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Μ

ε εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήζουν το Χριστό, την Παναγία, τον Αρχάγγελο
θηκε η εκδρομή μας στην ΚωνσταντιΜιχαήλ, διάφορους Αγίους και ορισμένους αυνούπολη και τα παράλια της Μ. Ασίας κατά το
τοκράτορες.
χρονικό διάστημα από 16/8 μέχρι 22/8/2001.
Φύγαμε κατασυγκινημένοι από τον ιερό
Αξίζουν πολλοί έπαινοι στις διοργανώτριες αυαυτό χώρο και πήγαμε στο παλάτι Τοπ-Καπί
τής κυρίες Σιγλίδου Βέτα, Λαζίδου Μαρία και
που απέχει λίγα μέτρα από την Αγία Σοφία. ΑυΔεμερτζοπούλου Ταρσή, αλλά όμως και στους
τό αποτελούσε την κύρια κατοικία των Σουλεκδρομείς που και αυτοί συνέβαλαν με τη σειτάνων από το 1459 μέχρι το 1839. Είναι κτιρά τους ώστε να εξελιχθούν όλα πολύ καλά.
σμένο σε έκταση 700000 τετρ. μέτρων. ΑποΗ οργάνωση ήταν από κάθε άποψη άψοτελείται από αυλές, περίπτερα, τζαμιά και κρήγη. Δεν παρατηρήθηκε καμία ανωμαλία, παρά
νες. Απασχολούσε 4000 άτομα. Στο παλάτι αυτο γεγονός ότι η εκδρομή μας διήρκησε αρκετό υπάρχουν θησαυροί ανεκτίμητης αξίας –
τές ημέρες και οι μετακινήσεις μας ήταν πολκυρίως κοσμήματα, αγγεία, σκεύη, έπιπλα κ.ά.
λές. Ήταν όλοι πολύ συνεπείς στις εκάστοτε
Μετά το μεσημεριανό φαγητό επισκεφθήΗ Αγία Σοφία
συναντήσεις μας. Εξασφαλίστηκαν ευχάριστοι
καμε τη σκεπαστή αγορά (Kapali Carsi) που
και άνετοι χώροι διαμονής. Η ξενάγηση ήταν μας γοήτευσαν ιδιαίτερα. Ενδιαφέρον επίσης περιλαμβάνει 5.000 μικρά καταστήματα. Οι
πολύ καλή και κατατοπιστική. Στην όλη επι- παρουσιάζουν και οι δυο κρεμαστές γέφυρες καταστηματάρχες στο σύνολό τους ήταν ευτυχία συνέβαλε ουσιαστικά και το τουριστικό του Βοσπόρου που συνδέουν τις δύο ηπείρους. γενικοί και περιποιητικοί και πολλοί μάλιστα
γραφείο «Λέων τουρς» με την προσωπική πα- Η κρουαζιέρα μας αυτή διήρκησε μια περίπου μιλούσαν Ελληνικά.
ρουσία του ιδιοκτήτη αυτού κ. Καραμπατζά- ώρα. Ήταν όμως πολύ ουσιαστική και περιεΑφού κάναμε τις αγορές μας, επιστρέψακη Λεωνίδα, ο οποίος με το χαριτωμένο του κτική.
με στο ξενοδοχείο. Τη νύχτα ορισμένοι διασκέχιούμορ και την καλοπροαίρετη διάθεσή του
Τη δεύτερη ημέρα ξεκινήσαμε για τα αξιο- δασαν σε ένα μουσικοχορευτικό κέντρο όπου
κέρδισε τη συμπάθεια και την αγάπη όλων μας. θέατα της Κωνσταντινούπολης: Επισκεφτή- απόλαυσαν τουρκική και ελληνική μουσική
Έτσι, έμειναν ευχαριστημένοι και οι πλέ- καμε πρώτα τον Βυζαντινό Ιππόδρομο, γνω- καθώς και χορούς από τουρκάλες χορεύτριες
ον απαιτητικοί συνταξιδιώτες μας.
στό από τη Στάση του Νίκα, που ήταν η καρ- γνωστές ως «χανουμάκια».
Ας δούμε όμως τα πράγματα με τη σειρά διά της Κωνσταντινούπολης και σήτους. Η εκκίνηση έγινε από τη Δαδιά το πρωί μερα είναι μια μεγάλη καταπράσινη
της 16-8-2001.
πλατεία. Σ’ αυτή δεσπόζουν δυο στήΜετά από μια ευχάριστη διαδρομή μέσα λες, ο οβελίσκος του Θεοδοσίου,
από την καταπράσινη πεδιάδα του Έβρου παλαιό Αιγυπτιακό έργο που μεταφθάσαμε στις Καστανιές. Ύστερα από τον κα- φέρθηκε το 390 π.Χ. και η κτιστή
θιερωμένο έλεγχο διαβατηρίων, μπήκαμε στα στήλη του Κωνσταντίνου Β΄ του
Tουρκικά σύνορα και πολύ σύντομα βρεθή- Πορφυρογέννητου, από λαξεμένους
καμε στην Αδριανούπολη, που κτίστηκε από άτεχνα ογκόλιθους του 14ου αιώνα.
τον Αδριανό το 125 π.Χ.
Υπάρχει ακόμα η Ελικτή Στήλη
Μείναμε εκεί δύο περίπου ώρες και πήρα- (σύμπλεγμα δυο όφεων) που προέρμε μια γενική εικόνα από την πόλη που, με τους χεται από το ιερό του Απόλλωνα των
Στο προαύλιο του Πατριαρχείου.
πολλούς μιναρέδες, μας έκανε να συνειδητο- Δελφών και η κρήνη του Γερμανού
ποιήσουμε πως βρισκόμαστε στην Ανατολή.
αυτοκράτορα Γουλιέλμου Β΄.
Την τρίτη ημέρα μεταβήκαμε στο ΠαΜετά την Αδριανούπολη συνεχίσαμε τη
Στην ίδια πλατεία υπάρχει ένα αξιόλογο τριαρχείο. Καθώς πηγαίναμε, είδαμε ορισμέδιαδρομή μας μέσα στις αχανείς περιοχές της τζαμί του Σουλτάν Αχμέτ (Μπλε τζαμί), το να κομμάτια από τα μεγαλειώδη χερσαία ΒυΕυρωπαϊκής Τουρκίας. Τις απογευματινές ώ- οποίο βρίσκεται απέναντι από την Αγία Σοφία. ζαντινά τείχη και τη μικρή Πύλη, την κερρες φθάσαμε στη «Βασιλίδα των Πόλεων» Είναι γνωστό ως Μπλε Τζαμί από τα πολλά κόπορτα, από την οποία εισήλθαν κρυφά οι
την Κωνσταντινούπολη.
γαλαζοπράσινα πλακάκια που κτίστηκε από Τούρκοι στις 29 Μαΐου 1453 στην ΚωνσταΤα συναισθήματά μας ήταν ανάμεικτα. τους Τούρκους για να ξεπεράσει τη φήμη της ντινούπολη. Μετά από διαδρομή μισής ώρας
Νιώσαμε χαρά και ικανοποίηση γιατί
βρεθήκαμε το Πατριαρχείο.
μας δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσουμε
Εκεί προσκυνήσαμε, με ανάμεικτα συναιτο χώρο αυτό, που ήταν το μεγαλύτερο
σθήματα συγκίνησης και μελαγχολίας, στον Ιεπνευματικό και πολιτιστικό κέντρο του
ρό ναό του Αγίου Γεωργίου το Τίμιο Ξύλο
Ελληνισμού και όλου του τότε κόσμου.
που φυλάσσεται σε ειδική κρύπτη και τα λείΈνα χώρο άρρηκτα δεμένο με τη ζωή
ψανα των Αγίων Θεανώς, Ευθυμίας και Σολοκαι την πορεία μας ως λαού και ως έμονής. Είδαμε την κεντρική πύλη του Παθνους. Από την άλλη μεριά νιώσαμε λύτριαρχείου που σήμερα παραμένει κλειστή επη και απογοήτευση γιατί ο τόπος αυπειδή εκεί απαγχονίστηκε το 1821, ύστερα ατός που είχε ακόμα ανεξίτηλα τα σηπό φρικτά βασανιστήρια, ο Πατριάρχης Γρημάδια του Ελληνισμού, δεν ήταν πια ελγόριος ο Ε΄. Κατόπιν συνεχίσαμε για το Μπαληνικός.
λουκλί, όπου είδαμε τους τάφους των ΠαΤο Μπλε Τζαμί.
Μετά την ψυχική μας αυτή φόρτιτριαρχών και πήραμε αγίασμα από το ναό της
ση διψούσαμε όλοι μας να γνωρίσουμε την Πό- Αγίας Σοφίας. Επιβλητικό και αξιοπρόσεκτο εί- Ζωοδόχου Πηγής.
λη. Αφήσαμε τα πράγματά μας σε ένα ωραιό- ναι το εσωτερικό μέρος του Τζαμιού αυτού.
Από εκεί με το πλοίο της γραμμής πήγαμε
τατο ξενοδοχείο της περιοχής Taxim και με έΜετά το Μπλε Τζαμί βρεθήκαμε στον πε- στα Πριγκηπόνησα, μια συστάδα από εννιά
να μικρό καράβι κινηθήκαμε στη θάλασσα ρίφημο ναό της Αγίας Σοφίας, το λαμπρότε- νησιά από τα οποία κατοικούνται μόνο τα τέστου Βοσπόρου που χωρίζει την Ευρώπη από ρο επίτευγμα της Ελληνικής Αρχιτεκτονικής σερα. Από αυτά επισκεφτήκαμε πρώτα τη Χάλτην Ασία και την Κωνσταντινούπολη στην πα- και το σημαντικότερο κέντρο της Ορθοδοξίας. κη, ένα όμορφο καταπράσινο νησάκι, όπου ελιά και νέα πόλη.
Είναι το πρώτο τετράγωνο οικοδόμημα σε όλο δρεύει η γνωστή Θεολογική Σχολή Χάλκης
Μέσα από το καράβι πήραμε μια γενική τον κόσμο που σκεπάστηκε με έναν τόσο με(Συνέχεια στη σελ. 8)
εικόνα από την Πόλη και είδαμε από μακριά γάλο τρούλο και με δυο αψίδες. Ο τρούλος έτα πιο σημαντικά και ενδιαφέροντα σημεία της. χει ύψος 62,10 μέτρα και διάμετρο 24
Το καταπράσινο τοπίο και τα ωραία οικοδο- μέτρα. Το κυρίως κτίριο έχει διαστάμήματα κατά μήκος των ακτών του Βοσπόρου σεις 69,5 επί 73,5 μέτρα. Το εσωτερικό του ναού προκαλεί δέος και θαυμασμό στον κάθε επισκέπτη. Η εσωτερική διακόσμηση έχει στο σύνολό
της καταστραφεί και καλυφθεί με αμμοκονίαμα από τους Τούρκους. Τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια αποκατάστασής της. Τα μνημεία που ξέφυγαν από την καταστροφική μανία ή
αποκαταστάθηκαν είναι πολύ λίγα. ΕίΜέρος από τα τείχη της Πόλης.
ναι κυρίως ψηφιδωτά που απεικονί- Θεολογική Σχολή Χάλκης.
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å ìåãÜëç åðéôõ÷ßá ðñáãìáôïðïéÞèçêáí
êé åöÝôïò ïé åêäçëþóåéò "ÂÞñåéá 2001"
óôéò ÖÝñåò. Êïñõöáßï ãåãïíüò ôï Ðáíèñáêéêü Ðñïóêýíçìá óôïí É.Í. Ðáíáãßáò Êïóìïóþôåéñáò ìå ôçí áèñþá óõììåôï÷Þ ìåãÜëïõ áñéèìïý áðáíôá÷ïý Èñáêþí.
Åõ÷Üñéóôç Ýêðëçîç áðïôÝëåóå ç ðáñïõóßá ôïõ Ä.Ó. êáé ôùí ìåëþí ôïõ Óõëëüãïõ Öåñéùôþí ôçò ÁèÞíáò, ôüóï óôï ðñïóêýíçìá üóï êáé óôçí ôåëåôÞ åãêáéíßùí ôïõ Äçìïôéêïý
Êïëõìâçôçñßïõ.

Από την τελετή των εγκαινίων του Δημοτικού
Κολυμβητηρίου. Την κορδέλα κόβει ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Απόστολος Φωτιάδης, που
περιστοιχίζεται από τον Νομάρχη Έβρου κ.
Γεώργιο Ντόλιο, τον βουλευτή Έβρου κ. Νίκο
Ζαμπουνίδη, τον Μητροπολίτη κ.κ. Άνθιμο, και
τον Δήμαρχο Φερών κ. Νικόλαο Μανούση.

Ïé åêäçëþóåéò "ÂÞñåéá 2001" Üñ÷éóáí óôéò 2
Áõãïýóôïõ êáé ïëïêëçñþèçêáí óôéò 29 Áõãïýóôïõ. ÊïéíÞ ïìïëïãßá üôé êáé öÝôïò ç ÄçìïôéêÞ Åðé÷åßñçóç ÐïëéôéóôéêÞò ÁíÜðôõîçò
Öåñþí êáôÜöåñå íá óõìðåñéëÜâåé óôï ðñüãñáììá ðïëëïýò ôïìåßò ðïëéôéóìïý:
Ðáéäéêü ÈÝáôñï - ÂñáäéÝò ëáúêïý ôñáãïõäéïý - Óõíáõëßá ìå ôç Ãëõêåñßá - ×ïñåõôéêÜ ôïðéêþí óõëëüãùí - ×ïñåõôéêÜ Âáëêáíéêþí ÷ùñþí ìÝóá áðü ôï ÖåóôéâÜë «Åõñþðç êáé ÐáñÜäïóç» - ÈåáôñéêÞ ðáñÜóôáóç áðü ôï ÊÈÂÅ - ¸êèåóç Êáëëéôå÷íéêÞò öùôïãñáößáò ê.ô.ë. Áîßæåé íá áíáöåñèåß ç åìöÜíéóç ôçò ÷ïñùäßáò - ïñ÷Þóôñáò ôïõ É.Í. Áãßïõ ÉùÜííïõ ×ñõóïóôüìïõ Èåóóáëïíßêçò ìå
ôï ìïõóéêü Ýñãï «ÌÜíá ìïõ êáé Ðáíáãßá
ìïõ» ðïõ êáôÝðëçîå ôï êïéíü. ÔÝëïò óå åéäéêÞ åêäÞëùóç ï ÄÞìïò ôßìçóå ãéá ôçí ðñïóöïñÜ ôïõò, óôïí ðïëéôéóìü, ôïõò óõíôïðßôåò ìáò
ÓôÝëëá Óáñáíôßäïõ, ôñáãïõäßóôñéá êáé ôïí
ïñãáíïðáß÷ôç ÂÜãéï Ðáðáèåïäþñïõ.
Óå üëåò ôéò åêäçëþóåéò âáóéêüò óõíôåëåóôÞò ôçò åðéôõ÷ßáò Þôáí ôï êïéíü ðïõ Ýäùóå
äõíáìéêü ðáñþí êáé ôéò áãêÜëéáóå êõñéïëåêôéêÜ êáé öÝôïò.
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ôéò 8 ÌáÀïõ 1945 ï Äåýôåñïò Ðáãêüóìéïò
ðüëåìïò óôçí Åõñþðç ôåëåßùóå. Óôïí Åéñçíéêü Ùêåáíü üìùò ïé Áìåñéêáíïß èåùñïýí üôé
äåí Ý÷ïõí ôåëåéþóåé ìå ôçí Éáðùíßá, äéüôé äåí
îÝ÷áóáí ôçí åðßèåóç óôï Ðåñë-×Üñìðïñ, óôéò
7 ÄåêÝìâñç ôïõ 1942. ¸ôóé åíþ âïìâáñäßæïõí
áíåëÝçôá ôá íçóéÜ ôçò ÉáðùíéêÞò áõôïêñáôïñßáò,
èÝëïõí íá ôçò äþóïõí Ýíá ôåëåéùôéêü ÷ôýðçìá,
äïêéìÜæïíôáò ðáñÜëëçëá
êáé Ýíá íÝï ôñïìáêôéêü üðëï, ôçí «ÁôïìéêÞ âüìâá».
Êáé ôï ôñáãéêü áðïôÝëåóìá: Óôéò 6-8-1945
ç ×éñïóßìá èñçíïýóå 150.000 íåêñïýò êáé óôéò
8 Áõãïýóôïõ ôï ÍáãêáóÜêé 40.000 íåêñïýò!
Áðü ôüôå ç çìåñïìçíßá áõôÞ êáèéåñþèçêå
óáí Ðáãêüóìéá çìÝñá ìíÞìçò êáôÜ ôïõ Ðõñçíéêïý Ïëïêáõôþìáôïò, ç äå Éáðùíßá ôï 1949,
üñéóå ôç ×éñïóßìá óáí ÄéåèíÝò Éåñü ÅéñÞíçò.
Ë.Ô.

ÓÅËÉÄÁ 2
Επιστολή από μια φίλη του Συλλόγου μας
Προς το Δ.Σ. του Συλλόγου Φερών
& Περιφερείας Ν. Έβρου «Η ΒΗΡΑ»

Αξιότιμες κυρίες
του Διοικητικού Συμβουλίου
Ανάμεσα στους φίλους σας που είχαν την
τύχη να πάρουν μέρος στην πρόσφατη εκδρομή σας στα παράλια της Μικράς Ασίας, πατρίδας των γονιών μας πολλών εξ ημών, ήμουν κι
εγώ.
Ευχαριστώ την φίλη μου κυρία Π. Δεβετζή
που με παρότρυνε να λάβω μέρος, όπως επίσης και το Διοικητικό Συμβούλιο που με μεγάλη υπευθυνότητα, πολύ κόπο και αγάπη, με σωστές επιλογές ξενοδοχείων κλπ. έκαναν το ταξίδι μας ασφαλές, άνετο, διασκεδαστικό και ενδιαφέρον. Σας αξίζουν θερμά συγχαρητήρια.
Μπράβο σας!
Όσοι από τους συμμετέχοντες είναι θρακικής ή Μικρασιατικής καταγωγής, θα έχουν ακούσει ασφαλώς διάφορες αφηγήσεις για τις
χαμένες πατρίδες των γονιών τους, αυτές που
το 15/αύγουστο συγκινημένοι τις διασχίζαμε
με ασφάλεια χάρη στον πολύ προσεκτικό κύριο Λεωνίδα Καραμπατζάκη, ιδιοκτήτη και οδηγό του πούλμαν.
Με τον ξεριζωμό του ελληνισμού από τη
Θράκη και τη Μ. Ασία, οι δικοί μου γονείς ήταν αρκετά μεγάλοι (20 ετών) κι έτσι μπόρεσαν να μου μεταδώσουν πολλά με τις αφηγήσεις τους.
Με φορτισμένο τον νου και την ψυχή από
τα ιστορικά γεγονότα εκείνης της εποχής, όσοι
προπαντός διασχίζαμε για πρώτη φορά αυτά
τα μέρη, δεν μπορέσαμε να συγκρατήσουμε κάποιο δάκρυ που αργοκύλησε.
Συχνά μια σιωπή επικρατούσε στο πούλμαν και τότε η φωνή του κ. Λεωνίδα την διέκοπτε ενημερώνοντάς μας για ό,τι σημαντικό
εκείνος έκρινε.
Τρεις ώρες μετά την αναχώρησή μας από
τα ελληνικά σύνορα μας ανακοινώνεται ότι
φθάνουμε στην Κωνσταντινούπολη! Μα ο Βόσπορος πουθενά, όπως γινόταν παλιά. Αντ’ αυτού τεράστιες τσιμεντένιες κατασκευές πολλών
χιλιομέτρων.
Τελικά να ο Βόσπορος και σε λίγο είμαστε
στο κέντρο της Πόλης. Δεν μιλά κανείς. Βλέπαμε το ηλιοβασίλεμα στο Βόσπορο προφανώς συγκινημένοι. Για πολλούς από μας πρωτόγνωρο το θέαμα!
Ξαφνικά ακούμε:
«Βρισκόμαστε στην περιοχή του Πέραν
στην Πλατεία Ταξίμ και μόλις στρίψουμε για
το ξενοδοχείο μας να δείτε δεξιά σας την Αγία
Τριάδα με τα δύο καμπαναριά...»
Ομολογώ ταράχτηκα. Δεν πρόλαβα να πω
«Μα τότε κάπου εδώ είναι και το Ζάππειο!»
και από το μικρόφωνο ακούγεται στη συνέχεια:
«Το σκούρο τετραώροφο νεοκλασικό εμπρός
από το οποίο περνάμε τώρα είναι το Ζάππειο,
με 50 μόνο έλληνες μαθητές σήμερα!»
Στις δεκαετίες του ’30 και ’40 αριθμούσε
γύρω στους 1.500 μαθητές. Δικοί μου άνθρωποι αποφοίτησαν απ’ αυτό και τώρα συμπτωματικά το έβλεπα εμπρός από το ξενοδοχείο
μας!
Εξωτερικώς ήταν πάντα έτσι, σκούρο. Στο
εσωτερικό του κεντρικά μεγαλοπρεπείς σκάλες οδηγούν στους τέσσερις ορόφους του.
Από τη βάση της σκάλας του 1ου ορόφου
ξεκινά η σκάλα που οδηγεί κάτω στη μεγάλη
τραπεζαρία και στις κουζίνες του ισογείου.
Η «Κυρά», έτσι αποκαλούσαν την τραπεζοκόμο τους όλοι, ζέσταινε εκεί το φαγητό των
μικρών που το φέρνανε μέσα στα καλαθάκια
τους. Λειτουργούσε νηπιαγωγείο και Δημοτικό (μικτά) - Γυμνάσιο και Λύκειο (μόνον θηλέων).
Τελειώνοντας θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους τους φιλικούς και ευπροσήγορους ανθρώπους που συνταξιδεύσαμε , που – αν και
ήμουν άγνωστή τους – όχι μόνο δεν με άφησαν να νιώσω ξένη αλλά αντιθέτως με περιποιήθηκαν και με βοηθούσαν όταν χρειαζόμουν
κάτι.
Και πάλι τους ευχαριστώ ειλικρινά και τους
διαβεβαιώ ότι όσο κι αν απομακρυνόμαστε
σταθερά από τις μέρες της εκδρομής, οι εμπειρίες που είχαμε θα υπάρχουν πάντα και η θύμηση θα τις ξαναζωντανεύει όταν θα ξεφυλλίζουμε τα άλμπουμ με τις στιγμές που αποθανατίσαμε.
Αχλάδι Ευβοίας 29/8/01

