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το χρονικό διάστημα από 29 Σεπτεμβρίου
έως την 1η Οκτωβρίου 2000 έγινε στην
Ξάνθη το Πέμπτο Παγκόσμιο Συνέδριο Θρακών, στο οποίο ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φερών και Περιφερείας Ν. Έβρου εκπροσωπήθηκε από την Πρόεδρό του Ελισάβετ ΣιγλίδουΡέτζιου και την Ειδική Γραμματέα Ταρσή Δεμερτζοπούλου.
Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου
κήρυξε ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Απόστολος
Κακλαμάνης, που τόνισε ότι στη Θράκη «συνυπάρχουν πολλοί και πολλά μη ομοιόμορφα,
διαφορετικά, αλλά δεν είναι –και δεν μπορεί
να είναι– διαχωριστικά».
Στο Συνέδριο αυτό έγιναν οι παρακάτω
προγραμματισμένες εισηγήσεις:
1. Η Θράκη στην 3η χιλιετία: Εθνική Ευρωπαϊκή - Διεθνής Προοπτική.
Κεντρική εισήγηση από τον Αρχιεπίσκοπο
Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Χριστόδουλο, ο οποίος κατέληξε λέγοντας ότι «η συνεργασία των λαών είναι ο μόνος δρόμος για την
κοινή προκοπή, αρκεί ο ένας να σέβεται τις εθνικές ιδιαιτερότητες, τη θρησκεία και τον πολιτισμό του άλλου».
2. Η Θράκη και το διεθνές περιβάλλον
στο κατώφλι του 21ου αιώνα.
Εισηγητής ο κ. Στέλιος Περράκης, καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου, ο οποίος
στάθηκε ιδιαίτερα στο πρόβλημα των εσωτερικών συρράξεων, των προσφύγων και των λαθρομεταναστών, που πρέπει ν’ αντιμετωπιστεί
από τη διεθνή κοινότητα.
3. Ανάπτυξη της Θράκης - Δημογραφικό. Η Θράκη ως πύλη διασυνοριακής και
διαπεριφερειακής συνεργασίας.
Εισηγητής ο κ. Ελευθέριος Παπαγιαννάκης, ο οποίος παρουσίασε βασικά σημεία μελέτης της Ακαδημίας Αθηνών και διακομματικού πορίσματος της Βουλής σχετικά με τη Θράκη.
4. Πολιτισμός - Ιστορία - Παράγοντες
προβολής και ανάπτυξης της Θράκης.
Εισηγητής ο κ. Θανάσης Μουσόπουλος,
συγγραφέας-ιστορικός, ο οποίος έκλεισε την
εισήγησή του λέγοντας ότι «όσο απαραίτητη
είναι η Εγνατία οδός για τη Θράκη, άλλο τόσο
χρήσιμη και απαραίτητη είναι μια πολιτιστική
Εγνατία που θα ενώσει τη Θράκη με τους Θρακιώτες μέσα στη Θράκη, μέσα στην Ελλάδα –
όπου γης».
5. Πολιτιστική Ολυμπιάδα. Η συμμετοχή της Περιφέρειας στην οργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.
Εισηγητής ο κ. Κων/νος Καρτάλης, Ειδικός Γραμματέας Ολυμπιακών Αγώνων, που
προσπάθησε να παρουσιάσει τις δυσκολίες
διοργάνωσης αγωνισμάτων των Ολυμπιακών
Αγώνων στην Περιφέρεια.
6. Προγραμματισμένες εισηγήσεις έκαναν και οι εκπρόσωποι ομογενών Αμερικής,
Αυστραλίας, ΟΘΣΓ (Ομοσπονδία Θρακικών
Συλλόγων Γερμανίας και Κεντρικής Ευρώπης),
ΠΑΟΝΕ (Πανθρακική Ομοσπονδία Νότιας Ελλάδας), ΠΟΘΣ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Θρακικών Σωματείων) και ΟΘΣΑΡ (Ομοσπονδία
Θρακικών Συλλόγων Ανατολικής Ρωμυλίας).
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Όλοι τους εξέφρασαν έντονα
την αγωνία τους
για το μέλλον της
Θράκης. Μάλιστα ο Πρόεδρος
της ΠΑΟΝΕ κ.
Λιανίδης κατέθεσε στο συνέδριο
το βιβλίο με τα
Πρακτικά της
Προσυνεδριακής Ημερίδας
που έγινε στην Αθήνα στις 3-92000, όπου είναι καταχωρημένες και οι σχετικές προτάσεις του Συλλόγου μας –που δημοσιεύτηκαν στο προηγούμενο φύλλο (αρ. φ. 26/
Ιούλ.-Αύγ.) της εφημερίδας μας Η ΒΗΡΑ.
Γενικότερα, οι περισσότερες από τις εισηγήσεις και τοποθετήσεις των συνέδρων είχαν
ιστορικοπολιτικό χαρακτήρα και λίγες ασχολήθηκαν με την ανάπτυξη της Θράκης.
Στις προγραμματισμένες εισηγήσεις κυριάρχησε υπερβολικά η αισιοδοξία ότι οι νέες
συνθήκες που δημιουργήθηκαν στα Βαλκάνια
και προπάντων η προωθούμενη ένταξη της
Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα λύσουν
όλα τα προβλήματα της Θράκης. Τόσο όσα οφείλονται στις φυλετικοθρησκευτικές εντάσεις
(Συνέχεια στη σελ. 8)

ÅêäÞëùóç ãéá ôçí
ÐíåõìáôéêÞ ÈñÜêç
Το Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2000 και ώρα
11.30-14.30 το ΘΡΑΚΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΡΑΚΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ οργάνωσαν την πρώτη από μια σειρά εκδηλώσεων με
τίτλο “Η πνευματική Θράκη”.
Η εκδήλωση που έγινε στην αίθουσα του
Εθνικού Ιστορικού Μουσείου (Μέγαρο Παλαιάς Βουλής, στην οδό Σταδίου), τελούσε υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και χαιρέτησε εκ μέρους της Βουλής ο Β΄ Αντιπρόεδρός
της, βουλευτής Ξάνθης, κ. Παν. Σγουρίδης.
Τα θέματα εξαιρετικά ενδιαφέροντα και οι
εισηγητές καταξιωμένοι: 1) «Η παρουσία του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου στη Θράκη».
Εισηγητής ο πρύτανης του ΔΠΘ κ. Κων. Σιμόπουλος. 2) «Θράκη και Οικουμενικό Πατριαρχείο». Εισηγητής ο αντιπρόεδρος του
Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών κ. Γεώργιος
Γαβριηλίδης. 3) «Έρευνα και εκδόσεις του
ΙΜΧΑ για τη Θράκη». Εισηγητής ο διευθυντής του Ιδρύματος μελετών της χερσονήσου
του Αίμου καθηγητής κ. Βασίλειος Κόντης 4)
«Η διαχρονικότητα της Θράκης μέσα από
τις σελίδες του νεοεκδοθέντος τόμου των
ΘΡΑΚΙΚΩΝ» από την κ. Μαρία Ράλλη-Υδραίου. 5) «Ιστορική αναφορά στο έργο του Θρακικού Κέντρου - ΕΘΜ» από τον πρόεδρο κ.
Σταμάτη Γεωργούλη.
Τέλος, απονεμήθηκαν τιμητικές διακρίσεις
και επιδόθηκαν πλακέτες για τη συμβολή τους
στην πνευματική ανάπτυξη της Θράκης και την
επιστημονική προσφορά τους: στη Βουλή των
Ελλήνων, στον Σύλλογο Κων/πολιτών, στο ίδρυμα «Χαρίλαος Κ. Κεραμεύς» και στον καθηγητή Δ. Κεραμέα.
Η παρουσία των Θρακών της Αθήνας ήταν
αρκετά ικανοποιητική, μολονότι η εκδήλωση
έγινε σε ώρες εργάσιμες για πολλούς και δεν
γνωστοποιήθηκε εγκαίρως. Ελπίζουμε σε μεγαλύτερη συμμετοχή την επόμενη φορά.

Από την εποποιία του 1940
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á ðïëåìéêÜ åðåéóüäéá åßíáé óõíáñðáóôéêÜ ãéá åêåßíïí ðïõ ô’ áêïýåé Þ ôá
âëÝðåé óôçí ôçëåüñáóç Þ ôïí êéíçìáôïãñÜöï. Ãéá åêåßíïõò üìùò ðïõ ôá ðñáãìáôïðïßçóáí Þôáí Ýíáò ðñáãìáôéêüò Üèëïò.
Åßíáé ùñáßï íá âëÝðåéò óôñáôéþôåò íá
ôñÝ÷ïõí óôá ÷éüíéá, ãéáôß ßóùò äå íéþèåéò
ôçí áãùíßá ôïõ èáíÜôïõ, äåí ðáãþíïõí ôá
ðüäéá óïõ, äåí õðïöÝñåé ôï óþìá, ç øõ÷Þ
óïõ êáé ôï ðíåýìá óïõ.
Óôçí ¹ðåéñï ïé ÷åéìþíåò Ýñ÷ïíôáé íùñßò, áíõðüìïíïé. Åßíáé ôñá÷åßò, êáèþò ôá
ãýñù âïõíÜ ôçò ðåñéï÷Þò.
Ôï áðüãåõìá ôçò ÊõñéáêÞò 27 Ïêôùâñßïõ ï êáéñüò åß÷å âáñýíåé ðïëý, ìýñéæå ï ôüðïò ãç íïôéóìÝíç.
Ìå ôï óïýñïõðï îÝóðáóå äõíáôÞ âñï÷Þ êáé ôï ãïñãü óêïôÜäé ôçò íý÷ôáò Ýöåñå
áóôñáðÝò, âñïíôÝò áðáíùôÝò, áóôñïðåëÝêéá. Ôá âïõíÜ ìïýãêñéæáí, ôá ñïõìÜíéá êé
ïé ëáãêáäéÝò áíôéëáëïýóáí. Óå ëßãï ï êáéñüò èýìéæå âáñõ÷åéìùíéÜ. Ïé ÷éïíïèýåëëåò
Ýäåñíáí ôá õøþìáôá, Üñðáæáí ô’ áíôßóêçíá, ôýöëùíáí ôïõò Üíäñåò.
Ãé’ áõôü áêñéâþò åßíáé Üîéïé èáõìáóìïý
ïé Þñùåò ôïõ óáñÜíôá, ãéáôß ðÜëåøáí óêëç-

Ôï íáõôéêü íáõÜãéï ôïõ
«ÅÎÐÑÅÓ ÓÁÌÉÍÁ»

Ð

ÅÑÁÓÁÍ áñêåôÝò ìÝñåò áðü ôï íáõÜãéï
ôïõ «ÅÎÐÑÅÓ ÓÁÌÉÍÁ» Ýîù áðü ôï

ëéìÜíé ôçò ÐÜñïõ êáé êáíåßò, êáé íá èÝëåé, äåí
ìðïñåß íá ôï îå÷Üóåé. Äåí ìðïñåß íá ìåôñéÜóåé
ôçí ïñãÞ ôïõ ãé' áõôü ôï Ýãêëçìá ðïõ Ýãéíå,
ìå áðïôÝëåóìá íá ÷áèïýí Üäéêá 81 áíèñþðéíåò æùÝò.
Èá áíáñùôçèåß êáíåßò, ìá êáèçìåñéíÜ ôáîéäåýïõí äåêÜäåò ðëïßá óôá íçóéÜ ìáò. ¸ôõ÷å íá óõìâåß áõôü ôï ðåñéóôáôéêü. ¹ôáí áëÞèåéá ôõ÷áßï ôï ðåñéóôáôéêü; ¹ôáí ï êáêüò
êáéñüò ðïõ Ýöôáéãå; ¹ôáí áíèñþðéíï ëÜèïò;
¹ Þôáí Ýíá äéáñêÝò Ýãêëçìá ðïõ äéáðñÜ÷èçêå êáé ðïõ äõóôõ÷þò êÜèå ôüóï åðáëçèåýåé
ôçí ôñáãéêÞ ðñáãìáôéêüôçôá; Ìéá ðñáãìáôéêüôçôá ðïõ ï ôñáãéêüò áðïëïãéóìüò ôùí íáõá-

(ÓõíÝ÷åéá óôç óåë. 7)

Ðßíïõìå ìïëõóìÝíï íåñü;
¢êñùò åðéêßíäõíç ãéá ôç äçìüóéá õãåßá ç ýäñåõóç ôùí ðåñéï÷þí ÏñåóôéÜäáò, ÅñõèñïðïôÜìïõ êáé Öåñþí, óýìöùíá ìå Ýñåõíåò ðïõ
ðñáãìáôïðïßçóå ôï ÁñéóôïôÝëåéï ÐáíåðéóôÞìéï Èåóóáëïíßêçò. ÍåñÜ ìïëõóìÝíá ìå íéôñéêÜ ðñïêáëïýí êáñêßíï óôïìÜ÷ïõ áëëÜ êáé áíáðíåõóôéêÜ ðñïâëÞìáôá óôá ìéêñÜ ðáéäéÜ.
Ç åßäçóç åßíáé åîáéñåôéêÜ áíçóõ÷çôéêÞ, ãé’
áõôü êáé ìåôáöÝñïõìå ü,ôé ðëçñïöïñßåò õðÜñ÷ïõí ãéá Ýíá ôüóï óïâáñü èÝìá ðïõ Ý÷åé Üìåóç ó÷Ýóç ìå ôçí õãåßá.
(ÓõíÝ÷åéá óôç óåë. 8)

ÃÉÏÑÔÇ ÔÙÍ ÐÏÕËÉÙÍ
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çí ÊõñéáêÞ 1ç Ïêôùâñßïõ 2000, óôá
ðëáßóéá ôçò åêäÞëùóçò ãéá ôç ãéïñôÞ
ðïõëéþí ðïõ äéïñãáíþíåôáé êÜèå ÷ñüíï áðü ôï ÊÝíôñï ÅíçìÝñùóçò ÄÝëôá óôá ËïõôñÜ, Ýãéíå áðåëåõèÝñùóç ðïõëéþí (ïêôþ
ãåñáêéþí) óå óõíåñãáóßá ìå ôçí ÏñíéèïëïãéêÞ Åôáéñßá, óôç èÝóç ðáëïýêéá, åíôüò
ôïõ õäñïâéüôïðïõ ôïõ ÄÝëôá ¸âñïõ.

ãßùí ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá äåß÷íåé áíÜãëõöá
ôçí êáôÜóôáóç ðïõ åðéêñáôåß óôéò áêôïðëïúêÝò óõãêïéíùíßåò. Ðïéïò äåí èõìÜôáé ôï «ÄÕÓÔÏÓ» ìå ôïõò 20 íåêñïýò, ôï «ÁÚÑÏÍ ÁÍÔÙÍÇÓ» óôïí Áôëáíôéêü ìå 24 íåêñïýò êáé ôüóá Üëëá.
Ôï ôåëåõôáßï íáõÜãéï Þôáí áõôü ðïõ îå÷åßëéóå ôï ðïôÞñé. ÁíÝäåéîå ãéá Üëëç ìéá öïñÜ ôéò áéôßåò ðïõ ãåííïýí ôá íáõÜãéá. Êáé ïé
áéôßåò áõôÝò äåí åßíáé Üëëåò áðü ôçí çëéêßá
ôùí ðëïßùí, ôçí ðïéüôçôá êáôáóêåõÞò ôïõò,
ôï âáèìü óõíôÞñçóçò, ôçí ðéóôïðïßçóç ôçò áîéïðëïÀáò ôïõò áðü ôá èåóìïèåôçìÝíá üñãáíá, ôçí ðïéüôçôá êáé åðÜñêåéá ôçò åðÜíäñùóçò, ôï óåâáóìü óôá óôïé÷åßá ôçò öýóçò êáé
ôçí ðïéüôçôá ôçò öüñôùóçò.
ÁíÝäåéîå åðßóçò êáé ôçí Ýëëåéøç ìÝôñùí
åôïéìüôçôáò ôïõ êñáôéêïý ìç÷áíéóìïý ãéá ôçí
ðáñï÷Þ âïÞèåéáò ðñïò ôïõò íáõáãïýò êáé ðéï
óõãêåêñéìÝíá áíÝäåéîå ôçí ðáíôåëÞ Ýëëåéøç
ïëïêëçñùìÝíïõ ó÷åäßïõ êáé ôùí áðáñáßôçôùí
ìÝóùí ãéá ôçí ïñãÜíùóç áðïôåëåóìáôéêÞò åðé÷åßñçóçò äéÜóùóçò. ¹ôáí ôñáãéêÝò ïé óôéãìÝò ôùí íáõáãþí íá ðáëåýïõí ìå ôá êýìáôá
ãéá íá óùèïýí êáé ôá áñìüäéá üñãáíá (Ëéìåíéêü ê.Ü.) íá ñùôïýí ôá äéåñ÷üìåíá ðëïßá áí
âëÝðïõí ôï «ÅÎÐÑÅÓ ÓÁÌÉÍÁ» êáé ïé ßäéïé
íá ìç ìðïñïýí íá åíôïðßóïõí ôï óôßãìá ôïõ.
¸ðñåðå íá ÷áèïýí 81 Üíèñùðïé ãéá íá
áíôéëçöèïýí ïé õðåýèõíïé ôïõ ÕÅÍ êáé ç ÊõâÝñíçóç ðïéá åßíáé ç êáôÜóôáóç ðïõ åðéêñáôåß óôçí áêôïðëïÀá. Áðü ôïí Ýëåã÷ï ðïõ Ýãéíå áìÝóùò ìåôÜ ôï íáõÜãéï, êáé ðáñÜ ôéò áëëåðÜëëçëåò êáôáããåëßåò íáõôéêþí, äéáðéóôþèçêå üôé 65 åðéâáôéêÜ ðëïßá åßíáé áêáôÜëëçëá ðñïóùñéíÜ íá åêôåëïýí äñïìïëüãéá ãéáôß
äåí ðëçñïýí ôïõò üñïõò áóöáëïýò íáõóéðëïÀ(Συνέχεια στη σελ. 8)

ÃÍÙÓÔÏÐÏÉÇÓÇ
¸íôïíç õðÞñîå ç ðáñïõóßá óôçí üëç
åêäÞëùóç ôïõ 5ïõ ÓõóôÞìáôïò Äáóïðñïóêüðùí Öåñþí.
Ïé ðñüóêïðïé åíçìåñþèçêáí êáô’ áñ÷Þí óôï ÷þñï ôïõ êÝíôñïõ åíçìÝñùóçò óôá
ËïõôñÜ ãéá ôçí çìÝñá áõôÞ, ðÞñáí ìÝñïò
óôï äéáãùíéóìü ðïõ Ýãéíå ìå åñùôçìáôïëüãéï åéäéêÜ ãéá ôç ãéïñôÞ, êáé óôç óõíÝ÷åéá óõììåôåß÷áí óôçí áðåëåõèÝñùóç ôùí
ãåñáêéþí (óôç èÝóç Ðáëïýêéá) áðåëåõèåñþíïíôáò êáé ôá ðåñéóóüôåñá.
Ç ðáñáðÜíù öùôïãñáößá Üëëùóôå åßíáé åîáéñåôéêÜ åýãëùôôç.

Óõìðáôñéþôåò, óõìðáôñéþôéóóåò
¼óïé åðéèõìåßôå íá åíéó÷ýóåôå ïéêïíïìéêÜ ôï Óýëëïãü ìáò ìðïñåßôå íá
êáôáèÝôåôå ôá ÷ñÞìáôá óôçí ÅèíéêÞ
ÔñÜðåæá üðïõ ùò Óýëëïãïò äéáôçñïýìå ëïãáñéáóìü ìå ôïí Áñéèìü 040/
483031-86.
Ðáñáêáëïýìå íá åíçìåñþíåôå ôçëåöùíéêÜ ôï Ä.Ó. ãéá ïðïéáäÞðïôå êáôÜèåóç ãéá íá óáò óôÝëíïõìå ôçí áíôßóôïé÷ç áðüäåéîç.

ÓÅËÉÄÁ 2

Ç ÓÔÇËÇ ÔÙÍ ÍÅÙÍ

Ãéþñãïò ÓåöÝñçò
Ï ðïëéôéêüò êáé äéðëùìÜôçò
Ôçò ÂáóéëéêÞò Ìðñéóßìç
ìáèÞôñéáò Ëõêåßïõ
(ÓõíÝ÷åéá áðü ôï ðñïçãïýìåíï öýëëï)

4. Ï ðïëéôéêüò Ã. ÓåöÝñçò
Ç èÝóç ìéáò Üñíçóçò
(¸íá Üãíùóôï ãñÜììá ôïõ ÓåöÝñç)
Óôéò 18 Äåêåìâñßïõ 1967 ï ÓåöÝñçò Ýëáâå
Ýíá åðßóçìï ãñÜììá, ìå çìåñïìçíßá 12 Äåêåìâñßïõ, áðü ôïí ÖñÜíêëéí Ë. Öïñíô, êïóìÞôïñá ôçò Ó÷ïëÞò Ôå÷íþí êáé Åðéóôçìþí
ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ ôïõ ×Üñâáñíô, ðïõ Üñ÷éæå ùò åîÞò:

ðùò ôï óõíÞèéæå ï ÓåöÝñçò ãéá ôçí ðñïóùðéêÞ ôïõ áëëçëïãñáößá.
Ç áðÜíôçóç, óå ìåôÜöñáóÞ ìïõ áðü ôï
ðñùôüôõðï, åßíáé ç áêüëïõèç:
Êýñéï ÖñÜíêëéí Ë. Öïñíô
27, ×ÉÉ, 67
ÊïóìÞôïñá Ó÷ïëÞò Ôå÷íþí êáé Åðéóôçìþí
Ðáíåðéóôçìßïõ ôïõ Harvard
ÐñïóùðéêÞ

Ößëå ê. ÓåöåñéÜäç
Åí ïíüìáôé ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ ôïõ
Harvard Ý÷ù ôçí ôéìÞ íá óáò áðåõèýíù ôçí
ôõðéêÞ ðñüóêëçóç íá äå÷èåßôå Ýíáí åôÞóéï
äéïñéóìü ùò êáèçãçôÞò ôçò ðïéÞóåùò ôçò Ýäñáò Charles Eliot Norton, ãéá ôï áêáäçìáúêü Ýôïò 1969-70 ìå ìéóèü 28.000 äïëÜñéá.
Áêïëïýèçóáí ïé áðáñáßôçôåò åîçãÞóåéò. Ç
Ýäñá Norton éäñýèçêå ãéá íá ôéìçèåß Ýíáò
ðñùôïðüñïò óôç ìåëÝôç ôùí êáëþí ôå÷íþí.
«Ðïßçóç» èåùñåßôáé óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ
«êÜèå ìïñöÞ ðïéçôéêÞò åðéêïéíùíßáò» ãé’
áõôü Üëëùóôå ç Ýäñá áöéåñþíåôáé åíáëëáêôéêÜ óôç Ëïãïôå÷íßá êáé óôéò ÊáëÝò ÔÝ÷íåò Þ ôç ÌïõóéêÞ. Åðéèõìßá ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ åßíáé ç Ýäñá íá äßäåôáé óå «ðñüóùðá ðïõ áó÷ïëïýíôáé ìå ôç äçìéïõñãßá»
êáé ü÷é ôüóï óå åðéóôÞìïíåò, éóôïñéêïýò êáé
åñåõíçôÝò: ãé’ áõôü äéáëÝãïíôáé êõñßùò
«äéáêåêñéìÝíïé êáëëéôÝ÷íåò».
Ôï ãñÜììá äßíåé êáé Üëëåò ðéï åéäéêÝò
ðëçñïöïñßåò: ï êáèçãçôÞò ôçò Ýäñáò ðñÝðåé íá äþóåé ôïõëÜ÷éóôïí Ýîé äéáëÝîåéò êáé
íá ðáñáìåßíåé óôï ÐáíåðéóôÞìéï áðü ôïí
Ïêôþâñéï ùò ôá ×ñéóôïýãåííá êáé áðü ôï
ÖåâñïõÜñéï ùò ôï ôÝëïò Áðñéëßïõ. Äåóìåýåôáé áêüìç íá äçìïóéåýóåé ôá êåßìåíá ôùí
äéáëÝîåùí (ðïõ èá áðïôåëïýí öõóéêÜ ðñùôüôõðç êáé áíÝêäïôç åñãáóßá) óôç óåéñÜ
ôùí åêäüóåùí ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ.
Ç ðñüóêëçóç áðïôåëïýóå ãéá ôïí ÓåöÝñç ìéá ðïëý ìåãÜëç ôéìçôéêÞ äéÜêñéóç
êáé ðñÝðåé íá ôïí ÷áñïðïßçóå êáé íá ôïí
óõãêßíçóå âáèéÜ. Ãéáôß áðü ôï 1926 Ýùò ôï
1968-69 åß÷áí áíáëÜâåé ôçí Ýäñá ôçò ðïßçóçò 33 îå÷ùñéóôïß äçìéïõñãïß. ÏñéóìÝíïé
Þôáí ðñïóùðéêïß ôïõ ößëïé êáé ãéá ôïõò ðåñéóóüôåñïõò Ýôñåöå ìåãÜëï èáõìáóìü.
Ï ÓåöÝñçò èÝëçóå íá ìåëåôÞóåé ôïí êáôÜëïãï üëùí ôùí êáèçãçôþí ôçò Ýäñáò. Ï
ößëïò ôïõ êáé ìåôáöñáóôÞò ôïõ, êáèçãçôÞò
Edmund L. Keeley öñüíôéóå íá öôÜóåé óôç
÷Ýñéá ôïõ óôéò 14 Öåâñïõáñßïõ 1968 Ýíáò
êáôÜëïãïò ìå üëá ôá ïíüìáôá.
Óôï äáêôõëüãñáöï ï ÓåöÝñçò õðïãñÜììéóå Þ óçìÜäåøå ôá ðáñáêÜôù: Gilbert
Murray ðïõ åãêáéíßáóå ôéò äéáëÝîåéò ôï
1926-1927), T.S. Eliot, Robert Frost, Igor
Stravinsky, Maurice Bawra, Paul Hindemith,
E.E. Cummings, Herbert Read, Edwin
Muir, Jorge Guillen, Cecil Day Lewis êáé
Jorge Luis Borges. Åßíáé öáíåñü ðùò ï ÓåöÝñçò èá âñéóêüôáí êïíôÜ óå áãáðçìÝíïõò
êáé åêëåêôïýò «åôáßñïõò».
Ï ÓåöÝñçò äåí ðåñßìåíå ôá ïíüìáôá
ôùí ðñïêáôü÷ùí ôïõ ãéá í’ áðáíôÞóåé. Óôçí
ðñüóêëçóç Ýäùóå áñíçôéêÞ áðÜíôçóç óôéò
27 Äåêåìâñßïõ 1967.
Óôï öÜêåëï, ðïõ ðåñéëáìâÜíåé ü,ôé ó÷åôéêü ìå ôï èÝìá áõôü, âñÝèçêáí:
• ¸íá ôñéóÝëéäï ÷åéñüãñáöï ìå ðïëëÝò
äéïñèþóåéò
• ôï ßäéï êåßìåíï äáêôõëïãñáöçìÝíï êáé
ìå ÷åéñüãñáöåò äéïñèþóåéò
• Ýíá áíôßãñáöï áðü ôï äáêôõëüãñáöï
ðïõ óôÜëèçêå ôåëéêÜ óôï ×Üñâáñíô.
¼ëá ãñáììÝíá áðåõèåßáò óô' áããëéêÜ, ü-

