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Ðñïóêýíçìá óôçí Ðáíáãßá Êïóìïóþôåéñá – Åðßóêåøç óôï ÄÅËÔÁ ôïõ ¸âñïõ –
óôï ÌïíáóôÞñé ôçò ÄÁÄÉÁÓ êáé óôï ÄÁÓÏÓ ôçò ÄáäéÜò

Áãáðçôïß óõìðáôñéþôåò
êáé óõìðáôñéþôéóóåò

Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ Óõëëüãïõ
ìáò óáò áíáããÝëëåé ìå éäéáßôåñç ÷áñÜ ôç
äéïñãÜíùóç ôçò ìåãáëýôåñçò åêäñïìÞò ðïõ
ðñáãìáôïðïéÞóáìå ìÝ÷ñé ôþñá óáò êáé êá-
ëåß íá ðÜñåôå ìÝñïò ó’ áõôü ôï ðñïóêýíçìá.

Ç ôéìÞ óõììåôï÷Þò åßíáé 130.000 äñ÷. êáô’
Üôïìï, êáé ðåñéëáìâÜíåé:
• ÌåôáöïñÝò ìå êëéìáôéæüìåíï ðïýëìáí Á-

èÞíá-Áëåîáíäñïýðïëç-ÖÝñåò-Êùíóôáíôé-
íïýðïëç-ÐáñÜëéá ÌéêñÜò Áóßáò.

• Ôñåéò äéáíõêôåñåýóåéò óå îåíïäï÷åßá (ðå-
ñéï÷Þ Ôáîßì óôçí Êùíóôáíôéíïýðïëç)

• Äýï äéáíõêôåñåýóåéò óôç Óìýñíç
• Ìßá äéáíõêôÝñåõóç óôï Áúâáëß
• ¸îé ðñùéíÜ + Ýíá äåßðíï óôï Áúâáëß
• ÐåñéçãÞóåéò, óõíïäüò, ôïðéêüò îåíáãüò

Ãéá üóïõò åðéèõìïýí íá äéáíõêôåñåýóïõí
óå îåíïäï÷åßï óôçí Áëåîáíäñïýðïëç åðéâá-
ñýíïíôáé êáô’ Üôïìï ìå 30.000 äñ÷.

Ðáñáêáëïýìå ÄÇËÙÓÔÅ ÅÃÊÁÉÑÁ ôç
ÓÕÌÌÅÔÏ×Ç óáò ìÝ÷ñé 30 ÉÏÕÍÉÏÕ óôá
ãñáöåßá ôïõ Óõëëüãïõ, ôçë. 32.16.532, ÂÝôá
Óéãëßäïõ 77.78.113, Ôáóïýëá Äåìåñôæïðïý-
ëïõ 77.95.143, Ìáñßá Ëáæßäïõ 97.08.088.

Óáò åíçìåñþíïõìå åðßóçò üôé óôçí åêäñï-
ìÞ ìðïñïýí íá óõììåôÝ÷ïõí êáé üóïé óõìðá-
ôñéþôåò ìáò âñßóêïíôáé Þäç óôïí ¸âñï, ôéìÞ
êáô’ Üôïìï 107.000 äñ÷., áñêåß íá äçëþóïõí
óõììåôï÷Þ óôá ðñïáíáöåñüìåíá ôçëÝöùíá.

Έ
να από τα σοβαρότερα ζητήματα που απα-

σχολεί την ελληνική κοινωνία είναι το θέ-

μα της Κοινωνικής Ασφάλισης. Η κυβέρνηση

με τις τελευταίες προτάσεις της για «μεταρρύθ-

μιση του κοινωνικοασφαλιστικού συστήμα-

τος», λόγω των προβλημάτων που αντιμετω-

πίζει το σύστημα, προκάλεσε την αντίδραση

των εργαζομένων, των συνταξιούχων, και των

μικρομεσαίων στρωμάτων, γεγονός που φάνη-

κε από τις μαζικές κινητοποιήσεις του συνδι-

καλιστικού κινήματος.

Για να εφαρμοστεί το σύστημα της κοινω-

νικής ασφάλισης στη χώρα μας χρειάστηκαν

πολύχρονοι σκληροί αγώνες. Όταν μιλάμε για

κοινωνική ασφάλιση θα πρέπει να εννοούμε

την οικοδόμηση ενός ενιαίου συστήματος που

περιλαμβάνει τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα,

τις υπηρεσίες πρόληψης και αποκατάστασης

της υγείας, τις παροχές και υπηρεσίες κοινωνι-

κής πρόνοιας. Σαν ένα τέτοιο σύνολο παροχών

προς τον άνθρωπο, δεν μπορεί παρά να αποτε-

λεί δικαίωμα για το σύνολο του λαού, να είναι

κοινωνικό και καθολικό δικαίωμα για ολόκλη-

ρο το λαό. Όπως επίσης, θα πρέπει να είναι

εξασφαλισμένο δικαίωμα για όλους τους ερ-

γαζόμενους και τα άλλα λαϊκά στρώματα είτε

έχουν δουλειά είτε είναι άνεργοι είτε δουλεύ-

ουν με μερική απασχόληση, εποχιακά ή φασόν,

είτε δεν μπορούν να δουλέψουν λόγω αναπη-

Ç ÐÑÙÔÁÐÑÉËÉÁÔÉÊÇ ÅÊÄÑÏÌÇ
TOY ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ

ÓÔÇ ÂÏÉÙÔÉÁ

Ì
ßá áðü ôéò ðñüóöáôåò äñáóôçñéüôçôåò ôïõ
óõëëüãïõ ìáò åßíáé êáé ç åêäñïìÞ ðïõ

ðñáãìáôïðïéÞóáìå ôçí 1ç Áðñéëßïõ 2001.
ÐáñÜ ôçí áðïõóßá ðïëëþí ìåëþí ëüãù

ôïõ Üóôáôïõ êáéñïý, ç åêäñïìÞ ìáò óçìåßù-
óå ìåãÜëç åðéôõ÷ßá.

ÌåôÜ ôçí ÊùðáÀäá êáé ôï ÊÜóôñï, åðé-
óêåöèÞêáìå ôç ÌõêçíáúêÞ Áêñüðïëç ôçò
ÁÑÍÇÓ (ÃËÁ) ìå èáõìÜóéá èÝá, ôá éó÷õñÜ
êõêëþðåéá ôåß÷ç, ôçí áãïñÜ, ôï áíÜêôïñï.
Óôçí áñ÷áéüôçôá Þôáí öñïýñéï ôïõ Ïñ÷ïìå-
íïý êáé íçóß ìÝóá óôç ëßìíç ôçò ÊùðáÀäáò.
Êáôüðéí öèÜóáìå óôïí Ïñ÷ïìåíü, èñõëéêÞ
ðüëç, åöÜìéëç ôùí Ìõêçíþí. Åêåß ï èïëù-
ôüò ôÜöïò ôïõ Ìéíýïõ, ôï èÝáôñï êáé ç ðåñß-
öçìç ÌÏÍÇ ÓÊÑÉÐÏÕÓ. Óôç óõíÝ÷åéá ðÞ-
ãáìå óôç ×áéñþíåéá, ðáôñßäá ôïõ ìåãÜëïõ
éóôïñéêïý ÐëïõôÜñ÷ïõ. Óôçí ðåäéÜäá ôçò
×áéñþíåéáò Ýãéíå ç ðåñßöçìç ìÜ÷ç ôï 338
ð.×. ìåôáîý Ìáêåäüíùí êáé Áèçíáßùí-Èç-
âáßùí õðü ôïí Ößëéððï Â´ (äéáêñßèçêå ï íå-
áñüò ôüôå ÁëÝîáíäñïò) êáé åðéêñÜôçóáí ìå-
ôÜ ôç íßêç ôïõò ïé Ìáêåäüíåò óôçí ÅëëÜäá.
Óôï óçìåßï óôï ïðïßï óêïôþèçêáí ïé Éåñï-
ëï÷ßôåò Èçâáßïé âñßóêåôáé ôï åðéâëçôéêü å-
ðéôÜöéï ìíçìåßï ðñïò ôéìÞí ôïõò, ï ïíïìáóôüò
ëÝïíôáò ôçò ×áéñþíåéáò (ýøïò 5 ìÝôñá). Á-
îéïèáýìáóôï åßíáé êáé ôï ìüíï ëáîåõôü ìÝóá
óôï âñÜ÷ï èÝáôñï óå üëç ôçí ÅëëÜäá. Ãéá öá-
ãçôü êáôáëÞîáìå óôçí Ðïëýäñïóï ôïõ Ðáñ-
íáóóïý, ðñþçí ÓïõâÜëá.

ÂÝâáéá äåí èá ðáñáëåßøïõìå í’ áíáöåñ-
èïýìå óôçí ðáñïõóßá ôïõ ê. Íßêïõ ÂåíÝñç,
óõæýãïõ ôçò Êáò ÖùôåéíÞò Äåëëßäïõ-ÂåíÝ-
ñç, ï ïðïßïò ìå ôç ëåðôïìåñÞ îåíÜãçóÞ ôïõ
óå üëá ôá ìÝñç ðïõ åðéóêåöèÞêáìå êáé ìå ôï
ôñáãïýäé, ôá áíÝêäïôá êáé ôç æùíôÜíéá ðïõ
ôïí êáôÝ÷åé, óõíåôÝëåóå þóôå íá ðåñÜóïõìå
üìïñöá üëç ôçí çìÝñá.

Ç Óýíôáîç

ÁíáëõôéêÜ ôï ðñüãñáììá ôùí åðôÜ çìå-
ñþí óôçí Ôïõñêßá Ý÷åé ùò åîÞò:

• 1ç ìÝñá: Áëåîáíäñïýðïëç-Êùíóôáíôéíïý-
ðïëç (300 ÷ëì.). ÓõãêÝíôñùóç íùñßò ôï ðñùß
óôï Ôïõñéóôéêü ãñáöåßï êáé áíá÷þñçóç ãéá
ôï Ïäïéðïñéêü ìáò. ÖôÜíïõìå óôá óýíïñá
ôùí ÊÞðùí. ¸ëåã÷ïò äéáâáôçñßùí êáé ìåôÜ
ôéò áãïñÝò ìáò áðü ôá áöïñïëüãçôá, óõíå-
÷ßæïõìå ôç äéáäñïìÞ ìáò ãéá ôç «âáóéëßäá ôùí
ðüëåùí» ðïõ åßíáé öïñôéóìÝíç ìå ìíÞìåò êáé
óõíáéóèÞìáôá ãéá üëïõò ôïõò ¸ëëçíåò. Ôï
áðüãåõìá óáò ðñïôåßíïõìå ðñïáéñåôéêÞ
êñïõáæéÝñá óôï Âüóðïñï. ÄéáíõêôÝñåõóç.

• 2ç ìÝñá: Êùíóôáíôéíïýðïëç. Ðñùéíü êáé
ðåñéÞãçóç óôá áîéïèÝáôá ôçò ðüëçò. Ðñþôç
óôÜóç óôçí Áãßá Óïößá. Ôï åêðëçêôéêü ïéêï-
äüìçìá, Ýíá áðü ôá áñ÷éôåêôïíéêÜ åðéôåýã-
ìáôá üëùí ôùí åðï÷þí. Áêïëïõèåß ç åðßóêå-
øÞ ìáò óôïí Éððüäñïìï ìå ôïí õðÝñï÷ï (Íôé-
êéëßôáò) êßïíá-ïâåëßóêï, ðïõ öÝñåé åðÜíù ôïõ
éåñïãëõöéêÜ, óôïí ÷Üëêéíï ôñßðïäá ôùí Äåë-
öþí, üðïõ îáíáæùíôáíåýïõí ïé êïéíùíéêÝò êáé
ðïëéôéêÝò óõíÞèåéåò ôïõ Âõæáíôßïõ. ÅíäéáöÝ-
ñïí åðßóçò ðñïêáëåß ôï ìïõóåßï ôïõ Ôïð Êá-
ðß ÓåñÜé, äçë. ôï ðáëéü áíÜêôïñï ôïõ óïõë-
ôÜíïõ ìå åêèÝìáôá áíåêôßìçôçò áîßáò. Áêü-
ìç èá äïýìå ôï Ìðëå Ôæáìß ôïõ ÓïõëôÜíïõ
Á÷ìÝô. Ôï áðüãåõìá åðéóôñïöÞ óôï îåíïäï-

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ - ÐÑÏÓÊËÇÓÇ

Ç ÁÍÏÉÎÉÁÔÉÊÇ ÅÊÄÑÏÌÇ ÌÁÓ
ÓÔÇÍ ÏÑÅÉÍÇ ÊÏÑÉÍÈÉÁ

Áãáðçôïß óõìðáôñéþôåò
êáé óõìðáôñéþôéóóåò

Ç äåýôåñç åêäñïìÞ ðïõ ðñïãñáììá-
ôßóáìå ãéá ôéò 20 ÌáÀïõ 2001 èá ðñáãìá-
ôïðïéçèåß óôéò 27 ÌÁÚÏÕ. Ç áëëáãÞ Ýãéíå
åðåéäÞ óôéò 20 ÌáÀïõ ãßíïíôáé ïé åêäçëþ-
óåéò ãéá ôçí ÁðåëåõèÝñùóç ôçò ÈñÜêçò,
üðïõ ïöåßëïõìå íá óõììåôÝ÷ïõìå.

¼ðùò áíáöÝñáìå êáé óôï ðñïçãïý-
ìåíï öýëëï ìáò, ôá Ýîïäá óõììåôï÷Þò
åßíáé 2.500 äñ÷. êáô’ Üôïìï êáé ïé äçëþ-
óåéò óõììåôï÷Þò ãßíïíôáé óôï ôçëÝöùíï
ôïõ Óõëëüãïõ 32.16.532 êÜèå ÄåõôÝñá
áðüãåõìá 6-8 ì.ì.

×ñéóôüò ÁíÝóôç

Τ
ο Πάσχα είναι η γιορτή της άνοιξης, του ο-

βελία, των κόκκινων αυγών, των τσουρε-

κιών, των λαμπάδων, της μαγειρίτσας, της ε-

παφής με την ολάνθιστη φύση. Αυτά όλα ό-

μως είναι η επιφανειακή πλευρά. Σαν ουσία

το Πάσχα είναι η σημαντικότερη γιορτή της

Χριστιανοσύνης.

Το αβυσσαλέο ανθρώπινο μίσος, χρησιμο-

ποιώντας την ωμή βία της εξουσίας ζήτησε να

εξαφανίσει «τον Υιόν του ανθρώπου», τον Ιη-

σού Χριστό. Οι εχθροί Του τον σταύρωσαν,

ασφάλισαν τον τάφο, τοποθέτησαν φρουρούς.

Όμως ο Χριστός, τρεις ημέρες μετά τη σταύ-

ρωσή του, ανέστη, νικώντας το θάνατο.

Η ανάσταση του Χριστού μάς φέρνει μπρο-

στά στο πιο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετώ-

πισε και αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Όπως

και να γίνει, ο θάνατος είναι το πιο συγκλονι-

στικό γεγονός. Όση λαχτάρα νιώθουμε για τη

ζωή, τόση αποστροφή αισθανόμαστε για το θά-

νατο. Όμως όσο τρομερός κι αποκρουστικός

κι αν φαίνεται ο θάνατος, αλλάζει ριζικά η αί-

σθησή μας όταν τον δούμε με το πνεύμα της

αναστάσεως, με το φως που ξεπήδησε από τον

άδειο τάφο του Χριστού. Με το φως της α-

ναστάσεως απαλύνεται η ανατριχίλα και το αί-

σθημα του φόβου. Ο Χριστός με την ανάστα-

σή του πάτησε και συνέτριψε το θάνατο. Η α-

νάστασή του σήμανε την αρχή μιας νέας ζω-

ής, άλλαξε ριζικά όχι μόνο τη θεώρηση αλλά

και τη φύση του θανάτου. Δεν έχει την παγε-

ρότητα εκείνη και τη φρικτή εικόνα που έχει

στην ψυχή του ο άπιστος, γιατί με την ανά-

σταση του Κυρίου γιορτάζουμε τη νέκρωση

του θανάτου, την κατάργηση του Άδου και την

αρχή μιας άλλης ζωής, της αιώνιας.

Στεκόμαστε με δέος μπροστά στην ανάστα-

ση του Χριστού. Αισθανόμαστε να πλημμυρί-

ζει η καρδιά μας από ευγνωμοσύνη αλλά και

ανέκφραστη χαρά και παρακαλούμε η Ανάστα-

ση του Κυρίου να γίνει και δική μας ανάσταση.

Η ανάσταση του Χριστού είναι μήνυμα α-

γάπης. Ας φωτισθούμε όλοι, ας ξεχάσουμε τον

κακό εαυτό μας με τα μίση, τα πάθη και τους

εγωισμούς. Ας γίνει μήνυμα στους ταγούς, που

κρατούν στα χέρια τους την τύχη του κόσμου,

ώστε οι λαοί να ζουν χωρίς καταπίεση και ε-

μετάλλευση, να μην πεθαίνουν παιδιά από την

πείνα και τη φτώχεια και τη δυστυχία. Να στα-

ματήσουν οι πόλεμοι και να επικρατήσει πα-

ντού ειρήνη, να έχουν εργασία όλοι και ιδιαί-

τερα οι νέοι, να παταχθεί η μάστιγα των ναρ-

κωτικών και του έιτζ.

Έτσι θ’ αποκτήσει ουσιαστικό περιεχόμε-

νο η ανάσταση του Χριστού μας.

Η Συντακτική Επιτροπή

(Συνέχεια στη σελ. 8)

(Συνέχεια στη σελ. 8)

Κοινωνική Ασφάλιση:
Κοινωνικό αγαθό για όλους;

Ôá ôïõñêéêÜ ËåõêÜ ÊåëéÜ

Ε
ίκοσι χρόνια πέρασαν από τότε που η τούρ-

κικη χούντα του στρατηγού Εβρέν έδινε

ψεύτικες διαβεβαιώσεις στη διεθνή κοινή γνώ-

μη, ότι ο βασανισμός στην Τουρκία είναι έ-

γκλημα τιμωρούμενο και ότι οποιαδήποτε τέ-

τοια πράξη γινόταν εν αγνοία της κυβέρνησής

του. Ωστόσο οι βασανισμοί συνεχίζονται και

στη σημερινή Τουρκία, που έχει δήθεν δημο-

κρατική κυβέρνηση.

Οι πολιτικοί κρατούμενοι εξακολουθούν να

υποβάλλονται σε συστηματικούς βασανισμούς,

ξυλοδαρμούς, βιασμούς και ταπεινώσεις.

Οι βασανισμοί σήμερα γίνονται με πιο ε-

κλεπτυσμένο τρόπο στα Λευκά Κελιά, που

πρώτες εφεύραν και εφάρμοσαν οι γερμανικές

κυβερνήσεις για την ψυχολογική εξόντωση των

τρομοκρατών, απομονώνοντας σε τέτοια κε-

λιά, έναν έως τρεις κρατούμενους.

Διαμαρτυρόμενοι γι’ αυτές τις απάνθρω-

πες συνθήκες των Λευκών Κελιών, οι κρατού-

ÔÏ '21 ÊÁÉ Ç ÅÐÏ×Ç ÌÁÓ

Ï ÍéêïëÜêçò Ìçôñüðïõëïò õøþíåé ôç óçìáßá
ìå ôï óôáõñü óôá ÓÜëùíá, ôçí çìÝñá

ôïõ ÐÜó÷á ôïõ 1821.

Óôåêüìáóôå ìå óåâáóìü, ìå äÝïò êÜðïôå,
ìðñïò óôïí ìåãÜëï ôçò íåùôÝñáò ìáò éóôïñßáò
óôáèìü, óôï 1821. Äéüôé, üðùò óçìåéþíåé Ýíáò
óýã÷ñïíïò ìåëåôçôÞò, «äåí ðñüêåéôáé ãéá ìéáí
áðëÞ êáé äéêáéïëïãçìÝíç õðåñçöÜíåéá... áëëÜ
ãéá ôç óõíåéäçôïðïßçóç åíüò èáýìáôïò, ðïõ ôï
çèéêü ôïõ ìÝãåèïò áñìüæåé, óô’ áëÞèåéá, íá äå-
óðüæåé áäéÜêïðá óôç óçìåñéíÞ åëëçíéêÞ æùÞ».

Êáé ôï çèéêü ôïõ ìåãáëåßï óôçñß÷èçêå óôï
áéþíéï, áðáñáóÜëåõôï âÜèñï, óôçí ðßóôç  óôïí
ðáíôïäýíáìï Êýñéï. Ôï ÅéêïóéÝíá åßíáé Ýíáò
óõãêëïíéóôéêüò, ùò ðíåõìáôéêÞ åðïðôåßá, êü-
óìïò ðïõ åðéôåëåß ôï õøçëüôáôï ÷ñÝïò ôçò å-
ëåõèåñßáò ÷ùñßò ïýôå óôéãìÞ íá áðïóýñåé ôï
âëÝììá ôïõ áðü ôïí Ïõñáíü. Ãé’ áõôü öåããï-
âïëåß áðü åëðßäá êáé áñåôÞ.

Åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêÞ óôçí áðëüôçôÜ ôçò,
áëëÜ êáé óôï ðíåõìáôéêü ôçò âÜèïò ç åðéóôï-
ëÞ ôïõ ÏäõóóÝá Áíäñïýôóïõ, ðïõ áðçýèõíå
óôïõò Ãáëáîéäéþôåò óôéò 22 Ìáñôßïõ 1822.
Ôïõò Ýãñáöå:

(Συνέχεια στη σελ. 8)

«ÇãáðçìÝíïé ìïõ Ãáëáîéäéþôåò,
¹ôáíå öáßíåôáé áðü ôïí Èåüí ãñáììÝíï í’

áäñÜîùìå ôá Üñìáôá ìßáí çìÝñá êáé íá ÷õèïý-
ìå êáôáðÜíïõ óôïõò ôõñÜííïõò ìáò, ðïõ ôüóá
÷ñüíéá áíåëåÞìïíá ìáò ôõñáãíåýïõí. Ôé ôçí èÝ-
ëïìåí, âñå áäÝëöéá, áõôÞí ôçí ðïëõðéêñáìÝíç
æùÞ, íá æïýìå áðïêÜôù óôç óêëáâéÜ êáé ôï óðá-
èß ôùí Ôïýñêùí; ÊáíÝíáò äåí ìðïñåß íá ðåé ðùò
ôÜ÷á Ý÷åé ôßðïôå éäéêü ôïõ, ãéáôß ôï ôá÷ý âñßóêå-
ôáé öôù÷üò, óá äéáêïíéÜñçò óôç óôñÜôá. Áé öá-
ìåëéáßò ìáò êáé ôá ðáéäéÜ ìáò åßíáé óôá ÷Ýñéá
êáé ôç äéÜêñéóé ôùí Ôïõñêþí. Ôßðïôå, áäÝöëéá,
äåí ìáò Ýìåéíå, äåí åßíáé ðñÝðïíôáò íá óôáõñþ-
óùìå ôá ÷Ýñéá êáé íá ôçñÜìå ôïí ïõñáíü· ï Èå-
üò ìÜò Ýäùóå ÷Ýñéá, ãíþóé êáé íïõ· áò ñùôÞ-
óùìå ôçí êáñäéÜ ìáò êáé ü,ôé ìáò áðáíôõ÷áßíç
áò ôï âÜëùìå ãñÞãïñá óå ðñÜîéí, êáé áò åßìå-
èá, áäÝëöéá, âÝâáéïé ðùò ï ×ñéóôüò ìáò, ï ðï-
ëõáãáðçìÝíïò, èá âÜëç ôï ÷Ýñé åðÜíù ìáò...

Óô’ Üñìáôá, áäÝöëéá! Þ íá îåóêëáâùèïý-
ìåí Þ üëïé íá ðåèÜíùìåí, êáé âÝâáéá êáëýôåñï
èÜíáôï äåí ìðïñåß íá ðñïôéìÞóç êÜèå ×ñéóôéá-
íüò êáé ¸ëëçíáò...»

ÁõôÞ ç öëüãá áíÜäåõå óôéò øõ÷Ýò ðïëëþí
ïðëáñ÷çãþí êáé öïýíôùóå ôïí åíèïõóéáóìü
óôá ðáëéêÜñéá êáé óôï ëáü ðïõ áíäñåßá ðïëå-
ìïýóáí. ¹ôáí èåúêÞ öëüãá, ðïõ êáëëéåñãÞèç-
êå åðßìïíá áðü ôç ÷ñéóôéáíéêÞ ðßóôç. Ìõóôç-
ñéþäåéò ÷õìïß ðïõ Ýôñåöáí íÝïõò êáé ãÝñïõò,
ðáéäéÜ êáé ãõíáßêåò. Áóýëëçðôåò äõíÜìåéò ðïõ
åìøý÷ùíáí êáé ðñáãìáôïðïéïýóáí Ýíá èáýìá:
ôï èáýìá ôçò Åèíåãåñóßáò ôïõ 1821.

× Ñ É Ó Ô Ï Ó   Á Í Å Ó Ô Ç !
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Õóôåñïêëáóéêü óðßôé óôç Ìáñþíåéá ÈñÜêçò

Ôïõ Ã. ÊáñáäÝäïõ

Áñ÷éôÝêôïíá-ÊáèçãçôÞ ÁÐÈ

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

Ó÷. 5. ÕóôåñïêëáóéêÞ ïéêßá Ìáñþíåéáò:

ÊÜôïøç - õðÜñ÷ïõóá êáôÜóôáóç.

Èá ãßíåé ðñïóðÜèåéá ìéáò óýíôïìçò ðåñéãñá-

öÞò ôïõ óðéôéïý ìå ðáñÜëëçëç áíÜðôõîç ôïõ

ðñïâëçìáôéóìïý, âÜóåé ôïõ ïðïßïõ äüèçêå åñ-

ìçíåßá óå äéÜöïñá óçìåßá, ôá ïðïßá, ëüãù ôçò

êáêÞò äéáôÞñçóçò ôïõ óðéôéïý (ïé øçëüôåñïé

ôïß÷ïé äåí ðåñíïýí óå ýøïò ôá 45 åê.) äåí Þ-

ôáí Üìåóá êáôáíïçôÜ. ÐáñÜëëçëá èá ãßíåé

ðñïóðÜèåéá íá äïèåß åñìçíåßá óôç ÷ñÞóç êáé

ôçí ïñãÜíùóç ôùí äéÜöïñùí ÷þñùí, áíÜëï-

ãá ìå ôá åõñÞìáôá ìÝóá ó’ áõôïýò, êáèþò êáé

ôç ãñáðôÞ ðáñÜäïóç ãéá ôï áñ÷áßï åëëçíéêü

óðßôé ìå ôçí ïðïßá óõìöùíåß áñêåôÜ.

¼ðùò âëÝðïõìå óôçí êÜôïøç ôçò

õðÜñ÷ïõóáò êáôÜóôáóçò (ó÷.  5, 6), ðñüêåéôáé

ãéá Ýíá ìåãÜëï õóôåñïêëáóéêü áóôéêü óðßôé.

