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¼ôáí ï áãþíáò
ãéá åëåõèåñßá êáé Ðáôñßäá
÷áñáêôçñßæåôáé ôñïìïêñáôßá
Παρακολουθούμε τον τελευταίο καιρό, ανήμποροι και ανήσυχοι, το χορό του αίματος στο
χώρο της Μέσης Ανατολής.
Στη μια μεριά τα σιδερένια θηρία, ένας σύγχρονος στρατός με αεροπορία, τανκς, ελικόπτερα, ρουκέτες, δηλαδή με απεριόριστες δυνάμεις καταστροφής. Στην άλλη άνθρωποι ζωσμένοι με φωτιά, αποφασισμένοι, έτοιμοι να
σκοτώσουν και να σκοτωθούν.
Ένας ηγέτης πολιορκημένος, που στερείται ακόμη και του πιο απαραίτητου αγαθού στη
ζωή, του νερού. Συρματοπλέγματα, σάκκοι με
άμμο και αναχώματα γύρω από το γραφείο του.
Με το αυτόματο ζωσμένος, αποκλεισμένος στη
Ραμάλα, περιμένει και ελπίζει.
Από το άλλο μέρος ένας πρωθυπουργός που
δείχνει να έχει ξεχάσει. Εξαπέλυσε έναν αδιέξοδο πόλεμο που ανακυκλώνει και πολλαπλασιάζει κάθε μέρα τη βία και την αιματοχυσία.
Διαπράττει, με το επιχείρημα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας εγκλήματα κατά
της ανθρωπότητας που αποτελούν στίγμα για
τον πολιτισμό μας. Σκηνές φρίκης από εν ψυχρώ εκτελέσεις, ισοπεδώσεις καταυλισμών, εξευτελισμοί παλαιστινίων (ξεγύμνωμα των αιχμαλώτων και μαρκάρισμα από σιδερόφρακτους απογόνους των θυμάτων του ολοκαυτώματος), μαζικές δολοφονίες μαχητών και αμάχων, διάλυση όλων των υποδομών διοίκησης, υγείας, παιδείας, της Παλαιστινιακής Αρχής και επιβολή καθεστώτος απόλυτου τρόμου,
ομαδικοί τάφοι, παρεμπόδιση ανθρωπιστικής
βοήθειας, φίμωση του τύπου, κυνισμός και άλλα ανομολόγητα εγκλήματα απεικονίζουν την
πραγματικότητα στην περιοχή. Εκτελείται, με
άλλα λόγια, στις παλαιστινιακές περιοχές, όπου
εισέβαλε ο ισραηλινός στρατός, μια γενοκτονία, γεγονός που οδηγεί τους παλαιστίνιους σε
απόγνωση και σε επιχειρήσεις αυτοκτονίας.
Πόσο όμως μπορούν να χαρακτηρισθούν
τρομοκρατικές αυτές οι επιθέσεις από τους Καμικάζι Παλαιστίνιους που χρησιμοποιούνται ως
έσχατο μέσον από έναν λαό που τα εδάφη του
έχουν καταληφθεί και δεν έχει άλλους τρόπους
για να αντιμετωπίσει έναν ολοκληρωτικό πόλεμο; Αθέλητα, με τα φτερά της μνήμης, η σκέψη μας πηγαίνει στον πυρπολητή Κανάρη και
τόσους άλλους ήρωες της επαναστάσεως του
’21. Ήταν μήπως κι εκείνοι τρομοκράτες;
Είναι τόσο τρομοκρατικές οι ενέργειες αυτές, όσο εκείνες των αμερικανών κατά των βρετανών αποικιοκρατών στον πόλεμο της ανεξαρτησίας. Δυστυχώς για μια ακόμη φορά ισχύει ο νόμος του ισχυρού, που χαρακτηρίζει
κάθε απελευθερωτικό κίνημα τρομοκρατικό.
Κλοιός θανάτου και στο ναό της Γέννησης
του Χριστού. Δραματικές ώρες περνούν στον
ιερό χώρο, όπου κατέφυγαν Παλαιστίνιοι γέροντες, τραυματίες, γυναικόπαιδα, περικυκλωμένοι από τον Ισραηλινό στρατό. Ανήκουστη
προσπάθεια παραβίασης ασύλου, γιατί οι τόποι λατρείας αποτελούν, σε όλους τους λαούς
και σε όλα τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη της
γης, άσυλο.
Δεν πρόκειται για εγκλήματα πολέμου. Αυτός δεν είναι πόλεμος. Είναι εφιαλτικό σχέδιο
αφανισμού ενός λαού που αγωνίζεται να αποκτήσει πατρίδα και ελευθερία. Ενός λαού που
τα παιδιά του να μπορούν να μεγαλώνουν ειρηνικά, να σπουδάζουν, να κάνουν οικογένειες,
να δημιουργούν.
Είναι αυτός ο πόλεμος αποκρουστικός σχεδιασμός γενοκτονίας. Σφαγείς χωρίς έλεος, χωρίς φόβο, χωρίς οίκτο. Η εσχάτη ύβρις στη μνήμη του ολοκαυτώματος.
Και τι υποκρισία! Κάθε χρόνο, στις 9 Απριλίου, στο Ισραήλ, η σειρήνα θυμίζει το
ολοκαύτωμα. Ο ήχος της καλεί κάθε πολίτη
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ôéò 24 Öåâñïõáñßïõ 2002 ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôï Èñáêéþôéêï ïéêïãåíåéáêü êÝíôñï ÊÏÑÔÓÏÐÏÍ ìå ìåãÜëç åðéôõ÷ßá ï åôÞóéïò ÷ïñüò ôïõ Óõëëüãïõ ìáò. Ç ðñïóÝëåõóç ôùí
óõìðáôñéùôþí ìáò ðÝñáóå
êÜèå ðñïóäïêßá. Ç áßèïõóá Þôáí êáôÜìåóôç êáé ìå
äõóêïëßá Ýâñéóêå êáíåßò
êåíü ôñáðÝæé. ÏñéóìÝíïé, üðùò êáé óôçí êïðÞ ôçò ðßôáò, åß÷áí ôáîéäÝøåé áðü
ôéò ÖÝñåò.
Ðñéí áñ÷ßóåé ç åêäÞëùóç ìáò äüèçêå êáé ðÜëé ç
åõêáéñßá íá ÷áéñåôÞóïõìå
êáé íá óößîïõìå óôçí áãêáëéÜ ìáò áíèñþðïõò äéêïýò
ìáò, ìå ôïõò ïðïßïõò ìáò
äÝíïõí êïéíÜ âéþìáôá êáé
åìðåéñßåò.
Ç óõììåôï÷Þ óôï ãëÝíôé Þôáí êáèïëéêÞ. Óôá ðñüóùðá üëùí Þôáí æùãñáöéóìÝíç ç ÷áñÜ
êáé ç éêáíïðïßçóç. ÅíôõðùóéáêÞ Þôáí ç ðáñïõóßá ôùí íÝùí ðïõ ìå ðïëëÞ åðéôõ÷ßá ÷üñåõáí
ôïõò ðáñáäïóéáêïýò ìáò èñáêéþôéêïõò ÷ïñïýò, ãåãïíüò ðáñÞãïñï ãéá ôç óõíÝ÷éóç ôçò
ðáñÜäïóÞò ìáò.
Íéþèù êáé ðÜëé ôçí áíÜãêç íá óõã÷áñþ ôï
Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ Óõëëüãïõ ìáò ãéá ôçí
ôüóï ðåôõ÷çìÝíç áõôÞ åêäÞëùóç êáé íá ôï åõ÷áñéóôÞóù ðïõ ìáò Ýäùóå ôçí åõêáéñßá íá âñåèïýìå êáé ðÜëé ìáæß.
Éäéáßôåñç áßóèçóç ðñïêÜëåóå ç ðáñáêÜôù
óýíôïìç êáé ðåñéåêôéêÞ ÷áéñåôéóôÞñéá ïìéëßá ôçò
ÐñïÝäñïõ ôïõ Óõëëüãïõ ìáò ê. ÅëéóÜâåô Óéãëßäïõ-ÑÝôæéïõ:
«Áãáðçôïß óõìðáôñéþôåò êáé óõìðáôñéþôéóóåò, ößëïé êáé ößëïé ôïõ Óõëëüãïõ ìáò
Åê ìÝñïõò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ óáò êáëùóïñßæïõìå êáé óáò åõ÷áñéóôïýìå ðïõ
ôéìÜôå ìå ôçí ðáñïõóßá óáò ôïí åôÞóéï ÷ïñü ìáò.
Ï ÷ïñüò äåí ðñïóöÝñåôáé ãéá áíáöïñÝò óå äñáóôçñéüôçôåò êáé áíáããåëßåò ðñïãñáììáôéóìþí äñÜóçò. Ãé’ áõôü ðåñéïñéæüìáóôå íá óáò õðåíèõìßóïõìå üôé ï Óýëëïãüò ìáò ÷ñåéÜæåôáé üëïõò êáé ðñïðÜíôùí ôç íåïëáßá ìáò.
Éäéáßôåñç ùóôüóï õðåíèýìéóç ÷ñåéÜæåôáé ãéá ôçí ðñïóöïñÜ ôùí ìåëþí ôçò óõíôáêôéêÞò
åðéôñïðÞò ôçò åöçìåñßäáò ìáò, ìå åðéêåöáëÞò ôïí áêïýñáóôï Ä/íôÞ ôçò ê. ÔÜóï ÃåùñãéÜäç.
Êáôïñèþíïõí íá êñáôÜíå ôçí åöçìåñßäá óôï ýøïò ôïõ ðïëéôéóôéêïý êáé êïéíùíéêïý ôçò ñüëïõ. Äßíïõí ÷ùñßò ëïãïêñéóßá ôçí åõêáéñßá íá óõìâÜëëåé ï êáèÝíáò ìáò ìå åíõðüãñáöá
Üñèñá óôçí áíÜäåéîç êáé áíôéìåôþðéóç ôùí ðñïâëçìÜôùí ôçò éäéáßôåñçò ðáôñßäáò ìáò êáé
ôçò êïéíùíßáò ãåíéêüôåñá, ìå ôçí ðñïûðüèåóç ðÜíôá íá ìç èßãåôáé ç ðñïóùðéêÞ õðüëçøç
ôùí óõìðáôñéùôþí ìáò êáé ôùí Üëëùí óõíáíèñþðùí ìáò.
Ôç óçìåñéíÞ åêäÞëùóÞ ìáò ôéìïýí ìå ôçí ðáñïõóßá ôïõò ï Ðñüåäñïò ôçò Áäåëöüôçôáò

25 ÌÁÑÔÉÏÕ 2002
Óýíôïìï ×ñïíéêü ôçò Èñáêéþôéêçò
ÅðáíÜóôáóçò ôïõ 1821
Óôá ðëáßóéá ôçò ãéïñôÞò ôçò 25çò Ìáñôßïõ ðïõ
ðñáãìáôïðïéÞèçêå öÝôïò óôï 3ï ÃõìíÜóéï Áëåîáíäñïýðïëçò, óõíäÝèçêå ç éóôïñéêÞ åðÝôåéïò ìå ôç
óõììåôï÷Þ ôùí Èñáêþí óôïõò áãþíåò ôçò Åèíåãåñóßáò. Ç åñãáóßá ðïõ áêïëïõèåß åßíáé ôçò öéëïëüãïõ ÅëÝíçò Ìðñßôóïõ-Ôóéëéãêßñç êáé äéáíèßæåôáé
áðü èñáêéþôéêç äçìïôéêÞ ðïßçóç êáé ôñáãïýäé.

1326: Ο Οσμάν ή Οθωμάν είχε κατακτήσει την
Προύσα.
1327: Οργανώνει ο Οσμάν το θεσμό του παιδομαζώματος. Ανάθεμα την ώρα την πρώτη Απριλιά που βγήκε το Ιζάμι και μάζωξε παιδιά.
1341: Ο Ιωάννης Καντακουζηνός, μέγας δομέστικος, προσπαθούσε να πάρει την εξουσία
από το νόμιμο αυτοκράτορα Ιωάννη Ε΄ Παλαιολόγο που ήταν ανήλικος. Για να επιτύχει
τους στόχους του κάλεσε σε βοήθεια τον Οσμάν ή Οθωμάν.
1354: Οι Τούρκοι ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση του Ιωάννη Καντακουζηνού, πατούν
τη χερσόνησο της Καλλίπολης και την κατακτούν.
Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες:
1361: Πέφτει το Διδυμότειχο.
Το κάστρο της Θρακιάς
Ο ρυθμός του τραγουδιού είναι 3/4 αργός ή τρίσημος αργός, σε ύφος Βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής. Η μελωδία του κινείται στο
διατονικό τρόπο του Ρε ή σε ήχο πρώτο στη
Βυζαντινή μουσική.
ÊÜóôñá êÜóôñá äéÜåéñá ó’ ïýëç ôçí ïéêïõìÝíç
åßäéá ìéêñÜ åßäéá ôñáíÜ åßäéá êáé ðáéíåìÝíá.
Ìá ôïýôï ôï êÜóôñï ôï ôñáíü ðü÷’ äßäõìá ôá ôåß÷ç,
åßíáé ôï êÜóôñï ôçò ÈñáêéÜò, ôï êÜóôñï ôïõ ÏñöÝá.
×ßëéá äïõëãêÝñäïé ôï ’êôéóáí êáé ÷ßëéïé äõï êáëöÜäåò
áðïâñáäßò þò ôï ðñùß êé áð’ ôï ðñùß þò ôï âñÜäõ.
Ôï èáýìáæå ç áíáôïëÞ, ôï æÞëåõå ç äýóç,
ôï æÞëåõå êáé ç ÔïõñêéÜ êáé èÝë’ íá ôï ðáôÞóåé.
(ÓõíÝ÷åéá óôç óåë. 3)

(ÓõíÝ÷åéá óôç óåë. 8)

της Χώρας του Ισραήλ σε δίλεπτη σιγή εις μνήμην των νεκρών του ολοκαυτώματος των Εβραίων από τους Ναζί. Απoβραδίς έξι πυρσοί
ανάβουν κοντά στην ακοίμητη φλόγα στο Γιαντ
-Βασέμ, στο μνημείο-μουσείο του ολοκαυτώματος στη Δυτική Ιερουσαλήμ! Ένας για κάθε
εκατομμύριο των θυμάτων των ναζιστικών
στρατοπέδων συγκέντρωσης.
Αυτό γίνεται τέτοια μέρα κάθε χρόνο. Όμως η εφετεινή 60ή επέτειος του ολοκαυτώματος συμπίπτει με τα «έργα και ημέρες» του
Αριέλ Σαρόν.
Θύελλες σπέρνουν και καμικάζι. Λυσσαλέες άμυνες και οργισμένο κόσμο δημιουργεί
η κτηνώδης βία και ο φασισμός τους. Και δυστυχώς ξεσπούν στον απλοϊκό λαό του Ισραήλ, που για τίποτε δεν ευθύνεται.
Είναι υπόλογος ο Αριέλ Σαρόν και θα πρέπει να λογοδοτήσει ως εγκληματίας πολέμου.
Είναι άλλωστε η δεύτερη φορά, μετά τον Λίβανο, που αιματοκυλύει την περιοχή. Πέταξε,
με τις ευλογίες του Τζωρτζ Μπους, στον κάλαθο των αχρήστων την απόφαση 1402 του
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η οποία ζητούσε να αποσυρθούν αμέσεως τα ισραηλινά
στρατεύματα από τις παλαιστινιακές περιοχές.
Είχαν ψηφίσει και οι ΗΠΑ την απόφαση, αλλά ο αρχηγός του Λευκού Οίκου την ερμήνευσε με τη λογική του Σερίφη και με πνεύμα κατανόησης στον πόλεμο κατά της παλαιστινιακής τρομοκρατίας, που εξαπέλυσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Αριέλ Σαρόν.
Κατά την πρωτοφανή αυτή ερμηνεία (προκάλεσε την αντίδραση του γενικού γραμματέα
(ÓõíÝ÷åéá óôç óåë. 8)

Η εκδρομή του Συλλόγου μας στα Ζαγοροχώρια

Σ

τα φημισμένα Ζαγορίσια χωριά με την ιστορία και τον πολιτισμό που έδωσε τόση αξία στην Ηπειρωτική χώρα εξέδραμε φέτος ο
Σύλλογός μας.
Με δίψα για γνώση, με τη χαρά και το κέφι
που χαρακτηρίζει τους Φεριώτες, γίναμε γρήγορα μια καλή συντροφιά.
Ο χορός άρχισε μόλις τo πούλμαν ξεμάκρυνε λίγο από την πολύπαθη Αθήνα μόλις
ακούστηκαν τα πρώτα ζωναράδικα.
Τα κεράσματα άφθονα, μέχρι και σπιτική
τσικουδιά με ξηρούς καρπούς, ωραία συσκευασμένα ως δώρα, προσφέρθηκαν στους
εκδρομείς.
Ο δάσκαλος Ν. Βενέρης, Κρητικός αλλά...
μεταλλαγμένος σε Θρακιώτη, αφού κόλλησε
λέει στο μέλι της Θρακιώτισσας δασκάλας γυναίκας του, μας ξενάγησε θαυμάσια εξιστορώντας με χιούμορ και ζωντάνια τις τόσο ενδιαφέρουσες διαδρομές.
Δεν ξέρω γιατί αγαπώ
τόσο απ’ τα παιδικά μου
χρόνια αυτόν τον απλό,
τον υπέροχο φεριώτικο λαό. Είδα πώς συμφώνησαν
σ’ αυτό και οι δυο φιλοξενούμενοί μας που τους πήραμε μαζί ως τα Γιάννενα.
Θαύμασα πραγματικά
την συντροφικότητα, την απλότητα και χωρίς δυσκολία προσαρμογής στις αναγκαίες αλλαγές στο πρόγραμμα. Συζήτηση, αλλα-

γές, ψηφίζουμε, δεκτό το αποτέλεσμα... Αθηναϊκή Πολιτεία;
Ένιωσα πραγματικά πόσο το άτομο δικαιώνεται μέσα στη συλλογική ζωή κι αυτό είναι μέσα στην κουλτούρα των συγχωριανών
μου.
Τραγουδήσαμε, χορέψαμε Θρακιώτικα, Ηπειρώτικα, ακούστηκαν ξεκαρδιστικά ανέκδοτα, με το ταλέντο αυτών που τραγουδούν κι
αυτών που ξέρουν να διηγούνται τη λαϊκή σοφία.
Γνωρίσαμε την ομορφιά και την ιστορία
των Ζαγορίσιων χωριών με τα πέτρινα αρχοντικά, τα τοξωτά γεφύρια.
Μοναδικό το θέαμα στο φαράγγι του Βίκου, εναρμονισμένα με το τοπίο τα χωριά μέσα στην πέτρα, όταν όλα είναι από πέτρα.
(ÓõíÝ÷åéá óôç óåë. 8)
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Ïé ¢ããåëïé ôïõ ïõñáíïý äïîïëïãïýí! Ïé
Üíèñùðïé ðáíçãõñßæïõí êáé ïé äáßìïíåò
ãêñåìßæïíôáé. Äõï ëÝîåéò ðïõ óõãêëïíßæïõí
ôïí ïõñáíü, ôç ãç êáé ôá êáôá÷èüíéá. Äõï
ëÝîåéò ðïõ áðïôåëïýí ãéá ìáò åõ÷Þ êáé ðñïóåõ÷Þ. Ìå ôéò ëÝîåéò áõôÝò ðñïóåõ÷üìáóôå
óôï Èåü êáé ìå ôéò ßäéåò åõ÷üìáóôå ôïõò óõíáíèñþðïõò ìáò. ×ñéóôüò ÁíÝóôç!
Åßíáé ôï åõáããÝëéï ôùí áðïóôüëùí, ôï
êÞñõãìá ôùí ðáôÝñùí ôçò Åêêëçóßáò, ç ÷áñÜ êáé ôï êáý÷çìá ôùí ðéóôþí üëùí ôùí åðï÷þí. Áõôü ðéóôåýïõìå, áõôü ïìïëïãïýìå êáé áõôü êçñýôôïõìå óôïí áðïóôÜôç êüóìï. Åõôõ÷éóìÝíïé ïé Üíèñùðïé ðïõ ìðüñåóáí íá æÞóïõí ìå ôçí áëÞèåéá áõôÞ, ãé’ áõôïýò äåí õðÜñ÷åé èÜíáôïò, ôï âåâáéþíåé ç
áíÜóôáóç ôïõ ×ñéóôïý, ãé’ áõôïýò õðÜñ÷åé
ìüíï æùÞ.
ÆùÞ åðÜíù óôç ãç êáé óõíÝ÷åéá æùÞò
ðÝñáí ôïõ ôÜöïõ. Ãé’ áõôïýò ç ðÝñáí ôïõ
ôÜöïõ æùÞ äåí åßíáé áðëÞ öéëïëïãßá. Åßíáé
áëÞèåéá ÷åéñïðéáóôÞ, áëÞèåéá ìïíáäéêÞ, áëÞèåéá ðïõ ãåìßæåé ÷áñÜ êáé áéóéïäïîßá ôçí
õðüóôáóç ôïõ áíèñþðïõ. Áõôïß ìðïñïýí
ìáæß ìå ôïí ðïéçôÞ íá ôñáãïõäïýí «ÐëÜêåò ðïõ óôÝêáôå âáñéÝò óôá ìíÞìáôá êáé
óôéò êáñäéÝò óÜò Ýóðáóå ï ×ñéóôüò ìïõ».ÕðÜñ÷ïõí üìùò ãýñù ìáò êáé Üíèñùðïé ðïõ
ïé ëÝîåéò, ×ñéóôüò ÁíÝóôç, äåí ôïõò áããßæïõí. Ïé Üíèñùðïé áõôïß äåí èÝëïõí íá ðéóôÝøõí üôé ï ×ñéóôüò áíáóôÞèçêå. Óôï Üêïõóìá ôïõ «×ñéóôüò ÁíÝóôç», Ýíáò êñõöüò êñýïò öüâïò äéáðåñíÜ ôï åßíáé ôïõò.
Êáëýôåñá ãé’ áõôïýò íá ìçí õðÜñ÷åé áíÜóôáóç, êáëýôåñá íá ìçí áíáóôÞèçêå ï ×ñéóôüò, ãéáôß áí õðÜñ÷åé áíÜóôáóç, ôüôå èá
õðÜñ÷åé êáé ðÝñáí ôïõ ôÜöïõ æùÞ, ôüôå èá
õðÜñ÷åé êáé ÄåõôÝñá Ðáñïõóßá ôïõ Êõñßïõ áëëÜ êáé êñßóç ãéá ôá Ýñãá ìáò. ¼÷é,
ü÷é äåí õðÜñ÷åé áíÜóôáóç, áõôü ðïõ ãéïñôÜæïõìå åßíáé Ýíá óýìâïëï ãéá ôï îáíÜíéùìá ôçò öýóçò.
Åõ÷üìáóôå óôïõò áíèñþðïõò áõôïýò
×ñéóôüò áíÝóôç êáé ìáò áðáíôïýí «÷ñüíéá
ðïëëÜ». ÈÝëïõí âÝâáéá ôç ãéïñôÞ ôïõ ÐÜó÷á, áëëÜ ìüíï óáí åõêáéñßá ðåñéóóüôåñçò,
åìðïñéêÞò êßíçóçò êáé ðëïõôéóìïý. Áõôü ãé’
áõôïýò åßíáé ÐÜó÷á. ¼óï üìùò êé áí ïé Üíèñùðïé áõôïß ìÜ÷ïíôáé ôçí áíÜóôáóç ôïõ
×ñéóôïý, ï ×ñéóôüò, áíÝóôç, ôï âåâáéþíåé
ï Üäåéïò ôÜöïò, ïé ëåõêïöïñåìÝíïé Üããåëïé, ïé ìõñïöüñåò ãõíáßêåò, áëëÜ ðñï ðÜíôùí ïé Üãéïé áðüóôïëïé ðïõ ìßëçóáí êáé
óõíÝöáãáí ìå ôïí áíáóôçìÝíï ×ñéóôü êáé
óöñÜãéóáí ôç âåâáßùóÞ ôïõò ìå ôï ìáñôõñéêü èÜíáôü ôïõò. ×áñåßôå ÷ñéóôéáíïß! ×ÑÉÓÔÏÓ ÁÍÅÓÔÇ.
Ãåþñãéïò ÄïõëÜêçò
ÉåñÝáò

