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ιδρύσουν το δικό τους Ινστιτούτο Θρακικών

Μελετών (Υπουργός κ. Χ. Καστανίδης).

2. Είναι αναγκαίος ο θεσμός του Παγκό-

σμιου Συνέδριου Θρακών. Η Θράκη που υπήρ-

ξε αναπτυξιακά η τελευταία περιφέρεια της χώ-

ρας, σήμερα αναπτύσσεται σταθερά.

Χρειάζεται ομοψυχία και υποστήριξη από

όλες τις πολιτικές δυνάμεις της Χώρας. Διατέ-

θηκαν τεράστια κονδύλια, τα οδικά δίκτυα ο-

λοκληρώθηκαν και το Δημοκρίτειο Πανεπι-

στήμιο αναπτύσσεται.

Η Θράκη βρίσκεται χίλια χιλιόμετρα πιο

κοντά στις αναπτυσσόμενες χώρες απ’ ό,τι η

Αθήνα.

(Υφυπουργός Οικονομικών κ. Α. Φωτιάδης)

3. Η Θράκη αλλάζει σελίδα και εισέρχεται

σε μια νέα εποχή. Η ακριτική αυτή περιοχή α-

ποτελεί ένα βήμα για τη δημιουργία μιας νέας

και ισχυρής Ελλάδας, που πρωταγωνιστεί στην

ευρύτερη περιοχή και αποτελεί γέφυρα συνερ-

Ð Ñ Ï Ó Ê Ë Ç Ó Ç

ÓÔÇÍ ÁÐÏËÏÃÉÓÔÉÊÇ ÌÁÓ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ

ÊõñéáêÞ 2 Íïåìâñßïõ 2003 & þñá 5 ì.ì.

Óõìðáôñéþôéóóåò êáé óõìðáôñéþôåò
ÅðåéäÞ ç èçôåßá ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ Óõëëüãïõ ìáò ðëçóéÜ-

æåé óôç ëÞîç ôïõ,

ÊÁËÏÕÌÅ ÏËÁ ÔÁ ÌÅËÇ ÌÁÓ

íá ðáñåõñåèïýí óôç ÃåíéêÞ ÁðïëïãéóôéêÞ ìáò ÓõíÝëåõóç ðïõ èá ãßíåé óôçí
ÁÉÈÏÕÓÁ ÔÇÓ ÅÍÙÓÇÓ ÃÏÑÔÕÍÉÙÍ (ïäüò Ðåéñáéþò 1) óôéò 5 ì.ì.

Óýìöùíá ìå ôï êáôáóôáôéêü ôïõ Óõëëüãïõ ìáò èá ðñáãìáôïðïéçèïýí êáé
èá ôåèïýí óå øçöïöïñßá:
• Ï Ïéêïíïìéêüò Áðïëïãéóìüò
• Ï Áðïëïãéóìüò ÐåðñáãìÝíùí êáé ç
• ÅêëïãÞ ÅöïñåõôéêÞò ÅðéôñïðÞò ãéá ôç äéåíÝñãåéá Åêëïãþí ðñïò áíÜ-

äåéîç íÝïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ.

Óáò ðåñéìÝíïõìå üëïõò, óôçí ÐÅÉÑÁÉÙÓ 1, íá åêöñÜóåôå ôçí êñéôéêÞ óáò
êáé íá êáôáèÝóåôå ôéò ðñïôÜóåéò êáé ôéò áðüøåéò óáò ãéá ôçí êáëÞ ðïñåßá
ôïõ Óõëëüãïõ ìáò.

Ãéá ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï
Ç Ðñüåäñïò Ç Ãåí. ÃñáììáôÝáò

ÂÝôá Óéãëßäïõ-ÑÝôæéïõ Ìáñßá Ëáæßäïõ-Êáôóåëßäïõ

Ôçí ÊõñéáêÞ 9 Íïåìâñßïõ 2003Ôçí ÊõñéáêÞ 9 Íïåìâñßïõ 2003Ôçí ÊõñéáêÞ 9 Íïåìâñßïõ 2003Ôçí ÊõñéáêÞ 9 Íïåìâñßïõ 2003Ôçí ÊõñéáêÞ 9 Íïåìâñßïõ 2003

ÃÉÏÑÔÁÆÏÕÌÅ ÔÁ 10 ×ÑÏÍÉÁÃÉÏÑÔÁÆÏÕÌÅ ÔÁ 10 ×ÑÏÍÉÁÃÉÏÑÔÁÆÏÕÌÅ ÔÁ 10 ×ÑÏÍÉÁÃÉÏÑÔÁÆÏÕÌÅ ÔÁ 10 ×ÑÏÍÉÁÃÉÏÑÔÁÆÏÕÌÅ ÔÁ 10 ×ÑÏÍÉÁ

ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ

Με μια εκδήλωση Τιμής & Μνήμης

σε δασκάλους και καθηγητές

που πρόσφεραν στον τόπο μας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο Σύλλογός μας γιορτάζοντας τα 10

χρόνια από την ίδρυσή του, θα πραγ-

ματοποιήσει εκδήλωση τιμής και μνή-

μης στους δασκάλους και καθηγητές

που πρόσφεραν στον τόπο μας, στις

Φέρες, στα γράμματα και στον πολι-

τισμό.

Επειδή πιστεύουμε πως ΟΛΟΙ έ-

χουμε ΧΡΕΟΣ ηθικό να θυμόμαστε

και να τιμούμε το καλό, να αναγνωρί-

ζουμε και το ψίχουλο προσφοράς που

μας βοήθησε σε εποχές πενίας και ά-

γνοιας,

Επειδή ξέρουμε ότι τα παιδιά με-

γαλώνοντας κρίνουν τους δασκάλους

τους, αλλά κι όταν ακόμα γερνάνε ε-

ξακολουθούν να θυμούνται και να νο-

σταλγούν έστω και τις δύσκολες επο-

χές...

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

όλους τους συμπατριώτες και τα

μέλη του Συλλόγου μας να έρθουν

κοντά μας σ’ αυτή τη γιορτή ψυχής,

όπου κυριαρχεί η αγάπη προς τα παι-

διά και τον τόπο μας.

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ λοιπόν στο

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΣΠΕΡΙΑ (Σταδίου

22 και Εδουάρδου Λω) την Κυριακή

9 Νοεμβρίου στις 10 π.μ.

6ÏÏÏÏÏ ÐÁÃÊÏÓÌÉÏ ÓÕÍÅÄÑÉÏ ÈÑÁÊÙÍ

12-15 Áõãïýóôïõ 2003 óôçí Áëåîáíäñïýðïëç

Η
τετραήμερη συζήτηση και κατάθεση από-

ψεων και προτάσεων από τις πολιτικές και

θρησκευτικές ηγεσίες και εκπροσώπους των α-

πανταχού της Γης Θρακών στο 6ο Συνέδριό

τους, έδωσε, όπως εκτιμάται με το τελικό ψή-

φισμά τους, την “αναγεννητική πνοή στον μεί-
ζονα θεσμό των Θρακών και απέδειξε ότι εί-
ναι εφικτή η επίτευξη οργανωτικής αρτιότη-
τας και ιδεολογικής ωριμότητας”. Το μέλλον

θα δείξει τη βασιμότητα ή όχι αυτής της εκτί-

μησης.

Ας ελπίσουμε, όπως και η Πανελλήνια

Ομοσπονδία Θρακικών Σωματείων (ΠΟΘΣ, με

έδρα τη Θεσ/νίκη) σημειώνει στην εισήγησή

της, “ότι το Συνέδριο αυτό θα ξεχωρίσει από

όλα τα άλλα επειδή τα μέχρι τώρα πραγματο-

ποιηθέντα δεν απέδωσαν τα όσα περιμέναμε

κατά γενική ομολογία”.

ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθο-

λομαίος που κατέθεσε πρόταση “για πνευμα-

τική επιστράτευση” και ο Πρόεδρος της Βου-

λής Απ. Κακλαμάνης, υποστήριξαν με πάθος

την ανάγκη συνύπαρξης όλων των κατοίκων

της Θράκης.

Ειδικότερα ο Πρόεδρος της Βουλής, μετα-

ξύ άλλων, τόνισε ότι “στη Θράκη συνυπάρ-

χουν ιστορικά διαφορετικά πολιτισμικά και

θρησκευτικά στοιχεία, διαφορετικές αντιλή-

ψεις και στάσεις ζωής. Όμως όλα αυτά, τα δια-

φορετικά στοιχεία, συνυπάρχουν, συνδιαλέγο-

νται και συμβιώνουν ειρηνικά, γιατί η συνερ-

γασία αυτή θεμελιώνεται σ’ ένα κοινό Κράτος

δικαίου, στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιω-

μάτων, στην αγάπη και στην αλληλεγγύη που

διακρίνει τους πολίτες της Θράκης. Και η συ-

νεργασία και η αλληλεγγύη αυτή εκφράζονται

στον κοινό στόχο: Στην ανάπτυξη της Θράκης,

στην προώθηση της ευημερίας όλων των κα-

τοίκων της… Και σ’ αυτή την κοινή προσπά-

θεια δεν μπορεί κανείς ν’ απουσιάζει, δεν πρέ-

πει κανένας να εξαιρεθεί, αποκλεισμένος σε ο-

ποιασδήποτε μορφής “γκέτο”.»

Η χρήση της λέξης “γκέτο” προκάλεσε την

αντίδραση του Μητροπολίτη Αλεξ/πόλεως κ.

Άνθιμου που στο τέλος της ομιλίας του κ. Κα-

κλαμάνη, παρενέβη λέγοντας, ότι εκτός από

το Τουρκικό Προξενείο στη Θράκη δεν υπάρ-

χουν γκέτο. Ο κ. Κακλαμάνης ανταπάντησε

ότι όταν πολίτες της Θράκης, πολίτες της Ελ-

λάδας τους κάνουν να αισθάνονται ότι βρίσκο-

νται έξω από το κέντρο της ζωής “τους παρα-

δίδουν βορά στα οποιαδήποτε ξένα προξενεία”.

Την ανάγκη της ειρηνικής συνύπαρξης των

κατοίκων της Θράκης επισήμανε και ο εκπρό-

σωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελ-

λάδας, ο οποίος αφού περιέγραψε τη ζοφερή

κατάσταση των κατοίκων της Θράκης από κά-

θε άποψη, υπογράμμισε ότι “τα προβλήματα

των εργαζομένων της περιοχής, που είναι α-

ποτέλεσμα της ταξικής πολιτικής, αφορούν και

την συντριπτική πλειοψεία της μειονότητας. Το

ΚΚΕ είναι στο πλευρό κάθε λαού ή μειονότη-

τας που διεκδικεί τα δικαιώματά της. Οι μειο-

νότητες μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν

γέφυρες φιλίας ανάμεσα στους λαούς. Επιση-

μαίνουμε όμως ότι οι μειονότητες δεν πρέπει

σε καμμιά περίπτωση να μετατρέπονται σε όρ-

γανα στα χέρια των ιμπεριαλιστών, για να δι-

καιολογούν τον πόλεμο και την κάθε μορφής

επέμβαση”.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Οι εκπρόσωποι της Κυβέρνησης χαιρετί-

ζοντας το Συνέδριο τόνισαν:

1. Το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης κα-

τάρτισε πρόγραμμα για τις ορεινές και ημιο-

ρεινές περιοχές, το οποίο προβλέπει δραστι-

κές παρεμβάσεις και ενισχύσεις στη μεθόρια

ζώνη και θα στηρίξει οικονομικά και ηθικά

τους πολιτιστικούς φορείς της Θράκης, για να

14 Áõãïýóôïõ 2003
– ÐÁÑÁÌÏÍÇ ÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÁÓ –

Ðáíçãýñé óôçí Êáâçóü

Ï
é åêäñïìåßò ôïõ Óõëëüãïõ ìáò áðü ôçí
ÁèÞíá ðïõ ðáñáâñÝèçêáí óôéò åêäç-

ëþóåéò ôïõ ÄÞìïõ Öåñþí ãéá ôï 15Áýãïõ-
óôï, åß÷áí ôçí åõêáéñßá íá ðáñáêïëïõèÞ-
óïõí óôéò 14 Áõãïýóôïõ ôéò åêäçëþóåéò
ðïõ ãßíïíôáí óôçí Êáâçóü, äåäïìÝíïõ üôé
Þôáí ðñïãñáììáôéóìÝíï, óôá ðëáßóéá ôïõ
ðáíçãõñéïý ôïõ ÷ùñéïý.

Ïé åêäçëþóåéò ôïõ ÄÞìïõ áöïñïýóáí
óå ðáñáäïóéáêïýò óêïðïýò êáé ôñáãïý-
äéá áðü ôçí ðáéäéêÞ åíïñéáêÞ ÷ïñùäßá ôçò
åêêëçóßáò ôçò Æùïä. ÐçãÞò ôïõ Áñäáíßïõ.

ÅíôõðùóéáóèÞêáìå áðü ôï ñåðåñôüñéï
ôùí ôñáãïõäéþí, ðïõ Þôáí ôñáãïýäéá äç-
ìïôéêÜ ôçò ÈñÜêçò êáé ôçò ÌéêñÜò Áóßáò,
ôéò êáëïäïõëåìÝíåò öùíïýëåò ôùí ðáé-
äéþí, êáé ôçí ðñïóðÜèåéá ôùí ìéêñþí ëá-
úêþí ïñãáíïðáéêôþí.

Áõôü ðïõ ìáò åíôõðùóßáóå ðåñéóóü-
ôåñï Þôáí ç ðñïóðÜèåéá, ôï êÝöé êáé ç
ðïëëÞ äïõëåéÜ ôçò ðñåóâåéôÝñáò ê. Áðï-
óôïëßáò Êáñáðáíáãéþôç-ÌçôïôÜñç ðïõ
êÜíåé ÷ñÝç ìáÝóôñïõ.

ÂÇÑÅÉÁ 2003
3-16 Áõãïýóôïõ

ÏËÏÊËÇÑÙÈÇÊÁÍ ìå áðüëõôç åðéôõ÷ßá,

ôüóï áðü ïñãáíùôéêÞò ðëåõñÜò üóï êáé áðü

Üðïøç ðïéêéëßáò ïé åêäçëþóåéò "ÂÞñåéá 2003"

óôï ÄÞìï Öåñþí, ðïõ äéÞñêåóáí áðü ôéò 3

Ýùò ôéò 16 Áõãïýóôïõ.

Ïé åêäçëþóåéò, ðïõ êÜëõøáí Ýíá åõñý

öÜóìá ðïëéôéóôéêÞò äçìéïõñãßáò, Üöçóáí

áðüëõôá éêáíïðïéçìÝíïõò ôüóï ôïõò äçìüôåò

ôùí Öåñþí üóï êáé ôïõò îÝíïõò åðéóêÝðôåò

ôçò ðüëçò êáé ôçò ðåñéï÷Þò. ÌïõóéêÞ, èÝáôñï,

ðáñáäïóéáêÞ ìïõóéêÞ êáé ÷ïñüò, Ýêèåóç

öùôïãñáößáò êëð, åíþ áíáäåß÷èçêáí êáé

ðñïâëÞèçêáí ôá ðåñéóóüôåñá ðñïúüíôá ôçò

íôüðéáò äçìéïõñãßáò. Åêäçëþóåéò åêôüò ôçò

ðüëçò ôùí Öåñþí ðñáãìáôïðïéÞèçêáí êáé óå

ïéêéóìïýò ôïõ ÄÞìïõ, ðïõ áðïôÝëåóáí åðßóçò

åõ÷Üñéóôåò åêðëÞîåéò ãéá ôïõò êáôïßêïõò

ôïõò.

Îå÷ùñéóôÞ íüôá áðïôÝëåóå ç ðáñïõóßá êáé

óõììåôï÷Þ ôïõ íåïóýóôáôïõ Óõìâïõëßïõ

Íåïëáßáò ôïõ ÄÞìïõ Öåñþí, ìå åêäçëþóåéò

ïé ïðïßåò, åíôáãìÝíåò óôá "ÂÞñåéá 2003" Ü-

öçóáí õðïó÷Ýóåéò êÜôé êáëýôåñï óôï ìÝëëïí,

ìåôÜ ôçí êáèïëéêÞ áðïäï÷Þ ôïõò áðü ôç íåï-

ëáßá ôçò ðåñéï÷Þò.

ÄéÜ÷õôç ðëÝïí åßíáé ç åíôýðùóç óå üëïõò

üôé ï èåóìüò ôùí åêäçëþóåùí "ÂÇÑÅÉÁ"

ðáôÜåé óå ãåñÝò âÜóåéò, ãéáôß Ý÷åé ôçí áðïäï-

÷Þ  ôçò ôïðéêÞò êïéíùíßáò ç ïðïßá ãÝìéæå êÜ-

èå âñÜäõ ôï áíïé÷ôü ÈÝáôñï Öåñþí.

(ÓõíÝ÷åéá óôç óåë. 8)

(ÓõíÝ÷åéá óôç óåë. 8)

ÊÁÐÐÁÄÏÊÉÁ
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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

OIKONOMIKH ENIÓ×ÕÓÇ

Ενίσχυσαν οικονομικά το Σύλλογό μας για

την εφημερίδα κατά το τελευταίο δίμηνο οι

εξής συμπατριώτες μας:

OI ÅÐÉÔÕ×ÏÍÔÅÓ ÌÁÈÇÔÅÓ

ÓÅ ÁÅÉ ÊÁÉ ÔÅÉ

Åíéáßï Ëýêåéï Öåñþí 90%

• ÁëåîÝáò ÐáñáóêåõÜò ôïõ ÉùÜííç, Íáõôé-

êþí Äïêßìùí (ÓÍÄ) Ìç÷áíéêþí

• Áíôùíüðïõëïò Áðüóôïëïò ôïõ Äçìçôñß-

ïõ, Ó÷ïëÞ ÐëïéÜñ÷ùí Åìðïñéêïý Íáõôéêïý

• Âáñâáôæßêçò ÄçìÞôñéïò ôïõ ×ñéóôïöÞ, Å-

öáñì. Ðëçñ/êÞò óôç Äéïßêçóç & óôçí Ïéêï-

íïìßá ÔÅÉ Ìåóïëïããßïõ

• ÂáóéëåéÜäçò Ðáýëïò ôïõ Äçìçôñßïõ, Ó÷ï-

ëÞ ÁóôõöõëÜêùí

• Âïõëãáñßäïõ Áèáíáóßá ôïõ ÁëåîÜíäñïõ,

ÍïóçëåõôéêÞò ÔÅÉ ËÜñéóáò

• Âïõëãáñßäïõ ÊõñéáêÞ ôïõ Êùí/íïõ, Äéïß-

êçóçò Åðé÷åéñÞóåùí ÔÅÉ ÊáâÜëáò

• ÃêáúìÜíçò ÁèáíÜóéïò ôïõ ÄÞìïõ, Áõôï-

ìáôéóìïý ÔÅÉ ÐåéñáéÜ

• Äåëçíéêüëá ÂáóéëéêÞ ôïõ ÍéêïëÜïõ, Åðéóô.

Ðñïó÷. ÁãùãÞò & Åêð/êïý Ó÷åäéáóìïý Áé-

ãáßïõ (Ñüäïò)

• ÄïõëÜêçò ÁíäñÝáò ôïõ Ãåùñãßïõ, Âñåöï-

íçðéïêïìßáò ÔÅÉ Èåó/íßêçò

• ÊáðáìÜ ÊõñéáêÞ ôïõ ÁëåîÜíäñïõ, ÆùéêÞò

ÐáñáãùãÞò ÔÅÉ Èåó/íßêçò

• Êáñáðáíáãéþôçò ÄçìÞôñéïò ôïõ

ÅõáããÝëïõ, ÍïóçëåõôéêÞò ÔÅÉ ËÜñéóáò

• Êáñáðïëßôïõ ÅëÝíç ôïõ ×ñÞóôïõ, Åëëçíé-

êÞò Öéëïëïãßáò ÈñÜêçò (ÊïìïôçíÞ)

• Êüêêïñç ÄÝóðïéíá ôïõ Áðïóôüëïõ, Äáóï-

ðïíßáò ÔÅÉ ËÜñéóáò (Êáñäßôóá)

• ÊïñäÜ ÐáñèÝíá ôïõ ÍéêïëÜïõ, Óõíáéôåñé-

óôéêþí Ïñãáí. & Åêìåôáë. ÔÅÉ Ìåóïëïããßïõ

• ËáìðÜêïõ ×ñõóïýëá ôïõ ×áñáëÜìðïõò,

Ìïíßìùí Õðáîéùìáôéêþí Óôñáôïý (ÓÌÕ) -

Óþìáôá

• ËåìïíÜêç ×ñõóïýëá ôïõ Öéëßððïõ, Ðáé-

äáãùãéêü Äçì/êÞò Åêðáßäåõóçò Èåó/íßêçò

(Öëþñéíá)

• Ìåëéóóáíßäçò ÁããåëÞò ôïõ ÁëåîÜíäñïõ,

Âéïìç÷áíéêÞ ÐëçñïöïñéêÞ ÔÅÉ ÊáâÜëáò

• ÌéëôóáêÜêç ×ñéóôßíá ôïõ Äïýêá, ÏéêéáêÞò

Ïéêïíïìßáò & Ïéêïëïãßáò ×áñïêïðåßïõ

(ÁèÞíá)

• Ìé÷áçëßäïõ ÅëÝíç ôïõ Êùí/íïõ, Ìïíßìùí

Õðáîéùìáôéêþí Óôñáôïý (ÓÌÕ) - Óþìáôá

• ÌðáôéùôÜêç ÄÝóðïéíá ôïõ ÓôåöÜíïõ, Ëï-

ãéóôéêÞò ÔÅÉ ÊáâÜëáò

• ÌðéìðáóÜêç ×ñõóïýëá ôïõ ÄÞìïõ, Áããëé-

êÞò Ãëþóóáò & Öéëïëïãßáò Èåó/íßêçò

• ÍôÜêá Ìáñßíá ôïõ ÉùÜííç, ÍïìéêÞò Èåó-

óáëïíßêçò

• ÍôïëÜ ÅëÝíç ôïõ Äçìçôñßïõ, Âéâëéïèçêï-

íïìßáò & ÓõóôçìÜôùí Ðëçñïöüñçóçò ÔÅÉ

Èåó/íßêçò

• ÑïÀäïõ Áãïñßôóá ôïõ Ìé÷áÞë, Åöáñìï-

óìÝíùí Ìáèçìáôéêþí ÊñÞôçò (ÇñÜêëåéï)

• ÓéôóáíëÞò ÁíáóôÜóéïò ôïõ ÉùÜííç, Áóôõ-

öõëÜêùí

• Ôóáìôóáêßñçò ÓôáìÜôçò ôïõ ×ñÞóôïõ,

Çëåêôñïëïãßáò ÔÅÉ Ëáìßáò

• ÔóéáâäÜñç Åõôõ÷ßá ôïõ ÐÝôñïõ, Öéëïëï-

ãßáò Èåó/íßêçò

• ÖïõñÜñç ÉùÜííá ôïõ Ìé÷áÞë, Êïéíùíéïëï-

ãßáò Áéãáßïõ (ÌõôéëÞíç)

• ÖõäÜíç ÅéñÞíç ôïõ Öùôßïõ, ÆùéêÞò Ðá-

ñáãùãÞò ÔÅÉ ËÜñéóáò

Åíéáßï Ëýêåéï Öåñþí 10%

• ÆáæáëéÜñçò Íéêüëáïò ôïõ Ãåùñãßïõ, Áóôõ-

öõëÜêùí

• Êáðåôáíßäçò ÈùìÜò ôïõ Ãåùñãßïõ, Áóôõ-

öõëÜêùí

• Êå÷áãéÜ ÂáóéëéêÞ ôïõ Êùí/íïõ, ËïãéóôéêÞò

ÔÅÉ Óåññþí

• ÊïõôóÜêçò ÉùÜííçò ôïõ ÄçìïóèÝíç, Ìá-

èçìáôéêþí Èåó/íßêçò

• ÔïõôæéáñÜêç Áèáíáóßá ôïõ ÉùÜííç, Ïéíï-

ëïãßáò & Ôå÷íïëïãßáò Ðïôþí ÔÅÉ ÁèÞíáò

• ÔñéáíôáöõëëÜêç Ìáñßá ôïõ Áèáíáóßïõ,

Öéëïëïãßáò Èåó/íßêçò

• Ôóéëéããßñçò ÉùÜííçò ôïõ Äçìçôñßïõ, Ðëç-

ñïöïñéêÞò ÔÅÉ ÁèÞíáò

ÔÝëïò, áðü ôçí ÁèÞíá ðÝôõ÷å ï ãéïò ôçò ÅëÝ-

íçò Óéãëßäïõ óôï ÔìÞìá ôçò ÖõóéêÞò.

