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Ελληνοτουρκική προσέγγιση

Εδώ και αρκετά χρόνια οι προσπάθειες ό-

λων των κυβερνήσεων των δύο χωρών να ε-

πιλύσουν τις διαφορές τους δεν ήταν αποτε-

λεσματικές. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χω-

ρών δεν γνώρισαν καμιά πρόοδο και όλες οι

διπλωματικές προσπάθειες βρίσκονταν σ’ έ-

να τυπικό στάδιο. Δεν έλειπαν κάποια θερμά

επεισόδια που γεννούσαν την αβεβαιότητα

και την ανασφάλεια στις δύο γειτονικές χώ-

ρες. Όλοι οι πολιτικοί διακήρυτταν, στις επι-

μέρους συζητήσεις, ότι πρέπει να γίνουν κά-

ποια βήματα για την εξομάλυνση των διαφο-

ρών. Όμως έμεναν στο τέλος τα χαμόγελα και

οι θερμές χειραψίες.

Ο τουρκικός λαός πίστευε, γιατί έτσι είχε

διαπαιδαγωγηθεί, ότι οι Έλληνες είναι οι κυ-

ριότεροι εχθροί της χώρας του και ότι αυτοί

είναι οι υπαίτιοι της τροχοπέδης στην πρόο-

δο της Τουρκίας και το εμπόδιο στην ένταξη

της χώρας τους στην ευρωπαϊκή Ένωση.

Από την άλλη πλευρά οι Έλληνες θεω-

ρούσαν τους Τούρκους προαιώνιους εχθρούς

τους, κάνοντας ιστορικές αναδρομές. Το θέ-

μα της εισβολής και κατοχής της Κύπρου ή-

ταν και είναι βαθύ χάσμα που χωρίζει τις δύο

γειτονικές χώρες. Υπήρχε, δηλαδή, ένα αρ-

νητικό κλίμα που αντικατοπτριζόταν σε κάθε

πτυχή της ζωής και σε κάθε δραστηριότητα,

με ελάχιστες εξαιρέσεις ανθρώπων και ομά-

δων που προσπαθούσαν να επιτύχουν ειρηνι-

κές σχέσεις ανάμεσα στους δύο λαούς.

Τα πράγματα άλλαξαν εντυπωσιακά από

τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο του παρελθό-

ντος έτους, όταν η Τουρκία και η Ελλάδα ε-

πλήγησαν από τους καταστρεπτικούς σει-

σμούς που ευαισθητοποίησαν τους ανθρώ-

πους και έφεραν πολύ κοντά τους δύο γειτο-

νικούς λαούς.

Η πραγματικά συγκινητική στάση των Ελ-

λήνων στην τραγωδία που έπληξε την Τουρ-

κία, σε συνδυασμό με τη στάση του τουρκι-

κού λαού στο σεισμό της Αθήνας, κατέδειξε

σε όλους τη μεγάλη ανάγκη των δύο λαών

για ειρηνική συμβίωση και την επιθυμία για

το τέλος των διενέξεων που όχι λίγες φορές

έφεραν τις δύο γειτονικές χώρες στο χείλος

του γκρεμού και παρ’ ολίγον να τις οδηγή-

σουν σε πολεμικές συρράξεις.

Οι διεθνολόγοι πάλι και οι αναλυτές των

γεγονότων υποστηρίζουν ότι η θετική στάση

που κράτησε η Ελλάδα για την ένταξη της

Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση βοήθησε

στη βελτίωση του πολιτικού κλίματος ανά-

μεσα στις δύο χώρες.

Πολλοί πιστεύουν ότι η απόφαση του Ελ-

σίνκι θα είναι μια αφετερία επαναπροσέγγι-

σης των λαών. Μια συμφωνία, που χωρίς να

βλάπτει τα κυριαρχικά δικαιώματα των δύο

κρατών θα ενισχύει την αλλαγή του κλίμα-

τος που επέφεραν οι τελευταίες εξελίξεις με-

τά τους σεισμούς.

Επειδή η κατάσταση είναι ρευστή και με-

ταβατική, υπάρχουν πολλές αμφιβολίες ως

προς τα αποτελέσματα της συμφωνίας. Ευ-

ρύτατα στρώματα και από τις δύο πλευρές ε-

πιθυμούν τις ειρηνικές σχέσεις και τη φιλία,

όμως προσέγγιση δεν σημαίνει ευχολόγια. Η

σχέση αυτή εκφράζεται με αποφάσεις γενναί-

ες και πράξεις στην εξωτερική πολιτική, στον

εμπορικό, οικονομικό τομέα, στον τουρισμό,

τα γράμματα και τις τέχνες, γενικά στον πο-

λιτισμό και πολιτισμικό χώρο, και ιδιαίτερα

με την άρση του casus belli.

Στον τομέα των πιο πάνω δραστηριοτή-

των είναι αλήθεια ότι έχει παρατηρηθεί κά-

ποια πρόοδο. Για παράδειγμα αναφέρουμε την

αύξηση των ελλήνων τουριστών, ιδιαίτερα τις

γιορτές του Πάσχα. κατά 500%, την έκθεση

τουρκικών προϊόντων στην Ελλάδα 22-25 Α-

πριλίου, στο στάδιο Ειρήνης και φιλίας, τις

συναντήσεις εκπροσώπων των εμπορικών και

βιομηχανικών επιμελητηρίων των δύο χωρών

για την προώθηση προϊόντων, τη συγκινητι-

κή συμπεριφορά απλοϊκών ανθρώπων κ.ά.

Όμως η εξωτερική συμπεριφορά του πο-

λιτικοστρατιωτικού κατεστημένου της Τουρ-

κίας, παρά τα χαμόγελα και τις θερμές χειρα-

ψίες των Υπουργών Εξωτερικών κ.κ. Τζεμ και

Παπανδρέου και οι διαθέσεις της μειοψηφί-

ας εκείνων που δεν επιθυμούν την ελληνο-

τουρκική προσέγγιση και που έχουν επεκτα-

τικές βλέψεις παρουσιάζει, με την υποκριτι-

Ôï Ä.Ó. ôïõ Óõëëüãïõ ìáò
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Είχα πάρα πολλά χρόνια να βρεθώ τέτοια

μέρα στην ιδιαίτερή μας πατρίδα στις Φέρες

και έτσι με νοσταλγία διαπίστωσα ότι πάρα

πολλά έχουν αλλάξει. Ίσως παρεξηγηθώ α-

πό όλους αυτούς που λένε ότι η ζωή πάει

(ÓõíÝ÷åéá óôç óåë. 4)

Áðïöáóßóáìå ç åêäñïìÞ íá ãßíåé óôï

ÐÞëéï.

ÐñÜãìáôé, ç áðüöáóç ôïõ Äéïéêçôéêïý

Óõìâïõëßïõ åß÷å áíôáðüêñéóç ìåãÜëç áðü

ìÝñïõò ôùí óõìðïëéôþí ìáò.

Ðñùß ÓáââÜôïõ êáé ï êáéñüò óýìöùíïò

ìå ôçí åðéèõìßá ìáò. ÊáëïóõíÜôïò, Þñåìïò,

ãáëÞíéïò êáé çëéüëïõóôïò.

Ç ÷áñÜ êáé ç éêáíïðïßçóç æùãñáöéóìÝ-

íç óôá ðñüóùðá üëùí.

Ðñïò ôï ìåóçìÝñé öèÜíïõìå óôï Âüëï

êáé áñ÷ßæïõìå íá áíçöïñßæïõìå óôï ÐÞëéï.

Ôï ïíüìáóáí åñùôéêü âïõíü. Åßíáé ôï âïõ-

íü ðïõ åíÝðíåõóå ôïí Ðßíäáñï, ôïí Åõñéðß-

äç, ôïí ¼ìçñï, áëëÜ êáé ôïõò óýã÷ñïíïõò,

üðùò ôïí Ãåþñãéï Äñïóßíç.

Ïé áñ÷áßïé ¸ëëçíåò, Þèåëáí ôï ðáñá-

èáëÜóóéï ÐÞëéï êáôïéêßá ôùí óïöþí Êå-

íôáýñùí êáé ôüðï ìÜèçóçò èåþí, âáóéëéÜ-

äùí êáé çñþùí. Ïé ÍåïÝëëçíåò ôï ðñïôé-

ìïýí ùò éäåþäåò ìÝñïò ãéá ôéò äéáêïðÝò

ôïõò, ÷åéìþíá-êáëïêáßñé.

Ïé Åõñùðáßïé ðïõ ôï Ý÷ïõí åäþ êáé ÷ñü-

(ÓõíÝ÷åéá óôç óåë. 8)

Óôéò 10 ôïõ ÌÜñôç Ýãéíå ï åôÞóéïò ÷ï-

ñüò ôïõ Óõëëüãïõ «ÂÞñá» óôï áèçíáúêü
êÝíôñï «ÊÏÑÔÓÏÐÏÍ».

Ôï ðáñáäïóéáêü ìïõóéêü ðñüãñáììá

ôïõ ÂáããÝëç Äçìïýäç êáé ïé èñáêéþôéêïé
÷ïñïß ôïõ ÷ïñåõôéêïý óõãêñïôÞìáôïò ôïõ
Óõëëüãïõ ¸âñïò, ðñïêÜëåóáí Ýíá îåöÜ-

íôùìá ðïõ öáíÝñùóå üôé ç ç ìéóÞ øõ÷Þ
ôïõ Èñáêéþôç âñßóêåôáé óôçí îåíéôéÜ êáé
ç Üëëç ìéóÞ óôçí éäéáßôåñç ðáôñßäá ôïõ.

Êáé áõôüò ï ÷ïñüò Ýäùóå ôçí åõêáé-
ñßá óôá ìÝëç êáé ôïõò ößëïõò ôïõ Óõëëü-
ãïõ ìáò íá óößîïõí ôá ÷Ýñéá ôïõò, í’ á-

ãêáëéáóôïýí êáé íá íéþóïõí ôá ãíþñéìá

Óôéãìéüôõðï
áðü ôçí
ðáñÝëáóç ôçò
ìáèçôéþóáò
íåïëáßáò
óôçí ðüëç
ôùí Öåñþí
êáôÜ ôç
öåôéíÞ
åèíéêÞ ìáò
åðÝôåéï.

TA ÁÐÏÔÅËEÓÌÁÔÁ

ôùí âïõëåõôéêþí åêëïãþí

ÓÔÏ ÍÏÌÏ & TÏ ÄÇÌÏ ÖÅÑÙÍ

Ç
ðñïåêëïãéêÞ åêóôñáôåßá ôåñìáôßóôçêå
ôçí ðáñáìïíÞ ôùí åêëïãþí. ÁëëÜ ôï å-

ðüìåíï âñÜäõ, ôçò 9çò Áðñéëßïõ, áöïý Üíïé-
îáí ïé êÜëðåò, Þôáí åîáéñåôéêÜ ìáêñý ãéá
ðïëëÝò ÷éëéÜäåò ¸ëëçíåò øçöïöüñïõò. ¸ôóé,
ç åîáãùãÞ ôùí ôåëéêþí áðïôåëåóìÜôùí âá-
óÜíéóå ðïëý êüóìï êñáôþíôáò ôïõò «óôïõ
îõñáöéïý ôçí êüøç» üëç ôç íý÷ôá, íá ðáñá-
êïëïõèïýí êáèçëùìÝíïé óôéò ôçëåïñÜóåéò Ý-
íá èñßëåñ ìå êïììÝíç ôçí áíÜóá...

Êáé óôïí ̧ âñï õðÞñîå óêëçñÞ áíáìÝôñç-
óç ãéá ôéò 4 âïõëåõôéêÝò Ýäñåò, ôéò ïðïßåò ìïé-
ñÜóôçêáí ôåëéêÜ ôá äýï ìåãÜëá êüììáôá, ü-
ðùò áíáìåíüôáí Üëëùóôå, åíþ ï óõíáãùíé-
óìüò Þôáí åóùêïììáôéêüò.

ÓõíïëéêÜ óôï Íïìü ìáò áðü 171.007
åããåãñáììÝíïõò, øÞöéóáí 114.807. Áðü
áõôÜ âñÝèçêáí 112.236 Ýãêõñá øçöïäÝëôéá,
1.771 Üêõñá êáé 800 ëåõêÜ.

ÅîåëÝãçóáí áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ ÐÁÓÏÊ
ï ê. Áðüóôïëïò ÖùôéÜäçò óõãêåíôñþíïíôáò
17.191 øÞöïõò (ðïóïóôü 36,74%) êáé ï ê. Íé-
êüëáïò Æáìðïõíßäçò ìå 16.397 øÞöïõò
(35,04%), åíþ ôñßôïò óôç óåéñÜ ôùí õðïøç-
ößùí Ýñ÷åôáé ï ê. ÃéÜííçò ÍéêïëáÀäçò ìå 8.977
øÞöïõò. Áðü ôçí ðëåõñÜ ôçò ÍÝáò Äçìïêñá-
ôßáò ï ê. ÈåïöÜíçò Äçìïó÷Üêçò ìå 13.870
øÞöïõò (ðïóïóôü 27,69%) êáé ï ê. Ëåùíßäáò
Ëõìðåñáêßäçò ìå 9.441 øÞöïõò (18,84%),
åíþ áêïëïýèçóå ìå ðïëý ìéêñÞ äéáöïñÜ ï ê.

ÊáñíáâÜëé óôéò ÖÝñåò

ÊÁÈÁÑÇ ÄÅÕÔÅÑÁ

Ï ÁÐÏÊÑÉÁÔÉÊÏÓ ×ÏÑÏÓ

ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ

ÃÉÏÑÔAÓÔÇÊÅ êáé öÝôïò ìå ìåãÜëç óõì-

ìåôï÷Þ ðëÞèïõò ç ÊáèáñÞ ÄåõôÝñá óôçí

ðüëç ìáò. Ôï ðñüãñáììá ðåñéëÜìâáíå ðá-

ñÝëáóç áñìÜôùí ÷ïñåõôéêþí ôïðéêþí óõ-

ãêñïôçìÜôùí, áíáðáñÜóôáóç ôïõ åèßìïõ

ôçò êáìÞëáò.

Óôç ÈñÜêç, ôïí ôüðï üðïõ ëáôñåýôçêå

ìå ðÜèïò ï Äéüíõóïò êáé áöéåñþèçêáí ó’

áõôüí ðëÞèïò ôåëåôþí, ìåôáöÝñèçêáí áðü

(ÓõíÝ÷åéá óôç óåë. 3)

(ÓõíÝ÷åéá óôç óåë. 8)

(ÓõíÝ÷åéá óôç óåë. 8)

Ìéá ïìÜäá

åêäñïìÝùí ìáò

áðïëáìâÜíåé

êÜðïéåò áðü ôéò

ðÜìðïëëåò

ìéêñÝò êáé

ìåãÜëåò ÷áñÝò

ðïõ ðñïóöÝñåé

óôïõò åêäñïìåßò

ôï õðÝñï÷ï

Ðçëéïñåßôéêï

ôïðßï.

Ì
åôÜ ôçí åðéôõ÷ßá ôçò öåôåéíÞò ìáò óõíåóôßáóçò, êáé êáèþò Ýìðáéíå ðëÝïí ç Üíïé-

îç, äéáðéóôþóáìå üôé Þôáí êáéñüò íá ðñáãìáôïðïéÞóïõìå êáé ôçí ðñþôç ãéá ôïí

êáéíïýñãéï ÷ñüíï ôçò êáéíïýñãéáò ÷éëéåôßáò, äéÞìåñç åêäñïìÞ óôéò 15 êáé 16 ôïõ Áðñßëç.

Ç ðñþôç äéÞìåñç åêäñïìÞ ìáò ôï 2000
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ÉäéïêôÞôçò:
Ðïëéôéóôéêüò Óýëëïãïò Öåñþí
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Óôáäßïõ 39, 105 59 ÁèÞíá

Ôçë. 32.16.532

Åêäüôçò-Õðåýèõíïò ýëçò:
ÔÜóïò ÃåùñãéÜäçò

Óôáäßïõ 39, 105 59 ÁèÞíá
Ôçë. 32.16.532

ÓõíôÜóóåôáé áðü ÅðéôñïðÞ

ÌÝëç ôçò Ó.Å. åßíáé:
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

OIKONOMIKH ENIÓ×ÕÓÇ

Ενίσχυσαν οικονομικά το Σύλλογό μας για

την εφημερίδα οι εξής συμπατριώτες μας:

Μπουγατσά Ζαφειρώ 10.000

Τσιτσιμάκας Πασχάλης  δρχ. 8.000

Καλπούκης Ιωάννης 2.000

Αποστολίδου-Δαβαριά Νίκη 2.000

Τερζής Χρήστος 5.000

Καραμάτσιος Αθανάσιος 6.000

Σιτσανλή-Βατάλη Ελένη 20.000

Κυριακίδου-Χάνιου Δήμητρα 3.000

Τατάρας Αποστόλης 5.000

Κοτσώνη Δέσποινα 10.000

Σκούρτης Ευάγγελος 10.000

Σιγλίδης Σταύρος 10.000

Βαρσάμη Ελένη 10.000

Καλιβούλου Ευγενία 10.000

Μπαμπούρα Χρυσάνθη 5.000

Το Διοικητικό Συμβούλιο τους ευχαριστεί

θερμά όλους.

Ç ÓÔÇËÇ ÔÙÍ ÍÅÙÍ

Ãéþñãïò ÓåöÝñçò

Ï ðïëéôéêüò êáé äéðëùìÜôçò

Ôçò ÂáóéëéêÞò Ìðñéóßìç

ìáèÞôñéáò Ëõêåßïõ

Æïýìå ôçí ÁíÜóôáóç;

Ðïëý óùóôÜ åßðáí ðùò ïëüêëçñï ôï ïé-

êïäüìçìá ôïõ ×ñéóôéáíéóìïý óôçñßæåôáé

ðÜíù óå Ýíá Üäåéï ôÜöï. ×ùñßò ôïí Üäåéï

ôÜöï, ÷ùñßò äçëáäÞ ôçí áíÜóôáóç ôïõ ×ñé-

óôïý, äåí èá õðÞñ÷å ×ñéóôéáíéóìüò. Ï áñ-

÷çãüò ôïõ äåí èá Þôáí Èåüò. Äåí èá åß÷å

íéêÞóåé ôï ÈÜíáôï. Ç áìáñôßá èá åîáêï-

ëïõèïýóå íá ðéÝæåé áöÜíôáóôá üëïõò ôïõò

áíèñþðïõò.

Ï ×ñéóôüò üìùò áíáóôÞèçêå êáé åíßêç-

óå ôï ÈÜíáôï. ÓõíÝôñéøå ôçí áìáñôßá êáé

÷Üñéóå ôç óùôçñßá óôïõò áíèñþðïõò.

ÕðÜñ÷åé ðéï ÷áñìüóõíï ãåãïíüò; ÕðÞñ-

îå ðéï ìåãÜëç ôõñáííßá áðü åêåßíç ôçò á-

ìáñôßáò;

Íá ãéáôß äõï ÷éëéÜäåò ôþñá ÷ñüíéá ï

×ñéóôéáíéóìüò áíôÝ÷åé óôïõò ðéï óêëçñïýò

äéùãìïýò.

Ç äýíáìç ôçò ÁíÜóôáóçò! Áí ìðïñïý-

óáìå íá óõíåéäçôïðïéÞóïõìå ôç óçìáóßá

ôçò! Ðüóï äéáöïñåôéêÞ èá Þôáí ç æùÞ ìáò!

Ãéá íá êáôáëÜâïõìå ôç äýíáìç áõôÞ èá

ðñÝðåé íá ãõñßóïõìå äõï ÷éëéÜäåò ÷ñüíéá

ðßóù.

Ôé Þôáí ïé ìáèçôÝò ôïõ ×ñéóôïý ðñéí ôçí

ÁíÜóôáóç; Êáé ôé Ýãéíáí ìåôÜ;

Ïé äåéëïß, ïé êëåéóìÝíïé ìÝó’ óôï õðå-

ñþï ôçò ÉåñïõóáëÞì ãéá ôï öüâï ôùí Éïõ-

äáßùí, îáöíéêÜ ãßíïíôáé ïé áôñüìçôïé êÞ-

ñõêåò ðïõ äéáäßäïõí ôï ìÞíõìá ôïõ Åõáã-

ãåëßïõ óå üëï ôïí êüóìï êáé õøþíïõí ôç

öùíÞ ôïõò ìðñïóôÜ óå óõíÝäñéá êáé çãå-

ìüíåò.

Ï ÐÝôñïò ðïõ äåßëéáóå ìðñïóôÜ óå ìéá

õðçñÝôñéá, ìå ôç äýíáìç ôïõ ×ñéóôïý áíôé-

ìåôùðßæåé ôéò áðåéëÝò ôùí áñ÷éåñÝùí êáé

ôùí áñ÷üíôùí ìå ìïíáäéêÞ ôüëìç.

Áðü ðïý Üíôëçóáí ôá ðáéäéÜ, ïé íÝåò,

ïé íÝïé, üëïé ïé ìÜñôõñåò ôïõ ×ñéóôéáíéóìïý

ôüóç äýíáìç; Ç óêÝøç üôé, ýóôåñ’ áðü ôçí

ÁíÜóôáóç ôïõ ×ñéóôïý, íéêÞèçêå ï èÜíá-

ôïò, ôïõò Ýêáíå íá âáäßæïõí áôñüìçôïé óôï

ìáñôýñéï.

Ôé åß÷áí íá öïâçèïýí; Ôá èçñßá; Íá

ôñïìÜîïõí ôá îßöç; Íá äåéëéÜóïõí ìðñï-

óôÜ óôéò öùôéÝò êáé óôá üñãáíá ôçò öñßêçò;

ÌÝóá ôïõò æïýóå ç ðçãÞ ôçò äýíáìçò, ï

×ñéóôüò. ÌðñïóôÜ ôïõò åß÷áí ôç ìïñöÞ ôïõ

×ñéóôïý, ðïõ ’÷å íéêÞóåé ôï èÜíáôï. Ï èÜ-

íáôïò ðëÝïí äåí ôïõò öüâéæå.

ÁõôÞ ôç óçìáóßá Ý÷åé ç ÁíÜóôáóç êáé

ãéá ìáò.

Åìåßò, üìùò ôç æïýìå; ̧ ÷ïõìå óõíåéäç-

ôïðïéÞóåé üôé ç ÁíÜóôáóç äåí åßíáé ôá êüê-

êéíá áõãÜ êáé ôá êïõëïýñéá;

Åßíáé ï æùíôáíüò ×ñéóôüò ðïõ åîáêï-

ëïõèåß êáé óÞìåñá íá åßíáé ðáñþí, áíÜìå-

óÜ ìáò, óå êÜèå óôéãìÞ ôçò æùÞò ìáò. ÁõôÞ

ôçí ðñáãìáôéêüôçôá ôç æïýìå;

Ï ×ñéóôüò íßêçóå ôï èÜíáôï. ÁíáóôÞ-

èçêå. Íßêçóå ôçí áìáñôßá, ôï ìßóïò, ôçí Ý-

÷èñá. Óõìöéëßùóå ôïí êüóìï ìå ôï Èåü. Äß-

äáîå ôçí áãÜðç êáé ôçí åéñÞíç. Ëýôñùóå

ôï áíèñþðéíï ãÝíïò.

