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Ç "ÂÞñá" óôïí 9ï ÷ñüíï
êõêëïöïñßáò ôçò

H 84ç EÐÅÔÅÉÏÓ ÁÐÅËÅÕÈÅÑÙÓÇÓ ÔÇÓ ÈÑÁÊÇÓ

“Βήρα” έκλεισε ήδη οκτώ χρόνια κυκλοφορίας της και με το φύλλο αυτό μπαίνει στον
9ο χρόνο της ζωής της.
ÁãêáëéÜóôçêå êáé áãáðÞèçêå ôüóï áðü
ôïõò óõìðáôñéþôåò ìáò üóï êáé áðü ôïõò ößëïõò áíáãíþóôå ôçò, äéüôé Ýêáíå ü,ôé ìðïñïýóå þóôå í’ áíôáðïêñéèåß óôéò áðáéôÞóåéò êáé
ôéò ðñïóäïêßåò üëùí.
¢ëëùóôå Þôáí êáé åßíáé ç ãÝöõñá åðéêïéíùíßáò ìåôáîý ôùí óõìðáôñéùôþí ôçò ãåíÝôåéñÜò ìáò ìå ôá îåíéôåìÝíá ðáéäéÜ ôçò.
ÊáôÝãñáøå ìå óïâáñüôçôá êáé õðåõèõíüôçôá ôá äéÜöïñá èÝìáôá ìå ôá ïðïßá áó÷ïëÞèçêå, ðñüâáëå ôï Ýñãï ôïõ Óõëëüãïõ ìáò, êáèþò êáé ôéò ðñïóðÜèåéåò êáé ôçí áãùíßá ôùí
ìåëþí ôïõ Ä.Ó. ôïõ Óõëëüãïõ êáé ôçò ÓõíôáêôéêÞò ÅðéôñïðÞò, ãéá íá äéáôçñçèåß ç åðéêïéíùíßá ìåôáîý ìáò, ï ðïëéôéóìüò ìáò êáé ç
ðëïýóéá ðáñÜäïóç ôïõ ôüðïõ ìáò.
Óôç äéáäñïìÞ ôïõ ÷ñüíïõ áíáöÝñèçêå
óôçí éóôïñßá ôïõ ôüðïõ ìáò êáé ôéò ñßæåò ìáò,
ðñüâáëå èÝìáôá èñçóêåõôéêÜ, ðïëéôéóôéêÜ,
ðáéäáãùãéêÜ, áãñïôéêÜ, êïéíùíéêÜ, êáôÝèåóå ðñïâëÞìáôá ôïõ ôüðïõ, êáé óôü÷åõå óôï
íá ìïñöþíåé, íá äéäÜóêåé, íá øõ÷áãùãåß êáé
íá åíçìåñþíåé.
ÌïéñÜóôçêå ôç ÷áñÜ êáé ôç ëýðç üëùí ìáò.
ÕðÞñîå ôï åëåýèåñï âÞìá ôùí áíáãíùóôþí ôçò, êÝñäéóå ôï åíäéáöÝñïí êáé ôçí åêôßìçóÞ ôïõò.
ÐñÝðåé íá óçìåéùèåß üôé ç áõôïêñéôéêÞ äåí
åßíáé áõèáßñåôç êáé õðïêåéìåíéêÞ. Óôçñßæåôáé
óå ãñáðôÝò êáé ðñïöïñéêÝò ïìïëïãßåò áíáãíùóôþí ìáò.
Ç áäõíáìßá ôçò Þôáí êáé ðÜëé íá ðñïóåëêýóåé ôïõò íÝïõò ìáò. Êáôáíïïýìå ôá ðñïâëÞìáôÜ ôïõò, üìùò ðéóôåýïõìå üôé ç óõììåôï÷Þ
ôïõò åßíáé áðáñáßôçôç.
Ç åöçìåñßäá ìáò äåí ÷ñåéÜæåôáé ìüíïí ïéêïíïìéêÞ õðïóôÞñéîç. ¸÷åé áíÜãêç êáé áðü
éäÝåò, ðñïôÜóåéò, êáëïðñïáßñåôç êñéôéêÞ.
Ôá ìÝëç ôçò Ó.Å., ðáñÜ ôéò äõóêïëßåò êáé
ôá ðñïâëÞìáôá, êáôáâÜëëïõìå êÜèå äõíáôÞ
ðñïóðÜèåéá ãéá íá âåëôéþóïõìå ôçí ýëç êáé
ôç èåìáôïëïãßá ôçò.
Ìå ðáñáäåéãìáôéêÞ óõíåñãáóßá ìå ôá ìÝëç ôïõ Ä.Ó. ôïõ Óõëëüãïõ êáé óêëçñÞ åñãáóßá, ðñïóðáèïýìå í’ áíôéìåôùðßæïõìå êÜèå
áíôéîïüôçôá, ãéáôß ðéóôåýïõìå üôé õðçñåôïýìå ìéá éäÝá.
Ç Ó.Å. èåùñåß õðï÷ñÝùóÞ ôçò íá åõ÷áñéóôÞóåé üëïõò üóïé óõíåñãÜóôçêáí ìå ôçí åöçìåñßäá ìå êÜèå ôñüðï, çèéêÜ, ïéêïíïìéêÜ,
ìå óõíåñãáóßåò êáé Üñèñá, ìå êáëïðñïáßñåôç êñéôéêÞ, ìå ôç äéÜäïóç êáé ðñïþèçóÞ ôçò.
Õðüó÷åôáé íá åíôåßíåé ôéò ðñïóðÜèåéÝò ôçò
ãéá ôç âåëôßùóç ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ êáé ôçò èåìáôïëïãßáò, íá åíçìåñþíåé Ýãêáéñá êáé áíôéêåéìåíéêÜ ôïõò áíáãíþóôåò ôçò êáé íá ôçí êÜíåé ðéï æùíôáíÞ êáé ðéï ìá÷çôéêÞ, Ýôóé ðïõ
íá îå÷ùñßæåé áðü Üëëá ðáñüìïéá Ýíôõðá.
Ó’ áõôïýò ôïõò óôü÷ïõò ìáò êáëïýìå ôïõò
áíáãíþóôåò ôçò ÂÞñáò êáé ôïõò ðáñáêáëïýìå íá óõìðïñåõèïýí ìáæß ìáò þóôå íá ôïõò
õëïðïéÞóïõìå.

Ýôïò óõìðëçñþèçêáí
84 ÷ñüíéá áðü ôçí áðåëåõèÝñùóç ôçò ÈñÜêçò, óôéò
14 ÌáÀïõ 1920.
Ïé åêäçëþóåéò ðïõ Ýãéíáí
óôçí ÁèÞíá ìå åõèýíç ôçò
ÐáíèñáêéêÞò Ïìïóðïíäßáò
Íüôéáò ÅëëÜäáò óôçñß÷èçêáí
óôï óýíïëü ôïõò áðü ôï ÄÞìï
ÊáëëéèÝáò êáé ôï ðñüãñáììá
åîåëß÷èçêå üðùò áêñéâþò åß÷áìå áíáêïéíþóåé óôï ðñïçÁðü ôçí êáôÜèåóç óôåöÜíùí óôïí ¢ãíùóôï Óôñáôéþôç.
ãïýìåíï öýëëï ìáò. Ç éóôïñßá
ôçò áðåëåõèÝñùóçò ôçò ÈñÜêçò áêïëïýèçóå Ýíá äñüìï ðïëý âáóáíéóôéêü.
Ôçí éóôïñéêÞ óçìáóßá ôçò çìÝñáò áíÝëõóå ï õöõðïõñãüò Åîùôåñéêþí êáé óõìðáôñéþôçò ìáò ê. Åõñéðßäçò Óôõëéáíßäçò, ìåôÜ ôç äïîïëïãßá óôïí éåñü íáü Áãßïõ Ãåùñãßïõ Êáñýêç. Ç ÂÞñá äçìïóéåýåé áõôïýóéá ôçí ïìéëßá ôïõ:
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Ö