Με εκτίμηση
Πόλα Διαμαντοπούλου

Αδελφότητα Βροσινιωτών Ιωαννίνων
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Προς το Δ.Σ. του Συλλόγου Φερών
& Περιφερείας Ν. Έβρου «Η ΒΗΡΑ»

Οι Θεόδωρος Χρ. Ρέτζιος, Χρήστος Π. Ρέτζιος
και Γρηγόρης Καπλάνης, Πρόεδρος, Γεν.
Γραμματέας και Ταμίας της Αδελφότητας αντίστοιχα, καθώς και τα μέλη της Καπλάνη Γεωργία, Παπαϊωάννου Γεώργιος, Παπαϊωάννου
Στέλλα, Ρέτζιου Ζωή, Ρέτζιος Θεόδωρος του
Π., Ρέτζιου Λίτσα, Τάση Σταματία και Τάσης
Χρήστος, αισθανόμαστε την ανάγκη να εκφράσουμε τη βαθιά ικανοποίησή μας από τη συμπληρωματική συμμετοχή μας στην εκδρομή
της 14-23 Αυγούστου.
Το προεδρείο σας, αποτελούμενο από τις
κυρίες Βέτα Σιγλίδου-Ρέτζιου, Μαρία Κατσελίδου-Λαζίδου και Τασούλα Δεμερτζοπούλου,
φιλικό κατά τη διάρκεια της εκδρομής, υπομονητικό, προνοητικό, αλλά όταν χρειάστηκε αυστηρό και αποφασιστικό, κατάφερε να την περατώσει με καταπληκτική επιτυχία.
Πρέπει όμως να σημειώσουμε την άποψή
μας ότι στην αποτελεσματική του λειτουργία
βοηθήθηκε από τον εμπειρότατο οδηγό μας Λ.
Καραμπατζάκη και τον καταρτισμένο και πρόθυμο ξεναγό μας Ρετζέπ, και προπάντων από
την άξια συγχαρητηρίων αλληλοκατανόηση,
εύθυμη διάθεση και σύμπνοια που όλοι μας δείξαμε, και μάλιστα σ’ αυτή την πρώτη για τους
περισσότερους γνωριμία μας.
Το είδος του παρόντος σημειώματός μας ως
ευχαριστήριου και όχι ως οδοιπορικού, δεν μας
επιτρέπει εκτεταμένη αναφορά των όσων, από
τα αναρίθμητα αξιοθαύμαστα του πολιτισμού
και της φύσης μνημεία είδαμε στην Κων/πολη, Έφεσο, Πέργαμο, Τροία και άλλες περιοχές. Γι’ αυτό αυτοπεριοριζόμαστε να μνημονεύσουμε μόνο: την άφατη κατάνυξή μας στην
Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη· τη θαυμάσια εξιστόρηση από τον σεβασμιώτατο Άνθιμο κατά τον εορτασμό του δεκαπενταύγουστου, των συνθηκών ίδρυσης και διάσωσης της
Κοσμοσώτειρας των Φερών, του σύμβολου του
βυζαντινού πολιτισμού του 12ου αιώνα στη
Νότια Θράκη· τη βαθιά θλίψη μας στη θέα της
Σμύρνης, το σύμβολο του μαρτυρικού ξεριζωμού του ελληνισμού από τις πανάρχαιες κοιτίδες του, που προξένησαν, κυρίως, οι τυχοδιωκτικές ενέργειες στην περίοδο της Μικρασιατικής εκστρατείας των τότε κυβερνήσεων της
πατρίδας μας και η πολιτική και οικονομική
εξάρτησής της από ξένες δυνάμεις· και τέλος
τη φυσιολατρική ξενάγησή μας με βαρκάδα
στο Δέλτα του Έβρου που, μαζί με τη Δαδιά
που επισκεφθήκαμε, αποτελεί το μοναδικό συνδυασμό οικοσυστήματος.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού
Συλλόγου Φερών και Περιφερείας για την ανέλπιστη ευκαιρία που μας έδωσε να συμμετάσχουμε σ’ αυτή την καταπληκτική εκδρομή.
Το Σεβασμιώτατο Νικηφόρο για τη γενναιόδωρη φιλοξενία που μας επεφύλαξε στη
Δαδιά.
Το Δήμαρχο Φερών κ. Ν. Μανούση που
φρόντισε για την παρουσία μας στη δεξίωση
των εγκαινίων του Κολυμβητηρίου και τον εφοδιασμό μας με τα εντυπωσιακά καπέλα με
την ένδειξη ΦΕΡΕΣ που τα φορέσαμε σε όλη
τη διάρκεια της εκδρομής και αποτέλεσαν αφορμή προσέγγισής μας από τους λίγους εναπομείναντες στην Τουρκία Έλληνες.
Για την Αδελφότητα
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Θεόδ. Χρ. Ρέτζιος Χρήστος Π. Ρέτζιος
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Προς το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου
Φερών & Περιφερείας Ν. Έβρου
«Η ΒΗΡΑ»

Πολιτιστικός Σύλλογος Φερών
& Περιφερείας Ν. Έβρου «Η ΒΗΡΑ»
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη
Σουφλίου, Διδυμοτείχου & Ορεστιάδος
κ.κ. Νικηφόρο

Κατά την εκδρομή του Συλλόγου μας από
14 έως 23 Αυγούστου στον Έβρο, Ανατολική Θράκη και παράλια Μ. Ασίας, ευτυχήσαμε να επισκεφθούμε και το βιότοπο
των αρπακτικών πουλιών του πευκοδάσους
της Δαδιάς, που μαζί με το Δέλτα του Έβρου αποτελούν μοναδικό συνδυασμό οικοσυστήματος στην Ελλάδα και ισάξιο ευρωπαϊκών βιότοπων.
Στην πραγματοποίηση αυτής της επίσκεψης μας βοήθησε ο Φεριώτης στενός
φίλος και αρωγός του Συλλόγου μας Σεβασμιώτατος κ.κ. Νικηφόρος.
Με τη φροντίδα του μας προσφέρθηκε
γεύμα και διανυκτέρευση στον Ξενώνα της
εκεί Μονής, που με τις άοκνες προσπάθειές
του απόκτησε και σύμφωνα με τους σκοπούς του, τη σημερινή μορφή αποτελεσματικής λειτουργίας του.
Δεν θα ξεχάσουμε τη φιλική διάθεση
και οικειότητα κατά την ομοτράπεζη παρουσία του στο γεύμα μας, ένα ακόμη σημάδι της σεμνής παράστασής του που πάντοτε συνοδεύει την παραδειγματική ποιμενική και κοινωνική του δράση.
Το Δ.Σ., εκφράζοντας όλους τους εκδρομείς, τον ευχαριστεί θερμά.
Με τιμή
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
Η Γεν. Γραμματέας

Χιονίδου Αικατερίνη
* * *
Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Αϊβαλί, Έφεσος, Πέργαμος, Τροία: Ταξίδι της ψυχής, χαρές ατέλειωτες των αισθήσεων, χαρούμενες
στιγμές, κοινές μέχρι χτες σχεδόν άγνωστων
ανθρώπων.
Να ’στε καλά που συνταξιδέψαμε έτσι
συντροφικά!
Άρτεμη Ρίγγου

Ενίσχυσαν οικονομικά το Σύλλογό μας για
την εφημερίδα οι εξής συμπατριώτες μας:
Σαρβανάκης Αθανάσιος
δρχ. 10.000
Γκουτζιβελάκη Ελένη
5.000
Γκουτζιβελάκη Θεοπούλα
5.000
Καμπάνταης Νίκος
10.000
Σιγλίδης Σταύρος
10.000
Καραδέδος Γεώργιος
20.000
Μπρίτσου Ελένη
10.000
Καλούρη Ευρώπη
10.000
Πατακίδου Θεωτή
5.000
Κωνσταντινίδης Κίμων
10.000
Παπαδόπουλος Δημήτριος
10.000
Χριστοδούλου Π.
5.000
Γεωργιάδου-Μπρισίμη Δήμητρα 10.000
Σαρμπέζη-Αθανασίου Μαρία
5.000
Mπαλέλης Γιάννης
15.000
Παντελίδης Βίκος
στη μνήμη του αδελφού του
10.000
Το Διοικητικό Συμβούλιο τους ευχαριστεί
όλους θερμά.

ÊÏÉÍÙÍÉÊÁ
ÓÕËËÕÐÇÔÇÑÉÁ
Ðñüóöáôá ÷Üèçêå áðñïóäüêçôá ï 30÷ñïíïò
óõìðáôñéþôç ìáò Áñãýñçò ÓìáñëáìÜêçò,
ãéïò ôïõ ÄÞìïõ ÓêáñëáìÜêç áðü ôéò ÖÝñåò,
óå Ýíá ôñáãéêü áôý÷çìá. Ôï Ä.Ó. ôïõ Óõëëüãïõ ìáò êáé ç Ó.Å. ôçò åöçìåñßäáò åêöñÜæïõí ôçí ïäýíç êáé ôá èåñìÜ ôïõò óõëëõðçôÞñéá óôçí ïéêïãÝíåéá ôïõ åêëéðüíôá.

Προς το Τουριστικό Γραφείο
ΛΕΩΝ ΤΟΥΡΣ - Αλεξανδρούπολης

Ε. Σιγλίδου-Ρέτζιου Μ. Κατσελίδου-Λαζίδου
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Πολιτιστικός Σύλλογος Φερών
& Περιφερείας Ν. Έβρου «Η ΒΗΡΑ»
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Προς τον Δήμαρχο Φερών
κ. Νικόλαο Μανούση

Το γκρουπ εκδρομέων του Συλλόγου μας,
που ξεκίνησε την εκδρομή του 14-23 Αυγούστου στην Τουρκία με επίσκεψη αξιοθέατων του Έβρου και παραβρέθηκε στο
πανθρακικό προσκύνημα του 15αύγουστου
της Παναγίας Κοσμοσώτειρας, τιμήθηκε με
το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του κ. Δημάρχου.
Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα για τη φροντίδα του να παραστούμε στα εγκαίνια του
Κολυμβητηρίου και να εφοδιαστούμε με τα
εντυπωσιακά καπέλα με την ένδειξη «ΦΕΡΕΣ».
Έγιναν και θα μείνουν αναπόσπαστο
διαφημιστικό συμπλήρωμα της περιηγητικής μας ενδυμασίας.
Με τιμή
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
Η Γεν. Γραμματέας
Ε. Σιγλίδου-Ρέτζιου Μ. Κατσελίδου-Λαζίδου

Ευχαριστούμε το Τουριστικό Γραφείο σας
για την επιμελημένη οργάνωση και πραγματοποίηση της εκδρομής μας 14-23 Αυγούστου στην Τουρκία, και για τη λογική
τιμή που προσφέρατε προς το σύλλογό μας,
των 107.000 δρχ. κατ’ άτομο.
Με τιμή
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
Η Γεν. Γραμματέας
Ε. Σιγλίδου-Ρέτζιου Μ. Κατσελίδου-Λαζίδου

ÃÍÙÓÔÏÐÏÉÇÓÇ
Ãéá ôïõò ïéêïíïìéêïýò óõíäñïìçôÝò
ôçò åöçìåñßäáò ìáò

Óõìðáôñéþôåò, óõìðáôñéþôéóóåò
¼óïé åðéèõìåßôå íá åíéó÷ýóåôå ïéêïíïìéêÜ ôï Óýëëïãü ìáò ìðïñåßôå íá
êáôáèÝôåôå ôá ÷ñÞìáôá óôçí ÅèíéêÞ
ÔñÜðåæá üðïõ ùò Óýëëïãïò äéáôçñïýìå ëïãáñéáóìü ìå ôïí Áñéèìü 040/
483031-86.
Ðáñáêáëïýìå, üóïé ÷ñçóéìïðïéåßôå
ôïí ôñáðåæéêü ìáò ëïãáñéáóìü, íá áíáãñÜöåôå êáèáñÜ ôï ïíïìáôåðþíõìü
óáò (ïé ãõíáßêåò íá áíáãñÜöïõí êáé ôï
ðáôñéêü ôïõò åðßèåôï), êáèþò êáé ôçí
ðüëç êáôÜèåóçò, ãéá íá óáò óôÝëíïõìå ôçí áíôßóôïé÷ç áðüäåéîç.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Προς το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου
Φερών & Περιφερείας Ν. Έβρου
«Η ΒΗΡΑ»

Ένα ταξίδι ζωής. Μία εκδρομή αξέχαστη.
Μία παρέα ανεπανάληπτη. Εικόνες γεμάτες
ομορφιά από τη γειτονική μας χώρα.
Ευχαριστούμε το Δ.Σ. για τη μοναδική
εμπειρία που ζήσαμε.
Θεοδώρα Δ. Φουτσιτζή

Ευχαριστώ θερμά για την εκπληκτική
εμπειρία και την όμορφη οργάνωση.

OIKONOMIKH ENIÓ×ÕÓÇ

* * *
Εγώ και ο σύζυγός μου σας ευχαριστούμε
θερμά για την ωραία σας εκδρομή. Περάσαμε θαυμάσια. Όλο το λεωφορείο ήταν
άψογο.
Ευχαριστούμε ακόμη το Διοικητικό Συμβούλιο για την υπομονή του που μας φρόντιζε και ευχόμαστε το καλύτερο για το Σύλλογό σας.
Με αγάπη
Γιώργος και Στέλλα Παπαϊωάννου

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
Ëáæßäïõ Ìáñßá
Ëáæßäïõ ÔñéÜäá
Óéãëßäïõ ÅëéóÜâåô
ÓõíåñãÜôçò: Íßêïò Ãêüôóçò
Ôá åíõðüãñáöá Üñèñá åêöñÜæïõí
ôéò áðüøåéò ôïõ óõããñáöÝá
ÅðéìÝëåéá Ýêäïóçò: Âïýëá Áñâáíéôßäïõ
ÈåìéóôïêëÝïõò 31, 106 77 ÁèÞíá
Ôçë. 38.27.314
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ÅÊÄÑÏÌÇ ÓÔÇ ÈÑÁÊÇ & ÔÇÍ ÔÏÕÑÊÉÁ (14-26/8/2001)

Ημέρες Δοκιμασίας

×ñïíéêü óõíáéóèçìÜôùí êáé åíôõðþóåùí
¸âñïò - Ôïõñêßá - ÓáìïèñÜêç
ðü ôçí áõãïõóôéÜôéêç åêäñïìÞ ìáò óå
ÈñÜêç, Ôïõñêßá, ÓáìïèñÜêç åßíáé áêüìç íùðÜ êáé áôáîéíüìçôá ôá ðÜìðïëëá óõíáéóèÞìáôá, ïé åíôõðþóåéò êáé ïé åéêüíåò ðïõ
öÝñáìå ðßóù óáí ðïëýôéìï õëéêü.
¼ëá áõôÜ ðñïò ôï ðáñüí ìïéÜæïõí ìå óåëßäåò áðü ðñü÷åéñåò óçìåéþóåéò ðïõ ìðÞêáí
ãñÞãïñá-ãñÞãïñá Þ ìßá ðÜíù óôçí Üëëç óå
Ýíá íôïóéÝ, ìå óêïðü íá ôáêôïðïéçèïýí. ÔñáâÜìå Ýîù áðü ôç óôïßâá êáé ìïéñáæüìáóôå
ìáæß óáò êÜðïéåò áðü áõôÝò ôéò åíôõðþóåéò,
ìå êÜðïéá ÷ñïíéêÞ óåéñÜ.
• Ôáîßäé áðü ÁèÞíá óå Áëåîáíäñïýðïëç,
ãíùñéìßá ìå ôïõò óõíôáîéäéþôåò, ãñÞãïñï
äÝóéìï ôùí áíèñþðùí óå ìéá ïìÜäá áðïöáóéóìÝíç íá ðåñÜóåé êáëÜ. Ôá ÷éëéüìåôñá êõëïýí åõ÷Üñéóôá. Óôï âñáäéíü ôñáðÝæé óôéò ÖÝñåò îå÷íÜìå ôçí ÁèÞíá êáé ôçí
üðïéá êïýñáóç, áñ÷ßæïõìå íá íéþèïõìå ëßãï Èñáêéþôåò êáé ãíùñßæïõìå êé Üëëïõò
óõíôáîéäéþôåò.
• ÐñùéíÞ ðåñéÞãçóç óôï ÄÝëôá ôïõ ¸âñïõ.
ÁíåðáíÜëçðôç êáé ìïíáäéêÞ óå ïìïñöéÜ

Á

Με φόντο

την Αγία Σοφία.

íôáò ôçí åêêëçóßá ôùí Ôáîéáñ÷þí óôá Ìïó÷ïíÞóéá, âáñéÜ ôñáõìáôéóìÝíç áðü ôç âåâÞëùóç, ôï ðÝñáóìá ôïõ ÷ñüíïõ êáé ôçí
Ýëëåéøç óôïé÷åéþäïõò óõíôÞñçóçò, íá ïñèþíåé áêüìá ôï ìåãáëüðñåðï áíÜóôçìÜ ôçò, íá ðñïóðáèåß íá áíôÝîåé. Ãéá ëßãá ëåðôÜ «åêêëçóéáóôÞêáìå» óéùðçëÜ óôï åóùôåñéêü ôçò
êáé öýãáìå ìå ôçí åëðßäá íá ãßíåé
êÜôé, íá ìåßíåé æùíôáíÞ êáé íá áíôÝîåé. ºóùò ïé ðéï öïñôéóìÝíåò óõíáéóèçìáôéêÜ óôéãìÝò ìáæß ìå ôçí
åðßóêåøç óôçí Áãßá Óïößá, óôï
Ðáôñéáñ÷åßï, óôç Æùïäü÷ï ÐçãÞ
óôï Ìðáëïõêëß, óôçí ÉåñáôéêÞ Ó÷ïëÞ ôçò ×Üëêçò êáé óôçí Ðñßãêçðï.
Λίγο πριν την επιβίβαση του γκρουπ στις πλάβες
Ìå áíáêïýöéóç üôé ôá êáôáöÝñáγια τη βόλτα στον Έβρο.
ìå îáíáðáôÞóáìå ôï ÷þìá ôçò
ìå åéêüíåò æùíôáíÝò íá ðåñíïýí ìðñïóôÜ ÈñÜêçò êáé ìåôÜ áðü ïëéãïÞìåñç åõ÷Üñéóôç
áðü ôá ìÜôéá ìáò ìáæß ìå ôá õðÝñï÷á êáé ðáñáìïíÞ óôçí ðáíÝìïñöç ÓáìïèñÜêç, ðÞóðÜíéá ðïõëéÜ ðïõ ðñþôç öïñÜ âëÝðáìå. ñáìå ôï äñüìï ôçò åðéóôñïöÞò ãéá ôçí ÁèÞÇ åìðåéñßá ôçò âüëôáò ìå ôéò ðëÜâåò ìÝóá íá öïñôéóìÝíïé áêüìá áðü üëá üóá ãíùñßóáìå êáé æÞóáìå.
óôï ðïôÜìé èá ìåßíåé áîÝ÷áóôç.
Ç äéáðßóôùóç åßíáé öáíåñÞ. ¢îéæå ï êü• ÐñïóðÜèåéá íá íéêçèåß ç Ýëëåéøç ÷ñüíïõ.
ÌåãÜëï üðëï ç óùóôÞ êáé ðåôõ÷çìÝíç ðñï- ðïò êáé ôá ÷éëéüìåôñá ãéá ôá üóá åßäáìå. Éåôïéìáóßá áðü ôï óýëëïãï üëùí ôùí ëåðôï- äéáßôåñá óôç ÈñÜêç ðïõ áîßæåé êáé ðñÝðåé
ìåñåéþí ôçò åêäñïìÞò êáé ç áêñßâåéá êáé íá ãíùñßóïõìå êáëýôåñá. Ôï õðïó÷üìáóôå
óõíÝðåéá üëùí ôùí ìåëþí ôçò ïìÜäáò. ¼- êáé åõ÷áñéóôïýìå üëïõò üóïõò ìáò Ýêáíáí
ðïõ äåí îåðåñÜóáìå ôçí Ýëëåéøç ÷ñüíïõ, åõ÷Üñéóôï êáé åíäéáöÝñïí ôï ôáîßäé ìáò.
äþóáìå õðüó÷åóç íá åðáíÝëèïõìå, éäéáßôåñá íá áêïëïõèÞóïõìå åêåßíï ôï ìïíïðÜôé ìå
ôá óçìÜäéá ìÝóá óôï äÜóïò ôçò
ÄáäéÜò.
• ÎÜöíéáóìá áðü ôç æåóôÞ öéëïîåíßá óôï ÌïíáóôÞñé ôçò
ÄáäéÜò ìå ôçí ðñïóùðéêÞ öñïíôßäá ôïõ Óåâáóìéþôáôïõ Ìçôñïðïëßôç Íéêçöüñïõ. Äéþîáìå ôçí êïýñáóÞ ìáò óå Ýíáí ïìïñöïöôéáãìÝíï ìïíáóôçñéáêü ÷þñï, ìÝóá óôçí çóõ÷ßá êáé
Μονή Δαδιάς.
ôïí êáèáñü áÝñá ôïõ äÜóïõò.
• Ôï Óåâáóìéþôáôï Ìçôñïðïëßôç Íéêçöüñï
Ç ìÝñá öÜíçêå íá äéáñêåß ðïëý.
ãéá ôç öéëïîåíßá êáé ôç öñïíôßäá ôïõ.
• Óõììåôï÷Þ ìå ðñïèõìßá êáé åõ÷áñßóôçóç
óå üëåò ôéò åêäçëþóåéò ôçò çìÝñáò ìå åðß- • Ôéò êõñßåò ôïõ óõëëüãïõ «ÂÞñá» ðïõ äïýëåøáí Üïêíá ãéá ôçí ïñãÜíùóç ôçò åêäñïêåíôñï ôïí åïñôáóìü ôçò Ðáíáãßáò ôçò ÊïìÞò, öñïíôßæïíôáò ìå ìåñÜêé êáé ïéêïíïóìïóþôåéñáò.
ìßá áêüìá êáé ôçí ðáñáìéêñÞ ëåðôïìÝñåéá
• ÄéáäñïìÞ óôçí Ôïõñêßá, Áäñéáíïýðïëç,
þóôå üëïé ìáò íá ðåñÜóïõìå üóï ôï äõíáÊùíóôáíôéíïýðïëç, Ðñïýóá, Óìýñíç, ¸ôüí êáëýôåñá.
öåóóï, ÐÝñãáìï, Áúâáëß, ê.á. ÄéáäñïìÞ óôï
÷ñüíï, ôïí ðïëéôéóìü, ôçí Éóôïñßá. Óõíáé- • Ôï ðñáêôïñåßï «ËÝùí Ôïõñò» ãéá ôçí êáëÞ äéïñãÜíùóç ôçò åêäñïìÞò, ôïõò ïäçãïýò
óèÞìáôá áíÜìéêôá, óõãêßíçóç ãéá ôçí ðáìáò ãéá ôçí áóöáëÞ êáé Üíåôç ìåôáêßíçóÞ
ñïõóßá ìáò óå ôüðïõò ðïõ ðëáíéÝôáé áêüìáò, êáé ôïí îåíáãü ìáò ãéá ôçí êáëÞ ôïõ
ìá ç éåñÞ óêüíç ôùí ðñïãüíùí ìáò, èëßøç
äéÜèåóç ðñïò üëïõò ìáò.
ãéá üóá êáôáóôñÜöçêáí êáé ÷Üèçêáí ãéá
ðÜíôá, ìïíáîéÜ êáé áðáéóéïäïîßá âëÝðï- • Ôï æùíôáíü õëéêü, üëïõò ôïõò óõíôáîéäéþôåò ìáò, ðïõ ãíùñéóôÞêáìå, áíå÷ôÞêáìå ÷ùñßò ðáñáîåíéÝò
êáé íïéáóôÞêáìå ï Ýíáò ôïí
Üëëïí Ýôóé þóôå íá ðåñÜóïõìå åõ÷Üñéóôá ôüóåò þñåò ìáæß ìå êïéíÜ åíäéáöÝñïíôá êáé
«ìéêñÝò äïêéìáóßåò».
• Ôïõò ößëïõòìáò Äáöíéþôåò
ðïõ æÞóáìå ãéá ëßãï ðéï êïíôÜ ìáæß ôïõò, ãíùñéóôÞêáìå
êáëýôåñá êáé åêôéìÞóáìå ðåñéóóüôåñï ï Ýíáò ôïí Üëëïí.