ÅëÝíç
ÁöéÝñùóç óôçí ÅëÝíç Ãêüôóç-Óõñßäïõ
Óôá ÖÝñå Þñèá êáé æçôïýóá ôçí ÅëÝíç.
Ôï ’ìáèå, ìïõ ’ðáíå, êáé øÜ÷íåé íá óå âñåé
êé åãþ êñáôïýóá ôçò áíÜìíçóçò ôï ÷ôÝíé
íá ìïõ ÷ôåíßóåé ôá ìáëëéÜ, îáíÜ, ðñùß.
ÃõìíÜ ôá ðüäéá ìáò ôéò ðÝôñåò íá ðáôÜìå
óáí ôüôå, êÜðïôå ðïõ åßìáóôáí ðáéäéÜ
ãåëþíôáò êñýâáìå, ôçò ìÜíáò óïõ ô’ áäñÜ÷ôé
ôïí áñãáëåßï ôçò, ôïí ìðåñäåýáìå êñõöÜ.
Ìåò óôçí áõëÞ óïõ ôï êïôÝôóé óáò, èá øÜîù
ãéá íá äéáëÝîù ìüíï, ôñßêñïêá îáíÜ
óôçí ðõñïóôéÜ óôï óÜôó’ åðÜíù èá ôá øÞóù
êé áí èá äáêñýóù, îåíéôéÜò èÜ ’íáé êáðíéÜ.
Ôá ãêáëåôóÜêéá íá öïñÝóåéò, êáé ìáíôÞëá
ìáêñéÜ ðïäßôóá õöáíôÞ, êáé êñïóóùôÞ.
Ôç óôÜìíá ðÜñå ôçí óôïí þìï óïõ, ÅëÝíç
êáé óôï ÃêïôæÜ èá ôç ãåìßóïõìå ìáæß.
«Êïßôá ìå», ìïõ ’ðåò, «åãþ åßìáé ç ÅëÝíç»
êáé óôï «èõìÜóáé», åß÷åò êñýøåé ôïí êáçìü
óôá ÷åßëç åß÷á ôï öéëß, ãëõêü óáí ìÝëé
êé áíôß ãéá ößëçìá, åíþóáìå ëõãìü.
ÊÜôù óôá ðåýêá, óáí ìéëïýóáìå ðáñÝá
ôá äÜêñõá ðüôéóáí ôéò ñßæåò ôïõò êñõöÜ
ðïõ èá ñéæþóïõí, êÜèå ìéá, ðåõêïâåëüíá
êáé óôç óêéÜ ôïõò, èá êáèßóïõìå îáíÜ...
Ìáßñç Õðåñåßäïõ-×áôæÞ

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, Ïäüò Çëéïõðüëåùò 120, 2ïò üñïöïò. Ìðïñåßôå íá åîõðçñåôçèåßôå ìå ôá ëåùöïñåßá êáôåâáßíïíôáò
óôç óôÜóç ÍáíÜ, åíþ ìå ôï Ìåôñü óôç óôÜóç ¢ãéïò ÉùÜííçò.
ÇìÝñåò êáé þñåò äéäáóêáëßáò:
• Ãéá ôïõò åíÞëéêåò êÜèå ÐÝìðôç áðüãåìá óôéò 8.30´.
• Ãéá ôïõò åöÞâïõò êÜèå Ôñßôç 8.30 ì.ì.
êáé êÜèå ÓÜââáôï 2.30.
Ìáñßá Ëáæßäïõ
ÄçìïôéêÞ Óýìâïõëïò ÄÜöíçò

5ï ÓÕÓÔÇÌÁ Ä/ÐÑÏÓÊÏÐÙÍ
ÖÅÑÙÍ

ÄÅËÔÉÏ ÔÕÐÏÕ
Óáò ðáñáêáëïýìå ãéá ôçí äçìïóßåõóç áðü ôçí åöçìåñßäá óáò ôùí ðáñáêÜôù åêäçëþóåùí
ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêáí óôçí ÐåñéöåñåéáêÞ Åöïñåßá Ðñïóêüðùí ¸âñïõ óôéò ðáñáêÜôù
çìåñïìçíßåò:
23-24/3-2002 óôï Åêðáéäåõôéêü-Êáôáóêçíùôéêü ÊÝíôñï ÌÜêñçò ç 42ç
Ó÷ïëÞ Áñ÷éêÞò Åêðáßäåõóçò Âáèìïöüñùí Ðñïóêüðùí, üðïõ óõììåôåß÷áí 35 Âáèìïöüñïé êáé Áíé÷íåõôÝò áðü ôç Âüñåéá
ÅëëÜäá êáé ðéï óõãêåêñéìÝíá áðü ÊáâÜëá, Êéëêßò,
ÎÜíèç êáé ¸âñï êáèþò åðßóçò êáé 10 Âáèìïöüñïé
ÅêðáéäåõôÝò.
24-3-2002 óôçí Ðáíáãßá Êïóìïóþôåéñá ôùí Öåñþí ç áðïíïìÞ ôùí ìåôáëëßùí Åõäïêßìïõ Õðçñåóßáò óôçí Óçìáßá ôïõ 5ïõ ÓõóôÞìáôïò Öåñþí, êáèþò åðßóçò êáé óôïí Áñ÷çãü ôïõ Íßêï Ãêüôóç áðü ôïí
Ðåñéöåñåéáêü ¸öïñï Ðñïóêüðùí ¸âñïõ Ðáó÷Üëç Óôáìðïõëßäç åê ìÝñïõò ôïõ Ä.Ó. ôïõ
Óþìáôïò ÅëëÞíùí Ðñïóêüðùí.
Åõ÷áñéóôïýìå ãéá ôç äçìïóßåõóç.

TÁ ÃÅÍÅÔÉÊÁ ÔÑÏÐÏÐÏÉÇÌÅÍÁ
ÔÑÏÖÉÌÁ
Ëüãïé ðïõ õðáãïñåýïõí ôçí êõêëïöïñßá
ôïõò (üðùò ôïõò ðáñïõóéÜæïõí ïé åìðëåêüìåíïé öïñåßò: Âéïìç÷áíßá, Ðáí/ìéï êáé
ÇíùìÝíá ¸èíç)
Ïé åêôéìÞóåéò ôùí ÇíùìÝíùí Åèíþí, ãéá ôï
èÝìá ôïõ õðïóéôéóìïý óå ðáãêüóìéï åðßðåäï, åßíáé áðïãïçôåõôéêÝò. Áò ñßîïõìå ìéá
ìáôéÜ óôá íïýìåñá:
• 800 åêáôïì. Üíèñùðïé õðïóéôßæïíôáé.
• 400 åêáôïììýñéá ãõíáßêåò óå ãüíéìç çëéêßá Ý÷ïõí Ýëëåéøç óéäÞñïõ, ðïõ óçìáßíåé
üôé ìðïñåß íá öÝñïõí óôïí êüóìï ðáéäéÜ
ìå ãåíåôéêÜ åëáôôþìáôá.
• 100 åêáôïììýñéá ðáéäéÜ õðïöÝñïõí áðü Ýëëåéøç âéôáìßíçò Á, ðïõ åßíáé ìéá áðü ôéò êýñéåò áéôßåò ðïõ ïäçãïýí óå ôýöëùóç.
Áðü ôç óôéãìÞ ëïéðüí ðïõ åßíáé äõíáôüí
íá åìðëïõôéóôåß ç ãåùñãéêÞ ðáñáãùãÞ ìå
â-êáñïôßíç (ðïõ åßíáé ðñüäñïìïò ïõóßá ôçò
âéôáìßíçò Á), ìå óßäçñï Þ êáé ìå Üëëá èñåðôéêÜ óõóôáôéêÜ, äçëáäÞ åßíáé óå èÝóç íá
âïçèÞóïõí óå ìåßæïíá ðñïâëÞìáôá õãåßáò, ôá ÇíùìÝíá ¸èíç áðïäÝ÷ïíôáé êáé
ðñïùèïýí ôçí éäÝá áõôÞ.
Áðü ôçí Üëëç ðëåõñÜ, ç áíèåêôéêüôçôá ðïõ ðáñïõóéÜæïõí Ýíáíôé ôùí ðáñáóßôùí ðïõ ðñïóâÜëëïõí ôéò âéïëïãéêÝò êáëëéÝñãåéåò êáé ç åõêïëüôåñç óõíôÞñçóÞ ôïõò,
óõíÝôåéíáí óôçí åîÜðëùóÞ ôïõò.
Åßíáé åíäéáöÝñïí íá äïýìå ðþò ðñïêýðôåé áõôÞ ç áíèåêôéêüôçôá, óôï êáëáìðüêé, åðß ðáñáäåßãìáôé:
Ôï ãåíåôéêÜ ôñïðïðïéçìÝíï êáëáìðüêé, ðáñÜãåé ìßá ðñùôåÀíç ôçí B.t. (Bacillus
thuringienisis), ç ïðïßá åßíáé åíôïìïêôüíïò.
Êáé ìÜëéóôá, ç ôïîéêüôçôÜ ôçò åßíáé åðéëåêôéêÞ êáé åêöñÜæåôáé ìüíï Ýíáíôé ôùí óêáèáñéþí êáé óôéò êÜìðéåò, åíþ åßíáé áêßíäõíç ãéá ôïõò Üëëïõò ïñãáíéóìïýò. ÊáôÜ óõíÝðåéá, ìåéþíåôáé ç áíÜãêç ãéá øåêáóìïýò.
Ç Üëëç ðëåõñÜ ôïõ íïìßóìáôïò, ðåñéãñÜöåé ôç äçìéïõñãßá áíèåêôéêüôçôáò óôá
áíôéâéïôéêÜ, ëüãù êáôáíÜëùóçò ãåíåôéêÜ
ôñïðïðïéçìÝíùí ôñïößìùí. Ðéï óõãêåêñéìÝíá, åßíáé äõíáôüí íá ìåôáöåñèåß ãïíßäéï
ôïõ êáëáìðïêéïý óôï ãåíåôéêü õëéêü æþïõ, ðïõ åßíáé áíþôåñï èçëáóôéêü êáé íá
ðñïêýøåé Ýôóé ç áíèåêôéêüôçôá.
ÁíôéëáìâÜíåóôå ôé åðéðôþóåéò ìðïñåß
íá Ý÷åé áõôü óôçí õãåßá ôïõ áôüìïõ êáé ôïõ
ðëçèõóìïý ãåíéêüôåñá;
Áõôü, åßíáé ôï ðñïóöéëÝò ìïõ ðáñÜäåéãìá, üôáí ìéëÜù ãéá ôï èÝìá áõôü, åðåéäÞ ç
âéïôå÷íïëïãßá óôï óçìåßï áõôü êáôÜöåñå
ü,ôé êáé ï Üíèñùðïò ìå ôéò áëüãéóôåò óõíÞèåéÝò ôïõ: ôç äéáôáñá÷Þ ôùí öõóéêþí éóïññïðéþí.
ÁíáöÝñïìáé óôçí áëüãéóôç, ôçí áíáéôéïëüãçôç ÷ñÞóç áíôéâéïôéêþí, ð.÷. ãéá Ýíá
ðïíüäïíôï, áíôß íá ëçöèåß ðáõóßðïíï-áíôéöëåãìïíþäåò, ç ïðïßá ïäçãåß âáèìçäüí
óå áíôï÷Þ ôïõ ïñãáíéóìïý ìáò, óôç óõãêåêñéìÝíç áíôéâéïôéêÞ ïõóßá, ìå áðïôÝëåóìá
íá ÷ñåéáóôåß íá áëëÜîïõìå êáôçãïñßá áíôéâéïôéêþí, ìå åìöáíÞ ôïí êßíäõíï äçìéïõñãßáò ðïëõáíôï÷Þò. ¸ôóé, üôáí ÷ñåéáóôåß íá
ðÜñåé áíôéâßùóç áõôüò ï Üíèñùðïò ãéá êÜðïéï óïâáñü ëüãï, ó÷åäüí äåí èá îÝñïõí
ôé íá ôïõ äþóïõí.
ÌåôÜ áðü áõôÞ ôçí áäñÞ óêéáãñÜöçóç ôùí äõï ðëåõñþí ôïõ íïìßóìáôïò, èá
áñêåóôþ íá ðù áðëþò, áõôü ðïõ õðïóôÞñéæá êáé óôï ðáñåëèüí· äçëáäÞ, üôé ôï ðñüâëçìá äåí åßíáé ç ìéêñÞ ðáñáãùãÞ ôñïößìùí óôïí ðëáíÞôç, áëëÜ ç áíéóïêáôáíïìÞ
ôïõò. Äåí åðåêôåßíïìáé óå èÝìáôá labelling
(åðéóÞìáíóçò ðñïúüíôùí) êáé ðñüóöáôùí
Êïéíïôéêþí ïäçãéþí.
Óáò åõ÷áñéóôþ ãéá ôï ÷ñüíï ðïõ ìïõ
áöéåñþóáôå êáé ãéá ôçí ðñïóï÷Þ óáò.
Êáôåñßíá ×ïñåõôÜêç
Öáñìáêïðïéüò

HOTEL
ÁÍÈÇ

OIKONOMIKH ENIÓ×ÕÓÇ
Ενίσχυσαν οικονομικά το Σύλλογό μας για
την εφημερίδα κατά το τελευταίο δίμηνο οι
εξής συμπατριώτες μας:

Δανάκης Ιωσήφ
€
5
Γεωργαντά Σοφία
100
Τσιτσιμάκα-Βασσάλου Σοφία
16
Τσιτσιμάκα-Μήλα Χαρίκλεια
20
Μηλούση-Τσίρμπα Μαρίνα
29,35
Ταβδαρίδης Γιώργος
15
Νεδέλσιου-Νικολετοπούλου Μυρσίνη 30
Χατζοπούλου Ειρήνη εις μνήμην
του πατέρα της Αθανασίου
(ετήσιο μνημόσυνο)
30
Πατλάκα-Ρίζου Μυρσίνη
6
Βέτκα-Κόντου Θάλεια
30
Κωνσταντινίδης Παύλος
20
Σταματιάδης Ιωάννης
30
Ντάκας Εμ.
15
Ρεκαλίδου-Παπαχρήστου
50
Το Διοικητικό Συμβούλιο τους ευχαριστεί
όλους θερμά.

ÅÕ×ÁÑÉÓÔÇÑÉÏ
Åõ÷áñéóôïýìå ôïí ê. N. ÂåíÝñç, óýæõãï ôçò ê. ÖùôåéíÞò Äåëßäïõ, ãéá ôçí üìïñöç îåíÜãçóç óôá Æáãïñï÷þñéá êáé
ôçí ðñïóöïñÜ ôóéêïõäéÜò ðáñáãùãÞò
ôïõ êáé îçñþí êáñðþí óå åéäéêÞ óõóêåõáóßá ãéá êÜèå åêäñïìÝá.
Åõ÷áñéóôïýìå åðßóçò ôçí ê. Èáíáóïýëá ÊáëéáôæÞ ãéá ôá ùñáßá íçóôÞóéìá ãëõêÜ ôçò.
Ôï Ä.Ó.

ÃÍÙÓÔÏÐÏÉÇÓÇ
Ãéá ôïõò ïéêïíïìéêïýò óõíäñïìçôÝò
ôçò åöçìåñßäáò ìáò

Óõìðáôñéþôåò, óõìðáôñéþôéóóåò
Ößëåò êáé ößëïé ôçò ÂÇÑÁÓ
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.

ÉäéïêôÞôçò:
Ðïëéôéóôéêüò Óýëëïãïò Öåñþí
& Ðåñéöåñåßáò Í. ¸âñïõ «ÂÞñá»
Óôáäßïõ 39, 105 59 ÁèÞíá, Ôçë. 010 3216532
Õðåýèõíç êáôÜ ôï Íüìï:
ÅëéóÜâåô Óéãëßäïõ-ÑÝôæéïõ
Óôáäßïõ 39, 105 59 ÁèÞíá, Ôçë. 010 3216532
Åêäüôçò-Õðåýèõíïò ýëçò:
ÁíáóôÜóéïò ÃåùñãéÜäçò
Óôáäßïõ 39, 105 59 ÁèÞíá, Ôçë. 010 3216532
ÓõíôÜóóåôáé áðü ÅðéôñïðÞ
ÌÝëç ôçò Ó.Å. åßíáé:
ÃåùñãéÜäçò ÁíáóôÜóéïò
Äåìåñôæïðïýëïõ ÔáñóÞ
Êáíäýëç Ìáñßá
Ëáæßäïõ Ìáñßá
Ëáæßäïõ ÔñéÜäá
Ðïýëïò Ðáó÷Üëçò
Óéãëßäïõ ÅëéóÜâåô
ÓõíåñãÜôçò: Íßêïò Ãêüôóçò
Ôá åíõðüãñáöá Üñèñá åêöñÜæïõí
ôéò áðüøåéò ôïõ óõããñáöÝá

ÊÁÄÏÃËÏÕ
ÊËÅÁÍÈÇ

ÅðéìÝëåéá åíôýðïõ: Âïýëá Áñâáíéôßäïõ

ÄÇÌÏÊÑÉÔÏÕ 1 - ÖÅÑÅÓ
L 0555 / 24.201 - 22.091
FAX 0555 / 24.201

Õðåýè. Ôõðïãñáöåßïõ: Óô. Îçñïõ÷Üêçò
ÈåìéóôïêëÝïõò 31, 106 77 ÁèÞíá
Ôçë. 010 3827314

ÐáñáãùãÞ: ÃñáöéêÝò ÔÝ÷íåò ÐÜñáëïò

¸ôïò 7ï • ö. 36ï • ÌÜñôéïò-Áðñßëéïò 2002
(ÓõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 1 – Ôï êÜóôñï ôçò ÈñáêéÜò)

ÓáñÜíôá ÷ñüíïõò ôï ðïëåìÜåé, óáñÜíôá êáé ðÝíôå ìÞíåò
íá ôï ðáôÞóåé äåí ìðïñåß, ìÞôå íá ôï ÷áëÜóåé.
Ìéá ìÝñá, êáêéÜ ìÝñá, ðÜåé Ýíá ôïõñêüðïõëï
âÜæåé ñïý÷á êáëüãåñïõ, íôýíåôáé êáëïãåñÜêé
êáé ðÜåé óôéò êáëÝðïñôåò ãéá íá ðåñÜóåé ìÝóá.
– Âáóéëïðïýëá ìïõ êáëÞ êáé ×ñéóôéáíÞ ìåãÜëç,
Üíïéîå ôéò êáëéüðïñôåò ãéá íá ðåñÜóù ìÝóá,
ìå óôÝëíåé ï çãïýìåíïò áðü ôï ìïíáóôÞñé
óôÝêíå ïé êáíäýëåò ìáò óâçóôÝò êé Þñèá íá ðÜñù ëÜäé.
– Íá ñßîù ôóéãêÝëé íá ðéáóôåßò ãéá í’ áíåâåßò åðÜíù;
– Åãþ åßìáé íçóôåõüìåíïò, ìç æáëéóôþ êáé ðÝóù.
Âáóéëïðïýëá ðßóôåøå êáé ôç öñïõñÜ ðñïóôÜæåé
êé Üíïéîáí ïé êáëéüðïñôåò, ìðáßíåé ôï êáëïãåñÜêé
êáé êåé ðïõ êáëáíïßãáíå, ìðÞêáí ïé Ôïýñêïé ìÝóá.
Âáóéëïðïýëá èÜìáóå, ôá ìÜôéá ôò äåí ðéóôåýåé,
ôñáâïýóå ôá îáíèÜ ìáëëéÜ, ÷áëíïýóå ôá ðëåîïýäéá ôò
êáé ðÝöôåé êáé óêïôþíåôáé áð’ ô’ áøçëÜ ôá ôåß÷ç.
1361: Πέφτει το μοναστήρι της Βήρας και ο οικισμός γύρω της
(σημερινές Φέρες).
1365: Πέφτει η Αδριανούπολη, γίνεται η πρώτη πρωτεύουσα
των Σουλτάνων. Φρικτά βασανιστήρια και θανατώσεις, εμπρησμοί, λεηλασίες ρημάζουν το χώρο.