Ïé ãåíéêÝò äéáóôÜóåéò ôïõ åßíáé 25,64×25 ì.

(ðåñßðïõ ôåôñÜãùíï) êáé êáëýðôåé ìéá

Ýêôáóç 640 ì2. Ï ÷þñïò ðïõ êáôáëáìâÜíåé

ïñßæåôáé áðü ôéò ôñåéò ìüíï ðëåõñÝò (ôç ÂÁ,

ôç ÍÁ êáé ôç ÂÄ) åíþ ç ÍÄ, ç ïðïßá èá

ðñÝðåé íá åß÷å êáé ôçí åßóïäï ôïõ óðéôéïý äåí

Ý÷åé áðïêáëõöèåß óå üëï ôï ìÞêïò ôçò, áëëÜ

ïýôå õðÜñ÷ïõí ðéèáíüôçôåò íá áðïêáëõöèåß,

üðùò Ýäåéîáí ìåñéêÝò äïêéìáóôéêÝò ôïìÝò ðïõ

Þäç Ý÷ïõí ãßíåé, ãéáôß óôç èÝóç áõôÞ, üðïõ ôï

öõóéêü Ýäáöïò ÷áìçëþíåé áñêåôÜ, Ý÷åé ãßíåé

óõóôçìáôéêÞ áðïîÞëùóç ôùí ôïß÷ùí êáôÜ ôç

âõæáíôéíÞ ðåñßïäï.
Ôç ÂÁ ðëåõñÜ ôïõ êôéñßïõ êáôáëáìâÜ-

íïõí ôñåéò ìåãÜëïé ÷þñïé (A, B êáé C) êáé

ôñåéò ìéêñïß (D, E êáé F). Ïé ôñåéò ìåãÜëïé

åßíáé óôñáììÝíïé ðñïò ôá ÍÄ êáé Ý÷ïõí ïìïéü-

ìïñöï öùôéóìü êáé áåñéóìü. Ïé äýï áðü áõ-

ôïýò åßíáé ó÷åäüí ôåôñÜãùíïé êáé ßóïé, ðåñß-

ðïõ 40 ì2  ï êáèÝíáò.

Óôïí ÷þñï Á êáôÜ ìÞêïò ôçò âïñåéïáíá-

ôïëéêÞò ðëåõñÜò ôïõ âñÝèçêáí õðïëåßììáôá

ôïß÷ùí, ðïõ ïñßæïõí ðïëý ìéêñïýò ôåôñÜãù-

íïõò ÷þñïõò. Ôï ðéèáíüôåñï åßíáé üôé áðïôå-

ëïýí áðïèçêåõôéêïýò ÷þñïõò (áìðÜñéá)7. Áí

ëÜâïõìå ìÜëéóôá õðüøç üôé ìåôáîý ôùí åõ-

ñçìÜôùí õðÞñ÷å Ýíáò óçìáíôéêüò áñéèìüò ï-

óôñÜêùí áðü ìåãÜëá áããåßá, ìðïñïýìå íá õ-

ðïèÝóïõìå üôé ðñüêåéôáé ãéá Ýíá ìåãÜëï á-

ðïèçêåõôéêü ÷þñï ôñïößìùí êáé êñáóéïý (ðé-

èåþí) óå Üìåóç ó÷Ýóç ìå ôïí áíäñþíá. ¢ëëá

åõñÞìáôá óôïí ÷þñï áõôü Þôáí íïìßóìáôá ôïõ

4ïõ êáé 3ïõ áé. ð.×., Ýíá êïììÜôé áðü áíäñé-

êü åéäþëéï êáé õöáíôéêÜ âÜñç (áãíýèåò) ìå

ìïñöÞ êåöáëÞò ãïõñïõíéïý. Ç ýðáñîç ôùí á-

ãíõèþí, ðïõ èá Ýðñåðå íá âñßóêïíôáé óå ãõ-

íáéêåßïõò ÷þñïõò, äéêáéïëïãåßôáé óôïí ðéèå-

þíá áí äå÷ôïýìå üôé Ýðåóáí áðü ôïí åðÜíù

üñïöï, üðïõ, êáôÜ ðÜóá ðéèáíüôçôá, èá Ýðñå-

ðå íá âñßóêåôáé ï ãõíáéêùíßôçò.

Ï ÷þñïò Â åßíáé ï óðïõäáéüôåñïò ôïõ óðé-

ôéïý êáé äåí õðÜñ÷åé áìöéâïëßá üôé ðñüêåéôáé

ãéá ôïí áíäñþíá. Óôï êÝíôñï ôïõ ÷þñïõ áõ-

ôïý õðÜñ÷åé øçöéäùôü äÜðåäï, ôï ïðïßï ðå-

ñéâÜëëåôáé áðü æþíç ðëÜôïõò 90 åê., õðåñõ-

øùìÝíç êáôÜ 3-4 åê. Ç æþíç áõôÞ åßíáé óôñù-

ìÝíç ìå âïôóáëùôü êáé Þôáí ðñïïñéóìÝíç íá

äÝ÷åôáé ôéò êëßíåò ïé ïðïßåò, óýìöùíá ìå ìéá

áíáðáñÜóôáóç ðïõ åðé÷åéñÞèçêå (ó÷. 6), èá

ðñÝðåé íá Þôáí Ýíäåêá. Óôç íüôéá ãùíßá õðÜñ-

÷åé Ýíá ìéêñü êáíÜëé ðïõ Ýäéù÷íå ðñïò ôï áß-

èñéï ôá íåñÜ ìå ôá ïðïßá ðëåíüôáí ôï øçöé-

äùôü, ìÝóù ìéáò áðï÷Ýôåõóçò áðü ðçëïóù-

ëÞíåò óå äåýôåñç ÷ñÞóç. ¸íá üñõãìá, ðïõ Ý-

ãéíå áðü Âïýëãáñïõò êáôÜ ôïí Â´ Ðáãêüóìéï

ÓõíÝ÷åéá áðü ôï ðñïçãïýìåíï öýëëï

Ó÷. 6. ÕóôåñïêëáóéêÞ ïéêßá Ìáñþíåéáò: ÊÜôïøç - ìåñéêÞ áðïêáôÜóôáóç.

ðüëåìï, êáôÝóôñåøå ôçí áíáôïëéêÞ ãùíßá ôïõ

âïôóáëùôïý, áëëÜ Üöçóå ó÷åäüí áíÝðáöï ôï

øçöéäùôü. Ïé øçößäåò ôïõ äáðÝäïõ, ðïõ ðñï-

Ýñ÷ïíôáé áðü ÷ñùìáôéóôÝò ðÝôñåò ôçò ãýñù

ðåñéï÷Þò, Ý÷ïõí ùñáßá æùçñÜ ÷ñþìáôá óå ìéá

áîéïèáýìáóôç ðïéêéëßá. Ôï øçöéäùôü (ó÷. 7)

ðáñéóôÜíåé öõôéêÜ ìïôßâá, áíèÝìéá êáé êëá-

äéÜ áìðÝëïõ ìå öýëëá êáé óôáöýëéá ðïõ ðå-

ñéâÜëëïíôáé áðü óðåéñïìáßáíäñï. Ôï ìïôßâï

áõôü ìå ôá óôáöýëéá ôï âëÝðïõìå óõ÷íÜ óå

íïìßóìáôá ôçò Ìáñþíåéáò, ðüëçò óôçí ïðïßá

ëáôñåõüôáí éäéáßôåñá ï Äéüíõóïò. Ç Ìáñþ-

íåéá öçìéæüôáí åðßóçò ãéá ôï êüêêéíï êñáóß

ôçò. Ç ðáñÜäïóç ìéëÜåé ãéá ôçí êÜðíåéï á-

ìðÝëç êáé ãéá ôïí ÏäõóóÝá ðïõ ìÝèõóå ôïí

Ðïëýöçìï ìå ìáñùíßôéêï êñáóß8.

Ï ÷þñïò C, üðùò Þäç áíáöÝñèçêå, Ý÷åé

ôéò ßäéåò äéáóôÜóåéò êáé ôïí ßäéï ðñïóáíáôï-

ëéóìü ìå ôïí áíäñþíá, ðñÜãìá ðïõ äåß÷íåé ü-

ôé åßíáé ßóçò óçìáóßáò ì’ áõôüí. Ðåñßðïõ óôï

êÝíôñï ôïõ öÝñåé ìáñìÜñéíç êáëïäïõëåìÝíç

åóôßá, ðñÜãìá ðïõ äåí áöÞíåé áìöéâïëßåò üôé

ðñüêåéôáé ãéá ôïí ïßêïí ôïõ óðéôéïý. Ç åóôßá

âñßóêåôáé óå Ýíá åðßðåäï ðåñßðïõ 40 åê. ÷á-

ìçëüôåñá áðü ôï õðüëïéðï äÜðåäï. ¸ôóé ï

÷þñïò áðïêôÜ ìéá äéÜôáîç êëéìáêùôÞ ìå ôç

äçìéïõñãßá åíüò öáñäéïý ðåæïõëéïý ãýñù á-

ðü ôçí åóôßá. Ç äéÜôáîç áõôÞ ôïõ äáðÝäïõ ôïõ

ïßêïõ åßíáé ìÜëëïí áóõíÞèéóôç óå óðßôéá, áë-

ëÜ áñêåôÜ óõíçèéóìÝíç óå ðñõôáíåßá, üðùò

óôï ðñõôáíåßï ôçò ÅöÝóóïõ êáé ôçò Ëáôþ óôçí

ÊñÞôç9. Èá Þôáí üìùò ôïëìçñü íá ìéëÜ êá-

íåßò ãéá ôï ðñõôáíåßï ôçò ðüëçò ó’ Ýíáí áñ-

÷áéïëïãéêü ÷þñï üðïõ äåí åßíáé áêüìç ãíù-

óôÞ ïýôå ç èÝóç ôçò áãïñÜò. Áðü ôïí ÷þñï

áõôüí Ý÷ïõìå ðÜñá ðïëëÜ üóôñáêá áðü ÷ñç-

óôéêÜ áããåßá, üðùò õäñßåò, áìöïñåßò, êñáôÞ-

ñåò, ðéÜôá, êáèþò êáé ôç âÜóç êáé êïììÜôéá

áðü ôç ëåêÜíç åíüò ðÞëéíïõ ðåñéññáíôçñßïõ10.

Åðßóçò óôïí ÷þñï áõôü âñÝèçêå êáé Ýíá êïì-

ìÜôé áðü ìáñìÜñéíç ðáñáóôÜäá èýñáò.

Ï ÷þñïò D, âñßóêåôáé óôá ÂÄ ôïõ ïßêïõ êáé

åðéêïéíùíåß ì’ áõôüí ìå óôåíÞ èýñá ðïõ öÝñåé

êáëïäïõëåìÝíï ðÝôñéíï êáôþöëé. Ôï äÜðåäü

ôïõ âñßóêåôáé êáôÜ Ýíá óêáëß øçëüôåñá áðü

ôïí ïßêï êáé åßíáé óôñùìÝíï ìå âïôóáëùôü. Ðá-

ñïõóéÜæåé Ýíôïíç êëßóç ðñïò ôç íüôéá ãùíßá

ôïõ, üðïõ äßðëá óôç èýñá õðÜñ÷åé Ýíáò áðï-

÷åôåõôéêüò ëÜêêïò. Ôï óôüìéï ôïõ ëÜêêïõ åß-

íáé åðé÷ñéóìÝíï ìå õäñáõëéêü êïíßáìá ðïõ

ðñï÷ùñåß ðñïò ôá êÜôù. ÓêÜöôçêå óå âÜèïò

ìÝ÷ñé 78 åê. êáé Ýäùóå üóôñáêá, êüêáëá, åðé-

÷ñßóìáôá êáé íïìßóìáôá. Ç èÝóç ôïõ ÷þñïõ D

óå ó÷Ýóç ìå ôïí ïßêï ðïõ åßíáé ôõðéêÞ óå ðïë-

ëÜ óðßôéá (ð.÷. ¼ëõíèïò, ôï «óðßôé ìå ôá ðïëëÜ

÷ñþìáôá»), ôï âïôóáëùôü äÜðåäü ôïõ êáé ï á-

ðï÷åôåõôéêüò ëÜêêïò äåí áöÞíïõí áìöéâïëßåò

ãéá ôç ëåéôïõñãßá ôïõ ÷þñïõ, ï ïðïßïò èá ÷ñç-

óßìåõå ùò âáëáíåßïí (ëïõôñü).

Ç äéÜôáîç ôùí ÷þñùí E, F êáé Ç öáßíåôáé

áñêåôÜ áóõíÞèéóôç. ¸÷ïõìå äçëáäÞ äýï èá-

ëÜìïõò ó÷åôéêÜ ìéêñïýò, üðïõ óôïí Ýíáí ìðáß-

íïõìå áðü Ýíáí çìéõðáßèñéï ÷þñï (ðñïóôÜ-

äá), åíþ óôïí Üëëï ï ïðïßïò äåí Ý÷åé ôç äõíá-

ôüôçôá íá öùôßæåôáé, ìÝóù äýï óõíå÷üìåíùí

äéáäñüìùí ðïõ ï êáèÝíáò ôïõò Ý÷åé äéêÞ ôïõ

èýñá. Ùò ðñïò ôçí åñìçíåßá ôùí ÷þñùí áõ-

ôþí, áí ëÜâïõìå õðüøç ôçí ðåñéãñáöÞ ôïõ Âé-

ôñïõâßïõ ãéá ôï åëëçíéêü óðßôé11, èá Ýðñåðå

óôç èÝóç áõôÞ íá Ý÷ïõìå ôá äùìÜôéá ýðíïõ.

ÊÜôé ôÝôïéï üìùò äåí öáßíåôáé íá áíôáðïêñß-

íåôáé óôçí ðñáãìáôéêüôçôá, ãéáôß ïé ÷þñïé åß-

íáé ðïëý ìéêñïß êáé åëÜ÷éóôïé áíáëïãéêÜ ìå

üëïõò ôïõò Üëëïõò ÷þñïõò ôïõ óðéôéïý. Åðß-

óçò áí ëÜâïõìå õðüøç üôé ï ÷þñïò Å åßíáé

óêïôåéíüò, üôé ÷ñåéÜæåôáé íá ðåñÜóïõìå ôñåéò

èýñåò ãéá íá ôïí åðéóêåöôïýìå, êáèþò êáé ôá

äýï ÷ñõóÜ íïìßóìáôá ðïõ âñÝèçêáí ó’ áõôüí,

èá Þôáí ëïãéêü íá õðïèÝóïõìå üôé Þôáí ôï èç-

óáõñïöõëÜêéï ôïõ óðéôéïý12. Ì’ áõôÞ ôçí åñ-

ìçíåßá ôïõ ÷þñïõ Å ï ÷þñïò Þ èá ðñÝðåé íá

åßíáé âïçèçôéêüò ôïõ ïßêïõ (ð.÷. ïðôáíåßïí)

êáé ï ãõíáéêùíßôçò ìå ôá äùìÜôéá ýðíïõ èá

ðñÝðåé íá áíáæçôçèåß óôïí üñïöï.

(Óõíå÷ßæåôáé)

ÓÇÌÅÉÙÓÅÉÓ

7. Ç óõíÞèåéá êáôáóêåõÞò êôéóôþí áìðáñéþí

ãéá áðïèÞêåõóç äçìçôñéáêþí õðÞñ÷å ìÝ÷ñé

ðñüóöáôá óå óðßôéá óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ ¸-

âñïõ.

8. ÏìÞñïõ Ïäýóóåéá, é 196-197, 204-211.

9. St. Miller, The Prytaneion, University of Kali-

fornia 1978.

10. Ï ôñüðïò ìå ôïí ïðïßï âñÝèçêå êáôÜ ôçí á-

íáóêáöÞ ç âÜóç ôïõ ðåñéññáíôçñßïõ, Ýäéíå

ôçí åíôýðùóç üôé Ýðåóå áðü øçëÜ ìáæß ìå ôá

êåñáìßäéá ôçò óôÝãçò, ðñÜãìá ðïõ óõíçãï-

ñåß óôçí ýðáñîç ïñüöïõ.

11. Âéôñïýâéïò, VO, VII 2.

12. Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ èá äå÷üìáóôáí üôé ôï

êôßñéï åßíáé ôï ðñõôáíåßï ôçò ðüëçò, ï ÷þñïò

Å èá ìðïñïýóå íá ÷áñáêôçñéóôåß ùò áñ÷åßï.

OIKONOMIKH ENIÓ×ÕÓÇ

Ενίσχυσαν οικονομικά το Σύλλογό μας για

την εφημερίδα οι εξής συμπατριώτες μας:

Αθανάσιος Καπούτσης 10.000

Ευανθία Βίζγα 5.000

Γαλήνη Ρεκαλίδου 10.000

Αλέξανδρος Σιγλίδης 10.000

Ειρήνη Χατζοπούλου 5.000

Δημήτριος Μπέντης 10.000

Βασιλική Θεοδώρου 5.000

Ευτυχία Καπούτση 10.000

Α. Καμηλαρίδου 10.000

Ελένη Βαρσάμη 5.000

Βασίλειος Καραδέδος 10.000

Εμμανουήλ Μανταδάκης 10.000

Οι αδελφές Έλσα, Αθηνά, Νίτσα

και Δήμητρα Κυριακίδου, στη

μνήμη της μητέρας τους 30.000

Το Διοικητικό Συμβούλιο τους ευχαριστεί

όλους θερμά.

Ó Õ Ã × ÁÑÇ ÔÇÑ É Á

Ç Áöñïäßôç ÑÝíôæéïõ, êüñç ôçò ÐñïÝäñïõ
ôïõ Óõëëüãïõ ìáò ÅëéóÜâåô Óéãëßäïõ êáé ôïõ
×ñÞóôïõ ÑÝíôæéïõ, ðÝñáóå óôéò ðñüóöáôåò
åîåôÜóåéò ôïõ ÄÉÊÁÔÓÁ ãéá áíáãíþñéóç ôïõ
ðôõ÷ßïõ ôçò áðü ôçí ÉáôñéêÞ Ó÷ïëÞ, ìå äéÜ-
êñéóç ìÜëéóôá.

ÈåñìÜ óõã÷áñçôÞñéá êáé êáëÞ óôáäéï-
äñïìßá.

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.

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

• Ðñéí ëßãï êáéñü Ýöõãå áðü êïíôÜ ìáò îáö-
íéêÜ, áíáðÜíôå÷á, ï ößëïò êáé óõìðáôñéþôçò
ìáò Åññßêïò ÄáõÀäçò. Ç ñüôá ôçò æùÞò ôïõ
äýóêïëç, ðÝñáóå ðïëëÜ. Öùôåéíü ìõáëü, ðïõ
üìùò Ýìåéíå áíåêìåôÜëëåõôï óôï ÷þñï ôçò
ãíþóçò. Áôý÷çóå êáé óôï ãÜìï ôïõ. Ðñïü-
äåõóå ùò åðé÷åéñçìáôßáò. Îåêéíþíôáò êõñéï-
ëåêôéêÜ áðü ôï ôßðïôå, Ýêáíå óåâáóôÞ ðåñéïõ-
óßá. Ïé ãíùóôïß êé ïé ößëïé èá ôïí èõìïýíôáé
ìå áãÜðç, ãéáôß Þôáí óùóôüò êáé äßêáéïò.

Áò åßíáé åëáöñý ôï ÷þìá ðïõ ôïí óêåðÜ-
æåé. ÈåñìÜ óõëëõðçôÞñéá óôïõò ïéêåßïõò ôïõ.

• Åðßóçò Ýöõãå áðü êïíôÜ ìáò ï óõìðá-
ôñéþôçò ìáò ÁèáíÜóéïò ×áôæüðïõëïò. Êá-
ëüò êáé Üîéïò ïéêïãåíåéÜñ÷çò. Áîéþèçêå íá
êáìáñþóåé ðáéäéÜ êé åããüíéá.

Áéùíßá ôïõ ç ìíÞìç. ÈåñìÜ óõëëõðçôÞ-
ñéá óôïõò äéêïýò ôïõ.

• ÐÝèáíå óôéò áñ÷Ýò ÌáÀïõ óôéò öÝñåò ï
óõìðáôñéþôçò ìáò Ãéþñãïò (ÃéùñãÜêçò)
Ðáíôåëßäçò. Óôçí ïéêïãÝíåéÜ ôïõ, óôá áäÝë-
öéá ôïõ êáé ôïõò óõããåíåßò ôïõ åêöñÜæïõìå
ôç âáèéÜ ìáò èëßøç êáé ôá åéëéêñéíÞ óõëëõ-
ðçôÞñéá ôïõ Óõëëüãïõ ìáò.

Ó÷. 7. ÕóôåñïêëáóéêÞ ïéêßá Ìáñþíåéáò:

Øçöéäùôü äÜðåäï (áíäñþíáò).
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(Ξάνθη, 29 Σεπτεμβρίου 2000)

Εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνής προοπτική της Θράκης

ÔÏÐÉÊÅÓ ÔÏÐÉÊÅÓ ÔÏÐÉÊÅÓ ÔÏÐÉÊÅÓ ÔÏÐÉÊÅÓ      ÅÉÄÇÓÅÉÓÅÉÄÇÓÅÉÓÅÉÄÇÓÅÉÓÅÉÄÇÓÅÉÓÅÉÄÇÓÅÉÓ

(Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο)

Η ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ

Ο
ι μουσουλμάνοι της Δυτ. Θράκης το 1923,

όταν υπεγράφη η Συνθήκη της Λωζάννης,

ανέρχονταν σε 90.000, και σήμερα έχουν φθά-

σει τις 120.000. Παρά την ύπαρξη της αμοι-

βαιότητας, οι Έλληνες της Πόλης, της Ίμβρου

και της Τενέδου, που το 1923 ήσαν 300.000

στην Πόλη, σήμερα έχουν κατέλθει στις 3.000,

και από 10.000 που ήσαν στην Ίμβρο σήμερα

έφθασαν τους 330. Η Ελλάδα δεν ακολούθη-

σε την Τουρκία στο δρόμο της καταπάτησης

των ανθρώπινων δικαιωμάτων των μειονοτι-

κών της πολιτών ούτε προέβη σε αντίποινα για

τους μουσουλμάνους της Δυτ. Θράκης. Παρά

ταύτα, σήμερα συκοφαντείται από την Τουρ-

κία σε διεθνή βήματα ότι καταπιέζει τη μειο-

νότητα στη Θράκη και ότι παραβιάζει διεθνείς

συνθήκες προστασίας της. Έναντι τούτων η

Τουρκία εισπράττει από μεν την Ελλάδα κά-

ποια υποτονική διαμαρτυρία, από δε τους διε-

θνείς οργανισμούς κινητοποίηση και συμπά-

θεια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της στάσης

της διεθνούς κοινότητας απέναντι στη μειονό-

τητα είναι οι ετήσιες εκθέσεις του Σταίητ Ντι-

πάρτμεντ για τις θρησκευτικές ελευθερίες, ό-

που για το 1999 καταγγέλλεται η Ελλάδα για

παραβίαση των διεθνών συνθηκών σε βάρος

της μειονότητας. Και όμως το ακριβώς αντί-

θετο συμβαίνει. Οι μειονοτικοί μουσουλμάνοι

έχουν το ίδιο με τους χριστιανούς δικαίωμα στη

λατρεία τους, στις παροχές του κράτους, στην

περιωρισμένη ούτως ή άλλως για όλη τη Θρά-

κη ανάπτυξη, στη μεταφορά των εκλογικών

τους δικαιωμάτων, καθώς και προνομιακή με-

ταχείριση για την εισαγωγή των παιδιών τους

στα ΑΕΙ της Ελλάδος κλπ. Εκεί δε όπου φαί-

νεται η καταχρηστική υπέρ αυτών και άδικη

για τους μη τουρκογενείς μουσουλμάνους της

μειονότητας πολιτική της Ελλάδος, είναι ότι

κατ’ εφαρμογή της Συνθήκης της Λωζάννης

που προβλέπει για τους μουσουλμάνους της

Δυτ. Θράκης το δικαίωμα να διδάσκωνται στα

σχολεία τη μητρική τους γλώσσα, από σχολι-

κά βιβλία της μητέρας πατρίδας των, η Ελλά-

δα έχει δεχθή και εφαρμόζει τη διδασκαλία της

τουρκικής ως μητρικής γλώσσας και των πο-

μάκων και των αθιγγάνων, που δεν είναι τούρ-

κοι, από βιβλία της τουρκικής εκπαίδευσης.

Πρόκειται για μεγαλοδωρία ή γενναιοδωρία

του ελληνικού ΥΠΕΞ ή για άγνοια των συνε-

πειών μιας τέτοιας τακτικής;

Οι σχέσεις ελλήνων χριστιανών και μου-

σουλμάνων στη Θράκη είναι πολύ καλές και

φιλικές. Απόδειξη τούτου είναι ότι οι έλληνες

μουσουλμάνοι δεν επιθυμούν να μεταναστεύ-

σουν στην Τουρκία ή αλλού, μια και εδώ απο-

λαύουν όλων των πολιτικών ελευθεριών και

δικαιωμάτων. Είναι δε αξιοσημείωτη η με πρω-

τοβουλία του Στρατού μας, του ΔΣΣ στη Θρά-

κη, ενίσχυση της προσπάθειας για καταγραφή

του πομακικού λεξιλογίου και πρόσφατη έκ-

δοσή του που αφορά σε μια ιδιαίτερη φυλή,

καθώς και η κοινωνική του προσφορά προς τη

μειονότητα που και αξιόλογη είναι και αποτε-

λεσματική. Παράλληλα είναι αξιόλογη και η

συμβολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, στα πρό-

σωπα των Ποιμεναρχών της, που ενισχύουν

την προσέγγιση των δύο στοιχείων με αγάπη,

κατανόηση και οικειότητα, υπερβαίνοντας τα

πολιτικά λάθη του παρελθόντος και διανοίγο-

ντας νέες διεξόδους επικοινωνίας, συνεργασί-

ας και κατάλυσης της περιθωριοποίησης των

μειονοτικών. Σήμερα οι μουσουλμάνοι στην

Ελλάδα απολαμβάνουν, ως ελέχθη, πλήρους

θρησκευτικής ελευθερίας και όλων των δικαιω-

μάτων που απολαύει κάθε δημοκρατικός πο-

λίτης. Έχουν τα τεμένη των, τα σχολεία των,

τη γλώσσα των. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται διε-

θνείς Συνθήκες προστασίας των μειονοτήτων

για να περιβάλει τη μουσουλμανική μειονότη-

τα με αγάπη και προστασία. Το έκανε και το

κάνει από πίστη στις πανανθρώπινες αξίες και

από συνέπεια στην κατοχύρωση των ανθρω-

πίνων δικαιωμάτων κάθε ελεύθερου πολίτη. Οι

μουσουλμανόπαιδες με τα κίνητρα που εδό-

θησαν ελπίζεται ότι δεν θα μεταβαίνουν σε άλ-

λες χώρες για πανεπιστημιακή μόρφωση όπως

τούτο συνέβαινε παλαιότερα. Όλοι πρέπει να

συνειδητοποιήσουμε την ανάγκη να συμβιώ-

σουμε στον κοινό μας τόπο αρμονικά, χωρίς

φοβίες ή μισαλλοδοξίες που είναι ξένες και

προς την ελληνική και προς τη χριστιανική πα-

ράδοσή μας αλλά και τη μουσουλμανική. Οι

λαοί Ελλάδος και Τουρκίας αλλά και Βουλγα-

ρίας και των άλλων γειτόνων μας θέλουμε τη

βελτίωση του κλίματος μεταξύ των χωρών μας,

και αποβλέπουμε στη διαμόρφωση συνθηκών

συνεργασίας, φιλίας και ειρήνης μεταξύ των,

και ακόμη στην καλλιέργεια διά μέσου των

σχολείων στα παιδιά μιας συνείδησης αποδο-

χής αμοιβαίως της ιδιοπροσωπίας του άλλου

εν όψει της νέας χιλιετίας. Αυτά όλα όμως δεν

μπορεί και δεν πρέπει να συνδυάζονται με υ-

ποτίμηση των πνευματικών αξιών του πολιτι-

σμού μας, με λησμοσύνη ή και διαστρέβλωση

της ιστορίας μας, με υποτονικότητα της εθνι-

κής συνείδησής μας και μάλιστα των νέων μας.

