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Ο
άνθρωπος στην προσπάθειά του να επιλύ-

σει το ενεργειακό πρόβλημα, από το φόβο

της εξάντλησης των αποθεμάτων της Γης, έπε-

σε πάνω στη διάσπαση του ατόμου. Από τη

στιγμή όμως που η ανακάλυψη αυτή πέρασε

στα χέρια των στρατιωτικών και των πολιτι-

κών αντί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες ύπαρ-

ξής του, χρησιμοποιήθηκε για την εξόντωσή

του. Οι επιστήμονες είχαν πετύχει να αιχμα-

λωτίσουν την τρομερή ενέργεια που κλείνει μέ-

σα του ο πυρήνας του ουρανίου από τη δεκαε-

τία του ’30. Γι’ αυτή τους την επιτυχία ήταν

περήφανοι που δώριζαν στον άνθρωπο μια πη-

γή ενέργειας που θα αντικαθιστούσε τις κλα-

σικές πηγές και ένα στοιχείο για πολλές άλλες

χρησιμότητες στους διάφορους τομείς της ζω-

ής του. Όμως η χρησιμοποίηση της ατομικής

βόμβας στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι έδει-

ξε τις ολέθριες συνέπειες από τη χρήση αυτού

του όπλου καθώς ενίσχυσε τις βλέψεις των ι-

σχυρών της γης να υποτάξουν κάθε λαό που

αντιστέκεται στις ορέξεις τους.

Τι είναι όμως το ουράνιο;

Το ουράνιο είναι το φυσικό (μη τεχνητό)

στοιχείο με την μεγαλύτερη πυκνότητα (εξά-

γεται από το ορυκτό πισουρανίτης) και αποτε-

λείται κυρίως από δύο ισότοπα (άτομα με ίδιο

αριθμό πρωτονίων, αλλά διαφορετικό αριθμό

νετρονίων), το ουράνιο -238 (U238) και το ου-

ράνιο -235 (U235). Τα δύο ισότοπα βρίσκονται

στη φύση σε αναλογία 99,274% για το ουρά-

νιο -238 και 0,720% για το ουράνιο -235. Σαν

παραπροϊόν του ουρανίου παράγεται το λεγό-

μενο απεμπλουτισμένο ουράνιο (DU), το οποίο

οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν στο οπλοστάσιό τους.

Τα όπλα που φέρουν DU (απεμπλουτισμέ-

νο ουράνιο), καθώς το μέταλλο αυτό είναι δυό-

μισι φορές βαρύτερο από το ατσάλι έχουν την

ιδιότητα να διαπερνούν τη θωράκιση των αρ-

μάτων μάχης. Όμως απεμπλουτισμένο ουρά-

νιο, πέρα από τα όπλα προσβολής αρμάτων μά-

χης, χρησιμοποιείται και για την ενίσχυση της

θωράκισης αρμάτων μάχης έναντι της προσβο-

λής από αντιαρματικά DU. Χρησιμοποιείται ε-

πίσης στη βιομηχανία αεροσκαφών πολιτικών

και στρατιωτικών (ως πρόσθετο βάρος για να

ενισχυθεί η σταθερότητα του σκάφους) αλλά

και σαν ασπίδα για την προστασία από τη ρα-

διενέργεια.

Οι συνέπειες από τη χρήση αυτού του υλι-

κού σύμφωνα με τους επιστήμονες είναι κατα-

στρεπτικές τόσο για τον άνθρωπο όσο και για

το περιβάλλον. Όταν κάποιος πλησιάσει σε α-

ποθήκη που φυλάσσονται τέτοια όπλα ή βρε-

θεί κοντά σε βλήματα που έχουν πέσει και δεν

έχουν εκραγεί δέχεται ακτινοβολία ραδιενέρ-

γειας περίπου 10.000 φορές παραπάνω από τη

φυσιολογική που δεχόμαστε όταν τα όπλα αυ-

τά χρησιμοποιηθούν, δηλαδή πέσουν και χτυ-

πήσουν το στόχο. Τότε καίγονται τα διοξείδια

του οξυγόνου του ουρανίου, εισπνέονται από

τους κατοίκους της περιοχής και έτσι ακτινο-

βολείται ο οργανισμός. Προσβάλλεται το ανα-

πνευστικό σύστημα, οι πνεύμονες, οι λεμφα-

δένες και τα οστά. Το ουράνιο συγκεντρώνε-

ται επίσης σε ιστούς όπως η μήτρα και ο πλα-

κούντας, με δυνατότητα να περάσει στο έμβρυο

ενώ διαπερνά το φράγμα αίματος-εγκεφάλου.

Δηλαδή έχουμε διάφορες μορφές καρκίνου. Ε-

πίσης μια άλλη πλευρά της δράσης του ουρα-

νίου είναι μέσω της τροφικής αλυσίδας.

Μια βροχόπτωση που θα καθαρίσει την α-

τμόσφαιρα από τα ισότοπα ραδιενεργά στοι-

χεία, θα τα ενσωματώσει στο έδαφος και από

εκεί και πέρα θα περάσουν τόσο μέσω των καλ-

λιεργειών στην τροφική αλυσσίδα αλλά και μέ-

σα από τον υδροφόρο ορίζοντα στον άνθρω-

πο. Οι επιπτώσεις από τη στρατιωτική χρήση

ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ
και οι επιπτώσεις

στον άνθρωπο & το περιβάλλον

(Συνέχεια στη σελ. 8)

ÏÉ ÅÊÄÑÏÌÅÓ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ

Ôï Ä.Ó. ôïõ Óõëëüãïõ ìáò ðñïãñáììáôßæåé äýï çìåñÞóéåò åêäñïìÝò.
Ç ðñþôç åêäñïìÞ èá ðñáãìáôïðïéçèåß 1 Áðñéëßïõ óôïí Ïñ÷ïìåíü-×áéñþíåéá-

¢íù ÔéèïñÝá-Ðïëýäñïóïò Ðáñíáóóïý
Ç äåýôåñç åêäñïìÞ 20 ÌáÀïõ óôçí ÏñåéíÞ Êïñéíèßá.
Ôá Ýîïäá óõììåôï÷Þò åßíáé 2.500 äñ÷. êáô’ Üôïìï.
Äçëþóåéò óõììåôï÷Þò óôï ôçëÝöùíï ôïõ Óõëëüãïõ 3216532, êÜèå ÄåõôÝñá áðü-

ãåõìá 6-8 ì.ì.

Ç êïðÞ ôçò Ðñùôï÷ñïíéÜôéêçò ðßôáò ôïõ Óõëëüãïõ ìáò

êáé ç ÂñÜâåõóç ôùí åéóá÷èÝíôùí ðáéäéþí óôá ÁÅÉ êáé ÔÅÉ

Óôéò 14-1-2001 óôçí êáôÜ-

ìåóôç áðü ìÝëç êáé ößëïõò

ôïõ áßèïõóá ôïõ Îåíïäï-

÷åßïõ ÅóðÝñéá ï óýëëïãïò

Ýêïøå ôç öåôåéíÞ ðßôá ôïõ.

Ç åêäÞëùóç –ðáñÜ ôç íå-

ñïðïíôÞ– óçìåßùóå ìåãÜ-

ëç åðéôõ÷ßá, êáé áðü ôçí Ü-

ðïøç ðñïóÝëåõóçò êü-

óìïõ (250 Üôïìá) áëëÜ êáé

áðü ôçí Üðïøç ïñãÜíùóçò

êáé ðåñéå÷ïìÝíïõ.

ÐáñáâñÝèçêáí ïé åê-

ðñüóùðïé ôïõ Åâñßôç Õ-

öõðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí

ê. ÖùôéÜäç ê. Áíäñïýëá

Êõñéáêßäïõ êáé ï ê. Íßêïò

ÐáðáúùÜííïõ, ðïõ ìåôÝöåñáí ôïõò ÷áéñåôé-

óìïýò ôïõ êáé ôç äéáâåâáßùóÞ ôïõ ãéá ïéêï-

íïìéêÞ âïÞèåéá ôïõ óõëëüãïõ.

Ï ìçôñïðïëßôçò Äéäõìïôåß÷ïõ-Óïõöëßïõ

êáé ÏñåóôéÜäïò ê.ê. Íéêçöüñïò ôïõ ïðïßïõ

ç ïéêïíïìéêÞ óõíåéóöïñÜ óôï óýëëïãï êáé ï

÷áéñåôéóìüò ðïõ áðçýèõíå ðñïêÜëåóáí âá-

èéÜ óõãêßíçóç.

Ï ÄÞìáñ÷ïò Öåñþí ê. Íßêïò Ìáíïýóçò

êáôá÷åéñïêñïôïýìåíïò, õðïó÷Ýèçêå ôçí á-

ìÝñéóôç óõìðáñÜóôáóÞ ôïõ.

Ï ê. ÃéÜííçò ÌçôñÜêáò, ¢ñ÷ùí Áãéï-

ãñÜöïò ôïõ Ïéêïõìåíéêïý Ðáôñéáñ÷åßïõ êáé

Ðñüåäñïò Åðéìåëçôçñßïõ Åéêáóôéêþí Ôå-

÷íþí ÅëëÜäáò.

Ï ê. Áðüóôïëïò Öáíáêßäçò, ãëýðôçò.

Ï ê. ÔÜêçò ×éïõñÝáò, Ðñüåäñïò Óõíôï-

íéóôéêÞò ÅðéôñïðÞò Ôïðéêþí Ïñãáíþóåùí

ÅëëÜäáò

Ôá ìÝëç ôçò äñáóôÞñéáò Áäåëöüôçôáò

Âñïóéíéùôþí Éùáííßíùí ìå åðéêåöáëÞò ôïí

Ðñüåäñü ôçò ê. Èåüäùñï ÑÝôæéï.
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Óôçí áßèïõóá ôïõ Îåíïäï÷åßïõ åêôÝèç-

êáí áðü ôïí ê. Íßêï Ãêüôóç éóôïñéêÞò óçìá-

óßáò ðßíáêåò áðü ôï ìïõóåßï ëáúêÞò ôÝ÷íçò

ðïõ äéáôçñåß óôéò ÖÝñåò.

ÁðïíåìÞèçêáí ôéìçôéêÝò ðëáêÝôåò óôï

Óåâáóìéþôáôï ê.ê. Íéêçöüñï ãéá ôç ãíùóôÞ

êïéíùíéêÞ ôïõ äñÜóç êáé óôïõò åðéôõ÷üíôåò

óôá ÁÅÉ êáé ÔÅÉ

Óôïí ÷áéñåôéóìü ôçò, ç Ðñüåäñïò ôïõ

Óõëëüãïõ ê. ÅëéóÜâåô Óéãëßäïõ-ÑÝôæéïõ ìå-

ôáîý Üëëùí ôüíéóå üôé ãéá ôçí åðéâßùóç ôïõ

Ï ÁÐÏÊÑÉÁÔÉÊÏÓ ×ÏÑÏÓ

ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ

Μ
ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις

11 Φεβρουαρίου 2001 ο Αποκριάτικος χο-

ρός μας στη «Λαϊκή Σκηνή» (πρώην Μοστρού)

της Πλάκας.

Τα μέλη και οι φίλοι του συλλόγου μας που

ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή του, χάρη-

καν το ευχάριστο μουσικοχορευτικό κλίμα που

δημιούργησε το γνωστό συγκρότημα Τσέρτου.

Παραθέτουμε τη χαιρετιστήρια ομιλία της

Προέδρου του Συλλόγου μας:

Κύριε εκπρόσωπε του κ. Υπουργού,

Συμπατριώτες και Συμπατριώτισσες,

Φίλες και Φίλοι του Συλλόγου μας,

Το Διοικητικό Συμβούλιο σας καλωσορίζει

και εύχεται για τον καινούργιο χρόνο ειρήνη,

υγεία και εργασία.

Σας ευχαριστούμε για την αθρόα παρουσία

σας, που μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε την

αμυνά μας απέναντι στο χωνευτήρι της Αθήνας,

το οποίο απειλεί να μας απομονώσει και να μας

αποκόψει από τα πατροπαράδοτα έθιμά μας,

που αποτελούν το συνδετικό μας κρίκο με την

ιδιαίτερη πατρίδα μας.

Αυτή η γενέτειρά μας, από τότε που ο Ηρό-

δοτος την εμφάνισε στην ιστορία ως τόπο που

ο Ξέρξης μέτρησε τα στρατεύματά του έως σή-

μερα, όχι μόνο δεν χάθηκε ούτε στιγμή από το

ιστορικό προσκήνιο, αλλά έγινε και ο κληρονό-

(Συνέχεια στη σελ. 8)

ÁÐÏÊÑÉÁÔÉÊÅÓ ÅÊÄÇËÙÓÅÉÓ

ÓÔÏ ÄÇÌÏ ÖÅÑÙÍ

Óôç ÈñÜêç, ôïí ôüðï üðïõ ëáôñåýôçêå
ìå ðÜèïò ï Äéüíõóïò êáé áöåñéþèçêáí ó’
áõôüí ðëÞèïò ôåëåôþí, ìåôáöÝñèçêáí á-
ðü ôá âÜèç ôùí áéþíéùí óôï óÞìåñá Ýèéìá
ðïõ Ý÷ïõí ó÷Ýóç ìå ôç ëáôñåßá ôïõ Äéïíý-
óïõ, ôçò èåÜò Ãçò, ôçò öýóçò, ôçò ãïíéìü-
ôçôáò.

ÁðïêñéÜôéêïé ÷ïñïß, åêðëÞîåéò, ìðëáíôá-
öÜí, áíáâéþóåéò åèßìùí áðïôåëïýí ðÜíôá
ìÝñïò ôùí êáñíáâáëéêþí åêäçëþóåùí, ìå
áðïêïñýöùìá ôç ìåãÜëç ðáñÝëáóç ôùí
áñìÜôùí êáé ðåæþí ôìçìÜôùí óôéò ÖÝñåò.

¸ôóé êáé öÝôïò, óýìöùíá ìå ôï ðñü-
ãñáììá ôïõ ÄÞìïõ ãéá ôï «ÊáñíáâÜëé Öå-
ñþí 2001» ðñáãìáôïðïéÞèçêáí ôá áêü-
ëïõèá:

Ôç ÊõñéáêÞ 18-2-2001: ÁíáðáñÜóôáóç
åèßìùí,íôýóéìï ôçò ÊáìÞëáò-ãëÝíôé ÷ïñüò
êáé Üöèïíï êñáóß ãéá üëïõò ìå æùíôáíÞ
ìïõóéêÞ óôçí ¢íù Ðëáôåßá Öåñþí

Ôç ÄåõôÝñá 19-2-2001: ÁíáðáñÜóôáóç
åèßìïõ ôïõ ÁñÜðç êáé óôç óõíÝ÷åéá ãëÝíôé
êáé ÷ïñüò ãéá üëïõò óôçí ðëáôåßá Äïñß-
óêïõ.

Ôï ÓÜââáôï 24-4-2001: Ðáéäéêüò Áðï-
êñéÜôéêïò ÷ïñüò óôï áìöéèÝáôñï ôïõ ÄÞ-
ìïõ Öåñþí ôïí ïðïßï äéïñãÜíùóå ï Ðïëé-
ôéóôéêüò Óýëëïãïò «Áãßá Óïößá» êáé þñá
4.30 ì.ì. Åðßóçò ôçí ßäéá ìÝñá ðñáãìáôï-
ðïéÞèçêå ÁðïêñéÜôéêïò ÷ïñüò óôïí ÐÝðëï
óôï Cotton Club.

Ôçí ÊõñéáêÞ 25-2-01: ÐÝôáãìá ÷áñôáå-
ôïý óôïí ÐÝðëï.

Ôçí ÊáèáñÜ ÄåõôÝñá 26 Öåâñïõáñßïõ
2001 ìåôÜ ôï êñÝìáóìá ôïõ êáñíÜâáëïõ,
ðñïóöÝñèçêå öáóïëÜäá, ëáãÜíá êáé ÷áë-
âÜò. ÐÝôáãìá ÷áñôáåôïý êáé ÷ïñüò ôï á-
ðüãåõìá óôçí ðëáôåßá Äçìïêñáôßáò.

ïëïêëçñùìÝíç.
Óôü÷ïò ôùí ÊÁÐÇ åßíáé íá åíåñãïðïéÞ-

óïõí êáé íá êñáôÞóïõí ôïí çëéêéùìÝíï áõôü-
íïìï êáé éóüôéìï Üôïìï óôçí êïéíüôçôá êáé
ðñïóöÝñïõí:

• ÏñãáíùìÝíç øõ÷áãùãßá (åêäñïìÝò, ðï-
ëéôéóôéêÝò åêäçëþóåéò ê.ë.ð.)

• Åðéìüñöùóç-ÅíçìÝñùóç (ïìéëßåò, ïìÜ-
äåò Ýñãïõ ê.ëð.)

• ÍïóçëåõôéêÞ öñïíôßäá
• ÊïéíùíéêÞ åñãáóßá
• Öõóéêïèåñáðåßá
• ÂïÞèåéá óôï óðßôé
Åðßóçò óôï ÷þñï ôïõ ÊÁÐÇ ëåéôïõñãåß å-

íôåõêôÞñéï üðïõ ôá ìÝëç ìðïñïýí íá ðåñÜ-
óïõí åõ÷Üñéóôá êáé äçìéïõñãéêÜ ôïí åëåýèå-
ñï ÷ñüíï ôïõò.

Óôï ÊÁÐÇ Öåñþí åñãÜæïíôáé ÊïéíùíéêÞ

Ô
ïí ÉáíïõÜñéï ôïõ 2000 ï ÄÞìïò Öåñþí –
ìå åõáéóèçóßá êé åíäéáöÝñïí ãéá ôïõò çëé-

êéùìÝíïõò –äçìéïýñãçóå ôç ÌïíÜäá Êïéíù-
íéêÞò ÌÝñéìíáò, Ýíá ðñüãñáììá ôïõ Õð. Åñ-
ãáóßáò ðïõ áðåõèýíåôáé óå çëéêéùìÝíá êáé ìï-
íá÷éêÜ Üôïìá ôá ïðïßá áäõ-
íáôïýí íá áõôïåîõðçñåôç-
èïýí ëüãù ðñïóùñéíþí Þ
÷ñüíéùí ðñïâëçìÜôùí õ-
ãåßáò.

Óêïðüò ôçò ÌïíÜäáò
åßíáé ç âåëôßùóç ôçò ðïéü-
ôçôáò æùÞò ôùí çëéêéùìÝ-
íùí óôï ÷þñï äéáìïíÞò
ôïõò (óôï öõóéêü êáé êïéíù-
íéêü ôïõò ðåñéâÜëëïí) êáé
ç õðïóôÞñéîç ôïõ ïéêïãå-
íåéáêïý ðåñéâÜëëïíôüò
ôïõò, þóôå íá êñáôÞóåé êï-
íôÜ ôïõ ôá çëéêéùìÝíá ìÝ-
ëç ôïõ.

Óôç ÌïíÜäá áðáó÷ïëïýíôáé Êïéíùíéêïß
Ëåéôïõñãïß, Íïóçëåýôñéåò êáé Ïéêïãåíåéáêïß
Âïçèïß, ïé ïðïßåò (óå óõíåñãáóßá ìå Üëëåò
åéäéêüôçôåò, öïñåßò êáé õðçñåóßåò) ðñïóöÝ-
ñïõí õðïóôÞñéîç, óõíôñïöéÜ, íïóçëåõôéêÞ
öñïíôßäá êáé ðñáêôéêÝò åîõðçñåôÞóåéò óôá
Üôïìá.

Ôï öèéíüðùñï ôïõ 2000 ï ÄÞìïò îåêßíç-
óå ôç äéáäéêáóßá ïñãÜíùóçò ÊÝíôñïõ Áíïé-
÷ôÞò Ðñïóôáóßáò ÇëéêéùìÝíùí (ÊÁÐÇ), ôï ï-
ðïßï Üñ÷éóå íá ëåéôïõñãåß óôá ìÝóá ôïõ Äå-
êÝìâñç.

Ç ïñãÜíùóç êáé ëåéôïõñãßá ÊÁÐÇ óôï ÄÞ-
ìï ìáò êñßèçêå áíáãêáßá, þóôå ç õðïóôÞñéîç
ôùí áôüìùí ôçò Ôñßôçò çëéêßáò íá åßíáé ðéï (ÓõíÝ÷åéá óôç óåë. 4)

Ï ÄÞìïò Öåñþí óôçñßæåé ôá Üôïìá ôçò ôñßôçò çëéêßáò

ÌÏÍÁÄÁ ÊÏÉÍÙÍÉÊÇÓ ÌÅÑÉÌÍÁÓ -
ÊÅÍÔÑÏ ÁÍÏÉ×ÔÇÓ ÐÑÏÓÔÁÓÉÁÓ ÇËÉÊÉÙÌÅÍÙÍ

(Συνέχεια στη σελ. 7)
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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

Õóôåñïêëáóéêü óðßôé óôç Ìáñþíåéá ÈñÜêçò

Ôïõ Ã. ÊáñáäÝäïõ

Áñ÷éôÝêôïíá-ÊáèçãçôÞ ÁÐÈ

OIKONOMIKH ENIÓ×ÕÓÇ

Ενίσχυσαν οικονομικά το Σύλλογό μας για

την εφημερίδα οι εξής συμπατριώτες μας:

Λαζαρίδου Αρχοντούλα 5.500

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος 5.000

Μπογιατζή Κατίνα 10.000

Σγούρας Νίκος 2.000

Μιλπάνη Αθηνά 2.500

Μιλπάνης Ιωάννης 2.500

Μιλπάνη-Φουτσιτζή Δέσποινα 5.000

Καδύρη Άννα 2.000

Μιλπάνης Στέφανος 5.000

Κάλλη Σούλα 2.000

Σιγλίδου-Στασινάκη Ελένη 10.000

Νερατζής Δημήτρης 10.000

Βυζά-Τσερκέζη Άρτεμις 2.000

Σοκόρη Δήμητρα 5.000

Πουλίδου Βάγια 5.000

Καλπούκης Γιάννης 10.000

Παπαδημητρίου Θανάσης 3.000

Τατάρας Αποστόλης 3.000

Νεδέλτσιου Αναστασία 8.500

Μιλπάνης Τάσος 10.000

Λιάτσου Βάσω 2.000

Νεδέλτσου-Νικολετοπούλου

Μυρσίνη 5.000

Δανάκης Ιωσήφ 1.500

Τσιτσιμάκας Πασχάλης 5.000

Μπαμίδου Αννούλα 10.000

Κυριακίδου-Ντουντούρνη Καλλιόπη 2.000

Λειβαδίτου Ρένα 2.000

Κορέ-Νατσίδου Ευαγγελία 10.000

Μπαλατίνα-Κάλε Ελένη 5.000

Μισαηλίδου-Κακουλίδου Σοφία 5.000

Βενέρη-Δελλίδου Φωτεινή 10.000

Δελλίδου Χρυσάνθη 5.000

Αποστολίδου Ισμήνη 8.000

Μπάρλας Δημήτριος 10.000

Βουλγαρίδου Κατερίνα 3.500

Πετρίδου Χρυσούλα 10.000

Παπαναστασίου Χαρίκλεια 10.000

Διμπινούδη Σταυρούλα 3.000

Βέλιου-Ριτζάλη Χρυσούλα 3.000

Τσότρας Ελευθέριος 8.000

Μέξα Σύρμω 3.000

Μιχαλεντζάκη Ιωάννη 3.000

Τσακιράκης Αθανάσιος 3.000

Καρυπίδου Μαίρη 1.500

Βασιλοκώστα-Κονδύλη Ευαγγελία 1.000

Σιώπη Ειρήνη 6.000

Ξανθόπουλος Γιάννης 5.000

Παπάζογλου-Νταργαρά Ηρώ 10.000

Παπαδόπουλος-Παπάζογλου Δημ. 10.000

Πετρίδου Κων/να 2.000

Ζήση Ελευθερία 3.000

Τσοκαταρίδης Αναστάσιος 3.000

Δεμερτζόπουλος Νίκος 3.000

Περτσίνης Δήμος 3.000

Φωτακίδου Ελένη 8.000

Βασιλακοπούλου Ευαγγελία 20.000

Αρβανιτάκης Παναγιώτης 2.000

Καρασμανάκης Παναγιώτης

(Σύλλογος Νέων) 3.000

Κεραμάρη Μαρία 5.000

Αποστολίδου Παρέσα 2.000

Γεωργιάδου Παναγιώτα 5.000

Καρπούζης Αναστάσιος 10.000

Καρπούζης Χαράλαμπος 5.000

Παλάβρας Φυλακτός 20.000

Κατσαβονίδης Ελευθέριος 10.000

Σταματιάδης Ιωάννης 15.000

Μαντζάνη Μαρία 10.000

Κουτσουβέλη-Γκόγκου Ελένη 10.000

Πατλάκας Δημήτριος 20.000

Μουρατίδου-Κεχαγιά Πόπη 5.000

Σταματίδου-Μαντζαράκη Καλιόπη 10.000

Το Διοικητικό Συμβούλιο τους ευχαριστεί

όλους θερμά.

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 11/2/01 áðåâßùóå ç Âéñãéíßá Êõñéá-
êßäïõ, ìçôÝñá ôùí áäåëöþí ÅëéóÜâåô, Áèç-
íÜò, Íßôóáò êáé ÄÞìçôñáò.