"Ç ÂÇÑÁ"

25 Ìáñôßïõ 2002: Óýíôïìï ×ñïíéêü
ôçò Èñáêéþôéêçò ÅðáíÜóôáóçò ôïõ 1821
óêáìíß, ìå êüöôåé ôåò ìåãÜëåò ìïõ ðëåîïýäåò, ìïõ âãÜæåé ôá
öïõóôáíÝëéá êáé:
– Äéåò åäþ, ìå ëÝãåé, ÃåùñãéÜ, áðü óÞìåñï êáé íá ðÜãåé
åßóáé Ãåþñãçò, åßóáé áãüñé^ áðü áýñéï êáé íá ðÜãåé åßóáé Üíäñáò, ï Üíäñáò ôçò ×ñõóÞò ðïõ ðáßæåôå êÜèå ìÝñá ôåò êïýêëåò êáé ôá ðåíôüâïëá.
Áõôü Þôáí üëï êé üëï ðïõ ìå åßðå, êáé ì’ åöüñåóå ô’ áãïñßóôéêá ñïý÷á.
Ôçí Üëëç ôçí çìÝñá, øõ÷Þ ìïõ, Þëèáí ôá âéïëéÜ êáé ôá
ëáãïýôá, êáé ì’ åðÞñáí óôçí åêêëçóéÜ êáé ì’ åóôåöÜíùóáí ìå
ôç ãéáãéÜ óïõ.
– Ðþò, ðáððïý; ¸ôóé ìéêñüò ðïõ Þóïõíá;
– Íáé, øõ÷Þ ìïõ, åßðåí ï ðáððïýò óõíáðïñþí êáé áõôüò.
Áêüìá äåí Ýìáèá ðþò íá äÝíù ôï êáéíïýñéï ìïõ êáâÜäé, êáé
ì’ Ýäùóáí êáé ãõíáßêá ãéá íá êõâåñíÞóù! Ìá —åßðåí åßôá
óõíùöñõùìÝíïò— Ýðñåðå íá ãÝíåé. Ðåñéóóüôåñïí êáéñü äåí
çìðïñïýóáí íá ìå êñýøïõí êáé ôï öåñìÜíé Ýëåãå, ðùò ìüíïí
ôïõò áíýðáíäñïõò íá ðáßñíïõí ïé Ãéáííßôóáñïé. Ì’ åðÜíäñåøáí ëïéðüí åí ðïìðÞ êáé ðáñáôÜîåé, êáé Ýôóé, øõ÷Þ ìïõ, áíôß
íá ìå ðÜñåé êáíÝíáò Ãéáííßôóáñïò – ì’ åðÞñåí ç ãéáãéÜ óïõ.»
Φεγγαράκι μου λαμπρό (Ποίημα)

Το κρούσος της Αντριανόπολης
(Καθιστικό Ανατ. Θράκης)
Κατά το Νικόλαο Πολίτη είναι το παλαιότερο ιστορικό δημοτικό μας τραγούδι. Οι στίχοι του αναφέρονται στις θλιβερές συμπτώσεις των καταστροφών και των αλώσεων σε ημέρες εορτών. Ο ρυθμός του τραγουδιού είναι αργός και ελεύθερος. Η
μελωδία του κινείται στον εναρμόνιο τρόπο του Φα, δηλαδή σε
ήχο τρίτο στη βυζαντινή μουσική.
Ô’ áçäüíéá ôçò ÁíáôïëÞò êáé ôá ðïõëéÜ ôçò Äýóçò
êëáßãïõí áñãÜ, êëáßãïõí ôá÷éÜ, êëáßãïõí ôï ìåóçìÝñé,
êëáßãïõí ôçí Áíôñéáíüðïëç ôçí ðïëõêñïõóåìÝíç,
üðïõ ôçíå êñïõóÝøáíå ôéò ôñåéò ãéïñôÝò ôïõ ÷ñüíïõ:
Ôïõ ×ñéóôïõãÝííïõ ãéá êçñß êáé ôïõ Âáãéïý ãéá âÜãéá
êáé ôçò ËáìðñÞò ôçí ÊõñéáêÞ ãéá ôï ×ñéóôüò ÁíÝóôç.
29 Μαΐου 1453: Άλωση της Πόλης από τους Τούρκους.
– Ãéáôß ðïõëß ì’ äåí êåëáçäåßò, ðùò êåëáçäïýóåò ðñþôá;
– Ãéá ðþò ìðïñþ - ìðïñþ íá êåëáçäþ
ìå êüøáí ôá öôåñïýäéá ìïõ, ìå ðÞñáí ôç ëáëéÜ ìïõ,
ìáò ðÞñáíå, ìðñå áìÜí, ôçí Ðüëç ìáò êáé ôçí ÁãéÜ-ÓïöéÜ ìáò
êëáßåé ðéêñÜ - ðéêñÜ ç ÐáíáãéÜ.
Έψελναν όλες οι Εκκλησιές (τραγούδι)
¸øåëíáí üëåò ïé åêêëçóéÝò êé üëá ôá ìïíáóôÞñéá
øÝëíåé êáé ç ÁãéÜ ÓïöéÜ ì’ åîÞíôá äõï êáìðÜíåò. (äéò)
Êé åêåß ðáðÜäåò ðïõ ’øåëíáí, äéÜêïé êáíïíáñ÷ïýóáí
øéëÞ öùíÞ áêïýóôçêå áð’ Áñ÷áããÝëïõ óôüìá. (äéò)
Íá ðÜøïõíå ïé øáëìùäéÝò êé áò ÷áìçëþóïõí ô’ Üãéá,
ÁãéÜ ÓïöéÜ åðÜñèçêå ð’ áãáñçíïý ôá ÷Ýñéá. (äéò)
×áìüò ôñáíüò åãÝíçêå åêåßíç ôçí çìÝñá
÷Üíåé ç ìÜíá ôï ðáéäß êáé ôï ðáéäß ôç ìÜíá (äéò).

ÖåããáñÜêé ìïõ ëáìðñü / öÝããå ìïõ íá ðåñðáôþ
Ý÷ù äñüìï íá äéáâþ / ùò ôçí ÅíôéñíÝðïëç (Áäñéáíïýðïëç).
Ìáò åêëÝøáí äõï ðáéäéÜ / äõï ðáéäéÜ Ñùìéüðáéäá
ðÜí’ íá ãÝí’ Ôïõñêüðáéäá / ìå ìá÷áßñéá ìå óðáèéÜ
ì’ áñâáíßôéêá óêïõôéÜ.
Αντ’ άμαν παλικάρι
Ακριτικό τραγούδι από την Ανατολική Θράκη, χορεύεται ως
ιδιαίτερος χορός, σε ήχο Α΄.
Áíô’ Üìáí ðáëéêÜ-íá-ñé äþäéêá ÷ñïõíþ,
óôá óßäåñá ðáôïý-íïõ-óá êé Ýâãáæáí íéñü.
Óôá ìÜñìáñá ðáôïý-íïõ-óá êé êïõñíéÜ÷ôéæáí
êé ô’ Üëïõãü ìïõ Þ-íé-ôáí ðåíôáÀôéêïõ.
Ãåííßôóáñïõ ìé ðÞ-íé-ñáí ðÝñá óôç ÖñáãêéðÜ,
íá ìÜèïõ ôïõ äïõîÜí-íá-ñé, êé ôïõí ðüëéìïõ.
ÌçäÝ äïõîÜñé ’ìá-íá-èá, ìçäÝ ðüëéìïõ
ìüí’ ìáèá ôçí áãÜ-íá-ðç ôçí ðáíôÝñçìç.
• Ομαδικές σφαγές, απαγχονισμοί δηώσεις, λεηλασίες, καταστροφές, εξισλαμισμοί ερήμωσαν τον τόπο.
Πολλοί είναι αυτοί που βασανίστηκαν φρικτά, μαρτύρησαν
κι αγίασαν· άλλοι, σπάνια, προσηλυτίζονταν εκουσίως, όπως οι
Πομάκοι της Ροδόπης στα 1636-1672 και άλλοι καταφεύγουν
στα βουνά της Γκίμπρενας (περιοχή Δαδιάς) της Στράντζας και
του Αίμου ως αρματωλοί και κλέφτες.
Της Ρωμιοπούλας
Μπαϊντούσκα Βόρειας Θράκης
ÊÜôù óôç Ñüéäï óôç Ñïúäïðïýëá (äéò)
Ôïýñêïõò áãÜð’óé ìéá Ñùìéïðïýëá. (äéò)

• Στα μέσα του 14ου αιώνα εντείνεται το ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ.

Êé ç Ñùìéïðïýëá äåí ôïíå èÝëåé (äéò)
Ôïýñêïõí Üíôñá äåí ôïõí åðáßñíåé. (äéò)

Γ. Βιζυηνού, «Το μόνον της ζωής του ταξίδιον» (απόσπασμα):

Ðáñ’ ôïíå êüñç ìïõ ôïí Ôïýñêïõí Üíôñá (äéò)
èá óé öïñÝóåé íôïýìðëåò êáé ÷Üíôñá. (äéò)

«– Íáé, íáé, øõ÷Þ ìïõ, åßðåí ï ðáððïýò, áíáóôáíÜîáò êáé
ãåíüìåíïò óýííïõò. Åóåßò æåßôå óå ÷ñõóïýò êáéñïýò ôþñá, óå
÷ñõóïýò êáéñïýò! Ôáîéäåýåôå, ó’ ü,ôé þñá èÝëåôå, ó’ üðïéá ÷þñá èÝëåôå. Êáé ôï êÜôù êÜôù, øõ÷Þ ìïõ, îÝñåôå ôé åßóôå. Åìåßò
åæïýóáìå óå âßóåêôïõò êáéñïýò, äõóôõ÷éóìÝíïõò ÷ñüíïõò! Ïé
ìÜíåò ìáò åãïíÜôéæáí ìðñïò óôåò åéêüíåò, øõ÷Þ ìïõ, êáé Ýêëáéïí óôçí Ðáíáãßá Þ íá ôïõò äþóåé êïñßôóé Þ íá óêïôþóåé
ôï ðáéäß ðïõ åß÷áíå óôá óðëÜã÷íá ôïõò, äéÜ íá ìç ãåííçèåß
áãüñé.
– Ãéáôß, ðáððïý;
– Ãéáôß êÜèå ëßãï êáé ðïëý, åßðåí ï ðáððïýò ïëïíÝí óêõèñùðüôåñïò, Ýâãáéíå, øõ÷Þ ìïõ, ôï Ãéáííéôóáñéü —êÜôé ìåãÜëïé êáé öïâåñïß ÔïõñêáëÜäåò, ô’ áøçëÜ ôá êáâïýêéá ìå ôá
êüêêéíá êáâÜäéá—, êé åãýñéæáí áñìáôùìÝíïé óôá ÷ùñéÜ, ìå
ôïí éìÜìçí åìðñüò, ìå ôïí ôóåëÜôç êáôáðüäé, êé åìÜæùíáí ôá
åõìïñöüôåñá, ôá åîõðíüôåñá ÷ñéóôéáíüðáéäá, øõ÷Þ ìïõ, êáé
ôá ôïýñêåõáí.
– Ãéáôß, ðáððïý;
– Ãéá íá ôá êÜìïõí ÃéáííéôóÜñïõò, åßðåí ï ãÝñùí áãáíáêôþí. Ãéá íá ôá êÜìïõí óáí ôïí åáõôü ôïõò^ íá Ýñ÷ïíôáé ðßóù
óôç ÷þñá, óáí ìåãáëþóïõí êáé îå÷Üóïõí ðïõ åßíáé Ñùìéüðïõëá, íá óöÜîïõí ôïõò ßäéïõò ôùí ãïíåßò ðïõ ôïõò ãÝííçóáí.
ÁíÜèåìá ôçí þñá
ôçí ðñþôçí ÁðñéëéÜ,
ðïõ âãÞêå ôï ÉæÜìé
êáé ìÜæùîå ðáéäéÜ!
ÅóôÝíáîåí áðáããåßëáò ï ðáððïýò êáé áðÝìáîå ôá äÜêñõÜ ôïõ.
– Ãé’ áõôü, åîçêïëïýèçóåí Ýðåéôá, üôáí åãåííÞèçêá åãþ,
øõ÷Þ ìïõ, êáé ì’ åâÜðôéóáí, ìå Ýâãáëáí ÃéùñãéÜ, ðïõ èá ðåé
ìïõ Ýäùêáí èçëõêüí üíïìá, êáé ìáæß ìå ôï üíïìá, êáèþò Ýâãáæáí ôüôå ÊùíóôáíôéíéÜ êáé Èáíáóßá êáé ÄçìÞôñù üëï áñóåíéêÜ ðáéäéÜ, øõ÷Þ ìïõ, ìå èçëõêüí üíïìá —êáé ìáæß ìå ôï
üíïìá, ì’ åöüñåóáí êáé êïñéôóßóôéêá ñïý÷á.
¼óá ÷ñïíÜêéá ðÝñáóáí, øõ÷Þ ìïõ, ôüóåò öïñÝò áðü ôçí
èýñá ôïõ óðéôéïý ìáò äåí åâãÞêá óáí êáøïêüñéôóï ðïõ èÜññåõá íá åßìáé. Óáí Ýãéíá êáìéÜ äåêáñéÜ ÷ñïíþ, ìå ðéÜíåé ìéáí
çìÝñá —Èåüò ó÷ùñÝó’ ôïíå— ï êýñçò ìïõ, ìå êáèßæåé óôï

Äåí ôïíå èÝëù ôïí Ôïýñêïõí Üíôñá (äéò)
êé áò ìé öïñÝóåé íôïýìðëåò êáé ÷Üíôñá. (äéò)
Κατέφ’καν κλέφτις στα χουριά (Δυτ. Θράκης, ζωναράδικο)
Το τραγούδι αναφέρεται στις περιπέτειες και στα δεινά που έζησε ο Ελληνισμός κατά τη διάρκεια της μακραίωνης τουρκικής σκλαβιάς. Πέρα από την οδύνη των γεγονότων υπάρχει άσβεστη η φλόγα της ελπίδας για καλύτερο αύριο.
Ο ρυθμός του τραγουδιού είναι 6/8 ή εξάσημος. Η μελωδία
του κινείται στο διατονικό τρόπο του Ρε, δηλαδή σε ήχο πρώτο
στη Βυζανινή μουσική.
– ÊáôÝö’êáí êëÝöôéò óôá ÷ïõñãéÜ, ËÝíç ì’ ðáðáñâáíôïýäá ìïõ,
íå êëÝöôéò óôá âéëáÝôéá, ËÝíç ì’ êé ìáëáìáôÝíéá.
– ÐÜôçóáí êÜóôñá êé ÷ïõñãéÜ, ËÝíç ì’ ðáðáñâáíôïýäá ìïõ,
íåñ’ êëçóéÝò êé ìïõíáóôÞñéá, ËÝíç ì’ êé ìáëáìáôÝíéá.
– ÐÜôçóáí ÷Þñá ðáðáäéÜ, ËÝíç ì’ ðáðáñâáíôïýäá ìïõ,
íåñ’ ìé äþäéêá íõöÜäåò, ËÝíç ì’ êé ìáëáìáôÝíéá.
– Êé ïýëéò íýöéò Ýêëéãáí, ËÝíç ì’ ðáðáñâáíôïýäá ìïõ,
íåñ’ ïýëéò ðáñçãïõñéïýíôáí, ËÝíç ì’ êé ìáëáìáôÝíéá.
– Êé ìéá íýöç ðïõëëÜ ìéêñÞ, ËÝíç ì’ ðáðáñâáíôïýäá ìïõ,
íåñ’ ðáñçãïñéÜ äåí Ý÷åé, ËÝíç ì’ êé ìáëáìáôÝíéá.
– Óêïõôþóáíé ôïí Üíôñá ôçò, ËÝíç ì’ ðáðáñâáíôïýäá ìïõ,
íåñ’ êé êÜøáí ôçí êáñäéÜ ôçò, ËÝíç ì’ êé ìáëáìáôÝíéá.
– Êé ðéèéñÜ ôçò ëÜëçóé, êé ç ðéèéñÜ ôçò ëÝãåé:
«Óþðá, óþðá íõöïýäá, ìçí êëáéò ðáñçãïñÞóïõ
Èá ðÜñåéò óõ ôïõí Üñ÷ïõíôá, êé Üëëç ôïí õãéü ôïõ.
Èá ãÝíåé íýö’ êé ç ðéèéñÜ ðùò Þìáóôáí êé ðñþôá».
• Ο πληθυσμός ελαττώνεται – βαρύ πνευματικό σκοτάδι απλώνεται στους δύο πρώτους αιώνες. Ωστόσο στη διάρκειά τους
λειτουργούν κρυφά σχολεία και εκπαιδευτική όαση είναι η Αδριανούπολη, όπου την επομένη της πτώσης της Κωνσταντινούπολης στα 1454 ιδρύεται η Πατριαρχική Ακαδημία και από
τα 1555 λειτουργεί η περίφημη σχολή κι έρχεται σε δεύτερη
θέση στην Πνευματική κίνηση μετά την Κωνσταντινούπολη.
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Στα μέσα του 17ου αιώνα ο Τούρκος κατακτητής έχει ηρεμήσει αρκετά. Η εκκλησία, οι κοινότητες και οι συντεχνίες/ρουσφέτια/εσνάφια, είναι οργανωμένες δυνάμεις που εργάζονται
για την αφύπνιση του Θρακιώτικου υπόδουλου Ελληνισμού και
για τη θεραπεία διάφορων τοπικών αναγκών του. Η θρησκευτική πίστη του και οι θρησκευτικές γιορτές του είναι η τόνωση
του εθνικού του φρονήματος, ώστε με καρτερία να συνεχίζει τη
βασανισμένη ζωή του.
Παλικάρια μου
ÐáëéêÜ- ðáëéêÜñéá ìïõ, ðáëéêÜ- ðáëéêÜñéá ìïõ
Äåñâåíéþ- Äåñâåíéþôéêá êáé Âáñíéþ- êáé Âáñíéþôéêá
ôé ìå âëÝ- ôé ìå âëÝðåôå, ôé ìå âëÝ- ôé ìå âëÝðåôå
êáé ìáñáß- êáé ìáñáßíåóôå, ìÝíá ç ìÜ- ìÝíá ç ìÜíá ìïõ
ì’ áññáâþíéáóå êáé ìå ðÜíôñåøå
ðÝñá óôç Âëá÷éÜ êáé óôçí ÔáôáñéÜ.
ÐÞñá í’ Üíôñá ÔÜôáñï, ðåèåñÜ ÔáôÜñéóóá.
Πέντι-έξ’ νταήδις (Ζωναράδικο Ανατ. Θράκης)
¹ôáí ðÝíôé Ýî’ íôáÞäéò, Þôáí ðÝíôé Ýî’ íôáÞäéò,
Ìðñå ìðñå ìðñå, ðÝíô’ Ýî’ íôáÞäéò, ÷á ÷á ÷á, ðÝíô’ Ýî’ íôáÞäéò.
ÐÞñáí ïýëïé ôïõò ìðáëôÜäéò, ðÞñáí ïýëïé ôïõò ìðáëôÜäéò,
ìðñå ìðñå ìðñå, ôïõò ìðáëôÜäéò, ÷á ÷á ÷á ôïõò ìðáëôÜäéò.
Ðáßñíïõí ìüí’ ôïõ ñÝìá ñÝìá, âñßóêïõí Ýíá êïýöéïõ äÝíôñïõ.
Åß÷é ìÝóá êïõêïõâÜãéò, Ýêáôóáí êé ôéò ìïéñÜó’êáí.
Ïýëíïé ðÞñáí áðïý äýïõ ôïõ ÃéáííÜê’ ôïõí äþóáí ìßá
êé êáúêéþí’ êé äåí ôçí ðáßñíåé.
• Αναδεικνύονται μεγάλες πνευματικές φυσιογνωμίες. Ανάμεσά τους ο πρόδρομος του Ρήγα Φερραίου, ο Θεόκλητος Πολυείδης, αρχιμανδρίτης από την Αδριανούπολη, που με τους
προφητικούς λόγους του γραμμένους στο βιβλίο του «Χρησμοί
του Αγαθαγγέλου» ξεσηκώνει τους Έλληνες.
1814: Ιδρύεται η Φιλική Εταιρεία στην Οδησσό.
1815: Μυείται ως τέταρτο μέλος ο Αντώνης Κομιτζόπουλος,
άνδρας χρηστοήθης κι έντιμος από τη Φιλιππούπολη. Σήμερα
το σπίτι του διατηρείται ως εθνογραφικό μουσείο.
1817: Οι Φιλικοί μεταφέρουν την έδρα τους στην Κωνσταντινούπολη. Κατά τον ιστορικό Ιωάννη Φιλήμονα οι 31 από τους
700 φιλικούς είναι Θρακιώτες, αλλά από άλλες πηγές μαθαίνουμε και για άλλους φιλικούς, όπως για τον Αντώνη Βιζβίζη,
Κάρπο Παπαδόπουλο, Γρηγόρη Μαρασλή, τον Μητροπολίτη
Μαρωνείας, τους αδελφούς Κουμπάρη, τη Θρακιώτισσα Μαριγώ-Σαραφοπούλα και όλα τα μέλη της οικογένειας (μάλιστα
ο αδερφός της Χατζή Βασίλης Σαράφης, έγινε αντιληπτός και
αποκεφαλίστηκε, αλλά η Μαριγώ κινδύνευσε, γιατί ανέπτυξε
στην Κωνσταντινούπολη επαναστατική δραστηριότητα και επιπλέον φυγάδευε, όταν κινδύνευαν, πολλούς Φιλικούς).
Ιανουάριος 1821: Οι προετοιμασίες για τον ξεσηκωμό γίνονται με συγκρατημένο ενθουσιασμό και κρυφά. Τα μηνύματα
της Φιλικής Εταιρείας στην Ανατ. Θράκη στέλνονται κρυμμένα κάτω από τα πέταλα των αλόγων.
22 Φεβρουαρίου 1821: Ο Κωνσταντινουπολίτης Αλέξ. Υψηλάντης κηρύσσει την Ελληνική Επανάσταση στο Ιάσιο της Μολδοβλαχίας και στέλνει στους Έλληνες την προκήρυξη «Μάχου
υπέρ πίστεως και πατρίδος». Στο κάλεσμά του ανταποκρίνονται: Αδριανούπολη, Φιλιππούπολη, Βύσσα, Κορνοφωλιά, Σιαχίνκιοϊ Μαλγάρων, Ορτάκιοϊ Αδριανούπολης, Σαμάκοβο, απ’
όπου ο ιερολοχίτης Ιωάν. Ξενοκράτης, του οποίου η στολή είναι η μοναδική που διασώζεται.
Αδριανούπολη: Ο Κωνσταντής Τριτζόπουλος έπεσε στο Δραγατσάνι· η γυναίκα του Άννα, με 23 συντρόφους του, μετά από
πολλές περιπέτειες έφτασε στην Πελοπόννησο για τον Αγώνα.
Ορτάκιοϊ Αδριανούπολης: Μια ομάδα επαναστατών από το
Ορτάκιοϊ συμμετέχει στο κίνημα του Υψηλάντη. Μετά την αποτυχία του, διασχίζει τη Βαλκανική και αγωνίζεται πλάι στους
Ρουμελιώτες. Ο Τούρκος εκδικείται και παλουκώνει τους προύχοντες· ο τόπος από το Ορτάκιοϊ μέχρι τη Λιτίτσα Διδυμοτείχου λέγεται «παλουκωμένοι» εξαιτίας του φριχτού εγκλήματος.
Βύσσα: Ο Γεώργιος Παπάς ή Καραγιώργης ή Κούρτογλου χάνει στην εκστρατεία της Μολδοβλαχίας και τα πέντε αδέρφια
του, κι αυτός βαριά τραυματισμένος σώζεται και καταφεύγει
στην αγωνιζόμενη Ελλάδα.
Κορνοφωλιά: Ο Θανάσης Μπελιάς ή Καραμπελιάς είναι αρχηγός αντάρτικου σώματος στη Γκίμπρενα Δαδιάς. Μετά την
αποτυχία του κινήματος του Υψηλάντη, ξεκίνησε για την επαναστατημένη Ελλάδα. Τον συνέλαβαν με ενέδρα οι Τούρκοι
στην οροσειρά της Ροδόπης. Μαζί του πολέμησε και ο συμπατριώτης Γιαννακούδης Καρακατσιάνης.
Ποιος είδε ήλιον το βραδύ κι άστρο το μεσημέρι
Ποίημα/τραγούδι
Ðïéïò åßäå Þëéïí ôï âñÜäõ êé Üóôñï ôï ìåóçìÝñé,
ðïéïò åßäå ôïí ÊáñÜìðåëéá, ôïí ÊáðåôÜí ÈáíÜóç;
Ç ìÜíá ôïõ ðïõ êÜèïíôáí óå Ýíá óôáõñïäñüìé
üðïéïõò äéáâÜôåò êé áí ðåñíïýí, üëïõò ôïõò åñùôïýóå:
– ÄéáâÜôåò ðïýèåí Ýñ÷åóèå, ìçí åßäáôå ôï ãéï ìïõ,
ôï ãéï ìïõ ôïí ÊáñÜìðåëá, ôïí ÊáðåôÜí ÈáíÜóç;
¸íáò ôçò ëÝåé äåí åßäáìå, Üëëïò ôçò ëÝåé äåí îÝñù,
êé ï ôñßôïò ï ìéêñüôåñïò ôçò ëÝåé ôçí áëÞèåéá:
ÁëÞèåéá ìåéò ôïí åßäáìå íá åßíáé ëáâùìÝíïò
ôïí ðéÜóáí êáé ôïí äÝóáíå, ðÜíå íá ôïí êñåìÜóïõí.
(ÓõíÝ÷åéá óôç óåë. 5)
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¸ôïò 7ï • ö. 36ï • ÌÜñôéïò-Áðñßëéïò 2002
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ÖåâñïõÜñéïò-ÌÜñôéïò-Áðñßëéïò 2002
Ç ôñßôç çëéêßá óõíå÷ßæåé íá ðñïóöÝñåé êáé íá
äÝ÷åôáé ðáñï÷Ýò áðü ôï êÝíôñï Áíïé÷ôÞò
Ðñïóôáóßáò ÇëéêéùìÝíùí ôïõ ÄÞìïõ Öåñþí.
• Ôçí 1ç Öåâñïõáñßïõ îåêßíçóáí ïé áíáíåþóåéò åããñáöþí ôùí ìåëþí ôïõ ÊÁÐÇ ãéá
ôï 2002. ¼ëá ôá ìÝëç, áëëÜ êáé üóïé åðéèõìïýí íá ãñáöôïýí ãéá ðñþôç öïñÜ
óôï ÊÁÐÇ, ðñïóÝñ÷ïíôáé óôçí ÊïéíùíéêÞ Õðçñåóßá ôïõ ÊÝíôñïõ êÜèå ÄåõôÝñá
êáé ÐÝìðôç áðü ôéò 9.00 ð.ì. ùò ôéò 14.00
ì.ì. Ôá ìÝëç ðñÝðåé íá Ý÷ïõí ìáæß ôïõò
ôçí êÜñôá ìÝëïõò ôïõ ÊÁÐÇ, ç ïðïßá
óöñáãßæåôáé. ¼óïé åããñÜöïíôáé ãéá ðñþôç öïñÜ ðñÝðåé íá öÝñïõí ìáæß ôïõò ôçí
áóôõíïìéêÞ ôïõò ôáõôÞôçôá. ¼ëïé êáôáâÜëëïõí ôï ðïóü ôùí 3 åõñþ óõíäñïìÞ
ãéá üëï ôï Ýôïò.
• Óôéò 12 Öåâñïõáñßïõ 2002 ðñáãìáôïðïéÞèçêå ìïíïÞìåñç åêäñïìÞ óôçí Áäñéáíïýðïëç. Èá ðñÝðåé íá ôïíßóïõìå åäþ
üôé ïé åêäñïìÝò äéïñãáíùíüíôáé ðëÝïí ìå åõèýíç ôçò ÓõíôïíéóôéêÞò ÅðéôñïðÞò ôùí ìåëþí
ôïõ ÊÁÐÇ. Åßíáé áëÞèåéá üôé ç ÓõíôïíéóôéêÞ
ÅðéôñïðÞ ðáó÷ßæåé íá Ý÷åé èåôéêü áðïôÝëåóìá
óôï äýóêïëï êïììÜôé ôçò äéïñãÜíùóçò ôùí
åêäñïìþí êáé Ý÷åé êáôáöÝñåé íá åðéäåßîåé ðïëý óçìáíôéêü Ýñãï.

