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TΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ & ΠΟΛΕΜΟΣ
Δύο όψεις του ίδιου νομίσματος

Τ

α τραγικά γεγονότα της 11ης Σεπτέμβρη
στις ΗΠΑ και ο θάνατος χιλιάδων αθώων
ανθρώπων δεν άφησαν ασυγκίνητο κανέναν σ’
ολόκληρο τον πλανήτη και είναι καταδικαστέα
ως πράξεις τρομοκρατικές.
Κάθε λογικός άνθρωπος δεν μπορεί παρά
να αγανακτεί και να καταδικάζει πράξεις βίας
κατά ανυποψίαστων πολιτών όπως αυτήν σε
Ν. Υόρκη και Ουάσιγκτον.
Η τρομοκρατία ως έννοια και πράξη επιδέχεται διάφορες ερμηνείες, χρησιμοποιείται
δε για να επιβάλλουν αυτοί που την ασκούν
στόχους οικονομικούς και πολιτικούς.
Για να ερμηνευτεί το τρομοκρατικό χτύπημα που δέχθηκαν οι ΗΠΑ δεν μπορεί παρά
να αναζητηθούν οι βαθύτερες αιτίες που το
προκάλεσαν. Τότε μόνο θα μπορέσει κανείς να
κατανοήσει τι εξυπηρετούν τα χτυπήματα αυτά, κατά ποίων στρέφονται και από ποιους προετοιμάζονται.
Οι αρμόδιες μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ
και του FBΙ, από την επόμενη ημέρα του συμβάντος, αναγνώρισαν ότι πίσω από την ενέργεια αυτή κρύβονται μουσουλμάνοι ισλαμιστές-φονταμενταλιστές των Ταλιμπάν και της
τρομοκρατικής οργάνωσης της Αλ Κάιντα του
Αφγανιστάν και ο αρχηγός της Οσάμα Μπιν
Λάντεν.
Ο Οσάμα Μπιν Λάντεν είναι ένας κροίσος
Σαουδάραβας, γνωστός τρομοκράτης ισλαμιστής, τον οποίον οι ΗΠΑ και η CIA εξόπλισαν
και συνεργάστηκαν μαζί του, όπως και με τη
Βόρεια Συμμαχία των Ταλιμπάν, εναντίον της
Κυβέρνησης του Αφγανιστάν στη δεκαετία του
1980, την οποία και ανέτρεψαν. Είναι επίσης
η οργάνωση εκείνη που είχε διασυνδέσεις με
την παραστρατιωτική οργάνωση των UCK
(προμήθεια όπλων, ναρκωτικά κλπ.) που έδρασε στο Κοσσυφοπέδιο εναντίον της Κυβέρνησης της Γιουγκοσλαβίας.
Μετά τα παραπάνω, εύλογα γεννιούνται τα
ερωτήματα:
Ποιοι είχαν να κερδίσουν από ένα τέτοιο
τρομοκρατικό χτύπημα;
Ο Οσάμα Μπιν Λάντεν και οι Ταλιμπάν της
Αλ Κάιντα, για την εφαρμοζόμενη δήθεν Αμερικανική Πολιτική στη Μέση Ανατολή, όπως
διαμηνύουν;
Είναι ο λαός του Αφγανιστάν εναντίον του
οποίου κηρύχθηκε ένας ανελέητος πόλεμος;
Ένας πόλεμος εναντίον ενός λαού που ζει
στη φτώχεια και την εξαθλίωση κάτω από ένα
ιδιόμορφο ισλαμικό καθεστώς των Ταλιμπάν;
Όχι, φυσικά.
Είναι η πολιτική που παράγει, αναπαράγει
και διευρύνει την κοινωνική αδικία.
Η πολιτική της Παγκοσμιοποίησης, στο όνομα της οποίας οξύνονται οι κοινωνικές αντιθέσεις και αντιπαραθέσεις, άρα και οι συνθήκες για τη δημιουργία φαινομένων τρομοκρατίας αν δεν τις δημιουργούν οι ίδιες οι υπηρεσίες των ιμπεριαλιστών, για να καθυποτάξουν λαούς, για να τους εκμεταλλευτούν, για
να ελέγχουν περιοχές όπου υπάρχουν ζωτικά
οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα για τις
χώρες τους όπως η περιοχή πετρελαίων γύρω
από το Αφγανιστάν.
Η ιστορία έχει καταγράψει τέτοια παραδείγματα που καταδεικνύουν τον υπαίτιο τέτοιων ενεργειών. Και σ’ αυτό τον κατάλογο
την πρώτη θέση κατέχουν οι ΗΠΑ και οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις του πλανήτη. Άλλωστε
υπάρχει πικρή εμπειρία στη χώρα μας από ανάλογες επεμβάσεις των ΗΠΑ (ΔικτατορίαΚύπρος) που τις πλήρωσε ο λαός μας.
Ο πόλεμος που κήρυξαν οι ΗΠΑ κατά του
Αφγανιστάν και που συμμετέχουν σ’ αυτόν με
διάφορους τρόπους και μέσα χώρες μέλη του
ΝΑΤΟ, ΕΕ, και άλλες μεγάλες χώρες, φοβούΜέρος από τα τείχη της Πόλης.
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ÁÑ×ÁÉÑÅÓÉÅÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÄÅÉÎÇ
ÍÅÏÕ Ä.Ó. ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ
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Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ Óõëëüãïõ ìáò ýóôåñá áðü ôçí ðñüóêëçóç ãéá ôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç êáé âëÝðïíôáò ôç ìéêñÞ ðñïóÝëåõóç ó’ áõôÞ, ìå ôçí åðéóôïëÞ áõôÞ èÝëåé íá åðéêïéíùíÞóåé ìáæß óáò êáé íá åêöñÜóåé ôç âáèéÜ ôïõ ëýðç êáé áðïãïÞôåõóç ãéá ôçí ìç óõììåôï÷Þ óôéò åêäçëþóåéò ôïõ óõëëüãïõ ìáò.
Óýëëïãïò äåí óçìáßíåé áðëþò êáé ìüíïí ç ýðáñîç êáé ç ëåéôïõñãßá ôïõ Äéïéêçôéêïý
Óõìâïõëßïõ êáé åíüò ìéêñïý óôáèåñïý áñéèìïý óõìðáôñéùôþí ìáò ðïõ Ýñ÷åôáé óôéò
åêäçëþóåéò. Ïýôå íïåßôáé óõììåôï÷Þ ç ìåãÜëç ðñïóÝëåõóç óôï êüøéìï ôçò ðßôáò êáé óôïí
åôÞóéï áðïêñéÜôéêï ÷ïñü. ÅíåñãÞ óõììåôï÷Þ óçìáßíåé êáé ðáñïõóßá óå üëåò ôéò åêäçëþóåéò, êáé êõñßùò óôéò åôÞóéåò ÃåíéêÝò Óõíåëåýóåéò, üðïõ ìáò äßíåôáé ç äõíáôüôçôá íá
êñßíïõìå ôçí ðïñåßá ôïõ Óõëëüãïõ, íá êÜíïõìå ôéò ðáñáôçñÞóåéò ìáò, ôéò ðñïôÜóåéò ìáò.
Ç êáëïðñïáßñåôç êñéôéêÞ åßíáé åðïéêïäïìçôéêÞ, âïçèÜåé íá ðÜìå ìðñïóôÜ.
Ôá ðñüóùðá óôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ðñÝðåé íá áíáíåþíïíôáé, ãéáôß Ýôóé ìüíï èá áðïöýãïõìå ôï ôÝëìá. Ï Óýëëïãïò Ý÷åé áíÜãêç áðü íÝåò éäÝåò. Ç ðáñáìïíÞ ôùí ßäéùí áíèñþðùí öõóéêü åßíáé íá ðáñïõóéÜæåé êáé öáéíüìåíá êüðùóçò. Íá ãßíïíôáé êáé ëÜèç. ÁõôÜ üìùò
ðñÝðåé íá ëÝãïíôáé äçìüóéá ãéá íá ìçí åðáíáëáìâÜíïíôáé.
Êáôáëáâáßíïõìå üôé ï ÷ñüíïò üëùí ìáò åßíáé ðåñéïñéóìÝíïò, üôé ç æùÞ óôçí ÁèÞíá åßíáé
äýóêïëç êáé ïé ìåôáêéíÞóåéò áêüìç äõóêïëüôåñåò. Ëßãç êáëÞ äéÜèåóç ãéá ðñïóöïñÜ êáé ï
÷ñüíïò èá âñåèåß. ÅîÜëëïõ üëïé áãáðÜìå ôïí ôüðï ðïõ ãåííçèÞêáìå êáé üëïé èÝëïõìå íá
ðñïùèÞóïõìå ôïõò óêïðïýò ýðáñîçò ôïõ Óõëëüãïõ ìáò, ï âáóéêüôåñïò áðü ôïõò ïðïßïõò åßíáé ç äéáôÞñçóç ôïõ äåóìïý ìáò ìå áõôüí ôïí ôüðï êáé ôïõò áíèñþðïõò ôïõ.
¾óôåñá áðü ôá ðáñáðÜíù ðéóôåýïõìå üôé ðïëëïß áðü óáò èá äçëþóåôå ôçí õðïøçöéüôçôÜ óáò ãéá ôçí áíÜäåéîç íÝïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ êáé èá ðÜñåôå üëïé ìÝñïò
óôéò åêëïãÝò ðïõ èá ãßíïõí ôçí ÊõñéáêÞ 18 Íïåìâñßïõ 2001 óôá Ãñáöåßá ôïõ Óõëëüãïõ
ìáò, Óôáäßïõ 39 áðü 9 ð.ì. Ýùò 5 ì.ì. (4ïò üñïöïò).

ïëëïß êïñõöáßïé äéáíïïýìåíïé êáé ëïãïôÝ÷íåò åîÞñáí ôç óçìáóßá ôïõ ìåãÜëïõ
áõôïý êïóìïúóôïñéêïý ãåãïíüôïò. ÐïéçôÝò ôï
óôé÷ïýñãçóáí êáé óýã÷ñïíïé êáëëéôÝ÷íåò ôï
ìåëïðïßçóáí.
Óõíåðþò ôá öôù÷Ü ìÝóá ôïõ ðåæïý ëüãïõ
ðïõ Ý÷ù óôç äéÜèåóÞ ìïõ äåí åßíáé éêáíÜ íá
åðáñêÝóïõí ãéá íá ðëÝîïõí ôï åãêþìéï ôçò
èñõëéêÞò ÅðïðïéÀáò ôïõ 1940.
Ôá ãåãïíüôá åßíáé óå üëïõò ìáò ãíùóôÜ.
Äå èá ðù ôßðïôå êáéíïýñãéï. Åßíáé áíÜãêç
üìùò íá ôá åðáíáëáìâÜíïõìå êáé íá ôá îáíáèõìïýìáóôå ãéáôß Ýôóé ôéìïýìå ôïõò ìåãÜëïõò áõôïýò Þñùåò, ôïõò íåêñïýò ôïõ ’40, ðïõ
ìå ôï èÜíáôü ôïõò åîáóöÜëéóáí óå ìáò ôçí
åëåõèåñßá êáé Ýãñáøáí íÝåò óåëßäåò ôéìÞò êáé
äüîáò.
Ôçí ôñßôç ðñùúíÞ þñá ôçò 28çò Ïêôùâñßïõ 1940 ï ôüôå êõâåñíÞôçò ÉùÜííçò ÌåôáîÜò,
åêöñÜæïíôáò ôç âïýëçóç ôïõ åëëçíéêïý ëáïý, åßðå ôï ãíùóôü óå üëïõò ìáò Ï×É Ýíáíôé
ôùí ôáðåéíùôéêþí ðñïêëÞóåùí êáé áðáéôÞóåùí ôçò öáóéóôéêÞò Éôáëßáò, ðïõ Þèåëå ôçí
Üíåõ üñùí õðïôáãÞ ìáò.
¹ôáí öõóéêü ïëüêëçñï ôï åëëçíéêü ¸èíïò íá åîåãåñèåß êáé íá âñïíôïöùíÜîåé:

ÔÏ ÁÐÅÑ×ÏÌÅÍÏ ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÏ ÓÕÌÂÏÕËÉÏ

(Συνέχεια στη σελ. 8)

μαστε ότι θα περιπλέξουν τα πράγματα. Ήδη
η περιοχή αυτή φλέγεται. Στο Πακιστάν, στο
Ιράκ και στις γύρω χώρες διεξάγονται συγκρούσεις με θύματα αμάχους. Σύμφωνα δε με
δήλωση του Προέδρου των ΗΠΑ κ. Μπους, ο
πόλεμος θα επεκταθεί και σε άλλες χώρες αν
το κρίνουν απαραίτητο και θα διαρκέσει μια
δεκαετία (δεκαετής πόλεμος).
Αντιλαμβάνεται κανείς τι θα γίνει. Βέβαιο
είναι ότι μια τέτοια πολιτική απόφαση όχι μόνο δεν θα πατάξει την τρομοκρατία, αλλά επιπλέον θα τη μεταστρέψει εναντίον λαών, χωρών και κινημάτων που αντιτίθενται στη νέα
τάξη πραγμάτων ή που δεν συμφωνούν με την
πολιτική και τη δράση τους.
Τρομοκρατία και πόλεμος κατά της τρομοκρατίας αποτελούν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Τις συνέπειες αυτού του πολέμου θα
τις πληρώσουν οι λαοί του κόσμου με τη ζωή
τους, με την υποβάθμιση του βιοτικού τους επιπέδου κλπ. Στο όνομα της πάταξης της τρομοκρατίας θα κυριαρχήσει ο φόβος και ο πανικός των λαών του πλανήτη.
Είναι επίσης βέβαιο ότι από κάθε πόλεμο
κερδισμένες βγαίνουν μόνο οι πολεμικές βιομηχανίες, οι πολυεθνικές εταιρίες και γενικότερα το μεγάλο κεφάλαιο, που μοιράζονται τα
λάφυρα του πολέμου, εντείνοντας την καταπίεση των ηττημένων αλλά και των κατοίκων των
χωρών τους.
Είναι πολύ σημαντικό να επισημανθεί ότι
σ’ αυτό τον πόλεμο αντιτίθεται μια μεγάλη μερίδα των Αμερικανών πολιτών που δέχθηκαν
το τρομοκρατικό χτύπημα και καλούν την Κυβέρνησή τους να σταματήσει τον πόλεμο αμέσως.
Επίσης, οι βετεράνοι του Βιετνάμ τάχθηκαν κατά του πολέμου και με δήλωσή τους ζητούν το σταμάτημά του.
Ο πόλεμος αυτός στο όνομα της εξάρθρωσης της τρομοκρατίας βάζει σε αμφισβήτηση
και αφαιρεί τα ατομικά δικαιώματα και ελευθερίες των πολιτών.
Ο αντίκτυπος αυτού του πολέμου βρήκε
την εφαρμογή του στις χώρες μέλη της ΕΕ, όπου ψηφίστηκαν μια σειρά νόμοι και διατάξεις στο όνομα της πάταξης της τρομοκρατίας, όπως Ευρωτρομονόμος, ευρωαστυνομία,
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(Συνέχεια στη σελ. 8)

(Συνέχεια στη σελ. 6)
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Ìå ìåãÜëç åðéôõ÷ßá ðñáãìáôïðïéÞèçêáí óôéò 12 Óåðôåìâñßïõ ôá åãêáßíéá ôçò 6çò
ÐáíÝâñéáò ÁãñïôéêÞò ¸êèåóçò
Öåñþí áðü ôïí õðïõñãü ÅèíéêÞò
Ïéêïíïìßáò ê.
ÃéÜííï Ðáðáíôùíßïõ, ðáñïõóßá
ôïõ õöõðïõñãïý
Oéêïíïìéêþí ê. Áðüóôïëïõ ÖùôéÜäç, ôïõ Ãåí. ÃñáììáôÝá ôçò ðåñéöÝñåéáò Á.Ì.È. ê. Á.
Ðáðáäüðïõëïõ,
ôïõ ÍïìÜñ÷ç ¸âñïõ ê. Ãåùñãßïõ Íôüëéïõ, ôïõ ÄçìÜñ÷ïõ Öåñþí ê. ÍéêïëÜïõ Ìáíïýóç,
ÄçìÜñ÷ùí, åêðñïóþðùí áñ÷þí, åêèåôþí, áãñïôþí êáé åðéóêåðôþí. Åõëüãçóå ï Ìçôñïðïëßôçò Áëåîáíäñïõðüëåùò ê.ê. ¢íèéìïò.
Óôçí ïìéëßá ôïõ ï ÄÞìáñ÷ïò Öåñþí ôüíéóå:
Êõñßåò êáé Êýñéïé,
Åßíáé ìåãÜëç ôéìÞ ãéá ôçí ðüëç ìáò, ãéá
ôï ÄÞìï ìáò, ãéá ôïõò êáôïßêïõò ìáò, íá Ý÷ïõìå êïíôÜ ìáò ôïí Õðïõñãü ôçò ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò ôçò ðáôñßäáò ìáò, ôïí ê. ÃéÜííï Ðáðáíôùíßïõ, ãéá íá åãêáéíéÜóåé ôçí 6ç ÐáíÝâñéá ÁãñïôéêÞ ¸êèåóç, ðïõ ãßíåôáé óôçí ðüëç ìáò, óôçí ðüëç ôùí Öåñþí.
Ïé óêïðïß áõôÞò ôçò Ýêèåóçò åßíáé:
1) Íá áíáäåßîåé ôïí äõíáìéóìü, ôá ðñïâëÞìáôá êáé ôéò ðñïïðôéêÝò ôçò ãåùñãßáò.
2) Íá áðïôåëÝóåé ôï ðñþôï âÞìá ìéáò óôåíüôåñçò óõíåñãáóßáò ìåôáîý ôùí æùíôáíþí
ðáñáãùãéêþí äõíÜìåùí ôïõ ðñùôïãåíïýò êáé
ôïõ ìåôáðïéçôéêïý ôïìÝá.
3) Íá áíáäåßîåé ôçí áíáãêç âåëôßùóçò ôçò
áíôáãùíéóôéêüôçôáò ôùí áãñïôéêþí ðñïúüíôùí ìÝóá óôïí Åõñùðáúêü ÷þñï.
4) Íá ðñïÜãåé ôç óýã÷ñïíç áíôßëçøç ãéá
ôç öõôïðñïóôáóßá ôçò ãåùñãéêÞò ðáñáãùãÞò,
ìå ìÝóá êáé ìåèüäïõò öéëéêÝò ðñïò ôï öõóéêü ðåñéâÜëëïí.
5) Íá åíçìåñþóåé ôï êáôáíáëùôéêü êïéíü óå èÝìáôá ôçò äçìüóéáò õãåßáò ìå ôá õøç-

ëÞò ðïéüôçôáò ðáñáãüìåíá ãåùñãïêôçíïôñïöéêÜ ðñïúüíôá.
6) Íá áíáðôýîåé ôç óõíåñãáóßá ìåôáîý áãñïôþí êáé ðñïìçèåõôþí áãñïôéêþí åöïäßùí óýã÷ñïíçò ôå÷íïëïãßáò.
7) Íá ðñïùèÞóåé ôéò óõëëïãéêÝò ìïñöÝò
äñÜóçò ôùí áãñïôþí.
8) Íá áíáäåßîåé üôé ç áíÜðôõîç ôçò áãñïôéêÞò ïéêïíïìßáò áðïôåëåß ôï âáóéêüôåñï èåìÝëéï ãéá ôçí ïëïêëçñùìÝíç êáé ôá÷ýññõèìç
áíÜðôõîç ôçò õðáßèñïõ.
9) Íá ðñïâÜëëåé ôéò ïéêïôïõñéóôéêÝò äõíáôüôçôåò ôçò õðáßèñïõ ìå âÜóç ôïí éóôïñéêü
áñ÷áéïëïãéêü êáé öõóéêü ìáò ðëïýôï.

Ç

6ç ÐáíÝâñéá ÁãñïôéêÞ ¸êèåóç ðñïóöÝñåôáé ùò ìïíáäéêÞ åõêáéñßá ãéá ôçí ðñïâïëÞ
ôùí ðñïúüíôùí ôùí õðçñåóéþí êáé ôùí äñáóôçñéïôÞôùí ôùí óõììåôå÷üíôùí öïñÝùí, ãéá
ôçí åíçìÝñùóç ôùí áãñïôþí ãéá ôéò äñÜóåéò
ôùí åðé÷åéñÞóåùí êáé ôùí öïñÝùí êáé åíßó÷õóç ôùí äéáýëùí åðéêïéíùíßáò ìåôáîý ôïõò, ãéá
ôçí áíÜðôõîç óõíåñãáóéþí ìåôáîý ôùí åðé-