ÁãÜðç, åéñÞíç, óåâáóìüò ðñïò ôï óõ-

íÜíèñùðü ìáò, åíäéáöÝñïí ãéá ôïí ðëçóß-

ïí ìáò, áíéäéïôÝëåéá äéáðïôßæïõí ôç æùÞ

ìáò; Áðïôåëïýí ãéá ìáò åðéäéþîåéò êáé ðç-

ãÞ ÷áñÜò; Áí íáé, ôüôå æïýìå ôçí ÁíÜóôáóç.

Öïâïýìáé üìùò üôé ï óçìåñéíüò Üíèñù-

ðïò, êñýâïíôáò ìÝóá óôçí øõ÷Þ ôïõ åñÞ-

ìïõò, Ýíá êáé ìïíáäéêü óôü÷ï Ý÷åé: Í’ áðï-

êôÞóåé ÷ñÞìáôá êáé äüîá êáé íá éêáíïðïéÞ-

óåé ôéò áéóèÞóåéò ôïõ, ðáôþíôáò åðß ðôùìÜ-

ôùí. ¸÷åé óôåãíþóåé ç øõ÷Þ ôïõ áðü áãÜ-

ðç ãéá ôï óõíÜíèñùðü ôïõ. Áäéáöïñåß ãéá

ôïí áíèñþðéíï ðüíï, Ý÷åé ôïõ êüóìïõ ôéò

áíÝóåéò êáé ôá ôå÷íéêÜ ìÝóá, üìùò ôïí äéá-

êñßíåé ìéá öôþ÷åéá ðíåõìáôéêÞ êáé óõíáé-

óèçìáôéêÞ, äéåóôñáììÝíá óõíáéóèÞìáôá, å-

ãêëçìáôéêüôçôá. Ôïí ðíßãåé ç ìïíáîéÜ, Ü-

ó÷åôá áí æåé áíÜìåóá óå åêáôïíôÜäåò áí-

èñþðùí.

Êáé ïé çãåóßåò ôùí êñáôþí; Êáëýôåñá

íá ìç èßîïõìå áõôü ôï èÝìá.

¢ëëùóôå áíÜóôáóç óçìáßíåé áëëáãÞ, á-

íáãÝííçóç.

Æïýìå ëïéðüí ôçí ÁíÜóôáóç;

Ï êáèÝíáò ìáò áò ôïðïèåôçèåß áíáëü-

ãùò.

Áíáóô. Ðáíáã. ÃåùñãéÜäçò

Ê Ï É Í Ù Í É Ê ÁÊ Ï É Í Ù Í É Ê ÁÊ Ï É Í Ù Í É Ê ÁÊ Ï É Í Ù Í É Ê ÁÊ Ï É Í Ù Í É Ê Á

ÍÅÊÑÏËÏÃÉÁ

Óõìðëçñþèçêå Ýíáò ÷ñüíïò áðü ôü-
ôå ðïõ Ýöõãå áðü ôç æùÞ ï áãáðçôüò
ìáò ößëïò, óõìðáôñéþôçò êáé ôÝùò ðñü-
åäñïò ôïõ Óõëëüãïõ ìáò ÄçìÞôñçò Êï-
äïóÜêçò.

Ôçí ÊõñéáêÞ 27 Öåâñïõáñßïõ 2000,
óôç ìíÞìç ôïõ, ç ïéêïãÝíåéÜ ôïõ ðñáã-
ìáôïðïßçóå ôï åôÞóéï ìíçìüóõíü ôïõ
ðáñïõóßá, ößëùí êáé óõããåíþí óôçí Á-
ãßá ÔñéÜäá ôïõ ÐåéñáéÜ. ¼óïé âñåèÞêá-
ìå åêåß èõìçèÞêáìå ôïí áãáðçôü ìáò
ößëï êáé äþóáìå ôçí õðüó÷åóç íá ôïí
èõìüìáóôå ãéá ðÜíôá. Óôá ðáéäéÜ ôïõ
êáé ôçí ïéêïãÝíåéÜ ôïõ åõ÷üìáóôå êïõ-

ñÜãéï êáé äýíáìç.

Ìáñßá Êáíäýëç

ÅÐÉÊÁÉÑÇ ÐÏÉÇÓÇ

Äéïíõóßïõ Óïëùìïý

Ç ÇÌÅÑÁ ÔÇÓ ËÁÌÐÑÇÓ

Êáèáñþôáôïí Þëéï åðñïìçíïýóå
Ôçò áõãÞò ôï äñïóÜôï ýóôåñï áóôÝñé,
Óýãíåöï, êáôá÷íéÜ, äåí áðåñíïýóå

Ô’ ïõñáíïý ’óå êáíÝíá áðü ôá ìÝñç.
.
Êáé áðü êåé êéíçìÝíï áñãïöõóïýóå
Ôüóï ãëõêü ’ò ôï ðñüóùðï ô’ áÝñé,
’Ðïõ ëåò êáé ëÝåé ìåò ôçò êáñäéÜò ôá öýëëá

ÃëõêéÜ ç æùÞ êáé ï èÜíáôïò ìáõñßëá.
.
×ñéóôüò ÁíÝóôç! ÍÝïé, ãÝñïé, êáé êüñáéò,
¼ëïé, ìéêñïß, ìåãÜëïé, åôïéìáóôÞôå.
ÌÝóá ’ò ôáéò åêêëçóßáéò ôáéò äáöíïöüñáéò

Ìå ôï öùò ôçò ÷áñÜò óõììáæù÷ôÞôå.
.
Áíïßîåôå áãêáëéáßò åéñçíïöüñáéò
ÏìðñïóôÜ ’ò ôïýò Áãßïõò, êáé öéëçèÞôå.
ÖéëçèÞôå ãëõêÜ ÷åßëç ìå ÷åßëç,
ÐÝóôå ×ñéóôüò ÁíÝóôç, å÷èñïß êáé ößëïé.

ÐáéäéêÜ
öôåñïõãßóìáôá

ÁÍÏÉÎÇ

«Ακούω, βλέπω, μυρίζω,

νιώθω την άνοιξη»

Τι όμορφο τοπίο! Μπροστά μου α-

πλώνεται ένα καταπράσινο λιβάδι. Γα-

λήνη, ηρεμία. Τα βουνά, οι λόφοι από

πάνω του.

Ο ουρανός είναι καθαρός. Ο ήλιος

λάμπει. Να και κάτι πουλιά. Χελιδόνια

είναι. Ήρθε η άνοιξη! Χαίρεται όλη πλά-

ση.

Μόνη μου. Κανένας άλλος. Ησυχία

απλώνεται παντού. Κλείνω τα μάτια μου

κι ακούω. Ακούω τα πουλάκια που κε-

λαηδούν. Τι ωραίο τιτίβισμα. Ακούω το

κελάρυσμα του ποταμού. Τι γοργά κυ-

λάει το νερό! Ακούω τις μέλισσες που

βουΐζουν. Ποιον θα τσιμπήσουν άραγε;

Επιθυμώ να δω τη θέα. Δύο ελάφια

τρέχουνε. Τι κρίμα που δεν μπορώ να τα

φωτογραφίσω.

Το γάργαρο νεράκι τρέχει. «Ακούτε

πέρα εκεί, στα δέντρα τα ψηλά, που ρυά-

κι καθαρό, γοργά γοργά κυλά».

Κάνω δυο βήματα να ξεμουδιάσω.

Βλέπω δυο ωραία λουλουδάκια. Τα μυ-

ρίζω. Έχουν πολύ ωραία μυρωδιά. Τότε

ένα δροσερό αεράκι νιώθω στο πρόσω-

πο. Αναπνέω καθαρό αέρα.

Νιώθω την επιθυμία να τραγουδήσω.

Σαν το ξέγνοιαστο πουλί

παντού πετώ, ε-ω

σε βουνά και σε λαγκάδια

τριγυρνώ, ε-ω!!

Νιώθω χαρούμενη, ευτυχισμένη.

Ήρθε η άνοιξη, όλο χαρά

με λουλούδια και κέφια

και γλέντια πολλά.

Όλα είναι χαρούμενα, ζώα, πουλιά,

άνθρωποι, πράγματα και τα λοιπά.

Èåïäþñá Ìðñéóßìç
ÌáèÞôñéá Äçìïôéêïý

�
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ÖÙÔÉÓÔÉÊÁ ÅÎÙÔÅÑÉÊÏÕ

ÊÁÉ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ ×ÙÑÏÕ

Í. ÄáâÜãéáò - Á ÁðïóôïëßäïõÍ. ÄáâÜãéáò - Á ÁðïóôïëßäïõÍ. ÄáâÜãéáò - Á ÁðïóôïëßäïõÍ. ÄáâÜãéáò - Á ÁðïóôïëßäïõÍ. ÄáâÜãéáò - Á Áðïóôïëßäïõ

ÃñõðÜñç 76-78 & Áã. ÐÜíôùí

ÊáëëéèÝá Ôçë. 95.13.884

ÔÏ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍ ÅÉÍÁÉ Ç ÆÙÇ ÌÁÓ

ëçíéêÜ ÃñÜììáôá», «¸ëëçí» (ÁëåîÜí-

äñåéáò), «ÁããëïåëëçíéêÞ Åðéèåþñçóç»,

«ÍÝá Åóôßá», «ÊõðñéáêÜ ÃñÜììáôá» (Ëåõ-

êùóßáò), «ÐÜëé» êáé óôç óõëëïãéêÞ Ýêäï-

óç ôïõ Ýñãïõ «Äåêáïêôþ Êåßìåíá».

Ôï 1947 ôéìÞèçêå ìå ôï ¸ðáèëï Ðáëá-

ìÜ, ôï 1961 ìå ôï Âñáâåßï Foyle, ôï 1963 ìå

ôï Âñáâåßï Íüìðåë Ëïãïôå÷íßáò. Áíáêç-

ñý÷èçêå åðßôéìïò äéäÜêôùñ ôùí Ðáíåðéóôç-

ìßùí Êáßìðñéôæ (1960), Èåóóáëïíßêçò

(1964), Ïîöüñäçò (1964), Ðñßíóôïí (ÇÐÁ,

1965) êáé åðßôéìï ÌÝëïò ôçò ÁìåñéêáíéêÞò

Áêáäçìßáò Ôå÷íþí êáé Åðéóôçìþí (1966).

Ôï 1969 êõêëïöïñåß óôçí ÅëëÜäá êáé óôï

åîùôåñéêü ôç äéáêÞñõîÞ ôïõ åíáíôßïí ôçò

äéêôáôïñßáò.

ÐÝèáíå óôéò 20 Óåðôåìâñßïõ 1971. Êç-

äåýôçêå ùò «åèíéêüò ðïéçôÞò». ÌåôÜ ôï èÜ-

íáôü ôïõ åêäüèçêáí ðïëëÜ Ýñãá ôïõ. ÐïéÞ-

ìáôÜ ôïõ ìåôáöñÜóôçêáí åðáíåéëçììÝíá óå

üëåò ôéò åõñùðáúêÝò ãëþóóåò. Âéâëßá ôïõ

åéêïíïãñÜöçóáí ï Ã. Ôóáñïý÷çò, ï Ã. Óé-

êåëéþôçò, ï Á. ÔÜóóïò êáé ï ãëýðôçò Êïõ-

ëåíôéíüò. ÐïéÞìáôÜ ôïõ ìåëïðïßçóáí ïé

ìïõóéêïß Áñãýñçò ÊïõíÜäçò, Ì. Èåïäù-

ñÜêçò, Ã. Ìáñêüðïõëïò, Ä. Ìïýôóçò, Çë.

Áíäñéüðïõëïò, Ô. Êüïõí.

(ÓõíÝ÷åéá óôï åðüìåíï öýëëï)

Ãéþñãïò ÓåöÝñçò

Óìýñíç 1900 - ÁèÞíá 1971

Öéëïëïãéêü øåõäþíõìï ôïõ Ãéþñãïõ

ÓåöåñéÜäç.

ÃåííÞèçêå óôéò 29 Öåâñïõáñßïõ/13

Ìáñôßïõ 1890 óôç Óìýñíç. Óôçí ÅëëÜäá Ý-

öôáóå ôï 1914. Óðïýäáóå ÍïìéêÜ óôï Ðá-

ñßóé êáé áêïëïýèçóå ôï äéðëùìáôéêü óôÜ-

äéï. Ï ðáôÝñáò ôïõ Þôáí êáèçãçôÞò ôïõ Äéå-

èíïýò Äéêáßïõ óôï ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí,

Óýìâïõëïò Åðéêñáôåßáò êáé Áêáäçìáúêüò.

ÁíáëõôéêÜ ç óôáäéïäñïìßá ôïõ ÓåöÝñç

ùò äéðëùìÜôç Þôáí ç åîÞò: Áêüëïõèïò Õð.

Åîùôåñéêþí, 1926. Õðïðñüîåíïò êáé Äéåõ-

èýíùí óôï Ãåí. Ðñïîåíåßï Ëïíäßíïõ 1931-

34. Ðñüîåíïò óôçí ÊïñõôóÜ, 1936-38. Ðñïú-

óôÜìåíïò Åîùô. Ôýðïõ Õð. Åîùôåñéêþí,

1938. Áêïëïõèåß ôçí ÅëëçíéêÞ ÊõâÝñíçóç

óôçí ÊñÞôç, Í. ÁöñéêÞ, Áßãõðôï êáé Éôá-

ëßá, 1941-44. ÄéåõèõíôÞò Ôýðïõ êáé Ðëç-

ñïöïñéþí ôçò Åëëçí. ÊõâÝñíçóçò óôï ÊÜé-

ñï, 1942. ÄéåõèõíôÞò Ðïëéôéêïý Ãñáöåßïõ

ôïõ Áñ÷éåðéóêüðïõ-ÁíôéâáóéëÝá Äáìáóêç-

íïý, 1945-46. Óýìâïõëïò Ðñåóâåßáò ¢ãêõ-

ñáò, 1948-50. Óýìâïõëïò Ðñåóâåßáò Ëïí-

äßíïõ, 1951-52. ÐñåóâåõôÞò óôç Âçñõôü,

äéáðéóôåõìÝíïò êáé óôç Äáìáóêü, ÂáãäÜ-

ôç êáé ÁìÜí, 1953-56. ÄéåõèõíôÞò Ðïëéôé-

êÞò Äéåõèýíóåùò Õð. Åîùôåñéêþí, 1956-57.

ÐñÝóâçò óôï Ëïíäßíï, 1957-62. Ôï 1957

ðñïÜãåôáé óå ðëçñåîïýóéï Õðïõñãü á´ ôÜ-

îåùò êáé óå ÐñÝóâç ôï 1960.

Åìöáíßóôçêå óôá ÅëëçíéêÜ ÃñÜììáôá

ôï 1931 ìå ôçí ðïéçôéêÞ óõëëïãÞ ÓôñïöÞ.

Áêïëïýèçóáí ðïéçôéêÝò óõëëïãÝò, Äïêßìéá,

ÔáîéäéùôéêÜ, ÌåôáöñÜóåéò. ÓõíåñãÜóôçêå

óôá ðåñéïäéêÜ «ÍÝá ÃñÜììáôá», «Íåïåë-

�
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Äéãëùóóßá

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

3. Äßãëùóóá ðáéäéÜ ðñïó÷ïëéêÞò çëé-

êßáò ôçò ìïõóïõëìáíéêÞò ìåéïíü-

ôçôáò ôçò ÄõôéêÞò ÈñÜêçò

Ï ìïõóïõëìáíéêüò ðëçèõóìüò ôçò Äõ-

ôéêÞò ÈñÜêçò äåí åßíáé ïìïéïãåíÞò öõëåôé-

êÜ êáé ãëùóóéêÜ.

Ìå ôç óõíèÞêç ôçò ËùæÜíçò ôïõ ðáñá-

÷ùñÞèçêáí ç åëåýèåñç Üóêçóç ôùí èñç-

óêåõôéêþí ôïõ êáèçêüíôùí êáé ç åëåýèåñç

÷ñÞóç ôçò ôïõñêéêÞò ãëþóóáò ùò ìçôñéêÞò.

¸ôóé óÞìåñá ï óõãêåêñéìÝíïò ðëçèõóìüò

áðïôåëåßôáé áðü: 1) ÌïõóïõëìÜíïõò Ïèù-

ìáíïýò, 2) ÌïõóïõëìÜíïõò ÐïìÜêïõò êáé

3) ÌïõóïõëìÜíïõò Áèßããáíïõò ìå êïéíü

ãíþñéóìá ôç èñçóêåßá. Óå ü,ôé áöïñÜ óôç

ãëþóóá, ïé ðñþôïé ìéëïýí ôçí ôïõñêéêÞ, ïé

ÐïìÜêïé ôçí ðïìáêéêÞ êáé ïé Áèßããáíïé ôçí

áèéããáíéêÞ. ÖõóéêÜ üëïé ãíùñßæïõí ëßãï Þ

ðïëý ôçí åëëçíéêÞ.

Ç ìïõóïõëìáíéêÞ ìåéïíüôçôá ÷ñçóéìï-

ðïéåß ôçí ôïõñêéêÞ ãëþóóá óå üëåò ôçò ôéò

åêäçëþóåéò óôçí ïéêïãÝíåéá, ôçí êïéíüôç-

ôá áëëÜ êáé Ýîù áðü áõôÝò.

¸íáò ìéêñüò áñéèìüò ðïõ æåé óôá áóôé-

êÜ êÝíôñá êáé áíÞêåé óå õøçëü ìïñöùôé-

êü-êïéíùíéêü-ïéêïíïìéêü  åðßðåäï åßíáé

öõóéêïß ïìéëçôÝò ôçò åëëçíéêÞò ãëþóóáò.

¸ôóé Ý÷ïõìå äßãëùóóá ðáéäéÜ ðñïó÷ïëéêÞò

çëéêßáò ôçò ìïõóïõëìáíéêÞò ìåéïíüôçôáò

ôçò ÄõôéêÞò ÈñÜêçò ðïõ ùò ðñïò ôç ìçôñé-

êÞ ôïõò ãëþóóá ÷ùñßæïíôáé óå áõôÜ ðïõ ìé-

ëïýí: á) ôçí ôïõñêéêÞ, â) ôçí ðïìáêéêÞ êáé

ã) ôçí áèéããáíéêÞ7.

Óå ü,ôé áöïñÜ óôï êïéíùíéêïðïëéôéóìé-

êü ôïõò ðëáßóéï: Ý÷ïõìå ðáéäéÜ ðïõ æïõí

á) óå áóôéêÝò ðåñéï÷Ýò ìå ìéêôü ðëçèõóìü

÷ñéóôéáíþí-ìïõóïõëìÜíùí, â) óå áãñïôéêÝò

ðåñéï÷Ýò ìå ìéêôü ðëçèõóìü ÷ñéóôéáíþí-

ìïõóïõëìÜíùí, ã) óå áãñïôéêÝò, êõñßùò ï-

ñåéíÝò, ðåñéï÷Ýò ìå áìéãÞ ðëçèõóìü ìïõ-

óïõëìÜíùí.

ÊÁÑÍÁÂÁËÉ ÓÔÉÓ ÖÅÑÅÓ - ÊÁÈÁÑÇ ÄÅÕÔÅÑÁ

(Συνέχεια από τη σελ. 1)

ôá âÜèç ôùí áéþíùí óôï óÞìåñá Ýèéìá ðïõ

Ý÷ïõí ó÷Ýóç ìå ôç ëáôñåßá ôïõ Äéïíýóïõ,

ôçò èåÜò Ãçò –ôçò öýóçò– ôçò ãïíéìüôçôáò.

Ïé ðñüóöõãåò ôçò ÁíáôïëéêÞò ÈñÜêçò

–ãåùñãïß êáé ðïéìÝíåò– ìáæß ìå ôá ëßãá õ-

ðÜñ÷ïíôÜ ôïõò Ýöåñáí ìáæß ôïõò ôï äéêü

ôïõò ôñüðï æùÞò, ôá Þèç êáé ôá Ýèéìá, ðïë-

ëÜ äå áðü áõôÜ åß÷áí ÄéïíõóéáêÞ ðñïÝëåõ-

óç êáé Þôáí áöéåñùìÝíá óôï Öèéíüðùñï,

ôïí êáéñü ôçò óðïñÜò êáé ôçí ¢íïéîç, ôïí

êáéñü ôçò ãïíéìüôçôáò. Áðü ôá Ýèéìá åíäéá-

öÝñïí ðáñïõóéÜæåé áõôü ôçò «êáìÞëáò»

ðïõ åßíáé áðïêñéÜôéêï Ýèéìï êáé ôáõôßæå-

ôáé ìå ôçí ÊáèáñÞ ÄåõôÝñá.

ÐåñéãñáöÞ ôïõ Åèßìïõ:

¸íáò ðáëéüò êáìçëéÝñçò äéçãåßôáé:

«Ôçí êáìÞëá Ýìáèá íá ôçí êáôáóêåõÜæù

áðü ôïí ðáôÝñá ìïõ, ðïõ Þôáí êé áõôüò êá-

ìçëéÝñçò. ÐïëëÝò ìÝñåò ðéï ìðñïóôÜ óôç ãåé-

ôïíéÜ ðïõ åôïéìÜæïíôáí ç êáìÞëá åß÷å êß-

íçóç, æùÞ. ØÞíáìå ìåæåäÜêéá, ðßíáìå êñá-

óß, ç ãêÜéíôá Ýðáéæå êé åìåßò üëïé óêåðôü-

ìáóôáí êáé ðñïóðáèïýóáìå íá êÜ-

íïõìå ôçí êáìÞëá êáëýôåñç áðü ðÝñ-

óé. ÅôïéìÜæáìå ôïí îýëéíï óêåëåôü –

ôï êåöÜëé ôï ðñïóÝ÷áìå éäéáßôåñá–

êáé âÜæáìå üëç ôçí ôÝ÷íç ìáò þóôå

íá ìïéÜæåé ìå ôçò êáìÞëáò.

»Ôçí ÊáèáñÜ ÄåõôÝñá óêåðÜæá-

ìå ôïí îýëéíï óêåëåôü ôçò êáìÞëáò ìå

ðïëý÷ñùìá êéëßìéá –öïýíôåò– ÷Ü-

íôñåò, Ýìðáéíáí áðü êÜôù äõï Üí-

äñåò, âÜæáìå ðÜíù ôïí êáñíÜâáëï,

äõï êáìçëéÝñçäåò ï Ýíáò ìå ôç ãõíáß-

êá ôïõ, ï ãêáúíôáíôæÞò êáé ï ïäçãüò ìå ôï

ãáúäïõñÜêé êáé ðáßñíáìå ôïõò äñüìïõò».

Óôç äéáäñïìÞ ç êáìÞëá æùçñÞ ìå ôï ìå-

ãÜëï ôçò óôüìá Üñðáæå ü,ôé ôçò Üñåóå êáé

ü,ôé ôçò êåñ-

í ï ý ó á í .

ÐëÞèïò ìå-

ôáìöéåóìÝ-

íùí ìå ôïë-

ìçñÝò ÷åéñï-

íïìßåò, ðåé-

ñÜãìáôá êáé

ô ñ á ã ï ý ä é á

óõìðëÞñù-

íáí ôï óêçíé-

êü.

Ï Ýíáò

êáìçëéÝñçò

óå êÜðïéá óôéãìÞ óêüôùíå ôïí áíôßðáëü

ôïõ, åêåßíïò üìùò îáöíéêÜ îáíáæùíôÜíåõå.

