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Ë
ÅÍÅ üôé ôï êáëïêáßñé, êáé åéäéêÜ ï Áý-

ãïõóôïò, äåí Ý÷åé ãåãïíüôá. ºóùò èÝëïõí

íá ðïõí üôé äå äçìïóéïðïéïýíôáé ôá ãåãïíü-

ôá, ãéáôß ïé äéïéêçôéêÝò êáé ïé Üëëåò õðçñåóß-

åò íåêñþíïíôáé êáé ïé Üíèñùðïé îå÷ýíïíôáé

óôéò ðáñáëßåò êáé ôá âïõíÜ.

¼ðùò êé áí Ý÷åé ôï èÝìá, ôï êáëïêáßñé

ðïõ ìáò ðÝñáóå Þôáí ðëïýóéï óå ãåãïíüôá.

Èá ðñïóðáèÞóïõìå íá êáôáãñÜøïõìå ôá ðéï

óðïõäáßá, êáôÜ ÷ñïíïëïãéêÞ óåéñÜ. Óêïðüò

ìáò åßíáé íá áíáöáíåß ç óçìáóßá ôïõò êáé ïé

óõíÝðåéÝò ôïõò.

• DNA: Áðïêùäéêïðïßçóáí ôï 97% ôïõ

ãåíåôéêïý êþäéêá ôïõ áíèñþðïõ.

ÅðáíÜóôáóç óôçí ÉáôñéêÞ, ðïõ ìáêñï-

÷ñüíéá èá ïäçãÞóåé êáé óôçí ðáñÜôáóç ôçò

áíèñþðéíçò æùÞò, öÝñíåé ç ÷áñôïãñÜöçóç

ôïõ ãåíåôéêïý êþäéêá. Ðñüêåéôáé ãéá ôïìÞ,

åðéóôçìïíéêü ïñüóçìï, ðïõ óõãêñßíåôáé ìå

ôç äéÜóðáóç ôïõ áôüìïõ êáé ôçí áðïóôïëÞ áí-

èñþðïõ óôï äéÜóôçìá. Ãíùñßæïíôáò ôç óåéñÜ

äéÜôáîçò ôùí ãïíéäßùí, ìðïñïýí ïé åðéóôÞ-

ìïíåò í’ áíáêáëýøïõí ôá áßôéá ôùí áóèå-

íåéþí êáé ôñüðïõò ðñüëçøÞò ôïõò. Ç áíáêÜ-

ëõøç ôçò ôáõôüôçôáò ôçò æùÞò èá êÜíåé åöé-

êôÞ ôç äéÜãíùóç ôùí áóèåíåéþí áðü ãåííÞ-

óåùò ôïõ áíèñþðïõ.

Êïñõöáßïé åðéóôÞìïíåò áð’ üëï ôïí êü-

óìï óõíåñãÜóôçêáí ãéá ôï åðßôåõãìá áõôü.

ÁíÜìåóÜ ôïõò áíáöÝñïíôáé êáé ¸ëëçíåò.

Ðñüêåéôáé ãéá Ýíá èáýìá, ðïõ üìùò áðáéôåß

óùöñïóýíç.

• ÐõñêáãéÝò: Ôï êáëïêáßñé îåêßíçóå ìå

áóõíÞèéóôá õøçëÝò èåñìïêñáóßåò, ðïëëÞ îç-

ñáóßá êáé éäéáßôåñá éó÷õñïýò áíÝìïõò. Ôï êá-

êü äåí Üñãçóå ìå ôéò öùôéÝò. Îåêßíçóå áðü

ôï üìïñöï áêñéôéêü íçóß ôçò ÓÜìïõ ãéá íá

åðåêôáèåß óôçí ÁôôéêÞ, ôçí Ðåëïðüííçóï,

óôçí ¹ðåéñï, Åýâïéá, óôçí Áíáô. Ìáêåäï-

íßá êáé ÈñÜêç. Ôá êïõöÜñéá ôùí äÝíôñùí

âãÜæïõí áêüìá êáðíïýò.

Äõóôõ÷þò, ðÝñáí ôçò ïéêïëïãéêÞò êáôá-

óôñïöÞò, åß÷áìå êáé åðôÜ íåêñïýò êáé ðáñá-

íÜëùìá ðåñéïõóéþí êáé êüðùí ìéáò ïëüêëç-

ñçò æùÞò. ÂéâëéêÞ êáôáóôñïöÞ. ÓõìöïñÜ. Ôï

ôé è’ áêïëïõèÞóåé ìå ôéò ðëçììýñåò åßíáé êá-

ëýôåñá íá ìçí ôï óêåðôüìáóôå. Âáèýò ðüíïò,

áðïãïÞôåõóç, ïñãÞ ìáò äéáêáôÝ÷ïõí. ¹ôáí

Ýíá êáëïêáßñé ðïõ ç Åõñþðç, áëëÜ êé ï êü-

óìïò üëïò èá ðñïóðáèÞóåé íá îå÷Üóåé.

¼ëïé Ý÷ïõìå ùò Ýíá âáèìü ôéò åõèýíåò

ìáò áðü áìÝëåéá, êõñßùò üìùò åõèýíïíôáé ïé

åìðñçóôÝò, ïé ïéêïðåäïöÜãïé êáé áõôïß ðïõ

äßíïõí Üäåéåò íá ïéêïäïìïýíôáé ôá êáìÝíá

äÜóç. ×áñáêôçñéóôéêÞ Þôáí ç áðüãíùóç ìéáò

ãñéïýëáò, ðïõ, ìåôáîý Üëëùí, åßðå «ÔÝôïéá

óõìöïñÜ äåí ìðïñåß íá ôçí Ýóôåéëå ï Èåüò».

Ôï èÝìá äåí ôåëåéþíåé. Áò êÜíïõìå ìéáí

åõ÷Þ:  Íá ìçí îáíáæÞóïõìå ôÝôïéá êáôáóôñï-

öÞ áðü ðõñêáãéÝò ðïôÝ ðéá. Íá ìçí ïéêïðå-

äïðïéçèïýí ôá êáìÝíá, ãéá íá ìç ãßíïõìå Óá-

÷Üñá. Êé áò ôéìïýìå ôïõò ðõñïóâÝóôåò êáé

ôïõò ðéëüôïõò ðïõ Ý÷áóáí ôç æùÞ ôïõò, Þ ôñáõ-

ìáôßóôçêáí óôç ìÜ÷ç ìå ôéò öùôéÝò.

• Ðáéäåßá: Ñýèìéóç óôç ìåôáññýèìéóç;

Âåëôßùóç óå ü,ôé ðñïêáëåß ôñéâÝò; Ï ÷ñüíïò

èá ôï äåßîåé.

• ×ñçìáôéóôÞñéï: Óôá üñéÜ ôçò ç Óïöï-

êëÝïõò êáé ìáæß ôçò ÷éëéÜäåò ðáãéäåõìÝíïé êáé

êáôåóôñáììÝíïé ìéêñïåðåíäõôÝò. ÊõâÝñíç-

ÂÞñåéá 2000Êáëïêáßñé ôïõ 2000
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ÐÑÏÓÕÍÅÄÑÉÁÊÇ ÇÌÅÑÉÄÁ

áðü ôçí ÐáíèñáêéêÞ Ïìïóðïíäßá

Íüôéáò ÅëëÜäáò

Ôçí ÊõñéáêÞ 3/9/2000 ðñáãìáôïðïéÞ-

èçêå óôï Ðíåõìáôéêü ÊÝíôñï Êùíóôáíôé-

íïõðïëéôþí ÐñïóõíåäñéáêÞ Çìåñßäá ôçò

ÐáíèñáêéêÞò Ïìïóðïíäßáò Íüôéáò ÅëëÜ-

äáò ãéá ôï Å´ Ðáãêüóìéï ÓõíÝäñéï Èñáêþí

ðïõ èá ãßíåé óôçí ÎÜíèç óôéò 29-30 Óåðôåì-

âñßïõ êáé 1 Ïêôùâñßïõ 2000.

Óôçí çìåñßäá ðÞñáí ìÝñïò üëïé ïé Èñá-

êéþôéêïé Óýëëïãïé ôçò ÁôôéêÞò ãéá íá êá-

ôáèÝóïõí ôéò ðñïôÜóåéò ôïõò åðß ôùí èåìÜ-

ôùí ðïõ èá óõæçôçèïýí óôï Å´ ÓõíÝäñéï.

Áðü üëåò ôéò ðñïôÜóåéò ðïõ êáôáôÝèç-

êáí, ðñïêý-

ðôåé ôï óõ-

ìðÝñáóìá üôé

ôá ðñïâëÞìá-

ôá ôçò Äõôé-

êÞò ÈñÜêçò,

ùò ðáñáìå-

èüñéáò ðåñéï-

÷Þò, åßíáé ðÜ-

ñá ðïëëÜ (å-

èíéêÜ, ïéêï-

íïìéêÜ, ôïõ-

ñéóôéêÜ êëð.).

Áðü ôïõò

Êõâåñíçôé -

êïýò åêðñï-

óþðïõò ðáñáâñÝèçêáí ï ê. Ðáíáãéþôçò

Óãïõñßäçò, Â´ Áíôéðñüåäñïò ôçò ÂïõëÞò êáé

ï Õöõðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí ê. Áðüóôïëïò

ÖùôéÜäçò.

Ï ê. Óãïõñßäçò áíáöÝñèçêå óôçí áíá-

ãêáéüôçôá áýîçóçò ôïõ ðëçèõóìïý ôçò ÈñÜ-

êçò óå 700.000, åíþ óÞìåñá áñéèìåß ìüëéò

350.000. Åðßóçò ôüíéóå üôé åìåßò ïé Èñá-

êéþôåò äåí ðñÝðåé íá ôá ðåñéìÝíïõìå üëá

áðü ôçí ðïëéôåßá, áëëÜ ðñÝðåé ïé ßäéïé íá

äñáóôçñéïðïéçèïýìå ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç

ôùí ðñïâëçìÜôùí ôçò ÈñÜêçò.

Ï
ÐÙÓ êÜèå ÷ñüíï Ýôóé êáé öÝôïò ç Äç-

ìïôéêÞ Åðé÷åßñçóç ÐïëéôéóôéêÞò ÁíÜ-

ðôõîçò Öåñþí äéïñãÜíùóå ìå åðéôõ-

÷ßá ðïëéôéóôéêÝò åêäçëþóåéò áðü 2 Ýùò 17 Áõ-

ãïýóôïõ 2000.

Ïé åêäçëþóåéò ðñáãìáôïðïéÞèçêáí óôï

õðáßèñéï èÝáôñï ôïõ ÄÞìïõ Öåñþí.

Áðü áõôÝò åß÷á ôçí ôý÷ç íá ðáñáêïëïõ-

èÞóù ôçí ðïëý åðéôõ÷çìÝíç Ýêèåóç ìå ôßôëï

«ÐáëéÝò êáé ÍÝåò Ðáôñßäåò» ôïõ Í. Ãêüôóç

óôï Ôïõñéóôéêü ÊÝíôñï.

Ç Ýêèåóç ðåñéåëÜìâáíå áñ÷åéáêü õëéêü

íôïêïõìÝíôùí âéâëßùí, êáñô ðïóôÜë áðü ôéò

÷áìÝíåò –áëçóìüíçôåò– ðáôñßäåò.

Ï ßäéïò ï óõëëÝêôçò Þôáí óôï ÷þñï ôçò

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ýêèåóçò êáé üëïé åìåßò ïé åðéóêÝðôåò åß÷áìå

ôçí åõêáéñßá íá áêïýóïõìå áðü ôïí ßäéï ôçí

éóôïñßá êáé ôçí áîßá ôïõ êÜèå íôïêïõìÝíôïõ.

Åðßóçò ôçí ÊõñéáêÞ 13 Áõãïýóôïõ ðá-
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ÅÃÊÁÉÍÉÁ ÓÔÏ ÐÑÏÓÊÕÍÇÔÇÑÉ ÁÃ. ÃÅÙÑÃÉÏÕ

ÓÔÏ 5ï ÓÕÓÔÇÌÁ Ä/ÐÑÏÓÊÏÐÙÍ ÖÅÑÙÍ

ê. Ìáíïýóç ÍéêïëÜïõ, ôïõ Ä/ôÞ 31çò Ì/Ê
Ôáî. ê. Áíôùíßïõ ÍéêïëÜïõ, Ä/ôþí ôùí ãý-
ñù ìïíÜäùí, ôïõ Ðåñéöåñåéáêïý Åöüñïõ
¸âñïõ ê. Ðáó÷Üëç Óôáìðïõëßäç, Âáèìï-
öüñùí ôïõ 2ïõ ÓõóôÞìáôïò Áëåî/ðïëçò êáé
öõóéêÜ ãïíÝùí êáé ößëùí ôïõ ÓõóôÞìáôïò.

ÌåôÜ ôï ðÝñáò ôçò ôåëåôÞò áðïíåìÞ-
èçêå óôïí ÄÞìáñ÷ï Öåñþí ê. Íéê. Ìáíïý-
óç áðü ôïí ê. Óôáìðïõëßäç Ðáó÷Üëç ôï ìå-
ôÜëëéï ôïõ Ößëïõ ôùí ðñïóêüðùí ìå áðü-
öáóç ôïõ ÓÅÐ. Åðßóçò ôéìÞèçêå ìå ôéìçôé-
êÞ ðëáêÝôá áðü ôïí Áñ÷çãü ôïõ ÓõóôÞìá-
ôïò ê. Ãêüôóç Íéêüëáï ï Ä/ôÞò ôïõ 535 ê.
ÊùíóôáíôÜêçò Êßìùí ãéá ôçí ðïëýôéìç ðñï-
óöïñÜ êáé óôÞñéîÞ ôïõ ðñïò ôï Óýóôçìá.

Óôç óõíÝ÷åéá äüèçêå ìéêñÞ äåîßùóç
ðñïò ôïõò êáëåóìÝíïõò.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Áäåëöïðïßçóç ôïõ ÄÞìïõ ÖåñþíÁäåëöïðïßçóç ôïõ ÄÞìïõ ÖåñþíÁäåëöïðïßçóç ôïõ ÄÞìïõ ÖåñþíÁäåëöïðïßçóç ôïõ ÄÞìïõ ÖåñþíÁäåëöïðïßçóç ôïõ ÄÞìïõ Öåñþí

ìå ÏÔÁ ôïõ åîùôåñéêïýìå ÏÔÁ ôïõ åîùôåñéêïýìå ÏÔÁ ôïõ åîùôåñéêïýìå ÏÔÁ ôïõ åîùôåñéêïýìå ÏÔÁ ôïõ åîùôåñéêïý

Στις 26 Ιουλίου 2000 το Δημοτικό Συμβούλιο Φε-

ρών συζήτησε το σχέδιο του προκαταρκτικού

πρωτοκόλλου αδελφοποίησης που έστειλε ο Δή-

μος Etropole, της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας,

στο Δήμο Φερών. Σύμφωνα με αυτό προτείνεται

η αδελφοποίηση των δύο Οργανισμών και η υπο-

γραφή του επίσημου πρωτοκόλλου, προκειμένου

να εμβαθυνθεί η φιλία μεταξύ των περιοχών μας

και να αναπτυχθεί μια μόνιμη σχέση.

Ο Δήμαρχος κ. Μανούσης τόνισε στην εισή-

γησή του ότι ο σκοπός αυτής της σχέσης είναι να

προάγει τη φιλία και να συνεισφέρει στην ανά-

πτυξη των δύο ΟΤΑ μέσω της ανταλλαγής σε θέ-

ματα παιδείας, κουλτούρας, νεολαίας, υπηρεσιών,

τουρισμού, πληροφοριών που αφορούν προγράμ-

ματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εργασίας και ε-

μπορίου. Ακόμη, ο δήμαρχος αναφέρθηκε στις ω-

φέλειες που θα προκύψουν για το Δήμο μας.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και α-

ντικειμενική στάθμιση των πραγματικών δεδομέ-

νων αποφάσισε α) την κατ’ αρχήν αδελφοποίηση

του Δήμου Φερών με τον αντίστοιχο ΟΤΑ της πό-

λης Etropole της Βουλγαρίας για τους προανα-

φερόμενους λόγους, και β) να υποβάλει την από-

φαση αυτή στο Υπουργείο Εξωτερικών για την

παροχή σύμφωνης γνωμοδότησης.

ÐÁÍÈÑÁÊÉÊÏ ÐÑÏÓÊÕÍÇÌÁ

15çò Áõãïýóôïõ 2000 óôéò ÖÝñåò

Óôéò 25 Éïõíßïõ 2000 êáé þñá 11
ð.ì. Ýãéíáí ôá åãêáßíéá óôï ðñï-
óêõíçôÞñé ôïõ Áãßïõ Ãåùñãßïõ,
ðñïóôÜôç ôùí ðñïóêüðùí, óôçí
åßóïäï ôçò ÐñïóêïðéêÞò Åóôß-
áò Öåñþí. Ðñüêåéôáé ãéá Ýíá ìé-
êñü åêêëçóÜêé ðïõ ìå öñïíôßäá
ôùí ðñïóêüðùí ôçò ðüëçò ôï-
ðïèåôÞèçêå, êáëëùðßóôçêå êáé
áöéåñþèçêå óôï üíïìá ôïõ Áãß-
ïõ Ãåùñãßïõ.

Ôá åãêáßíéá ðñáãìáôïðïßçóå
ï éåñÝáò ÄïõëÜêçò Ãåþñãéïò
ðáñïõóßá ôïõ ÄçìÜñ÷ïõ Öåñþí

Γ
ια έκτη συνεχή χρονιά πραγματοποιήθηκε στις 15 Αυγού-

στου 2000, υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Ιδρύματος Θρα-

κών «Παναγία η Κοσμοσώτειρα» το ετήσιο Πανθρακικό προ-

σκύνημα στις Φέρες, για να τιμηθεί η προστάτιδα της Θρα-

κικής Γης η Κοσμοσώτειρα Παναγία.

ÐëÞèïò êüóìïõ ðáñáêïëïýèçóå ôï ðñüãñáììá ôùí åêäç-
ëþóåùí, ôï ïðïßï ðåñéëÜìâáíå:
 • ÌÝãá áñ÷éåñáôéêü Ðáíçãõñéêü Åóðåñéíü ìå áñôïêëáóßá óôï

ðñïáýëéï ôïõ éåñïý íáïý.
 • ËéôÜíåõóç ôçò éåñÞò åéêüíáò ôçò Èåïôüêïõ.
 • Äåîßùóç ôùí åðéóÞìùí, áðü ôï ÄÞìï Öåñþí, óôï Ôïõñéóôé-

êü ÊÝíôñï Öåñþí.
 • ÌïõóéêÞ Óõíáõëßá ôïõ ÐÝôñïõ ÃáúôÜíïõ óôï õðáßèñéï ÈÝ-

áôñï Öåñþí.
Ôçí åêäÞëùóç ôßìçóáí ìå ôçí ðáñïõóßá ôïõò ï Õöõðïõñãüò
Ïéêïíïìéêþí ê. Áðüóôïëïò ÖùôéÜäçò, ï ïðïßïò åêðñïóþ-

ðçóå êáé ôçí ÊõâÝñíçóç, ïé
âïõëåõôÝò ¸âñïõ ôçò ÍÝáò
Äçìïêñáôßáò ê.ê. ÈåïöÜ-
íçò Äçìïó÷Üêçò êáé Ëåù-
íßäáò Ëõìðåñáêßäçò, ï Íï-
ìÜñ÷çò ¸âñïõ ê. Ãåþñãéïò
Íôüëéïò êáé ïé Óôñáôéùôé-
êÝò Áñ÷Ýò ôïõ Íïìïý.

Ôïí Óýëëïãü ìáò åêðñï-

(ÓõíÝ÷åéá óôç óåë. 8)

Áðü ôç ËéôÜíåõóç ôçò

ÉåñÞò Åêüíáò.
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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

Ôçë. 38.27.314

Ç ÓÔÇËÇ ÔÙÍ ÍÅÙÍ

Ãéþñãïò ÓåöÝñçò

Ï ðïëéôéêüò êáé äéðëùìÜôçò

Ôçò ÂáóéëéêÞò Ìðñéóßìç

ìáèÞôñéáò Ëõêåßïõ

(ÓõíÝ÷åéá áðü ôï ðñïçãïýìåíï öýëëï)

3. «¼ðïõ êáé íá ôáîéäÝøù ç ÅëëÜäá ìå ðëçãþíåé»

Ìå ôïí ôñüðï ôïõ Ã.Ó.

Óôï ÐÞëéï ìÝóá óôéò êáóôáíéÝò ôï ðïõêÜìé-
óï ôïõ Êåíôáýñïõ

ãëéóôñïýóå ìÝóá óôá öýëëá ãéá íá ôõëé÷ôåß
óôï êïñìß ìïõ

êáèþò áíÝâáéíá ôçí áíçöüñá êé ç èÜëáóóá
ì' áêïëïõèïýóå

áíåâáßíïíôáò êé áõôÞ óáí ôïí õäñÜñãõñï èåñ-
ìïìÝôñïõ

þóðïõ íá âñïýìå ôá íåñÜ ôïõ âïõíïý.
Óôç Óáíôïñßíç áããßæïíôáò íçóéÜ ðïõ âïõëéÜ-

æáí
áêïýãïíôáò íá ðáßæåé Ýíá óïõñáýëé êÜðïõ

óôéò áëáöñüðåôñåò
ìïõ êÜñöùóå ôï ÷Ýñé óôçí êïõðáóôÞ
ìéá óáÀôá ôéíáãìÝíç îáöíéêÜ
áðü ôá ðÝñáôá ìéáò íéüôçò âáóéëåìÝíçò.
Óôéò ÌõêÞíåò óÞêùóá ôéò ìåãÜëåò ðÝôñåò êáé

ôïõò èçóáõñïýò ôùí Áôñåéäþí
êáé ðëÜãéáóá ìáæß ôïõò óôï îåíïäï÷åßï ôçò

«Ùñáßáò ÅëÝíçò ôïõ ÌåíåëÜïõ»^
÷Üèçêáí ìüíï ôçí áõãÞ ðïõ ëÜëçóå ç Êáó-

óÜíôñá
ì' Ýíáí êüêïñá êñåìáóìÝíï óôï ìáýñï ëáé-

ìü ôçò.
Óôéò ÓðÝôóåò, óôïí Ðüñï êáé óôç Ìýêïíï
ìå ÷ôßêéáóáí ïé âáñêáñüëåò.

Ôé èÝëïõí üëïé áõôïß ðïõ ëÝíå
ðùò âñßóêïõíôáé óôçí ÁèÞíá Þ óôïí ÐåéñáéÜ;
Ï Ýíáò Ýñ÷åôáé áðü ôç Óáëáìßíá êáé ñùôÜåé

ôïí Üëëï ìÞðùò «Ýñ÷åôáé åî Ïìïíïßáò»
«¼÷é Ýñ÷ïìáé åê ÓõíôÜãìáôïò» áðáíôÜ êé åßí'

åõ÷áñéóôçìÝíïò
«âñÞêá ôï ÃéÜííç êáé ìå êÝñáóå Ýíá ðáãù-

ôü».
Óôï ìåôáîý ç ÅëëÜäá ôáîéäåýåé
äåí îÝñïõìå ôßðïôå äåí îÝñïõìå ðùò åßìáóôå

îÝìðáñêïé üëïé åìåßò
äåí îÝñïõìå ôçí ðßêñá ôïõ ëéìáíéïý óáí ôá-

îéäåýïõí üëá ôá êáñÜâéá^
ðåñéãåëÜìå åêåßíïõò ðïõ ôç íéþèïõí.

ÐáñÜîåíïò êüóìïò ðïõ ëÝåé ðùò âñßóêåôáé
óôçí ÁôôéêÞ

êáé äå âñßóêåôáé ðïõèåíÜ^
áãïñÜæïõí êïõöÝôá ãéá íá ðáíôñåõôïýíå
êñáôïýí «óùóßôñé÷á» öùôïãñáößæïõíôáé
ï Üíèñùðïò ðïõ åßäá óÞìåñá êáèéóìÝíïò ó'

Ýíá öüíôï ìå ðéôóïýíéá êáé ìå ëïõëïýäéá
äÝ÷ïõíôáí ôï ÷Ýñé ôïõ ãåñï-öùôïãñÜöïõ íá

ôïõ óôñþíåé ôéò ñõôßäåò
ðïõ åß÷áí áöÞóåé óôï ðñüóùðü ôïõ
üëá ôá ðåôåéíÜ ô' ïõñáíïý.

Óôï ìåôáîý ç ÅëëÜäá ïëïÝíá ôáîéäåýåé
êé áí «ïñþìåí áíèïýí ðÝëáãïò Áéãáßïí íå-

êñïßò»
åßíáé åêåßíïé ðïõ èÝëçóáí íá ðéÜóïõí ôï ìå-

ãÜëï êáñÜâé ìå ôï êïëýìðé
åêåßíïé ðïõ âáñÝèçêáí íá ðåñéìÝíïõí ôá êá-

ñÜâéá ðïõ äåí ìðïñïýí íá êéíÞóïõí
ôçí ÅËÓÇ ôç ÓÁÌÏÈÑÁÊÇ ôïí ÁÌÂÑÁÊÉÊÏ.
Óöõñßæïõí ôá êáñÜâéá ôþñá ðïõ âñáäéÜæåé

óôïí ÐåéñáéÜ
óöõñßæïõí ïëïÝíá óöõñßæïõí ìá äåí

êïõíéÝôáé êáíÝíáò áñãÜôçò
êáìéÜ áëõóßäá äåí Ýëáìøå âñåìÝíç óôï óôåñ-

íü öùò ðïõ âáóéëåýåé
ï êáðåôÜíéïò ìÝíåé ìáñìáñùìÝíïò ìåò óô' Ü-

óðñá êáé óôá ÷ñõóÜ.

¼ðïõ êáé íá ôáîéäÝøù ç ÅëëÜäá ìå ðëçãþ-
íåé^

ðáñáðåôÜóìáôá âïõíþí áñ÷éðÝëáãá ãõìíïß
ãñáíßôåò...

Ôï êáñÜâé ðïõ ôáîéäåýåé ôï ëÝíå ÁÃ ÙÍÉÁ  937.

