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ÄÝêá ÷ñüíéá

έχουν περάσει από την πρώτη Γενική Συνέλευση, στις 14 Μαρτίου 1993 στην
οποία αποφασίσθηκε η ίδρυση του Πολιτιστικού
μας Συλλόγου.
Στην ιστορική εκείνη Συνέλευση συζητήθηκε
και εγκρίθηκε κατ’ άρθρο το καταστατικό. Εκλέχθηκε ακόμη προσωρινή Διοικούσα επιτροπή αποτελούμενη από τους:
• Πρόεδρος: Μαρία Κανδύλη, από Φέρες
• Αντιπρόεδρος: Αικ. Μουρτσινούδη, Αρδάνιο
• Γεν. Γραμματέας: Δημ. Σιαρβαλής, από Πέπλο
• Αν. Γραμματέας: Σοφία Τσιαμτσιακίρη, Φέρες
• Ταμίας: Δήμος Περτσίνης, από Φέρες
• Μέλη: Ν. Βογιατζής, από τους Κήπους και ο
• Μέλη: Θ. Τσιακιράκης, από τις Φέρες
Στην επιτροπή αυτή ανατέθηκε να προβεί σ’ όλες
τις ενέργειες για την κατά το Νόμο αναγνώριση
του Συλλόγου μας. Και έτσι με την 1899/2.11.93
απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
εγκρίθηκε το ισχύον Καταστατικό. Ακολούθησε
η 2η Γενική Συνέλευση στις 12 Δεκεμβρίου 1993
στην οποία αποφασίσθηκε να γίνουν και οι πρώτες εκλογές στις 9 Ιανουαρίου 1994 από τις οποίες προέκυψε το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από:
• Πρόεδρος: Γκοδοσάκης Δημήτριος
• Αντιπρόεδρος: Μπάρλας Δημήτριος
• Γεν. Γραμματέας: Μαρία Κανδύλη
• Ειδ. Γραμματέας: Μαρία Λαζίδου
• Ταμίας: Κατερίνα Ηλιάσκου
• Μέλη: Ελευθ. Μπαμαπσίδης - Ιωσήφ Δανάκης.
Σαράντα έξι (46) μόνο τον αριθμό ήταν οι συμπατριώτες μας που βρέθηκαν σε κείνη την πρώτη
συνέλευση και υπέγραψαν την ιδρυτική πράξη
και το Καταστατικό του Συλλόγου. Τους αξίζουν συγχαρητήρια.
Συγχαρητήρια όμως, δημόσιο έπαινο και πολλά ευχαριστώ ο Σύλλογός μας χρωστάει σ’ εκείνους τους λίγους ανθρώπους που είχαν την ιδέα
και τον ενθουσιασμό, που έριξαν τον πρώτο σπόρο, αφιέρωσαν χρόνο, κατέβαλαν πολύ κόπο και
προσπάθεια για να ευδοκιμήσει η σπορά, να βρεθούν οι πρώτοι 46 και αυτοί σήμερα να έχουν αυγατίσει και ο Σύλλογος να ξεπερνά τα 350 ενεργά
μέλη. Η συμμετοχή ωστόσο στις εκδηλώσεις του
Συλλόγου, κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας και αποκριάτικες συνεστιάσεις, μαρτυρεί ότι τα μέλη
και φίλοι του συλλόγου είναι πολύ περισσότεροι.
Βασικός σκοπός ίδρυσης του Συλλόγου είναι
πρώτον η ανάπτυξη των δεσμών, η διάδοση του
πνεύματος αλληλεγγύης, η παροχή κάθε υλικής
και ηθικής υποστήριξης, παροχή οικονομικής ενίσχυσης σε αναξιοπαθούντες συμπατριώτες μας,
υλική βοήθεια σε Κούρδους πολιτικούς πρόσφυγες και Παλαιστίνιους, η καλλιέργεια των σχέσεων μεταξύ των μελών του Συλλόγου, και μεταξύ
των συμπατριωτών οπουδήποτε κι αν βρίσκονται
και δεύτερον η διατήρηση των πολιτιστικών στοιχείων και παραδόσεων του τόπου μας.
Κύριο μέλημα του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και των επόμενων, ήταν και είναι
η εγγραφή νέων μελών και η διάδοση των σκοπών ίδρυσης του Συλλόγου.
Συγκινητικές στιγμές ζήσαμε όλοι στις πρώτες συναντήσεις μας. 13 Φεβρουαρίου 1994, κοντά στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ιδέα του αείμνηστου, πρώτου Προέδρου, Δημήτρη Γκοδοσάκη) και 1η Συνεστίαση Μάρτης 1994 με πολύ μεγάλη συμμετοχή.
Δέκα χρόνια πλούσια σε δράση και παραγωγή έργου αλλά και δουλειάς και συνεχούς προσφοράς και προσπάθειας των διοικητικών συμβουλίων και όλων αυτών που πλαισιώνουν το Σύλλογο σε βάρος προσωπικών και οικογενειακών υποχρεώσεων.
Στα πλαίσια της ανάπτυξης του πνεύματος της
(ÓõíÝ÷åéá óôç óåë. 8)

«Κρυφό Σχολειό» υπήρχε στη σκλαβωμένη Θράκη
ακόμα και γύρω στα 1880!
Του δημοσιογράφου Παντελή Στεφ. Αθανασιάδη
Óôá Áñ÷åßá ôçò ÂéâëéïèÞêçò ôçò ÂïõëÞò, äéáóþèçêáí ïñéóìÝíá Ýããñáöá ôçò ðåñéüäïõ
ðåñß ôï 1880, ôá ïðïßá áöïñïýí ôçí õðüäïõëç ÈñÜêç êáé ôéò äñáìáôéêÝò óõíèÞêåò ôçò
åêðáßäåõóçò óôá ÷ùñéÜ ôçò, ðïõ ïäçãïýí êáôåõèåßáí ôç óêÝøç ìáò, óôïí ãíùóôü ðßíáêá
ôïõ ÍéêïëÜïõ Ãýæç «Ôï Êñõöü Ó÷ïëåéü».
õôü ðïõ óõíçèßóáìå íá ëÝìå
ó÷çìáôéêÜ «Êñõöü Ó÷ïëåéü», åßíáé
üóá öÝñíåé óôï íïõ ìáò ï ãíùóôüò ðßíáêáò ôïõ ÍéêïëÜïõ Ãýæç, ìå ôïí ðáðÜ ðïõ
óå êÜðïéïí íÜñèçêá äéäÜóêåé ôá ìéêñÜ
Åëëçíüðïõëá, ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôï ØáëôÞñé êáé ôçí Ïêôþç÷ï, êáôÜ ôç äéÜñêåéá
ôçò Ôïõñêïêñáôßáò.
Óôá Áñ÷åßá ôçò ÂéâëéïèÞêçò ôçò ÂïõëÞò äéáóþèçêáí ïñéóìÝíá Ýããñáöá ôçò
ðåñéüäïõ ðåñß ôï 1880, ðïõ ïäçãïýí êáôåõèåßáí ôç óêÝøç ìáò óôïí ðßíáêá áõôü.
Ìå Üëëá ëüãéá, ôá íôïêïõìÝíôá áõôÜ, åðéâåâáéþíïõí ôçí Üðïøç üôé óôçí õðüäïõëç ÈñÜêç, 60 ÷ñüíéá ìåôÜ ôïí îåóçêùìü
ôïõ 1821, ïé óõíèÞêåò ôçò Ðáéäåßáò ôùí
ÅëëÞíùí óôá ìéêñÜ ÷ùñéÜ, ìáêñéÜ áðü ôá
áóôéêÜ êÝíôñá, Þôáí äñáìáôéêÝò, äåäïìÝíïõ üôé ôï Ïèùìáíéêü êñÜôïò äåí åðåäåß-

Á

êíõå êáíÝíá åíäéáöÝñïí ãéá ôïõò ×ñéóôéáíïýò ðïëßôåò ôïõ.
ÂÝâáéá, ôçí åðï÷Þ åêåßíç, ÷Üñç óôçí
áöáíÞ êáèïäÞãçóç ôïõ Åëëçíéêïý ÊñÜôïõò, óôç ãåííáßá óõíäñïìÞ ðëïõóßùí ÅëëÞíùí êáé óôç äñÜóç öéëïãåíþí óõëëüãùí, éäñýèçêáí ðïëëÜ êáé ïíïìáóôÜ ó÷ïëåßá óå ðüëåéò ôçò ÈñÜêçò, üðùò ç Áäñéáíïýðïëç, ôï Äéäõìüôåé÷ï, ç Öéëéððïýðïëç, ç ÎÜíèç, ç ÊïìïôçíÞ, ç Áßíïò êëð.
Áò äïýìå üìùò ôá íôïêïõìÝíôá ðïõ Ý÷ïõí äéáóùèåß óôç ÂéâëéïèÞêç ôçò ÂïõëÞò
Åéäéêüôåñá óå ìéá áíõðüãñáöç êáé
÷ùñßò çìåñïìçíßá «ÓôáôéóôéêÞ Ýêèåóç» ãéá
ôçí åêðáßäåõóç óôá ÷ùñéÜ ôçò ÈñÜêçò,
ðïõ êáôÜ ðñïóÝããéóç ìðïñåß íá ÷ñïíïëïãçèåß ðåñß ôï 1880, õðÜñ÷ïõí äñáìáôéêÝò
äéáðéóôþóåéò ãéá ôçí åëëçíéêÞ åêðáßäåõ(ÓõíÝ÷åéá óôç óåë. 8)

Ç ÔÑÁÃÙÄÉÁ ÓÔÁ ÔÅÌÐÇ
Ìïéñáßá ó÷Ýóç ôçò ðüëçò Öåñþí ìå ôï ôñáãéêü äõóôý÷çìá
Ìáò åß÷å êïðåß ç áíÜóá åêåßíï ôï âñÜäõ ôçò ÊõñéáêÞò. ¼ëç ç ÅëëÜäá Þôáí óõãêëïíéóìÝíç áðü ôçí ôñáãùäßá. Åßêïóé Ýíá ðáéäéÜ 16 ÷ñüíùí äåí õðÜñ÷ïõí ðéá.
Ç åßäçóç ôçò ôñáãùäßáò óôá ÔÝìðç óõãêëïíßæåé êáé ãéá Ýíáí áêüìç ëüãï üëïõò åìÜò
ðïõ êáôáãüìáóôå áðü ôéò ÖÝñåò. Ï ïäçãüò Ä. Íôüëáò ôçò ìïéñáßáò íôáëßêáò åßíáé óõìðáôñéþôçò ìáò. Ï Äçì. Íôüëáò áíÝëáâå ôçí åõèýíç ôïõ ðïëýíåêñïõ äõóôõ÷Þìáôïò
êáé áðïäÝ÷ôçêå, óåâüìåíïò ôç ìíÞìç ôùí ðáéäéþí, ôçí ðñïóùñéíÞ ôïõ êñÜôçóç.
Ï ïäçãüò Ý÷åé ôçí ðñïóùðéêÞ ôïõ åõèýíç êáé ôçí áíÝëáâå. Äåí åßäáìå üìùò ôçí ßäéá
åõáéóèçóßá áðü êáíÝíáí êñáôéêü áñìüäéï. Ïñãßæåôáé êáíåßò üôáí óêÝöôåôáé üôé êáíåßò
áðü áõôïýò ðïõ åßíáé åðéöïñôéóìÝíïé êé åëÝã÷ïõí ôéò íôáëßêåò äåí âãÞêå íá áíáëÜâåé ôï
ìåñßäéï ôçò åõèýíçò ôïõ. Ìüíï ïé ïäçãïß öôáßíå, äåí öôáßåé áõôüò ðïõ äåí ðñïþèçóå
Ýãêáéñá ôç ìåëÝôç ãéá ôç óÞñáããá óôá ÔÝìðç. Äåí åõèýíåôáé ïýôå áõôüò ðïõ âñÞêå ôçí
õëïðïßçóç ôïõ Ýñãïõ «áêñéâÞ» ïýôå áõôüò ðïõ äåí öñüíôéóå íá âñåé ôá áðáñáßôçôá
êïíäýëéá ãéá ôçí ðñïþèçóç ôïõ Ýñãïõ.
Ìüíï ï ïäçãüò öôáßåé ãéá ôéò æùÝò ôùí 21 ðáéäéþí ðïõ ïõóéáóôéêÜ åîáéôßáò üëùí
áõôþí ôùí áíåýèõíùí ÷Üèçêáí. Ìüíï ïé ïäçãïß åõèýíïíôáé ãéá ôïõò åëëçíéêïýò äñüìïõò-êáñìáíéüëåò, ãéá ôá ìÝôñá áóöÜëåéáò ðïõ äåí ëáìâÜíïíôáé, ãéá ôïõò åëÝã÷ïõò
ðïõ äåí ãßíïíôáé...
Ì. Ëáæßäïõ-Êáôóåëßäïõ

ÅËÅÕÈÅÑÉÁ ÈÑÁÊÇÓ
ÊõñéáêÞ 25 ÌáÀïõ 2003
83ç ÅÐÅÔÅÉÏÓ
Καλούνται όλοι οι συμπατριώτες να πάρουν μέρος στις φετεινές εκδηλώσεις για την Απελευθέρωση της Θράκης που θα γίνουν την Κυριακή 25
Μαΐου 2003. Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
Το πρωί της Κυριακής στις 11.30΄ π.μ. Δοξολογία στη Μητρόπολη και πανηγυρική κατάθεση
στεφάνων στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.
Το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Πλατεία Κοτζιά (Δημαρχείου) Αθήνα, ώρα 7 μ.μ., με κεντρικό ομιλητή τον Υφυπουργό Οικονομίας κ. Απόστολο Φωτιάδη. Θ'
ακολουθήσουν Μουσική και τραγούδια της Θράκης
με το συγκρότημα του Καρυοφύλλη Δοϊτσίδη,
τραγούδι από τον Βαγγέλη Δημούδη, τα χορευτικά του Δήμου Δάφνης και του Κόκκινου Μύλου
του Δήμου Αχαρνών.
Να είμαστε όλοι εκεί.

Η 25η Μαρτίου: Διπλή γιορτή
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ
Η 25η Μαρτίου είναι μια πολύ σημαντική μέρα
για τον Ελληνισμό και το Χριστιανισμό. Ημέρα λύτρωσης της ψυχής και ανάστασης της φυλής μας.
Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου είναι ένα κοσμοϊστορικό γεγονός. Αναγγέλεται η έλευση του
Κυρίου μας, η ενσάρκωση του Θεανθρώπου και
Λυτρωτή Ιησού Χριστού, ο οποίος απελευθέρωσε
τον άνθρωπο από τα δεσμά της αμαρτίας, τον έβγαλε από το σκοτάδι και την άγνοια και τον οδήγησε στο φως της αλήθειας. Τον επανέφερε από
την κατάσταση της φθοράς και του πνευματικού
θανάτου στην κατάσταση της αφθαρσίας και της
αιωνιότητας.
Με τον Ευαγγελισμό άλλαξε η ροή της ανθρωπότητας και άστραψε στις ψυχές των ανθρώπων
το ουράνιο, το θαυμάσιο και γλυκό φως, που μέσα
απ’ αυτό θριάμβευσαν οι ιδέες της πίστης, της ελπίδας, της αγάπης, της ελευθερίας, της ισότητας
και της δικαιοσύνης.
Μα αν ο Ευαγγελισμός στην πορεία του Χριστιανισμού παραμένει ως ένα μοναδικό έμβλημα
και σύμβολο φωτός και αληθινού Ευαγγελισμού
ψυχής, για μας τους Έλληνες είναι ιδιαίτερα σημαντικός ιστορικός σταθμός που καθόρισε το μέλλον
(ÓõíÝ÷åéá óôç óåë. 7)
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ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕÐÏËÇ
ÁÃÊÕÑÁ
ÊÁÐÐÁÄÏÊÉÁ

ÍÁÕÐËÉÏ - ÔÏËÏ

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ï Óýëëïãüò ìáò ðñïåôïéìÜæåé ìéá äåýôåñç ðïëõÞìåñç åêäñïìÞ ãéá Êùíóôáíôéíïýðïëç-¢ãêõñá-Êáððáäïêßá.
ÔÉÌÇ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÇÓ: 350 ÅÕÑÙ
ÐåñéëáìâÜíïíôáé:
• 2 ÍÕ×ÔÅÓ óôçí ÊÙÍ/ÐÏËÇ
• 3 ÍÕ×ÔÅÓ óôçí ÊÁÐÐÁÄÏÊÉÁ
• 1 ÍÕ×ÔÁ óôçí ÁÃÊÕÑÁ
• 1 ÍÕ×ÔÁ óôçí ÊÙÍ/ÐÏËÇ
• ÎÅÍÏÄÏ×ÅÉÁ 4* ÌÅ ÐÑÙÉÍÏ
• ÓÔÇÍ ÊÁÐÐÁÄÏÊÉÁ ÎÅÍÏÄÏ×ÅÉÏ
ÌÅ ÐÑÙÉÍÏ ÊÁÉ ÃÅÕÌÁ
Áíáëõôéêü ðñüãñáììá, áêñéâÞ çìåñïìçíßá áíá÷þñçóçò-åðéóôñïöÞò, óõíïëéêü
êüóôïò åêäñïìÞò óôï åðüìåíï öýëëï ôçò
åöçìåñßäáò ìáò. ÐÑÏÅÔÏÉÌÁÓÔÅÉÔÅ!

ÊõñéáêÞ 1ç Éïõíßïõ 2003
ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ - ÐÑÏÓÊËÇÓÇ
Ï Óýëëïãüò ìáò äéïñãáíþíåé ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÑÏÌÇ ÓÔÏ ÐÁÍÅÌÏÌÏÑÖÏ
ÍÁÕÐËÉÏ ÊÁÉ ÔÏËÏ ôçí ÊõñéáêÞ 1ç Éïõíßïõ 2003.
• Áíá÷þñçóç óôéò 7 ð.ì. áðü ôá Ãñáöåßá ôïõ Óõëëüãïõ ìáò, Óôáäßïõ 39.
Èá ðÜìå ðñþôá óôï ÔÏËÏ üðïõ ìðïñïýìå í' áðïëáýóïõìå ôïí
ðåñßðáôü ìáò áëëÜ êáé íá êÜíïõìå ìðÜíéï ðñéí ôï öáãçôü. Óôç
óõíÝ÷åéá èá åðéóêåöèïýìå ôï éóôïñéêü ÍÁÕÐËÉÏ: åðßóêåøç óôçí
ðüëç êáé ôï ÐáëáìÞäé, Ýíáí êáöÝ ßóùò áðÝíáíôé áðü ôï Ìðïýñôæé, êáé èá åðéóôñÝøïõìå óôçí ÁèÞíá ìå åíäéÜìåóç óôÜóç.
• ÔéìÞ óõììåôï÷Þò 10 ÅÕÑÙ êáô' Üôïìï.
Äçëþóôå óõììåôï÷Þ óôï ôçë. ôïõ Óõëëüãïõ 210-32.16.532,
óôçí Ðñüåäñï ÂÝôá Óéãëßäïõ, ôçë. 210-77.78.113 Þ óôç Ã.Ã.
Ìáñßá Ëáæßäïõ, ôçë. 210-97.08.088 êé åëÜôå ìáæß ìáò íá
åãêáéíéÜóïõìå ôïí êáéíïýñãéï ìÞíá ì' Ýíá äñïóåñü ìðÜíéï óôï ìáãåõôéêü Ôïëü!
Áðü ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï
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ÅðéóôïëÝò
Προς τη Συντακτική Επιτροπή
της Εφημερίδας «Η Βήρα»
Αγαπητοί συμπατριώτες
Επιθυμώ να εκφράσω μέσα από τις στήλες της
εφημερίδας σας τις θερμές μου ευχαριστίες για τη
συμμετοχή σας στην εκδήλωση που έγινε για τη
λογοτεχνική μου δουλειά στο Αρσάκειο Μέγαρο
στις 12 του Μάρτη. Ευχαριστώ θερμά τόσο εσάς
όσο και όλους τους συμπατριώτες, που με τίμησαν με την παρουσία τους.
Επίσης, παρακαλώ πολύ και για τη δημοσίευση της ακόλουθης επιστολής μου.
Σ.Α.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Προς τον κ. Απόστολο Φωτιάδη
Υφυπουργό Οικονομίας & Οικονομικών
Αθήνα, 14-3-2003
Κύριε Υπουργέ
Συμμετέχοντας εδώ και μια εικοσαετία στα
Θρακικά σωματεία της Αθήνας, είχα την ευκαιρία να σας γνωρίσω το 1990 και να διαπιστώσω
έκτοτε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον σας για τους πολιτιστικούς συλλόγους μας. Με τη συμμετοχή
σας μάλιστα στις εκδηλώσεις του Συλλόγου Τριγωνιωτών Έβρου (όπου κυρίως δραστηριοποιούμαι προσωπικά λόγω καταγωγής) και τη στήριξή του με διάφορους τρόπους, επιβεβαιώσατε
κατ’ εξακολούθηση μέχρι σήμερα το ενδιαφέρον αυτό, που πιστεύω έχουν εκτιμήσει οι συμπατριώτες μας, και δικαίως σας θεωρούμε φίλο και αρωγό στις δραστηριότητές μας.
Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τους άλλους
Εβρίτικους συλλόγους. Άλλωστε, στους χαλεπούς καιρούς που ζούμε, τα πάντα καταξιώνονται με την έμπρακτη απόδειξη και όχι μόνο
την πρόθεση και την καλή προαίρεση. Κι αυτή
η αναγωγή στο πρόσωπό σας ανταποκρίνεται
στην πρόσφατη εξαιρετική σας ενέργεια της
εκχώρησης στέγης στους συλλόγους μας, ένα
χρόνιο πρόβλημα που βρίσκει τη λύση του χάρη στη δική σας μέριμνα.
Αγαπητέ Κύριε Υπουργέ
Είναι περισσότερο από βέβαιο ότι οι ανθρώπινες σχέσεις χτίζονται σιγά σιγά και στερεώ-