Ç áéþíéá áíáðáñÜóôáóç ôçò æùÞò êáé ôïõ

èáíÜôïõ. Ôïõ óðüñïõ ðïõ ðÝöôåé óôç ãç êáé

âëáóôáßíåé ìå ôñüðï ìáãéêü.

Óôï ôÝëïò êñåìïýóáí ôçí êáìÞ-

ëá ôéìùñþíôáò ôçí ãéá ôá áãáèÜ ðïõ

Ýêëåøå, åêäéêïýìåíïé ìå áõôüí ôïí

ôñüðï ôïí Ôïýñêï êáôáêôçôÞ ãéá

ôçí Üãñéá öïñïëïãßá. ¼ëïé ìáæß êá-

ôÝëçãáí óôçí ðëáôåßá Äçìïêñáôßáò

(Âïõëãáñßäç) êáé ãëåíôïýóáí ùò ôï

ðñùß.

Óå üëç áõôÞ ôç äéáäéêáóßá ìå á-

ðïêïñýöùìá ôï ãëÝíôé áêïýïíôáí

ôñáãïýäéá, óôé÷ïé ìå ðïéçôéêü ðëïýôï. Óôá

äýóêïëá åêåßíá ÷ñüíéá ôùí äéùãìþí êáé ôçò

ôïõñêéêÞò êáôáðßåóçò ôá Ýèéìá Ýäéíáí ëß-

ãç ÷áñÜ óôïõò êáôáðéåóìÝíïõò ¸ëëçíåò.

¼ðùò óå üëá ôá Ýèéìá Ýôóé êáé óôï Ýèé-

ìï ôçò êáìÞëáò, Ý÷ïõìå ôçí áíáðáñÜóôá-

óç ôçò óðïñÜò êáé ôçò äçìéïõñãßáò ôçò âëÜ-

óôçóçò, ôçò æùÞò.

Ìáñßá Ëáæßäïõ-Êáôóåëßäïõ

(ÓõíÝ÷åéá áðü ôï ðñïçãïýìåíï öýëëï) Ìå äéáìïñöùìÝíïõò ôïõò ðáñáðÜíù

ðáñÜãïíôåò ôá ðáéäéÜ ôçò ðñïó÷ïëéêÞò ç-

ëéêßáò ôçò ìïõóïõëìáíéêÞò ìåéïíüôçôáò ôçò

ÄõôéêÞò ÈñÜêçò ÷ùñßæïíôáé óå áõôÜ: á) ðïõ

ãíùñßæïõí êáëÜ ôçí åëëçíéêÞ ãëþóóá êáé

åßíáé áõôÜ ôçò ðñþôçò ðåñßðôùóçò óôçí

ðñïçãïýìåíç êáôçãïñéïðïßçóç êáé åßíáé ìé-

êñüò ï áñéèìüò ôïõò, â) ðïõ áðëÜ Ý÷ïõí Ýë-

èåé óå åðáöÞ ìå ôçí åëëçíéêÞ ãëþóóá óôéò

ìéêôÝò áãñïôéêÝò ðåñéï÷Ýò üðïõ æïõí êáé

ã) ðïõ äåí Ý÷ïõí ó÷åäüí êáìßá åðáöÞ ìå

ôçí åëëçíéêÞ ãëþóóá Ýùò ôç óôéãìÞ ðïõ èá

öïéôÞóïõí óôï íçðéáãùãåßï.

Ïé ãëùóóéêïß êþäéêåò ðïõ öÝñíïõí áõ-

ôÜ ôá ðáéäéÜ áðü ôçí ïéêïãÝíåéÜ ôïõò åßíáé

öôù÷ïß êáé ìå åëÜ÷éóôåò åîáéñÝóåéò Ý÷ïõí

Ýíôïíï ðñüâëçìá åðéêïéíùíßáò ìÝóá óôçí

ôÜîç ìå ôïí íçðéáãùãü êáé ìå ôçí õðüëïé-

ðç ïìÜäá ôùí ðáéäéþí ìå üëá üóá óõíåðÜ-

ãåôáé áõôü.

Ç öïßôçóç ôùí ðáéäéþí ðñïó÷ïëéêÞò ç-

ëéêßáò ôçò ìïõóïõëìáíéêÞò ìåéïéíüôçôáò

óôá íçðéáãùãåßá åßíáé óå áñêåôÝò ðåñéðôþ-

óåéò åëëéðÞò, ìå ôçí Ýííïéá üôé Ýíáò áñéè-

ìüò áðü áõôÜ ôá ðáéäéÜ äå öïéôÜ êáèüëïõ

óôï íçðéáãùãåßï. ÊáôÜ óõíÝðåéá Ýñ÷ïíôáé

óå åðáöÞ ðñþôç öïñÜ ìå ôçí åëëçíéêÞ

ãëþóóá óôçí Á´ ôÜîç ôïõ Äçìïôéêïý, üðïõ

èá äéäÜóêïíôáé óôçí åëëçíéêÞ ôïí ìéóü á-

ñéèìü ôùí ìáèçìÜôùí ôïõò.

ÌÝóá áðü áõôÞí ôçí ðïñåßá âÝâáéá

ðñïïéùíßæåôáé ç ó÷ïëéêÞ ôïõò áðïôõ÷ßá.

3.1. ÄéãëùóóéêÞ åêðáßäåõóç óôçí ÅëëÜ-

äá óÞìåñá ãéá ôá ðáéäéÜ ðñïó÷ïëé-

êÞò çëéêßáò ôçò ìïõóïõëìáíéêÞò

ìåéïíüôçôáò ôçò ÄõôéêÞò ÈñÜêçò

Ç ÅëëÜäá Ý÷åé õðïãñÜøåé üëåò ôéò óõì-

âÜóåéò ãéá ôá äéêáéþìáôá ôùí ìåéïíïôÞôùí

áëëÜ ôï ðíåýìá ôùí óõìâÜóåùí áõôþí äåí

äéáðíÝåé ôçí åêðáéäåõôéêÞ ôçò ðïëéôéêÞ.

Ôï Áíáëõôéêü êáé ÇìåñÞóéï ðñüãñáì-

ìá ôïõ Íçðéáãùãåßïõ ðñïâëÝðåé9 ôçí êáë-

ëéÝñãåéá ôçò åõáéóèçôïðïßçóçò êáé õéïèÝ-

ôçóçò èåôéêÞò óôÜóçò áðÝíáíôé óôá ðáéäéÜ

ôù ìåéïíïôÞôùí.

ÐÝñáí ôïýôïõ üìùò äåí õðÜñ÷åé êáíÝ-

íáò åêðáéäåõôéêüò ó÷åäéáóìüò ðïõ íá áêï-

ëïõèåß ôá äéåèíþò éó÷ýïíôá ìïíôÝëá äé-

ãëùóóéêÞò åêðáßäåõóçò óôá íçðéáãùãåßá.

Äåí ðñïâëÝðåôáé åêðáßäåõóç ôùí íç-

ðéáãùãþí êáé äåí ðáñÝ÷åôáé óå áõôïýò êá-

íÝíá ìåèïäïëïãéêü åñãáëåßï ìå óõíÝðåéá

ç äßãëùóóç ðñïó÷ïëéêÞ åêðáßäåõóç íá ëåé-

ôïõñãåß áõôïó÷åäéáóôéêÜ ìå áðïôåëÝóìá-

ôá ðáñáßôçóçò êáé áðïãïÞôåõóçò êáé óôïõò

íçðéáãùãïýò êáé óôá ßäéá ôá ðáéäéÜ.

ÓÞìåñá óôç ÄõôéêÞ ÈñÜêç ôá äßãëùó-

óá ðáéäéÜ ôçò ìïõóïõëìáíéêÞò ìåéïíüôçôáò

ôçò ÄõôéêÞò ÈñÜêçò öïéôïýí óå íçðéáãù-

ãåßá ìéêôÜ Þ áìéãÞ.

Ôá ìéêôÜ âñßóêïíôáé óôéò ðñùôåýïõóåò

ôùí ôñéþí íïìþí ̧ âñïõ, Ñïäüðçò êáé ÎÜí-

èçò êáèþò êáé óå áãñïôéêÝò ðåäéíÝò êõñß-

ùò ðåñéï÷Ýò.

Ôá áìéãÞ âñßóêïíôáé êõñßùò óôéò ïñåé-

íÝò ðåñéï÷Ýò óå ðëåéïíüôçôá ðáéäéþí ðï-

ìáêéêÞò êáôáãùãÞò êáé óå õðïâáèìéóìÝ-

íïõò óõíïéêéóìïýò ÁèéããÜíùí óôçí Êïìï-

ôçíÞ êáé óôï Äéäõìüôåé÷ï.

Óôéò ðåñéðôþóåéò ôùí ìéêôþí íçðéáãù-

ãåßùí ôï ðïóïóôü öïßôçóçò äßãëùóóùí ðáé-

äéþí óôçí ðüëç ôçò ÊïìïôçíÞò, ôçò ÎÜíèçò

êáé óå ïñéóìÝíåò áãñïôéêÝò ðåñéï÷Ýò åßíáé

õøçëü.

Óýìöùíá ìå óôïé÷åßá áðü ôéò äéåõèýí-

óåéò ôçò Ð.Å. õðÜñ÷ïõí ðåñéðôþóåéò íçðéá-

ãùãåßùí üðïõ ôï ðïóïóôü öïßôçóçò ôùí äß-

ãëùóóùí ðáéäéþí îåðåñíÜ ôï 50% ôïõ óõ-

íïëéêïý áñéèìïý ôùí ðáéäéþí.

(Óõíå÷ßæåôáé)

* Áíáäçìïóßåõóç áðü ôï ðåñéïäéêü ÅÍÄÏ×ÙÑÁ.

Ο ΝΙΚΟΣ ΚΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΙΜΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ

Στις 14 Απρι-

λίου 2000 η Εται-

ρία Ελλήνων Λο-

γοτεχνών σε εκ-

δήλωσή της τίμη-

σε τον συγγραφέ-

α και πατριώτη

μας κ. Νίκο Κυ-

τόπουλο.

Η εκδήλωση

έγινε με αφορμή

την επανέκδοση

του βιβλίου-Ντο-

κουμέντου «Η

Μάχη της Νάουσας», που είναι ένα χρονικό

που αναφέρεται στην περίοδο του Εμφυλίου

Πολέμου.

Η εκδήλωση έγινε με θέμα: «Νίκος Κυ-

τόπουλος, ο Συγγραφέας και το έργο του».

Για το Νίκο Κυτόπουλο, μίλησαν και έ-

καναν μια εκτενέστατη αναφορά στο έργο

του, οι λογοτέχνες Πέτρος Μπίκος και η πα-

τριώτισσά μας Σταυρούλα Αρβανιτίδου.

Αποσπάσματα από τα έργα του, διάβασε

με πολύ γλαφυρό τρόπο, ο ηθοποιός και συγ-

γραφέας κ. Βασίλης Λιόγγαρης.

Ήταν μια πολύ όμορφη εκδήλωση, και

τον συμπατριώτη μας τίμησαν αρκετά μέλη

του Συλλόγου μας.

Ηλιάσκου Κατερίνα

Κύριε Δήμαρχε, κύριε Ταξίαρχε, κύριε Διευ-

θυντή της Αστυνομίας, σεβαστοί ιερείς, κυ-

ρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά

Πόσο μπορούμε εμείς οι σύγχρονοι

Έλληνες να μιλήσουμε για κάποια θέματα

που μιλούν μόνα τους; Πόσο είμαστε εμείς

οι κατάλληλοι, οι αρμόδιοι, να προλογίσου-

με κάποια γεγονότα που το φως και το μεγα-

λείο τους διαχέεται στους αιώνες και ίσως-

ίσως, με σκεπτικισμό και παράπονο το λέω

αυτό, ξεπερνά κατά πολύ τα όρια της σύγ-

χρονης εθνικής μας δράσης;

Πώς να μιλήσει σήμερα κανείς, πώς να

πλησιάσει, με τι σθένος να εισχωρήσει στο

άδυτο, στον ιερό της ιστορίας χώρο και να

σταθεί μπρος σε γεγονότα που υπήρξαν σω-

τήρια, λυτρωτικά για το έθνος μας, για το

λαό μας; Τα λόγια μου λιγοστά πρέπει να εί-

ναι, γιατί όταν η ιστορία προβάλλει επιβλη-

τική και μεγαλειώδης, ο άνθρωπος σιωπά.

Πού βρίσκεται η αρχή της Ελλάδας; Χρό-

νια και χρόνια πίσω. Εδώ θα αναζητήσω μό-

νο τη δραματική, της 29ης Μαΐου ημέρα, του

έτους 1453, όταν η Κωνσταντίνου Πόλις έ-

πεσε, αλώθηκε από σπαθιά βαρβαρικά, όταν

κραυγές απελπισίας ακούστηκαν και κανείς

δεν μπορούσε πλέον να παρηγορηθεί για το

αμετάκλητο γεγονός. Η οικουμένη στο εξής

θα έχανε την αιώνια πρωτεύουσά της.

1453-1821: Τετρακόσια χρόνια σκλαβιάς,

εθνικού σκοταδισμού, καταναγκασμού και

βίας. «Οι έμποροι οι προκομμένοι, το καλύ-

τερο μέρος των πολιτών έφευγαν από την Ελ-

λάδα... Κι έτσι ο λαός κατάντησε εις άθλιαν

25η Μαρτίου 1821

Ο λόγος του Δασκάλου Νικολάου Χατζηιωαννίδη

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

κατάταση... και μερικοί μην υποφέροντες την

τυραννία του Τούρκου, άφηναν την πίστη τους

και εγίνοντο Μουσουλμάνοι... τους υπάρχο-

ντες τότε Γραικούς ως κτήνη μόνο τους ευ-

σπλαχνίζοντο». Έτσι περιγράφει ο Κολοκο-

τρώνης την περίοδο της Τουρκοκρατίας στην

Ελλάδα.

Στα πρώτα χρόνια της σκλαβιάς επικρα-

τεί ο πανικός, η φτώχεια, η αγραμματοσύνη,

σκοτάδι ψυχικό και πνευματικό καλύπτει τον

Ελληνισμό. Οι σφαγές και οι αρπαγές, το χα-

ράτσι, το παιδομάζωμα, είναι μόνιμες πλη-

γές. Μέσα όμως σ’ αυτές τις δύσκολες συν-

θήκες, κάποια στιγμή ανθίζει η Ελληνική Α-

ναγέννηση, ο Ελληνικός Διαφωτισμός. Γε-

μίζει η Ελλάδα σχολεία, σβήνοντας τη δίψα

των Ελληνόπουλων για γράμματα. Ο Όμη-

ρος κι ο Θουκυδίδης, ο Σοφοκλής κι ο Ευρι-

πίδης, ο Πλάτωνας κι ο Αριστοτέλης γίνο-

νται και πάλι οδηγοί του Έθνους και τα στή-

θη των μαθητών φουσκώνουν με περηφάνια

για τους ένδοξους προγόνους τους. Και μαζί

μ’ αυτούς αρχίζει να σιγοψιθυρίζεται δειλά

αυτή η ξεχασμένη λέξη ελευθερία. Η αλή-

θεια όμως είναι ότι οι Έλληνες ποτέ δεν έ-

σκυψαν ολοκληρωτικά το κεφάλι. Η αδάμα-

στη ελληνική ψυχή ξεπρόβαλλε και πάλι με

τα συνεχή επαναστατικά κινήματα. Ο Ελλη-

νισμός επιβιώνει με την άσβεστη φλόγα της

λευτεριάς. Ώσπου έρχεται το πλήρωμα του

χρόνου και η αντίστροφη μέτρηση αρχίζει

με τα επαναστατικά κηρύγματα του Ρήγα Βε-

(Συνέχεια στη σελ. 5)
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Σικάγου Ντέιβιντ Σχραμ, ανακοίνωσε προ μη-

νών ότι πριν από 255 εκατομμύρια χρόνια κα-

ταστράφηκε η προστατευτική ζώνη του όζο-

ντος από τα τεράστια ποσά ακτινοβολίας που

δέχθηκε η Γη, καταστράφηκε το 95% όλων των

ειδών ζωής στη Γη. Το 5% επιβίωσε στα βάθη

των ωκεανών και εν καιρώ εξελίχθηκε.

Βέβαια υπάρχουν γνώσεις και θεωρίες, που

μικρές νύξεις διασώθηκαν σε αποσπάσματα

που γλίτωσαν τις φωτιές των εσχατολόγων, που

ακόμη δεν επαληθεύτηκαν από τους σύγχρο-

νους όπως λ.χ.:

Η «Αρμονία των σφαιρών» του Πυθαγό-

ρα, που αναφέρεται σε εκπληκτικής αρμονίας

ήχο που παράγεται από την κίνηση των πλα-

νητών  και των άστρων.

Το «Επταδιάστατο Σύμπαν». Οι Πυθαγό-

ρειοι δέχονταν ότι επτά Δυνάμεις - Δαίμονες

φρουρούν τη συνοχή του Σύμπαντος και δια-

τηρούν την αιώνια μονιμότητά του. Για τον λό-

γο αυτόν η επτάδα ονομαζόταν «Φυλακίτις»,

όντας προστατευτικής φύσης.

Οι σύγχρονοι αστροφυσικοί δεν μπορούν

να εξηγήσουν την πρόσφατη ανακάλυψη ότι

το 90% του αστρικού κόσμου είναι αόρατο.

Ενδεχομένως, η αστρονομία των νετρίνων,

όπου ειδικά τηλεσκόπια, είτε τοποθετούνται

στα βάθη ορυχείων, είτε ποντίζονται σε πολύ

μεγάλα βάθη θαλασσών (ελληνικά προγράμ-

ματα ΝΕΣΤΩΡ και ΛΑΕΡΤΗΣ, ανοικτά της

Πύλου), θα μας δώσει νέες διαστάσεις πέραν

του ανεπαρκούς πια, τετραδιάστατου χωροχρό-

νου.

Άλλωστε και η επίτευξη της παρασκευής

ατόμων αντι-υδρογόνου, δηλ. αντι-ύλης, όπως

ανακοινώθηκε την Πρωτοχρονιά 1996 από ε-

πιστήμονες του ερευνητικού κέντρου Cern της

Γενεύης, θα απαιτήσει πρόσθετες «διαστάσεις»

για να δώσει απαντήσεις σε μεγάλα υπαρξια-

κά ερωτήματα για τη δημιουργία του κόσμου,

αλλά και σε πρακτικά προβλήματα παραγω-

γής ενέργειας και επίτευξης υψηλών ταχυτή-

των, που να πλησιάζουν ενδεχομένως την τα-

χύτητα του φωτός.

Ο «Μέγας Ενιαυτός» των Ηράκλειτου και

Πυθαγόρα της «Κοσμικής Ημέρας» (18.000 πε-

ρίπου ηλιακά έτη), όπου έχουμε σύνοδο πλα-

νητών, στο ίδιο ζωδιακό σημείο που κατείχαν

κατά την συντέλεση της δημιουργίας, και ε-

πέρχεται δια πυρός (εκπύρωση) ή δι’ ύδατος

(κατακλυσμός) καταστροφή μέρους του ζωι-

κού πληθυσμού, και μετά ακολουθεί η αναγέν-

νηση (μετακόσμιση).

Η σημερινή τεχνολογία και μηχανική αδυ-

νατεί να εξηγήσει τον τρόπο που κτίστηκαν τα

πανάρχαια «Κυκλώπεια Τείχη». Οι Ορφικοί και

Πυθαγόρειοι μιλούσαν για τη «μαγική δύνα-

μη της μουσικής», με τη θεϊκή προέλευση, που

ακολουθεί μαθηματικούς νόμους. Είναι γνω-

στή η διασωθείσα ιστορία του Αμφίωνα, που

έκτισε τα κυκλώπεια τείχη των Θηβών, με τη

βοήθεια ειδικών ήχων της λύρας του...

Οι αρχαίοι σοφοί έφθαναν σε τέτοιες εκ-

πληκτικές γνώσεις, μόνο με τη σκέψη, το Νου,

χρησιμοποιώντας πολύ μεγάλο ποσοστό των

δυνατοτήτων του εγκεφάλου. Μέχρι και μετα-

κινήσεις σε μεγάλες αποστάσεις, εξαφανίσεις

κλπ., επετύγχαναν με τη δύναμη της σκέψης

όπως χαρακτηριστικά αναφέρονται για το σο-

φό Ζάλμοξη, τον Απολλώνιο τον Τυανέα κλπ.

Οι σύγχρονοι, παρόλη την τεχνολογική υ-

ποστήριξη και πρόοδο, ελάχιστο ποσοστό των

εγκεφαλικών δυνατοτήτων εκμεταλλεύονται

(λέγεται ότι ο Αϊνστάιν, κατά τη σύλληψη της

θεωρίας της σχετικότητας, χρησιμοποίησε μό-

λις το 3% των δυνατοτήτων του).

Μέχρι πριν 30 χρόνια είχαμε περιπτώσεις

παιδιών που ήταν αριθμομνήμονες, με εκπλη-

κτικές δυνατότητες αριθμητικών πράξεων. Τέ-

τοια «φαινόμενα» δεν εμφανίζονται πια. Με

την ηλεκτρονική τεχνολογία, την τηλεόραση,

τα μαγνητικά κύματα και κάθε είδους ακτινο-

βολία, αποβλακώνουμε τον εγκέφαλο, κατα-

στρέφοντας τις μεγάλες δυνατότητές του.

(Συνέχεια από το προηγούμενο)

Η
από χιλιετίες θεώρηση αυτή:

1) Είναι αντίθετη με τη θεωρία των Αϊν-

στάιν και Φρίντμαν (1923) καθώς και των θε-

ωριών του Ιερατείου, για εντελώς ζεστό και

στατικό Σύμπαν, αλλά είναι απόλυτα σωστή!

Είναι αποδεδειγμένο πια ότι το Σύμπαν κι-

νείται! και μάλιστα με ασύλληπτες για τον αν-

θρώπινο νου, ταχύτητες! Την εποχή εκείνη του

μεσοπολέμου, είχαμε μεγάλες αντιπαραθέσεις

του θρησκευτικού Ιερατείου και Επιστημόνων,

όπως και την εποχή του Γαλιλαίου, καθόσον

εθίγοντο μεγάλα συμφέροντα με την αποκά-

λυψη της πραγματικότητας και,

2) Είναι απόλυτα παραδεκτή σήμερα η τρο-

μακτική Κοσμοχαλασιά που συντελείται στο

Διάστημα. Τα αστέρια γεννιούνται (αστρογέ-

νεση), ζουν σε μια κραιπάλη ενέργειας, και στο

τέλος εκρήγνυνται και διασκορπίζουν σε αστρι-

κή σκόνη, από την οποία σχηματίστηκαν δι-

σεκατομμύρια χρόνια πριν. Ακολούθως, σχη-

ματίζει κανούργια άστρα σ’ έναν τεράστιο κύ-

κλο δημιουργίας και καταστροφής, σε ένα αέ-

ναο κύκλο μεταμορφώσεων της ύλης και της

ενέργειας.

Οι αστροφυσικοί σήμερα δέχονται ότι το

πλανητικό μας σύστημα προέρχεται από ήδη

«κεκαυμένο» παλαιότερο, είναι ηλικίας 4,6 δι-

σεκατομμυρίων ηλιακών γήινων ετών, έχει υ-

πόλοιπη ζωή περίπου άλλο τόσο, θα εκραγεί,

θα γίνει αστρική σκόνη (άτομα) και εκ νέου

θα έχουμε  αστρογενέσεις...