Ç áíÜëõóç êáé ç áíÜäåéîç ôïõ ðáñåëèüíôïò åßíáé äïõëåéÜ ôùí éóôïñéêþí. Åõèýíç ôùí ðïëéôþí åßíáé ç áíôéìåôþðéóç ôïõ ðáñüíôïò êáé ç ðñïåôïéìáóßá ôïõ ìÝëëïíôïò. Ùóôüóï, ç áíáëõôéêÞ ìáôéÜ óôï ÷èåò åßíáé ü÷é ìüíï äéäáêôéêÞ áëëÜ êáé áíáãêáßá, éäéáßôåñá óå íÝïõò ðïëßôåò êáé
öñÝóêïõò ðïëéôéêïýò, ðïõ öéëïäïîïýí íá åêöñÜæïõí ôç
óõíÝ÷åéá êáé ôï äéá÷ñïíéêü ìåãáëåßï ôçò èñáêéþôéêçò ðñïóöïñÜò óôïí Åëëçíéêü ðïëéôéóìü êáé ôçí éóôïñßá.
Ï åèíéêüò ìáò ðïéçôÞò Ê. ÐáëáìÜò ÷áñáêôçñßæåé ôçí
éäéáßôåñç ðáôñßäá ìáò ùò «ðçãÞ ëáþí êáé ÷ñüíùí», êáé
äåí Ý÷åé Üäéêï. Åßíáé ôüóï âáèéÝò ïé ñßæåò ôçò éóôïñßáò
êáé ôïõ ðïëéôéóìïý ìáò ðïõ äéêáéïëïãïýí áðüëõôá ôï ðþò
åðéæÞóáìå êáé áíáãåííçèÞêáìå ìåôÜ áðü ðåíôÝìéóé áéþíåò óêëçñÞò êáé âÜñâáñçò óêëáâéÜò, äéáôçñþíôáò áëþâçôç ôç öëüãá ôïõ åëëçíéóìïý êáé áíáëëïßùôç ôçí åèíéêÞ ìáò ôáõôüôçôá.
Ïé ÈñÜêåò áðü ôçí åðï÷Þ ôïõ Äçìüêñéôïõ êáé ôïõ
Ëåýêéððïõ ìÝ÷ñé ôçí åðï÷Þ ôïõ Ê. ÊáñáèåïäùñÞ, áðü
ôçí ÏëõìðéÜäá, ôç ìçôÝñá ôïõ ÌåãÜëïõ ÁëåîÜíäñïõ, êáé
ôïí Èïõêõäßäç ìÝ÷ñé ôç Óïößá ÂÝìðï, áðü ôïí ÏñöÝá
ìÝ÷ñé ôïí ×áôæçäÜêç êáé ôïí Âéæõçíü, Þôáí ç Þñåìç äýíáìç ðïõ óåìíÜ êáé áèüñõâá óõíÝâáëáí óôï ãéãÜíôùìá
ôïõ Åëëçíéóìïý êáé óôï öïýíôùìá ôïõ ðáãêüóìéïõ ðïëéôéóìïý, ôùí ðáíáíèñþðéíùí áîéþí, ôçò Åëåõèåñßáò, ôçò
Äçìïêñáôßáò, ôùí ÄéêáéùìÜôùí ôïõ Áíèñþðïõ. ÁìÝôñç(ÓõíÝ÷åéá óôç óåë. 3)

Ç åêäñïìÞ ôïõ Óõëëüãïõ ìáò óôç ëßìíç Ôóéâëïý-Æáñïý÷ëá
Ôώρα που είναι άνοιξη
και τα λουλούδια ανθίζουν,
ας ανηφορίσουμε στις πλαγιές του
βουνού που ονομάζεται Χελμός.
Πρωί Κυριακής 9 Μαΐου: Μετά
από την παραλιακή πόλη της Πελοποννήσου, την Ακράτα, ταξιδεύοντας
στα ορεινά της Πόλης, φτάνουμε στη
μικρή γραφική λίμνη Τσιβλού. Τα
σκουροπράσινα νερά της περιτριγυρίζονται από πεύκα, έλατα, και άλλα δέντρα, συνθέτοντας ένα πανέμορφο τοπίο σε υψόμετρο 700 μέτρα.
Εκεί συναντούμε νέους ανθρώπους, να έχουν στήσει τις σκηνές τους κάτω από τα δέντρα,
για να απολαύσουν τη φύση ψαρεύοντας και κάνοντας πεζοπορία.
Περπατούμε στις όχθες της λίμνης Τσιβλού, βγάζουμε φωτογραφίες και απολαμβάνουμε τις ομορφιές της.
Αλλά έχουμε και την έκπληξή μας. Ένας από τους
πατριώτες μας που διαμένει μόνιμα στην Πάτρα μάς υ(ÓõíÝ÷åéá óôç óåë. 8)