Το Μπλε Τζαμί.

Âáóßëçò êáé Ãéïýëç
ÔóáðáôóÜñç

Μη νομισθεί ότι προσπαθούμε να ξύσουμε παλιές πληγές. Αντίθετα ανήκουμε στο χώρο εκείνο των ανθρώπων που πραγματικά επιθυμούν μια σοβαρή και σταθερή ελληνοτουρκική φιλία. Άλλωστε οι δυο λαοί δεν έχουν να
χωρίσουν τίποτε. Τους ενώνουν πολλά, όπως
αποδείχτηκε στους πρόσφατους σεισμούς στις
δύο χώρες.
Οι ηγεσίες και οι πάτρωνές τους ευθύνονται. Δεν πέρασε πολύς καιρός και η Τουρκική
κυβέρνηση, παρά τις υποχωρήσεις και την καλή θέληση της ελληνικής πλευράς, κάνει λόγο
για «Λευκή Βίβλο», όπου γίνεται και πάλι αναφορά στις γνωστές διεκδικήσεις της, με επίκεντρο φυσικά το Αιγαίο.
Αξίωση απαράδεκτη, από κάθε άποψη, να
θέλει να μοιρασθεί με την Ελλάδα κάτι που
δεν της ανήκει: το Αιγαίο. Μια αξίωση που
προσκρούει όχι μόνο στις υφιστάμενες σήμερα διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες (Λωζάνης 1923 και Παρισίου 1947), αλλά και στην
Ελληνικότητα του χώρου αυτού που, ιστορικά
και πολιτιστικά, διαχρονικά είναι διαπιστωμένη. Με χρονικό ορίζοντα τα πέντε χιλιάδες χρόνια περίπου από σήμερα η Ελληνικότητα του
Αιγαίου και των σημερινών νησιών του διαμορφώνονται ήδη από τη νεολιθική εποχή. Ωστόσο, όπως είναι ιστορικά διαπιστωμένο, κατακτητικές επιδρομές, μακροχρόνιοι εξουσιασμοί, καταπιέσεις και εξαναγκασμοί, διώξεις
και βίαιοι ξεριζωμοί, ακόμη και οδυνηρές ήττες όπως αυτή του ’22, δε στάθηκαν ικανοί να
αλλοιώσουν εθνικά και πολιτιστικά την Ελληνικότητα του Αιγαίου.
Παρά ταύτα αρέσκεται η τουρκική πλευρά να πλαστογραφεί την ιστορία, για να ικανοποιήσει με τη βοήθεια των πατρώνων της τα
συμφέροντά της.
Πέραν όμως όλων αυτών, και για λόγους
ιστορικής μνήμης, κάποιοι περίοδοι δοκιμασιών και κατατρεγμών του ελληνικού στοιχείου, δεν είναι δυνατόν, δεν πρέπει να λησμονούνται.
Η εθνοκτονία των Ποντίων, η Μικρασιατική καταστροφή, η απώλεια της Ίμβρου και
της Τενέδου, η επιστράτευση (γενοκτονία) των
είκοσι ηλικιών μη μουσουλμάνων (Εβραίων,
Αρμενίων, Ρωμιών) από 25 έως 45 ετών, ο νέος εξοντωτικός διωγμός, με τον γνωστό «φόρο
περιουσίας (Varlik Vergisi).
Και να υπήρξαν μόνον αυτές οι μαύρες σελίδες;
Οι Ρωμιοί της πόλης έζησαν τη φρίκη εκείνη των Σεπτεμβριανών και αργότερα του
μεγαλύτερου ξεριζωμού που έγινε μετά την άλωση και τη Μικρασιατική καταστροφή. Αυτή του 1964 (6η προς 7η Σεπτεμβρίου) που ο
Ρωμιός ως όμηρος και μόνιμος στόχος εκδίκησης, πλήρωσε το βαρύ τίμημα του Κυπριακού Αγώνα και την απερασκεψία κάποιων που
δρούσαν εκ του ασφαλούς, ενώ γνώριζαν τις
ολέθριες συνέπειες.
Δυστυχώς δεν μας επιτρέπει ο χώρος να επεκταθούμε. Αναφέραμε απλώς τα ιστορικά γεγονότα, για να τα γνωρίσουν και να προβληματιστούν οι νεώτεροι και ειδικά για κάποιους
που έχουν το θράσος να επικαλούνται τη συνθήκη της Λωζάνης.
Γεωργιάδης Π. Αναστάσιος

GREENPEACE και
«ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ»
Ç Greenpeace, óôïí Ïäçãü ÐñÜóéíçò ÊáôáíÜëùóçò ðïõ Ý÷åé åêäþóåé, ìáò ðñïôåßíåé «íá ðáôÞóïõìå áíÜëáöñá óôç ãç», êÜíïíôáò öéëéêÞ ðñïò ôï ðåñéâÜëëïí ôçí êáèçìåñéíÞ ìáò æùÞ.
ÌåñéêÝò áðü ôéò ðñïôÜóåéò ôçò Greenpeace, ðïõ ìðïñåßôå íá ìåôáöÝñåôå êáé
óôïõò Üëëïõò, åßíáé:
1. Ãéá ôçí êáèáñéüôçôá ðñïôéìÞóôå ôï óáðïýíé êáé áðïöýãåôå ôï ÷ëþñéï êáé ôá
ðáñÜãùãÜ ôïõ. Ôï êïéíü îßäé åîáóöáëßæåé ôçí êáëýôåñç áðïëýìáíóç.
2. ÊÜíôå «ðñÜóéíç» áíôåðßèåóç óôá åíï÷ëçôéêÜ Ýíôïìá! Áåñßæåôå êáëÜ ôá íôïõëÜðéá, ìçí áöÞíåôå ôá ôñüöéìá åêôåèåéìÝíá, öõôÝøôå óå ãëÜóôñåò âáóéëéêü êáé ãáñõöáëéÝò ðïõ äéþ÷íïõí ôéò ìýãåò êáé ôá êïõíïýðéá, êáôáôñïðþóôå ôá
ìõñìÞãêéá ìå ëåâÜíôá êáé ôéò êáôóáñßäåò ìå öëïýäåò áããïõñéïý, ðïõ ôï óé÷áßíïíôáé!
3. ÁëëÜîôå ôá öþôá (ôïõ óðéôéïý óáò, åííïåßôáé)! Áí óå üëá ôá åëëçíéêÜ óðßôéá
ôïðïèåôïýóáìå çëåêôñïíéêïýò ëáìðôÞñåò öèïñéóìïý, èá åîéêïíïìïýóáìå
200.000 ôüíïõò ðåôñåëáßïõ ôï ÷ñüíï.
ÁîéïðïéÞóôå ôçí çëéáêÞ åíÝñãåéá êáé áíáæçôÞóôå óôá êáôáóôÞìáôá ôá ëåãüìåíá «ðñÜóéíá» øõãåßá íÝáò ôå÷íïëïãßáò.
Ðåñéïñßóôå ôç ÷ñÞóç ôùí êëéìáôéóôéêþí,
äßíïíôáò ÷þñï óôç öõóéêÞ óêßáóç áðü
äÝíôñá, üðïõ áõôü åßíáé äõíáôüí.
Èá ðñïóèÝóïõìå êáé êÜôé áêüìá. Áí æåßôå
óå äéáìÝñéóìá, êáé äéáèÝôåôå ìüíï Ýíá
ìðáëêüíé, ìåôáôñÝøôå ôï óå ìéêñÞ ðñÜóéíç
üáóç, öõôåýïíôáò áñùìáôéêÜ êáé êáëëùðéóôéêÜ öõôÜ óå ãëÜóôñåò Þ, óå óõíåííüçóç ìå ôïõò ãåßôïíåò, áíáññé÷çôéêÜ öõôÜ,
üðùò êéóóü êáé áãéüêëçìá. Ìðïñåß óýíôïìá íá ðñïóåëêýóïõí ðåôáëïýäåò êáé ðïõëéÜ, ðïõ èá èåëÞóïõí ßóùò íá ÷ôßóïõí ôç
öùëéÜ ôïõò óôçí ðñÜóéíç ãùíéÜ óáò.
ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ ÷åéìþíá, ìéá ôáÀóôñá ãåìÜôç óðüñïõò, øß÷ïõëá êáé îçñÜ
öñïýôá èá öÝñåé óôï ìðáëêüíé óáò óðïõñãßôéá, óïõóïõñÜäåò, êïêêéíïëáßìçäåò ê.Ü.
Ãéáôß
Õãåßá-Ðñïóôáóßá ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò
+ïìïñöéÜ=ðïéüôçôá æùÞò!

ÔÏ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍ ÅÉÍÁÉ Ç ÆÙÇ ÌÁÓ

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

ÍÅÏÓ ÍÁÏÓ ÓÔÉÓ ÖÅÑÅÓ
Ï ðáôÝñáò Ãåþñãéïò ÄïõëÜêçò, åöçìÝñéïò ôïõ íáïý ôçò Ðáíáãßáò Êïóìïóþôåéñáò, ìáò ãñÜöåé
ôá áêüëïõèá:
Óôéò ÖÝñåò êôßæïõìå êáéíïýñãéá åêêëçóßá! Åßíáé ï «Íáüò ôçò Õøþóåùò ôïõ Ôéìßïõ Óôáõñïý, ç ÍÝá Êïóìïóþôåéñá».
Ðüèïò êáé ëá÷ôÜñá ìáò íá ðñïóöÝñïõìå óôï Èåü ü,ôé êáëýôåñï õðÜñ÷åé.
¼óïé èÝëïõí íá âïçèÞóïõí ôçí
ðñïóðÜèåéÜ ìáò, ìðïñïýí íá óôåßëïõí ÷ñÞìáôá êáé èá ëÜâïõí éóüðïóç áðüäåéîç, ôçí ïðïßá ìðïñïýí íá
÷ñçóéìïðïéÞóïõí ãéá ôçí åöïñßá.
×áñßóôå Ýíá ëéèáñÜêé! Èá åßíáé
ðñïóöïñÜ ôçò áãÜðçò óáò ðñïò ôï
Èåü. Èá Ý÷åôå ôçí ôéìÞ íá áíÞêåôå
óôïõò êôßôïñåò.
Ç äéåýèõíóÞ ìáò åßíáé: Éåñüò Íáüò Ðáíáãßá Êïóìïóþôåéñá, 685 00 ÖÝñåò
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Ç «ÌÁ×Ç» ÊÁÔÁ ÔÙÍ ÂÁÊÔÇÑÉÙÍ
Διεθνής επιτυχία του συμπατριώτη μας Αλεξανδρουπολίτη
Βιολόγου Ερευνητή ΤΑΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Τ

α πρόσφατα αποτελέσματα της ερευνητικής ομάδας του Ινστιτούτου Μοριακής
Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) του
Πανεπιστημίου Κρήτης ανοίγουν δρόμους
στην ανάπτυξη μιας νέας γενιάς αντιβιοτικών.
Επικεφαλής της ομάδας ένας Εβρίτης Βιολόγος ερευνητής, ο 37χρονος Τάσος οικονόμου,
ο οποίος εδώ και καιρό μελετά τους μοριακούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούν τα βακτήρια για να μεταφέρουν πρωτεΐνες έξω από τα κύτταρα.
Για το επίτευγμά τους και την εργασία
τους μάλιστα έχει υπογραφεί συμφωνία του
ΙΜΒΒ με την αμερικανική εταιρία «Φάιζερ»,
η οποία πρόκειται να την αξιοποιήσει για την
παρασκευή αντιβιοτικών που θα αναστείλουν
λειτουργίες απαραίτητες στη ζωή των βακτηρίων.
Στο χώρο των βιοφαρμακευτικών εφαρμογών, η ομάδα του κ. Οικονόμου έχει αναπτύξει βιοτεχνικές μεθόδους που επιτρέπουν
την παραγωγή σημαντικών ανθρώπινων πρωτεϊνών του ανοσολογικού συστήματος –ιντερλευκίνες κα– κατόπιν έκκρισης από τους μικροοργανισμούς.
Η σημασία του επιτεύγματος είναι διττή,
όπως επισημαίνεται και στην ανακοίνωση του
Ινστιτούτου: «Η συμφωνία αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για δύο λόγους: Ο πρώτος έχει να
κάνει με τον στόχο αυτής της συνεργασίας. Είναι γνωστό ότι αρχίζει να υπάρχει έντονο πρόβλημα με τα παραδοσιακά αντιβιοτικά που η
ευρεία χρήση τους έχει δημιουργήσει ανθεκτικά βακτήρια και οι προβλέψεις είναι ότι θα καταστούν αναποτελεσματικά στα επόμενα λίγα
χρόνια. Έτσι κινδυνεύουμε ξανά να γίνουμε
θύματα βακτηριακών μολύνσεων αν δεν αναπτυχθούν νέα αντιβιοτικά. Ο δεύτερος λόγος
σχετίζεται με τη σημασία της βασικής έρευνας στη μοριακή βιολογία για την ανάπτυξη
εφαρμογών προς όφελος του γενικού συνόλου.
Η ομάδα του κ. Οικονόμου μέσα από αυτή την
έρευνα απέκτησε πολύτιμη γνώση αλλά και ανέπτυξε και τα κατάλληλα εργαλεία που τώρα
θα χρησιμοποιηθούν από την PFIZER με στό-

χο την εύρεση χημικών ουσιών που θα παρεμποδίζουν τη λειτουργία της εκκριτικής μηχανής των παθογόνων βακτηρίων με αποτέλεσμα
το θάνατό τους.
Ο κ. Οικονόμου και οι συνεργαζόμενοι ερευνητές στοχεύουν στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι μεμβρανικές και εκκριτικές πρωτεΐνες που παρασκευάζονται στο εσωτερικό του κυττάρου μικροοργανισμών,
βρίσκουν το δρόμο τους στη μεμβράνη και
τη διασχίζουν. Στα βακτήρια υπάρχουν πολλές τέτοιες πρωτεΐνες που βοηθούν στην επιβίωσή τους, όμως στα παθογόνα βακτήρια,
όταν υποπληθυσμοί αυτών των πρωτεϊνών έρθουν σε επαφή με τον άνθρωπο, τότε δημιουργούν προβλήματα. Συνολικά υπάρχουν 500
λειτουργίες παραγωγής πρωτεϊνών ενώ τα υπάρχοντα αντιβιοτικά στοχεύουν στην αναστολή μόνο 15 λειτουργιών.
Η εταιρία «Φάιζερ», που αναπτύσσει νέες γενιές φαρμάκων, όπως το «Βιάγκρα», θα
αξιοποιήσει τα ερευνητικά αποτελέσματα της
ομάδας του κ. Οικονόμου για να παρασκευάσει αντιβιοτικά που θα αναστείλουν λειτουργίες, απαραίτητες στη ζωή των βακτηριδίων.
* * *
Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο 37χρονος επιστήμονας, καθηγητής του Πανεπιστημίου
κρήτης, είναι γιος του χειρουργού Λάκη Οικονόμου που δεν ζει πια και ανιψιός του ακτινολόγου Σταμάτη Οικονόμου. Σπούδασε
Βιολογία στο ΑΠΘ ενώ πραγματοποίησε τις
μεταπτυχιακές του σπουδές στο τμήμα γενετικής στο Ινστιτούτο JOHN INNES και στο
πανεπιστήμιο EAST AGLIA NORWICH της
Μεγάλης Βρετανίας. Έχει στο ενεργητικό του
πληθώρα διακρίσεων και υποτροφιών. Το
1996 βραβεύθηκε από την Ιταλική Εταιρία μικροβιολογίας και Μικροβιακής Βιοτεχνολογίας. Είναι μέλος επιστημονικών εταιριών και
κριτής ερευνητικών προτάσεων, ενώ έχει
πλούσια και σημαντική ερευνητική δραστηριότητα.
Π.Π.
Από τη «Γνώμη» Αλεξ/πολης (12/5/01)

Ðïñåßá áãéüôçôáò êáé ¢ãéï Ðíåýìá
ÃñÜøáìå óôï ðñïçãïýìåíï öýëëï üôé ìå
ôç äéêáßùóç áíïßãåé ç èýñá ãéá ôç æùÞ ôçò
áñåôÞò, ôçí êáéíïýñãéá ðïñåßá, ó’ Ýíá äñüìï
ðïõ ïäçãåß ìáêñéÜ áðü ôçí áìáñôßá, óôçí áãéüôçôá.
Ìüíïò ï Üíèñùðïò äåí ìðïñåß íá âáäßóåé ôï äñüìï áõôü, äéüôé ç ðïñåßá áõôÞ ðñïûðïèÝôåé Ýíùóç ìå ôï ×ñéóôü êáé ðëÞñùóç ôïõ
íïõ êáé ôçò êáñäéÜò ìå ¢ãéï Ðíåýìá. Áõôü
üìùò ìðïñåß íá óõìâåß ìüíï ìÝóá óôçí Åêêëçóßá.
¸ôóé ç ðïñåßá ðñïò ôçí áãéüôçôá äåí åßíáé ðïñåßá åíüò áíèñþðïõ, ìéáò øõ÷Þò, áëëÜ ç ðïñåßá üëçò ôçò Åêêëçóßáò, ìÝóá óôçí
ïðïßá áíÞêåé ï ðéóôüò. Ïé áóêçôÝò ðïõ æïõí
ìüíïé óôçí Ýñçìï, áãéÜæïíôáé åðåéäÞ áíÞêïõí
óôçí Åêêëçóßá. Ïé âáðôéóìÝíïé ÷ñéóôéáíïß
ðïõ áìáñôÜíïõí, åßíáé ôá Üññùóôá ìÝëç ôçò,
ðïõ áí äåí èåñáðåõèïýí ìå ôá ìÝóá ôçò ×Üñéôïò äåí ìðïñïýí íá áãéáóèïýí êáé áõôïáöïñßæïíôáé.
ÌÝóá óôçí Åêêëçóßá ï ðéóôüò åíþíåôáé
ìå ôï ×ñéóôü. Áðü ôçí Ýíùóç áõôÞ ï ÷ñéóôéáíüò ðáßñíåé äýíáìç, üðùò ç êëçìáôüâåñãá
áíôëåß äýíáìç áðü ôç ñßæá ôçò êëçìáôáñéÜò.
¸ñãï ôçò Åêêëçóßáò åßíáé íá åíþóåé ôïí
Üíèñùðï ìå ôï Èåü. Áõôü ôï åðéôõã÷Üíåé ìå
ôçí ôÝëåóç ôùí ìõóôçñßùí.
ÊáôÜ ôçí ôÝëåóç ôùí ìõóôçñßùí ôï ¢ãéï
Ðíåýìá åíåñãåß êáé Ýñ÷åôáé ç ×Üñç óôïõò
ðéóôïýò. ÅöïäéáóìÝíïé ïé ðéóôïß ìå ôç ×Üñç
ôïõ Áãßïõ Ðíåýìáôïò, ìðïñïýí íá öÝñïõí
êáñðïýò áãéáóìïý.
Ç êáèáñüôçôá ôïõ íïõ êáé ôçò êáñäéÜò
«áðü ðáíôüò ìïëõóìïý óáñêüò êáé ðíåýìáôïò» åßíáé ï ðñþôïò êáñðüò ðïõ ìðïñåß íá
áðïëáýóåé ï ðéóôüò ðïõ âáäßæåé ðñïò ôçí áãéüôçôá.
Ï äåýôåñïò åßíáé ìéá êáôÜóôáóç ðïõ äýóêïëá ðåñéãñÜöåôáé. Ï ðéóôüò æåé óå ìéá á-