ôá). ¸ðåéôá îåíáãÞèçêáí óôï É.Í. ôçò Ðáíáãßáò Êïóìïóþôåéñáò êáé óôï Ëáïãñáöéêü
Ìïõóåßï êáé êáôüðéí öéëïîåíÞèçêáí óôï ÊÁÐÇ ìáò üðïõ äïêßìáóáí ôá êåñÜóìáôá ðïõ
ìå ðñïèõìßá åôïßìáóáí ôá ìÝëç ìáò. ÔÝëïò
üëïé ìáæß, ìÝëç êáé ôùí äýï ÊÁÐÇ, óõãêå-

íôñùèÞêáìå óôï êÝíôñï «Áñ÷ïíôéêü» êáé äéáóêåäÜóáìå ùò ôï áðüãåõìá ìå ôçí õðÝñï÷ç
ïñ÷Þóôñá ôùí ìåëþí ôïõ ÊÁÐÇ Óïõöëßïõ.
Êáé áðü ôéò äõï ðëåõñÝò äüèçêå ç õðüó÷åóç
íá îáíáâñåèïýìå óýíôïìá êáé íá æÞóïõìå êáé
ðÜëé ìéá üìïñöç êáé «ãåìÜôç» ìÝñá...
• Ôçí ÊáèáñÜ ÄåõôÝñá 18 Ìáñôßïõ 2002
ôï ÊÁÐÇ ìáò óõììåôåß÷å óôéò êáñíáâáëé-

• Óôéò 13-2-2002 îåêßíçóå íá ëåéôïõñãåß ôï
ôìÞìá ãõìíáóôéêÞò ãéá ôá ìÝëç óå óõíåñãáóßá ìå ôç ÄÅÔÁÖ êáé ôç Ã.Ã. Áèëçôéóìïý. Ôá
ìáèÞìáôá ãßíïíôáé êÜèå ÄåõôÝñá, ÔåôÜñôç êáé
ÓÜââáôï óôï Äçìïôéêü ÈÝáôñï Öåñþí.
• Óôò 28 Öåâñïõáñßïõ 2002 äéïñãáíþèçêå
áðïêñéÜôéêç åêäÞëùóç óôï êÝíôñï äéáóêÝ-

êÝò åêäçëþóåéò ôïõ ÄÞìïõ ìå Üñìá ðïõ åß÷å èÝìá: «ÃÜìïò óôï ÊÁÐÇ» êáé óôï ïðïßï
óõììåôåß÷áí êõñßùò ìÝëç ôçò ïìÜäáò æùãñáöéêÞò. Ôï Üñìá Ýöôéáîáí ôá ìÝëç ìå ôçí ðïëýôéìç âïÞèåéá êáé êáèïäÞãçóç ôïõ æùãñÜöïõ ê. Ã. Âïõëãáñßäç, ôïí ïðïßï åõ÷áñéóôïýìå ìÝóá áðü ôçí êáñäéÜ ìáò. Ïé åíôõðþóåéò
ôïõ êïéíïý, ãéá ôçí ðñþôç ðáñïõóßá ôïõ ÊÁÐÇ óôï êáñíáâÜëé, Þôáí ðïëý èåôéêÝò.

äáóçò «Áñ÷ïíôéêü». Ç ïñ÷Þóôñá êñÜôçóå áìåßùôï ôï êÝöé ôùí ìåëþí êáé üëùí ôùí ðñïóêåêëçìÝíùí ùò áñãÜ ôç íý÷ôá åíþ óôç ëá÷åéïöüñï áãïñÜ ðïëëïß êÝñäéóáí ÷ñÞóéìá
äþñá.
• Óôéò 9 Ìáñôßïõ 2002 ìå ôçí åõêáéñßá ôïõ
åïñôáóìïý ôçò ðáãêüóìéáò çìÝñáò ôçò ãõíáßêáò (8/3), ïé ãõíáßêåò ôïõ ÊÁÐÇ óõãêåíôñþèçêáí óôï ÷þñï êáé äéáóêÝäáóáí äåü-

• Óôéò 20 Ìáñôßïõ 2002 ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôï ÊÁÐÇ ïìéëßá ãéáôñïý ìå èÝìá: «Ïóôåïðüñùóç: Ðñüëçøç êáé Áíôéìåôþðéóç».
Ï ÷åéñïõñãüò ïñèïðåäéêüò êáé äéåõèõíôÞò
ôïõ ÉÊÁ êïò Ñáðôüðïõëïò Íéêüëáïò –ï ïðïßïò êáôÜãåôáé áðü ôéò ÖÝñåò– ðáñïõóßáóå ôï
èÝìá ìå ôñüðï ãëáöõñü, ðáñáóôáôéêü êáé áíáëõôéêü êáé ðñÜãìáôé ïé åðéóôçìïíéêÝò ôïõ
óõìâïõëÝò Þôáí ðïëý âïçèçôéêÝò ãéá ôá ìÝëç ìáò. Åðßóçò ðñïÝôñåøå, üëïõò üóïé åðéèõìïýí, íá êÜìïõí ðñïëçðôéêÜ ôçí åîÝôáóç
ìÝôñçóçò ôçò ïóôéêÞò ìÜæáò êáé ìå äéêÞ ôïõ
ðáñÝìâáóç ðñüêåéôáé óýíôïìá íá åéäïðïéçèïýí 32 ìÝëç ãéá íá ðñáãìáôïðïéÞóïõí ôç
óõãêåêñéìÝíç åîÝôáóç óôï íïóïêïìåßï êáé
óôï ÉÊÁ (áíÜëïãá ìå ôïí áóöáëéóôéêü ôïõò
öïñÝá).
• Óéò 28 Ìáñôßïõ 2002 ðñáãìáôïðïéÞèçêå
ìïíïÞìåñç åêäñïìÞ óôçí ÎÜíèç êáé óôçí ÊáâÜëá. Ôá ìÝëç ìáò åðßóçò åðéóêÝöèçêáí ôï
ÊÁÐÇ ôùí ÁâäÞñùí.

íôùò! Ç ÷ïñùäßá ôïõ ÊÁÐÇ Ýêáìå áéóèçôÞ
ôçí ðáñïõóßá ôçò êáé ìå ôá üìïñöá ôñáãïýäéá ôçò ÷Üéäåøå ôéò øõ÷Ýò üóùí ðáñåõñÝèç-

óáí! Ç åêäÞëùóç äéïñãáíþèçêå ìå ôçí åõèýíç ôùí ãõíáéêþí ôçò ÓõíôïíéóôéêÞò ÅðéôñïðÞò êáé åß÷å ìåãÜëç åðéôõ÷ßá.
• Óôéò 12 Ìáñôßïõ 2002, Ýðåéôá áðü ðñüóêëçóÞ ìáò, ðåñßðïõ 100 ìÝëç áðüôï ÊÁÐÇ Óïõöëßïõ åðéóêÝöôçêáí ôéò ÖÝñåò. Õðïäå÷èÞêáìå ôá ìÝëç óôï ôïõñéóôéêü êÝíôñï
ôïõ ÄÞìïõ üðïõ ðáñáêïëïýèçóáí óôï âßíôåï
íôïêõìáíôÝñ ãéá ôï ÄÝëôá ôïõ ¸âñïõ (ç êáêïêáéñßá äõóôõ÷þò äåí ôïõò åðÝôñåøå íá
äïýíå áðü êïíôÜ ôï ìáãåõôéêü ôïðßï ôïõ ÄÝë-

• Óôéò 15 Áðñéëßïõ 2002 ôï ÊÁÐÇ ðñüêåéôáé
íá ðñáãìáôïðïéÞóåé ìïíïÞìåñç åêäñïìÞ
óôç ÄñÜìá (óðÞëáéï ôïõ ÌáññÜ êáé óôç ÌïíÞ Åéêïóéöéíßóóçò) åíþ óôéò 21 Áðñéëßïõ, ìå
áöïñìÞ ôç ëÞîç ôïõ ôìÞìáôïò æùãñáöéêÞò,
èá ðñáãìáôïðïéçèåß åêäñïìÞ óôç ÌÜêñç ìüíï ãéá ôá ìÝëç ôïõ ôìÞìáôïò, ìå ëåùöïñåßï ôïõ ÄÞìïõ.
• Óôéò 18 Áðñéëßïõ 2002 (ìå ôçí åõêáéñßá ôçò ðáãêüóìéáò çìÝñáò ôçò õãåßáò
–7 Áðñßëç– èá ðñáãìáôïðïéçèåß óôï ÊÁÐÇ ïìéëßá áðü ãéáôñü-áíáéóèçóéïëüãï
(ê. Ðáðáäïðïýëïõ-Êåëåìßäïõ Ð.) ôïõ ÅÊÁÂ ìå èÝìá «Ðñþôåò âïÞèåéåò óå åðåßãïíôá ðåñéóôáôéêÜ». Ç ãéáôñüò åðßóçò èá ðáñïõóéÜóåé êáé ðñáêôéêÝò ðñþôùí âïçèåéþí. Ç åêäÞëùóç ðñáãìáôïðïéåßôáé ìå ôçí åõãåíéêÞ óõíåñãáóßá ôïõ
ÅÊÁÂ Áëåîáíäñïýðïëçò êáé ôïõ Åèíéêïý
Ïñãáíéóìïý Ðñüíïéáò Íïôßïõ ¸âñïõ.
• ÔÝëïò, íá áíáöÝñïõìå üôé ç Êïéí. Ëåéôïõñãüò êáé ç Íïóçëåýôñéá ôïõ ÊÁÐÇ ðñïóöÝñïõí õðïóôÞñéîç êáé öñïíôßäá óôá ìÝëç, åíþ ç ìïíÜäá êïéíùíéêÞò ìÝñéìíáò õðïóôçñßæåé êáô’ ïßêïí –ìå êïéíùíéêÞ ëåéôïõñãü, íïóçëåýôñéá êáé ïéê. âïçèïýò– ôïõò áíÞìðïñïõò
êáé ìïíá÷éêïýò çëéêéùìÝíïõò ôïõ ôüðïõ ìáò.
Ç Êïéí. Ëåéôïõñãüò
Êáëýâá ÉùÜí. ÅõáããåëÞ

Ôï ÷Üíé
Ôïõ ÄçìÞôñç ÌðÜñëá
(ÓõíÝ÷åéá óôï åðüìåíï öýëëïé)

Ó

å ìéá Üêñç êáèüôáí ï ìðáñìðá-Öþôçò,
Ýíáò îåñáêéáíüò áìßëçôïò ãÝñïò ìå ìïõóôáêÜêé êáé ôñáãéÜóêá ðïõ äåí ôçí Ýâãáæå ïýôå óôïí ýðíï ôïõ. Åôïßìáæå ôçí ðñáìÜôåéá ôïõ ôáêôïðïéþíôáò óôï êáóåëÜêé
ôïõ êáìðÜäéêá êïõöÝôá, óôáößäåò, ãëõöéôæïýñéá, óöõñß÷ôñåò êáé Ýìðçãå ãýñù ãýñù ìéêñïýò ðïëý÷ñùìïõò áíåìüìõëïõò. Åêåßíç ôç óôéãìÞ Ýöêéá÷íå áñìáèéÝò ìå êïõëïõñÜêéá. ÐñÝðåé íá óáò ðù ãé’ áõôÜ, ãéáôß Þôáí ôï óÞìá êáôáôåèÝí ôïõ ìðáñìðáÖþôç. ¹ôáí êÜôé ìéêñÜ êïõëïõñÜêéá, óáí
êñßêïé, êáôÜîåñá, ðïõ üôáí ÷ôõðïýóáí ìåôáîý ôïõò êïõäïýíéæáí, ôñÜêá ôñÜêá.
Ï ìðáñìðá-Öþôçò ôá ïíüìáæå «êïõëïõñÜêéá ôáêïýñ ôáêïýñ». Ôá ðåñíïýóå
ðåíôÝîé ìáæß óå ìéá êëùóôÞ êáé ôá ðïõëïýóå óå áñìáèéÝò. Áèüñõâïò êé áìßëçôïò äïýëåõå óôç ãùíéÜ ôïõ. Äå ãëýôùóå üìùò áðü ôá ðåéñÜãìáôá.
– Öþô’, öêéÜóé êé ìéá áñìÜèá ìé êáìíéÜ
ðéíéíôáñéÜ ê’ëïýñéá, èáíÜñè’ áýñéïõ éêåßí’
ç êïõëáñïý ç Âáããéëßá êé ðïý íá ÷ïõñôÜó’
ìé ðÝíôé ìáíá÷Ü.
Ôï êáöåíåßï îåóçêùíüôáí ôüôå ìå ãÝëéá êáé ÷Ü÷áíá, ï ìðáñìðá-Öþôçò üìùò
äå óÞêùíå êáí ôï êåöÜëé ôïõ ãéáôß Þîåñå
üôé äåí ìðïñïýóå íá ôá âÜëåé ìáæß ôïõò.
Óôï ðáæÜñé ï ìðáñìðá-Öþôçò Ýðéáíå
ìéá ãùíéÜ êáé ðñïóðáèïýóå íá âãÜëåé Ýíá
ìéêñü ìåñïêÜìáôï, ðïõëþíôáò üëï áõôü
ôï øéëïëüé.
Ôéò ÊõñéáêÝò Ýóôçíå ôï êáóåëÜêé ôïõ Ýîù áðü ôçí åêêëçóßá, ðåñéìÝíïíôáò ôï
ó÷üëáóìá. Ìéá ÊõñéáêÞ ðïõ øéëüâñå÷å êáé
ôï êñýï Þôáí ôóïõ÷ôåñü, åßðå íá ìðåé ìÝóá íá áíÜøåé Ýíá êåñÜêé êáé íá æåóôáèåß.
ÂñÞêå Ýíá Üäåéï óôáóßäé êáé Üñáîå. Ðåò üìùò ôï ëéâÜíé êáé ç æÝóôç, ðåò ôá ìáêñüóõñôá ôåñåñÝì ôïõ ×áôæçâáóéëåßïõ ôïõ
øÜëôç, íýóôáîå. Ôá ìÜôéá ôïõ ãëÜñùóáí
êáé ôïí ðÞñå ï ýðíïò.
ÊÜðïéá óôéãìÞ ç öùíÞ ôïõ ðáðÜ ôïí
îýðíçóå. ÌéóÜíïéîå ôüôå ôá ìÜôéá ôïõ êáé
âñéóêüìåíïò åêôüò ôüðïõ êáé ÷ñüíïõ Ýâáëå ìéá öùíÞ:
– ÊïõëïõñÜêéá, êïõëïõñÜêéá...
Óôï êáöåíåßï åêôüò áðü ôïõò îÝíïõò
Ýñ÷ïíôáí ôáêôéêÜ êáé ðïëëïß íôüðéïé ãéá
íá ðéïõí ôïí êáöÝ ôïõò êáé íá ðïõí êáìéÜ
êïõâÝíôá. Äåí Ýëåéðáí êáé äéÜöïñïé “ôýðïé” ôïõ ÷ùñéïý, êáé åß÷áìå ðïëëïýò ôüôå.
Áðü ôïõò ôáêôéêïýò Þôáí ï þðáëá ÓùôÞñçò. Ôïí Ýëåãáí Ýôóé ãéáôß üôáí âÜäéæå, êÜèå ëßãï Ýêáìíå Ýíáí ðÞäï óáí ÷ïñåõôéêÞ
öéãïýñá, öùíÜæïíôáò «þðáëá!». Ôá ðåéñá÷ôÞñéá ôçò ðéÜôóáò üôáí ôïí âëÝðáíå
íá ðåñðáôÜåé óôçí ðëáôåßá ôïõ öùíÜæáíå: ¿ðáëá ÓïõôÞñ’!... Êé åêåßíïò Ýäéíå Ýíáí ðÞäï, ãåëþíôáò êé áõôüò ìáæß ìå ôïõò
Üëëïõò.
Ôïí ÓùôÞñç ôïí èõìÜìáé Ýíôïíá ãéáôß
÷Üñç ó’ áõôüí ãåýôçêá ãéá ðñþôç öïñÜ
ôç óïêïëÜôá. Èá óáò äéçãçèþ ðþò Ýãéíå
áõôü.
Åêåßíï ôïí êáéñü óôñáôïðÝäåõå óôï
ðñþôï äçìïôéêü ó÷ïëåßï Ýíá Üãçìá áðü
óõììá÷éêÜ óôñáôåýìáôá. ¹ôáí óôñáôéþôåò áðü äéÜöïñåò åèíéêüôçôåò, áëëÜ åêåßíï ðïõ èõìÜìáé åßíáé ðùò ïé ðåñéóóüôåñïé
Þôáí ìåëáìøïß, áñÜðçäåò ôïõò ëÝãáìå. Ï
ÓùôÞñçò äåí Üñãçóå íá ôïõò ðëçóéÜóåé êáé
íá êÜíåé öéëßåò ìáæß ôïõò. ¼ðùò ôïí âëÝðáíå ôáëáßðùñï êáé ðåéíáóìÝíï ôïí öéëåýáíå êáìéÜ êïõñáìÜíá Þ êïóíÝñâá, ï
ÓùôÞñçò üìùò ðåñéóóüôåñï áð’ üëá åõ÷áñéóôéüôáí ôá ìõñùäÜôá ôóéãÜñá ðïõ
ôïõ äßíáíå. Óå ìÝíá åß÷å ðåé ðïëëÝò öïñÝò
ðùò èá ìå ðÜñåé ìéá öïñÜ ìáæß ôïõ, ãéáôß

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ ÅÊÄÑÏÌÇÓ
Ôï ÊÁÐÇ ÖÅÑÙÍ áíáêïéíþíåé üôé èá
ðñáãìáôïðïéÞóåé ôñéÞìåñç åêäñïìÞ
ÓÔÇÍ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕÐÏËÇ óôéò 22, 23,
êáé 24 ÌáÀïõ 2002
• ÔéìÞ (ãéá ôá ìÝëç): 100 åõñþ.
• Ðëçñïöïñßåò óôï óôçë. 0555/022844
(ðñùéíÝò þñåò).

