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ΜΑΝΑ
«ÅðåéäÞ ï èåüò äåí Þèåëå íá ôá êÜíåé
üëá ìüíïò ôïõ, Ýðëáóå ôç ìçôÝñá», ëÝåé ìéá
ëáúêÞ éáðùíéêÞ ðáñïéìßá.
ÐñÜãìáôé, ç öýóç Ý÷åé ÷áñßóåé óôç ãõíáßêá ôï èåßï äþñï ôçò áíèñþðéíçò äçìéïõñãßáò, ôçò áéþíéáò äçìéïõñãßáò.
Äåí åßíáé ìüíïí ç ìçôñüôçôá êáé ç ôåêíïãïíßá. Ç ãõíáßêá åßíáé óýìâïëï áéþíéáò
äçìéïõñãßáò, ãéáôß öôéÜ÷íåé áîßåò, äéáìïñöþíåé êïéíùíßåò êáé ðïëéôéóìü.
Ç èåìåëßùóç êáé ç ðñïêïðÞ ôçò ïéêïãÝíåéáò åîáñôÜôáé, óå ìåãÜëï âáèìü, áðü
ôç ìÜíá. Äçìéïõñãåß ìå ôñüðï öõóéêü êé áâßáóôï óôïí ðíåõìáôéêü êáé øõ÷éêü êüóìï
ôïõ ðáéäéïý ðëÝãìá áîéþí êáé áñåôþí ðïõ
èá åðçñåÜæïõí ìüíéìá êáé óôáèåñÜ ôçí ðïñåßá ôïõ ðñïò ôç æùÞ. Ìå ôï ðáñÜäåéãìÜ
ôçò äßíåé óôï ðáéäß ôéò âáóéêÝò êáôåõèýíóåéò ãéá ôç æùÞ.
Åêåßíï üìùò ðïõ ôçí êÜíåé íá îå÷ùñßæåé åßíáé ç áãÜðç ôçò. Ìéá áãÜðç áãíÞ, Üäïëç, áíéäéïôåëÞò. ×ùñßò üñéá êáé öñáãìïýò, áðÝñáíôç. Åßíáé áóôåßñåõôç ðçãÞ ÷áñÜò êáé êáëïóýíçò. Åßíáé ãëõêü ÷Üäé. Åßíáé ôï áãíüôåñï óõíáßóèçìá áð’ üóá âëáóôáßíïõí óôçí êáñäéÜ ôïõ áíèñþðïõ. Ç áãÜðç êáé ç óôïñãÞ ôçò ìÜíáò åßíáé äýíáìç
áêáôÜëõôç. Åßíáé åëðßäá êáé öùò.
Óôçí ïëüèåñìç áãêáëéÜ ôçò ìÜíáò èá
âñåèïýìå áðü ôçí ðñþôç óôéãìÞ ôçò æùÞò
ìáò. Ôï óôÞèïò ôçò èá ìáò äþóåé ôñïöÞ. Óôï
÷Ýñé ôçò èá óôçñé÷ôïýìå ãéá íá êÜíïõìå ôá
ðñþôá ìáò âÞìáôá. Óôçí áãêáëéÜ ôçò ôñÝ÷ïõìå óå êÜèå ëýðç êáé ÷áñÜ. Ç ìÜíá èá
ìáò äéäÜîåé ôéò ðñþôåò ëÝîåéò. ÁõôÞ óêýâåé
óôï ðáéäéêü êñåâÜôé êáé êáìáñþíåé ìå áðÝñáíôç óôïñãÞ êáé ôñõöåñüôçôá.
Åßìáóôå ãé’ áõôÞí ï êüóìïò ïëüêëçñïò.
Ôï åßíáé ôçò åßíáé ðëçììõñéóìÝíï ìå ôçí ýðáñîÞ ìáò. ÁêïõìðéóìÝíç óôçí êïýíéá ôïõ
ðáéäéïý ôçò ç ìÜíá ðëÜèåé üíåéñá. ÂëÝðåé
ôï ðáéäß ôçò íá ìåãáëþíåé, íá ðçãáßíåé óôï
Ó÷ïëåßï, íá ôåëåéþíåé ôéò óðïõäÝò ôïõ, íá
óôáäéïäñïìåß.
Öñïíôßæåé ãéá üëá. Óôåñåßôáé ôùí ðÜíôùí ãéá íá ìç ëåßøåé ôßðïôå áðü ôï ðáéäß
ôçò. Ôá ðáéäéÜ ôçò åßíáé ï èçóáõñüò ôçò, ï
ìåãÜëïò óêïðüò ôçò æùÞò ôçò.
ÂÝâáéá ï óýã÷ñïíïò ôñüðïò áíáôñïöÞò
ôïõ ðáéäéïý áðáéôåß êáé ôï èåôéêü êáé ðïëý
óçìáíôéêü ñüëï ôïõ ðáôÝñá, üìùò, ç ìÜíá
åßíáé áíáíôéêáôÜóôáôç.
ÁãáðçìÝíåò ìáò ìçôÝñåò, ìïñöÝò éåñÝò.
Ðëïýóéåò êáé öôù÷Ýò. ÌçôÝñåò ó’ üëï ôïí
êüóìï: ëåõêÝò, êßôñéíåò, ìáýñåò, åñõèñüäåñìåò, üëåò åßóôå ðÜíôá ôï ßäéï ãéá ôá ðáéäéÜ óáò:
Ìéá êáñäéÜ ðïõ ãéá ôçí åõôõ÷ßá ôïõò
÷ôõðÜ ìÝñá-íý÷ôá ÷ùñßò íá êïõñÜæåôáé.
Ìéá óêÝøç ðïõ ôá óõíïäåýåé ðáíôïôéíÜ.
¸íá âëÝììá ãåìÜôï óôïñãÞ ãéá ôá âëáóôÜñéá óáò.
Äõï ÷Ýñéá ðïõ áãêáëéÜæïõí ìå ðåñßóóéá áãÜðç.
ÈåñìÞ ðñïóåõ÷Þ, ïëïÞìåñç öñïíôßäá,

Ôï Ä.Ó. êáé ç ÓõíôáêôéêÞ
ÅðéôñïðÞ ôçò åöçìåñßäáò ìáò
óáò åý÷ïíôáé

Êáëü êáëïêáßñé
& åõ÷Üñéóôåò äéáêïðÝò

ìü÷èïò áäéÜêïðïò.
ÌïíáäéêÞ óáò îåêïýñáóç åßíáé ç äéêÞ
ôïõò ÷áñÜ.
«ÄéäÜîôå óôá ðáéäéÜ óáò íá öÝñïõí ìå
óåâáóìü óôá ÷åßëç ô’ üíïìÜ óáò», ðáñÜëëçëá ìå ôç ìåãÜëç ìÜíá ôïõ ×ñéóôïý ìáò,
êáé ôç ìçôÝñá ðáôñßäá ìáò.
Ùóôüóï ç ìÜíá äåí åßíáé ìüíï ðñïóöïñÜ áãÜðçò êáé èõóßáò. ÕðÞñîå êáé áãùíßóôñéá ôùí áðåëåõèåñùôéêþí áãþíùí ôïõ
ëáïý ìáò, áðü ôçí áñ÷áßá ÅëëÜäá êáé ôçí
áãùíßóôñéá ôïõ ’21 ùò ôçí çñùßäá ãõíáßêá
ôïõ 1940.
ÓÞìåñá üìùò ðñïâÜëëåé áìåßëéêôï ôï åñþôçìá:
Ïé óýã÷ñïíåò ìçôÝñåò åßíáé äõíáôüí í’
áíôáðïêñéèïýí óôéò õðï÷ñåþóåéò ôïõò áðÝíáíôé óôá ðáéäéÜ ôïõò; ðáñÜ ôçí êáëÞ ôïõò
èÝëçóç êáé ôç öõóéêÞ äéÜèåóç ãéá ðñïóöïñÜ êáé ôñõöåñÜäá, ìðïñïýí íá ðáñáìåñßóïõí ôá êáèçìåñéíÜ ðñïâëÞìáôá êáé ôéò áíôéîïüôçôåò ôçò æùÞò êáé í’ áöïóéùèïýí óôç
öñïíôßäá êáé ôç äéáðáéäáãþãçóç ôùí ðáéäéþí;
Ç áðÜíôçóç åßíáé ìÜëëïí áðïãïçôåõôéêÞ, ãéáôß:
¼ðùò Ý÷ïõí äéáìïñöùèåß ïé óõíèÞêåò
ôçò æùÞò, ï ñõèìüò ôçò åðï÷Þò êáé ôçò õëéêÞò åõìÜñåéáò, ïé óêëçñïß üñïé ôçò êáèçìåñéíÞò ðïëýùñçò åñãáóßáò, êáé áðü ôçí
Üëëç ðëåõñÜ ç áðëçóôßá ôïõ êÝñäïõò, ç áêüñåóôç ôÜóç ãéá åðßäåéîç êáé îåíïìáíßá,
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ÊÁËÅÓ ÄÉÁÊÏÐÅÓ

Ç åöçìåñßäá ìáò «Ç ÂÞñá»
ìðÞêå óôïí ðÝìðôï ÷ñüíï ôçò æùÞò ôçò

Η

εφημερίδα μας, «Η Βήρα», έκλεισε ήδη
τον τέταρτο χρόνο ζωής της και μπήκε
στον πέμπτο χρόνο της κυκλοφορίας της. Αγαπήθηκε από τους συμπατριώτες μας, αλλά και από φίλους αναγνώστες της.
Στόχος της ήταν να πληροφορεί, να ενημερώνει, να επικοινωνεί, να προβληματίσει,
να ερευνά, να προβάλλει τα αιτήματα της γενέτειράς μας και να καταθέτει τις δραστηριότητες του πολιτιστικού μας Συλλόγου.
Συνεπής και αυστηρά προσηλωμένη στις
αποφάσεις της Γενικής μας Συνέλευσης, κατέγραψε με υπευθυνότητα και σοβαρότητα
τα διάφορα θέματα με τα οποία ασχολήθηκε
και τα οποία κάλυπταν την ιστορία του τόπου μας και τις ρίζες μας.
• Πρόβαλε θέματα θρησκευτικά, εθνικά,
πολιτιστικά, μορφωτικά, παιδαγωγικά κ.ά.
• Έθιξε προβλήματα των ακριτών του Έβρου και γενικότερα της Θράκης.
• Παρουσίασε θέματα ειρήνης και σεβασμού προς το περιβάλλον.
• ΄Εδωσε τη χαρά και την ικανοποίηση
σε πολλούς αναγνώστες να επικοινωνήσουν
και να τα πουν με γνωστούς φίλους ύστερα
από πολλά χρόνια.
• Προσπάθησε να κρατήσει την παράδοση του τόπου με αναφορές σε ήθη και έθιμα.
• Στόχευε να μορφώνει, να καλλιεργεί, να
ψυχαγωγεί και να διδάσκει.

ÅëåõèÝñéá ÈñÜêçò 2000
Ç 80Þ ÅÐÅÔÅÉÏÓ ÁÐÏ ÔÇÍ ÁÐÅËÅÕÈÅÑÙÓÇ ÔÇÓ ÈÑÁÊÇÓ

Ã

éïñôÜóôçêáí êáé öÝôïò óôéò 14 ÌáÀïõ 2000, çìÝñá ÊõñéáêÞ, ìå îå÷ùñéóôÞ ßóùò
ëáìðñüôçôá êáé ìåãáëïðñÝðåéá, ç 80Þ åðÝôåéïò ôçò áðåëåõèÝñùóçò ôçò ÈñÜêçò êáé
ôçò åíóùìÜôùóÞò ôçò óôïí åèíéêü êïñìü.

• Μοιράστηκε

τη χαρά και τη λύπη όλων

μας.
• Σεβάστηκε τον αναγνώστη και κέρδισε
το ενδιαφέρον του.
Συνεχίζοντας την αυτοκριτική μας θα
πρέπει να αναφερθούμε και σ’ αρκετές αδυναμίες της.
• Να γίνει πιο ζωντανή.
• Να γεφυρώσει πιο στέρεα την επικοινωνία με τη γενέτειρα.
• Να εμπλουτίσει την καταγραφή όλων
των όψεων της κοινωνικής και πολιτιστικής
ζωής όλων μας.
• Να κάνει μεγαλύτερο άνοιγμα προς τους
ξενιτεμένους συμπατριώτες μας του εξωτερικού.
• Δεν έγιναν προτάσεις για τη θεματολογία από αναγνώστες.
Το άγχος δεν έλειψε κι αυτή τη φορά.
Ο προβληματισμός μας για τη θεματολογία ήταν μεγάλος.
Ο σεισμός του περασμένου χρόνου και
κάποια άλλα πρακτικά προβλήματα έγιναν
αιτία να καθυστερήσει η αποστολή κάποιων
φύλλων της εφημερίδας.
Η εφημερίδα μας δε χρειάζεται μόνο ηθική και οικονομική ενίσχυση. Έχει ανάγκη
και από ιδέες, προτάσεις, καλοπροαίρετη κριτική.
Η Συντακτική επιτροπή θεωρεί υποχρέωσή της να ευχαριστήσει όλους όσοι συνέδραμαν ηθικά, οικονομικά, με άρθρα, με την
κριτική τους, στην κυκλοφορία της.
Εύχεται να ενισχυθεί η ομάδα των συνεργατών της, για να βελτιώνει συνεχώς το
περιεχόμενό της και να ενημερώνει έγκαιρα
και αντικειμενικά τους αναγνώστες της.

Η Συντακτική Επιτροπή

ÌÁÑÁÈÙÍÉÁ ÐÏÑÅÉÁ ÅÉÑÇÍÇÓ

Ð
Ï åïñôáóìüò Üñ÷éóå ìå ôç Äïîïëïãßá
óôïí éåñü Íáü ôïõ Áãßïõ Äéïíõóßïõ ôïõ Áñåïðáãßôç, ðïõ Ýãéíå óôéò 10 ð.ì. êáé ÷ïñïóôÜôçóå ï ðñïêáèÞìåíïò ôçò ÅëëçíéêÞò Åêêëçóßáò ê. ×ñéóôüäïõëïò.
Óýíôïìï ðáíçãõñéêü åêöþíçóå ï Ðñüåäñïò ôçò ÏñãáíùôéêÞò ÅðéôñïðÞò êáé Ðñüåäñïò ôïõ ÊÝíôñïõ Èñáêéêþí Ìåëåôþí ê. ÓôáìÜôçò Ãåùñãïýëçò, ï ïðïßïò áðÝíåéìå êáé ôéìçôéêÞ ðëáêÝôá óôïí Áñ÷éåðßóêïðï ê. ×ñéóôüäïõëï.
Ï Áñ÷éåðßóêïðïò óôï ëüãï ôïõ äåí ðáñÝëåéøå íá áíáöåñèåß ìå õðåñçöÜíåéá óôç
èñáêéêÞ ôïõ êáôáãùãÞ, áëëÜ íá êÜíåé êáé áíáöïñÝò óôï äçìïãñáöéêü ðñüâëçìá ôçò
ÈñÜêçò êáé óôçí áíÜãêç ëÞøçò ìÝôñùí ãéá
ôçí Üìåóç áíôéìåôþðéóÞ ôïõ.
Åðßóçò ôüíéóå üôé äåí ðñÝðåé íá îå÷íÜìå
áõôïýò ðïõ öõëÜíå ôéò âüñåéåò èåñìïðýëåò
ôçò ÷þñáò. Åìåßò äå ïé Èñáêéþôåò ôçò äéáóðïñÜò, íá ìçí ðáýóïõìå íá åíäéáöåñüìáóôå ãéá ôç ÈñÜêç êáé ï åíèïõóéáóìüò êáé ç
áãÜðç ãé’ áõôü ôïí ôüðï íá ìç ìáò åãêáôáëåßøåé ðïôÝ.
Óôç óõíÝ÷åéá ôï ðëÞèïò ôïõ êüóìïõ ðïõ
ðáñáêïëïýèçóå ôç äïîïëïãßá ðïñåýôçêå ìå
ôá ëÜâáñá êáé ôéò óçìáßåò ôùí ðïëéôéóôéêþí
óõëëüãùí ìÝ÷ñé ôï Ìíçìåßï ôïõ ¢ãíùóôïõ
Óôñáôéþôç óôï Óýíôáãìá, óõíïäåßá ôçò
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ñéí 37 ÷ñüíéá ï Ãñçãüñçò ËáìðñÜêçò,
âïõëåõôÞò, õöçãçôÞò éáôñéêÞò, âáëêáíéïíßêçò, áíôéðñüåäñïò ôçò ÅÅÄÕÅ êáé éäñõôéêü
ìÝëïò ôçò ÅëëçíéêÞò ÅðéôñïðÞò ãéá ôç ÂáëêáíéêÞ óõíåííüçóç, îåêßíçóå íá âáäßóåé ôçí
áðüóôáóç Ìáñáèþíá-ÁèÞíá ãéá íá äéáôñáíþóåé ì’ áõôü ôïí ôñüðï ôçí áíôßèåóÞ ôïõ
óôçí åãêáôÜóôáóç óôçí ÅëëÜäá ôùí Íáôïúêþí ðõñáýëùí ÐÏËÁÑÉÓ.
Ç ôüôå ÊõâÝñíçóç ôïí åìðüäéóå íá ôåñìáôßóåé óõëëáìâÜíïíôÜò ôïí óôç äéÜñêåéá ôçò
ðïñåßáò ôïõ. Ëßãåò ìÝñåò ìåôÜ óôç Èåóóáëïíßêç, üðïõ åß÷å áíÝâåé ãéá íá ìéëÞóåé óå óõãêÝíôñùóç ôçò ÅðéôñïðÞò ãéá ôç ÄéåèíÞ ¾öåóç êáé ÅéñÞíç, äïëïöïíÞèçêå áðü ôï ôñßêõêëï ôïõ ÊïôæáìÜíç ðïõ êáèïäçãïýíôáí áðü ôïõò Íáôïúêïýò êýêëïõò ôçò ÷þñáò.
Óôá âÞìáôá áõôïý ôïõ ïäïéðüñïõ Ìáñáèùíïäñüìïõ ôçò ÅéñÞíçò âÜäéóáí óôéò
14.5.2000, üðùò êÜèå ÷ñüíï, ÷éëéÜäåò ëáïý
ðïõ ÷ñüíï ìå ôï ÷ñüíï öáßíåôáé íá áõîÜíåé.
Ôï öåôåéíü ÷áñáêôçñéóôéêü ãíþñéóìá ôçò
Ìáñáèþíéáò ðïñåßáò, óôçí ïðïßá óõììåôåß÷á êé åãþ ãéá ðïëëïóôÞ öïñÜ, Þôáí ç óõììåôï÷Þ îÝíùí áíôéðñïóùðåéþí, ðïõ âñÝèçêáí
óôç ÷þñá ìáò ìå ôçí åõêáéñßá ôïõ Ðáãêüóìéïõ Óõíåäñßïõ ÅéñÞíçò ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå öÝôïò óôçí ÁèÞíá (óôï ìÝëëïí èá åäñåýåé ìüíéìá åäþ).
Óôïõò óôáèìïýò ôçò ðïñåßáò, ÐéêÝñìé, ÑáöÞíá, ÐáëëÞíç êáé Áãßá ÐáñáóêåõÞ, áðçýèõíáí áãùíéóôéêïýò ÷áéñåôéóìïýò ðáñÜãïíôåò ôçò ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò. Óôçí ÐáëëÞíç ìÜëéóôá êáôáôÝèçêå óôåöÜíé óôï Üãáëìá ôïõ Ãñçãüñç ËáìðñÜêç êáé ðáéäéÜ ôïõ
Ðíåõìáôéêïý ÊÝíôñïõ ÷üñåøáí èñáêéþôéêïõò
÷ïñïýò, üðùò ç ìðáúíôïýóêá, ðïõ ÷åéñïêñïôÞèçêáí èåñìÜ áðü ôïõò ïäïéðüñïõò.
Óôç äéÜñêåéá ôçò ðïñåßáò ïé ïäïéðüñïé

âñïíôïöùíïýóáí áíôéðïëåìéêÜ êáé áíôéíáôïúêÜ óõíèÞìáôá êáé ãßíïíôáé äåêôïß áðü ôïí ðáñáôáãìÝíï ó’ üëç ôç äéáäñïìÞ êüóìï ìå åíèïõóéáóìü êáé ÷åéñïêñïôÞìáôá.
ÔñéÜíôá åöôÜ ÷ñüíéá ìåôÜ ôç äïëïöïíßá
ôïõ Ãñçãüñç ËáìðñÜêç, ï áãþíáò ôïõ ãéá

ôçí åéñÞíç êáé ôçí êïéíùíéêÞ äéêáéïóýíç ðáñáìÝíåé åðßêáéñïò. Ïé ßäéïé öéëïðïëåìéêïß Íáôïúêïß êýêëïé, üðùò ôüôå üðëéóáí ôï ÷Ýñé ôùí
äïëïöüíùí ôïõ, Ýôóé êáé óÞìåñá äïëïöïíïýí
ëáïýò, üðùò ðñüóöáôá Ýêáíáí óôç Ãéïõãêïóëáâßá êáé óôï ÉñÜê, êáé ðåñéïñßæïõí ôçí åèíéêÞ êõñéáñ÷ßá ôùí âáëêáíéêþí êáé Üëëùí
÷ùñþí ôïõ êüóìïõ.
Ç óõììåôï÷Þ ìïõ êÜèå öïñÜ óôç Ìáñáèþíéá ðïñåßá, ìïõ äçìéïõñãåß ôçí áßóèçóç
üôé Ýôóé âÜæù êé åãþ Ýíá ëéèáñÜêé ãéá ôçí åðéêñÜôçóç ôïõ ðïëõôéìüôåñïõ áãáèïý óôïí êüóìï, ôçò ÅÉÑÇÍÇÓ. ÁëëÜ íïìßæù üôé ï êÜèå
ößëïò ôçò åéñÞíçò äåí îåðëçñþíåé ôï ÷ñÝïò
ôïõ ðñïò áõôÞ óõììåôÝ÷ïíôáò ìüíï ìéá öïñÜ ôï ÷ñüíï óôç Ìáñáèþíéá ðïñåßá. ÐñÝðåé
ðáíôïý êáé ðÜíôïôå, ìå üëåò ôéò äõíÜìåéò ôïõ
êáé ìå êÜèå ôñüðï êáé ìÝóï, íá ðáëåýåé óõëëïãéêÜ ãéá ôçí åðéêñÜôçóÞ ôçò.
ÂÝôá Óéãëßäïõ-ÑÝôæéïõ

ÓÅËÉÄÁ 2

Ç ÓÔÇËÇ ÔÙÍ ÍÅÙÍ

1953: Óôç Âçñõôü, üðïõ èá
ìåßíåé ìÝ÷ñé ôï 1956.

ÈÜíáôïò ôïõ ÏõñÜíç.

1955: ¸êäïóç ôïõ Êýðñïí
ïõ ì' åèÝóðéóåí...

Ãéþñãïò ÓåöÝñçò
Ï ðïëéôéêüò êáé äéðëùìÜôçò

1957: Äéïñßæåôáé ðñåóâåõôÞò
óôï Ëïíäßíï, ìÝ÷ñé ôï 1962.

ÈÜíáôïò Í. ÊáæáíôæÜêç.

ÈÜíáôïò ôïõ ÐáðÜãïõ. ÊõâÝñíçóç ÊáñáìáíëÞ. ÓõíèÞêç ôçò Ñþìçò, «ÊïéíÞ
ÁãïñÜ».

1960: Ôïõ áðïíÝìåôáé ï ôßôëïò ôïõ åðßôéìïõ äéäÜêôïñá
ôçò öéëïëïãßáò óôï ÐáíåðéóôÞìéï ôïõ Êáßìðñéôæ.

ÈÜíáôïò ôïõ ÊáñáãÜôóç.
Åëýôçò, ¢îéïí Åóôß.

Ï ÊÝíåíôé ðñüåäñïò ôçò
ÁìåñéêÞò.

1961: Ôïõ áðïíÝìåôáé ôï
âñáâåßï Foyle.

Ñßôóïò, ÐïéÞìáôá.

Åßóïäïò ôçò ÅëëÜäáò óôçí
ÅõñùðáúêÞ ÏéêïíïìéêÞ
Êïéíüôçôá.

1963: Ôïõ áðïíÝìåôáé ôï
âñáâåßï Íüìðåë.

ÐåôóÜëçò, Áóèåíåßò êáé
ïäïéðüñïé.

Äïëïöïíßá ÊÝíåíôé, äïëïöïíßá ËáìðñÜêç, ÊõâÝñíçóç ÐáðáíäñÝïõ.

Ðáãêüóìïò ðüëåìïò. ÅñãáôéêÝò áóöáëßóåéò óôçí ÅëëÜäá. ÐñïóÜñôçóç ×ßïõ
êáé ÌõôéëÞíçò.

1966: ¸êäïóç ôùí Ôñéþí
Êñõöþí ÐïéçìÜôùí.

ÈÜíáôïò ôïõ ÈåïôïêÜ.