ôìüóöáéñá ÷áñÜò êáé åéñÞíçò, ðñïãåýåôáé ôç
÷áñÜ ôïõ ðáñáäåßóïõ êáé äåí õðÜñ÷åé ôßðïôå
ìå ôï ïðïßï èá ìðïñïýóå ï ðéóôüò íá áíáôáëëÜîåé ôçí êáôÜóôáóç áõôÞ. ¼ëá ôá ðëïýôç ôçò
ãçò, üëç ç äüîá ôùí áíèñþðùí êáé üëåò ïé áðïëáýóåéò ôçò êïóìéêÞò æùÞò åßíáé «óêýâáëá» ìðñïóôÜ óôçí êáôÜóôáóç ôçò áãéüôçôáò.
Ïé Üãéïé áðü ôïí ïõñáíü, áõôïß ðïõ ðñþôïé âÜäéóáí ôï äñüìï áõôü, ìáò âåâáßùóáí
ìå ôï ðáñÜäåéãìÜ ôïõò ãéá ôçí áëÞèåéá áõôÞ.
Ï Ñùìáßïò áõôïêñÜôïñáò óõìâïõëåýåé
ôïí ¢ãéï Ãåþñãéï:
– ÁñíÞóïõ ôçí ðëÜíç ãéá íá æÞóåéò.
Êáé ï Üãéïò ôïõ áðáíôÜ:
– Äåí ìïõ ÷ñåéÜæåôáé ç æùÞ, âáóéëåý. ÈÝëù íá ðåèÜíù ÷ñéóôéáíüò.
Óôç ÓåâÜóôåéá ôçò Ì. Áóßáò Ýñéîáí ôïõò
áãßïõò 40 ìÜñôõñåò ãõìíïýò óôá ðáãùìÝíá
íåñÜ ôçò ëßìíçò êáé ïé Üãéïé åíßó÷õáí åáõôïýò ìå ôç öñÜóç: «Äñéìýò ï ÷åéìþí áëëÜ ãëõêýò ï ðáñÜäåéóïò».
Åõ÷Þ èåñìÞ êáé ðñïóåõ÷Þ üëïé ïé âáðôéóìÝíïé ÷ñéóôéáíïß íá âáäßóïõìå ôï äñüìï
ðñïò ôçí áãéüôçôá, ðïõ åßíáé êáé ï ìüíïò äñüìïò ðïõ ïäçãåß ôïí Üíèñùðï óôçí áëçèéíÞ åõôõ÷ßá.
ÄïõëÜêçò Ãåþñãéïò, ÉåñÝáò
ÅöçìÝñéïò ôïõ Éåñïý Íáïý
Ðáíáãßáò Êïóìïóþôåéñáò Öåñþí

ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÓÉÁÑÂÁÑËÇÓ
ÅñãáóôÞñéï áäáìáíôïäåóßáò
Êïëïêïôñþíç 23
1ïò üñïöïò

Ôçë. 32.55.241

ÓýÍÔÏÌÅò ÔÏðÉÊÅò ÅÉäÇÓÅÉò
• Íïóïêïìåßï Áëåîáíäñïýðïëçò. Óôï ôÝëïò ôïõ 2001 åêôéìÜôáé üôé èá ëåéôïõñãÞóåé ôï íÝï íïóïêïìåßï Áëåî/ðïëçò. ¹äç Ý÷åé ðáñáëçöèåß ôï 1/3 ôùí êôéñéáêþí åãêáôáóôÜóåþí ôïõ. Ï Ãåí. Ä/íôÞò ôïõ ðåñéöåñåéáêïý óõìâïõëßïõ õãåßáò ÁíáôïëéêÞò
Ìáêåäïíßáò êáé ÈñÜêçò ê. ÓôñÜôïò ×áóÜðçò áíáêïßíùóå áêüìç üôé ðáñáäßäïíôáé
ðÝíôå íÝá áóèåíïöüñá óôá ÊÝíôñá Õãåßáò
Óôáõñïýðïëçò, ÏñåóôéÜäáò êáé óôá íïóïêïìåßá ÄñÜìáò ÊáâÜëáò êáé ÊïìïôçíÞò.
• ËïõôñÜ Ôñáúáíïýðïëçò. Ðéëïôéêü ðñüãñáììá ìåëåôÜ ôçí ùöåëéìüôçôá ôùí éáìáôéêþí ðçãþí Ôñáúáíïýðïëçò, ãéá ôçí åðéóôçìïíéêÞ ðéóôïðïßçóç êáé ôåêìçñßùóç ôùí
èåñáðåõôéêþí éäéïôÞôùí ôùí éáìáôéêþí íåñþí. Ôï ðñüãñáììá õëïðïéåß ï ÄÞìïò Ôñáúáíïýðïëçò óå óõíåñãáóßá ìå ôçí Åôáéñåßá ÓõìðëçñùìáôéêÞò éáôñéêÞò êáé ôï ÐáíåðéóôÞìéï Öéëßáò ôùí ëáþí ôçò Ìüó÷áò.
• Óðïããþäçò åãêåöáëïðÜèåéá. Ï íïìÜñ÷çò
¸âñïõ ê. Íôüëéïò ôüíéóå üôé ïé êôçíéáôñéêÝò õðçñåóßåò ôïõ ¸âñïõ ôçñïýí êáôÜ
ãñÜììá ôéò êïéíïôéêÝò ïäçãßåò ãéá ôç óðïããþäç åãêåöáëïðÜèåéá. Óôï íïìü ¸âñïõ
âïïåéäÞ êÜôù ôùí 30 ìçíþí óöÜæïíôáé óôá

•

•

•

Ç ×ÏÑÙÄÉÁ ÔÏÕ ÊÁÐÇ
ÄÇÌÏÕ ÖÅÑÙÍ

•

Óôéò áñ÷Ýò ôïõ ÖëåâÜñç 2001 äçìéïõñãÞèçêå óôï ÊÁÐÇ ïìÜäá ÷ïñùäßáò, ç ïðïßá áðïôåëåßôáé áðü 25 êáëëßöùíåò êáé äñáóôÞñéåò
êõñßåò. Áðü ôüôå ìßá öïñÜ ôçí åâäïìÜäá ç
÷ïñùäßá êÜíåé ôçí ðñüâá ôçò óôï ÷þñï ôïõ
ÊÁÐÇ õðü ôçí êáèïäÞãçóç ôçò ìïõóéêïý êõñßáò ÂÜóùò ×”ÂáóéëåéÜäïõ êáé ìå ôç óõíïäåßá ìïõóéêïý óõãêñïôÞìáôïò ôçò ÄÅÐÁÖ.
ÌÝ÷ñé óÞìåñá ç ÷ïñùäßá ìáò Ý÷åé
ðáñïõóéÜóåé ðïëý üìïñöá ðáñáäïóéáêÜ
ôñáãïýäéá óå åïñôáóôéêÝò åêäçëþóåéò ôïõ
ÄÞìïõ – óôá "ÂÞñåéá" – ìå ìåãÜëç åðéôõ÷ßá.
Åìöáíßóôçêå óôéò 8 Áõãïýóôïõ óôéò ÖÝñåò êáé
óôéò 14 Áõãïýóôïõ óôçí Êáâçóü.
Åðßóçò óôéò 8 Óåðôåìâñßïõ 2001 ïé êõñßåò
ôçò ×ïñùäßáò ìáò èá åñìçíåýóïõí ôá
ôñáãïýäéá ôïõò óå åêäÞëùóç ôïõ ÄÞìïõ óôç
Âñõóïýëá, åíþ ôçí 1ç Ïêôùâñßïõ (Ðáãêüóìéá
çìÝñá ôçò Ôñßôçò Çëéêßáò) èá óõììåôÜó÷ïõí
óôçí åïñôáóôéêÞ åêäÞëùóç ôïõ ÊÁÐÇ óôï
êÝíôñï «Áñ÷ïíôéêü».
ÔÝëïò, èá ðñÝðåé íá áíáöÝñïõìå üôé ôç
ÌåãÜëç ÐáñáóêåõÞ ç ×ïñùäßá ìáò Ýøáëå ôá
åãêþìéá óôçí Ðáíáãßá Êïóìïóþôåéñá.
Êáëýâá ÉùÜí. ÅõáããåëÞ
ÊïéíùíéêÞ Ëåéôïõñãüò

•

•

•

•

•

•

ÐÏËÕÇÌÅÑÇ ÅÊÄÑÏÌÇ
TOY ÊÁÐÇ ÓÔÇ ÈÅÓÓÁËÉÁ
Ôï ÊÁÐÇ Öåñþí äéïñãáíþíåé ðïëõÞìåñç
åêäñïìÞ ãéá ôá ìÝëç ôïõ óôç Èåóóáëßá áðü
ôéò 19 Ýùò ôéò 22 Óåðôåìâñßïõ 2001.
Ôï ðñüãñáììá ðåñéëáìâÜíåé:
19/9: ÌåôÝùñá-ÊáëáìðÜêá-Ôñßðïëç
20/9: Ëßìíç ÐëáóôÞñá - Êáñäßôóá
21/9: ÐÞëéï - Âüëïò
22/9: ÅðéóôñïöÞ - ÓôÜóåéò ËÜñéóá êáé Èåóóáëïíßêç.
Äçëþóåéò óõììåôï÷Þò Ýùò êáé 10 Óåðôåìâñßïõ 2001.
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ÍåêôÜñéïò ÊáëéáíôæÞò
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•

óöáãåßá ôçò «ÈñÜêçò», ôïõ Óïõöëßïõ êáé
ôïõ ÁóçìÝíéïõ. Áöáéñïýíôáé áðü ôá óöÜãéá ôá åðéêßíäõíá üñãáíá (ìõåëüò, íùôéáßïò, ìÜôéá, áìõãäáëÝò êáé óðëÞíá) êáé êáôáóôñÝöïíôáé óå åéäéêïýò êëéâÜíïõò). Ôá
âïïåéäÞ Üíù ôùí 30 ìçíþí óöÜæïíôáé ìüíï óôï óöáãåßï ôïõ ÁóçìÝíéïõ. ÌåôÜ ôç
óöáãÞ ôï óöÜãéï öõëÜóóåôáé ãéá äýï çìÝñåò óôï øõãåßï, åíþ ìÝñïò ôùí åðéêßíäõíùí ôìçìÜôùí ôïõ æþïõ áðïóôÝëëåôáé ãéá
åîÝôáóç. ÌåôÜ ôçí åîáãùãÞ ôùí áðïôåëåóìÜôùí ôçò åîÝôáóçò êáé áöïý äéáðéóôùèåß üôé ôï æþï äåí íïóïýóå, äéáôßèåôáé ôï
óöÜãéï óôçí áãïñÜ.
Åëëçíéêüò Ïñãáíéóìüò ÃÜëáêôïò (ÅËÏÃ).
Ôïí åñ÷üìåíï Ïêôþâñéï áíáìÝíåôáé íá ëåéôïõñãÞóåé ôï åñãáóôÞñéï åëÝã÷ïõ ðïéüôçôáò ãÜëáêôïò ôïõ ÅËÏÃ óôçí Ôñáúáíïýðïëç.
¸ãêñéóç Ýñãùí óå Ýîé äÞìïõò ôïõ ¸âñïõ.
Åãêñßèçêáí áðü ôï ãåíéêü ãñáììáôÝá ôçò
ÐåñéöÝñåéáò ÁíáôïëéêÞò Ìáêåäïíßáò-ÈñÜêçò ê. ¢ñç Ðáðáäüðïõëï äçìïðñáôÞóåéò
ãéá åãêåêñéìÝíåò ðáñåìâÜóåéò óå ôïìåßò ýäñåõóçò-áðï÷Ýôåõóçò, áíáðëÜóåéò êáé ïäéêÝò óõíäÝóåéò ÄÞìùí êáé äçìïôéêþí äéáìåñéóìÜôùí, óõíïëéêïý ýøïõò 856 åêáô. äñ÷.
Ãéá ôïí áðüäçìï Åëëçíéóìü. Óôç Æõñß÷ç
âñÝèçêå ï Õöõðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí ê. Áðüóôïëïò ÖùôéÜäçò, óôá ðëáßóéá ôïõ äéáëüãïõ ôçò ÊõâÝñíçóçò ìå ôïí Áðüäçìï Åëëçíéóìü óôéò 23 êáé 24 Éïõíßïõ, ðñïóêåêëçìÝíïò áðü ôç Íïìáñ÷éáêÞ åðéôñïðÞ ôïõ
ÐÁÓÏÊ óå óõíåñãáóßá ìå åëëçíéêÝò êïéíüôçôåò êáé óõëëüãïõò ôçò Åëâåôßáò.
Áöèþäçò. Íá óôáìáôÞóåé ï åìðáéãìüò êáé
íá êáôáâëçèïýí ïé áðïæçìéþóåéò ôïõ 2000
æçôïýí ïé êôçíïôñüöïé ôùí Öåñþí. Åßíáé áðïöáóéóìÝíïé í’ áíôéäñÜóïõí åíôïíüôáôá
êáé í’ áãùíéóôïýí ãéá íá éêáíïðïéçèåß ôï
áßôçìÜ ôïõò. Åðéññßðôïõí ôçí åõèýíç óôçí
ðïëéôéêÞ çãåóßá ôïõ Õðïõñãåßïõ Ãåùñãßáò
êáé óôïí êáêü óõíôïíéóìü Õðïõñãåßïõ-Íïìáñ÷ßáò.
Óõíáãåñìüò ãéá ôïí áöèþäç. ÁíáóôÜôùóç óôïí ¸âñï áðü êñïýóìá áöèþäïõò ðõñåôïý óôçí Ôïõñêßá.
«Íáé» ôùí Åõñùðáßùí óôïí åìâïëéáóìü.
Óõìöùíïýí ðëÝïí êáé ïé Åõñùðáßïé åôáßñïé óôï áßôçìá ôçò Íïìáñ÷ßáò ¸âñïõ ãéá
åìâïëéáóìü ôïõ æùéêïý êåöáëáßïõ ôïõ Íïìïý ìáò.
Åãíáôßá ïäüò. ÌÝ÷ñé ôï ôÝëïò ôïõ 2001 èá
åßíáé Ýôïéìç ç ðáñÜêáìøç ôçò Áëåîáíäñïýðïëçò ìå ðñïïðôéêÞ åðÝêôáóçò ôçò Åãíáôßáò ïäïý ðñïò ôçí Êùí/ðïëç.
Áìåñéêáíéêü åíäéáöÝñïí ãéá ôïí Áãùãü.
ÁñêåôÝò áìåñéêáíéêÝò åðé÷åéñÞóåéò Ý÷ïõí
åêäçëþóåé åíäéáöÝñïí ãéá óõììåôï÷Þ óå
Ýñãá äéáóýíäåóçò åíÝñãåéáò óôç ÷þñá
ìáò, üðùò ï ðåôñåëáéáãùãüò ÌðïõñãêÜòÁëåîáíäñïýðïëçò, äÞëùóå ï õðïõñãüò ÁíÜðôõîçò ê. Íßêïò ×ñéóôïäïõëÜêçò ìåôÜ ôéò
åðáöÝò ðïõ åß÷å óôéò ÇÐÁ.
Èçñïöýëáêåò. Ïé öýëáêåò-Üããåëïé ôïõ
äÜóïõò êáé ôçò Üãñéáò æùÞò. ÐÝíôå Üíäñåò,
äýï ôæéð êáé äýï ëÝìâïé óôçí õðçñåóßá ôçò
öýóçò ôïõ ¸âñïõ.
Óôçí Áëåî/ðïëç ôï 4ï åëëçíéêü ÊÝíôñï ìåôáìüó÷åõóçò. Ç äùñåÜ ïñãÜíùí åßíáé ðñÜîç áãÜðçò êáé ðñïóöïñÜ æùÞò óôïí Üíèñùðï. Åíüøåé äçìéïõñãßáò ìåôáìïó÷åõôéêïý ÊÝíôñïõ óôï íïóïêïìåßï Áëåî/ðïëçò,
ï Ä/íôÞò ôçò íåöñïëïãéêÞò êëéíéêÞò êáèçãçôÞò ê. Âáóßëçò ÂáñãéåìÝæçò îåêßíçóå ôçí
ðñïóðÜèåéá ðñïóÝããéóçò ôçò éäÝáò ìåôáìüó÷åõóçò ïñãÜíùí, þóôå íá äéåõñõíèåß
ï êýêëïò ôùí äùñçôþí ðïõ èá êáëýðôåé ôéò
áíÜãêåò ôçò ðåñéöÝñåéáò Ìáêåäïíßáò-ÈñÜêçò. ¹äç Ý÷ïõí ìåôáìïó÷åõèåß êáé ðáñáêïëïõèïýíôáé óôá åîùôåñéêÜ éáôñåßá ôçò Áëåî/ðïëçò ðÜíù áðü óáñÜíôá Üôïìá.
ÓõíÝäñéï ãéá ôï äéáóõíïñéáêü åìðüñéï.
Ìéá åíäéáöÝñïõóá óõíÜíôçóç ðïõ áíáìÝíåôáé íá óõãêåíôñþóåé ðÜíù áðü 140 åðé÷åéñçìáôßåò áðü ôç ãåéôïíéêÞ Ôïõñêßá êáèþò êáé éóÜñéèìïõò Ýëëçíåò åðåíäõôÝò,
ðñïåôïéìÜæåé ôï Åëëçíïôïõñêéêü Åðé÷åéñçìáôéêü Óõìâïýëéï óå óõíåñãáóßá ìå ôï ÅðéìåëçôÞñéï ¸âñïõ. Ôï óõíÝäñéï èá ðñáãìáôïðïéçèåß óôïí ÁóôÝñá ôçò Áëåî/ðïëçò
óôéò 14-15 Óåðôåìâñßïõ. ÈÝìá ôïõ: «Äéáóõíïñéáêü åìðüñéï ÅëëÜäáò-Ôïõñêßáò,
ðñïâëÞìáôá êáé ðñïïðôéêÝò áíÜðôõîçò».
«ÓçìáíôéêÞ óõíÜíôçóç, ç ïðïßá âïçèÜ óôçí
áíáíÝùóç ôïõ êëßìáôïò åðé÷åéñçìáôéêÞò åìðéóôïóýíçò» ÷áñáêôÞñéóå ôçí çìåñßäá ï
õöõðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí ê. Áðüóôïëïò
ÖùôéÜäçò óå äÞëùóÞ ôïõ óôçí ÅÑÁ.

ÓÅËÉÄÁ 5

24-26 Áõãïýóôïõ óôç ÓáìïèñÜêç

•

ÃÉÁ ÍÁ ÌÇ ×ÁÈÅÉ
Ç ÉÓÔÏÑÉÁ ÔÇÓ ÈÑÁÊÇÓ

ÐÁÑÁÄÏÓÇ • ÐÏËÉÔÉÓÌÏÓ • ÃÑÁÌÌÁÔÁ & ÔÅ×ÍÅÓ •

ÃÇ, ÃÕÍÁÉÊÁ, ÈÑÁÊÇ
1ç ÓõíÜíôçóç Ãõíáéêåßùí Óõíåôáéñéóìþí ÈñÜêçò
Óôéò 24-26 Áõãïýóôïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêáí óôç
ÓáìïèñÜêç åêäçëþóåéò ìå ôïí ôßôëï «ÃÇ, ÃÕÍÁÉÊÁ, ÈÑÁÊÇ», ðïõ äéïñãÜíùóáí áðü êïéíïý
ï ÄÞìïò ÓáìïèñÜêçò, ç ÄçìïôéêÞ ÁíáðôõîéáÅÄÙ öùôïÃÑÁÖºÁ
êÞ Åôáéñßá êáé ï Áãñïôïïéêïôïõñéóôéêüò ÓõÐÑÏÓÐÅÊÔÏÕÓ
íåôáéñéóìüò «Áîéüêåñóá», ìå ôç óôÞñéîç ôçò
ÐåñéöÝñåéáò ÁíáôïëéêÞò Ìáêåäïíßáò êáé
ÈñÜêçò êáé ôïõ Íïìáñ÷éáêïý Äéáìåñßóìáôïò
¸âñïõ. Êõñßáñ÷ï óôïé÷åßï ôùí åêäçëþóåùí
áõôþí Þôáí ç 1ç ÓõíÜíôçóç Ãõíáéêåßùí Óõíåôáéñéóìþí ôçò ÈñÜêçò.
Ôï ðñüãñáììá, åêôüò áðü ôçí Çìåñßäá ãéá ôç ãõíáßêá ôçò õðáßèñïõ, ðåñéëÜìâáíå ¸êèåóç-ÐáæÜñé ðáñáäïóéáêþí ðñïúüíôùí óôçí Êáìáñéþôéóóá, ëïãïôå÷íéêÞ åêäÞëùóç ðáñïõóßáóç ôïõ âéâëßïõ ôçò Óïößáò Èùìïðïýëïõ «Óôïõò ðñüðïäåò ôïõ Öåããáñéïý», ðïõ åßíáé åìðíåõóìÝíï áð’ ôï íçóß, ëåéôïõñãßá åóôéáôïñßïõ ôïðéêþí åäåóìÜôùí êáé ÂñáäéÜ ðáñáäïóéáêÞò ìïõóéêÞò. Óõììåôåß÷áí åðßóçò ôá ìïõóéêï÷ïñåõôéêÜ óõãêñïôÞìáôá ôïõ Óõíåôáéñéóìïý Ãõíáéêþí Ôñéãþíïõ, ôïõ Óõíåôáéñéóìïý Ãõíáéêþí Öåñþí êáé ôïõ Ðïëéôéóôéêïý Óõëëüãïõ ÓáìïèñÜêçò.
–––– • ––––

¼ôáí ïé ãõíáßêåò áíáëáìâÜíïõí ðñùôïâïõëßåò...
Ïé ãõíáßêåò ôçò ÈñÜêçò óõììåôÝ÷ïõí åíåñãÜ óôçí áíÜðôõîç ôçò áãñïôéêÞò ïéêïíïìßáò, äéáäñáìáôßæïíôáò êýñéï ñüëï êáé ðñïóäßäïíôáò æùôéêüôçôá óôá ÷ùñéÜ ôçò õðáßèñïõ.
Éäéáßôåñá äñáóôÞñéåò êáé ðáñáãùãéêÝò ïé áãñüôéóóåò ôïõ ¸âñïõ, ôçò Ñïäüðçò êáé ôçò
ÎÜíèçò, ðñùôïðüñåò óå áíáðôõîéáêÝò ðñùôïâïõëßåò, äçìéïýñãçóáí óõíåôáéñéóìïýò, áîéïðïéþíôáò êáé ðñïâÜëëïíôáò ôá ôïðéêÜ –
ãåùñãéêÜ êáé ðáñáäïóéáêÜ– ðñïúüíôá.
Óôçí ôñéÞìåñç áõôÞ ãéïñôÞ ôçò èñáêéêÞò
ãçò, ïé ãõíáßêåò ôùí óõíåôáéñéóìþí åß÷áí ôçí
åõêáéñßá íá ðáñïõóéÜóïõí ôéò åðé÷åéñçìáôéêÝò ôïõò äñáóôçñéüôçôåò êáé ôá áãíÜ áãñïôé-

êÜ ðñïúüíôá ðïõ ðáñÜãïõí, óôÝëíïíôáò ôï ìÞíõìá êáé õðïãñáììßæïíôáò üôé êáíåíüò åßäïõò
áíÜðôõîç äåí åßíáé äõíáôÞ ÷ùñßò ôç ãõíáéêåßá
ðáñïõóßá êáé ðñïóöïñÜ.
Öéëïäïîßá ôùí äéïñãáíùôþí åßíáé ïé åêäçëþóåéò áõôÝò, ðïõ óõíäÝïõí ôïí Áãñïôïõñéóìü ìå ôçí ðáñÜäïóç êáé ôïí ðïëéôéóìü, íá
êáèéåñùèïýí ùò èåóìüò ðïõ èá åðáíáëáìâÜíåôáé êÜèå ÷ñüíï, ìå ôçí ðñïïðôéêÞ íá áðïêôÞóåé ðáíåëëáäéêü ÷áñáêôÞñá.
Åìåßò ôïõò åêöñÜæïõìå ôá èåñìÜ ìáò óõã÷áñçôÞñéá êáé ôïõò åõ÷üìáóôå êáëÞ äýíáìç
êáé åõüäùóç ôùí óôü÷ùí ôïõò.

