διέλευσης
των στρατιωτικών δυνάμεων με κατεύθυνση
τα Σκόπια και την Αλβανία. Τα στρατευμένα
παιδιά μας βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή του
πολέμου. Ο λαός μας από την πρώτη μέρα της
βομβιστικής επίθεσης κατά της Γιουγκοσλαβίας έδειξε έμπρακτα την αλληλεγγύη του
στους γειτονικούς λαούς, Σέρβους και Αλβανούς. Ζήτησε με μαζικές διαδηλώσεις στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις και χωριά το σταμάτημα αυτού του βρώμικου και άδικου πολέμου. Ποιος δεν θυμάται τι γινόταν σ’ όλο
αυτό το διάστημα την ποικιλόμορφη αλληλεγγύη του ελληνικού λαού! Με αποστολές φαρμάκων, τροφίμων, ιατρικών υλικών, γιατρών
και ανθρώπων, έδειξε πόσο απεχθάνεται ο
Έλληνας τον πόλεμο και επιζητεί την ειρήνη.
Οι εικόνες που καθημερινά λαμβάναμε από τους τηλεοπτικούς δέκτες ήταν οι αδιάψευστοι μάρτυρες μιας τραγωδίας που διαδραματιζόταν έξω από την πόρτα μας, με απρόβλεπτες διαστάσεις. Με άμεσο τον κίνδυνο ο
πόλεμος αυτός να επεκταθεί και πιο νότια, να
φτάσει στα σύνορά μας. Ποιος δεν θυμάται
τους εκατοντάδες χιλιάδες εξαθλιωμένους
πρόσφυγες να εγκαταλείπουν τις εστίες τους
και να φεύγουν όπως-όπως για να γλυτώσουν
τη ζωή τους! Κι εδώ πρέπει να επισημάνουμε
το ρόλο που έπαιξαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις, στο

ôá ðñüóùðá ôùí ðáñåõñåèÝíôùí ìåëþí
êáé ößëùí ôïõ Óõëëüãïõ
êáé óôéò ðñïóðÜèåéÝò
ôïõò ãéá áíáêÜëõøç êÜôù áðü ôá áëëáãìÝíá áðü ôïí áäõóþðçôï ÷ñüíï
÷áñáêôçñéóôéêÜ ôïõò,
ðñüâáëëå ç áãùíßá ôïõò
ãéá åðéêïéíùíßá êáé óõæÞôçóç ãéá ôá ðåñáóìÝíá óôçí éäéáßôåñç ðáôñßäá.
Ôçí åêäÞëùóç ÷áéñÝôéóáí ç Ðñüåäñïò ôïõ
Óõëëüãïõ ÂÝôá Óéãëßäïõ-ÑÝôæéïõ, ï ãéáôñüò
ÄçìÞôñéïò ÌðÜñëáò, ìÝëïò ôïõ Ä.Ó. êáé ç
ðñïçãïýìåíç Ðñüåäñïò Ìáñßá Êáíäýëç.
Ç íÝá ðñüåäñïò ôïõ Óõëëüãïõ ìáò, ÂÝôá Óéãëßäïõ, áöïý êáëùóüñéóå êáé åõ÷áñßóôçóå ôïí ê. ÄÞìáñ÷ï
êáé ôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò ãéá ôçí ðáñïõóßá
ôïõò, áíÝöåñå:
«Ç óçìåñéíÞ ãéïñôÞ
ðïõ äéïñãáíþíåé ï óýëëïãüò ìáò äåí ãßíåôáé ìüíï
ãéá íá ôçñÞóåé ôï Ýèéìï
êïðÞò ôçò âáóéëüðéôáò,
áëëÜ êáé ãéá íá äþóåé óå
üëïõò ìáò ôçí åõêáéñßá
íá óõíáíôçèïýìå êáé íá
èõìçèïýìå ôá ðåñáóìÝíá ìáò óôçí éäéáßôåñç ðáôñßäá ìáò. Êáé ôï êõñéü-

ôåñï, ãéá íá äßíïõìå ôçí åõêáéñßá óôá ðáéäéÜ ìáò íá ìÜèïõí, íá áãáðÞóïõí êáé íá
äéáôçñÞóïõí Üóâåóôåò ôéò óõíÞèåéåò êáé ôá
(ÓõíÝ÷åéá óôç óåë. 8)

ÅÐÉÓÊÅØÇ ÔÏÕ ÁÑXÉÅÐÉÓÊÏÐÏÕ ÓÔÉÓ ÖÅÑÅÓ
Áñ÷éåñáôéêü óõëëåßôïõñãï óôçí Êïóìïóþôåéñá

(ÓõíÝ÷åéá óôç óåë. 3)

Á Í Á Ê Ï É Í Ù Ó Ç - ÐÑÏÓÊËÇÓÇ
Óõìðáôñéþôéóóåò êáé óõìðáôñéþôåò
Óáò áíáêïéíþíïõìå 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 óõìðáôñéþôç ìáò ôñáãïõäéóôÞ ÂÁÃÃÅËÇ ÄÇÌÏÕÄÇ êáé ôçí ïñ÷Þóôñá ôïõ.
ÐñïóêëÞóåéò ìðïñåßôå íá ðñïìçèåýåóôå áðü ôá ãñáöåßá ôïõ Óõëëüãïõ ìáò,
ïäüò Óôáäßïõ 39 - 4ïò üñïöïò (Ãñáöåßï Óõëëüãïõ Åìðïñïñáðôþí ÁèÞíáò) êáé
óôï ôçëÝöùíï 32.16.532.
Ç ÐÁÑÏÕÓÉÁ ÏËÙÍ ÅÉÍÁÉ ÁÐÁÑÁÉÔÇÔÇ!
Áðü ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï

Óôéãìéüôõðï
áðü ôç ëåéôïõñãßá ç ïðïßá ôåëÝóôçêå ðñïåîÜñ÷ïíôïò ôïõ
ÌáêáñéùôÜôïõ
ê.ê. ×ñéóôïäïýëïõ êáé ìå ôç
óõììåôï÷Þ ðÝíôå éåñáñ÷þí
óôçí åêêëçóßá
ôçò Ðáíáãßáò
ôçò Êïóìïóþôåéñáò Öåñþí,
ôçí ÊõñéáêÞ 13
Öåâñïõáñßïõ.
Στα πλαίσια εορτασμού του Ιωβηλαίου για
τη συμπλήρωση 2000 ετών από την κατά
σάρκα γέννηση του Χριστού, όπως ήδη
είχαμε γράψει στο προηγούμενο φύλλο της
εφημερίδας μας, την Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2000 ετελέσθη Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό της Παναγίας Κοσμοσώτειρας Φερών, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου κ.κ. Χριστόδουλου, με κήρυγμα του ιδίου.
Τον Αρχιεπίσκοπο συνόδευαν οι ιεράρχες Ξάνθης κ. Παντελεήμων, Ελασσόνας κ.
Βασίλειος, Καστοριάς κ. Σεραφείμ, Διδυμο(ÓõíÝ÷åéá óôç óåë. 8)

ÓÅËÉÄÁ 2

Äéãëùóóßá

Áëëçëïãñáößá

Åêðáßäåõóç äßãëùóóùí ðáéäéþí ðñïó÷ïëéêÞò çëéêßáò óå Üëëåò ÷þñåò
êáé ôï ðñüâëçìá ôçò ðñïó÷ïëéêÞò åêðáßäåõóçò ôùí äßãëùóóùí ðáéäéþí
ôçò ìïõóïõëìáíéêÞò ìåéïíüôçôáò ôçò ÄõôéêÞò ÈñÜêçò*

Ôçò ÃáëÞíçò Ñåêáëßäïõ
1. ÅéóáãùãÞ óôçí ðñïâëçìáôéêÞ ôïõ
èÝìáôïò
Ç ãëþóóá êáôÝ÷åé áäéáìöéóâÞôçôï ñüëï óôç ìÜèçóç. ¸ôóé üðùò åßíáé äéáìïñöùìÝíç ç óýã÷ñïíç åêðáéäåõôéêÞ ðñáãìáôéêüôçôá, ç åðéêïéíùíßá üóùí åìðëÝêïíôáé
óôçí ðáéäåõôéêÞ äéáäéêáóßá åßíáé êõñßùò
ãëùóóéêÞ êáé ç ðñïþèçóç ôçò ãíþóçò ãßíåôáé êõñßùò ìå ôïí ðñïöïñéêü êáé ãñáðôü
ëüãï.
Óôçí ðñïó÷ïëéêÞ áãùãÞ êáé åêðáßäåõóç ç ãëùóóéêÞ åðéêïéíùíßá áðïôåëåß âáóéêÞ ðñïûðüèåóç ãéá ôçí êáôÜêôçóç ôùí óôü÷ùí ôçò.
Óôç ÄõôéêÞ ÈñÜêç Ýíáò áñéèìüò ðáéäéþí ðïõ öïéôïýí óôá íçðéáãùãåßá åßíáé äßãëùóóá êáé áíÞêïõí óôç ìïõóïõëìáíéêÞ
ìåéïíüôçôá.
Óôï Üìåóï ðåñéâÜëëïí ôçò ïéêïãÝíåéáò
êáé ôçò êïéíüôçôÜò ôïõò äåí ìéëïýí ôçí åëëçíéêÞ ãëþóóá, ç ïðïßá üìùò óôç öïßôçóÞ
ôïõò óôï Äçìïôéêü ó÷ïëåßï åßíáé ç äéäáêôéêÞ ãëþóóá ôïõ ìéóïý áñéèìïý ôùí ìáèçìÜôùí ôïõò.
Ôá ßäéá ôá ðáéäéÜ Ý÷ïõí ùò ìçôñéêÞ ôçí
ôïõñêéêÞ Þ ôçí ðïìáêéêÞ Þ ôçí áèéããáíéêÞ
êáé ùò äåýôåñç ãëþóóá ôçí åëëçíéêÞ.
Ôá äåäïìÝíá ôçò áíýðáñêôçò äßãëùóóçò åëëçíéêÞò åêðáéäåõôéêÞò ðïëéôéêÞò óôçí
ðñïó÷ïëéêÞ åêðáßäåõóç, ôçò ìç êáôÜñôéóçò
ôùí íçðáãùãþí ðïõ õðçñåôïýí óôá óõãêåêñéìÝíá íçðéáãùãåßá, ç áðïõóßá ôçò ðáñï÷Þò ìåèïäïëïãéêþí åñãáëåßùí óå áõôïýò,
äçìéïõñãïýí ïîý ðñüâëçìá åðéêïéíùíßáò
êáé åíóùìÜôùóçò ôùí ðáéäéþí áõôþí óôï
êïéíùíéêü ðëáßóéï ôçò ôÜîçò êáèþò êáé ôçò
ðñïåôïéìáóßáò ôïõò ãéá ôç öïßôçóÞ ôïõò óôï
Äçìïôéêü ó÷ïëåßï.

2. Äéãëùóóßá
Ï ïñéóìüò ôçò Ýííïéáò äéãëùóóßá ìÝ÷ñé
êáé óÞìåñá, äçìéïõñãåß ðñïâëçìáôéóìïýò,
õðü ôçí Ýííïéá üôé õðÜñ÷ïõí ïñéóìïß ðïõ
åñìçíåýïõí ôç äéãëùóóßá ùò éêáíüôçôá êáé
Üëëïé ðïõ ëáìâÜíïõí ôç ëåéôïõñãßá ôçò äéãëùóóßáò ùò åííïéïëïãéêü êñéôÞñéï.
Ïé ðñþôïé åíäéáöÝñïíôáé ãéá ôïí ðñïóäéïñéóìü ôïõ âáèìïý ãíþóçò ôçò ãëþóóáò
åíþ ïé Üëëïé ôï óêïðü ãéá ôïí ïðïßï ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ïé ãëþóóåò1. Ïñéóìïýò ãéá ôçí
Ýííïéá ôçò äéãëùóóßáò Ý÷ïõí äþóåé ï
Macnamara, o Weiss, o Molbery, o Blocher.
Óôç óýã÷ñïíç âéâëéïãñáößá õðÜñ÷ïõí
ïñéóìïß äéáöïñåôéêïý âÜèïõò êáé ðëÜôïõò.
Åßíáé üìùò ãåíéêÜ áðïäåêôü üôé: Äßãëùóóïò èåùñåßôáé åêåßíïò ðïõ ÷åéñßæåôáé äýï
ãëþóóåò, ôç ìçôñéêÞ ôïõ êáé êÜðïéá Üëëç
ðåñßðïõ ôï ßäéï ìå ôç ìçôñéêÞ ôïõ.
Ìðïñïýìå íá åîåôÜóïõìå ôç äéãëùóóßá
ùò ðñïò ôçí ðáñÜìåôñï ôïõ ÷ñüíïõ çëéêßáò, ðüóï íùñßò Þ áñãÜ Ýãéíå êÜðïéïò äßãëùóóïò êáé ùò ðñïò ôïí ôñüðï, áí äçëáäÞ
ç äéãëùóóßá äéáìïñöþèçêå áðü ôï ðåñéâÜëëïí Þ äéáìïñöþèçêå ôå÷íçôÜ.
Ùóôüóï åêåßíï ôï ïðïßï ïõóéáóôéêÜ Ý÷åé åîáéñåôéêÞ óçìáóßá óôï ÷áñáêôçñéóìü
åíüò áôüìïõ ùò äßãëùóóïõ åßíáé ôï ðüóï
äßãëùóóïò åßíáé.

2.1. ÌïñöÝò äéãëùóóßáò
Ïé ìïñöÝò äéãëùóóßáò áíáöÝñïíôáé óôï
÷åéñéóìü ôùí äýï ãëùóóþí êáé åßíáé:
á) åõ÷Ýñåéá ÷ñÞóçò ôùí äýï ãëùóóþí
ìå ôç ìïñöÞ ôçò ìçôñéêÞò êáé ïíïìÜæåôáé
ðñáãìáôéêÞ äéãëùóóßá (true bilingualism),
â) ÷åéñéóìüò ôùí äýï ãëùóóþí áëëÜ êáìßá ìå ôçí åõ÷Ýñåéá ôçò ìçôñéêÞò êáé ëÝãåôáé çìéãëùóóßá (semilingualism) êáé ã) ÷ñÞóç ôçò ìéáò ãëþóóáò óå ïñéóìÝíåò ðåñéðôþóåéò êáé ôçò Üëëçò óå Üëëåò êáé áíáöÝñå-
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ôáé ùò äéãëùóóßá (diglossia) .
Óôç óýã÷ñïíç åëëçíéêÞ êáé îÝíç âéâëéïãñáößá áíáöÝñïíôáé ôñåéò ôýðïé äéãëùóóßáò ðïõ ÷áñáêôçñßæïíôáé áðü ôïí ôñüðï ìå
ôïí ïðïßï åßíáé êùäéêïðïéçìÝíåò ïé äýï
ãëþóóåò óôïí åãêÝöáëï, ôç ãñáììáôéêÞ ïñãÜíùóç ê.ëð.
Áõôïß ïé ôñåéò ôýðïé äéãëùóóßáò åßíáé:
á) ï óõíäõáóôéêüò, â) ï õðïôáêôéêüò, ã) ï
áíÜìåéêôïò3.
2.2 ÄéãëùóóéêÞ åêðáßäåõóç óôç äéåèíÞ åðéóôçìïíéêÞ åêðáéäåõôéêÞ êïéíüôçôá
Ç äéãëùóóéêÞ åêðáßäåõóç áðáó÷ïëåß
óïâáñÜ ôç äéåèíÞ åðéóôçìïíéêÞ êïéíüôçôá
áðü ôüôå ðïõ ðñïÝêõøå ï óïâáñüò ðñïâëçìáôéóìüò ãéá ôçí ïñãÜíùóç ôçò åêðáßäåõóçò óå êÜèå ðïëýãëùóóç êáé ðïëõðïëéôéóìéêÞ êïéíùíßá.
Óôéò çìÝñåò ìáò ôï æÞôçìá ðÞñå ìåãáëýôåñåò äéáóôÜóåéò êáé Ýãéíå ïîýôåñï, ùò
ðñïò ôçí áíÜãêç åðßëõóçò ôïõ ðñïâëÞìáôïò, ìÝóá óôï ãåíéêüôåñï ðëáßóéï ôùí êïéíùíéêïðïëéôéêþí áíáêáôáôÜîåùí.
Óôéò ÇÐÁ, óôïí ÊáíáäÜ, óôç Óïõçäßá
êáé óå Üëëåò ÷þñåò áóêÞèçêáí ðéÝóåéò óôéò
êõâåñíÞóåéò áðü ôç äéåèíÞ åðéóôçìïíéêÞ
åêðáéäåõôéêÞ êïéíüôçôá êáé áðü ôçí êïéíÞ
ãíþìç þóôå íá ïñãáíùèïýí ðñïãñÜììáôá
ãéá ôéò ìåéïíüôçôåò. ¸ôóé Üñ÷éóáí óïâáñÝò
ðñïóðÜèåéåò ãéá ôçí óõãêñüôçóç ðñïãñáììÜôùí äßãëùóóçò åêðáßäåõóçò.
ÐéÝóåéò áêüìç áóêÞèçêáí óôç Ãåñìáíßá –ðïõ äå÷üôáí ìåãÜëá ìåôáíáóôåõôéêÜ
ñåýìáôá– áðü ðáéäáãùãïýò, øõ÷ïëüãïõò,
êïéíùíéïëüãïõò ãéá ôçí ïñãÜíùóç äßãëùóóùí åêðáéäåõôéêþí ðñïãñáììÜôùí. Õðü
ôçí ðßåóç áõôÞ óôç Ãåñìáíßá ï Âáóßëçò
ÖôåíÜêçò, áöïý ìåëÝôçóå ôá ìåôáíáóôáôåõôéêÜ ðñïâëÞìáôá êáé åðçñåáóìÝíïò áðü ôéò
èåùñåßåò ôïõ Vygotsky óõíÝëáâå êáé óõíÝôáîå äéáðïëéôéóôéêü äßãëùóóï åêðáéäåõôéêü ðñüãñáììá ðïõ åöáñìüóôçêå åðß äåêáåôßåò óå íçðéáãùãåßá ôçò Âáâáñßáò.
Óôï ìåôáîý áðü ôï 1968 ïé ÇÐÁ4 èåóìïèÝôçóáí äéãëùóóéêÞ åêðáßäåõóç ìå íïìïèåôéêÞ ðñÜîç êáé ëåéôïõñãåß áðü ôüôå óôá
ðáíåðéóôÞìéá ðñüãñáììá ãéá öïéôçôÝò
(ÌÔP – Minority Tutoring Project), åíþ ç
Áõóôñáëßá èåóðßæåé áðü ôï 1920 äéãëùóóéêü åêðáéäåõôéêü ðñüãñáììá ðïõ èåùñåßôáé áöïìïéùôéêü.
Óôçí Áããëßá, óôç Ãáëëßá, óôçí Ïëëáíäßá, óôï ÂÝëãéï, áíáèåùñïýíôáé ïé ìïíïðïëéôéóìéêÝò áíôéëÞøåéò ìÝóá áðü åêðáéäåõôéêÜ ðñïãñÜììáôá ãéá äßãëùóóá êáé
ôñßãëùóóá ðáéäéÜ, åíþ óôç Óïõçäßá ôá óõãêåêñéìÝíá ðñïãñÜììáôá èåùñïýíôáé õðïäåéãìáôéêÜ êáé ðåñéëáìâÜíïõí éóüôéìá äßãëùóóá, ôñßãëùóóá êáé ðïëõðïëéôéóìéêÜ
ó÷ïëåßá.
Óôçí Éóðáíßá áíáðôýóóåôáé Ýíá åõðñïóÜñìïóôï äéãëùóóéêü ìïíôÝëï ãéá ôçí åêðáßäåõóç ôùí ðáéäéþí óôç ÂáóêéêÞ êáé ôçí
ÉóðáíéêÞ5.
Óôçí Í. ÁöñéêÞ6 ôï äéãëùóóéêü åêðáéäåõôéêü ðñüãñáììá äéäÜóêåôáé ìå ôçí
ðëåéïøçöïýóá ðñþôç ãëþóóá óôá ôñßá
ðñþôá ÷ñüíéá ôçò ðñùôïâÜèìéáò åêðáßäåõóçò êáé êáôüðéí óõíå÷ßæåôáé ç åêðáßäåõóç
ôùí ðáéäéþí óôçí áããëéêÞ ãëþóóá.
ÔÝëïò óôç Í. ÁìåñéêÞ êáé éäéáßôåñá óôï
Ðåñïý åöáñìüæåôáé ðïëôéêÞ äßãëùóóçò åêðáßäåõóçò ìå åîáéñåôéêÞ ïñãÜíùóç.
Óå üëåò ôéò ðáñáðÜíù ðåñéðôþóåéò ôùí
êñáôþí åöáñìüæåôáé Ýíá áðü ôá ôñßá ðñüôõðá äéãëùóóéêÞò åêðáßäåõóçò, á) ôï ÷åéñáöåôéêü, â) ôï áöïìïéùôéêü Þ ã) ôï åìðëïõôéóôéêü.
(Óõíå÷ßæåôáé)
* Áíáäçìïóßåõóç áðü ôï ðåñéïäéêü ÅÍÄÏ×ÙÑÁ.