(Á/ð. Áõëßò, ðåñéìÝíïíôáò íá îåêéíÞóåé.
Êáëïêáßñé 1936)

(«ÔåôñÜäéï ÃõìíáóìÜôùí», 1940)

ôïí ÐÜíá êáé ðïõ ô’ áêïýò ìÝóá óôï åëëçíé-
êü ôïðßï êáé óå êáñöþíåé ç áíÜìíçóç «óáí
óáÀôá ôéíáãìÝíç îáöíéêÜ», ç áíÜìíçóç ìéáò
íéüôçò âáóéëåìÝíçò. Ç ÅëëÜäá ôáîéäåýåé ìÝ-
óá óôïõò áéþíåò. Åßíáé ìéá «ìõóôçñéþäçò
ñïÞ».

Ôþñá üìùò, óôï ðáñüí ôé íá ãßíåôáé; á-
íáñùôéÝôáé êáé áðáíôÜ ï ðïéçôÞò.  «Óôéò Ìõ-
êÞíåò óÞêùóá ôéò ìåãÜëåò ðÝôñåò êáé ôïõò
èçóáõñïýò ôùí Áôñåéäþí êáé ðëÜãéáóá ìá-
æß ôïõò». Ôé íéþèïõìå üìùò Üñáãå; Áõôü ðïõ
Ýìåéíå áðü ôéò ìåãÜëåò ðÝôñåò êáé ôïõò èç-
óáõñïýò ôùí Áôñåéäþí åßíáé Ýíá îåíïäï÷åßï
ìå ôçí áíïýóéá åðéãñáöÞ «Ç Ùñáßá ÅëÝíç
ôïõ ÌåíåëÜïõ» ëåò êáé õðÞñ÷å Üëëç Ùñáßá
ÅëÝíç áðü åêåßíç ôïõ ÌåíåëÜïõ. ËçóìïíÞ-
óáìå ôïõò èñýëïõò ìáò êáé åêåßíïé Ýñ÷ïíôáé
êáé ðëáãéÜæïõí ôç íý÷ôá ìáæß ìáò, ãéáôß  ôïõò
êïõâáëÜìå ìÝóá ìáò èÝëïõìå äåí èÝëïõìå,
ôï îÝñïõìå äåí ôï îÝñïõìå, ãéá íá ÷áèïýí
ìüíïí ôçí áõãÞ ðïõ èá îõðíÞóïõìå êáé èá
èõìçèïýìå ðùò ôïõò Ý÷ïõìå ëçóìïíçìÝíïõò,
üôáí ëáëÞóåé ç ÊáóÜíôñá, áõôÞ ç ìáýñç öù-
íÞ ôïõ ðÝíèïõò êáé ôçò óõìöïñÜò, ç öùíÞ
ôçò êáèçìåñéíÞò êáé åðßðåäçò æùÞò ìáò. Îå-
êüøáìå áðü ôéò ñßæåò ìáò êáé áíôß íá ôñå-
öüìáóôå áðü áõôÝò ìéìïýìáóôå îÝíá ðñü-
óùðá.

«Óôéò ÓðÝôóåò, óôïí Ðüñï êáé óôç Ìýêïíï
ìå ÷ôßêéáóáí ïé âáñêáñüëåò».

Ãéáôß ôá åëëçíéêÜ ôñáãïýäéá óùðÜóáíå
êáé áíôéêáôáóôáèÞêáíå áðü âáñêáñüëåò.

«ÐáñÜîåíïò êüóìïò ðïõ ëÝåé ðùò âñßóêå-
ôáé óôçí

ÁôôéêÞ êáé äå âñßóêåôáé ðïõèåíÜ».

Êáé æåé ìéá æùÞ åðéöÜíåéáò, êáôáóôñþ-
ìáôïò, åðßðåäç, ÷ùñßò âÜèïò.

«áãïñÜæïõí êïõöÝôá ãéá íá ðáíôñåõôïýí,
êñáôïýí «óùóßôñé÷á», öùôïãñáößæïõíôáé».

Êáé øåýäïíôáé. Äéáñêþò ðáñá÷áñÜæïõí
ôçí áëÞèåéá, ôçí ßäéá ôïõò ôçí ýðáñîç:

«Ï Üíèñùðïò ðïõ åßäá óÞìåñá êáèéóìÝíïò ó’
Ýíá öüíôï ìå ðéôóïýíéá êáé ìå ëïõëïýäéá

äÝ÷ïõíôáí ôï ÷Ýñé ôïõ ãÝñïõ öùôïãñÜöïõ íá
ôïõ óôñþíåé ôéò ñõôßäåò

Ãéá íá âãÜëåé ìéá öùôïãñáößá øåýôéêç, íá
åîáðáôÞóåé Ý÷ïíôáò åðßãíùóç ôïí ßäéï ôïí
åáõôü ôïõ.

Ôé èÝëïõí üëïé áõôïß ðïõ ëÝíå
ðùò âñßóêïíôáé óôçí ÁèÞíá Þ óôïí ÐåéñáéÜ;»

Ïýôå óôçí ÁèÞíá âñßóêïíôáé, ïýôå óôïí
ÐåéñáéÜ, ïýôå óôçí ÁôôéêÞ, ïýôå óôçí ÅëëÜ-
äá ïýôå ðïõèåíÜ. Ç ÅëëÜäá ôáîéäåýåé óôçí
ôñï÷éÜ ôçò éóôïñßáò ôçò êáé åìåßò äåí áêï-
ëïõèïýìå. Íïìßæïõìå ðùò ç ÅëëÜäá óôÝêå-
ôáé åäþ ìáæß ìáò êáé äå íéþèïõìå ìÝóá óôçí
øåõäáßóèçóÞ ìáò ôá ãåãïíüôá, ôçí ðßêñá
ôïõ Ýñçìïõ ëéìáíéïý êáé ðåñéãåëÜìå åêåß-
íïõò ðïõ ôçí íéþèïõí, ôïõò ðåñéãåëÜìå áí
äåí ìáò åîïñãßæïõí êéüëáò ðïõ ðÜíå íá ôá-
ñÜîïõí ôç ìáêÜñéá íù÷ÝëåéÜ ìÜò.

Êé ç ÅëëÜäá ôáîéäåýåé ÷ùñßò åìÜò. Ìå
ôïõò èñýëïõò, ìå ôéò ðáñáäüóåéò, ôçí éóôï-
ñßá ôçò. Êé áí õðÜñ÷ïõí –ðïõ ðÜíôá õðÜñ-
÷ïõí– áõôïß ðïõ ôçí áéóèÜíïíôáé ìáêñéÜ
ôïõò íá ôáîéäåýåé êáé ôïõò êáñöþíåé ôçí á-
ãùíßá ç åñçìéÜ, ôñåëáßíïíôáé áðü ôç ëá÷ôÜ-
ñá êáé áñ÷ßæïõí íá ðéóôåýïõí ðùò ìðïñåß
íá ôçí öôÜóïõí ìå ôá êïéíÜ âáðïñÜêéá ðïõ
âëÝðïõìå óôá ëéìÜíéá ìáò –ôçí ̧ ëóç, ôç Óá-
ìïèñÜêç, ôïí Áìâñáêéêü. Êé üóï ôá âëÝðïõí
íá ìçí ìðïñïýí íá îåêéíÞóïõí ãéá ôÝôïéï
ôáîßäé, ôüóï ôïõò áðïôñåëáßíåé ç áãùíßá êáé
ðÝöôïõí óôç èÜëáóóá íá ðéÜóïõí ôï ìåãÜ-
ëï êáñÜâé ìå ôï êïëýìðé. Êáé ðíßãïíôáé. Êé
Ýôóé âëÝðïõìå êáìéÜ öïñÜ ôï Áéãáßï íá áí-
èßæåé íåêñïýò.

Ôá ìåãÜëá êáñÜâéá ðïõ èá ìáò öÝñïõí
êïíôÜ ôçò äåí ìðïñïýí íá êéíÞóïõí áêüìá.
¼ëï åôïéìÜæïíôáé, üëï óöõñßæïõí ìá äåí
ìðïñïýí íá êéíÞóïõí

«... ãéá ôç ìåãÜëç ãÝííá
ð’ üëï ôçí ðåñéìÝíïõìå êé üëï êéíÜåé ãéá

íÜñèåé
êé üëï óõíôñßìé ÷Üíåôáé óôï ãýñéóìá ôùí êý-

êëùí».

¼ðïõ êáé íá ðáò ðïéçôÞ ÓåöÝñç, üðïõ
êáé íá ôáîéäÝøåéò, âëÝðåéò ôá ðáñáðåôÜóìá-
ôá ôùí âïõíþí ôçò, ôá áñ÷éðÝëáãÜ ôçò, ôïõò
ãõìíïýò ãñáíßôåò ôçò, ìá åêåßíç ëåßðåé. Ðþò
íá ìç óå ðëçãþíåé ç ÅëëÜäá ðïõ ëåßðåé;

ÍïçìáôéêÞ áðüäïóç

Ôï ðïßçìá áõôü ôïõ ÓåöÝñç åßíáé ðïßç-
ìá-èåìÝëéï, ðïßçìá-êëåéäß ìÝóá óôï Ýñãï
ôïõ ðïéçôÞ, êáèþò Ýíáò áðü ôïõò âáóéêïýò
ðõñÞíåò, ðïõ ãýñù ôïõò êñõóôáëëþíåôáé ôï
Ýñãï ôïõ ÓåöÝñç, åßíáé ç ÅëëÜäá.

¸ôóé, óôï ðïßçìá áõôü ç ÅëëÜäá êáôÝ-
÷åé åîÝ÷ïõóá èÝóç. Ç ÅëëÜäá óáí ìéá åíéáßá
åíüôçôá, óôéò óöáßñåò ôïõ õøçëïý éäåáëé-
óìïý. Ç ÅëëÜäá óáí ìéá áäéÜóðáóôç óõíÝ-
÷åéá áðü ôï ðéï âáèý ðáñåëèüí ôçò ìÝ÷ñé
óÞìåñá, ç ÅëëÜäá óáí ìéá æùíôáíÞ ðáëëü-
ìåíç éóôïñéêÞ ãñáììÞ, óáí ìéá ðáëëüìåíç
éóôïñéêÞ áëÞèåéá, ìå üëá ôçò ôá ãåãïíüôá
æùíôáíÜ óÞìåñá.

Ðéï óõãêåêñéìÝíá ç íïçìáôéêÞ áðüäï-
óç ôïõ ðïéÞìáôïò ðåñéÝ÷åé ôéò ðáñáêÜôù èÝ-
óåéò: Ï «Ýíáò» Ýñ÷åôáé áðü ôç Óáëáìßíá êáé
ñùôÜåé ôïí «Üëëï» Ýôóé áíÜëáöñá ìÞðùò Ýñ-
÷åôáé åî Ïìïíïßáò. «¼÷é, Ýñ÷ïìáé åê Óõ-
íôÜãìáôïò» áðáíôÜ êé åßíáé åõ÷áñéóôçìÝíïò.

Ìå ôçí ðñþôç ìáôéÜ ïé öñÜóåéò áõôÝò
ìïéÜæïõí åíï÷ëçôéêÝò ðåæïëïãßåò, Üäåéá êáé
áêáôáíüçôá ëüãéá. Ï ÓåöÝñçò üìùò, ï êõ-
ñéüôåñïò åêðñüóùðïò ôïõ óõìâïëéóìïý óôçí
ÅëëÜäá, äßíåé óôá ëüãéá áõôÜ ôï íüçìá êáé
ôï âÜèïò ôùí óõìâüëùí. Ðéï åéäéêÜ: Ìå ôç
öñÜóç «ï Ýíáò ðïõ Ýñ÷åôáé áðü ôç Óáëáìß-
íá» ï ðïéçôÞò åôïéìÜæåôáé íá ìáò ìéëÞóåé ãéá
ìáò, ãéá ôïí åáõôü ôïõ, ãéá óýã÷ñïíá ðñÜã-
ìáôá êáé ðåñéóôáôéêÜ, ãéá óýã÷ñïíïõò êáç-
ìïýò ðïõ ìáò áöïñïýí êáé ðïõ ôïí áöïñïý-
íå, ãéáôß ï «Ýíáò áðü ôç Óáëáìßíá» åßíáé Ý-
íáò áðü åìÜò Þ ãéá íá åßìáóôå ðéï áêñéâåßò
Ýíáò óáí êé åìÜò, Ýíáò óýã÷ñïíüò ìáò. ÁìÝ-
óùò áêïëïõèïýí äýï Üëëåò ëÝîåéò-óýìâïëá:
Ç Ïìüíïéá – ôï Óýíôáãìá, ðïõ Þôáí äýï á-
íôßèåôá ðïëéôéêÜ óõíèÞìáôá ôï 1937. Áðü ôç
ìéá ç äéêôáôïñßá äéáôõìðÜíéæå ðùò Ýöåñå
ôçí ïìüíïéá áíÜìåóá óôïõò ̧ ëëçíåò êáé á-
ðü ôçí Üëëç ôï åëåýèåñï ðíåýìá êáé ï ëáüò
óôåêüôáí áêëüíçôïò óôá äéêáéþìáôá êáé ôï
óýíôáãìÜ ôïõ. Äýï áíôßèåôåò ðïëéôéêÝò áðü-
øåéò, ðïõ ç ìéá îåêéíïýóå êáé åñ÷üôáí áðü
ôçí ïìüíïéá êáé ç Üëëç áðü ôï óýíôáãìá ôùí
ÅëëÞíùí. ¸ôóé, üôáí ï Ýíáò ñùôÜ «¸ñ÷å-
óáé åî Ïìïíïßáò» êáé ï Üëëïò áðáíôÜ «ü÷é,
Ýñ÷ïìáé åê ÓõíôÜãìáôïò» äåí êÜíïõí Üëëï
áðü áõôü ðïõ Ýêáíáí ïé ðñþôïé ÷ñéóôéáíïß
üôáí æùãñáößæáíå óôï ÷þìá Ýíá øÜñé óôéò
óõíáíôÞóåéò ôïõò óáí óçìÜäé áíáãíþñéóçò.

ÌåôáöñÜæïíôáò Ýôóé ôïõò óôß÷ïõò: Ï å-
íáò Ýñ÷åôáé áðü ôç Óáëáìßíá, áðü êåé ðïõ
áíáìåôñÞèçêå óå Ýíáí áãþíá æùÞò êáé èá-
íÜôïõ êáé èñéÜìâåøå ôï åëëçíéêü ðíåýìá ôçò
åëåõèåñßáò êáé ñùôÜåé ôïí Üëëï êá÷ýðïðôá:
«ÌÞðùò ôÜ÷á ðñïóêõíÜò ôïõò ôõñÜííïõò;»
«¼÷é, åßìáé äçìïêñÜôçò» áðáíôÜ êé åßíáé åõ-
÷áñéóôçìÝíïò. Åßíáé åõ÷áñéóôçìÝíïò ãéáôß
íïìßæåé ðùò ìéá êáé ëÝåé üôé Ýñ÷åôáé åê Óõ-
íôÜãìáôïò îüöëçóå ôï ÷ñÝïò ôïõ. «Êé åßí’
åõ÷áñéóôçìÝíïò» ëÝåé ï ÓåöÝñçò ìå ïßêôï
ãéá ôïí Üíèñùðï ìå ôçí åðéôçäåõìÝíç ãëþó-
óá, ìå ôá «åî» êáé ôá «åê» óôá ÷åßëç ôïõ,
áõôüò ï øåýôéêïò Üíèñùðïò ìå ôçí êáèáñåý-
ïõóÜ ôïõ. Êáé ðñáãìáôéêÜ ðüóï ðñÝðåé íá
èëßâåôáé ï ðïéçôÞò ãéá ôïõò øåýôéêïõò áí-
èñþðïõò, üôáí ç éäÝá ôïõ ãéá ôïí Üíèñùðï
óôÝêåôáé ôüóï øçëÜ...

«¢ñáãå ç ÅëëÜäá öèåßñåôáé, åêöñÜæå-
ôáé êáé ÷Üíåôáé;...» Ç ÅëëÜäá ôáîéäåýåé, á-
ðáíôÜ ï ÓåöÝñçò ìå ôç åéêüíá ôçò ÅëëÜäáò
ìðñïóôÜ óôá ìÜôéá ôïõ. Äåí åßíáé ìüíï ôï
ðáñüí ç ÅëëÜäá. ÅëëÜäá åßíáé êáé ïé èåïß
êáé ïé äáßìïíåò êáé ïé ÊÝíôáõñïé ðïõ æïõí
óôï ÐÞëéï ìÝóá óôéò êáóôáíéÝò êáé ôïõò á-
êïýò íá óå áêïëïõèïýíå üôáí ô’ áíåâáßíåéò.
ÅëëÜäá åßíáé êáé ï ëáüò ðïõ ðáßæåé ôá óïõ-
ñÜâëéá ôïõ «êÜðïõ óôéò áëáöñüðåôñåò» ôá
óïõñÜâëéá ðïõ ôá âáóôÜ êëçñïíïìéÜ áðü (ÓõíÝ÷åéá óôï åðüìåíï öýëëï)

OIKONOMIKH ENIÓ×ÕÓÇ

Ενίσχυσαν οικονομικά το Σύλλογό μας για

την εφημερίδα οι εξής συμπατριώτες μας:

ÄçìÞôñéïò Êïýâåëïò  äñ÷. 1.000

ÊõâÝëç ÑáóóÜ 5.000

Êå÷áãéÜò Êùí/íïò 5.000

ÖáíÞ ÇëéÜäïõ 10.000

ÆïõìðïõëéÜ ÂïãáôóÜ-ÆáöåéñÜôïõ 10.000

Το Δ.Σ. τους ευχαριστεί θερμά.

ÃÍÙÓÔÏÐÏÉÇÓÇ

Óõìðáôñéþôåò, óõìðáôñéþôéóóåò
¼óïé èÝëåôå êáé ìðïñåßôå íá åíé-

ó÷ýóåôå ïéêïíïìéêÜ ôï Óýëëïãü ìáò
ìðïñåßôå íá êáôáèÝôåôå «ôïí ïâïëü
óáò» óôçí ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá üðïõ äéá-
ôçñïýìå ëïãáñéáóìü ìå ôïí Áñéèìü
040/483031-86.

Ðáñáêáëïýìå íá ìáò åíçìåñþíåôå
ôçëåöùíéêÜ ãéá ïðïéáäÞðïôå êáôÜ-
èåóç ãéá íá óáò óôÝëíïõìå ôçí áíôß-
óôïé÷ç áðüäåéîç.

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

ÃÅÍÍÇÓÇ

Ïé óõìðáôñéþôåò ìáò Ãéþñãïò Êáíåë-
ëÜêçò êáé Åõãåíßá Äåëëßäïõ-ÊáíåëëÜ-
êç Ýãéíáí ðáððïýò êáé ãéáãéÜ áíôßóôïé-
÷á. Ï ãéïò ôïõò ÂáããÝëçò áðÝêôçóå êï-
ñïýëá. Ôïõò åõ÷üìáóôå íá æÞóåé êáé íá
ôç ÷áßñïíôáé.

ÃÁÌÏÓ

Ï óõìðáôñéþôçò ×ñÞóôïò ÔåñæÞò ðÜ-
íôñåøå ôçí ÊõñéáêÞ ôïõ ÈùìÜ ôçí êü-
ñç ôïõ. ¸óôù êáé êáèõóôåñçìÝíá åõ-
÷üìáóôå óôï íÝï æåõãÜñé íá æÞóåé åõ-
ôõ÷éóìÝíï.

ÅÐÉÔÕ×ÉÁ

Ç Èåïäþñá Äáíßäïõ, êüñç ôïõ ÐÝôñïõ
Äáíßäç, ðÝôõ÷å óôéò åîåôÜóåéò ôïõ ÄÉ-
ÊÁÔÓÁ ùò ãéáôñüò. ÈåñìÜ óõã÷áñçôÞ-
ñéá óôçí ßäéá êáé ôïõò ãïíåßò ôçò. Ôçò
åõ÷üìáóôå êáëÞ óôáäéïäñïìßá.

Ð Á È Ï Ë Ï Ã Ï Á Í Á Ô Ï Ì É Ê Ï

Ä É Á Ã Í Ù Ó Ô É Ê Ï  Ê Å Í Ô Ñ Ï

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ

ΙΑΤΡΟΣ

Παθολογοανατόμος

Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών

28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 23 - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
Τηλ. Ιατρείου: Τηλ. οικίας:
27.94.570 25.23.655

Κινητό 0944147035 Fax 27.94.570

ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 5-8 μ.μ.

(εκτός Σαββάτου)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
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ÏÉ ÐÑÏÔÁÓÅÉÓ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ ÓÔÇÍ ÐÑÏÓÕÍÅÄÑÉÁÊÇ ÇÌÅÑÉÄÁ

Ðñïò ôï Å´ Ðáãêüóìéï ÓõíÝäñéï Èñáêþí

Åðß ôïõ èÝìáôïò “ÁíÜðôõîç ôçò ÈñÜêçò”

Ì
å áöïñìÞ ôïõò Ïëõìðéáêïýò áãþíåò èá

ìðïñïýóå íá ãßíåé óçìáíôéêÞ ðñüïäïò

óôïí ôïìÝá áíÜðôõîçò ôïõ áèëçôéóìïý õ-

øçëþí åðéäüóåùí. Áõôü ðñïûðïèÝôåé Ýíá ï-

ëïêëçñùìÝíï ðñüãñáììá ðïõ èá öñïíôßæåé

þóôå ðßóù áðü êÜèå ðñùôáèëçôÞ íá õðÜñ-

÷ïõí ÷éëéÜäåò ïëïêëçñùìÝíåò ðñïóùðéêü-

ôçôåò ôçò áèëïýìåíçò íåïëáßáò êáé ü÷é áí-

èñþðéíá “ñïìðüô ñõèìéóìÝíá êáôÜ ðáñáã-

ãåëßá ðïëõåèíéêþí ðïõ èá ðùëïýíôáé êáé

èá áãïñÜæïíôáé”.

ÔïõëÜ÷éóôïí áðü ôïí ðñïûðïëïãéóìü

ôïõ ðñïãñÜììáôïò “ÅëëÜäá 2004”, ðïõ á-

öïñÜ ìåôáîý Üëëùí êáé ðåñéï÷Ýò åêôüò Áô-

ôéêÞò, êáé ðïõ ðáñïõóßáóå ôïí Éïýíéï óôï

ÇñÜêëåéï ÊñÞôçò ï Õöõðïõñãüò Áèëçôé-

óìïý Ã. Öëùñßäçò (êáôáóêåõÞ ðñïðïíçôç-

ñßùí óôçí ðåñéöÝñåéá, ÏëõìðéáêÞ åêðáß-

äåõóç ìáèçôþí êáé öïéôçôþí, áíáâÜèìéóç

Ôïõñéóôéêþí Ðåñéï÷þí, Ýñãá õðïäïìÞò, á-

íÜðëáóç ðõëþí åéóüäïõ ôçò ÷þñáò, ðïëéôé-

óôéêÞ ÏëõìðéÜäá 2004, Ïëõìðéáêü Öåóôé-

âÜë íÝùí) íá äéáôåèåß óôç ÈñÜêç êïíäýëé,

ü÷é ìüíï áíÜëïãá ìå ôïí ðëçèõóìü ôçò, áë-

ëÜ êáé óå áñìïíßá ìå ôï ðíåýìá “ôùí ðñï-

ãñáììÜôùí èùñÜêéóçò ôùí ðáñáìåèïñßùí

ðåñéï÷þí”.

ºóùò Ýôóé ðåñéïñéóôåß ï êßíäõíïò öõãÞò

ôùí õðïáðáó÷ïëïýìåíùí ôçò ÈñÜêçò ðñïò

ôï ËåêáíïðÝäéï ôçò ÁôôéêÞò, ðïõ óôç äéÜñ-

êåéá ôùí Ïëõìðéáêþí áãþíùí, öõóéïëïãé-

êÜ, èá ðñïóöÝñåé ðåñéóóüôåñåò åõêáéñßåò á-

ðáó÷üëçóçò.

Åßíáé äå åõíüçôï üôé ç áíáìåíüìåíç ìå-

ôÜ ôç ëÞîç ôïõò ìåßùóç ôùí åõêáéñéþí á-

ðáó÷üëçóçò, èá öïñôþóåé ôçí áðü êÜèå Ü-

ðïøç êïñåóìÝíç ÁèÞíá ìå ðåñéóóüôåñïõò

Üíåñãïõò. Ãéáôß ç éóôïñßá Ýäåéîå üôé üóïé êá-

ôáöåýãïõí Ýóôù êáé ðñïóùñéíÜ óôçí Áôôé-

êÞ ãéá áðáó÷üëçóç, îåñéæþíïíôáé áðü ôéò

éäéáßôåñåò ðáôñßäåò ôïõò êáé äåí åðéóôñÝ-

öïõí ó’ áõôÝò áêüìç êáé áí ðëÞôôïíôáé á-

ðü ôçí áíåñãßá.

Áðü üëïõò áíáãíùñßæåôáé, óôá ëüãéá, ï

óôñáôçãéêüò ñüëïò ôçò ÈñÜêçò, ðñÜãìá ü-

ìùò ðïõ äåí óõìâáßíåé êáé óôá Ýñãá. Ãéá

ðáñÜäåéãìá ïé õðïó÷Ýóåéò ðïõ Ýäùóå ôï êñÜ-

ôïò ãéá ó÷åäüí äùñåÜí óðßôéá óôïí ïéêéóìü

ÅÊÔÅÍÏÐÏË ôçò ÎÜíèçò óôïõò ðáëéííï-

óôïýíôåò áðü ÷þñåò ôçò Áíáô. Åõñþðçò óôá

ðëáßóéá ôùí ðñïãñáììÜôùí “èùñÜêéóçò

ôùí ðáñáìåèïñßùí ðåñéï÷þí” êáé “åíßó÷õ-

óçò ôïõ Åëëçíéêïý óôïé÷åßïõ óôç ÈñÜêç”

ü÷é ìüíï äåí ôçñÞèçêáí, áëëÜ áíÜãêáóáí

ðïëëïýò áðü ôïõò ðáëéííïóôïýíôåò íá åðé-

óôñÝøïõí óôéò ÷þñåò áðü üðïõ Þñèáí. Ãéá-

ôß ç ÅèíéêÞ ÊôçìáôéêÞ ÔñÜðåæá ìåôÝôñå-

øå ôï ìéêñüðïóï ÷ñÝïò ãéá ôçí áãïñÜ ôùí

óðéôéþí ôïõò óå äõóáíÜëïãï ðñïò ôçí ïé-

êïíïìéêÞ áíôï÷Þ ôïõò ÷ñÝïò.