νονται μέσα από τη συνέπεια και τις κοινές προσπάθειες που αποβλέπουν στο ευρύτερο καλό
του συνόλου. Οι κοινές μας ρίζες που ποτίζονται από τα νερά του Άρδα (Μαράσια-Καστανιές), διατρανώνουν την πεποίθηση ότι οι δεσμοί αυτοί είναι ισχυροί, καθαροί και, πέραν πάσης αμφιβολίας, δεσμοί αγάπης για τον τόπο
μας και τους ανθρώπους του, όπου οφείλουμε
πολλά. Η αλληλοεκτίμηση εδραιώνεται μέσα από την προσφορά ψυχής, όταν εξακολουθούμε
να βλεπόμαστε στα μάτια χωρίς σκιές και να αγωνιζόμαστε ο καθένας ξεχωριστά κι όλοι μαζί
για τον πολιτισμό, τον ανθρωπισμό, τις ανεκτίμητες αξίες ζωής. Ως επιστέγασμα των διαπιστώσεων αυτών έρχονται οι περιστασιακές δοκιμασίες που όταν μας μετρήσουν με το μέτρο
της καρδιάς, μας δικαιώνουν κι ανανεώνουν τους
δεσμούς μας για να μας δώσουν κάποια ηθική
ικανοποίηση και δύναμη για τη συνέχεια.
Μόλις προχθές, 12 του Μάρτη 2003, πραγματοποιήθηκε στη Στοά του Βιβλίου μια εκδήλωση-αφιέρωμα στη μέχρι τώρα λογοτεχνική
μου δουλειά.
Η παρουσία σας στο χώρο αυτό και ο θερμός χαιρετισμός που απευθύνατε μιλώντας για
το έργο μου, “λόγος πολιτικού ιδιαίτερα ποιητικός, με ακριβείς και εύστοχες λογοτεχνικές παρατηρήσεις” κατά την κυρία Μ. Μαντουβάλου,
αποτελούν ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ή τ ι μ ή για το πρόσωπό μου. Γνωρίζοντας τον υπερβολικό φόρτο εργασίας σας στο Υπουργείο και τις φλέγουσες υποχρεώσεις σας λόγω των καταστάσεων των ημερών αυτών, θεωρώ ότι προσδίδουν ακόμη μεγαλύτερη αξία στον λίγο χρόνο
που καταφέρατε να μου αφιερώσετε ως φίλος
και συμπατριώτης στη σημαντική για μένα αυτή εκδήλωση.
Αισθάνομαι την ανάγκη να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για την ειλικρινή χαρά και τη
συγκίνηση που εισέπραξα, και να σας διαβεβαιώσω ότι τη μοιράστηκα με όλους τους συμπαριστάμενους Εβρίτες και όχι μόνο. Άλλωστε τι ωραιότερο από το να μοιράζεται κανείς
μ’ εκείνους που αγαπάει τη χαρά και τη λύπη
του; Αυτά είναι που μας ωθούν για να πάμε παραπέρα, να ευελπιστούμε και να διεκδικούμε τα
καλύτερα για όλους.
Με εκτίμηση και αγάπη
Βούλα Αρβανιτίδου

Στιγμιότυπο από
την εκδήλωση.
Στο βήμα
ο Υφυπουργός
κ. Απόστολος
Φωτιάδης.
Στο πάνελ
(από αριστερά)
οι ομιλητές κ.κ.
Nίκος Ανώγης,
Κώστας Καρούσος,
Δημ Καραμβάλης,
Κλεομ. Κουτσούκης,
και η κυρία M.
Μαντουβάλου.

Τάκης (Δημ.) Π. Χιουρέας
Μαθηματικός
τ. Λυκειάρχης Αθηνών
Καλλιθέα 30/4/2003
Προς την
Συντακτική Επιτροπή
της εφημερίδας «Η ΒΗΡΑ»

Αγαπητοί φίλοι.
Σας στέλνω απόσπασμα από «Αναμνήσεις» που γράφω και αφορούν τη ζωή μου,
κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας μου στο Γυμνάσιο Φερών (1946-1949).
Δεν ξέρω αν το περιεχόμενό τους είναι
«δημοσιεύσιμο» στην εφημερίδα σας· για μένα είναι ένας τρόπος επικοινωνίας με τους
αγαπητούς μου Φεραίους με κοινά «ενθυμήματα», αλλά και ακόμη είναι μια πληροφόρηση για όλους όσους, πιστεύουν ότι οι ανθεκτικές έντιμες μαρτυρίες (αρέσουν - δεν
αρέσουν) βοηθάνε για την εξαγωγή ορθών
και ωφέλιμων συμπερασμάτων.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Τάκης Χιουρέας

OIKONOMIKH ENIÓ×ÕÓÇ
Ενίσχυσαν οικονομικά το Σύλλογό μας για
την εφημερίδα κατά το τελευταίο δίμηνο οι
εξής συμπατριώτες μας:
ÆïõñíÜò ×ñÞóôïò
Äáíßäç Äþñá ôïõ ÐÝôñïõ
Ìðáìßäïõ-ÔóáìðÜæç ¢ííá

€

50
100
100

Το Διοικητικό Συμβούλιο τους ευχαριστεί
όλους θερμά.

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

Ðåñé ôoõ Ãõìíaóéïõ Öåñùí
Ðñïò ôçí ÅðéôñïðÞ Óýíôáîçò
ôçò åöçìåñßäáò «Ç ÂÞñá»

Óáò ðáñáêáëþ íá óõìðåñéëÜâåôå
óôéò óôÞëåò ôçò Ýãêñéôçò åöçìåñßäáò «Ç ÂÞñá» ôçí ðáñïýóá åðéóôïëÞ ìïõ, ãéáôß èÝëù áðü óåâáóìü íá áðáíôÞóù óôï ó÷ïëéáóìü
ôïõ ê. Äçì. ×éïõñÝá ó÷åôéêÜ ìå ôç
óýíôïìç éóôïñéêÞ äéáäñïìÞ ôïõ
Ãõìíáóßïõ Öåñþí, ðïõ åðé÷åßñçóá êáé äçìïóéåýôçêå óå ðñïçãïýìåíï öýëëï.
Åßíáé áëçèÝò üôé äåí Ýôõ÷å íá
äéáâÜóù áõôÜ ðïõ Ýãñáøå ï áîéüôéìïò ê. ×éïõñÝáò ãéá ôï ãõìíÜóéï
Öåñþí êáôÜ ôçí ðåñßïäï 1946-49.
ÈÝëù íá äéáâåâáéþóù ôïí Üñéóôï
åðéóôÞìïíá êáé åîáßñåôï åêðáéäåõôéêü ê. Äçì. ×éïõñÝá üôé, áí ç
ðñáãìáôåßá ôïõ åß÷å éóôïñéêÜ íôïêïõìÝíôá, èá Þôáí ìßá áðü ôéò ðçãÝò ìïõ Üíôëçóçò ðëçñïöïñéþí.

Μαθητές του Γυμνασίου Φερών το έτος 1942,
μπροστά στο πρώτο οίκημα που στέγασε το Γυμνάσιο.

Η ογδόη τάξη, 1956-57, υπό την επίβλεψη του Γυμνασιάρχη Χρ. Καλούδη
και του Γυμναστή Ν. Ζηβόπουλου, κατεδαφίζουν τα παραπήγματα στο χώρο ανέγερσης του νέου Γυμνασίου.

Áíáãíùñßæù ôéò äýóêïëåò óõíèÞêåò êÜôù áðü ôéò ïðïßåò åñãÜóôçêáí ìáèçôÝò êáé åêðáéäåõôéêïß ôçí ðåñßïäï ôïõ Åìöõëßïõ.
Äåí Þôáí üìùò êáëýôåñåò êáé åêåßíåò ôçò Êáôï÷Þò.
Óêïðüò ìïõ, üôáí áðïöÜóéóá
íá ãñÜøù ãéá ôï ÃõìíÜóéï, ýóôåñá áðü ðáñüôñõíóç ôïõ ôüôå ÄçìÜñ÷ïõ Íéê. Ìáíïýóç êáé ôïõ íõí
Ä/íôÞ Â/âÜèìéáò Åêðáßäåõóçò Í.
¸âñïõ Ã. Êéæéñßäç, Þôáí íá áíáöåñèþ óôïõò ôñåéò éóôïñéêïýò
óôáèìïýò ôïõ åí ëüãù Ãõìíáóßïõ, Δενδροφύτευση από τους μαθητές, με επιβλέποντα τον ΓυμναÞôïé óôçí ðñþôç ëåéôïõñãßá ôïõ, σιάρχη Χρ. Καλούδη (άνω φωτ.). Στην κάτω φωτογραφία διαóôçí ßäñõóÞ ôïõ êáé óôç ìüíéìç κρίνεται ο φιλόλογος Ι. Νικολαΐδης, μετέπειτα Επιθεωρητής.
óôÝãáóÞ ôïõ. Öõóéêü ëïéðüí Þôáí
êáé íá áíáöåñèþ ìüíï óôïõò
ôñåéò ÃõìíáóéÜñ÷åò áõôþí ôùí
ðåñéüäùí. Ôïõò äýï ìÜëéóôá, Íéê.
ÊáñáâÝëëá êáé ×ñ. Êáëïýäç, æÞôçóá ïé óçìåñéíïß Þ ïé áõñéáíïß
Äçìïôéêïß Üñ÷ïíôåò íá ôïõò ôéìÞóïõí. Áí ãéá ôïõò äýï áõôïýò, ðïõ
Ýôõ÷å íá Ý÷ù êáé äáóêÜëïõò ìïõ,
Ýãñáøá ãéá ôéò ðïëý óçìáíôéêÝò
êáé áðïöáóéóôéêÝò ãéá ôçí ôý÷ç
ôïõ Ãõìíáóßïõ ìáò äñáóôçñéüôçôåò êáé ãéá êÜðïéá âéþìáôÜ ìïõ,
Þôáí äéüôé Þèåëá íá õðïãñáììßóù êáé íá ôïíßóù ôç ìåãÜëç ðñïóöïñÜ ôïõò óôïí ôüðï. Ôï Ýñãï
ôïõò åêôéìÞèçêå êáé áíáãíùñßóôçêå áðü ôçí
ÉäéïêôÞôçò:
Ðïëéôéóôéêüò Óýëëïãïò Öåñþí
ôïðéêÞ êïéíùíßá ãé’ áõôü êáé ç ôÝöñá ôïõ ÷ñü& Ðåñéöåñåßáò Í. ¸âñïõ «ÂÞñá»
íïõ äåí èá óôáèåß éêáíÞ íá ôï óáâáíþóåé.
Óôáäßïõ 39, 105 59 ÁèÞíá, Ôçë. 210 3216532

Ìå åêôßìçóç
Èåüäùñïò Ó. ÊáëáúôæÞò
ô. Ä/íôÞò Åêðáßäåõóçò Í. ¸âñïõ

Õðåýèõíç êáôÜ ôï Íüìï:
ÅëéóÜâåô Óéãëßäïõ-ÑÝôæéïõ
Óôáäßïõ 39, 105 59 ÁèÞíá, Ôçë. 210 3216532

ÃÍÙÓÔÏÐÏÉÇÓÇ

Åêäüôçò-Õðåýèõíïò ýëçò:
ÁíáóôÜóéïò ÃåùñãéÜäçò
Óôáäßïõ 39, 105 59 ÁèÞíá, Ôçë. 210 3216532

Ãéá ôïõò ïéêïíïìéêïýò óõíäñïìçôÝò
ôçò åöçìåñßäáò ìáò

ÓõíôÜóóåôáé áðü ÅðéôñïðÞ

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.

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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ÁíáìíÞóåéò

Οι περιπέτειές μου κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας μου
στο Γυμνάσιο Φερών
Του ΤΑΚΗ (ΔΗΜ.) Π. ΧΙΟΥΡΕΑ
Καθηγητή Γυμνασίου Φερών (1946-49)

Ε

ίναι γνωστό ότι η Ιστορία γράφεται από τους
«κρατούντες» και ιδίως από τους νικητές
«στα μέτρα» τους. Έτσι οι «μαρτυρίες ανθρώπων εντίμων με σχετικά αντικειμενική νοοτροπία και που εβίωσαν γεγονότα όποιας αξίας σε
συγκεκριμένο τόπο και χρόνο αποτελούν πολύτιμη προσφορά· για τη σύνθεση της αληθινής ιστορίας. Με την έννοια αυτή και οι «αναμνήσεις» που γράφονται από πολλούς, μπορούμε να τις κατατάξουμε στις παραπάνω περιπτώσεις ανεξάρτητα αν αναφέρονται σε τοπικά ή γενικά γεγονότα.
Με τις προϋποθέσεις αυτές νομίζω ότι, και
μέσα από τις «αναμνήσεις» της ζωής μου που
επέρασα ως Καθηγητής του Γυμνασίου Φερών
(1946-1949), μπορεί να «αναδύονται» ορισμένα στοιχεία μιας κάποιας τοπικής σημασίας,
αλλά, και γενικότερης ιστορικής μνήμης, σε
μια περίοδο από τις τραγικότερες της ιστορίας
του τόπου μας (εμφύλιος)· ίσως είναι μια μικρή βιωματική πληροφόρηση για τις νεώτερες
γενιές.
Διορίστηκα το Δεκέμβριο του 1945 και ο
διορισμός με βρήκε «έγκλειστο» στις φυλακές
της Καλαμάτας, με σειρά από κατηγορίες που
«στόλιζαν» όλους όσους μετείχαν στην Εθνική Αντίσταση, μεταξύ των οποίων κι’ εγώ. Κατά σύμπτωση την εποχή εκείνη η τότε Κυβέρνηση, ψήφισε ένα Νόμο με τον οποίο ορισμένες κατηγορίες κρατουμένων απαλλάσσονταν
από τις κατηγορίες που τους εβάρυναν και διατάχθηκε η αποφυλάκισή τους. Στην κατηγορία αυτή ήμουν κι εγώ, έτσι ώστε αφέθηκα «ελεύθερος» από το επίσημο κράτος για να αναλάβω τα καθήκοντά μου.
Όμως την ίδια γνώμη δεν είχαν και οι «παρακρατικές» συμμορίες, οι οποίες «ελυμαίνοντο» την ύπαιθρο (συλλήψεις, βασανισμοί, λεηλασίες και ακόμη δολοφονίες) και οι οποίες
είχαν εισβάλει στην πόλη, όπου μαζί με τα παραπάνω... καθήκοντά τους, είχαν και τη σύλληψη των αποφυλακιζομένων για τα... περαιτέρω! Ευτυχώς η γνωριμία των δικών μου με
τον πλοίαρχο ενός πλοίου που ήταν στο λιμάνι, είχε σαν αποτέλεσμα να ταξιδέψω κρυφά
μέχρι τον Πειραιά και κατόπιν να συνεχίσω το
ταξείδι μου για τον προορισμό μου τις Φέρες.
Στις Φέρες βρήκα συνθήκες παρόμοιες με
της Πατρίδας μου. Πάντως οι κάτοικοι με δέχτηκαν με εγκαρδιότητα και μου παρείχαν κάθε διευκόλυνση, και αυτά έμειναν αναλλοίωτα μέχρι που έφυγα οριστικά, ανεξάρτητα από
τις όποιες περιπέτειές μου στις οποίες θα αναφερθώ παρακάτω. Αναλαμβάνοντας υπηρεσία
είχα την τύχη να συναντήσω συναδέλφους πολύ καλούς ανθρώπους με επικεφαλής το Γυμνασιάρχη Ν. Καραβέλλα (σχετικά αναφέρθηκα σε προηγούμενο σημείωμά μου), έτσι ώστε
αποτελέσαμε μια εκπαιδευτική οικογένεια αφοσιωμένη στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών
μας, έστω και μέσα σε πολεμικές συνθήκες ζώνης «των πρόσω».
Αυτή την «υπηρεσιακή» μου ηρεμία την
διέκοψε η έκδοση από την Κυβέρνηση του «Θ΄
Ψηφίσματος» «Περί εξυγίανσης των Δημοσί-

ων υπηρεσιών». Το «Ψήφισμα» αυτό κρίθηκε
απαραίτητο για να «εξυγιάνει» τις δημόσιες υπηρεσίες, από πρόσωπα τα οποία «εμφορούνταν από ανατρεπτικάς ιδέας» (αστυνομική τυποποιημένη ορολογία), δηλ. «μη Εθνικόφρονας». Και τούτο γιατί μετά την απελευθέρωση
οι ανάγκες και τα κενά του κρατικού μηχανισμού ήσαν μεγάλα από προσωπικό λόγω του
πολέμου και της Κατοχής και χρειάστηκε να
γίνουν αθρόοι διορισμοί όλων όσοι είχαν υποβάλει σχετική αίτηση. Όμως η Αστυνομία δεν
ήταν οργανωμένη και έτοιμη να ελέγξει τα
φρονήματα των χιλιάδων νεοδιοριζομένων και
μάλιστα επειγόντως, γι’ αυτό όταν όλα ετοιμάστηκαν, ήρθε το «Θ΄ Ψήφισμα» για να «εξυγιάνει» τις δημόσιες υπηρεσίες με αθρόες απολύσεις και διαθεσιμότητες. Κι εδώ θα πρέπει να σημειώσω ότι όλα τα έγγραφα που έλαβα, προσκλήσεις «απολογίας», διαθεσιμότητας, απόλυσης και εκτόπισης, ήσαν τυποποιημένα σε περιεχόμενο και εστέλλοντο σε χιλιάδες αποδέκτες, με την προσθήκη ξεχωριστά για
τον καθένα του ονόματός του.
Την εποχή εκείνη έλαβα κι εγώ ένα έγγραφο με το οποίο πληροφορήθηκα ότι «τίθεμαι
σε εξάμηνην διαθεσιμότητα» και να παραδώσω υπηρεσία «εντός 5 ημερών». Κατόπιν αυτού έφυγα για τη Θεσ/νίκη όπου εγκαταστάθηκα· αλλά δεν πέρασε πολύς καιρός όταν ένα
βράδυ με συνέλαβαν και με εκτόπισαν στον
Αϊ-Στράτη. Κι εδώ πάλι η διαμονή μου δεν ήταν μεγάλη γιατί ένας νόμος που ψηφίστηκε
όριζε την απελευθέρωση ορισμένων κατηγοριών εκτοπισμένων, μέσα στους οποίους ήμουν
κι εγώ.
Έτσι βρέθηκα πάλι στη Θεσ/νίκη κι επειδή
η «εξάμηνη διαθεσιμότητα» έληγε, αποφάσισα να ξαναγυρίσω στις Φέρες και μάλιστα (επειδή είχα ενδοιασμούς) ύστερα από τηλεφώνημα του Γυμνασιάρχη «...να τσακιστείς να έρθεις γιατί σε περιμένουμε όλοι» και ειδοποίησα σχετικά για την επιστροφή μου. Κατεβαίνοντας από το τρένο στην αποβάθρα του σταθμού στις Φέρες, βρέθηκα μπροστά σε ένα συγκλονιστικό γεγονός για μένα, που ποτέ δε θα
το ξεχάσω. Το σχολείο είχε κλείσει και καθηγητές και μαθητές (πολλοί με κεράκια στα χέρια τους) με έπνιξαν στις αγκαλιές τους κατασυγκινημένοι και όλοι «εν πομπή» διασχίσαμε την πόλη και καταλήξαμε στο Σχολείο.
Η ζωή μου συνεχίστηκε «ομαλά μέσα στην
ανωμαλία», όταν και πάλι νέο ψήφισμα ΜΘ΄,
«Περί ελέγχου Νομιμοφροσύνης των Δημοσίων Υπαλλήλων», με αθρόες απολύσεις «ξεκαθάριζε» τις κρατικές υπηρεσίες από τους «μη
Νομιμόφρονας» και βέβαια στις 12.5.1949 απολύομαι κι εγώ. Μέσα σε συναισθηματικά
φορτισμένη ατμόσφαιρα, αποχαιρέτησα τους
συναδέλφους, τους μαθητές μου και τους αγαπητούς μου Φεραίους οριστικά αυτή τη φορά.
Όμως για τους κατοίκους το θέμα δεν έκλεισε
εκεί, θεώρησαν άδικη την απόφαση της απόλυσής μου και σε «υπόμνημα» το οποίο υπέγραψαν γονείς, κηδεμόνες και όχι μόνο (σελίδες ολόκληρες), εγκωμιάζοντας το ήθος μου

