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Åðß ãçò ÅéñÞíç

Ï

ι άγγελοι, την άγια νύχτα των Χριστουγέννων,
καθώς δοξολογούσαν τον ενανθρωπήσαντα
Θεό, έφεραν συγχρόνως προς τους ανθρώπους το
μήνυμα της ειρήνης.
Δόξα στον Ύψιστο Θεό, έλεγαν οι άγγελοι, που
με την ενανθρώπησή Του φέρνει την ειρήνη στη
γη και τη συμπάθεια του Θεού στους ανθρώπους.
Οι άνθρωποι δυσκολεύονται να κατανοήσουν
το αγγελικό μήνυμα.
– Για ποια ειρήνη, έλεγαν οι άγγελοι, όταν δυο
χιλιάδες χρόνια δε σταμάτησαν οι πόλεμοι και το
αίμα των ανθρώπων ποτίζει τη γη;
Μήπως έσφαλαν οι άγγελοι; Όχι. Είναι βλασφημία και να σκεφθούμε κάτι τέτοιο. Τότε ποια
είναι η ειρήνη που έφερε ο Χριστός στη γη;
Η ειρήνη που έψαλλαν οι άγγελοι, δεν είναι
σαν τις συνθήκες που υπογράφουν οι αρχηγοί των
κρατών. Τέτοιου είδους ειρήνη υπογραφόταν από
τους αρχηγούς κρατών και προ Χριστού, και φυσικά, όπως όλοι γνωρίζουμε από την Ιστορία, δεν
διαρκούσε πολλά χρόνια.
Η ειρήνη που έφερε ο Χριστός στον κόσμο
είναι δώρο του Θεού αναφαίρετο. Τη δωρίζει το
Πνεύμα το Άγιο στον πιστό Χριστιανό. Ποτισμένος από το Άγιο Πνεύμα ο Χριστιανός, μπορεί και
μέσα στους πολέμους και μέσα στις θλίψεις να
είναι ειρηνικός!
Αυτό δεν είναι μια στωική απάθεια. Είναι μια
μυστηριακή κατάσταση που τη ζει μόνο ο Χριστιανός, γιατί η ειρήνη αυτή είναι καρπός της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος και η δωρεά του Αγίου
Πνεύματος δίνεται στο Χριστιανό με το μυστήριο
του Χρίσματος.
Αυτή είναι η ειρήνη που έφερε ο Χριστός
στους ανθρώπους, αυτήν τραγούδησαν οι άγγελοι
την άγια νύχτα της Γεννήσεως. Από τον γεννηθέντα Χριστό γνωρίσαμε τον Θεό της ειρήνης. Ένα
Θεό φιλάνθρωπο. Ένα Θεό Πατέρα γεμάτο αγάπη, μέσα στην αγκαλιά του οποίου ο χριστιανός
αισθάνεται ασφαλής και ειρηνικός.
Γνωρίσαμε ένα Θεό Πατέρα, που και όταν εμείς, άσωτοι και αμαρτωλοί, μετανοήσουμε, είναι έτοιμος να μας συγχωρήσει, να μας αγκαλιάσει και να μας απαλλάξει από το βάρος των αμαρτιών.
Απαλλαγμένοι εμείς από ενοχές και τύψεις,
συμφιλιωμένοι με το Θεό Πατέρα μας, νιώθουμε
την ειρήνη να βασιλεύει στην καρδιά μας.
Αυτή την ειρήνη γεύονται οι χριστιανοί εδώ
και δύο χιλιάδες χρόνια και ψάλλουν μαζί με τους
αγγέλους το «δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης
ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία».
Ο εχθρός του ανθρώπου ζητεί να κλέψει το
πολύτιμο αγαθό και εφευρίσκει τρόπους. Ψιθυρίζει στο αυτί των χριστιανών διαπληκτισμούς, βλασφημίες, κούραση, άγχος, θυμούς, μίση και ό,τι
άλλο μπορεί να φανταστεί η μισάνθρωπη ύπαρξή
του με μοναδικό σκοπό να κλέψει την ειρήνη από
τις καρδιές των χριστιανών.
Χριστιανοί «στώμεν καλώς». Τίποτε στη γη
μας δεν αξίζει περισσότερο από την ειρήνη του
Θεού.
Αγαπητοί χριστιανοί σας εύχομαι ειρηνικά
Χριστούγεννα.
Γεώργιος Δουλάκης, ιερέας
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ÊáëÝò ÃéïñôÝò êáé
åõôõ÷éóìÝíï ôï íÝï Ýôïò
Õãåßá & åéñÞíç óå üëïõò
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Ô

åêéíÞóáìå ìéá üìïñöç, ÷áñïýìåíç, ìåãÜëç óõíôñïöéÜ 50 áôüìùí ôï ðñùß ôçò ÊõñéáêÞò 24 Íïåìâñßïõ 2002 ãéá ôçí ïñåéíÞ Êïñéíèßá. ¾óôåñá áðü ìéá óýíôïìç óôÜóç óôïí Éóèìü, óõíå÷ßóáìå óôçí ÅèíéêÞ ïäü ãéá íá ôçí áöÞóïõìå óôï ýøïò
ôïõ ÊéÜôïõ êáé í’ áñ÷ßóïõìå íá áíçöïñßæïõìå ðñïò ôá ïñåéíÜ, êáôåõèõíüìåíïé ðñïò ôç ëßìíç
Óôõìöáëßá. ÌåôÜ áðü ôá ÷ùñéÜ ÊáëëéÜíïé, ôï ïìþíõìï ÷ùñéü Óôõìöáëßá, öèÜóáìå óôç öçìéóìÝíç áðü ôïí ðÝìðôï Üèëï ôïõ ÇñáêëÞ Ëßìíç ôçò Óôõìöáëßáò.
¾óôåñá áðü ìéá ðïëý óýíôïìç óôÜóç óôç ëßìíç, ôçò ïðïßáò ç óôÜèìç ôùí õäÜôùí –
ëüãù õðåñÜíôëçóÞò ôïõò– åßíáé ðïëý ÷áìçëÞ, óõíå÷ßóáìå ãéá ÊáñôÝñé, ÊáóôáíéÜ, ÷ùñéü
ìå ìïíáäéêÞ öõóéêÞ ïìïñöéÜ. Ï ðåñéïñéóìÝíïò ÷ñüíïò äåí ìáò åðÝôñåøå íá êÜíïõìå
êÜðïéá óôÜóç êáé óõíå÷ßóáìå ãéá Öåíåü êáé ôçí ôå÷íçôÞ ëßìíç Äüîáò, äéáó÷ßæïíôáò ìéá
ðáíÝìïñöç ðåñéï÷Þ
áðü âïõíÜ ãåìÜôá
ðåýêá, Ýëáôá êáé áãñéïâåëáíéäéÝò, ðïõ
áíïßãïõí ãéá íá ìáò
áðïêáëýøïõí óôïõò
ðñüðïäÝò ôïõò ôçí
êáôáãÜëáíç ôå÷íçôÞ
ëßìíç, ðïõ Ý÷åé äçìéïõñãçèåß ãéá íá åîõðçñåôåß ôçí Üñäåõóç ôçò ðåñéï÷Þò.
Ìéá ëïõñßäá ãçò ìÝóá óôç ëßìíç êáôáëÞãåé óôï ìïíáóôÞñé ôïõ Áãßïõ Öáíïõñßïõ. ÐÜíù áðü ôç ëßìíç âñßóêåôáé ôï õðÝñï÷ï ìïíáóôÞñé ôïõ Áãßïõ Ãåùñãßïõ, ôï ïðïßï êáé åðéóêåöèÞêáìå.
Ç åðßóêåøç ìïíáäéêÞ åìðåéñßá. Ðñüêåéôáé ãéá Ýíá ôñéþñïöï óõãêñüôçìá ìå óùôåñéêÞ áõëÞ ðïõ óôï êÝíôñï ôçò åßíáé êôéóìÝíïò ï íáüò ôïõ Áãßïõ Ãåùñãßïõ. Êôßóôçêå ôï
1693 êáé áíáêáéíßóèçêå ôï 1754, ýóôåñá áðü ðõñêáãéÜ. ¸÷åé óðïõäáßåò áãéïãñáößåò,
áîéïðñüóåêôá ï ìåãÜëïò îýëéíïò ðïëõÝëáéïò, ôï åðé÷ñõóùìÝíï óêáëéóôü ôÝìðëï êáé ôï
Êñõöü Ó÷ïëåéü. ÕðÝñï÷ç ç èÝá áðü ôï ìðáëêüíé ôçò ÌïíÞò, ôï ôïðßï ãýñù áðü ôç ëßìíç

ï Êõðñéáêü æÞôçìá åßíáé Ýíá óïâáñü ðñüâëçìá ðïõ áðáó÷ïëåß ôïí Åëëçíéóìü åäþ
êáé 28 ÷ñüíéá áðü ôçí åéóâïëÞ ôïõ «ÁÔÔÉËÁ»
ôï 1974 óôï íçóß êáé ôçí êáôï÷Þ ôïõ âüñåéïõ ôìÞìáôüò ôïõ.
¼ëá áõôÜ ôá ÷ñüíéá Ý÷ïõí ãßíåé ôåñÜóôéåò
ðñïóðÜèåéåò ôüóï áðü ôçí ÅëëçíïêõðñéáêÞ çãåóßá üóï êáé áðü ôéò ÅëëçíéêÝò êõâåñíÞóåéò ôï
Êõðñéáêü íá áðïôåëÝóåé ÄéåèíÝò ðñüâëçìá åéóâïëÞò êáé êáôï÷Þò åíüò áíåîÜñôçôïõ êñÜôïõòìÝëïõò ôïõ ÏÇÅ, ðñïóðÜèåéåò ðïõ Ýöåñáí èåôéêÜ áðïôåëÝóìáôá.
ÄåêÜäåò åßíáé ôá øçößóìáôá ôïõ ÏÇÅ ðïõ
áíáãíùñßæïõí üôé ôï Êõðñéáêü ðñüâëçìá åßíáé
Ýíá äéåèíÝò æÞôçìá êáé ç ëýóç ôïõ èá ðñÝðåé íá
êéíåßôáé óôá ðëáßóéá ôçò íïìéìüôçôáò êáé ôïõ
Äéåèíïýò Äéêáßïõ.
ÓÞìåñá ìå ôçí êáôÜèåóç ôïõ ó÷åäßïõ ôïõ
Ãåí. ÃñáììáôÝá ôïõ ÏÇÅ Êüöé ÁíÜí ðñïò ôéò
åíäéáöåñüìåíåò ðëåõñÝò êáé ôï ÷ñïíïäéÜãñáììá áðïäï÷Þò ôïõ Þ ìç ôï Êõðñéáêü ìðáßíåé óå
íÝá öÜóç.
Áðü ôï ðåñéå÷üìåíï ôùí Üñèñùí ôïõ ó÷åäßïõ ãßíåôáé öáíåñü üôé ç ëýóç ðïõ ðñïôåßíåôáé áíáôñÝðåé üëåò ôéò áðïöÜóåéò ôïõ ÏÇÅ êáé ôçí
ðÜãéá èÝóç üëùí ôùí ÊõâåñíÞóåùí ÅëëÜäáò
êáé Êýðñïõ ãéá äßêáéç êáé âéþóéìç ëýóç óôç âÜóç ìéáò «äéêïéíïôéêÞò, äéæùíéêÞò Ïìïóðïíäßáò», üðïõ èá áðáëëáóóüôáí ôï íçóß áðü ôçí êáôï÷Þ êáé ôïõò åðïßêïõò. Èá áðïêôïýóå ôçí ïíôüôçôá åíüò êñÜôïõò ìå ìßá êáé ìüíç êõñéáñ÷ßá,
ìßá éèáãÝíåéá, ìßá äéåèíÞ ðñïóùðéêüôçôá. Èá
äéáóöÜëéæå ôá áíèñþðéíá äéêáéþìáôá êáé ôéò
âáóéêÝò åëåõèåñßåò êáé èá êáôï÷ýñùíå ôçí áóöÜëåéá üëùí ôùí Êõðñßùí, Åëëçíïêõðñßùí
êáé Ôïõñêïêõðñßùí.
Áíôß áõôþí ôï «ó÷Ýäéï ÁíÜí» ìå ôéò ñõèìßóåéò ôïõ ðåñß «êïéíïý êñÜôïõò» áëëÜ êáé «óõóôáôéêþí êñáôþí» ìå äéêü ôïõò Óýíôáãìá, éèáãÝíåéá, íïìïèåôéêÞ êáé åêôåëåóôéêÞ åîïõóßá
êëð. õðïêñýðôåé ôçí ðñáãìáôéêÞ ðñüèåóç áõôþí
ðïõ ðñïôåßíïõí ôç óõãêåêñéìÝíç ëýóç êáé äåí
åßíáé ôßðïôå Üëëï ðáñÜ ç äé÷ïôüìçóç ôïõ íçóéïý.
Ôï ó÷Ýäéï áõôü äéåêäéêåß êáé ìéá ðáãêüóìéá
ðñùôïôõðßá, ôç äçìéïõñãßá äçëáäÞ åíüò ðïëéôåéáêïý ìïñöþìáôïò, åíüò íÝïõ êñÜôïõò ôåëéêÜ,
ôá óõóôáôéêÜ ïñãáíéêÜ êáé ëåéôïõñãéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôïõ ïðïßïõ ïõäÝðïôå áðáíôÞèçêáí
óôçí éóôïñéêÞ äéáäñïìÞ ôùí ðïëéôåéáêþí óõãêñïôÞóåùí óôïí êüóìï, ðïëý äå ðåñéóóüôåñï
óôçí ÅõñùðáúêÞ Þðåéñï.
Ôï «ó÷Ýäéï ÁíÜí» èá áðïâåß äõóëåéôïõñãéêü, áíáðïôåëåóìáôéêü êáé ðñáêôéêÜ áíåöÜñìïóôï êáé ãéá Ýíáí áêüìç ëüãï. Äåí êéíåßôáé óôçí
êáôåýèõíóç õðÝñâáóçò ôùí õðáñêôþí äéáöùíéþí, áíôéèÝóåùí êáé äéá÷ùñéóìþí ìåôáîý ôùí
êïéíïôÞôùí, áëëÜ áíôßèåôá åêôéìÜôáé üôé èá ïîýíåé ìå ôéò ñõèìßóåéò ôïõ áõôÝò ôá õðáñêôÜ áõôÜ ðñïâëÞìáôá.
Åðßóçò óçìáíôéêü åßíáé ôï ãåãïíüò üôé ìå ôï
ó÷Ýäéï áõôü åðéâñáâåýïíôáé êáôÜ ðáñÜâáóç
ôùí áñ÷þí ôçò äéåèíïýò íïìéìüôçôáò êáé ôïõ äéåèíïýò äéêáßïõ ïé ðñÜîåéò áëëÜ êáé ïé äõíÜìåéò
åéóâïëÞò êáé êáôï÷Þò. Êáé ìå äåäïìÝíç ôçí áäéÜëëáêôç óôÜóç êáé ôéò âëÝøåéò ôçò Ôïõñêßáò
äåí ìðïñåß íá áðïêëåßóåé êáíåßò áðü ìßá ìåëëïíôéêÞ åðé÷åßñçóç êáôï÷Þò óå ÈñÜêç êáé Áéãáßï.
Óôçí ðñüóöáôç Óýíïäï ÊïñõöÞò ôçò Êïðåã÷Üãçò áðïöáóßóôçêå ç Ýíôáîç ôçò Êýðñïõ óôçí
ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç ÷ùñßò ôç ëýóç ôïõ Êõðñéáêïý ðñïâëÞìáôïò, áöïý ç ÔïõñêïêõðñéáêÞ
ðëåõñÜ êáé ç Ôïõñêßá êñÜôçóáí áäéÜëëáêôç
óôÜóç ðñïêåéìÝíïõ íá ðéÝóïõí ôçí ÅÅ êáé íá

(ÓõíÝ÷åéá óôç óåë. 8)

(ÓõíÝ÷åéá óôç óåë. 8)

το ζεστό Φεριώτικο περιβάλλον που επιμελήθηκε ο Σύλλογός μας στις 8 Δεκέμβρη 2002 στο Ξενοδοχείο «Εσπέρια», αναβίωσε το θρακιώτικο έθιμο της «βαρβάρας» που έφτιαξαν οι
Φεριώτισσες νοικοκυρές
με τα ίδια τους τα χέρια.
Πρόθυμες στην πρόσκληση του Διοικητικού
Συμβουλίου και αψηφώντας τον κόπο, το κρύο και
τη βροχή, ερχόταν μια-μια
με τις ζεστές κατσαρόλες
γεμάτες με την πεντανόστιμη «βαρβάρα».
Πλημμυρισμένες από
τη χαρά της δημιουργίας, μνημόνευαν
στις μεταξύ τους εγκάρδιες συζητήσεις όλες τις παραδοσιακές συνταγές. «Εγώ έβαλα σουσάμι καβουρντισμένο», «Εγώ έβαλα ταχίνι», «Εγώ δεν έβαλα τη ζάχαρη
και την έφερα να τη ρίξω εδώ», «Εγώ δεν
έβαλα πολλά σύκα», και πολλά άλλα, με
ολοφάνερη ικανοποίηση στα πρόσωπά
τους.
Στον καθιερωμένο σύντομο ευχετήριο
χαιρετισμό της η Πρόεδρος του Συλλό-

γου, αφού ευχαρίστησε τα μέλη και τους
φίλους του Συλλόγου και ευχήθηκε Καλή χρονιά, Υγεία και Ειρήνη, κατέθεσε
την προσωπική της εκτίμηση ότι στα παιδικά της χρόνια την καλύτερη «βαρβάρα»
την έκαναν οι τρεις αδελφές Ελένη Ράσσα, Χρυσή Κανταρτζή και η μεγαλύτερη
σε ηλικία θεια Θεοπούλα από τον πέρα
Μαχαλά.
Μολονότι όλες οι «βαρβάρες» ήταν εξαιρετικές, ο Δημήτρης Μπάρλας, γνω(ÓõíÝ÷åéá óôç óåë. 8)
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õíå÷ßóáìå ôï äñüìï ãéá ôçí Êåñáóïýíôá.
Óôç äéáäñïìÞ óõíáíôÞóáìå ôï ÏõëáíôæÜêé, éäéáßôåñç ðáôñßäá ôïõ Éáóùíßäç, ðïõ åß÷å
óõíäÝóåé óôï ðáñåëèüí ôï üíïìÜ ôïõ ìå ôïõò
áãþíåò ãéá ôá äßêáéá ôïõ Ðïíôéáêïý Åëëçíéóìïý. Êáôáæçôïýìåíïò áðü ôïõò Ôïýñêïõò
äéÝöõãå óôçí ÅëëÜäá üðïõ êáé åîåëÝãç ôñåéò
öïñÝò âïõëåõôÞò.
Ôçí Êåñáóïýíôá (Giresun) ìå ðëçèõóìü
74.000 êáôïßêïõò, ðüëç ôùí öïõíôïõêéþí, ôç
óõíáíôÞóáìå 54 ÷ëì. áðü ôá Êïôýùñá. ËÝíå
üôé ôï üíïìÜ ôçò ç Êåñáóïýíôá ôï üöåéëå óôá
ðïëëÜ êåñÜóéá ðïõ åõäïêéìïýóáí óôçí ðåñéï÷Þ êáé üôé áðü åäþ ïé Ñùìáßïé ôá ìåôÝöåñáí
ìå óðüñïõò óôçí Åõñþðç.
Ç ôÝôáñôç ìÝñá îåêéíÜ ìå ðåñéÞãçóç óôá
äåêÜäåò áñ÷ïíôéêÜ óôçí åëëçíéêÞ óõíïéêßá. Ç
ðñïóåãìÝíç áñ÷éôåêôïíéêÞ ôùí óðéôéþí ìå êéïíüêñáíá óôá ìðáëêüíéá, ìå ôá ãåßóá óôá ðáñÜèõñá, ôá óêáëéóôÜ îýëéíá êïõöþìáôá êáé
ïé ÷åéñïðïßçôåò óéäåñÝíéåò áõëüðïñôåò äçìéïõñãïýí ôçí áßóèçóç óôïí ðáñáôçñçôÞ üôé
ðÝñá áðü ôçí ïéêïíïìéêÞ åõìÜñåéá äéÝèåôáí
êáé õøçëÞ áéóèçôéêÞ.
Ï íáüò ôïõ Áãßïõ ÍéêïëÜïõ, ÷ôéóìÝíïò ôï
1842, ëåéôïõñãïýóå ùò ìïõóåßï êáé êáôåß÷å
ðåñßïðôç èÝóç óôçí ðáñáëßá, üðùò êáé ï íáüò ôçò ÕðáðáíôÞò ôùí Êïôõþñùí.
Óå êáëÞ êáôÜóôáóç óþæåôáé ôï áññåíáãùãåßï êáé ôï ðáñèåíáãùãåßï ôçò ðüëçò.
Óå ìéá ðáíÝìïñöç äéáäñïìÞ üðïõ åíáëëÜóóåôáé ôï âïõíü ìå ôç èÜëáóóá, óõíå÷ßóáìå ãéá ôçí Ôñáðåæïýíôá. Éäéáßôåñï åíäéáöÝñïí óôç äéáäñïìÞ áõôÞ ðáñïõóéÜæïõí ôá êÜóôñá-öÜñïé. Ïé Âõæáíôéíïß ðåñéóôïß÷éæáí åóï÷Ýò ôçò ãçò óôç èÜëáóóá ìå êÜóôñï, ðïõ ìÝóá ôï âñÜäõ Üíáâáí öùôéÝò. ÁõôÝò ïé öùôéÝò
ëåéôïõñãïýóáí óáí öÜñïé ôç íý÷ôá ãéá ôá
äéåñ÷üìåíá ðëïßá ðïõ êéíïýíôáí êïíôÜ óôéò
áêôÝò.
Åíôýðùóç ðñïêáëïýóå êáé ï áñéèìüò ôùí
ðïôáìþí. ÐÜíù áðü 350 ðïôÜìéá ðçãÜæïõí
áðü ôá âïõíÜ ôïõ Ðüíôïõ êáé ÷ýíïíôáé óôç
Ìáýñç ÈÜëáóóá. Äþäåêá ÷éëéüìåôñá ðñéí áðü ôçí Ôñáðåæïýíôá åßíáé ôá ÐëÜôáíá
(Akgaabat). Ç áñ÷áßá ðüëç Åñìþíáóóá êáé
áñãüôåñá ôï ÐëáôÜíéïí ôùí âõæáíôéíþí ìÝ÷ñé ôïí îåñéæùìü, åß÷å éó÷õñÞ åëëçíéêÞ ðáñïõóßá. Ó’ áõôÞ ôçí ðüëç ôùí 36.000 êáôïßêùí
óþæåôáé óå éäéùôéêü ïéêüðåäï ï Íáüò ôùí Ôáîéáñ÷þí.
Ç Ôñáðåæïýíôá (Trabzon) áðåß÷å 120 ÷éëéüìåôñá áðü ôçí Êåñáóïýíôá êáé Þôáí ÷ôéóìÝíç óå Ýíá ôñáðåæïåéäÞ ëüöï ðïõ åêôåßíïíôáí ìÝ÷ñé ôç èÜëáóóá. Ó’ áõôü ôï ó÷Þìá ëüöïõ üöåéëå êáé ôï üíïìÜ ôçò. Ôïí 7ï áé. ð.×.
Óéíùðåßò Üðïéêïé Ýöèáóáí óôçí ðåñéï÷Þ êáé
ó’ áõôü ôï óçìåßï ßäñõóáí ôçí êáéíïýñãéá ðüëç.
Áéþíåò áñãüôåñá ïé Êïìíçíïß ôçí êÜíïõí
ðñùôåýïõóá ôçò áõôïêñáôïñßáò ôïõò áðü ôï
1204 Ýùò ôï 1261.
ÌÝñïò ôùí Âõæáíôéíþí êÜóôñùí óþæåôáé
óôçí ðáëáéÜ ðüëç êáé ôç ÷ùñßæåé óå ôñßá ôìÞìáôá ôçí êÜôù ðüëç, ôç ìÝóá ðüëç êáé ôçí
áêñüðïëç.
ÊïíôÜ óôç èÜëáóóá ðåñßëáìðñïò ï áõôïêñáôïñéêüò íáüò ôçò Áãßáò Óïößáò, ÷ôéóìÝíïò ôï 1238-1263 áðü ôïí áõôïêñÜôïñá ÌáíïõÞë Á. Êïìíçíü, áöéåñþèçêå üðùò êáé ï
íáüò ôçò Êùí/ðïëçò óôç Óïößá ôïõ Èåïý. Ï
íáüò, Ýíá âõæáíôéíü áñéóôïýñãçìá ìå áíÜãëõöá äéáêïóìçôéêÜ, ôï 1557 ìåôáôñÜðçêå óå
ôæáìß. Ôï 1995 ìéá ïìÜäá Âñåôáíþí áñ÷áéïëüãùí ðáñÝëáâå ôïí åãêáôáëåéììÝíï íáü êáé
ìåôÜ áðü ìáêñï÷ñüíéåò åñãáóßåò óõíôÞñçóçò
áðïêÜëõøå êÜôù áðü åðé÷ñéóìÝíïõò ôïß÷ïõò
áîéüëïãåò áãéïãñáößåò ôïõ 13ïõ áé., ìåôáîý
ôùí ïðïßùí êáé 55 âéâëéêÝò óêçíÝò. Ï íáüò,
ìïõóåßï ðëÝïí, áðïôåëåß ôï ðéï óðïõäáßï ìíçìåßï áðü ôç ÂõæáíôéíÞ ðåñßïäï ôçò ðüëçò.
Ãéá íá öèÜóåé êÜðïéïò óôçí Ýðáõëç ôïõ
Êùí/íïõ Êáðáãéáííßäç, áíçöïñßæåé ôïí ðåõ-

