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ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ

Ç áðåëåõèÝñùóç ôùí Öåñþí

Γ

ι’ αυτό το καλοκαίρι όλοι κάναμε όνειρα
να είναι το ομορφότερο. Να μας μείνει αξέχαστο. Να απολαύσουμε τη θάλασσα, να χαρούμε
τη φύση, να γνωρίσουμε νέους ανθρώπους και τόπους. Να διασκεδάσουμε, να δούμε δικούς μας
ανθρώπους που έχουμε καιρό να επικοινωνήσουμε. Με δυο λόγια, το περιμέναμε για να ξεκουραστούμε και να ανακτήσουμε νέες δυνάμεις για τον
υπόλοιπο χρόνο.
Βέβαια κάποιοι τα χάρηκαν όλα αυτά, άλλοι
λιγότερο και άλλοι περισσότερο, πολλοί όμως καθόλου. Οι λόγοι ποικίλλουν από άτομο σε άτομο,
ανάλογα με τις δυνατότητες και τις δυσκολίες που
ο καθένας είχε.
Όμως αυτό το καλοκαίρι ήταν απρόβλεπτο για
όλους μας. Ήταν και συνεχίζει μέχρι σήμερα να
είναι το καλοκαίρι της τηλεόρασης και της τηλεθέασης. Ο λόγος; Η αποκάλυψη της "17Ν", της
τρομοκρατικής οργάνωσης που για 27 χρόνια
σκορπούσε το θάνατο στη χώρα μας.
Δύο και πλέον μήνες και σε καθημερινή βάση
τα προγράμματα των καναλιών είναι γεμάτα συζητήσεις, συνεντεύξεις, αποκαλύψεις για τον Α ή
τον Β ύποπτο ή κατηγορούμενο που έκανε εκείνο
ή το άλλο. Παρουσιαστές βρίσκονται σε ένα διαρκές κυνήγι μαγισσών, αποκλειστικών αποκαλυπτικών στοιχείων, που ενοχοποιούν ή αθωώνουν
τον τάδε ή τον δείνα. Ονόματα πάνε κι έρχονται
που συνδέονται με τους έγκλειστους του Κορυδαλλού.
Κι όλ’ αυτά προς δόξαν της ενημέρωσης και
της πληροφόρησης δήθεν των τηλεθεατών, των
τηλέπαθων θα έλεγε κανείς, αφού όλοι δεν έχουν
καμιά άλλη κουβέντα στις καθημερινές τους συζητήσεις παρά μόνο τι ομολόγησε ο ένας Ξηρός
και τι δεν ομολόγησε ο άλλος...
Μέχρι και η μεταφορά τους στις φυλακές Κορυδαλλού έγινε πρώτο θέμα. Είναι δυσάρεστο
πραγματικά να βλέπει κανείς, συνεχώς τον παπά
και την παπαδιά να διαβαίνουν το κατώφλι, πρώτα του «Ευαγγελισμού» και τώρα των φυλακών
Κορυδαλλού.
Είναι ανήθικο να ακούει ένα παιδί τι έκανε ο
πατέρας του, ο τρομοκράτης, πώς έβαζε τις βόμβες και πώς εκτελούσε τους ανθρώπους.
Βέβαια η τρομοκρατία είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα, που ταλαιπωρεί, κοντά τριάντα χρόνια, την
πατρίδα μας και στην εποχή μας όλη την ανθρωπότητα.
Το πρόβλημα, όμως, αυτό δεν αντιμετωπίζεται στην ουσία του. Θα ήταν χρήσιμο κάποιο τηλεοπτικό κανάλι να οργανώσει μια συζήτηση με
τη συμμετοχή ειδικών και προπάντων σοβαρών
ανθρώπων, στην οποία θα γίνει ουσιαστικός διάλογος για την «πηγή», το ρόλο, το στόχο και την
προοπτική της τρομοκρατίας στη χώρα μας και
διεθνώς. Ίσως έτσι γινόταν καθαρό γιατί υπάρχει
η τρομοκρατία, από ποιους γεννιέται και τι επιδιώκεται.

Ε

ίπαμε, από την αρχή, ότι αυτό το καλοκαίρι
ήταν αλλιώτικο από τα άλλα. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί πως στην καρδιά τού καλοκαιριού θα είχαμε τέτοια καιρικά φαινόμενα.
Πλημμύρισε όλη η Κεντρική Ευρώπη με τραγικά
αποτελέσματα.
Η πρωτεύουσά μας, η Αθήνα, μέσα σε ενάμισι μήνα πλημμύρισε τρεις φορές. Οι κάτοικοι των
περιοχών Μοσχάτου-Ρέντη και Ν. Φαλήρου έχασαν τα υπάρχοντά τους από την υπερχείλιση του
Κηφισού. Σπίτια, καταστήματα, εγκαταστάσεις
βιοτεχνιών κλπ, καλύφθηκαν από νερό και λάσπη.
Μαζί –απόλυτα δικαιολογημένα– με τα υπάρχοντά τους οι άνθρωποι έχασαν και την ψυχραιμία
τους. Για όλα αυτά φταίνε τα ακραία καιρικά φαινόμενα, δήλωναν οι αρμόδιοι.
Όπως φαίνεται τα φαινόμενα αυτά είναι σαν
(ÓõíÝ÷åéá óôç óåë. 12)
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Ó

Του Βασίλη Σταυράκογλου

Σ

τη μεγάλη σύσκεψη στρατιωτικών και πολιτικών στελεχών που έγινε κάπου στη «Γκίμπρινα», όπου είχαμε τα λημέρια μας, μελετήθηκαν όλοι οι παράγοντες και οι ένοπλες
δυνάμεις (οι δικές μας και του εχθρού), οι οργανώσεις μας όλης της περιοχής, το ηθικό
του λαού και του κατακτητή κλπ. Στο τέλος πάρθηκε απόφαση για την κλιμακωτή απελευθέρωση των κατοικημένων τόπων και όλου του νομού Έβρου, αρχίζοντας από τις Φέρες, το Σουφλί και τέλος το Διδυμότειχο.
Η τακτική μας βασιζόταν στην κινητοποίηση του λαού και των οργανώσεών του δίπλα στις δυνάμεις του μόνιμου ΕΛΑΣ, ώστε με τα όπλα-λάφυρα που θα παίρναμε στις
επιχειρήσεις, να οπλίζουμε αμέσως τα εφεδρο-Ελασίτικα τμήματα, που δεν είχαν όπλα
και να τα ρίχνουμε στη μάχη.
Η επιχείρηση για την απελευθέρωση των Φερών από τον ΕΛΑΣ έγινε στις 28-8-1944.
Τη νύχτα εκείνη όλη η περιοχή των Φερών ήταν στο πόδι, συνεχώς σε όλα τα χωριά
ήταν συγκεντρωμένος ο κόσμος στις πλατείες, χόρευαν και χτυπούσαν οι καμπάνες χαρμόσυνα.
Το ηθικό του λαού μας ήταν πολύ υψηλό, αναπτερωμένο.
Οι ομιλητές ανέπτυξαν την κατάσταση στο αντιφασιστικό μέτωπο και επίσης τις τεράστιες επιτυχίες του Κόκκινου Στρατού, την κάθοδό του στα Βαλκάνια.
Στις 4 με 5 η ώρα το πρωί, οι φάλαγγες, η μια κατόπιν της άλλης, έφταναν στην κωμόπολη. Οι Γερμανοί αιφνιδιάστηκαν όταν είδαν τις δυο πλατείες γεμάτες κόσμο με δρεπάνια, αξίνες, φτυάρια και τσεκούρια στα χέρια, να τα κουνάν και οι ομιλητές να μιλούν από
τα μπαλκόνια και να ανεμίζουν δεκάδες γαλανόλευκες και κόκκινες σημαίες. Και όλα
αυτά μπροστά στα συρματοπλέγματά τους. Το ένοπλο τμήμα του ΕΛΑΣ είχε πιάσει απέναντι στους στόχους από τη νύχτα και ήταν έτοιμο.
Οι Γερμανοί ταμπουρώθηκαν στις οχυρωμένες θέσεις τους, αλλά μπροστά τους είχαν
μαζευτεί 10-15 χιλ. λαός οργανωμένος, με τις σημαίες και τα λάβαρά του. Τραγουδούσαν
όλοι μαζί τα τραγούδια της λευτεριάς. Πρωτοστατούσε πάντα η ΕΠΟΝ στον ενθουσιασμό και τη μαχητικότητα. Άφοβος ο λαός τραγουδούσε. Ο τρόμος των Γερμανών ήταν
μεγάλος, έβλεπαν αυτόν τον χείμαρρο με τρομαγμένα μάτια, τόσο που μέσα στην κοσμοχαλασιά αυτή, ένας Γερμανός στρατιώτης πετάχτηκε από τη θέση του, πέταξε το όπλο του
και προσχώρησε στο λαό, λέγοντας «Σάιζε Χίτλερ»! Ο λαός τον πήρε στα χέρια του λέγοντας μπράβο παληκάρι.
Οι δυνάμεις του ΕΛΑΣ, ήταν αδύνατες σε σχέση με τις δυνάμεις του εχθρού σε οπλισμό. Ανθρώπινο υλικό υπήρχε, αλλά όπλα δεν είχαμε, γιατί με τις μηχανορραφίες των
Άγγλων, με το σήμερα με το αύριο θα γίνουν ρίψεις με τα αεροπλάνα (είχανε τα αεροδρόμια κάπου στην Γκίμπραινα), αλλά τίποτα, σε όλη την περίοδο έκαναν δύο ρίψεις· επί το
πλείστον ήταν άρβυλα, όλα δεξιά ή αριστερά και όπλα δίχως κλείστρα, μαντέκες για να
(ÓõíÝ÷åéá óôç óåë. 4)
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Ô

çí åõêáéñßá íá åíçìåñþóåé áíôéðñïóùðåßá ôïõ Âïõëãáñéêïý êïéíïâïõëßïõ
ãéá ôéò äñÜóåéò ðïõ áíáðôýóóåé ç Íïìáñ÷ßá ¸âñïõ óôï åðßðåäï ôùí äýï ÷ùñþí
åß÷å ï ÍïìÜñ÷çò ¸âñïõ. Ï ê. Íôüëéïò óõíáíôÞèçêå óôéò 12 Éïõëßïõ óôçí áßèïõóá
óõóêÝøåùí ìå ôá ìÝëç ôçò áíôéðñïóùðåßáò, ðáñïõóßá ôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò êïéíïâïõëåõôéêÞò ïìÜäáò öéëßáò ÅëëÜäáò-Âïõëãáñßáò Íßêïõ Æáìðïõíßäç êáé ôïõò áíÝëõóå
ôçí ðïëéôéêÞ êáé ôéò åíÝñãåéåò ðïõ Ý÷ïõí
áíáëçöèåß ìåôáîý ôùí äýï ðëåõñþí ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá êáé éäéáßôåñá ôïõ ¸âñïõ
êáé ôïõ ×áóêüâïõ.
ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò óõíÜíôçóçò Ýãé-

íå áíáöïñÜ óôéò ïëïêëçñùìÝíåò ðñïôÜóåéò ðïõ õðÜñ÷ïõí ãéá ôïí áãñïôïõñéóìü
áëëÜ êáé ãéá ôïí ôïìÝá ôçò õãåßáò ìåôáîý
ôùí äýï ðåñéï÷þí, åíþ åðéóçìÜíèçêå üôé
ôï Ýñãï ãéá ôç óõãêñüôçóç ôùí äñÜóåùí
üóïí áöïñÜ ôï Interreg 3 èá åßíáé åýêïëï
ìéá êáé õðÜñ÷åé êáëýôåñç åðéêïéíùíßá êáé
óõíåñãáóßá.
«Åß÷áìå ôçí åõêáéñßá íá åíçìåñþóïõìå ôïõò âïõëåõôÝò ôçò Âïõëãáñßáò ãéá ôéò
äñÜóåéò ìáò óå äéáóõíïñéáêü åðßðåäï êáé
êõñßùò ìåôáîý ¸âñïõ-×áóêüâïõ êáé Ôñéãþíïõ-ÉâáÀëïâãêñáíô. Íïìßæù üôé áõôü ðïõ
(ÓõíÝ÷åéá óôç óåë. 7)

Áðü ôç óõíÜíôçóç ôïõ ÍïìÜñ÷ç ¸âñïõ ìå ôá ìÝëç ôçò ÂïõëãáñéêÞò áíôéðñïóùðåßáò, ðáñïõóßá
ôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò êïéíïâïõëåõôéêÞò ïìÜäáò öéëßáò ÅëëÜäáò-Âïõëãáñßáò ê. Íßêïõ Æáìðïõíßäç.

ôéò 6 êáé 9 Áõãïýóôïõ ïé Áìåñéêáíïß ñß÷íïõí
ôçí áôïìéêÞ âüìâá óôç ×éñïóßìá êáé ôï ÍáãêáóÜêé áíôßóôïé÷á, óêïñðßæïíôáò ôï èÜíáôï óå
åêáôïíôÜäåò ÷éëéÜäåò áíèñþðïõò.
Óôçí åöçìåñßäá «Äçìïêñáôéêüò ¸âñïò» äéáâÜæïõìå éóôïñéêÝò ðåñéãñáöÝò ôùí öñéêéáóôéêþí
áðïôåëåóìÜôùí êáé óêïðéìïôÞôùí ôçò ÷ñçóéìïðïßçóÞò ôçò:
«Ìéá ôñïìáêôéêÞ áóôñáðÞ êáôÜðéå ôçí ðüëç,
áöÞíïíôáò ðßóù ôçò ìéá êïëïóóéáßá ðõñêáãéÜ,
ðïõ Üíáøå êáé äéáäüèçêå ìÝóá ó’ Ýíá äåõôåñüëåðôï. ¸íáò ðýñéíïò êõêëþíáò óôñïâéëéæüôáí åðß
Ýîé þñåò. ¸ðåéôá äéáðéóôþèçêáí óôïõò åðéæþíôåò
ðáñÜîåíá öáéíüìåíá: åìåôïß, äéÜññïéåò, ðëÞèïò
ìéêñþí áéìïññáãéþí óôï óôüìá êáé óôï ëáéìü.
ÐïëëÜ áðü ôá èýìáôá ðïõ ðáñïõóßáóáí ôÝôïéá
óõìðôþìáôá øõ÷ïññáãïýí...» (Ñåìüí ÊáñôéÝ)
«Îåôõëßãïíôáí åéêüíåò ãåìÜôåò áð’ üëåò ôéò
öñéêáëåüôçôåò ôçò êüëáóçò. Ïé éèýíïíôåò êýêëïé ôùí ÇÐÁ Ýäåéîáí ðëÞñç ðåñéöñüíçóç ðñïò
ôïõò ðéï óôïé÷åéþäåéò êáé êáèéåñùìÝíïõò êáíüíåò ôïõ äéåèíïýò äéêáßïõ, ôá Ýèéìá ôïõ ðïëÝìïõ
êáé ôéò áñ÷Ýò ôïõ áíèñùðéóìïý. Ç áôïìéêÞ âüìâá, ðïëý ðåñéóóüôåñï ç ÷ñçóéìïðïßçóÞ ôçò, äåí
áöïñïýóå ôüóï óôï äåýôåñï ðáãêüóìéï ðüëåìï, ðïõ Ýöôáíå óôï ôÝëïò ôïõ, áëëÜ óôï óõó÷åôéóìü äõíÜìåùí óôï ìåôáðïëåìéêü êüóìï.» (Ã.Á.
Íôåìðüñéí)
Êé áðü ôï «¸èíïò» (7.8.02) ðëçñïöïñïýìáóôå üôé óôç öåôåéíÞ 57ç åðÝôåéï ìíÞìçò ãéá ôá
èýìáôá ôçò áôïìéêÞò âüìâáò, ï ÄÞìáñ÷ïò ôçò
×éñïóßìá, óå ïìéëßá ôïõ, öïñôéóìÝíç áðü ôçí
ðñïåôïéìáæüìåíç ðïëåìéêÞ åðßèåóç êáôÜ ôïõ ÉñÜê, ðñïåéäïðïßçóå üôé ïé ìíÞìåò ôïõ ðõñçíéêïý ïëÝèñïõ ôçò ×éñïóßìá êáé ôïõ ÍáãêáóÜêé
îåèùñéÜæïõí. Êáé ìåôÜ ôçí åðßèåóç ôçò 11çò Óåðôåìâñßïõ óôç Í. Õüñêç, áõîÞèçêå ï êßíäõíïò
ðõñçíéêïý ðïëÝìïõ.
ÁðïäïêéìÜæïíôáò ôç óçìåñéíÞ åðéèåôéêÞ ðïëéôéêÞ ôùí ÇÐÁ, ôüíéóå üôé «êáíåßò äåí ôïõò Ýäùóå ôï äéêáßùìá íá åðéâÜëëïõí Pax Americana
êáé íá áðïöáóßæïõí ãéá ôï ìÝëëïí ôïõ êüóìïõ».
ÊÜëåóå ìÜëéóôá ôïí Ðñüåäñï Ìðïõò íá åðéóêåöèåß ôç ×éñïóßìá êáé ôï ÍáãêáóÜêé «ãéá íá
äéáðéóôþóåé ìå ôá ìÜôéá ôïõ ôé ìðïñïýí íá êÜíïõí ôá ðõñçíéêÜ üðëá óôçí áíèñùðüôçôá».
ÌðñïóôÜ ó’ áõôüí ôïí êßíäõíï ôïõ ðõñçíéêïý ïëÝèñïõ, ðïõ ìÝñá ìå ôç ìÝñá áõîÜíåé, üëïé üóïé áãùíéïýìå ãéá ôï ìÝëëïí ôçò áíèñùðüôçôáò Ý÷ïõìå ÷ñÝïò íá åíþóïõìå ôç öùíÞ ìáò
ìå ôéò öùíÝò áãùíßáò êáé äéáìáñôõñßáò ôïõ ÄçìÜñ÷ïõ ôçò ×éñïóßìá êáé üëùí ôùí öéëåéñçíéóôþí
ôïõ êüóìïõ.
ÂÝôá Óéãëßäïõ-ÑÝôæéïõ

15 Áõãïýóôïõ 2002
ÐñáãìáôïðïéÞèçêå êé åöÝôïò ï åïñôáóìüò
ôçò Ðáíáãßáò Êïóìïóþôåéñáò óôéò ÖÝñåò
Ôï Ðáãêüóìéï ºäñõìá Èñáêþí
«Ðáíáãßá ç Êïóìïóþôçñá»
ðñáãìáôïðïßçóå
êé åöÝôïò ôï ÅôÞóéï Ðáíèñáêéêü
Ðñïóêýíçìá ôçò
ðñïóôÜôéäïò ôçò
ÈñÜêçò Õðåñáãßáò Èåïôüêïõ óôéò
ÖÝñåò.
Óýìöùíá ìå
ôï ðñüãñáììá
ôïõ åïñôáóìïý,
ôåëÝóôçêå ÌÝãáò
áñ÷éåñáôéêüò Ðáíçãõñéêüò Åóðåñéíüò ìå áñôïêëáóßá óôï ðñïáýëéï ôïõ éåñïý íáïý êáé óôç óõíÝ÷åéá Ýãéíå ç ëéôÜíåõóç ôçò éåñÞò åéêüíáò ôçò
Ðáíáãßáò.
Áêïëïýèçóå äåîßùóç óôï ÷þñï ôïõ Êïëõìâçôçñßïõ êáé ìåôÜ ðáíçãõñéêÞ åêäÞëùóç óôï õðáßèñéï èÝáôñï ìå ðáñáäïóéáêïýò ÷ïñïýò êáé
ôñáãïýäéá.
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Ðïñåßá áãéüôçôáò
êáé ¢ãéï Ðíåýìá

ÏÄÏÉÐÏÑÉÊÏ ØÕ×ÇÓ ÓÔÇÍ ÉÌÂÑÏ
«...óáí ôïí ÏäõóóÝá êé åãþ ãõñßæù óôïí ôüðï ìïõ»
(ÓõíÝ÷åéá áðü ôï ðñïçãïýìåíï öýëëï)

