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10+1 ëüãïé ãéá íá ðåñÜóïõìå

ôéò öåôåéíÝò ìáò äéáêïðÝò

óôçí ðáíÝìïñöç ðáôñßäá ìáò

Τ
ο καλοκαίρι έχει έρθει για τα καλά. Η περίο-

δος των διακοπών έφθασε και, αν όχι όλοι, οι

περισσότεροι τουλάχιστον προβληματιζόμαστε,

σχεδιάζουμε και προγραμματίζουμε πώς θα περά-

σουμε λίγες μέρες ξεγνοιασιάς και ξεκούρασης.

Μπορεί για πολλούς οι θερινές διακοπές να

είναι μόνο ήλιος, θάλασσα και ξεκούραση σε κά-

ποιο νησί ή παράκτιο μέρος της Ελλάδας.

Όμως υπάρχουν και άλλοι τρόποι διακοπών.

Είναι εκείνοι που μας ταξιδεύουν σε μέρη λίγο

πιο μακρινά, λιγότερο γνωστά, “ανέγγιχτα” από

τις μάζες των τουριστών, όπως η περιοχή της Θρά-

κης που κρύβει μοναδικές, ανεξερεύνητες ομορ-

φιές που ενθουσιάζουν τον επισκέπτη. Η Θράκη

λόγω απόστασης, ελλιπούς ενημέρωσης και προ-

βολής δεν αποτελεί συχνή επιλογή για τις καλο-

καιρινές διακοπές. Ακόμη και για μας τους Θρα-

κιώτες η μετάβαση το καλοκαίρι στη γενέθλια γη

σημαίνει επίσκεψη μόνο της πόλης ή του χωριού

που γεννηθήκαμε, κάποιες περιηγήσεις σε γειτο-

νικά χωριά, ή μπάνιο σε κοντινές παραλίες.

Και όμως υπάρχουν δεκάδες προορισμοί που

κάνουν το ταξίδι στη Θράκη μοναδικό και αξέχα-

στο και δεκάδες λόγοι για να αποφασίσουμε και

να προτείνουμε και στους φίλους μας διακοπές στη

Θράκη.

Ας ξεκινήσουμε από τη μοναδική της φύση.

Τέσσερις από τους μεγαλύτερους υγρότοπους, το

Δέλτα του Έβρου, η λίμνη Ισμαρίδα, η λίμνη Βι-

στωνίδα, το σύμπλεγμα των παράκτιων λιμνοθα-

λασσών του Πόρτο Λάγος και το Δέλτα του Νέ-

στου βρίσκονται στη Θράκη. Το δάσος της Δα-

διάς είναι μια από τις σημαντικότερες στην Ευ-

ρώπη περιοχές για τα αρπακτικά πτηνά. Τα στενά

του Νέστου, τα περίφημα Θρακικά Τέμπη, είναι

μια από τις πιο όμορφες περιοχές της Ελλάδας. Η

οροσειρά της Ροδόπης αποτελεί ένα από τα πιο

ενδιαφέροντα από οικολογική άποψη ορεινά συ-

μπλέγματα της Ελλάδας. Η μυστηριακή και κα-

ταπράσινη Σαμοθράκη με τα πανήψυλα πλατάνια

και τους εντυπωσιακούς καταρράκτες καλύπτει και

τον πιο απαιτητικό επισκέπτη.

Ειδικότερα για το Δέλτα του Έβρου με την

σπάνια χλωρίδα και πανίδα ο Δήμος Φερών παρέ-

χει τη δυνατότητα στον επισκέπτη του να επισκε-

φτεί με ξύλινες βάρκες το Δέλτα και να αποκτή-

σει μοναδικές παραστάσεις από τις συναθροίσεις

των φλαμίνγκος και των άλλων υπέροχων πτηνών.

Οι αρχαιολογικοί θησαυροί της Θράκης πα-

ρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον. Αρχαία Μεσημ-

βρία, Μαρώνεια, Άβδηρα, Παλαιόπολη Σαμοθρά-

κης, Τραϊανούπολη, Πλωτινούπολη και άλλα. Με-

γάλα ονόματα της μυθολογίας και της κλασικής

ελληνικής αρχαιότητας είναι συνδεδεμένα με τη

Θράκη. Ορφέας, Διόνυσος, Δημόκριτος, Θουκυ-

δίδης κ.ά.

Βυζαντινά τείχη, κάστρα και εκκλησίες μαρ-

τυρούν τη σημαντικότητα της Θράκης στα βυζα-

ντινά χρόνια. Το Διδυμότειχο με το περίφημο τζα-
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(ÓõíÝ÷åéá óôç óåë. 8)

ΕΦΕΤΟΣ συμπληρώθηκαν 83 χρόνια από την απελευθέρωση της Θρά-

κης (14 Μαΐου 1920) και την ενσωμάτωσή της στο Ελληνικό Κράτος.

Εμείς οι Θρακιώτες της Νοτίου Ελλάδας τιμήσαμε αυτήν την αγια-

σμένη ημέρα με εκδηλώσεις, την Κυριακή 25 Μαΐου 2003.

Οι εκδηλώσεις οργανώθηκαν από την Πανθρακική Ομοσπονδία

(ΠΑΟΝΕ) με μια ευχή προς όλους μας: Κάθε χρόνο να έχουμε καλύτε-

ρη συμμετοχή στα ελευθέρια. Όμως κι εφέτος, δυστυχώς, ελάχιστοι

ήταν εκείνοι που ανταποκρίθηκαν σε αυτή την ευχή και το κάλεσμα. Οι

προσκλήσεις που εστάλησαν και τα τηλεφωνήματα που έγιναν από

τους συλλόγους προς τα μέλη τους, φαίνεται πως δεν ήταν ικανά για να

μας αποσπάσουν από την ραστώνη του σπιτιού μας.

Το όλο πανηγυρικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων χωρίστηκε σε

Ï ÍÝóôïò åßíáé ðÜíôá ìéá ðñüêëçóç
íá ôïí áêïëïõèÞóåé êáíåßò...

(ÓõíÝ÷åéá óôç óåë. 8)
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O ÓÕËËÏÃÏÓ ÌÁÓ, ìå ôç âïÞèåéá ôïõ óõìðáôñéþôç ìáò Ìçôñïðïëßôç Äéäõìïôåß÷ïõ
êáé ÏñåóôéÜäáò ê.ê. Íéêçöüñïõ, ôïõ ïðïßïõ åßìáóôå êáëåóìÝíïé, ïñãáíþíåé äùñåÜí
ìåôÜâáóç ãéá ôá ìÝëç ôïõ Óõëëüãïõ ìáò óôéò ÖÝñåò ãéá ôéò ãéïñôÝò ôïõ Äåêáðåíôáý-
ãïõóôïõ êáé ôïõ Ðáãêüóìéïõ Óõíåäñßïõ Èñáêþí ðïõ ãßíåôáé óôçí Áëåîáíäñïýðïëç.

Ç áíá÷þñçóç áðü ÁèÞíá èá ãßíåé óôéò 13 Áõãïýóôïõ 2003 êáé ç åðéóôñïöÞ ìáæß ìå
ôïõò åêäñïìåßò ãéá Êùíóôáíôéíïýðïëç-Êáððáäïêßá óôéò 24 Áõãïýóôïõ 2003.

Ãéá üóïõò áðü ôïõò óõìðáôñéþôåò õðÜñ÷åé ðñüâëçìá äéáìïíÞò, ôïõò ãíùóôïðïéïýìå
üôé èá öéëïîåíçèïýìå 13-15/8/2003 áðü ôïí Óåâáóìéþôáôï ê.ê. Íéêçöüñï óôéò êáôá-
óêçíþóåéò (áíáêáéíéóìÝíåò ðëÞñùò êáé åîïðëéóìÝíåò) ôïõ Ìïíáóôçñéïý ôçò ÄáäéÜò.

Óôï ðñüãñáììá ðåñéëáìâÜíåôáé îåíÜãçóç óôï ÄÝëôá ôïõ ¸âñïõ êáé óôï ÄÜóïò
ôçò ÄáäéÜò êáé åðßóêåøç óôç Ìçôñüðïëç Äéä/÷ïõ.

Ãéá ôï ôñéÞìåñï ôçò åêäñïìÞò óôéò ÖÝñåò, ôá Ýîïäá öáãçôïý êáé ìåôáêßíçóçò óôï
ÄÝëôá ôïõ ¸âñïõ êáé óôï äÜóïò ôçò ÄáäéÜò åðéâáñýíïõí ôïí êáèÝíá ÷ùñéóôÜ êáé
áíÝñ÷ïíôáé óå 50 åõñþ.

ÏÓÏÉ ÓÕÌÐÁÔÑÉÙÔÅÓ ÅÍÄÉÁÖÅÑÏÍÔÁÉ ìðïñïýí íá äçëþóïõí óõììåôï÷Þ óôá
Ãñáöåßá ôïõ óõëëüãïõ ìáò êÜèå ÄåõôÝñá áðüãåõìá ôçë. 32.16.532 Þ óôá ôçëÝöùíá:
ôçò ðñïÝäñïõ ÂÝôáò Óéãëßäïõ 77.78.113 êáé ôçò ãñáììáôÝùò Ìáñßáò Ëáæßäïõ 97.08.088
Þ 22910/40.453, Þ ôçò Äþñáò ÖïõôóéôæÞ 697/3966960.

Ç áíá÷þñçóç èá ãßíåé áðü ôçí ÁèÞíá óôéò 13 Áõãïýóôïõ óôéò 6.30 ð.ì.. Ïé åêäñï-
ìåßò ìðïñïýí íá áêïëïõèÞóïõí ôï ðñüãñáììá ôùí åêäçëþóåùí ôïõ Äåêáðåíôáýãïõ-
óôïõ óôéò ÖÝñåò. Ç áíá÷þñçóç ãéá ôçí Ôïõñêßá èá ãßíåé óôéò 16 Áõãïýóôïõ. Ðëçñïöï-
ñßåò-äçëþóåéò óõììåôï÷Þò óôá ðáñáðÜíù ôçëÝöùíá.

ÔÏ ÐËÇÑÅÓ (áíáëõôéêü) ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ôçò åêäñïìÞò ìáò ãéá ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕÐÏ-
ËÇ-ÊÁÐÐÁÄÏÊÉÁ Ý÷åé ùò åîÞò:

ãçóç óôá ðïëõôåëÝóôáôá áíÜêôïñá ôïõ Íôïë-
ìÜ Ìðá÷ôóÝ. ÅðéóôñïöÞ óôï îåíïäï÷åßï êáé
ôï áðüãåõìá âüëôá óôçí ðëáôåßá Ôáîßì.

• 3ç ìÝñá: Êùí/ðïëç-Ðñïêüðé: Ðñùéíü êáé á-
íá÷þñçóç ãéá Êáððáäïêßá ìÝóù ÍéêïìÞäåéáò,
¢ãêõñáò, ÁëìõñÜò ëßìíçò, ìå óôÜóåéò ãéá öá-
ãçôü êáé êáöÝ. ¢öéîç óôï Ðñïêüðé, ôáêôïðïßç-
óç óôï îåíïäï÷åßï, äåßðíï.

• 4ç ìÝñá: ÌåôÜ ôï ðñùéíü, îåíÜãçóç óôçí Êáñ-
âÜëç, üðïõ èá åðéóêåöèïýìå ôï íáü ôïõ Áã.
Ãñçãïñßïõ ôïõ Èåïëüãïõ óôçí ÊïéëÜäá Ðå-
ñßóôåìá É×ËÁÑÁ ìå ôéò åêêëçóßåò êáé ôçí õðü-
ãåéá ðüëç ôçò ÌáëáêïðÞò Íôåñéíêïõãéïý. Å-
ðéóôñïöÞ óôï îåíïäï÷åßï áñãÜ ôï áðüãåõìá,
äåßðíï, äéáíõêôÝñåõóç.

• 5ç ìÝñá: Ðñùéíü, êáé áíá÷þñçóç ãéá ôçí êïé-
ëÜäá ÊïñÜìáôïò (ÃêéïñìÝ) ìå ôéò ðïëëÝò ëá-
îåõôÝò åêêëçóßåò. Óõíå÷ßæïõìå ãéá ôçí ðüëç
¢âáíïò áð’ üðïõ ðåñíÜåé ï ¢ëõò ðïôáìüò.
ÅðéóôñïöÞ óôï Ðñïêüðé. ×ñüíïò åëåýèåñïò
ãéá îåêïýñáóç êáé øþíéá. Äåßðíï óôï îåíï-
äï÷åßï, äéáíõêôÝñåõóç.

• 6ç ìÝñá: Ðñïêüðé-¢ãêõñá (275 ÷ëì.): Ðñùé-
íü êáé Üìåóç áíá÷þñçóç ãéá ôçí ðñùôåýïõ-
óá ôçò Ôïõñêßáò. Åðßóêåøç óôç Óéíáóü êáé ôï
áðüãåõìá öôÜíïõìå óôçí ¢ãêõñá. Ôáêôïðïß-
çóç óôï îåíïäï÷åßï êáé åëåýèåñïò ÷ñüíïò ãéá
íá ãíùñßóïõìå ôçí ðüëç ìå ôéò äýï üøåéò: ôç
óýã÷ñïíç ôïõ ÊåìÜë êáé ôçí ðáëéÜ ðïõ ìáñ-
ôõñÜ ôï ðáñåëèüí ôçò. Äåßðíï óôï îåíïäï÷åß-
ï, äéáíõêôÝñåõóç.

• 7ç ìÝñá: ¢ãêõñá-Êùí/ðïëç (445 ÷ëì.): Ðñù-
éíü êáé ðåñéÞãçóç óôçí ¢ãêõñá. Èá äïýìå ôç
ÂïõëÞ, ôçí ðëáôåßá Áôáôïýñê, ôï ÓïõëåúìÜí
ôæáìß. ¢ìåóç áíá÷þñçóç ãéá Êùíóôáíôéíïý-
ðïëç. ¢öéîç ôï áðüãåõìá êáé ôáêôïðïßçóç óôï
îåíïäï÷åßï. Åëåýèåñïò ÷ñüíïò ãéá âüëôá
óôçí ðëáôåßá Ôáîßì. ÄéáíõêôÝñåõóç.

• 8ç ìÝñá: Êùí/ðïëç-Áëåî/ðïëç (280 ÷ëì.): Ìå-
ôÜ ôï ðñùéíü èá åðéóêåöèïýìå ôï Ïéêïõìåíé-
êü Ðáôñéáñ÷åßï. Óõíå÷ßæïõìå ãéá ðñïóêýíç-
ìá óôçí Ðáíáãßá ôùí Âëá÷åñíþí, èá äïýìå
ôá ÈåïäïóéáíÜ ôåß÷ç êáé èá êáôáëÞîïõìå óôç
èÜëáóóá ôïõ ÌáñìáñÜ. Öáãçôü áôïìéêÜ óôï
ðåñßöçìï åóôéáôüñéï «Óðßôé ôçò ËùîÜíôñáò»
êáé áíá÷þñçóç ãéá ôçí ÅëëÜäá ìå ìßá óôÜóç
ãéá êáöÝ óôç Ñáéäåóôü.
     ÌåôÜ ôïí ôåëùíåéáêü Ýëåã÷ï öôÜíïõìå óôá
ËïõôñÜ Ôñáúáíïýðïëçò. ÄéáíõêôÝñåõóç óôï
îåíïäï÷åßï ÉÓÉÄÙÑÁ. Êüóôïò äéáìïíÞò 21 åõ-
ñþ ôï Üôïìï ìå ðñùéíü.
    Ç ÅÐÉÓÔÑÏÖÇ ÓÔÇÍ ÁÈÇÍÁ óçìáôïäïôåß
êáé ôï ÔÅËÏÓ ÔÇÓ ÅÊÄÑÏÌÇÓ ÌÁÓ.

• 1ç ìÝñá: Áëåîáíäñïýðïëç-Êùí/ðïëç
(280 ÷ëì.): Áíá÷þñçóç óôéò 6 ð.ì. ãéá
ôçí Ðüëç, Üöéîç ôï ìåóçìÝñé, ôáêôïðïß-
çóç óôï îåíïäï÷åßï. Åðßóêåøç óôç óêå-
ðáóôÞ áãïñÜ (ÌåãÜëï ÐáæÜñé) ìå ôá
4000 ìéêñÜ êáôáóôÞìáôá ãéá öèçíÝò
áãïñÝò. ÁñãÜ ôï áðüãåõìá ðñïáéñåôé-

êÞ êñïõáæéÝñá óôï Âüóðïñï, öáãçôü
êáé åðéóôñïöÞ óôï îåíïäï÷åßï ãéá äéá-
íõêôÝñåõóç.

• 2ç ìÝñá: Êùíóôáíôéíïýðïëç: Ðñùéíü
êáé ðåñéÞãçóç óôá áîéïèÝáôá ôçò ðü-
ëçò. Åðßóêåøç óôçí Áãßá Óïößá. Áêï-
ëïõèåß ï Éððüäñïìïò êáé ìåôÜ ç îåíÜ-

ÔÉÌÇ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÇÓ: 360 ÅÕÑÙ êáô' Üôïìï (êáé áöïñÜ ìüíï ôçí åêäñïìÞ óôçí
Ôïõñêßá). Ç ôéìÞ áõôÞ ðåñéëáìâÜíåé: • Ôç ìåôáöïñÜ ìå ôïõñéóôéêü ëåùöïñåßï •
Ôéò äéáíõêôåñåýóåéò óå äßêëéíá äùìÜôéá óå îåíïäï÷åßá 4* ìå ðñùéíü • 3 äåßðíá óôï
Ðñïêüðé êáé 1 óôçí ¢ãêõñá • Åðßóçìï îåíáãü • Ôéò åêäñïìÝò ôïõ ðñïãñÜììáôïò.
Ç ôéìÞ äåí ðåñéëáìâÜíåé: Åéóüäïõò ìïõóåßùí, äéáóêåäÜóåéò êáé ü,ôé áíáöÝñåôáé
óôï ðñüãñáììá ùò ðñïáéñåôéêü.

Στις πολιτιστικές δραστηριότητες του συλλόγου μας συγκαταλέ-

γονται και οι εκδρομές.

Την πρώτη Ιουνίου επισκεφτήκαμε το πανέμορφο Ναύπλιο, την

πόλη που ενσαρκώνει σημαντικό κομμάτι της νεότερης Ιστορίας της

Πατρίδας μας.

Όλοι μας έχουμε ακούσει για το θαυμάσιο συνδυασμό του φυσι-

κού κάλλους με τα ιστορικά μνημεία του. Όμως η επιτόπια επίσκεψη

προσφέρει γοητεία και ψυχική ευφορία, που δικαιώνει την τουριστική

του φήμη.

Στον πρώτο μας σταθμό, το Τολό, οι εκδρομείς απόλαυσαν τόσο

το ουζάκι τους στα παραθαλάσσια κέντρα του, όσο και το θαλάσσιο

μπάνιο τους.

Αργότερα, ανηφορίσαμε προς τον Άγιο Αδριανό, στην ορεινή πε-

ÊÁËÅÓÊÁËÅÓÊÁËÅÓÊÁËÅÓÊÁËÅÓ

ÄÉÁÊÏÐÅÓÄÉÁÊÏÐÅÓÄÉÁÊÏÐÅÓÄÉÁÊÏÐÅÓÄÉÁÊÏÐÅÓ

(ÓõíÝ÷åéá óôç óåë. 3)
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ÉäéïêôÞôçò:
Ðïëéôéóôéêüò Óýëëïãïò Öåñþí

& Ðåñéöåñåßáò Í. ¸âñïõ «ÂÞñá»
Óôáäßïõ 39, 105 59 ÁèÞíá, Ôçë. 210 3216532

Õðåýèõíç êáôÜ ôï Íüìï:
ÅëéóÜâåô Óéãëßäïõ-ÑÝôæéïõ

Óôáäßïõ 39, 105 59 ÁèÞíá, Ôçë. 210 3216532

Åêäüôçò-Õðåýèõíïò ýëçò:
ÁíáóôÜóéïò ÃåùñãéÜäçò

Óôáäßïõ 39, 105 59 ÁèÞíá, Ôçë. 210 3216532

ÓõíôÜóóåôáé áðü ÅðéôñïðÞ

ÌÝëç ôçò Ó.Å. åßíáé:
ÃåùñãéÜäçò ÁíáóôÜóéïò
Äåìåñôæïðïýëïõ ÔáñóÞ

Êáíäýëç Ìáñßá
Ëáæßäïõ Ìáñßá
Ëáæßäïõ ÔñéÜäá

Ðïýëïò Ðáó÷Üëçò
Óéãëßäïõ ÅëéóÜâåô

ÖïõôóéôæÞ Èåïäþñá
ÓõíåñãÜôçò: Íßêïò Ãêüôóçò

Ôá åíõðüãñáöá Üñèñá åêöñÜæïõí
ôéò áðüøåéò ôïõ óõããñáöÝá

ÅðéìÝëåéá åíôýðïõ: Âïýëá Áñâáíéôßäïõ

ÐáñáãùãÞ: ÃñáöéêÝò ÔÝ÷íåò ÐÜñáëïò

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

Ôçë. 210 3827314

ÃÍÙÓ ÔÏÐÏ É Ç ÓÇ
Ãéá ôïõò ïéêïíïìéêïýò óõíäñïìçôÝò

ôçò åöçìåñßäáò ìáò

Óõìðáôñéþôåò, óõìðáôñéþôéóóåò
Ößëåò êáé ößëïé ôçò ÂÇÑÁÓ

¼óïé åðéèõìåßôå íá åíéó÷ýóåôå ïé-
êïíïìéêÜ ôï Óýëëïãü ìáò ìðïñåßôå íá
êáôáèÝôåôå ôá ÷ñÞìáôá óôçí ÅèíéêÞ
ÔñÜðåæá üðïõ ùò Óýëëïãïò äéáôçñïý-

ìå ëïãáñéáóìü ìå ôïí Áñéèìü

040/483031-86.

Ðáñáêáëïýìå, üóïé ÷ñçóéìïðïéåßôå
ôïí ôñáðåæéêü ìáò ëïãáñéáóìü, íá á-
íáãñÜöåôå êáèáñÜ ôï ïíïìáôåðþíõ-
ìü óáò (ïé ãõíáßêåò íá áíáãñÜöïõí êáé
ôï ðáôñéêü ôïõò åðßèåôï), êáèþò êáé
ôçí ðüëç êáôÜèåóçò, ãéá íá óáò óôÝë-
íïõìå ôçí áíôßóôïé÷ç áðüäåéîç.

Áðü ôï Ä.Ó.

OIKONOMIKH ENIÓ×ÕÓÇ

Ενίσχυσαν οικονομικά το Σύλλογό μας για

την εφημερίδα κατά το τελευταίο δίμηνο οι

εξής συμπατριώτες μας:

ÑÜóóá-Êáðåôáíßäïõ ÊõâÝëç €    50

ÊåñáìÜñç Ìáñßá 20

ÓáñìðÝæç-Êùôóïðïýëïõ ÁããåëéêÞ 50

ÌðïãáôóÜ-ÆáöåéñÜôïõ Âïýëá 15

Êå÷áãéÜò Íéêüëáïò 20

Το Διοικητικό Συμβούλιο τους ευχαριστεί

όλους θερμά.