Ó
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"Ç ÂÇÑÁ"

ÁÍÁÆÇÔÙÍÔÁÓ ÔÏ ÂÁÓÉËÅÉÏ ÔÏÕ ÐÏÍÔÏÕ
Â´ ÌÅÑÏÓ

Ôïõ ÍÉÊÏÕ ÃÊÏÔÓÇ

êüöõôï ëüöï ôïõ Êñõïíåñßïõ, åíüò ðñïáóôßïõ ôçò Ôñáðåæïýíôáò. Ôï ÊñõïíÝñé áðü ôï
1880 áðïôåëïýóå ôï èÝñåôñï ôùí åýðïñùí
Ðïíôßùí ôçò ðåñéï÷Þò, ìå ðáíÝìïñöç èÝá
ðñïò ôç Ìáýñç ÈÜëáóóá.
Ç Ýðáõëç ôïõ ôñáðåæßôç Êáðáãéáííßäç, ÷ôéóìÝíç óôéò áñ÷Ýò ôïõ áéþíá óå ãáëëéêü ñõèìü, ìå ôïí ðñïóåãìÝíï êáé êáëáßóèçôï êÞðï,
äÝóðïæå óáí ðáëÜôé. Ôï åóùôåñéêü Þôáí áíÜëïãï ôïõ åîùôåñéêïý. Ôá éôáëéêÜ ðëáêÜêéá óôï
äÜðåäï, ôï ìðéëéÜñäï óôç óÜëá, ôá êáëïñéöÝñ ìå ôá ðáíÜêñéâá Ýðéðëá åðï÷Þò, ðáñïõóéÜæïõí áíÜãëõöá ôïí ðëïýôï êáé ôçí áéóèçôéêÞ ôùí êáôü÷ùí ôïõ. Ãéá ôïõò Ôïýñêïõò ðïõ
ôï ëåéôïõñãïýí ùò Ìïõóåßï, áðïôåëåß ôï êïíÜêé ôïõ Áôôáôïýñê, êáèþò üðùò ëÝíå ôï ðáñá÷þñçóáí ùò êáôïéêßá óôïí Áôôáôïýñê áöïý ðñþôá ôï áãüñáóáí (;).
Ç Ìáôóïýêá (Macka) áðåß÷å 30 ÷éëéüìåôñá ðåñßðïõ áðü ôçí Ôñáðåæïýíôá, áíÜìåóá
óå øçëÜ âïõíÜ ìå êáôáðñÜóéíá ðõêíÜ äÜóç,
Þôáí ï ôüðïò ôçò ôÝôáñôçò äéáíõêôÝñåõóÞò
ìáò. Ï Þ÷ïò ôùí íåñþí ôùí äýï ðïôáìþí ðïõ
åíþíïíôáí ìðñïóôÜ óôï îåíïäï÷åßï ìáò Þôáí
áðïëáõóôéêüò.
Ìå áöåôçñßá ôç Ìáôóïýêá ôçí ðÝìðôç ìÝñá îåêéíÞóáìå íá åðéóêåöèïýìå ôç ìïíÞ ðïõ
ôüóï Ý÷åé ôáõôéóèåß ìå ôïí Ðüíôï êáé ôïõò Ðïíôßïõò. Ôçí Ðáíáãßá ÓïõìåëÜ, ôï èñçóêåõôéêü êáé ðíåõìáôéêü ëÜâáñï ôïõ Ðïíôéáêïý Åëëçíéóìïý.
Óå ìßá äéáäñïìÞ 13 ÷ëì. ìå óõíôñïöéÜ ôá
ðõêíÜ äÜóç êáé ôïí ïñìçôéêü ÷åßìáññï ôïí
Ðõîßôç, öèÜóáìå óôç âÜóç ôïõ üñïõò ÌåëÜ.
Ç áíÜâáóç óôç ìïíÞ ãéíüôáí ìå ìéêñÜ ëåùöïñåßá ðïõ îåêéíïýóáí áðü ôç âÜóç, Þ ìå 45ëåðôç ðåæïðïñßá ìÝóá áðü ôï äÜóïò. ×ñåéÜóôçêå þñá ãéá íá óõíåéäçôïðïéÞóïõìå áí áõôü

ðïóôÜë ôçò åðï÷Þò, äõóôõ÷þò äåí õðÜñ÷åé.

l
ÊÜíù ìå ôï íïõ ìéá áíáäñïìÞ óôçí ðåñéÞãçóç ó’ áõôü ôï ÷þñï ðïõ åðïéêßóôçêå áðü ôïõò
áñ÷áßïõò ´Åëëçíåò, ôç ÂõæáíôéíÞ ðåñßïäï êáé
êáôÜ ôçí áõôïêñáôïñßá ôùí Êïìíçíþí, áëëÜ
êáé ôç ìåôÝðåéôá åõçìåñïýóá åëëçíéêÞ ðáñïõóßá ìå ôá 6.500 ó÷ïëåßá ðïõ áñéèìïýóáí êÜðïôå 26.500 ìáèçôÝò êáé 11.500 ìáèÞôñéåò,
ôçí åíäï÷þñá ìå ôá åêáôïíôÜäåò ÷ùñéÜ, ìå
ôïõò íáïýò êáé ôïõò êáôïßêïõò ðïõ ìéëïýóáí
ôçí ðïíôéáêÞ ãëþóóá. ÁõôÞ ç ðåñéï÷Þ (ðïõ
ãéá ôïõò óçìåñéíïýò Ôïýñêïõò óçìáßíåé öïõíôïýêéá-ôóÜé-êåìåôæÝ êáé ÷áøßáò, åíþ ãéá ìáò

åäþ ìüíáóå ùò ôï 1923 ïðüôå åãêáôáëåßöèçêå ç ìïíÞ, Ýíáò ìïíá÷üò ðïõ áñãüôåñá Üöçóå ìå ôçí ðáñïõóßá ôïõ ôç óöñáãßäá ôïõ óôéò
ÖÝñåò. Ëßãï ÷þìá áðü ôá êåëéÜ ðïõ Ýæçóå êáé
ëÜôñåøå ôçí Ðáíáãßá óõëëÝ÷èçêå ãéá íá áðïôáèåß óôïí ôÜöï ôïõ.
Óôç ìïíÞ ãßíïíôáí åñãáóßåò áíáóôÞëùóçò, êáèþò ìåôÜ ôçí åãêáôÜëåéøÞ ôçò ôï 1923
ìéá êáôáóôñïöéêÞ öùôéÜ ôï 1930 óõìðëÞñùóå ôï êáôáóôñïöéêü Ýñãï ôùí
÷ñõóïèÞñùí.
Ôï 1938 ìå Üäåéá ôïõ ðñùèõðïõñãïý ôçò Ôïõñêßáò ÉóìÝô
Éíïíïý, ï ìïíá÷üò Áìâñüóéïò ï
Óïõìåëéþôçò åðÝóôñåøå óôï ìåôü÷é ôçò Áãßáò ÂáñâÜñáò, Üíïéîå ôçí êñýðôç ôçò êáé ðÞñå ôçí
åéêüíá ôçò Ðáíáãßáò ìáæß ìå Üëëá êåéìÞëéá êáé ôá ìåôÝöåñå óôçí
ðáôñßäá. Áðü ôïõò õðüëïéðïõò
Ç Ýðáõëç Êùí. Êáðáãéáííßäç óôçí Ôñáðåæïýíôá.
èçóáõñïýò ôçò ìïíÞò, 67 ÷åéñüóçìáßíåé ðáôñßäá 1.000.000 êáé Üíù îåñéæùãñáöïé êþäéêåò êáé 150 âéâëßá ôçò âéâëéïèÞìÝíùí ÅëëÞíùí), áõôü ðïõ ìå ìéá ëÝîç åííïêçò âñßóêïíôáé óå ìïõóåßï ôçò ¢ãêõñáò, åíþ
ïýìå ÐÏÍÔÏ, öáíôÜæåé óáí êÜôé ìáêñéíü êáé
åéêüíåò ôçò Ý÷ïõí ìåôáöåñèåß óôçí Ïîöüñäç
îå÷áóìÝíï. Äåí îÝñù áí ðñÝðåé íá èëßâåôáé
êáé óôï Äïõâëßíï.
êáíåßò Þ íá íéþèåé éêáíïðïéçìÝíïò ãéá ôç óçÔï áðüãåõìá ôçò ßäéáò ìÝñáò Þôáí áöéåìåñéíÞ êáôÜóôáóÞ ôïõ. Íá èëßâåôáé ãéáôß ç
ñùìÝíï óôçí Ôñáðåæïýíôá. ×ôéóìÝíïò ôïí 10ï
«Ñùìáíßá åðÝñáóåí» ìå ôïí îåñéæùìü ôùí Ðïáé. ï íáüò ôçò Èåïôüêïõ ôçò ×ñõóïêåöÜëïõ,
íôßùí áðü ôéò ðáôñïãïíéêÝò åóôßåò Þ íá íéþëåéôïõñãïýóå óáí Ìçôñïðïëéôéêüò íáüò Ýùò
èåé éêáíïðïéçìÝíïò ãéáôß ü,ôé Ý÷åé íá ðáñïõôï 1461. ÌåôÜ ôçí ðôþóç ôçò ðüëçò ìåôáôñÜóéÜóåé áðü ôï ðáñåëèüí ç ðåñéï÷Þ åßíáé ìïðçêå óå ôæáìß ôïõ ðïñèçôÞ. Ôçí åðï÷Þ ôùí
íïäéÜóôáôá Åëëçíéêü, ìå åëÜ÷éóôåò åîáéñÝÊïìíçíþí ó’ áõôü ôï íáü ãßíïíôáí ïé óôÝøåéò
óåéò, êáé åðïìÝíùò ßóùò ç Ñùìáíßá íá «áíèåß
êáé ïé ôáöÝò ôçò ïéêïãÝíåéáò.
êáé öÝñåé êé Üëëï».
Óå Üñéóôç êáôÜóôáóç êáé ï íáüò ôçò Áãßáò
Ôá åýóçìá áíÞêïõí óôï Ä.Ó. ôïõ Óõëëü¢ííáò, ÷ôéóìÝíïò ôï 884 áðü ôïí Âáóßëåéï
ãïõ Áñ÷áéïößëùí ãéá ôç óýëëçøç êáé ðñáãÂïõëãáñïêôüíï. ÁëëÜ êáé ï Üëëïôå ðïëéïý÷ïò
ìáôïðïßçóç åêäñïìþí-ðåñéçãÞóåùí óå ÷þôçò ðüëçò, ï ¢ãéïò ÅõãÝíéïò, ÷ôéóìÝíïò ôï
ñïõò ðïõ åðß áéþíåò áðïôÝëåóáí êïéôßäåò ôïõ
1222 óÞìåñá ôæáìß ôçò ÍÝáò ÐáñáóêåõÞò, çåëëçíéóìïý êáé ôïõ ðïëéôéóìïý. 
ìÝñá êáôÜëçøçò ôçò ðüëçò
áðü ôï ÓïõëôÜíï.
¢îéï áíáöïñÜò êáé ôï
öñïíôéóôÞñéï ôçò Ôñáðåæïýíôáò, ÷ôéóìÝíï ôï 1902
Ενίσχυσαν οικονομικά το Σύλλογό μας για
áðü ôïí áñ÷éôÝêôïíá ÁëÝτην εφημερίδα κατά το τελευταίο δίμηνο οι
îáíäñï Êáêïõëßäç. Ôï ôåεξής συμπατριώτες μας:
ôñáþñïöï êôßñéï ìå éùíéΚεχαγιάς Νικόλαος
€ 20
êïýò êßïíåò êáé áåôþìáôá,
Καμηλαρίδου
Κική
50
óôÝãáæå êÜðïôå ôï ðáëáéüΓαλαχουσίδης
Ευάγγελος
20
ôåñï åêðáéäåõôéêü ßäñõìá
Τσερκέζη Άρτεμις
20
ôùí Ðïíôßùí, ðïõ ßäñõóå ôï
Μιχαλεντζάκη Ιωάνν
20
1682 ï Óåâáóôüò Êéìéíßôçò.
Μιχαηλίδου
Ειρήνη
20
Ç
åðßóêåøç
óôçí
ÝðáõÐáíáãßá ÓïõìåëÜ, Üðïøç åóùôåñéêïý ìïíáóôçñéïý.
Συρίδης Κώστας
30
ëç ôïõ ÊùóôÜêç ÈåïöýëáΓκόγκου-Κίτσου Μαρία
30
ðïõ âëÝðáìå Þôáí ðñáãìáôéêüôçôá Þ áðïêýêôïõ êáé ôïõ Öùóôçñüðïõëïõ óöñÜãéóáí ôçí
Κανδύλη-Σταθάκη Φρειδερίκη
10
çìá ôçò öáíôáóßáò ìáò. Ç åðôáþñïöç ìïíÞ,
ðáñïõóßá ìáò óôçí ðüëç.
ï Üëëïôå èñçóêåõôêüò öÜñïò ôïõ Ðüíôïõ, ïñÏ äñüìïò ôçò åðéóôñïöÞò îåêßíçóå ìå ìéá
Το Διοικητικό Συμβούλιο τους ευχαριστεί
èùíüôáí ìðñïóôÜ ìáò äßíïíôáò ìéá åîùðñáãìéêñÞ óôÜóç óôï ãåöýñé ôçò Ôñß÷áò óôïí Äáöόλους θερμά.
ìáôéêÞ äéÜóôáóç ó’ áõôü ôï ðáñáäåéóÝíéï ðåíïðüôáìï. Ï èñýëïò áõôïý ôïõ ãåöõñéïý ôïõ
ñéâÜëëïí. ×ôéóìÝíç ôïí 4ï áé. áðü ôïõò ÁèçÐüíôïõ åßíáé áíÜëïãïò ìå áõôïý ôçò ¢ñôáò.
íáßïõò ìïíá÷ïýò ÂáñíÜâá êáé Óïöñþíéï, ïé
Åêáôüí åßêïóé ÷éëéüìåôñá ðñéí åðéóôñÝøïõÉäéïêôÞôçò:
ïðïßïé Ýöèáóáí óôï üñïò ÌåëÜ (óýìöùíá ìå
ìå óôç Óáìøïýíôá, óôáìáôÞóáìå óôï ÐïëåÐïëéôéóôéêüò Óýëëïãïò Öåñþí
ôçí ðáñÜäïóç) áêïëïõèþíôáò ôçí áãéïãñáìþíéïí (Bolaman) ãéá íá äïýìå ôï Âõæáíôéíü
& Ðåñéöåñåßáò Í. ¸âñïõ «ÂÞñá»
öçìÝíç áðü ôïí Áðüóôïëï ËïõêÜ åéêüíá ôçò
êÜóôñï êáé ôçí ðåñßåñãá ôïðïèåôçìÝíç îýëéÓôáäßïõ 39, 105 59 ÁèÞíá, Ôçë. 210 3216532
Ðáíáãßáò. ÁíåâÞêáìå ôá 50 ðåñßðïõ óêáëïíç êáôïéêßá ôïõ 18ïõ áé. ôçò äõíáóôåßáò ×áÕðåýèõíç êáôÜ ôï Íüìï:
ðÜôéá êáé öèÜóáìå óôçí åßóïäï ôçò ìïíÞò.
óíåíôÜñïãëïõ.
ÅëéóÜâåô Óéãëßäïõ-ÑÝôæéïõ
ÓôáèÞêáìå óôçí åßóïäï ðñéí êáôåâïýìå ôéò
×Üñç óôçí ðåñéÝñãåéÜ ìáò üìùò, áíáêáÓôáäßïõ 39, 105 59 ÁèÞíá, Ôçë. 210 3216532
óêÜëåò ðïõ ïäçãïýí óôï åóùôåñéêü ãéá í’ áëýøáìå ìéá åêêëçóßá óôï ðßóù ìÝñïò ôïõ êÜÅêäüôçò-Õðåýèõíïò ýëçò:
ðïëáýóïõìå üëï ôï ÷þñï, ôïõò êïéôþíåò, ôçí
óôñïõ ðïõ, êáèþò öáéíüôáí, Ýðñåðå íá åß÷å
ÁíáóôÜóéïò ÃåùñãéÜäçò
éåñÞ óðçëéÜ, áëëÜ êáé ôï Áãßáóìá ðïõ óôÜæåé
÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá êÜðïéï äéÜóôçìá óôï ðáÓôáäßïõ 39, 105 59 ÁèÞíá, Ôçë. 210 3216532
øçëÜ áðü ôï âñÜ÷ï åðß áéþíåò ÷ùñßò äéáêïðÞ.
ñåëèüí ùò ôæáìß.
ÓõíôÜóóåôáé áðü ÅðéôñïðÞ
Óôï ìïíáóôÞñé ìÝ÷ñé ôï 1910 æïýóáí ðÜÉäéáßôåñá åõ÷Üñéóôç åíôýðùóç ìáò ðñï-

íù áðü åêáôü ìïíá÷ïß ôáãìÝíïé óôçí õðçñåóßá ôçò Ðáíáãßáò. ÁíÜìåóá ó’ áõôïýò êáé Ýíáò äéêüò ìáò Üíèñùðïò, ï Áñ÷. Ôóáíïóßäçò
Èåüêëçôïò, ðïõ äéåôÝëåóå åðß ìáêñüí åöçìÝñéïò ôçò Ðáíáãßáò Êïóìïóþôåéñáò Öåñþí
êáé ôï óêÞíùìÜ ôïõ áðü ôï 1973 âñßóêåôáé
óôï êïéìçôÞñéï Öåñþí, äßðëá óôï
ðáñåêêëÞóé ôïõ Áã. ÁëåîÜíäñïõ
ðïõ åßíáé äéêü ôïõ äçìéïýñãçìá.
ÐïëëÜ áðü ôá ðñïóùðéêÜ ôïõ áíôéêåßìåíá, üðùò êáé ïé öùôïãñáößåò ôïõ óôç ìïíÞ, âñßóêïíôáé óôï
ëáïãñáöéêü êáé éóôïñéêü Ìïõóåßï
Öåñþí ìåôÜ áðü åõãåíÞ ðáñá÷þñçóç ôùí ïéêåßùí ôïõ.
¸ôóé ãéá ìÝíá ç åðßóêåøç óôçí
Ðáíáãßá ÓïõìåëÜ áðïêôïýóå ìéá
Ç Áãßá Óïößá óôçí Ôñáðåæïýíôá.
ðéï ðñïóùðéêÞ äéÜóôáóç, êáèþò

OIKONOMIKH ENIÓ×ÕÓÇ

êÜëåóáí ïé êáëïóõíÜôïé êáé ðñüó÷áñïé êÜôïéêïé ôçò ÖÜôóáò (ÖáäéóÜíç), ðïëëïß áðü ôïõò
ïðïßïõò ìéëïýóáí ôçí ðïíôéáêÞ.
Ôçí Ýâäïìç çìÝñá êáôÜ ôçí åðéóôñïöÞ
ìáò äéêáéþèçêå ç åðéëïãÞ ôïõ ôïõñéóôéêïý
ãñáöåßïõ ÈñÜêç ðïõ ïñãÜíùóå Üñéóôá ôçí
ðåñéÞãçóç íá åðéóêåöèïýìå ãéá ëßãåò þñåò
ôçí ÁìÜóåéá.
Ç ÁìÜóåéá, ðáôñßäá ôïõ ãåùãñÜöïõ
ÓôñÜâùíá, ÷ôéóìÝíç óôéò ü÷èåò ôïõ ðïôáìïý
ºñéò, ìå ôïõò ëáîåõôïýò ôÜöïõò ôùí Ìéèñéäáôþí, èåùñåßôáé áðü ôéò ðéï ùñáßåò ðüëåéò
ôçò áíáôïëÞò. Óôçí ÁìÜóåéá ëåéôïõñãïýóáí
êáé ôá ðåñßöçìá äéêáóôÞñéá ôçò áíåîáñôçóßáò, ðïõ ìå øåõäåßò êáôçãïñßåò êáé óõíïðôéêÝò äéáäéêáóßåò Ýóôåëíáí óôïí åêôïðéóìü êáé
óôçí êñåìÜëá ôïõò Ðïíôßïõò. Ç åêêëçóßá ôçò
åëëçíéêÞò ðáñïéêßáò ðïõ öáßíåôáé óå ìßá êáñô-

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. 210 3827314
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Γ

