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Ô
çí ÊõñéáêÞ 12 ÌáÀïõ 2002 ãéïñôÜóáìå ôçí 82ç åðÝôåéï ôçò áðåëåõèÝñùóçò ôçò ÈñÜêçò

êáé ôçí åíóùìÜôùóÞ ôçò óôï Åë-

ëçíéêü êñÜôïò.

¼ðùò êÜèå ÷ñüíï, ïé ãéïñôáóôé-

êÝò åêäçëþóåéò ïñãáíþèçêáí áðü

ôçí ÐáíèñáêéêÞ Ïìïóðïíäßá Íüôéáò

ÅëëÜäáò (ÐÁÏÍÅ), óôçí ïðïßá óõì-

ìåôÝ÷åé êáé ï Óýëëïãüò ìáò.

Ïé åêäçëþóåéò ôïõ åïñôáóìïý Þ-

ôáí ðïéêßëåò êáé åíäéáöÝñïõóåò.

Îåêßíçóáí ôï ðñùß ôçò ÊõñéáêÞò

ìå ôçí êáèéåñùìÝíç äïîïëïãßá ðïõ

ôåëÝóôçêå óôïí éåñü Íáü Áãßïõ Ãå-

ùñãßïõ Êáñýôóç.

Ôïí ðáíçãõñéêü ôçò çìÝñáò

åêöþíçóå ç äéáêåêñéìÝíç ðïéÞôñéá

Âïýëá Áñâáíéôßäïõ, ç ïðïßá óõ-

ãêßíçóå ôï áêñïáôÞñéï ìå ìéá ìå-

óôÞ êáé ëéôÞ ïìéëßá ãéá ôç óçìáíôé-

êÞ (êáé ðáñáãíùñéóìÝíç) óõìâï-

ëÞ ôùí Èñáêéùôþí áãùíéóôþí

óôçí ÅðáíÜóôáóç ôïõ 1821, ç ï-

ðïßá ðáñáôßèåôáé áõôïýóéá óôï

öýëëï áõôü.

Óôç óõíÝ÷åéá ïé ðáñåõñéóêüìå-

íïé ðïñåõôÞêáìå óôï Ìíçìåßï ôïõ

Áãíþóôïõ Óôñáôéþôç, ìå ôç óõíï-

äåßá ôçò ÌðÜíôáò ôïõ ÄÞìïõ Áèç-

íáßùí, üðïõ Ýãéíå ç êáèéåñùìÝíç êáôÜèåóç óôåöÜíùí. ÐáñáâñÝèçêáí óôç äïîïëïãßá êáé êáôÝ-

èåóáí óôåöÜíéá ÈñÜêåò âïõëåõôÝò, åêðñüóùðïé ôçò ÂïõëÞò ôùí ÅëëÞíùí, ôùí ðïëéôéêþí êïì-

ìÜôùí êáé ôïõ ÄÞìïõ Áèçíáßùí.

Ïé åêäçëþóåéò óõíå÷ßóôçêáí

ôï áðüãåõìá ôçò ÊõñéáêÞò óôï

ÓôÜäéï ÅéñÞíçò êáé Öéëßáò, üðïõ

êõìÜôéæå ç ìåãáëýôåñç åëëçíéêÞ

óçìáßá ôïõ ÄÞìïõ Äéäõìïôåß÷ïõ,

ï ïðïßïò óõììåôåß÷å êé åöÝôïò

óôéò åêäçëþóåéò ìáò.

Óôçí êáôÜìåóôç áßèïõóá Ìå-

ëßíá Ìåñêïýñç, ç Ðñüåäñïò ôçò

ÐÁÏÍÅ êá Áíáóôáóßá Óáêáëß-

äïõ-×ïõñäÜêç ìå ôçí åíáñêôÞñéá

ïìéëßá ôçò åîÞñå ôç óçìáíôéêüôç-

ôá êáé ôçí éóôïñéêÞ óçìáóßá ôçò

ÁðåëåõèÝñùóçò ôçò ÈñÜêçò.

Áêïëïýèçóáí ÷áéñåôéóìïß ôùí åðéóÞìùí êáé ç êåíôñéêÞ ïìéëßá áðü ôïí Õöõðïõñãü Áðü-

äçìïõ Åëëçíéóìïý ôïõ Õðïõñãåßïõ Åîùôåñéêþí ê. Ìáãêñéþôç.
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ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ

Ê
áëðÜæåé ðñïò ôçí êáôáóôñïöÞ ôïõ ï Ðëá-
íÞôçò Ãç êé áõôïß ðïõ ïñßæïõí ôéò ôý÷åò

ôïõ êüóìïõ åðáíáðáýïíôáé.
Ïé ÇÐÁ, ï ÊáíáäÜò, ç Áõóôñáëßá, ïé áíá-

ðôõóóüìåíåò ÷þñåò, ïé âéïìÞ÷áíïé, ïé êáôáðá-
ôçôÝò, ïé êåñäïóêüðïé, "êÜíïõí ôá óôñáâÜ ìÜ-
ôéá". Ç Åõñþðç êÜôé ðñïóðáèåß íá êÜíåé, üìùò
ïé áíôéäñÜóåéò ôçò åßíáé áíáðïôåëåóìáôéêÝò.

¼ëïé íéþèïõìå üôé åßíáé óáí íá åßìáóôå ðÜ-
íù ó’ Ýíá êáñÜâé ðïõ âïõëéÜæåé, üëïé Ý÷ïõìå
óõíåéäçôïðïéÞóåé üôé ìïéÜæïõìå óáí ôç ÷ñõ-
óáëëßäá ðïõ ãõñßæåé ãýñù áðü ôç èåñìÞ ëÜ-
ìðá, áäéáöïñþíôáò üôé èá êÜøåé ôá öôåñÜ ôçò.

ÐåñéâÜëëïí, ðåñéâÜëëïí, ðåñéâÜëëïí. Ðü-
óá áöéåñþìáôá, ëüãéá ìåãÜëá, äéáêçñýîåéò,
êåßìåíá áñ÷þí ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôïõ ÐëáíÞ-
ôç, ñáäéïöùíéêÝò êáé ôçëåïðôéêÝò åêðïìðÝò
áêïýóáìå áõôÝò ôéò çìÝñåò!

Èá ðáñáêÜìøïõìå ôá åõ÷ïëüãéá êáé ôç
óçìáóßá ðïõ Ý÷åé ôï ðåñéâÜëëïí (ç åöçìåñß-
äá ìáò Ý÷åé áó÷ïëçèåß ðïëëÝò öïñÝò ì’ áõôü
ôï èÝìá) êáé èá ðñïóðáèÞóïõìå íá ôï ðñï-
óåããßóïõìå áðü ìéá Üëëç ïðôéêÞ ãùíßá.

ÐñÝðåé áðü ôçí áñ÷Þ íá ôïíßóïõìå üôé ç
ðñïóôáóßá ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò êáé ôùí öõóé-
êþí ôïõ ðüñùí äåí Ýñ÷åôáé óå óýãêñïõóç ìå
ôçí áíÜðôõîç. Áíôßèåôá, ç âéþóéìç áíÜðôõîç
åõíïåß ôï ðåñéâÜëëïí.

Åßíáé äåäïìÝíï üôé âáóéêü ìÝëçìá ôùí å-
ðéóôçìïíéêþí åíþóåùí, ôùí ïéêïëïãéêþí ïñ-
ãáíþóåùí êáé Üëëùí öïñÝùí, áðïôåëåß ç å-
îáóöÜëéóç åíüò åðéðÝäïõ æùÞò éäéáßôåñá ãéá
ôïõò êáôïßêïõò ôùí ðüëåùí êáé ðåñéóóüôåñï
ôùí ìåãÜëùí áóôéêþí êÝíôñùí.

Áò ðÜñïõìå ôá ðñÜãìáôá ìå êÜðïéá óåéñÜ:

É. Ï ðëçèõóìüò ôçò Ãçò. ÓÞìåñá óôç Ãç
êáôïéêïýí 6,23 äéóåêáôïììýñéá Üíèñùðïé, äç-
ëáäÞ áðü ôï 1960 ï ðëçèõóìüò äéðëáóéÜóôç-
êå, åíþ ãéá ôï 2050 õðïëïãßæïõí ïé åñåõíç-
ôÝò üôé èá áíÝëèåé óå 9,3 äéóåêáôïììýñéá. Áõ-
ôü èá óõìâåß ãéáôß ï äåßêôçò ãåííçôéêüôçôáò
óôéò õðáíÜðôõêôåò êáé áíáðôõóóüìåíåò ÷þ-
ñåò åßíáé õøçëüò êáé ãéáôß ï ìÝóïò üñïò æùÞò
Ý÷åé áõîçèåß óçìáíôéêÜ.

ÉÉ. Ôï íåñü. Õðïóôçñßæïõí ïé åéäéêïß üôé ïé
ìåëëïíôéêïß ðüëåìïé èá ãßíïíôáé ãéá ôï íåñü.
Ï õäñïöüñïò ïñßæïíôáò Ý÷åé ìéêñýíåé êáé äõ-
óôõ÷þò óå ðïëëÜ óçìåßá Ý÷åé ìïëõíèåß áðü
ôçí êáôÜ÷ñçóç ôùí öõôïöáñìÜêùí.

Óôçí ÅëëÜäá, óå ìåñéêÜ íçóéÜ ôï íåñü åß-
íáé... ÷ñõóÜöé. Óôçí ÐÜñï, ãéá ðáñÜäåéãìá,
ðùëåßôáé ôï íåñü 5,30 € áíÜ m3.

Ôï ðåñßåñãï åßíáé üôé, åíþ ôá ôåëåõôáßá 70
÷ñüíéá ï ðëçèõóìüò ôçò Ãçò Ý÷åé ôñéðëáóéá-
óôåß, ç êáôáíÜëùóç ôïõ íåñïý Ý÷åé åîáðëáóéá-
óôåß (áðþëåéåò ôùí äéêôýùí, Üñäåõóç, Üóêïðç
óðáôÜëç ê.Ü.). Õðïëïãßæåôáé üôé ôï 2025 ïé á-
íÜãêåò ìáò óå ðüóéìï íåñü èá áõîçèïýí êáé
èá áíÝëèïõí óôï 70% ôïõ äéáèÝóéìïõ ðüóéìïõ
íåñïý.

Ôï 2000, 508 åêáôïììýñéá Üíèñùðïé æïý-
óáí óå ðåñéï÷Ýò ìå óïâáñÞ áíåðÜñêåéá íåñïý.

ÃåíéêÜ ðñüâëçìá ëåéøõäñßáò èá äçìéïõñ-
ãçèåß óýíôïìá äõóôõ÷þò êáé óôç ÷þñá ìáò.

Åëðßäá ãéá ëýóç ôïõ ðñïâëÞìáôïò äåí
åßíáé ïñáôÞ, äéüôé ïé ôå÷íïëïãéêÝò ëýóåéò åßíáé
ðåñéïñéóìÝíåò êáé áêñéâÝò. Ôï áöáëáôéóìÝíï
íåñü éêáíïðïéåß óÞìåñá åëÜ÷éóôï ðïóïóôü ôïõ
ðëçèõóìïý (1,1%).

ÉÉÉ. Ôï êëßìá. Ôçí áýîçóç ôïõ ðëçèõóìïý
êáé ôçò âéïìç÷áíéêÞò ðáñáãùãÞò áêïëïýèç-
óå êáé ç áýîçóç ôùí ñýðùí ôçò áôìüóöáé-
ñáò, ìå áðïôÝëåóìá íá áõîçèåß ç èåñìïêñá-
óßá êáé íá Ý÷ïõìå ôá ðåñßåñãá ìåôåùñïëïãé-
êÜ öáéíüìåíá.

Ïé ðÜãïé ëéþíïõí, ç óôÜèìç ôçò èÜëáó-
óáò èá áíÝâåé ðåñßðïõ ìéóü ìÝôñï, ïé ðëçì-
ìýñåò êáé ç õðåñèÝñìáíóç ôçò áôìüóöáéñáò
èá Ý÷ïõí äõóìåíåßò óõíÝðåéåò óôç ãåùñãßá
êáé ôçí êôçíïôñïößá êáé èá äçìéïõñãçèïýí
Üìåóåò ïéêéóôéêÝò áíÜãêåò, ãéáôß áíáãêáóôé-
êÜ èá ìåôáêéíçèïýí ðëçèõóìïß.

Ç öýóç åêäéêåßôáé. Ðþò íá ìçí åêäéêçèåß,
üôáí óôçí ÁôôéêÞ ìüíïí ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá
Ý÷ïõí êáôáðáôçèåß ðåñß ôá 250.000 óôñÝììá-

Ï Óýëëïãüò ìáò ðÜåé ÈÝáôñïÏ Óýëëïãüò ìáò ðÜåé ÈÝáôñïÏ Óýëëïãüò ìáò ðÜåé ÈÝáôñïÏ Óýëëïãüò ìáò ðÜåé ÈÝáôñïÏ Óýëëïãüò ìáò ðÜåé ÈÝáôñï

Ó
êïðüò ìáò ôïõ Ðïëéôéóôéêïý ìáò Óõëëüãïõ, åßíáé ðÜíôá ç óõììåôï÷Þ óôá ðïëéôéóôéêÜ äñþ-
ìåíá êáé ç ðíåõìáôéêÞ

ìáò êáëëéÝñãåéá.
¸ôóé, óôéò 10 Áðñéëßïõ

ðáñáêïëïõèÞóáìå ìßá á-
ðü ôéò êáëýôåñåò öåôéíÝò
èåáôñéêÝò ðáñáóôÜóåéò,
ôïí «ÅðéóôÜôç» ôïõ Ðß-
íôåñ, óôï ÈÝáôñï Êáôåñß-
íá ÂáóéëÜêïõ.

Ïé åñìçíåßåò ôùí ðñù-
ôáãùíéóôþí Ãéþñãïõ Ìé-
÷áëáêüðïõëïõ êáé Ìßìç
×ñõóïìÜëëç Þôáí óõãêëï-
íéóôéêÝò, ç óêçíïèåóßá ìï-
íáäéêÞ, ôá óêçíéêÜ êáé ôá
êïóôïýìéá áîéüëïãá.

Á Í Á Ê Ï É Í Ù Ó Ç

Ï Óýëëïãüò ìáò äéïñãáíþíåé ïìáäéêÞ ðáñá-

êïëïýèçóç ôçò èåáôñéêÞò ðáñÜóôáóçò

«ËõóéóôñÜôç» óôï ÈÝáôñï ÂñÜ÷ùí, óôï

Âýñùíá, óôéò 15 êáé 16 Éïõëßïõ 2002.

Óôçí ðáñÜóôáóç áõôÞ óõììåôÝ÷åé êáé ï

óõìðáôñéþôçò ìáò çèïðïéüò êáé ìÝëïò ôïõ

Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ Óõëëüãïõ ìáò

ÁãáìÝìíùí Æá÷áñÜôïò.

Ôçë. åðéêïéíùíßáò: 010 64.65.210.

Ç ôÝñøç ðïõ áðïêïìßóáìå áðü ôçí ðáñÜ-
óôáóç èá ìåßíåé áëçóìüíçôç. Ãé' áõôü êáé èá
ðñïóðáèÞóïõìå íá ôï åðáíáëáìâÜíïõìå óõ-
÷íüôåñá.

Συμπατριώτες, συμπατριώτισσες

Σήμερα βρισκόμαστε στον ιερό αυτό χώρο

για να τιμήσουμε την 82η επέτειο της Απελευ-

θέρωσης της μαρτυρικής μας Θράκης. Για να

γιορτάσουμε, αλλά και για να αποτίσουμε φόρο

τιμής στους προγόνους μας που αγωνίστηκαν και

θυσιάστηκαν για το πρώτιστο αγαθό του κό-

σμου: την ΕΛΕΥΘΕΡIΑ.

Η 14η Μαΐου 1920 αποτελεί για μας ένα πο-

λυσήμαντο ορόσημο. Χρέος μας ιερό λοιπόν μια

σύντομη αναδρομή στο ιστορικό μας παρελθόν.

Άλλωστε, τα δραματικά γεγονότα παραμένουν

ακόμη νωπά στη μνήμη των πατεράδων μας που

βίωσαν τις τραγικές συνέπειες, κι έτσι μεταδί-

δονται από γενιά σε γενιά. Κι αλίμονό μας αν

διακοπεί αυτή η μεταλαμπάδευση που φωτίζει

τις συνειδήσεις και τις ρίζες μας...

ΣΚΥΒΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΜΑΣ,

κι ανασκαλεύοντας το απώτατο παρελθόν της μέ-

νουμε έκθαμβοι μπρος στη μακραίωνη λαμπρό-

τατη πορεία της.

Είναι ένα ταξίδι  δοκιμασίας μέσα στο σύν-

νεφο και στην άμμο, στην πέτρα και στον άνεμο

του χιονιά, στις υπόγειες κρύπτες των νερών ό-

που ξεδιψούν τα όνειρα.

Ένα ταξίδι στις ρωγμές του χρόνου όπου α-

ναβλύζει το φως, μεγαλουργεί το πνεύμα, καλ-

λιεργούνται οι επιστήμες, διαπλάθεται ένας υ-

πέροχος πολιτισμός και υφαίνεται μια σπουδαία

παράδοση, ενώ αναδεικνύονται διαπρεπείς εκ-

πρόσωποί τους σε όλους τους τομείς.

«Θάμα του ονείρου η βουερή μελισσολόγα

Θράκη,  προσκύνημα σεμνό της Οικουμένης,

θείο τραγούδι από φωτιά...» (Κ. Θρακιώτης)

ÅËÅÕÈÅÑÉÁ 2002

Ο ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

(ÓõíÝ÷åéá óôç óåë. 6)

Στον Άγιο Γεώργιο Καρύτση
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Ç
 εφημερίδα μας «Η ΒΗΡΑ» έκλεισε τα έξι

χρόνια ζωής και μπήκε στον έβδομο χρόνο

της κυκλοφορίας της.

Συνηθίζεται σε κάθε επέτειο γενεθλίων να

γίνεται ένας μικρός απολογισμός, κάτι που ο-

φείλουμε να κάνουμε κι εμείς.

Είναι θετικό το γεγονός ότι η εφημερίδα

μας όλα αυτά τα χρόνια κυκλοφόρησε κανο-

νικά, χωρίς καμιά διακοπή. Το γεγονός και

μόνο αυτό μας δίνει το δικαίωμα να είμαστε

χαρούμενοι για το στοίχημα που μπήκε από την

αρχή και κερδήθηκε επάξια.

Όλ’ αυτά τα χρόνια προσπαθήσαμε να κρα-

τήσουμε την εφημερίδα μέσα στα πλαίσια που

από την αρχή είχαμε θέσει.

Με σοβαρότητα και υπευθυνότητα κατέ-

γραψε διάφορα θέματα με τα οποία ασχολήθη-

κε και τα οποία κάλυπταν διάφορες ενότητες.

Και τη χρονιά που πέρασε ασχολήθηκε και

πρόβαλε ζητήματα που αφορούν τον τόπο μας,

τον πολιτισμό μας, κοινωνικά ζητήματα, τη

δράση του Συλλόγου μας αλλά και γενικότερα

θέματα που αφορούν την ελληνική κοινωνία

και τους εργαζόμενους.

Συμπαραστάθηκε στα προβλήματα των α-

γροτών μας, έδειξε την αλληλεγγύη της στον

Παλαιστινιακό λαό, ευαισθητοποιήθηκε σε ζη-

τήματα περιβάλλοντος και ειρήνης.

Εξέφρασε απόψεις για εθνκά, οικονομικά

και για μια σειρά άλλα θέματα. Έδωσε τη δυ-

νατότητα σε πολλούς αναγνώστες να προβά-

λουν θέματα του δικού τους ενδιαφέροντος.

Κράτησε ανοιχτή την επικοινωνία με την ιδιαί-

τερη πατρίδα μας τις Φέρες και τον Έβρο γενι-

κότερα με ανταποκρίσεις και αναφορές σε ση-

ματικά γεγονότα που συντελέστηκαν εκεί.

Σήμερα, με σιγουριά μπορούμε να πούμε

(ÓõíÝ÷åéá óôç óåë. 7)

ÊÁËÏ ÊÁËÏÊÁÉÑÉ

& êáëÞ åðéôõ÷ßá óôïõò
äéáãùíéæüìåíïõò ìáèçôÝò!

(ÓõíÝ÷åéá óôç óåë. 8)
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Ενίσχυσαν οικονομικά το Σύλλογό μας για

την εφημερίδα κατά το τελευταίο δίμηνο οι

εξής συμπατριώτες μας:

Τσομπανλιώτης Γεώργιος €     40

στη μνήμη της συζύγου του

Φιλίτσας (3μηνο μνημόσυνο)

Γεώργιος Καραδέδος 60

Τζούλια Καραδέδου-Πατριανάκου 100

Παπαϊωάννου Διαμαν. 14,67

Ευανθία Βίζγα 15

Τα ρέστα μιας καλής παρέας στου

Ψυρρή Κυριακή 26/5/02 5

Το Διοικητικό Συμβούλιο τους ευχαριστεί

όλους θερμά.

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

ÖïõôóéôæÞ Èåïäþñá
ÓõíåñãÜôçò: Íßêïò Ãêüôóçò

Ôá åíõðüãñáöá Üñèñá åêöñÜæïõí
ôéò áðüøåéò ôïõ óõããñáöÝá

ÅðéìÝëåéá åíôýðïõ: Âïýëá Áñâáíéôßäïõ

ÐáñáãùãÞ: ÃñáöéêÝò ÔÝ÷íåò ÐÜñáëïò

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

Ôçë. 010 3827314

ÃÍÙÓ ÔÏÐÏ É Ç ÓÇ

Ãéá ôïõò ïéêïíïìéêïýò óõíäñïìçôÝò

ôçò åöçìåñßäáò ìáò

Óõìðáôñéþôåò, óõìðáôñéþôéóóåò

Ößëåò êáé ößëïé ôçò ÂÇÑÁÓ

¼óïé åðéèõìåßôå íá åíéó÷ýóåôå ïé-

êïíïìéêÜ ôï Óýëëïãü ìáò ìðïñåßôå íá

êáôáèÝôåôå ôá ÷ñÞìáôá óôçí ÅèíéêÞ

ÔñÜðåæá üðïõ ùò Óýëëïãïò äéáôçñïý-

ìå ëïãáñéáóìü ìå ôïí Áñéèìü

040/483031-86.

Ðáñáêáëïýìå, üóïé ÷ñçóéìïðïéåßôå

ôïí ôñáðåæéêü ìáò ëïãáñéáóìü, íá á-

íáãñÜöåôå êáèáñÜ ôï ïíïìáôåðþíõ-

ìü óáò (ïé ãõíáßêåò íá áíáãñÜöïõí êáé

ôï ðáôñéêü ôïõò åðßèåôï), êáèþò êáé

ôçí ðüëç êáôÜèåóçò, ãéá íá óáò óôÝë-

íïõìå ôçí áíôßóôïé÷ç áðüäåéîç.

Áðü ôï Ä.Ó.
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• Ïé óõìðáôñéþôåò ìáò Âáóßëçò êáé

Ãéïýëç ÔóáðáôóÜñç ðñüóöåñáí óôï

Óýëëïãü ìáò ìßá óåéñÜ CD ìå èñáêéþ-

ôéêç ìïõóéêÞ êáé ôñáãïýäéá.

Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõò åê-

öñÜæåé ôéò èåñìÝò ôïõ åõ÷áñéóôßåò.

• Åðßóçò, ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ

Óõëëüãïõ ìáò åõ÷áñéóôåß èåñìÜ ôçí êá

Ôæïýëéá ÊáñáäÝäïõ-ÐáôñéáíÜêïõ,

Äéåõèýíôñéá ôïõ Åëëçíéêïý Ó÷ïëåßïõ

"ÊïóìÜò ï Áéôùëüò" ôçò Åíïñßáò Áã.

Ãåùñãßïõ óôï ÓéêÜãï ôùí ÇÐÁ, ãéá ôï

âéâëßï ôçò ìå ôßôëï «Ôñáãïõäþ ôçí Áë-

öáâÞôá» ðïõ ðñüóöåñå óôç ÂéâëéïèÞ-

êç ìáò.

ÅÍ ÏØÅÉ ÔÙÍ ÄÇÌÏÔÉÊÙÍ ÅÊËÏÃÙÍÅÍ ÏØÅÉ ÔÙÍ ÄÇÌÏÔÉÊÙÍ ÅÊËÏÃÙÍÅÍ ÏØÅÉ ÔÙÍ ÄÇÌÏÔÉÊÙÍ ÅÊËÏÃÙÍÅÍ ÏØÅÉ ÔÙÍ ÄÇÌÏÔÉÊÙÍ ÅÊËÏÃÙÍÅÍ ÏØÅÉ ÔÙÍ ÄÇÌÏÔÉÊÙÍ ÅÊËÏÃÙÍ

ÄÇÌÏÔÉÊÇ ÁÍÁÃÅÍÍÇÓÇ

ÄéáêÞñõîç ôïõ ÄçìÜñ÷ïõ Öåñþí
ÍÉÊÏËÁÏÕ Á. ÌÁÍÏÕÓÇ

Áãáðçôïß Óõìðïëßôåò êáé óõìðïëßôéóóåò
¸÷ïíôáò âáèéÜ óõíáßóèçóç ôïõ ñüëïõ ôçò

ÔïðéêÞò Áõôïäéïßêçóçò êáé ôçò åõèýíçò ðïõ
ðñÝðåé íá Ý÷åé Ýíáò õðïøÞöéïò ÄÞìáñ÷ïò êáé
ïé óõíåñãÜôåò ôïõ ìå áðïêëåéóôéêü ãíþìïíá
ôï óõìöÝñïí êáé ôçí ðñüïäï ôïõ ôüðïõ ìáò,
èá åßìáé êáé ðÜëé õðïøÞöéïò ÄÞìáñ÷ïò ôïõ
ÄÞìïõ Öåñþí.

Ç ãíþóç ôùí èåìÜôùí êáé ðñïâëçìÜôùí
ôïõ ôüðïõ ìáò óå óõíäõáóìü ìå ôç óõíÝðåéá
ëüãùí êáé ðñÜîåùí, ìå ôçí åðßôåõîç ôùí âá-
óéêþí óôü÷ùí ôùí ðñïãñáììáôéêþí äéáêçñý-
îåùí, ìáò äßíåé ôï êïõñÜãéï êáé ôç äýíáìç íá
óõíå÷ßóïõìå, óå óõíåñãáóßá ðÜíôá ìå ôïõò
õðüëïéðïõò öïñåßò êáé ôïí êáèÝíá óõìðïëß-
ôç ìáò ÷ùñéóôÜ, ôç ìåãÜëç ðñïóðÜèåéá ãéá
ôçí õëïðïßçóç ôùí Þäç ðñïãñáììáôéóìÝíùí
ìåãÜëùí Ýñãùí, äéáóöáëßæïíôáò ôáõôü÷ñïíá
ïñéóôéêÜ êáé áìåôÜêëçôá ôá ìåãÜëá âÞìáôá
ðïõ ãßíáíå óôïí ôïìÝá ðáñï÷Þò õðçñåóéþí
óôïõò ðïëßôåò, äçìéïõñãþíôáò ôéò âÜóåéò ãéá
ìéá ðñüôõðç êïéíùíßá ðïëéôþí, ãéá ôçí ïðïßá
èá ìðïñïýìå óå âÜèïò ÷ñüíïõ íá áéóèáíü-
ìáóôå õðåñÞöáíïé üëïé ìáò ãéá ôçí êëçñïíï-
ìéÜ ðïõ áöÞíïõìå óôçí åðåñ÷üìåíç ãåíéÜ.