Ðñïò ôçí åöçìåñßäá ÂÇÑÁ
Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï
ÓõíôáêôéêÞ ÅðéôñïðÞ
ÁèÞíá
Áãáðçôïß óõìðáôñéþôåò
ìÝëç ôïõ Óõëëüãïõ ìáò «ÂÇÑÁ»
Åý÷ïìáé ÷ñüíéá ðïëëÜ óå üëïõò êáé åõôõ÷éóìÝíïò ï êáéíïýñãéïò ÷ñüíïò.
Óáò óôÝëíù êáé ôéò åõ÷áñéóôßåò ìïõ ãéá
ôç ÷áñÜ êáé ôç óõãêßíçóç ðïõ íéþèù êÜèå öïñÜ ðïõ ðáßñíù ôçí åöçìåñßäá ÂÇÑÁ. Ãõñßæù, äéáâÜæïíôÜò ôçí, ðïëëÜ ÷ñüíéá ðßóù, óôçí ðáéäéêÞ êáé íåáíéêÞ çëéêßá. Æùíôáíåýïõí óôç ìíÞìç ìïõ âéþìáôá
êáé ðáñáóôÜóåéò ôùí ÷ñüíùí åêåßíùí
óôçí áãáðçìÝíç ìáò ðáôñßäá, ðïõ äåí áíôéêáèßóôáíôáé, íïìßæù, ìå ôßðïôå.
Ôï ÌÜñôç ôïõ 1998 áðïöáóßóôçêå íá
ãßíåé ìéá åêäñïìÞ ó’ üëïõò ôïõò áñ÷áéïëïãéêïýò ÷þñïõò ôçò ÈñÜêçò êáé óå Üëëá
ìÝñç áõôÞò, áðü ôï Óýíäåóìï Ößëùí Áñ÷áéïëïãéêïý Ìïõóåßïõ Èåóóáëïíßêçò. Áí
êáé ç êáêïêáéñßá åêåßíç ãéá ìÞíá ÌÜñôéï Þôáí ðñùôïöáíÞò –÷éüíéá, ðáãùíéÝò
êëð.– áðåöÜóéóá íá óõììåôÜó÷ù. Ï êýñéïò ëüãïò Þôáí íá ðñïóöÝñù êé åãþ êÜôé
óôá áãáðçìÝíá åêåßíá ÷þìáôá. ÆÞôçóá
áðü ôç äéïñãáíþôñéá ôïõ ôáîéäéïý êáé ôïí
óõíïäü ìáò, ü,ôé áöïñÜ óôéò ÖÝñåò, íá ôï
ðù åãþ.
Åôïßìáóá ü,ôé êáëýôåñï ìðïñïýóá
ó÷åôéêÜ ìå ôçí Áãéá-ÓïöéÜ, ôçí åêêëçóßá
ìáò, êáé ôçí ßäñõóç ôùí Öåñþí óõíÜìá,
êáé ü,ôé Üëëï áíáöåñüôáí óôï ðñüãñáììá.
¢ëëï åßíáé üôá ôá ëüãéá âãáßíïõí ìüíï áðü ôï óôüìá êáé Üëëï üôáí âãáßíïõí
êáé áðü ôçí êáñäéÜ. ÖõóéêÜ, ôï ìåãáëýôåñï åíäéáöÝñïí åóôéÜóôçêå óôçí åêêëçóßá ôçò Ðáíáãßáò ôçò Êïóìïóþôåéñáò, áöïý óôï ÄÝëôá ôïõ ¸âñïõ, ëüãù ôïõ êáéñïý, äåí ìðïñÝóáìå íá ðÜìå.
Öåýãïíôáò áðü ôéò ÖÝñåò, ïé óõíôáîéäéþôåò ìïõ äéáñêþò Ýëåãáí: Ç åðßóêåøÞ
ìáò óôéò ÖÝñåò Þôáí «ç Ýêðëçîç», óýíôïìá èá îáíÜñèïõìå êáô’ éäßáí êáé ìå ößëïõò.
ÅðéóêåöèÞêáìå êáôüðéí ôá áðïëéèùìÝíá äÝíôñá ôïõ Öõëáêôïý, ôï äÜóïò ôçò
ÄáäéÜò, ôï Ìïõóåßï Ìåôáîéïý óôï Óïõöëß, ôï Äéäõìüôåé÷ï, ôï Ðýèéï, ôçí ÏñåóôéÜäá, ãåíéêÜ üëï ôïí ¸âñï áðü Ìåóçìâñßá, Áëåîáíäñïýðïëç, ¢âáíôá ìÝ÷ñé ÊáóôáíéÝò. ÐáñÜ ôïí Üó÷çìï êáéñü ïé óõíôáîéäéþôåò ìïõ åíèïõóéÜóôçêáí, ìå üóá
åßäáí. Èá îáíÜñèïõìå, Ýëåãáí êáé îáíÜëåãáí. Èá öÝñïõìå êáé ößëïõò íá ãíùñßóïõí êáé íá äïõí áðü êïíôÜ áõôÜ ôá ìÝñç, ðïõ Ý÷ïõí ôüóç áîßá, áðü ðïëëÝò ðëåõñÝò, ôÝôïéá éóôïñßá êáé öõóéêÞ ïìïñöéÜ,
áëëÜ äõóôõ÷þò äåí ãßíåôáé ç áíÜëïãç äéáöÞìéóç.
Íá åßóôå êáëÜ ãé’ áõôü ðïõ êÜíåôå.
Åßíáé ìåãÜëç ðñïóöïñÜ óôçí áêñéôéêÞ ðáôñßäá ìáò. Äßíåôå ðïëëÞ ÷áñÜ åóåßò,
ç óõíôïíéóôéêÞ åðéôñïðÞ, êáé üëá ôá ìÝëç
ôïõ Óõëëüãïõ, êáé óôïõò ðáôñéþôåò ìáò
ðïõ æïõí óôçí ÁèÞíá, ìå ôéò åðéóêÝøåéò
óáò êáé ôéò Üëëåò äñáóôçñéüôÝò óáò, áëëÜ
êáé óå ìáò, ðïõ åßìáóôå îåíéôåìÝíïé êáé
æïýìå ó’ Üëëåò ðüëåéò, åßìáóôå üìùò åõôõ÷þò áíáãíþóôåò ôçò «ÂÞñáò».
Óáò ÷áéñåôþ
êé åý÷ïìáé êáé ðÜëé êáëÞ ÷ñïíéÜ
Óïýëá Êáñáèåïäþñïõ
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Ôçë. 95.13.884
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Τσομπανλιώτης Γεώργιος
Κοντόπουλος Αποστόλης
Σιαρβαρλής Δημήτριος
Φωτακίδου Ελένη
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Δεμερτζόπουλος Νικόλαος
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Αλεξανδρή Χρυσάνθη
Γιοφτσίδου-Καραϊσαρλή Πόπη
Κυριακίδου Καλλιόπη
Βουλγαρίδου Κατερίνα
Λαζαρίδου Αρχοντούλα
Πουλίδου Βάγια
Τσιπλάκης Αναστάσιος
Τσαβδαρίδης Θεόδωρος
Μπουμπουλίνα Θάνου-Πούκη
Μιλπάνης Γεώργιος
Πετρίδου Χρυσούλα
Μιλπάνη Αθηνά
Στασινάκη-Σιγλίδου Ελένη
Μιλμπάνης Αναστάσιος
Μιλπάνη Δέσποινα
Βέλλιου-Ριτζάλη Χρυσή
Δελίδου-Βενιέρη Φωτεινή
Μιλπάνης Γιάννης
Αποστολίδου Παρέσσα
Δεμερτζοπούλου-Κατωπόδη Ν.
Λιάτσου-Φαρμάκη Βασιλική
Καρυπίδης Αναστάσιος
Νταργαρά-Παπάζογλου Ηρώ
Καραθεοδώρου-Νικολαΐδου Σούλα
Αποστολίδου-Δεβάγια Νίκη
Κεραμάρης Παναγιώτης
Μιχαηλίδου Μαρία
Καδόγλου Χρήστος
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Το Διοικητικό Συμβούλιο τους ευχαριστεί
θερμά όλους.

ÊÏÉÍÙÍÉÊÁ
ÐÅÍÈÏÓ
Óôéò 30 Éáíïõáñßïõ 2000 Ýöõãå îáöíéêÜ áðü ôç æùÞ ï áãáðçôüò ößëïò êáé
óõìðáôñéþôçò ìáò ×ñÞóôïò (ÔÜêçò)
ÄïõäïõëáêÜêçò, ãéïò ôïõ ÔÜóïõ êáé
ôçò Åëðßäáò ÄïõäïõëáêÜêç êáé óýæõãïò ôçò áãáðçôÞò ìáò ¢ííáò ÖïñÜêç.
Ï áéöíßäéïò èÜíáôüò ôïõ ìáò óõãêëüíéóå üëïõò.
Óôïõò äéêïýò ôïõ áíèñþðïõò, óôç
ãõíáßêá ôïõ, óôá ðáéäéÜ ôïõ, óôç ìçôÝñá ôïõ êáé ô’ áäÝëöéá ôïõ, åêöñÜæïõìå
ôç âáèýôáôç èëßøç ìáò, ôá åéëéêñéíÞ ìáò
óõëëõðçôÞñéá êáé ôïõò åõ÷üìáóôå äýíáìç êáé êïõñÜãéï óôéò äýóêïëåò þñåò
ðïõ ðåñíïýí.
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ÃåùñãéÜäçò ÁíáóôÜóéïò
Äåìåñôæïðïýëïõ ÔáñóÞ
Êáíäýëç Ìáñßá
ÊáíåëëÜêçò Ãéþñãïò
ÊáñáìÜôóêïò ÄçìÞôñçò
Ëáæßäïõ Ìáñßá
Ëáæßäïõ ÔñéÜäá
Óéãëßäïõ ÅëéóÜâåô
Ôá åíõðüãñáöá Üñèñá åêöñÜæïõí
ôéò áðüøåéò ôïõ óõããñáöÝá
ÅðéìÝëåéá Ýêäïóçò: Âïýëá Áñâáíéôßäïõ
ÈåìéóôïêëÝïõò 31, 106 77 ÁèÞíá
Ôçë. 38.27.314
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Ïé Éíäïåõñùðáßïé: Ìýèïò & ðñáãìáôéêüôçôá
(ÓõíÝ÷åéá áðü ôï ðñïçãïýìåíï öýëëï)

12. Επίλογος
Φυσικά και ο Colin Renfrew ινδοευρωπαϊστής είναι. Κι αυτός παραδέχεται τη θεωρία της αρχικής κοιτίδας, αντιφάσκοντας
με τον εαυτό του, την οποία τοποθετεί, όπως
είδαμε, στην Ανατολική Μικρά Ασία. Όμως
σαν αρχαιολόγος που συνδυάζει στην έρευνά του κι άλλες επιστήμες, και κυρίως σαν
επιστήμονας απαλλαγμένος από ρατσιστικά
πλέγματα, οδηγείται σε τελείως άλλους δρόμους και άλλα συμπεράσματα.
Και δεν είναι μόνον αυτός. Δεν αποτελεί
εξαίρεση στον κανόνα.
Ο Τσεχοσλοβάκος ανθρωπολόγος J. Jelinek γράφει ότι «ο μεσογειακός ανθρωπολογικός τύπος εμφανίζεται στη νεολιθική εποχή παντού στην Ευρώπη και πολύ βορειότερα απ’ ό,τι θα ανέμενε κανείς συγκριτικά
με τη σημερινή εξάπλωση του φύλου αυτού
στην περιοχή της Μεσογείου».
Η Γερμανίδα ανθρωπολόγος Schwidetzky υποστηρίζει ότι οι μεσογειακοί που
εισέβαλαν μαζί από τη Βαλκανική, έφεραν
τη γραμμωτή κεραμική και τη γεωργία στην
Κεντρική Ευρώπη.
Ο Γάλλος αρχαιολόγος J. Kapitan υποστηρίζει ότι τα διάσπαρτα στην Ευρώπη μεγαλιθικά κτίσματα είναι έργα που οφείλονται στους Αιγαίους ή στην επίδρασή τους,
και ότι τα τελειότερα από αυτά βρίσκονται
στην Ελλάδα –Μυκήνες, Τύρινθα, Ορχομενό.
Είναι αλήθεια ότι υπάρχει το φαινόμενο
της εντυπωσιακής ομοιότητας των τριών αρχαιότερων γλωσσών – ελληνικής, σανσκριτικής και λατινικής. Η επιστημονική προσφορά των γλωσσολόγων είναι μεγάλη όσον αφορά τη μελέτη, την ανάλυση και την προβολή της ομογλωσσίας. Όπως όμως απέδειξε η ζωή, η γλωσσολογία είναι εντελώς ανεπαρκής κι αναρμόδια να εξηγήσει μόνη, χωρίς τη συνδρομή άλλων επιστημών, όπως είναι η αρχαιολογία, η ανθρωπολογία, η παλαιοντολογία, η γενετική και άλλες.
Η θεωρία του Ινδοευρωπαϊσμού στο φως
των νέων στοιχείων φαντάζει σαν τις ιστορίες για τους εξωγήινους, ενώ η θεωρία των
Αρίων στάθηκε ολέθρια για την ανθρωπότητα ολόκληρη. Δυστυχώς ξαναθερμαίνεται
σήμερα με τα ίδια επιχειρήματα και την ίδια
νοοτροπία. Η μελέτη των κειμένων των σημερινών ινδοευρωπαϊστών δείχνει ότι οι περισσότεροι, ενώ καταδικάζουν τους προηγούμενους συναδέλφους τους ως ρατσιστές,
διατηρούν τη μέθοδό τους και τα βασικά δόγματά τους.
Γι’ αυτό χρειάζεται προσοχή και εγρήγορση. Κι η πρώτη μεταπολεμική αντίδραση έπρεπε να είναι η απόρριψη της θεωρίας
αυτής και μόνο για το λόγο ότι δεν έχει ακόμα αποδειχτεί επιστημονικά. Κι όχι μόνο δεν
έγινε αυτό, αλλά εξακολουθεί να διδάσκεται
στα σχολεία μας το παραμύθι αυτό των ψηλών και ξανθών Αρίων εισβολέων σαν αληθινή ελληνική προϊστορία. Χωρίς καμιά αλλαγή. Ατόφια, όπως κατασκευάστηκε από
τους πιο ακραίους ρατσιστές.
Ακόμα διαβάζουμε στο εγχειρίδιο της ιστορίας για την Α΄ Γυμνασίου του Οργανισμού Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων:
«Οι αρχαίοι Αθηναίοι το είχαν καύχημα
ότι ήταν “αυτόχθονες”, δηλαδή ζούσαν ανέκαθεν σ’ αυτή τη χώρα και δεν είχαν έρθει
από κάπου αλλού. Η αλήθεια είναι ότι στην
Αττική, που ήταν κατοικημένη από τα νεολιθικά χρόνια, εγκαταστάθηκε ένα από τα
πρώτα ινδοευρωπαϊκά φύλα, που έφτασαν
στον ελληνικό χώρο, οι Ίωνες»(!!).
Βλέπουμε λοιπόν να διαψεύδονται οι Αθηναίοι από εμάς τους απογόνους τους, που
μάθαμε την αλήθεια από τους σοφούς κυρίως του Τρίτου Ράιχ!