εννήθηκε στην Ηλιούπολη της Ανατολής
το 290 μ.Χ. Τύραννος ήτανε ο ειδωλολάτρης Μαξιμιανός και έπαρχος ο Διόσκουρος,
πατέρας της μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας. Ο
Διόσκουρος ήταν και αυτός ειδωλολάτρης. Η
μοναχοκόρη του Βαρβάρα ζούσε μέσα στα
πλούτη με υπηρέτες και πνευματική καλλιέργεια. Ήτανε μια ωραιότατη κοπέλα και για λόγους ασφαλείας ζούσε σε ένα υψηλότατο πύργο. Με αυτόν τον τρόπο νόμιζε ο πατέρας της
ότι θα την προφυλάξει από κακές συναναστροφές και επιδράσεις. Αυτή όμως κρυφά είχε γνωρίσει τον Χριστιανισμό και η απομόνωση αυτή δεν την ενδιέφερε.
Κάποτε ο πατέρας της ταξίδεψε μακριά και
άφησε εντολή να κτισθεί ένα καινούργιο κτίριο με δύο παράθυρα. Η Βαρβάρα κατέβηκε από τον πύργο και είπε στους τεχνίτες τα παράθυρα να γίνουν τρία. Όταν με την επιστροφή
του ο Διόσκουρος ρώτησε την κόρη του γιατί
το έκανε αυτό, εκείνη του απάντησε: «Τα τρία
παράθυρα φωτίζουν κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο αυτό», και εννοούσε την υπόσταση και τη μεγαλειότητα της μεγάλης τριάδος. Ο πατέρας της δεν κατάλαβε, και τότε εκείνη έκανε το σημείο του σταυρού. Ο Διόσκουρος οργισμένος σήκωσε το ξίφος του να τη σκοτώσει. Η Βαρβάρα τότε ξέφυγε από τον αγριεμένο πατέρα της και κατέφυγε στο πλησιέστερο βουνό. Αλλά σε μερικές μέρες ψάχνοντας
με τους φρουρούς του τη βρήκε και την παρέδωσε στον Μαρκινιανό. Ο Ηγεμόνας μόλις την
είδε άρχισε να την καλοπιάνει και να την παρακαλεί να προσκυνήσει τα είδωλα. Η απάντηση
της Βαρβάρας ήταν: «Εγώ προσκυνώ και δοξολογώ τον Θεό μου, ο οποίος έκανε τον ουρανό και τη γη και όλη την πλάση. Οι θεοί όμως
που εσείς λατρεύετε είναι ψεύτικοι, από χρυσό
και άργυρο, και είναι δαιμόνια.»
Όταν ο Μαρκινιανός άκουσε αυτά τα λόγια, διέταξε να τη γυμνώσουν και να τη μαστιγώσουν με δέρματα που κατατρύπησαν το σώμα της και την έριξαν πάλι στη φυλακή. Τα μεσάνυχτα όμως το κελί της γέμισε φως πολύ λαμπερό και παρουσιάσθηκε ο Χριστός και της
είπε: «Μη φοβάσαι, εγώ θα σε διαφυλάττω».
Αμέσως οι πληγές της εξαφανίσθηκαν. Θεραπεύθηκε εντελώς και η ψυχή της γέμισε χαρά
και αγαλλίαση. Στο ίδιο κελί βρισκόταν και κάποια άλλη χριστιανή, η Ιουλιανή, η οποία, όταν
είδε όλα αυτά, επήρε θάρρος.
Όταν την Βαρβάρα την ξαναφέρανε στον
Μαρκινιανό και την είδε θεραπευμένη, της είπε ότι τα είδωλα τη θεραπεύσανε. Η Βαράρα
του απάντησε: «Με θεράπευσε ο ίδιος ο Χριστός». Τότε διέταξε ο Μαρκινιανός να τη μαστιγώσουν με σιδερένια νύχια και να καίνε με
λαμπάδες τα σκισμένα μέλη της. Στο τέλος αρχίσανε να την περιφέρουν στους δρόμους γυμνή. Αλλά ο Χριστός τη σκέπασε με μια Νεφέλη και δεν φαινόταν το γυμνό σώμα της.
Βλέποντας ο Μαρκινιανός ότι δεν είχε αποτέλεσμα, έδωσε εντολή να τη θανατώσουν
με αποκεφαλισμό μαζί με τη μάρτυρα Ιουλιανή. Ο αιμοβόρος πατέρας της Βαρβάρας που
παρακολουθούσε τα μαρτύριά της, ζήτησε να
την αποκεφαλίσει ο ίδιος. Στο δρόμο για την
εκτέλεση ακούσθηκε φωνή από τον ουρανό να
προσκαλεί τη Βαρβάρα και την Ιουλιανή στον
ουρανό. Η Βαρβάρα τότε γεμάτη θάρρος έτρεχε για τη θυσία. Και όταν έφτασε στον τόπο
της εκτέλεσης, έσκυψε την ιερά κεφαλή της και
την αποκεφάλισε ο πατέρας της, την δε Ιουλιανή ο δήμιος.
Την ίδια στιγμή και ενώ κατέβαινε από το
όρος ο άσπλαχνος παιδοκτόνος πατέρας της
Βαρβάρας, αίφνης κεραυνός έπεσε από τον ουρανό και τον κατέκαυσε. Κάποιος κρυφός Χριστιανός έθαψε τα σώματα των δύο αγίων Βαρβάρας και Ιουλιανής.
Κυβέλη Ράσσα
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ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÁÍÁÃÍÙÑÉÓÇ
ãéá ôï åèíïëïãéêü Ìïõóåßï ÈñÜêçò

×ÑÉÓÔÏÕÃÅÍÍÉÁÔÉÊÏ ÄÉÇÃÇÌÁ
Öþôçò Êüíôïãëïõ

«ÐáñáìïíÞ ×ñéóôïýãåííá»
ÓÔÏ ÁÚÂÁËÉ
Öþôçò Êüíôïãëïõ (1895-1965) Ýæçóå ôá
ðáéäéêÜ ôïõ ÷ñüíéá óôï ìåôü÷é ôçò Áãßáò
ÐáñáóêåõÞò, Ýîù áðü ôï Áúâáëß ôçò Ì. Áóßáò.
Ôï ðíåõìáôéêü ðåñéâÜëëïí ôçò ðåñéï÷Þò, ç ïñèïäïîßá, ç öýóç êáé ôá ðåñéðåôåéþäç áíáãíþóìáôá ðñïóäéüñéóáí ôá ðáéäéêÜ ôïõ âéþìáôá êáé
åîÝèñåøáí ôçí ðáéäéêÞ ôïõ öáíôáóßá.
Óôï äéÞãçìá «ÐáñáìïíÞ ×ñéóïýãåííá» ìåôáöåñüìáóôå óôï Áúâáëß, ôéò åëëçíéêÝò Êõäùíßåò.
ÐáñáèÝôïõìå ôï ðñþôï ìÝñïò (ôï äåýôåñï áíáöÝñåôáé óôá êÜëëáíôá ðïõ øÜëëïõí ôá ðáéäéÜ
öÝñíïíôáò ôï ìÞíõìá óå ðëïýóéïõò êáé öôù÷ïýò):

Ï

...Êñýï ôÜíôáíï Ýêáíå, ðáñáìïíÞ ×ñéóôïýãåííá.
Ï áãÝñáò óáí íá ’ôáíå êñýá öùôéÜ ê’ Ýêáéãå. Ìá
ï êüóìïò Þôáíå ÷áñïýìåíïò, ãåìÜôïò êÝöé.
Åß÷å âñáäéÜóåé êé áíÜøáíå ôá öáíÜñéá ìå ôï
ðåôñüëáäï. Ôá ìáãáæéÜ óôï ôóáñóß öåããïâïëïýóáíå, ãåìÜôá áð’ üëá ôá êáëÜ. Ï êüóìïò ìðáéíüâãáéíå êáé øïýíéæå^ áð’ ôï ’íá ôï ìáãáæß Ýâãáéíå, óô’ Üëëï Ýìðáéíå. Êé üëïé ÷áéñåôéüíôáíå êáé
êïõâåíôéÜæáíå ìå ãÝëéá, ìå ÷áñÝò.
Ïé ìåãÜëïé êáöåíÝäåò Þôáíå ãåìÜôïé êáðíü áðü ôïí êüóìï ðïõ öïõìÜñéæå. Ï êáöåíÝò ô’ ÁóçìÝíéïõ åß÷å ìåãÜëç ÷áñïýìåíç öáóáñßá. Åß÷å ìÝóá äýï óüìðåò, êáé ôá ôæÜìéá Þôáíå èáìðÜ^ áð’ Ýîù Ýâëåðåò óáí ßóêéïõò ôïõò áíèñþðïõò. Ïé ìïõóôåñÞäåò åß÷áíå âãáëìÝíåò ôéò ãïýíåò áðü ôç æÝóôç, êüóìïò êáëüò, êáëïðåñáóìÝíïé íïéêïêõñÝïé.
ÊÜèå ôüóï Üíïéãå ç ðüñôá êáé ìðáßíáíå ôá
ðáéäéÜ ðïõ ëÝãáíå ôá êÜëáíôá. Êáé äåí ôá ëÝãáíå ìéóÜ êáé ìéóïêïýôåëá, ìá ôá ëÝãáíå áðü ôçí
áñ÷Þ ßóáìå ôï ôÝëïò, ìå öùíÝò øáëôÜäéêåò, ü÷é
óáí êáé ôþñá ðïõ ôá ëÝíå ìïíá÷Ü ðÝíôå ëüãéá
ìðñïýìõôá êé áíÜóêåëá, êáé êåßíá ðáñÜöùíá.
Áíôßêñõ óôïí ìåãÜëïí êáöåíÝ ô’ ÁóçìÝíéïõ Þôáíå êÜôé öôù÷ïìÜãáæá, ôóáñïõ÷Üäéêá, øáèÜäéêá êáé ôÝôïéá. ºóéá-ßóéá áíôßêñõ óôç ìåãÜëç ðüñôá ôïõ êáöåíÝ Þôáíå Ýíá ìéêñü êáöåíåäÜêé, ôï ðéï
öôù÷éêü ó’ üëç ôçí ðïëéôåßá, ìéá ðïíôéêüôñõðá.
Åíþ ï ìåãÜëïò ï êáöåíÝò öåããïâïëïýóå êáé
ôá ôæÜìéá Þôáíå èïëÜ áðü ôç æÝóôç, ç ðïíôéêüôñõðá Þôáíå óêïôåéíÞ, ãéáôß ç ëÜìðá, ìéá ëÜìðá ôóéìðëéáóìÝíç, ìéá Üíáâå, ìéá Ýóâçíå, üðùò Ýìðáéíå ï ÷éïíéÜò áðü ôá óðáóìÝíá ôæÜìéá ôçò ðüñôáò.
Ç öõôéëÞèñá Þôáíå óôñáâïâéäùìÝíç êáé ôóáëáðáôçìÝíç óáí ôï ìïýôñï ôïõ êáöåôæÞ, ôïõ ìðáñìðá-Ãéáííáêïý ôïõ ×áôæÞ, ôï öéôßëé óôñáâïêïììÝíï, ôï ãõáëß óðáóìÝíï áðü ôï ’íá ìÜãïõëï êáé
óôçí ôñýðá åß÷áíå êïëëçìÝíï Ýíá êïììÜôé ôáñáìáäü÷áñôï. ÂÜëå ìå ôï íïõ óïõ ôé öùò Ýäéíå ìéá
ôÝôïéá ëÜìðá! ÊÜôù ôá óáíßäéá Þôáíå óÜðéá êáé
ôñßæáíå. Óôïí ôïß÷ï Þôáí êñåìáóìÝíá äõï ôñßá
ðáìðÜëáéá êÜíôñá êáðíéóìÝíá óáí áñ÷áßá åéêïíßóìáôá: ôï Ýíá ðáñßóôáíå ôïí ÌÝãá ÐÝôñï ìÝóá óå ìéá âÜñêá ðïõ ôçí Ýäåñíå ç öïõñôïýíá, ô’
Üëëï ôïí ìÜíôç Ôåéñåóßá ðïõ ìéëïýóå ìå ôïí ÁãáìÝìíïíá, ô’ Üëëï ôïí ÐáíáãÞ ôïí Êïõôáëéáíü
ðïõ ðÜëåõå ìå ôçí ôßãñç.
Ç ðåëáôåßá Þôáíå óõíÝ÷åéá ìå ôï êáöåíåßï.
¼ëïé üëïé Þôáíå ðåíôÝîé ãÝñïé óêåâñùìÝíïé, óáñÜâáëá, ìå êÜôé ôñýðéåò ãïýíåò ðïõ äåí ôéò Ýðéáíå áãêßóôñé. Äõï ôñåéò Þôáí ãéáëéêÜñçäåò, äçëáäÞ åß÷áíå êáìéÜ óÜðéá âÜñêá êáé âãÜæáíå èáëáóóéíÜ ãéá ìåæÝäåò, ðïõ ôá ëÝãáíå ãéáëéêÜ, ãéáôß âñßóêïõíôáé óôï ãéáëü, äçëáäÞ óôá ñç÷Ü. Ïé Üëëïé Þôáíå öñïõêáëÜäåò, äçëáäÞ êÜíáíå öñïõêáëéÝò.
¹ôáíå êáé êáíÝíáò íåñïêïõâáëçôÞò êáé êáíÝíáò êáñâïõíéÜñçò. Íá, áõôÞ Þôáíå ç ðåëáôåßá.
Ï âïñéÜò Ýìðáéíå ìÝóá áðü ôçí ôñïýìðá, êáé
óôñéöïãýñéæå ç ëÜìðá ðïõ êñåìüôáíå áðü ôï
ìáõñéóìÝíï ôáâÜíé êé áíáâüóâçíå. Áðü ôï êñýï
ôñÝìáíå ïé ãÝñïé êáé ÷ïõ÷ïõëßæáíå ôá ÷Ýñéá ôïõò,
ôá âÜæáíå êé áðü ðÜíù áðü ôï ôóéãÜñï, ôÜ÷á ãéá
íá æåóôáèïýíå. Ï öïõêáñÜò ï êáöåôæÞò, ãéá íá
ìçí ðáãþóåé, Ýêáíå óïõëÜôóï, ðçãáéíïåñ÷üôáíå áðü ôï ôåæÜêé ßóáìå ôçí ðüñôá, ìå ôçí ðáëéïãïýíá ñéãìÝíç áðü ðÜíù ôïõ^ êáé, ãéá íá äþóåé
êïõñÜãéï óôçí ðåëáôåßá, åêåß ðïõ óïõëáôóÜñéæå, ôïí Ýðéáíå ôï óýãêñõï êáé ÷ôõðïýóáíå ôá êáôùóÜãïíÜ ôïõ, ê’ Ýóöéããå áðÜíù ôïõ ôçí ðáëéïðáôáôïýêá ôïõ ê’ Ýëåãå: «ÅååÝ÷! ÌùñÝ æåóôü
ðïõ åßíáé ôï êáöåíåäÜêé ìáò!...»
¾óôåñá ãýñéæå ê’ Ýäåé÷íå ôïí ìåãÜëïí êáöåíÝ, ðïõ êáðíßæáíå êÜñãá ïé óüìðåò, ê’ Ýëåãå: «Áíôßêñõ, óêõëß øïöÜ áðü ôï êñýï..., óêõëß øïöÜ!».
Ï êáçìÝíïò ï ìðáñìðá-×áôæÞò!
Áð’ üîù ðåñíïýóå êüóìïò âéáóôéêüò, ìå ãÝ«Äüôå ê' åìÜò ôïí êüðïí ìáò, ü,ô' åßíáé ïñéóìüò óáò...»
Ç åéêïíïãñÜöçóç åßíáé ôïõ Ãéþñãïõ Êüñäç ãéá ôï äéÞãçìá
ôïõ Ö. Êüíôïãëïõ ðïõ ðåñéëáìâÜíåôáé óôç óõëëïãÞ «ÄéçãÞìáôá ôùí ×ñéóôïõãÝííùí», åêäüóåéò Áñìüò.
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ðïøÞöéï ãéá ôï åõñùðáúêü âñáâåßï ôïõ Ìïõóåßïõ ôçò ×ñïíéÜò èá åßíáé ôï Åèíïëïãéêü
Ìïõóåßï ÈñÜêçò, ýóôåñá áðü ðñüôáóç ðïõ èá êáôáèÝóåé ôï õðïõñãåßï Ðïëéôéóìïý, ç
ðñüåäñïò ôïõ Ðåëïðïííçóéáêïý Éäñýìáôïò, ê. Ðáðáíôùíßïõ, ç ïðïßá åêðñïóùðåß ôï âñáâåßï
óôçí ÅëëÜäá, áëëÜ êáé ôï åëëçíéêü ôìÞìá ôïõ ICOM ôïõ Äéåèíïýò Óõìâïõëßïõ Ìïõóåßùí.
ÅãêáéíéÜæïíôáò ôï Åèíïëïãéêü Ìïõóåßï ÈñÜêçò óôçí Áëåîáíäñïýðïëç, ç
äéåõèýíôñéá Ëáúêïý Ðïëéôéóìïý ÔÝôç
×áôæçíéêïëÜïõ, åßðå üôé ôï Ìïõóåßï áðïôåëåß ðñüôõðï êáé üôé åßíáé Ýíá áðü ôá
êáëýôåñá ôçò ÅëëÜäáò, åíþ ôüíéóå üôé óôá
ó÷Ýäéá ôïõ õðïõñãåßïõ åßíáé íá õðïãñáöåß ìéá ðñïãñáììáôéêÞ óýìâáóç ìåôáîý
ôïõ õðïõñãåßïõ êáé êÜðïéïõ ôïðéêïý öïñÝá, þóôå áðü êïéíïý íá óôçñé÷èåß ôï Ýñãï ôïõ ìïõóåßïõ êáé íá õðÜñîåé óõíåñãáóßá óå ðñïãñÜììáôá åñåõíçôéêÜ, åêÇ óõëëïãÞ ôïõ ìïõóåßïõ áðáñéèìåß 2.500
ðáéäåõôéêÜ êáé ãåíéêüôåñá ðïëéôéóôéêÜ.
áíôéêåßìåíá áðü ôï ÷þñï ôçò ÈñÜêçò, áñ÷ßæïÇ éóôïñéêüò ÌáñéÜííá ÊïñïìçëÜ ÷áñáíôáò áðü ôï 1681 Ýùò ôéò áñ÷Ýò ôïõ 20ïý áéþêôÞñéóå ôï Åèíïëïãéêü Ìïõóåßï ÈñÜêçò «ìéá
íá. ¼ðùò åßðå ç éäñýôñéÜ ôïõ ÁããÝëá ÃéáííáÊéâùôü», ëÝãïíôáò ÷áñáêôçñéóôéêÜ:
êßäïõ, «óêïðüò ôïõ äåí åßíáé ìüíï ç áéóèçôéêÜ
«Ðéóôåýù üôé ôï ìïõóåßï öôéÜ÷ôçêå ìå áõêáé ìïõóåéïëïãéêÜ áðïäåêôÞ Ýêèåóç ôïõ õëéêïý,
ôÝò ôéò ðñïûðïèÝóåéò, íá åßíáé ìéá Êéâùôüò ðïõ
áëëÜ ç ðñïþèçóç ôçò ìåëÝôçò êáé ðñïâïëÞò ôïõ
áðü åäþ êáé ðÝñá èá äéáôçñÞóåé æùíôáíü êÜëáúêïý ðïëéôéóìïý ôçò ÈñÜêçò, þóôå ôï ìïõôé áðü ôç æùÞ áõôïý ôïõ ôüðïõ ðïõ ìáò åßíáé
óåßï íá áðïôåëÝóåé âÜóç, ïñìçôÞñéï êáé áöïñáäéÜëåéðôç êáé èá ìáò âïçèÞóåé íá êáôáëÜìÞ ãéá åðáíåêôßìçóç ôçò ðáñÜäïóçò ìÝóá áðü
âïõìå êáé íá åíôÜîïõìå ìÝóá óôç äéêÞ ìáò ôç
ðáñÜëëçëåò äñáóôçñéüôçôåò, êõñßùò åêðáéäåõæùÞ áõôÞ ôç ìíÞìç. Ç ìíÞìç ìÜò áíÞêåé åöüôéêïý ÷áñáêôÞñá, ðïõ èá áðåõèýíïíôáé êáé èá
óïí Ý÷ïõìå ôç äõíáôüôçôá íá ôçí êáôáíïÞóïõåõáéóèçôïðïéïýí éäéáßôåñá ôá ðáéäéÜ êáé ôïõò
ìå êáé ðñáãìáôéêÜ íá ôçí êÜíïõìå êïììÜôé
íÝïõò».
ôïõ åáõôïý ìáò».

ëéá êáé ìå ÷áñÝò. Áðü äù êé áðü êåé áêïõãüíôáíå
ôá ðáéäéÜ ðïõ ëÝãáíå ôá êÜëáíôá óôá ìáãáæéÜ.
Ç þñá ðåñíïýóå êé áíÜñéåõå ï êüóìïò. Ôá
ìáãáæéÜ óöáëïýóáí Ýíá Ýíá. Ìïíá÷Ü ìÝóá óôá
ìðáñìðåñéÜ îïõñéæüíôáíå áêüìá êÜôé ëßãïé.
Óôï ôóáñóß ëéãüóôåõå ç öáóáñßá, ìá óôïõò ìá÷áëÜäåò ãõñßæáíå ôá ðáéäéÜ ìå ôá öáíÜñéá êáé ëÝãáíå ôá êÜëáíôá óôá óðßôéá. Ïé ðüñôåò Þôáíå áíïé÷ôÝò, ïé íïéêïêõñÝïé êáé ôá ðáéäéÜ ôïõò üëïé Þôáíå ÷áñïýìåíïé, ê’ õðïäå÷üíôáíå ôïõò øáëôÜäåò,
êáé êåßíïé áñ÷ßæáíå êáëüöùíïé óáí ÷ïôæÜäåò:
ÊáëÞí åóðÝñáí, Üñ÷ïíôåò, áí åßíáé ïñéóìüò óáò...
Êé áöïý åîéóôïñïýóáíå üóá ëÝãåé ôï ÅõáããÝëéï,
ôïí ÉùóÞö, ôïõò áããÝëïõò, ôïõò ôóïìðÜíçäåò,
ôïõò ìÜ÷ïõò, ôïí Çñþäç, ôï óöÜîéìï ôùí íçðßùí êáé ôç Ñá÷Þë ðïõ Ýêëáéãå ôá ôÝêíá ôçò, ýóôåñá ôåëåéþíáíå ìå ôïýôá ôá ëüãéá:
Éäïý ïðïý óáò åßðïìåí üëçí ôçí éóôïñßáí,
ôïõ Éçóïý ìáò ôïõ ×ñéóôïý ãÝííçóéí ôçí áãßáí.
Êáé óáò êáëïíõ÷ôßæïìåí, ðÝóåôå êïéìçèÞôå,
ïëßãïí ýðíïí ðÜñåôå êáé ðÜëé óçêùèÞôå.
Êáé âÜëåôå ôá ñïý÷á óáò, åýìïñöá åíäõèÞôå,
óôçí åêêëçóßáí ôñÝîáôå, ìå ðñïèõìßáí ìðÞôå.
Í' áêïýóåôå ìå ðñïóï÷Þí üëçí ôçí õìíùäßáí
êáé ìå ðïëëÞí åõëÜâåéáí ôçí èåßáí ëåéôïõñãßáí.
Êáé ðÜëéí óáí ãõñßóåôå åéò ôï áñ÷ïíôéêüí óáò,
åõèýò ôñáðÝæé óôñþóåôå, âÜëôå ôï öáãçôüí óáò.
Êáé ôïí óôáõñüí óáò êÜìåôå, ãåõèÞôå, åõöñáíèÞôå,
äüôå ê' åìÜò ôïí êüðïí ìáò ü,ô' åßíáé ïñéóìüò óáò,
êáé ï ×ñéóôüò ìáò ðÜíôïôå íá åßíáé âïçèüò óáò.
Êáé åéò Ýôç ðïëëÜ.
Ìðáßíáíå óôï óðßôé ìå ÷áñÜ, âãáßíáíå ìå ðéï ìåãÜëç ÷áñÜ. Ðáßñíáíå áñ÷ïíôéêÜ öéëïäùñÞìáôá
áðü ôïí êïõâáñíôÜ ôïí íïéêïêýñç êé áðü ôç íïéêïêõñÜ ëïãéþí-ëïãéþí ãëõêÜ, ðïõ äåí ôá ôñþãáíå, ãéáôß áêüìá äåí åß÷å ãßíåé ç Ëåéôïõñãßá, áëëÜ ôá ìáæåýáíå ìÝóá óå ìéá êáëáèéÝñá.
Áâñáìéáßá ðñÜãìáôá! Ôþñá óôåãíþóáíå ïé
Üíèñùðïé êáé ãéíÞêáíå óáí îåñß÷éá áðü ôïí ðïëéôéóìü! ÐÜíå ôá êáëÜ ÷ñüíéá!
¼ëá ãéíüíôáíå üðùò ôá ’ëåãå ôï ôñáãïýäé:
ðÝöôáíå óôá æåóôÜ ôïõò êáé ðáßñíáíå Ýíáí ýðíï,
þóðïõ áñ÷ßæáíå êáé ÷ôõðïýóáíå ïé êáìðÜíåò áðü ôéò äþäåêá åêêëçóéÝò ôçò ÷þñáò. Ôé ãëõêüöùíåò êáìðÜíåò! ¼÷é óáí ôéò êñýåò ôéò åõñùðáúêÝò,
ðïõ èáññåßò ðùò åßíáé íôåíåêåäÝíéåò!
Óôïëéæüíôáíå üëïé, âÜæáíå ôá êáëÜ ôïõò, êáé
ðçãáßíáíå óôçí åêêëçóéÜ. Óáí ôåëåßùíå ç Ëåéôïõñãßá, ãõñßæáíå óôá óðßôéá ôïõò. Ïé äñüìïé áíôéëáëïýóáíå áðü ÷áñïýìåíåò öùíÝò. Ïé ðüñôåò
ôùí óðéôéþí Þôáí áíïé÷ôÝò êáé öåããïâïëïýóáíå.
Ôá ôñáðÝæéá ðåñéìÝíáíå óôñùìÝíá ìå Üóðñá ôñáðåæïìÜíôçëá, êé åß÷áíå áðÜíù ü,ôé âÜëåé ï íïõò
óïõ. Öôù÷ïß êáé ðëïýóéïé ôñþãáíå ðëïõóéïðÜñï÷á, ãéáôß ïé áñ÷üíôïé óôÝëíáíå áð’ üëá óôïõò öôù÷ïýò. Êé áíôßò íá ôñáãïõäÞóïõíå óôá ôñáðÝæéá,
øÝëíáíå ôï «×ñéóôüò ãåííÜôáé, äïîÜóáôå», «Ç
ÐáñèÝíïò óÞìåñïí ôïí õðåñïýóéïí ôßêôåé», «ÌõóôÞñéïí îÝíïí ïñþ êáé ðáñÜäïîïí». Áöïý åõöñáéíüíôáíå áð’ üëá, ðëáãéÜæáíå áîÝãíïéáóôïé, óáí ô’
áñíéÜ ðïõ êïéìüíôáíå êïíôÜ óôï ðá÷íß, ôüôåò ðïõ
ãåííÞèçêå ï ×ñéóôüò åí ÂçèëåÝì ôçò Éïõäáßáò...