Óõíå÷ßæåôáé ç ðïëéôéêÞ áíùìáëßá ìåôÜ ôïí åîáíáãêáóìü ôïõ ÐáðáíäñÝïõ óå
ðáñáßôçóç áðü ôï 1965.

¸êäïóç ôùí 18 êåéìÝíùí.

ÐïëéôéêÝò åêäçëþóåéò óôçí
êçäåßá ôïõ Ã. ÓåöÝñç.

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

2. Ï Ãéþñãïò ÓåöÝñçò êáé ç åðï÷Þ ôïõ
ÂÉÏÓ ÔÏÕ ÐÏÉÇÔÇ

ÅËËÇÍÉÊÇ
ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇ ÆÙÇ

ÉÓÔÏÑÉÁ

1900:
ÃÝííçóç ôïõ Ã. ÓåöÝñç
1914: Ï ÓåöÝñçò ãñÜöåé ôïõò Í.Ã. Ðïëßôçò, Åêëïãáß áðü
ðñþôïõò ôïõ óôß÷ïõò. Ç ïéêï- ôá ôñáãïýäéá ôïõ Åëëçíéêïý
ãÝíåéá ÓåöåñéÜäç Ýñ÷åôáé
Ëáïý. Ç äßêç ôïõ Íáõðëßïõ.
óôçí ÁèÞíá
1918: Ï ÓåöÝñçò öôÜíåé
óôï Ðáñßóé, üðïõ êáé ìÝíåé
ùò ôï 1924.

¢ãã. Óéêåëéáíüò, Ôï ÐÜó÷á
ôùí ÅëëÞíùí.

ºäñõóç ÃÅÓÅÅ. Ðñþôï
óõíäéêáëéóôéêü óõíÝäñéï
óôçí ÅëëÜäá.

1969: Ç ãíùóôÞ äÞëùóÞ
ôïõ ãéá ôç äéêôáôïñßá.

1924: Ï ÓåöÝñçò ðáßñíåé ôï
ðôõ÷ßï ôçò ÍïìéêÞò êáé ðçãáßíåé óôï Ëïíäßíï.

Ðáìöïéôçôéêü ÓõíÝäñéï
óôçí ÁèÞíá.

ÁíáêÞñõîç ôçò ÅëëçíéêÞò
Äçìïêñáôßáò (ÁëÝîáíäñïò
Ðáðáíáóôáóßïõ).

1970: Äçìïóéåýïíôáé Ïé
ãÜôåò ô' Áú-Íéêüëá óôá
18 êåßìåíá.

1925: ÅðéóôñïöÞ ÓåöÝñç
óôçí ÁèÞíá

ºäñõóç Ðáíðéóôçìßïõ
Èåóóáëïíßêçò.

1928: Äçìïóéåýåôáé óôç
«ÍÝá Åóôßá» ç ÂñáäéÜ ìå
ôïí êýñéï Ôåóô ôïõ Âáëåñý
óå ìåôÜöñáóç ÓåöÝñç.

Áõôïêôïíßá Êþóôá ÊáñõùôÜêç óôçí ÐñÝâåæá.

1931: Åêäßäåôáé ç ÓôñïöÞ.
Äéïñßæåôáé õðïðñüîåíïò
êáé óôç óõíÝ÷åéá äéåõèýíùí óôï Ãåíéêü Ðñïîåíåßï
ôïõ Ëïíäßíïõ ùò ôï 1934.

Æá÷. Ðáðáíôùíßïõ, Ôá
èåßá äþñá, Ã. ÊïñäÜôïò,
Éóôïñßá ôïõ Åëëçíéêïý
Åñãáôéêïý ÊéíÞìáôïò

1932: Äçìïóéåýåôáé óôç
«ÍÝá Åóôßá» ôï ÐÜíôïõì.
Åêäßäåé ôç ÓôÝñíá, åêôüò
åìðïñßïõ.

¢ãã. ÔåñæÜêçò, Ç ðáñáêìÞ ôùí óêëçñþí.

1936: ¸êäïóç ôçò ìåôÜöñáóçò ôçò ¸ñçìçò ÷þñáò
ôïõ Ô.Ó. ¸ëéïô. Äéïñßæåôáé
ðñüîåíïò óôçí ÊïñõôóÜ.

Ã. Ñßôóïò, ÅðéôÜöéïò

1940: ¸êäïóç Ôåôñáäßïõ
ÃõìíáóìÜôùí, ôïõ Çìåñïëïãßïõ Êáôáóôñþìáôïò êáé
ôïõ ôüìïõ «ÐïéÞìáôá 1»,
ðïõ ðåñéëáìâÜíåé ôá Ýñãá
ÓôñïöÞ, ÓôÝñíá, Ìõèéóôüñçìá êáé Ãõìíïðáéäßá.

Ïä. Åëýôçò, Ðñïóáíáôïëéóìïß. Ã. ÈåïôïêÜò, ËåïíÞò. ÈÜíáôïò ôïõ Æá÷.
Ðáðáíôùíßïõ.

1941: ÃÜìïò ôïõ ìå ôç Ìáñþ ÓåöÝñç. ¢öéîÞ ôïõ óôçí
Áßãõðôï êáé óôç óõíÝ÷åéá
óôç Íüôéá ÁöñéêÞ.

ÈÜíáôïò ôçò Ðçíåëüðçò
ÄÝëôá.

ÃåñìáíéêÞ åðßèåóç.
Êáôï÷Þ.

1943: ÄéÜëåîç ÓåöÝñç óôï
ÊÜéñï ãéá ôï èÜíáôï ôïõ
ÐáëáìÜ êáé ãéá ôï ÌáêñõãéÜííç.

ÈÜíáôïò ôïõ ÐáëáìÜ.

Ðôþóç ôïõ Ìïõóïëßíé.

1971: ÈÜíáôïò ôïõ ÓåöÝñç.

ÊõâÝñíçóç Åëåõèåñßïõ
ÂåíéæÝëïõ.

OIKONOMIKH ENIÓ×ÕÓÇ
Ενίσχυσαν οικονομικά το Σύλλογό μας για
την εφημερίδα οι εξής συμπατριώτες μας:
Θεοπούλα Γκουτζιβελάκη
δρχ. 5.000
ÅëÝíç Γκουτζιβελάκη-Χατζηπαπά 10.000
Θεοδώρα Ιωαννίδου
5.000
Μαρίκα Δάρα
5.000

ÊõâÝñíçóç ÐáíáãÞ
ÔóáëäÜñç.

Το Δ.Σ. τους ευχαριστεί θερμά.
ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ : Στο προηγούμενο φύλλο

Äéêôáôïñßá ÌåôáîÜ.

γράψαμε στη στήλη αυτή από λάθος Μπουγατσά Ζαφειρώ αντί Βογατσά-Ζαφειροπούλου Βούλα. Ζητούμε συγγνώμη!

ÅÐÉÊÁÉÑÇ ÐÏÉÇÓÇ
Ôïñðéëéóìüò ôçò ¸ëëçò.
ÉôáëéêÞ åðßèåóç.

Ôïõ ÑÞãá Ãêüëöç

ÐñùôïìáãéÜ

1944: ¸êäïóç ôùí Äïêéìþí
óôï ÊÜéñï. ÉäéùôéêÞ Ýêäïóç
ôïõ ÷åéñïãñÜöïõ ôïõ, Çìåñïëüãéï Êáôáóôñþìáôïò Â´.
ÅðéóôñÝöåé óôçí áðåëåõèåñùìÝíç ÅëëÜäá.

ÁðåëåõèÝñùóç.
ÄåêåìâñéáíÜ

1945: Ãßíåôáé äéåõèõíôÞò ôïõ
ðïëéôéêïý ãñáöåßïõ ôïõ áíôéâáóéëÝá Äáìáóêçíïý. ¸êäïóç ôïõ Çìåñïëïãßïõ Êáôáóôñþìáôïò Â´.

ÓõíäéÜóêåøç ÃéÜëôáò. Óõìöùíßá ôçò ÂÜñêéæáò. ÁôïìéêÞ âüìâá ôçò ×éñïóßìá.

1946-1947: Ôïõ áðïíÝìåôáé
ôï Ýðáèëï ÐáëáìÜ. ¸êäïóç ôçò Êß÷ëçò.

(ÓõíÝ÷åéá óôï åðüìåíï öýëëï)

ÐÜìå íá âñïýìå ôçí êáéíïýñãéá ìÝñá.
¹ëéïò åäþ ôçí ðëÜóç äå öùôßæåé.
Áð' ôï óÜðéï, ìïëåìÝíï áÝñá,
ôï ðïõëß ôçò êáñäéÜò ìáò öôåñïõãßæåé.
Óå ìéáí áëëïôéíÞ óéìþíåé óöáßñá,
ðïõ ôï ðíÝìá äå óôÝêåé, ìåôåñßæåé
óôçò áíÜãêçò ôï íüìï, ôïí ðáôÝñá
êÜèå áäéêéÜò ðïõ ôç æùÞ ëõãßæåé.
ÐÜìå íá âñïýìå ôïí êáéíïýñãéï äñüìï,
ìáêñéÜ áð' ôçò êïéíùíßáò ìáò ôïí êñõììÝíï.
Ù íÝá øõ÷Þ ðïõ ôßíáîåò ôïí ôñüìï
ôïõ äåéëïý, ôçí áðÜôç êáé ôï øÝìá
ôï æùíôáíü áãùíßóïõ ôïí áãþíá.
Ó' áêïëïõèåß ôï öïõóêùìÝíï êýìá.

Ãéá ôçí ÐñùôïìáãéÜ

¢ãã. Óéêåëéáíüò, Ëõñéêüò
âßïò. Í. ÊáæáíôæÜêçò, ÁëÝîçò ÆïñìðÜò. ÌðåñÜôçò,
Ïäïéðïñéêü ôïõ '43 êáé
Ôï ðëáôý ðïôÜìé.

1948: Óýìâïõëïò óôçí ðñåóâåßá ôçò ¢ãêõñáò, üðïõ ìÝíåé ìÝ÷ñé ôï 1950.

ÅêëïãÝò óôçí ÅëëÜäá, ÄçìïøÞöéóìá, åðéóôñïöÞ ôïõ
Ãåùñãßïõ Â´, Åìöýëéïò ðüëåìïò. Ôá ÄùäåêÜíçóá
óôçí ÅëëÜäá, äüãìá Ôñïýìáí, ó÷Ýäéï ÌÜñóáë. ÈÜíáôïò Ãåùñãßïõ Â´, Ðáýëïò.
ÄéáêÞñõîç ôùí äéêáéùìÜôùí
ôïõ áíèñþðïõ. Áðïêïñýöùìá ôïõ åìöõëßïõ. Äéþîåéò
óå âÜñïò ôçò ÁñéóôåñÜò.

1950: ¸êäïóç ôùí ÐïéçìÜôùí 1924-1946. ÅðéóôñïöÞ
óôçí ÁèÞíá.

Óõãêñüôçóç ôçò «ÏìÜäáò
ôùí 12».

ÁìåñéêáíéêÞ åðÝìâáóç
óôçí ÊïñÝá.

1951: Óýìâïõëïò óôçí ðñåóâåßá ôïõ Ëïíäßíïõ.

ÈÜíáôïò ôïõ Äñïóßíç, ôïõ
Îåíüðïõëïõ êáé ôïõ Óéêåëéáíïý.

ÊõâÝñíçóç ÐáðÜãïõ.

Ôïõ ÊùóôÞ ÐáëáìÜ
Åìåßò ïé åñãÜôåò åßìáóôå,
ðïõ ìå ôïí éäñþôá ìáò ðïôßæáìå ôç ãç
ãéá íá ãåííÜ êáñðïýò, ëïõëïýäéá,
ô' áãáèÜ ôïõ êüóìïõ ïëüãõñÜ ìáò,
öôù÷Þ, áëïõëïýäéáóôç, Üêáñðç
ìïíÜ÷á ç åñãáôéÜ.
Åìåßò ïé åñãÜôåò åßìáóôå,
ðïõ ìå ôïí éäñþôá ìáò
æõìþíïõìå ôïõ Êüóìïõ ôï øùìß
ðéï äõíáôÜ áðü ôá óðáèéÜ ìáò
ôá ÷Ýñéá ôá äéêÜ ìáò
ðïõ ì' üëï ô' áëõóüäåìá
óêÜöôïõí êé ç ãç ðëïõôåß.
Óôïõ Êüóìïõ ôïõò èçóáõñéóôÝò
ôï âéïò óïõ, åñãÜôç,
íüìïé óôï ôñþíå áäéêçôÝò, ÷ùñßò íôñïðÞ.
ÁãêáëéáóôÞôå áäÝñöéá, ïñèïß
ìå ìéá êáñäéÜ, ìéá ãíþìç.
Äéêáéïóýíç âñüíôçîå êáé ëÜìøå ðñïêïðÞ!

ÊÏÉÍÙÍÉÊÁ
ÅÕ×ÅÓ
Ç ê. ÖùôåéíÞ Äåëßäïõ-ÂåíÝñç êáé ï
óýæõãüò ôçò Íßêïò ÂåíÝñçò áðÝêôçóáí
åããïíü. Åõ÷üìáóôå íá ôïõò æÞóåé ï
íåïöþôéóôïò, ðïõ ðÞñå ôï üíïìá ôïõ
ðáððïý ôïõ Íéêüëáïò.

ÓÕÃ×ÁÑÇÔÇÑÉÁ
Óôéò 21-22 Ìáñôßïõ, óôïí åôÞóéï äéáãùíéóìü ðïõ äéïñãáíþíåé ç Äéåýèõíóç
Õãåéïíïìéêïý ôïõ Óôñáôïý ÎçñÜò óôï
401 ÃÍÓ Áèçíþí ãéá ôç ëÞøç åéäéêïôÞôùí ôùí Óôñáôéùôéêþí Éáôñþí ðáíåëëáäéêÜ, ï Õðßáôñïò ê. ×ñÞóôïò ×áôæçðáðÜò êáôÝëáâå ôçí ðñþôç èÝóç óôçí åéêüôçôá ôçò ÏñèïðåäéêÞò.
Åðßóçò óôï äéáðáíåðéóôçìéáêü óåìéíÜñéï ÏñèïðåäéêÞò ðïõ Ýëáâå ÷þñá
óôçí Áëåîáíäïýðïëç 30 Ìáñôßïõ - 2 Áðñéëßïõ õðü ôçí áéãßäá ôçò ÏñèïðåäéêÞò ÊëéíéêÞò ôçò ÉáôñéêÞò Ó÷ïëÞò ôïõ
Äçìïêñßôåéïõ Ðáíåðéóôçìßïõ ÈñÜêçò,
ìå óõììåôï÷Þ ðáíåðéóôçìßùí áðü üëç
ôçí ÅëëÜäá, óå äéáãùíéóìü ìåôáîý ôùí
åêðáéäåõïìÝíùí êáôÝëáâå ôçí ðñþôç
èÝóç.
Óõã÷áßñïõìå èåñìÜ ôïí óõìðáôñéþôç ìáò ãéáôñü ×ñÞóôï ×áôæçðáðÜ êáé
ôïõ åõ÷üìáóôå ðÜíôá åðéôõ÷ßåò.

ÉäéïêôÞôçò:
Ðïëéôéóôéêüò Óýëëïãïò Öåñþí
& Ðåñéöåñåßáò Í. ¸âñïõ «ÂÞñá»
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
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Ο λόγος του Δασκάλου Νικολάου Χατζηιωαννίδη
(ÓõíÝ÷åéá áðü ôï ðñïçãïýìåíï öýëëï)

Και η ιδιαίτερη πατρίδα μας, η πολύπαθη Θράκη; Μένει αμέτοχη στον υπέρ πάντων
αγώνα; Όχι βέβαια. Στο μεγάλο εκείνο πανεθνικό προσκλητήριο παρόντες είναι και οι
Θράκες. Αναπόσπαστο κομμάτι του ελληνισμού, προσφέρουν απλόχερα περιουσίες και
ζωές στο βωμό της ελευθερίας.
Η επίσημη ιστορία σχεδόν αγνοεί την ενεργό συμμετοχή του Θρακικού ελληνισμού
στους αγώνες του έθνους. Στη Θράκη, αν και
βρίσκεται σε δυσχερέστερη, λόγω γεωγραφίας, θέση και επαναστατικά κινήματα αναπτύχθηκαν και οι περισσότεροι κάτοικοί της
αγωνίστηκαν για τη μεγάλη Εθνική Ιδέα, μέσα και έξω από το θρακικό χώρο, χωρίς συμφέροντα και προσωπικά οφέλη.
Η Θράκη υποδουλώθηκε στους Τούρκους
εκατό χρόνια πριν από την Κωνσταντινούπολη και απελευθερώθηκε περίπου έναν αιώνα μετά τη νότια Ελλάδα, περίπου έξι αιώνες δηλαδή κράτησε η σκλαβιά στη Θράκη
και για την ακρίβεια 567 χρόνια. Η ζωή των
σκλαβωμένων Θρακιωτών ήταν φοβερά δύσκολη: φόροι, αυθαιρεσίες, καταπιέσεις, βίαιοι εξισλαμισμοί, εξευτελιστικοί όροι διαβίωσης, παιδομάζωμα, σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Για όποιο πρόβλημα δημιουργούνταν στην υπόλοιπη Ελλάδα, οι Τούρκοι ξεσπούσαν την καταστροφική τους μανία στον Θρακιώτικο ελληνισμό, που είχε την ατυχία να βρίσκεται
δίπλα στην πρωτεύουσά τους.
Ο Θρακικός ελληνισμός επιβίωσε μέσα
από δυσμενέστατες συγκυρίες τόσο κατά τις
αρχές της τουρκοκρατίας όσο και κατά τη
διάρκεια και το τέλος της. Από τότε άρχισε
ο ξεριζωμός, κυρίως του βορειοθρακικού ελληνισμού. Το υπόλοιπο τμήμα των Θρακών,
συνεχίζοντας την πορεία του και προσβλέποντας στη μελλοντική λευτεριά, συσπειρώνεται γύρω από τη Δημογεροντία, τα εσνάφια, την Εκκλησία, την παράδοση. Μόνοι
τους, χωρίς καμιά συμπαράσταση, επιβιώνοντας κάτω από τα άγρυπνα βλέμματα της
εγγύτατης τουρκικής πολιτικής και στρατιωτικής εξουσίας, στήριξαν τις δυνάμεις τους,
σε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορικής τους πορείας, στην ανάπτυξη της
ελληνικής εκπαίδευσης.
Κατά το τέλος του 16ου αιώνα οι ελληνικές κοινότητες, κυρίως της Αδριανούπολης
και της Φιλιππούπολης αλλά και άλλων θρακικών πόλεων, αποκτούν γραμματοδιδασκαλεία και αλληλοδιδαχτικά ελληνικά σχολεία.
Φτάνουν μάλιστα στο σημείο να συναγωνίζονται μεταξύ τους στην ίδρυση σχολείων.
Σπουδαίες προσωπικότητες της εποχής δίδαξαν στις σχολές αυτές και άσκησαν καταλυτική επίδραση στην πνευματική ανάπτυξη
του ελληνισμού, καθώς και στην προώθηση
των εθνικών θεμάτων. Ο θρακικός ελληνισμός διψούσε για μόρφωση. Χωρίς τη δική
του δίψα και τον ενθουσιασμό, καμιά προσπάθεια δε θα καρποφορούσε. Η ελληνική
παιδεία των θρακών κράτησε άσβεστο τον
πόθο τους για την απελευθέρωση.
Σ’ αυτή την προσπάθεια για να βγει το
έθνος από την κατάπτωση, έπαιξαν σημαντικότατο ρόλο οι μεγάλες προσωπικότητες που
σιγά-σιγά αναδεικνύονταν από τα σπλάχνα
της Θράκης, λόγιοι και κληρικοί.
Όπως ο Σταμάτιος Παπάς (1733-1753)
από την Κορνοφωλιά, ο λογοτέχνης και ποιητής Γεώργιος Βιζυηνός (1849-1896), ο
Στέφανος Καραθεοδωρής (1789-1867),
γεννημένος στη Βύσσα, και προσωπικός γιατρός του Σουλτάνου, οι γιοι του Αλέξανδρος
και Κων/νος Καραθεοδωρής, από τους μεγαλύτερους μαθηματικούς και δάσκαλος του
Αϊνστάιν, καθώς και πολλοί ευεργέτες, Ζαρίφης, Μαρασλής, για να αναφέρουμε μερικούς μόνο από τους πολλούς Θρακιώτες
που κράτησαν άσβεστη τη φλόγα της Μεγάλης Εθνικής Ιδέας και βοήθησαν με κάθε μέσο και θυσία στην πραγμάτωσή της. Κοντά
σ’ αυτούς και η εκκλησία, παρά τις ελλείψεις και τις παραλείψεις της, έπαιξε σπουδαίο ρόλο στην πνευματική καλλιέργεια και
την εθνική αφύπνιση των Θρακών.

Η αντιστασιακή δραστηριότητα των Ελλήνων της Θράκης ξεκινάει από πολύ νωρίς.
Μεγάλος αναβρασμός επικρατεί στη Θράκη
το 1684, όταν ο Βενετός αρχιστράτηγος Φραντσέσκο Μοροζίνι αποβιβάστηκε στη Θάσο
και βομβάρδισε το κάστρο της Καβάλας. Η
επιχείρηση εκείνη όμως ναυάγησε σκορπίζοντας απογοήτευση στους Θρακιώτες. Γνωστή μας έγινε από τα δημοτικά τραγούδια και
η παρουσία Θρακών Κλεφτών, του καπετάν
Λευτέρη στη Μεσημβρία, του Κωστή Ιγνάτογλου και του Παπάζογλου στη Σηλυβρία,
του καπετάν Βαγγέλη και του καπετάν Λάζου στο Διδυμότειχο και την Αδριανούπολη,
του καπετάν Αναστάση στο Σουφλί.
Μεγάλη είναι και η συμμετοχή των Θρακών στη Φιλική Εταιρεία με γύρω στους
2000 μυημένους και με τον Φιλιππουπολίτη
Αντώνιο Κομιζόπουλο να μυείται ως τέταρτο μέλος, μετά τους Αθανάσιο Τσακάλωφ,
Νικόλαο Σκουφά και Εμμανουήλ Ξάνθο.
Συμμετοχή Θρακών υπάρχει και στον Ιερό Λόχο του Αλέξανδρου Υψηλάντη. Ένας
από αυτούς είναι και ο ηρωικός οπλαρχηγός
Αθανάσιος Μπελιάς ή Καράμπελιας, που
γεννήθηκε στην Κορνοφωλιά. Το όνομά του
μαρτυρά τα προβλήματα που δημιουργούσε
στους Τούρκους. Όπως διασώζει η προφορική παράδοση, ο καπετάν Θανάσης ήταν αρχηγός αντάρτικου τμήματος στο βουνό Γκίμπρενα της επαρχίας Σουφλίου πριν ακολουθήσει τον Υψηλάντη. Μετά την αποτυχία του
Υψηλάντη, ο Καράμπελιας στο γυρισμό έπεσε σε ενέδρα και πιάστηκε αιχμάλωτος. Οδηγήθηκε στην Αδριανούπολη όπου και κρεμάστηκε.
Ο Γιαννακούδης, επίσης από την Κορνοφωλιά, κατάφερε να γλιτώσει από τη Μολδαβία και πολέμησε στη Νότια Ελλάδα πριν
επιστρέψει στο χωριό του.
Επίσης από τη Βύσσα το σόι του Γιώργη Παπά ή Καραγιώργου ή Κούρτογλου,
με τα αδέλφια του Δημήτρη, Μιχάλη, Μανόλη, Σταύρο, Πασχάλη και το γιο του.
Ο Καραγιώργης πήρε μέρος σ’ όλες τις
μάχες με τον Υψηλάντη. Στην τελευταία έχασε όλα του τα αδέλφια και τραυματίστηκε
βαριά. Αργότερα βρέθηκε στη φωτιά της επανάστασης και πολέμησε στο Μεσολόγγι,
καθώς και μαζί με τον Κολοκοτρώνη και τον
Καραϊσκάκη. Ευτύχησε να δει το τέλος της
επανάστασης και πέθανε στην Αθήνα το 1854
χωρίς να ανταμειφθεί για τις υπηρεσίες του,
όπως και πάρα πολλοί άλλοι αγωνιστές.
Η Θράκη επειδή γειτόνευε με την πρωτεύουσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
πρώτη αυτή δοκίμαζε τις θηριωδίες και φρικαλεότητες των Τούρκων. Παρ’ όλα αυτά όμως, δεν έλειψε από τον ξεσηκωμό του 1821.
Και πρώτη η Σωζόπολη στις 17 Απριλίου
1821. Η Καλλίπολη, η γειτονική μας Αίνος
που με τα καράβια της και τη βοήθεια των
Ψαριανών έκλεισαν τον Ελλήσποντο εμποδίζοντας τον τούρκικο στόλο.
Οι κάτοικοι των σημερινών Λαβάρων
που διέλυσαν τουρκική στρατιωτική μονάδα στις 2 Μαΐου 1821 και οφείλουν το όνομα του χωριού τους στο ότι χρησιμοποίησαν
ως σύμβολο της εξέγερσης γαλανή σημαία
με μαύρο σταυρό στη μέση.
Η Σαμοθράκη το φθινόπωρο του 1821,
που όμως πλήρωσε ακριβά τον ξεσηκωμό
της. 700 περίπου άντρες σφαγιάστηκαν, πολλές Σαμοθρακίτισσες έπεσαν από τα απότομα βράχια για να γλιτώσουν την ατίμωση, οι
υπόλοιποι, γυναίκες και παιδιά, πουλήθηκαν
στα σκλαβοπάζαρα.
Πάρα πολλοί ήταν όμως και οι Θράκες
που πολέμησαν για την επανάσταση στη Νότια Ελλάδα και στη θάλασσα. Σημαντικότατη η προσφορά των ναυτικών της Αίνου στον