ÃñÜöåé ï
ÍÉÊÏÓ
ÊÕÔÏÐÏÕËÏÓ
Το βιβλίο αφού, όπως είδαμε, διαψεύδει
τους Αθηναίους με την «αλήθεια» των Ινδοευρωπαίων, μας λέει στη σελ. 56 και πότε
ακριβώς ήρθαν οι Ίωνες στην πατρίδα τους!
Γράφει:
«Από το τέλος της τρίτης χιλιετίας, μαρτυρείται στη Νότια Ηπειρωτική Ελλάδα η άφιξη νέων φύλων, που προκαλούν αναστάτωση. Τα φύλα αυτά φαίνεται ότι αποτελούν τους
πρώτους ελληνικούς πληθυσμούς στο χώρο
αυτό και η κάθοδός τους πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το 1900 π.Χ.».
Και συνεχίζει:
«Οι νέοι κάτοικοι ήταν φτωχοί κι ο πολιτισμός τους πολύ κατώτερος σε σχέση με τους
νέους πολιτισμούς των Κυκλάδων και κυρίως της Μινωικής Κρήτης. Ωστόσο γρήγορα
αφομοίωσαν τα επιτεύγματα και τις κατακτήσεις των δύο αυτών πολιτισμών με τους οποίους ήρθαν σε επαφή. Έτσι, πολύ σύντομα,
πριν από το 1600 π.Χ., δημιούργησαν οι νέοι
έναν πολύ ανεπτυγμένο πολιτισμό, αυτόν που
ονομάζουμε Μυκηναϊκό».
Εδώ δεν βλέπουμε παρά πιστή αντιγραφή της πεμπτουσίας της φασιστικής θεωρίας, όπως ολοκληρώθηκε το 1920-1932 από
τους G. Blegen, E. Meyer, και Beloch:
«Η βόρεια φυλή, ξανθή, ψηλή, δολιχοκέφαλη, αγράμματη, απολίτιστη, “βάρβαρη”,
αλλά ευφυέστατη, περί το 2000 π.Χ. εξορμά
από την κοιτίδα της σ’ Ανατολή και Δύση. Κατακτά, λεηλατεί, καταστρέφει ανώτερους πολιτισμούς, αλλά γρήγορα εκπολιτίζεται, αφομοιώνει τους παλιούς πολιτισμούς και δημιουργεί νέους πολύ ανώτερους από τους παλιούς, όπως τον Μυκηναϊκό, και σε συνέχεια
το θαύμα της κλασικής ελληνικής αρχαιότητας».
Αυτό όμως το θαύμα δεν μπόρεσαν οι
Άριοι να το πετύχουν στο αριστερό κέρας
της καθόδου τους, στην Ινδία!
Το θεώρημα που κατασκευάστηκε για να
σφετεριστεί τους Έλληνες σαν προγόνους,
δεν επαληθεύεται στην Ινδία και τις χώρες
της Μέσης Ασίας.
Και εκεί βρήκαν ανώτερο πολιτισμό, τον
πολύκροτο πολιτισμό του Μογέντζο Ντάρο
και Χαρράπα στην κοιλάδα του Ινδού ποταμού. Αλλά δεν... τον αφομίωσαν!
Γιατί; Πριν ακόμα μπει το ερώτημα, οι
πονηροί ινδοευρωπαϊστές σπεύδουν να «εξηγήσουν» ότι «εκεί, δυστυχώς, οι Άριοι εκφυλίστηκαν και αφομοιώθηκαν από τις “κατώτερες φυλές”».
Και γεννιέται το εύλογο ερώτημα: Αφού
η πνευματική και πολιτική ηγεσία του τόπου
μας δεν θεωρεί ικανούς τους Έλληνες να γράψουν την ελληνική προϊστορία και προτιμά
να δανείζεται τα φώτα της Ευρώπης, για ποιο
λόγο να επιμένει μακάρια στη θεωρία των
Αρίων ρατσιστών και δεν προτιμά έστω και
με επιφυλάξεις τη θεωρία του Colin Renfrew,
που είναι επιστημονικά θεμελιωμένη και θεωρητικά χωρίς τα γνωστά αδιέξοδα και τις
τόσες αντιφάσεις των Ινδοευρωπαϊστών;
Γιατί, τέλος, δεν κρατάει τις απαιτούμενες αποστάσεις και αποδέχεται σαν γνήσιο
νόμισμα το τόσο κίβδηλο φασιστικό κατασκεύασμα, που αντιτίθεται όχι μόνο στην επιστημονική σκέψη, αλλά και στην κοινή λογική, την απλή νοημοσύνη μας;
Μήπως η πνευματική δουλοπρέπεια στον
τόπο μας είναι ισχυρότερη και από τη γνωστή πολιτική δουλοπρέπεια;
Τ Ε Λ Ο Σ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΕΦΥΓΕ
(Συνέχεια από τη σελ. 1)

σύνολό τους πρόσφεραν την εικόνα και την
πληροφόρηση που έπρεπε να είχε ο ελληνικός λαός. Σε αντίθεση με άλλα διεθνή μέσα
όπως, το CNN, το BBC κ.ά., και οι έλληνες
δημοσιογράφοι έκαναν ό,τι ήταν δυνατό για
να έχουμε εμείς την είδηση και την ενημέρωση που έπρεπε. Είναι από τις λίγες περιπτώσεις που συνολικά ο έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος έκανε το χρέος του απέναντι στην
αλήθεια. Σήμερα, αρκετούς μήνες μετά από
τα δραματικά γεγονότα, ο καθένας μπορεί να
αντιληφθεί γιατί έγιναν όλα αυτά. Ποιος ήταν
ο στόχος της επέμβασης. Τι καθεστώς επικρατεί σήμερα στο Κοσσυφοπέδιο. Οι εκκαθαρίσεις των UCKάδων συνεχίζονται με αμείωτο
ζήλο εναντίον των Σέρβων, που κάτω από την
απειλή του θανάτου εγκαταλείπουν τις εστίες
τους. Καθαρή είναι η επιδίωξή τους. Η απόσχιση του Κοσσυφοπεδίου από το κράτος της
Γιουγκοσλαβίας και η ανεξαρτητοποίησή του.
Πολεμικές συγκρούσεις τη χρονιά πουπέρασε δεν είχαμε μόνο στα Βαλκάνια αλλά και
σε άλλες περιοχές του πλανήτη.
• Στο Ιράκ συνεχίστηκαν οι βομβαρδιστικές επιθέσεις των ΗΠΑ.
• Στην Τσετσενία ένας νέος πόλεμος ξεκίνησε μεταξύ των Τσετσένων ανταρτών και των
ρωσικών δυνάμεων για τον έλεγχο της περιοχής και της ανεξαρτητοποίησής του, όπως ζητούν οι αντάρτες. Αποτέλεσμα αυτού του πολέμου είναι να χάνεται καθημερινά ένας μεγάλος αριθμός άμαχου πληθυσμού και να ξεριζώνονται από τον τόπο τους χιλιάδες άνθρωποι.
• Η συμφωνία του Ελσίνκι έχει περάσει
στην ιστορία και θα κριθεί απ’ αυτήν. Η Ελληνική κυβέρνηση εξάντλησε τα περιθώρια
να βελτιώσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και
να βάλει τις βάσεις για την ειρήνη και τη συνεργασία στη ΝΑ Ευρώπη. Έτσι η Τουρκία,
με την ελληνική συναίνεση και υποστήριξη,
έγινε υποψήφια χώρα προς ένταξη στην ΕΕ.
Οι υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας-Τουρκίας
και ύστερα από πενήντα περίπου χρόνια ανταλλάσσουν επισκέψεις στις πρωτεύουσες
των δύο χωρών και υπογράφουν σειρά συμφωνιών «χαμηλής πολιτικής». Οι προθέσεις
για βελτίωση των σχέσεων των δύο χωρών
είναι ορατές, όμως στην Τουρκία το στρατιωτικό κατεστημένο φαίνεται ότι δυσκολεύεται
ν’ αφομοιώσει τις νέες πραγματικότητες.
Η συμφωνία του Ελσίνκι προβλέπει ότι
οι σχέσεις Τουρκίας-Ελλάδας γίνονται πλέον
σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι έχει τεθεί χρονοδιάγραμμα για την επίλυση
των ελληνοτουρκικών διαφορών. Παράλληλα προωθήθηκε η ένταξη της Κύπρου στην
ΕΕ και γίνονται προσπάθειες για λύση του Κυπριακού ζητήματος.
• Άλλο σημαντικό γεγονός της χρονιάς που
πέρασε ήταν η ένταξη της δραχμής στο μηχανισμό ισοτιμιών της ΟΝΕ. Παράλληλα, με
την ικανοποίηση των όρων της ένταξης (μέχρι
τέλους Φεβρουαρίου και ο πληθωρισμός προσεγγίζει το μέσο όρο εκείνων της ΕΕ), εντάσσεται η χώρα μας στην ΟΝΕ (σχετική αίτηση
θα υποβληθεί στις 8 Μαρτίου του 2000).
• Με τις επετειακές εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο συνέπεσε και η επεισοδιακή επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον στην Αθήνα.
• Το 1999 ήταν η χρονιά κατά την οποία
μεγιστοποιήθηκε ο κίνδυνος από τα μολυσμένα τρόφιμα. Ποιος δε θυμάται το σάλο που
ξεσήκωσαν οι εισαγωγές τροφίμων από χώρες της Ευρώπης με διοξίνες και διάφορες άλλες καρκινογόνες ουσίες που δημιούργησαν
τεράστιο πρόβλημα στη διατροφή μας; Το ζήτημα αυτό ανέδειξε με τον πιο δραματικό τρόπο την ασυδοσία των μεγάλων συμφερόντων
που μπροστά στο κέρδος τους δεν υπολογίζουν την ανθρώπινη ζωή. Το γεγονός αυτό έδειξε στον κάθε πολίτη πόσο ελλιπής είναι ο
έλεγχος από τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες όλων των εισαγομένων τροφίμων και
προϊόντων γενικά που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος.
• Βέβαια δεν είναι μόνο οι μολυσμένες
τροφές που απειλούν τον άνθρωπο. Και αυτή
τη χρονιά είχαμε ακόμη μεγαλύτερη μόλυνση και καταστροφή του περιβάλλοντος. Χη-

μικά προϊόντα διάσπαρτα στην ατμόσφαιρα
και στο έδαφος της γης, μολυσμένες θάλασσες, σοβαρές αλλαγές στο οικοσύστημα, πυρκαγιές που έκαψαν χιλιάδες στρέμματα δασικών εκτάσεων, συνθέτουν το παζλ μιας πολύ
μεγάλης οικολογικής καταστροφής στον πλανήτη μας. Δεν ήταν λίγες και οι πλημμύρες
που είχαμε, τόσο στη χώρα μας όσο και σε
πολλά σημεία της γης, με εξαιρετικά καταστροφικά αποτελέσματα τόσο σε ανθρώπινες
ζωές όσο και σε υλικά αγαθά.
• Στη χρονιά που πέρασε έντονοι ήταν και
οι κοινωνικοί αγώνες των εργαζομένων. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, η ανεργία αυξήθηκε, η οικονομική κατάσταση των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των μικρομεσαίων χειροτέρεψε. Όλοι θυμόμαστε τις μεγάλες
απεργιακές κινητοποιήσεις των κοινωνικών
ομάδων για τη διεκδίκηση των αιτημάτων
τους απέναντι στη σκληρή πολιτική της Κυβέρνησης. Είδαμε τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να διεκδικούν τη διασφάλιση του
μόχθου τους και το δικαίωμά τους να μείνουν
στις πατρογονικές τους εστίες. Τους μαθητές,
τους φοιτητές, τους εκπαιδευτικούς να διεκδικούν τη μόρφωσή τους, την κατοχύρωση της
δημόσιας και δωρεάν παιδείας. Τους εργαζόμενους και τους άνεργους να διεκδικούν την
εξασφάλιση της εργασίας και την αύξηση των
εισοδημάτων τους, αλλά και τους συνταξιούχους να απαιτούν μια αξιοπρεπή σύνταξη για
τη διαβίωσή τους.
• Βρισκόμασταν στην καρδιά του καλοκαιριού, όταν ένας μεγάλος σεισμός στην
Τουρκία ήρθε να ταράξει την ξεγνοιασιά των
περισσότερων από μας. Τον Αύγουστο του
1999 η είδηση του μεγάλου και καταστροφικού σεισμού στην περιοχή της Κωνσταντινούλης μας αναστάτωσε όλους. Νιώσαμε τον πόνο και την τραγωδία που ζούσε ο τουρκικός
λαός. Σ’ αυτή τη δύσκολη στιγμή φάνηκε το
μεγαλείο της ελληνικής ψυχής με την εκδήλωση της άμεσης και θερμής συμπαράστασης.
Έλληνες και Τούρκοι νιώσαμε να πονάμε και
να υποφέρουμε για το ίδιο πράγμα. Για το χαμό του παιδιού, της μάνας, του πατέρα. Για το
χαμό του αγοριού, τι κι αν το έλεγαν Αχμέτ ή
Γιώργο, ο πόνος ήταν ίδιος. Ήταν κάτι αληθινό, έξω από πρωτόκολλα και υποδείξεις. Ήταν
η ειλικρινής αγάπη που νιώθει κάποιος για τον
συνάνθρωπό του, κι ας τον χωρίζουν χιλιόμετρα. Τι κι αν τον γαλούχησαν να μισεί ο ένας
τον άλλο; Οι απλοί, οι καθημερινοί άνθρωποι, και από τις δύο πλευρές, έδωσαν το ουσιαστικό νόημα στη λέξη Άνθρωπος. Ένωσαν
τα χέρια για να μετριάσουν το φόβο και τη
θλίψη τους από τη μεγάλη καταστροφή, από
τη μεγάλη απώλεια.
• Δεν προλάβαμε να ξεχάσουμε το σεισμό
της Τουρκίας, κι ένας άλλος σεισμός, αυτή τη
φορά στη δική μας χώρα, ήρθε να μας δοκιμάσει γι’ άλλη μια φορά. Στις 7 του Σεπτέμβρη 1999, ημέρα Τρίτη και ώρα 3 το μεσημέρι, ο σεισμός των 5,9 βαθμών της κλίμακας
Ρίχτερ συγκλόνισε το λεκανοπέδιο Αττικής.
Οι ανθρώπινες απώλειες αρκετά μεγάλες. Οι
υλικές ζημιές ανυπολόγιστες. Τα στοιχεία της
φύσης βάλθηκαν να δώσουν ένα γερό μάθημα στην πρωτεύουσα της Ελλάδας. Δεκάδες
σπίτια κατέρρευσαν, χιλιάδες οι άστεγοι, γέμισαν πλατείες, πάρκα και γήπεδα από πρόχειρα καταλύματα για να στεγάσουν τους απελπισμένους ανθρώπους. Οι πρώτες ώρες δύσκολες και ταυτόχρονα τραγικές. Προσπαθούμε όλοι όσοι ζήσαμε αυτόν το σεισμό να συνειδητοποιήσουμε τι έγινε, να κάνουμε τον
πρώτο απολογισμό μας, να αναζητήσουμε
τους δικούς μας ανθρώπους. Η αλληλεγγύη
μεταξύ των σεισμοπλήκτων συγκινητική, όπως συγκινητική και η βοήθεια από τους συμπολίτες μας που δεν έπαθαν τίποτε. Οι φίλοι
μας από την απέναντι όχθη, μας καταλαβαίνουν σε ποια θέση βρισκόμαστε και προσπαθούν να μας δώσουν κουράγιο.
• Τελικά οι σεισμοί έγιναν η αιτία να μιλήσουμε με τον διπλανό μας που πριν δεν ανταλλάσσαμε ούτε καλημέρα, με τους γείτονές μας τους Τούρκους να αναπτύξουμε ένα
βαθύ αίσθημα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης.
Και αναρωτιέται κανείς: Έπρεπε να έρθει ένας σεισμός για να βρεθούν πιο κοντά οι δύο
λαοί; Αλήθεια, τι έχουν να χωρίσουν μεταξύ
τους Έλληνες και Τούρκοι; Αυτή η φιλία έχει
καμιά σχέση με την αλλαγή στις σχέσεις των
δύο κυβερνήσεων και στη νέα φάση των ελ(Συνέχεια στη σελ. 8)

ÓÅËÉÄÁ 4



Ïé ðáíÜñ÷áéïé ¸ëëçíåò
êáé ç óýã÷ñïíç ÁóôñïöõóéêÞ
Του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΘΗΝ. ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΙΔΗ
Αγρονόμου-Τοπογράφου Μηχανικού, Εργολήπτη Δ.Ε.

ÁÑÉÓÔÁÑ×ÏÓ
θέντα στη Λειψία αρχαία κείμενα μεταφράστηκαν, επαναδιατύπωσε ο Κοπέρνικος. (Ο αστρονόμος Αντωνιάδης ομιλεί για κλοπή του Κοπέρνικου).
Πέρα από το «Ηλιοκεντρικό» είχαν διατυπώσει και την έννοια του ΣΥΜΠΑΝΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ συστήματος. Ο Θέων ο Σμυρναίος
(ρ. 198, 18 Hill) γράφει: «Αναξίμανδρος απεφήνατο ότι εστίν Γη μετέωρος κινείται δε περί
το του Κόσμου μέσον».
Σήμερα οι αστροφυσικοί γνωρίζουν ότι πέρα από την κίνηση περί τον Ήλιο, έχουμε κίνηση περί τον άξονα του Γαλαξία μας (η ηλικία της Γης είναι 25 γαλαξιακά έτη) και μαζί
με το Γαλαξία, περί το κέντρο του «Σμήνους
των Γαλαξιών».
Στον 6ο ορφικό ύμνο διαβάζουμε:
«Πρωτογόνον καλέω διφή, μέγαν, αιθερόπλαγκον, ωογενή... γένεσιν μακάρων θνητών τ’
ανθρώπων, άρρητον, κρύφιον, ροιζήτορα, όσσων ος σκοτόεσσαν απημαύρωσας ομίχλην, πάντη δινηθείς πτερύγων ριπαίς κατά κόσμον...»
Δηλαδή: «τον Πρωτογόνο προσκαλώ τον δίμορφο τον μέγα, που πλανάται στον αιθέρα, που
γεννήθηκε από το αυγό, που γέννηση τους μακάριους θεούς και τους θνητούς ανθρώπους, τον
απόρρητο, τον απόκρυφο, τον ορμητικό που αφαίρεσες την σκοτεινή ομίχλη (χάος) που παντού στο Σύμπαν περιδινήθηκες με ορμητικές
κινήσεις...»
Οι σύγχρονοι αστροφυσικοί μόλις τα τε-



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.

ÔÏ SAVOIR VIVRE ÔÇÓ ÄÉÁÉÔÁÓ

Δ

ιαβάζοντας κείμενα αρχαίων συγγραφέων
και έχοντας υπόψη τη σύγχρονη επιστήμη
και ιδίως την Αστροφυσική, μένουμε έκπληκτοι, καθώς πολλές από τις σύγχρονες αυτές
γνώσεις, ήταν γνωστές και είχαν διατυπωθεί
μερικές... χιλιετίες παλαιότερα.
Πριν εμφανισθούν οι Αιγύπτιοι, Χαλδαίοι
και Βαβυλώνιοι, οι Ορφικοί είχαν διατυπώσει
τις θεωρίες τους για το Σύμπαν, τη Φύση, τη
Ζωή, το Μονοθεϊσμό (Δαίμων-Δημιουργός)
κλπ. Ήταν η εποχή που η ΓΝΩΣΗ ήταν αυτοσκοπός.
Από τις γνώσεις και θεωρίες των ορφικών,
προήλθαν οι πρώτες αρχές της Κοσμολογίας,
της Φιλοσοφίας, της Φυσιολογίας, της Θεολογίας, που διατύπωσαν αργότερα οι ογκόλιθοι
του ελληνικού πνεύματος, Θράκες σοφοί, προσωκρατικοί διανοητές, που ήταν πολυγραφότατοι, (οι αρχαίοι Θράκες έγραφαν σε ξύλινες
γυψαρισμένς πινακίδες), αλλά τα περισσότερα κείμενά τους κάηκαν και καταστράφηκαν
κατά την επέλαση... των εσχατολογικών θρησκειών.
Διασώθηκαν ελάχιστα αποσπάσματα σε έργα μεταγενέστερων συγγραφέων (Σιμπλίκιος,
Αέτιος, Ερμίας, Κικέρων, Πλίνιος, Τάτιος, Θέων Σμυρναίος, Πλούταρχος, Διογένης Λαέρτιος, Σουΐδας, Πρόκλος, Συριανός, Δαμάσκιος), που είναι εκπληκτικής σαφήνειας ως
προς την επιστημονική διατύπωση. Να σημειώσουμε εδώ, ότι οι Δαμάσκιος, Σιμπλίκιος,
Πρόκλος, Πλούταρχος ο Αθηναίος, Συριανός,
είναι οι τελευταίοι διδάσκαλοι της Ακαδημίας
του Πλάτωνα, που παύει βιαίως ο Ιουστινιανός, οι οποίοι διωκόμενοι και για να σώσουν
τη ζωή τους, ζητούν και τους δίδεται άσυλο
από τον Χοσρόη Νουβισάν της Περσίας!
Πρώτοι οι ορφικοί είχαν διατυπώσει την
έννοια του Ηλιοκεντρικού συστήματος (προ
του Αρίσταρχου), την οποία, όταν τα περισω-

ÉÁÔÑÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ

ÌÁÑÉÁ ×ÁÑÁÌÇ
ÄçìïóéïãñÜöïò

ÄÇÌÏÊÑÉÔÏÓ
λευταία χρόνια, με τη Ραδιοαστρονομία (από
το 1965), άρχισαν να μιλούν για το «Κοσμικό
Αυγό», το Αρχέγονο Άτομο, τη μεγάλη Κοσμική Έκρηξη, το «Μπιγκ-Μπαγκ», της Αρχής της
Δημιουργίας του Σύμπαντος.
Η ποιητική περιγραφή του χορού της
ΓΑΙΑΣ, μέσα σε λευκά πέπλα, στροβιλιζομένης και σβουροειδώς περιδινουμένης» («...
ρόμβου δίνησιν οδεύων...») δεν είναι παρά η
περιγραφή της Αστρογένεσης, από αστρική
σκόνη και νεφελώματα, σύμφωνα με τους σύγχρονους αστροφυσικούς που χειρίζονται τηλεσκόπια φωτονίων...! Μόλις πρόσφατα, το διαστημικό τηλεσκόπιο Χαμπλ, έστειλε εκπληκτικές φωτογραφίες αστρογενέσεων εκατομμυρίων άστρων, στο νεφέλωμα του Αετού (Μ-16),
σε απόσταση 7.000 ετών φωτός από τη Γη, που
επιβεβαιώνουν την παραπάνω πανάρχαια περιγραφή.
Στον 58ο ορφικό ύμνο, τον Πρωταρχικό
Έρωτα (Χάος-Γαία-Έρως, η Ησιόδια τριάδα),
τον περιγράφει:
«... ευπάλαμον, διφυή, πάντων κληΐδας έχοντα, αιθέρος ουρανίου, πόντου χθονός ... μούνος γαρ τούτων πάντων οίηκα κρατύνεις...».
Δηλαδή: «... τον εφευρετικό, με τις δύο φύσεις, που κρατεί τα κλειδιά των πάντων, του
ουρανίου αιθέρα, της θάλασσας και της Γης,
... διότι μόνο εσύ είσαι κυρίαρχος όλων αυτών...»
Στα τελευταία μόλις χρόνια, η επιστήμη έχει αποδεχθεί την τρομερή κυριαρχία της
Έλξης (Έρωτας) τόσο στον Μικρόκοσμο του
Ατόμου (ηλεκτρόνια-πρωτόνια), όσο και στο
Μακρόκοσμο, όπου η Συμπαντική Έλξη ελέγχει τις ασύλληπτες σε μέγεθος ταχύτητες, της
περιφοράς των Γαλαξιών στο Σύμπαν!
Ο Λίνος - Μουσαίος - Λεύκιππος - Δημόκριτος, θεώρησαν σαν πρωταρχικό στοιχείο της
Δημιουργίας το Άτομο, το χαρακτήριζαν άτμητο, και διετύπωσαν την ατομική θεωρία, που
ύστερα από χιλιετίες κυριαρχεί στη επιστήμη
και τη ζωή μας. Και να σκεφθούμε ότι το άτομο είναι αόρατο, καθόσον είναι το ένα δεκάκις εκατομμυριστό της τελείας του κειμένου!
Εμβαθύνοντας ακόμη περισσότερο, ο Αναξαγόρας φρονεί ότι: «το άτομον διαιρετόν εστί εις το διηνεκές!» (Ερμ. Ντιλς, Προσωκρατικοί, Β΄ τόμος σελ. 15-18.
Σήμερα βέβαια έχουμε φτάσει στην 7η κατά σειρά σχάση του ατόμου με τους επιταχυντές (ηλεκτρόνια-πρωτόνια- νετρόνια-μεσόνια-μποζόνια-βαρυόνια-λεπτόνια) και ενδεχομένως να προχωρίσουμε κι άλλο αν η τεχνολογία μας τελειοποιηθεί!
Οι Λεύκιππος-Δημόκριτος-Αναξίμανδρος
μιλούσαν για «Άπειρους κόσμους και άπειρους
ουρανούς...»
Σήμερα γνωρίζουμε ότι 150 δισεκατομμύρια άστρα (σαν τον ήλιο μας) αποτελούν το
γαλαξία, δισεκατομμύρια γαλαξίες αποτελούν
το Αστρικό Σμήνος, και δισεκατομμύρια αστρικά σμήνη αποτελούν το Υπερσμήνος Γαλαξιών!
Οι ίδιοι σοφοί επίσης δίδασκαν: «... απείρους κόσμους εν τω απείρω, κατά πάσαν περιαγωγής, γίγνεσθαι και φθείρεσθαι!» (Αέτιος
ΙΙ 1,3 (D.327), Σιμπλίκος phys, 1121, 5), δηλαδή: άπειροι κόσμοι (γαλαξίες) γεννιούνται
και καταστρέφονται μέσα στο άπειρο, στη
διάρκεια κάθε περιστροφής.
(Συνεχίζεται)

«ØÜñé-÷üñôá-öñïýôá-êüôá». Ç ìüíéìç åðùäüò ðïõ áðáããÝëëåé ï êïõñÜíôå êáñäéïëüãïò ìáò.
Åýêïëç êáé ÷áñéôùìÝíç ç ñßìá, ÓåâáóôÝ ìïõ êýñéå êáèçãçôÜ. Äõóêïëïýôóéêç
ùóôüóï ç åöáñìïãÞ ôçò åíôïëÞò óáò. Êõñßùò ç êïéíùíéêÞ ôçò äéÜóôáóç. Äéüôé ðÜíù ðïõ ôï ðáßñíåé áðüöáóç ï êáñäéïðáèÞò, üôé áðü ôïýäå êáé åéò ôï åîÞò ó÷åäüí
èá âüóêåé, íá ‘óïõ ïé ðñïóêëÞóåéò ãéá ãåýìá. Íá ïé Ýîïäïé óôá åóôéáôüñéá.
Äåí åííïþ íá óôñéöïãõñßóù óáäéóôéêÜ
ôï ìá÷áßñé óôçí ðëçãÞ, ìá èá óáò ôá õðåíèõìßóù. Ôé; ÖÝñ’ åéðåßí ôïí äßóêï ìå ôá ìåæåäÜêéá ôïõ ìáñôõñßïõ ãéá íá äéáëÝîåé ç
ôáâåñíüâéïò ãáñäïõìðßôóåò, ðáóôßôóéï. Åâßâá Ñïýìåëç!
– Äåí áãáðÜôå ôï êïêïñÝôóé; ñùôÜåé ï
äéðëáíüò.
Êáé ìåéò; ÌáñáæùìÝíï ÷áìüãåëï áìç÷áíßáò.
ÁññéâÜñåé ï óåñâéôüñïò, ëßáí êïñäùìÝíïò, ìå ôï ìðëïêÜêé ôïõ. ¼ëï êáé êÜôé
Ý÷åé íá ìáò óõóôÞóåé êáé íá ìáò óêáíäáëßóåé. ÊÜôé óõíÞèùò áðáãïñåõìÝíï. ÓåéñÜ
ìáò íá ðáñáããåßëïõìå.
ÓôéãìÞ Üã÷ïõò: ó÷Üñá êáé ïõ÷ß ôçãáíçôÜ. Ó÷Üñá, ÷ùñßò áëåßììáôá ìå ëßðïò.
– Ìá ãßíåôáé ðéï íüóôéìï, åðéìÝíåé ôï
ãêáñóüí.
ÓùóôÜ. Ôç äïõëåéÜ ôïõ êÜíåé ï ÷ñéóôéáíüò. Êáé ìåéò;
Øåëëßæïõìå ìéá äéêáéïëïãßá.
¸ðåôáé ôï åðéäüñðéï. Ùò åäþ áíôÝîáìå. Èá ðñïâÜëïõìå óèåíáñÞ áíôßóôáóç
óôï ëá÷ôáñéóôü ìðáêëáâÜ ðïõ ðåíôïâïëÜ
êáôóéêßóéï âïýôõñï; Óôï ïëüðá÷ï ãéáïýñôé ðïõ áêïìðáíéÜñåé ôï øçôü êõäþíé; ÁãíÜíôá, ÷ñõóïß ìïõ áíáãíþóôåò. ÐñïðÜíôùí
ìç óáò âëÝðù ìå êåßíï ôï ëõðçìÝíï, ôï çôôçìÝíï âëÝììá ðïõ ìïõ ñáãßæåé ôçí êáñäéÜ. Äéüôé áêïëïõèåß â’ åðåéóüäéï.
Ôá óðéôéêÜ êáëÝóìáôá. Ôé èá ðïýìå óôçí
ïéêïäÝóðïéíá; Ôï ðïßçìá «øÜñé-÷üñôá...»;
Èá áðïðïéçèïýìå ôçí ðñüóêëçóç ðñïöáóéæüìåíïé êÜðïéï êþëõìá; Êé üôáí áñ÷ßóïõí
îáíÜ ïé áðïñßåò ôùí óõíäáéôçìüíùí;
– Äåí ôñþôå áð’ üëá;
– ÐñïóÝ÷åôå ôç óéëïõÝôá óáò;
– Ìðá, äéáêñßóåéò âëÝðù! Ãéáôß óáò óåñâßñïõí éäéáßôåñï öáãçôü;
Ìç èáññåßôå, êáëïß ìïõ ößëïé, ðùò ó’
üëá ôá ðñïçãçèÝíôá áêáíèñþäç æçôÞìáôá, Ý÷ù ôÜ÷á âñåé áðáíôÞóåéò. Áìýíïìáé üðùò êé åóåßò. Áõôü ôï åõãåíéêü êáôåíÜôóéï,

Ýñ÷ïìáé íá êáôáèÝóù.
Ðñþôïí: Ìçí áðïèáññýíåóôå. Æïýìå
åõôõ÷þò óå ìéáí åðï÷Þ ðïõ ðëçèáßíïõí ïé
health conscious. Ðïëëïß Üíèñùðïé áêïëïõèïýí ìéá äßáéôá. Ãéá ðïëëïýò êáé äéÜöïñïõò ëüãïõò. Äåí åßìáóôå ìüíïé ìáò!
Äåýôåñïí: Ìçí áéóèÜíåóôå Ýíï÷ïé. Ìçí
áðïëïãåßóôå. Äåí ïöåßëïõìå êáí åîçãÞóåéò. Áðå÷èÜíïìáé ôéò äñáìáôéêÝò áöçãÞóåéò. Íá íôñáðþ;Äéüëïõ! Íá íôñÝðïíôáé ïé
áíÜãùãïé ðïõ åðéìÝíïõí, ðáñÜ ôçí åýëïãç óéùðÞ ìïõ, óôéò áäéÜêñéôåò åñùôÞóåéò
ôïõò. ÓõíÞèùò õðåêöåýãù ìå ÷éïýìïñ. Áí
êÜðïéïò áíüçôïò Þ Üîåóôïò èÝëåé áìÝôéìïõ÷áìÝôé íá ìÜèåé, áðïêñßíïìáé êïöôÜ:
– ÌÜëéóôá, êÜíù ìéá êïýñá ãéá ëüãïõò
õãåßáò.
¹:
– Äéüôé Ýôóé ìïõ áñÝóåé.
ÓõóôçìáôéêÜ áðïöåýãù ôá ãáëëéêÜ êáé
ôá êéíÝæéêá åóôéáôüñéá üðïõ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé êáôÜ êüñïí âëáâåñÝò Þ ýðïðôåò ëéðáñÝò ïõóßåò.
ÓõóôçìáôéêÜ ðñïôéìþ ôéò øáñïôáâÝñíåò. Óôïé÷ßæåé ëßãï áêñéâüôåñá óôï óõíïäü
ìïõ, ìá ôï áîßæù!
¼óïí áöïñÜ óôá óðéôéêÜ ôñáðåæþìáôá, åöüóïí Ý÷ù êÜðïéá ïéêåéüôçôá, èá åíçìåñþóù ôïõò ðñïóêáëïýíôåò üôé ôñþù åéäéêÜ åäÝóìáôá. Ïé óôåíïß ößëïé åðéôñÝðïõí
íá öÝñù ìáæß ôï öáãçôü ìïõ.
Óõ÷íÜ ðñïôåßíù Ýíá ñåöåíÝ. Ìáãåéñåýù êÜôé íüóôéìï ü÷é ìüíï ãéá ôïí åáõôü
ìïõ, ìá ãéá üëïõò. ¸íá ìðñéÜìé ëüãïõ ÷Üñç Þ áãêéíÜñåò áëÜ ðïëßôá. Êáé íá ‘ìáé ìå
ôï ôáøß.
Óôá Üêñùò åðßóçìá äåßðíá, êáôÜ êáíüíá óåñâßñåôáé øÜñé. Ôï ðñüâëçìá åðéëýåôáé ìüíï ôïõ.
Óôéò ìåóáßåò ðåñéóôÜóåéò, üðïõ äåí Ý÷ù ôçí Üíåóç êáé ôï èÜññïò, áñíïýìáé åõãåíéêÜ ôçí ðñüóêëçóç.
ÓõìðÝñáóìá;
Ôï Savoir vivre ðáñáêïëïõèåß ôéò êïéíùíéêÝò äéáöïñïðïéÞóåéò. Ç áýîçóç ôùí
êáñäéáããåéáêþí áðïôåëåß Ýíá íÝï äåäïìÝíï. Ï áóèåíÞò ïöåßëåé íá Ý÷åé ôçí êïìøüôçôá íá ìç öïñôßæåé ôçí áôìüóöáéñá ìå äõóÜñåóôåò äéçãÞóåéò. ¼ìùò ï êáñäéïðáèÞò,
åóåßò äçëáäÞ êé åãþ, Ý÷ïõìå ôï ðñüâëçìá. Ïöåßëïõìå óôïí åáõôü ìáò êáé óôç æùÞ íá ðñïóôáôåõèïýìå. Ïé Üëëïé, ç êïéíùíßá ïöåßëåé íá ìáò äåßîåé êáôáíüçóç êáé óõìðÜèåéá. Êé üðïéïò äåí óõììïñöþíåôáé, ëõðïýìáé. Ëõðïýìáé ðïëý...

ÓÕÍÔÏÌÅÓ ÅÉÄÇÓÅÉÓ

• Ãñáöåßá ÃåùñãéêÞò ÁíÜðôõîçò åðáíáëåéôïõñãïýí óôç ÓáìïèñÜêç, ôéò ÖÝñåò,
ôï Óïõöëß êáé ôï Ôõ÷åñü, ìå áðüöáóç
ôïõ ÍïìÜñ÷ç ¸âñïõ. Ôá Ãñáöåßá óôåëå÷þíïíôáé ìå Ãåùðüíïõò êáé Ôå÷íïëüãïõò. Õðåýèõíïé óôï Ãñáöåßï ãåùñãéêÞò áíÜðôõîçò ôïõ ÄÞìïõ Öåñþí åßíáé
ï Ôæéìïôïýäçò Áðüóôïëïò êáé ï ÄÝäïãëïõ ÅõÜããåëïò.

• Óôéò 28 ÌáÀïõ 2000 äñïìïëïãåßôáé ôï
«ÏñéÜí åîðñÝò» ðïõ èá óõíäÝåé ôçí Áëåîáíäñïýðïëç êáé ôçí Êùíóôáíôéíïýðïëç.

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

ÔÏ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍ ÅÉÍÁÉ Ç ÆÙÇ ÌÁÓ

ÁÃÁÐÙÍÔÁÓ ÔÏ ÊÁÉ ÖÑÏÍÔÉÆÏÍÔÁÓ ÔÏ,
ÕÐÅÑÁÓÐÉÆÏÌÁÓÔÅ ÔÏ ÓÇÌÅÑÁ ÔÏ ÄÉÊÏ
ÌÁÓ ÊÁÉ ÔÏ ÌÅËËÏÍ ÔÙÍ ÐÁÉÄÉÙÍ ÌÁÓ
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ÓÅËÉÄÁ 5

×ÑÕÓÁÖÉ Ï ÈÇÓÁÕÑÏÓ

Å

ßíáé êáéñüò ôþñá ðïõ áðïêáëýöèçêáí
êïéôÜóìáôá ÷ñõóïý óôï ðáíÝìïñöï
èñáêéêü ôïðßï óôá óýíïñá ôùí íïìþí Ñïäüðçò êáé ¸âñïõ êáé óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ ëüöïõ ôïõ ÐåñÜìáôïò êáé Üëëåò ôïðïèåóßåò
óôá üñéá ôùí ÄÞìùí Óáððþí êáé Áññéáíþí.
Ãéá ôï ëüãï áõôü éäñýèçêå ç åôáéñßá
ÌÅÔÁËËÅÕÔÉÊÇ ÈÑÁÊÇ Á.Å., ìå Ýäñá ôéò
ÓÜððåò.
Îåêßíçóáí Þäç ïé ìåëÝôåò êáé åîåñåõíÞóåéò ãéá ôçí ßäñõóç âéïìç÷áíßáò ðáñáãùãÞò ÷ñõóïý, ìå ôçí åðéôüðéá åðåîåñãáóßá ôïõ ÷ñõóïöüñïõ êïéôÜóìáôïò.
¸÷åé áðïäåé÷èåß üôé üðïõ ëåéôïõñãïýí
ôÝôïéåò âéïìç÷áíéêÝò ìïíÜäåò åîüñõîçò
÷ñõóïý, Ý÷ïõí ðñïêáëÝóåé ôåñÜóôéåò ïéêïëïãéêÝò êáôáóôñïöÝò. Åßíáé ãíùóôü Üëëùóôå ðùò ç ìÝèïäïò åðåîåñãáóßáò ôïõ ÷ñõóïöüñïõ ìåôáëëåýìáôïò, ðïõ ðñïôßèåíôáé
íá ÷ñçóéìïðïéÞóïõí ïé åôáéñßåò ðïõ èá áíáëÜâïõí ôï Ýñãï åßíáé áõôÞ ôçò êõÜíùóçò (÷ñÞóç êõáíïý÷ùí áëÜôùí) ç ïðïßá èåùñåßôáé Üêñùò åðéêßíäõíç ãéá ôçí õãåßá ôùí
êáôïßêùí, ôùí áãñïôéêþí êáëëéåñãåéþí êáé
ãéá ôï ðåñéâÜëëïí.
Ç êõâÝñíçóç åßíáé äéáôåèåéìÝíç íá ðáñá÷ùñÞóåé ôçí åîüñõîç ôïõ ïñõêôïý ðëïýôïõ óå éäéùôéêÞ åôáéñßá áõóôñáëéáíþí óõìöåñüíôùí, êÜôé áíÜëïãï ìå áõôü ðïõ Ýãéíå
êáé ìå ôçí TVX, ôçí ÊáíáäéêÞ åôáéñßá ðïõ
áíÝëáâå ôá êïéôÜóìáôá ÷ñõóïý óôçí ÏëõìðéÜäá ôçò ×áëêéäéêÞò.
Áí èá ðñï÷ùñÞóåé Þ ü÷é áõôü ôï Ýñãï,
Ý÷åé íá êÜíåé êáé ìå ôçí áðüöáóç ôùí öïñÝùí ôçò ðåñéïé÷Þò, êáôÜ ðüóï åßíáé áðïöáóéóìÝíïé íá ðñïóôáôåýóïõí ôç æùÞ ôïõò
êáé ôï ðåñéâÜëëïí.
Ç äéåèíÞò åìðåéñßá ðáñÝ÷åé óõíôñéðôéêÜ ðáñáäåßãìáôá ôùí èáíÜóéìùí êéíäýíùí
ðïõ óõíåðÜãåôáé ãéá ðåñéï÷Þ ç âéïìç÷áíßá
÷ñõóïý.
Ìßá áðü ôéò ìåãáëýôåñåò êáôáóôñïöÝò
óôçí éóôïñßá ôçò åîïñõêôéêÞò âéïìç÷áíßáò
èåùñÞèçêå ç ìåãÜëç äéáññïÞ õäñïêõáíßïõ áðü Ýíá êáíáäÝæéêï ïñõ÷åßï ÷ñõóïý ôçò