Οι προοπτικές για το μέλλον επιβάλλουν τη

συστηματική καλλιέργεια των αξιών της ζωής

με τις οποίες έζησαν διαχρονικά οι Έλληνες.

Αλλά και δεν πρέπει να διαμορφώνουμε στα

παιδιά μας εν ονόματι του αγαθού της ειρήνης

πλαδαρές εθνικές συνειδήσεις που εθίζονται

εύκολα μέσω του ευδαιμονιστικού καταναλω-

τισμού στην απεμπόληση των δικαίων της Πα-

τρίδας μας, και στη διευκόλυνση της διάβρω-

σής μας από διεθνιστικές και «ειρηνόφιλες»

αντιλήψεις και στην ισοπέδωση των ψυχών

τους από το σύγχρονο πνεύμα της Παγκοσμιο-

ποίησης και της Νέας Τάξης, ανεξάρτητα από

θρησκεία όλοι ζούμε στο ίδιο σκάφος και πο-

ρευόμαστε μαζί στην Ενωμένη Ευρώπη του

21ου αιώνα. Θέλουμε και επιθυμούμε να πα-

γιωθή κλίμα αμοιβαίου σεβασμού και αμοιβαί-

ων καλών σχέσεων μεταξύ των δύο λαών,

πράγμα που μπορεί και να επιδιωχθή και να

επιτύχει. Γιατί τους λαούς δεν τους χωρίζουν

πλασματικά ή πολιτικά εμπόδια. Τους ενώνει

η μακραίωνη παράδοσή τους και η ανάγκη για

ζωή, ανάπτυξη και πρόοδο. Γιατί μαζί ζήσαμε

ειρηνικά επί αιώνες.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Στην αρχή της 3ης χιλιετίας ο σύγχρονος άν-

θρωπος μπροστά σε όσα κοσμογονικά συμβαί-

νουν γύρω του ή και μακριά του, διαλογίζεται

και διερωτάται. Τελικά πού πάμε; Πώς θα εί-

ναι το μέλλον μας; Οι νέες ιδέες, η νέα γνώση,

η εξέλιξη, η πρόοδος στην επιστήμη, στις τέ-

χνες, στα γράμματα, στον πολιτισμό αλλά και

στην πολιτική είναι στοιχεία ευπρόσδεκτα. Ε-

μείς οι Έλληνες, Χριστιανοί και Μουσουλμά-

νοι, ποτέ δεν δειλιάσαμε μπροστά στο νέο και

το άγνωστο, δημιουργήσαμε πολιτισμούς, συμ-

βάλαμε στην ειρήνη και στη συναδέλφωση των

λαών. Κρατήσαμε όμως παράλληλα τις αρχές

μας, τα πιστεύματά μας, τα ιδανικά της ελευ-

θερίας, την πίστη μας στο Θεό, τη γλώσσα μας,

τα ήθη και τα έθιμά μας. Έτσι θα πρέπει να

πορευθούμε και στη νέα εποχή, χωρίς να αλ-

λοτριωθούμε και χωρίς να αφομοιωθούμε.

Τώρα που η παγκοσμιοποίηση έχει γίνει το

τρέχον θέμα κάθε συζητήσεως είναι χρήσιμο

να θυμηθούμε ότι η γνήσια Οικουμενική αντί-

ληψη της Κοινής των πάντων Πατρίδος που

είναι απολύτως συμβατή με την παράλληλη,

εξ ίσου Ορθόδοξη, έννοια της ιδιαιτέρας πα-

τρίδας, υλικής και πνευματικής που κάθε άν-

θρωπος στέργει και υπερασπίζεται ως υπέρτα-

το αγαθό. «Αμύνεσθαι περί Πάτρης». Η συ-

νεργασία των λαών είναι ο μόνος δρόμος για

την κοινή προκοπή, αρκεί ο ένας να σέβεται

τις εθνικές ιδιαιτερότητες, τη θρησκεία και τον

πολιτισμό του άλλου. Τα κριτήρια χρηστής

διοικήσεως πρέπει να είναι απολύτως ποιοτι-

κά, καθώς μόνο οι Άριστοι και οι Ενάρετοι έ-

χουν θέση, αποκλειομένης παντελώς κάθε φυ-

λετικής διακρίσεως. Το ζητούμενο είναι η ει-

ρηνική επίλυση των διαφορών, Οι πολίτες να

είναι ενεργοί και ενσυνείδητοι και όχι άβου-

λοι, μαζικοί και απρόσωποι υπήκοοι. Ο Θεός,

ο Ένας, δεν είναι απολυταρχικός τύραννος ή

δυνάστης, αλλά ο φιλόστοργος κοινός Πατήρ

και σύμβολό Του είναι η αγάπη. Με αυτή την

αγάπη προς πάντας Χριστιανοί και Μουσουλ-

μάνοι καλούμεθα να βαδίσουμε τον κοινό μας

δρόμο. Μόνο έτσι θα αναπτυχθή η Θράκη και

θα γνωρίσει καλύτερες ημέρες.

ΤΕΛΟΣ

• Ï ÄÞìïò Öåñþí áíáêïßíùóå üôé èá ðñï-
óëÜâåé 15 åðï÷éêïýò õðáëëÞëïõò ìå óýì-
âáóç åñãáóßáò éäéùôéêïý äéêáßïõ. Óõãêåêñé-
ìÝíá: 8 åñãÜôåò/ôñéåò, 3 êáèáñßóôñéåò, 8
åñãÜôåò ýäñåõóçò-ðñáóßíïõ êáé Ýíáí ïäç-
ãü áõôïêéíÞôïõ êáô. ÄÅ 29.

• ÌÝ÷ñé ôá ìÝóá ÌáÀïõ áíáìÝíåôáé íá óôáëåß
ðñïò äçìïóßåõóç ãéá åêäÞëùóç åíäéáöÝ-
ñïíôïò áðü ðëåõñÜò ìåëåôçôéêþí ãñáöåß-
ïõ Ýíáò áêüìç äéåèíÞò áñ÷éôåêôïíéêüò äéá-
ãùíéóìüò ðïõ áöïñÜ óôçí áíÜäåéîç ôùí ðá-
ñÜñäéùí ðåñéï÷þí óå èÝìáôá ðïëéôéóìïý, íå-
ïëáßáò, ðåñéâÜëëïíôïò êáé éóôïñßáò.

• Áðü ôïí ÏÓÅ áíáêïéíþèçêå üôé áðü 8/4 Ý-
ùò 14/10/01 õëïðïéåßôáé õðü ôçí áéãßäá ôïõ
ÐñïÝäñïõ ôçò Äçìïêñáôßáò êáé óå óõí-
äéïñãÜíùóç ôïõ ÏÓÅ êáé ôçò Åöïñåßáò Á-
íÜðôõîçò ðåñéâáëëïíôïëïãéêÞò óõíåßäç-
óçò Óþìáôïò ÅëëÞíùí Ðñïóêüðùí, ìå ÷ñç-
ìáôïäüôçóç ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò ÍÝ-
áò ÃåíéÜò, ôï ðñüãñáììá ôïõ Êéíçôïý ÊÝ-
íôñïõ ÐåñéâáëëïíôéêÞò áãùãÞò, «Ôï ôñÝ-
íï áãáðÜ ôç öýóç». Óôü÷ïò ôïõ ðñïãñÜì-
ìáôïò åßíáé ç åíçìÝñùóç, ç åõáéóèçôïðïß-
çóç êáé åíåñãïðïßçóç ôçò íåïëáßáò óå èÝ-
ìáôá ðåñéâÜëëïíôïò.

• Ç Êßíçóç Ðïëéôþí ̧ âñïõ «ÐáñÝìâáóç» ðá-
ñáêïëïõèåß ìå éäéáßôåñï åíäéáöÝñïí ôá
ðñïâëÞìáôá ôçò ôïðéêÞò êïéíùíßáò óôï ÷þ-
ñï ôçò õãåßáò.

• Äýï äéó. äñ÷. êüóôéóå ç ìåëÝôç ãéá ôç óôÝ-
ãáóç ôùí Ðïíôßùí óôçí Ðáëáãßá Áëåî/ðü-
ëåùò ãéá ôç ìåëÝôç ôùí õðïäïìþí, þóôå ïé
Ðüíôéïé íá åßíáé óå èÝóç íá áîéïðïéÞóïõí
ôá ïéêüðåäá ðïõ áðÝêôçóáí óôçí ðåñéï÷Þ.

• ÄåêÜäåò ïéêïãÝíåéåò óå Äïñßóêï êáé ìïíá-
óôçñÜêé áðïêôïýí ôßôëïõò éäéïêôçóßáò, ÷Ü-
ñéò óôéò äñáóôÞñéåò åíÝñãåéåò ôïõ õöõ-
ðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí ê. Áðüóôïëïõ ÖùôéÜ-
äç. Ôï èÝìá ôáëáéðùñïýóå åðß 35 ÷ñüíéá
äåêÜäåò áãñïôéêÝò ïéêïãÝíåéåò. Ç åöçìå-
ñßäá ìáò åêöñÜæåé ôéò èåñìÝò åõ÷áñéóôßåò
ìáò óôïí ê. Õðïõñãü. Ðáñáêïëïõèåß ìå é-
äéáßôåñï åíäéáöÝñïí êáé ðñïóï÷Þ ôéò äñá-
óôçñéüôçôÝò ôïõ ãéá ôïí ôüðï ìáò.

• «ÐñÜóéíï öùò» óôï èåñìïçëåêôñéêü óôáè-
ìü Ôñáúáíïýðïëçò. Äçìéïõñãåßôáé èåñìï-
çëåêôñéêÞ ìïíÜäá éó÷ýïò 2160 MW. Èá
÷ñçóéìïðïéåß öõóéêü áÝñéï ùò êáýóéìï.

• Ç öéëïîåíßá ìáèçôþí ãõìíáóßïõ ôçò ÈñÜ-
êçò áðü ôç ÂïõëÞ óõíå÷ßæåôáé. Ïé ìáèçôÝò
êáé ìáèÞôñéåò ôïõ Ãõìíáóßïõ Öåñþí, Óïõ-
öëßïõ, ÐÝðëïõ êáé Ôõ÷åñïý, óýìöùíá ìå
ôï ðñüãñáììá, èá öéëïîåíçèïýí áðü 2-5/
11/01.

• Ôç äéáâåâáßùóç üôé ïé êÜôïéêïé ôùí ðåñéï-
÷þí ôïõ ¸âñïõ, óôéò ïðïßåò ï åëëçíéêüò
óôñáôüò ðñáãìáôïðïéåß áóêÞóåéò ìå ðñáã-
ìáôéêÜ ðõñÜ, äåí äéáôñÝ÷ïõí êáíÝíá êßí-
äõíï áðïëýôùò ðáñÝó÷å ï Õðïõñãüò Åèí.
¢ìõíáò ê. Ôóï÷áôæüðïõëïò. «Ï åëëçíéêüò
óôñáôüò äåí ÷ñçóéìïðïéåß âëÞìáôá ìå á-
ðåìðëïõôéóìÝíï ïõñÜíéï êáé ùò åê ôïýôïõ
ïé êÜôïéêïé ôùí ðåñéï÷þí äåí ðñÝðåé í’ áíç-
óõ÷ïýí», åßðå ìåôáîý Üëëùí ï ê. Õðïõñãüò.

• ÓåìíÞ ôåëåôÞ óôçí ÐáëáéÜ ÂïõëÞ. Ïé Ìå-
ôáîáäéþôåò ôçò ÁôôéêÞò ôßìçóáí ôïí ðñþ-
ôï âïõëåõôÞ ¸âñïõ ôçò Åëåýèåñçò ÈñÜ-
êçò ÁèáíÜóéï Ð. Ðáðáðáíáãéþôïõ êáé ôïõ
ìïõ÷ôÜñç (äÞìáñ÷ï) Áðüóôïëï Áè. Âëá÷ü-
ðïõëï, óôá ðëáßóéá ôùí åïñôáóìþí ôçò óõ-
ìðëÞñùóçò 80 ÷ñüíùí áðü ôçí åíóùìÜôù-
óç ôçò ÈñÜêçò óôïí åèíéêü êïñìü ôçò Åë-
ëÜäáò.

• ÔéìÞ áðü ôçí Áêáäçìßá åëëçíéêÞò ãëþóóáò
êáé ðïëéôéóìïý ôçò Ãåñìáíßáò óôïí ìçôñï-
ðïëßôç Áëåî/ðüëåùò ê. ¢íèéìï ãéá ôçí ðñï-
óöïñÜ ôïõ óôïí Üíèñùðï, ôçí åêêëçóßá êáé
ôï Ýèíïò. Ôá ìÝëç ôïõ êëéìáêßïõ åðéóêÝöèç-
êáí äéáöüñïõò ôïðéêïýò öïñåßò ôçò Áëå-
îáíäñïýðïëçò êáé óõæÞôçóáí äéÜöïñá
ðñïâëÞìáôá. ÐáñÜëëçëá åíßó÷õóáí ôéò âé-
âëéïèÞêåò áðïìáêñõóìÝíùí ó÷ïëåßùí ìå
÷ñÞóéìá âéâëßá.

• ÄÜóç êáé âéüôïðïé: Ôá óçìåßá áíáöïñÜò ôùí
åðéóêåðôþí ôïõ ¸âñïõ. Êáé êÜôé ðïëý èåôé-
êü: Ôï 28% ôçò Ýêôáóçò ôïõ íïìïý ¸âñïõ
êáëýðôåôáé áðü äÜóïò. Ï íïìüò ̧ âñïõ äéá-
èÝôåé 20 äáóéêïýò óõíåôáéñéóìïýò ðïõ åñ-
ãÜæïíôáé ìÝóá óôá äÜóç. Ï ñüëïò ôïõò åß-
íáé í’ áîéïðïéïýí ôá äáóéêÜ ðñïúüíôá.

• Áéìïäïóßá óôá óýíïñá. Ïé óõíïñéïöýëá-
êåò ôïõ ¸âñïõ äéáèÝôïõí êïéíùíéêÝò åõáé-
óèçóßåò. Ôï áðÝäåéîáí ìå ôç óõììåôï÷Þ
ôïõò óôçí åèåëïíôéêÞ áéìïäïóßá ðïõ ïñ-
ãáíþèçêå óôï ôìÞìá óõíïñéáêÞò öýëáîçò
ôïõ Ôõ÷åñïý ìå ðñùôïâïõëßá ôçò Áóôõíï-
ìéêÞò Ä/íóçò Áëåîáíäñïýðïëçò.

• ÄçìïðñáôÞèçêáí êáé ðñï÷ùñïýí ôá öñÜã-
ìáôá Áóðñïíåñßïõ, ÊïìÜñùí, ÄéÜâáóç Öå-
ñþí, óýíäåóç ÂÉÐÅ ìå ôï ëéìÜíé ôçò Áëåî/
ðïëçò. ¼óïí áöïñÜ óôçí Üíù äéÜâáóç Öå-
ñþí Ý÷åé äçìïðñáôçèåß ìå 700 åê. äñ÷. êáé
è’ áñ÷ßóåé óýíôïìá íá ëåéôïõñãåß.

• Ôï êáëïêáßñéïé ïé ðñþôïé Ôïýñêïé óôïí ¸-
âñï. Ôï êáëïêáßñé ôïõ 2001 ï ¸âñïò èá
õðïäå÷èåß ãéá ðñþôç öïñÜ ôïýñêïõò ôïõ-
ñßóôåò, äÞëùóå ï ÍïìÜñ÷çò ̧ âñïõ ê. Íôü-
ëéïò, óôçí ôïõñéóôéêÞ Ýêèåóç Êùí/ðïëçò.

• ÁðïêáôÜóôáóç ôùí ìíçìåßùí ôçò Ïèùìá-
íéêÞò ðåñéüäïõ óôï ÄÞìï Äéä/÷ïõ. Ï ÄÞ-
ìïò Äéäõìïôåß÷ïõ, óå óõíåñãáóßá ìå ôç 12ç
Åöïñåßá Âõæáíôéíþí Áñ÷áéïôÞôùí, óõíå÷ß-
æåé ôï Ýñãï áðïêáôÜóôáóçò ôùí ìíçìåßùí
ôçò ïèùìáíéêÞò ðåñéüäïõ. Ï ðïëéôéêüò ìç-
÷áíéêüò êáé áñ÷áéïëüãïò ê. ÁèáíÜóéïò Ãïõ-
ñßäçò åðéóçìáßíåé ôçí áíÜãêç äçìéïõñãßáò
íÝáò Åöïñåßáò ìå Ýäñá ôï Äéäõìüôåé÷ï,
óôçí çìåñßäá ôçò ôñéåèíïýò óõíÜíôçóçò å-
ðéóôçìüíùí ÅëëÜäáò-Âïõëãáñßáò-Ôïõñêß-
áò, ðïõ Ýãéíå óôç Ó÷ïëÞ Äáóïëïãßáò ôïõ
ÄÐÈ óôç ÍÝá ÏñåóôéÜäá.

• Ç Ôïõñêßá èá êáèáñßóåé ôá íáñêïðÝäéÜ ôçò
óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ ̧ âñïõ. ÁõôÞ ôçí õðüó÷å-
óç Ýäùóå ï õðïõñãüò Åîùôåñéêþí ôçò
Ôïõñêßáò ê. ÉóìáÞë Ôæåì.

• Óå êáëÞ ñüôá ç áêôïðëïúêÞ óýíäåóç Áëåî/
ðïëçò-ºìâñïõ.

• Äéïñãáíþèçêå çìåñßäá ìå èÝìá «Ôå÷íüðï-
ëç ÈñÜêçò» óôç ÍïìéêÞ Ó÷ïëÞ ôïõ ÄÐÈ.
Óõììåôåß÷å êáé ï Õöõðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí
ê. ÖùôéÜäçò, ï ïðïßïò åîÝöñáóå ôçí ðßóôç
ôïõ üôé ðïëý óýíôïìá èá ãßíïõí ôá Ýñãá.

• ÊáôÜ 0,2% áõîÞèçêå ï ðëçèõóìüò ôïõ ¸-
âñïõ. ÏñéáêÞ áýîçóç óçìåßùóå ï ðëçèõ-
óìüò ôïõ ¸âñïõ. Óýìöùíá ìå ôçí ôåëåõ-
ôáßá áðïãñáöÞ ï ðëçèõóìüò ôïõ Íïìïý
áíÝñ÷åôáé óå 144.023 Ýíáíôé ôùí 143.752
êáôïßêùí ôçò áðïãñáöÞò ôïõ 1991.

• Çìåñßäá óôçí ÉôÝá Öåñþí. Óå çìåñßäá ðïõ
äéïñãÜíùóå ï Ðáñáãùãéêüò Óõíåôáéñéóìüò
Ãõíáéêþí «ÅêÜâç» êáé ç Äçìïóõíåôáéñéóôé-
êÞ Åôáéñßá ¸âñïò ÁÅ, åðéóçìÜíèçêå ç áíÜ-
ãêç ãéá åðáíáðñïóäéïñéóìü ôùí óôü÷ùí ðïõ
íá êáèéóôïýí âéþóéìåò ôéò ãõíáéêåßåò åðé÷åé-
ñÞóåéò. Óôçí çìåñßäá óõììåôåß÷å êáé ç åõ-
ñùâïõëåõôÞò ôïõ ÐÁÓÏÊ ê. Ì. ÆïñìðÜ.

• Õðåñóýã÷ñïíï åðé÷åéñçóéáêü êÝíôñï ÅÊÁÂ
áðÝêôçóå ç Áëåî/ðïëç ãéá ôçí ðåñéï÷Þ ôçò
ÈñÜêçò.

• ÊáôáðïëÝìçóç êïõíïõðéþí óôïí ¸âñï. Ôï
åßäïò, ïé åóôßåò áíÜðôõîçò êáé ïé ôñüðïé êá-
ôáðïëÝìçóçò ôùí êïõíïõðéþí åîåôÜóôçêáí
êáé êáôáãñÜöçêáí óôçí Ýêèåóç ðïõ óõíÝ-
ôáîå ç Ä/íóç Õãåßáò êáé Äçìüóéáò ÕãéåéíÞò
ôçò Íïìáñ÷ßáò.

• Åãíáôßá ïäüò: 190 áðü ôá 207 ÷ëì. èá ðá-
ñáäïèïýí ìÝ÷ñé ôéò áñ÷Ýò ôïõ 2002 ôçò Å-
ãíáôßáò ïäïý óôçí ðåñéöÝñåéá Áíáô. Ìáêå-
äïíßáò êáé ÈñÜêçò äéáâåâáßùóå áðü ôçí Á-
ëåî/ðïëç ï õðïõñãüò ÐÅ×ÙÄÅ ê. Ëáëéþôçò.

• Ïëëáíäïß êáé ¢ããëïé äçìïóéïãñÜöïé åðé-
óôñáôåýïíôáé ãéá ôçí ôïõñéóôéêÞ ðñïâïëÞ
ôïõ ¸âñïõ.

• Äõíáôüôçôåò áíÜðôõîçò êáé ïéêïôïõñéóôé-
êÞò ðñïïðôéêÞò äéáâëÝðåé ôï WWF ÅëëÜò.
Ïéêïôïõñéóôéêü ôï ìÝëïí ôïõ íïìïý ̧ âñïõ.

• Ôçí êáôáíïìÞ ôïõëÜ÷éóôïí 5.000 óôñåììÜ-
ôùí óôïí ¸âñï ãéá êáëëéÝñãåéá ñéæéïý æç-
ôÜ ï ôïðéêüò Ïñãáíéóìüò Åããåßùí Âåëôéþ-
óåùí Öåñþí-ÐÝðëïõ.

• ÅãêáéíéÜóèçêå ôï ÊÝíôñï åîõðçñÝôçóçò
ðïëéôþí óôç Íïìáñ÷ßá ¸âñïõ. ÍÝá äåäï-
ìÝíá óôéò ó÷Ýóåéò ðïëßôç-Äçìïóßïõ.

• Óôçí Áëåî/ðïëç éäñýåôáé óõìâïõëåõôéêüò
óôáèìüò ãéá ôá íáñêùôéêÜ.

• Óôéò 7 Áðñéëßïõ ç ÄÅÐÁÏ (ÄçìïôéêÞ Åðé-
÷åßñçóç ÐïëéôéóôéêÞò ÁíÜðôõîçò ÄÞìïõ Ï-
ñåóôéÜäáò) âñÜâåõóå ôéò ðÝíôå èåáôñéêÝò
ïìÜäåò ôùí Äçìïôéêþí Ó÷ïëåßùí ôçò ÈñÜ-
êçò. Ôï 2ï Äçìïôéêü Ó÷ïëåßï Öåñþí áðÝ-
óðáóå ôï âñáâåßï êáëýôåñçò ìïõóéêÞò å-
ðÝíäõóçò ãéá ôï Ýñãï «ÔñåëÞ ðåñéðÝôåéá
óôï ðáñáìõèÝíéï äÜóïò» ôçò Âåáôñßêçò
ÊÜíôæïëá-ÓáìðáôÜêïõ.

ÍÅÏÓ ÍÁÏÓ ÓÔÉÓ ÖÅÑÅÓ

Ï ÐáôÝñáò Ãåþñãéïò, åöçìÝñéïò ôïõ íáïý ôçò

Ðáíáãßáò Êïóìïóþôåéñáò, ìáò ãñÜöåé ôá á-

êüëïõèá:

Óôéò ÖÝñåò êôßæïõìå êáéíïýñãéá åêêëçóßá!

Åßíáé ï «Íáüò ôçò Õøþóåùò ôïõ Ôéìßïõ Óôáõ-

ñïý, ç ÍÝá Êïóìïóþôåéñá».

Ðüèïò êáé ëá÷ôÜñá ìáò íá ðñïóöÝñïõìå

óôï Èåü ü,ôé êáëýôåñï õðÜñ÷åé.

¼óïé èÝëïõí íá âïçèÞóïõí ôçí ðñïóðÜ-

èåéÜ ìáò, ìðïñïýí íá óôåßëïõí ÷ñÞìáôá êáé

èá ëÜâïõí éóüðïóç áðüäåéîç, ôçí ïðïßá ìðï-

ñïýí íá ÷ñçóéìïðïéÞóïõí ãéá ôçí åöïñßá.

×áñßóôå Ýíá ëéèáñÜêé! Èá åßíáé ðñïóöï-

ñÜ ôçò áãÜðçò óáò ðñïò ôï Èåü. Èá Ý÷åôå ôçí

ôéìÞ íá áíÞêåôå óôïõò êôßôïñåò.

Ç äéåýèõíóÞ ìáò åßíáé: Éåñüò Íáüò Ðá-

íáãßá Êïóìïóþôåéñá, 685 00 ÖÝñåò



ÓÅËÉÄÁ 4

Óôéò 23/2/01 ðñáãìáôïðïéÞ-

èçêå ç ðñþôç óõíÝëåõóç ôçò å-

íôåêáìåëïýò ÓõíôïíéóôéêÞò Åðé-

ôñïðÞò ôïõ ÊÁÐÇ.

Ôá ìÝëç ôçò åðéôñïðÞò åîÝëå-

îáí: Ðñüåäñï ôçò ÅðéôñïðÞò ôïí

×ñ. Êïíäýëç, Áíôéðñüåäñï ôçí

Êõñéáêïýëá ÆáöåéñÜêç, Ãñáììá-
ôÝá ôçí Åñéöýëç Ôóéáêßñç, êáé Ôá-
ìßåò ôïõò Ä. ÊïñäÜ, ×ñ. Ãáëáôóß-

äá êáé Ð. Ìðáêéñôæüðïõëï.