αγώνα. Το 1821 τα καράβια της Αίνου έφταναν τα 300 και κυριαρχούσαν στο Αιγαίο. Η σπουδαιότερη όμως συμβολή των
Αινιτών στους ναυτικούς αγώνες ανήκει αναμφισβήτητα στον Αντώνη Βιζβίζη και τη
γυναίκα του Δόμνα που πήραν μέρος σε αλλεπάλληλες επιχειρήσεις με τα 5 παιδιά τους
και 140 ναύτες. Η Δόμνα Βιζβίζη, μετά το
θάνατο του άντρα της, συνέχισε τον αγώνα,
καπετάνισσα εφάμιλλη της Μπουμπουλίνας
και της Μαντώς Μαυρογένους.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε και το βαρύ φόρο
αίματος που πλήρωσε η Εκκλησία. Δεκάδες
κληρικοί πλήρωσαν με τη ζωή τους την ενεργό συμμετοχή στον ξεσηκωμό. Εκατοντάδες άλλοι γνωστοί και άγνωστοι Θράκες έδωσαν τη ζωή τους για μια ελεύθερη πατρίδα. Κι αυτοί όμως που κατάφεραν να δουν
την απελευθέρωση, δεν μπόρεσαν ποτέ να
γυρίσουν πίσω στη Θράκη.
Ο πανεθνικός αυτός αγώνας, που οδήγησε στην εθνική και πολιτική μας αποκατάσταση, υπήρξε ένας πραγματικός άθλος. Όμως πρέπει να ομολογηθεί ότι το 1821 ξεπερνά κατά πολύ τις διαστάσεις του ανθρώπινου άθλου, του ανθρώπινου επιτεύγματος,
φτάνει στα όρια του θαύματος. Το θαύμα αυτό, η Ελληνική επανάσταση, παράδειγμα μοναδικό στην ιστορία των λαών, με τα δυνατά χτυπήματά της έκανε την αρχή στη διάλυση μιας αυτοκρατορίας πολιτιστικά ασυγχρόνιστης και μισαλλόδοξης και έδωσε το
σύνθημα για την αφύπνιση των λαών της
Βαλκανικής. Αλλά πέρα από αυτό, η εξέγερση των Ελλήνων έδινε τη δύναμη που κρύβει το καταπατημένο δίκιο, όταν τούτο γίνεται βίωμα και αγώνισμα ανθρώπων οπλισμένων με ευψυχία και πίστη, κι έκαμε πολλούς
τυραννισμένους λαούς να νιώσουν ανακούφιση και ελπίδα.
Το αδούλωτο πνεύμα και το μεγαλείο της
ψυχής της φυλής μας δεν μπόρεσαν να το
λυγίσουν ούτε η δυσμένεια της Ευρώπης ούτε η δύναμη της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Και όμως η επανάσταση έφτασε στο χείλος του αφανισμού εξαιτίας μιας φοβερής εμφύλιας διαμάχης.
Όλοι γνωρίζουμε ότι μέσα στους Έλληνες υπάρχει μια τάση για προσωπική ανάδειξη και επιβολή, από τους αρχαίους χρόνους. Περηφανευόμαστε να λέμε ότι η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, ξέρουμε όμως ότι
πολλές φορές διέτρεξε μεγάλους κινδύνους
από μικροσυμφέροντα και τη δίψα μερικών
για εξουσία. Εκείνο που έσωσε την Επανάσταση και πρέπει εμείς οι νεότεροι Έλληνες
να δώσουμε μέγιστη σημασία, είναι η ενότητα του λαού απέναντι στον κατακτητή. Ενιαίος ήταν ο αγώνας του έθνους, ενιαίος ήταν ο πόθος, ενιαία και η ελπίδα.
Όλοι αυτοί που έδωσαν άδολα τη ζωή
τους για να φέρουμε εμείς σήμερα περήφανα τον τίτλο «του Έλληνα» δεν ζητούν παρά
μόνο το σεβασμό μας και τον ίδιο παλμό και
την ίδια μ’ αυτούς αγωνιστική αντοχή και
αυταπάρνηση. Πρέπει να κρατούμε μέσα
στην ψυχή μας διαρκώς, ζωντανά και αναλλοίωτα τα ιδανικά που έδωσαν πνοή και δύναμη στους ήρωες αυτούς. Δεν είναι τυχαίο
ότι πάντα σαν λαός υποστηρίζουμε τον αδύναμο και τον κατατρεγμένο, είναι η εθνική
μας κληρονομιά. Αυτά τα ιδανικά είναι που
μας κάνουν ξεχωριστό λαό ανάμεσα στους
λαούς της Ευρώπης. Έτσι μόνο, παραμερίζοντας ταυτόχρονα τον ατομικισμό μας, θα
μπορέσουμε να σταθούμε με επιτυχία απέναντι στους σύγχρονους εθνικούς και πολιτισμικούς κινδύνους που απειλούν το Ελληνικό έθνος.
Τελειώνοντας θέλω να υπενθυμίσω ότι
εμείς οι Θρακιώτες πρέπει να είμαστε διπλά περήφανοι για την καταγωγή μας και
την πατρίδα μας, γιατί υποφέραμε, δοκιμαστήκαμε και πολεμήσαμε περισσότερο από
οποιονδήποτε άλλο για μια ελεύθερη Ελλάδα – και ας μην έχει αναγνωριστεί αυτό
μέχρι σήμερα.

Ç éóôïñßá ôùí ôáîéäéùôþí
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ïýíéïò, áñ÷Ýò êáëïêáéñéïý êáé üëùí ç óõæÞôçóç óôñÝöåôáé ãýñù áðü ôéò äéáêïðÝò
êáé ôá ôáîßäéá^ ôá ôáîßäéá ôá ïðïßá ïìïñöáßíïõí ôç æùÞ, äßíïõí äéÝîïäï óôéò áíèñþðéíåò
áíçóõ÷ßåò êáé ìáò áðïëõôñþíïõí áðü ôçí áãùíßá, ôç ìïíïôïíßá êáé ôç ìïíáîéÜ. Ôá ôáîßäéá, ôá ïðïßá äåí åßíáé ïé åõ÷Üñéóôåò óôéãìÝò
ôçò æùÞò, åßíáé ç ßäéá ç æùÞ. ÕðÜñ÷åé åîÜëëïõ ìåãáëýôåñç åõ÷áñßóôçóç áðü ôï íá âëÝðåé êáíåßò áõôü ðïõ ôüóï êáéñü ó÷åäßáæå ìå
ìïëýâé êáé ÷áñôß, íá ðáßñíåé óÜñêá êáé ïóôÜ
êáé íá ðåñíÜ óôçí øõ÷Þ ôïõ óáí üìïñöç áíÜìíçóç;
ÖõóéêÜ õðÜñ÷ïõí ðïëëþí åéäþí ôáîßäéá.
Ôáîßäéá ôá ïðïßá áðåõèýíïíôáé óå áíèñþðïõò ìå éäéáßôåñåò áðáéôÞóåéò êáé åîåéäéêåõìÝíá åíäéáöÝñïíôá.
Ðñïïñéóìïß ìå éóôïñéêü, ðïëéôéóìéêü êáé
ãåùãñáöéêü ðñïóáíáôïëéóìü. Ôáîßäéá ðïõ ïäçãïýí óôéò Üêñåò ôçò Ãçò êáé óôá âÜèç ôçò
éóôïñßáò êáé ôïõ ðïëéôéóìïý.
Ôáîßäéá åðáããåëìáôéêÜ óå óõíäõáóìü ìå
ôïí ôïõñéóìü. Ôáîßäéá ãéá ôïõò ëßãïõò ðïõ ÷áñßæïõí óôïí åáõôü ôïõò áõôÞ ôç ìïíáäéêÞ åìðåéñßá.
ÁëëÜ õðÜñ÷ïõí êáé
ðïëëþí åéäþí ôýðïé ôáîéäéùôþí.
Ðñéí áðü Ýíáí áéþíá,
êÜðïéïò éóôïñéêüò Ýëåãå üôé õðÜñ÷ïõí Ýîé ôýðïé ôïõñéóôþí:
Ïé ðñþôïé ôáîéäåýïõí ãéá ôç ÷áñÜ ôçò ìåôáêßíçóçò, áðïññïöçìÝíïé áðï ôïí õðïëïãéóìü ôçò áðüóôáóçò ðïõ Ý÷ïõí äéáíýóåé. Ïé
äåýôåñïé êõêëïöïñïýí ìå Ýíáí ôïõñéóôéêü ïäçãü óôï ÷Ýñé êáé äåí ôïí áðï÷ùñßæïíôáé ðïôÝ. Óôïí ôñßôï ôýðï áíÞêïõí åêåßíïé ðïõ ôáîéäåýïõí ðÜíôá ïìáäéêÜ Þ ìå ôçí ïéêïãÝíåéÜ
ôïõò, ðïõ áðïöåýãïõí ôá ðáñÜîåíá öáãçôÜ
êáé êýñéï ìÝëçìÜ ôïõò åßíáé íá êÜíïõí ïéêïíïìßá. Ïé ôáîéäéþôåò ôïõ ôÝôáñôïõ ôýðïõ Ý÷ïõí ìüíï Ýíá óôü÷ï: ôï öáãçôü. Óôïí ðÝìðôï
ôýðï áíÞêïõí ïé «êõíçãïß», ðïõ áíáæçôïýí
ðáñÜîåíá áíôéêåßìåíá, áíôßêåò Þ óðÜíéá öõôÜ êáé æþá. Êáé ôÝëïò åßíáé áõôïß ðïõ «êïéôÜæïõí ôá âïõíÜ áðü ôï ðáñÜèõñï ôïõ îåíïäï÷åßïõ ôïõò... áðïëáìâÜíïõí ôïí ìåóçìåñéáíü ôïõò ýðíï, äéáâÜæïõí ôçí åöçìåñßäá ôïõò
îáðëùìÝíïé óå ìéá ðïëõèñüíá êáé ýóôåñá ëÝíå üôé Ý÷ïõí äåé ôá Ðõñçíáßá.
Óßãïõñá ðÜíôá èá õðÜñ÷ïõí ôïõñßóôåò
ðïõ ôïõò áñÝóåé íá åðáíáëáìâÜíïõí áõôïý
ôïõ åßäïõò ôç ñïõôßíá, õðÜñ÷ïõí üìùò êáé Üëëïé óôïõò ïðïßïõò áñÝóåé ðåñéóóüôåñï íá áíáêáëýðôïõí êñõììÝíá «ìõóôéêÜ» óå ìÝñç Þäç ãíùóôÜ.
Äßíïõí Üëëç äéÜóôáóç óôï ôáîßäé...
ÔáñóÞ Ä.

5 ÉÏÕÍÉÏÕ: ÐÁÃÊÏÓÌÉÁ ÇÌÅÑÁ
ÐÑÏÓÔÁÓÉÁÓ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ
Ç ôåëåõôáßá Ýêèåóç ôïõ ÏÇÅ åßíáé åîáéñåôéêÜ áíçóõ÷çôéêÞ ãéá ôçí ïéêïëïãéêÞ
éóôïññïðßá ôïõ ðëáíÞôç ìáò. ÄÅÍ ÁÑÊÅÉ íá èõìüìáóôå ôïí êßíäõíï áõôü ÌÉÁ
ÌÅÑÁ ÔÏ ×ÑÏÍÏ. Ç öñïíôßäá êáé ðñïóôáóßá ôïõ Üìåóïõ ðåñéâÜëëïíôüò ìáò
ðñÝðåé íá ãßíåé êáèçìåñéíÞ ìáò ìÝñéìíá.

ÔÏ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍ ÅÉÍÁÉ Ç ÆÙÇ ÌÁÓ

ÖÙÔÏÇËÅÊÔÑÉÊÇ
ÖÙÔÉÓÔÉÊÁ ÅÎÙÔÅÑÉÊÏÕ
ÊÁÉ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ ×ÙÑÏÕ

ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÓÉÁÑÂÁÑËÇÓ

Í. ÄáâÜãéáò - Á Áðïóôïëßäïõ

ÅñãáóôÞñéï áäáìáíôïäåóßáò

ÃñõðÜñç 76-78 & Áã. ÐÜíôùí
ÊáëëéèÝá
Ôçë. 95.13.884

Êïëïêïôñþíç 23
1ïò üñïöïò

Ôçë. 32.55.241

ÁÃÁÐÙÍÔÁÓ ÔÏ ÊÁÉ ÖÑÏÍÔÉÆÏÍÔÁÓ ÔÏ,
ÕÐÅÑÁÓÐÉÆÏÌÁÓÔÅ ÔÏ ÓÇÌÅÑÁ ÔÏ ÄÉÊÏ
ÌÁÓ ÊÁÉ ÔÏ ÌÅËËÏÍ ÔÙÍ ÐÁÉÄÉÙÍ ÌÁÓ
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υμάμαι και το 638 της Τότας (Παπαδανιήλ). Η Τότα ένα απόγευμα σαν ήρθε στο
σχολείο, αντί να μας χαιρετήσει λέει σοβαρά
και μεγαλόφωνα: «638»!
Ξαφνιαστήκαμε και ξεσπάσαμε σε γέλια.
Και τότε εκείνη μας εξήγησε: Μόλις πέρασε
τη γέφυρα, άρχισε να μετρά τα βήματά της.
Τη στιγμή που έφτασε στο σχολείο πατούσε
το 638ο βήμα. Απορροφημένη λοιπόν από το...
μεγάλο της έργο, ξεστόμισε περήφανα το μεγαλειώδες νούμερο 638.
Το μάθημα της Γυμναστικής γινόταν έξω
από το χωριό, στα αλώνια. Εξάλλου, και το Γυμνάσιο στην άκρη του χωριού βρισκόταν. Εφοδιαστήκαμε λοιπόν με στολή γυμναστικής.
Τα κορίτσια φόρμες και τα αγόρια μαύρο κοντό παντελονάκι. Οι φόρμες των κοριτσιών ήταν ομοιόμορφες, τις είχε ράψει όλες η Μαρίκα της θεια-Θεοπούλας. Το παντελονάκι των
αγοριών αφέθηκε στην καλαισθησία και το βαλάντιο των μητέρων. Τη χρονιά εκείνη κάναμε μάθημα στην επάνω αίθουσα. Και όπως ήταν φυσικό, βλέπαμε τους μαθητές όταν επέστρεφαν από το... γυμναστήριο.
Μια μέρα ο Μανής, βλέποντας τα αγόρια
μιας άλλης τάξης που έρχονταν, παρατήρησε:
«Ο Καρυδάκης φοράει το σώβρακο του πατέρα του!»
Ήταν λίγο μακρύτερο από των άλλων μαθητών. Η αίθουσα σείστηκε από τα γέλια.
Η πρώτη γυναίκα καθηγήτρια που ήρθε στο
Γυμνάσιό μας ήταν η Στυλοπούλου Καίτη. Αποφασίσαμε μια φορά παρακάμπτοντας τα καθιερωμένα, αντί να της προσφέρουμε αγορασμένο δώρο στη γιορτή της, να της κάνουμε
σπιτικό γλυκό. Αναλάβαμε η Τότα, εγώ και η
Θοδωρίτσα. Με βοηθό την κυρα-Παγώνα, τη
μητέρα της Τότας, ετοιμάσαμε ένα κέικ. Μόνο που κάναμε λάθος στις αναλογίες των υλικών – βλέπετε θέλαμε να γίνει μεγάλο και βάλαμε διπλή δόση, και το κέικ βγήκε χάλια...
Μας έφαγε η διπλή δόση σόδας, βούλιαξαν και
οι σταφίδες, κάηκε και στο ψήσιμο. Τρώμε λοιπόν εμείς, δηλαδή όλες οι συμμαθήτριες, το
κέικ και αγοράζουμε ένα μπουκάλι λικέρ. Η
έκπληξη που ετοιμάζαμε δεν πέτυχε.
Μια δυσάρεστη ανάμνηση είναι το κλέψιμο από την Έλλη των θεμάτων Άλγεβρας. Ο
Κατσουλάκος έμεινε τη χρονιά εκείνη στης κυρα-Ξανθίππης. Η Έλλη μπαινόβγαινε άνετα
στο σπίτι. Γειτόνισσα και φίλη της Τασούλας,
της κόρης της κυρα-Ξανθίππης. Εποχή εξετάσεων.
Ο Κατσουλάκος φεύγει για λίγο από το σπίτι. Τρυπώνουν Έλλη και Τασούλα στο δωμάτιο, βρίσκουν τις ασκήσεις. Η Έλλη τις αντιγράφει. Να τις λύσει όμως δεν μπορεί. Μπορεί σίγουρα η ξαδέρφη της η Πόπη, «η Πόπη
μας», όπως λέει. Μου τις φέρνει. Σε έντε λεπτά είναι έτοιμες. Είναι μόνο οι πέντε. Λείπουν
άλλες πέντε. Η Έλλη δεν ησυχάζει. Δενξέρω
με ποιο τρόπο καταφέρνει να κλέψει και τις
υπόλοιπες. Μου τις φέρνει κι αυτές, πριν καλά
καλά βραδιάσει. Τις λύνω. Και η καλή σου η
Έλλη αρχίζει να μοιράζει δεξιά κι αριστερά ασκήσεις και λύσεις. Ως το βράδυ όλη η τάξη
είναι εφοδιασμένη.
Ατυχία! Ατυχία και καταστροφή! Την άλλη μέρα ο Κατσουλάκος πιάνει ένα μαθητή να
αντιγράφει. Ανακαλύπτει κι όλες τις ασκήσεις
γραμμένες σε μια κόλλα. Φυσικά δεν αργεί να
πληροφορηθεί τι είχε γίνει. Το διαγώνισμα ακυρώνεται και εμάς μας απειλούν ότι θα μειώσουν τη διαγωγή μας σε «κοσμία». Ευτυχώς
έμεινε μόνο η απειλή. Η αγωνία μου πάντως
ως την ώρα που πήρα το ενδεικτικό στα χέρια
μου, δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια.
Και τώρα μια ωραία θύμηση. Η αποθήκευση των καυσόξυλων. Η μεταφορά τους από την
αυλή ως το δωμάτιο-αποθήκη στο ισόγειο, ήταν για μας σωστό πανηγύρι. Πρώτα γιατί γλιτώναμε δυο-τρεις ώρες μάθημα και δεύτερο ο
τρόπος μεταφοράς.
Σχηματίζαμε δύο παράλληλες αλυσίδες. Ένας μαθητής –για κάθε πλευρά– έπαιρνε από
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(Συνέχεια από το προηγούμενο)

το σωρό 2-3 ξύλα, τα ’δινε στον πρώτο της
σειράς και από χέρι σε χέρι έφταναν στην αποθήκη, όπου τα τακτοποιούσαν με πολλή τέχνη κάποιοι μαθητές. Την επιστασία της αποθήκευσης, και κυρίως της τακτοποίησης, νομίζω είχε για χρόνια ο Σωτήρης ο Τζιρόζης. Η
όλη εργασία γινόταν με χαρά. Και οι ανθρώπινες αλυσίδες φαίνονταν είτε σαν ένα τεράστιο
φίδι, που σέρνονταν στη γη, είτε σαν στάχυα
που λικνίζονταν στο φύσημα του ανέμου είτε
τέλος σαν τρένο που έτρεχε πάνω στις ράγες
του. Ανάλογα με τη φαντασία και την ψυχική
διάθεση του καθενός.
Από τις ωραιότερες αναμνήσεις μου, φαντάζομαι και όλων των μαθητών, ήταν η ετήσια ημερήσια εκδρομή. Οι αγαπημένοι τόποι
για τις εκδρομές αυτές ήταν απέναντι από τον
Πόρο ή κοντά στο Αρδάνιο. Και πάντα κοντά
στο ποτάμι. Την ημέρα αυτή μπορούσαμε άφοβα να πιούμε – στις μεγάλες τάξεις φυσικά.
Τα αγόρια κουβαλούσαν μια νταμιτζάνα ρετσίνα και άφθονες γκαζόζες. Απλώναμε κουβέρτες και πάνω εκεί ξεδιπλώναμε τις πολύχρωμες πετσέτες μας, με το... πλούσιο περιεχόμενο: αυγά βραστά, κεφτεδάκια, ντολμαδάκια, ελιές, χαλβά, μπόλικο ψωμί. Αφού εξαφανίζονταν όλα αυτά, άρχιζε το τραγούδι, ο χορός,
τα παιχνίδια. Το ξεφάντωμα κρατούσε ως το
απόγευμα.
Γυρίζαμε κατάκοποι, κατακόκκινοι, αλλά
χαρούμενοι στο χωριό. Οι μανάδες μας μάς περίμεναν με μια κούπα γιαούρτι στα χέρια. Όχι,
δεν ήταν το βραδινό μας αυτό. Αλλά μας άλειφαν πρόσωπο και μπράτσα για να προλάβουν
τα εγκαύματα από την παραμονή μας ολημερίς στον καυτό ήλιο.
Οι μαθητές αποφάσισαν να πάρουν μέρος
σε κάποια διαδήλωση για την Κύπρο. Θυμάμαι τον κεφαλά, τον Καρυπίδη, το Σιτσανλή
και άλλους, που πριν γίνει η σύναξη για προσευχή, έφυγαν από το σχολείο. Μείναμε οι μικρότεροι και αρκετές μαθήτριες από τις μεγαλύτερες τάξεις.
Και ακούστηκε το καταπληκτικό εκείνο του
Καραβέλλα:
«Μάθετε πρώτα να δένετε τα βρακιά σας
και μετά να κάνετε διαδηλώσεις».
Δεν ήταν εναντίον της διαδήλωσης, αλλά
κατά του τρόπου που επιχειρήθηκε η συμμετοχή των μαθητών. Την ήθελε πιο μαζική και
πιο οργανωμένη. Άλλωστε από την Ίμβρο καταγόταν και ένιωθε καλά τον καημό για αλύτρωτες πατρίδες.
Η τάξη μας έλαχε του κλήρου και της μεγάλης τιμής να αποχαιρετήσει τον γυμνασιάρχη,
τον Καραβέλλα, την ώρα της αποχώρησής του.
Ετοιμάσαμε λαμπρή γιορτή στη μεγάλη αίθουσα. Τον αποχαιρετιστήριο λόγο ανέλαβε ο
Τάσος. Είπε πολλά και όμορφα. Αλλά απ’ όλα
μένει περισσότερο χαραγμένη στη μνήμη μου
η περιγραφή του για το μπαστουνάκι του αξιότιμου γυμνασιάρχη. Που αρκετοί μαθητές
το είχαν δοκιμάσει στη ράχη ή στην παλάμη
τους. Ακολούθησε τρικούβερτο γλέντι με φαγοπότι, τραγούδι και χορό. Όχι μόνο Καραγκούνα και Γερακίνα, που μας δίδασκε ο Ζηβόπουλος, αλλά και ευρωπαϊκούς παρακαλώ.
Αμέ! Ήμασταν στην Ογδόη, διάολε! Σωστές
δεσποινίδες και αξιοπρεπείς κύριοι πια! Μας
πήραν τα μεσάνυχτα.
Η ωραιότερη στιγμή της ημέρας φυσικά,
ήταν το σχόλασμα. Οι δρόμοι τότε γέμιζαν χαρούμενες φωνές. Από τρεις δρόμους γινόταν η
αποχώρηση. Τον μεγαλύτερο όγκο δεχόταν ο
κεντρικός δρόμος. Εμείς παίρναμε το δεξιό
δρόμο, όπως βγαίναμε από το σχολείο. Είμαστε λίγα παιδιά της γειτονιάς. Ζήλευα τα παιδιά που έπαιρναν τον κεντρικό δρόμο. Και γιατί
ήταν πολλά και γιατί η κουβέντα και τα πειράγματα θα συνεχίζονταν για περισσότερη ώρα. Ενώ εμείς, ο θείος μου ο Χρήστος, ο Παυλάκος, ο Φάνης, η Θοδωρίτσα, εγώ, η αδελφή
μου, ο Δημάκος, άντε η Ουρανία και ο Φάνης
ο Καλλίδης, ώσπου να πεις «κύμινο» φτάναμε
και χωρίζαμε.
Ένα έθιμο, που προσπαθούσαμε να το τηρούμε με θρησκευτική ευλάβεια και σε ύψιστο βαθμό, ήταν το σπάσιμο του μελανοδοχείου την τελευταία μέρα των εξετάσεων στην
ογδόη. Ήταν η μόνη πολυτέλεια που επιτρέπαμε στον εαυτό μας.