Ößëå ê. Öïñíô,
Ìå ôéìÜ åîáéñåôéêÜ ôï ãñÜììá óáò ôçò
12 Äåêåìâñßïõ ðïõ ìå ðñïóêáëåß íá äå÷èþ Ýíáí åôÞóéï äéïñéóìü ùò ÊáèçãçôÞò ôçò
ÐïéÞóåùò ôçò Ýäñáò Charles Eliot Norton, ãéá
ôï áêáäçìáúêü Ýôïò 1969-1970, ìå ìéóèü
28.000 äïëÜñéá.
Áí êáé äåí Ýìåéíá ðïôÝ ãéá êáéñü óôéò
ÇíùìÝíåò Ðïëéôåßåò, áñêåß í' áíáëïãéóôþ
ðùò ï ìáêáñßôçò ößëïò ìïõ È.Ó. ¸ëéïô êáé
ï Éãêüñ Óôñáâßíóêé êñÜôçóáí áõôÞ ôç èÝóç
ãéá íá áíôéëçöèþ ôé óçìáßíåé ï äéïñéóìüò áõôüò. ¸ôóé, åßìáé âÝâáéïò, èá êáôáëÜâåôå ôç
èëßøç ìïõ ôþñá ðïõ ðñÝðåé íá óáò ðëçñïöïñÞóù ðùò, ìå ôéò óçìåñéíÝò óõíèÞêåò, äåí
ìðïñþ íá ôïí áðïäå÷èþ. ÅðéôñÝøôå ìïõ íá
óáò åîçãÞóù ôïõò ëüãïõò üóï ðéï óýíôïìá
ìðïñþ:
Ãýñù óôá 1962 Ýíéùóá ðùò Þôáí ðéá êáéñüò íá ðÜøù íá óõììåôÝ÷ù óôá ðïëéôéêÜ
ôïõ ôüðïõ ìïõ, áêüìç êáé óõíáéóèçìáôéêÜ.
Ðåñéôôü íá óáò êïõñÜóù ìå ôéò ëåðôïìÝñåéåò
ôçò ìáêñï÷ñüíéáò êáé ïäõíçñÞò áõôÞò äéáäéêáóßáò. Ôï áíáöÝñù ìüíï ãéá íá óáò åîçãÞóù ðùò äåí áíÞêù óôï åßäïò åêåßíï ôùí
áíèñþðùí ðïõ åîÜðôïíôáé åýêïëá áðü ðïëéôéêÝò ìåôáðôþóåéò Þ êïììáôéêÝò ñçôïñåßåò: äåí áíÞêù óå êüììá, ôçò äåîéÜò Þ ôçò
áñéóôåñÜò. Åßìáé áöïóéùìÝíïò ìüíï óôç äçìéïõñãéêÞ ìïõ åñãáóßá: åäþ ãåííéïýíôáé ïé
äõóêïëßåò:
Ãíùñßæåôå ßóùò ðùò áðü ôçí ðåñáóìÝíç
Üíïéîç ëåéôïõñãåß ëïãïêñéóßá óôç ÷þñá ìïõ:
êáé ðåðïßèçóÞ ìïõ åßíáé ðùò êáíÝíá ãñáöôü Ýñãï äåí ìðïñåß íá åõäïêéìÞóåé ÷ùñßò
åëåõèåñßá ôçò Ýêöñáóçò: åííïþ ü÷é ìüíï ôç
äéêéÜ ìïõ åëåõèåñßá áëëÜ êáé ôçí åëåõèåñßá ôïõ êÜèå Üëëïõ íá ðïëåìÞóåé ôéò éäÝåò ìïõ.
Ãéá ôï ëüãï áõôü áðÝóõñá áðü ôï ôõðïãñáöåßï äýï âéâëßá ðïõ åôïßìáæá êáé äåí Ý÷ù
ôçí ðñüèåóç íá äçìïóéåýóù ïôéäÞðïôå óôïí
ôüðï ìïõ üóï óõíå÷ßæåôáé ç êáôÜóôáóç áõôÞ.
Ôï öçìéóìÝíï ÐáíåðéóôÞìéü óáò, ðïõ ôç
æùÞ ôïõ ìå êáëåßôå íá óõììåñéóôþ ãéá Ýíá
÷ñüíï, áðïëáìâÜíåé âÝâáéá ìå èáõìÜóéï
ôñüðï ôá ðëåïíåêôÞìáôá ôçò åëåõèåñßáò ôïõ
ëüãïõ. ¼ìùò, áëßìïíï, ðéóôåýù ðùò áí äåí
õðÜñ÷åé åëåõèåñßá ôçò Ýêöñáóçò óôïí ßäéï
óïõ ôïí ôüðï, äåí õðÜñ÷åé ðïõèåíÜ óôïí êüóìï. Ç êáôÜóôáóç ôïõ áõôïåîüñéóôïõ äå ìå
åëêýåé: èÝëù íá ìåßíù ìå ôï ëáü ìïõ êáé íá
ìïéñáóôþ ôá ãõñßóìáôá ôçò ôý÷çò ôïõ.
Ðáñáêáëþ íá óõã÷ùñÞóåôå ôç äß÷ùò
êáëëùðéóìïýò åéëéêñßíåéÜ ìïõ: ç óçìáóßá
ðïõ áðïäßäù óôï èÝìá ìå áíÜãêáóå íá õéïèåôÞóù ôïí ôñüðï ðïõ Ýãñáøá áõôü ôï
ãñÜììá. ËïãáñéÜæù íá Ýñèù ôï åðüìåíï
öèéíïðùñéíü ôñßìçíï óôï Princeton (Éíóôéôïýôï ÁíùôÝñùí Óðïõäþí). Åëðßæù íá ìïõ
äïèåß ôüôå ç åõêáéñßá íá Ýñèù óôï Harvard
íá óáò ÷áéñåôÞóù.
ÅéëéêñéíÜ äéêüò óáò
Ãéþñãïò ÓåöÝñçò
Ó÷üëéá
Ôçí ÜñíçóÞ ôïõ íá äå÷ôåß ôçí ðñüóêëçóç óôï ×Üñâáñíô ï ÓåöÝñçò ôçí êñÜôçóå

éäéùôéêÞ. Ëßãïé
ôç ãíþñéæáí
ôüôå. Ðùò ìéá
ôÝôïéá óôÜóç
äå èá ìðïñïýóå íá ðáñáìåßíåé ùò ôï ôÝëïò
ìüíï áñíçôéêÞ
êáé ðñïóùðéêÞ, áëëÜ ðùò
áíáðüöåõêôá
èá ùñßìáæå
ãéá íá ãßíåé êáôáããåëßá äçìüóéá, ðñÝðåé íá
Ýãéíå óýíôïìá öáíåñü óôïí ÓåöÝñç. Ó’ áõôü óõíôÝëåóå ç ãåíéêÞ óôÜóç ôùí ïìïôÝ÷íùí
ôïõ êáé ðéï åéäéêÜ, áñãüôåñá, ç óõíôñïöéÜ
ôùí «18 ÊåéìÝíùí», óôçí ïðïßá äÝ÷ôçêå íá
åíôá÷èåß ðáßñíïíôáò ïõóéáóôéêü ìÝñïò óôç
äéáìüñöùóç ôçò óôÜóçò ôçò.
Óôï ìåôáîý, áðü ôïí Ïêôþâñéï ùò ôï ÄåêÝìâñéï 1968, ï ÓåöÝñçò äÝ÷ôçêå ðáëáéüôåñç ðñüóêëçóç ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Princeton íá ðáñáìåßíåé åêåß ùò åñåõíçôÞò. Êýñéá áðáó÷üëçóÞ ôïõ ç ìåôÜöñáóç ðëáôùíéêþí ìýèùí.
Óôéò 29 Äåêåìâñßïõ ï ÓåöÝñçò ìðáñêÜñéóå ãéá ôïí ÐåéñáéÜ. Åß÷å êéüëáò áðïöáóßóåé – üðùò ôï ìáñôõñåß ç Ìáñþ ÓåöÝñç
– íá åôïéìÜóåé ôç äÞëùóÞ ôïõ.
(ÓõíÝ÷åéá óôï åðüìåíï öýëëï)

Áëëçëïãñáößá
Èåó/íßêç 15.9.2000

Ðñïò ôçí åöçìåñßäá ÂÇÑÁ
Áãáðçôïß ìïõ ößëïé óõìðáôñéþôåò
Êáëü ÷åéìþíá
Åý÷ïìáé ìå ôï ôÝëïò ôùí êáëïêáéñéíþí äéáêïðþí íá îáíáñ÷ßóåé ï áãþíáò ìå
ðåñéóóüôåñï åíäéáöÝñïí ãéá ôï êáëü ôçò
ðáôñßäáò êáé ôá êïéíÜ ãåíéêÜ.
Óáò óôÝëíù êÜðïéá êåßìåíá ãéá ôï ÓõíÝäñéï Ìáéþí-Ìáéåõôþí ìáæß ìå ôï ðéóôïðïéçôéêü óõììåôï÷Þò ìïõ. Óáí ìáßá ðïõ
åßìáé áíôéëáìâÜíïìáé ôï êáêü ôçò ðáôñßäáò ìïõ. Ç õãåßá äåí åßíáé åìðüñéï êáé ç
öõóéïëïãßá ôïõ ôïêåôïý ðñÝðåé íá ðåñéÝëèåé óôá ÷Ýñéá ôçò Äéðëùìáôïý÷ïõ Ìáßáò.
Åðßóçò óáò óôÝëíù ìßá öùôïãñáößá
ôïõ áäåñöïý ìïõ ôïõ 1949 óôçí Éêáñßá êé
Ýíá ðïßçìÜ ìïõ åìðíåõóìÝíï áðü áõôÞí,
êáèþò êáé ìßá öùôïãñáößá ôçò ÓáìïèñÜêçò ðïõ Ýâãáëå ç êüñç ìïõ Áíôéãüíç Ðáðáäïðïýëïõ ìáæß ìå Ýíá ðïßçìÜ ìïõ.
Óáò åõ÷áñéóôþ
Åõáããåëßá Êùíóôáíôéíßäïõ-Ðáðáäïðïýëïõ
* * *

OIKONOMIKH ENIÓ×ÕÓÇ
Ενίσχυσαν οικονομικά το Σύλλογό μας για
την εφημερίδα οι εξής συμπατριώτες μας:
Óïößá Êáêïõëßäïõ-Ìéóáçëßäïõ
óôç ìíÞìç ôçò èåßáò ôçò ÅëÝíçò
Êáêïõëßäïõ-Êáñýäç, ðïõ áðåâßùóå óôéò 25 Áõãïýóôïõ
äñ÷. 1.000
Íßêç Ðáôáêßäïõ-Øõëëßäïõ
äñ÷. 5.000
Το Δ.Σ. τους ευχαριστεί θερμά.

ÊÏÉÍÙÍÉÊÁ
ÈÁÍÁÔÏÉ
• Ðñüóöáôá áðåâßùóáí ôá áäÝëöéá Öþôçò Ëáæáñßäçò êáé ÁëÝêïò Ëáæáñßäçò.
Áò åßíáé åëáöñý ôï ÷þìá ðïõ ôïõò óêåðÜæåé. ÓõëëõðçôÞñéá óôïõò ïéêåßïõò ôïõò.
• Ìáò Üöçóå ÷ñüíïõò êáé ç Ìáñßá Ðáñáó÷Üêç, ìçôÝñá ôçò Íßêçò êáé ôïõ
Ãéþñãïõ, ðëÞñçò çìåñþí. Áò åßíáé åëáöñý ôï ÷þìá ðïõ ôç óêåðÜæåé. ÓõëëõðçôÞñéá óôïõò ïéêåßïõò ôçò.

ÐÁÈÏËÏÃÏÁÍÁÔÏÌÉÊÏ
ÄÉÁÃÍÙÓÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ

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

ΕΠΕΤΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ο Σταυρός
Κατασκεύασμα από δύο ξύλινα δοκάρια ενωμένα κατά ορθή γωνία. Χρησιμοποιείτο ως
όργανο ατιμωτικής θανατικής εκτέλεσης από
τους αρχαίους Αιγυπτίους, Πέρσες, Ρωμαίους
και αργότερα από τους Ιουδαίους. Σε τέτοιο
σταυρό θανάτωσαν και τον Χριστό. Από τότε
το σχήμα του Σταυρού έγινε ιερό σύμβολο της
χριστιανικής πίστης.
Απεικονίζεται με διάφορες παραλλαγές κατά τόπους και εποχές και χρησιμοποιείται πολύ ως λειτουργικό Σύμβολο.
Καθιερώθηκε από όλους τους Χριστιανούς
«το σημείο του σταυρού» που εκτελείται με
συμβολικές κινήσεις του δεξιού χεριού.

Η Ύψωση του Τιμίου Σταυρού
Στις 14 του Σεπτέμβρη η εκκλησία μας γιορτάζει την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού, επειδή:
1) υψώθηκε ο Σταυρός του Σωτήρα στα Ιεροσόλυμα από την Αγία Ελένη μετά την εύρεσή
του (4ος μ.Χ. αι.) και 2) ο Ηράκλειος πήρε τον
τίμιο Σταυρό από τους Πέρσες (το 628 μ.Χ.)

ÉäéïêôÞôçò:
Ðïëéôéóôéêüò Óýëëïãïò Öåñþí
& Ðåñéöåñåßáò Í. ¸âñïõ «ÂÞñá»
Óôáäßïõ 39, 105 59 ÁèÞíá
Ôçë. 32.16.532

Óôï âïõíü ôçò ÓáìïèñÜêçò
Óáí ôï æáñêÜäé áíÝâçêá
óôï ðñÜóéíï âïõíü,
óôçí ðéï øçëüôåñç êïñöÞ
ôïõ ÓÜïò, ôï ÖåããÜñé
ìå ôçí ðåñßóóéá ïìïñöéÜ
ìå ôçí ðåñßóóéá ÷Üñç,
ìå ôïõò Êáâåßñïõò ìßëçóá
êáé ìå ôïí ïõñáíü.
Êáé ìå ôï ìÜôé áãêÜëéáóá
ôçò ÈñÜêçò ô' áêñïãéÜëéá,
ôç ËÞìíï ôçí ðáíÝìïñöç,
ôç ÈÜóï ôç ÷ñõóÞ
êáé óôçí ÔïõñêéÜ ðïõ Ýêëáéãå
ìéá óêëáâùìÝíç Ãç.
Áðü ôçí ðïéçôéêÞ óõëëïãÞ ôçò ê. Åõáãã. Êùíóôáíôéíßäïõ-Ðáðáäïðïýëïõ «Íüôåò øõ÷Þò»

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

ÓÅËÉÄÁ 3
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Ôå÷íéêÞ ðåñéãñáöÞ
Ôï êùäùíïóôÜóéï ôïõ ðáëáéïý íáïý ôïõ Äïñßóêïõ åßíáé Ýíá áðü ôá ôåëåõôáßá åíáðïìåßíáíôá äåßãìáôá õøßêïñìùí ðñï ôïõ 20ïý áéþíá êôéñßùí óôç ÈñÜêç.
Ï ïéêéóìüò
Âñßóêåôáé 6 ÷ëì. íïôéïäõôéêÜ ôùí Öåñþí. ÖÝñåé ôï
üíïìá ôïõ áñ÷áßïõ ïéêéóìïý ôïõ Äïñßóêïõ, ïéêéóìïý
ãíùóôïý áðü ôçí áñ÷áéüôçôá, ï ïðïßïò áðü ôçí áñ÷áéïëïãéêÞ Ýñåõíá Ý÷åé ôáõôéóôåß ìå èÝóç 1,5 ÷ëì. íïôéïáíáôïëéêÜ ôïõ óçìåñéíïý ÷ùñéïý.
Ôï ÷ùñéü ïíïìáæüôáí êáôÜ ôçí Ôïõñêïêñáôßá Ñïõìôæßê, äçëáäÞ ñùìÝéêï, ðñÜãìá ðïõ öáíåñþíåé ôçí êáèáñÞ åëëçíéêÞ óýóôáóç ôïõ ÷ùñéïý. ÓÞìåñá ï ïéêéóìüò
Ý÷åé 568 êáôïßêïõò (áðïãñáöÞ 1991) Ýíáíôé 631 êáôÜ
ôï 1981 (ó÷åôéêÞ ìåßùóç 10% ìüëéò óå 10 Ýôç).
Ï ðáëáéüò íáüò ôïõ ÷ùñéïý Þôáí áöéåñùìÝíïò óôïí ¢ãéï ÄçìÞôñéï, üðùò åßíáé
êáé ï íÝïò ðïõ áíåãÝñèçêå áñêåôÜ ìáêñéÜ
áðü ôïí ðáëéü, óôï êÝíôñï ôïõ ïéêéóìïý. Ï
ðáëéüò íáüò ðáñïõóéÜæåé éäéáßôåñï åíäéáöÝñïí, ðáñüôé äåí óþæåôáé óå ìåãÜëï âáèìü.
Ìðïñïýìå íá ôïí ÷ñïíïëïãÞóïõìå ðéèáíþò óôïí 16ï-17ï áéþíá.
ÓÞìåñá óþæïíôáé óå éêáíü ýøïò (ðåñßðïõ 2 ìÝôñá) ïé ôïß÷ïé ôçò áíáôïëéêÞò ðëåõñÜò êáé óå ìéêñüôåñï (0,50 ìÝôñá) ôùí äýï
åãêÜñóéùí óå áõôüí ðëåõñþí.
Ôï äÜðåäï åðßóçò óþæåôáé. Ï íÜñèçêáò
ìðïñåß íá äéáãñáöåß ìå âÜóç ôá ß÷íç ôùí
ôïé÷ïðïééþí ðïõ óþæïíôáé.
Óôçí áõëÞ ôïõ ðáëáéïý íáïý åß÷å ôáöåß
ôï 1838 ï Ìçôñïðïëßôçò Ìáñùíåßáò Éùáííßêéïò, ï åðïíïìáæüìåíïò Öéëéêüò, ãéáôß åß÷å äéáôåëÝóåé ìÝëïò ôçò ÖéëéêÞò Åôáéñåßáò.*
ÅêêëçóéáóôéêÜ ç ðåñéï÷Þ Öåñþí êáé
ìáæß êáé ï ïéêéóìüò ôïõ Äïñßóêïõ õðÜãïíôáí ìÝ÷ñé ôá ôÝëç ôïõ 19ïõ áéþíá óôç Ìçôñüðïëç Ìáñþíåéáò. ÓÞìåñá õðÜãïíôáé
óôç Ìçôñüðïëç Áëåîáíäñïõðüëåùò.
Ôï êùäùíïóôÜóéï
Ðñüêåéôáé ãéá Ýíá øçëüëéãíï êôßóìá
ôùí ìÝóùí ôïõ 19ïõ áéþíá (ðéèáíüôåñá
1850-1860), ôï ïðïßï åöÜðôåôáé ôçò âïñåéïäõôéêÞò ãùíßáò ôïõ ðáëáéïý íáïý ôïõ ÷ùñéïý, Þ ìÜëëïí ôùí é÷íþí ôïõ íÜñèçêá.
Åßíáé Ýíá êôßóìá ôåôñÜãùíï óôç âÜóç
ôïõ, ðëåõñÜò 2,65 ìÝôñùí, ôï ïðïßï ìåôáôñÝðåôáé óå ïêôáãùíéêü ðëåõñÜò 1,05-1,11
ì. óôï áíþôåñï ôìÞìá ôïõ ìå ôç ìåóïëÜâçóç ôñéãùíéêþí õðï÷ùñÞóåùí óå êÜèå ôïõ
ãùíßá.
Ç ÷áìçëÞ åßóïäïò, ýøïõò ìüëéò 1,66 ì.
âñßóêåôáé óôá íüôéá, åíþ êáíÝíá Üëëï Üíïéãìá äåí äéáôñõðÜ ôï êáôþôåñï áõôü ôìÞìá.
Ëßèéíåò êôéóôÝò âáèìßäåò, 22 ôïí áñéèìü, áíåâáßíïõí åëéêïåéäþò ÷ùñßò êåíôñéêü
óôýëï Þ öáíÜñé êáé ïäçãïýí óôïí åîþóôç
ôïõ êôéñßïõ, ï ïðïßïò ÷áñáêôçñßæåôáé áðü
ôá 8 ðáñÜèõñá êáé ôïõò éóÜñéèìïõò ðëéíèüêôéóôïõò ðåóóßóêïõò.
Ñç÷üò èïëßóêïò (öïõñíéêü) óôåãÜæåé ôï
áíþôåñï áõôü ôìÞìá.
Ç êáôáóêåõÞ óôï êáôþôåñï ôìÞìá ôçò
åßíáé áðü áñãïýò ëßèïõò, ïé ïðïßïé óõíäÝïíôáé ìå áóâåóôïêïíßáìá éêáíïðïéçôéêÞò áíôï÷Þò.
Ó÷Üñá ìå äéðëÝò îõëïäåóéÝò ðåñéæþíïõí
ôï êôßñéï áíÜ 0,95-1.00 ì. Ïé åîùôåñéêÝò îõëïäåóéÝò áðÝ÷ïõí ðåñßðïõ 15 åêáôïóôÜ áðü
ôçí åîùôåñéêÞ ðáñåéÜ, åíþ ïé åóùôåñéêÝò åßíáé åöáðôüìåíåò óôçí áíôßóôïé÷ç ðáñåéÜ,
ðëçí ôùí óôñïããõëåìÝíùí ãùíéþí.
Ôï áíþôåñï ôìÞìá ôïõ êùäùíïóôáóßïõ
áðïôåëåß ðëéíèïäïìÞ ìå ðëßíèïõò äéáóôÜóåùí 28x15x3 åêáôïóôþí, ïé ïðïßåò óõíäÝïíôáé ìå ôï ßäéï ìå ôï êáôþôåñï ôìÞìá êïíßáìá óå áñìïýò ýøïõò ðåñßðïõ 1,8 åêáôïóôþí.
Ï ñç÷üò èüëïò åßíáé êáôáóêåõáóìÝíïò
áðü ïìüêåíôñá ôïðïèåôçìÝíåò ðëßíèïõò ìå
êáôáêüñõöç ôç äéÜóôáóç ôùí 15 åêáô., ðïõ
äßíåé êáé ôï ðÜ÷ïò ôïõ èüëïõ. ÊÝñáìïé âõæáíôéíïý ôýðïõ êáëýðôïõí ôçí åðéöÜíåéá.
ÓéäåñÝíéïò óôáõñüò êÜíåé ïñáôÞ óå ìåãÜëç
áðüóôáóç ôç ÷ñÞóç ôïõ êôßóìáôïò.

ÅîùôåñéêÜ êáé óôï øçëüôåñï ôìÞìá ôçò
êáôáóêåõÞò ôï åðß÷ñéóìá êáé ïé ÷ñùìáôéóìïß óþæïíôáé óå óçìáíôéêü ðïóïóôü. ÅóùôåñéêÜ ç åëéêïåéäÞò åðéöÜíåéá åßíáé åðé÷ñéóìÝíç ìå õðüëåõêï êïíßáìá, åíéó÷õìÝíï ìå
Ü÷õñï, ðÜ÷ïõò 0,8 åêáôïóôþí.
Ìåôáëëéêïß åëêõóôÞñåò ãåöõñþíïõí ôá
áíïßãìáôá óôï ýøïò ôçò ãÝíåóçò ôùí èüëùí.
(Áðü ôç ÌåëÝôç ãéá ôçí «ÁðïêáôÜóôáóç
ôïõ Êùäùíïóôáóßïõ ôïõ Äïñßóêïõ»)
* Óçìåßùóç: Ç ðáëáéÜ åêêëçóßá ôïõ Äïñßóêïõ ëåéôïõñãïýóå ìÝ÷ñé ôï 1955.