Åðßóçò óõãêñüôçóáí ïìÜäåò

äñáóôçñéïôÞôùí êáé êáôÝíåéìáí

áñìïäéüôçôåò ùò åîÞò:

1) ÏìÜäá ðñáãìáôïðïßçóçò
äéáëÝîåùí. Õðåýèõíïé: ×ñÞóôïò Êïíäýëçò

êáé ÂáóéëéêÞ ÁäÜì.

2) ÏìÜäá ðñáãìáôïðïßçóçò
åêäñïìþí-åêäçëþóåùí. Õðåý-

èõíïé: ÅõÜãã. Ôóéáêßñçò, Äçì.

ÊïñäÜò, Êåñáôóïýäá Ãéïêíüñç,

Ðáíáã. Ìðáêéñôæüðïõëïò, Êõ-

ñéáêïýëá ÆáöåéñÜêç.

3) ÏìÜäá êçðïõñéêÞò. Õðåý-

èõíïé: Êùí/íïò Áóëáíßäçò, Äçì.

ÊïñäÜò, ×ñÞóôïò Êïíäýëçò.

4) ÅðéôñïðÞ áëëçëïâïÞ-
èåéáò. Õðåýèõíïé: Êùí/íïò Êïí-

äýëçò, ÂáóéëéêÞ ÁäÜì.

Óçìåéþíïõìå üôé: Ç Óõíôïíé-

óôéêÞ ÅðéôñïðÞ ìåôáöÝñåé ôéò á-

ðüøåéò ôùí ìåëþí óôï ÊÝíôñï

ðñïò óõæÞôçóç, äéåêäéêåß êáé ðñïóðáèåß íá

åðéôý÷åé ïôéäÞðïôå ðñïò üöåëïò ôïõ óõíü-

ëïõ ôùí ìåëþí.

Åðßóçò, èõìßæïõìå üôé: Ôï ÊÁÐÇ ëåéôïõñ-

ãåß êáèçìåñéíÜ 7.00-21.30, ÓÜââáôï 9.00-

13.00 êáé 17.00-21.00. Ôçí Ôñßôç ôï áðüãåõ-

ìá ï ÷þñïò õðïäÝ÷åôáé ÌÏÍÏ ãõíáßêåò.

ÄÑÁÓÔÇÑÉÏÔÇÔÅÓ:

• Ôçí 1/3/01 ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôï ÊÁ-

ÐÇ ïìéëßá ãéáôñïý ìå èÝìá «Óáê÷áñþäçò äéá-

âÞôçò – ðñüëçøç êáé áíôéìåôþðéóç». Åõ÷á-

ñéóôïýìå ôï ãéáôñü ê. ×áñôáìðÜ ÔñéáíôÜöõë-

ëï ãéá ôçí åõãåíéêÞ ôïõ áíôáðüêñéóç óôçí

ðñüóêëçóÞ ìáò.

• Óôéò 8/3/01 ìå áöïñìÞ ôç äéåèíÞ çìÝ-

ñá ôùí äéêáéùìÜôùí ôçò ãõíáßêáò, áðü ôï

ðñùß ìÝ÷ñé ôï âñÜäõ ôï ÊÁÐÇ õðïäÝ÷èçêå

ìüíï ãõíáßêåò. Ç ïìÜäá ìáãåéñéêÞò êéíçôï-

ðïéÞèçêå êáé ðñüóöåñå óôéò õðüëïéðåò êõ-

ñßåò ðïéêßëá íïóôéìüôáôá åäÝóìáôá, åíþ ç ÷ï-

ñùäßá ôïõ ÊÝíôñïõ êáé ç ìïõóéêüò ôïõò êá

×áôæçâáóéëåéÜäïõ ðáñïõóßáóáí õðÝñï÷á

ôñáãïýäéá ìå ôç óõíïäåßá äýï ìïõóéêþí ôïõ

ÊÁÐÇ, óôïí ê. Ãéáñìßäç êáé ôïí ê. Ðáðáôæßêç

(óôïõò ïðïßïõò åðéôñÜðçêå êáô’ åîáßñåóç ç

åßóïäïò!)

• Óôéò 16/3/01 ðñáãìáôïðïéÞèçêå åêäñï-

ìÞ óôï ÊÁÐÇ Óïõöëßïõ, Ýðåéôá áðü ðñüóêëç-

ÄÑÁÓÔÇÑÉÏÔÇÔÅÓ ÔÏÕ ÊÁÐÇ ÖÅÑÙÍ ÅÉäÇÓÅÉò ÁÐÏ ÔÏ ÄÇÌÏ ÖÅÑÙÍ

ðïõ Ýãéíáí ôüôå, ß÷íç óôï ÷þìá áðü óýñóé-
ìï áíèñþðïõ ðñïò ôç ìåñéÜ ôçò Ôïõñêß-
áò. ¸ôóé óõæçôÞèçêå ç áíÜëçøç ðñùôï-
âïõëßáò êáé áðü ôïõò äýï äçìÜñ÷ïõò ãéá
ôçí áíáêßíçóç ôïõ èÝìáôïò ìÝóù ôçëåï-
ðôéêÞò êáìðÜíéáò ðïõ èá îåêéíÞóåé áðü ôçí
ÊåóóÜíç ìå öùôïãñáößá ôïõ Üôõ÷ïõ íÝïõ
êáé ôçí ðáñïõóßá ôùí äýï äçìÜñ÷ùí.

• Óôéò 4, 5, êáé 6 Áðñéëßïõ ï ÁíôéäÞìáñ÷ïò
Öåñþí ê. Ðïýëïò Ìáñßíïò ìå ôç ãåùðüíï
ôïõ ÄÞìïõ Ìáñßá Êáìðáñìïýóç ðáñáêï-
ëïýèçóáí Äéáâáëêáíéêü ÓõíÝäñéï óôéò ÓÝñ-
ñåò ìå èÝìá ôçí êáôáðïëÝìçóç ôçò ìÜóôé-
ãáò ôùí êïõíïõðéþí. Ï ÄÞìïò Öåñþí äá-
ðáíÜ 3,5 åêáôïìì. åôçóßùò ãéá ôçí êáôá-
ðïëÝìçóç ôùí êïõíïõðéþí óå åóôßåò åíôüò
ôçò ðüëçò êáé ôùí ïéêéóìþí. ÅÜí áíáëïãé-
óôåß êáíåßò üôé óôïí êÜìðï Öåñþí õðÜñ-
÷ïõí 380 ÷ëì. óå áðïóôñáããéóôéêÜ êáíÜ-
ëéá êáé üôé ôá êïõíïýðéá ôáîéäåýïõí áñêå-
ôÜ ÷éëéüìåôñá ôçí çìÝñá, ç ìÜ÷ç åßíáé Üíé-
óç. Óå åðßðåäï Íïìïý áðáéôïýíôáé 350 ðå-
ñßðïõ åêáôïììýñéá ãéá ôçí êáôáðïëÝìçóç
ôùí êïõíïõðéþí.

 • Ìå 41 áëïõìéíÝíéïõò êÜäïõò áðïññéììÜ-
ôùí åöïäéÜóôçêå ï ÄÞìïò ãéá ôç óõãêïìé-
äÞ ôùí óêïõðéäéþí, áîßáò 3,5 åêáôïììõñß-
ùí. Ïé êÜäïé ôïðïèåôÞèçêáí óôéò ðëáôåßåò
ôçò ðüëçò êáé óå êåíôñéêïýò äñüìïõò ðñïò
áíôéêáôÜóôáóç ôùí ðáëáéþí ðëáóôéêþí êÜ-
äùí.

• Óôéò 6,7/4/2001 ï ðñüåäñïò ôçò ÄÅÐÁÖ ê.
Íéêüëáïò ÊïõæÜñçò âñÝèçêå óôç Èåóóá-
ëïíßêç áíôáðïêñéíüìåíïò óôçí ðñüóêëç-
óç ôïõ õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý ê. ÂåíéæÝëïõ
ãéá ôçí ÐáíåëëÞíéá ÓõíäéÜóêåøç Åðéêñá-
ôåßáò Ðïëéôéóìïý. ÈÝìá ôçò óõíäéÜóêåøçò
Þôáí ç êéíçôïðïßçóç ôçò ÔïðéêÞò Áõôïäéïß-
êçóçò óå èÝìáôá ðïëéôéóìïý åíüøåé ôçò
ÐïëéôéóôéêÞò ÏëõìðéÜäáò êáé ç åðáöÞ ôùí
Ðïëéôéóôéêþí ÖïñÝùí ìå ôçí ÔïðéêÞ Áõôï-
äéïßêçóç.

• Óôéò 5 êáé 6 Áðñéëßïõ ï ÄÞìáñ÷ïò Öåñþí ê.
Íéê. Ìáíïýóçò âñÝèçêå óôçí ÁèÞíá ìå ôïí
áñìüäéï ìåëåôçôÞ ãéá ðñïãñáììáôéóìÝíç
óõíÜíôçóç ìå óôåëÝ÷ç ôïõ ÕÐÅ×ÙÄÅ ãéá
ôïí âéïëïãéêü êáèáñéóìü ôçò ðüëçò. ¸ëá-
âå ôç äéáâåâáßùóç üôé ðåñß ôá ôÝëç ÌáÀïõ
èá õðÜñîïõí èåôéêÜ áðïôåëÝóìáôá.

• Ìå ôçí åõêáéñßá ôçò ðáñïõóßáò ôïõ óôçí
ÁèÞíá ï ê. ÄÞìáñ÷ïò åðéóêÝöèçêå ôïí áñ-
÷çãü ôïõ Ðõñïóâåóôéêïý Óþìáôïò ðñïêåé-
ìÝíïõ íá ôïõ èÝóåé õðüøç ôç ëåéôïõñãßá
Ðõñïóâåóôéêïý êëéìáêßïõ óôçí ðüëç. Åäþ
êáé åíÜìéóé ðåñßðïõ ÷ñüíï Ý÷åé ðñïçãçèåß
ó÷åôéêÞ áëëçëïãñáößá ÷ùñßò èåôéêÜ áðï-
ôåëÝóìáôá. Ï ê. ÄÞìáñ÷ïò áíáöÝñèçêå
óôéò óõ÷íÝò ðõñêáãéÝò ðïõ ìáóôßæïõí ôçí
ðåñéï÷Þ, ôç ëåéôïõñãßá äýï âéïìç÷áíéêþí
ìïíÜäùí ðåñéìåôñéêÜ ôçò ðüëçò, ôá äÜóç
óôïí ïñåéíü üãêï ôïõ ÄÞìïõ êáé ôéò áðï-
óôÜóåéò áðü ôéò ãåéôïíéêÝò ðõñïóâåóôéêÝò
õðçñåóßåò. Åðßóçò ôïõ Ýêáíå ãíùóôü üôé ï
ÄÞìïò åßíáé ðñüèõìïò íá áíáëÜâåé ôï êü-
óôïò ëåéôïõñãßáò ôïõ êëéìáêßïõ. Ï Áñ÷ç-
ãüò ôïõ Ðõñïóâåóôéêïý Óþìáôïò ôïõ ãíù-
óôïðïßçóå üôé óôá ó÷Ýäéá ôçò õðçñåóßáò
ôïõëÜ÷éóôïí ãéá öÝôïò äåí ðñïâëÝðåôáé
äçìéïõñãßá êëéìáêßïõ óôéò ÖÝñåò.

• Óôéò 10/4/1001 ðñáãìáôïðïßçóå åðßóêåøç
óôï ÄÞìï Öåñþí ï ÄÞìáñ÷ïò ÊåóóÜíçò
ôçò Ôïõñêßáò. Áéôßá ôçò åðßóêåøçò, Ýíá ïé-
êïãåíåéáêü äñÜìá ðïõ óõíå÷ßæåé íá äéáäñá-
ìáôßæåôáé óôçí ïéêïãÝíåéá ôïõ ÉùÜííç Ìðá-
ëÞ, êáôïßêïõ ôïõ ÐÝðëïõ. Ï ãéïò ôïõ ×ñÞ-
óôïò ÌðáëÞò, ôï 1977 åðÝâáéíå óå âÜñêá
óôïí ¸âñï óôç èÝóç ÐÝôáëï óôïí êÜìðôï
ôïõ ÐÝðëïõ ìáæß ìå Üëëïõò 6 óõã÷ùñéá-
íïýò ôïõ. Ç âÜñêá áíáôñÜðçêå ìå áðïôÝ-
ëåóìá íá ðíéãïýí ïé ÐáðáôæéëÜêçò ×áñÜ-
ëáìðïò êáé Ãåþñãéïò Ìáëêïýêçò åíþ ïé õ-
ðüëïéðïé äéáóþèçêáí. Ôï ðôþìá ôïõ Üôõ-
÷ïõ ×ñÞóôïõ ÌðáëÞ äåí âñÝèçêå ðïôÝ. Õ-
ðÞñ÷áí üìùò åíäåßîåéò áðü ôéò Ýñåõíåò

ÏÉ ÐÑÏÓÊÏÐÏÉ ÖÅÑÙÍ ÔÉÌÇÓÁÍ
ôïí áðï÷ùñïýíôá ÄéïéêçôÞ ôçò 31çò Ì/Ô

Ôïí áðï÷ùñïýíôá ÄéïéêçôÞ ôçò 31çò ÌÉÊ Ôáîéáñ÷ßáò ê. Áíôùíßïõ Íéêüëáï åðéóêÝöèçêå
áíôéðñïóùðåßá ôïõ 5ïõ ÓõóôÞìáôïò Ðñïóêüðùí Öåñþí ìå åðéêåöáëÞò ôïí Áñ÷çãü ôïõ Óõ-

óôÞìáôïò Ãêüôóç Íéêüëáï êáé ôïõ å-
ðÝäùóå ôéìÞò Ýíåêåí ðëáêÝôá ìå ôï Ýì-
âëçìá ôïõ Óþìáôïò ãéá ôçí ðñïóöï-
ñÜ ôïõ êáé ôçí áìÝñéóôç óõìðáñÜóôá-
óÞ ôïõ óôï Óýóôçìá êáôÜ ôçí ðáñáìï-
íÞ ôïõ åðß äýï ÷ñüíéá óôçí ðüëç ôùí
Öåñþí.

Ï ê. Áíôùíßïõ áíôáðÝäùóå äßíï-
íôáò óôïí áñ÷çãü ôïõ ÓõóôÞìáôïò á-
íáìíçóôéêÞ ðëáêÝôá ìå ôï Ýìâëçìá ôçò
Ôáîéáñ÷ßáò ðïõ åßíáé ï ìïíïêÝöáëïò á-
åôüò ôïõ Âõæáíôßïõ ìå ôçí Ðáíáãßá Êï-
óìïóþôåéñá.

ÌåôÜ ôçí åðéôõ÷çìÝíç äéïßêçóç ðïõ
Üóêçóå åðß äýï ÷ñüíéá óôçí 31ç Ì/Ô ï
ê. Áíôùíßïõ ìåôáêéíÞèçêå óå äéåõèõíôé-
êÞ èÝóç óôï ÃÅÓ.

ÁÃÁÐÙÍÔÁÓ ÔÏ ÊÁÉ ÖÑÏÍÔÉÆÏÍÔÁÓ ÔÏ,
ÕÐÅÑÁÓÐÉÆÏÌÁÓÔÅ ÔÏ ÓÇÌÅÑÁ ÔÏ ÄÉÊÏ
ÌÁÓ ÊÁÉ ÔÏ ÌÅËËÏÍ ÔÙÍ ÐÁÉÄÉÙÍ ÌÁÓ

ÔÏ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍ ÅÉÍÁÉ Ç ÆÙÇ ÌÁÓ

Ìéá ìáèçôéêÞ óõíÜíôçóç Ýðåéôá áðü 40 ÷ñüíéá...

Óôéò 21 Áðñéëßïõ ôïõ 2001 ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôéò ÖÝñåò ãéá ðñþôç öïñÜ êáé ýóôåñá áðü 40

ïëüêëçñá ÷ñüíéá ÓõíÜíôçóç áðïöïßôùí ôïõ Ãõìíáóßïõ Öåñþí ôïõ Ýôïõò 1961. Óôç óõãêÝ-

íôñùóç áõôÞ ðáñáâñÝèçêáí

(êáôÜ ôï áðïõóéïëüãéï...):

1) Âåñãßäçò ÄÞìïò, 2) Ãå-

ùñãáíôÜò ×ñÞóôïò, 3) Ãêáôß-

äïõ Åõãåíßá, 4) Èåïäùñßäçò

Êùí/íïò, 5) Êáäüãëïõ Óðý-

ñïò, 6) Êáñõðßäçò ÁíáóôÜ-

óéïò, 7) ÊéãìÜ ÌáëÜìù, 8)

Êïõñôßäçò, ÉùÜííçò, 9) Ëá-

êÜêçò ÁèáíÜóéïò, 10) ÌáëÜ-

êçò Öþôéïò, 11) Ìáíïýóçò

Íéêüëáïò, 12) ÌáíôæÜíç Öá-

íÞ, 13) Ìðáêáëßäçò ÅëåõèÝ-

ñéïò, 14) Ìüëçò Êùí/íïò, 15)

Ìáñêïðïýëïõ Åõáããåëßá,

16) ÑéôæÜëçò ÄÞìïò, 17) Óáúíßäïõ Íßêç, 18) ÓáñìðÝæç Ìáñßá, 19) Óéãëßäçò ÁëÝîáíäñïò,

20) Óðõñïýäç Áíáóôáóßá, 21) Ôóáêðßíçò ×ñÞóôïò, 22) ×áôæçéùáêåßì ×áñÜëáìðïò.

Ôçí ðëçñïöüñçóç ìáò ðáñåß÷å ï ÁëÝîáíäñïò Óéãëßäçò áðü ôçí ÎÜíèç. Äåí ãíùñßæïõìå

ðüóïé óõììáèçôÝò áðïõóßáæáí Þ Üëëåò ëåðôïìÝñåéåò. Åßìáóôå óßãïõñïé üìùò üôé ðÝñáóáí

êáëÜ êáé ÷Üñçêáí áõôÞ ôç óõíÜíôçóç. Ìå ôï êáëü ç åðüìåíç!

Ð Ñ Ï Ó Ê Ë Ç Ó Ç

Ç Åôáéñßá ÅëëÞíùí Ëïãïôå÷íþí êáé ç ÐáíèñáêéêÞ Ïìïóðïíäßá Íüôéáò ÅëëÜäáò

Óáò êáëïýí óôçí êïéíÞ åêäÞëùóç ðïõ äéïñãáíþíïõí ìå èÝìá

«Ôï Èñáêéþôéêï äçìïôéêü ôñáãïýäé»
óôéò 24 ÌáÀïõ 2001, çìÝñá ÐÝìðôç êáé þñá 7 ì.ì.

óôçí Áßèïõóá Ìé÷áÞëáò ÁâÝñùö ôçò ÅÅË

(Áêáäçìßáò & Ãåííáäßïõ 8, 7ïò üñïöïò, ôçë. 38.20.062)

Ç åêäÞëùóç ðñáãìáôïðïéåßôáé ìå áöïñìÞ ôçí Ýêäïóç ôïõ âéâëßïõ ôïõ Èñáêéþôç óõããñáöÝá

êáé ìÝëïõò ôçò ÅÅË Áõãåñéíïý Ìáõñéþôç, Ôï èñáêéþôéêï äçìïôéêü ôñáãïýäé óôïí ¸âñï êáé ôç

ÓáìïèñÜêç áðü ôçí ÐÁÏÍÅ êáé ôéò åêäüóåéò ÐÜñáëïò.

• Ôçí åêäÞëùóç ðñïëïãßæåé êáé óõíôïíßæåé ç

Ã.Ã. ôçò ÅÅË Åëåõèåñßá ÔæáâÜñá

• ×áéñåôéóìü áðåõèýíåé ï Ðñüåäñïò ôçò ÐÁ-

ÏÍÅ Äáìéáíüò Ëéáíßäçò

ÏÌÉËÇÔÅÓ

ïé Åâñßôåò ëïãïôÝ÷íåò, ìÝëç ôçò ÅÅË:

• Áõãåñéíüò Ìáõñéþôçò, ðïéçôÞò-ëáïãñÜöïò

• Êþóôáò Óá÷éíßäçò, êïéíùíéïëüãïò-óõããñá-

öÝáò

• Ìáñßá ÑÜëëç-Õäñáßïõ, ðïéÞôñéá óõããñáöÝ-

áò

• ÓÕÌÌÅÔÅ×ÅÉ ôï ÊÝíôñï Åëëçíéêïý ×ï-

ñïý êáé ëáúêïý Ðïëéôéóìïý

• ÐÁÑÁÄÏÓÉÁÊÏ ÔÑÁÃÏÕÄÉ áðü ôïí Âá-

óßëç  Êïëïâü

È’ áêïëïõèÞóåé äåîßùóç ìå èñáêéþôéêïõò ìåæÝäåò

ÔÏ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍ ÅÉÍÁÉ Ç ÆÙÇ ÌÁÓ

óÞ ôïõò. Óõììåôåß÷áí ðåñéóóüôåñá áðü 100

ìÝëç ôïõ ÊÝíôñïõ ìáò.

• Óôéò 19, 20, 21, êáé 22 Áðñéëßïõ ðñï-

ãñáììáôßóôçêáí ìïíïÞìåñåò åêäñïìÝò óôï

ÖñÜãìá ôïõ ÍÝóôïõ.

• Ôï ðñüãñáììá ôçò ãõìíáóôéêÞò ãõíáé-

êþí óõíå÷ßæåôáé ìå åðéôõ÷ßá, åíþ ãßíïíôáé

ðñïóðÜèåéåò íá ïñãáíùèåß êáé ôìÞìá áí-

äñþí.

• Ç ïìÜäá êçðïõñéêÞò Ý÷åé îåêéíÞóåé íá

äéáìïñöþíåé Þäç ôïí êÞðï ôïõ ÊÝíôñïõ.

• Ôç ÌåãÜëç ÐáñáóêåõÞ ç ÷ïñùäßá ãõ-

íáéêþí ôïõ ÊÁÐÇ Ýøáëå ôá åãêþìéá óôï íáü

ôçò Ðáíáãßáò Êïóìïóþôåéñáò.

• Åí üøåé ôïõ ÐÜó÷á ìÝëç ôïõ ÊÝíôñïõ

ìáò Ýöôéáîáí üìïñöåò ðáó÷áëéíÝò êÜñôåò,

ôéò ïðïßåò óôåßëáìå ìáæß ìå ôéò åõ÷Ýò ìáò óå

Üëëá ÊÁÐÇ êáé óå äéÜöïñåò õðçñåóßåò.

• Ôçí ôñßôç ìÝñá ôïõ

ÐÜó÷á åêðñüóùðïé

ôùí ìåëþí ôïõ ÊÁÐÇ

åðéóêÝöèçêáí ôï Öõ-

ëÜêéï ôïõ Ðüñïõ êáé

ìïßñáóáí äéÜöïñá

äþñá óôïõò óôñáôé-

þôåò.

Ç ÊïéíùíéêÞ

Ëåéôïõñãüò

Êáëýâá ÅõáããåëÞ



ÓÅËÉÄÁ 5

«ÔÕÐÏÓ ÔÙÍ ÖÅÑÙÍ»

Ìéá èáõìÜóéá åöçìåñßäá ðáéäéþí

Ôá ðáéäéÜ ôïõ Äçìéïõñãéêïý Åñãáóôçñßïõ ôçò

ÄçìïôéêÞò ÂéâëéïèÞêçò ôùí Öåñþí (ôçò ÄÅ-

ÐÁÖ), êõêëïöüñçóáí ôï ôÝôáñôï öýëëï ôçò

åöçìåñßäáò ôïõò ìå ôïí ôßôëï «Ôýðïò ôùí Öå-

ñþí» (×åéìþíáò 2001). Ðñüêåéôáé ãéá Ýíá

èáõìÜóéï Ýíôõðï ðïõ äçìéïõñãïýí ôá ðáéäéÜ

êáé áîßæïõí ðïëëïýò åðáßíïõò. Åßíáé åîáéñå-

ôéêÜ ðëïýóéï êáé êáëýðôåé ìå óýíôïìá êåßìå-

••••• ÐÁÑÁÄÏÓÇ ••••• ÐÏËÉÔÉÓÌÏÓ ••••• ÃÑÁÌÌÁÔÁ & ÔÅ×ÍÅÓ •••••ÁÐÏ ÔÇ ÄÑÁÓÇ ÔÇÓ ÄÅÐÁÖ

2 Áðñéëßïõ: Ðáãêüóìéá ÇìÝñá
Ðáéäéêïý Âéâëßïõ

«ÐåñéðÝôåéá ìå Ýíá âéâëßï»

Ç ÂéâëéïèÞêç ôçò ÄçìïôéêÞò Åðé÷åßñçóçò

ÐïëéôéóôéêÞò ÁíÜðôõîçò Öåñþí ïñãÜíùóå

åêäÞëùóç ìå áöïñìÞ ôïí åïñôáóìü ôçò Ðá-

ãêüóìéáò ÇìÝñáò Ðáéäéêïý Âéâëßïõ ìå  èÝ-

ìá «ÐåñéðÝôåéá ìå Ýíá âéâëßï», óôá ðëáßóéá

ôïõ ðñïãñÜììáôïò Ðñïþèçóç ôçò áíÜãíù-

óçò êáé Åêóõã÷ñïíéóìüò ôùí âéâëéïèçêþí

óôï Í. ̧ âñïõ áðü ôï Õðïõñãåßï Ðïëéôéóìïý,

ôç Íïìáñ÷ßá ¸âñïõ êáé ôçí ÔÅÄÊ.

ÊáëåóìÝíç Þôáí ç óõããñáöÝáò êáé çèï-

ðïéüò êá ÅëÝíç Êáëëßá, ç ïðïßá äéäÜóêåé õ-

ðïêñéôéêÞ êáé ôçí ôÝ÷íç ôïõ ðñïöïñéêïý ëü-

ãïõ, åíþ Ý÷åé ãñÜøåé áíÜìåóá óå Üëëá êáé

ôá ðáéäéêÜ âéâëßá ÇæùÞ åíüò èåÜôñïõ åßíáé óáí

ðáñáìýèé (åêäüóåéò ¢ììïò) êáé Ôá öùôéóìÝ-

íá ðáñÜèõñá äéçãïýíôáé éóôïñßåò (åêäüóåéò

Êáóôáíéþôç), ôï ïðïßï áðÝóðáóå ôï Êñáôé-

êü Âñáâåßï 1999.