Ôçò Êáëëéüðçò Ãéïöôóßäïõ-ÊáñáúóáñëÞ
Ούτε τα βιβλία σκίζαμε –τα αγοράζαμε βλέπεις μόνοι μας– ούτε το μπουγέλωμα ήταν γνωστό, άφθονο νερό δεν υπήρχε. Οι τοίχοι των
γύρω σπιτιών, αλλά κυρίως οι μάντες, ήταν οι
κυριότεροι στόχοι μας.
Α! παραλίγο να ξεχάσω τον ανεκδιήγητο
Αλευρομάγειρα. Τον γυμνασιάρχη που διαδέχτηκε τον Καραβέλλα. Μας ανέλαβε στην Ογδόη. Ήταν οπαδός της αποστήθισης. Αλίμονο αν μας ξέφευγε καμιά λέξη. Και άντε να
συνηθίσεις στην αποστήθιση, όταν για έξι χρόνια δεν την είχες χρησιμοποιήσει ούτε για μια
μέρα!
Η αγαπημένη μου παρατήρηση, αν έκανες
το λάθος να αποδώσεις το μάθημα όπως εσύ
το κατάλαβες και όχι αυτολεξεί, ήταν:
«Δραπέτευσες, παιδί μου; Αν σε ζητήσουν
τι πρέπει να κάνω;»
Και μ’ αυτό εννοούσε ότι όποιος δεν μπορούσε να αποστηθίσει ήταν τρελός και τρόφιμος του φρενοκομείου, απ’ όπου το είχε σκάσει. Περάσαμε μια δύσκολη χρονιά μαζί του.
* * *
Από τα χρόνια του Δημοτικού δεν θυμάμαι
πολλά. Θα αναφέρω μόνο δύο, τα πιο αγαπημένα μου. Πρώτα την απάντηση-παράπονο-δικαιολογία του Ξάνθιππου στην ερώτηση της
δασκάλας μας της κυρίας Ελένης:
– Γιατί, Ξάνθιππε, δεν έγραψες αντιγραφή;
– Όλη μέρα, κυρία, περίμενα την κότα να
γεννήσει, αλλά αυτή δε γέννησε.
Με το αυγό ο Ξάνθιππος θα αγόραζε τετράδιο.
Ήμαστε στην τετάρτη Δημοτικού. Και η πιο
θαυμάσια, η εντονότερη ανάμνηση από τα χρόνια αυτά, ο κήπος του σχολείου μας. Εκεί μέσα βρίσκονταν όλα τα φυτά που θα χρησιμοποιούσαμε στη διδασκαλία μας.
Άνθη και λαχανικά κατανεμημένα σε καλαίσθητα παρτέρια. Το ωραιότερο όμως παρτέρι λουλουδιών, το κεντρικό, τιμητικώς ανήκε στην αγαπημένη μας δασκάλα, την κυρία
Ελένη.
Και άφησα τελευταία την πρώτη-πρώτη θύμηση της ζωής μου και την πιο οδυνηρή. Και
μόλις πριν δέκα περίπου χρόνια, έμαθα ότι το
περιστατικό, που μου άφησε αυτή τη θύμηση,
έγινε όταν ήμουν οχτώ χρονών.
Ήξερα ότι το έζησα, ήξερα να το περιγράψω, ήξερα τι πέρασα εκείνη τη μέρα, αλλά πότε έγινε αυτό, αυτό δεν το ήξερα.
Το έλεγα σε φίλους, το έλεγα σε γνωστούς,
οι δικοί μου το γνώριζαν, το διηγήθηκα στον
άνδρα μου, αλλά λίγοι με πίστευαν. Ο άνδρας
μου γελούσε μαζί μου. Ώσπου πριν δέκα χρόνια περίπου έπεσε στα χέρια του ένα βιβλίο.
«Η Εθνική Αντίσταση στον Έβρο» των Τερζούδη και Βλάχου.
Αλλά ποιο ήταν το γεγονός που με είχε ταράξει τόσο;
Ένα βράδυ η μάνα μου είχε φτιάξει ψαρόσουπα. Ήταν στα χρόνια της κατοχής, αυτό το
θυμόμουν πάντοτε. Τη στιγμή που βουτούσα
το κουτάλι στη σουπιέρα, αντί για ψάρι που
υπήρχε μέσα, έβλεπα πέντε πτώματα. Φυσικά
κοιμήθηκα νηστική εκείνο το βράδυ.
Τα πέντε πτώματα δεν τα είχε βγάλει η φαντασία μου, τα είχα δει τη μέρα εκείνη κάτω
από το μεγάλο πλατάνι στην κάτω πλατεία, δίπλα στη βρύση. Ήταν πέντε άνδρες που σκότωσαν οι Γερμανοί σε αντίποινα για κάποιο σαμποτάζ. Και ο άνδρας μου μόνο τότε έπαψε να
γελά μαζί μου, όταν στο βιβλίο που αναφέρω
βρήκα τα ονόματα των νεκρών και την ημερομηνία του γεγονότος.
Ήξερα ότι ο ένας νεκρός ήταν ο Γιάννης ο
παπαδόπουλος, αδελφός της γειτόνισσάς μας
της Πατλάκαινας. Αυτό ήταν σίγουρο. Στις τελευταίες σελίδες του βιβλίου υπάρχει ένας κατάλογος με 114 ονόματα νεκρών. Έψαξα λοιπόν και βρήκα και τα ονόματα των άλλων τεσσάρων: Βαρσαμίδης Ελευθέριος από την Αλεξανδρούπολη, Μιχαηλίδης Σάββας από τις Φέρες, Σακάρης Δημήτρης από το Σουφλί, Τσελεμπής Παντελής από την Αλεξανδρούπολη.
Όλοι τους εκείνη την εποχή ζούσαν στις Φέρες.
Τουφεκίστηκαν στις 21 Ιανουαρίου 1944.
Και μέχρι σήμερα είναι στιγμές που βλέπω ακόμη τα πέντε πτώματα δίπλα-δίπλα, εκεί κάτω
στο τεράστιο πλατάνι στην κάτω πλατεία.
ΤΕΛΟΣ
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ôçò ðñïó÷ïëéêÞò åêðáßäåõóçò ôùí äßãëùóóùí ðáéäéþí ôçò ìïõóïõëìáíéêÞò ìåéïíüôçôáò ôçò ÄõôéêÞò ÈñÜêçò*

Ôçò ÃáëÞíçò Ñåêáëßäïõ
(ÓõíÝ÷åéá áðü ôï ðñïçãïýìåíï öýëëï)

3.2. Õðáãïñåýóåéò ôçò áíáãêáéüôçôáò
¸ôóé üðùò åßíáé äéáìïñöùìÝíç óÞìåñá ç
ðñáãìáôéêüôçôá óå ü,ôé áöïñÜ óôçí áãùãÞ êáé
åêðáßäåõóç ôùí äßãëùóóùí ðáéäéþí ðñïó÷ïëéêÞò çëéêßáò ôçò ìïõóïõëìáíéêÞò ìåéïíüôçôáò ôçò ÄõôéêÞò ÈñÜêçò, ïäçãåß óôïí ðéï áóöáëÞ äñüìï ôçò ìåëëïíôéêÞò ó÷ïëéêÞò áðïôõ÷ßáò ôùí ðáéäéþí áõôþí êáé óôç óõíÝ÷åéá
óôïí åîßóïõ áóöáëÞ äñüìï ôçò åêðáßäåõóÞò
ôïõò óôçí Ôïõñêßá.
Áõôü äåí áðáéôåß éäéáßôåñá ðåñßðëïêïõò
óõëëïãéóìïýò ãéá íá áíôéëçöèïýìå ôé óõíåðÜãåôáé. Ãé’ áõôü áí ðñüêåéôáé í’ áëëÜîåé êÜôé
ðñáãìáôéêÜ – ìå üëç ôç óïâáñüôçôá ðïõ ðñÝðåé íá äéÝðåé ìéá ôÝôïéá ðñïóðÜèåéá áëëáãÞò–
óôçí åêðáßäåõóç ôùí äßãëùóóùí áõôþí ðáéäéþí, ðñÝðåé í’ áñ÷ßóåé áðü ôçí ðñïó÷ïëéêÞ
åêðáßäåõóç.
¸ôóé: á) Ïé öïéôçôÝò ôùí Ðáéäáãùãéêþí
ÔìçìÜôùí ðñÝðåé íá ðáñáêïëïõèïýí ìáèÞìáôá äéáðïëéôéóìéêÞò áãùãÞò êáé åêðáßäåõóçò ìå
åöáñìïãÝò óå åðßðåäï ðñáêôéêÞò êáôÜñôéóçò.
â) Ïé óýìâïõëïé ðñïó÷ïëéêÞò áãùãÞò, ôùí
óõãêåêñéìÝíùí åêðáéäåõôéêþí ðåñéöåñåéþí,
ðñÝðåé íá Ý÷ïõí åéäéêÞ êáôÜñôéóç þóôå íá åßíáé óå èÝóç íá êáèïäçãïýí êáé íá óõìâïõëåýïõí ôïõò åêðáéäåõôéêïýò óå æçôÞìáôá äéáðïëéôéóìéêÞò áãùãÞò êáé íá ðñïôåßíïõí ôñüðïõò åðßëõóçò ðñïâëçìÜôùí ðïõ ðÜíôá áðïññÝïõí áðü ôÝôïéáò ìïñöÞò éäéáßôåñåò åêðáéäåõôéêÝò êáôáóôÜóåéò.
ã) Ïé íçðéáãùãïß ðñÝðåé íá åðáíåêðáéäåýïíôáé óå èÝìáôá äéáðïëéôéóìéêÞò áãùãÞò ðáéäéþí ôçò óõãêåêñéìÝíçò çëéêßáò ðïõ üëïé ãíùñßæïõìå ôç óðïõäáéüôçôÜ ôçò.
ä) Íá äïèåß óôïõò íçðéáãùãïýò, ðïõ ðñüêåéôáé íá õðçñåôÞóïõí óå ôÜîåéò ìå äßãëùóóá
ðáéäéÜ, ðëáßóéï èåùñçôéêþí ãíþóåùí êáé ìåèïäïëïãéêþí åñãáëåßùí êáôÜ åéäéêÞ ðåñßðôùóç, þóôå íá áðáëëáãïýí áðü ôçí áíáóöÜëåéá
ôçò çìéÜãíïéáò óôçí áíôéìåôþðéóç åíüò ôüóï
«ëåðôïý» åêðáéäåõôéêïý æçôÞìáôïò ðïõ óôçí
êáëýôåñç ðåñßðôùóç ôïõò ïäçãåß óå ïëÝèñéïõò
áõôïó÷åäéáóìïýò.
å) Íá ãßíïõí óïâáñÝò ðñïóðÜèåéåò ñÞãìáôïò ôïõ ðñáãìáôéêÜ áññáãïýò ìÝ÷ñé ôþñá
öñÜãìáôïò (äéáìïñöùìÝíïõ áðü äéÜöïñïõò
ðáñÜãïíôåò, ç áíÜëõóç ôùí ïðïßùí äåí åßíáé
ôïõ ðáñüíôïò), ðïõ ÷ùñßæåé ôïí ÷þñï ôçò ôÜîçò ôïõ íçðéáãùãåßïõ êáé ôï ïéêïãåíåéáêü ðåñéâÜëëïí ôùí óõãêåêñêéìÝíùí ðáéäéþí.
óô) Íá äïèåß Ýìöáóç óôïõò ôñüðïõò áðÜëåéøçò ôùí äéáöüñùí ðñïêáôáëÞøåùí ðïõ
êáëëéåñãïýíôáé óå êÜðïéïõò ãïíåßò ôùí äßãëùóóùí ðáéäéþí ôçò óõãêåêñéìÝíçò ìåéïíüôçôáò, þóôå íá öïéôïýí üëá áõôÜ ôá ðáéäéÜ óôï
íçðáãùãåßï.
¼ôáí ïé áñìüäéïé åðß ôïõ èÝìáôïò èá åßíáé âÝâáéïé üôé Ý÷ïõí äþóåé ìéá óïâáñÞ èÝóç
óôéò áëçèéíÝò ôïõò ðñïèÝóåéò ãéá ìéá ðñïóðÜèåéá ìå áðïôÝëåóìá, ôüôå üëïé èá äéêáéïýìáóôå íá åßìáóôå áéóéüäïîïé. Áéóéüäïîïé êáé ùò
ðïëßôåò áõôÞò ôçò ÷þñáò, áëëÜ êõñßùò ùò Üíèñùðïé.
ÓÇÌÅÉÙÓÅÉÓ:

1. Ã. ÊïíôÜêïò, «Ãëþóóá, óêÝøç, ðïëéôéóìüò ùò
ðáéäáãùãéêÜ ìåãÝèç», ðåñéïä. Ãëþóóá, ô÷. 42,
1997, ó. 4-18.
2. Paradis M.: Billgualism, Énternational Encyclopedia of Education, ôüì. 1, óó. 489-495, Oxford
Pergamon Press, 1985.
3. Ã. ÊïíôÜêïò, ü.ð., óó. 12-18.
4. Knight P. S., Knight S.C., Quicenton A: Education in Rurar Schools. The Educational Forum,
vol. 61, No 1, 1996, p. 84.
5. Felix Exeberria Balerdi: Billingualism and Biculturalism in the Basque Country, Educational
Review, vol. 49, No 2, 1997, óó. 141-149.
6. Deride Martin: Towards Mulingual language
policy in Education in South Africa. Different
approaches to meet different needs. Education
Review, vol. 49, No 2, 1997, óó. 149-151.
7. Ðáíáãéùôßäçò Ì.Í.: ÌïõóïõëìáíéêÞ ìåéïíüôçôá êáé åèíéêÞ óõíåßäçóç, Áëåîáíäñïýðïëç,
1995, óó. 169-170.
8. ÏÅÄÂ, Ð.Ä. 486/1989 ÖÅÊ 208 Á´ ÁèÞíá.
9. ÏÅÄÂ, Âéâëßï äñáóôçñéïôÞôùí ãéá ôï íçðéáãùãåßï, ÁèÞíá 1989, ó. 89.
* Áíáäçìïóßåõóç áðü ôï ðåñéïäéêü ÅÍÄÏ×ÙÑÁ.
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ÂÉÂËÉÏÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇ

λέει ο ποιητής Γεώργιος Μαρκοράς.
Μάνα: είναι το πρόσωπο που μας έθρεψε στα σπλάχνα της και μας έφερε στο φως
της ζωής και με το μαγικό φίλτρο της αγάπης μας ανάστησε. Η μάνα μας συλλάβισε
τις πρώτες λεξούλες. Αυτή μας έμαθε τα πρώτα βήματα. Αυτή ξαγρύπνησε μαζί μας όταν
είμασταν άρρωστοι.
Μάνα: είναι ο ήλιος της ζωής μας, εκείνο τ’ αστέρι που μας συντροφεύει στη ζωή
μας και μέσα από δύσκολους δρόμους, μέσα
από περιπέτειες της ζωής, από παγίδες των
ανθρώπων, μας οδηγεί σ’ ευτυχισμένες μέρες.
Η αγάπη της μάνας είναι η πιο αγνή, η
πιο άδολη, χωρίς συμφέροντα και ανταλλαγές. Ό,τι κακό και να της κάνουμε, όσα πικρά λόγια και να της πούμε τα ξεχνάει. Με
την ίδια αγάπη και τρυφερότητα σκύβει επάνω μας λέγοντας λόγια παρηγοριάς, όταν
μας βλέπει να υποφέρουμε.
Αυτό μαρτυρεί και το ποίημα «Η καρδιά
της μάνας» του Ζαν Ρισπέν, που έχει δημοσιεύσει «Η Βήρα» στο 13ο φύλλο της (με
κείμενο της Τριάδας Λαζίδου). Ο μοναχογιός σκοτώνει τη μάνα του, ξεριζώνει την
καρδιά της και τρέχει να την πάει στης μάγισσας την κόρη, να τη δώσει να τη φάει το
σκυλί της, για να πάρει το φιλί της. Στο δρόμο όμως σκοντάφτει και πέφτει. Και τότε ακούει τη φωνή της μάνας του να ρωτάει, «εχτύπησες παιδάκι μου;» και να κλαίει...
Τι μεγαλείο ψυχής, τι απέραντη αγάπη!
Δικαιολογημένα λοιπόν τη γιορτάζουμε
και την τιμούμε σ’ όλη την υφήλιο τη δεύτερη Κυριακή του Μάη.
Η ιδέα για τη γιορτή της μάνας ήταν της
Άννας Τζάρβις από τη Φιλαδέλφεια των
ΗΠΑ το 1907.
Το 1914, αυτή την τόσο σπουδαία ιδέα,
το Αμερικανικό Κογκρέσο με απόφασή του
την καθιέρωσε να γιορτάζεται κάθε χρόνο
αυτή την ημερομηνία.
Η γιορτή αυτή είναι μια εκδήλωση σεβασμού και ευγνωμοσύνης στο αγαπημένο
πρόσωπο που μας έφερε στον κόσμο.
Κι αυτή η εκδήλωση είναι ο ελάχιστος
φόρος που δίνουμε στη μάνα μας για τις φροντίδες της να μας αναθρέψει σωματικά, για
την καθημερινή μέριμνα να μας στολίσει ψυχικά και να μας δώσει τα εφόδια για το σκληρό αγώνα στη ζωή αλλά και για την αυτοθυσία, την απέραντη στοργή και αφοσίωση στα
παιδιά της.
Δυστυχισμένοι είναι εκείνοι που χάνουν
τη μάνα τους, γιατί σαν την (καλή) μάνα «δεν
είναι άλλος εις τον κόσμο θησαυρός» λέει
στο ποίημά του ο Γ. Μαρτινέλλης.
Πολλοί συγγραφείς έχουν γράψει συγκλονιστικά διηγήματα για την αγάπη και την
αυτοθυσία της μάνας. Επίσης πολλοί ποιητές έχουν γράψει θαυμάσια ποιήματα υμνώντας τη μάνα.
Το ποίημα Γ. ΜΑΡΤΙΝΕΛΛΗ, που δημοσιεύεται δίπλα, είναι γνωστό σε πολλούς.
Κρύβει όμως τα βαθιά συναισθήματα που
τρέφουν η μάνα στο παιδί και παιδί προς τη
μάνα – αλήθειες αναλλοίωτες. Ας θεωρηθεί
λοιπόν ως φόρος τιμής.
Φωτεινή Δελίδου-Βενέρη
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Ôïõ 1ïõ Äçìïôéêïý Ó÷ïëåßïõ ÏñåóôéÜäáò

ÌÉÁ ÓÇÌÁÍÔÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ

ÌÜíá! äå âñßóêåéò ëÝîç êáìßá
íá '÷åé óôïí Þ÷ï ôçò ôüóç áñìïíßá!

○

ÌÉÁ ÁÎÉÅÐÁÉÍÇ ÐÑÙÔÏÂÏÕËÉÁ

○

○

ÔÇÓ ÐÁÍÈÑÁÊÉÊÇÓ ÏÌÏÓÐÏÍÄÉÁÓ
ÍÏÔÉÁÓ ÅËËÁÄÁÓ

Ôï èñáêéþôéêï äçìïôéêü ôñáãïýäé
óôïí ¸âñï êáé ôç ÓáìïèñÜêç

Σ

τα τέλη Απριλίου κυκλοφόρησε ένα σημαντικό βιβλίο εκ μέρους της ΠΑΟΝΕ και
από τις εκδόσεις Πάραλος. Πρόκειται για μια
πρωτότυπη εργασία του συμπατριώτη
μας, λογοτέχνη και
ζωγράφου, Αυγερινού Μαυριώτη από το Αμόριο. Όταν
ακόμα ο Α.Μ. υπηρετούσε ως δάσκαλος στα χωριά του
νομού μας, συγκέντρωσε με πολύ μόχθο και κατέγραψε
350 αυθεντικά θρακιώτικα τραγούδια
τα οποία μαγνητοφώνησε από υπερήλικες συμπατριώτες μας.
Από τους πρωταρχικούς στόχους της Πανθρακικής Ομοσπονδίας Ν. Ελλάδας, ως δευτεροβάθμιο πολιτιστικό σωματείο, είναι να υπηρετεί τον πλούσιο κι ανεξάντλητο πολιτισμό του
τόπου μας, τα ήθη, έθιμα και τις παραδόσεις, διασώζοντας, καλλιεργώντας, προβάλλοντας και μεταδίδοντας τα στοιχεία που τον συναπαρτίζουν.
Μέσα στα πλαίσια αυτά εντάσσεται και η παρούσα έκδοση, η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί «ως ελάχιστος φόρος τιμής προς την
πολύπαθη πατρίδα μας τη Θράκη, με αφορμή τα
80 χρόνια από την απελευθέρωσή της».
Το βιβλίο αυτό, που αποτελεί κατάθεση ψυχής εκ μέρους του Αυγερινού Μαυριώτη, είναι
ένα έργο που κλείνει μέσα του το απόσταγμα της
θρακιώτικης πολυκύμαντης ψυχής, όπως πολύπλευρα και πολύτροπα διαμορφώθηκε μέσα
στους αιώνες.
Εδώ να επισημάνουμε ότι η αξία της έκδοσης
αυτής είναι πολλαπλή και διαχρονική, αφού έχουμε την πεποίθηση ότι, ως πρωτότυπη εργασία, θα καταχωρηθεί στην ελληνική βιβλιογραφία και θ’ αποτελέσει σημείο αναφοράς για τους
μελετητές της δημοτικής μας ποίησης. Κατά
συνέπεια, το βιβλίο αυτό δεν πρέπει να λείπει
από καμιά θρακιώτικη βιβλιοθήκη.
Οι συμπατριώτες μας μπορούν να το προμηθευθούν απευθείας από τα γραφεία της ΠΑΟΝΕ
ή από τις εκδόσεις Πάραλος.

Σ.Α.

ÌÜíá
«ÌÜíá» êñÜæåé ôï ðáéäÜêé,
«ìÜíá» ï íéüò êáé «ìÜíá» ï ãÝñïò,
«ìÜíá» áêïýò óå êÜèå ìÝñïò^
á! ôé üíïìá ãëõêü.
Ôç ÷áñÜ ôçò êáé ôç ëýðç
ìå ôç ìÜíá ôç ìïéñÜæåéò,
ðïèçôÜ ôçí áãêáëéÜæåéò
äåí ôçò êñýâåéò ìõóôéêü.
Ôçí õãåéÜ ôçò, ôç æùÞ ôçò,
üëá ç ìÜíá ô' áøçöÜåé
ãéá ôï ôÝêíï ð' áãáðÜåé,
ãéá ôï ôÝêíï ðïõ öéëåß.
Êé áí, óêëçñüò åóý, öáñìÜêéá
ôçí ðïôßæåéò ôçí êáçìÝíç,
ðÜíôá ç ìÜíá ó' áðïóôáßíåé
ìå ïëüèåñìá öéëéÜ.

○

Êé Ýíá áíÝêäïôï ãéá ôç ÌÜíá
Ï ¢íôåñóåí, ï ìåãÜëïò Äáíüò ðáñáìõèÜò, üôáí ðÞãå óôï Ðáñßóé, ãïçôåýôçêå ôüóï
ðïëý áðü ôçí ðüëç ðïõ ìéëïýóå äéáñêþò ãé’
áõôÞí.
ÊÜðïéá óôéãìÞ ï öéëüóïöïò ÊïõæÝí ôïõ
åßðå:
– Áöïý óáò áñÝóåé ôï ðáñßóé ìáò ôüóï
ðïëý, êé áöïý äåí óáò áñÝóåé ç æùÞ ôçò ðáôñßäáò óáò, äåí ôçí áöÞíåôå êáé íá ‘ñèåôå íá
ìåßíåôå åäþ;
Ï ¢íôåñóåí ôüôå ôïõ áðÜíôçóå ÷áìïãåëþíôáò:
– Êáé ìÞðùò, áãáðçôÝ ìïõ, áãáðÜåé êáíåßò ôç ìçôÝñá ôïõ ëéãüôåñï üôáí ôý÷åé êáé
åßíáé áõôÞ Üó÷çìç;
ÖùôåéíÞ Äåëßäïõ-ÂåíÝñç

Åéò ôïí êüóìï Üëëï ðëÜóìá
äå èá âñåéò íá óå ìáíôåýåé
óáí ôç ìÜíá ðïõ ëáôñåýåé,
óáí ôç ìÜíá ðïõ ðïíåß.
¼ðïõ ôñÝ÷åéò, ðÜíôá ç ìÜíá
ìå ôï íïõ óå óõíôñïöåýåé,
óå ðñïóìÝíåé, óå ãõñåýåé
ì' áíõðüìïíç êáñäéÜ.
Äõóôõ÷Þò üðïéïò ôçí ÷Üíåé,
ï êáçìüò åßíáé ìåãÜëïò.
Óáí ôçí ìÜíá äåí åßí' Üëëïò
åéò ôïí êüóìï èçóáõñüò.
Êé üðïéïò ìÜíá ðéá äåí Ý÷åé
«ìÜíá» êñÜæåé óô' üíåéñü ôïõ^
ðÜíôá «ìÜíá» óôïí êáçìü ôïõ
åßíáé ï ìüíïò óôåíáãìüò.