Ãéá ôçí áíÜðôõîç ôçò ÈñÜêçò ìåôáîý Üë-

ëùí ðñÝðåé:

1.Íá ëåéôïõñãÞóïõí ùò êÝíôñá ðåñéöåñåéá-

êÞò áíÜðôõîçò ìå ìåëÝôåò êáé Ýñåõíåò ü-

ëá ôá ÐáíåðéóôçìéáêÜ êáé Ôå÷íïëïãéêÜ

éäñýìáôá ôçò ÈñÜêçò êáé íá áîéïðïéçèåß

êÜèå ðïëéôéóôéêüò êáé åðáããåëìáôéêüò

öïñÝáò ðïõ ìðïñåß íá óõìâÜëëåé óôçí á-

íÜðôõîÞ ôïõò.

2.Íá åíéó÷õèïýí êáôÜ ðñïôåñáéüôçôá ç ãå-

ùñãßá, ç êôçíïôñïößá êáé ç ìåôáðïßçóç,

óå óõíäõáóìü ìå ìïñöÝò Þðéáò Ôïõñéóôé-

êÞò äñáóôçñéüôçôáò, ðïõ èá ðáßîïõí óõ-

ìðëçñùìáôéêü ñüëï óôçí ïéêïíïìéêÞ á-

íÜðôõîç ôçò ÈñÜêçò êáé äåí èá áðïêü-

âïõí ôïí ðëçèõóìü ôçò áðü ôç ãåùñãï-

êôçíïôñïöéêÞ áðáó÷üëçóç. ÁõôÞ äå êõ-

ñßùò ìðïñåß íá êñáôÞóåé ôïí Èñáêéþôç

óôçí éäéáßôåñç ðáôñßäá ôïõ êáé íá ëýóåé

ôï ðñüâëçìá ôçò õðïãåííçôéêüôçôáò.

    ÔÝôïéá ðñáêôéêÜ ìÝôñá ãéá ðáñÜäåéã-

ìá ðïõ èá âïçèïýóáí ó’ áõôÞ ôçí êáôåý-

èõíóç åßíáé ç ãñÞãïñç ÷ïñÞãçóç ôùí å-

ðéäïôÞóåùí óôïõò êáðíïðáñáãùãïýò ðïõ

åßíáé ãé’ áõôïýò æùôéêÞò óçìáóßáò êáé

ðñÝðåé íá áðïöåõ÷èåß ç êáôÜñãçóÞ ôïõò,

üðùò ó÷åäéÜæåôáé áðü ôçí Å.Å. ãéá ôçí äÞ-

èåí ðñïóôáóßá ôùí ðïëéôþí áðü ôéò âëá-

âåñÝò óõíÝðåéåò ôïõ êáðíïý, ôç óôéãìÞ

ðïõ ìåãáëïêáðíïâéïìÞ÷áíïé äñïõí áíå-

íü÷ëçôïé.

3.Ç êáôáóêåõÞ ôçò Åãíáôßáò íá ïëïêëç-

ñùèåß ü÷é ìüíï óôçí êáôåýèõíóç ôçò ôá-

÷åßáò åîõðçñÝôçóçò ôùí óõìöåñüíôùí

ôùí Ðïëõåèíéêþí, áëëÜ êáé áíÜðëáóçò

êáé áíáæùïãüíçóçò ôùí ðåñéï÷þí ðïõ

äéáó÷ßæåé.

     ÅÜí ç Åãíáôßá äåí ðáßîåé êáé áõôü ôïí

áíáðôõîéáêü ñüëï êáé ãåíéêüôåñá áí ç

ÈñÜêç ìåßíåé áíáðôõîéáêÜ óôï óçìåñéíü

åðßðåäï, ç ïðïéáäÞðïôå ó÷åäéáæüìåíç óõ-

íïñéáêÞ êáé äéáðåñéöåñåéáêÞ óõíåñãáóß-

á èá ãßíåôáé óå áíéóüôéìç âÜóç ìå ôéò ãåé-

ôïíéêÝò ÷þñåò óå âÜñïò ôçò ÈñÜêçò.

ÐáñÜëëçëá ðñïôåßíïõìå:

• Õëïðïßçóç ôùí áðïöÜóåùí ôùí ðñïçãïý-

ìåíùí Óõíåäñßùí.

• ¼÷é áðïóýíäåóç ôïõ ðñïóêõíÞìáôïò ôçò

Ðáíáãßáò ôçò Êïóìïóþôåéñáò (15-8) ìå

ôçí ðåñßïäï äéïñãáíùôéêïý Óõíåäñßïõ

ôïõëÜ÷éóôïí óôá ðñþôá 10 óõíÝäñéá ìÝ-

÷ñé íá ãßíåé èåóìüò ôï ðñïóêýíçìá óôçí

ðñïóôÜôéäá ôçò ÈñÜêçò.

• Ôï Ðáãêüóìéï ºäñõìá Èñáêþí íá åßíáé

óõíäéïñãáíùôÞò, áí ü÷é íá Ý÷åé ôïí ðñþ-

ôï ëüãï óôçí åêÜóôïôå äéïñãÜíùóç ôùí

Óõíåäñßùí.

• ÐñÝðåé óôï ºäñõìá áõôü íá äïèïýí äéåõ-

ñõìÝíåò áñìïäéüôçôåò êáé íá åßíáé áõôü

õðåýèõíï ãéá ôçí õëïðïßçóç ôùí áðïöÜ-

óåùí ôùí åêÜóôïôå Óõíåäñßùí.

• Éóüôéìç óõììåôï÷Þ ôùí Èñáêþí ôçò äéá-

óðïñÜò.

• ÐñÝðåé íá âñåèïýí ìÝóá áðü æùíôáíü äéÜ-

ëïãï –êáé ü÷é ìÝóá áðü åðßðëáóôåò ôå÷íé-

êÝò– ôñüðïé óõíåííüçóçò, ïýôùò þóôå ïé

ÈñÜêåò íá âãïõí åíùìÝíïé áðü áõôü ôï

ÓõíÝäñéï ìå êïéíïýò óôü÷ïõò êáé ïñáìá-

ôéóìïýò.

Ãéá ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï

Ç Ðñüåäñïò           Ç Ã. ÃñáììáôÝáò

ÂÅÔÁ ÓÉÃËÉÄÏÕ       ÌÁÑÉÁ ËÁÆÉÄÏÕ

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

ÄÞìáñ÷ï ôçò ðüëçò ìáò êáé ôï Äçìïôéêü Óõì-
âïýëéï. ÉäéáéôÝñùò êáé ðéï ðïëëÜ óõã÷áñçôÞ-
ñéá áîßæïõí óôïí ðñüåäñï ôçò ÄÅÐÁÖ (Äç-
ìüóéá Åðé÷åßñçóç ÐïëéôéóôéêÞò ÁíÜðôõîçò Öå-
ñþí) ê. Ìáñßíï Ðïýëï êáé ôá ðáéäéÜ ôçò ïìÜ-
äáò ôïõ, ãéáôß áõôïß äïýëåøáí ìå ìåñÜêé êáé
êïõñÜóôçêáí ðïëý ãéá íá ãßíïõí üëá áõôÜ.

Óõã÷áßñïõìå åðßóçò ôç óõìðïëßôéóóÜ ìáò
ê. Éùáííßäïõ Èåïäþñá ðïõ ìå äéêÞ ôçò ðñù-
ôïâïõëßá êáé Ýîïäá áðü ôïí ÌÜñôéï áêüìç
Üñ÷éóå íá áíáæçôÜ ôïí ê. ÃáúôÜíï – êé áõôü
ôï ãíùñßæïõìå ãéáôß ðÞñå êáé áðü ôçí åöçìå-
ñßäá ìáò äéÜöïñåò äéåõèýíóåéò. Áöïý ôá êá-
ôÜöåñå êáé Þñèå óå óõíïìéëßá ìå ôïí ìÜíá-
ôæåñ ôïõ ê. ÃáúôÜíïõ, ìå ôïí ïðïßï óõæÞôçóå
üóá áöïñïýóáí ôç óõíáõëßá, Ýäùóå üëá ôá
óôïé÷åßá óôïí áêïýñáóôï ê. Ðïýëï, ï ïðïßïò
ôá áîéïðïßçóå, êáé Ýôóé ðñáãìáôïðïéÞèçêå ç
õðÝñï÷ç áõôÞ óõíáõëßá.

Êáé ðÜëé óõã÷áßñïõìå ôïí ê. Ìáñßíï Ðïý-
ëï êé üëá ôá ðáéäéÜ ôçò ïìÜäáò ôïõ êáé ôïõò
åõ÷üìáóôå ïëüøõ÷á íá ðáñïõóéÜóïõí ôïõ
÷ñüíïõ áêüìç êáëýôåñï Áýãïõóôï ãéá ôçí
ðñïâïëÞ ôçò ðüëçò ìáò.

Á.Ì. Èåóóáëïíßêç, Áýãïõóôïò 2000

Ìå ôçí åõêáéñßá ôçò óõìðëÞñùóçò 80 ÷ñüíùí áðü
ôçí áðåëåõèÝñùóç ôçò ÈñÜêçò êáé ôçí ÝíùóÞ ôçò óôïí
åèíéêü êïñìü, ç ÂïõëÞ ôùí ÅëëÞíùí ãéïñôÜæåé ôï Ýôïò
2000 ùò Ýôïò ôçò ÈñÜêçò.

Ç áðüöáóÞ ôçò áõôÞ åß÷å ãíùóôïðïéçèåß óôï Èñáêé-
êü ÊÝíôñï áðü ôïí â´ Áíôéðñüåäñï ôçò ÂïõëÞò ê. Ðáíá-
ãéþôç Óãïõñßäç, ìå åðéóôïëÞ ôïõ óôéò 19.1.2000. Óôá ðëáß-
óéá áõôÞò ôçò áðüöáóçò ç ÂïõëÞ èá äéïñãáíþóåé ìåôá-
îý Üëëùí êáé Ýêèåóç ìå áíôéêåßìåíá ðïõ áíáöÝñïíôáé
óôçí éóôïñßá êáé ôçí ðïëéôéóôéêÞ ðáñÜäïóç ôçò ÈñÜêçò.

Áðü ôï Èñáêéêü ÊÝíôñï æçôÞèçêå íá âïçèÞóåé ìå ôç
óõììåôï÷Þ ôïõ êáé ï Ðïëéôéóôéêüò ìáò Óýëëïãïò.

Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï Ýêñéíå üôé ç êáëýôåñç âïÞ-
èåéá áëëÜ êáé ç ðñïâïëÞ ôçò ðüëçò ôùí Öåñþí èá Þôáí
ç óõììåôï÷Þ ôçò ËáïãñáöéêÞò ÓõëëïãÞò ôïõ óõìðáôñéþôç ìáò Íéêüëáïõ Ãêüôóç, óôïí
ïðïßï êáé áðïôÜèçêå ç ÂïõëÞ ýóôåñá áðü õðüäåéîç ôïõ Óõëëüãïõ ìáò.

Ãéá ðëçñÝóôåñç åíçìÝñùóÞ óáò ç åöçìåñßäá ìáò ðáñáèÝôåé ôç ó÷åôéêÞ áëëçëïãñá-
ößá ìåôáîý ôïõ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá ôçò ÂïõëÞò êáé ôïõ óõëëÝêôç óõìðáôñéþôç ìáò:

Ç ÂÏÕËÇ ÔÙÍ ÅËËÇÍÙÍ ÃÉÏÑÔÁÆÅÉ

ôï 2000 ùò ÅÔÏÓ ÔÇÓ ÈÑÁÊÇÓ

ÖÝñåò, 7 Áõãïýóôïõ 2000
Êýñéå ÃåíéêÝ

Ìå éäéáßôåñç ÷áñÜ êáé éêáíïðïßçóç Ýãé-
íá äÝêôçò ôçò åðéóôïëÞò óáò. Áðïôåëåß éäéáß-
ôåñç ôéìÞ ãéá ìÝíá êáé ôçí ðüëç ìïõ ç ðñü-
óêëçóÞ óáò íá óõììåôÜó÷ù óôçí Ýêèåóç
ôçò ÂïõëÞò ãéá ôá 80 ÷ñüíéá ôçò åíóùìÜ-
ôùóçò ôçò ÈñÜêçò ìå ôï ëáïãñáöéêü Þ ôï
áñ÷åéáêü õëéêü ðïõ Ý÷ù óôçí êáôï÷Þ ìïõ.

Ôï ëáïãñáöéêü õëéêü ðåñéëáìâÜíåé 1700
ðåñßðïõ áíôéêåßìåíá áðü ãåùñãéêÝò áó÷ï-
ëßåò, ïéêéáêÜ óêåýç, ðáëáéÜ åðáããÝëìáôá.

Ôï áñ÷åéáêü õëéêü áðü 700 ðåñßðïõ íôï-
êïõìÝíôá, âéâëßá, êáñô ðïóôÜë. ÌÝñïò áõ-
ôïý ðáñïõóéÜóôçêå ìå ôßôëï «ÐáëéÝò êáé íÝ-
åò Ðáôñßäåò» óå ôñåéò åêèÝóåéò óôçí Áëå-
îáíäñïýðïëç, ôçí ÏñåóôéÜäá êáé ôéò ÖÝñåò.

¼ëï áõôü ôï õëéêü ôï èÝôù óôç äéÜèåóç
ôçò ïñãáíùôéêÞò åðéôñïðÞò, ðñïêåéìÝíïõ íá
áîéïðïéçèåß êáé åðéëåãåß ôï êáôÜëëçëï ðñïò
Ýêèåóç õëéêü, ìå óêïðü ôçí êáëýôåñç äõíá-
ôÞ ðáñïõóßáóç ôçò ÈñÜêçò.

Ìå åêôßìçóç
Ãêüôóçò Íéêüëáïò

ÁèÞíá 24/7/2000
Êýñéå Ãêüôóç

Ç ÂïõëÞ ôùí ÅëëÞíùí óôï ðëáßóéï ôïõ
åïñôáóìïý ôùí 80 ÷ñüíùí áðü ôçí åíóù-
ìÜôùóç ôçò ÈñÜêçò ðñüêåéôáé íá äéïñãá-
íþóåé, ìåôáîý Üëëùí, êáé Ýêèåóç ìå áíôéêåß-
ìåíá ðïõ áíáöÝñïíôáé óôçí éóôïñßá êáé ôçí
ðïëéôéóôéêÞ ðáñÜäïóç ôçò ÈñÜêçò.

Ç Ýêèåóç èá áñ÷ßóåé íá ëåéôïõñãåß áðü
ôï öèéíüðùñï ôïõ 2000 óôçí áßèïõóá Åëåõ-
èåñßïõ ÂåíéæÝëïõ ôïõ ÌåãÜñïõ ôçò ÂïõëÞò.

Óôçí ðñïóðÜèåéÜ ìáò ãéá ôçí üóï ôï äõ-
íáôüí êáëýôåñç ïñãÜíùóç ôçò ðñïáíáöåñü-
ìåíçò Ýêèåóçò, ðáñáêáëïýìå íá óõìâÜëåôå
êáé åóåßò, ðáñá÷ùñþíôáò óôç ÂïõëÞ ãéá ôéò
áíÜãêåò ôçò Ýêèåóçò ó÷åôéêü õëéêü áðü ôç
óõëëïãÞ óáò. Óôï ðëáßóéï áõôü, ðáñáêáëïý-
ìå íá ìáò åíçìåñþóåôå ãéá ôõ÷üí õëéêü ðïõ
ìðïñåßôå íá äéáèÝóåôå óôç ÂïõëÞ ôùí ÅëëÞ-
íùí ãéá ôïí áíùôÝñù óêïðü, ðñïêåéìÝíïõ íá
ôåèåß õðüøç ôçò ïéêåßáò ïñãáíùôéêÞò åðéôñï-
ðÞò ðïõ áðïôåëåßôáé áðü åéäéêïýò åðéóôÞìï-
íåò êáé óôåëÝ÷ç ôçò ÂïõëÞò êáé Ý÷åé ôçí åõ-
èýíç ãéá ôç óõëëïãÞ êáé êõñßùò ãéá ôçí åðé-
ëïãÞ ôïõ õëéêïý ðïõ èá åêôåèåß.

Ôçí ó÷åôéêÞ áðÜíôçóÞ óáò ðáñáêáëïý-
ìå íá Ý÷ïõìå ôï óõíôïìüôåñï äõíáôüí, þ-
óôå íá åßíáé äõíáôÞ ç Ýíáñîç ëåéôïõñãßáò
ôçò Ýêèåóçò êáôÜ ôïí áíùôÝñù ÷ñüíï.

Ìå ôç âåâáéüôçôá üôé èá èåëÞóåôå íá âï-
çèÞóåôå ôç ÂïõëÞ óôçí ðñïóðÜèåéá ðñïâï-
ëÞò ôçò éóôïñéêÞò êáé ðïëéôéóôéêÞò êëçñïíï-
ìéÜò ôçò ÈñÜêçò, áöïý, üðùò åßíáé áõôïíü-
çôï, áõôü áðïôåëåß êáé äéêÞ óáò åðéäßùîç, óáò
åõ÷áñéóôþ èåñìÜ ãéá ôç óõíåñãáóßá.

ÊáèçãçôÞò Ðáíáã. È. Ôæùñôæüðïõëïò

ÍÏÔÅÓ ÊÁÉ ÍÉÁÔÁ
óôï ðïôÜìé ôïõ ¢ñäá

Σε ισχυρό θεσμό φαίνεται, και αυτό είναι στις προ-

θέσεις των διοργανωτών, όπως δήλωσε στην ε-

φημερίδα μας ένας από αυτούς ο Σωκράτης Γου-

γουλίδης, να μετατρέπεται η συνάντηση της νεο-

λαίας μας στον ποταμό Άρδα.

Αυτές οι πρωτοβουλίες όπως γράφτηκαν στην

εφημερίδα Ελευθεροτυπία, έχουν μεγάλη σημα-

σία για τους νέους και η Γραμματεία Νέας Γε-

νιάς τις υποστήριξε από την αρχή. Η διοργάνωση

στον Άρδα γίνεται για 6η συνεχή χρονιά και φέ-

τος, τέλη Ιουλίου 2000, έφτασε σε τέτοιο μεγα-

λείο που ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εξήντα πέ-

ντε χιλιάδες νέοι με μόλις 2.000 δρχ. την ημέρα

παρακολούθησαν τους δημοφιλέστερους έλληνες

τραγουδιστές.

Ο χώρος είναι εντυπωσιακός από κάθε άπο-

ψη αλλά και η φιλοξενία των διοργανωτών από

πλευράς μουσικού προγράμματος είχαν προβλέ-

ψει βραδιές για όλα τα γούστα. Τα πρωινά και τα

απογεύματα ήσαν πλήρη σε δραστηριότητες και

διατηρούσαν ψηλά το κέφι των κατασκηνωτών

που εκτονώνονταν σε μπιτς βόλεϊ, κολύμπι στο

ποτάμι, τοξοβολία, επιδείξεις υδροπλάνων, καρ-

πουζοφαγία, αλλά και ξεναγήσεις στα τουρκικά

σύνορα, που απέχουν μόλις 7 χιλιόμετρα. Σύνο-

ρα που δυστυχώς φέτος δεν άνοιξαν για πολλούς

από τη γείτονα χώρα.

Όπως δε δήλωσε ο Γεν. Γραμματέας Νέας Γε-

νιάς αλλά και μέλος της οργανωτικής Επιτροπής

κ. Σ. Γουγουλίδης, σε συνεργασία με τα αρμόδια

Υπουργεία και τις πρεσβείες θα επιδιωχθεί να

διοργανωθούν μονοήμερες επισκέψεις νεαρών

γειτόνων ώστε να παρακολουθούν κι αυτοί τις εκ-

δηλώσεις μας στον Άρδα. Η περιοχή του Τριγώ-

νου σε κοντινή απόσταση από τον Άρδα αποτε-

λεί σημείο συνεύρεσης τριών πολιτισμών.

Η εφημερίδα μας εύχεται στους συμπατριώ-

τες μας διοργανωτές, σ’ αυτά τα ανοιχτά μυαλά

του ακριτικού μας Έβρου, καλές κι επιτυχημένες

συνέχειες. Μακάρι, κάθε χρονιά, περισσότεροι νέ-

οι από όλη την Ελλάδα να ανταποκρίνονται στο

κάλεσμα αυτό για 5ήμερη απόδραση, συνδυασμέ-

νη με κατασκήνωση πλάι στον Άρδα, εκθέσεις,

αγώνες και αυτοσχέδια παιχνίδια και φυσικά ά-

φθονη μουσική.

Μαρία Λαζίδου

���

ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ 2000
Πολιτιστικές εκδηλώσεις Δήμου Φερών

Ç öåôåéíÞ ÷ñïíéÜ ôùí åêäçëþóåùí Þôáí
ôï êÜôé Üëëï, áðü ôçí áñ÷Þ ìÝ÷ñé ôÝëïõò, ìå
áðïêïñýöùìá ôçí 15ç Áõãïýóôïõ, çìÝñá ðïõ
ãéüñôáæå ç Ðáíáãßá Êïóìïóþôåéñáò, Ðñï-
óôÜôéò ôùí Èñáêþí. Ôï ðñùß ôçò 15çò Áõãïý-
óôïõ Ýãéíå ç èåßá ëåéôïõñãßá óôï íáü ôçò, êáé
ôï áðüãåõìá ôåëÝóôçêå ÌÝãáò Áñ÷éåñáôéêüò
Åóðåñéíüò êáé áñôïêëáóßá óôï ðñïáýëéï ôçò
åêêëçóßáò. Áêïëïýèçóå ëéôÜíåõóç ôçò éåñÞò
åéêüíáò êáé äåîßùóç óôï Ôïõñéóôéêü ÊÝíôñï
ôïõ ÄÞìïõ, êáé óôç óõíÝ÷åéá äüèçêå ìïõóéêÞ
óõíáõëßá ìå ôïí ÐÝôñï ÃáúôÜíï óôï õðáßèñéï
èÝáôñï Öåñþí.  Óå üëåò áõôÝò ôéò åêäçëþóåéò
ìðïñþ íá ðù üôé ï êüóìïò Þôáí ÷éëéÜäåò. Ôï
áðïêïñýöùìá ôçò âñáäéÜò Þôáí ç Óõíáõëßá
ôïõ ê. ÃáúôÜíïõ, ðïõ êñÜôçóå äõüìéóé þñåò
êáé ï êüóìïò Ýöôáíå ìÝ÷ñé åðÜíù óôï äñüìï,
áöïý äåí ÷ùñïýóå óôï èÝáôñï.

Êáèþò ôåëåßùíå ç óõíáõëßá êáé ôñáãïõ-
äþíôáò ìáæß ìå ôïí ê. ÃáúôÜíï ôï ôñáãïýäé «Ç
Ìáêåäïíßá åßíáé åëëçíéêÞ» üëïò ï êüóìïò
ðïõ âñéóêüôáí åêåß, Ýëáìøå ï ïõñáíüò áðü
ôá ðïëëÜ ðõñïôå÷íÞìáôá öùôßæïíôáò üëç ôçí
ðüëç êáé êõñßùò ôï Íáü ôçò Êïóìïóþôåéñáò,
õðü ôçí ðñïóôáóßá ôçò ïðïßáò æïýìå åäþ óôçí
Üêñç ôçò ÅëëÜäáò.

Ãéá üëá áõôÜ áîßæïõí óõã÷áñçôÞñéá óôïí
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Π
ολλοί άνθρωποι σε μια κάποια μεγάλη ηλι-

κία, γράφουν τις «Αναμνήσεις» τους και αυ-

τό είναι κάτι που τους ευχαριστεί. Ακόμη μέσα

από τα γραφόμενά τους, μπορούμε να ξεχωρί-

σουμε έστω και μικρά «πετραδάκια» που μπο-

ρούν να βοηθήσουν την ιστορική μνήμη στο συ-

γκεκριμένο τόπο και χρόνο. Με αυτές τις σκέ-

ψεις έχω ασχοληθεί τα τελευταία χρόνια, γρά-

φοντας "αναμνήσεις από τη ζωή μου" σε διάφο-

ρους τόπους και χρόνους. Έτσι έχω συγκεντρώ-

σει και αρκετές σημειώσεις για τη ζωή μου στις

Φέρες, σε μια εποχή μάλιστα από τις δραματι-

κότερες της ιστορίας μας των νεοτέρων χρόνων.

Μέσα από τις σημειώσεις μου, έχω ξεχωρί-

σει μερικές αφηγήσεις χαρακτηριστικές και αυ-

τοτελείς, όπως είναι η παρακάτω:

Ήταν Δεκέμβρης του 1945, όταν έλαβα το

έγγραφο του διορισμού μου στο Γυμνάσιο Φε-

ρών, και αρχικά μάλιστα νόμισα πως ήταν η πα-

τρίδα του Ρήγα Φερραίου. Την εποχή εκείνη η

κατάσταση στην πατρίδα μου Καλαμάτα και την

περιοχή της (Μεσσηνία-Λακωνία) ήταν δραμα-

τική. Συμμορίες παρακρατικών ανεξέλεγκτες

και «υπό τα όμματα» των κρατικών αρχών ελυ-

μαίνοντο κυριολεκτικά τον τόπο. Την ημέρα μά-

λιστα που ξεκινούσα για να πάω στη θέση μου

στις Φέρες (Φεβρουάριος 1946), συμμορίες πα-

ρακρατικών (Μαγγανά) εισέβαλαν στην πόλη,

η οποία επί δύο εικοσιτετράωρα βρισκόταν στο

έλεος των διαθέσεών τους.