Ïéêïõìåíéêüò ÐáôñéÜñ÷çò Âáñèïëïìáßïò Á´
Ðáíáãßá ºìâñïõ, 11 ÌáÀïõ 2002

Ð

åñßëáìðñï ôï åóùôåñéêü ôçò Èåïôüêïõ, ðáíÝìïñöï ôï ôÝìðëï ôçò, ãåìÜôåò
áñ÷ïíôéÜ ïé åéêüíåò ôçò. Ç áßóèçóç ôçò áñ÷ïíôéÜò ôùí Ó÷éíïõäéùôþí åßíáé äéÜ÷õôç. ØÜëëïõìå ôï «åí ôç ãåííÞóåé ôçí ðáñèåíßáí» áðïôßïíôáò åëÜ÷éóôï öüñï ôéìÞò óôç ÌçôÝñá
ôùí ìçôÝñùí.
Áêñéâþò äßðëá óôï íáü, ôï ðëõóôáñéü ôïõ
÷ùñéïý. Ó’ Ýíá óôåíüìáêñï êôßóìá ìå ðïëëÝò
ðÝôñéíåò ëåêÜíåò êáé Üöèïíï íåñü, ïé êÜôïéêïé
îÝðëåíáí ôï ìü÷èï ôçò äýóêïëçò æùÞò ôïõò.
Ï êáöåôæÞò åéäïðïéÞèçêå áðü ôïí êõñ Âáóßëç, Üíïéîå ôï êáöåíåßï êáé ï åëëçíéêüò êáöÝò Þñèå êáôáðñáûíôéêüò óôç äýêïëç ìÝñá
ìáò.
Ôï êáëíôåñßìé ðïõ áíåâáßíáìå, ôþñá ôï êáôçöïñßæïõìå ìå ìåãáëýôåñç äõóêïëßá êáèþò
êïõâáëÜìå ôï âëÝììá ôïõ êáöåôæÞ ðïõ ìáò
÷áéñåôÜ êáé ìáò ëÝåé «íá îáíÜñèåôå».
Ç áõëÞ ôçò Áãßáò Ìáñßíáò Ý÷åé åîùñáúóèåß áðü ôïõò Éìâñéþôåò ôïõ åîùôåñéêïý êáé
ç äéáìüñöùóç ôïõ ðåñéáõëåßïõ ÷þñïõ åßíáé
ðáíÝìïñöç, ìå ðÝôñéíï ôåß÷ïò, äéáêïóìçôéêÜ
öþôá êáé ôçí ðÝôñéíç ðñùôï÷ñéóôéáíéêÞ êïëõìâÞèñá óôï ìÝóïí.
Êáé åäþ, üðùò óå üëåò ôéò åêêëçóßåò ôçò
ºìâñïõ ðïõ ëåéôïõñãïýí, ôï êïõâïýêëéï ôïõ
åðéôáößïõ âñßóêåôáé óôï êÝíôñï ôïõ íáïý êáé
èá «óçêùèåß» ôçò ÁíáëÞøåùò. Ï óõíäõáóìüò
îýëïõ êáé ðÝôñáò åßíáé ðáíÝìïñöïò êáé ó’ áõôü ôï íáü. Ï Óåâ. Ìçôñïðïëßôçò Íéêçöüñïò
êáé ïé éåñåßò ðïõ ìáò óõíïäåýïõí øÜëëïõí ôï
áðïëõôßêéï ôçò Áãßáò Ìáñßíáò êáé áðï÷ùñïýìå.
Ôñåéò íôüðéïé Ýîù ìáò ìéëïýí ãéá ôï ÷ùñéü
ôïõò, ôïí êüóìï ðïõ åß÷å êáé ôïõò åëÜ÷éóôïõò,
35-40, ¸ëëçíåò ðïõ Ýìåéíáí, åíþ ìå äõóêïëßá óõãêñáôïýí ôá äÜêñõÜ ôïõò.
Ãé’ Üëëç ìéá öïñÜ öåýãïõìå âïõâïß.
Ç ìÝñá ìáò êëåßíåé óå øáñïôáâÝñíá óôçí
ðáñáëßá ôïõ ÊÜóôñïõ, ãéá ôï äåßðíï ìáò. Ç
Ýíôáóç ôçò çìÝñáò êáé ôï áõñéáíü ìáò ðñüãñáììá, ìáò áíáãêÜæïõí íá åðéóôñÝøïõìå
óôï îåíïäï÷åßï íùñßò.
ÊõñéáêÞ ðñùß. ÁöÞíïíôáò ôçí êïýñáóÞ
ìáò óôï îåíïäï÷åßï, îåêéíÜìå ãéá ôï ÷ùñéü
ôùí Áãßùí Èåïäþñùí, éäéáßôåñç ðáôñßäá ôïõ
Ðáíáãéþôáôïõ.
Ç åéêüíá ôïõ ÷ùñéïý, óôçí ðëáãéÜ ôïõ âïõíïý, åßíáé ðáíÝìïñöç, üðùò êáé ôá êáëïóõíôçñçìÝíá óðßôéá ôïõò. ÁöÞíïõìå ôï ëåùöïñåßï óôéò ðáñõöÝò ôïõ ÷ùñéïý êáé áíçöïñßæïõìå ôïí ðëáêüóôñùôï äñüìï ãéá ôçí åêêëçóßá ôïõ Áãßïõ Ãåùñãßïõ. Ç áõëÞ ôïõ íáïý
ãåìÜôç áðü íôüðéïõò êáé îÝíïõò åðéóêÝðôåò
ðïõ ðåñéìÝíïõí ôïí ÐáôñéÜñ÷ç.
Ìðáßíïõìå óôï íáü ãéá í’ áíÜøïõìå ôï êåñß ìáò êáé ç áßóèçóç ôçò áðïêáôÜóôáóçò åßíáé ïñáôÞ áðü ôç íåïóõíôÞñçôç êåíôñéêÞ åßóïäï. Ôï ðáìðÜëáéï ôÝìðëï ôïõ íáïý, ôá åéêïíßóìáôá áëëÜ êáé ïé áãéïãñáößåò óôçí ïñïöÞ ëáìðïêïðïýí. Ï ÷ñüíïò áöáéñÝèçêå áðü
åðÜíù ôïõò êáé ç áñ÷ïíôéÜ ôïõò áðïêáëýöèçêå áðü ôçí ïìÜäá óõíôçñçôþí ôïõ ðáôÝñá

ÐÏÉÇÓÇ
ÈñÜêç
ÈñÜêç ðáíÝìïñöç, ðáôñßäá áãáðçôÞ
Þóïõí êáé èá 'óáé ðÜíôïôå ÷þñá åëëçíéêÞ.
Áðü ôïí ¼ëõìðï óôï Äïýíáâç ôá óýíïñÜ óïõ
ôá ðáëéÜ
ðáôñßäá ðïíåìÝíç, ðáôñßäá ëáôñåìÝíç.
Ôá øçëÜ óïõ ôá âïõíÜ, ôá ðñÜóéíá ëåéâÜäéá
êé ïé êÜìðïé óïõ ïé ÷ñõóïß öùíÜæïõíå
ÅëëÜäá.
Ïé ôñåéò ìåãÜëïé ðïôáìïß ìå ãÜñãáñá íåñÜ
ðïôßæïõí êáé ðëïõôßæïõí ôçò ÈñÜêçò ôá
óðáñôÜ.
Ç èÜëáóóá ç ðëáôéÜ ìå ôá ãáëÜæéá ôá íåñÜ,
ô' áðÝñáíôá áêñïãéÜëéá, öùíÜæïõíå ÅëëÜäá.
ÈñÜêç ðáíÝìïñöç, ðáôñßäá áãáðçôÞ,
ìÜíá êáé ÷þñá åëëçíéêÞ êáìÜñé óôùí ÅëëÞíùí
ôçí øõ÷Þ.
Ìå ôïõ ÏñöÝá ôç ëýñá ôç ìåëùäéêÞ
êáé ôïõ Äçìüêñéôïõ ôçí áñ÷Þ åßóáé óôïí êüóìï
îáêïõóôÞ
ðáôñßäá ëáôñåìÝíç, åëëçíéêÞ.
ÅëÝíç Êùíóôáíôéíßäïõ-Ðáðáäïðïýëïõ

Ðáýëïõ «ÓõíôçñçôÝò ÷ùñßò Óýíïñá».
×Üñéò óôçí åõãåíÞ ÷ïñçãßá ôïõ åöïðëéóôÞ Ãåùñãßïõ ÃõöôÜêç, óôç ìíÞìç ôçò áäéêï÷áìÝíçò óõæýãïõ ôïõ, ï íáüò áíáãåííÞèçêå, æùíôÜíåøáí ôá ðñüóùðá êáé ïé ìïñöÝò
ôùí Áãßùí. Åßíáé áéóèçôÞ ç äéáöïñÜ ôïõ åóùôåñéêïý áðü ôï 1999 ðïõ ôïí åß÷á îáíáåðéóêåöèåß.
Ç êáìðÜíá ÷ôõðÜ ãñÞãïñá. ÓçìÜäé Üöéîçò ôïõ Ïéêïõìåíéêïý ÐáôñéÜñ÷ç. Óõíïäåõüìåíïò áðü ôïõò áñ÷éåñåßò åéóÝñ÷åôáé óôï íáü
êáé áñ÷ßæåé ç ëåéôïõñãßá.
ÁóöõêôéêÜ ãåìÜôïò ï íáüò áðü ôïõò ðéóôïýò, ç ëåéôïõñãßá êñáôÜåé áñêåôÜ, áëëÜ êáíåßò äåí êïõñÜæåôáé.
Óôï Äåóðïôéêü äåîéÜ ôïõ ÐáôñéÜñ÷ç âñßóêåôáé ï Ôïýñêïò ¸ðáñ÷ïò ôçò ðåñéï÷Þò, áëëÜ êáé ï ÄÞìáñ÷ïò ôçò Ðáíáãßáò. ÁðÝíáíôß
ôïõò ï åöïðëéóôÞò ê. Ãåþñãéïò ÃõöôÜêçò êáé
ï ðñýôáíçò ôïõ Äçìïêñßôåéïõ Ðáíåðéóôçìßïõ
ìáò ê. Êùí. Óéìüðïõëïò.
Ç ëåéôïõñãßá ðåñáôþíåôáé êáé ï åõåñãÝôçò êÜíåé áíáöïñÜ óôïõò ëüãïõò ðïõ ôïí ïäÞãçóáí íá áíáêáéíßóåé ôï åóùôåñéêü ôïõ íáïý. Ç áíáöïñÜ óôï üíïìá ôçò óõæýãïõ ôïõ
ôïí ëõãßæåé.
Ôïí ëüãï ðáßñíåé ï Ìçôñïðïëßôçò ºìâñïõ
Öþôéïò, ðïõ åõ÷áñéóôåß èåñìÜ ôïí åõåñãÝôç
êáé ãíùóôïðïéåß üôé ôï üíïìÜ ôïõ êáé ôï üíïìá ôçò óõæýãïõ ôïõ èá ìíçìïíåýïíôáé óå êÜèå ëáôñåõôéêÞ ôåëåôÞ ôïõ íáïý.
Óôçí ïìéëßá ôïõ ï ÐáôñéÜñ÷çò ôüíéóå ôçí
éäéáßôåñç åõáñÝóêåéÜ ôïõ ðñïò ôïí ÷ïñçãü,
ôïíßæïíôáò ôçí áíÜãêç ãéá ôçí ýðáñîç êáé Üëëùí ôÝôïéùí åõåñãåôþí, ìå óêïðü ôç äéáöýëáîç êáé áíÜäåéîç ôçò èñçóêåõôéêÞò ìáò ðßóôçò.
Óôç ñïÞ ôïõ ëüãïõ ôïõ ï ÐáôñéÜñ÷çò áíïßãåé Ýíá ãñÜììá êáé áðåõèõíüìåíïò ó’ åìÜò ëÝãåé:
«Áõôü ôï ãñÜììá ìïõ ôï Ýóôåéëå ï ðñþçí
Áñ÷éåðßóêïðïò ÁìåñéêÞò ÉÜêùâïò, ï ïðïßïò
ãéá ëüãïõò áóèåíåßáò äåí ìðüñåóå íá ðáñåõñåèåß. Áí êáé áðåõèýíåôáé ó’ åìÝíá, èá Þèåëá
íá óáò ôï äéáâÜóù. ÊÜíåé ìéá ìéêñÞ áíáöïñÜ
óôïõò ëüãïõò ðïõ äåí ôïõ åðÝôñåøáí íá âñßóêåôáé ìáæß ìáò êáé óõíå÷ßæåé ì’ Ýíá ðïßçìá
ôïõ ÐáðáäéáìÜíôç: “...êáé ðÜëé êßíçóá ×ñéóôÝ,
íá ’ñèù ìÝó’ óôçí áõëÞ óïõ / íá óêýøù óôá
êáôþöëéá óïõ ôá ôñéóáãáðçìÝíá / üðùò ìå ðüèï Üóâåóôï ôï ëá÷ôáñÜ ç êáñäéÜ ìïõ” [...] Íá
óôáèþ êïíôÜ óáò Ðáíáãéþôáôå, íá ÷ôõðÞóïõìå ôï óÞìáíôñï üðùò ðáëéÜ ãéá íá îáíáæùíôáíÝøïõìå ôá ðáéäéêÜ ìáò ÷ñüíéá. ÃéïñôÜóôå
üëïé ìáæß üóï ìðïñåßôå ôçí ÁíÜóôáóç ôïõ ×ñéóôïý.»
Áõôü ðïõ äéáäñáìáôéæüôáí óôï íáü äýóêïëá ìðïñåß íá ðåñéãñáöåß ìå ëÝîåéò. Ï ÐáôñéÜñ÷çò ìå äõóêïëßá óõíÝ÷éæå, åíþ ôá äÜêñõÜ ôïõ ðüôéæáí ôï äåóðïôéêü. Ïé ðéóôïß áöÝèçêáí óôç öüñôéóç êáé óõãêßíçóç ôçò óôéãìÞò êáé ôá äÜêñõá êïêêßíéóáí ôá ìÜôéá üëùí
ìáò. Ôá ðñüóùðá óêõöôÜ, âáñýò ï ëüãïò óôéò
êáñäéÝò.
Ç ðåñéÞãçóç óôá óôåíÜ ôùí Áãßùí Èåïäþñùí êáé ï êáöÝò óôï êáöåíåßï êÜôù áð’ ôï
óðßôé ôïõ ÐáôñéÜñ÷ç óöñÜãéóáí ôçí ðáñïõóßá ìáò óôï ÷ùñéü.
Ç þñá ðñï÷ùñçìÝíç. Ðáßñíïõìå ôï äñüìï ìáò ãéá ôï ëéìÜíé, åðéâéâáæüìáóôå êáé óå
äõï þñåò âñéóêüìáóôå áðÝíáíôé.
ÌåôÜ áðü ìéá ìéêñÞ ðåñéÞãçóç óôç ÌÜäõôï êáé óôçí Êáëëßðïëç, áñãÜ ôï âñÜäõ åðéóôñÝöïõìå óôç ÷þñá ìáò.
ÅðéóôñÝøáìå üìùò øõ÷Þ êáé óþìáôé; Øõ÷éêÜ ðéóôåýù üôé âñéóêüìáóôå áêüìá åêåß.
Ç ºìâñïò Ý÷åé ôïí ôñüðï íá óïõ êñáôÜ
ôçí øõ÷Þ êáé ôçí êáñäéÜ.
ÍÉÊÏÓ ÃÊÏÔÓÇÓ

(óõíÝ÷åéá áðü ôï ðñïçãïýìåíï)

Ã

ñÜøáìå óôï ðñïçãïýìåíï Üñèñï üôé ìåôÜ
ôç äéêáßùóç áíïßãåé ç èýñá ãéá ôç æùÞ ôçò
áñåôÞò, ôçí êáéíïýñãéá ðïñåßá, óå Ýíá äñüìï
ðïõ ïäçãåß ìáêñéÜ áðü ôçí áìáñôßá, ôçí áãéüôçôá.
Ìüíïò ï Üíèñùðïò äåí ìðïñåß íá âáäßóåé ôï äñüìï áõôü äéüôé ç ðïñåßá áõôÞ ðñïûðïèÝôåé Ýíùóç ìå ôï ×ñéóôü êáé ðëÞñùóç ôïõ
íïõ êáé ôçò êáñäéÜò ìå ¢ãéï Ðíåýìá. Áõôü
üìùò ìðïñåß íá óõìâåß ìüíï ìÝóá óôçí Åêêëçóßá.
¸ôóé ç ðïñåßá ðñïò ôçí áãéüôçôá äåí åßíáé ðïñåßá åíüò áíèñþðïõ, ìéáò øõ÷Þò, áëëÜ
ç ðïñåßá üëçò ôçò Åêêëçóßáò, ìÝóá óôçí ïðïßá áíÞêåé ï ðéóôüò. Ïé áóêçôÝò ðïõ æïõí
ìüíïé óôçí Ýñçìï, áãéÜæïíôáé åðåéäÞ áíÞêïõí
óôçí Åêêëçóßá. Ïé âáðôéóìÝíïé ×ñéóôéáíïß
ðïõ áìáñôÜíïõí, åßíáé ôá Üññùóôá ìÝëç ôçò
Åêêëçóßáò, ðïõ áí äåí èåñáðåõèïýí ìå ôá ìÝóá ôçò ×Üñéôïò, äåí ìðïñïýí íá áãéáóèïýí
êáé áõôïáöïñßæïíôáé.
ÌÝóá óôçí Åêêëçóßá ï ðéóôüò åíþíåôáé
ìå ôï ×ñéóôü. Áðü ôçí Ýíùóç áõôÞ ï ×ñéóôéáíüò ðáßñíåé äýíáìç, üðùò ç êëçìáôüâåñãá áíôëåß äýíáìç áðü ôç ñßæá ôçò êëçìáôáñéÜò.
¸ñãï ôçò Åêêëçóßáò åßíáé íá åíþóåé ôïí
Üíèñùðï ìå ôïí Èåü. Áõôü ôï åðéôõã÷Üíåé ìå
ôçí ôÝëåóç ôùí ìõóôçñßùí.
ÊáôÜ ôçí ôÝëåóç ôùí ìõóôçñßùí ôï ¢ãéï
Ðíåýìá åíåñãåß êáé Ýñ÷åôáé ç ×Üñç óôïõò Ðéóôïýò. ÅöïäéáóìÝíïé ïé Ðéóôïß ìå ôç ×Üñç ôïõ
Áãßïõ Ðíåýìáôïò, ìðïñïýí íá öÝñïõí êáñðïýò áãéáóìïý.
Ç êáèáñüôçò ôïõ íïõ êáé ôçò êáñäéÜò «áðü ðáíôüò ìïëõóìïý óáñêüò êáé ðíåýìáôïò»
åßíáé ï ðñþôïò êáñðüò ðïõ ìðïñåß íá áðïëáýóåé ï ðéóôüò ðïõ âáäßæåé ðñïò ôçí Áãéüôçôá.
Ï äåýôåñïò åßíáé ç êáôÜóôáóç ðïõ äýóêïëá ðåñéãñÜöåôáé. Ï Ðéóôüò æåé óå ìéá áôìüóöáéñá ÷áñÜò êáé åéñÞíçò, ðñïãåýåôáé ôç ÷áñÜ ôïõ ðáñáäåßóïõ êáé äåí õðÜñ÷åé ôßðïôá ìå
ôï ïðïßï èá ìðïñïýóå ï Ðéóôüò íá áíôáëëÜîåé ôçí êáôÜóôáóç áõôÞ. ¼ëá ôá ðëïýôç ôçò
ãçò, üëç ç äüîá ôùí áíèñþðùí êáé üëåò ïé
áðïëáýóåéò ôçò êïóìéêÞò æùÞò åßíáé «óêýâáëá» ìðñïóôÜ óôçí êáôÜóôáóç ôçò áãéüôçôáò.
Ïé Üãéïé áðü ôïí ïõñáíü, áõôïß ðïõ ðñþôïé âÜäéóáí ôï äñüìï áõôü, ìáò âåâáéþíïõí
ìå ôï ðáñÜäåéãìÜ ôïõò ãéá ôçí áëÞèåéá áõôÞ.
Ï Ñùìáßïò áõôïêñÜôùñ óõìâïõëåýåé ôïí
¢ãéï Ãåþñãéï:
«ÁñíÞóïõ ôçí ðëÜíçí ãéá íá æÞóåéò.»
Êáé ï ¢ãéïò áðáíôÜ:
«Äå ìïõ ÷ñåéÜæåôáé ç æùÞ Âáóéëåý, èÝëù
íá ðåèÜíù ×ñéóôéáíüò.»
Óôç ÓåâÜóôåéá ôçò ÌéêñÜò Áóßáò Ýññéîáí
ôïõò Áãßïõò 40 ìÜñôõñáò ãõìíïýò óôá ðáãùìÝíá íåñÜ ôçò ëßìíçò êáé ïé Üãéïé åíßó÷õóáí
ôïõò åáõôïýò ìå ôç öñÜóç:
«Äñéìýò ï ÷åéìþíáò áëëÜ ãëõêýò ï ðáñÜäåéóïò».
Åõ÷Þ èåñìÞ êáé ðñïóåõ÷Þ üëïé ïé âáðôéóìÝíïé ×ñéóôéáíïß ôï äñüìï ðñïò ôçí áãéüôçôá ðïõ åßíáé êáé ï ìüíïò äñüìïò ðïõ ïäçãåß
ôïí Üíèñùðï óôçí áëçèéíÞ åõôõ÷ßá.
ÄïõëÜêçò Ãåþñãéïò
ÅöçìÝñéïò éåñïý íáïý
Ðáíáãßáò Êïóìïóþôåéñáò Öåñþí

ÊÏÉÍÙÍÉÊÁ
ÃÁÌÏÉ
• Óôéò 8 Óåðôåìâñßïõ 2002 ðáíôñåýôçêå ç
×ñéóôßíá Êùíóôáíôßíïõ, êüñç ôçò óõìðáôñéþôéóóÜò ìáò Ðáó÷áëéþò Äåëßäïõ êáé
ôïõ ÐÝôñïõ Êùíóôáíôßíïõ. Åõ÷üìáóôå
óôïõò íåüíõìöïõò êÜèå åõôõ÷ßá êáé óôïõò
åõôõ÷éóìÝíïõò ãïíåßò íá ôïõò æÞóïõí.