Ç ÓõíôáêôéêÞ ÅðéôñïðÞ ôçò ÂÇÑÁÓ êáé ôï Ä.Ó.

ôïõ Óõëëüãïõ åêöñÜæïõìå ôá èåñìÜ ìáò óõã-

÷áñçôÞñéá óôïõò åðéôõ÷üíôåò ìáèçôÝò êáé

ôïõò åõ÷üìáóôå êáëÞ åðéôõ÷ßá óôç íÝá ôïõò

óðïõäáóôéêÞ ðïñåßá.

Åðßóçò, ðáñáêáëïýìå ôïõò óõìðáôñéþ-

ôåò ìáò ðïõ æïõí óôçí ÁèÞíá êáé Ý÷ïõí ðáé-

äéÜ ðïõ ðÝôõ÷áí óôá ÁÅÉ êáé ÔÅÉ íá ìáò ôï

ãíùóôïðïéÞóïõí þóôå íá ôéìÞóïõìå ãéá ôçí

åðéôõ÷ßá ôïõò.

K O I Í Ù Í É Ê Á

ÃÅÍÍÇÓÅÉÓ

• ÅêöñÜæïõìå ôá èåñìÜ ìáò óõã÷áñçôÞñéá
óôïí Ãéþñãï ÊáíåëëÜêç êáé ôçí ÅëÝíç Äå-
ëßäïõ ðïõ áðÝêôçóáí åããïíïýò áðü ôïõò

ãéïõò ôïõò ÂáããÝëç êáé ÔñéáíôÜöõëëï.

ÈÁÍÁÔÏÉ

• Ôïí Áýãïõóôï ðÝèáíå ï óõìðáôñéþôçò ìáò

Óôáýñïò Óáñéáíßäçò. Ï Óýëëïãüò ìáò åê-
öñÜæåé ôá èåñìÜ ôïõ óõëëõðçôÞñéá óôç óý-
æõãü ôïõ ÊëÜñá êáé óôá ðáéäéÜ ôïõ ÄÝóðïé-

íá êáé Çëßá.
• Ï Óýëëïãüò ìáò åêöñÜæåé ôá èåñìÜ ôïõ

óõëëõðçôÞñéá óôïõò ÄçìïóèÝíç êáé ÅëÝ-

íç Öùôáêßäç, êáèþò êáé óå üëïõò ôïõò ïé-
êåßïõò ôïõò ãéá ôï èÜíáôï ôçò ìçôÝñáò
ôïõò ÂáóéëéêÞò.

• Ãéá ôï èÜíáôï ôçò ÐáñáóêåõÞò Äçìçôñá-
êïðïýëïõ, ï Óýëëïãüò ìáò åêöñÜæåé ôá
èåñìÜ ôïõ óõëëõðçôÞñéá óôïí óýæõãï êáé

ôá ðáéäéÜ ôçò.

ÊÇÄÅÉÁ

• ÅêöñÜæïõìå ôá èåñìÜ ìáò óõëëõðçôÞñéá

óôçí ÊõâÝëç ÑÜóóá êáé óôá ðáéäéÜ ôçò ãéá
ôï èÜíáôï ôïõ óõæýãïõ ôçò ÉùÜííç Êáðå-
ôáíßäç, ï ïðïßïò áðåâßùóå óôéò 12 Óåðôåì-

âñßïõ 2003.

ÃÁÌÏÉ

Ï Óýëëïãüò ìáò åêöñÜæåé ôá èåñìÜ ôïõ óõã-

÷áñçôÞñéá:
• Óôïí Óôáýñï êáé ôç Ìáñßá Äïýëç ãéá ôï

ãÜìï ôïõ ãéïõ ôïõò ÄÞìïõ, ðïõ Ýãéíå ôïí

Éïýëéï 2003.
• Óôçí ïéêïãÝíåéá ôçò êõñßáò ÅëÝíçò Öùôá-

êßäç ãéá ôï ãÜìï ôçò êüñçò ôçò.

• Óôçí ÅëÝíç ÓéôóáíëÞ ãéá ôï ãÜìï ôçò êüñçò
ôçò Åõóåâßáò ìå ôïí ÂáããÝëç ÆïõìðáíÝá.

• Óôçí ê. ÊõâÝëç ÑÜóóá ãéá ôï ãÜìï ôçò êü-

ñçò ôçò ÅëÝíçò Êáðåôáíßäç ðïõ Ýãéíå óôç
Èåóóáëïíßêç óôéò 19.7.2003.

ÁíôÜìùìá Öåñéùôþí
óå ãáìÞëéá ôåëåôÞ

Óôçí Ü÷ñùìç êáé áðñüóùðç çëåêôñïíéêÞ
åðï÷Þ ìáò åßíáé ìåãáëåßï üôáí óõíáíôéþíôáé
ïé êáñäéÝò. ÁíÜìåóá óôï ðëÞèïò ôùí êáëå-
óìÝíùí áõèüñìçôá âñåèÞêáìå êé åìåßò ïé Öå-
ñéþôåò áð’ üëá ôá ìÝñç ôçò ÅëëÜäáò óôï ãÜ-
ìï ôçò ÅëÝíçò Êáðåôáíßäïõ ôï ãÝíïò ÑÜó-
óá êáé ôïõ ×ñÞóôïõ Ôóüãéá, ðïõ Ýãéíå óôéò
19 Éïõëßïõ óôç Èåóóáëïíßêç, óôï êôÞìá
Skaras Village. ÌåôÜ ôï ôÝëïò ôïõ ìõóôçñßïõ
óôï ðáñåêêëÞóé ÃåííÝóéïí ôçò Èåïôüêïõ á-
êïëïýèçóå äåîßùóç óôï êÝíôñï ôçò ðéóßíáò.
Õðïäå÷èÞêáìå ôïõò íåüíõìöïõò õðü ôïõò Þ-
÷ïõò èñáêéþôéêçò ðáñáäïóéáêÞò ìïõóéêÞò. Á-
êïëïýèçóå ÷ïñüò, îåöÜíôùìá. Êáôáóõãêéíç-
ìÝíç ç ÊõâÝëç Ýóõñå ðñþôç ôï ÷ïñü.

Íá æÞóïõí ôá ðáéäéÜ êáé ðÜíôá åìåßò ïé
Öåñéþôåò íá äßíïõìå ôï ðáñþí óå ôÝôïéåò åê-

äçëþóåéò.
×ñÞóôïò ÆïõñíÜò

ÅÕ×ÁÑÉÓÔÇÑÉÏÅÕ×ÁÑÉÓÔÇÑÉÏÅÕ×ÁÑÉÓÔÇÑÉÏÅÕ×ÁÑÉÓÔÇÑÉÏÅÕ×ÁÑÉÓÔÇÑÉÏ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΕΡΩΝ

& ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ν. ΕΒΡΟΥ «ΒΗΡΑ»

Σταδίου 39, Αθήνα 105 59

Τηλ. 210-3216532

Αθήνα 15-9-2003

Αριθ. πρωτ. 33

Προς

Τον κ. Απόστολο Φωτιάδη

Υφυπουργό Οικονομικών

Κύριε Υπουργέ,

Με την επιστολή μας αυτή θα θέλαμε

να σας εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστί-

ες μας για τη στήριξη και βοήθεια που ε-

πί σειρά ετών παρέχετε στο Σύλλογό μας.

Ιδιαίτερα η τελευταία οικονομική ε-

νίσχυση εκ μέρους σας θα μας βοηθήσει

στην αντιμετώπιση έκτακτων λειτουργι-

κών εξόδων αλλά και στην καλύτερη διορ-

γάνωση εκδηλώσεων, όπως η εκδήλωση

που προγραμματίζουμε για τα δέκα χρό-

νια από την ίδρυση του Συλλόγου και την

εκδήλωση τιμής προς τους δασκάλους και

καθηγητές που πρόσφεραν στα γράμμα-

τα και τον πολισμό υπηρετώντας στην πό-

λη μας, τις Φέρες.

Με πολλές ευχαριστίες

και ιδιαίτερη τιμή

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 Η Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας

Βέτα Σιγλίδου Μαρία Λαζίδου

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÐÁÍÈÑÁÊÉÊÇ ÏÌÏÓÐÏÍÄÉÁ ÍÏÔÉÏÕ ÅËËÁÄÏÓ

Ðåéñáéþò 1 (ÓôïÜ), 105 52 ÁèÞíá

Ôçë.-Fax: 210-3234714, 4178910, 4129238

Áñéè.ðñùô. 130

Å Õ × Á Ñ É Ó Ô Ç Ñ É Ï

Ôï Ä.Ó. ôçò ÐÁÏÍÅ áéóèÜíåôáé ôçí áíÜãêç íá

åõ÷áñéóôÞóåé äçìüóéá üóïõò óõììåôåß÷áí

óôéò åêäçëþóåéò ôùí Åëåõèåñßùí ôçò ÈñÜêçò

(25 ÌáÀïõ 2003) êáé âïÞèçóáí óôçí ðñáãìá-

ôïðïßçóÞ ôïõò.

Å õ ÷ á ñ é ó ô ï ý ì å

• Ôïí Ðñüåäñï ôçò ÂïõëÞò ê. Áðüóôïëï Êá-
êëáìÜíç ãéá ôçí ôéìçôéêÞ ðáñïõóßá ôïõ êáé
ôïí åíèáññõíôéêü ÷áéñåôéóôÞñéï ëüãï ôïõ
êáôÜ ôéò áðïãåõìáôéíÝò åêäçëþóåéò óôçí
Ðëáôåßá ÊïôæéÜ. Åðßóçò ôïí ÂïõëåõôÞ êáé
ðñþçí Áíôéðñüåäñï ôçò ÂïõëÞò ê. Ðáíá-
ãéþôç Êñçôéêü ãéá ôçí ôéìçôéêÞ ðáñïõóßá
ôïõ óôç äïîïëïãßá êáé ôçí êáôÜèåóç óôå-
öÜíïõ, êáèþò êáé üóïõò ðáñÝóôçóáí êáé
êáôÝèåóáí óôåöÜíé óôç ìíÞìç ôùí çñùéêþò
ìá÷ïìÝíùí êáé ðåóüíôùí áãùíéóôþí ôçò
ÈñÜêçò.

• Ôçí ÕðåñíïìÜñ÷ç êá Öþöç ÃåííçìáôÜ
ãéá ôçí åí ãÝíåé óõìðáñÜóôáóÞ ôçò.

• Ôç ÄÞìáñ÷ï Áèçíáßùí êá Íôüñá Ìðáêï-
ãéÜííç, õðü ôçí áéãßäá ôçò ïðïßáò ôåëïý-
óáí ïé åêäçëþóåéò ìáò. Åðßóçò ôïõò Äç-
ìÜñ÷ïõò êáé ÁíôéäçìÜñ÷ïõò ôùí ÄÞìùí
ÄÜöíçò, Æåöõñßïõ êáé Á÷áñíþí.

• Ôç Äéïßêçóç ôçò Ôñï÷áßáò Áèçíþí, êáé é-
äéáßôåñá ôïí ÄéåõèõíôÞ ê. Ðáíáãéþôç Á-
äáìßäç.

• Ôç ÍÅÔ, êáé éäéáßôåñá ôç óõìðáôñéþôéóóÜ
ìáò äçìïóéïãñÜöï êá ÁöÝíôñá Âáñóá-
ìáêßäïõ, ãéá ôçí ôçëåïðôéêÞ êÜëõøç ôùí
áðïãåõìáôéíþí ìáò åêäçëþóåùí.

• Ôç Äéïßêçóç ôùí ÇËÐÁÐ êáé ÅÈÅË ãéá ôçí
áíÜñôçóç 1000 êáé ðëÝïí áöéóþí åíôüò ôïõ
ëåêáíïðåäßïõ ÁôôéêÞò.

• Ôá ÷ïñåõôéêÜ ôïõ Ëáïãñáöéêïý ×ïñåõôé-
êïý Óõëëüãïõ Á÷áñíþí Ï ÊÏÊÊÉÍÏÓ ÌÕ-
ËÏÓ, ôïõ Ðíåõìáôéêïý ÊÝíôñïõ ÄÞìïõ Æå-
öõñßïõ êáé ôï ÅñãáóôÞñé ðáñáäïóéáêþí
÷ïñþí ôïõ Ðíåõìáôéêïý ÊÝíôñïõ ÄÞìïõ
ÄÜöíçò.

• Ôçí ÏñãáíùôéêÞ ÅðéôñïðÞ ôùí åêäçëþóå-
ùí ãéá ôç óõíåñãáóßá ôçò.

• Êáé âÝâáéá åõ÷áñéóôïýìå üëïõò åóÜò, ôá
ìÝëç êáé ôïõò ößëïõò ôùí Èñáêéêþí Ðï-
ëéôéóôéêþí Óõëëüãùí ôçò ÁèÞíáò ãéá ôç
óõììåôï÷Þ óáò.

• ÉäéáéôÝñùò åêöñÜæïõìå ôéò èåñìÝò ìáò åõ-
÷áñéóôßåò óôïí ÄéïéêçôÞ ôçò ÔñÜðåæáò ôçò
ÅëëÜäïò êáé óõìðáôñéþôç ìáò ê. Íßêï
ÃêáñãêÜíá ãéá ôçí åðß óåéñÜ åôþí ïéêïíï-
ìéêÞ õðïóôÞñéîç ôùí åêäçëþóåþí ìáò.

• ÈåñìÝò åðßóçò åõ÷áñéóôßåò åêöñÜæïõìå
ðñïò ôïí óõìðáôñéþôç ìáò Õöõðïõñãü
ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí ê.
Áðüóôïëï ÖùôéÜäç ãéá ôçí Ýìðñáêôç óõ-
ìðáñÜóôáóÞ ôïõ óôçí åðßëõóç ôïõ óôåãá-

�

óôéêïý êáé ïéêïíïìéêïý ìáò ðñïâëÞìáôïò.
• Åõ÷áñéóôïýìå ôÝëïò ôïõò Áèçíáúêïýò

Óõëëüãïõò á) Îáíèéùôþí «Ïé ÔáîéÜñ÷áé»,
â) Öåñéùôþí êáé ã) Ôñéãùíéùôþí ãéá ôç öé-
ëïîåíßá ôùí åõ÷áñéóôçñßùí ìáò óôéò Ýãêñé-
ôåò åöçìåñßäåò ôïõò áíôßóôïé÷á ÎÁÍÈÅÉÁ,
ÂÇÑÁ, ÁÍÔÉËÁËÏÉ.

Ãéá ôï Ä.Ó. ôçò ÐÁÏÍÅ

Ç Ðñüåäñïò

Áíáóôáóßá Óáêáëßäïõ-×ïõñäÜêç

Êáäßñç ¢ííá €    10

ÇëéÜäïõ Ìáñßá & Êùí/íïò 10

Êáôóáâïõíßäçò ËåõôÝñçò 50

Το Διοικητικό Συμβούλιο τους ευχαριστεί

όλους θερμά.

Óõã÷áñçôÞñéï ìÞíõìá
óôïõò åðéôõ÷üíôåò óå ÁÅÉ êáé ÔÅÉ

áðü ôï ÄÞìáñ÷ï Öåñþí

Ï ÄÞìáñ÷ïò êáé ôï Äçìïôéêü Óõìâïýëéï

ôïõ ÄÞìïõ Öåñþí óõã÷áßñïõí ôïõò ìáèç-

ôÝò ôïõ Åíéáßïõ Ãåíéêïý Ëõêåßïõ Öåñþí ðïõ

ðÝôõ÷áí óôéò åéóáãùãéêÝò åîåôÜóåéò ôùí Á-

ÅÉ êáé ÔÅÉ êáôÜ ôï Ýôïò 2003.

Ôïõò åý÷ïíôáé êáëÞ óôáäéïäñïìßá êáé

ìå ôï ðÝñáò ôùí óðïõäþí ôïõò íá áðïôå-

ëÝóïõí ÷ñÞóéìï êáé áîéïðïéÞóéìï äõíáìé-

êü ãéá ôçí êïéíùíßá ôùí Öåñþí êáé åõñýôå-

ñá üëçò ôçò ÷þñáò.

Åðßóçò, óõã÷áßñïõí ôïõò ãïíåßò ôïõò

êáé ôïõò êáèçãçôÝò ôïõò, ãéáôß êáé áõôïß

óõíÝâáëáí óôçí åðéôõ÷ßá áõôÞ.

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.

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

Á Í Á ÊÏ 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.



¸ôïò 8ï 

• ö. 44ï • Éïýëéïò-Áýãïõóôïò 2003 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 3

Ç ÅÊÄÑÏÌÇ ÌÁÓ ÓÔÇÍ ÊÁÐÐÁÄÏÊÉÁÇ ÅÊÄÑÏÌÇ ÌÁÓ ÓÔÇÍ ÊÁÐÐÁÄÏÊÉÁÇ ÅÊÄÑÏÌÇ ÌÁÓ ÓÔÇÍ ÊÁÐÐÁÄÏÊÉÁÇ ÅÊÄÑÏÌÇ ÌÁÓ ÓÔÇÍ ÊÁÐÐÁÄÏÊÉÁÇ ÅÊÄÑÏÌÇ ÌÁÓ ÓÔÇÍ ÊÁÐÐÁÄÏÊÉÁ

16-24 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ 200316-24 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ 200316-24 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ 200316-24 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ 200316-24 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ 2003

και ύστερα στ’ αξιοθέατα

από την Μίνα ή Μινέ να ξεναγηθούμε.

Ελεύθερο το απόγευμα με βόλτα στο Ταξίμ

μέσα στην πολυκοσμία ανακατευτήκαμε

ψωνίσαμε και πάλι, και την Τουρκική Κουζίνα

στου Αλή Μπαμπά με βουλιμία τη γευτήκαμε.

Το βράδυ πήρανε κάποιοι γεύση οριεντάλ

με καλλίγραμμα ημίγυμνα χανουμάκια

απήλαυσαν ελληνοτουρκική μουσική

χόρεψαν τσιφτετέλι χτυπώντας παλαμάκια.

Την Δευτέρα, Τρίτη μέρα του ταξιδιού

διανύσαμε μεγάλη διαδρομή

Κωνσταντινούπολη-Προκόπι Καππαδοκίας,

απ’ τη μια άκρη της Τουρκίας

ως την κεντρική.

Όμορφο το ταξίδι γεμάτο εμπειρίες

Νικομήδεια - Άγκυρα - Λίμνη αλμυρή

εναλλάσσονταν τα φυσικά τοπία

και η ζέστη ήταν μάλλον υποφερτή.

Τακτοποιηθήκαμε στο Μουσταφά HOTEL

ξενοδοχείο Τούρκικο με της λέξης τη σημασία

με ποικιλία ευρωπαϊκών φαγητών

κι ας βρισκόμασταν κάπου στην Ασία.

Ημέρα Τρίτη, Τετάρτη μέρα του ταξιδιού

από τις ομορφιές της Καππαδοκίας

εντυπωσιαστήκαμε

σε σημεία καθοριστικά

στα φυσικά της κάλλη φωτογραφηθήκαμε.

Διακόσια δύο σκαλοπάτια κατεβήκαμε

στις κατακόμβες

πράγματι ενδιαφέρουσα εμπειρία

που γέννησε αμέτρητα ερωτήματα:

οι τριάντα έξι υπόγειες πόλεις

που υπάρχουν στην περιοχή

της άμυνας και του σεισμού είναι ευρήματα;

Το προσκύνημα στον Άγιο Γρηγόριο

ήταν ανάταση ψυχής με θλίψη αρκετή

γιατί κι αυτήν την εκκλησία μας

την κάνανε αταίριαστο τζαμί.

Κι ύστερα επισκεφθήκαμε το Περίστρεμα

ΙΧΛΑΡΑ,

βράχια πελώρια, μοναστήρια και κελιά

βλάστηση καταπράσινη κι ένα γάργαρο ποτάμι

συμπλήρωνε της φύσης την θαυμάσια ομορφιά.

Το βράδυ στο μεγαλύτερο

Καραβάν-Σεράϊ της περιοχής

τον ιερό χορό των Δερβίσηδων

παρακολουθήσαμε

ΟΚΤΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

“Κωνσταντινούπολη-Άγκυρα-Καππαδοκία”

διάβασα με προσοχή

στα χέρια μου σαν πήρα

τη Μαγιάτικη τη ΒΗΡΑ.

Τον σύζυγό μου κοίταξα με κάποια σημασία,

τα είπαμε, συμφωνήσαμε,

και άρχισε η προετοιμασία…

Σκέψεις και συναισθήματα  χάρτες και λεξικά

ακούσματα, διάλογοι στα Ελληνοτουρκικά.

Στις 16 Αυγούστου

την επομένη της Παναγίας τη γιορτή

χαρούμενοι ξεκινήσαμε

μια παρέα, καθ’ όλα ευγενική!

Συγκυρία ευτυχής

τον Σεπτό Μητροπολίτη Διδυμοτείχου,

να έχουμε μαζί μας,

ευλογία, ηρεμία, μα προπάντων

εξαιρετική τιμή μας.

Λίγο πολύ, σ’ όλους γνωστή

η όμορφη διαδρομή

από την ωραία Αλεξανδρούπολη

ως την μεγάλη Κωνσταντινούπολη…

Τι να γράψει η πέννα μου

για την Βασιλεύουσα τη θρυλική,

για την ιστορία, την τέχνη, το εμπόριο,

την άνθισή της, την άλωσή της, την παρακμή…

Τη θέση της, σε δύο ηπείρους είναι κτισμένη,

τα κτίσματά της, αιώνια αριστουργήματα,

την Αγία-Σοφία την παραπονεμένη,

το Οικουμενικό Πατριαρχείο,

τη Ζωοδόχο Πηγή, τα αραβουργήματα;

Τον Βυζαντινό Ιππόδρομο

με τον κίονα-οβελίσκο

το καταπληκτικό παλάτι Τοπ-Καπί

τους αμύθητους θησαυρούς των Σουλτάνων

το παλάτι του Ντολμά-Μπαχτσέ

και το Μπλέ Τζαμί;

Μετά την τακτοποίηση

στο MANTISON HOTEL την πρώτη μέρα

κάναμε τα ψώνια μας στο Καπαλί-Τσαρσί

κι ύστερα, ξενάγηση στο Πέρα.

Αξέχαστη θα μου μείνει

στον Βόσπορο η μεγάλη κρουαζιέρα

κι ας ήταν η αύρα δροσερή

με ρεύματα κι αέρα…

Απολαύσαμε τα αρχοντικά και τα παλάτια,

τις περίφημες γέφυρες τις κρεμαστές,

τα σπίτια των πλουσίων, τα κοσμικά κέντρα

τα γιωτ, έλατα, τα πεύκα,

τις καταπράσινες αυλές.

Κι ύστερα ψάρι στα Θεραπειά

απόλαυση που την γευτήκαμε όλοι

ατέρμονες κουβέντες χαλαρά

κι άπλετος θαυμασμός

για την πλούσια την Πόλη.

Είναι του κόσμου η Πόλη η ωραιότερη

με φυσικές ποικίλες ομορφιές

την προσεγγίσαν Κροίσοι, οι πλουσιότεροι,

κτίζουν τα θέρετρά τους

κι απολαμβάνουν σπάνιες χαρές.

Την δεύτερη μέρα την Κυριακή

αξιωθήκαμε στον Άγιο Γεώργιο

να εκκλησιασθούμε

Íáüò Áã. Êùí/íïõ êáé ÅëÝíçò, óôç Óéíáóü Êáððáäïêßáò.

ÓêÝøåéò êáé áöÞãçóç óå óôß÷ïõò, áðü ôçí Êáßôç Ôóáêßñç-Êáñáìé÷Üëç

κι απ’ τη βυζαντινή θεσπέσια μουσική

πραγματικά για λίγο ηρεμήσαμε.

Πέμπτη μέρα του ταξιδιού μας, την Τετάρτη,

στου Κοράματος το υπαίθριο Μουσείο

λαξευτές εκκλησίες, με βυζαντινές αγιογραφίες

είχαμε την τύχη να προσκυνήσουμε,

να προβληματιστούμε,

και κάπου να αγανακτήσουμε.