Α΄ Τάξη Γυμνασίου Φερών, 10 Μαΐου 1949: Όρθιοι από αριστερά: 1) Καραγεωργίου Θεοδώρα 2) Τζιβελέκη Δέσποινα 3) Παγωνίδου Ελένη 4) Οργατζόγλου Ζαφειρούλα 5) Κοσμίδου Ελισάβετ 6) Γκιόκα Ελένη 7) Διαμαντίδου Εριφύλη 8) Τζαμπάζη Αγγελική 9) Μόσχου Ιφιγένεια.
Καθιστοί από αριστερά: 1) Γιοφτσίδου-Καραϊσαρλή Καλλιόπη 2) Κουτσούδη Μαρία 3) Παπαδανιήλ Παναγιώτα 4) Χιουρέας Δημήτρης (καθηγητής) και 5) Αλεξιάδου Έλλη.
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Η ΓΚΕΣΤΑΜΠΟ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ
Ο Ναζισμός εδραιώνεται
Ποιος είναι εκείνος που προστάζει
και σκοτώνει πίσω από εμάς;
Σεφέρης
Μας προκαλούν τα τελευταία γεγονότα... Ανακάλυψαν το βιβλίο της ζωής... Κάθε παιδί που
θα γεννιέται θα έχει και το CD του DNA. Μας
δίνουν μηνύματα αισιοδοξίας για θεραπεία ανιάτων ασθενειών και μακροζωΐας... Ποια θάναι
όμως η ποιότητα ζωής που θα ζήσουν αυτά τα
παιδιά; Πώς θα ζήσουν σ’ αυτή τη διαβλητή εποχή με τους απαράδεκτους όρους; Ποιος εγγυάται ότι αυτοί που κρατάνε τιμόνια οι μικροματαιόδοξοι και τρελλοί θα αφήσουν να χαρούνε αυτά τα παιδιά την μακροζωΐα;
Θα έχουν πάντα έναν μπαμπά Δουρή που
θα βιάζει όποιο παιδάκι τολμήσει και του κουνηθεί σκοτώνοντας το. Οι παράφρονες αυτοί - άλλοτε με την αισχρή προπαγάνδα για χημικά, άλλοτε για τρομοκρατία φθάνοντας ως το Τουμπουκτού με τις έξυπνες βόμβες κατακρεουργώντας
παιδάκια και γέρους προσφέρουν μετά γυαλιστερές χρυσές αλυσίδες την αισχρή ανθρωπιστική
βοήθεια. (Κανείς δεν κατάλαβε ακόμα με την
πρώτη ανάγνωση από τον πρόσφατο πόλεμο,
γιατί βαφτίσθηκε αναπόφευκτος). Με ποια ποιότητα ζωής θα ζήσουν τα παιδιά μας, όταν ο ανυποψίαστος ανθρώπινος νους δεν θα μπορούσε
ποτέ να σκεφθεί το κατακρεούργημα αυτών των
παιδιών στην άσφαλτο από ασυνείδητους, συμπεριλαμβανομένων όλων των φορέων, των αιωνίως ανεύθυνων υπευθύνων, που αναλαμβάνουν
έργα... (για όλες τις περιπτώσεις ατυχημάτων)
και οδηγών μ’ όλα τα επακόλουθα μαστουρεμένων και τσαμπουκάδων. Με ποια ποιότητα ζωής
θα ζήσουν τα παιδιά μας μέσα στην μολυσμένη
ατμόσφαιρα με τα επίσης μολυσμένα είδη τροφίμων που στο βωμό του κέρδους δεν διστάζουν
οι ασυνείδητοι και αδίστακτοι να τα μεταλλάξουν;
Και εμείς όμως παρασυρόμενοι γίναμε σκλάβοι
πολυτελείας. Η Ιστορία αλματωδώς αλλάζει σελίδα. Αν δεν αφυπνισθούμε, θα πάθουμε βιβλικές καταστροφές. Αν είμαι τόσο απελπισμένα απαισιόδοξη, όποιος ισχυρισθεί ότι είναι περίοδος
με τους καλύτερους οιωνούς πρέπει να προταθεί για Νόμπελ αισιοδοξίας. Ξέφυγα από το θέμα το ξέρω. Γράφω για να περισώσω τα λίγα
λογικά που μου έμειναν... Πνίγομαι από αγανάκτηση και θυμό. Και επαναλαμβάνω το ποιητικό
γνωμικό του Σεφέρη... «Ετούτη την πληγή θα την
αφήσω ανοικτή να καίει και να ματώνει... για να
θυμάμαι...»
Έρχονται τραγικές στιγμές στο χωριό μας.
Τα περισσότερα σπίτια φιλοξενούν πρόσφυγες.
Ο Ερυθρός Σταυρός σ’ ετοιμότητα. Μία μεγάλη
αποθήκη του επισιτισμού γέμισε από τρόφιμα
(γάλα σκόνη, ρύζι, ζάχαρι κ.λ.π.) Ο Νομάρχης
παραδίνει τα κλειδιά της αποθήκης στον πατέρα μου, ο οποίος είναι πυλώνας εμπιστοσύνης.
Ο Πρόεδρος του χωριού Αγοραστός Κανταρζής
φροντίζει για την συγκέντρωση τροφίμων και τη
διοργάνωση συσσιτίων. Η μητέρα μου επιστατούσε. Προτού πάει στο σχολείο πήγαινε πρωΐ
να επιβλέψει για την προετοιμασία. Συμπαραστάθηκε στην δυστυχία τους ήξερε από προσφυγιά... και να η έκπληξη. Μια Κυριακή ήρθανε σπίτι κάτι καιροσκόποι. Ζητούσαν την μεσολάβηση του πατέρα μου να πάρουνε άδεια από
τον Νομάρχη να μεταφέρουν εμπορεύματα από την Μυτιλήνη δια μέσου του ποταμού Έβρου.

και την προσφορά μου «σε χαλεπές ημέρες»
ζητούσαν την ανάκληση της απόλυσής μου.
Το «Υπόμνημα» το έστειλαν στο Υπουργείο Παιδείας, στους Βουλευτές και σε άλλους
αρμόδιους φορείς, αλλά δυστυχώς μου ζητήθηκε «αρμοδίως» να υπογράψω μιαν εξευτελιστική «Δήλωση Νομιμοφροσύνης». Αυτό
δεν το έκανα κι έτσι έμεινα «μη Νομιμόφρων»
μέχρις ότου η Πολιτεία με συντριπτική πλειοψηφία αναγνώρισε το πατριωτικό έργο της Εθνικής Αντίστασης, ετίμησε με μετάλλια τους
Αγωνιστές και απέκτησαν το δικαίωμα να επανέλθουν στην υπηρεσία τους οι Δημόσιοι υπάλληλοι με τους σχετικούς βαθμούς, μεταξύ
των οποίων κι εγώ.
Από τα παραπάνω γίνεται φανερό, ότι η
συμμετοχή μου στην Εθνική Αντίσταση ήταν η
αιτία των περιπετειών μου που περιέγραψα. Και
τούτο γιατί όλες οι κατηγορίες που ανέγραφαν
τα έγγραφα που με αφορούσαν, διαθεσιμότητας, εκτοπισμού και απόλυσης, αναφέροντο σε
δραστηριότητες που «διέπραξα» κατά τη διαμονή μου στις Φέρες, πλην μιας: «έχει βεβαρημένο παρελθόν». Βέβαια ήταν αδιανόητο
στην πραγματικότητα η οποιαδήποτε «παράνομη» δραστηριότητα, γιατί η ζωή όλων μας
ήταν ασφυκτικά ελεγχόμενη, λόγω πολεμικών
συνθηκών, από Αστυνομία, στρατό και άλλα
«παρακρατικά» στοιχεία, και η μόνη κατηγορία που ευσταθούσε ήταν το «βεβαρημένο παρελθόν», δηλ. η Εθνική Αντίσταση. 

Προσφέρανε και μεγάλα ποσά σ’ εμάς. Ήτανε
οι λεγόμενοι μαυραγορίτες. Σαν νάχω μπροστά
μου την εικόνα αυτή. Εξαγριωμένος ο πατέρας
απαντά με αυστηρότητα. Φύγετε αμέσως από
εδώ. Η Ελλάδα φλέγεται. Οι πρόσφυγες στους
δρόμους χανόμαστε και εσείς θέλετε να θησαυρίσετε; Αυτή ήτανε η απάντηση του Αγιορείτη
πατέρα μου (διαχρονικό αλήθεια αυτή την εποχή). Ποιος δεν θα υπέκυπτε στον μεγάλο αυτόν
πειρασμό σήμερα; Πόσα ακούμε με την περιβόητη διαπλοκή... Αν συνέβαινε το αντίθετο ίσως είχα και εγώ μια πολυτελέστατη έπαυλη στα
βόρεια προάστεια...
Οι μαυραγορίτες τότε συναλλασσότανε με
χρυσές λίρες. Η ήσυχη συνείδηση είναι το πιο
σίγουρο πουπουλένιο μαξιλάρι έλεγε ο Ράσσας.
Εν τω μεταξύ οι αντάρτες στο βουνό είχανε
οργανωθεί. Ξεκίνησαν στην αρχή σε κοινό αγώνα αριστεροί δεξιοί. Όμως οι αριστεροί σκοτώσανε τον αρχηγό Σταθάκο και η δεξιά παράταξη διαλύθηκε... Δύο πρόσωπα με μάσκες δεν
μπορούν να φιληθούν. Μείνανε οι αριστεροί με
αρχηγό τον Οδυσσέα. Νομίζαμε ότι έχουμε προστασία από τους Αντάρτες. Ο καθένας έχει αναφαίρετο δικαίωμα να υποστηρίζει τις απόψεις
του. Με πικρία εδώ θα ομολογήσω, ότι δυστυχώς η αντίσταση αυτή έδειξε πάνω σε παραμορφωτικό καθρέπτη το πιο άσχημο πρόσωπο... Απύθμενη βλακεία, διάτρητοι ισχυρισμοί.
Στο θέμα της αδελφοκτονίας χρεωκοπήσαμε στα
μάτια των κατακτητών. Κατηγορία... Στέλνανε λέει ανθρώπους για την Μέση Ανατολή. Αυτό το
πληροφορήθηκα και από τις δύο πλευρές και
αυτή ήτανε η βάσιμη κατηγορία. Εμείς είχαμε
κοινό εχθρό τον σατανικό αυτόν άξονα με την
Βαβελική υπεροψία. Ευτυχώς αργότερα ήρθε ο
Αθηνόδωρος και ηρεμήσαμε. Το παλληκάρι αυτό θυσίασε επιστήμη, πλούτη... Ήτανε πραγματικός αριστερός και όχι μεταλλαγμένος.
Σε ενέδρα οι Αντάρτες σκοτώσανε κάτι Γερμανούς. Τα πράγματα αγριέψανε... Κατέφθασε
η Γκεστάμπο οριστικά. Και ενώ ο Νομάρχης είχε ειδοποιήσει ότι θα ερχότανε, έφυγε ξαφνικά
για την Μ. Ανατολή. Από τότε χάσαμε τα ίχνη
του. Μείναμε μόνοι και απροστάτευτοι. Ένα
πρωί βρήκε ο πατέρας μου ένα γράμμα πεταμένο στην πόρτα από τους Αντάρτες. Αν δεν μας
βοηθήσεις στέλνοντας τρόφιμα από την αποθήκη θα έχεις την ίδια τύχη με τους άλλους...
(εδώ τους δικαιολογώ, πεινούσαν κι αυτοί). Το
κάρο θα το παραλάβουμε έξω από το χωριό. Η
απειλή ήτανε βαρειά και εκβιαστική. Αμέσως ο
πατέρας ειδοποιεί τον πρόεδρο του χωριού. Τι
κάνουμε τώρα Αγοραστέ; Πώς θα δικαιολογήσουμε αυτό το φορτίο; Οι Γκεσταμπίτες το βράδυ περιπολούσαν. Ο Πρόεδρος του χωριού Αγοραστός Κανταρτζής, πανέξυπνος, μορφωμένος, διπλωμάτης και ψύχραιμος έπαιζε ένα θαυμάσιο παιχνίδι στη διάρκεια της κατοχής. Χωρίς
να έχει αποφοιτήσει από καμιά πολιτική σχολή
δούλευε πάντα με διπλωματία και πατριωτισμό
επ’ αγαθώ των πολιτών. Αυτές είναι επάλξεις που
θέλουν κότσια να τις κρατάς. Ψύχραιμος λέει στον
πατέρα μου, θα βρω ένα κάρο. Θα πάμε την νύχτα, θα φορτώσουμε και αν μας πιάσει η περίπολος θα πούμε ότι μας στέλνει και άλλα τρόφιμα ο Ερυθρός Σταυρός και μεταφέρουμε αυτά
σε άλλη αποθήκη. Έτσι κι έγινε· μεσάνυχτα φορτώσανε το κάρο για να το παραλάβουν έξω από
το χωριό οι αντάρτες. Εκείνη την ώρα πέρασε η
περίπολος. Δεν τους ενόχλησε γιατί είδανε τον
πρόεδρο. Το κάρο το μεταφέρανε λίγο έξω από
το χωριό και το παραλάβανε οι Αντάρτες. (Αυτή
η τροφοδοσία γινότανε τακτικά).
Την επομένη ημέρα η Γκεστάμπο γιόρταζε
τα γενέθλια του Φύρερ, και επίσημος προσκεκλημένος ήτανε και ο πρόεδρος του χωριού... θέλανε και την τοπική αυτοδιοίκηση τρομάρα τους...
Και ήρθανε τα θλιβερότερα...
Ένα πρωί συλλάβανε πατριώτες μας. Ο τρόπος που έγινε η σύλληψη ήτανε περίεργος. Σ’
όλο το χωριό σάλπισε συναγερμός. Το βράδυ
της αποφράδας εκείνης ημέρας οι κάτοικοι ήταν μουδιασμένοι και άφωνοι. Κάποιο κακό προμήνυε. Τα ξημερώματα ακούμε τα Γερμανικά μυδράλια να θερίζουν πέντε πατριώτες μας. Μας
ήρθε ρίγος, ανατριχίλα θανάτου μας σκέπαζε όλους. Το παγερό εκείνο πρωϊνό το χωριό είχε
όψη νεκρουπόλεως. Σαν να ακουγότανε ένας
υπόκωφος ρόγχος. Η είδηση διαδόθηκε. Οι Γερμανοί σκοτώσανε πέντε στην κάτω πλατεία. Δεν
θα ξεχάσω ποτέ την ζοφερή εκείνη ημέρα. Έχει
αποτυπωθεί στην παιδική μου ψυχή. Από τους
πέντε που είχανε προγραμματίσει για εκτέλεση
πήρανε κατά λάθος έναν νεαρό, τον Λευτέρη
Βαλσαμίδη. Ζητούσανε άλλον Λευτέρη. Το παιδί αυτό ήτανε προσφυγόπουλο. Ήρθε να σωθεί
από τους Βουλγάρους και το θανάτωσαν οι Ναζί. Εγκλήματα ασυγχώρητα. Τα εγκλήματα των
Ναζιστών θ’ αποτελούν μια ανάμνηση, έναν σκελετό στην ντουλάπα τους όπου το καθεστώς εκείνο κρύβει τις ποικίλες αμαρτίες...
Δυστυχώς και σήμερα επικρατεί ο Ναζισμός
αλλά με άλλη επωνυμία...
ΚΥΒΕΛΗ ΡΑΣΣΑ
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"Ç ÂÇÑÁ"

ÁöéÝñùìá óôï ëïãïôå÷íéêü Ýñãï
ôçò Âïýëáò Áñâáíéôßäïõ

Στιγμιότυπο από
την εκδήλωση.
Στο βήμα ο ηθοποιός Κώστας
Χατζούδης.
Στο πάνελ
(από αριστερά)
οι ομιλητές
Κώστας
Καρούσος,
Δ. Καραμβάλης,
Κλεομένης
Κουτσούκης,
Mαρία
Μαντουβάλου.

Ç ÅÊÄÇËÙÓÇ ÓÔÇ ÓÔÏÁ ÔÏÕ ÂÉÂËÉÏÕ – 12 ÌÁÑÔÉÏÕ 2003

Ó

ôéò 12 Ìáñôßïõ 2003 ðñáãìáôïðïéÞèçêå
åêäÞëùóç-áöéÝñùìá óôï ëïãïôå÷íéêü Ýñãï ôçò óõìðáôñéþôéóóÜò ìáò Âïýëáò Áñâáíéôßäïõ.
Ôçí ÏñãáíùôéêÞ ÅðéôñïðÞ áðïôåëïýóáí
ôá ôñßá Ýãêñéôá ëïãïôå÷íéêÜ ðåñéïäéêÜ
«ÐíåõìáôéêÞ ÆùÞ», «ÍÝá ÓêÝøç», «ÊïõÜñéïò», ôï Ðïëéôéóôéêü ÊÝíôñï ÅñãáæïìÝíùí
ÅÕÄÁÐ, ï Óýëëïãïò «Ößëïé ôïõ Ìïõóåßïõ
Äñïóßíç» ÊçöéóéÜò, êáèþò êáé ç åöçìåñßäá
«¢ðïøç» êáé ï Ñ/Ó ÅëëÜäá FM Áëåîáíäñïýðïëçò. Ôçí üëç åêäÞëùóç ðáñïõóßáóå êáé

óõíôüíéóå ï Åâñßôçò çèïðïéüò Êþóôáò
×áôæïýäçò.
Ç Âïýëá Áñâáíéôßäïõ åßíáé ößëç êáé óõíåñãÜôéäá ôïõ Óõëëüãïõ ìáò, áöïý åðéìåëåßôáé ôçí Ýêäïóç êáé ðáñáãùãÞ ôçò åöçìåñßäáò ìáò «Ç ÂÞñá» áðü ôï ðñþôï ôçò öýëëï.
¸ôóé, ðïëëïß áðü ìáò, áðü ôç ÓõíôáêôéêÞ ÅðéôñïðÞ êáé ôï Ä.Ó., ðáñåõñåèÞêáìå óôçí åêäÞëùóç êáé ìåôáöÝñïõìå ôïí áðüç÷ü ôçò
óôïõò áíáãíþóôåò ìáò. Êáé êáô’ áñ÷Þí äßíïõìå Ýíá âéïãñáöéêü ôçò Âïýëáò, üðùò áíáãíþóèçêå (áðü ôï âéâëßï ôçò ãéá ðáéäéÜ «Ìéá êáëçìÝñá ìéá ìÝñá»):
Η Βούλα Αρβανιτίδου είναι το τέταρτο παιδί μιας αγροτικής οικογένειας. Γεννήθηκε μια
αυγουστιάτικη νύχτα σ’ ένα παραμεθόριο χωριό του Βόρειου Έβρου, τα Μαράσια Ορεστιάδας.
Τα Μαράσια βρίσκονται στην αγκαλιά δυο
ποταμών που σμίγουν λίγο πιο κάτω από το
σπίτι της, και είναι πολύ κοντά στο Τριεθνές,
το σημείο όπου ενώνονται η Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Τουρκία.
Εκεί λοιπόν σ’ αυτό το πανέμορφο χωριό
ήρθε στον κόσμο και το πρώτο φως που αντίκρισε ήταν στο βλέμμα της μαμάς της και του
φεγγαριού.
Με το πρώτο της θαυμαστικό «ααα!», δέχτηκε και το πρώτο καλωσόρισμα από ένα ατίθασο κουνουπάκι που δεν άκουγε το «μη»
της νύχτας ούτε τη συναυλία των βατράχων.
Τότε ο μπαμπάς της έβαλε τα γέλια, κι ο ουρανός της έστειλε το πρώτο της πεφτάστερο.
Έτσι σταμάτησε το κλάμα, κι ήρθαν οι ήχοι και τη μοίραναν. Από τη μια το ήσυχο, αργό και σταθερό κελάρυσμα των νερών του Έβρου μπήκε σαν μυστικό πανάρχαιο τραγούδι

απ’ του βοριά το παράθυρο. Από το άλλο έφτασε βιαστικά το κρυστάλλινο κελάρυσμα
του Άρδα, χαρούμενο και ζωηρό σαν τους γοργούς θρακιώτικους ρυθμούς. Ύστερα ο γκιώνης, οι δεκαοχτούρες, τα τζιτζίκια, τα τριζόνια, οι γρύλοι, ξανάπιασαν το δικό τους σκοπό. Έτσι έμαθε να ξαγρυπνάει, να χαίρεται και
ν’ αγαπάει τη νύχτα.
Τις μέρες μεγάλωνε παίζοντας κουτσό,
κρυφτό και κυνηγητό με τον ήλιο, με τον αγέρα, τα χρώματα, τ’ αρώματα, με τα ζώα, τα
πουλιά και τ’ άλλα παιδιά. Μ’ όλ’ αυτά αγάπησε τη φύση, το χωριό και την εξοχή του, κι
ας ήτανε γεμάτη, μα γεμάτη από ζουζούνια...
Εκεί, στην αγκαλιά των δυο ποταμών, έμαθε ν’ αφουγκράζεται, να παρατηρεί, να ονειρεύεται, και κυρίως ν’ ακούει πολύ και να
μιλάει λίγο. Έτσι από μικρή δε χόρταινε ποτέ
ποτέ ν’ ακούει και να ζει τα παραμύθια και τις
ιστορίες της μαμάς, κι ας τα ’ξερε απέξω κι
ανακατωτά, ζητώντας και παρακαλώντας όταν
τέλειωνε: «Κι ύστερα; Πες μου...» Ευτυχώς
που η μαμά της ήξερε «να δένει κόμπους» για
να πάνε παρακάτω.
Αργότερα που έμαθε να γράφει και να διαβάζει, άρχισε να παίζει σχοινάκι με τα ποιήματα και να δένει τους δικούς της κόμπους στις
δικές της μυθοπλασίες. Όμως πάντα της άρεσε να ξαγρυπνάει ονειροπολώντας, γράφοντας
ή διαβάζοντας διάφορα, ή απλά ακούγοντας
τους θορύβους της νύχτας, ενώ τις Κυριακές
έπαιρνε στο κρεβάτι της παρέα ένα μικρό ραδιοφωνάκι. Συχνά, κι όταν οι άλλοι κοιμούνταν βαθιά, εκείνη σκαρφάλωνε στον ουρανό
κι έπιανε ψιλοκουβέντα με το φεγγάρι και τ’
αστέρια.
Όλες αυτές τις συνήθειες τις πήρε μαζί της
όταν έφυγε από τον Έβρο στα 17 της χρόνια
σαν τέλειωσε το γυμνάσιο και εγκαταστάθηκε οικογενειακά στην Αθήνα. Από τότε μέχρι
σήμερα όλα εξακολουθούν να ζουν, να υπάρχουν εμπλουτισμένα μέσα της και να τρυπώνουν στις σελίδες των βιβλίων που συνεχίζει
να γράφει.
Άλλωστε αυτό είναι που αγαπάει περισσότερο απ’ όλα: Να δημιουργεί για μικρούς και
μεγάλους. Γι’ αυτό επίσης εργάζεται και επαγγελματικά στο χώρο του βιβλίου εδώ και είκοσι
πέντε χρόνια, κυρίως ως επιμελήτρια κειμένων
και εκδόσεων.