ÕðÞñîå Üîéá óýæõãïò êáé êáëÞ ìçôÝñá.
Åõ÷üìáóôå íá åßíáé åëáöñý ôï ÷þìá ðïõ ôç
óêåðÜæåé. Óôïõò ïéêåßïõò ôçò åõ÷üìåèá èåñ-
ìÜ óõëëõðçôÞñéá.

• Óå ôñï÷áßï Ý÷áóáí ôç æùÞ ôïõò ïé óõìðá-
ôñéþôåò ìáò ÁíôùíÜêçò ×ñÞóôïò êáé Ìðï-
ãáôóÜò Êùí/íïò. Ï Èåüò áò ôïõò óõã÷ù-
ñÞóåé. Óôïõò ïéêåßïõò ôïõò åõ÷üìáóôå èåñ-
ìÜ óõëëõðçôÞñéá.

ÌÍÇÌÏÓÕÍÏ

¸÷ïõí ðåñÜóåé Þäç äýï ÷ñüíéá áðü ôüôå ðïõ
Ýöõãå áðü êïíôÜ ìáò ôüóï ðñüùñá êáé Üäé-
êá ï óõìðáôñéþôçò ìáò Äçì. ÊïäïóÜêçò.

ÌéêñÞ ç ôñï÷éÜ ôçò æùÞò ôïõ, üìùò ìå-
ãÜëï ôï Ýñãï ôïõ êáé êáñðïöüñï.

Äå èá ôïí îå÷Üóïõìå ðïôÝ! Áò åßíáé å-
ëáöñý ôï ÷þìá ðïõ ôïí óêåðÜæåé.

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

ÄÉOÑÈÙÓÇ ÊÁÉ ÓÕÌÐËHÑÙÓÇ

ÇÌÁÑÔÇÌEÍÏÕ

Óôï öýëëï 25 (ÌÜéïò-Éïýíéïò 2000) ôçò ÂÇ-
ÑÁÓ êáé óôç óôÞëç êïéíùíéêÜ, åêöñÜæïíôáò ç
åöçìåñßäá ìáò ôá óõã÷áñçôÞñéÜ ôçò óôïí õðß-
áôñï ê. ×ñÞóôï ×áôæçðáðÜ, ãéáôß êáôÝëáâå ôçí
ðñþôç èÝóç óôçí åéäéêüôçôá ôçò ïñèïðåäéêÞò
óôï äéáãùíéóìü ôçò 21-22 Ìáñôßïõ 2000 ðïõ
äéïñãÜíùóå ç Ä/íóç Õãåéïíïìéêïý óôï 401 ÃÍÁ
ãéá ôç ëÞøç åéäéêüôçôáò ôùí óôñáôéùôéêþí ãéá-
ôñþí, üðùò êáé ãéá ôç äéÜêñéóÞ ôïõ (êáôÝëáâå
ôçí ðñþôç èÝóç) óôï äéáðáíåðéóôçìéáêü óåìé-
íÜñéï ôçò 30/3 ÏñèïðåäéêÞò óôçí Áëåîáíäñïý-
ðïëç, óå äéáãùíéóìü ìåôáîý ôùí åêðáéäåõü-
ìåíùí, ðáñáëåßøáìå íá áíáöÝñïõìå üôé ï ãéá-
ôñüò ×ñÞóôïò ×áôæçðáðÜò åßíáé ãéïò ôçò óõ-
ìðáôñéþôéóóÜò ìáò ÅëÝíçò ÃêïõôæéâåëÜêç.

ÃÍÙÓ ÔÏÐÏ É Ç ÓÇ
Ãéá ôïõò ïéêïíïìéêïýò óõíäñïìçôÝò

ôçò åöçìåñßäáò ìáò

Ðáñáêáëïýíôáé ïé Óõìðáôñéþôåò êáé Óõ-
ìðáôñéþôéóóÝò ìáò ðïõ åíéó÷ýïõí ïéêï-
íïìéêÜ ôçí åöçìåñßäá ìáò ìÝóù ôïõ ëï-
ãáñéáóìïý 040/4830031-86 íá áíáãñÜ-
öïõí êáèáñÜ ôï ïíïìáôåðþíõìü ôïõò (ïé
ãõíáßêåò íá áíáãñÜöïõí êáé ôï ðáôñéêü
ôïõò åðßèåôï) êáé ôçí ðüëç êáôÜèåóçò.

Ó Õ Ã × Á Ñ Ç Ô Ç Ñ É Á

Ο Μάριος Καρπούζης, γιος του Ανα-

στασίου Καρπούζη, ιατρού-γυναικολόγου,

πέτυχε στη Σχολή Μηχανικών Περιβάλλο-

ντος Παν/μίου Αιγαίου.

Του εκφράζουμε θερμά συγχαρητήρια.

Å Õ × Á Ñ É Ó Ô Ç Ñ É Ï

Ï Óýëëïãüò ìáò åõ÷áñéóôåß ôçí ê. Êáß-
ôç Ôóáêßñç-Êáñáìé÷Üëç, ãéá ôçí ðïéçôé-
êÞ óõëëïãÞ ôçò ðïõ ìáò Ýóôåéëå. Ç åöç-
ìåñßäá ìáò èá áíáöåñèåß óå åðüìåíï ôåý-
÷ïò óôï Ýñãï ôçò óõìðáôñéþôéóóÜò ìáò.

Ç
Ìáñþíåéá, ìéá áðü ôéò ðéï ìåãÜëåò êáé

áîéüëïãåò ðüëåéò-êñÜôç ôçò ÈñÜêçò,

âñßóêåôáé óôïõò ðñüðïäåò ôïõ üñïõò ÉóìÜ-

ñïõ óôç èñáêéêÞ ðáñáëßá áíÜìåóá óôçí Á-

ëåîáíäñïýðïëç êáé ôï Ðüñôï ËÜãïò.

Ç ãåùãñáöéêÞ èÝóç ôçò ðåñéï÷Þò åßíáé

éäéáßôåñá ðñïíïìéáêÞ, êáèþò ôï âïõíü ðñï-

÷ùñåß ìÝóá óôç èÜëáóóá äéáêüðôïíôáò ôçí

ïìáëÞ áêñïãéáëéÜ.

Ôï ïëüôåëá ìåóïãåéáêü Þðéï êëßìá, ç åõ-

öïñßá ôçò ðåñéï÷Þò êáé ç ðñïíïìéáêÞ ãåù-

ãñáöéêÞ èÝóç, ðáñÜãïíôåò ðïõ âïçèïýí óôçí

áíÜðôõîç ôïõ åìðïñßïõ, ðïëý ãñÞãïñá ôñÜ-

âçîáí ôï åíäéáöÝñïí ôïõ áñ÷áßïõ åëëçíéêïý

êüóìïõ. ¸ôóé, áðü ôï ðñþôï ìéóü ôïõ 7ïõ áé.

ð.×. ̧ ëëçíåò Üðïéêïé áðü ôç ×ßï ßäñõóáí ôç

Ìáñþíåéá. Ðñéí áðü ôçí åãêáôÜóôáóç ôùí

ÅëëÞíùí áðïßêùí, Ýìåíáí óôçí ðåñéï÷Þ ïé

ÈñÜêåò Êßêïíåò, ðïõ óýìöùíá ìå ôïí ÓôñÜ-

âùíá åß÷áí ôñåéò ðüëåéò, ôéò: ÎÜíèåéá, Ìá-

ñþíåéá êáé ºóìáñï. Ç áñ÷áßá ðáñÜäïóç öÝ-

ñåé óáí ïéêéóôÞ ôçò Ìáñþíåéáò ôïí ÌÜñù-

íá, éåñÝá ôïõ Áðüëëùíá.

Ç éóôïñßá êáé ç ïéêéóôéêÞ ïñãÜíùóç ôü-

óï ôçò ðüëçò üóï êáé ôçò ðåñéï÷Þò åßíáé åëÜ-

÷éóôá ãíùóôÝò. Ïé ðëçñïöïñßåò ðåñéïñßæï-

íôáé óå åëÜ÷éóôá ÷ùñßá áñ÷áßùí óõããñáöÝ-

ùí, óôá ïñáôÜ åñåßðéá êáé óå ü,ôé Ý÷åé Ýñèåé

óôï öùò áðü ôéò ðåñéïñéóìÝíåò, ôïõëÜ÷éóôïí

ìÝ÷ñé óÞìåñá, áíáóêáöÝò.

ÌåôÜ ôç öõãÞ ôùí Ðåñóþí áðü ôçí Åë-

ëÜäá, ôï 478 ð.×. ç Ìáñþíåéá ãßíåôáé ìÝëïò

ôçò 1çò ÁèçíáúêÞò Óõììá÷ßáò. Ç åéóöïñÜ ôçò

óôï ôáìåßï ôçò Óõììá÷ßáò êáèïñßóôçêå óå 1

ôÜëáíôï êáé 3.000 äñá÷ìÝò. Óôá 437 ð.×. ç

åéóöïñÜ áõôÞ öôÜíåé óôá 3 ôÜëáíôá, ðïóü ðïõ

äåß÷íåé ôçí áíÜðôõîç êáé ôçí ïéêïíïìéêÞ åõ-

ñùóôßá ôçò ðüëçò.

Ôïí 4ï áé. ð.×. ç Ìáñþíåéá èá ðñÝðåé íá

Þôáí óçìáíôéêüò êáé ðïëõÜíèñùðïò ïéêéóìüò,

êáèþò ôï ôåß÷ïò ôçò, ðïõ ÷ñïíïëïãåßôáé óôçí

åðï÷Þ áõôÞ, Ý÷åé ðåñßìåôñï ðåñßðïõ 10.400

ì. êáé ðåñéêëåßåé ìéá Ýêôáóç 424 åêôáñßùí.

Ï ðëçèõóìüò ôçò ðüëçò, óýìöùíá ìå õ-

ðïëïãéóìïýò ðïõ ãßíïíôáé áíÜëïãá ìå ôïí öü-

ñï ðïõ ðëÞñùíå óôç Óõììá÷ßá, èá ðñÝðåé íá

êõìáéíüôáí áðü 6 Ýùò 12 ÷éëéÜäåò. Äåí Ý÷åé

äéáðéóôùèåß âÝâáéá áêüìç áðü ôéò áíáóêá-

öÝò, áí üëç áõôÞ ç ôåñÜóôéá Ýêôáóç Þôáí êá-

ôïéêçìÝíç. Ôï ðéèáíüôåñï åßíáé ç ðüëç íá êá-

ôáëÜìâáíå ðïëý ìéêñüôåñç Ýêôáóç áëëÜ íá

ôåé÷ßóôçêå ðïëý ìåãáëýôåñç ðåñéï÷Þ, åîáéôß-

áò ôçò ìåãÜëçò áðüóôáóçò ôçò áêñüðïëçò

(3.800 ì.) áðü ôï ëéìÜíé. ÐÜíôùò áõôÞ ç åêôå-

ôáìÝíç ôåß÷éóç, ç ïðïßá èá ðñÝðåé íá ðáñïõ-

óßáæå ðñïâëÞìáôá Üìõíáò óå ðåñéðôþóåéò å-

ðéäñïìþí, èá ìðïñïýóå íá ðñïóöÝñåé êáôá-

öýãéï óå áíèñþðïõò êáé æþá ôçò ãýñù ðå-

ñéï÷Þò. ÅîÜëëïõ åßíáé ãíùóôü êáé áðü Üëëá

ðáñáäåßãìáôá, üðùò ç ÈÞâá, üôé ôçí åðï÷Þ

áõôÞ (4ïò áé. ð.×.) ôåé÷ßæïíôáé åêôÜóåéò ðïëý

ìåãáëýôåñåò áðü áõôÞí ðïõ êáôáëÜìâáíå ç

ðüëç.

Ç Ìáñþíåéá óáí ðüëç-êñÜôïò êáôáëáì-

âÜíåé áñêåôÜ ìéêñÞ Ýêôáóç óå óýãêñéóç ìå

Üëëåò åëëçíéêÝò ðüëåéò. Åßíáé ðïëý ðéèáíü

óôçí ðåñéï÷Þò ðüëçò-êñÜôïõò íá õðÞñ÷áí ìé-

êñïß ïéêéóìïß ðïõ åß÷áí åîÜñôçóç áðü ôïí êå-

íôñéêü ïéêéóìü. Äßðëá áêñéâþò áðü ôç Ìá-

ñþíåéá êáé óå åëÜ÷éóôç áðüóôáóç, âñßóêå-

ôáé ç ï÷õñÞ áêñüðïëç ôïõ Áãßïõ Ãåùñãßïõ

(õø. 461 ì.). Áðü ôçí ôïé÷ïðïéßá öáßíåôáé üôé

áíÞêåé óôá ÷ñüíéá ðñéí áðü ôïõò Ðåñóéêïýò

ðïëÝìïõò. Äåí áðïêëåßåôáé üìùò ôìÞìáôÜ ôçò

íá áíÞêïõí óå êÜðïéï ðáëéüôåñï ï÷õñùìÝ-

íï ïéêéóìü ôùí Èñáêþí. Ç áêñüðïëç áõôÞ

èá ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéüôáí ôüóï ðñéí üóï

êáé ìåôÜ ôçí ïéêïäüìçóç ôïõ ôåß÷ïõò ôçò ðü-

ëçò, óôïí 4ï áé. ð.×.

Ãýñù óôá 350 ð.×. ï Ößëéððïò Â´ êáôá-

êôÜ êáé ðñïóáñôßæåé óôï âáóßëåéï ôçò Ìáêå-

äïíßáò ôéò ðüëåéò-êñÜôç, Ìáñþíåéá êáé ¢-

âäçñá.

Óôç óõíÝ÷åéá, êáôÜ êáéñïýò ðåñéÝñ÷åôáé

äéáäï÷éêÜ óôï âáóßëåéï ôùí Ðôïëåìáßùí, ôùí

Ìáêåäüíùí êáé ôçò Óõñßáò, þóðïõ óôá 189

ð.×. ïé Ñùìáßïé êáôáëáìâÜíïõí ôç Ìáñþ-

íåéá êáé ôçí áíáêçñýóóïõí åëåýèåñç ðïëé-

ôåßá.

Óôç âõæáíôéíÞ åðï÷Þ ìéá ìéêñÞ ïìþíõìç

ðüëç, Ýäñá Åðéóêüðïõ, êáôÝëáâå ôï ðáñá-

ëéáêü ôìÞìá ôïõ áñ÷áßïõ ïéêéóìïý. Âõæáíôé-

íÝò ï÷õñþóåéò, èåìÝëéá âõæáíôéíþí êôéñßùí,

øçöéäùôü äÜðåäï ðáëáéï÷ñéóôéáíéêÞò åðï-

÷Þò, êáèþò êáé åñåßðéá ìéáò ðáëáéï÷ñéóôéá-

íéêÞò âáóéëéêÞò êáé ìéáò âõæáíôéíÞò åêêëç-

óßáò, äéáôçñÞèçêáí ìÝ÷ñé óÞìåñá óôçí ðå-

ñéï÷Þ ¢ãéïò ×áñÜëáìðïò êïíôÜ óôï ëéìÜíé.

Óôá íåüôåñá ÷ñüíéá, åîáéôßáò ôùí åðéäñï-

ìþí ôùí ðåéñáôþí, ïé êÜôïéêïé ôïõ ïéêéóìïý

áðïóýñèçêáí óôï åóùôåñéêü óå áðüóôáóç

ôåóóÜñùí ÷éëéïìÝôñùí áðü ôç èÜëáóóá êáé

Ý÷ôéóáí ôï óçìåñéíü ÷ùñéü Ìáñþíåéá, ôï ï-

ðïßï Ý÷åé åíäéáöÝñïõóá ëáúêÞ áñ÷éôåêôïíéêÞ.

Áðü ôá ôÝëç ôïõ ðåñáóìÝíïõ áéþíá, îÝíïé

áñ÷áéïëüãïé Üñ÷éóáí íá åðéóêÝðôïíôáé ôçí

ðåñéï÷Þ êáé íá äçìïóéåýïõí åðéãñáöÝò êáé

Üëëá åõñÞìáôá ðïõ ôý÷áéíå íá äïõí. Ðéï óõ-

óôçìáôéêÜ áó÷ïëÞèçêå ìå ôçí ðåñéï÷Þ ï ê. Ã.

ÌðáêáëÜêçò óôï âéâëßï ôïõ Ðñïáíáóêáöé-

êÝò Ýñåõíåò óôç ÈñÜêç ôï 1958. Áñãüôåñá,

ôï 1972 ï ê. Ä. Ëáæáñßäçò ìÜæåøå êáé äçìï-

óßåõóå üëåò ôéò ðëçñïöïñßåò êáé ìáñôõñßåò

ãéá ôç Ìáñþíåéá êáé ôçí Ïñèáãïñßá óôç óåé-

ñÜ Áñ÷áßåò ÅëëçíéêÝò ðüëåéò, ôüìïò 16ïò. Ï

ôüôå Ýöïñïò áñ÷áéïôÞôùí ê. Å. ÐåíôÜæïò Üñ-

÷éóå ôéò ðñþôåò áíáóêáöÝò ôïõ ôï 1969. Ðñï-

óðÜèçóå ðñþôá íá äéáöùôßóåé ðñïâëÞìáôá

ôïõ äõôéêïý ôåß÷ïõò, ôï ïðïßï óå ìåñéêÜ óç-

ìåßá óþèçêå ìÝ÷ñé ýøïò 2 ì., åíþ ôï ðÜ÷ïò

ôïõ êõìáßíåôáé áðü 2,30 ìÝ÷ñé 3 ì.

Áðïêáëýöèçêáí åðßóçò ìåãáëïðñåðÝò

ñùìáúêü ðñüðõëï êáé éåñü ôïõ Äéüíõóïõ. Êï-

íôÜ óôï éåñü, óôç èÝóç ÊáìðÜíá, Þñèáí óôï

öùò ìåñéêÜ ôìÞìáôá êôéóìÜôùí ìå ïñèïãþ-

íéïõò ÷þñïõò, ôá ïðïßá ï ê. Å. ÐåíôÜæïò èå-

ùñåß êáôïéêßåò, êáèþò êáé ôï èÝáôñï ôçò ðü-

ëçò. Ðñüêåéôáé ãéá ìéá åíôõðùóéáêÞ êáôá-

óêåõÞ ôçò åëëçíéóôéêÞò åðï÷Þò ôçò ïðïßáò ôá

êáèßóìáôá åßíáé êáôáóêåõáóìÝíá áðü óêëç-

ñü êáëïäïõëåìÝíï ëßèï. Ôï êôßñéï ôçò óêç-

íÞò áíÞêåé óôç ñùìáúêÞ åðï÷Þ, êáôÜ ôçí ï-

ðïßá åß÷å äéáóêåõáóôåß óå áñÝíá ìå ôç äéåý-

ñõíóç ôçò ïñ÷Þóôñáò êáé ôçí ôïðïèÝôçóç

ðñïóôáôåõôéêþí óôçèáßùí êáé êéãêëéäùìÜ-

ôùí.

ÔÝëïò, óôç èÝóç ÐáëáéïðçãÜäá åíôïðß-

óèçêáí ß÷íç áðü êáôïéêßåò êáèþò êáé ç êá-

ôïéêßá, ç ïðïßá áðïôåëåß ôï êýñéï èÝìá ôçò

óçìåñéíÞò ðáñïõóßáóçò.

Ç áíáóêáöÞ ôçò êáôïéêßáò óôç èÝóç Ðá-

ëáéïðçãÜäá, ç ïðïßá ÷ñçìáôïäïôÞèçêå áðü

ôçí Áñ÷áéïëïãéêÞ Åôáéñåßá, Üñ÷éóå áðü ôïí

ê. Å. ÐåíôÜæï ôï 1973, áöïý õðÞñ÷áí ïé ðñþ-

ôåò ôõ÷áßåò åíäåßîåéò ãéá ôçí ýðáñîç øçöé-

äùôïý äáðÝäïõ óôï ÷ùñÜöé ôïõ öýëáêá ôïõ

áñ÷áéïëïãéêïý ÷þñïõ Ô. Êùíóôáíôéíßäç. Ç

ðñþôç áõôÞ áíáóêáöÞ óõíå÷ßóôçêå ôï 1975.

Áðü ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò ìÝ÷ñé ôüôå á-

íáóêáöÞò áíáäåß÷èçêáí ôñåéò êýñéïé ÷þñïé

êáé ìåñéêïß äåõôåñåýïíôåò. Ï ê. ÐåñíôÜæïò

ïíüìáóå ôï êôßóìá ïéêßá ìå øçöéäùôü êáé ï

÷þñïò ìå ôï øçöéäùôü ÷áñáêôçñßóôçêå ùò

áíäñþí.

Ïé áíáóêáöÝò óõíå÷ßóôçêáí ôï 1978. Á-

ðü áõôÞ ôç ÷ñïíéÜ óõììåôåß÷å óôçí áíáóêá-

öÞ, ìåôÜ áðü ðñüóêëçóç ôçò Åöïñåßáò êëá-

óéêþí Áñ÷áéïôÞôùí ÈñÜêçò, ç ôüôå ¸äñá É-

óôïñßáò ôçò Áñ÷éôåêôïíéêÞò ôïõ ÁÐÈ. Ôá á-

ðïôåëÝóìáôá áõôÞò ôçò áíáóêáöéêÞò ðåñéü-

äïõ, êáèþò êáé ôùí ôñéþí åðüìåíùí ðïõ Ýãé-

íáí ôï 1980, ôï 1982 êáé ôï 1985 öáßíïíôáé

óôï ó÷Ýäéï 5 (âë. åðüìåíï öýëëï).

(ÓõíÝ÷åéá óôï åðüìåíï öýëëï)

* Ç ðáñïõóßáóç ôçò åñãáóßáò áõôÞò ôïõ óõìðá-

ôñéþôç ìáò ê. Ã. ÊáñáäÝäïõ áðïôåëåß äéÜëåîç

ðïõ äüèçêå óôç ÖéëïóïöéêÞ Ó÷ïëÞ ôïõ ÁÐÈ ôï

1989 êáé áöïñÜ áíáóêáöéêÞ åñãáóßá áåñêåôþí

åôþí, ðïõ Ýãéíå áðü ôïõò Å. ÐåíôÜæï, Ã. ËÜââá

êáé Ã. ÊáñáäÝäï óôç Ìáñþíåéá ÈñÜêçò (ÁíÜ-

ôõðï Åãíáôßá 2, 1990).
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(Ξάνθη, 29 Σεπτεμβρίου 2000)

Εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνής προοπτική της Θράκης

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Γ
ια την ανάπτυξη της Θράκης θα ακου-

σθούν ασφαλώς και πάλιν πολλά στο Συ-

νέδριο αυτό. Δεν είναι όμως περιττό να τονι-

σθή και σήμερα ότι η ανάπτυξη της Θράκης

δεν είναι μόνο θέμα της ελληνικής οικονομί-

ας. Είναι και θέμα ευρωπαϊκό. Εμείς ως Εκ-

κλησία της Ελλάδος, επιδιώκουμε μέσω και

του γραφείου μας στις Βρυξέλλες να συντελέ-

σουμε στην ανάπτυξη και πρόοδο της γενέτει-

ράς μας γης. Στόχος μας πρέπει να είναι η με-

τατροπή της σε εφαλτήριο της Ελληνικής και

Κοινοτικής οικονομίας για τη διείσδυσή των

στις βαλκανικές και λοιπές χώρες της Δυτ. Πα-

ρευξείνιας περιοχής. Ο αγροτικός, ο βιομηχα-

νικός, ο τουριστικός και ο θρησκευτικός τομέ-

ας προσφέρονται για ανάπτυξη στη Θράκη.

Πολλά μένουν να γίνουν σε όλους αυτούς τους

τομείς. Ο θρησκευτικός ειδικότερα τουρισμός

με επίκεντρο τα θρησκευτικά μας μνημεία προ-

σφέρεται για ανάπτυξη. Τα έργα που τώρα κα-

τασκευάζονται όπως η Εγνατία, το εργοστά-

σιο Φυσικού Αερίου, η επέκταση του λιμένος

της Αλεξανδρούπολης, ο σχεδιασμός του αγω-

γού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολης, και μια

άλλη σειρά μικροτέρων έργων είναι βέβαιο ό-

τι θα συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη

της Θράκης.

Εν τούτοις η περιοχή αντιμετωπίζει δέσμη

σοβαρών προβλημάτων, που αξιώνουν ταχεία

αντιμετώπιση, γιατί αναστέλλουν κάθε φιλό-

τιμη κίνηση για ανάπτυξη. Θα αναφέρω μερι-

κά:

α) Η Θράκη παραμένει η πιο αραιοκατοι-

κημένη περιοχή της Ελλάδος, και το δημογρα-

φικό της πρόβλημα είναι οξύτατο. Ο πληθυ-

σμός δεν ανανεώνεται και γηράσκει. Σε λίγα

χρόνια θα ερημωθή. Χωριά ολόκληρα κατοι-

κούνται από γέροντες, τα παιδιά σπανίζουν, τα

σχολεία κλείνουν. Το φαινόμενο οφείλεται στη

μείωση της γονιμότητας του πληθυσμού και

στην εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση.