Ôï 1ï Äçìïôéêü ôçò ÏñåóôéÜäáò äéåõñýíåé ôéò åêäçëþóåéò ôïõ ðÝñá áðü ôá óôåíÜ ðëáßóéá ëåéôïõñãßáò åíüò ó÷ïëåßïõ áíáðôýóóïíôáò ìéá ðïëý óçìáíôéêÞ ðñùôïâïõëßá: Ãíùñéìßá ôùí ðáéäéþí ìå ôïõò íôüðéïõò äçìéïõñãïýò êáé ôï Ýñãï ôïõò.
Åßíáé ãíùóôü üôé åðéóêÝðôïíôáé ôá
ó÷ïëåßá êáôÜ êáéñïýò óõããñáöåßò ðáéäéêþí âéâëßùí êáé óõæçôïýí ìå ôá ðáéäéÜ ãéá ôï Ýñãï ôïõò – êÜôé ðïõ óõìâáßíåé ó’ üëç ôçí ÅëëÜäá ôá ôåëåõôáßá
÷ñüíéá. Óôïí ¸âñï ìÜëéóôá ïé åðáöÝò
áõôÝò õðïóôçñß÷èçêáí ôçí ôåëåõôáßá
äéåôßá åéäéêÜ êáé áðü ôï Åèíéêü ÊÝíôñï
Âéâëßïõ ìÝóù ôùí âéâëéïèçêþí ôïõ íïìïý ãéá ôçí áíÜðôõîç ôçò áíáãíùóéìüôçôáò.
Ìå âÜóç áõôü ôï äåäïìÝíï, ôï 1ï
Äçìïôéêü äéåýñõíå ôéò åêäçëþóåéò ôïõ Áðü ôçí åêäÞëùóç ôïõ 1ïõ Äçìïôéêïý óôéò 10 ÌáÀïõ:
îåêéíþíôáò ìéá íÝá ðñïóðÜèåéá ìå ÌáèÞôñéåò, ç çèïðïéüò ê. Åõãåíßá Ôóéïôñßäïõ ðïõ áðáããÝëëåé, ï ÄéåõèõíôÞò ê. ÓôáìÜôçò Ãêáôæßäçò, ç ôéìþìåíç
ðïëëáðëü óôü÷ï:
Ðñþôï, íá ãíùñßóïõí ôá ðáéäéÜ á- ðïéÞôñéá ê. Âïýëá Áñâáíéôßäïõ êáé ç åêäüôñéá ôçò åöçìåñßäáò Ìåèüñéïò ê. ×. Åììáíïõçëßäïõ. ÊÜôù, ìå ìáðü êïíôÜ äçìéïõñãïýò ôçò ðåñéï÷Þò
èçôÝò ôçò Å´ ôÜîçò óôç ÄçìïôéêÞ ÂéâëéïèÞêç ÏåóôéÜäáò.
ìáò, Åâñßôåò, äéêïýò ôïõò áíèñþðïõò.
Íá ìéëÞóïõí ìáæß ôïõò, íá ðñïóåããßóïõí ôï Ýñãï ôïõò áëëÜ êáé ôïõò ßäéïõò, íá
ôïõò ìÜèïõí êáé íá ìÜèïõí. ¸ôóé Üñ÷éóáí
ôçí ðñïóðÜèåéá áõôÞ ìå Åâñßôåò ëïãïôÝ÷íåò,
áíåîÜñôçôá áðü ôï ìÝñïò üðïõ æïõí êáé åñãÜæïíôáé.
Äåýôåñï, åðåéäÞ ïé ðåñéóóüôåñïé áðü áõôïýò æïõí êáé äçìéïõñãïýí ìáêñéÜ áðü ôï íïìü ìáò, èåùñÞèçêå äéðëÜ ùöÝëéìç ìéá ôÝôïéá
êßíçóç, áöïý ðÝñá áðü ôçí Üìåóç ãíùñéìßá
ìå ôïõò ìáèçôÝò ìðïñåß íá ãßíåé êáé êÜðïéá
åõñýôåñç ðñïâïëÞ ôïõò óôïí ôüðï ìáò.
Ôñßôï, íá áðïäïèåß ìéá «ïöåéëüìåíç» ôéìÞ, óå áíèñþðïõò ðïõ, üðùò äÞëùóå ï äéåõ- ÁèÞíá. Áðü ôï 1980 åñãÜóôçêå ùò öùôïóõíèõíôÞò ôïõ ó÷ïëåßïõ ê. ÓôáìÜôçò Ãêáôæßäçò, èÝôñéá êáé åðéìåëÞôñéá åêäüóåùí, êáé áðü
«åßíáé áíåðßôñåðôï íá ôïõò ãíùñßæåé, íá ôïõò ôï 1991 äéáôçñåß áôåëéÝ Ãñáöéêþí Ôå÷íþí êáé
áíáãíùñßæåé êáé íá ôïõò ôéìÜ ç õðüëïéðç Åë- ôéò Åêäüóåéò «ÐÜñáëïò», üðïõ êáé åñãÜæåôáé.
ëÜäá êáé íá ìçí ôïõò ãíùñßæïõìå åìåßò».
Áðü ôá ðáéäéêÜ-ìáèçôéêÜ ôçò ÷ñüíéá á¸ôóé, ôï ó÷ïëåßï ãåíéêÜ ìðïñåß íá ó÷ïëÞèçêå ìå ôçí ðïßçóç êáé ôçí ðåæïãñáößá.
óõìâÜëåé ðñïò áõôÞ ôçí êáôåýèõíóç, áêïÓôá ãñÜììáôá åìöáíßóôçêå áðü ôï 1974,
ëïõèþíôáò êáé ôïí áíôßóôñïöï äñüìï. Íá äçìïóéåýïíôáò åñãáóßåò ôçò óôç «ÓðïõäáóôéðñïâÜëëåé ôïõò Üîéïõò áíèñþðïõò ôïõ ôü- êÞ Ç÷þ» êáé óå äéÜöïñá ðåñéïäéêÜ êáé åöçðïõ ìáò êáé ðáñáðÝñá, Ýôóé þóôå «íá ìÜèåé ìåñßäåò, åíþ ôçí ðñþôç ôçò ðïéçôéêÞ äéÜêñéåðéôÝëïõò ï êüóìïò üôé ï ¸âñïò äå âãÜæåé ìü- óç Ýëáâå áðü ôï ÖåóôéâÜë «ÏäçãçôÞ».
íï êáëáìðüêéá êáé ôåýôëá», üðùò ôüíéóå ÷áÕðÞñîå áðü ôá éäñõôéêÜ ìÝëç ôçò ËïãïñáêôçñéóôéêÜ ï ê. Ãêáôæßäçò. «¸÷åé êé Ýíá ôå÷íéêÞò ÏìÜäáò ôïõ «Ðïëéôéóôéêïý ÊÝíôñïõ
óçìáíôéêü êáé áîéüëïãï äõíáìéêü óôá ãñÜì- ÄçìÞôñçò Ãëçíüò», êáé áðü ôï 1985 åßíáé ôáìáôá êáé ôéò ôÝ÷íåò, ðïõ äéáðñÝðåé óôçí ÁèÞ- êôéêü ìÝëïò ôçò Åôáéñßáò ÅëëÞíùí Ëïãïôåíá êáé ôéò Üëëåò ìåãÜëåò ðüëåéò».
÷íþí.
ÌÝóá óôá ðëáßóéá áõôÜ ôï 1ï Äçìïôéêü
ÌÝ÷ñé óôéãìÞò Ý÷ïõí åêäïèåß ôá áêüëïõèá
ôçò ÏñåóôéÜäáò êÜëåóå ôïí ðåñáóìÝíï Íï- Ýñãá ôçò:
Ýìâñç ôï óõìðáôñéþôç ìáò óõããñáöÝá ê. Íß1) Êüêêéíïé äñüìïé ðïéÞìáôá ôçò äåêáåôßêï Êõôüðïõëï áðü ôéò ÖÝñåò, ôçí ê. Êáôåñß- áò 1970-1980 (Ó.Ä. Âáóéëüðïõëïò, 1982).
íá Ôæéùñßäïõ áðü ôç Âýóóá, êáé ðñüóöáôá,
2) Çëéïôñüðéï (ðïßçóç, 1985).
ôï ÌÜç, ôç Âïýëá Áñâáíéôßäïõ áðü ôá Ìá3) Ôï ôñáãïýäé ôçò åîï÷Þò (ðïßçóç ãéá ðáéñÜóéá ÏñåóôéÜäáò, óå óõíåñãáóßá ìå ôçí å- äéÜ, Óýã÷ñïíç Åðï÷Þ, 1986). Ç óõëëïãÞ âñáöçìåñßäá «Ìåèüñéïò».
âåýèçêå ôï 1986 áðü ôç Ãõíáéêåßá ËïãïôåÏé åêäçëþóåéò áõôÝò, óýìöùíá ìå ôïí äé- ÷íéêÞ ÓõíôñïöéÜ.
åõèõíôÞ ôïõ Ó÷ïëåßïõ, èá óõíå÷éóôïýí êáé ôçí
4) Ôçò åéñÞíçò ï Üíåìïò (áíôéðïëåìéêÞ ðïßåðüìåíç ÷ñïíéÜ.
çóç, åêä. Ó.Ä. Âáóéëüðïõëïò, 1987).
Èåùñïýìå éäéáßôåñá áîéÝðáéíç ôçí ðñï5) ÅðéëïãÝò (ðïßçóç, åêä. Ó.Ä. ÂáóéëüóðÜèåéá áõôÞ ðïõ îåêßíçóå ôï 1ï Äçìïôéêü, ðïõëïò, 1988). ÐïéÞìáôá ôùí äýï ôåëåõôáßùí
óõã÷áßñïõìå èåñìÜ ôïõò åêðáéäåõôéêïýò êáé óõëëïãþí ôéìÞèçêáí ìå ôï Á´ âñáâåßï óôïí
üóïõò ôïõò óôçñßæïõí. Åõ÷üìáóôå ü÷é ìüíï 3ï ðáíåëëÞíéï äéáãùíéóìü ôçò ÐíåõìáôéêÞò
íá Ý÷ïõí óôáèåñïýò óõìðáñáóôÜôåò ôïõò ôïí Åóôßáò Ìïó÷Üôïõ.
ôïðéêü ôýðï, ôá ñáäéüöùíá êáé ôçí ôçëåüñá6) Ôï ðïôÜìé ìáò (Ãêïâüóôçò, 1990) áðïóç, áëëÜ ÊÁÉ ôïõò äÞìïõò. ÌáêÜñé íá âñïõí ôåëåß ìéá ðïéçôéêÞ åíüôçôá ðïõ áíáöÝñåôáé
ìéìçôÝò óå ÏËÁ ÔÁ ÅÂÑÉÔÉÊÁ Ó×ÏËÅÉÁ. öõóéêÜ óôïí ¸âñï. Ç óõëëïãÞ, áíÝêäïôç, ôéÅìåßò ðáñáêïëïõèÞóáìå âéíôåïóêïðçìÝ- ìÞèçêå ìå ôï ðñþôï âñáâåßï ÅéñÞíçò êáé Öéíç ôçí åêäÞëùóç ãéá ôç óõìðáôñéþôéóóÜ ìáò ëßáò Áìðíôß Éðåêôóß ôï 1989.
Âïýëá Áñâáíéôßäïõ, ç ïðïßá åßíáé êáé åðéìå7) Ç óôÜóç (üíïìá ïõóéáóôéêü, ãÝíïõò èçëÞôñéá ôçò åöçìåñßäáò ìáò.
ëõêïý) êáé ïé ðñïèÝóåéò ôçò (äéçãÞìáôá, ÐÜÏé Åâñßôåò ôçò ÁèÞíáò ôç ãíùñßæïõìå ìÝóá áðü ôç äñÜóç ôçò óôïõò åäþ ðïëéôéóôéêïýò
óõëëüãïõò, üðïõ Ý÷åé åíåñãÞ óõììåôï÷Þ. ÕðÞñîå Üëëùóôå êáé ðñüåäñïò ôïõ Óõëëüãïõ
¸âñïò, êáé ôçí ôåëåõôáßá äåêáåôßá äñáóôÞñéï óôÝëå÷ïò ôïõ Ä.Ó. ôïõ Óõëëüãïõ Ôñéãþíïõ. Ðïëëïß áðü ìáò ãíùñßæïõìå üôé åßíáé ìéá
êáôáîéùìÝíç ëïãïôÝ÷íéäá, ðïõ Ý÷åé ôéìçèåß ìå
áñêåôÝò äéáêñßóåéò, êáèþò êáé ìå ôï Ðñþôï
âñáâåßï Éðåêôóß.
Ìå ôçí åõêáéñßá áõôÞ èåùñïýìå ÷ñÞóéìï
íá äþóïõìå Ýíá óýíôïìï åñãïâéïãñáöéêü ôçò
óçìåßùìá ãéá üóïõò äåí ãíùñßæïõí ßóùò ôç
ëïãïôå÷íéêÞ ôçò äñÜóç:
Ç Óôáõñïýëá Áñâáíéôßäïõ ãåííÞèçêå óôá
ÌáñÜóéá ÏñåóôéÜäáò-¸âñïõ. Ôåëåßùóå ôï
ÃõìíÜóéï Äéêáßùí êáé áðü ôï 1972 æåé óôçí

ñáëïò 1991). ÄéçãÞìáôÜ ôçò âñáâåýèçêáí ôï
1989 áðü ôçí ÐíåõìáôéêÞ Åóôßá Ìïó÷Üôïõ
êáé áðü ôï Ðíåõìáôéêü Ðñáêôïñåßï Ãéï÷Üíåóìðïõñã. Åðßóçò, ç óõëëïãÞ âñáâåýèçêå áðü ôçí Åôáéñßá ÅëëÞíùí Ëïãïôå÷íþí ôï 1992.
8) «ÏõñáíïäñïìßáÞ ¢óêçóç óôéò ùäßíåò»
(ðïßçóç, ÐÜñáëïò, 1991).
9) «ÄéÜôñçôá áðïôõðþìáôá» (ðïßçóç, ÐÜñáëïò 1993).
ÔÝëïò, ôï ÌÜéï ôïõ 2000 åêäüèçêáí ôá:
10) «ÁñêáíôáóëÜñ», äéÞãçìá ãéá ðáéäéÜ
êáé ìåãÜëïõò (ÐÜñáëïò, 2000), êáé
11) «Óþìá ãõíáßêá» (ðïßçóç, ÐÜñáëïò,
2000).
Ôçò åõ÷üìáóôå êáëÞ äçìéïõñãßá êáé ðÜíôá åðéôõ÷ßåò.
Ìáñßá Êáíäýëç
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ÁÐÏ ÔÉÓ ÁÍÁÌÍÇÓÅÉÓ ÅÍÏÓ ÃÉÁÔÑÏÕ

Ç ÂÏËÔÁ
(ÓõíÝ÷åéá áðü ôï ðñïçãïýìåíï öýëëï)

Ë

Áðü ôç ìéá ðëåõñÜ Þôáí ïé ôáâÝñíåò –
Ýãáìå ëïéðüí ðùò üôáí ï êüóìïò Þôáí
ó÷åôéêÜ ëßãïò, ç âüëôá ôåñìáôéæüôáí êáöåíåßá– ôïõ «×Üñôéíïõ», ôïõ ÄáíéÞë êÜóôï óõíôñéâÜíé. Ôéò ÊõñéáêÝò üìùò êáé ôéò ôù áðü ôçí ôåñÜóôéá ôæéôæéöéÜ, ôïõ áäåñãéïñôÝò, êáé êõñßùò ôï êáëïêáßñé, óõíå÷é- öïý ìïõ ÃéÜííç êáé áðÝíáíôé ôï êáöåíåßï
æüôáí êáé ðáñáÝîù. ¸íá Üëëï ôÝñìá Þôáí ôïõ Äáïýôç, åíþ ìåôÜ ôï óõíôñéâÜíé Þôáí
ôï êåìÝñé, ìéá âñýóç óôç óôñïöÞ ôçò äç- ç ôáâÝñíá ôïõ ÐáôëÜêá ðïõ ç êíßóóá áðü
ìïóéÜò, ðïõ ôï íåñü ôçò Þôáí
ðïëý êáëü – ü÷é âÝâáéá óáí ôïõ
ÊïôæéÜ ôç âñýóç. Áðü êåé êáé ðÝñá ìåñéêÝò öïñÝò Ýöèáíå áêüìç
ðéï ìáêñéÜ, ìÝ÷ñé ôç «íõ÷ôåñßäá», Ýíá åîï÷éêü ôáâåñíÜêé ðïõ
óõíôçñïýóå ï ÃéÜêáôçò, Þ áêüìç êáé ìÝ÷ñé ôï «êéïýðëéôæå», Üëëç âñýóç ðÜëé áõôÞ, ìå êñýï íåñü, ðïõ Þèåëå üìùò ðñïóï÷Þ
ãéáôß åß÷å âäÝëåò.
Èá ðñïóÝîáôå ßóùò üôé ÷ñçóéìïðïéþ åðáíåéëçììÝíá ôéò
âñýóåò ôïõ ÷ùñéïý ãéá íá êáèïÏ ÷åßìáññïò ôïõ ÊïôæéÜ ìå ôç ìåãÜëç âñýóç.
ñßóù ôéò äéÜöïñåò ôïðïèåóßåò.
ÓÞìåñá éóùò èá ÷ñçóéìïðïéïýóå êáíåßò Üë- ôá óïõôæïõêÜêéá ðïõ Ýøçíå Ýóðáãå ìýôåò.
Áðü íùñßò ôï áðüãåõìá ôá ðåæïäñüìéá
ëá ðñÜãìáôá. Ôüôå üìùò ðïõ äåí åß÷áìå
äßêôõï ýäñåõóçò, ïé âñýóåò áõôÝò Þôáí óç- áëëÜ êáé ï ÷þñïò ìðñïóôÜ áð’ áõôÜ, ñáìáíôéêÜ óôïé÷åßá ôçò êáèçìåñéíÞò ìáò æù- íôéæüôáí ìå ðïôéóôÞñéá êáé óêïõðéæüôáí
Þò. ÈõìÜìáé ðùò üôáí èÝëáìå íá ïñßóïõ- ó÷ïëáóôéêÜ êáé óôç óõíÝ÷åéá óôñþíïíôáí
ìå ìéá áðüóôáóç, ëÝãáìå: «Áðü äù ìÝ÷ñé ôá ôñáðåæÜêéá ìå ôéò øÜèéíåò êáñÝêëåò. ¸ôï êåìÝñé» Þ, ãéá ìáêñýôåñåò áðïóôÜóåéò, íá ìéêñü ãëáóôñÜêé ìå âáóéëéêü óôüëéæå óõëÝãáìå: «Äõï öïñÝò áðü äù ìÝ÷ñé ôï êéïý- íÞèùò ôï ôñáðÝæé ìáæß ìå ôçí áëáôéÝñá. Ôéò
æåóôÝò ìÝñåò ï ÷þñïò êáôáâñå÷üôáí êáôÜ
ìðëéôæå».
¹ôáí ìéá êáèçìåñéíÞ áó÷ïëßá –êáé âÜ- äéáóôÞìáôá ìå ôá ðïôéóôÞñéá ãéá íá äñïóßóáíï óõã÷ñüíùò– íá êïõâáëÜìå íåñü ãéá æåé êáé íá êáôáëáãéÜæåé ç óêüíç.
ÐñÝðåé üìùò íá ðïýìå ìåñéêÜ ðñÜãìáôéò äéÜöïñåò äïõëåéÝò. Ãéá ðüôéóìá ðáßñíáìå íåñü áð’ ôï óõíôñéâÜíé, ðïõ Þôáí êáé ôá ãéá ôá æá÷áñïðëáóôåßá, ãéáôß Ý÷ïõí ôç
ðéï êïíôÜ. Ãéá ôï ðëýóéìï ôùí ñïý÷ùí ç äéêÞ ôïõò éóôïñßá. Ôï æá÷áñïðëáóôåßï ôïõ
ìÜíá ìïõ ðñïôéìïýóå íåñü áð’ ôï êåìÝñé, Óôáýñïõ ôïõ Ãêéüñäá êáé ôïõ Ðáýëïõ ôïõ
ðïõ Þôáí ðéï ìáëáêü êáé óáðïýíéæå êáëý- ÄåâåôæÞ Þôáí äßðëá-äßðëá. Ìéá íïçôÞ ãñáìôåñá. Ãéá ðüóéìï üìùò Ýðñåðå íá êáôåâïý- ìÞ ÷þñéæå ôï ðåæïäñüìéï êáé ôï ôìÞìá ôçò
ìå óôç ñåìáôéÜ êáé íá ðÜñïõìå íåñü áðü ðëáôåßáò ðïõ Þôáí ìðñïóôÜ. Ôá ôñáðåæÜôïõ ÊïôæéÜ ôç âñýóç, ðïõ Þôáí äñïóåñü êéá ôïõ êáèåíüò Þôáí óôïé÷çìÝíá óôç ãñáììÞ áõôÞ ðïõ Þôáí áðáñáâßáóôç.
êáé ÷ùíåõôéêü.
Ï Óôáýñïò, åêôüò áðü ôá ùñáßá ãëõêÜ
Öïñôùíüìáóôáí ôç óôÜìíá óôïí þìï
÷åéìþíá-êáëïêáßñé êáé áãêïìá÷ïýóáìå íá ôïõ, öçìéæüôáí êáé ãéá ôïõò ÷áëâÜäåò ðïõ
áíåâïýìå ôïí áíÞöïñï, Üîéæå üìùò ôïí êü- Ýêáìíå – ãé’ áõôü ôïí ëÝãáìå êáé «÷áëâáðï. Ãéá ôï ëüãï áõôï áíèïýóå êáé ç áã- ôæÞ». Óôï ìáãáæß ôïõ ìðïñïýóåò íá âñåéò
ãåéïðëáóôéêÞ óôï ÷ùñéü áöïý ïé óôÜìíåò ÷áëâÜ óïõóáìÝíéï, êáñõäÝíéï, êáé ôïí ðåäåí Þèåëáí êáé ðïëý ãéá íá óðÜóïõí ìå ñßöçìï ôóéñëï÷áëâÜ ðïõ Þôáí ñåõóôüò.
Óôï ìáãáæß ôïõ üìùò Ýâñéóêåò êáé äéÜöïôçí êáèçìåñéíÞ ÷ñÞóç.
Åß÷áìå äýï åñãáóôÞñéá áããåéïðëáóôé- ñá Üëëá ðñÜãìáôá áëëïðñüóáëëá. ¹ôáí
êÞò: Ôïõ ìðáñìðá-ÁíáóôÜóç ôïõ «Ôóïõ- áðüëáõóç ôéò ÄåõôÝñåò, óôï ðáæÜñé, íá áêáëÜ» êáé ôïõ ÃéÜêáôç. ¸÷ù ðïëëÜ íá óáò êïýò ôá ìåãÜöùíá ôïõ æá÷áñïðëáóôåßïõ
ðù ãé’ áõôÜ, ìéá Üëëç öïñÜ üìùò. Ôþñá íá äéáöçìßæïõí ôá ðñïßüíôá ôïõ. ÊáôÜ äéáóôÞìáôá ï Óôáýñïò Ýðéáíå ôï ìéêñüöùíï
ìéëÜìå ãéá ôç âüëôá.
Ôï ðçãáéíÝëá, ëïéðüí, Üñ÷éæå ìå ôï óïý- êé Üñ÷éæå: «Ôñßãùíá, ñåâáíß, ôñáêôÝñ Æåñïõðï êáé óõíå÷éæüôáí áäéÜêïðï ìÝ÷ñé áñ- ôüñ, ôóéñëï÷áëâÜò, ñáìðôïìç÷áíÝò ÓßíãÜ ôï âñÜäõ. Ïé ðéï öáíáôéêïß óõíÝ÷éæáí ãêåñ!... ¼ëá ìå äüóåéò...»
Äßðëá áêñéâþò, üðùò åßðáìå, Þôáí ôï
áðôüçôïé ìÝ÷ñé ôá ìåóÜíõ÷ôá. Ç êïõâåíôïýëá, ôá ãÝëéá êáé ïé ìáôéÝò, ðïõ äéá- æá÷áñïðëáóôåßï ôïõ êõñ Ðáýëïõ ôïõ Äåóôáõñþíïíôáí ãåìÜôåò óçìáóßá, Ýðáéñíáí âåôæÞ. ÌåãÜëïò ìÜóôïñáò óôç äïõëåéÜ ôïõ
ï êõñ Ðáýëïò. ¹ôáí øçëüò ìå ãõáëéóôåñÞ
êé Ýäéíáí.
Ôï áðáñáßôçôï åöüäéï ôùí ðåñéðáôç- öáëÜêñá, ðÜíôá ÷áìïãåëáóôüò, èõìÜìáé,
ôþí Þôáí ôá çëéüóðïñá. ÖñåóêïøçìÝíá êáé åõðñïóÞãïñïò ìå üëïõò. Åß÷å ôá ìáíßêáé ôñáãáíéóôÜ, ôá Ýâñéóêåò Üöèïíá íá êéá ôïõ áíáóêïõìðùìÝíá êáé ç êÜôáóðñç
ðùëïýíôáé óôá êáñïôóÜêéá, ðïõ öïñôù- ðïäéÜ ôïõ, äåìÝíç óôç ìÝóç, Ýöôáíå ìÝ÷ñé
ìÝíá ìå Ýíá óùñü êáëïýäéá Þôáí êáôÜ ìÞ- ÷áìçëÜ. ÂáñéÜêïõãå ëéãÜêé êáé ãéá íá áêïýêïò ôçò âüëôáò óå ïñéóìÝíá ðÜíôá óçìåßá åé êáëýôåñá Ýóêõâå êïíôÜ óïõ üôáí ôïõ
ôçò ðëáôåßáò. Êáé ôé äå ÷ùñïýóå óôï ìéêñü ìéëïýóåò, âÜæïíôáò ôï ÷Ýñé óá ÷ùíß óôï
êáñïôóÜêé: çëéüóðïñá, êïëïêõèüóðïñá, áõôß ôïõ. Ôá ãëõêÜ ôïõ Þôáí ðåñßöçìá.
ëåìðåìðëéÜ (óôñáãÜëéá áíáêáôåìÝíá ìå Ìïó÷ïâïëïýóå ç ãåéôïíéÜ üôáí ðåñíïýóå
óôáößäåò), êïõöÝôá êáìðÜäéêá, êáñáìÝë- ìðñïóôÜ áðü ôï óðßôé ìáò ôá áðïãåýìáëåò äéÜöïñåò, ôóß÷ëåò êáé «óïõêïýæá» (ìá- ôá öïñôùìÝíïò ôéò ëáìáñßíåò ìå ôá ôñßóôß÷á ÷éþôéêç), êáé óå åìöáíÝò óçìåßï ôá ãùíá, ôá ñåâáíß êáé ôïõò ìðåæÝäåò (öïý«êïêïñÜêéá» (ãëõöéôæïýñéá ìå ó÷Þìá ðå- óêåò ôéò ëÝãáìå ôüôå) ðïõ åß÷áíå øçèåß óôï
ôåéíïý) ãéá ôá ìéêñÜ ðáéäéÜ... Êáé óôçí êïñ- öïýñíï ôïõ Áðïóôüëç.
Ìéá ÊõñéáêÞ âñÜäõ, èõìÜìáé, êÜìíáìå
öÞ Ýíá ìéêñü öïõãÜñï óéãïêÜðíéæå ãéá íá
äåßîåé ðùò ôá óðüñéá Þôáí æåóôÜ êáé öñå- ôç âüëôá ìáò óôçí ðëáôåßá ìå ôï Ãéþñãï
óêïøçìÝíá. Ðïéïò áðü ìáò ôïõò ðáëáéü- ôïí Ôóáâäáñßäç. Åß÷áìå êáôáíáëþóåé ôá
ôåñïõò äå èõìÜôáé ôïí ìðáñìðá-ÈáíÜóç óðüñéá ìáò, êáé åß÷áìå îåèåùèåß óôï ðåñôïí «äéåñìçíÝá», ôï Äçìçôñü ôçò ÐÜíôáé- ðÜôçìá. Åß÷áìå óêÜóåé êáé ãéá íåñü. Ãéá íá
íáò ìå ìáëëéÜ, öñýäéá êáé ôóßíïñá êÜôá- ìáæåõôïýìå óôï óðßôé ïýôå ëüãïò, áöïý ç
óðñá, ôï ÈáíÜóç ôïí Êáâáæßäç, ðïõ ìáò âüëôá Þôáí óôï öüñôå ôçò, åîÜëëïõ ôá
âïçèïýóáí, ìå ìéá äñá÷ìïýëá, íá ðåñÜ- «ðñüóùðá» êõêëïöïñïýóáí áêüìç. Ãëõóïõìå åõ÷Üñéóôá ôç âñáäéÜ ìáò... Ðïõëïý- êïêïéôÜæáìå ôá ôñáðåæÜêéá, áëëÜ ôç äñá÷óáí öïñôßá ïëüêëçñá áðü óðüñéá êÜèå ìïýëá ìáò ôçí åß÷áìå îïäÝøåé. Ï Ãéþñãïò
âñÜäõ êáé ôçí Üëëç ìÝñá ï ÉóáÜê ôñüìáæå åß÷å ìéá öáåéíÞ éäÝá:
– ÐÜìå íá êáèßóïõìå, ìïõ ëÝåé, êáé ìç
íá êáèáñßóåé ôçí ðëáôåßá.
Åêåßíïé âÝâáéá ðïõ äåí Üíôå÷áí ôï ðï- óå íïéÜæåé, èá êáèáñßóù åãþ.
¹ìïõíá ðåñßåñãïò íá äù ôé óêáñößóôçëý ðåñðÜôçìá êáé äéÝèåôáí êáé êáíÝíá ôÜëçñï, ìðïñïýóáí íá îåêïõñáóôïýí áðï- êå êáé ôïí áêïëïýèçóá. ÂñÞêáìå Ýíá Üäåéï
ëáìâÜíïíôáò ôï ðïôü Þ ôï ãëõêü ôïõò óôéò ôñáðåæÜêé êáé óôñïããõëïêáèÞóáìå.
Óôï ëåðôü åìöáíßóôçêå ï êõñ Ðáýëïò
ôáâÝñíåò êáé ôá æá÷áñïðëáóôåßá ðïõ Þãéá íá ðÜñåé ôçí ðáñáããåëßá. Óêïýðéóå ìå
ôáí óôçí ðëáôåßá.