Ç ïëïêëÞñùóç ôùí õðïäïìþí óå óõíäõá-
óìü ìå ôïõò íÝïõò óôü÷ïõò, ðñüêëçóç ãéá ü-
ëïõò ìáò ðïõ äåí åßíáé Üëëç áðü ôçí åðßôåõ-
îç êáé èåóìéêÞ êáôï÷ýñùóç ôïõ ÖåóôéâÜë
Âáëêáíéêïý Ðïëéôéóìïý óôéò ÖÝñåò, ôçí áíá-
âÜèìéóç ôçò ÁãñïôéêÞò ¸êèåóçò ðïõ èá ãßíåé
áðü ÐáíÝâñéá ôïõëÜ÷éóôïí ÔñéåèíÞò, êáé ìå
üëá ôá Ýñãá ðïõ èá óõíïäÝøïõí ôéò óõãêå-
êñéìÝíåò äñÜóåéò, áíïßãïõí áðü ìüíá ôïõò
ðñïïðôéêÝò ðïëýðëåõñçò áíÜðôõîçò, äç-
ìéïõñãþíôáò Ýíá üñáìá ìéáò ðñüôõðçò êïé-
íùíßáò ðïëéôþí óôçí ïðïßá ï êÜèå ðïëßôçò Ý-
÷åé äéêáßùìá íá Ý÷åé Ýíá üñáìá ãéá ôïí ôüðï
ôïõ, ôïí åáõôü ôïõ, ôçí ïéêïãÝíåéÜ ôïõ, ìá-
êñéÜ áðü äüãìáôá êáé öáíáôéóìïýò.

Óôçñßîôå áõôïýò ðïõ åóåßò ðéóôåýåôå üôé
èá áãùíéóôïýí äßðëá óáò ìå åõáéóèçóßá, åðé-
ìïíÞ êáé äéáöÜíåéá, ãéá íá äþóïõìå ôéò áðá-
íôÞóåéò óôéò ðñïêëÞóåéò ôçò íÝáò ÷éëéåôßáò
ðïõ Þäç äéáíýïõìå.

¼ëïé ìáæß ìðïñïýìå ðïëý ðåñéóóüôåñá á-
ðü üóá ëÝìå.

ÄÇÌÏÔÉÊÇ ÐÑÏÏÄÅÕÔÉÊÇ ÊÉÍÇÓÇ

ÕÐÏØÇÖÉÏÓ ÄÇÌÁÑ×ÏÓ ÖÅÑÙÍ
ÏÕÓÔÏÃËÏÕ Â. ÃÅÙÑÃÉÏÓ

Ï õðïøÞöéïò ÄÞìáñ÷ïò Öåñþí ê. Ïýóôïãëïõ
Ãåþñãéïò ãåííÞèçêå óôéò ÖÝñåò ôïí Áýãïõ-
óôï ôïõ 1959. Áðïöïßôçóå áðü ôï ÃõìíÜóéï
Öåñþí ôï 1977. Ôï 1978 åéóÞ÷èç óôçí ÁíùôÝ-
ñá Äçìüóéá Ó÷ïëÞ Åìðïñéêïý Íáõôéêïý óôç
Í. Ìç÷áíéþíá Èåó/íßêçò, áðü üðïõ áðïöïß-
ôçóå ôï 1980.

Ìå ôçí éäéüôçôá ôïõ ðëïéÜñ÷ïõ Ã´ ôÜîåùò
Åìðïñéêïý Íáõôéêïý êáé ãéá ëßãá ÷ñüíéá åîÜ-
óêçóå áõôü ôï åðÜããåëìá. ÌåôÜ ôï óôñáôéù-
ôéêü åñãÜóôçêå ãéá ëßãá ÷ñüíéá ùò ðñïúóôÜ-
ìåíïò Íáõôéêïý ðñáêôïñåßïõ ÓÕÍÅÄÉÌ Á.Å.

Æåé, êáôïéêåß êáé åñãÜæåôáé óôéò ÖÝñåò. Åß-
íáé ðáíôñåìÝíïò ìå ôçí ÔåñæÞ ×ñõóÞ êáé Ý÷åé
äýï êüñåò, ôçí Áèáíáóßá êáé ôç Èåïðïýëá.

Ç óõíäéêáëéóôéêÞ ôïõ äñÜóç îåêßíçóå á-
ðü ôï 1980. ¹ôáí áðü ôá éäñõôéêÜ ìÝëç ôïõ
óõëëüãïõ Óðïõäáóôþí Åìðïñéêïý Íáõôéêïý.
¸÷åé äéáôåëÝóåé ìÝëïò óå äéÜöïñïõò Óõëëü-
ãïõò.

Óôï ÷þñï ôçò ÔïðéêÞò Áõôïäéïßêçóçò á-
íáìåéãíýåôáé åíåñãÜ êáé ôï 1994 åêëÝãåôáé Äç-
ìïôéêüò Óýìâïõëïò.

¸÷åé äéáôåëÝóåé ðñüåäñïò Óõìâïõëßïõ Ðå-
ñéï÷Þò (ÓÕ.ÐÅ.) áðü ôï 1995-1998 ìå ðëïý-
óéá äñÜóç.

Áðü ôïí ÖëåâÜñç ôïõ 1995 Ýùò êáé ôïí
Ïêôþâñç ôïõ 1998 åßíáé áíôéäÞìáñ÷ïò ôïõ ÄÞ-
ìïõ Öåñþí.

ÌåôÜ ôï èÜíáôï ôïõ Ã. ÄïõäïõëáêÜêç, á-
íáëáìâÜíåé ôá êáèÞêïíôá ôïõ ÄçìÜñ÷ïõ Ýùò
31 ÄåêÝìâñç 1998.

Óôéò ÄçìïôéêÝò ÅêëïãÝò ôïõ 1998 åêëÝãå-
ôáé Ðñþôïò Äçìïôéêüò Óýìâïõëïò ôïõ Êáðï-
äéóôñéáêïý ìáò ÄÞìïõ.

Ôïí ÌÜñôç ôïõ 2002, ìåôÜ áðü ðñïêñéìá-
ôéêÞ äéáäéêáóßá ôçò "ÄçìïôéêÞò Ðñïïäåõôé-
êÞò Êßíçóçò" åêëÝãåôáé åðéêåöáëÞò ôçò ðá-
ñÜôáîçò ãéá ôéò ÄçìïôéêÝò ÅêëïãÝò ôïõ Ïêôþ-
âñç.

Óôï åðüìåíï öýëëï èá õðÜñ÷ïõí áíáëõ-
ôéêÜ ïé óôü÷ïé, ïé äñÜóåéò êáé ôá ïñÜìáôá ôïõ
óõíäõáóìïý ôïõ.

ÁÃÙÍÉÓÔÉÊÇ ÄÇÌÏÔÉÊÇ ÅÍÏÔÇÔÁ ÖÅÑÙÍ

ÕðïøÞöéïò ÄÞìáñ÷ïò
ÃÉÙÑÃÏÓ ÔÓÉÁÂÄÁÑÉÄÇÓ

Óôçí ðáñïõóßáóç ôçò ÄéáêÞñõîçò ôçò êßíçóçò
áðü ôïí õðïøÞöéï ÄÞìáñ÷ï Ãéþñãï Ôóéáâäáñßäç
åðéóçìÜíèçêáí ôá åîÞò:

«Ìáò åíþíåé ç áãùíßá ãéá ôç óõóóþñåõóç ôùí
ëáúêþí ðñïâëçìÜôùí, ðïõ åðéöÝñïõí ôçí õ-
ðáíÜðôõîç ôçò ðåñéï÷Þò ìáò, ôç óõíå÷Þ õðï-
âÜèìéóç ôçò ðïéüôçôáò æùÞò ìáò. Ç êáôÜóôá-
óç áõôÞ åßíáé áðïôÝëåóìá ôçò ãåíéêüôåñçò á-
íáðôõîéáêÞò ïéêïíïìéêÞò êáé êïéíùíéêÞò ðï-
ëéôéêÞò ðïõ áêïëïõèÞèçêå óôïí ôüðï ìáò á-
ðü ôéò ìÝ÷ñé ôþñá êõâåñíÞóåéò. ÐïëéôéêÞ ðïõ
ãßíåôáé üëï êáé ðéï å÷èñéêÞ ãéá ôï ëáü, êáèþò
õðïôÜóóåôáé óôéò åíôïëÝò ôïõ ìåãÜëïõ êåöá-
ëáßïõ, ðïõ åðéâÜëëåé êáé õëïðïéåß ç ÊõâÝñíç-
óç ôïõ ÐÁÓÏÊ óå áãáóôÞ óõíåñãáóßá ìå ôç
ÍÄ áëëÜ êáé ôïí Óõíáóðéóìü, åðéôá÷ýíïíôáò
ôéò êáðéôáëéóôéêÝò áíáäéáñèñþóåéò ðïõ óôï-
÷åýïõí óôçí Ýíôáóç ôçò åêìåôÜëëåõóçò ôùí
åñãáæïìÝíùí.

Ç ßäéá ðïëéôéêÞ êáèïñßæåé êáé ôá æçôÞìáôá
ôçò ÔïðéêÞò Áõôïäéïßêçóçò. ¼ëåò ïé êõâåñ-
íÞóåéò óôç ÷þñá ìáò êáé óå êÜèå åõêáéñßá Ý-
÷ïõí äéáôõìðáíßóåé ôéò ðñïóðÜèåéÝò ôïõò íá
áíáâáèìßóïõí ôç èÝóç êáé ôï ñüëï ôçò Ô.Á.
Åßíáé ãíùóôü üìùò üôé ðáñÜ ôéò ìåãáëïóôïìß-
åò, ôá éäéáßôåñá ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôçò Ô.Á. äç-
ëáäÞ ôá óôïé÷åßá ôçò Üìåóçò äçìïêñáôßáò, ç
ó÷åôéêÞ ôçò áõôïôÝëåéá, ç Üìåóç åðáöÞ ôçò
ìå ôï ëáü, Ýãéíå ðñïóðÜèåéá íá ÷ñçóéìïðïéç-
èïýí ü÷é ðñïò üöåëïò ôïõ ëáïý êáé ôçò Ô.Á.
áëëÜ óå âÜñïò ôïõò.

Ìå ôçí ðïëéôéêÞ ðïõ áêïëïõèÞèçêå åßíáé
îåêÜèáñï üôé:
1. Ç Ô.Á. Ý÷åé åäþ êáé êáéñü ìåôáôñáðåß óå âá-
óéêü ìï÷ëü ãéá ôçí ðñïþèçóç êáé õëïðïßçóç
áíôéëáúêþí åðéëïãþí.
2. Ôï óõãêåíôñùôéêü êñÜôïò åíéó÷ýåôáé êáé ç
ðåñéöÝñåéá ùò åêðñüóùðüò ôïõ åíéó÷ýåé ôïí
Ýëåã÷ï óêïðéìüôçôáò óôçí Ô.Á.
3. Äéáôçñïýíôáé êáé åíéó÷ýïíôáé áíôéäçìïêñá-
ôéêÝò äéáôÜîåéò êáé äåí åöáñìüæåôáé ç áðëÞ á-
íáëïãéêÞ.
4. Ìåéþíïíôáé ôá ÷ñÞìáôá ðïõ ðáßñíåé ç Ô.Á.
áðü ôïí êñáôéêü ðñïûðïëïãéóìü êáé áíôéêáèß-
óôáíôáé ïé ìåéþóåéò áðü ôïðéêïýò öüñïõò.
5. Ôçò áíáôßèåíôáé áñìïäéüôçôåò êïéíùíéêïý
÷áñáêôÞñá ÷ùñßò ôïõò áíáãêáßïõò ðüñïõò.
6. Õðïâáèìßæåôáé ï ñüëïò ôùí åêëåãìÝíùí ïñ-
ãÜíùí êáé ëåéôïõñãåß ìå êñéôÞñéá éäéùôéêÞò å-
ðé÷åßñçóçò ìå äçìÜñ÷ïõò óå ñüëï ìÜíáôæåñ.
7. Ôçò áíáôßèåíôáé áñìïäéüôçôåò êáôáóôïëÞò
(Äçìïô. Áóôõíïìßá) ãéá íá ÷ôõðçèåß ôï åñãáôé-
êü êßíçìá, ôï áãñïôéêü êßíçìá, ôï ëáúêü êßíçìá.

Åìåßò ü÷é ìüíï äåí óõìöùíïýìå ì’ áõôÞ
ôçí êõñßáñ÷ç ðïëéôéêÞ êáé áíôßëçøç áëëÜ äß-
íïõìå ôç äéêÞ ìáò áðÜíôçóç ìå ôçí ÄçìïôéêÞ
ÊßíçóÞ ìáò, ðïõ âáóéêÞ ôçò áñ÷Þ åßíáé ç á-
ãùíéóôéêÞ óôÜóç, ç åíßó÷õóç ôïõ äéåêäéêçôé-
êïý ÷áñáêôÞñá ôçò Ô.Á.

ÐñÝðåé íá êáôáäéêáóôåß áõôÞ ç ðïëéôéêÞ êáé
üóïé ôç óôçñßæïõí. Íá êáôáäéêáóôïýí ÐÁÓÏÊ,
ÍÄ êáé ÓÕÍ, ðïõ ìå åõèýíç ôïõò ç Ô.Á. Ý÷åé
ìåôáôñáðåß óå ìç÷áíéóìü åðéâïëÞò ôçò áíôé-
ëáúêÞò ðïëéôéêÞò. Íá êáôáäéêáóôïýí êáé ïé ðá-
ñáôÜîåéò ôïõò, áíåîÜñôçôá ðþò åìöáíßæïíôáé
(ìå ÷ñßóìá Þ ÷ùñßò) êáé óôïõò äýï ãýñïõò ôçò
åêëïãéêÞò áíáìÝôñçóçò.

Ç Ô.Á. ðñÝðåé íá åßíáé ìðñïóôÜ óôïõò ìé-
êñïýò êáé ìåãÜëïõò áãþíåò ôùí åñãáæïìÝ-
íùí, ôùí áãñïôþí, ôùí ÅÂÅ, ôçò íåïëáßáò, ôùí
ãõíáéêþí, íá åíèáññýíåé êáé íá åíéó÷ýåé ôç
ìåãáëýôåñç óõììåôï÷Þ ôùí äçìïôþí óôéò åê-
äçëþóåéò êáé ôç äñáóôçñéïðïßçóç ãéá ôá ðñï-
âëÞìáôá ôïõ ôüðïõ.

È’ áíôéóôáèïýìå óôçí ðïëéôéêÞ ïðïéáóäÞ-
ðïôå êõâÝñíçóçóçò ðïõ åðéëÝãåé:
– Ôç ìåßùóç ôùí Þäç èåóìïèåôçìÝíùí êåíôñé-
êþí áõôïôåëþí ðüñùí Þ êáé ôï ðÜãùìÜ ôïõò.
– Ôçí åðéâïëÞ ìÝóù ôçò ÔÁ íÝùí öüñùí êáé ôç
ìåôáôñïðÞ ôçò óå óõìðëçñùìáôéêü ìç÷áíéóìü
áöáßìáîçò ôïõ åéóïäÞìáôïò ôùí äçìïôþí.
– Ôçí ðñïþèçóç íÝùí ôåëþí, êáôÜ ôï ðñüôõ-
ðï ôïõ ôÝëïõò ôçò áêßíçôçò ðåñéïõóßáò óôï
üíïìá ôçò áíôáðïäïôéêüôçôáò.
– Óå ðñïóðÜèåéá éäéùôéêïðïßçóçò ôïìÝùí ôïõ
ÄÞìïõ ðïõ ðáñÝ÷ïõí õðçñåóßåò êïéíùíéêïý
÷áñáêôÞñá.

Åìåßò èÝëïõìå ÄÞìáñ÷ï áãùíéóôÞ, ðïõ äå
èá óõìâéâÜæåôáé ìå ôçí êõâåñíçôéêÞ ðïëéôéêÞ
êáé ôéò áðïöÜóåéò ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò,
èá áíôéóôÝêåôáé êáé èá óõãêñïýåôáé ì’ áõôÞ
ôçí ðïëéôéêÞ ãéá ôçí åîõðçñÝôçóç ôùí ðñáã-
ìáôéêþí óõìöåñüíôùí ôïõ ÄÞìïõ êáé ôïõ ëá-
ïý. ÈÝëïõìå ÄÞìáñ÷ï ìðñïóôÜñç óå üëïõò
ôïõò êïéíùíéêïýò áãþíåò, ðïõ èá ôá âÜëåé ìå
ôï êáôåóôçìÝíï êáé ôá ìåãÜëá óõìöÝñïíôá,
ðïõ èá êéíçôïðïéåß ôï ëáü êáé èá äéåêäéêåß ëý-
óåéò óôçñéãìÝíïò óôïõò ëáúêïýò áãþíåò»

Ç åöçìåñßäá ìáò óõììåôÝ÷ïíôáò óôá êïéíùíéêÜ äñþìåíá äçìïóéåýåé ôá êåßìåíá ðïõ ìáò Ý÷ïõí
óôåßëåé óõìðáôñéþôåò ìáò ïé ïðïßïé èÝôïõí õðïøçöéüôçôá ãéá ôéò äçìïôéêÝò åêëïãÝò ôïõ Ïêôþâñç.

ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÕÐÏØÇÖÉÁ

ÄÞìáñ÷ïò Öåñþí
ÌÁÑÉÍÁ ÊÅÓÅÓÉÄÏÕ

ÃåííÞèçêá óôéò ÖÝñåò, üðïõ êáé ïëïêëÞñù-
óá ôéò ìáèçôéêÝò ìïõ óðïõäÝò. ÌåôÜ ôçí á-
ðïöïßôçóÞ ìïõ áðü ôï ôïðéêü Ëýêåéï êáé ý-
óôåñá áðü åéóáãùãéêÝò åîåôÜóåéò, åããñÜöç-
êá óôç ÍïìéêÞ Ó÷ïëÞ ôïõ Äçìïêñéôåßïõ Ðáí/
ìßïõ ÈñÜêçò áð’ üðïõ áðïöïßôçóá ôïí Öå-
âñïõÜñéï ôïõ 1997. ¼íôáò áêüìç öïéôÞôñéá
åñãáæüìïõí óôçí ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá Öåñþí êáé
áñãüôåñá ôçò Áëåî/ðïëçò. Ðñïò ôï ôÝëïò ôùí
óðïõäþí ìïõ êáé ðáñÜëëçëá ìå ôçí ÜóêçóÞ
ìïõ óôç äéêçãïñßá, åñãáæüìïõí ãéá Ýíá Ýôïò
óôï ÄÞìï Öåñþí êáé óå äéÜöïñåò èÝóåéò. Ôï
1998 êáôüðéí åîåôÜóåùí áðÝêôçóá ôçí Üäåéá
áóêÞóåùò ôïõ äéêçãïñéêïý åðáããÝëìáôïò êáé
Ýêôïôå áó÷ïëïýìáé ìå ôçí åëåýèåñç äéêçãï-
ñßá Ý÷ïíôáò ãñáöåßï ôüóï óôéò ÖÝñåò üóï êáé
óôçí Áëåî/ðïëç, üíôáò ðáñÜëëçëá êáé íïìéêÞ
óýìâïõëïò ôçò ÅèíéêÞò ÔñÜðåæáò.

¸÷ïíôáò êáèçìåñéíÞ åðáöÞ ìå ôïõò ðï-
ëßôåò ôïõ äÞìïõ ìáò êáé âéþíïíôáò ôïí ðñï-
âëçìáôéóìü ôüóï ôùí ìåãáëýôåñùí áëëÜ êõ-
ñßùò ôùí íÝùí, óõíåéäçôïðïéÞóáìå ôüóï åãþ
üóï êáé ïé óõíåñãÜôåò ìïõ üôé óôéò åñ÷üìå-
íåò äçìïôéêÝò åêëïãÝò êáëïýìáóôå íá óõì-
ìåôÜó÷ïõìå åãêëùâéóìÝíïé üëïé ìáò óå ìßá
êïììáôéêÞ áíôéðáëüôçôá ðïõ äéáñêþò åðáíá-
ëáìâÜíåôáé êáé ðïõ ïõäüëùò ðñïùèåß êáé å-
îõðçñåôåß ôá ðñïâëÞìáôá ôïõ äÞìïõ ìáò.

ÓõíåéäçôïðïéÞóáìå üôé ç êïììáôéêÞ ðüëù-
óç óå ôïðéêü åðßðåäï äåí óõìöÝñåé ôïí ôüðï,
áëëÜ áðåíáíôßáò ðßóù áðü áõôÞí êñýâåôáé ç
áíáîéïêñáôßá êáé óõíôçñïýíôáé ïé ßäéåò äõíÜ-
ìåéò ðïõ äÝóìéåò óå êïììáôéêÝò õðï÷ñåþóåéò
ðïëý ëßãá Ý÷ïõí íá ðñïóöÝñïõí óôïí ôüðï.

Ãíùñßæïíôáò üôé ìüíï ïé êïéíùíßåò ðïõ äéá-
èÝôïõí ðñüèõìïõò êáé åíåñãïðïéçìÝíïõò ðï-
ëßôåò ìðïñïýí íá áîéïðïéÞóïõí ôéò ðñïêëÞ-
óåéò ôùí êáéñþí êáé ðéóôåýïíôáò üôé ç ðåñéï-
÷Þ ìáò Ý÷åé ôéò äõíáôüôçôåò êáé ôï áíèñþðéíï
äõíáìéêü ìå ôï ïðïßï ìðïñåß íá ôéò áîéïðïéÞ-
óåé,

ÁÐÏÖÁÓÉÆÏÕÌÅ
– Íá åëåõèåñùèïýìå áðü ôïõò êïììáôéêïýò
åíáãêáëéóìïýò óåâüìåíïé üìùò ôçí ðïëéôéêÞ
ôáõôüôçôá ôïõ êáèåíüò áðü ìáò.
– Íá óõììåñéóôïýìå ôçí áãùíßá ôùí íÝùí ãéá
Ýíá åëðéäïöüñï ìÝëëïí óôïí ôüðï ìáò êáé ôç
äéÜèåóÞ ôïõò íá æÞóïõí, íá åñãáóôïýí êáé
íá äçìéïõñãÞóïõí ïéêïãÝíåéá ó’ áõôüí.
– Íá åñãáóôïýìå ìáæß ìå üëïõò ôïõò óõìðï-
ëßôåò ìáò, þóôå íá ãßíåé ï äÞìïò ìáò Ýíá æù-
íôáíü êýôôáñï ôçò åëëçíéêÞò ðåñéöÝñåéáò.
– Íá óõíäñÜìïõìå áðïöáóéóôéêÜ óôá ðñï-
âëÞìáôá ôùí áãñïôþí êáé ôùí åðáããåëìáôéþí
ôçò ðåñéï÷Þò ìáò.
– Íá åðÝìâïõìå êáé íá âåëôéþóïõìå ôçí êá-
èçìåñéíüôçôá ôïõ ðïëßôç.

Ãéá ôï óêïðü áõôü êáëïýìå üëïõò ôïõò
óõìðïëßôåò ìáò íá óõóôñáôåõôïýí ìáæß ìáò.

Íá äþóïõìå Ýíá ôÝëïò óôç äéáñêþò åðá-
íáëáìâáíüìåíç êïììáôéêÞ óýãêñïõóç óôïí
ôüðï ìáò êáé ìéá áñ÷Þ óôï íÝï íá ãåííçèåß
êáé ìå ôï âëÝììá óôï ìÝëëïí íá áíôáðïêñéèåß
óôéò ðñïóêëÞóåéò êáé ôéò ðñïóêëÞóåéò ôçò å-
ðï÷Þò.

ÊÁËÏ ÔÁÎÉÄÉ...

Åíþ ðñïåôïéìÜæáìå ôçí ýëç ôçò åöçìåñß-
äáò ìáò ðëçñïöïñçèÞêáìå áðü ôïí óõìðá-
ôñéþôç ìáò ÅõÜããåëï Ãáëá÷ïõóßäç ðïõ æåé
óôç Èåóóáëïíßêç, üôé óôéò 15 Éïõíßïõ 2002
áðåâßùóå ï ðáôÝñáò ôïõ Êùíóôáíôßíïò Ãá-
ëá÷ïõóßäçò, ï ïðïßïò óõìðåñéëáìâáíüôáí
ìåôáîý ôùí áéùíüâéùí Öåñéùôþí óôï áöéÝ-
ñùìá ôïõ ðñïçãïýìåíïõ öýëëïõ ôçò åöç-
ìåñßäáò ìáò.

Ï õðåñÞëéêáò óõìðáôñéþôçò ìáò ðñü-
ëáâå êáé ðÞñå ôç ÂÇÑÁ ìå ôï áöéÝñùìá, ôï
÷Üñçêå. ¸öõãå ðëÞñçò çìåñþí. Áò åßíáé å-
ëáöñý ôï ÷þìá ðïõ ôïí óêåðÜæåé.

Óôïõò ïéêåßïõò ôïõ åêöñÜæïõìå ôá åéëé-
êñéíÞ ìáò óõëëõðçôÞñéá.

ÓÕËËÕÐÇÔÇÑÉÁÓÕËËÕÐÇÔÇÑÉÁÓÕËËÕÐÇÔÇÑÉÁÓÕËËÕÐÇÔÇÑÉÁÓÕËËÕÐÇÔÇÑÉÁ

• ¸öõãå áðü êïíôÜ ìáò êáôÜ ôéò çìÝñåò
ôïõ ÐÜó÷á ç óõìðáôñéþôéóóÜ ìáò ÄÝóðïé-
íá Éùáííßäïõ, óõíôáîéïý÷ïò äáóêÜëá.
• Åðßóçò, Ýöõãå áðü êïíôÜ ìáò ç ÓïõëôÜ-
íá ÇëéÜäïõ, ìçôÝñá ôçò Èáíáóßáò êáé ôïõ
Ðáýëïõ. Óôçí êçäåßá ôçò óõììåôåß÷áí ðïë-
ëïß óõìðáôñéþôåò.
• Óôéò 19 Éïõíßïõ áðåâßùóå ï ÃéÜííçò Ìðá-
ëáíôßëáò, óýæõãïò ôçò óõìðáôñéþôéóóÜò
ìáò ÅëÝíçò ÊÜëëå.

Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï êáé ç Ó.Å. åêöñÜ-
æïõí óôïõò ïéêåßïõò ôïõò ôá èåñìÜ ôïõò
óõëëõðçôÞñéá êáé ôïõò åý÷ïíôáé âÜëóáìï
êáé ðáñçãïñßá.
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Åêåß Ý÷åé ìåôåñßæéá ðÜíù óôç Ãêßìðñåíá
åêåß åßíáé ç êñýá âñÞóç, ðü÷åé êñýï íåñü,
Ý÷åé êáé ðáëéêÜñéá äÝêá ï÷ôþ ÷ñïíþ
ðïõ ðïëåìïýí ôïõò Ôïýñêïõò, ôá Üðéóôá óêõëéÜ,
ãéá íá ôá áöáíßóïõí óôçí Êüêêéíç ÌçëéÜ.

Â´ Äçìïôéêü ôñáãïýäé

Äþäåêá ÷ñüíéá êëåöôïõñéÜò óôçò Ãêýìðñåíáò ôá ìÝñç
¸óöáîå Ôïýñêïõò óáí ôñáãéÜ, ôç ëåõôåñéÜ íá öÝñåé.
Ìá óôçò Ñùóßáò ôïí êáéñü ï ÊáðåôÜí ÂáããÝëçò
åãýñéóå óôï óðßôé ôïõ íá ãßíåé íïéêïêýñçò.
Óôç ìÜíá ôïõ äåí Ýìåéíå ðïëý êáéñü, óáí Þñèå.
Ðáßñíåé Ñùóßá ãéá íá öýãåé, ÂáããÝëçò ðáßñí' íá öýãåé.
Ôüôå ï ðáôÝñáò ôïõ ôïí ëÝåé, ìá êáé ôïí ïñìçíåýåé:
– Ìåßíå ÂáããÝëç óôï ÷ùñéü, äïýëåøå ðùò äïõëåýù
êáé èá óå 'ñáâùíéÜóïõìå êé åãþ èá óå ðáíôñÝøù.
Êé áðÜíôçóå ðåñÞöáíá ï êáðåôÜí ÂáããÝëçò:
– ÐáôÝñá, 'ñáâùíéÜóôçêá ô' áóôñáöôåñü óðáèß ìïõ
êáé ðÞñá ãéá ãõíáßêá ìïõ ìðáñïýôé êáé íôïõöÝêé.
Äïò ìïõ, ðáôÝñá, ôçí åõ÷Þ óïõ ìå üëç ôçí êáñäéÜ óïõ
êáé óõ ìáíïýëá ìïõ ãëõêéÜ, Üíáâå ôçí êáíôÞëá
åéò ôçí ÊõñÜ ìáò ÐáíáãéÜ ãéá íá ìå ðñïóôáôåýåé
áðü ôá âüëéá ôùí å÷èñþí. Êáé óá âñåèþ ìå Ôïýñêïõò,
ìå ôç äéêÞ ôçò äýíáìç êáíåßò íá ìç ãëõôþíåé.
Öåýãåé ï ÂáããÝëçò, êáôåâáßíåé óôïõ ÄåäÝáãáôò ôç óêÜëá.
Âñßóêåé ôï ÃéÜííç ìïíá÷ü, êÜèïíôáé êïõâåíôéÜæïõí.
– Ðïý 'íáé, âñå ÃéÜííç, ïé óýíôñïöïé, ðïý 'íáé ôá ðáëéêÜñéá.

Ã´ Äçìïôéêü ôñáãïýäé

(ôïõ èáíÜôïõ ôïõ ÊáðåôÜí ÂáããÝëç)

Ôï ÃéÜííç ôïí ðñïâüäéóáí íåñü íá ðÜåé íá öÝñåé
êé þóðïõ íá Ýñèåé áð' ôï íåñü, óçêþíåôáé ï ËÜæïò
ì' Ýíá ìá÷áßñé öïâåñü ôïí ÊáðåôÜí ÂáããÝëç
óôïí ýðíï ôïõ ôïí ðéÜíåé
ìéá ìá÷áéñéÜ ôïí Ýäùóå áíÜìåóá óôï óôÞèïò.

Óýíôá íá äþóåé ÷áñáõãÞ

Óýíôá íá äþ-, íáìÜí Ðáíþñéá ìïõ,
óýíôá íá äþ-, íá äþóåé ÷áñáõãÞ,
Ðáíþ-, Ðáíþñéá îáêïõóìÝíç, óýíôá íá îçìåñþóåé. (äéò)

ÖÝããïõí ôçò Ðü-, íáìÜí Ðáíþñéá ìïõ,
öÝããïõí ôçò Ðü-, ôçò Ðüëçò ôá ôæáìéÜ,
Ðáíþ-, Ðáíþñéá îáêïõóìÝíç, ôçò Ðüëçò ô' áñãáóôÞñéá. (äéò)

ÖÝããåé êáé ç, íáìÜí Ðáíþñéá ìïõ,
ÖÝããåé êáé ç ÁãéÜ ÓïöéÜ,
Ðáíþ-, Ðáíþñéá îáêïõóìÝíç, ôï ÌÝ-, ôï ÌÝãá ÌïíáóôÞñé. (äéò)

Ìé ôá øçëÜ, íáìÜí Ðáíþñéá ìïõ,
ìé ôá øçëÜ, øçëÜ êáìðáíáñéÜ,
Ðáíþ-, Ðáíþñéá îáêïõóìÝíç, êé ôéò, êé ôéò ÷ñõóÝò êáíôÞëåò. (äéò)

Íá äþóåé êé, íáìÜí Ðáíþñéá ìïõ,
íá äþóåé êé, êé ìéá ÷áñáõãÞ,
Ðáíþ-, Ðáíþñéá îáêïõóìÝíç, íá äþ-, íá äþóåé êé ìéá ìÝñá. (äéò)

Êé ìÝóá óôçí, íáìÜí Ðáíþñéá ìïõ,
êé ìÝóá óôç, óôçí ÁãéÜ ÓïöéÜ,
Ðáíþ-, Ðáíþñéá îáêïõóìÝíç, íá ðá-, íá ðá íá ðñïóêõíÞóù. (äéò)

[Óõñôü Þ Óõñôï÷áóÜðéêï-Îåóõñôü (áí ðáé÷ôåß ðéï ãñÞãïñá),

ÄõôéêÞ ÈñÜêç]

Óôïõ Âïóðüñïõ ô' áãéüíåñá (øáëôïôñÜãïõäï)

Δημοτικοφανές τραγούδι που ανήκει στην κατηγορία των ψαλ-

τοτράγουδων. Είναι τραγούδι θύμησης και ελπίδας. Κλάμα και

ευχή μαζί, που ταξιδεύουν στα Βυζαντινά νερά του Βοσπόρου,

εκεί που οι ήχοι της καμπάνας και των ψαλμών σκεπάστηκαν

από τους ήχους του Ισλάμ. Όμως η ελπίδα ζει...

Ο ρυθμός του τραγουδιού είναι 2/2 ή δίσημος. Η μελωδία

του ανήκει στον χρωματικό τύπο του Ρε, δηλαδή σε ήχο πλάγιο

του δεύτερου στη Βυζαντινή μουσική.

Στη φράση «κάψανε τη Σμύρνη, πήραν τ’ Αϊβαλί» η μελω-

δία γυρίζει στο διατονικό τρόπο του Ρε, δηλαδή σε ήχο πρώτο.

Το κείμενο και τη μουσική του τραγουδιού έγραψε ο αεί-

μνηστος Πρωτοψάλτης Αγρινίου Γεράσιμος Πρεβεζάνος.

Óôïõ Âïóðüñïõ ô' Áãéüíåñá, êÜô' áð' ôçí ÁãéÜ ÓïöéÜ (äéò)
ìéá ãåñüíôéóóá óôåíÜæåé ìðñïò óôçí ÐáíáãéÜ.
Óþðá ìÜíá, ðåò ìáò ãéá ôç óõìöïñÜ.

ÊÜøáíå ôç Óìýñíç, ðÞñáí ô' Áúâáëß (äéò)
êëáßåé üëç ç Ìéêñáóßá ôçí êáôáóôñïöÞ.
Óþðá ìÜíá, êÜíå ðÜëé õðïìïíÞ.

Á÷, á÷, ÁíáôïëÞ – Ãç ôçò Éùíßáò, ãç ÅëëçíéêÞ (äéò)
èÜ 'ñèïõí ðÜëé óôïõò áéþíåò ô' ÁëåîÜíäñïõ ïé Ìáêåäüíåò.
Óþðá ìÜíá, êÜíå ðÜëé õðïìïíÞ.

Óôïõ Âïóðüñïõ ô' Áãéüíåñá, êÜô' áð' ôçí ÁãéÜ ÓïöéÜ (äéò)
Þñèå Ýíá Óìõñíéü êáñÜâé, ìáýñá ôá ðáíéÜ.
Óþðá ôæÜíåì, ðåò ìáò ãéá ôç óõìöïñÜ.

ÊÜøáíå ôç Óìýñíç, ðÞñáí ô' Áúâáëß (äéò)
êëáßåé üëç ç Ìéêñáóßá ôçí êáôáóôñïöÞ.
Óþðá ìÜíá, êÜíå ðÜëé õðïìïíÞ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

– Μ. Κούκου, «Ο Ελληνισμός της Θράκης στον αγώνα του 1821»

– Απ. Π. Ευθυμιάδη, «Η συμβολή της Θράκης στην ιστορία στους απε-

λευθερωτικούς αγώνες του έθνους»

– Απ. Π. Ευθυμιάδη - Δημ. Παπαράλη - Ευαγ. Καμαριανάκη, «Η Θράκη

και ο Έβρος» Πρωτοπόροι εις τους αγώνες της φυλής μας 1361-1920.

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

Óôá ðëáßóéá ôçò ãéïñôÞò ôçò 25çò Ìáñôßïõ ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèç-
êå öÝôïò óôï 3ï ÃõìíÜóéï Áëåîáíäñïýðïëçò, óõíäÝèçêå ç éóôïñé-
êÞ åðÝôåéïò ìå ôç óõììåôï÷Þ ôùí Èñáêþí óôïõò áãþíåò ôçò Åèíå-
ãåñóßáò. Ç åñãáóßá åßíáé ôçò öéëïëüãïõ ÅëÝíçò Ìðñßôóïõ-Ôóéëé-
ãêßñç êáé äéáíèßæåôáé áðü èñáêéþôéêç äçìïôéêÞ ðïßçóç êáé ôñáãïýäé.

(ÓõíÝ÷åéá áðü ôï ðñïçãïýìåíï öýëëï)

Ποίημα Κ. Κρυστάλλη:

Áé óêéáß ôùí ðáôñéáñ÷þí Ãñçãïñßïõ Å´ êáé Êõñßëëïõ ÓÔ´

• Απαγχονίζεται στην Κωνσταντιντινούπολη ο μητροπολίτης Α-

δριανούπολης Δωρόθεος Πρώιος.

19 Απριλίου 1821: Απτόητοι οι Σαμοθρακίτες πρόκριτοι δη-

λώνουν στον Τούρκο διοικητή ότι τώρα είναι ελεύθεροι και δεν

έχουν να πληρώσουν φόρο.

2 Μαΐου 1821: Λάβαρα (Σαλτίκιοϊ) Σουφλίου. Οι άνδρες του

χωριού μεγαλώνουν με υψηλό ηθικό φρόνημα, είναι πάντα έ-

νοπλοι, γι’ αυτό μένει πάντα αμιγώς ελληνικό. 300 ένοπλοι Λα-

βαριώτες στη θέση «Κουρί» υψώνοντας γαλάζια σημαία με μαύ-

ρο σταυρό θα εξοντώσουν Τούρκικο στρατό που από την Ανα-

τολική Θράκη θα περάσει τον Έβρο με περιορισμό τη Βόρεια

Θράκη. Οι γυναίκες τους, διανύοντας 10 χιλιόμετρα περίπου,

τους ανεφοδιάζουν με τρόφιμα και πυρομαχικά στη διάρκεια

της διήμερης μάχης.

Μάιος 1821: Χερσόνησος Καλλίπολης. Επαναστατούν οι κά-

τοικοι των χωριών της Χερσονήσου Καλλίπολης. Ο Μπαϊράμ

πασάς καταστρέφει μανιωδώς χωριά και ρημάζει τον πληθυ-

σμό. Όταν θα φτάσει τον Αύγουστο του ’21 στα Βασιλικά, εί-

ναι καταπονημένος και θα νικηθεί.

Ìïíá÷ïãéüò ï ÊùíóôáíôÞò

Áêñéôéêü ôñáãïýäé Ðñïðïíôßäáò

Ìïíá÷ïãéüò o ÊùíóôáíôÞò ìéêñüò êáé ÷áúäåìÝíïò
Ýíáí ôïí Ý÷åé ç ìÜíá ôïõ, Ýíáí êáé êáíáêÜñç. (äéò)

Ôïí Ýëïõæå ôïí ÷ôÝíéæå êáé óôï ó÷ïëåéü ôïí óôÝëíåé
êé ï äÜóêáëïò ôïí äéÜâáæå ãñÜììáôá ôïí ìáèáßíåé. (äéò)

Áíôñåéþèçêåí ï ÊùíóôáíôÞò êáé ãßíå ðáëéêÜñé
óôç ÷þñá Þôáí îáêïõóôüò óôç ìÜíá ôïõ êáìÜñé. (äéò)

Αίνος: Ήδη οι μυημένοι Αινίτες παίρνουν μέρος στον αγώνα.

Διακρίνεται ο ναυτικός Χατζη-Αντώνης Βιζβίζης με το μπρίκι

του «Καλομοίρα».

Ο Μπαϊράμ πασάς ίσως τον Μάιο, επωφελούμενος από την

απουσία του Αινίτικου Στόλου, μπαίνει στην ανοχύρωτη πόλη

και υποχρεώνει τους πρόκριτους να φορέσουν μαύρες προβιές

για να τους εξευτελίσουν· αλλά και καθόλη τη διάρκεια της

σκλαβιάς υφίστανται εξευτελισμούς, όπως όλοι οι Έλληνες: έ-

τσι μαθαίνουμε από την επιστολή της Αινίτισσας Μάρθας προς

τον Ι. Καποδίστρια ότι, 20χρονη όντας, αρπάχθηκε από τους

Τούρκους, υποχρεώθηκε ν’ αλλαξοπιστήσει και παντρευτεί τον

απαγωγέα της· κατάφερε να μπαρκάρει κρυφά από την Αίνο

στο Ναύπλιο με τα δύο παιδιά της.

ÔñáãïýäçóÝ ìáò óêëÜâá ìïõ

Ôñáãïýäçóå, ôñáãïýäçóÝ ìáò óêëÜâá ìïõ (äéò)
óõ ðïõ îåýñåéò ôá ôñáãïýäéá, êáçìÝíç óêëÜâá ìïõ,
óõ ðïõ îåýñåéò ôá ôñáãïýäéá, êáçìÝíç âÜãéá ìïõ.

Ôï ôé êáëü, ôï ôé êáëü íá èõìçèþ (äéò)
á÷ êáé íá óáò ôñáãïõäÞóù, êáçìÝíç óêëÜâá ìïõ,
á÷ êáé íá óáò ôñáãïõäÞóù, êáçìÝíç âÜãéá ìïõ.

Íá èõìçèþ, íá èõìçèþ ôçí Üëõóóï (äéò)
á÷ ðïõ åß÷á óôá ÷åñÜêéá ìïõ, êáçìÝíç óêëÜâá ìïõ,
á÷ ðïõ åß÷á óôá ÷åñÜêéá ìïõ, êáçìÝíç âÜãéá ìïõ.

Íá èõìçèþ, íá èõìçèþ ôá óßäåñá (äéò)
á÷ ðïõ åß÷á óôá ðïäáñÜêéá, êáçìÝíç óêëÜâá ìïõ,
á÷ ðïõ åß÷á óôá ðïäáñÜêéá, êáçìÝíç âÜãéá ìïõ.

Êé Þñèá íá ìå, êé Þñèá íá ìå ðïõëÞóïõíå(äéò)
ìåò ôçò Ðüëçò ôá ðáæÜñéá, êáçìÝíç óêëÜâá ìïõ,
ìåò ôçò Ðüëçò ôá ðáæÜñéá, êáçìÝíç âÜãéá ìïõ.

• Η γυναίκα του Χατζή Αντώνη Βιζβίζη, η θρυλική Δόμνα Βιζ-

βίζη, θα συνεχίσει μετά το θάνατό του επάξια τη δράση του,

από τις 21 Ιουλίου 1822.

ÐïõëÜêé ðüèåí Ýñ÷åóáé, ðïõëÜêé ãéá áðïêñßóïõ (Ðïßçìá)

ÐïõëÜêé ðüèåí Ýñ÷åóáé, ðïõëÜêé ãéá áðïêñßóïõ,
ìçí åßäåò êáé ìçí Üêïõóåò ãéá ôçí êõñÜ Äïìíßôóá,
ôçí üìïñöç êáé äõíáôÞ, ôçí áñ÷éêáðåôÜíá,
ðïõ êáñÜâé áôßìçôï êáé ðñþôï ìåò óôá ðñþôá,
êáñÜâé ãïñãïôÜîéäï, êáñÜâé ôéìçìÝíï,
êáñÜâé ðïõ ðïëÝìçóå óôçò ºìðñïò ôï ìðïõãÜæé;
Êáé ôï ðïõëÜêé óôÜèçêå êáé ôï ðïõëÜêé ëÝåé:
– Ôçí åßäá, ôçí áðÜíôçóá, óéìÜ óôï Áãéïíüñïò,
ôñåéò ìÝñåò åðïëÝìáãå ìå äõï ÷éëéÜäåò Ìïýñôïõò.
ÊáñÜâéá åäþ, êáñÜâéá åêåß, êáñÜâéá ðáñáðÝñá
êáé ôïýôç óáí ôïí áçôü, üñìáãå êáé ÷ôõðïýóå
äåîÜ, æåñâÜ êé áíÜóôñïöá, êé üðïõ âïëïýóå áêüìá.
Êé Üêïõãåò âüããïõò äõíáôïýò, êáôÜñá óôçí êáôÜñá
êé ïé èÜëáóóåò êïêêßíéóáí óáí öÝóéá ôùí áãÜäùí.

Σεπτέμβριος 1821: Σαμοθράκη. Ο Τουρικός στόλος με επικε-

φαλής τον Καρά-Αλή αποβιβάζεται στη Σαμοθράκη. Εκτελεί

με δόλο 700 Σαμοθρακίτες που πρόβαλαν αντίσταση. Η τοποθε-

σία μέχρι σήμερα λέγεται «Εφκάς», δηλ. εφτακόσιοι.

«ÓÞìåñá åßíáé Ôñßôç êáé ðñùôïóôáõñéíéÜ,
üðïõ ìáò å÷áëÜáí ïé Ôïýñêïé ôá óêõëéÜ·
åðáßñíáí ôá êåöÜëéá êé áöÞíáí ôá êïñìéÜ,
ãåìßóáí ôá óïêÜêéá êáé üëá ôá óôåíÜ.»

• Η ωραία Σαμοθρακίτισσα Κωνσταντίνα είδε στα πόδια της

σφαγμένο τον αρραβωνιαστικό της. Κι ενώ απαγόταν από τους

Τούρκους για τα σκλαβοπάζαρα, άρπαξε το μαχαίρι του Τούρκου

και το έμπηξε στο στήθος της.

• Πολλοί εξισλαμίστηκαν, πέντε όμως από αυτούς αποκήρυξαν

τον ισλαμισμό αργότερα και ομολόγησαν τη χριστιανικική τους

πίστη. Είναι οι πέντε νεομάρτυρες Σαμοθρακίτες που μαρτύρη-

σαν στη Μάκρη. Η μνήμη τους γιορτάζεται στις 6 Απριλίου.

Äõï ðéäéÜ, ÑïõìéÜ ðéäéÜ (Ôñáãïýäé ÄõôéêÞò ÈñÜêçò)
Ï ñõèìüò ôïõ ôñáãïõäéïý åßíáé 6/8 Þ åîÜóçìïò. Ç ìåëùäßá

ôïõ êéíåßôáé óôï äéáôïíéêü ôñüðï ôïõ Ñå, äçëáäÞ óå Þ÷ï

ðñþôï óôç ÂõæáíôéíÞ ìïõóéêÞ. – ×ïñüò æùíáñÜäéêïò.

Äõï ðéäéÜ, ÑïõìéÜ ðéäéÜ, ìÝó' óôçí Ðüëç äïýëéâáí.
ÌÝó' óôçí Ðüëç äïýëéâáí, ìÝó' óôç ìÝó' óôïõ ÃáëáôÜ,
ìÝó' óôç ìÝó' óôïõ ÃáëáôÜ, óé ìéá ÷Þñá Ôïýñêéóóá·
óé ìéá ÷Þñá Ôïýñêéóóá, Ôïýñêéóóá ôá ìÜëïõíé.
Ôïýñêéóóá ôá ìÜëïõíé, êé ðÜëé ôá êáëüðéñíé,
êé ðÜëé ôá êáëüðéñíé: Óåéò ðéäéÜ ì' êáëÜ ðéäéÜ ì'...
Óåéò ðéäéÜ ì' êáëÜ ðéäéÜ ì', óåéò ãéá äåí ôïõñêåýéôé;
Óåéò ãéá äåí ôïõñêåýéôé, íá ÷áñåßôå ôçí ÔïõñêéÜ
íá ÷áñåßôå ôçí ÔïõñêéÜ êé ôçí ôïõñêïõöïõñéóéÜ,
êé ôçí ôïõñêïõöïõñéóéÜ, ô' Üëïõãïõ ôïõ ãëÞãïõñïõ,
ô' Üëïõãïõ ôïõ ãëÞãïõñïõ, ôïõ óðáèß ôïõ êïõöôéñü;
Ôïõ óðáèß ôïõ êïõöôéñü, óõ êõñÜ ìïõ Ôïýñêéóóá,
óõ êõñÜ ìïõ Ôïýñêéóóá, óõ ãéá äå Ñïõìéåýéóé;
Óõ ãéá äå Ñïõìéåýéóé, íá ÷áñåßò ôç ÑïõìéïõóéÜ
íá ÷áñåßò ôç ÑïõìéïõóéÜ, êé íá 'ñèåéò óôçí åêêëçóéÜ
Êé íá 'ñèåéò óôçí åêêëçóéÜ, óô' Üãéá ôá 'êïíßóìáôá;

• Φυσικά η Θράκη δεν απελευθερώθηκε το 1829 από τον Τουρ-

κικό ζυγό, εξαιτίας πολλών δυσμενών παραγόντων· όμως παρά

την ύπαρξή τους, η ένοπλη δράση των υπόδουλων Θρακιωτών

συνεχίσθηκε και μετά την ανεξαρτησία του Ελληνικού κράτους

για ένα περίπου αιώνα μέχρι την απελευθέρωση και την ένωσή

της με τη μητέρα Ελλάδα, το 1920.

Αξίζει ν’ αναφερθούν δύο μόνο οπλαρχηγοί της περιόδου

αυτής που η λαϊκή μούσα εξύμνησε τα κατορθώματά τους. Ο

ένας είναι ο Κωστής Ιγνάτογλου από την Τσαντώ της Σηλυβρί-

ας, ο οποίος προσβληθείς από τον Τούρκο Αγά που του πήρε τη

σειρά στο πεταλωτήριο τον φόνευσε και στο εξής κατεδίωκε

τους τυράννους εκμεταλλευτές Τούρκους με την ένοπλη ομάδα

του, ορμώμενος από τα βουνά της Στράντζας. Συνελήφθη όταν

έληγε ο Κριμαϊκός πόλεμος με προδοσία και κρεμάστηκε στην

πλατεία της πατρίδας του της Τσαντώς.

Η λαϊκή μούσα εξύμνησε με πολλά δημοτικά τραγούδια τους

άθλους και τη ζωή του Καπετάν Κωστή Ιγνάτογλου ή Τσά-

νταλη, ένα εκ των οποίων έχει ως ακολούθως:

Ðüôå èå íÜ 'ñèåé ç Üíïéîç, íÜ 'ñèåé ôï êáëïêáßñé, ÊùóôÞ ìïõ,
ÊùóôÞ ìïõ ÔóÜíôáëç,
üðïõ áíèßæïõí ôá âïõíÜ êáé ðñáóéíßæåé ï êÜìðïò, ÊùóôÞ ìïõ,
ÊùóôÞ ìïõ ÉãíÜôïãëïõ,
íá âãÜëù ôá ðïäÞìáôá, íá âÜëù ôá ôóáñïý÷éá, ÊùóôÞ ìïõ,
ÊùóôÞ ìïõ Âïúâüäá,
íá ðÜñù ôïõ ôïõöÝêé ìïõ, íá âÜëù ôï óðáèß ìïõ, ÊùóôÞ ìïõ,
ÊùóôÞ ìïõ ÔóÜíôáëç,
íá ðÜñù äßðëá ôá âïõíÜ, ôçò ÓôñÜíôæáò ôá ÌðáëêÜíéá, ÊùóôÞ ìïõ,
ÊùóôÞ ìïõ ÉãíÜôïãëïõ,
êáé íá óöõñßîù êëÝöôéêá, íá ìáæù÷ôïýí ïé êëÝöôåò, ÊùóôÞ ìïõ,
ÊùóôÞ ìïõ Âïúâüäá,
íá ðéÜóù Ôïýñêïõò æùíôáíïýò, óôç óïýâëá íá ôïõò øÞóù, ÊùóôÞ ìïõ,
ÊùóôÞ ìïõ ÔóÜíôáëç,
íá äéù åëëçíéêü öõôü êé ýóôåñá áò ðåèÜíù, ÊùóôÞ ìïõ,
ÊùóôÞ ìïõ ÉãíÜôïãëïõ,

• Ο δεύτερος είναι ο Καπετάν Βαγγέλης Ματσιάνης (γεννήθη-

κε το 1845) από τα Λάβαρα. Δολοφόνησε δύο Τούρκους που

ζήτησαν από τον πατέρα του υπέρογκο φόρο και μη δυνάμενος

να τον πληρώσει άρπαξαν τις προίκες των δύο αδελφών του.

Μετά τη δολοφονία κατέφυγε στη Γκίμπρενα, σύστησε ομάδα

ένοπλη 80 ατόμων και απένειμε δικαιοσύνη στις αυθαιρεσίες

των Τούρκων. Φονεύθηκε στα 1885 με προδοσία από ομογενή.

ÂáããÝëçò ÊáðåôÜíéïò (Ôñáãïýäé ÄõôéêÞò ÈñÜêçò)
Êáèéóôéêü, éóôïñéêü ôñáãïýäé óå Þ÷ï ðëÜãéï ðñþôï

Ôïõ ÷ßëéá ï÷ôáêüóéá êé åâäïõìÞíôá äýï
ÂáããÝëçò, êáðåôÜíéïõò éâãÞêé óôï âïõíü.
ËåâÝíôåò ðáëéêÜñéá åßíáé ô' áóôÝñéá ôïõ,
óôçò Ãêßìðñåíáò ô' áñìÜíéá Ý÷’ ôá ëçìÝñéá ôïõ.
Êïõñóåýïõí ôóéöëéêÜäåò, ìðÝçäåò, áöåíôéêÜ,
äßíïõí óôïõò öïõêáñÜäåò, íá æÞó' êé ç ÑùìéóóéÜ.