ÓÅËÉÄÁ 2

Ï ÍÁÏÓ ÔÙÍ ÁÃÉÙÍ ÔÁÎÉÁÑ×ÙÍ ÓÔÁ ÌÏÓ×ÏÍÇÓÉÁ

Õóôåñïêëáóéêü óðßôé
óôç Ìáñþíåéá ÈñÜêçò

○

ÌåôÜ áðü üëåò áõôÝò ôéò ðáñáôçñÞóåéò
êáé óêÝøåéò, ìðïñïýìå íá åðé÷åéñÞóïõìå ôçí
áðïêáôÜóôáóç ôçò êÜôïøçò ôïõ óðéôéïý.
Óå ðñþôç öÜóç, ðñï÷ùñïýìå óå óõìðëçñþóåéò ïé ïðïßåò åßíáé ðëÞñùò ôåêìçñéùìÝíåò. Ï áíäñþíáò ìðïñåß íá ðåñéëÜâåé Ýíäåêá êñåâÜôéá äéáóôÜóåùí 1,80×0,90 ì. Óôï ðåñéóôýëéï ìðÞêáí ìå óéãïõñéÜ ìüíï ïé êßïíåò
ôçò ðáóôÜäáò ãéá ôïõò ðáñáêÜôù ëüãïõò: á)
Ïé èåìåëéþóåéò ðïõ ïñßæïõí ôéò ðëåõñéêÝò óôïÝò ôïõ ðåñéóôõëßïõ åßíáé õðïôõðþäåéò óå ó÷Ýóç ìå ôéò õðïèåìåëéþóåéò ôçò ðëåõñÜò ôçò ðáóôÜäáò. Äßíïõí ôçí åíôýðùóç üôé óôç èÝóç áõôÞ èá ðñÝðåé íá õðÞñ÷å ìüíï Ýíá ôïé÷Üñéï áíôéóôÞñéîçò ôùí ÷ùìÜôéíùí ðáôùìÜôùí ôùí
óôïþí ôïõ ðåñéóôõëßïõ, åðÜíù óôï ïðïßï èá
ðáôïýóáí ßóùò îýëéíïé êßïíåò êáé ü÷é ðÝôñéíïé. Ï Âéôñïýâéïò åîÜëëïõ áíáöÝñåé18 üôé óôï
ðåñéóôýëéï ôïõ áíäñþíá, ìåñéêÝò öïñÝò ç êéïíïóôïé÷ßá ôçò ðáóôÜäáò åßíáé øçëüôåñç êáé
ìåãáëïðñåðÝóôåñç, ïðüôå óôçí ðåñßðôùóç
áõôÞ ïíïìÜæåôáé ñïäéáêÞ. Ôï üôé õðÜñ÷åé ìéá
ôÜóç íá îå÷ùñßóåé ç ðáóôÜäá êáé íá áíåîáñôïðïéçèåß áðü ôï õðüëïéðï ðåñéóôýëéï, äéáðéóôþíåôáé: á) áðü ôç äéáöïñåôéêÞ èåìåëßùóç ðïõ äéáðéóôþèçêå óôçí ðëåõñÜ áõôÞ ôïõ
ðåñéóôõëßïõ, â) áðü ôçí ýðáñîç ðáñáóôÜäùí
óôéò ãùíßåò ôçò ðáóôÜäáò, ã) áðü ôï äéáöïñåôéêü âÜèïò ôçò óôïÜò ôçò ðáóôÜäáò óå ó÷Ýóç
ìå ôï âÜèïò ôùí ðëåõñéêþí óôïþí, êáé ä) áðü
ôç äéáöïñåôéêÞ êåñÜìùóç ðïõ èá ðñÝðåé íá
åß÷å, üðùò ðñïêýðôåé áðü ôá áíáóêáöéêÜ äåäïìÝíá.
Áí ðñïóðáèÞóïõìå íá âÜëïõìå êßïíåò
äùñéêïýò (ðÝôñéíïõò Þ îýëéíïõò) êáé óôéò
ðëåõñéêÝò óôïÝò ôïõ ðåñéóôõëßïõ, âëÝðïõìå üôé ÷ùñïýí ôÝóóåñá ìåôáêéüíéá äéáóôÞìáôá ßóá ó÷åäüí ìå ôá ìåôáêéüíéá ôçò óôïÜò ôçò ðáóôÜäáò.
Óôç äõôéêÞ ãùíßá ôïõ óðéôéïý ç óõìðëÞñùóç ôçò êÜôïøçò Ýãéíå ìå óõíäõáóìü óôïé÷åßùí ðïõ õðÜñ÷ïõí êáé ôçò ðåñéãñáöÞò ôïõ
Âéôñïýâéïõ.
Áí äå÷èïýìå óùóôÞ ôç óêÝøç ðïõ Ýãéíå
ðñïçãïõìÝíùò, üôé ç áðïññïÞ ôùí íåñþí ôçò
âñï÷Þò êáé ç óõíÝ÷éóç ôïõ ðëáêüóôñùôïõ ôçò
áõëÞò ôïõ ãõíáéêùíßôç ïäçãïýí ðñïò ôçí åßóïäï ôïõ óðéôéïý, ôüôå ó’ áõôÞ ôç èÝóç èá Ý÷ïõìå ôïí èõñþíá Þ èõñùñþíá ìå ôéò äýï èýñåò ðïõ áíáöÝñåé ï Âéôñïýâéïò19 êáé óôéò
ðëåõñÝò ôïõò óôáýëïõò êáé èõñùñåßï.
ÂÝâáéá ùò ðñïò ôéò ïíïìáóßåò ôùí âïçèçôéêþí ÷þñùí èá ìðïñïýóáí íá ãßíïõí äéÜöïñïé óõíäõáóìïß. Áõôü üìùò ðïõ Ý÷åé óçìáóßá åßíáé üôé üëïé áõôïß ïé âïçèçôéêïß ÷þñïé âñßóêïíôáé óôï íïôéïäõôéêü ôìÞìá ôïõ óðéôéïý
(äçëáäÞ óôñáììÝíïé ðñïò ôá ÂÁ óå áíôßèåóç
áðü ôïõò êýñéïõò ÷þñïõò ôïõ), êáé ìáæß ìå ôïí
ïßêï áðïôåëïýí ìéá åíüôçôá, äçëáäÞ ôïí ãõíáéêùíßôç, üðùò áõôüò áíáöÝñåôáé óôéò ãñáðôÝò ðçãÝò.
Ãéá ôïí áíäñþíá ôïõ åëëçíéêïý óðéôéïý ï
Âéôñïýâéïò áíáöÝñåé üôé õðÜñ÷ïõí îåíþíåò,
âéâëéïèÞêåò, ðéíáêïèÞêåò. Ðñïöáíþò ï Âéôñïýâéïò áíáöÝñåôáé óå ìåãáëýôåñá óðßôéá
êáé ïðùóäÞðïôå ìåôáãåíÝóôåñçò åðï÷Þò.
Ó÷åôéêÜ ìå ôç ÷ñïíïëüãçóç ôïõ óðéôéïý
äåí åßíáé åýêïëï íá äéáôõðùèåß ìéá óßãïõñç
Üðïøç, ìéá ðïõ ç ðëïýóéá êåñáìéêÞ êáé ôá
õðüëïéðá áíáóêáöéêÜ åõñÞìáôá äåí Ý÷ïõí áêüìá ìåëåôçèåß áñêåôÜ óå ó÷Ýóç ìå ôéò óôñùìáôïãñáößåò. ÃåíéêÜ ìüíï ìðïñïýí íá ãßíïõí
ïé ðáñáêÜôù ðáñáôçñÞóåéò:
á) Ôá íïìßóìáôá ÷ñïíïëïãïýíôáé áðü ôá
ìÝóá ôïõ 4ïõ ìÝ÷ñé ôá ìÝóá ôïõ 2ïõ áé. ð.×.
ÑùìáúêÜ íïìßóìáôá äåí õðÜñ÷ïõí. ¸÷ïõìå
üìùò ëßãá âõæáíôéíÜ áðü ðåñéï÷Ýò ôïõ óðéôéïý, üðïõ ôá óôñþìáôá Þôáí äéáôáñáãìÝíá.
â) ÊïììÜôéá áðü áêñïêÝñáìá ìå áíèÝìéï êáé Ýëéêá, êáèþò êáé äýï ïëüêëçñá áêñïêÝñáìá, èá ìðïñïýóáí, ìå ìéá ðñþôç
ðñïóÝããéóç, íá ÷ñïíïëïãçèïýí óôï ôÝëïò ôïõ
4ïõ áé. ð.×. ¸íá êïììÜôé áðü êïñéíèéáêü
óôñùôÞñá ôçò ðñþôçò óåéñÜò (çãåìüíáò êÝñáìïò), ðïõ öÝñåé æùãñáöéóìÝíï øåõäïìáßáíäñï, äåí åßíáé åýêïëï íá ÷ñïíïëïãçèåß ìå
áêñßâåéá, ãéáôß åßíáé Ýíá óôïé÷åßï ðïõ ôï óõíáíôïýìå óå ðïëëÝò åðï÷Ýò.
ã) Ìýîá ëõ÷íáñéïý áèçíáúêïý ôýðïõ ðïõ
âñÝèçêå óôïí áíäñþíá, ÷ñïíïëïãÞèçêå áðü
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Ìéá åêêëçóßá óôá ðáñÜëéá ôçò Ì. Áóßáò
ðñïóðáèåß íá óôáèåß üñèéá

Ôïõ Ã. ÊáñáäÝäïõ
Áñ÷éôÝêôïíá-ÊáèçãçôÞ ÁÐÈ
(ÓõíÝ÷åéá áðü ôï öýëëï 31)

○

Ë

õðÜóáé êáé èõìþíåéò ìå ôï ðïõ áíôéêñýæåéò Ýíá èáõìÜóéï Ýñãï áñ÷éôåêôïíéêÞò
íá åßíáé Ýôïéìï íá
êáôáññåýóåé.
Ôï ðñïáýëéï
ôçò åêêëçóßáò ôùí
Ôáîéáñ÷þí óôá
Ìïó÷ïíÞóéá ÷ïñôáñéáóìÝíï, óôïí
ßóêéï åíüò äÝíäñïõ äåìÝíï Ýíá
óõìðáèÝò ôåôñÜðïäï.
¸íá üìïñöï
åîùôåñéêÜ ïéêïäüìçìá ÷ùñßò üìùò ðáñÜèõñá, ç
êýñéá åßóïäïò ôçò
åêêëçóßáò êëåéäùìÝíç, ç ðëáúíÞ ðüñôá óå öÝñíåé óôï åóùôåñéêü åíüò ïéêïäïìÞìáôïò ðïõ åëÜ÷éóôá èõ-

ìßæåé åêêëçóßá. Êïëþíåò êáé ôïß÷ïé ìå âáèéÝò ñùãìÝò ëåò êáé Ý÷ïõí êôõðçèåß áðü óåéóìü 10 ñß÷ôåñ.
Ôï äÜðåäï ÷ùìÜôéíï, ïé ôïß÷ïé äåß÷íïõí
üôé êÜðïôå õðÞñ÷áí áãéïãñáößåò.
¼ðïõ áõôÝò åßíáé êÜðùò åõäéÜêñéôåò,
âëÝðåéò ôç âåâÞëùóç ðïõ Ý÷ïõí õðïóôåß –
åéäéêÜ ôá ðñüóùðá ôùí Áãßùí. Êáé åêåß ðÜíù áðü ìéá åóï÷Þ, ðïõ ðñÝðåé íá Þôáí ôï

äýï ðçãÝò: ìåôáîý 360 êáé 290 ð.×. (áèçíáúêÞ áãïñÜ. Greek lamps, ôýðïò 25Á) Þ áðü 4ï
ìÝ÷ñé ìÝóá 3ïõ áé. ð.×. (óåéñÜ ôïõ Âñåôáíéêïý Ìïõóåßïõ).
ä) ÊïììÜôéá áðü ôçí ðÞëéíç ëåêÜíç ôïõ
ðåñéññáíôçñßïõ èá ìðïñïýóáí íá ÷ñïíïëïãçèïýí óôïí 4ï áé. ð.×.
å) Ôï äÜðåäï ôïõ áíäñþíá åßíáé êáôáóêåõáóìÝíï ìå øçößäåò êáé ü÷é ìå âüôóáëá.
Ôá øçöéäùôÜ äÜðåäá åßíáé êáôÜ êáíüíá ìåôáãåíÝóôåñá ôùí âïôóáëùôþí. Èá ìðïñïýóå
üìùò íá ìçí áíÞêåé óôçí áñ÷éêÞ öÜóç ôïõ óðéôéïý áëëÜ íá Ýãéíå áñãüôåñá20. ÅîÜëëïõ, üðùò èá äïýìå ðáñáêÜôù óôéò êáôáóêåõÝò ôùí
äáðÝäùí, õðÜñ÷ïõí åíäåßîåéò üôé ç êáôáóêåõôÞ ôùí åðé÷ñéóìÜôùí ôùí ôïß÷ùí ôïõ áíäñþíá ðñïçãÞèçêå áðü áõôÞ ôïõ øçöéäùôïý äáðÝäïõ.

éåñü ôçò åêêëçóßáò, Ýíá óêÜóéìï ôïõ ôïß÷ïõ
êÜíåé ôï ó÷Þìá ôïõ óôáõñïý.

(Óõíå÷ßæåôáé)

Ενίσχυσαν οικονομικά το Σύλλογό μας για
την εφημερίδα οι εξής συμπατριώτες μας:
Πούλος Πασχάλης
δρχ. 10.000
Καρυπίδης Στάθης
10.000
Ζουρνά Μαρίκα
5.000
Χιονίδου Κατερίνα
5.000
Κυριακίδου Νίτσα
3.000
Κατσικά Δέσποινα
5.000
Γκανίδης Στέφανος
15.000
Μανουσόπουλος Στέλιος
5.000
Καμηλαρίδης Χρυσόστομος
10.000
Γκόγκος Γεώργιος
10.000
Μόραλη Αναστασία
10.000
Κυνηγετικός Σύλλογος Φερών
10.000
Ναλμπάντης Δημοσθένης
40.000
Καρακατσιάνης Γεώργιος
5.000
Τατάρας Νικόλαος
5.000
Το Διοικητικό Συμβούλιο τους ευχαριστεί
όλους θερμά.

ÊÏÉÍÙÍÉÊÁ
ÃÁÌÏÉ

ºóùò ìÜëéóôá ôï ìïíáäéêü óçìÜäé ðïõ
ó÷çìáôßæåôáé ãéá íá èõìßæåé üôé êÜðïôå áõôü
åäþ Þôáí åêêëçóßá...
Êáé ç ðñüóöõãáò ãõíáßêá –ïé ðñüãïíïß
ôçò Þëèáí ìå ôçí áíôáëëáãÞ áðü ôçí ÊñÞôç
(êñõðôï÷ñéóôéáíÞ)– ðïõ ìáò äßíåé êåñéÜ ãéá
íá áíÜøïõìå óå õðïäï÷Ýò áðü Üììï ðïõ
÷ñçóéìåýïõí ùò ìáíïõÜëéá.
Ñáãßæåé ç êáñäéÜ, ôá äÜêñõá ôñÝ÷ïõí.
ÓêÝðôåóáé ôé Ýöôáéîå^ ßóùò Ýôóé ôï Þèåëå ç
ìïßñá ôùí ÅëëÞíùí ôçò Ì. Áóßáò, ç éóôoñßá,
ç áðëçóôßá ôùí «óõììÜ÷ùí» ìáò íá ìÝíåé
áõôÞ ç åêêëçóßá, ßóùò êáé äåêÜäåò Üëëåò åêåß óôá ôïýñêéêá ðáñÜëéá, ëåçëáôçìÝíç,
áëåéôïýñãçôç, ÷ùñßò ðéóôïýò, îå÷áóìÝíç, Ýíá êïõöÜñé ðïõ áíôéóôÝêåôáé óôï ÷ñüíï êáé
óôçí åãêáôÜëåéøç.
Ìáò Ýêáíå åíôýðùóç üôé ôçí åðéóêÝðôïíôáé êáé Ôïýñêïé ôïõñßóôåò, ðïõ, äõóôõ÷þò,
ìåñéêïß áó÷çìïíïýóáí êáé ìÜëéóôá ðñïêëçôéêÜ üôáí áíôéëÞöèçêáí ôçí ðáñïõóßá ÷ñéóôéáíþí. ¢ëëïé üìùò ìéìïýìåíïé åìÜò Üíáâáí êåñéÜ.
¼ðùò ìáò ðëçñïöüñçóáí, ïé ôïõñéóôéêïß ïäçãïß ôçí áíáöÝñïõí ùò áîéïèÝáôï.
Ôé åéñùíåßá! ¸íá áîéïèÝáôï õðü êáôÜññåõóç....
Öýãáìå üëïé áðü åêåß ìå ìéá õðüó÷åóç
üôé ðñÝðåé êÜôé íá êÜíïõìå, Ýóôù êáé ôþñá,
íá ðñïëÜâïõìå.
Íá âïçèÞóïõìå ìå ü,ôé ìÝóá ìðïñïýìå
ôçí áðïêáôÜóôáóç áõôÞò ôçò ôüóï ùñáßáò
åêêëçóßáò.
Ïé öùôïãñáößåò ðïõ äçìïóéåýïõìå ßóùò
äåí ìðïñïýí íá åðéâåâáéþóïõí ôïõ ëüãïõ
ôï áëçèÝò. Ïé åéêüíåò üìùò ðïõ áðïôõðþèçêáí óôç ìíÞìç üëùí ìáò üóïé ôçí åðéóêåöôÞêáìå äåí èá óâÞóïõí åýêïëá.
Èá óõìðáñáóôáèïýìå óôçí ðñïóðÜèåéá
ðïõ îåêéíÜåé ï Óýëëïãïò ìå äéáâÞìáôá ðñïò
ôïõò áñìüäéïõò, åëðßæïíôáò óôçí åõáéóèçôïðïßçóÞ ôïõò.
Ìáñßá Ëáæßäïõ-Êáôóåëßäïõ

ÔÏ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍ ÅÉÍÁÉ Ç ÆÙÇ ÌÁÓ

• Áñ÷Ýò Óåðôåìâñßïõ Ýãéíå ï ãÜìïò ôçò
ÊÝëõò Ðåñôóßíç, ëáôñåõôÞò êüñçò ôçò
Ìáñßáò êáé ôïõ ×ñéóôüäïõëïõ Ðåñôóßíç.
• Ôçí ßäéá çìåñïìçíßá, ç óõìðáôñéþôéóóÜ ìáò Åëåõèåñßá ÌáêñÞ ðÜíôñåøå ôïí
áãáðçôü ôçò ãéï Âáóßëç Âüìâá.
Ôï Ä.Ó. ôïõ Óõëëüãïõ ìáò êáé ç Ó.Å. ôçò
åöçìåñßäáò åý÷ïíôáé óôïõò íåüíõìöïõò
íá æÞóïõí, íá åõôõ÷Þóïõí êáé óôïõò ãïíåßò ôïõò íá ôïõò ÷áßñïíôáé.

ÈÁÍÁÔÏÉ
• Óôéò 15 Éïõëßïõ Ý÷áóáí ôç æùÞ ôïõò óå
èáíáôçöüñï áôý÷çìá ç óõìðáôñéþôéóóÜ
ìáò áðü ôïí Ðüñï ¸öç Ìáëôåðéþôïõ, ï
óýæõãüò ôçò êáé ç êüñç ôïõò.
Ôï Ä.Ó. ôïõ Óõëëüãïõ ìáò åêöñÜæåé
ôçí ïäýíç êáé ôá èåñìÜ ôïõ óõëëõðçôÞñéá óôïõò ïéêåßïõò ôïõò.

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.
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ÅÊÄÑÏÌÇ ÓÔÇ ÈÑÁÊÇ & ÔÇÍ ÔÏÕÑÊÉÁ (14-26/8/2001)