Ýíá ðåôóåôÜêé ôï Þäç êáèáñü ôñáðåæÜêé
êé Ýóêõøå êïíôÜ ìáò ãéá í’ áêïýóåé ôé èÝëïõìå. Ï Ãéþñãïò Þôáí Ýôïéìïò:
– Êõñ Ðáýëå, öÝñå ìáò óå ðáñáêáëþ
äýï öïî ôñïô, ôïõ ëÝåé.
– Ôé åßíáé áõôü ôï ðñÜìá, ñå ðéäéÜ, äåí
ôï îÝñù. Íá óáò öÝñù ñåâáíß, Þ ôñßãùíá
ìå ðïëý óéñüðé;
ÅìÜò Üñ÷éóáí íá ôñÝ÷ïõí ôá óÜëéá ìáò.
– ÅìÜò ìáò áñÝóåé ìüíï ôï öïî ôñïô,
ôïõ áðáíôÜåé ï Ãéþñãïò. Êé åîÜëëïõ, áõôÜ
ôá ñáâáíéÜ êáé ôá ôñßãùíá ìáò ðåéñÜæïõí.
Åãþ âãÜæù öïõëôÜêåò êáé ôï ÄçìÞôñç ôïí
ðéÜíåé ôóßñëá. Êñßìá ðïõ äåí Ý÷åéò öïî
ôñïô, áëëÜ äåí ðåéñÜæåé... Ìéá êáé êáèÞóáìå èá ðåñéìÝíïõìå ôçí ðáñÝá ìáò êáé âëÝðïõìå ìåôÜ... Ìüíï áí èÝëåéò, ìÝ÷ñé ôüôå,
öÝñå ìáò äõï ðïôÞñéá íåñü, êñýï üìùò!
Ôï Þèåëå êáé ðáãùìÝíï ï áèåüöïâïò!...
Ôï êüëðï ðÜíôùò Ýðéáóå. Ï êõñ Ðáýëïò,
êáëüâïëïò üðùò ðÜíôá, êáé íåñÜêé ìáò Ýöåñå êáé ìáò Üöçóå íá îåêïõñáóôïýìå.
Ôï ðçãáéíÝëá óôçí ðëáôåßá êÜðïôå ôåëåßùíå, ôá ôñáðåæÜêéá üìùò óôéò ôáâÝñíåò êáé ôá æá÷áñïðëáóôåßá åß÷áí êüóìï ìÝ÷ñéò áñãÜ. Ïé ðáñÝåò îåíõ÷ôïýóáí êïõâåíôéÜæïíôáò ìÝ÷ñé ôéò ìéêñÝò þñåò, êõñßùò
ôéò æåóôÝò êáëïêáéñéíÝò íý÷ôåò. Ï êõñ Ðáýëïò äõóáíáó÷åôïýóå, êáé ìå ôï äßêéï ôïõ,
ãéáôß, êïõñáóìÝíïò üðùò Þôáí, áíáãêáãêáæüôáí íá îåíõ÷ôÜåé êÜèå âñÜäõ.
Ôï ìåãÜëï ôïõ âÜóáíï Þôáí ï ÁëåõñïìÜãåéñáò, ï êáéíïýñãéïò ÃõìíáóéÜñ÷çò. ¹ôáí Ýíáò ðáñÜîåíïò Üíèñùðïò, äýóêïëïò
óôéò ó÷Ýóåéò ôïõ, ãé’ áõôü åîÜëëïõ äåí Ýêáìíå ðáñÝá ìå êáíÝíá. ¸âãáéíå áñãÜ ôï
âñÜäõ, üôáí ç âüëôá ôåëåßùíå, êáé Ýêáìíå
Ýíá ìïíá÷éêü ìáêñéíü ðåñßðáôï. Óôçí åðéóôñïöÞ ôïõ Þèåëå íá ðéåé ôçí ðïñôïêáëÜäá ôïõ êáé êáèüôáí óôï æá÷áñïðëáóôåßï
ôçí þñá ðïõ ï êõñ Ðáýëïò åôïéìáæüôáí
íá êëåßóåé êáé ôïí êñáôïýóå ìÝ÷ñé áñãÜ îåêïêáëßæïíôáò ôçí åöçìåñßäá ôïõ. Ï êõñ
Ðáýëïò ðñïóðáèïýóå ìå êÜèå ôñüðï íá
ôïõ äåßîåé ðùò ðñÝðåé íá öýãåé, ÌÜæåõå
üëá ôá ôñáðåæÜêéá êáé ôéò êáñÝêëåò êáé Þôáí áóôåßï íá âëÝðåéò ôïí ÁëåõñïìÜãåéñá
íá êÜèåôáé ìüíïò ôïõ óôç ìÝóç ôçò ðëáôåßáò åíþ ï êõñ Ðáýëïò ìðáéíüâãáéíå êïéôÜæïíôáò åðéäåéêôéêÜ ôï ñïëüé ôïõ. Áöïý
ôçí Ýðáèå ìåñéêÝò öïñÝò, óôï ôÝëïò ðÞñå
ôá ìÝôñá ôïõ: Õðïëüãéæå ðåñßðïõ ôçí þñá ðïõ èá åðÝóôñåöå áðü ôç âüëôá ôïõ ï
ÃõìíáóéÜñ÷çò êáé êÜèå ëßãï Ýâãáéíå Ýîù êáé
êïßôáæå óôï âÜèïò ôïõ äñüìïõ ãéá íá äåé
áí Ýñ÷åôáé. Ìüëéò ôïí äéÝêñéíå áðü ìáêñéÜ,
Üñðáæå âéáóôéêÜ ôá ôåëåõôáßá ôñáðåæÜêéá êáé ôéò êáñÝêëåò êáé Ýêëåéíå ôï ìáãáæß
ãéá íá ãëõôþóåé.
Ãëýôùóå áðü ôïí ÁëåõñïìÜãåéñá ï êõñ
Ðáýëïò, äå ãëýôùóå üìùò áðü ôïí áäåñöü ìïõ ôï ÈáíÜóç êáé ôçí ðáñÝá ôïõ. Áðü ìÝñåò åß÷áí áíôéëçöèåß ôé óõíÝâáéíå êáé
èÝëçóáí íá ôïí ðåéñÜîïõí.
¸íá âñÜäõ ï ÈáíÜóçò äáíåßóôçêå Ýíá
êáâïõñÜêé êé Ýíá ìðáóôïýíé. Ìüëéò ï êõñ
Ðáýëïò Üñ÷éóå íá åñåõíÜ ôïí ïñßæïíôá ãéá
íá äåé ìÞðùò Ýñ÷åôáé ï ÁëåõñïìÜãåéñáò,
âãÞêå ðñïò ôá Ýîù êáé áöïý áðïìáêñýíèçêå áñêåôÜ, öüñåóå ôï êáâïõñÜêé, ðñüôáîå ôçí êïéëéÜ ôïõ, êáé Üñ÷éóå íá Üñ÷åôáé
êïõíþíôáò ôï ìðáóôïýíé êáé ìéìïýìåíïò
ôï âÜäéóìá ôïõ ÁëåõñïìÜãåéñá. ¼óïé èõìïýíôáé ôï ìáêáñßôç ôï ÈáíÜóç, èá óõìöùíÞóïõí ðùò óôéò ìéìÞóåéò ôïõ Þôáí öïâåñüò.
Ï êõñ Ðáýëïò äåí Üñãçóå íá ôïí äåé.
ÁéöíéäéÜóôçêå, åßíáé ç áëÞèåéá, ãéáôß äåí
ôïí ðåñßìåíå ôüóï íùñßò êáé äåí åß÷å öñïíôßóåé íá ìáæÝøåé ìåñéêÝò áðü ôéò êáñÝêëåò
êáé ôá ôñáðåæÜêéá. ¼ñìçóå áìÝóùò áëáöéáóìÝíïò êé Üñ÷éóå íá ôá ìáæåýåé.
Ï ÈáíÜóçò ôüôå ôÜ÷õíå ôï âÞìá ôïõ
êé ï êõñ ðáýëïò Ýâáëå öôåñÜ ãéá íá ðñïëÜâåé íá êëåßóåé ôï ìáãáæß.
Êáôáëáâáßíåôå, íïìßæù, ôé ãÝëéá Ýãéíáí
ìüëéò ðëçóßáóå. ¹ñèå êáé ç ðáëéïðáñÝá
ðïõ ðáñáêïëïõèïýóå áðü áðÝíáíôé.
– Íá óå ðÜñåé ç åõ÷Þ, ñå ÈáíÜóç, ìå
ëá÷ôÜñçóåò! ôïõ ëÝåé ï êõñ Ðáýëïò. Ôþñá
Þñèå ç øõ÷Þ ìïõ óôïí ôüðï ôçò. Áêïýò åêåß íá ìå ðñïëÜâåé áðüøå, Ýëåãá ìå ôï íïõ
ìïõ. Ìá êé åóý âñå ðáéäÜêé ìïõ, ðåñðáôïýóåò ðïëý ãñÞãïñá. Ðïý íá óå ðñïëÜâù; ¢íôå, êáèÞóôå ôþñá íá óáò êåñÜóù
ðáãùôü. Ìüíï öÜôå ôï ãñÞãïñá ãéá íá ìáæÝøù, ãéáôß üðïõ íá ‘íáé Ýñ÷åôáé...

ÄçìÞôñçò ÌðÜñëáò

ÔÏÐÉÊA NEA
ÔÏ 5ï ÐÁÃÊÏÓÌÉÏ ÓÕÍÅÄÑÉÏ
ÈÑÁÊÙÍ óôçí ÎÁÍÈÇ
Ç åöçìåñßäá ìáò êáé óôï ðñïçãïýìåíï
öýëëï äçìïóßåõóå äéÜöïñåò áíôéäñÜóåéò
öïñÝùí áëëÜ êáé ìåìïíùìÝíùí áôüìùí
ó÷åôéêÜ ìå ôç èåìáôïëïãßá ôïõ Óõíåäñßïõ,
ôïõò åéóçãçôÝò, ôïí ðáñáãêùíéóìü ôïõ Ðáãêïóìßïõ Éäñýìáôïò Èñáêþí «Ðáíáãßá Êïóìïóþôåéñá», ôçí çìåñïìçíßá äéåîáãùãÞò
ôïõ êëð.
Óýìöùíá ìå ôï ðñüãñáììá ôïõ Óõíåäñßïõ ðïõ Ý÷åé ðåñéÝëèåé óå ãíþóç ìáò, êáôÜ ôçí Üðïøç ôçò åöçìåñßäáò ìáò ôá èÝìáôá ðïõ èá óõæçôçèïýí Ý÷ïõí äéáöïñïðïéçèåß êáôÜ ðïëý áðü áõôÜ ðïõ áñ÷éêÜ åß÷áí áíáêïéíùèåß êáé äåí åß÷áí ó÷Ýóç ìå ôéò
éäéáéôåñüôçôåò ôçò ÈñÜêçò êáé ôá ðñïâëÞìáôÜ ôçò.
Öáßíåôáé üôé ïé ðéÝóåéò ðïõ äÝ÷ôçêå ç
ïñãáíùôéêÞ åðéôñïðÞ áðü ôïðéêïýò öïñåßò,
ôïí ôïðéêü ôýðï áëëÜ êáé áðü èñáêéþôåò
åêôüò ÈñÜêçò, Ýðéáóáí ôüðï êáé áíáãêÜóôçêå íá ðñï÷ùñÞóåé óå ôñïðïðïéÞóåéò.
Ç çìåñïìçíßá üìùò äéåîáãùãÞò ðáñáìÝíåé ç ßäéá: 29/9-1/10/2000 óôçí ÎÜíèç.

ÌÇÍÕÌÁ ÅÉÑÇÍÇÓ ÊÁÉ ÖÉËÉÁÓ
ÁÐÏ ÔÏÍ ÏÉÊÏÕÌÅÍÉÊÏ ÐÁÔÑÉÁÑ×Ç
Ï ðñïêáèÞìåíïò ôçò Ïñèïäïîßáò Ïéêïõìåíéêüò ÐáôñéÜñ÷çò ê. Âáñèïëïìáßïò
ï ïðïßïò ðñáãìáôïðïßçóå ôñéÞìåñç ðåñéïäåßá óôïí ¸âñï, óôéò 21 ÌáÀïõ åðéóêÝöèçêå êáé ôï íáü ôçò Êïóìïóþôåéñáò Öåñþí.
Ìåôáîý Üëëùí, êáôÜ ôçí åðßóêåøÞ ôïõ
óôïí ¸âñï ï ÐáôñéÜñ÷çò Ýóôåéëå ìÞíõìá
êáôÜ ôïõ öáíáôéóìïý êáé ôçò ìéóáëëïäïîßáò, êáé ðñïò ôéò ôñåéò ðëåõñÝò ôùí óõíüñùí, êáé ðáñüôñõíå óå åéñçíéêÞ óõìâßùóç ÷ñéóôéáíþí êáé ìïõóïõëìÜíùí ìå áìïéâáßï óåâáóìü êáé áëëçëåããýç. Ðáñüôñõíå
áêüìç, ôçí áíÜäåéîç ôçò ÈñÜêçò, ðïõ áðïôåëåß ìéá ìåãÜëç éóôïñéêÞ ãÝöõñá ç ïðïßá åíþíåé ôçí ÁíáôïëÞ ìå ôç Äýóç, óå
ãÝöõñá öéëéêÞò åðéêïéíùíßáò ôùí üìïñùí
ëáþí. ÔÝëïò, ôüíéóå üôé ç åéñçíéêÞ äéåõèÝôçóç êÜèå äéáöïñÜò åßíáé óôïé÷åßï ðïëéôéóìïý êáé Ýíôáîçò óôçí êïéíùíßá ôùí ðïëéôéóìÝíùí êñáôþí.

ÉÁÔÑÉÊÇ ÅÐÉÔÕ×ÉÁ
ÓÔÏ Ã.Ð.Í. ÁËÅÎ/ÐÏËÇÓ
Ôá éáôñéêÜ íÝá áðü ôï Íïóïêïìåßï Áëåîáíäñïýðïëçò åßíáé ðïëý åõ÷Üñéóôá. Ãéá
ðñþôç öïñÜ Ýãéíå åã÷åßñçóç áíïé÷ôÞò
êáñäéÜò óôçí ÐáíåðéóôçìéáêÞ êáñäéï÷åéñïõñãéêÞ êëéíéêÞ ôïõ ÃÐÍ Áëåî/ðïëçò êáé
óôÝöèçêå áðü áðüëõôç åðéôõ÷ßá. Ç åã÷åßñçóç Ýãéíå óå ìßá áóèåíÞ çëéêßáò 48 åôþí
óôçí ïðïßá áíôéêáôáóôÜèçêå ç ìçôñïåéäÞò
âáëâßäá. Ç ìåôåã÷åéñçôéêÞ ðïñåéá ôçò áóèåíïýò Þôáí ðïëý ïìáëÞ êáé óÞìåñá âñßóêåôáé óå Üñéóôç êáôÜóôáóç.

ÁÃÙÍÅÓ ÓÔÉÂÏÕ ÌÁÈÇÔÙÍ
ÄÇÌÏÔÉÊÙÍ Ó×ÏËÅÉÙÍ ÔÏÕ ÅÂÑÏÕ
ÐñáãìáôïðïéÞèçêáí ôï ôñéÞìåñï 26-2728 ÌáÀïõ ïé áãþíåò ôùí Äçìïôéêþí Ó÷ïëåßùí ôïõ Íïìïý ¸âñïõ ðïõ äéïñãÜíùóå ï
ÄÞìïò Áëåîáíäñïýðïëçò óå óõíåñãáóßá ìå
ôï Ãñáöåßï ÖõóéêÞò ÁãùãÞò ôïõ Íïìïý. Ïé
áãþíåò åß÷áí ðïëý ìåãÜëç åðéôõ÷ßá. ÓõíïëéêÜ óõììåôåß÷áí 700 ðáéäéÜ áð’ üëá ôá ÄçìïôéêÜ ôçò ðåñéï÷Þò. Ìå ôï ðÝñáò ôùí áãþíùí âñáâåýôçêáí ìå êýðåëá ïé ïìÜäåò
ôùí ôåëéêþí, åíþ óå üëá ôá ðáéäéÜ ìïéñÜóôçêáí áíáìíçóôéêÜ äþñá.
Ìåôáîý ôùí âñáâåõèÝíôùí ìáèçôþí Þôáí êáé ðáéäéÜ ó÷ïëåßùí ôùí Öåñþí:
Óôá 50 ì. Êïñéôóéþí ç Ôóáêéñïýäç ÅéñÞíç ôïõ 2ïõ Ó÷ïëåßïõ Þñèå ôñßôç.
Óôï ìðáëÜêé Êïñéôóéþí ç ÌéëôóáêÜêç
Ãåùñãßá ôïõ 2ïõ Ó÷ïëåßïõ Þñèå ðñþôç.
Óôï ìðáëÜêé Áãïñéþí ï ÐáñÜó÷ïõ
ÅõÜããåëïò ôïõ 1ïõ Ó÷ïëåßïõ Þñèå ðñþôïò
êáé ï Ëáæáñßäçò Êùí/íïò ôïõ 2ïõ Äçìïôéêïý Þñèå äåýôåñïò.
Óôï ìÞêïò ãéá áãüñéá ï Êáñáôóüëçò
ÄçìÞôñçò ôïõ 1ïõ Ó÷ïëåßïõ Þñèå ðñþôïò.
Óõã÷áßñïõìå üëá ôá ðáéäéÜ ðïõ áó÷ïëïýíôáé ìå ôïí áèëçôéóìü êáé éäéáßôåñá ôá
ðáéäéÜ ðïõ äéáêñßèçêáí óôïõò áãþíåò êáé
Ýëáâáí ìåôÜëëéá, ôïõò åõ÷üìáóôå ðÜíôá åðéôõ÷ßåò.