ÁÐÏ ÔÇ äÑÁÓÇ ÔÇò ÄÅÐÁÖ
«ÐÁÉ÷ÍºÄÉÁ

ÓTÏ

ÍÅÑ¼»

Ï ÄÞìïò Öåñþí ìÝóù ôçò ÄçìïôéêÞò Åðé÷åßñçóçò ÔïðéêÞò ÁíÜðôõîçò ðñáãìáôïðïßçóå
ðñïãñÜììáôá Ìáæéêïý Áèëçôéóìïý «Ðáéäß êáé
Êïëýìâçóç» ãéá ðáéäéÜ ó÷ïëéêÞò çëéêßáò üëïõ ôïõ ÄÞìïõ.
Ç óõììåôï÷Þ èåùñåßôáé óçìáíôéêÞ áöïý
ëåéôïýñãçóáí 8 ôìÞìáôá óå êÜèå åêðáéäåõôéêÞ ðåñßïäï êáé ç äéÜñêåéá ôçò êáèåìéÜò Þôáí
3 åâäïìÜäåò. Ëåéôïýñãçóáí 3 åêðáéäåõôéêïß
ðåñßïäïé. Õðü ôçí êáèïäÞãçóç êáé óõíôïíéóìü ôùí ãõìíáóôþí-åêðáéäåõôþí, ôá ðáéäéÜ
óõììåôåß÷áí êáèïëéêÜ. Ôá áðïôåëÝóìáôá Ýãéíáí ïñáôÜ êáé áðïäåêôÜ áðü üëïõò ìÝóù
ôçò åêäÞëùóçò ðïõ Ýãéíå óôéò 24 Áõãïýóôïõ
ìå ôßôëï «ÐÁÉ×ÍÉÄÉÁ óôï ÍÅÑÏ» áðü üëá ôá
ðáéäéÜ ðïõ óõììåôåß÷áí óôá ðñïãñÜììáôá åêìÜèçóçò.
Ìéêñïß êáé ìåãÜëïé ðïõ âñÝèçêáí óôï ÊïëõìâçôÞñéï Öåñþí ðáñáêïëïýèçóáí ìå ìåãÜëç éêáíïðïßçóç ôçí åðéôõ÷çìÝíç åêäÞëùóç, ôüóï áðü ðëåõñÜò óõììåôï÷Þò üóï êáé
ïñãÜíùóçò.
Óôï ôÝëïò Ýãéíå áðïíïìÞ áíáìíçóôéêþí
äéðëùìÜôùí óå üëïõò ôïõò ìéêñïýò ößëïõò
ðïõ óõììåôåß÷áí. Åõ÷Þ üëùí ãéá õãåßá êáé
óõíÝ÷éóç ìå ôïí ßäéï æÞëï ôçò äñÜóçò áõôÞò.

Ãëõêü ôïõ êïõôáëéïý
êáé æõìáñéêÜ áðü ôçí
«ÅêÜâç»

Π

όσο καλά γνωρίζουμε την ιστορία της Θράκης; Τους ανθρώπους της που πρόσφεραν
στις τέχνες, τα γράμματα και τις επιστήμες; Δυστυχώς σύμφωνα με τον ομότιμο καθηγητή ακτινολόγο του ΔΠΘ κ. Παναγιώτη Μανωλάκη
όχι τόσο καλά όσο θα έπρεπε.
Με αυτό το σκεπτικό ο διακεκριμένος επιστήμονας και λάτρης της Θρακικής Ιστορίας,
δέχτηκε την πρόσκληση του Συλλόγου Κυριών
και Δεσποινίδων Αλεξανδρούπολης να μιλήσει για τη ζωή και το έργο των τριών επιφανών «λόγιων ιατροφιλόσοφων»: Ν.Β. Φαρδή,
Κ. Κουρτίδη, Αχ. Σαμοθράκη. Όλοι «παιδιά»
της Θράκης που την αγάπησαν και την έκαναν
ευρύτερα γνωστή μέσα από το πολύτιμο έργο
τους.
«Υπάρχει ένα κενό στην ιστορία της Θράκης», επισήμανε ο κ. Μανωλάκης εξηγώντας
τους λόγους της παρουσίασης, «που εντοπίζεται από την εποχή του Βυζαντίου και φτάνει μέχρι την Τουρκοκρατία, όπου εκεί μετατρέπεται
σε απέραντο σκοτάδι».
Για τον καθηγητή η Ελληνική πολιτεία πρέπει να εκμεταλλευτεί τις βιβλιοθήκες της Κωνσταντινούπολης όπου διασώζεται ακόμη πλούσιο υλικό, «αλλιώς η ιστορία της Θράκης θα
χαθεί».
Κάλεσε δε μέσα από την εκδήλωση –που
πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής στο
Πνευματικό Κέντρο της Μητρόπολης– τους
συγγραφείς των εκπαιδευτικών βιβλίων να συμπεριλάβουν περισσότερα κομμάτια από την
ιστορία της Θράκης έτσι ώστε να μάθουν γι’
αυτήν οι νεώτερες γενιές.
Μ.Ν.

ÁÓÐÑÏÌÁÕÑÇ ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÁ

ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÁ ÍÅÁ
Áêáäçìßá ÈñáêéêÞò ÔÝ÷íçò
ÅÃÊÁÔÁËÅÉÐÅÔÁÉ ç éäÝá äçìéïõñãßáò Áêáäçìß-

áò ÈñáêéêÞò ÔÝ÷íçò óôçí Áëåîáíäñïýðïëç
åîáéôßáò íïìéêþí êùëõìÜôùí. Äéáðéóôþèçêå üôé äýóêïëá èá ìðïñïýóå íá óõíõðÜñîåé óõíåñãáóßá ôïõ ÄÞìïõ ìå éäéùôéêü öïñÝá.

Äéøïýí íá ìÜèïõí
ôçí åëëçíéêÞ ãëþóóá 160 ðáéäéÜ
ÃÉÁ ÔÁ ÐÁÉÄÉÁ ÔÙÍ ÐÏÌÁÊÙÍ ðïõ æïõí óôïí ïñåéíü üãêï ôïõ Äåñåßïõ, ôá åëëçíéêÜ åßíáé ó÷åäüí ìéá Üãíùóôç ãëþóóá. ÐáñÜëëçëá üìùò
åßíáé ìéá ãëþóóá ôçí ïðïßá åðéèõìïýí äéáêáþò íá ìÜèïõí üóï êáëýôåñá ìðïñïýí, ìéá êáé
åßíáé ðïëßôåò ôïõ åëëçíéêïý êñÜôïõò. Ç äåýôåñç ÷ñïíéÜ åöáñìïãÞò ôïõ ðñïãñÜììáôïò
åêìÜèçóçò ôçò åëëçíéêÞò ãëþóóáò èåùñåßôáé åðéôõ÷çìÝíç, êáé óýìöùíá ìå äçëþóåéò
ôïõ íïìÜñ÷ç ê. Íôüëéïõ ôï ðñüãñáììá èá åðåêôáèåß êáé óôçí Áëåîáíäñïýðïëç.

ÔåôñáðëáóéÜóôçêáí
ïé áíáãíþóôåò ôïõ ¸âñïõ

ÏËÏÊËÇÑÙÈÇÊÅ ç ôåëåõôáßá êáôáãñáöéêÞ åñãáóßá ôïõ Ðïëéôéóôéêïý Áíáðôõîéáêïý ÊÝíôñïõ
ÈñÜêçò. Ç áíáôïëéêÞ ÈñÜêç ìÝóá áðü ÷Üñôåò êáé öùôïãñáößåò. Ðñüêåéôáé ãéá ìéá áíáôýðùóç, ìå ðñùôïâïõëßá ôïõ ÐÁÊÅÈÑÁ ôùí
ðñï ôïõ 1922 ïéêéóìþí ôçò Áíáô. ÈñÜêçò.

ÄÞìïò ÌåôáîÜäùí
ÌÉÁ ÏËÏÊËÇÑÙÌÅÍÇ ÐÑÏÔÁÓÇ äéÜóùóçò êáé

áíÜäåéîçò ôïõ Ðáñáäïóéáêïý Ïéêéóìïý ÌåôáîÜäùí-Ðáëéïõñßïõ Ý÷åé óõíôÜîåé êáé èá êáôáèÝóåé óôïõò áñìüäéïõò öïñåßò êáé õðçñåóßåò ï ÄÞìïò ÌåôáîÜäùí. Åðßóçò, óôçí ðñüôáóç ðåñéëáìâÜíïíôáé êáé ôìÞìáôá ôùí ïéêéóìþí ôçò ÁâäÝëëáò êáé ôïõ Áëåðï÷ùñßïõ, éäéáßôåñá áîéüëïãá, ìå ôá ðáñáäïóéáêÜ ëéèü÷ôéóôá óðßôéá, åâñßôéêçò áñ÷éôåêôïíéêÞò ôùí
áñ÷þí ôïõ áéþíá.
Ïé óôü÷ïé êáôåõèýíïíôáé óå äýï êýñéåò êáôåõèýíóåéò: á) Óôçí áðïêáôÜóôáóç ôïõ ðáñáäïóéáêïý ÷áñáêôÞñá ôùí ïéêéóìþí, êáé â)
óôçí ïéêïíïìéêÞ áíÜðôõîç ìÝóù åíáëëáêôéêþí
ìïñöþí åñãáóßáò êáé êõñßùò ôïõ ôïõñéóìïý.
Ç åðßôåõîÞ ôïõò ðñïóäéïñßæåôáé ùò ìéá êáëÜ
äéáñèñùìÝíç óýíèåóç áëëçëïóõìðëçñïýìåíùí Ýñãùí.
Êáô' åêôßìçóç óõíïëéêü êüóôïò ðáñÝìâáóçò

ÔÏÍ ÔÅÔÑÁÐËÁÓÉÁÓÌÏ ôïõ áñéèìïý ôùí áíá-

ãíùóôþí óôéò âéâëéïèÞêåò ôïõ íïìïý åß÷å ùò
áðïôÝëåóìá ç åöáñìïãÞ ôïõ ðñïãñÜììáôïò
ãéá ôçí ðñïþèçóç ôçò áíÜãíùóçò êáé ôïí åêóõã÷ñïíéóìü ôùí âéâëéïèçêþí, ðïõ õëïðïéåßôáé áðü ôç íïìáñ÷ßá ôçí ôåëåõôáßá ðåíôáåôßá.
Óýìöùíá ìå ôá óôïé÷åßá ôùí âéâëéïèçêáñßùí
ôïõ íïìïý, ôï 1996 ïé áíáãíþóôåò ôùí âéâëéïèçêþí áíÝñ÷ïíôáí óå 20.000, åíþ ôï 2000 áíÞëèáí óå 88.901.

«Ç íýöç ôçò Êïýëïõñçò»
óôéò ÖÝñåò
Ç ÎÅÊÁÑÄÉÓÔÉÊÇ ÊÙÌÙÄÉÁ ôïõ ÅõÜããåëïõ Ðá-

íôüðïõëïõ ðáñïõóéÜóôçêå óôéò ÖÝñåò áðü ôï
Êñáôéêü ÈÝáôñï Âïñåßïõ ÅëëÜäïò, óôá ðëáßóéá ðåñéïäåßáò ôïõ óå üëç ôçí ÅëëÜäá. Ôï
Ýñãï åßíáé êùìåéäýëëéï, ãñáììÝíï óôá ôÝëç
ôïõ 19ïõ áéþíá, êáé ðåñéãñÜöåé ôá åõôñÜðåëá ìéáò ìéêñÞò êïéíùíßáò ìå ôïõò Ýñùôåò, ôá
ìßóç êáé ôá ðÜèç ôçò. Ç åðéôõ÷çìÝíç ðáñÜóôáóç äüèçêå óôï õðáßèñéï èÝáôñï Öåñþí
óôéò 29 Áõãïýóôïõ. Ôç óêçíïèåóßá õðïãñÜöåé ï ÓôÝëéïò Ãïýôçò êáé ôç ìåëïðïßçóç ôùí
ôñáãïõäéþí ï ÇñáêëÞò Ðáó÷áëßäçò.

Áðü ôçí ¸êèåóç ôïõ ÔìÞìáôïò
Öùôïãñáößáò ôçò ÄÅÐÁÖ

É÷íçëáóßåò

Ðñïôåéíüìåíåò äñÜóåéò-åñãáóßåò
êáé óõíïëéêÞ äáðÜíç 1.410.000.000 äñ÷.
1) Äçìéïõñãßá âÜóçò äåäïìÝíùí (35 åê.)
2) ÁãïñÜ-áðïêáôÜóôáóç-åðáíÜ÷ñçóç ðáñáäïóéáêïý ìýëïõ ùò ìïõóåßï áãñïôéêÞò ôå÷íïëïãßáò (110 åê.)
3) ÁðïêáôÜóôáóç êáé åðáíÜ÷ñçóç éäéüêôçôïõ
êôéñßïõ ôïõ ÄÞìïõ ÌåôáîÜäùí ùò åñãáóôçñßïõ ëéèïîïúêÞò (95 åê.)
4) Äéáìüñöùóç åðéëåãìÝíùí üøåùí êáôÜ ìÞêïò êåíôñéêþí ïäþí (160 åê.)
5) Äéáìüñöùóç ÷þñùí óõãêåíôñþóåùí êáé
óôÜóåéò (ðëáôåßåò, ÷þñïé áíáøõ÷Þò) (240 åê.)
6) Äéáìüñöùóç åéóüäùí-åîüäùí ðüëçò (80 åê.)
7) Êõâïëéèüóôñùóç-Ðåæïäñüìçóç (125 åê.)
8) ÁãïñÜ-áðïêáôÜóôáóç Ýîé ÷áñáêôçñéóôéêþí
êôéñßùí óôïõò ïéêéóìïýò Ðáëéïõñßïõ, Áëåðï÷ùñßïõ, Áóðñïíåñßïõ êáé Âñõóéêþí (480 åê.)
9) Åêðüíçóç ðñïãñÜììáôïò ôïõñéóôéêÞò áíÜðôõîçò (10 åê.)
10) ¸íôáîç ðáñáäïóéáêïý óõíüëïõ óå äéåèíÞ äßêôõá ðáñáäïóéáêþí ïéêéóìþí êáé óå êïéíïôéêÜ ðñïãñÜììáôá (15 åê.)
11) ÐñïâïëÞ-ðñïþèçóç (45 åê.)
12) ¸íôáîç óõíüëïõ óå åèíéêÜ êáé äéåèíÞ ôïõñéóôéêÜ ðñïãñÜììáôá (15 åê.)

Ô

á åãêáßíéá ôïõ Åñãáóôçñßïõ ôïõ Ðáñáãùãéêïý Ãõíáéêåßïõ Óõíåôáéñéóìïý «ÅêÜâç» óôéò ÖÝñåò ðñáãìáôïðïéÞèçêáí ôï
ÓÜââáôï 23 Éïõíßïõ.
ÐáñáäïóéáêÜ ãëõêÜ êïõôáëéïý ôá ïðïßá
ðáñÜãïíôáé ìå ôç óõíôáãÞ ôçò ãéáãéÜò, êáèþò
êé ï ôñá÷áíÜò, ïé ÷õëïðßôåò êáé Üëëá, óáò ðåñéìÝíïõí íá ôá äïêéìÜóåôå «äïèåßóçò» åõêáéñßáò, áí äåí êáôáöÝñáôå íá ðáñáóôåßôå óôá
åãêáßíéá.
«Ç ðñïóðÜèåéá ôùí ãõíáéêþí óõíå÷ßæåôáé», ôïíßæåé ç Ðñüåäñïò ôïõ Óõíåôáéñéóìïý
êõñßá Íßôóá Ìðáìðïýñá, åíþ ãéá ôç óõíåñãáóßá ìå ôïõò Üëëïõò ãõíáéêåßïõò óõíåôáéñéóìïýò ðñïóèÝôåé:
«Ãßíåôáé ìéá ðñïóðÜèåéá ãéá ôçí Ýíùóç áëëÜ åßìáóôå áêüìá óôï óôÜäéï ôçò äéåñåýíçóçò. ÕðÜñ÷åé êáô’ áñ÷Þí ìßá ðñùôïâïõëßá ôùí
óõíåôáéñéóìþí ôïõ Ôñéãþíïõ êáé ôùí Öåñþí,
åíþ óôç óõíÝ÷åéá ìðïñåß íá äéåõñõíèåß ôï ó÷Þìá êáé ìå ôïõò Üëëïõò.
ÁõôÞ ôç óôéãìÞ ôá ðñïúüíôá ðïõ ðáñÜãïíôáé äéáêéíïýíôáé óôçí ôïðéêÞ áãïñÜ êõñßùò
óå êáôáóôÞìáôá õãéåéíÞò äéáôñïöÞò, óå óïýðåñ ìÜñêåô, áëëÜ êáé óå ìüíéìïõò ðåëÜôåò ïé
ïðïßïé ôá ãíùñßæïõí êáé ôá åìðéóôåýïíôáé åäþ
êáé ÷ñüíéá. Óôü÷ïò ìáò åßíáé íá áõîÞóïõìå
ôéò ðùëÞóåéò êáé í’ áðåõèõíèïýìå êáé óå ìåãáëýôåñá êáôáíáëùôéêÜ êÝíôñá üðùò ç ÁèÞíá êáé ç Èåóóáëïíßêç».
Áò ìçí îå÷íÜìå üôé ðÜíôá õðÜñ÷åé ìéá êáëÞ áöïñìÞ ãéá ãíùñéìßá ìå ôïí Óõíåôáéñéóìü
êáé ôá ðñïúüíôá ôïõ. Ãé’ áõôü áò ôç äçìéïõñãÞóïõí ìüíïé ôïõò ïé óõíôïðßôåò ìáò êé áò ôá
äéáäüóïõí êáé óå ìç Åâñßôåò...
Ó.Á.

Από το Φεστιβάλ «Ευρώπη & Παράδοση»
φέτος το καλοκαίρι στις Φέρες. Χορευτικό
συγκρότημα από τη γειτονική μας Σερβία.

Η έκθεση πραγματοποιήθηκε από τις 8 έως τις
16 Αυγούστου
2001 στο Τουριστικό Κέντρο
Φερών.
Η δημοσιευόμενη φωτογραφία
δεν θυμόμαστε
τίνος είναι. Την
παραθέτουμε θέλοντας να σημειώσουμε ότι
συνολικά οι φωτογραφίες ήταν θαυμάσιες, με
ποικίλα θέματα, οπτική γωνία και αισθητική.
Έργα τους εξέθεσαν οι: Βαγγέλης Καναρίδης,
Σοφία Καραϊσαλίδου, Γιώργος Καπούτσης,
Δήμητρα Λάζου, Νίτσα Μπαμπούρα, Γιάννης Πουλτσίδης, Αλέκα Σαλαμανίδου.
Συγχαρητήρια σε όλους.
Σ.Α.

ÂÉÂËÉÏÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇ
«Óïõöëßïõ Åãêþìéïí»
O ÌÉ×ÁËÇÓ ÐÁÔÅËÇÓ ìå ðïëý ìåñÜêé êáé ðå-

ñéóóÞ áãÜðç óôï âéâëßï áõôü Ýðëåîå ôï åãêþìéï ôïõ Óïõöëßïõ, üðùò áîßæåé óå ìéá ðüëç ìå
ðáñÜäïóç êáé ðïëéôéóìü. ¼ëïé ãíùñßæïõìå ôá
ðáñáäïóéáêÜ ðåñßöçìá ìåôáîùôÜ ôïõ. ¼ìùò
óôü÷ïò ôïõ óõããñáöÝá Þôáí íá óõãêåíôñþóåé íôïêïõìÝíôá êáé íá áíáäåßîåé ðôõ÷Ýò ôçò
ðåñéï÷Þò ðïõ äåí åßíáé ãíùóôÝò, ãéá ôçí ðïëéôéêÞ, êïéíùíéêÞ êáé ðïëéôéóôéêÞ éóôïñßá ôçò ðåñéï÷Þò áðü ôá ôÝëç ôïõ 19ïõ áéþíá ìÝ÷ñé óÞìåñá. ¸øáîå åðß ÷ñüíéá óå âéâëéïèÞêåò ôçò
ÁèÞíáò êáé ôçò Èåóóáëïíßêçò, îåóêüíéóå ôá
áñ÷åßá ôïõ äÞìïõ Óïõöëßïõ, Ýøáîå óå êïõêïõëüóðéôá, óå ðáëéÜ åñãïóôÜóéá êáé ìáãáæéÜ, ìßëçóå ìå ôïõò çëéêéùìÝíïõò Óïõöëéþôåò
êáé óõãêåíôñþíïíôáò ìå êüðï Ýíá óçìáíôéêü
õëéêü ðáñÝäùóå óå üëïõò åìÜò áëëÜ êáé ôïõò
ìç Åâñßôåò Ýíá ðñáãìáôéêÜ áîéüëïãï áðïôÝëåóìá. Ðñüêåéôáé ãéá ìéá êáôáðëçêôéêÞ Ýêäïóç ôïõ ÐÁÊÅÈÑÁ êáé ôïõ äÞìïõ Óïõöëßïõ, åíþ ôï ðïëõôåëÝò ëåýêùìá ðñïëïãßæåé ï áíáðëçñùôÞò êáèçãçôÞò ôïõ ÔìÞìáôïò Éóôïñßáò
êáé Åèíïëïãßáò ôïõ ÄÐÈ ê. Êùí. ×áôæüðïõëïò.
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ÁÐÏ ÔÉÓ ÁÍÁÌÍÇÓÅÉÓ ÅÍÏÓ ÃÉÁÔÑÏÕ

ÔÏ ÅÕÑÙ ÏÓÏÍÏÕÐÙ ÌÐÁÉÍÅÉ ÓÔÇ ÆÙÇ ÌÁÓ
○

Ìéá öïñÜ êé Ýíáí êáéñü
Ôïõ ÄçìÞôñç ÌðÜñëá

Ó

ôá ðáéäéêÜ ÷ñüíéá èá ãõñßóù ðÜëé óÞìåñá. Ïé ìíÞìåò Üóâçóôåò, êé áò ðÝñáóáí ðÜíù áðü ðåíÞíôá ÷ñüíéá.
Ïé êáéñïß äýóêïëïé. Ï åìöýëéïò ìáßíåôáé. Óôéò ÖÝñåò Ý÷åé ìåôáêéíçèåß ï ðëçèõóìüò áðü ôá ãýñù ÷ùñéÜ. Óôá ðåñéóóüôåñá óðßôéá ìÝíïõí äõï Þ êáé ôñåéò ïéêïãÝíåéåò ìáæß. Óõããåíåßò Þ ü÷é äåí åß÷å óçìáóßá. Öôþ÷åéá êáé áíÝ÷åéá ðïëëÞ. Ìéá öïñÜ, èõìÜìáé, ç ìÜíá ðÞãå íá äåé Ýíá Üññùóôï ãåñïíôÜêé óôç ãåéôïíéÜ. ¼ôáí ãýñéóå äåí ìðïñïýóå íá êñáôÞóåé ôá äÜêñõÜ
ôçò. ÂñÞêå ôç ãåñüíôéóóá íá âñÜæåé êÜôé
óôç ÷ýôñá. ¼ôáí ôç ñþôçóå ôé åôïßìáæå
ãéá ôïí Üññùóôï Üíôñá ôçò, ðÞñå ôçí áðÜíôçóç ðùò æÝóôáéíå íåñü ìå ëßãï áëÜôé
ãéá íá ìïõóêÝøïõí ôï îåñü øùìß ôïõò.
Ôï âñÜäõ üëá âïõâáßíïíôáé. ¼ëïé ìáæåýïíôáé óôá óðßôéá ôïõò ãéá Ýíá öôù÷éêü
äåßðíï êáé ï ýðíïò óöáëÜåé íùñßò ôá âëÝöáñá åíþ ïé ìåãÜëïé ìÝíïõí îÜãñõðíïé êé
áöïõãêñÜæïíôáé ôïí á÷ü áðü ôéò åêñÞîåéò
ôùí üëìùí êáé ôïõò ðõñïâïëéóìïýò ðïõ
ðïëëÝò öïñÝò öôÜíïõí ìÝ÷ñé ôç ãåéôïíéÜ.
Êïéìüìáóôáí óôï ðÜôùìá, èõìÜìáé, óôï
ìïíáäéêü äùìÜôéï, êé ç ìÜíá ìïõ ôïðïèåôïýóå áðü ðÜíù ôçò ôï ôñáðÝæåé ãéá íá
ìáò ðñïöõëÜîåé áðü ôõ÷üí óðáóìÝíá ôæÜìéá. Äåí Þôáí ëßãåò ïé öïñÝò ðïõ óôçí Üãñéá íý÷ôá ìáò îõðíïýóáí ãéá íá êñõöôïýìå óå ðéï óßãïõñï ìÝñïò. ÊïõêïõëùìÝíïé ìå ôéò êïõâÝñôåò ìáò, ðñïóðáèïýóáìå íá ìçí êÜíïõìå êáíÝíá èüñõâï. ÖïñÝò öïñÝò Üêïõãåò áðü ôç ìåñéÜ ôïõ äñüìïõ ðñïóå÷ôéêÜ âÞìáôá êáé øéèýñïõò. ¹ôáí ç ðåñßðïëïò.
Åìåßò ôá ðáéäéÜ æïýóáìå óôïí êüóìï
ìáò. Ôçí ôñïìÜñá ôçò íý÷ôáò ôçí Ýäéù÷íå
ôï îçìÝñùìá. Îå÷õíüìáóôáí ôüôå óôéò ãåéôïíéÝò ðñùß ðñùß ãéá íá âñïýìå êáé íá ìáæÝøïõìå áðü ôéò ãùíéÝò Üäåéïõò êÜëõêåò
áðü óöáßñåò. ÎÝñáìå íá îå÷ùñßæïõìå ôïõò
êÜëõêåò áðü ôï ó÷Þìá ôïõò: Áõôüò åßíáé
áðü ëåìðÝë, áõôüò áðü ìÜëéí÷åñ, áðü ôüìóïí áðü ðïëõâüëï... Ãåìßæáìå óáêêïõëÜêéá ïëüêëçñá.
Ôá ìáèÞìáôá ãßíïíôáí êáíïíéêÜ. Ôï
ó÷ïëåßï äåí ìáò ÷ùñïýóå. ÐïôÝ Üëëïôå äåí
åß÷å ôüóï ðïëëïýò ìáèçôÝò.
Ôá áðïãåýìáôá ïé ãåéôïíéÝò ãÝìéæáí
ðáéäéÜ. Ï ôüðïò âïýéæå áðü ôá ðáé÷íßäéá.
Ïé áëÜíåò êáé ïé äñüìïé üëïé äéêïß ìáò. Áõôïêßíçôá äåí êõêëïöïñïýóáí ðáñÜ ìüíï
Ýíá ëåùöïñåßï áðü êåßíá ôá ðñÜóéíá. ¸êáìíå ôï äñïìïëüãéï ÖÝñåò-Áëåîáíäñïýðïëç ìéá öïñÜ ôçí çìÝñá, ìå ôá ìðáãêÜæéá äåìÝíá óôç óêåðÞ. Áãêïìá÷ïýóå óôïí
áíÞöïñï êáé ôï ôáîßäé Þôáí ìéá ðåñéðÝôåéá
ðïõ êñáôïýóå ðïëëÝò þñåò. Ï äñüìïò Þôáí ðïëý Üó÷çìïò êáé ÷ñåéáæüôáí ìåãÜëç
ðñïóï÷Þ êáèþò õðÞñ÷å êáé ï öüâïò ãéá
êáìéÜ íÜñêç. Áêüìá èõìÜìáé ôç âáñéÜ ìõñïõäéÜ ôçò âåíæßíáò ðïõ åß÷å ï ÷þñïò ôùí
åðéâáôþí. Ïé ôáîéäéþôåò ðñïóðáèïýóáí
íá áíáðíåýóïõí âãÜæïíôáò ôá êåöÜëéá
ôïõò áðü ô' áíïé÷ôÜ ðáñÜèõñá ìÝóá óôç
óêüíç îåñíïâïëþíôáò êáé ôñßâïíôáò óôç
ìýôç ôïõò Ýíá ëåìüíé.
Ïäçãüò ôïõ ëåùöïñåßïõ, ï ìðáñìðáÃñçãüñçò ôçò ÁíäñïìÜ÷çò, ðïõ Ýìåíå áðÝíáíôé áðü ôï óðßôé ìáò êáé Þôáí ößëïò
ïéêïãåíåéáêüò.
Åãþ ìå ôï ËåõôÝñç ôçò Ðáó÷áëéþò ôá
áðïãåýìáôá ðåñéìÝíáìå õðïìïíåôéêÜ Ýîù
áðü ôï êáöåíåßï ôïõ Ðáñáó÷Üêç íá öôÜóåé ôï ëåùöïñåßï. ¼ôáí êáôÝâáéíáí ïé ëéãïóôïß åðéâÜôåò ï ìðáñìðá-Ãñçãüñçò Ýðáéñíå ôï Üäåéï ëåùöïñåßï ãéá íá ôï áöÞóåé Ýîù áðü ôï óðßôé ôïõ. Åãþ êé ï ËåõôÝñçò ãëõêïêïéôÜæáìå áðü êÜôù ðåñéìÝíïíôáò ôï íåýìá ôïõ ìðáñìðá-Ãñçãüñç ãéá
íá ðçäÞóïõìå ìÝóá. Êáëüâïëïò åêåßíïò
ðÜíôá ìáò áíÝâáæå ãéá íá «öÜìå êáâáëßêá», Ýôóé ëÝãáìå ôç âüëôá ìáò, ðçãáßíïíôáò êáìáñùôïß ìÝ÷ñé ôç ãåéôïíéÜ ìáò, ìéá
áðüóôáóç åêáôü ìÝôñùí ðåñßðïõ, åíþ ôá
õðüëïéðá ðáéäéÜ ìáò êïéôÜæáíå æçëüöèïíá.
Åêôüò áðü ôï ëåùöïñåßï êõêëïöïñïýóå óôïõò äñüìïõò êáé ìéá «êïýñóá» ðïõ
Ýêáíå ÷ñÝç ôáîß. Ç èåßá ìïõ ç Óãïýñáéíá
ìå óõìâïýëåõå:

– Óôï ëåùöïñåßï íá áíåâáßíåéò, íá ôñùò
êáâáëßêá, ï Ãñçãüñçò ïäçãÜåé ðñïóå÷ôéêÜ, áëëÜ ðïôÝ ìçí áíåâåßò óôçí êïýñóá,
ãéáôß ï êïýñóáôæçò åßíáé ôñåëüò, ôñÝ÷åé ìå
óáñÜíôá!...
ÂÝâáéá óôïõò äñüìïõò êõêëïöïñïýóáí
ðïëëÜ êÜñá ðïõ ôá Ýóåñíáí êõñßùò âüäéá. Ôéò âáñýôåñåò íáëßêåò ìå ôá õðåñõøùìÝíá ðëáúíÜ Ýóåñíáí áñãïêßíçôá âïõâÜëéá. Ìå âÞìá áñãü áëëÜ óôáèåñü ðñï÷ùñïýóáí áäéáöïñþíôáò ãéá ôï öïñôßï
êáé áíá÷áñÜæïíôáò ôçí ôñïöÞ ôïõò, åíþ
ç ïõñÜ ôïõò ðñïóðáèïýóå áðåãíùóìÝíá
íá äéþîåé áðü ôï ëáóðùìÝíï óþìá ôïõò
ôï óýííåöï áðü êïõíïýðéá êáé Üëëá Ýíôïìá ðïõ ôá áêïëïõèïýóå.
¼ëá áõôÜ âÝâáéá äåí ìðïñïýóáí íá
åìðïäßóïõí ôï ðáé÷íßäé ìáò.
Ìå ôüóï ðïëëÜ ðáéäéÜ êáé ôüóï ãíùóôÜ ìåôáîý ôïõò, üðùò êáôáëáâáßíåôå, ôá
ïìáäéêÜ ðáé÷íßäéá åðéêñáôïýóáí. Êáé ôé äåí
ðáßæáìå; Êñõöôü, êõíçãçôü, ôóéëìðïýñ,
ãñïýíá, ôóéëßêé, ìáêñéÜ ãáúäïýñá, êïõôóü,
ôæéñôæéëéÜ Þ ãêÜæåò (ãõÜëéíïé âþëïé), ôõöëüìõãá, ôóÝñêé...
Ãéá üóïõò äåí êáôáëáâáßíïõí ôé Þôáí
ôá ðáé÷íßäéá áõôÜ êáé ðþò ðáßæïíôáí, áò
ñùôÞóïõí ôïõò ðáëéüôåñïõò, ãéáôß áí Ýðñåðå íá ôá áíáðôýîù äå èá ìïõ Ýöèáíå
ìéá åöçìåñßäá ïëüêëçñç. Åêåßíï ðïõ Ý÷ù
íá ðù ìüíï åßíáé ðùò äåí Ýìïéáæáí êáé ðïëý ìå ôï óçìåñéíü ðüêåìïí Þ ôï áôÜñé êáé
Üëëá ðáñüìïéá, ðïõ ôï ìüíï ðïõ êÜíïõí
åßíáé íá áðïìïíþíïõí êáé íá áðïâëáêþíïõí ôá ðáéäéÜ.
ÅéëéêñéíÜ ëõðÜìáé üôáí âëÝðù ôï ðáé÷íßäé ôùí óçìåñéíþí ðáéäéþí. Ôá âëÝðåéò
íá ðáßæïõí ìüíá ôïõò óôçí ðáñáëßá ìå ôï
êïõâáäÜêé ôïõò Þ óôï ðÜñêï ìå ôï áóôñáöôåñü ðïäçëáôÜêé ôïõò êáèáñÜ êé áôóáëÜêùôá. ÊÜôé üìùò ëåßðåé áðü ôï ðñïóùðÜêé ôïõò: ç ÷áñÜ.
Ãýñù ôïõò óõíùóôßæïíôáé Ýíá óùñü Üëëá ðáéäéÜ. ÊëåéóìÝíá êé áõôÜ óôïí äéêü
ôïõò êüóìï. Êáé ç ìáìÜ, Þ ç èåßá áðü ôï
ðáãêÜêé ôçò ìå Üãñõðíï âëÝìá êáèïñßæåé
áíôß ãé’ áõôÜ ôïõò üñïõò êáé ôïõò êáíüíåò
ôïõ ðáé÷íéäéïý ôïõò, âÜæïíôáò ôá ÷ñïíéêÜ
êáé ôïðéêÜ üñéá ãéá íá Ý÷åé ôï êåöÜëé ôçò
Þóõ÷ï.
Å, óáò ñùôÜù, åßíáé ðáé÷íßäé áõôü;
Ìïõ öáßíåôáé ðùò äåí õðÜñ÷åé ìåãÜëç äéáöïñÜ áðü ôçí êáèçìåñéíÞ âüëôá ðïõ
êÜíù ìå ôç óêõëßôóá ìïõ, ðïõ âãáßíåé üôáí åõêáéñþ åãþ, äåìÝíç ìå ôçí áëõóßäá
ôçò ãéá íá ðÜåé üðïõ èÝëù åãþ êé ü÷é üðïõ èÝëåé áõôÞ, êáé íá åðéóôñÝøåé óôï óðßôé üôáí ôï èåëÞóù åãþ êé ü÷é áõôÞ.
Óôá ìáãáæéÜ ôçò áãïñÜò Ýâñéóêåò ìüíï ôá áðáñáßôçôá åßäç –áí Ýâñéóêåò êé áðü áõôÜ– êáé Þôáí áäéáíüçôï íá âñåéò ðáéäéêÜ ðáé÷íßäéá.
¼,ôé ÷ñåéáæüìáóôáí Ýðñåðå íá ôï êÜíïõìå ìüíïé ìáò. Ìå óôïé÷åéþäç õëéêÜ êáé
åñãáëåßá êáé ðïëý ìåñÜêé êáé öáíôáóßá
öôéÜ÷íáìå ôá ðáé÷íßäéá ìáò. Ìðïñåß íá Þôáí ÷ïíôñïöôéáãìÝíá, åß÷áí üìùò ôçí
ðñïóùðéêÞ ìáò óöñáãßäá êáé ôá áãáðïýóáìå êáé ôá ðñïóÝ÷áìå. Ìå êïõôéÜ áðü
ôóéãÜñá êáé óðßñôá öôéÜ÷íáìå áõôïêéíçôÜêéá êáé óðéôÜêéá. Ìå Üäåéá êáñïýëéá ôçò
ñáðôïìç÷áíÞò öôéÜ÷íáìå ôáíêò, ðïõ ìå
ôç âïÞèåéá ìéáò ëáóôé÷Ýíéáò êáëôóïäÝôáò
êõëïýóáí áêüìç êáé óå áíÞöïñï. Ôá êáñïýëéá –ôïõò ìáêáñÜäåò–, ôá ðáßñíáìå áðü ôï Âáóßëç ôïí «Ðïýðï», ôïí ìðÜñìðáÃéÜííç, ôï Ìé÷áëåíôæÜêç, Þ ôïí Áíôþíç ôïí
Êáëâïõñßäç, ôïõò ñáöôÜäåò, ðïõ ôüôå Þôáí óôéò äüîåò ôïõò áöïý Ýôïéìá ñïý÷á
äåí åýñéóêåò ðïõèåíÜ.
Ôá ðáôßíá ðïõ öêéÜ÷íáìå ìå ôïí Êþóôá ôï ÓåñÝôç Þôáí ðåñßôå÷íá. Ï ìðáìðÜò
ôïõ ï ìðáñìðá-Ãéþñãçò Þôáí îõëïõñãüò.
¸ôóé üëï êáé âñßóêáìå ôçí åõêáéñßá íá ÷ñçóéìïðïéÞóïõìå ôá åñãáëåßá ôïõ. Êáé ôé äå
öêéÜ÷íáìå. Ðåëåêþíôáò Ýíá êïììÜôé îýëï
ðïõ ôï ëåéáßíáìå ìå óðáóìÝíï ãéáëß, êáé
ìå äõï ìÝôñá ìáñïõëßíï (óðÜãêï), ðïõ
ðáßñíáìå áðü ôïõò øáñÜäåò, öêéÜ÷íáìå
ôéò óâïýñåò ìáò. ¼óï ãéá ôïõò ÷áñôáåôïýò
äå ëÝù ôßðïôá.
(Ç óõíÝ÷åéá óôï åðüìåíï öýëëï)
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âïëßæåé ôéò ó÷Ýóåéò ôùí ÷ùñþí êáé ôùí ëáþí ôçò.
• Óôçí ðßóù üøç êÜèå ÷áñôïíïìßóìáôïò áðåéêïíßæïíôáé ðýëåò êáé ðáñÜèõñá, ðïõ
óõìâïëßæïõí ôï ðíåýìá åõñýôçôáò êáé óõíåñãáóßáò, êõêëùìÝíá áðü 12 áóôÝñéá, ôï
óýìâïëï ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò. Ç ëÝîç åõñþ èá åßíáé ãñáììÝíç ìå ëáôéíéêïýò
êáé åëëçíéêïýò ÷áñáêôÞñåò.
* * *

Ãéá ôï ðáéäÜêé ôçò öùôïãñáößáò ðïõ äåí Ý÷åé
áêüìç (åõôõ÷þò) ãíþóç ôïõ ÷ñÞìáôïò, äåí
èá åßíáé äýóêïëï íá ðñïóáñìïóôåß ìåãáëþíïíôáò. Áëßìïíï áðü åìÜò ôïõò ìåãÜëïõò...
ÓêåöôÞêáìå ëïéðüí íá ðñïåôïéìÜóïõìå
êÜðùò üóïõò áñíïýíôáé áêüìç íá ìðïõí óôç
íÝá ëïãéêÞ ôùí íïìéóìáôéêþí óõíáëëáãþí
ðïõ õðáêïýåé óôçí ÏÍÅ. ¸ôóé,
• Áðü ôçí 1ç Éáíïõáñßïõ 2002 ôï Åõñþ èá
áíôéêáôáóôÞóåé ôç äñá÷ìÞ (êé áò Ý÷åé ÷áèåß ôï êÝñìá áõôü åäþ êáé ÷ñüíéá áðü ôéò
ôóÝðåò ìáò...), êáèþò êáé ôï íüìéóìá ôùí
11 åõñùðáúêþí ÷ùñþí ðïõ óõììåôÝ÷ïõí
óôçí ÏÍÅ (ç ÅëëÜäá åßíáé ç 12ç).
• Èá õðÜñ÷ïõí 7 ÷áñôïíïìßóìáôá êáé 8 êÝñìáôá.
Áò äïýìå ôá êÝñìáôá: Ôá êÝñìáôá èá åßíáé
ôùí 1 êáé 2 åõñþ êáé ôùí 1, 2, 5, 10, 20 êáé
50 ëåðôþí (eurocesnts).
• Ç ìéá ðëåõñÜ ôïõò èá åßíáé üìïéá ãéá üëåò ôéò ÷þñåò ôçò æþíçò åõñþ.
• Ç Üëëç èá öÝñåé äéáöïñåôéêÝò åéêüíåò,
óýìöùíá ìå
ôçí áíåîÜñôçôç åðéëïãÞ
êÜèå ÷þñáò.
¼ëá ôá êÝñìáôá èá åßíáé óôñïããõëÜ,
åêôüò áðü áõôü ôùí 20
ëåðôþí ðïõ èá Ý÷åé ôï
ó÷Þìá åíüò ëïõëïõäéïý
ìå åðôÜ ðÝôáëá.
Áò äïýìå ôá ÷áñôïíïìßóìáôá: Ôá ÷áñôïíïìßóìáôá èá åßíáé ôùí 5, 10, 20, 50, 100 êáé
500 åõñþ.
•Óôçí ìðñïóôéíÞ üøç ôïõ êÜèå ÷áñôïíïìßóìáôïò õðÜñ÷åé ôï ãåùãñáöéêü ðåñßãñáììá ôçò Åõñþðçò êáé ìßá ãÝöõñá ðïõ óõì-

Ç ìåôÜâáóç áðü ôç äñá÷ìÞ óôï åõñþ ãßíåôáé óôáäéáêÜ óå 3 êýñéåò çìåñïìçíßåò:
•Áðü ôçí 1.1.2001 Ý÷åé Þäç ãßíåé ôï åðßóçìï íüìéóìá ôçò ÷þñáò ìáò êáé ç äñá÷ìÞ
ìåôáôñÝðåôáé óå áðëÞ õðïäéáßñåóÞ ôïõ. Áõôü åöáñìüæåôáé, êáèþò üëïé ãíùñßæïõìå,
ìå õðï÷ñåùôéêÞ äéðëÞ áíáãñáöÞ ôùí ôéìþí óôá åìðïñéêÜ êáôáóôÞìáôá (ðñïò åîïéêåßùóç çìþí ôùí êáôáíáëùôþí), äåß÷íïíôáò ôçí áíôéóôïé÷ßá ôùí äýï íïìéóìÜôùí (1 åõñþ = 340,75 äñ÷.). ¸ôóé, ëïéðüí, ìÝ÷ñé êáé ôéò 31.12.2001 ôï åõñþ èá
õðÜñ÷åé ìüíï ùò ëïãéóôéêü ÷ñÞìá
÷ñÞìá.
•Áðü ôçí 1.1.2002 áñ÷ßæïõí íá êõêëïöïñïýí óôçí ÅëëÜäá êáé óôéò Üëëåò ÷þñåò
ôçò æþíçò åõñþ ôá ðñþôá êÝñìáôá êáé ÷áñåõñþ, åíþ ç äñá÷ìÞ êáé
ôïíïìßóìáôá óå åõñþ
ôá Üëëá åèíéêÜ íïìßóìáôá ôùí ÷ùñþí áõôþí áñ÷ßæïõí óôáäéáêÜ íá áðïóýñïíôáé.
Áðü ôéò 3.3.2002 üëåò ïé óõíáëëáãÝò èá
•Áðü
åõñþ. Ç äñá÷ìÞ êáé ôá
ãßíïíôáé ìüíï óå åõñþ
Üëëá åèíéêÜ íïìßóìáôá ôùí ÷ùñþí ôçò æþíçò åõñþ èá ðÜøïõí íá åßíáé íüìéìï ÷ñÞìá êáé èá ìðïñïýí íá áíôáëëÜóóïíôáé ìå
åõñþ óôéò êåíôñéêÝò ôñÜðåæåò. Óôç ÷þñá
ìáò ç áíôáëëáãÞ áõôÞ èá ãßíåôáé óôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò.
Ó.Á.