Ì

åôÜ ôçí «ôñõöåñÞ áëëÜ óôÝñåá áõôÞ ãÝöõñá áíÜìåóá óôçí ÁèÞíá êáé ôç ãåíÝèëéá ãç ôçò ôéìþìåíçò ðïéÞôñéáò», êáèþò åßðå
ï ðáñïõóéáóôÞò Êþóôáò ×áôæïýäçò, ðñþôïò
áðçýèõíå ÷áéñåôéóìü óôçí åêäÞëùóç ï óõìðáôñéþôçò ìáò âïõëåõôÞò, Õöõðïõñãüò Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí ê. Áðüóôïëïò ÖùôéÜäçò.
Ï ê. ÖùôéÜäçò êáôáèÝôïíôáò ôá «üóá áðïêüìéóå äéáâÜæïíôáò ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá ôï
Ýñãï ôçò óõìðáôñéþôéóóÜò ìáò Âïýëáò Áñâáíéôßäïõ», åðéóÞìáíå «ôçí õðÝñìåôñç ôñõöåñüôçôá, ôéò íýîåéò, ôçí åêöñáóôéêÞ óéùðÞ Ýôóé
ðïõ í’ áêïýãåôáé áðåëåõèåñùôéêÜ ç ìïõóéêüôçôá ôïõ óôß÷ïõ, áüñáôïò éìÜíôáò ðïõ óõíäÝåé ôéò ëÝîåéò, åíéó÷ýåé ôéò åéêüíåò, åðùÜæåé ôç
äçìéïõñãéêÞ åýãëùôôç áéóèçôéêÞ.
Ï óõãêñáôçìÝíïò ëõñéóìüò ôçò ðïßçóÞò
ôçò éóïññïðåß ôç ëïãéêÞ ìå ôï óõíáßóèçìá, ôçí
õðÝñâáóç ìå ôçí áíôéêåéìåíéêÞ ðñáãìáôéêüôçôá. [...]

Από αριστερά:
Ταρσή Δεμερτζοπούλου, Θεοδώρα
Φουτσιτζή, Βούλα Αρβανιτίδου,
Βέτα Σιγλίδου,
Τριάδα Λαζίδου,
Ρούλα Ντούφα.

Ç Âïýëá Áñâáíéôßäïõ Ý÷åé ôç óöñáãßäá
ôçò äùñåÜò ðïõ åêðïñåýåôáé áðü ôç ãåíÝèëéá
ãç, ôá ÷þìáôá, ôï öùò, ôçí éóôïñßá, ôç ìïõóéêÞ áßóèçóç ôïõ ôüðïõ ìáò. [...] ïé Üíèñùðïé,
ôá ãåãïíüôá, ï ðáíôá÷ïý ðáñþí ðïôáìüò ¸âñïò, âÜóáíï, åëðßäá êáé ðáñçãïñéÜ óõã÷ñüíùò, åõåñãåôåß ôï ëüãï ôçò.»
Êëåßíïíôáò, åßðå üôé «ç Âïýëá Áñâáíéôßäïõ åßíáé ìéá ñùìáëÝá ðïéçôéêÞ öùíÞ, ìéá
ëïãïôÝ÷íéäá ìå ðõêíü êáé êáßñéï ðïéçôéêü
ëüãï, ðïõ åäþ êáé ÷ñüíéá Üíïéîå ôá öôåñÜ ôçò
êáé ôáîéäåýåé, äéêáßùò, ðïëý ðÝñáí ôçò ãåíÝôåéñÜò ôçò, êáé åëðßæù êáé åêôüò ÅëëÜäáò».
Áêïëïýèçóáí ïé ÷áéñåôéóìïß áðü ôïõò
ÄéåõèõíôÝò ôùí ôñéþí ëïãïôå÷íéêþí ðåñéïäéêþí «ÊïõÜñéïò», «ÐíåõìáôéêÞ ÆùÞ», «ÍÝá
ÓêÝøç»:
Ï ê. Íßêïò Áíþãçò óôÜèçêå êõñßùò óôï
ôåëåõôáßï âéâëßï ôçò Âïýëáò Áñâáíéôßäïõ
«Óþìá Ãõíáßêá», üðïõ åîÞñå «ôçí Ýìðíåõóç,
ôçí Ýêóôáóç, ôçí Ýíôáóç ìÝóá óôïí
ðïéçôéêü ôçò ëüãï,
ðïõ ðåñíÜåé ìÝóá
áðü ôç óéùðÞ êáé
ôïí áðüëõôï óôï÷áóìü, áíáæùïãïíåß ôï ìýèï êáé êõêëþíåôáé ìÝóá áðü
ôç ãÝííçóç êáé ôçí
áíáêýêëçóç ôçò
æùÞò, ãéá íá åêöñáóôåß ìå óåâáóìü êáé ìå õðÝñìåôñç áãÜðç. ¼ëá
ãýñù ìéá êßíçóç
êáé ìéá ñïÞ, ìéá
ðëçììýñá ðïõ ôá ðáñáóýñåé, Ýíá ðïôÜìé åëåýèåñï êáé áäïýëùôï, ç ßäéá ç æùÞ. [...] Óôïí
êüóìï ðïõ ðïñåýåôáé äåí åßíáé ôçò æùÞò ôá
Üãíùóôá ìïíïðÜôéá, åßíáé ï êüóìïò ôçò ÍïìïôÝëåéáò. ÌÝóá áðü ôïõò åìðíåõóìÝíïõò óôß÷ïõò ôçò áíáäýïíôáé üëåò ïé áðï÷ñþóåéò ôçò
ïìïñöéÜò, ôçò áãÜðçò, ôïõ ðüíïõ, ôïõ Ýñùôá
êáé ôïõ èáíÜôïõ. Ôùí áéóèçìÜôùí, ôùí éäáíéêþí, ôùí áñåôþí, ôùí áîéþí ôïõ êýêëïõ ôçò
æùÞò, ó’ Ýíá áÝíáï ôÝëïò êé áñ÷Þ...»
Ï ê. Ìé÷Üëçò ÓôáöõëÜò ôüíéóå ôç «óçìáíôéêÞ ðáñïõóßá ôçò Â.Á. óôá ÃñÜììáôá. Ìå
ëüãï êáèáñü êáé ðõêíü, äßíåé ôá ðñïóùðéêÜ
ôçò óõíáéóèÞìáôá ìðñïóôÜ óôçí åîÝëéîç ôùí
êáèçìåñéíþí ãåãïíüôùí áëëÜ êáé ôï ãåíéêüôåñï êëßìá ìÝóá óôï ïðïßï îåôõëßãïíôáé áõôÜ
ôá ãåãïíüôá.
ÌåãÜëï ôçò ðñïóüí ôï üôé äåí ðëáôõÜæåé,
äåí åðáíáëáìâÜíåôáé êáé ðåôõ÷áßíåé íá ìðåé
óôçí ïõóßá. [...] Ç Â.Á. åðåéäÞ èÝëåé íá ’íáé
ïõóéþäçò êáé áëçèéíÞ, äåí áðïöåýãåé ïýôå ùñáéïðïéåß êÜðïéåò äýóêïëåò êáé áäéåñåýíçôåò ðçãÝò áðáéóéïäïîßáò. [...]
ÌÝóá áðü ôá ôüóá ðïéçôéêÜ âéâëßá ðïõ
êõêëïöüñçóå, ìðüñåóå êáé ïñéóôéêïðïßçóå ôï
ðñïóùðéêü ôçò ýöïò, ôçí ðïéçôéêÞ ôçò ôáõôüôçôá. Êáé áõôü åßíáé ôï óçìáíôéêü, ãéáôß äåí
âïëïäÝñíåé óå Üãíùóôïõò äñüìïõò ðïõ äåí îÝñåé êáíÝíáò ðïý ïäçãïýí. Äåí ìðëÝêåôáé óå
áíôéöÜóåéò éäåþí êáé ðñïóáíáôïëéóìþí. ÐáôÜåé óôÝñåá óôï ÷þñï ôçò äçìéïõñãßáò, áöïý
ïñãÜíùóå ìå êüðïõò êáé ðñïóðÜèåéåò ôï êáôáöýãéü ôçò êáé ôçí ÝðáëîÞ ôçò. Ìéá Ýðáëîç
áíèñùðéóôéêÞ, áíèñþðéíç, áëëÜ êáé üóï êé üôáí ÷ñåéÜæåôáé ìá÷çôéêÞ. ÖõóéêÜ üëá áõôÜ
ãéáôß äéáèÝôåé Ýíá äõíáôü ôáëÝíôï, ðïõ êÜôù
áðü ðïéêßëåò óõíáéóèçìáôéêÝò öïñôßóåéò, ôçò
åðéâÜëëåé íá åêöñáóôåß.
Öáßíåôáé êáèáñÜ ðùò äåí ãñÜöåé ãéá íá
ãñÜøåé, áëëÜ ãéá íá âãÜëåé áðü ìÝóá ôçò ï-

ñáìáôéóìïýò, äéáìáñôõñßåò, ìçíýìáôá ìå åõñýôåñåò ðñïóåããßóåéò.»
ÔÝëïò, ï ê. ÓôáöõëÜò åõ÷Þèçêå «íá óõíå÷ßóåé íá ìáò ìðÜæåé óôïõò ùñáßïõò êüóìïõò
ôùí åìðíåýóåþí ôçò, ìÝóá ó’ åôïýôåò ôéò äýóêïëåò ìÝñåò ðïõ âñéóêüìáóôå ìðñïóôÜ óå
ðáãêüóìéïõò ðáñáëïãéóìïýò.»
Ï ê. ×ñÞóôïò Êïõëïýñçò åßðå ìåôáîý Üëëùí üôé «Ç Âïýëá Áñâáíéôßäïõ óôï÷Üæåôáé
ìå åéëéêñßíåéá êáé äçìéïõñãåß ìå ôéò óêÝøåéò áõôÝò óùóôÜ êáé ðëÞñç íïÞìáôá, ðïõ
áðïâëÝðïõí êõñßùò óôçí áðïêÜëõøç ôïõ
áíèñþðéíïõ äñÜìáôïò. Ôá åëëçíéêÜ äñþìåíá ôçí áðáó÷ïëïýí Ýíôïíá, áëëÜ êáé ç
ðáíáíèñþðéíç êïóìïãïíßá äåí ôçí áöÞíåé
áäéÜöïñç.
Åßíáé ðïéÞôñéá áðü ôéò êáëýôåñåò ôïõ
êáéñïý ìáò.
Áíáãíùñßæù óôï Ýñãï ôçò ðïëýôéìá
óôïé÷åßá ðíåõìáôéêÞò åãñÞãïñóçò. Åßíáé å-

ðüìåíï íá óçìáôïäïôåß ìå áêñßâåéá êáé åõèýíç ôçí ðíåõìáôéêÞ ôçò ðïñåßá.»
Ï äçìïóéïãñÜöïò Óôáýñïò ÐáðáèáíÜêçò, óõììåôÝ÷ïíôáò óôçí ÅðéôñïðÞ ùò åêðñüóùðïò ôçò åâäïìáäéáßáò åöçìåñßäáò «¢ðïøç» (Áëåî/ðïëçò), äçìïóßåõóå Ýíá ôñéóÝëéäï áöéÝñùìá óôç Âïýëá Áñâáíéôßäïõ.

Ó

õìðëçñþíïíôáò ôï âéïãñáöéêü ôçò ï Êþóôáò ×áôæïýäçò áíÝöåñå ôá åîÞò:
Στην τριαντάχρονη λογοτεχνική της πορεία η Βούλα Αρβανιτίδου έχει εκδόσει μέχρι
σήμερα έντεκα βιβλία, οκτώ από τα οποία είναι ποιητικές συλλογές, μία συλλογή διηγημάτων, μία ποιητική συλλογή για παιδιά, και
ένα διήγημα για μικρούς και μεγάλους.
Για το έργο της έχει τιμηθεί με διάφορες
διακρίσεις: από τη Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά (για παιδικό βιβλίο, «Το τραγούδι της
εξοχής» και «Το κοχύλι Ο»), από την Πνευματική Εστία Μοσχάτου σε ποίηση και πεζό,
τρία διηγήματά της από το Πνευματικό Πρακτορείο Γιοχάνεσμπουργκ, το βιβλίο της «Η
στάση και οι προθέσεις της» από την Εταιρία
Ελλήνων Λογοτεχνών, και το Βραβείο ειρήνης
και φιλίας Αμπντί Ιπεκτσί δύο φορές («Το
ποτάμι μας», ποίηση, και το «Αρκαντασλάρ»,
πεζό).

Ï

é êýñéïé ïìéëçôÝò ôçò åêäÞëùóçò, ðñïóåããßæïíôáò ï êáèÝíáò áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ ôï
Ýñãï ôçò óõìðáôñéþôéóóÜò ìáò, áíÝðôõîáí ôç
äéêÞ ôïõò ïðôéêÞ óôá ðëáßóéá óõãêåêñéìÝíïõ
èÝìáôïò:
• Ìáñßá ÌáíôïõâÜëïõ, êáèçãÞôñéá Ðáí/
ìßïõ Áèçíþí, Äñ ÍåïåëëçíéêÞò öéëïëïãßáò: «Âïýëá Áñâáíéôßäïõ: Ç öùíÞ áðü ôïí
¸âñï»
• ÊëåïìÝíçò Êïõôóïýêçò, êáèçãçôÞò Ðáíôåßïõ Ðáí/ìßïõ, Äñ ÐïëéôéêÞò êïéíùíéïëï-
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ãßáò: «Êïéíùíéêüò ðñïâëçìáôéóìüò óôï ðåæïãñáöéêü Ýñãï ôçò Âïýëáò Áñâáíéôßäïõ»
• ÄçìÞôñçò ÊáñáìâÜëçò, Íïìéêüò, ðïéçôÞò, êñéôéêüò: «Êþäéêåò ãñáöÞò óôçí ðïßçóç ôçò Âïýëáò Áñâáíéôßäïõ»
• Êþóôáò Êáñïýóïò, æùãñÜöïò, ðïéçôÞò,
äïêéìéïãñÜöïò: «Ç åõáéóèçóßá, ôï óõíáßóèçìá êáé ï ëõñéóìüò óôçí ðïßçóç ôçò Âïýëáò Áñâáíéôßäïõ»

Áðü ôçí ðñþôç óôéãìÞ ðñÝðåé íá ðïýìå üôé
äçìéïõñãÞèçêå Ýíá óõãêéíçóéáêü êëßìá óôçí
áßèïõóá, Ýôóé ðïõ üëïé ðáñáêïëïõèïýóáí ìå
éäéáßôåñç ðñïóï÷Þ ôïõò ïìéëçôÝò. Ï ëüãïò ôïõò
áðëüò, êáôáíïçôüò êáé ãéá ôïõò ìç åéäÞìïíåò,
óõíÝðáéñíå ôïõò áêñïáôÝò êáèþò ðëçììýñéæå ôï óõíáßóèçìá êáé ðáñÝóõñå ôçí êáñäéÜ
êáé ôï íïõ óå ãíùóôÜ åõáßóèçôá ìïíïðÜôéá.
Ôï êëßìá áõôü öïñôßóèçêå óéãÜ óéãÜ ìå
ôéò åêôüò ÷åéñïãñÜöïõ áíáöïñÝò åê ìÝñïõò
ôùí ïìéëçôþí ðïõ «Ýäåóáí» ôï êåßìåíü ôïõò,
Ý÷ïíôáò ùò âÜóç ôï áíôéðïëåìéêü ðíåýìá ðïõ
áðïðíÝåé ôï Ýñãï ôçò Âïýëáò Áñâáíéôßäïõ,
ìå ôçí åõáßóèçôç (åðéóöáëÞ) êáôÜóôáóç óôç
Óåñâßá êáé ôçí åðéêåßìåíç åðßèåóç óôï ÉñÜê
áðü ôéò ÇÐÁ.
¼ëïé ïé ïìéëçôÝò áíáöåñüìåíïé óôï óÞìåñá óôÜèçêáí éäéáßôåñá óôç óýíäåóç ôïõ ôüðïõ êáôáãùãÞò ôçò, ôá áíèñùðéóôéêÜ éäåþäç
êáé ôéò ðáíáíèñþðéíåò áîßåò ðïõ äéáðïôßæïõí
üëï ôï Ýñãï ôçò, êáé åðéóÞìáíáí ôá öéëåéñçíéêÜ ôçò ìçíýìáôá, ðïõ äåí ðñïÝêõøáí îáöíéêÜ âÝâáéá áöïý Ý÷ïõí êáôáôåèåß óôï óýíïëï ôùí âéâëßùí ôçò áðü ôç äåêáåôßá ôïõ ’70
áêüìá ìå ðÜìðïëëïõò ôñüðïõò, êáèþò óÝâåôáé êáé õðåñáóðßæåôáé ôïí Üíèñùðï (ÅèíéêÞ
áíôßóôáóç, Ðïëõôå÷íåßï, óõíáäÝëöùóç ôùí
ëáþí, åéñÞíç, áëëçëåããýç, âßá, áíåñãßá, íáñêùôéêÜ, ê.Ü. êïéíùíéêÜ èÝìáôá).
ÅðéóÞìáíáí áêüìç ôçí Üñôéá ëïãïôå÷íéêÜ áðüäïóç ôùí èåìÜôùí ôçò, ôïí ðëïýôï êáé
ôçí åíáëëáãÞ, ôçí åõáéóèçóßá êáé ôç ëéôüôçôá, ôï óõìâïëéóìü êáé ôçí Üíåóç ãñáöÞò, áëëÜ êáé ôçí áíïäéêÞ åîåëéêôéêÜ ðïñåßá ôçò Ýùò
óÞìåñá.
Ïé çèïðïéïß Ìáñßá ÑïõóóÝôïõ, ÄçìÞôñçò ÐåôñÜôïò êáé Êþóôáò ×áôæïýäçò áðÜããåéëáí ðïéÞìáôá áðü äéÜöïñá âéâëßá ôçò.
Åêôüò áðü ôïõò ëïãïôÝ÷íåò ðïõ ðáñáâñÝèçêáí óôçí åêäÞëùóç, óõììåôåß÷áí ðïëëïß
óõìðáôñéþôåò ìáò åêðñïóùðþíôáò äéÜöïñïõò óõëëüãïõò, üðùò ç ðñüåäñïò ôçò ÐáíèñáêéêÞò Ïìïóðïíäßáò Áíáóôáóßá Óáêáëßäïõ, ï ðñüåäñïò ôïõ Èñáêéêïý ÊÝíôñïõ - Åôáéñßáò Èñáêéêþí Ìåëåôþí ÓôáìÜôçò Ãåùñãïýëçò, ôïõ Óõëëüãïõ “¸âñïò” Äáìéáíüò
Ëéáíßäçò, ïé ðñüåäñïé ôùí Ðïëéôéóôéêþí Óõëëüãùí Ôñéãþíïõ Ãéþñãïò Ìáõñïãéáííßäçò,
Âýóóáò ×ñÞóôïò Öáñìáêßäçò, Åêðñüóùðïé
ôùí Óõëëüãùí ÏñåóôéÜäáò, Äéäõìïôåß÷ïõ, Áëåîáíäñïýðïëçò, êáé âÝâáéá ç ðñüåäñïò ôïõ
Óõëëüãïõ Öåñþí ÂÝôá Óéãëßäïõ êáé ìÝëç ôïõ
Ä.Ó. Åðßóçò óôçí åêäÞëùóç ðáñáâñÝèçêáí
êáé áñêåôïß óõìðáôñéþôåò ìáò êáëëéôÝ÷íåò
êáé óõããñáöåßò, üðùò ï ðáíåðéóôçìéáêüò ê.
ÌÜïò, ç ê. ÌðïôïíÜêç, ç ê. ÔñéÜäá Êáñá-

ãéþñãç, ç ÄÝóðù Êáñïýóïõ, ï Âáóßëçò Óéíáðßäçò, ï Áõãåñéíüò Ìáõñéþôçò, ç æùãñÜöïò êáé óõããñáöÝáò ÆùÞ Êõôïðïýëïõ, ç óêçíïèÝôéäá-óåíáñéïãñÜöïò ÔÝñøç Êïëïæþö, ï
æùãñÜöïò ÃéÜííçò ÌçôñÜêáò, ï ãëýðôçò Áðüóôïëïò Öáíáêßäçò, ç Ñïýëá Íôïýöá, ï äçìïóéïãñÜöïò ÐáíôåëÞò ÁèáíáóéÜäçò ê.Ü.
Ãéá üëïõò åìÜò ðïõ ðáñåõñåèÞêáìå óôçí
åêäÞëùóç Þôáí Ýíá õðÝñï÷ï ôáîßäé, ðëïýóéï
óå óõíáéóèÞìáôá, ðïõ ãåííïýóáí ìÝóá ìáò
ðïéêßëåò óêÝøåéò êáé ðñïâëçìáôéóìü. Ìáò
ãÝìéóå óõãêßíçóç, ÷áñÜ êáé ðåñçöÜíéá, ãéáôß
ç Âïýëá åßíáé Ýíáò äéêüò ìáò Üíèñùðïò.
Ôçò åêöñÜæïõìå ôá èåñìÜ ìáò óõã÷áñçôÞñéá ìå ôçí åõ÷Þ íá óõíå÷ßóåé íá äçìéïõñãåß.
Êëåßíïõìå ìå äõï åðßêáéñá «äåßãìáôá ãñáöÞò»:

Η ιστορία ενός πίνακα και μέσα απ’ αυτόν
ένα γεγονός που αξίζει να μάθουμε ή να θυμηθούμε

V. Αντιήρωας
Σ’ ετούτο το ταξίδι, γέμισαν τα μάτια μου αίμα και λάσπη. Γλίστρησα στο ποτάμι με τα
πράσινα νερά, κι έπεσα. Οι λιγοστοί άνθρωποι γύρω μου, δεν είχαν χέρια για να με σηκώσουν. Άλλοι τα είχαν αφήσει σε κάποια μάχη.
Άλλοι πάλι τα έκρυβαν πίσω τους φοβισμένοι.
Τότε οι κήρυκες του πολέμου θέλησαν να μου
περάσουν σκουλαρίκια στ’ αυτιά. Κείνη την
ώρα σταματούσαν οι εχθροπραξίες. Μια βοή
απλώθηκε ως πέρα, κι ένας θρήνος ατέλειωτος. Ήρθε κοντά μου ο ΑΝΕΜΟΣ, φορτωμένος κατάρες και πόνους και θάνατο. Κι ήταν
αυτός που με σήκωσε πάνω. Κι ήταν αυτός που
φώναζε με τα χείλια μου: Όχι άλλο αίμα! Όχι
άλλοι νεκροί! Όχι πόλεμος πια!