Δυστυχώς στο θέμα αυτό δεν εφηρμόσθησαν

τα ομόφωνα πορίσματα των διακομματικών Ε-

πιτροπών της Βουλής για την αντιμετώπιση του

γενικού δημογραφικού προβλήματος της χώ-

ρας και των ειδικών προβλημάτων της Θρά-

κης (βλ. Μαν. Δρεττάκη, στην «Καθημερινή»

5-4-2000). Και αυτά ενώ στις γειτονικές χώ-

ρες οι δείκτες γονιμότητας είναι πολύ υψηλοί.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού

είναι γνωστή η ποιμαντική πρωτοβουλία της

Εκκλησίας μας. Χωρηγώντας επίδομα για το

τρίτο παιδί ύψους 40.000 δρχ. το μήνα θεωρεί

ότι πρακτικά συμβάλλει στην μερική άρση των

βαρών της πολύτεκνης οικογένειας. Παράλλη-

λα με την ίδρυση και λειτουργία βρεφονηπια-

κών σταθμών στις πρωτεύουσες των νομών εί-

ναι βέβαιη ότι υποβοηθεί τους γονείς με παι-

διά να εργάζονται χωρίς το άγχος της εξωοι-

κιακής απασχόλησης να τους συντρίβει. Πρό-

κειται για δύο σημαντικές πρωτοβουλίες, που

κοντά στην πνευματική καλλιέργεια των αν-

θρώπων επιδιώκεται να αναδείξουν τις πνευ-

ματικές κυρίως ρίζες του προβλήματος της υ-

πογεννητικότητας, χωρίς να αγνοούνται οι οι-

κονομικές κυρίως παράμετροι. Αλλά δεν αρ-

κεί αυτό. Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουν

πόσο κρίσιμη είναι η κατάσταση και να συμ-

βάλει ο καθένας με τον τρόπο του στην αντι-

μετώπισή της.

β) Δεν κατωρθώθη να εφαρμοσθή το πράγ-

ματι ευεργετικό για την περιοχή ζήτημα της

εγκαταστάσεως 100.000 περίπου Ελλήνων Πο-

ντίων αλλά μόνον 13.000 από τους οποίους αρ-

κετοί εγκατέλειψαν τη Θράκη και κατευθύν-

θηκαν προς Αθήνας και Θεσσαλονίκη προς ε-

ξεύρεση εργασίας. Η αποτυχία του προγράμ-

ματος που είχε προετοιμάσει το Εθνικό Ίδρυ-

μα Υποδοχής και Αποκαταστάσεως Ομογενών

Ελλήνων επιβάλλεται να οδηγήσει στην ανα-

ζήτηση των αιτίων της αποτυχίας του καθώς

επίσης και στον επανασχεδιασμό του. Μία λα-

μπρά ευκαιρία χάθηκε – δεν θέλω να παραδε-

χθώ ότι αυτό έγινε από αδιαφορία ή κακή ε-

κτίμηση της καταστάσεως – αλλά οι συνέπειές

της πέφτουν βαρέως στο πρόβλημα του εποικι-

σμού της Θράκης με όλες τις παραμέτρους του.

ÔÏÐÉÊÅÓ ÔÏÐÉÊÅÓ ÔÏÐÉÊÅÓ ÔÏÐÉÊÅÓ ÔÏÐÉÊÅÓ      ÅÉÄÇÓÅÉÓÅÉÄÇÓÅÉÓÅÉÄÇÓÅÉÓÅÉÄÇÓÅÉÓÅÉÄÇÓÅÉÓ

γ) Το πρόβλημα εξ άλλου της ανεργίας εμ-

φανίζεται οξύ στην περιοχή, και πλήττει ιδιαί-

τερα τους νέους. Η αντιμετώπισή του με επεν-

δύσεις, σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό

των νέων και έλεγχο της ανεξέλεγκτης λαθρο-

μετανάστευσης είναι εποφειλόμενο χρέος. Κά-

ποιες προσπάθειες, οι αναπτυξιακοί νόμοι που

ισχύουν και άλλα συναφή μέτρα δεν απέφε-

ραν το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Ενώ ση-

μειώθηκαν και περιπτώσεις εκμετάλλευσης

των κινήτρων και δημιουργίας μη βιώσιμων

μονάδων.

δ) Η οδική απομόνωση της Θράκης από

τη βόρεια ενδοχώρα συνιστά μείζον πρόβλη-

μα. Η έλλειψη αυτή αναχαιτίζει την ανάπτυξη

των εμπορικών σχέσεων της περιοχής με τις

βαλκανικές χώρες και δυσχεραίνει τις επικοι-

νωνίες και με την Ευρώπη. Η περιοχή πρέπει

να ενταχθή σε διεθνή δίκτυα μεταφορών με

προσανατολισμό, κατά προτεραιότητα, προς τα

Βαλκάνια και τη Δυτ. Παρευξείνια ζώνη. Το

αυτό πρέπει να γίνει και με τη σύνδεση της

περιοχής με τη Θεσσαλονίκη και τους κεντρι-

κούς χερσαίους άξονες της χώρας ώστε να

μειωθή αποτελεσματικά η χρονοαπόσταση της

Θράκης από τις παραπάνω περιοχές. Συναφής

είναι και η ανάγκη ατμοπλοϊκής και αεροπο-

ρικής σύνδεσης με την Αττική, την Κρήτη, τη

Ρόδο και προς βορράν με τη Μαύρη Θάλασσα

και την Κεντρική Ευρώπη. Ο πολλά υποσχό-

μενος άξονας Ουκρανίας-Ρουμανίας-Βουλγα-

ρίας-Ελλάδας-Μέσης Ανατολής πρέπει να ε-

νεργοποιηθή με έργα υποδομής για να γίνει α-

ποτελεσματικός και καρποφόρος.

ε) Το αίσθημα της ανασφάλειας που συ-

ντροφεύει τους μόνιμους κατοίκους της Θρά-

κης είναι παράγων που μάχεται την ανάπτυξη.

Η αβεβαιότητα ως προς το μέλλον είναι κακός

σύμβουλος και προκαλεί αλυσιδωτές παρενέρ-

γειες. Εμποδίζει τις επενδύσεις, και τούτο εκ-

διώκει τους νέους, με συνέπεια τον αφανισμό

της πληθυσμιακής σύνθεσης, την αποθάρρυν-

ση της δημιουργίας, την καταπολέμηση του πο-

λιτισμού. Ωστόσον το πρόβλημα της ανασφά-

λειας μπορούμε να πούμε ότι έχει σε μεγάλο

βαθμό αντιμετωπισθή και εξουδετερωθή με την

ανάπτυξη των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων

στη Θράκη με το Δ.Σ.Σ., που υποστηρίζει και

την ανάπτυξη της Θράκης οικονομικά, καθώς

και με το λίαν σημαντικό κοινωνικό του έργο.

Οι ένοπλες δυνάμεις μας εξασφαλίζουν την

σπονδυλική στήλη της Ελλάδος που είναι ο ά-

ξονας Θράκη-Αιγαίο-Κύπρος. Και πρέπει να

τους είμεθα ευγνώμονες γι’ αυτό. Το Δημοκρί-

τειο Πανεπιστήμιο Θράκης προσέφερε πάρα

πολλά μέχρι σήμερα στη Θράκη και πρέπει να

ενισχυθή ώστε να καταστή το καλύτερο Πα-

νεπιστήμιο της Βαλκανικής για να εκπληρώ-

σει στον 21ο αιώνα τον ιστορικό και επιστη-

μονικό του ρόλο σε όλη την περιοχή.

(Συνεχίζεται)

Å Õ × Á Ñ É Ó Ô Ç Ñ É Ï

5ï Óýóôçìá Äáóïðñïóêüðùí Öåñþí

ÖÝñåò 19-1-2001

Ðñïò ôïí

Áí. ÄéåõèõíôÞ ÅèíéêÞò ÔñÜðåæáò Öåñþí

ê. ÁèáíÜóéï ÔóéëéÜöá

Êýñéå ÄéåõèõíôÜ,

Ôï 5ï Óýóôçìá áéóèÜíåôáé ôçí áíÜãêç

íá óáò åõ÷áñéóôÞóåé èåñìÜ ãéá ôçí ðáñá-

÷þñçóç áðü ìÝñïõò óáò åíüò åðßðëïõ ãñá-

öåßïõ, ìéáò óõñôáñéÝñáò êáé ìéáò èåñìÜ-

óôñáò ðåôñåëáßïõ.

Ôï ðáñáðÜíù õëéêü íá åßóôå óßãïõñïò

üôé èá óõìâÜëëåé óôçí êáëýôåñç ëåéôïõñãßá

ôïõ ÓõóôÞìáôüò ìáò. Ìå ôçí ÷ïñçãßá óáò

áõôÞ åãêáéíéÜæåôáé ìéá óôåíÞ ó÷Ýóç ìåôáîý

ÅèíéêÞò ÔñÜðåæáò êáé ôïõ ÓõóôÞìáôüò ìáò,

áöÞíïíôáò ðåñéèþñéá êáé ãéá áíÜëçøç äñÜ-

óåùí óôï ìÝëëïí áðü êïéíïý.

Ìå åêôßìçóç

Ï áñ÷çãüò ôïõ ÓõóôÞìáôïò

Ãêüôóçò Íéêüëáïò

(Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο)

• ÁðïêëåéóìÝíç ç ÓáìïèñÜêç. ÊáôÜ ôá ìÝ-
óá Éáíïõáñßïõ ãéá ôñåéò çìÝñåò åß÷å ðá-
ñáìåßíåé áðïêëåéóìÝíï áðü ôïí õðüëïéðï
êüóìï ôï íçóß ôçò ÓáìïèñÜêçò, ëüãù ôïõ
åôÞóéïõ åëÝã÷ïõ ðïõ ðñáãìáôïðïéåßôáé
óôï ðëïßï «Áñóéíüç», êáèþò êáé óôï éðôÜ-
ìåíï äåëößíé ðïõ ôá êñáôÜ êáèçëùìÝíá
óôï ëéìÜíé ôçò åâñßôéêçò ðüëçò. Ãéá ðïéï
ëüãï ôáõôü÷ñïíá ôá äýï ðëùôÜ äéÝêïøáí
óôç óõãêåêñéìÝíç ÷ñïíéêÞ ðåñßïäï ôá äñï-
ìïëüãéÜ ôïõò, åßíáé Üãíùóôï.

• Åñþôçóç ôïõ ê. Äçìïó÷Üêç ãéá ôï ïõñÜ-
íéï óôïí ̧ âñï. Ìå åñþôçóÞ ôïõ ðñïò ôïí
Õðïõñãü ÅèíéêÞò ¢ìõíáò ï âïõëåõôÞò ôçò
ÍÄ ê. Äçìïó÷Üêçò æçôÜ äéåõêñéíßóåéò ü-
óïí áöïñÜ óôçí ðéèáíÞ ýðáñîç ïõñáíßïõ
óôá ðåäßá âïëÞò ôïõ Íïìïý (ÁóâåóôÜäùí,
Ôñéöõëëßïõ, Ôáýñçò).

• Óôï ðëáßóéï ôïõ åïñôáóìïý ôçò ðáãêü-
óìéáò çìÝñáò õãñïâéïôüðùí (2 Öåâñïõá-
ñßïõ) ðñáãìáôïðïéÞèçêáí åêäçëþóåéò, ü-
ðùò åðéóêÝøåéò Ó÷ïëåßùí óôïõò õãñïâéü-
ôïðïõò. Áíáöåñüìáóôå óôç óçìáóßá êáé
ìïíáäéêüôçôá ôïõ ïéêïóõóôÞìáôïò, ôçò
÷ëùñßäáò êáé ôçò ðáíßäáò, ôïõ ÄÝëôá ôïõ
¸âñïõ.

• Óýóêåøç óôç Íïìáñ÷ßá ̧ âñïõ ãéá ôç äéá-
÷åßñéóç ôïõ ÄÝëôá ôïõ ¸âñïõ. Èá ìåëå-
ôçèïýí åéäéêÝò ðåñéðôþóåéò ðåñéâáëëïíôé-
êþí ðñïâëçìÜôùí ôïõ ÄÝëôá êáé ôçò åõ-
ñýôåñçò ðåñéï÷Þò, êáèþò êáé ï ôñüðïò á-
íôéìåôþðéóÞò ôïõò.

• Êáèõóôåñïýí ôá Ýñãá; Áíçóõ÷ßá ÍïìÜñ-
÷ç ãéá ôï ëéìÜíé ôçò Áëåî/ðïëçò êáé ôçí
Åãíáôßá Ïäü. Ï ê. Íôüëéïò äåóìåýôçêå í’
áíáëÜâåé ðñùôïâïõëßá, ðñïêåéìÝíïõ íá
äïèïýí ëýóåéò êáé íá âåëôéùèåß ç êáôÜóôá-
óç.

• Åðßóêåøç ðåñéöåñåéÜñ÷ç óôçí Êùíóôá-
íôéíïýðïëç. Óôéò 10 Éáíïõáñßïõ ðñáãìá-
ôïðïéÞèçêå óôçí Êùí/ðïëç, ìå ôç óõììå-
ôï÷Þ ôïõ ãåíéêïý ãñáììáôÝá ôçò ðåñéöÝ-
ñåéáò ÁíáôïëéêÞò Ìáêåäïíßáò ÈñÜêçò ê.
¢ñç Ðáðáäüðïõëïõ ç ôå÷íéêÞ óýóêåøç ãéá
ôçí ðñïåôïéìáóßá ôïõ 2ïõ Äéåèíïýò Óõíå-
äñßïõ ãéá ôçí ðåñéöåñåéáêÞ óõíåñãáóßá
óôç ëåêÜíç ôçò Ìáýñçò ÈÜëáóóáò, ôï ï-
ðïßï ðñïãñáììáôßæåôáé ãéá ôï ôÝëïò Ìáñ-
ôßïõ å.Ý. óôçí Ôñáðåæïýíôá Ôïõñêßáò.

• Óýóôáóç äçìüóéïõ öïñÝá ãéá ôçí Ôå÷íü-
ðïëç ÈñÜêçò.

• Óôçí ðñþôç óõíÜíôçóç ôùí äçìÜñ÷ùí ̧ -
âñïõ ìå ôïí ÐåñéöåñåéÜñ÷ç êáôáôÝèçêáí
ôá ðñïâëÞìáôá ôùí äÞìùí ôçò ðåñéöÝ-
ñåéáò. Ï ÄÞìáñ÷ïò Öåñþí ê. Íéê. Ìáíïý-
óçò êáôÝèåóå ôñßá óçìáíôéêÜ æçôÞìáôá
ðïõ áðáó÷ïëïýí ôïí ÄÞìï ôïõ, üðùò ôï
ìïëõóìÝíï íåñü óôéò ãåùôñÞóåéò, ôïí á-
ðáñáßôçôï âéïëïãéêü êáèáñéóìü êáé ôçí å-
îÝëéîç ôçò õðüèåóçò ôïõ öñÜãìáôïò ôçò
ÌÜíèåéáò.,

• Åíôïðßóôçêáí ïé ãåùôñÞóåéò ìå íéôñéêÜ
óå Êáâçóóü, ÊÝñáìï êáé Ðáëéïýñé. Ïëï-
êëçñþèçêå ç Ýñåõíá ðïõ äéåîÞãáãå ç Íï-
ìáñ÷ßá.

• ÓôñáôçãéêÞ ðýëç ôçò ÅëëÜäáò ï ¸âñïò.
Åðß ôÜðçôïò ï äñüìïò Áñäáíßïõ-Öåñþí
êáé ç óéäçñïäñïìéêÞ ãñáììÞ Áëåî/ðïëçò-
Ïñìåíßïõ.

• Óå åîÝëéîç âñßóêåôáé ôï ðñüãñáììá åðß-
óêåøçò ôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò ÂïõëÞò ê. Áð.
ÊáêëáìÜíç óôç ÈñÜêç, óôï ðëáßóéï ôùí
äñáóôçñéïôÞôùí ôïõ Êïéíïâïõëßïõ ãéá ôçí
åðÝôåéï ôùí 80 ÷ñüíùí áðü ôçí åíóùìÜ-
ôùóç ôçò ÈñÜêçò óôïí åèíéêü êïñìü.

• Ôåëùíåßï ÊÞðùí: ÓõíÜíôçóç ÄçìÜñ÷ùí
ôïõ äéêôýïõ ðüëåùí ÄõôéêÞò êáé Áíáôïëé-
êÞò ÈñÜêçò. Ìçíýìáôá åéñÞíçò êáé óõíåñ-
ãáóßáò Ýóôåéëáí áðü ôç ãñáììÞ ðïõ ÷ùñß-
æåé ÅëëÜäá êáé Ôïõñêßá, ÄÞìáñ÷ïé ôùí äýï
÷ùñþí. Ç óõíÜíôçóç åß÷å óõìâïëéêü ÷á-
ñáêôÞñá.

• Ñåýìá ìå öõóéêü áÝñéï áðü ôçí Ôñáúá-
íïýðïëç. ÏñéóôéêÞ ç åðéëïãÞ ôçò èõãá-
ôñéêÞò Åôáéñßáò ôïõ ïìßëïõ Êïðåëïýæïõ
ãéá åãêáôÜóôáóç ìïíÜäáò ðáñáãùãÞò ç-
ëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò. ÓõíåäñéÜæåé ôï Äç-
ìïôéêü Óõìâïýëéï ãéá ôçí ðáñá÷þñçóç Ý-
êôáóçò. Ðñüêåéôáé ãéá ìéá Ýêôáóç 2000
óôñåìÜôùí Ýîù áðü ôïí õäñïâéüôïðï. Óý-
óêåøç óôç Íïìáñ÷ßá ìå ôïõò åðåíäõôÝò.

• Áíáâéþíåé êáé öÝôïò ôï Ýèéìï «Ôñýöù-
íáò» - ðñïóôÜôçò ôùí áìðåëéþí, ìå ðñù-
ôïâïõëßá ôïõ ÄÞìïõ Ôñéãþíïõ.

• ¸ãéíáí ôá åðßóçìá åãêáßíéá ôçò êáñäéï-
÷åéñïõñãéêÞò êëéíéêÞò ôïõ Íïóïêïìåßïõ Á-
ëåî/ðïëçò óôéò 26 Éáí. 2001.

• Ïé Ôïýñêïé ôïõñßóôåò óôï «óôü÷áóôñï»
ôçò Íïìáñ÷ßáò ̧ âñïõ. Óõììåôï÷Þ ôïõ íï-
ìïý óôç ÄéåèíÞ Ýêèåóç Ôïõñéóìïý ôçò
Êùí/ðïëçò.

• Óôï «ðüäé» ïé áãñüôåò ôïõ Ôõ÷åñïý ãéá
ôá áñäåõôéêÜ. ÓõëëáëçôÞñéï äéáìáñôõñß-
áò óôïí Ðñïâáôþíá.

• ÅðéóôïëÞ ÄçìÜñ÷ïõ Ôõ÷åñïý ê. ×. ×áôæü-
ðïõëïõ óôïí ê. Ðñùèõðïõñãü ãéá óýóôá-
óç åèíéêïý ïñãáíéóìïý äéá÷åßñéóçò õäÜ-
ôéíùí ðüñùí, ðïõ èá áó÷ïëçèåß ìå ôçí êá-
ôáóêåõÞ öñáãìÜôùí êáé áñäåõôéêþí Ýñ-
ãùí.

• ÅëëçíïôïõñêéêÞ öéëßá óå ñõèìïýò ...ñïê.
Ôï óõãêñüôçìá «Grossover» áðü ôçí Áëåî/
ðïëç èá ðáñïõóéÜóåé ôç äïõëåéÜ ôïõ óôç
Ñáéäåóôü.

• Çìåñßäá ãéá ôçí áíÜðôõîç ôùí ðáñÜñ-
äéùí ðåñéï÷þí. ÊáèçãçôÝò ðáíåðéóôçìß-
ùí ôçò ÷þñáò êáôÝèåóáí ðñïôÜóåéò ôïõò
ãéá ôçí ïëïêëçñùìÝíç ðáñÝìâáóç óôéò ðá-
ñÜñäéåò ðåñéï÷Ýò.

• Óå êáëü äñüìï ç äçìïõñãßá Áêáäçìßáò
ëéìåíïöõëÜêùí óôçí Áëåî/ðïëç.

• ¸ëëçíåò êáé Ôïýñêïé êñéôéêïß êéíçìáôï-
ãñÜöïõ óõíáíôéïýíôáé óôçí Áëåî/ðïëç ãéá
ìåëëïíôéêÝò óõíåñãáóßåò óå èÝìáôá ðïëé-
ôéóìïý.

• Ôç äéêÞ ôïõ óôÝãç áðïêôÜ ôï êáñíáâÜëé
Öåñþí. ÓêÝøåéò ãéá êáñíáâáëéêü ìïõóåßï
áëëÜ êáé âåëôéþóåéò ðïõ èá ðñïóåëêýóïõí
êáé èá ðñïóåããßóïõí ôïí êüóìï. ÓôÝêé êáé
ìïõóåßï âñßóêïíôáé óôá «óêáñéÜ» ôçò Ðï-
ëéôéóôéêÞò Åðé÷åßñçóçò Öåñþí ãéá ôéò áðï-
êñéÜôéêåò åêäçëþóåéò ðïõ áðïôåëïýí ðá-
ñÜäïóç ãéá ôï ÄÞìï.

ÓÕÃÊEÍÔÑÙÓÇ ÄÉÁÌÁÑÔÕÑÉÁÓ

ÓÔÇÍ ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏ

«OXI» óôï ÷ñõóü áðü êáôïßêïõò

êáé 45 ìáæéêïýò öïñåßò

×
ßëéïé ðåñßðïõ êÜôïéêïé ôïõ ̧ âñïõ êáé ôçò

Ñïäüðçò, âïõëåõôÝò êáé öïñåßò åßðáí ôçí

ÊõñéáêÞ 13-2-01 «ü÷é» óôçí åãêáôÜóôáóç

÷ñõóïý óôç ÈñÜêç.

ÓõãêåêñéìÝíá ôï ðñùß ïé êÜôïéêïé ôùí äýï

íïìþí, ìå Ýíá ìåãÜëï ðáíü ðïõ Ýãñáöå «¼÷é

óôçí åîüñõîç ÷ñõóïý, ôá êïéôÜóìáôá íá å-

ðéóôñáöïýí óôï äçìüóéï», óõãêåíôñþèçêáí

óôç óõìâïëÞ ôùí äñüìùí Áýñáò êáé ÊïñìÜ-

ñùí, ðÜíù óôçí åèíéêÞ ïäü êáé ôçí áðÝêëåé-

óáí ãéá ìéá þñá, áêéíçôïðïéþíôáò äåêÜäåò

áõôïêßíçôá.

Ôçí êéíçôïðïßçóç äéïñãÜíùóå ç óõíôï-

íéóôéêÞ åðéôñïðÞ áãþíá 45 öïñÝùí êáôÜ ôïõ

÷ñõóïý. Óôçí áíáêïßíùóÞ ôïõò ç ïðïßá îåêé-

íÜåé ìå ôï óôß÷ï ôïõ Óáßîðçñ, «Ôï ÷ñõóÜöé

êÜíåé ôï ìáýñï Üóðñï, ôï Üó÷çìï ùñáßï, ôï

Üäéêï äßêáéï, ôï ÷õäáßï åõãåíéêü», ìåôáîý Üë-

ëùí åðéóçìáßíïõí:

«Äßíïõìå ôç ìÜ÷ç æùÞò ãéá ôï ðåñéâÜëëïí,

ôï ïéêïóýóôçìá, ôç äéáôÞñçóç ôçò óðÜíéáò öõ-

óéêÞò ïìïñöéÜò, ãéá ôç äéÜóùóç ôïõ ïñõêôïý

ðëïýôïõ ôçò ðåñéï÷Þò. Äßíïõìå ìéá ìÜ÷ç æù-

Þò ãéá ôá ðáéäéÜ ìáò, ãéá ôéò åðüìåíåò ãåíéÝò.

Äßíïõìå ìéá ìÜ÷ç æùÞò ãéá ôçí ßäéá ôç æùÞ

ìáò, ðïõ áðåéëåßôáé èáíÜóéìá áðü ôçí åîü-

ñõîç êáé åðåîåñãáóßá ÷ñõóïý óôï ÐÝñáìá ôçò

Áëåîáíäñïýðïëçò».

Óôçí ïìéëßá ôïõ, ôï ìÝëïò ôçò óõíôïíéóôé-

êÞò åðéôñïðÞò áãþíá êáôÜ ôïõ ÷ñõóïý Ã. Äå-

ìåñßäçò åßðå ìåôáîý Üëëùí:

«Ç êïéíùíßá ìáò äåí èÝëåé íá õðïêáôá-

óôáèåß ç ðáíÝìïñöç ðåñéï÷Þ ìáò áðü Ýíá óå-

ëçíéáêü ôïðßï. Ãéáôß äåí èÝëïõìå íá áéùñåß-

ôáé óôçí áôìüóöáéñÜ ìáò ôï äçëçôçñéþäåò õ-

äñïêõÜíéï. Ãéáôß äåí èÝëïõìå íá êéíäõíåýóåé

ç õãåßá ìáò êáé ç æùÞ ìáò ðñïêåéìÝíïõ íá

êåñäßóïõí äéóåêáôïììýñéá Áõóôñáëïß êáé

Êáíáäïß êáé ëïéðïß åðåíäõôÝò, åîïñýóóïíôáò

ôïí ÷ñõóü áðü ôá Ýãêáôá ôçò ãçò. Áò

ðáñáìåßíåé ï ÷ñõóüò üðùò åßíáé ôþñá óôï âÜ-

èïò ôçò ãçò ãéá íá æÞóïõìå åìåßò åéñçíéêÜ óôïí

ôüðï ìáò».