Á´ Äçìïôéêü ôñáãïýäé

Óôá ÷ßëéá ï÷ôáêüóéá êé åâäïõìÞíôá äýï
ï ÊáðåôÜí ÂáããÝëçò ãõñßæåé óôï âïõíü
ìå ãáëáíÞ óçìáßá ðü÷åé áñãõñü óôáõñü.
ØçëÜ ÌðáëêÜìéá ãýñéóå êáé üëá ôá âïõíÜ,
óáí ôçò ÄáäéÜò ôá ìÝñç äåí âñÞêå ðïõèåíÜ.
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ÁÐÏ ÔÉÓ ÁÍÁÌÍÇÓÅÉÓ ÅÍÏÓ ÃÉÁÔÑÏÕ

Ôï ÷Üíé

¸
íáò Üëëïò ÷áñáêôçñéóôéêüò ôýðïò ðïõ
ðåñíïýóå ôáêôéêÜ áðü ôï ÷Üíé Þôáí ï

Ãéþñãçò. Ãéþñãç ôïõ ×áôæÞ ôïí ëÝãáìå, ãéá-
ôß åß÷å êïõñíéÜóåé óôï óðßôé ôïõ ×áôæÞ ðß-
óù áðü ôçí åêêëçóßá. Ðñüóöõãáò áðü ôçí
ÁíáôïëéêÞ Ñùìõëßá, âñÝèçêå ìüíïò êé Ýñç-
ìïò óôéò ÖÝñåò êáé ðñïóðáèïýóå íá åðé-
âéþóåé êÜíïíôáò èåëÞìáôá.

¹ôáí øçëüò, ÷ïíôñïêüêáëïò êáé ãåñï-
äåìÝíïò. ÅéäéêüôçôÜ ôïõ Þôáí íá êüâåé êáõ-
óüîõëá êáé íá óêßæåé êïýôóïõñá. Åß÷å Ýíá
ôóåêïýñé áóÞêùôï, ðïõ ôï óôõëéÜñé ôïõ
åß÷å ãõáëßóåé áðü ôçí ðïëëÞ ÷ñÞóç. Ôï êïõ-
âáëïýóå ðÜíôá ìáæß ôïõ üðïõ êé áí ðÞ-
ãáéíå êáé ôï ðñüóå÷å üðùò ï öáíôÜñïò ôï
üðëï ôïõ. ÌåãÜëïò ôïõ êáçìüò Þôáí ç Êá-
ôßíá, ìéá íôáñíôÜíá ãåéôüíéóóá, ðïõ üìùò
äåí ôïõ Ýäéíå êáìéÜ óçìáóßá.

¸âãáæå êé áõôüò ôï Ü÷ôé ôïõ ÷ôõðþíôáò
ìå ìáíßá ôï áóÞêùôï ôóåêïýñé ôïõ. ÓÜëéù-
íå ôéò ñïæéáóìÝíåò ÷ïýöôåò ôïõ êáé ïñìïý-
óå êõñéïëåêôéêÜ óôï óùñü ìå ôéò ÷ïíôñÝò
êëÜñåò, ôïõò ìåóÝäåò, êáé ôéò ëéÜíéæå ÷ùñßò
íá ðÜñåé áíÜóá, âãÜæïíôáò Üíáñèñåò
êñáõãÝò ãéá íá îåèõìÜíåé ôïí êáçìü ôïõ.

¼ôáí êáôÜöåñíå íá ëéáíßóåé êáíÝíá äý-
óêïëï êïýôóïõñï, ôï äõíáôü ãêáð ôïõ
ôóåêïõñéïý óõíïäåõüôáí áðü ìéá êñáõãÞ
èñéÜìâïõ, êõñßùò üôáí åß÷å ðáñáôçñçôÝò
ðïõ ôïí åðåõöçìïýóáí ëÝãïíôÜò ôïõ äéÜ-
öïñá ðåéñÜãìáôá. Ôüôå ï Ãéþñãçò óôáìá-
ôïýóå, áêïõìðïýóå ôï ôóåêïýñé óôá óêÝ-
ëéá ôïõ êáé ìå ôá ÷Ýñéá óôç ìÝóç Ýëåãå ðå-
ñÞöáíïò:

– Íá ôá ãëÝð’ Êáôßíá áõôÜ...

È
á óáò äéçãçèþ ôþñá Ýíá ðåñéóôáôéêü
áðü ôá ðïëëÜ ðïõ óõíÝâáéíáí óôï

÷Üíé.
¸íá ÷åéìùíéÜôéêï âñÜäõ Þñèå áñãÜ áð’

ôï ÷ùñéü ìå ôç öïñÜäá ôïõ ï ìðáñìðá-
ÓôÝñãéïò, Ýíáò âïõíßóéïò óáñáêáôóÜíïò.
ÌðÞêå óôï ìáãåéñåßï ôéíÜæïíôáò áð’ ôá
ðüäéá ôïõ ôï ÷éüíé êáé ôñßâïíôáò ôá ÷Ýñéá
ôïõ ãéá íá æåóôáèåß.

– Ãåéá óïõ íôáÞ Ðáíáúþô! öþíáîå.
– Êáëþò ôïõí êå÷áúÜ, ôïõ áðÜíôçóå ï

ðáôÝñáò ìïõ.
Ìðáßíïíôáò ôïí ðÞñáí ïé ìõñùäéÝò á-

ðü ôá öáãçôÜ êáé êáôåõèýíèçêå ðñïò ôçí
êïõæßíá ìå ôéò á÷íéóôÝò êáôóáñüëåò. Åß÷å
íá öÜåé ìáãåéñåìÝíï öáãçôü áðü ôçí ðñï-
çãïýìåíç öïñÜ ðïõ Þôáí óôéò ÖÝñåò. ÄéÜ-
ëåîå ìéá ðá÷éÜ ìåñßäá êñÝáò ãêéïõâÝôóé êáé
êÜèéóå ó’ Ýíá ôñáðåæÜêé êïíôÜ óôç óüìðá
ãéá íá áðïëáýóåé ôï öáãçôü ôïõ.

– Ðïý èá ìé âÜë’ò íá êïéì’èïý áðüøé,
íôáÞ Ðáíáúþô; ñþôçóå ôïí ðáôÝñá ìïõ
ìüëéò ôÝëåéùóå.

– ¢ñãçóåò áðüøé, ÓôÝñãéïõ, êé ðïý íá
âñåéò êñéâÜô’, üëá åßíé ðéáóìÝíá.

– Äåí Ý÷’ò ð’èéíÜ Ýíá ãéáôÜê’ íá ãýñïõ
éôæéÜ; Íá, éäþ óôç óêÜëá êáëÜ åßíé. Ìüí’
äþóé ìé êáôáôéôßò íá ôóïõëéáóôþ.

– Íá óé äþóïõ ìéá êïõâÝñôá, ÓôÝñãéïõ,
áëëÜ ðþò èá êïéì’èåßò óôç óêÜëá.

– ÖÝñ’ ôçí éóý êé ôé óé íïéÜæ’...
Ï ðáôÝñáò ìïõ ôïõ Ýöåñå ìéá êïõâÝñ-

ôá êé ï ìðáñìðá-ÓôÝñãéïò îÜðëùóå óôç
óêÜëá ðïõ Ýâãáæå óôï åðÜíù ðÜôùìá. Á-
êïýìðçóå óå Ýíá óêáëß ôï êåöÜëé ôïõ, ôçí
ðëÜôç ôïõ óôçí êüøç ôïõ åðüìåíïõ óêá-
ëéïý êáé ôï ãïöü ôïõ óôçí êüøç ôïõ Üë-
ëïõ. Êïõêïõëþèçêå ìå ôçí êïõâÝñôá ðÜ-
íù áð’ ôï êåöÜëé ôïõ êáé ãýñéóå óôï ðëÜé.

Ãéá ìéá óôéãìÞ ôñÜâçîå ôçí êïõâÝñôá
áð’ ôï ðñüóùðü ôïõ êáé öþíáîå:

– ÍôáÞ Ðáíáúþô!
– Ôé èÝë’ò ÓôÝñãéïõ;
– ÈÜìá, ìá ôçí ÐáíáúÜ, èá êïéì’èïý á-

ðüøé...

ÄçìÞôñçò ÌðÜñëáò

ÅÍÔÕÐÙÓÅÉÓ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÐÉÓÊÅØÇ ÌÁÓ ÓÔÁ ÆÁÃÏÑÏ×ÙÑÉÁ

Του ΝΙΚΟΥ ΒΕΝΕΡΗ
(ÓõíÝ÷åéá áðü ôï ðñïçãïýìåíï öýëëï)

Στην προκείμενη περίπτωση, εκτός από τις

υπάρχουσες εκκλησίες, αν λάβουμε υπόψη μας

και τις Ιερές Μονές που βρίσκονται άφθονες

και ονομαστές σε όλη την περιοχή με τις ανε-

κτίμητης αξίας εικόνες και τους άλλους αμύ-

θητους θησαυρούς, δώρα ντόπιων ευεργετών

ή ευλαβών προσκυνητών και που προσελκύ-

ουν κάθε χρόνο πλήθος επισκεπτών, μπορού-

με να πούμε ότι το θρησκευτικό συναίσθημα

των κατοίκων και κυρίως από τον 14ο αιώνα

κι εδώ που δημιουργήθηκαν αυτά τα ιερά προ-

σκυνήματα, είναι αρκετά ανεπτυγμένο.

Εγώ δε, ταπεινός προσκυνητής για τα όσα

είδα και εθαύμασα, υψώνω ψηλά τα χέρια λέ-

γοντας: «Ως εμεγαλύνθη τα έργα Σου, Κύριε,

πάντα εν σοφία εποίησας».

Νομίζω, όμως ότι οι εντυπώσεις που απο-

κόμισα μόνο από την επίσκεψή μας στα Ζαγο-

ροχώρια και τις οποίες εξέθεσα εδώ, θα ήταν

ελλιπείς αν, συμπληρωματικά, δεν έγραφα για

τα όσα είδαμε, τεχνικά έργα, ιστο-

ρικά μνημεία κλπ., κατά τη διάρ-

κεια της διαδρομής μας προς το

Ζαγόρι και της επιστροφής μας α-

πό αυτό. Ευχαριστώ δε το Συμ-

βούλιο που μου ανέθεσε την ξε-

νάγηση.

Έτσι άρχισα να ξεναγώ με

πρώτο σημείο τον Ισθμό της Κο-

ρίνθου, παρέχοντας μια πλήρη ει-

κόνα για την κατασκευή του. Προ-

χωρώντας, έδειξα αριστερά μας

την Αρχαία Κόρινθο και είπα λί-

γα λόγια για την ιστορία της. Φθά-

νοντας στο Ρίο ενημέρωσα τους εκδρομείς, α-

πό τεχνικής πλευράς πώς θα επιτευχθεί η ζεύ-

ξη Ρίου-Αντιρρίου και σε ποια πρόοδο ευρί-

σκονται τώρα στα εκτελούμενα έργα. Είδαμε

μάλιστα τοποθετημένους τους τρεις από τους

πέντε πυλώνες που χρειάζονται για την στήρι-

ξη της γέφυρας. Συνεχίζοντας, ευχάριστα, τη

διαδρομή μας και πλησιάζοντας στο ηρωικό

Μεσολόγγι τους εξιστόρησα για την Α΄ και Β΄

πολιορκία καθώς και την ηρωική έξοδο των

πολιορκημένων. Σε λίγες μέρες (11 Απριλίου)

θα γίνουν οι εκδηλώσεις για το ολοκαύτωμα,

όπως γίνονται κάθε χρόνο. Στην Άρτα, περ-

νώντας πλάι από το θρυλικό γεφύρι, είπα λίγα

λόγια από την ιστορία του. Από εκεί και πέρα

η νύχτα άπλωσε το μαύρο πέπλο της και ταυ-

τόχρονα άρχισε να βρέχει. Για να περνά ευχά-

ριστα η ώρα το ρίξαμε στο τραγούδι και σε

χαριτωμένα ανέκδοτα μέχρι που φτάσαμε στον

τόπο προορισμού μας, τα Ζαγοροχώρια και ι-

διαίτερα στο Σκαμνέλι.

Κατά την επιστροφή μας είχαμε ολόκληρη

μέρα στη διάθεσή μας. Έτσι μου δόθηκε η ευ-

καιρία να ξεναγήσω στα πιο σπουδαία ιστορι-

κά μνημεία που επισκεφθήκαμε αρχίζοντας α-

πό το ηρωικό Καλπάκι. Εκεί τους έδειξα πώς

έγινε η μάχη μεταξύ των Ιταλών που ήταν επι-

τιθέμενοι και των Ελλήνων υπερασπιστών στις

αρχές Νοεμβρίου 1940. Κάναμε μια σύντομη

επίσκεψη στο εκεί πολεμικό μουσείο και συνε-

χίσαμε για τα Ιωάννινα. Στα Ιωάννινα πρώτος

μας σταθμός το Κάστρο. Εκεί ύστερα από μια

σύντομη περιήγηση στα πιο σπουδαία ιστορικά

κτίσματα, επιβιβαστήκαμε σε πλοιάριο και επι-

σκεφτήκαμε το νησάκι της κυρα-Φροσύνης. Ε-

πισκεφθήκαμε το κονάκι του Αλή Πασά, είπα

λίγα λόγια για τη ζωή του και το τραγικό τέλος

του. Είδαμε και το κρυφό σχολειό.

Επιστροφή στα Ιωάννινα. Ύστερα από μια

σύντομη διαδρομή φθάσαμε «στο μουσείο της

Ελληνικής Ιστορίας». Έτσι επιγράφει ο δη-

μιουργός του Π. Βρέλλης. Περιεργαστήκαμε

με προσοχή όλα τα κέρινα ομοιώματα που α-

ποτυπώνουν και διηγούνται σημαντικά πρόσω-

πα και γεγονότα από την Ελληνική ιστορία. Λί-

γα μέτρα πιο κάτω το ιστορικό Μπιζάνι. Πή-

γαμε με τα πόδια ως ένα σημείο που από εκεί

τους έδειξα τα γύρω λοφοβουνά τα οποία εί-

χαν οχυρώσει οι Τούρκοι, τους ανέπτυξα πώς

έγινε η μάχη και τέλος πώς ελευθερώθηκαν τα

Γιάννενα μετά την κατάληψη των οχυρών την

21η Φεβρουαρίου 1913.

Στο σημείο αυτό τελείωσε και η ξενάγησή

μου. Στο υπόλοιπο διάστημα της επιστροφής

το ρίξαμε στο τραγούδι και στα ανέκδοτα ώ-

σπου φθάσαμε στη βάση μας με τις καλύτερες

των εντυπώσεων από αυτή την εκδρομή.

Ð
ιο πέρα το τοπίο είναι πιο άγριο. Κοιλά-

δες, ρεματιές και βαθιές χαράδρες που

ανάμεσά τους υψώνονται θεόρατοι βράχοι λες

και είναι μυθικοί γίγαντες, φύλακες της περιο-

χής, με σκοπό να απαγορεύουν την είσοδο στον

καθένα που θα τολμούσε να βιάσει αυτήν την

παρθένα περιοχή. Ανάμεσα σ’ αυτές τις ρεμα-

τιές, κοιλάδες και χαράδρες υπάρχουν λιθόκτι-

στα τοξοειδή γεφύρια, μεγάλα ή μικρά, ανάλο-

γα με το πλάτος ή τον όγκο του τρεχούμενου

νερού κατά τους χειμερινούς μήνες, κατασκευα-

σμένα από ειδικούς κατασκευαστές και τα ο-

ποία ήταν τόσο απαραίτητα για την εποχή εκεί-

νη που δεν είχαν εμφανισθεί ακόμη τα μηχανο-

κίνητα μέσα, γιατί χωρίς αυτά θα ήταν αδύνατη

η επικοινωνία μεταξύ των οικισμών αλλά και η

μεταφορά των διαφόρων προϊόντων και εμπο-

ρευμάτων που γίνονταν με τα ζώα. Την ανέγερ-

ση, μάλιστα, του κάθε γεφυριού την αναλάμ-

βανε οικονομικά κάποιος ευεργέτης της περιο-

χής. Γι’ αυτό και το κάθε γεφύρι φέρει και το

όνομά του (γεφύρι του Κόκκορη) κλπ, και που

σε όλο το Ζαγόρι υπάρχουν περίπου 60 τέτοια.

Πιο πέρα κατά τη διαδρομή μας συναντού-

με τα δάση με τα πανύψηλα και λυγερόκορμα

πεύκα και ελάτια. Είχαμε μάλιστα την τύχη να

διασχίσουμε ένα τέτοιο χιονισμένο δάσος, γιατί

αποβραδίς είχε χιονίσει, πηγαίνοντας προς το

Γυφτόκαμπο να επισκεφτούμε τη Σαρακατσά-

νικη Στάνη. Ω Θεέ μου τι ομορφιά! Τα δένδρα

όπως ήταν χιονισμένα λύγιζαν τα κλαδιά τους

από το βάρος του χιονιού σαν να μας καλωσό-

ριζαν για τη επίσκεψή μας.

Νομίζω πως θα είναι πολύ φτωχή η πένα

του οποιουδήποτε θελήσει να περιγράψει, σε

τέτοιες στιγμές, την ομορφιά του τοπίου.

Για τη Σαρακατσάνικη Στάνη έχω να πω

ότι το τοπίο με τις χιονισμένες καλύβες ήταν

κάτι το πρωτόγνωρο σε ομορφιά. Κάθε χρόνο,

το πρώτο 10ήμερο του Αυγούστου, όπως μά-

θαμε, εδώ έχουν το συναπάντημά τους όλοι οι

Σαρακατσαναίοι της Ηπείρου με πλούσιο πρό-

γραμμα από κάθε είδους εκδηλώσεις σύμφω-

να με τα ήθη και έθιμά τους, τις οποίες παρα-

κολουθεί πλήθος επισκεπτών και το οποίο

διαρκεί 3 ημέρες.

Τώρα όσον αφορά τους οικισμούς, όλοι

τους είναι κτισμένοι στο ίδιο μοτίβο. Τίποτα

το ξεχωριστό δεν διακρίνεις στον ένα ή τον άλ-

λο. Χαρακτηρίζονται μόνο ανάλογα με το πλή-

θος των κατοίκων ή τον αριθμό των αρχοντι-

κών, σε μεγάλους και μικρούς.

Μου έκανε όμως εντύπωση ότι σε κάθε οι-

κισμό είναι απαραίτητη η ύπαρξη κεντρικής

πλατείας και στη  μέση αυτής ένα αιωνόβιο

πλατάνι. Γύρω της τα διάφορα καταστήματα

και κυρίως κέντρα αναψυχής. Και έχουν δίκιο,

γιατί σ’ αυτήν κάθε λίγο και λιγάκι γίνονται

τα κάθε είδους ξεφαντώματα.

Εκείνο όμως που παρατήρησα είναι η έλ-

λειψη ξενώνων και είναι σοβαρό αυτό γιατί τα

υπάρχοντα ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δω-

μάτια δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανά-

γκες και ιδιαίτερα το καλοκαίρι που η τουριστι-

κή κίνηση είναι μεγάλη και διαρκώς αυξάνεται.

Πλάι από την πλατεία κάνει αισθητή την

παρουσία της και η εκκλησία. Οι πιο πολλές

είναι σε ρυθμό Βασιλικής. Άλλες πάλι έχουν

ένα μεικτό παράξενο ρυθμό που θα τον ονό-

μαζα καθαρά Ζαγορίσιο. Απαραίτητο όμως σε

όλες το πανύψηλο και επιβλητικό καμπαναριό,

από το οποίο κάθε Κυριακή και σχόλη ο γλυ-

κόλαλος ήχος της καμπάνας σκορπίζεται και

αντιλαλεί στη γύρω περιοχή, αλλά και ως θυ-

μίαμα αναβαίνει στο θόλο τ’ ουρανού όπου κα-

τοικεί ο Ύψιστος, ως δείγμα ευχαριστίας, για

την προστασία Του.
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• ÐåôñÝëáéï êáé öõóéêü áÝñéï ìåôáôñÝðïõí
ôïí ¸âñï óå åíåñãåéáêü êÝíôñï. Óå åíåñ-
ãåéáêü êÝíôñï èá ìåôáôñáðåß ï ¸âñïò, áí
õëïðïéçèïýí ôá ó÷Ýäéá ãéá ôïí ðåôñåëáéï-
áãùãü ÌðïõñãêÜò-Áëåîáíäñïýðïëçò, áë-
ëÜ êáé ôçò åðÝêôáóçò ôïõ áãùãïý öõóéêïý
áåñßïõ Ôå÷åñÜíçò-¢ãêõñáò ðñïò ôïí ̧ âñï
ðïõ ðñïùèåß ôï Åëëçíéêü Õðïõñãåßï ÁíÜ-
ðôõîçò.

• Ðýëç åéóüäïõ ôçò ×þñáò. Ìå ìåãÜëç êá-
èõóôÝñçóç öïñåßò êáé áñ÷Ýò ôïõ ¸âñïõ á-
íáëáìâÜíïõí ðñùôïâïõëßá ãéá ôïí ÷áñá-
êôçñéóìü ôçò Áëåî/ðïëçò ùò «ðýëç ôçò ×þ-
ñáò» åíüøåé ôùí Ïëõìðéáêþí Áãþíùí 2004.

• Ìíçìüíéá óõíåñãáóßáò óôï åíåñãåéáêü. Õ-
ðïãñÜöçêáí áðü ôïí õðïõñãü ÁíÜðôõîçò
ê. Ôóï÷áôæüðïõëïõ êáé áðü ðëåõñÜò ôçò
Ôïõñêßáò áðü ôïí õðïõñãü ÅíÝñãåéáò êáé
Öõóéêþí ðüñùí ê. Æåêß ÔóáêÜí, ìíçìüíéá
óõíåñãáóßáò ãéá ôï öõóéêü áÝñéï êáé çëå-
êôñéêÞò åíÝñãåéáò. Ôï Ýíá ìíçìüíéï áöïñÜ
óôç ìåôáöïñÜ öõóéêïý áåñßïõ ôçò Êáóðß-
áò óôçí Åõñþðç êáé ôá ÂáëêÜíéá, ìÝóù
Ôïõñêßáò êáé ÅëëÜäáò (ÄÅÐÁ-ÂÏÔÁÓ). Ôï
Üëëï ìíçìüíéï áöïñÜ óôïí ôïìÝá ôçò çëå-
êôñéêÞò åíÝñãåéáò (ÄÅÇ -ÔÅÉÁÓ)

• Ðåñéïñéóìüò ôçò çðáôßôéäáò Á óôïí ̧ âñï.
ÅíèáññõíôéêÜ êáé óå êáìéÜ ðåñßðôùóç á-
ðïãïçôåõôéêÜ, óõãêñéôéêÜ ìå ôï ðáñåëèüí,
åßíáé ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò Ýñåõíáò ðïõ
ðñáãìáôïðïßçóå óôïí ¸âñï, ãéá ôçí çðá-
ôßôéäá ôýðïõ Á, ç åèíéêÞ Ó÷ïëÞ Äçìüóéáò
Õãåßáò. Ï éüò ôçò çðáôßôéäáò åìöáíßæåé êÜ-
ðïéá äéáóðïñÜ óôçí ðåñéï÷Þ, áëëÜ ôá óôïé-
÷åßá åìöáíßæïõí ôïí ðåñéïñéóìü ôçò, ãåãï-
íüò, ðïõ ïöåßëåôáé óôçí êïéíùíéêïïéêïíï-
ìéêÞ áíÜðôõîç êáé âåëôßùóç ôçò ðïéüôçôáò
äéáâßùóçò, êáèþò êáé óôçí ôÞñçóç âáóé-
êþí êáíüíùí õãéåéíÞò. Áýîçóç ðáñïõóéÜ-
æïõí ôá êñïýóáìáôá Á êáé Â óå ðåñéï÷Ýò
ôùí âïñåßùí óõíüñùí ôçò ÷þñáò ìáò, ü-
ðïõ æïõí ðïëëïß áëëïäáðïß, ïé ïðïßïé äåí
Ý÷ïõí êáí åìâïëéáóôåß.

• Åëëåßøåéò óôï íïóïêïìåßï Äéäõìïôåß÷ïõ.
ÐáñáìÝíåé ÷ùñßò ìïíÜäá ôå÷íçôïý íåöñïý
ôï íïóïêïìåßï Äéä/÷ïõ. Ðüôå åðéôÝëïõò èá
ôïðïèåôçèåß ôå÷íçôüò íåöñüò êáé ìáóôï-
ãñÜöïò óôï íïóïêïìåßï Äéä/÷ïõ, þóôå íá
ìçí áíáãêÜæïíôáé ïé áóèåíåßò íá äéáíýïõí
ôüóá ÷éëéüìåôñá ìÝ÷ñé ôçí Áëåîáíäñïýðï-
ëç þóôå íá åîõðçñåôçèïýí;

• Óõíáõëßá ôï ÌÜéï óôçí Áëåîáíäñïýðï-
ëç. Ìå Âáóßëç Ðáðáêùíóôáíôßíïõ ôïíßóôç-
êå ï áãþíáò êáôÜ ôçò äçìéïõñãßáò ôïõ
åñãïóôáóßïõ åîïñýîåùò ÷ñõóïý óôéò 13
ÌáÀïõ óôï Åèíéêü ÓôÜäéï Áëåî/ðïëçò.

• Áðïäåóìåýïíôáé óõíïëéêÜ 1240 óôñÝììá-
ôá óå 13 óôñáôüðåäá óôï íïìü ¸âñïõ. Ïé
ðüñïé ðïõ èá ðñïêýøïõí áðü ôç ìåóïðñü-
èåóìç áëëÜ êáé ìáêñïðñüèåóìç áîéïðïßç-
óç èá óôñáöïýí óôçí áíáâÜèìéóç ôùí óõí-
èçêþí äéáâßùóçò ôùí óôñáôåõìÝíùí.

• ÍÝá äåäïìÝíá ãéá ôçí Áêáäçìßá Ëéìåíé-
êïý Óþìáôïò. Ìå áðüöáóç ôïõ ðñùèõ-
ðïõñãïý êáé ôïõ õðïõñãéêïý óõìâïõëßïõ
ðáñá÷ùñïýíôáé óôï ÕÅÍ 148.000 ô.ì. áóôé-
êïý ïéêïðÝäïõ óôçí ðåñéï÷Þ ôçò ÄñáãÜíáò
óôçí Áëåî/ðïëç ðñïêåéìÝíïõ íá áíåãåñèåß
ç Áêáäçìßá ôïõ Ëéìåíéêïý Óþìáôïò.

• ÐáíåëëÞíéïò äéáãùíéóìüò äéçãÞìáôïò ìå
èÝìá ôç ìïôïóõêëÝôá. Ãéá ðåñéóóüôåñåò
ðëçñïöïñßåò ïé åíäéáöåñüìåíïé ìðïñïýí
íá áðåõèýíïíôáé óôá ôçëÝöùíá ôçò ãñáì-
ìáôåßáò (06210) 241002, 20624, 094/
4966400.