Ο Πάμπλο Πικάσο ζωγράφισε τον γνωστό πίνακα θέλοντας να απεικονίσει τη φρίκη μετά τον
ανελέητο βομβαρδισμό της βασκικής πόλης Γκουέρνικα από γερμανικά αεροπλάνα στις 17 και
18 Ιουλίου του 1936. Οι γερμανικές δυνάμεις πολέμησαν στο πλευρό του στρατηγού Φράνκο
στον ισπανικό εμφύλιο και η Γκουέρνικα, η οποία καταστράφηκε κατά το 71%, έγινε σύμβολο
της τρομοκρατίας κατά των αμάχων.
Για τον πίνακα αυτό υπάρχει ένα “ιστορικό ανέκδοτο”, όπως ονομάζονται οι παρόμοιες
ιστορίες. Λέγεται ότι όταν έμαθαν για την ύπαρξη του πίνακα στο γερμανικό επιτελείο, θορυβήθηκαν και έστειλαν ειδικό στρατιωτικό απόσπασμα στο ατελιέ του καλλιτέχνη, για να τον
βρει και να τον συμμορφώσει:
– Εσείς το κάνατε αυτό; ρώτησε αυστηρά ο επικεφαλής του αποσπάσματος.
– Όχι! Εσείς... απάντησε ήρεμα ο ζωγράφος.

Στο "Ανοιχτό Θέατρο" για "Τα σκουπίδια" του Γιάννη Ξανθούλη
από το Θεατρικό Εργαστήρι Ορεστιάδας

(«Της ειρήνης ο Άνεμος», σ. 25, 1988)

ΕΛΕΝΗ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑΣ
Το βλέμμα της ειρωνικό
στο αιώνιο πορτρέτο,
πίσω απ' τη σκόπιμα λησμονημένη
υποδιαστολή του ό,τι.
Ότι δει...
Ζύμωνε ο χρόνος στωικά
τις δωρικές ανάγκες του καιρού
κι έδινε στη ζωή ρυθμό
με κίτρινα μικρά σινιάλα.
Ότι δει...
Μα όπου η πολιτική ερωτεύεται τον πόλεμο
επιστρατεύονται οι πλέον δελεαστικές προφάσεις.
Έτσι τη βάφτισαν Αιτία
κι ας γνώριζαν ότι δεν ήτανε παρά
το ανεμογράφημα της πρώτης τους σελίδας.
Ό,τι δει.
Ωστόσο εκείνη στην καρδιά του όμικρον
– μήλον της Έριδος, νεράντζι ή πορτοκάλι –
ήταν μονάχα η αφορμή:
Ό,τι καλύτερο μπορούσε δηλαδή
να της προσάψει η ιστορία.
(Από τη συλλογή «Σώμα Γυναίκα», 2000, σ. 25)

Êáôåñßíá Ìáõñßäïõ
ÔÜóïò ÃåùñãéÜäçò

ΤΟ ΚΟΥΚΟΥΛΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Καλλιθέας και η κ. Ρούλα Ντούφα
σας προσκαλούν στα εγκαίνια της Έκθεσης Χειροτεχνίας
(κέντημα και πίνακες από κουκούλι) που θα γίνουν στις 21 Μαΐου 2003 & ώρα 7.30΄ μ.μ.
στο Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη (Μεγίστης 18, Καλλιθέα).
Δείτε ένα παλαιότερο
έργο της συμπατριώτισσάς μας κ. Ντούφα,
ένα εκπληκτικό χιονισμένο τοπίο, και σημειώστε ότι:
Κατά τη διάρκεια της
έκθεσης θα παραδίδονται, αφιλοκερδώς,
μαθήματα (από την
ίδια) σε όσες κυρίες
το επιθυμούν.
Διάρκεια έκθεσης: Από
21 έως 30 Μαΐου 2003
Ώρες λειτουργίας:
Από τις 6 έως 9.30΄ μ.μ.
Μη χάσετε την υπέροχη
ευκαιρία που μας δίνεται!

Μέλη του Συλλόγου μας παρακολούθησαν μαζί με πολλούς συμπατριώτες μας την παράσταση
που έδωσε στις 3 Μαρτίου το Θεατρικό Εργαστήρι της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης
Ορεστιάδας στην Αθήνα. Να επαναλάβουμε ότι ήταν μια καταπληκτική παράσταση και να προσθέσουμε ότι η συγκεκριμένη έχει αποσπάσει 8 βραβεία στον Πανελλήνιο Θεατρικό διαγωνισμό.
Συγχαρητήρια και πάλι σε όλους τους συντελεστές.
Στη φωτογραφία ορισμένοι μόνο από
μας, μαζί με τον Δ/
ντή της ΔΕΠΑΟ, ταλαντούχο σκηνοθέτη και ηθοποιό Άκη
Τσονίδη, στο φουαγιέ του θεάτρου.
Από αριστερά: Κατερίνα Μαυρίδου,
Βέτα Σιγλίδου, Παναγιώτα Κούκου,
Άκης Τσονίδης,
Μαρία Λαζίδου,
Ταρσή Δεμερτζοπούλου.

Στην Εταιρία Ελλήνων Λοτεχνών για τον Νίκο Κυτόπουλο
Ο Σύλλογός μας παραβρέθηκε στην εκδήλωση
που πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαρτίου 2003
στην Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών με θέμα
«Οι Ινδοευρωπαίοι και οι Έλληνες».
Κύριος ομιλητής ήταν ο συμπατριώτης μας
συγγραφέας κ. Νίκος Κυτόπουλος, ενώ παρέμβαση στο θέμα έκανε ο κ. Άρης Πουλιανός,
καθηγητής Ανθρωπολογίας και Διευθυντής
ανασκαφών του Σπηλαίου των Αρχανθρώπων
και του Ανθρωπολογικού Μουσείου Πετραλώνων Χαλκιδικής.
Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση,
κατά την οποία τέθηκαν από τους παρευρισκόμενους διάφορα ερωτήματα που απαντήθηκαν
από τους δύο ομιλητές.
Κάποιος φακός μετά το πέρας της εκδήλωσης «απαθανάτισε» την παρουσία μας στην ΕΕΛ
μαζί με τον κ. Νίκο.
Από αριστερά:
Τάσος Γεωργιάδης,
Ταρσή Δεμερτζοπούλου, Τριάδα
Λαζίδου, Μαρία
Περτσίνη, Βέτα
Σιγλίδου. (Υπήρχαν
κι άλλοι αλλά είχαν
ήδη αποχωρήσει...)
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ÔåëéêÜ ç ÁãåëÜäá äåí Þôáí «ôñåëÞ»
ÄÕÓÖÇÌÉÓÔÇÊÅ ×ÙÑÉÓ ËÏÃÏ Ï ÍÏÌÏÓ ÅÂÑÏÕ
ÕãéÝóôáôç áðïäåß÷èçêå ôåëéêÜ ç áãåëÜäá ðïõ
óöÜ÷ôçêå êáé äéáôÝèçêå óôéò áñ÷Ýò Ìáñôßïõ
áðü êñåïðùëåßï ôùí Öåñþí ¸âñïõ êáé èåùñÞèçêå ýðïðôç ãéá óðïããþäç åãêåöáëïðÜèåéá.
Ôï ÅñãáóôÞñéï ÁíáöïñÜò ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò óôï Ëïíäßíï, üðïõ åóôÜëçóáí
ôá äåßãìáôá, ìå êáèõóôÝñçóç äÝêá çìåñþí
åíçìÝñùóå ôï õðïõñãåßï Ãåùñãßáò áëëÜ êáé
ôç Íïìáñ÷ßá ¸âñïõ, üôé ôï äåßãìá åßíáé áñíçôéêü.
ÁìÝóùò ï ÍïìÜñ÷çò ¸âñïõ Íßêïò Æáìðïõíßäçò áíáêïßíùóå óôá ÌÌÅ ôçí åõ÷Üñéóôç åßäçóç, óçìåéþíïíôáò üôé ç êôçíïôñïößá
ôïõ ¸âñïõ ðÝñáóå ìéá êñßóç ðïõ ïöåéëüôáí
óå áìÝëåéá êÜðïéùí êôçíéÜôñùí, áëëÜ åõôõ÷þò ôï áðïôÝëåóìá äéêáßùóå ôçí êáëÞ åéêüíá ôïõ Íïìïý ãéá ôçí Üñéóôç ðïéüôçôá ôùí
êñåÜôùí ðïõ ðáñÜãïíôáé óôçí ðåñéï÷Þ ìáò.
Ï ßäéïò æÞôçóå äçìüóéá óõãíþìç áðü ôïí
êñåïðþëç êáé ôïí ðáñáãùãü ãéá ôï èüñõâï
ðïõ äçìéïõñãÞèçêå ãýñù áðü ôá ïíüìáôÜ
ôïõò, áëëÜ õðïóôÞñéîå üôé äåí ìðïñïýóå íá
ðåñÜóåé äéáöïñåôéêÜ, êáèþò ôï èÝìá åß÷å
ãíùóôïðïéçèåß óôá ðáíåðéóôÞìéá êáé óôï Éíóôéôïýôï ôçò ÅÅ, åíþ ôï õðïõñãåßï Ãåùñãßáò êÜëåóå ôç Íïìáñ÷ßá êáé ôéò êôçíéáôñéêÝò
õðçñåóßåò, íá ëÜâïõí üëá ôá áðáñáßôçôá ìÝôñá ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôçò äçìüóéáò õãåßáò.
Ï ê. Æáìðïõíßäçò åðáíÝëáâå üôé ï ¸âñïò
äéáèÝôåé ïéêïëïãéêÜ ðïéïôéêÜ êñÝáôá, ôá ïðïßá
äéáöçìßæïõí ôçí ðåñéï÷Þ, åíþ áíáöåñüìåíïò
óôïõò ôñåéò êôçíéÜôñïõò ðïõ ôÝèçêáí óå äéáèåóéìüôçôá ãéá ôï óõãêåêñéìÝíï èÝìá, óçìåßùóå üôé ìðïñåß ôï áñíçôéêü áðïôÝëåóìá ôùí
åîåôÜóåùí íá ìåôñéÜæåé øõ÷ïëïãéêÜ ôéò åõèýíåò, áëëÜ óå ü,ôé áöïñÜ ôéò äéïéêçôéêÝò áìÝëåéåò èá õðÜñîïõí êõñþóåéò.
Ôï ðåñéóôáôéêü áõôü ìáò áíáãêÜæåé íá åßìáóôå áêüìç ðéï ðñïóåêôéêïß óôï ìÝëëïí, óå
ü,ôé áöïñÜ ôçí ôÞñçóç ôùí ïõóéáóôéêþí êáé
ôõðéêþí äéáäéêáóéþí óôïí ôïìÝá ôçò êôçíïôñïößáò, þóôå íá ôçí áíáäåßîïõìå óå óõãêñéôéêü ðëåïíÝêôçìá ãéá ôçí ðåñéï÷Þ.
Óôï ßäéï ðíåýìá Þôáí êáé ïé óõíåíôåýîåéò
ðïõ Ýäùóå óôá ÌÌÅ ï áíôéíïìÜñ÷çò Ìé÷Üëçò ÊïãéïìôæÞò, ï ïðïßïò ôüíéóå üôé ïõäÝðïôå ðßóôåøå ðùò ç áãåëÜäá Þôáí ýðïðôç ãéá
óðïããþäç åãêåöáëïðÜèåéá êáé ðùò ïé õðïøßåò ôåëéêÜ äåí èá åðáëçèåõèïýí.
ÁíáöÝñèçêå äå óôéò ãåíéêüôåñåò ðñïóðÜèåéåò ðïõ êáôáâÜëëïíôáé óôïí ôïìÝá áíÜðôõîçò ôçò êôçíïôñïößáò áðü ôïõò ðáñáãùãïýò
êáé ôç Íïìáñ÷ßá ¸âñïõ.
Óçìåéþíåôáé ðùò ôï üëï èÝìá ðïõ ðñïêÜëåóå áíçóõ÷ßá óôïõò êáôïßêïõò ôïõ äÞìïõ
Öåñþí, Þñèå óôç äçìïóéüôçôá ôï âñÜäõ ôçò
ÐáñáóêåõÞò 28 Ìáñôßïõ, ìå áíáêïßíùóç ôïõ
Õðïõñãåßïõ Ãåùñãßáò êáé ôçò Íïìáñ÷ßáò ¸âñïõ êáé ýóôåñá áðü êáèõóôåñçìÝíç åîÝôáóç äåßãìáôïò ôïõ åãêåöÜëïõ ôïõ æþïõ, ðïõ

Ôï Íïìáñ÷éáêü Óõìâïýëéï ¸âñïõ
Ê Á Ô Á Ä É Ê Á Æ Å É:
• Ôïí öñéêôü, Üäéêï êáé ðáñÜíïìï ðüëåìï óôï
ÉñÜê.
• Ôïí ðüëåìï, ðïõ ìå ôï ðñüó÷çìá ôïõ áöïðëéóìïý ôïõ ÉñÜê, ïäÞãçóå ôïí Ïñãáíéóìü
ÇíùìÝíùí Åèíþí óôï ðåñéèþñéï.
• Ôïí ðüëåìï, ðïõ äçìéïõñãåß ñÞãìá óôéò öéëåéñçíéêÝò äõíÜìåéò ôïõ êüóìïõ êáé ïäçãåß
óôï èÜíáôï ÷éëéÜäåò áèþåò øõ÷Ýò.
• Ôçí áíõðïëüãéóôç ðåñéâáëëïíôéêÞ êáôáóôñïöÞ, ðïõ èá åðéâáñýíåé ôïí Þäç åõáßóèçôï êáé ôñáõìáôéóìÝíï ðëáíÞôç ìáò.
• Ôéò ìáêñïðñüèåóìåò åðéðôþóåéò óôçí õãåßá
ôùí áíèñþðùí ôçò åõñýôåñçò ðåñéï÷Þò, áðü ôç ÷ñÞóç ñáäéåíåñãþí üðëùí áðü áðåìðëïõôéóìÝíï ïõñÜíéï.
• Ôçí êáôáóôñïöÞ ìéáò ðåñéï÷Þò ðïõ ãÝííçóå ôïõò áñ÷áéüôåñïõò ðïëéôéóìïýò ôïõ êüóìïõ.
Ê Á Ô Á Ã Ã Å Ë Ë Å É:
• Ôï íÝï ðñïçãçôéêü äüãìá ôïõ «Ðñïëçðôéêïý ÐïëÝìïõ» ðïõ Ý÷åé åãêáéíéáóôåß áðü ôéò
ÇíùìÝíåò Ðïëéôåßåò ôçò ÁìåñéêÞò êáé ôï Óõíáóðéóìü ôçò, ðïõ äßíåé ôç äõíáôüôçôá íá
êçñýóóïõí ðüëåìï óå üðïéï êñÜôïò åßíáé
åíÜíôéá óôá óõìöÝñïíôÜ ôïõò.

ÓýÍÔÏÌÅò
ÔÏðÉÊÅò ÅÉäÇÓÅÉò

ÄÅËÔÉÏ ÔÕÐÏÕ
Ïé åñãáæüìåíïé óôïõò ÄÞìïõò Öåñþí, Ôõ÷åñïý êáé Óïõöëßïõ Ý÷ïõí åíþóåé ôéò äõíÜìåéò
ôïõò êáé ßäñõóáí Ýíá óõíäéêáëéóôéêü öïñÝá,
ôïí Óýëëïãï ÅñãáæïìÝíùí óôçí ÔïðéêÞ Áõôïäéïßêçóç. Óôç äýíáìÞ ôïõò áíÞêïõí ïé åñãáæüìåíïé óôéò êåíôñéêÝò õðçñåóßåò ôùí ÄÞìùí, ôïõò ðáéäéêïýò óôáèìïýò, áèëçôéêÜ êÝíôñá, ÊÁÐÇ, âéâëéïèÞêåò êáé Üëëá ÍÐÄÄ êáèþò êáé óôéò ÄçìïôéêÝò Åðé÷åéñÞóåéò.
Ôçí ÐÝìðôç 10/4/2003 Ýãéíáí ïé áñ÷áéñåóßåò ôïõ Óõëëüãïõ. ÅêëÝ÷èçêáí:

áðïäåß÷èçêå ýðïðôï ãéá óðïããþäç åãêåöáëïðÜèåéá.
Åðñüêåéôï ãéá áãåëÜäá çëéêßáò 11 åôþí
êáé âÜñïõò 175 êéëþí, ðïõ åéóÞ÷èç ôï 1993
áðü ôçí Ôóå÷ßá. Ôï ýðïðôï óöÜãéï áðü áìÝëåéá ôùí êôçíéÜôñùí äüèçêå óôçí êáôáíÜëùóç ìÝóù êñåïðùëåßïõ ôùí Öåñþí óôéò 6 Ìáñôßïõ êáé óýìöùíá ìå ôïí êñåïðþëç, ðïõëÞèçêå ôéò åðüìåíåò äýï çìÝñåò.
Óçìåéþíåôáé üôé äåßãìá ôïõ åãêåöÜëïõ
ôïõ æþïõ óôÜëèçêå áðü êôçíéÜôñïõò ôïõ ¸âñïõ áñ÷éêÜ óå áíáñìüäéï åñãáóôÞñéï åëÝã÷ïõ ôïõ ÁÐÈ êáé ôåëéêÜ ôï äåßãìá áîéïëïãÞèçêå áðü ôï åñãáóôÞñéï ÐáèïëïãéêÞò Áíáôïìßáò ôïõ ÁÐÈ êáé èåùñÞèçêå ýðïðôï ãéá
«ÓÅÂ».
Ôï äåßãìá Þôáí áñíçôéêü óôçí éóôïðáèïëïãéêÞ åîÝôáóç, ðáñïõóßáóå üìùò ìéá ìïñöÞ åãêåöáëßôéäáò.
Óôç óõíÝ÷åéá ôï ÐáíåðéóôÞìéï Ýóôåéëå ôï
äåßãìá óôï åñãáóôÞñéï áíáöïñÜò ôçò ÅÅ óôï
Ëïíäßíï ãéá ðéï ëåðôïìåñÞ åîÝôáóç, ôï ïðïßï ôåëéêÜ áðïöÜíèçêå üôé ç áãåëÜäá äåí Ýðáó÷å áðü ôç íüóï.
Óçìåéþíåôáé üôé ï ÍïìÜñ÷çò ¸âñïõ Íßêïò
Æáìðïõíßäçò Ý÷åé äéáôÜîåé Ýíïñêç äéïéêçôéêÞ
åîÝôáóç ãéá íá áðïäïèïýí åõèýíåò, åíþ Ýèåóå óå äéáèåóéìüôçôá ôïí äéåõèõíôÞ ôçò êôçíéáôñéêÞò õðçñåóßáò ¸âñïõ êáé ôïõò äýï êôçíéÜôñïõò ðïõ åíÝ÷ïíôáé óôçí õðüèåóç.
¼ðùò äÞëùóå ï Õöõðïõñãüò ê. Öþôçò
×áôæçìé÷Üëçò, ïé óõóôçìáôéêïß êáé åíôáôéêïß
Ýëåã÷ïé, ôüóï ãéá ôçí áðïìüíùóç ôçò óðïããþäïõò åãêåöáëïðÜèåéáò üóï êáé ãéá ôçí áðïôñïðÞ êÜèå äéáôñïöéêïý êéíäýíïõ, èá óõíå÷éóôïýí ìå ôçí ßäéá ðÜíôïôå åðéìïíÞ.
ÊáíÝíá áíèñþðéíï ëÜèïò êáé êáìéÜ áìÝëåéá äåí ìðïñåß êáé äåí ðñÝðåé íá ìåéþóåé ôï
áðïôÝëåóìá áõôÞò ôçò ðñïóðÜèåéáò.
Ïé Ýëåã÷ïé èá óõíå÷éóôïýí ìå ôçí ßäéá ðÜíôïôå óõíÝðåéá êáé óå óõíäõáóìü ìå ôçí õðåõèõíüôçôá ôùí ðáñáãùãþí èá êáôï÷õñþíïõí êáé èá äéáóöáëßæïõí ðÜíôïôå ôçí ðïéüôçôá ôùí åëëçíéêþí áãñïôéêþí ðñïúüíôùí êáé
ôñïößìùí.
Ä.Ð.