Ç óõíôïíéóôéêÞ åðéôñïðÞ áãþíá êáôÜ ôïõ

÷ñõóïý ìáæß ìå ôïõò âïõëåõôÝò èá åðéóêå-

öèïýí ôï ÕÐÅ×ÙÄÅ ìå ðáñáóôÜóåéò êáé èá

æçôÞóïõí íá äéáãñáöåß ïñéóôéêÜ êáé áìåôÜ-

êëçôá áðü üëá ôá êõâåñíçôéêÜ ðñïãñÜììá-

ôá ç ðñïâëåðüìåíç åðÝíäõóç ôùí ÷ñõóïñõ-

÷åßùí óôï ÐÝñáìá êáé ôéò ÓÜðåò.

Íá óçìåéùèåß üôé êáôÜ ôçò åðÝíäõóçò ôÜ-

÷ôçêáí ðñüóöáôá, ôüóï ôï Íïìáñ÷éáêü Óõì-

âïýëéï ̧ âñïõ, üóï êáé ôá ÄçìïôéêÜ Óõìâïý-

ëéá Áëåîáíäñïýðïëçò êáé ÊïìïôçíÞò êáèþò

êáé Üëëïé ðÝíôå äÞìïé ôïõ äÞìïõ Ñïäüðçò.

Ïé êéíçôïðïéÞóåéò ôçò óõíôïíéóôéêÞò åðé-

ôñïðÞò ôïõ áãþíá 45 öïñÝùí êáôÜ ôïõ ÷ñõ-

óïý èá óõíå÷éóôïýí ìå ôç óõãêÝíôñùóç ðïõ

èá ðñáãìáôïðïéÞóïõí ìðñïóôÜ óôï äçìáñ-

÷åßï ôçò Áëåîáíäñïýðïëçò.

(Áíáäçìïóßåõóç áðü ôçí åöçì. «Ãíþìç»)



ÓÅËÉÄÁ 4

Η Αποκριά

Ο
ι τρεις εβδομάδες του Τριωδίου, πριν από

τη Μεγάλη Τεσσαροστή, ιδιαίτερα όμως

η Κυριακή της δεύτερης εβδομάδας, έπειτα από

την οποία αρχίζει η εβδομάδα της Τυροφάγου.

Το επίσημο και βυζαντινό όνομα της απο-

κριάς είναι «Απόκρεω» και σημαίνει καρνα-

βάλι. Η λέξη καρναβάλι πιθανώς προέρχεται

από την απαγόρευση της κρεοφαγίας: «Κάρ-

νε, βάλε» που θα πει στα λατινικά «κρέας, έχε

γεια». Αλλά και στην κοινή αντίληψη σημαί-

νει απομάκρυνση από κατανάλωση κρέατος.

Οι απόκριες, όπως σε κάθε τόπο, και στην

Ελλάδα είναι μέρες γλεντιού. Δεν είναι χριστια-

νική γιορτή, αλλά επιβίωση ειδωλολατρικών

εθίμων, που η Εκκλησία, μάταια, προσπάθη-

σε να σβήσει. Ο χριστιανός τα έχει δεχθεί, ε-

πειδή, πριν αρχίσει η Μεγάλη Σαρακοστή, που

κρατά επτά εβδομάδες, θα νηστέψει και θα πει-

νάσει, νιώθει την ανάγκη να διασκεδάσει και

να ξεσκάσει.

Εκτός, όμως από αυτό, ο λαός, επιμένει

στις πανάρχαιες παραδόσεις των προγόνων του

και δεν εννοεί να τις αποχωριστεί.

Βασικό στοιχείο της αποκριάς είναι οι με-

ταμφιέσεις και οι έξαλλες εκδηλώσεις των αν-

θρώπων. Αν όμως ψάξει κανείς με προσοχή τα

αποκριάτικα έθιμα, βλέπει, ότι τόσο στην αρ-

χαία Ελλάδα όσο και στη σύγχρονη, τα έθιμα

χαρακτηρίζονται από μια περίεργη συνύπαρ-

ξη ζωντανών και νεκρών, ζωής και θανάτου.

Πραγματικά, μέσα σε ξέφρενο ξεφάντωμα της

χαράς και του γλεντιού, οι Έλληνες όχι μόνο

θυμούνται τους νεκρούς τους, αλλά πίστευαν

ότι οι ψυχές των αποθαμένων απολύονται από

τον Άδη κι έβγαιναν στον επάνω Κόσμο.

Άλλωστε και σήμερα το Σάββατο της πρώ-

της εβδομάδας της Σαρακοστής, όπως και τα

Σάββατα της δεύτερης και τρίτης Εβδομάδας

του Τριωδίου, δηλαδή της Κρεατινής και της

Τυρινής, είναι αφιερωμένα στους νεκρούς και

λέγονται «ψυχοσάββατα».

Παλαιότερα αλλά και σήμερα φτιάχνουν

κόλυβα, πηγαίνουν στα νεκροταφεία και τα

μοιράζουν για να «συχωρεθούν τα πεθαμένα».

Αυτές οι συνήθειες είναι αντίθετες με το εύθυ-

μο πνεύμα της αποκριάς και με τη χαρούμενη

εικόνα της Φύσης, αφού αρχίζει πια η άνοιξη

«να ξυπνάει και να αναγεννιέται».

Αξίζει να σημειωθεί η αντιστοιχία και η

χρονική σύμπτωση των Ανθεστηρίων των αρ-

χαίων Ελλήνων και της αποκριάς (τα ανθεστή-

ρια ήταν γιορτή των λουλουδιών, του κρασιού,

της χαράς και του γλεντιού και από την άλλη

ήταν γιορτή των νεκρών και των ψυχών).

Εύθυμο, γεμάτο γέλιο και χαρά, πολύ κρα-

σί και με άφθονο κωμικό στοιχείο κυλάει κά-

θε χρόνο σε όλο τον κόσμο το καρναβάλι. Μέ-

σα στα σπίτια, έξω στους δρόμους, παντού, οι

μέρες το θέλουν, παίρνουν όλοι μέρος στο γλέ-

ντι, «όξω φτώχεια» βροντοφωνάζει μερακλω-

μένος και ο λαϊκός άνθρωπος, γιατί νιώθει για

λίγο λυτρωμένος από τον εφιάλτη της φτωχι-

κής ζωής του.

Το σπουδαιότερο και χαρακτηριστικότερο

στοιχεία της αποκριάς είναι το κωμικό στοιχείο.

Όλες οι παραστάσεις σχεδόν που γίνονται, ιδί-

ως στην περιφέρεια, είναι κωμικές.

Ο κόσμος συγκεντρώνεται στις πλατείες σί-

γουρος ότι και αυτή τη φορά θα δει το πατρο-

παράδοτο κωμικό θέαμα, την παρωδία π.χ. κά-

ποιου γάμου, βλάχικου ή γύφτικου ή κάποιου

άλλου προσώπου ή ομάδας προσώπων που βρί-

σκονται στην επικαιρότητα, ή την παρωδία κά-

ποιου γιατρού παλαιού τύπου, φορτωμένου με

όλα τα κωμικά σύνεργα της παλιάς επαρχια-

κής ιατρικής.

Όλος ο κόσμος που παρακολουθεί «τα δρώ-

μενα» φεύγει ικανοποιημένος, γιατί είδε τους

μασκαράδες και γέλασε με τα αστεία τους.

Δικαιολογημένα όμως θα διερωτηθεί κανείς:

όλο αυτό το πανηγύρι ήταν μονάχα ένα ξέσπα-

σμα; Ήταν μονάχα αποτέλεσμα της ανάγκης

να καθιερωθεί μια γιορτή χαράς, να δοθεί μια

ευκαιρία να γιορτάσει ο λαός το τέλος του χει-

μώνα; Μελετητές υποστηρίζουν, ότι πέραν της

ψυχαγωγίας η αιτία που προκάλεσε σε όλους

τους λαούς την γέννηση τόσων παράδοξων, κυ-

ρίως αγροτικών εθίμων της Αποκριάς, ήταν α-

νάγκη λατρευτική. Γι’ αυτό βλέπουμε (οι πλη-

ροφορίες του Γ. Βυζιηνού είναι πολύτιμες) τη

σοβαρότητα που διοργανώνονταν οι παραστά-

σεις της αποκριάς. Η διοργάνωση δεν ήταν α-

τομική υπόθεση, αλλά προέρχονταν από την

κοινότητα, η οποία με τους προκρίτους της ε-

πέλεγε τα κατάλληλα πρόσωπα.

Αποκριά λοιπόν, και οι αναποδιές της ζω-

ής φαίνονται μικρές κι ασήμαντες...

Αναστ. Παν. Γεωργιάδης

Ï ÄÞìïò Öåñþí óôçñßæåé

ôá Üôïìá ôçò ôñßôçò çëéêßáò

Ëåéôïõñãüò, Íïóçëåýôñéá êáé ÏéêïãåíåéáêÞ
Âïçèüò, åíþ óôï ìÝëëïí ðñüêåéôáé íá ëåéôïõñ-
ãÞóåé êáé íá óôåëå÷ùèåß êáôÜëëçëá ôï öõóé-
êïèåñáðåõôÞñéï.

Ùò óÞìåñá 24-1-01 ï áñéèìüò ôùí åããå-
ãñáììÝíùí ìåëþí Ý÷åé öôÜóåé ôïõò 443 åê ôùí
ïðïßùí ôï 1/2 åßíáé ãõíáßêåò.

ÌÝóá óôïí ÉáíïõÜñéï Ý÷ïõí îåêéíÞóåé íá
ïñãáíþíïíôáé:
• Ç ÏìÜäá ÌáãåéñéêÞò-Æá÷áñïðëáóôéêÞò

(ðïõ Þäç êéíçôïðïéÞèçêå êáé ðñüóöåñå óç-
ìáíôéêÞ âïÞèåéá ôçí çìÝñá ôùí åãêáéíßùí).

• Ç ÏìÜäá ×ïñùäßáò (ç ïðïßá óýíôïìá èá
îåêéíÞóåé ôéò ðñüâåò ôçò)

• Ç ÏìÜäá ÃõìíáóôéêÞò óå óõíåñãáóßá ìå
ôï ÄÞìï (Ý÷åé îåêéíÞóåé)

• Ç ÏìÜäá ÊçðïõñéêÞò.
Óôï ìÝëëïí åõåëðéóôïýìå üôé èá õðÜñîåé

óõììåôï÷Þ êáé óå Üëëåò ïìÜäåò Ýñãïõ.
Åðßóçò óôéò 25/1/01 ðñüêåéôáé íá ãßíåé ï-

ìéëßá áðü ãéáôñü óôï ÷þñï ôïõ ÊÁÐÇ ìå èÝ-
ìá: «ÕðÝñôáóç: Ðñüëçøç êáé áíôéìåôþðéóç».
Ç ïìéëßá ðñáãìáôïðïéåßôáé Ýðåéôá áðü óõíåñ-
ãáóßá ôïõ ÊÁÐÇ ìå ôçí 31ç Ôáîéáñ÷ßá

Áéóèáíüìáóôå ôçí áíÜãêç íá åõ÷áñéóôÞ-
óïõìå ôïí Ôáîßáñ÷ï ê. Áíôùíßïõ êáé ôç ÃåíéêÞ
Ãéáôñü ê. ÄÞìïõ ãéá ôçí ðñüèõìç áíôáðüêñé-
óÞ ôïõò óôçí ðñüóêëçóÞ ìáò.

Ôá åãêáßíéá ôïõ ÊÝíôñïõ Áíïé÷ôÞò Ðñï-
óôáóßáò ÇëéêéùìÝíùí ôïõ ÄÞìïõ Öåñþí ðñáã-
ìáôïðïéÞèçêáí ôçí ÐÝìðôç 28/12/2000. Óôçí
åêäÞëùóç ðáñáâñÝèçêáí åêðñüóùðïé ôçò Åê-
êëçóßáò, ÓôñáôéùôéêÝò Áñ÷Ýò, ï ÁíôéíïìÜñ÷çò,
ï ÄÞìáñ÷ïò Öåñþí, Äçìïôéêïß Óýìâïõëïé êáé
ðëÞèïò êüóìïõ.

Óôï øõ÷áãùãéêü ìÝñïò óõììåôåß÷áí: ç ×ï-
ñùäßá ÍÝùí ôïõ Äçìïôéêïý Ùäåßïõ Öåñþí, ç
×ïñùäßá Ãõíáéêþí ôïõ Ðïëéôéóôéêïý Óõëëüãïõ
Öåñþí, êáèþò êáé ï ÌÃÓ Áëåî/ðïëçò «Ôñï-
âáäïýñïé».

Ôïí ìðïõöÝ ôçò åêäÞëùóçò åðéìåëÞèçêáí
ïé êõñßåò ôïõ ÊÁÐÇ, ìÝëç ôçò ïìÜäáò ìáãåé-
ñéêÞò-æá÷áñïðëáóôéêÞò.

Ôçí 1ç Öåâñïõáñßïõ óôéò 11.30 ôï ðñùß
Ýãéíå ç êïðÞ ôçò âáóéëüðéôáò ôùí ìåëþí ôïõ
ÊÁÐÇ Öåñþí, ðáñïõóßá ôïõ ðñïÝäñïõ ôïõ
ÊÁÐÇ êáé ÄçìÜñ÷ïõ Öåñþí ê. Ìáíïýóç Íé-
êïëÜïõ. Áêïëïýèçóå åïñôáóôéêÞ åêäÞëùóç
ìå ãêÜéíôá, ôçí ïðïßá Ýðáéîå ï Ðáðáæßêçò Âá-
óßëçò, ìÝëïò ôïõ ÊÁÐÇ.

TÝëïò, óôéò 20 Öåâñïõáñßïõ ðñáãìáôïðïé-
Þèçêáí ïé åêëïãÝò ôùí ìåëþí ãéá ôçí áíÜäåé-
îç ôçò åíäåêáìåëïýò ÓõíôïíéóôéêÞò ôïõò Å-
ðéôñïðÞò.

ØÞöéóáí 323 ìÝëç. ¸ãêõñá øçöïäÝëôéá
321. Ç êáôáìÝôñçóç ôùí øÞöùí Ýãéíå ðáñïõ-
óßá ôçò ÅöïñåõôéêÞò ÅðéôñïðÞò ôùí ìåëþí
êáé ôùí åñãáæïìÝíùí ôïõ ÊÁÐÇ.

Õðïøçöéüôçôá Ýèåóáí 16 ìÝëç:
ÁäÜì ÂáóéëéêÞ
Áìáíáôßäçò Íéêüëáïò
Áóëáíßäçò Êùí/íïò
Ãáëáôóßäáò ×ñéóôüäïõëïò
Ãéïêíüñç Êåñáôóïýäá
Äáíßäïõ ÅëÝíç
ÆáöåéñÜêç Êõñéáêïýëá
Êïíäýëçò Êùí/íïò
Êïíäýëçò ×ñÞóôïò
ÊïñäÜò ÄçìÞôñéïò
Ìéóïõñßäçò ÌéëôéÜäçò
Ìðáêéñôæüðïõëïò Ðáíáãéþôçò
ÐáðáäÜêçò Ìé÷áÞë
ÐñáóÜêçò ÄçìÞôñéïò
Ôóéáêßñç Åñéöýëç
Ôóéáêßñçò ÅõÜããåëïò

ÅîåëÝãçóáí ïé ðáñáêÜôù:
ÁäÜì ÂáóéëéêÞ
Áóëáíßäçò Êùí/íïò
Ãáëáôóßäáò ×ñéóôüäïõëïò
Ãéïêíüñç Êåñáôóïýäá
ÆáöåéñÜêç Êõñéáêïýëá
Êïíäýëçò Êùí/íïò
Êïíäýëçò ×ñÞóôïò
ÊïñäÜò ÄçìÞôñéïò
Ìðáêéñôæüðïõëïò Ðáíáãéþôçò
Ôóéáêßñç Åñéöýëç
Ôóéáêßñçò ÅõÜããåëïò

Ç ÊïéíùíéêÞ Ëåéôïõñãüò

Êáëýâá Åõáããåëßá

(ÓõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 1)

Ç êÜñôá ìÝëïõò
ôïõ ÊÁÐÇ ôïõ
ÄÞìïõ Öåñþí.

Αξιότιμε Υπουργέ κ. Ευθυμίου

Με την ιδιότητα του Δημάρχου της ιστορι-

κής ακριτικής πόλης των Φερών, επιθυμώ κατ’

αρχήν να σας ευχηθώ επιτυχία στο δύσκολο

έργο σας.

Με την παρούσα επιστολή επιχειρούμε να

σας μεταφέρουμε μια πρώτη εικόνα από τον

μαγευτικό, μακρινό Έβρο, και παράλληλα να

σας ενημερώσουμε για τις δραστηριότητες που

αναπτύσσει ο Δήμος μας στον τομέα του εναλ-

λακτικού τουρισμού, κατά την τελευταία πε-

νταετία.

Καλούμε ακόμη Εσάς, ως αρμόδιο υπουρ-

γό, καθώς και τους φορείς των διαφόρων Εκ-

παιδευτικών Ιδρυμάτων να συμβάλετε στην τό-

νωση της περιοχής μας ενθαρρύνοντας τις επι-

σκέψεις σχολείων και πανεπιστημιακών τμη-

μάτων στο Νομό μας και γενικότερα στη Θρά-

κη.

Ο Έβρος ολόκληρος είναι ένα μνημείο της

Φύσης και της Ιστορίας. Ένα «δίκτυο» Κέ-

ντρων υποδοχής και οργανωμένων ξεναγήσε-

ων κατά μήκος του Νομού βοηθά στην παροχή

των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών.

Στο Τουριστικό Κέντρο του Δήμου Φερών

οι επισκέπτες θα πληροφορηθούν και θα ξενα-

γηθούν οδικά ή και με βάρκες (δημοτικές) στο

Δέλτα του Έβρου και στη συνέχεια στο βυζα-

ντινό ναό της Παναγίας Κοσμοσώτειρας.

Στο αντίστοιχο Κέντρο του Δάσους της Δα-

διάς οι οικοξεναγοί θα τους οδηγήσουν στα μο-

νοπάτια του Δάσους και θα τους υποδείξουν

τα σπάνια για όλη την Ευρώπη αρπακτικά, που

φωλιάζουν εκεί.

Στο Σουφλί, τα μέλη του Αστικού Συνεται-

ρισμού Νέων θα βοηθήσουν τους επισκέπτες

να γνωρίσουν την «Πόλη του μεταξιού» και

την ιστορία της, ενώ στην ακρόπολη του Διδυ-

μοτείχου θα ξαναζωντανέψουν ιστορίες και μύ-

θοι από το Βυζάντιο, από την εποχή που ο Ι.

Καντακουζηνός την έκανε πρωτεύουσά του.

Κάθε χρόνο όλο και περισσότεροι επισκέ-

πτες επιλέγουν τον ακριτικό, όμορφο τόπο μας

για να περάσουν τις διακοπές τους.

Συγκεκριμένα, στο Τουριστικό Κέντρο των

Φερών για το 2000 έχουν καταγραφεί περίπου

12.000 άτομα, που ξεναγήθηκαν από το εξει-

δικευμένο προσωπικό μας στο Δέλτα του Έ-

βρου και τις Φέρες, αλλά και –σε αρκετές πε-

ριπτώσεις– στο υπόλοιπο του νομού. Όσον α-

φορά τα διάφορα σχολεία, έφτασαν τα 38, ενώ

τις προηγούμενες χρονιές ήταν: 25 το 1996, 29

το 1997, 39 το 1998, 38 το 1999.

Ο Δήμος των Φερών έχει πληθυσμό 10.000 κα-

τοίκων και εκτείνεται στην περιοχή που ορίζε-

ται ανατολικά από το Τελωνείο των Κήπων και

δυτικά από τον Δήμο Τραϊανούπολης. Από την

Αλεξανδρούπολη απέχει 25 χιλιόμετρα.

Οι Φέρες έχουν ταυτισθεί με δύο μνημεία

ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και κάλλους: το Δέλ-

τα του ποταμού Έβρου –μνημείο της Φύσης–

και το βυζαντινό ναό της Παναγίας Κοσμοσώ-

τειρας, μνημείο της Ιστορίας και Πολιτισμού

μας.

• Το Δέλτα του Έβρου προστατεύεται από τη

διεθνή Σύμβαση για τους υγροτόπους Ram-

sar. Στο απέραντο, πολυδαίδαλο τοπίο του

φιλοξενεί μεγάλο αριθμό και μεγάλη ποικι-

λία αποδημητικών και ενδημικών πουλιών,

κάποια από τα οποία εντάσσονται σε προ-

γράμματα ειδικής προστασίας.

Πρόταση του Δήμου Φερών προς το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων
ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΕΒΡΟΥ

• Ο ναός της Παναγίας Κοσμοσώτειρας εί-

ναι το σύμβολο της Θράκης και η Παναγία η

Κοσμοσώτειρα, η προστάτιδα των απαντα-

χού Θρακιωτών. Το μνημείο αποτελεί το κό-

σμημα των Φερών και της ευρύτερης περιο-

χής. Καθολικό της Μονής της Βήρας, χρο-

νολογείται από τα μέσα του 12ου αι. με κτή-

τορα τον Σεβαστοκράτορα Ισαάκιο Κομνη-

νό, γόνο του αυτοκράτορα Αλέξιου, ιδρυτή

της δυναστείας των Κομνηνών.

Εκπροσωπώντας τη Δημοτική Αρχή αυτού του

τόπου, θεωρούμε ότι η προστασία και η ανά-

δειξη των πολιτιστικών και φυσικών πόρων της

περιοχής μας από την Τοπική Αυτοδιοίκηση

πρέπει να είναι πρωτεύων στόχος μας.

Όπως ήδη αναφέρθηκε, στο Δήμο των Φε-

ρών λειτουργεί το Τουριστικό Κέντρο σαν τμή-

μα της Δημοτικής Επιχείρησης Τοπικής Ανά-

πτυξης από το 1996.

Σκοπός της σύστασης της Επιχείρησης ή-

ταν και είναι η στήριξη ολοκληρωμένων προ-

γραμμάτων ανάπτυξης στους τομείς του Του-

ρισμού, Περιβάλλοντος και Χωροταξίας με συ-

νέπεια την τόνωση της φθίνουσας τοπικής οι-

κονομίας.

Στόχος μας είναι η παροχή υπηρεσιών,

όπως οι οργανωμένες ξεναγήσεις περιβαλλο-

ντικών ομάδων, συλλόγων και άλλων μαζικών

φορέων, καθώς και μεμονωμένων ατόμων. Α-

ντικείμενο των παραπάνω ξεναγήσεων αποτε-

λεί το Δέλτα του ποταμού Έβρου, ο βυζαντι-

νός ναός της Παναγίας Κοσμοσώτειρας, το Λα-

ογραφικό Μουσείο Ν. Γκότση και η ευρύτερη

περιοχή μας. Παράλληλα προτείνουμε για τους

ενδιαφερόμενους προγράμματα εναλλακτικού

τουρισμού, που αφορούν το Νομό μας και τη

Θράκη.

Ακόμη, στα πλαίσια του αγροτουρισμού,

έχει δρομολογηθεί και από τον ερχόμενο Ιού-

νιο θα είναι έτοιμος να φιλοξενήσει επισκέπτες

ο νέος δημοτικός ξενώνας.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Γυναικών των

Φερών παρασκευάζει και εκθέτει στο χώρο του

παραδοσιακά προϊόντα (ζυμαρικά και γλυκά

του κουταλιού).

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

σχετικά με το φετινό σχολικό έτος και με

τις εκπαιδευτικές εκδρομές, έχει γίνει έντο-

να αισθητή η αποχή των σχολείων από το

Νομό μας.

Έχουμε την πεποίθηση ότι ο ακριτικός μας

Δήμος, καθώς και ολόκληρος ο Νομός μας, έ-

χει μπει σε μία νέα πορεία ανάδειξης και ανά-

πτυξης μέσα από εναλλακτικές μορφές τουρι-

σμού. Ο αγώνας των τοπικών παραγόντων για

πρόοδο και οικονομική άνθηση θα μπορούσε

να αποδώσει πιο αποτελεσματικά με τη σύ-

μπραξη και την αλληλεγγύη και των κρατικών

φορέων.

Για το λόγο αυτό καλούμε και πάλι τους

παράγοντες του Υπουργείου Παιδείας να συν-

δράμουν στον αγώνα μας, προωθώντας τις ε-

πισκέψεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα προς την

ακριτική Θράκη.

Ευελπιστούμε ότι η παρούσα επιστολή θα

τύχει της πρέπουσας ανταπόκρισης και ότι θα

αποτελέσει το ξεκίνημα μιας νέας συνεργασίας.