Ç êá Êáëëßá äéçãÞèçêå ìå Ýíá ðñùôüôõ-

ðï ôñüðï ôçí ðåñéðÝôåéá ôïõ âéâëßïõ óå ðáé-

äéÜ ôùí ôåëåõôáßùí ôÜîåùí ôùí Äçìïôéêþí

Ó÷ïëåßùí ôùí Öåñþí êáé ðáñïõóßáóå ôï ôå-

ëåõôáßï ôçò âéâëßï ðïõ Ý÷åé èÝìá ôçí åëëçíé-

êÞ éóôïñßá, üðùò ôçí «åßäå» ôï êôßñéï ôçò Âïõ-

ëÞò. ¸ôóé ôá ðáéäéÜ åß÷áí ôçí åõêáéñßá íá

ãíùñßóïõí ôüóï ôá âéâëßá üóï êáé ôç äçìéïõñ-

ãü ôïõò.

«¼ôáí ïé äçìéïõñãïß ôùí âéâëßùí

óõíáíôïýí ôïõò áíáãíþóôåò»

Ç ÂéâëéïèÞêç ôçò ÄçìïôéêÞò Åðé÷åßñçóçò

ÐïëéôéóôéêÞò ÁíÜðôõîçò Öåñþí, åðßóçò ìå á-

öïñìÞ ôïí åïñôáóìü ôçò Ðáãêüóìéáò ÇìÝ-

ñáò Ðáéäéêïý Âéâëßïõ, ïñãÜíùóå åêäÞëùóç

ìå èÝìá «¼ôáí ïé äçìéïõñãïß ôùí âéâëßùí óõ-

íáíôïýí ôïõò áíáãíþóôåò».

ÊáëåóìÝíç Þôáí ç óõããñáöÝáò êá Äþñá

Ãåùñãáêïýäç, ç ïðïßá ãåííÞèçêå êáé ìåãÜ-

ëùóå óôçí Áëåîáíäñïýðïëç åíþ áðü ôï 1996

åñãÜæåôáé óôéò ÖÝñåò. Ôï ðñþôï ôçò âéâëßï

ôï ïðïßï ðáñïõóßáóå óôç âéâëéïèÞêç ôçò ÄÅ-

ÐÁÖ óôéò 29 Ìáñôßïõ ïíïìÜæåôáé «Ìðëïõ-

ôæÞí üíåéñá...» êáé áðåõèýíåôáé óå ðáéäéÜ å-

öçâéêÞò çëéêßáò. Ôï âéâëßï äéáðñáãìáôåýå-

ôáé ôéò ó÷Ýóåéò ôùí åöÞâùí ìå ôïõò óõíïìç-

ëßêïõò ôïõò êáé ôïõò åíÞëéêåò. Äéáêñßèçêå ìå

Ýðáéíï áðü ôç Ãõíáéêåßá Ëïãïôå÷íéêÞ Óõ-

íôñïöéÜ êáé êõêëïöïñåß áðü ôéò åêäüóåéò Öõ-

ôñÜêç. Åðßóçò âñáâåõìÝíï åßíáé êáé ôï äåý-

ôåñï âéâëßï ôçò ðïõ óýíôïìá èá êõêëïöïñÞ-

óåé áðü ôéò åêäüóåéò Øõ÷ïãéüò.

«Ï ÖéÜêáò»
Êùìùäßá áóôåéïôÜôç åéò ðñÜîåéò äýï

ÁÐÏ ÔÏ ÈÅÁÔÑÉÊÏ ÅÑÃÁÓÔÇÑÉ ÖÅÑÙÍ

Ôï Èåáôñéêü ÅñãáóôÞñé Öåñþí, Ýðåéôá áðü

áðïõóßá ôñéþí ÷ñüíùí áðü ôá ðïëéôéóôéêÜ äñþ-

ìåíá ôçò ðüëçò, áíáóõãêñïôÞèçêå áðü ôç ÄÅ-

ÐÁÖ (ÄçìïôéêÞ Åðé÷åßñçóç ÐïëéôéóôéêÞò Á-

íÜðôõîçò) êáé áíïßãåé Ýíá íÝï äßáõëï åðéêïé-

íùíßáò ìå ôï êïéíü ìÝóù ôçò èåáôñéêÞò ôÝ÷íçò.

¸ôóé óôéò 6, 7 êáé 8 Áðñéëßïõ ïé óõìðá-

ôñéþôåò ìáò åß÷áí ôç ÷áñÜ í’ áðïëáýóïõí åðß

óêçíÞò ôï áñéóôïýñãçìá ôïõ ÄçìïóèÝíç Ìé-

óéôæÞ «Ï ÖéÜêáò».

Ôïõò ñüëïõò åñìÞíåõóáí:

ÖéÜêáò: ÓùôÞñçò Æåñâïãéáííßäçò

ÃéÜííçò: ËÜêçò ÐáðÜæïãëïõ

Åõáíèßá: Åýç Êïýìðñïãëïõ

Êïêêþíá Öñüóù: Ëüëá ÓùôçñéÜäïõ

Êáæáìßáò: ÃéÜííçò ×áôæçìÜãéïãëïõ

ÄáíåéóôÝò ôïõ ÖéÜêá: Çëßáò Ðïýëïò, Å-

ìßíïãëïõ Óáëß.

Ôç óêçíïèåóßá, ôá óêçíéêÜ êáé ôç ìïõóé-

êÞ åðÝíäõóç ôïõ Ýñãïõ Ýêáíå ï Íßêïò Æåñ-

âüðïõëïò. Ôá êïóôïýìéá åðéìåëÞèçêå ç ËÝ-

íá ÐáðáñÞãá, ôïõò öùôéóìïýò öñüíôéóå ï Íß-

êïò Ðéóôüëáò, ôçí áößóá äçìéïýñãçóå ï Äç-

ìÞôñçò Ðßïò, ôçí åõèýíç ôùí åñãáóéþí âåóôéá-

ñßïõ åß÷áí ç ×ñõóïýëá Öùôáêßäïõ êáé ï Âá-

óßëçò Ðáíôåëßäçò, ôéò îõëïõñãéêÝò åñãáóßåò

Ýêáíå ï ÄçìïóèÝíçò Öùôáêßäçò, øéììéèéïëü-

ãïò Þôáí ç Åýç Êïýìðñïãëïõ âïçèïýìåíç á-

ðü ôç Ìáñßíá ÐáðÜæïãëïõ êáé ôç Ãéþôá Êïý-

ìðñïãëïõ, ç÷ïëÞðôçò Þôáí ï ÓÜêçò Óôáõñß-

äçò, åíþ ôçí ïñãÜíùóç ôçò ðáñáãùãÞò åß÷å ç

Ãéþôá Ðñïêïðïýëïõ.

Ç ðáñÜóôáóç äüèçêå óôï ÁìöéèÝáôñï ôïõ

ÄÞìïõ Öåñþí êáé óçìåßùóå ìåãÜëç åðéôõ÷ßá,

åãêáéíéÜæïíôáò Ýôóé åõïßùíá ôç íÝá ðïñåßá

ôïõ Èåáôñéêïý Åñãáóôçñßïõ.

Óôéò 28 ÌáÀïõ ðñïãñáììáôßæåôáé íá äï-

èåß èåáôñéêÞ ðáñÜóôáóç óôï ÁìöéèÝáôñï ôïõ

ÐÝðëïõ ãéá ôïõò êáôïßêïõò ôïõ äéáìåñßóìá-

ôïò êáé ôùí ãýñù ÷ùñéþí, åíþ ðñïãñáììáôß-

æïíôáé êáé Üëëåò ðáñáóôÜóåéò óôéò ÖÝñåò þ-

óôå íá éêáíïðïéçèïýí üóïé ðïëßôåò äåí ðñü-

ëáâáí íá äïõí ôéò ðáñáóôÜóåéò.

ÅêöñÜæïõìå óå üëïõò ôá èåñìÜ ìáò óõã-

÷áñçôÞñéá êáé ôïõò åõ÷üìáóôå êáëÞ åðéôõ÷ßá

êáé êáëÞ óõíÝ÷åéá.

íá ðïéêßëïõò ôïìåßò: Åíçìåñþíåé, ðëçñïöï-

ñåß, åêöñÜæåé áðüøåéò, ðñïâëçìáôéóìïýò, êïé-

íïðïéåß ìéêñÝò ãíþóåéò, êÜíåé âéâëéïðñïôÜ-

óåéò, äéáóêåäÜæåé ìå äéÜöïñïõò ôñüðïõò êáé

ìÝóá (óðáæïêåöáëéÝò, áíÝêäïôá, ôåóô), áíá-

óýñåé êáé ðñïâÜëëåé äéáìáíôÜêéá áðü ôçí

ðëïõóéüôáôç èñáêéêÞ ìáò ðáñÜäïóç, êÜíåé

áíáöïñÝò óå åðßêáéñá èÝìáôá, ó÷ïëéÜæåé ìå

÷éïýìïñ, áããßæåé ìå äõï ëüãéá üëïõò ôïõò ôï-

ìåßò – êáé êáôáöÝñíåé íá ðñïÜãåé ôç ãíþóç,

íá ùèåß óôçí ðïéüôçôá, êáé íá êáëëéåñãåß ôçí

åõáéóèçóßá ìéêñþí êáé ìåãÜëùí áíáãíùóôþí,

üóïé ôïõëÜ÷éóôïí áðü ôïõò äåýôåñïõò äéáâÜ-

æïõí ìå ìÜôéá ðáéäéêÜ ôçí ýëç ôçò åöçìåñßäáò.

Óõã÷áñçôÞñéá óôá ðáéäéÜ ðïõ åñãÜæïíôáé

ãéá ôïí ÔÕÐÏ ôïõò áëëÜ êáé óôïõò ìåãÜëïõò

ðïõ óôçñßæïõí êáé êáôåõèýíïõí áõôÞ ôç óõë-

ëïãéêÞ ðñïóðÜèåéá.

Ó.Á.

ÅÍÁÓ ÊÁÈÇÃÇÔÇÓ

ÔÏÕ ÃÕÌÍÁÓÉÏÕ ÖÅÑÙÍ (1946)

ÈÕÌÁÔÁÉ...

Ï
é ÖÝñåò óå üëç ôç äéÜñêåéá ôïõ åìöõëßïõ

ðïëÝìïõ, Ýæçóáí óôç «æþíç ôùí ðñüóù»

ó÷åäüí óå êáôÜóôáóç ðïëéïñêßáò, áöïý ïé á-

íôÜñôåò «áëþíéæáí» óôç ãýñù ýðáéèñï êáé

ðïëëÝò öïñÝò ðåñíïýóáí êáé áðü ôéò «ðáñõ-

öÝò» ôçò ðüëçò.

ËåùöïñåéáêÞ åðéêïéíùíßá ôï ðéï ðïëý

äéÜóôçìá äåí õðÞñ÷å êáé ôï ôñÝíï êõêëïöï-

ñïýóå óõíïäåßá óôñáôéùôéêÞò öñïõñÜò. Ç ìå-

ôáêßíçóç ôùí êáôïßêùí ìÝóá êáé Ýîù áðü ôï

Íïìü, ãéíüôáí ýóôåñá áðü ó÷åôéêÞ Üäåéá ôçò

×ùñïöõëáêÞò, åíþ üôáí åíý÷ôùíå áðáãï-

ñåõüôáí ç êõêëïöïñßá (Þôáí êáé åðéêßíäõíç).

ÌÝóá ó’ áõôÝò ôéò óõíèÞêåò ç æùÞ Þôáí

õðü ðëÞñç åðéôÞñçóç êáé áíáóöÜëåéá, ãé’ áõ-

ôü üóïé åß÷áí ôéò äõíáôüôçôåò Ýðáéñíáí ôéò

ïéêïãÝíåéÝò ôïõò êáé êáôÝöåõãáí óå áóöá-

ëÝóôåñá ìÝñç (óõíÞèùò óôçí Áëåîáíäñïýðï-

ëç êáé ôç Èåóóáëïíßêç).

Ç áóöõêôéêÞ áõôÞ æùÞ Üñ÷éóå íá ìå ðñï-

âëçìáôßæåé, ôüóï ãéá ìÝíá ôïí ßäéï üóï êáé

ãéá ôï öïâåñü øõ÷ïëïãéêü êëßìá ìÝóá óôï

ïðïßï Þóáí áíáãêáóìÝíá íá æïõí ôá ðáéäéÜ.

ÅðåéäÞ åß÷á ìéá åõñýôåñç åìðåéñßá ðïëé-

ôéóôéêþí êáé áèëçôéêþí äñáóôçñéïôÞôùí, óêÝ-

öôçêá íá ðñïóðáèÞóù íá ôéò áîéïðïéÞóù, ìÝ-

óá ó’ áõôÝò ôéò äýóêïëåò óõíèÞêåò ðïõ æïý-

óáìå.

¸ôóé áó÷ïëÞèçêá (Þìïõí ðáëéüò áèëç-

ôÞò) íá ðñïóåëêýóù ôï åíäéáöÝñïí ôùí ðáé-

äéþí ìå ðïéêßëåò áèëçôéêÝò åíáó÷ïëÞóåéò, êõ-

ñßùò áèëïðáéäéÝò ðïõ Þóáí ðéï ðñïóéôÝò.

ÐñÝðåé íá óçìåéþóù üôé äåí õðÞñ÷å Ãõìíá-

óôÞò, êé Ýôóé Ýâñéóêá... Ýäáöïò áíÜðôõîçò

ðñùôïâïõëéþí· Þóáí êé áõôÜ ìéá «áíÜóá» óôï

Üã÷ïò ìáò.

ÂÉÂËÉÏÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇÂÉÂËÉÏÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇÂÉÂËÉÏÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇÂÉÂËÉÏÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇÂÉÂËÉÏÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇ

ÍÉÊÏÓ ÊÕÔÏÐÏÕËÏÓ

Ôï óôïß÷çìá

Êõêëïöüñçóå ðñüóöá-

ôá áðü ôéò åêäüóåéò Óýã-

÷ñïíç Åðï÷Þ ôï âéâëßï

ôïõ óõìðáôñéþôç ìáò ëï-

ãïôÝ÷íç ê. Íßêïõ Êõôü-

ðïõëïõ ìå ôïí ôßôëï «Ôï

óôïß÷çìá». Ôï âéâëßï áõ-
ôü áðïôåëåß åðáíÝêäïóç äýï äéçãçìÜôùí á-
ðü ôç óõëëïãÞ ôïõ «Ï ÌðåëÝôçò», Ýñãï ãéá
ôï ïðïßï ï óõããñáöÝáò âñáâåýôçêå ôï 1980
áðü ôçí ÅÅË ìå ôï âñáâåßï «ÌåíÝëáïò Ëïõ-
íôÝìçò».

Ïé Þñùåò ôïõ âéâëßïõ åßíáé áðëïß Üíèñù-
ðïé ðïõ âñÝèçêáí óôç Ìáêñüíçóï, õðåñáóðé-
æüìåíïé ìå áîéïèáýìáóôç áîéïðñÝðåéá ôá ðé-
óôåýù ôïõò. Óõíáñðáóôéêüò êáé ðëïýóéïò ï
äéÜëïãïò ìåôáîý ôùí çñþùí, ðïõ êñáôïýí á-
ìåßùôï ôï åíäéáöÝñïí ôïõ áíáãíþóôç ìÝ÷ñé
ôçí ôåëåõôáßá óåëßäá ôïõ âéâëßïõ. Åßíáé ãíù-
óôü Üëëùóôå ôï ðïëý óçìáíôéêü óõããñáöéêü
Ýñãï ôïõ ê. Êõôüðïõëïõ.

Áîßæåé íá ôï äéáâÜóåé êáíåßò – Ý÷åé ðïëëÜ
íá êåñäßóåé.

Ì.Ê.

ÃÁËÇÍÇ ÑÅÊÁËÉÄÏÕ

Óôç ÷þñá ôïõ ïõñÜíéïõ ôüîïõ

Ðþò öáíôÜæåóôå üôé åßíáé ç æùÞ óôïí ðëáíÞ-
ôç Êëþíï üðïõ üëïé ïé Üíèñùðïé åßíáé ïëüé-
äïé ìåôáîý ôïõò; ÌÞðùò ðñéí áðáíôÞóåôå èá
èÝëáôå íá ìÜèåôå ãéá ôç æùÞ ôùí áíèñþðùí
óôéò ÷þñåò ôùí ÷ñùìáôéóôþí ëùñßäùí ôïõ ïõ-
ñÜíéïõ ôüîïõ;

Áõôü èÝëçóå íá ìÜèåé ï ðïíçñüò ðëáíç-
ôÜñ÷çò ôïõ ðëáíÞôç Êëþíïõ êáé ïé õðïõñãïß
ôïõ. Óôïí ðýñãï ôïõò âñßóêïíôáé êëåéäùìÝíá
ôá ìåãÜëá ìõóôéêÜ êáé ï ðáðáãÜëïò Ñüíé-ÑÜ-
íôá ãßíåôáé ðïëý åðéêßíäõíïò. ¸ôóé áñ÷ßæåé
ìßá ìåãÜëç ðåñéðÝôåéá. Ãéá ôá ðáéäéÜ ðïõ æïõí
óôéò ÷þñåò ôïõ ïõñÜíéïõ ôüîïõ...

Ôï âéâëßï ôçò ÃáëÞíçò Ñåêáëßäïõ åêäü-
èçêå áðü ôá ÅëëçíéêÜ ÃñÜììáôá êáé áíÞêåé
óôç óåéñÜ åðéëåãìÝíùí âéâëßùí, ìéêñþí èç-
óáõñþí ãéá íåáñïýò áíáãíþóôåò (8-10+) ðïõ
ôáîéäåýïõí óôá ðñþôá ôïõò ëïãïôå÷íéêÜ ìï-
íïðÜôéá.

Ôï Ó÷ïëåßï äñáóôçñéïðïéÞèçêå ìå ôçí å-

íåñãü óõììåôï÷Þ êáé ðñùôïâïõëßá ãéá ðïé-

êßëåò ðïëéôéóôéêÝò åêäçëþóåéò, ðáôñéùôéêÝò

êáé èñçóêåõôéêÝò, ìå ãíþìùíá ðÜíôïôå ôïí

êáôåõíáóìü, ôç äéáëëáêôéêüôçôá, ôçí ðïëéôé-

óôéêÞ çñåìßá êáé ôùí áíèñþðùí êáé ôùí ðáé-

äéþí. Ãéá êáëÞ ìáò ôý÷ç åêåßíç ôçí åðï÷Þ ôï-

ðïèåôÞèçêáí óôï áíåîÜñôçôï áðüóðáóìá (Ý-

ôóé ôï Ýëåãáí) ôïõ ÔáãìáôÜñ÷ç ØçëïãéÜííç

äýï Ýöåäñïé áîéùìáôéêïß óôñáôåõèÝíôåò, ï Ç-

ëßáò ÊÜñëïò (êáôüðéí Ä/íôÞò Õðïõãåßïõ Ãå-

ùñãßáò) êáé ï äéáêåêñéìÝíïò öéëüëïãïò Íß-

êïò Óïýëéáò (áñãüôåñá Ä/íôÞò óôç ÂáñâÜ-

êåéï Ó÷ïëÞ Áèçíþí), ï ïðïßïò åß÷å ðïëý êá-

ëÝò ìïõóéêÝò ãíþóåéò. ¸ôóé óêÝöôçêá íá å-

ðùöåëçèþ ôçò åõêáéñßáò êáé åðñüôåéíá óôï

Óïýëéá íá óõãêñïôÞóïõìå ìáèçôéêÞ ×ïñù-

äßá (åß÷á èçôåýóåé óå ìáíôïëéíÜôá) ðïõ èá

ìáò âïçèïýóå ðÜñá ðïëý óôéò ðïëéôéóôéêÝò

ìáò åêäçëþóåéò. Ï Óïýëéáò äÝ÷ôçêå ìå ðñï-

èõìßá ôçí ðñüôáóÞ ìïõ êáé Üñ÷éóáí ìáèÞìá-

ôá êáé ðñüâåò óôï Ó÷ïëåßï. Ç äïõëåéÜ ìáò

ðñï÷þñçóå ðïëý óýíôïìá, ãéáôß ôá ðáéäéÜ åß-

÷áí áíåðôõãìÝíï ìïõóéêü áéóèçôÞñéï êáé

ìïõóéêü «áõôß», Ýôóé þóôå ãñÞãïñá ðáñïõ-

óéÜóáìå ôï «ñåðåñôüñéü ìáò»: ÐïëõöùíéêÞ

ðñùéíÞ ðñïóåõ÷Þ óôï Ó÷ïëåßï êáé üðïõ áë-

ëïý, «Óå óÝíá ðëÜóôç êáé ÈåÝ», «Áéùíßá ç

ìíÞìç...» ðïõ äõóôõ÷þò óõ÷íÜ ôï øÜëëáìå,

«Åèíéêüò ýìíïò» êáé Üëëá ðáôñéùôéêÜ ðáñá-

äïóéáêÜ ôñáãïýäéá.

Ãéá íá óôñÝøù ôï åíäéáöÝñïí ôùí ðáé-

äéþí óôéò ðáñáäïóéáêÝò ìáò ñßæåò (áõôü êÜ-

íù êáé óÞìåñá áêüìç...), ôïõò åæÞôçóá íá øÜ-

îïõí óôéò êáóÝëåò êáé óôá ìðáïýëá êáé íá

âñïõí ðáëéÝò öïñåóéÝò áõèåíôéêÝò áðü ãéá-

ãéÜäåò êáé ðáððïýäåò êáé áêüìç íá êáôáãñÜ-

øïõí ü,ôé áöçãÞóåéò ìðïñïýóáí íá áêïýóïõí

ãéá ôá ðáëéÜ. Äõóôõ÷þò üìùò ïé ðïëåìéêÝò

óõíèÞêåò äåí ðñïóöÝñïíôáí ãéá ôÝôïéá ðñÜã-

ìáôá, êé Ýôóé ðåñéïñßóôçêá óôéò åèíéêÝò åðå-

ôåßïõò êáé ìüíï íá ðáñïõóéÜóù ü,ôé ìðïñïý-

óá. Óáò åóùêëåßù ìéá ôÝôïéá öùôïãñáößá á-

ðü ôï ãéïñôáóìü ôçò 25çò Ìáñôßïõ 1949, ü-

ðïõ áðåéêïíßæåôáé ï ãñÜöùí ìå ïìÜäá ìá-

èçôñéþí ôçò ÓÔ´ ôÜîçò ìå ðáñáäïóéáêÝò áõ-

èåíôéêÝò óôïëÝò. Óçìåéþíù üôé ôç öùôïãñá-

ößá áõôÞ ôçí åßäå óå óõããåíéêü óðßôé ï óõ-

ìðáôñéþôçò ìïõ äéåõèõíôÞò ôïõ «Åìðñüò» Íß-

êïò ÂåíôÞñçò êáé ôç äçìïóßåõóå, ó÷ïëéÜæï-

íôáò ìÜëéóôá: «Ï êýñéïò ÊáèçãçôÞò (Ýôóé ìå

ðñïóöùíïýóå) ÷Üèçêå Ýíá äéÜóôçìá, êáé ôþ-

ñá ôïí âëÝðù íá “áíáäýåôáé åí ìÝóù” Èñá-

êéþôéêùí êáëëïíþí».

¼ðùò åßðáìå ïé óõíèÞêåò ìÜèçóçò Þóáí

ðïëý äýóêïëåò ãéá äéäÜóêïíôåò êáé äéäáóêï-

ìÝíïõò, êé Ýôóé áðïöáóßóáìå óõëëïãéêÜ íá

êÜíïõìå óõìðëçñùìáôéêü ìÜèçìá óôá ðáé-

äéÜ. ÔåëéêÜ, íïìßæù üôé ïé áîéüëïãïé êáèçãç-

ôÝò ìå ôçí áöïóßùóÞ ôïõò êáôüñèùóáí íá á-

íôåðåîÝëèïõí ìå åðéôõ÷ßá, Ýôóé þóôå ôá ðáé-

äéÜ ôïõò óõíÝ÷éóáí ÷ùñßò åìðüäéá ôéò ðáñá-

ðÝñá óðïõäÝò ôïõò, êáé ìÜëéóôá ï Ðáýëïò

ÌðïãéáôæÞò (ï ËÜêçò, üðùò ôïí ëÝù áêüìá)

ìðÞêå ðñþôïò óôçí ÉáôñéêÞ Ó÷ïëÞ ôïõ Ðáíå-

ðéóôçìßïõ Áèçíþí.

ÔÁÊÇÓ (ÄÇÌ.) Ð. ×ÉÏÕÑÅÁÓ

25ç Ìáñôßïõ 1949, ÓÔ´ ÔÜîç Ãõìíáóßïõ Öå-

ñþí. Áðü áñéóôåñÜ, üñèéïé: Ïõñáíßá ÊáóÜ-

ðç, ÓïõëôÜíá Ìé÷áëåôæÜêç, ÔÜêçò ×éïõñÝáò,

ÌåëðïìÝíç Êùíóôáíôéíßäç êáé Óôáìáôßá Íáë-

ìðÜíôç. ÊáèéóôÝò: Íßíá ÓôåöÜíïõ êáé Ðüðç

ÔæéâåëÝêç.

«ÔÕÐÏÓ ÔÙÍ ÖÅÑÙÍ»

Ìéá èáõìÜóéá åöçìåñßäá ðáéäéþí
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Ç Ëßæá Þôáí Üñéóôç ÷åéñßóôñéá ôçò êáèá-

ñåýïõóáò. Ï ÌáíÞò ðÜíôá ôçí ðåßñáæå:

– Ïýôùò å÷üíôùí ôùí ðñáãìÜôùí, Ëßæá...

Êáé üìùò óáí ðÞãå óôï ÐáíåðéóôÞìéï, ìå

êáèçãçôÞ ôïí ÊáêñéäÞ ìåôáìïñöþèçêå óå

äåéíÞ äçìïôéêßóôñéá. ¼ôáí ôç óõíÜíôçóá, öïé-

ôÞôñéá ïýóá, ìïõ ëÝåé:

– Äåí ôïëìþ íá ðù üôé åßìáé áðü ôáò ÖÝñ-

ñáò ôçò Áëåîáíäñïõðüëåùò, áëëÜ ëÝù áðü ôéò

ÖÝñåò ôçò Áëåîáíäñïýðïëçò.

Ï ÃéÜííçò ï ÆïõñíÜò Þôáí Üñéóôïò óôá

ìáèçìáôéêÜ. Ôï áðÝäåéîå åîÜëëïõ. Óôá Ëá-

ôéíéêÜ üìùò äåí ôá ðÞãáéíå êáé ðïëý êáëÜ.

Êáé åðåéäÞ ôý÷áéíå ðÜíôá óôéò åîåôÜóåéò íá

êáèüìáóôå óå äéðëáíÜ èñáíßá, ìïõ Ýëåãå:

– Ôßðïôá Üëëï äå èÝëù áðü óÝíá. Íá ìïõ

ðåéò ìüíï ôçí ðñþôç êáé ôçí ôåëåõôáßá ëÝîç.

Óôç ìåôÜöñáóç ôïõ êåéìÝíïõ åííïåßôáé.