ÅÂÑÏÓ - ÔÏÕÑÊÉÁ - ÓÁÌÏÈÑÁÊÇ

Ïäïéðïñéêü óôéò ðéï üìïñöåò ðáëéÝò êáé íÝåò ðáôñßäåò
ôáí Ýíá âñÜäõ ôïõ ÷åéìþíá ç áãáðçìÝíç ìïõ ößëç Ìáñßá Ëáæßäïõ ìáò ìßëçóå óôçí ïìÜäá BéâëéïèÞêçò ôçò ÄÜöíçò ãéá
ìéá åêäñïìÞ ðïõ èá ãéíüôáí ôï êáëïêáßñé áðü ôïí Óýëëïãï ôùí Öåñéùôþí óôçí Ôïõñêßá,
êïéôá÷ôÞêáìå êáé óêåöôÞêáìå ðùò «ùñáßá
èá Þôáí Ýíá ôáîßäé óôç Ôïõñêßá».
¸ôóé áðëÜ! Ðüóï Ýîù ðÝóáìå, ôï äéáðßóôùóá áñãüôåñá.
¼ëï ôï ÷åéìþíá êáé ôçí Üíïéîç ìáò Ýöåñíå ç Ìáñßá ðñïãñÜììáôá ôçò åêäñïìÞò, êÜèå öïñÜ êáé ðåñéóóüôåñï âåëôéùìÝíá. Ìüëéò áðïäå÷üìáóôáí êáé óõíçèßæáìå ôï Ýíá,
óå ëßãåò ìÝñåò ìáò åñ÷üôáí ôï åðüìåíï ðïëý
êáëýôåñï, ìå ðåñéóóüôåñåò åðéóêÝøåéò êáé,
ù ôïõ èáýìáôïò, ëéãüôåñá ÷ñÞìáôá.
¼ëï ôï êáëïêáßñé äåí óõæçôïýóáìå ãéá
ôßðïôå Üëëï ðáñÜ ãé’ áõôü ôï ôáîßäé.
Ðñéí áêüìç áñ÷ßóåé åß÷áìå îåêéíÞóåé.
¼óï ðëçóßáæáí ïé ìÝñåò, ï ðõñåôüò ôçò
áíõðïìïíçóßáò áíÝâáéíå ó÷åäüí óôá ßäéá åðßðåäá ìå ôï Üã÷ïò ôçò Ìáñßáò íá ðÜíå üëá
êáëÜ.
¸íá üìïñöï êáëïêáéñéíü ðñùéíü îåêéíÞóáìå ìå ôï ðïýëìáí ãéá ôçí Áëåîáíäñïýðïëç. ÃíùñéóôÞêáìå ïé íÝïé óõíôáîéäéþôåò,
÷áéñåôéóôÞêáìå ïé ðéï ðáëéïß, îå÷Üóáìå ðïëý ãñÞãïñá ôéò çëéêßåò, ôá ðñïâëÞìáôá ðïõ
áöÞíáìå ðßóù, êáé ìå ôç âïÞèåéá ôùí ãõíáéêþí ôïõ Óõëëüãïõ, ãßíáìå ìéá ìåãÜëç ðáñÝá.
Áðü êåé êáé ðÝñá áðïãåéùèÞêáìå.
¼ôá öôÜóáìå óôéò ÖÝñåò êáé åßäáìå ìå
ðüóç áãÜðç ìáò ðåñßìåíáí Üíèñùðïé ðïõ äåí
ìáò Þîåñáí, åíèïõóéáóôÞêáìå. Ìáò ðñüóöåñáí ôçí êáëýôåñç äéáìïíÞ, ìáò Ýäåéîáí ü,ôé
êáëýôåñï Ý÷åé áõôü ôï üìïñöï êïììÜôé ôïõ
ôüðïõ ìáò. ÓõãêéíçèÞêáìå êáé áðïñÞóáìå.
Åßìáóôå áêüìç öéëüîåíïò êáé æåóôüò ëáüò üôáí ìáò âãÜëåéò áðü ôá êïõôéÜ ôçò ðüëçò.
Ïé ÖÝñåò åßíáé Ýíáò ôüðïò ðïëý æùíôáíüò, ðïëý üìïñöïò, ìå öõóéêÝò ïìïñöéÝò êáé
ðïëéôéóôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò êáé ôï óðïõäáéüôåñï ôïí áãáðïýí êáé ôïí íïéÜæïíôáé ôüóï ïé
Üíèñùðïé ðïõ ìÝíïõí åêåß, üóïé êé åêåßíïé
ðïõ ìÝíïõí ìáêñéÜ ôïõ.
Êáé Ý÷ïõí äßêéï! Ôïõò êáôáëáâáßíù.
Ç áßóèçóç üôé ðïëý êïíôÜ âñßóêïíôáé ôá
åõáßóèçôá óýíïñá êáé óå áðüóôáóç áíáðíïÞò Ýíá êñÜôïò, ü÷é ðÜíôá öéëéêü, êÜíïõí áêüìç êáé ôïí åðéóêÝðôç íá èÝëåé íá ôï ðñïóôáôåýóåé.
Ôé íá ðñùôïáíáöÝñù; Ôï ïíåéñåìÝíï
ÄÝëôá ôïõ ¸âñïõ; Ôï äÜóïò ôçò ÄáäéÜò; Ôá
üìïñöá ëïõôñÜ; Ôï èåáôñÜêé ìÝóá ó’ Ýíá öõóéêü êáëáßóèçôï ðåñéâÜëëïí, ôï üìïñöï ìïíáóôÞñé ðïõ ìáò öéëïîÝíçóå ìÝóá óôçí çóõ÷ßá ôïõ äÜóïõò ôüóï êïíôÜ êáé ôüóï ìáêñéÜ
áðü ôçí ðüëç;
Ôçí áãÜðç; ôçí öéëßá êáé ôçí öéëïîåíßá
ôïõ Ìçôñïðïëßôç Íéêçöüñïõ, ðïõ öñüíôéóå
íá êÜíåé ôçí ðáñáìïíÞ ìáò Üíåôç êáé åíäéáöÝñïõóá;
ÈÝëù íá áíáöåñèþ ó’ áõôü ôï èáýìá ðïõ
ëÝãåôáé ÄÝëôá ôïõ ¸âñïõ.
Óôç äéáäñïìÞ ìå ôéò âÜñêåò, ôéò ðëÜâåò,
ìÝóá áðü ôá äáíôåëùôÜ õäÜôéíá ìïíïðÜôéá
ôïõ ìå ôá ôüóá åßäç ðïõëéþí äßðëá ìáò íá
æïõí Þóõ÷á êáé íá áíáðáñÜãïõí ôï åßäïò ôïõò
ìå ôç óïößá êáé ôç óýíåóç ðïõ ôá ðñïßêéóå ç
öýóç, óå ðåßóìá ôùí êõíçãþí;
Óôçí áãÜðç êáé ôçí ðåñçöÜíåéá ôïõ íôüðéïõ âáñêÜñç ðïõ ìáò ôá åîçãïýóå èÝëïíôáò
íá ôá áãáðÞóïõìå üóï êé åêåßíïò.
×ñåéÜæïíôáí üìùò!
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Óôá íåõñþäç üìïñöá Üãñéá Üëïãá íá
êáëðÜæïõí ìðñïóôÜ óôá Ýêðëçêôá ìÜôéá ìáò,
áäéÜöïñá ãéá ìáò, ãéá ôç æùÞ ðïõ êÜíïõìå,
ôïõò ôüðïõò ðïõ åðéëÝîáìå íá æïýìå, ôç öèïñÜ ðïõ åðéâÜëáìå óôï åßäïò ìáò, åí ïíüìáôé
ôçò Üíåóçò êáé ôçò åîÝëéîçò.
¼ôáí âãÞêáìå áðü ôï ÄÝëôá, Ýíéùóá Üëëïò Üíèñùðïò.
Æýãéóá ðÜëé ôç æùÞ ìïõ, Ýêñéíá ôéò êéíÞóåéò ìïõ, ìÝôñçóá ôéò áðþëåéÝò ìïõ êáé ðÞñá
íÝåò áðïöÜóåéò, êáëýôåñåò, ðéï áíèñþðéíåò,
ðéï öõóéêÝò.
Êáé ðñÝðåé íá ðù ðùò ìÝóá ó’ üëá áõôÜ –
ç Ìáñßá, ç ÂÝôá, ç Ôáóïýëá, ôñéãýñéæáí óáí
ôéò ìÝëéóóåò ìÞðùò ìáò ëåßøåé êÜôé. ÌÞðùò
êáé äåí äïýìå êÜðïéï óçìåßï ôïõ ôüðïõ, ìÞðùò Ý÷ïõìå êÜðïéï ðñüâëçìá, áêïýñáóôåò
êáé ìå Üã÷ïò.
Ôçí åðïìÝíç îåêéíÞóáìå ãéá ôçí ðáëéÜ
ìïõ ðáôñßäá, ôçí Ôïõñêßá.
ÐÞãá íá âÜëù óå ôÜîç ôéò åéêüíåò ðïõ ì’
áõôÝò ìå ìåãÜëùóáí ïé ãïíåßò ìïõ, ïé ðñüóöõãåò.
Íá íéþóù ôá üìïñöá êáé ôá óêëçñÜ ðïõ
Ýæçóáí ó’ Ýíá ôüðï üìïñöï, åýöïñï êáé åõëïãçìÝíï.
Ç ðñþôç åéêüíá áðü ôçí Áäñéáíïýðïëç
ìå ôá ðáëéÜ óðßôéá ôùí ÅëëÞíùí, ìå ôç ìõñùäéÜ ôùí ðáôñéêþí áíáìíÞóåùí, ìå ôá ôæáìéÜ êáé ôéò ðáëéÝò åêêëçóßåò, ãñïèéÜ óôï óôïìÜ÷é.
Ðïý ôåëåéþíåé ç öáíôáóßá, ïé áöçãÞóåéò,
ôá âéþìáôá, êáé ðïý áñ÷ßæåé ç ðñáãìáôéêüôçôá; ¼ëá áíÜêáôá, ðáñÜîåíá êáé üìïñöá.
Ïé ðñþôåò äåéëÝò óõíáëëáãÝò.
Åðüìåíï âÞìá ç Êùíóôáíôéíïýðïëç.
«ÔÉ íá ðù åãþ ãéá ôçí Ðüëç, ôçí üìïñöç;
Ôçí ðëáíåýôñá, ôçí éóôïñéêÞ.
Ôé íá ðù ãéá ôçí Áãéá-ÓïöéÜ, ôï Ðáôñéáñ÷åßï, ôï Ìðáëïõêëß, ôï Âüóðïñï, ôï ÐÝñáí;
Ôá ðáíÝìïñöá Ðñéãêçðüííçóá;»
Èá ’èåëá íá ìåßíù ðåñéóóüôåñï, íá ôñéãõñßóù ôá äñïìÜêéá, íá ãíùñßóù áõôüí ôïí
ëáü ðïõ Þôáí ðïëý öéëéêüò ãéá ìáò.
Íá ôïõò ðù êáé íá ìïõ ðïõí.
Ïé ìÝñåò ëßãåò, ôï ðñüãñáììá óïöÜ ìåëåôçìÝíï, íá äïýìå üóï ãßíåôáé ðåñéóóüôåñá, íá ìçí ÷Üóïõìå ôßðïôá.
Ößëåò ìïõ, ôïõ Óõëëüãïõ, åóåßò ðïõ êïõñáóôÞêáôå íá ìáò êëåßóåôå ðïëõôåëÞ îåíïäï÷åßá êé åìåßò ôá ÷ñçóéìïðïéïýóáìå ãéá
íôïõò êáé ýðíï ìüíï. Êáé ðÜëé Ýîù.
Ôï ôáîßäé óõíå÷ßóôçêå óôçí ðáíÝìïñöç
Óìýñíç ìå ôéò áíáôñé÷éáóôéêÝò áöçãÞóåéò üóùí Ýãéíáí óôéò ðáñáëßåò ôçò, ìå ôï åðéâëçôéêü áêüìç êáé óÞìåñá ÄéïéêçôÞñéü ôçò íá ìáò
êïéôÜ êáé íá èõìÜôáé.
Ðþò ìðïñåß áõôÞ ç æùÞ íá Ý÷åé ôüóï êïíôÜ ôï üìïñöï êáé ôï Üó÷çìï, ôï áíèñþðéíï
ìå ôï áðÜíèñùðï, ôçí ÅéñÞíç ìå ôç âßá, êáé
ìåéò íá êÜíïõìå îáíÜ êáé îáíÜ ôá ßäéá ëÜèç!
Ôé íá ðù ãéá ôçí íôåëéêÜôç Ðñïýóóá, ôéò
éóôïñßåò ðïõ áöçãïýíôáé ç ¸öåóóïò, ç ÐÝñãáìïò, ç Ôñïßá!
Ôï îÜöíéáóìá, üôáí âëÝðåéò ôé Ýöôéáîáí
êé Üöçóáí áõôïß ïé Üíèñùðïé ðïõ ëÝãïíôáé
¸ëëçíåò êáé ðïõ åêåß Ýíéùóá ðåñÞöáíç ðïõ
åßìáé êé åãþ ìßá áð’ áõôïýò.
Ôï ðáíÝìïñöï Áúâáëß Þôáí ï ôåëåõôáßïò
ìáò óôáèìüò êáé ôï áðï÷áéñåôéóôÞñéï ãëÝíôé
Þôáí ãëõêüðéêñï.
Ôï Ýâëåðåò ðùò äåí èÝëáìå íá öýãïõìå,
íá áöÞóïõìå ðßóù áõôüí ôïí ôüðï ðïõ ìáò
ìÜãåõå êáé ìáò ðïíïýóå.
Ïýôå ôç óõíôñïöéÜ ìáò ðïõ Þôáí ü,ôé êáëýôåñï ìáò Ýôõ÷å.
¼ëá Þôáí ìÝóá óôï ìõáëü êáé
óôçí êáñäéÜ ìáò, öõëáãìÝíá, ðïëýôéìç óõãêïìéäÞ. Ìüíï ìå ôç óõíôñïöéÜ ìáò ìðïñïýóáìå íá ôá ìïéñáóôïýìå. Ìáò Ýäåíáí ïé ßäéåò åéêüíåò, ôá ßäéá óõíáéóèÞìáôá.
Óôéò ÖÝñåò ðÜëé ç ßäéá åãêÜñäéá õðïäï÷Þ, ç ßäéá áãÜðç áðü ôïõò
áíèñþðïõò ôçò.
Ôï ðñùß ï ÷ùñéóìüò áðü ôïõò
íÝïõò ößëïõò ìáò êáé ç óõíÝ÷åéá ôïõ

KÜðïéåò óêÝøåéò áðü ôçí åêäñïìÞ ìáò óôçí Ôïõñêßá
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υμμετείχα και εγώ με την παρέα των Δαφνιωτών στην εκδρομή που διοργάνωσε ο
Πολιτιστικός Σύλλογος Φερών, στην Κωνσταντινούπολη και τα παράλια της Μικράς Ασίας.
Γνωρίζοντας από πολλά χρόνια τη Μαρία
Κατσελίδου, την Λαζίδου για τους φεριώτες,
ήμουν βέβαιη ότι η εκδρομή θα ήταν καλά οργανωμένη και επιτυχής. Οι προβλέψεις μου επαληθεύτηκαν. Η επιτυχία της εκδρομής ξεπέρασε τα όρια μιας «καλά οργανωμένης εκδρομής» και έγινε εκδρομή μιας παρέας παλιόφιλων που ο συγχρωτισμός τους κάνει να
σκέπτονται όλοι σαν ένας και αντίστροφα. Γυρίσαμε ενθουσιασμένοι ελπίζοντας και ευχόμενοι επανάληψή της, ίσως όχι πάλι στα ίδια
μέρη, αλλά κάπου όπου πάλι θα συνδυάζονταν
οι μνήμες με τη γνώση και η ευχαρίστηση με
τη συγκίνηση.
Τις Φέρες δεν τις είχα επισκεφθεί ποτέ, τις
γνώριζα σαν πατρίδα της Μαρίας. Μου έκανε
εντύπωση η ανάπτυξη αυτής της μικρής παραμεθόριας πόλης. Μια πόλη ευρωπαϊκών προδιαγραφών, με πολιτισμό, μεράκι δημιουργίας και υπαρκτή ακόμη την περίφημη ελληνική
φιλοξενία. Σπίτια καθαρά με αυλές και μπαλκόνια γεμάτα λουλούδια. Πράσινο παντού, πολιτιστικές εκδηλώσεις, θέατρο, λαογραφικό
μουσείο, σε συνδυασμό με τα βυζαντινά μνημεία σε καλούν να επιστρέψεις με χαρά μόλις
σου δοθεί η ευκαιρία.
Η πλειονότητα των συνταξιδιωτών μου ήταν γυναίκες και από αυτές οι περισσότερες
φεριώτισσες. Θα αναφερθώ λοιπόν εγώ μια νότια, παλαιοελλαδίτισσα, μόνο σ’ αυτές και ας
μου το επιτρέψουν οι υπόλοιπες.
Γνώρισα φεριώτισσες δύο, τουλάχιστον,
γενεών και θα έλεγα δύο «κόσμων». Αυτές που
παρέμειναν στον τόπο τους και αυτές που ζουν
στην Αθήνα (με το ένα πόδι, το άλλο προφανώς στις Φέρες βρίσκεται). Το δείγμα νομίζω
είναι αντιπροσωπευτικό και στατιστικά επαρκές, ώστε να τολμήσω να βγάλω κάποια συμπεράσματα.
Το κύριο χαρακτηριστικό τους λοιπόν νομίζω ότι είναι η εξυπνάδα.
Γυναίκες φύσει ευφυείς. Καθοριστικό προσόν που μαζί με την ανατροφή και την παιδεία
διαμορφώνει ολοκληρωμένες προσωπικότητες.
Γυναίκες σύγχρονες, καταρτισμένες, ενημερωμένες, με πλατιά σκέψη, ανοικτούς ορίζοντες, με θέση και άποψη που δεν την επιβάλλουν αλλά την θέτουν υπό συζήτηση.
Θα θυμάμαι πάντα τον τρόπο που η Βέτα
ή η Τασούλα πρότειναν κάποια αλλαγή στο
πρόγραμμα, με σκοπό πάντα να το βελτιώσουν.

Όπως θα θυμάμαι μια άλλη φεριώτισσα, που
όταν έμαθε ότι πολλές από μας είμαστε μέλη
της ομάδας ανάγνωσης της Δάφνης, μου πρότεινε να ασχοληθούμε με τη Μαριάννα Κορομηλά, που εκτιμούμε παρακολουθώντας την από χρόνια, τεκμηριώνοντας μου το γιατί.
Ήταν όλες αξιοπρεπείς, συνετές και με έμφυτη ευγένεια. Καμιά παρεξήγηση, καμιά δυσαρέσκεια δεν προέκυψε σε αυτό το μακρύ πολυήμερο ταξίδι. Η καλή διάθεση, το κέφι και η
γενναιοδωρία το χαρακτήρισαν.
Με εντυπωσίασε ο τρόπος που παρακολουθούσαν τις ξεναγήσεις. Όλες μπροστά για να
μη χάσουν τίποτε απ’ αυτά που θα έπρεπε να
δουν ή που θα έλεγε ο ξεναγός μας. Οι περισ-

ôáîéäéïý ãéá ôç äéêÞ ìáò óõíôñïöéÜ áðü ôçí
ÁèÞíá ãéá ôç ÓáìïèñÜêç.
Åêåß âñÞêáìå Üëëá ôïðßá, Üëëåò ïìïñöéÝò, Üëëåò óõíÞèåéåò, ìá ôïõò ßäéïõò áíèñþðïõò, ôá éäéá ðñïâëÞìáôá.
Ðþò íá óå åõ÷áñéóôÞóù êáëÞ ìïõ ößëç
Ìáñßá ðïõ ìå Ýöåñåò ó’ áõôÞ ôçí åêäñïìÞ,
ðïõ ìïõ ãíþñéóåò ôüóïõò áíèñþðïõò, ôüóïõò
ôüðïõò!
Ðþò íá óå åõ÷áñéóôÞóù ðïõ ìå Üöçóåò
íá ôá áðïëáýóù üëá áõôÜ ÷ùñßò íá óêÝðôïìáé ôá ðñáêôéêÜ ðïõ ôá öïñôþèçêåò åóý, ÷ùñßò íá äÝ÷åóáé Ýíá åõ÷áñéóôþ, Ýôóé óáí íá
ìïõ ôï ÷ñùóôïýóåò êé åóý êáé ïé Üëëåò ãõíáßêåò ôïõ Óõëëüãïõ óáò!
Íéþèù óáí «Åðßôéìï ÌÝëïò» ôïõ Óõëëüãïõ óáò. ¸ôóé äåí ëÝãïíôáé áõôïß ðïõ äåí êáôÜãïíôáé áðü êÜðïéï ÷þñï, áëëÜ èÝëïõí íá
áíÞêïõí ó’ áõôüí;
Óáò åõ÷áñéóôþ üëïõò êáé íá ’óôå êáëÜ.

σότερες ήταν επαρκώς ενημερωμένες και διακριτικά συμπλήρωναν με λεπτομέρειες. Υπήρχε ηλικιωμένη φεριώτισσα που με μεγάλη προσπάθεια ακολουθούσε μέσα στην αυγουστιάτικη ζέστη, κάτω από τον καυτό ήλιο, όλες τις
ξεναγήσεις, όνειρο ζωής γι’ αυτή, το προσκύνημα στη γη των γονιών της.
Είδα τη συγκίνησή τους, όταν επισκεφτήκαμε την Αγια-Σοφιά, το Πατριαρχείο, το Μπαλουκλί, τη Χάλκη. Μέσα στον κατεστραμμένο ναό των Ταξιαρχών, στο Αϊβαλί, την οδύνη
που νιώσαμε τη σταμάτησε μια αποφασιστική
φωνή φεριώτισσας: «Ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί να σωθεί αυτό το μνημείο!», κι άρχισε ξαφνικά να αχνοφέγγει μια σπίθα ελπίδας.
Ναι, ίσως όλοι μαζί κάτι θα καταφέρουμε. Τούτος ο ωραιότατος επιβλητικός ναός που στέκει
αγέρωχος, αν και τόσο κακοπαθημένος από
τους ανθρώπους και τη φύση, με μόνο στολίδι
κάποιες αγιογραφίες, σιωπηλός μάρτυρας της
κοινωνικής ζωής αλλά και των παθημάτων μιας
πρώην σφύζουσας ελληνικής πόλης, πρέπει κάποια μέρα να ξαναλειτουργήσει. Και τότε θα
ήθελα, θα ευχόμουν όλοι μαζί πάλι να είμαστε
εκεί... Όπως θα ήθελα να ξανακούσω τις φεριώτισσες να τραγουδούν από καρδιάς –μέλη
χορωδιών πολλές από αυτές– και να τις δω να
χορεύουν τους θρακιώτικους χορούς τους, όλες ανεξαιρέτως, νέες και ηλικωμένες, με χάρη μεταγγισμένη λες από γενιά σε γενιά.
Σε αυτό το οδοιπορικό ένιωσα ότι αυτό που
λέγεται, ότι δηλαδή οι πρόσφυγες με την εργατικότητα, τη δημιουργικότητα, τη διορατικότητα, τις γνώσεις, την κοινωνική και πολιτιστική ευαισθησία έσωσαν την Ελλάδα, είναι
αλήθεια.
Επίσης ένιωσα ότι τα σύνορά μας όσο υπάρχουν αυτής της ποιότητας φύλακες είναι
ασφαλή.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω και από εδώ τη
Μαρία, τη Βέτα, την Τασούλα, που ξέρω ότι
με μεγάλο κόπο κατάφεραν να ευχαριστήσουν
όλους μας.

ÄÝóðïéíá ÌåíÝãïõ

Κ. Βελδέκη-Φλαμπούρη

ÓÅËÉÄÁ 4

Ôï ôßìéï îýëï
(O ëüãïò ï ôïõ óôáõñïý Á´ Êïñ. Á 18)

Ê

Üðïéïò ößëïò ìå ðáñáêÜëåóå íá ãñÜøù êÜôé ãéá ôï ôßìéï îýëï. ¸ìåéíá Üöùíïò. Ï äéóôáãìüò åìöáíÞò. Ç ëá÷ôÜñá
üìùò íá êçñýîù ãéá ôï «êáý÷çìá ôçò Åêêëçóßáò», íéêÜ ôï äéóôáãìü. Ðáßñíù ôï ìïëýâé.
«ÓôáõñÝ ôïõ ×ñéóôïý âïÞèåé ìïé ôç äõíÜìåé Óïõ».
ÃñÜöù áðëÜ ãéá áðëïýò êáé ôáðåéíïýò
áíèñþðïõò.
Ôï ôßìéï îýëï åßíáé îýëï ðÜíù óôï ïðïßï óôáõñþèçêå ï Éçóïýò ×ñéóôüò.
Áõôüò ï óôáõñüò åßíáé ï óôáõñüò ôïõ
Êõñßïõ.
Áõôüò ï óôáõñüò ÷þñéóå êáé ÷ùñßæåé êáé
óÞìåñá ôïõò áíèñþðïõò óå äýï ðáñáôÜîåéò.
Óôç ìéá ðáñÜôáîç áíÞêïõí ïé Üíèñùðïé ðïõ áäõíáôïýí íá ðéóôÝøïõí ðùò ï ðáíôïäýíáìïò èåüò, Ýãéíå Üíèñùðïò êáé áíÝâçêå ðÜíù óôï óôáõñü.
ÊÜôé ôÝôïéï ôï èåùñïýí ìùñßá, áíïçóßá.
Ôïõò óêáíäáëßæåé «ï ëüãïò ï ôïõ óôáõñïý».
Åßíáé äõíáôüí; ëÝíå. Áõôüò ðïõ äéÝôáîå
ôïõò áíÝìïõò êáé åêüðáóáí! Áõôüò ðïõ
ðåñðÜôçóå ðÜíù óôá êýìáôá, óáí óå îçñÜ!
Áõôüò ðïõ Üíïéîå ôá ìÜôéá ôõöëþí! Áõôüò
ðïõ èåñÜðåõóå ðáñáëýôïõò! Áõôüò ðïõ áíÝóôçóå íåêñïýò! Åßíáé äõíáôüí íá åßíáé
ôüóï áäýíáìïò åðÜíù óôï óôáõñü; Íá äÝ÷åôáé ôéò ðñïêëÞóåéò ôùí Öáñéóáßùí, íá ôïõ
öùíÜæïõí: «¢ëëïõò Ýóùóåí, åáõôüí ïõ äýíáôáé óþóáé^ åé âáóéëåýò ÉóñáÞë åóôé êáôáâÜôù íõí áðü ôïõ óôáõñïý êáé ðéóôåýóùìåí åð’ áõôþ».
¼÷é, äåí åßíáé äõíáôüí. ¼ëç áõôÞ ç éóôïñßá åßíáé Ýíá áíüçôï ðáñáìýèé, ëÝíå ïé
åéäùëïëÜôñåò. Áõôü ìáò óêáíäáëßæåé, ëÝíå
ïé Éïõäáßïé. ¼ëïé, üìùò, ìáæß åéäùëïëÜôñåò
êáé Éïõäáßïé, áíÞêïõí óôçí ßäéá ðáñÜôáîç.
Óôçí ðáñÜôáîç ôùí áíèñþðùí ðïõ áäõíáôïýí íá ðéóôÝøïõí.
Áíáëïãßæïìáé ðüóïé Üíèñùðïé êáé óÞìåñá, âáðôéóìÝíïé ÷ñéóôéáíïß, óôïé÷ßæïíôáé
óôçí ðáñÜôáîç áõôÞ.
Äåí ìðïñïýí íá åííïÞóïõí ôçí ÁÃÁÐÇ ôïõ Èåïý, ßóùò êñßíïíôåò åî éäßùí ôá
áëëüôñéá. Äåí ìðïñïýí íá êáôáëÜâïõí üôé
áõôüò, ï Éçóïýò ×ñéóôüò, «Èåüò ùí» åêïõóßùò «åêÝíùóåí åáõôüí» êáé Ýãéíå Üíèñùðïò. Áõôü ôï Ýêáíå áðü áãÜðç ðñïò ôï áíèñþðéíï ãÝíïò. ÄÝ÷èçêå Áõôüò íá èõóéáóôåß ãéá íá ìðïñïýí íá óùèïýí ïé Üíèñùðïé. Áí, üðùò ôïí ðñïêáëïýóáí ïé Öáñéóáßïé, êáôÝâáéíå áðü ôï Óôáõñü, ôüôå ïé Üíèñùðïé äå èá åýñéóêáí óùôçñßá êáé ôï Ýñãï ôçò áðïëõôñþóåùò ôùí áíèñþðùí èá Ýìåíå áíåêðëÞñùôï. Ïé Üíèñùðïé ôüôå èá
æïýóáí óáí äáßìïíåò ÷ùñßò åëðßäá óùôçñßáò.
Ç ãç êáé ç êïéíùíßá ôùí áíèñþðùí èá
Þôáí ìéá ìéêñÞ æùãñáöéÜ ôçò êïëÜóåùò.
ÂÝâáéá êáé óÞìåñá, äýï ÷éëéÜäåò ÷ñüíéá áðü ôç ÃÝíçóç ôïõ ×ñéóôïý, ç êïéíùíßá
ôùí áíèñþðùí äåí åßíáé êïéíùíßá áããÝëùí.
Åßíáé ìéá áíèñþðéíç êïéíùíßá ãåìÜôç ìéêñüôçôåò êáé ðÜèç. Ï ×ñéóôüò üìùò äåí õðïó÷Ýèçêå üôé ìåôÜ ôç ÓôáýñùóÞ ôïõ ç êïéíùíßá ôùí áíèñþðùí èá ãßíåé ìéá æùãñáöéÜ ôïõ ðáñáäåßóïõ.
Áíôßèåôá, ìÜëéóôá, ìáò ðñïåéäïðïßçóå
üôé óôïí êüóìï áõôü èá Ý÷ïõìå èëßøåéò. Ç
äéáöïñÜ âñßóêåôáé óôï üôé ôþñá, üóïé ðéóôåýïõí óôç óùôçñßá ðïõ ðñüóöåñå ï ×ñéóôüò ìå ôç óôáýñùóÞ ôïõ, ìðïñïýí íá óùèïýí. Ìðïñïýí äçëáäÞ êáé óôçí ðáñïýóá
æùÞ íá æÞóïõí ìå åéñÞíç, ðñïãåõüìåíïé ôç
÷áñÜ ôïõ ðáñáäåßóïõ áëëÜ êáé óôçí Üëëç
æùÞ íá ÷áñïýí ôá áãáèÜ ôçò âáóéëåßáò ôùí
ïõñáíþí.
ÕðÜñ÷åé üìùò êáé ç Üëëç ðáñÜôáîç. Åßíáé ç ðáñÜôáîç ôùí áíèñþðùí ðïõ ìÝíïõí
Ýêèáìâïé ìðñïóôÜ óôï ìõóôÞñéï ôïõ óôáõñïý. ÁëëÜ ãéá ôçí ðáñÜôáîç áõôÞ èá ãñÜøïõìå óôï åðüìåíï öýëëï ôçò åöçìåñßäáò
ìáò.
ÄïõëÜêçò Ãåþñãéïò
ÉåñÝáò

ÄÉÁÌÁÑÔÕÑHÈÇÊÅ ÌÅ ÔÁÍÊ

Δ

εν πίστευαν στα μάτια τους οι θαμώνες
μπαρ και κάτοικοι των Φερών Έβρου, όταν τα ξημερώματα της Κυριακής 21 Οκτωβρίου είδαν να κυκλοφορεί στους κεντρικούς
δρόμους της πόλης ένα τεθωρακισμένο όχημα
του στρατού.
Όλα ξεκίνησαν, λίγο πριν, όταν ο στρατιώτης Αλέξανδρος Μήτρακας, 22 χρόνων, από
τις Σέρρες απομακρύνθηκε μαζί με φίλο του
από το προσωπικό του καταστήματος, διότι,
όπως ελέχθη, ενόχλησε μια σερβιτόρα.
Ο Μήτρακας, που θεώρησε το γεγονός ως
προσβολή πήγε στη μονάδα του και πήρε ένα
τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού
Μ-113. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η
φρουρά της πύλης του απαγόρευσε την έξοδο
και αναγκάστηκε να το «σκάσει» γκρεμίζοντας
τα συρματοπλέγματα της περίφραξης. Στη συνέχεια πήγε στις Φέρες κι άρχισε να περιφέρεται με το άρμα στους κεντρικούς δρόμους και
μπροστά από το μπαρ. Έκπληκτοι οι κάτοικοι
της περιοχής ξύπνησαν από το θόρυβο που έκαναν οι ερπύστριες και παρακολουθούσαν τον
στρατιώτη που έκανε ελιγμούς με το τεθωρακισμένο. Το άρμα κινήθηκε στους δρόμους για
περίπου 10-15 λεπτά και στη συνέχεια επέστρεψε στο στρατόπεδο.
Όπως έλεγαν κάτοικοι της περιοχής ο οδηγός απεδείχθη... δεξιοτέχνης στο χειρισμό του
οχήματος καθώς έκανε εκπληκτικούς ελιγμούς
ανάμεσα στα παρκαρισμένα ΙΧ! Η μόνη ζημιά
που προκάλεσε ήταν το σπάσιμο μιας τζαμαρίας σε σπίτι που βρισκόταν απέναντι από το
μπαρ.