Êáôï÷éêÜ ÷ñüíéá

Ô

ï ðáñáêÜôù ãåãïíüò óõíÝâç óå Ýíá
÷ùñéü ôïõ ¸âñïõ, ôçí Ôáýñç.
Ôçí åðï÷Þ åêåßíç, üðùò üëïé ãíùñßæïõìå,
ç ðåßíá ìÜóôéæå ôïõò áíèñþðïõò ôùí ðüëåùí áëëÜ êáé ôùí ÷ùñéþí.
ÊÜèå íïéêïêõñÜ ëïéðüí ðñïóðáèïýóå
ìå êÜèå ôñüðï íá öôéÜîåé øùìß.
Êáé ç ìÜíá ìïõ æýìùóå ìéá ìÝñá äéÜöïñá Üëåõñá áõôÜ ðïõ âñÞêå Þ ôçò ðåñßóóåøáí áðü ôï êáèÝíá êáé ðáñáóêåýáóå ôï
øùìß ìå áëåýñé áðü êáëáìðüêé, êñéèÜñé êáé
óßêáëç – ãéáôß áõôÜ åß÷å.
ÌåôÜ áðü äõï ôñåéò ìÝñåò, ôï øùìß Þñèå êáé îåñÜèçêå óå ôÝôïéï âáèìü ðïõ åÜí
ôï ÷ôõðïýóåò óôïí ôïß÷ï èá Ýðåöôå ï ôïß÷ïò êáé ôï äÞèåí øùìß äå èá Ýóðáãå.
¸ôõ÷å ôçí çìÝñá åêåßíç ç ìÜíá ìïõ íá
âñßóêåôáé óôïí áñãáëåéü ôçò êáé íá õöáßíåé, ãéáôß ôçí åðï÷Þ åêåßíç ïé ìÜíåò ìáò Ýêáíáí üëåò ôéò äïõëåéÝò êé üëá ôá åðáããÝëìáôá –êáé õöÜíôñåò Þôáí êáé íïéêïêõñÝò
êáé ìïäßóôñåò – ðñïêåéìÝíïõ íá æÞóïõí ôá
ðáéäéÜ ôïõò êáé íá åðéâéþóïõí êé ïé ßäéåò.
Ôçí þñá ðïõ ýöáéíå ðÞñå ìáæß ôçò êé
Ýíá êïììÜôé îåñü øùìß ãéá íá ôñþåé êáé íá
îåãåëÜåé ôïí ßäéï ôçò ôïí åáõôü áðü ôçí ðåßíá. Ôï ßäéï Ýäéíå êáé ó’ åìÜò, áëëÜ ðñïçãïõìÝíùò ìáò ôï Ýâñå÷å êáé Ýâáæå êáé ëßãï
áëÜôé ãéá íá íïóôéìßæåé. Êáé ôáê-ôïõê ï áñãáëåéüò ôçò.
Åãþ ì’ Ýíá ãåéôïíüðïõëï Ýðáéæá äßðëá
ôçò óôïí áñãáëåéü êáé ðåñíïýóá ôçí þñá
ìïõ, ïðüôå óå ìéá óôéãìÞ âëÝðù ôïí Ðáó÷Üëç (Ýôóé Ýëåãáí ôï ãåéôïíüðïõëï) í’ áñðÜæåé ôï øùìß ôçò ìÜíáò ìïõ êáé êñáôò-êñïõôò
íá ðñïóðáèåß íá ôï öÜåé áëëÜ ìÜôáéá.
Åãþ Ýôñåîá íá ðÜñù ôï îåñïêüììáôï
áð’ ôïõ Ðáó÷Üëç ôá ÷Ýñéá, áöïý Þôáí ôçò
ìÜíáò ìïõ. ¼ìùò ç ìçôÝñá ìïõ ìðÞêå óôç
ìÝóç ëÝãïíôáò óå ìÝíá:
– ¢ó’ ôï Ãéþñãï ôï øùìß íá ôï öÜåé ï
Ðáó÷Üëçò, åìåßò Ý÷ïõìå êé Üëëï.
Ãéþñãïò ÊáíåëëÜêçò

ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÓÉÁÑÂÁÑËÇÓ
ÅñãáóôÞñéï áäáìáíôïäåóßáò
Êïëïêïôñþíç 23
1ïò üñïöïò

Ôçë. 32.55.241

ÅÐÉÔÕ×ÏÍÔÅÓ ÌÁÈÇÔÅÓ ÔÏÕ
ÄÇÌÏÕ ÖÅÑÙÍ ÓÔÁ ÁÅÉ & ÔÅÉ
ÁÅÉ
• ÂáëêÜíçò ×ñÞóôïò ôïõ Äçìçôñßïõ, ÉáôñéêÞ ÈñÜêçò (Áëåî/ðïëç)
• ÂïõæÜâáëç Ðáó÷áëßíá ôïõ Ðáíáãéþôç,
Åëëçí. Öéë/ãßáò ÈñÜêçò (ÊïìïôçíÞ)
• Ãêéïýìå ÄÞìçôñá ôïõ ÅõáããÝëïõ, ÖáñìáêåõôéêÞ Èåó/íßêçò
• ÆáæáëéÜñç Áéêáôåñßíç ôïõ Ãåùñãßïõ, ÉáôñéêÞ ÈñÜêçò (Áëåî/ðïëç)
• ÆùéôóÜêç Ëïõëïýäá ôïõ Ìé÷áÞë, Ðáéä/
êü Íçð/ãþí ÈñÜêçò
• ÊáëÝò ÂÜéïò ôïõ Ðáó÷Üëç, Õðáî. Äéïéê.
Áåñïðïñ. (ÓÕÄ)
• Êáëåôóßïõ ÊõñéáêÞ ôïõ ÃåñÜóéìïõ, Äéïßê.
Åðé÷/óåùí ÔÅÉ ÄñÜìáò
• ÊáñáããåëÞ ÄÞìçôñá ôïõ Âáóéëåßïõ, ËïãéóôéêÞò ÔÅÉ Èåó/íßêçò
• ÊáìðáêÜêçò Áñãýñçò ôïõ Áèáíáóßïõ, Éóôïñßáò Åèíïëïãßáò ÈñÜêçò (ÊïìïôçíÞ)
• Ìçíüðïõëïò Ãåþñãéïò ôïõ Ðáó÷Üëç, Äáóïðïíßáò ÊáâÜëáò (ÄñÜìá)
• ÍÜêïõ Áéêáôåñßíç ôïõ Ãåùñãßïõ, Áãñïô.
ÁíÜðôõîçò ÈñÜêçò (ÏñåóôéÜäá)
• Ìðáíßäçò ÄçìÞôñéïò ôïõ Êùí/íïõ, ÁóôõöõëÜêùí
• ÌðáóäáñÜ ÍéêïëÝôôá ôïõ ÉùÜííç, Éóôïñßáò & Åèí/ãßáò ÈñÜêçò (Êïìïô.)
• ÍåäÝëôóïõ Êõñéáêïýëá ôïõ ÍéêïëÜïõ, Öéëïóïößáò-ÐáéäáãùãéêÞò êáé Øõ÷ïëïãßáò
ÁèÞíáò
• Íôüëá ÁóçìÝíéá ôïõ Äçìçôñßïõ, Öéëïóïößáò-ÐáéäáãùãéêÞò Èåó/íßêçò
• ÓéäåñÜò ÁèáíÜóéïò ôïõ Ãåùñãßïõ, ÁóôõöõëÜêùí
• Ôóáêéñïýäç ÂáóéëéêÞ ôïõ Áíôùíßïõ, Åðéêïéíùí. & ÌÝóùí ÌáæéêÞò Åíçì. Ðáíôåßïõ Ðáí/ìßïõ
• Ôóéëéããßñçò Óðýñïò ôïõ Äçìçôñßïõ, 7ïò
Åõåëðßäùí (ÓÓÅ) - ÏÐËÁ
ÔÅÉ
• Áããåëßäïõ Åõáããåëßá ôïõ Ìé÷áÞë, Ãåùðë/öïñ. & Ôïð/ößá ÔÅÉ Óåññþí
• Âáñâáôæßêç Ìáñßíá ôïõ ÈùìÜ, Äéïßê. ÌïíÜäùí Õãåßáò & Ðñüíïéáò ÊáëáìÜôáò
• ÂáóéëåéÜäçò Íéêüëáïò ôïõ Äçìçôñßïõ,
Ôå÷í. Ì/êþí Ïñ. ÔÅÉ Çð (Ëçîïõ)
• Âá÷áíåëßäïõ Áéêáôåñßíç ôïõ ÁëåîÜíäñïõ, ÌáéåõôéêÞ Èåó/íßêçò
• ÃêáúíôáôæÞ Ìáñßá ôïõ Äçìçôñßïõ, Åðéóôçìþí ÖõóéêÞò ÁãùãÞò & Áèëçôéóìïý
Èåó/íßêçò
• Äåäüãëïõ Ìáñßíïò ôïõ Ãåùñãßïõ, ËïãéóôéêÞò ÔÅÉ ÊáâÜëáò
• ÄïõíÞò ÁíäñÝáò ôïõ Ðáíáãéþôç, É÷èõïêïìåßáò-Áëéåßáò Ìåóïëïããßïõ
• ÊáëôÜêçò Êùí/íïò ôïõ Ðáíáãéþôç, Çëåêôñïëïãßáò ÊáâÜëáò
• Êáðåôáíßäçò ÈùìÜò ôïõ Ãåùñãßïõ, Çëåêôñïëïãßáò ÐÜôñáò
• Êáðïýôóç Åñéöýëëç ôïõ ÍéêïëÜïõ, Åëåãêôþí & Áóöáë. Åñãáóéþí ÊáëáìÜôáò
• Êïíäýëç Áèáíáóßá ôïõ ÍéêïëÜïõ, ËïãéóôéêÞ ÊáâÜëáò
• ÐáðáëåîáíäñÞ Ìáñßá ôïõ ×ñÞóôïõ, Éáôñ. Åñã/ñßùí ÔÅÉ Èåó/íßêçò
• ÐáðáëåîáíäñÞò Ãåþñãéïò ôïõ ×ñÞóôïõ,
Ôå÷í. Áëéåßáò-Õäáôïêáë. Èåó/íßêçò
• Ðñïêïðïýëïõ Æá÷áñïýëá ôïõ Ìáñßíïõ,
Ãåùô/ßá & Ðåñéâ. ÔÅÉ Ä. Ìáêåä. ÊïìïôçíÞ
• Óåúôáíßäïõ Ìáñßá ôïõ ÍéêïëÜïõ, Ôå÷íéêüò Ôñïößìùí Èåó/íßêçò
• Ôóáìôóáêßñç ×ñõóïýëá ôïõ ×ñÞóôïõ, ÏéêéáêÞò Ïéêïíïìßáò & Ïéêïëïãßáò ×áñïêüðåéïõ (ÁèÞíá)
• ÔóÜíôæáëçò Óðýñïò ôïõ ÉùÜííç, ËïãéóôéêÞò Óåññþí
• ÔóáðÜíç Åõáããåëßá ôïõ Áèáíáóßïõ, ËïãéóôéêÞò ËÜñéóáò
• ×áôæçìÜãéïãëïõ ÁèçíÜ ôïõ ×ñÞóôïõ, ÍïóçëåõôéêÞò ÔÅÉ Èåó/íßêçò
• ×áôæÜêç Ðáó÷áëéþ ôïõ Óùôçñßïõ, ËïãéóôéêÞò & ×ñçìáô/íïìéêÞò Ìáêåäïíßáò
(Èåó/íßêç)
• Ï ÁèáíÜóéïò ÌÝîáò ôïõ ÍéêïëÜïõ êáé
åããïíüò ôïõ ÈáíÜóç ÔóáêéñÜêç, ÔÅÉ
×áëêßäáò, óôï ôìÞìá Çëåêôñïëïãßáò.
• Ç ÖùôåéíÞ ÊïññÝ, êüñç ôçò Åõáããåëßáò
Íáôóßäïõ, óôç ÍïóçëåõôéêÞ Áèçíþí.
• Ç ×ñõóïýëá ÐáëÜâñá, êüñç ôïõ Öõëáêôïý êáé ôçò Óôáõñïýëáò áðü ôï ÌïíáóôçñÜêé, ðÝôõ÷å óôç ÍïìéêÞ Áèçíþí.
Óôïõò åðéôõ÷üíôåò êáé óôéò ïéêïãÝíåéÝò ôïõò
åêöñÜæïõìå ôá èåñìÜ ìáò óõã÷áñçôÞñéá.

Συνάντηση Φεριωτών Αθήνας
με τον Υφυπουργό Οικονομικών
κ. Απόστολο Φωτιάδη
Συνέχεια στον κύκλο επαφών που άνοιξε
την περασμένη εβδομάδα, έδωσε η θερμή συνάντηση (στις 24 Οκτωβρίου) των ετεροδημοτών του Δήμου Φερών Έβρου, με πρωτοβουλία του Γραφείου του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Απόστολου Φωτιάδη.
Χαρακτηριστικό της συνάντησης ήταν η ανταπόκριση και συμμετοχή πλήθους φίλων ετεροδημοτών στο κάλεσμα, και η ζεστή και εγκάρδια ατμόσφαιρα που επικράτησε κατά τη
διάρκεια της συζήτησης.
Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής, όπως
και των υπολοίπων που θ' ακολουθήσουν, είναι η σύσφιξη και αναθέρμανση των σχέσεων μεταξύ των συμπατριωτών μας, και βεβαίως η ενημέρωσή τους σε ευρύτερα θέματα
οικονομικής πολιτικής.
Ο κ. Φωτιάδης μετέφερε στους παρευρισκόμενους το στίγμα και τις κατευθύνσεις
της νέας κοινωνικής-οικονομικής πολιτικής
του ΥΠΟ. Τα σημεία τα οποία τονίστηκαν ιδιαίτερα ήταν η αλματώδης ανάπτυξη που συντελείται στην ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια και ο πρωτοπόρος χαρακτήρας που
αναλαμβάνει το ΥΠΟ μέσα από τη δημιουργία μιας σειράς καινοτομιών και προοδευτικών
δεδομένων για την μέχρι σήμερα ελληνική
πρακτική. Αναφέρθηκε στους νέους ορίζοντες
που ανοίγονται μέσα από τη χρήση των εφαρμογών πληροφορικής όσον αφορά την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και της δυσκινησίας που χαρακτήριζαν το μέχρι πρότινος ισχύον σύστημα συναλλαγής των ΔΟΥ και
των άλλων οικονομικών υπηρεσιών με τον πολίτη, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην ποιότητα ζωής του. Ο Υφυπουργός δεν αρνήθηκε
τις εις βάρος των ελληνικών μηχανισμών διαφορές, που προκύπτουν από την αναπόφευκτη
σύγκριση με αντίστοιχους κάποιων προηγμένων στον τομέα αυτό ευρωπαϊκών χωρών, αλλά ταυτόχρονα ενημέρωσε τους προσκεκλημένους για την τεράστια προσπάθεια που καταβάλλεται από το ΥΠΟ για την κάλυψη των αποστάσεων που μας χωρίζουν από αυτές, τα αποτελέσματα της οποίας είναι ήδη θεαματικά.
Ακόμη αναφέρθηκε στο νέο φορολογικό
νομοσχέδιο με πλήθος φοροελαφρύνσεων και
φοροαπαλλαγών, την ιδιαίτερη αντιμετώπιση
αγροτών και πολυτέκνων, αλλά και την ώθηση για ανάπτυξη που δίνει στο σύνολο των επιχειρήσεων.
Ο κ. Φωτιάδης δεν παρέλειψε ν’ αναφερθεί και στο φαινόμενο της «διαπλοκολογίας
περισσότερο και πολύ λιγότερο της διαπλοκής», όπως χαρακτηριστικά είπε. Φαινόμενο
που έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, ξεφεύγει
πλέον από τα όρια της υγιούς και εποικοδομητικής κριτικής, και γίνεται εργαλείο στα χέρια
αυτών που παράγουν περισσότερο παραπολιτική και όχι πολιτική ουσίας.
Ακολούθησε ένας φιλικός και ζωντανός
διάλογος με τους παρευρισκόμενους, μέσα από τον οποίο ο Υφυπουργός αφουγκράστηκε
τους προβληματισμούς τους και έγινε ανταλλαγή απόψεων για όλα τα θέματα που ακούστηκαν.
Στη συνάντηση αυτή προέκυψε και συζητήθηκε και ένα νέο σημαντικό ζήτημα, γύρω
από το οποίο επικρατεί κάποια σύγχυση αλλά
και άγνοια. Σύμφωνα με το Νόμο 2623/98 «περί ανασύνταξης των εκλογικών καταλόγων»,
κάθε εκλογέας θα γραφεί υποχρεωτικά στους
εκλογικούς καταλόγους του Δήμου που είναι
δημότης (εκεί δηλαδή που έχει την οικογενειακή του μερίδα και παίρνει και τα διάφορα πιστοποιητικά). Οι υπηρεσίες του Δήμου θα συντάξουν νέους εκλογικούς καταλόγους βάσει
των δημοτολογίων. Όσοι λοιπόν εκλογείς ψηφίζουν και επιθυμούν να συνεχίσουν να ψηφίζουν στον Έβρο αλλά δεν είναι δημότες Έβρου,
πρέπει να εγγραφούν στα δημοτολόγια του
Δήμου που θα ψηφίσουν, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2000. Διευκρινίζουμε και πάλι ότι οι σημερινοί ετεροδημότες (π.χ. της Αττικής) θα
μπορούν να ψηφίζουν εδώ, στην πόλη που διαμένουν, εκπροσώπους του τόπου τους βάσει
δημοτολογίων, αφού θα καταργηθούν πλέον
τα γνωστά μας εκλογικά βιβλιάρια.
Αυτό το τελευταίο ήταν ένα πολύχρονο αίτημα για όλους εμάς που απέχουμε 1000 χλμ.
από την πατρίδα μας. Φαίνεται πως ήγγικε η
ώρα να ευοδωθεί. Χρέος μας λοιπόν να ενισχύσουμε πληθυσμιακά την πατρώα μας γη!
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Ï ÊÙÔÓÉÏÓ
Ôïõ ÄçìÞôñç ÌðÜñëá

Å

êåßíç ôçí çìÝñá ç êõñßá Ìáñßá Þñèå óôï
éáôñåßï ðñùß ðñùß. ¹èåëå, ëÝåé, íá ìå âñåé
åýêáéñï, ãéáôß åß÷å ðïëëÜ íá ìïõ ðåé. ¼÷é ãéá
ôïí åáõôü ôçò, äüîá ôù Èåþ êáëÜ Þôáí, áëëÜ «ãéá ôïõí Êþôóéïõ».
Åãþ ôçí êõñá-Ìáñßá Þìïõí ðñüèõìïò íá
ôçí áêïýóù. Ìïõ Üñåóå ï ôñüðïò ðïõ ðåñéÝãñáöå äéÜöïñåò êáôáóôÜóåéò, ï áõèïñìçôéóìüò ôçò, ç ãëþóóá ôçò. Ãé’ áõôü êáëïý êáêïý Ýâáëá äßðëá êáé ôï âéâëßï ìïõ ôùí ìáñãáñéôáñéþí.
– ÄçìçôñÜê’ ðéäÜêé ì’, êÜìé ôé èá êÜì’ò,
äåí áíôÝ÷ïõ Üëëï. Ïõ Êþôóéïõò Ý÷’ ìðïõíáêëáíôßó’ íôéð. Ïýëïõ ìðåëéÜäéò ìé öêéÜí’ . Èá
ìé êÜì’ ñéæßë’ êáìéÜ ìÝñá. Áëëïý ôïõí óôÝëíåéò áëëïý ðáãáßí’. ¢ëëá ôïõí ëåò, Üëëá
öêéÜí’. ¼,ô’ êé íá ôïõí ðåéò ôïõ îé÷íÜåé óôïõ
ëéðôü. Ôõñß ôïõí ëåò íá ðÜñ’, ÷áëâÜ óé öÝñíåé. ÊñéÜò ôïõí ëåò íá ðÜñ’, êééìÜ óé öÝñíåé.
ÂáñÝèêá íá ô’ãáíßæïõ êéöôÝäéò êÜèé ìÝñá. ×þñéá ô’ áëÜôéá. ÊÜèé öïõñÜ öÝñíåé êé áðïý Ýíá. Äåí ðáèáßí’ ôßðïõôá ô’ áëÜô’, ìé ëÝåé, Üóôá íá êÜèïõíôé. Ìáò åßðéò êé íá ôñþìé êé
áíÜëáôá, êé óôÝêïõíôé ôá ê’ôéÜ áñáäéáóìÝíá
óôïõ ñÜö’, èáññåßò êé åßíé ìðáêÜë’êïõ.
Ôá ðñïõ÷ôÝò Ýöêéáíá ñ’æüãáëïõ êé ôïõí
Ýóô’ëá óôïõí Ìðáìßäç íá ìé öÝñ’ êáíÝëëá.
Ôïõí âëÝðïõ êé ãõñßæ’ öïõñôïõìÝíïõò ôßãêá
÷áñôïõðéôóéÝôéò êé ñïõëÜ ãéá ôïõí êáìðéíÝ.
ÐÞñé êé äõï ðÜêá æÜ÷áñ’.
– ÐÞñéò êáíÝëëá ìðÜñéì; ô’ ëÝïõ.
– Ìé åßðéò êé êáíÝëëá; ìé ëÝåé. Äåí ôïõ
è’ìÞè’êá. ÁëëÜ äåí ðåéñÜæ’, ôá ÷áñôéÜ êé ôá
æá÷Üñôá äåí ðáèáßíïõí ôßðïõôá. ¢óôá íá
âñßóêïõíôé, äå ãõñåýïõí ïýôé íá öÜí’ ïýôé íá
ðéïõí.
– Íá âñåéò Ýíá ìÝñïõò íá ôá âÜë’ò, ô’ ëÝïõ, ðïõ ãéüìóá ôïõ óðßô’ ñïõëÜ ãéá ôçí ôïõáëÝôá. Èá ëÝåé êé ïõ Ìðáìßäçò, áõôïß Üëë’
ä’ëåéÜ äåí Ý÷ïõí, üë’ ìÝñá ÷Ýæïõíôé;
Ãù êáçìÝí’ ìéá öïõñÜ ôç âäïõìÜäá ðááßíïõ óôïõ ìÝñïõò – êÜèé ÓÜââáôïõ, ìé êåßíïõ ôïõ êáèÜñóéïõ ðïõ ìé Ýäïõêéò, íá åßóé êáëÜ, ðïõëý ôïõ ö÷áñéóôéÝìé.
– Íá ðáò óôïõí áíôÜ íá öÝñ’ò ãéáëãêßíéá, ô’ ëÝïõ, íá öêéÜåéò Ýíá íôÜì’ óô’í áõëÞ,
êé íá ôá âÜëïõìé ìÝóá. ÁëÜô’ äåí ðÞñéò áõôÞí ô’ öïõñÜ ìðÜñéì;
– ¼÷’, ìé ëÝåé, ôïõ îÝ÷áóá êé ðÞñá ìüí’
æÜ÷áñ’.
– Ôé èá ôç öêéÜóïõìé, Êþôóéïõ ì’ ôüó’ æÜ÷áñ’;
– ÖêéÜóé ìðéëíôÝ, ìé ëÝåé, ìé ôá êõäþíéá.
Ç ê'äïõíéÜ åßíé ãéïõìÜô’.
¸÷ïõ ãéìßóåé ôïõ óéñâÜí ñéíô’óôü êõäþí’
êé ìðéëíôÝ. Ô’ ëÝïõ ðñïõ÷ôÝò íá ðÜåé Ýíáí
êéóÝ ìðéëíôÝ óôïõí ïõäïõíôïõãéáôñü ðïõ ìé
Ýâãáëé ôïõ äüíô’. Èá ôïõ ðÜò; ô’ ëÝïõ. Èá
ôïõ ðÜïõ, ìé ëÝåé. Ôõëßãïõ ôïõí êéóÝ óôïõ
ðéóêßñ’, ôïõí äßíïõ. Íá ìçí îé÷Üåéò ôïõ ðéóêßñ’, ô’ ëÝïõ.
Ôé Þèéëá êé ôïõí Ýóôéëíá; ÁëëÜ ãù âëÝð’ò
Þèéëá íá æ’ìþóïõ øïõìß êé íá ô’ãáíßóïõ êéöôÝäéò. Ìé Ý÷’ ðïõíÝó’ ôïõ áëìáôæßê’ íá óôÝêïõìé üñèéá óôïõí óïõíôñïõìÜ êé íá ô’ãáíßæïõ êéöôÝäéò.
Ðáßñíåé ôïõí êéóÝ, ðááßí’. Ôïõí ãëÝðïõ êé
ãõñíÜåé êáìáñïõôüò ìé ìéá èçñßá öñáíôæéüëá ÷Üóêéá ðáñáìÜóêáëá. Ôïõ ðéóêßñ’ Üöáíôïõ.
– Ôï ‘äïõêéò, Êþôóéïõ ì’; ô’ ëÝïõ.
– Ôï ‘äïõêá, ìé ëÝåé.
– Ôç öñáíôæéüëá ôé ôçí ðÞñéò, ô’ ëÝïõ, ãù
æýìïõóá Ýíá ïõñôáëïýê’ øïõìß.
– Ìé ôçí Ýäïõêé Ðáìïýê’ò ìé ôïõ æüñ’, ìé
ëÝåé, êé óé ö÷áñéóôåß ãéá ôïõí ìðéëíôÝ.
– Óôïõí öïýñíïõ ôïõí ðÞãéò ôïõí ìðéëíôÝ; ô’ ëÝïõ. Äå óé åßðá íá ôïõí ðáò óôïõí
ïõäïõíôïõãéáôñü;
– Ìðéñäåýêá, ìé ëÝåé. ÂñÞêá ôïõ ÈáíÜó’
ðïõ ðÞãéíé óôïõ öïýñíïõ êé Ýðéáóáìé ôçí
êïõâÝíôá êé ìðéñäåýêá.
– Ðáíáãßá ì’ êé ×ñéóôÝ ì’, èá ëÝåé êé ïõ
Üíèñïõðïõò áðü ðïý êé ùò ðïý ìé èìÞè’êé ç
Ìáñßá. Äå óé Ýäéíé ìðÜñéì êÜíá ê’ëïýñ; ÌÞðïõò ðÞñéò ðÜëé óðßñôá;
– ¼÷’, ìé ëÝåé, ôïõ îÝ÷áóá, Þñèá áðïý ãýñïõ ãýñïõ êé äåí ðÝñáóá áð’ ôïõí Êéóìßñ’.
¢ìá èÝë’ò íá ðÜïõ íá ðÜñïõ.
– Íá êÜôó’ò éêåß ðïõ åßóé, ô’ ëÝïõ, Ý÷ïõ
ãéìßó’ ôçí êïõìüôá óðßñôá. È’ áíïßîïõìé ðéñßðôéñïõ åäïõãéÜ óôç ãïõíßá íá ð’ëÜìé óðßñôá íá êáæáíôßóïõìé.
Ôá ðñïõ÷ôÝ ðÜëé èá ëá ìé Ýêáìíé ñéæßë’.
¹ìáí óôïõí óïõíôñïõìÜ êé ô’ãÜíæá êéöôÝ-

