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ÃÍÙÓÔÏÐÏÉÇÓÇ

Óõìðáôñéþôåò, óõìðáôñéþôéóóåò
¼óïé åðéèõìåßôå íá åíéó÷ýóåôå ïé-

êïíïìéêÜ ôï Óýëëïãü ìáò ìðïñåßôå íá
êáôáèÝôåôå ôá ÷ñÞìáôá óôçí ÅèíéêÞ
ÔñÜðåæá üðïõ ùò Óýëëïãïò äéáôçñïý-
ìå ëïãáñéáóìü ìå ôïí Áñéèìü 040/
483031-86.

Ðáñáêáëïýìå íá åíçìåñþíåôå ôç-
ëåöùíéêÜ ôï Ä.Ó. ãéá ïðïéáäÞðïôå êá-
ôÜèåóç ãéá íá óáò óôÝëíïõìå ôçí á-
íôßóôïé÷ç áðüäåéîç.

× Ñ Ï Í É Á   Ð Ï Ë Ë Á

Ê Á Ë Ç   × Ñ Ï Í É Á

×ñéóôïýãåííá

Ετέχθη υμίν σήμερον Σωτήρ,

ος εστί Χριστός Κύριος

(Λουκ. Β,11)

Χ
ριστούγεννα! Χαρά επουράνια μαζί και ε-

πίγεια. Ο ουρανός και η γη αγάλλονται, πα-

νηγυρίζουν. Άγγελοι υμνούν τη Θεία γέννηση.

«Δόξα εν Υψίστοις Θεώ και επί γης Ειρήνη εν

ανθρώποις ευδοκία».

Ο Ιησούς Χριστός γεννιέται με έναν τρόπο

ασυνήθιστο, παράδοξο, μυστήριο και απεργά-

ζεται τη σωτηρία του Κόσμου. Το μεγάλο και

υπέρλογο μυστήριο της Θείας ενανθρώπησης

ξεπερνάει τα όρια της λογικής. Υπερβαίνει κάθε

ανθρώπινη διανοητική σύλληψη. Είναι υπόθε-

ση πίστης.

Χριστούγεννα! Ο κόσμος γεμίζει ελπίδα και

αγάπη. Ο Ιησούς έρχεται σήμερα να γεννηθεί

στην ύπαρξη όλων μας. Και όσοι τον δεχόμα-

στε ανακαλύπτουμε ότι κάτι γεννιέται μέσα

μας. Ψυχική ευφορία, αγάπη, ελπίδα, φως, λύ-

τρωση πλημμυρίζουν το είναι μας. Η καρδιά

μας το νιώθει, το μυαλό μας δεν το χωράει. Γεν-

νήθηκε ο λυτρωτής που θα σώσει τον ταλαί-

πωρο άνθρωπο από την αγωνία. Η φάτνη που

γεννήθηκε είναι το λίκνο του θαύματος. Μέσα

του γεννήθηκε η ανθρώπινη προσδοκία, η Ου-

ράνια δόξα, η ελπίδα, η σωτηρία.

Τη νύχτα αυτή δημιουργείται ένα μυστή-

ριο. Αυτό είναι η συνείδηση της ευθύνης, γιατί

ήρθε ο ίδιος ο Θεός για τον ίδιο τον άνθρωπο.

Τον Χριστό, που από Υιός του Θεού γίνε-

ται και Υιός του ανθρώπου, ικετεύουμε, ο κα-

θένας μας μ’ ευγνωμοσύνη, αυτές τις ημέρες,

• Για να μας σώσει από τις προσωπικές μας

αμαρτίες, που μας τυραννούν.

• Για να μας απελευθερώσει από το φόβο,

το άγχος, τα αδιέξοδα και τις παγίδες της κα-

θημερινής ζωής.

• Για να μας λυτρώσει από τον εγωϊσμό,

που γκρεμίζει κάθε γέφυρα επικοινωνίας με

τους γύρω μας.

• Για να μας σώσει από την παθητικότητα

και τη μελαγχολία που μας αποδιοργανώνουν.

• Για να ενισχύσει τις αντιστάσεις μας και

την άμυνά μας στον αγώνα της ζωής.

• Για να μας προφυλάξει από τις μάστιγες

του αιώνα, τα ναρκωτικά και το AIDS.

• Για να γιατρέψει τη βαθειά πληγή των πο-

νεμένων από πολέμους και κατατρεγμούς.

• Για να λυτρώσει τους νέους από τα σύγ-

χρονα είδωλα και να τους κατευθύνει στο δρό-

μο της αρετής.

• Για να απομακρύνει τον κόσμο από το α-

νελέητο κυνηγητό των υλικών αγαθών και να

τον στρέψει και προς τις πνευματικές και άλ-

λες αξίες της ζωής.

• Για να δώσει αντοχή και καρτερία σε αυ-

τούς που βασανίζονται από αρρώστιες, από α-

νέχεια, από μοναξιά.

• Για να περιορίσει τη δύναμη των κακών

και των φαύλων να υπερισχύουν και να αδι-

κούν.

• Για να εμπνεύσει όσους διαχειρίζονται τα

κοινά και να είναι έντιμοι, δίκαιοι και υπεύθυ-

νοι.
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 Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας και έκθε-

ση αρχειακού υλικού ντοκουμέντων από

τις χαμένες-αλησμόνητες πατρίδες από την

ιδιωτική συλλογή του συμπατριώτη μας

Νικ. Γκότση.

Η εκδήλωση θα γίνει στις 14 Ιανουαρίου

2001 ημέρα Κυριακή και ώρα 5 μ.μ. στο Ξε-

νοδοχείο «Εσπέρια Παλλάς» (Σταδίου 22 και

Εδουάρδου Λω, Πλατεία Κλαυθμώνος).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

• Κοπή πίτας

• Απονομή τιμητικής πλακέτας στον Σεβα-

σμιώτατο, συμπατριώτη μας Μητροπολίτη Δι-

δυμοτείχου-Ορεστιάδος και Σουφλίου κκ Νι-

κηφόρο για την πνευματική του προσφορά

στον τόπο μας.

• Απονομή αναμνηστικών πλακετών στα

παιδιά μελών του Συλλόγου μας που πέτυχαν

φέτος στις εισαγωγικές εξετάσεις των Α.Ε.Ι.

και ΤΕΙ της χώρας.

• Πλούσιο μπουφέ, μουσική και χορό

• Τιμή πρόσκλησης δρχ. 1.500 το άτομο.

Σας περιμένουμε για να περάσουμε ένα ευ-

χάριστο απόγευμα, να ανταλλάξουμε ευχές για

τον καινούργιο χρόνο και να μοιραστούμε τη

χαρά που βρισκόμαστε μαζί με άλλους συμπα-

τριώτες μας και τιμούμε ένα διακεκριμένο

πνευματικό συμπατριώτη μας.

Á Í Á Ê Ï É Í Ù Ó Ç  -  Ð Ñ Ï Ó Ê Ë Ç Ó Ç

Προς όλα τα μέλη του Συλλόγου

ÓÔÇÍ ÊÏÐÇ ÔÇÓ ÐÑÙÔÏ×ÑÏÍÉÁÔÉÊÇÓ ÐÉÔÁÓ

& ÔÏÍ ÅÔÇÓÉÏ ×ÏÑÏ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ

Αγαπητοί Συμπατριώτες και Συμπατριώτισσες

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας με την ευκαιρία των εορτών σας εύχεται Καλά

Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το 2001 με υγεία και ειρήνη για όλο τον κόσμο.

Με την επιστολή μας αυτή θέλουμε να σας γνωστοποιήσουμε και παράλληλα να σας προ-

σκαλέσουμε στις εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Σύλλογός μας για μια άλλη χρονιά:
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Ετήσιος Αποκριάτικος χορός του Συλλό-

γου την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2001,

ώρα 8.30 μ.μ. στην Πλάκα, στη Μουσική

Λαϊκή Σκηνή «Μνησικλέους», πρώην «Μο-

στρού» (οδός Μνησικλέους αριθμ. 22 και Λυ-

σίου, Τηλ. 3225337).

Προσκαλούμε τα μέλη και τους φίλους του

Συλλόγου μας να έλθουν να απολαύσουμε μια

ξεχωριστή λαϊκή-Ρεμπέτικη και όχι μόνο απο-

κριάτικη βραδιά με συντροφιά την ορχήστρα

του γνωστού τραγουδιστή Μπάμπη Τσέρτου.

Τιμή πρόσκλησης δρχ. 6000 το άτομο, πλή-

ρες μενού εκτός ποτών.

Παρακαλούμε, για την καλύτερη οργάνω-

ση και των δύο εκδηλώσεων, να δηλώσετε έ-

γκαιρα τη συμμετοχή σας στα γραφεία του

Συλλόγου μας, Σταδίου 39 τηλ. 3216532, κά-

θε Δευτέρα και Τετάρτη ώρα 6-8 μ.μ., όπου θα

μπορείτε να παραλαμβάνετε και τις προσκλή-

σεις – θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιό-

τητας.

Αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώ-

τισσες, πιστεύουμε ότι και αυτή τη φορά θα

συμπαρασταθείτε στις προσπάθειες που κά-

νει το Διοικητικό Συμβούλιο και θα ανταπο-

κριθείτε όλοι στην πρόσκληση του Συλλόγου

μας συμβάλλοντας στην επιτυχία των εκδη-

λώσεών του.

Åãêáßíéá ¸êèåóçò óôç ÂïõëÞ:

È Ñ A Ê Ç  2 0 0 0

80 ÷ñüíéá áðü ôçí åíóùìÜôùóç

Ôçí ôñßôç 5 Äåêåì-

âñßïõ å.å. óôç Âïõ-

ëÞ ôùí ÅëëÞíùí

êáé óôçí áßèïõóá

Åëåõèåñßïõ Âåíé-

æÝëïõ Ýãéíáí ôá å-

ãêáßíéá ôçò Ýêèå-

óçò ìå åêèÝìáôá

áðü ôç ÈñÜêç, óôï

ðëáßóéï ôïõ åïñôá-

óìïý ôçò åðåôåßïõ

ãéá ôçí ïëïêëÞñù-

óç 80 ÷ñüíùí áðü

ôçí åíóùìÜôùóç ôçò ÄõôéêÞò ÈñÜêçò óôïí

êïñìü ôïõ Åëëçíéêïý ÊñÜôïõò.

Íïìßóìáôá, öïñåóéÝò, ðÞëéíá åéäþëéá,

áíÜãëõöï ôïõ Þñùá ôçò ÈñÜêçò (1ïò ð.÷.

áé.), áããåßá, áíôéêåßìåíá, êåßìåíá, öùôï-

ãñáößåò, åéêüíåò, óêåýç, üðïõ áðïôõðþíå-

ôáé óõíïðôéêÜ êïììÜôé áðü ôçí éóôïñßá ôïõ

Èñáêéêïý Åëëçíéóìïý, Þôáí ôá åêèÝìáôá

ôçò Ýêèåóçò.

Óå åííÝá èåìáôéêÝò åíüôçôåò åßíáé äéáñ-

èñùìÝíç ç áöéåñùìÝíç óôç ÄõôéêÞ ÈñÜêç

Ýêèåóç, ôçí ïðïßá äéïñãÜíùóå ç ÂïõëÞ ôùí

ÅëëÞíùí. Ïé èåìáôéêÝò åíüôçôåò åßíáé:

• Áñ÷áéïëïãéêïß ÷þñïé êáé ìíçìåßá

• ÐáñáäïóéáêÞ áñ÷éôåêôïíéêÞ

• ÐáñáäïóéáêÜ åðáããÝëìáôá

• ËáúêÜ äñþìåíá

• ÉóôïñéêÝò ðñïóùðéêüôçôåò

• Ç åíóùìÜôùóç ôçò ÈñÜêçò

• Öõóéêü ðåñéâÜëëïí

• ÊáèçìåñéíÞ æùÞ

• Ðáëáéïß ÷Üñôåò

Óôçí Ýêèåóç ðáñïõóéÜæïíôáé ó÷åäüí áðï-

êëåéóôéêÜ áíôéêåßìåíá ðïõ ðñïÝñ÷ïíôáé

áðü ìïõóåßá, éäñýìáôá êáé óõëëïãÝò Èñá-

êþí, ìÝóá áðü ôá ïðïßá åðé÷åéñåßôáé ìéá ðå-

ñéÞãçóç óôçí áñ÷áßá, ñùìáúêÞ, ÂõæáíôéíÞ

åðï÷Þ, óôçí

ÅëëçíéêÞ Å-

ðáíÜóôáóç

êáé ôçí åí-

óùìÜôùóç

ôçò ÈñÜêçò,

åíþ ðñïâÜë-

ëåôáé ï ëáú-

êüò ðïëéôé-

óìüò, ç áñ÷é-

ôåêôïíéêÞ, ïé

öïñåóéÝò, á-

íôéêåßìåíá

ôçò êáèçìå-

ñéíÞò æùÞò,

ðáñáäïóéáêÜ ìïõóéêÜ üñãáíá.

Ç Ýêèåóç èá äéáñêÝóåé ôÝóóåñéò ìÞíåò.

Èá åßíáé áíïéêôÞ ãéá ôï êïéíü ôá Óáââáôï-

êýñéáêá êáé ôéò êáèçìåñéíÝò èá ìðïñïýí íá

ôçí åðéóêÝðôïíôáé ìáèçôÝò ôùí Ó÷ïëåßùí.

Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï êáé ç
ÓõíôáêôéêÞ ÅðéôñïðÞ
ôçò åöçìåñßäáò ìáò
óáò åý÷ïíôáé

ÊáëÜ ×ñéóôïýãåííá
& åõôõ÷éóìÝíïò ï íÝïò ÷ñüíïò

(Συνέχεια στη σελ. 8)

(Συνέχεια στη σελ. 8)

Χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους

Η πρόεδρος Η γενική γραμματέας

Ελισάβετ Σιγλίδου-Ρέτζιου Μαρία Λαζίδου - Κατσελίδου

ÌÅ ÊÏÉÍÏ ÓÔÏ×Ï ÔÇ ÓÕÌÖÉËÉÙÓÇ ÊÁÉ ÔÇ ÓÕÍÅÑÃÁÓÉÁ

ÏÉ ÍÏÌÁÑ×ÅÓ ÅÂÑÏÕ - ÁÄÑÉÁÍÏÕÐÏËÇÓ
êáôÜ ôç óõíÜíôçóÞ ôïõò ðñáãìáôïðïßçóáí
óõìâïëéêÞ êïéíÞ áéìïëçøßá êáé åìâïëéáóìü

æÞôçóáí ôïõò ôïìåßò óõíåñãáóßáò óôï

Intereg 3. Åéäéêüôåñá óôïõò ôïìåßò Õãåßáò,

Ýñãá õðïäïìÞò, ôåëùíåßï Êáóôáíåþí, êïõ-

íïýðéá, áöèþäçò, ðñïóôáóßá ðïôáìïý ¸-

âñïõ.

Ãéá ôç óõíÜíôçóç áõôÞ ïé äýï íïìÜñ-

÷åò ôüíéóáí:

Ãéþñãïò Íôüëéïò: «Íéþèù üôé áñãÞóá-

ìå íá óõíáíôçèïýìå. Áõôü öÜíçêå áðü ôç

Ì
å óõìâïëéêÞ êïéíÞ áéìïëçøßá êáé åì-

âïëéáóìü, óôçí ïðïßá óõììåôåß÷áí

ïé õðÜëëçëïé ôùí äýï ôåëùíåßùí ÊÞ-

ðùí (¸âñïõ) êáé ÕøÜëùí (Áäñéáíïýðïëçò)

êáé ìå ôç óõììåôï÷Þ ôùí äýï íïìáñ÷þí,

îåêßíçóå ôçí 1ç Íïåìâñßïõ ç óõíåñãáóßá

ôùí äýï üìïñùí ðåñéï÷þí.

ÐáñÜëëçëá äüèçêáí áðü ôç Íïìáñ÷ßá

¸âñïõ óôï Íïóïêïìåßï Áäñéáíïýðïëçò

ðåñßðïõ 7.000 åìâüëéá ãéá ôçí áíôéìåôþðé-

óç ôùí óåîïõáëéêþò ìåôáäéäüìåíùí íï-

óçìÜôùí – óôï ðëáßóéï ôïõ ðñï-

ãñÜììáôïò INTEREG 2.

Oé äýï íïìÜñ÷åò ¸âñïõ Ã.

Íôüëéïò êáé Áäñéáíïýðïëçò Öá-

÷ñß ÃéïõôóÝë, êáôÜ ôç äéÜñêåéá

óýóêåøçò ðïõ ðñáãìáôïðïßç-

óáí óôï ôåëùíåßï ôùí ÊÞðùí óõ-

Ï íïìÜñ÷çò ̧ âñïõ Ãéþñãïò Íôüëéïò

êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò êïéíÞò áéìïäï-

óßáò ìå ôïí íïìÜñ÷ç Áäñéáíïýðïëçò

Öá÷ñß ÃéïõôóÝë óôï ôïõñêéêü

öõëÜêéï óôá ¾øáëá ôçò Áäñéáíïý-

ðïëçò

(ÓõíÝ÷åéá óôç óåë. 8)



ÓÅËÉÄÁ 2

ÉäéïêôÞôçò:
Ðïëéôéóôéêüò Óýëëïãïò Öåñþí

& Ðåñéöåñåßáò Í. ¸âñïõ «ÂÞñá»
Óôáäßïõ 39, 105 59 ÁèÞíá

Ôçë. 32.16.532

Åêäüôçò-Õðåýèõíïò ýëçò:
ÔÜóïò ÃåùñãéÜäçò

Óôáäßïõ 39, 105 59 ÁèÞíá
Ôçë. 32.16.532

ÓõíôÜóóåôáé áðü ÅðéôñïðÞ

ÌÝëç ôçò Ó.Å. åßíáé:
ÃåùñãéÜäçò ÁíáóôÜóéïò
Äåìåñôæïðïýëïõ ÔáñóÞ

Êáíäýëç Ìáñßá
ÊáíåëëÜêçò Ãéþñãïò

ÊáñáìÜôóêïò ÄçìÞôñçò
Ëáæßäïõ Ìáñßá
Ëáæßäïõ ÔñéÜäá

Óéãëßäïõ ÅëéóÜâåô

Ôá åíõðüãñáöá Üñèñá åêöñÜæïõí
ôéò áðüøåéò ôïõ óõããñáöÝá

ÅðéìÝëåéá Ýêäïóçò: Âïýëá Áñâáíéôßäïõ
ÈåìéóôïêëÝïõò 31, 106 77 ÁèÞíá

Ôçë. 38.27.314

4. Ï ðïëéôéêüò Ã. ÓåöÝñçò

Ç äÞëùóç ôïõ Ã. ÓåöÝñç

ÐÜåé êáéñüò ðïõ ðÞñá ôçí áðüöáóç íá

êñáôçèþ Ýîù áðü ôá ðïëéôéêÜ ôïõ ôüðïõ.

ÐñïóðÜèçóá Üëëïôå íá ôï åîçãÞóù, áõôü

äå óçìáßíåé äéüëïõ ðùò ìïõ åßíáé áäéÜöïñç

ç ðïëéôéêÞ æùÞ ìáò.

¸ôóé áðü ôá ÷ñüíéá åêåßíá ùò ôþñá ôå-

ëåõôáßá Ýðáøá êáôÜ êáíüíá í’ áããßæù ôÝ-

ôïéá èÝìáôá. ÅîÜëëïõ ôá üóá äçìïóßåøá ùò

ôéò áñ÷Ýò ôïõ 1967, êáé ç êáôïðéíÞ óôÜóç

ìïõ (äåí Ý÷ù äçìïóéÝøåé ôßðïôá óôçí ÅëëÜ-

äá áðü ôüôå ðïõ öéìþèçêå ç åëåõèåñßá) Ý-

äåé÷íáí ìïõ öáßíåôáé áñêåôÜ êáèáñÜ ôç

óêÝøç ìïõ.

Ìïëïôáýôá, ìÞíåò ôþñá, áéóèÜíïìáé ìÝ-

óá ìïõ êáé ãýñù ìïõ, ïëïÝíá ðéï åðéôá÷ôé-

êÜ ôï ÷ñÝïò íá ðù Ýíá ëüãï ãéá ôç óçìåñéíÞ

êáôÜóôáóÞ ìáò. Ìå üëç ôç äõíáôÞ óõíôï-

ìßá, íá ôé èá Ýëåãá:

Êëåßíïõí äõï ÷ñüíéá ðïõ ìáò Ý÷åé åðé-

âëçèåß Ýíá êáèåóôþòüëùòäéüëïõ áíôßèåôï ìå

ôá éäåþäç ãéá ôá ïðïßá ðïëÝìçóå ï êüóìïò

ìáò êáé ôüóï ðåñßëáìðñá ï ëáüò ìáò, óôïí

ôåëåõôáßï ðáãêüóìéï ðüëåìï.

Åßíáé ìéá êáôÜóôáóç õðï÷ñåùôéêÞò íÜñ-

êçò üðïõ, üóåò ðíåõìáôéêÝò áîßåò êáôïñ-

èþóáìå íá êñáôÞóïõìå æùíôáíÝò, ìå ðüíïõò

êáé ìå êüðïõò, ðÜíå êé áõôÝò íá êáôáðï-

íôéóèïýí ìÝóá óôá åëþäç óôåêÜìåíá íåñÜ.

Äå èá ìïõ Þôáí äýóêïëï íá êáôáëÜâù ðùò

ôÝôïéåò æçìéÝò äå ëïãáñéÜæïõí ðÜñá ðïëý

ãéá ïñéóìÝíïõò áíèñþðïõò. Äõóôõ÷þò, äåí

ðñüêåéôáé ìüíï ãé’ áõôüí ôïí êßíäõíï. ¼ëïé

ðéá ôï äéäÜ÷ôçêáí êáé ôï îÝñïõí ðùò óôéò

äéêôáôïñéêÝò êáôáóôÜóåéò, ç áñ÷Þ ìðïñåß

íá ìïéÜæåé åýêïëç, üìùò ç ôñáãùãßá ðåñé-

ìÝíåé, áíáðüôñåðôç, óôï ôÝëïò. Ôï äñÜìá

áõôïý ôïõ ôÝëïõò ìáò âáóáíßæåé, óõíåéäçôÜ

Þ áóõíåßäçôá, üðùò óôïõò ðáìðÜëáéïõò ÷ï-

ñïýò ôïõ Áéó÷ýëïõ. ¼óï ìÝíåé ç áíùìáëßá,

ôüóï ðñï÷ùñåß ôï êáêü.