Κτισμένες με ασκητική υπομονή,

ζωγραφισμένες με τέχνη θεϊκή

δείχνουν του χριστιανισμού το μεγαλείο

σε ένα μοναδικό σ’ όλον τον κόσμο

φανταστικό, υπέροχο τοπίο.

Θα θυμάμαι με νοσταλγία,

την Εκκλησιά τη Σκοτεινή

που ακτίνες φωτεινές σκορπίζει

και πρέπει να μετονομαστεί σε Φωτεινή

γιατί άπλετη συγκίνηση

και δέος την καρδιά γεμίζει.

Προς το μεσημεράκι πήγαμε στην Καισάρεια

γενέτειρα του Μεγάλου Βασιλείου

κι έτσι αξιωθήκαμε να επισκεφθούμε

τους τόπους των Τριών Ιεραρχών,

του Ιωάννη Χρυσοστόμου

και του Θεολόγου Γρηγορίου.

Το τελευταίο βράδυ στην Καππαδοκία

όλοι μαζί γλεντήσαμε

ήταν μια φιλική Ελληνική βραδιά

με κέφι τραγούδι και χορό

μεγάλοι και μικροί γίναμε όλοι παιδιά.

Έκτη μέρα, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη

απ’ το Προκόπι για την Άγκυρα ξεκινήσαμε.

Ήδη άρχισε η αντίστροφη μέτρηση

και στην Αρχαία Σινασό σταματήσαμε.

Στην εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου

η ίδια θλίψη γι’ άλλη μια φορά,

παράλληλα κρυφή υπερηφάνεια

για τα Ελληνικά αρχοντικά.

Στην Άγκυρα φτάσαμε το απογευματάκι

και στο HOTEL ANGORA καταλύσαμε

μετά το δείπνο σε πολυτελές περιβάλλον

στους γραφικούς πεζόδρομους

της πόλης περπατήσαμε.

Το πρωί της Παρασκευής

επισκεφθήκαμε του Ατατούρκ το Μαυσωλείο

χτισμένο με μεγαλοπρέπεια μελετημένη,

και πάλι δάκρυα, σκέψεις συναισθήματα

με βήματα βαριά φύγαμε απογοητευμένοι.

Με φόντο την

Αγία Σοφία

Η τελευταία μας επίσκεψη στην Άγκυρα

ήταν στο Μουσείο Ανατολικών Πολιτισμών

που άξιζε στ’ αλήθεια πραγματικά,

εξάλλου επάξια αναγνωρίστηκε

ως το καλύτερο Μουσείο το 1997.

Έμφορτοι από συγκίνηση,

προβληματισμούς και παραστάσεις

πήραμε τον δρόμο για την Κωνσταντινούπολη

με έντονες συζητήσεις και ενστάσεις

για τις αποτρόπαιες ιστορικές αποφάσεις.

Σάββατο πρωί επίσκεψη στο Μπαλουκλί

και με κατάνυξη θρησκευτική

ανάμεικτη με της πίστης τα ευχετήρια

ψάλλαμε όλοι στην εκκλησία των Βλαχερνών

“τη υπερμάχω στρατηγώ τα νικητήρια”.

Το μεσημέρι φαγητό στο Gelic

το σπίτι της Λωξάντρας

– όλοι διαβάσαμε πώς τα περιγράφει

η Ιορδανίδου η Μαρία –

και μετά αναχώρηση για την Ελλάδα

η αρχή του τέλους

του ταξιδιού μας στην Καππαδοκία.

Τελευταία στάση για καφέ

στην παραλιακή τη Ραιδεστό

πλησιάζουμε σε λίγο στα σύνορα

ας κάνουμε έναν μικρό απολογισμό.

Ψωνίσαμε δερμάτινα, μαντίλες, και ασημικά

καλλιεργήσαμε με κέφι ακόμη και τα τουρκικά

κάναμε νέες γνωριμίες με πολλές διαπιστώσεις

“ταιριάζεις μ’ όσους συμφωνείς”

δεν είναι απλές συμπτώσεις.

Για αρκετό καιρό νομίζω πως

για την εκδρομή μας θα μιλάμε

τα ψώνια μας αθόρυβα θα τη θυμίζουν

κι εκείνες οι έγχρωμες φωτογραφίες

τις σκέψεις όλων μας θα τριβελίζουν.

Να εκφράσω, τα θερμά συγχαρητήριά μου

στην κυρία Βέτα και στην αγαπητή Μαρία

επιθυμώ.

Στο πολυήμερο και ενδιαφέρον ταξίδι,

μας πρόσεχαν, μας φρόντιζαν και  είχαν αγωνία

πάντοτε ευγενικές, άψογα διακριτικές

τις χρωστάμε πολλά ευχαριστώ.

Αισίως η εκδρομή μας ολοκληρώθηκε

γέμισε ο ψυχικός μας κόσμος

με γλυκόπικρες ποικίλες αναμνήσεις,

μα εκείνες που πάντα θα πρωτοστατούν

είναι των προγόνων μας οι συγκινήσεις.

Διαχρονικές θα παραμένουν οι πικρίες

μια φλογίτσα τρεμοπαίζει στην ψυχή

τι είχαμε; τι χάσαμε;

έτσι θα διαιωνίζεται ο πόνος εσαεί;

Προσκυνήσαμε με δέος,

χριστιανικές δικές μας εκκλησιές

ρίγη διαπέρασαν το νου και την καρδιά μας

αδικοχαμένες, αλύτρωτες κληρονομιές.

Μόνο επισκέπτες θα είμαστε

κι εμείς και τα παιδιά μας.

Óôç ÌåãÜëç

ôïõ ÃÝíïõò Ó÷ïëÞ
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ÌÉÊÑÅÓ ÅÉÄÇÓÅÉÓ

• Ç 10ç äéåèíÞò óõíÜíôçóç íÝùí êáëëéôå-
÷íþí óôï Äéäõìüôåé÷ï. ÊáëëéôÝ÷íåò áðü
ôç Âïõëãáñßá, ôç Ãéïõãêïóëáâßá, ôçí Åë-
ëÜäá, ôçí ðñþçí ÃéïõãêïóëáâéêÞ Äçìï-
êñáôßá ôçò Ìáêåäïíßáò, ôç Ñïõìáíßá êáé
ôç Ñùóßá, óõíáíôÞèçêáí óôï Äéä/÷ï áðü
ôï ÓÜââáôï 23 Áõãïýóôïõ ìÝ÷ñé ôçí Êõ-
ñéáêÞ 7 Óåðôåìâñßïõ. Ôç 10ç äéåèíÞ óõíÜ-
íôçóç íÝùí êáëëéôå÷íþí äéïñãÜíùóå ç Äç-
ìïôéêÞ Åðé÷åßñçóç ÐïëéôéóôéêÞò ÁíÜðôõîçò
Äéä/÷ïõ êáé ôï ÊÝíôñï Äéåèíþí ÓõíáíôÞóå-
ùí íÝùí åéêáóôéêþí êáëëéôå÷íþí, óå óõíåñ-
ãáóßá ìå ôï Õðïõñãåßï Ðïëéôéóìïý.

• «Ðáé÷íßäé ìå ôï íåñü» óôéò ÖÝñåò. Ìå ôç
ãéïñôÞ «Ðáé÷íßäéá ìå ôï íåñü» èá áðï÷áé-
ñåôÞóïõí ôï öåôåéíü êáëïêáßñé ðáéäéÜ ü-
ëùí ôùí ôìçìÜôùí åêìÜèçóçò êïëýìâçóçò
ôïõ ÄÞìïõ Öåñþí. Ç ãéïñôÞ ðñáãìáôïðïé-
Þèçêå óôï ÄïõäïõëáêÜêåéï êïëõìâçôÞñéï
Öåñþí. Ôá ðáéäéÜ Ýðáéîáí, ÷Üñçêáí êáé å-
ðÝäåéîáí ôéò êïëõìâçôéêÝò ôïõò éêáíüôçôåò.

• Äçìéïõñãßá Óõíåäñéáêïý êáé Ðïëéôéóôéêïý
ÊÝíôñïõ óôçí ÊïìïôçíÞ. Ìå áðüöáóç ôïõ
Õöõðïõñãïý Ïéêïíïìßáò ê. Áð. ÖùôéÜäç
ðáñá÷ùñÞèçêå äùñåÜí Ýêôáóç 16.200 ô.ì.,
ðñïêåéìÝíïõ íá äçìéïõñãçèåß óõíåäñéáêü
êáé ðïëéôéóôéêü êÝíôñï óôçí ÊïìïôçíÞ.

• 4ïò ÐáíåëëÞíéïò äéáãùíéóìüò åñáóéôå-
÷íéêïý èåÜôñïõ. Äéïñãáíþèçêå áðü 23 Ý-
ùò 30 Áõãïýóôïõ, óôï õðáßèñéï Äçìïôéêü
ÈÝáôñï ÏñåóôéÜäáò ï 4ïò ÐáíåëëÞíéïò
äéáãùíéóìüò åñáóéôå÷íéêïý èåÜôñïõ áðü
ôç ÄçìïôéêÞ Åðé÷åßñçóç ðïëéôéóôéêÞò ÁíÜ-
ðôõîçò ÏñåóôéÜäáò.

• Ó÷åäéáóìüò áíÜðôõîçò ôïõ Äçìïêñßôåéïõ
Ðáíåðéóôçìßïõ ÈñÜêçò. Ç áêáäçìáúêÞ á-
íáóõãêñüôçóç, ï äéåèíÞò ðñïóáíáôïëé-
óìüò êáé ç âåëôßùóç ôùí õðïäïìþí ôïõ Äç-
ìïêñßôåéïõ Ðáí/ìßïõ ÈñÜêçò áðïôåëïýí ôá
êýñéá óçìåßá ôïõ óôñáôçãéêïý ó÷åäéáóìïý
ðïõ Ý÷åé åêðïíÞóåé ãéá ôá åðüìåíá ÷ñüíéá
ç äéïßêçóç ôïõ Éäñýìáôïò.

• ÐñïóöïñÝò Åâñéôþí åðé÷åéñçìáôéþí
ðñïò ôï Ïéêïõìåíéêü Ðáôñéáñ÷åßï. Ç Äç-
ìïêñáôéêÞ áíåîÜñôçôç êßíçóç ìéêñïìåóáß-
ùí åðé÷åéñçìáôéþí Í. ̧ âñïõ ðñáãìáôïðïß-
çóå ôñéÞìåñç åðßóêåøç óôçí Êùí/ðïëç ìå
óêïðü ôç äùñåÜ êáé åãêáôÜóôáóç óôï Ðá-
ôñéáñ÷åßï äýï çëåêôñïíéêþí õðïëïãéóôþí
ôåëåõôáßáò ôå÷íïëïãßáò.

• Ïé Åâñßôåò áãáðïýí ôï äéÜâáóìá. Áõôü
ðñïêýðôåé áðü óôïé÷åßá ôïõ ðñïãñÜììá-
ôïò «Ðñïþèçóç áíÜãíùóçò êáé åêóõã÷ñï-
íéóìïý ôùí âéâëéïèçêþí».

• Ç ðñïóðÜèåéá êáôáðïëÝìçóçò ôùí êïõ-
íïõðéþí áðÝôõ÷å. Ïé Åâñßôåò, ãéá Ýíá á-
êüìç êáëïêáßñé, îáíÜæçóáí ôïí ÅöéÜëôç
ôùí êïõíïõðéþí, ðáñÜ ôéò áëëåðÜëëçëåò
óõóêÝøåéò, åíÝñãåéåò êáé ðñùôïâïõëßåò
ôùí öïñÝùí.

• Ôñéþñïöï ðïëéôéóôéêü ÊÝíôñï áðïêôÜ ç
ÉåñÜ Ìçôñüðïëç Áëåî/ðïëçò. Ôçí ÝíôáîÞ
ôïõ óôï Ðåñéöåñåéáêü Åðé÷åéñçóéáêü ðñü-
ãñáììá áðïöÜóéóå ï ãåíéêüò ãñáììáôÝáò
ôçò ÐåñéöÝñåéáò Áíáô. Ìáêåäïíßáò êáé
ÈñÜêçò ê. ¢ñçò Ðáðáäüðïõëïò, ðñïûðï-
ëïãéóìïý 2.250.000 åõñþ.

• ÍÝïò ÐåñéöåñåéÜñ÷çò. Ï ê. Æáöåßñçò Óá-
êåëëÜñçò èá åßíáé ï áíôéêáôáóôÜôçò ôïõ
ê. ¢ñç Ðáðáäüðïõëïõ óôç èÝóç ôïõ Ãåíé-
êïý ÃñáììáôÝá ôçò ÐåñéöÝñåéáò Áíáô. Ìá-
êåäïíßáò êáé ÈñÜêçò.

• Ç 38ç ÏäïíôïóôïìáôïëïãéêÞ Óýíïäïò
óôçí Áëåî/ðïëç. Ìå áðüëõôç åðéôõ÷ßá ï-
ëïêëçñþèçêå óôçí Áëåî/ðïëç ç 38ç Ïäï-
íôïóôïìáôïëïãéêÞ Óýíïäïò ìå èÝìá «Ç äéÜ-
ãíùóç ãåíéêþí íïóçìÜôùí êáé ïé íÝåò ôå-
÷íïëïãßåò óôçí ÏäïíôéêÞ».

• ÖåóôéâÜë íåïëáßáò ôïõ äÞìïõ Ôõ÷åñïý.
ÐÜíù áðü 5.000 Üôïìá åðéóêÝöèçêáí ôï Öå-
óôéâÜë íåïëáßáò. Ï ìåãÜëïò áñéèìüò ôùí
åðéóêåðôþí áðïäåéêíýåé ôçí åðéôõ÷ßá ôïõ.

• Åêóõã÷ñïíßæåôáé ç óéäçñïäñïìéêÞ ãñáì-
ìÞ Áëåî/ðïëçò-Ïñìåíßïõ. Ôï Äéïéêçôéêü
Óõìâïýëéï ôïõ ÏÓÅ áðïöÜóéóå ôçí êáôá-
êýñùóç ôïõ Ýñãïõ «ÁíáâÜèìéóç ôìÞìáôïò
ôçò óéäçñïäñïìéêÞò ãñáììÞò Áëåî/ðïëçò-
Ïñìåíßïõ ìåôáîý Óéäçñïäñïìéêïý Óôáèìïý
Ìáñáóßùí - Åëëçíïâïõëãáñéêþí óõíüñùí»

• Áðüöïéôïé ôçò Ó÷ïëÞò ÅèíéêÞò Äéïßêçóçò
óôéò ÖÝñåò. Ôï ÄÞìï Öåñþí åðéóêÝöèçêáí
ïé áðüöïéôïé ôçò Ó÷ïëÞò ÅèíéêÞò Äéïßêç-
óçò ôïõ Äéðëùìáôéêïý Óþìáôïò, óôá ðëáß-
óéá åêðáéäåõôéêÞò åêäñïìÞò ðïõ ðñáãìá-
ôïðïßçóáí óôçí ðåñéï÷Þ.

• Åðßóêåøç áíôéðñïóùðåßáò ôïõ ÄÞìïõ
Öåñþí óôï Ðáôñéáñ÷åßï. Áíôéðñïóùðåßá
ôïõ ÄÞìïõ Öåñþí ìå åðéêåöáëÞò ôïí ÄÞ-
ìáñ÷ï ê. Ãåþñãéï Ïýóôïãëïõ åðéóêÝöèç-
êå ôï Ïéêïõìåíéêü Ðáôñéáñ÷åßï Êùí/ðüëå-
ùò, áðü ôéò 31 Áõãïýóôïõ Ýùò ôçí 1ç Óå-
ðôåìâñßïõ, ìåôÜ áðü ðñüóêëçóç ôïõ Ðá-
ôñéÜñ÷ç êáôÜ ôçí åäþ åðßóêåøÞ ôïõ.

Áðü ôéò áíáìíÞóåéò åíüò ãéáôñïý

ÔÏ ÊÁÑÌÐÏÍ

Ãåéá óáò. Åäþ åßìáé. Êáé ìç íïìßóåôå üôé èá
ãëõôþóåôå åýêïëá áðü ìÝíá. ¸÷ù êé Üëëá
íá óáò ðù, ìüíï ðïõ ðåñéìÝíù íá ìïõ Ýñ-
èïõí ïé ìíÞìåò.

Ìåñéêïß ìå ñùôïýí: «Ðïý ôá èõìÜóáé
üë’ áõôÜ ìåôÜ ôüóá ÷ñüíéá!»

ÕðÜñ÷åé ìéá åîÞãçóç ãé’ áõôü. Åßíáé ç
ëåãüìåíç áíáäñïìéêÞ ìíÞìç. Ôï íá èõìÜ-
ôáé äçëáäÞ êáíåßò ìå ëåðôïìÝñåéá êáé áêñß-
âåéá üëá ôá ðáëéÜ, áëëÜ áí ôïí ñùôÞóåéò
ôé Ýöáãå ôï ìåóçìÝñé äåí ìðïñåß íá èõìçèåß.

Ìç öïâçèåßôå ðùò è’ áñ÷ßóù ôéò åðé-
óôçìïíéêÝò èåùñßåò ãéáôß äåí áñÝóïõí ïý-
ôå óå ìÝíá. ÅîÜëëïõ, ìåôÜ áðü ôüóá ÷ñü-
íéá, êÜíù åìðåéñéêÞ éáôñéêÞ êáé ðáßñíù ìç-
äÝí óôç èåùñßá.

Èá óáò äþóù ëïéðüí ìéá åìðåéñéêÞ å-
îÞãçóç ãéá ôï öáéíüìåíï áõôü. Óôï êÜôù
êÜôù íïìßæù üôé êé åóåßò èá ôï åõ÷áñéóôç-
èåßôå êáëýôåñá Ýôóé, ðáñÜ áí áñ÷ßóù íá
óáò ìéëÜù ðåñß íåõñéêþí óõíÜøåùí, ðåñß
óåñïôïíßíçò êáé êáôå÷ïëáìéíþí êáé ðåñß åê-
ðôþóåùò ôùí ëåéôïõñãéþí ôïõ åãêåöÜëïõ.
(Åßäáôå; äåí ìðüñåóá íá áðïöýãù ôéò åë-
ëçíéêïýñåò.)

Áêïýóôå ëïéðüí íá äåßôå ðþò ãßíåôáé:
Ï Üíèñùðïò ãåííéÝôáé Ý÷ïíôáò Ýíá êáñ-

ìðüí óôï íïõëáðÜêé ôïõ ìõáëïý ôïõ. Ï-
ëïêáßíïõñãéï, ôóßëéêï. ¸÷åé êé Ýíá ôåôñÜäéï
ìå áìÝôñçôåò óåëßäåò êÜôáóðñåò, áôóáëÜ-
êùôåò. Ìüëéò áñ÷ßóåé íá êáôáëáâáßíåé ôé ãß-
íåôáé ãýñù ôïõ, îåêéíÜåé ìå üñåîç, âÜæåé ôï
êáñìðüí áíÜìåóá óôéò óåëßäåò ôïõ ôåôñá-
äßïõ êáé áñ÷ßæåé íá ãñÜöåé ü,ôé âëÝðåé, ü,ôé
áêïýåé, ü,ôé ìõñßæåé, êáé ãåíéêÜ ü,ôé áéóèÜ-
íåôáé. ¼ëá áõôÜ ôá åñåèßóìáôá ôõðþíï-
íôáé óôï ôåôñÜäéï ðïõ áíÜ ðÜóá óôéãìÞ
ìðïñåßò íá ôï îåöõëëßóåéò êáé íá ôá öÝñåéò
óôç ìíÞìç óïõ.

¸ëá üìùò ðïõ ôï êáñìðüí áõôü äåí áë-
ëÜæåé ãéá ìéá æùÞ!... ¼óï ðÜåé êáé îåèõìáß-
íåé, þóðïõ óôï ôÝëïò ãñÜöåéò åóý áðü ðÜ-
íù áëëÜ áðü êÜôù äåí ðåñíÜåé ôßðïôá êáé
ðÜôá åóý üóï èÝëåéò ôï ìïëýâé óïõ, ðïõ
ðñÝðåé íá óáò ðù üôé êé áõôü Ý÷åé óôïìþ-
óåé áðü ôçí ðïëëÞ ÷ñÞóç êáé îýóôñåò äåí
õðÜñ÷ïõí, îå÷Üóôå ôéò.

¼óá üìùò ãñÜöôçêáí ôüôå ðïõ ôï êáñ-
ìðüí Þôáí êáéíïýñãéï, äéáâÜæïíôáé «ìÝ÷ñé
êåñáßáò» êé áò Ý÷åé ðåñÜóåé Ýíáò áéþíáò ãéá-
ôß Ý÷ïõí ãñáöåß êáèáñÜ.

Ãé’ áõôü, áí áêïýôå ôïí áéùíüâéï ðáð-
ðïý óáò íá ðåñéãñÜöåé ìå ëåðôïìÝñåéåò
ðñÜãìáôá ðïõ Ýãéíáí ðñéí ïãäüíôá ÷ñü-
íéá, íá ôá ðéóôÝøåôå üëá ãéáôß ôá èõìÜôáé
óùóôÜ. Êáé ìçí ðáñáîåíåýåóôå áí êÜèå ëß-
ãï óáò ðåñéãñÜöåé ôï ßäéï ðåñéóôáôéêü, ãéá-
ôß Ý÷åé îå÷Üóåé üôé óáò ôï åßðå. ¸÷åé êïëëÞ-
óåé ç âåëüíá, ðïõ ëÝìå, óôçí ßäéá óåëßäá.

Ìðïñåß, áò ðïýìå, êÜèå ìÝñá íá óáò
ñùôÜåé: «Ôç âáöôßóáôå ôç Óõñìïýëá;» êáé
íá åííïåß ôçí åããïíïýëá ôïõ ðïõ ðñéí áðü
ëßãï ôç öþíáîå ìå ô’ üíïìÜ ôçò.

Êáé ôçí Üëëç óôéãìÞ èá óáò ðåé: «Ôï
1932 ìéá Ôñßôç óôéò 12 Íïåìâñßïõ Þñèå óôï
÷ùñÜöé ï áäåñöüò ìïõ ï Ãéþñãïò êáé ìïõ
ëÝåé: “¢öçóÝ ôá üëá êáé ôñÝ÷á óôï êáöå-
íåßï, Þñèå ï Ýìðïñïò ãéá ôá öáóüëéá.” ÄÝ-
íù ôï æåõãÜñé óôç ãêïñôóéÜ êáé ôñÝ÷ù óðß-
ôé. Ç Ìáñßá ìáãåßñåõå ãéïöêÜäåò. “Ìáñßá,
Ýãéíå ôï öáÀ;” “¼÷é ÓôÝöáíå.” “ÔçãÜíéóÝ
ìïõ äõï áõãÜ íá öÜù ãéáôß âéÜæïìáé”, êëð.
êëð.» Ìçí áìöéóâçôÞóåôå ïýôå ôéò çìåñï-
ìçíßåò, ïýôå ôï ðüóá áõãÜ Ýöáãå.

Ôþñá èá ìïõ ðåßôå, ôé êÜíåé ç åðéóôÞ-
ìç; Ïýôå Ýíá êáéíïýñéï êáñìðüí ìðïñåß íá
ìáò âÜëåé; ÔÝôïéï ðñÜãìá ìçí ðåñéìÝíåôå.

Óáò ðëçñïöïñþ üôé ïé öáñìáêåõôéêÝò
åôáéñåßåò èçóáõñßæïõí ðïõëþíôáò ÷áðÜ-
êéá ðïõ äÞèåí åíéó÷ýïõí ôç ìåëÜíç ôïõ
êáñìðüí. Åêåßíï ðïõ Ý÷ù åãþ íá óáò ðù,
óáñÜíôá ÷ñüíéá öïýñíáñçò, åßíáé ðùò ôá
÷áðÜêéá áõôÜ êÜíïõí ðïëý êáëü ìüíï óôéò
åôáéñåßåò ðïõ ôá âãÜæïõí.

ÕðÜñ÷åé âÝâáéá Ýíáò áðëüò êáé ðñáêôé-
êüò ôñüðïò ãéá íá êñáôÞóåôå ôï êáñìðüí
ðåñéóóüôåñá ÷ñüíéá: Ìçí ôï ÷ñçóéìïðïéåß-
ôå ðïëý. Íá ãñÜöåôå ìüíï ôá áðáñáßôçôá
êáé áöÞóôå óôïõò Üëëïõò ôéò óêïôïýñåò. Ìå
áõôü ôïí ôñüðï, üôáí åóåßò èá ãåñÜóåôå èá
Ý÷åôå áêüìá ìåëÜíç óôï êáñìðüí óáò ôç
óôéãìÞ ðïõ ïé óõíïìÞëéêïé ößëïé óáò èá ôï
Ý÷ïõí Þäç åîáíôëÞóåé.