ïé öáíôÜñïé åß÷áíå óôá óáêïýëéá ôïõò ðïëëÜ “óåêÝñéá” (ãëõêÜ).
«ÌÝ÷ñé êáé ôóéêïëÜôï Ý÷ïõíå», ìïõ Ýëåãå.
¸íá áðüãåõìá, ìå ôçí Üäåéá ôçò ìÜíáò
ìïõ, ìå ðÞñå ìáæß ôïõ. Åãþ Þìïõí üëïò ÷áñÜ. Èá Ýâëåðá áðü êïíôÜ ôïõò áñÜðçäåò, êáé ðïéïò îÝñåé ôé èá ìïõ äßíáíå. Ìå
ðÞñå áð’ ôï ÷Ýñé êáé îåêéíÞóáìå.
Ìå êñáôïýóå óöé÷ôÜ óôç ìåãÜëç ÷ïýöôá ôïõ ìå ôï óêëçñü ÷åëùíßóéï äÝñìá êé
åãþ Ýôñå÷á äßðëá ôïõ ãéá íá ôïí öôÜíù.
Ìüëéò üìùò âãÞêáìå óôï äñüìï, êÜðéï ðåéñá÷ôÞñé ôïõ öþíáîå:
– ¿ðáëá ÓïõôÞñ’!... êé ï ÓùôÞñçò Ýäùóå Ýíá ðÞäçìá ìéóü ìÝôñï øçëÜ ðáñáóýñïíôáò êé åìÝíá ìáæß ôïõ êáé êïíôåýïíôáò íá ìïõ âãÜëåé ôï ÷Ýñé.
Áõôü åðáíáëÞöèçêå áñêåôÝò öïñÝò, þóðïõ íá öôÜóïõìå óôï ó÷ïëåßï, ðïõ åõôõ÷þò äåí Þôáí ðïëý ìáêñéÜ. ÌðÞêáìå
óôç ìåãÜëç áõëÞ êáé óôáèÞêáìå ðáñÜìåñá. Ï ÓùôÞñçò ðáñáêïëïõèïýóå ôïõò öáíôÜñïõò ðñïóðáèþíôáò íá åíôïðßóåé êÜðïéïí áð’ ôïõò “ößëïõò” ôïõ. ÊÜðïéá óôéãìÞ Ýíáò öáíôÜñïò âãÞêå áð’ ôçí ðüñôá
ôïõ ó÷ïëåßïõ êáé ðÞãáéíå ðñïò ôïõò Üëëïõò.
Ï ÓùôÞñçò Üñ÷éóå ôüôå íá öùíÜæåé:
– Ðáôñéþô’!, áñêáíôÜó’!, ðïý ßóé ñå ãáìþô’, êé ãù Ýëéãá äå èá óé âñù;
Ï öáíôÜñïò ôïí åßäå áìÝóùò êáé êáôåõèýíèçêå ðñïò åìÜò. Åãþ æÜñùóá äßðëá
óôïí ÓùôÞñç êáé ôïí ðáñáôçñïýóá. ¹ôáí
Ýíá ãåëáóôü ðáëéêÜñé ðïëý ìåëáìøü, ìå
êÜôáóðñá äüíôéá. ÔåëéêÜ, óêåöôüìïõíá, ïé
áñÜðçäåò äåí åßíáé êáèüëïõ ôñïìåñïß. Ìüëéò Þñèå êïíôÜ ìáò, êÜôé åßðå óáí ÷áéñåôéóìü, Ýâãáëå ôá ôóéãÜñá ôïõ, Üíáøå Ýíá êáé
Ýäùóå ôï ðáêÝôï óôï ÓùôÞñç. ÌåôÜ ãýñéóå ðñïò åìÝíá, êáé ìïõ Ýôñéøå ôï êåöÜëé
÷áúäåõôéêÜ. Ï ÓùôÞñçò ôïõ åßðå:
– Åßíé ô’ò Áíèïýëáò. ¹ñèé ãéá óåêÝñéá.
Óå-êÝ-ñéá, ñå óõ, ðþò ôá ëÝôé ñå ãáìþô’
óåéò; ÔóéêïëÜôï, ôóé-êï-ëÜ-ôï, ôïõ Ýëåãå êáé
Ýäåé÷íå åìÝíá.
Åãþ êïßôáæá åðßìïíá ôéò ìðüôåò ôïõ
öáíôÜñïõ êáé åß÷á êïêêéíßóåé óáí ðáíôæÜñé ìÝ÷ñé ô’ áõôéÜ. Ï öáíôÜñïò êáôÜëáâå.
Åßðå êÜôé ðïõ äåí êáôáëÜâáìå êáé ìáò Ýêáíå íüçìá íá ðåñéìÝíïõìå. ÐÞãå ìÝóá êáé
ãýñéóå ôñå÷Üôïò, êñáôþíôáò Ýíá ìéêñü äåìáôÜêé ðïõ ìïó÷ïâïëïýóå áðü ìáêñéÜ.
«¸ôóé èá ìïó÷ïâïëïýí ïé óïêïëÜôåò»,
óêÝöôçêá.
¸óêõøå êïíôÜ ìïõ êáé ÷áìïãåëáóôüò
ìïõ Ýëåãå Ýíá óùñü ðñÜãìáôá ðïõ äåí êáôáëÜâáéíá êáé ìå ÷Üéäåõå. Åãþ åß÷á êïëëÞóåé ôá ìÜôéá ìïõ óôï ðáêåôÜêé ðïõ êñáôïýóå óêáëßæïíôáò ôï ÷þìá ìå ôç ìýôç ôïõ
ðáðïõôóéïý ìïõ, üëïò áìç÷áíßá êáé ðåñßìåíá. Ìüëéò ìïõ ôï ðñüóöåñå ôï ðÞñá ìå
ëá÷ôÜñá. Äå èõìÜìáé áí ðñüëáâá íá ðù
åõ÷áñéóôþ. ¢öçóá ôï ÷Ýñé ôïõ ÓùôÞñé êáé
Üñ÷éóá íá ôñÝ÷ù ãéá ôï óðßôé.
Äåí îÝñù áí ôï êüëëçóá áð’ ôïí ÓùôÞñç Þ áí Þôáí áð’ ôç ÷áñÜ ìïõ, ðÜíôùò
åíþ Ýôñå÷á, êÜèå ëßãï Ýäéíá êé Ýíáí ðÞäï...
¿ðáëááá...
(ÓõíÝ÷åéá óôï åðüìåíï öýëëïé)

ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÓÉÁÑÂÁÑËÇÓ
ÅñãáóôÞñéï áäáìáíôïäåóßáò
Êïëïêïôñþíç 23
1ïò üñïöïò

Ôçë. 32.55.241

ÁÍÍÁ ÓÔÁÌÁÔÉÁÄÏÕ
ÉÁÔÑÏÓ ÑÅÕÌÁÔÏËÏÃÏÓ
ÄÉÄÁÊÔÙÑ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏÕ ÁÈÇÍÙÍ
ÅÐÉÌÅËÇÔÑÉÁ ÑÅÕÌ/ÊÇÓ ÊËÉÍÉÊÇÓ 3ï ÉÊÁ
Επίμονη οσφυαλγία, αυχεναλγία • Πόνοι γόνατος, ώμου
Αυτοάνοσα νοσήματα • Οστεοπόρωση

ÐÑÙÔÁÃÏÑÏÕ 9
ÐÁÃÊÑÁÔÉ

ÔÇË. ÉÁÔÑÅÉÏÕ: 7013399
ÊÉÍ.: 0944 606573

¸ôïò 7ï • ö. 36ï • ÌÜñôéïò-Áðñßëéïò 2002

25 Ìáñôßïõ 2002: Óýíôïìï ×ñïíéêü
ôçò Èñáêéþôéêçò ÅðáíÜóôáóçò ôïõ 1821

"Ç ÂÇÑÁ"

•

ÐÁÑÁÄÏÓÇ • ÐÏËÉÔÉÓÌÏÓ • ÃÑÁÌÌÁÔÁ & ÔÅ×ÍÅÓ • ÐÏËÉÔÉÓÌÏÓ •

ÁÐÏ ÔÇ äÑÁÓÇ ÔÇò ÄÅÐÁÖ

(ÓõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 3)

×ßëéïé ðçãáßíïõí ðïõ ìðñïóôÜ, ÷ßëéïé ðçãáßíïõí ðßóù.
Êáôüðé ðçãáßíåé ç ìÜíá ôïõ óáí öýëëï ìáñáìÝíç,
óáí öýëëï óáí ôñéáíôÜöõëëï, ãéá íá ôïí ðáñáóôÝêåé.
Óôç ìÝóç ðçãáßíåé ï ÊáñÜìðåëéáò, ï ÊáðåôÜí ÈáíÜóçò,
ìå áëõóßäåò óôï ëáéìü, óôá ÷Ýñéá êáé óôá ðüäéá,
ìå áßìáôá óôï ìÝôùðï, ëáâùìáôéÜ óôá óôÞèç,
áôñüìçôïò, ðåñÞöáíïò, óáí íá ‘ôáíå ëéïíôÜñé.
Óáí åßäå êáé ôç ìÜíá ôïõ, Üñ÷éóå íá ôçò ëÝåé:
– Óýñå ìÜíá ìïõ ðéï ìðñïóôÜ, íá ôïõò ðáñáêáëÝóåéò
íá ìç ìå ðÜíå áð’ ôï ÷ùñéü, ôï Ýñçìï ôï êÜóôñï,
ìüí’ íá ìå ðÜíå áð’ ôá âïõíÜ, øçëÜ áð’ ôá êïñöïâïýíéá,
ãéáô’ Ý÷ù å÷èñïýò ðïõ ÷áßñïíôáé êáé ößëïõò ðïõ ëõðïýíôáé.
Óôï äñüìï ðïõ ôïí ðÞãáéíáí, Üñ÷éóå ôï ôñáãïýäé:
«ÌïõóôÜêé ìïõ ìáõñéäåñü êáé öñýäéá ìïõ ãñáììÝíá,
äåí ó’ Ýðñåðáí ôá óßäåñá êé áë’óßäá óôï ëáéìü óïõ,
Ìüí’ Ýðñåðå íá êÜèåóáé óôçò Ãêßìðñåíáò ôá ëçìÝñéá,
íá '÷åéò áñíéÜ íá øÞíïíôáé, ðåñäßêéá óïõâëéóìÝíá,
íá '÷åéò êáé ôï ãëõêü êñáóß, íá ôñþãåéò êáé íá ðßíåéò,
íá '÷åéò êáé ôá Êëåöôüðïõëá, ôïõò Ôïýñêïõò íá ôñïìÜæåéò.»
1 Μαρτίου 1821: Ο Σουλτάνος μαθαίνει για την επανάσταση
στις παραδουνάβιες επαρχίες.
8 Μαρτίου 1821: Διαρρέει το μυστικό της αποστολής των μηνυμάτων της Φιλικής Εταιρείας. Εξαπολύει τα στρατεύματά του
από τη Μ. Ασία στη Θράκη, προς τα παράλια της Μαύρης Θάλασσας και στη Μολδοβλαχία. Οι Τούρκοι σκοτώνουν όλους
όσοι ονομάζονται «Απόστολος» και «Ελευθέριος».
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• Σας ενημερώνουμε πως με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας των υγροτόπων (2 Φεβρουρίου) η Δημοτική
Βιβλιοθήκη Φερών παρουσίασε εκπαιδευτικό πρόγραμμα με
θέμα την περιβαλλοντική εκπαίδευση για παιδιά δημοτικού σχολείου που αφορούσε τη σημασία του υγρότοπου του Δέλτα του
Έβρου σε συνεργασία με τη βιβλιοθήκη της Δαδιάς και με εκπρόσωπο του WWF.
• Στις 12 και 13 Φεβρουαρίου αναγνώστες μας οργάνωσαν στο
χώρο της βιβλιοθήκης έκθεση νομισμάτων με αφορμή την είσοδο του Ευρώ στη ζωή μας. Στην έκθεση πήραν μέρος οι συλλέκτες: Κ. Κεραμέα, Γ. Κόκκινος, Μ. Νικολαΐδου, Σ. Παπάζογλου, Δ. Πεϊχαμπέρη, Θ. Σταυρίδης, Β. Τσελίδου.

γραφέας Στέλλα Βλαχοπούλου, η οποία έχει γράψει βιβλία
για τις οικολογικές σειρές «Παιδί και περιβάλλον» των εκδόσεων Κέδρος και «Εμείς και η φύση» των εκδόσεων Εστία,
καθώς και για τη σειρά «Ελληνική μυθολογία» των εκδόσεων
Ελληνικά Γράμματα. Τα βιβλία απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας.
Η κ. Βλαχοπούλου αφηγήθηκε το μύθο του Ορφέα στους
μαθητές του τμήματος Μουσικής Προπαιδείας της Μουσικής
Σχολής Φερών, που μαζί με τη δασκάλα τους κ. Μαρίνα Χατζηκυριακίδου παρουσίασαν με μοναδικό τρόπο ένα απόσπασμα από το μιούζικαλ της συγγραφέα με τίτλο «Ο χορός των
βιταμινών» και σε παιδιά του 3ου Νηπιαγωγείου Φερών.

10 Απριλίου 1821: Κωνσταντινούπολη. Απαγχονίζουν τον πατριάρχη Γρηγόριο τον Ε΄.
17 Απριλίου 1821: Σωζόπολη. Ο μητροπολίτης Παΐσιος Πρικαίος, ο Παλαιών Πατρών Γερμανός της Θράκης, στη δική του
Αγία Λαύρα, στον ναό του Αγ. Ζωσίμου, ορκίζει επαναστατικό
σώμα 3000 ανδρών με αρχηγό τον αδερφό του Δημήτριο Βάρη,
που αποδεκατίζονται στη θέση Κιούπκιοϊ. Στις 25 Απριλίου, ο
μητροπολίτης Παΐσιος, μετά τη γενναία άρνησή του ν’ αποκηρύξει την επανάσταση, απαγχονίζεται ανάμεσα στα πτώματα
των αγωνιστών στο Κιούπκιοϊ.
17 Απριλίου 1821: Αδριανούπολη. Έξαλλος ο Σουλτάνος από
τα επαναστατικά κινήματα, σφάζει 26 προκρίτους της μπροστά
στην πόρτα των σπιτιών τους και στα μάτια των δικών τους.

• Στις 5 Μαρτίου η βιβλιοθήκη οργάνωσε εκδήλωση παρουσί-

17 Απριλίου 1821: Αίνος. Βρίσκει μαρτυρικό θάνατο ο νεομάρτυς Στέφανος (εικόνα του υπάρχει στο Βυζαντινό Μουσείο
Αλεξ/πολης).

...ï äå Éçóïýò åóéþðá...

18 Απριλίου 1821: Την επομένη της Κυριακής του Θωμά, στην
Αδριανούπολη απαγχονίζεται ο πρώην πατριάρχης, προκάτοχος του Γρηγορίου Ε', ο Κύριλλος ΣΤ'. Το κενοτάφιό του βρίσκεται στο Πύθιο, και από το 1990 αγιοποιήθηκε από την
Εκκλησία.

(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο)

¸ñãá ìåëþí ôïõ ÊÁÐÇ Öåñþí áðü ôï ôìÞìá ÆùãñáöéêÞò

ÐáñÜêëçóç ãéá ðñïóöïñÜ õëéêïý
Ï óõìðáôñéþôçò ìáò ÍÉÊÏÓ ÃÊÏÔÓÇÓ, ãíùóôüò êáé
ãéá ôç óðïõäáßá ËáïãñáöéêÞ ôïõ ÓõëëïãÞ, óõãêåíôñþíåé õëéêü ãéá ôç ÓÕÃÃÑÁÖÇ ÔÇÓ ÉÓÔÏÑÉÁÓ ÔÇÓ ÐÏËÇÓ ÔÙÍ ÖÅÑÙÍ.
ÌÝóá áðü ôçí åöçìåñßäá ìáò ï Íßêïò êÜíåé Ýêêëçóç óå üëïõò ôïõò Öåñéþôåò íá ôïí âïçèÞóïõí áðïóôÝëëïíôÜò ôïõ ðáëéÝò öùôïãñáößåò, êáñô-ðïóôÜë,
ðñïóêëÞóåéò ãÜìùí, ðáëéÝò áðïäåßîåéò, âåâáéþóåéò êáé
ü,ôé Üëëï íïìßæïõí üôé èá ôïõ åßíáé ÷ñÞóéìï óå áõôÞí ôç
äýóêïëç ðñïóðÜèåéá,.
ÔçëÝöùíá åðéêïéíùíßáò:
Nßêïò Ãêüôóçò 05550-23214
Þ 09744467574, ôïõ Óõëëüãïõ 3216532.

• Στις 6 Μαρτίου προσκεκλημένη της βιβλιοθήκης ήταν η συγ-

• Την 1η Μαρτίου επισκέφτηκαν τη βιβλιοθήκη βιβλιοθηκάριοι από όλη την Ελλάδα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Πολιτισμού και Παιδείας και του Εθνικού Κέντρου βιβλίου με αφορμή τη συμμετοχή τους στην ημερίδα με θέμα ΒιβλιοθήκεςΠολιτεία-Πολίτες: αμφίδρομη επικοινωνία, που έγινε στην Αλεξανδρούπολη και στην οποία συμμετείχαν με εισήγησή τους
και η υπεύθυνη της βιβλιοθήκης ΔΕΠΑΦ μαζί με τους συντάκτες του Βιβλιότυπου Αν. Καλτάκη, Θ. Σταυρίδη και Τζ. Τσιρίδου στο πλαίσιο του Προγράμματος προώθηση της ανάγνωσης και εκσυγχρονισμός των Βιβλιοθηκών στο Ν. Έβρο. Έπειτα ξεναγήθηκαν στο χώρο της Ι.Μ. Παναγίας Κοσμοσώτειρας
από την υπεύθυνη του Τουριστικού Κέντρου κα Μ. Συρίδου.

24 Μαρτίου 1821: Αρχίζουν απαγχονισμοί, βασανισμοί, θανατώσεις, προκρίτων και ιερωμένων τόσο στην Κωνσταντινούπολη όσο και σ’ όλη τη Θράκη.

Διδυμότειχο: Σφαγιάζονται ανελέητα οι κάτοικοί του, και μαραζώνουν δύο σπουδαίες βιοτεχνίες του, της πηλοπλαστικής και
των κλωστηρίων μεταξιού.

ασης των παιδικών βιβλίων του συγγραφέα Γ. Ρεμούνδου με
τίτλο: «Από πού πάνε στην Οδό Δεληγιάννη;» και «Πώς τα
πέρασες στο Βόλο, Κωστάκη;». Τα βιβλία που κυκλοφορούν
από τις εκδόσεις Ψυχογιός βραβεύτηκαν το 1999 από τον Κύκλο του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου και τη Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄
Δημοτικού των τριών Δημοτικών Σχολείων των Φερών, οι οποίοι συμμετείχαν μέσα από τη συζήτηση με το συγγραφέα και
τη δραματοποίηση κειμένων.
Αξιόλογη ήταν η προσπάθεια των δασκάλων που προετοίμασαν και ενθάρρυναν τα παιδιά σε μια δημιουργική ανάγνωση των βιβλίων και ένα ουσιώδη διάλογο με το συγγραφέα.