Åßìáé Ýíáò Üíèñùðïò ÷ùñßòêáíÝíá áðï-

ëýôùò ðïëéôéêü äåóìü, êáé, ìðïñþ íá ðù,

ìéëþ ÷ùñßò öüâï êáé ÷ùñßò ðÜèïò. ÂëÝðù

ìðñïóôÜ ìïõ ôïí ãêñåìü üðïõ ìáò ïäçãåß ç

êáôáðßåóç ðïõ êÜëõøå ôïí ôüðï. ÁõôÞ ç á-

íùìáëßá ðñÝðåé íá óôáìáôÞóåé. Åßíáé Åèíé-

êÞ åðéôáãÞ.

Ôþñá îáíáãõñßæù óôç óéùðÞ ìïõ. Ðá-

ñáêáëþ ôï Èåü, íá ìç ìå öÝñåé Üëëç öïñÜ

óå ðáñüìïéá áíÜãêç íá îáíáìéëÞóù.

28 Äåêåìâñßïõ 1969

Ó÷üëéá

Ï ðïéçôÞò ÓåöÝñçò ì’ áõôü ôï ëéôü óôçí

Ýêöñáóç, áëëÜ ðïëý êáèáñü óôïõò óêï-

ðïýò ôïõ êåßìåíï, Ýñ÷åôáé áðü ôï äñüìï ôçò

áíáæÞôçóçò ôïõ ãíÞóéïõ ðïéçôéêïý ëüãïõ

óôï ðåäßï ôïõ ðïëéôéêïý áãþíá.

Ç êëßìáêá ôçò öùíÞò ôïõ ðéÜíåé áðü ôç

ãåìÜôç ðüíï äéáðßóôùóç ãéá ôï êáêü ðïõ

ðñïÝêõøå ìÝ÷ñé ôç öïâåñÞ ðñüãíùóç ôçò

ìåëëïíôéêÞò óõìöïñÜò ãéá íá ðñïáíáããåß-

ëåé ôá ðéï ìåãÜëá êáèÞêïíôá, ôçí ðéï ìå-

ãÜëç åðéôáãÞ.

ÁðëÜ ôá ëüãéá ôïõ, áëëÜ äéáðïôéóìÝíá

ìå ìáêñÝò êáé âáèéÝò ðáñáäüóåéò ôïõ ëá-

ïý ìáò ãéá ôçí åèíéêÞ ôïõ áðåëåõèÝñùóç

êáé ôçí ðïëéôéêÞ ôïõ ïëïêëÞñùóç, ôá äï-

íïýí ôï ÷ñÝïò ãéá ìéá ðáôñßäá äßêáéç, åëåý-

èåñç êáé ðñïïäåõôéêÞ.

Ï ðüèïò ãéá Ýíá öùôåéíü áýñéï –ðüèïò

ðïõ õðÜñ÷åé ðéï äõíáôüò óÞìåñá– óçìáäåý-

åôáé áðü áãþíåò, èõóßåò êáé ïëïêáõôþìá-

ôá, ãéá ôç äçìéïõñãßá ìéáò âÜóçò (åèíéêÞò,

êïéíùíéêÞò, ðïëéôéêÞò) ðïõ èá åðéôñÝøåé íá

OIKONOMIKH ENIÓ×ÕÓÇ

Ενίσχυσαν οικονομικά το Σύλλογό μας για

την εφημερίδα οι εξής συμπατριώτες μας:

• Αθανάσιος Καποδίστριας,

Βουδαπέστη, δρχ. 5.000

• Μαρία Ισαακίδου 5.000

• Γιάννα Μαυραντώνη 5.000

• Βίκος Παντελίδης, Πάτρα 10.000

• Πασχαλίνα Δαρούση, Γερμανία 20.000

• Σοφία Κακουλίδου-Μισαηλίδου

στη μνήμη της θείας της Ελένης

Κακουλίδου-Καρύδη, που απε-

βίωσε στις 25 Αυγούστου  10.000

Το Διοικητικό Συμβούλιο τους ευχαριστεί

όλους θερμά.ãßíåé ôï ðñï÷þñçìá ó’ áõôü ôï áýñéï, ðéï

éóïññïðçìÝíï êáé ðéï áðïôåëåóìáôéêü.

Oé ðïëéôéêïß êñáôïýìåíïé

ìéëïýí ãéá ôï ÓåöÝñç

Óôéò öõëáêÝò Êïñõäáëëïý, ïé ðïëéôéêïß

êñáôïýìåíïé Ýâãáæáí Ýíá ìçíéáßï ðåñéïäé-

êü ðïéêßëçò ýëçò. Ôßôëïò ôïõ: «ÔåôñÜäéá» –

êáé äßðëá ç ÷ñïíïëïãßá. Ôï ôåý÷ïò 22 ôùí

«Ôåôñáäßùí» (ÓåðôÝìâñçò ’72) Þôáí áöéå-

ñùìÝíï óôï ÓåöÝñç.

Óôï ôåý÷ïò áõôü ôïõ ðåñéïäéêïý äßíï-

íôáé ïé áðáíôÞóåéò ðïëéôéêþí êñáôïõìÝíùí

óôï ó÷åôéêü åñþôçìá: «ôé åßíáé ãéá óÝíá ï

ÓåöÝñçò;»

• ÃåííÞèçêå Üãíùóôïò. Áíôñþèçêå ìÝóá

óå èýåëëåò êáé âãÞêå áêÝñáéïò ìÝóá á-

ðü ôéò ìõëüðåôñåò ôçò ìéêñüôçôáò ôùí ðï-

ëýîåñùí êáé ôï ëáâýñéíèï ôïõ óêïôáäé-

óìïý. ¸æçóå êáé ðÝèáíå Üíèñùðïò. ¸-

ôóé èá ìåßíåé óôç ìíÞìç ìáò: Ýíáò ðñáã-

ìáôéêüò Üíèñùðïò.

Ã.Áíô.

• ÓåöÝñçò: ¸íá üíïìá ðïõ Ýìåéíå âáèéÜ

óôéò êáñäéÝò üëùí ôùí ÅëëÞíùí ðïõ ãíþ-

ñéóáí ôïí ðïéçôÞ Ã. ÓåöÝñç, ôïí Üíèñù-

ðï Ã.Ó., ôïí áãùíéóôÞ êáôÜ ôçò ôõñáííß-

áò. ¸íá ðïßçìÜ ôïõ ðïõ ì’ áñÝóåé ðïëý

åßíáé: «åßôå âñáäõÜæåé / åßôå öÝããåé / ìÝ-

íåé ëåõêü / ôï ãéáóåìß».

Ã.Ì.

• Áõôüò åßíáé ï ÓåöÝñçò. Öùôåéíüò ïäç-

ãçôÞò ãéá ôïõò ðíåõìáôéêïýò ìáò áíèñþ-

ðïõò, óýìâïëï ãéá ôïõò íÝïõò. Êé ç ôå-

ëåõôáßá ôïõ ðñÜîç – ç äéáèÞêç ôïõ – èá

óõãêéíåß êÜèå áëçèéíü Üíèñùðï.

Ã.Ã.

• Óôç óêÝøç ìïõ äåí ìðïñþ íá îå÷ùñßóù

ôïí Üíèñùðï áðü ôïí ðïéçôÞ. ÕðÜñ÷åé

Ýíáò Üëëïò äéá÷ùñéóìüò – êÜðïõ ôïí á-

íáöÝñåé ï ßäéïò – ìá ü÷é ãéá äù. Ôï Ýñãï

ôïõ åßíáé ðïëõóÞìáíôï. Ìá åêåßíï ðïõ

ìïõ Üöçóå ðñþô’ áð’ üëá ôï ðÝñáóìÜ

ôïõ, åßíáé ç ãåýóç ôïõ ãíÞóéïõ. Ï óôï-

÷áóìüò ôïõ, ç êáëëéôå÷íéêÞ ôïõ åõáéóèç-

óßá, ç ãëþóóá ôïõ, ç áãÜðç ôïõ óå áîßåò

êáé óå õðïèÞêåò åßíáé ãíÞóéá. Êáé ôï

óðïõäáéüôåñï: ìáò Üöçóå êáé ïñéóìÝíåò

óôáèåñÝò, óçìåßá áíáöïñÜò, åöüäéá ãéá

íá åëÝã÷ïõìå êé åìåßò ôï ãíÞóéï. ÊÜðïõ

åäþ öáíôÜæïìáé âñßóêåôáé êáé ôï óçìåßï

ðïõ «ëåéôïõñãåß» éäéáßôåñá óôïõò íÝïõò.

Ð.Ê.

• Ðüóç åõáéóèçóßá êñýâïõí ôá ðïéÞìáôÜ

ôïõ ãéá ôç ìïßñá ôïõ ëáïý ìáò êáé ôá ðñï-

âëÞìáôá ôïõ ôüðïõ! Ãé’ áõôü êáé ï ëáüò

ìáò ìå ðñùôïðüñá ôç íåïëáßá, ôßìçóå

êáé èá ôéìÜ ôç ìíÞìç ôïõ Üîéïõ åêðñï-

óþðïõ ôïõ ðíåõìáôéêïý ìáò êüóìïõ.

Ì.Ð.

• Ôçí ðïßçóç ôïõ Ã. ÓåöÝñç ôçí ðñùôï-

ãíþñéóá áðü ôç ìïõóéêÞ ôïõ Ìßêç Èåï-

äùñÜêç. Áðü ôüôå ðïëëÝò öïñÝò ðñï-

óðÜèçóá íá Ýñèù óå åðáöÞ ìå üëï ôïõ

ôï ðïéçôéêü Ýñãï. Åßíáé Ýíáò äýóêïëïò

ðïéçôÞò, êÜèå öïñÜ üìùò ðïõ ôïí äéÜ-

âáæá Ýâñéóêá êÜôé êáéíïýñéï, åßíáé âá-

èýò. Ç «ðïëéôéêÞ ôïõ äÞëùóç» ôçí Üíïé-

îç ôïõ ’69 Þôáí ìéá ðñÜîç áãùíéóôéêÞ êáé

êáßñéá, Ýäåéîå óôïí ðíåõìáôéêü êüóìï

êáé óôç íÝá ãåíéÜ Ýíá áêüìá êáèÞêïí

áðÝíáíôé óôï ëáü ìáò êáé óôçí éóôïñßá

ìáò. Ôïí áãþíá ãéá ôçí åëåõèåñßá.

Ã.Êá.

Ç ÓÔÇËÇ ÔÙÍ ÍÅÙÍ

Ãéþñãïò ÓåöÝñçò

Ï ðïëéôéêüò êáé äéðëùìÜôçò

Ôçò ÂáóéëéêÞò Ìðñéóßìç

ìáèÞôñéáò Ëõêåßïõ

(ÓõíÝ÷åéá áðü ôï ðñïçãïýìåíï öýëëï)

Ï ÓåöÝñçò êáé ï ÐÜïõíô

(óôï óðßôé ôïõ ÓåöÝñç, 1965).

Ð Á È Ï Ë Ï Ã Ï Á Í Á Ô Ï Ì É Ê Ï

Ä É Á Ã Í Ù Ó Ô É Ê Ï  Ê Å Í Ô Ñ Ï

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ
ΙΑΤΡΟΣ

Παθολογοανατόμος

Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών

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

Κινητό 0944147035 Fax 27.94.570

ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 5-8 μ.μ.

(εκτός Σαββάτου)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ

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

ÈÁÍÁÔÏÉ

Óôéò 6 Íïåìâñßïõ 2000 êáé ìå äéá-

öïñÜ ïëßãùí ùñþí Ýöõãáí áðü êïíôÜ

ìáò ïé áäåëöÝò ÅëÝíç Ãêéüêá êáé Áããå-

ëéêÞ Ãêéüêá-Óéãëßäïõ.

ÄïêéìÜóôçêáí óôç æùÞ. Ïé áññþ-

óôéåò äåí Üñãçóáí íá ôéò ÷ôõðÞóïõí, þ-

óðïõ êáôÝëçîáí óôï ìïéñáßï.

Äåí ìðïñïýìå íá ðéóôÝøïõìå üôé Ý-

öõãáí ôüóï áðñïóäüêçôá êáé ôüóï ðé-

êñáìÝíåò áðü ôç æùÞ.

Èá ôéò èõìüìáóôå ðÜíôá. Ðþò ìðï-

ñåß Üëëùóôå íá îå÷áóôåß ç êáëïóýíç

ôïõò êáé ôï ÷áìüãåëü ôïõò!

Ç ÅëÝíç óôçí êõñéïëåîßá èõóéÜóôç-

êå ãéá ôïõò äéêïýò ôçò, áëëÜ êáé ç êïé-

íùíéêÞ ôçò ðñïóöïñÜ äåí Þôáí ìéêñÞ.

Áò åßíáé åëáöñý ôï ÷þìá ðïõ ôéò óêå-

ðÜæåé. Ôï Ä.Ó. êáé ç ÓõíôáêôéêÞ ÅðéôñïðÞ

åêöñÜæïõí ôá èåñìÜ ôïõò óõëëõðçôÞ-

ñéá óôïõò ïéêåßïõò ôïõò.

ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÓÉÁÑÂÁÑËÇÓÄÇÌÇÔÑÇÓ ÓÉÁÑÂÁÑËÇÓÄÇÌÇÔÑÇÓ ÓÉÁÑÂÁÑËÇÓÄÇÌÇÔÑÇÓ ÓÉÁÑÂÁÑËÇÓÄÇÌÇÔÑÇÓ ÓÉÁÑÂÁÑËÇÓ

ÅñãáóôÞñéï áäáìáíôïäåóßáò

Êïëïêïôñþíç 23Êïëïêïôñþíç 23Êïëïêïôñþíç 23Êïëïêïôñþíç 23Êïëïêïôñþíç 23

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

• ¸íáò ÷ñüíïò ìåôÜ ôï «èÜíáôï» ôïõ Ã.

ÓåöÝñç, ôïõ áêñéâïý ìáò ðïéçôÞ ðïõ ôü-

óï áãÜðçóå ôïí ôüðï ìáò –«üðïõ êáé íá

ôáîéäÝøù ç ÅëëÜäá ìå ðëçãþíåé»–, ðïõ

ôüóï ðüíåóå ãéá ôéò äýóêïëåò þñåò ðïõ

ðÝñáóå ç ðáôñßäá ìáò, êáé ðïõ ëåò êé Þ-

ôáí ãñáöôü ôïõ íá öýãåé ìå ôïí ðüíï óôá-

ìÜôéá ìÝóá óå ôÝôïéåò ðÜëé äýóêïëåò þ-

ñåò. Åßíáé èáññþ áõôÞ ç ðëåõñÜ ôçò ðïß-

çóÞò ôïõ óáí ìéá èÜëáóóá ðïõ ôïí «á-

êïëïõèïýóå áíåâáßíïíôáò êáé áõôÞ óáí

ôïí õäñÜñãõñï ôïõ èåñìïìÝôñïõ». Êé á-

êüìá, èáññþ, ðùò áõôüí ôï ÓåöÝñç ç íå-

ïëáßá, ìå ôï äéêü ôçò ôñüðï, ôßìçóå åðç-

ñåáóìÝíç áðü ôï ìÞíõìÜ ôïõ.

Á.Ì.

• Ãéá ôï èÜíáôï ôïõ ÓåöÝñç äåí ðåíèåß ìü-

íï ç ïéêïãÝíåéÜ ôïõ, ðåíèåß ïëüêëçñïò

ï åëëçíéêüò ëáüò. Ðåíèïýí ãéáôß ÷Üóá-

íå Ýíáí õðÝñï÷ï äçìïêñÜôç, Ýíá äéÜóç-

ìï Íïìðåëßóôá, Ýíá ãßãáíôá ôçò ðïßçóçò,

Ýíá óõíå÷éóôÞ ôïõ Ê. ÐáëáìÜ. «Åóý

óôáõñáçôÝ ðïõ óôá øçëÜ ðåôïýóåò / êáé

áãíÜíôåøåò ôéò êïñõöÝò / ôçò ãçò ìáò ðÝ-

ñá ùò ðÝñá / ìéáò ëåõôåñéÜò ðáíôïôéíÞò /

ôïí åñ÷ïìü ìçíïýóåò».

Å.Ì.

Ô Å Ë Ï Ó

Óçìåßùóç ôçò Ó.Å.: Ç åñãáóßá ôçò ìáèÞ-

ôñéáò ÂáóéëéêÞò Ìðñéóßìç óõíïäåýåôáé á-

ðü ðëïýóéï öùôïãñáöéêü õëéêü – óôéãìéü-

ôõðá áðü ôç æùÞ ôïõ Ãéþñãïõ ÓåöÝñç êáé

ôçí ðïëéôéêÞ ôïõ êáñéÝñá ùò äéðëùìÜôç, ìå

êáôáôïðéóôéêÝò ëåæÜíôåò áëëÜ êáé áðïóðÜ-

óìáôá-êåßìåíá ôïõ ðïéçôÞ.

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Ένας ζεστός Νοέμβρης

...êáé îáöíéêÜ

ðéÜóáí ïé æÝóôåò ôï ÍïÝìâñç

êáëïêáéñéÜ

óôçí êáñäéÜ ôïõ ÷åéìþíá.

¹ôáí ïé áíÜóåò ôùí ðáéäéþí,

êïíôÜ-êïíôÜ,

óáí íá 'ôáí ìéá áíáðíïÞ

êé ïé áíÜóåò óôá ðáñÜèõñá

êïíôÜ-êïíôÜ,

óá íá 'ôáíå Ýíá ìðáëêüíé ç ÁèÞíá,

êé ïé öùôéÝò

ðïõ êáßãáíå óôïõò äñüìïõò ôá óêïõðßäéá,

êïíôÜ-êïíôÜ,

óá íá 'ôáí ðõñêáãéÜ

êé Þôáí ïé óöáßñåò

êé Þôáí ôï áßìá.

Êáé îáöíéêÜ

ðéÜóáí ïé æÝóôåò ôï ÍïÝìâñç

êáôáêáëüêáéñï

óôç ìÝóç ôïõ ÷åéìþíá.

Áðü ôï âéâëßï ôïõ ÄçìÞôñç-ÑáâÜíç ÑåíôÞ

«ÑåðïñôÜæ ãéá Ýíá æåóôü ÍïÝìâñç»
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λασσών, αποτελούσε παλιότερα τον κύριο ά-

ξονα του περιώνυμου «Ανατολικού Ζητήμα-

τος», γι’ αυτό και είχε χαρακτηρισθεί ως Γόρ-

διος Δεσμός.

Στην περιοχή συνέβησαν πελώρια πολι-

τικά λάθη από την πλευρά μας, που δεν εί-

ναι του παρόντος να αναφέρωμε, όμως πα-

ρά ταύτα εδώ παραμένει ζωντανή, περήφα-

νη η ανταριασμένη γη γων Γιγάντων, η σάρ-

κα και το πνεύμα της Πατρίδος. Η Θράκη.

Επί τέσσερις χιλιάδες χρόνια η σάρκα της

πατρίδος προβάλλεται ως η τραγουδισμένη

από τον Όμηρο χώρα της αγνής διδασκαλί-

ας και της ποιήσεως. Εδώ βρίσκεται και το

πνεύμα της Πατρίδος, αιώνια ζωντανό και

ακμαίο καθώς αρδεύεται και ζωογονείται α-

πό την ελληνική αρχαιότητα, τους μέσους

χρόνους και τους νεώτερους, σε μια αλλη-

λουχία ομοειδών και ομοιογενών αξιών και

αρχών, που έθρεψαν και τρέφουν όλη την αν-

θρωπότητα.

Βέβαια αυτά όλα δεν τα καταλαβαίνουν

οι ισχυροί της γης, είτε γιατί δεν έχουν προ-

σλαμβάνουσες παραστάσεις από την Ιστο-

ρία, είτε γιατί η διπλωματία δεν διέρχεται α-

πό το βεστιάριο των ηθικών αξιών, προτι-

μώντας τη γυμνότητα των ωμών συμφερό-

ντων.

Πώς να εξηγήσεις στους λαούς χωρίς ι-

στορία, μνήμες αιώνων, και πώς να επιβά-

λεις τα αυτονόητα σε ανθρώπους που δου-

λεύουν στην πεζότητα της ευτέλειας;

Πώς να μιλήσεις για τη Θράκη του Ηρο-

δότου, για τον πρώτο που μίλησε για το άτο-

μο, ως στοιχειώδη μονάδα της ύλης, τον Δη-

μόκριτο, για τον φιλόσοφο Πρωταγόρα, για

το δάσκαλο των διδασκάλων τον Λεύκιππο

τον προπάτορα των φυσικών επιστημών;

Πώς να μιλήσεις για τη γη που γέννησε

το Βίωνα τον Αβδηρίτη, και τον Διοκλή, τον

μηχανικό και φίλου του Μ. Αλεξάνδρου;

Το πνεύμα της Ελλάδος κατοικεί εκεί ό-

που γεννήθηκε ο Θουκυδίδης, ο Ανάξαρχος,

ο Αριστοτέλης, ο Αίσωπος.

Πώς να μιλήσεις για τα βυζαντινά χρό-

νια, για τους Θράκες αυτοκράτορες, για τους

Αγίους και τους Μάρτυρες έως και τον Άγιο

Νεκτάριο, γόνο της Σηλυβρίας, για τη δόξα

της Ορθοδοξίας;

Οι σημερινοί ισχυροί άνδρες δεν θέλουν

να γνωρίζουν ιστορία, δεν συγκινούνται α-

πό τη φιλοσοφία, δεν πιστεύουν στο πνεύ-

μα. Πιστεύουν σε ό,τι αποτιμάται στο Χρη-

ματιστήριο των αξιών, όχι της ζωής, αλλά

του καταναλωτισμού, της Wall Street και του

Τόκυο.

Στις ημέρες μας ζούμε το παράδοξο σχι-

ζοφρενικό σχήμα να καίγεται υποκριτικά ά-

φθονος λιβανωτός στο βωμό των ηθικών αρ-

χών και την ίδια ώρα να παραβιάζωνται οι

ίδιες αρχές βάναυσα και προκλητικά...

ΘΡΑΚΗ:

ΘΥΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

Α
λλ’ ας έλθουμε πιο κοντά στα σύγχρονα

προβλήματα της Θράκης. Η ελληνική

Θράκη αποτελεί σήμερα μια «εθνική πρό-

κληση» και επιβάλλει τη λήψη πολλών ανα-

γκαίων και γενναίων μέτρων, καθώς καλεί-

ται να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο

στην ευρύτερη περιοχή και μέσα στο περι-

βάλλον που έχει διαμορφωθεί μετά τη λήξη

του Ψυχρού Πολέμου.

Η σημασία της περιοχής αναδεικνύεται

στις ημέρες μας και από την απόφαση των

Μεγάλων να εξεύρουν εναλλακτικούς δρό-

μους για τη μεταφορά του πετρελαίου.

Η απόφαση υποστήριξης της κατασκευής

του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς-Αλεξαν-

δρουπόλεως είναι μια απόδειξη της πολιτι-

κής τους αυτής. Και είναι ευνόητο πόσο συμ-

φέρει στην Ελλάδα η υλοποίηση της αποφά-

σεως αυτής.