äéò. ÖêéÜíïõ êÜô’ êéöôÝäéò, ïýôé ÐáôëÜêáò äå
ìé öôÜí’. ÊÜèé ìÝñá, âëÝð’ò, êéöôÝäéò öêéÜíïõ ìé ôüóïõ êééìÜ ðïõ ìé êïõâáëÜåé. ¸÷ïõ
íá ìéôáëÜâïõ áðïý ðÝñó’. ËÝïõ óôïõí Êþôóéïõ, óýñé íá ìáæÝø’ò ô’ áõãÜ áð’ ô’ò öïõëéÝò. Ôé Þèéëá êé ôïõí Ýóôéëíá; ÐÞãé êé óÞêïõóé ô’ áõãÜ áð’ ôçí êëþóóá. Ôá âñÞêé ìáæïõìÝíá êé ôá ö÷áñéóôÞè’êé. ¢ê'ãá êé ãù Ýíá ðáôéñíôß êé ôçí êëþóóá ðïõ ôóéñïêüðáå êé ôïõí
Êþôóéïõ íá âñßæ’, íôéíéíß éìáíéíß êé íá ÷’ðÜåé
ðáô-êéïýô èáññåßò êé ðÜëéâáí ïõ÷ôþ ì’ëÜñéá,
áëëÜ äå ìðïõñïýóá íá ðÜïõ íá äéïý ôé ãÝíéôé, èá êáñâïýí’æá ô’ò êéöôÝäéò. Ôïõí âëÝðïõ
êé Ýñ÷éôé êáìáñïõôüò ìé ìéá áãêáëéÜ áõãÜ, êáôáôóáãêïõñíéóìÝíïõò, ÷Üëéá.
– Ðïý ôæáãêïõñíßóêéò Ýôó’, Êþôóéïõ ì’;
ô’ ëÝïõ.
– Ìé ôóáãêïýñíéóé ç ð’ôÜíá ç êëþóóá, ìé
ëÝåé, äå ìé Üöéíé íá ôá ðÜñïõ ô’ áõãÜ.
ÊáëÜ ðïõ ìé ôïõ åßðé êé äåí ôá ‘óôåéëá ô’
áõãÜ óô’í Áöñïõäßô’. Ìé ãýñéøé öñÝóêá áõãÜ íá öêéÜó’ êåê, íá óôåßë’ óô’ èõãáôÝñá ô’ò.
Èá ëá ôá ‘óðáæé ç ã’íáßêá êé èá öïõñëÜô’æáí
ôá ð’ëéÜ áðïý ìÝóá, íá ãßíïõ ñéæßë’. Ô’ò åß÷á
ðåé èá ôá Ýðéñíá áð’ ô’ò êüôáò ôïõí êþëïõ
ßóéá êáô’ åõèåßá.
¼ëïõ ôÝôïéá ìé öêéÜí’. Ôþñá ãíÜôéáóé êé
èÝë’ íá óöÜî’ ôïõí êüêïñá.
– Ìé å÷ôñåýéôé, ëÝåé, êé ìé ðáñáö’ëÜåé üôáí ðéñíÜïõ óô’í áõëÞ êé ìé ñß÷íéôé íá ìé âãÜë’
ôá ìÜôéá.
– Ðþò íá ìç óé å÷ôñåýéôé, Êþôóéïõ ì’, ô’
ëÝïõ, áöïý ôïõí ê’íçãÜò üë’ ìÝñá ìé ôá ôéæÝêéá; Ãêéïõæéëßì êüêïñáò, ôïõí Ý÷ïõìé êé åîõðçñåôÜåé ô’ò êüôéò. ÓöÜîé ìðÜñéì ôçí ê’ôóÞ
ôçí êüôá, èá ôçí ðéÜ’åéò êé åõêïëüôéñá.
Ãù üôáí ô’ò ãëÝðïõ íá ôóáêþíïõíôé ìé Ýñ÷éôé íá ãéëÜóïõ, áëëÜ ö’ëÜãïõìé ãéáôß è’ìþí’
êéüëáò. ¸ñ÷ïõíôáí ðñïõ÷ôÝò öïõñôïõìÝíïõò
ôßãêá ÷áñôïõðéôóéÝôéò êé ïõ êüêïñáò ôïõí ðéñßìéíé êñõììÝíïõò óôçí ðáôïõëéÜ êé ìüëéò
ìðÞêé óô’í áõëÞ ñß÷’êé íá ôïõí âãÜë’ ôá ìÜôéá. Êþôóéïõò ðÝôáîé ô’ò ÷áñôïõðéôóéÝôéò êé
Üñðáæé ôéæÝêéá íá ôïõí âáñÝó’, áëëÜ áð’ ôïõ
ã’íÜôé ô’ áëëïý ôá ðÝôáãé êé áëëïý ðÜãéíáí.
¸íá ãêéïõñïõëôß, Ýíá êáêü, ðïý íá ó’ ôá ëÝïõ... ÃÝì’óé ç áõëÞ ÷áñôïõðéôóéÝôéò. Íá åßóé
áðïý êáìéÜ ìéñéÜ íá ãéëÜò.
Ôá ßäéá ôñáâïýóé êé ç Êáôßíá ìé ôïõí ÈáíÜó’, êé ô’ò Ýäïõêéò êé ôïõí ðïõôßæ’ êÜôé óôÜëåò êáôÜ ôçò êõêëïõöïõñßáò êé ôþñá óôáìÜô’óé íá êõêëïõöïõñÜåé ôüóïõ ðïõëý. Êåßíïõò ðÜëé, ðÜáéíé óõíÝ÷åéá óôçí ÐÜíôéíá êé
Ýðéñíé óôñáãÜëéá.
– Ôé ôá ðáßñ’ò ôá óôñáãÜëéá, ÈáíÜóç ì’;
Ýëéãé ç Êáôßíá. Áöïý äåí Ý÷ïõìé äüíôéá êáèüëïõ.
– Äåí ðåéñÜæ’, ô’ò Ýëéãé, áõôÜ åßíé ãéá íá
ðéñíÜìé ô’í þñá ìáò.
– Ðþò èá ðéñíÜìé ô’í þñá ìáò ìé ôá óôñáãÜëéá, ÈáíÜó’, áöïý åßìéóôå öáöïýô’äéò; Èá
ôá ðéñÜóïõìé óôïõ óê’íß íá ôá êÜíïõìé ìðéãëÝñ’;
– Èá ôá ãêïõíô’ëÜìé óôïõ óôüìá ìÝ÷ñé
íá ðáðáñþóïõí êé ýóôéñá èá ôá êáôáðßíïõìé...
Ôç èÝñ’óé ç ê’ëéÜ ôçí Êáôßíá, ôá êáôÜð’íé
ìðéôïýãêá âëÝð’ò. Ìé ëÝåé, Ýëá íá óé äþóïõ
êé óÝíá ðïõ óôïõìðþíéóé óõíÝ÷åéá, ôé ôé ôïõ
èÝë’ò ôïõ êáèÜñóéïõ...
¢éíôé íá ðçãáßíïõ ôþñá, Ý÷ïõ íá ô’ãáíßóïõ êéöôÝäéò, âëÝð’ò. ÈÝëïõ íá ðéñÜóïõ êé
áð’ ôïõí ÐÝôñïõ ôïõí êáóÜð’, êé íá ô’ ðù
Üìá ãõñåý’ Êþôóéïõò êééìÜ íá ô’ äßí’ êñéÜò. Êé
íá ðéñÜóïõ êé áð’ ôïõí Ìðáìßäç íá ô’ ðù
Üìá ãõñåý’ ÷áëâÜ íá ô’ äßí’ ôåëåìÝ. Êé ìÝ÷ñé
ôá ×ñéóôïýãåííá íá ìçí ôïõí äþó’ ñïõëÜ
÷áñôß ïýôé ÷áñôïõðéôóéÝôéò, ïýôé æÜ÷áñ’. Êé
óõ, ÄçìçôñÜê’, Üìá èÝë‘ò óðßñôá Þ ÷áñôïõðéôóéÝôéò óé ìÝíá íá Ýñ÷éóé. ¸÷ïõ Ýíá ïõñôáëïýê’! ×á ÷á ÷á... Äþóé ìé ôþñá ô’ ñéôóÝôá íá
ðÜñïõ ôéò óôÜëéò íá ôïõí ðïõôßæïõ, ìÞðïõò
êé ãÝí’ ôßðïõôá.
ÐÞñå ôç óõíôáãÞ, êé áöïý ôçí êïßôáîå
ðïëëÞ þñá ìå ñþôçóå:
– Ôé óôáãüíéò åßíé áõôÝò, ÄçìçôñÜê’;
Åßíáé ìéá óõíçèéóìÝíç åñþôçóç áðü áðëïúêïýò áíèñþðïõò, åãþ üìùò äåí ôïõò ÷áëÜù ôï ÷áôßñé êé Ý÷ù ôçí áðÜíôçóç Ýôïéìç:
– Åßíáé äéìåèõëï-ôñé÷ëùñï-öïõîéíéêü íÜôñéï, ôçò ëÝù.
– ¢ááá, êáôÜëáâá. ÄõíáôÝò öáßíïõíôé,
Üíôé íá äéïýìé ôé èá ãÝí’... Íá è’ìçèïý íá óé
öÝñïõ êé ìðéëíôÝ, áëëÜ èá ôïõí öÝñïõ ìáíá÷Þ ì’ íá åßìé óßãïõñç. ¢íôé ãåéá óïõ...

ÔÏ

ÄÇÌÏ ÖÅÑÙÍ

ÅÑÃÁ ÔÏÕ ÄÇÌÏÕ ÖÅÑÙÍ

ÄÅËÔÉÏ ÔÕÐÏÕ

1. Áðïðåñáôþèçêå ç óõíôÞñçóç ôïõ ðáëáéïý êôçíéáôñåßïõ (ÌðïõãÜäåò) êáé åãêáôáóôÜèçêå ôï óõíåñãåßï ôïõ ÄÞìïõ
ãéá ôçí åðéóêåõÞ êáé óõíôÞñçóç ôùí ï÷çìÜôùí ôïõ ÄÞìïõ.
2. ÌÝóá óôï ÍïÝìâñéï èá ãßíïõí ôá åãêáßíéá ôïõ ÊÁÐÇ, áöïý ïé åñãáóßåò äéáìüñöùóçò ôåëåéþóïõí êáé áíáìÝíåôáé ï åîïðëéóìüò ôïõ óýíôïìá. ¹äç åíôüò ôïõ
÷þñïõ óôåãÜóôçêå ôï ðñüãñáììá «ÂïÞèåéá óôï óðßôé».
3. Âïçèçôéêïß ÷þñïé óôç íÝá ëáúêÞ áãïñÜ.
ÊáôáóêåõÜæïíôáé ôïõáëÝôåò 20 ô.ì.
4. Ïé ï÷åôïß üìâñéùí õäÜôùí Öåñþí-ÐÝðëïõ ïëïêëçñþèçêáí, åíþ óýíôïìá ïëïêëçñþíïíôáé ôïõ Áñäáíßïõ-Ôñéöõëëßïõ. Ôï êüóôïò ôïõ Ýñãïõ åßíáé 74 åêáô.
äñ÷.
5. Ïëïêëçñþèçêå ç áãñïôéêÞ ïäïðïéßá ôïõ
ÄÞìïõ (óõìðåñéëáìâÜíïíôáé êáé ïé ïéêéóìïß) áîßáò 82 åêáôïì. äñ÷.
6. ÁóöáëôéêÜ: Åíôüò ôçò ðüëçò ôùí Öåñþí,
2,3 ÷ëì., áîßá 34 åêáô. äñ÷. Ïéêéóìþí, 3
÷ëì., áîßá 46 åêáô. äñ÷. Ç óýíäåóç ôïõ
äñüìïõ Ðüñïò-ÁñäÜíéï, 4,3 ÷ëì., áîßá
74 åêáô. äñ÷.
7. ÄçìïðñáôÞèçêå ìå ôï ðïóü ôùí 30 åêáô. ç áíÜðëáóç ôïõ ðåñßãõñïõ ÷þñïõ
ôïõ êïëõìâçôçñßïõ êáé Ý÷ïõí îåêéíÞóåé
ïé åñãáóßåò ôïõ.
8. Ïëïêëçñþíåôáé ìå ôá÷ýôáôïõò ñõèìïýò
ôï 2ï Äçìïôéêü ó÷ïëåßï (Ýñãï Ïñãáíéóìïý Ó÷ïëéêþí Êôéñßùí – ÏÓÊ) êáé áíáìÝíåôáé ìÝóá óôï ÄåêÝìâñéï ç åãêáôÜóôáóç ôùí ìáèçôþí áðü ôï ðáëáéü êôßñéï.
9. Îýëéíïò îåíþíáò ôïõ ÄÞìïõ. Ëüãù êùëýìáôïò ðïõ ðñïÝêõøå ìå ôï ïéêüðåäï
ðïõ áñ÷éêÜ åß÷å ïñéóèåß óôçí Áãßá ÐáñáóêåõÞ, ôï Äçìïôéêü Óõìâïýëéï ðáñá÷þñçóå óôçí ÄÅÔÁÖ ïéêüðåäï åíôüò ó÷åäßïõ ðüëåùò –óôçí Ýîïäï ôçò ðüëçò
ðñïò ôïí Ðüñï– ãéá ôçí êáôáóêåõÞ ôïõ
îåíþíá.

ÐñáãìáôïðïéÞèçêå óôéò 24-9-2000 çìÝñá ÊõñéáêÞ ç ëïãïäïóßá ôïõ ÄçìÜñ÷ïõ Öåñþí, ê.
Ìáíïýóç ÍéêïëÜïõ ãéá ôá ðåðñáãìÝíá ôïõ Ýôïõò 1999 óôï Äçìïôéêü ÈÝáôñï ôçò ðüëçò.
Ï ê. Ìáíïýóçò áíáöÝñèçêå óôçí ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç ôïõ ÄÞìïõ Öåñþí áðü ôçí çìÝñá ôçò ðáñáëáâÞò. ÓõãêåêñéìÝíá, ãéá ôá Ýñãá ðïõ äçìïðñáôÞèçêáí êáé õëïðïéÞèçêáí
ìÝóá óôï Ýôïò 1999.
Åðßóçò ï ÄÞìáñ÷ïò Öåñþí ìßëçóå ãéá ôçí

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ-ÃÍÙÓÔÏÐÏÉÇÓÇ
Ï ÄÞìïò Öåñþí êÜíåé ãíùóôü óôïõò
óõìðáôñéþôåò ìáò üôé Ý÷åé óõíäåèåß
ìå ôï Internet êáé ç äéåýèõíóÞ ôïõ åßíáé

www.FERES.GR

ÔÏÐÉÊÅÓ ÅÉÄÇÓÅÉÓ
• ÂÉÏÄÉÁÄÑÏÌÏÉ: Ìéá éäÝá ðïõ öÝñíåé ðéï
êïíôÜ ÅëëÜäá-Âïõëãáñßá-Ôïõñêßá: ÔñéåèíÞò óõíÜíôçóç ÅëëÜäáò, Âïõëãáñßáò
êáé Ôïõñêßáò ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôéò 27
Óåðôåìâñßïõ óôç Âïõëãáñßá, ýóôåñá áðü ðñüóêëçóç ôçò ìç ÊõâåñíçôéêÞò ðåñéâáëëïíôïëïãéêÞò ïñãÜíùóçò «ÐñÜóéíá ÂáëêÜíéá». Ïé áíôéíïìÜñ÷åò ¸âñïõ,
×áóêüâïõ êáé Áäñéáíïõðüëåùò, êáèþò
êáé åéäéêïß åðéóôÞìïíåò, êÜèçóáí óôï ßäéï ôñáðÝæé ãéá ðñþôç öïñÜ êáé áíôÜëëáîáí áðüøåéò óå èÝìáôá ñýðáíóçò ôïõ
ðåñéâÜëëïíôïò.
• Ó×ÏËÇ ËÉÌÅÍÏÖÕËÁÊÙÍ: Ïìüöùíç õðÞñîå ç Ýãêñéóç áðü ôï Íïìáñ÷éáêü
Óõìâïýëéï ãéá ôçí ðáñá÷þñçóç 160
óôñåììÜôùí óôçí ðåñéï÷Þ ìåôáîý ÊáëëéèÝáò êáé ÍÝáò ×éëÞò ãéá ôç äçìéïõñãßá
Áêáäçìßáò Ëéìåíéêïý Óþìáôïò. Ôï ãåãïíüò áõôü Ý÷åé éäéáßôåñç óçìáóßá, ãéáôß óõíôåëåß óôç ìåôáöïñÜ êñáôéêþí äñáóôçñéïôÞôùí óôç óõãêåêñéìÝíç ðåñéï÷Þ, áíôéìåôùðßæåôáé ç ðëçèõóìéáêÞ ôçò åíßó÷õóç, äçìéïõñãïýíôáé èÝóåéò åñãáóßáò êáé ìåéþíåôáé ç áíåñãßá, áëëÜ êáé ôï
ãüçôñï ôçò ÈñÜêçò åíéó÷ýåôáé.
• ÔÅÅ ÓÔÏ ÓÏÕÖËÉ: ÔÅÅ ìå Ýîé íÝåò åéäéêüôçôåò áðïêôÜ ôï Óïõöëß, ðïõ èá ëåéôïõñãÞóåé áðü ôç íÝá Ó÷ïëéêÞ ðåñßïäï. Ôçí
ßäñõóç êáé ëåéôïõñãßá ÔÅÅ óôï Óïõöëß
áðü ôç íÝá ó÷ïëéêÞ ðåñßïäï áíáêïßíùóå ï ÄÞìáñ÷ïò ôçò ðüëçò ê. Ã. ÊïôóÜíçò êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôåëåôÞò âñÜâåõóçò ôùí åðéôõ÷üíôùí óå ÁÅÉ êáé ÔÅÉ.
• «ÐÁÑÌÅÍÉÙÍ»: Ï Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò ê. Êùíóôáíôßíïò Óôåöáíüðïõëïò ðáñáêïëïýèçóå ôçí ôåëéêÞ öÜóç ôçò
óôñáôéùôéêÞò Üóêçóçò «Ðáñìåíßùí» ðïõ
äéåîÞ÷èç óôçí ðåñéï÷Þ Ôñéöõëëßïõ, Ëåõêßìçò, ÈõìáñéÜò êáé Ôáýñçò Í. ¸âñïõ,

õëéêïôå÷íéêÞ õðïäïìÞ êáèþò êáé ãéá ôïí ìç÷áíïëïãéêü åîïðëéóìü ôïõ ÄÞìïõ.
Óôç ëïãïäïóßá ôïõ ï ê. Ìáíïýóçò õðïãñÜììéóå üôé óôï ÷ñüíï ðïõ ðÝñáóå ðñáãìáôïðïéÞèçêáí 15 óõíåäñéÜóåéò Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ ìå 306 óõíïëéêÜ èÝìáôá çìåñÞóéáò
äéÜôáîçò áðü ôá ïðïßá 279 øçößóôçêáí ïìüöùíá êáé 27 êáôÜ áðüëõôç ðëåéïøçößá.
Áîßæåé íá óçìåéùèåß üôé óôç ëïãïäïóßá ôïõ
ÄçìÜñ÷ïõ Öåñþí åêôüò áðü ôá ìÝëç ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ ðáñáâñÝèçêå ðëÞèïò êüóìïõ ôçò ðüëçò ìáò.

«ÄÇÌÇÔÑÉÁ 2000»
ÓÔÏÍ ÐÅÐËÏ ÖÅÑÙÍ
ÔåôñáÞìåñåò åêäçëþóåéò ðñáãìáôïðïéÞèçêáí áðü ôçí ÄÅÐÁÖ óôï Äçìïôéêü ÄéáìÝñéóìá ÐÝðëïõ, óôá ðëáßóéá ôïõ åïñôáóìïý ôïõ
éåñïý íáïý Áãßïõ Äçìçôñßïõ. Ïé åêäçëþóåéò
ðåñéëÜìâáíáí:
— 23/10: ÈåáôñéêÞ ðáñÜóôáóç áðü ôï Èåáôñéêü åñãáóôÞñé ôçò ÄÅÐÁ ÏñåóôéÜäáò ìå ôï
Ýñãï ôïõ ÃéÜííç Îáíèïýëç «Ôá óêïõðßäéá».
— 24/10: ÌïõóéêÞ âñáäéÜ
— 25/10: ÐáñÜóôáóç Êáñáãêéüæç ãéá ðáéäéÜ
— 26/10: Èåßá ëåéôïõñãßá óôïí éåñü íáü Áã.
Äçìçôñßïõ, ÷ïñïóôáôïýíôïò ôïõ Óåâ. Ìçôñïðïëßôïõ Áëåî/ðüëåùò ê.ê. Áíèßìïõ – Áñôïêëáóßá - ÐåñéöïñÜ åéêüíáò - Äåîßùóç.

ìå ðñáãìáôéêÜ ðõñÜ.
• Ç ÊÉÂÙÔÏÓ ÔÙÍ ÊÅÉÌÇËÉÙÍ: Óå åîÝëéîç
âñßóêåôáé ðñüãñáììá ôïõ ÐÁ.ÊÅ.ÈÑÁ. ìå
èÝìá ôçí êáôáãñáöÞ ôùí êåéìçëßùí ôùí
ðñïóöýãùí óôï ÷þñï ôçò ÁíáôïëéêÞò
Ìáêåäïíßáò êáé ÈñÜêçò. Ôï ÐÁ.ÊÅ.ÈÑÁ.,
ðïõ Ý÷åé óõìðëçñþóåé ïêôþ ÷ñüíéá áðü
ôçí ßäñõóÞ ôïõ, áó÷ïëåßôáé ìå ôçí ðáñáäïóéáêÞ ìïõóéêÞ, ôç æùãñáöéêÞ, ôç
ãëþóóá êáé ôéò åêäüóåéò âéâëßùí.
• ÁÐÏÃÑÁÖÇ ÁÓÔÅÃÙÍ: Ï Ïñãáíéóìüò ÅñãáôéêÞò Êáôïéêßáò ðñáãìáôïðïéåß áðü
ôéò 9 Ïêôùâñßïõ Ýùò ôéò 15 Äåêåìâñßïõ
2000 áðïãñáöÞ áóôÝãùí äéêáéïý÷ùí
ôïõ ÏÅÊ óôïõò ÄÞìïõò Áëåîáíäñïýðïëçò, Óïõöëßïõ, ÓáìïèñÜêçò êáé Ôñáúáíïýðïëçò.
• Ó×ÏËÅÓ ÅÏÌÌÅ×: Óôïí «áÝñá» ïé Ó÷ïëÝò
ôáðçôïõñãßáò ôïõ ÅÏÌÌÅ×. Óå äõóìåíÞ èÝóç ïé åñãáæüìåíåò ôïõ Íïìïý ¸âñïõ. ÖÞìåò ãéá ïñéóôéêü êëåßóéìï. Åñþôçóç ê. Ëõìðåñáêßäç óôç ÂïõëÞ.
• ÔÏÍ ÅÂÑÏ ÅÐÉÓÊÅÖÔÇÊÅ ï Õöõðïõñãüò
Ãåùñãßáò ê. ÂáããÝëçò Áñãýñçò êáé ìå
ôïðéêïýò ðáñÜãïíôåò ìåëÝôçóáí äéÜöïñá áãñïôéêÜ èÝìáôá ôçò ðåñéï÷Þò.
• ÅÑÃÁ áíáêáßíéóçò óôç óéäçñïäñïìéêÞ
ãñáììÞ Èåó/íßêçò-Áëåî/ðïëçò.
• ÏÔÅ: ØçöéáêÜ ôçëÝöùíá óôéò ÖÝñåò êáé
óôïí ÐÝðëï Ýäùóå ðñïò åêìåôÜëëåõóç
áðü ôéò 2 Ïêôùâñßïõ ï ÏÔÅ.
• ÂÑÁÂÅÕÓÇ: Ôï Ðñþôï âñáâåßï áðü ôïí
Åëëçíéêü Ïñãáíéóìü Ôïõñéóìïý êáé ôçí
¸íùóç ÄçìïóéïãñÜöùí êáé ÓõããñáöÝùí Ôïõñéóìïý ÅëëÜäáò áðïíåìÞèçêå
óôïí Èåüäùñï Êõñêïýäç ãéá ôï âéâëßï
ôïõ «¸âñïò: Ôï ôåëåõôáßï ï÷õñü».
• ÊÁÔÅÄÁÖÉÓÇ: Ôï ðáñáäïóéáêü êôßñéï ôçò
ÔñÜðåæáò ôçò ÅëëÜäáò ðïõ Þôáí óùóôü
óôïëßäé ãéá ôçí Áëåîáíäïýðïëç, äõóôõ÷þò êáôåäáößóôçêå ãéá íá ãßíåé ßóùò ìéá
Ü÷áñç ðïëõêáôïéêßá.
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O ÃéÜííçò ÌçôñÜêáò
¢ñ÷ùí ÁãéïãñÜöïò
ôïõ Ïéêïõìåíéêïý Ðáôñéáñ÷åßïõ

Ο Λογοτεχνικός Διαγωνισμός
της ΔΕΠΑΦ

Óå åéäéêÞ ôåëåôÞ ç ïðïßá Ýãéíå óôïí Ðáôñéáñ÷éêü Éåñü Íáü ôïõ ìåãáëïìÜñôõñïò Áãßïõ Ãåùñãßïõ ôïõ Ïéêïõìåíéêïý Ðáôñéáñ÷åßïõ Êùíóôáíôéíïõðüëåùò, ôçí 29 Éïõëßïõ
2000, åïñôÞ ôùí Áãßùí Áðïóôüëùí ÐÝôñïõ
êáé Ðáýëïõ ÷åéñïèåôÞèçêå áðü ôïí Ïéêïõìåíéêü ÐáôñéÜñ÷ç ê.ê. Âáñèïëïìáßï ï ãíùóôüò Èñáêéþôçò ìåôáâõæáíôéíüò æùãñÜöïò
êáé áãéïãñÜöïò ÃéÜííçò ÌçôñÜêáò «¢ñ÷ùí
ÁãéïãñÜöïò».

Σας ενημερώνουμε πως η Βιβλιοθήκη της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης
Φερών οργάνωσε, μετά από παρότρυνση των
αναγνωστών της, διαγωνισμό λογοτεχνικού
κειμένου από τις 17 Ιουλίου ως τις 31 Αυγούστου 2000.
Ο διαγωνισμός απευθυνόταν σε νέους της
περιοχής μας, ηλικίας από 15 ως 25 ετών. Αντικείμενο του διαγωνισμού ήταν η συγγραφή
πρωτότυπου κειμένου, σε πεζό ή έμμετρο λόγο.
Αφορμή για συγγραφή μπορούσε να αποτελέσει η σχέση των νέων με τον τόπο καταγωγής τους, οι αναζητήσεις τους, οι σκέψεις
τους για το μέλλον και οτιδήποτε άλλο ενδιαφέρει και συγκινεί το σημερινό νέο.
Κριτήριο επιλογής στάθηκε το προσωπικό ύφος και η ευαισθησία προσέγγισης του
θέματος. Στην κριτική επιτροπή που αποτελούνταν από εκπροσώπους της ΔΕΠΑΦ, εξέχουσα παρουσία κατείχε η γνωστή σε όλους
μας ποιήτρια και συγγραφέας παιδικών βιβλίων κ. Γαλήνη Ρεκαλίδου.
Όλες οι συμμετοχές κρίθηκαν αξιόλογες και
αποτελούν ένα ελπιδοφόρο δείγμα γραφής, που
ευχόμαστε να έχει την ανάλογη συνέχεια. Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, ένα μόνο από τα κείμενα θα βραβευόταν.
Το βραβείο, που ήταν μια φωτογραφική
μηχανή, κέρδισε ο Άκης Αραμπατζής. Ειδικό βραβείο απονεμήθηκε στον Ηλία Πούλο.
Ειδική διάκριση στη Χριστίνα Πετρίδου και
έπαινοι στην Κατερίνα Γκιλάκη και στον
Μαργαρίτη Δουλγκέρη. Όλα τα αναμνηστικά διπλώματα συνοδεύτηκαν από βιβλία, που
προσφέρθηκαν στους διαγωνιζόμενους.