Με αυτή την ψυχολογία επήρα «το δισάκι

μου στους ώμους» και ξεκίνησα για το μεγάλο

ταξίδι στο άλλο άκρο, στην «εσχατιά» της ελ-

ληνικής γης, στις Φέρες, γειτονιά με την Τουρ-

κία. Πορευόμουνα προς άγνωστο τόπο και βέ-

βαια όχι και τόσο ήσυχος για τις συνθήκες που

θα έβρισκα, αφού οι πληροφορίες που υπήρχαν

ήσαν ότι, παρόμοιες καταστάσεις όπως της πα-

τρίδας μου, αντιμετώπιζε όλη η Ελλάδα και ει-

δικότερα η ύπαιθρος εντονότερα. Για λόγους

πρόνοιας φρόντισα το «δισάκι» μου να το γεμί-

σω με «ατομικά είδη» όπως λέγαμε στο στρατό

(κουβέρτες, ρουχισμό κλπ.), καθώς επίσης και

να εφοδιαστώ με ένα μικρό «κομπόδεμα» από

μερικά «κοκοράκια», όπως λεγόταν το χρυσό

Ναπολεόνι, νόμισμα που χρησιμοποιούσαν στη

Βόρεια Ελλάδα αντί της χρυσής λίρας στις συ-

ναλλαγές τους. Με αυτό τον τρόπο υπελόγιζα

να αντιμετωπίσω προσωρινά «κάθε κακό συνα-

πάντημα», μέχρις ότου επικοινωνήσω με τους

δικούς μου.

Στην Αθήνα παρουσιάστηκα για να ορκιστώ

στο Υπουργείο Παιδείας, όπου με επληροφόρη-

σαν ότι οι κάτοικοι, φοβούμενοι πως μπορούσε

να μη λειτουργήσει το Γυμνάσιο, είχαν βάλει

«λυτούς και δεμένους» για να επισπεύσουν το

διορισμό προσωπικού και μάλιστα είχαν ενημε-

ρώσει το Υπουργείο ότι αναλάμβαναν την εξα-

σφάλιση στέγης και φαγητού (προσωρινά θα εν-

νοούσαν βέβαια).

Έτσι μόλις έφτασα στις Φέρες με οδήγησαν

στο «ξενοδοχείο» του Παν. Μπάρλα. Ήταν έ-

νας άνθρωπος μεσήλικας, γεροδεμένος και κα-

λοσυνάτος, ο οποίος και με βόλεψε σε ένα δί-

κλινο δωμάτιο. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις και

ο εξοπλισμός του «ξενοδοχείου» ήσαν ενός χω-

ριού της εποχής εκείνης, και μάλιστα κάτω από

πολεμικές συνθήκες. Στο ισόγειο υπήρχε μαγει-

ρείο, όπου όλοι οι συνάδελφοι με το Γυμνασιάρ-

χη τρώγαμε, πλην δύο οι οποίοι είχαν και τις

γυναίκες τους.

Οι Φέρες ήταν τότε ένα κεφαλοχώρι, επίκε-

ντρο της οικονομικής και όποιας κοινωνικής κί-

νησης της περιοχής. Κάθε Σάββατο στην πλα-

τεία συνέρρεαν οι χωρικοί από τα πέριξ για να

πουλήσουν τα προϊόντα τους και από τις εισπρά-

ξεις τους να αγοράσουν από τα μαγαζιά διάφο-

ρα προϊόντα, κυρίως βιομηχανικά, χρήσιμα για

το νοικοκυριό τους και εργαλεία για τα επαγ-

γέλματά τους, και βέβαια έβρισκαν και το χρό-

νο να πιουν και κανένα ποτηράκι στις ταβερ-

νούλες για... ξεκούραση.

Ο τόπος, όταν έφτασα, μόλις είχε βγει από

τις περιπέτειες της κατοχής και ήδη είχε μπει

στη δίνη του εμφυλίου πολέμου. Η κατάσταση

που επικρατούσε ήταν περίπου όπως της πατρί-

δας μου. Υποτυπώδης η παρουσία του κράτους

και το «ανεξάρτητο απόσπασμα» του Ταγματάρ-

χη του στρατού Ψιλογιάννη εδέσποζε στην πε-

ριοχή. Ήταν ένας άνθρωπος ψηλός, ξερακιανός,

με μουστάκια και αγριωπή φυσιογνωμία, τον ο-

ποίο είχαν κατατάξει στον Β΄ πίνακα των αξιω-

ματικών, δηλαδή μιας ιδιότυπης κατάστασης,

ούτε εν ενεργεία ούτε σε αποστρατεία ή απότα-

ξη, με την κατηγορία του δοσίλογου. Σ’ αυτή

την κατηγορία είχαν κατατάξει και τους αξιω-

ματικούς του ΕΛΑΣ.

Ένα κλίμα φοβίας επικρατούσε και οι περισ-

σότεροι κάτοικοι ήσαν προσεκτικοί και «κουμπω-

μένοι» και τούτο γιατί ο κίνδυνος δεν ήταν μόνο

για τους «συμπαθούντες» τους αντάρτες («συμ-

μορίτες», όπως τους έλεγαν), αλλά και οι μη «συ-

μπαθούντες» νοικοκυρέοι και συντηρητικοί δεν

ήσαν ασφαλείς μέσα σ’ αυτή την κοσμοχαλασιά.

Υπήρχαν βέβαια και μερικοί λαλίστατοι και θο-

ρυβώδεις, που «φυτρώνουν» σε ανώμαλες κατα-

στάσεις, μέσα στα μίση και τα πάθη.

Το κλίμα ήταν κυριολεκτικά πολεμικού με-

τώπου, τα βράδια απαγορευόταν η κυκλοφορία

και ο απόηχος από τις μάχες γινόταν αισθητός,

γιατί πολλές φορές στις παρυφές και μέσα στα

ακραία σπίτια γίνονταν συγκρούσεις. Φυσικά

κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες δεν μπορούσε να

υπάρξει κοινωνική και πολιτιστική ζωή και μά-

λιστα για εμάς τους εκπαιδευτικούς ξένους σε

ξένο τόπο. Για όλους αυτούς τους λόγους η επι-

κοινωνία μας με τους κατοίκους ήταν τυπική και

με συζητήσεις ρουτίνας, έτσι ώστε η συνανα-

στροφή μας περιορίστηκε μέσα και έξω από το

σχολείο στον κύκλο μας, με μικρές επιλεκτικές

προσθήκες. Βέβαια αργότερα σιγά σιγά «έλιω-

σαν» οι πάγοι και συνδεθήκαμε και φιλικά ακό-

μη με αρκετούς κατοίκους, με τους οποίους μά-

λιστα διατήρησα αλληλογραφία και συναντιό-

μαστε όταν έρχονταν στην Αθήνα.

Εδώ θα πρέπει να σημειώσω και να τονίσω

ότι όλοι οι συνάδελφοι ήσαν αξιόλογοι άνθρω-

ποι, με ήθος και αξιοπρέπεια. Μεταξύ μας ανα-

πτύχθηκε πνεύμα αγάπης, φιλίας και συνεργα-

σίας. Το κυριότερο ήταν ότι όλοι συμφωνήσα-

με πως δεν έπρεπε να χαθεί ο χρόνος μόρφωσης

για τα παιδιά, έστω και κάτω απ’ αυτές τις σκλη-

ρές συνθήκες. Και ακόμη, να κάνουμε κάθε προ-

σπάθεια να προφυλάξουμε τα παιδιά από ψυχι-

κά τραύματα και να μείνουν όσο αυτό γίνεται

μακριά από τα πάθη και μίση. Και αυτή την προ-

σπάθεια την επεκτείναμε μέσω των σχολικών

εκδηλώσεων και άλλων πολιτιστικών ευκαιριών,

γιορτασμών κλπ., στην τοπική κοινωνία, δύσκο-

λη δουλειά σε δύσκολες συνθήκες.

Η τοπική κοινωνία, και ειδικότερα οι γονείς,

παρόλο που φαινομενικά δεν υπήρχαν στενοί δε-

σμοί, πάντοτε και σε κάθε ευκαιρία έδειχναν την

εκτίμησή τους. Πρόθυμοι να βοηθήσουν για ό,τι

ανάγκες είχε το σχολείο και ακόμη να διευκο-

λύνουν κι εμάς, έτσι ώστε να γίνει καλύτερη η

ζωή μας, κατανοώντας τις δυσκολίες μας.

Τελειώνοντας, κρίνω σκόπιμο να αναφέρω

τους εκπαιδευτικούς που υπηρέτησαν στο Γυ-

μνάσιο Φερών την εποχή εκείνη, 1946-49:

• Καραβέλλας Νικόλαος, Γυμνασιάρχης-Θεο-

λόγος, από την Ίμβρο. Εσπούδασε στην Ιερατι-

κή Σχολή της Κωνσταντινούπολης, που ήταν φυ-

τώριο κληρικών του Πατριαρχείου. Όμως δε θέ-

λησε να γίνει κληρικός και διορίστηκε καθηγη-

τής στο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης.

• Πατεράκης Συμεών, φιλόλογος. Αθηναίος

προσφυγικής καταγωγής, εφοίτησε στη Ριζάρειο

Ιερατική Σχολή και κατόπιν στο Πανεπιστήμιο

Αθηνών. Συνταξιοδοτήθηκε ως Λυκειάρχης στη

Ν. Σμύρνη.

• Κισλάρης Θανάσης, φιλόλογος του Πανεπι-

στημίου Θεσ/νίκης, από χωριό της Θεσσαλονί-

κης. Συνταξιοδοτήθηκε Λυκειάρχης Θεσ/νίκης.

• Πατρώνης Δημήτρης, μαθηματικός Παν/μί-

ου Αθηνών, Αθηναίος. Συνταξιοδοτήθηκε Λυ-

κειάρχης Νίκαιας Αττικής.

• Σέργης Χαράλαμπος, μαθηματικός Παν/μί-

ου Αθηνών, από τη Νάξο. Υπηρέτησε στη Ν.

Σμύρνη.

• Παπαγεωργίου Θανάσης, φυσικός Παν/μίου

Αθηνών, από την Τρίπολη. Πυρηνικός φυσικός

ύστερα από μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμα-

νία. Η γυναίκα του δασκάλα, υπηρετούσε στις

Φέρες.

• Πανουτσάκος Κων/νος, θεολόγος Παν/μίου

Αθηνών, από τη Λακωνία. Συνταξιοδοτήθηκε

από το Γυμνάσιο Κροκεών Λακωνίας. Παντρεύ-

τηκε στις Φέρες.

• Κυριακού Παναγιώτης, θεολόγος Παν/μίου

Αθηνών, από την Καισαριανή. Μετέπειτα έγινε

κληρικός. Ήταν με τη γυναίκα του στις Φέρες.

• Χιουρέας Δημήτρης (Τάκης), μαθηματικός

Παν/μίου Αθηνών, από την Καλαμάτα. Από το

1950 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα και υπηρέτησε

ως Γεν. Διευθυντής Εκπαιδευτηρίων Γενικής Εκ-

παίδευσης «Σχολή Χιουρέα», Επαγγελματικής

Εκπαίδευσης «Ο Σωτήρ» και Επόπτης Σπουδών

της «Σεβαστοπουλείου Τεχνικής Σχολής». Διε-

τέλεσε και διατελεί μέλος των Προεδρείων Συλ-

λογικών Οργανώσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

Παιδείας, Αθλητισμού, μελέτης και Έρευνας,

Πολιτισμού και ανάπτυξης (όπως η Σ.Ε.Τ.Ο.Ε.,

στην οποία ανήκει και η Πανθρακική Ομοσπον-

δία), με συγγραφικό έργο βιβλίων, άρθρων, με-

λετών, ανατύπων διαλέξεων, ομιλιών κλπ.
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Ôïõ ÔAÊÇ ×ÉÏÕÑEÁ
• ¼ëïé èá èõìÜóôå ôï ðáëéü ôïýñêéêï ÷á-
ìÜì, êáôåâáßíïíôáò ôï äñüìï ðñïò ôá Øá-
ñÜäéêá, áðÝíáíôé áðü ôï ðáëéü êôßñéï ôïõ
ÏÔÅ. Ãßíåôáé ðñïóðÜèåéá áíáóôÞëùóçò, á-
íáðáëáßùóÞò ôïõ êáé ôïõñéóôéêÞò áîéïðïß-
çóçò.

• Oëïêëçñþèçêáí óôéò áñ÷Ýò Éïõëßïõ 2000
ïé åñãáóßåò ãéá ôï öñÜãìá óôï ÄÝëôá ôïõ
¸âñïõ. Ôï öñÜãìá åß÷å óðÜóåé ôï 1998, ìå
áðïôÝëåóìá üôáí áíÝâáéíå ç óôÜèìç ôïõ
áëìõñïý íåñïý íá åéóÝñ÷åôáé ìÝóá óå êáë-
ëéåñãÞóéìåò êáé ìç åêôÜóåéò êáé íá äéáôá-

ñÜóóåôáé ôï ïéêïóýóôçìá. ÂÝâáéá ôï öñÜã-
ìá äåí ëýíåé áðü ìüíï ôïõ ôï üëï ðñüâëç-
ìá óôï ÄÝëôá. Õðïëåßðïíôáé êáé Üëëá áíôé-
ðëçììõñéêÜ Ýñãá.

• ¸÷åé ïëïêëçñùèåß ç ìåëÝôç ôïõ ìåãÜëçò
óçìáóßáò áðï÷åôåõôéêïý Ýñãïõ óôï ÊÝíôñï
ôïõ ÄÞìïõ êáé åßíáé Ýôïéìï ãéá äçìïðñÜôç-
óç, ðñïûðïëïãéóìïý 600 åêáô. äñ÷.

• Äüèçêáí óôç ÷ñÞóç ôùí Äçìïôþí ôùí
Öåñþí ïé äýï ðéóßíåò ôïõ Äçìïôéêïý Êï-
ëõìâçôçñßïõ. ÕðÜñ÷åé ðïëýò åíèïõóéá-
óìüò áðü ôïõò Öåñéþôåò, Þäç Ý÷ïõí ãñá-
öôåß ðåñß ôá 2000 Üôïìá ôá ïðïßá êáé äç-
ëþíïõí ðïëý éêáíïðïéçìÝíá. Ôá åãêáßíéá

ôïõ êïëõìâçôçñßïõ èá ãßíïõí ýóôåñá áðü
ôçí ïëïêëÞñùóç ôçò äéáìüñöùóçò ôïõ ðå-
ñéâÜëëïíôïò ÷þñïõ, üðùò äÞëùóå óôçí å-
öçìåñßäá ìáò ï ÄÞìáñ÷ïò Öåñþí Í. Ìá-
íïýóçò.

• Åêêñåìåß ç ïëïêëÞñùóç ôçò ìåëÝôçò ôïõ
Ýñãïõ Âéïëïãéêïý êáèáñéóìïý, ðñïûðïëï-
ãéóìïý äñ÷. 970 åêáô., åðßóçò ìåãÜëçò óç-
ìáóßáò ãéá ôï ÄÝëôá ôïõ ¸âñïõ.

• ÐáñÜëëçëá, ðñï÷ùñïýí Ýñãá áðï÷Ýôåõ-
óçò ïìâñßùí, áãñïôéêÞò ïäïðïéÀáò êáé á-
óöáëôéêÜ Ýñãá óå üëá ôá ÷ùñéÜ ôïõ ÄÞ-
ìïõ.

Ìáñßá Ëáæßäïõ

ÅÉäÇÓÅÉÓ  ÁÐÏ ÔÏ ÄÇÌÏ ÖÅÑÙÍ

• Ç ÄéåèíÞò Ýêèåóç Èåóóáëïíßêçò ôßìç-
óå ôï ÄÞìï Öåñþí óôéò 14/5/2000 ìå ôçí
áðïíïìÞ áíáìíçóôéêÞò ðëáêÝôáò ãéá ôç
óõììåôï÷Þ ôïõ ÄÞìïõ ìáò ìå ôï ðïóü ôùí
1.000 äñ÷. óôá ðñþôá åãêáßíéá ôçò äéåèíïýò
Ýêèåóçò, ÓåðôÝìâñéïò ôïõ 1936. ÁëÞèåéá
ðüóï ìáêñéÜ Ýâëåðáí ïé Üíèñùðïé ðïõ äéïé-
êïýóáí ôçí ðüëç ìáò ôüôå!

• Ìå áðüöáóç ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëß-
ïõ, 26/7/2000 áðïöáóßóèçêå ïìüöùíá ç
êáô’ áñ÷Þí áäåëöïðïßçóç ôïõ ÄÞìïõ ìáò
ìå ôïí áíôßóôïé÷ï ÄÞìï ôçò ðüëçò
Etropole ôçò Âïõëãáñßáò, ôüóï ãéá ôçí å-
íßó÷õóç ôùí öéëéêþí ó÷Ýóåùí ìåôáîý ôùí
äýï ëáþí üóï êáé ãéá ôçí áíôáëëáãÞ åìðåé-
ñéþí, óôïé÷åßùí êáé ðëçñïöïñéþí óå èÝìá-
ôá ðáéäåßáò êïõëôïýñáò, íåïëáßáò, õðçñå-
óéþí, ôïõñéóìïý, êëð.

Ç ðüëç Etropole, âñßóêåôáé óôá âüñåéá
ôçò Âïõëãáñßáò, 60 ÷éë. áðü ôç Óüöéá. ¸-
÷åé ðëçèõóìü 17.000 êáé åßíáé ×ñéóôéáíïß
Ïñèüäïîïé, ïé ðåñéóóüôåñïé èñáêéêÞò êá-
ôáãùãÞò. Áíôéðñïóùðåßá ôïõ ÄÞìïõ Åôñü-
ðïëçò èá åðéóêåöèåß ôçí ðüëç ôùí Öåñþí
óôéò 11-14/9/2000 óôçí ðåñßïäï ôçò Áãñï-
ôéêÞò ¸êèåóçò ôùí Öåñþí.

• Óôçí ðñïóðÜèåéÜ ôïõ ï äÞìïò ìáò íá á-
íáðôõ÷èåß ðåñáéôÝñù ôïõñéóôéêÜ áíáêáôá-

óêåõÜæåé ôïõò áíåìüìõëïõò ðïõ õðÞñ÷áí
óôï ÷ùñéü Ìåëßá. Ïé áíåìüìõëïé ëåéôïõñ-
ãïýóáí ìÝ÷ñé ôéò ðñþôåò äåêáåôßåò ôïõ áéþ-
íá ìáò. Âñßóêïíôáé ðÜíù óôï ëüöï ôïõ
ÐñïöÞôç Çëßá ìÝóá óå Ýíá ðåñéâÜëëïí á-
ðåßñïõ êÜëëïõò. ¼óïé åðéóêÝðôïíôáé ôéò ÖÝ-
ñåò áò ìçí ðáñáëåßøïõí ôçí åðßóêåøç áõ-
ôÞ – áîßæåé ôïí êüðï. Ðñïûðïëïãéóìüò ôïõ
Ýñãïõ äñ÷. 70 åêáôïì.

• Ôï Ëáïãñáöéêü êáé éóôïñéêü Ìïõóåßï
èá óôåãáóôåß óå Äçìïôéêü êôßñéï, óõíïëé-
êÞò åðéöÜíåéáò 250 ô.ì. ðïõ èá áíåãåñèåß
óôï ÷þñï ðïõ âñßóêåôáé äßðëá óôçí ðáëéÜ
ãÝöõñá ðñïò ôï Óõíïéêéóìü ôïõ Áãßïõ Íé-
êïëÜïõ (áðÝíáíôé áðü ôï óçìåñéíü ÊÔÅË).
Ãßíåôáé ðñïóðÜèåéá Ýíôáîçò ôïõ Ýñãïõ óå
åõñùðáúêÜ ðñïãñÜììáôá áíÜðôõîçò. ¼-
ðùò êáôáëáâáßíïõìå áíáèåùñåßôáé ç ðñï-
çãïýìåíç áðüöáóç ãéá ìåôáöïñÜ ôçò ëá-
ïãñáöéêÞò óõëëïãÞò ôïõ Íßêïõ Ãêüôóç óôï
2ï Äçìïôéêü Ó÷ïëåßï.

• Óôï Ëüöï ôçò Áãßáò ÐáñáóêåõÞò, óôçí
åßóïäï ôçò ðüëçò ôùí Öåñþí, ðñüêåéôáé íá
áíåãåñèåß Îåíþíáò îýëéíçò êáôáóêåõÞò
äõíáìéêüôçôáò 16 êëéíþí, ðñïûðïëïãéóìïý
80 åêáô. Ôï Ýñãï ãßíåôáé áðü ôç ÄçìïôéêÞ
Åðé÷åßñçóç ôïðéêÞò áíÜðôõîçò Öåñþí, Ý-
÷åé ÷áñáêôçñéóèåß åðåßãïí, ðñÝðåé íá ïëï-
êëçñùèåß ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò ôïõ 2000.

• ¸÷åé ïëïêëçñùèåß ç áóöáëôüóôñùóç
ôïõ óõíäåôÞñéïõ äñüìïõ ôùí ÷ùñéþí Áñ-
äáíßïõ-Ðüñïõ, ðñïûðïëïãéóìïý 90 åêáôïì.

• Ìå áðüöáóç ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ
Öåñþí ðáñá÷ùñÞèçêå Ýêôáóç 20 ðåñßðïõ
óôñåì. óå ìåãÜëç öáñìáêïâéïìç÷áíßá ãéá
ôçí åãêáôÜóôáóç åñãïóôáóßïõ ôçò ðïõ èá
áðáó÷ïëÞóåé 47 Üôïìá áðü ôïí åíôüðéï
ðëçèõóìü.

• Ïëïêëç-
ñþèçêáí ïé
åñãáóßåò á-
ðü ôçí áíá-
ðáëáßùóç
êáé áíáóôÞ-
ëùóç ôïõ
êáìðáíá-
ñéïý ôïõ
Äïñßóêïõ.
Êüóôïò åñ-
ãáóéþí äñ÷.
3.5 åêáô.
Ðñüãñáì-
ìá Leader.

Ðáñáãùãéêüò Óõíåôáéñéóìüò
Ãõíáéêþí Öåñþí «Ç ÅêÜâç»

"ÌÅ ÓÅÂÁÓÌÏ ÓÔÉÓ ÈÑÁÊÉÙÔÉÊÅÓ

ÐÁÑÁÄÏÓÉÁÊÅÓ ÓÕÍÔÁÃÅÓ

ÊÁÉ ÃÅÕÓÅÉÓ"

Ïé ãõíáßêåò ôçò ðüëçò ôùí Öåñþí ðáñÜ ôá

ðñïâëÞìáôá ðïõ Ý÷ïõí íá îåðåñÜóïõí,

ðñïóðáèïýí. Éäïý Ýíá äåßãìá áðü ôïõò

êáñðïýò ôùí ðñïóðáèåéþí  – Ýñãá ôùí

÷åéñþí ôïõò: «Óâüëïé ðåñßôå÷íá êáìùìÝíïé

áðü ãõíáßêåò ðïõ áãáðïýí ôçí ðáñÜäïóç».

ÔÝôïéåò åéêüíåò êáíÝíá Èñáêéþôç äåí áöÞ-

íïõí áóõãêßíçôï...
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ΧΑΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ...

Κ
άηκε η Ελλάδα. Θεατές στο ίδιο έργο κά-

θε χρόνο. Πρωτόγνωρα (ακραία) λέει τα

καιρικά φαινόμενα. Ενώ εμείς σε πλήρη ετοι-

μότητα, τρομάρα μας!... ο Αττίλας, Ευρωπαί-

ος στο εξής (!) από σκέτη πλήξη αποφάσισε

να κουνήσει τα νυχτοποδαράκια του. Διέταξε

την εισβολή στρατιωτικού αποσπάσματος στην

πράσινη γραμμή και την κατάληψη του μικρού

Ελληνοκυπριακού χωριού Στροβίλια, όπου οι

Κυανόκρανοι του ΟΗΕ ουδαμώς αντέδρασαν.

Ήταν και αυτό μια λύση για όσους χρειάζο-

νται βαρβάρους για να ξυπνήσουν. Πού είστε

σύμμαχοι; Στείλτε οι Αμερικάνοι τα 8 αερο-

πλανοφόρα, οι Γαλλογερμανοί 25 φρεγάτες, οι

Εγγλέζοι 12 μοίρες αεροσκαφών, όπως κάνα-

τε στη δύστυχη Σερβία!!

Ο Πλανητάρχης, λίγο πριν αποχωρήσει α-

πό το Λευκό Οίκο, προσφέρει την ύστατη α-

μοιβή στους υποτακτικούς του... Η Τουρκία –

ο ταραξίας της Εγγύς Ανατολής– θα έχει πυρη-

νικό εργοστάσιο και εμείς θα το αγναντεύουμε

από τα ντουμανιασμένα –που λέμε στη Θρά-

κη– νησιά μας. Τα Σκόπια τέλος, Macedonia

στο εξής... Αυτό είναι... αν σας αρέσει! Πού

είναι ο αντιχριστοδουλικός Τύπος να φωνάξει;

Πιάστε δουλειά κονδυλοφορικά μορφώματα!

Πού είναι οι Λαύροι ταυτοτητομάχοι να πιά-

σουν τον ταύρο από τα κέρατα;

Συνεχίζω. Εδώ να δείτε προβληματισμοί!

Έρχομαι στο διαβρωμένο χώρο της υγείας. Τους

ασθενείς τους γυροφέρνουμε... Πότε δεν υπάρ-

χει ασθενοφόρο, πότε οδηγός, πότε αξονική

(κυρίως στην επαρχία).

Κατά Ομόνοια μεριά, Σταδίου περίπου, οι

νέοι μας, ο ανθός της Ελλάδας, σαν ανεμοδαρ-

μένα δενδράκια σέρνονται από τα ναρκωτικά.

Τα τροχαία... τύφλα να έχει η σύρραξη πολέ-

μου. Έγκλημα και τιμωρία στους δρόμους, «ξε-

καθάρισμα λογαριασμών», σου λένε. Η τρο-

μοκρατία, δεν τολμώ να προχωρήσω, αυτό το

ίδιο πιστολάκι το 45άρι μ’ ανεβάζει το σφυγ-

μό. Α! Ξέχασα κάτι: το χρηματιστήριο, αυτό

το ιερό τέμενος μας έγινε υπνοπαιδεία (το δεύ-

τερο θα γίνει αργότερα).