Η χώρα μας έχει κάθε λόγο να προσβλέ-

πει στην ανάπτυξη της Θράκης, δημιουργώ-

Ομιλία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος

κ.κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ στο ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΡΑΚΩΝ

(Ξάνθη, 29 Σεπτεμβρίου 2000)

Εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνής προοπτική της Θράκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κ
ατ’ αρχήν επιθυμώ να ευχαριστήσω την

Επιτροπή διοργάνωσης του Πέμπτου αυ-

τού Διεθνούς Συνεδρίου Θρακών στην όμορ-

φη Ξάνθη μας, και να εκφράσω τη χαρά που

αισθάνομαι γιατί με εκάλεσε να ομιλήσω σή-

μερα εδώ ως κύριος εισηγητής, μπροστά σε

ένα επίλεκτο ακροατήριο στο οποίο παρίστα-

ται η πνευματική και πολιτική και στρατιω-

τική ηγεσία του τόπου μας και ο συμπαθής

λαός μας που κατοικεί και δημιουργεί στην

ηρωική αυτή και ακριτική γη, καθώς και οι

Θρακιώτες της διασποράς, αυτοί που πήγαν

στη ξενητειά κι εκεί εμεγαλούργησαν με τα

ζώπυρα της πίστεως και της πατρίδος. Και

να τονίσω ότι είναι τιμή για τον ομιλούντα

να έχει την ευκαιρία να καταστήσει ευρύτε-

ρα κοινωνούς των σκέψεών του για την πο-

ρεία και τις προοπτικές της ελληνικής Θρά-

κης τους ακροατές του, σε μια περίοδο, ό-

πως η παρούσα, όπου φαίνεται να ωριμάζουν

εξελίξεις που μέλλουν να προσδιορίσουν το

μέλλον της περιοχής.

Σκοπός της ομιλίας μου είναι όχι μόν να

σας ενημερώσω πάνω στα ιστορικά δεδομέ-

να της, που είναι λίγο πολύ γνωστά στους

περισσότερους, αλλά και να σας προβλημα-

τίσω κυρίως πάνω στις μελλοντικές προο-

πτικές επιβίωσης του Ελληνισμού σε αυτήν.

Οι λόγοι μου αποβλέπουν στο να ενισχύσουν

την αυτοπεποίθησή μας και το αίσθημα α-

σφαλείας που πρέπει όλοι να νιώθουμε στον

τόπο μας, τον οποίο οι πατέρες μας ελευθέ-

ρωσαν και μας τον παρέδωσαν για να τον

διαφυλάξουμε ως κόρην οφθαλμού και να α-

ποτρέψουμε δυναμικά κάθε σε βάρος του ε-

πιβουλή οπονθενδήποτε προερχόμενη.

Μπροστά στην 3η χιλιετία που ξανοίγε-

ται τώρα στα μάτια μας, η συζήτηση για το

ελεύθερο, ανεξάρτητο από ξένες επεμβάσεις

και ζωντανό μέλλον της Θράκης καθίσταται,

όσο ποτέ άλλοτε, επίκαιρη και ουσιώδης.

Η ανάπτυξη του θέματος που μου ανετέ-

θη να διαπραγματευθώ προϋποθέτει βέβαια

βαθειά πολιτική σκέψη, και έμπειρη στρα-

τηγική προσέγγιση, πράγματα με τα οποία

βεβαίως δεν ασχολούμαι συστηματικά.

Προϋποθέτει ακόμη και σαφή ιστορική γνώ-

ση των γεγονότων που οδήγησαν στη σημε-

ρινή διαμόρφωση των συνόρων μας και σε

βάθος ανάλυση των στοιχείων που συνθέ-

τουν την ιδιαιτερότητα του χώρου.

Ωστόσο αναγκαστικά είμαι υποχρεωμέ-

νος να υφάνω τον λόγο πέριξ κατ’ αρχήν των

πόλεων αυτών, σε μια προσπάθεια να ανα-

δειχθούν τα πλεονεκτήματα της περιοχής και

να ιχνηλατηθεί ο δρόμος προς την ανάπτυξή

της.

Όμως δε θα λησμονήσω και την ιδιότη-

τά μου ως Αρχιεπισκόπου, γι’ αυτό και θα

καταθέσω ενώπιόν σας τη μαρτυρία μου,

μαρτυρία Έλληνος Θρακός Ιεράρχου, μαρ-

τυρία πνεύματος και ζωής, δεδομένου ότι η

πνευματική μας παράδοση διαποτίζει όλες

τις πτυχές του εθνικού και πολιτικού μας βί-

ου. Εκ των συναφών μελετών μου απεκόμι-

σα την εντύπωση ότι όχι μόνο για προφανείς

ιστορικούς λόγους, δικαιούμεθα οι Έλληνες

να είμεθα υπερήφανοι για τη Δυτ. Θράκη

μας, αλλά και για καθαρά πολιτικούς και οι-

κονομικούς λόγους, οφείλουμε να την περι-

βάλουμε με την αγάπη, την υποστήριξη και

τη μέριμνά μας, ώστε να αποβεί τόπος συ-

γκλίσεως θέσεων που εγκαθιδρύουν τελικά

κλίμα σταθερότητας και προόδου.

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

Η
άλλοτε ενιαία και αδιαίρετη ελληνική

Θράκη, το κατά τον Ηρόδοτον «Θρηί-

κων Έθνος μέγιστον», κατανεμημένη από τις

μεγάλες Δυνάμεις στις τρεις γειτονικές χώ-

ρες Ελλάδα, Βουλγαρία και Τουρκία, εξακο-

λουθεί να διατηρεί και σήμερα τη γεωστρα-

τηγική της θέση στην περιοχή. Ευρισκόμε-

νη στο σταυροδρόμι δύο ηπείρων και δύο θα-

ÔÏÐÉÊÅÓ ÔÏÐÉÊÅÓ ÔÏÐÉÊÅÓ ÔÏÐÉÊÅÓ ÔÏÐÉÊÅÓ      ÅÉÄÇÓÅÉÓÅÉÄÇÓÅÉÓÅÉÄÇÓÅÉÓÅÉÄÇÓÅÉÓÅÉÄÇÓÅÉÓ

• Δημοσχάκης: Λαιμητόμος ο δρόμος Φε-

ρών-Αρδανίου. Με ερώτησή του προς τον

Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ ο βουλευτής της Ν. Δη-

μοκρατίας Θεοφάνης Δημοσχάκης επισημαί-

νει την απαράδεκτη κατάσταση που επικρα-

τεί στο εθνικό δίκτυο του νομού Έβρου.

• Τουριστική έκθεση: Το νομαρχιακό διαμέ-

ρισμα Έβρου θα συμμετάσχει στη μεγάλη

τουριστική έκθεση στο Λονδίνο (WTM 2000

Earls Court London) από 13 έως 16 Νοεμ.

• «Αφαίμαξη» της υπαίθρου δείχνουν τα

στοιχεία που παρουσίασε έρευνα που διενερ-

γήθηκε από τους Δήμους Φερών-Τυχερού-

Τραϊανουπόλεως και Σουφλίου.  Αθήνα και

Αλεξ/πολη προτιμούν οι κάτοικοι. Οι τέσ-

σερις δήμοι ενώνουν τις δυνάμεις τους για

τη συγκράτηση του πληθυσμού.

• Με επικεφαλής τον υπουργό Μακεδονίας-

Θράκης Γιώργο Πασχαλίδη, κυβερνητικό

κλιμάκιο επισκέφτηκε το νομό Έβρου στις

7 Νοεμβρίου. για να ενημερωθεί και να εξε-

τάσει θέματα που αφορούν την ακριτική πε-

ριοχή. Στο κλιμάκιο αυτό συμμετέχει και ο

Υφυπουργός Οικονομικών κ. Απόστολος

Φωτιάδης.

• Σε καλό δρόμο οι συνομιλίες για τον αγωγό

Μπουργκάς-Αλεξ/πολη. Σύντομα θα γίνει η

προκήρυξη του έργου.

• Στη σύσταση ειδικής επιτροπής προέβη η

Νομαρχία Έβρου, η οποία θα παρακολου-

θεί την εξέλιξη της μελέτης των περιβαλλο-

ντολογικών όρων που κατατέθηκε στο ΥΠΕ-

ΧΩΔΕ από τα Χρυσωρυχεία Θράκης.

• Αποκλεισμένοι για έξι μήνες από τα επιδό-

ματα που δικαιούνται ήταν οι γιατροί του

ΙΚΑ Ορεστιάδας, γιατί στα κεντρικά των Α-

θηνών αγνοούσαν την ύπαρξη του περιφε-

ρειακού ΙΚΑ. Αποτέλεσμα αυτής της συμπε-

ριφοράς ήταν να στείλει ο Δ/ντής του ΙΚΑ

Ορεστιάδας κ. Ραφτόπουλος στην Αθήνα μα-

ζί με τα σχετικά έγγραφα, και χάρτη της πε-

ριοχής, γεγονός το οποίο προκάλεσε τη δυ-

σφορία των υπευθύνων.

• Σε Αλεξ/πολη και Διδυμότειχο διοργανώ-

νει ενημερωτικές συναντήσεις ο τομέας Κτη-

νιατρικής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υ-

γείας. Στις συναντήσεις αυτές οι υπεύθυνοι

φορείς θα αναφερθούν σε επίκαιρα προβλή-

ματα που απασχολούν έντονα τον πληθυσμό

του νομού.

• Σαμοθράκη: Δόθηκε στην κυκλοφορία η

στατιωτική γέφυρα τύπου «Μπέλεϋ» στην

περιοχή Άνω Καρυώτες Σαμοθράκης και α-

ποκαταστάθηκε η οδική κυκλοφορία μετά τα

προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί εξαιτί-

ας των έντονων βροχοπτώσεων. Η γέφυρα

κατασκευάστηκε από τη XII MΠ με την ε-

πίβλεψη των τεχνικών Υπηρεσιών Έβρου σε

διάστημα τεσσάρων ημερών.

• Διάθεση 7000 εμβολίων στην Τουρκία για

την ηπατίτιδα και άλλες μεταδοτικές νόσους.

Οι πόροι για την προμήθειά τους προήλθαν

από το κοινοτικό πρόγραμμα Interreg 2,  με

πρωτοβουλία της νομαρχίας Έβρου.

• Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο στο τελωνείο

των Κήπων όσο και αυτό του Υψάλων θα

πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοληψία για

εξέταση αίματος για ηπατίτιδα και AIDS σε

όσους το επιθυμούν.

• Νέα έργα υποδομής στον αερολιμένα Αλεξ/

πολης. Στις 17 Οκτωβρίου έγινε η ανάθεση

της σχετικής μελέτης.

• Χάντμπολ: Α2 Εθνική: Βήρα Φερών - Ά-

ρης Θεσ/νίκης 11-19, Νίκη - ΑΕΚ 3-2. Η ο-

μάδα της Αλεξ/πολης προκρίθηκε στη δεύ-

τερη φάση του κυπέλλου Ελλάδος.

• Παραολυμπιάδα: Ο Πάρης Στογιαννίδης

στους Ολυμπιακούς αγώνες για άτομα με ει-

δικές ανάγκες, που πραγματοποιήθηκαν στο

Σίδνεϊ κατάκτησε τη δεύτερη θέση στο ύ-

ψος 1,93 (παγκόσμιο ρεκόρ), όσο και στο

ακόντιο στην κατηγορία F20 με επίδοση

47,45 μ.

• Η Βιβλιοθήκη της ΔΕΠΑΦδιαθέτει προς

πώληση κάρτες, βιβλία, τετράδια και δώρα

της UNICEF με σκοπό τη συγκέντρωση χρη-

μάτων για τη στήριξη του έργου της Unicef.

• Το 5ο Σύστημα Δασοπροσκόπων Φερών

κυκλοφόρησε το ημερολόγιο του 2000. Α-

ξιοσημείωτη είναι η ιστορική αναδρομή του,

όπου αποτυπώνεται ο προσκοπισμός της πό-

λης μας από το 1925 μέχρι σήμερα.

• Στις 29 Νοεμβρίου 2000 κατατέθηκε προς

ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο Φερών ο

προϋπολογισμός εσόδων-εξόδων του Δήμου,

οικονομικού έτους 2001.

ντας σ’ αυτήν τον τρίτο, μετά την Αθήνα και

τη Θεσσαλονίκη, πόλο αναφοράς της, με βά-

ση τις δυνατότητες που παρέχει η συνεργα-

σία με τις άλλες βαλκανικές χώρες, όπου ο

ανταγωνισμός με τις ευρωπαικές χώρες εί-

ναι μικρότερος και τα συγκριτικά πλεονεκτή-

ματα πολύ μεγαλύτερα. Σ’ αυτή την προο-

πτική βρίσκεται το καλώς νοούμενο συμφέ-

ρον της περιοχής.

Η σταθερότης και η ειρήνη στα Βαλκά-

νια δεν έχουν ακόμη παγιωθεί. Πολλές με-

ταβλητές στο πλέγμα των συσχετισμών ισχύ-

ος των Βαλκανίων είναι ακόμη υπό διαμόρ-

φωση. Η Ελλάδα λόγω των πολιτικών της

προσανατολισμών (ΕΕ-ΝΑΤΟ) και της γεω-

γραφικής της θέσεως, επηρεάζεται και επη-

ρεάζει τις εξελίξεις στα Βαλκάνια, στη Νο-

τιο-Ανατολική Ευρώπη, στην Ανατολική Με-

σόγειο, στη Μ. Ανατολή και στην περιοχή

του Σουέζ.

Το πλεονέκτημα τούτο προσφέρει στη

θράκη τη δυνατότητα να ακολουθήσει μια

πολιτική θεσμικής περιφερειακής συνεννό-

ησης που θα εδράζεται στο απαραβίαστο των

συνόρων, την προστασία των δικαιωμάτων

των μειονοτήτων και την οικοδόμηση μέτρων

συλλογικής ασφάλειας και εμπιστοσύνης.

Μόνο η πολιτική αυτή διευκολύνει την

εξομάλυνση των πολιτικών σχέσεων, απο-

τρέπει την επέκταση των κρίσεων, και συμ-

βάλλει στην παγίωση της ειρήνης.

Με την ευκαιρία αυτή εκφράζω τη χαρά

μου για τη διάνοιξη νέων μεθοριακών διό-

δων μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας. Οι

σχέσεις με τον γείτονα Βουλγαρικό λαό βελ-

τιώνονται συνεχώς στις ημέρες μας, παρά τις

συγκρούσεις και εντάσεις του παρελθόντος,

και στην καλλιέργεια του θετικού κλίματος

συνέβαλε σημαντικά η κοινή Ορθόδοξη πί-

στη μας και η συνεργασία των δύο αδελφών

Εκκλησιών Ελλάδος και Βουλγαρίας.

Σε κρίσιμα πεδία διαχρονικής σημασίας,

όπως π.χ. Ιστορία και γεωγραφία, πολιτισμός

και θρησκεία, εκείνα που μας ενώνουν με τις

χώρες των Βαλκανίων και της Δυτικής Πα-

ρευξείνιας περιοχής είναι πολύ περισσότε-

ρα και ισχυρότερα από εκείνα που μας χωρί-

ζουν.

Η Ελλάδα, με την εμπειρία του Ιστορι-

κού Ελληνισμού, οικονομικά πιο ανεπτυγμέ-

νη και πιο ομοιογενής, με τη συμμετοχή της

στους διεθνείς και ευρωπαϊκούς Οργανι-

σμούς, μπορεί  να διαδραματίσει, διά μέσου

της Θράκης ένα νέο ρόλο ειρηνικής οικονο-

μικής και πνευματικής συνεργασίας, η οποία

θα έχει ευεργετικές επιπτώσεις για όλα τα

μέρη.

Όμως στην περιοχή μας παρατηρείται,

παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που κατα-

βάλλονται, μια σημαντική καθυστέρηση

στον τομέα της ανάπτυξης, ενώ πιεστικά και

ιδιαίτερα προβλήματα αναμένουν τη λύση

των.

Τα προβλήματα αυτά, το συντομότερο θα

οξυνθούν, ενώ παράλληλα η Θράκη θα χά-

σει τις μοναδικές ευκαιρίες που σήμερα έχει

και που τις ανοίγουν οι Βαλκανικές ανακα-

τατάξεις.

Μελλοντικές «χαμένες ευκαιρίες» προ-

στιθέμενες σε εκείνες του παρελθόντος είναι

δυνατόν να δημιουργήσουν επικίνδυνες κα-

ταστάσεις.

Τα έργα ανάπτυξης της περιοχής επείγουν

όσον ποτέ άλλοτε.

(Συνεχίζεται στο επόμενο φύλλο)
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Τ
ο χιόνι στοιβάχτηκε και μένει άλιωτο. Τα

σπαρτά θερμαίνονται και ριζώνουν, για να

αποκτήσουν ρίζες βαθιές που θα κρατούν υ-

γρασία.

Οι αγρότες στα σπίτια τους τρώνε, πίνουν

και θερμαίνονται στο τζάκι και γεμάτοι ελπί-

δες προσμένουν το πέρασμα του χειμώνα. Εί-

ναι ήσυχοι.

Από το θέρος και τ’ αλώνισμα έχουν εξα-

σφαλίσει τροφές για την οικογένεια και τα ζω-

ντανά τους. Τα μεγάλα τους βουβάλια, οι αγε-

λάδες, τα πρόβατα και τα κατσίκια έχουν τρο-

φές. Μέσα στους σταύλους θερμαίνονται από

την αναπνοή τους κι ευχαριστημένα μασούν

την τροφή τους. Τα άλογα κάποτε ξεμυτίζουν,

σελώνονται και ο γεωργός καβάλα περιδιαβαί-

νει στα χιονισμένα χωράφια.

Είναι ο καιρός της αναμονής και της προσ-

δοκίας.

Είναι εποχή της Σαρακοστής των Χριστου-

γέννων.

Τα παιδιά τρέχουν με το χτύπημα της κα-

μπάνας στο Σχολείο.

Τα σπουργίτια ζητούν κανένα σπειρί και

ορμούν στις όρνιθες να κλέψουν κανένα σπό-

ρο, όταν τις ταΐζουν οι νοικοκυρές, παρά τις

απειλητικές διαθέσεις του κόκορα.

Τα όσπρια, τα τουρσιά, τα πετμέζια, ο ζα-

χαρές και τόσα άλλα καλούδια είναι έτοιμα.

Θα εγκαρδιώσουν τον κόσμο να περάσει τη νη-

στεία των Χριστουγέννων.

Οι αγρότες, διανύοντας το μακρύ διάστη-

μα της νηστείας απέχουν από όλα και αφοσιώ-

νονται στη δουλειά! Η νηστεία τηρείται αυ-

στηρά και ο καθένας βλέπει και κρίνει αυστη-

ρά τους άλλους για τα θέματα της νηστείας.

Πιστεύει ο απλοϊκός άνθρωπος, ότι η νηστεία

εξαϋλώνει, εξαγνίζει τον άνθρωπο, τον συ-

γκρατεί από τα ανομήματα, τον διδάσκει την

αγάπη και τη συμπόνοια, του εμπνέει την αγά-

πη τη Χριστιανική.

Γι’ αυτό, προετοιμασμένοι όλοι οι χωρικοί,

γέροντες, γριές, νέοι, νέες, παιδιά, πηγαίνουν

να μεταλάβουν.

Οι άνθρωποι εξομολογούνται μέρες πριν,

ομολογούν τα σφάλματά τους και με κατάνυ-

ξη σκύβουν το κεφάλι κάτω από το πετραχείλι

του εξομολόγου να διαβαστούν.

Το γεγονός αυτό τους δίνει το δικαίωμα να

μεταλάβουν, να κοινωνήσουν. Το χρέος, έτσι

το ένιωθαν, αυτό των χωρικών δημιουργεί ι-

διαίτερη ψυχική ευφορία, ευτυχία.

Οι νοικοκυρές τις παραμονές, βοηθούμε-

νες από τις θυγατέρες τους, προετοιμάζουν τον

εορτασμό των Χριστουγέννων. Τα έθιμα είναι

πολλά. Έραψαν τα γιορτινά ρούχα από το πα-

νί των αργαλειών τους, προετοιμάζουν τις πί-

τες, τα σαραγλιά και τα άλλα Χριστουγεννιά-

τικα φαγητά.

Σφάζουν τα πουλερικά και ακριβώς την πα-

ραμονή κόβουν το γουρούνι, που ολόκληρη τη

χρονιά έτρεφαν. Έχει παχύνει τόσο πολύ, που

δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια του. Η σφαγή

των γουρουνιών ήταν σωστό πανηγύρι.

Τα χοιρινά κρέατα οι νοικοκύρηδες τα τε-

μάχιζαν, χώριζαν τις μπριζόλες, έβγαζαν το πά-

χος, το λαρδί το αλάτιζαν και τα τοποθετού-

σαν σε πήλινα συνήθως κιούπια.

Το λαρδί ήταν η πιο σπουδαία τροφή του

αγρότη, γιατί του έδινε δύναμη να εργάζεται.

Έκαναν και καβουρμά για όλο το χειμώνα.

Όταν φτάσει η παραμονή, –τα σπίτια πε-

ντακάθαρα– είναι έτοιμοι για τη γιορτή των

Χριστουγέννων. Όλοι θα πάνε στην εκκλησιά.

Η εικόνα ήταν πολύ σπουδαία.

Κάτασπρα όλα, οι καπνοδόχοι των σπιτιών

να καπνίζουν, ο κόσμος με σπάνια ηρεμία και

γαλήνη να οδεύει προς την εκκλησία για να

υποδεχτεί το νεογέννητο Χριστό.

Αποβραδίς τα παιδιά διαλαλούν με τα κά-

λαντα τον ερχομό του Χριστού.

Το ξεκίνημα των παιδιών για να τραγου-

δήσουν είναι εορταστικό. Τα τριάγκλια στα χέ-

ρια και οι ταλπούκες κάτω από την αμασχάλη.

Φθάνοντας στα σπίτια χτυπούν την εξώθυρα,

κι αρχίζουν από την εξώθυρα του ιερέα. Ο ιε-

ρέας του χωριού, που έχαιρε ιδιαίτερου σεβα-

σμού, άνοιγε την πόρτα του, ευλογούσε τα παι-

διά που τραγουδούσαν.

–Κερά μου τον υγιόκα σου

παπά να τον εκάνεις

να μπαίνει να σε λειτουργάει,

να βγαίνει να σε ψέλνει

να τον ρωτούν οι άρχοντες:

– Παπά μου τι μυρίζεις;

– Όταν μ’ εγέννα η μάνα μου

κι όταν με κοιλοπόνα

μοσχότρωγε από το πρωί,

 μόσχο το μεσημέρι

και το ηλιοβασίλεμα

αφράτο παξιμάδι.