ÅÕ×ÁÑÉÓÔá ÍÅá
«Ç Ãåñáêßíá» áðüêôçóå åðéôÝëïõò
ôï ëåùöïñåßï ôçò
ÔÏ ×ÑÏÍÉÏ ÁÉÔÇÌÁ ôïõ Ãõíáéêåßïõ Óõíåôáéñéóìïý ÄáäéÜò «Ç ÃÅÑÁÊÉÍÁ» Þôáí Ýíá ëåùöïñåßï, þóôå íá ìðïñïýí ïé ãõíáßêåò íá ðçãáéíïÝñ÷ïíôáé áðü ôï ÷ùñéü óôï ÷þñï ôùí ÊáôñáíôæÞäùí üðïõ äñáóôçñéïðïéïýíôáé. Ôï áßôçìá ôïõ Óõíåôáéñéóìïý, áëëÜ êáé ôùí êáôïßêùí ôïõ Äçìïôéêïý Äéáìåñßóìáôïò, éêáíïðïéÞèçêå ÷Üñç óôïí Åâñßôç Õöõðïõñãü Ïéêïíïìéêþí ê. Áðüóôïëï ÖùôéÜäç, ï ïðïßïò ìåñßìíçóå ãéá ôçí õëïðïßçóÞ ôïõ. ¸ôóé óôéò 15
Éïõëßïõ ðáñáäüèçêå ôï ëåùöïñåßï óôç ÄçìïôéêÞ Åðé÷åßñçóç Ïéêïôïõñéóôéêïý ÊÝíôñïõ
ôïõ Âéüôïðïõ ÄáäéÜò. Êáëïñßæéêï!
Åäþ ðñÝðåé íá ôïíßóïõìå üôé ï ê. ÖùôéÜäçò äåß÷íåé éäéáßôåñç åõáéóèçóßá óå áíÜãêåò
Þ ðñïâëÞìáôá ðïõ áöïñïýí ôïí ôüðï ìáò êáé,
üðïõ õðÜñ÷åé äõíáôüôçôá, áõôÜ áíôéìåôùðßæïíôáé åßôå áðü ôïí ßäéï åßôå ìå ìåóïëÜâçóÞ
ôïõ óôïõò áñìüäéïõò öïñåßò.

ÆÙÇ ÄÇÌÏÓ×ÁÊÇ:
¸íá ÷ñõóü äåëößíé áðü ôïí ¸âñï

ÁÍÍÁ ÓÔÁÌÁÔÉÁÄÏÕ
ÉÁÔÑÏÓ ÑÅÕÌÁÔÏËÏÃÏÓ
ÄÉÄÁÊÔÙÑ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏÕ ÁÈÇÍÙÍ
ÅÐÉÌÅËÇÔÑÉÁ ÑÅÕÌ/ÊÇÓ ÊËÉÍÉÊÇÓ 3ï ÉÊÁ
Επίμονη οσφυαλγία, αυχεναλγία • Πόνοι γόνατος, ώμου
Αυτοάνοσα νοσήματα • Οστεοπόρωση
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ÔÇË. ÉÁÔÑÅÉÏÕ: 7013399
ÊÉÍ.: 0944 606573

Ç 17÷ñïíç Åâñßôéóóá êïëõìâÞôñéá áðïôåëåß
ôç «×ñõóÞ åëðßäá» ãéá ôïí åëëçíéêü áèëçôéóìü êáé ôçí êïëýìâçóç: åßíáé ç ðñþôç áèëÞôñéá ðïõ êáôÝêôçóå ÄÕÏ ×ÑÕÓÁ
ìåôÜëëéá óå ðáíåõñùðáúêïýò áãþíåò!
Ç ÆùÞ “Ýóðáóå”
ôá ÷ñïíüìåôñá óôï
ðáíåõñùðáúêü ðñùôÜèëçìá êïëýìâçóçò åöÞâùí-íåáíßäùí óôç ÌÜëôá ôåñìáôßæïíôáò ðñþôç óôá 400 ì. åëåýèåñï ìå ÷ñüíï 4:11,59 êáôáññßðôïíôáò ôï ðáíåëëÞíéï ñåêüñ ãõíáéêþí
ðïõ êáôåß÷å áðü ôï 1983 ç Óïößá ÄÜñá (ìå
4:16,72), êáé óôá 200 ì. åëåýèåñï ìå ÷ñüíï
2:01,94, ðïõ áðïôåëåß íÝï ñåêüñ áãþíùí.
Ç ÆùÞ, ãéá ôçí ïðïßá üëïé êáìáñþíïõìå,
êáôÜãåôáé áðü ôï ÉóáÜêéï Äéäõìïôåß÷ïõ êáé åßíáé áíéøéÜ ôïõ âïõëåõôÞ ÈåïöÜíç Äçìïó÷Üêç.
ÅÐÉÓÇÓ, óôïõò Ìåóïãåéáêïýò áãþíåò
ôçò Ôõíçóßáò ç ðñùôáèëÞôñéá ôïõ ÐÁÏ ôåñìÜôéóå ðñþôç óôïí ôåëéêü ôùí 200 ì. åëåýèåñï ìå 2:02,09, ÷áñßæïíôáò óôçí ÅëëÜäá ÁËËÏ ÅÍÁ ×ÑÕÓÏ ÌÅÔÁËËÉÏ, êáé ó’ åìÜò ìåãÜëç óõãêßíçóç êáé ðåñçöÜíéá...
Ôçò åõ÷üìáóôå êáëÞ äýíáìç êáé íá ôç ÷áñïýìå óôï ðñþôï âÜèñï êáé óôïõò Ïëõìðéáêïýò ôçò ÁèÞíáò!

ÓÅËÉÄÁ 7

Το χωριό Τριφύλλι

Σ

την περιοχή Τριφυλλίου οργανωμένη ανθρώπινη κοινωνία πρέπει να υπήρχε πολύ πιο μπροστά από τη Ρωμαϊκή κυριαρχία. Τούτο συμπεραίνεται από τα διάφορα ευρήματα που κατά καιρούς βρέθηκαν.
Σε κάποια χειρόγραφη εργασία, που άφησε ο από το Τριφύλλι καταγόμενος Αρχιμανδρίτης Σωφρόνιος Παπακυριακού και την οποία διάβασα στη δεκαετία του 1950, όντας
μαθητής Γυμνασίου,αναφέρεται ότι στα τέλη
του 19ου αιώνα ο Τριφυλλιώτης Κωνσταντίνος Τσολάκης ή Τσολακίδης βρήκε ορειχάλκινη ράβδο, πάνω στην οποία ήταν τυλιγμένο επίσης ορειχάλκινο φίδι. Το εύρημα αυτό το πήραν, όπως γίνεται τις περισσότερες φορές, αρχαιοκάπηλοι.
Στις αρχές της δεκαετίας του ’50 ο Γιάννης Παπάρας (Μπαρμπαγιάννης) βρήκε μεταλλικό αγαλματίδιο ύψους περίπου 15-20 εκατοστών, που παρίστανε ή το θεό Ερμή ή το φτερωτό Έρωτα. Το αγαλματίδιο αυτό μου το επέδειξε ο γείτονάς μου Μπαρμπαγιάννης, αλλά μη μπορώντας να εκτιμήσω την αρχαιολογική του αξία, λόγω του νεαρού της ηλικίας
μου, δεν συμβούλευσα όπως θα έπρεπε τον ευρόντα. Ήλθαν στο χωριό μας κατ’ επανάληψη
αρχαιοκάπηλοι, οι οποίοι έπεισαν το Μπαρμπαγιάννη να τους το πωλήσει αντί 1000 δρχ.
περίπου.
Στη βρύση του χωριού, που βρίσκεται κοντά στους καταρράκτες, υπήρχε μαρμάρινη
πλάκα στην οποία ήταν ανάγλυφη μια παράσταση με σύμπλεγμα φιδιών. Την πλάκα αυτή
ήλθε και την πήρε έφορος αρχαιοτήτων Κομοτηνής και από ό,τι έχω πληροφορηθεί βρίσκεται στο μουσείο της Καβάλας.
Επίσης θυμάμαι ότι ο Δημήτριος Τσουτσούρης, που ακόνιζε τα υνιά όλου του χωριού,
χρησιμοποιούσε για αμόνι τεμάχιο μαρμάρινης κολώνας με ραβδώσεις, που είχε βρεθεί
στην περιοχή Τούμπες.
Ακόμη, όταν δόθηκαν τα καινούργια αμπέλια στην περιοχή του Λέοντα, τα μηχανήματα,
που έκαναν τη βαθιά άρωση, έφεραν στο φως
μεγάλα πήλινα πιθάρια.
Ένα από αυτά βγάλαμε εγώ μαζί με τον Θεόδωρο Κίτογλου και τον Τόλη Παπαδανιήλ, αλλά σπασμένο. Αυτό συνέβη κάποιο καλοκαίρι
της δεκαετίας πάλι του ’50.
Από όλα τα παραπάνω συνάγεται αβίαστα
ότι στην περιοχή Τριφυλλίου υπήρχε οικισμός
από τους προχριστιανικούς χρόνους, όπως παραδέχεται και ο μακαριστός στη γραπή εκείνη
εργασία, που βρισκόταν στην Κοινότητα του
χωριού. Ο οικισμός αυτός, που κατά πάσαν πιθανότητα αφανίστηκε από πανώλη πρέπει να
έφερε το όνομα Βόπολη. Γιατί και σήμερα ακόμη η τοποθεσία που βρίσκεται κοντά στα παλιά αμπέλια του χωριού, εκεί όπου έγινε το τεχνητό φράγμα για την άρδευση των γύρω αγρών, ονομάζεται βόπολη.
Σε επίρρωση των όσων αναφέρθηκαν για
την ύπαρξη αραιοκατοικημένου μεν, αλλά μεγάλου δε οικισμού, από τους προχριστιανικούς
χρόνους θα σας μηνονεύσω και μερικά τοπονύμια, που έλκουν την καταγωγή τους από την
αρχαία Ελληνική γλώσσα και που μέχρι σήμερα έτσι είναι γνωστά.
Απέναντι από το χωριό μια τοποθεσία επίπεδη ονομάζεται «Δοκίμια». Η λέξη αυτή καθεαυτή μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι εδώ
ήταν στρατόπεδο, όπου ασκούνταν οι δόκιμοι,
οι στρατεύσιμοι. Το στενότερο μέρος του χειμάρρου, που περνά μπροστά από το χωριό, φέρει την ονομασία «πόρος», δηλαδή πέρασμα.
Το πηγάδι από το οποίο έπαιρνε όλο το χωριό το πόσιμο νερό, λεγόταν «σμίγια». Η λέξη, παραφρασμένη βέβαια, ετυμολογικά εξεταζόμενη παράγεται από το ρήμα σμίγνυμι. Εδώ έσμιγαν οι κάτοικοι για να προμηθευτούν
το νερό.
Το πηγάδι αυτό το πρόλαβα και το ενθυμούμαι με την παραπάνω ονομασία.
Από το Τριφύλλι ξεκινούσε μια σειρά από
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ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ «LIFE»

Η συνάντηση των αποφοιτησάντων το έτος 1964

ÐáñåìâÜóåéò æùÞò
óôï ÄÝëôá ôïõ ¸âñïõ
Ôï ÄÝëôá ôïõ ¸âñïõ, åßíáé Ýíáò óçìáíôéêüò
ðñïóôáôåõüìåíïò õãñüôïðïò, ÷áñáêôçñéóìÝíïò ùò ðåñéï÷Þ Ramsar, ëüãù ôùí óðÜíéùí
ïéêïôüðùí êáé ôïõ ìåãÜëïõ áñéèìïý áðåéëïýìåíùí åéäþí ðïõëéþí ðïõ öéëïîåíåß.
Ùóôüóï, ç ðåñéï÷Þ ôïõ ÄÝëôá Ý÷åé õðïóôåß ìáêñï÷ñüíéåò áíèñþðéíåò åðåìâÜóåéò êáé
ïéêïëïãéêÝò äéáôáñá÷Ýò.
Ðéï óõãêåêñéìÝíá, ç ðåñéï÷Þ ôçò ëéìíïèÜëáóóáò ÄñÜíáò Ý÷åé õðïóôåß Ýíôïíç õðïâÜèìéóç ìåôÜ ôçí áðïæçìßùóÞ ôçò, ôï 1987.
Ç åðéêïéíùíßá ôçò ìå ôç èÜëáóóá Ý÷åé äéáêïðåß, ï åìðëïõôéóìüò ôçò ëéìíïèÜëáóóáò áëëÜ
êáé ôùí ãåéôïíéêþí ðåñéï÷þí ìå ãëõêü íåñü
Ý÷åé ìåéùèåß, ïñéóìÝíá óðÜíéá åßäç êéíäõíåýïõí áðü õðïâÜèìéóç ôùí âéïôüðùí ôïõò êáé
åíü÷ëçóç, åíþ ôá ðáñáðïôÜìéá äÜóç Ý÷ïõí
õðïóôåß ìåãÜëç óõññßêíùóç.

Áíáãíùñßæïíôáò ôç óçìáíôéêÞ áîßá ôçò ðåñéï÷Þò ç ÁíáðôõîéáêÞ Åôáéñåßá ¸âñïõ Á.Å. êáôÝèåóå ðñüôáóç óôï ðñüãñáììá Life-Natura
ãéá ôçí áðïêáôÜóôáóç êáé äéá÷åßñéóç ôçò ëéìíïèÜëáóóáò ÄñÜíáò.
Óêïðüò ôïõ ðñïãñÜììáôïò Life-Natura åßíáé íá äéáôçñçèåß êáé íá åíéó÷õèåß ç õøçëÞ
ïéêïëïãéêÞ áîßá ôçò ðåñéï÷Þò êáé íá ðñïóôáôåõèïýí éäéáßôåñá ðÝíôá áðü ôá åßäç áðåéëïýìåíçò ïñíéèïðáíßäáò óôçí ðåñéï÷Þ êáé ç ëé(ÓõíÝ÷åéá óôç óåë. 8)

γήλοφους (στους Τριφυλλιώτες είναι γνωστοί
με την ονομασία «Ιτζέκια», που κατά πάσαν
πιθανότητα χρησίμευαν ως επικοινωνιακά μέσα. Με πυρσούς ή υφάσματα διαφόρων χρωμάτων θα μετέδιδαν ασφαλώς μηνύματα. Η
σειρά αυτή των γηλόφων έφθανε μέχρι το ποτάμι του Αρδανίου και πιο πέρα. Και λέγω πιο
πέρα, διότι τέτοιος γήλοφος υπήρχε και στην
πεδινή περιοχή που περικλείεται από τις Φέρες, Αρδάνιο και Πόρο.
Θέλω ακόμη να αναφέρω και μερικές από
τις πολλές λέξεις που χρησιμοποιούν και σήμερα οι κάτοικοι και οι οποίες προέρχονται από το αρχαίο ελληνικό λεξιλόγιο.
Το πιάτο το λένε «πνάκι» δηλαδή πινάκιο.
Το κουτάλι χλιάρι δηλαδή κοχλιάριο. Τη λέξη
πλατεία την προφέρουν ασυναίρετη και ως
προπαροξύτονη «πλατέια». Η συναίρεση ως
γνωστόν επήλθε στην Αττική διάλεκτο αργότερα γι’ αυτό και η λέξη στην καθαρεύουσα
περισπάται, διότι το βραχύ α της προπαροξύτονης αρχικά λέξης διατηρήθηκε βραχύ και μετά την συναίρεση.
Χρησιμοποιείται πολύ το αρχαίο ρήμα «αραθυμώ», αραθύμησα, καθώς επίσης και η
φράση κατά γης. Λένε π.Χ. έπεσα κατά γης,
έκφραση αρχαιοελληνική.
Όλα τα παραπάνω μας πείθουν ότι στην περιοχή Τριφυλλίου υπήρχε από τους αρχαίους
χρόνους συνεχώς οργανωμένη ελληνόφωνη
κοινωνία.
Το χωριό πρέπει να είναι το αρχαιότερο από όλους τους γύρω οικισμούς, ακόμη ίσως
και αυτού του Δορίσκου, που από σύμπτωση
αναφέρεται στην αρχαία ιστορία, γιατί από εκεί έλαχε να περάσει ο Ξέρξης και ο Μ. Αλέξανδρος.
Κατά τους χρόνους της Τουρκοκρατίας το
χωριό ονομάζεται Πασμακτσί. Ο καθηγητής
του ΑΠ Θεσσαλονίκης Βακαλόπουλος γράφει
ότι το Πασμακτσί και το Καβατζίκι (Λευκίμη)
είναι τα μόνα χωριά στην περιοχή που έχουν
αμιγή ελληνικό πληθυσμό και στα οποία λειτουργούν ελληνικά σχολεία.
Θεόδωρος Καλαϊτζής
Συνταξιούχος εκπαιδευτικός
(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο)

«Óôçí ðéï êåöÜôç ïìÜäá óõììáèçôþí ðïõ Ý÷ù óõíáíôÞóåé
åý÷ïìáé íá Ý÷ïõí ðÜíôá ôï ßäéï êÝöé êáé äéÜèåóç
ãéá äéáóêÝäáóç, ÷áñÜ êáé áãÜðç ãéá ôç æùÞ».
ÁõôÞ Þôáí ç áöéÝñùóç ôçò Êáôåñßíáò ÑÜðôç-Êáëïýñç (êüñçò ôçò Åõñþðçò), ðïõ
óêéáãñáöåß áðüëõôá ôç 2ç êáôÜ óåéñÜ óõíÜíôçóç áõôþí ðïõ áðïöïéôÞóáìå ôï 1964
êáé ìåñéêþí Üëëùí ðïõ îåêßíçóáí Þ âñÝèçêáí ìáæß ìáò óôï ãõìíáóéáêü ìáò äéÜâá.
íôáìþóáìå ôï áðüãåõìá ôçò ÐáñáóêåõÞò 6 Éïõëßïõ 2001 óôï ðñïáýëéï
ôçò Ðáíáãßáò Êïóìïóþôåéñáò. Óõãêßíçóç,
«éá÷Ýò», ÷áñÜ ãéá êÜèå ðñüóùðï ðïõ ðáñïõóéáæüôáí.
ÎåíáãçèÞêáìå áðü ôïí åöçìÝñéï ôïõ
íáïý ð. Ãåþñãéï ÄïõëÜêç (ôïí åõ÷áñéóôïýìå ðïëý), íéþèïíôáò õðåñÞöáíïé ãéá ôï êüóìçìá «Ðáíáãßá Êïóìïóþôåéñá».
Ðåñðáôþíôáò óôïõò êåíôñéêïýò äñüìïõò ôùí Öåñþí –Ýìðíåõóç ôçò Ôáóïýëáò,
ôçò ïðïßáò ôï Üãñõðíï ìÜôé ôá Þèåëå üëá
ôÝëåéá– ôñþãïíôáò óðüñéá êáé ðåéñÜæïíôáò
ï Ýíáò ôïí Üëëï, öôÜóáìå óôï ó÷ïëåßï.
Êáé ôé äå èõìçèÞêáìå! ÊõñéÜñ÷çóå ôï
êëÝøéìï ôùí èåìÜôùí óôéò åîåôÜóåéò ìå ôïí
ðïìðü ðïõ åß÷áí êáôáóêåõÜóåé ïé ðñùôïðüñïé ãéá ôçí åðï÷Þ ôïõò óõììáèçôÝò ìáò.
Ãëáöõñüôáôïò ï Íßêïò ÊáìðÜíôáçò (áðü
ôïõò ðñùôáãùíéóôÝò ôïõ åã÷åéñÞìáôïò).
Ôï âñÜäõ óôï «Áñ÷ïíôéêü», ôï ãëÝíôé Þôáí ôüóï æùíôáíü, ðïõ áêüìá êáé ç Ðáó÷áëßíá (Äáñïýóç) îÝ÷áóå ôïõò ðüíïõò ôùí ðïäéþí ôçò. Ç ãêÜéíôá ôùí ÐáðáèåïäþñïõÐáðáôæßêç ðÞñå öùôéÜ êáé, ðáñ’ üëåò ôéò
öéëüôéìåò ðñïóðÜèåéåò ôçò ÁããåëéêÞò (ÓåñìðÝôæç) äåí Ýëåãå íá óôáìáôÞóåé.
Ôçí Üëëç ìÝñá, 7 Éïõëßïõ, áíá÷ùñÞóáìå óôéò 8.30, ìå ëåùöïñåßï ãéá ôï ëéìÜíé ôçò
Áëåîáíäñïýðïëçò êáé åðéâéâáóôÞêáìå óôï
Ï/Ã «Áñóéíüç» ãéá ôç ÓáìïèñÜêç.
Åêåß öÜãáìå öñÝóêï øÜñé óôçí Êáìáñéþôéóóá, ëßãç îåêïýñáóç êáé ôï áðüãåõìá åðßóêåøç óôï ìïíáóôÞñé ôçò Ðáíáãßáò

Á

5ï Óýóôçìá Ä/Ðñïóêüðùí Öåñþí

ÔÏ ÐÑÁÓÉÍÏ ÔÑÅÍÏ
ÔÙÍ ÐÑÏÓÊÏÐÙÍ
Ο κόσμος αυτός δεν μας ανήκει.
Μας τον δάνεισαν οι παλιότεροι
για να τον παραδώσουμε στους νεότερους
καλύτερο
Κάνε την αγάπη για τη φύση στάση ζωής.
Μια στάση ζωής
στο πράσινο τρένο των προσκόπων.
Έλα να μάθεις για τη φύση
παίζοντας μαζί μας.
Έλα να υποσχεθούμε
να σώσουμε το αύριο Σήμερα!