5 ÉÏÕÍÇ – ÐÁÃÊÏÓÌÉÁ ÇÌÅÑÁ
ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ

Ç

5 Éïýíç Ý÷åé êáèéåñùèåß êáé ãéïñôÜæåôáé
óå üëïí ôïí êüóìï ùò Ðáãêüóìéá çìÝñá
ðåñéâÜëëïíôïò.
ÐåñéâÜëëïí åßíáé ü,ôé ìáò ðåñéâÜëëåé. Ïé
êÜìðïé, ôá âïõíÜ, ôá äÜóç, ç èÜëáóóá, ïé ëßìíåò, ôá ðïôÜìéá, ï ïõñáíüò, üëç ç öýóç.
ÓÞìåñá êáé ìå åõêáéñßá ôçí Ðáãêüóìéá
çìÝñá ÐåñéâÜëëïíôïò äéáðéóôþíïõìå üôé ôá
ðåñéâáëëïíôéêÜ ðñïâëÞìáôá óõíå÷þò áõîÜíïíôáé ìå áðñüâëåðôåò óõíÝðåéåò ãéá ôïí Üíèñùðï êáé ðáñÜ ôéò äéáêçñýîåéò ôùí éó÷õñþí
ôïõ êüóìïõ, ôï ðåñéâÜëëïí êáèçìåñéíÜ êáôáóôñÝöåôáé.
ÊëçñïíïìÞóáìå Ýíáí æùíôáíü ðëáíÞôç
ðïõ ìáò óõíôçñåß âéïëïãéêÜ êáé ïéêïíïìéêÜ
êáé ôïí ðáñáäßäïõìå óôçò åðüìåíåò ãåíéÝò áñêåôÜ õðïâáèìéóìÝíï ìÝ÷ñé êáé åðéêßíäõíï. Áí
êïéôÜîïõìå ãýñù ìáò èá äïýìå üôé üëï êáé
ðåñéóóüôåñï åêëåßðïõí ïé åëåýèåñïé ÷þñïé,
áíåîÝëåãêôåò ÷ùìáôåñÝò ëåéôïõñãïýí ãýñù áðü ìåãÜëåò ðüëåéò, äéáôçñïýíôáé áêüìç åðéêßíäõíá Þ ìïëõóìÝíá áóôéêÜ áðüâëçôá ðïõ
áöÞíïíôáé óôç ôý÷ç ôïõò.
Ôï êõêëïöïñéáêü, ôï íÝöïò, ç ç÷ïñýðáíóç ïîýíïíôáé ÷ñüíï ìå ôï ÷ñüíï. Ç áëüãéóôç
÷ñÞóç öõôïöáñìÜêùí óôéò ãåùñãéêÝò êáëëéÝñãåéåò, ç õðïâÜèìéóç Þ êáôáóôñïöÞ óðÜíéùí ïéêïóõóôçìÜôùí óõíå÷ßæåôáé êáé ôá ðåñéóôáôéêÜ
èáëÜóóéáò ñýðáíóçò åßíáé êáèçìåñéíÜ.
Ç ÷ñÞóç ÷çìéêþí, âéïëïãéêþí, ðõñçíéêþí
êáé Üëëùí üðëùí ìáæéêÞò êáôáóôñïöÞò ðÝñá
áðü ôï üôé áðïôåëïýí ìåãÜëï Ýãêëçìá êáôÜ
ëáþí êáé ÷ùñþí êáôáóôñÝöåé áíåðáíüñèùôá ôï ðåñéâÜëëïí. Ç øÞöéóç áðü ôï Åõñùðáúêü Êïéíïâïýëéï íüìïõ óýìöùíá ìå ôïí ïðïßï
åðéôñÝðåôáé ç åéóáãùãÞ óôéò ÷þñåò ìÝëç ôçò
ôùí ãåíåôéêÜ ôñïðïðïéçìÝíùí ðñïúüíôùí
(êïéíþò ìåôáëëáãìÝíùí) êáé ç óõíýðáñîç ìåôáëëáãìÝíùí êáé óõìâáôéêþí êáëëéåñãåéþí
äçìéïõñãåß óïâáñü ðñüâëçìá óôçí õãåßá ôùí
áíèñþðùí êáé ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò.
×áñáêôçñéóôéêü åßíáé ôï ðñüóöáôï ðáñÜäåéãìá åíôïðéóìïý åðéìïëõóìÝíùí óðüñùí óå
êáëëéÝñãåéåò êáëáìðïêéïý óôç Ìáêåäïíßá,
ÈñÜêç êáé Öèéþôéäá. Ïé áóèÝíåéåò áðü äéÜöïñåò ìïñöÝò êáñêßíïõ êÜèå ÷ñüíï áõîÜíïíôáé. ÌåôÜ áðü üëá ôá ðáñáðÜíù ðþò ìðïñåß
êáíåßò íá ìÝíåé áðáèÞò êáé áäéÜöïñïò;
ÌÞðùò åßíáé õðïêñéóßá íá ãéïñôÜæåôáé ìßá çìÝñá ôï ÷ñüíï ùò ç ìÝñá ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò êáé óôéò õðüëïéðåò çìÝñåò ôïõ ÷ñüíïõ áõôïß ðïõ êñáôïýí óôá ÷Ýñéá ôïõò ôéò ôý÷åò ôùí
áíèñþðùí íá êÜíïõí ü,ôé ìðïñïýí ðñïêåéìÝíïõ êÜðïéïé íá èçóáõñßæïõí áäéáöïñþíôáò ãéá
ôéò êáôáóôñïöÝò ðïõ ðñïêáëïýí óôï ðåñéâÜëëïí êáé óôçí ßäéá ôçí áíèñþðéíç æùÞ;
Ç êáëýôåñç ßóùò åðÝíäõóç ãéá ôç æùÞ ìáò,
ãéá Ýíá êáëýôåñï ðåñéâÜëëïí, ãéá êáëýôåñïõò
üñïõò äéáâßùóçò åßíáé íá áðïêôÞóïõìå üëïé
ìáò ðåñéâáëëïíôéêÞ óõíåßäçóç êáé íá äéåêäéêïýìå êáèçìåñéíÜ áõôü ðïõ ìáò áíÞêåé. Íá
åíäéáöåñüìáóôå êáé íá ðáñåìâáßíïõìå óå ü,ôé õðïâáèìßæåé ôçí êáèçìåñéíüôçôÜ ìáò. ºóùò Ýôóé èá áéóèáíüìáóôå êáëýôåñá üôé ðñïóôáôåýïõìå ôç æùÞ ìáò êáé ôç æùÞ ôùí ðáéäéþí ìáò. Ìüíï Ýôóé ç çìÝñá ðåñéâÜëëïíôïò
èá áðïêôÞóåé ïõóéáóôéêü ðåñéå÷üìåíï åöüóïí èá ãßíåôáé êáèçìåñéíü ìÝëçìÜ ìáò.
Ìáñßá Êáíäýëç

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ
Η προγραμματισμένη ημερήσια εκδρομή του Συλλόγου μας στις 206-2004 αναβάλλεται για το Φθινόπωρο, επειδή δεν συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός των εκδρομέων.
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ΜΑΡΑΘΩΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ ÅðéóôïëÞ
Προς την Εφημερίδα Η ΒΗΡΑ

Σας γνωστοποιώ ότι ο κ. Καραμάτσκος ό,τι
ανέφερε στη γιορτή σας και δημοσιεύθηκε και
στην εφημερίδα σας διά τον κ. Θεόδωρο Τελπίζη
διευθυντήν του Α΄ Δημοτικού Σχολείου Φερών
είναι αναληθή και ψευδή και πρέπει να
επανορθώση.
Η κόρη του
Τελπίζη-Καζάκου Μαίρη

υμπληρώθηκαν φέτος 41 χρόνια από τη
δολοφονία του Μαραθωνοδρόμου της ειρήνης Γρηγόρη Λαμπράκη και ο λαός της
Αθήνας και ολόκληρης της Ελλάδας βάδισε
στα βήματά του. Για να θυμίζει σ’ όλους μας
ότι ο αγώνας για την Ειρήνη θα πρέπει να είναι καθημερινός και αδιάκοπος.
Σήμερα που η Παγκόσμια ειρήνη κινδυνεύει από τα πολεμοκάπηλα σχέδια των Αμερικανών Ιμπεριαλιστών και των Νατοϊκών
δυνάμεων με βομβαρδισμούς και κατοχές σε
διάφορα σημεία του πλανήτη η συνεισφορά
του καθένα μας στην υπόθεση της ειρήνης
είναι αναγκαία και απαραίτητη όσο ποτέ
άλλοτε.
Τα δραματικά γεγονότα και οι ανατροπές
που συνετελέστηκαν στα Βαλκάνια, οι πόλεμοι στο Αφγανιστάν, το Ιράκ και αλλού δεν
μπορούν να μας αφήνουν αδιάφορους.
Σήμερα χρειάζεται το δυνάμωμα του φιλειρηνικού κινήματος, ικανού να ανατρέψει
τα σχέδια όλων εκείνων που βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή των λαών.
Ίσως είναι η καλύτερη τιμή στη μνήμη του
Πρωτεργάτη της Ειρήνης Γρ. Λαμπράκη.

Σ

Μαρία Κανδύλη

Η Συντακτική Επιτροπή έλαβε επιστολή, την
οποία δημοσιεύουμε, από την κα Τελπίζη-Καζάκου Μαίρη με την οποία διατυπώνει εντελώς διαφορετική άποψη από αυτή που παρουσιάστηκε στην ειδική εκδήλωση του Συλλόγου
μας προς τιμήν των δασκάλων μας.
Θεωρούμε υποχρέωσή μας να πληροφορήσουμε τους αναγνώστες της Βήρας, ότι η Οργανωτική Επιτροπή της εκδήλωσης προς τιμήν
των εκπαιδευτικών (βλ. φ. 45-46, Σεπτ.-Δεκ.),
που αγωνίστηκαν εκείνα τα δύσκολα χρόνια
του εμφυλίου να μορφώσουν τους μαθητές τους
και να διαμορφώσουν ήθος, ήρθε σε τηλεφωνική επικοινωνία με την κα Τελπίζη-Καζάκου
Μαίρη και την παρεκάλεσε να στείλει κάθε τι
που αναφερόταν στην προσωπικότητα και το
εκπαιδευτικό έργο του πατέρα της. Δυστυχώς
εσιώπησε.
Έτσι ο κ. Καραμάτσκος Δημήτριος, γνωστός για το ήθος και την ευρυμάθειά του, μαθητής του πατέρα της, κατέθεσε τα βιώματα
και τις αναμνήσεις του γύρω από το εκπαιδευτικό έργο και την προσωπικότητα του πατέρα
της κας Τελπίζη. Όπως αναφέρει, μάλιστα, κατέθεσε το προσωπικό του βίωμα, την υποκειμενική του άποψη. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι όσα κατέθεσε ήταν “ψευδή και αναληθή”. Η ομιλία ήταν απόλυτα τιμητική για τον
πατέρα της.
Η Οργανωτική Επιτροπή