• «Åêêåíþíåôáé» ôï ÄÝëôá ôïõ ¸âñïõ. Ðå-
ñéïñßæåôáé óçìáíôéêÜ ç äñáóôçñéüôçôá ôùí
êõíçãþí, êôçíïôñüöùí, áëéÝùí êáé ãåùñ-
ãþí óôïí âéüôïðï, óýìöùíá ìå ôï íÝï öï-
ñÝá äéá÷åßñéóçò. ¸íôïíç áíôßäñáóç ôïõ
Êõíçãåôéêïý Óõëëüãïõ Áëåî/ðïëçò.

• Íïóïêïìåßï Áëåî/ðïëçò. ÔÝëç Éïõíßïõ
2002 îåêéíÜ ç ëåéôïõñãßá ôïõ Ðáíåðéóôç-
ìéáêïý Ðåñéöåñåéáêïý íïóïêïìåßïõ Áëåî/
ðïëçò. Óå åîÝëéîç âñßóêåôáé åðßóçò, êáôÜ
ôïí õöõðïõñãü Õãåßáò êáé Ðñüíïéáò, ç äéá-
äéêáóßá ðñüóëçøçò 201 åñãáæüìåíùí, å-
íþ ãéá ôçí êÜëõøç ôùí ëåéôïõñãéêþí åîü-
äùí Ý÷åé äåóìåõèåß Ýíá ðïóüí óôïí ðñïû-
ðïëïãéóìü ôïõ ÐÅÓÕ.

• Åèíéêü ÐÜñêï ôï ÄÜóïò ôçò ÄáäéÜò. ÄÝ-
óìåõóç ôçò Õðïõñãïý ÐÅ×ÙÄÅ ãéá ßäñõ-
óç öïñÝùí äéá÷åßñéóçò ãéá ÄáäéÜ êáé ÄÝë-
ôá ôïõ ¸âñïõ. Ôï äÜóïò ôçò ÄáäéÜò, Ýíáò
áðü ôïõò óçìáíôéêüôåñïõò âéüôïðïõò áñ-
ðáêôéêþí ôçò Åõñþðçò, èá áíáêçñõ÷èåß Å-
èíéêü ÐÜñêï.

• ÕðïøÞöéïò õðåñíïìÜñ÷çò ¸âñïõ-Ñïäü-
ðçò èá åßíáé ôåëéêÜ óôéò åêëïãÝò ôïõ Öèé-
íïðþñïõ ï ê. ×ñÞóôïò ×áôæüðïõëïò, åíþ
õðïøÞöéïé íïìÜñ÷åò ãéá ôïí ¸âñï èá åß-
íáé ï ê. Íßêïò Æáìðïõíßäçò êáé ãéá ôç Ñï-
äüðç ï ê. ¢ñçò Ãéáííáêßäçò.

ÓýÍÔÏÌÅò

ÔÏðÉÊÅò ÅÉäÇÓÅÉò

(ÓõíÝ÷åéá áðü ôï ðñïçãïýìåíï öýëëï)
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Γ
ια το πολύ συνοπτικό τούτο πόνημα που α-

κολουθεί, πέρα από τις προσωπικές μνήμες

και τα ανεξίτηλα βιώματά μου, στηρίχτηκα και

στις πληροφορίες που είχα από:

1.  Τον Καλαϊτζή Πολύδωρο, συν/χο επιθεω-

ρητή Αβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος α-

νήκει στο διδακτικό προσωπικό της πρώτης

λειτουργίας του Γυμνασίου.

2. Τον Μιχαηλίδη Σάββα, σημερινό πρόεδρο

του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπο-

λης, ο οποίος πρωτοφοίτησε στο νεοσύστα-

το τότε Γυμνάσιο.

3. Τον Μανούση Νίκο, Δήμαρχο σήμερα των

Φερών, που ως μαθητής βίωσε την ανέγερ-

ση του νέου διδακτηρίου, καθώς και τη με-

ταστέγασή του από το 1ο Δημοτικό Σχολεί-

ο στο σημερινό οίκημα και

4. Το σύντομο ιστορικό του Γυμνασίου Φερών,

που γράφτηκε από τον αείμνηστο και αξέ-

χαστο φίλο Γυμνασιάρχη Εμμανουήλ Κα-

ρεκλά.

Το Γυμνάσιο στις Φέρες λειτούργησε για πρώ-

τη φορά το φθινόπωρο του 1941 ως «Οκτατά-

ξιον Γυμνάσιον Αλεξανδρουπόλεως εν Φέρ-

ραις».

Οι Γερμανοί, μετά την κατοχή της χώρας

τον Απρίλιο του 1941, ως γνωστόν, έφεραν μαζί

τους στον Ελλαδικό χώρο τους συμμάχους τους

Ιταλούς και Βουλγάρους. Στους τελευταίους

παραχώρησαν την περιοχή της Βόρειας Ελλά-

δας από τον Στρυμώνα ποταμό μέχρι την Αλε-

ξανδρούπολη. Το υπόλοιπο του Νομού Έβρου,

ύστερα από συμφωνία με την Τουρκία, το κρά-

τησαν οι ίδιοι.

Κατά συνέπεια από τον Απαλό και βορειό-

τερα ήταν εφικτή η λειτουργία Γυμνασίων. Το

Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης έπαψε να λειτουρ-

γεί από το σχολικό έτος 1941-1942, ευθύς α-

μέσως μετά τη Βουλγαρική Κατοχή.

Ο τότε Νομάρχης Έβρου, ονόματι Φραγκού-

λης, που είχε έδρα το Διδυμότειχο, ζήτησε από

το Υπουργείο Παιδείας να λειτουργήσει το κλει-

στό ήδη Γυμνάσιο στην πλησιέστερη Γερμανο-

κρατούμενη κωμόπολη των Φερών. Με τον τρό-

πο αυτό μπόρεσαν να συνεχίσουν τη φοίτησή

τους πολλοί μαθητές, που είτε είχαν μετοική-

σει, μόνοι ή οικογενειακώς στις Φέρες, είτε πη-

γαινοέρχονταν από τα χωριά τους Νίψα, Λου-

τρό, Άνθεια κτλ. Παράλληλα όμως δόθηκε η ευ-

καιρία και σε πολλά παιδιά της Κωμόπολης κα-

θώς και των γύρω χωριών να φοιτήσουν.

Στην αρχή και για πολλά χρόνια, δηλαδή

μέχρι το 1954, το Γυμνάσιο στεγάστηκε σε ε-

νοικιαζόμενο ιδιόκτητο σπιτι των έξι δωματί-

ων, που βρίσκεται στην περιοχή του Αγίου Νι-

κολάου και κοντά στον άλλοτε αλευρόμυλο του

Δημητρίου Κοτσώνη, που τότε εξασφάλιζε και

την υποτυπώδη ηλεκτροδότηση της πόλης.

Η αρχική του στελέχωση έγινε από ελάχι-

στους και κατά κανόνα πρωτοδιόριστους κα-

θηγητές. Πρώτος Γυμνασιάρχης υπήρξε ο φι-

λόλογος Κωνσταντίνος Κακουλίδης. Ως κα-

θηγητές τοποθετήθηκαν οι: Δούκας Νικόλα-

ος, μαθηματικός, ο μετέπειτα μεγάλος πανεπι-

στημιακός Μανώλης Ανδρόνικος, η αρχαιολο-

γική σκαπάνη του οποίου μας χάρισε τους α-

νεκτίμητους θησαυρούς της Βεργίνας, ο επί-

σης μετέπειτα πανεπιστημιακός μαθηματικός

Καζαντζίδης, ο Γιάννης Γκάτζιος, ο φιλόλο-

γος Ταταρίδης, ο Θωμάς Κεσκινίδης, φοιτη-

τής τότε ακόμη της Φυσικομαθηματικής και άλ-

λοι. Το διδακτικό προσωπικό βέβαια, προκει-

μένου να καλυφθούν οι ανάγκες, στελεχώθη-

καν και από πολλούς δασκάλους της περιοχής.

Ευκαιριακά πρέπει να λεχθεί εδώ ότι στο Ο-

κτατάξιο γυμνάσιο φοιτούσαν στην Α΄ τάξη μα-

θητές που τελείωναν την Τετάρτη Δημοτικού.

Θα αποφύγω να αναφερθώ στα ονόματα

των δασκάλων, που δίδαξαν για να μην αδική-

σω κάποιον από αθέλητη παράλειψη του ονό-

ματός του. Ήσαν ασφαλώς πολλοί και άξιοι και

οι τότε μαθητές τους διατηρούν τις καλύτερες

αναμνήσεις για την προσφορά και το έργο τους.

Με την απελευθέρωση της περιοχής το Σε-

πτέμβριο του 1944 επαναλειτουργεί το Γυμνά-

σιο Αλεξανδρουπόλεως και προκύπτει αμέσως

θέμα για την περαιτέρω λειτουργία του Γυμνα-

σίου στις Φέρες. Όλοι οι μαθητές δεν είναι δυ-

νατόν να ακολουθήσουν στη νέα του έδρα το

Γυμνάσιο και θα έπρεπε να διακόψουν τη φοί-

τηση.

Με ενέργειες όμως των τοπικών Αρχών και

των τότε ιθυνόντων της Διοίκησης αποφασί-

ζεται να συνεχίσει να λειτουργεί το Γυμνάσιο

Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΛΑΪΤΖΗ

ως παράρτημα εκείνου της Αλεξανδρούπολης.

Με την επωνυμία αυτή λειτουργεί για δυο πε-

ρίπου χρόνια και στη συνέχεια γίνεται η επί-

σημη ίδρυσή του.

Το 1946 τοποθετείται Γυμνασιάρχης ο Νι-

κόλαος Καραβέλλας, ο οποίος και το διευθύ-

νει μέχρι το 1953. Στη διάρκεια της θητείας

του, συνεπικουρούμενος και από τις τοπικές αρ-

χές, πέτυχε την ίδρυσή του και έτσι οι Φέρες

αποκτούν πλέον το δικό τους Γυμνάσιο.

Η προσφορά του εν λόγω Γυμνασιάρχη εί-

ναι αξιόλογη, πολύμορφη και πολύτιμη. Για να

συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός μαθη-

τών, προκειμένου να λειτουργήσει και να κρα-

τηθεί το Γυμνάσιο, παρακινεί και παροτρύνει

δασκάλους και γονείς να στείλουν τα παιδιά

τους να φοιτήσουν. Ο ίδιος, Θεολόγος, αναλαμ-

βάνει κάθε χρόνο τη διδασκαλία των αρχαίων

και νέων Ελληνικών στους πρωτοεισερχόμε-

νους της Γ΄ τάξης νέου τύπου, όπως λεγόταν

τότε η αντίστοιχη σημερινή πρώτη τάξη. Πι-

στεύοντας ίσως στο παντοδύναμο της Αγωγής

και έχοντας απαράμιλλη υπομονή και επιμονή,

αλλά και περισσή αγάπη για το παιδί, συμπλη-

ρώνει ένα ένα τα γνωστικά κενά των μαθητών

του, τόσο στο γραπτό και στον προφορικό λόγο

όσο και στην ελληνική Γραμματική. Οι σειρές

που πέρασαν από τα χέρια του Καραβέλλα, δεν

θα ήταν καθόλου υπερβολή να πούμε ότι έμα-

θαν Γραμματική.

Αγαπούσε ανυπόκριτα τους μαθητές του

και φρόντιζε να έχει για τον καθένα χωριστά

τις απαραίτητες εκείνες πληροφορίες από το

οικογενειακό του περιβάλλον, για να μπορεί

τοιουτοτρόπως να ασκεί εποικοδομητικά το έρ-

γο της Αγωγής. Με τα πενιχρά οικονομικά μέ-

σα, που διέθετε, φρόντισε να συγκεντρώσει με-

ρικές σειρές διδακτικών βιβλίων που δάνειζε

στους άριστους φτωχούς μαθητές.

Η συνταξιοδότησή του, τον πρώτο τουλά-

χιστον καιρό, μας έκανε να αισθανθούμε ως

ορφανοί. Η ογδόη τάξη του σχολικού έτους

1953-54 τον τίμησε με αποχαιρετιστήρια δεξί-

ωση, που έδωσε τις απογευματινές ώρες στο

διδακτήριο.

Το 1954, με ενέργειες του τότε προέδρου

της Κοινότητας Βαγγέλη Περτσίνη, αλλά και

την αγαστή συνεργασία των δυο Εκπαιδευτι-

κών Αρχών, Α/βάθμιας και Β/θμιας, το Γυμνά-

σιο συστεγάζεται με το 1ο Δημοτικό Σχολείο,

από το σχολ. έτος 1954-55, στις διδακτηρια-

κές εγκαταστάσεις του δευτέρου. Το πρωί κά-

νουν μάθημα τα παιδιά του Δημοτικού και το

απόγευμα οι μαθητές του Γυμνασίου. Οι συν-

θήκες είναι δύσκολες. Υπάρχουν όμως επιτέ-

λους χώροι για να στεγάσουν τους γυμνασιό-

παιδες που κάθε χρόνο γίνονται περισσότεροι.

Εν τω μεταξύ τον Ίμβριο Γυμνασιάρχη Κα-

ραβέλλα διαδέχθηκε ο καταγόμενος από τη

Μάνη Αλευρομάγειρας, άριστος επιστήμονας,

αλλά ιδιόρρυθμος, γι’ αυτό και δημιουργεί προ-

βλήματα στη συνεργασία του με τους γονείς.

Τα επόμενα δύο έτη, ήτοι 1955-56 και 1956-

57, διευθύνει το Γυμνάσιο ο ρέκτης Χρίστος Κα-

λούδης. Καταξιωμένος φιλόλογος, άριστος παι-

δαγωγός και ακούραστος εργάτης της εκπαίδευ-

σης. Από την πρώτη στιγμή της αναλήψεως των

καθηκόντων του δραστηριοποιείται με όλες του

τις δυνάμεις στο να καταστήσει πραγματικότη-

τα την επιθυμία γονέων και μαθητών, να απο-

κτήσει πια το Γυμνάσιο δικό του διδακτήριο.

Αρωγό και συμπαραστάτη βρίσκει τον επί-

σης ρέκτη πρόεδρο της Κοινότητας Μιλτιάδη

Πατακίδη. Από εράνους και τη συνεισφορά της

Κοινότητας Φερών και των πέριξ Κοινοτήτων

συγκεντρώθηκε το ποσόν των 190.000 δρχ. Α-

μέσως αποφασίζεται η έναρξη των εργασιών.

Ο χώρος που θα κτίζονταν το διδακτήριο

ανήκε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η κυ-

βέρνηση του Αλεξάνδρου Παπάγου τον είχε εν

τω μεταξύ παραχωρήσει στην Κοινότητα Φε-

ρών. Στο οικόπεδο υπήρχαν στρατιωτικές α-

ποθήκες-σταύλοι και στον αύλειο χώρο παρα-

πήγματα και παράγκες, που έστησαν οι πρό-

σφυγες των γύρω χωριών για να στεγάσουν τις

οικογένειές τους, όταν κατά τη διάρκεια του

εμφυλίου πολέμου 1946-50 εγκατέλειψαν τα

χωριά τους και αναζήτησαν προστασία στα

πλησιέστερα αστικά κέντρα. Αυτά λοιπόν τα

παραπήγματα τα κατεδάφισαν και στη συνέ-

χεια καθάρισαν το χώρο από τα μπάζα οι μα- (ÓõíÝ÷åéá óôç óåë. 7)

ÄÙÑÅÁ ÓÔÏ ÄÇÌÏ ÖÅÑÙÍ

ôïõ Ëáïãñáöéêïý Ìïõóåßïõ

ôïõ ÍÉÊÏÕ ÃÊÏÔÓÇ

Σε προσεχή Συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμ-

βουλίου θα συζητηθεί και πάλι το θέμα αποδο-

χής από το Δήμο Φερών της αξιόλογης ιδιωτι-

κής λαογραφικής συλλογής του συμπατριώτη

μας Νίκου Γκότση.

Το θέμα είχε αρχικά εισαχθεί για συζήτη-

ση στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 27.3.2002. Η

πρόταση αποδοχής του Δημάρχου Νίκου Μα-

νούση θεωρήθηκε ελλιπής και καταψηφίστη-

κε από την αντιπολίτευση και δύο συμβούλους

της συμπολίτευσης και αποφασίσθηκε να συ-

ζητηθεί το θέμα σε επόμενη συνεδρίαση.

Σε επικοινωνία της εφημερίδας μας με το

Νίκο Γκότση, που η ενέργειά του αυτή απο-

σκοπεί στη μεγαλύτερη προβολή της πόλης

μας, αλλά και με τον Χρήστο Χατζημάγιογλου,

σύμβουλο που καταψήφισε την πρόταση, έγι-

νε αντιληπτό ότι η αποδοχή της δωρεάς αντι-

μετωπίζεται θετικά, όμως το θέμα, όπως υπο-

στηρίζει ο κ. Χατζημάγιογλου, πρέπει να ξα-

ναέρθει στο Δημ. Συμβούλιο με μια πιο ολο-

κληρωμένη πρόταση ως προς το χώρο στέγα-

σης, τον τρόπο συντήρησης και αιτιολόγησης

γιατί δέκα χρόνια μόνο χρήσης;

Με ενδιαφέρον θα περιμένουμε την τελική

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φερών

και ευελπιστούμε ότι θα είναι θετική η έκβαση

του θέματος. Διότι πιστεύουμε ότι η αποδοχή

της δωρεάς συμφέρει και την ίδια τη συλλογή,

αφού θα συντηρείται σωστά και θα εκτίθεται

σε χώρο ανάλογο της αξίας της, αλλά και την

πόλη των Φερών ωφελεί, αφού θα αποκτήσει

ένα καινούργιο τουριστικό ενδιαφέρον αξιο-

ποιώντας την πολύτιμη αυτή συλλογή που μαρ-

τυρεί τον πολιτισμό μας.

Μαρία Λαζίδου

Ðáãêüóìéï ÐñùôÜèëçìá

Ðïäïóöáßñïõ

& ôá ðáéäéÜ åíüò êáôþôåñïõ èåïý

ÁÕÔÅÓ ÔÉÓ ÇÌÅÑÅÓ äéåîÜãåôáé ôï Ðáãêüóìéï
ÐñùôÜèëçìá Ðïäïóöáßñïõ êáé ôá âëÝììáôá
äéóåêáôïììõñßùí ôçëåèåáôþí ó' ïëüêëçñï
ôïí êüóìï åßíáé óôñáììÝíá åðÜíù ôïõ.

Ðïëëëïß ôçí áðïêáëïýí èåÜ ôïõ ðïäï-
óöáßñïõ. Ï ëüãïò âÝâáéá ãéá ôç ìðÜëá. Ðü-
óïé üìùò áðü ìáò ãíùñßæïõìå üôé ïé ðïäï-
óöáéñéêÝò ìðÜëåò ðïõ ðùëïýíôáé óôá êáôá-
óôÞìáôá êáé ðïëëÝò öïñÝò öÝñïõí ðÜíù
ôïõò ôï ëïãüôõðï ôçò äéïñãáíþôñéáò ôïõ
ÌïõíôéÜë ÖÉÖÁ Þ ìåãÜëùí ðïëõåèíéêþí ü-
ðùò Adidas, Nike Þ ôçò Coca Colla, åéóÜãï-
íôáé óõíÞèùò áðü ôéò Éíäßåò êáé ôï ðáêéóôÜí
üðïõ ôéò ñÜâïõí ðáéäéÜ 6 Ýùò 12 ÷ñïíþí;
ÐáéäéÜ-äïýëïé, ôá ïðïßá äïõëåýïõí 12 Ýùò
14 þñåò ôçí çìÝñá êáé áìåßâïíôáé ìå 20 Ý-
ùò 40 óåíôò, ïýôå êáí ìéóü äïëÜñéï.

Ìðïñåß ç ÖÉÖÁ êáé ç “Ãéïýíéóåö” íá Ý-
÷ïõí óõíÜøåé óõììá÷ßá ìå áöïñìÞ ôï Ìïõ-
íôéÜë ìå êåíôñéêü óýíèçìá «Íáé óôá ðáéäéÜ»

êáé íá Ý÷ïõí èåóðßóåé ôçí 19ç Éïõíßïõ ùò
Ðáãêüóìéá ÌÝñá Ðïäïóöáßñïõ ãéá ðáéäéÜ,
üìùò ôçí ßäéá óôéãìÞ ç ÖÉÖÁ ðñïìçèåýåôáé
ôéò ðïäïóöáéñéêÝò ìðÜëåò ðïõ ñÜâïíôáé á-
ðü ðáéäéÜ áõôÞò ôçò çëéêßáò óôçí Éíäßá êáé ôï
ÐáêéóôÜí êáé êÜôù áðü áíôßîïåò óõíèÞêåò.

Äåí ãíùñßæïõìå ðüóï ôéò áãïñÜæïõí, áë-
ëÜ åßíáé ãíùóôü ðüóï ôéò ðïõëÜíå. Óýìöù-
íá ìå ôçí çëåêôñïíéêÞ óåëßäá ôïõ äéáäéêôý-
ïõ, êÜèå ìðÜëá ðùëåßôáé 91 äïëÜñéá.

ÁõôÞ åßíáé ç ëÜìøç ôïõ ðïäïóöáßñïõ êáé
ôçò èåÜò ìðÜëáò, ìå ôá ÷Ýñéá ôùí ðáéäéþí
åíüò êáôþôåñïõ èåïý!

Ì. Êáíäýëç

Ç «ÅÊÁÂÇ» ÖÅÑÙÍ
óå ÁíáðôõîéáêÞ Óýìðñáîç ìå

ÃÕÍÁÉÊÅÉÏÕÓ ÓÕÍÅÔÁÉÑÉÓÌÏÕÓ

Ôçí ÊõñéáêÞ 26 ÌáÀ-
ïõ 2002 ðñáãìáôï-
ðïéÞèçêå ç Ðñþôç
ÓõíÜíôçóç ôçò Áíá-
ðôõîéáêÞò Åôáéñßáò
«ÇÑÁ» óôï ÁìöéèÝá-
ôñï ôçò ÊåíôñéêÞò
ÂéâëéïèÞêçò ôïõ Áñé-
óôïôÝëåéïõ Ðáíåðé-
óôçìßïõ Èåóóáëïíß-
êçò.

Ðñüêåéôáé ãéá ôï
Ðñüãñáììá ôçò Êïé-
íïôéêÞò Ðñùôïâïõ-

ëßáò EQUAL, ìå ÓõíôïíéóôÞ ôï ÁñéóôïôÝëåéï
ÐáíåðéóôÞìéï Èåóóáëïíßêçò êáé ìå ôïí ôßôëï
«Êïéíùíßá ôçò ðëçñïöïñßáò êáé ðñïóáñìï-
óôéêüôçôá ôùí ìéêñïìåóáßùí Ãõíáéêåßùí Ãå-
ùñãïóõíåôáéñéóôéêþí Åðé÷åéñÞóåùí».

Áíôéêåéìåíéêüò óêïðüò ôçò ÁíáðôõîéáêÞò
Óýìðñáîçò åßíáé ç ðñïóáñìïãÞ ôùí ãåùñãé-
êþí óõíåôáéñéóôéêþí ìéêñïìåóáßùí åðé÷åéñÞ-
óåùí óå íÝåò ìåèüäïõò ðñïþèçóçò ôùí ðñï-
úüíôùí ôïõò ìÝóù ôçò åêðáßäåõóçò-êáôÜñôé-
óçò ôùí åñãáæïìÝíùí ìåëþí ôïõò óôç ÷ñÞóç
íÝùí ôå÷íïëïãéþí êáé ôç äçìéïõñãßá äéêôýùí
êáé õðïóôçñéêôéêþí ìç÷áíéóìþí.

ÐåñéëáìâÜíåé ôçí áíÜðôõîç åðé÷åéñçìá-
ôéêüôçôáò êáé ôçí ðñïóáñìïãÞ óôç íÝá ïé-
êïíïìßá ôùí ãõíáéêåßùí ãåùñãïóõíåôáéñéóôé-
êþí åðé÷åéñÞóåùí, ðïõ âñßóêïíôáé êõñßùò óå
ïñåéíÝò êáé ìåéïíåêôéêÝò ðåñéï÷Ýò óå üëç ôç
÷þñá, ìå ðáñÜëëçëç äéêôýùóÞ ôïõò ìå ôéò
áíôßóôïé÷åò ÌÌÅ ôùí Äéáêñáôéêþí Åôáßñùí
óôç Ãåñìáíßá êáé Ðïñôïãáëßá.

Óôçí ÁíáðôõîéáêÞ Óýìðñáîç, ðïõ áðïôå-
ëåßôáé áðü äåêáôÝóóåñéò åôáßñïõò, óõììåôÝ-
÷åé áðü ôï Íïìü ¸âñïõ ï Ðáñáãùãéêüò Óõ-
íåôáéñéóìüò Ãõíáéêþí Öåñþí «Ç ÅÊÁÂÇ».

Áöñïäßôç ÐáðáäÜêç-Êëáõäéáíïý
ÊáèçãÞôñéá ÁÐÈ

Óõíôïíßóôñéá ôçò Ê.Ð. EQUAL

ÅÊÈÅÓÇ ÓÔÏ ÌÏÕÓÅÉÏ ÁÑ×ÁÉÏÖÉËÙÍ

¸íáò áéþíáò ôõðïãñáößáò óôïí ̧ âñï

Ô
çí éóôïñßá ôùí 100 åôþí ôõðïãñáößáò óôïí

¸âñï ìíçìïíåýåé ç Ýêèåóç Ýíôõðïõ õëé-

êïý ìå ôßôëï «100 ÷ñüíéá ôõðïãñáößáò óôïí ̧ -

âñï» áðü ôç óõëëïãÞ ôïõ óõëëÝêôç Ìé÷Üëç

ÐáôÝëç. Ôçò ôõðïãñáößáò, ðïõ ìå ôç óåéñÜ ôçò

ìíçìïíåýåé 100 ÷ñüíéá éóôïñßáò ôïõ íïìïý. H

Ýêèåóç ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôï Ìïõóåßï Áñ-

÷áéïößëùí Áëåîáíäñïýðïëçò êáé äéÞñêçóå ìÝ-

÷ñé ôéò 26 ÌáÀïõ 2002.

θητές που φοιτούσαν στο Γυμνάσιο κατά τα

έτη 1956-57. Αγόρια και κορίτσια των τριών

κυρίως ανωτέρων τάξεων, πολλές φορές, αντί

να πηγαίνουν εκδρομή οδηγούνταν στον υπό

διαμόρφωση χώρο και με την επίβλεψη του Γυ-

μνασιάρχη και των άλλων καθηγητών πρόσφε-

ραν χειρωνακτική εργασία. Ο ασβέστης επί-

σης που χρειάστηκε για το κτίσιμο σβήστηκε

εξολοκλήρου από τα αγόρια της Η΄ τάξεως του

σχολικού έτους 1956-57, ενώ το νερό για το

σκοπό αυτό το μετέφεραν μέσα σε βαρέλια με

τα κάρρα τους οι γεωργοί της κωμόπολης.