Θα περιοριζόμουν εδώ, αν με έκπληξη δεν

διαπίστωνα, ότι η εφημερίδα μας, που μας γεμί-

ζει τρυφεράδα και γαλήνη με την πολιτιστική

και πολιτισμική της ιδιότητα, με τα ανέκδοτα,

τις ωραίες αναμνήσεις, τα έθιμά μας, δεν έθιγε

θέματα που μας πονάνε. Κι αυτό θα γινόταν αν

δεν δημοσιεύονταν οι «προβληματισμοί» στο

προηγούμενο τεύχος. Λυπούμαι και θλίβομαι

που θα αρχίσουμε τις αντιπαραθέσεις. Οι και-

ροί είναι επικίνδυνοι και ας μη βιαζόμαστε τό-

σο γρήγορα για συμπεράσματα. Οι διεθνείς συ-

σχετισμοί δεν είναι καθόλου ευνοϊκοί. Ζούμε σε

μια θάλασσα φουρτουνιασμένη. Η φεουδαρχία

της παγκοσμιοποίησης πολλά λύματα θα βγά-

λει. Δεν αποκαλούνται «θρησκόληπτοι φανατι-

σμένοι με υστερική φρενίτιδα» οι άνθρωποι των

δύο εκατομμυρίων που διαμαρτυρήθηκαν στις

λαοσυνάξεις. Και δεν είναι όπως ελέχθη τα του

Καίσαρος (σαν μαστίχα αναμασιέται), είναι η

προσφορά στο Εβραιο-Αμερικάνικο lobby, ιστο-

ρικά αποδεδειγμένο από την εποχή του αείμνη-

στου Ανδρέα Παπανδρέου. Ζητήσανε τη μη α-

ναγραφή του θρησκεύματος και την Ελληνική

Υπηκοότητα. Τρομερά ανησυχητικό. Οι ίδιοι οι

Ισραηλίτες δηλώνουν με υπερηφάνεια το θρή-

σκευμά τους και την υπηκοότητά τους, εμείς να

εξαφανιστούμε. ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕ-

ΔΟΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΕΛΛΗΝΙΔΑ. Γιατί να

αφαιρείται η ελληνική υπηκοότητά μου; Με αυ-

τή την ταυτότητα όταν πάω στο εξωτερικό πώς

να παρουσιάζομαι; Και οι ταυτότητες είναι η κο-

ρυφή του βουνού. Το περιοδικό «Ποινική Δι-

καιοσύνη» (8/5/2000) γράφει να διαγραφεί η α-

νάπτυξη της θρησκευτικής συνειδήσεως ως α-

ποστολή της παιδείας από το άρθρο 16 παράγρ.

2 του συντάγματος κλπ.

Με λίγα λόγια κατάργηση θρησκευτικών και

θα επακολουθήσει γάμος, βάπτισμα, κηδεία. Και

αυτά αλματωδώς θα προχωρήσουν. Είναι μες

στο πρόγραμμα του εξωκοινοβουλευτικού κ.

Σταθόπουλου. Το θέμα το ’πιασε καλά ο Θρα-

κιώτης, που τον διακρίνει η τεράστια μόρφω-

ση, η οξύνοια αλλά και η διορατικότητα. Ζήτη-

σε διάλογο, αλλά η πόρτα κλείστηκε οριστικά.

Άδικο ηθικώς. Δεν βροντάνε ποτέ την πόρτα

στην Εκκλησία. Δεν αρνούνται τόσο υπεροπτι-

κά, αλαζονικά, περιφρονητικά, αυταρχικά διά-

λογο με την Εκκλησία. Τόση περιφρόνηση για

την πλειοψηφία ενός λαού είναι πρόβλημα δη-

μοκρατίας πλέον. Ο λαός αυτός, που αποτελεί

το 93%, ψηφίζει. Πότε είχαμε εμείς προβλήμα-

τα με τα άλλα δόγματα και θέλουμε να τα προ-

στατεύουμε; Οι σχέσεις μας ήταν τελείως αδιά-

φορες έως φιλικές. Και πάντα η πολιτεία νοια-

ζόταν για τα δικαιώματά τους. Δεν σημαίνει βέ-

βαια ότι δεν ξέραμε την ιστορία τους και την

εμπάθειά τους. Περισσότερο φανατισμό και ε-

μπάθεια βλέπω από ανθρώπους μιας μειοψηφί-

ας, που ούτε εκλέγησαν βουλευτές και εμπαί-

ζουν, ειρωνεύονται τον Ορθόδοξο Ελληνικό λαό

που ομνύει στην Αγία Τριάδα.

Ταυτίστηκα με το Χ.Ο. και υπηκοότητα Ελ-

ληνική και θα κρατήσω την παλαιά μου ταυτό-

τητα μέχρι το θάνατό μου. Αυτή είναι η παιδεία

μου που πήρα από το σχολείο και από τους αεί-

μνηστους γονείς μου που διαπαιδαγώγησαν γε-

νιές χρόνια και χρόνια. Θυμάμαι στη συνάντη-

ση Εθνικών εορτών με το 1ο και 2ο Δημοτικό

σχολείο, κατά το βηματισμό μας τραγουδούσα-

με «Όλη δόξα όλη χάρη, άγια μέρα ξημερώνει

και στη μνήμη σου το Έθνος χαιρετά γονατι-

στό. Στην Αγία Λαύρα... που ο Χριστός με περι-

φάνεια περπατεί στον ουρανό». Μπήκαν στο αί-

μα μου ο Παλαιών Πατρών Γερμανός στα Κα-

λάβρυτα, η προσφορά του Παπαφλέσσα στο

Μανιάκι, το ολοκαύτωμα του Αθανάσιου Διά-

κου, τα λόγια του Μακρυγιάννη. Αν δεν ήταν

αυτοί, τώρα οι εκσυγχρονιστές θα ήταν Τουρ-

κοπουλάκια. Έπρεπε προ των εκλογών να θιγεί

το θέμα αυτό από όλα τα κόμματα. Μην κατα-

κρίνουμε το λαό, έχει αισθητήριο. Όπως με τα

γεγονότα της Σερβίας, έτσι και τώρα, χωρίςκομ-

ματικές οργανώσεις, κατέβηκε τελείως αυθόρ-

μητα σε διαμαρτυρία. Φοβήθηκα μήπως δειλιά-

σει, μήπως κάνει το κορόιδο και κάνει πίσω. Ας

γνωρίζουμε όλοι ότι στην ΟΝΕ (που αυτή τη

στιγμή είναι τελείως αθώα στο θέμα των ταυτο-

τήτων) δεν θα μπούμε με τα πορτοκάλια, αλλά

με την Εθνική Θρησκευτική και Πολιτισμική

μας κληρονομιά και όχι με ηλεκτρονικές υδρο-

κεφαλές χωρίς πνευματικό προσανατολισμό.

Η Ελλάδα μόρφωσε προσωπικότητες και

όχι νούμερα αγέλης. Διαβάζω ότι σε απίθανα

μέρη ορθόδοξων κοινοτήτων στη Νεκρά Θά-

λασσα, σε χωριά της Βενεζουέλας, στην Αυ-

στραλία, άνθρωποι που θέλουν να πουν ότι εί-

ναι Έλληνες και δεν μιλούν ελληνικά, κάνουν

το σταυρό τους ορθόδοξα για να δείξουν την

ιθαγένειά τους. Τελειώνω προσευχόμενη. «Τεί-

χισον ημάς αγίοις σου αγγέλοις ίνα τη παρεμ-

βολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι κα-

ταντήσωμε εις την ενότητα της πίστεως και εις

την επίγνωσιν της απροσίτου σου δόξης ότι ευ-

λογητός ει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν».

Άνευ τίτλων

Κυβέλη Ράσσα

ðéêÜ âéþìáôá ôïõ êáèåíüò, åðçñåÜæïõí ôçí

ïðôéêÞ ìáò èÝóç êáé êáèïñßæïõí ôéò åêöñÜ-

óåéò ìáò. ¼ëïé üìùò Ý÷ïõìå ôáõôü÷ñïíá ôçí

õðï÷ñÝùóç êáé ôçí åõèýíç íá õðåñáóðéæü-

ìáóôå ôïí ðïëéôéóìü êáé ôçí áíèñùðéÜ ìáò,

óåâüìåíïé ôïõò Üëëïõò êáé ëåéôïõñãþíôáò

ðÜíôá ìÝóá óå äçìïêñáôéêÜ ðëáßóéá.

Ç äçìïêñáôßá ëïéðüí åßíáé ç “ãñáììÞ”

ðïõ ÷áñáêôçñßæåé ôç “ÂÇÑÁ” êáé åßíáé ãíù-

óôÞ óå üëïõò. ¸ôóé, èåùñïýìå üôé ç åðßêñé-

óç ãéá ôç äçìïóßåõóç ôïõ Üñèñïõ ìå ôïí ôß-

ôëï «Ðñïâëçìáôéóìïß» åê ìÝñïõò ôçò ê. Êõ-

âÝëçò ÑÜóóá äåí åõóôáèåß.

Êé áõôü ãéáôß ÏËÁ ôá èÝìáôá ôçò åöçìå-

ñßäáò ìáò “ÐÏÍÁÍÅ”, áöïý åßíáé üðùò ðñï-

åßðáìå “êïììÜôéá áð’ ôçí øõ÷Þ ìáò”, åßôå

åõ÷Üñéóôá åßôå ü÷é.

Åðßóçò, êáíÝíáò áñèñïãñÜöïò ôçò “ÂÇ-

ÑÁÓ” äåí åßíáé “åðáããåëìáôßáò” äçìïóéï-

ãñÜöïò, þóôå íá îåêéíÜåé áðü Üëëåò âÜóåéò,

íá Ý÷åé Üëëïõ åßäïõò åñåßóìáôá Þ í' áðïâëÝ-

ðåé óå êÜðïéá ðñïóùðéêÜ ùöÝëç – êé åìåßò

÷áéñüìáóôå ãé' áõôü.

Ùóôüóï, ðÝñá áðü ôï áíáóêÜëåìá ôùí

áíáìíÞóåþí ìáò êáé ôç ãáëÞíç ðïõ áõôÝò

ìáò ðñïóöÝñïõí, ìáò áöïñïýóáí êáé ìáò

áöïñïýí êáé èÝìáôá ðïõ Ý÷ïõí Üìåóç ó÷Ý-

óç ìå ôï óÞìåñá êáé ôï áýñéï. Åßìáóôå åðï-

ìÝíùò áíïé÷ôïß êáé óå æçôÞìáôá åðéêáéñü-

ôçôáò ðïõ ìáò áðáó÷ïëïýí êáé ìáò ðñïâëç-

ìáôßæïõí êáé ôá áíôéìåôùðßæïõìå åðßóçò äç-

ìïêñáôéêÜ êáé éóüôéìá.

Ç áãáðçôÞ ìáò ê. ÊõâÝëç ÑÜóóá õðï-

óôÞñéîå ôçí åöçìåñßäá ìáò ìå üëåò ôçò ôéò

äõíÜìåéò, çèéêÜ, õëéêÜ, ìå Üñèñá ôçò. Ôï ß-

äéï éó÷ýåé êáé ãéá Üëëá ìÝëç ôïõ Óõëëüãïõ

ìáò. Ùò Ó.Å. óåâüìáóôå ôéò èÝóåéò êÜèå á-

íáãíþóôç. Ãé’ áõôü ìáò åêðëÞóóåé ç “åßóðñá-

îç” ëýðçò êáé èëßøçò áðü ôçí ðëåõñÜ ôçò ãéá

ôï óõãêåêñéìÝíï äçìïóßåõìá. Ç åöçìåñßäá

ìáò äåí ìÝíåé áìÝôï÷ç óå êïéíùíéêÜ èÝìá-

ôá, êé üôáí áêüìá äéáöÝñåé Þ äé÷Üæåôáé ç

ðñïóùðéêÞ ôïðïèÝôçóç ôïõ êüóìïõ.

Ôï ãåãïíüò üôé ç ßäéá âñßóêåôáé êïíôÜ

óôï Óýëëïãï êáé ôçí åöçìåñßäá ôïõ, üðùò

êáé üëïé åìåßò ÷ñüíéá ôþñá, ìåãáëþíåé ôçí

ÝêðëçîÞ ìáò ãéá áðåéëÝò áíôéðáñáèÝóåùí.

¼óï óïâáñü êáé áí åßíáé Ýíá æÞôçìá, äåí

ìðïñåß íá áðïôåëåß áöïñìÞ ãéá äéáñêåßò á-

íáöïñÝò êáé äéáéþíéóÞ ôïõ óôéò óôÞëåò ôïõ

åíôýðïõ ìáò, ðïõ ðñÝðåé íá êáëýðôåé ðïëëÜ

êáé ðïéêßëá èÝìáôá.

ÖõóéêÜ, îáíáôïíßæïõìå, ç äçìïêñáôéêÞ

áíôéìåôþðéóç éó÷ýåé ãéá üëïõò ôïõò áíáãíþ-

óôåò ìáò.

Ç ÓõíôáêôéêÞ ÅðéôñïðÞ

ÊÜèå ëüãïò Ý÷åé êáé ôïí áíôßëïãü ôïõ.

¼ëïé óõìöùíïýìå ó’ áõôü. ¼ôáí ìÜëéóôá

ðñüêåéôáé ãéá óõæÞôçóç åíüò èÝìáôïò êáé ï

äéÜëïãïò äéåîÜãåôáé êáëïðñïáßñåôá, ìå óï-

âáñüôçôá, êé ï ëüãïò ôåêìçñéþíåôáé ìå åðé-

÷åéñÞìáôá, öùôßæåôáé ôï èÝìá óöáéñéêÜ êáé

äçìéïõñãïýíôáé ïé ðñïûðïèÝóåéò ãéá Üñóç

êÜèå ðáñåîÞãçóçò. ¼ôáí ðñüêåéôáé ãéá ãñá-

ðôü êåßìåíï, êáé ðÜëé áíôéðáñáèÝôïõìå Þ

Ýóôù ðáñáèÝôïõìå ôá åðé÷åéñÞìáôÜ ìáò, ôá

ôåêìçñéþíïõìå, êáé  ïé áíáãíþóôåò êñßíïõí.

Åðßóçò üëïé äå÷üìáóôå êáé óõìöùíïý-

ìå óôï üôé åßíáé ëÜèïò íá èåùñåßôáé åóöáëìÝ-

íï, áíïñèüäïîï êáé áéñåôéêü êÜèå ôé ðïõ äå

óõìöùíåß ìå ôéò äéêÝò ìáò èÝóåéò êáé áðüøåéò.

Êáé âÝâáéá áöïñéóìïß, óáñêáóìïß êáé õðáé-

íéãìïß äåí Ý÷ïõí èÝóç.

¼óïí áöïñÜ óôçí Ýêðëçîç ôçò ößëçò ê.

ÊõâÝëçò ÑÜóóá, ôï ãåãïíüò üôé ç åöçìåñß-

äá ìáò «Ýèéîå èÝìáôá ðïõ ðïíÜíå», ôçí ðëç-

ñïöïñïýìå üôé ç “ÂÇÑÁ” äåí Ýèéîå, áëëÜ äç-

ìïóßåõóå, ýóôåñá áðü áðüöáóç ôçò Óõíôá-

êôéêÞò ÅðéôñïðÞò, Üñèñï áíáãíþóôñéÜò ôçò,

üðùò äçìïóéåýåé êáé ôï äéêü ôçò êåßìåíï –

áõôïýóéï ìÝ÷ñé êåñáßáò.

Ç åöçìåñßäá ìáò, ößëåò êáé ößëïé, åßíáé

üñãáíï ôïõ Óõëëüãïõ, áðïôåëåß Ýíá ìÝóï Ýê-

öñáóçò ôùí ìåëþí êáé ôçò äéïßêçóÞò ôïõ, êáé

áíÞêåé óå üëïõò. ÖõóéêÜ äéÝðåôáé áðü êÜ-

ðïéåò êáôáóôáôéêÝò áñ÷Ýò ëåéôïõñãßáò, üðïõ

êõñßáñ÷ï ñüëï Ý÷ïõí ïé äçìïêñáôéêÝò áñ-

÷Ýò êáé ï óåâáóìüò ðñïò ôï óýíïëï. Ãéá ôï

ëüãï áõôü õðÜñ÷åé ç ÓõíôáêôéêÞ ÅðéôñïðÞ,

ç ïðïßá êáé åõèýíåôáé ãéá ôá äçìïóéåýìáôá.

Ó÷åôéêÜ ìå ôçí ýëç,  âáóéêÞ áñ÷Þ ôçò å-

öçìåñßäáò ìáò åßíáé íá áðïêëåßïíôáé èÝìá-

ôá êïììáôéêÜ Þ üóá äçìéïõñãïýí ðáñáðëç-

ñïöüñçóç, êáé êõñßùò õâñéóôéêÜ êåßìåíá

ðïõ õðïôéìïýí Þ èßãïõí ôçí áîéïðñÝðåéá êáé

ôçí õðüëçøç ôùí Üëëùí. Åí ïëßãïéò äåí åðé-

ôñÝðåôáé íá äçìïóéåýïíôáé êåßìåíá ðïõ ðñï-

óâÜëëïõí ôï Óýëëïãü ìáò êáé ôá ìÝëç ôïõ.

Åßíáé ÷ñÝïò ôçò ÓõíôáêôéêÞò ÅðéôñïðÞò íá

ðñïóôáôåýåé ôï öïñÝá ðïõ åêöñÜæåé üëïõò

åìÜò. Áõôü ôï ãíùñßæïõí êáëÜ üóïé åñãÜæï-

íôáé, ÷ùñßò êáíÝíá õëéêü Þ Üëëï áíôßêñõóìá,

êáôáèÝôïíôáò êïììÜôéá áð’ ôçí øõ÷Þ ôïõò

ó’ áõôü ôï Ýíôõðï.

Ôï âÞìá ôçò “ÂÇÑÁÓ” åßíáé åëåýèåñï ãéá

ÏËÏÕÓ ôïõò áíáãíþóôåò ôçò, ïé ïðïßïé ùò

ìåìïíùìÝíá Üôïìá öõóéêü åßíáé ãéá êÜðïéá

ðñÜãìáôá íá Ý÷ïõìå äéáöïñåôéêÝò áðüøåéò.

Ïé äïêéìáóßåò, ïé åìðåéñßåò êáé ôá ðñïóù-

ËÏÃÏÓ - ÁíôßËÏÃÏÓΧΑΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ...

ÂéâëéïèÞêç ÄÅÐÁÖ

Ðñïò ôçí Åöçìåñßäá
«Ç ÂÞñá»

Áãáðçôïß ößëåò êáé ößëïé

Óáò åíçìåñþíïõìå ðùò ïìÜäá áíáãíù-

óôþí ôçò ÂéâëéïèÞêçò ÄÅÐÁÖ Ýëáâå ìÝñïò

óå ðáíåëëÞíéï äéáãùíéóìü ðïõ ïñãÜíùóå

ôï ðåñéïäéêü ÅñåõíçôÝò-Áíáêáëýðôù ôïí

Êüóìï, êáé áðÝóðáóå ôï 1ï Âñáâåßï áíÜ-

ìåóá óå ðïëëÝò Üëëåò óõììåôï÷Ýò áðü ü-

ëç ôçí ÅëëÜäá.

Ïé ìéêñïß áíáãíþóôåò äïýëåøáí ùò äç-

ìïóéïãñÜöïé êáé Ýãñáøáí Ýíá ïëïêëçñù-

ìÝíï Üñèñï ìå èÝìá: «Ôï ÄÝëôá ôïõ ¸-

âñïõ/Ìýèïò êáé ðñáãìáôéêüôçôá».
Åñåýíçóáí óå âÜèïò ôç óçìáóßá ðïõ

Ý÷åé ôï ÄÝëôá ôïõ ðïôáìïý ̧ âñïõ ãéá ôïõò

êáôïßêïõò ôçò ðåñéï÷Þò áðü ôçí áñ÷áéüôç-

ôá ùò óÞìåñá.

ÊáôÝãñáøáí ôï õëéêü ðïõ âñÞêáí ìÝóá

áðü âéâëßá êáé áðü ðëçñïöïñßåò ðïõ óõ-

ãêÝíôñùóáí áðü ôï ïéêåßï ðåñéâÜëëïí ôïõò.

ÅðÝëåîáí ìéá óåéñÜ áðü öùôïãñáößåò ðïõ

óõíüäåõóáí ôï êåßìåíü ôïõò. ÆùãñÜöéóáí

êáé åðéìåëÞèçêáí óôï óýíïëï ôï Ýñãï ôïõò.

Ôï áðïôÝëåóìá ôçò äïõëåéÜò ôïõò äç-

ìïóéåýåôáé óôéò óåëßäåò ôïõ ðåñéïäéêïý «Å-

ñåõíçôÝò-Áíáêáëýðôù ôïí êüóìï», óôï ôåý-

÷ïò ôïõ ÌáÀïõ 2000.

Óõã÷áßñïõìå ôïõò ìéêñïýò áíáãíþóôåò

ôçò âéâëéïèÞêçò Áñ. ÁäÜì, Áè. ÃêéëÜêç, Åë.

Ðïëßäïõ êáé Ä. Óõñßäç ãéá ôç äéÜêñéóÞ ôïõò

óôï äéáãùíéóìü ôïõ ðåñéïäéêïý «Åñåõíç-

ôÝò - Áíáêáëýðôù ôïí Êüóìï», üðïõ áðÝ-

óðáóáí ôï 1ï Âñáâåßï.

ÈÝëïõìå åðßóçò íá åêöñÜóïõìå ôéò åõ-

÷áñéóôßåò ìáò óôïõò óõìðáôñéþôåò ìáò Ê.

Äåëßäç, Í. Êõôüðïõëï, ×ñ. Ðåôñßäïõ êáé

Åë. Óéãëßäïõ ãéá ôéò äùñåÝò ôïõò óå âéâëßá

êáé åëðßæïõìå íá âñåèïýí êáé Üëëïé ðïõ èá

áêïëïõèÞóïõí ôï ðáñÜäåéãìÜ ôïõò.

ÔÝëïò åõ÷áñéóôïýìå éäéáßôåñá ôïí Áñ-

÷éåðßóêïðï Áèçíþí êáé ðÜóçò ÅëëÜäïò ê.ê.

×ñéóôüäïõëï, ðïõ ðñüóöåñå óôç âéâëéïèÞ-

êç ìáò ôçí ðïëýôéìç åãêõêëïðáßäåéá ÐÜ-

ðõñïò Ëáñïýò ÌðñéôÜíéêá, ðïõ ôüóï åß÷á-

ìå áíÜãêç.

Ç õðåýèõíç ôçò ÂéâëéïèÞêçò

Êáôóáïýíç ÂáóéëéêÞ

ÌÐÏÑÅÉ ÍÁ Å×ÅÉÓ ÊÉ ÅÓÕ
ÓÕÃÃÑÁÖÉÊÏ ÔÁËÅÍÔÏ!...

Ãéáôß äåí äïêéìÜæåéò íá ãñÜøåéò êÜôé;

Ç ÂéâëéïèÞêç ôçò ÄçìïôéêÞò Åðé÷åßñç-
óçò ÐïëéôéóôéêÞò ÁíÜðôõîçò Öåñþí ïñãá-
íþíåé äéáãùíéóìü ëïãïôå÷íéêïý êåéìÝíïõ
(óå ðåæü Þ Ýììåôñï ëüãï), ìå åëåýèåñï èÝ-
ìá, ðïõ áðåõèýíåôáé óôïõò íÝïõò ðïõ êá-
ôÜãïíôáé Þ æïõí óôï äÞìï ìáò, çëéêßáò 15
Ýùò 25 åôþí.

Ôï êåßìåíï ôï ïðïßï ìðïñåß íá õéïèåôåß
üðïéá åêöñáóôéêÜ ìÝóá åðéèõìåß ï åíäéá-
öåñüìåíïò, äåí ðñÝðåé íá îåðåñíÜ ôéò 10
óåëßäåò (Á4). ÁöïñìÞ ãéá óõããñáöÞ åßíáé
äõíáôü íá áðïôåëÝóåé ç ó÷Ýóç ôùí íÝùí
ìå ôïí ôüðï êáôáãùãÞò ôïõò, ïé áíáæçôÞ-
óåéò ôïõò, ïé óêÝøåéò ôïõò ãéá ôï ìÝëëïí
êáé ïôéäÞðïôå Üëëï ôïõò åíäéáöÝñåé êáé
ôïõò óõãêéíåß.

ÊñéôÞñéï åðéëïãÞ èá áðïôåëÝóåé ôï ðñï-
óùðéêü ýöïò êáé ç åõáéóèçóßá ðñïóÝããé-
óçò ôïõ èÝìáôïò. Ç äéÜñêåéá ôïõ äéáãùí-
óéìïý ïñßæåôáé áðü 17 Éïõëßïõ ùò 18 Áõ-
ãïýóôïõ. Ôá êåßìåíá èá ðáñáäßíïíôáé óôï
÷þñï ôçò âéâëéïèÞêçò êáé óôéò þñåò 5.30-
9.00 ì.ì.

Ôï êåßìåíï èá åðéëåãåß áðü êñéôéêÞ åðé-
ôñïðÞ êáé ôï üíïìá ôïõ íéêçôÞ èá áíáêïé-
íùèåß óôéò 31 Áõãïýóôïõ. Ôï âñáâåõìÝíï
êåßìåíï èá äçìïóéåõèåß óôçí åöçìåñßäá ôçò
âéâëéïèÞêçò êáé üðïõ áëëïý èåùñçèåß á-
ðáñáßôçôï. Ï íéêçôÞò èá êåñäßóåé ìéá öù-
ôïãñáöéêÞ ìç÷áíÞ.

¼ëïé ïé äéáãùíéæüìåíïé èá ðÜñïõí áíá-
ìíçóôéêü äßðëùìá óõììåôï÷Þò êáé ôá êåß-
ìåíÜ ôïõò èá óõìðåñéëçöèïýí óå Ýêäïóç
ôçò âéâëéïèÞêçò.

Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò óôá ôç-
ëÝöùíá: 23610 êáé 22546.

ÈÑÁÊÉÙÔÉÊÅÓ ÐÁÑÏÉÌÉÅÓ

• Ïñãþíåé ôç óôÜ÷ôç êáé óðÝñíåé áëÜôé.

• Ï ðåéíáóìÝíïò ãëÝð' øùìéÜ

êé ï äéøáóìÝíïò âñýóåò,

ãëÝðåé êé ï îõðüëõôïò

ðáðïýôóéá ìå ôéò ìýôåò.

• ¼ðïéïò öÜåé ôï ìÝëé, Ý÷åé ôç ìýãá óôï

ìÝôùðï.

• Ðéüôåñï øùìß ôñþãåôáé ìå ôï ìÝëé, ðáñÜ

ìå ôï îýäé.

• Ïýôå óêüñäá Ýöáãå, ïýôå óêïñäéÝò

ìõñßæåé.