Ç «Üâáôç» ðïëéôåßá
ôïõ Áãßïõ ¼ñïõò
ôþñá ðéá åßíáé áíïéêôÞ
ü÷é ìüíïí óå Üíôñåò
áëëÜ êáé óå ãõíáßêåò
& ðáéäéÜ!
Με το κρουαζερόπλοιο «Πορφύρα»
που αναχωρεί καθημερινά στις 9.30 από το γραφικό λιμανάκι του όρμου Παναγιάς στη Σιθωνία Χαλκιδικής μπορείτε να ξεναγηθείτε οικογενειακώς με
μία οκτάωρη κρουαζέρα στο απόλυτο
μνημείο της Ορθοδοξίας, στα μοναστήρια του Αγίου Όρους.
Στην ημερήσια αυτή εκδρομή θα
έχετε την ευκαιρία να αισθανθείτε το
δέος και τη μοναδικότητα της Αθωνικής Πολιτείας καθώς θα λικνίζεστε στα
γαλανά νερά του Αγίου Όρους.
Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στον κ. Δρακόπουλο στα τηλ.
6977026 618, 6974718489 και 237031162.
Ευαγγελία Παπαδοπούλου

ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÓÉÁÑÂÁÑËÇÓ
ÅñãáóôÞñéï áäáìáíôïäåóßáò
Êïëïêïôñþíç 23
1ïò üñïöïò

Ôçë. 210-3255241

HOTEL
ÁÍÈÇ

ÊÁÄÏÃËÏÕ
ÊËÅÁÍÈÇ
ÄÇÌÏÊÑÉÔÏÕ 1 - ÖÅÑÅÓ
L 25550 / 24.201 - 22.091
FAX 25550 / 24.201

EÐÅÔÅÉÁÊÇ ÐÏÉÇÓÇ

Πήραν την Πόλη, πήραν την...
29 Μαΐου 1453 - Τρίτη Φαρμακερή
Πήραν την Πόλη, πήραν την!
Πήραν τη Σαλονίκη!
Πήραν και την Αγια-Σοφιά,
το μέγα μοναστήρι,
που είχε τριακόσια σήμαντρα
κι εξήντα δυο καμπάνες·
κάθε καμπάνα και παπάς,
κάθε παπάς και διάκος.
Σιμά να ‘βγουν τα άγια,
κι ο βασιλιάς του κόσμου,
φωνή του ήρθε εξ ουρανού,
από αγγέλων στόμα·
«Αφήτε αυτήν την ψαλμουδιά,
να χαμηλώσουν τ’ Άγια,
και στείλτε λόγο στη Φραγκιά,
να έρθουν να τα πιάσουν,
να πάρουν το χρυσό Σταυρό,
και τ’ άγιο το Ευαγγέλιο,
και την Αγία Τράπεζα,
να μην την αμολύνουν.»
Σαν τ’ άκουσεν η Δέσποινα,
δακρύζουν οι εικόνες·
«Σώπα, κυρία Δέσποινα,
μην κλαίης, μην δακρύζης·
πάλε με χρόνους με καιρούς,
πάλι δικά σου είναι.»
Θρήνος Κωνσταντινουπόλεως
Έλληνες εσμέν το γένος ων ηγείσθε και βασιλεύετε, ως η τε φωνή και πάτριος παιδεία μαρτυρείται.
Γεώργιος Γεμιστός Πλήθων

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ
Äéðëùìáôïý÷ïò ÌåôáöñÜóôñéá
ÁÍÁËÁÌÂÁÍÅÉ ÌÅÔÁÖÑÁÓÅÉÓ
åìðïñéêþí - ïéêïíïìéêþí - íïìéêþí åðéóôçìïíéêþí êáé Üëëùí êåéìÝíùí
óôçí áããëéêÞ ãëþóóá.
Ðëçñïöïñßåò óôçí êá ÂõæÜ ÅëÝíç
ôçë. 210-2285077 êáé 693-8300039
e-mail: cedFstorm_176@hotmail.com.

Ãéþñãï, Êáëü óïõ ôáîßäé

OIKONOMIKH ENIÓ×ÕÓÇ

Στις 16 Ιουνίου 2004
έφυγε ξαφνικά από
τη ζωή ο συμπατριώτης μας και μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας Γιώργος
Ευαγγέλου Παρασχάκης. Η είδηση
του θανάτου του
μας συγκλόνισε όλους.
Ο Γιώργος ήταν
από τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου και η παρουσία του στο Διοικητικό Συμβούλιο ήταν συνεχής.
Η αγάπη και το ενδιαφέρον του για τους
συμπατριώτες μας και την ιδιαίτερη πατρίδα
μας τις Φέρες ήταν διαρκής και αναμφισβήτητη. Αυτό άλλωστε αποδεικνύει και η συνεχής
παρουσία του ως μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Διετέλεσε για αρκετά
χρόνια ταμίας του Δ.Σ και οι πράξεις του διακρίνονταν πάντα από εντιμότητα και συνέπεια.
Για μας τα μέλη του Δ.Σ. που τον ζήσαμε
από κοντά θα μας λείψει η παρουσία του. Θα
μας λείψει και στις δουλειές της εφημερίδας
του Συλλόγου, όπου πάντα βοηθούσε για να
φτάσει έγκαιρα στα χέρια των φίλων μας αναγνωστών.
Παρά τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπιζε, προσπαθούσε να δίνει το παρόν σε κάθε δραστηριότητα του Συλλόγου.
Στους δικούς του ανθρώπους, στην οικογένειά του, στην αγαπημένη κόρη του τη Βαγγελίτσα, στη γυναίκα του Ελένη, στην αδελφή
του Νίκη και σε όλους τους συγγενείς του εκφράζουμε τα πιο θερμά συλλυπητήρια και τους
ευχόμαστε να έχουν δύναμη και κουράγιο στο
βαθύ πόνο της απώλειας του ανθρώπου τους.
Αγαπητέ Γιώργο, όλο το Δ.Σ. του Συλλόγου μας και οι συμπατριώτες σου για άλλη μια
φορά θέλουμε να σου εκφράσουμε την αγάπη
μας και τις ευχαριστίες μας για τη συνεργασία
μας και να σου υποσχεθούμε ότι δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ
Καλό σου ταξίδι.
Αιωνία η μνήμη σου.

Ενίσχυσαν οικονομικά το Σύλλογό μας για
την εφημερίδα κατά το τελευταίο δίμηνο
οι εξής συμπατριώτες μας:

ËïõëïõäéÜ Êïõñôßäïõ
Η αγαπημένη σε όλους μας Λούσυ
Έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 5-6-2004 η Λουλουδιά Κουρτίδου σε μικρή σχετικά ηλικία.
Γεννήθηκε στο Μοναστηράκι και τελείωσε το
1969 το Γυμνάσιο Φερών. Εργαζόταν στη Νομαρχία Έβρου στη Διεύθυνση Υγιεινής και ήταν παντρεμένη με τον Αναστάσιο Βερύκογλου. Είχε δύο παιδιά, την Μαρία και τον Ιορδάνη, επιστήμονες.
Μία ακόμη απώλεια για μας που αποφοιτήσαμε από το Γυμνάσιο Φερών το 1969 και
φέτος συμπληρώνονται 35 χρόνια.
Όλοι εμείς οι συμμαθητές της θα τη θυμόμαστε πάντα με εκείνο το ελαφρύ χαμόγελο και
τη διάθεση για προσφορά.
Να είναι ελαφρύ το χώμα που τη σκεπάζει.
Στην οικογένειά της και ιδιαίτερα στον αδελφό της Γιώργο διαβιβάζουμε τα θερμά μα συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή μας για την
απώλεια της αγαπημένης μας συμμαθήτριας
και φίλης.
Μ. Λαζίδου

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ
Ôï Ä.Ó. êÜíåé ãíùóôü óå üëïõò üôé ÊÁÈÅ
ÄÅÕÔÅÑÁ ÁÐÏÃÅÕÌÁ (þñåò 6-8 ì.ì.)
ÔÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ôïõ Óõëëüãïõ ìáò ÅÉÍÁÉ
ÁÍÏÉ×ÔÁ ãéá ôïõò óõìðáôñéþôåò êáé ìÝëç ìáò ðïõ èÝëïõí íá åðéêïéíùíÞóïõí Þ
íá Ýñèïõí óå åðáöÞ ìáæß ìáò ãéá ïðïéáäÞðïôå ðëçñïöïñßá, Þ åíçìÝñùóç.
Óôáäßïõ 39, 4ïò üñïöïò,
ôçë. 210-3216532.
To Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï

1)
2)
3)
4)
5)

Öùôáêßäïõ-ÊáëïãåñÜêç Åõáãã. €
Øõëëßäïõ-Ðáôáêßäïõ Íßêç
Ãáëáôóßäá Êáëëéüðç
ÐáðáäÜêçò ÁèáíÜóéïò
Óéãëßäçò Óôáýñïò

50
20
10
50
30

Το Διοικητικό Συμβούλιο τους ευχαριστεί
όλους θερμά.