Ο Ηράκλειτος που τον αποκαλούσαν «σκο-

τεινό» οι σκοταδιστές, μιλούσε για το «Πυρ-

ρόεν Σύμπαν» και το «Αείζωον πυρ». Σήμερα

είναι απόλυτα διαπιστωμένο ότι τα άστρα «καί-

γονται». Με συνεχείς πυρηνικές συντήξεις με-

τατρέπουν κατά σειρά τα άτομα υδρογόνου σε

ήλιο, σε άνθρακα, σε άζωτο, σε οξυγόνο κλπ.

Ασύλληπτες ποσότητες ύλης μετατρέπο-

νται σε ενέργεια, γίνονται φωτόνια και καταυ-

γάζουν το Σύμπαν...

Είναι συγκλονιστική η ομοιότητα του θε-

ωρήματος της Κβαντομηχανικής, η θεωρία της

«Αρχής της Αβεβαιότητας», του Χάιζεμπεργκ,

με την «Παγκόσμια Κυριαρχία του Τυχαί-

ου», του Ηράκλειτου...! (Και εδώ κλοπή;).

Ο επιστημονικός ντετερμινισμός αιώνων,

που αντιμετώπιζε κάθε φυσικό φαινόμενο ως

αποτέλεσμα καθορισμένων νόμων, καθώς το

ανθρώπινο βλέμμα διείσδυε όλο και βαθύτερα

στη δομή της ύλης, αντικαταστάθηκε από την

αρχή της απροσδιοριστίας και η θεωρία του

Χάους έγινε ένα σοβαρό εργαλείο για ερμη-

νείες και προβλέψεις.

Ο Αναξίμανδρος δίδασκε: «... εξ αλλοειδέ-

ων ζώων εγένετο άνθρωπος...» («Ιππόλυτος»

1-6, 1-7, D-559) και μάλιστα θεωρούσε τη θά-

λασσα ως χώρο της εξέλιξης της ζωής και των

όντων που οδήγησαν στον άνθρωπο...

Σήμερα έχουμε τη γνωστή θεωρία του Δαρ-

βίνου (σίγουρη αντιγραφή).

Ο αστροφυσικός του Πανεπιστημίου του

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η κόρη της συμπατριώτισσάς μας Κας

Βούλας Βογατσά-Ζαφειράτου, ιατρός

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ, Πα-

θολογοανατόμος, Διδάκτωρ του Πανε-

πιστημίου Αθηνών, άνοιξε Παθολογο-

ανατομικό 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., ε-

κτός Σαββάτου και ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ.

Του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΘΗΝ. ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΙΔΗ

Αγρονόμου-Τοπογράφου Μηχανικού, Εργολήπτη Δ.Ε.

Ïé áâñüôçôåò ìåôáîý ôùí õðïõñãþí Å-
îùôåñéêþí ÅëëÜäáò êáé Ôïõñêßáò óõíå÷ß-
æïíôáé. Ïé ¸ëëçíåò ðïëßôåò üìùò ðïõ ðá-
ñáêïëïõèïýí óõóôçìáôéêÜ ôá äñþìåíá
óôçí Ôïõñêßá áäõíáôïýí íá êáôáíïÞóïõí
ðïéá åßíáé ç ïõóßá ôçò áâñüôçôáò, áöïý ç
ðïëéôéêÞ êáôÜóôáóç óôç ãåßôïíá ÷þñá äåí
äåß÷íåé íá ðñïóáíáôïëßæåôáé ðñïò ôéò åðé-
ôáãÝò ôçò óõìöùíßáò ôïõ Åëóßíêé, áëëÜ á-
íôßèåôá êéíåßôáé ðñïò ôçí êáôåýèõíóç ôçò
åíäõíÜìùóçò ôùí Þäç ðïëý áõôáñ÷éêþí
ôçò äïìþí.

Åíäåéêôéêþò áíáöÝñïõìå ôá ðáñáêÜôù:
Óå êáíÝíá ìÝñïò ôïõ êüóìïõ äåí õðÜñ-

÷åé óõìâïõëåõôéêÞ åðéôñïðÞ, üðïõ ìåôÝ÷åé
ï ãåíéêüò åðéôåëÜñ÷çò, ïé áñ÷çãïß ôùí åíü-
ðëùí äõíÜìåùí, ï äéïéêçôÞò ôçò ÷ùñïöõ-
ëáêÞò êáé ï óôñáôçãüò ãåíéêüò ãñáììáôÝ-
áò ôïõ Óõìâïõëßïõ Áóöáëåßáò.

Ôï åìðüñéï ôùí íáñêùôéêþí ïñãéÜæåé õ-
ðü ôçí áíï÷Þ ôùí Áñ÷þí.

Óôéò 3 Ìáñôßïõ å.Ý. ôïõñêéêü äéêáóôÞ-
ñéï Ýêñéíå Ýíï÷ïõò äýï áóôõíïìéêïýò, åíþ
áèþùóå äÝêá ïêôþ Üëëïõò ãéá ôï öüíï Ýîé
áíèñþðùí óôéò ôáñá÷Ýò ðïõ óçìåéþèçêáí
ðñï ðåíôáåôßáò óôçí Ðüëç ìåôáîý äõíÜìå-
ùí áóöáëåßáò êáé Áëåâéôþí. ÐñÝðåé íá óç-
ìåéùèåß üôé ïé äýï áóôõíïìéêïß áöÝèçóáí
åëåýèåñïé, áöïý åß÷áí åêôßóåé êÜðïéá ìéêñÞ
ðïéíÞ ðïõ ôïõò åß÷å åðéâëçèåß.

Ôá âáóáíéóôÞñéá óôá áóôõíïìéêÜ ôìÞ-
ìáôá ïñãéÜæïõí, ÊñÜôïò Äéêáßïõ äåí õðÜñ-
÷åé óôçí Ôïõñêßá.

Ç áíáôáñá÷Þ óôçí ÁíáôïëéêÞ êáé Íïôéï-
áíáôïëéêÞ Ôïõñêßá óõíå÷ßæåôáé.

Óôç óçìåñéíÞ Ôïõñêßá óõíå÷ßæïíôáé ïé
äéþîåéò åíáíôßïí áôüìùí çëéêßáò êÜôù ôùí
18 åôþí ðïõ óõ÷íÜ êáôáäéêÜæïíôáé ìå ôçí
åó÷Üôç ôùí ðïéíþí, ðáñÜ ôï ãåãïíüò üôé ç
Ôïõñêßá Ý÷åé óõíõðïãñÜøåé ôç óõìöùíßá
ôïõ ÏÇÅ ðåñß ðñïóôáóßáò áíçëßêùí ðïõ ï-
ñßæåé ñçôÜ üôé ôá ðáéäéÜ äåí ìðïñåß íá èåù-
ñçèïýí Ýíï÷á ãéá åãêëÞìáôá êáôÜ ôïõ ÊñÜ-
ôïõò.

Ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá Ý÷ïõí êáôáäéêáóôåß
231 ðáéäéÜ, áðü ôá ïðïßá ôá 49 Þôáí ìéêñü-
ôåñá ôùí äåêáðÝíôå åôþí.

ÐáñÜ ôï ãåãïíüò üôé ï ðëçèùñéóìüò
ôñÝ÷åé ìå ðïóôïóôü 70% ç Ôïõñêßá åðéìÝ-
íåé óôïõò åîïðëéóìïýò êáé óôçí áäéáëëáîß-
á êáé åðéìïíÞ ôçò íá êáôáóêåõÜóåé ôï ðõ-
ñçíéêü åñãïóôÜóéï óôï Áêïýãéïõ.

Ç áðáãüñåõóç êáé ç ëåéôïõñãßá ðïëéôé-
êþí êïììÜôùí.

Ï öüâïò ðïëëþí üôé ìå ôéò áëëáãÝò åí
üøåé ôçò Å.Å. èá ÷Üóïõí ôïí Ýëåã÷ï êáé èá

ÌáôéÝò óôá ãåãïíüôá

èéãïýí áíåðáíüñèùôá ôá óõìöÝñïíôÜ
ôïõò.

Ç áíï÷Þ ôçò ðïëéôéêïóôñáôéùôéêÞò çãå-
óßáò óôçí áíÜìéîç ôçò Mossad õðü ôçí õ-
øçëÞ ðñïóôáóôßá ôùí ÇÐÁ.

Ç äñÜóç ôçò ðáñáêñáôéêÞò ïñãÜíùóçò
×åóìðïëÜ÷, ðïõ óýìöùíá ìå ôïí åêðñü-
óùðï ôïõ êüììáôïò ôçò áñåôÞò Þôáí äç-
ìéïýñãçìá ôùí ôïõñêéêþí áñ÷þí áóöáëåß-
áò, åîáêïëïõèåß íá ðñïâëçìáôßæåé ôïõò íôü-
ðéïõò êáé îÝíïõò ðáñáôçñçôÝò.

Ìéá Üðïøç ãéá ôçí áíôáëëáãÞ ôùí åðé-
óêÝøåùí ôùí õðïõñãþí åîùôåñéêþí ÅëëÜ-
äïò-Ôïõñêßáò êáé ãéá ôï íÝï êáèåóôþò ðïõ
äéáìïñöþíåôáé óôéò ó÷Ýóåéò ôùí äýï ÷ù-
ñþí áðåéêïíßæåôáé (;) óå Üñèñï ôïõ Áëß Ìðé-
ñÜíô óôçí åöçìåñßäá Posta (Ï Ðïëßôçò,
ÌÜñôéïò 2000) ðïõ áíáöÝñåé:

«ÏñéóìÝíïé áðü åìÜò äåí ôï Ý÷ïõí áêü-
ìç áíôéëçöèåß áëëÜ ç ëýóç óôï Êõðñéáêü
êáé óôï æÞôçìá ôïõ Áéãáßïõ ðëçóéÜæåé. Óôï
èÝìá ôçò êáôÜëçîçò ç ôïõñêéêÞ êïéíÞ ãíþ-
ìç åßíáé ðéï åëáóôéêÞ. ¼óïí áöïñÜ ôçí åë-
ëçíéêÞ êïéíÞ ãíþìç, áõôÞ åßíáé ðéï óêëçñÞ
êáé Ý÷åé ìåãáëýôåñåò ðñïóäïêßåò , üìùò ïý-
ôå ç ôïõñêéêÞ ïýôå ç åëëçíéêÞ êïéíÞ ãíþìç
Ý÷ïõí áíôéëçöèåß ôéò ðáñá÷ùñÞóåéò ðïõ
ðñÝðåé íá ãßíïõí áìïéâáßá. [...] Åßíáé áíá-
ðüöåõêôï íá áíáèåùñÞóïõìå ôç óôÜóç ìáò
óôá èÝìáôá ôçò õöáëïêñçðßäáò ôùí 12 ìé-
ëßùí óôç èÜëáóóá, ôùí 6/10 ìéëßùí óôïí å-
íáÝñéï ÷þñï, ôïõ Ðáôñéáñ÷åßïõ, ôçò ÈñÜ-
êçò êáé óôï Êõðñéáêü. Ç Ôïõñêßá èá ðñï-
óöýãåé óôï ÄéåèíÝò ÄéêáóôÞñéï, èá ðáñáé-
ôçèåß áðü ôéò èÝóåéò ôçò ãéá ôéò ãêñßæåò æþ-
íåò óôï Áéãáßï, èá ìåôáêéíÞóåé ôç ÓôñáôéÜ
ôïõ Áéãáßïõ óôçí Êüíéá êáé ôá áðïâáôéêÜ
ðëïßá êáé óå Üëëåò èÝóåéò, èá åãêáôáëåß-
øåé ôéò äçëþóåéò ôçò ðåñß casus belli, èá
åðéôñÝøåé óôï Ðáôñéáñ÷åßï ôçí ëåéôïõñãßá
ôçò ÈåïëïãéêÞò Ó÷ïëÞò ôçò ×Üëêçò êáé ôÝ-
ëïò èá áíáèåùñÞóåé ôçí ðïëéôéêÞ ôçò óôï
Êõðñéáêü.

Ç ÅëëÜäá èá ðáñáéôçèåß áðü ôçí åììï-
íÞ ôçò óôá 6/10 ìßëéá ôïõ åíáñßïõ ÷þñïõ,
èá áëëÜîåé ôçí ðïëéôéêÞ ôçò ãéá ôá 12 ìßëéá,
èá Üñåé ôï âÝôï ôçò óôçí ÅÅ, èá âåëôéþóåé
ôçí ðñïóÝããéóÞ ôçò Ýíáíôé ôçò ìåéïíüôç-
ôáò óôç ÈñÜêç, êáé èá áðïäå÷èåß ôç ìïéñá-
óéÜ ôçò Êýðñïõ áíÜìåóá óôïõò Ôïõñêïêý-
ðñéïõò êáé ôïõò Åëëçíïêýðñéïõò. Êáé ïé äõï
ðëåõñÝò åßíáé õðï÷ñåùìÝíåò íá êáôáðéïýí
áõôü ôï ðéêñü ÷Üðé. Áêüìç êáé íá êëÜøïõ-
ìå Þ íá öùíÜîïõìå èá ðñïâïýìå óå èõóß-
åò. Ôï æÞôçìá-êëåéäß åßíáé ôï Êõðñéáêü...»

ÁíáóôÜóéïò Ðáíáã. ÃåùñãéÜäçò

(ÓõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 1)

ìáôéÝò ìå ôá Üöèïíá êñõóôÜëëéíá íåñÜ, äÜ-

óç áðü âåëáíéäéÝò, êáóôáíéÝò, ïîéÝò, ðåý-

êá, ìçëéÝò êáé Üëëá ïðùñïöüñá äÝíôñá, ôá

åßêïóé ôÝóóåñá ÷ùñïõäÜêéá ìå ðõñãüóðé-

ôá, áñ÷ïíôéêÜ, ãñáöéêÜ êáëíôåñßìéá, ðëá-

êüóôñùôåò áíïé÷ôÝò ðëáôåßåò êáé ãýñù ãý-

ñù ôï ãáëÜæéï ôçò èÜëáóóáò óõíåôÝëåóáí

íéá áíáêáëýøåé ôï ïíïìÜæïõí «åðß ãçò

ÐáñÜäåéóï» êáé áãïñÜæïõí ìåãÜëåò åêôÜ-

óåéò, ãéá íá êôßóïõí ôï óðßôé ôùí ïíåßñùí

ôïõò.

Ç åîáéñåôéêÞ ðïéêéëßá ôùí ôïðßùí, ïé ñå-

óôç äéá÷ñïíéêüôçôá ôïõ âïõíïý. ¼ðïõ êé

áí ðåñðáôÞóåéò, ôï ÐÞëéï ðñïóöÝñåé áíÜ-

ìåóá áðü ôá óêßíá êáé ôá ðïõñíÜñéá, ôéò

åõùäßåò ôçò ëõãáñéÜò, ôçò ìÝíôáò, ôçò áëé-

öáóêéÜò, ôïõ èõìáñéïý. Áðü üëá Ý÷åé ï ðç-

ëéïñåßôéêïò ìðáîÝò.

Ôï ðñþôï ðáíÝìïñöï ÷ùñéü ðïõ óõíá-

íôÜìå åßíáé ç ÐïñôáñéÜ, ìå ôï åêêëçóÜêé

ôçò ÐáíáãéÜò ôçò ÐïñôáñÝáò áðü üðïõ ðÞ-

ñå ôï üíïìÜ ôïõ ôï ÷ùñéü. Óå áðüóôáóç 3

÷éëì. áðü ôçí ÐïñôáñéÜ öèÜíïõìå óôç Ìá-

êñõíßôóá, óôï ìðáëêüíé ôïõ Ðçëßïõ, üðùò

ôçí ïíïìÜæïõí. Óôçí ðëáôåßá ôïõ ÷ùñéïý á-

ðïëáìâÜíïõìå ôïí êáöÝ ìáò êÜôù áðü ôá

áéùíüâéá äÝíôñá ìå ìéá õðÝñï÷ç èÝá ôïõ

Âüëïõ êáé ôïõ Ðáãáóçôéêïý êüëðïõ êáé

èáõìÜæïõìå ôçí ôïé÷ïãñáößá ôïõ Èåüöéëïõ

ðïõ áðåéêïíßæåé ôïí èÜíáôï ôïõ Êáôóáíôþ-

íç óôï êáöåíåßï ôïõ ÂáôóáñÝá.

Óõíå÷ßæïõìå ãéá ÷Üíéá. Åäþ ï ôüðïò åß-

íáé ïëïêÜèáñá âïõíÞóéïò. Êõñéáñ÷åß ç ï-

îéÜ êáé ôï Ýëáôï. ¼óïé åðéóêÝðôïíôáé ôá

×Üíéá æïõí ìéá äñïóåñÞ Üíïéîç áêüìç êáé

ôïõò êáëïêáéñéíïýò ìÞíåò. Åßíáé ç þñá ãéá

öáãçôü êáé öõóéêÜ Ýîù óôçí ýðáéèñï óôïí

êáèáñü áÝñá.

ÌåôÜ ôï öáãçôü êáôçöïñßæïõìå ãéá Æá-

ãïñÜ, óôï ìåãáëýôåñï ÷ùñéü ôïõ Ðçëßïõ Þ

áëëéþò óôï êåöáëï÷þñé ôùí Êåíôáýñùí,

ãéá ôï áðïãåõìáôéíü ãëõêü Þ êáöåäÜêé. Ç

ðáíÝìïñöç ÆáãïñÜ ðíéãìÝíç ìÝóá óôá

ðëáôÜíéá, êáóôáíéÝò, ìçëéÝò, ðïñôïêáëéÝò,

ôá íïóôéìüôáôá öéñßêéá ôçò ÆáãïñÜò, ìå ôçí

(ÓõíÝ÷åéá óôç óåë. 8)

Ç ðñþôç äéÞìåñç åêäñïìÞ ìáò ôï 2000
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λεστινλή, με τους Κλέφτες και τους Αρμα-

τωλούς, με την ίδρυση της Φιλικής Εταιρί-

ας, με το κίνημα του Αλέξανδρου Υψηλά-

ντη.

Έτσι φτάνουμε στη μέρα που το ολιγά-

ριθμο γένος των Ελλήνων αποφασίζει να κα-

ταθέσει τη ζωή του ενέχυρο της ελευθερίας

του. Πού βρήκε το θάρρος και τη δύναμη και

το σθένος να ξεπηδήσει αυτή η φλόγα, αδύ-

ναμη στην αρχή σαν κερί που τρεμοσβήνει

στο απαλό φύσημα του πρωινού αέρα, πυρ-

καγιά μετά που φούντωσε και έζωσε ολάκε-

ρη την Ευρώπη και έκαψε τα τούρκικα α-

σκέρια σε θάλασσες και σε στεριές;

Οι καταφρονεμένοι, οι άνθρωποι που εί-

χαν καταφύγει στα φαράγγια και τα σπήλαια,

που πλανιόνταν αιώνες στα βουνά, ανασύ-

ρουν από την ψυχή τους τις μεγάλες ιδέες

της ζωής; έθνος, πατρίδα, άνθρωπος και αν-

θρωπισμός, παλικαριά, ελευθερία. Αποκτούν

περηφάνια και τιμή, ενθουσιασμό, και γίνο-

νται συνεχιστές του Λεωνίδα και του Θεμι-

στοκλή, του Μέγα Αλέξανδρου, που πρώτοι

αυτοί δίδαξαν στον κόσμο σοφία, αρετή, αν-

δρεία, αυτοθυσία, φιλοπατρία.

«Όποιος πεθαίνει σήμερα χίλιες φορές

πεθαίνει». Η φράση αυτή του ποιητή χαρα-

κτηρίζει όλη την περίοδο της Ελληνικής Ε-

πανάστασης, γιατί αντανακλά τα αισθήματα

και τον ενθουσιασμό των Ελλήνων.

Η ηρωική του 1821 γενιά πίστεψε στο μα-

κρινό όνειρο των ελεύθερων σκλαβωμένων

προγόνων της και το 'νιωσε βαθιά πως η ζωή

δεν αξίζει παρά μονάχα σαν είναι λεύτερη.

Ο λαός σύσσωμος ρίχνεται στον απελευθε-

ρωτικό αγώνα με μοναδικό του όπλο την α-

γάπη για την ελευθερία και τη δικαιοσύνη.

Μοναστήρια γίνονται μπαρουταποθήκες.

Άρχοντες κι αρχόντισσες, απλοϊκοί άνθρω-

ποι δίνουν τις περιουσίες τους, ποτίζουν με

το αίμα τους το δέντρο της λευτεριάς και το

κάνουν να θεριέψει και να δώσει καρπούς.

Διάκος, Κανάρης, Καραϊσκάκης, Μπότσα-

ρης, Μπουμπουλίνα, Παπαφλέσσας, Κολο-

κοτρώνης και τόσοι άλλοι.

Αλλά και οι απλοί ανώνυμοι Έλληνες με

την αυτοθυσία τους έγραψαν με χρυσά γράμ-

ματα μερικές από τις ηρωικότερες σελίδες.

Θυμηθείτε το Ζάλογγο, το Κούγκι, τα Ψα-

ρά. Η Ελλάδα ένα φλεγόμενο ηφαίστειο. Η

φωνή του πόνου, η σωριασμένη από αιώνες

αγανάκτηση, ενώνεται σε μια μόνο κραυγή,

σ’ ένα περήφανο αλαλαγμό: «Εευθεριά ή Θά-

νατος».

(Συνεχίζεται)

ÁÍÁÌÍÇÓÅ ÉÓ

ÅÎÏÌÏËÏÃÇÓÇÅÎÏÌÏËÏÃÇÓÇÅÎÏÌÏËÏÃÇÓÇÅÎÏÌÏËÏÃÇÓÇÅÎÏÌÏËÏÃÇÓÇ

Ôçò Êáëëéüðçò Ãéïöôóßäïõ-ÊáñáúóáñëÞ

Ο
γιατρός μας έχει λέει ένα τετράδιο, στο

οποίο σημείωνε λέξεις-κλειδιά για να

του θυμίζουν σημαντικά περιστατικά.

Εγώ δεν διαθέτω τέτοιο θησαυρό. Στο βά-

θος του μυαλού μου φυλάγω ζηλότυπα άπει-

ρα τέτοια περιστατικά των μαθητικών μου

χρόνων. Είναι για μένα ένα σίγουρο λιμάνι,

στο οποίο καταφεύγω σε δύσκολες αλλά και

ευτυχισμένες στιγμές μου.

Θαρρώ πως τίποτε δεν αξίζει όσο οι μνή-

μες των ξένοιαστων μαθητικών χρόνων. Ο

αμείλικτος χρόνος μπορεί να ξεθωριάζει κά-

ποια γεγονότα, δεν μπορεί όμως να τα εξα-

φανίσει και νομίζω πως ήρθε ο καιρός να μοι-

ραστώ και με άλλους αυτές τις μνήμες. Από

σας που θα έχετε το κουράγιο και την υπο-

μονή να τις διαβάσετε ως το τέλος, ζητώ προ-

καταβολικά συγγνώμη και σας ευχαριστώ.

Ζητώ συγγνώμη για τον πολύτιμο χρόνο σας,

που θα μου διαθέσετε. Και σας ευχαριστώ,

γιατί ξέρω πως δεν θα γελάσετε μαζί μου,

αλλά θα με κρίνετε με μεγαλοσύνη και επιεί-

κεια για όποια κουταμάρα σάς σερβίρω.