ÔÏÐÉÊÅÓ ÅÉÄÇÓÅÉÓ

åôáéñßáò Omai Gold Mines óôç ÃïõéÜíá
ôçò Íüôéáò ÁìåñéêÞò ôïí Áýãïõóôï ôïõ
1995.
Ðåñéóóüôåñá áðü Ýíá åêáôïììýñéï êõâéêÜ ìÝôñá ôïîéêþí êáôÜëïéðùí äéÝññåõóáí óôïí ìåãáëýôåñï ðïôáìü ôçò ÷þñáò ÅóÝêéìðï, ëüãù ñùãìþí óôç äåîáìåíÞ áðïâëÞôùí.
Ðñüóöáôï ðáñÜäåéãìá ïéêïëïãéêÞò êáôáóôñïöÞò ðñïêëÞèçêå óôçí ðåñéï÷Þ ôùí
Âáëêáíßùí êáé óôï ïñõ÷åßï «ÌðÜéá Ìüñå» ôçò åôáéñßáò åîüñõîçò ÷ñõóïý ÅóìåñÜëíôá ÅîðïëåñÝôéïí Ltd, üðïõ ìåãÜëåò
ðïóüôçôåò äçëçôçñéþäïõò êõáíßïõ äéï÷åôåýèçêáí óôïí ðïôáìü Ôßóá êáé óôç óõíÝ÷åéá óôïí Äïýíáâç, ìå áðïôÝëåóìá ôç ìüëõíóç ôùí äýï ðïôáìþí (âñÝèçêáí ôüíïé
íåêñÜ øÜñéá), åíþ õðÜñ÷åé êßíäõíïò íá åðåêôáèåß ç êáôáóôñïöÞ óôïí õäñïöüñï ïñßæïíôá.
Ï Ðñüåäñïò ôïõ Áìåñéêáíéêïý ÊÝíôñïõ ÅîïñõêôéêÞò ðïëéôéêÞò, ìå áöïñìÞ ôï
ãåãïíüò ôçò ìüëõíóçò ôïõ Äïýíáâç, äÞëùóå üôé ç ìüëõíóç áõôÞ åßíáé áíôßóôïé÷ïõ ìåãÝèïõò ìå ôç ìüëõíóç ðïõ õðÝóôç ôï 1992
ôï íüôéï ÊïëïñÜíôï áðü ôç äéáññïÞ êõáíßïõ áðï ôï ïñõ÷åßï ÷ñõóïý ÓÜìéôâéë.
Óôïí áíôßëïãï ôùí ðáñáðÜíù äéáðéóôþóåùí, ïé õðåñáóðéóôÝò ôçò éäÝáò ßäñõóçò
êáé ëåéôïõñãßáò ôçò âéïìç÷áíßáò, äéáâåâáéþíïõí üôé èá ëçöèïýí üëá ôá áðáñáßôçôá ìÝôñá ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôçò õãåßáò
ôùí áíèñþðùí êáé ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò.
Ôï åñþôçìá ðïõ ôßèåôáé üìùò åßíáé:
Ðþò èá ìðïñåß êáíåßò íá åßíáé Þóõ÷ïò
üôé äåí èá ðñïêýøåé ðñüâëçìá, üôáí åßíáé
ãíùóôÞ ç ðñïóðÜèåéá ðïëëþí åðé÷åéñçìáôéþí ìðñïóôÜ óôï åýêïëï êÝñäïò íá ìçí
ôïõò åíäéáöÝñåé ïýôå ç æùÞ ôùí áíèñþðùí
áëëÜ ïýôå êáé ç ðñïóôáóßá ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò;
ÅðåéäÞ ï ïñõêôüò ðëïýôïò áðïôåëåß åèíéêü êåöÜëáéï ìå óôñáôçãéêÞ óçìáóßá ãéá
ôçí áíÜðôõîç ôçò ÷þñáò, äåí ðñÝðåé íá åê÷ùñåßôáé óå îÝíåò Þ íôüðéåò éäéùôéêÝò åðé÷åéñÞóåéò ðáñÜ íá ìÝíåé óôï êñÜôïò êáé íá
áîéïðïéåßôáé, üôáí ÷ñåéÜæåôáé,
ãéá ôéò ðñáãìáôéêÝò áíÜãêåò
ôçò ÷þñáò.
Ìáñßá Êáíäýëç

Áí æïýóå ï Ãéü÷áí ÓôñÜïõò,
äåí èá ìðïñïýóå óÞìåñá
íá õìíåß ôï ãáëÜæéï Äïýíáâç.
ÐëçãùìÝíï áðü ôï êõÜíéï
ôï ðïôÜìé áñãïðåèáßíåé...
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Η Συντακτική Επιτροπή και το Διοικητικό
Συμβούλιο του Συλλόγου μας συγχαίρουν
θερμά τους συμπατριώτες μας:
1. Τον κ. Δημήτριο Καραμάτσκο, ο οποίος
επελέγη σύμβουλος Β' του πρέσβη της Ελλάδας στις Βρυξέλλες και συνεργάτης του
Γραφείου της Εκκλησίας της Ελλάδας για
εκκλησιαστικά θέματα.
Του ευχόμαστε καλή επιτυχία στα νέα
του καθήκοντα.
2. Την Αθηνά Παράσχου, η οποία πήρε το
διδακτορικό της δίπλωμα στην Παιδοψυχολογία στο Πανεπιστήμιο της Φραγκφούρτης της Δυτ. Γερμανίας.
Της ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία.
3. Την Ντέπη Γκοντιβού, κόρη του Κώστα
Γκοντιβού και της Βούλας Σιγλίδου, για
την αποφοίτησή της από τη Νομική Σχολή Macerata Ιταλίας.
Της ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία.
4. Τον Παναγιώτη Γεωργιάδη, γιο του Τάσου και της Δανάης Γεωργιάδη, ο οποίος τιμήθηκε με αριστείο ως αριστεύσας
πτυχιούχος, από τη Σύγκλητο του Εθνι-
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κού & Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών
του ακαδημαϊκού έτους 1998-99. Τις τιμητικές διακρίσεις απένειμαν οι συγκλητικοί υπό την παρουσία του Προέδρου της
Δημοκρατίας κ. Κ. Στεφανόπουλου.
Του ευχόμαστε καλή επιτυχία στις παραπέρα σπουδές του και καλή σταδιοδρομία

Ç ÊÏÐÇ ÔÇÓ ÐÉÔÁÓ
ôïõ 5ïõ ÓõóôÞìáôïò
Äáóïðñïóêüðùí Öåñþí
Ôçí ÊõñéáêÞ 23 Öåâñïõáñßïõ Ýêïøå ôçí
ðßôá ôïõ ôï 5ï Óýóôçìá Äáóïðñïóêüðùí Öåñþí óôï êáôÜìåóôï äçìïôéêü áìöéèÝáôñï ôçò
ðüëçò ìáò.
Ôçí åêäÞëùóç, ðïõ Ýãéíå ãéá ðñþôç öïñÜ
ìå éäéáßôåñç åðéóçìüôçôá, ôßìçóáí ìå ôçí ðáñïõóßá ôïõò ï ÂïõëåõôÞò ¸âñïõ êáé ìÝëïò
ôçò ÊïéíïâïõëåõôéêÞò ÏìÜäáò Ðñïóêüðùí ÅëëÜäáò ê. Ëõìðåñáêßäçò, ï ÄÞìáñ÷ïò Öåñþí
ê. Íéê. Ìáíïýóçò, ï Ôáîßáñ÷ïò ôçò 31çò Ìç÷áíïêßíçôçò Ôáîéáñ÷ßáò ê. Íéê. Áíôùíßïõ, ï Ä/
íôÞò ôïõ ÔìÞìáôïò ÓõíïñéïöõëÜêùí Öåñþí
Õð/ìïò Á´ ê. Äçì. ÃéáôáãÜíáò, ï Ä/íôÞò ôïõ
535 ÁíôéóõíôáãìáôÜñ÷çò ê. Êßìùí ÊùíóôáíôÜêçò ê.Ü.
Óôçí åêäÞëùóç ôéìÞèçêáí ìå áíáìíçóôéêÝò ðëáêÝôåò äýï ðñüóùðá ôïõ ¸âñïõ ðïõ
áíáìß÷èçêáí åíåñãÜ ìå ôïí ðñïóêïðéóìü: ï
ãíùóôüò óõããñáöÝáò êáé ðïéçôÞò ê. Ôßôïò ÌáíÜêáò êáé éäñõôÞò ôïõ óõóôÞìáôïò, êáé ï ÄÞìáñ÷ïò Öåñþí ê. Ìáíïýóçò, ï ïðïßïò äéåôÝ-

ëåóå áñ÷çãüò êáé ìåôÝðåéôá ôïðéêüò Ýöïñïò.
Ãéá ôç äñÜóç êáé ôïõò óôü÷ïõò ôïõ ÓõóôÞìáôïò ìßëçóå ï Áñ÷çãüò ê. Íßêïò Ãêüôóçò, êáèþò êáé ï Ðåñéöåñåéáêüò ¸öïñïò Ðñïóêüðùí
Í. ¸âñïõ ê. Ðáó÷Üëçò Óôáìðïõëßäçò, ï ïðïßïò ìåôáîý Üëëùí ôüíéóå:
«Ãéá ôïí íÝï áéþíá Ý÷ïõìå âÜëåé óáí óôü÷ï ôçí ðïéïôéêüôåñç áíáâÜèìéóç ôïõ ðñïóêïðéóìïý óôïí ¸âñï, óå óõíåñãáóßá ìå üëïõò
ôïõò öïñåßò, ãéá ôç óõíäéïñãÜíùóç äñÜóåùí
ðïõ èá áíáäåßîïõí ìÝóá áðü ôïí ðñïóêïðéóìü ôçí éóôïñéêÞ, ðïëéôéóôéêÞ êáé öõóéêÞ ïìïñöéÜ ôïõ íïìïý ìáò, ðïõ åßíáé áðü ôéò ìïíáäéêÝò óôçí ÅëëÜäá êáé ü÷é ìüíï.»

Áðü ôçí êïðÞ ôçò ðßôáò
ôïõ 5ïõ ÓõóôÞìáôïò
Äáóïðñïóêüðùí Öåñþí.
Äéáêñßíïíôáé áñéóôåñÜ
ôïõ ÄçìÜñ÷ïõ ï ÂïõëåõôÞò ê. Ëåùíßäáò
Ëõìðåñáêßäçò,
ï Ôáîßáñ÷ïò ê. Íéêüëáïò
Áíôùíßïõ, ï Õðáóôõíüìïò, åêðñüóùðïò
ôçò Áóôõíïìßáò ,
ê. ÄçìÞôñéïò ÃéáôáãÜíáò.

ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÉ ÄÉÁÃÙÍÉÓÌÏÉ
áðü ôï ÄÞìï Öåñþí
ÐáñáìïíÝò ×ñéóôïõãÝííùí ï ÄÞìïò Öåñþí áíáêïßíùóå ôçí Ýíáñîç ôïõ äéáãùíéóìïý
ãéá ôï êáëýôåñá óôïëéóìÝíï óðßôé êáé êáôÜóôçìá, ðïõ äéÞñêçóå ùò ôéò 29.12.99.
¸ôóé äüèçêå ç åõêáéñßá óôïõò êáôïßêïõò
ôùí Öåñþí íá öïñÝóïõí ôá êáëÜ ôïõò êáé íá
ãéïñôÜóïõí ìå ìïíáäéêü ôñüðï ôïí åñ÷ïìü
ôïõ 2000.
ÊáìéÜ Üëëç ÷ñïíéÜ äåí Þôáí ôüóï óôïëéóìÝíç ç ðüëç ìáò.
ÅîÜëëïõ, êáé ï äÞìïò ìáò óõíÝâáëå êáôÜ
ðïëý óôçí åðéêñÜôçóç ôïõ åïñôáóôéêïý êëßìáôïò, óôïëßæïíôáò ôéò ðëáôåßåò êáé ôïõò äñüìïõò ìå öÜôíåò, äÝíôñá êáé ãéñëÜíôåò.
ÍéêçôÝò ôïõ äéáãùíéóìïý áíáêçñý÷èçêáí
ïé: á) Öùôáêßäçò, ãéá ôç óôïëéóìÝíç âéôñßíá
êáé â) ÌåúìÜñïãëïõ ãéá óôï óôïëéóìÝíï óðßôé, ïé ïðïßïé êÝñäéóáí áðü 50.000 äñ÷.

ÄÇÌÉÏÕÑÃÉÁ ÌÏÍÁÄÁÓ
ÊÏÉÍÙÍÉÊÇÓ ÌÅÑÉÌÍÁÓ
óôï ÄÞìï Öåñþí

ÐÁÑÁÊËÇÓÇ
Áãáðçôïß óõìðáôñéþôåò,
óõìðáôñéþôéóóåò
Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï êáé ç ÓõíôáêôéêÞ ÅðéôñïðÞ ôçò Åöçìåñßäáò
ìáò óáò ðáñáêáëåß íá ìáò ãíùóôïðïéåßôå ôõ÷üí áëëáãÝò óôç äéåýèõíóç êáôïéêßáò óáò êáèþò êáé ðéèáíÝò
áëëáãÝò áñéèìïý ôçëåöþíùí óáò.
¸ôóé ìáò äéåõêïëýíåôå þóôå íá ìçí
Ý÷ïõìå åðéóôñïöÝò åöçìåñßäùí, áöåíüò, êáé áöåôÝñïõ íá Ý÷ïõìå ôç
äõíáôüôçôá ôçëåöùíéêÞò åðéêïéíùíßáò-åíçìÝñùóçò.
Ôï Ä.Ó.

ÁðïíïìÞ ðëáêÝôáò óôïí ÄÞìáñ÷ï Öåñþí ê.
Íéê. Ìáíïýóç áðü ôïí Áñ÷çãü ôïõ 5ïõ ÓõóôÞìáôïò Äáóïðñïóêüðùí ê. Íéêüëáï Ãêüôóç.

Áðü ôçí 1/1/2000 áñ÷ßæåé íá ëåéôïõñãåß
óôéò ÖÝñåò ôï ðñüãñáììá «Äçìéïõñãßá ÌïíÜäùí ÊïéíùíéêÞò ÌÝñéìíáò», ðïõ áöïñÜ ôç âïÞèåéá áíèñþðùí ôçò ôñßôçò çëéêßáò ðïõ æïõí
ìüíïé ôïõò êáé Ý÷ïõí ðñïâëÞìáôá õãåßáò, ïðüôå ÷ñåéÜæïíôáé êÜðïéïí íá ôïõò åîõðçñåôåß êáé íá ïñãáíþíåé ôçí éáôñéêÞ ôïõò ðáñáêïëïýèçóç. Ðñüêåéôáé ãéá Ýíá ðñüãñáììá ôïõ
õðïõñãåßïõ Åñãáóßáò, ðïõ ÷ñçìáôïäïôåßôáé áðü ôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç êáé ôï Åëëçíéêü Äçìüóéï.
Ôï ðñïóùðéêü ðïõ èá óôåëå÷þóåé ôï ðñüãñáììá åßíáé 2 Êïéíùíéêïß ëåéôïõñãïß, 2 ÍïóçëåõôÝò/ôñéåò êáé 2 Ïéêåéáêïß âïçèïß.
Ôá êáèÞêïíôÜ ôïõò åßíáé: Áñ÷éêÜ ç êáôáãñáöÞ ôùí áíèñþðùí ôçò ôñßôçò çëéêßáò ðïõ
÷ñåéÜæïíôáé âïÞèåéá óôï óðßôé ôïõò êáé Ýðåéôá

ç ïñãÜíùóç êáé ç ðáñï÷Þ ôçò âïÞèåéáò.
Ôï ßäéï ðñüãñáììá èá ëåéôïõñãÞóåé êáé óå
Üëëïõò ÄÞìïõò ôçò ÅëëÜäáò üðïõ õðÜñ÷ïõí
ÊÁÐÇ.
Óôéò ÖÝñåò ôï ðñüãñáììá Ý÷åé áíáëÜâåé ç
ÄçìïôéêÞ Åðé÷åßñçóç ÔïðéêÞò ÁíÜðôõîçò.

ÔÉ ÃÉÍÅÔÁÉ ÌÅ ÔÏ ÅÑÃÏÓÔÁÓÉÏ
ñáöÞò óôñáôéùôéêþí åíäõìÜôùí
ÓÔÏ ÔÑÉÃÙÍÏ ÅÂÑÏÕ
Ôï 1994 îåêßíçóå ç äéáäéêáóßá óýóôáóçò
êáé ëåéôïõñãßáò åðé÷åßñçóçò ñáöÞò óôñáôéùôéêþí åíäõìÜôùí óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ Ôñéãþíïõ
¸âñïõ, êáé óõãêåêñéìÝíá óôï ÷ùñéü ÓðÞëáéï.
Óêïðüò ôçò åðé÷åßñçóçò Þôáí áöåíüò ç áíôéìåôþðéóç ôçò ìåãÜëçò áíåñãßáò ðïõ ìáóôßæåé ôï Íïìü ìáò êáé áöåôÝñïõ ìå ôï Ýñãï
áõôü íá êáëõöèïýí ïé ìåãÜëåò áíÜãêåò ôïõ
óôñáôïý, ëüãù ôïõ ìåãÜëïõ áñéèìïý óôñáôéùôþí ðïõ õðçñåôïýí óôçí ðåñéï÷Þ.
ÓõóôÜèçêå ï öïñÝáò êáé õðÞ÷èç ç åðÝíäõóç óôïí Í 1262, õðïãñÜöçêå ôï êáôáóôáôéêü ôçò åðé÷åßñçóçò ìå ôïí ôßôëï «Åíäýìáôá
Ôñéãþíïõ ÁÅ» êáé ôï 1997 ïëïêëçñþèçêå ç
êáôáóêåõÞ ôïõ êôéñßïõ óå éäéüêôçôï ïéêüðåäï
óôï ÓðÞëáéï.
Áðü ôüôå ðÝñáóáí ðÜíù áðü äýï ÷ñüíéá
êáé åíþ äáðáíÞèçêáí áñêåôÜ åêáôïììýñéá ãéá
ôçí êáôáóêåõÞ ôïõ êôéñßïõ êáé ôç ëåéôïõñãßá
ôïõ åñãïóôáóßïõ, ôï åñãïóôÜóéï ôåëéêÜ äåí
ëåéôïõñãåß.
Ãéá íá ëåéôïõñãÞóåé ç åí ëüãù åðé÷åßñçóç, ç ïðïßá óýìöùíá ìå ôéò ðñïâëÝøåéò ôùí
áñìïäßùí èá áðáó÷ïëÞóåé 120 åñãáæüìåíïõò
ôçò ðåñéï÷Þò, ÷ñåéÜæåôáé ç áãïñÜ ôïõ ìç÷áíïëïãéêïý åîïðëéóìïý, êáèþò êáé ç õðïãñáöÞ ðñïãñáììáôéêÞò óýìâáóçò ìå ôïí õðïõñãü ÅèíéêÞò ¢ìõíáò.
Ôï èÝìá Þñèå óôç ÂïõëÞ ìåôÜ áðü åñþôçóç Âïõëåõôþí. Åëðßæïõìå üôé ïé áñìüäéïé
õðïõñãïß èá äåßîïõí ôç äÝïõóá ðñïóï÷Þ êáé
èá ðñï÷ùñÞóïõí ÷ùñßò êáèõóôÝñçóç óôçí Ýíáñîç ôçò ëåéôïõñãßáò ôïõ åñãïóôáóßïõ.

ÓÅËÉÄÁ 6

ΩΣ ΘΥΜΙΑΜΑ ΜΝΗΜΗΣ...