ôçò ÊöÞò. Åðßóêåøç óôç ×þñá (Ëáïãñáöéêü Ìïõóåßï-ÐéíáêïèÞêç-ÊÜóôñï êëð.).
Ôï âñÜäõ äåéðíÞóáìå óôï ÷ùñéü ÐñïöÞôçò Çëßáò (êáôóéêÜêé óáìïèñáêßôéêï óôç
óïýâëá). Åêåß ðéá, êáé áöïý êáôáíáëþóáìå ìåñéêÜ ðïôÞñéá êñáóß, èõìçèÞêáìå üëåò ôéò «üìïñöåò» éóôïñßåò áðü ôá ìáèçôéêÜ ìáò ÷ñüíéá.
Ôá ðåéñÜãìáôá êáé ôá áóôåßá äåí åß÷áí
ôåëåéùìü. Ãõñßóáìå óôï îåíïäï÷åßï «Íßêç
Ìðçôò» êáé áðïöáóßóáìå íá êÜíïõìå ôï
«ðÜñôõ ðéôæÜìá óôçí áêñïãéáëéÜ».
Ìå ìéá èÜëáóóá ëÜäé êáé ôï öåããÜñé
óõíôñïöéÜ, ðåñÜóáìå Ýíá äßùñï õðÝñï÷ï
ìå ôá áôåëåßùôá ðïíôéáêÜ áíÝêäïôá ôïõ Ä.
Ìïõñáôßäç, ôá ðëáôóïõñßóìáôá óôï íåñü,
ôá ðåéñÜãìáôá ôçò Ìõñóßíçò (ÐáôëÜêá)
êáé Üëëá.
Ôçí ÊõñéáêÞ åðéóêåöèÞêáìå ôïí áñ÷áéïëïãéêü ÷þñï ôçò ÐáëáéÜò Ðüëçò êáé
ôïõ Áñ÷áéëïãéêïý Ìïõóåßïõ. Åäþ ç îåíÜãçóç áðü ôï Ãéþñãï ÊáñáäÝäï, ôïí êáèçãçôÞ ôïõ ÁÐÈ õðÞñîå åîáéñåôéêÞ. Ï ößëïò
êáé óõììáèçôÞò Ãéþñãïò, ãíþóôçò ôïõ áíôéêåéìÝíïõ, îåäßðëùóå ôéò áñåôÝò ôïõ êáé
ôéò ãíþóåéò ôïõ êáé ìáò ðñüóöåñå ìéá ïìïëïãïõìÝíùò åíôõðùóéáêÞ îåíÜãçóç.
Áêïëïýèçóå «åëåýèåñç þñá». ¸ôóé Üëëïé ðÞãáí óôéò ðáíÝìïñöåò âÜèñåò êáé Üëëïé óôá ÈåñìÜ ãéá Ýíá êáöÝ Þ áíáøõêôéêü.
Ôï ìåóçìÝñé ìáò ðåñßìåíå Ýíá êáôáðëçêôéêü ãåýìá óôçí ôáâÝñíá ôïõ óõíôïðßôç
ìáò ÌáôèáéïñåÀæç «Ï ÌåñáêëÞò»: êáôóéêÜêé ãåìéóôü.
Áöïý ôéìÞóáìå äåüíôùò ôï íôüðéï êáôóéêÜêé êáé áöïý ìáæÝøáìå êáé ôç ñßãáíÞ
ìáò, îåêéíÞóáìå ìå ðüíï êáñäéÜò ãéá ôçí
åðéóôñïöÞ.
Óôï ðëïßï ç óõíôñïöéÜ ìáò «Ýäùóå ñÝóôá». ÊÜíáìå ôüóï Ýíôïíç ôçí ðáñïõóßá
ìáò ìå ôç æùíôÜíéá ìáò, ðïõ êáôáöÝñáìå
üëïò ï ãýñù ìáò êüóìïò íá ôñáãïõäÜåé, íá
÷ïñåýåé êáé íá äéáóêåäÜæåé ìáæß ìáò.
ÊáôåâÞêáìå áðü ôï êáñÜâé êáé
âñåèÞêáìå áíôéìÝôùðïé ìå ôçí þñá ôïõ áðï÷ùñéóìïý, ðïõ, óêëçñÞ, Ýêáíå üëïõò ìáò
êáé êõñßùò ôï ÷áéñåôéóìü ìáò ìå áõôïýò ðïõ
æïýí ìáêñéÜ áðü ôïõò ðåñéóóüôåñïõò, íá
ãßíåôáé áêüìç ðéï äýóêïëïò. ¼ìùò,
ÕÐÏÓ×ÅÈÇÊÁÌÅ:
– Ï×É, äå ÷ùñéæüìáóôå ãéá ðÜíôïôå ðáéäéÜ,
ìá èá îáíáíôáìþóïõìå (ðñþôá ï Èåüò)
ðïëëÝò-ðïëëÝò öïñÝò áêüìç!...
ÅëÝíç ÃåùñãéÜäç-ÂáñóÜìç
ÄÞìïò ÐáõëÜêçò

Με μεγάλη επιτυχία παρουσιάστηκε από το 5ο Σύστημα Προσκόπων στις 26 Ιουλίου 2001 στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Φερών το Πράσινο Τρένο των Προσκόπων.
Πλήθος κόσμου και ιδιαίτερα μικρών παιδιών αγκάλιασε με την
αθρόα συμμετοχή του την πρωτοβουλία του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (ΣΕΠ) να μεταφέρει σε δυο βαγόνια που παραχωρήθηκαν από τον
ΟΣΕ την αγωνία των προσκόπων για
τη φύση και το περιβάλλον.
Στο πρώτο βαγόνι οι επισκέπτες μέσα από την προβολή video μεταφέρθηκαν στα ομορφότερα οικοσυστήματα της πατρίδας μας, έγιναν κοινωνοί των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν
αλλά βίωσαν και τους τρόπους διάσωσής τους.
Στο δεύτερο ειδικά διασκευασμένο βαγόνι, ο επισκέπτης μπορούσε να δει το πολυτιμότερο
αγαθό του πλανήτη, το νερό, αλλά και τον κύκλο που κάνει.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να παίζουν παιχνίδια που
παρουσιάζονταν από τους προσκόπους της πόλης, να ζωγραφίζουν σ’ ένα πανό που αποτελούσε
παζλ και με όλα τα πανό από τις πόλεις-σταθμούς που πέρασε το τρένο και παρουσιάστηκε στην
τελική λήξη στην Αλεξανδρούπολη δείχνοντας στον κόσμο πώς βλέπουν τα παιδιά το περιβάλλον αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει.
Γκότσης Νίκος
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(Συνέχεια από τη σελ. 1)

από την οποία απεφοίτησαν πολλοί σημαντικοί Ιεράρχες. Εδώ και μερικά χρόνια έχει απαγορευθεί η λειτουργία της. Η μετάβασή μας
από το λιμάνι στη Θεολογική Σχολή έγινε με
ιππήλατες άμαξες επειδή δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία αυτοκινήτων. Προσκυνήσαμε στο
μοναστήρι της Αγίας Τριάδας και ξεναγηθήκαμε στους χώρους της Σχολής. Δεν κατέστη
δυνατή η επίσκεψή μας στην αξιόλογη βιβλιοθήκη της Σχολής.
Απολαύσαμε ένα καφέ στη μαγευτική παραλία του νησιού και με πλοίο πάλι της γραμμής πήγαμε στο μεγαλύτερο από τα εννιά νησιά, την Πρίγκηπο, ένα εξίσου όμορφο και
καταπράσινο νησάκι με μεγάλη τουριστική κίνηση και έντονο το ελληνικό στοιχείο. Στο διάστημα των δύο ωρών που μείναμε γευματίσαμε και κάναμε έναν περίπατο στα κεντρικά σημεία του. Η επιστροφή στην Κωνσταντινούπολη ήταν ευχάριστη και όμορφη.
Το πρωί της τέταρτης μέρας εγκαταλείψαμε την Κωνσταντινούπολη και από την κεντρική κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου περάσαμε στην Ασία. Κατά τη διαδρομή μας συναντήσαμε τη Γιάλοβα, τη Νίκαια, την Κίο και
φθάσαμε στην Προύσα, μια αρκετά μεγάλη,
περιποιημένη και καθαρή πόλη που δεν θύμιζε καθόλου Ανατολή. Εκεί μείναμε για μια περίπου ώρα. Είδαμε ένα εικονικό τάφο του Καραγκιόζη και το Τζαμί Ουλού που έχει 20
τρούλους.
Συνεχίζοντας τη διαδρομή μας συναντήσαμε τη Μαγνησία και φθάσαμε στο κέντρο της
Ιωνίας, τη Σμύρνη, τη γνωστή ελληνική πόλη και μεγάλο πνευματικό και πολιτιστικό κέντρο του Ελληνισμού. Βλέποντας το λιμάνι αναβιώσαμε τη ζοφερή εποχή του 1922 με τα
γνωστά σε όλους μας γεγονότα. Καταλύσαμε
σε ένα παλιό αρχοντικό ξενοδοχείο που διέθετε όμορφα και με πολλές ανέσεις δωμάτια.
Το πρωί της πέμπτης ημέρας
επισκεφθήκαμε την Έφεσσο,
σπουδαία αρχαία ελληνική πόλη.
Τα μνημεία της μαρτυρούσαν το
αρχαίο ελληνικό μεγαλείο της και
τον εξαιρετικό πολιτισμό της.
Ιδιαίτερη εντύπωση μας έκαναν η μαρμάρινη οδός, η αγορά
και η Βιβλιοθήκη του Κέλσου, το
Πρυτανείο, το Θέατρο, ο χώρος
που ήταν κτισμένος ο περίφημος
Ναός της Αρτέμιδος, ένα από τα
επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου, κ.ά.
Επιστρέφοντας είδαμε τον τά-

Στην αρχαία Πέργαμο.

χόν πέθαιναν τους έθαβαν σε πρόχειρους τάφους στο εσωτερικό του
Ασκληπιείου για να μη δυσφημίζεται το θεραπευτήριο. Πολλοί επισκέφτηκαν και το αρχαιολογικό
Μουσείο της Περγάμου.
Η παραμονή μας για λίγες ώρες στην πόλη της Περγάμου δεν
ήταν καθόλου ευχάριστη. Δύσκολα μπορούσε να βρει κανείς εστιατόριο και τουαλέτα με τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις λειτουργίας τους. Αποζημιωθήκαμε όμως με
τη μετάβασή μας στο Αϊβαλί, την
ωραιότατη αυτή πόλη, που είχε έντονα ακόμα
τα σημάδια και το χρώμα του ελληνικού στοιχείου. Επισκεφτήκαμε πρώτα τα Μοσχονήσια,
τα μικρά αυτά και πανέμορφα νησάκια, που
ορισμένα επικοινωνούν οδικώς με το Αϊβαλί.
Εκεί είδαμε την ερειπωμένη και εγκαταλειμένη εκκλησία των Ταξιαρχών που κινδυνεύει να γκρεμιστεί.

φο του Αγίου Ιωάννη του Ευαγγελιστή.
Μετά από την κοπιαστική αυτή, αλλά ιδιαίτερα πολύτιμη ξενάγηση πήγαμε στο Κουσάντασι, μια όμορφη παραλιακή πόλη, που δεν
θύμιζε καθόλου Τουρκία. Παραμείναμε δύο ώρες και μετά από ένα ευχάριστο γεύμα, προσπαθήσαμε να γνωρίσουμε τα πιο βασικά σημεία της πόλης. Κάτω από την πίεση του χρόνου αναγκαστήκαμε να φύγουμε
και να επιστρέψουμε στη Σμύρνη.
Από το φρούριο του Κατιφέ Καλέ ατενίσαμε όλη τη Σμύρνη σχηματίζοντας μια γενική εικόνα γι’
αυτήν.
Καταταλαιπωρημένοι, αλλά αποζημιωμένοι, πήγαμε στο ξενοδοχείο για ξεκούραση, με μία απογοήτευση. Δεν είδαμε τίποτε, εκτός από το Ελληνικό ΠανεπιΣτην εκκλησία των Ταξιαρχών στα Μοσχονήσια.
στήμιο –σήμερα νοσοκομείο– και
την Ευαγγελική Σχολή, που να
μας θυμίζει την παλιά Ελληνική πόλη που έΣτη συνέχεια επιστρέψαμε στο Αϊβαλί και
σφιζε από Ελληνικό στοιχείο.
αργά το απόγευμα πήγαμε απευθείας σε ένα
Την έκτη ημέρα αφήσαμε πίσω μας τη πολύ όμορφο παραλιακό ξενοδοχείο. Μετά αΣμύρνη και μέσω του Κορδελιού όπου είχα- πό πολύ σύντομη ανάπαυση δειπνήσαμε όλοι
με την ευκαιρία να δούμε ορισμένα ελληνικά μαζί στο ειδυλλιακό περιβάλλον του ξενοδοσπίτια που σώζονται ακόμη και στο σύνολό χείου, γύρω από την πισίνα και κοντά στη θάλασσα. Μετά το φαγητό ακολούθησε τραγούδι και χορός που κράτησε μέχρι αργά το βράδυ. Η καλλιφωνία και οι χορευτικές ικανότητες ορισμένων συνταξιδιωτών μας κίνησαν το
ενδιαφέρον και προκάλεσαν τα ευνοϊκά σχόλια παρισταμένων εκδρομέων άλλων χωρών
καθώς και του προσωπικού του ξενοδοχείου.
Την έβδομη ημέρα το πρωί κάναμε έναν
περίπατο στο Αϊβαλί και από εκεί πήραμε το
δρόμο του γυρισμού. Μετά από διαδρομή ολίγων ωρών φτάσαμε στην Αρχαία Τροία, τη
γνωστή από την Ιλιάδα του Ομήρου. Γνωρίσαμε τον τόπο αυτό που είναι δεμένος με τους
θρύλους και τις παραδόσεις του λαού μας. ΞεΣτο αρχαίο θέατρο της Εφέσου.
ναγηθήκαμε στους αρχαιολογικούς χώρους και
σχηματίσαμε μια εικόνα από την ερειπωμένη
τους είναι ακατοίκητα, επισκεφτήκα- πόλη, στην οποία συνεχίζονται οι ανασκαφές.
με την Ακρόπολη της Περγάμου, Μετά την Τροία πήγαμε στο Τσανακαλέ και
που βρίσκεται πάνω σε
ένα οροπέδιο ύψους 300 Στο Αϊβαλί.
περίπου μέτρων. Στη
διαδρομή μας προς την
Πέργαμο συναντήσαμε
και άλλες πόλεις άλλοτε Ελληνικές, την Μαινεμένη, Πυλαία κ.ά.
Τα πιο σημαντικά
μνημεία που είχαμε την
Στη Βιβλιοθήκη του Κέλσου. τύχη να γνωρίσουμε ήταν το Ηρώο, τα ερείπια από τα
Βασιλικά παλάτια, το ναό του
Τραϊανού, το ναό της Αθηνάς, το
βωμό του Δία, το Θέατρο και πολλά άλλα. Α- από εκεί με Φέρρυ Μπόουτ περάσαμε τα Δαρπό την Ακρόπολη κατεβήκαμε με το λεωφορεί- δανέλλια και στη συνέχεια του ταξιδιού μας
ο στο Ασκληπιείο, ένα από τα πιο φημισμένα συναντήσαμε τη Μάδυτο, την Καλλίπολη και
ιερά, όπου πήγαιναν οι προσκυνητές ασθενείς την Κεσάνη, όπου σταματήσαμε για καφέ. Ύγια να θεραπευτούν. Ο ασθενής υποβαλλόταν στερα από μια σύντομη διαδρομή βρεθήκαμε
σε φυσική άσκηση και ψυχολογική θεραπεία. στα Ύψαλλα. Αφού έγιναν οι απαραίτητες διαΔε δέχονταν τους ετοιμοθάνατους και όσοι τυ- τυπώσεις περάσαμε τα σύνορα από τη Γέφυρα των Κήπων και βρεθήκαμε στη χώρα μας.
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å ìåãÜëç åðéôõ÷ßá ïëïêëçñþèçêå óôçí
Áëåîáíäñïýðïëç óôï Óýëëïãï Áñ÷áéïößëùí ç Ýêèåóç ôçò ÂïõëÞò ãéá ôá 80 ÷ñüíéá
áðü ôçí åíóùìÜôùóç ôçò ÈñÜêçò óôïí Åèíéêü êïñìü. Ôá åãêáßíéá ôÝëåóå ï Ìçôñïðïëßôçò Áëåîáíäñïýðïëçò ê.ê. ¢íèéìïò ðáñïõóßá ôïõ áíôéðñïÝäñïõ ôçò ÂïõëÞò ê. Âñåôïý Êùí/íïõ êáé ôùí ôïðéêþí áñ÷þí.
Ç Ýêèåóç äéÞñêçóå áðü ôéò 11 Éïõëßïõ
Ýùò 12 Áõãïýóôïõ. ÊáôÜ ôçí ðåñßïäï áõôÞ
åß÷áí ôçí åõêáéñßá íá ôçí åðéóêåöèïýí áñêåôÝò ÷éëéÜäåò Åâñéôþí êáé íá èáõìÜóïõí áðü êïíôÜ ôï ìåãáëåßï ôçò ÈñáêéêÞò Ãçò êáé
ôïõ ëáïý ôçò.

ÕÐÏÃÑÁÖÇÊÅ

ÔÏ

ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ «LIFE»

ÐáñåìâÜóåéò æùÞò
óôï ÄÝëôá ôïõ ¸âñïõ
(ÓõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 7)

ìíïèÜëáóóá ÄñÜíá, ç ïðïßá áíÞêåé óôïõò ôýðïõò ïéêïôüðùí ìå ðñïôåñáéüôçôá ðñïóôáóßáò.
Ôï ðñüãñáììá LIFE-NATURA Ý÷åé åéäéêüôåñïõò óôü÷ïõò:
á) Ôçí áðïêáôÜóôáóç ôçò ëéìíïèÜëáóóáò
ÄñÜíáò, ôçò äïìÞò êáé ôùí ïéêïëïãéêþí ëåéôïõñãéþí ôçò ðñïò üöåëïò ôùí åéäþí ðïõëéþí êáé øáñéþí ðïõ õðïóôçñßæåé.
â) Ôçí áðïêáôÜóôáóç ôùí õðáñ÷üíôùí õãñþí
ëéâáäéþí êáé âïóêïôüðùí, óôçí ðåñéöÝñåéá
ôçò ÄñÜíáò ãéá ôá åßäç Êïêêéíü÷çíá, Íáíü÷çíá êáé Ëåðôïìýôá, ìå ôç ñýèìéóç ôçò
ðïóüôçôáò ôùí åéóåñ÷ïìÝíùí ãëõêþí íåñþí. Ôïí Ýëåã÷ï ôçò ñýðáíóçò êáé ôçí ðáñáêïëïýèçóç ôçò ðïéüôçôáò ôùí íåñþí ìÝóù áõôüìáôùí óôáèìþí ðáñáêïëïýèçóçò
êáé ôùí èõñïöñáãìþí.
ã) Ôçí åðÝêôáóç ôïõ ðáñüíôïò ðáñáðïôÜìéïõ
äÜóïõò ðñïò üöåëïò ôùí áñðáêôéêþí ðïõëéþí: Âáóéëáåôïý êáé Óôéêôáåôïý.
ä) Ôç ìåßùóç ôçò ü÷ëçóçò, óôá åßäç ðïõëéþí
ðñïôåñáéüôçôáò ìå áðïôåëåóìáôéêÞ öýëáîç ôçò ðåñéï÷Þò áðü ðáñÜíïìåò åíÝñãåéåò
êáé áíåîÝëåãêôïõò åðéóêÝðôåò.
å) Ôçí áýîçóç ôçò êáôáíüçóçò ôùí íôüðéùí
êïéíùíéþí ãéá ôç äéá÷åßñéóç ôçò ðåñéï÷Þò
êáé ðñïþèçóç ôçò óõììåôï÷Þò ôïõò óôçí
ðñïóôáóßá ôçò ðåñéï÷Þò êáèþò êáé ôïõ ïéêïíïìéêïý ïöÝëïõò ôïõò áðü áõôÞ.
ÖïñÝáò õëïðïßçóçò ôïõ ðñïãñÜììáôïò Life
åßíáé ç ÁíáðôõîéáêÞ Åôáéñåßá ¸âñïõ êáé ç Íïìáñ÷ßá ¸âñïõ, åíþ óõììåôÝ÷åé êáé ôï ÕÐÅ×ÙÄÅ. To Õðïõñãåßï Ãåùñãßáò êáé ç ÐåñéöÝñåéá ÁíáôïëéêÞò Ìáêåäïíßáò êáé ÈñÜêçò. Ï
óõíïëéêüò ðñïûðïëïãéóìüò ôïõ ðñïãñÜììáôïò åßíáé 710.000.000 äñ÷., áðü ôá ïðïßá ç
ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç óõíåéóöÝñåé ôï 60%
(426.000.00) êáé ç Íïìáñ÷ßá ¸âñïõ ôï 21,7%
(154.000.000 äñ÷.).
Áîßæåé íá óçìåéùèåß üôé ôï Ðñüãñáììá Life
ãéá ôçí áðïêáôÜóôáóç êáé äéá÷åßñéóç ôçò ëéìíïèÜëáóóáò ÄñÜíáò åßíáé Ýíá áðü ôá ôñßá
ðñïãñÜììáôá ðïõ åíÝêñéíå ç ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ ãéá ôï 2001 ãéá ôçí ÅëëÜäá.

* * *
ΕΔΩ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΤΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΜΑΣ, που

Το αρχαίο θέατρο Εφέσου.

μας άφησε τις καλύτερες των εντυπώσεων και
μας έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τις «χαμένες πατρίδες» από τις οποίες ξεριζώθηκαν
πολλοί Έλληνες, μεταξύ των οποίων οι γονείς
και οι παππούδες πολλών από τους συνταξιδιώτες μας.
Πασχάλης Πούλος
Υποστράτηγος ε.α. - φιλόλογος

Από την περιφορά της ιερής εικόνας
της Παναγίας Κοσμοσώτειρας στις Φέρες.