Η πρώτη θύμηση των αμέριμνων γυμνα-

σιακών χρόνων που έχει χαραχτεί στη μνή-

μη μου, είναι το ψέμα που είπαμε στην Τρί-

τη, στον Χιουρέα. Ήταν μια άσκηση Φυσι-

κής. Δεν ξέρω γιατί δεν τη λύσαμε. Ήταν δύ-

σκολη; Δεν προσπαθήσαμε; Δε θυμάμαι. Και

τότε πήραμε τη... μεγάλη απόφαση: Σαν θα

μας ζητήσει να λύσει κάποιος την άσκηση,

θα πούμε πως δεν μας ανέθεσε τη λύση. Ρω-

τάει λοιπόν ο Χιουρέας:

– Έχουμε άσκηση;

– Όχιιιι! απαντά όλη η τάξη μ’ ένα στό-

μα.

Έλα όμως που οι μεγάλοι μάς κάρφω-

σαν!... Ευτυχώς ο Χιουρέας δεν θύμωσε μα-

ζί μας, ούτε μας τιμώρησε. Απλά, από τότε

κάθε φορά που τύχαινε να ρωτήσει «έχουμε

άσκηση;» έδινε μόνος του την απάντηση:

«Όοοοχι!»

Κάποια εποχή μας πρόσφεραν στο Γυ-

μνάσιο για πρωινό γάλα και σταφιδόψωμα.

Την παρασκευή των σταφιδόψωμων είχε α-

ναλάβει ο φούρναρης της γειτονιάς, ο Πα-

μούκης (Γιώργος Αλεξανδρής) και του γά-

λατος η θεία Άννα, η καθαρίστρια του σχο-

λείου. Η θεία Άννα αρρώστησε μια μέρα και

την αντικατέστησε η θεία Ευτέρπη.

Η θεία Ευτέρπη δεν είχε καταφέρει να

διαλύσει τέλεια τη σκόνη και το γάλα είχε

αρκετούς σβώλους.

Θυμάμαι ακόμα την ατάκα του Όθωνα:

«Γάλα με τριφτάδια πρώτη φορά πίνω...»

Εδώ θα ανοίξω μια παρένθεση. Στην ε-

ποχή τη δική μου και στη γειτονιά μου, η

λέξη «κυρία» δεν είχε πολιτογραφηθεί επί-

σημα. Κυρία ήταν μόνο η δασκάλα μας. Η

κυρία Ελένη. Όλες τις άλλες γυναίκες της γει-

τονιάς τις αποκαλούσαμε θεία ή θειά, τις η-

λικιωμένες γιαγιά ή μπάμπω. Διαλέγαμε μια

από τις δύο λέξεις, ανάλογα με το εύηχο του

ακούσματος: Θεια-Θεοπούλα, αλλά θεία

Άννα. Δε λέγαμε μπάμπω-Παγώνα, αλλά για-

γιά Παγώνα. Όμως λέγαμε μπάμπω-Χρι-

στούδα, μπάμπω-Σουφιέλω. Το γιαγιά Σοφία

δεν μας «πήγαινε» πολύ. Τη μάνα και την

κόρη τις ξεχωρίζαμε με τις καταλήξεις -αινα

και -ούδα αντίστοιχα. Πατλάκαινα η μάνα,

Πατλακούδα η κόρη. Τατάραινα η μάνα, Τα-

ταρούδα η κόρη. Κι εδώ κλείνει η παρένθε-

ση.

Να σας εξομολογηθώ και πώς μία λέξη

μου χάρισε ένα ολόκληρο εικοσάρι σε γρα-

πτό διαγώνισμα Ιστορίας. Τελείωνα έτσι:

«...το εμπόριο ήταν αρκετά περιωρισμένο».

Παρέδωσα την κόλλα από τους πρώτους – ο

Μανής πάντα με πείραζε γι’ αυτό: «Άντε, Πο-

πάκι, τρέχα στο σπίτι, μην ξινίσει ο τραχα-

νάς!»

Ο Καραβέλλας διάβασε την κόλλα και

δείχνοντας το τέλος στους μεγαλύτερους μα-

θητές λέει:

– Βλέπετε; Ξέρει πως η λέξη «περιωρι-

σμένο» είναι μετοχή Παρακειμένου και την

έγραψε με ωμέγα!

Και γράφει από κάτω ένα τόοοσο εικο-

σάρι. Πανάθεμά με όμως αν το ήξερα εκείνη

τη στιγμή! Το βιβλίο είχε γραμμένη τη λέξη

με ωμέγα. Εγώ απλώς έκανα αντιγραφή...

Κάτι που έχει μείνει αποθηκευμένο στη

μνήμη μου, είναι η προσπάθεια της Ναστού-

κας (ποντιακά Ναστούκα – ελληνικά Τασού-

λα) να αντιγράψει. Γράφαμε στην κάτω μι-

κρή αίθουσα. Σε κάθε θρανίο καθόμαστε δύο.

Ένας μικρής τάξης, ένας μεγάλης. Η Να-

στούκα ήταν σε μεγαλύτερη τάξη από μένα.

Ο Πανουτσάκος κάτι μυρίστηκε. Ψάχνει α-

πό δω, ψάχνει από κει, δεν ανακαλύπτει τί-

ποτα. Η Ναστούκα, εύσωμη καθώς ήταν, κά-

λυπτε το βιβλίο. Τότε ο καθηγητής βγαίνει

από την αίθουσα. Πηγαίνει στο παράθυρο και

παραμονεύει. Η Ναστούκα, ξεθαρρεμένη,

βγάζει το βιβλίο. Τρέχει ο Πανουτσάκος. Η

Ναστούκα κρύβει το βιβλίο.

– Δεν μπορείς να κρυφτείς πια, λέει ο Πα-

νουτσάκος. Σε είδα από το παράθυρο να κρα-

τάς βιβλίο.

Η Ναστούκα, όμως, φαίνεται πως είχε δει

αυτό που ήθελε.

– Αν είναι έτσι, ορίστε, πάρτε το, κύριε

Καθηγητά! λέει δίνοντάς του το βιβλίο.

(Συνεχίζεται)

ÔÏÐÉÊÅÓ ÅÉÄÇÓÅÉÓÔÏ 5ï ÐÁÃÊÏÓÌÉÏ
ÓÕÍÅÄÑÉÏ ÈÑÁÊÙÍ

ôïí Ïêôþâñç óôçí ÎÜíèç

Ç åöçìåñßäá ìáò óôç óõíÜíôçóç ðïõ åß÷å

ìå ôï ÄÞìáñ÷ï Öåñþí ê. Ìáíïýóç áëëÜ êáé

ìå Üëëïõò ðáñÜãïíôåò ôçò ðüëçò ìáò, Ý-

èåóå ôï èÝìá ìå ôá ðñïâëÞìáôá ðïõ Ý÷ïõí

ðñïêýøåé óôç äéïñãÜíùóç ôïõ 5ïõ Ðáãêü-

óìéïõ Óõíåäñßïõ Èñáêþí ðïõ èá ðñáãìá-

ôïðïéçèåß öÝôïò óôçí ðüëç ôçò ÎÜíèçò.

ÓõæçôÞóáìå ôéò áíôéäñÜóåéò ôùí èñá-

êéþôéêùí öïñÝùí ùò ðñïò ôç ìåôÜèåóç ôçò

çìåñïìçíßáò äéïñãÜíùóçò ôïõ Óõíåäñßïõ,

ôïí êåíôñéêü ïìéëçôÞ, ôïí ðáñáãêùíéóìü

ôïõ Ðáãêüóìéïõ Éäñýìáôïò Èñáêþí (ï ÄÞ-

ìáñ÷ïò Öåñþí åßðå ìÜëéóôá ôï åîÞò: «Ç

ÎÜíèç ó÷åäüí áðïöáóßæåé ÷ùñßò ôç ãíþìç

ôïõ Éäñýìáôïò»), áëëÜ êáé Üëëùí óçìáíôé-

êþí åâñßôéêùí ðáñáãüíôùí.

Äéáðéóôþèçêå üôé õðÜñ÷åé Ýíôïíïò ðñï-

âëçìáôéóìüò óôïí ôñüðï ðïõ ç Ïñãáíùôé-

êÞ ÅðéôñïðÞ ôïõ Óõíåäñßïõ ÷åéñßæåôáé ôï ü-

ëï èÝìá, êáé áêüìç üôé áíôéìåôùðßæåôáé ìå

óêåðôéêéóìü ç óõììåôï÷Þ ôùí ÄÞìùí ôïõ

¸âñïõ óôï ÓõíÝäñéï.

Ç åöçìåñßäá ìáò óõììåñßæåôáé åí ìÝ-

ñåé ôéò åí ëüãù áíôéäñÜóåéò êáé ãéá ëåðôï-

ìåñÝóôåñç åíçìÝñùóÞ óáò ðáñáèÝôåé áðï-

óðÜóìáôá áðü ó÷åôéêÜ äçìïóéåýìáôá óôïí

ôïðéêü ôýðï.

Ì. Ëáæßäïõ

«Εμπρός», Ξάνθης, 27/1/2000

Συνέδριο Θρακών... ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΑΚΗ

ζητούν οι Μητροπολίτες της περιοχής

Την άποψή της καταθέτει η θρησκευτική ηγεσία

της Θράκης για το επικείμενο Συνέδριο Θρακών

και το περιεχόμενό του, διαφοροποιημένη σαφέ-

στατα από την εισήγηση του πρώην Πρύτανη του

ΔΠΘ κ. Πανούση. [...]

Οι προτάσεις που από κοινού συμφώνησαν και

εισηγούνται στην Οργανωτική Επιτροπή είναι:

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:

Θέματα που αφορούν τη Θράκη και το λαό της:

1) Το Δημογραφικό πρόβλημα με τα νέα του δε-

δομένα και η αντιμετώπισή του.

2) Η οικονομική ανάπτυξη της Θράκης και η α-

νεργία.

3) Τα ιστορικά, πολιτιστικά και εθνικά κεφάλαια

της θράκης.

4) Η κοινωνική ένταξη των παλιννοστούντων.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ:

α) ο χρόνος συγκλήσεως του Συνεδρίου να είναι

το β΄ 15μερο του Αυγούστου ή το α΄ του του

Σεπτεμβρίου. Δεν προσφέρεται ο Οκτώβριος.

β) Οι αποφάσεις της Επιτροπής να λαμβάνονται

από κοινού, όπως προβλέπεται από το κατα-

στατικό του Ιδρύματος.

Τέλος, ο Μητροπολίτης Ξάνθης προτείνει μετα-

ξύ των εισηγητών και τον Αρχιεπίσκοπο κ.κ. Χρι-

στόδουλο.

«Η Εφημερίδα», 28/1/2000

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟΣ

[...] Ένα Παγκόσμιο Συνέδριο Θρακών έχει πά-

ντα ως κύριο στόχο τη συγκέντρωση των απα-

νταχού κατοίκων της Θράκης, γεγονόςπου μπο-

ρεί, αν αξιοποιηθεί σωστά, να ενδυναμώσει την

περιοχή και να την καταστήσει ακόμη περισσό-

τερο ρυθμιστή της Βαλκανικής. Το Συμβούλιο Α-

πόδημου Ελληνισμού δείχνει το δρόμο για μία τέ-

τοιας μορφής αξιοποίηση...

«Η Εφημερίδα», 29/1/2000

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Διαμαρτυρίες απ’ όλη την Ελλάδα καταφθάνουν

στο Δήμο Ξάνθης, ως διοργανωτή του ΠΣΘ. Δια-

μαρτύρονται Σύλλογοι, Σωματεία και άλλοι φο-

ρείς εσωτερικού και εξωτερικού για την πρόταση

Πανούση προς την Οργ. Επιτροπή, η οποία ούτε

λίγο ούτε πολύ πρότεινε στο Συνέδριο των Θρα-

κών να μιλήσουν όλοι εκτός από τους ίδιους τους

Θράκες.[...]

«Θράκη», Ξάνθης, 28/1/2000

[...] Ο Στρατηγός Βουλουτιάδης ήταν βέβαια ο

πρώτος που διατύπωσε ανοιχτά και ευθέως τις σα-

φείς αντιρρήσεις του για το θεματολόγιο του Συ-

νεδρίου. [...]

Η «Θράκη» ήταν η πρώτη Θρακιώτικη εφημερί-

δα που δημοσίευσε την επιστολή του στρατηγού

Βουλουτιάδη προς τον κ. Πανούση, ενώ ο εκδό-

της της από την πρώτη στιγμή πήρε θέση δημό-

σια ταυτιζόμενος με τις θέσεις του στρατηγού.

«Θράκη», Ξάνθης, 29/1/2000

Επιστολή Δημάρχου Τριγώνου κ. Ι. Γραμμενίδη

προς την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου,

με την οποία δηλώνει ότι συμφωνεί «πλήρως με

τις απόψεις του κ. Βουλουτιάδη» και υποβάλλει

επτά προτάσεις.

ÈÅÌÁÔÁ ÐÏÕ ÁÐÁÓ×ÏËÏÕÍ

ÔÏ ÄÇÌÏ ÖÅÑÙÍ

¸ðåéôá áðü ìéá óýíôïìç óõæÞôçóç ðïõ åß÷á-

ìå ìå ôï ÄÞìáñ÷ï Öåñþí ãéá ôá ìåãÜëá Ýñãá

ðïõ åêêñåìïýí óôï ÄÞìï, ðëçñïöïñçèÞêá-

ìå ôá áêüëïõèá:

1. ÂÉÏËÏÃÉÊÏÓ ÊÁÈÁÑÉÓÌÏÓ: Ç ìåëÝôç åßíáé Ý-

ôïéìç ãéá äçìïðñÜôçóç. Ôï Ýñãï åßíáé Þäç

åíôáãìÝíï óôï ðñüãñáììá ôïõ ÅÐÐÅÑ (Å-

ðéôñïðÞ Ðáñáêïëïýèçóçò ôïõ Åðé÷åéñçóéá-

êïý ðñïãñÜììáôïò «ÐåñéâÜëëïí»).

2. ÁÐÏ×ÅÔÅÕÓÇ: ÕðÜñ÷åé ìåëÝôç ìå 4 äéò ðñü-

ôáóç óôï Ã´ Êïéíïôéêü Ðëáßóéï ÓôÞñéîçò.

¸÷ïõìå êÜíåé üìùò êáé ìßá ìåëÝôç 600 å-

êáôïììõñßùí ãéá îåêßíçìá áðü ôï ÅÐÔÁ. Äåí

ìáò áöÞíåé óÞìåñá ç ðåñéöÝñåéá ÁÌÈ íá

ôï äçìïðñáôÞóïõìå, åðåéäÞ äåí ðñï÷ùñåß

ï Âéïëïãéêüò êáèáñéóìüò.

3. ÖÑÁÃÌÁ ÌÁÍÈÅÉÁÓ: Ç ðñïìåëÝôç âáäßæåé

ðñïò ôï ôÝëïò êáé öáíôÜæïìáé üôé èá ðåñÜ-

óåé ùò Ýñãï ðñïôåñáéüôçôáò óôï Ã´ ÊÐÓ.

4. ÁÍÅÃÅÑÓÇ ÔÏÕ ÍÅÏÕ ÉÅÑÏÕ ÍÁÏÕ ÔÏÕ ÓÔÁÕ-

ÑÏÕ: Ãéá ôï Ýñãï áõôü åêêñåìåß ôï õðüëïéðï

ôçò åðé÷ïñÞãçóçò ôïõ Õðïõñãåßïõ

Ðïëéôéóìïý 30 åêáô. äñ÷. ̧ ÷ïõí äïèåß ìüíï

20 åêáô. Ìå ôç ëÞøç ôïõ õðïëïßðïõ ðïóïý

èá áñ÷ßóïõí ïé åñãáóßåò èåìåëßùóçò ôçò

åêêëçóßáò êáé åñãáóßåò ìðåôüí.

• Óå óõæÞôçóç ðïõ åß÷áìå ìå êáôïßêïõò ôùí

Öåñþí, äéáðéóôþèçêå üôé õðÜñ÷åé Ýíôïíï

åíäéáöÝñïí ãéá ôçí ðïñåßá ôùí Ýñãùí áõ-

ôþí êáé ðñïâëçìáôéóìüò ãéá ôç ìåãÜëç êá-

èõóôÝñçóç ðïõ ðáñáôçñåßôáé óôçí ÝíáñîÞ

ôïõò. ÅéäéêÜ üìùò ãéá ôï Ýñãï ôçò áðï÷Ý-

ôåõóçò, ï êüóìïò åßíáé áãáíáêôéóìÝíïò êá-

èþò ôï ðñüâëçìá åßíáé ðïëý Ýíôïíï êáé ïé

êßíäõíïé ãéá ôçí õãåßá ôùí êáôïßêùí ôùí

Öåñþí Üìåóïé. Ãéá ôï ëüãï áõôü ï ÄÞìïò

ðñÝðåé íá åíôåßíåé ôéò ðñïóðÜèåéÝò ôïõ êáé

ôéò ðéóÝóåéò ðñïò ôá áñìüäéá Õðïõñãåßá.

• Ìå ôçí åõêáéñßá íá áíáöÝñïõìå üôé ðñï-

÷ùñïýí ìå ãïñãü ñõèìü ïé åñãáóßåò ãéá ôçí

êáôáóêåõÞ ôïõ 2ïõ Äçìïôéêïý Ó÷ïëåßïõ,

ðñïûðïëïãéóìïý 320 åêáô. äñ÷. Ôï íÝï Ó÷ï-

ëåßï ÷ôßæåôáé óôéò Üêñåò ôïõ óõíïéêéóìïý

ôïõ Áãßïõ ÍéêïëÜïõ, åêåß üðïõ óÞìåñá õ-

ðÜñ÷åé ìéá ðáéäéêÞ ÷áñÜ (ðáëéÜ áëþíéá – ï

äñüìïò ðïõ ïäçãïýóå ôá êïðÜäéá óôïí êÜ-

ìðï ôïõ ÄÝëôá).

• Ðáñáäßðëá áðü ôï áíåãåéñüìåíï Ó÷ïëåßï,

äéáðéóôþóáìå ìå ëýðç üôé Ý÷ïõí óôáìáôÞ-

óåé ïé åñãáóßåò ãéá ôçí áíÝãåñóç 44 åñãá-

ôéêþí êáôïéêéþí, ðñïûðïëïãéóìïý 1.385 å-

êáô. äñ÷.

�

(Συνέχεια από τη σελ. 3)

25η Μαρτίου 1821
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ÁÐÏ ÔÉÓ ÁÍÁÌÍÇÓÅÉÓ  ÅÍÏÓ ÃÉÁÔÑÏÕ

Ç ÂÏËÔÁ

Ôïõ ÄçìÞôñç ÌðÜñëá

Ç âüëôá óôçí ðëáôåßá ôùí Öåñþí, óôç äå-
êáåôßá ôïõ ðåíÞíôá áëëÜ êáé íùñßôåñá, Þ-
ôáí áðü ôéò êõñéüôåñåò ìïñöÝò Ýêöñáóçò
ôçò êïéíùíéêÞò æùÞò ôïõ ÷ùñéïý.

ÊÜèå âñáäÜêé, áëëÜ êõñßùò ôá Óáââá-
ôïêýñéáêá êáé ôéò áñãßåò, Þôáí ìéá åõêáé-
ñßá ãéá åõ÷Üñéóôç Ýîïäï êáé åðéêïéíùíßá.
ÂëÝðåôå, ïé Üíèñùðïé ôüôå äåí êáèçëþíï-
íôáí ìïõãêïß ó’ Ýíá êáíáðÝ, ðáñáêïëïõ-
èþíôáò ôçëåüñáóç óôá óêïôåéíÜ, êëåéóìÝ-
íïé óôïí åáõôü ôïõò, ãåìÜôïé óêïôïýñåò
ãéá ðñÜãìáôá ðïõ ôþñá äåí èåùñïýíôáé
áðáñáßôçôá.

Ç åêêëçóßá, ôá ðáíçãýñéá, ïé ãÜìïé êáé
ôá âáöôßóéá, áëëÜ êáé ïé ïíïìáóôéêÝò ãéïñ-
ôÝò, áðïôåëïýóáí ãåãïíüôá áðü ôá ïðïßá
äåí Ýëåéðå êáíåßò êáé Þôáí åõêáéñßåò ãéá Ý-
îïäï. Ôüôå Þôáí áñêåôü íá êáëýøïõí ôéò
âáóéêÝò ôïõò áíÜãêåò êáé ç äéáóêÝäáóç Ý-
âãáéíå áðü ìÝóá ôïõò ìå ôñáãïýäé, ÷ùñá-
ôÜ êáé áèþá ðåéñÜãìáôá. Êáé ôï ãÝëéï äåí
Ýëåéðå, êé ï ÷ïñüò äåí Þèåëå ðïëý ãéá í’ áñ-
÷ßóåé. ¸ôóé ôï êÝöé åñ÷üôáí ìüíï ôïõ, ãéáôß
äåí åðéâáëëüôáí ôå÷íçôÜ ìå äõíáôÝò îåíü-
öåñôåò ìïõóéêÝò, ðïõ êáíÝíáí äåí åêöñÜ-
æïõí, ïýôå ìå ðëïýóéá åäÝóìáôá. Áñêïýóáí
ëßãá êáñýäéá êáé áìýãäáëá, ðáóôïêýäùíï,
ñåôóÝëéá Þ ìåñéêÜ êÜóôáíá Þ êáëáìðüêéá
øçìÝíá óôç öùôéÜ ðïõ Ýêáéãå ôï ÷åéìþíá,
áêüìç êáé ëßãá çëéüóðïñá áð’ ôï ÷ùñÜöé.
Ãéá ôá ðáéäéÜ øÞíïíôáí «ðáôëÜêåò» áðü
êáëáìðüêé óôï ìýëï ðïõ êáâïõñäßæáìå ôïí
êáöÝ. Êáé óå åîáéñåôéêÝò ðåñéðôþóåéò ìéá
ìïó÷ïâïëçôÞ öñåóêïøçìÝíç ðßôá ãéíüôáí
áíÜñðáóôç, êáé äå íïìßæù ðùò ìðïñïýóå
íá óõãêñéèåß ìå êáìéÜ «ðßôóá ìéëáíÝæá»...
Áêïýò åêåß, ðßôóá ìéëáíÝæá!...

ÂñÝèçêá ðñüóöáôá ó’ Ýíá ïñåéíü ÷ù-
ñéü, ðïõ öçìéæüôáí êÜðïôå ãéá ôá øçôÜ
ôïõ êáé ôéò ðßôåò ôïõ, ìå öéëéêÞ óõíôñï-
öéÜ. Ç ôáâÝñíá «Ï ðëÜôáíïò» ðïõ Þîåñá
åß÷å åîáöáíéóôåß. ÊÜôù áðü ôá ðëáôÜíéá
ôçò üìïñöçò ðëáôåßáò Þôáí äýï êÝíôñá:
Ôï «Belle view» êáé ôï «Green Hill» (!...) ðïõ,
ãéá ôïõò êáèõóôåñçìÝíïõò, óôá öôù÷Ü åë-
ëçíéêÜ ìáò èá ðåé «ÊáëëéèÝá» êáé «ÐñÜóé-
íïò ëüöïò».

Óáò ðëçñïöïñþ ðùò ðåñÜóáìå ôç
âñáäéÜ ìáò ìå ðßôóåò, ÷Üñìðïõãêåñ êáé
óáëÜôåò «ôïõ óåö» ìå «óùò á ëá êñåì»...
êáé Üëëá ôÝôïéá ðëáóôéêÜ åäÝóìáôá, åíþ
äßðëá ìáò äõï íôüðéïé ìïõóôáêáëÞäåò ðá-
ñÞããåéëáí ïõßóêé «On the Rocks».