ÓÅ ÐÕÑÉÍÏ ÊËÏÉÏ Ï ÅÂÑÏÓ
ÁðåéëÞèçêå ôï äÜóïò ôçò ÄáäéÜò
êáé ï ïéêéóìüò ôçò ÉôÝáò

Ó

å ðýñéíï êëïéü âñÝèçêå ôï áðüãåõìá ôçò
ÔåôÜñôçò (14/10/01) ôï Íüôéï ôìÞìá ôïõ Íïìïý ¸âñïõ, áöïý ó÷åäüí ôáõôü÷ñïíá åêäçëþèçêáí ôñåéò ðõñêáãéÝò ìå óïâáñüôåñç áð’
üëåò áõôÞ ðïõ åêäçëþèçêå êïíôÜ óôçí ðåñéï÷Þ ôçò Ëåõêßìçò êáé áðåßëçóå ðåõêïäÜóïò.
ÕðåñÜíèñùðåò Þôáí ïé ðñïóðÜèåéåò ôùí
ðõñïóâåóôþí åíþ óçìáíôéêÝò õðçñåóßåò ðñïóÝöåñå êáé ôï åëéêüðôåñï ôýðïõ «êáìüâ» ðïõ
åäñåýåé óôï «Äçìüêñéôïò» ìå ôïõò 18 Üíäñåò
ôïõ ðåæïðüñïõ áåñïìåôáöåñüìåíïõ ôìÞìáôïò.
Ç ðõñêáãéÜ åêäçëþèçêå óå äáóéêÞ Ýêôáóç ôïõ ïéêéóìïý Ôñéöõëëßïõ áöïý äéÝöõãå áðü ôï óçìåßï ðïõ êáßãïíôáí óéôïêáëáìéÝò ëüãù ôïõ éó÷õñïý áíÝìïõ. ÁìÝóùò ç ÐõñïóâåóôéêÞ Õðçñåóßá ôçò Áëåî/ðïëçò ìå 6 ï÷Þìáôá êáé 18 ðõñïóâÝóôåò Ýöôáóå óôï óçìåßï.
Ï ÄéïéêçôÞò ôçò ðõñïóâåóôéêÞò ê. Ê. Êýñïõ åðéóÞìáíå: «ÊéíçôïðïéÞóáìå êáé ôï åëéêüðôåñï ãéáôß ç ðõñêáãéÜ åß÷å öôÜóåé ìÝóá óôï
äÜóïò ôùí ðåýêùí êáé õðÞñ÷å êßíäõíïò ãéá ôçí
åðÝêôáóÞ ôçò óôç íüôéá ðëåõñÜ ôïõ äÜóïõò
ôçò ÄáäéÜò. Ç öùôéÜ ôÝèçêå óå ðïëý óýíôïìï
÷ñïíéêü äéÜóôçìá õðü ðëÞñç Ýëåã÷ï êáßãïíôáò
ìüíï 7 óôñÝììáôá ðåõêïäÜóïõò. Ïé Üíôñåò ôçò
Õðçñåóßáò äïýëåøáí ìå áõôáðÜñíçóç êáé áðïöåý÷èçêå ç êáôáóôñïöÞ.»
Ëßãï íùñßôåñá ðõñêáãéÜ ç ïðïßá ðÜëé îåêßíçóå áðü ôçí êáýóç ôùí óéôïêáëáìéþí áðåßëçóå ôïí ïéêéóìü ôçò ÉôÝáò Öåñþí. Ôñßá ðõñïóâåóôéêÜ ï÷Þìáôá êáé åííÝá Üíôñåò êáôÜöåñáí íá ôçí êáôáóâÝóïõí êáé äåí åðåêôÜèçêå óôïí ïéêéóìü, åíþ áðåãêëþâçóáí êáé æþá

ÓýÍÔÏÌÅò ÔÏðÉÊÅò ÅÉäÇÓÅÉò
• Åãíáôßá ïäüò ìÝ÷ñé ôçí Êùíóôáíôéíïýðïëç. ÓõíÜíôçóç ôùí õðïõñãþí ÐÅ×ÙÄÅ ÅëëÜäáò êáé Ôïõñêßáò èá ðñáãìáôïðïéçèåß
ôï ÍïÝìâñéï óôçí Áëåîáíäñïýðïëç.
• ÐáñÝìâáñç áñ÷éåðéóêüðïõ ê.ê. ×ñéóôüäïõëïõ ãéá ôç ÈñÜêç. ÐáñÝìâáóç ãéá ôçí
åõðáèÞ, üðùò ôç ÷áñáêôÞñéóå ï áñ÷éåðßóêïðïò, ðåñéï÷Þ ôçò ÈñÜêçò Ýêáíå ï ê.ê.
×ñéóôüäïõëïò, ðñïâëÝðïíôáò üôé «áí ôï äçìïãñáöéêü óôçí ðåñéï÷Þ åîáêïëïõèÞóåé íá
õößóôáôáé ìå ôïõò óçìåñéíïýò ñõèìïýò, ôüôå, óå ëßãá ÷ñüíéá èá ôç ÷Üóïõìå».
• ÅÌ-ÖÑÁÃÌÁ óôéò ÖÝñåò. Áíçóõ÷ßá óôï
ÄÞìï Öåñþí ãéá ôçí êáèõóôÝñçóç ôïõ
öñÜãìáôïò ÉôÝáò. ÕðÜñ÷åé öüâïò, áí äåí
ãßíïõí ôá Ýñãá, íá ìåßíåé ç ðåñéï÷Þ ÷ùñßò
ðüóéìï íåñü.
• Íïóïêïìåßï Áëåîáíäñïýðïëçò. Ç ìåôåãêáôÜóôáóç ôïõ Íïóïêïìåßïõ ðïõ ðñïâëÝðåôáé íá ãßíåé ðñéí ôï ôÝëïò ôïõ Ýôïõò, üðùò êñßíåôáé áðü ôïõò ãéáôñïýò, èá áíôéìåôùðßóåé óïâáñÜ ðñïâëÞìáôá, åÜí ðñáãìáôïðïéçèåß ìå ôï õðÜñ÷ïí äõíáìéêü ôïõ.
¹äç áðü ôïí ðáëéü ïñãáíéóìü ÷çñåýïõí
30 èÝóåéò ãéáôñþí. ÐÜíôùò ï íüìïò ïñßæåé
ñçôÜ üôé ìå ôç ìåôåãêáôÜóôáóç è’ áíáðôõ÷èïýí ïé ðáíåðéóôçìéáêÝò êëéíéêÝò ìå ðáñÜëëçëç áíÜðôõîç ôïõ åèíéêïý óõóôÞìáôïò õãåßáò. ¸íôïíç êñéôéêÞ óôï ÍïìÜñ÷ç
¸âñïõ ê. Ã. Íôüëéï Üóêçóå ï Óõíáóðéóìüò
ãéá ôï èÝìá ôçò ìåôåãêáôÜóôáóçò óôï íÝï
íïóïêïìåßï.
• 6ç ÐáíÝâñéá ÁãñïôéêÞ ¸êèåóç. «Ðéóôåýù
üôé óå ëßãá ÷ñüíéá èá ãßíåé ç ôñßôç ìåãáëýôåñç áãñïôéêÞ Ýêèåóç ó’ üëç ôçí ÅëëÜäá
ìåôÜ áð’ áõôÞí ðïõ ðñáãìáôïðïéåßôáé óôç
ÄéåèíÞ ¸êèåóç Èåó/íßêçò» êáé ôçí ¸êèåóç
ãåùñãéêþí ìç÷áíçìÜôùí óôç ËÜñéóá. Ì’
áõôÜ ôá ëüãéá ï ÄÞìáñ÷ïò Öåñþí ê. Íéê.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Παραδόθηκε το Β΄ Δημοτικό Φερών

Ïëïêëçñþèçêå êáé ðáñáäüèçêå ðñïò ëåéôïõñãßá ôï íÝï äéäáêôÞñéï ôïõ 2ïõ Äçìïôéêïý Ó÷ïëåßïõ Öåñþí. Ç ôåëåôÞ ôùí åãêáéíßùí ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôéò 20 Óåðôåìâñßïõ
2001 ìå ôçí ðáñïõóßá ôçò åêêëçóßáò, ðïëéôéêþí êáé óôñáôéùôéêþí áñ÷þí, ãïíÝùí, ìáèçôþí êáé åêðáéäåõôéêþí. Êáëïñßæéêï!

ôá ïðïßá êéíäýíåõáí íá êáïýí. ÊÜçêáí 50
óôñÝììáôá óéôïêáëáìéþí êáé 2 óôñÝììáôá ìå
èÜìíïõò.
Ïé êëÞóåéò üìùò óôçí ÐõñïóâåóôéêÞ óõíå÷ßæïíôáí áöïý åêäçëþèçêå êáé ôñßôç ðõñêáãéÜ óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ ðåäßïõ âïëÞò áåôüò,
ç ïðïßá êáôáóâÝóôçêå áðü ôïõò 15 Üíäñåò
ðïõ Ýöèáóáí óôï óçìåßï ìå 4 ï÷Þìáôá.

Ï 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

Ìáíïýóçò Üíïéîå ôéò ðýëåò ôçò Ýêèåóçò.
Éäéáßôåñç áßãëç Ýäùóå óôá åãêáßíéá ôçò Ýêèåóçò ç ðáñïõóßá ôïõ Óåâ. Ìçôñïðïëßôç
Áëåî/ðïëçò ê.ê. ¢íèéìïõ, ôïõ õðïõñãïý ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò ê. ÃéÜííïõ Ðáðáíôùíßïõ, ôïõ õöõðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí ê. Áð.
ÖùôéÜäç êáé ôùí Üëëùí åðéóÞìùí. Éêáíïðïßçóç áðü ôéò äåóìåýóåéò ôïõ õðïõñãïý.
• ÊáôáäéêÜæïõí «Ôæé÷Üíô» êáé Ìðéí ËÜíôåí
ïé ìïõóïõëìÜíïé âïõëåõôÝò ôçò ÈñÜêçò.
Ïé ìïõóïõëìÜíïé âïõëåõôÝò ôçò ÈñÜêçò
êáôáäéêÜæïõí ôç óôÜóç ôïõ ËÜíôåí åêöñÜæïíôáò ôçí áíôßèåóÞ ôïõò óôçí ðñüóêëçóç
óå ôæé÷Üíô (éåñü ðüëåìï) êáé ôÜóóïíôáé õðÝñ ôïõ áãþíá êáôÜ ôçò ôñïìïêñáôßáò.
• ÁíôéðïëåìéêÞ óõíáõëßá óôçí ÏñåóôéÜäá.
Óôçí êåíôñéêÞ ðëáôåßá ôçò ÏñåóôéÜäáò êáé
ìå óôü÷ï í’ áêïõóôåß êáé áðü ôçí áêñéôéêÞ
áõôÞ ðüëç ìÞíõìá åéñÞíçò, ïé ìáæéêïß öïñåßò ðñáãìáôïðïßçóáí áíôðïëåìéêÞ óõíáõëßá. Ôï êåíôñéêü ðëáßóéï ôçò åêäÞëùóçò Þôáí: «¼÷é óôïí ðüëåìï. Íá óôáìáôÞóïõí
ôþñá ïé ðïëåìéêÝò åðé÷åéñÞóåéò. ÊáìéÜ óõììåôï÷Þ ôçò ÷þñáò ìáò óôïí ðüëåìï».
• Ôåëåõôáßåò ðáñáóôÜóåéò ôïõ «Æçôåßôáé
øåýôçò». Ôï Èåáôñéêü ÅñãáóôÞñé ôçò ÄçìïôéêÞò Åðé÷åßñçóçò ÐïëéôéóôéêÞò ÁíÜðôõîçò ÏñåóôéÜäáò ðáñïõóéÜæåé óôï êïéíü ôçò
ðüëçò ôéò ôÝóóåñéò ôåëåõôáßåò ðáñáóôÜóåéò ôïõ èåáôñéêïý Ýñãïõ ôïõ Äçì. ØáèÜ
«Æçôåßôáé øåýôçò».
• Áðü êïõêïõëüóðéôï, äçìïôéêü îåíïäï÷åßï. Óå óýíôïìï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá èá îåêéíÞóåé ç ëåéôïõñãßá ôïõ Äçìïôéêïý Îåíïäï÷åßïõ óôï Óïõöëß ðïõ èá óôåãÜæåôáé óôï
ðáñáäïóéáêü áíáðáëáéùìÝíï ïßêçìá ôïõ
êïõêïõëüóðéôïõ. Ôï ïßêçìá äéáôçñåß Ýíá
ìÝñïò ôçò ðáñÜäïóçò êáé ôçò éóôïñßáò ôçò
ðåñéï÷Þò, åíþ ôáõôü÷ñïíá èá âñïõí åñãáóßá áñêåôïß íÝïé êáé íÝåò ôçò ðåñéï÷Þò.
• Åã÷åéñßóôçêå ï Êþóôáò Ãêáôóéïýäçò. Ôï
ðñüâëçìá ôïõ Êþóôá Ãêáôóéïýäç óôï ãüíáôï Þôáí áñêåôÜ óïâáñü. Ï «÷Üëêéíïò»
ðñùôáèëçôÞò èá ðñÝðåé íá õðÝöåñå ðïëý
üëï áõôü ôï äéÜóôçìá. ÐáñÜ ôáýôá äåí åãêáôÝëåéøå ôïõò áãþíåò. Ï ãéáôñüò ôïõ «Õãåßá» ê. Áñãýñçò ÌÞôóïõ áðüñçóå: Ðþò
ìðïñïýóå ìå ôüóï óïâáñü ôñáõìáôéóìü íá
ñß÷íåé áêüíôéï; Ôï øõ÷éêü óèÝíïò êáé ç èÝëçóç ôïõ áèëçôÞ íßêçóáí ôïõò ðüíïõò êáé
Ýöåñáí áðïôÝëåóìá.
• Ìåéþèçêå ç áíåñãßá ôï ôåëåõôáßï ôñßìçíï ôïõ 2000. Óýìöùíá ìå óôïé÷åßá ðïõ Ýäùóå óôç äçìïóéüôçôá ç ÅèíéêÞ ÓôáôéóôéêÞ Õðçñåóßá ìåéþèçêå ç áíåñãßá óôï 10,7%
ôï ôåëåõôáßï ôñßìçíï ôïõ 2000. Ç áíáôïëéêÞ Ìáêåäïíßá êáé ÈñÜêç áíÞêïõí óôéò ðåñéï÷Ýò ìå ôïõò ëéãüôåñïõò áíÝñãïõò.
• Áäñéáíïýðïëç: Ïëïêëçñþèçêå ç ôõðéêÞ
äéáäéêáóßá óýóôáóçò ôçò Åõñùðåñéï÷Þò.
ÕðïãñÜöçêå ôï óýìöùíï ôñéìåñïýò óõíåñãáóßáò ÅëëÜäáò, Âïõëãáñßáò, Ôïõñêßáò.
• Ï õöõðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí, ï ìïíáäéêüò
Åâñßôçò óôçí ÊÅ ôïõ ÐÁÓÏÊ. Áðüóô. ÖùôéÜäçò: «Åðéâåâáßùóç ôçò åìðéóôïóýíçò».
Ï ê. ÖùôéÜäçò åîåëÝãç óôçí 71ç èÝóç óôçí
ÊåíôñéêÞ ÅðéôñïðÞ ôïõ ÐÁÓÏÊ ìå 1500 øÞöïõò. Åðßóçò, ðáñÝìåéíå óôç èÝóç ôïõ êáé
óôç íÝá êõâÝñíçóç ðïõ ðñïÝêõøå áðü ôïí
ðñüóöáôï áíáó÷çìáôéóìü.
• Ãéá ôïí ÷ñõóü. Óôçí Áëåîáíäñïýðïëç óýóêåøç öïñÝùí ãéá ôçí áðïôñïðÞ ßäñõóçò
êáé ëåéôïõñãßáò åñãïóôáóßïõ ÷ñõóïý.
• Óõíáõëßá óôéò ÖÝñåò. Óôéò 12 Óåðôåìâñßïõ
ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôéò ÖÝñåò Óõíáõëßá
ôçò ìéêôÞò ÷ïñùäßáò ôçò áäåëöïðïéçìÝíçò
ìå ôéò ÖÝñåò ðüëçò Åôñïðüëå Âïõëãáñßáò.
• Ôï 27ï ÖåóôéâÜë ÊÍÅ-ÏäçãçôÞ óôçí Áëåî/ðïëç. «Í’ áëëÜîïõìå ôç æùÞ ìáò, áëëÜæïíôáò ôïí êüóìï». Ìå ôï êåíôñéêü áõôü
óýíèçìá ðñáãìáôïðïéÞèçêå ôï 27ï ÖåóôéâÜë ôçò ÊÍÅ óôçí Áëåîáíäñïýðïëç.
• Çìåñßäá óôéò ÖÝñåò. ÅíçìåñùôéêÞ çìåñßäá ìå èÝìá «Ôï 3ï êïéíïôéêü ðñüãñáììá
óôÞñéîçò 2000-2006» ðñáãìáôïðïéÞèçêå
óôï Äçìïôéêü êëåéóôü ãõìíáóôÞñéï Öåñþí
ìå ôéò áêüëïõèåò åéóçãÞóåéò:
1. Åðåíäýóåéò óôéò ãåùñãéêÝò åêìåôáëëåýóåéò.
ÅéóçãçôÞò: Ã. ÐáðáäÜêçò, ãåùðüíïò.
2. ÏëïêëçñùìÝíï óýóôçìá åíéó÷ýóåùí êáëëéåñãåéþí. ÅéóçãçôÞò: Ó. ×ñéóôÜêçò, ãåùðüíïò.
3. ÏéêïëïãéêÞ ãåùñãßá. ÅéóçãçôÞò: Ó. Ôóáúñßäçò, ãåùðüíïò.
4. Áðü ôï Leader II óôï Leader Plus. ÅéóçãçôÞò: Êáñáâáóßëçò Äçì., Ä/íôÞò ÄçìïóõíåôáéñéóôéêÞò Åôáéñßáò «¸âñïò ÁÅ».
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Τ

ο χωριό Κήποι ανήκουν στο νότιο μέρος
του Νομού Έβρου, είναι ακριτικό και συνδέει τώρα την Ευρώπη με την Ασία.
Οι κάτοικοί του, όπως σ’ όλα τα χωριά, συνεχώς λιγοστεύουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι
λιγοστεύει και η αγάπη για ζωή, για γλέντι, για
χορό και διασκέδαση.
Ανέκαθεν οι κάτοικοί του δεν χάνανε ευκαιρία να γλεντάνε και γι’ αυτό φημίζονται και
διαφέρουν από τους κατοίκους των γύρω χωριών της περιοχής.
Σ’ αυτό συντελούσε και το γεγονός ότι υπήρχαν άνθρωποι που παίζανε μουσικά όργανα: γκάιντα, νταούλι, κλαρίνο, βιολί και τον
κεμετζέ πολύ παλιά (από τον Δουλγέρη Σταύρο).
Έχοντας λοιπόν μουσικούς, υπήρχε χαρά,
χορός, γλέντι.
Στις μέρες μας έχουμε τον Βάιο Παπαθεοδώρου στη γκάιντα. Αυτός κι αν διασκέδασε
κόσμο. Βοηθούμενος τώρα από τον Β. Στρόφαλη και από γυναίκες μουσικούς, συνεχίζει
την παράδοση.
Είναι πηγαίο το γλέντι στους Κήπους. Ο
Πολιτιστικός Σύλλογος «Ορφέας» Κήπων συνεχίζει τα ήθη, τα έθιμα και την πολιτιστική
παράδοση του τόπου. Μία από τις εκδηλώσεις
του είναι και το πανηγύρι στις 23 Σεπτεμβρίου. Η εκκλησία μας κανονικά γιορτάζει την αποκεφάλιση του Ι. Προδρόμου. Επειδή όμως
αυτή τη μέρα γίνεται πανηγύρι στην κωμόπολη του Τυχερού, το 1975, με πρωτοβουλία του
τότε ιερέως Δ. Διαμαντίδη και με άδεια του Μητροπολίτη κ.κ. Άνθιμου, καθιερώθηκε να γιορτάζει το χωριό τη Σύλληψη του Προδρόμου
που η εκκλησία τιμά στις 23 Σεπτεμβρίου.
Την ημέρα αυτή οι κάτοικοι των περιχώρων συγκεντρώνονται στο πανηγύρι μας, γιατί ξέρουν ότι θα γλεντήσουν όπως παλιά. Η
πλατεία μας προσφέρεται για τέτοιου είδους
γλέντια.
Φέτος βοήθησε στο να έχει επιτυχία μεγάλη και ο θαυμάσιος καιρός. Το πρώτο βράδυ
της 22 Σεπτεμβρίου, παραμονή, παρουσία του
κ. Δημάρχου, η χορωδία του ΚΑΠΗ Φερών
με την ορχήστρα άρχισε το πανηγύρι. Ακολούθησε γλέντι από όλο το πλήθος. Στους καλεσμένους προσφέρθηκαν διάφορα εδέσματα
που ετοίμασαν οι γυναίκες του Πολιτιστικού
μας Συλλόγου.
Το πρωί της επόμενης μέρας χοροστάτησε
στη θεία λειτουργία ο Μητροπολίτης Αλεξ/πόλεως κ.κ. Άνθιμος, ενώ ήταν πολλοί οι καλεσμένοι που ανταποκρίθηκαν και μας τίμησαν
με την παρουσία τους, όπως ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Φωτιάδης, ο βουλευτής της ΝΔ
κ. Λυμπερακίδης, ο Ταξίαρχος, ο Δήμαρχος κ.
Μανούσης, ο Αντιδήμαρχος Πούλος Μαρίνος
και πολλοί άλλοι.
Μετά τη θεία λειτουργία ακολούθησε δεξίωση σε κεντρικό καφενείο του χωριού, όπου
προσφέρθηκαν στον κόσμο εδέσματα που ετοίμασαν οι γυναίκες του «Ορφέα» Κήπων, με
μεράκι (ριζόγαλο, πίτες, κέικ, λουκουμάδες και
παραδοσιακός χαλβάς).
Το βράδυ, παρουσία του Δημάρχου, του
βουλευτή κ. Ζαμπουνίδη και άλλων επισήμων,
οι γυναίκες του Συλλόγου με τοπικές ενδυμασίες χόρεψαν και τραγούδησαν με τη συνοδεία γκάιντας από τον Παπαθεοδώρου.
Στη συνέχεια γλέντησε ο κόσμος όλο το
βράδυ με την ορχήστρα του Απόστολου Μποζατζίδη.
Λίτσα Κουδουμάκη
Πρόεδρος Συλλόγου Γυναικών Κήπων

Ο ιερός ναός των Κήπων Φερών
μέσα σε κατάλευκο χιονισμένο τοπίο.