ÓÕËËÕÐÇÔÇÑÉÁ
• ÅêöñÜæïõìå ôá èåñìÜ ìáò óõëëõðçôÞñéá óôçí ïéêïãÝíåéá ôïõ Ìáñßíïõ êáé ôçò
¢ííáò Ðïýëïõ ãéá ôïí ðñüùñï êáé Üäéêï
÷áìü ôïõ áãáðçìÝíïõ ôçò ãéïõ Êùíóôáíôßíïõ. Ôïõò åõ÷üìáóôå âÜëóáìï êáé ðáñçãïñéÜ óôïí ðüíï ôïõò. Áò åßíáé åëáöñý
ôï ÷þìá ðïõ ôïí óêåðÜæåé.

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

Καραμιχάλης Ιωάννης
€ 30
Μπέντης Δημήτριος
20
Παναγιωτίδης Χρήστος
20
Τοπάλη Σοφία
30
Κεραμάρης Παναγιώτης (ιατρός)
35
Κυριακίδου Νίτσα
20
Γκότση-Παρασκευοπούλου Νίτσα
20
ΚΑΠΗ Φερών
100
Μπρίτσου Σούλα
20
Μιχαηλίδου Μαρία και Χρήστος
5
Κυβέλη Ράσσα
20
Κουδουμάκης Γεώργιος
15
Γκουτζιβελάκη Ελένη και Θεοπούλα 30
Δαρούση Πασχαλίνα
50
Ψυλλίδου-Πατακίδου
155
Το Διοικητικό Συμβούλιο τους ευχαριστεί
όλους θερμά.

ÅÕ×ÁÑÉÓÔÇÑÉÏ
• Ï Âáóßëçò êáé ç Ãéïýëç ÔóáðáôóÜñç
ðñüóöåñáí óôï Óýëëïãü ìáò ìßá óåéñÜ
CD ìå èñáêéþôéêç ìïõóéêÞ êáé ôñáãïýäéá ãéá ôéò åêäçëþóåéò ìáò.
Áðü ðáñáäñïìÞ óôï ðñïçãïýìåíï
öýëëï ìáò åß÷å ãñáöåß üôé åßíáé óõìðáôñéþôåò ìáò. Åßíáé êáëïß êáé Ýíèåñìïé
ößëïé ôïõ óõëëüãïõ ìáò.
Ôïõò åõ÷áñéóôïýìå èåñìÜ ãéá ôçí
ðñïóöïñÜ ôïõò.

ÃÍÙÓÔÏÐÏÉÇÓÇ
Ãéá ôïõò ïéêïíïìéêïýò óõíäñïìçôÝò
ôçò åöçìåñßäáò ìáò

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

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

¸ôïò 7ï • ö. 38ï • Éïýëéïò-Áýãïõóôïò 2002
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ΔΗΜΟΣ ΦΕΡΩΝ

ÌÜéïò-Éïýíéïò-Éïýëéïò 2002

ΨΗΦΙΣΜΑ

Ôï ÊÝíôñï Áíïé÷ôÞò Ðñïóôáóßáò ÇëéêéùìÝ-

Ôï Äçìïôéêü Óõìâïýëéï ôïõ ÄÞìïõ Öåñþí, ìå ôçí áíáããåëßá ôïõ áéöíßäéïõ èáíÜôïõ ôïõ äåõôåñüôïêïõ ãéïõ ôïõ ÁíôéäçìÜñ÷ïõ Öåñþí ê. Ðáýëïõ Ìáñßíïõ, óõíÞëèå åêôÜêôùò óÞìåñá, ôçí 9-7-2002, çìÝñá Ôñßôç
êáé þñá 11.00 êáé áðïöÜóéóå ïìüöùíá ìå ôï
ðáñáêÜôù ØÞöéóìá:
1. Íá åêöñÜóåé ôç âáèéÜ ôïõ èëßøç êáé ôá
óõëëçðçôÞñéÜ ôïõ óôçí ïéêïãÝíåéá ôïõ ÁíôéäçìÜñ÷ïõ Öåñþí ê. Ðáýëïõ Ìáñßíïõ
ãéá ôïí áäüêçôï êáé ðñüùñï èÜíáôï ôïõ
ãéïõ ôïõ Êùíóôáíôßíïõ.
2. Íá ðáñáóôåß óýóóùìï ôï Äçìïôéêü Óõìâïýëéï óôçí êçäåßá ôïõ.
3. Íá êáôáôåèåß óôåöÜíé åê ìÝñïõò ôïõ
Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ óôçí êçäåßá ôïõ.
4. Íá åðéäïèåß ôï ðáñüí øÞöéóìá óôçí ïéêïãÝíåéá ôïõ ìåôáóôÜíôïò êáé íá äçìïóéåõèåß óå üëåò ôéò åöçìåñßäåò ôïõ Íïìïý.

íùí ôïõ ÄÞìïõ Öåñþí óõíå÷ßæåé íá ëåéôïõñãåß ìå åðéôõ÷ßá êáé íá äßíåé äõíáôüôçôåò êáé
ðáñï÷Ýò óôá ìÝëç ôïõ.
Ëüãù ôïõ êáëïêáéñéïý, ìåãáëýôåñç âáñýôçôá äüèçêå óôç äéïñãÜíùóç åêäñïìþí (Ýíáò ôïìÝáò óôïí ïðïßï äñáóôçñéïðïéåßôáé ðïëý ç ÓõíôïíéóôéêÞ ìáò ÅðéôñïðÞ).
• Óôéò 8 ÌáÀïõ ìÝëç ôçò ÓõíôïíéóôéêÞò ÅðéôñïðÞò ôïõ ÊÁÐÇ ìå ôçí ÊïéíùíéêÞ Ëåéôïõñãü åðéóêåöôÞêáìå ôï Åêêëçóéáóôéêü ºäñõìá Ðåñßèáëøçò ÷ñïíßùò Ðáó÷üíôùí «¢ãéïò Êõðñéáíüò», óôçí Áëåîáíäñïýðïëç.
Ôá ìÝëç ìáò ìïßñáóáí äþñá êáé åõ÷Ýò óôïõò áóèåíåßò êáé óôï ðñïóùðéêü ôïõ
éäñýìáôïò êáé, ùò áíôáìïéâÞ, åéóðñÜîáìå ôá ÷áìüãåëÜ ôïõò êáé ôç öéëïîåíßá
ôïõò!
ÄåóìåõôÞêáìå åðßóçò íá ôïõò åðéóêåöôïýìå åê íÝïõ ôïí Áýãïõóôï ìå ôç ÷ïñùäßá ôïõ ÊÁÐÇ.
• Óôéò 10 ÌáÀïõ, óôá ðëáßóéá ôçò ðñüëçøçò
êé åíçìÝñùóçò ôùí ìåëþí ãéá èÝìáôá õãåßáò, ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôï ÊÝíôñï ìáò
ïìéëßá áðü ôçí õðåýèõíç ôïõ ÊÝíôñïõ Ïéêïãåíåéáêïý Ðñïãñáììáôéóìïý ôïõ Íïóïêïìåßïõ Áëåîáíäñïýðïëçò êá ÐáðáëåîáíäñÞ Á., ìå èÝìá: «Ðñüëçøç êáôÜ ôïõ ãõíáéêïëïãéêïý êáñêßíïõ êáé ôïõ êáñêßíïõ
ôïõ ìáóôïý».
Ôçí ïìéëßá ðáñáêïëïýèçóáí êõñßùò
ãõíáßêåò, ïé ïðïßåò åß÷áí ôçí åõêáéñßá íá
åêöñÜóïõí áðïñßåò êáé áñêåôÝò êéíçôïðïéÞèçêáí þóôå íá êÜíïõí ðñïëçðôéêÝò åîåôÜóåéò.
• Óôéò 15 ÌáÀïõ, ìå óêïðü ôçí åíçìÝñùóç
ôçò êïéíüôçôáò, ç êïéíùíéêÞ ëåéôïõñãüò ìßëçóå óôï Äçìïôéêü ñáäéüöùíï ãéá ôïõò
óôü÷ïõò êáé ôéò äñáóôçñéüôçôåò ôïõ ÊÁÐÇ Öåñþí, êáèþò êáé ãéá ôç ÌïíÜäá ÊïéíùíéêÞò ÌÝñéìíáò (Ýíá ðñüãñáììá ôïõ
ÄÞìïõ ôï ïðïßï áðåõèýíåôáé óôïõò ìïíá÷éêïýò êáé áíÞìðïñïõò çëéêéùìÝíïõò êáé
ôïõò ðñïóöÝñåé õðïóôçñéêôéêÝò õðçñåóßåò êáô’ ïßêïí).
• Óôéò 20 ÌáÀïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêáí ôá åãêáßíéá ôçò Ýêèåóçò ôùí Ýñãùí æùãñáöéêÞò ôùí ìåëþí (üðùò åß÷áìå áíáöåñèåß óå ðñïçãïýìåíï öýëëï, óôï ÊÁÐÇ
ìáò, ïñãáíþèçêå ôìÞìá æùãñáöéêÞò óå
óõíåñãáóßá ìå ôç ÍÅËÅ ¸âñïõ).
Óôá åãêáßíéá ðáñåõñÝèçêáí åðßóçìïé
áðü ôï ÄÞìï êáé ôç ÍÅËÅ, äçìïóéïãñÜöïé áðü ôá ôïðéêÜ ôçëåïðôéêÜ êáíÜëéá, êáèþò êáé åêáôïíôÜäåò ìÝëç êáé êÜôïéêïé ôùí
Öåñþí, ïé ïðïßïé èáýìáóáí ôïõò ðßíáêåò.
Ôçí ßäéá çìÝñá äüèçêáí âñáâåßá óå
üóïõò êáé üóåò óõììåôÝ÷ïõí óôç ÓõíôïíéóôéêÞ ÅðéôñïðÞ, óôï ôìÞìá ÆùãñáöéêÞò
êáé óôç ×ïñùäßá, ç ïðïßá Ýêáìå áéóèçôÞ
ôçí ðáñïõóßá ôçò ìå ôá õðÝñï÷á ôñáãïýäéá ðïõ åñìÞíåõóå.
• Óôéò 22, 23 êáé 24 ÌáÀïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå åêäñïìÞ óôçí Êùíóôáíôéíïýðïëç.
• Óôéò 22 ÌáÀïõ, óôá ðëáßóéá ôçò ÐáíèñáêéêÞò óõíÜíôçóçò ôùí ÊÁÐÇ, ðñáãìáôïðïéÞèçêå ìïíïÞìåñç åêäñïìÞ óôç ÄáäéÜ. Åêåß ôá ìÝëç ìáò åß÷áí ôçí åõêáéñßá íá ãíùñßóïõí ìÝëç ôùí õðüëïéðùí ÊÁÐÇ ôçò
ÈñÜêçò êáé äéáóêÝäáóáí üëïé ìáæß.
• Óôéò 27 ÌáÀïõ, óå óõíåñãáóßá ìå ôïí Å-

Ç ÌÉÊÑÁÓÉÁÔÉÊÇ
ÊÁÔÁÓÔÑÏÖÇ

○

ìðïñéêü Óýëëïãï Öåñþí, õðïóôçñßîáìå
ìå õëéêÜ áãáèÜ ôïõò Ýãêëåéóôïõò ëáèñïìåôáíÜóôåò óôï ôìÞìá ÓõíïñéïöõëáêÞò
Öåñþí.
¸ãéíå åðßóçò åíçìÝñùóç óôá ìÝëç
ìáò, ìå óêïðü íá ðñïóöÝñïõí ôñüöéìá êáé
åßäç Ýíäõóçò.
• Óôéò 17 êáé 18 Éïõíßïõ, ðñáãìáôïðïéÞèçêå
åêäñïìÞ óôçí ðáíÝìïñöç ×áëêéäéêÞ.
• Óôéò 25 Éïõíßïõ, îåêßíçóáí, óå óõíåñãáóßá ìå ôç ÄÅÔÁÖ, ôá èáëÜóóéá ìðÜíéá ãéá
ôá Üôïìá ôçò ôñßôçò çëéêßáò ôá ïðïßá
óõíå÷ßóôçêáí ìÝ÷ñé ôÝëïõò Áõãïýóôïõ.
• Óôéò 21 êáé óôéò 28 Éïõëßïõ, ðñáãìáôïðïéÞèçêáí äýï ìïíïÞìåñåò åêäñïìÝò óôç
ÓáìïèñÜêç. Ðåñßðïõ 150 ìÝëç ôùí ÊÁÐÇ Öåñþí êáé ÐÝðëïõ, åðéóêÝöôçêáí ôï
üìïñöï íçóß, áñêåôïß áðü áõôïýò ãéá
ðñþôç öïñÜ.
• Óôéò 27 Éïõëßïõ, ðñáãìáôïðïéÞèçêå ìïíïÞìåñç åêäñïìÞ óôïí Âüñåéï ¸âñï
(óõììåôåß÷áí ðåñßðïõ 150 ìÝëç).

Åê ìÝñïõò ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ
Ï ðñüåäñïò
Ãêéüêáò ÊõñéÜêïò


ÄÇÌÏÓ ÖÅÑÙÍ

ÓÕÃ×ÁÑÇÔÇÑÉÁ
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Ï ÄÞìáñ÷ïò Öåñþí ê. Ìáíïýóçò Íéêüëáïò óõã÷áßñåé üëïõò ôïõò íÝïõò êáé ôéò íÝåò, åéäéêüôåñá ôïõ ÄÞìïõ Öåñþí, ðïõ ðÝôõ÷áí óôéò åéóáãùãéêÝò åîåôÜóåéò ôùí Ðáíåðéóôçìßùí êáé ôùí ÔÅÉ êáé ôïõò åý÷åôáé êÜèå
åðéôõ÷ßá óôï íÝï êåöÜëáéï ðïõ áíïßãåôáé óôç
æùÞ ôïõò.
Óôïõò íÝïõò êáé ôéò íÝåò ðïõ äåí êáôÜöåñáí íá åéóá÷èïýí óôá ÁÅÉ êáé ÔÅÉ, åý÷åôáé ïé
åðüìåíåò ðñïóðÜèåéÝò ôïõò íá Ý÷ïõí èåôéêü
áðïôÝëåóìá êáé íá ðåôý÷ïõí óôï äñüìï ðïõ
èá åðéëÝîïõí íá áêïëïõèÞóïõí.



• ¼ëï ôï êáëïêáßñé ç ÷ïñùäßá ôïõ ÊÁÐÇ
ìáò, óõíÝ÷éóå áêïýñáóôá ôéò ðñüâåò ôçò
(ìå ôçí êá × ÂáóéëåéÜäïõ), ìå óôü÷ï ôç
óõììåôï÷Þ ôçò óôéò ðïëéôéóôéêÝò åêäçëþóåéò ôïõ ÄÞìïõ.

ΔΗΜΟΣ ΦΕΡΩΝ

• ÔÝëïò, áñêåôÜ ìÝëç ôïõ ÊÁÐÇ ìáò, áðü
ôïí Éïýíéï þò ôïí Ïêôþâñéï, áêïëïõèïýí
èåñáðåõôéêÜ ðñïãñÜììáôá óôá éáìáôéêÜ
ëïõôñÜ Ôñáúáíïýðïëçò.

Ï ÄÞìáñ÷ïò Öåñþí ê. Í. Ìáíïýóçò
óõã÷áßñåé ôá ìÝëç ôçò ÈåáôñéêÞò ÏìÜäáò
ôçò ÄÅÐÁÖ, ÐáðÜæïãëïõ ×ñéóôüäïõëï
êáé Êïõìðñüãëïõ Åõáíèßá ãéá ôç âñÜâåõóÞ ôïõò ìå ôï Âñáâåßï êáëýôåñçò åñìçíåßáò ôçí ÊõñéáêÞ ôï âñÜäõ óôçí ÏñåóôéÜäá.
Ôá ìÝëç áõôÜ óõììåôåß÷áí óôïí 3ï ÐáíåëëÞíéï Äéáãùíéóìü Åñáóéôå÷íéêïý ÈåÜôñïõ ðïõ Ýãéíå óôçí ÏñåóôéÜäá óôéò 258-002 ðáñïõóéÜæïíôáò ìå ìåãÜëç åðéôõ÷ßá
ôï Ýñãï «Ï ÖéÜêáò» êáé áðÝóðáóáí ôá ÷åéñïêñïôÞìáôá üëùí.
ÈåñìÜ óõã÷áñçôÞñéá êáé ðÜíôá ôÝôïéåò åðéôõ÷ßåò êáé ðñùôéÝò.

Ç ðñïóðÜèåéá ãéá ïõóéáóôéêÞ êáé üóï ôï
äõíáôüí ðëçñÝóôåñç åîõðçñÝôçóç ôùí çëéêéùìÝíùí ìáò óõíå÷ßæåôáé.
Åßíáé âÝâáéï üôé üóïé åñãáæüìáóôå óôï
ÊÁÐÇ êáé óôç ÌÊÌ (ÌïíÜäá ÊïéíùíéêÞò
ÌÝñéìíáò), ìå ôç âïÞèåéá ôùí ìåëþí êáé ôïõ
ÄÞìïõ, ìðïñïýìå íá êáôáöÝñïõìå ðïëëÜ.
Áðü ôç ìÝ÷ñé óÞìåñá ëåéôïõñãßá ôïõ èåóìïý, ãßíåôáé óáöÝò üôé ôá ÊÁÐÇ åßíáé óçìáíôéêÝò êïéíùíéêÝò õðçñåóßåò ôçò ÔïðéêÞò Áõôïäéïßêçóçò êáé êáëýðôïõí ðïëëÝò áðü ôéò
áíÜãêåò ôùí çëéêéùìÝíùí üðùò:
• ÁíÜãêç ãéá óõììåôï÷Þ óôá êïéíÜ êáé
ãéá áðïäï÷Þ.
• Äñáóôçñéïðïßçóç óå ôïìåßò ðïõ äåí
åß÷áí ðïôÝ ðñéí ôçí åõêáéñßá íá áó÷ïëçèïýí.
• Øõ÷áãùãßá
• Äçìéïõñãßá óôåíþí ó÷Ýóåùí êáé áðïöõãÞ óõíáéóèÞìáôïò ìïíáîéÜò.
• Øõ÷ïëïãéêÞ õðïóôÞñéîç
• ÅíçìÝñùóç áðü åéäéêïýò åðéóôÞìïíåò
êáé ðñüëçøç óå èÝìáôá õãåßáò, êëð.
Ôá ìÝëç êáé ôï ðñïóùðéêü ôïõ ÊÁÐÇ Öåñþí,
åý÷ïíôáé óå üëïõò Ýíá åõ÷Üñéóôï öèéíüðùñï,
õãéåßò êé åõôõ÷éóìÝíïé, "ìå ãåìÜôåò ìðáôáñßåò" êáé ìå äéÜèåóç ãéá äçìéïõñãßá!
Êáëýâá É. ÅõáããåëÞ
ÊïéíùíéêÞ Ëåéôïõñãüò