Προς την εφημερίδα «Η Βήρα»

Η υπεύθυνη της Βιβλιοθήκης ΔΕΠΑΦ
Κατσαούνη Γ. Βασιλική
Ôï «Ïöößêéïí» ôïõ äüèçêå åéò áíáãíþñéóç ôïõ Ýñãïõ ôïõ óôïí ôïìÝá ôçò ìåôáâõæáíôéíÞò æùãñáöéêÞò êáé áãéïãñáößáò êáé
ãéá ôçí ðñïóöïñÜ êáé óõíåñãáóßá ôïõ åðß
ðïëëÜ Ýôç ðñïò ôï Ïéêïõìåíéêü Ðáôñéáñ÷åßï. Êáñðüò áõôÞò ôçò óõíåñãáóßáò åßíáé
êáé ç óåéñÜ ôùí åéêüíùí áðü ôéò ïðïßåò Ýãéíå ç óåéñÜ 6 ãñáììáôïóÞìùí ôïõ Ïéêïõìåíéêïý Ðáôñéáñ÷åßïõ êáé ç ïðïßá êõêëïöüñçóå ôçí 1.1.2000 áðü ôá ÅËÔÁ êáé ãéá ôçí
ïðïßá Ýãéíå ðïëýò èüñõâïò.
Ï ¢ñ÷ùí ÁãéïãñÜöïò ÃéÜííçò ÌçôñÜêáò åßíáé êáëëéôå÷íéêüò óýìâïõëïò ôïõ Ðáôñéáñ÷åßïõ êáé ãåííÞôùñ ôïõ ÉäåïãñÜììáôïò Âõæáíôéíþí Ôå÷íþí ôçò õðü ßäñõóç áêáäçìßáò Âõæáíôéíþí Ôå÷íþí ôïõ Ïéêïõìåíéêïý Ðáôñéáñ÷åßïõ.
Åßíáé ðáñÜëëçëá ðñüåäñïò ôçò Åöïñåßáò ÆùãñáöéêÞò êáé ìÝëïò ôïõ Äéïéêçôéêïý
Óõìâïõëßïõ ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ Åéêáóôéêþí
Ôå÷íþí ÅëëÜäáò. Åßíáé éäñõôéêü ìÝëïò, áëëÜ êáé ìÝëïò ôïõ Ä.Ó. ôçò Áêáäçìßáò ÈñáêéêÞò ÔÝ÷íçò êáé ðáñÜäïóçò êáé ãåííÞôùñ
ôïõ áñ÷éêïý Éäñõôéêïý ÉäåïãñÜììáôïò âõæáíôéíþí ôå÷íþí ôçò åí ëüãù Áêáäçìßáò.
Áêüìç, åßíáé Áíôéðñüåäñïò ôïõ Èñáêéêïý ÊÝíôñïõ êáé ôçò Åôáéñåßáò Èñáêéêþí
Ìåëåôþí.
Ï ÃéÜííçò ÌçôñÜêáò ãåííÞèçêå óôïí
Ðñïâáôþíá ¸âñïõ. Óðïýäáóå Ðñüíïéá êáé
åñãÜóôçêå ùò Êïéíùíéêüò ëåéôïõñãüò êáé
ðñïúóôÜìåíïò ÄéïéêçôéêïïéêïíïìéêÞò ÌÝñéìíáò óôç Äéåýèõíóç ÁóöÜëéóçò Ðñïóùðéêïý ÄÅÇ. Ç æùãñáöéêÞ, ôçí ïðïßá õðçñåôåß
áðü ðáéäß åßíáé ÷üìðõ, åõ÷áñßóôçóç, ðåìðôïõóßá ðíåõìáôéêÞ êáé íüçìá æùÞò. Ôçò
äüèçêå óýìøõ÷á-óýãêïñìá êáé áõôÞ ôïý áðïêÜëõøå ôïõò ìåãÜëïõò ôçò äñüìïõò ïé ïðïßïé ðåñíïýí ìÝóá áðü ôç âõæáíôéíÞ æùãñáöéêÞ ãéá íá ïäçãçèïýí ïé ¸ëëçíåò åéêáóôéêïß êáëëéôÝ÷íåò óôïí ðõñÞíá ôïõ Ðáãêüóìéïõ ãßãíåóèáé ôçò ôÝ÷íçò.
¸÷åé êÜíåé 70 áôïìéêÝò åêèÝóåéò óôçí
ÅëëÜäá êáé óôï åîùôåñéêü êáé Ýëáâå ìÝñïò
óå ðëÞèïò ïìáäéêÝò. ¸÷åé áãéïãñáöÞóåé Éåñïýò Íáïýò óôçí Åýâïéá. ¸÷åé ðÜñåé 19
âñáâåßá-ìåôÜëëåéá êáé ôéìçôéêÝò äéáêñßóåéò.
¸ñãá ôïõ âñßóêïíôáé óôï Ïéêïõìåíéêü
Ðáôñéáñ÷åßï Êùíóôáíôéíïõðüëåùò, óôï

Ëåõêü Ïßêï ÁìåñéêÞò. Óçí Áñ÷éåðéóêïðÞ
ÁìåñéêÞò, óôçí Áñ÷éåðéóêïðÞ Áõóôñáëßáò,
óôï Äçìïêñßôåéï ÐáíåðéóôÞìéï ÈñÜêçò, óôï
ÐáíåðéóôÞìéï ôçò Ãåíåýçò êáé óôï Äéïñèüäïîï ÊÝíôñï ôïõ Ïéê. Ðáôñéáñ÷åßïõ óôç Ãåíåýç. Óôçí ÅèíéêÞ ÐéíáêïèÞêç Âïõëãáñßáò óôç Óüöéá êáèþò êáé óôï Õðïõñãåßï Ðïëéôéóìïý ôçò Âïõëãáñßáò.
Åðßóçò Ýñãá ôïõ âñßóêïíôáé óôçí ðéíáêïèÞêç La cite of les mails ôùí Ðáñéóßùí,
óôç ÄçìïôéêÞ âéâëéïèÞêç Bacoli ôçò Éôáëßáò,
óôç Ìçôñüðïëç Ðýñãïõ, óôçí ÐéíáêïèÞêç
ôçò ÄÅÇ êáé ôçò ÁãñïôéêÞò ÔñÜðåæáò. Óôçí
ðéíáêïèÞêç ÂïññÝ óôçí Ðáéáíßá ÁôôéêÞò,
óôï Ìïõóåßï ÐáðáíéêïëÜïõ ÊïìïôçíÞò,
óôçí ðéíáêïèÞêç ôçò Åôáéñåßáò Ìáêåäïíéêþí Óðïõäþí Èåóóáëïíßêçò, óôç ÃåíéêÞ
Ãñáììáôåßá ÁíáôïëéêÞò Ìáêåäïíßáò-ÈñÜêçò, óôéò äçìïôéêÝò ðéíáêïèÞêåò ÁèçíþíÈåóóáëïíßêçò-×áëêßäáò-Áëéâåñßïõ-ÊýìçòÊïìïôçíÞò-Áëåîáíäñïýðïëçò-ÎÜíèçò-ÏñåóôéÜäáò-Äéäõìïôåß÷ïõ-Öåñþí-Óáððþí ê.Ü.
Óôéò Íïìáñ÷ßåò Ñïäüðçò, ÎÜíèçò, ¸âñïõ. Óôï ãñáöåßï ÄçìÜñ÷ïõ ÊïìïôçíÞò.
Ðñüóöáôá éäñýèçêå áðü ôï ÄÞìï Äéäõìïôåß÷ïõ ç ÐéíáêïèÞêç ÌçôñÜêá.
Áêüìá Ýñãá ôïõ âñßóêïíôáé óå ðïëëÝò
éäéùôéêÝò óõëëïãÝò óôçí ÅëëÜäá êáé óôï åîùôåñéêü.
Ôï Ýñãï ôïõ ðáñïõóéÜóôçêå ðïëëÝò öïñÝò óå âéâëßá, óôïí çìåñÞóéï êáé ðåñéïäéêü
ôýðï êáé óôçí ôçëåüñáóç. ÁëëÜ êáé ç åöçìåñßäá ìáò Ý÷åé ðáñïõóéÜóåé óôï ðáñåëèüí
ôïí êáôáîéùìÝíï æùãñÜöï óõìðáôñéþôç ìáò
êáé Ý÷åé áíáöåñèåß óôï Ýñãï ôïõ.

Η εφημερίδα μας δημοσιεύει το κείμενο του
Χρήστου Αραμπατζή το οποίο βραβεύθηκε
στον διαγωνισμό της ΔΕΠΑΦ:

Α

πό το πρωί δεν βρήκαμε τίποτα. Επί ώρες στα χώματα ψάχναμε ίχνη ανθρώπινης δραστηριότητας. Βαλθήκαμε να βρούμε
τον άνθρωπο στα έγκατα της γης, αφού στην
επιφάνειά της αυτή η έννοια αμφισβητείται
αρκετά. Σκάβαμε γι’ αρκετή ώρα μα δεν σταθήκαμε τυχεροί. Η Γη δεν μας φανέρωσε γι’
ακόμα μια φορά τα μυστικά της. Ήταν πληγωμένη από την αδιάκοπη ανασκαφή.
Απορροφημένοι από το πάθος μας αναμοχλεύαμε τα σωθικά της και της προκαλούσαμε πόνο. Νιώθαμε πως υπέφερε μα έπρεπε
να καταγράψουμε στο ημερολόγιο ένα εύρημα – έστω κι αν αυτό είχε βαριές συνέπειες
σ’ εμάς και σ’ αυτήν. Προσευχηθήκαμε στους
θεούς, μα αυτοί αδιαφόρησαν. Μας άφησαν
να προσπαθούμε χωρίς τη βοήθειά τους. Τι
έκρυβαν άραγε;
Παλεύαμε με τον ήλιο, με το χώμα και καθώς ο αέρας μας έφερνε από την έρημο μηνύματα πως νικηθήκαμε, συνέβη το πολυπόθητο. Μια φωνή έσχισε τη σιωπή και το ζεστό αέρα στα δύο. «Ειδώλιο!» ακούσαμε και
τρέξαμε όλοι στο μέρος από όπου βγήκε αυτή η έκφραση χαράς.
Μαζευτήκαμε γύρω από την τυχερή συμφοιτήτριά μας. Το πρόσωπό της γυάλιζε, όσο
της το επέτρεπαν τα χώματα που είχε πάνω
της, από ευτυχία. Το κρατούσε σφιχτά στα χέρια της. Έδινε την εντύπωση πως το θεωρούσε δικό της, ίσως μέρος του σώματός της. Ζητήσαμε να το δούμε, να το αγγίξουμε κι εμείς. Ξέραμε πως έτσι το ηθικό μας θα αναπτερωνόταν και θα συνεχίζαμε με περισσότερη διάθεση. Με δυσκολία το πήραμε από
τα χέρια της.
Ο καθένας με τη σειρά του πήρε στα χέρια του αυτό το πανάρχαιο ειδώλιο. Μερικοί
το παρατηρούσαν πολύ προσεχτικά σαν να έβλεπαν πάνω του το πρόσωπο του κατασκευαστή του να τους λέει πως πια αυτό που κρατούσαν στα χέρια τους δεν ανήκε πια σ’ αυτόν, μα σ’ εκείνους που έπρεπε να το προσέξουν σαν να ήταν δικό τους. Ήταν σαν να τους
λέει πως έπρεπε να σεβαστούν την πνοή και
τον ιδρώτα που αυτός εμφύσηξε σαν άλλος
θεός πάνω του.
Την αρχική χαρά και ενθουσιασμό διαδέχτηκε η γνωστή διαδικασία που ακολουθείται σε τέτοιες περιπτώσεις. Μέτρηση συντεταγμένων, διαστάσεων, σχεδιασμός του αντικειμένου και όσα άλλα χρειάζονται για να έχουμε πλήρη εικόνα του μέρους που βρέθηκε
η μικροσκοπική αυτή φιγούρα.
Και αφού τελείωσαν όλ’ αυτά, είδαμε αυτό το ειδώλιο να μπαίνει σε μια πλαστική σακούλα με την ένδειξη «Ειδικό Εύρημα» και
να τοποθετείται σε μια κάσα με τα χθεσινά
«Ειδικά Ευρήματα». Όλ’ αυτά θα μεταφέρονταν στο μουσείο. Ίσως κάποτε να συντηρηθούν και να εκτεθούν στις προθήκες του, μακριά από το χώρο που βρέθηκε. Κι εμείς όλοι
σκύψαμε ξανά στα σκάμματά μας.
Νιώθαμε παράξενα. Πώς είναι δυνατόν ένα τέτοιο εύρημα που, σαν μια διαστημική
κάψουλα που ταξιδεύει στο χρόνο, ήρθε
μπροστά μας ν’ αποκαλύψει τα μυστικά του
να τύχει τέτοιας μεταχείρισης; Να ιδρώνει κάτω από τα φώτα των προθηκών των μουσείων, να στέκεται μόνο του, απομονωμένο από
το φυσικό του περιβάλλον αυτό μέσα στο οποίο δημιουργήθηκε για να λειτουργεί και να
εκφράζει νοήματα και να κλαίει σιωπηλά μήπως το ακούσουν οι επισκέπτες του χώρου;
Έφτασε η ώρα να σταματήσουμε να χτυπάμε ανελέητα τη Γη. Με περίεργη διάθεση
αποχωρήσαμε. Την αφήσαμε να πονάει. Οι
κραυγές της ακόμα αντηχούν στ’ αυτιά μας.
Οι πληγές της ανοιχτές, θα μας περίμεναν και
αύριο για να τις ανοίξουμε βαθύτερες αυτή
τη φορά. Και αυτή υπομονετικά θα δεχόταν
τον κόπο και τον ιδρώτα μας για να δροσίσει
τις πληγές της, ξέροντας πως πρέπει να φέρουμε στο φως του ήλιου όλα αυτά που έκρυβε επιμελώς για χιλιάδες χρόνια και πως
ο σκοπός είναι ιερός.
Είναι άραγε;
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Ìáèáßíù íüôåò, äéáâÜæïíôáò óêßôóá
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Βιβλιοθήκη της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Φερών,
στα πλαίσια του προγράμματος «Προώθηση της Ανάγνωσης – Εκσυγχρονισμός των
Βιβλιοθηκών» που εφαρμόζεται στο νομό μας
από τη Νομαρχία Έβρου, το Υπουργείο Πολιτισμού, το ΕΚΕΒΙ και την ΤΕΔΚΕ, παρουσιάζει το Εκπαιδευτικό μουσικό πρόγραμμα:
«Μαθαίνω νότες, διαβάζοντας σκίτσα» που
εμπνεύστηκε και σχεδίασε η κ. Έλλη Ζαχαροπούλου.
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 8-11 ετών, που
παρακολουθούν μαθήματα μουσικής. Με ένα πρωτότυπο και ζωντανό τρόπο η συνθέτρια, πιανίστρια και σκιτσογράφος κ. Έλλη
Ζαχαροπούλου θα βοηθήσει τα παιδιά να προσεγγίσουν τη μουσική μέσα από την εικόνα,
το σκίτσο και το χρώμα.

Η παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος πραγματοποιήθηκε την Κυριακή
15 Οκτωβρίου 2000 στη Μουσική Σχολή της
ΔΕΠΑΦ, στον Νέο Συνοικισμό Φερών.

ÂÉÂËÉÏÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇ
Πριν λίγο καιρό ήρθαν στην
εφημερίδα μας δύο βιβλία
του συμπατριώτη μας ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΕΛΕΣΙΔΗ από τις Φέρες: Η δύναμη της
Αγάπης, και το Όταν σ’ αγκαλιάζει ο ουρανός.
Και τα δύο περιλαμβάνουν ποίηση και πεζά
κείμενά του και έχουν εκδοθεί αντίστοιχα το
1999 και το 2000. Δείγμα γραφής από το τελευταίο του βιβλίο (το τέταρτο κατά σειρά):
Είμαι ποιητής γιατί γνωρίζω τον πόνο
που τράβηξε με τους ανθρώπους ο Χριστός.
Είμαι ποιητής γιατί ξέρω και έχω αυτά
που έλεγε ο Χριστός να έχουν οι άνθρωποι.
Είμαι ποιητής γιατί αγάπησα με όλη την
καρδιά μου.
Ας δούμε όμως και τον
πρόλογο του Δημοσθένη Δούκα στο βιβλίο
αυτό, που δίνει μια γενικότερη εικόνα:
Ï Áðüóôïëïò Êåëåóßäçò åßíáé Ýíáò Üíèñùðïò Üôñùôïò áðü
ôçí êáêßá ôùí áíèñþðùí,, áðáèÞò áðÝíáíôé óôéò ìáíßåò êáé ôï
öèüíï ôçò ìÜæáò, áíþôåñïò áðü üëïõò üóïõò
ôïí áíôéìåôùðßæïõí áñíçôéêÜ êáé ìíçóßêáêá. Êé áõôü ãéáôß åßíáé Ýíáò óõããñáöÝáò ðïõ
ìÝóá áðü ôï ëüãï êáé ôá âéâëßá óþæåôáé. Êáé
ìáæß ôïõ óþæåé áõôïýò ðïõ äåí ôïí êáôáíïïýí, äåí ôïí áãáðÜíå. ¸ôóé üìùò Þôáí ðÜíôá ç æùÞ ôùí ëïãïôå÷íþí. Ðéï ìðñïóôÜ áðü ôçí áíôï÷Þ ôïõò, ðéï ìðñïóôÜ áðü ôïõò
ìéêñïáóôïýò, ðéï ìðñïóôÜ áðü ôïí ü÷ëï.
Èá ôïí äéêáéþóåé ç éóôïñßá. Ï ßäéïò üìùò
ìå êÜèå äçìüóéá åêäïôéêÞ êáôÜèåóÞ ôïõ
ðáßñíåé åðÜîéá ìéá ëáìðñÞ óåëßäá óôçí éóôïñßá ôçò ëïãïôå÷íßáò ôïõ ôüðïõ ìáò.
Íïìßæù üôé óôçí ðåñßðôùóÞ ôïõ ôáéñéÜæïõí ïé óôß÷ïé åíüò Üëëïõ ðïéçôÞ, ôïõ Ãéþñãïõ ÌáêñÞ:
Åßìáóôå ïé áëþôñùôïé óôï÷áóôÝò
êáé ïé ôñáãéêÜ åñùôåõìÝíïé.
×ßëéïé Þëéïé êõëÜíå ìåò óôï áßìá ìáò
êé ïëïýèå ìáò êõíçãÜ ôï üñáìá ôïõ áðåßñïõ.
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ÏÉ «ÃÉÁÔÑÏI ÔÙÍ ÂÁËÊÁÍIÙÍ»

ÓõãêëïíéóôéêÝò êáôáããåëßåò
óôï ÓõíÝäñéï ìáéþí-ìáéåõôþí

éá íÝá ðåôõ÷çìÝíç óõíÜíôçóç ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôéò ÊáóôáíéÝò óôéò 5 Ïêôùâñßïõ 2000 áðü êëéìÜêéï ãéáôñþí ôïõ
ÊÝíôñïõ ðñïëçðôéêÞò ÉáôñéêÞò ôïõ ÉÊÁ Áëåî/ðïëçò êáé åðéêåöáëÞò ôïí ðñïúóôÜìåíü ôïõ Äñá Êùí. ÐáðïõôóÝëç, ìå óõíáäÝëöïõò ôïõ áðü ôï ðáíåðéóôÞìéï ôçò Áäñéáíïýðïëçò.
Ìå ôç óõíÜíôçóç áõôÞ Ýãéíå ôï ðñþôï
âÞìá ãéá ôç äçìéïõñãßá ôùí «Ãéáôñþí ôùí
Âáëêáíßùí» êáé åêöñÜóôçêå ãé’ Üëëç ìéá öïñÜ ç âïýëçóç ãéá óõíåñãáóßá óôïí ôïìÝá
ôçò õãåßáò ìÝóá áðü ôçí êïéíïôéêÞ ðñùôïâïõëßá Interreg III.

Τον Ιούνιο του 2000 πραγματοποιήθηκε στην
Αθήνα το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο μαιώνμαιευτών, με θέμα «Φιλοσοφία, δεοντολογία
και Νομοθεσία στην άσκηση του μαιευτικού
επαγγέλματος στην Ελλάδα».
Η μαία συμπατριώτισσά μας κ. Ευαγγελία
Κωνσταντινίδου-Παπαδοπούλου, η οποία παρακολούθησε το Συνέδριο, μας στέλνει κάποιες
πληροφορίες που και συγκλονιστικές είναι και
ενδιαφέρον ιδιαίτερο παρουσιάζουν:
1) Στην Ελλάδα γύρω στο 32% των γυναικών γεννάνε με καισαρική, ενώ ο μέσος όρος
στα άλλα ευρωπαϊκά κράτη είναι 9-13%.
2) Γίνονται πάνω από 200.000 εκτρώσεις
το χρόνο σε αναλογία 100.000 γεννήσεων.
3) Ο μητρικός θηλασμός αντιμετωπίζεται
σαν παλιομοδίτικη συνήθεια, ενώ ανθεί η προβολή του ξένου γάλακτος –παρά τη νομική απαγόρευση– προς όφελος των βιομηχανιών!
4) Η μαία-μαιευτής βρίσκεται απλός θεατής των γεγονότων, χωρίς να μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλίες προς όφελος της μητέρας
και του παιδιού της. Κι αυτό, παρότι η νομοθεσία κατοχυρώνει το δικαίωμά της να ασχοληθεί με δική της ευθύνη με την εγκυμοσύνη, τον
τοκετό, τη λοχεία και το νεογέννητο. Ωστόσο,
δεν προσλαμβάνονται και δεν αξιοποιούνται οι
μαίες, οι επισκέπτριες υγείας, οι κοινωνικοί λειτουργοί και οι ψυχολόγοι που χρειάζονται για
να στηρίξουν την Ελληνίδα. Έτσι, όσο θα περνάει ο καιρός, θα επιδεινώνεται το πρόβλημα
που συνδέεται με το δημογραφικό (σήμερα αντιστοιχούν 1,5 παιδιά σε κάθε γυναίκα). Και
όπως καταγγέλθηκε, τα δικαιώματα της μητέρας και του παιδιού θα αγνοούνται ή θα υποβαθμίζονται προς όφελος μιας τεχνοκρατικής
αντιμετώπισης της μητρικής υγείας, που χρησιμοποιεί τη γυναίκα σαν άβουλο όργανο, χωρίς να παίρνει υπόψη τις ανάγκες και την ενημέρωσή της. Κι εδώ αξίζει να αναφερθεί ότι
μόνο στην Ελλάδα η απόφαση για καισαρική
τομή μπορεί να ληφθεί μόνο από ένα γιατρό,
ενώ στο εξωτερικό χρειάζεται να αποφασίσει
ομάδα δύο-τριών επιστημόνων.
5) Οι μαίες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν
ανάμεσα σε άλλα για την ενημέρωση σχετικά
με τον οικογενειακό προγραμματισμό, κι όμως
αυτό δε γίνεται. Τουλάχιστον οι συνέπειες δε
θα έπρεπε να προβληματίσουν τους πολιτικούς
και την πολιτεία; Ήταν ένα ερώτημα που απασχόλησε το συνέδριο.
6) Η ιδιωτικοποίηση της περιγεννητικής
φροντίδας, τονίστηκε, κοστίζει πολλά δισεκατομμύρια, που βέβαια βγαίνουν από τις τσέπες
των πολιτών, της ίδιας της ελληνικής οικογένειας: Στα δημόσια μαιευτήρια γεννάνε κατά
85% γυναίκες πρόσφυγες, ενώ τα ιδιωτικά, που
έχουν εμφάνιση πολυτελών ξενοδοχείων, είναι
πανάκριβα και πληρώνονται συνήθως με στερήσεις ή από κάποια ιδιωτική ασφάλιση, επειδή εργάζεται εκεί ο γιατρός που παρακολουθεί
τη μητέρα. Η πολιτεία –υπογραμμίστηκε– δεν
ενημερώνει πως ο τοκετός δεν είναι ασθένεια
και δε χρειάζεται ολική νάρκωση...
7) Ο μητρικός θηλασμός δεν προωθείται,
αντίθετα στα νοσοκομεία ταΐζουν τα νεογέννητα με ζαχαρωμένο νερό και ξένο γάλα, με
αποτέλεσμα να εθίζονται σ’ αυτά! Τεράστια ποσά ξοδεύονται για τη διαφήμιση του ξένου γάλακτος για τα νεογέννητα, παρότι απαγορεύεται στη χώρα μας και έξω χορηγείται μόνο με
συνταγή γιατρού (που γράφει το λόγο για τον
οποίο το παιδί δε θηλάζει). Γιατί το μητρικό
γάλα είναι η καλύτερη και η πιο πλήρης τροφή
και δε συγκρίνεται με αυτό των γαλακτοβιομηχανιών. Κι ενώ σε νοσοκομεία άλλων χωρών προωθείται ο μητρικός θηλασμός, εδώ εξ
αρχής δίνονται λανθασμένες οδηγίες στις μητέρες και υποβαθμίζεται ο ρόλος της μαίας.
8) Στη χώρα μας ενώ υπάρχουν μεγάλες ανάγκες και ελλείψεις, οι μαίες παροπλίζονται.
Νεαρές μαίες έχουν αποσπαστεί σε νομαρχίες
και γραφεία υπουργών. Σε δημόσια νοσοκομεία υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις, ενώ στα ιδιωτικά μαιευτήρια, που δεν ελέγχονται, εκβιάζονται να δεχτούν πράγματα που δεν πρέπει.
9) Στο μεταξύ στον τόπο μας κάνουν θραύση οι προκλητοί τοκετοί (συνήθως η φράση «Ελάτε αύριο να σας ξεγεννήσουμε»), τα φάρμακα και η νάρκωση χρησιμοποιούνται κατά κόρο, οι γυναίκες δεν είναι ενημερωμένες για το
τι πρέπει να προσέξουν. Είναι χαρακτηριστικό
ότι 97% των γυναικών στη Γαλλία γεννάνε χωρίς να τις «κόψουν», ενώ το 98% στην Ελλάδα
τις «κόβουν» όπως επισημάνθηκε.

Ì

Áðü ôçí ôñéìåñÞ óõíÜíôçóç ôùí ãéáôñþí
óôéò ü÷èåò ôïõ ¢ñäá, óôéò ÊáóôáíéÝò.