Υπήρχε συνήθεια το βράδυ των Χριστουγέν-

νων να παίζουν τα παιδιά φουντούκια στή-

νοντας μια κεραμίδα ή και με καρύδια και να

τραγουδούν συγχρόνως την κόρη του σπιτιού,

τη νοικοκυρά, το νοικοκύρη με τραγούδια που

συγκινούν το χριστιανικό λαό, αλλά προπαντός

τραγουδούσαν την Παναγιά. Το τραγούδι την

εμφανίζει να πάσχει και να κοιλοπονά.

Κυρά Θεοτόκο εκοιλοπόνα

εκοιλοπόνα και παρακάλει

τους Άγιους όλους τους Αποστόλους

τους Αποστόλους και αρχαγγέλους:

Αγιαπόστολοι και Αρχάγγελοι

βοηθήστε με σ’ αυτή την ώρα

τη βλογημένη, τη δοξασμένη,

ώστε να πάει μαμή να φέρει

Χριστός γεννάται, σαν ήλιος φέγγει

σα νιο φεγγάρι το παληκάρι.

Ένα τραγούδι της Αίνου  λέγει τα εξής:

Χριστούγεννα, Χριστούγεννα

τώρα Χριστός γεννιέται

γεννιέται κι αναστήνεται

στους ουρανούς επάνω

Άγγελοι τώρα χαίρονται

και τα δαιμόνια κλαίνε.

Στην πατρίδα μας τη Θράκη κρατούνταν οι πα-

νάρχαιες καταβολές της. Η παράδοση και τα

έθιμα με το καθολικό γιόρτασμα στο χωριό,

στην πόλη, στο καλύβι και στο αρχοντικό μα-

λακώνει την ψυχή και την εξαγνίζει. Την κά-

νει πανεθνική, ελληνική και ενιαία έτσι που

να μην χαλά και τη σκορπά η βιοπάλη κι ο μό-

χθος της ζωής. Από τέτοια ψυχή δημιουργού-

νται και τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα και τα

τραγούδια της.

Αναστ. Π. Γεωργιάδης.

×ñéóôïõãåíéÜôéêåò áíáäñïìÝò
óôéò ×áìÝíåò Ðáôñßäåò ôçò ÈñÜêçò

XáìïãÝëá...

ÊÜðïéïò ó’ áãáðÜåé!

¸íá ÷áìüãåëï äåí êïóôßæåé ôßðïôá
êáé äßíåé ðïëëÜ!
Ðëïõôßæåé áõôïýò ðïõ ôï äÝ÷ïíôáé,
÷ùñßò íá óôåñåß áõôïýò ðïõ ôï äßíïõí,
äéáñêåß ìüíï ìéá óôéãìÞ
áëëÜ ç áíÜìíçóÞ ôïõ åßíáé óõ÷íÜ áéþíéá.

Êáíåßò äåí åßíáé ôüóï ðëïýóéïò
ãéá íá ìçí ôï ÷ñåéÜæåôáé,
êáé êáíåßò ôüóï öôù÷üò ãéá íá ìçí ôï áîßæåé.

Äçìéïõñãåß åõôõ÷ßá óôçí ïéêïãÝíåéá
êáé õðïóôÞñéîç óôéò äïõëåéÝò,
åßíáé ôï åõáßóèçôï óçìÜäé ôçò öéëßáò.

¸íá ÷áìüãåëï
äßíåé áíÜðáõóç óôïí êïõñáóìÝíï,
èÜññïò óôïí áðïãïçôåõìÝíï,
ðáñçãïñéÜ óôïí ëõðçìÝíï.

Åßíáé ôï áíôßäïôï áðü ôïí Èåü
ãéá üëåò ôéò óôåíï÷þñéåò.

Dåí áãïñÜæåôáé, äåí íïéêéÜæåôáé
ïýôå êëÝâåôáé,
ãéáôß åßíáé êÜôé ðïõ äåí Ý÷åé áîßá
ðáñÜ ìüíï áð' ôç óôéãìÞ ðïõ ðñïóöÝñåôáé.

Áí óõíáíôÜôå áíèñþðïõò ðïõ áñíïýíôáé
íá óáò äþóïõí ôï ÷áìüãåëï ðïõ áîßæåôå,
öáíåßôå ãåííáéüäùñïé
äßíïíôÜò ôïõò ôï äéêü óáò,
ãéáôß êáíåßò äåí Ý÷åé ôüóç áíÜãêç
áðü Ýíá ÷áìüãåëï
üóï åêåßíïò ðïõ äåí ìðïñåß
íá ôï äþóåé óôïõò Üëëïõò.

ÅÑÃÁ ÔÏÕ ÄÇÌÏÕ ÖÅÑÙÍ

1. Âïçèçôéêïß ÷þñïé êáéíïýñãéáò ËáúêÞò
ÁãïñÜò. Êôßóôçêáí ïé Äçìüóéåò ôïõáëÝ-
ôåò óôï ÷þñï ôçò ëáúêÞò ÁãïñÜò êáé óå
ëßãåò çìÝñåò ôïðïèåôïýíôáé ôá åßäç õ-
ãéåéíÞò êáé ôá õäñáõëéêÜ. Áîßæåé íá óç-
ìåéùèåß üôé ïé ïéêïäïìéêÝò åñãáóßåò Ýãé-
íáí áðü ôï óõíåñãåßï ôïõ ÄÞìïõ êáé ôï
êüóôïò ðåñéïñßóèçêå ìüíï óôçí áãïñÜ
ôùí ïéêïäïìéêþí õëéêþí ðåñßðïõ 3,5 å-
êáôïììõñßùí áíôß ôùí 10 åê. ðïõ áðáé-
ôïýíôáé óýìöùíá ìå ôç ìåëÝôç êáé ôïõò
üñïõò Äçìïðñáóéþí.

2. ¸ãéíáí åñãáóßåò – ôóéìåíôïóôñþóåéò
óôï Íåêñïôáöåßï ôçò ðüëçò êáé óýíôï-
ìá îåêéíÜ ç ÷ùñïèÝôçóå êáé ôóéìåíôü-
óôñùóç óôçí åðÝêôáóç ôïõ íÝïõ ÷þñïõ
äßðëá áðü ôïí ðáëáéü.

3. Ðáëáéü Êôçíéáôñåßï «ÌðïõãÜäåò». Åäþ
êáé áñêåôü êáéñü áðïðåñáôþèçêå ç óõ-
íôÞñçóç ôïõ êôéñßïõ ôïõ åðïéêéóìïý. ¸-

íá áðü ôá ðáëáéüôåñá êôßñéá ôçò ðüëçò
äéáóþèçêå, êáèþò Þôáí Ýíôïíïò ï öü-
âïò íá êáôáññåýóåé êáé óôåãÜóôçêå ôï
óõíåñãåßï åðéóêåõþí ôïõ ÄÞìïõ. Ôï óõ-
íåñãåßï åîïðëßóôçêå ìå áñêåôÜ ìç÷áíÞ-
ìáôá êáé Þäç ðñïóöÝñåé Ôå÷íéêÞ ÕðïóôÞ-
ñéîç óôá ï÷Þìáôá ôïõ ÄÞìïõ, áëëÜ êáé
óôçí óõíôÞñçóç ôïõ åîïðëéóìïý ôùí
ðÜñêùí  (êïýíéåò ê.ë.ð.) Óôï êôßñéï õðÜñ-
÷åé åðéãñáöÞ ðïõ áíáãñÜöåé: Ä/íóç Å-
ðïéêéóìïý ÈñÜêçò, Åðéóôáèìßá Öåñþí
1924-1930.

4. ÁðïèÞêç ÄÅÐÁÖ. ¸íá üíåéñï ðïëëþí
åôþí ãéá ôçí óôÝãáóç ôùí åñãáóéþí ôïõ
êáñíáâáëéïý ãßíåôáé ðñáãìáôéêüôçôá.
Îåêßíçóáí ïé åñãáóßåò ãéá ôçí êáôáóêåõÞ
ôïõ êôéñßïõ ðïõ èá óôåãÜóåé ôéò ðëáô-
öüñìåò ôùí áñìÜôùí, áëëÜ êáé üëï ôï
õëéêü. Ôï êôßñéï 30×10×4=400 ô.ì. èá
äþóåé ìéá ðíïÞ æùÞò óôï êáñíáâÜëé á-
ðïêôþíôáò ôï äéêü ôïõ ÷þñï. ÌÝ÷ñé ôþ-
ñá üëï ôï õëéêü, ðëçí ôéò óôïëÝò óôåãá-
æüôáí óå áðïèÞêç ôïõ Óõíåôáéñéóìïý Öå-
ñþí ìå áðïôÝëåóìá íá äåóìåýåôáé ï ÷þ-
ñïò êáé íá äçìéïõñãåßôáé ðñüâëçìá óôç
ëåéôïõñãßá ôïõ Óõíåôáéñéóìïý. ÊÜèå öï-
ñÜ ðïõ îåêéíïýóáí ïé åñãáóßåò ôïõ êáñ-
íáâáëéïý, îåêéíïýóáí êáé ïé óõæçôÞóåéò
ãéá ôç áðïèÞêç åíüò ôÝôïéïõ ÷þñïõ êáé
öáéíüôáí ðüóï ðñüâëçìá äçìéïõñãïý-
óå ç ÝëëåéøÞ ôïõ. (¼ëá ôá ðáñáðÜíù Ýñ-
ãá õëïðïéÞèçêáí áðü óõíåñãåßï ôïõ ÄÞ-
ìïõ ôï ïðïßï ðñïóëÞöèçêå ìÝóù åéäé-
êïý ðñïãñÜììáôïò ôïõ ÏÁÅÄ).

5. Äçìïôéêüò Îåíþíáò. Îåêßíçóáí ïé åñãá-
óßåò êáé åßäç åßíáé Ýôïéìç ç âÜóç ôïõ îý-
ëéíïõ îåíþíá ôçò ÄÅÔÁÖ óôçí Ýîïäï ôçò
ðüëçò ðñïò ôïí Ðüñï. Ç áðïðåñÜôùóç
ðïõ áíáìÝíåôáé óå ðïëý ëßãï ÷ñïíéêü
äéÜóôçìá áöïý üëïò ï îåíþíáò èá êá-
ôáóêåõáóôåß áðü êïñìïýò îýëùí êáé èá
óõíáñìïëïãçèïýí åðß ôüðïõ.

6. ÊÁÐÇ ÄÞìïõ. Óôéò 28 Äåêåìâñßïõ èá ãß-
íïõí ôá åãêáßíéÜ ôïõ, áöïý ïëïêëçñþ-
èçêå ï åîïðëéóìüò ôïõ êáé óôåãÜóôçêå
ôï ðñüãñáììá Äçìéïõñãßá ÌïíÜäùí Êïé-
íùíéêÞò ÌÝñéìíáò, Þäç ôá ìÝëç ôïõ ÊÁ-
ÐÇ îåðåñíïýí ôá 170. Óôï ÊÁÐÇ åñãÜ-
æïíôáé: 2 Êïéíùíéêïß Ëåéôïõñãïß, 2 Íïóç-
ëåýôñéåò, êáé 2 Ïéêïãåíåéáêïß Âïçèïß.

7. ÓõíôÞñçóç ôïõ ÑÝìáôïò ÃêïôæéÜ. Îåêß-
íçóáí ïé åñãáóßåò áðïêáôÜóôáóçò ôïõ
öñÜêôç ôùí äéáäñüìùí êáé ìïíïðáôéþí
êáèþò åðßóçò êáé ç åðáíáôïðïèÝôçóç
óôçí èÝóç ôïõò ôùí êéïóêéþí. Ç êáêÞ
÷ñÞóç ôïõ ÷þñïõ áðü ìÝñïò ôùí óõìðï-
ëéôþí ìáò åß÷å ìåôáôñÝøåé áõôü ôï ðá-
íÝìïñöï ôïðßï óå áðïêñïõóôéêü.

ÌåôÜ áðü ôï

ðåñóéíü ðåôõ-

÷çìÝíï åã÷åßñçìá ôçò èÝóðéóçò

âñáâåßïõ áðü ôï ÄÞìï ãéá ôï êá-

ëýôåñï óôïëéóìÝíï óðßôé êáé êáôÜ-

óôçìá, áðïöáóßóèçêå êáé öÝôïò ãéá

äåýôåñç ÷ñïíéÜ íá õðÜñîåé äéáãù-

íéóìüò.

Ôï ðñþôï âñáâåßï ãéá ôï êáëýôå-

ñï óðßôé åßíáé 50.000 äñ÷., äåýôåñï

30.000 äñ÷. êáé ôñßôï 25.000 äñ÷., åíþ ãéá

ôï êáëýôåñï êáôÜóôçìá 50.000 äñ÷.

Ïé åíäéáöåñüìåíïé êÜíïõí áßôçóç óõì-

ìåôï÷Þò óôïí ÄÞìï êáé óôçí óõíÝ÷åéá ç å-

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

ðéôñïðÞ ðïõ áðïôåëåßôáé áðü ôï ÄÞìáñ÷ï

êáé áìåñüëçðôïõò ðïëßôåò, áðïöáóßæåé êáé

áðïíÝìåé ôá âñáâåßá.

Ï ÄÞìïò êáé öÝôïò Ý÷åé äþóåé éäéáßôåñï

âÜñïò óôï óôüëéóìá ôçò ðüëçò äßíïíôáò ôï

ðáñÜäåéãìá óôïõò ðïëßôåò.

ÌåôÜ ôçí êáôáóêåõÞ, ðÝñõóé, ôñéþí öáô-

íþí, ìßá ðÜíù óôçí Ðëáôåßá, ìßá óôçí êÜôù

êáé ìßá óôïí ÐÝðëï, ôçí êáôáóêåõÞ äýï ìå-

ãÜëùí áóôåñéþí, ìå öùôåéíÞ ãéñëÜíôá ôñéÜ-

íôá ìÝôñù, êáèþò êáé ôñéþí åëêÞèñùí, äýï

ãéá ôéò ÖÝñåò êáé ìßá ãéá ôïí

ÐÝðëï, öÝôïò áðïöáóßóèç-

êå íá íôõèïýí ìå öùôïñ-

ñïÞ ïé ðÝôñéíåò êïëþíåò

óôçí åßóïäï ôçò ðüëçò á-

ðü ôï Ôïõñéóôéêü, êá-

èþò êáé ç êáôáóêåõÞ

ôïõ ìåãÜëïõ Áóôå-

ñéïý óôïí êüìâï

ôïõ Áñäáíßïõ ìå

÷ñéóôïõãåííéÜôé-

êá ìçíýìáôá.

5ï ÓÕÓÔÇÌÁ ÄÁÓÏÐÑÏÓÊÏÐÙÍ ÖÅÑÙÍ

Ó
ôá ðëáßóéá ôçò åêðáßäåõóçò ôùí ìåëþí ôïõ óå èÝìáôá êõêëïöïñéáêÞò áãùãÞò, ôï 5ï

Óýóôçìá Äáóïðñïóêüðùí ôçò ðüëçò ìáò åðéóêÝöèçêå óôéò 5-12-2000 ôçí Ýêèåóç

ôñï÷áßáò ðïõ Ýãéíå óôçí Áëåîáíäñïýðïëç áðü ôçí ÁóôõíïìéêÞ Äéåýèõíóç Áëåîáíäñïý-

ðïëçò êáé ôï ôìÞìá Ôñï÷áßáò. Ç Ýê-

èåóç ðñáãìáôïðïéåßôáé ãéá äåýôåñç

óõíå÷Þ ÷ñïíéÜ, óå åéäéêÜ äéáìïñöù-

ìÝíï ÷þñï, óå êëåéóôü ãÞðåäï.

Ôá ðáéäéÜ åß÷áí ôçí åõêáéñßá íá

åíçìåñùèïýí áðü áîéùìáôéêïýò ôïõ

ôìÞìáôïò ôñï÷áßáò ãéá ôç ÷ñÞóç

ôùí öùôåéíþí óçìáôïäïôþí, ôçí á-

óöáëÞ äéÝëåõóç ôùí äéáâÜóåùí, ôç

÷ñÞóç æþíçò, êñÜíïõò êëð.

Ïé åíôõðþóåéò  Þôáí Üñéóôåò êáé

ôá ðáéäéÜ Ýìåéíáí åõ÷áñéóôçìÝíá.

ÂÑÁÂÅÉÏ ÁÐO ÔÏ ÄÇÌÏ ÖÅÑÙÍ
ãéá ôï «Êáëýôåñï óôüëéóìá óðéôéþí

êáé êáôáóôçìÜôùí» ôá ×ñéóôïýãåííá
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Å é ó á ã ù ã Þ

Óôïí êüóìï ôùí ðáñáäüóåùí áíÞêåé êáèåôß

ëáúêü, ðïõ ìåôáäßäåôáé ìå ôïí ðñïöïñéêü ëü-

ãï, áðü ãåíéÜ óå ãåíéÜ.

Ïé ðáñáäüóåéò, ìðïñåß íá åßíáé ïéêïãå-

íåéáêÝò, ôïðéêÝò, åèíéêÝò, êáé èñçóêåõôéêÝò.

Ïé ðáñáäüóåéò ãïçôåýïõí ìéêñïýò êáé ìå-

ãÜëïõò, éäéáßôåñá üìùò ôá ðáéäéÜ ãéáôß ï êü-

óìïò ôïõò åßíáé êïíôÜ óôï üíåéñï.

Ôá ÷ñéóôïýãåííá ãéïñôÜæïíôáé ó÷åäüí óå

üëïí ôïí êüóìï êáé ôá Ýèéìá ôéò çìÝñåò áõôÝò

Ý÷ïõí ôçí ôéìçôéêÞ ôïõò.

¸èéìá äéêÜ ìáò êáé îåíüöåñôá ðïõ ìáò

åíèïõóéÜæïõí.

Ðåôñßäïõ ×ñõóïýëá

Ïé êáëéêÜíôæáñïé

Ï
é êáëéêÜíôæáñïé Ýñ÷ïíôáé áðü ôç ãç áðü

êÜôïõ. ¼ëï ôï ÷ñüíï ðåëåêÜí ìå ôá ôóå-

êïýñéá ôïõò íá êüøïõí ôï äÝíäñï ðïõ âáóôÜ-

åé ôç ãçò. Êüâïõí, êüâïõí þóðïõ ìÝíåé ëéãÜ-

êé Üêïðï, ßóá ìå ìéá êëùóôÞ.

Ôüôå ëÝíå: «ÐÜìå íá öýãïõìå êáé èá ðÝ-

óåé ìïíá÷ü ôïõ».

Ãõñßæïõí ðßóù ôùí Èåïöáíåßùí êáé âñß-

óêïõí ôï äÝíäñï ïëÜêåñï êáé ðÜëé. Êáé ðÜëé

êüâïõí êáé ðÜëé Ýñ÷ïíôáé êé üëï áõôÞ ôç äïõ-

ëåéÜ êÜíïõí.

Ïé êáëéêÜíôæáñïé Ýñ÷ïíôáé óôá ÷ùñéÜ ôá

äùäåêÜìåñá êáé öåýãïõí ôçí ðáñáìïíÞ ôùí

Öþôùí.

Ôçí ðáñáìïíÞ ôïõ ×ñéóôïý Ýñ÷ïíôáé á-

ðü ðïëëÜ ìÝñç êáé ðåñéìÝíïõí áðü üîù áðü

ôï ÷ùñéü êé Üìá óìßîåé ç ìÝñá ìå ôç íý÷ôá,

ìðáßíïõí ìÝóá. Åßíáé êáêïß êáé ðïíçñïß, ìá

äåí ìðïñïýí íá âëÜøïõí ôïõò áíèñþðïõò, ãé’

áõôü êé ïé ãõíáßêåò áêüìá ôïõò ðåéñÜæïõí êáé

ôïõò âñßæïõí êáé ôïõò ëåí óôá÷ôïðüäçäåò,

óôá÷ôéÜäåò êé Üëëá ðïëëÜ.

ÊáèÝíáò áðü ôïõò êáëéêáíôæÜñïõò Ý÷åé

êé áðü Ýíá êïõóïýñé, êáèþò êáé ôá æá ôïõò.

¢ëëïé åßíáé êïõôóïß, Üëëïé óôñáâïß, Üëëïé ìï-

íüììáôïé, ìïíïðüäáñïé, óôñáâïðüäáñïé,

óôñáâüóôïìïé, óôñáâïðñüóùðïé, óôáâï÷Ýñç-

äåò, îåðëéáôéóìÝíïé, ôóáêéóìÝíïé êáé êïíôï-

ëïãÞò üëá ôá êïõóïýñéá êáé ôá óáêáôëßêéá

ôá âñßóêåéò åðÜíù ôïõò. Êáé üðùò åßíáé áõ-

ôïß, ôÝôïéá åßíáé êáé ôá ñïý÷á ôïõò, åëååéíÜ,

îåóêéóìÝíá, öôéáóìÝíá áðü ÷ßëéá äõï êïõ-

ñÝëéá ëïãÞò ëïãÞò. ÔÝôïéá åßíáé êáé ôá óôïëß-

äéá ðïõ Ý÷ïõí óôá æá ôïõò.

Ìá êáé ôá öåñóßìáôÜ ôïõò êé ç ðåñðáôç-

óéÜ ôïõò êé üëá ôïõò åßíáé íá ãåëÜåé êáíåßò

êáé äåß÷íïõí ðùò åßíáé ðïëý áóôåßá. ¸íáò,

íá ðïýìå øçëüò ùò åêåß ðÜíù, êáâáëéêåýåé

Ýíá ìéêñü ðåôåéíü êáé ôá ðüäéá ôïõ óÝñíï-

íôáé êáôáãÞò, Üëëïò ðÜëé, êïíôïñåâßèçò, êÜ-

èåôáé áðÜíù óå ãáúäïýñé ôüóï øçëü, ðïõ ü-

ôáí ðÝöôåé, äåí ìðïñåß íá áíåâåß ðÜëé êáé öù-

íÜæåé íá ôïõ äþóïõí âïÞèåéá, ôï ãáúäïýñé ôïõ

ðáôåß ôá óêÝëéá ôïõ ìáêñïðüäáñïõ, óêïýæåé

êé áõôüò êáé öïâåñßæåé· åêåß ðïõ åßíáé áõôïß

ðéáóìÝíïé ðÜåé Üëëïò íá êáâáëéêÝøåé ôï ìï-

íüììáôï óêõëß ôïõ êáé ðáôÜåé áðÜíù.