Åðß ôïõ ðéåóôçñßïõ...
ÄÉÁÐÁÑÁÔÁÎÉÁÊÇ Ç ÓÕÍÈÅÓÇ
ÔÏÕ ÍÅÏÕ ÐÑÏÅÄÑÅÉÏÕ
ÔÏÕ ÄÇÌ. ÓÕÌÂÏÕËÉÏÕ ÖÅÑÙÍ
Ôï íÝï Ðñïåäñåßï ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ Öåñþí åßíáé äéáðáñáôáîéáêü. Óôéò
äçìáéñåóßåò ðïõ Ýãéíáí óôéò 5-1-2003 åêëÝ÷èçêáí:
Ðñüåäñïò ï Âáóßëåéïò Êáðïýôóçò,
Áíôéðñüåäñïò ç Åõñþðç ÊáëïýñçÑÜðôç,
ÃñáììáôÝáò ç ×ñõóïýëá Ìáëêïýêç.
Ãéá ôç Äçìáñ÷éáêÞ ÅðéôñïðÞ åêëÝ÷èçêáí ïé: ÅõÜããåëïò ÖïõôóéôæÞò, Çëßáò
Äéáìáíôßäçò, ×ñÞóôïò ÌðåìðåëÝôóçò,
Ìáñßíïò Ðïýëïò.
ÔÝëïò, ÁíôéäÞìáñ÷ïò ïñßóôçêå ï Íéêüëáïò Êáñõðßäçò.

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.

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ
Ôï Ä.Ó. êÜíåé ãíùóôü óå üëïõò üôé
ÊÁÈÅ ÄÅÕÔÅÑÁ ÁÐÏÃÅÕÌÁ (þñåò 6-8 ì.ì.) ÔÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ôïõ Óõëëüãïõ ìáò ÅÉÍÁÉ ÁÍÏÉ×ÔÁ ãéá ôïõò
óõìðáôñéþôåò êáé ìÝëç ìáò ðïõ èÝëïõí íá åðéêïéíùíÞóïõí Þ íá Ýñèïõí
óå åðáöÞ ìáæß ìáò ãéá ïðïéáäÞðïôå
ðëçñïöïñßá, Þ åíçìÝñùóç.
Óôáäßïõ 39, 4ïò üñïöïò,
ôçë. 210-3216532.
To Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï
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Ç Éäñõóç tïõ Ãõìíaóéïõ Öåñùí
ÈõìÜìáé êáé íïóôáëãþ
Συνέχεια
άθε φορά που σβήνει κάτι από τη μνήμη αυξάνει η αταξία, χάνεται η ιστορία,
εξαφανίζεται το συναίσθημα. Προτού αναφερθώ στην ανέγερση του Ιερού Ναού της Αγίας
Παρασκευής, και αναφέρω τις υπόλοιπες θλιβερές κατοχικές ημέρες, θέλω να στοιχηθώ ιστορικά και να ιεραρχήσω τα τελευταία γεγονότα που μεσολάβησαν με την περιπετειώδη
λειτουργία του Γυμνασίου Φερών.
Με την απελευθέρωση το 1944-45 αρχίζει να λειτουργεί κανονικά το Γυμνάσιο Αλεξανδρουπόλεως. Το καμπανάκι όμως κτυπά
συναγερμό. Οι φόβοι του αειμνήστου Φραγκούλη επαληθεύονται. Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να σταματήσει η λειτουργία
του Γυμνασίου Φερών, και τα παιδιά να μεταγραφούν στο Γυμνάσιο Αλεξανδρουπόλεως.
Και τώρα; Διακυβεύεται οριστικά το μέλλον των παιδιών. Αρχίζουν τα τρεχάματα. Κάποιος σοφός έλεγε: «Αν δεν φθάσει ο άνθρωπος στα χείλη του γκρεμού δεν πετούν οι πλάτες του φτερούγες...»
Τάχιστα ενεργοποιείται ο Σύλλογος γονέων που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του συλλόγου Θεόδωρο Μπαμίδη, αντιπρόεδο Παναγιώτη Μπάρλα, Γενικό Γραμματέα Ντελβίση
Θεόδωρο, Ταμία Βογιατζή Νικόλαο και Κανταρτζή Δημήτριο μέλος του συλλόγου. Όλοι
αυτοί, αρκετά εύποροι, θα μπορούσαν να στείλουν άνετα τα παιδιά τους στην Αλεξανδρούπολη. Και όμως τρέχουν, αγωνίζονται να κρατηθεί το Γυμνάσιο για το συμφέρον όλων των
παιδιών του χωριού.
Αναχαιτίζουν μεγάλες δυσκολίες και τελικά καταφεύγουν σε μια προσωρινή λύση: Να
λειτουργήσει το Γυμνάσιο για ένα εξάμηνο ως
ιδιωτικό, και για την εξεταστική περίοδο να
έρχονται καθηγητές του Δημοσίου από το
Σουφλί.
Έτσι και έγινε. Μετά την περίοδο αυτή του
εξαμήνου λειτούργησε ως Οκτατάξιο Παράρτημα Αλεξανδρουπόλεως και τέλος, ύστερα
από τόσους αγώνες, αποδεσμεύθηκε οριστικά και πήρε την πολυπόθητη επωνυμία ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΕΡΡΩΝ.
Μεταξύ των πρώτων καθηγητών που ήρθανε και επανδρώσανε το διδακτικό προσωπικό ήτανε ο Γυμνασιάρχης Καραβέλας Νικόλαος, άριστος καθηγητής Θεολόγος-Φιλόλογος, ο Παπαγεωργίου, ο Κυριακού, ο Κιζλάρης και ο δικός μας ο κ. Χιουρέας Δημήτριος. Πληροφορήθηκα από τον αδελφικό μου
φίλο ιατρό Παύλο Βογιατζή ότι ο κύριος Χιουρέας έχει μεγάλες αγωνιστικές περγαμηνές
στον τόπο μας. Άριστος μαθηματικός. Δεν περιορίσθηκε μόνο στην επιστημονική του προσφορά. Ενδιαφέρθηκε και για την πολιτιστική μόρφωση των παιδιών. Έφερε ειδικούς για
την εκμάθηση εθνικών χορών, αλλά και διοργάνωσε ωραιότατες χορωδίες.
Στην πορεία των χρόνων περάσανε κι άλλοι αξιομνημόνευτοι, όπως ο αείμνηστος Νικόλαος Ζηβόπουλος. Ο άνθρωπος αυτός, Γυμναστής και με μουσική παιδεία, με τη συνεργασία του δασκάλου αειμνήστου Ιωσήφ
Νικολαΐδη, έφερε μια αναγέννηση στο χωριό.
Ξημερώματα εθνικών εορτών τα παιδιά
στους δρόμους τραγουδούσαν πατριωτικά
τραγούδια. Χριστούγεννα οι δυο τους, παιδιά
Γυμνασίου και Δημοτικού με τις ουκαρίνες,
μικροσκοπικά όργανα σαν φλογέρες, ψάλλανε τα κάλαντα. Οι δυο αυτοί άνθρωποι ξεσήκωναν πατριωτικές συνειδήσεις...
Οι Φεριώτες θα τους θυμούνται για πάντα.
Και τώρα η ιδέα του νέου κτιρίου, το όνειρο των Φεριωτών ωριμάζει.
Ας μην προχωρήσω περισσότερο. Τα γεγονότα τα περιγράφει από εδώ και πέρα πολύ
σωστά και ζωντανά, γιατί τα έζησε, ο κ. Θεόδωρος Καλαϊτζής. Τη δραστηριότητα του προέδρου αειμνήστου Μιλτιάδη Πατακίδη και όλων των κατοίκων.
Θέλω να προσθέσω ότι μόνο τον στρατιωτικό αυτόν χώρο τον είχε επισημάνει και ο α-
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είμνηστος Νομάρχης Σταύρος Ευταξίας. Ήθελε να τον κάνει Γεωργική Σχολή, αλλά δεν
πρόλαβε.
Πριν κλείσω, θα ’θελα να μνημονεύσω το
όνομα μιας ξεχασμένης κυρίας, μιας πρέσβειρας της πόλης μας, αρχόντισσας, με συνέπεια
και ήθος. Είναι η αείμνηστη Κατίνα Βασιλείου, σύζυγος του αειμνήστου ιατρού Αθανασίου Βασιλείου. Υπήρξε και αυτή παλαιότερα εκπαιδευτικός. Δεν εργάσθηκε. Όμως η
ευαισθησία και η αγάπη της για τα παιδιά ήτανε μια αξιόλογη σταυροφορία αγάπης. Ασχολήθηκε με τον Οδηγισμό του χωριού, με
φιλανθρωπικούς συλλόγους, αλλά η μεσολάβησή της για την παραχώρηση του οικοπέδου
ήτανε μεγάλη. Ερχότανε εδώ στην Αθήνα στο
Γενικό Επιτελείο και στο Υπουργείο Παιδείας με επιμονή έως την τελική απόφαση.
Τελειώνω. Ήταν μια ψυχική κατάδυση που
την προσφέρω στους νέους. Τα γεγονότα αυτά ας τα γνωρίζουν οι νέοι κι ας είναι ευγνώμονες σ’ αυτούς που δημιούργησαν, οργάνωσαν, εργάσθηκαν και εδραίωσαν το Γυμνάσιο
Φερών. Ας είναι αιώνια η μνήμη τους και ας
είμαστε ευγνώμονες σε όσους βρίσκονται στη
ζωή.
Ευχαριστώ
Κυβέλη Ράσσα

Ï ×ÑÕÓÏÓ ÔÇÓ ÈÑÁÊÇÓ
ÊÑÉÍÅÔÁÉ ÓÔÇÍ ÁÈÇÍÁ
Íáé óôçí åðÝíäõóç ôùí ×ñõóùñõ÷åßùí
ëÝíå ôá êáè' ýëçí áñìüäéá Õðïõñãåßá &
Õðçñåóßåò, åíþ ïé ôïðéêïß öïñåßò ëÝíå ü÷é
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áßíåôáé ðùò Ý÷ïõìå ìðåé êáé ðÜëé óôçí
«åðï÷Þ ôïõ ÷ñõóïý». Ôï ðñüóöáôï Ï×É
ôïõ Íïìáñ÷éáêïý Óõìâïõëßïõ Ñïäüðçò óôç
ìåëÝôç ðåñéâáëëïíôéêþí åðéðôþóåùí ðïõ õðÝâáëå ç åôáéñßá «ÌåôáëëåõôéêÞ ÈñÜêçò» ãéá
ôï Ýñãï ôùí Óáððþí, áðïôåëåß ôçí Ýíáñîç
ôçò óõæÞôçóçò ôïõ æçôÞìáôïò óôçí ôïðéêÞ
ìáò êïéíùíßá.
ÌåôÜ ôï Ýñãï ôùí Óáððþí áêïëïõèåß áõôü ôùí ×ñõóùñõ÷åßùí ÈñÜêçò óôï ÐÝñáìá.
Õðïëïãßæåôáé üôé óôéò áñ÷Ýò ôïõ 2003 ôï
ÕÐÅ×ÙÄÅ èá óôåßëåé ðñïò Ýãêñéóç ôùí ÌÐÅ
ôçò ×ñõóùñõ÷åßá ÈñÜêçò óôéò Íïìáñ÷ßåò Ñïäüðçò êáé ¸âñïõ.
Ìå üóá Ýãéíáí ãíùóôÜ, ç ÌÐÅ Ýëáâå èåôéêÞ ãíùìïäüôçóç áðü ôï ÕÐÅ×ÙÄÅ êáé áðü
ôï Õðïõñãåßï ÁíÜðôõîçò, åíþ áíáìÝíïíôáé áêüìç ç ôïðïèÝôçóç ôùí Õðïõñãåßùí Õãåßáò,
Ãåùñãßáò êáé Ðïëéôéóìïý.
Èá ïäçãçèïýìå ëïéðüí óôá Íïìáñ÷éáêÜ
Óõìâïýëéá ôùí äýï Íïìþí ìå èåôéêÝò åéóçãÞóåéò, êÜôé áíôßóôïé÷ï ðïõ óõíÝâç êáé ìå ôï Ýñãï ôùí Óáððþí, üðïõ õðÞñ÷å èåôéêÞ åéóÞãçóç, áëëÜ áêïëïýèçóå ôï ðïëéôéêü ü÷é óôçí åðÝíäõóç.
Ïé óõãêåêñéìÝíåò åôáéñßåò åðÝíäõóáí áñêåôÜ óôçí êïéíùíéêÞ óõíáßíåóç, áëëÜ äåí ôçí
ðÞñáí ðïôÝ üðùò èá Þèåëáí.
Ïé Ýíôïíåò áíôéäñÜóåéò öïñÝùí, ïéêïëïãéêþí ïñãáíþóåùí êáé êáôïßêùí äçìéïýñãçóáí ôç Äéáíïìáñ÷éáêÞ ÅðéôñïðÞ êáôÜ ôùí
×ñõóùñõ÷åßùí êáé ðÞñáí ôï ü÷é áðü äåêÜäåò
öïñåßò êáé Ý÷ïíôáò óôï ÷Ýñé ôïõò áõôü «ôï
üðëï» Üóêçóáí ôçí áíôßóôïé÷ç ðßåóç óôïõò
ðïëéôéêïýò ôçò ðåñéï÷Þò.
¸ôóé ðáñáôçñåßôáé ôï ïîýìùñï íá ëÝíå íáé
óôï Ýñãï ïé êáè’ ýëçí áñìüäéïé, äçëáäÞ ôá
Õðïõñãåßá êáé ïé Õðçñåóßåò, êáé áðü ôçí Üëëç íá ëÝíå ü÷é ïé ôïðéêÝò êïéíùíßåò.
Êáé áí ôï äïýìå óôçí ðñÜîç, êÜðïéïé ëÝíå
üôé äåí êéíäõíåýåé ç õãåßá ìáò êáé êÜðïéïé Üëëïé üôé êéíäõíåýåé!!!
ÐÜíôùò ïé óõæçôÞóåéò Üíïéîáí êáé ðÜëé êáé
ðïëý óýíôïìá óáí ôüðïò èá áðïöáóßóïõìå
ãéá ôï ôé èá óõìâåß.
¢ó÷åôá áí ðÜëé ç ÁèÞíá èá ðåé ôçí ôåëåõôáßá ôçò êïõâÝíôá.
Ä.Ó.

ÓýÍÔÏÌÅò
ÔÏðÉÊÅò ÅÉäÇÓÅÉò
• Ôáõôüôçôá óôá áêßíçôá ìå ôï êôçìáôïëüãéï. Ôï Åèíéêü Êôçìáôïëüãéï åðåêôåßíåôáé
êáé óôç ÈñÜêç. Õðïèçêïöõëáêåßá ãßíïíôáé
êôçìáôïëïãéêÜ ãñáöåßá. Êáôï÷õñþíåôáé ôï
éäéïêôçóéáêü êáèåóôþò ìå êùäéêü áñéèìü.
• Óôï íÝï íïóïêïìåßï Áëåî/ðïëçò ôá åðåßãïíôá ðåñéóôáôéêÜ. ¹äç ëåéôïõñãïýí êáé
ôá åîùôåñéêÜ éáôñåßá ôïõ Íïóïêïìåßïõ. Ôï
ôçëÝöùíï ôùí ôáêôéêþí åîùôåñéêþí éáôñåßùí åßíáé: 25510/25510. Óçìåéþíåôáé üôé ëåéôïõñãåß áóôéêÞ óõãêïéíùíßá áðü Áëåî/ðïëç ðñïò ôï íÝï íïóïêïìåßï áíÜ 15 ëåðôÜ.
• ÈÝñìáíóç ìå ðñùôïôõðßá. Ïãäüíôá êáôïéêßåò ôçò ÄáäéÜò êáèþò êáé äçìüóéá êôßñéá èá æåóôÜíåé ç ðñþôç ìïíÜäá åãêáôÜóôáóçò ôçëåèÝñìáíóçò ìå ôñßììáôá âéïìÜæáò äáóéêÞò ðñïÝëåõóçò, ðïõ åãêáéíéÜóôçêå óôç ÄáäéÜ Óïõöëßïõ.
• Âéâëéïðáñïõóßáóç. Óå ìéá êáôÜìåóç áßèïõóá ôïõ îåíïäï÷åßïõ «ÁóôÞñ» óôçí Áëåîáíäñïýðïëç ðñáãìáôïðïéÞèçêå ç ðáñïõóßáóç ôïõ âéâëßïõ «Öáñìáêåßá êáé öáñìáêïðïéïß óôç ÈñÜêç ôïí 19ï áéþíá» ôïõ
âéâëéïèçêïíüìïõ ôçò ÉáôñéêÞò Ó÷ïëÞò Èåüäùñïõ Êõñêïýäç.
• Äåýôåñï CD ìå ðáñáäïóéáêÜ ôñáãïýäéá
ôçò ÈñÜêçò. Ôï íÝï CD èá ðåñéÝ÷åé õëéêü
êáé ôñáãïýäéá áäçìïóßåõôá áðü ôçí ðåñéï÷Þ ôçò Áíáô. ÈñÜêçò, Áíáô. Ñùìõëßáò,
Ðüíôï, Êáððáäïêßá, ÌéêñÜ Áóßá êáé Ðñïðïíôßäá.
Ôï CD èá äéáôßèåôáé ìåôÜ ôéò ãéïñôÝò. Ôçí
åõèýíç êáé ôçí üëç åðéìÝëåéá Ý÷åé ï Óýëëïãïò «Áñ÷åßï ÌïõóéêïëáïãñáöéêÞò ðáñÜäïóçò “×ñüíçò Áçäïíßäçò”», ðïõ ëåéôïõñãåß åäþ êáé Ýîé ìÞíåò óôçí Áëåîáíäñïýðïëç. ÐáñÜëëçëá åôïéìÜæåôáé êáé âéâëßï óôï ïðïßï èá ãßíåôáé êáôáãñáöÞ üëùí ôùí ðáñáäïóéáêþí óôïëþí ôçò ÈñÜêçò.
• Óôßâïò: ¸ôïéìïò ï Êþóôáò Ãêáôóéïýäçò
ãéá ìåãÜëåò åðéäüóåéò. Ï ðáãêüóìéïò ðñùôáèëçôÞò êÜíåé ôç èåñáðåßá ôïõ êáé Ý÷åé
áñ÷ßóåé åéäéêÝò áóêÞóåéò ãéá íá ìðåé áðü
ôïí åðüìåíï ìÞíá óôï óôßâï.
• Âéâëßï ãéá ôï Óýìðáí áðü åâñßôç ìáèçìáôéêü. «ÓõìðáíôéêÞ ïíôüôçôá ï êüóìïò
ðïõ áãÜðçóá» ôéôëïöïñåßôáé ôï âéâëßï ôïõ
óõíôáîéïý÷ïõ ìáèçìáôéêïý Åðáìåéíþíäá
Äåìåñôæüãëïõ. ÐáñïõóéÜæåé ìå áðëü, êáôáíïçôü êáé ãëáöõñü ôñüðï ôïí Üãíùóôï
êüóìï ôïõ Óýìðáíôïò. Ôï âéâëßï äéáôßèåôáé áðü üëá ôá âéâëéïðùëåßá ôçò ÈñÜêçò.
• ×ùñéü SOS. Ðáéäéêü ÷ùñéü SOS ôï 2005
óôïí ¸âñï. Óôá ôÝëç ôïõ 2003 èá îåêéíÞóïõí ïé åñãáóßåò áíÝãåñóçò ôïõ ôñßôïõ
ðáéäéêïý ÷ùñéïý SOS ôçò ÷þñáò, óå Ýêôáóç 150 óôñåììÜôùí, êïíôÜ óôï áåñïäñüìéï ôçò Áëåîáíäñïýðïëçò.
• Ðïñåßá äéáìáñôõñßáò. Óôï Ôåëùíåßï ôùí
ÊÞðùí ïëïêëçñþèçêå ç ðïñåßá äéáìáñôõñßáò ìåëþí ôçò åðéôñïðÞò óõìðáñÜóôáóçò ðñïò ôïõò ðïëéôéêïýò êñáôïýìåíïõò
óôéò ôïõñêéêÝò öõëáêÝò. Ôïõò 99 Ýöôáóáí
ïé íåêñïß óôá «ëåõêÜ êåëéÜ» ôçò Ôïõñêßáò.
• ¸ñãá óôï ÄÝëôá ôïõ ¸âñïõ êáé ôï ÄÜóïò ôçò ÄáäéÜò. Åãêñßèçêáí ïìüöùíá áðü ôï íïìáñ÷éáêü óõìâïýëéï ¸âñïõ ïé
ðñïôÜóåéò ðïõ èá åíôá÷èïýí óôï åðé÷åéñçóéáêü ðñüãñáììá ðåñéâÜëëïíôïò. Ðñüêåéôáé ãéá Ýíá ðëáßóéï ðñïôÜóåùí ðïõ Ý÷åé êáôáñôßóåé åéäéêÞ ïìÜäá åñãáóßáò ôçò
Íïìáñ÷ßáò ¸âñïõ, óå óõíåñãáóßá ìå äéáöüñïõò öïñåßò ðïõ åìðëÝêïíôáé ìå ôéò äýï
áõôÝò ðåñéï÷Ýò.
• Ôï ðáéäáãùãéêü ôçò Áëåî/ðïëçò. Åßíáé ôï
ìïíáäéêü ôçò ÷þñáò ðïõ äåí äéáèÝôåé äéäáóêáëåßï ãéá ôç ìåôåêðáßäåõóç ôùí äáóêÜëùí. Åõèýíåò óôï ðáéäáãùãéêü åðéññßðôïõí ïé äÜóêáëïé ãéá ôç ìç ëåéôïõñãßá
ôïõ. Áðü åäþ îåêéíïýí ïé êüíôñåò äáóêÜëùí - Äçìïêñßôåéïõ Ðáí/ìßïõ ÈñÜêçò.
• ÅíôõðùóéáêÞ áýîçóç âéâëßùí êáé áíáãíùóôþí óôéò âéâëéïèÞêåò ôïõ ¸âñïõ. ÅíôõðùóéáêÜ êëåßíåé êáé ôï 2002 ìå âÜóç
ôá óôïé÷åßá ðïõ êáôáãñÜöïõí ôçí åôÞóéá
äñáóôçñéüôçôá ôïõ ðñïãñÜììáôïò ðñïþ-
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èçóçò ôçò áíÜãíùóçò êáé ôïõ åêóõã÷ñïíéóìïý ôùí âéâëéïèçêþí ðïõ õëïðïéåßôáé
óôïí ¸âñï áðü ôï 1996.
ÁñéóôïõñãÞìáôá áðü ìåôÜîé. Ï Óýëëïãïò
ößëùí ôçò ìåôÜîçò «Ç ×ñõóáëëßäá»ìåôÜ
áðü ôçí ïëïêëÞñùóç ôçò óõíôÞñçóçò ìÝñïõò ôçò óõëëïãÞò ôïõ ÷åéñïðïßçôùí õöáíôþí ìåôáîùôþí áðü ôï Ìïõóåßï ÌðåíÜêç, äéïñãÜíùóå Ýêèåóç ìå áñéóôïõñãÞìáôá õöáíôþí áðü 8 Ýùò 10 Äåêåìâñßïõ
2002 óôï Ðíåõìáôéêü ÊÝíôñï Óïõöëßïõ.
ÕðïâáèìéóìÝíç èåùñïýí ôçí ðåñéï÷Þ
ôïõò ïé Âïñåéïåëëáäßôåò. Ôï 79% ôùí êáôïßêùí ôçò Âüñåéáò ÅëëÜäáò êáé ôï 51%
ôùí ÅëëÞíùí èåùñïýí üôé ç ðåñéï÷Þ óôçí
ïðïßá æïõí åßíáé õðïâáèìéóìÝíç óõãêñéôéêÜ ìå ôçí õðüëïéðç ÷þñá. Ôçí õðïâÜèìéóç áðïäßäïõí óôçí Ýëëåéøç óôü÷ùí ôïðéêþí öïñÝùí êáé óôéò åõèýíåò ôùí êõâåñíÞóåùí.
ÂáìâÜêé: áðïæçìéþóåéò êáé ðëçñùìÝò
ÊÁÐ óôéò Üìåóåò ðñïôåñáéüôçôåò ôçò Íïìáñ÷ßáò. Ï õðïëïãéóìüò ôçò öåôåéíÞò ðáñáãùãÞò âáìâáêéïý óôïí ¸âñï, ïé áðïæçìéþóåéò áðü ôéò ðëçììýñåò êáé ôç ÷áëáæüðôùóç áëëÜ êáé ïé ðëçñùìÝò ìÝóù ÊÁÐ
åíüøåé ôùí åïñôþí ôùí ×ñéóôïõãÝííùí Þôáí ôá ôñßá âáóéêÜ èÝìáôá ðïõ óõæçôÞèçêáí óå óýóêåøç ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå
óôç Íïìáñ÷ßá.
Áêáäçìßá Ëéìåíéêïý. Ìå êïéíÞ õðïõñãéêÞ
áðüöáóç áíáôÝèçêå ç áíÝãåñóç ôçò Áêáäçìßáò Ëéìåíéêïý óôçí ÊôçìáôéêÞ Õðçñåóßá ôïõ Äçìïóßïõ.
Óõììåôï÷Þ ôïõ Ðïëéôéóôéêïý Óõëëüãïõ «¸âñïò» óôéò åêäçëþóåéò ôçò ÈñáêéêÞò Åóôßáò óôçí ÊáâÜëá. Ôçí ÊõñéáêÞ 17 Íïåìâñßïõ ï ðïëéôéóôéêüò óýëëïãïò ðáñáäïóéáêþí ÷ïñþí «Ï ¸âñïò» óõììåôåß÷å ìå
äýï ôìÞìáôÜ ôïõ (åöÞâùí êáé åíçëßêùí)
óôï ôñéÞìåñï öåóôéâÜë åêäçëþóåùí ðïõ
äéïñãÜíùóå ç ÈñáêéêÞ Åóôßá ÊáâÜëáò.
Óôçí ðáñÜóôáóç ðïõ Ýäùóå äåí ðåñéïñßóèçêå ìüíï óôçí ðáñïõóßáóç äçìïôéêþí
÷ïñþí êáé ôñáãïõäéþí áðü ôçí ðåñéï÷Þ
ôïõ ¸âñïõ, áëëÜ êáé áíáðáñÝóôçóå ìå åðéôõ÷ßá ðáé÷íßäéá, Ýèéìá êáé ëáïãñáöéêÜ
äñþìåíá.
Åêðáßäåõóç ôùí ìïõóïõëìáíïðáßäùí.
ÄéÞìåñï åðéóôçìïíéêü óõíÝäñéï ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí óôï ïðïßï áíáêïéíþèçêáí ïé óôü÷ïé êáé ôï ðåñéå÷üìåíï ôïõ
ðñïãñÜììáôïò «Åêðáßäåõóç ìïõóïõëìáíïðáßäùí 2002-2004» ðïõ åðéìåëïýíôáé ïé
êõñßåò ¢ííá ÖñáãêïõäÜêç êáé ÈÜëåéá
Äñáãþíá ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôçí ÊïìïôçíÞ óôéò 29 êáé 30 Íïåìâñßïõ 2002 óôçí
áßèïõóá ôçò Íïìáñ÷ßáò Ñïäüðçò. Ôï óõíÝäñéï åß÷å ôßôëï «Ïìïéüôçôåò êáé äéáöïñÝò – Áíáæçôþíôáò íÝïõò äñüìïõò óôçí
Åêðáßäåõóç».
Áãùãüò ÌðïõñãêÜò-Áëåî/ðïëçò. ÍÝá ìåãáëåðÞâïëá ó÷Ýäéá, ìåôÜ ôçí êáô’ áñ÷Þí
óõìöùíßá ìå ôïõò ÂïõëãÜñïõò.
ÅðéìÝëåéá: ÁÍÁÓÔ. ÃÅÙÑÃÉÁÄÇÓ