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ç ÌéêñáóéáôéêÞ ÊáôáóôñïöÞ åßíáé áíáìößâïëá Ýíá éóôïñéêü ãåãïíüò ðïõ óçìÜäåõóå ôçí åîÝëéîç ôçò íåþôåñçò éóôïñßáò
Ç äéåõñåýíçóç êáé áðïôßìçóç ôçò åêóôñáôåßáò êáé êáôáóôñïöÞò Ý÷åé ãéá ôïõò
éóôïñéêïýò áêüìç êáé óÞìåñá, 80 ÷ñüíéá
ìåôÜ, ìåãÜëç äõóêïëßá.
ÅñùôÞìáôá ðïëëÜ. Åßíáé åõèýíç ôùí
ðïëéôéêþí êáé óôñáôéùôéêþí çãåóéþí åêåßíçò ôçò ðåñéüäïõ;
Ðüóï åöéêôü Þôáí íá êáñäßóïõìå åäÜöç áðü ôç ÌéêñáóéáôéêÞ åêóôñáôåßá;
Ïé äõíÜìåéò ôçò ÁÍÔÁÍÔ ðïéï ñüëï Ýðáéîáí;
Áò ðÜñïõìå ôá ðñÜãìáôá áðü ôçí áñ÷Þ.
Ç ÅëëÜäá ôï 1917 ðñïó÷ùñåß óôçí
óõììá÷ßá ôçò ÁÍÔÁÍÔ ðïõ ôçí áðïôåëïýóáí ç Áããëßá, ç Ãáëëßá, ç Ñùóßá (áðï÷þñçóå ìåôÜ ôçí ÏêôùâñéáíÞ ÅðáíÜóôáóç ôï 1917), êáé ç Éôáëßá. Ç êßíçóç
áõôÞ ôçò Ýäéíå ôçí äõíáôüôçôá íá ðñïâÜëëåé åèíéêÝò äéåêäéêÞóåéò óôçí ÄõôéêÞ ÌéêñÜ Áóßá, üðïõ æïýóáí óõìðáãåßò Åëëçíéêïß ðëçèõóìïß áðü ÷éëéåôßåò.
Ñüëï Ýðáéîå êáé ç «ÌåãÜëç ÉäÝá», ãéá
áðåëåõèÝñùóç üëùí ôùí áëýôñùôùí áäåëöþí.
Ôçí ßäéá ðåñéï÷Þ üìùò åß÷áí ðñïäéáíåßìåé ïé Óýììá÷ïé ìåôáîý ôïõò. ¸ôóé ç
ÅëëÜäá áñêÝóôçêå óå ãåíéêÝò õðïó÷Ýóåéò,
ðåñéìÝíïíôáò ôï ôÝëïò ôïõ ðïëÝìïõ ãéá íá
ðñïâÜëåé óõãêåêñéìÝíåò ðñïôÜóåéò.
Ç áíáêù÷Þ ôïõ Ìïýäñïõ ôïí Ïêôþâñéï ôïõ 1918 ðïõ óÞìáíå ôï ôÝëïò ôïõ
ðïëÝìïõ êáé Þôôá ôçò ÁõóôñïïõããáñßáòÃåñìáíßáò êáé ôùí óõììÜ÷ùí ôçò, äçëáäÞ Ôïõñêßáò-Âïõëãáñßáò, ðåñéåß÷å ôáðåéíùôéêïýò üñïõò ãéá ôçí Ôïõñêßá. ¸ôóé êé
áëëéþò óå áõôÞí Þèåëáí íá äéåéóäýóïõí
êáé áõôÞí Þèåëáí íá ìïéñÜóïõí. Ç ÅëëÜäá ðáñïõóßáóå õðüìíçìá ìå ôïí ôüôå
ðñùèõðïõñãü Å. ÂåíéæÝëï ðïõ ðåñéåëÜìâáíå äéåêäéêÞóåéò óôçí ÂáëêáíéêÞ, Ìéêñáóßá êáé íçóéÜ.
Ãéá ôçí Ä. ÈñÜêç áðü ôçí Âïõëãáñßá,
ôá ÄùäåêÜíçóá áðü ôçí Éôáëßá, ôï Êáóôåëüñéæï áðü Ãáëëßá, ºìâñï êáé ÔÝíåäï, ÁíáôïëéêÞ ÈñÜêç êáé ìéá æþíç óôç
Ä. ÌéêñÜ Áóßá, åêôåéíüìåíç áðü ôçí ÌÜêñç Ýùò ôçí ÐÜíïñìï. Ãéá ôçí Êùíóôáíôéíïýðïëç êáé ôá ÓôåíÜ, äå÷üôáí ôçí äçìéïõñãßá åíüò äéåèíïýò êñÜôïõò õðü ôçí
ðñïóôáóßá ôçò ÊÔÅ (Êïéíùíßáò ôùí
Åèíþí).
Ôçí ðåñéï÷Þ ôçò ÌéêñÜò Áóßáò äéåêäéêïýóå üìùò êáé ç Éôáëßá. ¸ôóé åí áðïõóßá ôçò Éôáëßáò ïé Üëëåò ôñåéò ÷þñåò ôçí
ÅÍÔÅÍÔÅ (ÁÍÔÁÍÔ), Ýäùóáí ôçí Üäåéá
óôçí ÅëëÜäá íá êáôáëÜâåé óôñáôéùôéêÜ
ôçí ðåñéï÷Þ ôçò Óìýñíçò êáé Áú-Âáëéïý,
Þôïé ìéá Ýêôáóç ðåñßðïõ 17.000 ôåôñáãùíéêþí ÷éëéïìÝôñùí. ¸ôóé ôïí ÌÜéï ôïõ
1919 ï Åëëçíéêüò óôñáôüò, áðïâéâÜæåôáé
óôç Óìýñíç. Ïé êÜôïéêïé ôïõò õðïäÝ÷ïíôáé óáí áðåëåõèåñùôÝò.
(óõíå÷ßæåôáé)
Ë.Ô.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Φερών (ΔΕΠΑΦ) και το Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης
σας προσκαλούν στην εκδήλωση που
διοργανώνουν με εικόνες του σήμερα
και αναφορά στο ελληνικό παρελθόν της
Παρέβριας περιοχής της Ανατολικής
Θράκης την Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου
2002, ώρα 8.30 το βράδυ, στο Ενοριακό
κέντρο της Παναγίας Κοσμοσώτειρας.
Με εκτίμηση
Ο πρόεδρος της ΔΕΠΑΦ
Κοζάρης Νικ.

Óåëßäá 4

¸ôïò 7ï • ö. 38ï • Éïýëéïò-Áýãïõóôïò 2002

"Ç ÂÇÑÁ"

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ

ÅðéóôïëÝò
Προς την Συντακτική Επιτροπή
της «Βήρας»
1/9/02
Κύριε διευθυντά
Επειδή έχω μια ευαισθησία, γενικά για τη
συλλογή βιωματικών μαρτυριών, για μικρής ή
μεγάλης αξίας συμβάντα, για να μην πω ιστορικά γεγονότα, στα οποία περιλαμβάνω και τις
αναμνήσεις όποιας αξίας, και ειδικότωρα βέβαια για το Γυμνάσιο Φερών, όπου εβίωσα μια
από τις δραματικότερες περιόδους του τόπου
(1946-49), εδιάβασα με προσοχή το άρθρο με
τίτλο «Γυμνάσιο Φερών», και βέβαια το πρόσεξα ιδιαίτερα.
Ο συγγραφέας του άρθρου κ. Θ. Καλαϊτζής,
επιχειρεί μια ιστορική αναδρομή που αφορά
το Γυμνάσιο Φερών από την ίδρυσή του το
1941, μέχρι τη φοίτησή του.
Κατ’ αρχάς με αναφορά σε πηγές, πριν εκθέσει τα βιώματά του.
Έτσι στην υπ’ αριθμό 1 πηγή αναφέρεται
στον κ. Πολ. Καλαϊτζή, ο οποίος πληροφορεί
«... για το διδακτικό προσωπικό της πρώτης
λειτουργίας του Γυμνασίου..» Σ0την υπ’ αριθμ.
2 αναφέρεται στον κ. Μιχ. Σάββα, ο οποίος
πρώτος εφοίτησε στο νεοσύστατο τότε Γυμνάσιο. Στην υπ’ αριθμό 3 αναφέρεται σε περίοδο
μετά το 1949. Και στην υπ’ αριθμό 4, σε βιβλίο σχετικά με το Γυμνάσιο του Γυμνασιάρχη Καρεκλά, το οποίο δεν γνωρίζω.
Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι ο κ.
Θ. Καλαϊτζής δεν κάνει ούτε καν «μνεία» για
τη δραματική περίοδο 1946-49 που επέρασε ο
τόπος και φυσικά το Γυμνάσιο με το διδακτικό προσωπικό, πλην του αειμνήστου Γυμνασιάρχη Ν. Καραβέλλα, με τον οποίο σημειωτέον εζήσαμε τις δύσκολες καταστάσεις, αλληλέγυοι όλοι οι συνάδελφοι, με πολλή αγάπη
και στενούς δεσμούς.
Όταν αρχές του 1946 ανέλαβα υπηρεσία
στο Γυμνάσιο, κανένα από τα ονόματα που αναφέρει ο κ. Θ.Κ. δεν συνάντησα (πλην του
Γιάννη Γκάτσου κι όχι Γκάτζιου, ο οποίος γρήγορα μετετέθη), παρά μόνο τον Ιωσήφ Νικολαΐδη που υπηρετούσε ως διδάσκων σε δημοτικό σχολείο (κι όχι ως διδάσκων στο γυμνάσιο), με τον οποίο παίζαμε σκάκι κι ασχολιόμαστε με μουσική.
Τα παραπάνω δεν σας τα γράφω με πικρίαν, γιατί δεν «μνημονεύει δοξαστικά» και τα
δικά μας ονόματα της «αγνοούμενης περιόδου» 1946-49, αλλά γιατί όταν ένας δεν καταγράφει μόνο τις βιωματικές του αναμνήσεις για
το Γυμνάσιο Φερών, αλλά καταφεύγει σε πηγές, δεν μπορεί να φτάνει μέχρι το 1946 κι ύστερα να πηγαίνει μετά το 1949. Και τούτο όχι μόνο γιατί είναι στοιχειώδες λάθος, αλλά ακόμη γιατί τέτοια περίοδο όπως αυτή (194649) ιδιαίτερα πρέπει να ενδιαφέρει τους νέους
για να πλουτίζονται με τις απαραίτητες γνώσεις, που αποτελούν τη σύνθεση της εθνικής
μας ταυτότητας, και αυτός είναι ένας κύριος
λόγος που γράφω το σημείωμα αυτό.
Πριν τελειώσω θα ήθελα να προσθέσω ότι, για την περίοδο αυτή και για το Γυμνάσιο
Φερών (και γενικότερα για τις συνθήκες του
τόπου την εποχή εκείνη, μου είχατε φιλοξενήσει αρκετό χώρο), όπως φαίνεται ο κ. Θ.Κ. ίσως δεν έτυχε να το διαβάσει ή δεν βρήκε αξιόπιστη την πηγή αυτή!
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία
Με εκτίμηση
Δημήτριος Π. Χιουρέας
τ. Λυκειάρχης
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Επίμονη οσφυαλγία, αυχεναλγία • Πόνοι γόνατος, ώμου
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Ç áðåëåõèÝñùóç ôùí Öåñþí
(ÓõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 1)

βάφουμε τα μουστάκια μας και λίγα κυάλια.
Ενώ στην ΠΑΟ του Αντών Τσαούς κάναν 3234 ρίψεις όπλων κλπ, σε αυτήν την περίοδο.
Οι δυνάμεις του ΕΛΑΣ, ένα Τάγμα, είχαν
πάρει θέσεις ακριβώς απέναντι από τις θέσεις
του εχθρού, όμως δεν χρειάστηκε να επέμβουν.
Η λαϊκή πίεση, η λαοθάλασσα, ο ενθουσιασμός
και η μαχητικότητα των Επονιτών, λύγισαν το
ηθικό των Γερμανών. Η παράδοσή τους έγινε
ως εξής: Η καθοδήγηση της επιχείρησης έβγαλε προκηρύξεις στα γερμανικά και τις πετάξαμε στους Γερμανούς, στις θέσεις τους. Οι προκηρύξεις έλεγαν το «Ράιχ κατέρρευσε, το σύνταγμά σας στο Σουφλί παραδόθηκε, το ίδιο
έγινε και στο Διδυμότειχο. Κάθε αντίστασή σας
είναι άσκοπη, να παραδοθείτε! Αλλιώς, μέσα
σε 10 λεπτά, αν δεν παραδοθείτε, θα κάνουμε
επίθεση και δε θα μείνει ούτε ένας. Αν θα παραδοθείτε, δεν έχετε να πάθετε τίποτα. Θα είστε σαν αιχμάλωτοι πολέμου, με τον καιρό θα
πάτε στα σπίτια σας».
Η προκήρυξη αυτή έφτασε και στον λοχαγό διοικητή τους. Κάλεσε αυτός τη διοίκησή
μας απάνω στο γραφείο του και συζήτησε τους
όρους παράδοσης.
Στο μεταξύ η τηλεφωνική γραμμή είχε κοπεί. Ζήτησε λοιπόν: 1) Να του επιτραπεί, όπως είναι οπλισμένος με το αυτόματό του, να
πάει στο σύνταγμά του, στο Σουφλί, αφού και
αυτό παραδόθηκε! (εκεί δεν είχε ακόμη αρχίσει η επιχείρηση). 2) Θα παραδοθούν οι άνδρες του Γερμανοί στρατιώτες, αλλά να τηρηθεί η στρατιωτική τιμή, να κρατήσουν δηλαδή
τα πιστόλια τους! και 3) στην αποθήκη βρίσκονται 250 όπλα, που θα είναι δικά σας».
Η Διοίκηση δέχτηκε τους όρους τους, ο λοχαγός έφυγε για το σταθμό βρέθηκε, να περνάει το τραίνο, τον πήρε και έφυγε για το Σουφλί. Οι υπόλοιποι Γερμανοί παραδόθηκαν. Ο
ΕΛΑΣ παρέλαβε και τον οπλισμό που είχαν
στις αποθήκες και τον μετέφερε η διοίκηση στο
κοντινότερο χωριό Καβησσό.
Εκεί άρχισαν να εξοπλίζονται οι εφεδροελασίτες.
Σύμφωνα με το σχέδιο, η καθοδήγηση είχε
δώσει εντολή σε όλους τους Αχτιδικούς Γραμματείς κατά την επιχείρηση και μετά από αυτή
40-50 περίπου εφεδροελασίτες να οπλιστούν
με τα όπλα που θα πάρουμε. Έτσι και έγινε,
τους οπλίσαμε και αμέσως σχηματίζονταν οι
ομάδες που τραβούσαν για τα υψώματα Φερών-Αρδανίου, έτοιμες να αντιμετωπίσουν τυχόν κίνηση του εχθρού από το Σουφλί, που ήταν έδρα του συντάγματος των Γερμανών και
μάλιστα μετά την μετάβαση εκεί του Γερμανού λοχαγού από τις Φέρες.
Και πράγματι, ενώ ο λαός πανηγύριζε τη
νίκη του και είχαμε υψωμένη τη γαλανόλευκη
στην πλατεία, κατά τις 4-5 η ώρα μ.μ. εμφανίστηκαν στα υψώματα πολλά αυτοκίνητα γεμάτα Γερμανούς να κατευθύνονται στις Φέρες.
Τότε δόθηκε διαταγή να βάλουν τα τμήματα
του ΕΛΑΣ εναντίον των Γερμανών. Οι
ομοβροντίες από 250-300 όπλα ήταν τόσο δραστικές, που οι Γερμανοί γύρισαν πίσω και έφυγαν για το Σουφλί, χωρίς να δώσουν μάχη.
Τους αιχμαλώτους η διοίκηση του ΕΛΑΣ
του ΙΙου Τάγματος τους μετέφερε στα χωριά
Λευκίμη-Διαδιά, που ήταν γνωστά ανταρτοχώρια.
Έτσι, απελευθερώθηκε από τους Γερμανούς κατακτητές ο πρώτος στόχος στο Ν. Έβρου και ακολούθησαν οι μάχες για να απελυθερωθεί το Σουφλί-Διδυμότειχο. Σε ένα μήνα
ήταν ελεύθερος ο Ν. Έβρου και η Θράκη ολόκληρη, με 25 Γερμανούς νεκρούς και 250 αιχμαλώτους.
Οι δικές απώλειες ήταν αναλογικά με την
έκταση των επιχειρήσεων μικρές: 10 νεκροί και
15 τραυματίες σε όλες τις επιχειρήσεις για την
απελευθέρωση του Ν. Έβρου.

Βασίλης Σταυράκογλου, Eθνική Αντίσταση:
Επίσημα κείμενα, Αναμνήσεις-ΧρονικάΣτοιχεία – Ο Νομός Έβρου.
Σημ. Σ.Ε.: Το κείμενο μας έστειλε η συμπατριώτισσά μας κυρία Πόπη Γιοφτσίδου, με την
ευκαιρία της επετείου της απελευθέρωσης των
Φερών.

Ï Ìðåôüâåí óôï ÷Üíé
(ÓõíÝ÷åéá áðü ôï ðñïçãïýìåíï öýëëï)

¸

öôáóå êÜðïéï âñÜäõ óôï ÷Üíé Ýíáò
ìáÝóôñïò ìå ôï âéïëß ôïõ, ðåéíáóìÝíïò, ôáëáéðùñçìÝíïò êé Üöñáãêïò.
¹ôáí øçëüò ìå ÷áëêïðñÜóéíï ñõôéäéáóìÝíï ðñüóùðï. Öïñïýóå Ýíá ìáýñï êïóôïýìé ðïõ ãõÜëéæå áðü ôçí ðïëõêáéñßá.
Äåí ôïõ Ýëåéðå üìùò ôï ðáðéãéüí, ðïõ öÜíôáæå ðáñÜôáéñï óôïí ëåñùìÝíï ãéáêÜ
ôïõ ðïõêáìßóïõ ôïõ. Áðü ôá ìáëëéÜ ôïõ
äåí Ýëåéðå ïýôå ìéá ôñß÷á. Ãêñéæüìáõñá êáé
êïëëçìÝíá áðü ôçí áðëõóéÜ Ýðåöôáí
óôïõò þìïõò ôïõ.
ÊÜèéóå îåðáãéáóìÝíïò êïíôÜ óôç óüìðá êáé äåí ìðïñïýóå íá îåêïëëÞóåé ôç
ìáôéÜ ôïõ áðü ôïí ÌðÜñìðá-Ãéþñãï, ðïõ
Ýôñùãå äßðëá ôïõ ìå ìåãÜëåò ìðïõêéÝò
ðëáôáãéÜæïíôáò ôç ãëþóóá ôïõ êáé ëåñþíïíôáò ôá ìåãÜëá ìïõóôÜêéá ôïõ.
Ðåñéüäåõå óôá ãýñù ÷ùñéÜ, ìáò åßðå
êáé ðáñïõóßáæå óôá ó÷ïëåßá ôá Ýñãá êëáóéêÞò ìïõóéêÞò ìå ôï âéïëß ôïõ.
Ïé ÷ùñéÜôåò ÷á÷Üíéóáí. ¹ôáí óôá êÝöéá ôïõò. Ôï êñáóÜêé åß÷å êÜíåé ôç äïõëåéÜ ôïõ êáé ç áðñüóìåíç Üöéîç ôïõ ìáÝóôñïõ ôïõò êÝíôñéóå ôç äéÜèåóç ãéá ðåéñÜãìáôá. Ï ìðáñìðá-ÂáããÝëçò Ýâáëå ôá
ãÝëéá. ¸óêõøå óôï áõôß ôïõ Íéêüëá êáé ôïõ
åßðå äÞèåí øéèõñéóôÜ:
– Ôé åßíé ôïýôïõ ðÜëé! Ô’ Üê’ óéò Íéêüëá;
ÊëáóôéêÞ ìïõóéêÞ ðáßæ’ áõôüò, (êé Ýêáíå
÷áñáêôçñéóôéêÞ êßíçóç êïõíþíôáò ðñïò
ôá ðßóù ôç óöéãìÝíç ãñïèéÜ ôïõ). Íá êÜôóïõì áëÜñãá. ÐáíáÀá ì’ ôé Üëëïõ èá áêïýóïõìé. Ôïõ äéïõëß ôüôé ôé ôïõ èÝë’ ïõ
ìéóêßí’ò;
– Öáßíéôé êñáôÜåé ôïõí ßóïõ, áðÜíôçóå ï Íéêüëáò óêáóìÝíïò óôá ãÝëéá.
Ï ìáÝóôñïò ôïõò êïßôáæå áçäéáóìÝíïò.
Áò ìçí ðåéíïýóå êáé èá ôïõò Ýëåãå áõôüò.
Óå ëßãï Ýâãáëå ôï âéïëß áðü ôç èÞêç
ôïõ êáé áíáêïßíùóå ðùò Þèåëå íá êÜíåé
ðñüâá ãéá ôçí áõñéáíÞ óõíáõëßá ðïõ èá
Ýäéíå óôï äçìïôéêü ó÷ïëåßï. ÌÜëëïí Ýëðéæå êáé óå êáíÝíá ðéÜôï öáãçôü óáí áíôáìïéâÞ ôçò ðáñÜóôáóçò ðïõ èá Ýäéíå ìéá
êáé âñÞêå Ýôïéìï áêñïáôÞñéï.
Óçêþèçêå üñèéïò ìå åðéóçìüôçôá, óéÜ÷íïíôáò ìå åðéìÝëåéá ôá ñïý÷á ôïõ êáé
óôÝñéùóå ôï âéïëß êÜôù áðü ôï óéáãüíé
ôïõ. ÔñÜâçîå ëßãï ðñïò ôá ðÜíù ôï ìáíßêé ôïõ äåîéïý ôïõ ÷åñéïý ðïõ êñáôïýóå ôï
äïîÜñé, ìå ôï ìéêñü äá÷ôõëÜêé ôåíôùìÝíï
êáé ðÞñå èÝóç. Óïýöñùóå ôá ÷åßëç êáé ìå
ìéóüêëåéóôá ìÜôéá óÞêùóå ôï êåöÜëé ôïõ
óôï ôáâÜíé ðñïóðáèþíôáò íá óõãêåíôñùèåß êáé íá åìðíåõóèåß. Êáé áðüôïìá
Ýäùóå ôçí ðñþôç äïîáñéÜ.
Ïé ÷ùñéÜôåò ôéíÜ÷ôçêáí áð’ ôç èÝóç
ôïõò. ¢ñ÷éóáí íá ìåôáêéíïýíôáé óôéò êáñÝêëåò ôïõò êáé íá óêïõíôÜåé ï Ýíáò ôïí
Üëëï. Ï ìáÝóôñïò ìå ìéóêüêëåéóôá ìÜôéá,
óõíåðáñìÝíïò áðü ôçí ôÝ÷íç ôïõ Ýäéíå üëï ôïõ ôïí åáõôü, åñìçíåýïíôáò Ìðåôüâåí, ðüôå óêýâïíôáò êáé ðüôå ïñèþíïíôáò ôï êïñìß ôïõ, áíÜëïãá ìå ôçí Ýíôáóç
ôçò äïîáñéÜò.
¹ôáí, áëÞèåéá, Ýíá åîùðñáãìáôéêü èÝáìá êáé áêñüáìá íá âëÝðåéò ìÝóá óå êåßíç ôçí áôìüóöáéñá ôïõ êáöåíåßïõ ôïí ìáÝóôñï öïñþíôáò ôï ðáðéãéüí íá åñìçíåýåé
Ìðåôüâåí.
ÎáöíéêÜ áðü ôï âÜèïò áêïýóôçêå ìéá
öùíÞ.
–Ååå, ñå ÔÜóéï ÍôïõíôïõëÜêá, ìé ôï âéïëß óïõ, ðïõ åßóé ñå ãáìþ ô’ íá ñáÀóïõí ôá
íô’âÜñéá!...
Ï ìáÝóôñïò áãñéïêýôôáîå êáé óõíÝ÷éóå áðôüçôïò.
Ï ìðáñìðá-Äñüóïò äåí Üíôåîå.
– Ôé åßíé ôïýôïõò, ñå Ðáíáúþô; Ôé ÷áâÜò åßíé áõôüò; ÂÜëôïõí íá öÜåé öáóïýëéá ìðÝëêéì êé óôáìáôÞó’, Þ ðÝóô’ íá ðáßî’
êáíÝíá æïõíáñÜä’êïõ í’ áíïßî’ ø’÷ïýëá
ìáò!...
¼ëïé óõìöþíçóáí. Óçêþèçêå ÷ëáëïÞ
êáé ç óõíáõëßá Ýëçîå Üäïîá
ÐÜíôùò ï ìáÝóôñïò ôåëéêÜ ôçí Ýöáãå
ôç öáóïëÜäá... ¹ôáí åîÜëëïõ ü,ôé ÷ñåéáæüôáí ãéá íá ðáßæåé «êëáóôéêÞ» ìïõóéêÞ...
ÄçìÞôñçò ÌðÜñëáò