Á Í Á Ê Ï É Í Ù Ó Ç

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 ìÝ-
ëç ìáò ðïõ èÝëïõí íá åðéêïéíùíÞóïõí Þ
íá Ýñèïõí óå åðáöÞ ìáæß ìáò ãéá ïðïéá-
äÞðïôå ðëçñïöïñßá, Þ åíçìÝñùóç.

Óôáäßïõ 39, 4ïò üñïöïò,
ôçë. 210-3216532.

To Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï

ÐåíôçêïóôÜñéïí

Ç
 ÷áñïýìåíç êáé ëáìðñÞ ãéïñôÞ ôçò Áíá-

óôÜóåùò îåêßíçóå ìéá ðåñßïäï åðôÜ å-

âäïìÜäùí, åëáóôéêüôåñçò íçóôåßáò áðü áõ-

ôÞí ôçò ÓáñáêïóôÞò áëëÜ åî ßóïõ óçìáíôé-

êÞò ëåéôïõñãéêÜ êáé ðíåõìáôéêÜ.

Ç «ìåãÜëç ïãäïÜò» üðùò ïíïìÜæåôáé ç

åâäïìÜäá ôçò äéáêáéíçóßìïõ, ç, óáí ìßá ç-

ìÝñá ëáìâáíüìåíç äçëáäÞ ìåôÜ ôçí ÌåãÜ-

ëç, äßíåé ôçí èÝóç ôçò óôéò ðñïðáñáóêåõá-

óôéêÝò çìÝñåò ãéá ôïí åñ÷ïìü ôçò ðëÞñïõò

ãíþóåùò, üðùò õðïó÷Ýèçêå ï Éçóïýò óôïõò

ìáèçôÝò Ôïõ.

Ïé ¢ãéïé ÐáôÝñåò áíáöÝñïíôáé ìå ðïëëÞ

ðñïóï÷Þ óôçí ÐåíôçêïóôÞ êáé óôçí êÜèïäï

ôïõ Áãßïõ Ðíåýìáôïò, ôïõ Ôñßôïõ Ðñïóþðïõ

ôçò Áãßáò ÔñéÜäïò, ôïíßæïíôáò üôé áêüìç êáé

ïé Áðüóôïëïé ïé ïðïßïé Þôáí äßðëá óôïí ×ñé-

óôü êáé æïýóáí ôçí èáõìáôïõñãßá Ôïõ êáé ôçí

ÁãéüôçôÜ Ôïõ, ðïõ ðáñáêïëïýèçóáí ôçí Á-

íÜëçøÞ Ôïõ, äåí åß÷áí áêüìç ðëÞñç åðßãíù-

óç ãéá ôïí ÈåÜíèñùðï.

Ç óéãïõñéÜ Þëèå ìåôÜ ôçí ÐåíôçêïóôÞ êáé

ôçí áãéïðíåõìáôéêÞ ôïõò «áíáâÜèìéóç» èá

ëÝãáìå, üôáí óõãêåíôñùìÝíïé ãéá ôïí ßäéï

óêïðü, ôçí ×ñéóôïëïãßá, ôçí óõæÞôçóç äçëá-

äÞ ðåñß ôïõ Éçóïý, ìå åðéêåöáëÞò ôïí ðñù-

ôïêïñõöáßï ÐÝôñï, ç åêðëÞñùóç ôçò õðüó÷å-

óçò Ýãéíå ðñáãìáôéêüôçôá. Ôï ãåãïíüò ôçò

ðáñïõóßáò ðýñéíùí öëïãþí åðÜíù áðü ôá êå-

öÜëéá ôïõò Þôáí ìéá ÷åéñïðéáóôÞ áðüäåéîç

êáé ßóùò ãÞéíá ðéï áðïäåêôÞ.

Äåí åßíáé Üó÷åôï üôé ïé ¢ãéïé ÐáôÝñåò,

ïé ïðïßïé ìáò ðáñÝäùóáí ôá ìõóôÞñéá ôïõ Åõ-

÷åëáßïõ êáé ôïõ Áãéáóìïý ÷ñçóéìïðïßçóáí

ôá åßäç ôá ïðïßá ï Èåüò Ýäùóå óôïí êüóìï

ãéá ÷ñÞóç, ôï ðáñÜãùãï ôçò åëéÜò êáé ôï íå-

ñü. ÐñÝðåé ïé ÷ñéóôéáíïß íá âëÝðïõí ôá á-

ãéáóìÝíá äþñá ôçò öýóåùò êáé íá íéþèïõí

ôçí áíÜãêç ôçò óõììåôï÷Þò ôùí ßäéùí óå áõ-

ôÞ ôçí áãéáóôéêÞ áêïëïõèßá, óáí äçìéïõñãÞ-

ìáôá ôïõ ßäéïõ äçìéïõñãïý. ¼ëç ç äéÜèåóç

ãéá åìðÝäùóç ôçò äéäáóêáëßáò ôïõ ×ñéóôïý

ðñïóöÝñåôáé óå üëåò ôéò áêïëïõèßåò ôçò ðå-

ñéüäïõ ôïõ Ðåíôçêïóôáñßïõ ìå ìßá éäéÜæïõ-

óá ìïñöÞ, óýìöùíá ìå ôá êáè’ åêÜóôç Êõ-

ñéáêÞ åõáããÝëéá êáé ãéïñôÝò. Ðïëý óçìáíôé-

êÝò ÊõñéáêÝò åõáããåëéêÝò ðåñéêïðÝò, áõôÝò

ôçò Óáìáñåßôéäïò êáé ôïõ ôõöëïý, ìáò äç-

ìéïõñãïýí áñêåôÝò áðïñßåò ãéá ôéò ïðïßåò ïé

¢ãéïé ÐáôÝñåò äßíïõí áðáíôÞóåéò.

ÊáôÜ ðñþôïí ìåãÜëç áðïñßá äçìéïõñãåß

ôï ãåãïíüò ôçò óõíÜíôçóçò ôïõ ×ñéóôïý ìå

ôçí ÖùôåéíÞ áðü ôçí ÓáìÜñåéá, ìéá ãõíáßêá

ìå ðïëëÝò áìáñôßåò êáé áóôáèÞ êïéíùíéêÞ óõ-

ìðåñéöïñÜ ðïõ ç óôåíüìõáëç ëïãéêÞ ôùí Öá-

ñéóáßùí èá ðåñéèùñéïðïéïýóå áõôüìáôá ÷ù-

ñßò íá äþóåé êáìéÜ óçìáóßá.

Ï ×ñéóôüò üìùò ü÷é ìüíï äåí áðÝöõãå

ôçí óõíÜíôçóç, äéþ÷íïíôáò ìå ôñüðï ôïõò ìá-

èçôÝò, áëëÜ áðïêáëýöèçêå Üìåóá êáé ÷ùñßò

ôçí óõíçèéóìÝíç äéäáóêáëßá ðïõ Ý÷ïõìå äéá-

âÜóåé óå Üëëåò åõáããåëéêÝò ðåñéêïðÝò.

Óôçí ðåñßðôùóç ôïõ ôõöëïý ðÜëé ç èåßá

ðñüíïéá èáõìáôïõñãéêÜ åðåìâáßíåé êáé îå-

óêåðÜæåé ôïí åõóåâéóìü ôùí Éïõäáßùí, ïé ï-

ðïßïé äåí ìðïñïýóáí íá äïõí ðÝñá áðü ôç

ìýôç ôïõò.

Êáé ôá äýï áõôÜ ãåãïíüôá ðñÝðåé íá ìáò

êÜíïõí íá áíáñùôçèïýìå ãéá ôï ðüóï ìïéÜ-

æïõìå êáé óå ðïéïí, äçëáäÞ åìåßò ïé êáôÜ ôá

Üëëá ÷ñéóôéáíïß, åêêëçóéáæüìåíïé, ðéóôïß êáé

áäéáðñáãìÜôåõôïé õðïóôçñéêôÝò ôçò åõóÝ-

âåéáò, ìðïñïýìå íá áíôéìåôùðßóïõìå ôçí á-

ëÞèåéá ôçò Áãéüôçôáò ôïõ ×ñéóôïý, üðùò åß-

äáìå íá ôçí ðáñáäÝ÷ïíôáé ç Óáìáñåßôéäá êáé

ï ôõöëüò; Þ, âïëåìÝíïé ðßóù áðü ôï áêôéâé-

óôéêü, õðåñóýã÷ñïíï, çëåêôñïíéêü êÝëõöïò

ôïõ barcode-áñéóìÝíïõ åõ-äáéìïíéóìïý, ðá-

ñáôçñïýìå êáé êáôáðßíïõìå üóá ìáò óåñâß-

ñïõí ôá ðñùéíÜäéêá;

Ïé ¢ãéïé Áðüóôïëïé åß÷áí óõãêåíôñùèåß

ìå Ýíá óêïðü, íá äéáëåõêÜíïõí ôçí ó÷Ýóç

ôïõò ìåôáîý ôïõò êáé ìå ôïí ×ñéóôü. ÌÞðùò

áõôü äåí êÜíïõìå êáé åìåßò óÞìåñá üôáí óõ-

ãêåíôñùíüìáóôå ìÝóá óôïí éåñü íáü ãéá ðñï-

óåõ÷Þ êáé åðé-êïéíùíßá ìå ôïõò õðüëïéðïõò

áäåëöïýò êáé ïìüðéóôïõò;

Ôçí ×Üñç êáé ôçí åðéöïßôçóç ôïõ Áãßïõ

Ðíåýìáôïò äåí ëá÷ôáñÜìå (ôïõëÜ÷éóôïí èá

Μνήμες που πληγώνουν

ÁíáìíÞóåéò

(Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο)

Η πείρα είναι μια φλόγα

που φωτίζει αυτούς που

προηγουμένως τους έχει κάψει...

Αυτοεξόριστοι βρεθήκαμε κι εμείς από το σπί-

τι στο διήμερο της εκτελέσεως των πέντε. Με

ψυχαναγκασμό μας διέταξαν να το εγκαταλεί-

ψουμε. Θα γινότανε γραφεία της Γκεστάμπο.

Τους παρακάλεσε η μητέρα μου να μας δώσου-

νε κάποια προθεσμία.

«Σήμερα θρηνούμε τους πατριώτες μας»,

τους είπε χαρακτηριστικά.

Η απάντησή τους:

«Ποιους κλαίτε; αυτούς ή τους άλλους που

σκοτώσανε οι Αντάρτες;...» (ένας από αυτούς

ήξερε Ελληνικά).

Είχα τους λόγους μου που έγραψα ότι στα

μάτια των κατακτητών ξεπέσαμε με την αδελ-

φοκτονία... Αυτός ο διάλογος είναι αδιάψευ-

στος. Τον κρατήσαμε ως επτασφράγιστο μυ-

στικό της οικογενείας. Μας δώσανε μήνυμα οι

Γκεσταπίτες. Από τότε αρχίσανε τα βιώματα

της διχαστικής πολιτικής αντιπαράθεσης. Από

τότε αρχίσαμε να θερίζουμε θύελλες και στο

μέλλον τυφώνες με τον διχασμό του καταρα-

μένου εμφυλίου πολέμου. Αυτά τα καταραμέ-

να κέντρα εντολών... που είχανε μπερδευθεί οι

πομποί με τους δέκτες...

Άρχισε η μετακόμιση, η κατεύθυνσή μας

ήτανε προς την Αστυνομία και έπρεπε να πε-

ράσουμε μπροστά από τα πτώματα των πατριω-

τών μας. (Τους άφησαν δύο ημέρες εκτεθειμέ-

νους).

Το σπίτι που θα κατοικούσαμε ήτανε το σπί-

τι της αείμνηστης Αντίκλειας, μητέρας του Α-

θηνόδωρου, νέου αρχηγού των Ανταρτών.

Με τον ερχομό του ο Αθηνόδωρος πρόσφε-

ρε κλάδον ελαίας στο χωριό. Φυγαδεύθηκαν ο

πανικός και οι δισταγμοί. Αρκούντως ευφυής

άνθρωπος, με παιδεία, πήρε στην πλάτη του

όλον το μύθο της αντίστασης με τον νηφάλιο

χαρακτήρα χωρίς φανατισμούς και αντεκδική-

σεις. Ιδεολόγος, λέξη που θέλει σοβαρή ανά-

λυση. Να διδάσκεις χωρίς να το δείχνεις, να

πείθεις χωρίς να πιέζεις, να οδηγείς χωρίς να

σπρώχνεις.

Γόνος αρχοντικής οικογενείας ο Αθηνόδω-

ρος. Σπούδασε στο Παρίσι χημικός. Προπολε-

μικά σπουδάζανε στην Ευρώπη οι πρίγκιπες και

οι εφοπλιστές. Ο Αθηνόδωρος ήτανε ανιψιός

του Ιωάννου Γκρίτζαρη, που μας έφερε τον η-

λεκτροφωτισμό στο χωριό. Έφερε τον πολιτι-

σμό. Σβήσαμε τις λάμπες και τα κεριά. Είδαμε

στα σπίτια μας φως. Αγοράσαμε ραδιόφωνα και

οι κεντρικοί δρόμοι ηλεκτροφωτίσθηκαν. Ό-

λες τις σπουδές του ανεψιού του τις ανέλαβε ο

βιομήχανος Γκρίτζαρης. Κι όμως, ο Αθηνόδω-

ρος κομμουνιστής. Αλήθεια, τι περίεργη η ζωή!

Κάποτε μίλησα για μεταλλαγμένους αριστε-

ρούς και το ξαναλέω απερίφραστα, γιατί κορ-

νιζάρουν τον εαυτό τους ως αγωνιστές. Όχι,

δεν είναι... Αυτοί είναι οι καλοβολεμένοι με

περιουσίες, με πλούσιους γάμους, με τίτλους,

ακόμη και με υψηλές θέσεις...

Ο Αθηνόδωρος; Εδώ είναι το ερώτημα. Θα

μπορούσε να γινότανε ο πιο καλοβολεμένος νέ-

ος της εποχής. Πλούσιος (βιομήχανος ο θείος),

νέος και ωραίος, Ομάρ Σαρίφ. Ο πιο περιζήτη-

τος γαμπρός της Ελλάδας και όμως... Ασπά-

σθηκε την ιδέα συναναστρεφόμενος με νεολαί-

ους της αριστεράς στο Παρίσι.

Με την επιστροφή του στην Ελλάδα βρέ-

θηκε στη μέγκενη της δικτατορίας Μεταξά. Ε-

ξορίσθηκε και υπέστη όλα τα επακόλουθα των

βασανιστηρίων. Εκείνη την εποχή οι Μπολσε-

βίκοι, όπως τους αποκαλούσαν, ήτανε στιγμα-

τισμένοι. Έτσι τους ήθελε η προπαγάνδα της

δικτατορίας. Ήτανε πρόσφατη και η Ρωσική

Επανάσταση με γεγονότα αιματηρά για να ε-

πικρατήσει το καθεστώς. Ήθελε δύναμη ψυ-

χής ν’ ασπασθείς αυτή την ιδεολογία. Και ό-

μως υπήρξαν άνθρωποι με ακατανίκητη δύνα-

μη, με αυθάδη όνειρα ν’ αλλάξουν την άδικη

κοινωνία. Μακάρι να γινότανε, μακάρι... Όμως

όσο κυβερνούνε άνθρωποι, ας μην αυταπατώ-

μεθα, είναι αγώνες χωρίς αντίκρυσμα.

Υπέφεραν οι άνθρωποι, και ο Αθηνόδωρος

μαζί με τους κατατρεγμένους. Η μάνα τι κου-

ράγιο να κάνει, που περίμενε τη λαμπρή επι-

στροφή του γιου της. Ραντάρ το ένστικτο της

μάνας. Ενώ οι συγγενείς επιμελώς της κρύβου-

νε τον ερχομό του γιου της στο βουνό, αυτή το

έμαθε.

Εγκαταστημένοι εμείς στο σπίτι της, ήρθε

μια μέρα τραγουδώντας. «Ήρθε ο γιος μου ο

λεβέντης και είναι στο βουνό.» Σε μια περι-

φραγμένη αυλή υπήρχαν δύο σπίτια. Στο ένα

καθόμασταν εμείς και στο άλλο η αείμνηστη

Αντίκλεια. Ένα βράδυ βγήκε η μητέρα μου

στην αυλή να πάρει ξύλα, χειμώνας βαρύς. Βρέ-

θηκε μπροστά σ’ έναν νέο αρματωμένο. Δείγ-

μα Γαλατικής ευγένειας, χαιρέτησε εγκάρδια

τη μητέρα μου. Περιβάλλετο από αγάπη σταυ-

ροφορίας η μάνα μου προς τους νέους, και του

λέει συγκινημένη, γιατί γνώριζε τον καημό της

δύστυχης μητέρας του:

«Αθηνόδωρε, παιδί μου, η μάνα σου ας μην

το ξέρει ακόμη. Διακυβεύεται η ζωή της και η

ζωή όλων μας. Απέναντι είναι η αστυνομία γε-

μάτη Γερμανούς...»

«Θα δω λίγο τη μάνα μου και θα φύγω»,

ήτανε η απάντηση.

Έτσι κι έγινε. Μπήκε μέσα στο σπίτι, την

είδε κι έφυγε. Από τότε η αείμνηστη Αντίκλεια

έπαψε να μιλά για το γιο της, ηρέμησε. Μάθα-

με αργότερα ότι κατέβαινε ο Αθηνόδωρος σε

γνωστά σπίτια στην άκρη του χωριού και έ-

βλεπε τη μητέρα του. Όταν αργότερα οι αντάρ-

τες κατέβηκαν από το βουνό, είδε το γιο της

παντρεμένο με μια ωραία δασκάλα από το Σου-

φλί, τη Χρυσούλα Παπαοικονόμου.

Συσπειρωμένοι τώρα όλοι οι κάτοικοι, εί-

χαμε μια συνωμοσία σιωπής. Μερικοί είχανε

κάποια επικοινωνία με τους αντάρτες, κάτι ψι-

θυρίζανε. Ακούγαμε κρυφά ραδιόφωνο από το

σπίτι του Κρεωνά. Ο Άξονας άρχισε να χάνει.

Οι ίδιοι δεν το παραδέχονταν και επαίρονταν

για τις νίκες τους. Σιγά σιγά όμως απέσυραν

το στρατό τους προς τη Θεσσαλονίκη. Και ό-

ταν ήρθε η κατάλληλη στιγμή, πήρανε μήνυμα

από τους Αντάρτες να παραδώσουν τα όπλα.

Με τους ελάχιστους Γερμανούς εγκλωβισμέ-

νους άρχισε η συνδιαλλαγή. Σπουδαίο ρόλο

παίξανε οι δύο διερμηνείς. Άριστοι πατριώτες.

Όλα για την πατρίδα. Σήμερα η αναφορά στον

όρο πατρίδα για μερικούς θεωρείται ποινικό α-

δίκημα, εθνικισμός. Λησμονούν όμως ότι αν

δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι πολεμώντας

τον Ναζισμό, τι θα ‘μαστε σήμερα; Σκοτώθη-

καν οι καλύτεροι, οι ηθικότεροι. Αψήφισαν οι-

κογένεια, παιδιά, γονείς. Όλα για την πατρίδα.

Φώναξε τα παιδιά να μαζέψουν

την στάχτη και να την σπείρουν.

Ό,τι πέρασε πέρασε, και πέρασε σωστά.

(Σεφέρης)

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλό καλοκαίρι.

ΚΥΒΕΛΗ ΡΑΣΣΑ

Á Í Á Ê Ï É Í Ù Ó Ç

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. ÂïõëïõôéÜ-
äçò Êùíóôáíôßíïò, äéáðñýóéïò êÞñõêáò
ôùí åèíéêþí ìáò éäåùäþí êáé Ýíèåñìïò
õðïóôçñéêôÞò ôùí èñáêéêþí èåìÜôùí.

Ýðñåðå) óå êÜèå ëåéôïõñãßá, åêåß ðïõ üëç ç

æùÞ ôïõ ×ñéóôïý îåäéðëþíåôáé êáé ìáò ðñï-

óöÝñåôáé ãéá «åêìåôÜëëåõóç», åêåß ðïõ üëïé

ïé óçìåñéíïß ôõöëïß «êáñáäïêïýí» ôç óôéã-

ìÞ ôïõ áãéáóìïý ôïõò áðü ôç óçìåñéíÞ êï-

ëõìâÞèñá, ðïõ äåí åßíáé Üëëç áðü ôï ¢ãéï

äéóêïðüôçñï ôçò èåßáò êïéíùíßáò, ÷ùñßò íá

øÜ÷íïõí Üíèñùðï íá ôïõò âïçèÞóåé íá ôï

ðñáãìáôïðïéÞóïõí;

ÌÞðùò ç áíáæÞôçóÞ ìáò ðåñéïñßæåôáé

óôéò ðïñôïêáëß óåëßäåò ôùí ÷ñçìáôéóôçñéá-

êþí åöçìåñßäùí, ôùí óôçìÝíùí talk shows

êáé ôùí äéáäéêôõáêþí sites áðïðñïóáíáôï-

ëéóìïý;

Ôçí áðÜíôçóç ìáò ôç äßíïõí ïé ãïíåßò ôïõ

ôõöëïý, ðïõ åêëÞèçóáí íá ëïãïäïôÞóïõí (;)

ãéá ôç èåñáðåßá ôïõ ãéïõò ôïõò: «çëéêßáí Ý-

÷åé, áõôüí åñùôÞóáôå».

Áò ðñïóðáèÞóåé ï êáèÝíáò ìáò íá áðá-

íôÞóåé ìðñïóôÜ óôïí êáèñÝðôç ôçò øõ÷Þò ôïõ.

Éåñåýò ×ñÞóôïò Êáôóïýëçò

ÐñïúóôÜìåíïò É.Í.

Ðáíáãßáò Âëá÷åñíþí ÁôôéêÞò
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Ä
åêáÝîé ðáñáãùãïß áðü ôï
Ôõ÷åñü ¸âñïõ Ýðéáóáí...

13Üñé ìå óðáñÜããéá
Ìéá ïìÜäá ðáñáãùãþí á-

ðü ôï áêñéôéêü ÷ùñéü Ôõ÷åñü
óôïí ¸âñï, õéïèåôþíôáò Ýíá
ðñüôõðï ìïíôÝëï ïñãÜíùóçò,
êáôÜöåñå íá «êáôáêôÞóåé» ôçí
áãïñÜ ôçò Ãåñìáíßáò.

Ìå âáóéêü óêïðü ôçí áíá-
äéÜñèñùóç ôùí êáëëéåñãåéþí
ôçò ðåñéï÷Þò, éäñýèçêå ðñï
äåêáôñéþí åôþí ï áãñïôéêüò óõíåôáéñéóìüò
êïéíÞò ãåùñãéêÞò åêìåôÜëëåõóçò ôïõ Ôõ÷å-
ñïý ¸âñïõ.

Ôï óðáñÜããé áðïôåëåß ôï âáóéêü ðñïúüí
ôùí êáëëéåñãåéþí ôçò ïìÜäáò, ôï ïðïßï åîÜ-
ãåôáé íùðü óôç Ãåñìáíßá.

Ôï 2002 ç ðáñáãùãÞ áíÞëèå óå 374 ÷é-
ëéÜäåò ôüíïõò, åíþ ï ôæßñïò ôïõ óõíåôáéñé-
óìïý Ýöôáóå ôéò 676,6 ÷éëéÜäåò åõñþ.