Ôï Íïìáñ÷éáêü Óõìâïýëéï ¸âñïõ êáôáäéêÜæåé ôïí ðüëåìï óôï ÉñÜê
ØÇÖÉÓÌÁ

ÓÕËËÏÃÏÓ ÅÑÃÁÆÏÌÅÍÙÍ
ÓÔÇÍ ÔÏÐÉÊÇ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ

Ó Õ Ì Ð Á Ñ É Ó Ô Á Ô Á É:
• Óôïí Éñáêéíü ëáü, ðïõ Ý÷åé ôáðåéíùèåß êáé
åîáèëéùèåß áðü ôïí ÄéêôÜôïñá ÓáíôÜì ×ïõóåÀí êáé ôþñá äïêéìÜæåôáé áðü ôïí Üäéêï áõôü ðüëåìï. Åõ÷üìáóôå íá åîÝëèåé áðü ôç
äßíç áõôïý ôïõ ðïëÝìïõ ìå åëÜ÷éóôåò áðþëåéåò.
• Óôïõò ïéêåßïõò üëùí ôùí èõìÜôùí ôïõ ðïëÝìïõ êáé ôùí äýï ðëåõñþí.
• Óå üëïõò ôïõò ðïëßôåò ôçò ÷þñáò ìáò êáé
üëïõ ôïõ êüóìïõ êáé åíþíïõìå êáé ôç äéêÞ
ìáò öùíÞ ãéá ôïí ôåñìáôéóìü áõôïý ôïõ ðïëÝìïõ.
• Óôïí îåñéæùìü ÷éëéÜäùí Éñáêéíþí, ðïõ ìå
ôçí åëðßäá ãéá ìéá êáëýôåñç ôý÷ç èá ðÝóïõí èýìáôá ôçò ðñïóöõãéÜò êáé ôçò ëáèñïìåôáíÜóôåõóçò, ãéá íá êáôáëÞîïõí åîáóèåíçìÝíïé óôéò ðáñõöÝò ôçò Åõñþðçò
ìå ôï ìåãáëýôåñï êýìá óôéò ü÷èåò ôïõ ðïôáìïý ¸âñïõ.
Ê Á Ë Å É:
Ôçí ÊõâÝñíçóç ôçò ÷þñáò íá ðÜñåé ìéá óåéñÜ áðü ðñùôïâïõëßåò, ìÝóá óôá ðëáßóéá ôçò
Ðñïåäñßáò ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò ãéá ôïí
ôåñìáôéóìü ôïõ ðïëÝìïõ.
Íá ìçí õðÜñîåé êáìßá óõììåôï÷Þ êáé êáìßá åìðëïêÞ ôçò ÷þñáò ìáò óôïí ðüëåìï.
Ç áðüöáóç áõôÞ Ýëáâå á/á 52/2003. Êñßèçêå, áðïöáóßóèçêå êáé õðïãñÜöçêå.
Ï Ðñüåäñïò Ï ÃñáììáôÝáò
Ôá ÌÝëç

ÃÉÁ ÔÏ Ä.Ó.:
1) ×áíôÜêç Ìáñßíá, 56 øÞöïé, áðü Óïõöëß
2) ÄïõëãÝñç ÉïñäÜíá, 54 øÞöïé, áðü Ôõ÷åñü
3) Ñïýöïõ Íßêç, 51 øÞöïé, áðü ÖÝñåò
4) ÊáôóéÜíçò Áèáí., 50 øÞöïé, áðü ÖÝñåò
5) Êáëëßèñáêá Ìáñßá, 56 øÞöïé, áðü ÖÝñåò
6) ÐáðáúùÜííïõ ×ñõóÞ, 44 øÞöïé, Ôõ÷åñü
7) Ðéóôüëáò Íéêüëáïò, 56 øÞöïé, áðü Óïõöëß
ÅÎÅËÅÃÊÔÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ:
1) ÍéêïëáÀäïõ ÅëÝíç, 51 øÞöïé, áðü ÖÝñåò
2) ÔæåâåëÝêçò Ðáó÷., 43 øÞöïé, áðü Óïõöëß
3) ×áñìáíßäïõ ¢ñôåìç, 37 ø., áðü Óïõöëß
ÅÊÐÑÏÓÙÐÏÉ ÓÔÇÍ ÏÌÏÓÐÏÍÄÉÁ:
1) ËÜæïõ ÄÞìçôñá, 60 øÞöïé, áðü ÖÝñåò
2) ÄïõëãÝñç ÉïñäÜíá, 44 ø., áðü Ôõ÷åñü
ÅÊÐÑÏÓÙÐÏÉ ÁÄÅÄÕ:
1) Êõñéáêßäç ÅëéóóÜâåô, 51 ø., áðü Óïõöëß
2) ÐáðÜæïãëïõ ÃñáììáôéêÞ, 59, áðü ÖÝñåò
3) Óåúôáíßäçò Çëßáò, 49 øÞöïé, áðü Óïõöëß
4) Ðåú÷áìðÝñç Ðáíáãéþôá, 27 ø., áðü Ôõ÷åñü

ÎÅÊÉÍÏÕÍ ÏÉ ØÅÊÁÓÌÏÉ
ÃÉÁ ÔÁ ÊÏÕÍÏÕÐÉÁ
Óôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá 15-20 Áðñéëßïõ ðñüêåéôáé íá îåêéíÞóïõí ïé øåêáóìïß ãéá ôçí êáôáðïëÝìçóç ôùí êïõíïõðéþí óôïí Í. ¸âñïõ.
ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá óýóêåøçò ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôç Íïìáñ÷ßá ¸âñïõ, êáôáóôñþèçêå «ôï ðëÜíï ôùí åíåñãåéþí» ðïõ èá áêïëïõèçèïýí óôï ðñïóå÷Ýò äéÜóôçìá, þóôå íá
áðáëëáãåß ï ôüðïò ìáò áðü ôïí åöéÜëôç ôùí
êïõíïõðéþí.
Ãéá ôïí íüôéï ¸âñï áõôüí ôïí ñüëï èá
áíáëÜâåé ôï Äéáäçìïôéêü ÊÝíôñï ðïõ Ý÷ïõí
óõóôÞóåé ôÝóóåñéò ÄÞìïé (Óïõöëßïõ, Ôõ÷åñïý, Öåñþí, Ôñáúáíïýðïëçò).
Ôçí êáôáðïëÝìçóç óôïí õðüëïéðï Íïìü
èá êÜíåé ç Íïìáñ÷ßá ¸âñïõ ìå ôïõò ôïðéêïýò ÄÞìïõò, åíþ áðü ôï INTEREG èá ÷ñçìáôïäïôçèåß ç äñÜóç ìå 200 åê. äñ÷.
Ôáõôü÷ñïíá øåêáóìïß èá ãßíïõí óôç ãåéôïíéêÞ Âïõëãáñßá, åíþ ç Ôïõñêßá äåí óõìðåñéëáìâÜíåôáé áêüìç óôç ÷ñçìáôïäüôçóç.
Ïðüôå, ôï ìüíï åñùôçìáôéêü ðïõ äçìéïõñãåßôáé åßíáé ðþò èá áíôéìåôùðéóôïýí ôá
êïõíïýðéá ôçò ãåéôïíéêÞò ìáò ÷þñáò.

1ï ÄÇÌÏÔÉÊÏ Ó×ÏËÅÉÏ ÖÅÑÙÍ

Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα
ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ÁöéÝñùìá óôï Ýñãï ôçò ÆùÞò ÂáëÜóç
Ο Σύλλογος Διδασκόντων, οι μαθητές και ο
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικό Σχολείο Φερών, στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού βιβλίου, πραγματοποίησαν εκδήλωση-αφιέρωμα
στην καταξιωμένη λογοτέχνιδα - συγγραφέα
Ζωή Βαλάση.
Το πρόγραμμα περιλάμβανε τα εξής:
1. Καλωσόρισμα της συγγραφέα
2. Θεατρικό παιχνίδι: «Πώς η ηλιαχτίδα μπέρδεψε τα σακούλια του χρόνου» από το βιβλίο «Μαγικά μολύβια». Τάξεις Β1-Β2.
3. α) Παρουσίαση της μετράφρασης στα
Αγγλικά του βιβλίου «Το φεγγαράκι πάει
εκδρομή». Τάξεις Ε1-Ε2.
β) Προβολή σλάιτς (κατασκευασμένα από
τα παιδιά) με θέματα από το βιβλίο «Το φεγγαράκι πάει εκδρομή». Τάξεις Δ1-Δ2
4. Συζήτηση-διάλογος.

• Ðñüãñáììá äñÜóçò óõìðáñÜóôáóçò
óôïõò ðñüóöõãåò ¸âñïõ. ÓåéñÜ åêäçëþóåùí óõìðáñÜóôáóçò ãéá ôïõò ðñüóöõãåò
ðïõ âñßóêïíôáé óå êÝíôñá öýëáîçò ôïõ ¸âñïõ, óå óõíåñãáóßá ìå êïéíùíéêïýò êáé
ðïëéôéóôéêïýò öïñåßò ôçò ðåñéï÷Þò.
• Áãùãüò ÌðïõñãêÜæ - Áëåî/ðïëçò. Óôéò 12
ÌáÀïõ êáôÜ ðÜóáí ðéèáíüôçôá, èá õðïãñáöåß óôç Ìüó÷á ôï ðñùôüêïëëï óõíåñãáóßáò ìå ôç Ñùóßá ìå ôçí êáôáóêåõÞ ôïõ ðåôñåëáéáãùãïý ÌðïõñãêÜò-Áëåî/ðïëçò. Ç
ðñïïðôéêÞ áõôÞ óõæçôÞèçêå áðü ôïí õðïõñãü ÁíÜðôõîçò ê. ¢êç Ôóï÷áôæüðïõëï êáé ôïí
Ñþóï ïìüëïãü ôïõ óôï ðåñéèþñéï ôçò äéÞìåñçò õðïõñãéêÞò äéÜóêåøçò ôùí ÷ùñþíìåëþí ôïõ äéåèíïýò ïñãáíéóìïý åíÝñãåéáò
(ÄÏÅ) ðïõ ïëïêëçñþèçêå óôï Ðáñßóé.
• Åðåéóüäéï óôá äéåèíÞ ýäáôá ìå áëéåõôéêü. ÔïõñêéêÝò ëéìåíéêÝò áñ÷Ýò ñõìïýëêçóáí óôïí Áßíï ìç÷áíüôñáôá êáé óõíÝëáâáí
ôï ðëÞñùìÜ ôçò, ìå ôçí êáôçãïñßá üôé øÜñåõå óå áðüóôáóç 5 ìéëßùí áðü ôéò ôïõñêéêÝò áêôÝò. ¸ãéíáí ïé áðáñáßôçôåò åíÝñãåéåò, ðñïêåéìÝíïõ íá åðéôåõ÷èåß äéá ôçò
äéðëùìáôéêÞò ïäïý ç áðåëåõèÝñùóç ôïõ
åëëçíéêïý áëéåõôéêïý êáé ôùí íáõôéêþí ôïõ.
• Åêôßìçóç æçìéþí áðü ôïõò ðáãåôïýò. Ïé
æçìéÝò áðü ôïõò ðáãåôïýò óôá äçìçôñéáêÜ
öèÜíïõí ôï 80% Ýùò êáé 100%. ÅðåéäÞ ï
ÅËÃÁ ìå ôïõò ãåùðüíïõò ôïõ äåí Üñ÷éóáí
íá êÜíïõí åêôéìÞóåéò, þóôå íá ðñïóäéïñéóèåß ôï ìÝãåèïò ôùí æçìéþí, ï âïõëåõôÞò
¸âñïõ ê. ÈåöÜíçò Äçìïó÷Üíçò êáôÝèåóå
åñþôçóç óôç ÂïõëÞ ôïí õðïõñãü ãåùñãßáò ãéá ôï ÷ñüíï ðñïóäéïñéóìïý ôùí æçìéþí.
• ÌÝôñá ðñïëçðôéêÜ ãéá ôçí Üôõðç ðíåõìïíßá. ¸êôáêôá ðñïëçðôéêÜ ìÝôñá óôá ôåëùíåßá êáé óôá êÝíôñá õðïäï÷Þò ëáèñïìåôáíáóôþí óôïí ¸âñï, åéäéêüò ÷þñïò áðïìüíùóçò óôï ðáíåðéóôçìéáêü íïóïêïìåßï
Áëåî/ðïëçò Ý÷ïõí ëçöèåß, ýóôåñá áðü ôï
Üã÷ïò êáé ôçí ðáãêüóìéá áíçóõ÷ßá áëëÜ êáé
ðáíéêü ðïõ Ý÷åé ðñïêáëÝóåé ç ñáãäáßá åîÜðëùóç ôçò Üôõðçò ðíåõìïíßáò ôïõ èáíáôçöüñïõ éïý ðïõ Ýêáíå ôçí åìöÜíéóÞ ôïõ
óå 25 ÷þñåò.
• Äçìïóéïãñáöéêü óõíÝäñéï ôçò ÓáìïèñÜêçò. Õðü ôçí áéãßäá ôïõ «ÁèÞíá 2004» ôï
11ï äçìïóéïãñáöéêü óõíÝäñéï ôçò ÓáìïèñÜêçò. ÐïëõôÝëåéåò, êñïõáæåñüðëïéá, åêäçëþóåéò êáé åëéêüðôåñá óôç äéÜèåóç ôùí
õøçëþí ðñïóêåêëçìÝíùí õðïó÷Ýèçêå ç ê.
Áããåëïðïýëïõ. Èá äéåîá÷èåß áðü 10-13
Éïõëßïõ 2003.
• ÊÁÐÇ ÐÝðëïõ. Ç ôñßôç çëéêßá Ýäåéîå ìå
ôïí êáëýôåñï ôñüðï «ôï äéêáßùìá ãéá æùÞ». ÃëÝíôé, ÷ïñüò, ðëïýóéá åäÝóìáôá, ðáñáäïóéáêÞ æùíôáíÞ ìïõóéêÞ ìå ãêÜéíôá áðü ôï ãíùóôü ãêáúôáôæÞ Ðáðáèåïäþñïõ
ÂÜéï óõìðëÞñùóáí ôïí åïñôáóìü ôçò åðåôåßïõ ôçò 25çò Ìáñôßïõ óôïí ÐÝðëï. Áêüìç áíÜìåóá óôéò äñáóôçñéüôçôåò ôïõ ÊÁÐÇ ÐÝðëïõ óõãêáôáëÝãïíôáé: á) Äçìéïõñãßá ÷ïñùäßáò, â) ¸êèåóç áóðñüìáõñçò
öùôïãñáößáò, ã) ÐñïóöïñÜ âïÞèåéáò
óôïõò ëáèñïìåôáíÜóôåò óôïí ÐÝðëï ìå åßäç ñïõ÷éóìïý êáé äéáôñïöÞò.
• ÁíÜäåéîç áñ÷áßïõ ÈåÜôñïõ óôç Ìáñþíåéá. Ôçí áðüöáóç äçìéïõñãßáò íÝïõ èåÜôñïõ êáé áðïêáôÜóôáóç ôïõ ðáëáéïý ãíùóôïðïßçóáí áðü êïéíïý ï íïìÜñ÷çò Ñïäüðçò ê. ¢ñçò Ãéáííáêßäçò, ï äÞìáñ÷ïò ôçò
Ìáñþíåéáò ê. Ðáíáãéþôçò ÔïõóõæëÞò êáé
ï ðñïúóôÜìåíïò ôçò ÉÈ´ Åöïñåßáò áñ÷áéïôÞôùí ê. ÄéáìáíôÞò ÔñéáíôÜöõëëïò. ¹äç
ç ðñüôáóç Ý÷åé õðïâëçèåß óôï Õðïõñãåßï
ðïëéôéóìïý êáé Ý÷åé åãêñéèåß.
• Öõóéêü áÝñéï ìÝóá óôï 2005. Åãêñßèçêå
ç ðåñéâáëëïíôïëïãéêÞ ìåëÝôç áðü ôï íïìáñ÷éáêü Óõìâïýëéï ¸âñïõ ãéá ôçí Ýíáñîç ôùí åñãáóéþí ðáñï÷Þò öõóéêïý áåñßïõ. Ïé åñãáóßåò èá ïëïêëçñùèïýí ôï 2005.
• ÍÝïò ÄéïéêçôÞò óôï Ä´ Óþìá Óôñáôïý, ï
óõìðáôñéþôçò ìáò ÁíôéóôñÜôçãïò Áè. ÃáëÜíçò. Ï ÁèáíÜóéïò ÃáëÜíçò ôïõ ÁíÝóôç,
ðïõ ìÝ÷ñé ôþñá Þôáí ÄéïéêçôÞò ôçò XVI Ìç÷áíïêßíçôçò Ìåñáñ÷ßáò Ðåæéêïý, ãåííÞèçêå óôçí ÉôÝá ¸âñïõ êáé åßíáé äçìüôçò Öåñþí. Áðïöïßôçóå áðü ôç Ó÷ïëÞ Åõåëðßäùí
ôï 1970, ùò áíèõðïëï÷áãüò Ðåæéêïý. Öïßôçóå óå ðïëëÜ ó÷ïëåßá êáé äéáêñßèçêå ìåôáîý ôùí ðñþôùí ìå Üñéóôç åðßäïóç. ÔéìÞèçêå ìå ðïëëÜ ðáñÜóçìá êáé ìåôÜëëéá áíôßóôïé÷á ôïõ âáèìïý êáé ôùí èÝóåùí ðïõ
êáôåß÷å. Ôïõ åêöñÜæïõìå ôá óõã÷áñçôÞñéÜ
ìáò êáé ôïõ åõ÷üìáóôå êáëÞ åðéôõ÷ßá óôá
íÝá ôïõ êáèÞêïíôá.
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Η 25η Μαρτίου: Διπλή γιορτή
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ

(Συνέχεια από το προηγούμενο)

ÊåíôñéêÞ Ìáêåäïíßá

Ê

áôåâáßíïíôáò ðáñáëéáêÜ óôï Äßïí, ìáò ãíÝöåé
êáé ðÜëé ï ¼ëõìðïò. Ï áíáôïëéêüò ¼ëõìðïò Ý÷åé óôçí
áãêáëéÜ ôïõ üìïñöá ÷ùñéïõäÜêéá, ðáëéÜ êáé íÝá^ ÍÝïò
êáé Ðáëáéüò ÐáíôåëåÞìïíáò,
ÍÝïé êáé Ðáëáéïß Ðüñïé, ÍÝá
êáé ÐáëáéÜ Óêïôßíá.
Ïé óõíèÞêåò ôçò æùÞò öÝñíïõí ôïõò êáôïßêïõò êïíôÜ
óôá ðáñÜëéá. ¸ôóé åãêáôáëåßðïõí óéãÜ óéãÜ ôá ðáëáéÜ ÷ùñéÜ ìå ôçí ðáñáäïóéáêÞ ôïõò
áôìüóöáéñá êáé ÷ôßæïõí ôá
íÝá ÷ùñéÜ.
Ç ðáñáëßá ôïõ ÐáíôåëåÞìïíá áðü ôï
Óôá ôÝëç ôïõ 14ïõ áéþíá
êÜóôñï ôïõ Ðëáôáìþíá.
êáé óå 500 ì. õøüìåôñï ÷ôßæåôáé ï Ðáëáéüò ÐáíôåëåÞìïíáò. Åßíáé Ýíáò ìïý Ðéåñßáò, åíþ óôá ðáñÜëéá ãéá ôá ðåñßðáíÝìïñöïò ðáñáäïóéáêüò ïéêéóìüò, ðïõ óõ- öçìá öñÝóêá øÜñéá êáé ìýäéá êáé ôéò ãåìéíå÷þò áíáðáëáéþíåôáé, ìå ôá óôåíÜêéá ôïõ, óôÝò ìåëéôæÜíåò ìå ôõñß.
ìå ôá áéùíüâéá ðëáôÜíéá óôçí ðëáôåßá ôïõ,
Åäþ ç öýóç óõíäõÜæåé ôï ãáëÜæéï, ôï áüðïõ ìðïñïýìå í’ áðïëáýóïõìå ôçí êïõìá- ðÝñáíôï ìðëå ôïõ Áéãáßïõ, ìå ôï ëåõêü áðü
ôéò êïñõöÝò ôïõ Ïëýìðïõ.
Ôá ðëáôÜíéá êáé ôá êñõóôÜëëéíá íåñÜ ÷áñßæïõí
äñïóéÜ. Ìáò ðåñéìÝíåé ôï
íÝêôáñ ôçò áéþíéáò áíáíÝùóçò óôéò ðçãÝò ôçò ÁñôÝìéäáò, ôïõ Áãßïõ ÂÞìáôïò ìå
ôï ãñáöéêü íåñüìõëï, ôçò Áöñïäßôçò êáé ôùí Ìïõóþí.
Ôï óêçíéêü óõìðëçñþíåé
ôï ÊÜóôñï ôïõ Ðëáôáìþíá.
Ëüöïò ìå ìåãÜëç óôñáôçãéêÞ óçìáóßá. ÌïíáäéêÞ äßïäïò åðéêïéíùíßáò áðü ôï Íüôï ðñïò ôï ÂïññÜ.
Ðñéí áðü ìåñéêïýò áéþÏ Ðáëéüò ÐáíôåëåÞìïíáò.
íåò, óôï ëüöï áõôü Þôáí êôéñüñáêç êáé íá èáõìÜóïõìå
ôçí õðÝñï÷ç èÝá ðñïò ôï
âïõíü, ôïí êÜìðï êáé ôç èÜëáóóá. Ôï ßäéï éó÷ýåé êáé
óôïõò Ðáëáéïýò Ðüñïõò ðïõ
åßíáé ÷ôéóìÝíïé óôá 450 ì. õøüìåôñï. Åäþ âëÝðïõìå ðåôñüêôéóôá óðßôéá ôïõ 17ïõ
êáé 18ïõ áéþíá.
Óôçí ÐáëáéÜ Óêïôßíá õøþíïíôáé ç åêêëçóßá ôïõ Áãßïõ Áèáíáóßïõ (14ïõ áé.)
ìå ôï ìïíáäéêü îõëüãëõðôï
ôÝìðëï êáé ç ôñßêëéôç îõëüóôåãç ìåôáâõæáíôéíÞ âáóéëéÊáëíôåñßìé óôïí Ðáëáéü ÐáíôåëåÞìïíá.
êÞ, ç åêêëçóßá ôçò Êïßìçóçò
ôçò Èåïôüêïõ.
Óå üëïõò áõôïýò ôïõò ðáëáéïýò ïéêéóìïýò óìÝíç ç áñ÷áßá ðüëç ôçò Ðéåñßáò, ôï ÇñÜáðïëáìâÜíïõìå ùñáßá ìáãåéñåõôÜ öáãçôÜ, êëåéïí. Ôá ÷ñüíéá ðÝñáóáí. ¹ñèáí Ñùìáßïé,
êñåáôéêÜ ôçò óïýâëáò êáé ôçò þñáò.
ïé Âõæáíôéíïß, êáé ôï 1204 ïé ÖñÜãêïé êôßæïõí
Ç ðåñéï÷Þ åßíáé ãíùóôÞ ãéá ôá êÜóôáíÜ ôï óçìåñéíü êáëïäéáôçñçìÝíï êÜóôñï. ¾óôåôçò, ãéá ôá áêôéíßäéá óôá ðåäéíÜ üëïõ ôïõ íï- ñá Þñèáí ïé Ôïýñêïé, áëëÜ êáé ï Äåýôåñïò
ðáãêüóìéïò ðüëåìïò. ¸ãéíå ï÷õñü áíåöïäéáóìïý êáé ðñïóðÜèçóå íá åìðïäßóåé ôá êá8 ÌÁÑÔÉÏÕ: ÇÌÅÑÁ ÔÇÓ ÃÕÍÁÉÊÁÓ
ôï÷éêÜ óôñáôåýìáôá.
ÓÞìåñá Ý÷åé ìÝóá óôï ÷þñï ôïõ Ýíá ìéΓΥΝΑΙΚΑ
êñü åêêëçóÜêé ôçò Áãßáò ÐáñáóêåõÞò. Ôï
êáëïêáßñé ïñãáíþíïíôáé ðïëéôéóôéêÝò åêäçΡίζα της Γης μυστική
ëþóåéò êáé êáëëéôå÷íéêÝò âñáäéÝò, ì’ Ýíá öåãγέννα του έρωτα και του θανάτου
ãÜñé ìáãéêü ðïõ óå áðïãåéþíåé áóôáìÜôçôá.
στης ζωής το πρωτόγραμμα.
Áíåâáßíïõìå óôï øçëüôåñï ðëÜôùìÜ ôïõ.
Θύελλα του νου
Ôï èÝáìá ðïõ ìáò ðåñéìÝíåé áðü äù, ìáò áεξουσιάζεις και κυριαρχείς
ðïæçìéþíåé ãéá ôçí áíÜâáóç.
ταυτόχρονα θύμα και θύτης.
Πάσχα των αιώνων
ÔáñóÞ Ä.
ανάσταση και επανάσταση
καθοδηγείς τους ποταμούς
στων αξιών το ήμερο τοπίο.
ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÃÉÍÅÉ ÔÏ ÐÁÃÊÏÓÌÉÏ
Γάλα και φως τα μάτια σου
στα σκοτεινά κελιά των εποχών,
ÓÕÍÅÄÑÉÏ ÈÑÁÊÙÍ;
ειρήνης άναμμα εξιλαστήριο
στη βία,
¸íôïíïò ðñïâëçìáôéóìüò Ý÷åé áíáðôõ÷èåß ìåλυτρωτική βροχή
ôáîý ôùí ðáñáãüíôùí ôçò ÈñÜêçò ãéá ôï áí
στις αιμάτινες προσωπίδες,
ðñÝðåé íá ðñáãìáôïðïéçèåß ôï ÓÔ´ óõíÝäñéï
ελπίδα
óôçí Áëåîáíäñïýðïëç. Áðü ôï åðüìåíï öýëκαι πάντα ανυπέρβλητο
ëï èá äçìïóéåýïíôáé èÝóåéò õðÝñ Þ êáôÜ ôçò
óõíÝ÷åéáò ôïõ Óõíåäñßïõ. Ðáñáêáëïýíôáé ïé
κύτταρο της συνέχειας.
áíáãíþóôåò íá ìáò óôåßëïõí åí óõíôïìßá ôéò
Τέλος κι αρχή.
èÝóåéò ôïõò êáé ç åöçìåñßäá ìáò äåóìåýåôáé
Γυναίκα.
Βούλα Αρβανιτίδου ãéá ôç äçìïóßåõóÞ ôïõò.

(ÓõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 1)

της φυλής μας και την τύχη του έθνους μας. Για
μας αποτελεί την επέτειο της εθνικής μας παλιγγενεσίας που λύθηκαν τα δεσμά της δουλείας της φυλής μας. Το μήνυμα του Αρχαγγέλου
Γαβριήλ στη Θεοτόκο ήταν ταυτόχρονα και μήνυμα στη σκλαβωμένη Ελλάδα.
Αυτήν ακριβώς την άγια μέρα ο Παλαιών Πατρών Γερμανός διάλεξε για να υψώσει στην Αγία Λαύρα τη σημαία της Επαναστάσεως. Την
ημέρα αυτή άρχισε ο μεγάλος Αγώνας των Ελλήνων για την απελευθέρωσή τους.
Όλοι οι Έλληνες ξεσηκώνονται και επαναστατούν κατά του βάρβαρου κατακτητή. Η λαχτάρα για την ελευθερία τους κάνει ριψοκίνδυνους και ορμητικούς. Τολμούν αυτό που δε θα
τολμούσε κανείς. Τα βάζουν με μια ολόκληρη αυτοκρατορία. Λίγοι και με υποτυπώδη οπλισμό
πολεμούν κατά πολλών και πανόπλων. Το εγχείρημά τους μοιάζει σαν τρέλα. Κανείς δεν πίστευε πως η εξέγερση αυτή των Ελλήνων θα
μπορούσε να έχει ποτέ κάποια καλά αποτελέσματα.
Να όμως που κάποιες και οι πλέον βέβαιες
προβλέψεις διαψεύδονται. Ο Αγώνας των Ελλήνων στέφεται από επιτυχία. Ο Θεός της Ελλάδος κάνει το θαύμα του. Δεν ήταν δυνατόν να
αφήσει τα παιδιά του στα χέρια και στο έλεος
των απίστων. Οι επιτυχίες διαδέχονται η μία την
άλλη. Οι δάφνες του Μαραθώνα, της Σαλαμίνας και των Πλαταιών ξανανθίζουν πάλι στην
Τριπολιτσά, Αλαμάνα, Γραβιά, Δερβενάκια και
σε άλλες περιοχές. Τη θέση του Μιλτιάδη, Λεωνίδα και Θεμιστοκλή την παίρνουν άλλοι ήρωες, ο Κολοκοτρώνης, ο Καραϊσκάκης, ο Μακρυγιάννης, ο Παπαφλέσσας, ο Κανάρης, ο Μιαούλης, η Μπουμπουλίνα, ο Αθ. Διάκος και πολλοί
άλλοι επώνυμοι και ανώνυμοι αγωνιστές.
Οι αγώνες αυτοί των προγόνων μας δεν ήταν καθόλου εύκολοι. Χύθηκαν ποτάμια αίματος και χάθηκαν χιλιάδες ψυχές. Πολλές εξεγέρσεις καταπνίγηκαν στο αίμα από τους Τούρκους.
Άλλοι πάλι πέθαιναν από την πείνα, όπως οι
ελεύθεροι πολιορκημένοι του Μεσολογγίου. Μετά από επτά περίπου και πλέον χρόνια αγώνα
το υπόδουλο έθνος μας πετυχαίνει τον σκοπό
του. Αποκτά και πάλι την πολυπόθητη ελευθερία και ανεξαρτησία του. Κάνουν τα αδύνατα δυνατά. Αποτινάσσουν από τον τράχηλό τους το
δυσβάσταχτο τουρκικό ζυγό και αναπνέουν τον
αέρα της ελευθερίας. Διδάσκουν σ’ όλο τον κόσμο ότι η νίκη δεν ανήκει πάντα στους πολλούς
και ισχυρούς. Ανήκει σ’ αυτούς που έχουν το
δίκιο με το μέρος τους. Ανήκει σ’ αυτούς που
κάνουν τον τίμιο αγώνα τους και υπερασπίζονται τα πάτρια εδάφη τους. Ανήκει σε εκείνους
που αψηφούν το θάνατο και προσφέρουν τη ζωή
τους ως θυσία και ολοκαύτωμα για την ελευθερία της πατρίδος.
Ουσιαστική ήταν και η συμβολή της Εκκλησίας στον μεγάλο αυτό Αγώνα. Στάθηκε καταφύγιο και παρηγοριά για τους υπόδουλους Έλληνες. Συσπείρωσε το γένος, διατήρησε την εθνική τους συνείδηση και ταυτότητα, ενίσχυσε
το φρόνημά τους και διατήρησε τη συνοχή τους.
Συνέβαλε επίσης και στη διατήρηση της Ελληνικής γλώσσας. Ήταν το κύριο στήριγμα και ο
πολύτιμος συμπαραστάτης τους στην αγωνιώδη προσπάθειά τους για την επιβίωση και τη
διάσωση του πολιτισμού και της εθνικής τους
αυθυπαρξίας.
Πολλοί ιστορικοί υποστηρίζουν ότι χωρίς την
παρουσία της Εκκλησίας δεν γνωρίζουμε εάν οι
επαναστατημένοι Έλληνες θα είχαν τα ίδια αποτελέσματα, αφού αγωνίζονταν εκτός από την
ελευθερία τους και για την πίστη του Χριστού.
Οι παπάδες και καλόγεροι, με πρωταγωνιστή τον πατέρα Κοσμά τον Αιτωλό, εκτός από
την ενεργό συμμετοχή τους στον Αγώνα (Αθαν.
Διάκος, Παπαφλέσσας και άλλοι) ήταν οι δάσκαλοι και καθοδηγητές του υπόδουλου έθνους και
ιδιαίτερα των μικρών παιδιών, στα οποία δίδασκαν ανάγνωση και γραφή κάτω από το τρεμάμενο φως των καντηλιών. Τα κρυφά σχολεία ήταν η κιβωτός των παραδόσεών μας.
Το υψηλό φρόνημα και η δίψα για ελευθερία
ενισχύονταν από την πίστη στο Χριστό. Όλοι οι
πρωταγωνιστές και ο απλός λαός αγωνίστηκαν
για την ελευθερία τους έχοντας μέσα τους ριζωμένη την πίστη ότι έχουν συμπαραστάτη τους
το Χριστό και την Παναγία.
Ανεξάρτητα απ’ όλα αυτά το επίτευγμα των
προγόνων μας ήταν πολύ μεγάλο. Έδωσαν τη
ζωή τους για να ζούμε εμείς σήμερα ελεύθεροι.
Το θάρρος και η ανδρεία τους να γίνουν οδηγοί
που θα κατευθύνουν τις πράξεις μας.
Ας φροντίσουμε να είμαστε άξιοι απόγονοί
τους.
Πασχάλης Πούλος
Υποστράτηγος ε.α. - Φιλόλογος

¸÷ïõí ïé ãêÜãêóôåñò Éóôïñßá;
Πάνω στο χώμα πατώντας με τα πόδια τους
γυμνά και με τα βρομόνερα μέχρι τον αστράγαλο. Δεν ήταν πόσιμο –μόνο το καθαρό νερό
είναι ισάξιο με το πετρέλαιο. Τους μοίραζαν
τρόφιμα οι «σωτήρες», θυμίζοντας τη «δικιά
μας» ΟΥΝΡΑ της μετεμφυλιακής φροντίδας
των Αμερικάνων. Οι (Βρετανοί) φαντάροι έστεκαν με τις κάνες υψωμένες, για να πάει παντού η... η ανθρωπιστική βοήθεια, ν’ απλώσει
η ευχαρίστηση των «αποδεκτών» και, μασουλώντας μια μαστίχα ηδονικά, να στείλουν αίνους και ευχαριστίες. Τους έσωσαν εκβιάζοντας. Τους γλίτωσαν απ’ το θάνατο, τραβώντας τα ράκη τους μιαν ανάσα απ’ το θάνατο.
Τους είπαν «συμμάχους» και το πίστεψαν.
Κάποια δημοσιογραφάκια κουρντισμένα απ’
τον κύρη τους, που κάνουν τη διαφορά απ’ τα
πραγματικά παλικάρια που αψηφούν το θάνατο, στήνοντας κάμερες δίπλα του. Σύμμαχοι,
λοιπόν, οι εισβολείς-δολοφόνοι, σύμμαχοι όπως τότε που πολεμούσαν το φασισμό κι η λέξη αναπτέρωνε τις ελπίδες. Τώρα την κόλλησαν σε ξεφτιλισμένους και επιμένουν. Αγγλοαμερικάνοι και μόνο οι «σύμμαχοι», μίγμα καουμπόυδων και θαλασσοκρατών σε ρόλο σύγχρονων δολοφόνων.
Κάτω απ’ το χώμα κρύβονταν χρυσός ανεκμετάλλευτος. Τον άρπαξαν οι άρπαγες, δεν
τα βρήκαν μεταξύ τους στη μοιρασιά και τράβηξαν πιστόλι. Απ’ το Θεό ή τον Αλλάχ ευνοημένοι οι ανατολίτες κι αδικημένοι απ’ τους
ανθρώπους. Απ’ τους «ανθρώπους» των στρατηγικών σχεδιασμών, που κάθε που χάνουν την
οσμή από καμένη σάρκα, αίμα και πετρέλαιο,
μαρσάρουν τα βομβαρδιστικά, τύπου Ρίτσαρντ
Περλ, που τον πιάσανε στα πράσα να κλέβει.
Προετοίμασαν επιμελώς τη σφαγή και πλάκωσαν οι απελευθερωτές. Γκάγκστερς κατά αμάχων, τυχοδιώκτες απ’ το πουθενά, σε χώρα
γεμάτη απομεινάρια πολιτισμού. Υπολογίζουν
ψύχραιμα, κεντράρουν το στόχο και ρίχνουν,
καταστρέφοντας ξένες πατρίδες. Η δικιά τους
είναι με νόμους και χαρτιά. Δεν την ένιωσαν
πραγματική, δικιά τους, κάτι έχουν με τις ξένες πατρίδες, τις πραγματικές. Άρπαξαν το πετρέλαιο, το ’καναν προϊόντα δυτικά, το στοίβαξαν σε κοντέινερς και το άρπαξαν στη μασχάλη στρατιώτες. Η «απελευθέρωση» είναι
θέμα κομπλεξικών που ρίχνουν βόμβες. Δεν
έχουν ιστορία, τι να ξεφυλλίσουν;...
Θανάσης Ιωσήφ Νικολαΐδης

×ÑÕÓÙÑÕ×ÅÉÁ ÈÑÁÊÇÓ
Ìðïñåß ç ðñþôç ìåëÝôç ðåñéâáëëïíôéêþí åðéðôþóåùí ôùí ×ñõóùñõ÷åßùí ÈñÜêçò íá ìçí
ðÞñå ôçí Ýãêñéóç áðü ôá Íïìáñ÷éáêÜ Óõìâïýëéá ¸âñïõ êáé Ñïäüðçò. Ìðïñåß ôï óýíïëï ôçò êïéíùíßáò íá åßíáé åíéáßï êáôÜ ôçò óõãêåêñéìÝíçò åðÝíäõóçò. ¼ìùò ç åôáéñåßá åðáíÝñ÷åôáé. Åíçìåñþíåé ìÜëéóôá üôé ç íÝá ðåñéâáíôïëïãéêÞ ìåëÝôç Ý÷åé êáôáôåèåß áðü ôï
ÕÐÅ×ÙÄÅ óôéò Íïìáñ÷ßåò ¸âñïõ êáé Ñïäüðçò ãéá ãíùìïäüôçóç. Ï ÍïìÜñ÷çò ¸âñïõ
äçëþíåé êáôçãïñçìáôéêÜ üôé åßíáé êÜèåôá áíôßèåôïò óå êÜèå åðÝíäõóç ÷ñõóïý. Ç ÏéêïëïãéêÞ Åôáéñåßá ¸âñïõ, óôï ðëáßóéï ôùí ðñùôïâïõëéþí ðïõ áíáðôýóóåôáé êáôÜ ôïõ ÷ñõóïý, ðáñïõóßáóå ðñüôáóç óôï Íïìáñ÷éáêü
Óõìâïýëéï íá ÷áñáêôçñéóôåß Üìåóá ùò äéáôçñçôÝï ìíçìåßï ôçò öýóçò ôï ÄÜóïò ôçò
Ìáýñçò Ðåýêçò ðïõ âñßóêåôáé óôçí åðßìá÷ç
ðåñéï÷Þ ÐåñÜìáôïò.
Ç éóôïñßá ìå ôéò åðåíäýóåéò ÷ñõóïý óôç
ÈñÜêç öáßíåôáé üôé ôþñá áñ÷ßæåé. Ï áãþíáò
èá åßíáé ìáêñýò êáé äýóêïëïò.
ÐáñÜëëçëá ôá “×ñõóùñõ÷åßá ÈñÜêçò» ÁÅ
Ý÷ïõí åðéäïèåß ó’ Ýíá îÝöñåíï ðñïðáãáíäéóôéêü êé’ áðïðñïóáíáôïëéóôéêü üñãéï, ìå êáëïðëçñùìÝíá ñåðïñôÜæ óå ìåãÜëçò êõêëïöïñßáò Åöçìåñßäåò êáé ôïðéêÜ ìÝóá åíçìÝñùóçò ãéá íá êÜíïõí ôï ìáýñï Üóðñï.
Ìáñßá Ëáæßäïõ
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"Ç ÂÇÑÁ"

«Κρυφό Σχολειό» υπήρχε στη σκλαβωμένη Θράκη
ακόμα και γύρω στα 1880!

(Συνέχεια από τη σελ. 1)

αλληλλεγγύης και της υποστήριξης των μελών
ιδρύθηκε η Τράπεζα αίματος (που με λύπη μας
βέβαια αναγνωρίζουμε ότι έμεινε ανενεργός).
Σταθμός στη διαδρομή της λειτουργίας του
Συλλόγου υπήρξε η απόφαση της Γεν. Συνέλευσης 5 Απριλίου 1995 για την έκδοση της
εφημερίδας του Συλλόγου «ΒΗΡΑ» ύστερα
από πρόταση του Τάσου Γεωργιάδη που μέχρι
σήμερα παραμένει ο υπεύθυνος σύνταξής της.
Για την καλλιέργεια της πολιτιστικής παράδοσης του τόπου μας ιδρύθηκε και το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου, και πραγματοποιείται η αναβίωση του εθίμου της Βαρβάρας.
Όλα αυτά τα χρόνια στην προσπάθεια προώθησης των σκοπών του Συλλόγου μας πραγματοποιήθηκαν μορφωτικές, πολιτιστικές και
ψυχαγωγικές δραστηριότητες, όπως: εκδήλωση αφιερωμένη στην ιστορία της πόλης των
Φερών, παρουσίαση βιβλίου σχετικού με την
ηρωίδα της Θράκης Δόμνα Βισβίζη συνεστιάσεις, εκδρομές, με αποκορύφωμα τη 7ήμερη
περσινή εκδρομή-προσκύνημα στην Κωνσταντινούπολη και στις χαμένες πατρίδες της Μ.
Ασίας.
Έγινε θεσμός πλέον η βράβευση των παιδιών που εισάγονται στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της
χώρας μας.
Έχει αναπτυχθεί μια άριστη σχέση και συνεργασία με το Δήμο της γενέτειράς μας πόλης των Φερών. Έχουμε πάρει μέρος σε αποκριάτικες εκδηλώσεις του Δήμου καθώς και
σε εκδηλώσεις του Δεκαπενταύγουστου. Έχουμε ως σύλλογος ενδιαφερθεί και προωθήσει λύσεις σε προβλήματα του τόπου καταγωγής μας με γράμματα διαμαρτυρίας και παρεμβάσεις σε αρμόδια Υπουργεία.
Ως Σύλλογος συμμετέχουμε ενεργά σε όλα τα πολιτιστικά δρώμενα που έχουν σχέση με την ιδιαίτερή μας πατρίδα τη Θράκη.
Ο Σύλλογος στα δέκα χρόνια ζωής του έχει πετύχει πολλά, όμως θα μπορούσε να έχει
κάνει περισσότερα. Γι’ αυτό χρειάζεται περισσότερους, νεώτερους, καινούργιους με νέες ιδέες και οράματα. Είναι πολύ μακρύς ακόμη ο
δρόμος για την επίτευξη όλων των σκοπών του
Συλλόγου.
Εμείς που έχουμε την ευθύνη τώρα απευθύνουμε πρόσκληση-έκκληση σε όλους τους
συμπατριώτες: αγκαλιάστε τις προσπάθειες
του Συλλόγου, βοηθήστε με κάθε τρόπο, είναι πολλά ακόμη τα προβλήματα και δύσκολα όπως εξεύρεση μόνιμης στέγης, συμμετοχή περισσότερων στη διοργάνωση των διάφορων εκδηλώσεων, ηθική και υλική συμπαράσταση προς τα εκάστοτε Διοικητικά συμβούλια.
Τέλος ας ευχηθούμε η λειτουργία του συλλόγου να γιορτάσει πολλές-πολλές δεκαετίες
πλούσιες σε δράση για την πνευματική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη των μελών του
Συλλόγου.
Ο Σύλλογος για τη 10χρονη επέτειο της
ίδρυσής του θα διοργανώσει το Φθινόπωρο
εκδηλώσεις.
Η Συντακτική Επιτροπή

(ÓõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 1)