ÏÉ ÖÅÑÅÓ ×ÙÑÉÓ ÁÓÈÅÍÏÖÏÑÏ
Êáôáããåëßá ôïõ ÄçìÜñ÷ïõ Öåñþí
ê. ÍéêïëÜïõ Ìáíïýóç
Ο Δήμαρχος Φερών κ. Νικόλαος Μανούσης
καταγγέλλει τη Διοίκηση του Κρατικού Περιφερειακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης γιατί
στερεί από το αγροτικό ιατρείο Φερών το ασθενοφόρο τις απογευματινές και βραδινές ώρες.
Στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο κ.
Δήμαρχος με τον Διοικητή του Νοσοκομείου υπήρχε πνεύμα κατανόησης αλλά δυσκολία στην
εξεύρεση λύσης στο πρόβλημα.
Σύμφωνα με τον κ. Μανούση «δεν ξέρουμε
για ποιους λόγους η διοίκηση του Νοσοκομείου
Αλεξ/πολης αποφάσισε να θέσει σε κίνδυνο την
υγεία των κατοίκων των 13 οικισμών της ευρύτερης περιοχής Φερών. Θέλουμε και απαιτούμε
την ύπαρξη ασθενοφόρου στο αγροτικό ιατρείο
σε 24ωρη βάση για να καλύπτει όλα τα περιστατικά της περιοχής. Είμαστε διατεθειμένοι να το
διεκδικήσουμε με κάθε τρόπο, ξεκινώντας από
κινητοποιήσεις των κατοίκων του Δήμου μας,
που θα πραγματοποιήσουμε.»

¸ôïò 7ï • ö. 40ï • ÍïÝìâñéïò-ÄåêÝìâñéïò 2002

•

"Ç ÂÇÑÁ"

Óåëßäá 5

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

¸êèåóç æùãñáöéêÞò ôïõ ÃéÜííç ÌçôñÜêá óôç Óüöéá
Ï ÃÉÁÍÍÇÓ ÌÇÔÑÁÊÁÓ äåí ÷ñåéÜæåôáé óõóôÜóåéò üôáí ðñüêåéôáé íá
ìéëÞóåéò ãé’ áõôüí, êáé åéäéêÜ óå Èñáêéþôåò. ¼ëïé ôïí ãíùñßæïõìå êáé
ôïí åêôéìïýìå, ôüóï ùò óõìðáôñéþôç üóï êáé ùò êáëëéôÝ÷íç.
Ï Åâñßôçò æùãñÜöïò, êáôáîéùìÝíïò óôï ÷þñï ôïõ áðü ÷ñüíéá, äåí
åðáíáðáýåôáé óôéò äÜöíåò ôïõ, äåí åöçóõ÷Üæåé áëëÜ äçìéïõñãåß äéáñêþò. ÁíáæçôÜ íÝá ìïíïðÜôéá, äïêéìÜæåé, ðåéñáìáôßæåôáé – ìå äõï ëüãéá
åñãÜæåôáé óôïí ôïìÝá ðïõ ôïí õðåñáãáðÜåé êáé åðéæçôåß ôï êáëýôåñï –
ðÜíôá åðß ôá âåëôßù. Åìåßò êáìáñþíïõìå ãéá ôç äïõëåéÜ ôïõ êáé ÷áéñüìáóôå íá ìáèáßíïõìå üôé âñßóêåôáé ðÜíôá åí äñÜóåé. Ôïõ åõ÷üìáóôå
ÊáëÞ ÷ñïíéÜ êáé ðÜíôá åðéôõ÷ßåò.

Ì

ßá áêüìç Ýêèåóç ÂõæáíôéíÞò æùãñáöéêÞò ôïõ Èñáêéþôç æùãñÜöïõ ÃéÜííç
ÌçôñÜêá ðñáãìáôïðïéÞèçêå áðü ôéò 14 Ýùò
ôéò 28 Íïåìâñßïõ óôç Óüöéá ôçò Âïõëãáñßáò
ôçí ïðïßá äéïñãÜíùóå ôï Éóôïñéêü Ìïõóåßï
ôçò ðüëçò êáé ï Ïñãáíéóìüò «ÐáëáéÜ Óüöéá» ôïõ äÞìïõ.
Ôï èÝìá ôçò Ýêèåóçò Þôáí «Ï ÏñöÝáò»
ðïõ áãáðïýí êáé ïé äõï ëáïß, äéüôé ùò ìýóôçò åß÷å ôï ÔÝìåíüò ôïõ óôç Ñïäüðç ôçò
ÈñÜêçò êáé ï ôüðïò äåí Ý÷åé åíôïðéóôåß åðáêñéâþò áí åßíáé óôçí åëëçíéêÞ ÈñÜêç Þ
ôç ÂïõëãáñéêÞ.
Ç Ýêèåóç ðåñéëÜìâáíå 37 Ýñãá, ôá ðåñéóóüôåñá áðü ôá ïðïßá åßíáé ðñüóöáôá âõæáíôéíÞò ôå÷íéêÞò ìå áõãü÷ñùìá êáé üðùò
åßíáé ãíùóôü ï æùãñÜöïò ðáßæåé ìå ôç ìåãÜëç óýíèåóç áëëÜ ôáõôü÷ñïíá ôç ëåðôïìÝñåéá
ôçò äçìéïõñãßáò.
Ï óõìðáôñéþôçò ìáò ÃéÜííçò ÌçôñÜêáò
Ý÷åé êÜíåé 75 áôïìéêÝò åêèÝóåéò óôçí ÅëëÜäá êáé ôï åîùôåñéêü. ¸÷åé ðÜñåé 25 âñáâåßá. ¸÷åé áãéïãñáöÞóåé óåéñÜ ðñùôüôõðùí åéêüíùí áðü ôéò ïðïßåò åðéëÝ÷èçêáí Ýîé êáé
åêäüèçêáí ôá ãñáììáôüóçìá ôïõ Ïéêïõìåíéêïý Ðáôñéáñ÷åßïõ áðü ôá ÅËÔÁ ùò áíáìíçóôéêÞ óåéñÜ ãéá ôïí åïñôáóìü ôùí 2000
÷ñüíùí ôçò Ïñèïäïîßáò-Millennium.
¸÷åé áãéïãñáöÞóåé ôïí êõñßùò É.Í. ôïõ
áðïóôüëïõ ôùí Åèíþí Ðáýëïõ, ôï éåñü çìé-

èüëéï ôïõ ïðïßïõ áãéïãñÜöçóå ï óðïõäáßïò
æùãñÜöïò ÑÜëëçò Êïøßäçò ðñéí áðü 30 ðåñßðïõ ÷ñüíéá ìå ðïëëÜ åíäéáöÝñïíôá óôïé÷åßá ðïõ ðÝñáóáí óôç äéåèíÞ âéâëéïãñáößá.
Ï ÃéÜííçò ÌçôñÜêáò åßíáé Èñáêéþôçò
êáé áíôëåß óõíÞèùò ôç èåìáôïãñáößá ôïõ áðü ôï ÂõæÜíôéï êáé ôïí åëëçíéêü ðïëéôéóìü,
áñ÷áßï êáé óýã÷ñïíï.

Tï Ýèéìï ôçò ÂáñâÜñáò óôç Èñáêéþôéêç ðáñÜäïóç
Ôï Ýèéìï ôçò ÂáñâÜñáò, ðïõ áðáíôÜôáé óôçí
åõñýôåñç ðåñéï÷Þ ôçò ÈñÜêçò, óõíäÝåôáé
êáô’ áñ÷Þí ìå ôï øùìß êáé ìå ôçí åí ãÝíåé ðáñáãùãÞ ôïõ óéôáñéïý.
Óôéò 4 Äåêåìâñßïõ, çìÝñá ôçò ãéïñôÞò ôçò
Áãßáò ÂáñâÜñáò (ç ïðïßá ðñïóôáôåýåé ôéò ÷Þñåò êáé ôá ïñöáíÜ áëëÜ êáé ôá ìéêñÜ ðáéäéÜ,
ðïõ ôá ðñïöõëÜóóåé áðü áññþóôéåò, üðùò
ç åõëïãéÜ ê.Ü.) óôç ÈñÜêç íçóôåýïõìå êáé
ôñþìå «âáñâÜñá». Ï ôñüðïò ðáñáóêåõÞò ôçò
«âáñâÜñáò» ìåôáäßäåôáé áðü ìÜíá óå êüñç
êé áðü ãåíéÜ óå ãåíéÜ. Ç ðáñÜäïóç åðéôÜóóåé
ç ðáñáóêåõÞ ôçò «âáñâÜñáò» íá ãßíåôáé ðñùß,
ó÷åäüí îçìåñþìáôá êáé íá ìïéñÜæåôáé áðü
óðßôé óå óðßôé, á÷íéóôÞ. Ðïéïò áðü ìáò äåí
èõìÜôáé ôç ìçôÝñá ôïõ íá âñÜæåé ðñùß ðñùß
ôç «âáñâÜñá» ãéá íá öÜåé üëç ç ïéêïãÝíåéá
êáé óôç óõíÝ÷åéá íá ðçãáßíåé óå üëç ôç ãåéôïíéÜ êáé íá ìïéñÜæåé áðü óðßôé óå óðßôé ìðïë ìå
«âáñâÜñá». Ôï ßäéï Ýêáíáí êáé ïé Üëëåò ãõíáßêåò ôçò ãåéôïíéÜò êé Ýôóé óå êÜèå óðßôé åß÷áìå ü÷é ìüíï ôç äéêÞ ìáò «âáñâÜñá» áëëÜ
êáé ôùí Üëëùí. Êáé âÝâáéá ç äéêÞ ìáò Þôáí
ðÜíôá ç êáëýôåñç.
Ðþò üìùò îåêßíçóå áõôü ôï Ýèéìï, ôï
ïðïßï ãéïñôÜæïõìå ìüíï åìåßò óôç ÈñÜêç;
Ïé åêäï÷Ýò åßíáé ôñåéò êáé óõíäÝïíôáé ìå ôï
øùìß, ðïõ áðïôåëåß âáóéêü êáé ðïëýôéìï áãáèü óôç äéáôñïöÞ ôùí áíèñþðùí. Óýìöùíá ìå ôçí ðñþôç åêäï÷Þ, óôç ÈñÜêç, ç ïðïßá
åßíáé Ýíáò áðÝñáíôïò óéôïâïëþíáò, êáôÜ ôçí
Ôïõñêïêñáôßá õðÞñ÷áí ðïëëïß öïýñíïé ðïõ
ðáñÞãáãáí êáé ðïõëïýóáí øùìß. ÊÜðïéá óôéãìÞ ïé Ôïýñêïé áðïöÜóéóáí íá äçëçôçñéÜóïõí
ôïõò ×ñéóôéáíïýò ôçò ðåñéï÷Þò êáé áíÜãêá-

ÂÉÂËÉÏÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇ
Íßêïò Ãêüôóçò

ÉÌÂÑÏÓ, ÐÏÍÔÏÓ
ÏäïéðïñéêÜ Øõ÷Þò

Ï ¸âñïò ðïôáìüò
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ÐÁÉÄÉÁ ÌÅËÙÍ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ
ÐÏÕ ÐÅÔÕ×ÁÍ ÓÅ ÁÅÉ & ÔÅÉ
1) ÆáñáêÝëç Âéñãéíßá ôïõ Äçìçôñßïõ, óôï
ÔìÞìá ÐïëéôéêÞò ÅðéóôÞìçò êáé Äçìüóéáò
Äéïßêçóçò ôïõ Êáðïäéóôñéáêïý Ðáí/ìßïõ
2) Êïõñôßäçò Íéêüëáïò ôïõ Ãåùñãßïõ, ×çìéêüò Ìç÷áíéêüò ÅÌÐ
3) Ìðñéóßìç ÂáóéëéêÞ, ôïõ ÓïöïêëÞ Ìðñéóßìç êáé ôçò ÄÞìçôñáò ÃåùñãéÜäïõ, óôç
ÍïìéêÞ Áèçíþí
4) ÆáñáêÝëçò Öþôéïò ôïõ Äçìçôñßïõ, ÔÅÉ,
Áêáäçìßá Åìðïñéêïý Íáõôéêïý Çðåßñïõ
5) Ôóáêßñçò ÁèáíÜóéïò ôïõ Êùí/íïõ êáé ôçò
ÆùÞò, ÔÅÉ Ëïãéóôþí ÐÜôñáò
6) Êáëëßâïõëïò Óôõëéáíüò, ãéïò ôçò Åõãåíßáò Ãêáíôßäïõ, óôçí ÉáôñéêÞ Ó÷ïëÞ Èåóóáëïíßêçò.
Ôïõò åðéôõ÷üíôåò èá ôéìÞóåé ï Óýëëïãüò ìáò
êáôÜ ôçí êïðÞ ôçò ðñùôï÷ñïíéÜôéêçò ðßôáò
ôïõ.
Áðü ôï Ä.Ó.

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

¸âñïò ó÷çìáôéóìÝíïò ðéá óå ðïôÜìé ìå
ãÜëï, êáôåâáßíåé ôçò Ñïäüðçò ôéò ÷áñÜäñåò êáé ðñï÷ùñåß áõãáôßæïíôáò ðñïò ôçí êïéëÜäá ôç ìåãÜëç, ôçí áðÝñáíôç êïéëÜäá ôçò ÁíáôïëéêÞò Ñùìõëßáò, üðïõ áéþíåò Üíèéóåí ï
Åëëçíéêüò ðïëéôéóìüò êáé ôï åëëçíéêüí Ýèíïò
Üëëáîå ôç ãëþóóá ôùí ðáëáéþí Èñáêþí êáé
ôïõò åîåëëÞíéóå ìå ôïí õðÝñôáôï ðïëéôéóìü
ôïõ.
Áõôüò ï ¸âñïò ðïõ Ý÷åé êáé äåýôåñï üíïìá –ðáñÜîåíï üíïìá Ìáñßôóá– êáôçöïñßæïíôáò ôñáãïõäåß ôñáãïýäéá ðåñßåñãá êáé éóôïñåß ôá ðåñáóìÝíá:
«Åäþ êáé ÷éëéÜäåò ÷ñüíéá ó÷çìáôßóèçêå ç
ñïÞ ìïõ. ¼ëá ðÝñá óáí ìéá çìÝñá êáé ôþñá
óôñÝöïíôáò ðñïò ôá ïðßóù, Ý÷ù íá éóôïñþ ôá
ðéï áðßèáíá óõìâÜíôá. Äåí åßíáé ìüíï ï Üíèñùðïò êáé ôá êáêÜ ôïõ, åßíáé êáé ïé äéêÝò
ìïõ ðëÞììõñåò, ðïõ ïõäÝðïôå Üöçóáí ôïí Üíèñùðï Þóõ÷ï íá äïõëÝøåé ôç ãýñù ãçò êáé íá
÷ñçóéìïðïéåß ôá íåñÜ ìïõ. Ç ñïÞ ìïõ ÷ñçóßìåøå ãéá ôï êáëü êáé ãéá ôï êáêü.
»Ïé ãýñù ìïõ ðïëéôåßåò, ç Ðáõôáëßá, ç ÏñåóôéÜäá, ç ÅõìïëðéÜäá, ç Áßíïò, üðïõ êáé
÷Üíïìáé óôç èÜëáóóá, åßäáí ðïëëÜ êáêÜ. ÊÜðïôå ôï ñåýìá ìïõ Þôáí äñüìïò åõåñãåôéêüò
ãéá ôïõò áíèñþðïõò ìå ôá éóôéïöüñá ðïõ êáôÝâáæåí áðü ôá âÜèç ôçò ÈñÜêçò óôï Áéãáßï,
ôá ðñïúüíôá ôùí áíèñþðùí, êÜðïôå Ýðíéãå ôï
ãýñù ëáü êáé ðáñÜóåñíå ôá ôñá÷åéëÜôá âüäéá óáí êáé óÞìåñá ôá óðáñôÜ.
»Ùóôüóï êáé óÞìåñá åßìáé ï ¸âñïò, áäÜìáóôïò, Þ Þóõ÷ïò êáôáëõôÞò Þ åõåñãÝôçò ôïõ
áíèñþðïõ. Ìå ôïõò ðáñáðüôáìïýò ìïõ, ôïí
¢ñäá, ôïí Ôïýíôæá, ôïí Åñãßíç êáé ôïõò áìÝôñçôïõò ðáñáðïôÜìïõò ôïõò, êáôåâáßíïíôáò,
âõèßæïìáé óôç èÜëáóóá ôç ãáëáíÞ ôïõ ÄÝëôá
ôïõ Áéãáßïõ...»

Ï

Ðïëýäùñïò Ðáðá÷ñéóôïäïýëïõ
(ÅéóáãùãÞ åêðïìðÞò 8-1-1955)
ÈÑÁÊÉÊÅÓ ÅÊÐÏÌÐÅÓ
Ôïõ Ñ/Ó Áèçíþí êáôÜ ôá Ýôç 1952-1955

«Οδοιπορικά ψυχής» ονομάζει ο συμπατριώτης μας Νίκος Γκότσης τις εντυπώσεις του από τις προσκυνηματικές επισκέψεις του στην
κοντινή μας Ίμβρο και τον μακρινό Πόντο.