Ó×ÏËÉÁÆÏÍÔÁÓ ÔÇÍ ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁ
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ÖùôéÜ ïé áõîÞóåéò ôïõ ðåôñåëáßïõ

Ô

ï äïëÜñéï áíåâáßíåé åðéêßíäõíá êáé ç ôéìÞ ôïõ ðåôñåëáßïõ èÝñìáíóçò ðÜåé íá
óðÜóåé ñåêüñ.
Íá óêåöôåß êáíåßò üôé ìðñïóôÜ ìáò Ý÷ïõìå ôïí ÷åéìþíá êáé áí ëÜâïõìå õðüøç
ìáò ôéò öÞìåò üôé ï öåôåéíüò ÷åéìþíáò èá
åßíáé ðïëý âáñýò, áíôéëáìâÜíåôáé êáíåßò ôé
Ý÷ïõí íá äïõí ôá ìÜôéá ìáò.
ÅðåéäÞ ôï ðåôñÝëáéï äåí åðçñåÜæåé ìüíï ôç èÝñìáíóç áëëÜ ìéá óåéñÜ ðñïúüíôá
ðëáôéÜò êáôáíÜëùóçò, ôüôå êáôáëáâáßíåé
êáíåßò ôé Ý÷ïõí íá áíôéìåôùðßóïõí ïé åñãáæüìåíïé, ïé óõíôáîéïý÷ïé êáé ãåíéêþò ôá ÷áìçëÜ ïéêïíïìéêÜ óôñþìáôá ôïõ ëáïý êáé ç
ôóÝðç ìáò ãåíéêÜ.
Ç áíáêïßíùóç ôïõ Ðñùèõðïõñãïý ãéá
÷ïñÞãçóç ðåôñåëáúêïý åðéäüìáôïò óå ïìÜäåò ðëçèõóìïý ìå ÷áìçëÜ åéóïäÞìáôá
åßíáé Ýíá èåôéêü âÞìá. ¼ìùò äåí èá ëýóåé
ôï ðñüâëçìá, áí äåí ðáñèïýí ïõóéáóôéêÜ
ìÝôñá ðñïóôáóßáò ôïõ êáôáíáëùôéêïý ðëçèõóìïý áðü ôÝôïéåò áõîÞóåéò ðïõ Ý÷ïõí åõñýôåñåò ðáñåíÝñãåéåò óôá ïéêïíïìéêÜ ôùí
åëëçíéêþí íïéêïêõñéþí.
Ìáñßá Êáíäýëç

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



ÉÁÔÑÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ



Óôá ðëáßóéá ôçò õãåéïíïìéêÞò äéáöþôéóçò êáé ôïõ ðñïâëçìáôéóìïý åðß èåìÜôùí ãåíéêïý
åíäéáöÝñïíôïò, ç Êá Óôáõñïýëá Ôóéâßêç-Äéìðéíïýäç, áðüöïéôïò Íïó/êÞò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí, Õðïäéåõèýíôñéá ôïõ ÉððïêñÜôåéïõ Íïóïêïìåßïõ Áèçíþí, áíÝëáâå ôçí áíáäçìïóßåõóç Üñèñùí áðü ôï ðåñéïäéêü ôïõ Åëëçíéêïý Éäñýìáôïò Êáñäéïëïãßáò (ÅË.É.ÊÁÑ.)
ìåôÜ áðü ðñïóùðéêÞ óõíåííüçóç êáé Ýãêñéóç ôïõ ê. Ôïýôïõæá, êáèçãçôÞ Êáñäéï÷åéñïõñãéêÞò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí.

ÁÐÁÍÔÇÓÅÉÓ ÓÅ 12 ÅÐÉÊÁÉÑÁ ÅÑÙÔÇÌÁÔÁ
ÃÉÁ ÔÇÍ ÕÐÅÑÔÁÓÇ
ÊÙÓÔÁÓ ÐÉÓÓÁÑÉÄÇÓ
Êáñäéïëüãïò
• Ðüôå õðÜñ÷åé õøçëÞ ðßåóç Þ õðÝñôáóç;
ÕðÝñôáóç õðÜñ÷åé üôáí ç ìåãÜëç (óõóôïëéêÞ) ðßåóç åßíáé ìåãáëýôåñç áðü 14 (140
mm Hg) Þ ç ìéêñÞ (ç äéáóôïëéêÞ) ðßåóç åßíáé ìåãáëýôåñç áðü 9 (90 mm Hg). ¼óï
ìåãáëýôåñåò åßíáé ïé ôéìÝò ôçò ðßåóçò, ôüóï ðéï âáñéÜ åßíáé ç õðÝñôáóç.
• H «óöñáãßäá» ôçò õðÝñôáóçò ìðáßíåé
êáé ìå ìåñéêÝò ìüíï ìåôñÞóåéò ðÜíù áðü 140/90;
¼÷é. ÌåñéêÝò ìüíï ìåôñÞóåéò ðÜíù áðü ôá
ðñïçãïýìåíá üñéá äåí âÜæïõí ôç óöñáãßäá ôçò õðÝñôáóçò. Ãéá íá èåùñçèåß êÜðïéïò
õðåñôáóéêüò ðñÝðåé ï ìÝóïò üñïò áðü ðïëëÝò ìåôñÞóåéò óå äéáóôÞìáôá çìåñþí íá
åßíáé ìåãáëýôåñïò áðü ôá üñéá 140/90. Áõôü ãéáôß ç áñôçñéáêÞ ðßåóç ðáñïõóéÜæåé
ðïëëÝò äéáêõìÜíóåéò óôç äéÜñêåéá ôïõ 24þñïõ (ð.÷. ëüãù ôïõ øõ÷éêïý óôñåò, óùìáôéêÞ êüðùóçò, êëð.). Ãéá Üìåóç äéÜãíùóç õðÜñ÷åé ìéá öïñçôÞ óõóêåõÞ ðïõ ôïðïèåôåßôáé óå üðïéïí Ý÷ïõìå áìöéâïëßá áí åßíáé
Þ ü÷é õðåñôáóéêüò, êáé êáôáãñÜöåé óõíå÷þò ãéá Ýíá 24þñï ôçí áñôçñéáêÞ ðßåóç.
• Ðþò ìåôñéÝôáé ç áñôçñéáêÞ ðßåóç;
ÏðùóäÞðïôå ìåôÜ áðü áíÜðáõóç 5 ëåðôþí
óå êáèéóôÞ èÝóç. Ï âñá÷ßïíáò ðñÝðåé íá
óôçñßæåôáé óôï ýøïò ôçò êáñäéÜò. Ôçí ðñþôç ôïõëÜ÷éóôïí öïñÜ ç ðßåóç ìåôñéÝôáé êáé
óôá äýï ÷Ýñéá êáé ëáìâÜíåôáé õðüøç ç ìåãáëýôåñç. Ç óõóôïëéêÞ ðßåóç êáôáãñÜöåôáé óôï ðéåóüìåôñï üôáí áêïýìå ôïí ðñþôï Þ÷ï óôá áöôéÜ ìáò åíþ ç äéáóôïëéêÞ üôáí ìåéþíåôáé áðüôïìá ç Ýíôáóç ôïõ Þ÷ïõ
Þ áêïýìå ôïí ôåëåõôáßï Þ÷ï (ìÝóá áðü ôá
áêïõóôéêÜ ìáò).
• Ôé óõìðôþìáôá Ý÷åé ï õðåñôáóéêüò;
ÓõíÞèùò ôßðïôá (åêôüò áí Ý÷ïõí ðñïêëçèåß âëÜâåò áðü ôçí õðÝñôáóç). ÓðÜíéá, ìðïñåß íá áéóèÜíåôáé ðïíïêÝöáëï, âïýéóìá óôá
áõôéÜ, ê.Ü.
• Ðïéá åßíáé ç áéôßá ôçò õðÝñôáóçò;
Ç õðÝñôáóç ìðïñåß íá åßíáé ìüíï óõóôïëéêÞ (ð.÷. óå çëéêéùìÝíïõò ëüãù óêëÞñõíóçò ôçò áïñôÞò Þ áðü õðåñèõñåïåéäéóìü
Þ áðü áíåðÜñêåéá ôçò áïñôéêÞò âáëâßäáò
êëð) Þ óõóôïëéêÞ êáé äéáóôïëéêÞ. ÁõôÞ ìðïñåß íá åßíáé ðñùôïðáèÞò Þ éäéïðáèÞò (óå
ðïóïóôü ðåñßðïõ 95%) êáé ïöåßëåôáé óå
óõíå÷Þ, ðñïïäåõôéêÞ áýîçóç ôçò áñôçñéáêÞò ðßåóçò, ìå áßôéá êëçñïíïìéêÜ, Þ ëüãù
áõîçìÝíçò ðñüóëçøçò áëáôéïý, Üã÷ïõò
êáé áõîçìÝíïõ óùìáôéêïý âÜñïõò. Óå ðïóïóôü ðåñßðïõ 5% åßíáé äåõôåñïðáèÞò êáé
ïöåßëåôáé óå íåöñéêÞ âëÜâç, óå ïñéóìÝíåò
åíäïêñéíéêÝò ðáèÞóåéò (üðùò óýíäñïìï
Conn, óýíäñïìï Cushing, öáéï÷ñùìïêýôùìá, êëð.), óå öÜñìáêá (üðùò êïñôéæüíç, óõìðáèïìéìçôéêÜ, ïéóôñïãüíá) Þ óå Üëëåò óðÜíéåò ðáèÞóåéò.
• Ðüôå èá óêåöôïýìå ôç äåõôåñïðáèÞ õðÝñôáóç êáé èá êÜíïõìå äéáãíùóôéêÝò
åîåôÜóåéò;
¼ôáí ç õðÝñôáóç åìöáíßæåôáé óå çëéêßá ìåãáëýôåñç ôùí 50 ÷ñüíùí Þ ìéêñüôåñç ôùí
20 ÷ñüíùí. ¼ôáí ç ðßåóç åßíáé ðÜíù áðü
180/110. ¼ôáí ìéá êáëÞ èåñáðåßá äåí ôçí
åëáôôþíåé áñêåôÜ. ¼ôáí óõíõðÜñ÷ïõí: ôñüìïò, éäñþôáò, ôá÷õêáñäßá. ¼ôáí âñåèåß áõîçìÝíç ç êñåáôßíç Þ ìåéùìÝíï ôï êÜëéï. ¼ôáí óå åîÝôáóç âñåèåß ìéêñü Ýíá íåöñü.

• Ðïéåò âëÜâåò ðñïêáëïýíôáé óå üñãáíá
óôü÷ïõò;
ÌåôÜ áðü ðïëëÜ ÷ñüíéá ýðáñîçò ôçò õðÝñôáóçò (êáé áíÜëïãá ìå ôï ðüóï õøçëÞ åßíáé), ìðïñåß íá ðñïêëçèåß óôåöáíéáßá íüóïò
(óçìáíôéêÞ óôÝíùóç óôåöáíéáßáò áñôçñßáò),
êáñäéáêÞ áíåðÜñêåéá, åãêåöáëéêü åðåéóüäåéï, íåöñéêÞ áíåðÜñêåéá, áíåýñõóìá ôçò
áïñôÞò, áðïöñáêôéêÞ áñôçñéïðÜèåéá ôùí
êÜôù Üêñùí, áìöéâëçóôñïåéäïðÜèåéá.
• Ðïéåò åîåôÜóåéò êÜíïõìå ãéá ôç äéÜãíùóç ôùí åðéðëïêþí ôçò õðÝñôáóçò;
Âõèïóêüðçóç, çëåêôñïêáñäéïãñÜöçìá, õðåñç÷ïêáñäéïãñÜöçìá, Ýëåã÷ï êñåáôéíßíçò, ãåíéêÞ ïýñùí, åîåôÜóåéò áñôçñéþí (êáñùôßäùí, êÜôù Üêñùí).
• Ôé êÜíïõìå ãéá íá ðñïëÜâïõìå (Þ íá êáôáðïëåìÞóïõìå) ôçí õðÝñôáóç;
Ôï ðñþôï êáé äõóêïëüôåñï ðïõ ðñÝðåé íá
êÜíïõìå åßíáé íá ìåéþóïõìå ôï Üã÷ïò ìáò.
Åðßóçò, åëáôôþíïõìå ôçí êáôáíÜëùóç áëáôéïý êáèþò êáé ôï óùìáôéêü ìáò âÜñïò
óôï ðñïâëåðüìåíï áðü ôï ýøïò ìáò, áóêïýìáóôå óõ÷íÜ (êõñßùò âÜäéóìá) êáé åëáôôþíïõìå ôçí êáôáíÜëùóç áëêïüë (ð.÷.
ìÝ÷ñé ôñßá ðïôçñÜêéá êñáóß ôç ìÝñá), äéáêüðôïõìå ôï êÜðíéóìá êáé ðßíïõìå ìÝ÷ñé
äýï êáöÝäåò (åëëçíéêïýò Þ ößëôñïõ) ôç ìÝñá. Áí ìåôÜ áðü áõôÜ äåí ìåéùèåß ç ðßåóç
óôï öõóéïëïãéêü, ðñÝðåé íá ðÜñïõìå êáé
öÜñìáêá ðïõ èá êáèïñßóåé ï ãéáôñüò ìáò.
• Ðüôå îåêéíÜåé ç öáñìáêåõôéêÞ áãùãÞ;
á) Áí ç äéáóôïëéêÞ ðßåóç åßíáé ìåôáîý 90105 mmHg Þ ç óõóôïëéêÞ ìåôáîý 140-180
mm Hg èá áñ÷ßóïõìå ìå ìç öáñìáêåõôéêÜ
ìÝôñá. Óå 3 ìÞíåò ï ãéáôñüò èá áðïöáóßóåé áí èá äþóåé öÜñìáêï, ëáìâÜíïíôáò õðüøç ôéò ôéìÝò ôçò ðßåóçò áëëÜ êáé Üëëïõò
ðáñÜãïíôåò (çëéêßá, öýëï, áí óõíõðÜñ÷åé
áõîçìÝíç ÷ïëçóôåñßíç Þ êÜðíéóìá êëð).
â) Áí õðÜñ÷åé âëÜâç óå üñãáíï óôü÷ï ôçò
õðÝñôáóçò, ç öáñìáêåõôéêÞ áãùãÞ ÷ïñçãåßôáé áìÝóùò, üðùò åðßóçò áí ç äéáóôïëéêÞ ðßåóç åßíáé ðÜíù áðü 180 mmHg (ìå ôçí
ðñïûðüèåóç üôé åßíáé ï ìÝóïò üñïò áðü
ðïëëÝò ìåôñÞóåéò).
• Ðïéïò åßíáé ï óôü÷ïò ôçò öáñìáêåõôéêÞò èåñáðåßáò;
Ç ðñïïäåõôéêÞ åëÜôôùóç ôçò ðßåóçò ìÝ÷ñé
ôç äéáóôïëéêÞ íá êáôÝâåé óôá 85-90 mmHg
÷ùñßò íá Ý÷ïõìå ðáñåíÝñãåéò ôïõ öáñìÜêïõ. Óå ìåìïíùìÝíç óõóôïëéêÞ õðÝñôáóç
ôùí çëéêéùìÝíùí, ìÝ÷ñé ç óõóôïëéêÞ íá êáôÝâåé óôá 160 mmHg.
• Ôá öÜñìáêá äßíïíôáé åöüñïõ æùÞò;
Íáé. Áí üìùò ç õðÝñôáóç åßíáé åëáöñéÜ (Þðéá), ÷ùñßò íá Ý÷ïõí ðñïêëçèåß âëÜâåò ôùí
ïñãÜíùí óôü÷ùí, ìðïñåß íá ãßíåé äïêéìáóôéêÞ ìåßùóç Þ äéáêïðÞ ôïõ öáñìÜêïõ üôáí ç ðßåóç öôÜóåé óôï öõóéïëïãéêü, ìå óõ÷íÞ üìùò ðáñáêïëïýèçóÞ ôçò. Åðßóçò, ôï
êáëïêáßñé ç ðßåóç óõíÞèùò ðÝöôåé, ïðüôå
ìåñéêÜ áðü ôá áíôé-õðåñôáóéêÜ öÜñìáêá
÷ñåéÜæïíôáé ìåßùóç. ¼óá ðåñéóóüôåñá ãíùñßæïõìå ãéá ôçí õðÝñôáóç ôüóï ðéï åýêïëá
ìðïñïýìå íá ôçí ðñïëÜâïõìå Þ íá ôçí êáôáðïëåìÞóïõìå. Ôï ìüíï äýóêïëï åßíáé íá
ìåéþóïõìå ôï Üã÷ïò ìáò, ßóùò îåöåýãïíôáò áðü ôïí êáôáíáëùôéóìü ðïõ ìáò åðéâÜëëåôáé, êáé ðïõ åßíáé ìéá áðü ôéò óýã÷ñïíåò ìïñöÝò äïõëåßáò.

ÁÍÍÁ ÓÔÁÌÁÔÉÁÄÏÕ
ÉÁÔÑÏÓ ÑÅÕÌÁÔÏËÏÃÏÓ
ÄÉÄÁÊÔÙÑ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏÕ ÁÈÇÍÙÍ
ÅÐÉÌÅËÇÔÑÉÁ ÑÅÕÌ/ÊÇÓ ÊËÉÍÉÊÇÓ 3ï ÉÊÁ
Επίμονη οσφυαλγία, αυχεναλγία • Πόνοι γόνατος, ώμου
Αυτοάνοσα νοσήματα • Οστεοπόρωση
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ÃÉÁ ÍÁ ÃÍÙÑÉÓÏÕÌÅ ÔÇÍ ÅËËÁÄÁ
(Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο)

Μ

åôÜ ôç óýíôïìç åðßóêåøç óôç ÓáìïèñÜêç êáé ôçí áíáäñïìÞ óôï ðáñåëèüí, îáíáãõñßæïõìå óôçí Áëåîáíäñïýðïëç. Äýóêïëá üìùò
íá óõíçèßóïõìå óôçí çðåéñùôéêÞ ÅëëÜäá ôþñá
ðïõ áíáðíåýóáìå áéãáéïðåëáãßôéêï áÝñá êáé Ýôóé îåêéíÜìå ãéá ôç ËÞìíï, ôï íçóß ðïõ ðñïóöÝñåôáé ãéá Þóõ÷åò êáé ïéêïíïìéêÝò äéáêïðÝò.
Áðü Âüñåéá ÅëëÜäá, ôï áåñïðëÜíï áðü Èåó/
íßêç Þ ôï ðëïßï áðü Èåó/íßêç êáé ÊáâÜëá ìáò
êáôåâÜæåé óôï ëéìÜíé êáé ðñùôåýïõóá ôïõ íçóéïý
ôç Ìýñéíá, ìå ôï åíäéáöÝñïí êÜóôñï, ìå ôéò äýï
ãåéôïíéÝò – ï Ôïýñêéêïò Ãéáëüò ìå ôïõò ìá÷áëÜäåò, ô’ áíáôïëßôéêá óðßôéá êáé ôá óôåíïóüêáêá
êáé ï ÑùìÝéêïò Ãéáëüò ìå ôá åëÜöéá êáé ôá áãñéïðåñßóôåñá. ÊïíôÜ óôç Ìýñéíá åßíáé ïé éáìáôéêÝò ðçãÝò ôçò ËÞìíïõ (óôïìá÷éêÝò, ãõíáéêïëïãéêÝò êáé ñåõìáôéêÝò ðáèÞóåéò).
ÌåôÜ ôç Ìýñéíá óôï 6 ï ÷ëì. óõíáíôÜìå ôïí
ÊÜóðáêá, ãñáöéêü çìéïñåéíü ÷ùñéü (ç ËÞìíïò
óôåñåßôáé øçëþí âïõíþí) ìå êåñáìéäüóðéôá. Óôï
19ï ÷ëì. ôï ðåäéíü Ëåéâáäï÷þñé ìå ðëïýóéåò êáëëéÝñãåéåò. Óôá âüñåéÜ ôïõ áãíáíôåýåé ôï ÷ùñéü ÁôóéêÞ ìå ôïí áãñïôïõñéóôéêü óõíåôáéñéóìü ãõíáéêþí ôïõ ÷ùñéïý êáé ôá õðÝñï÷á ãëõêÜ ôïõò.
Êáôåâáßíïõìå ðñïò ôï Ñåðáíßäé êáé Þäç Ý÷ïõìå
ìðåé óôçí êáô’ åîï÷Þí áãñïôéêÞ ðåñéï÷Þ ôïõ íçóéïý. Óå ëßãï ðåñíÜìå áðü ôï Êïíôïðïýëé, Ýíá
áêüìç ðïëý üìïñöï ÷ùñéü. Äßðëá ôïõ åßíáé ôï
÷ùñéü ÊÝñïò ìå ìõñùäéêÜ (èñïýìðé, áëéöáóêéÜ)
êáé ðïëëÜ ðåýêá.
Ðñéí öèÜóïõìå óôá ÷ùñéÜ ÐáíáãéÜ êáé ÐëÜêá, óõíáíôÜìå ôï Ýëïò Äéáðüñé êáé ôï åãêáôáëåéììÝíï ÷ùñéïõäÜêé ¢ãéïò ÁëÝîáíäñïò. Êé áðü
äù ÷ùìáôüäñïìïò ãéá ôï Êáâåßñéï (áñ÷áéïëïãéêüò ÷þñïò) ðïõ ìáæß ìå ôçí Ðïëéü÷íç (óôï íüôéï
ìÝñïò ôïõ íçóéïý), ôçí Çöáéóôåßá êáé ôç Ìýñéíá
óõìðëÞñùíáí ôçí áñ÷áßá ôåôñÜðïëç ôïõ íçóéïý.
Óôï Êáâåßñéï âñéóêüôáí êáé ç óðçëéÜ ôïõ ÖéëïêôÞôç.
ÅðéóôñÝöïíôáò óôç Ìýñéíá ðåñíÜìå áðü ôá
äñïóåñÜ ÷ùñéÜ Ëý÷íá, ÊáëëéèÝá, ÍÝá ÊïõôÜëç
(üìïñöï èÝñåôñï ìå Üöèïíï øÜñé, ÷ôáðüäé óôá
êÜñâïõíá, áóôáêïýò) Ðïñôéáíü, ÊïíôéÜò, ÈÜíïò,
Ðëáôý.
Ðñïò ôçí Ðïëéü÷íç âñßóêåôáé ç ìïíÞ ôïõ Áãßïõ Óþæïíôá. ÁðïëáìâÜíïíôáò ìåñéêÝò áðü ôéò
ùñáéüôåñåò, ìåãáëýôåñåò êáé êáèáñüôåñåò áììïõäåñÝò ðáñáëßåò ôçò åëëçíéêÞò ðïëõíçóßáò,
ãåõüìáóôå öñÝóêá øÜñéá –ðåôñïìðÜñìðïõíá, ëéèñßíéá–, üóôñáêá, áóôáêïýò, ëéáóôü ÷ôáðüäé, Üóðñï-ìáýñï êñáóß ËÞìíïõ êáé íïóôéìüôáôï ôõñß.
¼ìùò áò ìçí áöÞóïõìå ðáñáðïíïýìåíï ôïí
¢ãéï ÅõóôñÜôéï: ¸íá ìéêñü íçóß áíÜìåóá óôç
ËÞìíï êáé ôç ËÝóâï, ìå êÜðïõ 300 êáôïßêïõò
ðïõ æïõí óôïí ìïíáäéêü ïéêéóìü ôïõ. Äåí õðÜñ÷ïõí áõôïêßíçôá. Ïé ìåôáêéíÞóåéò ãßíïíôáé ìå ôá
êáÀêéá ãéá ôïõò êïíôéíïýò üñìïõò.
Ïñãþíïíôáò ôï Èñáêéêü ÐÝëáãïò ðÝöôïõìå
åðÜíù ó’ Ýíá óìáñÜãäé: åßíáé ôï ìïíá÷ïðáßäé ôçò
Ìáêåäïíßáò, ôï Ýíá êáé ìïíÜêñéâï èáëáóóéíü
óôïëßäé ôçò ãçò ôïõ ÁëåîÜíäñïõ, ç ðáíÝìïñöç
ÈÜóïò. ¼ðùò óå êÜèå üìïñöï åëëçíéêü íçóß, åß÷å êôßóåé ôçí ÝðáõëÞ ôïõ ï èåüò Áðüëëùíáò, ãéá
íá ôç ÷áßñåôáé ç öáíôáóßá ôùí ðñïãüíùí ìáò. Ôï
üíïìÜ ôïõ ôï íçóß ôï ïöåßëåé óôïí ÈÜóï, ãéï ôïõ
Áñ÷áéïëïãéêüò ÷þñïò ÁëõêÞò ÈÜóïõ

Ðïóåéäþíá ðïõ Ýöôáóå ùò åäþ áíáæçôþíôáò ôçí
áäåëöÞ ôïõ Åõñþðç ðïõ åß÷å áñðÜîåé ï Äßáò.
Óôá éóôïñéêÜ ÷ñüíéá ôï üíïìá ÈÜóïò ãßíåôáé
óõíþíõìï ôïõ ðëïýôïõ, üðùò ìáñôõñïýí ïé áñ÷áßåò ãíùìéêÝò åêöñÜóåéò «ÈÜóïõ áãáèÜ», «ÈÜóïõ ïßíïò» ê.Ü.
Åäþ âñßóêïíôáí ôá ìåãáëýôåñá ìåôáëëåßá
ôçò áñ÷áßáò ÅëëÜäáò. Áðü åäþ îåêßíçóå ï ìåãáëýôåñïò æùãñÜöïò ôçò áñ÷áéüôçôáò, ï Ðïëýãíùôïò, ôïõ ïðïßïõ ôá Ýñãá êïóìïýóáí ôç ÂéâëéïèÞêç óôá Ðñïðýëáéá ôçò áèçíáúêÞò Áêñüðïëçò.
ÈÜóéïò Þôáí êáé ï Ïëõìðéïíßêçò ÈåáãÝíçò, ðïõ
ï èñýëïò ôïí Þèåëå 1500 öïñÝò íéêçôÞ!
Ìå ôï êáñÜâé áðü ôçí ÊáâÜëá Þ áðü ôçí ÊåñáìùôÞ, ôï åðßíåéï ôçò ×ñõóïýðïëçò, öèÜíïõìå
óôïí ËéìÝíá (ðñùôåýïõóá ôïõ íçóéïý). Åäþ ç
ðåñéÝñãåéá ïäçãåß ôá âÞìáôÜ ìáò ó’ Ýíá êáôÜöõôï åéäõëëéáêü ôïðßï, üðïõ åßíáé ï ÷þñïò ôçò áñ÷áßáò ÈÜóïõ. Åßíáé ç Áñ÷áßá ÁãïñÜ ôïõ 4ïõ áé.
ìå ôá äçìüóéá êôßñéá êáé ôá ÈñçóêåõôéêÜ êÝíôñá,
ôá ÉåñÜ ôïõ Áãïñáßïõ Äßá êáé ôïõ ÈåáãÝíç êáé
ôç ÂáóéëéêÞ ôïõ 5ïõ ì.×. áé. Ç ÑùìáúêÞ óõíïé-