ÊÏÉÍÙÍÉÊÁ
ÃÁÌÏÉ
• Óôç Èåïäþñá Óéãëßäïõ, êüñç ôçò Ìáñßíáò
ÃåùñãéÜäïõ-Óéãëßäïõ êáé ôïõ Óôáýñïõ Óéãëßäç êáé óôïí ÈùìÜ Ðáðáäüðïõëï, ãéáôñü, ðïõ Ýíùóáí ôç æùÞ ôïõò ìå ôá äåóìÜ
ôïõ ãÜìïõ, åõ÷üìáóôå êÜèå åõôõ÷ßá.
• Åðßóçò åõ÷üìáóôå âßïí áíèüóðáñôïí óôçí
ÁëåîÜíäñá Êùíóôáíôßíïõ, êüñç ôçò Äåëëßäïõ Ðáó÷áëéþò êáé ôïõ ÐÝôñïõ Êùíóôáíôßíïõ, ðïõ ðáíôñåýôçêå ðñüóöáôá.

ÈÁÍÁÔÏÉ
ÐÝèáíå óôéò 8 ÌáÀïõ 2004 ï ×ñÞóôïò Êáíäýëçò ôïõ ÄÞìïõ êáé ôçò Èåïðïýëáò, åôþí
37, áíéøéüò ôçò ÐñïÝäñïõ ôïõ Óõëëüãïõ ìáò
Ìáñßáò Êáíäýëç.
Åõ÷üìáóôå íá åßíáé åëáöñý ôï ÷þìá ðïõ
ôïí óêåðÜæåé. ÂÜëóáìï êáé ðáñçãïñéÜ óôïõò
ïéêåßïõò ôïõ.

ÃÍÙÓÔÏÐÏÉÇÓÇ
Ãéá ôïõò ïéêïíïìéêïýò óõíäñïìçôÝò
ôçò åöçìåñßäáò ìáò

Óõìðáôñéþôåò, óõìðáôñéþôéóóåò
Ößëåò êáé ößëïé ôçò ÂÇÑÁÓ
¼óïé åðéèõìåßôå íá åíéó÷ýóåôå ïéêïíïìéêÜ ôï Óýëëïãü ìáò ìðïñåßôå íá
êáôáèÝôåôå ôá ÷ñÞìáôá óôçí ÅèíéêÞ
ÔñÜðåæá üðïõ ùò Óýëëïãïò äéáôçñïýìå ëïãáñéáóìü ìå ôïí Áñéèìü
040/483031-86.
Ðáñáêáëïýìå, üóïé ÷ñçóéìïðïéåßôå
ôïí ôñáðåæéêü ìáò ëïãáñéáóìü, íá áíáãñÜöåôå êáèáñÜ ôï ïíïìáôåðþíõìü óáò (ïé ãõíáßêåò íá áíáãñÜöïõí
êáé ôï ðáôñéêü ôïõò åðßèåôï), êáèþò
êáé ôçí ðüëç êáôÜèåóçò, ãéá íá óáò
óôÝëíïõìå ôçí áíôßóôïé÷ç áðüäåéîç.
Áðü ôï Ä.Ó.

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
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Áðü ôéò åêäçëþóåéò ôùí Èñáêéêþí óùìáôåßùí ôçò ÁèÞíáò
(ÓõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 1)