Ο Νίκος θέλησε όλα αυτά που είδε με τα
μάτια του και τα «προσέγγισε με την ψυχή του»
να τα αποτυπώσει έτσι απλά στο χαρτί, να τα
κάνει ένα μικρό βιβλίο που έχει ακόμη και πολλές ωραίες φωτογραφίες από τους μαρτυρικούς
τόπους που επισκέφθηκε. Να παρακινήσει ακόμη κι εμάς να κάνουμε αυτά τα οδοιπορικά
όχι ως απλοί τουρίστες αλλά ως προσκυνητές,
ερευνητές και θαυμαστές ενός μακρινού ενδόξου ελληνικού παρελθόντος.
Είναι ένα καλό βιβλίο, μια προσεγμένη έκδοση που αξίζει όλοι να το έχουμε.
Το βιβλίο θα διατίθεται σ’ όλες τις εκδηλώσεις του Συλλόγου, ή μπορεί κανείς να
το προμηθευτεί απευθυνόμενος στον ίδιο το
Νίκο Γκότση στο τηλέφωνο 097/4467574.
Μαρία Λαζίδου-Κατσελίδου

óáí ôïõò öïõñíÜñçäåò íá âÜëïõí óôï øùìß
öáñìÜêé. Ôï âñÜäõ üìùò, ðïõ Þôáí ðáñáìïíÞ ôçò ãéïñôÞò ôçò, ðáñïõóéÜóôçêå ç Áãßá
ÂáñâÜñá óå ìéá ðéóôÞ ãõíáßêá êáé ôçò åßðå
íá ðñïåéäïðïéÞóåé ôïõò ×ñéóôéáíïýò íá ìçí
áãïñÜóïõí øùìß áðü ôïõò öïýñíïõò ãéáôß
èá äçëçôçñéáóôïýí, áëëÜ ôñåéò çìÝñåò íá
âñÜæïõí óéôÜñé êáé íá ôñþíå. ¼ôáí ïé Ôïýñêïé ðëçñïöïñÞèçêáí ôï èáýìá áðüñçóáí êáé
äåí îáíáäïêßìáóáí íá åöáñìüóïõí áõôü ôï
ýðïõëï ìÝôñï óôçí ðåñéï÷Þ.
Ìßá Üëëç åêäï÷Þ ãéá ôï Ýèéìï ôçò «âáñâÜñáò» áíÜãåôáé óôçí ðåñßïäï ðïõ Ýæçóå ç
ßäéá ç Áãßá ÂáñâÜñá. Ï ðáôÝñáò ôçò, ðïõ Þôáí Ýðáñ÷ïò êáé öáíáôéêüò åéäùëïëÜôñçò, üôáí ðëçñïöïñÞèçêå üôé ç êüñç ôïõ Þôáí ×ñéóôéáíÞ ìå ìåãÜëç êïéíùíéêÞ äñÜóç äåí äßóôáóå íá ôç óêïôþóåé. ÊÜðïôå, ãéá íá áöáíßóåé
ôïõò ×ñéóôéáíïýò, äéÝôáîå üóïõò ðïõëïýóáí
øùìß êáé Üëëá ôñüöéìá, íá âÜëïõí äçëçôÞñéï óå ü,ôé áãüñáæáí ïé ×ñéóôéáíïß. Ç áãßá
ÂáñâÜñá üìùò ôïõò ðñïåéäïðïßçóå áìÝóùòêáé ôïõò óõìâïýëåøå íá öÜíå ìüíï ü,ôé âñßóêåôáé óôï óðßôé ôïõò. Åêåßíïé åðåéäÞ äåí åß÷áí áðü êÜèå åßäïò áñêåôÞ ðïóüôçôá, ãéá íá
ìáãåéñÝøïõí Ýíá öáãçôü áíáêÜôåøáí äéÜöïñá ôñüöéìá üðùò óéôÜñé, öáóüëéá, êáëáìðüêé, óôáößäåò, êáñýäéá êáé ìÞëá. Êé Ýôóé Ýãéíå
ç «âáñâÜñá».
Ç ôåëåõôáßá êáé ðéï ëïãéêïöáíÞò, êáôÜ ôç
ãíþìç ìïõ, åêäï÷Þ ãéá ôï Ýèéìï ôçò «âáñâÜñáò» åßíáé üôé áðïôåëåß Ýíá ðáãáíéóôéêü Ýèéìï ôùí ëáþí ôçò áñ÷áßáò ÈñÜêçò, ôï ïðïßï
áñãüôåñá åíóùìáôþèçêå óôç ÷ñéóôéáíéêÞ ðáñÜäïóç êáé óõíå÷ßæåôáé ìÝ÷ñé óÞìåñá. ¢ëëùóôå, üðùò åßíáé ãíùóôü, óôçí áñ÷áßá ÅëëÜäá
ôüóï ïé áëëáãÝò ôùí åðï÷þí üóï êáé ïé äéÜöïñåò äñáóôçñéüôçôåò ôùí áíèñþðùí åß÷áí
óõíäåèåß ìå ôç ëáôñåßá êÜðïéïõ èåïý. Óôçí
áñ÷áßá ÈñÜêç, üðïõ ç ðáñáãùãÞ óéôáñéïý
áðïôåëïýóå âáóéêÞ ïéêïíïìéêÞ äñáóôçñéüôçôá ôùí áíèñþðùí ãéüñôáæáí óôéò áñ÷Ýò ôïõ
÷åéìþíá ôá Åêáôáßá, ðñïò ôéìÞí ôçò èåÜò ÅêÜôçò, ðïõ Þôáí èåÜ ôçò íý÷ôáò. Ôçí åðï÷Þ
áõôÞ, óôéò áðïèÞêåò ôùí óðéôéþí, õðÞñ÷å Üöèïíï óéôÜñé ðïõ ôï åß÷áí èåñßóåé ôï êáëïêáßñé êáé ôï åß÷áí áðïèçêåýóåé ãéá ôï ÷åéìþíá, êáèþò êáé Üëëá ðñïúüíôá, üðùò îåñÜ óýêá, óôáößäåò, êáñýäéá ê.Ü., ôá ïðïßá ìðïñïýóáí íá äéáôçñçèïýí ãéá ìåãÜëï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá ÷ùñßò íá áëëïéùèïýí. Ìå áõôÜ ôá õëéêÜ ðáñáóêåýáæáí ôï «Äåßðíïí ôçò ÅêÜôçò» Þ
«Åêáôáßïí Äåßðíïí» êáé ôï ðñïóÝöåñáí óôç
èåÜ æçôþíôáò íá ðñïóôáôåýåé ôïõò ßäéïõò êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ ÷åéìþíá, ðïõ ïé íý÷ôåò
åßíáé ðáãåñÝò, áëëÜ êáé ôï óéôÜñé ðïõ åß÷áí
óðåßñåé ëßãï ðñéí, óôï ôÝëïò ôïõ öèéíïðþñïõ.
Ôï «Äåßðíï» ôï ðáñáóêåýáæáí êáé ôï ðñüóöåñáí óôç èåÜ âñÜäõ. Ìå ôçí åðéêñÜôçóç ôïõ
×ñéóôéáíéóìïý ôï «Åêáôáßïí Äåßðíïí» Ýãéíå
«âáñâÜñá» êáé ðáñáóêåõÜæåôáé ðëÝïí ðñïò
ôéìÞí ôçò Áãßáò ÂáñâÜñáò, ìå ôç äéáöïñÜ üôé ðëÝïí äåí ðáñáóêåõÜæåôáé êáé äåí óåñâßñåôáé âñÜäõ áëëÜ îçìåñþìáôá.
¼ðïéá åêäï÷Þ êé áí äå÷èåß êáíåßò, ôï Ýèéìï ôçò «âáñâÜñáò» áðïôåëåß áíáðüóðáóôï
ìÝñïò ôçò ëáúêÞò ðáñÜäïóçò ôçò ÈñÜêçò,
êáé ìüíï ôçò ÈñÜêçò, áöïý ðïõèåíÜ áëëïý
óôçí õðüëïéðç ÅëëÜäá äåí ôï áðáíôïýìå êáé
óõíå÷ßæåôáé ìÝ÷ñé óÞìåñá áäéÜêïðá êáôÜ ôç
äéÜñêåéá ôùí áéþíùí.
Êáé êÜèå öïñÜ ðïõ îçìåñþíåé 4 Äåêåìâñßïõ, ç ìíÞìç ãõñßæåé ðßóù ó’ åêåßíá ôá õðÝñï÷á á÷íéóôÜ ìðïë, ãåìÜôá âáñâÜñá, ðïõ ïé
ãõíáßêåò êÜèå ãåéôïíéÜò ìïßñáæáí áðü óðßôé
óå óðßôé êáé ç ðáãùíéÜ ôïõ ðñùéíïý ðëçììýñßæå áðü ôï Üñùìá ôïõ óïõóáìéïý êáé ôçò
êáíÝëëáò.
Èåïäþñá Ä. ÖïõôóéôæÞ

ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÓÉÁÑÂÁÑËÇÓ
ÅñãáóôÞñéï áäáìáíôïäåóßáò
Êïëïêïôñþíç 23
1ïò üñïöïò
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Μαρώνεια, Μάκρη, Τραϊανούπολη
Νότια της Κομοτηνής, πραγματικό επίνειό
της, υπάρχει η Μαρώνεια, αρχαία θρακική πόλη, κοιτίδα του βασιλείου του θρακικού φύλου
των μεγαλόσωμων Κικόνων. Ο βασιλιάς και
γενάρχης της, ο Μάρων, πρόσφερε κατά τον
Όμηρο «άκρατον οίνον» στον Οδυσσέα, όταν
επέστρεφε από την Τροία.
Τα τείχη της, που αναπτύχθηκαν περισσότερο κατά τη βυζαντινή εποχή, κατέβαιναν ως
τη θάλασσα, προστατεύοντας το στρατηγικό
της λιμάνι, το οποίο δέσποζε στο Θρακικό Πέλαγος.
Σήμερα σώζονται στον οικισμό του Αγίου
Χαραλάμπους πύργοι τετράγωνοι και κυκλικοί και το προτείχισμα της βυζαντινής οχύρωσης.
Ψηλά στο βουνό Ίσμαρος εξάλλου, στην
τοποθεσία Άγιος Γεώργιος, είναι χτισμένη ακρόπολη με κυκλώπεια τείχη, όπως φαίνεται
από τα υπολείμματα που διασώθηκαν ως τις
ημέρες μας.
Το φρούριο αυτό έχει περίμετρο 1330 μ.
Ήταν οχυρό των κλασικών και των βυζαντινών χρόνων. Πιστεύεται ότι στην ακρόπολη
αυτή ήταν η πόλη των Κικόνων, η Ισμάρα, την
οποία ίδρυσε ο βασιλιάς και ιερέας του Απόλλωνα Μάρων, ο πρώτος οικιστής της Μαρώνειας.
Στη Μαρώνεια, εκτός όλων των άλλων,
σώζεται και εξαιρετικό αρχαίο θέατρο.
Μικρότερης σημασίας οχυρώσεις προστάτευαν τη Μάκρη, 10 χλμ. δυτικά της Αλεξανδρούπολης, παραθαλάσσια, και την Τραϊανούπολη, βορειότερα της Αλεξανδρούπολης.
Η Τραϊανούπολη, αρχικά ρωμαϊκή πόλη
με ιαματικά λουτρά, διέθετε οχύρωση με επάλξεις από την οποία διασώζονται ελάχιστα
ίχνη. Την πόλη αναφέρει ο βυζαντινός ιστορικός Νικηφόρος Βρυέννιος.
Εκεί σώζεται η περίφημη Χάνα, ένα επίμηκες καμαροσκέπαστο κτίσμα. Η Χάνα ήταν ξενώνας για τη διαμονή ταξιδιωτών, αλλά και ασθενών που προσέρχονταν εκεί για
ιαματικά λουτρά.
Ποικίλα οχυρωματικά έργα, κατασκευασμένα από τους Κατελούζους της Γένουας, υπάρχουν και στο μοναδικό θρακικό νησί τη
Σαμοθράκη.

Η Κοσμοσώτειρα των Θρακών
Μετά την Τραϊανούπολη και προς το Βορρά
επί του βασικού οδικού άξονα, συναντά κανείς τις Φέρες. Η περίπτωση των Φερών αποτελεί μια εξαιρετικά χαρακτηριστική περίπτωση μοναστηριακής οχύρωσης.
Στο μέρος αυτό ο αυτοκράτορας Ισαάκιος
Κομνηνός ίδρυσε τη Μονή της Κοσμοσώτειρας και έγραψε μάλιστα και το Τυπικόν της
Μονής, μέσα από το οποίο αντλούμε σήμερα
σημαντικές πληροφορίες περί της αρχιτεκτονικής του ναού και των οικοδομικών παρακολουθημάτων του, και περί των λειτουργιών
του μοναστηριού.

Ο ιστορικός ναός της Κοσμοσώτειρας Φερών.

Το Καθολικόν της Μονής διασώζεται και
αποτελεί πλέον εδώ και λίγα χρόνια, με Προεδρικό Διάταγμα, Προσκυνηματικό Κέντρο
των Απανταχού Θρακών.
Το μοναστήρι που δέσποζε σε μια απέραντη εύφορη πεδιάδα στον κάτω ρου του ποταμού Έβρου, προστατευόταν από οχυρωματικό περίβολο, από τον οποίο διασώζονται δύο
πύργοι στο νότιο μέρος του.
Εντυπωσιακά τμήματα του ναού είναι οι
τοιχογραφίες των λεγόμενων στρατιωτικών αγίων, αγίων δηλαδή με στρατιωτικές στολές
και οπλισμό, που οι βυζαντινολόγοι τούς έχουν ταυτίσει με πρόσωπα της οικογένειας των
Κομνηνών. Τα ξίφη, τα δόρατα και οι θώρακες των αγίων αυτών, μας δίνουν σήμερα μια
εικόνα του οπλισμού των βυζαντινών αξιωματούχων των μέσων του 12ου αιώνα.

"Ç ÂÇÑÁ"

¸ëåã÷ïò ôçò Åãíáôßáò-Ðñïóôáóßá ôçò Êùíóôáíôéíïýðïëçò
ÔÁ ÊÁÓÔÑÁ ÔÇÓ ÈÑÁÊÇÓ
ÓÔÇÑÉÃÌÁÔÁ ÔÇÓ ÂÁÓÉËÅÕÏÕÓÁÓ
ÉÓÔÏÑÉÁ, ÌÕÈÏÉ ÊÁÉ ÈÑÕËÏÉ
ÌÜñôõñåò ôïõ Âõæáíôéíïý ìåãáëåßïõ, õðÝóôçóáí ôñïìåñÝò êáôáóôñïöÝò:
Êïóìïóþôåéñá Öåñþí, Ôñáúáíïýðïëç, Äéäõìüôåé÷ï,
Ðýèéï, ÃñáôéíÞ, Ôüðåéñïò, Ðåñéèþñéïí êëð.
ΜΕΡΟΣ Β΄

Το σημαντικό Διδυμότειχο
Το σημαντικότερο κάστρο στη σημερινή (ελληνική) Θράκη είναι του Διδυμοτείχου.
Βρίσκεται στο μέσον περίπου του «κάθετου» στο χάρτη νομού Έβρου (και του μοναδικού με αρσενική ονομασία, «ο Έβρος») ελέγχει τη συμβολή δύο ποταμών (του Ερυθροπόταμου στο σημείο που εκβάλλει στον Έβρο)
και έχει δεύτερη στρατηγική στήριξη από παρακείμενο λόφο στην ίδια περιοχή, επί του οποίου υπήρχε η ρωμαϊκή πόλη Πλωτινούπολη, την οποία ίδρυσε ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Τραϊανός (117-98 π.Χ.).
Τα δείγματα του τρόπου οικοδόμησης των
τειχών μαρτυρούν ύπαρξη κάστρου πολύ προ
των βυζαντινών χρόνων.
Κατά τον ιστορικό Προκόπιο, τα τείχη του
Διδυμοτείχου ανακατασκευάσθηκαν και ενισχύθηκαν επί Ιουστινιανού. Τα ίδια τείχη ενισχύθηκαν αργότερα και επί Κωνσταντίνου Ε΄
το 751. Όπως και το 1303, που τα τείχη ενισχύθηκαν σημαντικά από τον πρωτοστράτορα Κωνσταντίνο Ταρχανειώτη.
Το Διδυμότειχο είχε αποκτήσει φήμη τόπου εξορίας και φυλακής των συνωμοτών του
Βυζαντίου, αλλά ταυτόχρονα αποτελούσε ισχυρό αμυντικό προγεφύρωμα για όσους επιβουλεύονταν την Κωνσταντινούπολη. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, το κάστρο αυτό δοκιμάσθηκε από πολύχρονες και σκληρές πολιορκίες και κατά καιρούς υπέστη φοβερές καταστροφές, όπως από τον Βούλγαρο βασιλιά
Κρούμο το 813-814, αλλά και από τους Σταυροφόρους, που τελικά το κατέλαβαν.
Το κάστρο πολιορκήθηκε στην πρώτη
Σταυροφορία το 1189 από τα στρατεύματα του
γερμανού αυτοκράτορα Φρειδερίκου Μπαρμπαρόσα υπό τη διοίκηση του δούκα Φρειδερίκου της Σβαμπ. Όταν κατά την τέταρτη
Σταυροφορία έπεσε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, το Διδυμότειχο είχε καταλάβει ο Βονιφάτιος Μομφερατικός. Αργότερα πέρασε στην
κυριαρχία του Γοδεφρείδου Βιλεαρδουίνου
και αργότερα του κόμη Ούγο ντε Σαιν Πωλ.
Το 1206 όμως υπέστη μεγάλες καταστροφές
από τον τσάρο των Βουλγάρων Ιωαννίτζη. Το
1237 πάντως οι Κουμάνοι επιδρομείς, που είχαν ερημώσει τη Θράκη, δεν είχαν κατορθώσει να καταλάβουν το Διδυμότειχο.
Όταν ξέσπασε ο πολυετής εμφύλιος πόλεμος (1321-1354) στο Βυζάντιο, το Διδυμότειχο κατέστη πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας
από τον αυτοκράτορα Ανδρόνικο Παλαιολόγο Γ΄ που είχε εξεγερθεί εναντίον του παππού
του Ανδρόνικου Παλαιολόγου Β΄.
Το 1341, στο Διδυμότειχο στέφεται αυτοκράτορας ο Ιωάννης Καντακουζηνός ΣΤ΄. Το
1346 ο Καντακουζηνός για να επιτύχει τη συμμαχία των Τούρκων δίδει ως σύζυγο τη 13χρονη κόρη του πριγκίπισσα Θεοδώρα στον υπέργηρο σουλτάνο Ορχάν στη Σηλυβρία.
Τελικά, ανάμεσα στο 1357-1360 το Διδυμότειχο πέφτει στα χέρια των Τούρκων και απελευθερώνεται το 1920!!!
Το περίφημο αυτό κάστρο, που συντηρήθηκε ανεπαρκώς από τους Οθωμανούς κατακτητές, υπέστη μεγάλες καταστροφές από ποικίλους επιδρομείς κατά τα βυζαντινά και μεταβυζαντινά χρόνια, αλλά και από τους Ρώσους, που κατέλαβαν το Διδυμότειχο στους
δύο νικηφόρους γι’ αυτούς ρωσοτουρκικούς
πολέμους το 1829 και το 1878.
Το κάστρο των Διδύμων Τειχών συνοδεύεται με θρύλους, όπως αυτός με τις Σαράντα
κάμαρες, που βρίσκονται σε δαιδαλώδη διάταξη μέσα στο βράχο πάνω στον οποίο είναι
κτισμένο στο κάστρο. Στην πραγματικότητα
το κάστρο διαθέτει δεκάδες λαξευτών σπηλαίων, που χρησιμοποιούνταν ως αποθήκες ή δεξαμενές νερού ή καταφύγια.
Ένας άλλος θρύλος θέλει το άπαρτο κάστρο του Διδυμοτείχου να πέφτει στους Τούρ-

Του ΠΑΝΤΕΛΗ ΣΤΕΦ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ
κους από «μπαμπεσιά» και την υπεύθυνη «βασιλοπούλα» να πέφτει από τον γωνιακό νοτιοανατολικό πύργο με το άσπρο άλογό της
και να αυτοκτονεί.

Κάστρο Διδυμοτείχου, ο «κουλάς της
Βασιλοπούλας». Είναι ο κυκλικός πύργος
που στην προφορική παράδοση συνδέεται
με την πτώση της πόλης στους Οθωμανούς.

Και ο άρχοντας πατέρας της, που ήταν έξω από το φρούριο σε κυνήγι όταν άκουσε το
μαντάτο της κατάληψης του Διδυμοτείχου, αναφώνησε: «Για να το πιστέψω, πρέπει αυτές
οι κότες που μαγειρεύουμε εδώ, να σηκωθούν
και να λαλήσουν». Και, ω του θαύματος, οι
μαγειρεμένες κότες ζωντάνεψαν. Και εις ανάμνηση, η τοποθεσία, με ένα παρεκκλήσι σήμερα του Αγίου Βλασίου, ονομάσθηκε στα
τουρκικά «Ταούκ Γκεμέζ», δηλ. οι κότες που
τελικά δεν τις έφαγαν!!!
Οι θρύλοι της περιοχής κάνουν λόγο για
«σαράντα κάμαρες» που είναι λαξευμένες μέσα στο βράχο και η ύπαρξή τους συνδυάζεται
με κρυμμένους βασιλικούς θησαυρούς.

Το κάστρο του Πυθίου
Το κάστρο του Πυθίου (του βυζαντινού Εμπυθίου) βρίσκεται 16 χλμ. βορειότερα του Διδυμοτείχου, κοντά στη σιδηροδρομική γέφυρα,
που εισέρχεται από το ελληνικό στο τουρκικό
έδαφος.
Κτίσθηκε από το 1331 έως το 1341 από
τον Ιωάννη Καντακουζηνό ΣΤ΄ ο οποίος το
χρησιμοποιούσε για να ελέγχει τις στρατηγικές διαβάσεις της κοιλάδας του ποταμού Έβρου. Τότε ο μεγάλος αυτός ποταμός, ήταν
πλωτός σχεδόν έως τη Φιλιππούπολη και αποτελούσε την κύρια εμπορική αρτηρία από βορρά προς νότο.
Ουσιαστικά από το μικρό σε έκταση αλλά
κραταιό οχυρό, σώζονται σήμερα δύο μεγάλοι
πύργοι και κάποια στοιχεία του οχυρωματικού
περιβόλου του. Το φρούριο αυτό καταλήφθηκε από τους Οθωμανούς το 1361, οι οποίοι το
χρησιμοποίησαν και ως ορμητήριο για τις επιχειρήσεις τους εναντίον του Διδυμοτείχου.
Στο Πύθιο ετάφη το 1821 το σκήνωμα του
απαγχονισθέντος πρώην Οικουμενικού Πατριάρχη Κύριλλου του ΣΤ΄ προκατόχου του
Γρηγορίου του Ε΄. Οι Τούρκοι τον θεώρησαν
ύποπτο συμμετοχής στην Επανάσταση των Ελλήνων και μετά τον απαγχονισμό του πέταξαν
το σκήνωμά του στον Έβρο, απαγορεύοντας
τον ενταφιασμό του. Το βρήκε ένας Έλληνας
αγρότης στο ύψος του Πυθίου όπου το παρέσυραν τα νερά του ποταμού, το μάζεψε κρυφά
και το έθαψε μέσα στο σπίτι του.
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ποίησαν την πόλη σαν πρωτεύουσά τους.
Ανάλογης μεγάλης σημασίας ήταν και το
κάστρο της Φιλιππούπολης.
Στο Σαμάκοβο της Ανατ. Θράκης υπήρχε
κάστρο στην περιοχή Κροβύζων, το ονομαστό κάστρο της Μουριάς, γιατί είχε φυτρώσει
μια μουριά μπροστά στην κεντρική του πύλη.
«Τα παλικάρια της Μουριάς τα παραπονεμένα,
που δεν το καταδέχονταν τη γη να την πατήσουν
και τώρα πώς κατάντησαν, βρέθηκαν σκλαβωμένα...»