Ãéáôß ï ÃéÜííçò ìÜèáéíå ôç ìåôÜöñáóç óáí

ðïßçìá. Êáé áí Þîåñå áñ÷Þ êáé ôÝëïò, ôá åí-

äéÜìåóá ôá Ýâñéóêå.

Êáé êÜôé ãéá ôïí Üëëï ÃéÜííç, ôï ÃéÜííç

ôïí ÌðÜíç. Ìéá ìÝñá, äåí îÝñù ãéáôß, ï ÃéÜí-

íçò äåí åß÷å èÝóç íá êáèßóåé ìå ôá áãüñéá,

êáé ëÝåé ï ÌáíÞò:

– Êïñßôóéá, êÜíôå ìéá èÝóç ãéá ôï ÃéÜííç.

Ìç öïâÜóôå! Åßíáé Üíåõ èåßïõ êáé öùóöü-

ñïõ!

ÐñáãìáôéêÜ, ï ÃéÜííçò Þôáí ôï ðéï Þóõ÷ï

ðáéäß ôçò ôÜîçò.

Ï ÁëåõñïìÜãåéñáò ìáò äßäáóêå íá ìéëïý-

ìå óôïõò ãïíåßò ìáò óôïí ðëçèõíôéêü. Ï ðëç-

èõíôéêüò, Ýëåãå, åßíáé óçìÜäé óåâáóìïý. Êáé

ç ÓôÝëëá:

– Áí ðù óôç ìÜíá ìïõ, «ÊáëçìÝñá óáò, ôé

êÜíåôå; Ôé öáãçôü åôïéìÜóáôå;» èá ãõñßóåé íá

äåé ðïéïò Üëëïò åßíáé äßðëá ôçò.

ÊÜðïôå áññþóôçóå ï ÐáíïõôóÜêïò, êé á-

ðïöáóßóáìå íá ôïí åðéóêåöôïýìå. Ç èåßá Åõ-

ôÝñðç ìáò Ýäùóå ðïñôïêÜëéá, ïé Üëëåò ìçôÝ-

ñåò ìÜò Ýäùóáí áõãÜ. Ôá âÜëáìå óå äýï êÜ-

ôáóðñåò ðåôóÝôåò êáé ðÞãáìå. Ôá ðïñôïêÜ-

ëéá ôá êñáôïýóå ç ÉöéãÝíåéá êáé ôá áõãÜ ç

Ìáßñç. Ìáò áíïßãåé ç êõñßá ÐáíïõôóÜêïõ.

Ìá ïýôå åêåßíç êÜíåé ìéá êßíçóç íá ðÜñåé ôá...

äþñá, ïýôå ç Ìáßñç êáé ç ÉöéãÝíåéá. Êáèü-

ìáóôå. ÐåñíÜåé ëßãç þñá êáé áñ÷ßæåé ç Èï-

äùñßôóá ôá ãÝëéá ìå ôï èÝáìá ðïõ Ýâëåðå: Ôç

Ìáßñç êáé ôçí ÉöéãÝíåéá íá êñáôïýí áêüìç

ôéò ðåôóÝôåò. Áí äåí ôï Ýêáíå áõôü, óßãïõñá

èá öåýãáìå ðáßñíïíôáò ìáæß ìáò êáé ôá ðï-

ëýôéìá äþñá.

Ôçí þñá ôùí Èñçóêåõôéêþí ñùôÜåé ï Êá-

ñáâÝëëáò:

– Ôé þñá áñ÷ßæåé ç èåßá ëåéôïõñãßá;

Åßêïóé ðÝíôå ìáèçôÝò åßìáóôå; Å, 25 áðá-

íôÞóåéò ðÞñå: 7, 7.5´, 7.10´, 7 êáé... êáé ðÜåé

ëÝãïíôáò. ¼ôáí äþóáìå üëïé ôçí áðÜíôçóÞ

ìáò, ðÞñáìå êáé ôç äéêÞ ôïõ:

– Áöïý ïýôå ï ÃéÜííçò ïýôå ôï ÊáëëéïðÜ-

êé, ðïõ Ý÷ïõí ôçí êáëýôåñç êñßóç (êñßóç åß-

ðå, ü÷é ãíþóåéò, ó’ áõôÝò õóôåñïýóáìå ãéá ôïí

ÊáñáâÝëëá) äåí îÝñïõí, èá óáò ôï ðù åãþ.

Áñ÷ßæåé üôáí ï ðáðÜò ëÝåé: ÅõëïãçìÝíç ç âá-

óéëåßá...

Åìåßò üìùò öôáßãáìå; Ìáò ñþôçóå «ôé þ-

ñá». Êáé ôéò þñåò îÝñáìå íá ôéò ìåôñÜìå ìü-

íï áñéèìçôéêÜ.

Äåí åß÷å üìùò ìüíï åñùôÞóåéò ï Êáñá-

âÝëëáò, åß÷å êáé áðïñßåò:

– Äåí ìðïñþ íá êáôáëÜâù, ôé óüé ¸ëëç-

íáò åßóáé! Ýëåãå áóôåéåõüìåíïò óôï ÂáããÝëç

ÓôÜíêïãëïõ. Ôï Óôáíê åßíáé âïõëãÜñéêï, ôï

Ïãëïý ôïýñêéêï...

Ç áðÜíôçóç Þñèå ðïëý áñãüôåñá áðü ôïí

îÜäåñöï ôïõ ÂáããÝëç, ðïõ ìåôÝôñåøå ôï

ÓôÜíêïãëïõ óå Åõóôáèßïõ.

Óôçí åâäüìç Þñèå ï Æçâüðïõëïò. Óôïí

ðñþôï ̧ ëåã÷ï ìå öéëïäþñçóå ìå Ýíá ôñáíôá-

÷ôü äùäåêÜñé óôç ÃõìíáóôéêÞ. Ç ðñþôç áíôß-

äñáóÞ ìïõ Þôáí íá îåóðÜóù óå ãïåñÜ êëÜ-

ìáôá. ¸êëáéãá ìå áíáöéëçôÜ. Ìáæß ìïõ êáé
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Ôçò Êáëëéüðçò Ãéïöôóßäïõ-ÊáñáúóáñëÞ

(Συνέχεια από το 25ο φύλλο )

ç ¸ëëç. ÄÜêñõ êïñüìçëï ïé äõï îáäåñöïý-

ëåò. Ìáò âëÝðåé ï Æçâüðïõëïò. Ìáò êáëåß êï-

íôÜ ôïõ. Ìå ñùôÜåé ãéáôß êëáßù. Ðñïóðáèþ

íá ôïõ åîçãÞóù üôé ìå ðåßñáîå ðïëý ï âáè-

ìüò. ¹ôáí êáé ôï ðñþôï –ßóùò êáé ôï ìïíáäé-

êü– äùäåêÜñé ðïõ Ýâëåðá óå ¸ëåã÷ï. ÃÝëá-

óå êáé êáôÜöåñå ìå ùñáßá ëüãéá íá ìåôñéÜ-

óåé ôç ëýðç êáé ôïí ðüíï ìïõ. ¾óôåñá óôñÝ-

öåôáé êáé óôçí ¸ëëç.

– ÊáëÜ, áõôÞ êëáßåé ãéá ôï äùäåêÜñé. Å-

óý ãéáôß êëáéò;

Êáé ç ãëõêéÜ ìïõ ¸ëëç, ôï ãëõêü Ôæéáðï-

íÜêé, ìå... éåñÞ áãáíÜêôçóç;

– Å, ü÷é êáé óôçí Ðüðç ìáò äþäåêá, êýñéå

ÊáèçãçôÜ!

Ï Æçâüðïõëïò íïìßæù üôé ãåëïýóå åðß ìß-

á åâäïìÜäá ìå ôçí áðÜíôçóç ôçò ¸ëëçò.

¼ôáí ôåëåéþíáìå ôï ÃõìíÜóéï, üóïé èá äß-

íáìå åîåôÜóåéò ãéá ôçí Áêáäçìßá, êáôåâáß-

íáìå óôçí Áëåîáíäñïýðïëç ãéá öñïíôéóôÞñéï.

Ãéá ìåñéêïýò üìùò Þôáí áðáãïñåõìÝíç ðïëõ-

ôÝëåéá áõôü. Ãé’ Üëëïõò äå ÷ñåéáæüôáí. Åãþ

áíÞêá êáé óôéò äýï ðåñéðôþóåéò. Ï ÊáñáâÝë-

ëáò ãíùñßæïíôáò êáé ôéò äõíÜìåéò ìïõ áëëÜ

êáé ôçí áäõíáìßá ìáò, ìïõ ìÞíõóå íá êáôÝâù

óôçí Áëåîáíäñïýðïëç ãéá íá ìå âïçèÞóåé.

ÂñåèÞêáìå ëïéðüí, ãéá ôïí ßäéï ëüãï, ôÝóóå-

ñéò ìáèçôÝò-ðñïóôáôåõüìåíïß ôïõ. Ï ÔÜóïò,

ï ÌÞôóïò, ç Ôüôá êé åãþ. Ôá áãüñéá ìÝíáíå

íïìßæù óôçí ßäéá ãåéôïíéÜ êáé åìåßò ôá êïñß-

ôóéá óå ìéá Üëëç. ̧ äùóå Ýíá âéâëßï Îåíïöþ-

íôá óôá áãüñéá, Ýíá óôá êïñßôóéá. ÄéáâÜæá-

ìå áíÜ äýï ìåñéêÝò óåëßäåò êáé óçìåéþíáìå

ôéò äõóêïëßåò, ìåôáöñáóôéêÝò, ãñáììáôéêÝò,

óõíôáêôéêÝò, åííïéïëïãéêÝò êáé ü,ôé Üëëï íï-

ìßæáìå ðùò Þèåëå áðïóáöÞíéóç.

ÊáôÜ ôéò Ýíôåêá óõíáíôéüìáóôå äõï ôåôñÜ-

ãùíá áðü ôï óðßôé ôïõ ÊáñáâÝëëá êáé ðçãáß-

íáìå üëïé ìáæß. Ï ÌÞôóïò óõíÞèéæå íá êÜèå-

ôáé óôçí êáñÝêëá áðÝíáíôé áðü ôïí ÊáñáâÝë-

ëá. Êáé ï ÃÝñïò, áðïêáëïýóáìå êáé ìå áõôü

ôï ôéìçôéêü åðßèåôï ôïí áãáðçôü ìáò ãõìíá-

óéÜñ÷ç, ôïõ áðÜããåëíå ôï äßóôé÷ï:

«Áíôßêñõ ìïõ Þñèåò êé Ýêáôóåò óáí êÜñ-

âïõíï áíáììÝíï

êé Ýêáíåò ôçí êáñäïýëá ìïõ óáí êïýôóïõ-

ñï êáìÝíï».

Ôá áãüñéá óõíÞèùò ìáò ðåñßìåíáí. Óßãïõ-

ñá óå êÜðïéï óðßôé õðÞñ÷å ñïëüé. Ôá êïñß-

ôóéá äåí åß÷áìå. Óáò äéçãÞèçêá Þäç ðþò Ý÷á-

óá ôï ñïëüé ìïõ. Êáé áí ïé áñ÷áßïé äåí åß÷áí

áíáêáëýøåé ôï çëéáêü ñïëüé, óßãïõñá èá åß-

ìáóôáí åìåßò ïé åöåõñÝôåò ôïõ. Åß÷áìå âÜëåé

Ýíá óçìÜäé óôï äñüìï, êé üôáí ç

óêéÜ ôïõ áíôéêñéíïý óðéôéïý Ýöôá-

íå ó’ áõôü, îåêéíïýóáìå ãéá ôï ñá-

íôåâïý.

Ìéá ÄåõôÝñá ëïéðüí, ôç óõíç-

èéóìÝíç ãéá ìáò þñá, îåêéíÞóá-

ìå. ¼ôáí öôÜóáìå óôï óçìåßï óõ-

íÜíôçóçò âñÞêáìå ìüíï ôïí ÔÜ-

óï, áíÜóôáôï, íá êüâåé âüëôåò ðÜ-

íù-êÜôù. Ï ÌÞôóïò Ýëåéðå óôï

÷ùñéü.

– ÎÝñåôå ôé þñá åßíáé, âñå êï-

ñßôóéá; ñþôçóå.

Ðïý íá îÝñáìå; Ñïëüãéá åßìá-

óôáí; ¹ôáí ðåñáóìÝíåò äþäåêá!

Ôï ñïëüé ìáò ìÜò åß÷å îåãåëÜóåé.

Ç ðñþôç ìÝñá ôùí åîåôÜóåùí

óôçí Áêáäçìßá, éáôñéêþí êáé ìïõóéêþí, óõ-

íÝðåóå ìå ôçí åðéóôñïöÞ ôùí êáèçãçôþí ôïõ

Ãõìíáóßïõ ìáò. Ôïõò óõíÜíôçóá óôï æá÷áñï-

ðëáóôåßï áðÝíáíôé áðü ôï ðñáêôïñåßï Ëåù-

öïñåßùí, üðïõ áðïëáìâÜíáìå ôá ðåñßöçìá

«öïéíßêéá» êáé ôéò ôïõëïýìðåò ôïõ. ÅíäéáöÝñ-

èçêáí ðþò ôá ðÞãá. ¼ôáí åßðá üôé ï Ðáñá-

óêåõüðïõëïò, ï ÄéåõèõíôÞò ôçò Áêáäçìßáò,

ãåëþíôáò ðáñáôÞñçóå: «ÊáëÝ, áðü ÔÁ ÖÅÑ-

ÑÁÉ åßóáé; Óôï ðáæÜñé ðïõëÜôå êáé ãáúäïý-

ñéá;», ï ÌáíÞò åßðå ïñãéóìÝíïò:

– Ñå ÊáëëéïðÜêé, Ýðñåðå íá ôïõ áðáíôÞ-

óåéò, «Íáé, ðïõëÜìå ãáúäïýñéá, áëëÜ óáí êáé

óÝíá ü÷é!»

Êáé üôáí áðïêëåßóôçêá áðü ôéò ðåñáéôÝ-

ñù åîåôÜóåéò, ôçí Üëëç ìÝñá äçëáäÞ, êáé ãý-

ñéóá óôï ÷ùñéü, Þñèå ç Óôõëïðïýëïõ óôï óðß-

ôé ìáò.

– ÐÜñå ôï êëåéäß ôïõ óðéôéïý ìïõ óôç Èåó-

óáëïíßêç. ÐÞãáéíå íá äþóåéò åîåôÜóåéò ãéá

êáèçãÞôñéá. Åßìáé óßãïõñç üôé èá ðåñÜóåéò!

Áõôïß Þôáí ïé êáèçãçôÝò ìáò. ÔÝôïéá á-

ãÜðç ìáò Ýäåé÷íáí. Áò åßíáé åëáöñü ôï ÷þìá

ðïõ óêåðÜæåé üóïõò Ýöõãáí áð’ áõôÞ ôç æùÞ.

Óôïí ê. ×éïõñÝá êáé óå üóïõò âñßóêïíôáé á-

êüìç óôç æùÞ, åý÷ïìáé õãåßá êáé åõôõ÷ßá. Ôïõò

åõ÷áñéóôþ üëïõò.

Äåí Ý÷åé íá êÜíåé ìå ôéò êáèáñÜ ó÷ïëéêÝò

ìïõ áíáìíÞóåéò. Äåí Ý÷åé ó÷Ýóç ìå áßèïõóåò,

èñáíßá, êáèçãçôÝò, óõììáèçôÝò. Åßíáé üìùò

êÜôé ðïõ èõìÜìáé æùçñÜ. Ï ÇñáêëÞò, ï ãåß-

ôïíÜò ìáò ï Ìáíïõóüðïõëïò, äéÝèåôå ìéá êá-

ôáðëçêôéêÞ «ôóáôÜëá» (óöåíôüíá). Äå ÷ñçóé-

ìïðïéïýóå ðåôñáäÜêéá üðùò ôá Üëëá ðáéäéÜ,

áëëÜ «êïõñóïýìéá», ôá ìåôáëëéêÜ óöáéñßäéá

ôùí ñïõëåìÜí. Ðáôüæá (áëùíéóôéêÞ ìç÷áíÞ)

êáé ôñáêôÝñ åß÷áí, õðÞñ÷áí Üöèïíá ôÝôïéá

óôï óðßôé. Ç êáëýôåñÞ ôïõ åðßäïóç Þôáí ôï

óðÜóéìï ôùí ôæáìéþí ôïõ ó÷ïëåßïõ. Êáé íá

ðþò: Åß÷å âñåé óôçí áõëÞ ìáò Ýíá óçìåßï áð’

üðïõ óçìÜäåõå. Ôï êïõñóïýìé-âÝëïò äéÝó÷é-

æå ôïí êÞðï ôïõ ÆÞóç, ôï äñüìï, ôïí êÞðï ôçò

èåéá-Ðçíåëüðçò, ôçí áõëÞ ôçò èåéá-ÂáããÝëáé-

íáò, ôï äñüìï ðïõ êáôÝëçãå óôï ôæÜìé ôïõ ó÷ï-

ëåßïõ. Ï èüñõâïò áðü ôï óðÜóéìï ôïõ ôæáìéïý

Ýöôáíá ùò ô’ áõôéÜ ìáò. Êáé ôï ó÷üëéï ôïõ Ç-

ñáêëÞ:

– Áýñéï ðÜëé ï ÑÜóáò èá äéáìáñôýñåôáé

ãéá ôï óðáóìÝíï ôæÜìé!

Êáé ôï Ýêáíå áñêåôÜ óõ÷íÜ ôï... èåÜñå-

óôï áõôü óðïñ. ÊáëÞ áíÜðáõóç, ÇñáêëÞ!

Ç ãéáãéÜ Èïäþñá èÝëçóå íá ìáò âïçèÞ-

óåé ìåôáöÝñïíôáò ìéá âáëßôóá ìå âéâëßá óôï

ðñáêôïñåßï ëåùöïñåßùí. Óôï äñüìï äåí åßðå

ôßðïôá. ¼ôáí üìùò Üöçóå êÜôù ôç âáëßôóá

åßðå:

– ÊáëÜ ëÝíå üôé ôá ãñÜììáôá åßíáé âáñéÜ!

ÁóÞêùôç åßíáé áõôÞ ç âáëßôóá!

*   *   *

Íá ôþñá êáé ìåñéêÝò ÷áñáêôçñéóôéêÝò á-

íáìíÞóåéò áðü ôç äéäáóêáëéêÞ ìïõ èçôåßá. Á-

ëçèéíÝò êáé áõèåíôéêÝò üëåò ôïõò:

Äßäáóêá óôï äéèÝóéï Ó÷ïëåßï ôïõ Ðáãï-

íåñßïõ-ÊÜôù Íåõñïêïðßïõ, Ðñþôç, Ôñßôç-Ôå-

ôÜñôç. Ï ÃÜêçò Þôáí ìáèçôÞò Ðñþôçò. Ìéá

ìÝñá Þñèáí óôï ó÷ïëåßï ãéá ìéá åðßóêåøç á-

óôñáðÞ ïé äýï åðéèåùñçôÝò ÄñÜìáò êáé ï Å-

ðéèåùñçôÞò ôçò ðåñéöåñåßáò. Óõíüäåõóáí ôïí

Ãåíéêü ÅðéèåùñçôÞ áðü ôçí ÊïìïôçíÞ. ¸êá-

íáí åñùôÞóåéò üëïé óôïõò ìáèçôÝò. Ó’ Üëëåò

Ýðáéñíáí áðáíôÞóåéò óùóôÝò, ó’ Üëëåò ü÷é.

Ñùôïýí ëïéðüí êáé ôïí ÃÜêç:

– Ðüóï êÜíïõí 7 êáé 8;

– 56, áðáíôÜåé ï ÃÜêçò.

– ¼÷é 7 ïé 8, ôïõ ëÝíå, áëëÜ 7 êáé 8.

– Á, áõôÜ êÜíïõí 15, ëÝåé ï ÃÜêçò ÷ùñßò

êáí íá óçêþóåé ôï êåöÜëé ôïõ áðü ôï âéâëßï.

Áðü ôï ßäéï ó÷ïëåßï êáé áõôü. Ï Åðéèåù-

ñçôÞò – óå êÜðïéá Üëëç åðéèåþñçóç – åîåôÜ-

æåé ôá ðáéäéÜ óôï ìÜèçìá ôçò Ãåùãñáößáò.

Íïìüò Åõâïßáò. ÑùôÜåé, ôá ðáéäéÜ áðáíôïýí.

Óôçí åñþôçóç üìùò «ôé ðáñÜîåíï õðÜñ÷åé óôï

Íïìü;» ôá ðáéäéÜ äõóêïëåýïíôáé íá áðáíôÞ-

óïõí. Êáé ï åðéèåùñçôÞò åðéìÝíåé íá ñùôÜ.

Äå ìÝíåé ôåëåßùò åõ÷áñéóôçìÝíïò ìå ôçí êé-

íçôÞ ãÝöõñá ðïõ ôïõ áíáöÝñïõí. Ôá ðáéäéÜ

ðñïóðáèïýí, óêÝöôïíôáé, óõæçôïýí ìåôáîý

ôïõò. Ôßðïôå. Åãþ åßìáé óßãïõñç üôé ôï îÝñïõí.

ÐåñéìÝíù ìå êïììÝíç áíÜóá. Êáé, ù ôïõ èáý-

ìáôïò! Óçêþíåé ôï ÷Ýñé ôïõ ï ÁëÝêïò.

– Ôï èõìÞèçêá, ëÝåé.

– Ôé èõìÞèçêåò;

– Ôï íåñü Ýîé þñåò ðÜåé óéá ðÜí’, Ýîé þ-

ñåò ðáÝé óéá êÜô’! ëÝåé èñéáìâåõôéêÜ.

– Áõôü Þèåëá, ëÝåé ï ÅðéèåùñçôÞò êé åãþ

áíáóáßíù ðëÝïí ìå áíáêïýöéóç.

Óôï ßäéï ó÷ïëåßï êáé ðÜëé. ¸íáò ôå÷íßôçò,

ï ãåñï-ÊáñáìáíëÞò, ÷ôßæåé ôï ìáíôñüôïé÷ï ôïõ

ó÷ïëåßïõ. Ôï âñÜäõ ðçãáßíåé óôï êáöåíåßï.

– Ôé íá óáò ðù, âñå óõã÷ùñéáíïß. Ôá ðáé-

äéÜ ìáò ðñÝðåé íá åßíáé ðïëý âëÜêåò! ÓÞìå-

ñá ç äáóêÜëá åðáíÝëáâå 25 öïñÝò ìéá ëÝîç

ãéá íá ìðïñÝóïõí íá ôç ìÜèïõí! ÌðñÜâï óôï

êïõñÜãéï ôçò!

Ï ãåñï-ÊáñáìáíëÞò ðáñáêïëïýèçóå Ü-

èåëÜ ôïõ ôç äéäáóêáëßá ôçò ðñüôõðçò ëÝîçò.

ÁíÜëõóç óå óõëëáâÝò, óýíèåóç, ðñïöïñÜ

êëð., áð’ üëá ôá ðáéäéÜ îå÷ùñéóôÜ. Ãé’ áõôü

êáé ôïõ öÜíçêå âïõíü ç äéäáóêáëßá, åíþ ôï

÷ôßóéìï Þôáí ðáé÷íéäÜêé ãé’ áõôüí.

Ç Îáíèïýëá åßíáé ìáèÞôñéá ôçò Ôñßôçò

óôï ÊáëáìðÜêé. Åßíáé üñèéá ìðñïóôÜ óôï

÷Üñôç êáé áãùíßæåôáé íá âñåé ó’ áõôüí ôï Íï-

ìü ÄñÜìáò. ØÜ÷íåé ðÜíù, øÜ÷íåé

êÜôù, äåîéÜ, áñéóôåñÜ, ðïõèåíÜ ï

Íïìüò ÄñÜìáò. ÆçôÜåé áðåãíù-

óìÝíá âïÞèåéá áðü ôïõò óõììá-

èçôÝò ôçò. ¢ëëïò ôçò äåß÷íåé ðÜ-

íù, Üëëïò êÜôù, Üëëïò åäþ, Üëëïò

åêåß. Éäñþíåé ç êáçìÝíç, áëëÜ êáé

ðÜëé Üöáíôïò ï Íïìüò.

– Âñå Îáíèïýëá, ìÞðùò Ýðå-

óå êÜôù áðü ôï ÷Üñôç êáé ôïí ðá-

ôÜò; ôçò ëÝù åãþ.

Êáé ç ôáëáßðùñç Îáíèïýëá

óçêþíåé ÷áñïýìåíç ôï ðïäáñÜêé

ôçò íá âñåé ôï Íïìü ÄñÜìáò. Ìá

ïýôå åêåß ôïí âñÞêå! Ðïéïò åßðå

üôé ôá ãñÜììáôá åßíáé åýêïëá;

Ç Ìðïõìðïý – Ìáôèßëäç âá-

öôßóôçêå – Þôáí ìáèÞôñéá ôçò ðñþôçò óå ó÷ï-

ëåßï ôçò ÄñÜìáò. Ç Ìðïõìðïý ëïéðüí èá «ðÞ-

ãáéíå» ùò ôï ÐáíåðéóôÞìéï ìå ôçí êõñßá Ðü-

ðç. Áí ôý÷áéíå íá ìçí ðÜù óôï ó÷ïëåßï êÜ-

ðïéá ìÝñá, äåí Ýìðáéíå óôçí ôÜîç. ¸ðáéñíå

ôç ãéáãéÜ áðü ôï ÷Ýñé êáé ãýñéæáí óðßôé. Ìá

êáé ç ãéáãéÜ, ç êõñßá Êïýëá, óôï äéÜäñïìï

ðåñíïýóå ôéò þñåò ôçò.

Ç Ìðïõìðïý äåí ôçí áðï÷ùñéæüôáí. Äõ-

óôõ÷þò... ãéá ìÝíá êáé åõôõ÷þò ãéá ôç Ìðïõ-

ìðïý, óôç ÄåõôÝñá ðÞãå óå ó÷ïëåßï ôçò Èåó-

óáëïíßêçò. ÂëÝðåéò ç ìáìÜ ôçò Þôáí êáèçãÞ-

ôñéá êáé ðÞñå ìåôÜèåóç ãéá Èåóóáëïíßêç.

Ï ÓôñÜôïò êáé ï ÂáããÝëçò Þôáí ìáèçôÝò

óå ó÷ïëåßï ôïõ ÌïíÜ÷ïõ. Ï ÂáããÝëçò Þôáí

áðü ôïõò æùçñïýò ëåãüìåíïõò ìáèçôÝò. ¼ôáí

ôïõ Ýêáíá ðáñáôÞñçóç, Ýëåãå ìå áöïðëéóôé-

êÞ åéëéêñßíåéá:

– ÈÝëù, êõñßá, íá ãßíù êáëüò (Þóõ÷ïò Þ-

èåëå íá ðåé) ìá äåí ìðïñþ!