Ïé ðáñáãùãïß ôçñïýí ôïõò êáíüíåò ðïõ
èÝôåé ï óõíåôáéñéóìüò ìå õðïãñáöÞ óõìâï-
ëáßïõ. Áðü ôï åßäïò ôïõ ëéðÜóìáôïò ðïõ ÷ñç-
óéìïðïéïýí Ýùò êáé ôç äéÜñêåéá ôïõ ðïôßóìá-
ôïò óå êáèçìåñéíÞ âÜóç.

Êáô’ áõôü ôïí ôñüðï åëÝã÷åôáé êáé êáôá-
ãñÜöåôáé üëç ç äéáäéêáóßá áðü ôç óðïñÜ ìÝ-
÷ñé êáé ôçí ðþëçóç ôïõ ðñïúüíôïò. Ðñüóöá-
ôá, ìÜëéóôá, ç ïìÜäá ðáñáãùãþí áðÝêôçóå
êáé ðéóôïðïéçôéêü ïëïêëçñùìÝíçò äéá÷åßñé-
óçò Agro 2.1 êáé 2.2.

Ðñï åôþí, ç ïìÜäá ðáñáãùãþí ôïõ Ôõ-
÷åñïý ¸âñïõ áðïöÜóéóå íá áó÷ïëçèåß êáé
ìå ôá âáôüìïõñá.

Îåêßíçóáí íá êáëëéåñãïýí ôï 1995 êáé ôá
ðñþôá áðïôåëÝóìáôá, üðùò åðéóçìáßíåé óôï
«ÌÜñêåô» ï ðñüåäñïò ôïõ óõíåôáéñéóìïý ê.
ÁíáóôÜóéïò Æáããßëçò, Þôáí ðáñáðÜíù áðü
éêáíïðïéçôéêÜ. Áñãüôåñá üìùò ðñïÝêõøáí
äõóêïëßåò êáé Ýôóé äõï-ôñßá ÷ñüíéá ìåôÜ á-
íáãêÜóôçêáí íá ìåéþóïõí ôéò åêôÜóåéò.

«Ôï ðñüâëçìá», óçìåéþíåé ï ê. Æáããßëçò,
«åíôïðéæüôáí ôüóï óôç äéÜèåóç ôïõ ðñïúüíôïò
óôçí åëëçíéêÞ áãïñÜ üóï êáé óôéò äõíáôüôç-
ôåò åîáãùãÞò ôïõ ðñïúüíôïò, ìéá êáé ï áíôá-
ãùíéóìüò áðü ôçí Êßíá åßíáé éäéáßôåñá óêëç-
ñüò».

ÌáñìåëÜäá

Ï óõíåôáéñéóìüò ìåôáðïéïýóå ôï ðñïúüí êáé
óõóêåýáæå ìáñìåëÜäá, ùóôüóï ïé áëõóßäåò
ôùí óïýðåñ ìÜñêåô Þèåëáí ðåñéóóüôåñïõò
áðü Ýíáí êùäéêïýò ðñïúüíôùí. Áõôü ãéá å-
ìÜò üìùò Þôáí êÜôé áäýíáôï êáé Ýôóé, ðáñÜ

«Äåí ðñïëáâáßíïõìå íá ðïõëÜìå óôç Ãåñìáíßá...»

ôï ãåãïíüò üôé åðñüêåéôï ãéá ìéá êáëëéÝñãåéá
ðïõ õðü óõíèÞêåò ìðïñåß íá åßíáé áñêåôÜ
ðñïóïäïöüñá ãéá ôïõò ðáñáãùãïýò, áíá-
ãêáóôÞêáìå íá ðÜøïõìå íá áó÷ïëïýìáóôå
ìå ôá âáôüìïõñá».

Éäéáßôåñá ðñïóïäïöüñá êáëëéÝñãåéá ü-
ìùò áðïäåß÷èçêå ôï óðáñÜããé.

Ç êáëëéÝñãåéá äéáñêåß äþäåêá ìå äåêá-
ôñßá ÷ñüíéá êáé ìåôÜ ï ðáñáãùãüò èá ðñÝðåé
íá êáëëéåñãÞóåé åê íÝïõ ôçí Ýêôáóç. Ç áðü-
äïóç áíÜ óôñÝììá ôïí ðñþôï ÷ñüíï êõìáß-
íåôáé áðü 300-400 êéëÜ êáé êÜèå ÷ñüíï ç ðá-
ñáãùãÞ ó÷åäüí äéðëáóéÜæåôáé.

Õðü êáëÝò óõíèÞêåò ìÜëéóôá ç ðáñáãù-
ãÞ ìðïñåß íá öôÜóåé ìÝ÷ñé êáé ôá 1.300 êéëÜ
ôï óôñÝììá».

Óôç öÜóç áõôÞ ôá ìÝëç ôçò ïìÜäáò åßíáé
äåêáÝîé, áëëÜ óôï Üìåóï ìÝëëïí ðñüêåéôáé
íá ðñïóôåèïýí áêüìá åöôÜ. Ìå ôçí Ýíôáîç
ôùí íÝùí ìåëþí, ôá 450 óôñÝììáôá ãçò ðïõ
åêìåôáëëåýåôáé óÞìåñá ç ïìÜäá ðáñáãùãþí
èá áõîçèïýí óôá 700.

ÐÝñáí üìùò ôïõ óðáñáããéïý, óôçí åõñý-
ôåñç ðåñéï÷Þ êáëëéåñãïýíôáé ôåýôëá, êáëá-
ìðüêé, óéôÜñé, âáìâÜêé ê.Ü.

«Åìåßò áõôü ðïõ ëÝìå óôïõò ðáñáãùãïýò

åßíáé, óõã÷ñüíùò ìå ôï ðñïúüí ðïõ êáëëéåñ-

ãïýí, íá êáëëéåñãÞóïõí êáé óðáñÜããé ðñïêåé-

ìÝíïõ íá äéáðéóôþóïõí ìüíïé ôïõò ðüóï óõì-

öÝñïõóá åðéëïãÞ åßíáé», ìáò ëÝåé ï ðñüåäñïò

ôïõ óõíåôáéñéóìïý. «Ðñïóðáèïýìå óõíå÷þò

íá ðåßóïõìå ôïí êüóìï ãéá ôç æÞôçóç ðïõ Ý-

÷åé ôï ðñïúüí óôçí áãïñÜ ôçò Åõñþðçò.

Áñêåß íá óáò ðù üôé ôá óôñÝììáôá ðïõ êáë-

ëéåñãïýìå åìåßò éêáíïðïéïýí Ýíáí Ýìðïñï, å-

íþ õðÜñ÷ïõí Üëëïé äÝêá ðïõ æçôïýí êáé Üëëç

ðáñáãùãÞ, ÷ùñßò íá ìðïñïýìå íá ôïõò éêá-

íïðïéÞóïõìå.

ÈÝëù íá ðù üôé ðëÝïí ìáò øÜ÷íïõí áõôïß

êáé ü÷é åìåßò. Áõôü öõóéêÜ óõíåðÜãåôáé êáé ìéá

óéãïõñéÜ óôéò ôéìÝò, áöïý, ëüãù ôçò ìåãÜëçò

æÞôçóçò ðïõ õðÜñ÷åé, ïé Ãåñìáíïß Ýìðïñïé

öôÜíïõí óôï óçìåßï íá ìáò ðñïêáôáâÜëëïõí

ôá ÷ñÞìáôá».

β) Πώς –και αν σκοπεύει– να αντιμετωπί-

σει την ανάρμοστη και απρεπή συμπεριφορά

του ΟΣΕ αφενός μεν να λαμβάνει αποφάσεις

και να τις εφαρμόζει χωρίς να ενημερώνει το

επιβατικό κοινό με την λογική του “αποφασί-

ζομεν και διατάσσομεν”, αφετέρου δε να μην

απαντά σε διαμαρτυρίες των πολιτών ή σε δη-

μοσιεύματα που τον αφορούν;

Λεωνίδας Γρ. Λυμπερακίδης

Βουλευτής Έβρου

Ôá ôñÝíá ðïõ ðåñíïýí

êáé äå óôáìáôïýí...

Ο
ι εκκλήσεις του Συλλόγου μέσω της εφη-

μερίδας μας για παρέμβαση βουλευτών του

Νομού μας προς τον ΟΣΕ για την κατάργηση

σιδηροδρομικών σταθμών σε χωριά του Νο-

μού έπιασε τόπο.

 Όπως διαβάζουμε στον τοπικό τύπο, ο

βουλευτής της Ν.Δ. κ. Λυμπερακίδης κατέ-

θεσε την ακόλουθη επερώτηση στη Βουλή

στον Υπουργό Μεταφορών κ. Βερελή:

Ôá ôñÝíá ôïõ ÏÓÅ

äåí åîõðçñåôïýí ôïõò Åâñßôåò

Θέμα: Κατάργηση στάσεων από τον ΟΣΕ

Είναι γνωστό ότι για το μεγαλύτερο μέρος

του αγροτικού κυρίως πληθυσμού της χώρας,

ο σιδηρόδρομος αποτελεί κατεξοχήν ασφαλές

και παραδοσιακό μέσο μετακίνησης, αλλά και

διακίνησης των προϊόντων.

Συγκεκριμένα και εντελώς αιφνιδιαστικά,

χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, στις 18 Ια-

νουαρίου 2003, ο ΟΣΕ προέβη σε κατάργηση

αριθμού στάσεων (π.χ. Βρυσούλας, Φυλα-

χτού, Λυκόφωτος, κλπ.) των συρμών του κα-

τά μήκος του δικτύου του από Αλεξανδρού-

πολη μέχρι Ορμένιο, πολλές από τις οποίες

είχαν καθιερωθεί από τις αρχές της δεκαετίας

του 1950.

Έκτοτε και παρά τις διαμαρτυρίες, τόσο

των μεμονωμένων κατοίκων, όσο και των

τοπικών ΜΜΕ, ο ΟΣΕ όχι μόνο δεν αποκατέ-

στησε το προηγούμενο καθεστώς, αλλά απα-

ξίωσε ακόμη και να απαντήσει στα σχετικά

διαβήματα.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός Επικοινωνιών και

Μεταφορών:

α) Πώς –και αν– σκοπεύει να αποκαταστή-

σει την προαναφερθείσα πρωτοφανή αυθαιρε-

σία του ΟΣΕ;

Ç ÅÊÄÑÏÌÇ ÌÁÓ ÓÔÏ ÍÁÕÐËÉÏÇ ÅÊÄÑÏÌÇ ÌÁÓ ÓÔÏ ÍÁÕÐËÉÏÇ ÅÊÄÑÏÌÇ ÌÁÓ ÓÔÏ ÍÁÕÐËÉÏÇ ÅÊÄÑÏÌÇ ÌÁÓ ÓÔÏ ÍÁÕÐËÉÏÇ ÅÊÄÑÏÌÇ ÌÁÓ ÓÔÏ ÍÁÕÐËÉÏ

(ÓõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 1)

ντακάθαρη ταβέρνα του Προ-

φήτη Ηλία, όπου ικανοποίησαν

όλες τις γαστρονομικές τους ε-

πιθυμίες, με τις νόστιμες σπε-

σιαλιτές, και προπάντων την

μπογάνα (αρνάκι με πατάτες

στα ξύλα).

Το γνωστό θρακιώτικο κέ-

φι, που δε λείπει ποτέ από τις

εξορμήσεις μας, ξεκίνησε στη

διάρκεια της διαδρομής, κορυ-

φώθηκε χορευτικά στον άνετο

χώρο της ταβέρνας αυτής, και

τελείωσε λίγο πριν επιστρέψου-

με στην Αθήνα.

Ελπίζουμε ότι και οι επόμε-

νες εκδρομές μας, και ιδιαίτε-

ρα η 8ήμερη εκδρομή μας τον

Αύγουστο στην Καππαδοκία,

να έχουν την ίδια και μεγαλύ-

τερη επιτυχία.

Φτάνει να υπάρχει μεγαλύ-

τερη συμμετοχή συμπατριωτών

μας.

Βέτα Σιγλίδου-Ρέτζιου

Τα στιγμιότυπα από την

πανέμορφη ταβέρνα του

Προφήτη Ηλία όπου

φάγαμε το μεσημέρι,

είναι αδιάψευστοι

μάρτυρες ότι το

γλεντήσαμε δεόντως.

Μετά τις νοστιμιές

και το ωραίο κρασί,

κατά τα ειωθότα,

το ρίξαμε στο χορό.

Φυσικά δεν έλειψαν

τα θρακιώτικα...

Åñþôçóç óôç ÂïõëÞ

áðü ôïí ÃéÜííç ÍéêïëáÀäç

ãéá ôçí êáëëéÝñãåéá óðáñáããéïý

Ε
ρώτηση προς τον Υπουργό Γεωργίας με την

οποία ζητάει να ενημερωθεί για το τι πρό-

κειται να πράξει, ώστε να στηριχθεί η καλλιέρ-

γεια σπαραγγιού στον Έβρο, κατέθεσε ο βου-

λευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Γιάννης Νικολαΐδης:

Θέμα: Στήριξη της καλλιέργειας σπαραγγιού

στον Έβρο

Γνωρίζετε τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες

που επικράτησαν εφέτος στο νομό Έβρου, με

αποτέλεσμα να έχουμε στον Νομό μας μεγά-

λες καταστροφές στη γεωργική παραγωγή από

τις πλημμύρες και τους παγετούς.

Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί σε αρ-

κετές περιοχές του νομού μας η παραγωγή, δια-

λογή και τυποποίηση σπαραγγιών (Νέα Βύσ-

σα, Τυχερό, Κόμαρα, Ελιά, Πλάτη, Αμμόβου-

νο, κ.α.).

Το παραγόμενο προϊόν είναι ποιοτικά ανα-

βαθμισμένο και στο σύνολό του σχεδόν εξάγε-

ται στην Ευρώπη και κυρίως στο Μόναχο της

Γερμανίας.

Το σπαράγγι του Ν. Έβρου αποσπά υψη-

λές τιμές λόγω της ποιότητας και της πρωιμό-

τητάς του, αφού η συγκομιδή του αρχίζει αρ-

χές Μαρτίου.

Την εφετινή χρονιά, δυστυχώς, λόγω των

κακών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν,

η συγκομιδή ξεκίνησε αργά, μετ ατα μέσα Α-

πριλίου, με αποτέλεσμα οι στρεμματικές απο-

δόσεις αλλά και οι τιμές να συρρικνωθούν κά-

τω από 50-60%.

Οι σπαραγγοπαραγωγοί του Έβρου, οι ο-

ποίοι είναι οργανωμένοι σε υγιείς συνεταιρι-

σμούς με άρτιο εξοπλισμό, βρίσκονται σε α-

πόγνωση λόγω της ζημιάς που θα υποστούν ε-

φέτος, λόγω του υψηλού κόστους παραγωγής

που έχει το σπαράγγι.

Μοναδική λύση για να μην υποστούν τε-

ράστια οικονομική ζημία “αφενός” και για να

στηριχθούν οι προσπάθειες για αναδιάρθρωση

των καλλιεργειών “αφετέρου” είναι η ΑΠΟ-

ΖΗΜΙΩΣΗ τους από τον ΕΛΓΑ.

Λόγω δε των ιδιαιτεροτήτων της σπαραγ-

γοπαραγωγής θα πρέπει μετά τη λήξη της συ-

γκομιδής (περί την 10η Ιουνίου) να μεριμνή-

σει ο ΕΛΓΑ, ώστε μετά την εκκαθάριση κατά

παραγωγό να εκτιμήσει τη ζημία ενός εκάστου

και να τον αποζημιώσει.

Ερωτάται ο Υπουργός:

Τι πρόκειται να πράξει ώστε να στηριχθεί

η δυναμική καλλιέργεια σπαραγγιού στο νομό

Έβρου και να αποζημιωθούν οι σπαραγγοπα-

ραγωγοί για την τεράσια απώλεια του εισοδή-

ματός τους η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις

παραγωγών θα ξεπεράσει και το 60%;

Γιάννης Νικολαΐδης

Βουλευτής Έβρου

ÇÌÅÑÁ ÌÍÇÌÇÓ

29 ÌáÀïõ 1453 - 29 ÌáÀïõ 2003

ÊÜèå öïñÜ ðïõ áêïýù êáé äéáâÜæù ôç ëÝ-
îç "Üëùóç", ðÜíôá óôï íïõ ìïõ Ýñ÷åôáé ç Êùí-
óôáíôéíïýðïëç êáé åíþ Ý÷åé áëùèåß äýï öï-
ñÝò (ôçí ðñþôç ôï 1203 êáôÜ ôçí 4ç óôáõñï-
öïñßá) ðÜíôá óêÝðôïìáé áõôÞí ðïõ Ýãéíå óôéò
29 Ìáßïõ ôïõ 1453.

Óõìðëçñþèçêáí Þäç 550 ÷ñüíéá áðü ôçí
ðôþóç ôçò ðñùôåýïõóáò ôïõ Âõæáíôéíïý êñÜ-
ôïõò.

Ç ÷ñïíïëïãßá ôçò Üëùóçò èåùñåßôáé
óôáèìüò ôçò ðáãêüóìéáò éóôïñßáò ðïõ äéá-
÷ùñßæåé ôïõò ìÝóïõò ÷ñüíïõò áðü ôïõò íåþ-
ôåñïõò. ÐïëëÜ äçìïôéêÜ ôñáãïýäéá ôçò ÈñÜ-
êçò ìáò, èñçíïýí ãéá ôï ÷áìü ôçò Âáóéëåý-
ïõóáò.

Éóôïñéêïß ôçò åðï÷Þò åêåßíçò üðùò ï Öñá-
íôæÞò, Äïýêáò ê.Ü. ðåñéÝãñáøáí ôéò ôñáãéêÝò
êáôáóôÜóåéò ðïõ äéáäñáìáôßóôçêáí êáôÜ ôçí
Üëùóç.

ÉóôïñéêÜ äåí åßíáé ôßðïôå âåâáéùìÝíï ãéá
ôïí ôñüðï ôïõ èáíÜôïõ ôïõ Êùíóôáíôßíïõ Ðá-
ëáéïëüãïõ.

Ðïëëïß éóôïñéêïß, åîéóôïñþíôáò ôá ãåãï-
íüôá, ðåñíïýí áóõíáßóèçôá áðü ôçí éóôïñßá
óôïí èñýëï üðùò ôïõ “ìáñìáñùìÝíïõ âáóé-
ëéÜ”, ðïõ “èá ìðåé óôçí ðüëç áðü ôçí ×ñõóü-
ðïñôá êáé èá êõíçãÞóåé ôïõò Ôïýñêïõò þò
ôçí Êüêêéíç ÌçëéÜ”.

Ë.Ô.
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ÓÕËËÏÃÏÓ ÅÈÅËÏÍÔÙÍ ÁÉÌÏÄÏÔÙÍ ÖÅÑÙÍ
" É Ó Á Á Ê É Ï Ó  Ê Ï Ì Í Ç Í Ï Ó "

Ô
ï 1988 ìéá ìéêñÞ ïìÜäá áíèñþðùí ðïõ ðß-
óôåøáí óôá êáëÜ ôïõ èåóìïý ôçò åèåëï-

íôéêÞò áéìïäïóßáò, Ýóôçóáí ôçí ðñþôç ïñ-
ãáíùìÝíç ïìÜäá åèåëïíôþí áéìïäïôþí Öå-
ñþí. Ç ïìÜäá áõôÞ, ðïõ ôçí áðïôåëïýóáí
25 ðåñßðïõ ìÝëç, Þôáí åíôáãìÝíç óôïí Óýë-
ëïãï Áéìïäïôþí Áëåîáíäñïýðïëçò. Ëåéôïýñ-
ãçóå Ýôóé ãéá ðåñéóóüôåñá áðü ôÝóóåñá ÷ñü-
íéá, äéáäßäïíôáò ôçí éäÝá ôçò åèåëïíôéêÞò áé-
ìïäïóßáò.

Ôï 1993 ïé Üíèñùðïé áõôïß áðïôÝëåóáí
ôá éäñõôéêÜ ìÝëç ôïõ Óõëëüãïõ Åèåëïíôþí Áé-

ìïäïôþí «ÉóáÜêéïò Êïìíçíüò», ðïõ ìåôñïý-
óå óôç äýíáìÞ ôïõ åêáôü êáé ðëÝïí ìÝëç.

ÓÞìåñá ï óýëëïãïò áñéèìåß 869 åíåñãÜ

ìÝëç. ÅðßôåõãìÜ ìáò åßíáé üôé êáôáöÝñáìå íá
åõáéóèçôïðïéÞóïõìå ôç íåïëáßá ôçò ðåñéï-
÷Þò ìáò, ìå áðïôÝëåóìá ï ìÝóïò üñïò çëéêß-
áò ôùí áéìïäïôþí ìáò íá åßíáé ÷áìçëüò, êá-
èþò, üðùò åßíáé ãíùóôü, óôçí ðåñéï÷Þ ìáò
õðåñôåñïýí ôá ãçñáóìÝíá çëéêéáêÜ Üôïìá ëü-
ãù ôçò åóùôåñéêÞò êáé åîùôåñéêÞò ìåôáíÜ-
óôåõóçò.

Óå óõíåñãáóßá ìå ôï Ã.Ð.Í. Áëåîáíäñïý-
ðïëçò, êÜíïõìå óôçí ðüëç ìáò êÜèå ìÞíá

áéìïäïóßá êáé óõãêåíôñþíïõìå 1000 ðåñßðïõ
ìïíÜäåò ôï ÷ñüíï.

Óêïðüò ôïõ Óõëëüãïõ åßíáé íá êáëýøåé

ìå áßìá üëïõò ôïõò êáôïßêïõò ôçò ðåñéï-

÷Þò ìáò. ¼ñáìÜ ìáò, ÊÁÈÅ õãéÞò êÜôïéêüò
ìáò ÍÁ ÃÉÍÅÉ óõíåéäçôïðïéçìÝíïò ÅÈÅËÏ-
ÍÔÇÓ ÁÉÌÏÄÏÔÇÓ.

Ï Óýëëïãüò ìáò óõììåôÝ÷åé åíåñãÜ óå
ðïëëÝò ðïëéôéóôéêÝò êáé êïéíùíéêÝò åêäçëþ-
óåéò ôïõ äÞìïõ ìáò. Ïñãáíþíåé åêäçëþóåéò
ãéá ôá ìÝëç ôïõ, ÷ïñïåóðåñßäåò, êïðÞ ðñù-
ôï÷ñïíéÜôéêçò ðßôáò êÜèå ÷ñüíï, âñÜâåõóç

ôùí ìåëþí ôïõ ðïõ óõìðëçñþíïõí ôéò 10 áé-
ìïäïóßåò.

ÐÞñå ìÝñïò ìáæß ìå ôçí ¸íùóç ¸âñïõ
óôçí êïéíùíéêÞ ðñïóöïñÜ óõãêåíôñþíïíôáò
ðëçèþñá ôñïößìùí êáé éìáôéóìïý ãéá ôá ïñ-
öáíïôñïöåßá ôçò Âïõëãáñßáò.

Ðñáãìáôïðïßçóå óôá ðëáßóéá ôçò ðáãêü-
óìéáò åèåëïíôéêÞò áéìïäïóßáò áðïóôïëÞ

óôçí Êùíóôáíôéíïýðïëç êáé óå óõíåñãáóßá
ìå ôï Ðáôñéáñ÷åßï áéìïäüôçóå ãéá ôïõò ¸ë-

ëçíåò ôïõ Ãçñïêïìåßïõ ôçò Ðüëçò.