Ç èñïöÞ ôïõò åßíáé óêïõëÞêéá, âáèñá-

êÜêéá, ößäéá êé Üëëá ôÝôïéá áêÜèáñôá ðñÜã-

ìáôá. ÐÜíôá ìáëþíïõí ìåôáîý ôïõò· Üìá áñ-

÷ßóïõí êáìéÜ äïõëåéÜ äåí ìðïñïýí íá ôç âãÜ-

ëïõí óå Üêñç ãéáôß åßíáé äßãíùìïé, ï Ýíáò ëÝ-

åé íáé, ï Üëëïò ü÷é. ¼ôáí îåêéíÜí íá ðáí ðïõ-

èåíÜ, ï Ýíáò ôñÝ÷åé, ï Üëëïò óôÝêåôáé, ìáëþ-

íïõí óôï äñüìï êáé ðïôÝ äåí öôÜíïõí åêåß

ðïõ ðÜíå, Þ öôÜíïõí ðáñÜêáéñá.

Ãé’ áõôü äåí ìðïñïýí íá êÜíïõí êáêü

óôïõò áíèñþðïõò, áí êé Ý÷ïõí ìåãÜëç åðéèõ-

ìßá.

Ôçí ðáñáìïíÞ ôùí ×ñéóôïõãÝííùí ïé ãõ-

íáßêåò èõìéáôßæïõí üëåò ôéò ãùíéÝò ôïõ óðé-

ôéïý ôï ßäéï êáé óôá ÈåïöÜíåéá, ãéá íá ìç ìåß-

íåé êáíÝíáò êáëéêÜíôæáñïò óôï óðßôé.

ÊÜèå âñÜäõ âïõëþíïõí êáëÜ ôéò óôÜìíåò

ìå ôï íåñü, ãéá íá ìçí ôï ìáãáñßóïõí ïé êá-

ëéêÜíôæáñïé. Êé üóï íåñü áðüìåéíå ôï âñÜ-

äõ, ôçí Üëëç ìÝñá ôï ÷ýíïõí üëï, ðëÝíïõí

ôñåéò ôÝóóåñéò öïñÝò ôç óôÜìíá êé ýóôåñá ôç

ãåìßæïõí ðÜëé íåñü.

ËÝíå ðùò ïé êáëéêÜíôæáñïé áëëÜæïõí êáé

ãßíïíôáé ü,ôé èåëÞóïõí, Üëëïé ãßíïíôáé ôñá-

ãéÜ, Üëëïé ãõíáßêåò, êé Üëëïé äåóðïôÜäåò ìå

ÅÍÁ ÖÕËËÁÄÉÏ - ÔÑÅÉÓ ÐÅÑÉÏ×ÅÓ

Στο πλαίσιο του προγράμματος

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

«Θράκη-Αιγαίο-Κύπρος»

Μ
ια καλαίσθητη έκδοση, ένα φυλλάδιο

που έχει αποτυπώσει τις ομορφιές τριών

περιοχών δημιούργησαν οι πέντε φορείς που

συνεργάστηκαν και υπέβαλλαν κοινή πρό-

ταση για την «περιβαλλοντική εκπαίδευση»

στα πλαίσια του προγράμματος «Θράκη-Αι-

γαίο-Κύπρος».

Ο Σύνδεσμος Προστασίας, και ανάδειξης

Δέλτα του Έβρου, του Μουσείου Φυσικής

Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, η

Παγκόσμια Ένωση Δασολόγων, ο σύνδεσμος

Δασοπόνων Δασικού Κολεγίου Κύπρου και

το Σπουδαστήριο Δασικής πολιτικής με χρη-

ματοδότηση από το υπουργείο Μακεδονίας

Θράκης, παρουσιάζουν με αυτό τον τρόπο

τις προστατευόμενες περιοχές στους τρεις γε-

ωγραφικούς χώρους στους οποίους αναπτύ-

χθηκαν οι δράσεις του κοινού προγράμμα-

τος.

Η πρόταση ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι

του 2000 και περιλαμβάνει τη διενέργεια πε-

ριβαλλοντικής έρευνας, τη διεξαγωγή σεμι-

ναρίων για εκπαιδευτικούς, τη διοργάνωση

διεθνούς συνεδρίου και την έκδοση του ε-

ντύπου.

Καρτ-ποστάλ με θέμα την ανάγνωση

στα σχολεία του Έβρου

«Ελάτε μαζί μας

στην κοινότητα του βιβλίου»

Ε
ίκοσι χιλιάδες καρτ-ποστάλ με θέμα την

ανάγνωση, σχεδιασμένες από την πιανί-

στα-σκιτσογράφο Έλλη Ζαχαροπούλου,

προσκαλούν τις νέες και τους νέους του Έ-

βρου στο βιβλίο.

Όλα τα Γυμνάσια, Λύκεια και ΤΕΕ του

Νομού, με τη βοήθεια της Διεύθυνσης της

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θα ενημερω-

θούν για το πρόγραμμα και τις βιβλιοθήκες

του και θα επιλέξουν τον προσωπικό τρόπο

ανάγνωσης από τους προτεινόμενους των

καρτ-ποστάλ.

Είναι μια ακόμα δραστηριότητα του προ-

γράμματος προώθησης της ανάγνωσης-εκ-

συγχρονισμός των βιβλιοθηκών που εφαρ-

μόζεται στον Ν. Έβρου από το Υπουργείο

Πολιτισμού, τη Νομαρχία Έβρου, το Εθνικό

Κέντρο Βιβλίου και την ΤΕΔΚΕ.

ÂÉÂËÉÏÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇ

Τα βιβλιοπωλεία Παπασωτηρίου και η ε-

φημερίδα «Πανθρακική» παρουσίασαν το

έργο της συμπατριώτισσάς μας Γαλήνης Ρε-

καλίδου στο πλαίσιο της σειράς εκδηλώσε-

ων «H λογοτεχνία στην Αλεξανδρούπολη»,

την Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2000 στον χώρο

του βιβλιοπωλείου (Βενιζέλου 41, Αλεξαν-

δρούπολη).

Την ποίηση της Γαλήνης Ρεκαλίδου σχο-

λίασε ο φιλόλογος Θανάσης Κούγκουλος, ε-

νώ για το παιδαγωγικό της έργο μίλησε η νη-

πιαγωγός Μαρία Μπούτση. Ποιήματά της

διάβασαν η δημοσιογράφος Σωτηρία Μαρα-

γκοζάκη και η ίδια η ποιήτρια.

Ο ÏñÝóôçò του Εβρίτη γιατρού-συγγραφέα

ΓΙΩΡΓΟΥ  ΜΠΟΤΟΝΑΚΗ

Áðü ôéò óåëßäåò ôïõ âéâëßïõ óýíôïìá óôç èåáôñéêÞ óêçíÞ

ÂÉÏÃÑÁÖÉÊÏ ÓÇÌÅÉÙÌÁ

Ï ÃÉÙÑÃÏÓ ÌÐÏÔÏÍÁÊÇÓ ãåííÞèçêå

óôçí Áëåîáíäñïýðïëç. Óðïýäáóå éáôñéêÞ êáé

øõ÷éáôñéêÞ óôçí ÅëëÜäá êáé óôç óõíÝ÷åéá óôç

Ãåñìáíßá. Åêðáéäåýôçêå óôçí øõ÷áíÜëõóç

óôï Øõ÷áíáëõôéêü Éíóôéôïýôï ôçò Êïëùíßáò

êáé óôï øõ÷üäñáìá.

ÅñãÜæåôáé óôçí ÁèÞíá ùò øõ÷ßáôñïò, øõ-

÷ïèåñáðåõôÞò êáé ìå ïìÜäåò øõ÷ïäñÜìáôïò,

ìßá åê ôùí ïðïßùí áöïñïýóå çèïðïéïýò.

¸÷åé ãñÜøåé åñãáóßåò ìå èÝìáôá øõ÷éá-

ôñéêÜ, øõ÷áíáëõôéêÜ êáé øõ÷ïäñáìáôéêÜ, êáé

ó÷åôéêÜ ìå ôï èÝáôñï êáé ôïõò çèïðïéïýò.

¸÷åé äçìïóéåýóåé:

1. Ïé Ìõëüðåôñåò, èÝáôñï, åêäüóåéò Äùäþíç,

1971. Ôï Ýñãï áíÝâçêå óôï ÖåóôéâÜë ÈåÜ-

ôñïõ ôçò ÉèÜêçò ôï 1978.

2. ÏñÝóôçò, èÝáôñï, åêäüóåéò ÈÝáôñï Áñãï-

íáýôåò, 1999.

ÁíÝêäïôá Ýñãá:

1. Ï âáóéëéÜò ðåéíÜ, èÝáôñï, 1997.

2. Ï ðïíôéêüò, 2000.

Ìïíüðñáêôá:

Ôï æéãêïëü, 1997.

Ï êáëüãåñïò, 1998.

Ôï ÷ëùìü ðáëéêÜñé, 1998.

Ï ÏÑÅÓÔÇÓ ôïõ Ãéþñãïõ ÌðïôïíÜêç áíå-

âáßíåé áðü ôéò èåáôñéêÝò åðé÷åéñÞóåéò Áñãï-

íáýôåò óôéò 5 Öåâñïõáñßïõ 2001 óôï èÝáôñï

ÁëêìÞíç (ÁëêìÞíçò 8, ðÜñïäïò Ðåéñáéþò,

óôï ÃêÜæé). Ïé óõíôåëåóôÝò ôçò ðáñÜóôáóçò

åßíáé:

ÓêçíïèÝôçò : ÔÜêçò Ìáíùëüðïõëïò

Çèïðïéïß : Ìáñßá ÈÜíïãëïõ

Ðáíáãéþôçò ÆáãáíéÜñçò

ÓêçíïãñÜöïò : ÔÜóïò ÆùãñÜöïò

Ìïõóéêüò : Óðýñïò ÊáæéÜíçò

Ôï Ýñãï èá ðáßæåôáé êáôÜ ôï ÖåâñïõÜñéï êÜ-

èå ÄåõôÝñá êáé Ôñßôç êáé áðü ÌÜñôéï ìÝ÷ñé

ôï ÐÜó÷á êÜèå ÊõñéáêÞ, ÄåõôÝñá êáé Ôñßôç.

Åõ÷üìáóôå êáëÞ åðéôõ÷ßá.

ãÝíéá, öïñïýí óôï êåöÜëé ôïõò ìáíôßëéá, Ü-

óðñá, êüêêéíá, ãáëÜæéá êáé ðñÜóéíá. ¸÷ïõí

óôá ÷Ýñéá ôïõò íôáïýëéá êáé âãÜæïõí áðü ôï

óôüìá ôïõò öùôéÝò· ìáæåýïíôáé ðïëëÝò öïñÝò

óôá ñÝìáôá êáé ÷ïñåýïõí ãýñù ãýñù.

¼ðïéïò âãáßíåé ôç íý÷ôá üîù ôïí ðéÜíïõí

áðü ôï ÷Ýñé êáé ôïí âÜíïõí èÝëïíôáò êáé ìç

èÝëïíôáò íá ÷ïñÝøåé êé áõôüò.

¼ôáí âëÝðïõí ôç íý÷ôá Üíèñùðï êáâÜ-

ëá, ÷áëÜí ôï ÷ïñü êáé ðçãáßíïõí áíÜìåóá óôá

ðüäéá ô’ áëüãïõ êáé ô’ áìðïäßæïõí, ãéá íá êÜ-

ìïõí ôïí Üíèñùðï íá êáôåâåß êáé íá ÷ïñÝ-

øåé ìáæß ôïõò. ÁëëÜ ðïôÝ äåí êÜíïõí êáêü

óôïí Üíèñùðï.

Ìðáßíïõí óôá óðßôéá áðü ôá öïõãÜñá, ãé’

áõôü ïé êáëÝò íïéêïêõñÜäåò âÜíïõí êïíôÜ

óôç öùôéÜ Ýíá êüóêéíï, ï êáëéêÜíôæáñïò áñ-

÷éíÜåé íá ìåôñÜåé ôéò ôñýðåò ôïõ. Ìá ìåôñþ-

íôáò Ýôóé îçìåñþíåôáé êáé ëáëþíôáò ï ðñþ-

ôïò êüêïñáò, ôóáêßæåôáé íá öýãåé.

Ïé êáëéêÜíôæáñïé öïâïýíôáé ôç öùôéÜ êáé

ðÜíå êáé ôñõðþíïõí óôç óôÜ÷ôç, ãé’ áõôü êé ç

óôÜ÷ôç, ðïõ ìÝíåé üóï êñáôïýí ôá ðáãáíÜ,

äçëáäÞ ôï äùäåêÜìåñï, åßíáé êáôáñáìÝíç

êáé äåí ôç âÜíïõí ïé ãõíáßêåò óôçí ðëýóç,

áëëÜ ôçí ðåôÜí ìáêñéÜ.

¢ìá ôåëåéþóåé ôï äùäåêÜìåñï êáé øáëåß

ï áãéáóìüò ôçí ðáñáìïíÞ ôùí Öþôùí, ïé êá-

ëéêÜíôæáñïé áöáíßæïíôáé áðü ôïí áðÜíù êü-

óìï, êáé ëÝíå ôüôå áíáìåôáîý ôïõò:

Öýãåôå íá öåýãïõìå,

Ýñ÷åô’ ï æïõñëüðáðáò

ìå ôçí áãéáóôïýñá ôïõ

êáé ìå ôç âñå÷ôïýñá ôïõ.

(Áðü ôï âéâëßï ôïõ Âáóßëç Áíáãíùóôüðïõëïõ,

«Ëáúêïß èñýëïé êáé ðáñáäüóåéò», Êáóôáíéþôçò)

ÅÉÓÇÃÇÔÉÊÏ ÓÇÌÅÉÙÌÁ ÃÉÁ ÔÏ ÅÑÃÏ

Ìéá óçìåñéíÞ

ïñãÜíùóç ãõíáé-

êþí æçôÜ ôçí á-

íáøçëÜöçóç ôçò

áñ÷áßáò äßêçò

ôïõ ÏñÝóôç ãéá

ôï ÝãêëçìÜ ôïõ

ôçò ìçôñïêôïíß-

áò, åðåéäÞ èåù-

ñåß üôé üëá ôá

äåéíÜ ôùí ãõíáé-

êþí óôïí êüóìï

Üñ÷éóáí ìåôÜ á-

ðü áõôÞ ôç ëáíèáóìÝíç áðüöáóç ôïõ áñ÷áß-

ïõ äéêáóôçñßïõ êáé ôçí ôåëéêÞ áèþùóç ôïõ Ï-

ñÝóôç ìå ôçí øÞöï ôçò «ìåñïëçðôéêÞò õðÝñ

ôùí áíäñþí» ÁèçíÜò.

Ìéá áíáêñßôñéá æçôÜ ç ßäéá êáé áíáëáì-

âÜíåé ôï Ýñãï ôçò áíÜêñéóçò ôïõ ÏñÝóôç, ï

ïðïßïò æåé óÞìåñá. Óå ëßãï üìùò áðïêáëýðôå-

ôáé üôé êáé ïé äýï åßíáé Ýíï÷ïé “öüíïõ” êáé

Ýôóé ãßíïíôáé êáé ïé äýï ôáõôü÷ñïíá êáôÞãï-

ñïé êáé êáôçãïñïýìåíïé. Êáé ïé äõï åðéèõìïýí

íá óùèïýí ìÝóá áðü ôïí Üëëïí, áëëÜ êáé ïé

äýï åðáíáëáìâÜíïõí ôñüðïõò óõìðåñéöïñÜò

ôïõ ðáñåëèüíôïò ôïõò. Ç áíáêñßôñéá áóêåß

ôçí åîïõóßá ôçò ìÝóá áðü ôçí åíï÷ïðïßçóç

ôïõ ÏñÝóôç, ï ïðïßïò áíáâéþíåé ôïí ðüíï êáé

ôçí áãùíßá ôïõ ãéá ôçí Ýëëåéøç ôïõ ðáôÝñá.

ÁëëÜ äåí ëåßðåé ìüíï ï óðïõäáßïò ðáôÝ-

ñáò ôïõ ÏñÝóôç. “Ëåßðåé” åðßóçò êáé ï äéêüò

ôçò ðáôÝñáò, áöïý Þôáí “äéáêïóìçôéêü” ðñü-

óùðï óôï óðßôé.

Ç Ýëëåéøç áõôÞ åßíáé ðïëý êåíôñéêÞ êáé

ãéá ôïõò äýï êáé ôåëéêÜ ðïëý óýã÷ñïíç, áöïý

ïé óýã÷ñïíåò êïéíùíéêÝò êáé éäåïëïãéêÝò á-

ðüøåéò ôåßíïõí íá ðåñéèùñéïðïéÞóïõí ôçí é-

äÝá ôïõ ðáôÝñá.

Ôá ðñüóùðá äéáëÝãïíôáé åðßóçò ìå ôá å-

íåñãÜ ðñüóùðá ôùí áíôéóôïß÷ùí áñ÷áßùí

ôñáãùäéþí, ðïõ õðÜñ÷ïõí óôç óêçíÞ óáí îü-

áíá. ÁíáöïñÝò óôéò áíôßóôïé÷åò ôñáãùäßåò õ-

ðÜñ÷ïõí, óáí ðáñáðïìðÝò óôá “÷ñïíéêÜ” ôçò

áñ÷áßáò äßêçò.

Ï èåáôÞò ìðïñåß íá ëõðçèåß, ãéáôß áõôïß

ïé äýï Üíèñùðïé, ðáñ’ üëï ôï üñáìá êáé ôç

óõíåéäçôüôçôÜ ôïõò, ôåëéêÜ ðÝöôïõí. ÁéóèÜ-

íåôáé üôé ïé Þñùåò åßíáé ðïëý êïíôÜ óôï íá

óùèïýí. Ïäçãïýíôáé üìùò óôçí ðôþóç ôïõò

åí åðéãíþóåé áõôïý ðïõ èá Ýðñåðå ïé ßäéïé íá

åßíáé, áëëÜ ôåëéêÜ äåí åßíáé.

Ôï Ýñãï êáôáîéþíåé ôç æùíôáíÞ óõíÝ÷åéá

ôïõ áñ÷áßïõ åëëçíéêïý ôñáãéêïý ëüãïõ ìå ôç

óçìåñéíÞ ðñáãìáôéêüôçôá.

ÃÉÙÑÃÏÓ  ÌÐÏÔÏÍÁÊÇÓ

Åêäüóåéò

èåáôñï  ÁÑÃÏÍÁÕÔÅÓÁÑÃÏÍÁÕÔÅÓÁÑÃÏÍÁÕÔÅÓÁÑÃÏÍÁÕÔÅÓÁÑÃÏÍÁÕÔÅÓ

ÁÃÁÐÙÍÔÁÓ ÔÏ ÊÁÉ ÖÑÏÍÔÉÆÏÍÔÁÓ ÔÏ,

ÕÐÅÑÁÓÐÉÆÏÌÁÓÔÅ ÔÏ ÓÇÌÅÑÁ ÔÏ ÄÉÊÏ

ÌÁÓ ÊÁÉ ÔÏ ÌÅËËÏÍ ÔÙÍ ÐÁÉÄÉÙÍ ÌÁÓ

ÔÏ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍ ÅÉÍÁÉ Ç ÆÙÇ ÌÁÓ

Δημοτική Επιχείρηση

Πολιτιστικής Ανάπτυξης Φερών

(ΔΕΠΑΦ)

Προς την εφημερίδα «Η ΒΗΡΑ»

Λίγο πριν αποχαιρετίσουμε τη δεύτερη χι-

λιετία, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας α-

νακοινώσουμε ότι ολοκληρώθηκαν με επιτυχία

οι στόχοι που είχαν τεθεί από τη διοίκηση της

ΔΕΠΑΦ μετά την ανάληψη των καθηκόντων.

Μετά την Κοινωνική Μέριμνα ήδη έγινε σύ-

σταση Αστικής μη κερδοσκοπικής επιχείρησης

με την επωνυμία «Κομνηνοί», η οποία μέσω

προγράμματος προσέλαβε και θα απασχολήσει

για τέσσερα τουλάχιστον χρόνια άτομα με ειδι-

κές ανάγκες.

Οι «Κομνηνοί» της οποίας μέτοχοι και βα-

σικοί υποστηρικτές είναι η ΔΕΠΑΦ και ΔΕΤΑΦ,

έχει καλύψει το 90% περίπου των ΑΜΕΑ της

περιοχής του Δήμου Φερών, υλοποιώντας έτσι

τον κύριο στόχο της επιχείρησης που ήταν η σύν-

δεση του πολιτισμού με την αντιμετώπιση των

κοινωνικών προβλημάτων της περιοχής.

Έτσι έχουμε φτάσει να είμαστε από τις λί-

γες επιχειρήσεις, αν όχι η πρώτη, που έχει κά-

νει τον Πολιτισμό και την κοινωνική ευαισθη-

σία ταυτόσημη έννοια.
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ÁÍÙÍÕÌÇ ÅÔÁÉÑÉÁ ËÇØÇÓ & ÄÉÁÂÉÂÁÓÇÓ ÅÍÔÏËÙÍ

Á Å Ë Ä Å

ÌÜíôæáñïõ 1, ÍÝï Øõ÷éêü, 15451 ÁèÞíá

Ôçë.: 6771990, Fax: 6771359 - http:/www/Intercap.gr

ÁÍÍÁ ÓÔÁÌÁÔÉÁÄÏÕÁÍÍÁ ÓÔÁÌÁÔÉÁÄÏÕÁÍÍÁ ÓÔÁÌÁÔÉÁÄÏÕÁÍÍÁ ÓÔÁÌÁÔÉÁÄÏÕÁÍÍÁ ÓÔÁÌÁÔÉÁÄÏÕ

ÉÁÔÑÏÓ ÑÅÕÌÁÔÏËÏÃÏÓ
ÄÉÄÁÊÔÙÑ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏÕ ÁÈÇÍÙÍ

ÅÐÉÌÅËÇÔÑÉÁ ÑÅÕÌ/ÊÇÓ ÊËÉÍÉÊÇÓ 3ï ÉÊÁ

Επίμονη οσφυαλγία, αυχεναλγία • Πόνοι γόνατος, ώμου

Αυτοάνοσα νοσήματα • Οστεοπόρωση

ÐÑÙÔÁÃÏÑÏÕ 9 ÔÇË. ÉÁÔÑÅÉÏÕ: 7013399

ÐÁÃÊÑÁÔÉ ÊÉÍ.: 0944 606573

ÉÁÔÑÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ ��

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

×ÑÏÍÉÁ ÂÑÏÃ×ÉÔÉÄÁ ÊÁÉ ÊÁÐÍÏÓ

ÁÍÔÙÍÇÓ ÑÁÓÉÄÁÊÇÓ

Áíáðë. ÊáèçãçôÞò Ðíåõìïíïëïãßáò Ðáí/ìßïõ Áèçíþí

Ç
÷ñüíéá âñïã÷ßôéäá åßíáé ìéá ìÜóôéãá ôïõ

áéþíá êáé ôïõ êáðíïý. Ïé êáðíéóôÝò êõ-

ñéÜñ÷çóáí óôïí áéþíá ðïõ öåýãåé ìÝóá óôïí

ðüëåìï êáé ôïõò êáðíïýò. Ìå ôçí åíçìÝñù-

óç êáé ôçí ðßåóç ôïõ öüâïõ óå ïñéóìÝíá ìÝ-

ñç ôçò ãçò, üðùò ð.÷. óôéò ÇÐÁ, ï áñéèìüò

ôùí êáðíéóôþí ìåéþèçêå ôá ôåëåõôáßá 20 ÷ñü-

íéá óå ðïóïóôü 15-30%. Óôç ÷þñá ìáò, üðïõ

äåí ðåñçöáíåõüìáóôå ãéá ðåéèáñ÷ßá êáé óõ-

íÝðåéá, éäßùò áíÜìåóá óôïõò íÝïõò ôï 43%

ôùí ìáèçôþí ôçò ôñßôçò Ëõêåßïõ óôá áóôéêÜ

êÝíôñá êáðíßæïõí óõóôçìáôéêÜ. Ôï 20% ôùí

óõóôçìáôéêþí êáðíéóôþí èá ðÜèïõí âñïã÷ß-

ôéäá Þ êáé åìöýóçìá áí óõíå÷ßæïõí íá êáðíß-

æïõí óôá åðüìåíá 20 ÷ñüíéá.