Ôï Ðíåõìáôéêü ÊÝíôñï ÄÞìïõ ÄÜöíçò ôñáãïõäÜåé
ðáñáäïóéáêÜ ôñáãïýäéá, ÷ïñåýåé èñáêéþôéêïõò ÷ïñïýò
êáé ðáñïõóéÜæåé èñáêéþôéêç ðáñáäïóéáêÞ êïõæßíá
ðü ôï ôçëåïðôéêü êáíÜëé Extra
Chanel æçôÞèçêå áðü ôï Ðíåõìáôéêü ÊÝíôñï ôïõ ÄÞìïõ ÄÜöíçò, íá
ðáñïõóéÜóåé äñáóôçñéüôçôåò ó÷åôéêÝò ìå ôçí ðáñÜäïóç, ôçí ôÝ÷íç êáé
ôïí ðïëéôéóìü. ¸ôóé, ôï ÓÜââáôï 13/
10/2001, ìåôáîý ôùí Üëëùí, ôá åñãáóôÞñéá ôïõ ÄÞìïõ åðÝëåîáí ü,ôé Ý÷åé
ó÷Ýóç ìå ôçí ðáñÜäïóç: ç ìåí ÷ïñùäßá ôñáãïýäçóå êáé åí ìÝñåé áíáðáñÜóôçóå ôï ðáñáäïóéáêü ôñáãïýäé,
ðïõ êáôÜ ôç ãíþìç ìïõ ôñáãïõäéÝôáé êáé óôá ìÝñç ìáò, «Ðþò ôï ôñßâïõí ôï ðéðÝñé», ôï äå åñãáóôÞñé ðáñáäïóéáêþí ÷ïñþí, ÷üñåøå áðïêëåéóôéêÜ ÷ïñïýò ôçò
ÈñÜêçò (æùíáñÜäéêï, óõñôü, óõãêáèéóôü, áíôéêñéóôü êáé ôóÝóôï).
Ãéá ôéò áíÜãêåò êÜëõøçò ôïõ ôìÞìáôïò ðïõ áöïñïýóå ôá ðáñáäïóéáêÜ öáãçôÜ ôçò ðåñéï÷Þò ôçò ÈñÜêçò, æçôÞèçêå ç âïÞèåéá ôïõ Óõëëüãïõ ìáò êáé ôçò ÐáíèñáêéêÞò Ïìïóðïíäßáò.
Ãõíáßêåò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ Óõëëüãïõ ìáò (ç ðñüåäñïò ÂÝôá Óéãëßäïõ, ç

Á

Ôá ðÞëéíá óêåýç ðïõ ÷ñçóéìïðïéÞèçêáí
óôçí åêäÞëùóç åßíáé áðü ôï êáôÜóôçìá
ÓÔÅËËÁÓ & ÍÉÊÏËÅÔÁÓ ÐÁÃÃÏÆÉÄÇ
«Êáëáßóèçôï»
Ëåùö. Äçìïêñáôßáò 118 - Áëåî/ðïëç

Ìáñßá Ëáæßäïõ, ç ÔáñóÞ Äåìåñôæïðïýëïõ,
ç Åëåõèåñßá ÌáêñÞ) êáèþò êáé ç ðñüåäñïò
ôçò ÐáíèñáêéêÞò Ïìïóðïíäßáò Íüôéáò ÅëëÜäáò êõñßá Áíáóôáóßá Óáêáëßäïõ-×ïõñäÜêç,
ìáãåßñåøáí êáé ðáñïõóßáóáí äéÜöïñá èñáêéþôéêá öáãçôÜ: ôæéãåñïóáñìÜäåò, ðßôåò, êïôüðïõëï ìå ôñá÷áíÜ êáé êïóêïýóé, ÷ïéñéíü ìå
ëÜ÷áíï.
Ïé Äáöíéþôåò áêüìç ìéëÜíå ãéá ôç íïóôéìéÜ áõôþí ôùí öáãçôþí...
Äõóôõ÷þò áêüìá äåí åßíáé áíáêïéíþóéìç ç áêñéâÞò çìåñïìçíßá ôçò ôçëåïðôéêÞò
ðñïâïëÞò. ÐÜíôùò ôï Extra Chanel ðñïâÜëëåé áíÜëïãåò åêðïìðÝò êÜèå ÐáñáóêåõÞ 10
ð.ì. êáé 4 ì.ì.
Ìáñßá Ëáæßäïõ

ÅÊÈÅÓÇ ÆÙÃÑÁÖÉÊÇÓ
ôïõ Íßêïõ Ì. ÂåíÝñç
Ï áãáðçôüò óå üëïõò ìáò Íßêïò Ì. ÂåíÝñçò,
áí êáé Êñçôéêüò, Ý÷åé «ðïëéôïãñáöçèåß»êáé
ùò Åâñßôçò êáé åßíáé åíåñãü ìÝëïò ôïõ
Óõëëüãïõ ìáò áöïý Ý÷åé ðáíôñåõôåß ìå ôç
óõìðáôñéþôéóóÜ ìáò ÖùôåéíÞ Äåëßäïõ.
Ìå ôçí åõêáéñßá ôçò Ýêèåóçò ðïõ ðñáãìáôïðïéåßôáé áðü ôïí Ðïëéôéóôéêü Óýëëïãï
Ôåöåëßïõ, ç Ó.Å. èåùñåß êáëü íá ðåé äõï ëüãéá ãéá ôïí «åñáóéôÝ÷íç» æùãñÜöï üðùò äçëþíåé ï ßäéïò ãéá ôïí åáõôü ôïõ.
ÃåííÞèçêå óôï ÔåöÝëé ôï 1926, üðïõ êáé
Ýìáèå ôá ðñþôá ôïõ ãñÜììáôá. Óôç óõíÝ÷åéá
Ýäùóå åîåôÜóåéò êáé öïßôçóå óôï 1ï ÃõìíÜóéï
ÁññÝíùí Çñáêëåßïõ.
Áðïöïßôçóå ôï 1946 êáé ôï ßäéï Ýôïò Ýäùóå åéóáãùãéêÝò óôçí ÐáéäáãùãéêÞ Áêáäçìßá
Çñáêëåßïõ.
Ôï 1948 ðÞñå ôï ðôõ÷ßï ôïõ äáóêÜëïõ êáé
ôï ÍïÝìâñéï ôïõ ßäéïõ ÷ñüíïõ äéïñßóôçêå äÜóêáëïò óôï Íïìü Óåññþí.
Óå ìéá âäïìÜäá üìùò óôñáôåýèçêå êáé åðéëÝ÷èçêå ùò Ýöåäñïò áîéùìáôéêüò, êáé öïßôçóå óôç Ó÷ïëÞ ôçò Óýñïõ.
Áðïëýèçêå ôï 1951 êáé ðáñïõóéÜóôçêå
óôçí Åðéèåþñçóç Óåññþí üðïõ êáé áíÝëáâå
õðçñåóßá.
Ôá ðåñéóóüôåñá ÷ñüíéá ôçò õðçñåóßáò ôïõ
ôá ðÝñáóå óå äéÜöïñá ó÷ïëåßá ôùí Óåññþí
êáé ôïõ ¸âñïõ, þóðïõ óõíôáîéïäïôÞèçêå ôï
1983 õðçñåôþíôáò óå ó÷ïëåßá ôçò ÁèÞíáò.
¸÷åé äõï ðáéäéÜ – ôçí ÅëÝíç, öáñìáêïðïéü óôç ÃëõöÜäá êáé ôïí Ðáíáãéþôç, áñ÷éôÝêôïíá óôç Ñüäï.
Ôï üíåéñü ôïõ Þôáí íá ìðåé óôï Ðïëõôå÷íåßï, óôç Ó÷ïëÞ Êáëþí Ôå÷íþí Þ Ðïëéôéêþí
Ìç÷áíéêþí, êÜôé ðïõ äåí Þôáí åöéêôü ãéá ïéêïíïìéêïýò ëüãïõò. Ùóôüóï áðü ìéêñüò ôïõ
Üñåóå íá ó÷åäéÜæåé, êé üðïõ Ýâñéóêå ëåõêü
÷áñôß ó÷åäßáæå ü,ôé Ýâëåðå ìðñïóôÜ ôïõ.
Áõôïäßäáêôïò, Üñ÷éóå íá æùãñáößæåé êáôÜ êáéñïýò áðü ôï 1970.
ÌÝ÷ñé óÞìåñá Ý÷åé êÜíåé ðÜíù áðü 50 ðßíáêåò, ðïëëïß áðü ôïõò ïðïßïõò âñßóêïíôáé
óå óðßôéá óõããåíþí êáé ößëùí.
Åìåßò åõ÷üìáóôå íá åßíáé õãéÞò êáé íá óõ-

ÁÐÏ ÔÇ äÑÁÓÇ ÔÇò ÄÅÐÁÖ

ÐÁÑÁÌYÈÉ ÁÐO ÔÏÍ ÔOÐÏ ÓÏÕ
ÊÉ ÁÓ ÅÉÍÁÉ ×ÉËÉÏÅÉÐÙÌÅÍÏ

Þ
"Ôé Ýêáíåò óôïí ðüëåìï ðáððïý;"

Ç

ÂéâëéïèÞêç ôçò ÄçìïôéêÞò Åðé÷åßñçóçò
ÐïëéôéóôéêÞò ÁíÜðôõîçò Öåñþí êáëåß
ôïõò ößëïõò ôçò íá ðáñáâñåèïýí óôç âñÜâåõóç ãéá ôï äéáãùíéóìü óõããñáöÞò ðáñáäïóéáêþí ðáñáìõèéþí áðü ôéò ÖÝñåò êáé ôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ, ðïõ ïñãÜíùóå, ìå èÝìá: «Ðáñáìýèé áðü ôïí ôüðï óïõ êé áò åßíáé ÷éëéïåéðùìÝíï».
ÅðéðëÝïí ìå áöïñìÞ ôçí 1ç Ïêôùâñßïõ
(ÄéåèíÞò ÇìÝñá áöéåñùìÝíç óôçí Ôñßôç Çëéêßá), êáé ôçí 28ç Ïêôùâñßïõ, çìÝñá åèíéêÞò
åðåôåßïõ ôïõ Ï×É, ðïõ ìáò áöéÝñùóå ç óçìåñéíÞ ôñßôç çëéêßá ìå ôïõò áãþíåò ôçò, ç ÂéâëéïèÞêç Ý÷åé ðñïóêåêëçìÝíïõò ðáð
ðïýäåò
ðáðð
êáé ãéáãéÜäåò áðü ôï ÊÁÐÇ Öåñþí ãéá íá ìáò
äéçãçèïýí ðáñáìýèéá, áëëÜ êáé éóôïñßåò áðü
ôçí êáôï÷Þ.
Ôï ÓÜââáôï, ëïéðüí, 27 Ïêôùâñßïõ 2001
êáé þñá 5 ì.ì. óôç ÂéâëéïèÞêç ôçò ÄÅÐÁÖ
óôï Í. Óõíïéêéóìü Öåñþí, ç éóôïñßá ãßíåôáé
ðáñáìýèé êáé ôï ðáñáìýèé éóôïñßá...

ÅÊÄÇËÙÓÅÉÓ ÓÔÉÓ ÖÅÑÅÓ

«ÄçìÞôñéá 2001»

Ç

ÄçìïôéêÞ Åðé÷åßñçóç ÐïëéôéóôéêÞò ÁíÜðôõîçò Öåñþí ïñãáíþíåé óôï Äçìïôéêü
ÄéáìÝñéóìá ÐÝðëïõ
ÐÝðëïõ, ðïëéôéóôéêÝò åêäçëþóåéò
ìå ôçí åðùíõìßá «ÄçìÞôñéá 2001».
Ïé åêäçëþóåéò ðåñéëáìâÜíïõí åìöáíßóåéò
Èåáôñéêþí êáé Ìïõóéêþí ó÷çìÜôùí.
¸ôóé:
• Óôéò 24 Ïêôùâñßïõ çìÝñá ÔåôÜñôç êáé
þñá 8.00 ì.ì. èá åìöáíéóôåß ç ÷ïñùäßá ôïõ
ÊÁÐÇ Öåñþí ðáñïõóéÜæïíôáò óôï êïéíü ðáñáäïóéáêÜ ôñáãïýäéá ôçò ðåñéï÷Þò ìáò
ìáò.
• Ôç ÷ïñùäßá ôïõ ÊÁÐÇ èá óõíïäåýóåé
ôï Ìïõóéêü Óõãêñüôçìá ôïõ ÄçìÞôñç ÂáóéëåéÜäç
ëåéÜäç.
• Óôéò 27 Ïêôùâñßïõ çìÝñá ÓÜââáôï êáé
þñá 8.00 ì.ì. ôï Èåáôñéêü ÅñãáóôÞñé ôçò ÄçìïôéêÞò Åðé÷åßñçóçò ÐïëéôéóôéêÞò ÁíÜðôõîçò
ÏñåóôéÜäáò èá ðáñïõóéÜóåé ôï Ýñãï ôïõ Ä.
ØáèÜ «Æçôåßôáé øåýôçò».
Ðñüêåéôáé ãéá ôçí åëëçíéêÞ êùìùäßá ôïõ
ÄçìÞôñç ØáèÜ óå óêçíïèåóßá ôïõ ¢êç Ôóïíßäç, ç ïðïßá ðáñïõóéÜóôçêå êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ êáëïêáéñéïý óå ðüëåéò êáé ÷ùñéÜ ôçò
ÁíáôïëéêÞò Ìáêåäïíßáò êáé ÈñÜêçò ìå éäáßôåñç åðéôõ÷ßá.
Ïé åêäçëþóåéò èá ðñáãìáôïðïéçèïýí óôï
êëåéóôü áìöéèÝáôñï ÐÝðëïõ.

íå÷ßóåé íá åßíáé ðÜíôá äñáóôÞñéïò êáé äçìéïõñãéêüò, ãéá íá ïìïñöáßíåé ôïí êüóìï ìáò
âÜæïíôáò ÷ñþìá óôç æùÞ ìáò...
Ó.Á.

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ
Ðáñáäßäïíôáé äùñåÜí ìáèÞìáôá
åëëçíéêþí ðáñáäïóéáêþí ÷ïñþí
Ìå éäéáßôåñç ÷áñÜ óáò áíáããÝëëïõìå
üôé óôï Ðíåõìáôéêü ÊÝíôñï ÄÞìïõ ÄÜöíçò ðáñáäßäïíôáé ÄÙÑÅÁÍ ìáèÞìáôá ÷ïñïý óå üëïõò ôïõò óõìðáôñéþôåò
ìáò ðïõ åðéèõìïýí íá ðáñáêïëïõèÞóïõí ôá ìáèÞìáôá åëëçíéêþí ðáñáäïóéáêþí ÷ïñþí.
Ôá ìáèÞìáôá ãßíïíôáé óôï ÷þñï ôïõ
Ðíåõìáôéêïý ÊÝíôñïõ, Çëéïõðüëåùò
120, 2ïò üñ. (ãéá ôá ëåùöïñåßá óôÜóç
ÍáíÜ, ãéá ôï Ìåôñü óôÜóç ¢ã.ÉùÜííçò).
• Ãéá åíÞëéêåò êÜèå ÐÝìðôç 8.30 ì.ì.
• Ãéá ôïõò åöÞâïõò êÜèå Ôñßôç 8.30
ì.ì. êáé êÜèå ÓÜââáôï 2.30.
Ìáñßá Ëáæßäïõ
ÄçìïôéêÞ Óýìâïõëïò ÄÜöíçò

ÂÉÂËÉÏÔÕÐÏÓ ôùí ÖÅÑÙÍ

Ê

õêëïöüñçóå ôï 5ï öýëëï ôçò ÅÖÇÌÅ-

ÑÉÄÁÓ ÔÙÍ ÐÁÉÄÉÙÍ ÔÏÕ ÄÇÌÉÏÕÑÃÉÊÏÕ
ÅÑÃÁÓÔÇÑÉÏÕ ÔÇÓ ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇÓ ÄÅÐÁÖ.

Ôï ôåý÷ïò åßíáé êáëïêáéñéíü, ìå ðëïýóéá
êáé ðïéêßëç ýëç: Óõíåíôåýîåéò, åéäçóåïãñáößá, âéâëéïðñïôÜóåéò, ëáïãñáöéêÜ, ëïãïôå÷íéêÜ, áèëçôéêÜ èÝìáôá, óðáæïêåöáëéÝò, êïõßæ,
ãíùìéêÜ, áíÝêäïôá êáé Üëëåò åãêõêëïðáéäéêÝò
÷ñÞóéìåò ãíþóåéò.
Óõã÷áñçôÞñéá óôçí ïìÜäá ôùí ðáéäéþí êáé
óôçí õðåýèõíç ôçò ÂéâëéïèÞêçò ê. Êáôóáïýíç
ãéá ôçí ðñïóðÜèåéá.
ÊáëÞ ó÷ïëéêÞ ÷ñïíéÜ óå üëïõò!

ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÓÉÁÑÂÁÑËÇÓ
ÅñãáóôÞñéï áäáìáíôïäåóßáò
Êïëïêïôñþíç 23
1ïò üñïöïò

Ôçë. 32.55.241

ÓÅËÉÄÁ 6

ÁÐÏ ÔÉÓ ÁÍÁÌÍÇÓÅÉÓ ÅÍÏÓ ÃÉÁÔÑÏÕ

6ç ÐÁÍÅÂÑÉÁ ÁÃÑÏÔÉÊÇ ÅÊÈÅÓÇ ÖÅÑÙÍ
(Συνέχεια από τη σελ. 1)

Ìéá öïñÜ êé Ýíáí êáéñü
Ôïõ ÄçìÞôñç ÌðÜñëá
(ÓõíÝ÷åéá áðü ôï ðñïçãïýìåíï öýëëï)

E

ãþ åß÷á êáé «êáëëéôå÷íéêÝò áíçóõ÷ßåò».
Áêïýãïíôáò êáìéÜ öïñÜ ôïí ÍéêïëáÀäç
ôï äÜóêáëï Þ ôïí ÔæáôæÜñá ôï ×ñÞóôï íá
ðáßæïõí ìå ôï âéïëß ôïõò ôá «êýìáôá ôïõ
ÄïõíÜâåùò» Þ ôï «Üóôá ôá ìáëëÜêéá óïõ»
êáé ôç «ÑåæåíôÜ», ìïõ Üñåóå ôüóï ðïëý
ðïõ âÜëèçêá íá öêéÜîù âéïëß.
Îåãõìíþíïíôáò Ýíá êïììÜôé êáëþäéï Ýöêéáîá ôéò ÷ïñäÝò ðïõ ôéò ôÝíôùóá ìå åõñçìáôéêü ôñüðï óå Ýíá êïììÜôé óáíßäé, âÜæïíôáò ãéá ç÷åßï Ýíá ôåíåêåäÝíéï êïõôß. ¸ìåíå ôï äïîÜñé ãéá ïðïßï ÷ñåéáæüìïõí ôñß÷åò áðü ïõñÜ áëüãïõ.
Áðü Üëïãá Üëëï ôßðïôá. ÊÜèå ìÝñá
óôáõëßæïíôáí óôï ÷Üíé ôïõ ðáôÝñá ìïõ Ýíá óùñü. ×þèçêá ëïéðüí óôï óôáýëï êé Üñ÷éóá íá ôñáâÜù ôñß÷åò áðü Ýíá ôåñÜóôéï
Üëïãï. ÌÜæåøá áñêåôÝò, ôåëéêÜ üìùò ç
êëùôóéÜ ðïõ Ýöáãá Þôáí üëç äéêÞ ìïõ. Ôçí
Ýöáãá Üó÷çìá. Ãéá ðïëý êáéñü ðåñðáôïýóá ìå ôá óêÝëéá áíïé÷ôÜ öïñþíôáò öáñäéÜ ðáíôåëüíéá.
Ôï äïîÜñé ðÜíôùò ôï Ýöêéáîá. ÔÝíôùóá ôç äÝóìç ìå ôéò ôñß÷åò óôéò Üêñåò ìéáò
ëõãéóìÝíçò âÝñãáò áðü ëõãáñéÜ, ôéò ðÝñáóá ìå ìåëéóóïêÝñé êáé ôï âéïëß ìïõ Þôáí Ýôïéìï. Ôþñá ôé èá ðÜèáéíå ï Ðáãêáíßíé áí
Üêïõãå ôéò ìåëùäßåò ìïõ åßíáé ìéá Üëëç éóôïñßá.
Ðáñáëßãï íá îå÷Üóù íá óáò ðù ãéá ôïí
êáñáãêéüæç. ÂÝååâáéá. ¹ìáóôáí óðïõäáßïé êáñáãêéïæïðáßêôåò. ÖêéÜ÷íáìå êÜôé öéãïýñåò èáýìá. Ôéò äßíáìå êáé ÷ñþìá êïëëþíôáò Ýã÷ñùìá óåëïöÜí áðü êáñáìÝëåò.
ÌÝ÷ñé êáé áößóá âÜæáìå Ýîù áðü ôïí á÷õñþíá ìå ôïí ôßôëï ôïõ Ýñãïõ. Êüâáìå
ìÜëéóôá êáé åéóéôÞñéï. ÊïíôÝøáìå íá êÜøïõìå ôïí á÷õñþíá ìå ôá óðáñìáôóÝôá
Ýíá âñÜäõ.
Óôçí ðáñáêÜôù ãåéôïíéÜ ëåéôïõñãïýóå êé Üëëïò «èßáóïò». Åß÷áìå ìåãÜëï áíôáãùíéóìü ãéá ôï ðïéïò èá ðáñïõóéÜóåé êáëýôåñï Ýñãï êáé èá êüøåé ðåñéóóüôåñá åéóéôÞñéá. ¸íá âñáäÜêé îáöíéáóôÞêáìå üôáí
åßäáìå ðÝíôå-Ýîç ðáéäéÜ ôçò áíôßðáëçò ïìÜäáò ðïõ Þñèáí íá äïõí ôçí ðáñÜóôáóç. ÊïëáêåõìÝíïé åìåßò ôïõò êáëïäå÷ôÞêáìå. ÐëÞñùóáí åéóéôÞñéï êáíïíéêÜ êé åìåßò
ðÞãáìå ðßóù áðü ôïí ìðåñíôÝ. ÂÜëáìå ôá
äõíáôÜ ìáò ðáñïõóéÜæïíôáò ôï êáëýôåñï
Ýñãï ìáò ãéá íá ôïõò åíôõðùóéÜóïõìå. ÎåëáñõããéóôÞêáìå áñêåôÞ þñá.
¼ôáí êÜðïéá óôéãìÞ êÜíáìå äéÜëåéììá,
Ýêðëçêôïé åßäáìå üôé ðáßæáìå óôï êåíü. Åß÷áí åîáöáíéóôåß üëïé ôïõò áèüñõâá, ðáßñíïíôáò ìáæß ôïõò êáé üëïõò ôïõò ðÜãêïõò
ðïõ åß÷áìå ãéá íá êÜèïíôáé. Ìáò åêäéêÞèçêáí êáíïíéêÜ...
Èá ðáñáôçñÞóáôå ßóùò ðùò ôüóç þñá ìéëþíôáò ãéá ôá ðáé÷íßäéá ìáò äåí áíÝöåñá êáèüëïõ ôç ìðÜëá, ôï ðïäüóöáéñï.
Ôï Üöçóá ôåëåõôáßï ãéáôß åßíáé ìéá îå÷ùñéóôÞ éóôïñßá.
Ç ìðÜëá Þôáí ôï êõñéüôåñï ðáé÷íßäé
ôùí áãïñéþí.
Åß÷áìå ôá éíäÜëìáôÜ ìáò êáé ôüôå. Áíïßãáìå áôÝëåéùôåò óõæçôÞóåéò ãéá ôïí
ôñïìåñü ôåñìáôïöýëáêá ôïí Ðåíôæáñüðïõëï, ôïí ÌïõñÜôç, ôï ìðáê ìå ôï öïâåñü óïõô ðïõ ìðïñïýóå íá âÜëåé ãêïë
áðü åêáôü ìÝôñá ìáêñéÜ...
×ùñßò íá ôï êáôáëáâáßíïõìå ìéëïýóáìå ôéò ðñþôåò áããëéêÝò ëÝîåéò ìáò: óïõô,
ìðáê, ÷áö, åîôñÝì, Üïõô, ðÝíáëôõ...
Óêïôùíüìáóôáí üëç ìÝñá íá êëùôóÜìå äéÜöïñá êáôáóêåõÜóìáôá ðïõ ðáñßóôáíáí ôç ìðÜëá. ¢ëëïò îõðüëõôïò, Üë-