êßá êáé ôï Ùäåßï ðïõ êôßóôçêå ôï 2ï ð.×. áé., ôçí
åðï÷Þ ôïõ åëëçíïëÜôñç áõôïêñÜôïñá Áäñéáíïý.
Ôï Éåñü ôïõ Äéïíýóïõ (4ïò ð.×. áé.). Ôï Éåñü ôïõ
Ðïóåéäþíá (4ïò ð.×. áé.). Ç Ðýëç ôïõ ÅñìÞ êáé
ôùí ×áñßôùí. Ç óõíïéêßá áðü ôçí áñ÷áúêÞ ùò ôç
ñùìáúêÞ åðï÷Þ. Ôï Åâñáéüêáóôñï. Ôï Áñ÷áßï ÈÝáôñï (3ïõ ð.×. áé.) ìå ôñïðïðïéÞóåéò ðïõ åðÝöåñáí ïé Ñùìáßïé ãéá ôá ðñïóöéëÞ ôïõò èåÜìáôá ìå
ôïõò ìïíïìÜ÷ïõò êáé ôá Èçñßá (ðáíïñáìéêÞ èÝá).
Ç Áêñüðïëç ìå ôï Éåñü ôçò ÁèçíÜò. Ç óðçëéÜ
ôïõ ÐÜíá. Ôï Éåñü ôçò Áñêïýäáò. Ç ðýëç ôïõ ÇñáêëÞ êáé ôïõ Äéïíýóïõ. Ç ðýëç ôïõ Äßá êáé ôçò
¹ñáò. Ç ñùìáúêÞ íåêñüðïëç ìå óáñêïöÜãïõò
óôïí åëáéþíá.
Óôï Áñ÷áéïëïãéêü Ìïõóåßï èáõìÜæïõìå Ýñãá áêüìç ðáëáéüôåñùí åðï÷þí, üðùò ïé åíåðßãñáöåò óôÞëåò (7ïõ-4ïõ ð.×. áé.). Ï Êïýñïò (7ïõ
ð.×. áé.). Ôï áíÜãëõöï ôïõ Áðüëëùíá êáé ôï êåöÜëé ôïõ Óåéëçíïý, êëáóóéêÞò ðåñéüäïõ, ê.Ü.
¿ñá äåéëéíïý: áðïëáìâÜíïõìå ôï ïýæï ìáò
óôï ðáëéü ëéìÜíé ìå ôá ðïëý÷ñùìá êáÀêéá, ôá ãéãáíôüóùìá ðëáôÜíéá, ôéò øáñïôáâåñíïýëåò, êáé
ìåñéêÜ äéáôçñçôÝá êôßñéá. Ç êáëýôåñç þñá ôçò
ðüëçò^ ôüôå ðïõ ïé âÜñêåò áíáæçôïýí ôçí áóöÜëåéá ôïõ ëéìáíéïý êáé ôá ðõñïöÜíéá åôïéìÜæïíôáé
íá óáëðÜñïõí ãéá ôï øÜñåìá ôçò íý÷ôáò.
¼ìùò äåí îå÷íïýìå ôï ãýñï ôïõ íçóéïý, ðïõ
åßíáé áñêåôÜ ÷éëéüìåôñá, áð’ üðïõ ïé åíôõðþóåéò
êáé ïé åéêüíåò ðïõ èá ÷áñá÷èïýí óôç ìíÞìç ìáò
èá åßíáé áíåîßôçëåò êáé èá ìáò óõíôñïöåýïõí üëåò åêåßíåò ôéò êñýåò íý÷ôåò ôïõ ÷åéìþíá.
Åäþ áðü ôï öüâï ôùí åðéäñïìþí ïé ïéêéóìïß
Þôáí êôéóìÝíïé óôá ïñåéíÜ. ÓêÜëá ïíüìáæáí ôá
ðáñáèáëÜóóéá ðáñáôçñçôÞñéá ôùí ÷ùñéþí. ¼ôáí ôï Áéãáßï áðáëëÜ÷ôçêå áðü ôïõò ðåéñáôÝò, ïé
ÓêÜëåò Ýãéíáí ìéêñïß øáñÜäéêïé ïéêéóìïß. Ï ôïõñéóìüò üìùò êáôÝâáóå ôïõò ðåñéóóüôåñïõò êáôïßêïõò óôéò ÓêÜëåò. Óôá ïñåéíÜ ÷ùñéÜ, ðïõ åßíáé
ðíéãìÝíá óôï ðñÜóéíï, ïé ôåëåõôáßïé êÜôïéêïé åßíáé ìåñéêïß ãÝñïíôåò. Ôïýôïé ïé ðåéóìáôÜñçäåò Üíèñùðïé, áøçöïýí ôï êÜëåóìá ôçò åðï÷Þò êáé äåí
ëÝíå í’ áöÞóïõí ôïí ôüðï ðïõ ôïõò ãÝííçóå ãéá
íá êáôÝâïõí óôá ðáñáèáëÜóóéá ìÝñç.
¸ôóé ëïéðüí âãáßíïíôáò áðü ôïí ËéìÝíá ìå
êáôåýèõíóç íüôéá, ìáãåõüìáóôå áðü ôçí åêôõöëùôéêÜ ëåõêÞ áììïõäéÜ ôçò ÌáêñõÜììïõ. Ïêôþ ÷éëéüìåôñá ìåôÜ ôç äéáóôáýñùóç ôçò ÌáêñõÜììïõ öèÜíïõìå óôï ïñåéíü ÷ùñéü ÐáíáãéÜ.
ÍåñÜ ôñå÷ïýìåíá, ÷éëéü÷ñïíá ðëáôÜíéá, ôá áñ÷ïíôéêÜ, ç åêêëçóßá ôçò Ðáíáãßáò, ôï ÓðÞëáéï
Äñáêüôñõðá êáé óå áðüóôáóç 4 ÷ëì. âñßóêåôáé ç
ÓêÜëá ôïõ ÷ùñéïý, ç ×ñõóÞ ¢ììïò. Èåùñåßôáé
áðü ôéò êáëýôåñåò êáé ðïëõóý÷íáóôåò áììïõäéÝò
ôçò ÈÜóïõ.
Ðéï ðÝñá óôçí ÐïôáìéÜ, êáôçöïñßæïõìå ãéá
ôç ×ñõóÞ ÁêôÞ Þ ÓêÜëá ÐïôáìéÜò. ÁðïëáìâÜíïõìå Ýíá áîÝ÷áóôï çëéïâáóßëåìá êáé ì’ Ýíá âáñêÜêé ìåôáöåñüìáóôå óôï áðÝíáíôé íçóÜêé, ôç Èáóïðïýëá. Óôçí åðéóôñïöÞ áðïâéâáæüìáóôå óôá
Êïßíõñá, áð’ üðïõ ôï íçóÜêé áðÝ÷åé ìüëéò 500
ìÝôñá. Ôá Êïßíõñá åßíáé Ýíáò åêðëçêôéêüò øáñüôïðïò.
Óõíå÷ßæïõìå ãéá ôïí ðáñáèáëÜóóéï ïéêéóìü
ÁëõêÝò. Ðåýêá êáé âñÜ÷éá óõíõðÜñ÷ïõí áñìïíéêÜ åäþ êáé ÷éëéÜäåò ÷ñüíéá ìå ôï éåñü ôïõ 7ïõ
ð.×. áé. êáé ôéò äýï åêêëçóßåò ôùí ðñï÷ñéóôéáíéêþí ÷ñüíùí. Ëßãï ìåôÜ ôéò ÁëõêÝò, ðÜíù óôï äñüìï, äåóðüæåé ôï ìïíáóôÞñé ôïõ Áñ÷Üããåëïõ ìå
èÝá ôùí êåëéþí óôï áíïé÷ôü ðÝëáãïò.
Óå ëßãï ðåñíÜìå áðü ôï ðïëýêïóìï Ðïôü. Äåí
èá îå÷Üóïõìå üìùò ôï ãñáöéêü êåöáëï÷þñé ôçò
ÈÜóïõ, ôï Èåïëüãï, ìå ôá äåêÜäåò ðáíþñéá ðáëéÜ ôïõ óðßôéá, üðùò ôïõ ïðëáñ÷çãïý ×áôæçãåþñãç ðïõ îåóÞêùóå ôïõò Èáóéþôåò óôïí áãþíá.
Ôéò åêêëçóßåò ôçò Áãßáò ÐáñáóêåõÞò ìå ôç óðÜíéá åéêüíá ôçò Ðáíáãßáò, äïõëåìÝíç ìå êåñß êáé
ìáóôß÷á, Ýñãï ôïõ ÅõáããåëéóôÞ ËïõêÜ, êáé ôïí
¢ãéï ÄçìÞôñéï ìå ôï ðïëý üìïñöï ôÝìðëï ôïõ. Ï
ïéêéóìüò åßíáé ôõðéêü äåßãìá ìáêåäïíéêÞò áñ÷éôåêôïíéêÞò êáé Ý÷åé êçñõ÷èåß äéáôçñçôÝïò.
Ðßóù óôïí êåíôñéêü äñüìï ðÜëé, ç Üóöáëôïò
ìáò ïäçãåß óôá ËéìåíÜñéá, üðïõ îå÷ùñßæåé ôï ÐáëáôÜêé, Ýíá åíôõðùóéáêü êôßñéï ðïõ ðñïïñéæüôáí ãéá íá ìåßíåé ï óïõëôÜíïò Áâäïýë ×áìßô.
Êáé ôþñá, ðáßñíïíôáò ôï äñüìï ôçò åðéóôñïöÞò ãéá ôï ËéìÝíá, ðåñíÜìå äéáäï÷éêÜ áðü ôéò
ÓêÜëåò, ÌáñéÝò, ÊáëéñÜ÷ç, ÓùôÞñïò, Ðñßíïõ (ìå
ôá ðåôñÝëáéá), êáé Ñá÷þíé.
ÁëëÜ Ý÷ïõìå êáé ôï öåóôéâÜë ôçò ÈÜóïõ ìå
ôéò ðáñáóôÜóåéò áñ÷áßïõ åëëçíéêïý äñÜìáôïò, ôïí
Èáóßôéêï ãÜìï óôïí Èåïëüãï ôïí Éïýëéï, ôï ðáíçãýñé óôéò 15 Áõãïýóôïõ óôçí ÐáíáãéÜ ÈÜóïõ,
üðïõ ëáïãñáöéêü åíäéáöÝñïí ðáñïõóéÜæïõí åðßóçò ôï ÊáñíáâÜëé ôçò ÊáèáñÞò ÄåõôÝñáò êáé ôï
«êÜøéìï ôïõ Éïýäá» ôï âñÜäõ ôçò ÁíÜóôáóçò.
Áêüìç áîßæåé óôï ËéìÜíé ôï îåíý÷ôé ãéá æåóôÞ ìðïõãÜôóá óå Ýíá ìéêñïóêïðéêü ôñßêõêëï,
ïé ëïõêïõìÜäåò óôá ËéìåíÜñéá, íïóôéìüôáôï îåñü ÷ôáðüäé êáé ìáýñï êñáóß, èõìáñßóéï ìÝëé, åëéÝò, ôïðéêü ãëõêü êïõôáëéïý «êáñõäÜêé» êáé ôá
õöáíôÜ óôïí Èåïëüãï.
ÔáñóÞ Ä.

Ôï ìéíôæß
Îåöëïýäéóìá êïõêïõíÜñáò
êáëáìðïêéïý
Ο πύρινος δίσκος του ήλιου γλιστρά στον
ορίζοντα και σιγά σιγά αρχίζει να χάνεται. Η
μέρα παραδίνει τη σκυτάλη στη νύχτα.
Οι αγρότες, με τα κάρα φορτωμένα μπασάκια, το ένα πίσω από το άλλο, σαν μια αλυσίδα, ξεκινούν για τα σπίτια τους. Γυρίζουν από τον κάμπο του Έβρου, που είναι το καμάρι,
η ομορφιά, το στολίδι και ο πλούτος των Φεριωτών.
Φθάνοντας στα σπίτια τους ξεφορτώνουν
τα κάρα για να είναι έτοιμα την άλλη μέρα.
Τα μπασάκια στοιβάζονται σε μιαν άκρη
της αυλής για να ξεφλουδιστούν αργότερα με
τα χέρια.
Αυτά που γράφω τώρα γίνονταν πριν μερικές δεκαετίες. Τώρα τα μέσα τεχνολογίας έχουν εξελιχθεί σε μεγάλο βαθμό σε όλους τους
τομείς. Στη βιοτεχνία, βιομηχανία, πολεμική
βιομηχανία, μέσα συγκοινωνίας, μέσα επικοινωνίας, μαζικά μέσα ενημέρωσης, παντού. Π.χ.
Πατάς ένα κουμπί στην τηλεόραση και βλέπεις
όλον τον κόσμο. Πατούν ένα κουμπί και στέλνουν τις «έξυπνες» βόμβες να σκοτώσουν αθώους ανθρώπους.
Έτσι και στον γεωργικό τομέα. Οργώνουν
με τρακτέρ, σπέρνουν με σπαρτικές μηχανές,
θερίζουν, αλωνίζουν με κομπίνες. Ενώ πριν αρκετά χρόνια διαφορετικά καλλιεργούσαν τη γη.
Όργωναν με το αλέτρι, έσκαβαν με την τσάπα,

θέριζαν με το δρεπάνι και αλώνιζαν με την
ντουκάνα και τα βόδια ή τα άλογα.
Πριν γίνουν τα αντιπλημμυρικά έργα, ο κάμπος κάθε χειμώνα ήταν πλημμυρισμένος. Γι’
αυτό τον καλλιεργούσαν μόλις αποσύρονταν
τα νερά. Την άνοιξη. Τότε οι γεωργοί σηκώνονταν πρωί πρωί για να πάνε στα χωράφια τους.
Εκεί όργωναν τη γη με το αλέτρι και τ’ αργοκίνητα βόδια τους.
Πίσω τους ακολουθούσαν οι πελαργοί, τα
χαριτωμένα αυτά ασπρόμαυρα πουλιά, κρατώντας τους συντροφιά και ψάχνοντας να βρουν
την τροφή τους (σκουλίκι, σαύρα, φίδι).
Τα μπασάκια που ήταν στοιβαγμένα σε μια
κουμπούλα, όπως ανέφερα και παραπάνω, περίμεναν χέρια για να τα καθαρίσουν. Γι’ αυτό
κάθε νοικοκύρης έστελνε ένα άτομο της οικογένειας να ειδοποιήσει τους γειτόνους λέγοντάς
τους ότι «το βράδυ θα έχουμε μιντζί».
Μόλις σουρούπωνε, μαζεύονταν πολλοί
γείτονες και άρχιζε η εργασία του καθαρίσματος.
Κάθονταν παρέες παρέες σε διάφορα σημεία της κουμπούλας καθαρίζοντας τα μπασάκια, κάτω από ένα αμυδρό φωτιστικό.
Τα τραγούδια πήγαιναν κι έρχονταν. Τελείωνε το ένα, άρχιζε το άλλο. Εκεί τα ερωτευμένα ζευγαράκια έβρισκαν την ευκαιρία να πιάσουν κανένα χεράκι ή το πολύ πολύ να δώσουν
ένα κλεφτό φιλάκι. Σε περίπτωση που κάθονταν μακριά, αρκούνταν στο να πετάξουν μπασάκια ο ένας στον άλλον.
Ο νοικοκύρης μάζευε τα φύλλα δένοντάς
τα σε δεμάτια και τα έβαζε στην αποθήκη για
τα ζώα του το χειμώνα.
Όταν τελείωνε η εργασία, η νοικοκυρά τους
καλούσε μέσα στο σπίτι για να τους φιλέψει:
λαλαγγγίτες, χαλβά σιμιγδαλένιο, κόκορα βραστό με κρεμμύδια, βραστά καλαμπόκια και ό,τι
άλλο ήθελε, ανάλογα με την οικονομική της
κατάσταση.
Φεύγοντας καληνυχτούσαν τον νοικοκύρη,
ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι για την όμορφη βραδιά που πέρασαν.
Κι αυτός με τη σειρά του, με ένα πλατύ χαμόγελο, σφίγγοντας θερμά το χέρι τους, ανταπέδιδε τις ευχαριστίες και τους υποσχόταν πως
θα πάει και στο δικό τους μιντζί όταν τον καλέσουν.
Φωτεινή Δελίδου-Βενέρη

Από την εποποιία του 1940
(ÓõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 1)

ñÜ ü÷é ìüíïí åíÜíôéá óôá ôÝëåéá ðïëåìéêÜ
ìÝóá ôùí å÷èñþí êáé ôéò áôÝëåéùôåò ìåñáñ÷ßåò ôïõò, áëëÜ êáé ãéáôß ôáõôü÷ñïíá áãùíßóôçêáí ìå ôï êñýï, ôçí ðáãùíéÜ, ôá ÷éüíéá, ôéò êáêïõ÷ßåò. Êáé äåí ëýãéóáí.
ÁðÝäåéîáí üôé åßíáé Üîéïé óõíå÷éóôÝò ôçò
åëëçíéêÞò ðáñÜäïóçò êáé ôçò éóôïñßáò.
«Ìå ôï ÷áìüãåëï óôá ÷åßëç» îåêßíçóáí
ïé öáíôÜñïé ìáò ôï 1940 ãéá ôï ìÝôùðï, ìå
ü,ôé ìåôáöïñéêü ìÝóï õðÞñ÷å, ãéá íá ãñÜøïõí óåëßäåò äüîáò êáé çñùéóìïý. Ðßóôåõáí óôç íßêç. Äåí õðÝöåñáí ôï Üäéêï.
Ç øõ÷Þ ôïõò ðëçììýñéæå áðü åèíéêÞ áãáíÜêôçóç êáé áðü ðüèï ãéá åëåõèåñßá. Êáé
ôáðåßíùóáí ôïí å÷èñü...
Ï áãþíáò Þôáí Üíéóïò. Áðü ôç ìéá ç áñéèìçôéêÞ õðåñï÷Þ êé ï âáñýò ïðëéóìüò
ìéáò óýã÷ñïíçò ôå÷íïêñáôßáò êáé áðü ôçí
Üëëç ôá áíá÷ñïíéóôéêÜ ìÝóá óôá ÷Ýñéá åíüò ìéêñïý ëáïý, ðïõ áãùíßóôçêå ãéá ôçí
ýðáñîÞ ôïõ êáé ôéò ðáñáäüóåéò ôïõ.
Óôïí áãþíá áõôüí, ï åëëçíéêüò ëáüò Ýäùóå ôï ðñïóùðéêü ôïõ ýöïò, üìïéï ì’ åêåßíï ôïõ 1821.
Ç áíáìÝôñçóç ôïõ 1940 Ýãéíå áíÜìåóá
óôç ëéôüôçôá êáé ôï óôüìöï, ôç öéëïðáôñßá
êáé ôïí éìðåñéáëéóìü.
Ç ôå÷íïêñáôßá, ÷Üñç óôï óéäåñÝíéï ôçò
üãêï, èá ðåôý÷åé ðñïò óôéãìÞí íá ãïíáôßóåé ôç ìá÷üìåíç øõ÷Þ. Ç áíôéóôñïöÞ üìùò
äå è’ áñãÞóåé, ãéáôß ç ÅëëÜäá äåí õðÝêõøå. ÁíáãêÜóôçêå íá óêýøåé ðïíåìÝíá ôï
êåöÜëé, íá äå÷ôåß ôç ìáýñç óêëáâéÜ, ãéá í’
áñ÷ßóåé üìùò óå ëßãï ôïí ðüëåìï ðÜíù óôá
âïõíÜ, óôéò ðüëåéò êáé óôá ÷ùñéÜ åíÜíôéá
óôïí êáôáêôçôÞ.
¹ôáí ï ðüëåìïò ï êñõöüò, ï ìõóôéêüò,
ç áíôßóôáóç ôïõ ëáïý ìáò ðïõ êñÜôçóå ôÝóóåñá ïëüêëçñá ÷ñüíéá êáé ìéá ãëõêéÜí áõãÞ Ýöåñå ôï ìÞíõìá ôçò ËåõôåñéÜò.
Ç 28ç Ïêôùâñßïõ ôïõ 1940 ðñïâÜëëåé
óôç óêçíÞ ôçò éóôïñßáò óáí áãþíáò ãåíéêüôåñïò ìéáò öõëÞò áíèñþðùí: ÁõôÞò ðïõ
ðñïóäéïñßæåôáé áðü ôï ðÜèïò ôçò ËåõôåñéÜò.
Áíáóô. Ðáí. ÃåùñãéÜäçò

* * *

¼óá äå ãñÜöåé ç éóôïñßá
(áëëÜ ðñïêýðôïõí áðü ôéò åðéóôïëÝò)
29-12-1940
ÁãáðçìÝíïé ìïõ
×èåò Ýëáâá ôçí åðéóôïëÞ óáò êáé ÷Üñçêá ðïëý ãéá ôçí õãåßá óáò. Ìå óôåíï÷þñçóå
üìùò ðïõ áíçóõ÷åßôå ãéá ìÝíá. Óáò ðëçñïöïñþ üôé åßìáé êáëÜ êáé ðåñíþ èáõìÜóéá.
Äåí ìðïñþ íá óáò ðåñéãñÜøù ôç ÷áñÜ êáé
ôïí åíèïõóéáóìü ôïõ óôñáôïý ìáò. Ðñï÷ùñåß óôá âïñåéïçðåéñùôéêÜ åäÜöç êáôáôñïðþíïíôáò ôïí Üðéóôï åðéäñïìÝá. ¼ëïé åßìáóôå åõ÷áñéóôçìÝíïé êáé õðåñÞöáíïé áðü
ôç óôñáôéùôéêÞ ìáò æùÞ. Ôá êñýá êáé ïé êáêïõ÷ßåò äåí ìáò ôñïìÜæïõí, ãéáôß áãùíéæüìáóôå ãéá ôçí åëåõèåñßá êáé ôçí áíåîáñôçóßá ôçò ðáôñßäáò ìáò, ãéá ôç èñçóêåßá êáé
ôçí ïéêïãÝíåéá.
Ïé äñüìïé, ïé êÜìðïé, ôá âïõíÜ êáé ôá
ëáãêÜäéá åßíáé ãåìÜôá áðü ðïëåìéêü õëéêü
ôïõ å÷èñïý ðïõ ôï åãêáôáëåßðåé öåýãïíôáò.
Ôï èåÜìá èõìßæåé ðáíçãýñé áëçèéíü.
×áéñåôßóìáôá óå üëïõò.
Óáò öéëþ
É.Â.
ÁãíÜíôéá óôç óêõöôÞ êáé íôñïðéáóìÝíç
Åõñþðç
áò ðéïýìå îÝ÷åéëá ôç äüîá, ðáëëçêÜñéá.
Êé áí ðñÝðåé íá ðåèÜíïõìå ãéá ôçí ÅëëÜäá,
èåßá åßí' ç äÜöíç, ìéá öïñÜ êáíåßò ðåèáßíåé.
Áõôü ôï ëüãï èá óáò ðù, äåí Ý÷ù Üëëï êáíÝíá.
Ìåèýóôå ìå ô' áèÜíáôï êñáóß ôïõ ÅéêïóéÝíá.
ÊùóôÞò ÐáëáìÜò

ÓÅËÉÄÁ 8

Ôï íáõôéêü íáõÜãéï ôïõ

5ç ÐáíÝâñéá ÁãñïôéêÞ ¸êèåóç

«ÅÎÐÑÅÓ ÓÁÌÉÍÁ»

ÖÅÑÅÓ 11-14 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2000

(ÓõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 1)