Ôï íüóçìá åãêáèßóôáôáé óéãÜ óéãÜ êáé ý-

ðïõëá. Ï êáðíüò ðïõ ìðáéíïâãáßíåé óôïõò

âñüã÷ïõò ðñïêáëåß åèéóìü êáé ÷ñüíéá öëåã-

ìïíÞ. Ìå ôá ÷ñüíéá ï áõëüò ôùí âñüã÷ùí,

ìéêñþí êáé ìåãÜëùí, óôåíåýåé áðü ïßäçìá êáé

ôéò ðïëëÝò åêêñßóåéò (âñïã÷ßôéò) Þ ôï ôïß÷ù-

ìá ôùí êõøåëßäùí êáôáóôñÝöåôáé (åìöýóç-

ìá). Ôéò ðåñéóóüôåñåò öïñÝò óõìâáßíïõí êáé

ôá äýï ìáæß óå ðïéêéëßá ðïóïóôþí (÷ñüíéá á-

ðïöñáêôéêÞ ðíåõìïíïðÜèåéá).

Ç ÷ñüíéá áðïöñáêôéêÞ ðíåõìïíïðÜèåéá

åßíáé ç ôÝôáñôç áéôßá èáíÜôïõ óôéò ÇÐÁ üðïõ

íïóïýí Þäç 15 åêáôïììýñéá Üíèñùðïé. Óôçí

ÅëëÜäá õðïëïãßæåôáé üôé ðÜó÷ïõí áðü ôç íü-

óï 500.000 ðåñßðïõ ìåóÞëéêåò êáé åíäå÷ïìÝ-

íùò ðïëý ðåñéóóüôåñïé, ïé ïðïßïé ìðïñåß íá

áãíïïýí üôé õðïöÝñïõí áðü ôç íüóï.

Ç äéåñãáóßá ðïõ ïäçãåß óôçí áðïöñáêôé-

êÞ ðíåõìïíïðÜèåéá áñ÷ßæåé óå íÝá çëéêßá áë-

ëÜ ãßíåôáé ãíùóôÞ ìåôÜ ôá óáñÜíôá. Åêäç-

ëþíåôáé óôçí áñ÷Þ ìå âÞ÷á êáé ðôýåëá, üëïõò

ôïõò ÷åéìåñéíïý ìÞíåò êõñßùò. ÌåôÜ áðü ÷ñü-

íéá åìöáíßæåôáé óõñéãìüò (âñÜóéìï) óôï óôÞ-

èïò êáé äýóðíïéá óå ìåãÜëï âáèìü. Ôá óõ-

íçèéóìÝíá êñõïëïãÞìáôá åßíáé óïâáñÜ (äý-

óðíïéá, Ýíôïíïò âÞ÷áò) êáé äéáñêïýí ðïëëÝò

ìÝñåò. Ìðïñåß êáé íá ìçí õðÜñ÷ïõí óõìðôþ-

ìáôá ãéá êáéñü êáé íá åìöáíéóèåß äýóðíïéá

óôçí ðñïóðÜèåéá (âÜäéóç) ìåôÜ ôçí çëéêßá ôùí

60 åôþí, ùò ìïíáäéêü åýñçìá. Ëüãù ôçò êá-

ôáóôñïöÞò ôùí êõøåëßäùí êáé ôçò áðüöñá-

îçò ôùí âñüã÷ùí, ï áÝñáò ðïõ ìðáßíåé óôïõò

ðíåýìïíåò êáèõóôåñåß íá âãåé êáé ïé ðíåýìï-

íåò óõìðéÝæïíôáé ãéá íá ôïí âãÜëïõí. Ç óõ-

ìðßåóç ðñïêáëåß ðåñáéôÝñù ìåßùóç ôçò ñï-

Þò åîüäïõ êáé åðéäåéíþíåé ôï áßóèçìá ôçò äý-

óðíïéáò. Óôï ôÝëïò ôçò åêðíïÞò õðÜñ÷åé ìÝ-

óá óôïõò ðíåýìïíåò ðáãéäåõìÝíïò áÝñáò.

Ç êáôÜóôáóç áõôÞ ïäçãåß ôïõò áññþ-

óôïõò óå óïâáñÞ áíáðçñßá. Óôï ôñßôï óôÜ-

äéï ôçò íüóïõ ôá ðñïâëÞìáôá ïîýíïíôáé. Ï

Üññùóôïò ð.÷. áêüìá êáé üôáí ðÜåé íá ðëõ-

èåß ìðïñåß íá íïéþèåé äýóðíïéá. Êáèçëþíå-

ôáé Ýôóé óå ìßá êáñÝêëá Þ óôï êñåâÜôé ìå ïîõ-

ãüíï.

Ôï ÷åéìþíá ïé Üññùóôïé ìå áðïöñáêôéêÞ

ðíåõìïíïðÜèåéá õðïöÝñïõí ðåñéóóüôåñï ëü-

ãù ôùí õðïôñïðþí ôçò íüóïõ. Ïé õðïôñïðÝò

ïöåßëïíôáé óå éïãåíÞ Þ ìéêñïâéáêÞ ëïßìùîç

(âñïã÷ßôéäá - âñïã÷ïðíåõìïíßá) Þ óå áõôÞ

ôïýôç ôç íüóï.

Ïé õðïôñïðÝò ðñïêáëïýí åðéäåßíùóç ü-

ëùí ôùí óõìðôùìÜôùí êáé óõ÷íÜ ïäçãïýí êÜ-

ðïéïõò áðü ôïõò áññþóôïõò óôï íïóïêïìåß-

ï ìå óïâáñÞ áíáðíåõóôéêÞ áíåðÜñêåéá ðïõ

áðåéëåß ôç æùÞ ôïõò (4-5%) ôùí ðáó÷üíôùí).

¼ðùò öáßíåôáé áðü ôá ðáñáðÜíù ç íüóïò

åãêáèßóôáôáé ýðïõëá, åîåëßóóåôáé åðß äåêáå-

ôßåò, ðñïêáëåß óõìðôþìáôá ìåôÜ ôá 50 êáé

åßíáé ðñáêôéêÜ áíßáôïò.

Ç Ýãêáéñç êáé óùóôÞ èåñáðåõôéêÞ áãùãÞ

ìðïñåß íá áíáóôåßëåé ìåñéêþò ôçí åîÝëéîç áë-

ëÜ ìüíïí ç ðñüëçøç ðåñéïñßæåé ôçí åîÜðëù-

óÞ ôçò.

Ôá êõñéüôåñá ìÝôñá ðñïò ôçí êáôåýèõí-

óç áõôÞ ðåñéëáìâÜíïõí:

1. ÄéáêïðÞ ôïõ êáðíßóìáôïò (õðÜñ÷ïõí áìå-

ôáíüçôïé êáðíéóôÝò óå ðñï÷ùñçìÝíï óôÜ-

äéï ôçò íüóïõ áëëÜ êáé ðáèçôéêïß êáðíé-

óôÝò, ïé ïðïßïé äåí óõãêéíïýí ôï ðåñéâÜë-

ëïí ôïõò).

2. Áíôéìåôþðéóç ôùí åðéâáñõíôéêþí ðáñáãü-

íôùí (êáêÞ èñÝøç, êïéíùíéêÜ ðñïâëÞìá-

ôá, áíÝ÷åéá, óõíõðÜñ÷ïõóá íüóïò êëð.).

3. Èåñáðåßá åðéðëïêþí (ð.÷. ðíåõìïíéêÞ ëïß-

ìùîç, ðíåõìïíéêÞ êáñäßá, íåöñéêÞ áíåðÜñ-

êåéá êëð.).

4. Ìåßùóç óõìðôùìÜôùí äçëáäÞ ôïõ âÞ÷á,

ôçò áðü÷ñåìøçò, ôçò äýóðíïéáò, ôùí ïé-

äçìÜôùí êëð.).

5. Âåëôßùóç ôçò ðïéüôçôáò æùÞò êáé, åíäå-

÷ïìÝíùò ðáñÜôáóç ôçò æùÞò. Ìüíïí ç äéá-

êïðÞ ôïõ êáðíßóìáôïò êáé ç ïîõãïíïèå-

ñáðåßá ìðïñïýí íá ðáñáôåßíïõí ôçí æùÞ.

¼ëá ôá Üëëá èåñáðåõôéêÜ ìÝôñá ìðïñïýí

íá âåëôéþóïõí ôá óõìðôþìáôá.

¼ðùò öáßíåôáé ôï êáëýôåñï öÜñìáêï åíá-

íôßïí ôçò ÷ñüíéáò âñïã÷ßôéäáò åßíáé ç ðñüëç-

øç. Åßíáé óðÜíéï íá Ý÷åé êÜðïéïò ÷ñüíéá âñïã-

÷ßôéäá ÷ùñßò íá êáðíßæåé. ¼ôáí äéáêïðåß ôï

êÜðíéóìá, óå ïðïéïäÞðïôå óôÜäéï ôçò íüóïõ,

ï Üññùóôïò êåñäßæåé ü÷é ìüíïí ðïéüôçôá æù-

Þò áëëÜ êáé óå ðáñÜôáóç ôçò æùÞò ôïõ.

ΤΟ ΜΕΓΑ ΔΡΑΜΑ

Ο Μουσταφά Πασάς, ο άρχοντας και

διοικητής των Τουρκαλβανικών και Αιγυ-

πτιακών δυνάμεων του νομού Ρεθύμνης κί-

νησε από πολύ ενωρίς να καταβάλλει τους

εξεγερθέντες κατοίκους του νομού. Έχοντας,

μάλιστα, υπόψη ότι η Μονή Αρκαδίου είναι

το κέντρο των επαναστατών, αποφάσισε μια

για πάντα να ησυχάσει από αυτούς.

Έτσι ο ίδιος που ηγείτο ενός καλά οργα-

νωμένου στρατού από Τουρκαλβανούς και

Αιγυπτίους οπλισμένους με τα πιο σύγχρο-

να όπλα εκείνης της εποχής και με βαρύ πυ-

ροβολικό και ιππικό, ξεκίνησε το βράδυ της

7ης Νοεμβρίου προς το Αρκάδι και τα ξημε-

ρώματα της 8ης ευρίσκετο προ των πυλων.

Σε 16 έως 20 χιλιάδες ανεβάζουν τη δύναμή

του.

Ποια όμως ήταν η δύναμη των υπερασπι-

στών της Μονής; Κατά τους ιστορικούς τη

μέρα εκείνη μέσα στη Μονή υπήρχαν 964

ψυχές εκ των οποίων οι 300 μόνο ήσαν πο-

λεμιστές και μοναχοί και 664 ήσαν τα γυ-

ναικόπαιδα που συγκεντρώθηκαν εκεί για α-

σφάλεια, από τα γύρω χωριά.

Στις 24 Σεπτεμβρίου ήρθε κρυφά από την

Ελλάδα ο Συνταγματάρχης Π. Κορωναίος ο

οποίος αποβιβάστηκε στη θέση Μπαλή και

από εκεί, αμέσως, τράβηξε προς τη Μονή,

όπου ανακυρύσσεται Γεν. Αρχηγός Ρεθύ-

μνου.

Αμέσως καταρτίζει 16αμελή Επαναστα-

τική Επιτροπή, με τον Ηγούμενο Γαβριήλ,

διορίζει δε και φρούραρχο τον εκ Πελοπον-

νήσου υπολοχαγό Ι. Δημακόπουλο. Ο ίδιος

αναχωρεί αμέσως για τα γύρω χωριά με σκο-

πό να συγκεντρώσει πολεμιστές. Έτσι τις δύο

αυτές φοβερές ημέρες ήταν απών.

Το πρωί της 8ης Νοεμβρίου και ενώ οι

πολεμιστές βρίσκονται στις επάλξεις και οι

μοναχοί με τα γυναικόπαιδα στην εκκλησία

για τη γιορτή των Ταξιαρχών, οι φρουροί ει-

δοποιούν για την εμφάνιση των Τούρκων.

«Την τρίτη το ξημέρωμα στσ’ οχτώ του Νοεμ-

βρίου,

επρεμαζώχτηκ’ η Τουρκιά στ’ Αρκάδι γύρου

γύρου...»

Το πολύπρακτο Αρκαδικό δράμα αρχίζει. Η

απόφαση ελήφθη.

Πριν όμως από την επίθεση τόσο ο Μου-

σταφά όσο και ο γαμπρός του ή ανηψιός του,

ο οποίος ηγείτο της επιθέσεως, Σουλεϊμάν

Βέης εκάλεσαν τους υπερασπιστές δια κη-

ρύκων, ελληνιστί, να δηλώσουν υποταγή, υ-

ποσχόμενοι ασφάλεια ζωής όλων των εν τη

Μονή ευρισκομένων.

«Θα πολεμήσωμε», ήταν η θαρραλέα α-

πάντηση του Ηγούμενου.

Κι ο Γούμενος του φώναξε από το Μο-

ναστήρι:

«Δεν του προδίδω του μπουρμά, αν είναι

και Βεζίρης...»

Σ
ήμερα 8η Νοεμβρίου, εορτή των Ταξιαρ

χών Μιχαήλ και Γαβριήλ, θυμήθηκα το

ολοκαύτωμα της ιστορικής Μονής του Αρ-

καδίου και είπα να γράψω το σύντομο τούτο

ιστορικό πόνημα για να φέρω στις μνήμες

των αναγνωστών, όσο πιο σύντομα μπορώ,

όλες εκείνες τις τραγικές στιγμές που έζη-

σαν οι πολιορκούμενοι ήρωες, πολεμιστές

και γυναικόπαιδα που εθελοντικά και με πλή-

ρη συνείδηση του τι έκαναν, βάδισαν προς

τη θυσία το φοβερό εκείνο διήμερο της 8ης

και 9ης Νοεμβρίου 1866.

Το ιστορικό μοναστήρι, το ιερότερο σύμ-

βολο της Κρητικής ελευθερίας βρίσκεται σε

απόσταση 23 χλμ. Νοτιοανατολικά του Ρε-

θύμνου. Είναι κτισμένο στα σύνορα των ε-

παρχιών Ρεθύμνου, Μυλοποτάμου και Αμα-

ρίου σε ένα εύφορο υψίπεδο κατάφυτο από

ελαιόδενδρα, κουκουναριές, κυπαρίσσια,

πρίνους και αμπέλια.

Πότε ακριβώς ιδρύθηκε η Μονή δεν εί-

ναι εξακριβωμένο. Σύμφωνα όμως με την πα-

ράδοση θεμελιώθηκε από τον Αυτοκράτορα

του Βυζαντίου, Ηράκλειο και ανοικοδομή-

θηκε από τον Αυτοκράτορα Αρκάδιο κατά

τον 5ο μ.Χ. αιώνα από τον οποίο πήρε και το

όνομά του. Κατ’ άλλους ιδρύθηκε από κά-

ποιο μοναχό Αρκάδιο.

Είναι ένα φρουριακό συγκρότημα σε σχή-

μα περίπου παραλληλογράμμου με έκταση

γύρω στα 5 στρέμματα. Οι εξωτερικοί του

τοίχοι έχουν πάχος 1.20 μ. Έχει δύο εισό-

δους. Την Δυτική και την Ανατολική. Η κυ-

ρία είσοδος είναι η Δυτική που κτίστηκε το

1693, γκρεμίστηκε κατά τη μάχη του 1866

και ξανααναστηλώθηκε το 1870 με το ίδιο

σχέδιο. Στη μέση του συγκροτήματος αυτού

είναι το Ιερό Μοναστήρι. Είναι ναός δίκλη-

τος σε σχήμα Βασιλικής. Το βόρειο κλήτος

είναι αφιερωμένο στη Μεταμόρφωση του

Σωτήρος και το Νότιο στους Αγίους Κων-

σταντίνο και Ελένη. Δεν θα υπεισέλθω σε

λεπτομέρειες γιατί άλλος είναι ο σκοπός μου.

Κρίνω, όμως, απαραίτητο να πω λίγα λόγια

για την πυριτιδαποθήκη γιατί εκεί ξετυλίχθη-

κε, όπως θα δούμε παρακάτω, ένα από τα

μεγαλύτερα δράματα της Κρητικής ιστορί-

ας την 9η Νοεμβρίου 1866.

Η πυριτιδαποθήκη βρισκότανε πριν από

το 1866 στη Νότια πλευρά της Μονής.

Επειδή όμως οι μοναχοί είχαν την εντύ-

πωση ότι το κτήριο αυτό είναι ευκολοπρό-

σβλητο από τον εχθρό, μετέφεραν τα πολε-

μοφόδια στον χώρο της οιναποθήκης, εκεί

όπου οι μοναχοί φύλαγαν πιθάρια γεμάτα

κρασί. Είναι ένα θολωτό τμήμα της Μονής,

διαστάσεων 21Χ5,40 μ. με ισχυρούς τοίχους.

Δίπλα ακριβώς είναι η Τράπεζα. Χώρος που

έτρωγαν οι μοναχοί και οι επισκέπτες, με δια-

στάσεις 18,10Χ4,80μ.

Έξω από το συγκρότημα και σε απόστα-

ση 50 περίπου μέτρων είναι οι «σταύλοι» που

στάβλιζαν τα μεγάλα ζώα, υπήρχε και ξεχω-

ριστό δωμάτιο για τους ζευγολάτες. Λίγο πιο

πέρα βρίσκεται το Ηρώο. Είναι το κτίριο ο-

κταγωνικό όπου εκεί φυλάσσονται τα οστά

των υπερασπιστών της Μονής. Στην προθή-

κη του είναι τοποθετημενα μερικά από τα

κρανία που φέρουν ευδιακρίτους σπαθισμούς

κατά τη γιγαντομαχία. Μια εμφανής επιγρα-

φή γράφει:

ΟΥΔΕΝ ΕΥΓΕΝΕΣΤΕΡΟΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΞΩΤΕ-

ΡΟΝ ΤΟΥ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ

ΘΝΗΣΚΕΙΝ, ΠΥΡ ΔΕ ΚΑΙ ΞΙΦΟΣ ΚΑΙ ΤΑ

ΠΑΝΤΑ ΧΑΡΙΝ ΤΟΥΤΩΝ ΑΨΗΦΕΙΝ

Το κτίριο τούτο πριν ήταν ανεμόμυλος

για άλεση του σιταριού.

Το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου

Του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΝΕΡΗ

Τεφέλι, 8 Νοεμβρίου 2000

Όμως λες κι ήταν θέλημα Θεού τ’ Αρκά-

δι για να πέσει.

Από τα ξημερώματα της 8ης Νοεμβρίου

άρχισε να πέφτει μια ραγδαία βροχή με χιο-

νόνερο και δυνατό αέρα με συνέπεια οι πο-

λεμιστές που είχαν συγκεντρωθεί στους γύ-

ρω λόφους από τα διάφορα χωριά για να ε-

νισχύσουν τους μαχομένους της Μονής δεν

μπόρεσαν να προσφέρουν βοήθεια γιατί τα

όπλα τους που λειτουργούσαν με πυριτόλι-

θο πάθαιναν από τη βροχή αφλογιστία.

Αν δεν ήταν η βροχή, λένε ιστορικοί, πι-

θανόν να ήταν διαφορετική η έκβαση του α-

γώνα.

Και η μάχη αρχίζει. Το ιερόν της Μονής

Λάβαρον κυματίζει υπερήφανο πάνω από τη

Δυτική Πύλη που το ριπίζει ο ψυχρός άνε-

μος και το κατατρυπούν οι εχθρικές σφαί-

ρες. Οι Τούρκοι όλο και περισφίγγουν τη Μο-

νή.

Η μάχη όλη τη μέρα της 8ης Νοεμβρίου

είναι φοβερή, τα πυροβόλα κανονιοβολούν

κυρίως το Δυτικό τείχος με σκοπό να γκρε-

μίσουν τη Δυτική Πύλη για να μπούν εύκο-

λα στον περίβολο της Μονής. Όμως οι υπε-

ρασπιστές του Αρκαδιού, θαρραλέοι και α-

κλόνητοι, κάνουν θραύση με τα εύστοχα πυ-

ρά τους στις πυκνές τάξεις του εχθρού.

{Συνεχίζεται)

Ãéþñãïò
ÌðïôïíÜêçò
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κλησίες και στα τρία μοναστήρια της (ιερά μο-

νή Ταξιαρχών όπου και η Εκκλησιαστική Σχο-

λή Ξάνθης, ιερές μονές Παναγίας Αρχαγγελιώ-

τισσας και Παναγίας Καλαμιώτισσας).

Αλλά δεν μένουμε ανεπηρέαστοι και από

τα βουνά της. Βόρεια από τη Σταυρούπολη,

στην περιοχή της Καλλιθέας και του Λειβαδί-

τη, σε υψόμετρο πάνω από 1000 μ. συναντού-

με το μαγικό κόσμο της οροσειράς της Ροδό-

πης. Πυκνά δάση, πουλιά και ζώα, καταρρά-

κτες και φιλόξενα καταφύγια.

Στα 700 μ. υψόμετρο, συναντούμε τον αρ-

χαιολογικό χώρο της καλύβας, Μακεδονικού

οχυρού της εποχής του Φιλίππου (350 π.Χ.)

και φθάνουμε δίπλα στο Νέστο. Το ποτάμι δια-

σχίζοντας την ορεινή Ξανθιώτικη Ροδόπη μέ-

χρι το χωριό Τοξότες προσφέρει μοναδικής ο-

μορφιάς τοπία. Η περιοχή που είναι γνωστή

σαν «τα στενά του Νέστου» διαθέτει πλούσια

βλάστηση και πανίδα.

Ο Νέστος μαζί με τον Έβρο ποταμό απο-

τελούν τα φυσικά όρια της Δυτικής Θράκης.