È. Óôáõñßäçò

«Âéâëéïôýðïò ôùí Öåñþí», Ç åöçìåñßäá ôùí

ðáéäéþí ôïõ Äçìéïõñãéêïý  Åñãáóôçñßïõ

ôçò ÂéâëéïèÞêçò ÄÅÐÁÖ
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ÔÏÐÉÊA NEA
στοι να προσπαθήσετε να αναδιοργανωθείτε.

Και χωρίς δεύτερη κουβέντα, χωρίς καλά κα-

λά να περιμένει τη συγκατάθεση των γονιών μου,

με άρπαξε και φύγαμε! Αυτή ήταν η κ. Αργυρώ,

μια απέραντη αγκαλιά αγάπης για όλα τα παι-

διά, μια απέραντη αγκαλιά αγάπης για όλο τον

κόσμο...

Τις μέρες που ακολούθησαν τα πρωινά ήμουν

σχετικά ήρεμη και με τη συντροφιά της Έλσας ξε-

χνιόμουνα κάπως. Μόλις όμως έπαιρνε να βραδιά-

ζει μ’ έπιαναν κλάματα και τις νύχτες ξυπνούσα

με φοβερούς εφιάλτες, κι αυτό για πολύ καιρό...

Το ζόφο και την απελπισία των πρώτων η-

μερών διαδέχθηκε η πικρία, η απογοήτευση για

την εγκατάλειψή μας από όλους στα χέρια των

Τούρκων, η αβεβαιότητα για το μέλλον μας και

ο φόβος για μεγαλύτερα δεινά καθώς οργίαζαν

και οι φήμες για επικείμενες σφαγές.

Πολύς κόσμος εγκατέλειπε τα πάντα κι έφευ-

γε άρον άρον άλλοι με προορισμό τη Μητέρα

Πατρίδα και άλλοι όπου γης...

75 πυρπολημένες εκκλησίες, κατεστραμμέ-

να τα δύο μεγάλα ορθόδοξα νεκτροταφεία της

Πόλης, τάφοι συλημένοι, εκταφή και βεβήλωση

νεκρών, βεβήλωση ιερών σκευών, κακοποίηση

και διαπόμπευση ιερέων, πυρπόληση βιβλιοθη-

κών, καταστροφή της Ι. Θεολογικής Σχολής Χάλ-

κης, της Μεγάλης του Γένους Σχολής, του Ζαπ-

πείου και του Κεντρικού Παρθεναγωγείου και

αρκετών δημοτικών σχολείων, καταστροφή των

γραφείων των τριών μειονοτικών εφημερίδων,

ολική καταστροφή 1000 κατοικιών και μερική

2.500. Καταστροφή και λεηλασία 2.500 ελληνι-

κών καταστημάτων, άγριοι ξυλοδαρμοί ομογε-

νών πολλοί εκ των οποίων κατέληξαν σε θάνατο

και άλλοι σε μόνιμες αναπηρίες, βιασμοί γυναι-

κών, πυρπόληση του Ε. Προξενείου της Σμύρ-

νης, πυρπόληση του ελληνικού περιπτέρου της

διεθνούς έκθεσης της Σμύρνης.

Αυτός είναι ο τραγικός απολογισμός της ε-

φιαλτικής εκείνης νύχτας. Και ναι μεν για τις υ-

λικές ζημιές κάποιες σχετικές αποζημιώσεις δό-

θηκαν, για τις ηθικές όμως; Αυτές περιορίστη-

καν σε μερικές υποκριτικές συγνώμες...

Τα Σεπτεμβριανά υπήρξαν η αρχή του τέλους

για τον Ελληνισμό της Πόλης. Φυσικά δεν ήταν

το πρώτο πλήγμα που δέχτηκε η ομογένεια, προ-

ηγήθηκε κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου

Πολέμου ο φόρος περιουσίας (το περίφημο varlik

vergisi) αποκλειστικά για τους χριστιανούς με

όλες τις οικονομικές συνέπειές του, καθώς και η

επιστράτευση στα βάθη της Ανατολής των είκο-

σι ηλικιών και πάλι από τον μειονοτικό πληθυ-

σμό της Πόλης.

Και ενώ μετά τα Σεπτεμβριανά η Ελληνική

μειονότητα μέσα στις στάχτες και τα συντρίμμια

(κυριολεκτικά και μεταφορικά) προσπαθούσε να

επουλώσει τις πληγές της και να ορθοποδήσει, ήρ-

θε το τελειωτικό χτύπημα το 1964 με τις μαζικές

απελάσεις 50.000 Ελλήνων υπηκόων με συνοπτι-

κές απάνθρωπες διαδικασίες καθώς και το κλεί-

σιμο το 1971 της Ι. Θεολογικής Σχολής της Χάλ-

κης με σκοπό τη διακοπή της επάνδρωσης με κλη-

ρικούς του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Αποτέλεσμα των απηνών αυτών διωγμών υ-

πήρξε η συνεχής συρρίκνωση του Ελληνικού

στοιχείου της Πόλης από 126.000 Έλληνες πριν

από τα Σεπτεμβριανά, με καθοριστική ενεργό πα-

ρουσία και δράση τόσο στον οικονομικό όσο και

στον πολιτισμικό τομέα, σε 2000 περίπου, το

πλείστον ηλικιωμένους σήμερα.

Σκοπός του κειμένου αυτού δεν είναι να ρί-

ξει λάδι στη φωτιά, δηλαδή στις σχέσεις των δύο

χωρών. Αντίθετα με μεγάλη ικανοποίηση παρα-

κολουθούμε την προσέγγιση των δύο λαών, ι-

διαίτερα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς

του 1999.

Με ικανοποίηση επίσης παρακολουθούμε τη

διάθεση αυτοκριτικής που παρατηρείται τελευ-

ταία σε πολλούς τούρκους διανοούμενους, η ο-

ποία εκφράζεται μέσα από μια έντονη εκδοτική

δραστηριότητα. Εκδίδονται βιβλία για τη επι-

στράτευση των μειονοτήτων το 1941, το βαρλί-

κι, τα Σεπτεμβριανά, τις απελάσεις των Ελλή-

νων υπηκόων. Σε πολλά από αυτά τα βιβλία ε-

πιρρίπτονται ευθύνες στην Τουρκική πολιτική α-

πέναντι στην Ελληνική μειονότητα, με πολλή δε

νοσταλγία γίνεται αναφορά στην εποχή που ζού-

σαν οι Έλληνες στην Πόλη.

Όσο κι αν αυτό ακούγεται περίεργο πολλοί

μας αναζητούν...

Πέραν όμως από τα ενθαρρυντικά αυτά στοι-

χεία και πάνω από όλα γνωρίζουμε ότι τα Σε-

πτεμβριανά αποτελούν ένα από τα πλέον τραγι-

κά κομμάτια της ιστορίας μας που δεν μπορού-

με, που δεν πρέπει να το ξεχάσουμε.

Ας ευχηθούμε ότι παρόμοια γεγονότα δεν θα

επαναληφθούν ποτέ πια και ότι το Αιγαίο που

χωρίζει τις δύο χώρες θα γίνει σύνορο συμφιλί-

ωσης, συνεργασίας και ειρηνικής συνύπαρξης

των δύο λαών.

Δανάη Γεωργιάδου

Εκπαιδευτικός, εθελόντρια αδελφή Ε.Ε.Σ.

Ôá ÓåðôåìâñéáíÜ êáé üðùò ôá Ýæçóá

6 Σεπτεμβρίου 1955, η νύχτα των κρυστάλ-

λων της Πόλης.

9-10/11/1938 ξεσπάει το πογκρόμ εναντίον

των Εβραίων της Γερμανίας. Ο ήχος από τα κρύ-

σταλλα που σπάνε οι ναζί χαρακτηρίζει τη νύ-

χτα εκείνη. Ο ίδιος ανατριχιαστικός ήχος μένει

χαραγμένος στη μνήμη των Ελλήνων της Πόλης

που ζήσαμε την εφιαλτική νύχτα της 6-7/9/1955.

Το πρωινό της 6ης Σεπτεμβρίου, ένα γλυκό

Σεπτεμβριάτικο πρωινό όπως τα περισσότερα

στο μεταίχμιο του καλοκαιριού και του φθινο-

πώρου στην Πόλη, δεν προμήνυε τίποτε δυσάρε-

στο. Ωστόσο κάτι έσφιγγε τις καρδιές μας το

πρωινό εκείνο. Κάτι ακαθόριστο, σαν να πλανιό-

ταν μια ύπουλη, βουβή απειλή στον αέρα. Ήταν

βέβαια και η ένταση των ημερών εκείνων λόγω

του Κυπριακού. Παρ' όλα αυτά μέχρι το μεση-

μέρι η ζωή κύλησε σχεδόν ομαλά. Οι μεγάλοι με

τις συνήθεις ασχολίες τους, τα παιδιά με τα παι-

χνίδια και τις τρέλλες τους, τα μεγαλύτερα παι-

διά χαμένα μέσα στα όνειρα της εφηβείας μας...

Όσο η μέρα προχωρούσε, η ατμόσφαιρα γι-

νόταν όλο και πιο βαριά. Ακόμα και στη στάση

των Τούρκων γειτόνων μας διαπιστώναμε μια αλ-

λαγή. Αυτοί, που πάντα μας χαιρετούσαν με με-

γάλη εγκαρδιότητα, απόφευγαν και να μας κοι-

τάξουν ακόμα. Ποιος ξέρει ίσως και να ντρεπό-

ταν για όσα θα ακολουθούσαν...

Η απροσδιόριστη απειλή που πλανιόταν στην

ατμόσφαιρα από το πρωί πήρε συγκεκριμένη μορ-

φή με το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων που ακού-

σαμε στο ραδιόφωνο και τους πηχυαίους τίτλους

των Τουρκικών εφημερίδων που κυκλοφόρησαν

σε λίγο: «Οι Έλληνες έβαλαν βόμβα στο σπίτι του

Κεμάλ Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη!»

Φυσικά όπως αποδείχθηκε τη βόμβα την έ-

βαλαν οι ίδιοι οι Τούρκοι για να ξεσηκώσουν το

λαό εναντίον μας.

Σε λίγο άρχισαν οι πρώτες εκδηλώσεις σε βά-

ρος μας.

Η εκκλησία μας, ο Άγιος Κωνσταντίνος των

Ψωμαθειών, δέχθηκε τις πρώτες πέτρες και μεις

«οι γκιαούρηδες» τις πρώτες «φιλοφρονήσεις».

– Δεν είναι τίποτα, θα ρίξουν λίγες πέτρες,

θα εκστομίσουν και μερικά... γαλλικά και θα ε-

κτονωθούν, έτσι είναι αυτοί, μας καθησύχασε ο

πατέρας μου.

Το ύφος του πατέρα ήταν τόσο καθησυχα-

στικό, ώστε αποτόλμησα να του ζητήσω να μου

επιτρέψουν να επισκεφτώ τη φίλη μου Έλσα, η

οποία έμενε σε γειτονικό προάστειο. Μου το ε-

πέτρεψε με τη σύσταση να επιστρέψω νωρίς.

Γεμάτη χαρά έφτασα στο σπίτι της φίλης μου,

όπου σε λίγο ξεχνιόμασταν και οι δυο βυθισμέ-

νες στην απόλαυση των ατέλειωτων εφηβικών

μας συζητήσεων. Η ανήσυχη έκφραση στο πρό-

σωπο της μητέρας της, της κ. Αργυρώς, μας ε-

πανέφερε στην πραγματικότητα.

– Δανάη παιδί μου, η ώρα πέρασε, πρέπει να

επιστρέψεις στο σπίτι σου^ θα σε κρατούσα ο-

πωσδήποτε σήμερα εδώ, αλλά δεν υπάρχει τρό-

πος να ειδοποιήσουμε τους γονείς σου και θ’ α-

νησυχούν.

Για μεγαλύτερη μάλιστα ασφάλεια με συνό-

δεψε ως το σιδηροδρομικό σταθμό από όπου πή-

ρα το τραίνο για τα Ψωμαθειά.

Στο δρόμο ασυνήθιστες φυσιογνωμίες κινού-

νταν ομαδικά σε μια ηλεκτρισμένη ανήσυχη α-

τμόσφαιρα. Τρέχοντας σχεδόν και λαχανιασμέ-

νη έφθασα στο σπίτι μου όπου αντίκρισα το α-

νήσυχο πρόσωπο της μητέρας μου.

– Άργησες, ανησυχήσαμε, ήταν τα μόνα της

λόγια.

Σε λίγο ήρθε ο ιερέας μας να παροτρύνει τον

πατέρα μου να μας πάρει και να φύγουμε το γρη-

γορότερο από τον αυλόγυρο. (Ο πατέρας μου ή-

ταν διευθυντής του σχολείου των Ψωμαθειών και

μέναμε στον περίβολο της εκκλησίας όπως και

ο ιερέας). Αθεράπευτα ψύχραιμος ο πατέρας μου

απάντησε ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, διότι

μας προστατεύει η Συνθήκη της Λωζάνης, και

ότι η αστυνομία θα πράξει το καθήκον της αν οι

διαδηλωτές το παρατραβήξουν.

Δυστυχώς ούτε η αστυνομία έπραξε το κα-

θήκον της, αφού όπως αποδείχθηκε τα γεγονότα

ήταν οργανωμένα από το κράτος, ούτε φυσικά η

Συνθήκη της Λωζάνης μας προστάτευσε. Όταν

το κατάλαβε αυτό ο πατέρας μου ήταν αργά, εί-

μαστε ήδη παγιδευμένοι.

Έξω στο δρόμο ακούγονταν τώρα άγριες φω-

νές κι αλλαλαγμοί.

– Kibris Tόrktόr, Kibris Tόrktur! Ya Taksim

ya φlόm, ya taksim ya φlόm! (Η Κύπρος είναι

Τουρκική! Ή διχοτόμηση ή θάνατος!)

Ομάδες δε εξαγριωμένου όχλου, κρατώνας

στα χέρια ρόπαλα, μαχαίρια, μπαλτάδες, σιδη-

ρολοστούς κατευθύνονταν προς τα ελληνικά σπί-

τια, προς τα ελληνικά κασταστήματα.

Σε λίγο παράτησαν τα συνθήματα και τους

αλλαλαγμούς και πέρασαν στα έργα.

Έσπαζαν, ρήμαζαν, ξέσχιζαν, τίποτα δε γλί-

τωνε από την καταστροφική τους μανία. Έπιπλα,

ηλεκτρικές συσκευές, ραπτομηχανές, ραδιόφω-

να, κρύσταλλα, πορσελάνες, όλα εκσφενδονίζο-

νταν από τα παράθυρα στο δρόμο! Ρούχα, στρώ-

ματα, κλινοσκεπάσματα ξεσχισμένα κι από πά-

νω χυμένοι ολόκληροι τενεκέδες λαδιού ώστε να

αχρηστευθούν τελείως. Νοικοκυριά που στήθη-

καν με ιδρώτα μιας ζωής μέσα σε λίγα λεπτά α-

φανίζονταν! Όσο δε για τα αντικείμενα τα μικρά

σε μέγεθος και μεγάλα σε αξία (χρήματα, αση-

μικά, κοσμήματα) αυτά εν ριπή οφθαλμού εξα-

φανίζονταν μέσα στις τσέπες των διαδηλωτών...

Αλίμονο δε σε όποιον «γκιαούρη» τολμού-

σε να διαμαρτυρηθεί για τον αφανισμό της πε-

ριουσίας του. Τον ξυλοκοπούσαν άγρια και σε

ορισμένες περιπτώσεις μέχρι θανάτου.

Μετά την καταστροφή των σπιτιών και των

καταστημάτων ο μαινόμενος όχλος στράφηκε

προς την εκκλησία η οποία δέχονταν τώρα κα-

ταιγισμό από πέτρες. Όλα τα τζάμια της είχαν

σπάσει.

Μαζεμένοι και οι τρεις (ο μεγαλύτερος αδελ-

φός μου υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία)

σε μια γωνιά του σπιτιού μας ακούγαμε καθαρά

τώρα τις φωνές μαζί με το θόρυβο των τζαμιών

που έσπαζαν –Kahr olsum gδrόrlar! – (ανάθεμά

σας γκιαούρηδες!) –Bugόn rarlaiginizi yarin

caninizi! – Σήμερα το βιος σας, αύριο τη ζωή σας!

Περιμέναμε παγωμένοι.

–Αχ, έλεγα μέσα μου, ας ήταν μπορετό να

γίνουμε κι οι τρεις πουλιά να πετάξουμε, να μην

ακούμε, να μη βλέπουμε, μόνο να πετάξουμε μα-

κριά από αυτή την κόλαση!

Σε λίγο ο αυλόγυρος φωτίστηκε από αναμ-

μένους πυρσούς. Ήταν ολοφάνερο ήθελαν να κά-

ψουν την εκκλησία μας. Δεν πέρασε πολλή ώρα

όταν είδαμε από το παράθυρο να ανεβαίνουν τε-

ράστιες φλόγες από τον Άγιο Κωνσταντίνο που

φώτισαν τη γύρω περιοχή! Δεν είχαμε πλέον πε-

ριθώρια επιλογής^ έπρεπε το συντομότερο να

βγούμε από το σπίτι περνώντας μπροστά από τον

εξαγριωμένο όχλο, διαφορετικά κινδυνεύαμε να

καούμε ζωντανοί αφού μόνο ένα κυπαρίσσι μας

χώριζε από την φλεγόμενη εκκλησία. Μπροστά

λοιπόν ο πατέρας, πίσω η μητέρα κι εγώ κρατώ-

ντας σφιχτά στην αγκαλιά μου την αγαπημένη

μου κούκλα, τη Μαρίνα και τις μαθητικές μου

εκθέσεις, αποτολμήσαμε την... ηρωική έξοδο!

Δεν προλάβαμε να περάσουμε το κατώφλι

του σπιτιού μας κι ο πατέρας δέχθηκε μια δυνα-

τή κλωτσιά που τον έριξε κάτω. Τη στιγμή ακρι-

βώς που ένας άλλος διαδηλωτής ετοιμαζόταν να

τον αποτελειώσει με τον σιδηρολοστό που κρα-

τούσε, σαν από μηχανής θεός παρουσιάστηκε ο

καλός μας γείτονας ο Rahmi Bey, απόστρατος

ταξίαρχος, άνθρωπος άγιος, τον οποίον αγαπού-

σαν όλοι στη γειτονιά.

– Οι άνθρωποι αυτοί είναι υπό την προστα-

σία μου, θα τους φιλοξενήσω στο σπίτι μου, α-

νοίξτε δρόμο να περάσουμε.

Ήταν το ήρεμο αλλά αποφασιστικό ύφος του;

Ο σεβασμός που ενέπνεε σ' όλη τη γειτονιά;

Δεν ξέρω...

Το βέβαιο είναι ότι οι διαδηλωτές παραμέ-

ρισαν αμέσως κι έτσι μπορέσαμε να περάσουμε

και να δεχθούμε τη φιλοξενία που με κίνδυνο

της ζωής του μας πρόσφερε εκείνο το βράδυ ο

καλός μας γείτονας.

Ξάγρυπνοι και ταλαιπωρημένοι αλλά ασφα-

λείς πλέον στο σπίτι του Rahmi Bey παρακο-

λουθούσαμε το κακό που συνεχίζονταν μέχρι αρ-

γά τη νύχτα, ενώ τεράστιες φλόγες υψώνονταν

στον ουρανό σ’ ολόκληρη την Πόλη από τις φλε-

γόμενες εκκλησίες της Χριστιανοσύνης!

Όταν οι οργανωτές των γεγονότων (κυβέρ-

νηση-αστυνομία) διαπίστωσαν ότι έχασαν τον έ-

λεγχο κι ότι τα έκτροπα έπαιρναν ανεξέλεγκτες

πλέον διαστάσεις, όπως γίνεται συνήθως σε τέ-

τοιες περιπτώσεις που κυβερνά ο νόμος του ό-

χλου, αποφάσισαν στις 3 περίπου τα ξημερώμα-

τα να κηρύξουν το στρατιωτικό νόμο. Όσο για

την εικόνα που παρουσίαζε η Πόλη την επόμενη

μέρα περιορίζομαι να αναφέρω τους στίχους του

Βίκτωρος Ουγκώ: «Οι Τούρκοι πέρασαν από δω,

όλα ερημώθηκαν, βουτήχτηκαν στο πένθος...»

Το σπίτι μας τελικά δεν κάηκε λόγω της α-

πόλυτης άπνοιας που επικρατούσε εκείνο το βρά-

δυ, είχε όμως την ίδια τύχη με τα περισσότερα

ελληνικά σπίτια της Πόλης. Την επόμενη μέρα

καθώς ψάχναμε και οι τρεις μέσα στα χαλάσμα-

τα του σπιτιού μας μήπως βρούμε και περισυλ-

λέξουμε κανένα άθικτο αντικείμενο, να και η κ.

Αργυρώ! Έψαχνε κι αυτή, όχι όμως για αντικεί-

μενα, αυτή έψαχνε εμένα! Και χωρίς περιστρο-

φές μπήκε αμέσως στο θέμα.

– Ήρθα να πάρω τη Δανάη, να συνέλθει το παιδί

κοντά μας (το προάστειο που έμενε ήταν από τις

ελάχιστες περιοχές της Πόλης που δεν είχαν υπο-

στεί την τουρκική επιδρομή) και σεις απερίσπα-

ÓÅ ÐÏÑÅIÁ ÁÍÁÂÁÈÌÉÓÇÓ
ÔÁ ÔÅËÙÍÅIÁ ÏÑÅÓÔÉAÄÁÓ,

ÊÇÐÙÍ, ÏÑÌÅÍÉÏÕ

¸ñãá áíáâÜèìéóçò ôùí Ôåëùíåßùí ôïõ

Íïìïý ðñïùèåß ôï Õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí

ìå êõñßáñ÷ï áõôü ôïõ Ôåëùíåßïõ Êáóôá-

íåþí, áöïý êáè’ ïäüí âñßóêåôáé ôï Ð.Ä. ãéá

ôçí 24ùñç ëåéôïõñãßá ôïõ, åíþ ðïëý óý-

íôïìá èá ãßíåé ç Ýíôáîç óå ðñüãñáììá ôïõ

êôéñéïëïãéêïý óõãêñïôÞìáôüò ôïõ áöïý Þ-

äç ðáñá÷ùñÞèçêå áðü ôï ÄÞìï Í. Âýóóáò

ç áðáéôïýìåíç Ýêôáóç.

Óôçí ðñïóðÜèåéá áõôÞ óýìöùíá ìå äç-

ëþóåéò ôïõ Õöõðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí ê.

Áðüóôïëïõ ÖùôéÜäç åíôÜóóïíôáé êáé ïé å-

íÝñãåéåò ãéá ôçí áðüêôçóç óôÝãçò óôï Ôå-

ëùíåßï ÏñåóôéÜäáò óçìáíôéêþí ðáñåìâÜ-

óåùí óôï Ôåëùíåßï Áëåîáíäñïýðïëçò, êá-

èþò êáé ôçò áíáâÜèìéóçò ÷þñùí óôéò åéóü-

äïõò ôùí Ôåëùíåßùí ÊÞðùí êáé Ïñìåíßïõ.

Ï ê. ÖùôéÜäçò åêôéìÜ üôé ìÝóá óôïí Óå-

ðôÝìâñéï èá Ý÷åé ïëïêëçñùèåß ç ó÷åôéêÞ

äéáäéêáóßá ãéá ôçí Ýíáñîç ëåéôïõñãßáò ôïõ

Ôåëùíåßïõ Êáóôáíåþí.

ÊÔÇÌÁÔÉÊÇ ÅÔÁÉÑÉÁ
ÄÏÕ ÁËÅÎÁÍÄÑÏÕÐÏËÇÓ

Áíáöåñüìåíïò ï ê. ÖùôéÜäçò óå æç-

ôÞìáôá ðïõ Üðôïíôáé ôçò áñìïäéüôçôÜò

ôïõ, ôüíéóå ðùò áðü ôçí ðåñáóìÝíç Ðáñá-

óêåõÞ ç ÊôçìáôéêÞ Åôáéñåßá ôïõ Äçìïóßïõ

Ý÷åé áíáèÝóåé ôç ìåëÝôç êáôáóêåõÞò  ôçò

ÄÏÕ Áëåîáíäñïýðïëçò óôï íÝï Äéïéêçôéêü

ðÜñêï, þóôå ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò ôïõ ÷ñüíïõ íá

Ý÷åé Þäç äçìïðñáôçèåß Ýñãï 2.500 ô.ì. ãéá

ôç óôÝãáóç üëùí ôùí ïéêïíïìéêþí õðçñå-

óéþí!
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Ìå ôá ðñïâëÞìáôá ôùí êôçíïôñüöùí

ôÜóóåôáé ï Õöõðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí Á.

ÖùôéÜäçò áëëÜ êáé ìå ôçí ðñüôáóç ôùí 4

Åíþóåùí ðñïò ôï Õðïõñãåßï Ãåùñãßáò ôï-

íßæïíôáò üôé «ç ÷þñá ìáò, ùò ìÝëïò ôçò Å.Å.,

ìðïñåß íá æçôÞóåé ôç óõììåôï÷Þ ôçò êáé óôïí

Ýëåã÷ï ôçò æùïíüóïõ, áëëÜ êáé óôï óõíåñ-

ãåßï åìâïëéáóìïý ôùí æþùí óôç ãåéôïíéêÞ

÷þñá Ôïõñêßá, ç ïðïßá Üëëá ëÝåé êáé Üëëá

ðñÜôôåé».