Το 1957 αρχίζει η ανέγερση του ισογείου.

Με τα χρήματα που συλλέχθηκαν αλλά και με

την υποχρεωτική εργασία των οκτώ ημερών

που επέβαλε ο Μιλτ. Πατακίδης  σε κάθε δυ-

νάμενο να εργασθεί δημότη, οι εργασίες προ-

χωρούν με γοργούς ρυθμούς. Τα οικοδομικά

υλικά, άμμος, πέτρες, τούβλα, μεταφέρονται

δωρεάν με κάρρα και πλατφόρμες γεωργικών

ελκυστήρων. Οι οικοδόμοι πρόθυμα προσφέ-

ρουν προσωπική εργασία χωρίς αμοιβή. Τα γύ-

ρω χωριά προσφέρουν το κατά δύναμη. Όλοι

είναι αποφασισμένοι να κτίσουν το Γυμνάσιο

των παιδιών τους. Ακόμη και οι πέτρες της πλα-

κόστρωτης αγοράς, που αντικαθίστανται με κυ-

βόλιθους, μεταφέρονται με εντολή του Κοινο-

τάρχη στον αύλειο χώρο του από τους κατοί-

κους με τη βοήθεια των μαθητών. Η επιθυμία

για προσφορά στην ανέγερση του διδακτηρίου

είναι αυθόρμητη και εντυπωσιακή. Δεν θα ή-

ταν υπερβολή να πούμε πως υπήρχε ανταγωνι-

σμός μεταξύ των κατοίκων για το ποιος θα δώ-

σει τα περισσότερα στο σκοπό αυτό.

Το 1958 περατώνονται οι εργασίες του ι-

σογείου και αρχίζουν εκείνες του δευτέρου ο-

ÅÊÈÅÓÇ ÆÙÃÑÁÖÉÊÇÓ

ÓÔÏ ÊÁÐÇ ÖÅÑÙÍ

Ç ÍÅËÅ ¸âñïõ êáé ôï ÊÁÐÇ ôïõ ÄÞ-

ìïõ Öåñþí äéïñãáíþíïõí Ýêèåóç Ýñãùí

æùãñáöéêÞò ôùí ìåëþí ôïõ ÊÁÐÇ. Ôá

Ýñãá èá åêôßèåíôáé óôï ÷þñï ôïõ ÊÁÐÇ

Ýùò ôá ôÝëç Éïõíßïõ.
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Ôï ðëïßï Ýäåóå ôïõò êÜâïõò êáé üëïé áêï-

ëïõèÞóáìå óôçí Ýîïäï ôïí Ðáíáãéþôáôï. Ãß-

íáìå èåáôÝò üëïé ìáò ìéáò ëéôÞò áëëÜ óõãêé-

íçôéêÞò óôéãìÞò.

Ïé Éìâñéþôåò ìå ôïí äéêü ôïõò ôñüðï õðï-

äÝ÷ôçêáí ôï ãÝííçìá ôïõ ôüðïõ ôïõò, æçôþ-

íôáò èåñìÜ íá ôïí áãêáëéÜóïõí, íá ôïí áêïõ-

ìðÞóïõí, íá ôïõ öéëÞóïõí ôï ÷Ýñé. Ïé êïðÝ-

ëåò ôïõ íçóéïý ðñïóÞëèáí ìå ëïõëïýäéá êáé

ëéãïóôÜ ðáéäéÜ Ýøáëáí ôï ôñáãïýäé «Ôá ×ñé-

óôéáíüðïõëá», êÜíïíôáò üëïõò åìÜò ôïõò å-

ðéóêÝðôåò íá íéþóïõìå Ýíôïíç øõ÷éêÞ öüñôé-

óç. ¹ôáí ìéá ðñüãåõóç ãéá ôï ôé Ýìåëëå í’ á-

êïëïõèÞóåé êáè’ üëç ôç äéÜñêåéá ôçò ðáñá-

ìïíÞò ìáò.

Óôï äñüìï ãéá ôçí ðñùôåýïõóá ôïõ íç-

óéïý, ôçí Ðáíáãßá, óõíáíôÞóáìå ôï ÷ùñéü Åõ-

ëÜìðéï êáé áñéóôåñÜ ìáò óôï âÜèïò áíôéêñß-

óáìå ôçí åêêëçóßá ôçò Áãßáò ÂáñâÜñáò íá

åðéóêéÜæåôáé áðü Ýíá êáéíïýñãéï ôæáìß.

ÔáêôïðïéçèÞêáìå óôï îåíïäï÷åßï, ãåõìá-

ôßóáìå ãñÞãïñá êáé öýãáìå ãéá ôï ÊÜóôñï.

Ï ÷ñüíïò ìáò ðßåæå êáé Ýðñåðå íá ôïí åêìå-

ôáëëåõôïýìå üóï ôï äõíáôüí êáëýôåñá.

Óôçí ðáñáëßá ôïõ ÊÜóôñïõ ï íáüò ôïõ Áã.

ÍéêïëÜïõ ÷ùñßò ôç óêåðÞ ôïõ, áãíáíôåýåé ôï

Áéãáßï. Ï ¢ãéïò ôùí ÅëëÞíùí íáõôéêþí, ìåôÜ

ôçí êáôáóôñïöÞ ôïõ ôï 1964, ðåñéìÝíåé êáñ-

ôåñéêÜ ôçí åðéóêåõÞ ôïõ êáé ï Þ÷ïò ôçò êá-

ìðÜíáò íá ç÷Þóåé óôá èõñáíïßîéÜ ôïõ êáé í’

áêïõóôåß óôéò ÈñáêéêÝò ÓðïñÜäåò.

Áíçöïñßóáìå áíÜìåóá óôá óðßôéá ôïõ ëü-

öïõ ãéá íá óõíáíôÞóïõìå ôçí Áãßá Ìáñßíá.

Óôç äéáäñïìÞ îå÷ùñßæïõí ôá åëëçíéêÜ óðßôéá

ðïõ ðëÝïí äåí êáôïéêïýíôáé áðü áõôÜ ôùí á-

ðïßêùí Ôïõñêïëáæþí êáé Êïýñäùí. Ç áñ÷ï-

íôéÜ ôïõò äåí êñýâåôáé.

Óôï âÜèïò ôïõ óïêáêéïý, áãÝñù÷ï ôï êá-

ìðáíáñéü ôïõ íáïý ôçò Áãßáò Ìáñßíáò ðñïû-

ðáíôÜ ôïí åðéóêÝðôç óôçí åßóïäï ôçò áõëÞò.

Ç ãåíéêÞ åîùôåñéêÞ åéêüíá ôïõ íáïý åßíáé

ó÷åôéêÜ êáëÞ, ôï åóùôåñéêü óå ðëçãþíåé. Ïé

èýñåò êáé ôá ðáñÜèõñá äåí õðÜñ÷ïõí, üðùò

êáé ôï ôÝìðëï.

Ôï 1974 ï íáüò ìåôáôñÜðçêå óå óôÜâëï.

Óößããåôáé ç øõ÷Þ, ìáôþíåé ç êáñäéÜ üôáí ôï

âëÝììá ðÝöôåé óôçí ïñïöÞ êáé áíôéêñßæåéò ôïí

ÐáíôïêñÜôïñá. Ç áðïñßá üëùí, Ýíá áðÝñá-

íôï ãéáôß;

Ìå ÷áìçëùìÝíï ôï âëÝììá áíçöïñßæïõìå

ãéá ôá åñåßðéá ôïõ âõæáíôéíïý êÜóôñïõ, ç Ü-

íïäïò äýóêïëç áëëÜ áîßæåé ôïí êüðï. Óôçí êï-

ñõöÞ ôá åñåßðéá ìáñôõñïýí ôï ðÝñáóìá ôùí

Âõæáíôéíþí.

Ç èÝá ôçò ÓáìïèñÜêçò áðÝíáíôé êáé ôï á-

íÜëáöñï áåñÜêé äéêáéþíïõí ôçí áíÜâáóç êáé

åëáöñáßíïõí ôçí êáñäéÜ áðü ôï âÜñïò ôçò

Áãßáò Ìáñßíáò.

ÌåãÜëïò áíôßðáëüò ìáò ï ÷ñüíïò...

ÎåêéíÜìå ãéá ôç Ìçôñüðïëç ôçò Ðáíáãßáò ãéá

ôïí åóðåñéíü. ÁñéóôåñÜ ìáò ôï ÷ùñéü Ãëõêý

óôÝêåé ðáñáðïíåìÝíï ðïõ äåí ôï åðéóêåöèÞ-

êáìå. ºóùò ìéá Üëëç öïñÜ.

Ìå ðÝíôå ëåðôÜ êáèõóôÝñçóç öèÜíïõìå

óôç Ìçôñüðïëç ãéá ôïí åóðåñéíü, üðïõ ÷ï-

ñïóôáôåß ï Ðáíáãéþôáôïò. ÊáôáíõêôéêÞ ç á-

ôìüóöáéñá. Ôá óõíáéóèÞìáôá åíáëëÜóóïíôáé.

Óôçí ïìéëßá ï ÐáôñéÜñ÷çò áíáöÝñåôáé

óôçí éäéáßôåñç óõãêßíçóÞ ôïõ üôáí åðéóôñÝ-

öåé êÜèå öïñÜ óáí ôïí ÏäõóóÝá óôïí ôüðï

ôïõ êáé áíôéêñßæåé ðñïóöéëÞ ôïõ ðñüóùðá.

Ïé åéêïíßôóåò ôçò ÁíÜóôáóçò ðïõ ìáò ìïé-

ñÜæåé óôï ôÝëïò ôïõ åóðåñéíïý ëåéôïõñãïýí

ÏÄÏÉÐÏÑÉÊÏ ØÕ×ÇÓ ÓÔÇÍ ÉÌÂÑÏ

Á
ñêåôÝò ìÝñåò Ý÷ïõí ðåñÜóåé áðü ôçí åðé-

óôñïöÞ ìáò áðü ôçí áëçóìüíçôç ºìâñï

êáé ç óõíáéóèçìáôéêÞ öüñôéóç äåí ëÝåé íá êï-

ðÜóåé. Ôá ëüãéá ðïëý öôù÷Ü ãéá íá ìáñôõñÞ-

óïõí áõôÜ ðïõ åßäå ç øõ÷Þ êáé Üããéîáí ôçí

êáñäéÜ ìáò. Óôåñåýåé ï íïõò êáé ïé ëÝîåéò ÷Ü-

íïíôáé.

ÎåêéíÞóáìå ôï ÓÜââáôï 11 ÌáÀïõ ìå óõì-

ðïëßôåò Öåñéþôåò ãéá äéÞìåñç åêäñïìÞ óôçí

ºìâñï ìå áöïñìÞ ôçí ðáñïõóßá óôï íçóß ôïõ

Ïéêïõìåíéêïý ÐáôñéÜñ÷ç ê.ê. Âáñèïëïìáß-

ïõ ãéá ôá èõñáíïßîéá ôïõ áíáêáéíéóìÝíïõ óôï

åóùôåñéêü ôïõ íáü ôïõ Áãßïõ Ãåùñãßïõ óôçí

éäéáßôåñç ðáôñßäá ôïõ óôïõò Áãßïõò Èåïäþ-

ñïõò.

Ôçí åêäñïìÞ ìáò ôéìïýóå ìå ôçí ðáñïõ-

óßá ôïõ êáé ï Óåâáóìéþôáôïò Ìçôñïðïëßôçò

Äéäõìïôåß÷ïõ ê.ê. Íéêçöüñïò, óõíïäåõüìå-

íïò áðü éåñåßò ôçò Ìçôñïðüëåþò ôïõ.

Ç áíá÷þñçóç Ýãéíå ðïëý íùñßò ôï ðñùß

ãéá íá ðñïëÜâïõìå ôï ðëïßï óôï ÊáìðÜ ÔåðÝ.

Ðëçí ôïõ ãñÜöïíôïò, êáíåßò Üëëïò äåí åß-

÷å åðéóêåöèåß ôï íçóß êáé ç ðåñéÝñãåéá êáé ç

áãùíßá üëùí Þôáí Ýêäçëç ãéá ôï ôé èá óõíá-

íôÞóïõí ó’ Ýíáí ôüðï ðïõ êáôïéêåßôáé áðü ñù-

ìéïýò, Ý÷åé ñùìÝéêá ÷ùñéÜ, áëëÜ äåí âñßóêå-

ôáé óôçí ÅëëÜäá.

Áãùíßá áí èá åß÷å åðéäéïñèùèåß êáé ôï

ðëïßï ôçò ãñáììÞò. Áðü ôçí ðñïçãïýìåíç ç-

ìÝñá ìáò Ýãéíå ãíùóôü áðü ôïí Óåâá-

óìéþôáôï Ìçôñïðïëßôç ºìâñïõ ê.ê. Öþôéï

üôé Ý÷åé âëÜâç êáé ãßíïíôáé ðñïóðÜèåéåò ãéá

íá åßíáé Ýôïéìï ôï ÓÜââáôï ôï ðñùß.

ÖèÜóáìå óôï ëéìÜíé êáé óôç èÝá ôïõ ðëïß-

ïõ íá áíáìÝíåé óôï ìþëï êáé ôá ï÷Þìáôá óôç

óåéñÜ íá áíáìÝíïõí ãéá öüñôùóç· íéþóáìå

éäéáßôåñç áíáêïýöéóç.

Ôï Üã÷ïò ðïõ åß÷å äçìéïõñãçèåß ëüãù ôçò

ñåõóôÞò êáôÜóôáóçò áíôéêáôáóôÜèçêå áðü ç-

ñåìßá ôçí þñá ôçò áíáìïíÞò ãéá åðéâßâáóç,

êáèþò ïé åêäñïìåßò ìáò áíáìåß÷èçêáí ìå åê-

äñïìåßò áðü Èåóóáëïíßêç êáé ÁèÞíá êáé ìå

öüíôï óôï âÜèïò ôçí ºìâñï óå ðçãáäÜêéá óõ-

æçôïýóáí.

ÁíÜìåóÜ ôïõò êáé ï Ìçôñïðïëßôçò ôïõ

Ïéêïõìåíéêïý Èñüíïõ Óåâáóìéþôáôïò Óå-

ëåõêåßáò Êýñéëëïò, Ýíáò ðïëý åõ÷Üñéóôïò êáé

ðñüó÷áñïò éåñÜñ÷çò, ðïõ Ýäåé÷íå éäéáßôåñï

åíäéáöÝñïí ãéá ôï ïäïéðïñéêü ìáò óôçí ºì-

âñï.

Ç þñá êýëçóå êáé ëßãï ðñéí ôçí åðéâßâáóç

êáôÝöèáóå ï Ðáíáãéþôáôïò ðïõ èá óõíôáîß-

äåõå ìáæß ìáò, óõíïäåõüìåíïò áðü áñ÷éåñåßò

ôïõ èñüíïõ, ôïí Ìçôñïðïëßôç Ìýñùí ×ñõ-

óüóôïìï êáé ôïí ÐÝñãçò ÅõÜããåëï.

Ìå Ýíôïíï åíèïõóéáóìü áðü ôçí Üöéîç ôïõ

ÐáôñéÜñ÷ç åðéâéâáóôÞêáìå, áí êáé óôçí áñ÷Þ

ç åîùôåñéêÞ åìöÜíéóç ôïõ ðëïßïõ ìáò äç-

ìéïýñãçóå ðñïâëçìáôéóìü ãéá ôçí áóöÜëåéá

ôïõ ôáîéäéïý.

Óôï êáôÜóôñùìá ïé åêäñïìåßò óõíùóôßæï-

íôáí ãéá íá æçôÞóïõí ôçí åõ÷Þ ôïõ êáé íá ï-

ìïëïãÞóïõí ÁíÜóôáóç ×ñéóôïý. Ôï ôáîßäé ôïõ

ðïëýùñï áðü ôçí Ðüëç, åêåßíïò üìùò ôïõò

äå÷üôáí ìå åõ÷áñßóôçóç êáé ðáôñéêüôçôá, ìïé-

ñÜæïíôáò óôïí êáèÝíá ÷ùñéóôÜ ôçí åõ÷Þ ôïõ.

Ôá öëáò ôùí öùôïãñáöéêþí ìç÷áíþí êáé ç

êÜìåñá ôçò ÄÝëôá TV äåí Üöçóáí êáìßá óôéã-

ìÞ íá ðÜåé ÷áìÝíç.

Ôï ðëïßï Ýâáëå ðëþñç ãéá ºìâñï êáé ï Ðá-

íáãéþôáôïò Ýâãáëå áðü ôçí ôóÝðç ôïõ ôï êï-

ìðïëüé ôïõ. Ðåñíþíôáò ìéá ìéá ôéò ÷Üíôñåò,

óõæçôïýóå ìå ôïõò áñ÷éåñåßò áëëÜ êé åìÜò

ôïõò ëáúêïýò ãéá ôï íçóß ôïõ, îåôõëßãïíôáò

ôéò áíáìíÞóåéò ôùí ðáéäéêþí ôïõ ÷ñüíùí.

Ïé äõï þñåò ðïõ äéÞñêçóå ôï ôáîßäé, ìïõ

öÜíçêå üôé ðÝñáóáí õðåñâïëéêÜ ãñÞãïñá. Ï

êüóìïò Üñ÷éóå íá äéáêñßíåôáé óôï ëéìÜíé ôïõ

Áãßïõ ÊÞñõêïõ.

¸íá ìéêñü êáÀêé Þñèå ðñéí ôçí åßóïäï ôïõ

ëéìáíéïý íá ìáò ðñïûðáíôÞóåé êáé ìå ôç óåé-

ñÞíá ôïõ ìáò ðñïåôïßìáæå ãéá ôçí õðïäï÷Þ

óôçí ðñïâëÞôá.

Ìå ôçí åßóïäü ìáò óôï ëéìÜíé Þ÷çóå êáé ç

óåéñÞíá ôïõ äéêïý ìáò ðëïßïõ, ðïõ óå óõí-

äõáóìü ìå ôéò öùíÝò ôùí Éìâñéùôþí äçìéïýñ-

ãçóáí ÷áñìüóõíç áôìüóöáéñá.

Ïé Éìâñéþôåò, ìå åðéêåöáëÞò ôïí Ìçôñï-

ðïëßôç ôïõò, õðïäÝ÷ïíôáí ôïí ÐáôñéÜñ÷ç

ôïõò, ôïí äéêü ôïõò Üíèñùðï, êé Åêåßíïò åì-

öáíþò óõãêéíçìÝíïò, áðü ôç ãÝöõñá ôïõ

ðëïßïõ áíôáðÝäéäå ôïõò ÷áéñåôéóìïýò.

ÐåíôçêïóôçÐåíôçêïóôçÐåíôçêïóôçÐåíôçêïóôçÐåíôçêïóôç

«Êáé åí ôù óõìðëçñïýóèáé ôçí çìÝñáí ôçò Ðå-

íôçêïóôÞò... êáé åãÝíåôï Üöíù åê ôïõ ïõñáíïý

Þ÷ïò þóðåñ öåñïìÝíçò ðíïÞò âéáßáò êáé åðëÞ-

ñùóå ôïí ïßêïí ïõ Þóáí êáèÞìåíïé êáé þöèçóáí

áõôïßò äéáìåñéæüìåíáé ãëþóóáé ùóåß ðõñüò, å-

êÜèéóÝ ôå åö Ýíá Ýêáóôïí áõôþí êáé åðëÞóèç-

óáí Üðáíôåò Ðíåýìáôïò Áãßïõ.» (ÐñÜî. Â 1-4)

Ô
çí ÐåíôçêïóôÞ çìÝñá áðü ôçí ÁíÜóôáóç

ôïõ Êõñßïõ Ýãéíå ç åðéäçìßá ôïõ Áãßïõ

Ðíåýìáôïò. Ï áíáóôçìÝíïò ×ñéóôüò ðñéí á-

íáëçöèåß óôïõò ïõñáíïýò, Ýäùóå ðáñáããåëß-

á óôïõò ìáèçôÝò ôïõ íá ìçí áðïìáêñõíèïýí

áðü ôá Éåñïóüëõìá, áëëÜ íá ðåñéìÝíïõí ôçí

ðñáãìáôïðïßçóç ôçò õðüó÷åóçò ôïõ âáðôé-

óìïý ôïõò ìå ôï ¢ãéï Ðíåýìá.

Ôç ìÝñá ôçò ÐåíôçêïóôÞò Þôáí üëïé ïé ìá-

èçôÝò óõãêåíôñùìÝíïé óôï ßäéï ìÝñïò. Îáö-

íéêÜ, ÷ùñßò íá ôï ðåñéìÝíåé êáíåßò, Þëèå âïÞ

áðü ôïí ïõñáíü óáí âïÞ äõíáôïý áíÝìïõ êáé

ç âïÞ áõôÞ ãÝìéóå üëï ôï óðßôé óôï ïðïßï Þ-

ôáí óõãêåíôñùìÝíïé ïé áðüóôïëïé êáé ïé Üë-

ëïé ðéóôïß. Êáé åßäáí ìå ôá ìÜôéá ôïõò íá

ìïéñÜæïíôáé ãëþóóåò óáí öùôéÜò öëüãá êáé

óôïí êáèÝíá áðü ôïõò ðéóôïýò íá êÜèåôáé ìéá

ãëþóóá.

Ôüôå ãÝìéóå ôï åóùôåñéêü ôùí áðïóôüëùí

êáé ôùí Üëëùí ðéóôþí ìå Ðíåýìá ¢ãéï êáé Üñ-

÷éóáí íá ìéëïýí îÝíåò ãëþóóåò, üðùò ôïõò å-

íÝðíåå ôï ¢ãéï Ðíåýìá êáé íá ëÝíå èåßá êáé

ïõñÜíéá ëüãéá êáé èåüðíåõóôåò äéäáóêáëßåò.

Ðáñáêïëïõèþíôáò ôá ãåãïíüôá ôçò

ÐåíôçêïóôÞò ìÝ÷ñé ôï óçìåßï áõôü ðïõ

äéçãçèÞêáìå, âëÝðïõìå ôá åîÞò:

1. Ôçí åêðëÞñùóç ôçò õðüó÷åóçò ôïõ Êõ-

ñßïõ.

2. Ôï èáýìá ôçò âïÞò ðïõ Ýìïéáæå ìå âïÞ

äõíáôïý áíÝìïõ.

3. Ôéò äéáìåñéæüìåíåò ãëþóóåò ðïõ Ýìïéá-

æáí ìå öëüãá öùôéÜò êáé

4. ¼ôé ãÝìéóå ôï åóùôåñéêü ôùí ìáèçôþí

êáé ôùí Üëëùí ðéóôþí ìå Ðíåýìá ¢ãéï.

Ó÷ïëéÜæïíôáò Ý÷ïõìå íá ðáñáôçñÞóïõìå:

Ïé óçìåñéíïß êëçñéêïß ðïõ ôåëïýí ôï ìõ-

óôÞñéï ôïõ ×ñßóìáôïò ðïõ åßíáé ôï ìõóôÞñéï

ôçò äùñåÜò ôïõ Áãßïõ Ðíåýìáôïò, Ý÷ïõí åðß-

ãíùóç ðïéáò åîïõóßáò åßíáé äéá÷åéñéóôÝò êáé

ïéêïíüìïé; ÁéóèÜíïíôáé ôç äéáöïñÜ áíÜìå-

óá óôï «Ýëáéïí áãáëëéÜóåùò... åéò ßáóéí øõ-

÷Þò êáé óþìáôïò» êáé ôï «Óöñáãßò äùñåÜò

Ðíåýìáôïò Áãßïõ. ÁìÞí.»;

Ôï âéâëßï ôùí ÐñÜîåùí óôï 10 êåö. ìáò

ëÝãåé üôé ï áð. Ðáýëïò Þñèå óôçí ¸öåóï êáé

üôáí âñÞêå åêåß êÜðïéïõò ìáèçôÝò ôïõò ñþ-

ôçóå «åÜí Ýëáâáí Ðíåýìá ¢ãéï Ðéóôåýóá-

íôåò». Áõôïß ôüôå ôïõ áðÜíôçóáí üôé äåí á-

êïýóáìå ïýôå áí õðÜñ÷åé ìåôáîý ôùí áíèñþ-

ðùí Ðíåýìá ¢ãéï, ðïõ åõåñãåôåß êáé ÷áñßæåé

÷áñßóìáôá.

Óçìáíôéêü ôï åñþôçìá êáé ðïëý óçìáíôé-

êÞ ç áðÜíôçóç.

Áí ëïéðüí óÞìåñá êÜíáìå êÜðïéá äçìï-

óêüðçóç áíÜìåóá óå Ïñèïäüîïõò ÷ñéóôéá-

íïýò ìå ôï ßäéï ðåñßðïõ åñþôçìá, äçëáäÞ íá

ñùôïýóáìå ôïõò ÷ñéóôéáíïýò êÜðùò Ýôóé:

– Åßóáé ÷ñéóôéáíüò ïñèüäïîïò;

– Íáé.

– ¸ëáâåò ôá Ýêôáêôá ÷áñßóìáôá ôïõ Áãß-

ïõ Ðíåýìáôïò üôáí ðßóôåøåò;

– ...

Áí Ýôóé èá åß÷áí ïé áðáíôÞóåéò óôï äåßã-

ìá ôçò äçìïóêüðçóçò êáé ìÜëéóôá óå ìåãÜëï

ðïóïóôü, áõôü äåí èá Ýðñåðå íá ðñïâëçìáôß-

óåé ôïõò áëçèéíÜ ðéóôïýò;

Ï óçìåñéíüò ¸ëëçíáò, ÷ïñôáóìÝíïò áðü

ôñüöéìá êáé ñïý÷á, áðü ôé Üñáãå Ý÷åé ðåñéó-

óüôåñç áíÜãêç; ÌÞðùò áðü Ðíåýìá ¢ãéï;

Óýìöùíá ìå ôç äéäáóêáëßá ôçò Ïñèüäï-

îçò Åêêëçóßáò êáôÜ ôçí ôÝëåóç ôïõ ìõóôçñß-

ïõ ôïõ ×ñßóìáôïò üëïé ïé ïñèüäïîïé ðÞñáìå

Ðíåýìá ¢ãéï. Ôï ëÜèïò åßíáé üôé äåí ìÜèáìå

íá áíáíåþíïõìå ôç öëüãá ôùí ÷áñéóìÜôùí

ôïõ Áãßïõ Ðíåýìáôïò.

Áí ôþñá ìå ñùôÞóåôå ðþò ìðïñåß ï ÷ñé-

óôéáíüò íá áíáíåþíåé ôç äùñåÜ ôïõ Èåïý êáé

íá ãåìßæåé ôï åóùôåñéêü ôïõ ìå Ðíåýìá ¢ãéï,

áõôÜ èá ôá ðïýìå ôçí åðüìåíç öïñÜ.