(KáôÜ Ìáôèáßïí, êåö. ÊÓÔ)

Ð

ïéïò Üñáãå ìðïñåß íá ìáò ãíùñßóåé ðüóá ÷ñüíéá ç åéêüíá ôïõ ×ñéóôïý ÐáíôïêñÜôïñá ðïõ âñßóêåôáé óå ôÝìðëï
óôç íüôéá ðýëç ôïõ éåñïý ôçò ÐáíáãéÜò ôçò Êïóìïóþôåéñáò
óéùðïýóå êáé
ìáò Ýêñõâå ôï
ìåãáëåßï ôçò!
¼ôáí ìåñéêïýò ìÞíåò ðñéí,
ìå ôïí éåñÝá ôïõ
Íáïý, ðáôÝñá
Ãåþñãéï ÄïõëÜêç êáé öïñåßò
ôçò ðüëçò (ÊÁÐÇ, Óýëëïãï
Ãõíáéêþí, Óýëëïãï Åðáããåëìáôéþí, ÅÊÁÂÇ) óõíáðïöáóßæáìå ãéá ôïí
ôñüðï äñÜóçò
ãéá ôç óõíôÞñçóç ôùí öïñçôþí
åéêüíùí ôçò Êïóìïóþôåéñáò,
äåí ìðïñïýóáìå
íá öáíôáóôïýìå üôé ðáñáäßäïíôáò óôïõò óõíôçñçôÝò, ìéá åìöáíþò ðáëáéÜ åéêüíá ôïõ ÐáíôïêñÜôïñá, èá ìáò åðéóôñåöüôáí Ýíáò èñçóêåõôéêüò ìåôáâõæáíôéíüò èçóáõñüò.
Ï ×ñéóôüò óôïí ôýðï ôïõ ðáíôïêñÜôïñá ðáñéóôÜíåôáé ìåôùðéêüò êáé ïëüóùìïò êáèéóìÝíïò óå èñüíï íá öïñåß êüêêéíï éìÜôéï êáé ÷éôþíá óå áðü÷ñùóç ôïõ ìðëå. Ìå ôï áñéóôåñü
÷Ýñé óôçñßæåé êëåéóôü êþäéêá óôïí ìçñü ôïõ åíþ ìå ôï äåîß
åõëïãåß.
Óôï êÜôù ìÝñïò ôçò åéêüíáò âñßóêïíôáé ôá óýìâïëá ôùí
åõáããåëéóôþí ÌÜñêïõ êáé ËïõêÜ åíþ óôéò áðïëÞîåéò ôïõ
èñüíïõ ôá óýìâïëá ôùí åõáããåëéóôþí Ìáôèáßïõ êáé ÉùÜííç.
Ïé äéáóôÜóåéò ôçò åéêüíáò åßíáé 75×50×4 åêáôïóôÜ.
ÌåôÜ ôç óõíôÞñçóç óôï åðéöáíåéáêü æùãñáöéêü óôñþìá

Η υπεύθυνη της βιβλιοθήκης
Κατσαούνη Γ. Βασιλική

áðïêáëýöèçêå çìåñïìçíßá êáôáóêåõÞò 1780 êáé ç õðïãñáöÞ ôïõ äçìéïõñãïý ôçò.
Äåí ðåñéãñÜöåôáé ç Ýêðëçîç êáé ç ÷áñÜ ìáò, ôçí çìÝñá
ôçò ðáñáëáâÞò ôçò. ÌÝ÷ñé ôþñá ãíùñßæáìå üôé óôï íáü õðÜñ÷ïõí åéêüíåò ôïõ 19ïõ áéþíá ü÷é üìùò êáé ôïõ 18ïõ.
Ç åéêüíá ôïõ ÐáíôïêñÜôïñá áðïôåëåß èñçóêåõôéêü èçóáõñü ãéá ôçí Ðáíáãßá Êïóìïóþôåéñá áëëÜ êáé ãéá ôçí ðüëç ìáò.
ÐñïóöõãéêÝò åéêüíåò ðïõ ÷Üñç óôçí åõëÜâåéá ôùí ðñïãüíùí ìáò ìåôáöÝñèçêáí áðü ôçí ÁíáôïëéêÞ ÈñÜêç óôïí
äýóêïëï îåñéæùìü ôïõ ’22 êáé åãêáôáóôÜèçêáí ìáæß ìå áõôïýò óôç íÝá ðáôñßäá äéáóþèçêáí.
Óôéò ìáýñåò ìÝñåò ôçò ðñïóöõãéÜò, áðïôÝëåóáí èñçóêåõôéêïýò öÜñïõò ãéá ôïõò ôáëáéðùñçìÝíïõò áíáôïëéêïèñáêéþôåò êáé ç äéÜóùóÞ ôïõò, õðÞñîå ôáõôüóçìç Ýííïéá ìå ôçí ßäéá
ôçí ýðáñîÞ ôïõò.
×Üñç ó’ áõôïýò ôïõò áíèñþðïõò ìðïñïýìå óÞìåñá íá êáìáñþíïõìå ãéá ôïõò èñçóêåõôéêïýò ìáò èçóáõñïýò.
Áõôü ðïõ èá äåßîåé ï ÷ñüíïò èá åßíáé, áí åìåßò óÞìåñá
åßìáóôå Üîéïé íá äéá÷åéñéóôïýìå êáé íá äéáóþóïõìå áõôïýò
ôïõò èçóáõñïýò ðïõ ìáò ðåñÝäùóáí ïé ðñüãïíïß ìáò.
Áõôü ðïõ ðñÝðåé óå áõôïýò ôïõò áíèñþðïõò óáí åëÜ÷éóôï äåßãìá åõãíùìïóýíçò åßíá ç ôéìÞ..
Áò áíáðáýåé ï Èåüò ôéò øõ÷Ýò ôïõò.
Íéêüëáïò Ãêüôóçò

Από την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου μας, στο ξενοδοχείο
Χολιντέι Ιν.
Οι λιλιπούτειοι φίλοι είναι
οι τυχεροί της φετεινής
χρονιάς.
Εδώ οι μικροί εξοικειώνονται με την Πρόεδρο της
"Βήρας" κ. Βέτα Σιγλίδου.
Άραγε τα προετοιμάζει για
μέλη του Συλλόγου ή
μήπως για διαδόχους της
προεδρίας;
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ÖÝñåò 10-3-2002
Áãáðçôïß ìïõ Óõã÷ùñéÜôåò
ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ ÷åéìþíá, êÜôé ðÝñáóå áðü ôï ìõáëü ìïõ êáé, êáëþò Þ êáêþò, ôï
åðé÷åßñçóá.
ÁðïöÜóéóá íá öùôïãñáößóù, üëïõò ó÷åäüí, üóïõò êáé üóåò áðüìåéíáí óôéò ÖÝñåò.
Ôá áéùíüâéá Ýìøõ÷á ðëáôÜíéá ìå ôá ðïëëÜ
ðáéäéÜ, åããüíéá êáé äéóÝããïíá.
ÊëåéóìÝíïé óôá üìïñöá êáìáñÜêéá ôïõò,
ôïõò ðÝôõ÷á íá êïéôÜæïõí öùôïãñáößåò.
Ìå êáëïäÝ÷ôçêáí, ìå áíáãíþñéóáí, ìå èõìÞèçêáí ðïéïò åßìáé, ðáñÜ ôá ÷ñüíéá ôïõò,
ìå êÝñáóáí êáé ôïõò åîÞãçóá öõóéêÜ ðïéïò
åßíáé ï óêïðüò ôçò åðßóêåøÞò ìïõ.
ÔÝôïéï êáìÜñé êáé ÷áìüãåëï åß÷á ÷ñüíéá
íá äù. Åìåßò ðñÝðåé íá èõìçèïýìå üôé ðñéí
45 ÷ñüíéá, ïé Üíèñùðïé áõôïß ðïëëÝò öïñÝò
ìáò èáýìáóáí êáé ìáò ÷åéñïêñüôçóáí óôéò
ðáñåëÜóåéò, óôéò ãõìíáóôéêÝò åðéäåßîåéò ôùí
ó÷ïëåßùí, ÷Üñçêáí êáé óôåíï÷ùñÞèçêáí ãéá
ôéò åðéäüóåéò ìáò óôá ãñÜììáôá, ìáò ìÜëùóáí ãéá ôéò ðáëáâïìÜñåò ìáò, ìáò ôÜéóáí
ìðïõñáíßêéá êáé ðéôáëéÝò æåóôÝò ìå ðåôéìÝæé,
ìáò Ýäùóáí öáíïõñüðéôåò, êüëõâá, ìðïìðïíéÝñåò – ôé íá ðñùôïèõìçèåß êáíåßò!
Êáé óÞìåñá õðÜñ÷ïõí êáé áíáðïëïýí...
Åêåßíï ðïõ ìïõ Ýêáíå åíôýðùóç, Þôáí üôé, ðáñÜ ôá ÷ñüíéá ôïõò, ôï ìõáëü óôÝêåôáé
óôç èÝóç ôïõò.
Ðáñáêáëþ ôïõò õðåýèõíïõò ôçò åöçìåñßäáò íá ôïõò ðåñÜóåé üëïõò óå Ýíá ôåý÷ïò
êáé íá ôïõò óôåßëåôå áðü ìßá åöçìåñßäá óôïí
êáèÝíá ÷ùñéóôÜ, ôéìÞò Ýíåêåí, óôéò ÖÝñåò.
Óáò åõ÷áñéóôþ
Ãåþñãéïò ÊáñáêáôóéÜíçò
ÁÐÁÍÔÇÓÇ:
Ç ÓõíôáêôéêÞ ÅðéôñïðÞ ôçò "ÂÇÑÁÓ" áéöíéäéÜóôçêå áíïßãïíôáò ôï öÜêåëï ìå ôï ìéêñü
Üëìðïõì êáé âëÝðïíôáò ôéò öùôïãñáößåò ôùí
õðåñÞëéêùí óõã÷ùñéáíþí ìáò.
ÄéáâÜæïíôáò ôçí åðéóôïëÞ ôïõ óõìðáôñéþôç ìáò Ãéþñãïõ ÊáñáêáôóéÜíç, ç Ýêðëçîç Ýãéíå óõãêßíçóç êáé ç êáñäéÜ ìáò ðëçììýñéóå ôñõöåñÜäá, êáèþò Ýíá ãáëÜæéï êïõâÜñé áíáìíÞóåùí ðÞñå íá îåôõëßãåôáé óôï íïõ
êé Üñ÷éóå íá ìáò ðáñáóÝñíåé óôïõò äñüìïõò
ôïõ ÷ôåò... Ôïõ ÷ôåò ðïõ åßíáé ôüóï ìáêñéíü
ìá êáé ôüóï æùíôáíü, ãåìÜôï ÷ñþìáôá êé áñþìáôá, ãåìÜôï Þ÷ïõò êáé öùò, ðïõ èáññåßò
ðùò üëá ôá âëÝðåéò, ôá ìõñßæåéò, ô’ áêïýò êáé
ô’ áããßæåéò!
¼ë’ áõôÜ êÜðïéá óôéãìÞ çñåìïýí êáé êáôáëáãéÜæïõí ìÝóá óïõ óá íá ô’ Üããéîå ôï áðáëü, ìáëáêü ÷Ýñé êÜðïéáò ìçôÝñáò, åíüò ðáôÝñá, ìéáò ãéáãéÜò Þ êÜðïéïõ ðáððïý, óá öåõãáëÝï ÷Üäé ðïõ óå êáèçóõ÷Üæåé êáé óïõ
áöÞíåé ìéá áíåðáßóèçôç ãåýóç ÷áìÝíùí
åðï÷þí óôá ÷åßëç.
ÖõóéêÜ êáíåßò áðü ôïõò óõíåñãÜôåò äåí
óêÝöôçêå í’ áñíçèåß óôç äçìïóßåõóç ôùí öùôïãñáöéþí ðïõ Þñèáí óôá ÷Ýñéá ìáò. Ôï êÜíïõìå áðü êáñäéÜò ó’ åôïýôï êéüëáò ôï öýëëï, áöÞíïíôáò ãéá ôï åðüìåíï Ýíá ìÝñïò ôçò
ðñïãñáììáôéóìÝíçò ìáò ýëçò.
Åõ÷áñéóôïýìå ôïí Ãéþñãï ÊáñáêáôóéÜíç
ãéá ôç ÷áñÜ ðïõ ìáò Ýäùóå êé üëïõò ôïõò
óõã÷ùñéáíïýò ìáò ðïõ áðïäÝ÷èçêáí ôçí
ðñüôáóÞ ôïõ ãéá öùôïãñÜöéóç.

ÃÁËÁ×ÏÕÓÉÄÇÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ, 1903

ÃÁËÁ×ÏÕÓÉÄÇÓ ÈÅÌÉÓÔÏÊËÇÓ, 1905

ÃÊÁÊÉÏÕ ÓÔÁÕÑÏÕËÁ, 1907

ÍÁÔÓÉÄÇÓ ÐÁÓ×ÁËÇÓ, 1908
ÍÁÔÓÉÄÏÕ ÂÁÓÉËÉÊÇ, 1908

ÂÁËÊÁÍÇ ÅËÅÍÇ, 1905, óýæ. Äçìçôñßïõ
8 ðáéäéÜ, 19 åããüíéá, 20 äéóÝããïíá

ÊÑÙÍÇÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ, 1909

ÄÁÍÉÄÇÓ ×ÁÑÁËÁÌÐÏÓ, ÍôáÞ ËÜìðïò, 1910
ÄÁÍÉÄÏÕ ÌÁÃÄÁËÇÍÇ, 1915

ÔÓÉÂÄÁÑÇ ÂÁÓÉËÉÊÇ, 1911

ÅÕÓÔÁÈÉÏÕ ×ÑÕÓÁÍÈÇ, 1909
ËéÜëéïõ ÔóÜíá

ÄÅËÉÄÏÕ ÅËÅÍÇ, 1912

ÕØÇËÁÍÔÏÕ ÁÃÃÅËÉÊÇ, 1912

ÃÊÁÍÔÉÄÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ, 1912

ÐÁËÁÕÑÁÊÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ, 1912

ÊÁÑÐÏÕÆÇÓ ×ÁÑÁËÁÌÐÏÓ, Ôá÷õäñüìïò, 1913 ÂÏÕÃÉÁÔÆÇÓ ÈÅÏÄÙÑÏÓ, 1914

ÔÆÉÁÌÐÁÆÇ ÓÌÁÑÙ, ÐáíôÝëéíá, 1914

ÐÁËÁÕÑÁÊÇ ËÅÌÏÍÉÁ, óýæ. ÉùÜííç, 1915

ÊÁÂÁÍÏÆÇÓ ÓÅÂÁÓÔÏÓ, 1915

ÌÁÊÑÇ ÁÉÊÁÔÅÑÉÍÇ, 1919
11 åããüíéá, 12 äéóÝããïíá

ÃÊÏÔÓÇÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ, 1919
12 åããüíéá, 9 äéóÝããïíá

ÃÊÏÃÊÏÕ ÅËÉÓÁÂÅÔ, 1919

Ç ÓõíôáêôéêÞ ÅðéôñïðÞ

ÔÏ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍ ÅÉÍÁÉ Ç ÆÙÇ ÌÁÓ

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

ÅÍÔÕÐÙÓÅÉÓ
Áðü ôçí åðßóêåøÞ ìáò
óôá Æáãïñï÷þñéá

ÁÃÑÏÔÉÊÅÓ ÊÉÍÇÔÏÐÏÉÇÓÅÉÓ ÓÔÏÍ ÅÂÑÏ
ÓÕÍÔÏÍÉÓÔÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÁÃÙÍÁ
ÔÏÕ ÌÐËÏÊÏÕ ÖÅÑÙÍ

Èåùñþ õðï÷ñÝùóÞ ìïõ ùò ðñüåäñïò ôçò
ÓõíôïíéóôéêÞò ÅðéôñïðÞò Áãþíá ôïõ ìðëüêïõ
ôùí Öåñþí, íá åðéêïéíùíÞóù êáé íá åíçìåñþóù üóï åßíáé äõíáôüí ìå ôçí åðéóôïëÞ ìïõ
áõôÞ, üëïõò ôïõò Åâñßôåò ðáíôá÷ïý ãéá ôçí
êáôÜóôáóç ðïõ äéÝðåé ôïí Áãñïôéêü ôïìÝá êáé
ôïõò ëüãïõò ðïõ ïäÞãçóáí ôïõò Áãñüôåò ôïõ
¸âñïõ íá óõììåôÝ÷ïõí óôïí ðáíåëëáäéêü îåóçêùìü êáé íá êáôÝâïõí ìå ôá ôñáêôÝñ óôïõò
äñüìïõò.
Âåâáßùò åëÝ÷èçóáí ðÜñá ðïëëÜ ôïõò ôåëåõôáßïõò ìÞíåò áðü ôá ìÝóá ìáæéêÞò åíçìÝñùóçò áðü õðåýèõíïõò íá áíåýèõíïõò, êáé
ïýôå ëßãï ïýôå ðïëý ðñïóðáèïýóáí ìå áóýóôïëá øåýäç êáé ôñéê, íá áðïäþóïõí åõèýíåò óôïõò Áãñüôåò ùò ðáñÜíïìïõò êáé üôé
óôéò ðáñáíïìßåò êáé áë÷çìåßåò ðïõ äéÝðñáîáí ïöåßëåôáé áõôü ôï ìðÜ÷áëï ðïõ óÞìåñá
ðáñïõóéÜæåôáé óå ü,ôé áöïñÜ ôï âáìâÜêé.
Èá Þèåëá åäþ íá óôáèþ êáé íá ðù üôé ï
îåóçêùìüò ôùí Áãñïôþí óå üëç ôç ÷þñá äåí
ïöåßëåôáé ìüíï óôï èÝìá ôïõ âáìâáêéïý, Þôáí Ýíá îÝóðáóìá ïñãÞò êáé áãáíÜêôçóçò
áðÝíáíôé óôçí áíôéáãñïôéêÞ ðïëéôéêÞ ôçò Å.Å.
ðïõ õéïèåôåß êáé åöáñìüæåé ôï Õð. Ãåùñãßáò
êáé êáô’ åðÝêôáóç ç êõâÝñíçóÞ ìáò. (ÐáñáèÝôù óõíçììÝíá ôï øÞöéóìá ôùí Áãñïôþí
ôïõ Íïìïý). ÁðëÜ Þôáí ç áöïñìÞ ôï âáìâÜêé, åðåéäÞ ùò åèíéêü ðñïúüí, üðùò Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí ÷áñáêôçñéóèåß, êáé Þôáí åðßêáéñï êáé
ïîý ôï ðñüâëçìá, ìåéþíïíôáò ôï åéóüäçìá
ôùí Áãñïôþí ìáò êáôÜ 50%, ç üëç ðñïóðÜèåéá êáé äéáìáñôõñßá ðåñéïñßóôçêå óå áõôü.
Áõôü, üðùò ðñïáíÝöåñá, äåí óçìáßíåé üôé ôá
Üëëá ðñïúüíôá Ý÷ïõí êáëýôåñç ìåôá÷åßñéóç.
Ðïéá åßíáé ôåëéêÜ ç áëÞèåéá êáé ç ðñáãìáôéêüôçôá ãéá ôï âáìâÜêé;
ÐñÝðåé íá ãíùñßæïõí üëïé êáé åéäéêÜ ïé Áãñüôåò üôé êÜèå 5 ÷ñüíéá ÷áñÜæåôáé íÝá ÊÁÐ.
Ôïí Áðñßëéï ôïõ 2001 ÷áñÜ÷ôçêå óôï ¢ìóôåñíôáì íÝá ÊÁÐ, ðïõ ìåôáîý ôùí Üëëùí áãñïôéêþí êáé êôçíïôñïöéêþí ðñïúüíôùí áöïñïýóå êáé ôï âáìâÜêé. Íá óôáèþ êáé íá ðù üôé
ìåôáîý ôùí ðïëëþí ðáñáãüíôùí ðïõ äéáìïñöþíïõí ôçí ôåëéêÞ ôéìÞ ôïõ ðñïúüíôïò, êáèïñéóôéêüò ðáñÜãïíôáò ðáñáìÝíåé êáé åßíáé ôï
ðáíåëëáäéêü ðëáöüí ðïõ ìáò åðÝâáëëå ç ÅÅ
(782.000 ôüíïé). Íá èõìÞóù üôé óôçí ðñïçãïýìåíç 5åôßá (1995-2000) óõíèÞêç ÌÜáóôñé÷ô ÊÁÐ) ôï ðëáöüí Þôáí 782.000 ôüíïé êáé
ðÝñáí áõôïý óå ïðïéáäÞðïôå õðÝñâáóç õðÞñ÷å ç óõíõðåõèõíüôçôá, äçëáäÞ ôï ðñüóôéìï ôï ïðïßï áöïñïýóå áðü ôçí ôéìÞ óôü÷ïõ (ðïõ áíåñ÷üôáí óôéò 320 äñ÷. ðåñßðïõ
êáôÜ 0,5% áíÜ 1% õðÝñâáóç). ¢ñá ëïéðüí
õðÞñ÷å ôï ðñüâëçìá áñêåôÜ ïîõììÝíï óôçí
ðñïçãïýìåíç ÊÁÐ, åöüóïí åìåßò ùò ÷þñá
åß÷áìå ðáñÜãåé 1.200.000 ôüíïõò.
Ç áäõíáìßá ôçò êõâÝñíçóçò íá äéáðñáãìáôåõèåß êáé íá åðéôý÷åé êáëýôåñïõò üñïõò
óôç íÝá ÊÁÐ, ôïí Áðñßëç ôïõ 2001 êáé íá óéùðÞóåé ãéá ôï äõóìåíÝóôåñï ôïõ êáíïíéóìïý
ðïõ õðÝãñáøå, Þôáí ç áöïñìÞ ôçò áãáíÜêôçóçò êáé ôïõ îåóçêùìïý ôùí Áãñïôþí.
Ôé áðåäÝ÷èç êáé õðÝãñáøå;
1ïí. Íá ðáñáìåßíåé ôï ðëáöüí ôçò ÷þñáò
óôá ßäéá åðßðåäá, äçëáäÞ 782.000 ôüíïé.
2ïí. Ç ôéìùñßá ôùí ðáñáãùãþí íá ðáñáìåßíåé üðùò Þôáí êáé ðáëáéÜ ìÝ÷ñé ôçò õðÝñâáóçò ôùí 1.137.000 ôüíùí, äçëáäÞ óôï 0,5%
ãéá êÜèå 1% õðÝñâáóç.
3ïí. Êáé ôï êáôáóôñïöéêü, åßíáé üôé ðÝñáí
1.137.000 ôüíùí íá ðñïóôßèåôáé áíÜ 16.000
ôüíïõò ðåñßðïõ êëéìáêùôÜ Üëëï Ýíá 0,02%
ðïõ áõôü Þôáí êáé ç ôáöüðëáêá ôùí âáìâáêïðáñáãùãþí.
Ðñïóðáèþíôáò ëïéðüí íá êáëýøåé ôçí áäõíáìßá êáé ôá ëÜèç ôçò ç êõâÝñíçóç, Üíïéîå Ýíáí ðüëåìï ìå ôïõò ðáñáãùãïýò, ëÝãïíôáò ôá ãíùóôÜ üôé ïé ðáñáãùãïß ðïõëïýóáí
áÝñá äçëáäÞ äÞëùóáí óéôÜñé êé Ýóðåéñáí
âáìâÜêé êëð. ìå áðïôÝëåóìá íá åöåýñåé ìéá
íÝá ïñïëïãßá, ôï åðéëÝîéìï âáìâÜêé êáé ôï ìç
åðéëÝîéìï. ÄçëáäÞ üôé ôï ìç åðéëÝîéìï, åßíáé
ðáñáãùãÞ ðáñá÷èåßóá ðáñÜíïìç Üñá äåí åðéäïôåßôáé êáé Ýôóé ï êÜèå âáìâáêïðáñáãùãüò ÷Üíåé áðü ôï åéóüäçìÜ ôïõ ìåñéêÜ åêáôïììýñéá. Ç ïõóßá åßíáé üôé ï ìüíïò ðïõ äåí
åõèýíåôáé óå üëç áõôÞ ôçí éóôïñßá åßíáé ç Áãñüôçò.
Ãé’ áõôü áêñéâþò, åîáíôëþíôáò üëá ôá ðåñéèþñéá äéáìáñôõñßáò, Ýããñáöá, ðáñáóôÜóåéò, ðñïåéäïðïéçôéêÜ óõëëáëçôÞñéá, óõìâïëéêïýò áðïêëåéóìïýò äñüìùí, Íïìáñ÷ßáò,