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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ëïò ìå ëáóôé÷Ýíéåò «åëâéÝëåò» êé Üëëïò ìå
ðáëéïðÜðïõôóá ðïõ ç ìïíßìùò îçëùìÝíç
óüëá ôïõò óå êÜèå áíáóÞêùìá ôïõ ðïäéïý
êñåìüôáí êé áíïéãüêëåéíå óáí ôá óáãüíéá
ôïõ êáñ÷áñßá.
Åãþ Þìïõí ï áñ÷çãüò óôï ðïäüóöáéñï. ¼÷é âÝâáéá ãéá ôéò äåéíÝò ðïäïóöáéñéêÝò ìïõ éêáíüôçôåò –êÜèå Üëëï ìÜëéóôá–,
áëëÜ åß÷á Ýíá ìåãÜëï ðñïóüí: Åß÷á Ýíá ëáóôé÷Ýíéï ôüðé. Äåí Þôáí ìåãáëýôåñï áðü
ðïñôïêÜëé. ÊÜðïôå Þôáí Üóðñï, óôáìðáñéóìÝíï ìå êüêêéíá ëïõëïýäéá êáé êëÜñåò.
Ôþñá ç ìüíç äéáêüóìçóç ðïõ åß÷å Þôáí ôá
ìáýñá óôñïããõëÜ ìðáëþìáôá. ÊÜèå öïñÜ ðïõ ôñõðïýóå ôñÝ÷áìå óôïí ìðáñìðáÓôñáôÞ ôïí ðïäçëáôÜ íá ìáò ôï êïëëÞóåé
êáé íá ôï îáíáöïõóêþóåé ôñõðþíôáò ôï
ìå âåëüíç óå Ýíá ïñéóìÝíï óçìåßï.
Ìå ôÝôïéï ôüðé óôçí êáôï÷Þ ìïõ, üðùò
êáôáëáâáßíåôå, Þìïõí ðåñéæÞôçôïò ãéá êÜèå ðïäïóöáéñéêü áãþíá.
Åß÷á ôï äéêáßùìá íá ðáßæù óå üðïéá
èÝóç äéÜëåãá êáé ôá ëÜèç ìïõ, ðïõ äåí Þôáí ëßãá, äå ó÷ïëéÜæïíôáí ðïôÝ.
Ôï ìåãÜëï ìïõ ìåñÜêé Þôáí íá âÜëù
ãêïë óôï óôáýñï ôï Óáñßäç. Óá íá ôïí âëÝðù ìðñïóôÜ ìïõ íá öõëÜåé ôï ôÝñìá æõãéÜæïíôáò ôï óþìá ôïõ áð’ ôï Ýíá ðüäé
óôï Üëëï óå óôÜóç áñðáêôéêïý ìå ìéóïëõãéóìÝíá ãüíáôá ôõëéãìÝíá ìå «åðéãïíáôßäåò», öïñþíôáò ôï ìáèçôéêü ôïõ êáðÝëï
áíÜðïäá, ìå ôï ãåßóï óôï óâÝñêï.
Ôï óðïõäáßï üìùò áõôü ôüðé åß÷å ôç
ëõðçôåñÞ ôïõ éóôïñßá. ÈõóéÜóôçêå óôï
âùìü ôçò åðéóôÞìçò êáé ôçò ãõíáéêåßáò ïìïñöéÜò. Êáé ÷ùñßò íá ôï îÝñåé, ìïõ ðñïóÝöåñå ìåãáëýôåñá ðñïíüìéá.
Áêïýóôå íá äåßôå ðþò Ýãéíáí üë’ áõôÜ.
Åêåßíá ôá ÷ñüíéá ïäïíôßáôñï óôéò ÖÝñåò äåí åß÷áìå. ÊÜèå ÄåõôÝñá üìùò, óôï
ðáæÜñé, åñ÷üôáí áðü ôçí Áëåîáíäñïýðïëç Ýíáò ïäïíôßáôñïò. Îåñïêïôóþíç, èõìÜìáé, ôïí Ýëåãáí. Äåí îÝñù áí Þôáí ðáñáôóïýêëé.
¹ôáí ìåóÞëéêáò, îåñáêéáíüò, öáëáêñüò ìå Üóðñï ìïõóôáêÜêé. ¹ôáí êáëáìðïõñôæÞò. ¸êáìíå ìÜëéóôá êáé äéÜöïñá
“ìáãéêÜ” êüëðá êáé ìáò äéáóêÝäáæå.
¼ôáí êáìéÜ öïñÜ áñãïýóå ôá áðïãåýìáôá íá öýãåé ðåñéìÝíïíôáò ôï âñáäéíü ëåùöïñåßï, ìáæåõüìáóôáí ãýñù ôïõ ãéá íá
äéáóêåäÜóïõìå. ¢öçíå óôï ÷þìá ìéá âÝñãá êáé ôç äéÝôáæå íá óçêùèåß üñèéá. Óôåêüôáí áðü ðÜíù ôçò ìå áðëùìÝíá ôá ÷Ýñéá êáé Ýëåãå êÜôé “ìáãéêÝò” ëÝîåéò. Ç âÝñãá ôüôå óçêùíüôáí üñèéá êáé ìåéò ìÝíáìå
ìå ôï óôüìá áíïé÷ôü.
ÊÜèå ÄåõôÝñá, ëïéðüí, åñ÷üôáí óôï ðáæÜñé ãéá íá ðñïóöÝñåé ôéò õðçñåóßåò ôïõ.
¸ñé÷íå óôïí þìï ôïõ ìå Ýíá ëïõñß ôïí ðïäïêßíçôï ôñï÷ü, Ýðáéñíå ìéá ôóÜíôá ìå
óôïé÷åéþäç åñãáëåßá –ôáíÜëéåò, ëáâßäåò êé
Üëëá ôÝôïéá– êáé êáôÝöèáíå ðñùß ðñùß ìå
ôï ðñþôï ëåùöïñåßï. ¼ôáí ôïí Ýâëåðåò
áðü ìáêñéÜ íá Ýñ÷åôáé Ýôóé öïñôùìÝíïò
ôïí ôñï÷ü, Ýìïéáæå ìå ôïí áêïíéóôÞ ðïõ
ãýñéæå óôéò ãåéôïíéÝò áêïíßæïíôáò ìá÷áßñéá
êáé øáëßäéá.
Ï ðáôÝñáò ìïõ åß÷å Ýôïéìï Ýíá äùìÜôéï ôïõ ðáíäï÷åßïõ ãéá íá åãêáôáóôÞóåé
ôï ðñü÷åéñï éáôñåßï ôïõ. ÂãÜæáìå áð’ ôï
äùìÜôéï ôï êñåâÜôé êáé âÜæáìå ìéá øÜèéíç êáñÝêëá ôïõ êáöåíåßïõ áðÝíáíôé áð’
ôï ìéêñü ðáñÜèõñï. ¸íáò Üäåéïò ôåíåêÝò
óõìðëÞñùíå ôïí åîïðëéóìü êÜíïíôáò ÷ñÝç
ðôõåëïäï÷åßïõ.
(ÓõíÝ÷åéá óôï åðüìåíï öýëëï)

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

÷åéñÞóåùí êáé ôùí åðéóêåðôþí.
ÌÝóù ôçò óõãêåêñéìÝíçò Ýêèåóçò êáé ôùí
ðñïãñáììáôéæüìåíùí åíçìåñùôéêþí êáé ðáñÜëëçëùí åêäçëþóåùí, ï éäéùôéêüò ôïìåÜò
êáé ï åðé÷åéñçìáôéêüò êüóìïò ðáñïõóéÜæïõí
ôá ðñïúüíôá, ôéò õðçñåóßåò êáé ôéò äñáóôçñéüôçôÝò ôïõò, ìÝóù åíüò ðåñéöåñåéáêïý èåóìïý,
ðïõ áðïôåëåß ðëÝïí Ýíá óçìáíôéêü ãåãïíüò
ãéá ôïí ðñùôïãåíÞ ôïìÝá ôçò ÷þñáò ìáò.

ÅðåéäÞ ç ðåñéï÷Þ ìáò åßíáé êáèáñÜ ãåùñãïêôçíïôñïöéêÞ, ïñãáíþèçêå êáé áðïöáóßóôçêå áðü ôï 1996 áõôÞ ç ãåùñãéêÞ Ýêèåóç íá
ãßíåôáé åäþ óôéò ÖÝñåò.
Èá áíáöåñèþ åðéãñáììáôéêÜ óôïõò ôïìåßò åêåßíïõò ðïõ ìðïñïýí íá áíáâáèìßóïõí
ôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ ìáò:
1) ÏëïêëÞñùóç ôïõ áñäåõôéêïý äéêôýïõ óôï
ÄÝëôá ôïõ ¸âñïõ ðïõ åäþ êáé Ýíá ÷ñüíï
Ý÷åé óôáìáôÞóåé êáé ôçí êáôáóêåõÞ óýã÷ñïíïõ áíôëéïóôÜóéïõ óôçí êïßôç ôïõ ðïôáìïý. ÏëïêëçñùìÝíç ìåëÝôç Ý÷åé åêðïíçèåß áðü ôçí ðåñéöÝñåéá ÁÌ êáé ÈñÜêçò.
2) Ôçí êáôáóêåõÞ ôïõ öñÜãìáôïò ôçò ÉôÝáò,
üðïõ õðÜñ÷åé ïëïêëçñùìÝíç ðñïìåëÝôç
óôï ÕÐÅ×ÙÄÅ. Ôï öñÜãìá áõôü èá åîõðçñåôÞóåé óå Üñäåõóç 65000 óôñÝììáôá
ãçò êáé èá ëýóåé ïñéóôéêÜ ôï ðñüâëçìá ôçò
ýäñåõóçò.
3) Ôçí ßäñõóç ÊÝíôñïõ Äéá÷åßñéóçò õäÜôéíùí
ðüñùí ôçò ðåñéï÷Þò ôïõ ÄÞìïõ Öåñþí.
4) Ôç äçìéïõñãßá ìïíÜäùí âéïëïãéêÞò êôçíïôñïößáò óôï ÄÝëôá ôïõ ¸âñïõ ãéáôß ç
ðåñéï÷Þ ðñïóöÝñåôáé ãéá ôïí óêïðü áõôü.
5) Ôç äçìéïõñãßá óðïñåëáéïõñãåßïõ.
6) Ôçí ïéêïëïãéêÞ êáëëéÝñãåéá êçðåõôéêþí,
äçìéïõñãßá êÝíôñïõ åìðïñßáò êáé äéáêßíçóçò ïéêïëïãéêþí ðñïúüíôùí.
7) Ôç äçìéïõñãßá ìïíÜäïò é÷èõïêáëëéÝñãåéáò êáè’ üôé õðÜñ÷ïõí óôéò åêâïëÝò ôïõ
¸âñïõ ðïëëÝò ëßìíåò êáé ëéìíïèÜëáóóåò
ìå ðÜñá ðïëëÜ åßäç øáñéþí êáé ìåãÜëï
ðëçèõóìü.
8) Ôçí ðåñßöñáîç ôïõ ðïôáìïý ¸âñïõ ãéá
ôçí áíôéìåôþðéóç ôùí æùïíüóùí.
9) Ôçí ïëïêëÞñùóç ôïõ áíáäáóìïý óôéò êáëëéåñãÞóéìåò åêôÜóåéò üðïõ äåí Ý÷åé ãßíåé.
10) Ôçí êáôáóêåõÞ êôçíéáôñéêïý åñãáóôçñßïõ óôï óõíïñéáêü óôáèìü ÐÝðëïõ ãéá ôçí
åîÝôáóç ðñïúüíôùí æùéêÞò ðñïÝëåõóçò.
11) Ôç äçìéïõñãßá åäáöïëïãéêïý êáé öõëëïäéáãíùóôéêïý åñãáóôçñßïõ.
12) Ôçí êáôáðïëÝìçóç ôùí êïõíïõðéþí ìå áåñïøåêáóìïýò óå üëï ôï ìÞêïò ôïõ ¸âñïõ, ãéá íá Ý÷ïõìå èåôéêÜ áðïôåëÝóìáôá.
Óôñáôçãéêïß óôü÷ïé ãéá ôçí áíÜðôõîç ôçò ðåñéï÷Þò ôïõ ÄÞìïõ Öåñþí åßíáé:
1) Eíßó÷õóç ôçò áíôáãùíéóôéêüôçôáò ôïõ
ðñùôïãåíïýò ôïìÝá ðáñáãùãÞò, ìå ôá áíáãêáßá Ýñãá õðïäïìÞò, íÝá ðñïúüíôá,
óýã÷ñïíïõò õðïóôçñéêôéêïýò ìç÷áíéóìïýò ãéá ôçí ðáñáãùãÞ, ìåôáðïßçóç êáé
åìðïñßá áãñïôéêþí ðñïúüíôùí.
2) Áîéïðïßçóç ôçò ãåùñãéêÞò èÝóçò ôçò ðåñéï÷Þò ìå ôçí ïëïêëÞñùóç ôùí áíáãêáßùí õðïäïìþí äéáóýíäåóçò ðñïóÝëêõóçò
åðåíäýóåùí, ðñïþèçóçò ôïõ äéáóõíïñéáêïý åìðïñßïõ êáé ôçò ðáñï÷Þò õðçñåóéþí
ôüóï óôïí ôïìÝá ôïõ ôïõñéóìïý êáé ôïõ ðïëéôéóìïý, üóï êáé óôïí ôïìÝá ôùí óõìâïõëåõôéêþí õðçñåóéþí.
3) ÅêìåôÜëëåõóç ôùí óõãêñéôéêþí ðëåïíåêôçìÜôùí ôçò ðåñéï÷Þò ìå ôçí áíÜðôõîç
áãñïôïõñéóôéêþí êáé ïéêïôïõñéóôéêþí
äñáóôçñéïôÞôùí, ìå óôü÷ï ôçí óõãêñÜôçóç ôïõ ðëçèõóìïý êáé ôï óõìðëçñùôéêü
åéóüäçìá.
4) ÊáôáóêåõÞ ìéêñþí Ýñãùí õðïäïìÞò ãéá
ôçí âåëôßùóç êáé áíáâÜèìéóç ôçò ðïéüôçôáò æùÞò ôùí êáôïßêùí ôçò ðåñéï÷Þò.
Êýñéå ÕðïõñãÝ,
Óáò êÜíïõìå ãíùóôü üôé ï ÄÞìïò Öåñþí
Ý÷åé êáôáèÝóåé ïëïêëçñùìÝíç ìåëÝôç ãéá âéïëïãéêü êáèáñéóìü êáé ãéá áðï÷åôåõôéêü äßêôõï ëçììÜôùí óôçí ðåñéöÝñåéá Á.Ì.È. ìå åôïéìüôçôá 100% ãéá ôçí Ýíôáîç áõôïý ôïõ Ýñãïõ óôï ôáìåßï Óõíï÷Þò.
Ðñïò ôéìÞí ôçò, ç ðåñéöÝñåéá ÁÌÈ êáé
éäéáßôåñá ôïõ áêïýñáóôïõ êáé õðåýèõíïõ ðåñéöåñåéÜñ÷ç ìáò ê. ¢ñç Ðáðáäüðïõëïõ, äéå-

âéâÜóèç ï öÜêåëüò ìáò óôá áñìüäéá üñãáíá
ôïõ õðïõñãåßïõ ôçò ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò ðïõ
ðñïÀóôáóèå, ãéá ôçí ïñéóôéêÞ ôïõ Ýíôáîç óôï
ôáìåßï Óõíï÷Þò.
Áðü ðëçñïöïñßåò ðïõ Ý÷ïõìå ëÝãåôáé ðùò
ôï äéêü ìáò Ýñãï ôïõ âéïëïãéêïý êáèáñéóìïý
êáé ôçò áðï÷Ýôåõóçò âïèñïëõìÜôùí äåí óõìðåñéåëÞöèçóáí óôá Ýñãá åêåßíá ðïõ ðñïôÜèçêáí ãéá ôçí Ýíôáîç óôï ôáìåßï Óõíï÷Þò.
ÅÜí üíôùò Ýôóé Ý÷ïõí ôá ðñÜãìáôá ç äéáìáñôõñßá ìáò åßíáé Ýíôïíç êáé èåùñïýìå ôïõò
åáõôïýò ìáò áäéêçìÝíïõò, ãéáôß Ý÷ïõìå Ýíá
Ýñãï ìå ðëÞñç åôïéìüôçôá, áíáãêáßï üóï óå
êáìéÜ Üëëç ðåñéï÷Þ, êáé äåí ðáßñíåé ôï äñüìï ôçò õëïðïßçóçò! Ôï èåùñïýìå áäéêßá.
Åßíáé Ýíá Ýñãï Üìåóçò ðñïôåñáéüôçôáò
ãéá êáëýôåñç ðïéüôçôá æùÞò ôùí êáôïßêùí
ìáò, ãéá ôçí áðïöõãÞ áóèåíåéþí, ãéá ôçí ìç
ìüëõíóç ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò êáé éäéáßôåñá ôïõ
ðïôáìïý ¸âñïõ êáé ôïõ ìåãÜëïõ êáé óçìáíôéêïý õãñïâéüôïðïõ, ôïõ ÄÝëôá ¸âñïõ.
Óáò êÜíïõìå åðßóçò ãíùóôü ê. ÕðïõñãÝ,
ðùò ôá ðåñéóóüôåñá óçìåñéíÜ âïèñïëýìáôá
êáôáëÞãïõí óôï äõôéêü âñá÷ßïíá ôïõ ðïôáìïý
¸âñïõ êáé ìïëýíïõí ôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ.
Áõôü ãßíåôáé åðåéäÞ ç ðåñéï÷Þ ìáò áíáâëýæåé êáé ïé áðï÷åôåýóåéò ôùí üìâñéùí õäÜôùí ìåôáôñÝðïíôáé äõóôõ÷þò óå áðï÷åôåýóåéò
âïèñïëõìÜôùí ðáñÜ ôçí öéëüôéìç ðñïóðÜèåéá ôùí êáôïßêùí ôçò ðüëçò ìáò.
Ç êÜèå êáèõóôÝñçóç åêôÝëåóçò ôïõ Ýñãïõ áõôïý åßíáé óå âÜñïò ôçò õãåßáò ôùí êáôïßêùí êáé óôçí åðéâÜñõíóç ôïõ öõóéêïý ðåñéâÜëëïíôïò.
Óçìåéþíù åðßóçò ðùò ï âéïëïãéêüò êáèáñéóìüò Þôáí åíôáãìÝíïò áðü ôï 1977 óôï
ÅÐÅÑ, îïäåýôçêáí 70 ðåñßðïõ åêáôïììýñéá
êáé îáöíéêÜ óôáìÜôçóå ç ÷ñçìáôïäüôçóç.
Ðéóôåýïõìå ê. ÕðïõñãÝ ðùò ôá áéôÞìáôÜ
ìáò åßíáé äßêáéá.
Áðü ôç äéêÞ ìáò ðëåõñÜ êÜíáìå ü,ôé Þôáí
äõíáôüí íá Ý÷ïõìå ðëÞñç åôïéìüôçôá, ìå ïëïêëçñùìÝíåò ìåëÝôåò êáé ìå ôç äõíáôüôçôá
êáé óÞìåñá áêüìç íá ôá äçìéïõñãÞóïõìå.
Óôï äéêü óáò ÷Ýñé åßíáé íá äþóåôå ôçí ó÷åôéêÞ åíôïëÞ ãéá ôçí ïñéóôéêÞ Ýíôáîç êáé õëïðïßçóç áõôþí ôùí Ýñãùí.
Åìåßò Ý÷ïõìå áðüëõôç åìðéóôïóýíç óôï
ðñüóùðü óáò êáé éäéáßôåñá óôçí ÊõâÝñíçóÞ
ìáò, ðùò äå èá ìáò áäéêÞóåôå áëëÜ ïýôå êáé
èá ìáò áãíïÞóåôå.
Óáò åõ÷áñéóôþ.
* * *
Ï Õðïõñãüò ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò ê. Ðáðáíôùíßïõ óôï óýíôïìï áðï÷áéñåôéóìü ôïõ äÞëùóå
ôïí åíèïõóéáóìü ôïõ ãéá ôç äõíáìéêÞ ðïõ ðáñïõóéÜæåé ç ÁãñïôéêÞ ¸êèåóç Öåñþí êáé ôçí
óõìâïëÞ ôçò óôçí ïéêïíïìßá ôïõ Íïìïý.
ÁíáöÝñèçêå óôá Ýñãá ðïõ ãßíïíôáé óôï
ðëáßóéï äéáöüñùí Åõñùðáúêþí ðñïãñáììÜôùí êáé ôçí áíáãêáéüôçôá ìåëåôþí ìå ìåãÜëç
ðëçñüôçôá.
Óå ü,ôé áöïñÜ ôï Âéïëïãéêü êáèáñéóìü êáé
ôç óõíÝ÷éóç ôïõ Ýñãïõ ôçò áðï÷Ýôåõóçò, óå
ïëüêëçñç ôçí ðüëç ôùí Öåñþí ï ê. Õðïõñãüò
äåóìåýôçêå, áöïý ðñéí óôï ëüãï ôïõ ï ÄÞìáñ÷ïò áíÝöåñå üôé õðÜñ÷åé ïëïêëçñùìÝíç
ìåëÝôç ìå ðëçñüôçôá 100%, íá óôçñßîåé ôçí
üëç ðñïóðÜèåéá.
ÍÉÊÏÓ ÃÊÏÔÓÇÓ