Με εκτίμηση

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ

Δήμαρχος Φερών

Ëýíåôáé ôï ðñüâëçìá õäñïäüôçóçò
ôïõ ïéêéóìïý Êáâçóïý

Ëýíåôáé ôï ðñüâëçìá õäñïäüôçóçò ôïõ ïé-
êéóìïý Êáâçóïý ìå êáôÜëëçëï íåñü êáé ìåôÜ
ôï êëåßóéìï ôçò ãåþôñçóçò ðïõ åß÷å ï ïéêéóìüò
êáé óôçí ïðïßá âñÝèçêáí õøçëÜ íéôñéêÜ. Ôï íå-
ñü óôçí Êáâçóü åß÷å âñåèåß áêáôÜëëçëï áðü
ôç Íïìáñ÷ßá ¸âñïõ êáé Ýðåéôá áðü ôï ðüñé-
óìá ôïõ Ðáí/ìßïõ Ìáêåäïíßáò. ¸ôóé êáèáñß-
æïíôáé ïé äåîáìåíÝò ôïõ õäñáãùãåßïõ êáé ïé
âñýóåò ôçò Êáâçóïý èá îáíáôñÝîïõí êáèáñü
íåñü. Ï ÄÞìáñ÷ïò Öåñþí ê. Ìáíïýóçò äÞ-
ëùóå éêáíïðïéçìÝíïò áðü ôç ëýóç ôïõ ðñïâëÞ-
ìáôïò êáé ôüíéóå ùò ðñïôåñáéüôçôá ôïõ äÞìïõ
ôïí Âéïëïãéêü êáèáñéóìü êáé ôçí áðï÷Ýôåõ-
óç, ÷ùñßò íá ðáñáìåëïýíôáé ôá õðüëïéðá ìé-
êñÜ Þ ìåãÜëá Ýñãá ðïõ âñßóêïíôáé óå åîÝëéîç.

Ìéá êïéíÞ ðñüôáóç: Ðïëõäýíáìïò
Óôáèìüò ÄñÜóåùí ãéá ôá ÁìÅÁ

Åäþ êáé Ýíá ÷ñüíï Ý÷åé áðïóôáëåß ðñüôá-
óç ôçí ïðïßá õðïãñÜöïõí ïé ÄÞìáñ÷ïé Áëå-
îáíäñïýðïëçò ê. Áñâáíéôßäçò, Ôñáúáíïýðï-
ëçò ê. ×ñõóáíßäçò êáé Öåñþí ê. Ìáíïýóçò
ãéá ôç äçìéïõñãßá ðïëõäýíáìïõ óôáèìïý äñÜ-
óåùí ãéá ôá ¢ôïìá ìå ÅéäéêÝò ÁíÜãêåò óôá ðëáß-
óéá ôïõ Åéäéêïý ÐñïãñÜììáôïò ÔïðéêÞò Áõôï-
äéïßêçóçò ìå ðñïûðïëïãéóìü ðïõ áããßæåé ôá 1
äéò 200 åê. äñ÷.

Óôü÷ïò ôçò ðñüôáóçò åßíáé ç éóüôéìç Ýíôá-
îç ôùí ÁìÅÁ óôïí êïéíùíéêü éóôü êáèþò êáé ç
äçìéïõñãßá ôùí óõíèçêþí åêåßíùí ðïõ èá åðé-
ôñÝøïõí ôçí áíÜðôõîç ôùí äåîéïôÞôùí ôïõò êáé
èá êáôï÷õñþíïõí ôç öõóéêÞ, ïéêïíïìéêÞ, êïé-
íùíéêÞ êáé åðáããåëìáôéêÞ áðïêáôÜôáóÞ ôïõò.

ÅÉäÇÓÅÉò ÁÐÏ ÔÏ ÄÇÌÏ ÖÅÑÙÍ



ÓÅËÉÄÁ 5

••••• ÐÁÑÁÄÏÓÇ ••••• ÐÏËÉÔÉÓÌÏÓ ••••• ÃÑÁÌÌÁÔÁ & ÔÅ×ÍÅÓ •••••
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
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«Ôï êïõäïýíé óôá ëáúêÜ äñþìåíá»

Ì
éá äéáöïñåôéêÞ Ýêèåóç áðü åêåßíåò ðïõ

Ý÷ïõìå óõíçèßóåé, åãêáéíéÜóôçêå óôéò 23

Äåêåìâñßïõ óôï Óýëëïãï Áñ÷áéïößëùí êáé

ðïëéôéóôéêÞò êëçñïíïìéÜò Íïìïý ¸-

âñïõ óôçí Ýäñá ôïõ óôçí Áëåîáí-

äñïýðïëç.

Ôßôëïò ôçò ¸êèåóçò «Ôï êïõäïý-

íé óôá ëáúêÜ äñþìåíá». Ôá êïõäïý-

íéá áðïôåëïýí ëáïãñáöéêü õëéêü ôïõ

Áóôõíïìéêïý óõëëÝêôç Ãêüôóç Íéêï-

ëÜïõ, êáé ïé öùôïãñáößåò åßíáé ôïõ

êÝíôñïõ ëáúêþí äñþìåíùí Êïìïôç-

íÞò.

Äýï öïñåßò êáé Ýíáò éäéþôçò Ýíù-

óáí ôéò äõíÜìåéò ôïõò, ãéá íá ðáñïõ-

óéÜóïõí ôçí ðåñßïäï ôùí åïñôþí ìéá

Ýêèåóç ðïõ ôá áíôéêåßìåíÜ ôçò åßíáé åðßêáé-

ñá, ìéáò êáé óå ðïëëÝò ðåñéï÷Ýò ôçò ÷þñáò

ìáò áõôÞ ôçí ðåñßïäï ôï êïõäïýíé, áðü ÷ñç-

óôéêü áíôéêåßìåíï ðïõ ÷ñçóéìåýåé óôïí êôç-

íïôñüöï ãéá ôïí ðñïóäéïñéóìü êáé ôïí åíôï-

ðéóìü ôïõ æþïõ, êáôáëáìâÜíåé ðåñßïðôç èÝ-

óç óôá ëáúêÜ äñþìåíá.

Óôïí ¸âñï, óôï ÷ùñéü ÑÞãéï, óôï Ýèéìï

ôïõ «Ìðáìðïýóéáñïõ», ðïõ ãßíåôáé áíÞìåñá

ôùí ×ñéóôïõãÝííùí ï Ìðáìðïýóéáñïò åßíáé

æùóìÝíïò ìå êïõäïýíéá.

Óôï Äéäõìüôåé÷ï ôñáãïõäïýóáí ðáëáéü-

ôåñá ôá êÜëáíôá ìå óõíïäåßá ôáñáìðïýêáò

Üôïìá ìåôáìöéåóìÝíá, ðïõ åß÷áí êñåìáóìÝ-

íá óôç ìÝóç ôïõò êïõäïýíéá.

Ðáñüìïéá Ýèéìá, ðïõ ôï êïõäïýíé áðïôå-

ëåß âáóéêü åîÜñôçìá ôùí äñþìåíùí, óõíáíôÜ-

åé êáíåßò óå ðïëëÝò ðåñéï÷Ýò ôçò ÅëëÜäáò, ü-

ðùò ôçí Ôñßðïëç, ôç Óêýñï, ôï Óï÷ü.

¸íôïíç åßíáé ç ðáñïõóßá ôïõ êïõäïõíéïý

êáé ôçí ðåñßïäï ôçò ÁðïêñéÜò, áëëÜ êáé óå

ëáôñåõôéêÝò åêäçëþóåéò ð.÷. ôá ÁíáóôåíÜñéá.

Ç ðáñïõóßá ôïõ êïõäïõíéïý óôçí ÅëëÜ-

äá Ý÷åé ôéò ñßæåò ôçò óôçí áñ÷áéüôçôá. Ðïéêß-

ëåò åßíáé ïé áíáöïñÝò áðü áñ÷áéïëïãéêÜ åõ-

ñÞìáôá. Áðåéêüíéóç ìéêñïý êïõäïõíéïý óå

ëáéìü æþïõ ðïõ ïäçãåßôáé ãéá èõóßá óå ôïé÷ï-

ãñáößá ôçò ÄÞëïõ, áðåéêüíéóç êïõäïõíéþí óå

áñãõñÜ íïìßóìáôá ôùí Êñáíßùí (Êåöáëëç-

íßáò) ôïõ 5ïõ ð.×. áéþíá êëð.

¸ôóé üëá áõôÜ óõíåôÝëåóáí þóôå ï Áóôõ-

íïìéêüò óõëëÝêôçò íá ðáñïõóéÜóåé Ýíá áðü-

óðáóìá ìéáò ìåãÜëçò åíüôçôáò 350 ðåñßðïõ

êïõäïõíéþí ðïõ áðïôåëïýí ôï Ëáïãñáöéêü

ôïõ Ìïõóåßï, ðïõ âñßóêåôáé óôéò ÖÝñåò ôïõ

¸âñïõ êáé ôï áðáñôßæïõí 1700 ëáïãñáöéêÜ

áíôéêåßìåíá.

Ôï 200 êïõäïýíéá ðïõ åêôßèåíôáé óôï óýë-

ëïãï áñ÷áéïößëùí ôçò Áëåî/ðïëçò ÷ùñßæïíôáé

óå ôñßá ìÝñç 1) ôïýíæéá, êáôáóêåõáóìÝíá á-

ðü ìðñïýíôæï 2) ôéò ôñÜêåò áðü ÷áëêü êáé 3)

ôá ãêéïõðêÜíéá áðü ÷áëêü Þ ëáìáñßíá êñå-

ìáóìÝíá óå ðåñßôå÷íá ðåñéëáßìéá (êáóíÜêéá)

áðü îýëï Þ áëõóßäá ìå äýï æõãïýò áðïôåëïýí

Ýíá ìïíáäéêü èÝáìá ãéá ôïí åðéóêÝðôç.

Ãéá ôç óõìâïëÞ ôïõò ï óõëëÝêôçò éäéáßôå-

ñá åõ÷áñéóôåß ôïí ê. Ãåþñãéï Áéêáôåñéíßäç

ôçò Áêáäçìßáò ôùí Áèçíþí ãéá ôïí åöïäéá-

óìü ìå óôïé÷åßá ðïõ áöïñïýí ôá êïõäïýíéá,

ôïí ÄÞìï Öåñþí ãéá ôç ÷ïñçãßá ôçò Ýêèåóçò

áëëÜ êáé éäéáßôåñá ôïí ðáððïý ôïõ Íéêüëáï

Ãêüôóç ðïõ Þôáí ï óõíôçñçôÞò üëùí áõôþí

ôùí êïõäïõíéþí.

øçëá ðáëïýêéá ôïðïèåôïýíôáé óôï Ýäáöïò
êáé óõíäÝïíôáé óôéò ðÜíù Üêñåò ìå äõï óêïé-
íéÜ, óôç ìÝóç ôùí ïðïßùí äÝíåôáé Ýíá ìáêñý
îýëï ðïõ ó÷çìáôßæåé óôçí êÜôù Üêñç Ýíá êõ-
êëéêü Üíïéãìá, ìÝóá óôï ïðïßï ÷þíåôáé ï óêý-
ëïò. Ìå åéäéêÜ óýíåñãá áðü îýëï êáé óýñìá,
ôá ëåãüìåíá ìáãêáíÜñéá. ðéÜíïõí ôá óêõëéÜ
êáé ôá âÜæïõí ó’ áõôü ôï Üíïéãìá. Ðñéí áñ÷ß-
óåé ç äéáäéêáóßá áõôÞ Ý÷ïõí óôñßøåé ôá äõï
óêïéíéÜ ìå ôÝôïéï ôñüðï þóôå íá ó÷çìáôßæïõí
ìéá ðëåîïýäá. Ôñáâþíôáò ôá ó÷ïéíéÜ áðü êÜ-
ôù îåìðëÝêïíôáé êáé ï óêýëïò ãõñßæåé ìå ìå-
ãÜëç ôá÷ýôçôá óôïí áÝñá. Ôï æþï ðïõ âáóá-
íßæåôáé ìå áõôü ôïí ôñüðï, ãáâãßæåé ôñáãéêÜ
êáé ðïëëÝò öïñÝò îåøõ÷Üåé (ìüíï ïé ãÜôåò äåí
ðÜèáéíáí ôßðïôá). Áëëïý ç ôñáìðÜëá ðåôÜåé
ôï óêýëï óôïí áÝñá. (ÁõôÞ Þôáí êáôÜ ôç ãíþ-
ìç êáé ç âáóéêÞ åðéäßùîç ôïõ åèßìïõ). Ïé ôå-
ëåóôÝò ôïõ åèßìïõ áðáíôïýí ìüíï: ãéá íá ìçí
áññùóôÞóåé áðü ëýóóá».

«Áõôüò ï äõóåîÞãçôïò êáé ãéá ôï óçìåñéíü
êïéíü áßóèçìá áðïêñïõóôéêüò âáóáíéóìüò
ôùí óêõëéþí öáßíåôáé íá Ý÷åé êÜðïéá ó÷Ýóç
ìå ôçí ýðáñîç êõíïêÝöáëùí äáéìüíùí, óôïõò
ïðïßïõò ðßóôåõáí üëïé ïé âáëêáíéêïß ëáïß á-
ðü ôç Óëïâåíßá þò ôç Ì. Áóßá. ÐñÝðåé íá Ý÷åé
åðßóçò êÜðïéá ó÷Ýóç ìå ôçí ÊáèáñÞ ÄåõôÝ-
ñá, ç ïðïßá ëÝãåôáé êáé «óêõëïäåõôÝñá». Óõ-
÷íÜ ïé ìåôáìöéåóìÝíïé ôçò ôåëåõôáßáò ðåñéü-
äïõ ôïõ êáñíáâáëéïý ïíïìÜæïíôáé óêõëáñáß-
ïé, óôç ÈñÜêç ï âáóéëéÜò ôïõ êáñíáâáëéïý Ý-
÷åé ôï ðåñßåñãï üíïìá ÊéïðÝê-ÌðÝçò, äçëáäÞ
ìðÝçò ôùí óêõëéþí. Áõôüò ï óõó÷åôéóìüò ôïõ
óêýëïõ ìå äáéìïíéêÜ üíôá êáé ôçí ÊáèáñÞ Äåõ-
ôÝñá, äçëáäÞ ìéá çìåñïìçíßá ãåíéêÞò êÜèáñ-
óçò, öáßíåôáé ðùò áíÜãåôáé óôçí áñ÷áéüôç-
ôá. Ï óêýëïò èåùñÞèçêå ôüôå ÷èüíéïò äáßìï-
íáò ôùí íåêñþí (íá èõìçèïýìå ìüíï ôïí ÊÝñ-
âåñï). Èõóßåò óêõëéþí ðñïò ôéìÞ ôçò ÅêÜôçò
ãßíïíôáí êáé óôç ÓáìïèñÜêç. Äåí õðÜñ÷åé ü-
ìùò êáìéÜ áðüäåéîç Üìåóçò óõó÷Ýôéóçò ôùí
ãåãïíüôùí áõôþí ìå ôï ìáñôýñéï áõôü ôùí
óêõëéþí. ÓõìðåñáóìáôéêÜ ìðïñïýìå íá ðïý-
ìå ìüíï üôé ç ãåíéêÞ êÜèáñóç ôçò ÊáèáñÞò
ÄåõôÝñáò, ðñéí ìðåé ï êüóìïò óôç ÌåãÜëç Óá-
ñáêïóôÞ, áðïâáßíåé ãéá ôá óêõëéÜ éäéáßôåñá
äñáóôéêÞ».

Ìáñßá Ëáæßäïõ

ÌÝñåò êáñíáâáëéïý êáé ìáò ðéÜíåé ìéá íïóôáë-
ãßá, ìéá èëßøç ãéá üóá Ýèéìá ÷Üèçêáí óôï ðÝ-
ñáóìá ôïõ ÷ñüíïõ êáé ìéá ïñãÞ ãéá üóïõò êáé
üóá óõíÝâáëáí óôï ÷áìü ôïõò üðùò ëÝåé êáé
ï óõããñáöÝáò Èåüäùñïò ÃñçãïñéÜäçò óôï: Ï
ÈÜíáôïò ôùí ÂÜê÷ùí, óôçí åöçìåñßäá ÍÝá,
óôéò 24-2-2001.

ÁíÜìåóá óôá Ýèéìá ðïõ Ýóâçóáí Þôáí êáé
ôï êñÝìáóìá-âáóÜíéóìá ôùí óêýëùí êáé ôùí
ãáôþí ôçí ÊõñéáêÞ ôçò ÔõñéíÞò. ̧ íá Ýèéìï ðïõ
ðñÝðåé íá ïìïëïãÞóù üôé äå ìå óôåíï÷ùñåß
ôï ãåãïíüò ðïõ ÷Üèçêå ãéáôß åìÝíá ðñïóùðé-
êÜ ìïõ ðñïîåíïýóå ëýðç, ôï Ýâñéóêá âÜñâá-
ñï, áðïêñïõóôéêü êáé äõóåîÞãçôï ìå ôï ôüôå
ðáéäéêü ìïõ ìõáëü.

Áêüìç êáé ôþñá ìå Ýíá óößîéìï óôçí êáñ-
äéÜ èõìÜìáé åêåßíá ôá ôåñÜóôéá ðáëïýêéá
ìðçãìÝíá óôï Ýäáöïò íá åßíáé óõíäåäåìÝíá
ìå äõï «ôñé÷éÝò» åêåß óôçí áëÜíá êáé ôïí êü-
óìï ìáæåìÝíï ãýñù, êõñßùò Üíäñåò êáé ðáé-
äéÜ. Èá èõìÜóôå êáé óåéò ôçí áëÜíá ìå ôéò äýï
âñýóåò ìå ôá «ãéáëÜêéá» ãéá ôï ðüôéóìá ôùí
æþùí êáé ôç ìåãÜëç âñýóç ãéá ôïõò áíèñþ-
ðïõò, ôï «ÊéìÝñé», ìðñïóôÜ óôï Êáöåíåßï ôïõ
Íáðïýëç óôá Áñâáíßôéêá (ç åîÝëéîç Þ ç öèï-
ñÜ ìéáò åðï÷Þò Ý÷åé îçëþóåé ôéò âñýóåò êáé ôç
èÝóç ôïõò Ý÷åé ðÜñåé ç ðáéäéêÞ ÷áñÜ).

Ôï Ýèéìï ôï âñÞêá íá ðåñéãñÜöåôáé ìå ëå-
ðôïìÝñåéåò êáé íá äßäåôáé êáé êÜðïéá åîÞãçóç
óôï âéâëßï ôïõ ÂÜëôåñ Ðïý÷íåñ «Ëáúêü ÈÝá-
ôñï óôçí ÅëëÜäá êáé ôá ÂáëêÜíéá», óõãêñçôé-
êÞ ìåëÝôç, åêäüóåéò ÐáôÜêç. Èåþñçóá üôé èá
ìáò åíäéÝöåñå áí ü÷é ôüóï ðïëý ç ðåñéãñáöÞ
ôïõ üóï ç åîÞãçóç ôïõ åèßìïõ êáé ìåôáöÝñù
áðïóðÜóìáôá áðü ôï âéâëßï.

«ÁíÜìåóá óôá ëáúêÜ Ýèéìá óõíáôÜìå êáé
ðåñéðôþóåéò, üðïõ ôï áñ÷éêü íüçìá ôïõ äñþ-
ìåíïõ Ý÷åé ÷áèåß. Ìå ôéò óçìåñéíÝò ìáò áíôé-
ëÞøåéò ôï äñþìåíï ðáñáìÝíåé äõóåîÞãçôï».

«... Ôï Ýèéìï áðáíôÜôáé óôç Âïõëãáñßá,
óôçí Ôïõñêßá êáé óôçí ÅëëÜäá. Ïé ðçãÝò ãéá
ôïí åëëçíüöùíï ÷þñï äåí åßíáé ðïëëÝò. Áíá-
öÝñïíôáé óôá ðåñß÷ùñá óôçò Óìýñíçò, ôç
ÈñÜêç ôç Ìáêåäïíßá, ôç Èåóóáëßá êáé ôçí Ðå-
ëïðüííçóï».

ÐåñéãñáöÞ ôïõ äñþìåíïõ: «ÅôïéìÜæåôáé ç
ôñáìðÜëá ôùí óêõëéþí ùò åîÞò: äõï ðáíý-

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΑΚΗ

«ÈñÜêç, 80 ÷ñüíéá áðü ôçí åíóùìÜôù-
óç óôçí ÅëëÜäá: Ôáîéäåýù óôï ÷èåò,
ðáñáôçñþ ôï óÞìåñá, öáíôÜæïìáé ôï
áýñéï êáé æùãñáößæù...»

Κ
άτω από αυτό τον τίτλο πραγματοποιή-

θηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης παιδικής

ζωγραφικής  που εντάσσεται στα πλαίσια των

εκδηλώσεων της Βουλής για την επέτειο των

80 χρόνων από την ενσωμάτωση της Θράκης

στον εθνικό κορμό της χώρας.

Μέσα στο πνεύμα αυτό προέκυψαν 2.864

έργα από τα Θρακιωτόπουλα της έκτης τάξης

όλων των δημοτικών σχολείων και των τριών

νομών, Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης.

Η επιλογή των 208 έργων της έκθεσης που

στεγάζεται στο Περιστύλιο του Μεγάρου της

Βουλής έγινε από ειδική επιτροπή, υπό την προ-

εδρία του ακαδημαϊκού καθηγητή Παναγιώτη

Τέτση, ύστερα από διαγωνισμό μεταξύ των μα-

θητών.

Ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Κακλαμάνης

εγκαινιάζοντας την έκθεση μεταξύ άλλων τό-

νισε ότι «Πρωταρχική επιδίωξη κάθε δημοκρα-

Ο ΟΡΕΣΤΗΣ

του Εβρίτη γιατρού-συγγραφέα

ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΠΟΤΟΝΑΚΗ

Áðü ôéò óåëßäåò ôïõ âéâëßïõ
óôç èåáôñéêÞ óêçíÞ

Ο
«Ορέστης» του Γ. Μποτονάκη ανεβαίνει

από τις Θεατρικές Επιχειρήσεις Αργοναύ-

τες και για τεχνικούς λόγους η ημερομηνία έ-

ναρξης των παραστάσεων μετατίθεται την 1η

Μαρτίου 2001.

Το έργο θα παίζεται στο θέατρο Αλκμήνη

(Αλκμήνης 8, πάροδος Πειραιώς στο Γκάζι,

τηλ. 3428583) κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και

Σάββατο ώρα 21.30 και την Κυριακή ώρα

20.000, το Μάρτιο και Απρίλιο (ως το Πάσχα).

Δυο λόγια για το έργο:

Μια σημερινή οργάνωση γυναικών ζητά

την αναψηλάφηση της αρχαίας δίκης του Ο-

ρέστη για το έγκλημα της μητροκτονίας, γιατί

θεωρεί ότι όλα τα δεινά των γυναικών στον

κόσμο άρχισαν μετά από αυτή τη λανθασμένη

απόφαση του αρχαίου δικαστηρίου και την τε-

λική αθώωση του Ορέστη με την ψήφο της

«μεροληπτικής υπέρ των ανδρών» Αθηνάς.

Το έργο παρουσιάζει την ανάκριση του Ο-

ρέστη από μια γυναίκα ανακρίτρια, αλλά και

την σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ τους.

Μέσ’ από το σκληρό δρόμο των συγχρό-

νων περιπλανήσεων, της έλλεψης πατέρα και

της ενοχής και οι δυό ομολογούν ότι είναι έ-

νοχοι, κατήγοροι και κατηγορούμενοι συγχρό-

νως, και προσπαθούν να σωθούν.

Το έργο εντάσσεται με τη σειρά του, στη

μακρινή πορεία των λογοτεχνικών εκδοχών του

μύθου και συνιστά μια ζωντανή συνέχεια του

αρχαίου τραγικού λόγου ως τη σημερινή πραγ-

ματικότητα.

ÁÃÁÐÙÍÔÁÓ ÔÏ ÊÁÉ ÖÑÏÍÔÉÆÏÍÔÁÓ ÔÏ,

ÕÐÅÑÁÓÐÉÆÏÌÁÓÔÅ ÔÏ ÓÇÌÅÑÁ ÔÏ ÄÉÊÏ

ÌÁÓ ÊÁÉ ÔÏ ÌÅËËÏÍ ÔÙÍ ÐÁÉÄÉÙÍ ÌÁÓ

ÔÏ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍ ÅÉÍÁÉ Ç ÆÙÇ ÌÁÓ

Ôá åõñÞìáôá ðïõ áöïñïýóáí óôçí íåï-

ëéèéêÞ åðï÷Þ ÷ñïíïëïãïýíôáé óôï 4500 ð.×.

áëëÜ Þôáíå êáôåóôñáììÝíá ãéáôß äõóôõ÷þò,

ï ôýìâïò ðñïêÜëåóå êáôáóôñïöÞ óôïí ïéêé-

óìü».

Ï ê. ÔñéáíôÜöõëëïò ÷áñáêôÞñéóå ôçí á-

íáóêáöÞ Üêñùò åíäéáöÝñïõóá ãéáôß üðùò ï

ßäéïò åßðå óôïí ßäéï ÷þñï êáé óôï ßäéï åðßðå-

äï åñåõíïýóáí ïé áñ÷áéïëüãïé åõñÞìáôá ôá

ïðïßá áðåß÷áí ìåôáîý ôïõò ðïëëïýò áéþíåò.

Ôï äåêáåôÝò áõôü ðñüãñáììá ôùí áíáóêá-

öþí èá óõíå÷éóôåß óôï Äéäõìüôåé÷ï, óôçí Ï-

ñåóôéÜäá êáé ôï Ôñßãùíï.