Áíôéðñïóùðåßá ôïõ åðéóêÝöèçêå ôçí

Êýðñï Ýðåéôá áðü ðñüóêëçóç ôïõ ÔìÞìáôïò
áéìïäïóßáò ôçò ËÜñíáêáò, ìå óêïðü ôçí á-
íôáëëáãÞ áðüøåùí óå èÝìáôá Áéìïäïóßáò.

ÊáèéÝñùóå ôçí ÇìÝñá ôïõ áéìïäüôç óôéò
17 Óåðôåìâñßïõ, åïñôÞ ôçò Áãßáò Óïößáò, Ðß-
óôåùò, ÁãÜðçò êáé Åëðßäáò. Ôçí çìÝñá áõôÞ
ãßíåôáé Áñôïêëáóßá êáé êáôüðéí ðáñáèÝôïõ-
ìå ãåýìá ãéá üëá ôá ìÝëç ìáò.

ÓõììåôÝ÷åé óå üëåò ôéò Áìöéêôõïíßåò ôçò
Ð.Ï.Ó.Å.Á.

Åßíáé ìÝëïò ôçò ÐÏÓÅÁ, ìÝëïò ôùí Óõë-
ëüãùí áéìïäïôþí ÁíáôïëéêÞò Ìáêåäïíßáò êáé
ÈñÜêçò, êáé ìÝëïò ôçò ¸íùóçò Óõëëüãùí Å-
èåëïíôþí Áéìïäïôþí ¸âñïõ.

Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ Óõëëüãïõ,
ýóôåñá áðü ôéò åêëïãÝò ôïõ 2002, áðïôåëåß-
ôáé áðü ôïõò êÜôùèé:
ÖÏÕÔÓÉÔÆÇÓ ×ÑÇÓÔÏÓ Ðñüåäñïò
ÐÅÚ×ÁÌÐÅÑÇÓ ÓÔÁÕÑÏÓ Áíôéðñüåäñïò
ÊÏÑÄÁ ÖÙÔÅÉÍÇ ÃñáììáôÝáò
ÔÓÁÑÄÉÄÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ Ôáìßáò
ÌÐÉÑÍÔÆÇÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ Äéá÷åéñéóôÞò

áßìáôïò
ÖÝñåò 28-6-2003

Ôï Ä.Ó. ôïõ Óõëëüãïõ

ÉÁÔÑÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ ��

ÏÄÇÃÉÅÓ ÃÉÁ ÅÃÊÁÉÑÇ ÄÉÁÃÍÙÓÇ ÔÏÕ ÊÁÑÊÉÍÏÕ ÔÏÕ ÐÁ×ÅÏÓ ÅÍÔÅÑÏÕ

Åßíáé ðéï óçìáíôéêü íá êÜíïõìå ôçí ðñþôç åîÝôáóç ôïõ ðá-
÷Ýïò åíôÝñïõ, ôç ëåãüìåíï êïëïíïóêüðçóç óôçí çëéêßá
ôùí 50 åôþí, áðü üóï åßíáé íá åðáíåîåôáæüìáóôå ôñßá
Ýôç ìåôÜ ôçí áöáßñåóç ýðïðôùí ðïëõðüäùí ðïõ ãßíå-
ôáé êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò åîåôÜóåùò.

Áõôü õðïóôçñßæåé ìå ïäçãßåò ôçò ðïõ åîÝäùóå á-
ìåñéêáíéêÞ «ÏìÜäá êñïýóåùò» êáôÜ ôïõ êáñêßíïõ ôïõ
åíôÝñïõ.

Óýìöùíá ìå ôéò óõóôÜóåéò ôùí éáôñþí, üëïé ïé Üí-
èñùðïé ðñÝðåé áðáñáßôçôá íá õðïâÜëëïíôáé óå êïëïíï-
óêüðçóç óôçí çëéêßá ôùí 50 åôþí.

Ìå ôçí åîÝôáóç áõôÞ êáèßóôáôáé äõíáôüí íá áíé-
÷íåõèïýí ðñüùñåò åíäåßîåéò  êáñêßíïõ ôïõ åíôÝñïõ,
ðïõ óçìåéùôÝïí åßíáé ôï ôñßôï êáôÜ óåéñÜ öïíéêüôåñï
åßäïò êáñêßíïõ óôéò ÇÐÁ.

Ìéêñïóêïðéêïß ðïëýðïäåò óôï Ýíôåñï åíäÝ÷åôáé íá
ãßíïõí üãêïé åÜí ðáñáìåßíïõí êáé ìåãáëþóïõí. Ìðïñïýí
íá áöáéñåèïýí êáôÜ ôçí þñá ôçò åîÝôáóçò, ðïõ ãßíåôáé ü-
ôáí ï áóèåíÞò åßíáé Þñåìïò êáé äåí Ý÷åé õðïâëçèåß óå ýðíùóç.

ÓõíÞèùò óõíéóôÜôáé óôïõò áóèåíåßò üôáí áöáéñïýí Ýíáí ðïëýðï-
äá, íá åðáíåîåôÜæïíôáé ìåôÜ ðÜñïäï ôñéþí åôþí.

ÍÝåò ïäçãßåò, ùóôüóï, ðïõ åîÝäùóå ç áìåñéêáíéêÞ «ïìÜäá êñïýóåùò» êáôÜ ôïõ êáñêßíïõ
ôïõ åíôÝñïõ õðïóôçñßæïõí üôé ç ðñþôç åîÝôáóç åíôïðßæåé ôïõò ìåãáëýôåñïõò êáé ôïõò ðåñéó-
óüôåñï åðéêßíäõíïõò ðïëýðïäåò. �

ÅðéóôçìïíéêÞ Äéçìåñßäá óôçí Áëåîáíäñïýðïëç

ÔÅÑÁÓÔÉÁ Ç ÐÑÏÏÄÏÓ ÓÔÏÍ ÔÏÌÅÁ ÔÇÓ ÊÁÑÄÉÏ×ÅÉÑÏÕÑÃÉÊÇÓÔÅÑÁÓÔÉÁ Ç ÐÑÏÏÄÏÓ ÓÔÏÍ ÔÏÌÅÁ ÔÇÓ ÊÁÑÄÉÏ×ÅÉÑÏÕÑÃÉÊÇÓÔÅÑÁÓÔÉÁ Ç ÐÑÏÏÄÏÓ ÓÔÏÍ ÔÏÌÅÁ ÔÇÓ ÊÁÑÄÉÏ×ÅÉÑÏÕÑÃÉÊÇÓÔÅÑÁÓÔÉÁ Ç ÐÑÏÏÄÏÓ ÓÔÏÍ ÔÏÌÅÁ ÔÇÓ ÊÁÑÄÉÏ×ÅÉÑÏÕÑÃÉÊÇÓÔÅÑÁÓÔÉÁ Ç ÐÑÏÏÄÏÓ ÓÔÏÍ ÔÏÌÅÁ ÔÇÓ ÊÁÑÄÉÏ×ÅÉÑÏÕÑÃÉÊÇÓ

Ελπίδα ζωής...

Ο Θεόδωρος Αγοραστός, αναπληρωτής κα-

θηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας στην

πρώτη Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική

του ΑΠΘ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσ-

σαλονίκης, παρουσίασε στην Αλεξανδρούπο-

λη εισήγηση για το πρώτο εμβόλιο στον κό-

σμο κατά του καρκίνου της μήτρας, του ο-

ποίου η εφαρμογή ξεκίνησε στον άνθρωπο.

«Μετά από 15 χρόνια έρευνας βρισκόμα-

στε ήδη στο στάδιο κατά το οποίο τα εμβόλια

αυτά εναντίον του ιού αρχίζουν και εφαρμό-

ζονται στον άνθρωπο. Έχει αποδειχθεί ότι τα

εμβόλια αυτά είναι ασφαλή, ότι παρέχουν ε-

παρκή ανοσιακή απάντηση του οργανισμού»,

είπε ο καθηγητής. Επίσης τόνισε ότι θα πρέπει

να προηγηθεί μια μεγάλη εκστρατεία ενημέ-

ρωσης των γιατρών και κυρίως του κοινού, για

τη σημασία του εμβολιασμού κατά του ιού στη

σχολική ηλικία. Αν όλα πάνε κατ’ ευχήν, «τό-

τε η νόσος αυτή, η οποία αποτελεί σήμερα πρώ-

τη αιτία θανάτου στον κόσμο, θα θεωρείται ό-

πως η πανώλη ή η ευλογιά».

Ì
å ôç óõììåôï÷Þ 70 ðåñßðïõ êïñõöáßùí
êáèçãçôþí Êáñäéï÷åéñïõñãéêêÞò áðü ü-

ëç ôçí ÅëëÜäá ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôçí Áëå-
îáíäñïýðïëç åðéóôçìïíéêÞ äéçìåñßäá ìå èÝ-
ìá «Åîåëßîåéò óôçí ÊáñäéïèùñáêéêÞ ×åéñïõñ-
ãéêÞ», ðïõ äéïñãÜíùóå ç ×åéñïõñãéêÞ Êëéíé-
êÞ êáñäéÜò èþñáêïò ôïõ Äçìïêñßôåéïõ Ðá-
íåðéóôçìßïõ ÈñÜêçò óå óõíåñãáóßá ìå ôçí
ÅëëçíéêÞ Åôáéñåßá ×åéñïõñãéêÞò èþñáêïò -
êáñäéÜò - áããåßùí.

Ôéò åñãáóßåò ôçò äéçìåñßäáò Üíïéîå ï õ-

öõðïõñãüò Õãåßáò ê. ¸êôïñáò Íáóéþêáò, å-

íþ ôá èÝìáôá ðïõ óõæçôÞèçêáí ìåôáîý ôùí

Üëëùí Þôáí ïé ðñïïðôéêÝò êáé ðñïâëçìáôéóìïß

áðü ôçí ÁããåéïãÝíåóç êáé ôç ìåôáìüó÷åõóç

ôùí Stem Celles óôï ìõïêÜñäéï, ïé íÝåò ôå-

÷íéêÝò óôçí áíôéìåôþðéóç ôçò ÷ñüíéáò êáñäéá-

êÞò áíåðÜñêåéáò, êïëðï-áìöéêïéëéáêÞ âçìá-

ôïäüôçóç êáé ç ÷åéñïõñãéêÞ èåñáðåßá ôïõ êáñ-

êßíïõ.  �
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êáé Ý÷åé ðåñéïñßóåé êÜðùò ôçí ðñïâïëÞ ôïõ

ôóéãÜñïõ óôá Ýñãá, Ý÷åé óõìâÜëåé ðÜñá ðïëý

óôç äéÜäïóç ôïõ êáðíßóìáôïò ìå ôç äçìéïõñ-

ãßá «ðñïôýðùí», åßôå êáëþí åßôå êáêþí, ðïõ

âñßóêïõí áíáêïýöéóç êáé ãáëÞíç óôï Üíáì-

ìá åíüò ôóéãÜñïõ, åíÝñãåéá ðïõ áðïôåëåß ôï

ðéï Üó÷çìï ðáñÜäåéãìá ðñïò ìßìçóç éäßùò

óôá íåáñÜ Üôïìá.

Áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ ï ðñüåäñïò ôçò Åë-

ëçíéêÞò ÁíôéêáñêéíéêÞò Åôáéñåßáò, êáèçãçôÞò

ê. Í. ÄïíôÜò, åîÞãçóå üôé ðáñÜ ôçí åîáããåëß-

á ôùí ìÝôñùí ãéá ðåñéïñéóìü ôïõ êáðíßóìá-

ôïò, ôç ÷ñïíéÜ ðïõ ðÝñáóå ôï êÜðíéóìá áõ-

îÞèçêå óôç ÷þñá ìáò, ãåãïíüò ðïõ áðïäåé-

êíýåé üôé ï áíôéêáðíéóôéêüò áãþíáò äåí áðÝ-

äùóå ôá áðïôåëÝóìáôá ðïõ áñ÷éêÜ åß÷áí ó÷å-

äéáóôåß.

Ç ÅëëçíéêÞ ÁíôéêáñêéíéêÞ Åôáéñåßá äßíåé ìå-

ãÜëç âáñýôçôá óôï æÞôçìá ôïõ ðáèçôéêïý êá-

ðíßóìáôïò, êáèþò åêôéìÜôáé üôé ôï 45% ôùí

áíäñþí ðïõ äåí êáðíßæïõí, êáðíßæïõí ðáèç-

ôéêÜ óå ÷þñïõò üðïõ âñßóêïíôáé ìå ãíùóôïýò

Þ ößëïõò ôïõò. Ôï áíôßóôïé÷ï ðïóïóôü óôéò

ãõíáßêåò, ðáèçôéêÝò êáðíßóôñéåò, îåðåñíÜ ôï

35%.

ÅíäéáöÝñïí ðáñïõóéÜæåé êáé ìßá Ýêèåóç

ðïõ Ýãéíå ãéá ôï ðáèçôéêü êÜðíéóìá óå åñãá-

óéáêïýò êáé äçìüóéïõò ÷þñïõò. Óôï ðëáßóéï

áõôÞò ôçò ìåëÝôçò, ôïðïèåôÞèçêáí åéäéêÜ ößë-

ôñá ìÝôñçóçò íéêïôßíçò óå íïóïêïìåßá, ðá-

íåðéóôÞìéá, ó÷ïëåßá, óéäçñïäñïìéêïýò óôáè-

ìïýò, áåñïäñüìéá, åóôéáôüñéá êáé ìðáñ.

Áðü ôá ðñþôá áðïôåëÝóìáôá ìåôÜ ôçí êá-

ôáãñáöÞ ôïõ ðïóïóôïý ýðáñîçò íéêïôßíçò

óôïí êÜèå ÷þñï, ðñïÝêõøå üôé ç ÅëëÜäá, ç

Áõóôñßá êáé ç Ãáëëßá Ý÷ïõí êáôÜ ðïëý õøçëü-

ôåñá ðïóïóôÜ íéêïôßíçò óôïõò ÷þñïõò áõôïýò

áð’ ü,ôé ç Éôáëßá, ç Éóðáíßá êáé ç Óïõçäßá, ÷þ-

ñåò ðïõ óõììåôåß÷áí óôï ßäéï ðñüãñáììá.

Ï õðïõñãüò Õãåßáò ê. Ê. ÓôåöáíÞò, áíá-

öåñüìåíïò óôçí Ðáãêüóìéá ÇìÝñá êáôÜ ôïõ

Êáðíßóìáôïò, ôüíéóå üôé ç óõíÞèåéá áõôÞ á-

ðïôåëåß ôç ìåãáëýôåñç áðåéëÞ ãéá ôç äçìü-

Ï
é áóôÝñåò ôïõ êéíçìáôïãñÜöïõ öáßíåôáé

üôé êÜíïõí ôç ìåãáëýôåñç æçìéÜ óôïõò íÝ-

ïõò üóïí áöïñÜ ôï êÜðíéóìá.

Ç öåôåéíÞ Ðáãêüóìéá ÇìÝñá êáôÜ ôïõ êá-

ðíßóìáôïò Þôáí áöéåñùìÝíç óôçí ðÜôáîç

ôçò Ýììåóçò äéáöÞìéóçò ôïõ êáðíïý. Ç Ðá-

ãêüóìéá ÏñãÜíùóç Õãåßáò, óôçí ðñïóðÜèåéÜ

ôçò íá âñåé ôá âáóéêÜ áßôéá ôçò äéÜäïóçò ôïõ

êáðíßóìáôïò, êáôÝëçîå üôé äýï ðáñÜãïíôåò

åßíáé åêåßíïé ðïõ óõìâÜëëïõí ó’ áõôü ìå «ý-

ðïõëï» ôñüðï. Ðñüêåéôáé ãéá ôç ìüäá êáé ôïí

êéíçìáôïãñÜöï, óôïé÷åßá äçëáäÞ ôçò êáèç-

ìåñéíüôçôáò, ôá ïðïßá áðïôåëïýí ðçãÞ «Ý-

ìðíåõóçò» êõñßùò ãéá ôïõò íÝïõò.

¼ðùò áíáêïßíùóå ôç ìÝñá áõôÞ ï ðñüå-

äñïò ôçò ÅëëçíéêÞò ÁíôéêáðíéóôéêÞò Åôáéñåß-

áò, êáèçãçôÞò Íéêüëáïò ×ïýëçò, ôï êÜðíéóìá

ðáñáìÝíåé ìßá áðü ôéò ìåãáëýôåñåò áéôßåò

ðñüùñïõ èáíÜôïõ óôç óýã÷ñïíç êïéíùíéá

ìáò, ç äå ÷þñá ìáò Ý÷åé ôï èëéâåñü ðñïíüìéï

íá Ý÷åé Ýíá áðü ôá ðéï áñíçôéêÜ óôáôéóôéêÜ

óôïé÷åßá óôïí ôïìÝá áõôü.

Óýìöùíá ìå ôéò ôåëåõôáßåò åêôéìÞóåéò, ðÜ-

íù áðü ôïõò ìéóïýò Üíäñåò óôç ÷þñá ìáò

êáðíßæïõí, åíþ ôï ðïóïóôü ôùí ãõíáéêþí êá-

ðíéóôñéþí áõîÜíåôáé óçìáíôéêÜ ôá ôåëåõôáßá

÷ñüíéá. Äéåèíþò ðéóôåýåôáé üôé ôÝóóåñá åêá-

ôïììýñéá Üíèñùðïé ðåèáßíïõí êÜèå ÷ñüíï á-

ðü ôéò âëáâåñÝò åðéðôþóåéò ôïõ êáðíßóìáôïò,

åíþ ç ðñüâëåøç ãéá ôï 2030 åßíáé üôé ïé èÜíá-

ôïé èá öèÜóïõí ôá äÝêá åêáôïììýñéá.

Ôï ðéï áíçóõ÷çôéêü, üìùò, óôïé÷åßï ðïõ

áíáêïéíþèçêå åíüøåé ôçò ÇìÝñáò êáôÜ ôïõ

Êáðíßóìáôïò, åßíáé ç åêôßìçóç üôé áí äåí ðå-

ñéïñéóôåß ôï öáéíüìåíï ôçò ÷ñÞóçò ôóéãÜñùí,

ïé ðåñéóóüôåñïé ìåëëïíôéêïß èÜíáôïé åîáéôßáò

áõôÞò ôçò óõíÞèåéáò ãéá ôá åðüìåíá 50 ÷ñü-

íéá èá Ý÷ïõí ùò èýìáôá áõôïýò ðïõ êáðíß-

æïõí óÞìåñá êáé éäßùò ôá íåáñÜ Üôïìá ðïõ

ôþñá áñ÷ßæïõí ôï êÜðíéóìá.

Áíáöåñüìåíïò óôç ìüäá êáé ôïí êéíçìá-

ôïãñÜöï, ï ê. ×ïýëçò åßðå üôé êáôÜ ôç ãíþìç

ôïõ áðü ôá äýï áõôÜ, ï êéíçìáôïãñÜöïò áí

óéá õãåßá. Ó÷ïëéÜæïíôáò ôá ìÝôñá ðïõ Ý÷ïõí

ëçöèåß, åðáíÝëáâå üôé áõôÜ èá åöáñìüæïíôáé

âáèìéáßá ìå ïäçãü ôï ôñßðôõ÷ï: ðåéèþ, óõíáß-

íåóç, åíçìÝñùóç.

ÅîÞãçóå üôé ïé Ýëåã÷ïé åßíáé ëïãéêü íá ãß-

íïõí ãéá íá åðéôçñçèåß ç åöáñìïãÞ ôïõ ìÝ-

ôñïõ, õðïãñÜììéóå ùóôüóï üôé êÜèå ìÝôñï

èá ðñÝðåé íá åöáñìüæåôáé ìå åõáéóèçóßá, ç

ïðïßá èá ðéóôïðïéåß üôé ôï êñÜôïò äåí óôñÝ-

öåôáé êáôÜ ôùí êáðíéóôþí, áëëÜ êáôÜ ôïõ êá-

ðíßóìáôïò.

Óôç óõíÝíôåõîç Ôýðïõ ðïõ Ýãéíå ìå á-

öïñìÞ ôçí 31ç ÌáÀïõ, ï ê. ÓôåöáíÞò ÷áñá-

êôÞñéóå éóôïñéêÞ ôç óõìöùíßá ãéá ôïí Ýëåã-

÷ï ôïõ êáðíïý ðïõ åðéôåý÷èçêå óôç Ãåíåýç,

üðïõ êáé õéïèåôÞèçêå ç Óýìâáóç-Ðëáßóéï ôïõ

Ðáãêüóìéïõ Ïñãáíéóìïý Õãåßáò, ç ïðïßá á-

ðïôåëåß ôçí 1ç ÄéåèíÞ Óýìâáóç óôïí ÔïìÝá

ôçò Õãåßáò. ÅêôéìÜôáé üôé ç Óýìâáóç áõôÞ èá

áðïôåëÝóåé ôç âÜóç ãéá ôçí ðåñáéôÝñù ðñï-

þèçóç ôçò äéåèíïýò äñÜóçò êáé óõíåñãáóß-

áò ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôçò äçìüóéáò õãåßáò

ãåíéêüôåñá.  �
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Á
íÝôïéìïò ãé’ Üëëç ìéá öïñÜ íá áíôéìåôù-

ðßóåé Ýêôáêôåò ðåñéðôþóåéò, äéáðéóôþèç-

êå ðùò Þôáí ï ôïìÝáò õãåßáò óôéò ÖÝñåò.

Ïé åëëåßøåéò óôïí ôïìÝá ðáñï÷Þò õðçñå-

óéþí õãåßáò Ýãéíáí êáé ðÜëé åìöáíåßò ìåôÜ

ôïí ôñáõìáôéóìü åíüò íÝïõ áíèñþðïõ, ðïõ

åß÷å ôçí áôõ÷ßá íá ðÝóåé áðü ôï ìç÷áíÜêé ôïõ

ìåôÜ ôéò Ýíôåêá ôï âñÜäõ.

Óôï ÷þñï ôïõ áôõ÷Þìáôïò ðñïóÝôñåîå ç

åöçìåñåýïõóá éáôñüò, ç ïðïßá üìùò, ìåôÜ

ôç äéÜãíùóç êáé ôçí ðáñï÷Þ ðñþôùí âïç-

èåéþí, ôï ìüíï ðïõ ìðïñïýóå íá êÜíåé Þôáí

íá êáëÝóåé áóèåíïöüñï áðü ôçí Áëåîáí-

äñïýðïëç.

Êáé áõôü ãéáôß ôï áóèåíïöüñï Öåñþí óôå-

ñåßôáé åäþ êáé êáéñü ôç äõíáôüôçôá óôåëÝ-

÷ùóçò ôñßôçò âÜñäéáò, ìéá êáé ïé äýï ïäçãïß

äåí åðáñêïýí ãéá íá óôåëå÷þóïõí óå åéêï-

óéôåôñÜùñç âÜóç ôï áóèåíïöüñï Öåñþí.

Ç åêäÞëùóç åíäéáöÝñïíôïò áðü ôïõò íôü-

ðéïõò þóôå íá óôåëå÷ùèåß åèåëïíôéêÜ ìå ôñß-

ôï ïäçãü ôï áóèåíïöüñï Öåñþí äåí åßíáé áñ-

êåôÞ, áðü ôç óôéãìÞ ðïõ áðáéôåßôáé åéäéêåõ-

ìÝíï ðñïóùðéêü ìå ãíþóåéò ðåñßèáëøçò

ôñáõìáôéþí.