ÓýÍÔÏÌÅò
ÔÏðÉÊÅò ÅÉäÇÓÅÉò
• 1,5 åêáô. Åõñþ ãéá ôï äÜóïò ôçò ÄáäéÜò,
áðü ôá ðñïãñÜììáôá Life-Öýóç. Ïé ôïìåßò ðáñÝìâáóçò ðåñéëáìâÜíïõí: ÄáóéêÜ
Ýñãá - ÅðéóôçìïíéêÞ ðáñáêïëïýèçóç ôçò
ðåñéï÷Þò - ÈÝìáôá åíçìÝñùóçò êáé åõáéóèçôïðïßçóçò ôùí ðïëéôþí. ÐñÝðåé íá óçìåéùèåß üôé ï íïìüò ¸âñïõ Ý÷åé äýï ðñïãñÜììáôá Life: Eßíáé áõôü ôçò ÄáäéÜò êáé
ôïõ ÄÝëôá ôïõ ¸âñïõ.
• ÐïëéôéóìéêÞ óõíÜíôçóç íÝùí áðü 63 ÷þñåò óôç ÈñÜêç. Óôá ðëáßóéá ôïõ ðñïãñÜììáôïò ç ÅëëÜäá äéåèíÝò Ó÷ïëåßï Ðïëéôéóìïý, ëåéôïõñãåß êáôáóêÞíùóç üðïõ íÝïé
áðü 13 ÷þñåò êáé áðü äéáöïñåôéêÝò åèíüôçôåò èñçóêåõôéêÝò êáé ãëùóóéêÝò áðü ôï
÷þñï ôùí Âáëêáíßùí, ôçò Ìáýñçò ÈÜëáóóáò, ôçò Ìåóïãåßïõ êáé ôçò ÊåíôñéêÞò Áóßáò óõíåñãÜæïíôáé, óõíõðÜñ÷ïõí åéñçíéêÜ êáé äçìéïõñãéêÜ óôá áñ÷áßá ¢âäçñá
ôçò ÈñÜêçò åäþ êáé ìåñéêÜ ÷ñüíéá.
• Äçìïðñáôåßôáé ôï ôìÞìá ôïõ êÜèåôïõ Üîïíá óôéò ÖÝñåò. ÌÝóá óå ìéá åâäïìÜäá
ôï ôìÞìá ôïõ êÜèåôïõ Üîïíá ðïõ ðåñíÜ
áðü ôçí ðüëç ôùí Öåñþí èá Ý÷åé áðïêôÞóåé áíÜäï÷ï åñãïëÜâï.
• ÁðïëéèùìÝíï äÜóïò ôïõ Öõëáêôïý. Åßíáé óå åîÝëéîç ç ìåëÝôç ãéá ôçí áíÜäåéîç
ôïõ áðïëéèùìÝíïõ äÜóïõò ôïõ Öõëáêôïý.
• Ç Áëåîáíäñïýðïëç ôßìçóå ôïí ×ñüíç Áçäïíßäç. ÐëÞèïò êüóìïõ áíôáðïêñßèçêå
óôï êÜëåóìá ôïõ Áñ÷åßïõ ÌïõóéêïëáïãñáöéêÞò ðáñÜäïóçò «×ñüíçò Áçäïíßäçò»,
êáé ôßìçóå ôïí ôñïâáäïýñï ôïõ åëëçíéêïý
ôñáãïõäéïý ×ñüíç Áçäïíßäç.
• 2ç óõíÜíôçóç ãõíáéêåßùí óõíåôáéñéóìþí
óôç ÓáìïèñÜêç. Áðü ôéò 30 Áõãïýóôïõ Ýùò ôçí 1ç Óåðôåìâñßïõ ï ÄÞìïò ÓáìïèñÜêçò, ç ÄçìïôéêÞ Åðé÷åßñçóç ÁíÜðôõîçò ÓáìïèñÜêçò êáé ï ãõíáéêåßïò áãñïôïïéêïôïõñéóôéêüò Óõíåôáéñéóìüò äéïñãÜíùóáí, ãéá
äåýôåñç óõíå÷Þ ÷ñïíéÜ ôç óõíÜíôçóç ãõíáéêåßùí óõíåôáéñéóìþí ìå ôßôëï: ÃÇ-ÃÕÍÁÉÊÁ-ÈÑÁÊÇ
• Ïé Óáñáêáôóáíáßïé áíôáìþíïõí óôç ËåðôïêáñéÜ Íáïýóçò. Ôï 12ï áíôÜìùìá ôùí
Óáñáêáôóáíáßùí äéïñãÜíùóå ï Óýëëïãïò
ôïõ ¸âñïõ óôïí ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü ôçò
ËåðôïêáñéÜò ôï ÓÜââáôï 24 Áõãïýóôïõ
2002. Ôï áíôÜìùìá åßíáé áöéåñùìÝíï óôïí
¢ãéï ÊïóìÜ ôïí Áéôùëü.
• Åðéôõ÷Þò ç äéðëÞ ×åéñïõñãéêÞ åðÝìâáóç ôïõ Ê. Ãêáôóéïýäç. Ç åã÷åßñçóç ãéá
ôçí áðïêáôÜóôáóç ôçò ôåôñáðëÞò âëÜâçò
óôïí þìï ôïõ ðáãêüóìéïõ ðñùôáèëçôÞ
ôïõ áêïíôéóìïý Êþóôá Ãêáôóïýäç Ýãéíå
áðü ôïí áõóôñéáêü ÂÝñíåñ ¢íôëåñ. ¼ëá
ðÞãáí êáëÜ êáé ï Êþóôáò èá ãõñßóåé áêüìç ðéï äõíáôüò êáé èá áãùíéóèåß ãéá ôï
×ñõóü ìåôÜëëéï óôïõò Ïëõìðéáêïýò Áãþíåò ôïõ 2004.
• ÐïëéôéóôéêÝò åêäçëþóåéò ôïõ 1ïõ Äçìïôéêïý Ó÷ïëåßïõ Öåñþí. Ïé åêäçëþóåéò
ðñáãìáôïðïéÞèçêáí óôï õðáßèñéï áíïéêôü
èÝáôñï ôïõ ÄÞìïõ Öåñþí êáé óå óõíåñãáóßá ìå ôï áíôßóôïé÷ï ó÷ïëåßï ôùí åêðáéäåõôçñßùí ôçò ÅëëçíïãåñìáíéêÞò ÁãùãÞò
×áëáíäñßïõ ÁôôéêÞò. Ôá ðáéäéÜ ôùí åêðáéäåõôçñßùí ôçò ÅëëçíïãåñìáíéêÞò ÁãùãÞò
Þëèáí óôéò ÖÝñåò ðñïóêåêëçìÝíá ôïõ 1ïõ
Äçìïôéêïý Ó÷ïëåßïõ Öåñþí, óôçí ðñïóðÜèåéá áíÜðôõîçò ó÷Ýóåùí ìå Üëëá ó÷ïëåßá
êáé áíôáëëáãÞò åðéóêÝøåùí. Ïé åêäçëþóåéò ðåñéëÜìâáíáí ìéá èåáôñéêÞ ðáñÜóôáóç ìå èÝìá «Ç ÷þñá ôùí ðïõëéþí» êáé ìéá
ðåñéÞãçóç ìïõóéêÞ, ÷ïñåõôéêÞ, ìå äñþìåíá êáé ôßôëï: «Ç ãïñãüíá ôáîéäåýåé ôï ìéêñü ÁëÝîáíäñï».
• ÔïìïãñÜöïò ðëïõôùíßïõ åãêáèßóôáôáé
óôçí éáôñéêÞ Ó÷ïëÞ ôçò Áëåîáíäñïýðïëçò.
• Ôï ÷áëÜæé «îýñéóå ôéò êáëëéÝñãåéåò» óôïí
¸âñï.
• «Ôï Ðáãêüóìéï ºäñõìá Èñáêþí, ðñÝðåé
íá áðïêôÞóåé óôÝãç. Æçôåßôáé ç óõìâïëÞ
êáé ç óõíäñïìÞ üëùí. Ï Èñáêéêüò Åëëçíéóìüò äåí ðñÝðåé íá ìåßíåé óôç ãùíéÜ»,
ôüíéóå ï óåâáóìéüôáôïò ìçôñïðïëßôçò Áëåîáíäñïýðïëçò ê.ê. ¢íèéìïò, êáôÜ ôï
Äåêáðåíôáýãïõóôï, óôçí Êïóìïóþôåéñá
ôùí Öåñþí.

Α.Π.Γ.

¸ôïò 7ï • ö. 38ï • Éïýëéïò-Áýãïõóôïò 2002
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"Ç ÂÇÑÁ"

Óåëßäá 5

ÐÁÑÁÄÏÓÇ • ÐÏËÉÔÉÓÌÏÓ • ÃÑÁÌÌÁÔÁ & ÔÅ×ÍÅÓ • ÐÁÑÁÄÏÓÇ • ÐÏËÉÔÉÓÌÏÓ • ÃÑÁÌÌÁÔÁ & ÔÅ×ÍÅÓ •
ÈÅÁÔÑÉÊÏ ÅÑÃÁÓÔÇÑÉ
ÏÑÅÓÔÉÁÄÁÓ

ÁÐÏ ÔÇ äÑÁÓÇ ÔÇò ÄÅÐÁÖ



Η βιβλιοθήκη της Δημοτικής
Επιχείρησης Πολιτιστικής
Ανάπτυξης Φερών σας ενημερώνει πως τον Απρίλιο του 2002
κέρδισε ειδικό βραβείο για τη συλλογική εργασία των αναγνωστών της στον 2ο Διαδικτυακό Λογοτεχνικό Διαγωνισμό της Βιβλιοπαμφαγονίας με θέμα: «Ένα έθιμο το τόπου
μας».
Στο διαγωνισμό πήραν μέρος μαθητές του
Δημοτικού που ανέλαβαν το ρόλο του δημοσιογράφου και συγγραφέα, με σκοπό να μεταφέρουν από τους παπούδες και τις γιαγιάδες
τους το αποκριάτικο έθιμο της καμήλας στις
Φέρες του Έβρου.
Η επιτροπή αξιολόγησης που αποτελούνταν από συγγραφείς, καθηγητές Πανεπιστημίου, μέλη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, της
Γυναικείας Λογοτεχνικής Συντροφιάς και του
Περιοδικού Σύγχρονη Εκπαίδευση, επέλεξε το
έργο που έστειλε η βιβλιοθήκη ΔΕΠΑΦ, ανάμεσα σε 235 έργα από την Ελλάδα και την Κύπρο.
Στη βιβλιοθήκη στάλθηκαν CD-ROM και
βιβλία ανάμεσα στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η έκδοση των εργασιών όσων πήραν
μέρος στο διαγωνισμό με τίτλο «Ένα έθιμο του
τόπου μου».
Από το καλοκαίρι του 2002 η βιβλιοθήκη
ΔΕΠΑΦ, συνδέεται μέσω δικτύου, με τις βιβλιοθήκες του Ν. Έβρου. Οι αναγνώστες της
έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστού και να αναζητούν
πληροφορίες στο Ιντερνέτ.
Επίσης έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν ντοκυμαντέρ, ταινίες και παραμύθια
στο Video.
Η υπεύθυνη της βιβλιοθήκης
Κατσαούνη Γ. Βασιλική

ÊÁËÏÊÁÉÑÉ 2002
ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÅÓ ÅÊÄÇËÙÓÅÉÓ
"ÂÇÑÅÉÁ"
(24 Éïõëßïõ - 16 Áõãïýóôïõ)
Éäéáßôåñá ðëïýóéï êé åöÝôïò ôï ðñüãñáììá
ôùí êáëïêáéñéíþí åêäçëþóåùí ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêáí óôï Áíïé÷ôü ÈÝáôñï Öåñþí áëëÜ êáé óôçí ðåñéöÝñåéá. ¸ôóé:
• 24 Éïõëßïõ: ËáúêÞ âñáäéÜ óôïí ÐÝðëï.
• 25 Éïõëßïõ: ÈåáôñéêÞ ðáñÜóôáóç «Á÷áñíÞò» áðü ôï ÄÇÐÅÈÅ ÂÝñïéáò.
• 27 Éïõëßïõ: ÂñáäéÜ ðáñáäïóéáêÞò ìïõóéêÞò áðü ôïí Êáñõïöýëëç Äïúôóßäç.
• 1 Áõãïýóôïõ: Åãêáßíéá Ýêèåóçò æùãñáöéêÞò åíçëßêùí ôçò ÄÅÐÁÖ, óôï Ôïõñéóôéêü
ÊÝíôñï Öåñþí.

ÈåáôñéêÞ âñáäéÜ óôï Áíïé÷ôü ÈÝáôñï ôïõ
ÄÞìïõ Öåñþí.
Ôï Èåáôñéêü ÅñãáóôÞñé ôçò ÄçìïôéêÞò Åðé÷åßñçóçò ÐïëéôéóôéêÞò ÁíÜðôõîçò ÍÝáò ÏñåóôéÜäáò ðáñïõóßáóå ôçí êùìùäßá ôùí Ìé÷Üëç ÑÝððá êáé ÈáíÜóç Ðáðáèáíáóßïõ
«ÌðáìðÜäåò ìå ñïýìé», óå óêçíïèåóßá ¢êç
Ôóïíßäç.
Ðñüêåéôáé ãéá ìéá ðáñÜóôáóç ðïõ óõíå÷ßæåé íá ðáñïõóéÜæåôáé ìå ìåãÜëç åðéôõ÷ßá êé
åöÝôïò.
Åßíáé ìéá óýã÷ñïíç êùìùäßá êáôáóôÜóåùí ìå ôï ãíùóôü åêðëçêôéêü áíáôñåðôéêü
÷éïýìïñ ôïõ äßäõìïõ Ðáðáèáíáóßïõ-ÑÝððá.
ÐïëëÝò ìéêñÝò óêçíÝò äåìÝíåò ìåôáîý
ôïõò áñéóôïôå÷íéêÜ, áðïäßäïõí ìéá åéêüíá ðáñÜóôáóçò ãñÞãïñç, ó÷åäüí "ôçëåïðôéêÞ", êñáôþíôáò ôïí èåáôÞ äéáñêþò óå åãñÞãïñóç.
Ç éóôïñßá åßíáé áðëÞ, êáèçìåñéíÞ, ìå ôÜóåéò üìùò õðåñâïëÞò, äåäïìÝíï áíáðüöåõêôï
óå ìéá óýã÷ñïíç êùìùäßá.
Ïé êáôáóôÜóåéò ó÷åäüí áêñáßåò, ü÷é üìùò
áðßèáíåò. ºóá-ßóá, ï èåáôÞò âñßóêåé ðñÜãìáôá ðïëý ãíþñéìá êáé óõíçèéóìÝíá, ðïõ ôïõ
èõìßæïõí éóôïñßåò äéêÝò ôïõ...
Óçìåéþíïõìå üôé ç ðáñÜóôáóç äüèçêå óå
ðïëëÝò ðüëåéò êáé ÷ùñéÜ ôïõ Íïìïý ìáò áëëÜ
êáé åêôüò ¸âñïõ, óçìåéþíïíôáò ðïëý ìåãÜëç
åðéôõ÷ßá.
¼ëïé ïé óõíôåëåóôÝò áõîßæïõí ôá èåñìÜ
ìáò óõã÷áñçôÞñéá.

¸êèåóç êáëëéôå÷íéêÞò
Áóðñüìáõñçò öùôïãñáößáò

• 1 Áõãïýóôïõ: Óõíáõëßá ëáúêïý ôñáãïõäéïý
ìå ôçí ïñ÷Þóôñá ôçò ×ÉÉ Ìåñáñ÷ßáò.
• 3 Áõãïýóôïõ: ×ïñùäßá ìå ôï ÊÁÐÇ Öåñþí.
• 7 Áõãïýóôïõ: Êáëëéôå÷íéêÞ ×ïñùäßá Ëåõêùóßáò Êýðñïõ.
• 9 Áõãïýóôïõ: ÂñáäéÜ ðáñáäïóéáêÞò ìïõóéêÞò ìå ôïðéêÜ ÷ïñåõôéêÜ óõãêñïôÞìáôá
óôïí ÐÝðëï.
• 9 Áõãïýóôïõ: Åãêáßíéá Ýêèåóçò êáëëéôå÷íéêÞò áóðñüìáõñçò öùôïãñáößáò ôïõ ôìÞìáôïò öùôïãñáößáò ôçò ÄÅÐÁÖ, óôï Ôïõñéóôéêü ÊÝíôñï Öåñþí.
• 10 Áõãïýóôïõ: ¸íôå÷íï åëëçíéêü ôñáãïýäé êáé ðáñáäïóéáêÜ áêïýóìáôá áðü ôç
ÈñÜêç, ôïí Ðüíôï êáé ôç ÌéêñÜ Áóßá ìå
ôï ìïõóéêü ó÷Þìá “Âüñåéïò ¹÷ïò” ôïõ Ðïëéôéóôéêïý Óõëëüãïõ ÎÜíèçò.
• 11 Áõãïýóôïõ: ÈåáôñéêÞ ðáñÜóôáóç áðü ôï
Èåáôñéêü ÅñãáóôÞñé ôçò ÄÅÐÁ ÏñåóôéÜäáò ìå ôï Ýñãï «ÌðáìðÜäåò ìå ñïýìé».
• 12 Áõãïýóôïõ: ÖåóôéâÜë ðáñáäïóéáêþí
÷ïñþí “Åõñþðç & ÐáñÜäïóç”.
• 13 Áõãïýóôïõ: ÖåóôéâÜë ðáñáäïóéáêþí
÷ïñþí “Åõñþðç & ÐáñÜäïóç”.

«Ôá ÐÜèç ôïõ ×ñéóôïý»
¼ðùò äéáóþæïíôáé óå Ýíá ìïéñïëüé
ôçò ÈñáêéêÞò ÐáñÜäïóçò
Ï Éåñüò Íáüò Ðáíáãßáò Êïóìïóþôåéñáò
ôùí Öåñþí, ðñï÷þñçóå óôçí ç÷ïãñÜöçóç-âéíôåïóêüðçóç ôïõ ìïéñïëïãéïý ôùí
Ðáèþí ôïõ ×ñéóôïý.
Ôï ìïéñïëüé ôñáãïõäÜåé ìå ôç ãëõêéÜ
ôçò öùíÞ ç ÓôÝëëá ÊáñáêáôóÜíç-Óáñáíôßäïõ.
¼ðïéïò áðü ôïõò óõìðáôñéþôåò åðéèõìåß íá ðñïìçèåõôåß ôç âéíôåïêáóÝôá,
ìðïñåß íá áðåõèýíåôáé óôï Éåñü Íáü ôçò
Ðáíáãßáò Êïóìïóþôåéñáò Öåñþí, Þ áðü
ôï Óýëëïãü ìáò óôçí ÁèÞíá, Óôáäßïõ 39,
ôçë. 3216532.

• 15 Áõãïýóôïõ: Ðáíèñáêéêü Ðñïóêýíçìá
óôïí É.Í. Ðáíáãßáò Êïóìïóþôåéñáò Öåñþí, ËéôÜíåõóç ôçò åéêüíáò, ÖåóôéâÜë ðáñáäïóéáêþí ÷ïñþí “Åõñþðç & ÐáñÜäïóç”.
• 16 Áõãïýóôïõ: Óõíáõëßá ëáúêïý ôñáãïõäéïý ìå ôïí ÓôÝëéï Äéïíõóßïõ êáé ôç ËÝíá
Áëêáßïõ.
• 17 Áõãïýóôïõ: Äïñßóêïò: Ðáñïõóßáóç-áöéÝñùìá óôïí áñ÷áßï Äïñßóêï, óôïí Ðïëéôéóôéêü Óýëëïãï Äïñßóêïõ.
• 1 Ýùò 8 Áõãïýóôïõ: ¸êèåóç æùãñáöéêÞò
åíçëßêùí êáé ðáéäéþí ôçò ÄÅÐÁÖ óôï Ôïõñéóôéêü ÊÝíôñï Öåñþí.
• 9 Ýùò 16 Áõãïýóôïõ: ¸êèåóç êáëëéôå÷íéêÞò áóðñüìáõñçò öùôïãñáößáò ôïõ ôìÞìáôïò öùôïãñáößáò ôçò ÄÅÐÁÖ.