áò êáé üôé ÷ñåéÜæïíôáé åðéóêåõÝò. ÁðÝäåéîå
ôÝëïò ôçí áóõäïóßá ôùí åöïðëéóôþí íá êÜíïõí ü,ôé èÝëïõí êáé íá ìç óõììïñöþíïíôáé
ðñïò ôéò ïäçãßåò íáõóéðëïÀáò ìå ôçí áíï÷Þ ôçò
ÊõâÝñíçóçò.
Ôï óõãêåêñéìÝíï íáõÜãéï, ðáñÜ ôçí ðñïóðÜèåéá ðïõ Ýãéíå ôüóï áðü ôá ÌÝóá ìáæéêÞò åíçìÝñùóçò, üóï êáé áðü ôçí ðëïéïêôÞôñéá åôáéñßá êáé ôï ÕÅÍ íá åðéññßøïõí ôéò åõèýíåò óôï ðëÞñùìá ôïõ ðëïßïõ, áíÝäåéîå êáé
ôéò Üèëéåò óõíèÞêåò äïõëåéÜò ôùí íáõôåñãáôþí ðïõ ìå 16-18 þñåò åñãáóßáò ôçí çìÝñá
êáé ðïëýùñçò äéáâßùóçò óå ÷þñïõò åðéêßíäõíïõò êáé ðïõ áðïôåëïýí ôçí ðñáãìáôéêüôçôá ðïõ âéþíïõí ïé íáõôåñãÜôåò óôá ðëïßá.
Ï Üäéêïò ÷áìüò ïêôþ (8) íáõôåñãáôþí, ìÝëç
ôïõ ðëçñþìáôïò ôïõ «ÅÎÐÑÅÓ ÓÁÌÉÍÁ» êáèþò êáé ôùí 73 åðéâáôþí áõôïý ôïõ ôñáãéêïý
íáõáãßïõ åßíáé ç óêëçñÞ ðñáãìáôéêüôçôá ôçò
åöïðëéóôéêÞò áóõäïóßáò.
Åßíáé ðñùôïöáíÞ ôá ðñïíüìéá ðïõ Ý÷ïõí
áðïêïìßóåé ïé åöïðëéóôÝò áðü ôéò åêÜóôïôå
ÊõâåñíÞóåéò. ÖïñïáðáëëáãÝò, åðéäïôÞóåéò
êáé åðé÷ïñçãÞóåéò. Ç ÷ñçóéìïðïßçóç, ãéá äéêü ôïõò üöåëïò, ôùí ëéìåíéêþí êáé ëïéðþí åãêáôáóôÜóåùí ðïõ Ý÷ïõí êôéóôåß ìå ôá ÷ñÞìáôá ôïõ åëëçíéêïý ëáïý åßíáé ìåñéêÜ ðáñáäåßãìáôá ãéá ôçí áäçöáãßá ôïõò. ÐáñÜ ôáýôá
áñíïýíôáé íá áíáíåþóïõí ôá ðëïßá ôïõò.
Áñêåß íá áíáöÝñåé êáíåßò üôé óôï åéóéôÞñéï êÜèå åðéâÜôçò êáé êÜèå ü÷çìá –êáé áõôü
éó÷ýåé ãéá üëåò ôéò áêôïðëïúêÝò ãñáììÝò– êáôáâÜëëåé «Åéäéêü ôÝëïò» ãéá ôá ËéìåíéêÜ Ôáìåßá êáé ôïí ÏËÐ. Áêüìç óå êÜèå íáýëï, óå
êÜèå åéóéôÞñéï Ý÷åé åðéâëçèåß– åêôüò áðü ôï
åéäéêü ôÝëïò– õðÝñ ôùí Ë.Ô. êáé ôïõ ÏËÐ –êáé
ÖÐÁ áëëÜ êáé «÷áñÜôóé» õðÝñ ôïõ ÍÁÔ ýøïõò
6,5%. Ôï ôåëåõôáßï Ý÷åé åðéâëçèåß, õðïôßèåôáé,
ãéá ôçí áóöÜëåéá ôùí åðéâáôþí êáé ôùí ï÷çìÜôùí ðïõ ôáîéäåýïõí ìå ôá áêôïðëïúêÜ ðëïßá.
Ôï ÍÁÔ, óýìöùíá ìå ðñüóöáôç áíáêïßíùóÞ ôïõ ãéá ôá èýìáôá ôïõ íáõáãßïõ ôïõ «ÅÎÐÑÅÓ ÓÁÌÉÍÁ», ç áðïæçìßùóç óôéò ïéêïãÝíåéåò ôùí ðíéãìÝíùí åðéâáôþí áëëÜ êáé ôùí
ï÷çìÜôùí ðïõ ÷Üèçêáí èá äïèåß ìåôÜ ôçí áíáêïßíùóç ôïõ ðïñßóìáôïò ãéá ôéò óõíèÞêåò
ôïõ íáõáãßïõ (!!) áí êáé üðïôå âãåé...
¸÷åé áíïßîåé ç üñåîç ôùí åöïðëéóôþí ãéá
ôçí åêìåôÜëëåõóç êáé íÝùí ãñáììþí áöïý Ý÷ïõí Þäç åîáóöáëßóåé ôçí áóõäïóßá ðïõ ôïõò
ðáñÝ÷åôáé. Ïé Üäåéåò óêïðéìüôçôáò ðïõ ÷ïñçãïýíôáé áðü ôï ÕÅÍ êáé ìå áäéáöáíÞ áñêåôÝò öïñÝò êñéôÞñéá, ç êáôÜñãçóç ôïõ ÊÁÌÐÏÔÁÆ åßíáé æçôÞìáôá ðïõ èá ïîýíïõí ðáñáðÝñá ôá ðñïâëÞìáôá óôéò áêôïðëïúêÝò óõãêïéíùíßåò ôüóï ãéá ôï åðéâáôéêü êïéíü üóï
êáé ãéá ôïõò íáõôåñãÜôåò.
Ç êáôÜñãçóç ôïõ ÊÁÌÐÏÔÁÆ, äçëáäÞ ç
áðåëåõèÝñùóç ôçò áêôïðëïÀáò ðïõ åîÞããåéëå ç ÊõâÝñíçóç êáé ðïõ èåùñåß üôé Ýôóé èá
êáôáñãçèåß ôï ìïíïðþëéï ôçò åêìåôÜëëåõóçò
ôïõ Áéãáßïõ áðü ôïõò ¸ëëçíåò åöïðëéóôÝò
êáé èá ôïõò áíáãêÜóåé íá áíáíåþóïõí ôá
ðëïßá ôïõò äåí åßíáé áðüëõôá óùóôü. ¼ôé ç
áðåëåõèÝñùóç èá öÝñåé ôïí áíôáãùíéóìü êáé
ïé áêôïðëïúêÝò óõãêïéíùíßåò èá ãßíïõí êáëÝò åðßóçò äåí åßíáé áêñéâÝò.
Ãéáôß ïé üðïéåò îÝíåò åôáéñßåò áíáëÜâïõí
íá ôáîéäåýïõí óôï Áéãáßï äåí èá ôï êÜíïõí ìå
ôï áæçìßùôï. Èá åðéäéþîïõí íá ðÜñïõí åêåß-

ÐÁÑÁÊËÇÓÇ
Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ Óõëëüãïõ ìáò ðñïôßèåôáé íá õëïðïéÞóåé
ôçí áðüöáóÞ ôïõ (Ý÷åé èåóìïèåôçèåß ðëÝïí) äéïñãáíþíïíôáò ãéá Üëëç ìéá ÷ñïíéÜ åêäÞëùóç áöéåñùìÝíç óôá ðáéäéÜ ôùí óõìðáôñéùôþí
ìáò êáé íá ôá ôéìÞóåé ãéá ôçí åðéôõ÷ßá ôïõò óôéò ðáíåëëÞíéåò åîåôÜóåéò
2000 óå ÁÅÉ êáé ÔÅÉ.
Ãéá ôï ëüãï áõôü áðåõèõíüìóôå
óå üëïõò ôïõò óõìðáôñéþôåò ôïõ
ëåêáíïðåäßïõ êáé ôïõò ðáñáêáëïýìå íá ìáò ãíùóôïðïéÞóïõí åãêáßñùò ôá ïíüìáôá ôùí åðéôõ÷üíôùí óå
êÜèå ó÷ïëÞ.
Ôï Ä.Ó.

Ç

ÃÅÙÑÃÉÁ óôïí ¸âñï åäþ êáé ðÝíôå ÷ñü-

íéá Ý÷åé áðïêôÞóåé ôï äéêü ôçò ìÝóï ðñïâïëÞò êáé åðéêïéíùíßáò.
Ãéá ðÝìðôç óõíå÷Þ ÷ñïíéÜ, ï ÄÞìïò Öåñþí êáé ïé Ãåùôå÷íéêÝò Õðçñåóßåò ôçò Íïìáñ÷ßáò ¸âñïõ äéïñãÜíùóáí ôçí ÐáíÝâñéá
ÁãñïôéêÞ ¸êèåóç áðü ôéò 11 ùò ôéò 14 Óåðôåìâñßïõ 2000.

Óôü÷ïò ôçò Ýêèåóçò áõôÞò, óýìöùíá ìå
ôïõò äéïñãáíùôÝò åßíáé:
• Íá áíáäåßîåé ôï äõíáìéóìü, ôá ðñïâëÞìáôá êáé ôéò ðñïïðôéêÝò ôçò ãåùñãßáò
óôïí ¸âñï.
• Í’ áðïôåëÝóåé ôï ðñþôï âÞìá ìéáò
óôåíüôåñçò óõíåñãáóßáò ìåôáîý ôùí æùíôáíþí ðáñáãùãéêþí äõíÜìåùí ôïõ ðñùôïãåíïýò êáé ôïõ ìåôáðïéçôéêïý ôïìÝá óôï
íïìü ìáò.
• Íá áíáäåßîåé ôçí áíÜãêç âåëôßùóçò
ôçò áíôáãùíéóôéêüôçôáò ôùí ðñïúüíôùí ìÝóá óôïí Åõñùðáúêü ÷þñï.
• Íá ðñïÜãåé ôç óýã÷ñïíç áíôßëçøç ãéá
ôç öõôïðñïóôáóßá ôçò ãåùñãéêÞò ðáñáãùãÞò ìå ìÝóá êáé ìåèüäïõò öéëéêÝò ðñïò ôï
öõóéêü ðåñéâÜëëïí.
• Íá åíçìåñþóåé ôï êáôáíáëùôéêü êïéíü óå èÝìáôá ðñïóôáóßáò ôçò äçìüóéáò õãåßáò ìå ôá õøçëÞò ðïéüôçôáò ðáñáãüìåíá ãåùêôçíïôñïöéêÜ ðñïúüíôá
• Íá áíáðôýîåé ôç óõíåñãáóßá ìåôáîý
áãñïôþí êáé ðñïìçèåõôþí áãñïôéêþí åöïäßùí óýã÷ñïíçò ôå÷íïëïãßáò.
• Íá ðñïùèÞóåé ôéò óõëëïãéêÝò ìïñöÝò
äñÜóçò ôùí áãñïôþí.
• Íá ðñïâÜëëåé ìéá óåéñÜ Üëëåò äõíáôüôçôåò ðïõ èá óõìâÜëëïõí óôçí ïéêïíïìéêÞ áíÜðôõîç ôïõ Íïìïý ¸âñïõ.

íåò ôéò ãñáììÝò ðïõ èá ôïõò åîáóöáëßóïõí ðåñéóóüôåñá êÝñäç. ÊáôÜ óõíÝðåéá ïé Üãïíåò
ãñáììÝò èá áíôéìåôùðßóïõí óïâáñü ðñüâëçìá óýíäåóÞò ôïõò ìå ôçí çðåéñùôéêÞ ÅëëÜäá.
ÁëëÜ óå ðïéá ðåñéï÷Þ ìðïñïýí íá êõêëïöïñïýí êáé íá ôçí åêìåôáëëåýïíôáé ïé îÝíåò
åôáéñßåò, üôáí üëïé ãíùñßæïõìå üôé ôï Áéãáßï
áðïôåëåß ôçí áé÷ìÞ ôïõ äüñáôïò ãéá ôá êõñéáñ÷éêÜ äéêáéþìáôá ôçò ðáôñßäáò ìáò;
¼ëá áõôÜ ðïõ åðéóçìÜíèçêáí ðáñáðÜíù äåí ãñÜöôçêáí ãéá íá ðïýìå üôé Ýãéíå Ýíá
íáõÜãéï, ëõðüìáóôå ãé’ áõôü êáé åõ÷üìáóôå
íá ìçí îáíáóõìâåß.
Ïöåßëïõìå üëïé ìáò, ãéáôß üëïé ìáò ìðïñåß íá åßìáóôå ôá åí äõíÜìåé èýìáôá êÜðïéïõ
åðüìåíïõ íáõáãßïõ, ãéáôß áöïñÜ ôç æùÞ ÷éëéÜäùí áíèñþðùí ðïõ êáèçìåñéíÜ ÷ñçóéìïðïéïýí ôéò áêôïðëïúêÝò óõãêïéíùíßåò, íá æçôÞóïõìå íá áëëÜîïõí ôá ðñÜãìáôá. Íá áðáéôÞóïõìå íá ðáñèïýí Üìåóá ìÝôñá ðïõ äéáóöáëßæïõí ôçí áóöáëÞ ìåôáöïñÜ åðéâáôþí,
íáõôåñãáôþí, ï÷çìÜôùí, üðùò ôïõëÜ÷éóôïí
æçôïýí ïé êÜôïéêïé ðïëëþí íçóéþí êáé ôá íáõôåñãáôéêÜ óùìáôåßá, üðùò ãéá ðáñÜäåéãìá
íá ãßíïíôáé ôáêôéêïß êáé Ýêôáêôïé Ýëåã÷ïé ãéá
ôçí áîéïðëïÀá, ôçí ýðáñîç êáé êáëÞ ëåéôïõñãßá ôùí ìÝóùí äéÜóùóçò, ôçí ôáêôéêÞ Üóêçóç
ôùí ðëçñùìÜôùí êáé åíçìÝñùóç ôùí åðéâáôþí ó÷åôéêÜ ìå ôá ìÝóá äéÜóùóçò êáé ôÞñçóç
ôïõ ïñßïõ çëéêßáò ôùí ðëïßùí.
Ãéá íá åëðßæïõìå üôé ôá 81 èýìáôá ôïõ
«ÅÎÐÑÅÓ ÓÁÌÉÍÁ» åßíáé ôá ôåëåõôáßá èýìáôá ðïõ èñçíåß ç ðáôñßäá ìáò êáé ïé êÜôïéêïé
ôùí íçóéþí ìáò, èá ðñÝðåé íá áëëÜîåé ç ðïëéôéêÞ óå ü,ôé áöïñÜ ôçí áêôïðëïÀá óôçí ÅëëÜäá. ÐñïâÜëëåé åðéôáêôéêÜ ç áíÜãêç íá óõãêñïôçèåß Ýíáò Åèíéêüò Ïñãáíéóìüò Áêôïðëïúêþí óõãêïéíùíéþí ðïõ èá õðüêåéôáé óôïí
åñãáôï-êïéíùíéêü Ýëåã÷ï êáé ðïõ èá áíáëÜâåé áðïêëåéóôéêÜ ôïí ó÷åäéáóìü ôùí áêôïðëïúêþí óõãêïéíùíéþí óôç âÜóç ôçò åîõðçñÝôçóçò ôçò êïéíùíßáò. ºóùò Ýôóé åßíáé ç êáëýôåñç ôéìÞ êáé ìíÞìç óôá èýìáôá ôùí ôñáãéêþí
íáõáãßùí.
Ìáñßá Êáíäýëç

Ðßíïõìå íåñü ìå äçëçôÞñéá;
(ÓõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 1)

Íåñü-äçëçôÞñéï ðßíïõí ïé êÜôïéêïé ôïõ ¸âñïõ
êáé ôçò ÎÜíèçò: Åßíáé ìïëõóìÝíá ìå íéôñéêÜ,
ïõóßåò ðïõ äçìéïõñãïýí óïâáñÝò âëÜâåò óôá
íåöñÜ êáé ôï áíïóïðïéçôéêü óýóôçìá. Éäéáßôåñá ãéá ôá ìéêñÜ ðáéäéÜ êáé ôïõò õðåñÞëéêåò
ç êáôáíÜëùóç áõôþí ôùí ìïëõóìÝíùí íåñþí
åãêõìïíåß êéíäýíïõò ãéá ôçí åëÜôôùóç ôçò éêáíüôçôáò ôïõ áíáðíåõóôéêïý óõóôÞìáôïò êáé
ôçí áíÜðôõîç êáñêßíïõ ôïõ óôïìÜ÷ïõ.
Óýìöùíá ìå åëÝã÷ïõò ðïõ ðñáãìáôïðïßçóå ôï Õð. Ãåùñãßáò óôïõò Íïìïýò ¸âñïõ (ðåñéï÷Þ ÏñåóôéÜäáò, Öåñþí, ÅñõèñïðïôÜìïõ) êáé
ÎÜíèçò (ðåñéï÷Þ Áõîåíôßïõ, ôá íåñÜ áõôÜ åßíáé
«Üêñùò åðéêßíäõíá ãéá ôç äçìüóéá õãåßá», êáèþò ðåñéÝ÷ïõí íéôñéêÜ óå áñêåôÜ ìåãáëýôåñåò
ôéìÝò ôùí åðéôñåðôþí, ðïõ åßíáé 50 mg/lt. ÂñÝèçêå üôé ôá åðßìá÷á íåñÜ ðåñéÝ÷ïõí íéôñéêÜ (Íï
3 mg/L) óå ôéìÝò 74,9/L, 69,5/L, 114/L, ê.Ü.
Ôï «êáìðáíÜêé ôïõ êéíäýíïõ» ÷ôýðçóå ï
ãåíéêüò ãñáììáôÝáò ôïõ õðïõñãåßïõ Ãåùñãßáò, ËÜìðñïò Ëáìðñüðïõëïò, åíçìåñþíïíôáò
óôéò 11.9.2000 ìå åìðéóôåõôéêü Ýããñáöü ôïõ
ôá õðïõñãåßá Åóùôåñéêþí, Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé ÁðïêÝíôñùóçò, Õãåßáò-Ðñüíïéáò êáé
Ìáêåäïíßáò-ÈñÜêçò ó÷åôéêÜ ìå ôá åîÞò:
«...óôï ðëáßóéï ôïõ “ÐñïãñÜììáôïò åëÝã÷ïõ ðïéüôçôáò åðéöáíåéáêþí õäÜôùí Ìáêåäïíßáò-ÈñÜêçò» ðïõ Ý÷åé áíáôåèåß áðü ôï Õðïõñãåßï Ãåùñãßáò óôï ÁñéóôïôÝëåéï ÐáíåðéóôÞìéï Èåóóáëïíßêçò - ÅñãáóôÞñéï Ãåùñãéêþí
ÖáñìÜêùí, ìå õðåýèõíç ôçí êáèçãÞôñéá Å.
Ðáðáäïðïýëïõ Ìïõñêßäïõ, êáé ðáñáêïëïõèåßôáé áðü ôç Äéåýèõíóç Ó÷åäéáóìïý Åããåéïâåëôéùôéêþí ¸ñãùí & Á.Å.Ð., Ýãéíáí áíáëýóåéò êáé óå íåñÜ áñäåõôéêþí ãåùôñÞóåùí ôçò
ÈñÜêçò.
Áðü ôá áðïôåëÝóìáôá ôùí áíáëýóåùí
öáßíåôáé üôé óå óçìáíôéêü áñéèìü õäñïãåùôñÞóåùí ðåñéÝ÷ïíôáé íéôñéêÜ, ôá ïðïßá õðåñâáßíïõí ôï áíþôáôï åðéôñåðôü üñéï (50 mg/
lt) ãéá íá åßíáé êáôÜëëçëá ãéá ýäñåõóç.
Ïé õäñïãåùôñÞóåéò, óýìöùíá ìå ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò Ýñåõíáò, âñßóêïíôáé óôéò ðåñéï÷Ýò ÏñåóôéÜäáò (ÓôÝñíá, ÊáóôáíéÝò, ¢ñæïò,
ÐçãÜäé, Ñßæéá, ÊÝñáìïò, Óïöéêü), ÅñõèñïðïôÜìïõ êáé Öåñþí ôïõ Í. ¸âñïõ, êáèþò êáé óôçí
ðåñéï÷Þ Áõîåíôßïõ ôïõ Í. ÎÜíèçò.
ÅðåéäÞ ôá íåñÜ ôùí ãåùôñÞóåùí áõôþí åßíáé Üêñùò åðéêßíäõíá ãéá ôçí áíèñþðéíç õãåßá,
ðáñáêáëïýìå ãéá ôéò äéêÝò óáò åíÝñãåéåò ìå
ôç äéåíÝñãåéá óõìðëçñùìáôéêþí áíáëýóåùí
ãéá ôçí åðáëÞèåõóç ôùí áðïôåëåóìÜôùí,
ðñïêåéìÝíïõ íá ëçöèïýí ôá áðáñáßôçôá ðñïò
ôïýôï ìÝôñá, åßìåèá äå óôç äéÜèåóÞ óáò ãéá
êÜèå åðéðëÝïí óôïé÷åßï».
Ôþñá, ðïéåò åßíáé ïé åðéðôþóåéò óôïí áíèñþðéíï ïñãáíéóìü ðïõ ðñïóëáìâÜíåé íåñÜ
ìå íéôñéêÜ ðÜíù áðü ôá åðéôñåðüìåíá üñéá;
Ï ðñüåäñïò ôçò Äéåýèõíóçò Åñåõíþí ôïõ
Ðõñçíéêïý Åñãáóôçñßïõ Äçìüêñéôïò êáé ìÝëïò
ôïõ ÄÓ ôçò ¸íùóçò ÅëëÞíùí ×çìéêþí, Íßêïò
Êáôóáñüò, õðüøç ôïõ ïðïßïõ èÝóáìå ôá óôïé÷åßá ôùí áíáëýóåùí íåñþí ãéá ôïõò Íïìïýò
¸âñïõ êáé ÎÜíèçò, êáé ôï óõãêåêñéìÝíï åñþôçìá, ìáò áðÜíôçóå ôá åîÞò:
Ôá ìïëõóìÝíá ìå íéôñéêÜ íåñÜ, ýóôåñá áðü ðïëëÜ ÷ñüíéá, ðñïîåíïýí óïâáñÝò âëÜâåò
óôá íåöñÜ, ôï ìåôáâïëéóìü ôùí ïóôþí, åíþ
åîáóèåíßæïõí óå óçìáíôéêü âáèìü ôçí Üìõíá
ôïõ ïñãáíéóìïý.
Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ áõôÜ ôá ìïëõóìÝíá
íåñÜ ôá ðßíïõí ìéêñÜ ðáéäéÜ êáé õðåñÞëéêá Üôïìá, ôüôå ïé âëÜâåò óôïí ïñãáíéóìü ôïõò èá
óçìåéùèïýí óå áñêåôÜ ïëéãüôåñï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá óå ó÷Ýóç ìå ôïõò åíÞëéêåò.
ÍåñÜ ìïëõóìÝíá ìå íéôñéêÜ êáé ìÜëéóôá
óå Ýêôáóç üðùò óõãêåêñéìÝíá óôïõò Íïìïýò
ÎÜíèçò êáé ¸âñïõ, ëÝåé ï ê. Êáôóáñüò, Ý÷ïõí
èåùñçèåß, äéåèíþò, õðåýèõíá êáé ãéá ôçí áíÜðôõîç êáñêßíïõ ôïõ óôïìÜ÷ïõ, êáèþò êáé
ãéá ôç ìåßùóç ôçò áíáðíåõóôéêÞò éêáíüôçôáò
ôùí ìéêñþí ðáéäéþí.
Ï ê. Êáôóáñüò ìáò åðéóÞìáíå ðùò èá ðñÝðåé íá åëåãèåß ãéá ôï åíäå÷üìåíï ìüëõíóçò
áðü ôá íéôñéêÜ áõôþí ôùí íåñþí êáé ç áãñïôéêÞ ðáñáãùãÞ áõôþí ôùí äýï íïìþí êáé éäéáßôåñá óå ðáôÜôá, íôïìÜôá, óðáíÜêé, êëð.
×. Áíáãíùóôüðïõëïò
(Åëåýèåñç ÈñÜêç, 24/10/2000)

Å´ ÐÁÃÊÏÓÌÉÏ
ÓÕÍÅÄÑÉÏ ÈÑÁÊÙÍ
(Συνέχεια από τη σελ. 1)

των σχέσεων μεταξύ των
κατοίκων της Θράκης που
σκόπιμα καλλιεργήθηκαν
και καλλιεργούνται προς
εξυπηρέτηση συμφερόντων των ανταγωνιζομένων ξένων δυνάμεων
στα Βαλκάνια, όσο και εκείνα που προκάλεσε
η εγκατάλειψη της Θράκης από τους κατοίκους
της, εξαιτίας της έλλειψης κινήτρων παραμονής στον τόπο τους.
Απογοήτευση προκάλεσε ο απολογισμός υλοποίησης των προτάσεων των προηγουμένων
συνεδρίων. Ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Στυλιανίδης, που έκανε τον απολογισμό αυτό, υπογράμμισε ότι οι εν λόγω προτάσεις δεν προωθήθηκαν γιατί δεν ήταν ρεαλιστικές και το ίδρυμα
«Παναγία Κοσμοσώτειρα» δεν έδειξε δυνατότητες εκπλήρωσης αυτής της αποστολής. Η αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, της προώθησης δηλ. των προτάσεων του συνεδρίου,
ανατέθηκε σε αντιπροσωπευτική Επιτροπή.
Επιστέγασμα των πολλών λειτουργικών αδυναμιών του συνεδρίου αποτέλεσε το αιφνιδιαστικό κλείσιμό του από τον Δήμαρχο Ξάνθης, τη στιγμή που ακόμη δεν είχαν διαμορφωθεί οι τελικές προτάσεις για να τεθούν σε
ψηφοφορία, προκειμένου να καταρτισθεί και
να ψηφισθεί το ψήφισμα. Κάτω από αυτές τις
συνθήκες αποχώρησαν οι σύνεδροι, χωρίς να
γνωρίζουν τις αποφάσεις του Συνεδρίου.
Να σημειώσουμε τέλος, ότι στη διάρκεια
των εργασιών του Συνεδρίου, οι σύνεδροι, μεταξύ άλλων αξιοθέατων, επισκεφθήκαμε την
Παναγία Κοσμοσώτειρα στις Φέρες και το Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης.
Η Συντακτική Επιτροπή

Ç ÂïõëÞ ãéá ôç ÈñÜêç

Ì

Å ÁÐÏÖÁÓÇ ôçò ÏëïìÝëåéáò ôçò ÂïõëÞò (12.10.2000) ðïõ äçìïóéåýèçêå óôçí
Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò (ô.Á/áñ. ö.222),
ìå ôçí åõêáéñßá ôçò åðåôåßïõ ôçò óõìðëÞñùóçò 80 ÷ñüíùí áðü ôçí áðåëåõèÝñùóç ôçò
ÈñÜêçò èá ïñãáíùèïýí ðïéêßëåò åêäçëþóåéò.
Ãéá ôéò åêäçëþóåéò áõôÝò óõãêñïôÞèçêå åéäéêÞ äéáêïììáôéêÞ åðéôñïðÞ êáèþò êáé ïìÜäá
åñãáóßáò. ¸ôóé ðñïãñáììáôßæïíôáé:
• ¸êèåóç óôçí Áßèïõóá Å. ÂåíéæÝëïõ «ÈñÜêç 2000: 80 ÷ñüíéá áðü ôçí åíóùìÜôùóç».
• Åêðáéäåõôéêü ðñüãñáììá ãéá ìáèçôÝò ðïõ
èá åðéóêÝðôïíôáé ôçí Ýêèåóç.
• Äéáãùíéóìüò ðáéäéêÞò æùãñáöéêÞò ãéá ìáèçôÝò ôçò ÓÔ´ Äçìïôéêïý (416 ó÷ïëåßá) êáé Ýêèåóç óôç ÂïõëÞ ôùí Ýñãùí ðïõ èá åðéëåãïýí
áðü åðéôñïðÞ êáèþò êáé öéëïîåíßá ôùí ðáéäéþí êáé óõíïäþí ôïõò áðü ôï Êïéíïâïýëéï.
• Éóôïñßá ôçò ÈñÜêçò. Êåßìåíï ðïõ èá óõíôá÷èåß áðü åðéôñïðÞ ðïõ Ý÷åé óõãêñïôçèåß.
• ×ñïíïëüãéï ìå ôá óçìáíôéêüôåñá ãåãïíüôá óôçí Éóôïñßá ôçò ÈñÜêçò.
• ÁíáìíçóôéêÞ óåéñÜ ôçëåêáñôþí ìå èÝìá
áñ÷áßá èñáêéêÜ íïìßóìáôá.
• ¸êäïóç ëåõêþìáôïò ìå ôñáãïýäéá êáé
óêïðïýò ôçò ÈñÜêçò êáé áíôßóôïé÷ç ìïõóéêï÷ïñåõôéêÞ åêäÞëùóç.
• ÇëåêôñïíéêÞ áñ÷åéïèÝôçóç ôùí Áñ÷åßùí
ôçò ÂïõëÞò ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå èÝìáôá ðïõ
áöïñïýí ôç ÈñÜêç, 1848-1998.
• ÓõíôÞñçóç ôïõ õëéêïý ÂéâëéïèÞêçò Áäñéáíïõðüëåùò, ýóôåñá áðü ó÷åôéêÞ ðñüôáóç ôïõ
Öéëåêðáéäåõôéêïý Óõëëüãïõ Áäñéáí/ðüëåùò.
• Óõììåôï÷Þ ôçò ÂïõëÞò óôï 5ï ÓéåèíÝò ÓõíÝäñéï (ÈÜóïò) ãéá ôçí ðñïóôáóßá êáé áðïêáôÜóôáóç ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò.
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