Ôçí áãáíÜêôçóÞ ôïõ ãéá Üëëç ìéá öïñÜ

äÞëùóå ï äçìïôéêüò óýìâïõëïò Öåñþí Íß-

êïò Ãêüôóçò ãéá ôï èëéâåñü ãåãïíüò, ðïõ

ãíùóôïðïéÞèçêå ãéá ðïëëïóôÞ öïñÜ áðü ôá

ìÝóá ìáæéêÞò åíçìÝñùóçò, ÷ùñßò áíôáðüêñé-

óç áðü ôïõò õðåõèýíïõò.

Ðáñüëï ðïõ Ý÷åé åíåñãïðïéçèåß ï ìç÷á-

íéóìüò ðñüóëçøçò äýï ïäçãþí ãéá ôï áóèå-

íïöüñï Öåñþí ìÝóù ôïõ Õðïõñãåßïõ Õãåß-

áò, ïé èÝóåéò äåí Ý÷ïõí óôåëå÷ùèåß, üðùò êáé

ðïëëÝò Üëëåò óôï ÷þñï ôçò õãåßáò.

Óýìöùíá ìå ôïõò áñìüäéïõò, ôï áóèåíï-

öüñï Öåñþí åßíáé éäéïêôçóßá ôïõ äÞìïõ êáé

äåí ìðïñåß íá õðïêáôáóôÞóåé ôï ÅÊÁÂ, á-

ðëþò êáëýðôåé êÜðïéåò áíÜãêåò ôçò ðåñéï-

÷Þò.

Ãåãïíüò åßíáé ðùò ç ìéóÞ þñá ðïõ ìåóï-

ëÜâçóå ìÝ÷ñé íá ðñïóÝëèåé ôï áóèåíïöüñï

ôïõ ÅÊÁÂ áðü ôçí Áëåîáíäñïýðïëç, óå êÜ-

ðïéá Üëëç ðåñßðôùóç èá ìðïñïýóå íá áðï-

âåß ìïéñáßá.
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ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ένωση Γυναικών Θράκης

"Δόμνα Χατζηαντώνη- Βισβίζη"

Π
ρόσφατα ιδρύθηκε στην Αθήνα ένας νέος

Πολιτιστικός Σύλλογος με την παραπάνω

επωνυμία. Σκοπός και στόχος της Ένωσης εί-

ναι βασικά

• Η προσπάθεια για την ιστορική δικαίωση ό-

λων των γυναικών και ανδρών που αγωνί-

στηκαν και θυσιάστηκαν για την ελευθερία

της Θράκης, πρόβαλαν την Ιστορία και την

παράδοσή της και δημιούργησαν τον πολι-

τισμό της.

• Η ανάδειξη και προβολή όλων όσων προ-

σφέρουν στους τομείς της ιστορίας, της πα-

ράδοσης και του πολιτισμού της σήμερα.

• Η επισήμανση και η περαιτέρω έρευνα και

μελέτη των προβλημάτων της γυναίκας της

Θράκης.

• Η επιδίωξη ώστε κάθε γυναίκα της Θρακης

να γίνει δημιουργός και πομπός πολιτισμού

καθώς και ενεργή συμμέτοχος στο σύγχρο-

νο κοινωνικό και πολιτικό και πολιτιστικό

γίγνεσθαι της Θράκης.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε

από τις αρχαιρεσίες και συγκροτήθηκε σε σώ-

μα έχει ως εξής:

• Αναστασία Σακαλίδου-Χουρδάκη

(Μεταξάδες) Πρόεδρος

• Καίτη Ρακαλού-Τσιάπη

(Σουφλί) Αντιπρόεδρος

• Δώρα Φουτσιτζή

(Φέρες) Γεν. Γραμματέας

• Καμπακάκη Λίτσα

(Θυμαριά) Ειδική γραμματέας

• Κατερίνα Μαυρίδου

(Ορεστιάδα) Ταμίας

• Διαμαντίδου Ρούλα

(Αλεξανδρούπολη) Βοηθός ταμία

• Πανούση Νίκη

(Σταυρούπολη Ξάνθης) Δημ. Σχέσεις

• Πασπαλά Αριάδνη

(Ίασμος Ροδόπης) μέλος

• Μαρία Λαζίδου-Κατσελίδου

(Φέρες) μέλος

Ευχόμαστε καλή αρχή και επιτυχία στους στό-

χους του νέου συλλόγου.

«¿ñåò åìöõëßïõ»

Ôïõ ÈáíÜóç Éùó. ÍéêïëáÀäç

Ìéá íý÷ôá...

Ô
üôå ðïõ «÷ôõðïýóáí ïé áíôÜñôåò». ÌÝñåò
öüâïõ êáé íý÷ôåò ôñüìïõ. Äåí áíÝðíåå ç

ÅëëÜäá. Áãêïìá÷ïýóå, êïõâáëþíôáò ôéò ìíÞ-
ìåò ôùí áíèñþðùí ôçò êé Üëëïôå âõèéóìÝíç
óôïí ëÞèáñãü ôçò, ðåñßìåíå íá ðÜñåé áíÜóá,
óå êáðíïýò áíÜìåóá êáé óêïôùìÝíïõò.

¼ëïé ôïõò ôï ’îåñáí ôï ìõóôéêü. Ïé ëßãïé
ðïõ ó÷åäßáóáí ôçí áäåñöïóöáãÞ êé ïé ëéãü-
ôåñïé ðïõ áíÜøáí ôï öõôßëé. Ôïõò æÝóôáéíå ç
öùôéÜ êé Ýóôåêáí ìáêñéÜ, ìåôñþíôáò ðôþìá-
ôá. Ðüôå áðü äù, ðüôå áðü êåé ç æõãáñéÜ, óôï
÷Ýñé ôïõò Þôáí íá ãåßñåé áð’ ôç ìéá ìåñéÜ, óôï
ôÝëïò. Ðñþôá íá ìåôñÞóïõí êïõöÜñéá «êá-
ôóáðëéÜäùí» íá çäïíéóôïýí óôç èÝá ôçò öù-
ôéÜò ôïõ ìáêåëåéïý êé ýóôåñá íá äþóïõí ôï
óýíèçìá ãéá ôçí ôåëéêÞ áíáìÝôñçóç.

Äåí åß÷å Üëëï íüçìá ç æùÞ, ðáñÜ ðþò èá
åðéâéþóåéò. ×ùñßò íá îÝñåéò ôï áýñéï ôé ãåí-
íÜåé. «¸ñ÷ïíôáé ïé áíôÜñôåò» êé üëïé ìÝóá.
Óôçí êïõæßíá, óôï õðüãåéï, ìçí ðáò óôï ðÜíù
ðÜôùìá, ìðïñåß êáìéÜ áäÝóðïôç, Ýíá âëÞìá...
Êé üëï ðëÞèáéíáí ïé ôïõöåêéÝò, êáèþò Ýðå-
öôå ôï óêïôÜäé. Áð’ ôï óïýñïõðï ç ðñþôç
óöáßñá Ýóðåéñå ôïí ôñüìï êé ç íý÷ôá ôïí ìå-
ãÜëùóå.

– Èá âãåéò óôçí áõëÞ;
– ÖïâÜìáé.
– Ðñüóå÷å ôá ðáéäéÜ.
¸íá ôóåêïýñé ðßóù áðü ôçí ðüñôá, ãéá ý-

óôáôç áíôßäñáóç êáé ãéá êïõñÜãéï óôïõò Ý-
ãêëåéóôïõò.

Ïé ÌÁÕäåò, áðåéñïðüëåìïé êáé ó÷åäüí
Üïðëïé, äåí åß÷áí åíåñãü ñüëï óôç ìÜ÷ç. Ìü-
íï óôç äéáìÜ÷ç åß÷áí, åðéëåãìÝíïé áðü öñü-
íçìá êáé ãéá ôá éåñÜ êáé üóéá ôçò ðáôñßäáò.
Ìå ôïí áïñôÞñá íá ðåñíÜåé óôïí þìï ôï âÜ-
ñïò ôïõ Ì1 êé áðü êåé íá ìåñþíåé ôçí øõ÷Þ.
Ìå ôç óéãïõñéÜ ðùò åßìáóôå ìå ôï êñÜôïò êáé
ôï êñÜôïò äåí íéêéÝôáé áðü Üôáêôïõò ìå ôïõò
óïõãéÜäåò, ôïõò æâáíÜäåò êáé ôá «êïíóåñâï-
êïýôéá». Ôá ’èåëå åñãáëåßá ðïëÝìïõ ç ðñï-
ðáãÜíäá êáé ôï ðÝôõ÷å. ¼ðùò ôüóá Üëëá ðñù-
ôïöáíÞ êáé ðåñßåñãá, öïñôùìÝíá óôéò ðëÜ-
ôåò ôùí áíôáñôþí êé áñãüôåñá óôçí õóôåñï-
öçìßá ôïõò.

Ç þñá ðñï÷ùñïýóå, ïé ôïõöåêéÝò ðýêíù-
íáí êé ç íý÷ôá ëéãüóôåõå. ×ôåò öÝñáí 5-6 óêï-
ôùìÝíïõò, ãéáôß áýñéï íá ìç ìáò êïõâáëÜíå
óá óöá÷ôÜñéá, åßìáóôå óÜìðùò åìåßò ïé ôõ÷å-
ñïß; Äå ëåò êáëýôåñá íá ëéãïóôÝøïõí ïé ôïõ-
öåêéÝò, íá ìç ôñõðÜåé ôçí êáñäéÜ ï êñüôïò,
íá ìç ôñÝ÷ïõìå ðñùß («ðïéïí óêüôùóáí;») óôï
óéíôñéâÜíé ðïõ áíáôßíáîáí, óôïí ðëÜôáíï ðïõ
ñßîáí ëáâùìÝíï, óôï ìáãáæß ðïõ äéáãïýìéóáí,
óôá óðßôéá ðïõ ïñöÜíåøáí, óôï õðüãåéï ðïõ
êïýñóåøáí ôï âéïò ôïõ êýñç ôïõ, óôç óôÜíç
ðïõ Üäåéáóáí áðü æùíôáíÜ êé Ýìåéíå ìüíï ôï
óêõëß í’ áëõ÷ôÜåé ëõðçôåñÜ.

Ôçí Üëëç ìÝñá âãÞêáìå óôçí áõëÞ. Ç èý-
åëëá êüðáóå, þñá ãéá áðïëïãéóìü. ¸íá âëÞ-
ìá ìðñïò óôçí ðüñôá êÜðíéæå êé ï áãÝñáò ìý-
ñéæå ðáñÜîåíá. Êïéôá÷ôÞêáìå üëïé ôçò ãåéôï-
íéÜò äßíïíôáò ôï óéùðçñü ðáñþí êáèÝíáò ìáò
óôïí Üëëï êé ýóôåñá âãÞêáí ëßãåò ëÝîåéò áð’
ôá ÷åßëç, ðñéí óêÜóåé ôï ðñþôï ÷áìüãåëï ôçò
ìÝñáò. Ç þñá ðÝñíáãå êé ï Þëéïò óçêùíüôáí
æåóôáßíïíôáò ôï êïñìß êáé ôéò øõ÷Ýò. Ôá ðáé-
äéÜ äåí ãíþñéóáí áëëéþôéêï ôïí êüóìï. ¸ôóé
èá ’íáé ðáíôïý êáé ðÜíôá óõëëïãßóôçêå ôï
ìõáëïõäÜêé, ÷ùñßò êÜôé íá ’÷åé ãéá óýãêñéóç,
êÜôé íá âãÜëåé áðü óõìðÝñáóìá ãéá ôïí êü-
óìï ðïõ ôïõ öôéÜîáí ïé ìåãÜëïé.

ÅíçìÝñùóç

ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÓ & ØÕ×ÁÃÙÃÉÊÏÓ

ÓÕËËÏÃÏÓ ÁËÅÎÁÍÄÑÏÕÐÏËÉÔÙÍ
ÓïöïêëÝïõò 53 - Ô.Ê. 105 53 ÁèÞíá

Ôçë.: 210-3215354 - Fax: 210-6753216

Ôï íÝï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ðïõ åêëÝ÷èçêå
óôïí áäåëöü óýëëïãï Áëåîáíäñïõðïëéôþí
áðü ôéò áñ÷áéñåóßåò ôçò 30-3-2003, óõãêñï-
ôÞèçêå óå óþìá êáé Ý÷åé ùò åîÞò:

Ðñüåäñïò: Ðáíáã. Ðáñáóêåõüðïõëïò
Á´ Áíôéðñüåäñïò: Ãñçã. Ãåùñãßïõ
Â´ Áíôéðñüåäñïò: ÐÝðç Áííßíïõ-ÐéíÜôæç
Ã. ÃñáììáôÝáò: Åõóôñáôßá Êïõêïõñßêïõ
Ôáìßáò: Ðáíáã. Ôóéáêßñçò
Õðåýè. Äçì. Ó÷.: ÁëåîÜíäñá ÌðïôïíÜêç
ÌÝëç: Õâüíç ÄáÀäïõ

Ìáñßá ÐéñðéñÞ
ÊñÜôçò Ðïéìåíßäçò

Áðü ôï Ä.Ó.

«Μουσικές ενθυμήσεις της Σαμοθρακίτισσας», με εξώφυλλο σκίτσα

χορευτών που ξεφαντώνουν στον αμουλαρτό και το σταυρωτό χορό

και στο εσωτερικό τραγούδια από το νησί της περιώνυμης «Φτερωτής

Νίκης».

Παραδοσιακοί σκοποί που τραγουδά η Μαρία Βαρβέρη-Κράουζε,

με τη συνοδεία του βιολιού του Δονουσιώτη Νίκου Οικονομίδη.

Μία ακόμα κατάθεση ψυχής της λαογράφου, ποιήτριας, ζωγρά-

φου, Μαρίας Βαρβέρη-Κράουζε, που με πολλή αγάπη μας μεταφέρει

πάντα στο νησί της, εξιστορώντας μας ήθη, έθιμα και παραδόσεις.

Επειδή μπήκαμε ήδη στο καλοκαίρι και το πανέμοορφη νησί της

βρίσκεται πολύ κοντά και ακριβώς απέναντι από την Αλεξανδρούπολη,

προσφέρεται για τουρισμό ξεχωριστό, φυσιολατρικό και ανέμελο, μην

παραλείψετε όσοι το επισκεφθείτε να δείτε το σπίτι-μουσείο της κυ-

ρίας Κράουζε στον Πάνω Μαχαλά. Αξίζει τον κόπο!
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ÊÁÍÅ ÔÇ ÄÉÁÖÏÑÁ!...

Καλοκαιρινά προγράμματα

εθελοντικής εργασίας από την

WWF Ελλάς και στον Έβρο

Αν φέτος το καλοκαίρι θέλεις κι εσύ...

• να συμβάλεις έμπρακτα στην προστασία του

περιβάλλοντος

• να συνδυάσεις διακοπές και εθελοντισμό κο-

ντά στη φύση

• να προσφέρεις τον ελεύθερο χρόνο σου για

κάτι χρήσιμο και δημιουργικό

• να ζήσεις και να εργαστείς για δύο εβδομά-

δες με νέους από όλη την  Ελλάδα

• να γνωρίσεις όμορφες γωνιές της χώρας μας

• να γίνεις «συμμέτοχος στη λύση»...

...ΔΗΛΩΣΕ συμμετοχή στα προγράμματα ε-

θελοντικής εργασίας του WWF Ελλάς σε πε-

ριοχές με σημαντική οικολογική αξία και κά-

νε τη διαφορά!

• Στη Ζάκυνθο (15-29/7) θα εργαστούμε στην

παραλία των Σεκανίων για να προστατεύ-

σουμε έναν από τους σημαντικότερους βιό-

τοπους της Caretta Caretta.

• Στο Ζαγόρι της Ηπείρου (15-29/7) θα α-

ναδείξουμε παραδοσιακά πέτρινα μονοπά-

τια (καλντερίμια), συμβάλλοντας έτσι στη

διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας του

Ζαγορίου.

• Στο Δέλτα Αξιού (22/7-5/8) θα βοηθήσου-

με στην αποκατάσταση καμένης έκτασης

στην προστατευόμενη περιοχή του Δέλτα,

καθώς και σε πρόγραμμα φροντίδας και ε-

πανένταξης τραυματισμένων πουλιών.

• Στη Λίμνη Κερκίνη (28/7-11/8) θα κατα-

σκευάσουμε και θα τοποθετήσουμε ξύλινες

βάσεις στις νησίδες της λίμνης, για να βοη-

θήσουμε το φώλιασμα των πουλιών.

• Στο Δέλτα του Έβρου (29/7-12/8) θα κα-

θαρίσουμε δεδροφυτεμένες περιοχές από τα

εύφλεκτα καλάμια, στην ευρύτερη περιοχή

του Δέλτα.

• Στη Δαδιά Έβρου (15-29/7 & 31/7-14/8) θα

συντηρήσουμε τα οικοτουριστικά μονοπάτια

του δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου.

• Στη Λευκίμη Έβρου (15-29/7 και 31/7-14/

8) θα βοηθήσουμε στη χάραξη και τη σήμαν-

ση οικοτουριστικού μονοπατιού στο δάσος.

Το κόστος συμμετοχής για κάθε πρόγραμμα εί-

ναι 100 ευρώ και καλύπτει διαμονή, πλήρη δια-

τροφή, ξεναγήσεις από τους τοπικούς συνερ-

γάτες του WWF Ελλάς, καθώς και πολλές πε-

ριηγήσεις-εκδρομές στην περιοχή.

Αν είσαι 18 έως 35 ετών με όρεξη και διά-

θεση για κάτι διαφορετικό στις καλοκαιρινές

σου διακοπές και θέλεις να μάθεις περισσότε-

ρες πληροφορίες ή να δηλώσεις συμμετοχή, ε-

πικοινώνησε μέχρι τις 20 Ιουνίου 2003 με τον

Χρήστο Χριστόπουλο, τηλ. 210-3314893 και

e-mail: c.christopoulos@wwf.gr. Επίσης και στη

νέα ιστοσελίδα της οργάνωσης: www.wwwf.gr

Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρη-

θεί σειρά προτεραιότητας, γι’ αυτό σπεύσατε!!!

ÁÃÁÐÙÍÔÁÓ ÔÏ ÊÁÉ ÖÑÏÍÔÉÆÏÍÔÁÓ ÔÏ,

ÕÐÅÑÁÓÐÉÆÏÌÁÓÔÅ ÔÏ ÓÇÌÅÑÁ ÔÏ ÄÉÊÏ

ÌÁÓ ÊÁÉ ÔÏ ÌÅËËÏÍ ÔÙÍ ÐÁÉÄÉÙÍ ÌÁÓ

ÔÏ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍ ÅÉÍÁÉ Ç ÆÙÇ ÌÁÓ

ÐÁÃÊÏÓÌÉÁ ÇÌÅÑÁ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ
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Ο καθαρισμός των πευκοδασών

Μάκρης-Δικέλλων

Το δασαρχείο Αλεξανδρούπολης αδυνατεί να

καθαρίσει τα Πευκοδάση Δικέλλων-Μάκρης,

δεν διαθέτει πιστώσεις, όμως τουρισμός με κά-

μπιες δεν γίνεται. Αν δεν εξοντωθούν τώρα, δεν

θα γλιτώσει ούτε το δάσος της Μαύρης Πεύ-

κης. Άμεση ομολογουμένως ήταν η αντίδραση

του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης στο δημο-

σίευμα της Ελεύθερης Θράκης για την ανάγκη

καθαρισμού των πευκοδασών Μάκρης-Δικέλ-

λων από την πυτιοκάμπη που τα κατατρώγει

και τα ξεραίνει. Πλην όμως στην απάντηση που

έστειλε ο Δασάρχης κ. Αθαν. Καϊμακαμούδης

ομολογείται η αδυναμία της εκτέλεσης του πα-

ραπάνω έργου λόγω έλλειψης κονδυλίων.

×ïñåõôéêü ôïõ 1ïõ Äçìïôéêïý
Ó÷ïëåßïõ Öåñþí óôçí ÁèÞíá

Ôï ÷ïñåõôéêü ôïõ 1ïõ Äçì. Ó÷ïëåßïõ Öåñþí,
óõíïäåõüìåíï áðü ôïí ðñüåäñï ôïõ Äçìïôé-
êïý Óõìâïõëßïõ Âáóßëç Êáðïýôóç ðÞñå ìÝ-
ñïò óôï 5ï ÖåóôéâÜë Åëëçíéêþí êáé ðáñá-

äïóéáêþí ÷ïñþí ðïõ äéïñãáíþèçêå êáé
ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôéò åãêáôáóôÜóåéò ôçò
ÅëëçíïãåñìáíéêÞò ÁãùãÞò óôçí ÁèÞíá êáé
êÝñäéóå ôéò åíôõðþóåéò.

Ì
πορεί να τα γνωρίζεις. Να τα έχεις ξαναδεί, έστω διαφοροποιημέ-

να. Όμως η ομορφιά τους είναι πάντα ένα μεταξωτό αγκίστρι που

γοητεύει το βλέμμα και την ψυχή, που τα νιώθει κομμάτια δικά της. Πτυ-

χές της πλούσιας παράδοσης του τόπου μας που σαγηνεύει το ασυνείδητο

και φέρνει στο προσκήνιο μνήμες προγονικές. Τι κι αν δε ζήσαμε την

καλλιέργεια και την επεξεργασία του μεταξιού... Σ’ όλα τα σπίτια υπήρχε

κάποιο λεπτεπίλεπτο ή αδρό μεταξωτό ύφασμα με περίτεχνο κέντημα που

προσέλκυε το ενδιαφέρον μας. Παραστάσεις, μοτίβα απλά ή πολύπλοκα,

συμβολικά ή ρεαλιστικά, ένας τεράστιος πλούτος που διαιωνίζει λίγο έως

πολύ μια υπέροχη τέχνη, πάντα στιλπνή και αναλλοίωτη στο πέρασμα

των χρόνων. Δοσμένα με καταπληκτική δεξιοτεχνία, πάντα εκπλήσσουν

και προκαλούν το θαυμασμό μας, με όποια μορφή κι αν φτάνουν σ’ εμάς.

Ο τσεβρές αναλλοίωτος μέσα μας, σαν την ÊáëçìÝñá ÊáëçìÝñá ÊáëçìÝñá ÊáëçìÝñá ÊáëçìÝñá της παιδικής μας

ηλικίας, ανασύρει τη μεταξένια  απαλότητα σαν χάδι και την ταξιδεύει

τρυφερά από πίνακα σε πίνακα. Κι εκεί, ανάμεσα στα λουλούδια, τα φυ-

τά, τα ζώα, τους ανθρώπους, όλα φτιαγμένα από κομμάτια κουκουλιού,

αποξεχνιέσαι, καθώς ένα τραγούδι μυστικό σε συνοδεύει στους ρυθμούς

του νερού που κυλάει αδιάκοπα, ποτίζει τις ρίζες σου κι αναγεννάει τις

αισθήσεις σου πιο λαμπερές...  Η έκθεση της Ρούλας Ντούφα ήταν μια

όαση για μας κι είμαστε τυχεροί που βρεθήκαμε στο Πολιτιστικό της Καλ-

λιθέας και την απολαύσαμε. Συγχαρητήρια και χίλιες ευχές να συνεχίσει

να δημιουργεί.