ÁÐÏ ÔÉÓ ÁÍÁÌÍÇÓÅÉÓ ÅÍÏÓ ÃÉÁÔÑÏÕ

Η ΜΑΝΑ ΜΟΥ

Ï ìðáñìðá-Èåïäüóçò

ï

ìðáñìðá-Èåïäüóçò Þôáí ðáðëùìáôÜò. Åêåßíá ôá ÷ñüíéá ðïõ ôï áöñïëÝî êáé ôï óôñùìáôÝî êáé üëá ôá åéò -åî
Þôáí Üãíùóôá, ï ìðáñìðá-Èåïäüóçò åß÷å ðïëëÞ äïõëåéÜ.
Óôï ôÝëïò ôïõ êáëïêáéñéïý ïé íïéêïêõñÝò óêïôþíïíôáí ðïéá íá ôïí ðñùôïðÜñåé ãéá íá öñïíôßóåé ôá óôñùóßäéá ôçò ãéá
ôï ÷åéìþíá. ¹ôáí, âëÝðåôå, öêéáãìÝíá áðü áãíü ìáëëß –ôé ðéï õãéåéíü êáé öõóéêü.
Ìüíï ðïõ ìå ôï ÷ñüíï ôï ìáëëß êÜôóéáæå
êáé Þèåëå îÜóéìï ãéá íá ãßíåé êáé ðÜëé áöñÜôï êáé ìáëáêü. ÁõôÞí áêñéâþò ôç äïõëåéÜ áíáëÜìâáíå íá êÜíåé ï ìðáñìðá-Èåïäüóçò.
Ôïí èõìÜìáé áðü ìéêñü ðáéäß, ôüôå ðïõ
åñ÷üôáí óôï óðßôé ìáò ãéá íá ìáò öêéÜîåé
ôá óôñþìáôá. Óå ìáò ìÜëéóôá äïýëåõå ìå
ôéò ìÝñåò, ãéáôß ï ìðáìðÜò äéáôçñïýóå Ýíá ìéêñü ÷Üíé êé Ýôóé åß÷å ðïëëÜ íá êÜíåé
êÜèå öïñÜ.
Ï ìðáñìðá-Èåïäüóçò Þôáí êáñáìáíëÞò, ðñüóöõãáò ìéêñáóéÜôçò. ¹ôáí ó÷åôéêÜ ìéêñïêáìùìÝíïò, ìå öñýäéá óìé÷ôÜ
êáé ðëïýóéá, ðïõ ó÷åäüí Ýêñõâáí ôá ìéêñÜ êáôÜìáõñá ðáé÷íéäéÜñéêá ìÜôéá ôïõ
êé Ýíá ìïõóôÜêé ðïõ óêÝðáæå ó÷åäüí ôá
÷åßëç ôïõ, ìå ôéò ôñß÷åò íá ðåôÜíå áðü äù
êé áðü êåé.
Äåí îÝñù áí Þôáí áóèìáôéêüò Þ áí Ýãéíå áóèìáôéêüò ìå ôç äïõëåéÜ ðïõ Ýêáìíå, åéóðíÝïíôáò üëïí áõôüí ôïí êïõñíéá÷ôü áðü óêüíç êáé ìáëëéÜ ðïõ ãÝìéæå ôïí
ôüðï üôáí äïýëåõå.
Ôïí Ýâëåðåò íá áíáðíÝåé ìå äõóêïëßá
îåöõóþíôáò ìå èüñõâï ôçí åêðíïÞ ôïõ
ìå ìéóüêëåéóôá ÷åßëç êáé ìÜãïõëá öïõóêùìÝíá, üðùò ÷áñáêôçñéóôéêÜ êÜíïõí ïé áóèìáôéêïß.
Ôï êõñéüôåñï åñãáëåßï ôïõ ìðáñìðáÈåïäüóç Þôáí Ýíá ìåãÜëï ôüîï öêéáãìÝíï áðü îýëï, ÷ïíôñü üóï Ýíá áíèñþðéíï
÷Ýñé êáé ìáêñý ðÜíù áðü ôñßá ìÝôñá, ìå
÷ïñäÞ äõíáôÞ êáé ðïëý ôåíôùìÝíç, ðïõ
ðÜíù ôçò ãéíüôáí ôï îÜóéìï ôïõ ìáëëéïý
êáèþò Ýìðáéíå óå ðáëìéêÞ êßíçóç ìå ôá
÷ôõðÞìáôá ôïõ ñüðáëïõ.
Åìåßò, ôá ðáéäéÜ ôçò ãåéôïíéÜò, åß÷áìå
ðáíçãýñé êÜèå öïñÜ ðïõ ï ìðáñìðá-Èåïäüóçò åñ÷üôáí íá äïõëÝøåé óôçí áõëÞ
ìáò. Ìáæåõüìáóôáí êáé ðáñáêïëïõèïýóáìå ôç äéáäéêáóßá, åíþ ïé ìáíÜäåò ìáò
öþíáæáí íá áðïìáêñõíèïýìå ãéáôß èá ãåìßæáìå óêüíç.
ÊáèéóìÝíïò êáôÜ÷áìá ï ìðáñìðá-Èåïäüóçò, óôÞñéæå ôç ìéá Üêñç ôïõ ôüîïõ
óôïí þìï ôïõ êáé, Ý÷ïíôÜò ôï áðëùìÝíï
ìðñïóôÜ, ôï óôÞñéæå ìå ôá ðüäéá ôïõ ìå
ôç ÷ïñäÞ ðñïò ôá ðÜíù. Ìå ôï Ýíá ÷Ýñé
Ýðáéñíå ìéá ôïýöá êáôóéáóìÝíï ìáëëß êáé
ôï óêÜëùíå óôç ÷ïñäÞ, åíþ ìå ôï Üëëï
÷Ýñé Üñ÷éæå íá ÷ôõðÜ ôï ñüðáëï ñõèìéêÜ
ðÜíù óôç ÷ïñäÞ ðïõ ðÜëëïíôáí ìå ìïõóéêü Þ÷ï, ôéíÜæïíôáò ôï ìáëëß ðïõ áêïõìðïýóå áðÜíù ôçò.
Ï ôüðïò ãÝìéæå óêüíç êáé ìáëëß, ðïõ
îÜíïéãå êáé ãéíüôáí áöñÜôï êáé áðáëü, êáôáêáèßæïíôáò óõã÷ñüíùò óôá êáñáìáíëßäéêá öñýäéá êáé ôï ðá÷ý ìïõóôÜêé ôïõ êáé
êÜìíïíôÜò ôïí óáí ôïí áãéïâáóßëç. Ôï áóôåßï Þôáí ðùò üôáí Ýêáìíå äéÜëåéììá ãéá
íá ðéåé ôï êáöåäÜêé ôïõ, Üíáâå êáé ôï ôóéìðïýêé ôïõ ðíéãìÝíïò óôï âÞ÷á, «ãéá íá
ðÜñåé ìéá áíÜóá», üðùò Ýëåãå.
¸íá Üëëï åñãáëåßï ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýóå ï ìðáñìðá-Èåïäüóçò, üôáí ôï ìáëëß
äåí Þôáí ðïëý êáôóéáóìÝíï, Þôáí ç ëáíÜñá. ¹ôáí Ýíá ôñáðåæÜêé ðïõ óôçí åðÜíù åðéöÜíåéÜ ôïõ åîåß÷áí ðõêíÝò óõñìÜôéíåò ðñïåîï÷Ýò, óáí áñáéÜ óõñìÜôéíç
âïýñôóá. Ôçí ßäéá êáôáóêåõÞ åß÷å êáé Ýíá
ôåôñÜãùíï óáíßäé óôéò ßäéåò äéáóôÜóåéò.
¸âáæå ôï ìáëëß óôçí åðéöÜíåéá ôïõ ôñáðåæéïý êáé Ýóåñíå áðü ðÜíù ôïõ ôï êáðÜêé, þóôå ôï ìáëëß, óêáëþíïíôáò óôá
óõñìÜôéíá åîáñôÞìáôá, îÜíïéãå üìïñöá.
Ôá ÷ñüíéá ðåñíïýóáí êáé ï ìðáñìðáÈåïäüóçò åîáêïëïõèïýóå íá áó÷ïëåßôáé
ìå ôçí ôÝ÷íç ôïõ, êé áò ôïí ìÜëëùíå ï Áñ-

Γράφει η Καλλιόπη Γιοφτσίδου-Καραϊσαρλή
ìÝíïò ï Íôïêôüñ íá óôáìáôÞóåé, ãéáôß èá
ðÝèáéíå áðü ôï Üóèìá ôïõ.
¼ôáí ðáíôñåýôçêá êáé áðïêôÞóáìå
ôï ðñþôï ìáò ðáéäß, óêåöôÞêáìå ìå ôç
ãõíáßêá ìïõ íá öêéÜóïõìå ãéá ôï ìùñü
Ýíá óôñùìáôÜêé áðü ôæßâá, ðïõ èåùñïýíôáé ðéï õãéåéíü. Ç ôæßâá åßíáé Ýíá ðñïúüí
áðü öõôéêÝò ßíåò, åéóáãüìåíï, ðïõ ÷ñçóéìïðïéüôáí ãéá óôñþìáôá.
ÐÞñá ôá ìÝôñá áðü ôï êñåâáôÜêé ôïõ
ìùñïý êáé Ýíá áðüãåõìá ðïõ óõíÜíôçóá
ôïí ìðáñìðá-Èåïäüóç ôïí óôáìÜôçóá
ãéá íá ôïõ äþóù ôçí ðáñáããåëßá.
– ÈÝëù íá ìïõ öêéÜóåéò Ýíá óôñùìáôÜêé ãéá ôï ìùñü, ìðáñìðá-Èåïäüóç, ôïõ
ëÝù.
– Èá ó’ ôï öêéÜíù åãêþ ìåñáêëßô’êï,
ìïõ áðÜíôçóå. Áýñéï êéüëá èá ‘ñôþ íá ìåôñÜù.
– Ïé äéáóôÜóåéò ôïõ åßíáé, ôïõ ëÝù, åâäïìÞíôá åêáôïóôÜ ðëÜôïò êáé Ýíá ìÝôñï
êáé åßêïóé åêáôïóôÜ ìÞêïò.
– ¢ê’óé, ðéíôß ì’, ìïõ ëÝåé. Éãêþ êáôïóôÜ-ìáôïóôÜ íôåí îéÝñù. Èá ‘ñôþ íá ìåôñÞóù ìïíá÷üò. Éãêþ îéÝñù ìüíï ìðïõíôÜêéá.
ÐñÜãìáôé, ôçí Üëëç ìÝñá Þñèå ï ìðáñìðá-Èåïäüóçò óôï óðßôé ìáò, êñáôþíôáò
ìéá ìåãÜëç âÝñãá áðü êñáíéÜ, ãåìÜôç êüìðïõò, ìáõñéóìÝíç êáé ãõáëéóìÝíç áðü ôç
÷ñÞóç.
Ôïí ðÞãá óôï äùìÜôéï ôïõ ìùñïý ðïõ
Þôáí ôï êñåâáôÜêé êáé ôüôå ï ìðáñìðáÈåïäüóçò Ýâáëå ôçí êñáíéÜ óôç ìßá äéÜóôáóç êáé ìÝôñçóå ðüóïõò êüìðïõò ôçò
âÝñãáò Þôáí áðü ôç ìéá ðëåõñÜ ìÝ÷ñé ôçí
Üëëç. ÌåôÜ ôçí Ýâáëå óôçí Üëëç äéÜóôáóç êé Ýêáíå ôï ßäéï.
– Ïõêôþ ìðïõíôÜêéá ðëáôý êáé äéêáôñßá ìðïõíôÜêéá ìáêñý ôï ôÝëåéò, Ýôóé;
ìïõ ëÝåé.
Äåí ìðïñïýóá ðáñÜ íá óõìöùíÞóù,
åß÷á åîÜëëïõ åìðéóôïóýíç óôçí ôÝ÷íç ôïõ.
– Êáé ôé ãßíåôáé, ìðáñìðá-Èåïäüóç,
ôïõ ëÝù, üôáí ôï ìðïõíôÜêé äåí ôõ÷áßíåé
åêåß ðïõ ôï èÝëåéò;
– Å, ôüôåò, ôñáâÜù êé Ýíá êéñôßê’ ìé ôïõ
óâáíÜ...
Ôï óôñùìáôÜêé, ðÜíôùò, Ýãéíå ðñáãìáôéêÜ «ìåñáêëßô’êï».
ÄçìÞôñçò ÌðÜñëáò

ENA ÁÍÅÊÄÏÔÏ
¸íáò âïõíßóéïò ÷ùñéêüò (âëÜ÷ïò) êáôÝâçêå óôï ÷ùñéü ôïõ. ÂëÝðïíôáò ôïõò óõã÷ùñéáíïýò ôïõ íá ðçãáßíïõí óôçí åêêëçóßá, áðïöÜóéóå íá ðÜåé íá åêêëçóéáóôåß êé áõôüò, ãéá
íá ìç öáíåß üôé õóôåñåß Ýíáíôé ôùí Üëëùí.
Ôç ìÝñá åêåßíç Þôáí ç åïñôÞ ôùí Öþôùí
êáé ç åêêëçóßá ôåëïýóå ôïí áãéáóìü ôùí õäÜôùí. ÅðåéäÞ üìùò óôï ÷ùñéü Ýôõ÷å íá ìçí
Ý÷ïõí ðïôÜìé Þ ëßìíç, áãßáæáí ôá ýäáôá óôçí
êïëõìâÞèñá.
Áöïý ôåëåßùóå ï Áãéáóìüò, ï éåñÝáò ôïõ
÷ùñéïý ìáæß ìå ôïõò åðéôñüðïõò êáé ôïõò øáëôÜäåò ðáßñíïõí êáé âãÜæïõí Ýîù ôá åéêïíßóìáôá êáé ôá åîáðôÝñõãá ãéá ôçí ðïìðÞ, ôçí ðåñéöïñÜ ôïõò äçëáäÞ óôï ÷ùñéü ãéá íá äéþîïõí ôïõò êáëéêáíôæÜñïõò.
Ï âëÜ÷ïò åßäå êÜðïéá êéíçôïðïßçóç, ìá
äåí ìðïñïýóå íá êáôáëÜâåé ôé ãßíåôáé. ÊïéôÜåé
áðü äù, êïéôÜåé áðü êåé, óôåíï÷ùñéÝôáé. ÂëÝðåé
ôüôå ôçí êïëõìâÞèñá. Ôçí áñðÜæåé ëïéðüí êáé
ôç âãÜæåé Ýîù, ëÝãïíôáò éêáíïðïéçìÝíïò:
– Å, ìéá êáé Ýôõ÷á êé åãþ åäþ, áò âïçèÞóù
óôç ìåôáêüìéóç ðïõ ãßíåôáé!
ÊáíåëëÜêçò Ãéþñãïò
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«Μετά από την κυρα-Θοδώρα Τσουκαλά,
έρχεται και συνεχίζει το ανθρώπινο έργο, το
μεγάλο, η κυρα-Μάχη Κωνσταντινίδου-Κρεωνά Στεργίου.»
Η φράση αυτή της αγαπητής Βαγγελίτσας
με επηρέασε και με παρακίνησε να γράψω και
εγώ κάτι. Να γράψω κάτι για τη μάνα μου. Να
καταγράψω αρετές και χάρες της, θυμίαμα στη
μνήμη της.
Στα μάτια όλων των παιδιών η μορφή και
τα έργα της μητέρας τους φαντάζουν μοναδικά, ιδανικά, ανώτερα. Η Βαγγελίτσα τα βλέπει αυτά –και δικαιολογημένα– και στο πρόσωπο της αδελφής της.
Εγώ πάντως θυμάμαι και τη γλυκιά και ευγενική θεια-Βαγγέλαινα, που από το μαγαζάκι
της αγοράζαμε τα ζαχαρωτά μας, μέχρι να μεγαλώσουμε και να μας επιτρέψουν να κατηφορίσουμε ως το Μογιατζή ή του Βουλγαρίδη.
Σχεδόν χωρίς την καθημερινή παρουσία
του πατέρα μου στο σπίτι –γελαδάρης γαρ–, η
μάνα μου κυρα-Μαρία η Τσαουσούδα ή Γιόφτσαινα πάλευε μόνη της. Δεν θα προσπαθήσω
να υπερβάλω ή να εξωραΐσω αυτά που αναφέρω. Γιατί η αλήθεια δε χρειάζεται στολίδια. Είναι από μόνη της ένα όμορφο ολάνθιστο ευωδιαστό λουλούδι.
Μόλις τελειώσαμε το Δημοτικό, φρόντισε
να μας στείλει στο Γυμνάσιο, την αδελφή μου
και μένα. Και είναι γνωστό ότι τότε μόνο οι
έχοντες οικονομική άνεση μπορούσαν να
σπουδάσουν. Και η οικογένειά μου δεν συγκαταλεγόταν μεταξύ αυτών. Όμως η κυρα-Μαρία δε δίστασε, δε δείλιασε. Ήθελε να μάθουμε γράμματα για να «δουλεύουμε στη σκιά και
όχι στον ήλιο», όπως έλεγε.
Ευτυχώς που η κυρα-Μαρία αγνοούσε την
ύπαρξη των εργοστασίων. Γιατί σίγουρα θα
μας προόριζε για... εργάτριες.
Η μάνα μου ήταν γνωστή και απαραίτητη
σε όλες τις γυναίκες του χωριού και της περιοχής. Ήταν ονομαστή στο πέρασμα «των ψηφωτών και των καραμηλωτών». Τα υφαντά
ήταν απαραίτητα για τα προικιά των κοριτσιών.
Ήταν και άριστη υφάντρια, ύφαινε για χάρη
αυτών που δεν είχαν χρόνο, από απλά ως τα
πιο περίπλοκα και περίτεχνα υφαντά. Με την
τέχνη της αυτή κατάφερε να επιβιώσουμε στα
μαύρα χρόνια της κατοχής και του εμφυλίου.
Στα πλεχτά ήταν άριστη μαστόρισσα. Μπορούσε να «ξεσηκώσει» οποιοδήποτε σχέδιο και
να το διδάξει και στις άλλες. Το βελονάκι στάθηκε ο αχώριστος σύντροφός της ως τις τελευταίες στιγμές της ζωής της.
Ήταν πανταχού παρούσα όπου χρειαζόταν
και μπορούσε να προσφέρει βοήθεια. Στη γειτόνισσα που κοιλοπονούσε, στην απένταντι
που είχε άρρωστο, στην παραπέρα που ετοίμαζε το τραπέζι των αρραβώνων ή των γάμων
του παιδιού της. Παρούσα και στην άχαρη, μα
ανθρώπινα επιβαλλόμενη, ετοιμασία του νεκρού. Παντού και πάντα άνετη και ακούραστη.
Ήταν αξεπέραστη και μοναδική να κατεβαίνει να καθαρίσει τη δεξαμενή της βρύσης
«για να πίνει ο μαχαλάς καθαρό νερό και όχι
μπατάκι», δηλαδή λασπόνερο, όπως δίκαια περηφανευόταν.
Ήξερε αμέτρητα παραμύθια. Τα διηγιόταν
με τόση ζωντάνια και παραστατικότητα, που
κρεμόμαστε από τα χείλη της όλα τα παιδιά
της γειτονιάς.
Με ελάχιστα υλικά μπορούσε να ετοιμάσει το πιο πλούσιο και γευστικό τραπέζι. Οι
πίτες της ήταν μοναδικές.
Η αγάπη της για μας ήταν απέραντη σαν
τον ωκεανό. Προσπαθούσε, και πάντα τα κατάφερνε, να μη μας λείπει τίποτα, όλα τα πρόφταινε.
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Μπορεί να μην έμπαινε στη φωτιά τσουκάλι κάθε μέρα. Μπορεί να μη μας έντυνε
πλούσια και φανταχτερά. Όμως... Πρώτη φόρεσα ρολόι στην Εβδόμη. Ρολόι που μου έκλεψε η καλύτερη φίλη μου, πριν καλά-καλά
τελειώσω την Ογδόη.
Τη φόρμα-μοντέλο της γυμναστικής, που
έραψε η Μαρίκα της θεια-Θεοπούλας, εγώ την
πρωτοφόρεσα. Άλλο αν δεν τολμούσα να βγάλω την ποδιά μέχρι να φορέσουμε όλες οι μαθήτριες φόρμα.
Βιβλίο Υγιεινής, πάλι στην Εβδόμη, έδωσε η μάνα χρήματα στο γυμναστή μας Νίκο
Ζηβόπουλου να μου φέρει από την Αθήνα. Δε
βρίσκαμε στην Αλεξανδρούπολη.
Την οδηγητική στολή πρώτη την αποπλήρωσα. Μας τις είχε ράψει η Αρχηγός μας κ.
Ελένη Ζαφειριάδου, «η θεία σου Ελένη», όπως μου έλεγε.
Και μια ακόμη πρωτιά: Πρώτη έκανα περμανάτ –στην Έκτη παρακαλώ– όταν πήγαμε
πολυήμερη εκδρομή, με το Γυμνάσιο, στην Ορεστιάδα. Ήθελε λέει η μάνα μου, «να είναι
όμορφο το κεφάλι μου και από έξω».
Η οικονομική κάλυψη αυτών των εξαιρετικών περιστατικών οφειλόταν στο ότι αυτή
την εποχή έτυχε να νοικιάζουμε το δεύτερο
σπίτι μας.
Όταν έλεγα τα μακροσκελή ποιήματα στις
εθνικές γιορτές ανεβασμένη στην εξέδρα, εκεί
στην πλατεία, τα μάτια της μάνας μου γέμιζαν
δάκρυα και η καρδιά της περηφάνια. Και τότε
ήταν που νόμιζε τον εαυτό της δικαιωμένο για
όλες τις θυσίες που έκανε για χάρη μας. Είχε
βαθιά πίστη ότι θα καταφέρουμε κάτι πολύ καλό και μεγάλο στη ζωή μας.
Τι να πω για τα δεκάδες βαφτιστήρια της;
Δυο-τρία τα φιλοξένησε στο σπίτι της μέχρι
να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Ήταν και
αυτά παιδιά της.
Κι ακόμη, στάθηκε μητέρα πραγματική για
τα μικρότερα αδέλφια της σαν ορφάνεψαν.
Ήταν τρυφερή στις λύπες μας, αλλά αυστηρή στα λάθη μας. Είχε τον τρόπο της να
απαλύνει τις πληγές μας, να μοιράζεται τον πόνο μας, να χαίρεται στις χαρές μας.
Ως την ώρα που ο Θεός την πήρε κοντά
του, παραστεκόταν και φρόντιζε όσους είχαν
ανάγκη.
Θυμάμαι... Ήρθε στο Καλαμπάκι της Δράμας που υπηρετούσα δασκάλα. Πριν μπει στο
σπίτι, τρέχει ένας γείτονας, την αγκαλιάζει και
τη φιλάει. Απόρησα. Πώς την ήξερε; Ερχόταν
για πρώτη φορά.
Μου εξήγησαν. Έξω από τις Φέρες είχε γίνει ένα τροχαίο ατύχημα. Η μάνα μου ήταν αυτή που είχε προσφέρει τις πρώτες βοήθειες.
Τραυματίας ήταν ο γείτονας αυτός.
Αυτή ήταν η μάνα μου η κυρα-Μαρία, η
Τσαουσούδα ή Γιόφτσαινα.
Και σαν τη μάνα μου βέβαια υπήρξαν, υπάρχουν και θα υπάρξουν χιλιάδες τρισεκατομμυρίων μάνες, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη
της γης, που αγωνίζονται να αναστήσουν τα
παιδιά τους.
Άλλες δύσκολα, άλλες ανετότερα, όλες πάντως βέβαιες ότι κάνουν το καθήκον τους, σ’
αυτό που επιτάσσει η ιερότητα του ονόματος
ΜΑΝΑ.
Αλλά στα μάτια του κάθε παιδιού η μορφή
της μάνας του φαντάζει πάντοτε κάτι το απρόσιτο, κάτι το ονειρικό, κάτι το αναμφισβήτητα
αξεπέραστο.
Είναι αιώνιος και απαράβατος κανόνας.
Δεν θα μπορούσε φυσικά να συμβεί κάτι διαφορετικό και σε μένα.
Μάνα μου,
Καλή Ανάπαυση!
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ΧΟΥΜΕ την τιμή και τη χαρά να παρουσιάσουμε από την εφημερίδα μας τον συμπατριώτη μας καλλιτέχνη Γιάννη Μητράκα.
Γεννημένος στα πατρώα εδάφη, σπούδασε Πρόνοια και παράλληλα ζωγράφιζε από
παιδί. Εργάστηκε ως κοινωνικός λειτουργός
και προϊστάμενος Διοικητικο-οικονομικής
Μέριμνας (ΔΑΠ) ΔΕΗ.
Είναι αγιογράφος-βυζαντινός ζωγράφος
και όπως ο ίδιος είπε στον πανηγυρικό της ημέρας για τα Ελευθέρια της Θράκης στις 18
Μαΐου 1997 στη Μητρόπολη Αθηνών, «άθελά του προσέθεσε εις την γραφήν χρώματα,
δια να ομορφήνει το κείμενον, αλλά και η ζωή
του γένους ημών».
Έχει κάνει 66 ατομικές εκθέσεις βυζαντινής ζωγραφικής και έλαβε μέρος σε πλήθος
ομαδικές. Έχει αγιογραφήσει ιερούς ναούς
στην Εύβοια. Έργα του ευρίσκονται σε Πινακοθήκες και Μουσεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως: Οικουμενικό Πατριαρχείο
Κων/πόλεως, Λευκό Οίκο, Αρχιεπισκοπή Αμερικής και Αυστραλίας, Μουσείο Βορέ, Γενική Γραμματεία Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης,
Νομαρχίες Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Λαογραφικό Μουσείο Κομοτηνής. Πινακοθήκες:
Εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών, ΔΕΗ, Αγροτικής Τράπεζας. Πινακοθήκες Δήμων: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Χαλκίδας, Σπάρτης, Κύμης, Κομοτηνής, Αλεξανδρούπολης, Ξάνθης,
Ορεστιάδας, Φερών, Σαπών. Πρόσφατα ιδρύθηκε η Πινακοθήκη «Μητράκα» Δήμου Διδυμοτείχου. Bacoli Ιταλίας, La cite of les naifs
Παρισίων, Λονδίνο, Πανεπιστήμιο Γενεύης,
Διορθόδοξο Κέντρο Θεολογικών Σπουδών
Γενεύης κ.α.