Ìáò Ýöåñáí êáé Ýíá ìðïõêÜëé åìöéá-
ëùìÝíï íåñü, åíþ äßðëá ìáò êåëÜñõæå ãÜñ-
ãáñï ôï íåñÜêé ôçò âñýóçò ôçò ðëáôåßáò.
Êáé ìç ÷åéñüôåñá!

Êé üôáí Ýíáò ôçò ðáñÝáò æÞôçóå øçôü
ëïõêÜíéêï, ï óåñâéôüñïò ôïí êïßôáîå ðåñé-
öñïíçôéêÜ êáé ìáò áíÞããåéëå ðùò ôï ìá-
ãáæß óåñâßñåé hot dog. Ìüíï ñþôçóå áí ôï
èÝëïõìå ìå êÝôóáð Þ ìå ðáôÝ ÂéåíïõÜ!...

Áááá÷, êáôáêáçìÝíç Åëëáäßôóá ìáò,
ðïõ êáèçìåñéíÜ âéÜæïõíå ôéò ðáñáäüóåéò,
ôá Þèç êé ÝèéìÜ óïõ, ôéò ãåýóåéò áëëÜ êáé
ôçí üìïñöç ãëþóóá óïõ ìå ôá «ðáôÝ» êáé
ôá «óêáôÝ» ôïõò...Èïõ, Êýñéå, öõëáêÞí ôù
óôüìáôß ìïõ, ãéáôß èá ðù êé Üëëá.

ÁëëÜ ðþò íá ìçí ôá ðù, áöïý ðñï-
÷èÝò ðïõ Ýøá÷íá ãéá ôá êëåéäéÜ ìïõ, ç ãéá-
ãéÜ ãéá íá ìå âïçèÞóåé ìïõ åßðå ðùò ôá
åßäå «Þ óôï âåóÝ, Þ óôï ëéâéíñïýì áðÜí’
óôïõ óéñâÜí...»!

Êáé ìç ãåëÜôå êáèüëïõ, êé áí êÜðïéïò
áìöéâÜëëåé, áò ñïâïëÞóåé óå êáíÝíá ìáêñé-
íü ÷ùñéü êé áò æçôÞóåé íá ðéåé Ýíá êáúìá-
êëßäéêï êáöÝ. Áí âñåé êÜôé Üëëï áðü öñá-
ðÝ Þ êáðïõôóßíï, áò ìïõ ôï ãñÜøåé. (Á-
êïýò, êáðïõôóßíï!... Èá Ýëåãá ôßðïôá Üë-
ëï ôþñá, áëëÜ öïâÜìáé ðùò èá åßíáé ÷ï-
íôñü êáé äåí ôï ëÝù. ÔÝëïò ðÜíôùí).

Ùò óõíÞèùò üìùò ðáñáóýñèçêá êáé
îÝöõãá áðü ôï èÝìá.

ËÝãáìå ãéá ôç âüëôá óôçí ðëáôåßá. Ãéá
Ýíá èåóìü ðïõ êñÜôçóå ÷ñüíéá êáé íïìßæù
ðùò ó’ üëá ôá ÷ùñéÜ ãéíüôáí ôï ßäéï ðñÜã-
ìá. Ìüëéò óïõñïýðùíå, Ýâëåðåò ôïí êüóìï
ðáñÝåò ðáñÝåò, êõñßùò áðü íÝïõò êáé íÝåò,
íá êáôåõèýíïíôáé ðñïò ôçí ðëáôåßá. Ôéò Êõ-
ñéáêÝò êáé ôéò áñãßåò ãéíüôáí ôï áäéá÷þñç-
ôï. Ï êüóìïò ó÷åäüí óðñù÷íüôáí ãéá íá
ðåñÜóåé, êáé äåí åßíáé õðåñâïëÞ áõôü ðïõ
ëÝù. Êáé ìç íïìßóåôå ðùò üôáí ï êáéñüò äåí
Þôáí êáëüò ï êüóìïò êëåéíüôáí ìÝóá. Ìå
êñýï Þ áêüìá êáé ìå âñï÷Þ êáé ÷éüíé, íôõìÝ-

íïé ìå ðáëôÜ êáé ìå ôçí ïìðñÝëá óôï ÷Ýñé,
ðéÜíáìå «ìåñïêÜìáôï» áðü íùñßò.

Ôï ìÞêïò ôçò âüëôáò åîáñôéüôáí áðü
ôï ðëÞèïò ôùí ðåñéðáôçôþí. ¢ñ÷éæå ðÜ-
íôïôå áðü «ôçò ÁìåñéêÜíáéíáò» êáé ôéò êá-
èçìåñéíÝò ôåëåßùíå óôï óõíôñéâÜíé. Ôï ôìÞ-
ìá áõôü Þôáí ëéèüóôñùôï áðü áìíçìïíåý-
ôùí åôþí ìå üìïñöåò ðÝôñåò, ãõáëéóìÝ-
íåò áðü ôç ÷ñÞóç, ðïõ áíôéêáôáóôÜèçêå
áðü êõâüëéèïõò ðïõ ìå ôç óåéñÜ ôïõò Ý-
äùóáí ôç èÝóç ôïõò óôçí êïéíÞ Üóöáëôï,
ìå ôéò ãíùóôÝò ëáêêïýâåò êáé ìðáëþìáôá.

Ãéá ôïõò íåþôåñïõò ðñÝðåé íá ðù äõï
ëüãéá ãéá ôï óõíôñéâÜíé.

¹ôáí ìéá ìáñìÜñéíç êõêëéêÞ-ðïëõãù-
íéêÞ ðïôßóôñá, ìå äéÜìåôñï ôÝóóåñá Þ ðÝ-
íôå ìÝôñá, ðïõ âñéóêüôáí óôçí êïñöÞ ôçò
ðëáôåßáò ðñïò ôçí Ýîïäï ôïõ ÷ùñéïý áíÜ-
ìåóá óôï ìðáêÜëéêï ôïõ Ìðáìßäç, ôï ñá-
öåßï ôïõ ×ùñáöÜ êáé ôï ìáãåéñåßï ôïõ
Ãêéïýñäá. ¸íá ôåñÜóôéï ðëáôÜíé, ðïõ óôá
êëáñéÜ ôïõ ôá êïôóýöéá êáé ôá óðïõñãß-
ôéá åß÷áí ïëçìåñßò ðáíçãýñé, óêÝðáæå ôïí
ôüðï. Áðü ôéò äõï âñõóïýëåò ôïõ, ôïðï-
èåôçìÝíåò äéáìåôñéêÜ, Ýôñå÷å áóôáìÜôçôá
ôï íåñü. Åêåß ôá áðïãåýìáôá ðïôßæáìå ôá
æþá.

Åß÷áìå êé åìåßò, èõìÜìáé, Ýíáí ãáßäáñÜ-
êï, Êßôóï ôïí ëÝãáìå, ðïõ Þôáí ç ìáóêþô
ôçò áãïñÜò. Ôá ìåãÜëá ìïõ áäÝñöéá, ðïõ
Þôáí ìáíïýëåò ãéá êÜôé ôÝôïéá, ôïõ öïñïý-
óáí Ýíá êáðÝëï êáé äßíáíå ôï óêïéíß ôïõ
óôï óêýëï ìáò ðïõ åß÷å ìÜèåé êáé ôïí ðÞ-
ãáéíå ãéá ðüôéóìá óôï óõíôñéâÜíé äéáó÷ß-
æïíôáò ôçí ðëáôåßá, åíþ ïé ìáãáæÜôïñåò
êáé ïé ðåñáóôéêïß áðïëÜìâáíáí ôï èÝáìá.

Ôá êáëïêáßñéá, üôáí ôï óõíôñéâÜíé äåí
êáèáñéæüôáí ôáêôéêÜ, ôï íåñü ôïõ ðñáóß-
íéæå êáé ãÝìéæå ï ôüðïò âáôñÜ÷éá, ðïõ ôá
âñÜäéá Ýäéíáí óõíáõëßåò ôñéêïýâåñôåò.

Ôùí Èåïöáíåßùí, èõìÜìáé, ðïëëÝò ÷ñï-
íéÝò, ï áãéáóìüò ãéíüôáí óôï óõíôñéâÜíé.
¼ëï ôï ÷ùñéü óõãêåíôñùíüôáí óôç ÷éïíé-
óìÝíç ðëáôåßá. Ìüíï ïé Üññùóôïé áðïõ-
óßáæáí. Ôï óõíôñéâÜíé åß÷å êáèáñéóôåß ìå
åðéìÝëåéá áðü ôçí ðáñáìïíÞ êáé ôï ðñùß
Ýðñåðå íá áöáéñåèåß ï ðÜãïò áðü ôçí å-
ðéöÜíåéá ôïõ íåñïý. Ï ðáðá-Èåüêëçôïò
Ýñé÷íå ôï óôáõñü, åíþ ðåíôÝîé ðáëéêÜñéá
ðïõ ôï ’ëåãå ç øõ÷Þ ôïõò ñß÷íïíôáí óôï
ðáãùìÝíï íåñü, ðáëåýïíôáò ìÝóá óå äå-
êáðÝíôå ôåôñáãùíéêÜ ìÝôñá ðïéïò èá ôïí
ðéÜóåé. Êáôáëáâáßíåôå ôé ìÜ÷åò ãßíïíôáí...

Ïé ÌðïãáôóÜäåò, ï ÉïñäÜíçò, ï ÓùôÞ-
ñçò êé Üëëïé øáñÜäåò ôïõ ¸âñïõ ðñùôá-
ãùíéóôïýóáí êÜèå ÷ñüíï. Ï íéêçôÞò ìå ôçí
ïìÜäá ôïõ, ôï áðüãåõìá ôùí Öþôùí, ìå
ôï óôáõñü ôïðïèåôçìÝíï ó’ Ýíá äßóêï ìå
âáóéëéêü, ãýñéæå ìÝóá óôá ÷éüíéá áðü óðßôé
óå óðßôé øÜëëïíôáò ôï «åí ÉïñäÜíç» êáé ôá
êåñÜóìáôá Ýðáéñíáí êé Ýäéíáí. ÔåëéêÜ, êá-
ôÜ ôï âñáäÜêé, êáôÝëçãáí ìéóïìåèõóìÝíïé
óå ìéá ôáâÝñíá ãéá íá óõíå÷éóôåß ôï ãëÝíôé.

ÁõôÜ ãéá ôï óõíôñéâÜíé, ðïõ ôåëéêÜ å-
îáöáíßóôçêå Ýíá âñÜäõ ôïí êáéñü ôïõ åì-
öõëßïõ, üôáí ç äõíáìßôéäá Ýñéîå ôïí ôåñÜ-
óôéï ðëÜôáíï åðÜíù ôïõ êáé ôá éóïðÝäù-
óå üëá.

Ôá âëÝðåôå; ÐÜëé îÝöõãá áðü ôï èÝìá
ìïõ, áëëÜ Þèåëá íá ôá ðù êé áõôÜ...

(Ç óõíÝ÷åéá óôï åðüìåíï öýëëï)

Ãéþñãïò

ÌðïôïíÜêçò
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ÁÍÁØÕÊÔÇÑÉÏ

ÓÔÏ ÔÅËÙÍÅÉÏ ÊÇÐÙÍ

Óôï Ôåëùíåßï ÊÞðùí ëåéôïõñãåß áíáøõêôÞ-
ñéï ôïõ Áãñïôéêïý Óõíåôáéñéóìïý Ãõíáéêþí
ôçò ðåñéï÷Þò, üðïõ äéáôßèåíôáé ðáñáäïóéá-
êÜ ðáñáóôåõÜóìáôá ôïõ ßäéïõ Óõíåôáéñé-
óìïý.

Ï ¢ãéïò Ãåþñãéïò

ôçò Ôáýñçò

Óå êïíôéíÞ áðüóôáóç áðü ôçí ðüëç ôùí
Öåñþí ôïõ íïìïý ¸âñïõ êáé ìåôÜ áðü 13
÷éëéüìåôñá åðß ôçò åèíéêÞò ïäïý Áëåîáí-
äñïõðüëåùò-Óïõöëßïõ âñßóêåôáé ôï ìéêñü
êáé áêñéôéêü ÷ùñéü Ôáýñç.

Åßíáé Ýíá ìéêñü áêñéôéêü áëëÜ ðïëý
ãñáöéêü ÷ùñéïõäÜêé, üðùò ðçãáßíïõìå á-
ðü ÖÝñåò ðñïò Óïõöëß óôçí äåîéÜ ðëåõñÜ.
ÖèÜíïíôáò óõíáíôÜò ôá ìíÞìáôá ôïõ ÷ù-
ñéïý, êáé áìÝóùò ìåôÜ äåóðüæåé ôï ÷ùñéü
ìå äéÜóðáñôá ôá óðéôÜêéá ôïõ, óôï Ëüöï
ÍôåêÝ, áð’ üðïõ êáé ôï ðáëáéü üíïìá ôïõ
÷ùñéïý ÍÔÅÊÅÓ (óçìåñéíü Ôáýñç).

Ðñéí ìðåéò óôï ÷ùñéü ðåñíÜò áðü ìéá
ãåöõñïýëá êá Ýíá ñåìáôÜêé ÷ùñßæåé ôçí å-
èíéêÞ ïäü áðü ôï ÷ùñéü.

Ðñéí áðü ìåñéêÜ ÷ñüíéá ôï ÷ùñéü Ýóöõ-
æå áðü æùÞ, áñéèìïýóå ðåñßðïõ ôïõò 400
êáôïßêïõò êáé ðëÝïí, ôá ðáéäéÜ ðïõ ðçãáß-
íáìå óôï ó÷ïëåßï Þìáóôáí ðåñß ôá 60 Þ 70.
×áñÜ Èåïý ëïéðüí. ÓÞìåñá üìùò æïõí ðå-
ñß ôéò 30 ïéêïãÝíåéåò êáé áõôïß üëïé ãÝñïé
êáé áðü çëéêßáò 60 ÷ñüíùí êáé ðÜíù.

ÍÝïé Üíèñùðïé äåí êõêëïöïñïýí óÞìå-
ñá ðéá óôï ÷ùñéü. Áí óõíáíôÞóåéò êÜðéïí,
ßóùò êáíÝíáò îÝíïò èá åßíáé.

ÓÞìåñá ðáéäéÜ äåí õðÜñ÷ïõí êáé ôï
ó÷ïëåßï äåí ëåéôïõñãåß.

¸÷åé ìéá åêêëçóßá, ôïí ¢ãéï Ãåþñãéï,
1 Þ 2 êáöåíåßá, êáé Ýíá ìßíé óïýðåñ ìÜñ-
êåô, ìå ôá ðëÝïí áðáñáßôçôá.

Óôçí Âüñåéá ðëåõñÜ ôïõ ÷ùñéïý êáé óå
áðüóôáóç ðåñß ôá 500 ìÝôñá, óôéò ðáñõöÝò
ôïõ ðáëáéïý ÷ùñéïý åßíáé êôéóìÝíï ôï ìï-
íáóôÞñé ôïõ Áãßïõ Ãåùñãßïõ, ðñïóôÜôïõ
ôïõ ÷ùñéïý.

Åßíáé ðÜñá ðïëý ðáëáéü ìïíáóôÞñé. Ðá-
ëáéüôåñá Þôáí Ýíá óðéôÜêé. ¸íá äùìÜôéï
ìå äéÜöïñá åéêïíßóìáôá, ÷ùìÝíá ìÝóá óôéò
óðçëéÝò.

ÓÞìåñá óôï ßäéï ìÝñïò áêñéâþò üðùò
Þôáí ôï ðáëáéü ìïíáóôÞñé, ïé óõã÷ùñéáíïß
ìáò Ýêôéóáí ìåôÜ áðü ðïëý êüðï êáé êïý-
ñáóç Ýíá ìåãáëýôåñï ìå üëá ôá óôïé÷åßá
ôïõ ìïíáóôçñéïý êáé ôï êáìðáíáñéü ôïõ.

ÁðÝ÷åé áðü ôï äéåèíÞ äñüìï ðåñß ôá 150
ìÝôñá êáé åßíáé ïñáôü áðü áõôüí. Äåóðü-
æåé óôç äåîéÜ ðëåõñÜ ðçãáßíïíôáò ðñïò ôï
Óïõöëß êáé åðåéäÞ åßíáé êôéóìÝíï óå õøù-
ìáôÜêé öáßíåôáé ðïëý ùñáßï êáé åðéâëçôé-
êü áðü ôï äñüìï.

ÌÜëéóôá äå, åðåéäÞ ôï ìïíáóôÞñé ôïõ Á-
ãßïõ Ãåùñãßïõ åßíáé ðÜìðôù÷ï, ïé ÷ùñéêïß
å÷Üñéóáí Ýíá ÷ùñÜöé ðåñß ôá äÝêá óôñÝì-
ìáôá óôï ìïíáóôÞñé ãéá íá âãÜæåé ôá Ýîï-
äÜ ôïõ áðü ôï åíïßêéï ôïõ ÷ùñáöéïý.

Ç öÞìç ôïõ åßíáé ãíùóôÞ óå üëï ôï íï-
ìü ¸âñïõ. Ïé ðñïóêõíçôÝò Ýñ÷ïíôáé ó÷å-
äüí áðü üëá ôá ìÝñç ôçò ÅëëÜäïò ãéá íá
ðñïóêõíÞóïõí ôçí èáõìáôïõñãÞ åéêüíá ôïõ
Áãßïõ Ãåùñãßïõ, ôïõ Ôñïðáéïöüñïõ.

ÌÜëéóôá, ëÝíå ðùò Ýíá ößäé êÜíåé ôçí
åìöÜíéóÞ ôïõ êÜèå öïñÜ ðïõ ãéïñôÜæåé ï
¢ãéïò Ãåþñãéïò.

Ôï ößäé ðåñéöÝñåôáé ãýñù áðü ôçí èý-
ñá ôïõ ìïíáóôçñéïý êáé óå Ýíá ìÝñïò, äß-
ðëá áðü ôçí ðüñôá, êÜèåôáé êïõëïõñéáóìÝ-
íï. Äåí ðåéñÜæåé êáíÝíáí, ïýôå êáé ôï ðåé-
ñÜæåé êáíåßò.

Ôï ðåñßåñãï åßíáé üôé åìöáíßæåôáé ìü-
íï ìéá öïñÜ ôï ÷ñüíï êáé êáìéÜ Üëëç öï-
ñÜ. Åðßóçò äåí åßíáé ïñáôü óå üëïõò áëëÜ
ìüíï óå áíèñþðïõò ðïõ Ý÷ïõí êáèáñÞ øõ-
÷Þ êáé óôá ðáéäéÜ.

Åãþ ï ãñÜöùí äåí ôï åßäá, áëëÜ ôï åß-
äå ç ãõíáßêá ìïõ êáé áõôÞ ìüíï ìéá öïñÜ
üôáí åßìáóôå áêüìá áññáâùíéáóìÝíïé. Á-
ðü ôüôå äåí ôï îáíáåßäå.

Èá ðñüôåéíá óå üëïõò ôïõò ðéóôïýò êáé
åéäéêÜ óôïõò Åâñßôåò êáôïßêïõò ôïõ íïìïý
íá ðåñÜóïõí áðü ôçí ðåñéï÷Þ êáé óõãêå-
êñéìÝíá áðü ôçí Ôáýñç êáé íá åðéóêåöôïýí
ãéá ðÝíôå ëåðôÜ ìüíï ôï èáõìáôïõñãü ìï-
íáóôçñÜêé êáé íá ðñïóêõíÞóïõí ìáæß ìå ôá
ðáéäéÜ ôïõò êáé ôïõò ößëïõò ôïõò ôçí èáõ-
ìáôïõñãÞ åéêüíá ôïõ ðñïóôÜôç ôïõ ÷ùñéïý,
ôïõ Áãßïõ Ãåùñãßïõ ôïõ ôñïðáéïöüñïõ.

ÌáêÜñé ï ðáíÜãáèïò Èåüò íá ìáò á-
îéþóåé íá åðéóêåöôïýìå êáé íá ðñïóêõíÞ-
óïõìå ôçí èáõìáôïõñãÞ ôïõ åéêüíá.

Ã. ÊáíåëëÜêçò

«ÅÕÑÙÐÅÑÉÏ×Ç»

ÃÉÍÏÍÔÁÉ

ÅÂÑÏÓ-ÁÄÑÉÁÍÏÕÐÏËÇ

Ó
ôç äçìéïõñãßá «åõñùðåñéï÷Þò», äçëáäÞ
óôç äéáóõíïñéáêÞ óõíåñãáóßá ìåôáîý

ôïðéêþí áñ÷þí, äçìïóßùí ïñãáíéóìþí êáé
éäéùôéêþí öïñÝùí ôùí äýï ðåñéï÷þí, ìå
óêïðü ôçí áíÜðôõîç êïéíþí åíåñãåéþí êáé
õðïäïìþí óõìöþíçóáí ïé 23 ¸ëëçíåò êáé
Ôïýñêïé äÞìáñ÷ïé ôùí üìïñùí íïìþí
¸âñïõ êáé Áäñéáíïýðïëçò, óôçí ðñþôç óõ-
íÜíôçóç ðïõ Ýãéíå óôéò ÖÝñåò óôéò 16 Á-
ðñéëßïõ 2000.

Ïé åêðñüóùðïé ôçò ÔïðéêÞò Áõôïäéïßêç-
óçò ôùí äýï ÷ùñþí, ðïõ óõíáíôÞèçêáí ìå
ðñùôïâïõëßá ôçò äçìïóõíåôáéñéóôéêÞò
«¸âñïò ÁÅ», óõæÞôçóáí ôç äõíáôüôçôá óý-
óôáóçò Åõñùðåñéï÷Þò ìå ôçí åðùíõìßá
¸âñïò-Meric (üðùò åßíáé ç ôïõñêéêÞ ïíï-
ìáóßá ôïõ ðïôáìïý ¸âñïõ).

Óå üëç ôçí Åõñþðç, áíáöÝñèçêå, Ý÷ïõí
óõóôáèåß êáé ëåéôïõñãïýí ìå éäéáßôåñç åðé-
ôõ÷ßá ðåñéóóüôåñåò áðü 50 äéáóõíïñéáêÝò
ðåñéï÷Ýò, ðïõ áðïôåëïýí åóôßåò ðñïüäïõ
êáé åõçìåñßáò.

«Èåùñïýìå áäéáíüçôï íá ìçí õðÜñ÷åé
ìå ôïõò ãåßôïíÝò ìáò, ðïõ ìáò ÷ùñßæåé á-
ðëÜ Ýíá ðïôÜìé, êáìéÜ óõíåñãáóßá, üôáí óõ-
íåñãáæüìáóôå, åðéóêåôðüìáóôå êáé åðéêïé-
íùíïýìå ìå ðåñéï÷Ýò ðïõ âñßóêïíôáé ÷éëéÜ-
äåò ÷éëéüìåôñá ìáêñéÜ», ôüíéóå ï äÞìáñ÷ïò
Ôõ÷åñïý êáé äéåõèýíùí óýìâïõëïò ôçò äç-
ìïóõíåôáéñéóôéêÞò ê. ×ñ. ×áôæüðïõëïò.