Το σχέδιο έχει

φιλοτεχνήσει

η ίδια η συγγραφέας

κ. Μαρία Βαρβέρη-

Κράουζε. Βούλα Αρβανιτίδου

Áðü ôçí åðßóêåøÞ ìáò óôçí Ýêèåóç ÷åéñïôå÷íßáò ôçò Ñïý-
ëáò Íôïýöá. Óôç öùôïãñáößá, ìéêñü ìüíï ìÝñïò Ýñãùí
ôçò: ðñþôç áñéóôåñÜ ç äçìéïõñãüò, äßðëá ôçò ç Ðñüåäñïò
ôïõ Óõëëüãïõ Öåñþí ÂÝôá Óéãëßäïõ êáé ðéï êåé ç Âïýëá êé
ç ÔáñóÞ ðåñéåñãÜæïíôáé Ýíá êïìðïëüé áðü êïõêïýëéá.



Óåëßäá 6 "Ç ÂÇÑÁ" ¸ôïò 8ï 

• ö. 43ï • ÌÜéïò-Éïýíéïò 2003

• Óôéò æþíåò õøçëïý êéíäýíïõ ãéá åêäÞëù-
óç ðõñêáãéÜò åßíáé êáé ï Íïìüò ¸âñïõ,
óýìöùíá ìå ÷áñôïãñÜöçóç ôçò ÃåíéêÞò Ä/
íóçò Äáóïðñïóôáóßáò.

• ÂñáäéÜ ðáñáäïóéáêïý ôñáãïõäéïý óôçí

Áëåîáíäñïýðïëç. Ï óýëëïãïò “Áñ÷åßï
ìïõóéêïëáïãñáöéêÞò ðáñÜäïóçò ×ñüíçò
Áçäïíßäçò” äéïñãáíþíåé ôçí ÊõñéáêÞ 15
Éïõíßïõ å.Ý. óôï Äçìïôéêü ÈÝáôñï Áëåîáí-
äñïýðïëçò, ìåãÜëç óõíáõëßá ðáñáäïóéá-
êïý ôñáãïõäéïý ìå ôïí ×ñüíç Áçäïíßäç,
ôç Óïößá Íåï÷ùñßôïõ êáé Üëëïõò ðáñáäï-
óéáêïýò ôñáãïõäéóôÝò (Ãéþñãï ÃéáñÝíç, Ëß-
ôóáò Ïõëéáíïýäç, ÂáããÝëç ÌÜììï ê.Ü.)

• ÅãêáôÜóôáóç êáé ëåéôïõñãßá ×ñõóùñõ÷åß-

ùí óôçí ðåñéï÷Þ ÐåñÜìáôïò Áëåî/ðïëçò.

Ïìüöùíá ôï Íïìáñ÷éáêü Óõìâïýëéï áðÝñ-
ñéøå ôç ìåëÝôç ðåñéâáëëïíôïëïãéêþí åðé-
ðôþóåùí ãéá ôç ëåéôïõñãßá ÷ñõóùñõ÷åßùí
óôï ÐÝñáìá.

• Ðáãßäåò óôï ïäéêü äßêôõï ôïõ ̧ âñïõ. Ôñßá
óçìåßá óôçí åèíéêÞ ïäü Áëåîáíäñïýðïëçò-
Êáóôáíåþí, óôá ïðïßá Ý÷ïõí óçìåéùèåß
ðïëëÜ ôñï÷áßá áôõ÷Þìáôá ðåñéëáìâÜíïíôáé
óôï ÷Üñôç ðïõ Ýäùóå óôç äçìïóéüôçôá ç
Ä/íóç Ôñï÷áßáò ôïõ Õðïõñãåßïõ Äçìüóéáò
ÔÜîçò. Ðñüêåéôáé ãéá ôï 1ï êáé 2ï ÷ëì., ôïõ
äñüìïõ óôçí ðåñéï÷Þ ôçò Áëåîáíäñïýðï-
ëçò, êáé ôï 119 ÷ëì., óôçí ðåñéï÷Þ Í. Ïñå-
óôéÜäáò.

• Äçìüóéá Õãåßá. Äåí êéíäõíåýåé ç äçìüóéá
õãåßá áðü ôï öõôïðëáãêôüí, ðïõ êÜëõøå
ôéò áêôÝò ôçò ÈñÜêçò. Åßíáé Ýíá óõíçèéóìÝ-
íï ðåñéïäéêü öáéíüìåíï, äéáâåâáéþíïõí ïé
åéäéêïß.

• Áðïýëçôá ôá êáëáìðüêéá óôïí Âüñåéï ¸-

âñï. 45 ÷éëéÜäåò ôüíïé êáëáìðïêéïý ðáñá-
ìÝíïõí óôéò áðïèÞêåò. Ðéï öèçíü ôï åéóá-
ãüìåíï áðü Üëëåò ÷þñåò êáëáìðüêé. Åðé-
äüôçóç ôùí ìåôáöïñþí æçôïýí ïé áãñïôé-
êïß Óõíåôáéñéóìïß.

• Óå áõôïêéíçôüäñïìï ìåôáôñÝðåôáé ôï ôìÞ-

ìá ôçò Åãíáôßáò ïäïý ÌÜêñçò-ÌÝóôçò.
Áíáâáèìßæåôáé óôï Êáñáíßê-ÍôåñÝ. Åêðï-
íÞèçêáí ïé ó÷åôéêÝò ìåëÝôåò.

• Åêäçëþóåéò óôïí ðïôáìü ¢ñäá. Áðü ôéò
23 Ýùò ôéò 27 Éïõëßïõ èá ðñáãìáôïðïéç-
èïýí ïé öåôåéíÝò åêäçëþóåéò ôçò ÓõíÜíôç-
óçò ÍÝùí óôéò ü÷èåò ôïõ ¢ñäá óôéò Êá-
óôáíéÝò. ÓõãêñïôÞèçêå ç ïñãáíùôéêÞ åðé-
ôñïðÞ. Óôü÷ïò ôçò åßíáé ç áíáâÜèìéóç ôùí
åêäçëþóåùí.

• Ó÷Ýäéï äñÜóçò êáôÜ ôçò åãêëçìáôéêüôç-

ôáò. Ïé áóôõíïìéêïß äéåõèõíôÝò Áëåîáí-
äñïýðïëçò êáé ÏñåóôéÜäáò êáôÝèåóáí ôéò
ðñïôÜóåéò ôïõò ãéá ôçí ðÜôáîç ôçò åãêëç-
ìáôéêüôçôáò óôï Íïìü.

• Ï Ïéêïõìåíéêüò ÐáôñéÜñ÷çò ê.ê. Âáñèï-
ëïìáßïò èá ìéëÞóåé óôçí êáèïëéêÞ åêêëç-
óßá, êáôÜ ôçí åïñôÞ ôïõ Áãßïõ Ðíåýìáôïò

ÁÐÏ ÔÏ ÄÇÌÏ ÖÅÑÙÍ

Êýñéå ðñüåäñå êáé êýñéïé Óýìâïõëïé,
Ìå äåäïìÝíç ôçí èåôéêÞ óôÜóç óôçò Ðï-

ëéôåßáò óôï áßôçìÜ ìáò æçôÜìå áðü ôçí ÊÅÄ-
ÊÅ, ùò óõíäéêáëéóôéêü üñãáíï ôçò ÔïðéêÞò
Áõôïäéïßêçóçò íá ôï óôçñßîåôå óôï ÕÐÅÓÄÁ
þóôå ç éêáíïðïßçóÞ ôïõ íá åßíáé Üìåóç.

Ìå ôïí ôñüðï áõôü èá éó÷õñïðïéçèåß ç
åìðéóôïóýíç ôïõ 10% ôùí äÞìùí ôçò ÷þñáò
óôïõò êáéíïôüìïõò èåóìïýò ðïõ óýíôïìá èá
êëçèïýìå íá õðçñåôÞóïõìå ìå íÝåò åèåëïý-
óéåò óõíåíþóåéò, Óõìðïëéôåßåò êëð.).

Óå äéáöïñåôéêÞ ðåñßðôùóç, ç êáôÜññåõ-
óç ôùí äÞìùí ìáò èåùñåßôáé äåäïìÝíç.

Ãéá ôïõò äÞìïõò ôùí Íüìùí 1416 êáé 1622
êáé 1984.

ÁèÞíá 5-5-2003
Ïé äÞìáñ÷ïé

ÄÅËÔÉÏ ÔÕÐÏÕ
6/5/2003

Ï ÄÞìïò Öåñþí åãêáéíéÜæåé ìéá íÝá åðï÷Þ

óôçí åðéêïéíùíßá ìå ôïõò äçìüôåò ôïõ.

¸÷åé åãêáôáóôÞóåé êáé ëåéôïõñãåß Ýíá êÝ-
íôñï ôçëåöùíéêÞò åîõðçñÝôçóçò óôï ïðïßï
èá ìðïñïýí íá áðåõèýíïíôáé ïé äçìüôåò ãéá
ôá êáèçìåñéíÜ ðñïâëÞìáôá ðïõ ôïõò áðá-
ó÷ïëïýí êáé Üðôïíôáé ôùí áñìïäéïôÞôùí ôïõ
ÄÞìïõ.

¸ôóé ãéá èÝìáôá êáèáñéüôçôáò, ýäñåõ-
óçò, áðï÷Ýôåõóçò, öùôéóìïý êëð. ìðïñïýí

ïé äçìüôåò íá êáëïýí êáèçìåñéíÜ 7 ìÝñåò

ôçí åâäïìÜäá êáé 24 þñåò ôï 24ùñï ôï êÝ-

íôñï ôçëåöùíéêÞò åîõðçñÝôçóçò ðïëéôþí

óôï  25550-88288.

Ãéá ìéá áêüìç öïñÜ ï ÄÞìïò Öåñþí ðñù-
ôïðïñåß ðñïóöÝñïíôáò óôïõò äçìüôåò ìéá
íÝá õðçñåóßá ãéá ôçí Üìåóç åðßëõóç ôùí ðñï-
âëçìÜôùí ôïõò.

ÄÅËÔÉÏ ÔÕÐÏÕ
17/6/2003

Ç Ýíáñîç ãéá ôç ëåéôïõñãßá ôïõ êïëõìâçôç-

ñßïõ ôïõ ÄÞìïõ Öåñþí Ýãéíå óÞìåñá Ôñßôç
17-6-2003.

Ôï êïéíü ìðïñåß íá êÜíåé ÷ñÞóç ôïõ êï-
ëõìâçôçñßïõ áðü ôéò 15.00 Ýùò 20.00 êáôÜ
ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò, êáé áðü ôéò 10.30 Ýùò
18.30 ôá Óáââáôïêýñéáêá.

Ôá ôìÞìáôá åêìÜèçóçò êïëýìâçóçò èá
îåêéíÞóïõí ôçí åñ÷üìåíç ÄåõôÝñá 23-6-2003.

Ïé äçëþóåéò óõììåôï÷Þò ãßíïíôáé äåêôÝò
Ýùò 20-6-2003 óôçí ÄÅÔÁÖ. Ðëçñïöïñßåò:
2555088188 ê. Ñßããïõ.

ÄÅËÔÁ ÔÏÕ ÅÂÑÏÕ

ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò ÷åéìåñéíÞò ðåñéüäïõ êáé
ëüãù ôùí äõóìåíþí êáéñéêþí öáéíïìÝíùí
ðïõ Ýðëçîáí ôçí ðåñéï÷Þ ìáò, ðñïêëÞèçêå
ñÞãìá óå áíÜ÷ùìá óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ ÄÝëôá
ôïõ ¸âñïõ, ìå áðïôÝëåóìá ç ïñìçôéêÞ ñïÞ
ôïõ íåñïý íá ðáñáóýñåé ìÝñïò ôïõ áíá÷þ-
ìáôïò êáé íá åðÝëèåé ç êáèßæçóÞ ôïõ.

ÌåôÜ ôï ðÝñáò ôçò ÷åéìåñéíÞò ðåñéüäïõ
êáé ôç âåëôßùóç ôïõ êáéñïý, ðñáãìáôïðïéïý-
íôáé óõíôïíéóìÝíåò ðñïóðÜèåéåò áðü ôçí
ðëåõñÜ ôçò Íïìáñ÷ßáò ãéá ôçí áðïêáôÜóôá-
óç ôïõ ñÞãìáôïò êáé Þäç âñéóêüìáóôå óå èå-
ôéêÞ åîÝëéîç.

ÅðåéäÞ ôï õðÜñ÷ïí êáèåóôþò óôï ÄÝëôá
ôïõ ¸âñïõ äåí ëýíåé ôï ðñüâëçìá, ç Äçìïôé-
êÞ Áñ÷Þ Ý÷åé Þäç ðñïôåßíåé ôçí êáôáóêåõÞ
áíáâáèìßäáò óôçí åõèõãñÜììéóç êáé ç ÷ñç-
ìáôïäüôçóç ôïõ Ýñãïõ íá óõìðåñéëçöèåß óôï
åéäéêü ðñüãñáììá ôïõ ¸âñïõ.

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÏ ÉÁÔÑÅÉÏ ÖÅÑÙÍ

ÐíïÞ áíáêïýöéóçò áðïôåëåß ãéá ôïõò Äçìü-
ôåò ôïõ ÄÞìïõ Öåñþí, ç 24ùñç ëåéôïõñãßá
óå óýíôïìï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá, ôïõ Ðåñéöå-
ñåéáêïý Éáôñåßïõ Öåñþí, ìåôÜ ôçí ðñïêÞñõ-
îç áêüìç äýï èÝóåùí ðëçñùìÜôùí áóèåíï-
öüñùí, êáé ç óýíôïìç ðëÞñùóÞ ôïõò.

H ó÷åôéêÞ ðñïêÞñõîç äçìïóéåýôçêå óôï
Ýíèåôï ðïõ áöïñÜ ôéò ðñïóëÞøåéò óôçí Å-
ëåõèåñïôõðßá ôçò 13/5/2003.

Ó’ áõôü ôï óçìåßï èá èÝëáìå íá åðéóçìÜ-
íïõìå üôé åßíáé ôï ìïíáäéêü Ðåñéöåñåéáêü Éá-
ôñåßï óôç ÷þñá ìáò ãéá ôï ïðïßï Ý÷ïõí ðñï-
êçñõ÷èåß ôÝôïéåò èÝóåéò.

ìå èÝìá «ÉùÜííçò Ðáýëïò ï Â´ êáé ç ðñï-
óöïñÜ ôïõ óôçí ÅéñÞíç».

• Åïñôáóìüò ôçò Ðáãêüóìéáò ÇìÝñá Ðåñé-

âÜëëïíôïò. 500 ìáèçôÝò ôïõ Íïìïý ̧ âñïõ
äßíïõí ñáíôåâïý óôéò 5 Éïõëßïõ óôçí Ôñáú-
áíïýðïëç ãéá ôïí åïñôáóìü ôçò Ðáãêü-
óìéáò çìÝñáò ÐåñéâÜëëïíôïò

• Åëëçíïôïõñêéêü åðé÷åéñçìáôéêü Öüñïõì

óôçí Áëåîáíäñïýðïëç. Éóôïóåëßäá ðëçñï-
öüñçóçò ãéá ôçí éó÷ýïõóá íïìïèåóßá äç-
ìéïõñãïýí ¸ëëçíåò êáé Ôïýñêïé åðé÷åéñç-
ìáôßåò (åðåíäõôéêïß íüìïé, öïñïëïãéêü êá-
èåóôþò, ßäñõóç åðé÷åéñÞóåùí ê.Ü.)

• Áãùãüò ÌðïõñãêÜò-Áëåîáíäñïýðïëçò.
ÅêôéìÜôáé üôé óå äýï ìå ôñåéò ìÞíåò èá õ-
ðïãñáöåß ç åëëçíïñùóéêÞ äéáêñáôéêÞ óõì-
öùíßá ãéá ôçí êáôáóêåõÞ ôïõ áãùãïý
ÌðïõñãêÜò-Áëåî/ðïëçò

• Ç Ïìïóðïíäßá Èñáêþí Åõñþðçò êáëåß
ôïí ê. Ð. ÃáúôÜíï óôéò åôÞóéåò åêäçëþóåéò
ðïõ äéïñãáíþíïíôáé óôçí ðüëç Ñüéôëéíãêåí
ôçò Ãåñìáíßáò.

• ̧ êèåóç åñãï÷åßñùí. Óôïí ðïëéôéóôéêü Óýë-
ëïãï “ÓðÜñôáêïò” ôçò ¢íèåéáò, 20 ãõíáß-
êåò åêðáéäåýôçêáí óôï ðáñáäïóéáêü Ìá-
êñáìÝ ìå ÷ñçìáôïäüôçóç ôïõ ÄÞìïõ Ôñáú-
áíïýðïëçò.

• ÂñáäéÜ ðáñáäïóéáêþí ÷ïñþí óôçí Áëå-

îáíäñïýðïëç. Óôï ðëáßóéï ôùí åêäçëþóå-
ùí “ÅëåõèÝñéá 2003” ï äÞìïò Áëåîáíäñïý-
ðïëçò äéïñãÜíùóå ôçí ÔåôÜñôç 14 ÌáÀïõ
âñáäéÜ ðáñáäïóéáêþí ÷ïñþí, óôï ÷þñï
ôçò ðáñáëßáò.

• ÊáëëéÝñãåéá óðáñáããéïý óôïí ¸âñï. Ï
âïõëåõôÞò ôïõ ÐÁÓÏÊ ê. ÃéÜííçò ÍéêïëáÀ-
äçò êáôÝèåóå åñþôçóç ðñïò ôïí õðïõñãü
ãåùñãßáò ãéá ôï ôé ðñüêåéôáé íá ðñÜîåé þ-
óôå íá óôçñé÷èåß ç êáëëéÝñãåéá óðáñáããéïý
óôïí ¸âñï.

• Óôï “êüêêéíï” ðïëëÝò åðé÷åéñÞóåéò ôçò

ÈñÜêçò. Ôç ëÞøç Üìåóùí ìÝôñùí áðü ôçí
Ðïëéôåßá æçôÜ ï ðñüåäñïò ôïõ ÅÂÅÁ ê. Íß-
êïò Äáóôåñßäçò, þóôå ôï êëåßóéìï ôùí åðé-
÷åéñÞóåùí íá ìçí ðÜñåé ìïñöÞ “÷éïíïóôé-
âÜäáò”.

• ÓõíÜíôçóç íÝùí ôçò Åõñþðçò óôç Óáìï-

èñÜêç êáôÜ ôïõ Ñáôóéóìïý. ÊáôÜ ôï äéÜ-
óôçìá 19-29 Éïõëßïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß
óôç ÓáìïèñÜêç ç ÄéåèíÞò ÓõíÜíôçóç Å-

öÞâùí 2003, êáôÜ ôïõ ñáôóéóìïý, êáé ôçí
îåíïöïâßá.

• 80 éóôéïöüñá ôïí Áýãïõóôï óôï íçóß ôçò

ÓáìïèñÜêçò ãéá ôç äéåèíÞ äéïñãÜíùóç
“Aegean Regatta”.

• Áãþíåò Moto Gross äéïñãáíþíïíôáé óôçí
Áëåîáíäñïýðïëç

• Åîüñìçóç êáèáñéóìïý ôùí áêôþí áðü ôï
ÄÞìï êáé öïñåßò ôçò Áëåîáíäñïýðïëçò.

• ÄÝêá äéò äñ÷. óôïí ¸âñï ãéá áðïêáôÜ-
óôáóç æçìéþí áðü ðëçììýñåò.

ÄÅËÔÉÏ ÔÕÐÏÕ

23-5-2003

Èá èÝëáìå íá óáò åíçìåñþóïõìå ó÷åôéêÜ ìå
êÜðïéá èÝìáôá ðïõ âñßóêïíôáé óå åîÝëéîç

óôï ÄÞìï ìáò êáé ðáñáêáëïýìå íá ðñïâåßôå
óôç äçìïóßåõóÞ ôïõò óôçí åöçìåñßäá óáò.

á) ÓõíÜíôçóç ôùí ÄçìÜñ÷ùí üëçò ôçò ÷þ-

ñáò óôçí ÁèÞíá

Ìéá éäéáßôåñç óçìáíôéêÞ óõíÜíôçóç üðïõ
óõììåôåß÷áí ïé äÞìáñ÷ïé üëçò ôçò ÷þñáò ôùí
ïðïßùí ïé äÞìïé ðïõ õðçñåôïýí ðñïÝêõøáí
áðü åèåëïíôéêÞ óõíÝíùóç, ðñáãìáôïðïéÞèç-
êå óôçí ÁèÞíá ôçí Ôñßôç 6 ÌáÀïõ.

Ï ÄÞìáñ÷ïò Öåñþí ê. Ïýóôïãëïõ Ãåþñ-
ãéïò óõììåôåß÷å óôç óõíÜíôçóç êáèþò üðùò
åßíáé ãíùóôü ï ÄÞìïò Öåñþí ðñïÞëèå áðü
óõíÝíùóç üìïñùí êïéíïôÞôùí âÜóåé ôïõ íü-
ìïõ 1416 êáé 1692.

Óôü÷ïò áõôÞò ôçò óõíÜíôçóçò üëùí ôùí
äçìÜñ÷ùí ôçò ÷þñáò Þôáí ç óõíåñãáóßá êáé
óõíôïíéóìüò ôùí åíåñãåéþí ôïõò ãéá êáëý-
ôåñç áíôéìåôþðéóç ôùí ïéêïíïìéêþí æçôçìÜ-
ôùí ðïõ êáëåßôáé ôþñá íá áíôéìåôùðßóïõí
ïé ÄÞìïé.

ÌåôÜ ôï ðÝñáò ôçò óõíÜíôçóçò åêäüèç-
êå êáé êáôáôÝèçêå ôï ðáñáêÜôù êåßìåíï óôçí
ÊåíôñéêÞ ¸íùóç ÄÞìùí êáé ÊïéíïôÞôùí êáé
ôïí Õðïõñãü Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé ÁðïêÝ-
íôñùóçò ê. Óêáíäáëßäçò, ìÝóù ôïõ ïðïßïõ
æçôåßôáé ç óõíÝ÷éóç ôïõ êáèåóôþôïò ôùí åíé-
ó÷ýóåùí üðùò ßó÷õå ùò 31.12.2002 ãéá íá
ìðïñÝóïõí ïé ÄÞìïé íá áíôáðïêñéèïýí óôá
ðñïâëÞìáôá ðïõ áíôéìåôùðßæïõí:

Ðñïò ôïí Ðñüåäñï êáé ôï Ä.Ó. ôçò ÊÅÄÊÅ

Êïéíïðïßçóç: Õðïõñãü Äçìüóéáò Äéïßêçóçò

êáé ÁðïêÝíôñùóçò

Êýñéå ðñüåäñå, êýñéïé óýìâïõëïé
ÓõíáíôçèÞêáìå óÞìåñá óôçí ÁèÞíá óôï

îåíïäï÷åßïõ ÐÁÑÍÙÍ ïé äÞìáñ÷ïé üëçò ôçò
÷þñáò ðïõ ðñïÝêõøáí áðü åèåëïíôéêÞ óõ-
íÝíùóç ìå âÜóç ôïõò Íüìïõò 1410 êáé 1622
ôïõ 1984.