μοιρολογούσε με πολλή σημασία ένα δημοτικό τραγούδι της περιοχής.
Στην ίδια περιφέρεια υπήρχαν και πολλά
άλλα κάστρα, όπως της Θυνιάδας, Πλιάτσας,
Βεζιργιένη, Μήδειας, κλπ.
Στην περιοχή Σαράντα Εκκλησιών υπήρχε
το κάστρο της κωμόπολης Σκοπέλου. Μια παράδοση μάλιστα της περιοχής ανέφερε ότι το
κάστρο διέθετε υπόγεια σήραγγα, που έφτανε
έως την Αδριανούπολη!!! Ο Ιωάννης Καντακουζηνός ο ΣΤ΄ αναφέρει για το κάστρο αυτό:
«Αξιόλογός εστί διά το αρχαίον αυτού φρούριον εξ ου καταδεικνύεται οίαν το πάλαι κατείχε θέσιν». Εκεί κοντά υπήρχαν και τα κάστρα Γιούνταλα Καλεσί, Κετσή Χισάρ Καλεσί.
Στην περιοχή Στενημάχου στη Βόρεια
Θράκη, περίπου 50 χλμ. νότια της Φιλιππούπολης υπήρχαν τέσσερα κάστρα με γνωστότερο το κάστρο της Αναθεματίστρας.
Η ίδια η Στενήμαχος είχε δικό της κάστρο
με βυζαντινή εκκλησία, η οποία κατά την παράδοση ονομαζόταν Παναγία του Καλέ και είναι γνωστή ως Παναγία η Πετριτζονίτισσα.
Σημαντικό ήταν και το κάστρο της Βιζύης, πατρίδας του μεγάλου λογοτέχνη Γεώργιου Βιζυηνού. Πληροφορίες για την κατάσταση του κάστρου της το 1866 μας δίνει ο εκπαιδευτικός Σάββας Ιωαννίδης, σε μια σωζόμενη χειρόγραφη μελέτη του:
«Η Βιζύη, γράφει ο Ιωαννίδης, εκτισμένη
επί αποτόμου αυχένος πάντοθέν εστιν απρόσβλητος, πλην της προς βορράν θέσεως, ούτος δε πεδινός εστί». Και προσθέτει ότι «τα
τείχη αυτής προς Β. μεν ου προ πολλού κατηδαφίσθησαν και μέρος των λίθων προ 80 ετών εχρησίμευσαν εις την οικοδομήν της εν
Λουλέ Βουργάζ (Αρκαδιουπόλεως) οδού τε
και γεφύρας. Το προς Δ. δε και Ν. τείχος διατηρεί πολλά αυτού μέρη εξαίσιον το κάλλος
εχόντων την τειχοδομίαν Αλεξανδρινής εποχής. Και το μεν μήκος από Β. προς Ν. εστί
χιλίων βημάτων, το δε πλάτος 600. Και προς
Β. διατηρείται η πύλη της Ακροπόλεως αυτής
και τινες περί αυτήν πύργοι. Μετά δε τούτοις
είναι ο Ναός (νυν τζαμίον) της Αγίας Σοφίας,
Βυζαντινής τέχνης, σταυροειδής εν συνόλω
δείκνυσι τέχνην της 10-11ης εκατονταετηρίδος, η έσωθεν όμως διαίρεσις προδίδει αρχαιοτέραν εποχήν».
Σε άλλο σημείο της μελέτης του μας πληροφορεί: «Όλη η πόλις έχει τρεις πύλας» και
ότι «έξωθεν δε του τείχους και προς Δ. ίστανται 2-3 πύργοι προστατεύοντες επί του ύδατος ου η πηγή εστίν εξ ης διανέμεται το ύδωρ
καθ’ άπασαν την εντός του τείχους και εκτός
πόλιν».
Τα κάστρα της περιοχής μας, σήμερα, πληγωμένα από το χρόνο, βροντοφωνάζουν το μεγαλείο της Θράκης.
Βοηθήματα:
• Πολ. Παπαχριστοδούλου, Τα κάστρα της Θράκης
και έμμετροι λαϊκοί θρύλοι, ανάτυπο από τον 22ο
τόμο του Αρχείου Θρακικού Λαογραφικού και
Γλωσσικού Θησαυρού, 1957.
• Δέσποινας Ευγενίδου, Κάστρα Μακεδονίας και
Θράκης, εκδόσεις Αδάμ, 1997.
• Φίλ. Γιαννόπουλου, Διδυμότειχο, έκδοση του Λαογραφικού Μουσείου Πελοποννήσου.
• Αθ. Γουρίδη, Το ιστορικό Διδυμότειχο, έκδοση του
Δήμου Διδυμοτείχου, 1999.
• Συλλογική εργασία, Θράκη, έκδοση Γεν. Γραμματείας Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης.
• A. Bakirtzi - D. Triantafyllou, Thrace, έκδοση του
Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΤΒΑ.

Τα κάστρα της άλλης Θράκης
Κάστρα μεγάλα και φημισμένα υπήρχαν και
στην υπόλοιπη Θράκη, στο μεγαλύτερο μέρος της δηλαδή, που δεν ανήκει τώρα στην
Ελλάδα αλλά στην Τουρκία και τη Βουλγαρία.
Το κάστρο της Αδριανούπολης, ήταν πάντα το σημαντικότερο και στρατηγικότερο στο
χώρο της ενιαίας Θράκης.
Όταν οι Τούρκοι το κατέλαβαν, χρησιμο-

Το Κάστρο του Πυθίου.
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"Ç ÂÇÑÁ"

ÍÝá ìåãáëåðÞâïëá ó÷Ýäéá ìåôÜ ôçí êáô' áñ÷Þí óõìöùíßá ìå ôïõò ÂïõëãÜñïõò

ÃÉÁ ÍÁ ÃÍÙÑÉÓÏÕÌÅ ÔÇÍ ÅËËÁÄÁ

Ùò ôçí Çãïõìåíßôóá ï ðåôñåëáéáãùãüò
ÌðïõñãêÜò-Áëåîáíäñïýðïëçò

(Συνέχεια από το προηγούμενο)

ÊåíôñéêÞ Ìáêåäïíßá
ñï÷ùñïýìå Ýîù áðü ôçí ðüëç ôçò ÍÜïõóáò ãéá í’ áðïëáýóïõìå ìéá ðáíÝìïñöç
ôïðïèåóßá ìå ðáíýøçëá ðëáôÜíéá, ôïí ¢ãéï
Íéêüëáï. Åäþ Ý÷åé ôéò ðçãÝò ôïõ ï ðïôáìüò Áñáðßôóáò, üðïõ Ý÷åé äçìéïõñãçèåß êáé åêôñïöåßï ðÝóôñïöáò.
¸íá îåíïäï÷åßï êáé ðïëëÝò ôáâÝñíåò äßðëá óôá íåñÜ ôïõ ðïôáìïý,
ïé õðáßèñéïé ðùëçôÝò ìå ôï íôüðéï
êñáóß, ôï ìÝëé, ôá öïõíôïýêéá êáé ôá
âüôáíá ôïõ âïõíïý, èõìßæïõí óêçíïãñáößá èåÜôñïõ êáé óõìðëçñþíïõí
ôçí ïìïñöéÜ ôïõ ôïðßïõ.
Áîßæåé üìùò êáé ç öáóïëÜäá óôï
÷ùñéü Æùïäü÷ïò ÐçãÞ, üðùò ôï ãëõêü ñáâáíß, ðßôåò êáé óáñìáäÜêéá óôç
ÂÝñïéá êáé óå üëï ó÷åäüí ôï íïìü Çìáèßáò.
Äßðëá ìáò õøþíåôáé Ýíá áðü ôá ðéï üìïñöá âïõíÜ ôçò Ìáêåäïíßáò, ôï ÂÝñìéï.
Ôñåéò íýìöåò äéåêäéêïýí ôçí ïìïñöéÜ ôïõ:
ïé ðüëåéò ÂÝñïéá, ÍÜïõóá êáé ¸äåóóá. ÕðÜñ÷ïõí êáé ôá ðïôÜìéá ðïõ äçìéïõñãïýí
ôïõò äéáýëïõò ôçò åðéêïéíùíßáò^ ï Ôñéðüôáìïò ôçò ÂÝñïéáò, ï Áñáðßôóáò ôçò ÍÜïõóáò
êáé ï Åäåóóáßïò ôçò ¸äåóóáò.
Ôï âïõíü åßíáé êáôÜöõôï áðü Ýëáôá, ïîéÝò, âåëáíéäéÝò, êáóôáíéÝò êáé ðïëëÝò áêüìç ðïéêéëßåò öõôþí. ¢öèïíá ôñå÷ïýìåíá íåñÜ, ìåñéêÜ óðÜíéá ëïõëïýäéá êáé äýï åíôõðùóéáêÜ óðÞëáéá ìå åêðëçêôéêü äéÜêïóìï
óôçí ÅñìáêéÜ êáé óôç Ëåõêüðåôñá. Óôéò ðáñõöÝò ôïõ åõäïêéìïýí ôá ïðùñïöüñá.
ÅíäéáöÝñïí ðáñïõóéÜæåé êáé ç ðáíßäá

Ð

óôïí 10ï áéþíá, áëëÜ êáôáóôñÜöçêå óôç ÌáêåäïíéêÞ åðáíÜóôáóç ôï 1822.
Åäþ ìüíáóáí êáé áóêÞôåøáí üëïé ó÷å-

Βέρμιο, Νάουσα

äüí ïé ìåãÜëïé Üãéïé ôçò Ìáêåäïíßáò. Êáé ï
ëüãïò ðïõ Üíèçóå ï ìïíá÷éóìüò óôçí ðåñéï÷Þ, åßíáé ïé åäáöïëïãéêÝò óõíèÞêåò ðïõ äçìéïýñãçóáí ðïëëÜ óðÞëáéá, üðïõ êáôÝöåõãáí ïé áóêçôÝò êáé ç áðáñÜìéëëç ïìïñöéÜ
ôïõ ôïðßïõ.
Ó’ áõôü ôï óçìåßï ôï ÂÝñìéï Ýñ÷åôáé áíôéìÝôùðï ìå ôá âïõíÜ ÐéÝñéá êáé ôïí ¼ëõìðï, óôï íïìü Ðéåñßáò.
Ðñéí ìåñéêïýò áéþíåò ï ¼ëõìðïò Þôáí ç
êáôïéêßá ôùí äþäåêá Ïëõìðßùí èåþí.
Ôï 1937 ôï ìõèéêü âïõíü ìáò êçñý÷èçêå
ùò ðñþôïò Åèíéêüò äñõìüò ôçò ÅëëÜäáò êáé
áðü ôïõò ðáëáéüôåñïõò ôïõ êüóìïõ.
Âïõíü ðëïýóéï óå ðáíßäá êáé ÷ëùñßäá.
¸÷åé Ýêôáóç 40.000 óôñÝììáôá êáé öéëïîåíåß ãýñù óôá 2.500 åßäç öõôþí êáé äÝíäñùí,
ïñéóìÝíá áðü ôá ïðïßá áðïôåëïýí
«ëåßøáíá ôçò ðáãåôùíéêÞò ðåñéüäïõ». ÄÝíäñá áéùíüâéá, ßóéá, áêßíçôá, ìåãáëüðñåðá.
Åäþ ç öýóç îåäéðëþíåôáé áâßáóôá, ìÝó’ óôçí éåñïõñãéêÞ ãáëÞíç ôïõ
èåúêïý Ïëýìðïõ, óôï áëÜñãï èñüéóìá ôùí öýëëùí ôçò ïîéÜò. Åäþ óéùðïýí áêüìç êáé ïé èåïß.
Ç øçëüôåñç êïñõöÞ ôïõ Ïëýìðïõ
åßíáé ï Ìýôéêáò, óå ýøïò 2.918 ì.
Όλυμπος
ÓÞìåñá ç öõóéïëáôñåßá åêäçëþíåôáé ìå ðåæïðïñßá, ïñåéâáóßá, áíáñôïõ âïõíïý. ÌåñéêÜ áðü ôá æþá óõíáíôÜìå ñé÷Þóåéò, ìå åíäéÜìåóá êáôáöýãéá-ïñìçôÞñéá
óôï ÷éïíïäñïìéêü êÝíôñï ôïõ Ïëýìðïõ
êáé óôá åëåã÷üìåíá åêôñïöåßá èçñáìÜôùí.
Óôç èÝóç ÓÝëé (õøüì. 1560-1870 ì.) êáé (1.700-2.400 ì. õøüì.) êáé ìå ïñãáíùìÝíç êáóôç èÝóç Ôñßá-ÐÝíôå ÐçãÜäéá (õøüì. 1450- ôáóêÞíùóç óôá èåëêôéêÜ ðáñÜëéá.
Óêé êáé öõóéïëáôñåßá êÜôù áðü ôï âëÝì2000 ì.), ëåéôïõñãïýí ÷éïíïäñïìéêÜ êÝíôñá
ìå êáôáöýãéá êáé îåíþíåò êáé ìå ôçí øçëü- ìá ôïõ Äßá.
Áðü ôï Ëéôü÷ùñï îåêéíïýí ïé ïñåéâÜôåò
ôåñç êïñõöÞ ×áìßôç óôá 2.065 ì.
Áðëþíåôáé óå ôñåéò íïìïýò, Çìáèßáò, êáé ïé ðåæïðüñïé ãéá íá êáôáêôÞóïõí ôïí ¼ÐÝëëáò êáé ÊïæÜíçò, åíþ êïéôÜæåé áðü ôá êá- ëõìðï.
Ôï Ëéôü÷ùñï åßíáé êôéóìÝíï óå õøüì. 300
ñáïýëéá ôçò ÊáóôáíéÜò ôç ìáãéêÞ ÷ïñïãñáì., ðëÜé óôïí ðïôáìü ÅííéðÝá, êáé áðïôåëåß
ößá ôïõ ðïôáìïý ÁëéÜêìïíá.
Óôá êïíôéíÜ ôïõ øçëþìáôá ñéæùìÝíï óôç ôï ðñþôï ðëáôýóêáëï óôçí áíåìüóêáëá ôùí
ìíÞìç êáé óôçí áðáíôï÷Þ ôùí Ðïíôßùí âñß- èåþí, ôï öùôåéíü ìðáëêüíé ôïõ âïõíïý.
¸÷åé äéáôçñÞóåé ôç ÷áñáêôçñéóôéêÞ ìáóêåôáé ï ðñïóêõíçìáôéêüò íáüò ôçò Ðáíáãßáò ÓïõìåëÜ. Éäñýèçêå ôï 1951 óå áíÜìíçóç êåäïíéêÞ áñ÷éôåêôïíéêÞ ìå ôá ðÝôñéíá óðßôéá,
ôçò ìïíÞò ôïõ Ðüíôïõ ðïõ êáôáóôñÜöçêå á- ôá ðëáêüóôñùôá äñïìÜêéá êáé ôéò âñýóåò ôïõ.
Óôéò 19 ÖëåâÜñç ôïõ 1857 äçìéïõñãÞèçðü ôïõò Ôïýñêïõò ôï 1923. ÊÜèå Äåêáðåíôáýãïõóôï ôï ìåãáëýôåñï èñçóêåõôéêü ðá- êå åäþ ç ðñïóùñéíÞ êõâÝñíçóç ôçò Ìáêåíçãýñé ôçò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò ãßíåôáé äïíßáò, ðïõ áðáßôçóå ôçí ÝíùóÞ ôçò ìå ôçí
óôçí ðåñßöçìç ÌïíÞ Ðáíáãßáò ÓïõìåëÜ. Ðü- ÅëëÜäá.
ÊïíôÜ óôï Ëéôü÷ùñï, óôçí áíáôïëéêÞ
íôéïé áð’ üëï ôïí êüóìï êáôáêëýæïõí ôéò ðëáãéÝò ôïõ Âåñìßïõ, ðñïóêõíïýí ôï éåñü ðáë- ðëåõñÜ ôïõ Ïëýìðïõ, óå ìéá äõóðñüóéôç ÷áëÜäéï êáé ìå êåìåôæÝäåò (ðïíôéáêÞ ëýñá) êáé ñÜäñá ôïõ ðïôáìïý ÅíéððÝá, óå õøüì. 820
ðõññß÷éïõò ÷ïñïýò, áíáèõìïýíôáé ôéò ÷áìÝ- ì., áíôéêñßæïõìå ôá åñåßðéá ôçò éóôïñéêÞò ìïíåò ðáôñßäåò ðïõ ðáñáìÝíïõí æùíôáíÝò êáé íÞò ôïõ Áãßïõ Äéïíõóßïõ åí Ïëýìðù. Ôï ìïíáóôÞñé Ýêôéóå óôá 1530-1545 ï ¼óéïò Äéïóôç íÝá ãåíéÜ ôùí Ðïíôßùí.
Ï ìåãÜëïò üãêïò ôïõ Âåñìßïõ èá Þôáí å- íýóéïò. ÓÞìåñá óôåãÜæåôáé óôï ìåôü÷é ÓêÜíùìÝíïò ìå ôá âïõíÜ ÐéÝñéá êáé Ôßôáñï, áí ëá. Ðéï ðÜíù, 30 ëåðôÜ íïôéïáíáôïëéêÜ, âñßï ðïôáìüò ÁëéÜêìïíáò äåí åß÷å ÷áñÜîåé á- óêåôáé ôï óðÞëáéï üðïõ ðñùôïìüíáóå ï ¢íÜìåóÜ ôïõò ôï äñüìï ôïõ ãéá ôç èÜëáóóá. ãéïò Äéïíýóéïò, ìå åêêëçóÜêé ôçò ÃÝííçóçò
¸ôóé äéáó÷ßæïíôáò ôï íïìü Çìáèßáò, äéáêëá- ôïõ ×ñéóôïý.
Óå ëßãï ðåñíÜìå áðü ôï Äßïí, ãéá íá èáõäßæåôáé óôç ìåãÜëç ðåäéÜäá ôçò ÊåíôñéêÞò
ìÜóïõìå ôï áñ÷áéïëïãéêü ðÜñêï ðïõ îåðåñÌáêåäïíßáò.
Óôçí ðëáãéÜ ôùí Ðéåñßùí ðïõ åßíáé êá- íÜ ôá 1500 óôñÝììáôá ãçò. ÌåãÜëá äÝíäñá,
ôÜöõôç ìå äÜöíåò, ñåßêéá, äñõò, åëéÝò êáé Üãñéá ÷ëùñßäá, åêáôïíôÜäåò ðçãÝò íåñïý,
ðïõñíÜñéá, ìÝóá óå äýóâáôç ðåñéï÷Þ áãíá- äýï ìéêñÝò ëßìíåò êáé ôï ðïôÜìé, ìáò ìåôáöÝíôåýïíôáò ôá íåñÜ ôïõ ÁëéÜêìïíá ìå ôï öñÜã- ñïõí ìåñéêïýò áéþíåò ðßóù, óôï áñ÷áßï öõìá ÁóùìÜôùí, åßíáé ôï éóôïñéêü ìïíáóôÞñé óéêü ðåñéâÜëëïí.
ôçò «ÓêÞôçò ôçò ÂÝñïéáò» êáé áñãüôåñá ÌïÔáñóÞ Ä.
íÞ ôïõ Ôéìßïõ Ðñïäñüìïõ. ¸÷åé ôçí áñ÷Þ ôïõ (Óõíå÷ßæåôáé)
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«åëëçíéêÞ áðÜíôçóç» óôéò áðåéëÝò ãéá ðáñÜêáìøç ôçò ÷þñáò ìáò óôç äéáêßíçóç
ôùí ñùóéêþí ðåôñåëáßùí ðñïò äõóìÜò, åêôüò
Âïóðüñïõ, èá åßíáé ôåëéêþò ç «ðåôñåëáúêÞ
Åãíáôßá» ðïõ ðñïåôïéìÜæåôáé, ìå áñ÷Þ ôï
ÌðïõñãêÜò (Ðýñãï) ôçò Âïõëãáñßáò, åíäéÜìåóïõò óôáèìïýò ôçí Áëåîáíäñïýðïëç êáé
ôç Èåóóáëïíßêç êáé ôåëéêÞ êáôÜëçîç ôçí Çãïõìåíßôóá!
Ðñüêåéôáé ãéá ìåãáëåðÞâïëï ó÷Ýäéï åðÝêôáóçò ôïõ áñ÷éêïý ó÷åäßïõ ãéá ôïí ðåôñåëáéáãùãü ÌðïõñãêÜò-Áåî/ðïëçò, ðïõ èá êÜíåé ó÷Ýäéï éäéáßôåñá åëêõóôéêü ãéá ôéò áìåñéêáíéêÝò åôáéñßåò, áöïý èá ãßíåôáé áðåõèåßáò
åöïäéáóìüò ôùí áìåñéêáíéêþí ëéìáíéþí óôçí
áíáôïëéêÞ áêôÞ ôùí ÇÐÁ ìÝóù ÅëëÜäáò.
Ôï óõíïëéêü ìÞêïò ôïõ áãùãïý óå ðëÞñç áíÜðôõîç èá åßíáé ðåñßðïõ 950 ÷éëéüìåôñá êáé ôï êüóôïò ôïõ ôçò ôÜîåùò ôùí 2,2
äéó. äïëáñßùí, áëëÜ ç óôñáôçãéêÞ ôïõ óçìá-

óßá åßíáé ôåñÜóôéá ãé’ áõôü êáé èåùñåßôáé ó÷åäüí âÝâáéï üôé èá óõã÷ñçìáôïäïôçèåß êáé áðü áìåñéêáíéêÜ êåöÜëáéá. Íá óçìåéùèåß üôé
ôï êüóôïò êáôáóêåõÞò ôïõ áãùãïý ÌðïõñãêÜò-Áëåî/ðïëçò öèÜíåé ôá 630-700 åêáô. äïëÜñéá êáé ôï óõíïëéêü ìÞêïò ôá 280 ÷ëì.
Ôï «êëåéäß ôçò éóôïñßáò åßíáé ôï ëéìÜíé ôçò
óõìðñùôåýïõóáò áðü üðïõ èá îåêéíïýí ìåãÜëá ðåôñåëáéïöüñá 350.000 ôüíùí ðïõ èá
ôñïöïäïôïýí ôéò ÇíùìÝíåò Ðïëéôåßåò. Áðü
ôçí Áëåîáíäñïýðïëç èá îåêéíïýí ìéêñüôåñá
äåîáìåíüðëïéá ðïõ èá êáôáëÞãïõí óå ëéìÜíéá ôçò Ìåóïãåßïõ êáé ôçò ÄõôéêÞò Åõñþðçò,
áöïý ç õðïäïìÞ ôïõ áêñéôéêïý ëéìáíéïý ðñïóöÝñåôáé ãéá ôÝôïéïõ åßäïõò «áðïðëåýóåéò».
Ôï ðáëáéüôåñï ó÷Ýäéï ãéá åðÝêôáóç ôïõ
áãùãïý ùò ôç Èåóóáëïíßêç êáé áñãüôåñá ôçí
Çãïõìåíßôóá åðáíÝñ÷åôáé õðü ôéò åõëïãßåò
êáé ôçò åëëçíéêÞò ðëåõñÜò, þóôå óôï ó÷Ýäéï

Åèíéêü Óõìâïýëéï êáôÜ ôùí íáñêùôéêþí
«ÐåñéèÜëðïõí» ôïí ôñáõìáôßá,
áíôß íá óôáìáôÞóïõí ôïí ðüëåìï!
Ανακοίνωση με αφορμή την επέκταση
των προγραμμάτων με υποκατάστατα
ην έντονη διαμαρτυρία για την απόφαση
του υπουργείου Υγείας να χορηγήσει μια
νέα ουσία, τη βουπρενορφίνη από τα δημόσια
νοσοκομεία, εκφράζει το Εθνικό Συμβούλιο κατά των Ναρκωτικών (ΕΣΥΝ) με ανακοίνωσή
του και δηλώνει πως θα σταθεί εμπόδιο στην
υλοποίηση αυτής της απόφασης. Η ανακοίνωση
επισημαίνει τα εξής:
Η χορήγηση βουπρενορφίνης από τα δημόσια νοσοκομεία αποτελεί συνέχεια της προσπάθειας που επιχειρείται από την πολιτεία, η
οποία σύμφωνη με τις επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αδιαφορεί σκόπιμα για τις αιτίες
που γεννούν το πρόβλημα της τοξικομανίας και
επικεντρώνουν την προσοχή τους μόνο στη
«μείωση της βλάβης» από τη χρήση ψυχοτρόπων ουσιών, καθώς και στην αποδοχή του προβλήματος ως «αναγκαίου κακού». Τα κοινωνικά αίτια που γεννούν την εξάρτηση οξύνονται,
οι δημοκρατικές ελευθερίες συρρικνώνονται,
η απειλή ενός νέου παγκόσμιου πολέμου είναι
πλέον ορατή, η περιθωριοποίηση και οκοινωνικός αποκλεισμός συγκεκριμένων ομάδων
πληθυσμού συνεχίζονται, τα υποπροϊόντα του
πολιτισμού και της «ναρκω-κουλτούρας» κυριαρχούν.
Η ιατρική κοινότητα της χώρας έχει επανειλημμένως αρνηθεί να γίνει ο «Δούρειος ίππος» για τη νομιμοποίηση στη συνείδηση των
πολιτών της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών. Είναι απαράδεκτο να εισηγείται η επίσημη πολιτεία τη δημιουργία νέου προγράμματος χορήγησης υποκαταστάτων, όταν αυτά από τη διεθνή εμπειρία έχει αποδειχθεί πως: Δε θεραπεύουν, αλλά συντηρούν την εξάρτηση, με αποτέλεσμα να γιγαντώνεται το πρόβλημα αφού στην
ουσία περιθάλπουμε τον τραυματία αντί να
σταματήσουμε τον πόλεμο. Νομιμοποιούν στη
συνείδηση των νέων τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, αφού το κράτος δίνει το πράσινο
φως για τη νόμιμη κρατική εξάρτηση. Αφαιρούν στην ουσία από τον εξαρτημένο την επιλογή να οδηγηθεί σε στεγνό πρόγραμμα, αφού
του «στρώνουν» απλόχερα τον εύκολο δρόμο
της εξάρτησης και όχι της ριζικής αντιμετώπισής του. Προσελκύουν παράνομα κυκλώματα
διακίνησης ναρκωτικών. Είναι συνδεδεμένα με
αυξημένο αριθμό θανάτων χρηστών που μετέχουν στο πρόγραμμα. Αποτελούν εφαλτήριο
για την ανάπτυξη «παρεμπορίου» ναρκωτικών
γύρω από αυτά, αφού πολλοί από εκείνους που
μετέχουν στο πρόγραμμα κάνουν και παράλληλη χρήση άλλων ψυχοτρόπων παράνομων
και νόμιμων ουσιών. Η υπέρογκη χρηματοδότησή τους στερεί από το κράτους τους πόρους
εκείνους που είναι απαραίτητοι για τη συντήρηση των ήδη υπαρχόντων και την περαιτέρω
ανάπτυξη σε όλη την επικράτεια «στεγνών»
προγραμμάτων (που αποδεδειγμένα έχουν τα
καλύτερα αποτελέσματα.
Το ΕΣΥΝ καλεί όλους τους φορείς να αγωνιστούν για την ανατροπή τέτοιων αποφάσεων.