ÓÅËÉÄÁ 7

Το χωριό Τριφύλλι

ÃÉÁ ÍÁ ÃÍÙÑÉÓÏÕÌÅ ÔÇÍ ÅËËÁÄÁ
(Συνέχεια από προηγούμενο φύλλο)

ÊáìÜñåò-Õäñáãùãåßï

Τ

ÁíáôïëéêÞ Ìáêåäïíßá

Ì

åôÜ ôçí åðßóêåøÞ ìáò óôéò ïìïñöéÝò ôçò
ÈñÜêçò, åéó÷ùñïýìå óôçí ÁíáôïëéêÞ
Ìáêåäïíßá. Ìáò õðïäÝ÷åôáé ôï ÷ñõóïöüñï
Ðáããáßï. Åðéâëçôéêüò ï ïñåéíüò üãêïò ôïõ.
Áðü ôï Ðáããáßï îå÷ýèçêáí ðñïò ôïí áñ÷áßï êüóìï ìõóôéêéóôéêÝò ëáôñåßåò êáé èñçóêåõôéêÝò æõìþóåéò. Åäþ ëáôñåýôçêáí áðü
èñáêéêÝò öõëÝò, ï ÑÞóïò ï âáóéëéÜò ôùí Èñáêþí, ï Äéüíõóïò ðïõ ôï åëëçíéêü ôïõ åðßèåôï
Þôáí ÂÜê÷ïò êáé ôï èñáêéêü ôïõ ÓáâÜæéïò, ï
ìåãÜëïò ÈñÜêáò êéèáñùäüò, ìïõóéêïðïéüò,
ìÜíôçò êáé ðïéçôÞò éåñþí ýìíùí ï ÏñöÝáò,
êáèþò êáé ïé Ðéåñßäåò Ìïýóåò.
Ôá ÷ñüíéá ðÝñáóáí. ¹ñèáí ïé Ñùìáßïé.
¸öåñáí äéêïýò ôïõò èåïýò, ìá äåí êáôÜöåñáí íá áëëÜîïõí ôïõò èåïýò ôïõ åëëçíéêïý
ðáíèÝïõ. ¿óðïõ áíÝôåéëå ç íÝá èñçóêåßá
óôçí ôáñáãìÝíç áíèñùðüôçôá. Ðñþôç ðåñéï÷Þ ôïõ Ðáããáßïõ äÝ÷åôáé ôçí åðßóêåøç ôïõ
ìåãÜëïõ Áðïóôüëïõ ôùí Åèíþí, ôïõ Ðáýëïõ,
ôï Ýôïò 49 ì.×. Êáé åíþ âáóéëåýåé óôçí Êùíóôáíôéíïýðïëç ï Éïõóôéíéáíüò, åäñáéþíåôáé
ï ×ñéóôéáíéóìüò. Åßíáé ôüôå ðïõ éäñýåôáé

Ç ìïíÞ Åéêïóéöïéíßóóçò

óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ Ðáããáßïõ, ç ìåãÜëç êáé éóôïñéêÞ ìïíÞ ôçò Åéêïóéöïéíßóóçò.
Åäþ êáé ôá ÷ñõóÜ êáé áñãõñÜ ìÝôáëëá
ðïõ Ýêñõâå óôá óðëÜã÷íá ôïõ. ÓáãÞíåøå
ôïõò õðüëïéðïõò ¸ëëçíåò óôçí áñ÷áéüôçôá,
óôïõò êëáóéêïýò ÷ñüíïõò, ôç âõæáíôéíÞ åðï÷Þ êáé ôçí ðåñßïäï ôçò Ôïõñêïêñáôßáò. Êôßæïíôáé áñ÷áßïé, ñùìáúêïß êáé âõæáíôéíïß ïéêéóìïß. Ïé ðåñéóóüôåñïé ïéêéóìïß áíáðôýóóïíôáé óôéò ðëáãéÝò ôïõ Ðáããáßïõ, êïíôÜ óå
óçìáíôéêïýò äñüìïõò^ ôçò Åãíáôßáò ïäïý,
ðïõ Ýíùíå ôçí Áìößðïëç ìå ôïõò Öéëßððïõò
êáé ôçò «ÊÜôù ïäïý» ðïõ ðåñíïýóå áíáôïëéêÜ ôïõ âïõíïý ìÝóù ôçò Ðéåñßáò êïéëÜäáò.
ÐáìðÜëáéá ëïéðüí êáé óôï áíáôïëéêü ôìÞìá ôçò Ìáêåäïíßáò ç éóôïñßá ôïõ áíèñþðïõ,
ìå ìáñôõñßåò áðü ôç íåïëéèéêÞ åðï÷Þ, êáèþò
êáé ç Üíèçóç ôïõ åëëçíéêïý ðïëéôéóìïý ìåôÜ
ôçí õðáãùãÞ ôçò óôï óôÝììá ôïõ Öéëßððïõ Â´.
ÓÞìåñá ôá ÷ùñéÜ ôïõ Ðáããáßïõ åßíáé ìïéñáóìÝíá óôïõò íïìïýò Óåññþí (38% ôçò ÝêôáóÞò ôïõ) êáé ÊáâÜëáò (62% ôçò ÝêóôáóÞò ôïõ). Óôï íïìü Óåññþí ìå ðñùôåýïõóá
ôéò ÓÝññåò ôá êõñéüôåñá åßíáé: Ðáëáéïêþìç,
Ìéêñü Óïýëé, Ñïäïëßâïò, Ðñþôç, ÁëéóôñÜôç, Çëéïêýìç, Êïñìßóôá. Óôï íïìü ÊáâÜëáò
ìå ðñùôåýïõóá ôçí ÊáâÜëá åßíáé: Åëåõèåñïýðïëç (ÐñÜâé) Ðáëáéï÷þñé, ÍéêÞóéáíç, Áíôéößëéððïé, Áêñïâïýíé, ÊçðéÜ, ×ñõóüêáóôñï,
Ìåëéóóïêïìåßï, ÌïõóèÝíç, Ìåóïñüðç,
Ðëáôáíüôïðïò, Ðïäï÷þñé, Êïêêéíï÷þñé,
Ãáëçíüò, Ïöñýíéï.
ÅðçñåáóìÝíïé áðü ôéò ïìïñöéÝò ôïõ ôïðßïõ, áêïëïõèïýìå ôéò åîÞò äéáäñïìÝò: áðü
ôç ÍéêÞóéáíç ãéá ôéò ÂÁ õðþñåéåò^ áðü Åëåõèåñïýðïëç-Áêñïâïýíé ãéá ôéò ÍÁ õðþñåéåò, üðïõ óõíáíôÜìå êáé ôï Äáóéêü ×ùñéü^ áðü
ôá ÷ùñéÜ ÁõëÞ êáé Ìåóïñüðç ãéá ôéò Íüôéåò
õðþñåéåò· áðü ôï ÷ùñéü ËåêÜíç âñéóêüìáóôå óôï ÄÜóïò ôçò ÏîõÜò êáé áðü ôï ÷ùñéü
Êå÷ñüêáìðïò óôá ðáíÝìïñöá, äáéäáëþäç
êáé ÷éëéïôñáãïõäéóìÝíá ÓôåíÜ ôïõ ÍÝóôïõ

(Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο)

üðïõ êáé ôá ÈñáêéêÜ ÔÝìðç ðñïò ôçí ðëåõñÜ ôçò ÈñÜêçò. Ðáíäáéóßá öèéíïðùñéíþí
÷ñùìÜôùí êáé ðáé÷íéäßóìáôá öùôüò ìÝóá áðü ôï óõííåöéáóìÝíï ïõñáíü. Ðñáãìáôéêüò
âïôáíéêüò êÞðïò, ìå êáôÜöõôåò ðëáãéÝò êáé
ðëïýóéá ÷ëùñßäá.
¢ëëç ìéá äéáäñïìÞ ìáò ïäçãåß óôçí ÊáâÜëá. Ç ãáëÜæéá ðïëéôåßá. ÊôéóìÝíç óôïõò
ðñüðïäåò ôïõ âïõíïý. Óýìâïëï, åßíáé ç ùñáéüôåñç ðüëç ôçò ÅëëÜäáò, ìå ôçí áìöéèåáôñéêÞ
ôçò èÝóç. Ðüëç ôáîéäåìÝíç óôï ÷ñüíï, öïñôùìÝíç ìå éóôïñßá, ãåìÜôç ÷Üñåò êáé áðáñÜìéëëåò ïìïñöéÝò. ÆùíôáíÞ ðüëç. Éäñýèçêå ôïí 7ï
áé. ð.×. Ç ÍåÜðïëç ôùí áñ÷áßùí, ç ×ñéóôïýðïëç ôùí âõæáíôéíþí, ç óçìåñéíÞ ÊáâÜëá, ìáò
åêèÝôåé ôá åíäéáöÝñïíôá åõñÞìáôÜ ôçò áð’ üëç ôçí ðåñéï÷Þ óôï Áñ÷áéïëïãéêü ôçò Ìïõóåßï. ÅêèÝìáôá áðü áíáóêáöÝò óôçí Áìößðïëç, ÍåÜðïëç, Ïéóßìç êáé Üëëåò áñ÷áßåò ðüëåéò ôçò Áíáô. Ìáêåäïíßáò.
ÐåñðáôÜìå óôçí ðáëéÜ ðüëç ìå ôïõò
ìá÷áëÜäåò, ôï ÊÜóôñï, óôçí ðáñáäïóéáêÞ óõíïéêßá ôçò Ðáíáãßáò áð’ üðïõ îáíïßãåôáé ìðñïóôÜ ìáò ç ÈÜóïò, ç ÓáìïèñÜêç, ï ¢èùò, ôï Áéãáßï, ôï áíäñéêü ìïíáóôÞñé ôïõ Áãßïõ Óýëá ðïõ ôï åðéóêÝöôçêå
ï Áðüóôïëïò Ðáýëïò êáé åßíáé ï ðïëéïý÷ïò ôçò ðüëçò, ïé ÊáìÜñåò (ðáëéü Õäñáãùãåßï) 16ïõ áé. ôï êÝíôñï ôçò ìå ôá äéáôçñçìÝíá íåïêëáóéêÜ êôßñéá êáé êáðíáðïèÞêåò
áðü ôçí åðï÷Þ ðïõ ôï êáðíåìðüñéï Ýóöõæå
êáé êëåßíïíôáí ìåãÜëåò äïõëåéÝò, ôï óðßôé ôïõ
éäñõôÞ ôçò áéãõðôéáêÞò äõíáóôåßáò Ìù÷Üìåô
¢ëé êáé ôï Ëáïãñáöéêü Ìïõóåßï. Óôï êåíôñéêü ëéìÜíé êáé óôï ìéêñü ëéìÜíé ôùí ðáëéþí
Óöáãåßùí, øáñïôáâÝñíåò ìå öñåóêüôáôá øÜñéá êáé íïóôéìüôáôïõò ìåæÝäåò. Åäþ ãåõüìáóôå ôï ïýæï Ðáããáßï, ÷áëâÜ êáé ôá÷ßíç áðü
ôç Ìåóïñüðç Ðáããáßïõ, êáèþò êáé ôïõò êïõñáìðéÝäåò Éùóçößäç áðü ôç ÍÝá ÊáñâÜëç.
Ðáíôïý óõíáíôÜìå ùñáéüôáôåò êáé êáèáñÝò ðáñáëßåò: Ôï ÐåñãéÜëé, ç Êáëáìßôóá, ï
ÌðÜôçò, ç Ôüóêá, ôï Ðáëéü, ÍÝá Çñáêëåßôóá, ÍÝá ÐÝñáìïò, ÁêôÞ Åëáéï÷ùñßïõ, ÁêôÞ
Ìõñôïöýôïõ, ÁêôÞ ÖùëéÜò, ÁêôÞ ÊÜñõáíçò,
ÁêôÞ Ïöñõíôßïõ êáé Üëëïé ðïëëïß ãñáöéêïß
üñìïé. Óôçí áíáôïëéêÞ ðëåõñÜ ôïõ íïìïý ç
Áììüãëùóóá ôçò ÊåñáìùôÞò óõìðëçñþíåé
ôçí ïìïñöéÜ ôïõ ôüðïõ.
Âüñåéá ôçò ÊáâÜëáò óå áðüóôáóç 15 ÷ëì.
Ý÷ïõìå ìðñïóôÜ ìáò ôéò Êñùíßäåò (áñ÷áßá
ðüëç êáé óçìåñéíü êáðíï÷þñé). Ôçí ðüëç ßäñõóáí ÈÜóéïé, áëëÜ ôï 356 ð.×. ôçí êáôáëáìâÜíåé ï Ößëéððïò Â´, ðáôÝñáò ôïõ Ì. ÁëåîÜíäñïõ êáé ôçò äßíåé ôï üíïìÜ ôïõ. ¸ôóé
Áñ÷áßï ÈÝáôñï Öéëßððùí

ìåôïíïìÜæåôáé óå Öéëßððïõò. Áðü ôçí áñ÷áßá åëëçíéêÞ ðåñßïäï, ôç ñùìáúêÞ êáé ôç âõæáíôéíÞ ÷ôßæïíôáé ôåß÷ç, áñ÷áßï èÝáôñï ìå 4.800
èÝóåéò üðïõ êÜèå êáëïêáßñé ãßíïíôáé ðïëéôéóôéêÝò åêäçëþóåéò (öåóôéâÜë Öéëßððùí),
íïìéóìáôïêïðåßï êïíôÜ óôá ïíïìáóôÜ
÷ñõóùñõ÷åßá ôçò ðåñéï÷Þò, ÑùìáúêÞ ÁãïñÜ, áîéüëïãç âáóéëéêÞ ôïõ 5ïõ áé., ðáëáßóôñá, ëïõôñÜ, êáôïéêßåò, êáôáóôÞìáôá, åñãáóôÞñéï êáôáóêåõÞò ãõÜëéíùí áããåßùí êáé ôï 42 ð.×. äßíåôáé åäþ ç ãíùóôÞ ìÜ÷ç ôçí ïðïßá êåñäßæïõí ï Ïêôáâéáíüò êáé ï Áíôþíéïò ìå áíôéðÜëïõò ôïõò
äïëïöüíïõò ôïõ Êáßóáñá, Âñïýôï êáé
ÊÜóóéï.
Áñ÷áéïëïãéêüò ÷þñïò Öéëßððùí
Áðü äù ðåñíÜ êáé ï Áðüóôïëïò Ðáý-

ο Τριφύλλι, λόγω του ορεινού εδάφους,
είναι πρώτο στη φτώχεια αλλά και πρώτο στα γράμματα. Έχει τους παλαιότερους εγγραμάτους από όλα τα γύρω χωριά.
Ο μακαριστός Σωφρόνιος τα πρώτα του
γράμματα τα έμαθε στο Τριφύλλι το 19ο αιώνα και στη συνέχεια μετέβη στην Ανδριανούπολη για τις περαιτέρω σπουδές του. Οι μακαρίτες δάσκαλοι Θεόδωρος Ανδρόνικος και Γεώργιος Καραβασίλης τελείωσαν το Δημοτικό
Σχολείο ευθύς μετά την απελευθέρωση της περιοχής και φοίτησαν στο Διδασκαλείο Αλεξανδρούπολης. Ο Πολύδωρος Καλαϊτζής, δάσκαλος και μετέπειτα Νομαρχιακός Επιθεωρητής,
άρχισε να πηγαίνει στο Δημοτικό Σχολείο μετά την απελευθέρωση της Δυτικής Θράκης και
φοίτησε στην Παιδαγωγική Ακαδημία Αλεξανδρούπολης. Ο Νομικός Αλέξανδρος Παπακυριακού, ανιψιός του Σωφρονίου, τελείωσε το
Δημοτικό Σχολείο Τριφυλλίου μετά την απελευθέρωση και στη συνέχεια πήγε Γυμνάσιο
στο Μεσολόγγι, στο θείο του, που υπηρετούσε στην εκεί Μητρόπολη.
Οι Τριφυλλιώτες βλέπουμε να έχουν κάποια έφεση για σπουδές, που πιθανόν, εκτός
από τη φτώχεια, να οφείλεται και στους καλούς δασκάλους που έτυχε να στείλει εδώ το
Ελληνικό Κράτος, όπως τον Αριστείδη Ρούσινο από την Κέρκυρα και τον Πολύβιο Παπαδανιήλ από το Βόλο. Οι δάσκαλοι αυτοί δίδαξαν επί πολλά έτη, γιατί έτυχε να νυμφευθούν
τριφυλλιώτισσες. Ενθυμούμαι ότι οι γεροντότεροι του Χωριού με υπερηφάνεια έλεγαν ότι
εγώ είμαι μαθητής του Ρούσσινου ή του Πολύβιου. Πράγματι οι σειρές εκείνες γνώριζαν
πολύ καλή γραφή και ανάγνωση. Στην αριθμητική και γεωμετρία συναγωνίζονταν τους
μαθητές της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου.
Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας στο Τριφύλλι ούτε μια τουρκική οικογένεια δεν ήλθε να
συγκατοικήσει με τους γηγενείς Τριφυλλιώτες.
Μάλιστα οι παλαιότεροι διηγούνταν πως οι
Τούρκοι υποχρεώθηκαν κατά την είσπραξη του
κεφαλικού φόρου να παραμένουν έξω από το
χωριό. Εκεί η δημογεροντία παρέδιδε τους φόρους, που είχε φροντίσει να εισπράξει νωρίτερα από τους συγχωριανούς.
Μέχρι τους βαλκανικούς πολέμους το Τριφύλλι ανήκε διοικητικά στο Δήμο Λευκίμης.
Το 1913, όταν τα μέρη αυτά τα κατέβαλε η
Βουλγαρία, οι Τριφυλλιώτες εγκαταλείπουν τα
πάτρια εδάφη και εγκαθίστανται, πρόσφυγες
πλέον, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και της
Δράμας. Το 1920 με τη απελευθέρωση επιστρέφουν, όχι όλοι όμως, στις προγονικές τους εστίες. Το 1922 με το μεγάλο κύμα της προσφυγιάς, στο Τριφύλλι δεν εγκαθίσταται καμία προσφυγική οικογένεια. Οι πρόσφυγες καταλαμβάνουν τα κενά χωριά του Πέπλου, του
Αρδανίου, της Ιτέας και άλλα, που μέχρι τότε
κατοικούνταν από Τούρκους ή Βουλγάρους.
Τώρα το Τριφύλλι γίνεται έδρα Κοινότητας στην οποία υπάγονται και τα χωριά Αρδάνιο και Ιτέα (Μάνθεια).

ëïò êáé éäñýåé ôçí ðñþôç ×ñéóôéáíéêÞ Åêêëçóßá ôçò Åõñþðçò êáé åäþ óôïí ðïôáìü ÆõãÜêôç âáðôßæåé êáé ôçí ðñþôç ×ñéóôéáíÞ ôçò Åõñþðçò ôçí Ëõäßá ôç Öéëéððçóßá. Óôï óçìåßï
ôçò âÜðôéóçò õðÜñ÷åé âáðôéóôÞñéï óôï üíïìá
ôçò Áãßáò Ëõäßáò üðùò êáé íáüò. Óõíå÷ßæïõí
áêüìç êáé óôéò ìÝñåò ìáò íá ãßíïíôáé âáðôßóåéò óôï ßäéï óçìåßï.
Åäþ óôéò Êñçíßäåò åßíáé êáé ôï áñ÷áßï Áóêëçðéåßï, Ýíá áðü ôá ìïíáäéêÜ èåñáðåõôÞñéá ôçò Åõñþðçò, ôá ãíùóôÜ ëáóðüëïõôñá,
ìå éáìáôéêÝò éäéüôçôåò ãéá ïñèïðåäéêÝò êáé
äåñìáôéêÝò ðáèÞóåéò.
ÔáñóÞ Ä.
(Óõíå÷ßæåôáé)

ÂáðôéóôÞñéï Áãßáò Ëõäßáò

Οι κάτοικοι του Τριφυλλίου κατά κανόνα
είναι γεωργοί, κτηνοτρόφοι και σηροτρόφοι.
Τα άγονα εδάφη αναγκάζουν κατά καιρούς
πολλούς να εγκαταλείπουν το χωριό για ανεύρεση καλύτερης τύχης. Έτσι εξηγείται η εγκατάσταση πολλών στο Δορίσκο, Λευκίμη, Φέρες, Αλεξανδρούπολη και αλλαχού. Οι φέροντες τα επώνυμα εδώ Κεραμάρης, Δούλης,
Ξανθόπουλος, Δαρδαβούνης, Περιστέρης, Πεχλιβάνης, Καμαριάνης, Πολυμένης κ.τ.λ. έλκουν την καταγωγή τους από το Τριφύλλι.
Το χωριό μέχρι να ξεσπάσει ο εμφύλιος,
δηλαδή το 1946, αριθμούσε περί τους 600 κατοίκους. Στα δύσκολα χρόνια της Κατοχής και
του εμφυλίου στο Γυμνάσιο Φερών φοιτά ένας αξιομνημόνευτος αριθμός για την εποχή
μαθητών: Βρανίδης Γεώργιος, Κεραμάρης Αγοραστός, Καραβασίλης Γεώργιος, Κίτογλου
Δάφνη, Μαρία Μουτάφη, Βρανίδου Μυρσίνη,
Σιτσανλής Ευάγγελος και Θωμάς Κεραμάρης.
Με την έναρξη του εμφυλίου το χωριό εγκαταλείπεται. Άλλοι φεύγουν στο βουνό και
καταλήγουν σε χώρες του Συμφώνου της Βαρσοβίας και άλλοι –οι περισσότεροι– στην Αλεξανδρούπολη και κυρίως στις Φέρες.
Ο επαναπατρισμός, που άρχισε το 1950,
δεν έφερε όλους από τα αστικά κέντρα. Αυτοί
πάλι που κατέφυγαν στο βουνό και από εκεί
στις κομμουνιστικές χώρες δεν επέστρεψαν ποτέ στο χωριό. Οι λιγοστοί επαναπατρισθέντες
ξεκινούμε από την αρχή για να ξαναστήσουμε
το σπιτικό μας. Πολλά από τα σπίτια είχαν πυρποληθεί, άλλα είχαν καταρρεύσει από την τετράχρονη εγκατάλειψη και άλλα λεηλατήθηκαν κατά τρόπο απίστευτο. Εκτός από τα σκεύη
του νοικοκυριού και τα εργαλεία της γεωργίας
εκλάπησαν ακόμη και πόρτες και παράθυρα.
Με λίγα λόγια βρήκαμε ένα χωριό εντελώς ρημαγμένο, γι’ αυτό και ξεκινήσαμε από την αρχή να το ξαναφτιάξουμε.
Η φτώχεια όμως και η ανέχεια χτυπούν τώρα πιο δυνατά τις πόρτες των σπιτιών μας. Για
τη γενιά μου αυτή η δεκαετία του 50 έγινε ο
εφιάλτης της ζωής μας. Η χώρα βγήκε από ένα
εμφύλιο, που άφησε πίσω ερείπια και αίματα.
Είναι χρόνια πολύ δύσκολα. Η Ελλάδα προσπαθεί να σταθεί και πάλι στα πόδια της και
για τούτο αγωνίζεται με νύχια και με δόντια.
Μέσα απ’ αυτή τη μιζέρια και την παντελή έλλειψη αγαθών ξεκίνησαν πάλι τρία παιδιά από το Τριφύλλι για να φοιτήσουν στο Γυμνάσιο Φερών. Το 1951 πρώτος κατέβηκε ο
γράφων και ακολούθησαν την επόμενη χρονιά η Σουλτάνα Βόσβολη και ο Χρήστος Καλαϊτζής. Αυτοί οι τρεις μόνο παραμείναμε για
όλη τη δεκαετία του 50. Κάτω από άθλιες συνθήκες τελειώσαμε και γίναμε δάσκαλοι.
Στα μετέπειτα χρόνια βέβαια, όταν οι συνθήκες διαβίωσης βελτιώθηκαν κάπως, πολλά
παιδιά από το Τριφύλλι, όπως και από τα γύρω χωριά, σπούδασαν και έγιναν αξιωματικοί,
δάσκαλοι, καθηγητές, αστυνομικοί και δημόσιοι υπάλληλοι.
Στη δεκαετία του 60, όταν άρχισε η μεγάλη μετανάστευση των Ελλήνων για τη Δυτική
Ευρώπη, Αυστραλία, κλπ. το χωριό αρχίζει και
πάλι να αιμορραγεί πληθυσμιακά. Οι νέοι ομαδικά εγκαταλείπουν τα σπίτια τους για ανεύρεση καλύτερης τύχης. Το χωριό στερείται
τους νέους του, που έδιδαν ζωντάνια και χαρά
σε γιορτές και πανηγύρια. Κανένας από τους
νέους αυτούς δεν ξαναγύρισε. Άλλοι έμειναν
στο εξωτερικό, άλλοι επέστρεψαν, αλλά εγκαταστάθηκαν στην Αλεξανδρούπολη και στις
Φέρες.
Σήμερα το χωριό αριθμεί πολύ λίγους κατοίκους της τρίτης κυρίως ηλικίας. Αν φύγουν
και αυτοί, φοβούμαι, ότι θα μείνουν κάποια ερείπια σπιτιών, για να θυμίζουν στους περαστικούς πως εδώ υπήρχε ένας οικισμός που επέζησε για αιώνες.
Εγώ βέβαια θα κρατήσω στη σκέψη μου
το χωριό που γνώρισα μέχρι το 1946. Το χωριό με τις δυο εκκλησίες, του Αγίου Νικολάου
και της Παναγίας, με τους τρεις αλευρόμυλους,
δυο νερόμυλους και ένα ανεμόμυλο, και με ένα σχολείο με 70 μαθητές και δυο δασκάλους.
Με πολλή νοσταλγία θα ενθυμούμαι τις μεγάλες γιορτές των Χριστουγέννων και της Λαμπρής, που μετά τον εκκλησιασμό ακολούθησε στην πλατεία του χωριού χορός με κλαρίνα
και βιολιά. Θα αναπολώ τα καραβάνια από
κάρρα φορτωμένα κουκούλια και παιδιά να πηγαίνουν στο Σουφλί.
Θεόδωρος Καλαϊτζής
Συνταξιούχος εκπαιδευτικός
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ÊÝíôñï Áíïé÷ôÞò Ðñïóôáóßáò ÇëéêéùìÝíùí
ÔÏ ÍÅÏ ÊÁÐÇ ÔÏÕ ÄÇÌÏÕ ÖÅÑÙÍ ÓÔÏÍ ÐÅÐËÏ

TΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ & ΠΟΛΕΜΟΣ
Δύο όψεις του ίδιου νομίσματος

(Συνέχεια από τη σελ. 1)

OXI óôç âßá, Ï×É óôçí ôõñáííßá, Ï×É óôïí
ïëïêëçñùôéóìü ôïõ Ìïõóïëßíé.
¼ëïé õðÜêïõóáí ìå áîéïæÞëåõôç åíüôçôá óôï åèíéêü ðñïóêëçôÞñéï êáé Ýôñåîáí óôçí
ðñþôç ãñáììÞ ãéá ôçí áíá÷áßôéóç ôïõ å÷èñïý
êáé ôçí õðåñÜóðéóç ôùí éåñþí êáé ïóßùí ôçò
öõëÞò ìáò.
Ïé óôñáôéþôåò ìáò, ìå âáóéêÜ åöüäéá ôç
ìåãÜëç ôïõò øõ÷éêÞ äýíáìç êáé ôç öëïãåñÞ
ôïõò äßøá ãéá åëåõèåñßá, îåðÝñáóáí ãéá ìéá
áêüìç öïñÜ ôïí åáõôü ôïõò. ÐÝôõ÷áí áõôü
ðïõ äåí ìðïñåß íá óõëëÜâåé ï íïõò ôïõ áíèñþðïõ.
Ïé ëßãïé ¸ëëçíåò, ðÜíù óôá ðáãùìÝíá
âïõíÜ ôçò Ðßíäïõ, íçóôéêïß, Üõðíïé êáé êïõñåëéáóìÝíïé ìåãáëïõñãïýí. Êáôáôñïðþíïõí
ìéá ðÜíïðëç êáé éó÷õñÞ áõôïêñáôïñßá. ÔñÝðïõí óå Üôáêôç öõãÞ ôïõò èñáóýäåéëïõò åðéäñïìåßò. Áðü áìõíüìåíïé ãßíïíôáé, åðéôéèÝìåíïé. Áðåëåõèåñþíïõí ôçí ÊïñõôóÜ, ôç
Ìïó÷üðïëç, ôïõò Áãßïõò ÓáñÜíôá, ôï Äåëößíï, ôç ×åéìÜñá êáé ãåíéêüôåñá üëç ôç
Âüñåéá ¹ðåéñï, üðïõ õøþíïõí êáé ðÜëé ôçí
åëëçíéêÞ óçìáßá.
ÌåôÜ ôçí áðïôõ÷ßá ôùí Éôáëþí ç ðáôñßäá ìáò äÝ÷åôáé ôçí åðßèåóç ôùí Ãåñìáíþí ôçí
¢íïéîç ôïõ 1941.

Óôá ï÷õñÜ ôçò åëëçíïâïõëãáñéêÞò Ìåèïñßïõ, Ñïýðåë-Íõìöáßïõ-Å÷ßíïõ ãñÜöôçêå
ìéá áðü ôéò ëáìðñüôåñåò óåëßäåò ôçò íåïåëëçíéêÞò éóôïñßáò.
Ïé ¸ëëçíåò áíôéóôÜèçêáí ìå ðåßóìá êáé
çñùéóìü êáôÜ ôùí ìç÷áíïêßíçôùí ìåñáñ÷éþí
ôïõ ×ßôëåñ êáé Üíôåîáí óôïõò áåñïðïñéêïýò
âïìâáñäéóìïýò ôïõ. ÌðñïóôÜ üìùò óôïí Üíéóï áõôüí áãþíá åîáíôëÞèçêáí ôá üñéá ôçò
áíôï÷Þò ôïõò êáé êÜìöèçêå ç áíôßóôáóÞ ôïõò
êáôÜ ôùí Ãåñìáíþí.
Óôéò 27 Áðñéëßïõ ï ãåñìáíéêüò óôñáôüò
ìðáßíåé óôçí ÁèÞíá êáé áñ÷ßæåé áðü ôçí çìÝñá åêåßíç ç íáæéóôéêÞ êáôï÷Þ.
Ç íßêç ôùí ÅëëÞíùí óôá âïõíÜ ôçò Ðßíäïõ êáôÜ ôùí Éôáëþí êáé ç çñùéêÞ áíôßóôáóç
êáôÜ ôùí Ãåñìáíþí åðçñÝáóå óïâáñÜ ôçí
Ýêâáóç ôïõ ñùóïãåñìáíéêïý ðïëÝìïõ.
Ïé Ãåñìáíïß áðáó÷üëçóáí ôéò äõíÜìåéò
ôïõò ãéá äýï ðåñßðïõ ìÞíåò ðïëåìþíôáò êáôÜ ôçò ÅëëÜäáò êáé Ýôóé áðü ôç ìéá ìåñéÜ äüèçêå ðïëýôéìïò ÷ñüíïò óôïõò óõììÜ÷ïõò íá
ðñïåôïéìÜóïõí ôçí ÜìõíÜ ôïõò êáé áðü ôçí
Üëëç ï öïâåñüò ñùóéêüò ÷åéìþíáò áðïäåêÜ-

¸íáò íÝïò üìïñöïò ÷þñïò ðïõ èá óôåãÜóåé ôï ÊÁÐÇ ôïõ Äçìïôéêïý äéáìåñßóìáôïò ôïõ ÐÝðëïõ ðñüêåéôáé íá ðáñáäïèåß ãéá ÷ñÞóç óýíôïìá. Ç ðñþçí ÁãñïôïëÝó÷ç ÐÝðëïõ êáé ï áýëåéïò ÷þñïò ôçò ìåôáìïñöþíïíôáé óå Ýíáí êáéíïýñãéï êáé ëåéôïõñãéêü ÷þñï. Ìå ðñïûðïëïãéóìü 20 åêáôïì. äñ÷. ôï Ýñãï âñßóêåôáé
óå ôåëéêÞ öÜóç ðáñÜäïóçò.
ÌåôÜ ôï åðéôõ÷çìÝíï åã÷åßñçìá ìå ôç
äçìéïõñãßá ôïõ ÊÁÐÇ Öåñþí, ç äçìïôéêÞ Áñ÷Þ áðïöÜóéóå ôç ëåéôïõñãßá åíüò
áêüìç ÊÝíôñïõ Áíïé÷ôÞò Ðñïóôáóßáò ÇëéêéùìÝíùí óôï äåýôåñï ìåãáëýôåñï äçìïôéêü äéáìÝñéóìá. Ç üëç ðñïóðÜèåéá áíÜãåôáé óôï íá êáëõöèïýí ïé áíÜãêåò ôùí
áôüìùí ôçò ôñßôçò çëéêßáò óôá áíáôïëéêÜ äçìïôéêÜ äéáìåñßóìáôá ôïõ ÄÞìïõ ìå
åðßêåíôñï ôïí ÐÝðëï. ¸ôóé ïé äçìüôåò ôçò
ôñßôçò çëéêßáò ôùí äéáìåñéóìÜôùí ôçò ÃåìéóôÞò, ôùí ÊÞðùí, ôïõ ÐÝðëïõ êáé ôçò Âñõóïýëáò áðïêôïýí ôï äéêü ôïõò óôÝêé, åöÜìéëëï êáé
êáëýôåñï áðü áõôü ôùí Öåñþí.
Ìå ôç ëåéôïõñãßá ôùí äýï ÊÝíôñùí Áíïé÷ôÞò Ðñïóôáóßáò ÇëéêéùìÝíùí ôïõ ÄÞìïõ, ÷ñüíéåò
áíÜãêåò áôüìùí ôçò ôñßôçò çëéêßáò âñßóêïõí äéÝîïäï óå äñÜóåéò ðïõ áíáðôýóóïíôáé ìÝóá
óôá üñéá ôïõ ÊÁÐÇ êáé ðåñéëáìâÜíïõí, åêôüò áðü ôï ðñüãñáììá, âïÞèåéá óôï óðßôé, ÷ïñùäßåò, åêäñïìÝò áíáøõ÷Þò, ïìÜäåò åñãáóßáò, áëëÜ êáé åíäõíÜìùóç ôùí êïéíùíéêþí ó÷Ýóåùí êáé
åðáöþí. Ïé ÷þñïé áõôïß áðïôåëïýí âáóéêïýò ðõñÞíåò óôïí êïéíùíéêü éóôü ôïõ ÄÞìïõ êáé
ðáñïõóéÜæïõí ìéá äõíáìéêÞ áîéïæÞëåõôç.
Ãêüôóçò Íßêïò

ôéóå ôá ãåñìáíéêÜ óôñáôåýìáôá üôáí âñßóêïíôáí ðñï ôùí Ðõëþí ôçò Ìüó÷áò. Ç áíôéìåôþðéóÞ ôïõò ãéíüôáí Ýôóé åõêïëüôåñç.
Ç ðñïóðÜèåéá áõôÞ ôùí ÅëëÞíùí åðçñÝáóå èåôéêÜ üëç ôçí
Åõñþðç.
ÁðÝäåéîå üôé ç áñéèìçôéêÞ õðåñï÷Þ êáé ôá üðëá äåí åßíáé ðÜíôá áñêåôÜ ãéá íá åîáóöáëßóïõí
óå Ýíá óôñáôü ôç íßêç.
Ï ìÝ÷ñé ôüôå èåùñïýìåíïò áíßêçôïò óôñáôüò ôïõ ¢îïíá óõíôñßâåôáé óôá ÇðåéñùôéêÜ âïõíÜ
áðü ìéá ìéêñÞ ÷þñá. Äéáëýåôáé Ýôóé ï ìýèïò ôïõ áÞôôçôïõ, ç ëåïíôÞ ôïõ öáóéóìïý ðÝöôåé êáé ç èåïðïéçìÝíç âßá êáôáññÝåé.
Ïé ëáïß ôçò Åõñþðçò áíáóáßíïõí êáèþò
âëÝðïõí íá ãåííéÝôáé óôá âïõíÜ ôçò Ðßíäïõ
ç åõñùðáúêÞ åëåõèåñßá.
Ï ðõñóüò ôçò åëëçíéêÞò áíäñåßáò öùôßæåé ãéá Üëëç ìéá öïñÜ ôá óêïôÜäéá ôçò áðåëðéóßáò êáé ôçò çôôïðÜèåéáò, óôá ïðïßá åß÷å
âõèéóôåß ç áíèñùðüôçôá êáé âïçèÜ ôïõò õðüäïõëïõò ëáïýò íá âñïõí ôéò ÷áìÝíåò ôïõò
äõíÜìåéò.
Ìå ôç íßêç ôçò áõôÞ ç ÅëëÜäá ÷áñßæåé óôá
åëåýèåñá Ýèíç ôçí ðñþôç íßêç åíáíôßïí ôùí
äõíÜìåùí ôïõ óêüôïõò êáé ôçò âáñâáñüôçôáò êáé áíáäåéêíýåôáé óçìáéïöüñïò ôçò ðáãêüóìéáò åëåõèåñßáò. Ôá êáëåß ðáñÜëëçëá
íá åðéôåëÝóïõí ôï ìåãÜëï ôïõò ÷ñÝïò ðïõ åßíáé ç åîáóöÜëéóç ôçò åëåõèåñßáò. ÄéäÜóêåé
ìå ôï ðáñÜäåéãìÜ ôçò ðùò Ýíáò ëáüò êåñäßæåé ôçí åëåõèåñßá ìå Ýíá ìüíï üðëï, ôçí áäÜìáóôç èÝëçóÞ ôïõ, êáé áêüìá üôé ïé çèéêÝò
äõíÜìåéò åßíáé õðÝñôåñåò áðü ôéò õëéêÝò.
Ç åðïðïéÀá áõôÞ ôïõ 1940 ðñïêÜëåóå ôá
åõíïúêÜ ó÷üëéá üëùí ôùí çãåôþí ôçò åðï÷Þò
åêåßíçò. Ìå ñçôÝò áíáêïéíþóåéò óôá ñáäéüöùíá êáé ôéò åöçìåñßäåò ìéëïýóáí ìå èáõìáóìü ãéá ôçí ÅëëÜäá êáé ôç óõíÝ÷áéñáí äçìüóéá.
Ç ÷þñá ìáò âñÝèçêå áðüôïìá óôï åðßêåíôñï ôïõ åíäéáöÝñïíôïò ôçò ðáãêüóìéáò êïéíÞò ãíþìçò. ¢íèñùðïé ôïõ ðíåýìáôïò, åðéöáíåßò óôñáôéùôéêïß çãÝôåò, äéáðñåðåßò äçìïóéïãñÜöïé êáé Üëëá óçìáßíïíôá ðñüóùðá,
ôüíéóáí ìå áíôéêåéìåíéêü ôñüðï ôç ìåãÜëç
óõìâïëÞ ìáò óôçí åõíïúêÞ åîÝëéîç ôïõ ðïëÝìïõ.
Ôïõò áíèñþðïõò áõôïýò ðïõ ôßìçóáí êáé
äüîáóáí ôçí ÅëëÜäá, áò ôïõò äéáâåâáéþóïõìå üôé ç èõóßá ôïõò èá ìáò êáèïäçãåß ðÜíôá
êáé èá êáôåõèýíåé ôá âÞìáôÜ ìáò óôï äñüìï
ôïõ åèíéêïý ÷ñÝïõò.
Áò ôïõò õðïó÷åèïýìå üôé áí ðáñáóôåß áíÜãêç èá áêïëïõèÞóïõìå êáé åìåßò ôá âÞìáôÜ ôïõò.
Ðáó÷Üëçò Ó. Ðïýëïò
ÕðïóôñÜôçãïò å.á. - Öéëüëïãïò

ÓÔÇ ÂÏÕËÃÁÑÉÁ ÃÉÁ ÔÏÍ ÁÃÙÃÏ
ÌÐÏÕÑÃÊÁÓ-ÁËÅÎ/ÐÏËÇ
ÓÔÇÍ ÔÅËÉÊÇ ÅÕÈÅÉÁ ìðáßíïõí ïé äéáäéêáóßåò ãéá ôçí ðñïþèçóç ôïõ Ýñãïõ ôïõ ðåôñåëáéáãùãïý ÌðïõñãêÜò-Áëåî/ðïëçò ìåôÜ ôç óõíÜíôçóç ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå
óôéò 18/9/01 óôç Óüöéá ôïõ õðïõñãïý ÁíÜðôõîçò ê. ×ñéóôïäïõëÜêç ìå ôïí ðñùèõðïõñãü ôçò Âïõëãáñßáò ê. Óõìåþí.
Ôï ðñüãñáììá, åðéóçìáßíåôáé, áðïêôÜ éäéáßôåñç óôñáôçãéêÞ óçìáóßá ãéá ôçí áóöÜëåéá êáé ôçí åéñÞíç óôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ
óôï ðëáßóéï ôùí äéåèíþí åîåëßîåùí, õðü ôï
ðñßóìá ôçò ôñïìïêñáôéêÞò åðßèåóçò óôéò
ÇÐÁ.
ÊáôÜ ôéò ó÷åôéêÝò óõæçôÞóåéò, áðü åëëçíéêÞò ðëåõñÜò õðïãñáììßóèçêå ôï åíäéáöÝñïí ôçò ÅëëÜäáò êáé éäéáßôåñá ç ðéèáíÞ
óõììåôï÷Þ ôçò ÄÅÇ óôéò åðéêåßìåíåò éäéùôéêïðïéÞóåéò âïõëãáñéêþí êñáôéêþí åðé÷åéñÞóåùí ðáñáãùãÞò-äéáíïìÞò çëåêôñéóìïý.
Ïé äýï áíôéðñïóùðåßåò äåóìåýôçêáí üôé
ìÝóá óôï 2001 èá éäñõèåß ç åôáéñßá ðïõ èá
áðïôåëÝóåé ôïí âáóéêü öïñÝá ðñïþèçóçò
ôïõ Ýñãïõ. Óõìöþíçóáí åðßóçò íá åíåñãïðïéçèåß óôéò áñ÷Ýò Ïêôùâñßïõ, ìå ôç óõììåôï÷Þ êáé ôçò Ñùóßáò, ç ôñéìåñÞò åðéôñïðÞ ç ïðïßá èá óõìâÜëåé óå ðïëéôéêü åðßðåäï óôçí ïõóéáóôéêÞ ðñïþèçóç ôïõ Ýñãïõ.

Êáëü öèéíüðùñï ìå ãëõêü
ôïõ êïõôáëéïý
áðü ôçí
"ÅêÜâç"

(Συνέχεια από τη σελ. 1)

ευρωστρατός, συμφωνία Σέγκεν, η έκδοση ημεδαπών σε ξένη χώρα με απώτερο στόχο το
χτύπημα των λαϊκών κινημάτων.
Στο παιχνίδι της δήθεν πάταξης της τρομοκρατίας έχουν μπει και οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 που θα διεξαχθούν στη χώρα μας.
Η τρομοκρατία ως πράξη εκδίκησης δεν
μπορεί να λύσει προβλήματα. Συνήθως τα περιπλέκει και τα κάνει χειρότερα.
Η λύση είναι η αφύπνιση των ατόμων
και των λαών και η δημιουργία δημοκρατικής συνείδησης με σκοπό την ισοκατανομή των
εξουσιών και πόρων μεταξύ ατόμων και λαών.
Όποιος θέλει πραγματικά να συμβάλει στον
περιορισμό και στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, πρέπει όχι μόνο να αγωνιστεί κατά
του πολέμου, αλλά να διεκδικήσει τα δεκάδες
δισεκατομμύρια δολάρια που θα ξοδευτούν από τις ΗΠΑ και τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, της
ΕΕ και άλλες μεγάλες χώρες, και τα οποία θα
πληρώσουν οι λαοί τους, για στρατιωτικούς εξοπλισμούς στον «πόλεμο κατά της τρομοκρατίας», να διατεθούν για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των χωρών που μαστίζονται από
τη φτώχεια και την πείνα, την αντιμετώπιση
ασθενειών, προβλημάτων που προκαλούν το
θάνατο των ανθρώπων των φτωχότερων χωρών.
Ν' αγωνιστεί για τη μείωση της ανεργίας,
για τη διατήρηση των κεκτημένων των εργαζομένων σε πολλές χώρες και για μια σειρά άλλων προβλημάτων, που γεννούν νέες εστίες για
την αναζωπύρωση της τρομοκρατίας.
Να απαιτήσουμε τη μη συμμετοχή με οποιοδήποτε τρόπο της χώρας μας σ’ έναν πόλεμο που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ΗΠΑ
και άλλων ιμπεριαλιστικών κέντρων, παρά το
γεγονός ότι είμαστε χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ.
Οι πολεμικές επιχειρήσεις, αν μάλιστα επεκταθούν και παραταθούν, θα παγιώσουν το
αίσθημα του φόβου και της αβεβαιότητας, τη
στιγμή μάλιστα που τα κρούσματα με κόκκους
βακτηρίου του άνθρακα πολλαπλασιάζονται.
Θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ο ΟΗΕ και ιδιαίτερα τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας
με στόχο να εκριζώσουν την τρομοκρατία και
τα αίτιά της με την πάταξη της κοινωνικής αδικίας, της λαίλαπας των ναρκωτικών, του ξεπλύματος του βρώμικου χρήματος, της πορνείας, της ανεργίας, της καταπίεσης από δικτατορικά καθεστώτα και την παροχή βοήθειας
στους λαούς που υποφέρουν από την πείνα.
Αυτές τις ημέρες θα γιορτάσουμε την εποποιΐα του 1940. Ο ελληνικός λαός έχει τραυματική εμπειρία από τον πόλεμο που του κήρυξαν οι φασιστικές δυνάμεις του Μουσολίνι
και οι Γερμανοί Ναζί. Αυτοί που οδήγησαν τον
Μπέρτολτ Μπρεχτ να γράψει:
Ποιος είναι ο εχθρός σου;
Τον πεινασμένο που σ’ άρπαξε
το τελευταίο ψωμί,
σαν εχτρό τον αντιμετωπίζεις.
Μα τον κλέφτη, που δεν πείνασε ποτέ του
δεν ορμάς ν’ αρπάξεις από το λαρύγγι.
Η Συντακτική Επιτροπή

ÁÐÏ×ÅÔÅÕÓÇ ÖÅÑÙÍ
Ένα όνειρο δεκαετιών γίνεται επιτέλους πραγματικότητα: Η αποχέτευση της πόλης των Φερών
και ο Βιολογικός καθαρισμός.
Σε πρώτη φάση εξασφαλίστηκαν 580
εκατομ. δρχ. και δημοπρατήθηκε μέρος
του συνολικού έργου. Οι εργασίες έχουν
ξεκινήσει από τις αρχές του καλοκαιριού
και αναμένονται τα ασφαλτικά στην περιοχή των δεκατέσσερα (14) - Πλατεία
Παπαδάκη σε Β. Παύλου - Κολοκοτρώνη
- Πλατεία Ελευθερίας (Δημαρχείο) και συνεχίζεται προς την Αγία Παρασκευή αλλά και σε όλο το κέντρο των Φερών.
Παράλληλα, από όπου γίνεται η αποχέτευση, γίνεται και αντικατάσταση του
παλαιού δικτύου ύδρευσης που στην πλειονότητά του είχε σωλήνες αμιάντου, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα παροχής του πόσιμου νερού.
Νίκος Γκότσης