Óêïðüò ôçò óõíÜíôçóÞò ìáò åßíáé ç óõ-
íåñãáóßá êáé ï óõíôïíéóìüò ôùí åíåñãåéþí
ìáò ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç åíüò êïéíïý ðñï-
âëÞìáôïò ðïõ åßíáé ç åðéâßùóç ôùí äÞìùí
ìáò.

Åßíáé ãíùóôü óôçí Ðïëéôåßá ôï ôåñÜóôéï
ðñüâëçìá ðïõ äçìéïõñãåßôáé óôïõò äÞìïõò
ìáò áðü ôç äéáêïðÞ ôçò ðñüóèåôçò ïéêïíï-
ìéêÞò åíßó÷õóçò ðïõ Ýðáéñíáí ëüãù ôçò åèå-
ëïíôéêÞò ôïõò óõíÝíùóçò óå äÞìï. Ôï ðñü-
âëçìá áõôü ìáò öÝñíåé ìðñïóôÜ óå ïéêïíï-
ìéêÜ áäéÝîïäá ðïõ êáèéóôïýí áäýíáôç ôç ëåé-
ôïõñãßá ôùí äÞìùí ìáò.

Ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôïõ óïâáñïý áõôïý
ðñïâëÞìáôïò ÷ñåéÜæåôáé ðïëéôéêÞ âïýëçóç
êáé êõâåñíçôéêÞ áðüöáóç. Ðéóôåýïõìå üôé êáé
ôá äýï èá õðÜñîïõí äåäïìÝíïõ üôé ç ÊõâÝñ-
íçóç ðïõ åðÝâáëå äéá íüìïõ ôç óõíÝíùóç
ôùí ÊïéíïôÞôùí óå äÞìïõò äåí èá åãêáôá-
ëåßøåé ôïõò äÞìïõò åêåßíïõò ðïõ ïéêåéïèå-
ëþò óõíåíþèçêáí óçìáôïäïôþíôáò ìå ôç
óôÜóç ôïõò ìéá íÝá áíôßëçøç ãéá ôçí ÔïðéêÞ
Áõôïäéïßêçóç.

Ç åììïíÞ óôçí ðåñéêïðÞ èá ïäçãÞóåé
ôïõò äÞìïõò ìáò óôç äéÜëõóÞ ôïõò. Ãéáôß äåí
åßíáé äõíáôüí íá åðéâéþóïõí äÞìïé ìå 10 êáé
20 ïñåéíÜ äéáìåñßóìáôá ðïõ ôá ÷áñáêôçñßæåé
ç Ýëëåéøç ðáñáãùãéêÞò âÜóçò, ç ðëçèõóìéá-
êÞ áðïäéÜñèñùóç êáé áðïôåëïýí ôçí îå÷á-
óìÝíç ÅëëÜäá.

Ç ìÝ÷ñé óÞìåñá ïéêïíïìéêÞ åíßó÷õóç ôùí
äÞìùí ìáò ïäÞãçóå óôç äçìéïõñãßá õðïäï-
ìþí êáé Õðçñåóéþí ðïõ ìåôÜ ôçí ðåñéêïðÞ
ôçò ìÝ÷ñé 31-12-2002 éó÷ýïõóáò ïéêïíïìé-
êÞò åíßó÷õóçò åßíáé áäýíáôï íá óõíôçñÞóïõ-
ìå. ÁõôÞ ç êáôÜóôáóç äçìéïõñãåß óïâáñÜ
ðñïâëÞìáôá óôçí ôïðéêÞ êïéíùíßá êáé ðñï-
óâÜëëåé ôïí èåóìü ôçò ÔïðéêÞò Áõôïäéïßêç-
óçò êáé êëïíßæåé ôçí áîéïðéóôßá ôçò Ðïëéôåß-
áò.

ÓÞìåñá óõíå÷ßæïõí íá ðáñáìÝíïõí óå é-
ó÷ý ïé ëüãïé ãéá ôïõò ïðïßïõò ïéêåéïèåëþò
äçìéïõñãÞóáìå ôïõò äÞìïõò ìáò. Ãéá ôïõò
ßäéïõò ëüãïõò ðéóôåýïõìå üôé ðñÝðåé íá óõ-
íå÷éóèåß ôï êáèåóôþò ôùí åíéó÷ýóåùí ðïõ ß-
ó÷õå ãéá ôïõò äÞìïõò ìáò ìÝ÷ñé 31-12-2002.
Éäéáßôåñá óÞìåñá ðïõ ç ãåíéêüôåñç, êïéíùíé-
êÞ êáé ïéêïíïìéêÞ óõãêõñßá Ý÷åé êÜíåé ðåñéó-
óüôåñï ðåñßðëïêá ôá ðñïâëÞìáôá ôçò ðåñé-
öÝñåéáò êáé ôùí ìéêñþí äÞìùí.

ÓýÍÔÏÌÅò ÔÏðÉÊÅò ÅÉäÇÓÅÉò

ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ÊÁÔÁÐÏËÅÌÇÓÇÓ
ÊÏÕÍÏÕÐÉÙÍ

Áðü ôéò áñ÷Ýò ÌáÀïõ Üñ÷éóå íá åöáñìüæåôáé
ôï ðñüãñáììá êáôáðïëÝìçóçò êïõíïõðéþí,
ðïõ –üðùò åßíáé ãíùóôü– áðïôåëåß ìåßæïí
ðñüâëçìá ãéá ôçí ðåñéï÷Þ ìáò, áðü ôï êÝ-
íôñï êáôáðïëÝìçóçò êïõíïõðéþí.

Ðñüåäñïò ôïõ ÊÅÊÁÊ åßíáé ï ãåùðüíïò
ôçò ÅÁÓ ¸âñïõ ÓÕÍ. ÐÅ õðïêáôáóôÞìáôïò
Öåñþí, ê. Ôæßìáò Íéêüëáïò.

ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ
“ÂÏÇÈÅÉÁ ÓÔÏ ÓÐÉÔÉ”

¸íá ðñüãñáììá ðïõ èá âåëôéþóåé óçìáíôé-
êÜ ôéò óõíèÞêåò æùÞò êõñßùò çëéêéùìÝíùí,
ïéêïíïìéêÜ áäýíáôùí êáé áíÞìðïñùí áôüìùí
èá ôåèåß ðïëý óýíôïìá óå ëåéôïõñãßá óôï ÄÞ-
ìï Öåñþí ìå ôçí åðùíõìßá “ÂïÞèåéá óôï

óðßôé”.
Óôá ðëáßóéá ôïõ ðñïãñÜììáôïò áõôïý, èá

ðñáãìáôïðïéïýíôáé åðéóêÝøåéò áðü ôï åîåé-
äéêåõìÝíï ðñïóùðéêü ðïõ èá óôåëå÷þóåé ôï
ðñüãñáììá áõôü êáé èá ðåñéëáìâÜíåé ìßá êïé-
íùíéêÞ ëåéôïõñãü, ìßá íïóçëåýôñéá êáé äýï ïé-
êéáêïýò âïçèïýò, óôá óðßôéá êáé èá ôïõò ðá-
ñÝ÷åôáé ç áíÜëïãç âïÞèåéá ðïõ áðáéôåßôáé.

Óôü÷ïò ôçò ÄçìïôéêÞò áñ÷Þò åßíáé íá ðá-

ÓÕËËÏÃÏÓ ÕÐÁËËÇËÙÍ ÄÇÌÙÍ
ÓÏÕÖËÉÏÕ-ÔÕ×ÅÑÏÕ-ÖÅÑÙÍ
Íïìïý ¸âñïõ

ÄÅËÔÉÏ ÔÕÐÏÕ

ÈÝìá: ÊáôáóôáôéêÞ óõíÝëåõóç ôïõ ÓõíäÝ-

óìïõ Äçìïôéêþí ÕðáëëÞëùí Í. ¸âñïõ”

Óáò åíçìåñþóïõìå üôé ôçí Ôñßôç 3-6-2003 óôï
Äçìáñ÷åßï Öåñþí Ýãéíå ç ðñþôç ôáêôéêÞ Ãåíé-
êÞ ÓõíÝëåõóç ôïõ ÓõíäÝóìïõ ìáò, ìåôÜ ôéò
åêëïãÝò ôçò 10-4-2003, ìå êýñéï èÝìá ôçí ôñï-
ðïðïßçóç ôïõ êáôáóôáôéêïý. Ç óõììåôï÷Þ ôùí
ìåëþí Þôáí ìåãÜëç. Ïìüöùíá áðïöáóßóôç-

êå ç áëëáãÞ ôçò ïíïìáóßáò ôïõ ÓõíäÝóìïõ

ìáò óå “Óùìáôåßï åñãáæïìÝíùí ÄÞìùí Óïõ-

öëßïõ-Ôõ÷åñïý-Öåñþí” ìå ìÝëç ôïõ ôïõò åñ-
ãáæüìåíïõò óôïõò ôñåéò áõôïýò äÞìïõò, ôï
ÍÐÄÄ êáé óôïõò åñãáæüìåíïõò, ìå ó÷Ýóç Áï-
ñßóôïõ ×ñüíïõ óôéò Åðé÷åéñÞóåéò ôùí ÄÞìùí.

Ï Ðñüåäñïò ôïõ Ä.Ó.   Ç ÃñáììáôÝáò
ÊáôóéÜíçò Áèáí.      ÊáëëéèñÜêá Ìáñßá

ñÝ÷åôáé êáé óßôéóç óôï óðßôé óå áõôïýò ðïõ
ðñáãìáôéêÜ ôï Ý÷ïõí áíÜãêç.

Ôï ðñüãñáììá áõôü áðïôåëåß ìßá óçìá-
íôéêÞ êïéíùíéêÞ ðáñÝìâáóç áðü ôçí ðëåõñÜ
ôïõ ÄÞìïõ.
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ÃÉÁ ÍÁ ÃÍÙÑÉÓÏÕÌÅ ÔÇÍ ÅËËÁÄÁ

(Συνέχεια από το προηγούμενο)

ÁíáôïëéêÞ Ìáêåäïíßá

¸
÷ïõìå ìðñïóôÜ ìáò ôïí Èåñìáúêü êüë-

ðï, üðïõ áñìåíßæåé ï íïìüò ×áëêéäéêÞò.

ÁíÜìåóá óå äýï êüëðïõò, ôïí Èåñìáúêü êáé

ôïí Óôñõìïíéêü, âñßóêåôáé ç ãÞéíç ôñßáéíá ôïõ

Ðïóåéäþíá, "ç âåíôÜëéá ôïõ ÂïññÜ", ç ×áë-

êéäéêÞ.

Ï åðßãåéïò ðáñÜäåéóïò áëëÜ êáé èåßïò ôü-

ðïò ìå ôá ôñßá ðüäéá ÊáóóÜíäñá, Óéèùíßá, êáé

ëßãï ðéï ðÝñá ç ìïíáóôéêÞ ðïëéôåßá  ôïõ Áãß-

ïõ ¼ñïõò, óõíäõáóìüò ãéá ìïíáäéêÝò óõãêé-

íÞóåéò.

ÐáíÝìïñöá ôïðßá, üðïõ áíáäåýåôáé ôï

ãáëÜæéï ôçò èÜëáóóáò ìå ôï ðñÜóéíï ôùí ðåý-

êùí, åíáëëÜóïíôáé ìå ôçí çñåìßá ðïõ áðïðíÝ-

ïõí ôï óðÞëáéï ôùí Ðåôñáëþíùí êáé ôï ìáñ-

ìÜñéíï êåöÜëé ôïõ Äéïíýóïõ áðü ôïí íáü ôïõ

¢ììùíá Äßá, ìå ôçí öõóéêÞ ïìïñöéÜ ôçò ðá-

ôñßäáò ôïõ ÁñéóôïôÝëç, ìå ôçí ßäñõóç ôùí á-

ãéïñåßôéêùí ìåôï÷ßùí êáé ìå ôçí ðáñáäïóéá-

êÞ áñ÷éôåêôïíéêÞ.

ÊÜèå ðüëç Ý÷åé ôç äéêÞ ôçò éóôïñßá, áðü

ôçí ðñùôïãåíÞ, ôçí áñ÷áßá, ôç âõæáíôéíÞ êáé

ôç óýã÷ñïíç åðï÷Þ.

Óôï óðÞëáéï ôùí Ðåôñáëþíùí ðñéí 200.000

ðåñßðïõ ÷ñüíéá Ýæçóå ï îáêïõóôüò “áñ÷Üí-

èñùðïò”, óðÞëáéï áðáñÜìéëëçò öõóéêÞò ï-

ìïñöéÜò êáé ìå ìïíáäéêÞ áíèñùðïëïãéêÞ á-

îßá, áöïý âñÝèçêå áíèñþðéíï êñáíßï ôõëéã-

ìÝíï óå óôáëáãìáôéêü õëéêü, ôýðïõ ÍåÜíôåñ-

íôáë. Áêüìç ðïëëÜ áðü ôá áðïëéèùìÝíá ïóôÜ

áíÞêïõí óå áóõíÞèéóôá ãéá ôçí ðåñéï÷Þ æþá.

ÄéÜöïñá ðñïåëëçíéêÜ öýëëá êáôïéêïý-

óáí áõôÞ ôç ó÷åôéêÜ áðïêïììÝíç ðåñéï÷Þ, áë-

ëÜ ôï åýöïñï Ýäáöïò, ç îõëåßá ðïõ Þôáí êá-

ôÜëëçëç ãéá ôçí êáôáóêåõÞ ðëïßùí êáé ôá ðï-

ëýôéìá ìåôáëëåýìáôá ôïõ õðåäÜöïõò Ýöåñáí

áðïßêïõò áðü ôçí ×áëêßäá, áðü ôçí ïðïßá êáé

ïíïìÜóôçêå ×áëêéäéêÞ, êáé ôçí ÅñÝôñåéá.

Óôç óõíÝ÷åéá Áèçíáßïé, Êïñßíèéïé êáé

Ìáêåäüíåò ïëïêëÞñùóáí ôïí åðïéêéóìü ôçò.

Ìáêåäüíåò, Ñùìáßïé êáé ÖñÜãêïé ëåçëá-

ôïýí êáé êáôáóôñÝöïõí ôçí ðåñéï÷Þ ôçò. Áñ-

ãüôåñá ïé Ôïýñêïé óêïñðßæïõí ôïí üëåèñï êáé

ôÝëïò ôï 1912 ï Åëëçíéêüò óôñáôüò ìðáßíåé

èñéáìâåõôÞò ìå åðéêåöáëÞò ôïí åããïíü ôïõ

ÃÝñïõ ôïõ ÌïñéÜ.

ÌåôÜ ôçí óýíôïìç åðßóêåøç óôï óðÞëáéï

êáé ôçí áíáäñïìÞ óôï ðáñåëèüí ðáßñíïõìå

ôï äñüìï ãéá ôçí ðñùôåýïõóá ôçò ×áëêéäéêÞò,

ôïí Ðïëýãõñï. Åßíáé ï öõóéêüò âçìáôïäüôçò

ôçò êáñäéÜò ôïõ ×ïëïìþíôá.

Ôïýôï ôï êáëïêáéñéíü âïõíü ðïõ ðñïóöÝ-

ñåôáé ãéá ïñåéíÝò ðåæïäñïìéêÝò äéáäñïìÝò ìå

ôéò åýöïñåò ðåäéÜäåò êáôÜöïñôåò áðü öñïý-

ôá êáé ëá÷áíéêÜ, êáôçöïñßæåé óêåðáóìÝíï ìå

ëéüäåíäñá, ðåýêá êáé ðëïýóéïõò ÷åéìÜññïõò,

ãéá íá óõíáíôÞóåé ôéò åéäõëëéáêüôåñåò ðáñá-

ëßåò ôçò Ìåóïãåßïõ.

Óôéò ðëáãéÝò áõôïý ôïõ âïõíïý ëïéðüí á-

ðëþíåôáé áìöéèåáôñéêÜ ï Ðïëýãõñïò.

Åßíáé ìéá üìïñöç êáôáðñÜóéíç ðüëç ìå

áñ÷áéïëïãéêü ìïõóåßï êáé ìå ðïëéôéóôéêü êáé

ëáïãñáöéêü åíäéáöÝñïí. Áðü ôïí ëüöï ôïõ

ÐñïöÞôç Çëßá áðïëáìâÜíïõìå ìéá õðÝñï÷ç

ðáíïñáìéêÞ èÝá êáé ôùí ôñéþí ÷åñóïíÞóùí

êáèþò êáé ôçí ðáñáäïóéáêÞ ïìïñöéÜ ôùí óðé-

ôéþí ìå ôéò êüêêé-

íåò óôÝãåò, ôïõò á-

óâåóôùìÝíïõò ôå-

íåêÝäåò ìå ôéò ìðé-

ãêüíéåò êáé ôá ãå-

ñÜíéá, ðëÜé óôçí

åéñçíéêÞ ðáñïõóßá

ôçò åëéÜò.

ÊÜôóå íá öáò

ôæÜìðá (êáé ÷Üñéí

óõíôïìßáò “Êáôóá-

ìÜíéá”) ëÝåé ï Ðï-

ëýãõñïò óôïõò åðé-

óêÝðôåò ôïõ ôçí ôå-

ëåõôáßá ÊõñéáêÞ

ôçò ÁðïêñéÜò, öéëåýïíôÜò ôïõò ðßôåò, åëéÝò êáé

ëïõêÜíéêá óå Ýíá ðçãáßï ëáïãñáöéêü ãëÝíôé

ìå íôáïýëéá êáé æïõñíÜäåò, ðáñåëÜóåéò áñ-

ìÜôùí, ìáóêáñÜôåò êáé ðåéñÜãìáôá.

ÖçìéóìÝíá åßíáé êáé ôá õöáíôÜ ôïõ Ðï-

ëýãõñïõ.

Áêïëïõèïýìå ìïíïðÜôéá êáé áôñáðïýò.

Óå êÜèå âÞìá ìáò ÷ôõðÜåé äõíáôÜ ç êáñäéÜ

ôçò ÅëëÜäáò.

Óôçí Áðïëëùíßá, üðïõ ëáôñåõüôáí ï Ðï-

ëõßåñïò Áðüëëùí, óôá ÓôÜãåéñá, ðáôñßäá ôïõ

ÁñéóôïôÝëç, äáóêÜëïõ ôïõ Ì. ÁëåîÜíäñïõ,

üðïõ êáé ï áíäñéÜíôáò ôïõ ¸ëëçíá öéëïóü-

öïõ êáé óôï÷áóôÞ.

ÔáñóÞ Ä.

Óýã÷ñïíï Üãáëìá ôïõ ÁñéóôïôÝëç, Ýñãï ôïõ ãëýðôç Íéêüëá, óôá óçìåñéíÜ

ÓôÜãåéñá, äßðëá óôá åñåßðéá ôïõ êïíáêéïý ôïõ ÌáäÝì-ÁãÜ.

¢ðïøç ôïõ ãíùóôïý óðçëáßïõ ôùí Ðåôñáëþíùí.

ÐáëáéÜ

ïéêßá óôïí

Ðïëýãõñï

Ç ÕÐÏÊÑÉÓÉÁ ÔÇÓ ÔÏÕÑÊÉÁÓ

Οι Τουρκικές παραβάσεις και παραβιάσεις

στον εναέριο χώρο της περιοχής του Αιγαίου

δεν είναι κάτι καινούργιο, είναι γνωστές.

Όμως οι συνεχιζόμενες και ολοένα αυξα-

νόμενες παραβιάσεις στο Αιγαίο με οπλισμέ-

να μαχητικά έχουν υπερβεί κάθε όριο. Ο αριθ-

μός των αερομαχιών έχει αυξηθεί τους τελευ-

ταίους έξι μήνες. Προσφάτως από 44 Τουρκι-

κά μαχητικά τα (10 ήταν οπλισμένα), έγιναν

45 παραβιάσεις και 9 εμπλοκές στο κεντρικό

και νότιο Αιγαίο.

Πέραν των ορατών κινδύνων, που εγκυμο-

νεί η πρακτική αυτή των τούρκων στρατηγών,

ενοχλεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι η τουρκική

κυβέρνηση δηλώνει άγνοια.

Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας

κ. Γ. Παπανδρέου στις 13 Μαΐου εξέφρασε τη

δυσαρέσκεια της ελληνικής κυβέρνησης στον

ομόλογό του Αμπτουλάχ Γκιουλ σε συνάντη-

ση των δύο ανδρών στις Βρυξέλλες στην έδρα

της Ευρωβουλής και ξεκαθάρισε στο συνομι-

λητή του ότι οι παρενοχλήσεις στο Αιγαίο α-

ποτελούν πρόβλημα και δεν βοηθούν στις δι-

μερείς σχέσεις, αλλά ούτε τη διαδικασία προ-

σέγγισης των δύο χωρών και τις προσπάθειες

επίλυσης του Κυπριακού.

Παράλληλα τόνισε ο Έλληνας υπουργός

των εξωτερικών ότι με αυτό τον τρόπο υπονο-

μεύεται η προώθηση της τουρκικής υποψηφιό-

τητας ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η απάντηση του Τούρκου υπουργού μάλ-

λον εκπλήσσει.

Ο κ. Γκιουλ απάντησε ότι δεν γνωρίζει τί-

ποτε για το θέμα.

Είναι γνωστή η επιρροή του τουρκικού

στρατιωτικού κατεστημένου, όμως έχουμε λό-

γους να πιστεύουμε ότι πρόκειται για υποκρι-

σία.

Το συμπέρασμα είναι ότι εξακολουθεί η

Τουρκία να έχει το αυτοκρατορικό σύνδρομο

της Οθωμανικής αυτοκρατορίας.

Πάγιος και διαχρονικός στόχος του τουρ-

κικού επεκτατισμού είναι η διχοτόμηση του Αι-

γαίου, παράλληλα με τη δημιουργία δύο κρα-

τών στην Κύπρο και τον έλεγχο του Βορείου

Ιράκ.

Το γεγονός ότι η Κυβέρνηση Ερντογάν λει-

τουργεί υπό ομηρίαν είναι εσωτερικό πρόβλη-

μα της Τουρκίας, όμως με δυσμενείς επιπτώ-

σεις τόσο στην ομογένεια όσο και στην Ελλά-

δα.

Όσον αφορά τη δήθεν μετριοπαθή κυβέρ-

νηση Ερντογάν, καλό θα ήταν να σημειώσου-

με ότι σε εγκύκλιό της στην Δ/νση ιδρυμάτων,

ύστερα από σχετική πρόταση του Συμβουλίου

Εθνικής Ασφάλειας, οφείλονται τα εμπόδια

που προβάλλονται στα ιδρύματα της ομογέ-

νειάς μας στην Πόλη.

Η εγκύκλιος ζητά να μην εφαρμστεί ο νό-

μος που είχαν ψηφίσει οι βουλευτές της δικαιο-

σύνης και της ανάπτυξης του Ερντογάν και που

προέβλεπε τα μειονοτικά ιδρύματα να διαχει-

ρίζονται την ακίνητη περιουσία τους.

Ας δείξουμε ψυχραμία και ας ελπίσουμε

ότι οι γείτονές μας θα κατανοήσουν ότι οι κά-

θε μορφής διαφορές και προβλήματα δεν λύ-

νονται με την τακτική που ακολουθούν.

Δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο

σταθμά, δεδομένου ότι οι ίδιοι εφαρμόζουν

προς τα ανατολικά τους σύνορα τις διεθνείς

συμβάσεις.