ÓÅËÉÄÁ 7

Åðßóêåøç óôïí éåñü âñÜ÷ï ôçò Áêñüðïëçò
Ðñéí Ýíá ìÞíá ðáñÝá ì’ Ýíá ößëï ìïõ
áðïöáóßóáìå íá åðéóêåöèïýìå ãéá ðñþôç
öïñÜ óôçí Áêñüðïëç.
Ïé äéáèÝóåéò ìáò üôáí öýãáìå áðü ôï
óðßôé Þôáí ðïëý äéáöïñåôéêÝò áðü áõôÝò üôáí áñ÷ßóáìå í’ áíåâáßíïõìå óôïí Éåñü
ÂñÜ÷ï.
Ðñéí áêüìç ìðïýìå óôïí óôïí ðåñßâïëï, áíôéêñßæïíôáò ôçí Áêñüðïëç ìáò Ýðéáóå ìéá óõãêßíçóç êé Ýíá ðñùôüãíùñï äÝïò.
ÐåñéåñãáóôÞêáìå ôï áñ÷áßï ÈÝáôñï
ôïõ Äéïíýóïõ, áõôü ôï èáõìÜóéï áñ÷éôåêôïíéêü Ýñãï êáé ìåßíáìå ìå ôï óôüìá áíïé÷ôü,
áðïñþíôáò ðþò áõôïß ïé Üíèñùðïé, ïé áñ÷áßïé ìáò ðñüãïíïé ìðüñåóáí ìå ôá ðåíé÷ñÜ ìÝóá ðïõ äéÝèåóáí íá êáôáóêåõÜóïõí
Ýíá ôüóï õðÝñï÷ï èÝáôñï ìå ôçí êáôáðëçêôéêÞ áêïõóôéêÞ. Ñßîáìå äõï ôñåéò ðåôñïýëåò êáé ï Þ÷ïò ôïõò Ýöôáóå ïëïêÜèáñïò óô’
áõôéÜ ìáò.
ÖáíôáóôÞêáìå ãéá ìéá óôéãìÞ ôïõò ðñïãüíïõò ìáò íá êáìáñþíïõí ãéá ôï åðßôåõãìÜ ôïõò ðåñíþíôáò áðü ìðñïóôÜ ìáò ðïõ
ìÝíáìå Üöùíïé áðü èáõìáóìü.
Ðñï÷ùñþíôáò ëßãï ðñïò ôá ðÜíù, ðñüâáëáí ìðñïóôÜ ìáò ôá ðñïðýëáéá, óõãêñüôçìá ïéêïäïìçìÜôùí êáé üìïñöá ôïðïèåôçìÝíá ôï Ýíá äßðëá óôï Üëëï, éóôïñéêü ìíçìåßï, áðïäåéêíýïíôáò ãéá ìéá áêüìç öïñÜ
ôçí éêáíüôçôá ôùí áñ÷åôåêôüíùí ôïõò.
Ìüëéò äéáâÞêáìå ôá ðñïðýëáéá, ðñüâáëå ìðñïóôÜ ìáò ï Ðáñèåíþíáò, ï õðÝñï÷ïò áõôüò íáüò ðïõ Þôáí áöéåñùìÝíïò óôç
èåÜ ÁèçíÜ, ôçí ðñïóôÜôéäá ôçò ðüëçò ôùí
Áèçíþí.
Ìåßíáìå áêßíçôïé áñêåôÞ þñá êáé êïéôÜæáìå Ýêèáìâïé, ìå äÝïò, áãÜðç êáé óåâáóìü, ôï åîáßóéï ïéêïäüìçìá.
Óôá äåîéÜ ìáò õðÜñ÷åé ôï éåñü ôçò Âñáõñùíßáò ÁñôÝìéäïò êáé äßðëá ó÷åäüí êïëëçôÜ ç ÷áëêïèÞêç. Ôçí ðñïóï÷Þ ìáò üìùò
óõãêÝíôñùíå ï íáüò ôçò ÁèçíÜò.
Ï Ðáñèåíþíáò åßíáé ÷ôéóìÝíïò óôï øçëüôåñï óçìåßï ôïõ ÂñÜ÷ïõ êáé áðÝíáíôß ôïõ
âñßóêåôáé ôï Åñå÷èåßï, Ýíá áðü ôá ùñáéüôåñá êôßñéá ðïõ Ý÷ïõí óùèåß áðü ôçí åëëçíéêÞ áñ÷áéïôçôá.
ÌÝñïò ôçò ðëïýóéáò äéáêüóìçóÞò ôïõ
áðïôåëïýí êáé ïé ðåñßöçìåò ÊáñõÜôéäåò,
êßïíåò ìå ãõíáéêåßåò ìïñöÝò, ðïõ óôçñßæïõí
ôçí áíùäïìÞ åíüò ìéêñïý ÷þñïõ.
×ùñßò áìöéâïëßá, ï Ðáñèåíþíáò áðïôåëåß ôï ôåëåéüôåñï åðßôåõãìá ôùí áéþíùí,
Ýôóé êáèþò åßíáé ÷ôéóìÝíïò óôçí õøçëüôåñç èÝóç óôïí éåñü âñÜ÷ï ôçò Áêñüðïëçò,
íá öáßíåôáé áð’ üëï ôï ëåêáíïðÝäéï ôçò ÁôôéêÞò êáé íá èõìßæåé ó’ üëï ôïí êüóìï ðùò
åäþ åßíáé ÅëëÜäá êáé ôï áñ÷áßï åëëçíéêü
ðíåýìá ðëáíÜôáé ðÜíù áðü ôá êåöÜëéá
ôïõò, íá ôïõò ëÝåé: Åð! ÎÝíå, åäþ ôï ÷þìá
ðïõ ðáôÜò, åßíáé ôüðïò éåñüò, åäþ åßíáé ÅËËÁÄÁ. Åäþ ïé ðñüãïíïé ôùí ÅëëÞíùí Éêôßíïò êáé ÊáëëéêñÜôçò Ýäùóáí ôçí ßäéá
ôïõò ôçí øõ÷Þ êáé áöéÝñùóáí ôïí ßäéï ôïõò
ôïí åáõôü áíáðáñéóôþíôáò ôçí åðï÷Þ ôïõò
ãéá ìéá áéþíéá ÅëëÜäá.
¸óêõøá ëïéðüí êé åãþ óáí ¸ëëçíáò
êáé ößëçóá ôï ÷þìá ðïõ ðáôïýóá, åíþ Ýôñå÷áí äÜêñõá óôá ìÜôéá ìïõ êáèþò áíáñùôéüìïõí ðþò ôÜ÷á íá Þôáí ôá ÷ñüíéá åêåßíá
ðïõ Ý÷ôéóáí áðü ôï 432 ð.×. ìå ôüóç ôåëåéüôçôá ôï ðáíÝìïñöï áõôü ïéêïäïìéêü óõãêñüôçìá, ôïí Ðáñèåíþíá ðïõ ðáñáìÝíåé
üñèéïò ìåôÜ áðü äõüìéóé ÷éëéÜäåò ÷ñüíéá.
Íá ëïéðüí ãéáôß ï 5ïò áéþíáò ÷áñáêôçñßóôçêå ùò «×ñõóïýò áéþí ôïõ ÐåñéêëÝïõò».
Ï ÐåñéêëÞò, åêìåôáëëåõüìåíïò ôïõò ðüñïõò ôïõ Êïéíïý Ôáìåßïõ ôçò Á´ ÁèçíáúêÞò Óõììá÷ßáò ðïõ ìåôáöÝñèçêå áðü ôç
ÄÞëï óôçí ÁèÞíá, Ýâáëå óå åöáñìïãÞ Ýíá
åîáéñåôéêÜ ìåãáëüðíïï ó÷Ýäéï áíáäåéêíýïíôáò ôçí ðñùôïðïñßá ôçò ÁèÞíáò óôïí ôüôå åëëçíéêü êüóìï.
¼ìùò èá ðñÝðåé íá ïìïëïãÞóïõìå êáé
ôá êáêþò êåßìåíá óôçí üëç áõôÞ ÷áñÜ êáé
óõãêßíçóç ðïõ áéóèáíèÞêáìå áíôéêñßæïíôáò áðü êïíôÜ ôá èáõìÜóéá áõôÜ ïéêïäïìÞìáôá ðïõ äåóðüæïõí óôïí áôôéêü ïõñáíü.



ÉÁÔÑÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ



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.

ÔÁ ÃÕÁËÉÁ ÇËÉÏÕ
ÃÁËÇÍÇ ÖÏÕÑÁ
ÄçìïóéïãñÜöïò
Ðñþôïí ç êáôÜóôáóç êáé ç åìöÜíéóç
ãýñù áðü ôï âñÜ÷ï ôçò Áêñüðïëçò åßíáé
ôñáãéêÞ. ÐåñéôñéãõñéóìÝíç ì’ Ýíá óõñìáôüðëåãìá ðïõ äåß÷íåé ôçí ðñï÷åéñüôçôá ôçò
êáôáóêåõÞò, âñùìéÜ êáé äõóùäßá ìÝóá áðü áõôü ðïõ öôÜíåé ìÝ÷ñé ôéò õðþñåéåò ôïõ
ÂñÜ÷ïõ, êáé êõñßùò óôç âüñåéá ðëåõñÜ, ðïõ
èá Ýðñåðå ôá ðÜíôá íá ëÜìðïõí ãéá íá äåß÷íïõí ôçí åëëçíéêüôçôÜ ôïõò.
Ìéá ðéíáêßäá ôçò ðñïêïðÞò äåí õðÞñ÷å ðïõèåíÜ, þóôå ï åðéóêÝðôçò íá åíçìåñþíåôáé êáé íá êáôáôïðßæåôáé. ÅÜí åßíáé ìå
ãêñïõð, ï îåíáãüò èá ôïõò ðåé êÜðïéá
ðñÜãìáôá – áí ü÷é, ôüôå üðùò ðÞãå Ýôóé Ýöõãå.
¼ìùò ôï ôáìåßï öôéÜ÷èçêå áñ÷éôåêôïíéêÜ ãéá íá ðëçñþíåé ï åðéóêÝðôçò ôéò 2000
äñ÷. ãéá ôçí åßóïäü ôïõ.
Ç èÝóç ôçò åëéÜò äåí öáßíåôáé ðïõèåíÜ
êáé ï åðéóêÝðôçò äåí ãíùñßæåé ðïý åßíáé áõôÞ ç åëéÜ ðïõ ôüóá ÷ñüíéá åßíáé öõôåìÝíç
óôï ÂñÜ÷ï. Ìéá ðéíáêßäá ëïéðüí ìðïñåß íá
ìðåé ãéá íá äåß÷íåé ôç èÝóç ôçò.
ÅðÜíù óôï âñÜ÷ï áðü ôá ðñïðýëáéá êáé
ðñïò ôá ìÝóá, óõìðåñéëáìâáíüìåíá êáé áõôÜ, óôïõò áéþíåò ðïõ ðÝñáóáí áðü ôçí êáôáóêåõÞ ôïõò ìÝ÷ñé óÞìåñá, êÜèå ìÜñìáñï ðïõ ðÝöôåé áðü ðÜíù äåí ðåñéìáæåýåôáé ïýôå ôïðïèåôåßôáé óôç èÝóç áðü ôçí ïðïßá Ýöõãå.
Áõôüò ëïéðüí ðïõ ëÝãåôáé Ýöïñïò áñ÷áéïôÞôùí óôçí Áêñüðïëç Þ Ýóôù Õðåýèõíïò ãéá ôá áñ÷áßá, íá ðÝóåé ìå ôá ìïýôñá
óôç äïõëåéÜ ãéá íá äéïñèþóåé üëá áõôÜ ôá
êáêþò êåßìåíá åðß ôïõ éåñïý âñÜ÷ïõ, åéäÜëëùò, áí áäõíáôåß, íá õðïâÜëåé ôçí ðáñáßôçóÞ ôïõ óôïõò áñìïäßïõò êáé íá äþóåé ôç
èÝóç ôïõ óå Üëëïí éêáíüôåñï.
Åðßóçò, áð’ ü,ôé ãíùñßæù, ôá èáõìáóôüôåñá óôïí êüóìï êôßóìáôá óôçí Áêñüðïëç
Þôáí óôïëéóìÝíá ìå äéÜöïñá ãíùóôÜ äéáêïóìçôéêÜ óôéò ìåôüðåò êáé óôç æùöüñï. ÔÝôïéåò äéáêïóìÞóåéò ïýôå êáí óôç öùôïãñáößá äåí åßäá. ¢ñá ëïéðüí ôïí êáíéâáëéóìü
ðïõ äÝ÷ôçêáí áõôÜ ôá êáôáóêåõÜóìáôá,
äåß÷íïõí ðüóï ìáêñéÜ åßíáé ïé ¸ëëçíåò áðü ôçí ðñáãìáôéêüôçôá êáé åíþ âáäßæåéò
óêïíôÜöôåéò óôá óðáóìÝíá ìÜñìáñá, áõôÜ ðïõ Ýìåéíáí, áëëÜ êáé áõôÜ äåí ôá äßíåé
êáíåßò óçìáóßá, êáíåßò äåí ôá õðïëïãßæåé.
Ãé’ áõôü ëïéðüí ðñïôåßíù íá ïñéóôïýí
Üíèñùðïé éêáíüôáôïé êáé íá åðéäïèïýí ìå
üñåîç êáé êÝöé óôç äïõëåéÜ, íá ôáêôïðïéÞóïõí üëá áõôÜ ôá äéáóêïñðéóìÝíá ìÜñìáñá êáé íá ôá ôïðïèåôÞóïõí óôç èÝóç ðïõ
ðñÝðåé ìåôÜ áðü óêÝøç êáé ðïëëÞ ìåëÝôç,
ãéá íá ìç ÷Üóïõìå êáé áõôÜ ôá ëßãá åíáðïìåßíáíôá ìáñìáñÜêéá.
Äéüôé ìåôÜ áðü ëßãá ÷ñüíéá óôï ÷þñï áõôüí äå èá öáßíåôáé ôßðïôá ðïõ íá äåß÷íåé
üôé Þôáí êôéóìÝíç ç Áêñüðïëç ôïõ ÐåñéêëÞ,
ôï êüóìçìá üëçò ôçò ïéêïõìÝíçò, ï Ðáñèåíþíáò, ôï Åñå÷èåßï, ôá Ðñïðýëáéá, ï Âùìüò êáé Üëëá êôßóìáôá ðïõ êïóìïýí ôçí ÁèÞíá. ÁëëÜ èá ðáñåëáýíïõí áðü ìðñïóôÜ
ìáò ïéðñüãïíïß ìáò êáé èá ìáò öôýíïõí ëÝãïíôÜò ìáò áíßêáíïõò êáé Üñ÷çóôïõò íá
êñáôÞóïõìå ôçí êëçñïíïìéÜ ðïõ ìáò åìðéóôåýôçêáí, êáé ôüôå ôé èá ëÝìå: ÅëÜôå êüóìå íá äåßôå ðþò ëÜìðåé ç Áêñüðïëç, ôï
ìïíáäéêü áõôü óôïëßäé ó’ üëç ôçí ïéêïõìÝíç!
ÅðéðëÝïí, íá åíôáèïýí ïé ðñïóðÜèåéåò
ôùí éèõíüíôùí, åí áíÜãêç íá áðïôáèïýìå
óôï ÄéåèíÝò ÄéêáóôÞñéï ãéá ôçí åðéóôñïöÞ
ôùí Åëãéíåßùí ìáñìÜñùí óôïõò ¸ëëçíåò,
ãéá íá ðáýóïõí íá êïóìïýí ôá îÝíá Ìïõóåßá êëð., êáé ôüôå ßóùò äå÷èïýí ôç óõãíþìç ìáò ïé ðáððïýäåò, ïé ðñïðáððïýäåò ìáò...

Ôé ðñÝðåé íá ðñïóÝîåé êáíåßò áãïñÜæïíôáò Ýíá æåõãÜñé ãõáëéÜ çëßïõ; Ôï åñþôçìá åßíáé ðåñéóóüôåñï «êáõôü» áðü ü,ôé ßóùò
ðéóôåýïõí üóïé ôá áíáæçôïýí óôá ôïõñéóôéêÜ ðåñßðôåñá êáé óôá êáëïêáéñéíÜ èÝñåôñá
ãéá íá îåöýãïõí áðü ôïí «áäõóþðçôï» ìåóçìåñéÜôéêï Þëéï, êáèþò ðßíïõí ôï ïõæÜêé
ôïõò óôçí ðáñáëßá.
ÓÞìåñá, ìå ôá ðñïâëÞìáôá ðïõ äçìéïõñãïýíôáé áðü ôç ìåßùóç ôïõ üæïíôïò,
ôá ãõáëéÜ çëßïõ äåí áðïôåëïýí ðéá ìüíï
õðüèåóç áéóèçôéêÞò. Ç óùóôÞ üñáóç ðñïûðïèÝôåé óùóôÞ åêôßìçóç ôçò óõãêåêñéìÝíçò
áíÜãêçò ôïõ êÜèå áôüìïõ êáé óùóôÞ åðéëïãÞ õëéêþí. Ìå ëßãá ëüãéá, êáëÜ ãõáëéÜ
ãéá ãåñÜ ìÜôéá.
Ãéá íá åðéëÝîïõìå Ýíá æåõãÜñé ãõáëéÜ,
ðñÝðåé íá ëÜâïõìå õðüøç ôñåéò âáóéêÝò ðáñáìÝôñïõò: ôçí ýëç, ôï ÷ñþìá êáé ôçí åðåîåñãáóßá.
Ôï õëéêü áðü ôï ïðïßï åßíáé êáôáóêåõáóìÝíïé ïé öáêïß åíüò æåýãïõò ãõáëéþí çëßïõ, ðñÝðåé íá åßíáé üìïéï ìå åêåßíï ôùí ïöèáëìéêþí êñõóôÜëëùí. Ç ðïéïôéêÞ üñáóç,
äçëáäÞ ç äéáýãåéá êáé ç êáèáñüôçôá, êáèþò êáé ç ðñïóôáóßá áðü ôéò õðåñéþäåéò
áêôéíïâïëßåò, åîáñôþíôáé Üìåóá áðü ôï õëéêü ôïõ öáêïý.
ÓõìðÝñáóìá: Ôï óùóôü ãõáëß çëßïõ
ðñÝðåé íá å÷åé ïðôéêÜ êáôåñãáóìÝíïõò öáêïýò. Ç áðü÷ñùóç åßíáé ðáñÜìåôñïò õðïêåéìåíéêÞ êá ðïéêßëëåé áíÜëïãá ìå ôçí åõáéóèçóßá ðïõ åìöáíßæåé êÜèå Üôïìï óôï öùò.
Ãéá ðáñÜäåéãìá, Üëëïé ðñïôéìïýí êáöÝ áðï÷ñþóåéò, Üëëïé ãêñé êáé Üëëïé ðñÜóéíåò.
Åðßóçò ç ðõêíüôçôá ôï ÷ñþìáôïò (ðüóï
óêïýñá åßíáé) Ý÷åé ó÷Ýóç ìå ôçí Ýíôáóç ôïõ
çëéáêïý öùôüò óôçí ðåñéï÷Þ ðïõ ï êáèÝíáò æåé êáé ó÷åôßæåôáé ìå ôï ãåùãñáöéêü
ðëÜôïò êáé ôçí çëéïöÜíåéá.
Ãéá íá åßíáé áðïäåêôü Ýíá êñýóôáëëï
çëßïõ, ðñÝðåé íá ðëçñåß ôéò ðñïäéáãñáöÝò
ðïõ ïñßæïõí ïé íüñìåò ôùí ÇÐÁ, ôçò Ãåñìáíßáò êáé ôçò ÌåãÜëçò Âñåôáíßáò êáé áöïñïýí: ôïí âáèìü óêïõñüôçôáò, ôç ìåôáäïôéêüôçôá óå õðåñéþäåéò áêôéíïâïëßåò Á
êáé Â, ôçí áðïññïöçôéêüôçôá óôï ïñáôü
öùò êáé ôçí áíáêïðÞ ôçò õðÝñõèñçò áêôéíïâïëßáò.

Åðßóçò, íá ðáýóïõí áõôïß ïé êëÝöôåò îÝíïé íá êáìáñþíïõí ãéá ôá åëëçíéêÜ ìÜñìáñá. Êáé üôáí ôá ðÜñïõìå ðßóù, ôüôå íá
äåßôå ðþò èá öïõóêþíåé ôï óôÞèïò ìáò áðü
ðåñçöÜíåéá êáé áõôïðåðïßèçóç üôé ðñÜîáìå ôï êáèÞêïí ìáò óôï áêÝñáéï ãé’ áõôÜ ðïõ
ìáò áíÞêïõí êáé íá ëÝìå óå üëïõò ôïõò ëáïýò ôçò Ãçò: «Ïñßóôå! ÅëÜôå íá äåßôå ôé óçìáßíåé ÅËËÇÍÁÓ, ôé óçìáßíåé ÅËËÁÄÁ!»
Áêüìç, ðñïôåßíù üëá ôá ó÷ïëåßá ôçò ÅëëÜäáò, óå ïðïéïäÞðïôå óçìåßï êé áí âñßóêïíôáé, åí åíÜãêç êáé ìå êñáôéêÝò äáðÜíåò, íá Ýñèïõí íá äïõí êáé ìéá êáé äõï öïñÝò ôïí éåñü âñÜ÷ï ôçò Áêñüðïëçò êáé áò
ãßíïõí êáé áõôÜ ðñïóêõíçôÝò ôùí õðÝñëáìðñùí áõôþí áðïêôçìÜôùí ôçò áñ÷áßáò ÅëëÜäáò.
Ãéáôß; Äéüôé ôçí çìÝñá ðïõ åìåßò åðéóêåöèÞêáìå ôçí Áêñüðïëç, õðÞñ÷áí åêåß îÝíá Ó÷ïëåßá, ÄçìïôéêÜ êáé ÃõìíÜóéá, êáé
êáíÝíá åëëçíéêü ó÷ïëåßï! Å, Ýíéùóá íôñïðÞ êáé óôåíï÷þñéá, êáôÝâáóá ôï êåöÜëé,
ðÞñá óôñïöÞ êáé Ýöõãá íôñïðéáóìÝíïò êáé
ôáðåéíùìÝíïò.
¼ìùò åãþ èá ðÜù êáé èá îáíáðÜù...
Ãéþñãïò ÊáíåëëÜêçò

Ôá ãõáëéÜ çëßïõ äåí ðñÝðåé åðßóçò íá
áëëïéþíïõí ôá ÷ñþìáôá ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò, êáé êõñßùò ôùí öùôåéíþí óçìáôïäïôþí êõêëïöïñßáò.
Ôá ïðôéêÜ êáôåñãáóìÝíá êñýóôáëëá çëßïõ êáôáóêåõÜæïíôáé ìå ôéò ßäéåò ðïéïôéêÝò
ðñïäéáãñáöÝò ðïõ êáôáóêåõÜæïíôáé ôá ïöèáëìéêÜ êñýóôáëëá. Êáé áõôü ãéá íá áðïöåýãïíôáé ôá ïðôéêÜ óöÜëìáôá, ôá ïðïßá
ðáñïõóéÜæïíôáé ðïëý óõ÷íÜ óå áìößâïëçò
ðïéüôçôáò ãõáëéÜ çëßïõ.
ÔÝôïéá ãõáëéÜ çëßïõ, ôá «ãõáëéÜ ôïõ ðåñéðôÝñïõ» åßíáé ãíùóôü óôïõò ðåñéóóüôåñïõò üôé äçìéïõñãïýí ðïíïêåöÜëïõò, æáëÜäåò êáé áëëïéþíïõí ôá ó÷Þìáôá ôùí áíôéêåéìÝíùí.
Ãéá ôçí êáëýôåñç áðüäïóç óôçí üñáóç, ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá, óôçí åðåîåñãáóßá ôùí êñõóôÜëëùí óõìðåñéëáìâÜíïíôáé
äéÜöïñåò áíáêëáóôéêÝò åðéóôñþóåéò
(antireflex) ãéá ôçí áðïöõãÞ ôçò êüðùóçò
êáé ôùí äéðëþí åéäþëùí.
Âåâáßùò üëåò áõôÝò ïé âåëôéþóåéò åðéâáñýíïõí ôï êüóôïò ôçò áãïñÜò, ðïõ óå
ïñéóìÝíåò ðåñéðôþóåéò îåðåñíÜåé ôï éó÷íü
ìáò âáëÜíôéï. Óôçí áãïñÜ êõêëïöïñïýí
ãõáëéÜ ðáíÜêñéâá, áíÜëïãá ìå ôç ìÜñêá,
ìðïñåß üìùò íá âñåé êáíåßò êáé öèçíüôåñá
ðïõ íá ðëçñïýí ôéò ðñïäéáãñáöÝò ÷ùñßò
íá ðëçñþíåé ôçí õðïãñáöÞ ôïõ ó÷åäéáóôÞ.
Óýìöùíá ìå ðëçñïöïñßåò áðü ôïí ÐáíåëëÞíéï Óýëëïãï Ïðôéêþí, ïé ôéìÝò óôá
ãõáëéÜ çëßïõ ìå ðëáóôéêü êõìáßíïíôáé óôç
ìéóÞ ðåñßðïõ áîßá ôùí ãõáëéþí ðïõ äéáèÝôïõí êñýóôáëëá ìå ðïëëáðëÝò áíáêëáóôéêÝò åðéóôñþóåéò.
Ïé ôåëåõôáßåò áíáëýóåéò ôùí äïñõöïñéêþí óôïé÷åßùí ðïõ Ýãéíáí áðü ôï ðáíåðéóôÞìéï ôïõ Dundee, ôç NASA êáé ôï ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí, Ýäåéîáí üôé ç ìåßùóç ôïõ
üæïíôïò ôï ÷åéìþíá åßíáé ìéêñüôåñç êáôÜ
2-3% áðü ü,ôé åß÷å åêôéìçèåß óôï ðáñåëèüí.
Ôï êáëïêáßñé, üìùò, ï ñõèìüò ìåßùóçò
ðáñáìÝíåé óôáèåñÜ ï ßäéïò. Õðïëïãßæåôáé
üôé ôï üæïí ìåéþèçêå êáôÜ 6% ôçí ôåëåõôáßá äåêáåôßá óôçí áôìüóöáéñá ôçò ÷þñáò
ìáò, ãåãïíüò ðïõ éóïäõíáìåß ìå ôåôñáðëÜóéá áýîçóç ôùí êéíäýíùí áðü ôçí çëéáêÞ
áêôéíïâïëßá...
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ÓÅËÉÄÁ 8

ΜΑΝΑ
(ÓõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 1)