Στην έκθεση συμμετείχαν με έργα τους οι:
• Μαυρογιάννης Χρήστος
• Λάζου Δήμητρα
• Μπαμπούρα Νίτσα
• Καπούτσης Γιώργος
• Σαλαμανίδου Αλέκα
• Καναρίδης Βαγγέλης
• Καραϊσαλίδου Σοφία

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ
ÊÜèå ÔåôÜñôç êáé þñá 21.30 Ýùò 22.00,
ï Ñáäéïöùíéêüò Óôáèìüò ôçò Åêêëçóßáò ôçò ÅëëÜäáò, óôá FM 89,5, Ý÷åé åêðïìðÞ ìå èÝìá: «Ç ÈñÜêç ÓÞìåñá». Ïìéëåß ï Èñáêéþôçò áíôéóôñÜôçãïò ê.
ÂïõëïõôéÜäçò Êùíóôáíôßíïò, äéáðñýóéïò êÞñõêáò ôùí åèíéêþí ìáò éäåùäþí
êáé Ýíèåñìïò õðïóôçñéêôÞò ôùí èñáêéêþí èåìÜôùí.
Ìå ôçí åõêáéñßá óáò ãíùñßæïõìå, üðùò ìáò ãíùóôïðïßçóå ï ê. ÂïõëïõôéÜäçò, ôï ÔñéìåëÝò Åöåôåßï ÈñÜêçò äéÜ
ôçò õð’ áñéè. 31/2002 áðïöÜóåéò ôïõ
ôçò 18 Äåêåìâñßïõ 2001 áðåöÜíèç üôé
ðñÝðåé íá äéáëõèåß ôï óùìáôåßï õðü ôçí
åðùíõìßá «ÔïõñêéêÞ ¸íùóéò ÎÜíèçò»
äéá ëüãïõò ÅèíéêÞò Áóöáëåßáò êáé Äçìüóéáò ÔÜîçò.

ÌÅ ÁÖÏÑÌÇ ÔÏ ÁÐÏËÉÈÙÌÅÍÏ
ÄÅÍÔÑÏ ÔÏÕ ÔÕ×ÅÑÏÕ
ºóùò ïëïêëçñùèåß ôï Ìïõóåßï
ÖõóéêÞò Éóôïñßáò
¸ãêñéóç ÷ñçìáôïäüôçóçò
ãéá ôçí ïëïêëÞñùóç êáé ëåéôïõñãßá
ôïõ Ìïõóåßïõ ÖõóéêÞò Éóôïñßáò,
æçôÜ ï êáèçãçôÞò Ðáëáéïíôïëïãßáò
ê. ÅõÜããåëïò ÂåëéôæÝëïò
Ôï «ðñÜóéíï öùò» ãéá ôç ìïõóåéáêÞ áíÜäåéîç ôùí óçìáíôéêþí åõñçìÜôùí ôïõ áðïëéèùìÝíïõ äÜóïõò óôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ ôïõ
Ôõ÷åñïý, ðïõ Þñèáí óôï «öùò» ìåôÜ áðü Ýñåõíåò ôåóóÜñùí åôþí, áíáìÝíåé ç åñåõíçôéêÞ ïìÜäá ôïõ ÔìÞìáôïò ðáëáéïíôïëïãßáò
ôïõ ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí êáé ï åðéêåöáëÞò
ôçò, ê. ÅõÜããåëïò ÂåëéôæÝëïò.
«Ãéá íá áîéïðïéçèïýí ôá åõñÞìáôá ôïõ áðïëéèùìÝíïõ äÜóïõò ðïõ âñÝèçêå óôïí ¸âñï, çëéêßáò 30 åêáôïììõñßùí åôþí. Ôï ðáëáéüôåñï ðïõ Ý÷åé âñåèåß ðïôÝ óôç ÷þñá, åðéâÜëëåôáé ç Ýãêñéóç ÷ñçìáôïäüôçóçò ãéá
ôçí ïëïêëÞñùóç êáé ëåéôïõñãßá ôïõ Ìïõóåßïõ ÖõóéêÞò Éóôïñßáò óôï Ôõ÷åñü», üðùò åðéóÞìáíå ï ê. ÂåëéôæÝëïò.
ÅðéðëÝïí, ÷áñáêôÞñéóå áíáãêáßåò ôéò
÷ñçìáôïäïôÞóåéò ãéá ôç óõíÝ÷éóç ôùí åñåõíþí êáôÜ ìÞêïõò ôïõ Íïìïý ¸âñïõ ðïõ üðùò åðåóÞìáíå «èá ìáò öÝñïõí ìðñïóôÜ óå
éäéáßôåñá óçìáíôéêÜ åõñÞìáôá ãéá ôá ðáãêüóìéá äåäïìÝíá».
Áíáñùôéüìáóôå: Åìåßò ïé Åâñßôåò ÔÉ êÜíïõìå ãéá ôïõò èçóáõñïýò ôïõ ôüðïõ ìáò;
ÙÓ ÐÏÔÅ ÈÁ ÁÄÉÁÖÏÑÏÕÌÅ;

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

ÁÃÃÅËÉÊÇ ÊÙÔÓÏÐÏÕËÏÕ-ÓÁÑÌÐÅÆÇ
L.C.S.T., MPhl, PhD

Ëïãïðåäéêüò
Äñ ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ ÏôôÜâáò ÊáíáäÜ
ÌÜñêïõ Åõãåíéêïý 24
Ôçë. & Fax: 64 00 250
114 71 ÁèÞíá
e-mail: lefkimi46@hotmail.com
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Ç åöçìåñßäá ìáò óôï ðñïçãïýìåíï öýëëï ôçò äçìïóßåõóå êåßìåíá ðïõ ìáò Ýóôåéëáí ïé õðïøÞöéïé ôïõ ÄÞìïõ ìáò –
âéïãñáöéêÜ Þ èÝóåéò ôïõò. Êáé óôï öýëëï áõôü äßíåé êáé ðÜëé ôï âÞìá óôïõò óõìðáôñéþôåò ìáò õðïøçößïõò íá óõìðëçñþóïõí ôéò ôïðïèåôÞóåéò ôïõò þóôå ïé
áíáãíþóôåò ìáò íá Ý÷ïõí ìéá êáëýôåñç
åéêüíá ãéá ôïõò óõíäõáóìïýò êáé ôïõò
åðéêåöáëÞò ôïõò:

ÄÇÌÏÔÉÊÇ ÁÍÁÃÅÍÍÇÓÇ
ÕðïøÞöéïò ÄÞìáñ÷ïò Öåñþí
ÌÁÍÏÕÓÇÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ
Στον απόηχο των προκλήσεων της εποχής,
ξεκινά νέα προσπάθεια
για την πραγμάτωση
των επιλογών μας και
τη συνέχιση του έργου
που αναλάβαμε εγώ
και οι συνεργάτες μου
από 1/1/99 «Δημοτική
Αναγέννηση». Διεκπεραιώσαμε τους στόχους μας και όλοι μαζί ενωμένοι μπορούμε να
πετύχουμε περισσότερα.
Πριν από 4 χρόνια οι συνδημότες μας με
την ψήφο τους μας έδωσαν την εντολή να διοικήσουμε αυτό το Δήμο Φερών με τους 14 οικισμούς. Γνωρίζαμε από την αρχή και εγώ ως
Δήμαρχος και οι συνεργάτες μου τα μεγάλα
και δύσκολα προβλήματα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε.
Πιστέψαμε στις δικές μας δυνάμεις, στη θέληση και στην αγωνιστικότητά μας και πράγματι κατορθώσαμε να δώσουμε σωστές λύσεις
σε πολλά θέματα που επί σειρά ετών δεν είχαν
επιλυθεί.
Δεν είμαστε ηγέτες της θεωρίας και των
υποσχέσεων. Είμαστε άνθρωποι της πράξης
και της επίλυσης των προβλημάτων –εδώ και
τώρα.
Υλοποιήσαμε με συνέπεια και επιτυχία το
πρόγραμμα που είχαμε εξαγγείλει, κάνοντας
ταυτόχρονα τις επιλογές εκείνες που όχι μόνο
λύσανε προβλήματα αλλά δημιουργήσαμε προϋποθέσεις ανάπτυξης και πραγματικής αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας.
Θεμελιώσαμε το έργο μας με ειλικρίνεια
και διαφάνεια σε όλο το μέγεθος των λέξεων,
υπηρετώντας τα συμφέροντα του δήμου και
μόνο αυτού.
ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΑΤΩΣΑΜΕ
• Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού: Λεωφορείου - φορτηγού ανατρεπόμενου - φορτηγού 4Χ4 - επιβατικού αυτοκινήτου τύπου
Jeep, σκαπτικού μηχανήματος, ανυψωτικού
καλαθοφόφου οχήματος.
• Αγροτική οδοποιία σε όλους τους οικισμούς
καθ’ ότι η περιοχή μας είναι αγροτική.
• Η εσωτερική οδοποιία βρίσκεται στο τέλος
της αποπεράτωσης.
• Σύνδεση οικισμών με ασφαλτόστρωση.
• Αποχέτευση βρόχινων υδάτων σε 4 οικισμούς.
• Ύδρευση του οικισμού της Καβησσού με υγιεινής ποιότητας πόσιμου νερού.
• Περίφραξη 22 χλμ. κύριου αναχώματος για
την καλύτερη εξυπηρέτηση της κτηνοτροφίας.
• Κατασκευή ποτιστρών σε όλους τους οικισμούς.
• Συντήρηση κτιρίων του Δήμου: Πρώην κοινότητες/σχολεία/Αγροτολέσχες.
• Λειτουργία του σχολείου Μελίας ως κατασκηνωτικού κέντρου για τη φιλοξενία ομάδων νέων.
• Αναπλάσεις Δημαρχείου και πρώην κοινότητας Πέπλου.
• Αποπεράτωση και Λειτουργία του Κολυμβητηρίου με ταυτόχρονη διαμόρφωση του
περιβάλλοντος χώρου.
• Αποπεράτωση χώρου Λαϊκής Αγοράς Φερών και κατασκευή δημοτικών τουαλετών.
• Αποπεράτωση και λειτουγρία του νέου 2ου
Δημοτικού Σχολείου.
• Κατασκευή 44 οικιών εργατικής κατοικίας
και διάθεση αυτών στους δικαιούχους.
• Αποχέτευση 6 χλμ. εντός της πόλης των Φερών.
• Αντικατάσταση σωλήνων δικτύου ύδρευσης
• Σύνδεση φρεατίων και ασφαλτόστρωση ό-

"Ç ÂÇÑÁ"

ÍÏÌÁÑ×ÉÁÊÅÓ ÊÁÉ ÄÇÌÏÔÉÊÅÓ ÅÊËÏÃÅÓ
ÓÔÉÓ 13 ÏÊÔÙÂÑÇ 2002
Óôéò 13 Ïêôþâñç 2002 äéåíåñãïýíôáé ïé äçìïôéêÝò êáé íïìáñ÷éáêÝò åêëïãÝò óôç ÷þñá ìáò. Ç
åöçìåñßäá ìáò, óôçí ðñïóðÜèåéÜ ôçò íá óõìâÜëåé óôçí åíçìÝñùóç ôùí áíáãíùóôþí ãéá ôá
ðïëéôéêÜ äñþìåíá ôïõ ôüðïõ ìáò äçìïóéåýåé ôïõò óõíäõáóìïýò ðïõ êáôÝñ÷ïíôáé óôéò öåôåéíÝò Íïìáñ÷éáêÝò êáé ÄçìïôéêÝò åêëïãÝò êáé ôá ïíüìáôá ôùí åðéêåöáëÞò ôïõò ðïõ áöïñïýí
ôéò ÖÝñåò.

Á. ÍÏÌÁÑ×ÉÁÊÅÓ ÅÊËÏÃÅÓ
1. "ΕΝΟΤΗΤΑ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ"
Υποψήφιος Πρόεδρος Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ροδόπης-Έβρου:
Χρήστος Χατζόπουλος
Υποψήφιος Νομάρχης Έβρου: Νικόλαος Ζαμπουνίδης
2. "ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ"
Υποψήφιος Πρόεδρος Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ροδόπης-Έβρου:
Δημ. Μουζάς
Υποψήφιος Νομάρχης Έβρου: Αντ. Βαμβακερός
3. "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ"
Υποψήφιος Πρόεδρος Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ροδόπης-Έβρου:
Χρήστος Τρέλλης
Υποψήφιος Νομάρχης Έβρου: Πασχάλης Χριστοδούλου
Â. ÄÇÌÏÔÉÊÅÓ ÅÊËÏÃÅÓ
ÄÇÌÏÕ ÖÅÑÙÍ 2002
1. "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ"
Υποψήφιος Δήμαρχος: Νικόλαος Μανούσης
2. "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΕΡΩΝ"
Υποψήφιος Δήμαρχος: Γιώργος Ούστογλου
3. "ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΡΩΝ"
Υποψήφιος Δήμαρχος: Γιώργος Τσιαβδαρίδης
4. "ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΕΡΩΝ"
Υποψήφια Δήμαρχος: Μαρία Κεσεσίδου

λου του έργου της αποχέτευσης.
• Φράγμα στην ευθυγράμμιση του ποταμού Έβρου.
• Περίφραξη σκουπιδότου Φερών και προμήθεια μεταλλικών κάδων.
• Δίκτυα υποδομής στην επέκταση πόλης.
• Αποπεράτωση κτιρίου βιβλιοθήκης Πέπλου.
• Διανοίξεις δρόμων στις Φέρες και τους Οικισμούς.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ
• Οργάνωση μηχανογράφησης και εφαρμογή
διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.
• Ίδρυση και λειτουργία ταμειακής υπηρεσίας.
• Οργάνωση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών
ΚΕΠ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ
Επιλογές μας: Κοινωνική ευαισθησία. Πολιτιστική αναβάθμιση - υλοποίηση προγραμμάτων
ΕΕ και ΟΑΕΔ
• Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας και φροντίδας με δράση «βοήθεια στο σπίτι».
• Επιδοτούμενες θέσεις εργασίας 6 ατόμων.
• Πρόγραμμα κοινωνικού αποκλεισμού, επιδοτούμενες θέσεις εργασίας 8 ατόμων (παλιννοστούντες).
• Πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ).
• Επιδοτούνται 9 θέσεις «Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κομνηνοί».
• Πρόγραμμα «Πλησίον της Σύνταξης», επιδοτούμενες θέσεις 4.
• Πρόγραμμα νέες θέσεις εργασίας ΟΑΕΔ, επιδοτούμενες θέσεις 7.
• Οργάνωση και Λειτουργία 2 ΚΑΠΗ, ένα
στην έδρα του Δήμου και ένα στον οικισμό
του Πέπλου με πλήθος δράσεων.
• Δημιουργία διαδημοτικού κέντρου καταπολέμησης κουνουπιών (ΚΕΚΑΚ), με έδρα το
Δήμο μας.
• Αναβάθμιση της λειτουργίας του Αγροτικού
Περιφερειακού Ιατρείου Φερών επί 24ώρου

βάσεως και στελέχωσή του με διάφορες ειδικότητες.
• Συμμετοχή στο κέντρο Πρόληψης και ενημέρωσης κατά των Ναρκωτικών Ν. Έβρου
«Η Ελπίδα».
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
• Οργάνωση εκδηλώσεων για το Προσκύνημα της Παναγίας Κοσμοσώτειρας
• Ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των εκδηλώσεων του Αυγούστου «Βήρεια».
• Δημιουργία υποδομών και αναβάθμιση των
Καρναβαλικών εκδηλώσεων.
• Πλήθος εκθέσεων, παρουσιάσεων και δράσεων των δύο βιβλιοθηκών του Δήμου, της
Μουσικής Σχολής, Τμημάτων Φωτογραφίας και ζωγραφικής.
• Αδελφοποίηση με την βουλγαρική πόλη Ετροπόλ και δημιουργία δεσμών και ανταλλαγή επισκέψεων.
• Έκδοση δίγλωσσου οδηγού εναλλακτικού
τουρισμού Intereg II.
• Έκδοση αφιερώματος στο περιοδικό «Ενδοχώρα» για το αρχαίο Δορίσκο.
• Καθιέρωση της Παναγίας Κοσμοσώτειρας
ως έμβλημα του Δήμου.
• Αναβάθμιση της Αγροτικής Έκθεσης από
Πανέβρια σε Τριεθνή.
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
• Λειτουργία του Δασικού Οικήματος στο
Δέλτα ως χώρου υποδοχής επισκεπτών.
• Αναβάθμιση του Τουριστικού Κέντρου στην
οργάνωση ξεναγήσεων στην Παναγία Κοσμοσώτειρα και στο Δέλτα του ποταμού Έβρου.
• Χάραξη τουριστικών διαδρομών με την τοποθέτηση τεσσάρων σημείων πληροφοριών
εντός Δέλτα και αξιοποιώντας το Intereg II.
• Κατασκευή ξύλινων λυόμενων οικημάτων
για τουριστική εκμετάλλευση (Πόρος).
• Ανακατασκευή 4 ανεμόμυλων στον οικισμό
Μελίας (Leader).
• Στήριξη παλιού καμπαναριού Δορίσκου
(Leader).
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• Κιόσκια στους οικισμούς Κοίλα-Ιτέα
(Leader).
• Συμμετοχή για την προβολή του Δήμου στις
εκθέσεις «ΠΟΛΙΣ» «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ» στην
Θεσσαλονίκη και στο Τουριστικό Πανόραμα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
• Ενίσχυση του Σωματείου Αθλητισμού με οικονομικές επιχορηγήσεις όλων των Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου.
• Φιλοξενία και οργάνωση Τουρνουά Μπάσκετ Ανδρών.
• Ημιτελικός αγώνας Χαντ-μπολ Εθνικής Ελλάδος - Εθνικής Βουλγαρίας.
• Αγώνας Μπάσκετ της Εθνικής.
• Τελικός αγώνας ποδοσφαίρου μεταξύ των ομάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.
• Διοργάνωση πρωταθλήματος Μπάσκετ 3 επί 3.
• Υλοποίηση προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού όλο τον χρόνο, με νέες θέσεις εργασίας γυμναστών.
• Συντήρηση όλων των αθλητικών χώρων του
Δήμου.
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
• Υποδοχή στην πόλη οικονομικών και πολιτικών παραγόντων της χώρας.
• Υποδοχή του δικτύου Δημάρχων Ανατολικής και Δυτικής Θράκης.
• Επισκέψεις του Παναγιώτατου Οικουμενικού Πατριάρχου και του Αρχιεπισκόπου Ελλάδος στα πλαίσια εορτασμού του Ιωβηλαίου.
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ και μπορούμε να δώσουμε
λύσεις, με στόχο την ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα και την ανάδειξη του Δήμου σε κέντρο
αναφοράς.
Υπάρχουν προενταγμένα έργα με ολοκληρωμένες μελέτες που θέλουμε να υλοποιήσουμε στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου μας, περνώντας από τις προθέσεις στην πράξη, για να
πετύχουμε αυτό που αξίζει η πόλη και οι συνδημότες μας, μια καλύτερη ποιότητα ζωής και
πολύπλευρη ανάπτυξη:
• Βιολογικός καθαρισμός
• Ολοκλήρωση αποχέτευσης στην πόλη των
Φερών
• Αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης μήκους 50 χλμ.
• Κατασκευή του πνευματικού κέντρου «Βήρειο»
• Κατασκευή παιδικού και βρεφονηπιακού
σταθμού στις Φέρες
• Αναπλάσεις ρέματος Κοτζιά (Άνω πλατείας)
• Μετατροπή ανοικτού Κολυμβητηρίου σε
κλειστό
• Κατασκευή Σκοπευτηρίου και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
• Κατασκευή γηπέδων Μπάσκετ-Βόλεϋ και ανακατασκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου
στον οικισμό του Πέπλου
• Ανακατασκευή του υπάρχοντος Γηπέδου
Ποδοσφαίρου Φερών
• Κατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων,
δύο γηπέδων Μπάσκετ στις Φέρες
• Ανακατασκευή γηπέδου Ποδοσφαίρου στον
οικισμό του Πόρου
• Κτηνοτροφικό Πάρκο
ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ
Να γίνουν πραγματικότητα τα παρακάτω Δημόσια Έργα:
• Φράγμα Ιτέας
• Ολοκλήρωση Φράγματος Καβησσού
• Αναβαθμίδα Ποταμού Έβρου
• Ολοκλήρωση Αρδευτικών έργων
• Κατασκευή Αρχαιολογικού Μουσείου στον
Δορίσκο
• Δημοπράτηση της εισόδου Φερών (Ν. Συνοικισμός).
Η εμπειρία συνδυασμένη με το όραμα, η έμπνευση με το σωστό προγραμματισμό και η
στελέχωση από δοκιμασμένα άτομα, καθιστούν το συνδυασμό μας «Δημοτική Αναγέννηση» αξιόπιστη πρόταση για το αύριο
του Δήμου μας.
Αξιολογώντας το έργο μας πιστεύουμε, πως
θα μας δώσεις τη δυνατότητα, με την ψήφο σου,
να συνεχίσουμε μαζί με σένα Δημότη τον συνεπή αγώνα μας για μια βιώσιμη ανάπτυξη.
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ÐÑÏÏÄÅÕÔÉÊÇ ÊÉÍÇÓÇ ÖÅÑÙÍ
ÕðïøÞöéïò ÄÞìáñ÷ïò
ÃÉÙÑÃÏÓ ÏÕÓÔÏÃËÏÕ