ôñáðåæþí, ôåëùíåßùí êëð., åðß (2) ìÞíåò ðåñßðïõ, äéáðéóôþóáìå üôé ç êõâÝñíçóç áñíïýìåíç íá äéêáéþóåé ôá áéôÞìáôÜ ìáò êáé ëüãù
ôùí åñãáóéþí ìáò óôçí íÝá êáëëéåñãçôéêÞ ðåñßïäï, áðï÷ùñÞóáìå áðü ôá ìðëüêá äßíïíôáò
ñáíôåâïý óå êÜðïéá Üëëç åðï÷Þ ìÝ÷ñé ôçí
äéêáßùóÞ ìáò.
Ôåëåéþíïíôáò, èá Þèåëá íá æçôÞóù åê ìÝñïõò üëùí ôùí Áãñïôþí, íá ìáò óõã÷ùñÝóïõí üëïé üóïõò ôáëáéðùñÞóáìå, åðåéäÞ äåí
åßíáé ôïõ ÷áñáêôÞñá ìáò áëëÜ áíôéëáìâÜíåóôå üôé ðñüêåéôáé ãéá ôçí åðéâßùóç ôùí ïéêïãåíåéþí ìáò êáé ôçí ýðáñîç óôïí ÷þñï ðïõ
æïýìå.
ÖÝñåò 12 Áðñéëßïõ 2002
Ï Ðñüåäñïò ôçò ÓõíôïíéóôéêÞò
ÅðéôñïðÞò Áãþíá
Ðáíôåëßäçò Âáóßëåéïò

* * *
ØÇÖÉÓÌÁ
Åìåßò ïé áãñüôåò ôïõ ¸âñïõ ðïõ óõììåôÝ÷ïõìå óôéò áãñïôéêÝò êéíçôïðïéÞóåéò êáé
ðïõ áñ÷ßæïõí óÞìåñá 28 Éáíïõáñßïõ 2002, êáèçìåñéíÜ äéáðéóôþíïõìå üôé ôï åéóüäçìÜ ìáò
÷ñüíï ìå ôï ÷ñüíï ìåéþíåôáé. ¼ôé âñéóêüìáóôå ìðñïóôÜ óå ìéá áíôéáãñïôéêÞ ðïëéôéêÞ
ðïõ, ìå ìáèçìáôéêÞ áêñßâåéá, ìáò ïäçãåß óå
îåêëÞñéóìá êáé ôïí áöáíéóìü.
Ïé ÷áìçëÝò ðïóïóôþóåéò êáé ôá åîïíôùôéêÜ ðñüóôéìá óõíõðåõèõíüôçôáò Ý÷ïõí äçìéïõñãÞóåé áäéÝîïäá óôçí áãñïôéêÞ ïéêïíïìßá êáé óôïõò ìéêñïìåóáßïõò áãñüôåò.
Ç äñáóôéêÞ ðåñéêïðÞ ôùí êïéíïôéêþí êïíäõëßùí ãéá ôç ãåùñãßá, ðïõ áðïöáóßóôçêå
óôá ðëáßóéá ôçò «ÁôæÝíôáò 2000», åîáíåìßæåé
ôï åéóüäçìÜ ìáò êáé áðåéëåß ìå áöáíéóìü äõíáìéêÝò êáëëéÝñãåéåò üðùò ôï âáìâÜêé, ôá êáðíÜ ê.Ü.
Ç éäéùôéêïðïßçóç ôçò ÁÔÅ ìÝóá áðü ôï
÷ñçìáôéóôÞñéï èá åíôåßíåé ôïí ôïêïãëõöéêü
ôçò ÷áñáêôÞñá óå âÜñïò ôùí ìéêñïìåóáßùí
áãñïôþí.
Ç åãêáôÜëåéøç êáé ï ïéêïíïìéêüò ìáñáóìüò ôçò õðáßèñïõ, ìáæß ìå ôá õðïâáèìéóìÝíá êïéíùíéêÜ äéêáéþìáôá ôïõ áãñüôç óôç óýíôáîç, óôçí ðåñßèáëøç, óôïí ðïëéôéóìü êáé
óôç ìüñöùóç, åñçìþíïõí ôçí ýðáéèñï, ãçñÜæïõí óå åðéêßíäõíï âáèìü ôïí áãñïôéêü
ðëçèõóìü.
¼ëïé åíùìÝíïé äçëþíïõìå üôé äåí áðïäå÷üìáóôå áõôÞ ôç æïöåñÞ ðñáãìáôéêüôçôá
ðïõ Ý÷ïõí äçìéïõñãÞóåé ïé áíôéáãñïôéêÝò ðïëéôéêÝò ôùí åëëçíéêþí êõâåñíÞóåùí êáé ôçò
ÅÅ.
Ãé’ áõôü èá áíôéóôáèïýìå ìå üëåò ìáò ôéò
äõíÜìåéò óôéò ðïëéôéêÝò ðïõ ìáò îåêëçñßæïõí.
ÊËÉÌÁÊÙÍÏÕÌÅ ÔÏÍ ÁÃÙÍÁ ÌÁÓ ÊÁÉ
ÄÉÅÊÄÉÊÏÕÌÅ
 Íá êáôáñãçãïýí ïé ðïóïóôþóåéò êáé ôá
ðñüóôéìá óõíõðåõèõíüôçôáò óôá ðñïúüíôá
ðïõ ç ÷þñá ìáò êáé ç ÅÅ åßíáé åëëåéììáôéêÞ,
ãéá íá áîéïðïéçèïýí ïé ðáñáãùãéêÝò äõíáôüôçôåò ôçò ÅëëÜäáò, íá ìåéùèïýí ôá åëëåßììáôá, óôï éóïæýãéï, íá áõîçèåß ç ðáñáãùãÞ
êáé ôï åéóüäçìá ôùí áãñïôþí.
 Íá áõîçèåß ç ÷ñçìáôïäüôçóç ôçò ãåùñãßáò êáé íá ãßíïõí ôá áðáéôïýìåíá Ýñãá õðïäïìÞò ãéá íá ìåéùèåß ôï êüóôïò ðáñáãùãÞò,
íá áõîçèåß ç ðáñáãùãéêüôçôá ôçò ãåùñãßáò
êáé íá âåëôéùèåß ôï åéóüäçìÜ ìáò.
 Íá åîõãéáíèïýí êáé íá ÷ñçìáôïäïôçèïýí
ïé áãñïôéêÝò óõíåôáéñéóôéêÝò ïñãáíþóåéò
ãéá íá ðåñéïñßóïõí ôçí áóõäïóßá ôùí âéïìç÷Üíùí êáé íá óõìâÜëëïõí óôç âåëôßùóç ôïõ
åéóïäÞìáôïò ôùí ìéêñïìåóáßùí áãñïôþí.
 Íá ðáñáìåßíåé äçìüóéá ç ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá êáé íá ëåéôïõñãÞóåé ìå áíáðôõîéáêÜ, ðáñáãùãéêÜ êáé êïéíùíéêÜ êñéôÞñéá, óôçñßæïíôáò
ôïõò óõíåôáéñéóìïýò êáé ôïõò ìéêñïìåóáßïõò
áãñüôåò. Íá êáôáñãçèïýí üëá ôá ðáíùôüêéá êáé íá ñõèìéóôïýí áðïôåëåóìáôéêÜ ôá áãñïôéêÜ ÷ñÝç êáé íá óôáìáôÞóïõí ïé ðëåéóôçñéáóìïß ôùí ðåñïõóéáêþí óôïé÷åßùí ôùí ÷ñåùìÝíùí áãñïôþí êáé óõíåôáéñéóìþí.
 Íá áõîçèïýí ïõóéáóôéêÜ ïé áãñïôéêÝò óõíôÜîåéò, íá åîéóùèïýí ìå ôéò êáôþôåñåò óõíôÜîåéò ôïõ ÉÊÁ êáé íá áíáâáèìéóôåß ç éáôñïöáñìáêåõôéêÞ ðåñßèáëøç óôçí ýðáéèñï.
 Íá äïèïýí Ýãêáéñá áðïæçìéþóåéò ãéá ôï
100% üëùí ôùí æçìéþí ðïõ ðñïêÜëåóå óôç
ãåùñãßá, óôçí êôçíïôñïößá êáé ìåëéóóïêïìßá
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Του Ν. Βενέρη
τα βόρεια της Ηπείρου και των Ιωαννίνων βρίσκεται το Ζαγόρι με τα περίφημα Ζαγοροχώρια, γνωστά για την ομορφιά
τους, την πολιτιστική τους κληρονομιά, την αρχιτεκτονική των σπιτιών αλλά και το μαγευτικό τοπίο τους.
Η ονομασία του, κατά τον ντόπιο λαογράφο Λαμπρίδη, δόθηκε τον 6ο μ.Χ αιώνα, επί
Ιουστινιανού και είναι λέξη σλαβική παραγόμενη από το ζα (=πίσω) και γκόρι (=βουνό) δηλαδή περιοχή πίσω από το βουνό. Εδώ
βουνό θεωρείται το όρος Μιτσικέλι και η πίσω από αυτό περιοχή ονομάστηκε για τούτο
Ζαγόρι.
Είναι ορεινή περιοχή, λες κα ο Θεός, επίτηδες, έριξε εδώ τον ορεινό όγκο της Τύμφης
(Γκαμήλα) με τις πολλές βουνοκορφές. Έτσι
εξαιτίας της μορφολογικής καταστάσεως του
εδάφους σχηματίστηκαν ποτάμια, χείμαρροι,
κοιλάδες, μικρόκαμποι, άγριες βραχώδεις εκτάσεις, βαθιές κι απότομες χαράδρες (Βίκος) αλλά και βουνοπλαγιές από εκτεταμένα δάση.
Αυτά όλα συνθέτουν το ζαγορίσιο τοπίο.
Το υψόμετρο κυμαίνεται από τα 700 έως τα
2500 μέτρα γι’ αυτό και το κλίμα είναι πολύ
υγιεινό.
«Το Ζαγόρι, γράφει ο τοπικός ιστοριογράφος Γ. Νικολαΐδης, είναι γραφή δύσκολη. Δεν
προσφέρεται για ερμηνείες πρόχειρες. Για να
το καταλάβεις πρέπει να το δεις από πολλές
μεριές».
Τούτο έχοντας υπόψη ο Σύλλογος των εν
Αθήναις Φεριωτών «Βήρα» και εκμεταλλευόμενος το γιορταστικό τριήμερο της 25ης Μαρτίου προσθέτοντας ακόμη μια μέρα, αποφάσισε να διοργανώσει μια τετραήμερη εκδρομή να επισκεφθούμε τον τόπο αυτό είτε σαν
ευλαβείς προσκυνητές είτε σαν περίεργοι περιηγητές για να μάθουμε την ιστορία του, να
περιοδεύσουμε όσο μπορούμε περισσότερα
χωριά, να θαυμάσουμε τα αρχοντικά τους, τις
επιβλητικές εκκλησίες με τα πανύψηλα καμπαναριά τους, τα καλντερίμια και τις βρύσες. Να επισκεφθούμε τα μουσεία του για να
νιώσουμε καλύτερα τον πολιτισμό του και τέλος να πεζοπορήσουμε για λίγο στα βουνά και
τα φαράγγια να αισθανθούμε τη μαγεία της
φύσης και να ανακαλύψουμε τις αμέτρητες
ομορφιές της.
Και είναι άξιο συγχαρητηρίων το Συμβούλιο του Συλλόγου που μέρες και μέρες εργάστηκε και μόχθησε για να μας παρουσιάσει ένα πρόγραμμα άψογο στην εφαρμογή του. Είμαστε ακόμη τυχεροί γιατί συμμετείχε στην παρέα μας η έμπειρη και πολυμαθέστατη καθηγήτρια κ. Χρύσα Παπαστεργίου η οποία, και
λόγω καταγωγής, γνώριζε τα πάντα για τον τόπο αυτό. Με απλά αλλά ζουμερά λόγια και
παίρνοντας αφορμή από τα αρχαιολογικά ευρήματα που υπάρχουν σε ορισμένες περιοχές,
μας ανάφερε πότε και από ποιους πρωτοκατοικήθηκε ο τόπος αυτός και για την μετέπειτα ιστορική του πορεία.
Ιδιαίτερα έκανε μνεία για τον εξελισσόμενο πολιτιστιμό από παλιά μέχρι σήμερα, για
τα ήθη και έθιμα των κατοίκων και μας τόνισε
για την αυστηρή ηπειρωτική αρχιτεκτονική
που πρέπει να είναι κατασκευασμένο κάθε αρχοντικό. Νόθευση της αρχιτεκτονικής αυτής απαγορεύεται αυστηρά από το νόμο. Έτσι επισκεπτόμενος κανείς τους διάφορους οικισμούς
δεν μπορεί να ξεχωρίσει τον έναν από τον άλλο γιατί τα αρχοντικά και τα άλλα οικοδομήματα (εκκλησίες κλπ.) όλων, παλιά και νέα, είναι φτιαγμένα με τα ίδια υλικά και με την ίδια
αρχιτεκτονική για να είναι αρμονικά δεμένοι
με το περιβάλλον.
Αξίζει ένα μεγάλο «εύγε» στην κ. Παπαστεργίου.
Ομολογουμένως, κατά τη διαδρομή μας εντυπωσιάστηκα από την εναλλαγή του τοπίου.
Το λεωφορείο διασχίζοντας τους οφιοειδείς
ασφαλτωστρωμένους δρόμους, ξαφνικά σε
φέρνει μπροστά σε πετρώδεις βουνοπλαγιές με
λιγοστούς αυτοφυείς θάμνους που φαίνεται να
χαίρονται για την εκεί παρουσία μας.

Ó

ç ðñüóöáôç óöïäñÞ êáêïêáéñßá. Íá «ðáãþóïõí» ôá ÷ñÝç êáé íá ëçöèïýí ìÝôñá äáíåéáêÞò äéåõêüëõíóçò ôùí ðëçãÝíôùí ðáñáãùãþí. Íá áëëÜîåé ï êáíïíéóìüò ôïõ ÅËÃÁ íá
áóöáëßæåé üëåò ôéò êáëëéÝñãåéåò êáé áðü üëåò ôéò èåïìçíßåò êáôÜ 100%.
 Íá ôñïðïðïéçèïýí ïé êþäéêåò ïñèÞò ãåùñãéêÞò ðñáêôéêÞò êáé íá áðïóõíäåèïýí áðü ôéò üðïéåò åðéäïôÞóåéò.
 Íá õëïðïéçèïýí ïé áíåêðëÞñùôåò õðïó÷Ýóåéò ðïõ Ýäùóáí êáôÜ êáéñïýò äéÜöïñïé õðïõñãïß ãéá ôçí åðéäüôçóç ôùí ìåôáöïñéêþí
åîüäùí ôùí áãñïôéêþí êáé êôçíïôñïöéêþí
ðñïúüíôùí ôïõ íïìïý ìáò.
 Íá ÷ñçìáôïäïôçèåß ç åã÷þñéá Ýñåõíá êáé
íá áíáäåé÷èåß ç ðáñáãùãÞ ãåíåôéêïý êáé ðïëëáðëáóéáóôéêïý õëéêïý óå äõíáìéêü êëÜäï
ôçò ãåùñãßáò åðåéäÞ ç ÷þñáò ìáò Ý÷åé ôéò
êáëýôåñåò ðñïûðïèÝóåéò.
 Ãéá ôçí áíáæùïãüíçóç ôçò õðáßèñïõ, íá
ãßíïõí åðåíäýóåéò óå ìåôáðïéçôéêÝò âéïìç÷áíßåò, óõíåôáéñéóôéêÝò êáé ìÞ, åðåîåñãáóßáò áãñïôéêþí ðñïúüíôùí.
 Íá øçöéóôåß íÝïò êáíïíéóìüò ãéá ôï âáìâÜêé, ðïõ èá áíôáðïêñßíåôáé óôá ðáñáãùãéêÜ äåäïìÝíá ôçò ÷þñáò ìáò ÷ùñßò ðñüóôéìá
óõíõðåõèõíüôçôáò, ìå Üìåóç êáôáâïëÞ ôçò
åðéäüôçóçò óôïõò áãñüôåò êáé áýîçóç ôçò
ôéìÞò ðïõ åßíáé êáèçëùìÝíç ãéá ðïëëÜ ÷ñüíéá. ¢ìåóá íá ðáñáëçöèåß êáé íá åðéäïôçèåß
üëç ç öåôåéíÞ ðáñáãùãÞ. Íá ìçí õðÜñ÷åé
ðñüóôéìï óõíõðåõèõíüôçôáò, ãéá ôá ðñþôá
100 éäéüêôçôá êáé ôá 150 åíïéêéáæüìåíá óôñÝììáôá.
 Íá áõîçèïýí ïé ðïóïóôþóåéò óôï óêëçñü óéôÜñé êáé ôï êáëáìðüêé êáé íá êáôáñãçèïýí ôá ðñüóôéìá óõíõðåõèõíüôçôáò. Íá áõîçèïýí ïé ôéìÝò ðáñÝìâáóçò óôéò 70 äñ÷. ôï
êéëü Ýôóé þóôå íá óôçñßæåôáé áðïôåëåóìáôéêÜ ôï åéóüäçìá ôùí ðáñáãùãþí.
 Íá áõîçèïýí ôá óôñÝììáôá êáëëéÝñãåéáò
ôùí æá÷áñïôåýôëùí óôçí ðåñéï÷Þ ìáò, íá áõîçèåß ç ôéìÞ êáôÜ 10%, íá êáôáñãçèïýí ôá
ðëáöüí ðáñáãùãÞò êáé íá ìçí éäéùôéêïðïéçèåß ç ÅëëçíéêÞ Âéïìç÷áíßá ÆÜ÷áñçò.
 Íá ðñïóôáôåõèïýí ôá ðñïúüíôá ðïõ åßíáé
áðåëåõèåñùìÝíá (üðùò ðáôÜôá, óêüñäá
êëð.) êáé íá óôáìáôÞóåé ç åéóáãùãÞ áðü ôñßôåò ÷þâñåò.
 Íá áðïóõñèïýí Üìåóá, ïñéóôéêÜ êáé
áìåôÜêëçôá, ü,ôé ðñïôÜóåéò Ýãéíáí ãéá
ðïóïóôþóåéò, åðåéäÞ ïé áíÜãêåò ôçò ÅÅ åßíáé
äõüìéóé öïñÝò ìåãáëýôåñåò áðü ôç óçìåñéíÞ
ðáñáãùãÞ.
 Íá áõîçèïýí ïé ðïóïóôþóåéò óôç âéïìç÷áíéêÞ íôïìÜôá, íá åíôá÷èåß áíáâáèìéóìÝíç
ç åëá÷ßóôç ôéìÞ êáé íá ãßíïõí åðåíäýóåéò åðåîåñãáóßáò ôçò íôïìÜôáò êáé óôï ¸âñï.
 Íá êáôáñãçèïýí ïé ðåñéïñéóìïß óôéò öõôåýóåéò íÝùí áìðåëþíùí êáé íá óôçñé÷èåß áðïôåëåóìáôéêÜ êáé ïëïêëçñùìÝíá ç áìðÝëùóç ôïðéêþí ðïéêéëéþí ãéá ôçí ðáñáãùãÞ êñáóéþí ðïéüôçôáò.
 Íá ðáñèïýí Üìåóá ìÝôñá ãéá ôçí áíÜðôõîç ôçò êôçíïôñïößáò ôïõ íïìïý ìáò. Íá
äéðëáóéáóôåß ç ðïóüóôùóç óôï áãåëáäéíü ãÜëá, üðùò åðßóçò êáé ï áñéèìüò ôùí åðéëÝîéìùí áéãïðñïâÜôùí ãéá íá åðéäïôïýíôáé üëá
ôá õðÜñ÷ïíôá áéãïðñüâáôá. Íá åîéóùèåß ç
åðéäüôçóç ôùí áéãïðñïâÜôùí ìåéêôÞò ðáñáãùãÞò ìå ôá áéãïðñüâáôá êñåáôïðáñáãùãÞò. Íá ìçí êáôáñãçèåß êáé íá áíáâáèìéóôåß
ç ôéìÞ âÜóçò ôïõ áéãïðñüâåéïõ êñÝáôïò. Íá
ìçí ðïõëçèïýí óå éäéþôåò ïé óõíåôáéñéóôéêÝò
ãáëáêôïâéïìç÷áíßåò.
 Íá ðñï÷ùñÞóïõí üëá ôá ðñïãñÜììáôá ãéá
ôïõò áãñüôåò. Íá âãïõí áðü ôç íáöèáëßíç
ôïõ Õðïõñãåßïõ.
 Íá ÷ñçìáôïäïôçèåß êáé íá äéåõêïëõíèåß ç
áíÜðôõîç ôçò óçñïôñïößáò óôï Íïìü.
Äçëþíïõìå ðñïò êÜèå êáôåýèõíóç üôé èá óõíå÷ßóïõìå ôïí áãþíá ìáò, ãéáôß èÝëïõìå íá
ðáñáìåßíïõìå óôá ÷ùñéÜ ìáò, íá êáëëéåñãïýìå ôá ÷ùñÜöéá ìáò êáé íá æÞóïõìå ìå áîéïðñÝðåéá.
28-1-2002