óç Ýîù áðü ôá áóôéêÜ êÝíôñá, äåäïìÝíïõ üôé óôéò ðüëåéò õðÞñ÷áí áîéüëïãá åêðáéäåõôÞñéá ÷Üñç óôéò
ðñïóðÜèåéåò ôùí ÅëëÞíùí. ÓõãêåêñéìÝíá, ç Ýêèåóç ãñÜöåé:
«Ç äçìïôéêÞ åêðáßäåõóéò åí ôç
ÈñÜêç åßíáé ôïóïýôïí ïéêôñÜ, þóôå
äýíáôáé íá èåùñçèåß ùò ìç õðÜñ÷ïõóá. Åéò ðïëëÜ ìåí ôùí ÷ùñßùí ïõäÝí
õðÜñ÷åé ðåñß ôùí ãñáììÜôùí äéäáóêáëßáí. Åéò ðëåßóôá ç äçìïôéêÞ åêðáßäåõóéò óõíßóôáôáé åéò ôçí õðü áãñáììÜôùí éåñÝùí Þ øáëôþí Þ êáíäçëáíáðôþí äéäáóêáëßáí ôçò ÏêôùÞ÷ïõ êáé ôïõ Øáëôçñßïõ.»
Óå áíôáðüêñéóç áðü ôï Ïõæïýí Êéïðñïý
(ÌáêñÜ ÃÝöõñá) ðïõ äçìïóéåýåôáé óôçí åöçìåñßäá «ÈñÜêç» ôï 1879 (äåí äéáóþèçêå
ç áêñéâÞò çìåñïìçíßá óôï óùæüìåíï ôìÞìá
ôçò åöçìåñßäáò) áíáöÝñïíôáé óõãêëïíéóôéêÜ óôïé÷åßá ãéá ôçí Ðáéäåßá ôçò ðåñéï÷Þò åêåßíçò. Êáé ðÜëé ç ðåñéãñáöÞ óõìðßðôåé ìå
ôçí Ýííïéá ôïõ «Êñõöïý Ó÷ïëåéïý» ëüãù ôçò
áäéáöïñßáò ôïõ Ïèùìáíéêïý êñÜôïõò ãéá ôçí
Ðáéäåßá ôùí õðüäïõëùí ëáþí.
Ôï êåíü áõôü, åéäéêÜ óôá ìéêñÜ ÷ùñéÜ, üðïõ äåí õðÞñ÷áí ðüñïé ãéá íá óôçñé÷èïýí åëëçíéêÜ ó÷ïëåßá, êÜëõøå ìå êÜèå ôñüðï êáé
üðùò ìðïñïýóå ç Ïñèüäïîç Åêêëçóßá.
ÓõãêåêñéìÝíá ç åöçìåñßäá ãñÜöåé:
«Ç ôïõ Ïõæïýí Êéïðñïý åðáñ÷ßá, ðåñéëáìâÜíïõóá Üíù ôùí 35 åëëçíéêþí ÷ùñßùí,
áìïéñïß Åëëçíéêþí Åêðáéäåõôçñßùí.»
Êáé óå Üëëï óçìåßï äßíåé ìéá ðåñéãñáöÞ
ãéá ôçí ïéêôñÞ êáôÜóôáóç ôùí åëëçíéêþí ÷ùñéþí ôçò ÈñÜêçò, óôá ïðïßá äåí õðÞñ÷áí äÜóêáëïé êáé ó÷ïëåßá. Ìéá ëéôÞ ðåñéãñáöÞ ðïõ
óå êÜèå ðåñßðôùóç èõìßæåé «Êñõöü Ó÷ïëåéü».
«Åéò ïëßãá ôùí ÷ùñßùí ôïýôùí áõôïäßäáêôïé äéäÜóêáëïé, ôá êïéíÜ, Þôïé Ðáðáäßôéêá
ëåãüìåíá, äéäÜóêïõóéí åéò ôïí ïêôÜç÷ïí êáé
ôï øáëôÞñéïí ðåñéïñéæüìåíïé, ôá äå ðëåßóôá
äéáôåëïýóéí Üíåõ äéäáóêÜëùí.»
Ôáõôü÷ñïíá, ç åöçìåñßäá ðñïåéäïðïéåß
üôé óôá ÷ùñéÜ ôïõ Ïõæïýí Êéïðñïý, ôï Æáëïýöé, ôï Éâñßê ÔåðÝ êáé ôï Áëôïýí, êáé óôá
÷ùñéÜ ÐáæÜñ ÍôåñÝ êáé ÓïõëôÜí-êéïú ôùí ðåñéï÷Þò ÌáëãÜñùí, üðïõ õðÞñ÷áí ðïëëïß áëâáíüöùíïé, êéíäõíåýïõí íá ðÜøïõí íá ìéëïýí åëëçíéêÜ, ãéáôß äåí õðÞñ÷å ÅëëçíéêÞ
Ðáéäåßá. Èõìßæïõìå åðßóçò üôé, ðïëëÜ ÷ñüíéá áñãüôåñá, ìåôÜ ôçí êáôáóôñïöÞ ôïõ 1922,
ïãäüíôá ôïõëÜ÷éóôïí ïéêïãÝíåéåò áðü ôï Éâñßê ÔåðÝ, åãêáôáóôÜèçêáí óôï Ôõ÷åñü, ôï

ÆÇÔÅÉÔÁÉ ÊÏÌÂÏÓ ÔÇÓ «ÅÃÍÁÔÉÁÓ»
ÓÔÏ ÕØÏÓ ÔÙÍ ÖÅÑÙÍ
Ï âïõëåõôÞò ¸âñïõ ê. ÃéÜííçò ÍéêïëáÀäçò
êáôÝèåóå ôçí åîÞò åñþôçóç ãéá ôçí Õðïõñãü
ÐÅ×ÙÄÅ ê. ÂÜóù ÐáðáíäñÝïõ:
Êõñßá ÕðïõñãÝ,
Ç ðüëç êáé ïé ãåéôïíéêïß ïéêéóìïß ôïõ ÄÞìïõ Öåñþí ôïõ Íïìïý ¸âñïõ, ìå ðëçèõóìü
10.000 êáôïßêùí, âñßóêïíôáé óå ôÝôïéá ãåùãñáöéêÞ èÝóç åðß ôïõ Üîïíá ôçò ÅèíéêÞò ïäïý Áëåîáíäñïýðïëçò-Óïõöëßïõ, þóôå ç ðñüóâáóç åßíáé äýóêïëç ðñïò ôçí Åãíáôßá ïäü
(ôìÞìá ÌÜêñçò-ÊÞðùí). Ç Ýëëåéøç êüìâïõ
ôçò Åãíáôßáò ïäïý óôï «ýøïò» ôùí Öåñþí äçìéïõñãåß ôá åîÞò ðñïâëÞìáôá:
1. ÅðéâÜñõíóç ôïõ êõêëïöïñéáêïý ðñïâëÞìáôïò ôçò ðüëçò ôçò Áëåîáíäñïýðïëçò, éäßùò ôïõò èåñéíïýò ìÞíåò, áðü ôïõò Öåñéþôåò ëïõüìåíïõò êáé éäéïêôÞôåò ðáñáèåñéóôéêþí êáôïéêéþí ðïõ ìåôáêéíïýíôáé ðñïò
ôéò ðáñáëßåò ðïõ åêôåßíïíôáé äõôéêÜ ôçò Áëåîáíäñïýðïëçò (ÌÜêñç-Äßêåëá-Ìåóçìâñßá).
2. ÏéêïíïìéêÞ åðéâÜñõíóç óôéò âéïôå÷íßåò êáé
âéïìç÷áíßåò ôçò ðåñéï÷Þò ôùí Öåñþí, ìåôáîý ôùí ïðïßùí óõãêáôáëÝãïíôáé êáé ïé åîáãùãéêÝò ìåãÜëåò åðé÷åéñÞóåéò ÈÑÁÊÇ ÁÅ
êáé ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ ÁÔÔÉÊÇÓ.
3. ÏéêïíïìéêÞ åðéâÜñõíóç-êáèõóôÝñçóç ôùí
êôçíïôñüöùí-ðáñáãùãþí ôïõ íïìïý ìáò
ðïõ äåí Ý÷ïõí åýêïëç-ãñÞãïñç ðñüóâáôç
óôï ìåãáëýôåñï óöáãåßï ôçò ÈñÜêçò ðïõ
âñßóêåôáé äõôéêÜ ôçò ðüëçò ôùí Öåñþí.
4. ÊáèõóôÝñçóç ôçò ìåôáöïñÜò óôåëå÷þí, é-

ðáëéü Ìðéíôéêëß, óôç äõôéêÞ ü÷èç ôïõ ¸âñïõ,
ðñïóìÝíïíôáò ìéá ãñÞãïñç åðéóôñïöÞ áðÝíáíôé óôï ÷ùñéü ôïõò. Ìéá åðéóôñïöÞ ðïõ, áëßìïíï, äåí Þñèå ðïôÝ.
Ìéá áíÜëïãç ðëçñïöïñßá áíôëïýìå áðü
Üëëï áíõðüãñáöï êáé ÷ùñßò çìåñïìçíßá Ýããñáöï, óôï ïðïßï áíáöÝñåôáé üôé óôï ÷ùñéü
Êéïõñôëß ôçò ðåñéöÝñåéáò ÌáëãÜñùí ÁíáôïëéêÞò ÈñÜêçò, ôï ïðïßï åß÷å ôüôå 125 ïéêïãÝíåéåò, «ïé éåñåßò äéäÜóêïõóé åí ôù íÜñèçêé
ôïõò ðáßäáò».
Óå Ýíá Üëëï Ýããñáöï ôçò 24 Éïõëßïõ 1879
áíáöÝñåé ãéá ôï ÓïõëôÜí- Ôóéöëßê ôçò ðåñéï÷Þò Çñáêëåßáò:
«Êáôïéêåßôáé õðü 250 ÅëëÞíùí. ¸÷åé ìáèçôÜò 20, äéäáóêïìÝíïõò õðü ôïõ éåñÝùò åí
ôù íÜñèçêé ôçò Åêêëçóßáò. ÐÝñéî ôçò Çñáêëåßáò õðÜñ÷ïõóé êáé ôéíá ìéêñÜ ÷ùñßá åéò Ü
ïýôå åêêëçóßáé ïýôå ó÷ïëåßïí õðÜñ÷åé».
Ãéá ôá ÷ùñéÜ ôçò ÊåóóÜíçò, ÓéãëÞ, ÌïõæáëÞ, Ìáýñåò, ÊáäÞ-êéïú, Ìá÷ìïýô-êéïú,
Âáñíßôóá, Öáêßñìá, ÊáñÜôåðå êáé ÌÜëôåðå, ãñÜöåé üôé ôï 1880 «ãñáììáôïäéäÜóêáëïé
Þ éåñåßò äéäÜóêïõóéí åéò ôá êåëëßá Þ åéò ôïõò
íÜñèçêáò ôùí åêêëçóéþí áíÜ 20-50 ìáèçôÜò».
Åðßóçò óôá ÷ùñéÜ ôçò ÌáêñÜò ÃÝöõñáò
ÊáäÞ-êéïú, ÓïõìðÜò-êéïú, ÄåñÝ-êéïú, ÊáâáôæÞêé, Êçñ-êéïú, Ìáëêüôò, Óá÷ßí-êéïú, ÊáñáôæÜ÷áëÞ, ÄïãÜí-êéïú ÄåñâåíÜêé, ØáèÜäåò, êáé
Ãéáïýê ðëçñïöïñïýìáóôå ðùò «ïéêïýìåíá õðü ÅëëÞíùí 300-800 Ý÷ïõóé ãñáììáôïäéäáóêÜëïõò Þ éåñåßò äéäÜóêïíôáò áíÜ 15-30 ìáèçôÜò åéò êåëëßá Þ åéò íÜñèçêáò åêêëçóéþí».
Áîßæåé íá óçìåéùèåß üôé ôï ØáëôÞñéï èåùñÞèçêå áðü ðïëëïýò ðáéäáãùãïýò óáí éäáíéêü âïÞèçìá åêìÜèçóçò ôùí Åëëçíéêþí, ãéáôß ìÝóá óôá êåßìåíÜ ôïõ åíõðÜñ÷åé ç ðñïóùäßá ôçò ãëþóóáò êáé ç ìïõóéêüôçôá ôùí ëÝîåùí.
ÐÁÍÔÅËÇÓ ÁÈÁÍÁÓÉÁÄÇÓ

äßùò ôùí åðåéãüíôùí ðåñéóôáôéêþí, óôï êáéíïýñãéï Ðáíåðéóôçìéáêü Íïóïêïìåßï ðïõ
âñßóêåôáé äõôéêÜ ôçò Áëåî/ðïëçò.
5. ×éëéïìåôñéêÜ ÷ñïíéêÜ åðéâÜñõíóç ôùí êáôïßêùí ôçò ðåñéï÷Þò ðïõ ìåôáêéíïýíôáé
ðñïò ÊïìïôçíÞ êáé ôçí õðüëïéðç ÷þñá.
6. Äýóêïëç ðñüóâáóç ìå ÷éëéïìåôñéêÞ êáé ÷ñïíéêÞ åðéâÜñõíóç ôùí ôïõñéóôþí ðïõ åðéèõìïýí íá åðéóêåöèïýí ôç ÂõæáíôéíÞ ðüëç ÂÞñá Þ ôï ìïíáäéêü ìíçìåßï ôçò ÂõæáíôéíÞò
Åêêëçóßáò ôçò «Ðáíáãßáò ôçò Êïóìïóþôåéñáò» Þ ôùí åðéóêåðôþí ôïõ ìïíáäéêïý ïéêïóõóôÞìáôïò óôï ÄÝëôá ôïõ ¸âñïõ.
ËáìâÜíïíôáò õðüøç üôé óôï «ýøïò» ôùí Öåñþí Ý÷åé êáôáóêåõáóôåß áåñïãÝöõñá åðß ôçò
Åãíáôßáò ïäïý, ðïõ óõíäÝåé ôçí ðüëç ôùí Öåñþí ìå ôïí ïéêéóìü Ìåëßá ôïõ ÄÞìïõ, üôé ï
êüìâïò Ý÷åé Þäç ìåëÝôç åöáñìïãÞò, üôé ç ÅÃÍÁÔÉÁ ÁÅ Ý÷åé áðáëëïôñéþóåé ôéò ó÷åôéêÝò
åêôÜóåéò ãéá ôç äçìéïõñãßá ôïõ êüìâïõ êáé
üôé ïé «õðïëåéðüìåíåò åñãáóßåò» ãéá ôçí ïëïêëÞñùóç ôçò êáôáóêåõÞò ôïõ êüìâïõ Ý÷ïõí
ó÷åôéêÜ ÷áìçëü êüóôïò ìå ôéò Þäç áðïðåñáôùèåßóåò,
ÅÑÙÔÁÔÁÉ ç êõñßá Õðïõñãüò
ôé ðñüêåéôáé Üìåóá íá ðñÜîåé, þóôå íá êáôáóêåõáóôåß ï êüìâïò áõôüò ôçò Åãíáôßáò ïäïý
óôï ýøïò ôùí Öåñþí ôïõ Íïìïý ¸âñïõ, þóôå
íá åîõðçñåôçèåß ç êïéíùíéêÞ êáé ïéêïíïìéêÞ æùÞ
ôçò áêñéôéêÞò áõôÞò ðåñéï÷Þò ôçò ðáôñßäáò
ìáò, ìå äåäïìÝíï üôé ôï ôåëéêü êüóôïò/üöåëïò åßíáé õðÝñ ôïõ ïöÝëïõò ôçò ðåñéï÷Þò, ôùí
êáôïßêùí, áëëÜ êáé ôçò ÅÃÍÁÔÉÁÓ ÁÅ.
Ï åñùôþí âïõëåõôÞò
ÉùÜííçò ÍéêïëáÀäçò

Ç ÂÞñá ãéïñôÜæåé
ôá 8á ãåíÝèëéÜ ôçò
Ìå ôï öýëëï áõôü ç ÂÞñá ìðáßíåé óôïí 8ï
÷ñüíï ôçò êõêëïöïñßáò ôçò.
¹ôáí ç ãÝöõñá åðéêïéíùíßáò, ï ïìöÜëéïò
ëþñïò ìå ôç ãåíÝôåéñá.
ÁãêáëéÜóôçêå êáé áãáðÞèçêå áðü ôïõò
óõìðáôñéþôåò ìáò, áëëÜ êáé áðü ôïõò ößëïõò
áíáãíþóôåò.
¸öôáóå ó’ üëá ôá óçìåßá ôçò ãçò, üðïõ
æïõí óõìðáôñéþôåò ìáò.
ÊáôÝãñáøå ìå õðåõèõíüôçôá êáé óïâáñüôçôá ôá äéÜöïñá èÝìáôá ìå ôá ïðïßá áó÷ïëÞèçêå, ðñüâáëå ôï Ýñãï ôïõ Óõëëüãïõ ìáò.
ÐñïóðÜèçóå íá óôåñåþóåé ðéï óôÝñåá ôéò
ó÷Ýóåéò ôùí åôåñåïäçìïôþí ìáò êáé íá êáôáãñÜøåé ôçí êïéíùíéêÞ êáé ðïëéôéóôéêÞ æùÞ
üëùí ìáò ìå êÜèå äõíáôü ôñüðï (åêäñïìÝò,
åêäçëþóåéò êëð.)
ÁíáöÝñèçêå óôçí éóôïñßá ôïõ ôüðïõ ìáò
êáé ôéò ñßæåò ìáò, ðñüâáëå èÝìáôá èñçóêåõôéêÜ, åèíéêÜ, ðïëéôéóôéêÜ, ìïñöùôéêÜ, ðáéäáãùãéêÜ, ðñïóðÜèçóå íá êñáôÞóåé êáé íá äéáäþóåé ôç èñáêéþôéêç ðáñÜäïóç ìå áíáöïñÝò
óå Þèç êáé Ýèéìá êáé ìå ôçí áíáâßùóç åèßìùí
üðùò ôçò «âáñâÜñáò» ê.Ü.
ÐáñÜëëçëá óôü÷åõå íá ìïñöþíåé, íá êáëëéåñãåß, íá øõ÷áãùãåß êáé íá äéäÜóêåé.
Ç ÓõíôáêôéêÞ ÅðéôñïðÞ, ðïõ êáôÝâáëå êÜèå äõíáôÞ ðñïóðÜèåéá ãéá íá áíôáðïêñéèåß
óôéò ðñïóäïêßåò üëùí, èåùñåß õðï÷ñÝùóÞ
ôçò íá åõ÷áñéóôÞóåé üóïõò Ý÷ïõí óõíäñÜìåé
çèéêÜ, ïéêïíïìéêÜ, ìå Üñèñá êáé ìåëÝôåò êáé
ìå ôçí êñéôéêÞ ôçò óôç èåìáôïëïãßá êáé óôï
ðåñéå÷üìåíï ôçò «ÂÞñáò».
Ç ÓõíôáêôéêÞ ÅðéôñïðÞ

Ç... ôéìùñßá
ΚΑΠΟΤΕ δεν ξέραμε ποιοι κάνουν τους πολέμους. Πώς να «πιάσει» το μυαλό πως κάποιοι
συσκέπτονται σ’ ένα τραπέζι, αποφασίζουν και
δίνουν το πράσινο φως στους στρατηγούς; Νομίζαμε πως ο πόλεμος «προκύπτει». Από καταστάσεις που μόνες διαμορφώνονται, ωριμάζουν και αναπόφευκτα ξεσπάει πόλεμος.
ΤΩΡΑ... είδαμε. Τους είδαμε να συσκέπτονται. Τους ακούσαμε να ανακοινώνουν αποφάσεις, να «αναλύουν» αναπτύσσοντας επιχειρήματα (!), να καμώνονται πως πιστεύουν σ’ αυτό που κάνουν. Έχει, λοιπόν, ο πόλεμος τους
δημιουργούς του. Ψυχρούς, ψύχραιμους και
χειροπιαστούς.
Τι κάνουμε για μια επέμβαση ωμή σε κράτος με ιστορία και με κατοίκους δυστυχείς;
Τους κάνουμε δυστυχέστερους, φτάνει να γίνουμε ευτυχέστεροι. Με τη σιγουριά πως οι καμικάζι δεν αγγίζουν το δικό μας τομάρι. Κατεβάζουμε απ’ το ράφι τον οδηγό για την προετοιμασία μιας επέμβασης, αξιολογούμε τα στοιχεία των μυστικών μας υπηρεσιών, μια ματιά
στα συμβόλαια μεταπολεμικής «ανοικοδόμησης», κλείνουμε το μάτι το ένα στο άλλο... κοράκι και ανοίγουμε τις μπάρες του πολέμου.
Όλα είναι στρωμένα από πριν. Και ο Σαντάμ
μιλημένος και οι στρατηγοί του πανέτοιμοι
για... προδοσία. Ήρθε η ώρα του «πολέμου»
και ρίχτηκαν βόμβες. Παραγγελίες θα τονώσουν την οπλοβιομηχανία μας (μόνο Μπόιγκ
και Λόκχιντ 34 δις δολ.) κι ας μας κράξουν οι
λαοί. Σύμμαχοι με τους Άγγλους κι η μισή ντροπή δική τους. Δε χρειάστηκε να’ χουν πέτρες
αντί όπλων στα κιβώτια τα «παλικάρια» της...
επανάστασης. Παραδίδονται αμαχητί, τον Σαντάμ τον στέλνουμε πακέτο για διακοπές δίπλα στον Μπιλάντεν και πάει τέλειωσε. Ποιος
θυμάται, στην αναμπουμπούλα, ποιος πότε και
γιατί «κατασκεύασε» τον Ιρακινό αφέντη, βασανιστή και αχυράνθρωπο. Κι αυτός θα ’χει
την τύχη των δικτατόρων «made in USA». Θα
απολαύσει ό,τι δεν πρόλαβε σε μια χώρα μακρινή και θα πεθάνει από φυσικό θάνατο. Εκείνον τον σκληρό και απαίσιο θάνατο τον κράτησαν για τους Ιρακινούς πατριώτες με το καλάσνικωφ στο χέρι και βέβαια για τους αμάχους και τα παιδάκια – παιδιά ενός κατώτερου
Θεού.
ΤΩΡΑ (τους) είδαμε, τους μάθαμε, ξέρουμε πώς και γιατί φτιάχνουν τους πολέμους.
Γνωστούς πια και αποκωδικοποιημένους, τους
παραδίδουμε στις εξεγερμένες συνειδήσεις των
(όχι όλων) λαών. Αύριο, ας εξετάσουν τον εγκέφαλό τους επιστήμονες. Με βάση τα ευρήματα, μπορεί και να τους δούμε εκτεθειμένους
σε εγκληματολογικά μουσεία, ανάμεσα σε ταριχευμένους εγκεφάλους διάσημων γκάνκστερς. Μια κάποια τιμωρία τους κι αυτή...
ΘΑΝΑΣΗΣ ΙΩΣ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