Οι πηγές του φωλιάζουν στα βουνά Ρίλα της

Βουλγαρίας. Καλύπτει διαδρομή 234 χλμ. α-

πό τα οποία τα 140 σε ελληνικό έδαφος. Όσο

κατηφορίζει προς τη θάλασσα, το τοπίο αλλά-

ζει. Εδώ βρίσκονται 151 από τα 213 είδη που-

λιών της περιοχής. Διασχίζει το θρυλικό δά-

σος, Κατζά Ορμάν (Μεγάλο Δάσος), το ωραιό-

τερο και πολυτιμότερο υδροχαρές δάσος της

Ευρώπης, που από τα 72.000 στρέμματά του

έχουν απομείνει μόνο μερικές εκατοντάδες, και

χύνεται στη θάλασσα, απέναντι από τη Θάσο.

Δεν ξεχνούμε και τα Πομακοχώρια, βόρεια

της Ξάνθης, σπαρμένα δεξιά και αριστερά της

κοιλάδας του Εχίνου. Ο Εχίνος με 2500 χιλ.

κατοίκους, αποτελεί το Μουσουλμανικό Θρη-

σκευτικό κέντρο όλων των πομάκων του νο-

μού. Οι Πομάκοι θεωρούνται γηγενείς Θρα-

κιώτες, απόγονοι αρχαίων θρακικών φυλών.

Και προχωρούμε στις παραλίες· στα Άβδη-

ρα, πατρίδα του Δημόκριτου, γενάρχη της α-

τομικής επιστήμης, από όπου πήρε και το όνο-

μά του το Πανεπιστήμιο της Θράκης. Το 545

π.Χ. ιδρύονται τα Άβδηρα και αργότερα εξε-

λίσσονται σε πόλη με πανελλήνια πολιτισμική

ακτινοβολία.

Εκτός από το Δημόκριτο, ο Λεύκιππος, ο

Πρωταγόρας και ο Αναξαγόρας είναι διάση-

μοι Αβδηρίτες.

Σήμερα υπάρχει αρχαιολογικός χώρος με

τα τείχη της πόλης, το αρχαίο Θέατρο, τάφους,

λουτρά ρωμαϊκών χρόνων κ.ά. και το Αρχαιο-

λογικό Μουσείο.

Αλλά και οι μαγευτικές παραλίες Εράσμιο,

Μάγγανα, Μυρωδάτο, Μάνδρα και το Πόρτο

Λάγος με τον Αϊ-Νικόλα (μετόχι της μονής Βα-

τοπεδίου του Αγίου Όρους). Σημείο αναφοράς

για ανθρώπους και πουλιά. Μια όαση πανίδας

και χλωρίδας, πάνω σε μια στενή λωρίδα γης

που χωρίζει στη μέση τη Βιστωνίδα λίμνη, δη-

μιουργώντας πολλές λιμνοθάλασσες. Η περιο-

χή προστατεύεται από τη σύμβαση Ramsar.

Στο μικρό ψαράδικο χωριό του Πόρτο Λά-

γος απολαμβάνουμε το Σεπτέμβριο τη γιορτή

της Σαρδέλας, αλλά και δεν φεύγουμε από την

Ξάνθη χωρίς να αγοράσουμε τις καριόκες, ξη-

ρούς καρπούς, το σουτζούκ-λουκούμ, χαλβά-

δες, τυρί φέτα, μέλι, υφαντά, χάλκινα αντικεί-

μενα της Ανατολής, χωρίς να γευτούμε τα ψά-

ρια και τα κρέατα σε όλο το νομό της Ξάνθης

και να διασκεδάσουμε στις Θρακικές λαογρα-

φικές γιορτές την περίοδο του καρναβαλιού και

στις γιορτές της Παλιάς πόλης στις αρχές του

Σεπτέμβρη.

Ταρσή Δ.
(Συνεχίζεται στο επόμενο φύλλο)

(Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο)

ΘΡΑΚΗ

Α
φήνουμε τη βόρεια νησιωτική Ελλάδα και

εισχωρούμε στη Θράκη, τη γη του Ορφέα,

του Διονύσου, των παραμυθιών, των χρωμά-

των, της εγκατάλειψης και των λεπτών ισορ-

ροπιών. Αυτή την πατρίδα, τη Θράκη, ο Σο-

φοκλής την τραγούδησε.

Θρακιώτες στην καταγωγή, ο Θουκυδίδης

από πατέρα και ο Θεμιστοκλής από μητέρα,

αλλά Θρακιώτισσα και η Δόμνα Βιζβίζη, η κα-

πετάνισσα του 1821, Θρακιώτης και ο Γεώρ-

γιος Βιζυηνός, ο λογοτέχνης, ο ποιητής, ο

πατέρας του ελληνικού διηγήματος.

Από τη νεολιθική εποχή υπάρχουν υπο-

λείμματα του ανθρώπινου πολιτισμού στην πε-

ριοχή της Θράκης.

Κατά την εποχή του χαλκού, αρχίζει η κά-

θοδος και εγκατάσταση Θρακικών φύλων

(11ος αιω. π.Χ.) και η δημιουργία θρακικών

ακροπόλεων ενώ στην εποχή του σιδήρου α-

ναπτύσσεται η θρησκεία, η μυθολογία, ο πο-

λιτισμός, για τα οποία μας πληροφορεί αργό-

τερα ο Ηρόδοτος. Η λατρεία του Ήλιου και

του βασιλιά Ρήσου κυριαρχεί, λατρεία της

φύσης και των άγριων ζώων. Οι Κίκονες που

τους αναφέρει ο Όμηρος, ανέπτυξαν αξιόλογο

πολιτισμό

Τον 7ο αι. π.Χ. ιδρύονται ελληνικές αποι-

κίες στα παράλια της Θράκης (Άβδηρα, Δίκαια,

Στρύμη, Μαρώνεια, Μεσημβρία, Ζώνη, Δρυς

Σάλπη, Τέμπυρα). Οργανώνεται η επικοινωνί-

α με το εσωτερικό της Θράκης, κυρίως μέσω

του Έβρου ποταμού που τότε ήταν πλωτός. Αρ-

γότερα οι Θράκες ακολούθησαν τον Φίλιππο

και τον Μ. Αλέξανδρο.

Μετά τους Περσικούς πολέμους ιδρύθηκε

το πρώτο θρακικό κράτος από το ισχυρό φύλο

των Οδρυσσών.

Το 46 μ.Χ. η Θράκη εντάσσεται στο Ρω-

μαϊκό κράτος, ιδρύοντας πόλεις (Τραϊανούπο-

λις, Πλωτινούπολις, Ανδριανούπολις), και κα-

τασκευάζεται η Εγνατία Οδός.

Σταθμό στην ιστορία της Θράκης αποτέ-

λεσε η ίδρυση της Κωνσταντινούπολης (330

μ.Χ.), που σηματοδότησε την αρχή της Βυζα-

ντινής περιόδου.

Η περιοχή βασανίστηκε για χίλια χρόνια

από βαρβαρικές επιδρομές. Η Τόπειρος η Ξάν-

θεια, το Πολύστυλο, η Αναστασιούπολις-Πε-

ριθώριο, η Μαρώνεια, η Μάκρη, οι Φέρες (Βή-

ρα), το Διδυμότειχο είναι μερικές από τις Βυ-

ζαντινές πόλεις που κτίστηκαν κοντά ή πάνω

σε αστικά οχυρωμένα κέντρα. Άνθρωποι και

προϊόντα από τη Δύση στο Βόσπορο και τη

Θεσσαλονίκη και από εκεί στο νησιωτικό αι-

γαιακό χώρο, προωθούσαν τον Βυζαντινό πο-

λιτισμό στην περιοχή των Βαλκανίων.

Στα μέσα του 14ου αι. αρχίζει η Οθωμανι-

κή κατάκτηση και τελειώνει με τους Βαλκανι-

κούς πολέμους.

Τη μεγάλη Θράκη μοιράζεται κυριαρχικά

η Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Τουρκία. Η απε-

λευθέρωση της ελληνικής Θράκης από τους

Βουλγάρους γίνεται στις 14 Μαΐου του 1920.

Πρώτος σταθμός μας λοιπόν η Ξάνθη. Η

πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού Ξάνθης. Η

πόλη με τα χίλια χρώματα. Ειρηνικά συνυπάρ-

χουν Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι.

Περπατούμε αμέριμνα ανάμεσα στα παρα-

δοσιακά σπίτια της παλιάς πόλης, τα αρχοντι-

κά των καπνεμπόρων κτισμένα σε νεοκλασι-

κή γραμμή, γνωρίσματα για την καλλιέργεια

και την επεξεργασία των φημισμένων καπνών

της στα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι τις αρχές

του 20ου αι. που σώζονται σήμερα, στο Δη-

μαρχείο, Λαογραφικό Μουσείο, αλλά και στο

Σαββατιάτικο παζάρι που έχει πολλά

να μας προσφέρει. Στην καρδιά της

πόλης που είναι το ρολόι της πλα-

τείας, τόπος συνάντη-

σης φίλων και γνω-

στών στα βόρεια της

Ξάνθης, στην κο-

ρυφή του λόφου

δίπλα στον Κόσ-

συνθο ποταμό με

τα ερείπια οχύρω-

σης, πύργων δε-

ξαμενών που ταυ-

τίζονται με τη βυ-

ζαντινή Ξάνθεια.

Στις πολλές εκ-

Ï ôñïìåñüò Ðüëåìïò ôïõ ÂéåôíÜì ðïõ

êñÜôçóå ðÜíù áðü åßêïóé ÷ñüíéá.

Ïé ðüëåìïé Éíäßáò-ÐáêéóôÜí, ç Éóëáìé-

êÞ åðáíÜóôáóç ôïõ ÉñÜí ìå ôñïìåñÝò óõ-

íÝðåéåò, ï Ðüëåìïò ÉñÜí-ÉñÜê, ï Ðüëåìïò

ôïõ Êüëðïõ, ç ÉóëáìéêÞ ÅðáíÜóôáóç ôïõ

ÁöãáíéóôÜí, ôùí ÔóåôóÝíùí êëð.

Ïëüêëçñïò ï áéþíáò óõãêëïíßæåôáé á-

ðü ôñïìåñïýò ðïëÝìïõò ðïõ äåí ëÝíå íá ôå-

ëåéþóïõí, êáé óõíïäåýåôáé áðü ôåñÜóôéá

äõóôõ÷ßá. “Óåéóìïß, ëïéìïß, ëéìïß, êáôáðï-

íôéóìïß...” Êáé èÜíáôïé. ÈÜíáôïé êáé áíåðá-

íüñèùôåò êáôáóôñïöÝò.

ÐáñÜ ôéò ôñïìåñÝò óöáãÝò ôùí ðïëÝ-

ìùí, ï ðëçèõóìüò ôçò ãçò áõîÜíåôáé ìå

áóýëëçðôïõò ñõèìïýò. ÌÝóá óôïí áéþíá

ðïõ ðÝñáóå ôñéðëáóéÜóôçêå, äçìéïõñãþ-

íôáò ìéáí Üëëç ôñïìåñÞ áðåéëÞ. Óå ëßãï äåí

èá ìáò ÷ùñÜåé ç ãç. Êáé ç ëýóç åßíáé ìéá:

íá öýãïõìå óôï äéÜóôçìá ðñéí íá åêêñáãåß

ç ãç áðü ôç äñáóôçñéüôçôá ôïõ áíèñþðïõ.

Ôï ðåñéâÜëëïí ãßíåôáé êáôáëõôéêü ãéá

ôïí Üíèñùðï. Áíïìâñßåò, åñçìïðïßçóç êáé

êáôáóôñïöÞ áðü ðëçììýñåò ïëïêëçñþíïõí

ôï åöéáëôéêü ôïðßï ðïõ Üñ÷éóå ìå ôç óêéÜ

ôïõ áôïìéêïý ïëïêáõôþìáôïò.

ÅéäéêÜ óôç ÷þñá ìáò, ï åéêïóôüò áéþ-

íáò, ðÝñá áðü ôá ãåíéêÜ ðïõ ßó÷õóáí ãéá

üëï ôïí êüóìï, åß÷å êáé ðïëëÝò Üëëåò åðé-

âáñýíóåéò.

Ç ÅëëÜäá âñßóêåôáé óå äéáñêåßò ðïëÝ-

ìïõò ùò ôéò ôåëåõôáßåò äåêáåôßåò ôïõ.

Ï åéêïóôüò áéþíáò ãéá ôç ÷þñá ìáò

ìðáßíåé ìå ôïí áôõ÷Þ êáôáóôñïöéêü Ðüëå-

ìï ôïõ 1897 êáé ôçí åðéâïëÞ ôïõ Äéåèíïýò

Ïéêïíïìéêïý ÅëÝã÷ïõ (ÄÏÅ).

Áêïëïõèïýí ï Ìáêåäïíéêüò áãþíáò, ïé

Ðüëåìïé 1912-13, ï Á´ Ðáãêüóìéïò ðüëå-

ìïò ðïõ öÝñíåé ôï Äé÷áóìü, êáé óôç óõíÝ-

÷åéá ç ôñáãéêÞ ÌéêñáóéáôéêÞ Êáôáóôñï-

öÞ ìå ôéò ôñïìáêôéêÝò óõíÝðåéåò – ç ðëçãÞ

ôçò ÌåôáíÜóôåõóçò ãßíåôáé üëï êáé ðéï ï-

äõíçñÞ.

Áêïëïõèåß ï Â´ Ðáãêüóìéïò ðüëåìïò,

ç Êáôï÷Þ ôçò ÅëëÜäáò áðü ôéò öáóéóôéêÝò

äõíÜìåéò Ãåñìáíßáò êáé Éôáëßáò, ç ôåôñÜ-

÷ñïíç Áíôßóôáóç, ï Åìöýëéïò ðüëåìïò

1946-1949 ðïõ áöÜíéóå ôç ÷þñá êáé Ýäéù-

îå óå ðïëéôéêÞ ðñïóöõãéÜ ðÜíù áðü 150.000

áíèñþðïõò, ç åîÝãåñóç êáé ï áãþíáò ôçò

Êýðñïõ êáé ôï íÝï, ðéï êáôáëõôéêü, êýìá

ìåôáíÜóôåõóçò 1950-1970 ðïõ Üäåéáóå êõ-

ñéïëåêôéêÜ ôç ÷þñá, ÷ùñßò íá îå÷íÜìå ôç

ìáýñç Åðôáåôßá 1967-1974 ìå ôéò óõíÝðåéÝò

ôçò, êáé ôçí åîÝãåñóç ôïõ Ðïëõôå÷íåßïõ.

ÔÝëïò, ç ôñïöéêÞ áëõóßäá ôïõ áíèñþ-

ðïõ äçëçôçñéÜæåôáé, åíþ êáôáóôñïöÝò óáí

åêåßíç ôïõ Ôóåñíïìðßë êáé áññþóôéåò óáí

ôï Ýéôæ ãßíïíôáé ç ìÜóôéãá ôçò åðï÷Þò.

Ï åéêïóôüò áéþíáò Þôáí ìéá ôñáãéêÞ

óôéãìÞ óôçí éóôïñßá ôïõ áíèñþðïõ, áöïý

áðü ôç ìéá Üíïéîå ôéò ðýëåò óôç äéáóôçìéêÞ

åðï÷Þ, Ýäùóå áðÝñáíôåò äõíáôüôçôåò óôïí

Üíèñùðï áëëÜ ôáõôü÷ñïíá åðéóþñåõóå êáé

ôüóåò óõìöïñÝò ðïõ äåí ìðïñïýìå íá ðïý-

ìå ôßðïôá ãéá ôï áýñéï...

ÂÏÕËÁ ÁÑÂÁÍÉÔÉÄÏÕ

Ï
åéêïóôüò áéþíáò Ýêëåéóå. ÐáôÜìå

êéüëáò óôïí åéêïóôü ðñþôï. Ìéá á-

ðïôßìçóç ëïéðüí ôïõ áéþíá ðïõ ðÝ-

ñáóå åßíáé áíáãêáßá ãéá íá óõíåéäçôïðïé-

Þóïõìå ðïý âñéóêüìáóôå, ôé åßìáóôå, ðïý

ðÜìå êáé ðþò ðÜìå.

Ï åéêïóôüò áéþíáò åßíáé ç ôñáãéêüôå-

ñç óôéãìÞ óôçí áíèñþðéíç éóôïñßá.

Óçìáäåýåôáé áðü äýï áíôéöáôéêÝò ôÜ-

óåéò, ç ýðáñîç ôùí ïðïßùí ðñïóäéïñßæåé ôçí

ôñáãéêüôçôá. Áðü ôç ìéá Ý÷ïõìå ôç ãéãá-

íôéáßá áíÜðôõîç ôçò ãíþóçò êáé ôçò åðé-

óôÞìçò, üìïéá ôçò ïðïßáò äåí õðÜñ÷åé óôçí

éóôïñßá ôçò áíèñùðüôçôáò, êáé áðü ôçí Üë-

ëç Ý÷ïõìå ôïõò êáôáóôñïöéêüôåñïõò ðï-

ëÝìïõò ðïõ ãíþñéóå ç Ãç, ìðñïóôÜ óôïõò

ïðïßïõò ù÷ñéÜ êáé ç æïýãêëá ìå ôá Üãñéá

èçñßá ôçò. ÐÏÔÅ ÁËËÏÔÅ Ç ÃÇ ÄÅÍ ÐÏ-

ÔÉÓÔÇÊÅ ÌÅ ÔÏÓÏ ÁÍÈÑÙÐÉÍÏ ÁÉÌÁ

ÊÁÉ ÄÅ ËÉÐÁÍÈÇÊÅ ÌÅ ÔÏÓÁ ÁÍÈÑÙ-

ÐÉÍÁ ÊÏÑÌÉÁ!

Ïé ìåãÜëåò åðéóôçìïíéêÝò áíáêáëýøåéò

óôïí êüóìï ôïõ áôüìïõ ðïõ ïäÞãçóáí óôçí

áôïìéêÞ åðï÷Þ, áëëÜ êáé óôçí áôïìéêÞ êáé

õäñïãïíéêÞ âüìâá, ç âéïôå÷íïëïãßá ìå ôçí

ïõóéáóôéêÞ äéåßóäõóç óôï êýôôáñï ðïõ Ý-

äùóå íÝåò äéáóôÜóåéò óôïí Üíèñùðï, ç ðëç-

ñïöïñéêÞ óôçí åêñçêôéêÞ ôçò äéÜóôáóç

óÞìåñá, ðïõ Ýäùóå áðÝñáíôåò ãíùóôéêÝò

äõíáôüôçôåò óôïí Üíèñùðï.

Ï Üíèñùðïò Ýæçóå êáôÜìåóá ôïõ åéêï-

óôïý áéþíá óôç ìÞôñá ôçò ãçò, óôï ðåñéâÜë-

ëïí ôçò ãçò ìå ôçí áôìüóöáéñÜ ôçò. Ìå ôç

ãíþóç ðïõ áðïêôÜåé óðÜåé ôï ôóüöëé ôçò

ãçò óáí ôï ðïõëß ðïõ óðÜåé ôï ôóüöëé ôïõ

áõãïý ãéá íá âãåé óôç æùÞ êáé ôáîéäåýåé

óôïí á÷áíÞ ÷þñï ôïõ äéáóôÞìáôïò. Ïé äï-

ñõöüñïé ïäçãïýí ôïí Üíèñùðï óôç ÓåëÞ-

íç. ¸íáò äéáóôçìéêüò óôáèìüò Ýãéíå ìüíé-

ìç ó÷åäüí êáôïéêßá áíèñþðùí. Êáé ôï á-

ðÝñáíôï äéÜóôçìá ìå üëï ôïõ ôï ìåãáëåßï

áðëþíåôáé ìðñïóôÜ ôïõ.

Ç æùÞ ôïõ áíèñþðïõ åðéìçêýíåôáé á-

ðü ôá 60 ÷ñüíéá ðïõ Þôáí ôï 19ï áéþíá óå

75 ôïí åéêïóôü áéþíá.

Êé üìùò, üëåò áõôÝò ïé åðéóôçìïíéêÝò

áíáêáëýøåéò ðïõ äßíïõí íÝá äéÜóôáóç óôïí

Üíèñùðï, Ýöåñáí äýï áñíçôéêÝò åðéðôþ-

óåéò: ôçí êáôáóôñïöÞ ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò

ìå óõíÝðåéåò ìéáò ìåëëïíôéêÞò ïëïêëçñù-

ôéêÞò êáôáóôñïöÞò êáé ôïõò ôñïìåñüôå-

ñïõò ðïëÝìïõò ðïõ Ý÷åé ãíùñßóåé ç áíèñù-

ðüôçôá.

Ï åéêïóôüò áéþíáò ãíþñéóå äýï Ðáãêü-

óìéïõò ÐïëÝìïõò ðïõ üìïéïýò ôïõò äåí åß-

÷å ãíùñßóåé ðïôÝ Üëëïôå ç ãç.

Ï ðñþôïò åß÷å áðïêëåéóôéêÜ êÝíôñï ôçí

Åõñþðç ìå ìåñéêÜ åêáôïììýñéá íåêñïýò.

Ï äåýôåñïò ðÞñå ðñáãìáôéêÜ ðáãêü-

óìéá äéÜóôáóç, áöïý åß÷å óôï êÝíôñï ôçí

Åõñþðç êáé ôçí ¢ðù ÁíáôïëÞ. Ó’ áõôüí ïé

íåêñïß îåðåñ-

íïýí ôá åîÞíôá

åêáôïììýñéá

(60.000.000).

Ó’ áõôüí å-

ðßóçò ÷ñçóéìï-

ðïéåßôáé ãéá

ðñþôç öïñÜ ç

áôïìéêÞ âüì-

âá. Êáé áõôÞ ç

÷ñÞóç áðëþíåé óôïí êüóìï ðëÝïí ôçí á-

ðåéëÞ ôïõ ðõñçíéêïý ïëïêáõôþìáôïò.

Ï åéêïóôüò áéþíáò åßíáé ï áéþíáò ôùí

ìåãÜëùí Êïéíùíéêþí ÅðáíáóôÜóåùí:

Ôçò ðñþôçò óïóéáëéóôéêÞò åðáíÜóôáóçò

óôçí ðáëéÜ Ñùóßá, ôçò ÅðáíÜóôáóçò ôùí

Ìðïëóåâßêùí ôï 1917, ðïõ óõãêëüíéóå ôïí

êüóìï ìå óåéñÜ åðáíáóôÜóåùí óå ìéá óåé-

ñÜ Üëëåò ÷þñåò.

Óôç óõíÝ÷åéá Ý÷ïõìå ôéò åðáíáóôÜóåéò

ôùí áðïéêéáêþí ëáþí ìåôÜ ôï Â´ Ðáãêü-

óìéï ðüëåìï, ðïõ ôåëéêÜ Üëëáîáí ôç ìïñ-

öÞ ôïõ êüóìïõ.