Ï ÓôñÜôïò ðÜëé ìå óõãêßíçóå ãéá ðñþôç

öïñÜ, üôáí Ýíéùóá öïâåñÞ áðïãïÞôåõóç á-

ðü ôá Üó÷çìá áðïôåëÝóìáôá ôçò äéäáóêáëß-

áò. Ôüôå ðïõ ôá ìÜôéá ìïõ Þôáí Ýôïéìá íá

âïõñêþóïõí, ï ÓôñÜôïò ìå êïßôáîå êáëÜ-êá-

ëÜ, êáé ãõñßæïíôáò óôïõò óõììáèçôÝò ôïõ, óôç

ÄåõôÝñá ôÜîç Þôáí, ëÝåé:

– ÁõôÞ åßíáé Ýôïéìç íá êëÜøåé... ÍôñïðÞ

ìáò!

*   *   *

Åõ÷áñéóôþ ôç ÓõíôáêôéêÞ ÅðéôñïðÞ ôçò Åöç-

ìåñßäáò ìáò, ðïõ äÝ÷ôçêå íá äçìïóéåýóåé óôéò

öéëüîåíåò óåëßäåò ôçò «ÂÞñáò» ôï ãñáðôü ìïõ

áõôü. Åý÷ïìáé óå üëïõò ðñïóùðéêÞ êáé ïéêï-

ãåíåéáêÞ åõôõ÷ßá êáé ðÜíù áð’ üëá õãåßá, ãéá

íá ìðïñïýí íá äßíïõí êïììÜôé áðü ôï ÷ñüíï

ôïõò êáé ôïí åáõôü ôïõò ôïí ßäéï, ãéá ôç äéêÞ

ìáò åíçìÝñùóç êáé øõ÷áãùãßá.

Åõ÷áñéóôþ êáé ðÜëé êé åóÜò, áãáðçôïß á-

íáãíþóôåò, ðïõ åß÷áôå ôçí õðïìïíÞ íá äéá-

âÜóåôå áõôü ôï êåßìåíï.

* Ç Ó.Å. æçôÜ óõãíþìç áðü ôç óõìðáôñéþôéóóá

êáé ößëç ìáò ê. Êáëëéüðç Ãéïöôóßäïõ-Êáñáúóáñ-

ëÞ ãéá ôçí êáèõóôåñçìÝíç äçìïóßåõóç ôçò óõíÝ-

÷åéáò ôïõ êåéìÝíïõ ôçò. ¼ìùò ïé êáôáãñáììÝíåò

áíáìíÞóåéò, óå åîïìïëïãçôéêü ôüíï, äåí ÷Üíïõí

ðïôÝ ôçí áîßá ôïõò. Áêüìç êé áí ðáñåìâÜëëåôáé

Ýíá “äéÜëåéììá” óôçí áöÞãçóç ôùí ôñõöåñþí ðå-

ñéóôáôéêþí êáé ÷áñéôùìÝíùí ãåãïíüôùí áðü ôá

ìáèçôéêÜ ìáò ÷ñüíéá, ï åéñìüò äåí ÷Üíåôáé áöïý

ðÜíôá äçìéïõñãåßôáé Þ ìÜëëïí îõðíÜåé ìéá «á-

ôìüóöáéñá åðï÷Þò» ðïõ õðÜñ÷åé âáèéÜ ìÝóá ìáò.

¢ëëùóôå, åî áíôéêåéìÝíïõ, åìðåñéêëåßïõí ìíÞìåò

êïéíÝò ðïõ áíáäýïíôáé óôçí øõ÷Þ ìáò ìå éäéáßôå-

ñç óõãêßíçóç... Óßãïõñá ïé öùôïãñáößåò ôçò ê.

Ðüðçò èá âñïõí “ôï óôü÷ï” óå ðïëëïýò áðü ìáò.

¼óï ãéá ôïõò íåþôåñïõò, ìðïñïýí áí èÝëïõí íá

åðùöåëçèïýí áðü ôéò äéçãÞóåéò ôçò åöçìåñßäáò

ìáò êñáôþíôáò ôéò ðëçñïöïñßåò êáé ãíþóåéò ãéá

Ýíá ÷ôåò ü÷é êáé ôüóï ìáêñéíü, áöïý áöïñÜ ôïõò

ãïíåßò ôïõò, ôïí ôüðï ìáò êáé ôçí éóôïñßá ôïõ.

Πρωτομαγιά 1950. Με τους καθηγητές

κ.κ. Πατρώνα, Κατσουλάκο, Πανουτσάκο.

Δενδροφύτευση στο Σταθμό. 1953-54.



ÓÅËÉÄÁ 7

(Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο)

ÃÉÁ ÍÁ ÃÍÙÑÉÓÏÕÌÅ ÔÇÍ ÅËËÁÄÁ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

«Δεν ξέρω πώς με λένε»

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ

Εκπαιδευτικός-συγγραφέας

Α
ρχές του Σεπτέμβρη. Το Νηπιαγωγείο ό-

που εργάζομαι είναι όμορφο, έχει μεγά

λη αυλή γεμάτη δένδρα και λουλούδια.

Η παιδική χαρά που υπάρχει συμπληρώνει έ-

να πραγματικά ευχάριστο περιβάλλον.

Η πρώτη μέρα στο Νηπιαγωγείο: προσω-

πάκια δειλά, φοβισμένα, περιμένουν με αγω-

νία το ζεστό χαμόγελο της δασκάλας και το

ανταποδίδουν αμήχανα.

Ήμουνα πολύ νέα, ήταν ο πρώτος χρόνος

που εξασκούσα το λειτούργημα της νηπιαγω-

γού. Δεν είχα πείρα και γνώσεις να αντιμετω-

πίσω ειδικά προβλήματα, είχα όμως την αγά-

πη για τα παιδιά μέσα μου και τη δυνατότητα

να δημιουργώ ένα ζεστό περιβάλλον στην τά-

ξη.

Έτσι λοιπόν αρχίζει η πρώτη γνωριμία με

τα παιδιά.

– Εσένα πώς σε λένε;

– Γιάννη.

– Εσένα γλυκιά μου;

– Λένα.

– Εσένα με το ωραίο μπλε παντελονάκι;

Και ήρθε η απάντηση που με προβλημάτι-

σε ένα ολόκληρο χρόνο, που με δίδαξε πολλά

και δε μ’ άφησε ποτέ στη ζωή μου να ξεχάσω

αλήθεια, πόσο ευθύνονται οι γονείς για την ψυ-

χική υγεία των παιδιών τους.

Η απάντηση του μικρού ήταν:

– Δεν ξέρω.

Το ύφος του σκληρό, με μια διάχυτη με-

λαγχολία στο πρόσωπό του και το «δεν ξέρω»

αμετάκλητο. Τα άλλα παιδιά γελάσανε, μα ο

μικρός κρατά το σκληρό του ύφος και με το

βλέμμα καρφώνει ένα ένα τα παιδιά.

Η πρώτη μέρα πέρασε έτσι. Ήρθε η δεύτε-

ρη μέρα και το «δεν ξέρω» συνεχίζεται. Το παι-

δί τραυλίζει. Το Νηπιαγωγείο είναι ιδιωτικό.

Πηγαίνω στο γραφείο και ζητώ από τη Διευ-

θύντρια και ιδιοκτήτρια του Νηπιαγωγείου

πληροφορίες για το παιδί αυτό. Μου είπε πως

είναι παιδί διαζευγμένων και στο πιστοποιητι-

κό υπάρχουν γραμμένα δύο ονόματα: Πέτρος-

Γιάννης.

Δεν κάλεσα αμέσως τους γονείς του, προ-

σπάθησα όμως με όλες μου τις δυνάμεις να δη-

μιουργήσω μια ζεστή σχέση ανάμεσα σε μένα

και το παιδί. Ήταν φοβερά έξυπνο παιδί. Διαι-

σθανόταν τα πάντα, αντιλαμβανόταν ακόμη και

τα μηνύματα που ήθελα να δώσω μέσα από

κάποιο παιχνίδι ή παραμύθι. Όταν καταλάβαι-

νε πως στο παιχνίδι που θα επακολουθήσει έ-

πρεπε σε κάποια στιγμή να πει το όνομά του,

απέφευγε να πάρει μέρος.

Απέφυγα για μερικές μέρες να ρωτήσω το

όνομά του. Είχε εν τω μεταξύ δημιουργηθεί

μια κάπως ζεστή σχέση ανάμεσά μας. Προς το

τέλος της εβδομάδας τον ξαναρώτησα:

– Λοιπόν σήμερα θα μας πεις το όνομά σου;

Με κοίταξε σκληρά και μου απάντησε:

– Σου έχω πει πως δεν ξέρω πώς με λένε.

Αν θέλεις να μάθεις, να ρωτήσεις τη μαμά μου

και τον μπαμπά μου.

«Μπράβο αγόρι μου», είπα μέσα μου, «κα-

λά μου έκανες, έπρεπε ήδη να το είχα κάνει».

Ειδοποιώ τη μητέρα του. Μια νέα ωραία

γυναίκα., που ήξερε πολύ καλά πόσο κακό εί-

χε κάνει στο παιδί της, μα το πείσμα και η αν-

θρώπινη αδυναμία δεν την άφηνε να σκεφθεί

πιο λογικά και να βάλει πάνω απ’ όλα την ψυ-

χική υγεία του παιδιού της. Μου είπε πως ό-

ταν βαφτίστηκε το παιδί του δώσανε δύο ονό-

ματα, Πέτρος-Γιάννης. Όμως πριν χωρίσουνε

με τον πατέρα του, επικρατούσε το όνομα Πέ-

τρος, που ήταν και το όνομα του πατέρα της.

Από την ημέρα που χωρίσανε, το παιδί περνά-

ει τα Σαββατοκύριακα με τον πατέρα του και

τη γιαγιά του (τη μητέρα του πατέρα του). Ε-

κεί τον φωνάζουν Γιάννη. Δηλαδή όσο έμενε

με τη μητέρα του ήταν ο Πέτρος και όσο έμε-

νε με τον πατέρα του ήταν ο Γιάννης.

Τι σύγχυση αλήθεια στο μυαλουδάκι του

μικρού Πέτρου ή Γιάννη. Δεν του έφτανε η

τραυματική εμπειρία που πέρασε με το να χά-

σει τη ζεστασιά της οικογένειας με το να α-

κούει τους καυγάδες και τα κατηγορώ των γο-

νιών του, έχασε και την ταυτότητά του. Δεν

ήξερε ποιος είναι ή ποιος θα έπρεπε να είναι:

Ο Πέτρος ή ο Γιάννης; Ποιο όνομα αλήθεια

θα έπρεπε να διαλέξει το ίδιο το παιδί, αφού

διαλέγοντας το ένα από τα δύο θα στενοχω-

ρούσε κάποιον από τους δύο γονείς του; Κι αυ-

τό τους αγαπούσε και τους δύο και είχε ανά-

γκη να το αγαπούν και οι δύο.

Ο μικρός Πέτρος ή Γιάννης λοιπόν, ανά-

μεσα στα δυο πυρά, βρήκε ένα δικό του τρόπο

άμυνας. Μπλεγμένος στα δίχτυα της συναισθη-

ματικής ανασφάλειας,

1) άρχισε να τραυλίζει και

2) αρνήθηκε και τα δύο ονόματα.

Η μητέρα του μου είπε πως τώρα τελευ-

ταία δεν ακούει σε κανένα όνομα και της μι-

λάει όταν θέλει ο ίδιος.

Κάλεσα και τον πατέρα του. Όμως κι αυ-

τός τα ίδια μου είπε. Εκείνος τον φώναζε Γιάν-

νη, γιατί ήταν το όνομα του δικού του πατέρα.

Η μητέρα του είπε επίσης, ότι ο πρώην σύζυ-

γός της την κατηγορεί στο παιδί της τώρα που

ξαναπαντρεύτηκε και περιμένη άλλο παιδί α-

πό τον δεύτερο γάμο της, πως δεν θ’ αγαπάει

καθόλου τον Πέτρο ή Γιάννη. Από την ημέρα

λοιπόν που του είπε ο πατέρας του αυτά, έγινε

επιθετικός μαζί της και προσπαθεί να τη χτυ-

πήσει στην κοιλιά.

Η τραγική αυτή ιστορία με συγκίνησε και

με άγγιξε όσο καμιά άλλη.

Δύο ενήλικοι άνθρωποι σε αντιμαχόμενα

στρατόπεδα με θύμα ένα αθώο παιδί. Προσπά-

θησα να τους πείσω να σταματήσουν την α-

ντιδικία, να κάνουν ανακωχή για χάρη του παι-

διού. Άλλωστε δεν ωφελούσε σε τίποτα αυτή

η διαμάχη. Ο καθένας είχε τραβήξει το δρόμο

του. Δεν ήταν καθόλου τίμιο να χρησιμοποιούν

ένα παιδί που δεν τους έφταιξε σε τίποτα και

μέσω του παιδιού να πληγώνουν ο ένας τον

άλλον. Τους εξήγησα πως οι ενέργειες αυτές

δεν βλάπτουν κανέναν απ’ τους δύο παρά μό-

νο το παιδί. Τους παρακάλεσα τουλάχιστον να

το φωνάζουν όλοι, γονείς, παππούδες και για-

γιάδες με ένα όνομα.

Δεν ξέρω κατά πόσο ευαισθητοποιήθηκαν,

δεν ξέρω αν άλλαξε η συμπεριφορά τους απέ-

ναντι στο παιδί.

Εκείνο που θυμάμαι και με συγκινεί ιδιαί-

τερα, είναι ότι για ένα διάστημα αρκετά μεγά-

λο προσπαθούσα να συνδεθώ μαζί του όχι πια

μέσω κάποιου ονόματος αλλά με τις λέξεις α-

γάπη μου, αγόρι μου, παιδί μου. Μετά από και-

ρό, κάποια μέρα την ώρα του διαλείμματος με

πλησίασε και μου είπε:

– Κυρία, αν θέλεις μπορείς να με φωνάζεις

Γιάννη.

Επιτέλους ο Πέτρος ή ο Γιάννης ή «δεν ξέ-

ρω πώς με λένε» βρήκε την ταυτότητά του, ή-

ταν ο Γιάννης. Επιτέλους όλοι στο περιβάλ-

λον του τον φώναζαν Γιάννη.

Ευχήθηκα κανένα, μα κανένα παιδί να μη

βρεθεί ποτέ στη θέση του Γιάννη. Μακάρι όλα

τα παιδιά του κόσμου να έχουν την τύχη να

μεγαλώνουν σε ένα ζεστό και ευτυχισμένο οι-

κογενειακό περιβάλλον.
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Ο
δεύουμε λοιπόν προς τον Έβρο. Πρέπει

να βρεθούμε αρκετά χιλιόμετρα ανατολι-

κότερα για να ’χουμε μια πρώτη επαφή με το

ποτάμι και να νιώσουμε την καταπληκτική του

ενέργεια.

Προς το παρόν σταματούμε στον αρχαιο-

λογικό χώρο της Μεσημβρίας-Ζώνης, ο ο-

ποίος βρίσκεται στο δρόμο Κομοτηνής-Αλεξ/

πολης. Η πολιτεία ιδρύθηκε από Έλληνες της

Σαμοθράκης τον 7ο π.Χ. αι. Εδώ αποκομίζου-

με διπλή συγκίνηση τόσο από το φυσικό περι-

βάλλον όσο και από τον αρχαιολογικό-ιστορι-

κό πλούτο του χώρου· οι δυο συνεχόμενοι πε-

ρίβολοι περικλείουν συνοικίες με δρόμους, κα-

τοικίες, καταστήματα, εργαστήρια, τα θεμέλια

του ιερού του πολιούχου προστάτη της Ζώνης

θεού Απόλλωνα και το μικρό ιερό της θεάς Δή-

μητρας.

Από τη Μεσημβρία μέχρι την Αλεξ/πολη

η εκτεταμένη και ομαλή παραλιακή ζώνη του

νομού Έβρου με τα πεντακάθαρα νερά του

Θρακικού Πελάγους, δροσίζει χιλιάδες επισκέ-

πτες, προσφέρει μαγευτικά δειλινά και χαρίζει

μοναδικές νύχτες διασκέδασης.

Αλλά πριν φθάσουμε στην πρωτεύουσα

του Έβρου, περνάμε από τη Μάκρη. Σε πολύ

όμορφο τοπίο υπάρχει η σπηλιά του Κύκλω-

πα, ο οποίος κατέφυγε εδώ μετά την τύφλωσή

του από τον Οδυσσέα. Σώζονται ερείπια εκ-

κλησιών, λείψανα από τον βυζαντινό περίβο-

λο, όπου λειτουργεί η εκκλησία της Αγίας Α-

ναστασίας (1800-1833) και διατηρεί τη διακό-

σμησή της, μίγμα λαϊκής και αστικής νοοτρο-

πίας.

Μετά από μερικά χιλιόμετρα μπροστά μας

η Αλεξανδρούπολη· προπύργιο του ελληνι-

σμού στην πύλη της Ανατολής· πολιτεία σύγ-

χρονη, ειρηνική.

Γύρω στα 1850 ένας μικρός οικισμός ψα-

ράδων ξεφύτρωσε εδώ· του έδωσαν το όνομα

Δεδέ-Αγάτς (δένδρο του Ερημίτη). Μετά από

είκοσι χρόνια κυκλοφορεί το τρένο. Ρώσοι κα-

τακτητές αφήνουν το σχέδιο πόλεως, που επά-

νω σ’ αυτό αναπτύχθηκε αργότερα η πόλη. Φυ-

σικά άλλαξε και το όνομά της, προς τιμήν αυ-

τή τη φορά του διαδόχου Αλεξάνδρου.

Ο ακριτικός φάρος του Βορρά δεσπόζει

στην πόλη και είναι το σήμα κατατεθέν της πα-

ραλιακής λεωφόρου.

Εμείς αφού γευτούμε ένα ποτηράκι κρασί

από τη γιορτή κρασιού, συνεχίζουμε το οδοι-

πορικό μας.

Βόρεια της Αλεξ/πολης εκτείνεται η περιο-

χή Άβαντα (ερείπια βυζαντινών πύργων) - Κίρ-

κης - Αγίων Θεοδώρων (σπήλαιο με τοιχογρα-

φίες 11ου-13ου αι.), περιοχή πνιγμένη στα πλα-

τάνια και τις βελανιδιές.

Στη θέση των σημερινών Λουτρών βρίσκε-

ται η Τραϊανούπολη. Ιδρύθηκε από τον Ρω-

μαίο αυτοκράτορα Τραϊανό πάνω στην Εγνα-

τία οδό. Μόνο από την οθωμανική περίοδο σώ-

ζονται δύο θολωτά κτίσματα και το καμαρο-

σκεπές κτίριο του 14ου αι., γνωστό ως «χά-

να». Οι ιαματικές πηγές είναι για παθήσεις νε-

φρών και χολοκυστίτιδας.

Ακολουθεί ο Δορίσκος, όπου στη θέση του

αρχαίου οικισμού ο Ξέρξης (480 π.Χ.) μέτρη-

σε το στρατό του.

Ο επόμενος σταθμός μας, οι Φέρες, τα Βη-

ρά των Βυζαντινών,  κτισμένα σε ύψωμα, που

αγναντεύει το Δέλτα. Άρχισαν την ιστορία τους

σαν μοναστήρι της Κοσμοσώτειρας, για να ε-

ξελιχθούν σιγά σιγά σε οχυρωμένο φρούριο με

πλήθος μοναχούς και καλλιεργητές.

Σήμερα εκτός από το αρχαίο υδραγωγείο,

που γεφυρώνει καλλιτεχνικά τη γειτονική χα-

ράδρα, σώζεται και ο ναός της Κοσμοσώτε-

ιρας, δικιονίου σταυροειδούς μετά τρούλου, α-

ντίγραφο της Αγίας Σοφίας, ο οποίος κτίστηκε

από τον σεβαστοκράτορα Ισαάκιο Κομνηνό

στα 1151-2, με εκπληκτικές τοιχογραφίες στο

εσωτερικό του. Ο δε μεγάλος διάτρητος από

παράθυρα τρούλος, μέσα από πρωτότυπες στα-

τικές και αισθητικές λύσεις, αιωρείται ως σκέ-

πη. Τα μάρμαρα της εκκλησίας ήρθαν από την

Πόλη, η στέγη της με μολύβι, το τέμπλο της

ντυμενο με φύλλα χρυσού και εικόνες πολύτι-

μες.

Από το διάκοσμο σώζονται σε πολύ καλή

κατάσταση τέσσερις μορφές. Υποστηρίζουν ότι

πρόκειται για τις μορφές του Αλεξίου Α΄ με

τους τρεις γιους του, Ανδρόνικο, Ιωάννη και

Ισαάκιο, του κτήτορα του μοναστηριού και του

καθολικού ναού της Κοσμοσώτειρας.

Στη ΝΑ πλευρά εξωτερικά του ναού υπάρ-

χει εντοιχισμένο ανάγλυφο του μονοκεφάλου

αετού, που ως γνωστό ήταν μέχρι το 1261 το

σύμβολο της αυτοκρατορίας.

Στα πανάρχαια χρόνια ο Έβρος ποταμός

πλησίαζε το μοναστήρι. Τον έσβησαν όμως οι

προσχώσεις και ο Έβρος σαν ανάμνηση γυα-

λίζει μακριά στ’ απόβαθα. Ο Έβρος· το οχυρό

της φύσης, της ιστορίας, της παράδοσης.

Έχει τις πηγές του στη Ρίλα, κοντά στη Σό-

φια της Βουλγαρίας. Στο ελληνικό έδαφος σχη-

ματίζει φυσικό σύνορο με τη Βουλγαρία και

με την Τουρκία. Με τους παραποτάμους του

διασχίζει 230 χλμ., από τα 530 χλμ. που είναι

το συνολικό του μήκος, και χύνεται στο Θρα-

κικό Πέλαγος. Εκεί δημιουργεί το Δέλτα του

με νησάκια, με εύφορες ζώνες, χλοερά λειβά-

δια, χρυσές αμμουδιές, λιμνοθάλασσες, αμμο-

θίνες, προσφέροντας έναν πολύτιμο χώρο για

ξεκούραση, φώλιασμα και διατροφή σε αρκε-

τές χιλιάδες πουλιά, το Γκιαούρ Αντά, τον φη-

μισμένο κυνηγότοπο, όπου το χειμώνα βρί-

σκουν καταφύγιο χιλιάδες αγριόπαπιες, κύκνοι

κι όλα τα σπάνια υδρόβια, αλλά και ένα ωραίο

θέαμα σε μας, που έχουμε την τύχη με τις πλά-

βες (ψαρόβαρκες) να διασχίσουμε για λίγο τα

νερά του και να γοητευτούμε από τον υγρότο-

πο που είναι από τους σημαντικότερους της

Μεσογείου και προστατεύεται από τη Συνθή-

κη RAMSAR.

Τους καλοκαιρινούς μήνες μοιάζει σαν α-

σημένιο φίδι, μα το χειμώνα γίνεται θάλασσα

πλατιά. Μουγκρίζει κι αγριεύει τόσο, που δι-

καιολογημένα οι Βούλγαροι τον βάφτισαν Μα-

ρίτσα, δηλαδή μικρή θάλασσα.

Πιο πάνω είναι η γέφυρα των Κήπων (810

μ.), που συνδέει την Ελλάδα με την Τουρκία.

Ο Έβρος από δω και πέρα μας παραστέκει

ακούραστος σύντροφος, πότε ζυγώνει, πότε χά-

νεται πίσω από την πυκνή βλάστηση, σα να

παίζει μαζί μας κρυφτό. Του αρέσει προπάντων

να παίζει άσχημα παιχνίδια στους Έλληνες και

Τούρκους. Κάθε σπιθαμή και πέρασμα, λένε

εκείνοι που γνωρίζουν.

Ταρσή Δ.

(Συνεχίζεται στο επόμενο φύλλο)

Åãêýêëéïò ôïõ õðïõñãåßïõ
Ïéêïíïìéêþí

ÈÑÁÊÇ: ×ÙÑÉÓ ÖÏÑÏ
Ç ÌÅÔÁÂÉÂÁÓÇ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

ãéá üóïõò êáôïéêÞóïõí
óôçí ðåñéï÷Þ åðß ðåíôáåôßá

Ó
ýìöùíá ìå ôçí åãêýêëéï ôïõ õðïõñãåßïõ

Ïéêïíïìéêþí ç áðáëëáãÞ ðáñÝ÷åôáé óå ü-

óïõò éäéïêáôïéêÞóïõí óôçí ðåñéöÝñåéá ôçò

ÈñÜêçò, ãéá ôïõëÜ÷éóôïí ðÝíôå ÷ñüíéá êáé á-

íåîÜñôçôá áðü ôï áí Ý÷ïõí Üëëï áêßíçôï, ðïõ

íá êáëýðôåé ôéò óôåãáóôéêÝò ôïõò áíÜãêåò Þ

Ýôõ÷áí áðáëëáãÞò áðü ôï öüñï ãéá ôçí áãï-

ñÜ ðñþôçò êáôïéêßáò óå Üëëç ðåñéöÝñåéá ôçò

÷þñáò. Ôçí áðáëëáãÞ äéêáéïýíôáé êáé ïé ìüíé-

ìïé êÜôïéêïé ôçò ÈñÜêçò, áñêåß íá ìçí Ý÷ïõí

Üëëï áêßíçôï óôçí ðåñéï÷Þ áõôÞ Þ Ýôõ÷áí á-

ðáëëáãÞò ãéá ôçí áãïñÜ áêéíÞôïõ óôç ÈñÜêç

êáôÜ ôï ðáñåëèüí.
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ÃÍÙÓÔÏÐÏÉÇÓÇ - ÊÁËÅÓÌÁ ÓÔÁ ÅËÅÕÈÅÑÉÁ ÈÑÁÊÇÓ

Óáò åíçìåñþíïõìå üôé ïé êáèéåñùìÝíåò åêäçëþóåéò ãéá ôçí áðåëåõèÝñùóç ôçò ÈñÜêçò èá
ðñáãìáôïðïéçèïýí ôçí ÊÕÑÉÁÊÇ 20 ÌÁÚÏÕ 2001. Ôï ðñüãñáììá Ý÷åé ùò åîÞò:
ÔÏ ÐÑÙÉ
10.45´ Äïîïëïãßá óôïí éåñü íáü Áãßïõ Ãåùñãßïõ Êáñýôóç, óôçí ðëáôåßá Êáñýôóç.
11.45´ Ï ðáíçãõñéêüò ôçò çìÝñáò áðü ôïí äçìïóéïãñÜöï ê. ÐáíôåëÞ ÁèáíáóéÜäç
12.00´ Ðïñåßá êáé êáôÜèåóç óôåöáíéþí óôï ìíçìåßï ôïõ ¢ãíùóôïõ óôñáôéþôç
ÔÏ ÁÐÏÃÅÕÌÁ ïé åêäçëþóåéò èá óõíå÷éóèïýí óôçí ðëáôåßá ÄáâÜêç ôïõ ÄÞìïõ ÊáëëéèÝáò:
19.00´ ÐñïóÝëåõóç êáé Ýíáñîç åêäçëþóåùí ìå ôñáãïýäéá éóôïñéêÜ áðü ôç ÷ïñùäßá ôùí Ç÷ï-

÷ñùìÜôùí ôïõ ÊÅÓÏ
19.20´ ÁðïíïìÞ ðëáêåôþí óôïí Áíôéðñüåäñï ôçò ÂïõëÞò ê. Ðáíáãéþôç Óãïõñßäç êáé óôïí

Õöõðïõñãü Ïéêïíïìéêþí ê. Áðüóôïëï ÖùôéÜäç.
19.50´ Ïìéëßá ôïõ ê. Êþóôá Ðïëõ÷ñïíßäç, ô. áíôéäçìÜñ÷ïõ ÄÞìïõ ÊáëëéèÝáò
20.00´ ÌïõóéêÞ êáé ôñáãïýäéá ôçò ÈñÜêçò áðü ôï Ëýêåéï Åëëçíßäùí Í. ÏñåóôéÜäáò ¸âñïõ,

ìå ôçí ïñ÷Þóôñá ôïõò.
ÓõììåôÝ÷åé êáé ôï ÷ïñåõôéêü óõãêñüôçìá ôïõ 6ïõ Äçìïôéêïý Ó÷ïëåßïõ ÏñåóôéÜäáò.