ï áðïðñïóáíáôïëéóìüò áðü ôéò áéþíéåò áîßåò êáé ç áðïìÜêñõíóç áðü ôéò ùñáßåò åëëçíéêÝò ðáñáäüóåéò êáé ôüóá Üëëá, äå äßíïõí ôç äõíáôüôçôá Þ ôç äéÜèåóç óôç ìçôÝñá íá êáôáöÝñåé íá æåóôÜíåé ôçí áôìüóöáéñá ôïõ óðéôéïý êáé íá ðõñáêôþóåé ôéò ó÷Ýóåéò áãÜðçò êáé ôñõöåñüôçôáò ìå ôá ðáéäéÜ, ðïõ íéþèïõí åãêáôáëåéììÝíá êáé ìïíá÷éêÜ.
Áêüìá ïé öéëïíéêßåò ôïõ æåõãáñéïý, ç
øõ÷ñüôçôá áíÜìåóá óôïõò ãïíåßò, ôï Üóôïñãï êáé øõ÷ñü ðåñéâÜëëïí ôùí ðáéäéêþí
óôáèìþí, ôá äéáæýãéá, äçìéïõñãïýí óôçí
ðáéäéêÞ øõ÷Þ ìéá ìåëáã÷ïëßá, êÜðïéá ëýðç, áíáóöÜëåéá, ðïõ óçìáäåýïõí êáé ôçí
êáôïðéíÞ æùÞ ôïõ.
Ïé óôáôéóôéêÝò äåß÷íïõí üôé ôï 25% ôùí
ðáñáóôñáôçìÝíùí ðáéäéþí ðñïÝñ÷åôáé áðü ôéò ïéêïãÝíåéåò åêåßíåò ðïõ ôï êïõñáóìÝíï ÷Ýñé êáé ç ôáëáéðùñçìÝíç øõ÷Þ ôçò
ìÜíáò äåí ìðïñåß íá äþóåé ôï áðáëü ÷Üäé
êáé ôï ãëõêü öéëß ðïõ åêöñÜæåé ôçí Ýêôáóç
ôçò áãÜðçò êáé ôçò ôñõöåñÜäáò, ôçò åãêáñôÝñçóçò êáé ôçò èõóßáò.
Åõôõ÷þò ðïõ ôá ðéï ðÜíù äåí áðïôåëïýí ôïí êáíüíá.
Áðü ôçí Üëëç ðëåõñÜ, ùóôüóï, ç ðïëéôåßá ìáò äåí ðñïóôáôåýåé ôç ìçôñüôçôá. Äå
äéåõêïëýíåé ôç ìçôÝñá, äå äßíåé êßíçôñá êáé
äåí ðáñÝ÷åé äéåõêïëýíóåéò óôçí ðïëýôåêíç
ïéêïãÝíåéá.
Êáé ãé’ áõôïýò ôïõò ëüãïõò Ý÷åé äçìéïõñãçèåß ôï óïâáñü äçìïãñáöéêü ðñüâëçìá
óôç ÷þñá ìáò.
Ç ðïëéôåßá ôï ãíùñßæåé. ¼ëïé ïé õðåýèõíïé åßíáé ðñïâëçìáôéóìÝíïé, êáíÝíáò üìùò äåí ôïëìÜ íá äþóåé ñéæéêÝò ëýóåéò.
Äõóôõ÷þò ôï ðñüâëçìá åíôåßíåôáé üóï
áõîÜíåôáé ç áíåñãßá êáé áðëþíåé ôá ðëïêÜìéá ôçò ç ðáãêïóìéïðïßçóç.
Ïé åéäéêïß åðéóçìáßíïõí ôïí êßíäõíï, üìùò ïé õðåýèõíïé êùöåýïõí.
Ç åêêëçóßá Ý÷åé óôñÝøåé áëëïý ôï åíäéáöÝñïí ôçò.
Ïé åêðáéäåõôéêïß êáé ïé Üëëïé ëåéôïõñãïß äåí åéóáêïýãïíôáé. Ïé åêôñþóåéò, ç ãÞñáíóç ôïõ ðëçèõóìïý, ôï êëåßóéìï ôùí ó÷ïëåßùí, ôá Ýñçìá êáé åãêáôáëåéììÝíá ÷ùñéÜ
ìáò, åßíáé êñáõãáëÝá ðáñáäåßãìáôá. Ôï
ðñüâëçìá Üëëùóôå åßíáé åíôïíüôáôï óôç
ÈñÜêç. Ôï æïýìå.
ÂéÜæåôáé ç óõíåßäçóÞ ôçò, óõíèëßâåôáé
ç øõ÷Þ ôçò óôïí áãþíá ôçò íá ðñïöõëÜîåé
ôá ðáéäéÜ ôçò áðü ôá íáñêùôéêÜ, ôï Ýéôæ êáé
ôéò Üëëåò ðáãßäåò ôçò óýã÷ñïíçò æùÞò.
¼ìùò, üóá áñíçôéêÜ êé áí êáôáôåèïýí,
«óôïõ ôÝêíïõ óýññéæá ôï íïõ, Èåïý ôçò ìÜíáò ìÜôé», üðùò áíáöÝñåé ï åèíéêüò ìáò
ðïéçôÞò Ä. Óïëùìüò.
Åìåßò ïé ìåãÜëïé áò áíáðïëÞóïõìå ôéò
ãëõêéÝò óôéãìÝò ðïõ æÞóáìå ìÝóá óôçí áãêáëéÜ ôçò ìáíïýëáò ìáò, ìéêñÜ ðáéäéÜ ôüôå. Áò äïýìå ðÜëé ôï âëÝììá ôçò íá ìáò èùðåýåé ìå óôïñãÞ êáé ôñõöåñüôçôá. Áò îáíáæÞóïõìå ôá áðáëÜ ôçò ÷Üäéá.
ÌÜíá, áò åßóáé åõëïãçìÝíç.
Η Συντακτική Επιτροπή

Ðñïâëçìáôéóìïß

ÅëåõèÝñéá ÈñÜêçò 2000
Ç 80Þ ÅÐÅÔÅÉÏÓ ÁÐÏ ÔÇÍ ÁÐÅËÅÕÈÅÑÙÓÇ ÔÇÓ ÈÑÁÊÇÓ
(ÓõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 1)

Ýöéððçò Áóôõíïìßáò ôïõ ÄÞìïõ Äéäõìïôåß÷ïõ.
Åêåß Ýãéíå êáôÜèåóç óôåöÜíùí, áðü ôïí
Õðïõñãü ¢ìõíáò ê. Ôóï÷áôæüðïõëï, áðü åêðñüóùðï ôïõ ÁíôéðñïÝäñïõ ôçò ÂïõëÞò ê.
Óãïõñßäç, áðü ôïõò ÄçìÜñ÷ïõò Äéäõìïôåß÷ïõ
ê. Ðáðáôóáñïý÷á êáé Ôñéãþíïõ ê. Ãñáììåíßäç, áðü ôïí ÕðïäéïéêçôÞ ôçò ÔñáðÝæçò ÅëëÜäïò óõìðáôñéþôç ìáò ê. ÃêáñãêÜíá (ç ÔñÜðåæá ÅëëÜäïò Þôáí êáé ï ÷ïñçãüò ôùí åêäçëþóåùí åí ìÝñåé), áðü ôïí ðñüåäñï ôùí Èñáêéêþí Ìåëåôþí ê. Ãåùñãïýëç êáé áðü Üëëïõò
åêðñïóþðïõò Ðïëéôéóôéêþí Èñáêéêþí Óõëëüãùí.
Êåíôñéêü óçìåßï ôçò åêäÞëùóçò üìùò Þôáí ç Ýðáñóç, ìå ôç âïÞèåéá ãåñáíïöüñïõ
ï÷Þìáôïò, ôçò ìåãáëýôåñçò åëëçíéêÞò óçìáßáò åêåß, óôïí ¢ãíùóôï Óôñáôéþôç, ìðñïóôÜ
áðü ôç ÂïõëÞ ôùí ÅëëÞíùí, ðáñïõóßá ôïõ
Õðïõñãïý ¢ìõíáò ê. Ôóï÷áôæüðïõëïõ, ï ïðïßïò óôçí ïìéëßá ôïõ ôüíéóå üôé ç áíÜñôçóç
ôçò èáõìÜóéáò áõôÞò óçìáßáò óçìáßíåé üôé ç
ÈñÜêç Ý÷åé öùíÞ êáé ðáñïõóßá êáé äéåêäéêåß
ôï ñüëï ôçò êáé ôç äéêÞ ôçò óõììåôï÷Þ óôçí
ðïñåßá ôçò ÅëëÜäáò.
Ñßãç óõãêßíçóçò êáé ðåñéóóÞ õðåñçöÜíåéá íéþóáìå ïé Èñáêéþôåò ôçò ÁèÞíáò üôáí
åßäáìå íá êõìáôßæåé ìðñïóôÜ óôç ÂïõëÞ ôùí
ÅëëÞíùí ç ìåãÜëç áõôÞ óçìáßá ðïõ ï ÄÞìïò
Äéäõìïôåß÷ïõ Ýöåñå ìáæß ìå ôçí Ýöéððç Áóôõíïìßá ôïõ åéäéêÜ ãé’ áõôÝò ôéò åêäçëþóåéò
ôùí Åëåõèåñßùí.
Ïé åêäçëþóåéò óõíå÷ßóôçêáí êáé ôï âñÜäõ óôçí Ðëáôåßá ÓõíôÜãìáôïò, ðáñïõóßá áñêåôïý êüóìïõ, ìå ôç óõíáõëßá ôïõ ãíùóôïý
Åâñßôç êáëëéôÝ÷íç Êáñéïöýëëç Äïúôóßäç, ôï
÷ïñåõôéêü óõãêñüôçìá ôïõ ÄÞìïõ ÏñöÝá, êáé
ôï èñáêéþôéêï ãëÝíôé ðïõ áêïëïýèçóå ìå ÷ïñïýò áðü ôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò Èñáêéþôåò.
Ôï ðñüãñáììá ôùí åêäçëþóåùí ôùí
80þí Åëåõèåñßùí óõíå÷ßóôçêå êáé ôç ÄåõôÝñá óôï ÄÞìï Áëßìïõ, ôï ãåíÝèëéï ôüðï ôïõ
ìåãÜëïõ éóôïñéêïý ôçò áñ÷áéüôçôáò Èïõêõäßäç, ï ïðïßïò ùò ãíùóôü Ý÷åé äåóìïýò êáôáãùãÞò êáé ìå ôç ÈñÜêç, áðü ôçí ðëåõñÜ
ôïõ ðáôÝñá ôïõ ¼ëïñïõ.
Êåíôñéêü óçìåßï êáé áõôþí ôùí åêäçëþóåùí Þôáí ç Ýðáñóç ôçò ìåãÜëçò áõôÞò óçìáßáò ôïõ ÄÞìïõ Äéäõìïôåß÷ïõ êáé ç ðíåõ-

ÅÐÉÓÊÅØÇ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ
óôïí Õöõðïõñãü Ïéêïíïìéêþí
ê. ÁÐÏÓÔÏËÏ ÖÙÔÉÁÄÇ

ìáôéêÞ óõíÝíùóç ôùí äýï ÄÞìùí, Áëßìïõ êáé
Äéäõìïôåß÷ïõ.
Óôç óýíôïìç áõôÞ ðåñéãñáöÞ èá Þôáí
ðáñÜëåéøç íá ìçí åêöñÜóïõìå ôá óõã÷áñçôÞñéÜ ìáò óôçí ÏñãáíùôéêÞ ÅðéôñïðÞ ôùí
åêäçëþóåùí êáé éäéáßôåñá óôïí Ðñüåäñü ôçò
ê. ÓôáìÜôç Ãåùñãïýëç.
Ì. Ëáæßäïõ-Êáôóåëßäïõ

ÓÔÏ ÓÕÍÔÁÃÌÁ Ç ÌÅÃÁËÕÔÅÑÇ
ÓÇÌÁÉÁ ÓÔÏÍ ÊÏÓÌÏ

¼ðùò áíáöÝñïõìå ðáñáðÜíù, óôéò åêäçëþóåéò ôùí Åëåõèåñßùí óôï Óýíôáãìá õøþèçêå ìå ôçí åõêáéñßá ôçò åðåôåßïõ ôùí 80
÷ñüíùí áðü ôçí áðåëåõèÝñùóç ôçò ÈñÜêçò
ç ìåãáëýôåñç óçìáßá óôïí êüóìï, óýìöùíá
ìå ôï Âéâëßï Ãêßíåò.
Ç óçìáßá áíÞêåé óôï ÄÞìï Äéäõìïôåß÷ïõ,
üðïõ êáé ðñùôïûøþèçêå óôéò 24.5.1998.
Óýìöùíá ìå ôï âéâëßï Ãêßíåò, ç ãéãáíôéáßá óçìáßá Ý÷åé äéáóôÜóåéò 17,46 ì. × 27,52 ì., åìâáäüí 484,9 ô.ì., êáé âÜñïò 130 êéëÜ.
¸ãéíå áðü ôï æåýãïò ×ñõóï÷üïõ êáé åßíáé
êáôÜ 200 ô.ì. ìåãáëýôåñç áðü ôç óçìáßá ôçò
Âñáæéëßáò.

ÈÑÇÍÏÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁËÙÓÇ
ÔÇÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕÐÏËÇÓ

Óýóóùìï ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ
Óõëëüãïõ ìáò, êáèþò êáé ï õðåýèõíïò óýíôáîçò ôçò åöçìåñßäáò ìáò ê. ÔÜóïò ÃåùñãéÜäçò, åðéóêÝöèçêå óôï Õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí ôïí óõìðáôñéþôç ìáò âïõëåõôÞ
¸âñïõ ê. Áðüóôïëï ÖùôéÜäç ãéá íá ôïõ õðïâÜëåé ôá èåñìÜ ôïõ óõã÷áñçôÞñéá ãéá ôçí
ôïðïèÝôçóÞ ôïõ ùò Õöõðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí êáé íá ôïõ åõ÷çèåß ÊáëÞ Åðéôõ÷ßá óôá
íÝá ôïõ êáèÞêïíôá êáé óôï äýóêïëï Ýñãï
ðïõ áíáëáìâÜíåé.
Ôï Ä.Ó. êáôÝèåóå åðßóçò óôïí ê. Õöõðïõñãü êáé õðüìíçìá ìå ôá áéôÞìáôÜ ôïõ,
ðïõ áõôÜ êõñßùò óõíïøßæïíôáé óôï ðñüâëçìá óôÝãçò ðïõ áíôéìåôùðßæïõí üëá ôá èñáêéêÜ óùìáôåßá êáé óôçí ïéêïíïìéêÞ åíßó÷õóç ôïõ Óõëëüãïõ ìáò.
Ï ê. ÖùôéÜäçò, ï ïðïßïò ïìïëïãïõìÝíùò Ý÷åé óõìðáñáóôáèåß óôï Óýëëïãü ìáò,
ìáò õðïó÷Ýèçêå üôé èá êÜíåé ü,ôé ìðïñåß
ãéá íá ìáò âïçèÞóåé êáé áðü ôçí êáéíïýñãéá ôïõ èÝóç.

Âáâáß ôùí ôüôå ëõðçñþí, áäßêùí ôå êáé öüíùí,
ôùí ãåíïìÝíùí óïé ðïëëþí áôÜêôùí åê âáñâÜñùí.
Áíäñþí ôá÷ýò ï èÜíáôïò, ôùí ãõíáéêþí áéó÷ýíç
åêêëçóéþí åîÝëéðå ðÜóá ç ùñáéüôçò.
Ôá óêåýç ôùí åêêëçóéþí Þñèçóáí Üñäçí ðÜíôá,
óôñùìíÞ êëéíþí êáôÝóôñùóå ôá Üãéá êáé èåßá,
ôùí éåñÝùí ôáò óôïëÜò óõí ãõíáéîß ìïëýíïõí
êáé éððïóôñþìáôá ðïéïýí ôá éåñÜ ôá óêåýç.
Ù ðáñáäüîïõ óõìöïñÜò, ù ìõóôçñßïõ îÝíïí!
ÓôÝíù, äáêñýæù ôç ðïëëÞ êáñäßáò áèõìßá,
êëïíïýìáé, óõíôáñÜôôïìáé, óõíÝ÷ïìáé ôç ëýðç,
åíèõìïõìÝíïõ ìïõ ëïéðüí ôùí åí óïé ãåíïìÝíùí.
Êáðíüò åê óïõ ðñïÞñ÷åôï ðéêñüò, öáñìáêùìÝíïò
êáé íÝöïò ìÝëáí åðß óå êáðíüí äéåóêåðáßíåé
êáé ãýñùèåí êáé Ýóùèåí Üíäñåò Üíåõ êñáíßùí
êáé óþìáôá éåñáñ÷þí êáé éåñÝùí Üìá
Üóêåðá, Üôáöá, äåéíÜ, êüíéí ìåìåóôùìÝíá.
Áãíþóôïõ ðïéçôÞ
(15ïò áéþíáò)

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.

õôÝò ôéò ìÝñåò üëïé ðáñáêïëïõèïýìå ôçí
Ýíôáóç ðïõ Ý÷åé ðñïêëçèåß ìåôáîý Åêêëçóßáò êáé êñÜôïõò ãéá ôï èÝìá ôçò áíáãñáöÞò Þ ìç áíáãñáöÞò ôïõ èñçóêåýìáôïò
óôéò íÝåò ôáõôüôçôåò.
Ôá ðñÜãìáôá ïîýíèçêáí áðü ôéò óõíáéóèçìáôéêÝò áíôéäñÜóåéò ïñéóìÝíùí åêêëçóéáóôéêþí êáé ðáñáåêêëçóéáóôéêþí êýêëùí, ïé
ïðïßïé, êáôáëçöèÝíôåò áðü èñçóêåõôéêÞ öñåíßôéäá, äéáäçëþíïõí óôï êÝíôñï ôçò ÁèÞíáò
êáôÜ ôùí íÝùí ôáõôïôÞôùí, ùñõüìåíïé ìðñïóôÜ óôá ðñüèõìá ôçëåïðôéêÜ óõíåñãåßá, ôùí
ïðïßùí ôï åíäéáöÝñïí åóôéÜæåôáé áðïëåéóôéêÜ óôçí áýîçóç ôçò ôçëåèÝáóçò, ìåôáäßäïíôáò ïñãÞ êáé öáíáôéóìü ìÝãá. ¸íá õóôåñéêü êïéíü, ðïõ äåß÷íåé üôé ç Ôå÷åñÜíç äåí
åßíáé êáé ôüóï ìáêñéÜ...
ÁðïãïçôåõôéêÞ êáé ç óôÜóç ôçò åðßóçìçò Åêêëçóßáò, ïäçãåß ôïõò èñçóêüëçðôïõò
óå áêñáßåò åíÝñãåéåò öáíáôéóìïý êáé ìéóáëëïäïîßáò, ïé ïðïßåò ïõäÝíá ùöåëïýí, äéáóýñïõí ôç ÷þñá äéåèíþò êáé ðïëý ðåñéóóüôåñï ôçí ßäéá ôçí Åêêëçóßá âëÜðôïõí.
Ïé ôáõôüôçôåò üìùò äåí åßíáé ðáñÜ Ýíá
äçìüóéï Ýããñáöï, âÜóåé ôïõ ïðïßïõ ôï êñÜôïò áíáãíùñßæåé ôïí ðïëßôç ôïõ êáé ïõäåìßá
ó÷Ýóç Ý÷ïõí ìå ôçí Åêêëçóßá, ôçí ÐáñÜäïóç êáé ôçí Ïñèïäïîßá. ¢ëëá ôá êáèÞêïíôá
ôïõ ðïëßôç ðñïò ôï êñÜôïò êáé Üëëá ôïõ
ðéóôïý ðñïò ôïí Èåü.
Áóöáëþò ç Ïñèïäïîßá åßíáé óðïõäáßï
óôïé÷åßï ôçò åèíéêÞò ìáò óõíï÷Þò, ç óõíï÷Þ
üìùò áõôÞ ðÜåé ðïëý âáèýôåñá áðü ôï êñÜôïò. Ôï ãåãïíüò üôé ïé ëïéðÝò ïñèüäïîåò
åêêëçóßåò ôçò äéáóðïñÜò âéþíïõí ôçí ðßóôç
ôïõò ÷ùñßò êÜðïéá åéäéêÞ ó÷Ýóç ìå ôï êñÜôïò, äéüëïõ äåí óõíåðÜãåôáé ìåßùóç ôçò èñçóêåõôéêüôçôÜò ôïõò.
Ï ßäéïò ï Êýñéïò ìå ôï èáõìÜóéï åêåßíï
«’Áðüäïôå ôÜ ôïˆ Êáßóáñïò ô¨ Êáßóáñé êáß
ôÜ ôïˆ Èåïˆ ô¨ Èå¨» ðñïóäéïñßæåé ôïõò
äéáêñéôïýò ñüëïõò Åêêëçóßáò êáé êñÜôïõò.
«´Ïóïé ðéóôïß ðñïóÝëèåôå»ÿ ìå ôá áðëÜ
áõôÜ ëüãéá êáëåß üóïõò ðåßèïíôáé áðü ôç
äéäáóêáëßá Ôïõ êáé åðéèõìïýí íá Ôïí áêïëïõèÞóïõí ìå ðëÞñç åëåõèåñßá óõíåßäçóçò.
«‘Ç âáóéëåßá _ TìÞ ï‰ê Vóôéí Tê ôïˆ
êüóìïõ ôïýôïõ». Ìå ôçí ðáñáðÜíù ñÞóç,
ìå ôïí ðëÝïí áðëü êáé óáöÞ ôñüðï, ï ×ñéóôüò äéåõêñéíßæåé üôé ç âáóéëåßá Ôïõ åßíáé
ðíåõìáôéêÞ, üôé êáìßá ó÷Ýóç äåí Ý÷åé ìå ôçí
êïóìéêÞ åîïõóßá êáé üôé Þñèå óôïí êüóìï
ãéá íá âáóéëÝøåé óôéò êáñäéÝò ôùí áíèñþðùí êáé ìüíï.
Ñüëïò ëïéðüí ôçò Åêêëçóßáò åßíáé íá
êáèïäçãåß ðíåõìáôéêÜ ôïõò ðéóôïýò êáé íá
äßíåé äéÝîïäï óôéò ìåôáöõóéêÝò áãùíßåò ôïõò.
Óçìáóßá Ý÷åé ç åõåñãåôéêÞ ðáñïõóßá ôçò
Åêêëçóßáò óôéò óõíåéäÞóåéò ôùí ðéóôþí êáé
ü÷é óôéò ôáõôüôçôåò.
Äéüôé åéò ìåí ôïõò ðéóôïýò äåí ðñïóöÝñåé áðïëýôùò ôßðïôá ç áíáãñáöÞ ôïõ ×.Ï.
êáé ðïëý ðåñéóóüôåñï äåí áðïôåëåß äéáâáôÞñéï ãéá ôçí åßóïäü ìáò óôç Âáóéëåßá ôùí
Ïõñáíþí.
¼ôáí Ýñèåé ç þñá üëïé èá êñéèïýìå ìå
âÜóç ôéò ðñÜîåéò ìáò êáé ü÷é ôéò ôáõôüôçôÝò
ìáò.
Áíôßèåôá, ìðïñåß íá ãßíïõí áíôéêåßìåíï
äéáêñéôÞò ìåôá÷åßñéóçò åê ìÝñïõò ôçò Ðïëéôåßáò, áëëÜ êáé Üëëùí öïñÝùí óå âÜñïò
áëëüäïîùí êáé áëëüèñçóêùí óõìðïëéôþí ìáò.
Ôá ßäéá åðé÷åéñÞìáôá éó÷ýïõí êáé ãéá
ôçí ðñïáéñåôéêÞ áíáãñáöÞ ôïõ èñçóêåýìáôïò óôéò íÝåò ôáõôüôçôåò, ãéá ôçí ïðïßá ôüóïò ëüãïò ãßíåôáé ôåëåõôáßá.
Ïé ÷ñéóôéáíïß êéíïýíôáé ìÝóá óôá íïìéêÜ ðëáßóéá ðïõ èÝôåé ç Ðïëéôåßá, Ýëåãå ï
Áðüóôïëïò Ðáýëïò. Ïöåßëåé ëïéðüí ç Åêêëçóßá íá óÝâåôáé ôï Óýíôáãìá, ôïõò íüìïõò ôïõ êñÜôïõò, ïé ïðïßïé øçößæïíôáé áðü ôï Êïéíïâïýëéï, ðïõ åßíáé ç Ýêöñáóç
ôçò ëáúêÞò êõñéáñ÷ßáò, íá óÝâåôáé ôïí ßäéï
ôï ëáü êáé ü÷é íá ôïí öáíáôßæåé êáé íá ôïí
åîùèåß óå áíôéðáñÜèåóç ìå ôçí Ðïëéôåßá.
Ðáñüìïéá ìÝôùðá, åîÜëëïõ, äåí ðñïùèïýí
ôç óýã÷ñïíç êáé óùóôÞ ëåéôïõñãßá ôçò Åêêëçóßáò ïýôå êáé ôï êýñïò ôçò Ïñèïäïîßáò
äéáóöáëßæïõí.

Á

ÄáíÜç ÃåùñãéÜäïõ
Åêðáéäåõôéêüò, Åèåëüíôñéá áäåëöÞ ÅÅÓ