ÉùÜííá Ðáñáó÷Üêç

(áíáäçìïóßåõóç)

Ó Ð Ç Ë Á É Ï  Ô Ñ É Ã Ù Í Ï Õ :

Óå ìüíéìç Ýêèåóç ïé áñ÷áéüôçôåò

ôïõ Âüñåéïõ ¸âñïõ

Èá óõìâÜëëåé óôçí ãíùñéìßá ìå ôçí ôïðé-

êÞ éóôïñßá õðïóôçñßæïõí ïé áñ÷áéïëüãïé

Ìüíéìç Ýêèåóç óôçí ïðïßá èá ðáñïõóéÜæï-

íôáé ïé áíáóêáöÝò ðïõ Ýãéíáí óôçí ðåñéï÷Þ

ôïõ Â. ¸âñïõ èá ëåéôïõñãÞóåé áðü ôï Öèé-

íüðùñï ôïõ 2001 óôï ÓðÞëáéï ôïõ ÄÞìïõ Ôñé-

ãþíïõ.

Óôïí åêèåóéáêü áõôü ÷þñï èá õðÜñ÷ïõí

öùôïãñáößåò, êåßìåíá, ÷Üñôåò, ó÷Ýäéá êáé åê-

ìáãåßá áðü Ýñãá ðïõ Ý÷ïõí âñåèåß óôçí ðå-

ñéï÷Þ.

Ç ðñïåôïéìáóßá Ý÷åé áñ÷ßóåé åäþ êáé êáé-

ñü åßðå óôï «ÑÜäéï Ãíþìç» ï ðñïúóôÜìåíïò

ôçò ÉÈ Åöïñåßáò Ðñïúóôïñéêþí êáé Êëáóé-

êþí Áñ÷áéïôÞôùí ê. Ä. ÔñéáíôÜöõëëïò ï ï-

ðïßïò ÷áñáêôÞñéóå óçìáíôéêÞ ôçí ýðáñîç ôçò

Ýêèåóçò ãéá ôá åêðáéäåõôéêÜ ìáèÞìáôá êáé

ôçí ôïðéêÞ éóôïñßá.

Ãéá ôçí õðüèåóç ôïõ ìïõóåßïõ ôçò Áëå-

îáíäñïýðïëçò åßðå üôé âñßóêåôáé óå êáëü

äñüìï áöïý ôï Õðïõñãåßï Ý÷åé áðïöáóßóåé

íá åíôÜîåé ôï Ýñãï óôï Ã´ ÊÐÓ ìå ðñïûðïëï-

ãéóìü 1 äéó. 800 åêáô. äñ÷.

¹äç üðùò åßíáé ãíùóôü Ý÷åé åãêñéèåß ôï

ðñüãñáììá ðïõ áöïñÜ óôá êôßñéá ãéá 1900

ô.ì. óå ðñþôç öÜóç ìå äõíáôüôçôá åðÝêôá-

óçò åíþ ôï Õðïõñãåßï Ý÷åé åíçìåñùèåß ãéá

ôï êïëõìâçôÞñéï ãéá ôï ïðïßï ùò ãíùóôüí

ðñïôåßíåôáé íá âñßóêåôáé óôïí ßäéï ÷þñï ìå

ôï ìïõóåßï.

Ó÷åôéêÜ ìå ôéò áíáêïéíþóåéò ðïõ Ýãéíáí

óôçí 14ç åðéóôçìïíéêÞ óõíÜíôçóç ãéá ôï áñ-

÷áéïëïãéêü Ýñãï óôçí ðåñéï÷Þ, êáé óõãêåêñé-

ìÝíá óôç ËÜäç, åßðå:

«Åêôüò áðü ôïí ôýìâï ôùí Ñùìáúêþí ÷ñü-

íùí õðÞñ÷å óôçí ßäéá èÝóç êáé ðáëáéüôåñïò

íåïëéèéêüò ïéêéóìüò êáé Ýôóé áðáéôÞèçêå ÷ñü-

íïò ãéá ôçí ïëïêëÞñùóç ôçò áíáóêáöÞò.

Ï ôýìâïò ãéá ôïí ïðïßï ìéëÜìå êáôá-

óêåõÜóôçêå ôïí 1ï ì.×. áéþíá ãéá íá óêåðÜ-

óåé ôïí ôÜöï åíüò ìéêñïý ðáéäéïý.

ÌÝóá óôïí ôÜöï âñÝèçêáí äõï áããåßá,

Ýíá èÞëáóôñï êáé Ýíá ÷Üëêéíï êïõôáëÜêé, å-

íþ äßðëá âñÝèçêå ï óêåëåôüò åíüò ìéêñïý á-

ëüãïõ êáèþò êáé åîáñôÞìáôá ôçò éððïóêåõÞò.

ÁðïêñéÜôéêá ëáúêÜ Ýèéìá

Ôï âáóÜíéóìá ôùí óêýëùí

H Παναγία Κοσμοσώτειρα είναι έργο

του Θανάση Μπορμπουδάκη

από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Φερών.

τικής κοινωνίας είναι η διαμόρφωση ιστορικής

συνείδησης και ενδιαφέροντος για τα κοινά στη

νέα γενιά. Οι Θρακιώτες σήμερα δίνουν τη δι-

κή τους μάχη για την καλλιέργεια των υψηλών

ιδανιξκών της ελευθερίας, της δημοκρατίας,

της κοινωνικής δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης

και της ανάπτυξης, χωρίς θρησκευτικές προ-

καταλήψεις αλλά και χωρίς να ακυρώνουν τις

ιδιαιτερότητες που διαμόρφωσε η μακραίωνη

ιστορική πραγματικότητα. Και αυτό αποδεικνύ-

ουν τα έργα των παιδιών.»
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Το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου

Του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΝΕΡΗ

Τεφέλι, 8 Νοεμβρίου 2000

Ãéþñãïò

ÌðïôïíÜêçò
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(Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο)

Τ
ον ανεφοδιασμό των μαχητών με μπα-

ρουτόβολα κάνουν χωρίς διακοπή τα γυ-

ναικόπαιδα. Όσο όμως η μέρα περνά, σφίγγει

ο κλοιός του εχθρού. Πριν βραδιάσει πέφτει ο

«Ανεμόμυλος» (το σημερινό Ηρώο) και κατα-

σφάζονται οι 7 υπερασπιστές που ήσαν μέσα.

Σε λίγη ώρα καταλαμβάνονται και οι στάβλοι

που χρησιμοποιούνται τώρα ως προμαχώνες

από τον εχθρό. Η κατάσταση των πολιορκου-

μένων από ώρα σε ώρα και από στιγμή σε στιγ-

μή γίνεται όλο και πιο δυσχερής, τραγική θα

έλεγα. Τα πολεμοφόδια τελειώνουν. Βοήθεια

από έξω καμιά.

Η Επαναστατική Επιτροπή στέλνει μεαγ-

γελιοφόρο ο οποίος κατόρθωσε να περάσει α-

παρατήρητος μέσα από τον εχθρό, μια επιστο-

λή προς τον Κορωναίο που εκείνη τη μέρα βρι-

σκόταν στο χωριό Κλησίδι να στείλει αμέσε-

ως βοήθεια. Η βοήθεια όμως δεν έφτασε πο-

τέ. Από την άλλη πλευρά ο Μουσταφά βλέπο-

ντας ότι με τα όπλα που διαθέτει είναι δύσκο-

λο να καταληφθεί η Μονή, ειδοποιεί στο Ρέ-

θυμνο να του στείλουν τη νύχτα τη «Μεγάλη

Μπομπάρδα», η οποία είχε 2,5 μέτρα μήκος

και το κάθε βλήμα της ζύγιζε 13 οκάδες. Για

να την μεταφέρουν δε χρειάστηκαν 500 στρα-

τιώτες και πάρα πολλά ζώα. Τα ξημερώματα

της 9ης Νοεμβρίου η μπομπάρδα είναι στημέ-

νη πίσω από τους «στάβλους». Έτσι μόλις ξη-

μέρωσε αρχίζει και πάλι η φοβερή μάχη και

ένας ανηλεής κανονιοβολισμός με τη μπο-

μπάρδα εναντίον των Δυτικών τειχών και της

Δυτικής Πύλης που εκείνες τις ώρες μεταμορ-

φώθηκαν σε γίγαντες λες κι εγνώριζαν ότι α-

πό την αντίστασή τους εξαρτάται η σωτηρία

της Μονής. Πρέπει να σημειώσω πριν προχω-

ρήσω ότι το βράδυ της 8ης Νοεμβρίου ο Η-

γούμενος προαισθανόμενος ποιο θα ήταν το

τέλος, καλεί τα γυναικόπαιδα και τους μονα-

χούς στην εκκλησία να μεταλάβουν των Αχρά-

ντων Μυστηρίων και ενναλάξ οι μαχητές. Ε-

πανερχόμαστε πάλι στην 9η Νοεμβρίου. Είχε

πια σουρουπώσει. Η Δυτική Πύλη από τους

συνεχείς κανονιοβολισμούς που δέχτηκε έπε-

σε. Τότε οι Τούρκοι μανιώδεις και αιμοδιψείς

ως ήσαν, εισβάλλουν μπουλούκια, μπουλού-

κια στη Μονή.

Η μάχη πλέον γίνεται στήθος με στήθος.

Τώρα το λόγο έχουν οι λόγχες, τα γιαταγάνια,

τα κρητικά μαχαίρια και ότι άλλο αιχμηρό α-

ντικείμενο. Τι τρομερή, τι τραγική, τι φρικα-

λέα αυτή η σκηνή. Κορμιά καταμελισμένα, α-

ποκεφαλισμένα έπεφταν το ένα μετά το άλλο

και από τις δύο πλευρές. Ο Ηγούμενος Γαβρι-

ήλ, πριν φονευτεί και ο φρούραρχος Ι. Δημα-

κόπουλος βλέποντας πλέον ότι ουδέν ωφελεί,

καλούν τα γυναικόπαιδα να τρέξουν στην πυ-

ριτιδαποθήκη. Οι Τούρκοι συνεχώς εισορμούν

από όλες πλέον τις πλευρές. Ο περίβολος έχει

γεμίσει ασφυκτικά. Οι πιο φανατικοί τρέχουν

προς την πυριτιδαποθήκη για να μπουν μέσα

να ατιμάσουν και μετά να σφάξουν. Τότε ο εκ

του χωρίου Άδελε ήρωας Κων. Γιαμπουδάκης

αφού σταυροκοπήθηκε, σημαδεύει με την πι-

στόλα του στα βαρέλια με το μπαρούτι. Μια

θεόρατη λάμψη εφάνη κι ένας φοβερός κρό-

τος ακούστηκε. Το δράμα είχε συντελεστεί. Πέ-

τρες, κορμιά, κεφάλια, βαρέλια και χώματα,

βρέθηκαν σ’ ένα παράξενο σύμπλεγμα.

Σαν εγεμίσαν οι αυλές κι οι θόλοι γεμισμένοι,

τότε Γιαμπούς ο Κωνσταντής δε στέκει ν’ α-

ναμένει.

Δίδει τω λαγουμιώ φωθιά, το τέλος να το κλείσει.

Κι έκαμε και του Μουσταφά κουρμπάνι να δει-

πνήσει».

Και παρακάτω συνεχίζει:

«Και μέσα στον αναβρασμό που ο χάρος ε-

βρουχάτο,

βροντή, σεισμός εγίνηκε κι ο κόσμος άνω κάτω.

Φωθιά, καπνός και κτίρια, κορμιά κομματια-

σμένα,

άντρες και γυναικόπαιδα στ’ ανέφαλ’ ανεβαίνα.

Τρόχαλος έγιν’ η Μονή κι εσείστη ο Ψηλο-

ρείτης

κι αντιλαλούνε τα βουνά κι απ’ άκρ’ ως άκρ’

η Κρήτη».

Λένε μάλιστα, ότι ο κρότος ήταν τόσο δυνα-

τός ώστε ακούστηκε μέχρι το Ηράκλειο. Υπερ-

βολή ίσως.

Έτσι γράφτηκε ο επίλογος. Ποιος όμως ή-

ταν ο απολογισμός;

Κατά τον υπό του ίδιου του Μουσταφά κα-

ταρτισθέντα πίνακα την επόμενη του ολοκαυ-

τώματος, αιχμαλώτισαν 140 άνδρες και γυναι-

κόπαιδα, μεταξύ αυτών και ο Δημακόπουλος ο

οποίος κατά τη μεταφορά των αιχμαλώτων στο

Ρέθυμνο εφονεύθη καθ’ οδόν με εντολή του

Μουσταφά. Πάντες οι λοιποί πλην 3-4 διαφυ-

γόντων εφονεύθησαν. Μεταξύ αυτών και ο Η-

γούμενος Γαβριήλ ο οποίος εφονεύθη δύο ώρες

πριν του ολοκαυτώματος στην ταράτσα του Η-

γουμενίου του και μάλιστα, λένε, ότι μετά το

θάνατό του οι Τούρκοι τον αποκεφάλισαν και

έμπηξαν το κεφάλι του σε μια ξιφολόγχη και το

μετέφεραν μέχρι τα περιβόλια. Εκεί χάνονται τα

ίχνη. Τούτο το έκαμαν περισσότερο για να τρο-

μοκρατήσουν τους χριστιανούς από όπου περ-

νούσαν.

Ο αριθμός των φονευθέντων και τρωθέντων

Τούρκων ανέρχεται σε 1500 κατά τον Μουστα-

φά. Δεν αναφέρει όμως και τους 800 βαρέως

τραυματίες οι οποίοι διεκομίστηκαν στα Νο-

σοκομεία Ρεθύμνου και Χανίων εκ των οποί-

ων οι περισσότεροι πέθαναν. Μεταξύ των τραυ-

ματιών ήταν και ο Σουλεϊμάν Βέης που κι αυ-

τός αργότερα απεβίωσε. Όμως περί του αριθ-

μού των φενευθέντων Τούρκων υπάρχουν πολ-

λές άλλες πληροφορίες. Άλλοι ανεβάζουν αυ-

τούς σε 3000 και άλλοι τους μετριάζουν σε

2000.

Τι απέγιναν όμως οι 140 αιχμάλωτοι; Αυ-

τούς τους οδήγησαν ως το χωριό Μέση που εί-

χε την έδρα του ο Πασάς. Αυτός έδωσε εντολή

να τους μεταφέρουν στο Ρέθυμνο. Εκεί παρέ-

μειναν περίπου 10 ημέρες και με τη μεσολά-

βηση του Ρώσου Προξένου δόθηκε χάρις, λέ-

νε, από την Υψηλή Πύλη και αφέθηκαν ελεύ-

θεροι να αναχωρήσουν για τα χωριά τους με

αυστηρές όμως συστάσεις.

Επίλογος

Το Αρκαδικό δράμα δεν ήταν μια απλή ιστορι-

κή παρένθεση. Οι θηριωδίες των Τούρκων και

οι θυσίες των Ηρώων άλλαξαν τη ροή των ι-

στορικών γεγονότων. Οι μέχρι τότε απαθείς και

εν πολλοίς αδιάφοροι χριστ. λαοί της Ευρώ-

πης και της Αμερικής αφυπνίστηκαν. Διανο-

ούμενοι πολλών χριστιανικών λαών εξεδήλω-

σαν μέσω του Τύπου τα φιλοκρητικά και γενι-

κότερα φιλελληνικά τους αισθήματα. Πολλοί

μάλιστα από αυτούς επηρέαζαν και τις Κυβερ-

νήσεις τους.

Στο Βέλγιο: «Ο αγών των Κρητών, έγραφε

Ç ôçëåüñáóç

Ì
éá ðñïâëçìáôéóìÝíç, åõáéóèçôïðïéçìÝíç

êáé êáëëéåñãçìÝíç ãéáãéÜ, ìå ðïëëÝò õ-

ðï÷ñåþóåéò êáé åõèýíåò ìÝóá óôï óðßôé, áíÝ-

ëáâå êáé ôç öýëáîç êáé ôçí äéáðáéäáãþãçóç

ãåíéêÜ èá Ýëåãá ôçò åããïíÞò ôçò, åöüóïí ç

êüñç ôçò åßíáé åñãáæüìåíç ìå ìéá óôáèåñÞ êá-

èçìåñéíÞ åñãáóßá óå êÜðïéï õðïõñãåßï, êáé

óõí ôïéò Üëëïéò åßíáé êáé ìéá áîéüëïãïò æù-

ãñÜöïò, ìå ðïëëÝò åêèÝóåéò óôï åíåñãçôéêü

ôçò. Ç ãéáãéÜ ëïéðüí ôçò ìéêñÞò Êáôåñßíáò,

ìå ôçí õðåõèõíüôçôá ðïõôç äéÝêñéíå, ðñïóðá-

èïýóå íá áíôåðåîÝëèåé üóï êáëýôåñá ìðïñïý-

óå óôï Ýãï ôçò äéáðáéäáãþãçóçò ôçò åããïíÞò

ôçò. Åß÷å Þäç êáôáöÝñåé, ç ìéêñÞ Êáôåñßíá

íá âëÝðåé ìüíï ôæïýíéïñ êáé êáìéÜ åëëçíéêÞ

ôáéíßá.

¼ìùò ôï êýñéï ìÝëçìÜ ôçò, Þôáí ôþñá íá

ðåôý÷åé íá ðåñéïñßóåé êáé ôï ÷ñüíï ðáñáêï-

ëïýèçóçò ôùí åðéëåãìÝíùí áðü ôçí ßäéá ðñï-

ãñáììÜôùí.

Äåí êáôÜöåñíå ìå ôç óõæÞôçóç êáé ôï äéÜ-

ëïãï íá ðåßóåé ôçí Êáôåñßíá íá õðáêïýóåé.

¸ðñåðå ïðùóäÞðïôå íá ãßíåé áõóôçñÞ êáé íá

óôåíá÷ùñÞóåé ôçí ìéêñÞ Êáôåñßíá ðñïêåéìÝ-

íïõ íá åðéâÜëåé ôçí ÜðïøÞ ôçò.

Óôçí ðñïóðÜèåéÜ ôçò ëïéðüí íá êáôáöÝ-

ñåé íá ðåßóåé ôçí Êáôåñßíá íá âëÝðåé ëéãüôå-

ñåò þñåò ôçëåüñáóç, æÞôçóå ôçí âïÞèåéÜ ìïõ.

Ðåßôå ôïõò êÜôé, óáò áãáðÜåé ðïëý êáé èá óáò

áêïýóåé.

Ôçí þñá ëïéðüí ðïõ óõãêåíôñùèÞêáìå

óôç ãùíéÜ ôçò óõæÞôçóçò (åß÷á ìéá ïèüíç

öôéáãìÝíç áðü öåëéæüë) ðÞñá ôçí ïèüíç êáé

âÜæïíôáò ôï ðñüóùðü ìïõ ó’ áõôÞ Üñ÷éóá íá

ôïõò ìéëþ. Ôïõò åßðá ôéò åéäÞóåò, ôïõò åßðá

ãéá ôïí êáéñü, ôïõò ôñáãïýäçóá.

Óôçí óõíÝ÷åéá ãßíáìå üëïé ôçëåïðôéêïß

óôáñ. ̧ âãáéíå Ýíáò Ýíáò êáé êÜôé Ýëåãå Þ ôñá-

ãïõäïýóå Þ Ýðáéæå èÝáôñï. Áöïý ôÝëåéùóå ç

ðáñÜóôáóç, ðáôÞóáìå ôï êïõìðß êáé êëåßóá-

ìå ôçí ôçëåüñáóç. Ôïõò åßðá üôé êïõñÜóôç-

êáí ôá ìÜôéá ìïõ ãéáôß Ýâëåðá ðïëëÞ þñá ôç-

ëåüñáóç. Ç óõæÞôçóç Üíáøå áìÝóùò.

— Êõñßá äåí Þôáí ðïëëÞ þñá.

— Êõñßá åãþ âëÝðù ðïëëÝò þñåò êáé äåí

ðïíÜíå ôá ìÜôéá ìïõ.

— Êõñßá åìÝíá ç ìáìÜ ìïõ ìå ìáëþíåé

üôáí âëÝðù ðïëëÞ þñá.

— Êõñßá åìÝíá ç ìáìÜ ìïõ ìå ìáëþíåé

üôáí êÜèïìáé êïíôÜ óôçí ôçëåüñáóç.

ÔÝëïò ðÜíôùí, åßðáíå ðïëëÜ. Åãþ åðéêÝ-

íôñùóá ôç óõæÞôçóç óôï «ðüóç þñá ðñÝðåé

íá âëÝðïõìå» êáé «ðüóï êáêü ìáò êÜíåé ü-

ôáí âëÝðïõìå ðïëëÞ þñá».

Åßðáìå ìåôáîý ôùí Üëëùí ðùò ç ðïëýùñç

ðáñáêïëïýèçóç ôçëåïðôéêþí ðñïãñáììÜôùí

âëÜðôåé êáé ôá ìÜôéá.

Ç êáôåñßíá áöïý Üêïõóå ìå ðñïóï÷Þ ü-

ëá áõôÜ ðïõ åëÝ÷èçóáí óÞêùóå ôï ÷åñÜêé ôçò

êáé ìïõ åéðå.

— Êõñßá íá óáò ðù êÜôé; ÊáëÜ ðïõ åßðá-

ìå ðùò ç ôçëåüñáóç êÜíåé êáêü óôá ìÜôéá.

Åãþ ôþñá ìüëéò èá ðÜù óôï óðßôé, èá ðù óôçí

ÊÜêç (Ýôóé áðïêáëïýóå ðïëëÝò öïñÝò ôç ãéá-

ãéÜ ôçò, ìå ôï üíïìÜ ôçò) íá ìç âëÝðåé ôçëåü-

ñáóç êáèüëïõ, ìÞðùò êáé öôéÜîïõí ôá ìÜôéá

ôçò, ãéáôß, êõñßá, ç ãéáãéÜ ìïõ äåí âëÝðåé êá-

èüëïõ êáëÜ. Äåí ìðüñåóá íá ìç ãåëÜóù. Ç

óïâáñÞ Êáôåñßíá ìå ôçí ïîýôçôá ôïõ ðíåý-

ìáôïò ðïõ ôç äéÝêñéíå, äåí óôÜèçêå óôïí åáõ-

ôü ôçò, óêÝöèçêå ôç ãéáãéÜ ôçò ðïõ äåí âëÝðåé.

Óßãïõñá áðü ôçí ôçëåüñáóç ÷Üëáóå ôá ìÜ-

ôéá ôçò ç ãéáãéÜ ìïõ óêÝöôçêå. ¸ôóé áðü êá-

ôÞãïñïò, ç ãéáãéÜ ÊÜêç âñÝèçêå êáôçãïñïý-

ìåíç. Ôþñá ãéáãéÜ ÊÜêç îåìðÝñäåøÝ ôá ìå

ôç ìéêñÞ Êáôåñßíá.

Âåâáßùò ôçò åîÞãçóá ðùò ïé ìåãÜëïé Üí-

èñùðïé äåí âëÝðïõí ëüãù çëéêßáò, óßãïõñá

üìùò áõôü äåí óõíÝöåñå óôçí Êáôåñéíïýëá

«Ç ãéáãéÜ èá ôéìùñçèåß ìå áðï÷Þ

áðü ôçí ôçëåüñáóç»

«ôÜäå-Ýöç-Êáôåñßíá»

Ðåôñßäïõ ×ñõóïýëá

Åêðáéäåõôéêüò-óõããñáöÝáò
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Επίμονη οσφυαλγία, αυχεναλγία • Πόνοι γόνατος, ώμου
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ÅñãáóôÞñéï áäáìáíôïäåóßáò
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2 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ: Ç ÃÉÏÑÔÇ

ÔÇÓ ×ÑÉÓÔÉÁÍÉÊÇÓ ÌÇÔÅÑÁÓ

Áðü ôçí éåñÜ Ìçôñüðïëç

Äéä/÷ïõ, ÏñåóôéÜäáò & Óïõöëßïõ

Ó
å ìéá óåìíÞ ôåëåôÞ ìåôÜ ôï ôÝëïò ôçò Áñ-

÷éåñáôéêÞò èåßáò ëåéôïõñãßáò ÷ïñïóôáôïý-

íôïò ôïõ ÓåâáóìéùôÜôïõ Ìçôñïðïëßôïõ ê.ê.

Íéêçöüñïõ, ç éåñÜ Ìçôñüðïëç Äéä/÷ïõ, Ï-

ñåóôéÜäïò êáé Óïõöëßïõ ôßìçóå ôçí çìÝñá ôçò

åïñôÞò ôçò ÕðáðáíôÞò ôïõ Êõñßïõ óôéò 2 Öå-

âñïõáñßïõ, ôç ×ñéóôéáíéêÞ Åëëçíßäá ÌçôÝñá.

Ï Ìçôñïðïëßôçò ýìíçóå ôçí ðñïóöïñÜ

ôçò ìÜíáò óôçí ïéêïãÝíåéá, õðïãñÜììéóå ôïí

ïõóéáóôéêü ñüëï ôïõ ðáôÝñá êáé åõ÷Þèçêå ôá

÷ñüíéá ðïëëÜ óå üëåò ôéò ìÜíåò óõóôÞíïíôáò

õðïìïíÞ êáé åãêáñôÝñçóç óôï äýóêïëï êáé

ïõóéáóôéêü Ýñãï ôçò äéÜðëáóçò ôïõ ÷áñáêôÞ-

ñá ôùí ðáéäéþí ôçò.

Ç êáèéÝñùóç ôçò ÕðáðáíôÞò ùò çìÝñá

ôçò ãéïñôÞò Ýãéíå ìå ðñùôïâïõëßá ôïõ Óåâá-

óìéùôÜôïõ üôáí íÝïò õðçñåôþíôáò óôï Ðá-

ôñéáñ÷åßïåßäå íá ãßíåôáé åêåß áíÜëïãç ôåëå-

ôÞ. ¸êôïôå ôéìÜ ôçí õðåñÞëéêç ðïëýôåêíç ìç-

ôÝñá, ôç íåüôåñç ðïëýôåêíç êáé ôç ìéêñüôåñç

óå çëéêßá ìçôÝñá.