Êáëïýìå ôá ìÝëç ìáò íá ôéìÞóïõí êáé ôç öåôåéíÞ åðÝôåéï ìå ôçí ðáñïõóßá ôïõò.
Áðü ôï Ä.Ó.

Ç 10Þìåñç åêäñïìÞ ìáò Κοινωνική Ασφάλιση:
Κοινωνικό αγαθό για όλους;

(ÓõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 1)

ρίας, είτε είναι μετανάστες κλπ.

Η επίκληση της κυβέρνησης είναι ότι το

ασφαλιστικό σύστημα αντιμετωπίζει σοβαρά

προβλήματα και αν δεν παρθούν άμεσα μέτρα

για την αντιμετώπισή του, αν δεν ενισχυθεί οι-

κονομικά, δεν θα αντέξει. Τα μέτρα που προ-

τείνονται είναι η αύξηση του ορίου ηλικίας συ-

νταξιοδότησης –λόγω της αύξησης του ορίου

ζωής– να μειωθούν τα ποσοστά υπολογισμού

της σύνταξης, να περιοριστούν οι συντάξεις α-

ναπηρίας, να καταργηθούν ουσιαστικά τα βα-

ρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, να αυξηθούν

οι εισφορές των εργαζομένων και μια σειρά α-

πό άλλα μέτρα. Είναι η άποψη εκείνη, μέσα

από την οποία επιχειρείται να επικρατήσει η

λογική της ανταποδοτικότητας. Αυτό σημαίνει

ότι για να υπάρχει κοινωνική ασφάλιση θα πρέ-

πει να πληρώνει ο λαός.

Από την άλλη πλευρά όλοι γνωρίζουμε ότι

το σύστημα της ασφάλισης, αν υπάρχει σήμε-

ρα είναι γιατί οι εργαζόμενοι έχουν πληρώσει

στο ακέραιο τις υποχρεώσεις τους καταβάλλο-

ντας τις εισφορές τους. Αυτοί που δεν έχουν

κάνει το ίδιο είναι οι εργοδότες και το κράτος.

Οι μεν εργοδότες ενώ έχουν παρακρατήσει τις

εισφορές των εργαζομένων δεν τις καταβάλ-

λουν όπως και τις δικές τους εισφορές, οι ο-

ποίες αν και είναι λιγότερες από αυτές των ερ-

γαζομένων δεν αποδίδονται στα ταμεία μέσω

της εισφοροδιαφυγής. Το δε κράτος δεν καλύ-

πτει τις δικές του υποχρεώσεις προς τα ταμεία.

Κατά συνέπεια το όλο σύστημα της κοινωνι-

κής ασφάλισης δεν είναι μόνο οικονομικό αλ-

λά κυρίως πολιτικό. Εξαρτάται σε ποια κατεύ-

θυνση κινείται και τα συμφέροντα τίνος εξυ-

πηρετούνται. Οι αιτίες που προκάλεσαν τα προ-

βλήματα στην κοινωνική ασφάλιση πολλές. Αν

για παράδειγμα δεν πληρώνουν οι έχοντες και

κατέχοντες είναι βέβαιο ότι το σύστημα θα α-

σθενεί. Αν μειώνονται οι εργοδοτικές εισφορές,

όπως πρόσφατα ψηφίστηκε από τη Βουλή η μεί-

ωση κατά 18% των εργοδοτικών εισφορών, ή-

τοι κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες, σίγουρα το σύ-

στημα θα χωλαίνει. Αν δεν ασφαλίζονται όλοι

οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι και οι μετανάστες,

τα ασφαλιστικά ταμεία θα καταρρεύσουν.

Σήμερα τα ασφαλιστικά ταμεία αντιμετω-

πίζουν σοβαρά προβλήματα, διότι κατά καιρούς

έχουν παρθεί μια σειρά από μέτρα που μείω-

ναν σημαντικά τα έσοδά τους. Με κυβερνητι-

κές αποφάσεις τα αποθεματικά των ταμείων έ-

χουν εξανεμιστεί λόγω της υποχρεωτικής κα-

τάθεσής τους στην Τράπεζα της Ελλάδας με

επιτόκιο πολύ χαμηλό, όταν ο επίσημος πλη-

θωρισμός και τα επιτόκια καταθέσεων ήταν 20-

30 φορές υψηλότερα από της Τράπεζας της

Ελλάδας. Δεν αξιοποιήθηκαν τα περιουσιακά

στοιχεία των ταμείων προς όφελος των ασφα-

λισμένων. Δεν αποδίδονται οι υποχρεώσεις του

κράτους προς τους Οργανισμούς, παρά την ψή-

φιση σχετικού νόμου για τριμερή χρηματοδό-

τηση της κοινωνικής ασφάλισης. Υπάρχει με-

γάλη εισφοροδιαφυγή κυρίως από το μεγάλο

κεφάλαιο, που συνεχώς αυξάνεται. Τα αποθε-

ματικά των ταμείων με σχετικές αποφάσεις το-

ποθετήθηκαν στο Χρηματιστήριο, με αποτέλε-

σμα να χαθούν πολλά δισ. δραχμών.

Αν αναλογιστεί κανείς ότι παίρνοντας μέ-

τρα στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που

προτείνονται από την κυβέρνηση και όλους ε-

κείνους που στηρίζουν αυτή την πολιτική, το

ασφαλιστικό σύστημα όχι μόνο δεν θα καταρ-

ρεύσει αλλά θα ανταποκρίνεται στις σύγχρο-

νες ανάγκες των εργαζομένων. Τέτοιες προτά-

σεις υπάρχουν και προβάλλονται από το συν-

δικαλιστικό κίνημα, το οποίο προτείνει: Αντί

για αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης, μείω-

ση. Αύξηση των αποδοχών των εργαζομένων

και των συνταξιούχων. Καταβολή των υποχρε-

ώσεων του κράτους προς τα ταμεία. Την πάτα-

ξη της εισφοροδιαφυγής, τη φορολόγηση των

κερδών του μεγάλου κεφαλαίου, την κατάργη-

ση των εισφοροαπαλλαγών και εισφοροδιακα-

νονισμών. Την ασφαλιστική κάλυψη των ανέρ-

γων, των εργαζομένων στο φασόν και στους με-

ρικά απασχολούμενους. Μηχανογράφηση όλων

των υπηρεσιών της κοινωνικής ασφάλισης.

Οι εργαζόμενοι μπροστά σ’ αυτή την κα-

τάσταση που διαμορφώνεται δεν έχουν άλλο

δρόμο παρά το δρόμο της αγωνιστικής διεκδί-

κησης των κατακτήσεών τους. Τη διεύρυνση

των δικαιωμάτων τους με βάση και τις σύγ-

χρονες ανάγκες τους. Αρκεί να συσπειρωθούν

γύρω από τα συνδικάτα, δίνοντας ταξικό πε-

ριεχόμενο στα αιτήματά τους.

Μαρία Κανδύλη

Ôá ôïõñêéêÜ ËåõêÜ ÊåëéÜ
(Συνέχεια από τη σελ. 1)

μενοι και οι συγγενείς τους άρχισαν από τον

περασμένο Οκτώβρη απεργία πείνας που μέ-

χρι τις 22 Απριλίου 2001 στοίχισε τη ζωή 45

μαρτύρων και ο χορός των θανάτων δεν φαί-

νεται να τελειώνει.

Δύο χιλιάδες πολιτικοί κρατούμενοι συμ-

μετέχουν στην απεργία πείνας και 200 άλλοι

ανάμεσά τους και 50 γυναίκες μέχρι θανάτου.

Η Τουρκία εξακολουθεί να τηρεί αδιάλλα-

κτη στάση και η Ευρωπαϊκή Ένωση πολιτική

«ίσων αποστάσεων».

Στην Ελλάδα αντιστασιακές οργανώσεις,

επιτροπές ειρήνης, σύλλογοι εξορισθέντων και

φυλακισθέντων, εργατικά σωματεία και διά-

φοροι σύλλογοι εκφράζουν τη συμπαράστασή

τους με όλες τους τις δυνάμεις στους δοκιμα-

ζόμενους Τούρκους πολιτικούς κρατούμενους

και ζητάνε από τα ελληνικά Μέσα μαζικής ε-

νημέρωσης να «προβάλουν αυτό το καυτό θέ-

μα σ’ όλη του τη διάσταση».

Όλοι οι Έλληνες πρέπει να συμμετέχουμε

και με όλες μας τις δυνάμεις στον αγώνα αλ-

ληλεγγύης και συμπαράστασης στους κρατού-

μενους των Λευκών Κελιών. Και το πρώτο που

μπορούμε να κάνουμε είναι να συμμετέχουμε

σε κάθε διαδήλωση και εκδήλωση αλληλεγγύ-

ης και συμπαράστασης προς τους βασανιζό-

μενους Τούρκους κρατούμενους και απεργούς

πείνας. Έτσι θ’ ανταποδώσουμε και το χρέος

μας στον πατριώτη διεθνιστή Τούρκο ποιητή

Ναζίμ Χικμέτ, που εξέφρασε τη συμπαράστα-

σή του προς τους Έλληνες πολιτικούς κρατού-

μενους με τους στίχους του:

«Κάθε πρωί,

κάθε πρωί, γιατρέ,

η καρδιά μου στην Ελλάδα τουφεκίζεται...»

Βέτα Σιγλίδου-Ρέτζιου

÷åßï ãéá îåêïýñáóç, áöïý ôï âñÜäõ áêïëïõ-
èåß ðñïáéñåôéêü ãëÝíôé ìå ïñéåíôÜë ìïõóéêÞ
êáé ÷ïñïýò. ÄéáíõêôÝñåõóç.

3ç ìÝñá: Êùíóôáíôéíïýðïëç (Ðñéãêçðüíç-
óá) 90 ÷ëì. Ðñùéíü êáé åðßóêåøç óôï Ïéêïõ-
ìåíéêü Ðáôñéáñ÷åßï. Åðßóêåøç óôçí åêêëçóßá
ôçò Æùïäü÷ïõ ÐçãÞò (Ìðáëïõêëß) ìå ôï èáõ-
ìÜóéï Áãßáóìá, ôïõò ôÜöïõò ôùí Ðáôñéáñ-
÷þí. Óôç óõíÝ÷åéá áêïëïõèåß åêäñïìÞ óôá
Ðñéãêçðüíçóá. Áðü ôï Óßñêåôæé èá ðÜñïõìå
ôï ÖÝñé-ìðüïõô ãéá ôçí Ðñßãêçðï, ðåñíþíôáò
áðü ×Üëêç. ×ñüíïò åëåýèåñïò ãéá íá ðñáã-
ìáôïðïéÞóïõí üóïé åðéèõìïýí ôï ãýñï ôïõ
íçóéïý ìå Üìáîá. ÅðéóôñïöÞ óôçí Êùíóôá-
íôéíïýðïëç. ÌåôÜâáóç óôï Êáðáëß Ôóáñóß
(êëåéóôÞ áãïñÜ - ÌåãÜëï ÐáæÜñé) ìå ôéò 4.000
ìéêñÜ êáôáóôÞìáôá ãéá öèçíÝò áãïñÝò ÷ñõ-
óáöéêþí, áëÜâáóôñùí, äåñìÜôéíùí. Åðßóçò
èá åðéóêåöèïýìå ôéò áãïñÝò ôïõ ÐÝñáí. Ôï
âñÜäõ óáò ðñïôåßíïõìå ðñïáéñåôéêÞ íõ÷ôå-
ñéíÞ Ýîïäï óå êÝíôñï ìå ÷ïñïýò ôçò êïéëéÜò
(ïñéåíôÜë). ÄéáíõêôÝñåõóç.

• 4ç ìÝñá: Êùíóôáíôéíïýðïëç-Ðñïýóá-
Óìýñíç (360 ÷ëì.) Ðñüãåõìá êáé áíá÷þñçóç
ãéá íá óõíå÷ßóïõìå ôï ôáîßäé ìáò ðñïò ôçí
Ðñïýóá. ¢öéîç óôçí êáôáðñÜóéíç Ðñïýóá êáé
áñ÷ßæïõìå ôçí ðåñéÞãçóç ôçò ðüëçò. Åðßóêå-
øç óôï ìíçìåßï ôïõ ãíùóôïý ìáò Êáñáãêéü-
æç, óôï ðåñßöçìï Ïõëïý Ôæáìß. Óôç óõíÝ÷åéá
èá åðéóêåöèïýìå ôçí áãïñÜ ôçò Ðñïýóáò ìå
ôá îáêïõóôÜ ìðïõñíïýæéá êáé ðåôóÝôåò êáé ôá
ìåôáîùôÜ. Áíá÷þñçóç ãéá ôç Óìýñíç. ¢öéîç
óôç Óìýñíç, ôáêôïðïßçóç óôï îåíïäï÷åßï êáé
÷ñüíïò åëåýèåñïò. ÄéáíõêôÝñåõóç.

• 5ç ìÝñá: Óìýñíç-ÊïõóÜíôáóé-¸öåóïò-
ÔÜöïò Ðáíáãßáò-Óìýñíç. Ðñùéíü êáé óôç óõ-
íÝ÷åéá áíá÷þñçóç ãéá ôï êïóìïðïëßôéêï Êïõ-
óÜíôáóé, ìéêñÞ ðåñéÞãçóç êáé áíá÷þñçóç ãéá
ôçí åðßóêåøç ôçò óçìáíôéêüôåñçò áñ÷áßáò
ðüëçò ôçò Ì. Áóßáò, ôçí ¸öåóï, óôçí ïðïßá
êáé èá îåíáãçèïýìå. ÅðéóôñÝöïíôáò èá ìå-
ôáâïýìå óôï âïõíü Êïñåóóü ãéá íá äïýìå
ôï óðßôé ôçò Ðáíáãßáò, üðïõ êáôÜ ôçí ðáñÜ-
äïóç ç ÐáñèÝíïò Ìáñßá Ýæçóå ôéò ôåëåõôáß-
åò ôçò çìÝñåò, ôçí åêêëçóßá ôïõ Áãßïõ ÉùÜí-
íç óôï ëüöï ôïõ Áãéáóïëïýê, áðü üðïõ èá
èáõìÜóïõìå ü,ôé Ý÷åé áðïìåßíåé áðü ôá åñåß-
ðéá ôïõ Áñôåìéóßïõ, Ýíá áðü ôá åðôÜ èáýìá-
ôá ôïõ áñ÷áßïõ êüóìïõ. ÅðéóôñïöÞ óôç Óìýñ-
íç êáé ÷ñüíïò åëåýèåñïò óôç äéÜèåóç ôùí
åêäñïìÝùí. ÄéáíõêôÝñåõóç.

6ç ìÝñá: Óìýñíç-Áúâáëß-ÐÝñãáìïò
Ðñüãåõìá êáé áñ÷ßæïõìå ôçí ðåñéÞãçóÞ ìáò
óôç Óìýñíç. Èá äïýìå ôï ÊïíÜêé (ÄéïéêçôÞ-
ñéï) ìå ôï ãñáöéêü ñïëüé, óýìâïëï ôçò ðá-
ëéÜò åëëçíéêÞò ðüëçò, ôçí ¢íù ðüëç ìå ôá ôåß-
÷ç ôïõ ÊáôéöÝ ÊáëÝ ãéá íá èáõìÜóïõìå ôçí
ðüëç áðü øçëÜ. Óôç óõíÝ÷åéá áíá÷þñçóç ãéá
ôï Êïñäåëéü, ôçí áðÝíáíôé ðëåõñÜ ôçò Óìýñ-
íçò, ìå ôéò èáõìÜóéåò óõíïéêßåò. Áíá÷þñçóç
ãéá Áúâáëß. ÊáôÜ ôç äéáäñïìÞ ìáò, èá åðéóêå-
öèïýìå ôçí ÐÝñãáìï ìå ôçí Áêñüðïëç êáé ôïí
îáêïõóôü Íáü ôïõ Áóêëçðéïý êáé èá êáôáëÞ-
îïõìå óôï ãñáöéêü Áúâáëß. Ôáêôïðïßçóç óôï
îåíïäï÷åßï ìáò. Äåßðíï, äéáíõêôÝñåõóç.

7ç ìÝñá: ÔóáíÜêáëå-Áëåîáíäñïýðïëç. Ðñù-
éíü êáé áíá÷þñçóç ãéá ôçí åðéóôñïöÞ. Èá åðé-
óêåöèïýìå ôïí áñ÷áéïëïãéêü ÷þñï ôçò Ôñïß-
áò. ÐåñíÜìå ôá ÄáñäáíÝëéá êáé ìÝóù ÊåóóÜ-
íçò, Ìáäýôïõ, öôÜíïõìå óôá óýíïñá êáé åðé-
óôñÝöïõìå óôçí Áëåîáíäñïýðïëç ìå ôéò êá-
ëýôåñåò åíôõðþóåéò.

Ìéá åêäñïìÞ óáí áõôÞ, üðùò è’ áíáêá-
ëýøåôå êáé ìüíïé óáò, äåí ìðïñåß í’ áöÞóåé
êáíÝíáí áäéÜöïñï. ¢ëëùóôå ôá ïéêïäïìÞìá-
ôá óôÝêïõí áêüìá ãéá íá èõìßæïõí ôéò äüîåò
ôïõ åëëçíéêïý ðáñåëèüíôïò.

(Συνέχεια από τη σελ. 1)

ÃÉÁÔÑÏÉ ÈÑÁÊÇÓ:

«Åõèýíåò óå Ðïëéôåßá êáé

õðïõñãïýò ãéá ôï Íïóïêïìåßï

ôçò Áëåîáíäñïýðïëçò»

Áôõ÷åßò ÷áñáêôçñßæåé ôéò äçëþóåéò ôïõ íï-
ìÜñ÷ç ̧ âñïõ ðåñß áðïõóßáò ôùí åöçìåñåõü-
íôùí ãéáôñþí óôï íïóïêïìåßï Áëåîáíäñïý-
ðïëçò êáé åðéññßðôåé åõèýíåò óôçí ðïëéôåßá
êáé óôïõò áñìüäéïõò õðïõñãïýò ãéá ôï ðåñé-
óôáôéêü ðïõ óõíÝâç ôç âñáäéÜ ôçò ÁíÜóôá-
óçò óôï íïóïêïìåßï Áëåîáíäñïýðïëçò ç ¸-
íùóç Éáôñþí Íïóïêïìåßùí-ÊÝíôñùí Õãåßáò
ÈñÜêçò (ÅÉÍÏÊÕÈ). Óôçí áíáêïßíùóÞ ôçò
áíáöÝñåé ìåôáîý Üëëùí:

«Äõóôõ÷þò ìå áöïñìÞ ìéá óåéñÜ áôõ÷þí
äçëþóåùí ôïõ ÍïìÜñ÷ç ¸âñïõ ê. Ãéþñãïõ
Íôüëéïõ, åìâñüíôçôï ôï ðáíåëëÞíéï “áðüëáõ-
óå” ìÝóù ôùí ÌÌÅ ãéá ìéá áêüìç öïñÜ ôç
äéáðüìðåõóç ôçò “öÜñáò” ôùí íïóïêïìåéá-
êþí ãéáôñþí. ¼ôáí ç ðïëéôåßá Ý÷åé îå÷Üóåé
êáé äåí áêïýåé ôéò êñáõãÝò áãùíßáò ôùí åñ-
ãáæïìÝíùí óôï Íïóïêïìåßï (ôñáõìáôéïöïñÝ-
ùí, íïóçëåõôþí, ãéáôñþí) Þ óôï ÅÊÁÂ ÈñÜ-
êçò (Ýëëåéøç áóèåíïöüñùí, ðëçñùìÜôùí,
ãéáôñþí) åîåõôåëßæïíôáé åêåßíïé ðïõ óõíå÷ß-
æïõí íá ìÜ÷ïíôáé óôá íïóïêïìåßá. ¼ôáí äåí
äéáóöáëßæïíôáé ìå åõèýíç ôùí õðïõñãþí ïé
áíáãêáßåò óõíèÞêåò ãéá ïìáëÞ êáé áðñüóêï-
ðôç ëåéôïõñãßá, öôáßíå ïé “ôåìðÝëçäåò” êáé
“ðáñáíïìïýíôåò” ãéáôñïß. ¼ôáí äåí åöçìå-
ñåýåé óôïí áîïíéêü ôïìïãñÜöï ãéáôñüò ôá
Óáââáôïêýñéáêá, üôáí äåí õðÜñ÷åé êáèçìå-
ñéíÜ åöçìåñåýùí ÙÑË, ãéáôñüò Þ ïöèáëìß-
áôñïò ëüãù Ýëëåéøçò ÷ñçìáôïäüôçóçò áðü ôï
õðïõñãåßï, öôáßíå ïé ãéáôñïß. ¼ôáí ôçí åõ-
èýíç ôùí äéáêïìéäþí ôçí Ý÷åé ôï ÅÊÁÂ ìå
Ýíáí óõíïëéêÜ ãéáôñü óôç äýíáìÞ ôïõ, üôáí
ïé åéäéêåõìÝíïé ãéáôñïß ãßíïíôáé óõíïäïß âÜ-
æïíôáò ôï êåöÜëé ôïõò óôïí “ôïñâÜ”, ãéáôß äåí
êáëýðôïíôáé óå ðåñßðôùóç áôõ÷Þìáôïò, öôáß-
íå áõôïß ïé “áíáßóèçôïé” ðïõ óõíå÷ßæïõí íá
ðñïóöÝñïõí ôéò õðçñåóßåò ôïõò óôï  Íïóï-
êïìåßï ìáò».

Êáé ç áíáêïßíùóç êáôáëÞãåé: «Ç áíéêá-
íüôçôá ôùí äéïñéóìÝíùí ôõ÷Üñðáóôùí êïì-
ìáôéêþí äéïéêÞóåùí äåí öôáßåé óå ôßðïôá; Ç
êáôÜñãçóç êÜèå åóùôåñéêÞò äçìïêñáôßáò,
óõììåôï÷Þò ôùí ãéáôñþí åñãáæïìÝíùí äåí
öôáßåé óå ôßðïôá; Ç áðïõóßá íïìéêïý ðëáéóß-
ïõ êáíïíéóìïý äéáêïìéäþí áðü ìéá óåéñÜ õ-
ðïõñãþí Õãåßáò äåí öôáßåé óå ôßðïôá; Ç åé-
äéêåõüìåíç áíáéóèçóéïëüãïò, üìùò, ðïõ Ý-
êáíå ôç äéáêïìéäÞ öôáßåé êáé ðñÝðåé íá êáåß
óôçí ðõñÜ».

Ôïíßæåôáé áêüìç üôé «ôç âñáäéÜ åêåßíç ïé
áðüíôåò ãéáôñïß ôïõ íïóïêïìåßïõ õðïäÝ÷ôç-
êáí 130 Ýêôáêôá ðåñéóôáôéêÜ, Ýêáíáí 28 åé-
óáãùãÝò êáé ðñáãìáôïðïßçóáí 4 ÷åéñïõñ-
ãåßá».

ÏËÃÁ ÏÑÖÁÍÉÄÏÕ, Áëåîáíäñïýðïëç

Áðü ôçí Åëåõèåñïôõðßá, 23/4/01

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.

ÔÏÕÑÊÉÊÇ ÐÅÑÉÊÏÐÇ
ÓÔÁ ÁÑÌÁÔÁ ÈÑÁÊÇÓ

ÁíáâÜëëåôáé ï åêóõã÷ñïíéóìüò ôùí áñìÜôùí
ìÜ÷çò Leopard-1 ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé áðü ôéò
ôïõñêéêÝò Ýíïðëåò äõíÜìåéò óôç ÈñÜêç. Áõ-
ôü, ôïõëÜ÷éóôïí, áöÞíåôáé íá äéáññåýóåé óôï
ðëáßóéï ôùí ìÝôñùí ðïõ áðïöÜóéóå ôï Ôïõñ-
êéêü Ãåíéêü Åðéôåëåßï, ëüãù ôùí ïéêïíïìéêþí
äõóêïëéþí ðïõ áíôéìåôùðßæåé ç Ôïõñêßá.

Óôçí ÁèÞíá, ó÷ïëéÜæïíôáò ôï ó÷åôéêü äç-
ìïóßåõìá ôçò ÌéëéÝô, êýêëïé ðñïóêåßìåíïé
óôïí ¸ëëçíá õðïõñãü ¢ìõíáò Ýëåãáí üôé ç
ÅëëÜäá äåí êáèïñßæåé ôçí åîïðëéóôéêÞ ôçò ðï-
ëéôéêÞ ìå âÜóç ôçí ðïëéôéêÞ ôçò Ôïõñêßáò áë-
ëÜ ìå âÜóç ôéò áíÜãêåò Üìõíáò ôçò ÷þñáò.
Ùò ðñïò ôï ðñüãñáììá åëëçíéêÞò ðñïìÞèåéáò
ôùí íÝùí áñìÜôùí, ç áñ÷éêÞ Ýãêñéóç äüèçêå
ìå ôï ðåíôáåôÝò åîïðëéóôéêü ðñüãñáììá 1996-
2000 êáé áöïñïýóå 270 Üñìáôá. ÌåôÜ ôçí á-
ðüöáóç ôçò ÊõâåñíçôéêÞò ÅðéôñïðÞò ãéá ìåß-
ùóç ôùí åîïðëéóìþí, ç ðñüôáóç ðïõ èá óõ-
æçôçèåß óôï ÊÕÓÅÁ åßíáé ç ðñïìÞèåéá 220 áñ-
ìÜôùí êáé áí ÷ñåéáóôåß, ôï íïýìåñï ìðïñåß
íá ìåéùèåß, ìå üñéï ôá 180 Üñìáôá.