×áéñåôßæïíôáò ôéò åñãáóßåò ôçò óõíÜíôç-
óçò, ï ãåíéêüò ðñüîåíïò ôçò ôïõñêéêÞò ðñå-
óâåßáò Ìå÷ìÝô Íôéñßê, åðéóÞìáíå üôé ç óõ-
íåñãáóßá ìåôáîý ôùí äýï ëáþí äåí ìðïñåß
íá óôáìáôÞóåé êáé üôé óôç óçìåñéíÞ åðï÷Þ
åßíáé áðáñáßôçôïò ï åêóõã÷ñïíéóìüò êáé ç
áíÜðôõîç ôùí ðåñéï÷þí, êáèþò êáé ç äéá-
óõíïñéáêÞ óõíåñãáóßá.

Ï åêðñüóùðïò ôïõ õðïõñãåßïõ Åîùôå-
ñéêþí ê. ÍéêÞôáò ËéïíáñÜêçò, ðñüåäñïò å-
ðéôñïðÞò ãéá ôéò ó÷Ýóåéò õðïõñãåßùí Åîù-
ôåñéêþí ìå ôéò êõâåñíçôéêÝò ïñãáíþóåéò,
åßðå üôé óÞìåñá âñßóêïíôáé óå åîÝëéîç 450
ðñùôïâïõëßåò ìåôáîý ÅëëÞíùí êáé Ôïýñ-
êùí áðü ìç êõâåñíçôéêÝò ïñãáíþóåéò, ôéò
ïðïßåò óôçñßæåé ôï õðïõñãåßï Åîùôåñéêþí.

Óôï ðñüãñáììá äñÜóçò ôùí åõñùðå-
ñéï÷þí ìåôáîý Üëëùí ðåñéëáìâÜíïíôáé:
• Ç ìåëÝôç êáé åêðüíçóç ó÷åäßùí ãéá êïé-

íÝò õðïäïìÝò, êõñßùò óôïí ðåñéâáëëï-
íôéêü ôïìÝá.

• Ç ðëçñïöüñçóç ôùí ðïëéôþí óå èÝìá-
ôá áíÜðôõîçò ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íù-
óç.

• Ç ðñïþèçóç äéáóõíïñéáêþí åñãáóéþí
óå ôïðéêü êáé ðåñéöåñåéáêü åðßðåäï.

Ç åðüìåíç óõíÜíôçóç ôùí ÅëëÞíùí êáé
Ôïýñêùí äçìÜñ÷ùí èá ðñáãìáôïðïéçèåß
ðïëý óýíôïìá óôçí Áäñéáíïýðïëç, üðïõ
êáé èá õðïãñáöåß ôï ôå÷íéêü ìÝñïò ôçò óõì-
öùíßáò.

ÏËÃÁ ÏÑÖÁÍÉÄÏÕ
 Åëåõèåñïôõðßá, 17/4/2000

ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÓÉÁÑÂÁÑËÇÓÄÇÌÇÔÑÇÓ ÓÉÁÑÂÁÑËÇÓÄÇÌÇÔÑÇÓ ÓÉÁÑÂÁÑËÇÓÄÇÌÇÔÑÇÓ ÓÉÁÑÂÁÑËÇÓÄÇÌÇÔÑÇÓ ÓÉÁÑÂÁÑËÇÓ

ÅñãáóôÞñéï áäáìáíôïäåóßáò

Êïëïêïôñþíç 23Êïëïêïôñþíç 23Êïëïêïôñþíç 23Êïëïêïôñþíç 23Êïëïêïôñþíç 23

1ïò üñïöïò1ïò üñïöïò1ïò üñïöïò1ïò üñïöïò1ïò üñïöïò Ôçë. 32.55.241Ôçë. 32.55.241Ôçë. 32.55.241Ôçë. 32.55.241Ôçë. 32.55.241

Ôï óõíôñéâÜíé – öùôïãñáößá ôïõ 1951.

Óïößá Ìéóáçëßäïõ-Êáêïõëßäïõ

Åßäç ðñïéêüò
ðáíôüò åßäïõò

                              Ôçë. 40.05.115
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ÈÅËÅÉ ÊÁÉ ÑÙÔÇÌÁ...

Ç ÐñùôáðñéëéÜ êáé

Ôá øÝìáôá ôçò ðáñÜäïóçò

... Ìéá ôÝôïéá ìÝñá üëïé ìáò íïìéìï-
ðïéïýìáóôå íá øåõäïëïãÞóïõìå. Äéüôé ç ðá-
ñÜäïóç åðéâÜëëåé íá ìáò êïñïúäÝøïõí êáé
íá êïñïúäÝøïõìå. Äéüôé áõôü äåí óõìâáßíåé
ìüíï óôçí ÅëëÜäá áëëÜ óå üëï ôïí êüóìï.

Óôá åñùôÞìáôá áðáíôÜ ç ê. Áéêáôåñßíç

ÐïëõìÝñïõ-ÊáìçëÜêç, äéåõèýíôñéá ôïõ ÊÝ-
íôñïõ Ëáïãñáößáò ôçò Áêáäçìßáò Áèçíþí:

– Ðüôå êáé ãéáôß óõíäÝèçêå ç Ðñùôáðñé-

ëéÜ ìå ôç óõíÞèåéá íá ëÝìå øÝìáôá;

«ÕðÜñ÷ïõí äýï áðüøåéò. Ç ðñþôç ëÝåé
üôé îåêßíçóå áðü ôçí Ãáëëßá ôï 13ï áéþíá
üðïõ ç ðñþôç Áðñéëßïõ åèåùñåßôï Ðñùôï-
÷ñïíéÜ. Áðü ôï 1564 ç Ðñùôï÷ñïíéÜ ìåôá-
ôÝèçêå óôçí ðñþôç Éáíïõáñßïõ. Ðïëëïß ü-
ìùò åîáêïëïõèïýóáí íá åý÷ïíôáé ôçí Ðñù-
ôáðñéëéÜ ãéá Ðñùôï÷ñïíéÜ, ðñÜãìá ðïõ êá-
ôÝëçîå íá èåùñåßôáé öÜñóá. Ç äåýôåñç åê-
äï÷Þ åßíáé üôé ç óõíÞèåéá ðñüåñ÷åôáé áðü
ôïõò ÊÝëôåò ôçò Áããëßáò, Éñëáíäßáò, êáé É-
óðáíßáò, åðåéäÞ áõôÞ ôçí åðï÷Þ ç áëéåßá åß-
íáé Üêáñðç. Êáé Ýôóé Ýóôåëíáí óôïõò ößëïõò
ôïõò äþñá ðïõ Ýìïéáæáí ìå øÜñéá ãéá íá
ôïõò  êïñïúäÝøïõí».

– Ôé ëÝåé ç åëëçíéêÞ ðáñÜäïóç ãéá ôçí

ÐñùôáðñéëéÜ;

«Ôï øÝìá èåùñåßôáé áðü ôïí åëëçíéêü
ëáü üôé óõìâÜëëåé óôçí åðéôõ÷ßá ü÷é ìüíï ôçò
ìáããáíåßáò, áëëÜ êáé äýóêïëùí åñãáóéþí,
üðùò ôçò âáöÞò ôùí íçìÜôùí, ôçò ðáñá-
óêåõÞò åðôáæýìùí êëð. Ç øåõäïëïãßá óõ-
íçèéæüíôáí óôçí áñ÷Þ ìéáò åñãáóßáò. Óôç

ÈñÜêç ôçí ÐñùôáðñéëéÜ ëÝíå øÝìáôá ãéá

íá ðÜåé êáëÜ ï ìåôáîïóêþëçêáò. Ôï ’÷ïõí
ãéá êáëü. ¼ôé ðïëëÝò äåéóéäáéìïíßåò óõíäÝ-
ïíôáé ìå áõôÞ ôçí ðñùôïìçíéÜ, üðùò êáé ôçí
ÐñùôïìáñôéÜ, öáßíåôáé üôé ôç ìáãéêÞ éäéü-
ôçôá ðïõ áðïäßäåôáé óôç âñï÷Þ ôçò Ðñùôá-
ðñéëéÜò. ¸ôóé óôçí ÊïìïôçíÞ «ôç âÜæïõí óå
Ýíá ìðïõêÜëé êáé ðïôßæïíôáé, Üìá Ý÷ïõí èÝñ-
ìç ãéá ãéáôñéêü» üðùò ãñÜöåé ï Êõñéáêßäçò
óôç ìåëÝôç ôïõ «Äåéóéäáéìïíßáé êáé äåéóéäáß-

ìïíåò óõíÞèåéáé».

– Ðïéåò ïé ðáñáäüóåéò ôùí áñ÷áßùí Åë-

ëÞíùí áëëÜ êáé ôùí Åõñùðáßùí ãéá ôï øÝìá;

«Ãéá ôï øÝìá õðÜñ÷ïõí ðáñáäüóåéò êáé
ðáñáìýèéá, óýìöùíá ìå ôá ïðïßá üðïéïò ëÝ-
åé ôá ìåãáëýôåñá øÝìáôá èåùñåßôáé ï ðéï
éêáíüò. Êáé ï ÏäõóóÝáò (ï ðïëõìÞ÷áíïò)
ëÝåé øÝìáôá óôïí Êýêëùðá Ðïëýöçìï, ãéá
íá îåöýãåé áðü ôç óðçëéÜ ôïõ. Áõôüò ðïõ
ëÝåé øÝìáôá öáßíåôáé áðü ôç ìýôç ôïõ, âãÜ-
æåé óðõñÜêéá. Óôïí Èåüêñéôï áíáöÝñåôáé üôé
«Ýíéïé åéþèáóéí ôá åðÜíù ôçò ñéíüò êåßìåíá

êáé öõüìåíá øõäñÜêéá êáëåßí øåýóìáôá êáé

åßíáé ôáýôá ôá ðåñß ôïí Ý÷ïíôá Üíèñùðïí áõ-

ôÜ øåõäïëïãßáò óçìåßïí». Ôçí ðáëéÜ áõôÞ
ðñüëçøç ôç óõíáíôÜìå óôç íåüôåñç ÅëëÜäá
«áí ëåò øÝìáôá âãÜíåéò óðõñÜêéá óôç ìýôç
óïõ». ÐéÝæïõí ôç ìýôç ôùí ðáéäéþí ãéá íá
äïõí áí ëÝíå øÝìáôá. Ïé áñ÷áßïé èåùñïý-
óáí óçìÜäéá øåõäïëïãßáò êáé ôéò öïõóêÜ-
ëåò óôç ãëþóóá. Ïé Åõñùðáßïé äéçãïýíôáé
ôçí éóôïñßá ìå ôïí Ðéíüêéï».

Ë. Óðõñïðïýëïõ
(Åëåõèåñïôõðßá, 1/4/2000)

Η  ΔΕΠΑΦ

Σε ερώτηση της εφημερίδας μας στον

Πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης Πολι-

τιστικής Ανάπτυξης Φερών κ. Μαρίνο Πού-

λο, ποιοι είναι οι στόχοι αλλά και οι άμεσες

προτεραιότητες της Δημοτικής Επιχείρησης

πήραμε την εξής απάντηση:

Στόχος της ΔΕΠΑΦ σήμερα είναι η διεύ-

ρυνση και σε άλλους τομείς, έτσι ώστε να προ-

σφέρουμε ένα πιο ολοκληρωμένο πλαίσιο

δράσης.

Πέρα από την λειτουργία βιβλιοθηκών,

μουσικών σχολών, φιλαρμονικών, των καρ-

ναβαλικών εκδηλώσεων, τις εκδηλώσεις του

Αυγούστου και τις ενδιάμεσες εκδηλώσεις που

γίνονται όλο το χρόνο, εντάξαμε στις δράσεις

της ΔΕΠΑΦ και τον τομέα της κοινωνικής μέ-

ριμνας.

Ήδη από το 1999, υλοποιούμε ένα πρό-

γραμμα μερικής απασχόλησης για ΑΜΕΑ και

σήμερα υλοποιείται ένα πρόγραμμα κοινωνι-

κής μέριμνας για τα άτομα της τρίτης ηλικίας,

με πολύ θετικά αποτελέσματα.

Έχουμε εντάξει ένα πρόγραμμα κατάρτι-

σης για άτομα με νοητική στέρηση και την σύ-

σταση κοινωνικού Συνεταιρισμού μέσω του

οποίου θα διασφαλισθεί η μετέπειται απασχό-

λησή τους.

Με όλα αυτά πιστεύω ότι προσφέρουμε έ-

να πιο ολοκληρωμένο πλαίσιο στον πολιστι-

μό και στον τόπο μας.

Ένας ακόμα στόχος για το 2000 είναι η

αξιοποίηση του Ορφέα και των Ορφικών μυ-

στηρίων, προς όφελος του τόπου μας, κάτι που

φιλοδοξούμε να πετύχουμε μέσα από το απο-

τέλεσμα διημερίδος που έχουμε προγραμμα-

τίσει για τον Νοέμβριο του 2000, με θέμα «Ορ-

φέας-Ορφικά μυστήρια».

Μαρία Λαζίδου

ÊÙÓÔÁÓ ×ÉÏÍÉÄÇÓ

«Óôç ìíÞìç Êþóôá ×éïíßäç» γράφει η πι-

νακίδα που συναντά ο επισκέπτης έξω από την

Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Φερών.

Ποιος ήταν ο Κώστας Χιονίδης; Γιατί αυ-

τή η τιμή;

Εύλογο το ερώτημα για τον ξένο, γι' αυτόν

που έρχεται από μακριά θέλοντας να γνωρίσει

τα μέρη μας, την ιστορία, τους ανθρώπους, την

παράδοσή μας. Όχι όμως και για τον ντόπιο,

που αγωνιά για την ανάπτυξή του τόπου του,

που συμμετέχει στα κοινά, που οραματίζεται

το αύριο, που νιώθει την αγωνία και τη μονα-

ξιά κάθε φορά που ένας φίλος μεταναστεύει

στα αστικά κέντρα. Αυτός γνωρίζει καλά ποιος

ήταν ο Κώστας Χιονίδης: ο οραματιστής, ο

δάσκαλος, ο συνδικαλιστής, ο άνθρωπος της

Τοπικής Αυτoδιοίκησης.

«Χρειάζεται δύναμη ψυχής, περίσσευμα

καρδιάς, για να ξεφύγουμε από τα συνηθισμέ-

να, απ’ αυτά που μας βολεύουν, για να δεχτού-

με την άλλη άποψη, το άλλο, το διαφορετικό»,

τόνιζε με μια μελαγχολία στα μάτια του, προ-

βληματισμένος γι' αυτά που δεν γίνονταν ενώ

θα μπορούσαν να γίνουν.

Τούτες τις μέρες περισσότερο από ποτέ μας

κυρίευσε μια γεύση πίκρας για τον άδικο χαμό

του.

Τούτες τις μέρες μετά τα σόου των εκλο-

γών νιώσαμε πόσο πολύ μας λείπει ο λόγος

του Κώστα Χιονίδη.

 Λάζου Δήμητρα, Φέρες

åÜí ç øõ÷Þ ôïõ óõããñáöÝá åßíáé ðëÞñçò åõ-
ãåíéêþí éäåþí, åõáßóèçôç áðÝíáíôé óôçí
ðáéäéêÞ øõ÷Þ êáé áí áíôéìåôùðßæåé ôï ðáé-
äß ìå áãÜðç áëëÜ êõñßùò ìå óåâáóìü, ÷ù-
ñßò íá õðïôéìÜ ôçí áíôßëçøç êáé ôç íïçìï-
óýíç ôïõ.

Ï Ðñüåäñïò ôçò ÅÅË ê. ÔóïõôÜêïò, á-
íáöåñüìåíïò óôïí ôéìþìåíï ôüíéóå ìåôáîý
Üëëùí üôé «ï ëïãïôÝ÷íçò ê. Êõôüðïõëïò åß-
íáé ôáõôü÷ñïíá êáé ÷ñïíéêïãñÜöïò ôçò å-
ðï÷Þò ôïõ åìöõëßïõ ðïëÝìïõ, êáé ï éóôïñé-
êüò  èá ðñÝðåé íá ëÜâåé óïâáñÜ õðüøç ôï
Ýñãï ôïõ üôáí êëçèåß íá êáôáãñÜøåé ôç èëé-
âåñÞ åêåßíç ðåñßïäï». Áõôü íïìßæù üôé á-
ðïôåëåß ìéá áíáìöéóâÞôçôç áëÞèåéá, êáé åí
êáôáêëåßäé ôïí åðßëïãï-óõìðÝñáóìá ôçò á-
îßáò ôïõ óõããñáöéêïý Ýñãïõ ôïõ ê. Í.Ê.

Óôá 50 ÷ñüíéá ôçò åíáó÷üëçóÞò ôïõ ìå
ôï ãñÜøéìï, ðñÝðåé íá áíáöåñèïýìå êáé
óôï ìåôáöñáóôéêü ôïõ Ýñãï ðïõ ðåñéëáì-
âÜíåé ìéá ìåãÜëç ëßóôá áðü ãíùóôÜ êëáóé-
êÜ Ýñãá êáé åßíáé Üëëç ìéá óçìáíôéêÞ ôïõ
ðñïóöïñÜ.

Ï ê. Êõôüðïõëïò ìÝóá áðü ôï óõããñá-
öéêü ôïõ Ýñãï áíáäåéêíýåé ôïõò Èñáêéþ-
ôåò, ôá âéþìáôÜ ôïõò, ôïí îåñéæùìü ôïõò, ôá

¼ðùò áíáöÝñåôáé êáé óå Üëëï óçìåßï
ôçò åöçìåñßäáò ìáò, óôéò 14 Áðñéëßïõ 2000
ðñáãìáôïðïéÞèçêå ôéìçôéêÞ åêäÞëùóç áðü
ôçí Åôáéñßá ÅëëÞíùí Ëïãïôå÷íþí ãéá ôïí
óõããñáöÝá êáé ôï Ýñãï ôïõ êáôáîéùìÝíïõ
óõíôïðßôç ìáò Íßêïõ Êõôüðïõëïõ.

Åðéèõìþíôáò íá ôéìÞóù áðü ôçí ðëåõ-
ñÜ ìïõ ôïí ðïëõâñáâåõìÝíï óõìðáôñéþôç
ìáò, èåùñþ ÷ñÝïò ìïõ íá êáôáèÝóù óýíôï-
ìá ôéò ðñïóùðéêÝò ìïõ åíôõðþóåéò ãéá ôçí
åêäÞëùóç áõôÞ, áëëÜ êáé êÜðïéá óôïé÷åßá
ðïõ öùôßæïõí ðåñéóóüôåñï ôçí ðïëõäéÜóôá-
ôç ðñïóùðéêüôçôá ôïõ ê. Í.Ê.

Ïé ïìéëçôÝò âÝâáéá ðáñïõóßáóáí åìðå-
ñéóôáôùìÝíá ôï óõíïëéêü Ýñãï ôïõ ê. Í.Ê.,
ðñïâÜëëïíôáò êáé ôïíßæïíôáò ôá ðéï áíôé-
ðñïóùðåõôéêÜ ôïõ óçìåßá.

Ãéá ôï êýñéï óõããñáöéêü ôïõ Ýñãï ìß-

«Íßêïò Êõôüðïõëïò:
Ï óõããñáöÝáò & ôï Ýñãï ôïõ»

ëçóå ï ëïãïôÝ÷íçò ê. Ìðßêïò: ãéá ôçí ôñé-
ëïãßá ôçò áíôßóôáóçò «Ï ìåãÜëïò áíÞöï-
ñïò», «Ç äïêéìáóßá» êáé ôçí «¢óâçóôç åë-
ðßäá», êáèþò åðßóçò êáé ãéá ôç óõãêëïíé-
óôéêÞ íïõâÝëá «Ï ÌðåëÝôçò».

Ï ê. Ìðßêïò ðñüâáëëå ìå åîáéñåôéêü
ôñüðï ôá ðéï ïõóéáóôéêÜ óçìåßá ôùí ðáñá-
ðÜíù Ýñãùí, åíþ ç èáõìÜóéá áðáããåëßá ôïõ
çèïðïéïý êáé ëïãïôÝ÷íç ê. Âáóßëç Ëéüããá-

ñç êáôáóõãêßíçóå ôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò.
Åõ÷Üñéóôç Ýêðëçîç –ãéá ìÝíá ôïõëÜ÷é-

óôïí– áðïôÝëåóå ç ïìéëßá ôçò óõìðáôñéþ-
ôéóóÜò ìáò ê. Áñâáíéôßäïõ, ç ïðïßá áíáöÝñ-
èçêå óôçí ðáéäéêÞ ëïãïôå÷íßá êáé óå ìéá
Üëëç ðëåõñÜ ôïõ óõããñáöÝá ìÝóá áðü ôá
âéâëßá ôïõ «Óôï ÷áìÝíï ðáñÜäåéóï» êáé «Öß-
ëéððïò, üìçñïò óôç ÈÞâá».

Ç Âïýëá Áñâáíéôßäïõ, ç åðéìåëÞôñéá
ôçò åöçìåñßäáò ìáò, åßíáé åêëåêôü ìÝëïò ôçò
Åôáéñßáò ÅëëÞíùí Ëïãïôå÷íþí êáé ìå
ðëïýóéï óõããñáöéêü Ýñãï, üðùò áðïêÜëõ-
øå ï Ðñüåäñïò ôçò ÅÅË.

¢îïíáò ôçò óêÝøçò ôçò Þôáí ôï ãåãïíüò
üôé ãñÜöïíôáé áîéüëïãá âéâëßá ãéá ðáéäéÜ,

âÜóáíá êáé ôïõò êáçìïýò ôïõò, ôéò áñåôÝò
ôïõò, ôçí áãùíßá êáé ôçí ðÜëç ôïõò ãéá Ý-
íáí êáëýôåñï êüóìï.

Ï ßäéïò, ùò åêðáéäåõôéêüò, ðñüóöåñå
ðïëëÜ ãéá ôç ìüñöùóç êáé ôç äéáðáéäáãþ-
ãçóç ôçò íåïëáßáò ìáò.

ÕðÞñîå ðñùôåñãÜôçò ãéá ôçí ßäñõóç êáé
ôç äéáôÞñçóç ôïõ Ãõìíáóßïõ Öåñþí.

ÐÞñå åíåñãÜ ìÝñïò óôï êßíçìá ôçò å-
èíéêÞò áíôßóôáóçò áëëÜ êáé óôéò ãåíéêÝò å-
ðé÷åéñÞóåéò ãéá ôçí áðåëåõèÝñùóç ôïõ
¸âñïõ áðü ôïõò Ãåñìáíïýò. Ìéá óõììå-
ôï÷Þ ãåìÜôç åìðåéñßåò, ðïõ ìåôïõóéþèçêáí
óå èáõìÜóéá ìõèéóôïñÞìáôá, äßíïíôáò ôáõ-
ôü÷ñïíá êáé ôçí éóôïñßá ôïõ ôüðïõ ìáò.

Íéþèåéò éäéáßôåñç ÷áñÜ üôáí óõæçôÜò
ìáæß ôïõ áêüìá êáé ãéá ôá ðéï áðëÜ ðñÜã-
ìáôá.

Óôïí Üíèñùðï, ôï äÜóêáëï, ôïí áãùíé-
óôÞ, ôï óõããñáöÝá ê. Íßêï Êõôüðïõëï á-
ðåõèýíïõìå ôéò ðéï èåñìÝò åõ÷Ýò ìáò ãéá
õãåßá êáé ìáêñïçìÝñåõóç, ãéá óõíÝ÷éóç ôïõ
Ýñãïõ ôïõ.