Διακήρυξη Αρχών Δεσμεύσεων - Συνεργασιών
Συμπολίτισσες-συμπολίτες,
Δημότες του Δήμου Φερών,
Οι δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου είναι μια κρίσιμη
αυτοδιοικητική μάχη.
Τόσο για το θεσμό, όσο και το Δήμο Φερών. Θα κληθούμε με
την επιλογή μας να αναδείξουμε τη νέα δημοτική ηγεσία η οποία
θα δώσει τον αγώνα
για μια αυτόνομη και ανεξάρτητη από την εκτελεστική εξουσία τοπική αυτοδιοίκηση, με
ουσιαστικές αρμοδιότητες και εξουσίες και για
ένα Δήμο Φερών ισχυρό, σύγχρονο, αποτελεσματικό, ένα Δήμο Φερών που θα δώσει ελπίδα στο κοινό μας μέλλον, θα καλύψει το κενό
αυτοδιοικητικής παρέμβασης, έργων και διεκδίκησης που δημιούργησε η σημερινή δημοτική αρχή.
Με γνώμονα τις αρχές της δημοκρατικής
λειτουργίας, της διαφάνειας, της αξιοπιστίας,
αγωνιζόμαστε για ένα Δήμο:
• επιτελείο
• κοινωνικά αξιόπιστο και αναπτυξιακά προγραμματισμένο,
• που ενισχύει την τοπική οικονομία, τους
φορείς της οικονομικής ανάπτυξης,
• που πολεμάει την ανεργία,
• που βελτιώνει την ποιότητα της καθημερινής ζωής,
• που αξιοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό,
• που σέβεται όλους τους δημότες ανεξαρτήτως φύλου, καταγωγής, πεποιθήσεων,
• που υπερασπίζεται την κοινωνική συνοχή
και αλληλεγγύη.
Ο διευρυμένος Καποδιστριακός Δήμος Φερών
έχει ανάγκη από μια ισχυρή αυτοδιοίκηση, που
θα είναι καλύτερη εγγύηση για την ενδοδημοτική ισόρροπη ανάπτυξη, που θα εγγυηθεί την
τοπική αποκέντρωση και την ευημερία των δημοτικών διαμερισμάτων, των οικισμών και της
υπαίθρου.
Η «Προοδευτική Κίνηση Φερών», μια πολιτικά ανεξάρτητη, πολυφωνική δημοτική παράταξη, που συσπειρώνει τις ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές τοπικές δυνάμεις και συγκροτείται από ικανά, έμπειρα και εργατικά
στελέχη, δεσμεύεται να υλοποιήσει την τετραετία 2003-2006 ένα ολοκληρωμένο, βιώσιμο,
παραγωγικό Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα,
προσαρμοσμένο στις ανάγκες της περιοχής και
τις επιθυμίες των δημοτών, με μετρήσιμους,
ιεραρχημένους και υλοποιήσιμους στόχους,
που θα ξαναδώσουν λάμψη στην ιστορική, τη
Βυζαντινή ΒΗΡΑ, θα οδηγήσουν το Δήμο Φερών σε τροχιά προόδου και ανάπτυξης.
Η δημοτική παράταξή μας «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
ΚΙΝΗΣΗ ΦΕΡΩΝ» με επικεφαλής το αυτοδιοικητικό τοπικό στέλεχος Γιώργο Ούστογλου, απευθύνει ανοικτή πρόσκληση συστράτευσης και συνεργασίας σε όλους τους δημότες του Δήμου Φερών, για τη διαμόρφωση
της μεγάλης κοινωνικής και πολιτικής πλειοψηφίας, που θα πετύχει μια ηχηρή νίκη τον
προσεχή Οκτώβριο και θα οδηγήσει σε ένα Δήμο Φερών αξιόπιστο, αυτοδύναμο, σεβαστό,
ισόρροπο και αποκεντρωμένο, στην υπηρεσία του δημότη.

Üâç
Åê

"Ç ÂÇÑÁ"

Óåëßäá 7

ÍÏÌÁÑ×ÉÁÊÅÓ ÊÁÉ ÄÇÌÏÔÉÊÅÓ ÅÊËÏÃÅÓ
ÓÔÉÓ 13 ÏÊÔÙÂÑÇ 2002
ÁÃÙÍÉÓÔÉÊÇ ÄÇÌÏÔÉÊÇ
ÅÍÏÔÇÔÁ ÖÅÑÙÍ
ÕðïøÞöéïò ÄÞìáñ÷ïò
ÃÉÙÑÃÏÓ ÔÓÉÁÂÄÁÑÉÄÇÓ

ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÄÇÌÏÔÉÊÇ
ÊÉÍÇÓÇ ÖÅÑÙÍ
ÕðïøÞöéá ÄÞìáñ÷ïò
ÌÁÑÉÍÁ ÊÅÓÅÓÉÄÏÕ

Ο Γιώργος Τσιαβδαρίδης γεννήθηκε
στις Φέρες το 1940
από αγρότες γονείς.
Τελείωσε το οκτατάξιο Γυμνάσιο
και την Ραδιοτεχνική
Σχολή Αθηνών. Εργάστηκε ως εργολάβος-Ηλεκτρολόγος,
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Διετέλεσε πρόεδρος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων σε Δημοτικό και Γυμνάσιο. Πρόεδρος σε σχολικές επιτροπές Γυμνασίου-Λυκείου, πρόεδρος Ενώσεως Επαγγελματιών Φερών.
Η συμβολή του στα δημοτικά δρώμενα
πλούσια και με συνέπεια αφού συμμετέχει ενεργά από το 1978 μέχρι σήμερα.
Το 1978-1982 ως κοινοτικός σύμβουλος,
το 1982-1986 ως αντιπρόεδρος της τότε κοινότητας, το 1990-1994 διετέλεσε Αντιδήμαρχος του Δήμου Φερών, το 1994-1998 εκλέγεται δημοτικός σύμβουλος με το ψηφοδέλτιο της
Αγωνιστικής Δημοτικής Ενότητας.

Το μήνυμα που
στέλνει η υποψήφια
Δήμαρχος Μαρίνα
Κεσεσίδου στους
Δημότες Φερών συνοψίζεται στις ακόλουθες θέσεις της
Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης:
• Τα προβλήματα είναι κοινά για όλους. Δεν
έχουν χρώμα και οπωσδήποτε δεν έχουν
κόμμα.
• Για την αντιμετώπισή τους απαιτείται ενότητα και ομοψυχία.
• Απαιτείται η ανάδειξη ατόμων που θα βοηθήσουν τους νέους να εργαστούν, να ευημερήσουν και να δημιουργήσουν οικογένεια
στον τόπο τους αλλά και να σταθούν κοντά
στους μεγαλύτερους προσφέροντας μια καλύτερη ποιότητα ζωής.
• Στόχος της Ανεξάρτητης Δημοτικής
Κίνησης είναι να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες της εποχής και να αναδείξουμε τους οικισμούς του δήμου μας σε ζωντανά κύτταρα της ελληνικής περιφέρειας, πρότυπα αρμονικής συνεργασίας και αξιοποίησης
των πόρων και των δυνατοτήτων τους.

ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΗ ΤΟΥ 2002
Οι Δημοτικές εκλογές μπορούν να αναδείξουν αγωνιστική συμπαράταξη όσων αντιστέκονται στην υπάρχουσα πολιτική.
Μπορούν να αναδείξουν Δημοτική Αρχή
που δεν θα έχει στόχο τη διαχείριση των εντολών της κεντρικής εξουσίας, αλλά θα αγωνίζεται για την υλοποίηση του προγράμματός της
με στόχο το όφελος των δημοτών.
Δημοτική αρχή που θα διεκδικεί, θα αγωνίζεται για φιλολαϊκές λύσεις, που δεν θα είναι δεκανίκι του συστήματος.
Ήρθε η ώρα να καταδικαστούν και στους
δύο γύρους των δημοτικών εκλογών τα σχήματα που πρέρχονται από τις δυνάμεις του δικομματισμού (και όσους τον στηρίζουν).
Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
με υποψήφιο Δήμαρχο τον Γιώργο Τσιαβδαρίδη διεκδικεί τη στήριξη και την ψήφο σου
υποσχόμενη την αταλάντευτη στήριξη στον
αγώνα σου για τη βελτίωση των όρων της
δουλειάς και της ζωής σου.

Η στήριξη της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΕΡΩΝ μπορεί να καταστήσει δυνατή την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων των πολιτών για τα οποία απαιτείται ενότητα και ομοψυχία.

ÔÏ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍ ÅÉÍÁÉ Ç ÆÙÇ ÌÁÓ

ÁÃÁÐÙÍÔÁÓ ÔÏ ÊÁÉ ÖÑÏÍÔÉÆÏÍÔÁÓ ÔÏ,
ÕÐÅÑÁÓÐÉÆÏÌÁÓÔÅ ÔÏ ÓÇÌÅÑÁ ÔÏ ÄÉÊÏ
ÌÁÓ ÊÁÉ ÔÏ ÌÅËËÏÍ ÔÙÍ ÐÁÉÄÉÙÍ ÌÁÓ
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üëç ôçí Åõñþðç
óå ìïíáäéêÝò ðáñáóôÜóåéò, ðáñáóýñïõí ôï êïéíü
ôïõ íïìïý óå ÷ïñü êáé ãíùñßæïõí
áðü êïíôÜ ôéò ïìïñöéÝò ôïõ ¸âñïõ áêïëïõèþíôáò êáèçìåñéíÜ
ðñüãñáììá îåíáãÞóåùí êáé åðéóêÝøåùí ðïõ óõìðåñéëáìâÜíåé ìåôáîý Üëëùí êáé ôï Äéáâáëêáíéêü Ðïëýêåíôñï Ðïëéôéóìïý êáé ÔÝ÷íçò
Ìýëïò Ðåôñùôþí.
Óôï ìåãÜëï óôáõñïäñüìé ôçò Äýóçò êáé
ôçò ÁíáôïëÞò, êáôÜ ìÞêïò ôïõ öõóéêïý ìáò
óõíüñïõ ìå ôçí Ôïõñêßá, ôïí ðïôáìü ¸âñï,
óõãêëßíïõí äõôéêïß êáé áíáôïëéêïß ðïëéôéóìïß,
óõíáíôþíôáé íÝïé êáé íÝåò áðü äéÜöïñåò ðåñéï÷Ýò ôçò Åõñþðçò, ãíùñßæïõí ôïí áêñéôéêü ôüðï ìáò êáé ôç ìïõóéêï÷ïñåõôéêÞ ôïõ ðá-

ñÜäïóç, áíáäåéêíýïõí ôçí åõñùðáúêÞ êïõëôïýñá êáé ôéò êáôÜ ôüðïõò éäéáéôåñüôçôÝò ôçò
êáé äçìéïõñãïýí Ýíá ðáíçãõñéêü èåóìü ðïõ
áíáãùïãïíåß ôçí ðåñéï÷Þ êáé áãêáëéÜæåôáé
áð’ üëï ôï êïéíü ôïõ ¸âñïõ êáé ôïõò åðéóêÝðôåò ôïõ.
ÖÝôïò óõììåôåß÷áí ôá åîÞò öïëêëïñéêÜ
óõãêñïôÞìáôá:
• «PRO LOCO DEL POLLINO», Castrovillari, Éôáëßá
• «EDIRNE», Edierne, Ôïõñêßá
• «YCCR», Tiflida, Ãåùñãßá
• «BATOCINA», Batocina, Ãéïõãêïóëáâßá
• «BALKAN YOUTH», Etropole, Âïõëãáñßá

¸ôóé, óôï áíïé÷ôü èÝáôñï Öåñþí åìöáíßóôçêáí óôéò 12/8 ôá óõãêñïôÞìáôá ôçò Ôïõñêßáò êáé ôçò Ãåùñãßáò, óôéò 13/8 ôçò Éôáëßáò
êáé ôçò Âïõëãáñßáò, óôéò 15/8 ôçò Ãéïõãêïóëáâßáò, åíþ ôï ÓÜââáôï 17 Áõãïýóôïõ Ýãéíå ç ôåëåôÞ ëÞîçò óôá Äßêáéá Ôñéãþíïõ. ÁðïíåìÞèçêáí áíáìíçóôéêÜ, ðáñïõóéÜóôçêå
ôï ÷ïñåõôéêü óõãêñüôçìá Êïõöáëßùí, êáé áêïëïýèçóå áðï÷áéñåôéóôÞñéï ÃëÝíôé ÁãÜðçò
ãéá üëï ôïí êüóìï. r

ÌåôáëëáãìÝíïé áñéóôåñïß
Ìå ôï áëÜèçôï Ýíóôéêôï êÜèå å÷Ýöñùíïò ðïëßôç ç ëÝîç áñéóôåñüò êáé áíôéóôáóéáêüò ðñïêáëåß ãÝëéï, áëëÜ êáé èëßøç, óõìðåñéëáìâáíïìÝíçò êáé ôçò “17 ÍïÝìâñç”. Äå èá áó÷ïëçèþ ìå ôïõò ôåëåõôáßïõò, ôéò åãêëçìáôéêÝò
áõôÝò öõóéïãíùìßåò.
Ïé ðñáãìáôéêïß áñéóôåñïß, ðïõ óýñèçêáí
óôá îåñïíÞóéá ãéá ìéá õðïãñáöÞ, ðïõ áíôéìåôþðéóáí åêôåëåóôéêÜ áðïóðÜóìáôá, ìÝíïõí
óôï ðåñéèþñéï áêïëïõèþíôáò öéëÞóõ÷á ôéò
ãñáììÝò ôïõ êüììáôüò ôïõò.
Ïé êáëïâïëåìÝíïé ôçí åðï÷Þ ôçò ÷ïýíôáò
óå ðüëåéò ôçò Åõñþðçò, êáé ðñï ðÜíôùí óôï
Ðáñßóé, Ýêáíáí áíôßóôáóç ðßíïíôáò óïêïëÜôá óôá ìåãÜëá óáëüíéá êáé åðÝóôñåøáí ìå ôç
ìåôáðïëßôåõóç Üêáðíïé ìå Ýíá doctora óôï ÷Ýñé...
Ïé áãþíåò ôïõ Ðïëõôå÷íåßïõ åîáãïñÜóèçêáí áðü ôïõò êáéñïóêüðïõò ìå õøçëÝò èÝóåéò,
åíþ ïé ðñáãìáôéêïß áãùíéóôÝò ðÜëé óôï ðåñéèþñéï.
¼ôáí êõâåñíïýóå ç åðÜñáôïò, üðùò ôçí
áðïêáëïýíå, ìåñéêïß áðü ôïõò öïéôçôÝò ôüôå
óå äéÜöïñá ðáíåðéóôÞìéá, ãéá íá åîáóöáëßóïõí ôá Ýîïäá ôùí óðïõäþí ôïõò, õðçñåôÞóáíå óôç ÷ùñïöõëáêÞ êáé öïñÝóáíå ôçí áóôõíïìéêÞ óôïëÞ... Äåí ðÞãáíå íá ãßíïõí åñãÜôåò, ðñïôßìçóáí ôá ãñáöåßá.
Ïé êïìðëåîéêïß áõôïß êáéñïóêüðïé ðôõ÷éïý÷ïé, ðéÜóáíå ìåôÜ äçìüóéåò èÝóåéò, áêüìç êáé õðïõñãåßá, ìåôåêðáéäåýôçêáí óôï åîùôåñéêü, ãéáôß ìå ôçí õðïêñéóßá ðïõ ôïõò äéÝêñéíå ìå ôïí ðéèçêéóìü êÜíáíå ôçí ðÜðéá...
ÊÜðïéïò óïöüò ÉåñÜñ÷çò Ýëåãå, «áñéóôåñïß
óôçí êáñäéÜ êáé äåîéïß óôï óôïìÜ÷é»...
Êé åäþ ôåëåéþíù ìå ôïõò ìåôáëëáãìÝíïõò
áñéóôåñïýò, áñêåôÜ ìáò Ý÷ïõí ðñïêáëÝóåé...
ÑÜóóá ÊõâÝëç

ÓÅÉÑÁ ÏËÏÊËÇÑÙÌÅÍÙÍ ÐÑÏÔÁÓÅÙÍ
ÃÉÁ ÓÕÍÅÑÃÁÓÉÁ ÅÂÑÏÕ-×ÁÓÊÏÂÏ
(ÓõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 1)

êÜíïõìå áðïôåëåß ìïíôÝëï ãéá ôéò äéáóõíïñéáêÝò ó÷Ýóåéò, êáé ðñïò áõôü Ý÷ïõìå íá ðáñïõóéÜóïõìå áðôÜ äåßãìáôá ãñáöÞò. Ìåôáîý ôïõ
Íïìïý ìáò êáé ôïõ ×áóêüâïõ Ý÷ïõìå äçìéïõñãÞóåé Ýíá ôÝôïéï Ýìøõ÷ï äõíáìéêü, ôï ïðïßï
êéíåßôáé óôç ëïãéêÞ ôçò óõíåñãáóßáò êáé ôçò
áíÜðôõîçò ôùí ó÷Ýóåùí ôùí äýï ÷ùñþí», äÞëùóå ï ÍïìÜñ÷çò ¸âñïõ ê. Ã. Íôüëéïò.
Óôç ìåãÜëç ðáñÜäïóç ôùí óôåíþí ó÷Ýóåùí ðïõ äéáôçñåß ï ¸âñïò ìå ôç Âïõëãáñßá óôÜèçêå éäéáßôåñá ï ¢ñóï Ìáíüö, Ðñüåäñïò ôçò êïéíïâïõëåõôéêÞò ïìÜäáò ÅëëçíïâïõëãáñéêÞò öéëßáò, ôïíßæïíôáò üôé ôï ðáñÜäåéãìá áõôü èá ðñÝðåé íá ôï áêïëïõèÞóïõí
êáé Üëëåò ðåñéï÷Ýò, þóôå íá áõîÞóïõìå ôéò
óõíáíôÞóåéò êáé ôéò óõíåñãáóßåò.
Áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ ï ê. Æáìðïõíßäçò, ï
ïðïßïò ïñãÜíùóå ôçí åðßóêåøç ôçò ÂïõëãáñéêÞò áíôéðñïóùðåßáò óôç ÈñÜêç, óçìåßùóå üôé óõæçôÞèçêáí èÝìáôá ïõóßáò, äüèçêáí ëýóåéò óå ðñïâëÞìáôá ðïõ õðÜñ÷ïõí
êáé áíáëÞöèçêáí äåóìåýóåéò ãéá ôçí åðßëõóÞ ôïõò.
Ï ê. Íôüëéïò êáé ï åðéêåöáëÞò ôçò êïéíïâïõëåõôéêÞò ïìÜäáò öéëßáò ôçò Âïõëãáñßáò
áíôÜëëáîáí áíáìíçóôéêÜ äþñá, ìå ôïí ê. Ìáíüö íá ðáñáäßäåé Ýíá äþñï óõìâïëéêÞò áîßáò. ¸íá ìåôÜëëéï ðïõ åêäüèçêå ìå áöïñìÞ
ôç óõìðëÞñùóç 120 ÷ñüíùí áðü ôçí ßäñõóç
ôïõ Âïõëãáñéêïý êïéíïâïõëßïõ, èÝëïíôáò ìå
ôïí ôñüðï áõôü íá ôéìÞóåé ôïí ÍïìÜñ÷ç ¸âñïõ ãéá ôéò ðñïóðÜèåéåò ðïõ êáôáâÜëëåé ç
Íïìáñ÷ßá óôéò äéìåñåßò ó÷Ýóåéò ÅëëÜäáò êáé
Âïõëãáñßáò.
Óôç äéÜñêåéá äåßðíïõ ðïõ ðáñáôÝèçêå óôç
âïõëãáñéêÞ áíôéðñïóùðåßá óôçí Áëåîáíäñïýðïëç, ï ê. Æáìðïõíßäçò áíáöÝñèçêå
óôçí ïìéëßá ôïõ óôéò Üñéóôåò ó÷Ýóåéò ìåôáîý
ôùí äýï ÷ùñþí óå üëá ôá åðßðåäá, åíþ ðáñÝèåóå êáé ìéá óåéñÜ óôïé÷åßùí ðïõ áðïäåéêíýïõí ôç óôåíÞ óõíåñãáóßá ôùí äýï ãåéôïíéêþí ÷ùñþí óôïí ïéêïíïìéêü ôïìÝá.
Ã. Ðáíôáæßäçò
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ÃÉÁ ÍÁ ÃÍÙÑÉÓÏÕÌÅ ÔÇÍ ÅËËÁÄÁ

tï Ãõìíaóéï Öåñùí

(Συνέχεια από το προηγούμενο)

ÊåíôñéêÞ Ìáêåäïíßá

Ó

å ìéêñÞ áðüóôáóç áðü ôç ëßìíç Êåñêßíç,
óôï ôñéåèíÝò ÅëëÜäáò, Fyrom, Âïõëãáñßáò, üðïõ ç ÅëëÜäá ïëïæþíôáíç åîáêïëïõèåß
íá áíáðíÝåé Ýíá áÝñá ïëüöñåóêï, áíôéêñßæïõìå ôç ëßìíç ÄïúñÜíç, ìéóÞ ÅëëçíéêÞ êáé
ìéóÞ ÃéïõãêïóëáâéêÞ.
Äßðëá óôç ëßìíç, óôéò ðáñõöÝò ôïõ üñïõò
ÌðÝëåò, óôá óýíïñá ìå ôá Óêüðéá, ïé ôáâÝñíåò ìáò ðñïóöÝñáí ëéìíßóéá øÜñéá, ãñéâÜäéá, ðéñêéÜ, ðÝóôñïöåò, êáé ÷Ýëéá.
¸ôóé, âñéóêüìáóôå óôçí ÊåíôñéêÞ Ìáêåäïíßá. Ðñéí ìåñéêïýò áéþíåò, áðü åäþ îåêßíçóå ï ìåãáëýôåñïò åêðïëéôéóôÞò óôñáôçëÜôçò üëùí ôùí åðï÷þí, ï ÌÝãáò ÁëÝîáíäñïò. Åäþ óôç ãç ôïõ Öéëßððïõ, ôïõ ÁëåîÜíäñïõ, ôïõ ÁñéóôïôÝëç, ÷ôýðçóå äõíáôÜ ç êáñäéÜ, ç øõ÷Þ, ôï ðíåýìá ôçò ÅëëÜäáò ôïõ ÂïññÜ.
Åäþ âñßóêåôáé ç óõìâáóéëåýïõóá ôïõ Âõæáíôßïõ êáé óçìåñéíÞ óõìðñùôåýïõóá. Åäþ
áíáðôý÷èçêå ç èñõëéêüôåñç ìïíáóôéêÞ ðïëéôåßá ôçò Ãçò. Åäþ Ýæçóå ï ðñþôïò Üíèñùðïò
ôïõ Åëëáäéêïý ÷þñïõ. Åäþ êáé ôá ìåãáëýôåñá ôïõñéóôéêÜ óõãêñïôÞìáôá ôïõ ÂïññÜ.
Ðåñðáôïýìå ôïõò áñ÷áßïõò ôüðïõò ôçò.
Æïýìå êïíôÜ óôç ìïíáäéêÞ öýóç ôçò, ãåõüìáóôå ôéò îå÷ùñéóôÝò ãåýóåéò ôçò. Æïýìå ìéá
¢íïéîç ãåìÜôç ÷ñþìáôá êáé áñþìáôá. ÁíÜìåóá óå âïõíÜ, äÜóç, ëßìíåò, ðïôÜìéá êáé êõñßùò ðëïýóéá âëÜóôçóç.
ÊïíôÜ óôá äñïóåñÜ ÷ùñéÜ êáé êùìïðüëåéò, ðïõ ðñïâÜëëïõí ìÝóá áðü ôçí ðëçììýñá ôïõ ðñÜóéíïõ. ÊïíôÜ óå ðïõëéÜ, øÜñéá,
êáé æþá ìéáò ìåãÜëçò ðïéêéëßáò. ÊïíôÜ óå öéëüîåíïõò êáé åõãåíéêïýò áíèñþðïõò êáé ãñáöéêÝò ðüëåéò.
ÔÝóóåñá ðïôÜìéá äéáó÷ßæïõí áõôÞ ôçí ðåñéï÷Þ. Ï Ãáëëéêüò, ï Áîéüò, ï Ëïõäßáò, êáé ï
ÁëéÜêìïíáò. Ï Ãáëëéêüò êáé ï Áîéüò êõëïýí
ôá íåñÜ ôïõò ãéá íá öèÜóïõí óôç èÜëáóóá,
äéáó÷ßæïíôáò ôï íïìü Êéëêßò. Íïìüò ìå ìéêñÞ ôïõñéóôéêÞ êßíçóç, áëëÜ ìå ðïëëÜ öõóéêÜ ôïðßá êáé ãñáöéêÝò áêñéôéêÝò ðüëåéò.
Óôï äñüìï ãéá ôïõò Åõæþíïõò, óõíáíôÜìå ôçí ðñùôåýïõóá ôïõ íïìïý, ôï Êéëêßò, ìå
ôï áñ÷áéïëïãéêü Ìïõóåßï êáé ôï óðÞëáéï ôïõ
Áú-Ãéþñãç ìå åíôõðùóéáêü óôáëáãìéôéêü äéÜêïóìï ëßãï Ýîù áðï ôçí ðüëç. Áêüìç ôï Ðïëýêáóôñï êáé ôçí Áîéïýðïëç ìå ôï üìïñöï
äçìïôéêü ðÜñêï. ÄõôéêÜ ôçò Áîéïýðïëçò êáé
óå õøüìåôñï 250 ì. áãíáíôåýïíôáò ìå ðåñçöÜíåéá ôï âïõíü ÐÜúêï, åßíáé êôéóìÝíç ç ÃïõìÝíéóóá.
ÌéêñÞ ðüëç, ìå ðïëëÜ ðáñáäïóéáêÜ óôïé÷åßá, ìå ôïðéêÝò óðåóéáëéôÝ, íôüðéï êñáóß êáé
ôóßðïõñï, áëëÜ êáé ìå üìïñöï öõóéêü ôïðßï,
üðïõ âñßóêåôáé êáé ôï ìïíáóôÞñé ôçò Ðáíáãßáò ÃïõìÝíéóóáò. Ç èáõìáôïõñãÞ åéêüíá ôçò
Ðáíáãßáò, åßíáé Ýñãï ôïõ 13ïõ áé. êáé öõëÜóóåôáé óôçí åêêëçóßá ôïõ ìïíáóôçñéïý ðïõ ÷ôßóôçêå ôï 1670.
ÐÜéêï, ôï áëëéþôéêï âïõíü ôçò Ìáêåäïíßáò, áðëþíåôáé áíÜìåóá ôéò êïéëÜäåò ôïõ Ëïõäßá êáé ôïõ Áîéïý. Åäþ êõñéáñ÷ïýí ôá ðõêíÜ
êáé ðëïýóéá äÜóç ìå ïîéÝò êáé êáóôáíéÝò.
ÅíäéáöÝñïí ðáñïõóéÜæåé êáé ç ðáíßäá
ôïõ âïõíïý. Ç áíÜâáóç óå áõôü ãßíåôáé áðü
ôçí üìïñöç ÃïõìÝíéóóá, áëëÜ êáé áðü ôá êïíôéíÜ ïñåéíÜ ÷ùñéÜ Ãñßâá (ýø. 460 ì.) êáé ÊáóôáíåñÞ. ÁõôÜ ôá äýï ÷ùñéÜ, åéäéêÜ ç ÊáóôáíåñÞ, ç ïðïßá åßíáé êõñéïëåêôéêÜ êñåìáóìÝíç óôá 820 ì. âñßóêïíôáé óôçí áíáôïëéêÞ
ðåñßìåôñï ôïõ âïõíïý êáé ðñïóöÝñïõí ìéá
ðáíïñáìéêÞ ìáãåõôéêÞ åéêüíá.
Óôï ÐÜéêï õðÜñ÷ïõí áñêåôÝò ðçãÝò ìå áíåîÜíôëçôá ãÜñãáñá íåñÜ êáé öõóéêü Üöèïíï êõíÞãé. Óå õøüìåôñï 1450 ì., óôç èÝóç
Ôïýñêéêç Âñýóç, õðÜñ÷åé ôï ïñåéíü êáôáöýãéï ôïõ Âõæáíôéíïý Áèëçôéêïý Ïìßëïõ ôçò
Èåóóáëïíßêçò. Ôï ÐÜéêï êáôáëáìâÜíåé óçìáíôéêü ìÝñïò êáé áðü ôï ïñåéíü ôïõ íïìïý
ÐÝëëáò.
Äéáó÷ßæïíôáò ìéá «èÜëáóóá» áðü ñïäáêéíéÝò, öèÜíïõìå óôçí ðñùôåýïõóá ôïõ íïìïý ÐÝëëáò, ðïõ åßíáé ç ¸äåóóá.
Åßíáé êôéóìÝíç óôéò ðáñõöÝò ôïõ Âåñìß-

ïõ êáé óå õøüìåôñï 320 ì. Åßíáé ç ðüëç ôùí
ëïõëïõäéþí êáé ôùí íåñþí.
Áðü ôï 10ï áé. áíáöÝñåôáé ìå ôï üíïìá
ÂïäåíÜ, ðïõ óçìáßíåé íåñÜ, áðü ôïí ðïôáìü
Âüäá Þ Åäåóóáßï, ï ïðïßïò äéáêëáäßæåôáé ìÝóá óôçí ðüëç êáé ðÝöôåé ìå åêáôïììýñéá ôüíïõò íåñïý, ìÝóá áðü êáôáêüñõöåò, ëïõëïõäéáóìÝíåò ðëáãéÝò, óôï ìáêåäïíéêü êÜìðï.
¸ôóé ó÷çìáôßæåé ôïí ôñïìåñü êáôáññÜêôç ôçò
¸äåóóáò, ôï ðáíôïôéíü óýìâïëï ôçò ðüëçò.
×éëéÜäåò äÝíäñá æïõí áðü áõôüí êáé óôá

ôïõ Ëüããïõ. Óôçí áñ÷áéüôçôá Þôáí ï óçìáíôéêüôåñïò ïéêéóìüò ôçò ðåñéï÷Þò. ÓÞìåñá óôçí
ðåñéï÷Þ Ý÷ïõí âñåèåß íåêñïôáöåßá åëëçíéóôéêþí êáé âõæáíôéíþí ÷ñüíùí êáèþò êáé ëåßøáíá áðü âáóéëéêïýò ôÜöïõò ôïõ 6ïõ áé. ð.×.
Áêüìç áîéüëïãï åßíáé êáé ôï ðÝôñéíï ôïîùôü ãåöýñé ôïõ Êéïõðñß óôï Üëóïò, ðïõ äéá-

ó÷ßæåé ï Åäåóóáßïò ðïôáìüò êáèþò êáé ôï ëéëéðïýôåéï óðÞëáéï ìå ôïõò óôáëáêôßôåò êáé
óôáëáãìßôåò êÜôù áðü ôá íåñÜ ôïõ ìåãÜëïõ
êáôáññÜêôç.
Ãåõìüìáóôå ôá ìÞëá êáé ôéò ðéðåñéÝò ðïõ
åõäïêéìïýí óôçí åðáñ÷ßá Áëìùðßáò, ôï ðáñáäïóéáêü öáãçôü ôçò ¸äåóóáò ôï ôóïðëÝê
(ìå êñÝáò, ðáôÜôåò, ìåëéôæÜíåò, öÝôá ôõñß,
ðïõ øÞíïíôáé îå÷ùñéóôÜ êáé ôïðïèåôïýíôáé
ôï Ýíá ðÜíù óôï Üëëï ìå ôç óåéñÜ óå ðÞëéíï
ôóïõêÜëé), ôá áãáðçìÝíá ãëõêÜ, ïé ïíïìáóôÝò
öëïãÝñåò êáé êáôüðéí áíçöïñßæïõìå äõôéêÜ
ôçò ¸äåóóáò ìÝóá áðü áôåëåßùôïõò áíèéóìÝíïõò êåñáóþíåò, ðïõ ðáñÜãïõí ôá ðåñßöçìá ÂïäåíÜ êåñÜóéá êáé ðåôñïêÝñáóá, ãéá íá
öôÜóïõìå óôçí üìïñöç ëßìíç ôïõ ¢ãñá ìå
ôïõò ðáíÝìïñöïõò êýêíïõò íá ãëéóôñïýí
óôçí åðéöÜíåéÜ ôçò.

öõëëþìáôÜ ôïõò êñõììÝíá ô’ áçäüíéá îå÷ýíïõí ôï ìåëùäéêü ôïõò óêïðü.
ÔïîùôÜ ðÝôñéíá ãåöýñéá, ðáíýøçëá ðëáôÜíéá êáé ðÝôñéíåò âñýóåò áðü ôéò ïðïßåò ôñÝ÷ïõí äñïóåñÜ íåñÜ, óõíèÝôïõí üìïñöåò åéêüíåò.
Îåêéíþíôáò áðü ôï íáü ôçò Êïßìçóçò ôçò
Èåïôüêïõ, ìå ôéò õðÝñï÷åò ôïé÷ïãñáößåò, üðïõ óôÝöèçêå íéêçôÞò êáé åëåõèåñùôÞò ï Âáóßëåéïò Âïõëãáñïêôüíïò, âñéóêüìáóôå ó’ Ýíá åíôõðùóéáêü ôìÞìá ôçò ðüëçò, ôçí üìïñöç óõíïéêßá Âáñüóé, ðïõ Ý÷åé ÷áñáêôçñéóèåß
äéáôçñçôÝá. ×áæåýïõìå ôá óðßôéá ìå ôçí ÷áñáêôçñéóôéêÞ ðáñáäïóéáêÞ ìáêåäïíßôéêç áñ-

÷éôåêôïíéêÞ, ìå ôá õðÝñï÷á ìðáëêüíéá, ðáëéÝò åêêëçóßåò, óôåíÜ ãñáöéêÜ äñïìÜêéá êáé
ôïí ðÝôñéíï ðýñãï ìå ôá Ýîé ñïëüãéá, ðïõ öáßíåôáé áðü üëá ôá óçìåßá ôçò ðüëçò.
Åðéâëçôéêü åßíáé êáé ôï ôïýñêéêï ôæáìß
ðïõ ëåéôïõñãåß óáí Ìïõóåßï, ìå åõñÞìáôá áðü ôçí áñ÷áßá ðüëç ôïõ Ëüããïõ.
Óôçí ÊÜôù Ðüëç, êïíôÜ óôï ìïíáóôÞñé ôçò
Áãßáò ÔñéÜäáò åßíáé ï áñ÷áéïëïãéêüò ÷þñïò

¸ôïò 7ï • ö. 38ï • Éïýëéïò-Áýãïõóôïò 2002

Êé áí åðéëÝîïõìå ôçí äéáäñïìÞ ¸äåóóáòÁñéäáßáò, âñéóêüìáóôå óôçí ðáíÝìïñöç äáóþäç ðåñéï÷Þ, óôçí Ãêáâáëéþôéóóá, êáôÜöõôç áðü ðëáôÜíéá, ðåýêá, ïîéÝò êé Üëëá äÝíäñá.
Âïñåéüôåñá Ý÷ïõìå ìðñïóôÜ ìáò ôçí Áñéäáßá ìå ôá ðåñßöçìá éáìáôéêÜ ëïõôñÜ êáé
Ðüæáñ, ãéá éó÷õáëãßåò êáé ñåõìáôéóìïýò.
Ôáîéäåýïíôáò áðü ôçí ¸äåóóá ãéá ôçí
Èåóóáëïíßêç, óõíáíôÜìå ôçí Áñ÷áßá ÐÝëëá.
Ó’ áõôÞí ôç èÝóç ìåôÝöåñå ï öéëüôå÷íïò âáóéëéÜò ôùí Ìáêåäüíùí Áñ÷Ýëáïò, ôçí ðñïôåýïõóá ôïõ Ìáêåäïíéêïý âáóéëåßïõ.
Åäþ åßäáí ôï öùò ï Ößëéððïò êáé ï ÌÝãáò ÁëÝîáíäñïò. ÃñÞãïñá áíáðôý÷èçêå óå
ìåãáëýôåñç ðüëç ôçò Ìáêåäïíßáò êáé Ýãéíå
óçìáíôéêüôáôï ðïëéôéêü, ïéêïíïìéêü, ðíåõìáôéêü êáé êáëëéôå÷íéêü êÝíôñï ôçò åëëçíéóôéêÞò åðï÷Þò.
Áðü ôá ÷ñüíéá ôïõ Öéëßððïõ Â’ èåùñïýíôáí «ç ìåãßóôç ôùí åí Ìáêåäïíßá ðüëåùí».
¹ôáí ìïíáäéêÞ óå ìÝãåèïò êáé ïñãÜíùóç.
Ç ðåñéÝñãåéá ïäçãåß ôá âÞìáôÜ ìáò óôçí
ÁãïñÜ ôçò ðüëçò, ìå ôçí êåíôñéêÞ ðëáôåßá,
ôéò óôïÝò êáé ôá êáôáóôÞìáôá-åñãáóôÞñéá. Ç
óõíïëéêÞ ÝêôáóÞ ôçò îåðåñíÜ ôá 70.000 ô.ì.
Óôá åíôõðùóéáêÜ ðïëõôåëÞ óðßôéá ìå ôá øçöéäùôÜ äÜðåäá, óôá éåñÜ Áöñïäßôçò êáé ÊõâÝëçò, óôá ëïõôñÜ ôïõ Ì. ÁëåîÜíäñïõ êáé
óôï áñ÷áßï íåêñïôáöåßï ìå ôïõò ëáîåõôïýò
ôÜöïõò, üðùò êáé ï ôÜöïò ôùí Ãéáííéôóéþí
ìå ôç äùñéêÞ ðñüóïøç. Åßíáé ðïëëÜ êáé óçìáíôéêÜ ôá åõñÞìáôá ôçò áñ÷áßáò ðüëçò, ôá

Η πρόθεσή μου ήταν να συγχαρώ κατ’ αρχήν
τον συμπατριώτη μου Θ. Καλαϊτζή για τη συγκινητική του αναφορά στα μαθητικά του χρόνια, τους αξιόλογους καθηγητές που έτυχε να
έχει (γυρίζουν πίσω τα χρόνια της αθωότητας),
στους καταξιωμένους προέδρους Βαγγέλη
Περτσίνη και Μιλτιάδη Πατακίδη, προσωπικούς φίλους της οικογένειάς μου. Αξέχαστο το
πηγαίο χιούμορ του Βαγγέλη, θυμάμαι γεγονότα ως τώρα και γελώ ασυγκράτητα. Επίσης
τον Μιλτιάδη Πατακίδη, συντελεστή της ανεγέρσεως του νέου κτιρίου, που εγκαταστάθηκε οριστικά το Γυμνάσιο Φερών.
Αλλά ο Θεόδωρος, λόγω του νεαρού της
ηλικίας του τότε, δεν θυμάται ή ακόμη δεν γνωρίζει τα πραγματικά γεγονότα. Τα έγραψα προ
πενταετίας στην εφημερίδα, αλλά ίσως είναι
νεοφερμένος και δεν τον κρίνω.
Τον συγχαίρω για την απόφασή του να γράψει αυτά που γνώριζε. Στο επόμενο τεύχος θα
συμπληρώσω γεγονότα που τα έζησα και έμειναν ανεξίτηλα σημάδια στην παιδική μου ηλικία, που σημάδεψαν τη ζωή μου, και επειδή
είμαι η μόνη εναπομείνασα της οικογένειας, οφείλω στη μνήμη του πατέρα μου να ξαναγράψω όλα τα πραγματικά γεγονότα.
Και το λέω επιγραμματικά, Γυμνάσιο Φερών δεν θα υπήρχε χωρίς τη μεσολάβηση του
πατέρα μου, προσωπικό φίλο του άλλοτε Γενικού Επιθεωρητού και μετέπειτα Νομάρχου Διδυμοτείχου Ιωάννου Φραγκούλη, ο οποίος φιλοξενείτο στο πατρικό μου σπίτι τακτικότατα
(λόγω ελλείψεως ξενοδοχείου), με τη συμπαράσταση του τότε προέδρου Αγοραστού Κανταρτζή.
Στο επόμενο φύλλο θα συνεχίσω.

Ευχαριστώ
Ράσσα Κυβέλη

ïðïßá åêôßèåíôáé óôï áñ÷áéïëïãéêü Ìïõóåßï ôçò ÐÝëëáò. ÖõóéêÜ äåí èá ðáñáëåßøïõìå
êáé ôï áíÜêôïñï, ðïõ ôç äéáêüóìçóç Ýêáíå ï
ìåãáëýôåñïò æùãñÜöïò ôçò åðï÷Þò ï Æåýîçò.
ÅðçñåáóìÝíïé áðü ôçí éóôïñßá ïäçãïýìáóôå óôçí Âåñãßíá (ÁéãÝò), óôï íïìü Çìáèßáò, ìå ðñùôåýïõóá ôçí ÂÝñïéá.
Ôï 1922, 12 ÷ëì. ÍÁ ôçò ÂÝñïéáò, Ýñ÷ïíôáé Ðüíôéïé ðñüóöõãåò êáé éäñýïõí ôï ÷ùñéü Âåñãßíá, äßíïíôÜò ôïõ ôï üíïìá ìéáò ôïðéêÞò ìõèéêÞò âáóßëéóóáò. ¼ìùò ðëÜé ó’ áõôü ôï ÷ùñéü, õðÜñ÷ïõí Ýíá åëëçíéóôéêü áíÜêôïñï (ôá ðáëáôßôóéá) êáé ìéá åêôåôáìÝíç íåêñüðïëç.
¿óðïõ Ýñ÷åôáé ç þñá ôïõò í’ áíáêáëõöèïýí. Ôï êáëïêáßñé ôïõ 1977 ï êáèçãçôÞò
Ìáíüëçò Áíäñüíéêïò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ
Èåóóáëïíßêçò, îåêéíÜ óõóôçìáôéêÝò áíáóêáöÝò ðïõ äåí Üñãçóáí íá öÝñïõí óôï öùò ôïí
åêèáìâùôéêü èçóáõñü ôùí Ìáêåäüíùí âáóéëÝùí êáé åõãåíþí, ï ïðïßïò åß÷å óõãêåíôñùèåß óôïõò ôÜöïõò ôçò ðüëçò, ðïõ äåí Þôáí Üëëç áðü ôéò ÁéãÝò, ôçí ðñþôç ðñùôåýïõóá ôùí áñ÷áßùí Ìáêåäüíùí.
ÔáñóÞ Ä.
(Óõíå÷ßæåôáé)