ÖÝôïò ôéìÞèçêå ç ãçñáéüôåñç ðïëýôåêíç

ìçôÝñá óôï ðñüóùðï ôçò 98÷ñïíçò Ðáñáóêåõ-

Þò ÁñáìðáôæÞ, ìÜíáò Ýîé ðáéäéþí êáé ãéáãéÜò

Ýíôåêá åããïíþí êáé äåêáôåóóÜñùí äéóÝããï-

íùí. Ç ðïëýôåêíç ìçôÝñá ôéìÞèçêå óôï ðñü-

óùðï ôçò ×ñõóïýëáò Ðáðáäïýäç ðïõ Ý÷åé ôÝó-

óåñá ðáéäéÜ, åíþ ôéò íåáñüôåñåò ìçôÝñåò åê-

ðñïóþðçóå ç åéêïóéåíüò Ýôïõò ×ñõóïâáëÜíôï

ÃêéëäÜêç, ìçôÝñá åíüò ìùñïý ðÝíôå ìçíþí. Ïé

ãÝñïíôåò éåñåßò êáé ðáôåñÜäåò ôéìÞèçêáí óôï

ðñüóùðï ôïõ óõíôáîéïýóïõ éåñÜ ×ñÞóôïõ

×ñçóôáêïýäç ðïõ ãéá ÷ñüíéá ëåéôïõñãïýóå

óôïí éåñü íáü ôïõ ÓùôÞñïò ×ñéóôïý.

εφημερίδα των Βρυξελλών, θα φθάσει εγγύτατα

του θριάμβου. Ουδείς δύναται πλέον να αρνη-

θεί την συμπάθειαν ης απολαύουσι οι χριστια-

νοί Κρήτες παρά της μεγίστης μερίδος του ευ-

ρωπαϊκού δημοσίου και των Ηνωμ. Πολιτειών.»

Στην Ιταλία: «Οι φιλελεύθεροι βουλευτές η-

γέρθησαν θερμοί συνήγοροι της αγωνιζομένης

Κρήτης και εν γένει των δικαίων της Ελλάδος».

Στη Γαλλία: «Συνεστήθη Φιλελληνικό Κο-

μιτάτο. Διακεκριμένος συγγραφέας και Ακαδη-

μαϊκός εγένετο υψίφωνος συνήγορος του αγνού

και εθνικού αγώνος των Κρητών. Ο Βίκτωρ Ου-

γκώ εκτός των άλλων φιλελληνικών του αισθη-

μάτων, είπε και τούτο για το Αρκάδι: Η ηρωική

Μονή η δίκην φρουρίου αγωνισαμένη, αποθνή-

σκει ως υφαίστειον. Τα Ψαρά δεν είναι επικώ-

τερα, το Μεσολόγγιον δεν είναι υψηλότερον».

Στη Ρωσία: «Άνεμος συμπαθείας υπέρ των

αναξιοπαθούντων Κρητών έπνευσε εν Ρωσία α-

πό των Ανακτόρων μέχρι της καλύβης του πτω-

χού. Η ομόδοξος ιδία Εκκλησία της Ρωσίας έ-

παιξε τον πρώτο ρόλο εν τούτω. Δεν έμεινεν ό-

μως απαθής και ο Αυτοκράτωρ Αλέξανδρος Β΄».

Στην Αγγλία: «Ο αγγλικός τύπος εγκωμιά-

ζει την εν Αρκαδίω εκλάμψασαν αυταπάρνησιν

των Κρητών και ποιείται έκκλησιν εις αισθήμα-

τα του Αγγλικού Έθνους υπέρ του δικαίου του

αγώνος αυτού».

Στην Αμερική: «Ο αμερικανικός λαός ήρ-

χισε να συγκινείται επί τοις δεινοπαθήμασι των

Κρητών. Ο Τύπος άνευ εξαιρέσεων εδημοσίευ-

σαν άρθρα συνηγορούντα υπέρ των Κρητών. Ο

λαός ήρχισεν να συνέρχεται εις συνελεύσεις εν

ταις οποίαις επιφανείς άνδρες και ρήτορες συ-

νηγόρησαν υπέρ των κρητικών δικαίων και εν

γένει υπέρ της Ελλάδος».

Και άλλα, όμως, κράτη εξεδήλωσαν εν και-

ρώ τα φιλελληνικά τους αισθήματα.

Βλέπουμε, λοιπόν, πως οι θυσίες των η-

ρώων του Αρκαδίου δεν πήγαν χαμένες. Η

Κρητική Επανάσταση φούντωσε σ’ όλο το νη-

σί και δεν άργησε να έρθει η πολυπόθητη Ε-

λευθερία.



ÓÅËÉÄÁ 7

Ç êïðÞ ôçò Ðñùôï÷ñïíéÜôéêçò ðßôáò ôïõ Óõëëüãïõ ìáò

êáé ç ÂñÜâåõóç ôùí åéóá÷èÝíôùí ðáéäéþí óôá ÁÅÉ êáé ÔÅÉ

óõëëüãïõ êáé ãéá ôç óõíÝ÷éóç ôçò

Ýêäïóçò êáé êõêëïöïñßáò ôçò å-

öçìåñßäáò ìáò åßíáé áíáãêáßá ç

åíßó÷õóÞ ôïõ, ôüóï ìå ôçí áèñüá

óõììåôï÷Þ ìáò óôéò äéÜöïñåò åê-

äçëþóåéò ôïõ, üóï êáé ìå ôçí êá-

ôáâïëÞ ôùí óõíäñïìþí êáé ôùí

óõíåéóöïñþí ìáò.

Ç ïìéëßá ôçò ÐñïÝäñïõ åß÷å

ùò åîÞò:

Óåâáóìéþôáôå,

Êýñéå åêðñüóùðå ôïõ Õöõðïõñ-

ãïý Ïéêïíïìéêþí,

Êýñéå ÄÞìáñ÷å,

Áãáðçôïß óõìðáôñéþôåò

êáé óõìðáôñéþôéóóåò

Åê ìÝñïõò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ

ôïõ Óõëëüãïõ ìáò, óáò êáëùóïñßæù êáé óáò

åõ÷áñéóôþ ãéá ôçí ðáñïõóßá óáò óôï êüøéìï

ôçò ðßôáò ìáò.

ºóùò íá ôáßñéáæå êáëýôåñá óôï ÷ñéóôéá-

íéêü Ýèéìï êïðÞò ôçò âáóéëüðéôáò íá Þôáí ôå-

ëåßùò äùñåÜí ç óõììåôï÷Þ ìáò óôç óçìåñéíÞ

åêäÞëùóç. Äõóôõ÷þò üìùò ï óýëëïãïò äåí

äéáèÝôåé ïéêïíïìéêÜ ðåñéóóåýìáôá, óáí áõ-

ôÜ ðïõ ï Áú-Âáóßëçò, ï åðßóêïðïò Êáéóáñåß-

áò ôï 330-379 ì. ×., óôïí ïðïßï ç âáóéëüðéôá

êáôÜ ôç ÷ñéóôéáíéêÞ ðáñÜäïóç ïöåßëåé ôï ü-

íïìÜ ôçò, åß÷å áðü åñÜíïõò êáé ìïßñáæå ìÝ-

óá óå øùìéÜ, ãéá ëüãïõò áìåñïëçøßáò.

ÌÜëéóôá äýóêïëá éêáíïðïéïýíôáé êáé ïé

ðéï óôïé÷åéþäåéò áíÜãêåò ôïõ. Ãé’ áõôü ãéá ôçí

åðéâßùóÞ ôïõ êáé ãéá ôç óõíÝ÷éóç ôçò Ýêäï-

óçò êáé êõêëïöïñßáò ôçò åöçìåñßäáò ìáò,

ðïõ áðïôåëåß ôï êõñéüôåñï ìÝóï ôçò ìåôáîý

ìáò åðéêïéíùíßáò, åßíáé áíáãêáßá ç åíßó÷õ-

óÞ ôçò ôüóï ìå ôçí áèñüá óõììåôï÷Þ ìáò óôéò

äéÜöïñåò åêäçëþóåéò ôïõ, üóï êáé ìå ôçí êá-

ôáâïëÞ ôùí óõíäñïìþí êáé óõíåéóöïñþí ìáò

ãéá ôçí åöçìåñßäá.

Ôá ìÝëç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ êáé

ôçò ÓõíôáêôéêÞò ÅðéôñïðÞò ôçò åöçìåñßäáò

ìáò, áéóèáíüìáóôå ôçí áíÜãêç íá åõ÷áñéóôÞ-

óïõìå üóïõò ìå ôçí åðéìÝëåéá ôçò ýëçò ôçò Þ

ìå ôá Üñèñá, ôá ó÷üëéá êáé ôéò ðáñå÷üìåíåò

ðëçñïöïñßåò, âïçèÜíå óôç óõíå÷þò êáôÜ êïé-

íÞ áíáãíþñéóç âåëôéïýìåíç åíçìåñùôéêÞ á-

ðüäïóÞ ôçò.

Óáò äéáâåâáéþíïõìå üôé óôçí åöçìåñßäá

ìáò äçìïóéåýïíôáé ÷ùñßò ëïãïêñéóßá üëåò ïé

åíõðüãñáöåò áðüøåéò ìå áðüëõôï óåâáóìü

óôç äéáöïñåôéêüôçôá ôùí áðüøåùí êáé åìðé-

óôïóýíç óôçí éêáíüôçôá ôùí ìåëþí ìáò, ãéá

áõôïðåñéïñéóìü óå åêöñÜóåéò êáé äéáôõðþ-

óåéò ðïõ äåí èßãïõí ðñïóùðéêÝò õðïëÞøåéò

êáé äåí âÜæïõí óå êßíäõíï ôçí åíüôçôá êáé

ôçí áëëçëåããýç ôùí ìåëþí ôïõ óõëëüãïõ ìáò.

Êáé ãéá íá ôïíßóù ôçí áäÞñéôç áíÜãêç ãéá

åíüôçôá êáé óýìðíïéá ðïõ áðïôåëåß áìåôá-

êßíçôï óôü÷ï ôïõ Äéïéêçôéêïý ìáò Óõìâïõëß-

ïõ, åðéôñÝøôå ìïõ, ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôá åê-

öñáóôéêÜ ãéá ôçí ðåñßðôùóç ëüãéá ôïõ êá-

ôáîéùìÝíïõ ó’ áíáôïëÞ êáé äýóç ðïéçôÞ ôçò

Ñùìéïóýíçò ÃéÜííç Ñßôóïõ, íá ðù üôé: «åìåßò

äåí ôñáãïõäÜìå ãéá íá îå÷ùñßóïõìå, áäåñ-

öÝ ìïõ, áðü ôïí êüóìï. Åìåßò ôñáãïõäÜìå

ãéá íá óìßîïõìå ôïí êüóìï».

Ôá áíôéêåßìåíá ðïõ åêôßèåíôáé óôçí åßóï-

äï ôçò áßèïõóáò åßíáé ìåñéêÜ áðü ôá ðïëëÜ

ðïõ âñßóêïíôáé óôï Ìïõóåßï ËáúêÞò ÔÝ÷íçò

óôéò ÖÝñåò ôïõ ðáñåõñéóêüìåíïõ Íßêïõ Ãêü-

ôóç ôïõ ïðïßïõ ôçí áîéÝðáéíç ó÷åôéêÞ åðßäï-

óÞ ôïõ åíéó÷ýåé ï óýëëïãüò ìáò, óôá ðëáßóéá

ôùí äõíáôïôÞôùí ôïõ.

Óôçí óçìåñéíÞ åêäÞëùóÞ ìáò ðñïóêëÞèç-

êå êáé ï óõìðáôñéþôçò ìáò Õöõðïõñãüò Ïé-

êïíïìéêþí ê. ÖùôéÜäçò, ï ïðïßïò ëüãù õðç-

(Συνέχεια από τη σελ. 1)

ñåóéáêïý êùëýìáôïò äåí ìðüñåóå íá ðáñåõ-

ñåèåß, ìáò óôÝëíåé üìùò ôïõò èåñìïýò ôïõ ÷áé-

ñåôéóìïýò êáé ìáò åý÷åôáé åõôõ÷éóìÝíï ôïí

êáéíïýñãéï ÷ñüíï.

Ôïí åêðñïóùðåß óôç óçìåñéíÞ ãéïñôÞ ìáò

ç Äéåõèýíôñéá ôïõ Ðïëéôéêïý ôïõ Ãñáöåßïõ

ê. Áíäñïýëá Êõñéáêßäïõ ðïõ ðáñáêáëåßôáé

íá ôïõ äéáâéâÜóåé ôçí åëðßäá ìáò üôé áðü ôï

ðïëý óçìáíôéêü êõâåñíçôéêü ðüóôï ôïõ èá

âïçèÞóåé óôç ëýóç ôùí óïâáñþí ðñïâëçìÜ-

ôùí ôçò åãêáôáëåéììÝíçò áðü ôï Áèçíïêå-

íôñéêü ÊñÜôïò, éäéáßôåñçò ðáôñßäáò ìáò. (¹-

äç ï Óýëëïãüò ìáò ìåôÜ áðü åíÝñãåéÝò ôïõ

åéóÝðñáîå ôéò ðñþôåò 150.000 äñ÷. áðü ôï óõ-

íïëéêü ðïóü ôùí 650.000).

Îå÷ùñéóôÞ ôéìÞ ãéá ôï óýëëïãü ìáò áðï-

ôåëåß ç ðáñïõóßá ôïõ Ìçôñïðïëßôç Äéä/÷ïõ,

Óïõöëßïõ êáé ÏñåóôéÜäáò ê.ê. Íéêçöüñïõ,

ôïõ ïðïßïõ ôçí áíáãíùñéóìÝíç ðïéìáíôïñé-

êÞ áîéïóýíç êáé êïéíùíéêÞ äñÜóç èá âñáâåý-

óåé óÞìåñá ï óýëëïãüò ìáò. Ç ãíùóôÞ êïéíù-

íéêÞ ôïõ åõðñïóçãïñßá, ìïõ åðéôñÝðåé íá ôïí

áðïêáëÝóù ößëï ðïëëþí áðü ìáò.

Ìå ôçí ðáñïõóßá ôïõ ìáò ôéìÜ åðßóçò ï

ÄÞìáñ÷ïò ôçò éäéáßôåñçò ðáôñßäáò ìáò, ôùí

Öåñþí, ðïõ ðáñáêáëåßôáé íá äéáâéâÜóåé ôïõò

èåñìïýò ÷áéñåôéóìïýò ìáò óôïõò åêåß óõìðá-

ôñéþôåò ìáò, ïé ïðïßïé ðñÝðåé íá îÝñïõí üôé

ãéá ôçí åêðëÞñùóç ôçò ðïëéôéóôéêÞò áðïóôï-

ëÞò ôïõ óõëëüãïõ ìáò ÷ñåéÜæåôáé ç óõíäñïìÞ

êáé ç óõíåñãáóßá ôïõò, ôüóï óå åðßðåäï ðñï-

óùðéêü, üóï êáé ôçò áõôïäéïßêçóçò.

Ï Óýëëïãüò ìáò, èá áðïíåßìåé óÞìåñá

óõã÷áñçôÞñéåò ðëáêÝôåò óå üóá ðáéäéÜ ôùí

óõìðáôñéùôþí ìåëþí ìáò, Üíôåîáí óôéò øõ-

÷éêÜ êáé ïéêïíïìéêÜ êáôáèëéðôéêÝò åêðáé-

äåõôéêÝò äéáäéêáóßåò êáé êáôüñèùóáí íá ðå-

ñÜóïõí óôá ÁÅÉ êáé ÔÅÉ, ôá ïðïßá üëïé ìáò

ãíùñßæïõìå ðüóï äõóðñüóéôá åßíáé ãéá åêåß-

íïõò ðïõ Ý÷ïõí ðåñéïñéóìÝíåò ïéêïíïìéêÝò

äõíáôüôçôåò.

Ôïõò åõ÷üìáóôå, ðáñÜëëçëá ìå ôçí åðé-

óôçìïíéêÞ ôïõò ãíþóç, í’ áíáðôýóóåôáé êáé

ôï Þèïò ôïõò êáé ç êïéíùíéêÞ óõíåßäçóç.

Óôç ãéïñôÞ ìáò ðáñåõñßóêïíôáé åðßóçò ïé

êáôáîéùìÝíïé óõìðáôñéþôåò ìáò.

Ôåëåéþíïíôáò, åý÷ïìáé êáëÞ ÷ñïíéÜ êáé

ãéá ôç íÝá ÷éëéåôßá, íá óôáìáôÞóïõí ïé ðüëå-

ìïé åßôå áõôïß ãßíïíôáé ìå áôïìéêÜ üðëá åßôå

ìå óõìâáôéêÜ êáé íá ëõèåß ôï âáóáíéóôéêü,

ðñïðÜíôùí ãéá ôïõò íÝïõò, ðñüâëçìá ôçò á-

íåñãßáò.

Óáò åõ÷áñéóôþ êáé ðáñáêáëþ ôïí óåâá-

óìéþôáôï íá ðñïóÝëèåé ãéá íá åõëïãÞóåé ôçí

êïðÞ ôçò ðßôáò êáé ðáñáëÜâåé ôçí ôéìçôéêÞ

ðëáêÝôá ðïõ ôïõ áðïíÝìåé ï óýëëïãüò ìáò.

Ï ôéìþìåíïò Ìçôñïðïëßôçò ê.ê. Íéêçöü-

ñïò êáôÜ ôçí ïìéëßá ôïõ äõóêïëåýèçêå íá

êñýøåé ôç óõãêßíçóÞ ôïõ ãéá ôçí ôéìÞ ðïõ ôïõ

ãéíüôáí, áëëÜ êáé ôç ÷áñÜ ðïõ âñéóêüôáí

áíÜìåóá óå ôüóï ðïëëïýò ðáëéïýò ãíþñé-

ìïõò êáé õðïó÷Ýèçêå ïéêïíïìéêÞ åíßó÷õóç

ðñïò ôï Óýëëïãü ìáò ãéá ôç óõíÝ÷éóç ôïõ Ýñ-

ãïõ ôïõ.

Áêïëïýèçóå ç âñÜâåõóç ôùí

ðáéäéþí ìåëþí ôïõ óõëëüãïõ ìáò

ðïõ ðÝôõ÷áí óôá ÁÅÉ êáé ÔÅÉ êáé ç

åêäÞëùóç óõíå÷ßóôçêå ìå ðïëý êÝ-

öé êáé ÷ïñü óõíïäåßá ãêÜéíôáò êáé

íôáïõëéïý.

Åðßóçò, óçìåéþíïõìå üôé ìåãÜ-

ëï åíäéáöÝñïí Ýäåéîáí ïé Öåñéþôåò

ôçò ÁèÞíáò ãéá ôá åêèÝìáôá íôïêïõ-

ìÝíôùí áñ÷åéáêïý õëéêïý áðü ôéò ÷á-

ìÝíåò ðáôñßäåò, ôïõ Íßêïõ Ãêüôóç,

ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå óå ÷þñï ôïõ

Îåíïäï÷åßïõ êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò

åêäÞëùóçò.
Ç Óýíôáîç

(Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο)

ΘΡΑΚΗ

Δ
ύο δρόμοι μας οδηγούν στο κέντρο της

Θράκης, ουσιαστικά και γεωγραφικά. Α-

κολουθώντας τον παλιό επαρχιακό δρόμο

Ξάνθης-Κομοτηνής που τρέχει στις παρυφές

του νότιου ορεινού όγκου της Ροδόπης, φθά-

νουμε στη θέση Καλέδες, κοντά στο χωριό Α-

μαξάδες, στον μυχό της λίμνης Βιστωνίδας,

όπου σώζονται ερείπια από τη σημαντική πό-

λη-σταθμό της Εγνατίας Οδού και λιμάνι, τη

βυζαντινή Αναστασιούπολη και αργότερα α-

πό τον Ανδρόνικο Παλαιολόγο μετονομασθεί-

σα σε Περιθεώριον. Μετά την καταστροφή

της πόλης οι κάτοικοι εγκαταστάθηκαν στον

σημερινό Ίασμο, όπου έχουν απομείνει ορι-

σμένα αρχοντικά.

Κάτι όμως τραβά την προσοχή μας προς

τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα· είναι οι κατα-

πράσινες πλαγιές του όρους Παπίκιο. Στην

περιοχή αυτή από τον 10ο αιώνα ως και τον

14ο αναπτύχθηκε σημαντικό κέντρο μοναχι-

σμού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Αγίου Ό-

ρους. Μεγάλος αριθμός βυζαντινών ναών και

άλλων κτισμάτων έχουν εντοπισθεί κοντά στα

χωριά Κερασιά, Σώστης, Ληνός και Πολύαν-

θος με το τοξωτό μεσαιωνικό γεφύρι του πο-

ταμού Κομψάτου.

Αλλά τι να προλάβουμε να δούμε και τι

να πρωτοαπολαύσουμε, όταν κάθε περιοχή έ-

χει κάτι να μας διηγηθεί; Τα δάση της Ροδό-

πης, τα ερείπια της Μαξιμιανούπολης-Μο-

συνούπολης, τα βυζαντινά φρούρια Γρατινής

και Νυμφαίας, ο Μακεδονικός τάφος κοντά

στο χωριό Σύμβολα, όπως και στα Κομνηνά

του νομού Ξάνθης, οι εκτεταμένες αμμώδεις

παραλίες Φαναρίου, Αρωγής, Μέσης, Μολυ-

βωτής, Ιμέρου, Προφήτη Ηλία, Ξυλαγανής,

Προσκυνητών, Αλκυώνας, Πλατανίτη, Μαρώ-

νειας, Μαρμαρίτσας, Πετρωτών και του Αγί-

ου Χαραλάμπους.

Έτσι ακολουθούμε τον παραλιακό δρόμο

και μετά τη λίμνη Βιστωνίδα είμαστε στη λί-

μνη Μητρικό (Ισμαρίδα) με τις λιμνοθάλασ-

σες Πτελέα, Αλυκή, Ξηρολίμνη και με ανε-

πτυγμένη την ορθνιθοπανίδα.

Απαραίτητη μία στάση στις αρχαιότητες

της Μαρώνειας, στις νότιες πλαγιές του βου-

νού Ίσμαρος. Ιδρυτής της αρχαίας πόλης ή-

ταν ο Μάρωνας, ιερέας του θεού Απόλλωνα.

Τον 7ο π.Χ. αι. γίνεται αξιόλογο εμπορικό

κέντρο. Στη Ρωμαϊκή περίοδο γνωρίζει νέα οι-

κονομική και πολιτιστική ακμή.

Μνημεία του πολιτισμού τα οποία σώζο-

νται ακόμη, είναι το σπήλαιο Μαρώνειας, ό-

που κατά τον Όμηρο ο Οδυσσέας τύφλωσε τον

Κύκλωπα Πολύφημο, αφού πρώτα τον μέθυσε

με μαρωνίτη οίνο. Το αρχαίο Θέατρο (ελληνι-

στικής περιόδου), Ρωμαϊκό πρόπυλο (έργο του

αυτοκράτορα Αδριανού, ερείπια προϊστορικής

Ακρόπολης (1200-900 π.Χ.), τμήμα του Δυτι-

κού τείχους της αρχαίας πόλης, ψηφιδωτό δά-

πεδο οικίας (3ου αι. π.Χ.), το Ιερό (4ου αι. π.Χ.).

Η εφημερίδα μας Η ΒΗΡΑ δημοσιεύει σχε-

τική εργασία του συμπατριώτη μας καθηγητή

Πανεπιστημίου Γ. Καραδέδου με τίτλο «Υστε-

ροκλασικό σπίτι στη Μαρώνεια Θράκης».

Αλλά και τα χνάρια της Βυζαντινής περιό-

δου είναι αποτυπωμένα στα απομεινάρια Μο-

νής (9ου-12ου αι. μ.Χ.) στα ερείπια ενός βα-

λανείου (λουτρού) Ιουστινιάνειας περιόδου

και στην παλαιοχριστιανική Βασιλική, στο λι-

μάνι του Αγίου Χαραλάμπους.

Η Θράκη θαυμαζόταν στους αρχαίους χρό-

νους ως «εύκαρπος» για τη γόνιμη γη της, που

έδινε πλούσιες σοδειές δημητριακών, ως «α-

μπελόεσσα» για τα πλούσια αμπέλια της, και

ως «ηδύοινος» για τα εκλεκτής ποιότητας κρα-

σιά της.

Τώρα στην περιοχή της Μαρώνειας υπάρ-

χει ο τοπικός Ισμαρικός Οίνος. Οι αμπελώ-

νες, όπως και οι ελαιώνες, απλώνονται αμφι-

θεατρικά απέναντι στο Θρακικό πέλαγος, που

τα προφυλάσσει από τους καλοκαιρινούς καύ-

σωνες, όπως η οροσειρά της Ροδόπης τα προ-

στατεύει από τους κρύους βοριάδες.

Γεμάτη η Ροδόπη από μαρτυρίες των αρ-

χαίων ελληνικών πόλεων, των οποίων τα ο-

νόματα επιζούν 2500 χρόνια, αλλά και από

τζαμιά, θρησκευτικά τεμένη των Ελλήνων

Μουσουλμάνων της περιοχής, εφόσον και ε-

δώ συνυπάρχει το χριστιανικό με το μουσουλ-

μανικό στοιχείο, αναδύοντας μια ρομαντική

ατμόσφαιρα ανατολής.