Αναστ. Γεωργιάδης

ÅÊÈÅÓÇ ÆÙÃÑÁÖÉÊÇÓ
ìåëþí ôïõ ÊÁÐÇ Öåñþí

Ôï ÊÁÐÇ ôïõ ÄÞìïõ Öåñþí óå óõíåñãáóßá
ìå ôç ÍÅËÅ ¸âñïõ äéïñãÜíùóáí Ýêèåóç æù-
ãñáöéêÞò ìå Ýñãá ôùí ìåëþí ôïõ ÊÁÐÇ.

Ôá åãêáßíéá ôçò Ýêèåóçò ðñáãìáôïðïéÞ-
èçêáí ôçí ÐáñáóêåõÞ 6 Éïõíßïõ 2003, óôéò 7
ôï áðüãåõìá.

Ç Ýêèåóç öéëïîåíåßôáé ãéá äýï åâäïìÜ-
äåò óôïí êáëáßóèçôï ÷þñï ôïõ êáëëéôå÷íé-
êïý êáöåíåßïõ “óßãìá Ðé” óôçí Áëåîáíäñïý-
ðïëç, Åëëçóðüíôïõ 39 (ðáñáðëåýñùò Åèíé-
êïý Óôáäßïõ Áëåîáíäñïýðïëçò) ôçë.: 25510
24237, ÊÁÐÇ Öåñþí ôçë.-Öáî: 25510 22844.

Πρωτομαγιά 2003

Σ
το φύλλο αυτό θα προσπαθήσουμε να κα-

ταγράψουμε κάποια στοιχεία για την πρω-

τομαγιά από άλλη σκοπιά.

Πριν η εργατική κίνηση και ο σοσιαλισμός

κάνουν την πρωτομαγιά σύμβολο κοινωνικών

αγώνων, ήτοι πριν από το 1889, οπότε η 1η

Μαΐου είχε ορισθεί ως εργατική γιορτή, ο λα-

ός στην Ελλάδα και την Ευρώπη γενικότερα

γιόρταζε την 1η Μαΐου ως την τελική νίκη του

καλοκαιριού κατά του χειμώνα και μαζί ως την

κατανίκηση του θανάτου δια της ζωής.

Τον τόνο στα έθιμα και στα δρώμενα της

Πρωτομαγιάς δίνει το τραγούδι: “Τώρα μάγια,

τώρα δροσιά, τώρα το καλοκαίρι”.

Ο λαός μας πίστευε ότι την Πρωτομαγιά

έπιαναν πολύ τα μάγια. Γι’ αυτό και έπαιρνε

πολλές προφυλάξεις την ημέρα αυτή για να ε-

ξασφαλίσει το σπίτι, το βιος και τα παιδιά από

την επήρειαν του κακού.

Πίστευε ακόμη ο λαός όταν ο άνθρωπος

ζούσε φυσική ζωή μέσα στην αγκαλιά της Φύ-

σεως και εναπόθετε στη μητέρα γη τους πό-

θους και τις ελπίδες για την ευτυχία και την

προκοπή του, ότι η Πρωτομαγιά ήταν μια γιορ-

τή της Φύσης και του ανθρώπου, όλων των αν-

θρώπων που ζουν και εργάζονται μέσα στη Φύ-

ση και ακούν και αισθάνονται τους μυστικούς

παλμούς της. Υπήρχαν πολλές δεισιδαιμονίες,

οι οποίες βέβαια έχουν παραμεριστεί.

Σήμερα η Πρωτομαγιά θεωρείται και εορ-

τάζεται ως καθαρά εργατική γιορτή.

ÃéïñôÞ ôçò ìçôÝñáò

Ê
Üèå ÷ñüíï, ç äåýôåñç ÊõñéáêÞ ôïõ ÌÜç

åßíáé áöéåñùìÝíç óôç ìçôÝñá. Óôç ìÜ-

íá, óå üëá ôá ðëÜôç êáé ìÞêç ôçò ãçò, ðïõ ç

áãÜðç ôçò åßíáé áðáñéüñéóôç. Óôéò ìçôÝñåò

üëïõ ôïõ êüóìïõ, êÜèå ÷ñþìáôïò êáé öõëÞò.

Óå áõôÝò ðïõ ïöåßëïõìå ôç æùÞ ìáò, ôï öùò,

ôïí Þëéï, ôçí áãÜðç ãéá ôïí Üíèñùðï êáé ôçí

ðáôñßäá, ãéá ôéò áîßåò ôçò æùÞò.

Áò öùôßóåé ï Èåüò üëåò ôéò ìçôÝñåò ôïõ

êüóìïõ íá åíóáñêþóïõí êáé íá êÜíïõí ðñÜ-

îç áõôü ðïõ ðñïôñÝðåé ï ðïéçôÞò:

ÌçôÝñåò äáóêáëÝøåôå,

äéäÜîåôå ôá ðáéäéÜ óáò

ìå ôçò ôéìÞò ôï ãÜëá,

íá öÝñïõíå ìå óåâáóìü

óôá ÷åßëç ôï üíïìÜ óáò

óáí èá ãåíïýí ìåãÜëá.

ÌçôÝñá

Ðïéï ðïßçìá, ðïéá æùãñáöéÜ,
ðïéïò íáüò, ðïéá êáìðÜíá
ðïéá ìïõóéêÞ, ðïéåò ïìïñöéÝò
öôÜíïõí ôç ëÝîç ÌÜíá;

ÈÜëðïò æùÞò óôç ÷åéìùíéÜ,
äñïóéÜ óôçí êáõôÞ ìÝñá,
ëéìÜíé ìÝó' óôéò èýåëëåò
åßóáé ãéá ìáò ÌçôÝñá.

Ëá÷ôÜñåò óïõ, óêéñôÞìáôá
ôïõ âñÝöïõò ç öùíïýëá
Ýíïéåò, üíåéñá, åõ÷Ýò,
üëá ãéá ìáò Ìáíïýëá.

ÁíÜìåóÜ óïõ öùò, ÷áñÜ,
êáé áßìá ôçò êáñäéÜò óïõ
êáé èçóáõñïß áîåôßìçôïé
ãéá óå åßí' ôá ðáéäéÜ óïõ.

Åóý 'óáé ðÜíôá ç æùÞ.
Ôþñá äå èá ôï ìÜèåéò,
¼,ôé ÷áëíÜåé ï èÜíáôïò
åóý ôï îáíáðëÜèåéò!

ÉöéãÝíåéá ×ñõóï÷üïõ
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μί, οι Φέρες (η βυζαντινή Βήρα) με την Πανα-

γία Κοσμοσώτειρα του 1152 μ.Χ., τα κάστρα

του Άβαντα και το Κάστρο του Πυθίου.

Μουσεία αρχαιολογικά, λαογραφικά, φυ-

σικής ιστορίας κλπ. όπου ο επισκέπτης μπορεί

να θαυμάσει τον πλούτο των εκθεμάτων βρί-

σκονται σε πολλές θρακικές πόλεις, όπου ο ε-

πισκέπτης θα θαυμάσει τον πλούτο των εκθε-

μάτων των.

Σμαραγδένιες θάλασσες που κερδίζουν κά-

θε χρόνο τη μπλε σημαία της Ευρώπης, αμμου-

διές λευκόχρυσες και απέραντες, κοσμοπολί-

τικα παραθεριστικά κέντρα, γραφικά ταβερνά-

κια είναι η απάντηση για τον επισκέπτη που

θεωρεί ότι ένα ταξίδι χωρίς θάλασσα μοιάζει

λειψό (Χιλή, Μάκρη στον Έβρο, Άγ. Χαράλα-

μπος, Πλατανίτης Μαρώνειας, παραθεριστικό

κέντρο Φαναρίου στο Ν. Ροδόπης).

Όμορφες, ανοικτές πόλεις, όπως η Αλεξαν-

δρούπολη και η Ορεστιάδα, πόλεις που ταιριά-

ζουν αρμονικά το παλιό και το καινούργιο ό-

πως η Ξάνθη και η Κομοτηνή, το Σουφλί, η

πόλη του μεταξιού, είναι έτοιμες να μας καλο-

δεχτούν.

Παραδοσιακά όμορφα χωριά ορεινά, όπως

τα Πομακοχώρια της Ξάνθης ξεφυτρώνουν πα-

ντού στη θρακιώτικη γη.

Η Θράκη αποτελεί ένα χωνευτήρι πολιτι-

σμών και θρησκειών. Μόνο εδώ μπορεί να δει

κανείς μιναρέδες και καμπαναριά σε πόλεις και

χωριά να υψώνονται αντάμα προς το γαλάζιο

του ουρανού.

Για τον επισκέπτη που τον ενδιαφέρει ο ια-

ματικός τουρισμός υπάρχουν πολύ οργανωμέ-

να κέντρα ιαματικών λουτρών, όπως τα ιαμα-

τικά λουτρά Σαμοθράκης στον οικισμό Θερ-

μά, τα λουτρά Τραϊανούπολης, στο χωριό Λου-

τρά του δήμου Τραϊανούπολης στον Έβρο, τα

Λουτρά Νέας Κεσσάνης στο Δήμο Αβδήρων

του Ν. Ξάνθης.

Ακόμη ο επισκέπτης μπορεί να παρακολου-

θήσει και πολιτιστικές εκδηλώσεις που διορ-

γανώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαι-

ριού σε πολλούς δήμους της Θράκης με απο-

κορύφωμα το αντάμωμα των νέων στο φεστι-

βάλ του ποταμού Άρδα στον βόρειο Έβρο, ό-

που από φέτος για τους επισκέπτες του θα εί-

ναι έτοιμος και ο ξύλινος παράχθιος οικισμός.

Η Θράκη έχει καλή συγκοινωνιακή υποδο-

μή. Η Εγνατία οδός έχει συντομεύσει κατά πο-

λύ τον οδικό άξονα Αθήνας - συνοριακό Σταθ-

μό Κήπων.

Για όλους αυτούς τους λόγους θα μπορού-

σαμε να πούμε κατά το γνωστό ρητό «όλοι οι

δρόμοι οδηγούν στη Θράκη», χωρίς αυτό να

θεωρηθεί υπερβολή, ότι θέλουμε να εξάρουμε

την αξία και τη σημαντικότητα αυτού του τό-

που.

Άλλωστε παρατηρείται στη Θράκη, τα τε-

λευταία χρόνια, αυξημένη πολιτιστική κίνηση

με αναφορά στην παράδοση.

Φέτος για μας τους Θρακιώτες ας είναι

για τις διακοπές μας προορισμός μας η Θρά-

κη, που μας περιμένει να στηρίξουμε την προ-

σπάθειά της να αναπτυχθεί, να βελτιώσει την

τουριστική της υποδομή και να συγκρατήσει

το νεαρό του πληθυσμού της.

Ας τη συστήσουμε σε φίλους και γνωστούς
μας διαφημίζοντας όλα αυτά που την κάνουν
μοναδική και ξεχωριστή, φιλόξενη και ζεστή
και τους περιμένει να τη γνωρίσουν.

Για διευκόλυνση παραθέτουμε μερικά χρή-

σιμα τηλέφωνα:

Κομοτηνή: Δημαρχείο 05310-22.644, Αστυνο-
μία 05310-34.444, Νοσοκομείο 05310-22.222,

Μαρώνεια: Αρχαιολογική Συλλογή 05330-

41.294, Ξάνθη: Νομαρχία 05410-26.504, Δη-
μαρχείο 05410-24.444, Αστυνομία 05410-

22.100, Σταυρούπολη: Δημαρχείο, 05420-

22.226, Περιηγητική Λέσχη Νέστου: 05420-

22.678, Άβδηρα: Λαογραφικό Μουσείο, 05410-

51.259, Αρχαιολογικός χώρος, 05410-51.988,

Λίμνη Βιστωνίδα: Κέντρο πληροφόρησης,

05410-96.646. Έβρος: Νομαρχία, 05510-

26.184, Αλεξανδρούπολη: Δημαρχείο, 05510-

64.201, Νοσοκομείο, 05510-25.772, Τροχαία,

05510-37.111, Λιμεναρχείο, 05510-26.468,

Δαδιά: Οικοτουριστικό Κέντρο, 05540-32.263,

Μουσείο Μεταξιού, 05540-68.400, Φέρες: Δη-
μαρχείο, 05550-24.310, Σουφλί: Δημαρχείο,

05540-20.010, Διδυμότειχο: Δημαρχείο,

05530-22.236, Ορεστιάδα: Δημαρχείο, 05520-

22.154, Σαμοθράκη: Δημαρχείο, 05510-

89.217, Αστυνομικό Τμήμα, 05510-41.203.

Η συντακτική επιτροπή

(Συνέχεια από τη σελ. 1)

ÄÞëùóç óõììåôï÷Þò
ÓÔÏ ÓÔ´ ÐÁÃÊÏÓÌÉÉÏ
ÓÕÍÅÄÑÉÏ ÈÑÁÊÙÍ

O
ÄÞìïò Áëåîáíäñïýðïëçò áíáêïéíþíåé ü-
ôé, ôï 6ï Ðáãêüóìéï ÓõíÝäñéï Èñáêþí

èá ðñáãìáôïðïéçèåß óôçí Áëåîáíäñïýðï-

ëç óôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá 12-15 Áõãïýóôïõ

2003.

Óôéò 12-14 Áõãïýóôïõ èá ðñáãìáôïðïéç-
èïýí ïé åñãáóßåò ôïõ Óõíåäñßïõ óå óõíåäñéá-
êü êÝíôñï ôçò ðüëçò êáé ôï áðüãåõìá ôçò
15çò Áõãïýóôïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß ôï å-
ôÞóéï Ðáíèñáêéêü Ðñïóêýíçìá óôçí Ðáíá-
ãßá ôçí Êïóìïóþôåéñá óôéò ÖÝñåò.

Óôï óõíÝäñéï ìðïñïýí íá óõììåôÜó÷ïõí
óýìöùíá ìå áðüöáóç ôçò ÏñãáíùôéêÞò Åðé-
ôñïðÞò ìå äýï åêðñïóþðïõò ôïõò, üëïé ïé
ðïëéôéóôéêïß, êïéíùíéêïß êáé åèåëïíôéêïß óýë-
ëïãïé Èñáêþí, ïé ïðïßïé èá ðñÝðåé íá äçëþ-
óïõí åããñÜöùò ôá óôïé÷åßá ôïõò óôç ãñáì-
ìáôåßá ôïõ óõíåäñßïõ.

Ïé åñãáóßåò ôïõ óõíåäñßïõ èá åßíáé áíïé-
÷ôÝò óôïõò ðïëßôåò êáé êáôÜ ôç äéÜñêåéÜ ôïõò
èá ðñáãìáôïðïéïýíôáé ðáñÜëëçëåò ðïëéôéóôé-
êÝò åêäçëþóåéò.

δύο μέρη, το πρωινό και το

βραδινό.

Το πρωί εψάλη δοξολο-

γία στο Μητροπολιτικό

Ναό Αθηνών την οποία

παρακολούθησαν ευλαβικά

τα μέλη των Θρακιώτικων

Πολιτιστικών Συλλόγων.

Την ιστορική σημασία

της ημέρας ανέλυσε ο κ. Μι-

χάλης Μαρτίδης, καθηγη-

τής Φυσικής Αγωγής ΤΕΦΑ-

Α, με μια μεστή, λιτή ομιλία.

Ακολούθησε πορεία και

κατάθεση στεφάνων στο

μνημείο του Άγνωστου

Στρατιώτη συνοδεία της

μπάντας του Δήμου Αθη-

ναίων.

Το βράδυ οι εκδηλώσεις

πραγματοποιήθηκαν στην

πλατεία Κοτζιά (παλαιό

Δημαρχείο Αθηνών) υπό

την αιγίδα του Δήμου Αθη-

ναίων.

Χορηγοί της οργάνω-

σης ήταν το Υπουργείο Ε-

θνικής Οικονομίας και Οι-

κονομικών, το Υπουργεί-

ο Πολιτισμού, η Τράπεζα

της Ελλάδας, ο Δήμος

Δάφνης και ο Δήμος Ζε-

φυρίου.

Η έναρξη των εκδηλώσεων έγινε με τον χαι-

ρετισμό από την πρόεδρο της ΠΑΟΝΕ κα

Αναστασία Σακαλίδου-Χουρδάκη, η οποία ε-

ξήρε την σημαντικότητα και την ιστορική σημα-

σία της Απελευθέρωσης της Θράκης.

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Υφυπουργός

Ç 83ç ÅðÝôåéïò ÁðåëåõèÝñùóçò ôçò ÈñÜêçò

(ÓõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 1)

Οικονομικών Απόστολος Φωτιάδης με θέ-

μα “Η θράκη μπροστά στις προκλήσεις του

21ου αιώνα”.

Τις εκδηλώσεις τίμησε με την παρουσία του

και ο πρόεδρος της Βουλής κ. Κακλαμάνης.

Το πρόγραμμα συνεχίστηκε με μουσική και

τραγούδια από τους

μουσικούς πατριώτες

μας Βαγγέλη Δη-

μούδη και αδελφές

Θεοπούλα και Λα-

μπριάνα Δοϊτσίδη.

Τους Θρακιώτι-

κους παραδοσια-

κούς χορούς χόρε-

ψαν τα χορευτικά

συγκροτήματα Α-

χαρνών “Κόκκινος

Μύλος”, του Πνευ-

ματικού Κέντρου

Δήμου Ζεφυρίου

και του Πνευματι-

κού κέντρου Δήμου

Δάφνης.

Στα χορευτικά συγκροτήματα απονεμήθη-

καν εκ μέρους της Πανθρακικής Ομοσπονδίας

τιμητικές πλακέτες, ενώ ο κόσμος τους τίμησε

με ένα δυνατό και ζεστό χειροκρότημα.

Η βραδιά έκλεισε με χορό από όλους τους

παρευρισκόμενους θρακιώτες.

Φυσικά δεν θα παραλείψουμε να δώσουμε

τα θερμά συγχαρητήρια στην πρόεδρο της ΠΑ-

ΟΝΕ Αναστασία Σακαλίδου-Χουρδάκη, στο

Διοικητικό Συμβούλιό της και σε όλους τους συ-

ντελεστές των φετεινών γιορταστικών εκδηλώ-

σεων για την 83η Επέτειο των Ελευθερίων της

Θράκης.

Ταρσή Δεμερτζοπούλου

ÈÑÁÊÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ - ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÈÑÁÊÉÊÙÍ ÌÅËÅÔÙÍ
Ðåéñáéþò 16-18 – ÁèÞíá

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ - ÐÑÏÓÊËÇÓÇ

ÔÏ ÈÑÁÊÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ -
ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÈÑÁÊÉÊÙÍ ÌÅËÅÔÙÍ

Ó Á Ó  Ð Ñ Ï Ó Ê Á Ë Å É

óå åêäÞëùóç ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß
óôçí áßèïõóá Áíôáðïêñéôþí ÎÝíïõ Ôýðïõ

(ôçò ÅÓÇÅÁ) Áêáäçìßáò 23 - ÁèÞíá,
ôçí ÔÅÔÁÑÔÇ 9 ÉÏÕËÉÏÕ 2003

êáé þñá 19.30´ ì.ì.

ÏÌÉËÇÔÇÓ ï Õöõðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí
ê. ÁÐÏÓÔÏËÏÓ ÖÙÔÉÁÄÇÓ ìå èÝìá:

«Ç ÈñÜêç óôï êáôþöëé ôçò íÝáò ÷éëéåôßáò».

×áéñåôéóìü áðåõèýíåé
ï Ðñüåäñïò ôïõ Èñáêéêïý ÊÝíôñïõ

- Åôáéñåßáò Èñáêéêþí Ìåëåôþí
ê. ÓÔÁÌÁÔÇÓ ÃÅÙÑÃÏÕËÇÓ.

Ôçí åêäÞëùóç ðáñïõóéÜæåé
ï Áíôéðñüåäñïò ôïõ È.Ê. - Å.È.Ì.,
ÆùãñÜöïò êáé ¢ñ÷ùí ÁãéïãñÜöïò
ôïõ Ïéêïõìåíéêïý Ðáôñéáñ÷åßïõ

ê. ÉÙÁÍÍÇÓ ÌÇÔÑÁÊÁÓ.

È' áêïëïõèÞóåé áðïíïìÞ ÔéìçôéêÞò
ÐëáêÝôáò óôïí ïìéëçôÞ.

Ç ðáñïõóßá üëùí óáò

èá ìáò ôéìÞóåé éäéáßôåñá.

Áðü ôï Ä.Ó. ôïõ Èñáêéêïý ÊÝíôñïõ
- Åôáéñåßáò Èñáêéêþí Ìåëåôþí

Ôï Ä.Ó. ôïõ Óõëëüãïõ êáé ç Ó.Å.
ôçò “ÂÞñáò” åý÷ïíôáé óå üëïõò
Êáëü êáëïêáßñé

êáé óôïõò äéáãùíéæüìåíïõò
ìáèçôÝò ÊáëÞ åðéôõ÷ßá

Ìáñáèþíéá Ðïñåßá ÅéñÞíçò

Πριν από 40 χρόνια ο Γρηγόρης Λαμπράκης,

εξαίρετος επιστήμονας, αναγνωρισμένος όχι

μόνο για την επιστημονική του προσφορά, περ-

πάτησε από τον Μαραθώνα μέχρι την Αθήνα

για την Ειρήνη. Ένα μήνα μετά τη Μαραθώνια

Πορεία, χάρισε τη ζωή του στο δέντρο της Ει-

ρήνης. Δολοφονήθηκε από τα ανεπίσημα όρ-

γανα του Κράτους, του λεγόμενου Παρακρά-

τους.

Η ζωή του, η φιλειρηνική δράση του και

προπάντων η θυσία του στο βωμό της Ειρήνης

αποτελούν φωτεινό φάρο για αμέτρητους αγω-

νιστές της Ειρήνης, σε όλον τον κόσμο.

Το αγωνιστικό του παράδειγμα δείχνει το

δρόμο στις νεότερες γενιές για έναν κόσμο πιο

ανθρώπινο, ειρηνικό, χωρίς ξένες βάσεις και

ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς, χωρίς πολέμους

και μίση ανάμεσα στους λαούς. Χωρίς στρα-

τούς κατοχής, όπως στο Ιράκ, το Αφγανιστάν,

στα Βαλκάνια.

Σήμερα η Ειρήνη απειλείται όσο ποτέ άλ-

λοτε από τη νέα ιμπεριαλιστική τάξη πραγμά-

των, που προωθούν οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί

τους στα Βαλκάνια, στη Μέση Ανατολή και αλ-

λού.

Και νέες πολεμικές επεμβάσεις τους, σχε-

διάζονται στη Λιβύη, Ιράν, Κούβα, Βόρεια Κο-

ρέα και ποιος ξέρει σε πόσες άλλες χώρες.

Όπως κάθε χρόνο και φέτος χιλιάδες Μα-

ραθωνοδρόμοι πραγματοποίησαν τη μεγάλη

Μαραθώνια πορεία Ειρήνης στα βήματα του

Γρηγόρη Λαμπράκη.

Σε όλη τη διαδρομή τους, στους σταθμούς

τους, και στο Σύνταγμα, όπου κατέληξαν, τους

υποδέχτηκαν χιλιάδες λαού με θερμά χειροκρο-

τήματα. Κυρίαρχο σύνθημα ήταν: «Όρκος στον

Λαμπράκη χρέος στη Ζωή, να φύγουνε οι βά-

σεις, κι οι Αμερικανοί».

Βέτα Σιγλίδου-Ρέτζιου