Äéáâåâáßùóå áêüìç üôé óå óõíåñãáóßá

ìå ôï Õðïõñãåßï Ãåùñãßáò åðÞëèáí éêáíï-

ðïéçôéêÝò áðïæçìéþóåéò óôïõò ðëçãÝíôåò

êôçíïôñüöïõò.
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το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης στη νύφη του

Βορρά, τη Σαμοθράκη^ το νησί με το ανεξά-

ντλητο αρχαιολογικό και φυσιολατρικό ενδια-

φέρον, το νησί των Μεγάλων Θεών και της Νί-

κης. Στη Σαμοθράκη αναπτύσσεται ένας αξιό-

λογος πολιτισμός από τα πρώτα κιόλας χρόνια

των Ελλήνων αποίκων, γύρω στο 700 π.Χ. Τους

ελληνιστικούς χρόνους η Σαμοθράκη γίνεται

το θρησκευτικό κέντρο της Βόρειας Ελλάδας

με τα περίφημα πανάρχαια «Καβείρια» μυστή-

ριά της. Τα διαδραματιζόμενα στις τελετουρ-

γίες είναι άγνωστα. Τα μόνα γνωστά είναι πως

στα μυστήρια αυτά της ηθικής ανύψωσης του

ατόμου, μπορούσε να μυηθεί οποιοσδήποτε

Έλληνας ή βάρβαρος, ελεύθερος ή δούλος, ά-

ντρας ή γυναίκα, οποιαδήποτε μέρα του χρό-

νου. Οι τελετές της μύησης γίνονταν βράδυ,

μέσα στο Ιερό, υπό το φως των πυρσών και

των λύχνων. Ο δε μυούμενος έπρεπε να εξο-

μολογηθεί τη χειρότερή του πράξη.

Ανεξάρτητες από τη μύηση ήταν οι Γιορ-

τές των «Μεγάλων Θεών» που γίνονταν κάθε

χρόνο τέλη Ιουλίου-αρχές Αυγούστου. Οι γιορ-

τές αυτές συγκέντρωναν στις κοινές θυσίες ζώ-

ων, στις προσευχές, στις σπονδές, στα δείπνα

και στα γλέντια προσκυνητές απ’ όλο τον κό-

σμο. Σε κάποιες από τις γιορτές αυτές ο Φίλιπ-

πος ο Β΄ γνώρισε την Ηπειρώτισσα πριγκίπισ-

σα Ολυμπιάδα, την παντρεύτηκε και γέννησε

τον Αλέξανδρο.

Επηρεασμένοι από την ιστορία, φθάνουμε

στον αρχαιολογικό χώρο της Παλαιόπολης α-

πό το λιμάνι του νησιού, την Καμαριώτισσα.

Εδώ θαυμάζουμε τον Σηκό της Νίκης απ’ ό-

που αποσπάστηκε από την πρώτη αρχαιολογι-

κή γαλλική αποστολή (1863-1866) το περίφη-

μο άγαλμα «Η Νίκη της Σαμοθράκης» (έργο

του 3ου ή αρχών του 2ου π.Χ. αι., που μαρτυ-

ράει το ύψος της ελληνικής τέχνης και στα ύ-

στερα ελληνιστικά χρόνια) και μεταφέρθηκε

στο Λούβρο.

Το Ιερό με το όμορφο πρόπυλο του ιωνι-

κού-κορινθιακού ρυθμού. Τα Ανάκτορα, όπου

γινόταν η μύηση. Το Άδυτο, όπου απαγορευό-

ταν η είσοδος στους μη μυημένους. Της Ιερής

Οικίας όπου φυλάγονταν οι κατάλογοι με τα

ονόματα των μυστών. Του Θεάτρου και στην

ευρύτερη περιοχή του αρχαιολογικού χώρου,

το Μουσείο, με το αντίγραφο του αγάλματος.

Φυσικά οι αρχαιότητες στο νησί δεν αρχί-

ζουν ούτε τελειώνουν εδώ. Πρόσφατα ανακα-

λύφθηκε νεολιθικός οικισμός μερικών χιλιάδων

χρόνων π.Χ.

Το κατ’ εξοχήν ιδιαίτερο γνώρισμα της Σα-

μοθράκης παραμένει η άγρια, παρθενική έξαρ-

ση του φυσικού της κάλλους. Αυτό το διαπι-

στώνουμε στον επόμενο σταθμό μας, που εί-

ναι τα Λουτρά. Το θέρετρο των Λουτρών με

μικρά βοηθητικά καταλύματα, έχει εξαιρετικά

αποτελεσματικές πηγές, ραδιο-θειούχες, για

πλείστες όσες παθήσεις. Ο οικισμός βρίσκεται

μέσα σ’ ένα όργιο πρασίνου, που χαρακτηρί-

ζει κι όλο το νησί. Η πλούσια βλάστησή του

κατηφορίζει μέχρι τ’ ακροθαλάσσι κι ανηφο-

ρίζει μέχρι τις απόκρημνες κορφές του Σάος

(Φεγγάρι), από τα ψηλότερα βουνά της πολυ-

νησίας μας. Πλατάνια και βελανιδιές, πουρνά-

ρια, καστανιές, κουμαριές.

Κυρίως αυτό που διαφοροποιεί τη Σαμο-

θράκη απ’ όλα τα νησιά της Ελλάδας είναι τα

άφθονα νερά της. Νερά που δημιουργούν εντυ-

πωσιακούς καταρράκτες και δροσερές «βά-

θρες», όπως της γριάς Βάθρας και τους καταρ-

ράκτες του Φονιά.

Μέσα στο πράσινο χωμένα και τα γαλήνια

χωριουδάκια Λάκωμα, Αλώνι, Προφήτης Ηλί-

ας, Ξεροπόταμος και βέβαια η Χώρα του νη-

σιού με τον παραδοσιακό οικισμό της.

Αλλά και οι ωραιότατες παραλίες του νη-

σιού, όπως της Παχιάς Άμμου (στο ακρωτήρι

των Κήπων) όπου είναι κυρίαρχη η εκκλησία

της Παναγίας της Κρημνιώτισσας που θυμίζει

έντονα Μετέωρα.

Πλούσια επίσης είναι και η πανίδα, με κυ-

ρίαρχο είδος το ημιάγριο κατσίκι.

 Η Σαμοθράκη προσφέρει μια έντονη πα-

ραδοσιακή ζωή με τα ξωκκλήσια και τα πανη-

γύρια, όπως 15 Αυγούστου στα Λουτρά και 26

Ιουλίου στην Παλαιόπολη. Δεν ξεχνάμε όμως

και τις γευστικές προτάσεις: το νοστιμότατο κα-

τσικάκι, μυζήθρα με μέλι, κρασί και φρέσκο

ψάρι.
Ταρσή Δ.

(Συνεχίζεται στο επόμενο φύλλο)

Τ
ι είναι η πατρίδα μας; Στο γνωστό ερώτημα

του ποιητή, μη βιαστείτε να απαντήσετε με

τον παραδοσιακό τρόπο^ Ελλάδα δεν είναι οι

κάμποι και τ’ άπαρτα ψηλά βουνά!... Κανένας

τόπος δεν μαθαίνεται μέσα από τις εγκυκλο-

παίδειες και τους χάρτες^ χρειάζεται άμεση ε-

παφή, χρειάζονται ταξίδια και ο Έλληνας έχει

το ταξίδι στο αίμα του, χρειάζονται ανάσες, μυ-

ρωδιές, ακούσματα.

Όπου κι αν ταξιδεύετε, με αυτοκίνητο, αε-

ροπλάνο ή καράβι, διαπιστώνετε ότι η Ελλάδα

είναι η χώρα των εκπλήξεων και της ποικιλίας.

Ό,τι κι αν ζητάτε, είναι σίγουρο ότι θα υπάρχει

κάποιο μέρος που να ικανοποιεί τις επιθυμίες

σας.

Δεν πρόκειται για μια προσπάθεια αναζω-

πύρωσης του εθνικισμού μας, αλλά για μια α-

πλή διαπίστωση. Έχουμε, ως χώρα, προσόντα

και ιδιότητες που δεν απαντώνται πουθενά στον

κόσμο και κανονικά θα έπρεπε να είμαστε υπε-

ρήφανοι για πολύ περισσότερα πράγματα πέραν

του suvlaki. Υπάρχουν καταστάσεις, φαγητά, ει-

κόνες, συμπεριφορές, που είναι χαρακτηριστι-

κά ελληνικές. Το παλιό καλό ρητό «είμαστε ω-

ραίοι εμείς οι Έλληνες» που λέγεται συνήθως τα

σαββατιάτικα μεσημέρια ανάμεσα στο τέταρτο

και πέμπτο ουζάκι-μεζέ, έχει τη λογική του.

Έχουμε τα νησιά μας, τη θάλασσα^ σχετι-

κά καθαρή, με τη σωστή θερμοκρασία – όχι

παγωμένη όπως της Αγγλίας, ούτε χλιαρή ό-

πως της Χαβάη, ούτε επικίνδυνη όπως του Α-

τλαντικού και χωρίς σκυλόψαρα όπως του Ει-

ρηνικού. Το κλίμα^ ωραιότατο, με όλη την α-

παραίτητη ποικιλία^ ή μήπως θα προτιμούσα-

τε έξι μήνες νύχτας - έξι μήνες μέρας, όπως

έχουν τα πράγματα στη Σκανδιναβία; Τη γλώσ-

σα^ ελληνική, που δεν τη μιλάει κανένας άλ-

λος λαός στον κόσμο, που κατάγεται από μια

αυθεντική γλώσσα, την αρχαία ελληνική, με

μακράν ιστορία. Τα διάφορα φαγητά, οι ψα-

ρομεζέδες (η τσιροσαλάτα π.χ. δεν υπάρχει ε-

κτός Ελλάδος), τα αναψυκτικά, τα ελληνικά

φυσικά, όπως η πορτοκαλάδα Φλώρινα, η βυσ-

σινάδα, η σουμάδα, ακόμη και το υποβρύχιο

αν θέλετε, τα ποτά, το ούζο, τη ρετσίνα, τους

ξηρούς καρπούς, όπως η κορινθιακή σταφίδα,

τα γλυκά κουταλιού. Χαβαλές^ σ’ αυτό είμα-

στε πρώτοι, χωρίς ανταγωνιστές, διασκέδαση^

πρώτοι σ’ όλον τον κόσμο. Το λένε όλοι οι ξέ-

νοι που έρχονται στην Ελλάδα. κέφι^ ε, ναι. Το

λεγόμενο και Greek Kefi. Απαντάται στα πα-

νηγύρια, στα νυχτερινά κέντρα, στους γάμους,

στα βαφτίσια, στα clubs και στα πετυχημένα

πάρτυ. Ακρόπολη: Η Ακρόπολη της Αθήνας εί-

ναι μοναδική στον κόσμο. Αρχαία θέατρα^ ε-

πίσης μοναδικά. Θερινά σινεμά^ μόνον εδώ υ-

πάρχουν, με εξαίρεση την Ινδία, όπου ναι μεν

υπάρχουν, είναι όμως χάλια. Δαιμόνιο^ γνωστό

και ως «δαιμόνιον της φυλής», περίπτερα^ κα-

θαρά ελληνική εφεύρεση, δεν υπάρχει πουθε-

νά αλλού, κομπίνα, καφενεία, διεθνισμός^ σας

φαίνεται απίθανο, αλλά ναι. Μαζί με τους Ολ-

λανδούς, είμαστε ο δεύτερος λαός της Ευρώ-

πης που μιλάει ξένες γλώσσες. Αντίθετα με τους

Ολλανδούς, ακόμη κι όταν δεν μιλάμε μια

γλώσσα μπορούμε να συνεννοηθούμε άψογα.

Αυτά και άλλα τόσα τα οποία γνωρίζουμε

μια και ζούμε στην Ελλάδα.

Και όμως όλα αυτά τα «καλύτερα ελληνι-

κά» τα περνάμε στο ντούκου, γιατί δεν χρειά-

στηκε ποτέ να τα νοσταλγήσουμε.

Ας τα γνωρίσουμε λοιπόν και μαζί, ξεκι-

νώντας το οδοιπορικό μας^ και επειδή βρισκό-

μαστε στην περίοδο του καλοκαιριού, ας επι-

σκεφθούμε τα νησιά του βόρειου και βορειοα-

νατολικού Αιγαίου.

Ένα εναέριο άλμα με το αεροπλάνο πάνω

από το Αιγαίο, την πιο όμορφη, την πιο τρα-

γουδισμένη θάλασσα, και να ’μαστε στην Α-

λεξανδρούπολη, προθάλαμο του Έβρου. Με

το οχηματαγωγό «Σάος» μεταφερόμαστε από
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«Ç ÅêÜâçÇ ÅêÜâçÇ ÅêÜâçÇ ÅêÜâçÇ ÅêÜâç»

Óå ðåßóìá ôçò
ðáãêïóìéïðïßç-
óçò ôùí óõã÷ù-
íåýóåùí, óõíå-
íþóåùí êáé éóï-
ðåäùôéêþí ôÜóå-
ùí, ïé ìéêñÝò ôï-
ðéêÝò êïéíùíßåò
õðáßèñïõ äßíïõí
ôï ìéêñü ôïõò ìï-
íáäéêü óôßãìá.

ÅñùôÞìáôá
üðùò: ðþò ìðï-
ñåß íá áíáðôõ-
÷èåß ç ðåñéöÝñåéá, íá êáôáðïëåìçèåß ç á-
íåñãßá, íá óõãêñáôçèåß ï ðëçèõóìüò ôçò
ðåñéï÷Þò ìáò, áíáæçôïýí ôçí áðÜíôçóÞ
ôïõò êáé áðáó÷ïëïýí åäþ êáé ðïëý êáéñü
ôéò ãõíáßêåò ôçò ðåñéï÷Þò ìáò, ïé ïðïßåò
êáé ðëÞôôïíôáé Üìåóá áðü ôçí áíåñãßá.

Óôçí ðñïóðÜèåéÜ ìáò íá äþóïõìå áðá-
íôÞóåéò óôá åñùôÞìáôá ðïõ ðñïáíÝöåñá
êáé ìå âáèéÜ ðßóôç üôé ç êáèåìéÜ ìáò êáé
üëåò ìáæß ìå ôéò äéêÝò ìáò äõíÜìåéò, ìå ôïí
äéêü ìáò ôñüðï, ìðïñïýìå íá óõìâÜëëïõ-
ìå óôçí áíÜðôõîç ôçò ðåñéï÷Þò ìáò, ìðï-
ñïýìå íá åíéó÷ýóïõìå ôï ïéêïãåíåéáêü ìáò
åéóüäçìá, íá äéáôçñÞóïõìå ôçí ðáñÜäï-
óÞ ìáò, äþóáìå ôï äéêü ìáò óôßãìá éäñýï-
íôáò ôï 1996 ôïí Ðáñáãùãéêü Óõí/óìü Ãõ-
íáéêþí Öåñþí «Ç ÅêÜâç».

Ôï åã÷åßñçìá äýóêïëï, ç Ýëëåéøç åìðåé-
ñßáò, ç Ýëëåéøç êåöáëáßùí, ïé êáôåóôçìÝ-
íåò áíôéëÞøåéò Ýðñåðå íá áíôéìåôùðéóôïýí
ðñïêåéìÝíïõí íá õëïðïéÞóïõìå ôïõò óôü-
÷ïõò ìáò.

Ç áãÜðç ãéá ôéò ðáñáäïóéáêÝò ãåýóåéò
ìÜò þèçóå íá áó÷ïëçèïýìå ìå ôçí ðáñá-
óêåõÞ êáé åìðïñßá ðáñáäïóéáêþí Èñáêéþ-
ôéêùí æõìáñéêþí êáé ãëõêþí êïõôáëéïý ìå
öñïýôá åðï÷Þò.

Ãéá ôï óêïðü áõôü ðñï÷ùñÞóáìå óôçí
óýíôáîç ìåëÝôçò ãéá ôçí êáôáóêåõÞ ïñãá-
íùìÝíïõ êáé Üñôéá åîïðëéóìÝíïõ åñãáóôç-
ñßïõ. Ç ðñüôáóÞ ìáò åíôÜ÷èçêå óôï Leader
II ðïõ õëïðïéåß ç ÄçìïóõíáéôåñéóôéêÞ ¸-
âñïò Á.Å. Ôï ýøïò ôçò åðÝíäõóçò åßíáé 20
åêáôïììýñéá äñ÷. êáé âñéóêüìáóôå Þäç óôï
óôÜäéï ôçò ïëïêëÞñùóçò ôïõ Ýñãïõ.

Óôï óçìåßï áõôü äñÜôôïìáé ôçò åõêáé-
ñßáò íá åõ÷áñéóôÞóù ôïí Õðïõñãü ê. Öù-
ôéÜäç, ôïí ê. Íôüëéï, ôïõò ÄçìÜñ÷ïõò Öå-
ñþí êáèþò êáé ôç ÄçìïóõíáéôåñéóôéêÞ ¸-
âñïò Á.Å. ãéá ôçí áìÝñéóôç óõìðáñÜóôá-
óÞ ôïõò.

¢ìåóïé óôü÷ïé ìáò åßíáé:
1) Áýîçóç ôçò ãêÜìáò ôùí ðñïúüíôùí ðïõ

ðáñÜãïõìå.
2) Ç ðñïþèçóç ôùí ðñïúüíôùí óå ìåãáëý-

ôåñï êáôáíáëùôéêü êïéíü.
3) Ç êáèéÝñùóç ãëõêþí êïõôáëéïý óå ðá-

íåëëáäéêü åðßðåäï.
4) Ç ðáñáóêåõÞ æõìáñéêþí ìå ôç ÷ñÞóç ôï-

ðéêþí áõèåíôéêþí ðñþôùí õëþí åíéó÷ý-
ïíôáò Ýôóé ðëÝïí ôéò ïéêïíïìßåò êëßìá-
êáò ðïõ äçìéïõñãïýíôáé.

 – Ç ðïéïôéêÞ áíáâÜèìéóç ôùí ðáñáãïìÝ-
íùí ðñïúüíôùí.

 – Ç ìåßùóç ôïõ êüóôïõò ðáñáãùãÞò.
 – Ç áýîçóç ôïõ êÝñäïõò ôïõ Óõí/óìïý êáé

êáôÜ óõíÝðåéá ôùí ìåëþí ôïõ.
 – Ç áýîçóç ôùí èÝóåùí áðáó÷üëçóçò.
 – Ç åíäõíÜìùóç ôçò óõìðëçñùìáôéêüôç-

ôáò äñÜóåùí óôïí ôïìÝá ôùí åíáëëáêôé-
êþí ìïñöþí ôïõñéóìïý.

 – Ç áîéïðïßçóç Åèíéêþí êáé Êïéíïôéêþí
ðñïãñáììÜôùí.

 – ÊáôÜñôéóç êáé åêðáßäåõóç ôùí ìåëþí
ìáò.

 – Äçìéïõñãßá ̧ íùóçò Ãõíáéêåßùí Óõí/ìþí
¸âñïõ êáé êïéíïý äéêôýïõ ðñïþèçóçò
ðñïúüíôùí

Ôåëåéþíïíôáò ðéóôåýù üôé ôï ìÝëëïí üëùí
ôùí ãõíáéêåßùí óõíåôáéñéóìþí èá åîáñôç-
èåß áðü ôéò ßäéåò ôéò ãõíáßêåò, áðü ôïí ôñü-
ðï ðïõ èá ïñãáíùèïýí áðü ôï ðüóï èá á-
íôÝîïõí óôéò äõóêïëßåò ðïõ óõíáíôïýí êáé
ðïõ äåí åßíáé ëßãåò, áðü ôï ðüóï èá áãùíé-
óôïýí þóôå íá îåðåñáóôïýí êáôåóôçìÝíåò
êáôáóôÜóåéò, áðü ôï ðüóï ç ðïëéôåßá èá
óôçñßîåé áõôÝò ôéò ðñïóðÜèåéåò óôá ðñþ-
ôá ôïõò âÞìáôá.

Ïé ãõíáßêåò åßìáóôå åäþ –åßìáóôå ôï ìé-
óü áíèñþðéíï äõíáìéêü ôçò ðåñéï÷Þò ìáò–
ìðïñïýìå êáé ðñÝðåé íá áíáðôýîïõìå äõ-
íáìéêÜ åðé÷åéñçìáôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò.

Ç ðñüåäñïò ôïõ Óõí/ìïý
Ìðáìðïýñá Íßôóá

ÍÁÃÊÁÓÁÊÉ- ×ÉÑÏÓÉÌÁ:

Ìéá èëéâåñÞ åðÝôåéïò êáé

Ôá "ãéáôß" ôïõ ÏëÝèñïõ

ÄÕÏ ÌÁÔÉÁ ÐÏÕ ÅÉÄÁÍ ÐÏËËÁ...

Ôïõ Áíôþíç ÓáìáñÜêç

«Ôé üìïñöç ðïõ åßíáé ç Ãç ìáò! Ôé üìïñ-

öïò ðïõ åßíáé ï êüóìïò ìáò!» áíáöþíçóå

ï Íéë ¢ñìóôñïíãê óôéò 20 Éïõëßïõ 1969,

Þôáí ï ðñþôïò áóôñïíáýôçò, Áìåñéêáíüò,

ðïõ ðñïóåäáößóôçêå óôç ÓåëÞíç. ÁõôÜ ü-

ìùò ôá åßðå áðü øçëÜ. Áí ðåôïýóå ìåñéêÜ

÷ñüíéá ðñùôýôåñá, óôéò 6 Áõãïýóôïõ 1945,

êáé áí êáôÝâáéíå ÷áìçëÜ ðÜíù áðü ôç ×é-

ñïóßìá, èá Ýâëåðå Ýíá ôåñÜóôéï óýííåöï

óáí ìáíéôÜñé. ºóùò ôï ðåñíïýóå ãéá ðõ-

êíÞ íÝöùóç Þ ãéá ðõñïôÝ÷íçìá ôùí Ãéá-

ðùíÝæùí. ÁëëÜ Þôáí êÜôé Üëëï: ï èÜíá-

ôïò.

Åêåßíï ôï ðñùéíü, þñá 8.15, óôç ÷þñá

ôïõ ÁíáôÝëëïíôïò Çëßïõ, ï Þëéïò áðÝêñõ-

øå ôï ðñüóùðü ôïõ áðü ïäýíç êáé óðá-

ñáãìü. Äåí Þôáí ìéá ðüëç ðïõ áðü ôç ìéá

óôéãìÞ óôçí Üëëç íåêñþèçêå, Þôáí ï äÞ-

èåí ðïëéôéóìüò ìáò ðïõ íåêñþèçêå, ï äÞ-

èåí ÷ñéóôéáíéêüò, Þôáí ç øõ÷Þ ìáò. Ç áí-

èñùðüôçôá üëç Ýãéíå íåêñÝò øõ÷Ýò.

Ôþñá, ðïëý áñãüôåñá, Ý÷ïõí ôýøåéò ïé

ðñùôáãùíéóôÝò ôçò ôñáãùäßáò, åêåßíïé ðïõ

åß÷áí ôçí Ýìðíåõóç êáé ôï ó÷åäéáóìü ôçò

«åðé÷åßñçóçò», ï êõâåñíÞôçò ôïõ áåñïóêÜ-

öïõò, åìåßò óÞìåñá ðïõ ãñÜöïõìå óå Ýí-

èåôá ãéá ôéò 6 Áõãïýóôïõ 1945. ¸íá ôåß-

÷ïò ôýøåùí êáé äáêñýùí ãéá ôç ×éñïóßìá,

áõôÜ üìùò äåí ôáéñéÜæïõí óôç ×éñïóßìá,

ìüíï íá ðáñáäåéãìáôéóôïýìå ãéá íá ìçí

åðáíáëçöèåß áõôü ôï óôßãìá. ÁëëÜ, äõóôõ-

÷þò, ï êüóìïò ìáò Ý÷åé ðáñáöñïíÞóåé: å-

ðôÜ äéóåêáôïììýñéá äïëÜñéá îïäåýïíôáé

êÜèå ÷ñüíï óå åîïðëéóìïýò, ãéá ôï èÜíá-

ôï, ðïóüí ðïõ óå äñá÷ìÝò áíôéóôïé÷åß óå

Ýîé äéóåêáôïììýñéá åíéáêüóéá ôÝóóåñá å-

êáôïììýñéá ôçí çìÝñá. Óå êÜèå êÜôïéêï

ôïõ ðëáíÞôç áíáëïãïýí ðåíôáêüóéá êéëÜ

åêñçêôéêÝò ýëåò Ýôïéìåò ðñïò ÷ñÞóéí êáé

ìüëéò ïêôþ êéëÜ ôñüöéìá.

Ãéáôß Ýðåóå ç âüìâá óôç ×éñïóßìá êáé

óå ëßãï êáé óôï ÍáãêáóÜêé; Ãéáôß ðñïû-

ðÞñ÷å ç êáôÜñá ôïõ ðïëÝìïõ. Êáé Ý÷ïõìå

êáé óÞìåñá ðïëÝìïõò ìå åêáôïíôÜäåò åêá-

ôïììýñéá áèþá èýìáôá. Äåí Ý÷åé üìùò íü-

çìá íá ìåôñÜìå èýìáôá, Ýóôù êáé Ýíá ìü-

íïí ðáéäß íá ðåèáßíåé óå ðüëåìï êáé åì-

öýëéï óðáñáãìü, Ýóôù êáé Ýíáò ìüíïí Üí-

èñùðïò, áõôü óçìáßíåé üôé ï ìáúìïý ðïëé-

ôéóìüò ìáò Ý÷åé ðôù÷åýóåé ðíåõìáôéêÜ êáé

øõ÷éêÜ, êáé ïé åðéóôÞìåò ìáò, ç ôå÷íïëï-

ãßá ìáò, ç ëïãïôå÷íßá ìáò, ç êáëëéôå÷íé-

êÞ äçìéïõñãßá, ç äçìïóéïãñáößá ìáò. Åß-

ìáóôå ìéá áíèñùðüôçôá ìå èýôåò êáé èý-

ìáôá.

Ìå ôçí áðåëåõèÝñùóç ôçò áôïìéêÞò å-

íÝñãåéáò õðïäïõëùèÞêáìå óôïí åöéÜëôç

ôçò ðõñçíéêÞò Ýêñçîçò, ïðüôå ç Ãç èá ìå-

ôáëëá÷èåß áóôñáðéáßá óå ãç êáé óðïäü, èá

êáôáâõèéóôåß åí óêüôåé êáé óêéÜ èáíÜôïõ.

Óå ðïñåßåò óêïëéÝò Ý÷åé åêôñáðåß ôï

ðëÜóìá ôïõ Èåïý.