φες ζωγραφιές σου,
ανάταση και κατάνυξη και χάρμα των
ματιών μας, μας έδωσες τη ζεστασιά
της αισθητικής χαράς για να συντροφέψει το δρόμο μας»
– «Με το χρωστήρα
του έσωσε κι απαθανάτισε συμπυκνωμένη ελληνική
πείρα, όπως την ένιωσε η θρακιώτικη ψυχή
του».
• Χρύσανθος Χρήστου, Καθηγητής Ιστορίας Τέχνης - Ακαδημαϊκός: «Πρόκειται για
μια ζωγραφική, που όχι μόνο συνδυάζει τη σοφία των δασκάλων της βυζαντινής τέχνης με
τη δροσιά και την αφέλεια των δημιουργών
της λαϊκής τέχνης, αλλά και διακρίνεται για
ποιότητα του σχεδίου, την εσωτερικότητα του
χρώματος και την ασφάλεια της σύνθεσης.
Έτσι δίνει έργα στα οποία συνδυάζεται η παλαιότητα και η εκφραστική ειλικρίνεια, έμφαση στις ζωγραφικές αξίες και εσωτερική αλήθεια των διατυπώσεών του».
• Υπό Δρος Αθανασίου Παπά, Μητροπολίτου Ηλιουπόλεως και Θείρων του οικουμενικού Πατριαρχείου Κων/πόλεως: «Ένας ελπιδοφόρος συνεχιστής του πνεύματος και της
παράδοσης».
• Ο δε Μανώλης Ανδρόνικος, Ακαδημαϊκός, θαυμάζει την πλούσια φαντασία του που
κατορθώνει αντλώντας από την πιο άμεση και
σκληρή εμπειρία της ζωής, να δημιουργεί καινούργιους κόσμους, κάτι που είναι πάντα ο
στόχος και το επίτευγμα της αληθινής τέχνης.
Το εργαστήρι του ζωγράφου, «το αρχονταρίκι της βυζαντινής ζωγραφικής» όπως θέλει
ο ίδιος να το αποκαλεί, βρίσκεται δίπλα στον
Λυκαβηττό, στην οδό Δαφνομήλη 3.
Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, με αφορμή τα 2.000 χρόνια του Χριστιανισμού, με την
ευγενή σύμπραξη των ΕΛΤΑ εξέδωσε έξι
γραμματόσημα με σχέδια του Ιωάννη Μητράκα, συνεχιστή της βυζαντινής παράδοσης.
Οι παραστάσεις των γραμματοσήμων είναι: η Γέννησις, Διαθρησκευτικός διάλογος,
Δοξολογία, Φανέρωσις, Μετάληψις, Πρόνοια.
Η σειρά κυκλοφόρησε την 1η Ιανουαρίου 2000. Πλήρεις σειρές θα διατίθενται από
τα Ταχυδρομικά Γραφεία για τέσσερις μήνες
από την κυκλοφορία τους και από το κεντρικό Φιλοτελικό Γραφείο.
Ταρσή Δ.

Τα γραμματόσημα που σχεδίασε
ο Γιάννης Μητράκας
για το Πατριαρχείο
Έχει πάρει 19 βραβεία και μετάλλια.
Είναι Καλλιτεχνικός Σύμβουλος του Οικουμενικού Πατριαρχείου και Πρόεδρος της
Εφορείας Ζωγραφικής του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας. Είναι ο Γεννήτωρ
του Ιδεογράμματος Βυζαντινών Τεχνών της
Ακαδημίας Θρακικής τέχνης και παράδοσης
και ιδρυτικό μέλος αυτής, αλλά και μέλος του
Δ.Σ. της Εταιρίας Ακαδημίας Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης. Τέλος, είναι Γεννήτωρ
του Ιδεογράμματος Βυζαντινών Τεχνών της
υπό ίδρυσιν Ακαδημίας Βυζαντινών Τεχνών
του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κων/πόλεως στη Θεσσαλονίκη.
Για τα έργα του εκφράστηκαν με τα καλύτερα λόγια πολλοί πνευματικοί άνθρωποι από τον χώρο της Ελλάδας και γενικότερα του
κόσμου, όπως:
• Ράλλης Κοψίδης, ζωγράφος: «Θά ’ρθουν
και οι δάφνες με πολλή δυσκολία και μόχθο...
Τα έργα αυτά είναι πηγαία και αληθινά και θα
νικήσουν με το πέρασμα του χρόνου».
• Ανδρέας Ιωάννου, τ. Διευθυντής Εθνικής Πινακοθήκης: «Ο Μητράκας ευτυχώς που
δε σπούδασε ζωγραφική, ευτυχώς που δε μαθήτευσε πλάι σε ζωγράφο, κι ευτυχώς που δεν
αντέγραψε άλλους ζωγράφους, γιατί θα τον
χάναμε... τώρα έχει να επιτελέσει μεγάλο και
επίπονο έργο».
• John P. Anton, Prof. of Philosophy Florida
University: «Γιάννη Μητράκα, με τις όμορ-
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ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ
Η Χρυσούλα Πετρίδου γεννήθηκε το 1948
στις Φέρες Έβρου. Τελείωσε το Λύκειο Φερώνκαι σπούδασε νηπιαγωγός στην Αθήνα. Έκανε επιμόρφωση στη Σ.Ε.Λ.Δ.Ε. και εξομοίωση του πτυχίου της στο Παιδαγωγικό Παν/μιο
Αθηνών. Είναι παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών. Εργάζεται στην Αθήνα και σε Δημόσιο
Νηπιαγωγείο.Παράλληλα με τη δουλειά της
παρακολούθησε Προγράμματα Εικαστικών,
Μουσικοθεραπείας και Λογοτεχνίας.
Από το 1990 ασχολείται με την Παιδική
λογοτεχνία. Έχει γράψει έξι βιβλία για παιδιά,
από τα οποία το πρώτο της, «Λουλουδοχωριό»,
έχει βραβευθεί από τον Φιλολογικό Σύνδεσμο
Καρδίτσας.
Ακόμη είναι υπό έκδοση το μυθιστόρημά
της με τον τίτλο «Ο μαύρος άγγελος», που έχει
διακριθεί με έπαινο από τον Φιλολογικό Σύνδεσμο «Ο Παρνασσός».
Είναι μέλος του Κύκλου του Ελληνικού
Παιδικού Βιβλίου, της Γυναικείας Λογοτεχνικής Συντροφιάς και του Διεθνούς Συλλόγου
Νηπιαγωγών.
Τα τέσσερα βιβλία που παρουσιάζουμε
κυκλοφορούν από τις Εκδόσεις Αρχιπέλαγος
και απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής και
πρωτοσχολικής ηλικίας.

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΡΑΚΗΣ
Το όνομα του ποιητή και μουσικού Ορφέα δανείστηκε η νεοϊδρυθείσα με έδρα την
Αλεξανδρούπολη Φιλαρμονική Εταιρεία
Θράκης, που φιλοδοξεί να συμβάλει στην
άνοδο του πολιτιστικού επιπέδου των κατοίκων της Θράκης.
Σκοποί της εταιρείας είναι: η συγκέντρωση, καταγραφή και αξιοποίηση όλου του
καλλιτεχνικού δυναμικού της Θράκης, η οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, η συγκρότηση μικρών μουσικών συνόλων, συμφωνικής ορχήστρας και χορωδίας.
Για την πραγματοποίηση των στόχων της
Φιλαρμονικής πολύτιμοι αρωγοί πρώτοι απ’
όλους πρέπει να είναι οι φιλότεχνοι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής, τους οποίους η
Εταιρεία καλεί να εγγραφούν ως μέλη της.
Για περισσότερες πληροφορίες: Κωστής
Χαραλαμπίδης, Τηλ. & Fax: 0551/28217.

Ïé ÷éëéåôßåò êáé ôï 2000
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Áãáðçôïß óõìðáôñéþôåò ìïõ
ËõðÜìáé êáé ìáôþíåé ç êáñäéÜ ìïõ üôáí
áêïýù íá ëÝíå üôé Üñ÷éóå ç ôñßôç ÷éëéåôßá. Ôï
ëÝåé êáé ôï üíïìÜ ôçò.
×éëéåôßá = ÷ßëéá Ýôç.
1000+1000 = 2000
ÔÝëïò ëïéðüí ôçò ÷éëéåôßáò, êáé ü÷é áñ÷Þ
ìéáò êáíïýñãéáò. Ç ôñßôç ÷éëéåôßá èá áíáôåßëåé ôçí Ðñþôç Éáíïõáñßïõ ôïõ 2001.
¼óï ãéá ôï ÷ñüíï ÌÇÄÅÍ, ôÝôïéïò äåí
õðÞñîå óôç æùÞ ôçò áíèñùðüôçôáò Ýùò óÞìåñá. Óßãïõñá èá Ýñèåé êÜðïôå óáí áðïôÝëåóìá ôùí Üöñïíùí êáé åãêëçìáôéêþí åíåñãåéþí ìáò.
Ôï Ýôïò ÌÇÄÅÍ åßíáé åðéíüçóç êÜðïéùí
åõöÜíôáóôùí, êïéíþò åîõðíÜêçäùí, åìðïñÜêùí ôçò äåêÜñáò, Þ ìÜëëïí áìÝôñçôùí ôñéóåêáôïììõñßùí ðïõ óðáôÜëçóáí ãéá ôïí åïñôáóìü ôïõ Millennium. Ôçí þñá ðïõ ï ðëáíÞôçò ìáò åêðÝìðåé Ýíá áãùíéþäåò SOS êáé
åêáôïììýñéá Üíèñùðïé óå öôù÷Ýò êõñßùò ÷þñåò, äåí Ý÷ïõí øùìß íá öÜíå êáé íåñü íá
ðéïõí. Ôçí þñá ðïõ áñêåôÝò äåêÜäåò ÷éëéÜäùí ðáéäéÜ ðåèáßíïõí êÜèå ìÝñá áðü Ýëëåéøç áðëþí êáé ìüíï åìâïëßùí. Ôçí þñá ðïõ
êáé óôçí ðáôñßäá ìáò ìåãÜëá ðñïâëÞìáôá üðùò ç áíåñãßá, ç õãåßá, ç ðáéäåßá, ç áóöÜëåéá äéïãêþíïíôáé êáèçìåñéíÜ áêüìç ðåñéóóüôåñï.
Êáé ôïõ ÷ñüíïõ ìå õãåßá...

Êáëëéüðç Ãéïöôóßäïõ-ÊáñáúóáñëÞ

Ένα βιβλίο γεμάτο λουλούδια, τραγούδια
και χρώματα...
Μηνύματα ανθρωπιάς, υπευθυνότητας, ανιδιοτέλειας, τρυφερότητας και
οικολογικού περιεχομένου.

Το παράξενο
περιβόλι
«Το παράξενο
περιβόλι» είναι
γεμάτο όνειρα
και φαντασία.
Ιστορίες που
διασκεδάζουν
και μυούν έντεχνα στις αληθινές αξίες της
ζωής.

Η Μυρτώ ταξιδεύει
στις πολιτείες με τα σχήματα
Ένα πρωτότυπο
βιβλίο που μέσα από τον κόσμο του ονείρου
βοηθάει τα παιδιά να εμπεδώσουν τις έννοιες
των σχημάτων
και να κατανοήσουν την αρμονία του κόσμου που μας
περιβάλλει.

Η Μελιώ και
ο Ζαχαρούλης
Δυο αδέλφια
περνούν τις διακοπές τους στην
Αίγινα. Η Μελιώ προσέχει τη
διατροφή της, ενώ ο Ζαχαρούλης είναι επιρρεπής στα γλυκά...
Συγχαίρουμε τη συμπατριώτισσά μας Χρυσούλα Πετρίδου και της ευχόμαστε καλές εμπνεύσεις και πάντα επωφελείς δημιουργίες.
Κι εμείς οι αναγνώστες ας μην ξεχνάμε πως
ένα καλό βιβλίο είναι το καλύτερο δώρο – στον
εαυτό μας και στους άλλους. Πολύ περισσότερο στα παιδιά!
Σ.Α.



ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ

Τ

ων Τριών μεγάλων Ιεραρχών της εκκλη
σίας (Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννη του Χρυσοστόμου) υπάρχουν και ιδιαίτερες γιορτές και
κοινή γιορτή, στις 30 Ιανουαρίου.
Η κοινή αυτή γιορτή καθιερώθηκε περί
τα τέλη του 11ου αιώνα, στα χρόνια του Αλέξιου του Κομνηνού.
Υπήρχε διαμάχη ανάμεσα στους Ορθοδόξους, που χωρίστηκαν σε ομάδες, που η
κάθε μία θεωρούσε σπουδαιότερο έναν από
τους τρεις.
Η διαμάχη αυτή παραλίγο να δημιουργήσει σχίσμα στην ορθόδοξη εκκλησία, η
οποία θέλοντας να σταματήσει τη διχόνοια
και να τιμήσει ισάξια τους Ιεράρχες, καθιέρωση κοινή γιορτή και για τους Τρεις.
Η ημέρα αυτή καθιερώθηκε ως εορτή
των γραμμάτων και της μαθητιώσας νεολαίας.
Α.Π.Γ.