Áðü ìßá Üëëç Üðïøç, áí ôï öéëïóïöÞ-
óïõìå ôï ðñÜãìá, ãéáôß íá ìçí áöÞóïõìå
ôïí ðáððïý êáé ôç ãéáãéÜ íá èõìïýíôáé ìü-
íï ôá ðáëéÜ; ÁõôÜ èá åßíáé êáé ôá ðéï åõ-
÷Üñéóôá, áöïý áöïñïýí ôá íéÜôá ôïõò, êé
áò îå÷Üóïõí ü,ôé Ýãéíå ìåôÜ ðïõ ìåãáëþ-
óáíå êáé Üñ÷éóáí ôá âÜóáíá. Äåí åßíáé êá-
ëýôåñá íá èõìïýíôáé ôá ðáéäéêÜ ôïõò ÷ñü-
íéá, ôá ðáé÷íßäéá, ôéò êïýêëåò ôïõò;

Ôþñá ðïõ åßðá êïýêëåò, èõìÞèçêá ôçí
ðåñßðôùóç åíüò çëéêéùìÝíïõ ðïõ ðáñáêï-
ëïõèïýóá ôáêôéêÜ. (Ôé íïìßóáôå, èá óáò Ü-
öçíá ÷ùñßò ìéá Ýóôù êáé ìéêñÞ éóôïñéïýëá;)
¹ôáí Üíèñùðïò ìå áíþôåñç ìüñöùóç êáé
ìå ìåãÜëåò èÝóåéò óôïí êñáôéêü ìç÷áíéóìü.
¹ñèå üìùò ìéá óôéãìÞ ðïõ üëïò ôïõ ï êü-
óìïò Þôáí ï Ðñïêüðçò. Ôé Þôáí ï Ðñïêü-
ðçò; Ìéá ðÜíéíç êïýêëá ðïõ ìáæß ôçò êïé-
ìüôáí, ìáæß ôçò îõðíïýóå, êáé äåí Ýôñùãå
áí äåí ôïí êñáôïýóå áãêáëéÜ. Ìéá ìÝñá ðïõ
ôïí åðéóêÝöèçêá, ôïí âñÞêá íá êëáßåé ìå
ìáýñï äÜêñõ. Ìüëéò ìå åßäå ãáíôæþèçêå å-
ðÜíù ìïõ êáé ìå ðáñáêáëïýóå íá ìåóïëá-
âÞóù óôç ãõíáßêá ôïõ íá ôïõ äþóåé ôïí
Ðñïêüðç. Ôïí Ðñïêüðç üìùò ôïí åß÷áíå
ðëýíåé ãéáôß ëåêéÜóôçêå óôï ôÜéóìá êáé Ý-
ðñåðå íá ðåñéìÝíåé ìÝ÷ñé íá óôåãíþóåé. Ôñï-
ìÜîáìå íá ôïí çñåìÞóïõìå ìå ìéá Üëëç êïý-
êëá êáé ìüëéò óôÝãíùóå ï Ðñïêüðçò ï ðáð-
ðïýò îáíÜãéíå ôñéóåõôõ÷éóìÝíïò.

ÁöÞóôå, ëïéðüí, ôïí ðáððïý êáé ôç ãéá-
ãéÜ óôï äéêü ôïõò êüóìï, íá èõìïýíôáé ôïí
áññáâþíá, ôï ãÜìï, ôá ðáíçãýñéá êáé ôéò
âåããÝñåò ôïõò, êé áí óáò ñùôÞóïõí ôé þñá
èá öÜíå åíþ ìüëéò Ý÷ïõí óçêùèåß áðü ôï
ôñáðÝæé, îáíáäþóôå ôïõò öáãçôü êáé ìçí
îå÷íÜôå üôé Ýñ÷åôáé êáé ç óåéñÜ óáò, ðïõ
ìÜëëïí èá Ýñèåé ãñçãïñüôåñá Ýôóé ðïõ áë-
ëÜæåôå ôïí áäüîáóôï óôï êáñìðüí óáò. Êáé
ìçí åëðßæåôå üôé ìÝ÷ñé ôüôå èá õðÜñ÷ïõí
áíôáëëáêôéêÜ êáñìðüí. ÌÜëëïí èá óáò óõ-
íéóôïýóá íá öñïíôßóåôå áðü ôþñá ãéá êá-
íÝíáí áíôáëëáêôéêü Ðñïêüðç ãéá ôçí ðåñß-
ðôùóç ðïõ èá ôïí ëåêéÜóåôå ôáÀæïíôÜò ôïí
êáé óáò ôïí ðëýíïõí êáé îåìåßíåôå.

Êé üôáí îå÷íÜôå êÜôé, ìç ëÝôå üôé ôï Ý-
÷åôå êÜôù áðü ôç ãëþóóá óáò. Áí äåí ðá-
ôÞóáôå êáëÜ ôï ìïëýâé üôáí ãñÜöáôå, Þ
áí ôï êáñìðüí óáò åßíáé öèáñìÝíï, üóï êé
áí øÜîåôå êÜôù áðü ôç ãëþóóá óáò ìüíï
óÜëéá èá âñåßôå. ¼óï ãéá ôçí Ýêöñáóç «íá
âïõôÜò ôç ãëþóóá óïõ óôï ìõáëü óïõ ðñéí
ìéëÞóåéò», åîáñôÜôáé áðü ôï ôé Ý÷åé ìåßíåé
óôçí êáôóáñüëá ãéá íá ãëåßøåôå.

Åãþ ðÜíôùò, ìÝ÷ñé ôþñá äéÜâáæá ôéò êá-
èáñïãñáììÝíåò óåëßäåò áëëÜ êïíôåýïõí íá
ôåëåéþóïõí. ÊÜèå ôüóï ôéò îåöõëëßæù ìå ôçí
åëðßäá üôé Ý÷ù ðçäÞóåé êÜôé. ¼ëï êáé êÜôé
âñßóêù êáé èá óáò ôï ðù. Ôþñá, áí óáò îá-
íáðþ ôá ßäéá, ìç ìå ðáñåîçãÞóåôå.

Ìåôáîý ìáò, Ý÷ù âñåé êÜôé ÷áðÜêéá ðïõ
ëÝíå ðùò êÜíïõí èáýìáôá, ìüíï ðïõ îå-
÷íÜù íá ôá ðéù.

ÄçìÞôñçò ÌðÜñëáò

3ç ÓõíÜíôçóç Åêðñïóþðùí
ôùí Ãõíáéêåßùí Óõíåôáéñéóìþí

Óôï ÄÞìï ôçò ÓáìïèñÜêçò ðñáãìáôïðïéÞèç-
êå ç ôñßôç óõíÜíôçóç ôùí Ãõíáéêåßùí Óõíå-
ôáéñéóìþí, ìåôÜ ôï ðÝñáò ôçò ïðïßáò åêäü-
èçêå ôï áêüëïõèï øÞöéóìá:

Ø Ç Ö É Ó Ì Á

Óôç ÓáìïèñÜêç óÞìåñá 24 Áõãïýóôïõ 2003,
ïé åêðñüóùðïé ôùí Ãõíáéêåßùí Óõíåôáéñéóìþí!
11. Ðáñáãùãéêüò Óõíåôáéñéóìüò Ãõíáéêþí Öå-

ñþí «Ç ÅÊÁÂÇ»
12. Áãñïôéêüò Óõíåôáéñéóìüò Ãõíáéêþí Ôñéãþ-

íïõ «Ç ÃÁÉÁ»
13. Ðáñáãùãéêüò Óõíåôáéñéóìüò Ãõíáéêþí Ôõ-

÷åñïý (Öõëáêôïý)
14. Ãõíáéêåßïò Áãñïôïõñéóôéêüò Óõíåôáéñé-

óìüò ÐÝðëïõ
15. Áãñïôéêüò Ôïõñéóôéêüò Óõíåôáéñéóìüò Ãõ-

íáéêþí Áéóýìçò
16. Ãõíáéêåßïò Áãñïôïõñéóôéêüò Óõíåôáéñé-

óìüò ÓáìïèñÜêçò «ÁÎÉÏÊÅÑÓÁ»
17. Ãõíáéêåßïò Ðáñáãùãéêüò êáé Ôïõñéóôéêüò

Óõíåôáéñéóìüò Ðáñáíåóôßïõ
18. Áãñïôïõñéóôéêüò Óõíåôáéñéóìüò Ãõíáéêþí

Êïêêéíïãßùí ÄñÜìáò
19. Áãñïôïõñéóôéêüò Óõíåôáéñéóìüò ¢íù Ðï-

ñïÀùí Óåññþí
10. Óõíåôáéñéóìüò Æá÷áñïðëáóôéêÞò ÁôóéêÞò

ËÞìíïõ
11. Óýëëïãïò Ãõíáéêþí ÌõñùäÜôïõ ÎÜíèçò
12. Óýëëïãïò Ãõíáéêþí ÌáããÜíùí ÎÜíèçò

ðïõ ðáñåõñåèÞêáìå óôçí 3ç óõíÜíôçóç ôùí
ãõíáéêåßùí óõíåôáéñéóìþí ôùí Íïìþí ¸âñïõ
- Ñïäüðçò - ÎÜíèçò - ÄñÜìáò - Óåññþí - ËÝ-
óâïõ (ËÞìíïò) ìå ãåíéêü ôßôëï «ÃÇ-ÃÕÍÁÉÊÁ-
ÈÑÁÊÇ», ðïõ óõíäéïñãáíþíåôáé êÜèå ÷ñüíï
áðü ôï ÄÞìï ÓáìïèñÜêçò êáé ôï Õðïõñãåßï
Ãåùñãßáò

á ð ï ö á ó ß æ ï õ ì å  ï ì ü ö ù í á

11. Íá åêöñÜóïõìå ôéò åõ÷áñéóôßåò ìáò óôï
ÄÞìáñ÷ï ÓáìïèñÜêçò ãéá ôçí áìÝñéóôç
óõìðáñÜóôáóÞ ôïõ ðñïò ôïõò ãõíáéêåß-
ïõò óõíåôáéñéóìïýò. Íá ôïí åõ÷áñéóôÞ-
óïõìå ãéá ôç öéëïîåíßá êáé ôç äõíáôüôçôá
ðïõ ìáò Ýäùóå íá óõíáíôçèïýìå êáé íá
áíôáëëÜîïõìå áðüøåéò êáé ðñïâëçìáôé-
óìïýò.

12. Íá æçôÞóïõìå áðü ôéò Ä/ìÝíåò Íïìáñ÷éá-
êÝò ÁõôïäéïéêÞóåéò Ñïäüðçò-¸âñïõ, ÎÜí-
èçò-ÊáâÜëáò-ÄñÜìáò, ôçí ÐåñéöÝñåéá Á-
íáô. Ìáêåäïíßáò-ÈñÜêçò êáé ôï Õðïõñãåßï
Ãåùñãßáò íá óôçñßîïõí ôï ÄÞìï ÓáìïèñÜ-
êçò ìå üëåò ôéò ìïñöÝò, þóôå íá óõíå÷ß-
óåé ôç äéïñãÜíùóç ôçò åôÞóéáò óõíÜíôç-
óÞò ìáò, ç ïðïßá ðñÝðåé íá ãßíåé èåóìüò,
íá ðÜñåé ðáíåëëáäéêü ÷áñáêôÞñá, äéåõñý-
íïíôáò êáé åîåéäéêåýïíôáò ôç èåìáôïëïãßá.

13. Íá æçôÞóïõìå áðü ôçí ðïëéôåßá íá êáèï-
ñßóåé íïìéêü ðëáßóéï ìå åõíïúêüôåñïõò ü-
ñïõò ÷ñçìáôïäüôçóçò êáé öïñïëüãçóçò
ôùí ãõíáéêåßùí óõíåôáéñéóìþí, ïé ïðïßïé
äñáóôçñéïðïéïýíôáé óôéò åèíéêÜ åõáßóèç-
ôåò ðåñéï÷Ýò.

14. Íá æçôÞóïõìå áðü ôïõò áñìüäéïõò öï-
ñåßò ôïõ ôüðïõ íá ðñïâïýí óå äñÜóåéò
ãéá ôçí áíÜðôõîç ôïõ ôïõñéóìïý óôçí Ðå-
ñéöÝñåéá, ãéá ôçí ðñïâïëÞ ôùí ðáñáäï-
óéáêþí ðñïúüíôùí, ãéá ôç óôÞñéîç ôùí ãõ-
íáéêåßùí óõíåôáéñéóìþí êáé ôùí äñáóôç-
ñéïôÞôùí ôïõò, þóôå íá ðáñáìåßíïõí âéþ-
óéìïé êáé íá óõíäñÜìïõí óôçí êáôáðïëÝ-
ìçóç ôçò ãõíáéêåßáò áíåñãßáò ôá ðïóï-
óôÜ ôçò ïðïßáò óôéò ðåñéï÷Ýò ìáò åßíáé á-
ðïãïçôåõôéêÜ.

5. Íá óõãêñïôÞóïõìå óõíôïíéóôéêÞ åðéôñï-
ðÞ ç ïðïßá èá äéåñåõíÞóåé ôç äõíáôüôçôá
äçìéïõñãßáò ¸íùóçò Ãõíáéêåßùí Óõíåôáé-
ñéóìþí êáôÜ Íïìü.

Ïé åêðñüóùðïé ôùí Ãõíáéêåßùí
Óõíåôáéñéóìþí ôçò 3çò óõíÜíôçóçò

Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί

Γυναικών του Έβρου χρειάζονται

τη στήριξη και βοήθεια όλων μας

Όλοι οι Γυναικείοι συνεταιρισμοί της Θράκης

βρέθηκαν και πάλι στο όμορφο νησί της Σα-

μοθράκης για να συζητήσουν τα προβλήματά

τους ν’ ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες κύ-

ρια όμως να συντονίσουν τις προσπάθειές τους

για να συνεχίσουν το δύσκολο έργο τους.

Χρειάζονται όμως και τη δική μας βοήθεια

στην προσπάθειά τους αυτή ιδιαίτερα στον το-

μέα προώθησης των προϊόντων τους που ως επί

το πλείστον είναι ζυμαρικά, γλυκά κουταλιού,

μαρμελάδες, όλα φτιαγμένα με τον παραδοσια-

κό τρόπο, υγιεινά και πολύ γευστικά. Καθώς ε-

πίσης και στη γνωστοποίηση των υπηρεσιών που

παρέχουν, που κύρια είναι λειτουργία εστιατο-

ρίων, κυλικείων, ταβερνών.

Γι’ αυτό πρέπει εμείς οι Εβρίτες της διασπο-

ράς να γίνουμε οι καλύτεροι αγοραστές και δια-

φημιστές των προϊόντων τους.

Οφείλουμε σε κάθε μας ταξίδι στον Έβρο

να επισκεπτόμαστε τους τόπους παραγωγής, να

προμηθευόμαστε τα προϊόντα τους ή να δοκι-

μάζουμε τα παραδοσιακά φαγητά και τους με-

ζέδες που προσφέρουν. Υποχρέωσή μας είναι

ακόμη να ενημερώνουμε παράλληλα φίλους και

γνωστούς να κάνουν το ίδιο.

Στις προθέσεις του Συλλόγου μας είναι

η ενημέρωση κυρίως των Φεριωτών για τη

λειτουργία του Συνεταιρισμού “ΕΚΑΒΗ”

στις Φέρες και του συνεταιρισμού ΓΥΝΑΙ-

ΚΩΝ ΠΕΠΛΟΥ, που λειτουργεί το κυλικείο

του Τελωνείου των Κήπων.

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθούμε

και στους λοιπούς συνεταιρισμούς που λειτουρ-

γούν στον Νομό μας, όπως

• Αγροτικός συνεταιρισμός γυναικών Τριγώ-

νου “Η Γαία”

• Αγροτικός συνεταιρισμός γυναικών Λου-

τρών

• Αγροτικός συνεταιρισμός γυναικών Αισύμης

• Αγροτικός συνεταιρισμός γυναικών Δαδιάς

“Γερακίνα” τηλ. 2554032489, 32244

• Αγροτικός συνεταιρισμός γυναικών Σαμο-

θράκης “Αξιόκερσα”

Μαρία Λαζίδου
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Ï Ðñüåäñïò ôçò ÂïõëÞò Áðüóôïëïò ÊáêëáìÜíçò

óõíáíôÜ ôéò Ãõíáßêåò ôçò ÈñÜêçò

Ó
ôéò 10 Éïõëßïõ 2003 ï
Ðñüåäñïò ôçò ÂïõëÞò

äÝ÷èçêå óôï ãñáöåßï ôïõ
25ìåëÞ áíôéðñïóùðåßá ôçò
íåïóýóôáôçò ¸íùóçò ãõ-
íáéêþí ÈñÜêçò “ÄÏÌÍÁ

×ÁÔÆÇÁÍÔÙÍÇ ÂÉÓÂÉ-

ÆÇ” ìå åðéêåöáëÞò ôçí
Ðñüåäñï ê. Áíáóôáóßá Óá-
êáëßäïõ-×ïõñäÜêç.

Ï ê. ÊáêëáìÜíçò åîÝ-
öñáóå ôçí õðïóôÞñéîç ôçò
ÂïõëÞò ôùí ÅëëÞíùí óôïõò
óêïðïýò ßäñõóçò ôçò ¸íù-
óçò, ôïíßæïíôáò üôé èá ðñÝ-
ðåé íá êáëëéåñãçèåß ç éóôïñéêÞ ìíÞìç, áðïêáèéóôþíôáò éóôïñéêÜ Èñáêéþôåò áãù-
íéóôÝò êáé éäéáßôåñá íá óôçñé÷èïýí ðñïóðÜèåéåò ðïõ óêïðü Ý÷ïõí ôçí áíÜäåéîç
ôçò ðïëéôéóôéêÞò êëçñïíïìéÜò ôçò ÈñÜêçò.

Ìáñßá Ëáæßäïõ

ìÝíç ìáèçôéêÞ âéâëéïèÞêç, ìå 6000 ðåñß-

ðïõ ôüìïõò âéâëßùí. Ó’ áõôü óõíÝâáëå ï óõã-

÷ùñéáíüò ìáò Êùí/íïò Äåëßäçò, Ä/íôÞò ôüôå

ôùí ÔÅÉ ÊïæÜíçò.

ÂÝâáéá áõôü äåí óçìáßíåé üôé äåí ÷ñåéÜ-

æåôáé ãéá ôïí åìðëïõôéóìü ôçò êáé ôç äéêÞ

ìáò åíßó÷õóç óå âéâëßá êáé Üëëï ðëçñïöï-

ñéáêü õëéêü.

Ç áßèïõóá ôçò ÓÔ´ ôÜîçò êáé ôï ãñáöåßï

ôïõ ÃõìíáóéÜñ÷ç åßíáé ôþñá Ýíá õðåñóýã-

÷ñïíï åñãáóôÞñéï ÐëçñïöïñéêÞò.

Ôï ÃõìíÜóéü ìáò ôþñá äéáèÝôåé êáé Ýíá

óýã÷ñïíï êáé êáëÜ åîïðëéóìÝíï åñãáóôÞ-

ñéï ÷çìåßáò êáé öõóéêÞò, åñãáóôÞñéï ôå÷íï-

ëïãßáò êáèþò åðßóçò êáé ÓðïõäáóôÞñéï,

ðïõ åßíáé Ýíáò ÷þñïò åîïðëéóìÝíïò ìå ðïë-

ëÜ ïðôéêïáêïõóôéêÜ ìÝóá.

ÐïëëÜ ó÷ïëåßá ôçò ðñùôåýïõóáò íïìß-

æù üôé èá æÞëåõáí ôï ÃõìíÜóéü ìáò.

Áõôü ðïõ ìå åíôõðùóßáóå éäéáßôåñá Þ-

ôáí áßèïõóá åêäçëþóåùí. Ðñüêåéôáé ãéá Ý-

íá Üíåôï ÷þñï ðïëëáðëþí ÷ñÞóåùí ìå ìéá

óõìðáèçôéêÞ èåáôñéêÞ óêçíÞ üðïõ ðáñïõ-

óéÜóèçêáí ðïëëÝò åêäçëþóåéò ôïõ Ó÷ïëåß-

ïõ.

Ôï ÃõìíÜóéü ìáò Ýêáíå öÝôïò êáé ôçí

Ðñþôç ôïõ åôÞóéá Ýêäïóç åíüò áîéüëïãïõ

åíôýðïõ. ÌÝóá áðü ôéò óåëßäåò ôïõ ðåñéï-

äéêïý âëÝðïõìå ôéò åíäéáöÝñïõóåò êáé ðïé-

êßëåò äñáóôçñéüôçôåò ôïõ Ó÷ïëåßïõ óôç Ó÷ï-

ëéêÞ ÷ñïíéÜ ðïõ ðÝñáóå.

Áðü ôçí Ýêäïóç áõôÞ ðáñáèÝôïõìå ôï

êåßìåíï “Áíôß Ðñïëüãïõ” ôïõ ÄéåõèõíôÞ ê.

Êáøßäç:

Áíôß Ðñïëüãïõ

Ç ëåéôïõñãßá åíüò ó÷ïëåßïõ äåí ðåñéïñß-

æåôáé óôçí áßèïõóá äéäáóêáëßáò, üðïõ âÝ-

âáéá ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï êýñéï Ýñãï, áëëÜ

åðåêôåßíåôáé êáé ðÝñáí áõôÞò, ìå äéÜöïñåò

äñáóôçñéüôçôåò åî áöïñìÞò åïñôþí Þ Üëëùí

ðñïãñáììÜôùí. Ç áíÜãêç ÷áëÜñùóçò áðü

ôçí Ýíôáóç ôùí ìáèçìÜôùí ìå ôç óõììåôï÷Þ

óå åïñôÝò åßíáé äéáðéóôùìÝíç áðü ðïëý ðá-

ëéÜ êáé ó’ üëïõò ôïõò ëáïýò. Ç ñÞóç “âßïò

áíåüñôáóôïò ìáêñÜ ïäüò áðáíäü÷åõôïò” äåí

ëÝ÷èçêå ôõ÷áßá.

¸ôóé ôï ó÷ïëåßï ìáò êáé åöÝôïò ïñãÜíù-

óå åêäçëþóåéò áðü ôçí áñ÷Þ ôïõ Ó÷ïëéêïý

¸ôïõò êáé Üíïéîå ôéò ðýëåò ôïõ óôï êïéíü ôùí

Öåñþí þóôå íá ãßíåé ðñáãìáôéêüôçôá ôï á-

íïé÷ôü óôçí Êïéíùíßá Ó÷ïëåßï.

ÌÝóá áðü ôéò óåëßäåò ôïõ “áíÜ ÷åßñáò”

åíôýðïõ, ìðïñåß êÜðïéïò íá ðáñáêïëïõèÞ-

óåé óôéãìÝò ôçò æùÞò ôïõ Ãõìíáóßïõ Öåñþí,

áðü ôïí Áãéáóìü ìå ôçí ðáñïõóßá ôùí ôïðé-

êþí áñ÷þí êáé ôçò Åêêëçóßáò ìÝ÷ñé ôçí åê-

äñïìÞ ôïõ ÐñïãñÜììáôïò ÁãùãÞò Õãåßáò.

ÅêöñÜæù êáé áðü ôç èÝóç áõôÞ ôéò åõ÷áñé-

óôßåò ìïõ ðñïò ôïõò óõíáäÝëöïõò Êáèçãç-

ôÝò ãéá ôçí áñìïíéêÞ óõíåñãáóßá ðïõ åß÷áìå

êáè’ üëç ôç äéÜñêåéá ôïõ Ó÷ïëéêïý Ýôïõò.

Óôïõò ìáèçôÝò åý÷ïìáé ï Èåüò íá ôïõò

÷áñßæåé õãåßá êáé öþôéóç þóôå íá ðñïêüâïõí

óôç æùÞ ôïõò üðïéï äñüìï êé áí áêïëïõèÞ-

óïõí.

Ãéá ôçí êáéíïýñéá Ó÷ïëéêÞ ÷ñïíéÜ ôï ÃõìíÜ-

óéï èá ðñïãñáììáôßóåé ìéá óåéñÜ áðü äñá-

óôçñéüôçôåò, ó÷åôéêÝò ìå ôçí áãùãÞ Õãåß-

áò, ôï ðåñéâÜëëïí, ôç ìïõóéêÞ ê.ëð.

Ç åöçìåñßäá ìáò ìå ôçí åõêáéñßá ôçò Ý-

íáñîçò ôçò íÝáò ó÷ïëéêÞò ÷ñïíéÜò áðåõèý-

íåé ôá óõã÷áñçôÞñéá óôïí ÃõìíáóéÜñ÷ç ê.

Í. Êáøßäç êáé åý÷åôáé óôïí ßäéï êáé óôï äé-

äáêôéêü ðñïóùðéêü ôïõ Ó÷ïëåßïõ, ðïõ üíôùò

öõëÜíå Èåñìïðýëåò, êáëÞ åðéôõ÷ßá óôï äý-

óêïëï Ýñãï ôïõò.

Óôïõò ìáèçôÝò êáé óôï Óýëëïãï ÃïíÝùí

êáé Êçäåìüíùí åý÷åôáé ìéá êáëÞ êáé äç-

ìéïõñãéêÞ Ó÷ïëéêÞ ×ñïíéÜ.

Ìáñßá Ëáæßäïõ

Ìéá åðßóêåøç óôï ÃõìíÜóéï Öåñþí óÞìåñá

Á
ëÞèåéá ðüóç óõãêßíçóç íéþèåé êá-

íåßò üôáí åðéóêÝðôåôáé ìåôÜ áðü ôü-

óá ÷ñüíéá ôï Ó÷ïëåßï ôïõ, ôï ÃõìíÜóéï ðïõ

Ý÷åé öïéôÞóåé.

Ó’ áõôüí ôïí ðíåõìáôéêü ÷þñï ðïõ ðïë-

ëÜ ôïõ ïöåßëïõìå ãéá ôçí ìåôÝðåéôá ðïñåßá

êáé åîÝëéîÞ ìáò. Ç íïóôáëãßá, üðùò ðÜíôá,

óâÞíåé ôéò êáêÝò áíáìíÞóåéò êáé ìåãåèýíåé

ôéò êáëÝò. Ãéá ôéò áíáìíÞóåéò áðü ôá ìáèç-

ôéêÜ ÷ñüíéá íïìßæù áõôü ãßíåôáé áêüìç å-

íôïíüôåñï.

Ôçí åðßóêåøç ôçí åß÷á õðïó÷åèåß óôïí

åáõôü ìïõ êáé ôçí üöåéëá óôïí ðïëý êáëü

ößëï êáé óõììáèçôÞ, ÃõìíáóéÜñ÷ç ôþñá óôï

ÃõìíÜóéï Öåñþí ÍáèáíáÞë Êáøßäç.

¼ôáí ðëçóéÜæåéò ôï Ó÷ïëåßï êáé åéóÝñ-

÷åóáé óôïí ðåñßâïëï, ìïéñáßá áñ÷ßæåéò ôéò

óõãêñßóåéò, ôé Ýìåéíå áð’ ôïí ðáëéü êáéñü, ôé

Üëëáîå.

Áñ÷éêÜ íïìßæåéò ëßãá üôé Ý÷ïõí áëëÜîåé

óôçí åîùôåñéêÞ üøç, êáèþò áíôéêñýæåéò ôçí

ïëüéäéá åßóïäï ìå ôá óêáëéÜ ôçò. Ðñï÷ùñåßò

óôï åóùôåñéêü, øÜ÷íåéò ôï Ãñáöåßï ôïõ Ãõ-

ìíáóéÜñ÷ç, ôçí áßèïõóá ôçò ôåëåõôáßáò ôÜ-

îçò. Åêåß áñ÷ßæïõí ôá äýóêïëá. ÐïëëÜ äåí

Ý÷ïõí ìåßíåé ßäéá, ðïëëÝò äéáìïñöþóåéò êáé

åðåêôÜóåéò ãéá íá ãßíåé ôï Ó÷ïëåßï ìáò ëåé-

ôïõñãéêüôåñï.

¼ôáí ôåëéêÜ âñßóêù ôï ãñáöåßï ôïõ Ãõ-

ìíáóéÜñ÷ç êáé ôùí êáèçãçôþí üëïé ìå õðï-

äÝ÷ïíôáé ìå Ýíá ðëáôý ÷áìüãåëï, ï óõììá-

èçôÞò ìïõ êÜíåé ôéò óõóôÜóåéò êáé åãþ ðñï-

óðáèþ íá èõìçèþ ôá ðñüóùðá ôùí äéêþí

ìáò êáèçãçôþí.

Ï ÍáèáíáÞë áñ÷ßæåé íá ìå îåíáãåß óôïõò

÷þñïõò. Ìïõ åîçãåß ôéò ôñïðïðïéÞóåéò êáé

äéáìïñöþóåéò, ðñïóèÞêåò ðïõ Ýãéíáí, ôéò

ðñïóðÜèåéåò ôùí ðñïêáôü÷ùí ôïõ áëëÜ êáé

ôïõ ßäéïõ ùò Õðïäéåõèõíôïý ðáëéüôåñá êáé

Äéåõèõíôïý ôþñá ãéá íá âëÝðïõìå óÞìåñá

Ýíá êáëÜ ïñãáíùìÝíï Ó÷ïëåßï ìå Üíåôåò êáé

åõðñåðåßò áßèïõóåò.

Ï áêïýñáóôïò üìùò êáé éêáíüôáôïò Íá-

èáíáÞë Ý÷åé âÜëåé ðïëý øçëÜ ôïí ðÞ÷õ ãéá

íá åßíáé åõ÷áñéóôçìÝíïò ï ßäéïò ãéá ôï Ó÷ï-

ëåßï ðïõ ðñïÀóôáôáé. ÐéÝæåé ôïí ÄÞìï Öå-

ñþí, ôç Íïìáñ÷ßá, ôïí ÏÓÊ, ôçí ðñïúóôá-

ìÝíç ôïõ áñ÷Þ ãéá íá ðåôõ÷áßíåé ðåñéóóüôå-

ñá. Ãéá íá ìéëÜìå ãéá Ýíá Ó÷ïëåßï ðïõ ìðï-

ñåß íá áíôáðïêñßíåôáé óôéò óýã÷ñïíåò áðáé-

ôÞóåéò ôçò åêðáßäåõóçò áðü êÜèå Üðïøç,

êôéñéáêÝò åãêáôáóôÜóåéò, äéäáêôéêü ðñïóù-

ðéêü, õëéêïôå÷íéêÞ õðïäïìÞ ê.ëð.

Ðåñéäéáâáßíïõìå ôïõò äéáäñüìïõò, áíïß-

ãïõìå êáé êëåßíïõìå ðüñôåò, ðñïóðáèþ íá

èõìçèþ ôç ÷ñÞóç ðïõ åß÷áí ïé ÷þñïé ôüôå, ï

ÍáèáíáÞë ìå âïçèÜ.

Åêåßíç ç ôåñÜóôéá áßèïõóá ðïõ öéëïîå-

íïýóå 100 êáé ðëÝïí ìáèçôÝò óôç ÄåõôÝñá

êáé Ôñßôç ÔÜîç, üôáí áñ÷ßóáìå íá êÜíïõìå

ìÜèçìá áãüñéá êáé êïñßôóéá ìáæß, ôþñá Ýíá

ìÝñïò åßíáé ãñáöåßá êáèçãçôþí êáé ôï õðü-

ëïéðï ìéá ðïëý áîéüëïãç êáé êáëÜ ïñãáíù-

Ç
8ç ÁãñïôéêÞ Ýêèåóç Öåñþí ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå á-

ðü 12 Ýùò 14 Óåðôåìâñßïõ 2003 ïëïêëçñþèçêå ìå ìå-

ãÜëç åðéôõ÷ßá.

Éäéáßôåñï åíäéáöÝñïí ðáñïõóßáóå ãéá ôï åõñý êïéíü ç

åíçìåñùôéêÞ çìåñßäá ðïõ Ýãéíå êáôÜ ôç äåýôåñç çìÝñá ìå

èÝìáôá:

1) ÁñùìáôéêÜ êáé öáñìáêåõôéêÜ öõôÜ. ÅéóçãçôÞò: Ìü-

ó÷ïò Ðïëõóßïõ, ÊáèçãçôÞò Ãåùðïíéêïý Ðáíåðéóôçìß-

ïõ ÁèÞíáò.

2) Äáóþóåéò ãåùñãéêþí åêôÜóåùí. Êáíïíéóìüò Å.Å.

1257/99. ÅéóçãçôÞò: Âáóßëçò Öïýôóáò, Äáóïëüãïò Äá-

óáñ÷åßïõ Áëåîáíäñïýðïëçò.

3) ÅöáñìïãÞ íÝùí ðñïãñáììÜôùí óôçí Êôçíïôñïößá. Åé-

óçãçôÞò: Êùí/íïò Äáäïýäçò, Áíáðë. Ä/íôÞò Êôçíéáôñé-

êÞò Õðçñåóßáò Í. ¸âñïõ.

Ôá åãêáßíéá ôÝëåóå ï õðïõñãüò Ãåùñãßáò ê. Ãåþñãéïò Äñõò

ìå ôç ÷ïñïóôáóßá ôïõ Ìçôñïðïëßôç ê.ê. ¢íèéìïõ.

ÌåôÜ ôçí ðñïóöþíçóç ôïõ ÄçìÜñ÷ïõ Öåñþí ê. Ã. Ïý-

óôïãëïõ, ÷áéñåôéóìü áðçýèõíáí ï Õöõðïõñãüò Ïéêïíïìé-

êþí ê. Áð. ÖùôéÜäçò, ï ÍïìÜñ÷çò ¸âñïõ ê. Íéê. Æáìðïõ-

íßäçò, ÂïõëåõôÝò ôïõ Íïìïý, êáé åêðñüóùðïé öïñÝùí, ïé

ïðïßïé êáé îåíáãÞèçêáí óôïí åêèåóéáêü ÷þñï.

Ç Ýêèåóç êÜëõøå Ýíá åõñý öÜóìá ôïõ åðé÷åéñçìáôéêïý êüóìïõ ðïõ óõììåôåß÷å ìå ðåñß-

ðôåñá ó’ áõôÞí åêèÝôïíôáò ôá ðñïúüíôá êáé ôéò õðçñåóßåò ôïõò,  áëëÜ êáé ôï ðëÞèïò êüóìïõ

ðïõ ôçí åðéóêÝöèçêå, áöïý ìðïñïýóáí íá åíçìåñùèïýí ãéá ôç öõôïðñïóôáóßá, ôç ìåôáðïßç-

óç, ôçí åêìç÷Üíéóç, ôïí áãñïôïõñéóìü êáé ôéò íÝåò êáëëéÝñãåéåò.

Ç ÐáíÝâñéá ÁãñïôéêÞ ¸êèåóç Öåñþí Ý÷åé êáèéåñùèåß ùò èåóìüò, åíþ óôï ìÝëëïí èá åðé-

÷åéñçèåß íá áíáäåé÷èåß óå Ýíá áõôïäýíáìï åêèåóéáêü ãåãïíüò ïëüêëçñçò ôçò ðåñéöÝñåéáò.

ÇÌÅÑÉÄÁ ÓÔÉÓ ÖÅÑÅÓ
ÃÉÁ ÔÏ LEADER+

Óôéò 21 Éïõëßïõ 2003, óôá ðëáßóéá õëïðïßçóçò

ôïõ Åðé÷åéñçóéáêïý ÐñïãñÜììáôïò êïéíïôéêÞò

ðñùôïâïõëßáò LEADER+ ç ÄçìïóõíåôáéñéóôéêÞ

«¸âñïò ÁÅ»  ðñáãìáôïðïßçóå çìåñßäá åíçìÝ-

ñùóçò ôùí åðåíäõôþí. Ï ÄÞìáñ÷ïò Öåñþí ê.

Ãåþñãéïò Ïýóôïãëïõ, ùò ðñüåäñïò ôçò åôáéñß-

áò, åíçìÝñùóå ôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò ãéá ôéò

äõíáôüôçôåò ðïõ ðáñÝ÷åé ôï ðñüãñáììá êáé ôéò

åõêáéñßåò áíÜðôõîçò ðïõ ðñïóöÝñåé óôïõò êá-

ôïßêïõò ôçò ðåñéï÷Þò, ìå ôç äçìéïõñãßá õãéþí

åðé÷åéñÞóåùí êáé ôçí áðïññüöçóç ìåãÜëïõ á-

ñéèìïý áíÝñãùí. Ï ÄéåõèõíôÞò ôçò åôáéñßáò ê.

×ñÞóôïò ÖïõôóéôæÞò êáé ïé ê.ê. Óôáýñïò Óôáõ-

ñßäçò, ÈÜëåéá Âñá÷éüëïãëïõ êáé Ðïëõ÷ñüíçò

ÌðïôÜíçò åíçìÝñùóáí ôïõò õðïøÞöéïõò åðåí-

äõôÝò ãéá ôéò ðñïôÜóåéò ðïõ êáëýðôåé ôï ðñü-

ãñáììá, ôç ÷ñçìáôïäüôçóç áëëÜ êáé ôç äéáäé-

êáóßá áîéïëüãçóçò, åðéëïãÞò êáé õëïðïßçóçò

ôùí åðåíäõôéêþí ó÷åäßùí. Óôï ôñßôï ìÝñïò ôçò

çìåñßäáò ïé õðïøÞöéïé åðåíäõôÝò ôïðïèåôÞèç-

êáí êáé áêïëïýèçóå óõæÞôçóç ãéá ôç äéáäéêáóß-

á õðïâïëÞò ôùí ðñïôÜóåùí, êáé äüèçêáí ïé á-

ðáñáßôçôåò äéåõêñéíßóåéò áðü ôá ìÝëç ôçò «¸-

âñïò ÁÅ». Áîßæåé íá óçìåéùèåß ðùò ç ðñïóÝëåõ-

óç ôïõ êïéíïý îåðÝñáóå êÜèå ðñïóäïêßá ôùí

äéïñãáíùôþí.

ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÓÉÁÑÂÁÑËÇÓÄÇÌÇÔÑÇÓ ÓÉÁÑÂÁÑËÇÓÄÇÌÇÔÑÇÓ ÓÉÁÑÂÁÑËÇÓÄÇÌÇÔÑÇÓ ÓÉÁÑÂÁÑËÇÓÄÇÌÇÔÑÇÓ ÓÉÁÑÂÁÑËÇÓ

ÅñãáóôÞñéï áäáìáíôïäåóßáò

Êïëïêïôñþíç 23Êïëïêïôñþíç 23Êïëïêïôñþíç 23Êïëïêïôñþíç 23Êïëïêïôñþíç 23
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Ç 8ç ÐÁÍÅÂÑÉÁ ÁÃÑÏÔÉÊÇ ÅÊÈÅÓÇ ÖÅÑÙÍ

×ÉÑÏÓÉÌÁ-ÍÁÃÊÁÓÁÊÉ×ÉÑÏÓÉÌÁ-ÍÁÃÊÁÓÁÊÉ×ÉÑÏÓÉÌÁ-ÍÁÃÊÁÓÁÊÉ×ÉÑÏÓÉÌÁ-ÍÁÃÊÁÓÁÊÉ×ÉÑÏÓÉÌÁ-ÍÁÃÊÁÓÁÊÉ

58 ÷ñüíéá ìåôÜ ôï ðõñçíéêü ïëïêáýôùìá

Ïëüêëçñç ç áíèñùðüôçôá «ðÜ-

ãùóå»... Äõï «ìáíéôÜ-

ñéá» ðïõ Ýêáøáí ôá

ðÜíôá óêüñðéóáí ôïí

ôñüìï. Ðåñéóóüôåñïé

áðü 130.000 íåêñïß,

60.000 âáñéÜ ôñáõìáôé-

óìÝíïé êáé áêñùôçñéáóìÝ-

íïé, êáé äõï ðüëåéò åñåßðéá...

Ç ñßøç ôùí áôïìéêþí âïìâþí óôç ×éñïóß-

ìá êáé ôï ÍáãêáóÜêé óôéò 6 êáé 9 Áõãïýóôïõ

áíôßóôïé÷á ðñéí 58 ÷ñüíéá, Þôáí ç áñ÷Þ ôçò

êôçíùäßáò ôïõ áìåñéêÜíéêïõ éìðåñéáëéóìïý.

ÖÝôïò óõìðëçñþíïíôáé 58 ÷ñüíéá áðü

ôç ìáýñç åðÝôåéï êáé üëïé ïé öéëåéñçíéóôÝò,

áðáíôá÷ïý ôçò ãçò, êáëïýíôáé «íá äõíáìþ-

óïõí ôï öéëåéñçíéêü êßíçìá êáé íá áíôéóôá-

èïýí óôç “ÍÝá ÔÜîç” ôùí éìðåñéáëéóôþí, ïé

ïðïßïé åîáêïëïõèïýí íá ôñïìïêñáôïýí êáé

íá äïëïöïíïýí ôïõò ëáïýò, ðñïêåéìÝíïõ íá

åîõðçñåôïýí ôá óõìöÝñïíôÜ ôïõò».

ÓÞìåñá ðïõ åîáêïëïõèïýí íá õðÜñ÷ïõí

óôïí êüóìï 30.000 ðåñßðïõ ðõñçíéêÝò êåöá-

ëÝò êáé ïé ÇÐÁ ðñïùèïýí ôï ðñüãñáììá

«NMD» (ÅèíéêÞ ÐõñáõëéêÞ ¢ìõíá), ðïõ ðá-

ñáâéÜæåé äéåèíåßò óõìöùíßåò êáé áíïßãåé ôï

äñüìï ãéá íÝïõò åîïðëéóìïýò, ðåñéóóüôåñï

áðü ðïôÝ åðéâÜëëåôáé ïëüêëçñç ç áíèñùðü-

ôçôá í’ áíôéóôáèåß óèåíáñÜ êáé í’ áãùíéóôåß

åíÜíôéá óôïõò ó÷åäéáæüìåíïõò ðïëÝìïõò êáé

ó’ åêåßíïõò ðïõ ìüíï öñéêáëåüôçôá êáé èÜíá-

ôï åõáããåëßæïíôáé.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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ôå ÄçìïôéêÝò Áñ÷Ýò, ãåãïíüò ðïõ ìáò íïìé-

ìïðïéåß íá êáôáããåßëïõìå ôç ëïãéêÞ ðïõ åðé-

êñÜôçóå ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá: üðïõ ÄÞìïé ìå-

ôÜ áðü åóöáëìÝíç äéá÷åßñéóç êáé êáêü ðñï-

ãñáììáôéóìü Þ õðåñâÜëëïíôá æÞëï äéåêäéêïý-

óáí áðü ôçí Ðïëéôåßá ìå åðéôõ÷ßá ôåñÜóôéá

êïíäýëéá, ìå áðïôÝëåóìá íá ìåéþíïíôáé ïé ðü-

ñïé ðïõ èá ìðïñïýóáí íá ðñïïñßæïíôáé ðñïò

ôïõò ìéêñïýò Êáðïäéóôñéáêïýò ÄÞìïõò, åðé-

äåéíþíïíôáò Ýôóé ôá ðñïâëÞìáôá óôçí ýðáé-

èñï ÷þñá.

Êõñßåò êáé êýñéïé óõíÜäåëöïé

ÌÝëëïí óôçí ðáôñßäá ìáò, óôçí ðåñéöå-

ñåéáêÞ áíÜðôõîç êáé óôçí áíáæùïãüíçóç ôçò

õðáßèñïõ, ìðïñåß íá õðÜñîåé ìüíïí åöüóïí

êáôáöÝñïõìå íá äçìéïõñãÞóïõìå éóüññïðç

áíÜðôõîç ìåôáîý áóôéêþí, çìéáóôéêþí, áãñï-

ôéêþí êáé íçóéùôéêþí ðåñéï÷þí êáé éóüññïðç

áíÜðôõîç èá åðéôåõ÷èåß ìüíïí ìå ìßá éäéáßôå-

ñç ðñïóÝããéóç óôç ëåéôïõñãßá êáé ôéò áíÜãêåò

÷ñçìáôïäüôçóçò ôùí ìéêñþí Êáðïäéóôñéáêþí

ÄÞìùí ìÝóù ìéáò óùóôÞò êáôáíïìÞò ôùí ðü-

ñùí, ëáìâÜíïíôáò õðüøç:

• ôç ÷ñçóôÞ äéá÷åßñéóç

• ôç äéáöÜíåéá

• ôï óùóôü ðñïãñáììáôéóìü

• ôï éóôïñéêü ëåéôïõñãßáò ôùí ÄÞìùí

• êáé ôéò ðñùôïâïõëßåò ðïõ áíáëáìâÜíïõí

óôçí áíáðôõîéáêÞ äéáäéêáóßá ôçò ðåñéï÷Þò

ôïõò.

Ôï ìÝëëïí ôùí áãñïôéêþí äÞìùí
óôçí áíÜðôõîç ôçò õðáßèñïõ

ÐáñÝìâáóç ôïõ ÄçìÜñ÷ïõ Öåñþí ê. Ã. Ïýóôïãëïõ
óôï Ýêôáêôï óõíÝäñéï ôçò ÊÅÄÊÅ ãéá ôá ïéêïíïìéêÜ

(ÁèÞíá 27-28 Áõãïýóôïõ 2003)

Êýñéå Ðñüåäñå,

Êõñßåò êáé êýñéïé óõíÜäåëöïé

Ôï óçìáíôéêüôåñï èÝìá êáé ôï ìïíáäéêü

ðïõ ìáò áðáó÷ïëåß óôï Ýêôáêôï óõíÝäñéï ôçò

ÊÅÄÊÅ, åßíáé ôá ïéêïíïìéêÜ ôùí ÄÞìùí êáé ï

ñüëïò ðïõ åðéèõìåß íá ðñïóäþóåé ó’ áõôïýò

ç êõâÝñíçóç, ç áíôéðïëßôåõóç, ôá êüììáôá.

Íïìßæù üôé Ý÷åé áíáëõèåß ôï æÞôçìá óå ü-

ëåò ôïõ ôéò ðôõ÷Ýò êáé ôï óõìðÝñáóìá ðïõ

âãáßíåé áðü ôéò ôïðïèåôÞóåéò ôïõ Õðïõñãïý,

ôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò ÂïõëÞò ôùí ÅëëÞíùí, ôïõ

Áñ÷çãïý ôçò ÁîéùìáôéêÞò Áíôéðïëßôåõóçò,

ôùí Üëëùí áñ÷çãþí ôùí êïììÜôùí, ôïõ ðñï-

åäñåßïõ ôçò ÊÅÄÊÅ, åßíáé üôé ÷ñåéÜæåôáé ìßá

ãåííáßá áíáìüñöùóç óôïí ôñüðï ÷ñçìáôï-

äüôçóçò ôùí ÄÞìùí, ìå ðåñéóóüôåñïõò ðü-

ñïõò, ãéá íá ìðïñïýí íá áíôáðïêñßíïíôáé óôï

Ýñãï ðïõ åðéôåëïýí.

Åêåßíï ðïõ ðñÝðåé íá ôïíßóù, åßíáé üôé äåí

õðÜñ÷åé éäéáßôåñç áíáöïñÜ ãéá ôïõò ìéêñïýò

êáé ìåóáßïõò Êáðïäéóôñéáêïýò áãñïôéêïýò

ÄÞìïõò ôçò ðáôñßäáò ìáò.

Åßíáé óçìáíôéêü íá ôïíßóïõìå üôé ìéêñïß

êáé ìåóáßïé áãñïôéêïß Þ íçóéùôéêïß ÄÞìïé, ìå

ôåñÜóôéåò ãåùãñáöéêÝò åêôÜóåéò, ðïõ áðïôå-

ëïýí ßóùò ôç óõíôñéðôéêÞ ðëåéïøçößá ôùí ÄÞ-

ìùí ôçò ÅëëÜäáò, Ý÷ïõí éäéáéôåñüôçôåò êáé

áõîçìÝíá ðñïâëÞìáôá ðïõ ÷ñÞæïõí äéáöïñå-

ôéêÞò áíôéìåôþðéóçò óå ó÷Ýóç ìå ôïõò ìåãÜ-

ëïõò ÄÞìïõò êáé äç ôéò ðñùôåýïõóåò ôùí Íï-

ìþí. ¸íá áðü ôá âáóéêÜ ðñïâëÞìáôá ðïõ á-

íôéìåôùðßæïõí, åßíáé ç óõíå÷éæüìåíç åêññïÞ

ðëçèõóìïý, ðïõ ïöåßëåôáé ìåôáîý Üëëùí êáé

óôçí Ýëëåéøç âáóéêþí õðïäïìþí. Åëëåßøåéò

óôçí ðïéüôçôá æùÞò, ðåñéâÜëëïí êëð., êáèþò

êáé óôçí áäõíáìßá óõíôÞñçóçò êáé ëåéôïõñãß-

áò ôùí õðïäïìþí áõôþí ðïõ êÜðïéïé ÄÞìïé

ìå ðïëý êüðï êáé óùóôü ðñïãñáììáôéóìü, á-

îéïðïéþíôáò äéÜöïñá ÅèíéêÜ Þ ÊïéíïôéêÜ Ðñï-

ãñÜììáôá êáôÜöåñáí íá õëïðïéÞóïõí êáé ôá

ïðïßá äçìéïõñãïýí ôéò ðñïûðïèÝóåéò ãéá ôç

âåëôßùóç ôçò ðïéüôçôáò æùÞò óôçí ýðáéèñï

êáé êáô’ åðÝêôáóç ôçí ðáñáìïíÞ ôùí êáôïß-

êùí óôïí ôüðï êáôáãùãÞò ôïõò.

ÓõíïðôéêÜ èá áíáöåñèþ óôï ÄÞìï Öåñþí,

Ýíáí ÄÞìï ðñüôõðï, ðïõ ðñïÞëèå áðü åèå-

ëïýóéá óõíÝíùóç ôï 1986, ðïëý ðñéí ôïí Êá-

ðïäßóôñéá, ìå ðëçèõóìü ðåñßðïõ 10.000 êá-

ôïßêïõò, ðïõ âñßóêåôáé óôá óýíïñá ôçò ðá-

ôñßäáò ìáò ìå ôçí Ôïõñêßá, ãåãïíüò ðïõ áðü

ìüíï ôïõ õðïäçëþíåé ôçí éäéáßôåñç åõáéóèç-

óßá óôçí áíôéìåôþðéóç ôùí ðñïâëçìÜôùí. Ôá

ôåëåõôáßá ÷ñüíéá, áîéïðïéþíôáò êáé ôá êßíç-

ôñá ôïõ 1416/84 êáôáöÝñáìå íá äçìéïõñãÞ-

óïõìå êÜðïéåò âáóéêÝò õðïäïìÝò êáé äñáóôç-

ñéüôçôåò üðùò: Ó÷ïëéêÜ êÝíôñá, ìåôáöïñÜ

ðáéäéþí óå áõôÜ ìå ëåùöïñåßá ôïõ ÄÞìïõ, êï-

ëõìâçôÞñéï, êëåéóôü ãõìíáóôÞñéï, ÌïõóéêÞ

Ó÷ïëÞ, ãÞðåäá, êôéñéáêÞ ðëçñüôçôá óôçí Á/

âÜèìéá êáé Â/èìéá åêðáßäåõóç, ôïõñéóôéêü êÝ-

íôñï –30.000 åðéóêÝðôåò óôï ÄÝëôá ôïõ ¸-

âñïõ, ðñïóêõíçìáôéêüò ôïõñéóìüò óôçí Ðá-

íáãßá Êïóìïóþôåéñá, ðñïãñÜììáôá êïéíùíé-

êÞò ìÝñéìíáò, ìáæéêïý áèëçôéóìïý êáé ìéá óåé-

ñÜ áðü Üëëåò äñÜóåéò.

×Üñç êáé óôéò õðïäïìÝò êáé ôéò ðïëëáðëÝò

äñáóôçñéüôçôåò, ï ÄÞìïò ìåôÜ áðü ðïëëÝò

äåêáåôßåò óçìáíôéêÞò åêñïÞò ôïõ ðëçèõóìïý

áðü ôïõò ïéêéóìïýò óôá áóôéêÜ êÝíôñá, ðïõ

Ýöôáíå Ýùò êáé ôï 30% óôç äåêáåôßá, Üñ÷éæå

íá ðáñïõóéÜæåé áíáóôñïöÞ ôçò ôÜóçò åêñï-

Þò ôïõ ðëçèõóìïý, ãåãïíüò ðïõ åðéâÜëëåé ôç

óõíÝ÷éóç óå åíôïíüôåñï âáèìü ôçò ðñïóðÜ-

èåéÜò ìáò. Ç ôÜóç üìùò áõôÞ äéáêõâåýåôáé

áðü ôá óïâáñÜ ðñïâëÞìáôá óõíÝ÷éóçò êáé óõ-

íôÞñçóçò ôùí õðïäïìþí êáé äñáóôçñéïôÞôùí

ìáò ëüãù ôçò ìåéùìÝíçò ÷ñçìáôïäüôçóçò ôïõ

ÄÞìïõ ìáò, êõñßùò áðü ôçí åðé÷åéñïýìåíç

ðñïóðÜèåéá äéáêïðÞò ôùí ðüñùí ôïõ 1416/

84.

Óôï óçìåßï áõôü åßíáé óçìáíôéêü íá ôïíß-

óù üôé ï ÄÞìïò ìáò äåí Ý÷åé ÷ñÝç êáé åßíáé

ìÝóá óôïõò 5 ðñþôïõò ÄÞìïõò ôçò ÅëëÜäáò,

üðïõ åöáñìüæåé ôï äéðëïãñáöéêü ëïãéóôéêü

óýóôçìá, ðñÜãìá ðïõ äåí ôïõ äßíåé ðñïâÜäé-

óìá ðáñÜ ôéò åîáããåëßåò ôïõ Õðïõñãïý ãéá

èåôéêÞ áíôéìåôþðéóç ôùí ÄÞìùí ðïõ åöáñìü-

æïõí ôï äéðëïãñáöéêü.

Êáé äåí ÷ñùóôÜåé ï ÄÞìïò ìáò, ãéáôß üëåò

ïé åðåíäýóåéò êáé ïé äñáóôçñéüôçôåò Ýãéíáí

ìå ãíþìïíá ôç ÷ñçóôÞ äéá÷åßñéóç ôùí ðüñùí

ôïõ ÄÞìïõ ìáò ìå äéáöÜíåéá, áðü ôéò åêÜóôï-

Ø Ç Ö É Ó Ì Á

ÅÊÔÁÊÔÏÕ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ ÔÇÓ ÊÅÄÊÅ

ÃÉÁ ÔÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÁ

Το συνέδριο της ΚΕΔΚΕ που συνήλθε εκτάκτως

στις 27 και 28 Αυγούστου 2003 στην Αθήνα

για να αντιμετωπίσει το σοβαρό θέμα των Οι-

κονομικών των ΟΤΑ, εκτιμώντας:

• Την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. της

ΚΕΔΚΕ

• Τις δεσμεύσεις της Κυβέρνησης δια του Υ-

πουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης

και Αποκέντρωσης

• Τις θέσεις των πολιτικών Αρχηγών των κομ-

μάτων και του Προέδρου της Βουλής

• Τις τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. και των

συνέδρων

• Την εισηγητική πρόταση προς το σώμα του

Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΚΕ

Αποφασίζει:

1. Θεωρεί ότι η οικονομική ενίσχυση των ΟΤΑ,

στα πλαίσια των συνταγματικών προβλέψε-

ων, δεν είναι ένα απλό αίτημα πρόσκαιρης

ενίσχυσης των προϋπολογισμών των Δήμων

και των Κοινοτήτων της χώρας, αλλά σε συν-

δυασμό με επενδυτικά σχέδια και μέτρα πο-

λιτικής, αναγκαία συνθήκη για την ισοδύ-

ναμη και χωρίς στρεβλώσεις ανάπτυξη της

χώρας.

2. Εκτιμά ότι δικαιώθηκε η σύγκληση του ε-

κτάκτου συνεδρίου, αφού από όλες τις πλευ-

ρές αναγνωρίστηκε ότι υπάρχει οξύτατο

πρόβλημα και ότι η επίλυσή του απαιτεί ά-

μεσες ενέργειες, καθώς και διαρθρωτικές

πρωτοβουλίες θεσμικού και νομοθετικού χα-

ρακτήρα.

3. Θεωρεί θετικό ότι όλα τα κόμματα αναγνω-

ρίζουν ευθέως πλέον την ανάγκη σύγκλισης

της Ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης με

την αυτοδιοίκηση των σύγχρονων και ανε-

πτυγμένων κοινωνιών και ότι αυτό επιβάλ-

λει τη συνεχή αναβάθμισή της και την ανά-

ληψη νέων αρμοδιοτήτων και ρόλων με την

εκχώρηση των αναγκαίων, για την ουσια-

στική άσκησή τους, πόρων. Παράλληλα με

αυτό, απαιτείται να διαμορφωθεί ο νέος Κώ-

δικας με τρόπο που να κατοχυρώνει τη διοι-

κητική αυτοτέλεια και να βελτιώνει ουσια-

στικά τη λειτουργική και οργανωτική απο-

τελεσματικότητα των ΟΤΑ ως των κατεξο-

χήν φορέων άσκησης τοπικής εξουσίας εγ-

γύτερα στους πολίτες.

4. Διαπιστώνει ότι οι δεσμεύσεις της Κυβέρ-

νησης στο Συνέδριο:

• Απαντούν καθαρά σε συγκεκριμένα ζητή-

ματα

Η
χάρη του Θεού και η ευλάβεια των Θρα-

κών, μας οδήγησαν για άλλη μια φορά να

συναντηθούμε πάλι όλοι μαζί στη “Γη του Ορ-

φέα”, απ’ τη Θράκη, την υπόλοιπη Ελλάδα,

την Ευρώπη, την Αμερική, την Αυστραλία,

στον Ιερό χώρο της Παναγίας Κοσμοσώτειρας,

του ναού και συμβόλου που ενοποιεί και εμπνέ-

ει τον Θρακικό Ελληνισμό.

Συναντιόμαστε και φέτος, σ’ ένα μοναδικό

και ανεπανάληπτο μνημείο της λαμπρής Βυ-

ζαντινής Τέχνης, σ’ ένα μνημείο που έκτισε το

1152 μ.Χ. ο σεβαστοκράτορας Ισαάκιος Κο-

μνηνός, ύστερα από τις εργασίες του ΣΤ΄ Πα-

γκόσμιου Συνεδρίου μας, η επιτυχία του οποί-

ου θα δώσει νέα πνοή και ώθηση στο μέγιστο

αυτό θεσμό μας.

Συναντιόμαστε ευλαβικά για να τιμήσου-

με την Παναγία, της οποίας η αγάπη και η στορ-

γή, μας κρατάει γερούς και δυνατούς, για να

μπορούμε κάθε χρόνο να προσκυνούμε στη

γιορτή της και συνεορτάζουμε.

Χαίρομαι και νιώθω υπερήφανος, που την

ιστορική Βυζαντινή Βήρα, την πόλη των Φε-

ρών, επέλεξε ο Θεός ως τόπο ανέγερσης, από

Βυζαντινούς πιστούς του ναού, που ανεδείχθη

σε προσκυνηματικό κέντρο των απανταχού

Θρακών, σε αιώνιο κόσμημα της Οικουμένης.

Αυτήν τη Θεόσταλτη πνευματική παρου-

σία, πρέπει να διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλ-

μού και κάθε χρόνο ενωμένοι και αδελφωμέ-

νοι, οι απανταχού της Γης Θράκες, να συνα-

ντιόμαστε για να διακηρύξουμε την αφοσίωσή

• Χρήζουν διευκρινήσεων σε αρκετά άλλα ση-

μεία

• Αφήνουν ανοικτές και αναπάντητες σοβα-

ρές διεκδικήσεις της Αυτοδιοίκησης.

Με βάση τις παραπάνω εκτιμήσεις, το Συνέ-

δριό μας αποφασίζει:

• Να εμμείνει στις σταθερές και πάγιες θέσεις

της Αυτοδιοίκησης, για τα Οικονομικά της,

όπως αυτές αποτυπώνονται στα Συνέδρια

της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης. Θέ-

σεις που αντιμετωπίζουν οριστικά τα σημε-

ρινά προβλήματα των Δήμων και ανοίγουν

το δρόμο των μεγάλων μεταρρυθμίσεων,

που απαιτούνται στη χώρα μας, με επίκεντρο

την αποκέντρωση με αυτοδιοίκηση και την

περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας.

• Να διεκδικήσει στο ακέραιο την υλοποίηση

των προτάσεων του Δ.Σ. της ΚΕΔΚΕ, των

9+1 σημείων που επισυνάπτονται.

• Να εξουσιοδοτήσει το Δ.Σ. της ΚΕΔΚΕ:

– Να παρακολουθήσει στενά την υλοποίηση

των δεσμεύσεων του Υπουργού που αφο-

ρούν, την εκταμίευση όλων των πόρων του

έτους 2003 και την άμεση έναρξη υλοποίη-

σης του υπολοίπου 50% του ΕΠΤΑ

– Να συγκροτήσει ad hoc διαπαραταξιακή Ε-

πιτροπή, με αποστολή την παρακολούθηση

κατάρτισης του προϋπολογισμού του 2004,

για την πλήρη αποτύπωση των Κυβερνητι-

κών δεσμεύσεων

– Να συνεργαστεί άμεσα με την πολιτική η-

γεσία του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για τα ζητήματα που

χρήζουν περαιτέρω διευκρινήσεων (Δημο-

τική Αστυνομία - Σχολικοί φύλακες - Αρ-

μοδιότητες Ν. 2880 κ.λπ.).

– Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να ενημε-

ρώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα τους αι-

ρετούς όλης της χώρας για την πορεία αυ-

τών των ζητημάτων.

– Να ξεκινήσει άμεσα τη σοβαρή προβολή του

έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της

σημασίας του ρόλου της σε μια σύγχρονη

χώρα.

Καλεί τους αιρετούς, σε όλη τη χώρα, σε αγω-

νιστική ετοιμότητα, με επόμενη στιγμή κρίσης

την κατάθεση του προϋπολογισμού του 2004

στις αρχές Οκτωβρίου.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί απόσταση

μεταξύ των δεσμεύσεων της Κυβέρνησης και

του τακτικού προϋπολογισμού του 2004 επι-

λέγουμε, ως πρώτη μορφή κινητοποίησης, τη

συγκέντρωση όλων των Δημάρχων της χώρας,

έξω από τη Βουλή, την ημέρα κατάθεσης του

προϋπολογισμού από τον Υπουργό Οικονομί-

ας και Οικονομικών.

Για την περαιτέρω κλιμάκωση των κινητο-

ποιήσεων, αν χρειαστεί, το Συνέδριο εξουσιο-

δοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΚΕ.

μας, στην αγαπημένη μας Θράκη και να πά-

ρουμε δύναμη για να συνεχίσουμε τον αγώνα

για την ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξή της.

Ισχυρό ρόλο στη συλλογική αυτή έκφρα-

ση των Θρακών, πρέπει να αποκτήσει το “Πα-

γκόσμιο Ίδρυμα Θρακών”, “Παναγία Κοσμο-

σώτειρα”. Ρόλο που μέχρι σήμερα για διάφο-

ρες αιτίες και λόγους δεν κατέκτησε.

Είναι ένα κρίσιμο θέμα και με τη συμβολή

και παρουσία της πολιτείας, των τοπικών, πνευ-

ματικών, πολιτικών και οικονομικών δυνάμε-

ων της Θράκης, θα πρέπει άμεσα το Ίδρυμα να

αποκτήσει δομές, να λειτουργήσει ως σημείο

αναφοράς και συσπείρωσης των Θρακών, στο

χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των

συνεδρίων μας.

Η ευθύνη γι’ αυτό το καθήκον όλων μας,

είναι μέγιστη. Χωρίς θεσμούς δεν μπορεί να

κατακτηθεί ο νέος ρόλος της Θράκης που ορα-

ματιζόμαστε. Κι ένας θεσμός που ενώνει και

εμπνέει είναι το Παγκόσμιο Ίδρυμα Θρακών.

Αγαπητοί συμπατριώτες,

Εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου, να

μας έχει όλους καλά ο Θεός και το 2004 την

ίδια χρονική περίοδο που θα διεξάγονται οι Ο-

λυμπιακοί αγώνες στην πατρίδα μας, να συνα-

ντηθούμε, ξανά μαζί, με ακόμη περισσότερους

Θράκες, απ’ όλον τον κόσμο, για να σφυρηλα-

τήσουμε την κοινή συνείδηση και πεποίθησή

μας, ότι η Θράκη θα λάμψει και θα πρωταγω-

νιστήσει στο σύγχρονο διεθνές σκηνικό.

Ομιλία του Δημάρχου Φερών Γεωργίου Ούστογλου

στο Προσκύνημα των απανταχού Θρακών

στις 15 Αυγούστου 2003

ÔÏ ÍÅÏ Ä.Ó. ÔÏÕ ÄÇÌÏÔÉÊÏÕ
ÓÕÌÂÏÕËÉÏÕ ÍÅÏËÁÉÁÓ ÖÅÑÙÍ

Ôçí ÊõñéáêÞ 6 Éïõëßïõ 2003 ðñáãìáôïðïé-
Þèçêáí ïé åêëïãÝò ãéá ôçí áíÜäåéîç ôïõ Äéïé-
êçôéêïý Óõìâïõëßïõ ãéá ôï Äçìïôéêü Óõìâïý-
ëéï Íåïëáßáò ÄÞìïõ Öåñþí. Ôçí ðñïçãïýìå-
íç ìÝñá åêëÝ÷èçêå ÅöïñåõôéêÞ ÅðéôñïðÞ ç
ïðïßá áðáñôßóèçêå áðü ôïõò:

ÄÝäïãëïõ Ìáñßíï
Êáñáìáíßäç Ãåþñãéï
Óôáõñßäç Èåüäùñï.

Óôçí åêëïãéêÞ äéáäéêáóßá ôçò ÊõñéáêÞò åß÷áí
äéêáßùìá øÞöïõ ôá ìÝëç ôïõ Óõìâïõëßïõ Íå-
ïëáßáò, ôá ïðïßá åßíáé íÝïé êáé íÝåò ôïõ ÄÞ-
ìïõ Öåñþí çëéêßáò 14 Ýùò 30 åôþí.

ÕðïøÞöéïé ãéá ôï Ä.Ó. Þôáí ïé:
ÂïõæÜâáëç Ðáó÷áëßíá
Âïõñäüëçò Èåüäùñïò
Ãáñãáâáíïýäç ÂÜóù
ÃêéëÜêç Ìáñßá
ÇëéÜóêïò Ìé÷áÞë
Êáñäáìáíßäçò Ãåþñãéïò
Êüêêïñçò Êþóôáò
ÌðåìðåëÝôóçò Áñéóôåßäçò
Ñåêáëßäçò ÉùÜííçò
Óôáõñßäçò ÁèáíÜóéïò
Ôóéóìáëßäçò Ãåþñãéïò
ÖïõôóéôæÞò Áðüóôïëïò

Ðñþôïò óå óôáõñïäïóßá Þñèå ï ÁèáíÜóéïò
Óôáõñßäçò, ï ïðïßïò åêëÝ÷èçêå êáé ðñüåäñïò
ôïõ Ä.Ó. ôïõ Óõìâïõëßïõ Íåïëáßáò.

Ôá õðüëïéðá ìÝëç ôïõ Ä.Ó. åßíáé:
Ôóéóìáëßäçò Ãåþñãéïò
ÇëéÜóêïò Ìé÷áÞë
Ãáñãáâáíïýäç ÂÜóù
Êüêêïñçò Êþóôáò
ÂïõæÜâáëç Ðáó÷áëßíá
Ñåêáëßäçò ÉùÜííçò
ÖïõôóéôæÞò Áðüóôïëïò.
ÌðåìðåëÝôóçò Áñéóôåßäçò

Óõã÷áñçôÞñéá êáé êáëÞ äïõëåéÜ óå üëïõò.

Ìéá åíäéáöÝñïõóá åðßóêåøç
åêðáéäåõôéêïý ÷áñáêôÞñá

Óôéò 22 Áõãïýóôïõ åðéóêÝöèçêáí ôï ÄÞìï Öå-

ñþí ïé áðüöïéôïé ôçò Ó÷ïëÞò ÅèíéêÞò Äéïßêçóçò

ôïõ Äéðëùìáôéêïý Óþìáôïò.

Ï ÄÞìáñ÷ïò Öåñþí ê. Ïýóôïãëïõ ôïõò õðï-

äÝ÷èçêå óôï Ôïõñéóôéêü ÊÝíôñï ôïõ ÄÞìïõ, óõ-

æÞôçóå ìáæß ôïõò ãéá ôï óêïðü ôçò åðßóêåøÞò

ôïõò óôçí ðåñéï÷Þ ìáò, ç ïðïßá, üðùò áíÝöå-

ñáí, åßíáé åêðáéäåõôéêïý ÷áñáêôÞñá, êáé ôïõò å-

íçìÝñùóå ãéá ôá ìíçìåßá êáé ôá áîéïèÝáôá ôçò

ðüëçò ìáò.  Óôç óõíÝ÷åéá ïé åðéóêÝðôåò îåíáãÞ-

èçêáí óôï éóôïñéêü ìíçìåßï ôçò Êïóìïóþôåéñáò

êáé ìåôÜ óôï ÄÝëôá ôïõ ¸âñïõ, åíþ ðñïçãïõ-

ìÝíùò åðéóêÝöôçêáí ôï öõëÜêéï ôùí ÊÞðùí.
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ÃÉÁ ÍÁ ÃÍÙÑÉÓÏÕÌÅ ÔÇÍ ÅËËÁÄÁ

(Συνέχεια από το προηγούμενο)

¼óï ðñï÷ùñïýìå óôï åóùôåñéêü ôçò ×åñ-
óïíÞóïõ, óõíáíôÜìå ðïëëÜ ðáíÝìïñöá ÷ù-
ñéÜ, üðùò ç ÓÜíç êáé ç ÍÝá Öþêáéá^ Ýíá ãñá-
öéêü øáñï÷þñé ìå ôïí âõæáíôéíü ðýñãï ôùí
Ðáëáéïëüãùí, üðïõ Þôáí åãêáôåóôçìÝíïò ôï
1821 ï áñ÷çãüò ôçò ÅðáíÜóôáóçò óôç ×áëêé-
äéêÞ, ÅììáíïõÞë ÐáðÜò.

Óôçí áíáôïëéêÞ ðëåõñÜ ôïõ ÷ùñéïý áîßæåé
íá åðéóêåöèïýìå ôçí õðüãåéá åêêëçóßá, áðü
ôï ðÝñáóìá ôïõ Áðïóôüëïõ Ðáýëïõ áðü ôç
×áëêéäéêÞ êáé ôï áãßáóìÜ ôïõ. Áðü ÌéêñáóéÜ-
ôåò ðñüóöõãåò éäñýèçêå êáé ç ÍÝá Öþêáéá,
üðùò êáé ç êïóìïðïëßôéóóá ÊáëëéèÝá.

ÐåíôáêÜèáñç èÜëáóóá, Ýíôïíç íõ÷ôåñé-
íÞ æùÞ áëëÜ êáé éóôïñßá, áöïý åäþ Ý÷ïõí âñå-
èåß éåñÜ ôïõ ¢ììùíá Äßá, ôïõ Äéïíýóïõ êáé
ôùí Íõìöþí, êáèþò êáé ï ÷þñïò ôïõ âùìïý.

Óå åëÜ÷éóôç áðüóôáóç áðü ôçí ÊáëëéèÝá
åßíáé ç ÊáóóÜíäñåéá^ ðïëéôåßá ìå ìåãÜëç áê-
ìÞ óôïí 16ï áé. êáé ìå åíôõðùóéáêÞ ëáúêÞ áñ-
÷éôåêôïíéêÞ ôùí óðéôéþí.

Êáé óõíå÷ßæïõìå ðáñáëéáêÜ ãéá ôç Óßâç-

ñç, ôç ÓêÜëá Öïýñêá, ôçí áñ÷áßá ÌÝíäç ìå
ôá ðåñéþíõìá íïìßóìáôÜ ôçò ðïõ ðáñßóôáíáí
Ýíáí æùçñü üíï, ôï áêñùôÞñé Ðïóßäé ìå ôï éå-
ñü ôïõ Ðïóåéäþíá, ôç ÍÝá Óêéþíç ìå ôï ìá-
ãåõôéêü ôçò çëéïâáóßëåìá, ôïí ïéêéóìü ËïõôñÜ

ìå ôéò éáìáôéêÝò ðçãÝò êáé ôï ãñáöéêü Ðáëéïý-

ñé, üðïõ ôï 1961 ÷ôßóôçêå Ýíá áðü ôá ðñþôá
“Îåíßá” ôçò ÷þñáò.

Áíåâáßíïíôáò ôçí áíáôïëéêÞ ðëåõñÜ ðåñ-
íÜìå áðü ôï Ëåõêï÷þñé ìå ôï ðåõêüöõôï äÜ-
óïò ôïõ, ôç ×áíéþôç ìå ôéò Üöèïíåò ðçãÝò êáé
ôçí ðëïýóéá âëÜóôçóç êáé ôï Ðïëý÷ñïíï. Äõ-
ôéêÜ ôïõ Ðïëý÷ñïíïõ âñßóêåôáé ç Ìáõñüìðá-

ñá, ìéá ëéìíïýëá ðïõ
áðïôåëåß Ýíá ðáíÝìïñ-
öï õãñïâéüôïðï ãéá
äýï óðÜíéá åßäç íåñï-
÷åëþíùí.

ÖõóéêÜ äåí èá ðá-
ñáëåßøïõìå ôçí ¢öõ-

ôï Þ ¢èõôï. Ç ¢öõôïò,
÷ôéóìÝíç óôçí Üêñç å-
íüò âñÜ÷ïõ, Þôáí ìßá
áðü ôéò óçìáíôéêüôå-

ñåò ðüëåéò ôïõ 6ïõ áé. ð.×. Éäñýèçêå áðü ×áë-
êéäåßò áðïßêïõò. Åß÷å äéêü ôçò íüìéóìá, ÷ñõ-
óü êáé áóçìÝíéï. Ôï ÷ñõóü íüìéóìá áðü ôç
ìßá ìåñéÜ åß÷å ôïí ¢ììùíá Äßá, ðñïóôÜôç ôçò
ðüëçò, êáé áðü ôçí Üëëç Ýíá ôáýñï Þ áåôü.

Åßíáé Ýíáò ôüðïò ìå ðïëëÜ öõôÜ. Åðéêñá-
ôåß ðáíôïý Ýíá íçóéþôéêï ÷ñþìá. Äéáó÷ßæïõ-
ìå ëéèüóôñùôá óôåíÜ óïêÜêéá êáé öèÜíïõìå
óôçí ðëáôåßá ôïõ ÷ùñéïý. Ó’ Ýíá äéáôçñçôÝï
êôßñéï óôåãÜæåôáé ôï Ëáïãñáöéêü Ìïõóåßï.
Ìßá åðéãñáöÞ ìáò ëÝåé üôé ôï êôßñéï åßíáé á-
ðü ôï 1889. Ðéï ðÝñá ç åêêëçóßá ôïõ Áãßïõ
Äçìçôñßïõ ôïõ 1870. ÁëëÜ êáé ôá áñ÷ïíôéêÜ
ôçò êáé ôï ìåëéóóïõñãåßï ôïõ ÌõëùíÜ.

Åìåßò üìùò èá ðÜìå óôçí ðåñéï÷Þ ðïõ åß-
íáé áêñéâþò êÜôù áðü ôçí ðëáôåßá êáé ïíï-
ìÜæåôáé “âñÜ÷ïò”, ãéá í’ áðïëáýóïõìå ôïí êá-
öÝ ìáò Ý÷ïíôáò ìðñïóôÜ ìáò ôç ãáëáæïðñÜ-
óéíç èÜëáóóá ôïõ Ôïñùíáßïõ (Êüëðïò Êáó-
óÜíäñáò-Ôïñùíáßïò). Ðñüêåéôáé ãéá ôïí Ôï-

ñùíáßï Êüëðï ôùí áñ÷áßùí ÅëëÞíùí.

ÔáñóÞ Ä.
(Óõíå÷ßæåôáé)

Ó
ôá ìÝóá ôïõ 7ïõ ð.×. áé. Üðïéêïé áðü ôçí
¢íäñï êáé áðü ôç ×áëêßäá êôßæïõí ôá

ÓôÜãåéñá. Åêåß ãåííéÝôáé ï ÁñéóôïôÝëçò, ï ï-
íïìáæüìåíïò êáé Óôáãåéñßôçò. Ï ÁñéóôïôÝëçò
Þôáí ìáèçôÞò ôïõ ÐëÜôùíá êáé åêåßíïò ôïõ
ÓùêñÜôç. Ïé ôñåéò áõôïß êïñõöáßïé öéëüóï-
öïé ðñïóäéïñßæïõí ôçí áêìÞ ôçò öéëïóïöéêÞò
óêÝøçò óôçí áñ÷áßá ÅëëÜäá. Óôçí ðüëç Ìßå-

æá ôçò Çìáèßáò, ï ÁñéóôïôÝëçò äéäÜóêåé ôïí
ÁëÝîáíäñï, ôïí êáôïðéíü ÌÝãá ÁëÝîáíäñï,
ãéï ôïõ Öéëßððïõ Â´. Ôï 349 ï Ößëéððïò Â´ êá-
ôáóôñÝöåé ôá ÓôÜãåéñá, ãéá íá ôá åðáíéäñý-
óåé ëßãá ÷ñüíéá áñãüôåñá ðñïò ôéìÞí ôïõ Á-
ñéóôïôÝëç. ÁëëÜ ôïí ÁñéóôïôÝëç ôïí ôßìçóáí
êáé ïé Óôáãåéñßôåò, üôáí ìåôÜ ôï èÜíáôü ôïõ
ìåôÝöåñáí êáé Ýèáøáí ôá ïóôÜ ôïõ áðü ôç
×áëêßäá üðïõ ðÝèáíå, óôçí ðüëç ôïõò. Äßðëá
óôïí ôÜöï ôïõ ßäñõóáí ìåãÜëï âùìü êáé êá-
èéÝñùóáí ìåãÜëç ãéïñôÞ êÜèå ÷ñüíï ìå ôï ü-
íïìá «ÁñéóôïôÝëåéá». Óþæïíôáé ôï áñ÷áéüôå-
ñï ôåß÷ïò ôçò ðüëçò, ç Áêñüðïëç, ï êåíôñé-
êüò õäñïäïôéêüò áãùãüò, üðùò êáé ìßá êëá-
óéêÞ ÓôïÜ üðïõ óõãêÝíôñùíå ôïõò Óôáãåéñß-
ôåò ãéá äçìüóéåò óõæçôÞóåéò.

Áêüìç ôá âÞìáôÜ ìáò ìáò ïäçãïýí óôçí
áñ÷áßá ¼ëõíèï. Åôïýôç ç ðüëç áðÝêôçóå äý-
íáìç óôá ôÝëç ôïõ 5ïõ ð.×. áé. Ôï 348 ð.×. ï
Ößëéððïò, âáóéëéÜò ôçò Ìáêåäïíßáò, ðïëéïñ-

êåß ôçí éó÷õñÞ ¼ëõíèï. Ï Áèçíáßïò ñÞôïñáò
êáé ðïëéôéêüò ÄçìïóèÝíçò åêöùíåß ôïõò ðå-
ñßöçìïõò Ïëõíèéáêïýò ëüãïõò ôïõ, ðñïôñÝ-
ðïíôáò ôçí ðüëç ôïõ íá óôåßëåé âïÞèåéá óôçí
¼ëõíèï. ÔåëéêÜ ï Ößëéððïò ôçí êõñéåýåé êáé
ôçí åîáöáíßæåé ãéá íá ìçí îáíáêáôïéêçèåß ðï-
ôÝ. ËÝãåôáé ðùò ôï üíïìÜ ôçò ôï ðÞñå Þ áðü

ôïí êôÞôïñÜ ôçò ôïí ¼ëõíèï, áäåëöü ôïõ
ÈñÜêá âáóéëéÜ ÑÞóïõ, Þ áðü ôïí ¼ëõíèï ãéï
ôïõ ÇñáêëÞ, ðïõ ôïí ðáñéóôÜíïõí óôá íïìß-
óìáôá ôçò ðüëçò. Ïé áíáóêáöÝò ðïõ Ýãéíáí
ìáò Ýäùóáí ðïëëÜ íïìßóìáôá, ôÜöïõò, óðßôéá,
äçìüóéá êôßñéá, åñåßðéá ðýñãïõ êáé íáïý.

Óå ìéêñÞ áðüóôáóç áðü ôçí ¼ëõíèï óõ-
íáíôÜìå ôç ÍÝá ÊáëëéêñÜôåéá, ðïõ éäñýèçêå
ìåôÜ ôï 1922 áðü ðñüóöõãåò êáôáíüìåíïõò
áðü ôçí ÊáëëéêñÜôåéá ôçò ÁíáôïëéêÞò ÈñÜ-
êçò. Áêüìç êáé ôç ÍÝá ÇñÜêëåéá, äýï ðáñá-
äïóéáêÜ ÷ùñéÜ Äéïíõóßïõ êáé ÆùãñÜöïõ ðïõ
öçìßæïíôáé ãéá ôá ðÝôñéíá åîï÷éêÜ ìå ôá êå-
ñáìßäéá êáé ôéò áóõíÞèéóôåò êáìéíÜäåò ôïõò
êáé ôá ÍÝá ÌïõäáíéÜ.

¸ôóé ðëçóéÜæïõìå óôç äéþñõãá ôçò Ðï-

ôåßäáéáò, áð’ üðïõ áñ÷ßæåé ç ×åñóüíçóïò ôçò

ÊáóóÜíäñáò. Ç ÊáóóÜíäá Þ ÐáëëÞíç åßíáé
ç äõôéêüôåñç áðü ôéò ôñåéò ÷åñóïíÞóïõò.

Åäþ ç èÜëáóóá “÷ïñåýåé” ìå ôïí Þëéï óôéò
÷ñõóáöÝíéåò áììïõäéÝò ôçò. Ôï ðñÜóéíï, ïé
öõëëùóéÝò, ôá äÝíäñá ðïõ “ãëåßöïõí” ôç èÜ-
ëáóóá, ôá äÜóç, ôá áëóýëëéá, ç ìõñùäéÜ ôçò
ñåôóßíçò, ôá ðåíôáêüóéá ÷éëéüìåôñá áêôþí óå
üëç ôç ×áëêéäéêÞ, ìáò ðåñéìÝíïõí ãéá
íá ìáò ðñïóöÝñïõí Üíåôåò äéáêïðÝò óå
âïõíü êáé èÜëáóóá, óå îåíïäï÷åßá, äù-
ìÜôéá êáé êÜìðéíãê, óå êïóìéêÝò íôßóêï
Þ áðüìåñá ãñáöéêÜ ôáâåñíÜêéá.

Óôçí áñ÷Þ ôçò ×åñóïíÞóïõ äåóðü-
æåé ç äéþñõãá ôçò Ðïôåßäáéáò ìå ìÞêïò
1250 ì., ðëÜôïò 40 ì. êáé âÜèïò 8 ì. Ôï
ýøïò ôçò ïäéêÞò ãÝöõñáò åßíáé 18 ì.

Äßðëá åßíáé ç ÍÝá Ðïôåßäáéá ðïõ åß-
íáé ÷ôéóìÝíç óôá åñåßðéá ôçò áñ÷áßáò Êï-
ñéíèéáêÞò áðïéêßáò.

ÊåíôñéêÞ Ìáêåäïíßá

H áðåëåõèÝñùóç ôùí Öåñþí

¢öõôïò

ÁêñùôÞñéï Ðïóßäé

¼ëõíèïò

Ãéá ôçí åîéóôüñçóç ôùí ãåãïíüôùí ôçò áðå-

ëåõèÝñùóçò ôùí Öåñþí ðáñáêáëÝóáìå ôï

Öåñéþôç ãéáôñü ÐÁÍÁÃÉÙÔÇ ÊÅÑÁÌÁÑÇ,

êÜôïéêï Èåóóáëïíßêçò, ìáèçôÞ Ãõìíáóßïõ ôü-

ôå êáé Åðïíßôç, í’ áíáëÜâåé ôï Ýñãï áõôü, ãéáôß

Ýæçóå ðñùôáãùíéóôéêÜ ôá ãåãïíüôá êé Ý÷åé

ðñïóùðéêÞ áíôßëçøç ôùí óõìâÜíôùí.

ÁðïóðÜóìáôá áðü ôç ëåðôïìåñÞ ÝêèåóÞ

ôïõ ðáñáèÝôïõìå ðáñáêÜôù:

«…Η Δευτέρα, 28 Αυγούστου 1944, θα μείνει

φωτεινό ορόσημο στην ιστορία του νομού Έ-

βρου.

Στη μνήμη όσων έζησαν από κοντά τα δρα-

ματικά γεγονότα της ημέρας εκείνης, θα μεί-

νουν ανεξίτηλες οι σκηνές της παράδοσης της

Γερμανικής Φρουράς και της απελευθέρωσης

των Φερών, της κωμόπολης που πρώτη σ’ όλη

τη Θράκη ελευθερώθηκε.

Θα προσπαθήσω να ιστορήσω τα γεγονό-

τα αντικειμενικά, χωρίς πολιτική προκατάλη-

ψη, με βάση τις ιστορικές σημειώσεις μου που

έγραψα τον Οκτώβρη 1944, προσθέτοντας και

αναμνήσεις αγωνιστών.

Ήμουν τότε μαθητής Γυμνασίου, μέλος της

ΕΠΟΝ και εργαζόμουν από τον Απρίλη 1944

στο συνεργείο καταπολέμησης της ελονοσίας

που μάστιζε την περιοχή μας. Ταυτόχρονα, ε-

πειδή γνώριζα τη γερμανική γλώσσα εκτελού-

σα διάφορες επικίνδυνες αποστολές του Αρ-

χηγείου του ΕΛΑΣ.

Για να επιτευχθεί η απελευθέρωση των Φε-

ρών χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια από τις πο-

λιτικές αντιστασιακές οργανώσεις του ΕΑΜ

των Φερών και των χωριών της περιοχής.

Στις 19 Αυγούστου, μέρα Σάββατο, είχα ει-

δοποιηθεί και κατά το σούρουπο συναντηθή-

καμε για αντιστασιακή δουλειά στα παλιά α-

μπέλια, προς τους ανεμόμυλους με τον Θύμιο

Παπαστεργίου, καπετάνιο του ΙΙ/81 τάγματος,

το Χρίστο Παρασχάκη, καπετάνιο του 7ου λό-

χου και μερικούς αντάρτες.

Από εκεί πήγαμε κρυφά, με προφυλάξεις,

στο σπίτι του τότε Αρχηγού της ΕΠΟΝ Ανα-

στάση Χριστοφορίδη.

Γύρω από το σπίτι βάλαμε φρουρό τον Η-

λία Ιγνατιάδη για να μας ειδοποιήσει αν έρχο-

νταν Γερμανοί. Μέσα σε ένα μικρό δωμάτιο,

που φωτιζόταν με το αμυδρό φως γκαζόλαμπας

σ’ ένα τραπεζάκι, γράφαμε προκηρύξεις στη

γερμανική γλώσσα.

Οι Γερμανοί ήταν κοντά μας. Οι καταυλι-

σμοί τους δεν απείχαν περισσότερο από 100

μέτρα. Η εργασία μας τελείωσε στις 3.30΄ το

πρωί, νύχτα ακόμα.

Με φροντίδα του Αν. Χριστοφορίδη οι προ-

κηρύξεις στάλθηκαν στην Καβησό και μοιρά-

στηκαν σε επονίτες για να σκορπιστούν στους

γερμανικούς καταυλισμούς.

Πήρα κι εγώ αρκετές και με τον Αν. Χρι-

στοφορίδη και άλλους επονίτες τις σκορπίσα-

με στις Φέρες και προσωπικά στα γερμανικά

φυλάκια των χωριών, όπου πήγαινα με το πρό-

σχημα ψεκασμού των ελών.

Οι προκηρύξεις κυκλοφόρησαν ευρύτατα

και κλόνισαν το ηθικό των Γερμανών στρατιω-

τών, με αποτέλεσμα ν’ αλλάξει η συμπεριφο-

ρά τους προς το λαό. Φυσικά, δεν έλειπαν οι

αντιχιτλερικοί στρατιώτες, οι φιλειρηνιστές και

οι ηλικιωμένοι που δεν ήθελαν τον πόλεμο.

Τη Δευτέρα, 21 Αυγούστου, η στρατιωτι-

κή Αστυνομία που ήταν εγκαταστημένη στο

σπίτι του Ράσσα, εγκατάλειψε βιαστικά την πό-

λη και στη θέση της εγκαταστάθηκε η διοίκη-

ση του λόχου.

Στο κτίριο αυτό και στα γειτονικά, του Μι-

χαηλίδη, του Σιδερά και τα τσιμεντένια έμε-

ναν οι Γερμανοί.

Ήταν έκδηλη η αγωνία και το άγχος τους.

Μέρα και νύχτα έπαιρναν δρακόντεια μέτρα

ασφαλείας. Σε κάθε Έλληνα ή Ελληνίδα διέ-

βλεπαν κι ένα εχθρό, έναν αντάρτη.

Μέσα στις Φέρες οι επονίτες νέοι και νέες,

οι μαθητές του Δημοτικού σχολείου και Γυμνα-

σίου άφοβα έκαναν συνωμοτικές συγκεντρώ-

σεις κάτω από τη μύτη των Γερμανών. Μοίρα-

ζαν παράνομο αντιστασιακό τύπο. Μετέφεραν

σημειώματα της αντιστασιακής οργάνωσης για

Áðü ôï âéâëßï âéâëßï ôùí ËÅÙÍÉÄÁ ÔÅÑÆÏÕÄÇ (ÌÉËÔÏ) - ÖÙÔÇ ÂËÁ×ÏÕ (ÖÏÉÂÏÕ), Óôñáô.
Äéïéêçôþí ÔáãìÜôùí ÅËÁÓ ÅÂÑÏÕ, Ç ÅÈÍÉÊÇ ÁÍÔÉÓÔÁÓÇ ÓÔÏÍ ÅÂÑÏ – Ïé áãùíéóôÝò
ìéëïýí êáé ãñÜöïõí (åêä. Äçìüêñéôïò 1985).  Áíôßãñáöï (ôùí óåëßäùí 135-148) ðñüóöåñå
óôçí åöçìåñßäá ìáò ç ê. Êáëëéüðç Ãéïöôóßäïõ-ÊáñáúóáñëÞ, ôçí ïðïßá åõ÷áñéóôïýìå.

τις κινήσεις, τον αριθμό και οπλισμό των Γερ-

μανών, στοιχεία χρήσιμα για τους αντάρτες.

Κρατούσαν τσίλιες για σαμποτάζ, ή κινήσεις

των ανταρτών, που κατέβαιναν ως τις παρυ-

φές, ή και μέσα στην κωμόπολη.

Χάρη στη συνεργασία της ΕΠΟΝ και των

πολιτικών οργανώσεων οι αντάρτες είχαν απε-

λευθερώσει φυλακισμένους, είχαν πάρει μια

γραφομηχανή από το Ειρηνοδικείο και πριν λί-

γες μέρες είχαν κλέψει τα άλογα της γερμανι-

κής Αστυνομίας.

Η άψογη οργάνωση της ΕΠΟΝ οφειλόταν

στα δραστήρια στελέχη της και στον Αθηνό-

δωρο Κατσαβουνίδη, που έδωσε νέα πατριω-

τική ώθηση στην οργάνωση.

Επίσης οι κάτοικοι των Φερών και των χω-

ριών της περιοχής μαζί και το προσφυγικό στοι-

χείο, ανεξάρτητα από πολιτικές πεποιθήσεις,

πήραν ενεργό μέρος στην Εθνική Αντίσταση.

Την Κυριακή, 27 Αυγούστου πραγματοποι-

ήθηκε στην Καβησό μεγάλη σύσκεψη με συμ-

μετοχή των Αθηνόδωρου, Θ. Παπαστεργίου,

Χρ. Παρασχάκη και αντιπροσώπων της πολι-

τικής Εαμικής Οργάνωσης Φερών. Σ’ αυτή, με

εισήγηση του Αθηνόδωρου πάρθηκε απόφαση

να γίνει στις Φέρες, την επόμενη μέρα, με την

ευκαιρία του παζαριού, συγκέντρωση - διαδή-

λωση των κατοίκων των περιχώρων για οικο-

νομικές δήθεν διεκδικήσεις, στην πραγματικό-

τητα όμως για να τεθεί σε δοκιμασία το ηθικό

των Γερμανών».

Να τι σημειώνει εδώ ο στρατιωτικός του τάγ-

ματος:

“Το βράδυ της ίδιας ημέρας ήρθε έκτακτος

σύνδεσμος και μας έφερε το παρακάτω επεί-

γον σημείωμα του Δράμαλη (ψευδώνυμο). Το

παραθέτω σε φωτοτυπία:

Την ίδια ώρα ήρθε ο Αθηνόδωρος και μας

ανακοίνωσε την απόφαση για τη συγκέντρω-

ση των Φερών και ζήτησε να την καλύψουμε

με στρατιωτικά μέτρα.

Για το σκοπό αυτό ανέθεσα στον καπετά-

νιο του τάγματος Θ. Παπαστεργίου και τους

διοικητές του 7ου λόχου Θ. Στράντζαλη και Χρ.

Παρασχάκη να προωθήσουν άντρες σε κατάλ-

ληλες θέσεις μέσα στις Φέρες -σε συνεννόηση

με τον Αθηνόδωρο- για να προστατεύσουν τη

συγκέντρωση σε περίπτωση κρίσης.

Τα μεσάνυχτα, με ένα έφιππο σύνδεσμο πή-

γα στη Λευκίμη, όπου διάβασα τη διαταγή του

Συντάγματος για κοινή δράση όλων των τμη-

μάτων στις 30 Αυγούστου.

Έδωσα εντολή στο Δράμαλη να ετοιμάσει

το λόχο του και να κινηθεί προς την Καβησό.

Επειδή είχα χρόνο στη διάθεσή μου έκρινα

σκόπιμο και πήγα στην έδρα του Συντάγματος

για προσωπική συνεννόηση με τη Διοίκηση”.

Όλη τη νύχτα της Κυριακής προς τη Δευ-

τέρα πεζοί, ή με άλογα, κινητοποιήθηκαν επο-

νίτες και ειδοποίησαν τις πολιτικές οργανώσεις

για κινητοποίηση του λαού.

Τη Δευτέρα, 28 Αυγούστου, οι Φεριώτες

άνοιξαν τα καταστήματά τους, στήθηκαν οι

μπάγκοι από υπαίθριους πωλητές κι άρχισε η

κίνηση στο παζάρι.

Εκείνο το πρωί μαζί με τον Αν. Χριστοφο-

ρίδη σκορπούσαμε προκηρύξεις. Σε μερικές πε-

ριπτώσεις είχαμε τόσο θάρρος, ή θράσος, και

τις δίναμε στα χέρια των Γερμανών στρατιω-

τών, που ώσπου να τις διαβάσουν εμείς γινό-

μασταν άφαντοι. Ένας Γερμανός αστυνομικός,

ο Βίλυ, μας αντιλήφθηκε και μας κυνήγησε με

το πιστόλι στο χέρι.

Κατά τις 9 περίπου είδα να έρχεται προς

τις Φέρες από το δρόμο του Δορίσκου, μια με-

γάλη φάλαγγα από επονίτες, επονίτισσες, χω-

ρικούς και μαθητές σχολείων από τα χωριά Δο-

ρίσκο, Μοναστηράκι, Λουτρό κ.α. Επικεφαλής

της φάλαγγας ήταν ο ανταρτοεπονίτης Παπάς

που κρατούσε μια μεγάλη γαλανόλευκη. Το

πλήθος ανέμιζε ελληνικές σημαίες, έψαλλε τον

Εθνικό Ύμνο και τραγουδούσε τα επονίτικα,

αντιστασιακά τραγούδια.

Ο ήχος τους έφτανε στ’ αυτιά μας και συ-

γκινούσε βαθιά τις καρδιές μας.

(Óõíå÷ßæåôáé)
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(Συνέχεια από τη σελ. 1)

γασίας για την ειρήνη, τη σταθερότητα και το

μέλλον.

(Υφυπουργός Εξωτερικών Γ. Μαγκριώτης).

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

Ο Βουλευτής της Ν. Δημοκρατίας κ. Ε.

Στυλιανίδης, που ήταν και εισηγητής στο Συ-

νέδριο, μεταξύ άλλων είπε:

Η κατάσταση των επενδύσεων επιδεινώ-

θηκε ιδιαίτερα στη Θράκη μετά το 1998 που η

Κυβέρνηση κατήργησε τα πρόσθετα αναπτυ-

ξιακά κίνητρα, εξισώνοντάς την με άλλες πε-

ριοχές που βρίσκονται κοντά στην Αθήνα και

τη Θεσσαλονίκη. Ο μεγαλύτερος εχθρός, μέ-

χρι και διώκτης, κάθε δημιουργικής, ιδιωτικής

πρωτοβουλίας Θρακιωτών επιχειρηματιών εί-

ναι το Κράτος, με την εισπρακτική λογική που

ακολουθεί. Οι αγρότες είναι καταχρεωμένοι

και ο Νομός Έβρου έγινε Πανελλήνιος πρω-

ταθλητής στη μετανάστευση.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ

Η εκπρόσωπος του Συνασπισμού έκανε λό-

γο για απώλεια 40.000 θέσεων εργασίας από

τη μετανάστευση 1200 επιχειρήσεων σε άλ-

λες χώρες και ότι δεν αρκούν μεγάλα λόγια και

υποσχέσεις των Κυβερνήσεων αλλά χρειάζο-

νται μέτρα και στήριξη των προτάσεων του Συ-

νεδρίου.

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΡΟΔΟΠΗΣ - ΕΒΡΟΥ

Ο Πρόεδρός της κ. Χρίστος Χατζόπουλος

μεταξύ άλλων είπε:

“Εκείνο που είναι ανησυχητικό είναι η σύν-

θεση του πληθυσμού, δηλαδή έχουμε αύξηση

του μέσου όρου ηλικίας και μείωση του ενερ-

γού πληθυσμού… Οι δυνάμεις της υπαίθρου

έχουν στερέψει και έχουν απαξιωθεί… Είναι

απάτη και κοροϊδία να μιλάμε για περιφερεια-

κή αειφόρο και ισόρροπη ανάπτυξη, χωρίς την

ανάπτυξη και θωράκιση των αποκεντρωτικών

δομών”.

• Ο καθηγητής της Ιστορίας και Εθνολογίας

του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κ.

Κων/νος Χατζόπουλος στην επιστημονικά θε-

μελιωμένη εισήγησή του «Η Θράκη από την
Οθωμανική κατάκτηση ως τη Συνθήκη των
Σεβρών (1352-1923)» καταλήγει στο συμπέ-

ρασμα ότι “ο διαμελισμός της μείζονος Θρά-

κης και η ενσωμάτωση των τριών τμημάτων

που προέκυψαν στα εθνικά κράτη της Βουλ-

γαρίας, της Ελλάδας και της Τουρκίας αντί-

στοιχα είχε αρνητικές συνέπειες κυρίως για το

Θρακιώτικο Ελληνισμό, που στις αρχές του

20ου αιώνα άκμαζε και ευημερούσε”.

• Για την «Αειφόρο ανάπτυξη της Θράκης»
μίλησε ο Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπι-

στημίου Αθηνών κ. Μόσχος Πολυσίου, εκ-

πρόσωπος της ΠΑΟΝΕ, ο οποίος τόνισε ότι

χρειάζεται μεταξύ άλλων “η πρόβλεψη και ο-

λοκλήρωση της απαραίτητης υποδομής, έχο-

ντας σαν κεντρική ιδέα πάντοτε τη φροντίδα

και το σεβασμό στο περιβάλλον”.

• Ο εκπρόσωπος των «Θρακικών Συλλόγων

Ευρώπης» κ. Ε. Μαμαλίγκας είπε, ότι δρα-

στηριοποιούνται στις χώρες που ζούνε “αξιο-

ποιώντας τα δικαιώματα που τους παρέχονται,

όχι σαν χάρη, μα ως ισότιμοι πολίτες της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης”.

• Για τη «Διαχρονική παρουσία της Θρακιώτι-

6ÏÏÏÏÏ ÐÁÃÊÏÓÌÉÏ ÓÕÍÅÄÑÉÏ ÈÑÁÊÙÍ

12-15 Áõãïýóôïõ 2003 óôçí Áëåîáíäñïýðïëç

σας στο ιστορικό, πολιτισμικό και κοινωνικό

γίγνεσθαι της Θράκης» μίλησε η Πρόεδρος

του Συλλόγου Γυναικών Θράκης κα Αναστ.

Σακαλίδου. Κεντρική ιδέα: Παλαιότερα η γυ-

ναίκα ήταν παραγκωνισμένη, τώρα όμως διεκ-

δικεί και έχει ως ένα σημείο πετύχει την ισότι-

μη θέση της στην κοινωνία. Η προσφορά των

γυναικών της Θράκης στην ιστορία είναι άγνω-

στη και πρέπει να αγωνιστούμε για την ιστο-

ρική αποκατάσταση.

• Με εισηγητικό σημείωμά τους, που κατέθε-

σαν στο Συνέδριο οι εκπρόσωποι του ΠΟΛΙ-

ΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ-

ΦΕΡΕΙΑΣ Ν. ΕΒΡΟΥ “Η ΒΗΡΑ” Ελισάβετ Σι-

γλίδου-Ρέτζιου, Μαρία Περτσίνη και Νίκος

Βογιατζής, επισήμαναν την παράλειψη της

Οργανωτικής Επιτροπής, να καλέσει στο βή-

μα του Συνεδρίου εκπροσώπους της μειονό-

τητας, των εργαζομένων και προπάντων των

αγροτοκτηνοτρόφων που αποτελούν τον βα-

σικό πνεύμονα της Θρακιώτικης οικονομίας.

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

Το Συνέδριο εξέδωσε:

1. Το ειδικό ψήφισμα με το οποίο ζητάει

την άμεση παρέμβαση του ΥΠΕΧΩΔΕ για την

απομάκρυνση των εταιρειών χρυσού από την

περιοχή, και

2. Το γενικό ψήφισμα στο οποίο μεταξύ άλ-

λων εντοπίζεται “η ανάγκη της παρουσίας ε-

νός μόνιμου οργάνου των Θρακών μεταξύ των

δύο Συνεδρίων που θα υλοποιεί τις αποφάσεις

και θα κινητοποιεί τους Θράκες… Αποφάσι-

σε να αναθέσει αυτήν την αρμοδιότητα στην

Οργανωτική Επιτροπή του εκάστοτε Συνεδρί-

ου και στο Παγκόσμιο Ίδρυμα Θρακών

Παναγία Κοσμοσώτειρα”.

Είναι ευνόητο ότι με τις πολλές διαφορετικές

απόψεις, προτάσεις και ψηφίσματα που κατα-

τέθηκαν στο Συνέδριο, αντιπροσωπευτικό δείγ-

μα των οποίων αποτελούν τα παραπάνω απο-

σπάσματα, ορισμένων από αυτές, κάποιοι συμ-

φωνούν και άλλοι διαφωνούν.

Δύσκολα όμως μπορεί να διαφωνήσει κα-

νείς με την προσγειωμένη εκτίμηση με την ο-

ποία ο Δήμαρχος Αλεξ/πόλεως και Πρόεδρος

της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρί-

ου κ. Γ. Αλεξανδρής έκλεισε την μακρά εισή-

γησή του λέγοντας:

“Θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Δεν

ξέρω αν το Συνέδριο Θρακών μπορεί να επι-

λύσει προβλήματα ή να δρομολογήσει άμεσα

εξελίξεις για την περιοχή. Άποψή μου είναι,

πώς μάλλον δε θα πρέπει να τρέφουμε αυτα-

πάτες ως προς αυτό. Θέλω όμως να πιστεύω,

πως τις ημέρες που διήρκησε το Συνέδριό μας,

έγινε μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση και κατα-

γραφή ζητημάτων που αφορούν άμεσα, αλλά

και ευρύτερα στην περιοχή… Και όλ’ αυτά μας

προτρέπουν σε αναμονή και εγρήγορση προ-

κειμένου να ανταποκριθούμε με επάρκεια στις

προκλήσεις των καιρών”.

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στην Οργα-

νωτική Επιτροπή και στην πόλη που φιλοξέ-

νησε το Συνέδριο.

Παρά τους προβληματισμούς μας αν έχουν

επιτευχθεί οι στόχοι και οι επιδιώξεις του Συ-

νεδρίου, θεωρούμε πολύ θετικό τη συνάντηση

των Θρακιωτών, την ανταλλαγή απόψεων και

τη δημιουργία προσωπικών σχέσεων.

Η Συντακτική Επιτροπή

Άποψη από το Συνεδριακό Κέντρο. Στην αίθουσα μεταξύ των συνέδρων διακρίνονται οι αντιπρό-

σωποι του Συλλόγου μας: Η Πρόεδρος Βέτα Σιγλίδου, η Μαρία Περτσίνη κι ο Νίκος Βογιατζής.

ÖïéôÜ ç ßäéá êáé ôá ðáéäéÜ ôçò (ðïõ ìá-
èáßíïõí ðáñáäïóéáêÜ ëáúêÜ üñãáíá) óôç
Ó÷ïëÞ ðáñáäïóéáêÞò ÌïõóéêÞò “×ÑÏÍÇÓ
ÁÇÄÏÍÉÄÇÓ” ðïõ åäñåýåé óôçí Áëåîáí-
äñïýðïëç. Ôéò ãíþóåéò áõôÝò èÝëçóå íá ìå-
ôáöÝñåé êáé íá ìåôáäþóåé êáé óôá ðáéäéÜ
ôçò Åíïñßáò ôçò åêêëçóßáò ðïõ ðñïÀóôá-
ôáé ï éåñÝáò óýæõãüò ôçò ðáôÝñáò ÅõÜã-
ãåëïò.

Ìáò óõãêßíçóå üëïõò áõôÞ ç åõãåíéêÞ
ðñïóðÜèåéá ãéá ôç äéÜäïóç êáé äéÜóùóç
ôçò ðáñáäïóéáêÞò ìáò ìïõóéêÞò. ÐïëëÜ
óõã÷áñçôÞñéá óôçí ðñåóâåéôÝñá êáé óôá
ðáéäéÜ ôçò ÷ïñùäßáò, ôïõò åõ÷üìáóôå êá-
ëÞ óõíÝ÷åéá êáé ðñüïäï.

Óõã÷áñçôÞñéá åðßóçò êáé óôç Äçìïôé-
êÞ Åðé÷åßñçóç ÐïëéôéóôéêÞò ÁíÜðôõîçò
(Ðñüåäñïò êá Ìáñßá Êáìðáñìïýóç) ôïõ
ÄÞìïõ Öåñþí, ðïõ åß÷å ôçí éäÝá íá ðá-
ñïõóéáóèåß äçìüóéá ôï Ýñãï áõôÞò ôçò ðï-
ëý êáëÞò ðñùôïâïõëßáò, ðïõ óêïðü Ý÷åé
íá öÝñåé ôá ðáéäéÜ áðü ôç ìéêñÞ ôïõò çëé-
êßá óå åðáöÝò ìå ôçí ðáñÜäïóç.

Ôï ßäéï âñÜäõ êáé óôç óõíÝ÷åéá åß÷áìå
ôçí ðïëý êáëÞ ôý÷ç, êáé èá Þôáí ðáñÜëåé-
øç íá ìçí ôï áíáöÝñïõìå, íá ðáñáêïëïõ-
èÞóïõìå ðáñáäïóéáêïýò ÷ïñïýò ôçò ÈñÜ-
êçò êáé ôçò Ìáêåäïíßáò áðü ôï ðïëý êáëü
÷ïñåõôéêü óõãêñüôçìá ÍÝùí ôïõ Ðïëéôé-
óôéêïý Óõëëüãïõ Öåñþí “ÁÃÉÁ ÓÏÖÉÁ” õ-
ðü ôçí êáèïäÞãçóç êáé äéäáóêáëßá ôïõ Âá-
óßëç Êáðïýôóç, äÜóêáëïõ áëëÜ êáé Ðñï-
Ýäñïõ ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ Öåñþí.
Óõã÷áñçôÞñéá óôá ðáéäéÜ êáé óôïí äÜóêá-
ëü ôïõò ãéá ôïí óõã÷ñïíéóìü ôïõò êáé ôç
óùóôÞ áðüäïóç.

Ôéò åêäçëþóåéò ôéìïýóáí ìå ôçí ðáñïõ-
óßá ôïõò ï ÄÞìáñ÷ïò Öåñþí ê. Ã. Ïýóôï-
ãëïõ, ï Õöõðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí ê. Öù-
ôéÜäçò êáé üëïé ïé Üëëïé âïõëåõôÝò ôïõ Íï-
ìïý êáé ëïéðïß ðïëéôåõôÝò.

Õ.Ã. Ôï ðáíçãýñé óôçí Êáâçóü ôá åß÷å üëá.
¹ôáí üëá ùñáßá. Ãéüñôáæå êáé ç åêêëçóßá
ðïõ Þôáí öùôáãùãçìÝíç, üìïñöç, óôç ìÝóç
ôïõ ÷ùñéïý, åß÷å êüóìï, åß÷å åêäçëþóåéò, åß-
÷å ôáâÝñíåò ãåìÜôåò êüóìï ðïõ ãëåíôïýóå
êáé ÷üñåõå. Äåí åß÷å üìùò ïýôå ôç ìáãåßá ïý-
ôå åêåßíç ôçí åéêüíá ôùí íåáíéêþí ìáò ÷ñü-
íùí. ¼ëá Ý÷ïõí áëëÜîåé; Åìåßò Ý÷ïõìå ìåãá-
ëþóåé; ¹ ïé áíáìíÞóåéò åîéäáíéêåýïíôáé áðü
ôç íïóôáëãßá; Äéåñùôþìáé.

Ìáñßá Ëáæßäïõ-Êáôóåëßäïõ

6o ÐÁÃÊÏÓÌÉÏ ÓÕÍÅÄÑÉÏ ÈÑÁÊÙÍ

ØÇÖ É Ó Ì Á

Áðü ôéò 12 Ýùò ôéò 15 Áõãïýóôïõ 2003
óôçí Áëåîáíäñïýðïëç óõíáíôçèÞêáìå ãéá Ý-
êôç öïñÜ, åêðñüóùðïé ôùí áðáíôá÷ïý ôçò
Ãçò Èñáêþí ãéá ôï ÓÔ´ Ðáãêüóìéï ÓõíÝäñéï
Èñáêþí.

¼ëïé ïé ÈñÜêåò, üóïé æïýìå óôç ÈñÜêç,
óôçí õðüëïéðç ÅëëÜäá êáé óôç äéáóðïñÜ, ìÝ-
óá áðü äçìüóéï êáé íçöÜëéï äéÜëïãï êáé óôï-
÷áóìü, êÜíáìå áðïëïãéóìü ôùí óõíåäñßùí,
ðïõ óõìðëÞñùóáí ôçí ðñþôç äåêáåôßá ôïõò
êáé äéáðéóôþóáìå üôé ç ðïëéôåßá, ïé ðïëéôéêÝò
çãåóßåò ôçò ÷þñáò, ç Åêêëçóßá, ïé çãåôéêïß
ðáñÜãïíôåò ôçò ïéêïíïìßáò êáé ôçò êïéíùíß-
áò ôçò ÈñÜêçò õëïðïßçóáí äñÜóåéò, Ýñãá,
ðñïãñÜììáôá êáé ðñùôïâïõëßåò ðïõ åíßó÷õ-
óáí ôçí åíäïãåíÞ ôïðéêÞ êáé ðåñéöåñåéáêÞ á-
íÜðôõîç êáé ôçí êïéíùíéêÞ óõíï÷Þ ôçò, áíÝ-
äåéîáí ôçí ãåùïéêïíïìéêÞ óçìáóßá êáé áîßá
ôçò óôï óýã÷ñïíï êáé ðáãêïóìéïðïéçìÝíï ðå-
ñéâÜëëïí, ðñïóÝöåñáí åõçìåñßá êáé áóöÜ-
ëåéá óå üëïõò ôïõò ðïëßôåò ðïõ æïõí óå áõ-
ôÞí, áíåîáñôÞôùò èñçóêåßáò, ãëþóóáò êáé êá-
ôáãùãÞò êáé áðïôåëïýí õðüäåéãìá åéñçíéêÞò
óõìâßùóçò.

Åìåßò ïé ÈñÜêåò, óå üðïéï óçìåßï ôçò Ãçò
êáé áí æïýìå, åñãáæüìáóôå ãéá Ýíá íÝï äõíá-
ìéêü, ðñùôïðïñéáêü êáé ðñùôïöáíÝñùôï ñü-
ëï ãéá ôç ÈñÜêç óôï íÝï äéåèíÝò óýóôçìá,
ïñáìáôéæüìáóôå ôç ÈñÜêç äýíáìç óôç Í.Á.
Åõñþðç êáé ôç Ìåóüãåéï, ðñùôáãùíßóôñéá ðå-
ñéöÝñåéá óôçí ÅëëÜäá êáé óôçí ÅõñùðáúêÞ ̧ -
íùóç. Ñüëï ðïõ èá äéáóöáëßóåé ï ó÷åäéáóìüò
êáé ç õëïðïßçóç ìéáò åîùóôñåöïýò, ðïëõäéÜ-
óôáôçò ðïëéôéêÞò ãéá ôçí ïéêïíïìéêÞ êáé êïé-
íùíéêÞ áíÜðôõîÞ ôçò, ìå ôç äéáìüñöùóç éó÷õ-
ñþí áðïôåëåóìáôéêþí èåóìþí êáé õðïäïìþí,
ìå ôç äéáìüñöùóç üñùí ðáñáãùãÞò ìéáò á-
íôáãùíéóôéêÞò ôïðéêÞò ïéêïíïìßáò.

Ôï ÓÔ´ Ðáãêüóìéï ÓõíÝäñéï ðïõ Ýäùóå á-
íáãåííçôéêÞ ðíïÞ óôï ìåßæïíá èåóìü ôùí Èñá-
êþí êáé áðÝäåéîå üôé åßíáé åöéêôÞ ç åðßôåõîç
ïñãáíùôéêÞò áñôéüôçôáò êáé éäåïëïãéêÞò ù-
ñéìüôçôáò, åíôüðéóå ôçí áíÜãêç ôçò ðáñïõ-
óßáò åíüò ìüíéìïõ ïñãÜíïõ ôùí Èñáêþí ìå-
ôáîý ôùí äýï Óõíåäñßùí ðïõ èá õëïðïéåß ôéò
áðïöÜóåéò êáé èá êéíçôïðïéåß ôïõò ÈñÜêåò.
Åëðßæïõìå üôé ìå áöåôçñßá ôç èåìáôéêÞ êáé
ôïõò Üîïíåò ðñïâëçìáôéóìïý ôïõ ðáñüíôïò
Óõíåäñßïõ, èá óõíå÷ßóåé ôï Ýñãï ôçò ÷Üñá-
îçò ôïõ ðëáéóßïõ ðñïâëçìáôéóìïý ãéá ôç ÈñÜ-
êç ôçò áíÜðôõîçò êáé ôçò ðñïüäïõ. ÁðïöÜ-
óéóå íá áíáèÝóåé áõôÞí ôçí áñìïäéüôçôá óôçí
ÏñãáíùôéêÞ ÅðéôñïðÞ ôïõ åêÜóôïôå Óõíåäñß-
ïõ êáé óôï Ðáãêüóìéï ºäñõìá Èñáêþí “Ðá-
íáãßá Êïóìïóþôåéñá”. Ç ïñãáíùôéêÞ åðéôñï-
ðÞ óõãêñïôåßôáé áðü ôïõò åîÞò: ôïí ÄÞìáñ÷ï
ôçò ðüëåùò üðïõ èá äéåîá÷èåß ôï ÓõíÝäñéï
ùò Ðñüåäñï, ôïõò Ìçôñïðïëßôåò êáé ôïõò Íï-
ìÜñ÷åò ôçò ÈñÜêçò, ôïí Ðñýôáíç ôïõ Ä.Ð.È.,
ôïõò ÐñïÝäñïõò ôùí ÔÅÄÊ Í. ¸âñïõ, Ñïäü-
ðçò êáé ÎÜíèçò, ôùí ÅÂÅ ÈñÜêçò êáé ôïõò
ÐñïÝäñïõò ôùí Ïìïóðïíäéþí ôùí Èñáêéêþí
óõëëüãùí óôçí ÅëëÜäá êáé óôï åîùôåñéêü.

Ôï ÓõíÝäñéï áðïöÜóéóå ôï 7ï Ðáãêüóìéï
ÓõíÝäñéï Èñáêþí íá ðñáãìáôïðïéçèåß ôïí Áý-
ãïõóôï ôïõ 2006 óôï Äéäõìüôåé÷ï.

Τα παραλειπόμενα  της εκδρομής

Π
ρώτη ημέρα, 14 Αυγούστου. Αρχίζει η πρωι-

νή ξενάγηση μέσα στο κέντρο του Γκιαούρ

αντά. Υποκλινόμαστε στην ομορφιά της φύ-

σης. Καταγάλανος ουρανός, απέραντες εκτά-

σεις γης, τρεχούμενα και στάσιμα νερά από τον

ποταμό Έβρο, ζώα και πολυάριθμα πουλιά: ε-

ρωδιοί, κορμοράνοι, αργυροπελεκάνοι, μαυρό-

παπιες, κύκνοι, πελαργοί, κ.ά.

Επιβίβαση στις βάρκες (πλάφες), για να α-

πολαύσουμε το σημείο όπου τα νερά του πο-

ταμού Έβρου χύνονται στη θάλασσα, στο Θρα-

κικό πέλαγος. Ο λόγος σιωπά, για να κυλήσουν

οι βάρκες ήσυχα.

Αποκάμαμε· η ζέστη έκαμε μεγαλόπρεπα

την εμφάνισή της. Ένα αναψυκτικό, ένα καφέ,

ένα ουζάκι, ένα ποτήρι νερό βρε αδερφέ. Μα

ναι υπάρχει· σαν όαση μέσα στην έρημο, το

τουριστικό του Έβρου, το καφενεδάκι θα το

λέγαμε εμείς. Αυτή η ονομασία αρέσει περισ-

σότερο σε εμάς τους Εβρίτες. Αναπαύεσαι και

απολαμβάνεις τη φύση. Την ευθεία γραμμή των

δένδρων που χωρίζουν την πατρίδα μας από

την πατρίδα των γειτόνων μας.

Κουράγιο παιδιά και θα μας προτιμούν ό-

λοι, όσοι εισέρχονται στο Δέλτα του Έβρου.

Λίγη προσπάθεια, φροντίδα και υπομονή και

όλα να πηγαίνουν “κατ’ ευχήν”.

Επόμενη ημέρα, 15 Αυγούστου, ήταν η Η-

μέρα της Παναγίας. Εκκλησιασμός στη Μη-

τρόπολη Διδυμοτείχου και χαιρετισμό με τον

συμπατριώτη μας σεβασμιώτατο Μητροπολί-

τη Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου

κ.κ. Νικηφόρο. Μεσημέρι για φαγητό στους

“Κατρατζήδες”. Δεν φανταζόμαστε ότι θα εί-

ναι ταβέρνα με άνδρες, γιατί γνωρίζαμε από

την αρχή, ότι μέσα στο Δάσος του χωριού της

Δαδιάς, ακριβώς στην αντίθετη περιοχή από

εκεί που βρίσκονται τα αρπαχτικά πτηνά, γυ-

ναίκες του αγροτοτουριστικού συνεταιρισμού

του χωριού της Δαδιάς, παρασκευάζουν νοστι-

μότατες πίτες.

Αλλά και το βράδυ βρεθήκαμε σε άλλη έκ-

πληξη. Οι γυναίκες του αγροτοτουριστικού συ-

νεταιρισμού του Δήμου Φερών, στα πλαίσια

της λήξης του Παγκόσμιου Συνεδρίου Θρακιω-

τών, μας πρόσφεραν νόστιμες λιχουδιές και

γευστικές πίττες· πίτες γλυκιές, αλμυρές, στρι-

φτές, θρακιώτικες πίτες. Εδώ ο αγροτοτουρι-

στικός συνεταιρισμός ονομάζεται “Εκάβη”, δη-

λαδή όνομα και πράγμα.

Τι μας εντυπωσίασε απ’ όλα; ότι οι γυναί-
κες επιδιώκουν να είναι άξιες σύζυγοι, μητέ-
ρες, επιχειρηματίες και καλές μαγείρισσες.

Τι ευχόμαστε σ’ αυτές τις γυναίκες; Ας εί-

ναι καλά τα άξια χέρια τους, πάντοτε να δη-

μιουργούν.
Ταρσή Δ.

14 Áõãïýóôïõ 2003
– ÐÁÑÁÌÏÍÇ ÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÁÓ –

Ðáíçãýñé óôçí Êáâçóü

(ÓõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 1)