ôïé áíþíõìïé áãùíéóôÝò, áðñüâëçôïé åèíéêïß
åõåñãÝôåò, ãßãáíôåò ôïõ ðíåýìáôïò, ðïõ Ýäùóáí ðïëëÜ, áëëÜ ðÞñáí åëÜ÷éóôá, ðïõ ôßìçóáí ôç ÷þñá ôïõò êáé ôïí ðïëéôéóìü ôïõò áëëÜ äåí ôéìÞèçêáí åðáñêþò.
Åßíáé ðñáãìáôéêÜ áîéïèáýìáóôï ðþò áõôüò ï Åëëçíéóìüò óéãüêáéãå ôüóïõò áéþíåò
êÜôù áðü ôéò óôÜ÷ôåò ôçò óêëáâéÜò, ôçò êáôáðßåóçò êáé ôïõ ðïëÝìïõ.
Áí ôá ÂáëêÜíéá èåùñÞèçêáí ç ðõñéôéäáðïèÞêç ôçò Åõñþðçò, åßíáé âÝâáéï üôé ï âüñåéïò Åëëçíéóìüò, êáé åéäéêüôåñá ç ÈñÜêç, Þôáí ãéá ðïëëÜ ÷ñüíéá ôï âáóéêü èýìá ôùí äéåèíþí óõãêñïýóåùí ìåôáîý ôùí ìåãÜëùí äõíÜìåùí ôçò åðï÷Þò. Áðü ôçí Êùíóôáíôéíïýðïëç ùò ôç Ìáêåäïíßá êáé áðü ôï Äïýíáâç
ùò ôï Èñáêéêü ÐÝëáãïò, ïé ÈñÜêåò äåí Ýðáøáí ïýôå óôéãìÞ íá áãùíßæïíôáé, íá õðïìÝíïõí êáé íá åðéìÝíïõí ùò ôç ìÝñá ôçò åëåõèåñßáò ôïõò. Ôçí ôý÷ç íá æÞóåé ôçí åäñáßùóç
áõôÞò ôçò åëåõèåñßáò ôçí åß÷å ìüíï ï ðëçèõóìüò ôçò ÍïôéïäõôéêÞò ÈñÜêçò.
Ãéá ðñþôç öïñÜ ôïí Éïýëéï ôïõ 1913 ôá
åëëçíéêÜ óôñáôåýìáôá áðåëåõèåñþíïõí ôç
ÍÄ ÈñÜêç êáé ôï Óýíôáãìá Êñçôþí ôçò 9çò
Ìåñáñ÷ßáò Óåññþí åéóÝñ÷åôáé èñéáìâåõôéêÜ
óôçí ÊïìïôçíÞ. Ôï ðñþôï ÄéïéêçôÞñéï ïñãáíþíåôáé óôï äéêáóôéêü ìÝãáñï, üðïõ äéáðéóôþíåôáé üôé äåí õðÜñ÷åé åëëçíéêÞ óçìáßá. Ôüôå
ìå ðñùôïâïõëßá ôùí ÷ùñéþí ôçò öéëïðôþ÷ïõ
áäåëöüôçôáò öéëïôå÷íåßôáé ç éóôïñéêÞ óçìáßá ôçò ðüëçò, ç ïðïßá êõìáôßæåé ðåñÞöáíá ìåôÜ áðü ðåíôÝìéóé áéþíåò óôçí ÊïìïôçíÞ.
Ôïí Ïêôþâñéï ôïõ ßäéïõ ÷ñüíïõ üìùò ï
ëï÷ßáò Ãéþñãïò ÐáðáðëéÜíçò, áäåëöüò ôïõ
ìåôÝðåéôá äçìÜñ÷ïõ Èåóóáëïíßêçò, äõóôõ÷þò áíáãêÜæåôáé íá îáíáäéðëþóåé ôç óçìáßá
ôçò ëåõôåñéÜò, íá ôçí êñýøåé óôïí êüñöï ôïõ
êáé íá ôç öõëÜîåé óôçí ÊñÞôç ãéá áêüìá 7 ÷ñüíéá äéüôé ìå ôçí õðïãñáöÞ ôçò óõíèÞêçò ôïõ
Âïõêïõñåóôßïõ áðïöáóßæåôáé ç ÍÄ ÈñÜêç íá
äïèåß óôç Âïõëãáñßá.
Ç áíáãêáóôéêÞ õðï÷þñçóç ôïõ Åëëçíéêïý
óôñáôïý ïäçãåß óôç ìáæéêÞ öõãÞ ÅëëÞíùí êáé
ÌïõóïõëìÜíùí. Åíáðïìåßíáíôåò êÜôïéêïé ôçò
ÊïìïôçíÞò, ×ñéóôéáíïß êáé ÌïõóïõëìÜíïé, êçñýóóïõí ôçí áõôïíïìßá ôçò ðüëçò äßíïíôáò
Ýôóé ôçí åõêáéñßá óôïõò Âïýëãáñïõò íá åîïíôþóïõí êáé íá äéþîïõí ôïí ðëçèõóìü ôçò ðåñéï÷Þò. Ôï äéÜóôçìá ðïõ ìåóïëáâåß áðü ôï
1913 ùò ôï 1920 åßíáé áðü ôéò ðéï äõóâÜóôá÷ôåò ðåñéüäïõò ôçò éóôïñßáò. ¸ëëçíåò éåñåßò,
äÜóêáëïé, Ýìðïñïé, ðñïý÷ïíôåò åßíáé åêôïðéóìÝíïé Þ üìçñïé. Ôçí ßäéá ðåñßïäï ï åëëçíéêüò óôñáôüò ðïëåìÜ êÜôù áðü áöÜíôáóôåò
äõóêïëßåò. Ç åëëÜäá áíÞêåé óôéò íéêÞôñéåò äõíÜìåéò. ÄÝêá åìðüëåìåò Ìåñáñ÷ßåò ôïõ óôñáôïý ìáò öèÜíïõí áðü ôïí ÍÝóôï ìÝ÷ñé ôïí
¸âñï ðïôáìü. Ðáñ’ üë’ áõôÜ, ç ÈñÜêç äåí
äßäåôáé óôçí ÅëëÜäá áëëÜ ðñïóäéïñßæåôáé ùò
ìßá äéáóõììá÷éêÞ ðåñéï÷Þ ìå ôï üíïìá «Äéáóõììá÷éêü êñÜôïò ôçò ÄõôéêÞò ÈñÜêçò». Ìå
ôç óõíèÞêç ôïõ Íåúãý åîïõóéïäïôåßôáé ï ÃÜëëïò áñ÷éóôñÜôçãïò ÍôåóðåñÝ íá êáôáëÜâåé
ôç Äõô. ÈñÜêç êáé íá ôçí åêêåíþóåé áðü ôïõò
ÂïõëãÜñïõò.
ÄéïéêçôÞò ïñßæåôáé ï ÃÜëëïò Óôñáôçãüò
Óáñðß, ï ïðïßïò åãêáèßóôáôáé óôçí ÊïìïôçíÞ
ìÝ÷ñé ôïí ôåëéêü äéáêáíïíéóìü ðïõ êáíåßò üìùò äåí ãíþñéæå ðïéïò èá Þôáí.
Ôç óêõôÜëç áíáëáìâÜíåé ç äéðëùìáôßá.
¸ñ÷åôáé óôçí ÊïìïôçíÞ ï ×áñßóéïò ÂáìâáêÜò ùò åêðñüóùðïò ôçò åëëçíéêÞò êõâÝñíçóçò, ï ïðïßïò ìå èÜññïò êáé áðïöáóéóôéêüôçôá áãùíßæåôáé ãéá í’ áðïäåßîåé ôçí åëëçíéêüôçôá ôçò ðåñéï÷Þò êáëþíôáò ôïí Åëëçíéóìü
íá åðéóôñÝøåé. Ç äéðëùìáôéêÞ ðñïóðÜèåéá ôïõ
Åë. ÂåíéæÝëïõ äéêáéþíåôáé ìå ôç óõíèÞêç ôùí
Óåâñþí. ÅðéôÝëïõò ç ÍÄ ÈñÜêç ðáñáäßäåôáé
óôá åëëçíéêÜ óôñáôåýìáôá.
Áò äïýìå ðþò ðåñéãñÜöåé üìùò ï äçìïóéïãñÜöïò ËõìðÝñçò ÔóáúëÜò, ï Üíèñùðïò
ðïõ Þñèå íá åãêáôáóôÞóåé óôçí ôüôå ÃêéïõìïõëôæéíÜí ôï ðñþôï åëëçíéêü ðñáêôïñåßï åöçìåñßäùí, ôéò ìåãáëåéþäåéò óôéãìÝò ôçò áðåëåõèÝñùóçò:
«¼ôáí êáôÜ ôï ðñþôï 15Þìåñï ôïõ Ìáñôßïõ 1920, ç Áñìïóôåßá åðëçñïöïñåßôï ìå ôçëåãñÜöçìá áðü ôïí ÅëåõèÝñéïí ÂåíéæÝëïí, üôé
áõôüò ìå ôçí äéðëùìáôéêüôçôÜ ôïõ åêÝñäéóåí
ôçí ìÜ÷çí, êáé üôé ðáñá÷ùñåßôáé ç ÄõôéêÞ ÈñÜêç åéò ôçí ÅëëÜäá.Ôüôå óå óõãêÝíôñùóé ôùí
Ãêïõìïõëôæéíéùôþí óôçí êåíôñéêÞ ðëáôåßá ôçò
ðüëåùò, ï Áñ÷éìáíäñßôçò ôçò Ìçôñïðüëåùò
Ìáñùíåßáò ê. Ìé÷áÞë Êùíóôáíôéíßäçò åéò ôïí
ëüãïí ôïõ, ìåôáîý Üëëùí åðñüóèåóåí êáé ôá
åîÞò: «Ç ÈñÜêç åðéóôñÝöåé åéò ôáò áãêÜëáò
ôçò ìçôñüò ÅëëÜäïò».
13 ÌáÀïõ 1920:
Ôçí ìåãáëýôåñç ÷áñÜ ìïõ Ýíéùóá, äéüôé êá-