Áêïëïõèïýí ïé åðáíáóôÜóåéò ôçò Êß-

íáò êáé ôçò Êïýâáò.

ΜΙΑ ΑΠΟΤIΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ ΠΟΥ ΦΕΥΓΕΙ

Ï åéêïóôüò áéþíáò Þôáí ìéá ôñáãéêÞ óôéãìÞ
óôçí éóôïñßá ôïõ áíèñþðïõ
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Ας αναπέμψουμε προσευχές στο νεογέννη-

το Χριστό να σώσει τον κόσμο από την αδικία,

τους λαούς της γης από την τρέλλα του πολέ-

μου. Να επικρατήσει ειρήνη όχι μόνο στην πε-

ριοχή μας, αλλά σε όλη την Υφήλιο, ώστε ο

άνθρωπος να στραφεί σε δημιουργικά και πα-

ραγωγικά έργα.

Ας εισακουστούν οι προσευχές όλων μας

να μην υπάρξει απειλή πυρηνικού ολέθρου, ο

κόσμος όλος να έχει δουλειά, να μην υπάρχουν

πεινασμένοι και κατατρεγμένοι πια στον κό-

σμο.

Να σώσει το περιβάλλον, την κτίση που ο

Θεός μας χάρισε, από την καταστροφή που έ-

χει προκαλέσει και προκαλεί η ανθρώπινη α-

πληστία για κέρδη από την παράλογη εκμετάλ-

λευση της φύσης, που ήδη άρχισε να μας εκδι-

κείται.

Δεν αρκούν όμως οι δεήσεις και οι προσευ-

χές μας. Δεν είναι δυνατόν να περιμένει τη σω-

τηρία του ο άνθρωπος εναποθέτοντας τις ελπί-

δες του μόνο στο Θεό και σε κάποιο θαύμα.

Θα πρέπει και ο ίδιος, παράλληλα με τις δεή-

σεις, να ενεργοποιηθεί, να αμυνθεί, να αντι-

δράσει.

Τότε υπάρχει ελπίδα να πραγματοποιηθούν

τα σχέδια και οι οραματισμοί του. Και τότε τα

Χριστούγεννα, όπως και όλες οι άλλες ημέρες

του Χρόνου, θα αποκτήσουν νόημα και ουσία.

Γιατί η ζωή του θα αποκτήσει ποιότητα, γιατί

σε τελευταία ανάλυση ο άνθρωπος θα ανυψω-

θεί.

Αυτή όμως η ανύψωση, όπως είπαμε,

χρειάζεται συνεχή αγώνα, θυσίες. Θέλει δύνα-

μη ψυχής.

Άλλωστε η φιλοσοφία της Χριστιανικής

θρησκείας δεν είναι η ίδια η θυσία για τις αιώ-

νιες αξίες και τα πνευματικά αγαθά;

Ας γίνει η τρικυμισμένη ψυχή του σημερι-

νού ανθρώπου το λίκνον, ας γίνει η Φάτνη που

θα γεννηθεί ο Χριστός.

Η ειρήνη, που είναι το κυρίαρχο μήνυμα

των Χριστουγέννων, ας γίνει αίτημα της ζωής

όλων μας.

Η Ειρήνη είναι η δυνατότητα για ζωή και

δημιουργία, για μόρφωση, για σκέψη και προ-

βληματισμό. Είναι ζωή. Όμως ο άνθρωπος εί-

να άπληστο και καχύποπτο πλάσμα. Κατα-

σκευάζει υπερόπλα για να επιβάλλει την ειρή-

νη. Τι υποκρισία!

Αντί να στρέφεται εναντίον των συνανθρώ-

πων του, ας αγωνισθεί κατά του πραγματικού

του εχθρού που είναι η αρρώστια, η πείνα, η

αμάθεια, η εκμετάλλευση. Εναντίον αυτών να

στρέψει το μένος του.

Και το μήνυμα των Χριστουγέννων, μήνυ-

μα ειρήνης, αγάπης και ταπείνωσης, του δίνει

την ευκαιρία. Δίνει σε όλους μας τη δυνατότη-

τα να μην αρκούμαστε σε ηχηρά συνθήματα

για την ειρήνη· ας γίνουμε στην πράξη ειρηνο-

ποιοί.

Αγώνας για την ειρήνη σημαίνει πάλη για

την ελευθερία, την ανεξάρτητη και ανθρώπινη

αξιοπρέπεια. Σημαίνει αγάπη, συναδέλφωση

και όχι βία και θάνατο. Αυτά πρέπει να θυμί-

σουν οι ημέρες που έρχονται.

Η Συντακτική Επιτροπή

(Συνέχεια από τη σελ. 8)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(Συνέχεια από τη σελ. 1)

Ôá åãêáßíéá ôßìçóáí êáé ëÜìðñõíáí ìå

ôçí ðáñïõóßá ôïõò ï áêïýñáóôïò ðñüåäñïò

ôçò Äçìïêñáôßáò ÊùóôÞò Óôåöáíüðïõëïò,

ï ðñüåäñïò ôçò ÂïõëÞò Áðüóôïëïò Êáêëá-

ìÜíçò êáé ðïëëÝò ðñïóùðéêüôçôåò áðü ôïí

ðïëéôéêü, ðíåõìáôéêü êáé ôï ÷þñï ôçò ôÝ-

÷íçò.

Óôçí Ýêèåóç óõììåôÝ÷åé êáé ôï Ëáïãñá-

öéêü Ìïõóåßï Öåñþí ôçò ÓõëëïãÞò Íéêï-

ëÜïõ Ãêüôóç, ãåãïíüò ðïõ ðåñéðïéåß éäéáß-

ôåñç ôéìÞ ôüóï ãéá ôïí ßäéï ôï äçìéïõñãü

ôçò óõëëïãÞò, üóï êáé ãéá ôç ãåíÝôåéñÜ ìáò.

Ìáêñýò Þôáí ï êáôÜëïãïò ôùí åõ÷áñé-

óôéþí ðïõ áðçýèõíå ï ãåíéêüò ãñáììáôÝáò

ôçò ÂïõëÞò ê. Ôæùñ-

ôæüðïõëïò ëßãï ðñéí

ðÜñåé ôï ëüãï ï ðñüå-

äñïò ôçò ÂïõëÞò Áð.

ÊáêëáìÜíçò êáé ï

ðñüåäñïò ôçò Äçìï-

êñáôßáò ÊùóôÞò Óôå-

öáíüðïõëïò åãêáé-

íéÜóåé ôçí Ýêèåóç ãéá

ôç ÈñÜêç.

Áîßæåé íá óçìåéù-

èåß ç áíáãíþñéóç, á-

ðü ìÝñïõò ôçò ðïëéôåß-

áò, ôçò áíÜãêçò ãéá á-

íÜðôõîç ôçò ÈñÜêçò

óå üëïõò ôïõò ôïìåßò.

Ç ÈñÜêç ðñïóöÝñåé äõíáôüôçôåò íá á-

íáäåé÷èåß ç ðåñéï÷Þ áõôÞ óå êïìâéêü óç-

ìåßï åíüò åõñýôåñïõ äéêôýïõ åðéêïéíùíßáò

áíèñþðùí êáé áãáèþí, ôï ïðïßï èá åíþíåé

ôç ÄõôéêÞ ÈñÜêç, ôá ÂáëêÜíéá êáé ôá êñÜ-

ôç ôçò Ðáñåõîåßíéáò Æþíçò.

Áò åëðßóïõìå üôé ï 21ïò áéþíáò áñ÷ßæåé

ìå êáëýôåñïõò ïéùíïýò ãéá ôç ÈñÜêç.

Áíáóô. Ð. ÃåùñãéÜäçò

Åãêáßíéá ¸êèåóçò óôç ÂïõëÞ: È Ñ A Ê Ç  2 0 0 0

80 ×ÑÏÍÉÁ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÍÓÙÌÁÔÙÓÇ

Ðáãêüóìéá ÇìÝñá Áëëçëåããýçò

ÓÔÏÍ  ÄÏÊÉÌÁÆÏÌÅÍÏ

Ð Á Ë Á É Ó Ô É Í É Á Ê Ï  Ë Á Ï

Ó
ôá ôÝëç ÍïÝìâñç - áñ÷Ýò ÄåêÝìâñç, ìå

ôçí åõêáéñßá ôçò Ðáãêüóìéáò ÇìÝñáò

Áëëçëåããýçò ðñïò ôïí Ðáëáéóôéíéáêü ëáü,

ðïëëÝò Þôáí ïé åêäçëþóåéò ðïõ ïñãáíþèç-

êáí óôç ÷þñá ìáò ãéá óõìðáñÜóôáóç ôïõ äï-

êéìáæüìåíïõ Ðáëáéóôéíéáêïý ëáïý.

Óôçí ÁèÞíá ç ÐïëéôéóôéêÞ ÐáñÝìâáóç

óå óõíåñãáóßá ìå ôçí ÐáëáéóôéíéáêÞ Ðáñïé-

êßá, ôç ÃåíéêÞ ¸íùóç Ðáëáéóôéíßùí Öïé-

ôçôþí ÅëëÜäáò êáé ôç ÃåíéêÞ ¸íùóç Ðá-

ëáéóôéíßùí Ãéáôñþí óôçí ÅëëÜäá ïñãÜíùóáí

óõíáõëßá óôï ãÞðåäï Óðüñôéíãê óôá ÐáôÞ-

óéá, óôçí ïðïßá óõììåôåß÷áí êïñõöáßïé ¸ë-

ëçíåò ôñáãïõäéóôÝò êáé ÷áéñÝôéóáí åêðñüóù-

ðïé ôùí ÊïììÜôùí ÐÁÓÏÊ, Í. Äçìïêñáôß-

áò, ÊÊÅ, Óõíáóðéóìïý.

Ôï Äçìïôéêü Óõìâïýëéï Ôáýñïõ ìå ïìü-

öùíï øÞöéóìÜ ôïõ, óôéãìÜôéóå ôáõôü÷ñïíá

ìå ôçí ÉóñáçëéíÞ âáñâáñüôçôá «ôï íÝï áðï-

ôñüðáéï Ýãêëçìá ôçò íÝáò ôÜîçò».

Óôç Èåóóáëïíßêç, Ðáëáéóôßíéïé, Êïýñäïé

êáé ̧ ëëçíåò ðñáãìáôïðïßçóáí åíùìÝíïé ðï-

ñåßá ðïõ êáôÝëçîå óôï Áìåñéêáíéêü Ðñïîå-

íåßï ìå êõñßáñ÷á óõíèÞìáôá «ÅëëÜäá, Êý-

ðñïò, Ðáëáéóôßíç, ÁìåñéêÜíïò äå èá ìåßíåé»,

«ÆÞôù ôï áßìá ôùí ðáéäéþí, æÞôù ôï áßìá ôùí

íåêñþí».

Ó’ áõôÞ ï ãñáììáôÝáò ôçò ðáëáéóôéíéá-

êÞò ðáñïéêßáò Èåóóáëïíßêçò ôüíéóå üôé «ï

Ðáëáéóôéíéáêüò ëáüò åßíáé áðïöáóéóìÝíïò íá

ðïôßóåé ìå ôï áßìá ôïõ ôçí Üãéá ãç ôçò Ðá-

ëáéóôßíçò ãéá íá öõôñþóåé ðÜëé ç åëéÜ, ôï

óýìâïëï ôçò ÅéñÞíçò ðïõ ìå ôéò ìðïõëíôü-

æåò ôïõ, îåñéæþíåé ï êáôáêôçôÞò».

Ðáñüìïéåò åêäçëþóåéò Ýãéíáí óôá åñãá-

ôéêÜ êÝíôñá ËÜñéóáò, ËÝóâïõ êáé áðü Üëëïõò

öïñåßò ó’ üëç ôç ÷þñá.

ÓôÜëèçêáí åðßóçò ÷áñáêôçñéóôéêÜ ìç-

íýìáôá üðùò:

«ÈáõìÜæïõìå êáé èñçíïýìå ôá ðáéäéÜ

óáò, üôáí ðÝöôïõí áðü ôá éóñáçëéíÜ ðõ-

ñÜ» (Å.Ìá÷áßñáò, ðñüåäñïò ÅÅÄÕÅ).

«Ç óöåíôüíá ôùí ðáéäéþí, ðñïåéäï-

ðïßçóç ãéá ôïõò âáñâÜñïõò, åëðßäá ôïõ

êüóìïõ ôùí êáôáôñåãìÝíùí» (Ôßôïò Âáí-

äÞò).

«Åßíáé ôñáãéêü, ôá ðáéäéÜ ôçò Ðáëáé-

óôßíçò íá õðïöÝñïõí áõôÜ, ðïõ ðåñéóóü-

ôåñá õðÝöåñáí Üëëïôå ôá ðáéäéÜ ôùí Å-

âñáßùí» (É. ÊáìðáíÝëçò).

«Äåí ìðïñïýìå íá áäéáöïñÞóïõìå, ü-

ôáí óôçí Ðáëáéóôßíç óêïôþíïíôáé ðáé-

äéÜ» (11ï êáé 12ï Ó÷ïëåßï Êåñáôóéíßïõ).

ÐñïóùðéêÜ, åý÷ïìáé ïëüøõ÷á üëåò áõôÝò

ïé åêäçëþóåéò, êáé ðñïðÜíôùí ôá ìçíýìáôá

ôùí ìáèçôþí ôïõ 11ïõ êáé 12ïõ Ó÷ïëåßïõ

Êåñáôóéíßïõ, íá áããßîïõí ôéò ¢ãéåò áõôÝò ìÝ-

ñåò ôéò êáñäéÝò üëùí ôùí ÅëëÞíùí, ãéá íá

óõíåéóöÝñïõí, ìáæß ìå ôéò ðñïóåõ÷Ýò ôïõò,

áðü ôï õóôÝñçìÜ ôïõò, óôïõò ëïãáñéáóìïýò,

ðïõ Üíïéîáí óôçí ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá ôï Åñãá-

ôéêü ÊÝíôñï ËÜñéóáò (29611051) êáé ç Åë-

ëçíéêÞ ÅðéôñïðÞ ÄçìïêñáôéêÞò Áëëçëåããý-

çò (11629603116) êáé óå ôõ÷üí Üëëïõò ëï-

ãáñéáóìïýò ãéá ôçí áíáêïýöéóç ôïõ óêëç-

ñÜ äïêéìáæüìåíïõ Ðáëáéóôéíéáêïý ëáïý.

Ïé ôçëåïñÜóåéò ìáò ìðïñïýí íá äéáèÝ-

ôïõí ðåñéóóüôåñï ÷ñüíï ãéá ôçí ðáñïõóßá-

óç ôùí ôñáãéêþí ãåãïíüôùí ôçò Ðáëáéóôß-

íçò êáé íá ìçí ôá ÷ñçóéìïðïéïýí ìüíïí ùò

óôéãìéáßåò äéáöçìéóôéêÝò åéêüíåò êáé óôáôé-

óôéêÝò íåêñþí ðáéäéþí.

ÂÝôá Óéãëßäïõ

Ðïëëïß Þôáí ïé Èñáêéþôåò ôçò

ÁèÞíáò ðïõ –ðáñÜ ôç ñáãäáßá

âñï÷Þ– ðáñáâñÝèçêáí óôá å-

ãêáßíéá ôçò Ýêèåóçò ôçò Âïõ-

ëÞò. Åðßóçò áñêåôïß ïé Öå-

ñéþôåò ðïõ Ýäùóáí ôï äéêü

ôïõò ðáñþí, åêäçëþíïíôáò ôï

åíäéáöÝñïí êáé ôçí áãÜðç

ôïõò ãéá ôïí ôüðï ìáò. Óôï

óôéãìéüôõðï ìÝëç ôïõ Óõëëü-

ãïõ ìáò ìå ôïí áåéèáëÞ

ëïãïôÝ÷íç Íßêï Êõôüðïõëï

êáé ôïí äñáóôÞñéï óõëëÝêôç

óõìðáôñéþôç ìáò Íéêüëáï

Ãêüôóç, ï ïðïßïò ðñüóöåñå õ-

ëéêü ôçò óõëëïãÞò ôïõ óôçí Ýê-

èåóç áõôÞ.

óõíÜíôçóç ôùí äýï ïìÜäùí åñãáóßáò. Õ-

ðÜñ÷ïõí ðïëëÜ êïéíÜ ðñïâëÞìáôá ìåôáîý

ôùí äýï ðåñéï÷þí. Åßíáé ïëïöÜíåñï üôé õ-

ðÜñ÷åé äéÜèåóç ãéá óõíåñãáóßá êáé êïéíÞ

áíôéìåôþðéóç. Ôþñá ðëÝïí Ý÷ïõìå óôç äéÜ-

èåóÞ ìáò ÷ñçìáôïäïôéêÜ ìÝóá, ðüñïõò ãéá

íá ôá áíôéìåôùðßóïõìå».

Öá÷ñß ÃéïõôóÝë: «ÓÞìåñá, Ýðåéôá áðü

ðñüêëçóç ôïõ íïìÜñ÷ç ̧ âñïõ, óôçí ôåëù-

íåéáêÞ ðåñéï÷Þ åêáôÝñùèåí ôùí óõíüñùí

ÌÅ ÊÏÉÍÏ ÓÔÏ×Ï ÔÇ ÓÕÌÖÉËÉÙÓÇ

ÊÁÉ ÔÇ ÓÕÍÅÑÃÁÓÉÁ

ÏÉ ÍÏÌÁÑ×ÅÓ ÅÂÑÏÕ - ÁÄÑÉÁÍÏÕÐÏËÇÓ

êáôÜ ôç óõíÜíôçóÞ ôïõò ðñáãìáôïðïßçóáí
óõìâïëéêÞ êïéíÞ áéìïëçøßá êáé åìâïëéáóìü

(ÓõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 1)

ðñþôá óôçí ÅëëÜäá êáé óôç óõíÝ÷åéá óôçí

Ôïõñêßá, ðñáãìáôïðïéÞèçêå áõôü ðïõ åß-

÷áìå ó÷åäéÜóåé áðü êáéñü. Ðéóôåýù üôé èá

Ý÷ïõìå óõíåñãáóßá êáé óôï ìÝëëïí, ðñï-

êåéìÝíïõ íá åðéëõèïýí ôá ðñïâëÞìáôá êáé

óôéò äýï ðåñéï÷Ýò».

Íá óçìåéùèåß üôé áõôÞ ç óõíåñãáóßá åß-

íáé áðïôÝëåóìá ôïõ äéåõèõíôÞ ôçò ÌïíÜ-

äáò ÐñïëçðôéêÞò ÉáôñéêÞò ÉÊÁ Áëåîáíäñïý-

ðïëçò ê. Í. ÐáðïõôóÝëç, ï ïðïßïò ðñéí á-

ðü 10 ÷ñüíéá äçìéïýñãçóå êÝíôñá ðñüëç-

øçò óåîïõáëéêþò ìåôáäéäüìåíá íïóçìÜôùí

óôéò ðÝíôå éáôñéêÝò ó÷ïëÝò ôçò Âïõëãáñß-

áò, åíþ ðñüóöáôá ìå åðéóôïëÞ ôïõ óôçí

ðåñéöÝñåéá ÁÌÈ æçôïýóå íá äçìéïõñãçèåß

ðáñüìïéï êÝíôñï ðñüëçøçò êáé óôçí Éáôñé-

êÞ Ó÷ïëÞ ôçò Áäñéáíïýðïëçò.

ÏËÃÁ ÓÔÅÖÁÍÉÄÏÕ

Óôï åñãáóôÞñé ôïõ Óõíåôáéñéóìïý ïé ãõíáßêåò

áîéïðïéþíôáò ôéò ãíþóåéò êáé ôéò óõíôáãÝò ôùí

ãéáãéÜäùí ôïõò ðáñáóêåõÜæïõí êáé ôõðï-

ðïéïýí ìå ìåñÜêé êáé ðïéüôçôá ðáñáäïóéáêÜ

æõìáñéêÜ, ðßôåò êáé ãëõêÜ êïõôáëéïý.

ÓÕËËÏÃÏÓ ÁÑ×ÁÉÏÖÉËÙÍÓÕËËÏÃÏÓ ÁÑ×ÁÉÏÖÉËÙÍÓÕËËÏÃÏÓ ÁÑ×ÁÉÏÖÉËÙÍÓÕËËÏÃÏÓ ÁÑ×ÁÉÏÖÉËÙÍÓÕËËÏÃÏÓ ÁÑ×ÁÉÏÖÉËÙÍ

ÊÁÉ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÇÓ ÊËÇÑÏÍÏÌÉÁÓÊÁÉ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÇÓ ÊËÇÑÏÍÏÌÉÁÓÊÁÉ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÇÓ ÊËÇÑÏÍÏÌÉÁÓÊÁÉ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÇÓ ÊËÇÑÏÍÏÌÉÁÓÊÁÉ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÇÓ ÊËÇÑÏÍÏÌÉÁÓ

ÍÏÌÏÕ ÅÂÑÏÕÍÏÌÏÕ ÅÂÑÏÕÍÏÌÏÕ ÅÂÑÏÕÍÏÌÏÕ ÅÂÑÏÕÍÏÌÏÕ ÅÂÑÏÕ

ÅÊÈÅÓÇ

áðü ôï áñ÷åéáêü õëéêü ôïõ ÍÉÊÏÕ ÃÊÏÔÓÇ
êáé ôï öùôïãñáöéêü ôïõ ÊÅÍÔÑÏÕ

ËÁÚÊÙÍ ÄÑÙÌÅÍÙÍ ÊÏÌÏÔÇÍÇÓ

«Ôï êïõäïýíé óôá ËáúêÜ Äñþìåíá»

Ôá åãêáßíéá ôçò Ýêèåóçò èá ðñáãìáôïðïéç-

èïýí óôéò 23 Äåêåìâñßïõ 2000 óôçí áßèïõ-

óá ôïõ Éóôïñéêïý êáé Ëáïãñáöéêïý Ìïõóåß-

ïõ ôïõ Óõëëüãïõ Áñ÷áéïößëùí (Ëåùö. Äç-

ìïêñáôßáò 335, Áëåîáíäñïýðïëç).

Ç Ýêèåóç èá äéáñêÝóåé Ýùò ôéò 28 Éáíïõá-

ñßïõ 2001. ¿ñåò ëåéôïõñãßáò: Ðñùß 10.30-

13.30 & Áðüãåõìá 18.30-21.30.

Ôï èÝìá ôçò Ýêèåóçò åßíáé åíäéáöÝñïí êáé

ç åðßóêåøç ôùí óõìðáôñéùôþí ìáò åðéâå-

âëçìÝíç.

ÐÁÑÁÃÙÃÉÊÏÓ ÓÕÍÅÔÁÉÑÉÓÌÏÓ

ÃÕÍÁÉÊÙÍ ÖÅÑÙÍ

“ÅÊÁÂÇ”