ÓÅËÉÄÁ 8

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΕΦΥΓΕ

Åðßóêåøç ôïõ Áñ÷éåðéóêüðïõ
ÓÔÉÓ ÖÅÑÅÓ

Ç êïðÞ ôçò ðñùôï÷ñïíéÜôéêçò ðßôáò ôïõ Óõëëüãïõ ìáò
êáé ç âñÜâåõóç ôùí åéóá÷èÝíôùí óôá ÁÅÉ êáé ÔÅÉ

(ÓõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 1)
(ÓõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 1)
(ÓõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 1)

ληνοτουρκικών σχέσεων; Ο χρόνος θα το δείξει. Ας μην ξεχνάμε ότι η τουρκική πολιτική
δεν έχει αλλάξει σε ό,τι αφορά τις διεκδικήσεις της σε Αιγαίο και Κύπρο μέχρι αυτή τη
στιγμή, ενώ οι παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου συνεχίζονται.
• Σημαντικά γεγονότα στη χρονιά που πέρασε είχαμε σε ζητήματα επιστήμης, τεχνολογίας, τέχνης, πολιτισμού και αθλητισμού.
Σημαντικές ανακαλύψεις έγιναν στον τομέα
της ιατρικής, της γενετικής, της τεχνολογίας
και της επιστήμης γενικά. Στον τομέα της τέχνης και του πολιτισμού, στο θέατρο, τη μουσική, τη ζωγραφική, τη γλυπτική και το βιβλίο έγιναν σημαντικά πράγματα και είχαμε
την ευκαιρία να απολαύσουμε αρκετά δείγματα καλλιτεχνικής δημιουργίας. Στον τομέα του αθλητισμού ζήσαμε μεγάλες συγκινήσεις με τις επιδόσεις των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών του κλασικού αθλητισμού σε διάφορες διεθνείς συναντήσεις, όπως
και σε άλλα αθλήματα.
• Σε ό,τι αφορά τα καθ’ ημάς, μπορούμε
να πούμε ότι ήταν μια χρονιά προσπάθειας
στο να λειτουργήσει ο Σύλλογός μας αποδοτικότερα. Πραγματοποίησε μια σειρά εκδηλώσεων και κατάφερε γι’ άλλη μια χρονιά
η εφημερίδα μας «Η ΒΗΡΑ» να κυκλοφορήσει και να διευρύνει τόσο το αναγνωστικό της
κοινό όσο και το υλικό της από άποψη εμπλουτισμού της εφημερίδας.
* * *
Άλλη μια χρονιά πέρασε, όμως τα προβλήματα που απασχόλησαν τη χώρα μας, το λαό
μας και τον κόσμο όλο θα συνεχίσουν κι εφέτος να υπάρχουν. Ανοιχτά παραμένουν τα ζητήματα των ελληνοτουρκικών σχέσεων, η κατάσταση στα Βαλκάνια, το θέμα της ένταξης
της χώρας στην ΟΝΕ, τα προβλήματα της ανεργίας, της κοινωνικής ασφάλισης, της οικονομικής κατάστασης των εργαζομένων, των
μικρομεσαίων και συνταξιούχων. Τα θέματα
της παιδείας, των ναρκωτικών, του περιβάλλοντος, της εγκληματικότητας κι εφέτος θα
απασχολήσουν την ελληνική κοινωνία.
Η αναφορά μας σε μια σειρά γεγονότων
που διαδραματίστηκαν στο χρόνο που έφυγε, έγινε με σκοπό να μην ξεχάσουμε τι περάσαμε. Να συνειδητοποιήσουμε την ανάγκη πως όλοι μας έχουμε ένα μικρό μερίδιο
ευθύνης για ό,τι δεν κάνουμε από αυτά που
θα μπορούσαμε να προσφέρουμε, ή για την
αδιαφορία μας. Η καθημερινή συμμετοχή
του πολίτη στα δρώμενα βοηθά πρώτα τον
ίδιο να συνειδητοποιήσει γιατί συμβαίνουν
τα πράγματα γύρω του. Να τον αφυπνίσει,
να τον ενεργοποιήσει για να παίξει ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση των γεγονότων.
Ο πολιτισμός είναι δημιούργημα του πολίτη και η πολιτική είναι η ενεργή δράση και
συμμετοχή του στα δρώμενα. Και σ’ αυτόν
τον τομέα έχουμε να κάνουμε πολλά ακόμη,
γιατί όπως λέει και ο ποιητής «για να γυρίσει
ο ήλιος θέλει δουλειά πολλή»...
Η Συντακτική Επιτροπή

Ýèéìá ôïõ ôüðïõ ìáò, ðïõ êÜðïôå ëåãüôáí
ÂÞñá, êáé ãåíéêüôåñá ôïõ èñáêéþôéêïõ ðïëéôéóìïý ðïõ ïé ñßæåò ôïõ öôÜíïõí óôç âõ-

æáíôéíÞ ðåñßïäï êáé óôçí åëëçíéêÞ áñ÷áéüôçôá.
Íéþèù ôçí áíÜãêç íá ïìïëïãÞóù üôé ïé
þìïé ìïõ äåí åßíáé ïé ðéï êáôÜëëçëïé ãéá íá
óçêþóïõí ôï âÜñïò ôçò ìåãÜëçò ðñïóöïñÜò
óôï óýëëïãü ìáò ôçò ðñïêáôü÷ïõ ìïõ õðåñäñáóôÞñéáò ðñïÝäñïõ, ôçò áãáðçôÞò ìáò
Ìáñßáò Êáíäýëç.
ÄÝ÷èçêá üìùò ôç èÝóç áõôÞ, ãéáôß Üëëá
êáôáëëçëüôåñá áðü ìÝíá ìÝëç ôïõ Ä.Ó., êáé
ðñïðÜíôùí ç Ýìðåéñç ÃñáììáôÝáò ìáò Ìáñßá Ëáæßäïõ, äåí Ý÷ïõí
÷ñüíï íá áó÷ïëçèïýí ìå
ôá ÷ñïíïâüñá êáèÞêïíôá ôïõ ðñïÝäñïõ. Êé áêüìç, ãéáôß ðéóôåýù üôé ç
áãÜðç üëùí ìáò ãéá ôçí
éäéáßôåñç ðáôñßäá, áíåîÜñôçôá áí åßìáóôå åêëåãìÝíïé óôï Ä.Ó. Þ ü÷é,
èá äõíáìþóåé ôç óõììåôï÷Þ ìáò, ðïõ ìÝ÷ñé ôþñá äåí åßíáé åíèáññõíôéêÞ.
Åäþ èá ðñÝðåé íá óçìåéþóù ôçí ôåñÜóôéá âïÞèåéá óôï Ýñãï ôïõ Óõëëüãïõ ìáò ðïõ ðñïóöÝñåé ç ÓõíôáêôéêÞ ÏìÜäá ôçò åöçìåñßäáò ìáò, êáé éäéáßôåñá ôïõ
áêïýñáóôïõ ÔÜóïõ ÃåùñãéÜäç, ï ïðïßïò åßíáé õðåýèõíïò ãéá ôçí Ýêäïóç.
Óôï ìéêñü ÷ñïíéêü äéÜóôçìá ôçò èçôåßáò ôïõ, ôï íÝï Ä.Ó. ìåôÝöåñå ôá ãñáöåßá ôïõ
Óõëëüãïõ áðü ôï ðáëéü óåéóìüðëçêôï ïßêçìá óôçí ïäü Óôáäßïõ 39.
Ùò Ä.Ó. áðïöáóßóáìå ôç âñÜâåõóç ôùí
ðáéäéþí ôùí óõìðáôñéùôþí ìáò ðïõ ðÝôõ÷áí êáôÜ ôï ôñÝ÷ïí Ýôïò óôá ÁÅÉ êáé ÔÅÉ
ìå ìåôÜëëéï, ãéáôß ðéóôåýïõìå üôé áõôü äçìéïõñãåß éó÷õñüôåñï êáé ìïíéìüôåñï äåóìü
ôùí åðéôõ÷üíôùí ìå ôï óýëëïãï áð’ ü,ôé ôï
÷ñçìáôéêü âñáâåßï, åíôÜóïíôÜò ôçí óôç óçìåñéíÞ ìáò åêäÞëùóç.
Áêüìç, óáò èõìßæïõìå üôé ï åôÞóéïò ÷ïñüò ìáò èá ðñáãìáôïðïéçèåß óôéò 10 Ìáñôßïõ óôï èñáêéþôéêï êÝíôñï ÊÏÑÔÓÏÐÏÍ,
üðïõ ïé ÷þñïé êáé ôï ðñüãñáììÜ ôïõ, üðùò
äéáðéóôþèçêå êáé ôçí ðñþôç öïñÜ ðïõ ï
÷ïñüò ìáò Ýãéíå ó’ áõôü, éêáíïðïéåß ôéò ðñïôéìÞóåéò ìáò. Ãé’ áõôü óáò ðåñéìÝíïõìå üëïõò óôç óõíåóôßáóç, ü÷é ìüíï ãéá íá åíéó÷ýóåôå ôï Óýëëïãü ìáò, áëëá êáé ãéá íá áðïëáýóåôå ìéá åõ÷Üñéóôç âñáäéÜ êáé íá
èáõìÜóåôå ôá ÷ïñåõôéêÜ ðñïóüíôá áõôþí
ðïõ ðáñáêïëïýèçóáí ôá ìáèÞìáôá ÷ïñïý,
ôá ïðïßá ïñãÜíùóå ôï ðñïçãïýìåíï Ä.Ó. êáé
èá ðñïóðáèÞóïõìå íá óõíå÷éóôïýí.
ÔÝëïò, åõ÷üìáóôå ãéá ôïí êáéíïýñãéï
÷ñüíï õãåßá, åõôõ÷ßá êáé åéñÞíç ó’ üëï ôïí
êüóìï, ðïõ èá Ýñèåé ìüíï áí íéêçèïýí ïé
öéëïðüëåìåò äõíÜìåéò, ïé ïðïßåò äåí äéóôÜæïõí íá õðïäáõëßæïõí åèíéêïýò êáé ðáãêüóìéïõò ðïëÝìïõò, áëëáãÝò óõíüñùí êáé åìöýëéïõò äé÷áóìïýò.»
Ôçí ðßôá ìáò Ýêïøå ï ÄÞìáñ÷ïò Öåñþí,
ôï ÷áéñåôéóìü ôïõ ïðïßïõ áêïëïýèçóáí åíèïõóéþäç ÷åéñïêñïôÞìáôá.
Óôç óåìíÞ êáé áðÝñéôôç ôåëåôÞ ìïéñá-

óôÞêáìå ôç ÷áñÜ ôùí åðéôõ÷üíôùí óôéò ó÷ïëÝò êáé ôïõò åõ÷çèÞêáìå êÜèå åðéôõ÷ßá óôç
æùÞ ôïõò. Äþóáìå ôçí åõêáéñßá óôïõò íÝïõò ìáò íá ãíùñéóôïýí ìåôáîý ôïõò, íá ìÜèïõí ðåñéóóüôåñá ãéá
ôçí éäéáßôåñç ðáôñßäá
ôùí ãïíéþí ôïõò, íá äçìéïõñãÞóïõí íÝåò öéëßåò
êáé ãíùñéìßåò. Íá ôïõò
ãíùñßóïõìå ôï Óýëëïãü
ìáò êáé íá ôïõò ðáñáêáëÝóïõìå íá ôïí ðëáéóéþóïõí, íá êáôáèÝóïõí ôéò
ðñïôÜóåéò ôïõò, ôïõò ïñáìáôéóìïýò ôïõò, ôá
ðñïâëÞìáôÜ ôïõò. ÅîÜëëïõ, áõôïß åßíáé ïé óõíå÷éóôÝò ôïõ ðïëéôéóôéêïý
êáé ðïëéôéóìéêïý Ýñãïõ.
¢ëëùóôå ðñÝðåé íá ãßíåé
êáôáíïçôü üôé ï óýëëïãïò äåí åßíáé ìüíï
ôï Ä.Ó., Óýëëïãïò åßìáóôå üëïé êáé ðñïðáíôüò ïé íÝïé ìáò.
Áêïëïýèçóå ç áðïíïìÞ ôùí ôéìçôéêþí
ðëáêåôþí óôïõò åðéôõ÷üíôåò óå ìéá ðïëý óõãêéíçôéêÞ áôìüóöáéñá, ðïõ áðÝðíåå ìéá õðüó÷åóç ôùí íÝùí üôé èá óõíå÷ßóïõí ôïí
áãþíá. Åìåßò ôïõò óõã÷áßñïõìå ãé’ Üëëç ìéá
öïñÜ êé åõ÷üìáóôå óå üëïõò êáëÞ ðñüïäï.
Ôï äåýôåñï ìÝñïò ôçò åêäÞëùóçò êáëýöèçêå áðü æùçñïýò ÷ïñïýò êÜôù áðü ôïõò

Þ÷ïõò ôçò ðáñáäïóéáêÞò èñáêéþôéêçò ìïõóéêÞò (ìå ãêÜéíôá áðü ôïí ÉâÜí).
Ç áèñüá ðñïóÝëåõóç êáé ï åíèïõóéáóìüò ôùí ðáñåõñåèÝíôùí äßíåé êïõñÜãéï
óôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ãéá íá óõíå÷ßóåé
ôçí ðñïóðÜèåéá ôùí ðñïçãïýìåíùí óõìâïõëßùí ãéá åðéâßùóç êáé ìåãÜëùìá ôïõ
óõëëüãïõ ìáò, êáé åëðßäåò ãéá ìåãáëýôåñç
óõììåôï÷Þ íÝùí óôéò ðïëýìïñöåò äñáóôçñéüôçôÝò ôïõ.
Ε.Σ.
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Ôá ïíüìáôá ôùí âñáâåõèÝíôùí
ðáéäéþí êáé ïé Ó÷ïëÝò
üðïõ åéóÜãïíôáé
11. Óïößá ÌðïõñíéÜ ôïõ ÍéêïëÜïõ
ÁããëéêÞ öéëïëïãßá Ðáí/ìßïõ Áèçíþí
12. Áíôùíïðïýëïõ Ðáíáãéþôá ôïõ ÅììáíïõÞë
Ðáéäáãùãéêü ÔìÞìá Ðáí/ìßïõ Éùáííßíùí
13. ÌðáñóäáñÜ ÍéêïëÝôá ôïõ ÉùÜíïõ
ÈåïëïãéêÞ Ó÷ïëÞ Ðáí/ìßïõ Áèçíþí
14. Âáóéëåßá Ãïýìðáóç
Öéëïóïößá-ÐáéäáãùãéêÞ Øõ÷ïëïãßá
Ðáí/ìßïõ Áèçíþí
15. Ôóéïìðáíïýäçò ÐáñáóêåõÜò ôïõ Êùí/íïõ
Çëåêôñïíéêþí Õðïëïãéóôéêþí ÓõóôçìÜôùí
ÔÅÉ ÐåéñáéÜ
16. Ôóéïìðáíïýäçò ÁíáóôÜóéïò ôïõ Êùí/íïõ
Çëåêôñïíéêþí Õðïëïãéóôéêþí ÓõóôçìÜôùí
ÔÅÉ ÐåéñáéÜ
17. ÌéëðÜíçò Êùíóôáíôßíïò ôïõ ÉùÜííïõ
ÔÅÖÁ Áèçíþí
18. ÊáñáìÜôóêïò ÅõÜããåëïò ôïõ Äçìçôñßïõ
ÉáôñéêÞ Ó÷ïëÞ ÌïíÜ÷ïõ Ãåñìáíßáò
19. Ëáæßäçò ×ñÞóôïò ôïõ ÅõáããÝëïõ
Ó÷ïëÞ ÉêÜñùí - Ìç÷áíéêüò áåñïóêáöþí
10. Ãáâñéçëßäïõ Êùíóôáíôßíá ôïõ Çëßá
ÔÅÉ Åìðïñßáò êáé ÄéáöÞìéóçò

τείχου κ. Νικηφόρος και Αλεξανδρουπόλεως κ. Άνθιμος.
Οι κάτοικοι των Φερών επιφύλαξαν θερμή υποδοχή στον Προκαθήμενο της Εκκλησίας, ενώ με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ανακηρύχθηκε επίτιμος
δημότης της πόλης μας.

Ï Ìáêáñéþôáò ê.ê. ×ñéóôüäïõëïò õðïãñÜöåé ôï Ýããñáöï áðïäï÷Þò ôçò áíáêÞñõîÞò
ôïõ ùò åðßôéìï Äçìüôç Öåñþí.
Ο δήμαρχος κ. Νικ. Μανούσης πρόσφερε στον Μακαριώτατο ένα ασημένιο σκεύος καθώς και μια μακέτα της εκκλησίας της
Κοσμοσώτειρας και του τυπικού του Ιερού.
Την ίδια μέρα ο Αρχιεπίσκοπος εγκαινίασε στην Αλεξανδρούπολη τη νέα πτέρυγα
του Ιδρύματος χρονίως πασχόντων «Άγιος
Κυπριανός». Με τη λειτουργία της νέας
πτέρυγας το ίδρυμα αποκτά συνολική δυναμικότητα 120 κλινών και θεωρείται ένα από
τα καλύτερα της χώρας στον τομέα του.
Τόσο ο Αρχιεπίσκοπος όσο και ο Μητροπολίτης κ. Άνθιμος επαίνεσαν στις ομιλίες
τους και την ευεργετική δραστηριότητα των
ιδρυμάτων «Σταύρος Νιάρχος» και «Λίλιαν
Βουδούρη», που συνέβαλαν στην ολοκλήρωση της νέας πτέρυγας με χρηματική ενίσχυση.

Ðåñéïäåßá ôïõ Ðñùèõðïõñãïý
óå Íïìïýò ôçò ÈñÜêçò
êáé Áí. Ìáêåäïíßáò
Ï Ðñùèõðïõñãüò ê. Êþóôáò Óçìßôçò
óå ÷ñüíï ñåêüñ åðéóêÝöèçêå ôï ÓÜââáôï
19 Öåâñïõáñßïõ ôÝóóåñéò íïìïýò ôçò ÈñÜêçò êáé ôçò Áíáô. Ìáêåäïíßáò.
Îåêßíçóå ôçí ðåñéïäåßá ôïõ áðü ôçí Áëåîáíäñïýðïëç, ìå ðñþôï óôáèìü ôç ãÝñõöá Ëßóóïõ, üðïõ åãêáéíßáóå ôìÞìá ôçò
Åãíáôßáò ïäïý ìÞêïõò, 27 ÷ëì., ôï ïðïßï
óõíäÝåé ôçí ÊïìïôçíÞ ìå ôç ÌÝóôç, óôïí
Üîïíá ÊïìïôçíÞò-Áëåîáíäñïðïýðïëçò.
Ìåôáîý Üëëùí ï ðñùèõðïõñãüò åßðå:
«Äåí õðÜñ÷ïõí äýï ÅëëÜäåò, ç ÅëëÜäá ôïõ
ÊÝíôñïõ êáé ç ÅëëÜäá ôçò ÐåñéöÝñåéáò, áëëÜ õðÜñ÷åé ìßá ÅëëÜäá, ç ÅëëÜäá ôçò éóüññïðçò áíÜðôõîçò êáé äçìéïõñãßáò, ìå
êïéíùíéêÞ óõíï÷Þ, áëëçëåããýç êáé áíèñþðéíï ðñüóùðï. ÅëëÜäá äåí åßíáé êáé äåí
ðñÝðåé íá åßíáé ìüíïí ç ÁôôéêÞ».
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