Áíáóô. Ð. ÃåùñãéÜäçò

Áðü ôçí

åêäÞëùóç

óôçí Åôáéñßá

ÅëëÞíùí

Ëïãïôå÷íþí,

ï ê. Êõôüðïõëïò

ðëáéóéùìÝíïò

áðü ëïãïôÝ÷íåò

êáé Åâñßôåò

óõìðáôñéþôåò

ìáò.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΕΡΩΝ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου

η Δημοτική βιβλιοθήκη διοργανώνει μια σειρά από εκ-

δηλώσεις:

1) Πέμπτη 30-3-2000 στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Φε-

ρών, ο ηθοποιός Ν. Ζερβόπουλος παρουσιάζει δραματο-

ποιημένα παιδικά παραμύθια.

2) Κυριακή 2-4-2000 στη Βιβλιοθήκη της ΔΕΠΑΦ.

παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το ταξίδι των

τροφών και των γεύσεων» - Μέρος Πρώτο.

3) Δευτέρα 3-4-2000 στη Βιβλιοθήκη της ΔΕΠΑΦ πα-

ρουσιάζεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το ταξίδι των

τροφών και των γεύσεων» - Μέρος Δεύτερο.

Η εφημερίδα μας υπέβαλε στον κ. Νι-

κόλαο Γκότση, στον οποίο ανήκει η συλλο-

γή του Λαογραφικού Μουσείου Φερών, το

ερώτημα, ποιο το μέλλον του Μουσείου αλ-

λά και ποια τα καινούργια αποκτήματα της

αξιόλογης συλλογής του.

Ο Ν. Γκότσης, αυτός ο τόσος δραστήριος

συμπατριώτης μας με τα πολλά ενδιαφέρο-

ντα και την περίσσια αγάπη για τον τόπο μας,

με πολύ καμάρι μας έδειξε τα καινούργια α-

ποκτήματά του που ήταν γραμματόσημα με

τη σφραγίδα του Ταχυδρομείου Φερών και

του Ταχυδρομείου Κεσσάνης των αρχών του

20ου αιώνα και του τέλους προηγούμενου

αιώνα αντίστοιχα.

Επίσης η πλούσια συλλογή του, εμπλου-

τίζεται συνέχεια και με καινούργια αποκτή-

ματα, όπως αυτά από το μαρτυρικό νησί της

Ίμβρου και μια σπουδαία Συλλογή από πα-

λιές φωτογραφίες με γεγονότα, εκδηλώσεις

και πρόσωπα της πόλης των Φερών.

Όσον αφορά το πρόβλημα της στέγασης

του Μουσείου ο Νίκος με ικανοποίηση βλέ-

πει την μετεγκατάστασή του σε χώρο που θα

διαμορφωθεί κατάλληλα στο 2ο Δημοτικό

Σχολείο, καθόσον το ιστορικό αυτό Σχολείο

θα παύσει να λειτουργεί ως Σχολείο όταν τε-

λειώσουν οι εργασίες του υπό ανέγερση 2ου

Δημοτικού Σχολείου.

Ο ίδιος επίσης μας δήλωσε ότι στα πλαί-

σια των Ελευθερίων που θα εορταστούν στην

Αλεξανδρούπολη στις 14 Μαΐου 2000, θα

πραγματοποιήσει στον εκθεσιακό χώρο του

Συλλόγου Αρχαιοφίλων και Πολιτιστικής

Κληρονομιάς Νομού Έβρου (που είναι και

μέλος) έκθεση με προσφυγικά ντοκουμέ-

ντα που αναφέρονται στις χαμένες πατρί-

δες ΚΕΣΣΑΝΗ-ΙΜΒΡΑΣΟ-ΑΠΟΛΛΩ-

ΝΙΑΔΑ.

Παράλληλα η έκθεση θα πλασιώνεται και

από μέρος Λαογραφικών αντικειμένων.

Χορηγός της έκθεσης θα είναι ο Δήμος

Φερών.

Για μια ακόμα φορά ο Σύλλογός μας συγ-

χαίρει την αξιέπαινη προσπάθεια του Ν. Γκό-

τση και υπόσχεται να του συμπαραστέκεται

με κάθε τρόπο.

Μαρία Λαζίδου

Το Λαογραφικό Μουσείο Φερών και ο κ. Ν. Γκότσης
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Ελληνοτουρκική

προσέγγιση

κή ανοχή και υποστήριξη της Ευρώπης και

των ΗΠΑ, μια θεμελιώδη αντίφαση: οι δυνά-

μεις εκείνες, και δεν εννοούμε τον τουρκικό

λαό, που θέλουν αναμφισβήτητα η γειτονική

χώρα να προχωρήσει επιτέλους στο σεβασμό

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κοινωνι-

κής δικαιοσύνης και της ειρηνικής ανάπτυ-

ξης, όπως και στην καλή γειτονία με την Ελ-

λάδα, οι ίδιες εκείνες δυνάμεις παραμένουν

αμετακίνητες στις αδιάλλακτες θέσεις τους.

Περιμένουν υποχωρήσεις και παραχωρήσεις

μόνο από την Ελλάδα.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα καταπατού-

νται, δημοσιογράφοι, ακόμα και μαθητές συλ-

λαμβάνουνται, εκλεγμένοι από το λαό Κούρ-

δοι δήμαρχοι φυλακίζονται, πολιτικά κόμμα-

τα και πολιτικοί απειλούνται με διώξεις ή α-

παγόρευση, η θανατική ποινή δεν καταργεί-

ται. Χαρακτηριστική είναι η έντονη αντίδρα-

ση του τούρκου πρωθυπουργού Μπουλέντ Ε-

τσεβίτ στην αξίωση του γερμανού επιτρόπου

Φερχόιγκεν να προχωρήσει η Άγκυρα σε με-

ταρρύθμιση της πολιτικής της στο θέμα των

Κούρδων.

Ο στρατός αρνείται να επιστρέψει στους

στρατώνες, όπως ζητούν ακόμη και οι ΗΠΑ

και εξακολουθεί να επιτηρεί την πολιτική ζωή

και να επιβάλλει τις απόψεις του στην Κυ-

βέρνηση, ενώ το παρακράτος παραμένει σχε-

δόν απυρόβλητο.

Πάντως αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι υπάρ-

χει ένα καλό κλίμα. Ας ευχηθούμε η πραγμα-

τικά καλή διάθεση των δύο λαών να γίνει και

πολιτική πράξη. Να αποδείξει η Τουρκία ότι

πράγματι σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα,

τα κυριαρχικά δικαιώματα, ότι επιθυμεί την κα-

λή γειτονία και τις καλές σχέσεις, να εγκατα-

λείψει την αδιαλλαξία της, να σταματήσει τις

παραβάσεις και παραβιάσεις του εναέριου Χώ-

ρου μας, τις άμεσες και έμμεσες παρεμβάσεις

στο μουσουλμανικό στοιχείο της Δυτικής Θρά-

κης και την προπαγανδιστική τακτική. Ο τουρ-

κικός λαός καλείται να αφυπνισθεί και να πιέ-

σει κατά το δυνατόν την ηγεσία του.

Ωστόσο το ερωτηματικό παραμένει. Ενώ

η Ελλάδα έκανε αρκετές υποχωρήσεις και δεί-

χνει ιδιαίτερη ανοχή για την προσέγγιση και

πραγμάτωση της Ελληνοτουρκικής φιλίας, η

ηγεσία της Τουρκίας δεν φαίνεται να υποχω-

ρεί στην αδιαλλαξία της.

Πρόκειται για παιχνίδι εντυπώσεων; Είναι

διπλωματικοί ελιγμοί; Είναι άνωθεν πιέσεις;

Ακολουθεί η Τουρκία την παράδοσή τους

στους εκβιασμούς και τις πιέσεις; Ο καιρός

θα το δείξει. Ας ελπίσουμε ότι η πολιτική σχε-

δίαση και από τις δύο πλευρές θα αποβλέπει

προς το καλό και των δύο γειτονικών χωρών.

Η Συντακτική Επιτροπή

(ÓõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 1)

Ç ðñþôç äéÞìåñç åêäñïìÞ ìáò ôï 2000

(ÓõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 4)

ÆáãïñéáíÞ Ó÷ïëÞ (Åëëçíïìïõóåßï Þ Åëëç-

íïó÷ïëåßï) üðïõ öïßôçóå êáé ï ÑÞãáò Öå-

ñáßïò, ìå ôç Äçìüóéá ÂéâëéïèÞêç ôùí 3.500

Þ êáô’ Üëëïõò 20.000 ôüìùí âéâëßùí, ÷åéñï-

ãñÜöùí êáé êùäßêùí êáé ìå ôá áñ÷ïíôéêÜ

ôçò.

ÊÜðïéá óôéãìÞ üìùò ðñÝðåé íá öèÜóïõ-

ìå êáé óôï îåíïäï÷åßï êáé Ýôóé îåêéíïýìå

ãéá ôçí ÔóáãêáñÜäá üðïõ äéáíõêåñåýïõ-

ìå. Ôï îåíïäï÷åßï ðáñáäïóéáêü. ÌåôÜ á-

ðü îåêïýñáóç äõï ùñþí êáôáëÞãïõìå óôçí

ìïíáäéêÞ áíïé÷ôÞ ôáâÝñíá ãéá ôçí åðï÷Þ

áõôÞ ôçò ÔóáãêáñÜäáò ãéá öáãïðüôé êáé

÷ïñü. Óõììåôï÷Þ ó÷åäüí áðü üëïõò óôï ÷ï-

ñü. ÖõóéêÜ êõñéÜñ÷çóáí ôá èñáêéþôéêá.

Åêåßíï âÝâáéá ðïõ ðñáãìáôéêÜ áðïëáý-

óáìå Þôáí ôï âñáäéíü ðåñðÜôçìá áíÜìåóá

óå ðëáôÜíéá, êáóôáíéÝò êáé öôÝñåò, ìå ôá

íõ÷ôïðïýëéá íá ôéôéâßæïõí ìÝóá óôç íý÷ôá

êáé ôá âáôñÜ÷éá íá óéãïíôÜñïõí óôï âÜèïò

óõíïäåýïíôáò ôá âÞìáôÜ ìáò áðü ôçí ôá-

âÝñíá ùò ôï îåíïäï÷åßï.

Ç åðüìåíç çìÝñá áñ÷ßæåé ìå ìßá åðßóêå-

øç óôçí ðëáôåßá ôçò ÔóáãêáñÜäáò ìå ôïí

áéùíüâéï ãåñïðëÜôáíï, ôïõ ïðïßïõ ç ðåñß-

ìåôñïò ôïõ êïñìïý ôïõ åßíáé 14 ìÝôñá. Á-

öÞíïõìå ôçí ÔóáãêáñÜäá êáé îåêéíïýìå

ãéá ôéò ÌçëéÝò ìå ôïí âáèýóêéùôï óôáèìü

üðïõ ôåñìÜôéæå ðáëáéüôåñá ôï ôñåíÜêé á-

ðü ôï Âüëï. Óôá âüñåéá ôùí Ìçëåþí åðé-

óêåðôüìáóôå ôçí ðáñáäïóéáêÞ Âõæßôóá ìå

ôá ãëõêÜ êïõ-

ôáëéïý êáé åðé-

óôñÝöïõìå óôéò

ÌçëéÝò.

Åäþ ìáò ãß-

íåôáé îåíÜãçóç

ìÝóá óôïí éóôï-

ñéêü íáü ôùí

Ô á î é á ñ ÷ þ í ^

ôñßêëéôç âáóé-

ëéêÞ, ìå õðÝñï-

÷åò ôïé÷ïãñá-

ößåò êáé îõëü-

ãëõðôï, åðé÷ñõ-

óùìÝíï ôÝ-

ìðëï, üðïõ ï

ìåãÜëïò äÜ-

óêáëïò Áñ÷éìáíäñßôçò ¢íèéìïò ÃáæÞò Ý-

âãáæå ðñùôïìáãéÜ ôïõ 1821 ôï ÐÞëéï óôïí

áãþíá ãéá ôç ëåõôåñéÜ. ¼ðùò êáé óôï ìé-

êñü ëáïãñáöéêü ìïõóåßï ôçò Äçìáñ÷ßáò ìå

áîéüëïãç éäéùôéêÞ óõëëïãÞ.

ÖõóéêÜ ìåôÜ áðü îåíáãÞóåéò, åðéóêÝ-

øåéò êáé ó÷åôéêü ðïäáñüäñïìï áîßæåé Ýíá

êáëü öáãïðüôé. ¸ôóé êáôáëÞîáìå óôá ïõ-

æåñß ôçò ðáñáëßáò ôïõ Âüëïõ.

ÂÝâáéá äåí Ýëåéøáí ôá áíÝêäïôá, ôá

ôñáãïýäéá êáé ãåíéêÜ ç êáëÞ êáé åõ÷Üñé-

óôç áôìüóöáéñá óå üëç ôç äéáäñïìÞ ôçò åê-

äñïìÞò áðü ôïõò óõìðïëßôåò ìáò êáé ôïõò

ößëïõò ôùí óõìðïëéôþí ìáò ìå ðñùôïóôÜôç

ôï æåýãïò ÂåíÝñç. Ôïõò åõ÷áñéóôïýìå ü-

ëïõò êáé åõ÷üìáóôå êáé ïé åðüìåíåò åêäç-

ëþóåéò ìáò íá Ý÷ïõí ôï ßäéï êáëü áðïôÝëå-

óìá.

ÔáñóÞ Ä.

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ

Óáò ãíùóôïðïéïýìå üôé áðü 1çò ÉÁ-
ÍÏÕÁÑÉÏÕ 2000 ôá Ãñáöåßá ôïõ Óõë-
ëüãïõ ìáò Ý÷ïõí ìåôáöåñèåß óôçí ïäü
ÓÔÁÄÉÏÕ 39, Ô.Ê. 105 59, 4ïò üñïöïò
(áðÝíáíôé áðü ôï êáôÜóôçìá ÂÜñäáò-
Áíáãíùóôüðïõëïò) êáé ôï íÝï ìáò ôç-
ëÝöùíï åßíáé 32.16.532.

ÓÕÃ×ÁÑÇÔÇÑÉÁÓÕÃ×ÁÑÇÔÇÑÉÁÓÕÃ×ÁÑÇÔÇÑÉÁÓÕÃ×ÁÑÇÔÇÑÉÁÓÕÃ×ÁÑÇÔÇÑÉÁ

Ôï Ä.Ó. ôïõ Óõëëüãïõ ìáò êáé ç Óõíôá-
êôéêÞ ÅðéôñïðÞ ôçò åöçìåñßäáò ìáò
óõã÷áßñïõí ôïõò åêëåãÝíôåò óõìðá-
ôñéþôåò ìáò âïõëåõôÝò êáé ôïõò åý÷ï-
íôáé êáëÞ êáé äçìéïõñãéêÞ èçôåßá.

Éäéáßôåñá óôïí ê. Áðüóôïëï ÖùôéÜ-
äç, ï ïðïßïò óõììåôÝ÷åé óôç íÝá Êõ-
âÝñíçóç ùò Õöõðïõñãüò Ïéêïíï-
ìéêþí, åõ÷üìáóôå êáëÞ åðéôõ÷ßá óôï
äýóêïëï Ýñãï ðïõ Ý÷åé íá åðéôåëÝóåé.

áéóèÞìáôá ÷áñÜò, áãÜðçò êáé óõìðÜ-

èåéáò, ðïõ ìüíï îåíçôåìÝíïé, áíåîÜñôçôá
áðü ôéò üðïéåò äéáöïñÝò ôïõò, íéþèïõí
üôáí âñßóêïíôáé ìáêñéÜ áðü ôçí éäéáßôåñç

ðáôñßäá ôïõò.
ÖÜíçêå äå ãéá ìéá áêüìç öïñÜ ðüóï

óôåíÜ êñáôïýí äåìÝíïõò ôïõò áðüäçìïõò

ïé êïéíÝò ñßæåò ôçò êáôáãùãÞò êáé ôïõ ðï-
ëéôéóìïý ôïõò ç ìïõóéêÞ, ï ÷ïñüò êáé ôï
ôñáãïýäé.

¼ëá ôá ìÝëç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõ-
ëßïõ åêöñÜæïõí ôéò åõ÷áñéóôßåò ôïõò ãéá
ôç ìåãÜëç óõììåôï÷Þ êáé ðñïðÜíôùí ôçò

íåïëáßáò, ðïõ óõíåôÝëåóå óôçí åðéôõ÷ßá
ôïõ ÷ïñïý êáé ðïõ áðïôåëåß åëðéäïöüñï
óçìÜäé ãéá ôá ìÝëç ôïõ Óõëëüãïõ ìáò êáé

äßíåé êïõñÜãéï óôï ðáñüí Óõìâïýëéï íá
óõíå÷ßóåé áêïýñáóôá ôéò áîéÝðáéíåò ðñï-
óðÜèåéåò ôùí ðñïçãïõìÝíùí Óõìâïõëß-

ùí.
Éäéáßôåñåò åõ÷áñéóôßåò ïöåßëïíôáé óôïí

ÃéÜííç Ëáæáñßäç ãéá ôçí ïéêïíïìéêÞ åíß-

ó÷õóç ðïõ ðñïóÝöåñå óôïí óýëëïãï ìå
ôçí áãïñÜ ëá÷åßùí áîßáò 100.000 äñá÷-
ìþí.

ÅëéóÜâåô Óéãëßäïõ-ÑÝôæéïõ

25ç ÌÁÑÔÉÏÕ 2000

ÓÔÉÓ ÖÅÑÅÓ

(ÓõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 1)

Ï ÁÐÏÊÑÉÁÔÉÊÏÓ ×ÏÑÏÓ

ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ

(ÓõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 1)

μπροστά και πολλά πράγματα δεν μπορεί να

παραμένουν ίδια. Ό,τι όμως στη μνήμη μας

έχει συνδεθεί με τα παιδικά και εφηβικά μας

χρόνια θέλω να πιστεύω ότι οι περισσότεροί

μας θα ήθελαν να έμενε ανέπαφο στο χρόνο

και στην εξέλιξη.

Παρασκευή 24 Μαρτίου, νωρίς το βρά-

δυ περπατώ στην Κεντρική Πλατεία των Φε-

ρών και βλέπω ότι πολύ λίγοι άνθρωποι κυ-

κλοφορούν και ακόμη πιο λίγα παιδιά. Πού

είναι εκείνα τα χρόνια που τέτοια μέρα, λό-

γω της επόμενης αργίας, η πλατεία έσφυζε

από κόσμο, γινόταν βλέπετε τότε η βόλτα και

με την πρόφαση ότι έπρεπε να αγοράσουμε

κάτι απαραίτητο για τη στολή της παρέλα-

σης (άσπρες κάλτσες, ή κορδέλα, τα αγόρια

πάλι μπλε γραβάτα) θα δίναμε το παρών στην

αγορά. Τώρα, καθώς έκανα βόλτες μόνη μου,

είδα ότι τη νεολαία συγκεντρωμένη στα και-

νούργια της στέκια που είναι οι καφετέριες

και οι χώροι των ηλεκτρονικών παιχνιδιών.

Και ήλθε η επόμενη μέρα της γιορτής της

25ης Μαρτίου με την καθιερωμένη Δοξολο-

γία στην Παναγιά την Κοσμοσώτειρα παρου-

σία των Δημοτικών και Στρατιωτικών αρχών

και των άλλων φορέων.

Εδώ δε πρέπει να αναφερθώ στον εμπνευ-

σμένο πανηγυρικό λόγο που εκφώνησε ο δά-

σκαλος του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νικό-

λαος Χατζηιωάννου. Ακολούθησε η κατάθε-

ση στεφάνων στο Ηρώο και μετά η παρέλα-

ση των Σχολείων, των Προσκόπων και του

Στρατού. Ήταν πολύς κόσμος, βοήθησε και

ο καιρός. Η παρέλαση όμως δε θύμιζε τίπο-

τα από τα παλιά. Τα τμήματα των σχολείων

λιγότερα, η συμμετοχή του Στρατού περιο-

ρισμένη. Αν δεν ήταν και οι πρόσκοποι να

δώσουν κάποια ζωντάνια, θα μπορούσα να

πω ότι ήταν μια πολύ υποτονική παρέλαση,

συγκρινόμενη βέβαια με τις παρελάσεις πριν

από 25-30 χρόνια. Θα ήταν παράλειψη να

μην αναφερθώ και στην πολύ καλή παρου-

σία της Δημοτικής Μπάντας. Γιατί δεν πρέ-

πει να ξεχνάμε ότι από την εποχή του αει-

μνήστου καθηγητή Ζηβόπουλου, η παρέλα-

ση γινόταν στα δικά μου μαθητικά χρόνια

μόνο με τα τύμπανα (επιμέλεια του γυμνα-

στή Πανουργιά).

Η γιορτή της ημέρας έκλεισε με την μι-

κρή δεξιώση που έδωσε ο Δήμαρχος, με το

τέλος της παρέλασης, και το κέρασμα με το

καθιερωμένο λουκουμάκι, ένα έθιμο που δεν

το ξεχνάμε.

Ο καιρός όπως είπα ήταν καλός, ενώ ε-

κείνα τα χρόνια θυμάμαι ότι μετά την παρέ-

λαση γινόταν, εφόσον ο καιρός το επέτρεπε,

βόλτα μέχρι κάτω στη «Νυχτερίδα». Ο κό-

σμος το γιόρταζε. Υπήρχε κίνηση, χαρά, ζω-

ή μέχρι να ’ρθει και το απόγευμα να δει στην

πλατεία και τους Εθνικούς χορούς από τα κο-

ρίτσια του Γυμνασίου.

Πάντως ασχέτως αν δεν γίνεται πια η βόλ-

τα, αν ο κόσμος δεν κυκλοφορεί τόσο πολύ,

αν η παρέλαση δεν έχει πια το σφρίγος και

την παλιά ζωντάνια, αξίζει και πολύ μάλι-

στα να βρίσκεται κανείς στην πατρίδα ανά-

μεσα σε αγαπημένους ανθρώπους, και ας θυ-

μάται και τα παλιά.

Μαρία Λαζίδου-Κατσελίδου

ÄÇÌÏÊÑÉÔÏÕ 1 - ÖÅÑÅÓ

L 0555 / 24.201 - 22.091

FAX  0555 / 24.201

ÊÁÄÏÃËÏÕ

ÊËÅÁÍÈÇ

HOTEL

       ÁÍÈÇ

Óôáýñïò ÊåëÝôóçò ìå 9.411 øÞöïõò.
Åìåßò åõ÷üìáóôå íá õðåñáóðéóôïýí üëïé

ïé åêëåãÝíôåò ôïí ôüðï ìáò ðåñéóóüôåñï á-
ðü êÜèå Üëëç âïõëåõôéêÞ ôïõò èçôåßá êáé íá
áíôáðïêñéèïýí óôéò ðñïóäïêßåò  ôïõ Åâñßôé-
êïõ ëáïý ðïõ ôïõò ôßìçóå ìå ôçí øÞöï ôïõ.

Óôï ÄÞìï Öåñþí áíáëõôéêÜ ôá áðïôåëÝ-
óìáôá Ý÷ïõí ùò åîÞò:

(ÓõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 1)

TÁ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÁ

ôùí âïõëåõôéêþí åêëïãþí

óôï Íïìü ̧ âñïõ & ôï ÄÞìï Öåñþí