(Συνεχίζεται στο επόμενο φύλλο)
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"Ç ÂÇÑÁ"

¼ôáí ï áãþíáò
ãéá åëåõèåñßá êáé Ðáôñßäá
÷áñáêôçñßæåôáé ôñïìïêñáôßá
(ÓõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 1)

του ΟΗΕ Κόφι Ανάν), της αποχώρησης των
ισραηλινών στρατευμάτων θα πρέπει να προηγηθεί διακοπή των παλαιστινιακών επιθέσεων, ή πλήρης εξουδετέρωση της «τρομοκρατίας» με τη μέθοδο Σαρόν.
Ζητεί η απόφαση του Σ.Α. του ΟΗΕ να
προχωρήσουν και οι δυο πλευρές σε κατάπαυση πυρός. Επισήμανε ο Κόφι Ανάν ότι είναι
ξεκάθαρο πως οι δυο πλευρές από μόνες τους
δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα. Χρειάζονται κάποιον τρίτο να βοηθήσει με μεσολάβηση, ίσως και με κάποιο άλλο τρόπο.
Όμως, ποιος θα είναι ο μεσολαβητής;
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανήμπορη, παρά το γεγονός ότι πολλά Κράτη-μέλη έχουν κάνει πολλές επενδύσεις στον παλαιστινιακό χώρο και έχουν ζωτικά συμφέροντα. Περιθωριοποιείται η ΕΕ και περιορίζεται σε ευχολόγια,
γιατί δεν έχει ούτε ενιαία στάση από πλευράς
κυβερνήσεων και βεβαίως ούτε στοιχειώδη μέσα για να ασκήσει πίεση.
Ο Αραβικός Κόσμος δεν μπορεί να αντιδράσει, γιατί βρίσκεται σε μια κινητικότητα επαναστατική εναντίον των φασιστικών ή θεοκρατικών καθεστώτων του.
Όπως προαναφέρθηκε, στις αρχές της τραγωδίας ο αμερικανός πρόεδρος υπεραμύνθηκε
της επίθεσης με πλήρη υποστήριξη της πολιτικής του Ισραήλ (κατανοεί και στηρίζει το Ισραήλ), όμως στη συνέχεια «έδωσε εντολή» για
αποχώρηση των Ισραηλινών από τα κατεχόμενα, χωρίς καθυστέρηση, δηλώνοντας: «Εννοώ αυτό που λέω».
Προκύπτουν όμως τα ερωτήματα:
• Υπήρξε σχέδιο και στρατηγική από πλευράς
ΗΠΑ (στημένο παιχνίδι);
• Είναι ανήμπορος ο αμερικανός πρόεδρος να
επιβάλει τη θέλησή του στο εβραϊκό λόμπι
των ΗΠΑ;
• Έχουν άλλη γνώμη οι «ιέρακες του πενταγώνου»;
• Γιατί ο μετριοπαθής υπουργός εξωτερικών
των ΗΠΑ Πάουελ δεν πήγε κατευθείαν στο
χώρο των επιχειρήσεων; Αν θέλεις να σβήσεις τη φωτιά, προσπαθείς να τη σβήσεις αμέσως και δεν πηγαίνεις στους γείτονες να
διαπιστώσεις ποιος ευθύνεται για τη φωτιά.
Ερωτήματα αναπάντητα.
Ίσως πρέπει να αντιληφθούν οι Αμερικανοί αυτό που οι ιθύνοντες του Ισραήλ δεν αντιλαμβάνονται: ότι δηλαδή η Ισραηλινή πολιτική, έτσι όπως εκφράζεται από τον Σαρόν, είναι αδιέξοδη και προεξοφλεί την ήττα της Ισραηλινής Κυβέρνησης.
Αν οδηγηθούν σε εξόντωση του Αραφάτ
και εθνοκάθαρση των Παλαιστινίων, πέρα από την εθνική πτυχή θα δημιουργηθεί και
πολιτικό θέμα. Ο Αραβικός Κόσμος, όπως και
η ΕΕ και η Ρωσία, δεν μπορεί παρά να αντιδράσει. Θα δημιουργηθεί κρίση στο πετρέλαιο
και θα πληγούν οι διεθνείς χρηματαγορές. Θα
χτυπά η Χαμάς Ισραηλινούς στόχους σε όλον
τον κόσμο. Το φάσμα μιας γενικότερης σύρραξης στην περιοχή θα πλανάται στον ορίζοντα.
Στην Ελλάδα ακούστηκαν αδύναμες φωνές από πλευράς πολιτικής ηγεσίας που καταδίκασαν την ισραηλινή επιθετική πολιτική, σε
αντίθεση με τις χιλιάδες κόσμου που ένωσαν
τις φωνές τους στο Σύνταγμα, δίνοντας το μήνυμα αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό,
στη συναυλία που άρχισε με χαιρετισμό του
Μίκη Θεοδωράκη.
Τύμπανα Ειρήνης κι όχι πολέμου χτύπησαν πάνω στην Ακρόπολη, για να σταλεί στην
πολιτισμένη ανθρωπότητα μήνυμα καταδίκης
της εισβολής στην Παλαιστίνη.
Η παγκόσμιος εκκλησία δεν αντέδρασε δυναμικά μέχρι στιγμής.
Η διεθνής κοινότητα πρέπει, με τα νόμιμα
όργανά της, να σταματήσει τον πόλεμο.
Να αποτρέψει το ισραηλινό κατεστημένο
να επιβάλει μια λύση «νοτιοαφρικανικού τύπου», όπου οι όποιες παλαιστινιακές περιοχές
θα βρίσκονται περικυκλωμένες από τον ισραηλινό στρατό και η διοίκησή τους θα έχει το
ρόλο μιας χειραγωγούμενης τοπικής αυτοδιοίκησης.
Η Συντακτική Επιτροπή

Ï ÁÐÏÊÑÉÁÔÉÊÏÓ ×ÏÑÏÓ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ
(Συνέχεια από τη σελ. 1)
Âñïóéíéùôþí ê. È. ÑÝôæéïò êáé ï Ôáîßáñ÷ïò ôïõ
ÊÝíôñïõ Åêðáéäåýóåùò
ÄéáâéâÜóåùí óôï ×áúäÜñé ê. ÓôÝöáíïò Ãêáíßäçò.
Åõ÷áñéóôïýìå éäéáßôåñá ãéá ôéò ðñïóöïñÝò
ôïõò: ôïí ê. ÁíäñÝá Êáôóåëßäç, óýæõãï ôçò ê.
Ìáñßáò Ëáæßäïõ, ôïí ê.
ÄçìÞôñç ÓáñâáëÞ, ôçí ê.
Â. ÌáêñÞ, ôïí ê. Í. ÌÝîá, ôçí ê. ÅéñÞíç ×áôæïðïýëïõ, êáèþò êáé ôï ÈÝáôñï ôçò Êáôåñßíáò ÂáóéëÜêïõ ãéá ôéò ðñïóêëÞóåéò.
ÔÝëïò, ðñÝðåé íá åõ÷áñéóôÞóïõìå ôï ìÝëïò ìáò ê. Í. ÂåíÝñç ðïõ ìå ÝîïäÜ ôïõ êáé áîéïóçìåßùôç åðéôõ÷ßá öùôïãñÜöéóå ôï êüøéìï ôçò ðßôáò ìáò.
Åõ÷üìáóôå ÅéñÞíç, äïõëåéÜ êáé õãåßá óå üëïõò. ÊáëÞ äéáóêÝäáóç êáé êáëÞ ÓáñáêïóôÞ.»
Ðáó÷Üëçò Ó. Ðïýëïò,
ÕðïóôñÜôçãïò å.á. - Öéëüëïãïò

ÓÕÍÅ×ÉÆÏÍÔÁÉ ÌÅ ÃÏÑÃÏ ÑÕÈÌÏ
ÏÉ ÅÑÃÁÓÉÅÓ ÔÇÓ ÁÐÏ×ÅÔÅÕÓÇÓ

8 ÔÏÕ ÌÁÑÔÇ

Ç ðáãêüóìéá çìÝñá
ôçò ãõíáßêáò

Ç

8 ôïõ ÌÜñôç êáèéåñþèçêå ùò ðáãêüóìéá çìÝñá ôçò ãõíáßêáò óôç ìíÞìç
ôùí åñãáôñéþí ôùí õöáíôïõñãåßùí êáé
ôùí ñáöôÜäéêùí ôçò ÍÝáò Õüñêçò, ðïõ ç
êéíçôïðïßçóÞ ôïõò óôéò 8 ôïõ ÌÜñôç ôïõ
1857 ãéá áíèñþðéíåò óõíèÞêåò äïõëåéÜò,
«ìåßùóç ôïõ çìåñÞóéïõ åñãÜóéìïõ ÷ñüíïõ
áðü 16 þñåò óå 10 êáé åîßóùóç ôùí ìéóèþí
áíäñþí êáé ãõíáéêþí», ðíßãçêå óôï áßìá.
ÐÝñáóáí áðü ôüôå 145 ÷ñüíéá êáé ïé
ãõíáßêåò ôçò åñãáôéêÞò ôÜîçò êáé ôùí ëáúêþí óôñùìÜôùí åîáêïëïõèïýí íá åßíáé
ôá ìåãáëýôåñá èýìáôá ôçò ìåñéêÞò áðáó÷üëçóçò, ôçò åìðïñåõìáôïðïßçóçò ôçò
õãåßáò, ôçò ðñüíïéáò êáé ôçò áíåñãßáò ðïõ
ìåôáîý Üëëùí åðçñåÜæïõí äñáìáôéêÜ ôï
äçìïãñáöéêü ðñüâëçìá ôçò ÷þñáò ìáò.
Èá èéãïýí äå áêüìá ðåñéóóüôåñï áðü ôá
ó÷åäéáæüìåíá ìÝôñá ôçò êáôÜñãçóçò ôïõ
óôáèåñïý çìåñÞóéïõ åñãÜóéìïõ ÷ñüíïõ,
ôçò áýîçóçò ôïõ ïñßïõ çëéêßáò, ôùí áðïëýóåùí êëð.
Ç ðñïóöïñÜ ôïõò áíåêôßìçôç óôçí åðáíÜóôáóç ôïõ 1821 êáé óôïí ðüëåìï ôïõ
1940. ÆáëùìÝíåò áíåâÜæïõí ôá ðïëýôéìá
åöüäéá óôéò áíçöïñéÝò ôçò Ðßíäïõ êáé áñãüôåñá çñùßäåò óôçí ÅèíéêÞ Áíôßóôáóç,
ìïéñÜæïíôáí ìå ôïõò Üíôñåò ôá âáóáíéóôÞñéá, ôá óôñáôüðåäá åîüíôùóçò êáé ôï èÜíáôï.
ÌçôÝñåò, óýæõãïé, áäåëöÝò, èõãáôÝñåò,
áíôéðáëåýïõí ôç âßá êáé ôïí ðüëåìï. Åðßðïíá êáé åðßìïíá êáôáêôïýí ìå áîéïðñÝðåéá ôç æùÞ êáé ãñÜöïõí ôç äéêÞ ôïõò Éóôïñßá.

ÂÝôá Óéãëßäïõ-ÑÝôæéïõ

Å

ëðßäá üëùí åßíáé ìÝ÷ñé ôÝëïõò Éïõíßïõ íá
Ý÷åé ôåëåéþóåé ôï Ýñãï êáé íá áðáëëáãïýí
üëïé áðü ôá ðñïâëÞìáôá ðïõ öõóéïëïãéêÜ äçìéïõñãïýíôáé áðü ôéò åêóêáöÝò. ÂÝâáéá åõ÷Þò Ýñãï èá Þôáí íá ðñï÷ùñÞóåé ôï Þäç åíôáãìÝíï Ýñãï ôçò áíôéêáôÜóôáóçò äéêôýùí
ýäñåõóçò ðñïûðïëïãéóìïý 780 åêáôïì.
äñá÷ìþí áðü ôá ÐÅÐ Ýôóé þóôå ìáæß ìå ôçí
áíáìåíüìåíç óýíôáîç ôïõ õðüëïéðïõ ôçò áðï÷Ýôåõóçò, ôá Ýñãá íá ðñï÷ùñïýí ðáñÜëëçëá ãéá íá ìçí ãßíåôáé áðü ôçí ìéá áðïêáôÜóôáóç ôùí äñüìùí êáé áðü ôçí Üëëç íá îáíáóêÜâïíôáé.
Óôçí ßäéá ìåëÝôç ðïõ Ý÷åé êáôáôåèåß Þäç
óôçí ðåñéöÝñåéá ðñïâëÝðåôáé êáé ç áëëáãÞ
äéêôýùí ýäñåõóçò óôïí ÐÝðëï, ÁñäÜíéï, ÊÞðïõò, Äïñßóêï êáé ÌïíáóôçñÜêé.
Óôá ßäéá ðñïãñÜììáôá âÝâáéá ÐÅÐ Ý÷åé
êáôáôåèåß êáé ìåëÝôç ãéá ôçí êáôáóêåõÞ ðáéäéêïý óôáèìïý ðñïûðïëïãéóìïý 250 åêáôïì.
äñá÷ìþí. ÐÝñá áðü áõôÝò Ý÷ïõí êáôáôåèåß
ìåëÝôåò ãéá ôï 2004 ðïõ áöïñïýí áíáêáôáóêåõÞ ôïõ ãçðÝäïõ ÐÝðëïõ, ãÞðåäá, ìðÜóêåô,
âüëåú óôïí ÐÝðëï, áíáêáôáóêåõÞ ôïõ ãçðÝäïõ Öåñþí, åíþ ðñï÷ùñïýí êáé ïé ìåëÝôåò
ìåôáôñïðÞò ôïõ Êïëõìâçôçñßïõ óå êëåéóôü,
ôïõ óêïðåõôçñßïõ ìå áßèïõóá ðïëëáðëþí
÷ñÞóåùí êáé ãçðÝäùí ôÝíéò áðü ôïí ÄÞìï Öåñþí ãéá ôï 2004. Áò åõ÷çèïýìå ç õðÜñ÷ïõóá
ðñïÝíôáîç ôùí Ýñãùí íá ãßíåé Ýíôáîç ãéá íá
ìç ìåßíïõí áðëþò ïé ìåëÝôåò óôá óõñôÜñéá
ôïõ ÄÞìïõ êáé ôçò ÐåñéöÝñåéáò.
¼ëá êáëÜ êáé üëá ùñáßá áëëÜ õðÜñ÷ïõí
êáé óôñáâÜ. ¼ìùò, «êÜðïéïõ ôïõ ÷Üñéæáí Ýíá
ãÜéäáñï êé áõôüò ôïí êïßôáæå óôá äüíôéá». Äåí
îÝñù ðüóï ôáéñéÜæåé ç ðáñïéìßá áëëÜ ç êñßóç
åßíáé äéêÞ óáò. Ùóôüóï üëïé óôçí åõñýôåñç
ðåñéï÷Þ êé ü÷é ìüíï ãíùñßæïõí ôçí õðÝñï÷ç
ëáïãñáöéêÞ óõëëïãÞ ôïõ ê. Ãêüôóç ôçí ïðïßá
åß÷å ôçí åõãåíÞ êáëïóýíç íá êÜíåé äùñåÜ ãéá
áîéïðïßçóç êáé äåêáåôÞ ÷ñÞóç áðü ôï ÄÞìï
Öåñþí. Ôï ðáñÜîåíï åßíáé üôé ç äùñåÜ, êáôÜ
ðëåéïøçößá, äåí Ýãéíå áðïäåêôÞ áðü ôï Äçìïôéêü Óõìâïýëéï. Ôá åñùôçìáôéêÜ ðïõ ìðáßíïõí ïõê ïëßãá, áëëÜ áõôÜ èá ôá âÜëïõìå êáé
èá ðñïóðáèÞóïõìå íá ôá áíáëýóïõìå óôçí
åðüìåíç Ýêäïóç.
Ï Åâñßôçò

Η εκδρομή του Συλλόγου στα Ζαγοροχώρια
(ÓõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 1)

Η φύση, τα νερά, τα
βουνά με τις κορφές
τους, τα δάση με τις
οξιές, τη μαύρη
πεύκη, τα έλατα,
μας χάρισαν στιγμές γαλήνης. Μυρωμένες οι ανάσες
της άνοιξης που
μας έστελνε τα
πρώτα της μηνύματα.
Έριξε και χιόνι
και σκέπασε τα τρυφερά μπουμπούκια
και τα κλαδιά.
Να ευχαριστήσω όλους και ιδιαίτερα το Δ.Σ. του
Η ομάδα των εκδρομέων έξω από το ξενοδοχείο όπου έμειναν στο Σκαμνέλι. Συλλόγου και την
πρόεδρο για το
θάρρος τους σε μια τέτοια εποχή ατομικισμού να αναλαμβάνουν την ευθύνη να οργανώνουν
τέτοιες εκδηλώσεις που φέρνουν κοντά τους ανθρώπους.
Παπαστεργίου Χρυσούλα του Ευθυμίου

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΦΕΡΩΝ
& ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ν. ΕΒΡΟΥ «ΒΗΡΑ»
Προς
1. Το Υπουργείο Εξωτερικών
2. Πρεσβευτή της Παλαιστίνης στην Ελλάδα
3. Πρεσβευτή του Ισραήλ στην Ελλάδα
4. Αρχιεπισκοπή Αθηνών και Πάσης Ελλάδος
5. Κοινοβουλευτικά Πολιτικά Κόμματα

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιστικού
Συλλόγου Φερών και Περιφερείας Ν. Έβρου
ενέκρινε ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα,
που έχει ως εξής:

ØÇÖÉÓÌÁ
Αυτές τις ημέρες ο Παλαιστινιακός Λαός δέχεται την πιο απάνθρωπη και σφοδρή επίθεση
του σιδηρόφρακτου Ισραηλινού Στρατού. Πυρπολούνται ναοί, όπως η Εκκλησία της Γέννησης του Χριστού στη Βηθλεέμ, όπου ζητούν
άσυλο γέροντες, τραυματίες και γυναικόπαιδα. Θάβονται ζωντανές ολόκληρες οικογένειες
κάτω από συντρίμμια σπιτιών που καθημερινά γκρεμίζουν τα Ισραηλινά τανκς. Επιβάλλονται περιορισμοί σε δημοσιογράφους, Έλληνες βουλευτές και Ευρωπαίους αξιωματούχους.
Ματαιώνονται προσπάθειες κληρικών, όλων
των Χριστιανικών Εκκλησιών, να μοιράσουν
φάρμακα και τρόφιμα και των γιατρών να προσφέρουν ιατρική βοήθεια.
Επιδιώκεται απάνθρωπα η εξορία, η εξαφάνιση και ο εξανδραποδισμός ενός ολόκληρου λαού, που αγωνίζεται για ελευθερία, ανεξαρτησία, αυτοδιάθεση και δικαιοσύνη.
Οι σκηνές φρίκης που παρακολουθούμε
καθημερινά δεν μας αφήνουν αδιάφορους.
Όταν ένας λαός σύρεται συνεχώς στο σφαγείο και την εξαφάνιση δεν μπορεί να υπάρχουν ίσες αποστάσεις και ουδετερότητα.
Τα διάφορα προσχήματα που προβάλλονται περί δήθεν καταπολέμησης της τρομοκρατίας, η εξίσωση θυμάτων και θυτών που επιχειρείται από τις μεγάλες δυνάμεις στην πραγματικότητα ευλογούν τη γενοκτονία ενός λαού και δίνουν άλλοθι στην εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης Σαρόν, η οποία καταπατά όχι μόνο τις αποφάσεις του ΟΗΕ αλλά και
συμφωνίες που η ίδια υπέγραψε.
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ ΕΝΤΟΝΑ και
ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ την αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη στον ηρωικό λαό της Παλαιστίνης.
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ την πολτική της κυβέρνησης του Ισραήλ και όλους όσους άμεσα
ή έμμεσα την υποστηρίζουν.
ΖΗΤΑΜΕ να σταματήσει τώρα η Ισραηλινή επέμβαση και κατοχή, να αποχωρήσουν τα
Ισραηλινά στρατεύματα από τα Παλαιστινιακά Εδάφη και να εφαρμοστούν οι αποφάσεις
του ΟΗΕ για ένα πραγματικά ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος.
Προς αυτήν την κατεύθυνση απαιτούμε να
κινηθεί και η ελληνική Κυβέρνηση γιατί αυτές οι θέσεις απηχούν και τα αισθήματα του
Ελληνικού λαού».
Για το Διοικητικού Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
Η Γεν. Γραμματέας
Ε. Σιγλίδου-Ρέτζιου Μ. Λαζίδου-Κατσελίδου