Αυτό το διαπιστώνουμε και μέσα στην

πρωτεύουσα του Νομού αλλά και όλης της

Θράκης, την Κομοτηνή. Το βυζαντινό της ό-

νομα ήταν Κουμουτζηνά· κατά την Τουρκο-

κρατία έγινε Γκιουμουλτζίνα και με την α-

πελευθέρωση πήρε το σημερινό της όνομα.

Επισκεπτόμαστε τα ερείπια του βυζαντι-

νού φρουρίου της πόλης. Είναι το μεγαλύτε-

ρο και αρχαιότερο μνημείο, χτίστηκε τον 4ο

μ.Χ. αι. με κεντρική διπλή είσοδο στην ανα-

τολική πλευρά που βρίσκεται κοντά στην Ε-

γνατία Οδό· το βυζαντινό ναό της Κοίμησης

της Θεοτόκου (1800) στο εσωτερικό του

φρουρίου με ξυλόγλυπτο τέμπλο και τη θαυ-

ματουργή εικόνα της Παναγίας (15ου ή 16ου

αι.). Ακόμη τα αρχοντικά της πόλης, το Δη-

μοτικό Κήπο με τα ζώα και τα πτηνά, τον Πύρ-

γο του Ωρολογιού (1844), το Γενί Τζαμί, το

Αρχαιολογικό Μουσείο, το Λαογραφικό Μου-

σείο, την παλιά πόλη με τα γραφικά και εδώ

παλιά σπίτια με τα σαχνισιά, τα καφασωτά πα-

ράθυρα και τις αυλές με τις μπάρες, τη γραφι-

κή πλατεία Ηφαίστου με τα γνωστά τενεκε-

τζίδικα, το παζάρι, και γενικά την αγορά της

Κομοτηνής απ’ όπου προμηθευόμαστε σου-

τζούκ-λουκούμ όπως και στην Ξάνθη, γλυκά

ταψιού, νόστιμα στραγάλια, την περίφημη

μπουγάτσα της Θράκης, παστουρμά και αλ-

λαντικά. Επίσης τα κεντήματα (τσεβρέδες) και

πολλές αντίκες στα παλαιοπωλεία της.

Τέλος, στις 8 Ιανουαρίου θα αναβιώσου-

με το πανάρχαιο έθιμο της μαμής ή μπάμπως

στα χωριά Ξυλαγανή, Στρύμη, Προσκυνη-

τές, Νέα Πέτρα και αργότερα θα χαρούμε το

καρναβάλι των Σαπών.

Ταρσή Δ.
(Συνεχίζεται στο επόμενο φύλλο)

ÃÉÁ ÍÁ ÃÍÙÑÉÓÏÕÌÅ ÔÇÍ ÅËËÁÄÁ

ÓÅ ÁÍÁÐÔÕÎÉÁÊÇ ÔÑÏ×ÉÁ
Ï ÄÇÌÏÓ ÖÅÑÙÍ

Óå ìéá «áíáðôõîéáêÞ ôñï÷éÜ» ìå åõïßùíá
ôá óçìÜäéá ðåñáéôÝñù áíáâÜèìéóçò ôçò ðï-
ñåßáò êáé ôçò åéêüíáò ôçò ðåñéï÷Þò êéíåßôáé ï
ÄÞìïò Öåñþí ðïõ åßíáé óå èÝóç íá ìéëÜ ãéá
õëïðïéßçóç ðïëëþí ðñïáíáããåëèÝíôùí Ýñ-
ãùí, ãéá äñïìïëüãçóç Üëëùí êáßñéùí êáé êáõ-
ôþí èåìÜôùí ðïõ áöïñïýí ôüóï óôç âåëôßù-
óç ôçò áéóèçôéêÞò «Üðïøçò» ôïõ äÞìïõ üóï
êáé óôç äéåõêüëõíóç ôçò æùÞò ôùí äçìïôþí,
êáèþò êáé íá «õðåñçöáíåýåôáé» ãéá ôçí ðñáã-
ìÜôùóç ðñùôïðüñùí –óå ó÷Ýóç ìå Üëëïõò
äÞìïõò– êáé ðñùôïåöáñìïæüìåíùí ðñïãñáì-
ìÜôùí ðïõ óôï÷åýïõí óôç âåëôßùóç ôçò ðïéü-
ôçôáò æùÞò ôïõ ÄÞìïõ Öåñþí. Ï äÞìïò óôç-
ñßæåôáé óôç äéáöÜíåéá, äßíïíôáò áíáöïñÜ ôùí
åóüäùí-åîüäùí ôïõ þóôå «íá ãíùñßæïõí ïé
äçìüôåò ðïý ðçãáßíïõí ôá ÷ñÞìáôÜ ôïõò».

«ÊÁÌÉÁ ÁÍÇÓÕ×ÉÁ
ÃÉÁ ÔÏ ÍÅÑÏ ÓÔÏÍ ÅÂÑÏ»

«Áðü ôá áíáëõôéêÜ óôïé÷åßá ìåôñÞóåùí ðñï-
êýðôåé üôé ç ðïéüôçôá ôïõ ðüóéìïõ íåñïý óôïõò
íïìïýò ¸âñïõ êáé ÎÜíèçò ðëçñåß ôïõò ðïéïôé-
êïýò üñïõò ãéá ôï ðüóéìï íåñü. Åéäéêüôåñá ü-
óïí áöïñÜ ôç óõãêÝíôñùóç ôùí íéôñéêþí ïñßùí
óôï ðüóéìï íåñü åßíáé åðßóçò åíôüò ôùí åðéôñå-
ðïìÝíùí ïñßùí ôçò éó÷ýïõóáò íïìïèåóßáò».

ÁõôÞ åßíáé ç åðßóçìç áðÜíôçóç ôïõ Õðïõñ-
ãåßïõ Õãåßáò & Ðñüíïéáò õðïãåãñáììÝíç áðü
ôïí Õöõðïõñãü ê. ÄçìÞôñç ÈÜíï óôçí åñþôç-
óç ðïõ åß÷å êáôáèÝóåé óôç ÂïõëÞ ï Âïõëåõ-
ôÞò ôçò ÍÄ ê. ÈåïöÜíçò Äçìïó÷Üêçò ó÷åôéêÜ
ìå äçìïóßåõìá áèçíáúêÞò åöçìåñßäáò ãéá ìï-
ëõóìÝíá ìå íéôñéêÝò ïõóßåò óôéò ðåñéï÷Ýò.



ÓÅËÉÄÁ 8

ÄÇÌÏÊÑÉÔÏÕ 1 - ÖÅÑÅÓ

L 0555 / 24.201 - 22.091

FAX  0555 / 24.201

ÊÁÄÏÃËÏÕ

ÊËÅÁÍÈÇ

HOTEL

       ÁÍÈÇ

του απεμπλουτισμένου ουρανίου είναι τερά-

στιες αφού η ενέργεια αυτή προστίθεται στη

φυσική ραδιενέργεια του περιβάλλοντος με α-

ποτέλεσμα να αυξάνει τις πιθανότητες καρκί-

νου στον πληθυσμό. Η συσχέτιση ραδιενεργού

υπόβαθρου και καρκίνων είναι εδώ και δεκαε-

τίες αποδεδειγμένη. Άλλωστε τα αποτελέσμα-

τα των βομβαρδισμών από τη χρήση του ου-

ρανίου τόσο στην Ιαπωνία, Βιετνάμ, Ιράκ και

τελευταία στο Κοσσυφοπέδιο επιβεβαιώνουν

την τραγική πραγματικότητα. Δεκάδες χιλιά-

δες είναι τα ανθρώπινα θύματα. Μέχρι σήμε-

ρα κανείς δεν γνωρίζει τι θα γίνει στο μέλλον.

Ο χρόνος ημιζωής των 3,5 δισεκατομμυρί-

ων ετών του U238 κάνει τη χρήση του ένα ει-

δεχθές έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και γε-

νικότερα κατά της ζωής στον πλανήτη μας.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ποτέ πια δεν θα

επανέλθει η ραδιενέργεια στις περιοχές αυτές

στα φυσιολογικά επίπεδα. Έτσι το έγκλημα που

διαπράχθηκε με τους βομβαρδισμούς τόσο στο

Ιράκ, τη Βοσνία και στο Κοσσυφοπέδιο δεν εί-

ναι στιγμιαίο αλλά έχει διάρκεια.

Οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, με την υποστήριξη

και των Ευρωπαϊκών Κυβερνήσεων, κατάφε-

ραν, στο όνομα δήθεν «των ανθρωπίνων δι-

καιωμάτων» του ιρακινού λαού προχθές, και

των Αλβανοφώνων Κοσσοβάρων χθες, να φέ-

ρουν την καταστροφή και τον όλεθρο στην ευ-

ρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Οι ίδιοι σή-

μερα κυνικά ομολογούν, ενώ μέχρι πρότινος

«ποιούσαν την νήσσαν», ότι τα όπλα τους φέ-

ρουν το θάνατο. Τα όπλα είναι φτιαγμένα να

σκοτώνουν ανθρώπους.

Η ίδια η ζωή έχει αποδείξει ότι: Αυτοί που

ξέρουν να κατασκευάζουν πολέμους, γνωρί-

ζουν καλά να κατασκευάζουν και αιτίες.

Δεν διστάζουν μπροστά σε τίποτα. Δεν υ-

πολογίζουν ανθρώπινες ζωές. Γράφουν στα πα-

λαιότερα των υποδήματων τους τη μόλυνση

του περιβάλλοντος. Αρκεί να προωθούν την πο-

λιτική τους για παγκόσμια κυριαρχία. Με ο-

ποιοδήποτε κόστος, με κάθε τρόπο, με θεμιτά

και αθέμιτα μέσα προσπαθούν να επιβάλλουν

την πολιτική τους, τη νέα τάξη πραγμάτων. Α-

λήθεια! Μήπως δεν είναι η ίδια πολιτική που

σκοτώνει; Με όπλα ή χωρίς όπλα;

Πόσοι στ’ αλήθεια πεθαίνουν από την οι-

κονομική εξαθλίωση; Πόσοι από κακή διατρο-

φή (τρελές αγελάδες, διοξίνες, ορμόνες, χρω-

στικές ουσίες, μεταλλαγμένα προϊόντα), αλλά

και τη μόλυνση του περιβάλλοντος; Πόσοι α-

πό ναρκωτικά, από έλλειψη υγειονομικής φρο-

ντίδας, αλλά και τόσες άλλες αιτίες;

Σημασία έχει να υπογραμμίσει κανείς ότι:

δεν είναι μόνο η επικινδυνότητα της έκτασης

της ραδιενέργειας, οι θανατηφόρες επιπτώσεις

από την διατροφική αλυσίδα και τη μόλυνση

του περιβάλλοντος. Είναι και η επικινδυνότη-

τα της έκτασης της κυνικότητας και της απαν-

θρωπιάς.

Δεν είναι μόνο ή καλύτερα από μόνο του

το απεμπλουτισμένο ουράνιο που σκοτώνει· εί-

ναι και οι απεμπλουτισμένες συνειδήσεις.

Σήμερα, δύο περίπου χρόνια μετά τους βομ-

βαρδισμούς στη Γιουγκοσλαβία, όλοι αντιλαμ-

βανόμαστε τι ακριβώς συνέβη στη γειτονιά μας.

Καθημερινά έρχονται στο φως της δημοσιότη-

τας θάνατοι κατοίκων των περιοχών που βομ-

βαρδίστηκαν αλλά και στρατιωτικών που υπη-

ρέτησαν στις περιοχές αυτές. Κάτω από την πί-

εση της κοινής γνώμης οι Ευρωπαϊκές Κυβερ-

νήσεις αναγκάστηκαν να επιβεβαιώσουν τα

θλιβερά αποτελέσματα. Βέλγοι, Ιταλοί, και Ελ-

βετοί στρατιώτες πέθαναν εξαιτίας της έκθε-

σής τους στη ραδιενέργεια και πολλοί έχουν

προσβληθεί από καρκινικές ασθένειες, όπως

λευχαιμία κλπ. Για το σύνδρομο του Κόλπου

δεν γίνεται θέμα. Μετά από 10 χρόνια το πρό-

βλημα που υπάρχει στον ιρακινό λαό και στους

βετεράνους του πολέμου Αμερικανούς και Να-

τοϊκούς στρατιώτες θα είναι τεράστιο.

Οι συνέπειες από τους βομβαρδισμούς στη

Γιουγκοσλαβία δεν περιορίζονται μόνο στην

συγκεκριμένη περιοχή. Άμεσο πρόβλημα αντι-

μετωπίζουν και οι γειτονικές χώρες μεταξύ των

οποίων και η χώρα μας. Αν αληθεύει δημοσί-

ευμα εφημερίδας (Ελεύθερος Τύπος) ότι ο στρα-

τός μας σε ασκήσεις που διενεργεί, χρησιμο-

ποίησε πραγματικές οβίδες από απεμπλουτι-

σμένο ουράνιο στη διάρκεια της άσκησης

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ που πραγματοποιήθηκε στον Έ-

βρο, έξω από την περιοχή Ιτέας, βάζει σε έντο-

νη ανησυχία τους πολίτες, όχι μόνο της συγκε-

κριμένης περιοχής αλλά και άλλων περιοχών,

όπως Άραξο, Λάρισα, Ελασσόνα, Άκτιο, Σού-

δα, τη θαλάσσια περιοχή του Αιγαίου και Ιονί-

ου όπου χρησιμοποιήθηκαν τα ίδια όπλα.

Σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά

είναι ανάγκη οι λαοί να ξεσηκωθούν κατά της

χρήσης πυρηνικών όπλων.

Οι παγκόσμιοι Οργανισμοί όπως ο ΟΗΕ και

Οργανωση Υγείας να αναλάβουν πρωτοβουλί-

ες τέτοιες που να βάζουν φραγμό στο μακέλε-

μα των λαών.

Οι επιστήμονες να καταγγείλουν τους φρι-

κτούς σχεδιασμούς των πολεμοκάπηλων και με

το κύρος που διαθέτουν να ξεσκεπάσουν τη

«δολοφονική αποτελεσματικότητα» των σύγ-

χρονων οπλικών συστημάτων που επιζητούν να

χρησιμοποιήσουν τα Νατοϊκά επιτελεία σε βά-

ρος της ζωής, της υγείας του ανθρώπου και αυ-

τού του πλανήτη μας. Οι χρήστες αυτών των

οπλικών συστημάτων ξέρουν καλά πως οι επι-

στήμονες είναι οι δημιουργοί κάθε επιστημο-

νικής και τεχνολογικής προόδου.

Ό,τι αυτοί πέτυχαν μέχρι σήμερα, το οφεί-

λουν σε κάποιους επιστήμονες, άσχετα αν οι

τραγικές συνέπειες από τη χρησιμοποίησή τους

έκαναν μερικούς όπως τον Αλ. Αϊνστάιν και Ρ.

Οπενχάιμερ, που θεωρήθηκε ο πατέρας της α-

τομικής βόμβας, να μετανιώσουν που παραχώ-

ρησαν επιστημονικά επιτεύγματα στην υπηρε-

σία του θανάτου και της καταστροφής, για να

μας θυμίζουν έτσι τους στίχους του ποιητή μας

Νικηφόρου Βρετάκου που απευθυνόμενος στον

Αμερικανό Φυσικό Επιστήμονα Ρ. Οπενχάιμερ

έγραψε το 1954, ένα συγκλονιστικό ποίημα:

        Στον Ρόμπερτ Οπενχάιμερ

Πώς σας διέφυγε, φίλε Οπενχάιμερ,

ένα σύνολο από μικρά και μεγάλα θαύματα

– ο άνθρωπος;

Από μας και για μας ξεκινούν οι οδοί

και τα έργα του σύμπαντος.

Χωρίς εντολή πώς τολμήσατε, φίλε Οπενχάιμερ;

Χωρίς συγκατάθεση

είσαστε όλοι παράνομοι

κάτω από τον ήλιο...

Ούτε ένα φύλλο καινούργιο λοιπόν

 στη χλωρίδα του Κόσμου;

(Απόσπασμα από την ποιητική συλλογή «Στον

Ρόμπερτ Οπενχάιμερ», 1954)

Η Συντακτική Επιτροπή

(Συνέχεια από τη σελ. 1)

ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ
και οι επιπτώσεις

στον άνθρωπο & το περιβάλλον

δρχ. για τις εκδοτικές ανάγκες τις εφημερίδας

μας και πρόκειται να εισπράξει κι άλλες 500.000

δρχ. για τον ίδιο σκοπό.

Ευχαριστούμε επίσης όλους όσοι μέχρι σή-

μερα ενίσχυσαν οικονομικά το σύλλογό μας και

ιδιαίτερα τον μητροπολίτη, Σουφλίου, Διδ/χου

και Ορεστιάδας, Σεβασμιώτατο κ.κ. Νικηφόρο

για τη γενναία οικονομική ενίσχυση του συλλό-

γου μας, καθώς και το Δήμαρχο Φερών και το

Δημοτικό Συμβούλιο που με απόφασή τους, α-

νέλαβαν ως Δήμος το εκδοτικό κόστος τριών

φύλλων της εφημερίδας μας.

Πρέπει να πούμε ότι βρίσκεται μαζί μας βρί-

σκεται ο Δημοτικός Σύμβουλος Βαγγέλης Λαζί-

δης.

Ακόμη ευχαριστούμε για τη συνεισφορά τους

στη Λαχειοφόρο αγορά μας τους συμπατριώτες

μας: Τις αδελφές Ελευθερία Βόμβα-Μακρή και

Βασιλική Ιβαΐδου-Μακρή, την Νταργαρά-Πα-

πάζογλου Ηρώ, τον Ανδρέα Κατσελίδη, σύζυγο

της γραμματέας μας Μαρίας Λαζίδου, τον Μαρ-

κίδη Ευρυπίδη, τα Καταστήματα Κοκκώνη, τον

Κώστα Καλιατζή, τον Γιώργο Μποτονάκη, ψυ-

χίατρο, και τον Χρήστο Βασιλείου.

Σας ευχαριστούμε όλους και σας ευχόμα-

στε καλή διασκέδαση.

Ï ÁÐÏÊÑÉÁÔÉÊÏÓ ×ÏÑÏÓ

ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ ÓÔÇÍ ÐËÁÊÁ

(Συνέχεια από τη σελ. 1)

μος της Βυζαντινής Βήρας

και της Αυτοκρατορικής μο-

νής της Παναγίας της Κο-

σμοσώτειρας.

Μάλιστα στον ιστορικό,

πολιτιστικό, τουριστικό και

οικολογικό οδηγό ΕΒΡΟΣ/

ΘΡΑΚΗ 1993, για την έκ-

δοση του οποίου μόχθησε ι-

διαίτερα ο αείμνηστος Δή-

μαρχός μας, Γιώργος Δου-

δουλακάκης, μεταξύ άλλων

σημαντικών πληροφοριών

αναφέρεται: Οι Φέρες διεκ-

δικούν τον τίτλο της «Ηρωίδας πόλης», που α-

πελευθερώθηκε πρώτη από τη Γερμανική Κα-

τοχή, με μια λαϊκή εποποιία παρόμοια της ο-

ποίας δεν αναφέρεται στα πολεμικά χρονικά του

Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

Είναι η πόλη που αναπνέει δίπλα στον υ-

γροβιότοπο του Δέλτα, του ποταμού Έβρου, το

φυσικό μνημείο με τα πιο σπάνια είδη πουλιών

και θηλαστικών στην Ελλάδα και σ’ ολόκληρη

την Ευρώπη.

Ελπίζουμε ότι οι παρευρισκόμενοι μη Θρά-

κες φίλοι του Συλλόγου μας, μεταξύ των οποί-

ων και ο Πρόεδρος της δραστήριας Αδελφότη-

τας Βροσινιωτών Ιωαννίνων κ. Θεόδωρος Ρέ-

τζιος θα φροντίσουν ώστε οι ίδιοι και οι συ-

μπατριώτες τους να επισκεφτούν αυτά τα αξιο-

θαύμαστα δημιουργήματα του Βυζαντινού πο-

λιτισμού και της Φύσης στην περιφέρεια των

Φερών.

Όμως για να διασωθεί αυτή η βαριά πολιτι-

στική και φυσική κληρονομιά χρειάζεται την ε-

πιφυλακή όλων μας.

Γι’ αυτό σαν πολιτιστικός σύλλογος οφεί-

λουμε να εκφράσουμε προς κάθε κατεύθυνση

τις σοβαρές ανησυχίες μας, για το περιβάλλον

και τη ζωή των κατοίκων της Θράκης που α-

πειλούνται από το κυάνιο, το οποίο χρησιμο-

ποιείται κατά την εξόρυξη χρυσού από μεταλ-

λουργικές εταιρίες, που άρχισαν ήδη εκεί σχε-

τικές έρευνες, προκαλώντας αντιδράσεις των

φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, οικολογι-

κών οργανώσεων και αγροτικών συλλόγων. Ελ-

πίζουμε ότι το αναμφισβήτητο για τη Θράκη εν-

διαφέρον του συμπατριώτη μας Υφυπουργού κ.

Φωτιάδη θα συμβάλει στην αντιμετώπιση του

προβλήματος αυτού, παίρνοντας σοβαρά υπό-

ψη τις σχετικές προτάσεις των τοπικών φορέ-

ων.

Τον ευχαριστούμε επίσης θερμά, γιατί με ε-

νέργειές του ο σύλλογός μας εισέπραξε 150.000

Πολιτιστικός Σύλλογος Φερών & Περιφερείας Ν. Έβρου Η ΒΗΡΑ
Αθήνα 20/2-2001

Å Õ × Á Ñ É Ó Ô Ç Ñ É Ï

Προς τον Μητροπολίτη Σουφλίου, Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας κ.κ. Νικηφόρο

Σεβασμιώτατε

Το Διοικητικό Συμβούλιο αισθάνεται την ανάγκη να σας ευχαριστήσει ακόμη μια φορά, για

τη σημαντική παρουσία σας, για το σύλλογό μας , στο φετινό κόψιμο της πίτας.

Η συνεισφορά σας άλλωστε αποτελεί αναμφισβήτητα ζωτική συμβολή στην αντιμετώπιση

των οικονομικών δυσκολιών του συλλόγου μας.

Εκείνο όμως που αποτελεί ανεκτίμητη βοήθεια στο σύλλογό μας είναι η εμπνευσμένη λιτή

ομιλία σας, στη διάρκεια της εκδήλωσης, που συγκίνησε όλους τους παρευρεθέντες και όπλισε

το συμβούλιο με την τόσο απαραίτητη αυτοπεποίθηση για την αποτελεσματική συνέχιση του

έργου του.

Σας νιώθουμε πάντα ανάμεσά μας τόσο το Συμβούλιο όσο και οι συμπατριώτες μας που δεν

έπαυσαν να επιδοκιμάζουν την ενέργειά του να σας καλέσει σ’ αυτή την πολιτιστική μας εκδή-

λωση.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Ελισάβετ Σιγλίδου-Ρέτζιου Μαρία Λαζίδου-Κατσελίδου

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.

Πανθρακική Ομοσπονδία Νότιας Ελλάδας
Αθήνα 20 Φεβρουαρίου 2001

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με ιδιαίτερη χαρά πληροφορηθήκαμε από την

Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου την παρα-

χώρηση της χρήσης, για αόριστο χρόνο, του

επί της οδού Σμύρνης 4 Αχαρνών τριώροφου

ακινήτου, ιδιοκτησίας του Δημοσίου, στην

Πανθρακική Ομοσπονδία Ν. Ελλάδας, προκει-

μένου να καλυφθούν οι στεγαστικές ανάγκες

όλων των Θρακικών Πολιτιστικών Συλλόγων

και Σωματείων που λειτουργούν στο λεκανο-

πέδιο Αττικής και να ικανοποιηθεί ένα πάγιο

αίτημα των δεκάδων χιλιάδων Θρακών που

διαβιούν μακριά από την πολυαγαπημένη τους

ιδιαίτερη πατρίδα  και θα είναι δυνατή η μετα-

λαμπάδευση των ηθών και των εθίμων της πο-

λυαγαπημένης μας θράκης στα παιδιά μας δεύ-

τερης και τρίτης γενιάς που ανατρέφονται μα-

κριά από τις πατρογονικές τους εστίες..

Αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστή-

σουμε ιδαίτερα τον Θρακιώτη Υφυπουργό κ.

Απόστολο Φωτιάδη, χάρη στην φροντίδα και

το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του οποίου ένα μακρο-

χρόνιο όνειρο γίνεται σήμερα πραγματικότητα.

Ευχαριστούμε επίσης τον Θρακιώτη Β΄

Αντιπρόεδρο της Βουλής κ. Παναγιώτη Σγου-

ρίδη που πρώτος είχε την ιδέα δημιουργίας

Θρακικής Εστίας σε ακίνητο του Δημοσίου.

Με κοινή απόφασή τους οι Πρόεδροι όλων

των Θρακικών Πολιτιστικών Συλλόγων που

δραστηριοποιούνται στην Αττική αποφάσισαν

να προχωρήσουν άμεσα στη μελέτη αξιοποίη-

σης του παραχωρημένου ακινήτου αφού πρώ-

τα προβούν στις αναγκαίες επισκευές με έξο-

δά τους.