Ãåþñãéïò ÄïõëÜêçò

ÉåñÝáò

ότι η συνεχής κυκλοφορία της εφημερίδας με

ποικιλία και ποιότητα στη θεματογραφία της,

οφείλεται στη συνεχή προσπάθεια τόσο από τη

μεριά του Δ.Σ. και της Συντακτικής Επιτροπής

όσο και από τη σημαντική και συγκινητική

συμβολή των φίλων συνεργατών, μελών του

Συλλόγου και γενικότερα των αναγνωστών που

με κείμενα, προτάσεις και σχόλια πλούτισαν

το περιεχόμενο και τη θεματολογία της.

Είναι επίσης συγκινητική και η ανταπόκρι-

ση των φίλων αναγνωστών και φορέων από την

πόλη των Φερών που στήριξαν οικονομικά την

έκδοσή της.

Θέλουμε να ελπίζουμε ότι ικανοποιήσαμε

σ’ ένα μεγάλο βαθμό την ανάγκη πολλών για

επικοινωνία μεταξύ φίλων και συμπατριωτών

που ζουν σε διάφορα μέρη της πατρίδας μας

αλλά και στο εξωτερικό.

Όμως δεν στεκόμαστε μόνο στα θετικά. Υ-

πάρχουν και αρνητικές πλευρές και παραλεί-

ψεις που δεν καταφέραμε να εξαλείψουμε. Ό-

πως για παράδειγμα η μη έγκαιρη κυκλοφορία

της εφημερίδας, η διακίνησή της σε περισσό-

τερους αναγνώστες, το στήσιμο κι ο παραπέρα

εμπλουτισμός των θεμάτων της, η άμεση κα-

ταγραφή γεγονότων και η προβολή τους, κ.ά.

Έχουμε τη βεβαιότητα ότι αν κατανοηθεί

απ’ όλους η ανάγκη ύπαρξης της εφημερίδας

που είναι συνυφασμένη με την ύπαρξη και δρά-

ση του Συλλόγου, θα δώσει τη δυνατότητα σε

περισσότερους από εμάς να κάνουμε δική μας

υπόθεση την κυκλοφορία της.

Η ύπαρξη της εφημερίδας είναι αποτέλε-

σμα συλλογικής προσπάθειας και μερίδιο σ’

αυτή την προσπάθεια έχουν όλοι όσοι την α-

γαπάμε, την ενισχύουμε με θέματα και προτά-

σεις και τη στηρίζουμε οικονομικά.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ ανήκει σε όλους ε-

σάς που πιστεύετε στ’ αυτό που κάνουμε και

να είστε βέβαιοι ότι από την πλευρά της Συ-

ντακτικής Επιτροπής και του Δ.Σ. του Συλλό-

γου θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια

ώστε να φανούμε αντάξιοι της αγάπης και της

εμπιστοσύνης που μέχρι σήμερα επιδείξατε.

Αυτή είναι η δική μας ανταμοιβή και τα

καλύτερα γενέθλια για την εφημερίδα μας.

Η Συντακτική Επιτροπή

(ÓõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 1)
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«...óáí ôïí ÏäõóóÝá êé åãþ ãõñßæù óôïí ôüðï ìïõ»
Ïéêïõìåíéêüò ÐáôñéÜñ÷çò Âáñèïëïìáßïò Á´

Ðáíáãßá ºìâñïõ, 11 ÌáÀïõ 2002

Óôçí åêêëçóßá ôïõ Ó÷éíïõäßïõ.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

óáí áíôßäïôï óôçí øõ÷éêÞ ìáò öüñôéóç. ÁëëÜ

ãéá ðïëý ëßãï.

ÌåôÜ ôçí åðßóêåøÞ ìáò óôï Ìçôñïðïëéôé-

êü Ãñáöåßï êáé ôçí åðáöÞ ãíùñéìßáò ìå ôïí

ÓåâÜóìéï ÃÝñïíôá ºìâñïõ Öþôéï, öåýãïõ-

ìå ãéá ôï ÷ùñéü Ó÷éíïýäé.

Ôï Ó÷éíïýäé, ôï ìåãáëýôåñï ñùìÝéêï ÷ù-

ñéü êÜðïôå, ìå 40 êáôïßêïõò óÞìåñá, åêôåßíå-

ôáé óå äýï ðëáãéÝò ëüöùí.

Óôï ìÝóï âñßóêåôáé ôï íåêñïôáöåßï êáé ï

íáüò ôçò Áãßáò Ìáñßíáò, åíþ óôçí ðëáôåßá

ôïõ ç Êïßìçóç ôçò Èåïôüêïõ. Ôá åêáôïíôÜ-

äåò äéþñïöá ðÝôñé-

íá óðßôéá äÝíïõí

áñìïíéêÜ ìå ôï ðå-

ñéâÜëëïí, áëëÜ ç å-

ñÞìùóÞ ôïõò ðñï-

êáëåß äÝïò óôïí å-

ðéóêÝðôç.

Áíçöïñßæïõìå

ôï ðÝôñéíï êáëíôå-

ñßìé êáé ãéá þñá äåí

óõíáíôïýìå øõ÷Þ.

Óôçí ðëáôåßá ôï ìï-

íáäéêü êáöåíåßï

êëåéóôü. ÅñÞìùóç

ðáíôïý.

Ç áßóèçóç ðïõ

åß÷á üôé èá óõíá-

íôïýóáìå ôïõò ëé-

ãïóôïýò ¸ëëçíåò óôï êáöåíåßï äéáøåýäåôáé.

Ìðáßíïõìå óôçí áõëÞ ôïõ íáïý ôçò Êïß-

ìçóçò. Ç ðüñôá êëåéäùìÝíç. ÁðïãïÞôåõóç.

Ðáñáôçñþíôáò áð’ ôï ðáñÜèõñï óôï íáü,

ßóá ðïõ îå÷þñéæå ç öéãïýñá ôïõ êáíôçëáíÜ-

öôç, ôïõ ìðáñìðá-Âáóßëç.

Ìå ãñÞãïñåò êéíÞóåéò ìáò áíïßãåé ìå äéÜ-

ðëáôï ÷áìüãåëï, ëåò êáé ìáò ãíþñéæå áðü êáé-

ñü. Êé åíþ åôïéìáæüìáóôáí íá ìðïýìå óôï íáü,

êÜðïéïò áðü ôçí ðáñÝá ìáò öùíÜæåé:

«×ôõðÞóôå ôçí êáìðÜíá, Áñ÷éåñÝáò åéóÝñ-

÷åôáé óôï íáü».

Ï Þ÷ïò ôçò êáìðÜíáò äïíåß ôçí êáñäéÜ

üëùí ìáò...

(ÓõíÝ÷åéá óôï åðüìåíï öýëëï)
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το Ντεμερντές παραχωρούνται στην Τουρκία

(μαζί με την Αν. Θράκη που ήδη κατέχουν). Και

ακολουθεί η ανταλλαγή των πληθυσμών...

Αγαπητοί συμπατριώτες,

Βγαίνουμε από τούτο το ταξίδι με την ψυχή

δακρυσμένη. Ξέρουμε ότι η λευτεριά αυτή ΔΕΝ

μας χαρίστηκε. Ξέρουμε ότι την κατάκτησε ο

λεβέντης θρακιώτικος λαός με τους σκληρούς

αγώνες του και την πλήρωσε με βαρύτατο φόρο

σε αίμα, σε πίκρα και δάκρυ.

Υποκλινόμαστε σε όλους εκείνους που έθρε-

ψαν με την ψυχή και την πίστη τους το θείο δέ-

ντρο της Ελευθερίας και τους ευχαριστούμε, για-

τί χάρη σ’ αυτούς μπορούμε να χαιρετίζουμε τη

ζωή χαμογελώντας και ν’ απολαμβάνουμε τους

λευκούς καρπούς του ματωμένου μας δέντρου:

την ΕΙΡΗΝΗ και τη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ.

Σήμερα γιορτάζουμε την ενσωμάτωση της

Θράκης μας στον εθνικό κορμό. Κι αυτή την

επέτειο τη στηρίζει η Βουλή των Ελλήνων.

Δικαιούμαστε λοιπόν να απαιτήσουμε από

την πολιτεία ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ φροντίδα και α-

γάπη για την ακριτική μας περιοχή. Και κυρίως,

να σκύψει με ευαισθησία στο οξύ δημογρα-

φικό πρόβλημα της περιοχής μας, η οποία εδώ

και μισόν αιώνα ΑΙΜΟΡΡΑΓΕΙ από την ανα-

γκαστική ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ.

Το μήνυμα της 14ης Μαΐου 1920 είναι πά-

ντα επίκαιρο: Τιμώντας τους προγόνους μας, να

μείνουμε ενωμένοι, να επαγρυπνούμε και να συ-

νεχίσουμε ν’ αγωνιζόμαστε με κάθε τρόπο για

το καλό και την πρόοδο του τόπου μας, απ’ ό-

ποιο μετερίζι μπορεί ο καθένας.

Συσπειρωμένες οι θρακικές δυνάμεις μπο-

ρούμε να διεκδικήσουμε για τη μαρτυρική μας

πατρίδα τη θέση που της αξίζει σ’ ένα καλύτε-

ρο αύριο.

ΖΗΤΩ Η ΑΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ ΘΡΑΚΗ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

ρόφου με χρήματα αυτή τη φορά του Υπουρ-

γείου Παιδείας (200.000).

Διαρκούσης της ανεγέρσεως του ορόφου

τούτου, μεταβιβάζεται ο χώρος από την Κοι-

νότητα στο Δημόσιο. Το 1962 με δαπάνες του

Υπουργείου Παιδείας χτίζονται άλλες δύο ισό-

γειες αίθουσες διδασκαλίας. Οι εργασίες ολο-

κληρώθηκαν δύο χρόνια αργότερα και το νέο

διδακτήριο παραδόθηκε προς χρήση το

1959-60 με Γυμνασιάρχη τον Ιωάννη Κόλια

και πρόεδρο Κοινότητας τον Κων. Δανίδη.

Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω την προσφο-

ρά και το έργο και των άλλων Γυμνασιαρχών

που ακολούθησαν, στέκομαι ιδιαίτερα στους

Ν. Καραβέλλα και Χρ. Καλούδη, γιατί αυτοί

συνδέθηκαν με τους βασικούς σταθμούς της

ιστορίας του Γυμνασίου. Ο πρώτος αγωνίστηκε

να το κρατήσει, όταν κινδύνευε να καταργηθεί

και έδωσε έτσι την ευκαιρία σε πολλά παιδιά

των Φερών και της γύρω περιοχής να παρακο-

λουθήσουν τη Β/θμια εκπαίδευση και αργότε-

ρα να διακριθούν στις επιστήμες τους. Χωρίς

την ύπαρξη αυτού του Γυμνασίου πολλοί από

μας, που αποφοιτήσαμε στις δεκαετίες του

1940 και 1950, δεν θα είχαμε σπουδάσει. Ο δεύ-

τερος συνέβαλε τα μέγιστα ή καλύτερα επροκά-

λεσε την έναρξη των εργασιών για την ανέγερ-

ση του σημερινού διδακτηρίου και όχι μόνο.

Επί των ημερών του οργανώθηκε και ολοκλη-

ρώθηκε η μαθητική μπάντα, η μοναδική ίσως

στη Βόρεια Ελλάδα. Εδώ πρέπει να τονισθεί

και να υπογραμμισθεί η ουσιαστική συμβολή

του γυμναστή Νίκου Ζηβόπουλου και του δα-

σκάλου Ιωσήφ Νικολαΐδη, οι οποίοι χωρίς α-

μοιβή και για μεγάλο χρονικό διάστημα, πέρα

από το καθημερινό υποχρεωτικό ωράριό τους,

δίδαξαν στους μαθητές του Γυμνασίου, που για

το σκοπό αυτό είχαν προεπιλεγεί, θεωρία μου-

σικής και εκμάθηση μουσικών οργάνων. Στις

μέρες του Χρ. Καλούδη δενδροφυτεύθηκε α-

πό μαθητές με λεύκες το ρέμα που αρχίζει από

το γήπεδο και διασχίζει την κωμόπολη στα δύο.

Η δανειστική βιβλιοθήκη του Γυμνασίου ε-

μπλουτίστηκε και λειτούργησε την ίδια εποχή.

Στα χρόνια αυτά διαμορφώνεται ο χώρος του

σημερινού γηπέδου της πόλης. Ο  γυμνασιάρ-

χης Καλούδης και ο γυμναστής Ζηβόπουλος θέ-

λουν οπωσδήποτε οι ετήσιες γυμναστικές επι-

δείξεις και οι αθλητικοί μαθητικοί αγώνες να γί-

νουν σε γυμναστήριο κι όχι όπως στο παρελθόν

σε αλώνια ή ανεπαρκείς αύλειους χώρους. Ε-

πειδή χρειάζονται συμπληρωματικές εργασίες

στο υπό διαμόρφωση γήπεδο, οδηγούνται και

πάλι οι μαθητές να ολοκληρώσουν τις εργασίες

των σκαπτικών μηχανημάτων και προπαντός να

αναπληρώσουν τον μη υπάρχοντα οδοστρωτή-

ρα. Με έντονο βηματισμό και τροχάδην επιτυγ-

χάνεται η ισοπέδωση του χώρου.

Θα ήταν παράλειψή μου να μην αναφερθώ

στην άψογη παιδαγωγική συμπεριφορά και ι-

δίως στην απέραντη ανθρωπιά του Χρ. Καλού-

δη, που τη ζήσαμε σε όλο της το μεγαλείο κυ-

ρίως εμείς τα χωριατόπαιδα κατά τη διάρκεια

της μεγάλης βαρυχειμωνιάς του 1956. Τότε,

που λόγω της μεγάλης χιονόπτωσης και του πο-

λικού ψύχους, κάθε επαφή ή επικοινωνία με

τις οικογένειές μας είχε διακοπεί για περίπου

20 ημέρες, ο άνθρωπος αυτός άνοιξε την απο-

θήκη των καυσοξύλων του Γυμνασίου και μας

εξασφάλισε την υποτυπώδη έστω θέρμανση

στα δωμάτια που νοικιάζαμε. Δεν σταμάτησε

όμως εδώ. Περιήλθε τα παντοπωλεία και τους

φούρνους της πόλης και έγινε εγγυητής για την

τροφοδοσία μας με πίστωση. Και το σημαντι-

κότερο από όλα ήταν που φρόντισε, σε συνεν-

νόηση με τον άρτι αφιχθέντα στην πόλη μας

χειρουργό γιατρό Λάκη Οικονόμου, την δωρε-

άν ιατροφαρμακευτική μας περίθαλψη για το

δύσκολο εκείνο εικοσαήμερο. Πολλοί από μας,

που έτυχε να ασθενήσουμε τις μέρες εκείνες,

δεν μάθαμε ποτέ ποιος διέθεσε ή πλήρωσε τα

φάρμακα και τις ενέσεις που χρειάστηκαν για

την πτώση του υψηλού πυρετού μας.

Τέτοιοι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι πα-

ράδειγμα προς μίμηση στους επερχόμενους

και η Πολιτεία οφείλει να τους τιμά και να τους

προβάλλει ανάλογα.

Απευθυνόμενος στους σημερινούς και αυ-

ριανούς τοπικούς άρχοντες του Δήμου Φερών

προτείνω οι δυο γυμνασιάρχες Νικόλαος Κα-

ραβέλλας και Χρίστος Καλούδης να τιμη-

θούν για την προσφορά τους στον τόπο.

Θεόδωρος Καλαΐτζής

Απόφοιτος Γυμνασίου Φερών

tï Ãõìíaóéï Öåñùí

(ÓõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 5)

Στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες κλείνει

μέσα της την καρδιά του Βυζαντίου, "τη Βασιλί-

δα των πόλεων", και γίνεται το επίκεντρο της

μεγάλης αυτοκρατορίας που κυριαρχεί επί μία

χιλιετία στον κόσμο.

Η οθωμανική κατοχή αρχίζει πολύ νωρίς για

την ευρύτερη περιοχή της Θράκης (το 1361 πέ-

φτει το Διδυμότειχο, το 1365 η Αδριανούπολη).

Η νύχτα της σκλαβιάς είναι απέραντα μεγά-

λη – έχει τη μακρύτερη διάρκεια από τις υπό-

λοιπες ελληνικές περιοχές, αφού η δουλεία της

κρατάει σχεδόν έξι αιώνες!

Μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης

και μέχρι το 1920 ακολουθούν διώξεις, μαζικοί

εξισλαμισμοί, εκτοπισμοί και εποικισμοί με

τουρκικούς πληθυσμούς, που στόχο έχουν τη

συρρίκνωση του ελληνικού στοιχείου:

Η Θράκη ανασαίνει τις τρικυμίες του κόσμου

όλες τις εποχές με μάτι άγρυπνο, μα τούτη η

ανθρωποθάλασσα δεν είναι πέτρινο αντηχείο.

Είναι ο λαός που στο πείσμα όλων των κατα-

κτητών που περνούν απ’ το χώμα του, καταφέρ-

νει και διατηρεί ακέραια την εθνική του συ-

νείδηση, έτσι ώστε στις παραμονές της απελευ-

θέρωσής του να σφραγίζει το θρακικό χώρο με

ενισχυμένη την εθνική του φυσιογνωμία.

Οι αγώνες των Θρακών για την ελευθερία είναι

πολλοί και σπουδαίοι. Συμμετέχουν:

• Στη Φιλική Εταιρεία (η Αδριανούπολη εί-

ναι δεύτερο κέντρο της, και πολλά σημαίνο-

ντα μέλη της Θρακιώτες – όπως ο Χατζηα-

ντώνης Βιζβίζης, ο Αντώνης Κομιτζόπουλος,

ο Κάρπος Παπαδόπουλος, ο Γρηγόρης Μαρα-

σλής, ο μητροπολίτης Μαρωνείας Ιωαννίκιος

κ.ά.).

• Στην εξέγερση του Υψηλάντη στη Μολδο-

βλαχία (συμμετέχουν εξέχοντες Θρακιώτες ό-

πως ο Κων/νος Ξενοκράτης στον Ιερό Λόχο

του Δραγατσανίου, ο Γεώργιος Παπάς ή Κα-

ραγιώργος, ο Θανάσης Καραμπελιάς από την

Κορνοφωλιά).

• Βεβαίως οι αγωνιστές δεν περιορίζονται στο

Θρακικό χώρο αλλά συμμετέχουν και στον α-

πελευθερωτικό αγώνα της Νότιας Ελλάδας,

ενώ

• Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή του

Θρακικού Ναυτικού. Η Αίνος διέθετε 300 κα-

ράβια, πολλά από τα οποία κινούνταν αρμα-

τωμένα στη Μεσόγειο. (Ξεχωριστή θέση ανά-

μεσα στους καπετανέους έχουν ο Χατζή Α-

ντώνης Βιζβίζης και η γυναίκα του Δόμνα).

Ταυτόχρονα σημειώνονται αλλεπάλληλα το-

πικά μαζικά κινήματα και εξεγέρσεις κατά των

Τούρκων: στη Σωζόπολη (με 5000 άντρες) που

καταπνίγονται στο αίμα, στην Αίνο, στην Καλ-

λίπολη, στα σημερινά Λάβαρα κ.α. Μεγάλη εί-

ναι η εξέγερση της Σαμοθράκης το Σεπτέμβρη

του 1821, αλλά και φοβερά τα αντίποινα – οι

Τούρκοι σφάζουν 700 άντρες στο νησί και εξαν-

δραποδίζουν εκατοντάδες γυναικόπαιδα.

ΟΛΕΣ τις εξεγέρσεις ακολουθούν σφαγές

και απαγχονισμοί. Στην Κωνσταντινούπολη α-

παγχονίζεται ο οικουμενικός πατριάρ-

χης Γρηγόριος Ε΄, στην Αδριανούπολη

ο πρώην οικουμενικός πατριάρχης Κύ-

ριλλος ΣΤ΄ με 26 προκρίτους, οι μητρο-

πολίτες Αδριανουπόλεως Δωρόθεος,

Δέρκων Γρηγόριος, Μυριοφύτου Νεό-

φυτος, Αγχιάλου Ευγένιος, Μεσημβρί-

ας Ιωσήφ, Σωζοπόλεως Παΐσιος, καθώς

και πολλοί κληρικοί, πρόκριτοι και α-

πλοί αγωνιστές.

Κι ενώ μέχρι το 1830 έχουν ήδη ε-

λευθερωθεί οι άλλες ελληνικές περιο-

χές, η Θράκη παραμένει υπόδουλη και εξακο-

λουθεί να υφίσταται τα πάνδεινα.

Στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ού

αιώνα γίνεται το ματωμένο αλώνι όπου διαδρα-

ματίζεται ο ανταγωνισμός των Βαλκανικών Δυ-

νάμεων και της Τουρκίας.

Οι Βούλγαροι κομιτατζήδες, μετά τη Συν-

θήκη του Αγίου Στεφάνου, το 1885 προσαρ-

τούν πραξικοπηματικά τη Βόρεια Θράκη και

επιχειρούν τον πλήρη αφελληνισμό της με διώ-

ξεις και βιαιοπραγίες, ανελέητες αρπαγές και λε-

ηλασίες. Το ελληνικό στοιχείο ξεριζώνεται βί-

αια από τις πανάρχαιες εστίες του – κι ένας ακ-

μαίος πληθυσμός, που ανέρχεται σε 250.000 θύ-

ματα, αναγκάζεται να καταφύγει καταπληγωμέ-

νος στην κυρίως Ελλάδα.

Το 1911 ο Βουλγαρικός στρατός καταλαμ-

βάνει την Ξάνθη μέχρι την Τσατάλτζα, και

το 1913 υποκύπτει και η Αδριανούπολη.

Με τη Συνθήκη του Βουκουρεστί-

ου (1913) η Δυτική Θράκη παραχωρεί-

ται στους Βούλγαρους μέχρι το 1919.

Με το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου πο-

λέμου, ο ελληνικός στρατός αναγκάζει

την ηττημένη Βουλγαρία να εκκενώσει

αρχικά τη Δυτική Θράκη. Το θέμα περι-

πλέκεται και μέχρι το 1920 η Δυτική Θρά-

κη λειτουργεί ως ανεξάρτητο κρατίδιο υ-

πό το καθεστώς της Διασυμμαχικής

Θράκης με διοικητή το Γάλλο στρατηγό

Σαρπύ και έδρα την Κομοτηνή.

Την Ανατ. Θράκη την ανακαταλαμβάνουν τα

τουρκικά στρατεύματα που προβαίνουν σε με-

γάλης έκτασης αντίποινα δολοφονώντας πάνω

από 15.000. Εκατοντάδες χιλιάδες καθημαγμέ-

νοι Έλληνες παίρνουν το δρόμο της προσφυγιάς.

Από το 1913 ως το 1918, οι απηνείς διώξεις

και η βιαιότητα που εφαρμόζεται με εθνοκαθάρ-

σεις βάσει σχεδίου καταγράφονται ως το τραγι-

κότερο έγκλημα κατά του Θρακικού ελληνι-

σμού: Γενοκτονία.

Κι έτσι φτάνουμε στον επίλογο: Με τη Συν-

θήκη του Νεϊγί το 1919 ρυθμίζονται τα ελλη-

νοβουλγαρικά σύνορα και το 1920 με τη Συν-

θήκη των Σεβρών ξαναγεννιέται "η Ελλάδα των

δύο ηπείρων και των πέντε θαλασσών".

Το Μάιο του 1920 χάρη στα ελληνικά όπλα

απελευθερώνεται η Θράκη και ενσωματώνεται

στον εθνικό κορμό της Ελλάδας.

Μεγάλες χαρές για τον ελληνισμό! Από το

Νέστο ώς την Καλλίπολη αρχίζει μια καινούρ-

για ζωή για τους Θρακιώτες, ένας οργασμός α-

νασυγκρότησης κι ένα πρωτοφανές πνεύμα

συμφιλίωσης των εθνών. Η Θράκη εκλέγει 52

βουλευτές από τους οποίους οι 20 Μουσουλμά-

νοι και ένας Αρμένιος.

Αλλά η χαρά της ελευθερίας δεν κρατάει πο-

λύ και σύντομα θάβεται κάτω από μικροπολιτι-

κές σκοπιμότητες και την ένοχη στάση των Συμ-

μάχων. Μετά την τραγική έκβαση της Μικρα-

σιατικής εκστρατείας, υπογράφεται το Πρωτό-

κολλο των Μουδανιών το 1922 και, ερήμην της

Ελλάδας, η Ανατολική Θράκη παραχωρείται

στην Τουρκία. Ο ελληνικός στρατός υποχρεώ-

νεται από τις Μεγάλες Δυνάμεις να αποσυρθεί

στη Δυτική όχθη του Έβρου, αφού εκκενώσει

την Ανατολική Θράκη μέσα σε 15 μέρες!...

Επακολουθεί σύγχιση και πανικός μεταξύ

των Ελλήνων της Θράκης, από τους οποίους

150.000 μόλις έχουν επιστρέψει στις εστίες τους

και δεν έχουν καν προλάβει να μετρήσουν τις

πληγές τους! Γι’ αυτούς αρχίζει ένα νέο διπλό

δράμα, και για τους άλλους, που έφταναν τις

500.000, μια δεινή συμφορά.

Την ίδια χρονιά αρχίζουν σκληρές διαπραγ-

ματεύσεις και στις 31 Μαΐου του 1923 συνομο-

λογείται η Συνθήκη της Λωζάνης, από την ο-

ποία μεταξύ άλλων καθορίζονται και τα ελληνο-

τουρκικά σύνορα. Το Κάραγατς, η Μπόσνα και

Από τη συμπατριώτισσά μας Βούλα Αρβανιτίδου
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Η
1η Μάη είναι ημέρα παγκόσμιας αλληλεγ-

γύης των εργατών όλου του κόσμου. Αυτή

τη μέρα της άνοιξης διάλεξαν οι αγωνιζόμενοι

εργάτες να τιμήσουν τους αγώνες και τις θυσίες

των συναγωνιστών τους για έναν καλύτερο κό-

σμο γι’ αυτούς και τα παιδιά τους. Για έναν κό-

σμο δικαιοσύνης.

Έχουν περάσει εκατό και πλέον χρόνια α-

πό τα δραματικά γεγονότα του Σικάγου, γεγο-

νότα  που σημάδεψαν την ιστορία του εργατι-

κού κινήματος και οι εργαζόμενοι όλου του κό-

σμου και της πατρίδας μας, τούτη τη μέρα ανα-

νεώνουν τις δυνάμεις τους για καινούργιους α-

γώνες, που θα φέρουν τη νίκη, για προσπάθειες

που θ’ αλλάξουν τη μοίρα τους και θα βελτιώ-

νουν τη ζωή τους για να μπορούν ν’ απολαμβά-

νουν τους κόπους τους.

Η 1η Μάη είναι μια ξεχωριστή μέρα για τους

Έλληνες εργαζόμενους, γιατί είναι συνδεδεμέ-

νη με πλούσιους εργατικούς και κοινωνικούς α-

γώνες. Οι πρωτομαγιές του 1893 και 1924 στην

Αθήνα, του ’36 στη Θεσσαλονίκη, του ’44 με το

θάνατο 200 ελλήνων πατριωτών στην Καισα-

ριανή, αποτελούν ορόσημο στην ιστορία του τό-

που μας.