ôÜ ôçí þñá ôçò óõãêåíôñþóåþò ìáò ãéá ðåñéðïëßá, Ýñ÷åôáé ï õðïëï÷áãüò ÂáêÜò êáé ìáò
ëÝãåé: ÁõôÞí ôçí óôéãìÞ ï ÁñìïóôÞò ìáò ×áñßóéïò ÂáìâáêÜò, Ýëáâåí ôçëåãñÜöçìá åê Ðáñéóßùí, áðü ôïí Ðñüåäñï ôçò ÅëëçíéêÞò ÊõâåñíÞóåùò, üôé áýñéï ôï ðñùß åéóÝñ÷åôáé åðéóÞìùò óôçí ðüëç ìáò ç Ìåñáñ÷ßá Óåññþí ìå
ÄéïéêçôÞí ôïí Óôñáôçãüí Ðáìßêïí ÆõìâñáêÜêçí. ¹äç, áõôÞí ôçí óôéãìÞí, ëü÷ïò åíüò óõíôÜãìáôïò åõñßóêåôáé åéò ôï ÷ùñßïí Óïõóïýñêéïú, óÞìåñïí Óþóôç. Áýñéï ôï ðñùß íá åßóèå
åäþ þñá 8.20´ íá ðáñïõóéÜóùìåí üðëá óôçí
åéóåñ÷ïìÝíç óôçí ðüëéí ìáò Ìåñáñ÷ßáí. Ôçí
Üëëçí çìÝñá ç ðüëéò âñéóêüôáí óôï ðüäé óçìáéïóôïëéóìÝíç ìÝóá óôçí ãáëáíüëåõêç. Ç ÷áñÜ üëùí Þôáí æùãñáöéóìÝíç óôá ðñüóùðÜ
ôùí, üëïé å÷áßñïíôï, ïé äå íåáñïß ôçò åðï÷Þò
åêåßíçò Ýôñå÷áí åéò ôïí äñüìïí íá óõíáíôÞóïõí êáé íá êáëùóïñßóïõí ôá åéóåñ÷üìåíá
óôñáôåýìáôá ðïõ åß÷áí ôçí ðñïçãïýìåíçí çìÝñá öèÜóåé óôïí Óéäçñïäñïìéêü Óôáèìü ôïõ
÷ùñßïõ Íáñëß-êéïú, óÞìåñïí Ðïëýáíèïí.
14 ÌáÀïõ 1920:
Ôá óôñáôåýìáôá ðåñß ôçí 8.30´ ôï ðñùß åéò
ôçí äéáóôáýñùóéí ôçò ïäïý Ðüñôï ËÜãï - ºáóìïò, Ýêáìáí óôÜèìåõóéí ìßáí þñáí êáé ìåôÜ
îåêßíçóáí äéÜ ôçí ðüëéí ìáò. Ðåñß ôçí 9.30´ çêïýóèçóáí ïé óÜëðéããåò íá áíáããÝëëïõí ôçí
Üöéîé ôçò Ìåñáñ÷ßáò åéò ôçí ðüëéí. ¼ôáí Ýöèáóáí êïíôÜ óôçí óéäçñïäñïìéêÞ ãñáììÞ ôçò ïäïý ÎÜíèçò áé Åëëçíßäåò, ôá êïñßôóéá ôçò Ãéïõìïõëôæßíáò êñáôþíôáò óçìáßåò êáé Üíèç óôá
÷Ýñéá êáé ìå åðéêåöáëÞò ôçí ä. Äüîáí ÓêïõôÝñç, ðñïóÝöåñáí åéò ôïí åðß êåöáëÞò ôçò Ìåñáñ÷ßáò áíèïäÝóìçí êáé ôïí ðñïóåöþíçóáí
ôï êáëþò þñéóåí ï Åëëçíéêüò ÁðåëåõèåñùôÞò
Óôñáôüò óôá ¢ãéá ×þìáôá ôçò ðïëõðáèïýò êáé
óêëáâùìÝíçò ùò ôüôå ÈñÜêçò.
Ï åðß êåöáëÞò ôçò ìåñáñ÷ßáò óôñáôçãüò
Ðáìßêïò ÆõìâñáêÜêçò, ðåñéóôïé÷ïýìåíïò áðü
ôï åðéôåëåßïí ôïõ, ôïí óõíôáãìáôÜñ÷çí Ðáíáãéþôçí ØáññÜí –ìåôÝðåéôá ãáìâñüí ôïõ êáðíåìðüñïõ ×ñÞóôïõ Ìðïãéþôá–, ôïí ôáãìáôÜñ÷çí ×ñÞóôïí ÌðéôóÜêçí, ôïí ëï÷áãüí ÄáâÜêçí (ôïí Þñùá ôçò Ðßíäïõ êáôÜ ôï 1940), ðïõ
ôüôå Þôáí óôï åðéôåëåßï ôçò Ìåñáñ÷ßáò, ôïí
ëï÷áãüí Ðïëýæïí, Ýöéððïé ìå óôïëéóìÝíá ôá
ÜëïãÜ ôùí áðü óôåöÜíéá ðïõ êáôáóêåýáóáí
ïé öáíôÜñïé êáôåõèýíèçêáí ðñïò ôçí ðüëéí. Ï
åíèïõóéáóìüò ôïõ ðëÞèïõò Þôáí áðåñßãñáðôïò. ÆçôùêñáõãÝò äïíïýóáí ôïí áÝñá. Ïé öáíôÜñïé ôùí óõíôáãìÜôùí ìå ôá üðëá áíçñôçìÝíá, óôïëéóìÝíïé êé áõôïß ìå ëïõëïýäéá ôñáãïõäïýóáí ôá ôñáãïýäéá ôçò åðï÷Þò åêåßíçò.
Ôï ðñþôï ôñáãïýäé ðïõ Üêïõóá Þôáí:
“ÊÜìåôå ôüðï íá äéáâïýí
ôçò ÊñÝóíáò ðáëéêÜñéá,
ôçò ÔæïõìáãéÜò ïé Þñùåò,
ôïõ Êéëêéóéïý ëéïíôÜñéá”.
ÁõôÜ ôñáãïõäïýóáí ïé ðñþôïé ëü÷ïé ìåôÜ
ôï Åðéôåëåßïí.
ÅìÜò ïé ïìáäÜñ÷áé ìáò ôï ðñùß ôçò 14çò
ÌáÀïõ Ýêáìáí áóêÞóåéò ìå ôï ðñïóï÷Þ, ðáñïõóéÜóáôå áñì, ðáñÜ ðüäá êëð., ãéá íá åßìáóôå Ýôïéìïé íá ðáñïõóéÜóïõìå üðëá êáôÜ ôçí
õðïäï÷Þ ôïõ Åëëçíéêïý Óôñáôïý ïé äå ïìáäÜñ÷áé áîéùìáôéêïß ìáò Ýöåñáí ôá îßöç ôùí äåêáðÝíôå ìÝôñá ðåñßðïõ ðñïôïý öèÜóç ç Ìåñáñ÷ßá ÝìðñïóèÝí ìáò Ýäùêåí ôï ðáñÜããåëìá ï
õðïëï÷áãüò Óßôçò: Ðñïóï÷Þ, ðáñïõáóéÜóáôå
áñì! Êáé üôáí åðÝñáóåí üëïò ï óôñáôüò, ðÞãáìå óôçí áðïèÞêç, ðáñáäþóáìå ôá üðëá ìáò
êáé ôñÝîáìå óôçí ðëáôåßá ãéá íá áðïëáýóïõìå ôçí ðáñÜäïóç ôçò ðüëåùò åéò ôïí ¸ëëçíá
Óôñáôçãü ÆõìâñáêÜêç.