Ô

íá åìðëáêïýí ìåãÜëåò áìåñéêáíéêÝò åôáéñßåò êáé íá êáôáóôåß åõêïëüôåñç ç åðéëïãÞ ôïõ.
¢ëëùóôå ìüëéò ðñï÷èÝò ï õðïõñãüò ÁíÜðôõîçò ê. Ôóï÷áôæüðïõëïò ôüíéóå üôé «ìåëëïíôéêÜ èá Ý÷ïõìå ôç äõíáôüôçôá êáé ãéá Üëëåò åîüäïõò ôïõ áãùãïý ðÝñáí ôçò Áëåîáíäñïýðïëçò, óå óçìåßï ôïõ Áéãáßïõ Þ ôïõ Éïíßïõ».
Åí ôù ìåôáîý, êáé åíþ áíáìÝíåôáé ç áðÜíôçóç ôùí Ñþóùí ãéá ôñéÞìåñç óõíÜíôçóç
óôéò 26 Íïåìâñßïõ, ïé ìåëÝôåò ðïõ Ý÷ïõí ãßíåé Ý÷ïõí áðïäåßîåé üôé ãéá ôçí åîáãùãÞ ôùí
ðåôñåëáßùí ôüóï ôçò Ñùóßáò (ôá ðåôñÝëáéá
ðïõ äéï÷åôåýïíôáé ìÝóù Ìáýñçò ÈÜëáóóáò)
üóï êáé ôçò ðåñéï÷Þò ôçò Êáóðßáò, ï ïéêïíïìéêüôåñïò äñüìïò ìåôÜ ôç äéáäñïìÞ ðïõ
äéÝñ÷åôáé áðü ôá óôåíÜ ôïõ Âïóðüñïõ åßíáé
ìÝóù ÌðïõñãêÜò-Áëåî/ðïëçò.
Ùóôüóï, óýìöùíá ìå ôñáðåæéêïýò êýêëïõò êáé óôåëÝ÷ç ôïõ ïìßëïõ ËÜôóç åßíáé äõíáôüí ï áãùãüò ÌðïõñãêÜò-Áëåî/ðïëçò íá
ãßíåé áêüìá åëêõóôéêüôåñïò áí èåùñçèåß üôé
áðïôåëåß ìáæß ìå ôïí Âüóðïñï Ýíá äéðëü óýóôçìá ìåôáöïñÜò ôïõ ðåôñåëáßïõ óôéò äõôéêÝò áãïñÝò.
«Ç óõíýðáñîç áðïäßäåé ôá ìÝãéóôá ïöÝëç áðü êÜèå Üëëç ðñüôáóç ìåôáöïñÜò ôïõ
ðåôñåëáßïõ áðü ôç Ñùóßá êáé ôçí ðåñéï÷Þ ôçò
Êáóðßáò ìÝóù Ìáýñçò ÈÜëáóóáò», ôïíßæåé
ôñáðåæéêü óôÝëå÷ïò ðïõ ðáñáêïëïõèåß ôá ðåôñåëáúêÜ.
Ç ìåëÝôç âéùóéìüôçôáò ãéá ôïí áãùãü ùò
ôçí Áëåî/ðïëç ïëïêëçñþèçêå áðü ôçí åôáéñßá ILF êáé êüóôéóå ðåñßðïõ 3 åêáô. åõñþ, åíþ ôï óõíïëéêü êüóôïò êáôáóêåõÞò ôïõ áãùãïý öèÜíåé ôá 630-700 åêáô. äïëÜñéá ìå
óõíïëéêü ìÞêïò 280 ÷éëéïìÝôñùí. Óå ðëÞñç
áíÜðôõîç èá ìðïñåß íá ìåôáöÝñåé 30 åêáô.
ôüíïõò ñùóéêïý ðåôñåëáßïõ ôïí ÷ñüíï, ìå
ðáñÜêáìøç ôùí óôåíþí ôïõ Âïóðüñïõ, üðïõ
Þäç Ý÷åé áñ÷ßóåé íá äçìéïõñãåßôáé óõìöüñçóç áðü ôá äåîáìåíüðëïéá.

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.
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(ÓõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 1)

ôçí õðï÷ñåþóïõí íá ïñßóåé çìåñïìçíßá ãéá
ôçí åíôáîéáêÞ ðïñåßá ôçò Ôïõñêßáò ìÝóá
óôïí åðüìåíï ÷ñüíï. ÊÜôé ôÝôïéï äåí Ýãéíå áðïäåêôü ðáñÜ ôéò ðéÝóåéò ðïõ Üóêçóáí ïé
ÇÐÁ ðñïò ôïõò Åõñùðáßïõò çãÝôåò êáé éäéáßôåñá ðñïò ôïõò Ãåñìáíïýò êáé ÃÜëëïõò ïé ïðïßïé åß÷áí ôéò åðéöõëÜîåéò ôïõò êáôÜ ðüóï
èá ðñÝðåé ç Ôïõñêßá íá åíôá÷èåß óôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá.
ÔåëéêÜ ç Óýíïäïò ôçò Êïðåã÷Üãçò êáôÝëçîå üôé ç ÅÅ èá áðïöáóßóåé ôï ÄåêÝìâñç
ôïõ 2004 ãéá ôï ðüôå èá áñ÷ßóïõí ïé åíôáîéáêÝò äéáðñáãìáôåýóåéò ìå ôçí Ôïõñêßá. Ãåãïíüò ðïõ äõóáñÝóôçóå ôçí ôïõñêéêÞ ðëåõñÜ ç
ïðïßá áíá÷þñçóå áðü ôçí ðñùôåýïõóá ôçò
Äáíßáò ÷ùñßò ôçí áðïäï÷Þ ôïõ áéôÞìáôüò ôçò.
Ç áðüöáóç ãéá ôçí Ýíôáîç ôçò Êýðñïõ
óôçí ÅÅ áíáöÝñåé üôé «ç Êýðñïò èá ãßíåé äåêôÞ ùò íÝï êñÜôïò-ìÝëïò» åíþ èá Ýðñåðå íá
áíáöÝñåôáé ùò ÊõðñéáêÞ Äçìïêñáôßá. Ç äéáôýðùóç áõôÞ óõíôçñåß ôçí áóÜöåéá ùò ðñïò
ôçí êñáôéêÞ ïíôüôçôá óôçí ïðïßá áíáöÝñåôáé. Åðßóçò óå Üëëá óçìåßá ôçò áðüöáóçò áíáöÝñåôáé üôé «Ôï Åõñùðáúêü Óõìâïýëéï åðéâåâáéþíåé ôç óáöÞ ðñïôßìçóÞ ôïõ ãéá ôçí
Ýíôáîç óôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç ìéáò åíùìÝíçò Êýðñïõ. Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ äåí õðÜñ÷åé áðëþò åõ÷Þ Þ åðéèõìßá ôùí “äåêáðÝíôå”,
áëëÜ ìßá óáöÞò ðñïôßìçóç» åíüò âáñýôåñïõ
üñïõ.
Åðßóçò èåùñåßôáé áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ
Óõìâïõëßïõ ìåãÜëç éêáíïðïßçóç ãéá ôç «äÝ-

17 ÍÏÅÌÂÑÇ

Ç åðÝôåéïò
ôïõ Ðïëõôå÷íåßïõ
...«Åäþ Ðïëõôå÷íåßï, åäþ Ðïëõôå÷íåßï.
Óáò ïìéëåß ï ñáäéïöùíéêüò Óôáèìüò ôùí åëåýèåñùí áãùíéæüìåíùí öïéôçôþí, ôùí åëåýèåñùí áãùíéæüìåíùí ÅëëÞíùí...»

Ð

¸ôïò 7ï • ö. 40ï • ÍïÝìâñéïò-ÄåêÝìâñéïò 2002

"Ç ÂÇÑÁ"

Ýñáóáí 29 ïëüêëçñá ÷ñüíéá áðü ôçí çñùéêÞ åîÝãåñóç ôçò 17çò Íïåìâñßïõ ôïõ
1973 êáé ðáñÜ ôï ãåãïíüò üôé ç åðï÷Þ ìáò ùèåß ðñïò ôç ëÞèç éóôïñéêÜ ãåãïíüôá êáé ìíÞìåò êáé ðáñÜ ôéò ðñïóðÜèåéåò ìåñéêþí íá áìâëýíïõí êáé íá îåèùñéÜóïõí ôï íüçìá ôïõ
Ðïëõôå÷íåßïõ, ïé ìíÞìåò ðáñáìÝíïõí ôï ßäéï
æùíôáíÝò, ãéá íá èõìßæïõí üôé ëáüò êáé íåïëáßá áãùíßóôçêáí ãéá «Øùìß-Ðáéäåßá-Åëåõèåñßá». Ãéá íá äéáëáëåß üôé ç âßá, áð’ üðïõ êé
áí ðñïÝñ÷åôáé, óçìáôïäïôåß ðÜíôïôå êéíäýíïõò êáé êïéíùíéêÝò áíáôñïðÝò.
Ãéá íá âñïíôïöùíÜæåé üôé ôï ôáíê ãêñÝìéóå ôçí ðýëç ôïõ Ðïëõôå÷íåßïõ, üìùò äåí Ýêáìøå ôï öñüíçìá ôùí ÅëëÞíùí êáé ôçí ðßóôç ôïõò ãéá åëåõèåñßá.
×ñÝïò üëùí ìáò íá êñáôÞóïõìå æùíôáíÞ
ôç ìíÞìç ôùí íåêñþí ôïõ Ðïëõôå÷íåßïõ êáé
ôá ïñÜìáôÜ ôïõ.
Á.Ð.Ã.
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óìåõóç» ôùí Åëëçíïêõðñßùí êáé Ôïõñêïêõðñßùí íá óõíå÷ßóïõí ôéò äéáðñáãìáôåýóåéò
ìå óôü÷ï ôçí åðßôåõîç óõíïëéêÞò äéåõèÝôçóçò

ôïõ Êõðñéáêïý ðñïâëÞìáôïò Ýùò ôéò 28 Öåâñïõáñßïõ 2003 ìå âÜóç ôéò ðñïôÜóåéò ôïõ
Ã.Ã. ôùí ÇíùìÝíùí Åèíþí.
ÔÝëïò, ôï Åõñùðáúêü Óõìâïýëéï áðïöÜóéóå üôé, åÜí äåí õðÜñîåé äéåõèÝôçóç, ç åöáñìïãÞ ôïõ êåêôçìÝíïõ óôï âüñåéï ôìÞìá
ôïõ íçóéïý áíáóôÝëëåôáé Ýùò üôïõ ôï Óõìâïýëéï ëÜâåé ïìüöùíá äéáöïñåôéêÞ áðüöáóç, âÜóåé ðñüôáóçò ôçò åðéôñïðÞò. Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ óçìåéþíåôáé üôé ïé «äåêáðÝíôå» áñíïýíôáé íá ðñïóäéïñßóïõí ôï êáèåóôþò ôïõ «âïñåßïõ ôìÞìáôïò» êáé ôï ÷áñáêôÞñá ôïõ ðïëéôéêïý ðñïâëÞìáôïò.
Ìå ôç óõãêåêñéìÝíç äéáôýðùóç áíáãíùñßæåôáé ôï õöéóôÜìåíï êáèåóôþò (åéóâïëÞ
êáé êáôï÷Þ) êáé åíéó÷ýåé ôçí ðñïïðôéêÞ ôçò
åõñï-äé÷ïôüìçóçò.
Áðü üëá ôá ðáñáðÜíù öáßíåôáé üôé ôï
Êõðñéáêü ðñüâëçìá ãßíåôáé áêüìç ðéï äýóêïëï êáé ðïëýðëïêï, áí ëÜâåé êáíåßò õðüøç ôïõ ôç óçìåñéíÞ óõãêõñßá, ôï ó÷Ýäéï-ôåëåóßãñáöï ôïõ Êüöé ÁíÜí, áëëÜ êáé ôçí áäéÜëëáêôç óôÜóç ôçò ôïõñêéêÞò ðëåõñÜò.
Ôá ðñÜãìáôá åßíáé óïâáñÜ. ×ñåéÜæåôáé
óêëçñüò êáé äýóêïëïò áãþíáò êáé õðÜñ÷åé
áíçóõ÷ßá ãéá ôç âéùóéìüôçôá êáé ôç ëåéôïõñãéêüôçôá ôïõ íÝïõ êñÜôïõò ðïõ èá ðñïêýøåé.
Ï ÷ñüíïò èá äåßîåé áí ðñÜãìáôé ïé ëýóåéò
ðïõ ðñïôåßíïíôáé åßíáé ïé êáëýôåñåò ãéá ôïí
Êõðñéáêü ëáü, ï ïðïßïò ìáæß ìå ôçí ðïëéôéêÞ ôïõ çãåóßá Ý÷ïõí ôïí ðñþôï ëüãï ãéá ôçí
åðßëõóç ôïõ ðñïâëÞìáôïò.
Åìåßò Ý÷ïõìå ÷ñÝïò íá óôáèïýìå äßðëá
ôïõò êáé íá ôïõò óõìðáñáóôáèïýìå óôïí äßêáéï áãþíá ôïõò.
Ãéá ìéá Êýðñï åíùìÝíç ìå üëï ôï ëáü ôçò,
÷ùñßò åðïßêïõò êáé îÝíåò ðáñåìâÜóåéò, ÷ùñßò âÜóåéò ôùí ¢ããëùí, áíåîÜñôçôç êáé êõñßáñ÷ç íá ðñïïäåýåé ãéá íá åõçìåñåß üëïò ï
ëáüò ôçò.
Ç ÓõíôáêôéêÞ ÅðéôñïðÞ

ÅÍÔÕÐÙÓÅÉÓ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÊÄÑÏÌÇ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ
ÓÔÇÍ ÏÑÅÉÍÇ ÊÏÑÉÍÈÉÁ
(Συνέχεια από τη σελ. 1)
öáíôÜæåé áëðéêü.
ÌåôÜ áðü ôçí åðßóêåøç
óôï ÌïíáóôÞñé êáé ìÝóá áðü ôá ÷ùñéÜ Ìåóéíü êáé Ìüóéá, åðéóêåöèÞêáìå ôï äéáìáíôÜêé ôïõ ÄÞìïõ Öåíåïý,
ôçí ðåñßöçìç Ãêïýñá ìå ôá
ðåôñü÷ôéóôá óðßôéá.
¸ðåéôá áðü ìéá óýíôïìç óôÜóç ãéá êáöÝ êáé ïõæÜêé, ðÞñáìå ôï äñüìï ôçò
åðéóôñïöÞò ãéá ôï ÷ùñéü
ÊáñôÝñé, üðïõ ìáò ðåñßìåíå ôï ìåóçìåñéáíü ìáò öáãçôü êáé ôï óõíçèéóìÝíï ìáò ãëåíôÜêé ìå ôñáãïýäéá êáé ÷ïñïýò
áðü ôçí áãáðçìÝíç ìáò ÈñÜêç.
ÌåôÜ ôï öáãçôü êáé ìéá óôÜóç óôïõò ÊáëëéÜíïõò ãéá í’ áãïñÜóïõìå íôüðéá ðñïúüíôá,
áñ÷ßóáìå íá êáôçöïñßæïõìå ðñïò ÊéÜôï, ÅèíéêÞ Ïäü, Éóèìü, ÁèÞíá, ìå ùñáßá ìïõóéêÞ
êáé áíÝêäïôá. ¹ôáí ìéá üìïñöç åêäñïìÞ, ìå-

Ìáñßá Ëáæßäïõ-Êáôóåëßäïõ

ÐÁÃÊÏÓÌÉÁ ÇÌÅÑÁ
ÔÏÕ ÐÁÉÄÉÏÕ

Ì

å ôçí åõêáéñßá ôçò Ðáãêüóìéáò ÌÝñáò
ôïõ ðáéäéïý, óôéò 11 ÄåêÝìâñç, ç ÃÉÏÕÍÉÓÅÖ Ýäùóå óôç äçìïóéüôçôá óõãêëïíéóôéêÜ óôïé÷åßá ðïõ ðñïêáëïýí áðÝñáíôç èëßøç.
Ó’ üëïí ôïí ðëáíÞôç, ðåñßðïõ 700 åêáôïììýñéá ðáéäéÜ æïýí ìå ëéãüôåñï áðü 1 äïëÜñéï ôç
ìÝñá. ÐÜíù áðü 250 åêáôïììýñéá áíÞëéêïé
åñãÜæïíôáé ðáñÜíïìá êáé 60 åêáôïììýñéá êÜôù áðü Üèëéåò óõíèÞêåò. Óôïõò äñüìïõò æïõí
100 åêáôïììýñéá ðáéäéÜ êáé Üëëá ôüóá, êõñßùò êïñßôóéá, äåí ðçãáßíïõí ó÷ïëåßï.
Óôï óçìåñéíü êüóìï ôùí ôå÷íïëïãéêþí
èáõìÜôùí, ç ðáãêïóìéïðïéçìÝíç öôþ÷åéá êáôáäõíáóôåýåé ü÷é ìüíï ôïí ôñßôï êüóìï áëëÜ
êáé áõôÝò ôéò áíáðôõãìÝíåò ÷þñåò.
ÁõôÜ ôá óôïé÷åßá äåí åßíáé ìüíï èëéâåñÜ
áëëÜ êáé åîïñãéóôéêÜ. Ãéáôß óýìöùíá ìå ôéò
åêôéìÞóåéò ôïõ ßäéïõ ôïõ ÏÇÅ, ï ðáãêüóìéïò
ðëïýôïò öôÜíåé êáé ðåñéóóåýåé ãéá ôçí åîáöÜíéóç ôçò ðáãêüóìéáò öôþ÷åéáò êáé åîáèëßùóçò.
¼ìùò áõôüò åßíáé óõãêåíôñùìÝíïò êáé
êñáôéÝôáé óöé÷ôÜ óôá ÷Ýñéá ôùí ðïëõåèíéêþí
ôïõ êåöáëáßïõ, ìå ùìÝò ðáñåìâÜóåéò êáé ðïëåìéêÞ âßá. ×áñáêôçñéóôéêü ðáñÜäåéãìá ç
ãåéôïíéêÞ ìáò ÌÝóç ÁíáôïëÞ êáé éäéáßôåñá ç
Ðáëáéóôßíç.
Åêåß êáèçìåñéíÜ äéáðñÜôôïíôáé åãêëÞìá-

Ç áíáâßùóç ôïõ Èñáêéêïý åèßìïõ ôçò «âáñâÜñáò»
(ÓõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 1)

στός για το πηγαίο του χιούμορ και την αυθόρμητη ειλικρίνειά του, δεν δίστασε να πει:
Δοκίμασα απ’ όλες τις «βαρβάρες», αλλά η «βαρβάρα» των
παιδικών μου χρόνων, που δεν
είχε τόσο πλούσια υλικά, ήταν
πιο νόστιμη!
Σίγουρα νοστιμότερη την έκανε η νοσταλγία της παιδικής
ηλικίας, που με τις καλές ή κακές στιγμές της είναι ακατανίκητη. Άλλωστε η νοσταλγία είναι
από τους βασικούς κρίκους σύνδεσης με την παράδοση, για τη
διάσωση της οποίας πασχίζει ο
Σύλλογός μας.
Τις «βαρβάρες» τις ετοίμασαν και τις πρόσφεραν οι συμπατριώτισσές μας:
1) Ελευθερία Βόμβα-Μακρή
2) Γιώτα Δεβετζή
3) Αθανασία Καλιατζή
4) Πόπη Κυριακίδου
5) Τριάδα Λαζίδου

ãÜëç ç äéáäñïìÞ, ëßãï êïõñáóôéêÞ ßóùò. ÐñïóùðéêÞ ìïõ äéáðßóôùóç åßíáé üôé ç ïñåéíÞ Êïñéíèßá ÷ñåéÜæåôáé ðïëý ðåñéóóüôåñï áðü ìßá
ÊõñéáêÞ, ßóùò êáé áðü Ýíá Óáââáôïêýñéáêï.
Íá åßìáóôå üëïé êáëÜ êáé óáò ðåñéìÝíïõìå óå ìéá Üëëç åêäñïìÞ ìáò.

6) Μαρία Περτσίνη
7) Πελαγία Τσακιράκη
8) Σοφία Τσαμτσακίρη
9) Γιώτα Τσάντζαλη-Θεράπου

Το Διοικητικό Συμβούλιο τις ευχαριστεί και εύχεται να μη σταματήσουν τη δημιουργική
τους προσφορά και στις επόμενες «βαρβάρες» και ελπίζει ότι και άλλες Φεριώτισσες θα
ακολουθήσουν το παράδειγμά τους για να διασωθεί αυτό το θαυμάσιο θρακιώτικο έθιμο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ï åííéÜ÷ñïíïò Ðáëáéóôßíéïò äïëïöïíÞèçêå
åíþ Ýðáéæå óôçí áõëÞ ôïõ óðéôéïý ôïõ...

ôá ðïëÝìïõ ìå ó÷åäéáóìü êáé êáèïäÞãçóç ôùí
Åõñùðáúêþí êáé Áìåñéêáíéêþí Ïéêïíïìéêþí
êáé Óôñáôéùôéêþí Ïñãáíéóìþí, ìå óôü÷ï ôïõò
ôç äéáôÞñçóç ôïõ ïéêïíïìéêïý åëÝã÷ïõ ôïõ ðåôñåëáßïõ. Ôá êñïêïäåßëéá äÜêñõá ðïõ êÜèå
ôüóï ÷ýíåé ôÜ÷á õðÝñ ôçò ÅéñÞíçò ï Ãåí. ÃñáììáôÝáò ôùí ÇíùìÝíùí Åèíþí Êüöé ÁíÜí, äåí
åìðüäéóáí êé åöÝôïò íá âëÝðïõìå áíôß ôïõ íåïãÝííçôïõ ×ñéóôïý ôçò ÖÜôíçò ôçò ÂçèëåÝì,
ìéêñÜ öÝñåôñá íåïãÝííçôùí ðáéäéþí ðïõ ôá
óêïôþíïõí êáèçìåñéíÜ ÁìåñéêÜíéêåò óöáßñåò ôùí Éóñáçëéíþí óôñáôéùôþí. Ôï èÝáìá
áõôü äåí óôáìÜôçóå áðü ôï 1970, ðïõ ôüôå ï
ðïéçôÞò Í. Íéêïëüðïõëïò Ýãñáöå:
ÁíåâëÞèç äå åöÝôïò
ç ÃÝííçóç ôïõ Éçóïý ×ñéóôïý.
Ïé âïóêïß Ýãéíáí ÷áóÜðçäåò
óôç ×åñóüíçóï ôïõ ÓéíÜ.
Ïé ÌÜãïé ëåßðïõí óå äéáðñáãìáôåýóåéò
ãéá ôçí ÅéñÞíç
êáé ôï ÓðÞëáéïí Ýãéíå
êñýðôç ðõñïìá÷éêþí.
Ôç óêÜëá ôùí áããÝëùí
ôç ãêñÝìéóáí ô' áíôéáåñïðïñéêÜ.
Ôï ôñáãïýäé ôïõò
ôï âïýâáíáí ïé èñÞíïé
ôùí ìáíÜäùí...
ÂÝôá Óéãëßäïõ-ÑÝôæéïõ
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