Η φετινή πρωτομαγιά βρήκε τους Έλληνες

εργαζόμενους στο δρόμο του αγώνα να διεκδι-

κούν λύσεις στα οξυμένα προβλήματα της ανερ-

γίας, υγείας, πρόνοιας, παιδείας. Για αυξήσεις

σε μισθούς και συντάξεις. Για την μη ανατροπή

του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος και την

παραπέρα αναβάθμισή του με βάση τις σύγχρο-

νες ανάγκες των εργαζομένων.

Για τη διεύρυνση των εργασιακών και δημο-

κρατικών τους δικαιωμάτων.

Μαρία Κανδύλη

ÐÑÙÔÏÌÁÃÉÁ

Áðü ôï ÓéêÜãï ôïõ 1886
óôï óÞìåñá ôïõ 2002
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Κ
ατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου με

το οποίο γίνονται σοβαρές αλλαγές στο κοι-

νωνικοασφαλιστικό σύστημα της χώρας μας.

Το ζήτημα αυτό απασχολεί εδώ και ένα χρό-

νο την ελληνική κοινωνία, αφ’ ότου έγιναν γνω-

στές οι προθέσεις της Κυβέρνησης με το νο-

μοσχέδιο Γιαννίτση πέρυσι, και το οποίο ου-

σιαστικά δεν διαφέρει με αυτό που πρόσφατα

κατατέθηκε στη Βουλή.

Οι εργαζόμενοι στη συντριπτική τους

πλειοψηφία έχουν αντιταχθεί στις αλλαγές που

προτείνονται, γιατί ανατρέπουν συθέμελα το

ισχύον κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα αντί να

το βελτιώνουν και γιατί τους φέρνει σε ακόμη

δυσχερέστερη θέση. Γι’ αυτό και είναι αποφα-

σισμένοι να μην επιτρέψουν να περάσουν μια

σειρά διατάξεις που οδηγούν σε ασφαλιστικό

μεσαίωνα, όπως: Η αύξηση των ορίων ηλικίας

συνταξιοδότησης με τη λεγόμενη 37ετία, η μεί-

ωση των συντάξεων, η επιδείνωση των όρων

συνταξιοδότησης των γυναικών και των μητέ-

ρων, το ουσιαστικό πλήγμα στις παροχές των

Ταμείων μέσα από τη διοχέτευση της περιου-

σίας και των αποθεματικών τους στο τζόγο του

χρηματιστηρίου σε μεγαλύτερη έκταση από σή-

μερα, η αύξηση των εισφορών των εργαζομέ-

νων, η ισχυροποίηση της ιδιωτικής ασφάλισης.

Προτείνεται η ακύρωση της υποχρεωτικό-

τητας της επικουρικής ασφάλισης αφού ένας

εργαζόμενος θα μπορεί να εγκαταλείπει το ε-

πικουρικό του Ταμείο και να ενταχθεί σε ένα

ιδιωτικό συμπληρωματικό Ταμείο, με μόνη

προϋπόθεση να παρέχει το ίδιο επίπεδο κάλυ-

ψης με το επικουρικό Ταμείο.

Με τις διατάξεις του νέου νομοσχεδίου αρ-

χίζει η σταδιακή απαγκίστρωση του κράτους

από τις υποχρεώσεις του απέναντι στους ασφα-

λισμένους και στο ασφαλιστικό σύστημα.

Αν και υπάρχει νομοθεσία που υποχρεώνει

το κράτος να καταβάλλει τις υποχρεώσεις του

στα ασφαλιστικά Ταμεία, αυτή δεν εφαρμόζε-

ται.

Με το νέο νομοσχέδιο απαλλάσσεται το

κράτος από αυτή του την υποχρέωση. Παρα-

γράφονται τα χρέη του προς το ΙΚΑ, ενώ για

μερικά Ταμεία (ΝΑΤ-ΤΑΠ-ΟΤΕ) μεταφέρονται

τα βάρη (δισ. δραχμές) προς το νέο ΙΚΑ.

Το 1% του ΑΕΠ που προβλέπεται ετησίως

είναι λιγότερο από το 50% των ήδη θεσμοθε-

τημένων πόρων που υποχρεώνεται το κράτος

να δίνει. Αυτή η μικρή χρηματοδότηση προς

το νέο ΙΚΑ αντιλαμβάνεται κανείς σε ποια κα-

τάσταση θα το φέρει. Οι μέχρι τώρα μεγαλειώ-

δεις απεργιακές κινητοποιήσεις έδωσαν μια

πρώτη απάντηση σ’ αυτό που πάει να γίνει με

τις ανατροπές στο κοινωνικοασφαλιστικό σύ-

στημα.

Είναι ώρα ευθύνης για όλους τους εργαζό-

μενους να συνειδητοποιήσουν ότι αυτό το νο-

μοσχέδιο δεν πρέπει να περάσει, γιατί ξεθεμε-

λιώνει τη δημόσια, καθολική κοινωνική ασφά-

λιση με παροχές και υπηρεσίες υψηλού επιπέ-

δου για όλο το λαό.

Γι’ αυτό και οι απεργιακή κινητοποίηση της

18ης Ιούνη που έχουν κηρύξει οι ΓΣΕΕ και Α-

ΔΕΔΥ πρέπει να πετύχει και να ανατρέψει τα

σχέδια της κυβέρνησης.

Μαρία Κανδύλη

ÌÁÑÁÈÙÍÉÁ ÐÏÑÅÉÁ ÅÉÑÇÍÇÓ

19 ÌÁÇ 2002

Ð
ñþôç Ðïñåßá ÅéñÞíçò, 21 Áðñßëç 1963.
Åßíáé 8 ôï ðñùß, üôáí ï Ãñçãüñçò ËáìðñÜ-

êçò îåäéðëþíåé ðÜíù óôïí ôýìâï ôïõ Ìáñá-
èþíá ôï ãíùóôü êïììÜôé áðü ìáýñï ýöáóìá
ðïõ ãñÜöåé «ÅËËÁÓ» êáé äåîéÜ êé áñéóôåñÜ ôï
óÞìá ôïõ ðõñçíéêïý áöïðëéóìïý êáé ôçò
åéñÞíçò.

Óôá çñùéêÜ âÞìáôá åêåßíçò ôçò çìÝñáò
ôïõ Ðñùôïðüñïõ áãùíéóôÞ âáäßæïõìå êáé óÞ-

ìåñá, 19 ÌÜç, Üíèñùðïé üëùí ôùí çëéêéþí,
Üíèñùðïé ôùí ÃñáììÜôùí êáé ôùí ôå÷íþí, åñ-
ãáæüìåíïé. Ìå ôá êáðÝëá, ôéò óçìáßåò êáé ôï
ãÝëéï ìáò, ðñï÷ùñÜìå óôçí êáèéåñùìÝíç ðï-
ñåßá, áíáíåþíïíôáò ôïí üñêï óôïí Ãñçãüñç
ËáìðñÜêç íá áãùíéóôïýìå ãéá Ýíá êüóìï ÷ù-
ñßò ðüëåìï, âßá, åêìåôÜëëåõóç.

Ç öåôéíÞ åêäÞëùóç ãéá ôçí åéñÞíç ðñáã-
ìáôïðïéÞèçêå ìÝóá óå êëßìá ïîõìÝíçò åðéèå-
ôéêüôçôáò åíÜíôéá óôïõò ëáïýò. Ç ãåíïêôï-
íßá óå âÜñïò ôïõ Ðáëáéóôéíéáêïý ëáïý êáé ïé
ðñïåôïéìáóßåò ðïëÝìïõ óôï ÉñÜê êáé óå Üë-
ëåò ÷þñåò åíôåßíïíôáé.

Ïé äçìïêñáôéêÝò åëåõèåñßåò, ôá äçìïêñá-
ôéêÜ äéêáéþìáôá êáé ïé áñ÷Ýò ãéá ôéò ïðïßåò
Ýäùóáí ôç æùÞ ôïõò åêáôïììýñéá Üíèñùðïé
êáôÜ ôïí Â´ Ðáãêüóìéï ðüëåìï, áìöéóâçôïý-
íôáé êáèçìåñéíÜ. Ôï ÄéåèíÝò Äßêáéï ðïõ å-
äñáéþèçêå ìåôÜ ôïí Â´ Ðáãêüóìéï ðüëåìï êáé
ïé âáóéêÝò áñ÷Ýò ôïõ Êáôáóôáôéêïý ×Üñôç ôïõ
ÏÇÅ áíáôñÝðïíôáé ðëÞñùò.

ÔñéÜíôá åííéÜ ÷ñüíéá ìåôÜ, ôá ïñÜìáôá ôïõ
Ãñçãüñç ËáìðñÜêç ãéá åéñÞíç êáé êïéíùíéêÞ
äéêáéïóýíç ðáñáìÝíïõí áíåêðëÞñùôá. Ç Ìá-
ñáèþíéá ðïñåßá åéñÞíçò áðïôåëåß áíáìößâï-
ëá ôçí êïñõöáßá åêäÞëùóç ôïõ áíôééìðåñéá-
ëéóôéêïý êéíÞìáôïò ôçò ÅëëÜäáò. Óôáèìïß ôçò
ðïëõÜíèñùðçò ðïñåßáò ôùí ïäïéðüñùí, ÍÝá
ÌÜêñç, ÑáöÞíá, ÐéêÝñìé, ÐáëëÞíç, Áã. Ðá-
ñáóêåõÞ, üðïõ ãßíïíôáé äåêôïß ìå æùçñÝò å-
ðåõöçìßåò áðü ôï óõãêåíôñùìÝíï ðëÞèïò êáé
ìå ÷áéñåôéóìïýò ôùí åêðñïóþðùí ôùí ÄÞìùí.
ÓôÜóç êáé óôçí ÉóñáçëéíÞ Ðñåóâåßá, ðïõ å-
êåßíåò ôéò ìÝñåò ðïëéïñêïýíôáí ìÝñá êáé íý-
÷ôá áðü ôïí Áèçíáúêü ëáü, óå Ýíäåéîç äéáìáñ-
ôõñßáò ãéá ôç óõíå÷éæüìåíç ãåíïêôïíßá ôùí
Ðáëáéóôéíßùí áðü ôá éóñáçëéíÜ óôñáôåýìáôá.
Åêåß ìå áíôéðïëåìéêÜ óõíèÞìáôá êáôáããÝëèç-
êáí ïé êõñßùò õðåýèõíïé ãéá ôï äñÜìá ôïõ Ðá-
ëáéóôéíéáêïý ëáïý, ïé ÁìåñéêáíéêÝò êáé Éóñá-
çëéíÝò êõâåñíÞóåéò.

Áðïêïñýöùìá ôùí öéëåéñçíéêþí åêäçëþ-
óåùí óôïí ôåñìáôéêü óôáèìü óôï Óýíôáãìá.
Åäþ ïé ïìéëßåò üëùí ôùí îÝíùí áíôéðñïóù-
ðåéþí ôùí Öéëåéñçíéêþí êéíçìÜôùí êáé ôïõ
ÐñïÝäñïõ ôçò ÅÅÄÕÅ (ÅëëçíéêÞ ÅðéôñïðÞ ãéá
ôç ÄéåèíÞ ¾öåóç êáé ÅéñÞíç) ê. Ìá÷áßñá, å-
ðéêåíôñþíïíôáé óôï ðáíáíèñþðéíï áßôçìá íá
êáôáñãçèïýí ôá ðõñçíéêÜ êáé âéï÷çìéêÜ üðëá,
ðïõ áðïäåäåéãìÝíá åßíáé áéôßåò óïâáñþí á-
óèåíåéþí êáé áñãÜ áëëÜ óôáèåñÜ ðñïêáëïýí
ôï èÜíáôï óôï ðåñéâÜëëïí êáé ôïõò áíèñþ-
ðïõò. Ôá óõíèÞìáôá ðïõ êõñéáñ÷ïýí åßíáé:
"ÐïôÝ ðéá ðüëåìïò", "ÆÞôù ç öéëßá ôùí ëáþí"...

[...] áð' ôçò êáñäéÜò ôï âÜèïò ïé ðáëìïß
äïóìÝíïé ì' Ýîé ãñÜììáôá: ÅÉÑÇÍÇ!
Ðüèïò ãéá üëïõò ôïõò Ëáïýò
ìá ðñÜîç ðþò èá ãßíåé;
[...] Éäåïëüãïé Ýóôñùóáí
ôï äñüìï óïõ åéñÞíç.
Ðñþôïò ï Éçóïýò ×ñéóôüò
Ìá÷Üôìá ÃêÜíôé ï Üëëïò,
êïíôÜ ôïõò óôÝêåé êé ï Ñùìéüò
ËáìðñÜêçò ï ÌåãÜëïò...
Êáé ðüóïé áêüìç óôç óåéñÜ
öÜñïé óôçò Ãçò ôç óõìöïñÜ!
[...] óå ôïýôïí ôïí Áãþíá
óýíèçìá-ðáñáóýíèçìá, åìðñüò:
ËÁÏÓ-ÅÉÑÇÍÇ, ÅÉÑÇÍÇ-ËÁÏÓ!
[...] êé áò åßíáé ï óõíÜíèñùðïò
áðëüò êáé ôáðåéíüò,
áñéóôåñüò Þ äåîéüò,
Üñáâáò Þ ëåõêüò,
Þ Ôïýñêïò Þ Ñùìéüò.
Ôüôå ìïíÜ÷á ðñÜîç ìáò èá ãßíåé
ôï "Åðß Ãçò ÅéñÞíç".

(Áðüóðáóìá áðü ôï ðïßçìá «Ëáüò-ÅéñÞíç»,

ôïõ ðïéçôÞ ÁëÝîáíäñïõ ÁíôùíéÜäç)

ÂÝôá Óéãëßäïõ-ÑÝôæéïõ

ÅëåõèÝñéá ÈñÜêçò – 82 ÷ñüíéá ìåôÜ ôçí ÁðåëåõèÝñùóç

Áêïëïý -

èçóå ðëïýóéï

êáëëéôå÷íéêü

ðñüãñáììá,

ðïõ ðåñéëÜì-

âáíå ôñáãïý-

äéá áðü ôïí

Êáñõïößëç

Äïúôóßäç êáé

ôéò êüñåò ôïõ

Ëáìðñ éÜíá

êáé Èåïðïý-

ëá, êáé ðáñá-

äïóéáêïýò ÷ï-

ñïýò. Óõììå-

ôåß÷áí ôá ÷ï-

ñåõôéêÜ ôïõ Ëõêåßïõ Åëëçíßäùí ÎÜíèçò, ôïõ

Ðíåõìáôéêïý ÊÝíôñïõ ÄÞìïõ Äéäõìïôåß÷ïõ,

ôïõ íåïúäñõèÝíôá Óõëëüãïõ Ãõ-

íáéêþí Äéä/÷ïõ "Èåïäþñá Êá-

íôáêïõæçíÞ" êáé ôïõ ðïëéôéóôé-

êïý ôìÞìáôïò ôïõ ÄÞìïõ Á÷áñ-

íþí "Êüêêéíïò Ìýëïò".

Ç âñáäéÜ Ýêëåéóå ìå ðïëý

÷ïñü êáé ôñáãïýäé áðü üëïõò å-

ìÜò ôïõò Èñáêéþôåò.

Ç ôåëåõôáßá åêäÞëùóç ôùí

öåôéíþí Åëåõèåñßùí ðñáãìáôï-

ðïéÞèçêå ôï ðñùß ôçò 26çò ÌáÀ-

ïõ 2002 óôçí ÐáëáéÜ ÂïõëÞ, ü-

ðïõ ï Áñ÷éìáíäñßôçò Ðáíôåëå-

Þìùí ôÝëåóå ôñéóÜãéï óôç ìíÞ-

ìç ôùí áãùíéóôþí ôïõ ’21. Êå-

(Συνέχεια από τη σελ. 1) íôñéêüò ïìéëçôÞò Þôáí ï ê. É.Ê. ÌáæáñÜêçò-

ÁéíéÜí, Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò ôçò ÉóôïñéêÞò êáé

ÅèíïëïãéêÞò Åôáéñåßáò ÅëëÜäïò, ï ïðïßïò Ý-

êáíå éóôïñéêÞ áíáöïñÜ óôçí ÁðåëåõèÝñùóç

ôçò ÈñÜêçò. Ãéá ôç æùÞ, ôï Ýñãï êáé êõñßùò

ôçí ðñïóöïñÜ ôçò Äüìíáò Âéæâßæç óôçí Åë-

ëçíéêÞ åðáíÜóôáóç ìßëçóå ï éóôïñéêüò ìåëå-

ôçôÞò ê. Âáóßëçò ÂÜóéëáò, ôáîßáñ÷ïò å.á. Ðá-

ñáâñÝèçêå êáé ÷áéñÝôéóå ôçí åêäÞëùóç ç äé-

óåããïíÞ ôçò Èñáêéþôéóóáò çñùßäáò, ç êá Äü-

ìíá Âéæâßæç, êáèçãÞôñéá óôï ÐáíåðéóôÞìéï Éù-

áííßíùí.

82 ìüëéò ÷ñüíéá ìåôÜ ôçí ÁðåëåõèÝñùóç,

ç óõììåôï÷Þ ôùí Èñáêéùôþí óôéò åïñôáóôé-

êÝò åêäçëþóåéò ôùí Åëåõèåñßùí Þôáí ôñáãé-

êÜ ìéêñÞ, ìå åîáßñåóç áõôÞí ôïõ Óôáäßïõ Åé-

ñÞíçò êáé Öéëßáò. Áò åõ÷çèïýìå ôïõ ÷ñüíïõ

íá åßìáóôå ðåñéóóüôåñïé!

Èåïäþñá ÖïõôóéôæÞ

Ôï óõãêñüôçìá ÊÏÊÊÉÍÏÓ ÌÕËÏÓ

×ÑÕÓÙÑÕ×ÅÉÁ ÈÑÁÊÇÓ

Ç
Διανομαρχιακή Επιτροπή Ροδόπης-Έβρου

κατά της εξόρυξης και επεξεργασίας χρυ-

σού που συστάθηκε μετά από πρωτοβουλίες

μαζικών φορέων και κατοίκων των δύο νομών

και αφορά την εξόρυξη ορυκτού πλούτου στην

περιοχή των Σαπών και Περάματος, έχει προ-

χωρήσει σε μια σειρά από αγωνιστικές κινητο-

ποιήσεις και προσπάθειες για να ευαισθητοποι-

ήσει τους κατοίκους να αντισταθούν και να α-

ποτρέψουν τα σχέδια και τις αποφάσεις της Κυ-

βέρνησης και των πολυεθνικών να προχωρή-

σει σ’ ένα έγκλημα που πάει να γίνει στην α-

κριτική περιοχή της Θράκης.

Από τις πρωτοβουλίες που έχει αναπτύξει

η Διανομαρχιακή Επιτροπή είναι μία μεγάλη

συναυλία με το Βασίλη Παπακωνσταντίνου

που πραγματοποιήθηκε στις 13 του Μάη στο

Εθνικό στάδιο Αλεξανδρούπολης, και η δεύ-

τερη είναι η ημερίδα που διοργανώθηκε στις

25 Μάη στην Κομοτηνή με τη συμμετοχή ειδι-

κών επιστημόνων του ΑΠΘ, όπου επισημάν-

θηκε ο μεγάλος κίνδυνος που υπάρχει για την

καταστροφή του περιβάλλοντος από την εξό-

ρυξη και επεξεργασία χρυσού. Γεγονός που ε-

πιβεβαιώνεται και από τις μέχρι σήμερα εργα-

σίες της T.VX στη Στρατονίκη Χαλκιδικής και

τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει για τους κα-

τοίκους και το περιβάλλον της περιοχής.

Υπάρχει όμως και ένα πιο σημαντικό ζή-

τημα, που αφορά την καταλήστεψη του ορυ-

κτού πλούτου που ανήκει στο λαό και δεν πρέ-

πει να διατίθεται για τα συμφέροντα των πο-

λυεθνικών.

Μ. Κ.

óßá ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò. Ïé Üîïíåò áõôïß åßíáé:
1. Õäáôéêü ðåñéâÜëëïí (22,2 åê. € )
2. ÓôåñåÜ áðüâëçôá (27,5 åê. € )
3. ÐïëéôéêÞ ðñïóôáóßá - ðñïóôáóßá ôïðßùí êáé

èáëáóóßïõ ðåñéâÜëëïíôïò (26,8 åê. € )
4. Áôìïóöáéñéêü ðåñéâÜëëïí-èüñõâïé (32,4

åê. € )
5. Èåóìïß - ÐåñéâáëëïíôéêÞ åõáéóèçôïðïßçóç

(26,6 åê. € )
6. ×ùñïôáîßá - ðïëåïäïìßá, áíáðëÜóåéò (96,8

åê. € )
7. Äéá÷åßñéóç ðñïóôáôåõüìåíùí ðåñéï÷þí,

âéüôïðïé (206,9 åê. € )
8. ¸ñãá ðåñéâÜëëïíôïò ìå ôç óõììåôï÷Þ ôïõ

éäéùôéêïý ôïìÝá (ôï óõíïëéêü êüóôïò ôïõ
Üîïíá èá ðñïóäéïñéóôåß êáôÜ ôçí ðñþôç
öÜóç åöáñìïôÞò ôïõ ðñïãñÜììáôïò)

9. Ôå÷íéêÞ âïÞèåéá (10 åê. € )*

* Το κείμενο βασίστηκε σε στοιχεία του Ενημερω-

τικού Δελτίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλά-

δας (τ. 2201/3-6-2002).

Η Συντακτική Επιτροπή

ôá ãçò ãéá ïéêéóôéêÝò áíÜãêåò ìå ôçí áíï÷Þ,
äõóôõ÷þò, ôçò Ðïëéôåßáò!

IV. Áéôßåò èáíÜôïõ. Ç êáôáóôñïöÞ ôïõ ðå-
ñéâÜëëïíôïò åõèýíåôáé ãéá ôï 20-25% ôùí èá-
íÜôùí ðáãêïóìßùò. ÌïëõóìÝíá íåñÜ, êáêÝò
óõíÞèåéåò õãéåéíÞò êáé äéáôñïöÞò, ìüëõíóç
ôçò áôìüóöáéñáò, ðñüóöáôïé ðüëåìïé, ðõñç-
íéêüò üëåèñïò ê.Ü. óêïôþíïõí 15 åêáôïììý-
ñéá áíèñþðïõò ôï ÷ñüíï ó’ üëï ôïí êüóìï.

V. Êõêëïöïñéáêü. Ôï êõêëïöïñéáêü ðñü-
âëçìá, éäéáßôåñá óôá ìåãÜëá áóôéêÜ êÝíôñá
Ý÷åé îåðåñÜóåé êÜèå üñéï áôìïóöáéñéêÞò êáé
ç÷çôéêÞò ñýðáíóçò. Ôï æïýìå êáèçìåñéíÜ êáé
áðåéëåß Üìåóá ôçí õãåßá ìáò. ºóùò íÝåò ôå÷íï-
ëïãßåò, êáôáóêåõÞ êáé ëåéôïõñãßá äñüìùí, ÷þ-
ñùí óôÜèìåõóçò, áîéïðïßçóç ìÝóùí ìáæéêÞò
ìåôáöïñÜò íá ìåéþóïõí ôï óïâáñüôáôï áõôü
ðñüâëçìá.

VI. Ç ôñïöÞ. Ôï ìåãáëýôåñï ìÝñïò ôïõ
ôñßôïõ êüóìïõ ðëÞôôåôáé áðü Ýëëåéøç ôñïöÞò.
Ïé ÷þñåò áõôÝò äåí ðáñÜãïõí áñêåôÜ êáé ïý-
ôå Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá íá åéóÜãïõí ôñüöéìá
ðïõ íá êáëýðôïõí ôéò áíÜãêåò ôïõò. ÁðïôÝ-
ëåóìá: 800 åêáôïììýñéá Üíèñùðïé õðïöÝ-
ñïõí áðü õðïóéôéóìü êáé äýï äéóåêáôïììý-
ñéá Üíèñùðïé íéþèïõí Üã÷ïò ãéá ôçí åîïéêï-
íüìçóç áêüìç êáé ôïõ øùìéïý. Áðü ôï Üëëï
ìÝñïò, ôá ãåíåôéêÜ ôñïðïðïéçìÝíá ôñüöéìá
äçìéïõñãïýí ðïëëïýò ðñïâëçìáôéóìïýò. Èá
ðñÝðåé ßóùò íá áíáêáôáíåìçèåß ç ðáñáãùãÞ
ôñïöÞò óôïí êüóìï. Ôï èÝìá áðïêôÜ ôñáãé-
êÝò äéáóôÜóåéò áí áíáëïãéóôåß êáíåßò üôé ìå
ôç ìüëõíóç ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò ïé ðçãÝò ôçò
ôñïöÞò êáé êõñßùò ôï ñýæé, ôá óéôçñÜ êáé ôï
êáëáìðüêé, ðïõ êáëýðôïõí ôéò áíÜãêåò ìåãÜ-
ëïõ ðëçèõóìïý ôçò Ãçò, èá êáôáóôñáöïýí.

VII. Äåí õðÜñ÷ïõí Üëëá ðåñéèþñéá. Ïé ðï-
ëßôåò ôïõ êüóìïõ, ïé ìÝ÷ñé óÞìåñá ðáñïðëé-
óìÝíïé, áðïãïçôåõìÝíïé êáé áíåíåñãïß, óõíåé-
äçôïðïßçóáí ðëÝïí üôé äåí õðÜñ÷ïõí Üëëá ðå-
ñéèþñéá.

Greenpeace, ïéêïëïãéêÝò ïñãáíþóåéò, ðå-
ñéâáëëïíôïëïãéêÞ åêðáßäåõóç óôá Ó÷ïëåßá, Ý-
÷ïõí åõáéóèçôïðïéÞóåé ôïõò ðïëßôåò êáé ôá
êñÜôç. Ðïëßôåò êáé öïñåßò åêðÝìðïõí SOS:
• Óþóôå ôï êëßìá
• Óþóôå ôá äÜóç
• Ìç ìïëýíåôå ôéò èÜëáóóåò, ëßìíåò êáé ðïôÜìéá
• Áðáãïñåýóôå ôá ôïîéêÜ.

Ôï ðåñéâÜëëïí åßíáé õðüèåóç üëùí.
ÅéäéêÜ ãéá ôçí ÅëëÜäá, ç öýóç êáé ï ðïëé-

ôéóìüò åßíáé äýï âáóéêïß Üîïíåò óôïõò ïðïß-
ïõò óôçñßæåôáé ï ôïõñéóìüò.

Ç ÷þñá ìáò èá äéáèÝóåé 678 ðåñßðïõ åêá-
ôïììýñéá åõñþ áðü ôï Ã´ ÊÐÓ ãéá ôçí ðñïþèç-
óç ôùí äñÜóåùí ðïõ áöïñïýí óôçí ðñïóôá-

(Συνέχεια από τη σελ. 1)

5 ÉÏÕÍÉÏÕ: ÐÁÃÊÏÓÌÉÁ ÇÌÅÑÁ

ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ


