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Ç ÐÁÍÁÍÈÑÙÐÉÍÇ

ÁÍÁÌÏÍÇ ÔÏÕ ×ÑÉÓÔÏÕ

Ï
Üíèñùðïò ðëáóìÝíïò «êáô’ åéêüíá êáé
ïìïßùóéí» Èåïý, êëÞèçêå íá ìåôÜó÷åé óôçí

«üíôùò æùÞí». ÄçëáäÞ êëÞèçêå óå ìéá ðñïóù-
ðéêÞ ìåôï÷Þ óôç æùÞ ôïõ Èåïý.

Ï Üíèñùðïò óõíäõÜæåé óôï ðñüóùðü ôïõ
ôïí õëéêü êáé ðíåõìáôéêü êüóìï. Åßíáé, üðùò ëÝ-
íå ïé ðáôÝñåò ôçò Åêêëçóßáò, Ýíáò ìéêñüêïóìïò.
Åßíáé ðñïéêéóìÝíïò ìå ðïëëÜ ÷áñßóìáôá, áíÜ-
ìåóá óôá ïðïßá îå÷ùñßæïõìå ôï ëïãéêü, ôï íïõ,
ôï áõôåîïýóéï äçëáäÞ ôçí åëåõèåñßá ôçò èÝëç-
óçò êáé ôï êõñéáñ÷éêü. ¸÷ïíôáò áõôÜ óáí åöü-
äéï êáëåßôáé ï Üíèñùðïò íá ðñáãìáôïðïéÞóåé,
íá êáôïñèþóåé, íá öèÜóåé ôïí ôåëéêü ôïõ ðñï-
ïñéóìü ðïõ åßíáé ç èÝùóÞ ôïõ. Ç èÝùóç áõôÞ
ôïõ áíèñþðïõ èá ðñÝðåé íá íïçèåß ü÷é ùò ôáý-
ôéóç ôïõ áíèñþðïõ ìå ôçí ïõóßá ôïõ Èåïý áë-
ëÜ ùò ìßá óõíå÷Þò, áäéÜêïðç áíïäéêÞ ðïñåßá
ðñïò ôï Èåü.

Ï Üíèñùðïò óýìöùíá ìå ôçí ðåñéãñáöÞ
ôçò Áãßáò ÃñáöÞò (Ãåí. 2,3) ðáñáéôÞèçêå åëåý-
èåñá áðü áõôÞ ôç äõíáôüôçôá. ÁñíÞèçêå ôçí
ðñïóùðéêÞ ôïõ áãáðçôéêÞ êïéíùíßá ìå ôï Èåü,
èÝëïíôáò íá ðåñéïñéóôåß óôçí áõôïíïìßá êáé ôçí
áõôïôÝëåéá ôçò öýóçò ôïõ. Áõôü áêñéâþò åßíáé
êáé ôï íüçìá êáé ç ïõóßá ôçò áìáñôßáò.

´Åôóé äçìéïõñãåßôáé ìéá êáôÜóôáóç óôçí ï-
ðïßá áðü êåé êáé ðÝñá èá æåé ï Üíèñùðïò êáé
ôçò ïðïßáò êýñéï ÷áñáêôçñéóôéêü åßíáé ç áëëïß-
ùóç, ç áìáýñùóç äçëáäÞ ç öèïñÜ êáé ôï îå-
èþñéáóìá ôïõ «êáô’ åéêüíá». Ï ðåñéïñéóìüò ôçò
ñïðÞò ôïõ ðñïò ôï áãáèü êáé ç éó÷õñïðïßçóç
ôçò ñïðÞò ôïõ ðñïò ôï êáêü. Áëëïéþíåôáé ç åé-
êüíá ôïõ Èåïý. Ï Üíèñùðïò öáßíåôáé ÷áìÝíïò.

¼ìùò ï Èåüò äåí áöÞíåé ôï ðëÜóìá ôïõ.
Åßíáé áãÜðç. Ðñïíïåß ãé’ áõôüí. Ôïõ äßíåé êáé ðÜ-
ëé ôç äõíáôüôçôá íá ðñáãìáôïðïéÞóåé ôï óôü-
÷ï ôïõ. Äåí ôïí áöÞíåé ìÝóá óôï óêïôÜäé ðïõ
ìüíïò ôïõ äéÜëåîå. Ìéá á÷ôßäá öùôüò, ìéá á-
÷ôßäá åëðßäáò üôé äåí ÷Üèçêáí üëá, ôïí ðáñç-
ãïñåß. Åßíáé ôï ðñùôåõáããÝëéï. «Èá âÜëù Ý÷èñá

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ - ÐÑÏÓÊËÇÓÇ

Ðñïò üëá ôá ìÝëç êáé ôïõò ößëïõò ôïõ Óõëëüãïõ ìáò

ÊõñéáêÞ 1 Öåâñïõáñßïõ 2004

Ç ÊÏÐÇ ÔÇÓ ÐÑÙÔÏ×ÑÏÍÉÁÔÉÊÇÓ ÐÉÔÁÓ

& Ï ÅÔÇÓÉÏÓ ×ÏÑÏÓ ÔÏÕ ÓÕËËÏÔÏÕ ÌÁÓ

Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ Óõëëüãïõ, ìå ôçí åõêáéñßá ôùí åïñôþí, óáò åý÷åôáé
ÊáëÝò ãéïñôÝò êáé åõôõ÷éóìÝíï ôï Ïëõìðéáêü Ýôïò 2004, ìå õãåßá êáé åéñÞíç ãéá
üëï ôïí êüóìï.

Ìå ôçí åðéóôïëÞ ìáò áõôÞ èÝëïõìå íá óáò ãíùóôïðïéÞóïõìå üôé öÝôïò ï Óýëëï-
ãüò ìáò áðïöÜóéóå ãéá ôéò äýï ðáñáðÜíù åêäçëþóåéò íá äéïñãáíþóåé ìßá êïéíÞ
åêäÞëùóç, óôçí ïðïßá êáé óáò ðñïóêáëïýìå, ôçí ÊÕÑÉÁÊÇ 1ç ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ 2004,
óôï ÊÝíôñï ÊÏÑÔÓÏÐÏÍ, Ðåéñáéþò 68, ôçë. 210-4823992, ôï ìåóçìÝñé þñá 1.00´.

Èá åßíáé Ýíá ùñáßï êåöÜôï ÊõñéáêÜôéêï ìåóçìÝñé ìå ðïëëÝò åõ÷Ýò ãéá ôïí êáé-
íïýñãéï ÷ñüíï áëëÜ êáé ìå ðïëý ÷ïñü ìå ìïõóéêÞ êáé ôñáãïýäéá ôçò ÈñÜêçò áðü ôïí
óõìðáôñéþôç ìáò ÂÁÃÃÅËÇ ÄÇÌÏÕÄÇ.

Óôçí ßäéá åêäÞëùóç èá áðïíåìçèïýí ôéìçôéêÝò ðëáêÝôåò óôá ðáéäéÜ ìåëþí ôïõ
Óõëëüãïõ ðïõ ðÝôõ÷áí åöÝôïò óôéò åéóáãùãéêÝò åîåôÜóåéò ôùí ÁÅÉ êáé ÔÅÉ.

ÔéìÞ ðñüóêëçóçò 15 åõñþ, ðëÞñåò ìåíïý (÷ùñßò ôá ðïôÜ).
(Ôéò ðñïóêëÞóåéò ìðïñåßôå íá ðñïìçèåõèåßôå áðü ôá Ãñáöåßá ôïõ Óõëëüãïõ, Óôá-

äßïõ 39, êÜèå áðüãåõìá ÄåõôÝñáò êáé ÔåôÜñôçò, 6-8 ì.ì.)
H ðáñïõóßá óáò èá ìáò äþóåé éäéáßôåñç ÷áñÜ.
ÓÁÓ ÐÅÑÉÌÅÍÏÕÌÅ ÏËÏÕÓ ìå ôïõò ößëïõò êáé ôïõò ãíùóôïýò óáò.

Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

στις 2 και 16 Νοεμβρίου 2003

Τ
ην Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2003 πραγμα-
τοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση

του Συλλόγου μας, η οποία ενέκρινε τον απο-
λογισμό των πεπραγμένων και την οικονομι-
κή διαχείριση του απερχόμενου Δ.Σ., εξέλεξε
Εφορευτική επιτροπή και αποφάσισε τη διε-
νέργεια εκλογών την Κυριακή 16-11-2003, κα-
θώς και την τροποποίηση ορισμένων διατά-
ξεων του Καταστατικού.

Η ίδια Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοι-
κητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αν συμφέρει
ή όχι η αποδοχή της παραχώρησης από την
Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου της χρή-
σης διαμερίσματος στους Συλλόγους Φερών,
Τριγώνου και Βύσσας από κοινού, αφού διε-
ρευνήσει το θέμα της οικονομικής επιβάρυν-
σης σε συνάρτηση με την προβλεπόμενη διάρ-
κεια χρήσης.

Ο απολογισμός δράσης της απερχόμενης
διοίκησης έγινε από την πρόεδρο Βέτα Σιγλί-
δου-Ρέντζιου, η οποία ανέφερε:

Αγαπητοί συμπατριώτες, συμπατριώτισσες
Όλα τα μέλη του απερχόμενου Διοικητικού

Συμβουλίου σας καλωσορίζουμε και σας ευχό-
μαστε καλό χειμώνα. Παρακαλούμε οι τοποθε-
τήσεις, οι σχετικές με τα πεπραγμένα, να είναι
σύντομες, γιατί θα ακολουθήσει συζήτηση για
την τροποποίηση του Καταστατικού και την πα-
ραχώρηση Γραφείων από την Κτηματική Υπη-
ρεσία του Δημοσίου από κοινού στο σύλλογό μας
και στους συλλόγους Τριγώνου και Βύσσας.

Εξαντλήσαμε όλες τις δυνατότητές μας, για
να εκπληρώσουμε με επιτυχία τα καθήκοντά μας.
Αν αυτό το πετύχαμε ή όχι, εσείς θα το κρίνετε.
Σχεδόν όλες οι δραστηριότητες του Συλλόγου
μας πρέπει να σας είναι γνωστές από την εφη-
μερίδα μας, που είναι και το σημαντικότερο μέ-
σο ενημέρωσης των μελών του, αλλά απαιτεί πο-
λύ χρόνο και κόπο για όλα τα μέλη του Διοικη-
τικού Συμβουλίου και της Συντακτικής Επιτρο-
πής, προπάντων του Διευθυντή της Τάσου Γε-
ωργιάδη.

Ωστόσο θα σας τις υπενθυμίσουμε στη συ-
νέχεια για να μπορέσετε να τις ελέγξετε.

Η καθιερωμένη ετήσια γιορτή κοπής της
πρωτοχρονιάτικης πίτας πραγματοποιήθηκε
και τις δύο χρονιές με επιτυχία. Το 2002 την κό-
ψαμε στο Ξενοδοχείο Holliday Inn, οπότε και
βραβεύσαμε τον συμπατριώτη μας τραγουδιστή
Καρυοφίλλη Δοϊτσίδη με τις κόρες του και το
2003 στο Olympic Royal, όπου παραβρέθηκε ο
φίλος και αρωγός του Συλλόγου μας Μητροπο-
λίτης Διδ/χου, Ορεστιάδας και Σουφλίου κ.κ. Νι-
κηφόρος, που για μια ακόμη φορά τον ενίσχυσε
με 3000 ευρώ. Του οφείλουμε ένα μεγάλο ΕΥ-
ΧΑΡΙΣΤΩ.

Μεγάλη επιτυχία είχαν και οι ετήσιοι χοροί
μας. Πραγματοποιήσαμε εκδρομή στα πανέ-
μορφα Ζαγοροχώρια της Ηπείρου, όπου μας
ξενάγησαν τα μέλη του Συλλόγου κ. Χρυσούλα
Παπαστεργίου και Νίκος Βενέρης.

Πολύ ενδιαφέρουσες ήταν και οι εκδρομές
στην Ορεινή Κορινθία, στη Λίμνη Στυμφαλί-
α, στη Γκούρα και το Φενεό, καθώς και στο
Ναύπλιο.

Αξέχαστες δε θα μείνουν οι ταξιδιωτικές ε-
ντυπώσεις όσων συμπατριωτών συμμετείχαν στη
φετινή καλοκαιρινή εκδρομή στην Κων/πολη-

15 ×ÑÏÍÉÁ ÁÑ×ÉÅÑÁÔÅÉÁÓ
óõìðëÞñùóå ï Óåâáóìéþôáôïò

Äéä/÷ïõ, ÏñåóôéÜäáò êáé Óïõöëßïõ
ê.ê. ÍÉÊÇÖÏÑÏÓ

ÏËÏÊËÇÑÏÓ Ï

ÍÏÌÏÓ ÌÁÓ ôßìç-

óå ôçí ÊõñéáêÞ 23

Íïåìâñßïõ ôïí Óå-

âáóìéþôáôï Ìç-

ôñïðïëßôç Äéäõìï-

ôåß÷ïõ, ÏñåóôéÜ-

äáò êáé Óïõöëßïõ

ê.ê. Íéêçöüñï, ðïõ

óõìðëÞñùóå 15 Ý-

ôç Áñ÷éåñáôåßáò

óôïí áêñéôéêü Âü-

ñåéï ¸âñï.

Óôï ãåýìá ðïõ ðáñáôÝèçêå ðñïò ôéìÞí

ôïõ ê. Íéêçöüñïõ óôï Îåíïäï÷åßï «Ðëùôßíé»

Äéä/÷ïõ, ðáñåêÜèçóáí üëåò ïé ÈñçóêåõôéêÝò,

ÓôñáôéùôéêÝò êáé ÐïëéôéêÝò Áñ÷Ýò ôïõ ôüðïõ.

Ï Óýëëïãüò ìáò åý÷åôáé óôïí åêëåêôü

ìáò óõìðáôñéþôç õãåßá êáé ìáêñïçìÝñåõ-

óç åð’ áãáèþ.
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ÊÕÑÉÁÊÇ 9 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2003: ÊÕÑÉÁÊÇ 9 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2003: ÊÕÑÉÁÊÇ 9 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2003: ÊÕÑÉÁÊÇ 9 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2003: ÊÕÑÉÁÊÇ 9 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2003: ÃéïñôÞ ÔéìÞò êáé ÌíÞìçò
óå äáóêÜëïõò êáé êáèçãçôÝò ðïõ ðñüóöåñáí óôïí ôüðï ìáò

O Óýëëïãüò ìáò ôçí ÊõñéáêÞ 9

Íïåìâñßïõ 2003 ôßìçóå, óå ìéá óå-

ìíÞ áëëÜ æåóôÞ êáé ãåìÜôç óõãêß-

íçóç êáé åíèõìÞóåéò åêäÞëùóç,

äáóêÜëïõò êáé êáèçãçôÝò ðïõ

óôá äýóêïëá ÷ñüíéá ôùí äåêáå-

ôéþí 1940, ’50 êáé áñ÷Ýò ’60 ðñü-

óöåñáí ùò ðíåõìáôéêïß Üíèñùðïé

óôá ãñÜììáôá êáé óôïí ðïëéôéóìü

êáé ãåíéêÜ óôçí êïéíùíßá óôçí ðü-

ëç ìáò óôéò ÖÝñåò.

Ç åêäÞëùóç Üñ÷éóå ìå ôçí ï-

ìéëßá ôçò ÐñïÝäñïõ êáò ÂÝôáò

Óéãëßäïõ, ç ïðïßá áíáöÝñèçêå

óôçí ðåôõ÷çìÝíç äåêÜ÷ñïíç ðïñåßá ôïõ Óõë-

ëüãïõ, óôïõò óõìðáôñéþôåò ìáò ðïõ åß÷áí ôçí

éäÝá ôçò ßäñõóçò áëëÜ êáé ôï êïõñÜãéï, ôï

ðåßóìá êáé ôç äýíáìç íá óôçñßîïõí áõôÞ ôçí

ðñïóðÜèåéá óôï îåêßíçìÜ ôçò.

Ç Ðñüåäñïò áðÝíåéìå ôéìçôéêÞ ðëáêÝôá

óôïí ÉùóÞö ÄáíÜêç áðü ôïí ÐÝðëï, óôï ðñü-

óùðï ôïõ ïðïßïõ, ùò ìåãáëýôåñïõ óå çëéêßá,

èÝëçóå ï Óýëëïãïò íá åðéâñáâåýóåé äçìüóéá

ôï Ýñãï ôçò éäñõôéêÞò ÏìÜäáò áëëÜ êáé ôïõ

ðñþôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ.

Óôç óõíÝ÷åéá ôéìÞèçêáí êáèçãçôÝò êáé äÜ-

óêáëïé ðïõ âñßóêïíôáé óôç æùÞ:

ÔÜêçò ×éïõñÝáò, êáèçãçôÞò ìáèçìáôéêþí

áðü ôçí ÊáëáìÜôá, óôï ÃõìíÜóéï Öåñþí 1944-

49. Ôç æùÞ, ôï Ýñãï êáé ôéò åíèõìÞóåéò ãéá

ôïí ê. ×éïõñÝá ðáñïõóßáóå ï ãéáôñüò Ðáý-

ëïò ÌðïãéáôæÞò, ôïõ ïðïßïõ ç óõãêßíçóç, ìé-

ëþíôáò ìå ôá êáëýôåñá ëüãéá ãéá ôïí êáèç-

ãçôÞ ôïõ, Þôáí åìöáíÝóôáôç. ÓõãêéíçôéêÞ êáé
(ÓõíÝ÷åéá óôç óåë. 16)

ç ðáñïõóßá ôçò êüñçò ôïõ ê. ×éïõñÝá, ç ï-

ðïßá äåí ðáñÝëåéøå íá åêöñÜóåé ôéò èåñìÝò

åõ÷áñéóôßåò ôçò ðñïò ôï Óýëëïãü ìáò ãéá ôçí

ôéìÞ ðïõ Ýêáíå óôïí ðáôÝñá ôçò.

ÐáñáëáìâÜíï-

íôáò ôçí ôéìçôéêÞ

ðëáêÝôá ï áêìáßïò

áêüìç êáèçãçôÞò

×éïõñÝáò, ìßëçóå

ãéá ôá äýóêïëá åêåß-

íá ÷ñüíéá óôçí áêñé-

ôéêÞ ìáò ðáôñßäá êáé

åêöñÜóôçêå ìå ôá

êáëýôåñá ëüãéá ãéá

ôïõò ìáèçôÝò ôïõ

êáé ôïõò óõìðá-

ôñéþôåò ìáò.

Ôï äåýôåñï åí æùÞ ôéìþìåíï

ðñüóùðï Þôáí ï äÜóêáëïò áëëÜ

êáé êáèçãçôÞò, ëüãù ôùí äýóêï-

ëùí ðåñéóôÜóåùí, ï óõìðáôñéþ-

ôçò ìáò ê. Íßêïò Êõôüðïõëïò. Ôç

æùÞ êáé ôï Ýñãï ôïõ áãùíéóôÞ ãéá

ôç äçìïêñáôßá êáé ôçí åëåõèåñßá

ê. Êõôüðïõëïõ ðáñïõóßáóå ç ôá-

ìßáò ôïõ Óõëëüãïõ, äéêçãüñïò ê.

Èåïäþñá ÖïõôóéôæÞ.

Ï ê. Êõôüðïõëïò ðáñáëáìâÜ-

íïíôáò ôçí ôéìçôéêÞ ðëáêÝôá äåí

ðáñÝëåéøå íá áíáöåñèåß óôï éóôï-

ñéêü ôçò áðåëåõèÝñùóçò ôùí Öå-

ñþí áðü ôïõò Ãåñìáíïýò, ôïíßæïíôáò üôé ïé

ÖÝñåò Þôáí ç ðñþôç ðüëç óôçí Åõñþðç ðïõ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ ÅÊÄÑÏÌÇÓ

ÊõñéáêÞ 7 Ìáñôßïõ 2004

Áãáðçôïß óõìðáôñéþôåò
Ï Óýëëïãüò ìáò äéïñãáíþíåé ÇÌÅ-

ÑÇÓÉÁ ÅÊÄÑÏÌÇ ôçí ÊõñéáêÞ 7 Ìáñ-
ôßïõ 2004 óôçí ÁêñÜôá-Ëßìíç Ôóéâëïý-
Æáñïý÷ëá.

Ãéá äçëþóåéò óõììåôï÷Þò êáé ðåñéó-
óüôåñåò ðëçñïöïñßåò ìðïñåßôå íá á-
ðåõèýíåóôå óôï Ãñáöåßï ôïõ Óõëëüãïõ,
Óôáäßïõ 39, Ôçë. 210-32.16.532.

Áðü ôï Ä.Ó.

(ÓõíÝ÷åéá óôç óåë. 13)

           To Ä.Ó. êáé ç Ó.Å.
  óáò åý÷ïíôáé áðü êáñäéÜò
   ÊáëÝò ãéïñôÝò, õãåßá,

      åéñçíéêü êé åõôõ÷éóìÝíï
ôï íÝï Ýôïò 2oo4

(ÓõíÝ÷åéá óôç óåë. 16)

×ñéóôüöïñïò ÑÜóóáò



Óåëßäá 2 "Ç ÂÇÑÁ" ¸ôïò 8ï 

• ö. 45-46ï • ÓåðôÝìâñéïò-ÄåêÝìâñéïò 2003

ÉäéïêôÞôçò:
Ðïëéôéóôéêüò Óýëëïãïò Öåñþí

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

Õðåýèõíç êáôÜ ôï Íüìï:
Ìáñßá Êáíäýëç

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:

ÐáðÜæïãëïõ ÉùÜííá €    30

ÌðÜñëáò ×ñÞóôïò 10
ÌðÜñëáò ÄçìÞôñçò 14
Ìé÷áëåíôæÜêç ÉùÜííá 20
ÊáìðáêÜêç Ëßôóá 25
Ðïýëïò Ðáó÷Üëçò 25
Êõñéáêßäïõ Íßôóá 20
Äáóïðïýëïõ ÅëéóÜâåô 30
Êõñéáêßäïõ-ÔóÜìç ÁèçíÜ 20
Äïýëçò Óôáýñïò 40
ÇëéÜäçò Ðáýëïò 10
Ðïýêç-ÈÜíïõ Ìðïõìðïõëßíá 20
Ôóïìðáõëéþôçò Ãåþñãéïò 20
Êõñéáêßäçò ÅëåõèÝñéïò 10
Æçâïðïýëïõ ÁããåëéêÞ 30
ÔïðÜæç-×áôæçéùáêåßì Óïößá 10
Ðáðáíáóôáóßïõ-Ðåñüíå ×áñßêëåéá 20
×ñéóôïöïñßäçò ÁíáóôÜóéïò 10
ÁâïêÜôçò ÄçìÞôñéïò 34
ÍéêïëáÀäçò Ãåþñãéïò 50
Öëáìðïýñç ÊéêÞ 20
ÂÝôêá ÊÜëéá 30
Êùíóôáíôéíßäïõ Óáââïýëá 20
Ãïýäá ÅëÝíç 50
Óéãëßäçò ÁëÝîáíäñïò 30
ÊåñáìÜñçò Ðáíáãéþôçò 40
Ãáëá÷ïõóßäçò ÅõÜããåëïò 20
ÍéêïëáÀäçò ÁèáíÜóéïò 30
Áéìïäïôéêüò Óýëëïãïò Öåñþí 30
Êáôóáâïõíßäçò ËåõôÝñçò 50
Äåëëßäïõ-Êùíóôáíôßäïõ Ðáó÷áëßíá 30
ÐáôëÜêáò ÄçìÞôñéïò 100
ÄáíÜêçò ÉùóÞö 10
Áðïóôïëßäïõ ÉóìÞíç 20
Êïõñôßäçò Ãåþñãéïò 14
Ìáíïõóüðïõëïò Ãåþñãéïò 4
ÍåäÝëôóéïõ-Íéêïëåôïðïýëïõ Ìõñóßíç 10
ÔóéôóéìÜêá ÅëÝíç 4
Áðïóôïëßäïõ ÐáñÝóá 10
ËéÜôóïõ ÂÜóù 10
Íáèáíáçëßäçò Ãåþñãéïò 14

Το Διοικητικό Συμβούλιο τους ευχαριστεί

όλους θερμά.

ÃÁÌÏÉ:
11) Ìðüúôóéïõ ÉùÜííçò ôïõ Äçìçôñßïõ êáé

Ãñáììáôßêá ×ñéóôßíá ôïõ Ðáó÷Üëç óôéò

16.8.2003

12) ÔóéïìðÜíçò ÓÜââáò ôïõ Êùí/íïõ êáé

Ìáíùëßäïõ ÊïõñôÝóóá ôïõ Äçìçôñßïõ

óôéò 17.8.2003

13) Äéáìáíôüðïõëïò ÔñéáíôÜöõëëïò ôïõ Á-

íáãíþóôç êáé Ìåëéêßäïõ ÅëÝíç ôïõ Ðáý-

ëïõ óôéò 16.8.2003

14) Éóéäùñßäçò ÓéäÝñçò ôïõ Áíáóôáóßïõ êáé

ÃêïóôåâóêÜãéá Áííá ôïõ Áíáôüëé óôéò

2.8.2003

15) ÐáðÜæïãëïõ ×ñéóôüäïõëïò ôïõ Êùí/íïõ

     êáé Êïýìðñïãëïõ Åõáíèßá ôïõ Äçìçôñß-

ïõ óôéò 23.8.2003

16) Ðáíáãéùôßäçò Âáóßëåéïò ôïõ Ðáíáãéþ-

ôç êáé Êéôóéïýêç Êáëëéüðç ôïõ Êùí/íïõ

óôéò 30.8.2003

17) Ãêéüêáò Ãåþñãéïò ôïõ ÎÜíèïõ êáé Êá-
ñáôæéÜ ÁðïóôïëéÜ ôïõ ÅõáããÝëïõ óôéò

5.7.2003

18) ÂåëÝíôæáò ËÜæáñïò ôïõ ×áñßëáïõ êáé

ÊáêïãëÝðç Áíáóôáóßá ôïõ ÍéêïëÜïõ

óôéò 4.7.2003

19) Êáëïýäçò ×ñÞóôïò ôïõ Äçìçôñßïõ êáé

Íéêüëáñïõ ÁëåîÜíäñá ôïõ Áðïóôüëïõ

óôéò 28.7.2003

10) Êïíôïãéáííßäçò ×ñÞóôïò ôïõ ÓôÝöáíïõ

êáé Íßêïëéôò ÁíôæÝëéêá ôïõ ÍéíïóëÜâ óôéò

30.7.2003

11) ÔåñÝæçò ×ñõóüóôïìïò ôïõ Èåïäþñïõ

êáé Ôóéïýðá Óïößá ôïõ Ôñýöùíá óôéò

30.7.2003

12) Ï ãéïò ôçò Ìáñßáò ÓáñìðÝæç
13) Ï ãéïò ôïõ ÄçìÞôñç ÌðÜñëá

ÃÅÍÍÇÓÅÉÓ:
11) Ç êüñç ôçò ÅëÝíçò Öùôáêßäïõ áðÝêôç-

óå áãüñé

12) Ïé Ðáíáãéþôçò êáé Óïößá Ôóéáìôóéáêß-
ñç áðÝêôçóáí åããüíéá, áðü ôçí êüñç

ôïõò Áèáíáóßá (áãüñé) óôéò 16.2.2003 êáé

áðü ôï ãéï ôïõò ÅõóôñÜôéï (êïñßôóé) óôéò

18.6.2003.

ÈÁÍÁÔÏÉ:
11) Ðáó÷Üëçò Êïíôïãéáííßäçò ôïõ Âáóéëåß-

ïõ (1.8.2003)

12) Áíáóôáóßá ÷Þñá Áèáíáóßïõ ÊáôóéÜíç
(7.8.2003)

13) Êùí/íïò ÌçôñÜêçò ôïõ ÊõñéÜêïõ

(4.8.2003)

14) Ìáñßá ÷Þñá Äçìçôñßïõ ÃñáììáôéêÜêç
(11.8.2003)

15) ÓôÝöáíïò Ãêïõäïýëáò ôïõ ×ñÞóôïõ

(11.8.2003)

16) ÂáóéëéêÞ ÷Þñá ×ñõóïóôüìïõ Ôóáñäß-
äïõ (14.8.2003)

17) Áíáóôáóßá ÷Þñá Ãåùñãßïõ Êáëáúôæßäïõ
(30.8.2003)

18) Öþôçò ÌáëÜêçò
19) Äïýêáò ÊáíôáñôæÞò
10) Êùí. Êïíäýëçò ôïõ ×ñÞóôïõ (ðáôÝñáò

ôçò Åõáããåëßáò Êïíäýëç-Âáóéëïêþóôá)

11) ÊÜëå (ïé ãïíåßò ôçò )

12) ÅëéóóÜâåô Ãêüãêïõ
13) Óôáýñïò Êñõïíåñßäçò
14) ÄçìïóèÝíçò Êáñáãåùñãßïõ
15) Ç ìçôÝñá ôçò Êáôåñßíáò Óöåôïýäç êáé

ðåèåñÜ ôïõ ÄçìÞôñç ÓéáñâáñëÞ

16) Óïößá ÷Þñá ÅõáããÝëïõ ÑéôæÜëç
(1.7.2003)

17) ÉùÜííçò Ðïýêçò ôïõ Óùôçñßïõ

(2.7.2003)

18) Ãåþñãéïò Ðáðá÷ñÞóôïõ ôïõ ÉùÜííç

(11.7.2003)

19) Åõáíèßá ÊáñáäÜôêïõ ôïõ Ãåùñãßïõ

(14.7.2003)

20) ÔñéáíôáöõëëéÜ ÷Þñá Áèáíáóßïõ ÑÜðôç
(15.7.2003)

21) Åõñéäßêç Êáëéóíßêïõ ôïõ Ìé÷áÞë

(21.7.2003)

22) ÅëÝíç ÷Þñá ×áñáëÜìðïõò ÌðåíáâÝëç
(25.7.2003)

23) ÄçìÞôñéïò ×ñéóôÜíáò ôïõ ÍéêïëÜïõ

(28.7.2003)

Ê Ï É Í Ù Í É Ê Á

– ÁÐÏ ÔÏ ÄÇÌÏ ÖÅÑÙÍ –
ÅÕ×ÁÑÉÓÔÇÑÉÏÅÕ×ÁÑÉÓÔÇÑÉÏÅÕ×ÁÑÉÓÔÇÑÉÏÅÕ×ÁÑÉÓÔÇÑÉÏÅÕ×ÁÑÉÓÔÇÑÉÏ
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ενοριακή Χορωδία Αρδανίου

«Ζωοδόχου Πηγής»

Αρδάνιο 29-10-2003

Προς τον

Πολιτιστικό Σύλλογο Φερών

και περιφέρειας Ν. Έβρου «ΒΗΡΑ»

Με την επιστολή μας αυτή θα θέλαμε να

σας εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες

για την τιμή που κάνατε στην χορωδία

μας, να την συμπεριλάβετε ως θέμα στην

αξιόλογη εφημερίδας σας.

Σας ευχαριστούμε πολύ, που η στήλη

σας περιείχε τα καλύτερα λόγια για το έρ-

γο που κάνει η ακριτική ενορία μας, πα-

ράλληλα με το ορθόδοξο πνεύμα να συ-

μπορεύεται και το παραδοσιακό τραγού-

δι και η περήφανη θρακιώτικη καταγωγή

μας. Προσπαθούμε να διασώσουμε ό,τι

κληρονομήσαμε.

Συνεχίζουμε με διάφορες εκδηλώσεις

και δραστηριότητες, που θα εκπλήξουν

τους συμπολίτες μας και ευχόμαστε τα

παιδιά της χορωδίας να γίνουν παράδειγ-

μα προς μίμηση και σε άλλες ενορίες και

νεανικές συναθροίσεις.

Με τιμή

H εκπρόσωπος της χορωδίας
«Ζωοδόχου Πηγής»

πρεσβυτέρα Αποστολία
Καραπαναγιώτη-Μητσιάρη

Υ.Γ. Επιθυμούμε να γίνουμε συνδρομητές

της εφημερίδας σας και αν επιθυμείτε να σας

πληροφορούμε για τις δραστηριότητές μας.

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

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.

¾ìíïò åéò ôçí ÅëëçíéêÞ ãëþóóá

Γλώσσα αναβαπτίζουσα εν ύδατι το φως

του νου τόξον ουράνιον σοφίας χορηγός

Γλώσσα οικοδομούσα το μέλλον της αρχής

πνευματική χλωρορροή στα πέρατα της Γης

Γλώσσα θεμέλιο του ουρανού των ιδεών Μητέρα

ιδανικών τε ευγενών γνώσεων πλατυτέρα

Γλώσσα σπορέα της ζωής των αρετών το στάχυ

παιδείαν παρατάσσουσα στων άφωνων την μάχη

Ω γλώσσα κράμμα φωτιάς της παρθενογενεσίας

γλώσσα του Έρωτα πηγή και παλιγγενεσίας

Γλώσσα ανάδοχε της γης των άστρων της τροπάρι

ανθός είσαι αέναος των ποιητών δοξάρι

Γλώσσα τ’ απλού του σύνθετου στου λόγου το αληθές

Ίον πλάσμα του γίγνεσθαι και σήμερα και χθες

Θεά γλαυκή Ελληνική δροσοσταλίδας βλέμμα

αρμονικός είσαι παλμός και των γλωσσών το αίμα

Ω γλώσσα της γραμματικής και της γλωσσολογίας

ειρηνικός είσαι ψαλμός αγάπης κι ευλογίας

Γλώσσα του Ομήρου Επική δόρυ του Αχιλλέα

Οδύσσεια Ηράκλεια δάδα του Προμηθέα

Ω γλώσσα Ησιόδεια η της Θεογονίας

άροτρο αναζητήσεων της ανθρωπογονίας

Γλώσσα δαυλέ Ολυμπισμού ο της Ελλάδος νάμα

της ευγενούς της άμιλλας της οικουμένης τάμα

Γλώσσα μου Ποσειδώνεια του Πόντου η οδός

πηγή μου Απολλώνεια και των Δελφών αυλός

Γλώσσα λίκνο πολιτισμών Διογένειο λυχνάρι

ελπίδα Ιπποκράτειος ιάματος θυμάρι

Γλώσσα Αριστοφάνεια Αισχύλου Σοφοκλέους

θούριε Ευριπίδειε η του μεγίστου κλέους

Ω γλώσσα διεξοδική ποίηση κι ιστορία

νερό είσαι μαθήσεως του Νου η ευφορία

Γλώσσα μου Θουκυδίδεια λόγε του Περικλέους

τα πάτρια υμνήσασα και την τιμή του χρέους

Γλώσσα του Δημοσθένους και Αριστοτελεία

του ήθους του Σωκράτους του Πλάτωνος φιλία

Γλώσσα των περιπατητών στ’ Ακάδημου το άλσος

που άγγιζαν τον ουρανό και της ψυχής το βάθος

Γλώσσα κάλλος διδάσκουσα πάντα πεφωτισμένη

είσαι στον νουν τον άπειρον βαθέως ριζωμένη

Γλώσσα της έρευνας σπονδή της επιστήμης ρήμα

Μούσα φωνήν προσδίδουσα στο μέτρο και στο σχήμα

Ω γλώσσα μου ευγονική και ορματική

προνοίας και πολιτισμού γραφή διαχρονική

Ω γλώσσα της συνέσεως και της αυτογνωσίας

τέλεια Μαθηματική Ταύ της Δημιουργίας

Γλώσσα αγωνιζόμενη για την ελευθερίαν

το δίκαιον εδραίωσες και την Δημοκρατίαν

Γλώσσ’ αναπαραστάσεων αγώνων και ελπίδων

πνοή της δάφνης της ελιάς τιμώμενων ρυτίδων

Καρδιά μου είσαι πάλλουσα ψωμί μου κι αλάτι

και του ημερονύχτιου το νέο σκαλοπάτι

Φεγγάρι του κρυφού σχολειού που έσωσες το γένος

λάβαρο σαπλιγκτήριο με της αυγής το σθένος

Γλώσσα του Ρήγα, του Κοσμά, του Κοραή σκοπός

του Κάλβου και του Σολωμού ριματικός ιστός

Καλλίλαλη καμπάνα μου του αηδονιού λυγμός

καρδιά είσαι των όντων του σύμπαντος ρυθμός

Γλώσσα ανύμφευτων νυμφών μελίρρυτων γοργόνων

Γλώσσα των εκ βαθέων μου θείων χρυσορρημόνων

Γλώσσα ευαγγελίζουσα τον μίσκο των αιώνων

Με δέος υποκλίνομαι εις την Οντότητά Σου

Εσύ με κάνεις άνθρωπο με την ψυχολαλιά Σου

Γεώργιος Ανδ. Κώσταλος

Οι στροφές 9,15,16,18,21,27 ανήκουν στην αδελφή

μου Λίτσα Α. Κώσταλου-Κουτούδη, δασκάλα της δια-

σποράς.

Ðáñáêáëïýíôáé ïé ãïíåßò Þ êáé Üëëïé óõ-
ìðáôñéþôåò, ìÝëç ôïõ Óõëëüãïõ ìáò, íá
ãíùóôïðïéïýí óôï Ä.Ó. ôá ïíüìáôá ôùí
ðáéäéþí óõìðáôñéùôþí ìáò ðïõ Ý÷ïõí ðå-
ôý÷åé óôéò öåôéíÝò åéóáãùãéêÝò åîåôÜóåéò
ôùí ÁÅÉ êáé ÔÅÉ.

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇÓÕËËÕÐÇÔÇÑÉÁ

• Ôçí 1ç Íïåìâñßïõ 2003 óôçí Áãßá Ìá-

ñßíá Áëåîáíäñïýðïëçò Üöçóå ôçí ôåëåõ-

ôáßá ôçò ðíïÞ ç Ìáñéãïýëá ÁëåîáíäñÞ-

Ãêéëßêç, ðñïóöéëÞò ìçôÝñá ôïõ çãïýìå-

íïõ ôçò ÌïíÞò ôïõ Áãßïõ ¼ñïõò ðáôÝ-

ñá Åöñáßì.

Ç åöçìåñßäá ìáò åêöñÜæåé ôá óõë-

ëõðçôÞñéÜ ôçò óôïí Çãïýìåíï ð. Åöñáßì

êáèþò êáé óôïí áäåëöü ôïõ ÄçìÞôñéï

êáé ôçí ïéêïãÝíåéÜ ôïõ êáé ôïõò åý÷åôáé

ôçí åî ïõñáíïý ðáñçãïñßáí.

• Ðñüóöáôá Ýöõãå áðü ôç æùÞ ï óõìðá-

ôñéþôçò ìáò Êþóôáò Âïõëãáñßäçò, ãéïò

ôïõ Íéêüëá Âïõëãáñßäç, áöÞíïíôáò ðß-

óù ôïõ èëßøç êáé ðüíï.

Óôçí ïéêïãÝíåéÜ ôïõ, ôç óýæõãï, ôá

ðáéäéÜ êáé ôïõò ãïíåßò ôïõ, åêöñÜæïõìå

ôá åéëéêñéíÞ ìáò óõëëõðçôÞñéá.

Ôï Ä.Ó. êáé ç Ó.Å.

ÓÕÃ×ÁÑÇÔÇÑÉÁ

Ï ÌÜñéïò ÐéæÜíçò, ãéïò ôçò ÅéñÞíçò Óéþ-
ðç, ðÝôõ÷å óôï Öõóéêü ôïõ Ðáí/ìßïõ ôçò
ÐÜôñáò. Ôïõ åêöñÜæïõìå ôá èåñìÜ ìáò
óõã÷áñçôÞñéá.

ÅÕ×ÁÑÉÓÔÇÑÉÏ

Ç Ìáñßá ÊáëáúôæÞ êáé ï Èåüäùñïò Êá-

ëáúôæÞò, ðáéäéÜ ôïõ áåßìíçóôïõ äáóêÜ-

ëïõ Ðïëýäùñïõ ÊáëáúôæÞ, ðñïóÝöåñáí

óôï óýëëïãü ìáò ôï ðïóü ôùí 500 åõ-

ñþ óôç ìíÞìç ôïõ ðáôÝñá ôïõò.

Ôï Ä.Ó. ôïõò åõ÷áñéóôåß èåñìÜ ãéá

ôçí ðñïóöïñÜ ôïõò êáèþò êáé ãéá ôçí

ðáñïõóßá ôïõò óôçí åêäÞëùóç ôéìÞò

ðñïò ôïõò äáóêÜëïõò ìáò.

Ãéá ôï Ä.Ó.

  Ç ðñüåäñïò              Ç Ã.ÃñáììáôÝáò

Ìáñßá Êáíäýëç    Ìáñßá Ëáæßäïõ
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ÅñãáóôÞñéï áäáìáíôïäåóßáò
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Ç ìÁãÉêÞ

ÊÁððÁäÏÊßÁ

Α
πό τα μαθητικά μας χρόνια θυμάμαι ότι οι

λέξεις «Καισάρεια», «Καππαδοκία», α-

σκούσαν μεγάλη γοητεία επάνω μας. Η χώρα

των Τριών Ιεραρχών, του Αϊ-Βασίλη.

Τώρα που μεγαλώσαμε, πολύ συχνά ανα-

φερόμασταν με την παρέα μας σ’ αυτήν την

περιοχή.

Όταν η καλή μας φίλη, η Μαρία

Λαζίδου-Κατσελίδου ανακοίνωσε τον

χειμώνα στην παρέα μας ότι ο Σύλλο-

γος των Φεριωτών θα οργανώσει ένα

ταξίδι εκεί, απογειωθήκαμε.

Από τότε κύλησε πολύ νερό στο αυ-

λάκι της ζωής μας. Ήρθαν προβλήμα-

τα διάφορα, που σαν άνεμοι έσπρωχναν

τα όνειρα μακριά μας. Εμείς με επιμο-

νή και πείσμα τα ξαναφέρναμε πάλι στη

ρότα τους. Ελπίδα, απογοήτευση, ανα-

βολή, προσδοκία.

Τα καταφέραμε όμως και μια όμορφη ημέ-

ρα του Αυγούστου ξεκινήσαμε για τον Έβρο,

όπου θα μας φιλοξενούσε ο Μητροπολίτης Δι-

δυμοτείχου κ.κ. Νικηφόρος στο Μοναστήρι της

Δαδιάς για τρεις ημέρες, για να μπορέσουμε

να δούμε τον Έβρο, το δάσος της Δαδιάς, την

Αλεξανδρούπολη, τις Φέρες.

Στις 16 Αυγούστου ξεκινήσαμε για την

Τουρκία, μείναμε δύο μέρες στην πανέμορφη

Κωνσταντινούπολη, όπου επισκεφθήκαμε ξα-

νά τα μέρη που αγαπήσαμε σε προηγούμενο,

το ίδιο καλά οργανωμένο ταξίδι μας, την Αγία

Σοφία, τον Βόσπορο, το Μπαλουκλί, και κά-

ποια που δεν είχαμε προλάβει να δούμε, όπως

το Υδραγωγείο του Ιουστινιανού, το Μουσείο

Ανατολικών Τεχνών, την εκκλησία των Βλα-

χερνών.

Πάλι μνήμες, πάλι συγκινήσεις, πάλι συ-

ναισθήματα αγάπης για τον τόπο των δικών μας

ανθρώπων, οργή για τις αποφάσεις των Μεγά-

λων που ακόμη και σήμερα ξεριζώνουν ανθρώ-

πους από τις εστίες τους, βίαια, και τους θυ-

σιάζουν στον βωμό των συμφερόντων.

Τριγυρίζαμε, κοιτούσαμε, απολαμβάναμε

γεύσεις, μυρωδιές και μετρούσαμε ανυπόμονα

τον χρόνο για να ξεκινήσουμε για τον τελικό

στόχο μας, την Καππαδοκία, «το όγδοο φυσι-

κό θαύμα του κόσμου».Δυο μέρες αργότερα α-

φήσαμε την Κων/πολη και μετά από πολλές ώ-

ρες ταξίδι μπήκαμε στην Καππαδοκία, στην

καρδιά της Τουρκίας, σε μια μεγάλη περιοχή

της Μικρασίας.

Τα ονόματα των πόλεων άγνωστα με την

καινούργια τους ονομασία, γνωστά με την πα-

λιά τους, όπως ΝΕΑΠΟΛΗ, ΑΒΑΝΟ, ΠΡΟ-

ΚΟΠΙ, ΣΙΝΑΣΣΟ, ΜΑΛΑΚΟΠΗ, ΚΑΡΒΑ-

ΛΗ. Σαν αντικρίσαμε τις «Καμινάδες των Νε-

ράιδων», όπως ονομάζουν τα ηφαιστιογενή ο-

λόασπρα πετρώματα που υψώνονται ως και 40

μέτρα προς τον ουρανό, σαν φιγούρες μοντέρ-

νου γλύπτη, ξεφύγαμε από την εποχή μας. Ό-

μορφες, άσπρες, τεράστιες φιγούρες με τα συμ-

μετρικά τους καπέλα, σπαρμένες σε ολόκλη-

ρες κοιλάδες, μας κατέκτησαν.

Είναι ηφαιστειογενή πετρώματα που δια-

βρώθηκαν από τα φυσικά φαινόμενα και τις

βροχές, κι έτσι απροστάτευτα ζούνε, φρείρο-

νται με τα χρόνια και πεθαίνουν ακριβώς σαν

εμάς, μόνο που μένουν στον τόπο τους τα τυ-

χερά...

Βέβαια η φύση συνεχίζει το έργο της δη-

μιουργώντας καινούργια.

Χωρίς να πάρουμε ανάσα, να αποδεχτού-

με ό,τι βλέπαμε, ξαφνικά προχωρώντας με το

πούλμαν, ξεπρόβαλαν βουνά ολόλευκα όχι α-

πό χιόνι αλλά από τα ιδιόμορφα πετρώματά

τους, χωρίς πράσινο, που στις πλαγιές τους ή-

ταν λαξεμένοι ολόκληροι οικισμοί, με εκκλη-

σίες, σχολεία... Η άμυνα των κατοίκων στους

εκάστοτε διώκτες τους. Επισκεφθήκαμε σημα-

ντικές ορθόδοξες εκκλησίες, οι οποίες σώζο-

νται σε καλή κατάσταση, όπως η «Σκοτεινή»,

«Των φιδιών», «της Αγίας Βαρβάρας», και «το

Κάλι» και έκπληκτοι διαπιστώσαμε ότι οι τοι-

χογραφίες τους ήταν συγκλονιστικές, τα χρώ-

ματα μαγευτικά.

Το «ανοιχτό πάρκο» του κοράματος («Γκιο-

ρεμέ»), μας επιφύλαξε μια από τις καλύτερες

εκπλήξεις. Μπροστά στα μάτια μας απλώθηκε

μια τεράστια κοιλάδα, σαν πίνακας ζωγράφου

με λαξεμένους βράχους όλων των αποχρώσε-

ων, από μπεζ, ώχρα, καφέ, κίτρινο... οι οποίοι

ήταν κατοικίες, εκκλησίες, σχολεία. Σαν να ζω-

ντάνευαν παιδικά παραμύθια από νεραϊδοχώ-

ρες και μάγισσες.

Βέβαια επισκεφθήκαμε και την Μαλακο-

πή με την υπόγεια πολιτεία. Εικάζεται ότι δη-

μιουργήθηκε πολύ πριν τον Χριστιανισμό, για

να προστατευθούν οι κάτοικοι από τις συχνές

επιδρομές των Περσών. Οι κάτοικοι μπορού-

σαν να επιβιώσουν εκεί έως και τρεις μήνες.

Αργότερα οι Χριστιανοί κατέφευγαν εκεί και

ζούσαν παροδικά, όταν οι διώξεις σκλήραιναν.

Το καταπληκτικό είναι ότι η Πόλη κάτω από

τη γη, διέθετε σύστημα εξαερισμού, τραπεζα-

ρίες, εκκλησίες, σχολεία, νεκροταφείο και γε-

νικά ό,τι απαιτείται για την καθημερινή ζωή.

Μάλιστα διέθετε ένα καταπληκτικό σύστη-

μα άμυνας, καθώς έκλειναν οι στενές είσοδοι

με τεράστιες μυλόπετρες μη επιτρέποντας την

είσοδο στους ανεπιθύμητους. Δείγματα εποχών

δύσκολων, ανθρώπων κυνηγημένων, με συν-

θήκες ζωής σκληρές. Άλλωστε αναφερόμαστε

στους Καππαδόκες, για τους οποίους γνωρίζου-

με ότι με την ποινή του κοψίματος της γλώσ-

σας, τους υποχρέωναν, στις αρχές του 20ού

αιώνα, να μιλούν μόνο την Τουρκική γλώσσα.

Και το καταπληκτικό είναι ότι κατάφεραν να

βρουν τρόπο να μιλούν και να γράφουν τούρ-

κικα, αλλά χωρίς ν’ απαρνηθούν την Ελληνική

γλώσσα, εφαρμόζοντας κώδικες τους οποίους

εφεύραν.

Πριν αναχωρήσουμε από την Καππαδοκία,

επισκεφθήκαμε την Καισάρεια, την πόλη του

Μεγάλου Βασιλείου. Τώρα είναι μια σύγχρο-

νη πόλη, πρωτεύουσα της περιοχής, αλλά η φα-

ντασία συμπλήρωσε ό,τι δεν είδαμε και επιπλέ-

ον τώρα πια γνωρίζουμε πού ήταν αυτή η πόλη

των παιδικών μας ονείρων.

Σαν ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε την

Καππαδοκία, προσωρινά ελπίζω, κάναμε μια

ανασκόπηση όσων ζήσαμε. Άξιζε, δεν άξιζε,

έπρεπε, δεν έπρεπε να έρθουμε;

Όλοι συμφωνήσαμε ότι, ναι. Άξιζε!...

Η περιοχή αυτή για μας τους Ευρωπαίους

είναι εντελώς ξεχωριστή.

Με έναν πολιτισμό εξίσου σημαντικό αλ-

λά εντελώς διαφορετικό από τον ευρωπαϊκό.

Πέρασαν πολλοί λαοί και όλοι άφησαν τα

ίχνη τους: Χετταίοι, Λυδοί, Πέρσες, Μακεδό-

νες, Ρωμαίοι.

Στο Μουσείο Ανατολικών Πολιτισμών

στην Άγκυρα είχαμε την τύχη να θαυμάσουμε

δείγματα του πολιτισμού αυτών των σπουδαί-

ων λαών.

Η Καππαδοκία είναι η ακριτική περιοχή της

Μικράς Ασίας που γέννησε φωτισμένους αν-

θρώπους, όπως τον Παυσανία, τον Στράβωνα,

πολιτικούς όπως τον Νικηφόρο Φωκά, θρη-

σκευτικούς ηγέτες όπως τους Ιεράρχες Μέγα

Βασίλειο και Γρηγόριο Ναζιανζηνό, οι οποίοι

δίδαξαν άλλους τρόπους σκέψης, ζωής και δι-

καίου.

Οι Έλληνες τον 18ο αιώνα έδωσαν μεγάλη

σημασία στα σχολεία, στην εκπαίδευση, στην

καλύτερη προοπτική ζωής, πιστοί στην ιδέα ό-

τι «σπουδαιότερη τέχνη από την εκπαίδευση

δεν υπάρχει».

Ο μεγάλος αριθμός των Σχολείων το απο-

δεικνύει.

Σκέπτεται κανείς τι ένιωσαν αυτοί οι πνευ-

ματικά προχωρημένοι για την εποχή τους άν-

θρωποι, όταν το 1924 χωρίς να ερωτηθούν, τους

φόρτωσαν σαν σακιά σε πλοία και τους έστει-

λαν στην Ελλάδα, ανταλλάσσοντάς τους με κα-

τοίκους της πατρίδας μας μιας άλλης εθνικό-

τητας.

Άφησαν πίσω τους μια ιστορία, έναν πολι-

τισμό που δημιούργησαν με αίμα και θυσίες

και έφτασαν στην Ελλάδα, όσοι μπόρεσαν να

επιζήσουν, ξεκινώντας μια νέα ζωή από την αρ-

χή, από το τίποτα.

Έφεραν μαζί τους μόνον τις γνώσεις τους

και τις πατρογονικές φωτογραφίες να στολί-

ζουν τους Προσφυγικούς οικισμούς και να στοι-

χειώνουν τα όνειρά τους.

Πριν κλείσω αυτό το οδοιπορικό, θα ήθε-

λα να ευχαριστήσω τα μέλη του Συλλόγου των

Φερών για τη σπουδαία οργάνωση της εκδρο-

μής, την καταπληκτική παρουσίασή τους και

τη μεγάλη αγάπη που μας περιέβαλαν.

Πολύ καλές φίλες του Συλλόγου

από τη Δάφνη

Åíôõðþóåéò êáé óõíáéóèÞìáôá

áðü ôçí åêäñïìÞ óôéò ÖÝñåò

ãéá ôéò ãéïñôÝò ôïõ 15áýãïõóôïõ

Ïé öåôéíÝò èåñéíÝò äéáêïðÝò ìáò åß÷áí êÜôé
ôï îå÷ùñéóôü êáé ðñùôüãíùñï.

Óôçí áñ÷Þ ôïõ êáëïêáéñéïý, ç ðïëý êáëÞ
ìáò ößëç Ìáñßá Ëáæßäïõ-Êáôóåëßäïõ, ç ï-
ðïßá åßíáé ÃñáììáôÝáò ôïõ Ðïëéôéóôéêïý Óõë-
ëüãïõ Öåñþí, ìáò ãíùóôïðïßçóå üôé ï óýë-
ëïãüò ôïõò èá ðñáãìáôïðïéÞóåé 3Þìåñç åê-
äñïìÞ óôïí ¸âñï êáé åí óõíå÷åßá 8Þìåñç
Êùíóôáíôéíïýðïëç-¢ãêõñá-Êáððáäïêßá.

Äåí åß÷áìå ôçí ôý÷ç åãþ êáé ï óýæõãüò
ìïõ íá åðéóêåöèïýìå ôïí Íïìü ¸âñïõ, êáé
åéäéêüôåñá ôéò ÖÝñåò.

Íá ëïéðüí ç åõêáéñßá ðïõ ðåñéìÝíáìå!
Èá æïýóáìå Ýíá Üëëï ôñüðï äéáêïðþí,

ôáîéäåýïíôáò óå ìÝñç ìáêñéíÜ êáé ëéãüôåñï
ãíùóôÜ, üðùò ç ðåñéï÷Þ ôïõ ¸âñïõ.

ÎåêéíÞóáìå ìå ôï óýëëïãï áðü ôçí ÁèÞ-
íá óôéò 13 Áõãïýóôïõ.

Ôï ôáîßäé ìåãÜëï áëëÜ ü÷é êïõñáóôéêü,
ãéáôß üëïé óôï ðïýëìáí åßìáóôáí ìéá ðáñÝá
ìå êÝöé êáé ðïëëÞ æùíôÜíéá.

ÁñãÜ ôï âñÜäõ öôÜóáìå óôï ìïíáóôÞñé
ôçò ÄáäéÜò, üðïõ èá ìáò öéëïîåíïýóå ï Óå-
âáóìéþôáôïò Ìçôñïðïëßôçò ê.ê. Íéêçöüñïò.
¼ìùò åêåß ìáò ðåñßìåíå ìéá ìéêñÞ ðåñéðÝ-
ôåéá, êáé âñÞêáìå ôï ìïíáóôÞñé êëåéóôü!

Ùóôüóï üëïé ôï áíôéìåôùðßóáìå ìå ãÝëéá
êáé áóôåßá, ðáñÜ ôç ìåãÜëç êïýñáóç ôïõ ôá-
îéäéïý. Ó÷åäüí ìåóÜíõ÷ôá ôáêôïðïéçèÞêáìå
óôïõò îåíþíåò.

Ôçí Üëëç ìÝñá 14 Áõãïýóôïõ, ðñùß ðñù-
ß, ðÞñáìå ôï ðñùéíü ìáò óôéò ðïëý ùñáßåò å-
ãêáôáóôÜóåéò ôïõ ìïíáóôçñéïý.

Ìå ðïýëìáí ôïõ ÄÞìïõ Öåñþí îåêéíÜ ç
îåíÜãçóÞ ìáò áðü ôï ÄÝëôá ôïõ ¸âñïõ. Ç

îåíáãüò Üñéóôç, ðñüó÷áñç, åõãåíéêÞ, ìáò å-
íçìÝñùóå ãéá üëá.

ÌáãåõôÞêáìå áðü ôï ðïëõðïßêéëï èÝá-
ìá.

Äéáó÷ßóáìå ïäéêþò ìéá äéáäñïìÞ ðáñÜë-
ëçëç ìå ôïí ðïôáìü êáé ôï ðáñü÷èéï äÜóïò
ôïõ ãåìÜôï áðü éôéÝò, óêëÞèñá êáé èáìíþäç
âëÜóôçóç.

Ôï ôïðßï åßíáé ìáãåõôéêü! Íïìßæù üôé ï-
íåéñåýïìáé.

Ï õäñïâéüôïðïò öéëïîåíåß ðïëõÜñéèìá
ðïõëéÜ, ðïõ åßíáé äßðëá ìáò, æùíôáíÜ! Ôá
âëÝïõìå! ×çíüðáðéåò, êïñìïñÜíïé, êýêíïé,
ðåëåêÜíïé, öëáìßíãêïò, åñùäéïß... Ôá ìÜôéá
äåí ÷ïñôáßíïõí. Ç øõ÷Þ áãáëëéÜæåé!

Æþá âüóêïõí óôéò áðÝñáíôåò åêôÜóåéò. ¢-
ãñéá Üëïãá ôñÝ÷ïõí óôá ëåéâÜäéá. ¼ëá ìáæß
óõíèÝôïõí ôï ìïíáäéêÞò ïìïñöéÜò ôïðßï.

Áñãüôåñá ï ÄÞìïò Öåñþí ìáò ðáñåß÷å

Åíôõðþóåéò ößëùí ôïõ Óõëëüãïõ ìáò

16-24 Áõãïýóôïõ 200316-24 Áõãïýóôïõ 200316-24 Áõãïýóôïõ 200316-24 Áõãïýóôïõ 200316-24 Áõãïýóôïõ 2003

ôç äõíáôüôçôá í’ áíåâïýìå óå îýëéíåò âÜñ-
êåò (ðëÜâåò). ¼ëïé ìáæß áêïëïõèÞóáìå ôá
ìïíïðÜôéá ôùí êáíáëéþí êáé áíïé÷ôÞêáìå ìÝ-
÷ñé ôá ðáñÜëéá ôïõ Èñáêéêïý ðåëÜãïõò. Å-
äþ ôåëåéþíåé ôï ìåãÜëï ôáîßäé ôïõ ðïôáìïý
¸âñïõ.

ÃåìÜôïé áðü åéêüíåò êáé åìðåéñßåò ðñù-
ôüãíùñåò, êáèÞóáìå ãéá êáöÝ êáé êñýï íåñü
óôï Ôïõñéóôéêü ðåñßðôåñï, áãíáíôåýïíôáò ôï
öõóéêü óýíïñï ÅëëÜäáò-Ôïõñêßáò.

ÅðéóôñïöÞ óôéò ÖÝñåò. ÄÞìïò áêñéôéêüò.
Åßíáé ç ðüëç-êëçñïíüìïò ôçò âõæáíôéíÞò ÂÞ-
ñáò. ÐñïóêõíÞóáìå êáé îåíáãçèÞêáìå óôï
íáü ôçò Ðáíáãßáò Êïóìïóþôåéñáò. Ç éóôï-
ñéêÞ ôçò äéáäñïìÞ îåêéíÜ ôï 1151-2 êáé ôáõ-
ôßæåôáé ì’ áõôÞí ôçò ìïíÞò ÂÞñáò, ôçí ïðïßá
ßäñõóå ï ÓåâáóôïêñÜôïñáò ÉóáÜêéïò Êïìíç-
íüò êáé ðáñáìÝíåé ìÝ÷ñé óÞìåñá ï æùíôáíüò
ðõñÞíáò ôçò ðüëçò ôùí Öåñþí.

Ìáò ìÜãåøå üëïõò ç áñ÷éôåêôïíéêÞ êáé
áãéïãñáöéêÞ ôåëåéüôçôá ôïõ íáïý. Ãé’ áõôü
êáé ôïí êáèéóôïýí Ýíá áðü ôá ðéï óçìáíôéêÜ
âõæáíôéíÜ ìíçìåßá óôïí åëëáäéêü ÷þñï.

Óôç óõíÝ÷åéá åðéóêåöèÞêáìå ôç Ëáïãñá-
öéêÞ ÓõëëïãÞ ôïõ Íßêïõ Ãêüôóç. ÐïëëÜ ïé-
êéáêÜ óêåýç, åñãáëåßá, öïñåóéÝò, ìáò èýìé-
óáí ðáëéÜ åðáããÝëìáôá êáé ôç æùÞ ôùí áí-
èñþðùí ôá ðéï ðáëéÜ ÷ñüíéá.

¸öèáóå ìåóçìÝñé êáé üëïé åßìáóôáí åí-
èïõóéáóìÝíïé ãé’ áõôü ðïõ æïýóáìå. ̧ íá êá-
ëü ãåýìá üìùò èá Þôáí ü,ôé Ýðñåðå.

Ï óýëëïãïò åß÷å öñïíôßóåé êáé ãé’ áõôü,
êëåßíïíôáò ìéá ôáâÝñíá óôçí ðüëç ôùí Öå-
ñþí. ÃåõôÞêáìå ôá ùñáßá öáãçôÜ êáé ìåôÜ
áðü Ýíá óýíôïìï ãëÝíôé (äéüôé ïé Èñáêéþôåò
áãáðÜíå ðïëý ôï ÷ïñü êáé ôï ôñáãïýäé) îåêé-
íÞóáìå ãéá íá åðéóêåöèïýìå ôï äÜóïò ôçò
ÄáäéÜò.

Ôï äÜóïò ôçò ÄáäéÜò âñßóêåôáé óôç ìÝóç
ôïõ íïìïý ¸âñïõ. Åßíáé óôáõñïäñüìé ôñéþí
çðåßñùí (Åõñþðç, Áóßá, ÁöñéêÞ). Ãé’ áõôü
ôï ëüãï áðïôåëåß ìåôáíáóôåõôéêü äéÜäñïìï
ðïëëþí åéäþí ïñíéèïðáíßäáò. Åäþ æïõí ðïë-
ëÜ óðÜíéá áñðáêôéêÜ ðïõëéÜ – èáëáóóáåôïß,
âáóéëáåôïß, áåôïãåñáêßíåò. ÌåñéêÜ áðü áõ-
ôÜ ôá åßäáìå êé åìåßò áðü ôï åéäéêü ðáñáôç-
ñçôÞñéï.

Ç ðåñéï÷Þ áíáêçñý÷èçêå ôï 1980 ðñï-
óôáôåõüìåíç.

ÁñãÜ ôï áðüãåõìá, âñÜäõ ó÷åäüí, åðé-
óôñÝøáìå óôï ìïíáóôÞñé.

ÌáãåìÝíïé áð’ üë’ áõôÜ, áéóèáíüìáóôáí
üëïé üôé æïýóáìå ó’ Ýíáí åðßãåéï ðáñÜäåéóï.

Ç îåíÜãçóç üìùò äåí ôåëåéþíåé åäþ.
Áöïý öñåóêáñéóôÞêáìå êáé âÜëáìå ôá

êáëÜ ìáò ñïý÷á, ðÞãáìå ìå ôï ðïýëìáí óôï
ðáíçãýñé ôçò Êáâçóïý. Áðïëáýóáìå ôñáãïý-
äéá êáé ÷ïñïýò ôçò ÈñÜêçò êáé ôçò Ìáêåäï-
íßáò. Íéþóáìå êáé ãßíáìå êé åìåßò Èñáêéþôåò.

Ç âñáäéÜ ôåëåßùóå ìå öáãçôü êáé Ýíá Þ-
óõ÷ï ýðíï óôï ìïíáóôÞñé.

ÎçìÝñùóå ç ÌåãÜëç ÇìÝñá ôçò Ðáíáãß-
áò, 15 Áõãïýóôïõ. Ãéá ðïëëÜ ÷ñüíéá èá èõ-
ìÜìáé ôç ìÝñá áõôÞ.

ÓçêùèÞêáìå ðïëý íùñßò êáé áíá÷ùñÞóá-
ìå ãéá Äéäõìüôåé÷ï. ÐáñáêïëïõèÞóáìå ìå
êáôÜíõîç ôçí ÐáíçãõñéêÞ Èåßá Ëåéôïõñãßá
÷ïñïóôáôïýíôïò ôïõ ÓåâáóìéùôÜôïõ Ìçôñï-
ðïëßôç ê.ê. Íéêçöüñïõ.

Óôï ôÝëïò ôçò Èåßáò Ëåéôïõñãßáò ï Óåâá-
óìéþôáôïò áíáêïßíùóå üôé èá Ýñèåé ìáæß ìáò
óôçí 8Þìåñç åêäñïìÞ (Êùí/ðïëç-¢ãêõñá-
Êáððáäïêßá).

Íéþóáìå ìåãÜëç ÷áñÜ ðïõ èá ìáò Ýêáíå
ôçí ôéìÞ íá ìáò óõíïäåýóåé ç ÁãéüôçôÜ ôïõ ó’
áõôü ôï ìáêñý êáé äýóêïëï ôáîßäé.

Áêïëïýèçóå óýíôïìç ãíùñéìßá üëùí ìáò
ìå ôï Óåâáóìéþôáôï óå Îåíïäï÷åßï ôçò ðü-
ëçò, üðïõ ìáò ðñïóÝöåñå êáöÝ.

Ôï ìåóçìÝñé öÜãáìå óôï äÜóïò ôçò Äá-
äéÜò óôçí ðåñéï÷Þ ÊáôñáôæÞäåò.

Ïé ãõíáßêåò ôïõ Áãñïôïõñéóôéêïý Óõíå-
ôáéñéóìïý ìáãåßñåøáí íüóôéìá öáãçôÜ êáé å-
êëåêôÝò ðßôåò. Óôï ôÝëïò åìåßò ðïõ ãéïñôÜæá-
ìå, åãþ, ç Ìáñßá êáé ç ÄÝóðïéíá ðñïóöÝñá-
ìå ãëõêÜ. Ç ãéïñôÞ Ýêëåéóå ìå èñáêéþôéêïõò
÷ïñïýò. ÁñãÜ ôï áðüãåõìá åðéóôñÝøáìå óôï
ìïíáóôÞñé.

Ôï âñÜäõ äåí áêïëïýèçóá ôïõò õðüëïé-
ðïõò ôçò ðáñÝáò óôç óõíÝ÷åéá ôùí åêäçëþ-
óåùí.

Ìå øõ÷éêÞ ãáëÞíç êáé çñåìßá åôïéìáóôÞ-
êáìå ãéá ôç óõíÝ÷åéá ôçò åêôüò ÅëëÜäáò åê-
äñïìÞò ìáò.

Ìáñßá ÊÜæïõ

Ößëç ôïõ Óõëëüãïõ



Óåëßäá 4 "Ç ÂÇÑÁ" ¸ôïò 8ï 

• ö. 45-46ï • ÓåðôÝìâñéïò-ÄåêÝìâñéïò 2003

Áðü ôéò áíáìíÞóåéò åíüò ãéáôñïý

H MYTH TOY ÐÁÐÐÏÕ

Ôï ðåñéóôáôéêü ðïõ èá óáò äéçãçèþ åßíáé
ðñáãìáôéêü. ÓõíÝâç óôçí Áëåîáíäñïýðï-
ëç ôüôå ðïõ åñãáæüìïõí ùò ãéáôñüò åêåß,
óôéò áñ÷Ýò ôçò äåêáåôßáò ôïõ 70.

Ìéá ìÝñá Ýâãáéíá áðü ôçí ðïëõêáôïé-
êßá ðïõ Þôáí ôï éáôñåßï ìïõ. ÌåñéêÜ âÞìá-
ôá ìðñïóôÜ ìïõ ðåñðáôïýóå Ýíáò ðáð-
ðïýò êáôåõèõíüìåíïò êé áõôüò ðñïò ôçí Ý-
îïäï. Ç ðüñôá ôçò åîüäïõ Þôáí ãõÜëéíç êáé
öáßíåôáé ðùò ç êáèáñßóôñéá ôçí åß÷å êÜíåé
áüñáôç. Ï ðáððïýò, ðïõ ðéèáíüí íá ìçí
Ýâëåðå êáé ðïëý êáëÜ, íüìéóå üôé ç ðüñôá
Þôáí áíïé÷ôÞ êáé üðùò ðåñðáôïýóå Ýðåóå
óôï ôæÜìé ìå áñêåôÞ öüñá. Ôï ôæÜìé äåí Ý-
óðáóå, ï ðáððïýò üìùò ÷ôýðçóå Üó÷çìá
óôï ðñüóùðï êáé æáëéóìÝíïò óùñéÜóôçêå
öáñäýò ðëáôýò áíÜóêåëá óôï ìÜñìáñï ôçò
åéóüäïõ, êõñéïëåêôéêÜ óôá ðüäéá ìïõ. Äåí
ôïõ Ýöôáíå âëÝðåôå ç áôõ÷ßá ôïõ íá ÷ôõ-
ðÞóåé êáé íá ðÝóåé, åß÷å êáé ôç äåýôåñç á-
ôõ÷ßá íá ðÝóåé óôá ÷Ýñéá ìïõ.

Åãþ, îáöíéáóìÝíïò, áìÝóùò ãïíÜôéóá äß-
ðëá ôïõ ãéá íá ôïí âïçèÞóù. Åß÷å óôï ìÝ-
ôùðï Ýíá ôñáýìá, åðéðüëáéï èá Ýëåãá, á-
ìÝóùò üìùò ôñÜâçîå ôçí ðñïóï÷Þ ìïõ ç
ìýôç ôïõ ðáððïý. ×ùñßò íá Ý÷åé êÜðïéá êÜ-
êùóç, åß÷å óôñáâþóåé êáé Þôáí óáí óßãìá
ôåëéêü. Ìå ìåãÜëç ðñïóï÷Þ Üñ÷éóá íá øç-
ëáöþ ôá êïêáëÜêéá ôçò ìýôçò.

Ï ðáððïýò äåí áíôÝäñáóå êáèüëïõ êáé
óêÝöôçêá ðùò, åðåéäÞ Þôáí æåóôü ôï ÷ôý-
ðçìá êáé åðåéäÞ Þôáí æáëéóìÝíïò, äåí ðï-
íïýóå áêüìá êáé Þôáí åõêáéñßá íá áíáôÜ-
îù ôç âëÜâç üóï ãñçãïñüôåñá ìðïñïýóá.

¸âáëá ðåñéóóüôåñç äýíáìç óôïõò ÷åé-
ñéóìïýò ìïõ áëëÜ ç ìýôç äåí ßóéùíå ìå ôß-
ðïôá. Ôçí Ýðéáóá ôüôå ìå ôá äýï ìïõ ÷Ýñéá
êáé ðñïóðáèïýóá íá ôçí éóéþóù âÜæïíôáò
áñêåôÞ äýíáìç (Ýé-ùð, Ýé-ùð!) áðïñþíôáò
ðïõ ï ðáððïýò äåí áíôéäñïýóå êáèüëïõ
óôïí ðüíï.

Åí ôù ìåôáîý åß÷áí ìáæåõôåß ãýñù ìáò
êáé ìåñéêïß ðåñáóôéêïß ðïõ ðáñáêïëïõèïý-
óáí ôéò ðñïóðÜèåéÝò ìïõ.

Ôç óôéãìÞ ðïõ óêåöôüìïõí íá æçôÞóù
áðü êÜðïéïí áðü áõôïýò íá âïçèÞóåé êñá-
ôþíôáò ëßãç êüíôñá, ï ðáððïýò ìå óêïý-
íôçóå ãéá íá ôïí ðñïóÝîù êáé ìïõ åßðå:

— ÄçìçôñÜê’, ôïõ ðïõäÜñé ì’ íá äãéåßò,
ôïõ êïõðÜí’ óá Üóêçìá. Ìïõ ðïõíÜåé ôïõ
áëìáôæßê’. ÍôæéÜìðá ðéäåýóé ìé ôç ìýô’, áõ-
ôÞ ðéäÜêé ì’ äåí éóéþí’ ïýôé ìå ôç ìÝããåíç.
Ôç óôñÜâïõóá ôïõ óáñÜíôá ïêôþ ðïõ ìé
ãêñÝì’ óé ôïõ ãáúäïýñ’!!!....

ÄçìÞôñçò ÌðÜñëáò

ÔÏÐÉÊÅÓ ÅÉÄÇÓÅÉÓ

• Äéåêäßêçóç ßäñõóçò ÍïóçëåõôéêÞò Ó÷ï-

ëÞò óôï Äéä/÷ï. Ìå áéóéïäïîßá êáé ôç óõì-

ìåôï÷Þ üëùí ôùí öïñÝùí óå «ÅðéôñïðÞ á-

ãþíá» åíôåßíïíôáé ïé ðñïóðÜèåéåò äéåêäß-

êçóçò ßäñõóçò ÍïóçëåõôéêÞò Ó÷ïëÞò óôï

Äéäõìüôåé÷ï. Ìéá êáèïñéóôéêÞò óçìáóßáò

óõíÜíôçóç ìå ôïí õðïõñãü Ðáéäåßáò ê. ÐÝ-

ôñï Åõèõìßïõ èá Ý÷ïõí ôá ìÝëç ôçò Åðé-

ôñïðÞò ðïõ óõóôÜèçêå áðü ôïõò ôïðéêïýò

öïñåßò ìå óêïðü ôç äõíáìéêÞ äéåêäßêçóçò

ßäñõóçò ÍïóçëåõôéêÞò Ó÷ïëÞò óôçí ðüëç

ôïõ Äéä/÷ïõ.

• Ðñï÷ùñïýí ç Åãíáôßá êáé ïé êÜèåôïé Ü-

îïíåò. Åðéóðåýäïíôáé ïé äéáäéêáóßåò êáé

ðñï÷ùñÜ Üìåóá ç äçìïðñÜôçóç êáé ãéá ôï

ïäéêü ôìÞìá ÌÝóôçò-ÌÜêñçò, óõíïëéêïý

ðñïûðïëïãéóìïý 6 äéó. äñá÷ìþí. Ç äçìï-

ðñÜôçóç ïëïêëçñþíåôáé ôïí ÉáíïõÜñéï ôïõ

2004.

• ÁíÜðôõîç ìå ôçí áíÜäåéîç ôïðéêþí ðñï-

úüíôùí. Óôïí áãñïôïõñéóìü, ôïí ïéêïôïõ-

ñéóìü êáé ôçí êïõëôïýñá ôïõ ôüðïõ èá äþ-

óåé âáñýôçôá ï ÄÞìïò Óïõöëßïõ, þóôå íá

ðñïóåëêýóåé ìåãáëýôåñï áñéèìü åðéóêå-

ðôþí.

• Áêõñþèçêáí üëåò ïé åêäñïìÝò ðñïò

Ôïõñêßá óôçí Áëåî/ðïëç, ìåôÜ ôï ôñïìï-

êñáôéêü ÷ôýðçìá óôçí Êùí/ðïëç, ìå áðï-

ôÝëåóìá íá åßíáé éäéáßôåñá áéóèçôÝò ïé åðé-

ðôþóåéò óôçí ôïõñéóôéêÞ êßíçóç ôïõ ¸-

âñïõ.

• ÌåãÜëç Ýêèåóç æùãñáöéêÞò óôçí Art

Gallery óôçí Áëåî/ðïëç, ìå Ýñãá 15 äéÜ-

óçìùí óýã÷ñïíùí åëëÞíùí æùãñÜöùí, ìå-

ôáîý ôùí ïðïßùí åßíáé êáé ï óõìðáôñéþôçò

ìáò ÃéÜííçò ÌçôñÜêáò.

• ÄéÞìåñç ðåñéïäåßá óôïí ¸âñï áðü ôï ìÝ-

ëïò ôçò ÊåíôñéêÞò ÅðéôñïðÞò ôïõ Óõíáóðé-

óìïý ê. ÂáããÝëç Áðïóôüëïõ. Óôéò óõíá-

íôÞóåéò ôïõ ìå ôïðéêïýò öïñåßò ôüíéóå üôé

ôï ìåãáëýôåñï ðñüâëçìá ôçò åëëçíéêÞò ðå-

ñéöÝñåéáò óÞìåñá åßíáé ç åñÞìùóÞ ôçò.

• ÐñïêÞñõîç äéáãùíéóìïý ìåôáîý ìáèçôþí

Äçìïôéêþí Ó÷ïëåßùí êáé Ãõìíáóßùí ôïõ ¸-

âñïõ áðü ôï ÄÞìï Áëåîáíäñïýðïëçò ìå

ôßôëï «Ìå ÷ñþìáôá êáé ëÝîåéò ôáîéäåýïõìå

óôéò ïìïñöéÝò ôïõ ôüðïõ ìáò.

• Áðü ôçí êéíçìáôïãñáöéêÞ ëÝó÷ç. Ôï 2ï

ÄéåèíÝò ÖåóôéâÜë êéíïõìÝíùí ó÷åäßùí óôçí

Áëåî/ðïëç.

• Ïõóéáóôéêü âÞìá ãéá ôçí áðïóõìöüñç-

óç ôçò ðüëçò ôçò Áëåî/ðïëçò áðü ôéò óé-

äçñïäñïìéêÝò ãñáììÝò.

• Óå 15 çìÝñåò ç ìåëÝôç ãéá ôçí ôåëéêÞ ÷Ü-

ñáîç ôçò ãñáììÞò ÌÝóôçò-Êßñêçò-Áëåîáí-

äñïýðïëçò.

• Çìåñßäá ìå èÝìá: ÂéïëïãéêÞ ãåùñãßá.

Äéïñãáíþíåôáé áðü ôï ÔìÞìá ÁãñïôéêÞò Á-

íÜðôõîçò ôïõ ÄÐÈ óôçí ÏñåóôéÜäá ìå èÝ-

ìá: «ÂéïëïãéêÞ ãåùñãßá – ÏëïêëçñùìÝíá

óõóôÞìáôá ãåùñãéêÞò ðáñáãùãÞò».

• ÓïâáñÜ ðñïâëÞìáôá ôùí ôïðéêþí ïñãá-

íéóìþí åããåßùí âåëôéþóåùí Öåñþí êáé Ôõ-

÷åñïý åðéóçìáßíåé ìå åðéóôïëÞ ôïõ ðñïò

ôïí ãñáììáôÝá ôçò ðåñéöÝñåéáò ê. Æáöåß-

ñç ÓáêåëëÜñç ï Íïìáñ÷éáêüò Óýìâïõëïò

¸âñïõ ê. ¢ããåëïò Êïóßäçò.

• Áéóéïäïîßá ãéá Þðéï ÷åéìþíá. Ôá Ýñãá á-

ðïêáôÜóôáóçò ôùí ðåñóéíþí æçìéþí óå Ôõ-

÷åñü êáé ÐÝðëï åðéèÝùñçóå ï ÍïìÜñ÷çò

¸âñïõ ê. Íßêïò Æáìðïõíßäçò. Áíáêïéíþ-

èçêáí óçìáíôéêÜ Ýñãá óôçí áãñïôéêÞ ïäï-

ðïéßá, ôá öñÜãìáôá, ôá êáíÜëéá êáé ôá á-

íôëéïóôÜóéá ôçò ðåñéï÷Þò.

• Êáôï÷ýñùóç ðïéêéëßáò ðåðïíéïý ôïõ ¸-

âñïõ êáé öïñÝáò äéá÷åßñéóçò ôïõ ðñïúü-

íôïò. Ôçí êáôï÷ýñùóç ôçò «÷ñõóÞò êåöá-

ëÞò», ôçò îå÷ùñéóôÞò ðïéêéëßáò ðåðïíéïý

ôïõ ¸âñïõ, ùò ðñïúüíôïò ïíïìáóßáò ðñï-

Ýëåõóçò, áðïöÜóéóå íá äéåêäéêÞóåé ìå Üë-

ëïõò öïñåßò ï äÞìïò Ôõ÷åñïý, åíþ ðáñÜë-

ëçëá ðñï÷ùñÜ óôç óýóôáóç öïñÝá ðïõ

èá áíáëÜâåé ôç äéá÷åßñéóç ôïõ ðñïúüíôïò.

• Çìåñßäåò ãéá ôïðéêÜ ðñïúüíôá óå Ôñßãù-

íï êáé ÐÝðëï. Äýï åíäéáöÝñïõóåò çìåñß-

äåò ãéá ôïðéêÜ ðñïúüíôá äéïñãÜíùóå ç Íï-

ìáñ÷éáêÞ Áõôïäéïßêçóç Ñïäüðçò-¸âñïõ

óå óõíåñãáóßá ìå Üëëïõò öïñåßò. Ç ðñþ-

ôç óôéò 16-11-03 óôï óõíåäñéáêü êÝíôñï

Ìýëïõ Ðåôñùôþí óå óõíåñãáóßá ìå ôï ÄÞ-

ìï Ôñéãþíïõ, ôïí ÅÈÉÁÃÅ, ôï Åðáñ÷åßï Âï-

ñåßïõ ¸âñïõ, ôï ÄÐÈ êáé ôïõò óõíåôáéñé-

óìïýò Óðáñáããïðáñáãùãþí ôïõ Íïìïý

¸âñïõ ìå èÝìá ôéò «ÐñïïðôéêÝò áíÜðôõ-

îçò ôïõ óðáñáããéïý». Ç äåýôåñç áöïñÜ

óôéò «ÐñïïðôéêÝò ôïõ Èñáêéþôéêïõ ðåðï-

íéïý» êáé Ýãéíå óôéò 17-11-03 óôï áìöéèÝá-

ôñï ôïõ Äçìïôéêïý Äéáìåñßóìáôïò ÐÝðëïõ

óå óõíåñãáóßá ìå ôï ÄÞìï Öåñþí, ôç Ä/

íóç ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò ôïõ ÍÄ ¸âñïõ

êáé ôïí ÅÈÉÁÃÅ.

Ôá ðáñÜðïíÜ ìáò...

óôï ÄÞìáñ÷ï

Ö
ôÜíïíôáò êáíåßò ìå ôñÝíï ôïõ ÏÓÅ
óôïí óôáèìü Öåñþí èá ðåñßìåíå íá

äåé Ýíá ÷þñï êáèáñü êáé ðåñéðïéçìÝíï ìå
ôïõò áíèñþðïõò ôïý Ïñãáíéóìïý íá âïç-
èïýí ôïí åðéóêÝðôç íá âñåé ìÝóï íá ìåôá-
âåß óôçí ðüëç. Áíôß ãéá ôá ðáñáðÜíù áõôü
ðïõ óõíáíôÜ êáíåßò åßíáé ìéá êáôÜóôáóç á-
ðüëõôçò åãêáôÜëåéøçò. ¸íá óôáèìü áðå-
ñéðïßçôï, ìéá áßèïõóá áíáìïíÞò âñþìéêç
êáé ìéêñÞ êáé ï ãýñù ÷þñïò áêáôÜóôáôïò
ìå êôßñéá ãêñåìéóìÝíá êáé åãêáôáëåéììÝíá.

¼óï ï åðéóêÝðôçò ðñï÷ùñåß óôï äñü-
ìï ðïõ èá ôïí ïäçãÞóåé ãéá ôçí ðüëç, ôïí
ðåñéìÝíåé êé Üëëç Ýêðëçîç.

Ôá ðåæïäñüìéá ôïõ êåíôñéêïý äñüìïõ åß-
íáé ãåìÜôá áðü äéÜöïñá ðáíýøçëá ÷üñôá
êáé óêïõðßäá, Ýôóé ðïõ ôï êáëïêáßñé íá öï-
âÜóáé ôá ößäéá êáé Üëëá æùýöéá. ÌðÜæá
ðåôáìÝíá äåîéÜ êé áñéóôåñÜ óõíèÝôïõí ìéá
åéêüíá öñéêôÞ êáé áðáñÜäåêôç. Óôïí åðé-
óêÝðôç áõôÞ ç åéêüíá ðñïêáëåß áðáãïÞôåõ-
óç óôïí äå íôüðéï íôñïðÞ êáé áãáíÜêôçóç.

Ï óôáèìüò ôïõ ôñÝíïõ óôéò ÖÝñåò áðï-
ôåëåß ôçí ðñþôç åíôýðùóç ðïõ áðïêïìß-
æåé ï åðéóêÝðôçò üôáí öèÜíåé óôçí ðüëç.
Äåí åðéôñÝðåôáé íá åðéêñáôåß áõôÞ ç áðá-
ñÜäåêôç êáôÜóôáóç ðïõ äõóöçìåß ôçí ðü-
ëç ìáò. Èá ðñÝðåé íá ìåñéìíÞóåé ôüóï ï Ïñ-
ãáíéóìüò Óéäçñïäñüìùí ãéá ôçí åéêüíá ðïõ
ðáñïõóéÜæåé ï óôáèìüò üóï êáé ï ÄÞìïò Öå-
ñþí íá öñïíôßóåé ãéá ôçí êáèáñéüôçôá ôïõ
äñüìïõ ðïõ ïäçãåß óôçí ðüëç.

Äåí êáôáëáâáßíïõìå ãéáôß áõôÞ ç áðá-
îßùóç ùò ðñïò ôï ðéï äçìïöéëÝò ìåôáöïñé-
êü ìÝóï ðïõ åßíáé ôï ôñÝíï. Ãéá íá ìçí óôá-
èïýìå êáé óôçí ðïéüôçôá êáé ôç óõ÷íüôçôá
ôùí äñïìïëïãßùí. Èåùñïýìå üôé ïé ðïëßôåò
ôùí Öåñþí áîßæïõìå êÜôé êáëýôåñï. Èá
ðñïôåßíáìå ìÜëéóôá, ìéá êáé êÜðïéï êáöå-
íåßï ðïõ ëåéôïõñãïýóå ðáëáéüôåñá Ýêëåéóå
ëüãù ïéêïíïìéêÞò áäõíáìßáò ôïõ éäéïêôÞôç,
íá âñåèåß ôñüðïò êáé óå óõíåííüçóç ôïõ ÄÞ-
ìïõ Öåñþí ìå ôïí ÏÓÅ íá áîéïðïéçèåß ç ðå-
ñéï÷Þ ìå áèëçôéêÝò åãêáôáóôÜóåéò êáé ðáé-
äéêÝò ÷áñÝò, áíáøõêôÞñéá Ýôóé þóôå êáé ç
åéêüíá ôïõ óõãêåêñéìÝíïõ ÷þñïõ íá áëëÜ-
îåé ñéæéêÜ áëëÜ êáé ïé Üíèñùðïé ôçò ðüëçò
ìå ôéò ïéêïãÝíåéÝò ôïõò íá áðïëáìâÜíïõí
ôïí åëåýèåñï ÷ñüíï ôïõò äçìéïõñãéêÜ áîéï-
ðïéþíôáò üëåò åêåßíåò ôéò åãêáôáóôÜóåéò.
ÔÝëïò èåùñïýìå üôé ìéá ôÝôïéá ðñïóðÜèåéá
èá áíáâáèìßóåé óçìáíôéêÜ ïëüêëçñç ôçí ãý-
ñù ðåñéï÷Þ.

Ìáñßá Êáíäýëç

ÔÁ ÏÑÁÌÁÔÁ ÔÏÕ ÐÏËÕÔÅ×ÍÅÉÏÕ

Η αντίθεση της σπουδάζουσας νεολαίας στη
Χούντα, που δε σταμάτησε σε όλη την εφτά-
χρονη διάρκειά της, κορυφώθηκε στις 17 Νο-
έμβη 1973, στο Πολυτεχνείο με κύρια συνθή-
ματα «ΨΩΜΙ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, Ε-
ΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ».

Όπως κάθε χρόνο μετά την πτώση της δι-
κτατορίας, ο ελληνικός λαός τίμησε και φέτος
τη μνήμη του ηρωικού ξεσηκωμού της, με ο-
γκώδεις συγκεντρώσεις, πολυπληθείς πορείες
και ζωηρές διαδηλώσεις.

Με κυρίαρχα τα ίδια παραπάνω συνθήματα
που διατηρούν και σήμερα την επικαιρότητά
τους και άλλα παρόμοια σύγχρονα, χιλιάδες δια-
δηλωτές διατράνωσαν την αγανάκτησή τους για
τις αντιλαϊκές πολιτικές, που ευθύνονται για την
ανεργία και που κάνουν τους φτωχούς φτωχό-
τερους. Αποδοκίμασαν ρυθμίσεις που υπονο-
μεύουν τις εργασιακές σχέσεις, τις συντάξεις και
το δημόσιο χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλι-
σης, της υγείας και της παιδείας.

Διαμαρτυρήθηκαν για συμφωνίες που επι-
τρέπουν σε ξένες υπηρεσίες να αλωνίζουν στη
χώρα μας και να στραγγαλίζουν τις ατομικές
ελευθερίες και δικαιώματα. Κατήγγειλαν τον
Μπους και τους ομοίους του για τους κατα-
κτητικούς πολέμους του με πρόσχημα την κα-
ταπολέμηση της τρομοκρατίας την οποία η Ι-
μπεριαλιστική πολιτική τους γεννάει και οι δή-
θεν αντιτρομοκρατικές τους συμφωνίες ανα-
τροφοδοτούν. Οι αμέτρητοι νέοι οι οποίοι συμ-
μετέχουν κάθε χρόνο στις εκδηλώσεις αποτε-
λούν τη μεγαλύτερη εγγύηση ότι ο αγώνας θα
συνεχιστεί μέχρις ότου τα οράματα του Πολυ-

τεχνείου γίνουν πραγματικότητα.

Βέτα Σιγλίδου-Ρέτζιου

ËÉÌÍÇ ÂÉÓÔÏÍÉÄÁÓËÉÌÍÇ ÂÉÓÔÏÍÉÄÁÓËÉÌÍÇ ÂÉÓÔÏÍÉÄÁÓËÉÌÍÇ ÂÉÓÔÏÍÉÄÁÓËÉÌÍÇ ÂÉÓÔÏÍÉÄÁÓ

Ïé äéåêäéêÞóåéò ôçò ÌïíÞò ÂáôïðåäßïõÏé äéåêäéêÞóåéò ôçò ÌïíÞò ÂáôïðåäßïõÏé äéåêäéêÞóåéò ôçò ÌïíÞò ÂáôïðåäßïõÏé äéåêäéêÞóåéò ôçò ÌïíÞò ÂáôïðåäßïõÏé äéåêäéêÞóåéò ôçò ÌïíÞò Âáôïðåäßïõ

Μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε στους κατοί-

κους της περιοχής του Πόρτο-Λάγους, η από-

φαση της Μονής Βατοπεδίου να διεκδικήσει

μεγάλες εκτάσεις στα όρια των Νομών Ροδό-

πης και Ξάνθης.

Συγκεκριμένα ζητά να περιέλθει σην ιδιο-

κτησία της όλο το οικοσύστημα της Λίμνης Βι-

στονίδας, το οποίο ως γνωστό φιλοξενεί πάνω

από 200 είδη πουλιών και σπάνια αποικία ε-

ρωδιών. Οι διεκδικήσεις της Μονής αφορούν

ολόκληρη τη Λίμνη, τη νησίδα Αντά Μπου-

ρού (μέσα στη λίμνη) και περίπου 30.000 στέμ-

ματα χέρσα και καλλιεργήσιμης γης γύρω από

τη Λίμνη. Στις απαιτήσεις της Μονής περιλαμ-

βάνονται και περιοχές με κλασικές και Βυζα-

ντινές αρχαιότητες. Με τις διεκδικήσεις της η

Μονή θέτει σε αμφισβήτηση τις ιδιοκτησίες

(σπίτια-χωράφια, υποδομές συνεταιρισμών, λι-

μενικές εγκαταστάσεις κ.λπ.) των κατοίκων ε-

πικαλούμενη βυζαντινά αυτοκρατορικά χρυσό-

βουλα και 900 χρόνια μετά θέλει να κάνει νοι-

κάρηδες τους κατοίκους της περιοχής που μό-

χθησαν για να χτίσουν ένα σπίτι, να αγορά-

σουν ένα κομμάτι γης, η μιά βάρκα για να βγά-

ζουν το μεροκάμτο από την αλιεία.

Η αγωγή της Μονής Βατοπεδίου εναντίον

του Ελληνικού Δημοσίου εκδικάστηκε στις 5

Νοεμβρίου και η απόφαση αναμένεται να εκ-

δοθεί μέχρι τέλους Δεκέμβρη ή το αργότερο

αρχές του επομένου έτους. Το θέμα αυτό δη-

μιουργεί τεράστιο κοινωνικό ζήτημα για τους

ανθρώπους που ζουν εκεί. Προβληματίζει ιδιαί-

τερα η στάση της Μονής που μετά από 9 αιώ-

νες διεκδικεί την περιοχή. Δικαιολογημένα οι

κάτοικοι είναι αγανακτησμένοι. Στο πλευρό

τους βρίσκονται φορείς, οι Δικηγορικοί Σύλ-

λογοι, η τοπική αυτοδιοίκηση, ο κλήρος της

περιοχής, ο Μητροπολίτης Ξάνθης κος Παντε-

λεήμων και προειδοποιούν ότι δεν θα επιτρέ-

ψουν σε κανένα να τους πάρει τις περιουσίες

τους που με κόπο δημιούργησαν τόσα χρόνια.

Τέλος καλούν  την κυβέρνηση να μην υποχω-

ρήσει στις απαιτήσεις της Μονής και να στα-

θεί δίπλα τους.

Μ.Κ.

Ôï Ï×É ôïõ Çðåéñþôéêïõ ëáïý

×éëéÜäåò öïñÝò ãñÜöôçêå êáé åéðþèçêå üôé å-
êåß óôéò ÷éïíéóìÝíåò âïõíïðëáãéÝò ôçò Ðßíäïõ
ïé áóôñáôïëüãçôïé Çðåéñþôåò, íÝïé Üíäñåò êáé
ãõíáßêåò, ãÝñïé êáé ãåñüíôéóóåò ðïëÝìçóáí ôï
1940, ðëÜé ðëÜé ìå ôïõò ¸ëëçíåò óôñáôéþôåò.
ÐñïðÜíôùí ïé èñõëéêÝò ëåâåíôïìÜíåò çðåéñþ-
ôéóóåò æáëùìÝíåò êïõâáëïýóáí áäéÜêïðá ðï-
ëåìïöüäéá êáé ôñüöéìá óôéò ðñþôåò ãñáììÝò
ôïõ ìåôþðïõ, üðïõ ï åëëçíéêüò óôñáôüò ðïëå-
ìïýóå ðïëëÜ ìåñüíõ÷ôá, ãéá íá åìðïäßóåé ôïõò
üãêïõò ôùí éôáëéêþí äõíÜìåùí.

Çðåéñþôåò êÜèå çëéêßáò êáé öýëïõ áíÝ-
ðíåáí ìáæß ìå ôïõò óôñáôåõìÝíïõò ôç ìðü÷á
ôùí öïíéêþí ìá÷þí êáé ðïëëÝò öïñÝò ðáëåý-
áíå ìå íý÷éá êáé ìå äüíôéá ãéá íá êñáôÞóïõí
ôç èÝóç óêïôùìÝíùí öáíôÜñùí.

Ï Åëëçíéêüò óôñáôüò, ìå áôóáëÝíéá ïðé-
óèïöõëáêÞ ïëüêëçñï ôïí çðåéñþôéêï ëáü, ðå-
ñßìåíå êáé ãêñåìïôóÜêéóå ôïõò õðåñößáëïõò
éôáëïöáóßóôåò, ðïõ áíõðïìïíïýóáí íá ðéïý-
íå êáöÝ óôá ÃéÜííåíá.

ÌåèõóìÝíïò «áðü áèÜíáôï êñáóß ôïõ åé-
êïóéÝíá» ôïõ ÊùóôÞ ÐáëáìÜ, ðÝñáóå áðü
ôçí Üìõíá óôç ñáãäáßá íéêçöüñá áíôåðßèåóç.

Ï éôáëïöáóßóôáò ÃïëéÜè ðïõ áðïðåéñÜ-
èçêå íá âéÜóåé ôçí çðåéñþôéêç ãç, ðëÞñùóå
ðïëý áêñéâÜ áõôÞ ôçí éôáìüôçôÜ ôïõ.

Ãéáôß, üðùò ÷áñáêôçñéóôéêÜ ãñÜöåé åíç-
ìåñùôéêü-éóôïñéêü öõëëÜäéï ôïõ ÄÞìïõ Êáë-
ðáêßïõ «ç Ãç áõôÞ Ý÷åé ìéáí áõóôçñÞ ðáñèå-

íéÜ. ×ôõðÜåé ìå èÜíáôï üðïéïí ôçí ðñïóâÜëëåé».

Ερωτήματα για τη Μικρασιατική

εκστρατεία-καταστροφή

Όταν σκέπτομαι να γράψω κάτι σχετικά με τη

Μικρασιατική εκστρατεία-καταστροφή, έχω έ-

νονη συναισθηματική φόρτιση. Ανατρέχοντας

στις πηγές μου (βιβλία, εγκυκλοπαίδειες), ζω-

ντανή παράδοση, πάντα κάνω τις ίδιες σκέψεις:

1) Εάν δεν γινόταν η μικρασιατική εκστρα-

τεία, η Ελλάδα θα έμενε με τα σύνορα πριν του

1922 ή ήταν αποφασισμένο να μας δώσουν αυ-

τά που πήραμε.

2) Εάν ο Βενιζέλος δεν έχανε τις εκλογές

του 1922 θα έμενε στα ήδη υπάρχοντα εδάφη

στη Μ. Ασία; Θα απέσυρε τα στρατεύματα; Θα

προχωρούσε στα βάθη της Μ. Ασίας όπως έ-

κανε ο Γούναρης;

3) Οι ξένες δυνάμεις ευθύνονται για την κα-

ταστροφή ή η διπλωματία μας ήταν ανίκανη;

Ερωτήματα πολλά που οι ιστορικοί δεν

μπορούν να απαντήσουν ούτε τώρα παρά το

ότι έχουν ανοιχθεί τα αρχεία.

Λ.Τ.

Ïé Çðåéñþôåò óõíÝ÷éóáí ôïí ðáôñéùôéêü
áãþíá ôïõò êáé óôçí ðåñßïäï ôçò çñùéêÞò å-
èíéêÞò áíôßóôáóçò ôïõ åëëçíéêïý ëáïý åíÜ-
íôéá óôïõò éôáëïãåñìáíïýò êáôáêôçôÝò.

ÁëëÜ êáé óôá ÷ñüíéá ôçò åéñÞíçò ç åãêá-
ôáëåéììÝíç ¹ðåéñïò, ðïõ ïé åõñïëÜãíåò ðï-
ëéôéêÝò ôçí êáôÜíôçóáí ôåëåõôáßá ðåñéöÝñåéá
ôçò Åõñþðçò, åîáêïëïõèåß íá áíôéóôÝêåôáé
ìå ìüíï üðëï ôïí áëýãéóôï ðáñáäïóéáêü ðï-
ëéôéóìü ôçò åíÜíôéá óå êÜèå åêðïëéôéóôéêü åé-
óâïëÝá.

×ñÞóôïò ÑÝôæéïò



¸ôïò 8ï 

• ö. 45-46ï • ÓåðôÝìâñéïò-ÄåêÝìâñéïò 2003 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 5

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

Ôá êÜëáíôá ôçò ðáôñßäáò ìáò

Ô
á êÜëáíôá Þ êáëçìåñßóìáôá, üðùò óõ-

íçèßæïõí íá ôá ïíïìÜæïõí ïé ëáïãñÜöïé,

åßíáé ìßá óåéñÜ áðü ôñáãïýäéá óôá ïðïßá êõ-

ñéáñ÷åß ðåñéóóüôåñï ôï ëõñéêü ðáñÜ ôï èñç-

óêåõôéêü óôïé÷åßï. Åßíáé ç óõíÝ÷åéá ôçò «Åé-

ñåóéþíçò» ôùí ïìçñéêþí ÷ñüíùí êáé áñãüôå-

ñá ôïõ «Êïñùíßóìáôïò» êáé ôïõ «×åëéäïíßóìá-

ôïò». Óôç ñùìáúêÞ åðï÷Þ Ý÷ïõìå ôéò êáëÝíäåò

(ãéïñôÝò ãéá ôçí áñ÷Þ êÜèå ìÞíá, ïé ïðïßåò óõ-

íå÷ßæïíôáé êáé óôï ÂõæÜíôéï. Åêåß ðáßñíïõí

êáé ôï üíïìá ¢óìáôá Áãåñìïý, åíþ ïé êáëá-

íôéóôÝò ëÝãïíôáé Áãýñôáé Þ Ìçíáãýñôáé.

Åßíáé ÷áñéôùìÝíá, ðçãáßá, áõèüñìçôá,

ãåìÜôá äñïóéÜ êáé ôñõöåñüôçôá, êáé ëÝãïíôáé

óõíÞèùò áðü ðáéäéÜ ðïõ ìå ôéò ãëõêéÝò öù-

íÝò ôïõò ìðïñïýí íá áíáããåßëïõí ôï ðëçóßá-

óìá ôçò ìåãÜëçò ãéïñôÞò.

Ôá ðáéäéÜ äåí ðáñáëåßðïõí, åêôüò áðü ôç

÷áñìüóõíç åßäçóç, íá ãåìßóïõí ôïí áöÝíôç,

ôçí êõñÜ êáé ôá ëïéðÜ ìÝëç ôçò ïéêïãÝíåéáò

ìå ðáéíÝìáôá, ÷áñáêôçñéóìïýò, áëëÜ êáé åõ-

÷Ýò ìå ìïíáäéêü óêïðü ôï öéëïäþñçìá ðïõ

óõíÞèùò åßíáé ãëõêÜ, îçñïß êáñðïß, øùìß,

÷ïéñéíü êñÝáò êáé ëßãá ÷ñÞìáôá.

Åêôüò áðü ôá ðáéäéÜ, óôïõò áãåñìïýò

ðáßñíïõí ìÝñïò êáé ìåãáëýôåñá Üôïìá êáé

ôüôå ôï Ýèéìï Ý÷åé Ýíá ðïëýðëïêï ôåëåôïõñ-

ãéêü. ×ñçóéìïðïéïýíôáé óõìâïëéêÜ áíôéêåß-

ìåíá, êïõäïýíéá, ìïõóéêÜ üñãáíá, åéäéêÝò

öïñåóéÝò êáé Ý÷åé ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôñáãïýäéá,

Üóìáôá áãåñìïý, ðïõ ôá ëÝíå ðåñéðëáíþìå-

íïé ðáíçãõñéóôÝò (áãýñôåò) ìå óêïðü íá ìá-

æÝøïõí áãáèÜ ãéá üëç ôç óõíôñïöéÜ (Êáëü-

ãåñïé, ÑáãêÜôóéá, ÔæáìÜëá).

Óôç ÈñÜêç ïé ñïõãêáôóÜäåò, ðïõ åßíáé

áãüñéá 17-20 ÷ñüíùí, ìå ôï ðïóüí ðïõ èá óõ-

ãêåíôñùèåß, áöïý åêðïéçèïýí ôï øùìß êáé ôï

÷ïéñéíü, áíÞìåñá ôùí ×ñéóôïõãÝííùí èá ãëå-

íôÞóïõí üëïé ìáæß óôçí ðëáôåßá ôïõ ÷ùñéïý

óõìðáñáóýñïíôáò óôï ãëåíôïêüðé êáé ôïõò

óõã÷ùñéáíïýò ôïõò.

¼ðùò âëÝðïõìå ãéá ðïëëïýò áéþíåò äåí

Ý÷ïõí áëëÜîåé ðïëëÜ ðñÜãìáôá, ôéò ôåëåõôáß-

åò üìùò äåêáåôßåò ç ðïëéôéóôéêÞ ìáò êëçñï-

íïìéÜ öèåßñåôáé êáé ç åðéâïëÞ îÝíùí ðñïôý-

ðùí åßíáé ìåãÜëç. Óå üëïõò ìáò, éäéáßôåñá ü-

ìùò óôïõò ðïëéôéóôéêïýò óõëëüãïõò ðÝöôåé ç

åõèýíç ãéá ôç äéÜäïóç êáé äéáôÞñçóç ôùí ðá-

ôñïðáñÜäïôùí åèßìùí ìáò.

Ìå ìåãÜëç éêáíïðïßçóç ðëçñïöïñçèÞ-

êáìå ôçí Ýêäïóç CD áðü ôç Íïìáñ÷ßá ¸-

âñïõ ìå ôá ðáñáäïóéáêÜ êÜëáíôá ôçò ÈñÜ-

êçò ôñáãïõäéóìÝíá áðü ôç ìïíáäéêÞ öùíÞ

ôïõ óõìðáôñéþôç ìáò ×ÑÏÍÇ ÁÇÄÏÍÉÄÇ.

¸ôóé, ãéá íá èõìçèïýí ïé ðáëáéüôåñïé êáé

íá ìÜèïõí ïé íåüôåñïé, ðáñáèÝôïõìå ìåñéêÜ

÷áñáêôçñéóôéêÜ êÜëáíôá ôçò ðåñéï÷Þò ìáò,

ôçò ÈñÜêçò.

Ìáñßá Ëáæßäïõ-Êáôóåëßäïõ

ÐÇÃÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÇÓÇÓ:

1) Áñ÷åßï ÅëëçíéêÞò ÌïõóéêÞò, «Ôá êÜëáíôá ôùí

ÅëëÞíùí»

2) «Ôï èñáêéþôéêï äçìïôéêü ôñáãïýäé óôïí ¸âñï

êáé ôç ÓáìïèñÜêç» ôïõ Áõãåñéíïý Ìáõñéþôç

(åêäüóåéò ÐÜñáëïò).

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

ÑÅÓÉÔÁË ÊÉÈÁÑÁÓ

Óôéò 15 Íïåìâñßïõ 2003, ç ÌïõóéêÞ Ó÷ïëÞ ôçò

Åðé÷åßñçóçò ÐïëéôéóôéêÞò ÁíÜðôõîçò ôïõ ÄÞìïõ

Öåñþí ðñáãìáôïðïßçóå ìéá ìïõóéêÞ åêäÞëùóç

óôï Äçìïôéêü ÈÝáôñï Öåñþí, üðïõ ï óõíôïðß-

ôçò ìáò ìïõóéêüò ÃéÜííçò ÃéáãïõñôÜò Ýäùóå ñå-

óéôÜë êéèÜñáò. Ï ôáëáíôïý÷ïò óõìðáôñéþôçò ìáò

ðïõ Þäç êåñäßæåé ôçí ðñïóï÷Þ ôïõ êïéíïý ðá-

íåëëçíßùò, åñìÞíåõóå Ýíá ðïéêßëï ðñüãñáììá

ãéá ôïõò ößëïõò ôçò ìïõóéêÞò ôùí Öåñþí.

ÅÊÈÅÓÇ ÆÙÃÑÁÖÉÊÇÓÅÊÈÅÓÇ ÆÙÃÑÁÖÉÊÇÓÅÊÈÅÓÇ ÆÙÃÑÁÖÉÊÇÓÅÊÈÅÓÇ ÆÙÃÑÁÖÉÊÇÓÅÊÈÅÓÇ ÆÙÃÑÁÖÉÊÇÓ

ÂÉÂËÉÏÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇÂÉÂËÉÏÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇÂÉÂËÉÏÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇÂÉÂËÉÏÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇÂÉÂËÉÏÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇ

Äýï ðñïôÜóåéò ãéá âéâëßá
ðïõ áöïñïýí óôá ðáéäéÜ

Êáèþò Ýñ÷ïíôáé ïé ãéïñôÝò ôùí ×ñéóôïõãÝí-
íùí ðïëëïß èá èåëÞóïõìå íá áãïñÜóïõìå ãéá
ôá ðáéäéÜ ùò äþñá âéâëßá. Ãéá íá óáò äéåõêï-
ëýíïõìå óôçí åðéëïãÞ óáò, óáò ðñïôåßíïõìå
âéâëßá ðïõ Ý÷ïõí ãñÜøåé ãéá ðáéäéÜ äýï óõ-
ìðáôñéþôéóóÝò ìáò:

1) Ç ÃáëÞíç Ñåêáëßäïõ ãéá ðáéäéÜ 8-10 å-
ôþí: Ôï âéâëßï ìå ôßôëï «ÌåôáîùôÞ êëùóôÞ
ìåò óôï ðïôÜìé» (åêäüóåéò ÅëëçíéêÜ ÃñÜììá-
ôá). ÁöïñÜ ôçí éóôïñßá ôùí ìéêñþí êáôïßêùí
äýï ðüëåùí ðïõ ôéò ÷ùñßæåé Ýíá óïöü ðïôÜìé
áëëÜ êáé Ýíáò âáèýò èõìüò. Ôá ðáéäéÜ èá îå-

ÊÁËÁÍÔÁ ÔÇÓ ÈÑÁÊÇÓ

×ñéóôüò ãåííéÝôé, ÷áñÜ óôïõí êüóìïõ

÷áñÜ óôïõí êüóìïõ, óôá ðáëéêÜñéá.

ÓáñÜíôá ìÝñéò, óáñÜíôá íý÷ôéò

ç ÐáíáãéÜ ìáò êïéëïõðïõíïýóé.

Êïéëïðïõíïýóé, ðáñáêáëïýóé

ôïõò Áú-ðïõóôüëïõò, ôïõò Áñ÷áããÝëïõò.

Êé ïé Áú-ðïõóôüëïé ìáìÝò ãõñåýïõí

êé ïé Áñ÷áããÝëïé ãéá ìýñïõ ôñÝ÷ïõí

Êé þóðïõ íá ðÜíé êé þóðïõ íá Ýñôïõí

ç ÐáíáãéÜ ìáò îéëåõèçñþèêé

ÌÝóá óôéò ðÜ÷íéò, ìÝó' óôá ëïõëïýäéá

ìÝóá óôéò äÜöíéò, óôá êõðáñßóóéá.

Óáí Þëéïõò ëÜìðåé, óá íéü öéããÜñé

öÝããåé óé áõôüíáí ôïõí íïéêïõêýñç

ìé ôá êáëÜ ôïõ, ìé ôá ðéäéÜ ôïõ

ìé ôç ÷ñõóÞ ôç íïéêïõêõñÜ ôïõ.

*   *   *
Ï êáôáîéùìÝíïò óõìðáôñéþôçò ìáò ÃéÜííçò

ÌçôñÜêáò, Üñ÷ùí ÁãéïãñÜöïò ôïõ Ïéêïõ-

ìåíéêïý Ðáôñéáñ÷åßïõ,  åêèÝôåé Ýñãá ôïõ óôçí

ARTOWER AGORA / ARTNET GALLERIES,

ïäüò Áñìïäßïõ 10, óôçí ÁèÞíá (ÂáñâÜêåéïò

Ðëáôåßá) ìå ôßôëï:

byzantinoòbyzantinoòbyzantinoòbyzantinoòbyzantinoò

Ìéêñüò kai ìåãáó êïóìïóÌéêñüò kai ìåãáó êïóìïóÌéêñüò kai ìåãáó êïóìïóÌéêñüò kai ìåãáó êïóìïóÌéêñüò kai ìåãáó êïóìïó

ÄéÜñêåéá Ýêèåóçò: 8-29 Äåêåìâñßïõ 2003

Ìðïñåßôå íá åðéóêåöèåßôå ôçí Ýêèåóç:
ÔåôÜñôç-ÐÝìðôç-ÐáñáóêåõÞ: 15:00-20:00

ÓÜââáôï: 12:00-16:00

Ôçë.: 210-32.46.100, Fax: 210-32,49,606
www.artower.gr, e-mail: artower@otenet.gr

êéíÞóïõí ìå óýììá÷ï ôá æþá Ýíá ìåãÜëï á-
ãþíá ãéá íá öôéÜîïõí ôç ãÝöõñá ðïõ èá ôïõò
åíþóåé.

2) ×ñõóïýëá Ðåôñßäïõ, ôï âéâëßï «ÈÝá-
ôñï-Êßíçóç-Ñõèìüò». ÐáñïõóéÜæïíôáé äñþìå-
íá óå ðáñáìýèéá ôçò ßäéáò, ìå áöÞãçóç êáé
ìïõóéêÞ – óå CD (åêä. ÓìõñíéùôÜêç).

3) ×ñõóïýëá Ðåôñßäïõ, ôï âéâëßï «Ï æç-
ëéáñïãáôïýëçò». Åßíáé Ýíá ðñùôüôõðï ðáñá-
ìýèé ðïõ êáëåß ôïõò ìéêñïýò áíáãíþóôåò íá-
óõììåôÝ÷ïõí óôçí åîÝëéîç ôçò éóôïñßáò.

Ìáñßá Ëáæßäïõ

Ïé áñ÷áéïëïãéêïß èçóáõñïß
ôçò áíáóêáöÞò ôïõ ôáöéêïý ôýìâïõ
ÌéêñÞò ÄïîéðÜñáò-Æþíçò Â. ¸âñïõ

ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇ ÔÙÍ ÓÐÁÍÉÙÍ ÅÕÑÇÌÁÔÙÍ

ÓÅ ÄÉÁÖÁÍÅÉÅÓ ÓÔÇÍ ÐÁËÁÉÁ ÂÏÕËÇ

Ôï Èñáêéêü ÊÝíôñï-Åôáéñåßá Èñáêéêþí Ìå-
ëåôþí óå óõíåñãáóßá ìå ôï Óýëëïãï Êùíóôá-
íôéíïõðïëéôþí êáé ôï Óýëëïãï Åâñéôþí «Ï ´Å-
âñïò», ìå ôç óõìðáñÜóôáóç ôïõ õöõðïõñãïý
Ïéêïíïìéêþí ê. Áðüóôïëïõ ÖùôéÜäç, ðñáãìá-
ôïðïßçóáí ôéìçôéêÞ ðáíçãõñéêÞ åêäÞëùóç óôéò
2-12-2003 óôçí áßèïõóá ôçò ÐáëáéÜò ÂïõëÞò.

×áéñåôéóìü áðçýèõíáí óôçí åêäÞëùóç ï
õöõðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí ê. Áð. ÖùôéÜäçò,
ï âïõëåõôÞò ̧ âñïõ ê. Ëåùíßäáò Ëõìðåñáêß-

äçò, ï ðñüåäñïò ôïõ Èñáêéêïý ÊÝíôñïõ-
ÅÈÌ ê. ÓôáìÜôçò Ãåùñãïýëçò, ï ðñüåäñïò
ôçò ¸íùóçò Êùí/ðïëéôþí ê. Ëåùíßäáò Êïõ-

ìÜêçò êáé ï ðñüåäñïò ôïõ Óõëëüãïõ Åâñé-
ôþí «Ï ̧ âñïò» ê. ÈáíÜóçò Ðïíôïñüðïõëïò.

Ïé åêðëçêôéêÝò ðÝíôå ñùìáúêÝò Üìáîåò
êáé ôá Üëëá óçìáíôéêÜ åõñÞìáôá ôçò áíáóêá-
öÞò ôïõ ôáöéêïý ôýìâïõ ÌéêñÞò ÄïîéðÜñáò-
Æþíçò ôïõ ÄÞìïõ Êõðñßíïõ ̧ âñïõ, ðñïóèÝ-
ôïõí ðïëëÜ íÝá óôïé÷åßá óôç ìáêñáßùíç éóôï-
ñßá ôçò ÈñÜêçò. ÐáñïõóéÜóôçêáí ãéá ðñþ-
ôç öïñÜ óôçí ÁèÞíá êáé óõíåðÞñáí ôï ðïëõ-
ðëçèÝò êïéíü ðïõ åß÷å êáôáêëýóåé ôïõò ÷þ-
ñïõò êáé ðáñáêïëïõèïýóå ìå ìåãÜëï åíäéá-
öÝñïí åðß ôñåéò þñåò.

Ç ðáñïõóßáóç óå äéáöÜíåéåò ôùí åõñç-
ìÜôùí áõôþí, ðïõ Ýöåñå ãéá ðñþôç öïñÜ óôï
öùò óôïí åëëçíéêü ÷þñï ç áñ÷áéïëïãéêÞ óêá-

¸êèåóç ÆùãñáöéêÞò
«Ôñåéò ãåíéÝò æùãñÜöùí

óôçñßæïõí ôç ÈñÜêç»

Ôï ºäñõìá ÈñáêéêÞò ÔÝ÷íçò & ÐáñÜäïóçò
ðñáãìáôïðïßçóå áðü ôéò 4 Ýùò ôéò 8 Íïåì-
âñßïõ 2003 óôç ÓôïÜ ôïõ Âéâëßïõ Ýêèåóç æù-
ãñáöéêÞò ìå èÝìá «Ôñåéò ãåíéÝò æùãñÜöùí
óôçñßæïõí ôç ÈñÜêç». ÊáôÜ ôçí åêäÞëùóç ôùí
åãêáéíßùí ðáñïõóéÜóôçêå ç ðïëõôåëÞò Ýêäï-
óç ôïõ Çìåñïëïãßïõ 2004 ôïõ Éäñýìáôïò, ç
ïðïßá ðëáéóéþíåôáé åéêáóôéêÜ áðü ôïõò ðßíá-
êåò æùãñáöéêÞò ôçò Ýêèåóçò. Ôçí åêäÞëùóç
ðñïëüãéóáí ç êá Âéñãéíßá Ôóïõäåñïý, Ðñüå-
äñïò ôïõ Éäñýìáôïò ÈñáêéêÞò ÔÝ÷íçò & Ðá-
ñÜäïóçò, ï Áêáäçìáúêüò êáé æùãñÜöïò ê. Ðá-
íáãéþôçò ÔÝôóçò, êáé ï ÊáèçãçôÞò êáé êñéôé-
êüò ôÝ÷íçò ê. ÃéÜííçò Êïëïêïôñþíçò.

ðÜíç, Ýãéíå áðü ôïí åðßôéìï ¸öïñï Áñ÷áéï-

ôÞôùí ê. ÄéáìáíôÞ ÔñéáíôÜöõëëï êáé ôçí áñ-

÷áéïëüãï ôçò Åöïñåßáò Áñ÷áéïôÞôùí ê. Äü-
ìíá Ôåñæïðïýëïõ.

ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò åêäÞëùóçò ðñïâëÞ-
èçêå óåéñÜ äéáöáíåéþí ôïõ äçìïóéïãñÜöïõ
Ãéþñãïõ ËåêÜêç ìå ôéò õðÝñï÷åò öõóéêÝò ï-
ìïñöéÝò ôïõ ¸âñïõ.

Ó.Á.

Νικηφόρος Λύτρας, Τα κάλαντα (1875)

Ð' áõãéíéêü êé áí âãÞêáìé ó' áñ÷ïõíôéêü èá ðÜìé

èá ðÜìé óôïõí áöÝíôç ìáò ôïõí ðïõëõ÷ñïõíçìÝíïõ

ðïõ '÷åé ôá óðßôéá ô' áøçëÜ ìé ôá øçëÜ ðáñìÜêéá

áðïý÷åé ôéò ôñáíÝò áõëÝò, ôéò ìáñìáñïõóôñïõìÝíéò.

¢íïéîé ðüñôá ì' Üíïéîé, Üíïéîé êáíáñÝíéá,

Ý÷ïõ äõï ëüãéá íá óé ðù êé êåßíá æá÷áñÝíéá.

¢ãéïõò Âáóßëçò Ýñ÷éôé áðïý ôçí Êáéóáñßá

âáóôÜåé ðÝíá êé ÷áñôß, ÷áñôß êé êáëáìÜñé.

Âáóßëç ì' ðïýèé Ýñ÷éóé êé áðïýèé êáôéâáßíåéò;

Áðïý ôç ìÜíá ì' Ýñ÷ïõìé êé óôïõ óêïõëåéü ðçãáßíïõ.

ÊÜôóé íá öáò êÜôóé íá ðéåéò, êÜôóé íá ôñáãïõäÞóåéò.

Åãþ ôñáãïýäéá äåí îÝñïõ, îÝñïõ ôçí áëöáâÞôá.

Óôçí ðáôçñßôóá áêïýìðçóé êé áðüëõêé êëïõíÜñéá,

êëïõíÜñéá ÷ñõóïõêëþíáñá êé öýëë' áðïý ôá äÝíôñá.

Ó' áõôü ôï óðßôé ô' áøçëü ðÝôñá íá ìç ñáãßóåé

êé ïõ íïéêïõêýñçò ôïõ óðéôéïý ÷ßëéá ÷ñüíéá íá æÞóåé.

ÅóöÜîáìé ôïõí ðéôåéíü êé áöÞóáìé ôçí êüôá

äþ' ìáò êõñÜ ìáò ôïõ ìðáîßó'

íá ðÜìé óé Üëëç ðüñôá.

¢éíôé êé ôïõ ÷ñüí'!

Ð
áñáäïóéáêÜ èñáêéþôéêá êÜëáíôá ìå ôç öù-

íÞ ôïõ ðéï áõèåíôéêïý åêöñáóôÞ ôïõ èñáêé-

êïý ôñáãïõäéïý, ôïõ ìïíáäéêïý ×ñüíç Áçäïíß-

äç, èá ìáò ôáîéäÝøïõí óå ðáëáéïýò ìá áéþíéïõò

Þ÷ïõò, ìõñùäéÝò êáé ÷ñþìáôá ôùí ×ñéóôïõãÝí-

íùí êáé ôçò Ðñùôï÷ñïíéÜò, ìå Ýíá CD ðïõ åôïß-

ìáóå êáé êõêëïöïñåß ç ÅðéôñïðÞ Ðïëéôéóìïý ôçò

Íïìáñ÷ßáò ¸âñïõ óå óõíåñãáóßá ìå ôï Áñ÷åßï

ÌïõóéêïëáïãñáöéêÞò ÐáñÜäïóçò «×ñ. Áçäïíß-

äçò» êáé ôï åîþöõëëï ôïõ ïðïßïõ öéëïôÝ÷íçóå

ç æùãñÜöïò êáé õðåýèõíç ôçò «Art Gallery» óôçí

Áëåîáíäñïýðïëç Áèáíáóßá Ðåöôïõëßäç. «ÊÜëá-

íôá ÈñÜêçò», ï ôßôëïò. Ìå ÷áñáêôçñéóôéêÜ êáé ÷á-

ñéôùìÝíá «äåßãìáôá» áðü ÁíáôïëéêÞ, ÄõôéêÞ êáé

Âüñåéá ÈñÜêç, êáèþò êáé ôá êëáóéêÜ ôñáãïýäéá

«Íá âñïýìé», «ÓáñÜíôá ìÝñåò» êáé «Ðüøá ×ñéóôüò

ãåííÞèçêå».

Êáôáöåýãïíôáò óôï âéâëßï ôïõ ëáïãñÜöïõ-

óõããñáöÝá Êþóôá Èñáêéþôç «ËáúêÞ ðßóôç êáé ëá-

ôñåßá óôç ÈñÜêç», ìáèáßíïõìå ðùò «ôá èñáêéêÜ

êÜëáíôá åßíáé áðü ôá ùñáéüôåñá ôïõ åßäïõò êáé

îå÷ùñßæïõí ãéá ôçí ðñùôïôõðßá êáé ôç ëõñéêü-

ôçôÜ ôïõò. Ôá êÜëáíôá äåí ôá Ýøåëíáí ôá ðáéäéÜ

ôï ðñùß ôçò ÐáñáìïíÞò, üðùò óÞìåñá, áëëÜ ôï

âñÜäõ. Îåêéíïýóáí, ìéêñÝò óõíôñïöéÝò, êñáôþ-

íôáò öáíáñÜêéá êáé ÷ñùìáôéóôÜ êáñáâÜêéá óôï-

ëéóìÝíá ìå êïñäÝëåò. Äåí ðÞãáéíáí ìüíï óå öé-

ëéêÜ óðßôéá, ìá ó’ üëïõ ôïõ êüóìïõ. Åêåß ôá öé-

ëåýáíå ìå ãëõêÜ êáé îçñïýò êáñðïýò. Ôá íïìß-

óìáôá ôá êÜñöùíáí ðÜíù ó’ Ýíá ìÞëï, êáôÜ ôçí

ðáëáéÜ óõíÞèåéá ôùí Âõæáíôéíþí.

ÊÜëáíôá ðïõ äéåêôñáãùäïýí ôá ðÜèéá ôçò

ÐáíáãéÜò êáèþò êáé ôïí åñ÷ïìü ôïõ íÝïõ ÷ñü-

íïõ, óå ìéá ãëþóóá åíôåëþò ðñùôüôõðç êáé æù-

íôáíÞ. «Øáëìïß», ðïõ êé åöÝôïò ôá ðáéäéÜ ôçò

ÈñÜêçò èá «óýñïõí» óôéò ãåéôïíéÝò, ìå ôá áíáì-

ìÝíá öáíáñÜêéá ôïõò, ôï ÷Üñôéíï êáñáâÜêé êáé

ôï áðáñáßôçôï üñãáíï-ôñßãùíï, ôï «ôñéÜãêëé»

«ÊÜëáíôá ÈñÜêçò» óå CD ìå ôç öùíÞ ôïõ ×ñüíç Áçäïíßäç

áðü ôç Íïìáñ÷ßá ¸âñïõ
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ÔÏðÉÊÜ ÍÝÁ

• Ïëëáíäïß ôïõñéóôéêïß ðñÜêôïñåò åðéóêÝ-

öôçêáí ôïí Ïêôþâñç ôï ÄÞìï Öåñþí. Óõ-

íáíôÞèçêáí ìå ôï ÄÞìáñ÷ï ê. Ã. Ïýóôï-

ãëïõ, ï ïðïßïò ôïõò åíçìÝñùóå ãéá ôá á-

îéïèÝáôá êáé ôá éóôïñéêÜ ìíçìåßá ôçò ðü-

ëçò áëëÜ êáé ôï öõóéêü ìíçìåßï ôïõ ÄÝëôá

ôïõ ¸âñïõ. Ôïõò ìßëçóå ãéá ôïí áãñïôïõ-

ñéóìü êáé åíáëëáêôéêü ôïõñéóìü ðïõ Ý÷åé

áíáäåßîåé êáé áíáðôýîåé ç ðåñéï÷Þ ìáò, á-

íÝðôõîå áíáëõôéêÜ ôá óõãêñéôéêÜ ðëåïíå-

êôÞìáôá ôçò ðåñéï÷Þò ìáò, åíþ ðáñïõóßá-

óå Ýíôõðï êáé öùôïãñáöéêü õëéêü ìå ôéò

ïìïñöéÝò ôçò ðåñéï÷Þò ìáò. ÅíèïõóéáóìÝ-

íïé ïé Ïëëáíäïß ôïõñéóôéêïß ðñÜêôïñåò

óõìöþíçóáí üôé áîßæåé íá óõìðåñéëÜâïõí

óôï ôïõñéóôéêü ôáîéäéùôéêü ðáêÝôï åðéóêÝ-

øåéò êáé îåíáãÞóåé óôçí ðåñéï÷Þ ìáò êáé

óôïí ÄÞìï Öåñþí.

• ÅñãáôéêÝò êáôïéêßåò óôéò ÖÝñåò. Óå ðáíç-

ãõñéêü êëßìá ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôá ôÝëç

ôïõ ÓåðôÝìâñç 2003 ç êëÞñùóç ãéá ôç äéÜ-

èåóç 10 åñãáôéêþí êáôïéêéþí óôï ÄÞìï Öå-

ñþí, óå äéêáéïý÷ïõò ôïõ Ïñãáíéóìïý Åñ-

ãáôéêÞò Êáôïéêßáò. Ïé 10 êáôïéêßåò ðïõ êëç-

ñþèçêáí åßíáé ïé ôåëåõôáßåò áðü ôéò 43 ðïõ

êáôáóêåõÜóôçêáí óôéò ÖÝñåò ôá ôåëåõôáßá

÷ñüíéá.

•  ÓõíÜíôçóç ìå ôï ÄÞìáñ÷ï Öåñþí åß÷å

óôá ìÝóá ôïõ Ïêôþâñç ï õöõðïõñãüò

Åñãáóßáò êïò Ëåõô. Ôæéüëáò óõíïäåõüìå-

íïò áðü ôïí Ðñüåäñï ôïõ Íïìáñ÷éáêïý

Óõìâïõëßïõ ¸âñïõ ê. Ã. Ñáðôüðïõëï. Ç

óõíÜíôçóç Ýãéíå óôï ÄÞìï Öåñþí ðáñïõ-

óßá ôùí Äçìïôéêþí Óõìâïýëùí ôçò ðüëçò.

Ôá èÝìáôá ðïõ áðáó÷üëçóáí ôç óõíÜíôç-

óç áõôÞ êáé ôá ïðïßá ôÝèçêáí áðü ôï ÄÞ-

ìáñ÷ï Þôáí:

1. Ôï èÝìá ôùí áðïëýóåùí åñãáæïìÝíùí

óôï åñãïóôÜóéï Áëïõìßíáò ÁÍÊÅÑ ÁÂÅÅ.

2. Ôï ìÝëëïí ôïõ Êïéíïôéêïý ðñïãñÜììá-

ôïò ÊïéíùíéêÞò ÌÝñéìíáò ðïõ õðÜñ÷åé êáé

ëåéôïõñãåß óôï ÄÞìï Öåñþí êáé ðñïóöÝ-

ñåé êáèçìåñéíÜ ôéò õðçñåóßåò ôïõ óå äå-

êÜäåò Üôïìá ôçò ôñßôçò çëéêßáò, êáé ôï ï-

ðïßï ëÞãåé óôï ôÝëïò ôïõ ÷ñüíïõ êáé

3. Ôï áßôçìá ôïõ ÄÞìïõ ãéá ôçí áíÝãåñóç

íÝùí åñãáôéêþí êáôïéêéþí óôéò ÖÝñåò, äå-

äïìÝíïõ üôé õðÜñ÷ïõí 30 êáé ðëÝïí äéêáéïý-

÷ïé ãéá ôçí áãïñÜ åñãáôéêÞò êáôïéêßáò.

Ï ê. Õöõðïõñãüò áðÜíôçóå èåôéêÜ óôá

æçôÞìáôá ðïõ ôÝèçêáí áðü ôïí ê. ÄÞìáñ-

÷ï. Ãéá ìåí ôï èÝìá ôùí áðïëýóåùí äåóìåý-

ôçêå üôé èá ïñßóåé çìåñïìçíßá óõíÜíôçóçò

óôçí ÁèÞíá ìåôáîý ôùí åêðñïóþðùí ôùí

åñãáæïìÝíùí óôçí åðé÷åßñçóç ôçò ÁÍÊÅÑ

ÁÂÅÅ, ôïõ åðé÷åéñçìáôßá, áíôéðñïóþðùí

ôïõ ÄÞìïõ Öåñþí, ôïõ Åñãáôéêïý ÊÝíôñïõ

¸âñïõ êáé áñìïäßùí ôïõ Õðïõñãåßïõ ôïõ.

Óå ü,ôé áöïñÜ ôï ðñüãñáììá ôçò Êïé-

íùíéêÞò ÌÝñéìíáò ï ê. Õöõðïõñãüò áðÜ-

íôçóå üôé ôï æÞôçìá áõôü èá áíôéìåôùðé-

óôåß óõíïëéêÜ êáé ðáíåëëáäéêÜ êáé ç áðü-

öáóç áõôÞ èá ãßíåé ãíùóôÞ óôá ìÝóá ôïõ

ÄåêÝìâñç.

ÔÝëïò ãéá ôï èÝìá ôçò áíÝãåñóçò íÝ-

ùí åñãáôéêþí êáôïéêéþí óõìöþíçóå ìå ôï

áßôçìá ôïõ ÄÞìïõ Öåñþí. ÁðïìÝíåé óôï å-

ðüìåíï Äçìïôéêü Óõìâïýëéï ï ÄÞìïò Öå-

ñþí íá áðïöáóßóåé ôçí ðáñá÷þñçóç óôïí

ÏÅÊ ôçí áðáéôïýìåíç ïéêïðåäéêÞ Ýêôáóç.

ÄÇÌÏÔÉÊÇ ÁÍÁÃÅÍÍÇÓÇ ÖÅÑÙÍ

ÄÅËÔÉÏ ÔÕÐÏÕ

Η Δημοτική παράταξη ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ με α-

φορμή την συνεδρίαση της 26ης του μήνα Νο-

εμβρίου, του Δημοτικού Συμβουλίου Φερών,

αισθάνεται την ανάγκη να ανοίξει ένα δίαυλο

επικοινωνίας μέσω της εφημερίδας ΒΗΡΑ του

δραστήριου Συλλόγου μας Φερών και περιχώ-

ρων, με σκοπό την ενημέρωση των δημοτών-

ετεροδημοτών και αναγνωστών της ΒΗΡΑΣ.

Πέρα από τα τυπικά θέματα της ημερήσιας

διάταξης του Συμβουλίου, η παράταξή μας έ-

θεσε μια σειρά από ερωτήματα-προβλήματα

που αφορούν την αναπτυξιακή πορεία του Δή-

μου, αλλά και την ποιότητα ζωής που πρέπει

να απολαμβάνουν οι συμπολίτες μας.

• ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ: Παρ’ όλες τις υποσχέ-

σεις της Δημοτικής αρχής και την προσωπική

δέσμευση του Δημάρχου για την λειτουργία της

τρίτης βάρδιας του ασθενοφόρου των πολυια-

τρείων του Δήμου μας, αυτό δεν πραγματοποι-

ήθηκε αν και πέρασε ένας χρόνος από την α-

νάληψη των καθηκόντων του. Με παρεμβά-

σεις-καταγγελίες της παράταξής μας στα ΜΜΕ

(ραδιόφωνο-τηλεόραση) προς τον πρόεδρο του

Νοσοκομείου Αλεξ/πολης μετά από τροχαίο ό-

που εμπλεκόταν νεαρός με μοτοποδήλατο πριν

μερικούς μήνες, κατορθώσαμε να αναδείξου-

με το πρόβλημα και να επιτύχουμε την παρα-

μονή του ασθενοφόρου καθ’ όλο το 24ωρο

στην έδρα των ιατρείων αντί του Νοσοκομεί-

ου όπου στάθμευε πριν.

• ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ: Από την σύντα-

ξη του νέου προϋπολογισμού του Δήμου προ-

κύπτει ότι απουσιάζουν οι ανάλογες πιστώσεις

για την συνέχιση του προγράμματος Κοινωνι-

κής μέριμνας που εφαρμοζόταν από το 2001

και απασχολεί 5 άτομα (μία κοινωνική λειτουρ-

γό, δύο νοσηλεύτριες, δύο οικιακούς βοηθούς).

Η αποστολή τους όλα αυτά τα χρόνια ήταν η

συστηματική καταγραφή και φροντίδα ατόμων

της τρίτης ηλικίας και η στήριξη των κοινωνι-

κά ευπαθών ομάδων.

• ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ: Με-

τά τον σάλο που δημιουργήθηκε πανελλαδικά

με την δημοσίευση ευρευνών πανεπιστημίων

από την εγκατάσταση των κεραιών κινητής τη-

λεφωνίας κοντά σε κατοικημένες περιοχές και

η επικινδυνότητά τους στην υγεία των κατοί-

κων, η παράταξή μας πρότεινε την απομάκρυν-

ση της κεραίας από τον λόφο του γηπέδου.

• ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥ-

ΣΗΣ: Σε ό,τι αφορά την συνέχιση του έργου

της αντικατάστασης των σωλήνων ύδρευσης,

και εδώ τα πράγματα δεν πάνε καλά. Επί ημε-

ρών μας είχαν εγκριθεί 800 εκατ. δρχ. από την

Περιφέρεια για την εγκατάσταση 50 χλμ. σω-

λήνων στις Φέρες, στους Κήπους, Πέπλο και

Αρδάνιο. Κατά περίεργο τρόπο η Περιφέρεια

τώρα ζητά να αφαιρέσουμε από την μελέτη μας

που ήδη έχει έγκριση τον οικισμό των Φερών,

με το αιτιολογικό ότι για οικισμούς με πληθυ-

σμό κάτω των 2500 θα εγκριθούν αντικατα-

στάσεις δικτύων ύδρευσης, θέση που μας βρή-

κε κάθετα αντίθετους και την καταψηφίσαμε.

• ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ: Η επιλογή της δημοτι-

κής αρχής να προχωρήσει σε δημοπράτηση του

έργου συντήρησης των Παιδικών χαρών με το

ποσό των 30.000 ευρώ αντί της επιμέλειάς τους

από συνεργεία του Δήμου που εφαρμόζαμε ε-

μείς και η διοίκηση του Δήμου διέλυσε, επέ-

φερε τα αποτελέσματα για τα οποία είχαμε προ-

ειδοποιήσει, δηλαδή της ελάχιστης αποκατά-

στασης και βελτίωσης των φθορών.

• Ένα σοβαρό θέμα που μας προβληματίζει εί-

ναι η απώλεια της έδρας δραστηριοτήτων που

πρόκειται να υλοποιήσει η Μητρόπολή μας. Η

απραξία και η μη έγκαιρη δραστηριοποίηση της

δημοτικής αρχής για την στέγαση του ξυλο-

γλυπτικού εργαστηρίου που στεγάζεται εδώ και

ενάμισι χρόνο προσωρινά στην εκκλησία του

Τιμίου Σταυρού και του εργαστηρίου κηροπλα-

στικής, που θα δημιουργούσαν πάνω από 30

νέες θέσεις εργασίας στον Δήμο, αποτελεί πλέ-

ον όνειρο θερινής νυχτός. Το κατόρθωμα της

Δημοτικής Αρχής ήταν η έδρα να μεταφερθεί

στο Δήμο Τραϊανούπολης, που παραχώρησε

αντίστοιχη έκταση. Άραγε τις φταίει;...

• ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥ-

ΠΙΩΝ (ΚΕ.ΚΑ.Κ.): Η διαδημοτική συνεργα-

σία των τεσσάρων Δήμων, Φερών-Τραϊανού-

πολης-Τυχερού-Σουφλίου, που με πρωτοβου-

λία μας δημιουργήθηκε στην θητεία μας για

την καταπολέμηση της μάστιγας των κουνου-

πιών, κινδυνεύει να τιναχτεί στον αέρα. Η Νο-

μαρχία, όπως δημοσιεύεται στον τοπικό τύπο,

έχει την πρόθεση να δημιουργήσει στην Αλεξ/

πολη Ινστιτούτο καταπολέμησης κουνουπιών

παραγκωνίζοντας το ΚΕΚΑΚ που η έδρα του

είναι στις Φέρες. Η απάντηση του κ. Ούστο-

γλου σε ό,τι αφορά την διεκδίκηση από μέρους

μας της δημιουργίας του Ινστιτούτου στις Φέ-

ρες, όπου προϋπάρχει ήδη φορέας, ήταν «δεν

θα απολογηθώ εγώ για τις επιλογές της Νομαρ-

χίας». Άραγε με τόση ευκολία πρέπει να πα-

ραιτούμαστε από τις διεκδικήσεις μας;

• Τέλος, σε ό,τι αφορά τις δαπάνες του Δήμου:

Επιτέλους, ας γίνουμε πιο προσεκτικοί. Η χο-

ρήγηση κινητών τηλεφώνων στους προέδρους

των τοπικών συμβουλίων, προέδρους Δημοτι-

κών επιχειρήσεων, αλλά και στον πρόεδρο του

Δημοτικού Συμβουλίου, θέσεις που είναι αμει-

βόμενες, αποτελούν πρόκληση στα μάτια των

συμπολιτών και εγείρουν απορίες για ορθή χρή-

ση του δημόσιου χρήματος.

Με εκτίμηση

Ο επικεφαλής μειοψηφίας

Νικόλαος Μανούσης, πρώην Δήμαρχος

ÐÁÍÅËËÇÍÉÏ ÄÉÊÔÕÏ
ÄÇÌÏÔÉÊÙÍ & ÍÏÌÁÑ×ÉÁÊÙÍ
ÓÕÌÂÏÕËÉÙÍ ÍÅÏËÁÉÁÓ
ÔóéìéóêÞ 103, 546 22 Èåóóáëïíßêç
Ôçë. 2310-251245 - Fax: 2310-257137

Èåóóáëïíßêç 19-11-2003

ÄÅËÔÉÏ ÔÕÐÏÕ

ÈåóìïèåôÞèçêå ç ÊåíôñéêÞ ¸íùóç
Äçìïôéêþí êáé Íïìáñ÷éáêþí

Óõìâïõëßùí Íåïëáßáò ÅëëÜäïò

Ç íÝá ãåíéÜ âÜæåé óôü÷ïõò êáé ôïõò ðåôõ-
÷áßíåé. Ïé åêðñüóùðïé ôùí 200 Äçìïôéêþí êáé
Íïìáñ÷éáêþí Óõìâïõëßùí Íåïëáßáò ðïõ óõ-
ãêåíôñþèçêáí óôçí ÐÜôñá ôï ðåñáóìÝíï Óáâ-
âáôïêýñéáêï, øÞöéóáí ïìüöùíá ôï êáôáóôá-
ôéêü ãéá ôç èåóìïèÝôçóç ôçò ÊåíôñéêÞò ¸íù-
óçò Äçìïôéêþí êáé Íïìáñ÷éáêþí Óõìâïõëßùí
Íåïëáßáò.

Ç èåóìïèÝôçóç ôçò ÊåíôñéêÞò ¸íùóçò
Äçìïôéêþí êáé Íïìáñ÷éáêþí Óõìâïõëßùí
Íåïëáßáò ÅëëÜäïò áðïôåëåß óôáèìü óôï åõ-
ñùðáúêü ãßãíåóèáé.

Ôçí ðñùôïâïõëßá ðïõ õðïóôçñßæåé ç Ãåíé-
êÞ Ãñáììáôåßá ÍÝáò ÃåíéÜò, ÷áéñÝôçóáí ìå
åíèïõóéáóìü åêðñüóùðïé ôçò ÊÅÄÊÅ êáé ôçò
ÅÍÁÅ, êáèþò êáé åêðñüóùðïé üëùí ôùí êïì-
ìÜôùí ôçò ÷þñáò.

Öéëïäïîïýìå íá áíáäåßîïõìå ôá ðñáãìá-
ôéêÜ ðñïâëÞìáôá ôùí íÝùí áíèñþðùí. ×áñÜó-
óïõìå íÝïõò äñüìïõò óôç ëÞøç ôùí áðïöÜ-
óåùí. Ïñáìáôéæüìáóôå ìéá Ýá ðïëõöùíéêÞ,
ðÝñá êáé ðÜíù áðü êïììáôéêÝò áðï÷ñþóåéò.
ÐáñÜ ôéò äéáöïñåôéêÝò ìáò ðñïóåããßóåéò, ëïé-
ðüí, Ýíáò åßíáé ï êïéíüò ôüðïò:

Ôï óôïß÷çìá ôçò ãåíéÜò ìáò åßíáé íá óðÜ-
óïõìå ôá óýíïñá. Íá ðñùôáãùíéóôÞóïõìå
óôç äçìéïõñãßá åíüò Äéêôýïõ Äçìïôéêþí êáé
Íïìáñ÷éáêþí Óõìâïõëßùí Íåïëáßáò óå üëç
ôçí Åõñþðç.

Óôçí ðñþôç ãñáììÞ ôùí èåìÜôùí ðïõ ìáò
áðáó÷ïëïýí âñßóêïíôáé: Áíåñãßá - Ðáéäåßá -
ÊáôáðïëÝìçóç ôïõ ñáôóéóìïý êáé ôçò îåíï-
öïâßáò - ÊáôáðïëÝìçóç ôùí íáñêùôéêþí -
Ðëçñïöüñçóç - Éóüôçôá - ÐåñéâÜëëïí - Ðïëé-
ôéóìüò - Åëåýèåñïò ÷ñüíïò.

Ç ÊåíôñéêÞ ¸íùóç Äçìïôéêþí êáé Íïìáñ-
÷éáêþí Óõìâïõëßùí Íåïëáßáò ÅëëÜäïò åêðñï-
óùðåßôáé áðü åíôåêáìåëÝò Äéïéêçôéêü Óõìâïý-
ëéï, ôïõ ïðïßïõ ðñïåäñåýåé ï ê. ¢êçò ÂáãéÜ-
êïò. Ç èçôåßá ôïõ Ä.Ó. åßíáé äéåôÞò.

Ãéá ïðïéáäÞðïôå äéåõêñßíçóç-ðëçñïöï-
ñßá, åßìáóôå óôç äéÜèåóÞ óáò óôá ôçëÝöùíá
åðéêïéíùíßáò ìáò: 2310-251245, 697-2402939.

ÅÊÐÑÏÓÙÐÏÉ ÍÅÏËÁÉÁÓ

ÔÕ×ÅÑÏÕ, ÖÅÑÙÍ, ÏÑÖÅÁ, ÌÅÔÁÎÁÄÙÍ

Ôõ÷åñü 19-11-2003

ÐÁÍÅËËÇÍÉÁ ÓÕÍÁÍÔÇÓÇ

ÔÙÍ ÄÇÌÏÔÉÊÙÍ ÊÁÉ ÍÏÌÁÑ×ÉÁÊÙÍ

ÓÕÌÂÏÕËÉÙÍ ÅËËÁÄÁÓ

ÄÅËÔÉÏ ÔÕÐÏÕ

Ïëïêëçñþèçêå ôçí ÊõñéáêÞ 16 Íïåìâñßïõ
óôçí ÐÜôñá Á÷áÀáò ç 6ç ÐáíåëëÞíéá ÓõíÜ-
íôçóç ôùí Äçìïôéêþí êáé Íïìáñ÷éáêþí Óõì-
âïõëßùí Íåïëáßáò ÅëëÜäïò ìå ôçí õðïóôÞñé-
îç ôïõ Õðïõñãåßïõ Ðáéäåßáò êáé ôçò ÃåíéêÞò
Ãñáììáôåßáò ÍÝáò ÃåíéÜò êáé ôç óõììåôï÷Þ
åêðñïóþðùí áðü 200 Óõìâïýëéá Íåïëáßáò.
Áðü ôï Íïìü ¸âñïõ óõììåôåß÷áí óôç óõíÜ-
íôçóç åêðñüóùðïé ôùí Äçìïôéêþí Óõìâïõëß-
ùí Íåïëáßáò Ôõ÷åñïý, Öåñþí, ÏñöÝá êáé Ìå-
ôáîÜäùí, ãéá ôïõò ïðïßïõò ç óõíÜíôçóç áðï-
ôÝëåóå êáé ìßá áöïñìÞ ãíùñéìßáò êáé óõìöù-
íßáò ãéá óõíåñãáóßá óå åðßðåäï ¸âñïõ.

Óå åðßðåäï ïëïìÝëåéáò óõæçôÞèçêå êáé øç-
ößóôçêå ç óýóôáóç Ïìïóðïíäßáò ôùí óõìâïõ-
ëßùí, ìå ôçí åðùíõìßá «ÊåíôñéêÞ Åíùóç Äç-
ìïôéêþí êáé Íïìáñ÷éáêþí Óõìâïõëßùí Íåï-
ëáßáò ÅëëÜäáò» ìå ôïí äéáêñéôéêü ôßôëï
«Ê.Å.ÄÇ.ÍÏ.ÓÕ.Í.Å.».

Êýñéïé óêïðïß ôçò íåïóõóôáèåßóáò ïìï-
óðïíäßáò ôùí óõìâïõëßùí íåïëáßáò åßíáé:
• Ç ðñïþèçóç ôïõ èåóìïý ôùí Óõìâïõëßùí

Íåïëáßáò ùò ìÝóïí êïéíùíéêÞò óõììåôï÷Þò
ôùí íÝùí êáé áíÜëçøç ðñùôïâïõëéþí óå
ôïðéêü, åèíéêü êáé äéåèíÝò åðßðåäï.

• Ç ãíùñéìßá êáé áíôáëëáãÞ åìðåéñéþí êáé á-
ðüøåùí ìåôáîý ôùí ìåëþí ôçò Ïìïóðïí-
äßáò ãéá èÝìáôá íåïëáßáò.

• Ç óõíåñãáóßá ìå åõñýôåñïõò öïñåßò êáé
äßêôõá ôïõ åóùôåñéêïý êáé åîùôåñéêïý, ðïõ
áó÷ïëïýíôáé ìå èÝìáôá íåïëáßáò.

• Ï ó÷åäéáóìüò êáé ç õëïðïßçóç êïéíþí äñÜ-
óåùí óå ôïìåßò ìå åðßêåíôñï êáé áðïäÝêôç
ôç Íåïëáßá, üðùò ç åêðáßäåõóç ï ðïëéôé-
óìüò, ï åðáããåëìáôéêüò ðñïóáíáôïëéóìüò
êáé ç áðáó÷üëçóç ôùí íÝùí, ï åõñùðáú-
êüò ðñïóáíáôïëéóìüò, ç ïéêïëïãßá, ç ðëç-
ñïöüñçóç, ï åëåýèåñïò ÷ñüíïò ê.Ü.

• Ç ðñïþèçóç êáé óõììåôï÷Þ óå ðñïãñÜì-
ìáôá ðïõ õëïðéïýíôáé óå åèíéêü Þ åõñù-
ðáúêü åðßðåäï êáé áöïñïýí ôïõò íÝïõò.

• Ç áíôáëëáãÞ ôå÷íïãíùóßáò êáé ç óõíå÷Þò
åðéóôçìïíéêÞ áíáâÜèìéóç ôùí ìåëþí ôçò Ï-
ìïóðïíäßáò ìÝóá áðü êïéíÝò äñÜóåéò ìå
óôü÷ï ôçí ïéêïíïìéêÞ åíßó÷õóç ôùí ìåëþí.

• Ç óýíáøç ó÷Ýóåùí ìå öïñåßò ôçò áëëïäá-
ðÞò, ðïõ åðéäéþêïõí óõíáöåßò óêïðïýò.

• Ç óõíåñãáóßá ìå êÜèå äõíáôÞ íïìéêÞ ìïñ-
öÞ, ìå äçìüóéïõò êáé éäéùôéêïýò öïñåßò, ìå
ðñüóùðá öõóéêÜ Þ íïìéêÜ ôçò çìåäáðÞò Þ
ôçò áëëïäáðÞò, éäßùò äå ìå öïñåßò ðïõ
ðñïùèïýí ôçí áíÜðôõîç, ôçí åíåñãïðïßç-
óç êáé ôç óõíåñãáóßá ôùí ÏÔÁ óå èÝìáôá
ðïõ áöïñïýí ôïõò íÝïõò.

• Ç óõíåñãáóßá ìå êÜèå äõíáôÞ íïìéêÞ ìïñ-
öÞ, ìå äçìüóéïõò êáé éäéùôéêïýò öïñåßò, ìå
ðñüóùðá öõóéêÜ Þ íïìéêÜ ôçò çìåäáðÞò Þ
ôçò áëëïäáðÞò, éäßùò äå ìå öïñåßò ðïõ
ðñïùèïýí ôçí áíÜðôõîç, ôçí åíåñãïðïßç-
óç êáé ôç óõíåñãáóßá ôùí ÏÔÁ óå èÝìáôá
ðïõ áöïñïýí ôïõò íÝïõò.

Óôçí 6ç ÐáíåëëÞíéá ÓõíÜíôçóç Äçìïôéêþí êáé
Íïìáñ÷éáêþí Óõìâïõëßùí ðáñÝóôçóáí ï Ãåí.
ÃñáììáôÝáò ÍÝáò ÃåíéÜò ê. Ãéþñãïò Óáêåë-
ëßùí, ï Õöõðïõñãüò Ðáéäåßáò ê. Ãéþñãïò Èù-
ìÜò êáé åêðñüóùðïé á/èìéáò êáé â/èìéáò ôïðé-
êÞò áõôïäéïßêçóçò.

Áðü ôá
ÄçìïôéêÜ Óõìâïýëéá Íåïëáßáò

Ôõ÷åñïý, Öåñþí, ÌåôáîÜäùí, ÏñöÝá

ÁÐÏ ÔÏ ÄÇÌÏ ÖÅÑÙÍ

ÄÅËÔÉÏ ÔÕÐÏÕ

Åãêñßèçêáí ôá ÏëõìðéáêÜ Ýñãá

óôï ÄÞìï Öåñþí

Óôá ðëáßóéá ôïõ ðñïãñÜììáôïò «ÁèÞíá 2004

– Äßêôõï Ðñïðïíçôçñßùí» óôï ÄÞìï Öåñþí

åãêñßèçêáí äýï íÝá Ýñãá:

1. ÁíáêáôáóêåõÞ õðÜñ÷ïíôïò ãçðÝäïõ,  ðñï-

ûðïëïãéóìïý 132.062,00 åõñþ

2. ÊáôáóêåõÞ áíïéêôþí áèëçôéêþí åãêáôá-

óôÜóåùí – äýï ãÞðåäá ìðÜóêåô ðñïûðï-

ëïãéóìïý 117.388,00 åõñþ

ÅîÜëëïõ ïëïêëçñþèçêå ôï Ýñãï «ÊáôáóêåõÞ

ãçðÝäïõ ìðÜóêåô êáé âüëåú êáé ðåñßöñáîç ãç-

ðÝäïõ ðïäïóöáßñïõ óôïí ïéêéóìü ÐÝðëïõ»

ðñïûðïëïãéóìïý 132.062,00 åõñþ.

*   *   *

Áðü ôï Ãñáöåßï ÄçìÜñ÷ïõ ôïõ ÄÞìïõ Öå-

ñþí óôÜëèçêå ôï ðáñáêÜôù Ýããñáöï óôéò 26-

11-2003 ìå áñéè. ðñùô. 11618 ðñïò ôïí Ä/íôÞ

ôïõ ÊÝíôñïõ Õãåßáò Óïõöëßïõ êáé êïéíïðïéÞ-

èçêå óôï Ã.Ð.Í. Áëåî/ðïëçò êáé óôï ÐÅÓÕ Áí.

Ìáêåäïíßáò êáé ÈñÜêçò:

Êýñéå Ä/íôÜ,

¼ðùò ãíùñßæåôå, ôï Ð.É. Öåñþí ëåéôïõñãåß

ìå åöçìåñßåò éáôñþí óå 24ùñç âÜóç.

Äõóôõ÷þò üìùò ôï áóèåíïöüñï ðïõ õðï-

óôçñßæåé ôç ëåéôïõñãßá ôïõ Ð.É. ãéá íá ðñïóöÝ-

ñåé ôéò õðçñåóßåò ôçò ðñùôïâÜèìéáò ðåñßèáë-

øçò óå Ýêôáêôá ðåñéóôáôéêÜ, áäõíáôåß íá á-

íôáðïêñéèåß ëüãù Ýëëåéøçò ðñïóùðéêïý ìå á-

ðïôÝëåóìá íá êéíäõíåýïõí áíèñþðéíåò æùÝò,

ãéáôß ç áíôáðüêñéóç áðü ôï ÅÊÁÂ åßíáé ÷ñïíï-

âüñá ëüãù ôçò ÷éëéïìåôñéêÞò áðüóôáóçò.

ÅðåéäÞ ï ÄÞìïò Öåñþí áðïôåëåßôáé áðü 15

ïéêéóìïýò ìå ìåãÜëç ÷éëéïìåôñéêÞ áðüóôáóç

ìåôáîý ôïõò, ðáñáêáëþ íá ìåñéìíÞóåôå ãéá ôç

óôåëÝ÷ùóç ôïõ áóèåíïöüñïõ.

Ï ÄÞìáñ÷ïò

Ïýóôïãëïõ Ãåþñãéïò

Åãêñßèçêå ï êáôáóêåõÞ

ðáéäéêïý óôáèìïý óôéò ÖÝñåò

Ï ÄÞìïò Öåñþí óôï ó÷åäéáóìü ôïõ ôïìÝá õðï-

äïìþí ðñüíïéáò ôçò êáôçãïñßáò äçìéïõñãßá-

âåëôßùóç õðïäïìþí êïéíùíéêÞò ìÝñéìíáò åß÷å

åíôÜîåé ôçí êáôáóêåõÞ êôéñßïõ ãéá ôçí óôÝãáóç

ôïõ 2ïõ êáé 3ïõ ðáéäéêïý óôáèìïý.

ÌåôÜ áðü óõíôïíéóìÝíåò åíÝñãåéåò åßíáé óôçí

åõ÷Üñéóôç èÝóç íá áíáêïéíþóåé ðùò åãêñßèçêå

áðü ôçí ÐåñéöÝñåéá Áíáô. Ìáêåäïíßáò êáé ÈñÜ-

êçò ç ðñüôáóç ãéá ôçí êáôáóêåõÞ ôïõ ðáñáðÜíù

êôéñßïõ äõíáìéêüôçôáò 200 ðáéäéþí.

¸íá êôßñéï ìå ôéò ðéï áõóôçñÝò ðñïäéáãñá-

öÝò áóöÜëåéáò êáé ëåéôïõñãéêüôçôáò ðïõ ðñï-

âëÝðïíôáé áðü ôéò ó÷åôéêÝò äéáôÜîåéò. Ç ìåëÝôç

ðåñéëáìâÜíåé êáé ôç äéáìüñöùóç ôïõ åîùôåñé-

êïý ÷þñïõ, äßíïíôáò Ýôóé ôç äõíáôüôçôá íá á-

ðïêôÞóïõí ïé ÖÝñåò Üëëï Ýíá ó÷ïëéêü óõãêñü-

ôçìá ðïõ èá êáëýðôåé ðëÞñùò ôéò áíÜãêåò ôçò

äéáðáéäáãþãçóçò ôùí ìáèçôþí ôçò ðüëçò.

Ç óõíïëéêÞ äáðÜíç áããßæåé ôá 675.000 åõñþ

êáé ïñßæåé ðñïèåóìßá ðåñáßùóçò ôçò ðñÜîçò ôçí

1-10-2004 (ãéá ôç ó÷ïë. ðåñßïäï 2004-2005)
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H áðåëåõèÝñùóç ôùí Öåñþí

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:

Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο)

Μερικοί Γερμανοί, όπως συνήθιζαν κάθε

πρωί, είχαν πάει στη βρύση του “Κοτζά-Τσε-

σμέ” για να πάρουν νερό.

Μόλις είδαν το πλήθος να προχωρεί προς

την κωμόπολη τα έχασαν. Παράτησαν τα κα-

ζάνια και τ’ άλλα δοχεία, γύρισαν στον καταυ-

λισμό τους, ειδοποίησαν τους συναδέλφους

τους και ανέφεραν σχετικά στο Διοικητή τους.

Αμέσως ο Διοικητής διέταξε συναγερμό

και οι στρατιώτες τάχθηκαν στις προκαθορι-

σμένες θέσεις άμυνας για ν’ αντιμετωπίσουν

κάθε απειλή.

Η φάλαγγα σταμάτησε στο σταυροδρόμι

πριν από τις Φέρες. Εκεί ενώθηκαν κι άλλες

φάλαγγες από τα χωριά Πυλαία, Μελία, Κα-

βησό, Κοίλα, Μάνθεια και Τριφύλλι. Ανάμε-

σά τους διέκρινα τον ανταρτοεπονίτη Παρά-

σχο Μεσιτίδη. Μαζί με άλλους έσμιξα κι εγώ

με το πλήθος.

Όλη η φάλαγγα με ζωηρές εκδηλώσεις προ-

χωρούσε προς την επάνω πλατεία των Φερών.

Οι κάτοικοι της ακρινής συνοικίας έβγαι-

ναν από τα σπίτια τους και με έκπληξη, μα και

ανησυχία παρακολουθούσαν την ενθουσιασμέ-

νη φάλαγγα.

Στην πλατεία άρχισαν να σμίγουν επονί-

τες και μαθητές σχολείων.

Οι καταστηματάρχες βλέποντας το ξεση-

κωμένο πλήθος ανησύχησαν και άρχισαν να

κατεβάζουν τα ρολά των μαγαζιών τους. Οι μι-

κρέμποροι και μικροπωλητές να συμμαζεύουν

τα προϊόντα και τις πραμάτειες τους. Μερικοί

μεμονωμένοι Γερμανοί που κυκλοφορούσαν

στην αγορά αποσύρθηκαν στον καταυλισμό

τους.

Επονίτες και μέλη των πολιτικών οργανώ-

σεων, στην αρχή με καθησυχαστικά λόγια κι

έπειτα με απειλές, έπεισαν τους καταστημα-

τάρχες ν’ ανοίξουν τα μαγαζιά και να παρα-

μείνουν για να μη μεταδώσουν πανικό στο λα-

ό. Συμμορφώθηκαν και ακολούθησαν τη φά-

λαγγα.

Οι εκδηλώσεις του λαού άρχισαν να γίνο-

νται ζωηρότερες, αλλά με κάποια ακαταστα-

σία και απειθαρχία.

Ποιος είναι ο αρχηγός; Ποιος καθοδηγεί

το λαό; Τι πρόκειται να γίνει;

Αυτά τα ερωτήματα προβάλλουν μερικοί

διστακτικοί πολίτες.

Διαισθάνονται ότι όλη αυτή η κινητοποίη-

ση είναι κάτι το παράτολμο, επικίνδυνο κι α-

νησυχούν.

Πραγματικά, φαινόταν ότι η κατάσταση

δεν ελέγχεται.

Οι εκδηλώσεις του πλήθους κορυφώνονται.

Κυριαρχούσαν τα συνθήματα για οικονομικές

διεκδικήσεις και για ελευθερία.

Μετά από κάθε σύνθημα ακολουθούσαν

χειροκροτήματα, επευφημίες και ζητωκραυγές.

Ξαφνικά άρχισε να χτυπά η καμπάνα της

Αγίας Σοφίας. Οι ήχοι της συνόδευαν το εθνι-

κό παραλήρημα του λαού. Ο δάσκαλος Νίκος

Κυτόπουλος που ήταν κοντά μου και ο ανταρ-

τοεπονίτης Παπάς συνιστούσαν στο πλήθος να

προχωρεί σιγά και πειθαρχημένα. Οι πρώτοι

της φάλαγγας πιάστηκαν από τα χέρια, έκα-

ναν αλυσίδα και προχωρούσαν συγκρατημένα

προς την κάτω πλατεία όπου ήταν οι Γερμα-

νοί.

Στην πλατεία αυτή ενώθηκαν άλλοι χωρι-

κοί από το Αρδάνιο, τον Πέπλο, τον Πόρο, τη

Βρυσούλα, τη Θυμαριά και άλλα χωριά.

Οι Γερμανοί ήταν πίσω από δυο σειρές

συρματοπλέγματα που προστάτευαν τον κα-

ταυλισμό τους.

Όλοι φορούσαν τα κράνη τους και είχαν

το δάχτυλο στη σκανδάλη, έτοιμοι ν’ αποκρού-

Áðü ôï 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.

σουν κάθε απειλή.

Τα πολυβόλα τους ήταν έτοιμα να σκορπί-

σουν γύρω τους το θάνατο.

Δεν ξέρω πού τη βρήκαμε τόση τόλμη ή

τρέλα και πλησιάζαμε τους πάνοπλους Γερμα-

νούς.

Τους γνέψαμε να μην πυροβολήσουν, για-

τί θέλαμε να τους μιλήσουμε.

Έτσι, σιγά σιγά οι πιο ζωηροί επονίτες και

μαθητές έφτασαν ως τα συρματοπλέγματα. Το

πλήθος έμενε παραπίσω. Οι Γερμανοί άρχισαν

να φωνάζουν: Loos, Loos! Weit, weit! (φύγε-

τε, φύγετε μακριά). Μάταια προσπαθούσαν να

τους απομακρύνουν. Οι επονίτες δεν οπισθο-

χωρούσαν.

Μεταξύ των Γερμανών στρατιωτών ήταν

αρκετοί ηλικιωμένοι, που βαρέθηκαν τον πό-

λεμο και έδειχναν διάθεση για συνομιλίες.

Μερικοί πλησίαζαν και τους έλεγαν “Κά-

μαραντ, νιξ, μπαμ-μπουμ! Γκρέκο γκουτ! Παρ-

τιζάν γκουτ! Οι Γερμανοί πάλι απαντούσαν “Ιχ,

σολντάτ!” (εγώ στρατιώτης) και σήκωναν τους

ώμους. Τους πρόσφεραν τσιγάρα, που οι στρα-

τιώτες με διακριτικότητα δεν έπαιρναν, ή έ-

πειτα από επιμονή τα δέχονταν.

Ο Γερμανός Διοικητής φάνηκε για λίγο στο

μπαλκόνι του Διοικητηρίου (οικία Ράσσα) και

παρακολούθησε τις πατριωτικές εκδηλώσεις

του πλήθους. Φαινόταν πως δεν ήθελε να χρη-

σιμοποιήσει βία.

Κάποια στιγμή μέσα από το πλήθος ακού-

στηκε μια φωνή: “Να πούμε στους Γερμανούς

να παραδοθούν”!… Όλοι το δέχτηκαν μ’ εν-

θουσιασμό.

Τότε με πλησιάζει ο Νίκος Κυτόπουλος και

μου λέει:

– Παναγιωτάκη, τι λες, κάνουμε μια Επι-

τροπή να πάμε στο Διοικητή να του μεταφέ-

ρουμε τα αιτήματα του λαού;

– Μάλιστα, να πάμε. Μου φαίνεται πως το

ηθικό τους είναι κλονισμένο και δεν θα κινδυ-

νεύσουμε.

Στο μεταξύ ο καπετάνιος του ΙΙ Τάγματος

Θ. Παπαστεργίου, που παρακολουθούσε την

εξέλιξη της κατάστασης, προώθησε αρκετούς

αντάρτες -μεταξύ τους διέκρινα τον Ιερόθεο

Κάλλια, Οικονομίδη και Χρίστο Κανδύλη- σε

επίκαιρες θέσεις για να δράσουν σε περίπτω-

ση ανάγκης.

Στην Επιτροπή πήραμε και τον ανταρτοε-

πονίτη Παπά.

Με θάρρος παρουσιαστήκαμε στο γνωστό

μου Γερμανό επιλοχία και του είπαμε ότι θέ-

λουμε να μιλήσουμε στον Διοικητή.

Συνεννοήθηκε και μας οδήγησε στο γρα-

φείο του.

Ο Διοικητής μας δέχτηκε με ευγένεια. Α-

κολούθησε ο παρακάτω διάλογος μεταξύ Κυ-

τόπουλου και Διοικητή:

– Χερ Κομμαντάντ, αυτός ο λαός που συ-

γκεντρώθηκε έξω μας έστειλε σε σας. Η αγά-

πη του για τη λευτεριά τον έφερε άοπλο μπρο-

στά στις κάννες των όπλων σας, έτοιμο να δώ-

σει και τη ζωή του. Σας μεταφέρει ο λαός αυ-

τός μήνυμα του ΕΛΑΣ-ΕΒΡΟΥ και σας προ-

τείνει μια ειρηνική, αναίμακτη παράδοση. Ό-

λοι οι κάτοικοι των Φερών δεν έχουν κανένα

παράπονο από τη διοίκησή σας. Δεν θέλουμε

να χυθεί αίμα. Γύρω, σας έχουν κυκλωμένους

500 αντάρτες και από σας εξαρτάται αν θα χυ-

θεί αθώο αίμα του λαού μας, των ανταρτών

και των στρατιωτών σας.

Θέλουμε να πάτε με το καλό στα σπίτια

σας, στις οικογένειές σας. Ο ΕΛΑΣ και ο λαός

θα σεβαστεί τη ζωή σας.

– Είμαι Γερμανός στρατιώτης, έχω επίγνω-

ση της κατάστασης και βλέπω με συμπάθεια

και θαυμασμό το λαό σας που ήρθε κι έπεσε

πάνω στα συρματοπλέγματα με κίνδυνο να χά-

σουν πολλοί τη ζωή τους. Κι αυτό θα γινόταν

αν δεν προλάβαινα να δώσω διαταγή να μη πυ-

ροβολήσουν.

Είμαι δάσκαλος και λάτρης του αρχαίου ελ-

ληνικού πνεύματος που φώτισε τον κόσμο. Έ-

χω όμως αυστηρότατες διαταγές από τους α-

νωτέρους μου να πυροβολούμε όποιον απει-

λεί τις θέσεις μας. Δεν το έκαμα γιατί σέβομαι

αυτό το λαό. Νόμισα ότι είχατε να μου πείτε

ÃÉÁ ÍÁ ÃÍÙÑÉÓÏÕÌÅ ÔÇÍ ÅËËÁÄÁ

(Συνέχεια από το προηγούμενο)

ÊåíôñéêÞ Ìáêåäïíßá

áðÝñáíôåò áììïõäéÝò ôçò Ïõñáíïýðïëçò. Ïõ-
óéáóôéêÜ åßíáé åêåßíï ôï óçìåßï ðïõ åíþíåé
ôç ×åñóüíçóï ôçò Óéèùíßáò ìå ôçí ÁèùíéêÞ

ðïëéôåßá.
Óôá âüñåéá Ýíáò äñüìïò ìáò ïäçãåß óôçí

Éåñéóóü, óôçí ðåñéï÷Þ ÍÝá Ñüäá üðïõ ôïðï-
èåôïýíôáé ôñåéò óçìáíôéêïß áñ÷áéïëïãéêïß ÷þ-
ñïé, óôç äéþñõãá ðïõ Üíïéîå ï ÎÝñîçò ãéá í’
áðïöýãåé ôçí åðéêßíäõíç èÜëáóóá ôïõ ¢èù
êáôÜ ôçí åêóôñáôåßá ôïõ óôçí ÅëëÜäá êáé

óôçí ÔñõðçôÞ. ÁðÝíáíôé áðü ôçí ÔñõðçôÞ
ðñïâÜëëåé ôï ìéêñü íçóÜêé ç ÁììïõëéáíÞ.

ÐñïöõëáãìÝíç óôï ìõ÷ü ôïõ Óéããéôéêïý
êüëðïõ, äýï ìßëéá áðü ôçí áêôÞ ôçò Áãéïñåß-
ôéêçò ×åñóïíÞóïõ, ç ÁììïõëéáíÞ ìÝ÷ñé ôï
1924 Þôáí Üãíùóôç êáé áêáôïßêçôç.

Áðü ôïõò Âõæáíôéíïýò ÷ñüíïõò Þôáí ìå-
ôü÷é ôçò ÌïíÞò Âáôïðåäßïõ ôïõ Áãßïõ ¼ñïõò.
Ìïíáäéêïß êÜôïéêïß ôçò Þôáí äýï ôñåéò êáëü-
ãåñïé.

Óþæåôáé áêüìç óå êáëÞ êáôÜóôáóç ï ðá-
ëéüò ÁñóáíÜò, öñïõñéáêü êôßóìá ôïõ 1860, ü-

ðïõ ïé Áãéïñåßôåò ìïíá÷ïß ðñïóôÜôåõáí ôéò
âÜñêåò ôïõò. Ôï 1924 Ýñ÷ïíôáé êáé êáôïéêïýí
åäþ ÌéêñáóéÜôåò ðñüóöõãåò áðü ôïí Ìáñ-
ìáñÜ, ôçí Êùíóôáíôéíïýðïëç, ôç Óìýñíç êáé
Üëëåò ðåñéï÷Ýò ôçò ÌéêñÜò Áóßáò.

Öéëüðïíïé êáé íïéêïêýñçäåò ïé ðñüóöõ-
ãåò, ìåôáôñÝðïõí ôçí ÁììïõëéáíÞ óå ôïõñé-
óôéêü íçóß.

ËåõêÞ Üììïò êáé äéÜöáíá ãáëáæïðñÜóé-
íá íåñÜ êõñéáñ÷ïýí óôéò ðáñáëßåò ôïõ Áëõ-
êÝò, ÊáñáãÜôóéá êáé ÖÜêá. ÖõóéêÜ öñÝóêï

øÜñé êáé öéëïîåíßá ðïõ èõìßæåé
ðáëéÝò åðï÷Ýò.

ÅðéóôñÝöïõìå óôçí ÔñõðçôÞ
êáé êáôçöïñßæïõìå ãéá ôçí «ðýëç»
ôïõ Áãßïõ ¼ñïõò, ôïí êñßêï áíÜ-
ìåóá óôïõò êïóìéêïýò êáé ôïõò á-
íá÷ùñçôÝò, ôçí Ïõñáíïýðïëç, ìå
ôïí åðéâëçôéêü ôçò ðýñãï. Ôçí áñ-
÷áßá ï÷õñùìÝíç ðüëç ðïõ ßäñõóå
ï ÁëÝîáíäñïò, áäåëöüò ôïõ ÊÜó-
óáíäñïõ, óôá ôÝëç ôïõ 4ïõ áé. ð.×.

Åäþ ïé ãõíáßêåò îåêïõñÜæï-
íôáé. Áðü åäþ áñ÷ßæåé ôï Üâáôï ãé’

áõôÝò. Åßíáé èåóìüò ðáíÜñ÷áéïò, åßíáé Ýíáò
èåóìüò áéþíùí. Áðü ôï 328 ì.×. Ýùò óÞìåñá
ôï Üâáôï Ý÷åé ðáñáâéáóèåß ôïõëÜ÷éóôïí 14
öïñÝò åðßóçìá. Óýìöùíá ìå ôçí ðáñÜäïóç,
ç ðñþôç áôïìéêÞ ðáñáâßáóç ôïõ Üâáôïõ åðé-
÷åéñÞèçêå ôï 382 ì.×. áðü ôçí êüñç ôïõ Ìå-
ãÜëïõ Èåïäïóßïõ Ðëáêéäßá. Óýæõãïé ìåãÜëùí
çãåìüíùí, üðùò ôïõ ÓÝñâïõ ÓôÝöáíïõ Äïõ-
óÜí, ôïõ áõôïêñÜôïñá Ðáëáéïëüãïõ, ôïõ ¢ã-
ãëïõ ðñåóâåõôÞ ÊÜíéíãê, ìéá Ñùóßäá ðñéãêß-
ðéóóá, áëëÜ êáé äçìïóéïãñÜöïé ãõíáßêåò êáé
ðåñéçãÞôñéåò ðáñáâßáóáí ôï Üâáôï ôïõ Áãß-
ïõ ¼ñïõò. Ôï 1929 áðïðåéñÜèçêå íá ðåñÜ-
óåé óôï ðåñéâüëé ôçò ÐáíáãéÜò ç Åëëçíßäá
“ìéò Åõñþðç”.

Åìåßò üìùò íüìéìá áêïëïõèïýìå ïñãáíù-
ìÝíåò åêäñïìÝò ìå öÝñé ìðïô, ðïõ ðåñéðëÝïõí
ôï ¢ãéïí ¼ñïò. Ïé Üíäñåò áò åðéóêåöèïýí ôá
ìïíáóôÞñéá öèÜíïíôáò ìå ôï êáÀêé ìÝ÷ñé ôï ëé-
ìáíÜêé ôçò ÄÜöíçò, êáé áðü êåé ìå ôï ëåùöï-
ñåßï óôéò ÊáñõÝò, ðñùôåýïõóá ôïõ ¢èù.

ÔáñóÞ Ä.
(Óõíå÷ßæåôáé)

Â
Üæïõìå "ðëþñç" ãéá ôï äåýôåñï "ðüäé", ôç
Óéèùíßá, ìå ðñþôï óôáèìü ôï ìåãÜëï èÝ-

ñåôñï, ôç ÃåñáêéíÞ. Åðüìåíïò óôáèìüò ìáò ï
ÍÝïò ÌáñìáñÜò, ðáíÝìïñöïò êáé êïóìéêüò,
äçìéïýñãçìá Ìéêñáóéáôþí ðñïóöýãùí, áöïý
óôáìáôÞóïõìå ãéá ëßãï óôá Øáêïýäéá, óôç Ìå-

ôáìüñöùóç ãéá ôçí õðÝñï÷ç öýóç ôçò êáé óôç

ÍéêÞôç ãéá íá äïýìå ôá ðáëéÜ óðßôéá, áëëÜ
êáé ôçí ðñï÷ñéóôéáíéêÞ âáóéëéêÞ ôïõ 5ïõ áéþ-
íá Ýîù áðü ôï ÷ùñéü.

ÂïñåéïáíáôïëéêÜ ôïõ ÌáñìáñÜ âñßóêïõ-
ìå ôï ìïíáäéêü ïñåéíü ÷ùñéü ôçò Óéèùíßáò, ï
Ðáñèåíþíáò, óôá ðñéíÜ ôïõ âïõíïý ºôáìïò Þ
ÄñáãïõäÝëçò (811 ì. õøüì.). ¸÷åé Ýíá ìïíá-
äéêü óå ïìïñöéÜ äÜóïò êáôÜöõôï áðü ðåýêá
êáé Ýëáôá, üðïõ æïõí æáñêÜäéá êáé áãñéïãïý-
ñïõíá.

Óéèùíßá üìùò ÷ùñßò Ðüñôï ÊáññÜò äåí ãß-
íåôáé. ÕðÝñï÷åò áêôÝò, üñìïé ìå ÷ñõóÞ Üììï,
áôÝëåéùôá óôñÝììáôá áìðåëþíùí áð’ üðïõ ç
èÝá åßíáé ìáãåõôéêÞ êáé ìßá ìåãÜëç îåíïäï-
÷åéáêÞ ìïíÜäá. Åäþ áîßæåé íá äïêéìÜóïõìå
Ýíá ðïôçñÜêé êñáóß áðü ôï ðïñöõ-
ñïãÝííçôï ôïõ ÊáññÜ.

Áêïëïõèþíôáò ôçí ßäéá äéáäñï-
ìÞ åðéóêåðôüìáóôå ôçí ðåñéï÷Þ ôçò
Ôïñþíçò. Öõìßæåôáé ãéá ôéò ó÷åäüí
ôñïðéêÝò ðáñáëßåò ôçò êáé ãéá ôïí áñ-
÷áßï ðïëéôéóìü ôçò. Óþæåôáé áêüìç Ý-
íá ôìÞìá áðü ôï ôåß÷ïò ôçò áêñüðï-
ëçò áðü ôïí 8ï ð.×. áéþíá.

Óôç ìýôç ôçò ×åñóïíÞóïõ åßíáé ôï
Ðüñôï Êïõöü, ôï ìåãáëýôåñï êáé á-
óöáëÝóôåñï öõóéêü ëéìÜíé ôçò ÷þ-
ñáò, ðïõ áíáöÝñåôáé áðü ôïí Èïõêõäßäç ùò
«êùöüò ëéìÞí».

¸÷ïõìå ëïéðüí ìðñïóôÜ ìáò ôçí áíáôï-
ëéêÞ ðëåõñÜ ôçò Óéèùíßáò êáé óáí åñáóôÝò ôçò
öýóçò îåêéíïýìå ãéá ôçí åîåñåýíçóÞ ôçò.

Óõíáíôïýìå ÷ùñéÜ ìå ôéò ùñáéüôåñåò á-
êôÝò ôçò ×áëêéäéêÞò: ôï Êáëáìßôóé, ç ÓõêéÜ,
ç ðáíÝìïñöç ÓÜñôç, ç Âïõñâïõñïý ìå ôéò ñç-
÷Ýò èÜëáóóåò êáé ôéò áðÝñáíôåò áììïõäéÝò ôçò.

Êáé áíåâáßíïõìå ãéá ôï êïììÜôé ôçò ôå-
ñÜóôéáò ðáñáëéáêÞò ðåñéï÷Þò ðïõ îåêéíÜ á-

ðü ôá êëåéóôÜ íåñÜ ôùí ÄéÜðïñùí íÞóùí, ðåñ-
íÜ áðü ôïí üñìï Ðáíáãßáò, áð’ üðïõ îåêéíÜ ï
ðåñßðëïõò ôïõ ¢èù, ôïí ¢ãéï Íéêüëáï ìå ôá
ðáñáäïóéáêÜ ôïõ óðßôéá, óôï âÜèïò ôïõ Óéã-
ãéôéêïý êüëðïõ ôá Ðõñãáäßêéá êáé öèÜíåé óôéò

κάτι στο οποίο θα μπορούσα ν’ ανταποκριθώ.

Αυτό που μου ζητάτε είναι πολύ σοβαρό. Πα-

ρακαλώ να μου δώσετε δύο ώρες προθεσμία.

– Θα το αναφέρουμε. Θα επικοινωνήσου-

με με τον Αρχηγό μας.

– Δυο ώρες είναι πολύ. Μια ώρα.

– Καλά θα προσπαθήσω να συντομεύσω.

Αποχωρήσαμε. Ο Κυτόπουλος γράφει έ-

να σημείωμα για να ενημερώσει τον Αθηνό-

δωρο για τις συνεννοήσεις που κάναμε και

το στέλνει με έμπιστο πρόσωπο.

Στο διάστημα της αναμονής μιλούσαμε

με τους Γερμανούς και τους λέγαμε ότι γί-

νονται συνεννοήσεις για συνθηκολόγηση.

Ç Ïõñáíïýðïëç.

Ç Âïõñâïõñïý.

(Συνεχίζεται στο επόμενο φύλλο)

Ç ÍéêÞôç.
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ÃéïñôÞ ÔéìÞò êáé ÌíÞìçò
óå äáóêÜëïõò êáé êáèçãçôÝò ðïõ ðñüóöåñáí óôïí ôüðï ìáò

Ýäéùîå ôï äõíÜóôç êáôáêôçôÞ. Ðá-

ñïýóá óôçí åêäÞëùóç êáé ç êüñç

ôïõ ÆùÞ, ðïõ ìå ôç öùôïãñáöéêÞ

ôçò ìç÷áíÞ áðáèáíÜôéæå ôéò óõãêé-

íçôéêÝò óôéãìÝò.

Ç åêäÞëùóç óõíå÷ßóôçêå ìå

ôçí áíáöïñÜ óå êáèçãçôÝò ðïõ Ý-

÷ïõí öýãåé áðü ôç æùÞ, îåêéíþíôáò

áðü ôïí áåßìíçóôï ÃõìíáóéÜñ÷ç

Íßêï ÊáñáâÝëëá. Ãéá ôï Ýñãï êáé

ôçí ðñïóöïñÜ ôïõ óôïõò ìáèçôÝò

ôïõ êáé óôçí êïéíùíßá ôùí Öåñþí

ìßëçóå ìå ðïëý èåñìÜ ëüãéá, ãå-

ìÜôá óõãêßíçóç êáé åõãíùìïóýíç ï ìáèçôÞò

ôïõ ê. ÔÜóïò ÃåùñãéÜäçò, äÜóêáëïò, õðåý-

èõíïò óýíôáîçò ôçò åöçìåñßäáò ôïõ Óõëëü-

ãïõ. Ï ê. ÃåùñãéÜäçò ðáñÝëáâå êáé ôçí ôéìç-

ôéêÞ ðëáêÝôá, ëüãù áäõíáìßáò ôçò êüñçò ôïõ

ÃõìíáóéÜñ÷ç íá ðáñåõñåèåß óôçí åêäÞëùóç,

ðáñÜ ôçí åðéèõìßá ôçò.

Ùñáßåò åíèõìÞóåéò áðü ìïõóéêÞ êõñßùò

áëëÜ êáé ðáñåëÜóåéò êáé ãõìíáóôéêÝò åðéäåß-

îåéò ãÝìéóå ç áßèïõóá ôçò åêäÞëùóçò üôáí

áêïýóôçêå üôé ôï åðüìåíï ôéìþìåíï ðñüóù-

ðï Þôáí ï áåßìíçóôïò êáèçãçôÞò Íßêïò Æç-

âüðïõëïò. Óôçí áßèïõóá ðáñïýóåò, êáôáóõ-

ãêéíçìÝíåò áëëÜ êáé õðåñÞöáíåò, ç óýæõãïò

óõìðáôñéþôéóóÜ ìáò äáóêÜëá ×ñõóÜíèç

Ìðïõãßäïõ-Æçâïðïýëïõ êáé ç êüñç ôïõ Áã-

ãåëéêÞ, ç ïðïßá ÷áéñåôßæïíôáò ôçí åêäÞëùóç

åõ÷áñßóôçóå ôïí Óýëëïãï ãéá ôçí ôéìÞ ðïõ Ý-

êáíå óôïí ðáôÝñá ôçò êáé ôç ìåãÜëç ÷áñÜ ðïõ

Ýäùóå óôçí ßäéá êáé óôç ìçôÝñá ôçò. Ôç æùÞ

êáé ôï Ýñãï ôïõ Íßêïõ Æçâüðïõëïõ ðáñïõóß-

áóå ç ìáèÞôñéÜ ôïõ êáé ãåéôüíéóóá åêåßíá ôá

÷ñüíéá ê. Íßêç Ðáñáó÷Üêç.

Óôçí êõñßá ×ñõóÜíèç ïöåßëïõìå êáé Ýíá

ìåãÜëï «åõ÷áñéóôþ» ãéá ôç âïÞèåéá ðïõ ðñü-

óöåñå óôçí ïñãÜíùóç ôçò åêäÞëùóçò, êõ-

ñßùò üìùò ãéá ôï ðëïýóéï öùôïãñáöéêü õëé-

êü áðü ôç æùÞ ôïõ Íßêïõ Æçâü-

ðïõëïõ ðïõ ðñüóöåñå óôïí Óýë-

ëïãü ìáò. ÓõãêéíçôéêÞ ç óôéãìÞ ü-

ôáí ïé ìáèÞôñéåò ôïõ áåßìíçóôïõ

êáèçãçôÞ êõñßåò Ðáíáãéþôá Äåâå-

ôæÞ, Çñþ ÐáðÜæïãëïõ, ÉùÜííá Ðá-

ðÜæïãëïõ, Óïößá ×áôæçéùáêåßì,

¢ñôåìéò Äçìïýôóç êáé ÈÜëåéá ÂÝô-

êá, ðïõ Þñèå áðü ôá ÃéÜííåíá åé-

äéêÜ ãéá ôçí åêäÞëùóç, ðñïóöÝñ-

èçêáí íá ôñáãïõäÞóïõí ôñáãïý-

äéá ðïõ ôïõò åß÷å äéäÜîåé ï Íßêïò

Æçâüðïõëïò. ÍåêñéêÞ óéãÞ áðëþ-

èçêå óôçí áßèïõóá, ðñïêåéìÝíïõ

íá áêïõóèåß êáëýôåñá, åëëåßøåé ìéêñïöþíùí,

«Ç öëáìïõñéÜ» ê.Ü.

ÓåéñÜ ýóôåñá ãéá Ýíáí Üëëï ìåãÜëï äÜ-

óêáëï áëëÜ êáé êáèçãçôÞ ëüãù ôùí äýóêï-

ëùí åêåßíùí êáôáóôÜóåùí, ôïí Ðïëýäùñï Êá-

ëáúôæÞ. Ãéá ôç æùÞ ôïõ äáóêÜëïõ áëëÜ êáé á-

ãùíéóôÞ ôçò ÅèíéêÞò áíôßóôáóçò êáé ôçò äç-

ìïêñáôßáò ìßëçóå ðÜëé ï ìáèçôÞò ôïõ ê. Ðáý-

ëïò ÌðïãéáôæÞò. Ðáñüíôá óôçí åêäÞëùóç ôá

äýï ðáéäéÜ ôïõ, ç êüñç ôïõ Ìáñßá ÊáëáúôæÞ

êáé ï ãéïò ôïõ Èåüäùñïò ðïõ Þñèå åéäéêÜ ãéá

ôçí åêäÞëùóç áðü ôç ÂÝñïéá. Ç åöÝôçò Ìá-

ñßá ÊáëáúôæÞ ðáñáëáìâÜíïíôáò ôçí ôéìçôéêÞ

ðëáêÝôá ôüíéóå üôé åßíáé ìåãÜëç ôéìÞ ãéá ôá

ðáéäéÜ üôáí ðáñåõñßóêïíôáé óå ôÝôïéåò ôéìç-

ôéêÝò åêäçëþóåéò ãéá ôïõò ãïíåßò ôïõò.

Óôç óõíÝ÷åéá ôéìÞèçêå Ýíáò Üëëïò ïãêü-

ëéèïò ôçò åðï÷Þò åêåßíçò, ï áîÝ÷áóôïò áñ-

âáíßôçò äÜóêáëïò ÉùóÞö ÍéêïëáÀäçò. Ôç æù-

Þ êáé ôï Ýñãï ôïõ óðïõäáßïõ äÜóêáëïõ ðá-

ñïõóßáóå ï ìáèçôÞò ôïõ õðïóôñÜôçãïò å.á.

êáé öéëüëïãïò ê. Ðáó÷Üëçò Ðïýëïò. Ôé íá

ðñùôïèõìçèåß êáíåßò êáé ôé íá ðñùôïáíáöÝ-

ñåé ãéá ôïí äÜóêáëï, ôïí ìïõóéêü, ôïí óêçíï-

èÝôç, ôïí ðíåõìáôéêü Üíèñùðï ÍéêïëáÀäç! Ìå-

ãÜëç óõãêßíçóç, Ýêðëçîç ãéá ðïëëïýò êáé ÷á-

(ÓõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 1)

ñÜ ãéá üëïõò ç ðáñïõóßá ôùí äýï ðáéäéþí ôïõ,

ôïõ ìåãÜëïõ ôïõ ÈáíÜóç êáé ôïõ ìéêñïý Ãéþñ-

ãïõ, ïé ïðïßïé Ýöåñáí ìáæß ôïõò ðïëëÝò öù-

ôïãñáößåò ôïõ áåßìíçóôïõ ðáôÝñá ôïõò áë-

ëÜ êáé ôï áîéüëïãï áðü êÜèå ðëåõñÜ çìåñï-

ëüãéü ôïõ. Ìßá çìÝñá ôïõ çìåñïëïãßïõ êá-

èþò êáé äýï ðïéÞìáôá, Ýíá ôïõ ßäéïõ «ÄÜêñõá»

êáé Ýíá ôïõ ãéïõ ôïõ ÈáíÜóç «Óôïí ðáôÝñá

ìïõ ÉùóÞö» áðïäüèçêáí ðÜñá ðïëý ùñáßá á-

ðü ôç óõíôïíßóôñéá ôçò åêäÞëùóçò óõìðá-

ôñéþôéóóÜ ìáò Ôáóïýëá Äåìåñôæïðïýëïõ.

Óôéò ÖÝñåò ó÷åäüí áðü ôçí áíôáëëáãÞ ôùí

ðëçèõóìþí ôï 1923 õðçñÝôçóáí ùò äÜóêá-

ëïé áëëÜ êáé ìå ìåãÜëç êïéíùíéêÞ ðñïóöïñÜ

äýï Üëëïé ìåãÜëïé êáé áîéáãÜðçôïé äÜóêáëïé.

Ôï æåýãïò ÑÜóóá: Ïé áåßìíçóôïé ×ñéóôüöï-

ñïò ÑÜóóáò êáé ç ÅëÝíç ÍéêïëáÀäïõ ÑÜó-

óá. Ôç æùÞ ôïõò, ôï Ýñãï êáé ôçí ðñïóöïñÜ

ôùí äýï äáóêÜëùí ðïëý ãëáöõñÜ áëëÜ êáé

ðïëý ðáñáóôáôéêÜ ðáñïõóßáóå ç óõìðáôñéþ-

ôéóóÜ ìáò ê. ÉùÜííá ÐáðÜæïãëïõ. Ðáñïýóá

óôçí åêäÞëùóç ç êüñç ôïõò ÊõâÝëç. Ôçí åõ-

÷áñéóôïýìå ðïëý.

Åíåñãü ìÝëïò ôïõ Óõëëüãïõ êáé ìå ìåãÜ-

ëç âïÞèåéá óôçí åöçìåñßäá ìáò ç ÊõâÝëç, ìáò

ôßìçóå ìå ôçí ðáñïõóßá ôçò ðáñÜ ôéò äýóêï-

ëåò óôéãìÝò ðïõ ðåñíÜåé, êáé óôï óýíôïìï ëü-

ãï ôçò ðáñáëáìâÜíïíôáò ôéò ôéìçôéêÝò ðëá-

êÝôåò ôùí ãïíéþí ôçò äåí ðáñÝëåéøå íá áíá-

öåñèåß óå Üëëïõò ðïõ ðñüóöåñáí óôïí ôüðï

ìáò êáé ðïõ õðï÷ñÝùóÞ ìáò åßíáé Ýóôù êáé

êáèõóôåñçìÝíá íá ôïõò ôï áíáãíùñßóïõìå,

åéäéêÜ ï ÄÞìïò Öåñþí.

ÓåéñÜ ôþñá åß÷å ï åðß óåéñÜ åôþí äéåõèõ-

íôÞò ôïõ 1ïõ Äçìïôéêïý Ó÷ïëåßïõ Èåüäùñïò

Ôåëðßæçò. Ôïí äÜóêáëï êáé Üíèñùðï Ôåëðßæç

ðáñïõóßáóå ï ìáèçôÞò ôïõ ê. ÄçìÞôñçò Êá-

ñáìÜôóéêïò, èåïëüãïò, åêðñüóùðïò ôçò Åê-

êëçóßáò ôçò ÅëëÜäïò óôéò ÂñõîÝëåò, ðïõ Þñ-

èå åéäéêÜ ãéá ôçí åêäÞëùóç.

Ç åêäÞëùóç óõíå÷ßóôçêå ìå ôçí åêôåíÞ á-

íáöïñÜ óôï Ýñãï êáé óôç æùÞ åíüò åðßóçò

áîÝ÷áóôïõ æåõãáñéïý äáóêÜëùí: Ôïõ Ãéþñ-

ãïõ ÐåíÝôç, ÄéåõèõíôÞ ãéá ðïëëÜ ÷ñüíéá óôï

2ï Äçìïôéêü, êáé ôçò óõæýãïõ ôïõ Áíáóôáóß-

áò Ðáðáäïðïýëïõ-ÐåíÝôç. Ç ãíùóôÞ óå ü-

ëïõò ìáò êõñßá Ôáóïýëá.

Ôç æùÞ ôïõò, ôï äéäáóêáëéêü ôïõò Ýñãï

êáé ôç ìåãÜëç ôïõò êïéíùíéêÞ ðñïóöïñÜ ðá-

ñïõóßáóáí áíôßóôïé÷á ïé ìáèçôÝò ôïõò Âáóß-

ëåéïò Êáðïýôóçò, ÄéåõèõíôÞò ôïõ 1ïõ Äçìï-

ôéêïý Ó÷ïëåßïõ Öåñþí, Ðñüåäñïò ôïõ Äçìï-

ôéêïý Óõìâïõëßïõ Öåñþí, êáé ï ×ñÞóôïò Ìðå-
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στις 2 και 16 Νοεμβρίου 2003

Άγκυρα-Καππαδοκία. Δυστυχώς όμως οι συμ-
μετέχοντες συμπατριώτες μας ήταν πολύ λίγοι, μο-
λονότι ο Σύλλογος κατέβαλε το κόστος μετάβα-
σης των μελών του μέχρι την Αλεξ/πολη και επι-
στροφής τους. Στην εκδρομή συμμετείχε και ο συ-
μπατριώτης μας Μητροπολίτης κ. Νικηφόρος.

Στο Ξενοδοχείο Εσπέρια αναβιώσαμε το
θρακικό έθιμο της βαρβάρας. Στην εκδήλωση
αυτή, παρά την καταρρακτώδη βροχή, η προσέ-
λευση των συμπατριωτών μας ήταν μεγάλη. Γε-
γονός που υποδηλώνει το μεγάλο ενδιαφέρον για
τα τοπικά έθιμα και ενθαρρύνει το σύλλογο στην
αναζήτηση και παρουσίαση παρόμοιων παρα-
δοσιακών τοπικών εκδηλώσεων.

Παρακολουθήσαμε στην Αθήνα τις θεα-
τρικές παραστάσεις «Τα σκουπίδια» του Γιάν-
νη Ξανθούλη από το Θεατρικό Εργαστήρι Ορε-
στιάδας, ενώ στο Θέατρο Κατερίνας Βασιλάκου
παρακολουθήσαμε το έργο του Άρθουρ Μίλλερ
«Ο θάνατος του εμποράκου», όπου εμφανίζε-
ται και ο συμπατριώτης μας ηθοποιός Αγαμέ-
μνων Ζαχαράτος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., αλλά
και τη «Λυσιστράτη», όπου επίσης συμμετείχε,
το καλοκαίρι 2002 στον Βύρωνα.

Διαθέσαμε χρήματα για αγορά φαρμάκων
που στάλθηκαν στην Παλαιστίνη, καθώς και
για την ανέγερση της εκκλησίας του χωριού μας.

Συμπαρασταθήκαμε οικονομικά και ηθι-
κά σε χρόνια ασθενούντα συμπατριώτη μας,
του οποίου η κατάσταση υγείας του παρουσίασε
βελτίωση, χάρη στο αξιέπαινο ενδιαφέρον και
φροντίδα του γιατρού Νίκου Ραφτόπουλου, με
τον οποίο είχαμε σχετική επικοινωνία και που
τον περιέθαλψε δωρεάν στην κλινική του.

Διαμαρτυρηθήκαμε εγγράφως στην Περι-
φέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για
τη μη ένταξη του έργου του Φράγματος Ιτέ-
ας στο Ταμείο Συνοχής και στο Υπουργείο Ε-
θνικής Οικονομίας για την καθυστέρηση του
Βιολογικού καθαρισμού στο Δήμο μας.

Πήραμε μέρος στις εκδηλώσεις για τα Ε-
λευθέρια Θράκης, στην Οργανωτική επιτροπή
των οποίων συμμετείχαν οι κυρίες Μαρία Λαζί-
δου, Γεν. Γραμματέας, και Δώρα Φουτσιτζή, Τα-
μίας του Δ.Σ.

Αντιπροσωπεία του συλλόγου μας, αποτε-
λούμενη από την Πρόεδρο Βέτα Σιγλίδου και τα
μέλη του Μαρία Περτσίνη και Νίκο Βογιατζή,
συμμετείχε στις εργασίες του 6ου Συνεδρίου
Θρακών και στη γραπτή εισήγησή τους υποστή-
ριξε ότι έπρεπε να προσκληθούν σ’ αυτό εκπρό-
σωποι της μειονότητας, των εργαζομένων και
των αγροτών.

Το Δ.Σ. αποφάσισε να ζητήσει από την πα-
ρούσα Συνέλευση την τροποποίηση του Κατα-
στατικού και την αποδοχή από το Σύλλογό μας,
από κοινού με τους συλλόγους Τριγώνου και

Βύσσας, της παραχώρησης γραφείων από την
Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου. Τη σχετική
εισήγηση θα κάνει η ταμίας μας Δώρα Φουτσι-
τζή, η οποία ως δικηγόρος επιμελήθηκε των θε-
μάτων αυτών.

Τέλος, το Δ.Σ. αποφάσισε να γιορτάσουμε
στο Ξενοδοχείο ΕΣΠΕΡΙΑ την επόμενη Κυρια-
κή 9-11-2003 και ώρα 5 μ.μ., τα 10 Χρόνια του
Συλλόγου μας και με την ευκαιρία αυτής της
εκδήλωσης να τιμήσουμε την κοινωνική και
πολιτιστική δραστηριότητα των καθηγητών
και δασκάλων στην ιδιαίτερη πατρίδα μας
στους δύσκολους καιρούς της.

Παρακαλούμε αυτή, η διπλής σημασίας γιορ-
τή, να τιμηθεί με την παρουσία όσο το δυνατόν
περισσότερων συμπατριωτών μας.

Ως Πρόεδρος του Συλλόγου επιθυμώ να υ-
πογραμμίσω το πνεύμα συνεργασίας και τη
μεγάλη συμβολή όλων των μελών του Δ.Σ. και
της Συντακτικής Επιτροπής της εφημερίδας
μας, που συνετέλεσαν στην αναγνωρισμένη
πλούσια πολιτιστική δραστηριότητα του συλλό-
γου μας, ο οποίος κατά γενική εκτίμηση πρωτα-
γωνιστεί στις προσπάθειες που γίνονται για την
προβολή και ικανοποίηση των πολιτιστικών α-
ναγκών των συμπατριωτών μας.

Ευχαριστώ θερμά τόσο τα μέλη του Δ.Σ.
όσο και της Σ.Ε. της Βήρας, καθώς και όλα
τα παρόντα και απόντα μέλη του Συλλόγου
μας για την επιτυχία των κοινωνικών και πολι-
τιστικών σκοπών του συλλόγου μας, τους ο-
ποίους είμαι βέβαιη, ότι με τον ίδιο ζήλο θα συ-
νεχίσει και το νέο Δ.Σ.

Η ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Το Δ.Σ. που αναδείχθηκε από τις αρχαιρεσίες
της 16-11-03 συγκροτήθηκε σε σώμα και έχει
ως εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

Πρόεδρος: Μαρία Κανδύλη
Αντιπρόεδρος: Μαρία Λαζίδου
Γεν. Γραμματέας: Δώρα Φουτσιτζή
Ειδ. Γραμματέας: Κέλυ Περτσίνη
Ταμίας: Αυγερινός Παπαδόπουλος
Μέλη: Γεώργιος Παρασχάκης

Μαρία Περτσίνη

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Τριάδα Λαζίδου - Γιώτα Δεβετζή
Αντώνης Παπαδημητρίου

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ:

Μαρία Λαζίδου - Μαρία Κανδύλη
Δώρα Φουτσιτζή - Γεώργιος Παρασχάκης

Ευχόμαστε σε όλους δύναμη και καλή επιτυ-
χία στο έργο τους.

Η Συντακτική Επιτροπή

ìðåëÝôóçò, Äçìïôéêüò Óýìâïõëïò Öåñþí.

ÌåãÜëç ÷áñÜ êáé óõãêßíçóç ðñïêÜëåóå ç

ðáñïõóßá óôçí åêäÞëùóç ôçò åããïíÞò ôïõò

Áíáóôáóßáò, êüñçò ôïõ Íéêçöüñïõ ÐåíÝôç êáé

ôçò óõìðáôñéþôéóóÜò ìáò Ëßôóáò ÄåâåëÜêç.

Ç åããïíÞ, êáèçãÞôñéá ìïõóéêÞò ôþñá óôç

Èåóóáëïíßêç, Þñèå óôçí ÁèÞíá åéäéêÜ ãéá ôçí

åêäÞëùóç êáé ôçí åõ÷áñéóôïýìå ðïëý. ¼ðùò

äÞëùóå, ðáñáëáìâÜíïíôáò ôéò ôéìçôéêÝò ðëá-

êÝôåò ôïõ ðáððïý êáé ôçò ãéáãéÜò ôçò, Ýíéùóå

ðåñçöÜíåéá êáé óõãêßíçóç, ãéáôß ç åããïíÞ Á-

íáóôáóßá ôïõò Þîåñå ùò ðáððïý êáé ãéáãéÜ

êáé ôçò äüèçêå ç åõêáéñßá íá ôïõò ãíùñßóåé

êáé ùò äáóêÜëïõò, åéäéêÜ ôç ãéáãéÜ ôçò. Ï Óýë-

ëïãïò ïöåßëåé íá åõ÷áñéóôÞóåé êáé äçìüóéá

ôïí ÃéÜííç ÐåíÝôç, ôïí ìéêñüôåñï ãéï ôïõ æåý-

ãïõò ÐåíÝôç, ãéá ôç ìåãÜëç âïÞèåéá ðïõ ðñü-

óöåñå óôï íá äçìéïõñãçèïýí ôá ðïñôñÝôá

ôùí ãïíéþí ôïõ.

Åíþ ç åêäÞëùóç ðëçóßáæå ðñïò ôï ôÝëïò

ôçò êáé ôá óçìÜäéá ôçò êïýñáóçò Þôáí ðéá

åìöáíÞ, ôïí ëüãï ðÞñå ï ôåëåõôáßïò ïìéëç-

ôÞò ôçò âñáäéÜò, ï ãéáôñüò ê. ÄçìÞôñçò

ÌðÜñëáò. Ï ÌðÜñëáò, ìå ôïí ãíùóôü ãëá-

öõñü áëëÜ êáé áíÜëáöñï

ôáõôü÷ñïíá Þ óêùðôéêü ôñü-

ðï ðïõ îÝñåé íá äéçãåßôáé, Üñ-

÷éóå íá ìáò ðåñéãñÜöåé ôçí

ðñþôç ôïõ ìÝñá óôï Íçðéá-

ãùãåßï êáé ôçí ðñþôç ôïõ äá-

óêÜëá-íçðéáãùãü êõñßá Êáë-

ëéññüç ×áôæçìé÷Üëç.

¸ôóé Ýêëåéóå ç ôñõöåñÞ áõôÞ âñáäéÜ ìÝóá

óå ìéá áíÜëáöñç êé åõ÷Üñéóôç áôìüóöáéñá.

Ôçí åêäÞëùóç óõíôüíéóå êáé ðáñïõóßáóå

ìå åîáéñåôéêÞ åðéôõ÷ßá ç êá ÔáñóÞ Äåìåñôæï-

ðïýëïõ.

Íá óçìåéþóïõìå üôé ï Óýëëïãïò ðñáãìá-

ôïðïßçóå ôçí çìÝñá áõôÞ óôï îåíïäï÷åßï

ÅóðÝñéá Ýêèåóç ìå ðáëéÝò öùôïãñáößåò áðü

ôá ÷ñüíéá åêåßíá. Ôï õëéêü áõôü ôï åìðéóôåý-

èçêáí óôï Ä.Ó. Þ ðñüóöåñáí ùò áñ÷åßï ïñé-

óìÝíïé áðü ôïõò ôéìþìåíïõò ôïõò ïðïßïõò êáé

åõ÷áñéóôïýìå èåñìÜ.

ÔÝëïò, ôçí åêäÞëùóç ôßìçóáí ìå ôçí ðá-

ñïõóßá ôïõò ï ÄÞìáñ÷ïò Öåñþí ê. Ã. Ïýóôï-

ãëïõ, ï ïðïßïò óôïí åíáñêôÞñéï ÷áéñåôéóìü

ôïõ áíáöÝñèçêå óôï Ýñãï ðïõ Ý÷åé åðéôåëå-

óôåß óôï ÄÞìï Öåñþí êáôÜ ôïí ðñþôï ÷ñüíï

ôçò èçôåßáò ôïõ, ç äéåõèýíôñéá ôïõ Ðïëéôéêïý

ãñáöåßïõ ôïõ õöõðïõñãïý ïéêïíïìéêþí ê. Áð.

ÖùôéÜäç, ê. Áíäñïýëá Êõñéáêßäïõ êáé ç Ðñü-

åäñïò ôçò ÐáíèñáêéêÞò Ïìïóðïíäßáò Íüôéáò

ÅëëÜäáò ê. Ôáóïýëá Óáêáëßäïõ ×ïõñäÜêç.

Ìáñßá Ëáæßäïõ-Êáôóåëßäïõ

ÄÇÌÏÊÑÉÔÏÕ 1 - ÖÅÑÅÓ

L 25550 / 24.201 - 22.091

FAX 25550 / 24.201

ÊÁÄÏÃËÏÕ

ÊËÅÁÍÈÇ

HOTEL

  ÁÍÈÇ
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Τα κορίτσια της χορωδίας

αποδίδουν τη φλαμουριά

και άλλα τραγούδια.
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