Ôï êáêü öùëéÜæåé óôá ãïíßäéá ôçò øõ-

÷Þò ìáò, ðïëý óõ÷íÜ ùóôüóï åßíáé êáé á-

ðïôÝëåóìá åðÝìâáóçò âäåëõñþí óõìöåñü-

íôùí óôñáôçãéêþí êáé ïéêïíïìéêþí êõñß-

ùò. ÁõôÞ ç ðåñßöçìç ÷áñôïãñÜöçóç ôïõ

ãåíåôéêïý êþäéêá ìÞðùò ìðïñåß íá ðñï-

÷ùñÞóåé êáé óôïí ðõñÞíá ôçò áíèñþðéíçò

öýóçò óôï âÜèïò ôçò ðïõ åßíáé ç øõ÷Þ;

¸ôóé üðùò åßíáé ôá ðñÜãìáôá êáé Ýôóé

üðùò ïé ïéùíïß ðñïöçôåýïõí, öôÜíïõìå óå

×éñïóßìåò êáé ÍáãêáóÜêé. ¸íï÷ïé åßìá-

óôå üëïé, çãÝôåò êáé êáèçìåñéíïß Üíèñù-

ðïé, ãéá ôçí áäéáöïñßá ìáò êáé ôçí áðÜ-

èåéÜ ìáò áíôßêñõ óôçí êïéíÞ ìïßñá.

Ðþò ëïéðüí ìðïñïýìå íá êïéôÜæïõìå

êáôåõèåßáí óôá ìÜôéá ôï ðáéäß ôçò ×éñïóß-

ìá ðïõ åßäå ðïëëÜ êáé ôþñá ìáò óôÞíåé

óôïí ôïß÷ï, ìáò äéêÜæåé êáé êáôáäéêÜæåé;

ÁëëÜ êáé ðþò ìðïñïýìå íá êïéôÜæïõìå ôï

ðáéäß ôçò Âïóíßáò, ôçò Óåñâßáò, ôïõ Êï-

óüâïõ, ôçò Ôóåôóåíßáò, ôçò Áéèéïðßáò, üëá

ôá ðáéäéÜ èýìáôá ôïõ áðÜíèñùðïõ, ôïõ

ðáñáíïúêïý êüóìïõ ìáò;
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Êáëïêáßñé ôïõ 2000

óç, åðïðôéêÝò áñ÷Ýò, ôñáðåæßôåò êáé èåóìé-

êïß áíáæçôïýí Üñáãå êÜðïéá ëýóç;

• Ôïõñêéêü ó÷Ýäéï ãéá ìåéïíüôçôåò: Óôï

Üñèñï ôïõ õðïõñãïý ôùí Åîùôåñéêþí ôçò

Ôïõñêßáò óôéò 2/8 óôçí éôáëéêÞ åöçìåñßäá «La

Stampa» äåí ó÷ïëéÜóôçêå, êáôÜ ôç ãíþìç ìáò

áðü ôçí êõâÝñíçóç êáé ôá êüììáôá ç áíáöï-

ñÜ ôïõ óôéò ìåéïíüôçôåò óôçí ÅëëÜäá. Ï ê.

Ôæåì îåêßíçóå áðü ôéò ìåéïíüôçôåò ôùí Ôïõñ-

êüöùíùí ôçò Äõô. ÈñÜêçò, ãéá í’ áíáöåñèåß

óôç óõíÝ÷åéá óôç «ìáêåäïíéêÞ, áëâáíéêÞ êáé

âëÜ÷éêç ìåéïíüôçôá» óôçí ÅëëÜäá.

Åßíáé ðïíçñüò ï ó÷åäéáóìüò ôçò ¢ãêõ-

ñáò; Åßíáé ðñüêëçóç ãéá íá óêëçñýíåé ôç óôÜ-

óç ôçò óôá åëëçíïôïõñêéêÜ, Þ åßíáé ìÝñïò ôçò

ðÜãéáò ôáêôéêÞò ôçò íá äçìéïõñãÞóåé ôçí å-

íôýðùóç, óôç äéåèíÞ êïéíÞ ãíþìç, êáêÞò óõ-

ìðåñéöïñÜò ôçò ÅëëÜäáò êáé ôçí ðáãßùóç ôçò

èÝóçò ôçò óôá ÂáëêÜíéá ìå ôï ðñüó÷çìá ôçò

ðñïóôáóßáò ôùí ìåéïíïôÞôùí ôçò ÂáëêáíéêÞò;

ÕðïèÝôïõìå üôé ç åëëçíéêÞ ÊõâÝñíçóç

äåí áãíïåß ôï èÝìá.

• ÄçìïøÞöéóìá ôïõ CNN ãéá ôá ãëõðôÜ

ôïõ Ðáñèåíþíá: Ôï áìåñéêáíéêü êáíÜëé, ðïõ

äåí ìáò Ý÷åé óõíçèßóåé óå öéëåëëçíéêÝò áíá-

öïñÝò, Ýèåóå óôïõò äéáäéêôõùôïýò áíáãíþ-

óôåò ôïõ ôï êáõôü åñþôçìá: «Èá Ýðñåðå ç

Âñåôáíßá íá åðéóôñÝøåé ôá áåôþìáôá êáé ôá

ãëõðôÜ ðïõ ðÞñå áð’ ôïí Ðáñèåíþíá ðñéí á-

ðü äéáêüóéá ÷ñüíéá;»

Ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò øçöïöïñßáò åßíáé

êÜôé ðáñáðÜíù áðü åíèáññõíôéêÜ. Ôï 81%

ôùí øçöéóÜíôùí, Þôïé 4.257 Üôïìá, ôßèåíôáé

õðÝñ ôçò åðéóôñïöÞò ôùí ìáñìÜñùí. Ìüëéò

ôï 19% èåùñåß üôé ïñèþò ôá ìÜñìáñá âñß-

óêïíôáé óôï âñåôáíéêü ìïõóåßï.

• ÅöéÜëôåò ç åîáóèÝíçóç ôïõ åõñþ êáé

ç áíáôßìçóç ôïõ ðåôñåëáßïõ. Äõóôõ÷þò ôçí

ðôþóç ôïõ åõñþ Ýíáíôé ôïõ äïëáñßïõ ðáñá-

êïëïõèåß êáé ç äñá÷ìÞ. ÐáñÜëëçëá ïé áíá-

ëõôÝò õðïóôçñßæïõí üôé ôïõëÜ÷éóôïí ãéá Ýíá

÷ñüíï äåí ðñïâëÝðåôáé ìåßùóç ôçò áîßáò ôïõ

ðåôñåëáßïõ. Ïé óõíÝðåéåò åßíáé ãíùóôÝò.

• Åëðßäåò ãéá èåñáðåßá ôïõ AIDS.

• ÄéáìÜ÷çò óõíÝ÷åéá Ðïëéôåßáò-Åêêëç-

óßáò ãéá ôï èÝìá ôùí ôáõôÞôùí.

• ÐñïóðÜèåéá åîõãßáíóçò êáé ïñãÜíù-

óçò ôïõ ÷þñïõ ôçò õãåßáò.

• Ï áíôéðñüåäñïò ôçò Äéåèíïýò Ïëõ-

ìðéáêÞò ÅðéôñïðÞò åîÝöñáóå ôçí éêáíïðïß-

çóÞ ôïõ ãéá ôá åêôåëïýìåíá Ýñãá ôùí Ïëõ-

ìðéáêþí áãþíùí.

• Ïé ôñáãùäßåò äéäÜóêïõí;

— 25 Éïõëßïõ 2000: ÓõíôñéâÞ Êïíêüñô Ýîù

áðü ôï Ðáñßóé.

— 13 Áõãïýóôïõ: Ç ôñáãùäßá ôïõ Êïõñóê

óôç èÜëáóóá ôïõ Ìðáñíò.

— 27 Áõãïýóôïõ: Áéñ-ìðáò ôçò Êáëö ¸áñ

óõíôñßâåôáé óôïí Ðåñóéêü Êüëðï.

ÄåêÜäåò ôá èýìáôá.

Ïé ôñáãùäßåò óõãêßíçóáí êáé ðñïêÜëå-

óáí ðüíï êáé áãùíßá êáé ðñïâëçìÜôéóáí ôïí

êüóìï. Ç ôñáãùäßá ôïõ Êïõñóê ðñïêÜëåóå,

ðÝñáí ôùí Üëëùí, ïñãÞ êáé áãáíÜêôçóç óå

üëç ôçí áíèñùðüôçôá, ãéáôß ïé õðåýèõíïé Ü-

öçíáí ãéá ðïëëÝò ìÝñåò ðåñéèþñéá åëðßäùí

ãéá åðéæþíôåò. Áðïäåß÷èçêå üôé Þôáí äéáöï-

ñåôéêÞ ç ðñáãìáôéêüôçôá.

Ôþñá ìÝíåé ç áðåéëÞ. ¼÷é ôüóï ç ïéêïëï-

ãéêÞ üóï ç ðõñçíéêÞ. ÁõôÞ ç ðõñçíéêÞ áðåé-

ëÞ ðïõ áöáíßæåé ìå ôçí êáôáóôñïöéêÞ ôçò äý-

íáìç ôá ðÜíôá êáé óçìáäåýåé áíåîßôçëá ôá

óþìáôá êáé ôçí øõ÷Þ ôùí åðéæþíôùí.

Ïé ìåãÜëåò äõíÜìåéò, äõóôõ÷þò, äéáôç-

ñïýí ôïõò åèíéêïýò åãùéóìïýò ôïõò êáé óôç-

ñßæïõí ôç äýíáìç êáé ôï ãüçôñü ôïõò óå ôå-

÷íïëïãéêÜ åðéôåýãìáôá.

Óéãïýí ïé íüìïé êáé ç çèéêÞ ðáñáìåñßæå-

ôáé. Ç äéåèíÞò ðõñçíéêÞ ôñïìïêñáôßá åßíáé

ðáñïýóá åäþ êáé ðïëëÜ ÷ñüíéá.

Ïé ÇÐÁ ìå ôá ó÷ÝäéÜ ôïõò ãéá åèíéêÞ ðõ-

ñáõëéêÞ áóðßäá ðñïóôáóßáò ðñïêáëïýí ôïõò

Ñþóïõò íá äéåõñýíïõí ôá ðõñáõëéêÜ ôïõò óõ-

óôÞìáôá êáé åíéó÷ýïõí ôçí êïýñóá ðõñçíé-

êþí åîïðëéóìþí ìåôáîý Éíäßáò êáé ÐáêéóôÜí

êáé Üëëùí ðõñçíéêþí ÷ùñþí.

Áò åõ÷çèïýìå ç áíèñùðüôçôá íá óôñá-

öåß óå ðïëéôéóìéêÜ óýìâïëá åèíéêÞò ìåãáëï-

ðñÝðåéáò êáé éó÷ýïò, ðïõ èá éêáíïðïéïýí ôá

áéôÞìáôá ôùí ëáþí ãéá åñãáóßá êáé åéñÞíç.

Óå áíèñùðéóôéêïýò êáé ðáñáãùãéêïýò óêï-

ðïýò.

Ç ÓõíôáêôéêÞ ÅðéôñïðÞ

Ãíþìç ìáò åßíáé üôé áõôü äýóêïëá èá

åðéôåõ÷èåß üôáí åê ìÝñïõò ôïõ ÊñÜôïõò õ-

ðÜñ÷åé áäéáöïñßá ãéá ôçí ôüóï üìïñöç ðá-

ñáìåèüñéï ÈñÜêç.

Ï ê. ÖùôéÜäçò óôïí ÷áéñåôéóìü ôïõ á-

íÝöåñå ôá äéÜöïñá ðñïãñÜììáôá áíÜðôõ-

îçò ðïõ áðïöáóßóèçêáí ãéá ôçí áêñéôéêÞ

ÈñÜêç: 1) Åãíáôßá Ïäüò, 2) Öõóéêüò áãù-

ãüò áåñßïõ, 3) ÐáíåðéóôÞìéï ÈñÜêçò, 4) Ïé-

êïôïõñéóôéêÞ áíÜðôõîç (ÄÜóïõò ÄáäéÜò, ðå-

ñéï÷Þò ¢ñäá, ÄÝëôá ¸âñïõ) êëð.

Áîéïóçìåßùôç åßíáé ç ðñïåéäïðïßçóç

ôïõ ê. Õðïõñãïý ðñïò ôïõò êáèõóôåñïýíôåò

óêüðéìá ôá Ýñãá, üôé èá õðÜñîïõí ïé ðñï-

óÞêïõóåò êõñþóåéò.

Ãéá ôçí áíÜðôõîç ôçò ÈñÜêçò ôï Äéïé-

êçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ Óõëëüãïõ ìáò êáôÝèå-

óå óõãêåêñéìÝíåò ðñïôÜóåéò ïé ïðïßåò áíáãíþ-

óèçêáí óôçí ÐñïóõíåäñéáêÞ çìåñßäá (âë. óåë.

3) êáé èá êáôáôåèïýí óôï Ðñïåäñåßï ôïõ Å´

Óõíåäñßïõ óôçí ÎÜíèç.

ÂÝôá Óéãëßäïõ-ÑÝôæéïõ

ÐÑÏÓÕÍÅÄÑÉÁÊÇ ÇÌÅÑÉÄÁ

áðü ôçí ÐáíèñáêéêÞ Ïìïóðïíäßá

Íüôéáò ÅëëÜäáò

(ÓõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 1)

óþðçóå ç ÃñáììáôÝáò ôïõ ê. Ìá-
ñßá Ëáæßäïõ.

Ó÷üëéï: Ôï åôÞóéï ðñïóêýíç-
ìá, äõóôõ÷þò, äåí óõãêåíôñþíåé
ôïí êüóìï ðïõ èá åß÷áí ïñáìáôé-
óèåß ïé åìðíåõóôÝò ôïõ èåóìïý. º-
óùò äåí äßíåôáé ç äçìïóéüôçôá ðïõ
áñìüæåé êáé äåí Ý÷åé ãßíåé áêüìç
óõíåßäçóç ó’ åìÜò ôïõò Èñáêéþ-
ôåò üôé ðñÝðåé áõôÞ ôçí çìÝñá ôçò
ìåãÜëçò ãéïñôÞò ôçò ÷ñéóôéáíïóý-
íçò íá ôéìïýìå ìå ôçí ðáñïõóßá ìáò ôçí ðñï-
óôÜôéäá ôçò ÈñÜêçò.

ÖÝôïò åéäéêÜ ðïõ áðïäåóìåýôçêå ç çìåñï-
ìçíßá ôïõ Ðáãêüóìéïõ Óõíåäñßïõ áðü ôï åôÞ-
óéï ðñïóêýíçìá, óôçí Ðáíáãßá ï êüóìïò Þ-
ôáí ëéãüôåñïò, ÷ùñßò áõôü íá óçìáßíåé üôé ç
üëç ïñãÜíùóç ôçò åêäÞëùóçò, êõñßùò áðü ôïí
óõìðñüåäñï ôïõ Éäñýìáôïò ÄÞìáñ÷ï Öåñþí,
Ýðáó÷å áðü ëáìðñüôçôá êáé êáëÞ ïñãÜíùóç.

Ôï ó÷üëéü ìïõ áíáöÝñåôáé êõñßùò óôçí ìç
áíôáðüêñéóç ôïõ Èñáêéþôéêïõ åëëçíéóìïý óôï
êÜëåóìá áõôü.

ÔïõëÜ÷éóôïí åìåßò ïé Öåñéþôåò ôçò äéáóðï-
ñÜò áò ðñïóðáèïýìå íá âñéóêüìáóôå áõôÞí
ôçí çìÝñá óôçí éäéáßôåñá ðáôñßäá ìáò ôéò ÖÝ-
ñåò.

Óå ìéá óýíôïìç óõæÞôçóç ðïõ åß÷å ç åöç-
ìåñßäá ìáò ìå ôï ÄÞìáñ÷ï Öåñþí ê. Íßêï Ìá-
íïýóç ó÷åôéêÜ ìå ôï ðáíèñáêéêü ðñïóêýíçìá
êáé ôçí üëç ïñãÜíùóç êáé ôçí êáèéÝñùóç ôïõ
ðñïóêõíÞìáôïò, ï äÞìáñ÷ïò äåí Ýêñõøå ôçí
áãùíßá ôïõ ãéá ôç óõììåôï÷Þ êüóìïõ êáé áðü
Üëëåò ðåñéï÷Ýò ôçò ÈñÜêçò, áðü îÝíåò áíôé-
ðñïóùðåßåò êáé ãéá ôï áôõ÷Ýò ãåãïíüò ôçò á-
ðïóýíäåóçò ôïõ ðáãêüóìéïõ óõíåäñßïõ áðü ôï
ðñïóêýíçìá. Èåùñåß üôé åßíáé éåñÞ õðï÷ñÝù-

óç üëùí ôùí Èñáêþí ãéá áíôÜìùìá ôçí çìÝ-
ñá áõôÞ êáé üôé èá ðñÝðåé íá óôÝëíïíôáé ìçíý-
ìáôá åíüôçôáò áëëÜ êáé áãùíéóôéêüôçôáò ôïõ
Èñáêéþôéêïõ åëëçíéóìïý óå ðïëëïýò áðïäÝ-
êôåò.

Ôçí áíáãêáéüôçôá åðéêñÜôçóçò ôïõ èåóìïý
êáé ôçò ðñïâïëÞò ôçò âõæáíôéíÞò ìáò åêêëçóß-
áò, ôïõ åìâëÞìáôïò ôùí Èñáêþí, ôüíéóå êáé ï
Ïéêïõìåíéêüò ÐáôñéÜñ÷çò ê. Âáñèïëïìáßïò.

Ï äÞìáñ÷ïò ãéá ìéá áêüìç öïñÜ ôüíéóå ôçí
áíáãêáéüôçôá áíÝãåñóçò åíüò Üëëïõ íáïý.
ÐñÝðåé üìùò íá åíôåßíåé ôéò ðñïóðÜèåéÝò ôïõ
êáé ôéò ðéÝóåéò ôïõ ðñïò ôçí åêêëçóßá êáé ôï
Õðïõñãåßï Ðïëéôéóìïý ãéá ôçí ðñïþèçóç ôïõ
Ýñãïõ.

Ìáñßá Ëáæßäïõ

(ÓõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 1)

ÅÕ×ÅÓ ÓÔÏÍ ÐÁÔÑÉÁÑ×Ç
åê ìÝñïõò ôïõ ÓÅÐ

Ï óõìðáôñéþôçò ìáò ê. Íéê. Ãêüôóçò,
åõ÷Þèçêå óôïí Ðáíáãéþôáôï åê ìÝñïõò ôùí

ìåëþí êáé ôïõ ÄÓ ôïõ ÓÅÐ åðß ôç åõêáéñßá

ôçò ïíïìáóôéêÞò ôïõ åïñôÞò ×ñüíéá Ðïë-

ëÜ ìå õãåßá êáé ìáêñïçìÝñåõóç æçôþíôáò

ðáñÜëëçëá áðü ôïí Ðáíáãéþôáôï óôéò ðñï-

óåõ÷Ýò ôïõ íá ðåñéëÜâåé êáé ôá ìÝëç ôïõ

ÓÅÐ ãéá åðéôõ÷ßá óôï äýóêïëï ðñïóêïðéêü

Ýñãï ðïõ óõíôåëïýí.

Ï ÐáôñéÜñ÷çò éäéáßôåñá óõãêéíçìÝíïò

åõ÷áñßóôçóå ôïí åêðñüóùðï ôïõ ÓÅÐ êáé

áíáöÝñèçêå óôéò êáëÝò ó÷Ýóåéò Ðáôñéáñ-

÷åßïõ êáé Óþìáôïò ÅëëÞíùí Ðñïóêüðùí ôï-

íßæïíôáò éäéáßôåñá ôçí óõíåñãáóßá óôéò åê-

äüóåéò ðïõ ðñáãìáôïðïéåß ôï ÓÅÐ êáé êÜ-

èå öïñÜ ôïõ æçôåßôáé íá ôéò ðñïëïãßóåé.

Äþñá ôïõ ÓÅÐ ìáíéêåôüêïõìðá áóçìÝ-

íéá áðü ôï Åèíéêü êáé Éóôïñéêü Ìïõóåßï Åë-

ëÜäáò ìå ôï ÄéêÝöáëï.

Äþñï áðü ôï 5ï Óýóôçìá Ðñïóêüðùí

ðëáêÝôá êáóåôßíá åîùôåñéêÜ öùôïãñáößá

ìå ôçí Ðáíáãßá ôçí Êïóìïóþôåéñá êáé å-

óùôåñéêÜ öùôïãñáößá áðü ôçí ðñüóöáôç

åðßóêåøç ôïõ ÐáôñéÜñ÷ç óôçí ðüëç ôùí Öå-

ñþí.

Óôçí ðëáêÝôá áíáãñÜöïíôáí ïé åõ÷Ýò

ôùí Ðñïóêüðùí Öåñþí.

Ðáñßóôáôï ç õöõðïõñãüò Åîùôåñéêþí

ê. ËáÀïõ, ï ðñüîåíïò ôçò ÅëëÜäáò óôçí Ðü-

ëç, åêðñüóùðïé Üëëùí äïãìÜôùí, áñ÷éå-

ñåßò ôïõ Èñüíïõ, ï Ìçôñïðïëßôçò Äéä/÷ïõ

ê.ê. Íéêçöüñïò ìå äýï ëåùöïñåßá ðéóôþí

êáé ðëÞèïò êüóìïõ.

Ãé' Üëëç ìéá öïñÜ
Ï ÁÖÈÙÄÇÓ ÐÕÑÅÔÏÓ

äïêéìÜæåé ôïí ôüðï ìáò

Óôéò 4.000 ïé èáíáôþóåéò æþùí

Áðü ôç Äéåýèõíóç ÊôçíéáôñéêÞò ôïõ Íïìáñ-
÷éáêïý Äéáìåñßóìáôïò ̧ âñïõ áíáêïéíþèç-
êå üôé óõíå÷ßóôçêáí ïé èáíáôþóåéò æþùí,
ôá ïðïßá åìöÜíéóáí óõìðôþìáôá ôïõ éïý
áöèþäïõò ðõñåôïý, êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ
Óáââáôïêýñéáêïõ, óôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ
ôïõ ÄÞìïõ Öåñþí. Ï óõíïëéêüò áñéèìüò
ôùí èáíáôùèÝíôùí æþùí åßíáé 3225 âïåé-
äÞ, 518 áéãïðñüâáôá êáé 86 ÷ïßñïé.

Óõíå÷ßæïíôáé åðßóçò ïé Ýëåã÷ïé áðü êôç-
íéÜôñïõò ôçò Äéåýèõíóçò óå áéãïðñüâáôá
ôåóóÜñùí ÷ùñéþí êáé ôá áðïôåëÝóìáôá óå
ü,ôé áöïñÜ ôïí éü ôïõ áöèþäïõò ðõñåôïý
åßíáé áñíçôéêÜ.

Ôïí áöèþäç ðõñåôü êáé ôçí êáôÜóôáóç
ðïõ Ý÷åé äçìéïõñãçèåß åîáéôßáò ôçò æùïíü-
óïõ óôï íïìü áöïñÜ ðñïóðáèåß íá áíôéìå-
ôùðßóåé ìå êÜèå ôñüðï ç Íïìáñ÷ßá ¸âñïõ.

Óôç óýóêåøç ðïõ áöïñÜ ôï öëÝãïí èÝ-
ìá ôçò ðåñéï÷Þò, óõììåôÝ÷ïõí:
– Äýï åêðñüóùðïé ôçò Ìïíßìïõ Åõñùðáú-

êÞò ÅðéôñïðÞò.
– Äýï åêðñüóùðïé ôçò ÃåíéêÞò Ä/íóçò Êôç-

íéáôñéêÞò ôïõ Õðïõñãåßïõ Ãåùñãßáò.
– Ç Ä/íóç ÊôçíéáôñéêÞò ôïõ Íïìáñ÷éáêïý

Äéáìåñßóìáôïò ¸âñïõ.
– Ç ÁóôõíïìéêÞ Ä/íóç Áëåîáíäñïýðïëçò
– ¸íáò åêðñüóùðïò ôçò ×ÉÉ Ì.Ð.

Ôáõôü÷ñïíá êáôáâÜëëïíôáé ðñïóðÜ-
èåéåò ç ßäéá óýóêåøç íá ðñáãìáôïðïéçèåß
êáé óôçí Áëåîáíäñïýðïëç ðñïêåéìÝíïõ íá
áíôéìåôùðéóôåß áðü êïéíïý ç æùïíüóïò ôïõ
áöèþäïõò ðõñåôïý êáé áðü ôéò Üìåóá åí-
äéáöåñüìåíåò ðåñéï÷Ýò, ôçò ÅëëçíéêÞò êáé
ÔïõñêéêÞò.

ñáêïëïýèçóá ôï ðïëý ðåôõ÷çìÝíï áíÝâáóìá
áðü ôï èåáôñéêü åñãáóôÞñé ôçò ÄÅÐÁ  Ïñå-
óôéÜäáò ôïõ èåáôñéêïý Ýñãïõ ôïõ Åâñßôç óõã-
ãñáöÝá ÃéÜííç Îáíèïýëç. Áîßæïõí ðïëëÜ
óõã÷áñçôÞñéá óôç äïõëåéÜ ðïõ ðáñïõóßáóå
áõôÞ ç èåáôñéêÞ ïìÜäá êáé åéäéêÜ óôïí óêç-

íïèÝôç ôçò ¢êç Ôóïíßäç.

Ç óõíáõëßá ôïõ ÐÝôñïõ ÃáúôÜíïõ ôï âñÜ-
äõ ôïõ 15áýãïõóôïõ Þôáí Ýíá ìåãáëåßï áðü
êÜèå Üðïøç – óõììåôï÷Þò ôïõ êüóìïõ,
ñåðåñôïñßïõ êáé êåöéïý.

Ì.Ë.

ÂÞñåéá 2000
(ÓõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 1)

Κάθε ζωντανός οργανισμός έχει δικαίωμα σε

καθαρό αέρα, καθαρό νερό, καθαρή γη. Έχει

δικαίωμα να μην απειλείται η ύπαρξή του.

Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, όποτε παρα-

βιάζεται κάποιο από τα παραπάνω περιβαλ-

λοντικά δικαιώματα η Greenpeace στρέφει

την προσοχή των πολιτών στην αδικία αυτή

και αναλαμβάνει δράση...

Ç ÁÉÓÉÏÄÏÎÉÁ ÔÇÓ ÄÑÁÓÇÓ

ÔÏ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍ ÅÉÍÁÉ Ç ÆÙÇ ÌÁÓ

ÐÁÍÈÑÁÊÉÊÏ ÐÑÏÓÊÕÍÇÌÁ

15çò Áõãïýóôïõ 2000 óôéò ÖÝñåò