Ç ðáñÜäïóéò èá ãéíüôáí áðü ôïí ÃÜëëï
óôñáôçãü Óáñðý. Ï Óáñðý ðåñéóôïé÷ßæåôï áðü ôï Åðéôåëåßïí ôïõ, Ýöéððïò äå ðåñéóôïé÷ïýìåíïò êáé áõôüò áðü ôï äéêüí ôïõ Åðéôåëåßïí
Ýöèáóåí óôçí êåíôñéêÞ ðëáôåßá êáé ï ÌÝñáñ÷ïò ÆõìâñáêÜêçò. Ç óôéãìÞ Þôáí éåñùôÜôç. Ôï
ðëÞèïò åæçôùêñáýãáæåí åíèïõóéùäþò. Óôçí
ðëáôåßá Þôáí óõãêåíôñùìÝíïé ï ¸ëëçí ÁñìïóôÞò ×áñßóéïò ÂáìâáêÜò, ï áñ÷éìáíäñßôçò ôçò
éåñÜò Ìçôñïðüëåùò Ìáñùíåßáò Ìé÷áÞë Êùíóôáíôéíßäçò, ï Ôïýñêïò ÄÞìáñ÷ïò ôçò ðüëåùò
ÃêáëÞð, ï õðïäÞìáñ÷ïò Áðüóôïëïò Óïýæïò,
ï õðïëï÷áãüò ÂáêÜò, ï Âïýëãáñïò áíôéðñüóùðïò Ãåùñãßåö êáé ðïëëïß Üëëïé. Ï óôñáôçãüò ÆõìâñáêÜêçò ÷áéñåôþíôáò ôï ðëÞèïò, åðëçóßáóå ðñïò ôïí óôñáôçãüí Óáñðý, å÷áéñåôßóèçóáí áìöüôåñïé êáé ï Óáñðý ðáñÝäùêåí
ôï Ðñùôüêïëëïí ðáñáäüóåùò ôçò ðüëåùò åéò
ôïýôïí ùò Áíôéðñüóùðïí ôçò ÅëëÜäïò, óôñáôçãüí ÆõìâñáêÜêçí, êáé áìÝóùò åôïé÷ïêïëëÞèç ç êÜôùèé ÐñïêÞñõîéò ôïõ óôñáôçãïý ãñáììÝíç óå ôñåéò ãëþóóåò, ÅëëçíéêÞí, ÔïõñêéêÞí
êáé ÂïõëãáñéêÞí, ðåñß áíåîéèñçóêåßáò êáé éóïðïëéôåßáò ðñïò üëïõò ôïõò êáôïßêïõò, ìå çìåñïìçíßáí 15 ÌáÀïõ 1920».
ÊÜðùò Ýôóé ìåôÜ áðü áéþíåò áðïêáôáóôÜèçêå ç ëåõôåñéÜ ôçò ÌåãÜëçò ìáò Ãçò, ôçò
ÈñÜêçò. Ôçò ÈñÜêçò ìáò, ðïõ óÞìåñá êïéôÜ
ôï ìÝëëïí ôçò áéóéüäïîá êáé äõíáìéêÜ. Ìå áõôïðåðïßèçóç êáé óéãïõñéÜ, ãéáôß ï íÝïò ñüëïò ðïõ ôçò åðéöõëÜóóåé ç éóôïñßá óõíå÷ßæåé
íá åßíáé áõîáíüìåíá óçìáíôéêüò.
Ç óçìåñéíÞ ÅõñùðáúêÞ ÈñÜêç ðÝôõ÷å íá
ìåôåîåëßîåé ôç ÷èåóéíÞ ôçò áäõíáìßá óå óõãêñéôéêü ôçò ðëåïíÝêôçìá. ÐÝôõ÷å íá ìåôáâëçèåß áðü ðåäßï óýãêñïõóçò óå ðåäßï óõíÜíôçóçò ðïëéôéóìþí.
Ïé Èñáêéþôåò, üëïé ìáæß, ÷ôßóáìå ìéáí áíïé÷ôÞ äçìïêñáôéêÞ êïéíùíßá, ðïõ äéäÜóêåé
ðáãêïóìßùò óåâáóìü óôá áíèñþðéíá êáé ìåéïíïôéêÜ äéêáéþìáôá.
Óôç óýã÷ñïíç éäéáßôåñç ðáôñßäá ìáò ìðïñåß üëç ç áíèñùðüôçôá íá èáõìÜóåé ôá åðéôåýãìáôá ôçò þñéìçò ÅëëçíéêÞò Äçìïêñáôßáò, ðïõ ðáßñíåé óÜñêá êáé ïóôÜ ìÝóá áðü ôçí
åöáñìïãÞ ìéáò óýã÷ñïíçò åõñùðáúêÞò ìåéïíïôéêÞò ðïëéôéêÞò.
Ç ÈñÜêç óÞìåñá îáíáìðáßíåé ðñùôáãùíéóôéêÜ óôï éóôïñéêü ãßãíåóèáé åðéêáéñïðïéþíôáò ôç äýíáìç ôïõ äéá÷ñïíéêïý ðïëéôéóìïý
ôçò. Åßíáé ç óôÝñåç ãÝöõñá óõíåñãáóßáò ôçò
ÅëëÜäáò êáé ôçò Åõñþðçò ìå ãåéôïíéêÝò áãïñÝò êáé ãåéôïíéêÝò êïéíùíßåò.
Áõôü üìùò ðïõ áêüìç åêêñåìåß óôç ó÷Ýóç ôùí Èñáêþí ìå ôçí åëëçíéêÞ ðïëéôåßá åßíáé ç êÜëõøç åíüò áóõã÷þñçôïõ êåíïý ðïõ
áêïýåé óôç ëÝîç áíáãíþñéóç.
Åìåßò ç íåþôåñç ãåíéÜ Ý÷ïõìå ÷ñÝïò íá
áíôéìåôùðßóïõìå áõôÞí ôçí ðáñÜëåéøç ãéá íá
åîáëåßøïõí áõôÞ ôçí áäéêßá. Äåí áñêåß ç ïéêïíïìéêÞ êáé áíáðôõîéáêÞ äõíáìéêÞ áðü ìüíç
ôçò. ¸÷ïõìå ðïëëïýò ëüãïõò ðïõ ìðïñïýí
íá êÜíïõí ôá ðáéäéÜ ìáò ðåñÞöáíá ðïõ ãåííÞèçêáí Èñáêéþôåò. ¸÷ïõìå ðïëëïýò ëüãïõò
ðïõ ìðïñïýí íá ðñïêáëÝóïõí ôïí èáõìáóìü
üëùí ôùí ÅëëÞíùí ãéá ôïõò Èñáêéþôåò. Áñêåß ìÝóá áðü ôá ó÷ïëéêÜ âéâëßá, ìÝóá áðü ôá
ÌÌÅ íá áíáäåßîïõìå üðùò êáé üóï ðñÝðåé ôç
äéá÷ñïíéêÞ ðñïóöïñÜ ôùí ðñïãüíùí ìáò
óôçí åèíéêÞ ìáò éóôïñßá êáé óôïí ðáíáíèñþðéíï ðïëéôéóìü.
Ãéá íá áíáðôýîïõìå ôïí ôüðï ìáò ðñÝðåé
íá ôïí áãáðÞóïõìå, ðñÝðåé íá ôïí ðéóôÝøïõìå. Êáé ãéá íá ôïí ðéóôÝøïõìå ðñÝðåé íá ôïí
ãíùñßóïõìå êáé íá áíáãíùñßóïõìå üëá áõôÜ
ðïõ ðñïóÝöåñáí ïé Üíèñùðïß ôïõ.
Ìüíï ôüôå èá äéêáéþóïõìå óôçí ðñÜîç áõôü ðïõ Ýëåãå ï Ã. ÓåöÝñçò:
«Åßìáé ï ôüðïò óïõ,
ìðïñåß íá ìçí åßìáé êáíåßò,
ìðïñþ üìùò íá ãßíù áõôü ðïõ èÝëåéò...»

Áðü ôéò áðïãåõìáôéíÝò åêäçëþóåéò óôçí Ðëáôåßá ÄáâÜêç ôçò ÊáëëéèÝáò, ç
ïðïßá Þôáí êáôÜìåóôç áðü Èñáêéþôåò, ìåôáîý ôùí ïðïßùí êáé åðþíõìïé ðïëéôéêïß ðïõ áãáðïýí ôïí ôüðï ìáò, üðùò ï ê. Áð. ÊáêëáìÜíçò, ï ÄÞìáñ÷ïò
ÊáëëéèÝáò ê. Ê. Áóêïýíçò, ï Åâñßôçò Ðñüåäñïò ôçò Åðé÷åßñçóçò ÐïëéôéóôéêÞò
ÁíÜðôõîçò ÊáëëéèÝáò ê. Êþóôáò Ðïëõ÷ñïíßäçò ï ïðïßïò Þôáí êáé ï êåíôñéêüò
ïìéëçôÞò ê.Ü. ÄåîéÜ, Ýíá áðü ôá Ýîé óõãêñïôÞìáôá ðïõ –êáé ôá Ýîé õðÝñï÷á–
÷üñåøáí ôïõò èñáêéþôéêïõò ÷ïñïýò ìáò, ðñéí áêïëïõèÞóåé ÷ïñüò ãéá üëïõò.
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Η Ομιλία της Προέδρου της
ΠΑΟΝΕ στα Ελευθέρια Θράκης
Ðëáôåßá ÄáâÜêç ÊáëëéèÝáò

Κύριε Δήμαρχε,
Κύριε Πρόεδρε της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης,
Κύριοι Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι,
Κύριοι πρόεδροι Συλλόγων, Μέλη Συλλόγων,
Θρακιώτες και Θρακιώτισσες,
Φίλοι της Θράκης,
Από τη θέση της προέδρου της Πανθρακικής Ομοσπονδίας Νότιας Ελλάδας, σας χαιρετώ και σας εκφράζω τη χαρά μου που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας.
Ευχαριστώ τον Δήμαρχο Καλλιθέας κ. Κώστα Ασκούνη και τον Θρακιώτη πρόεδρο της
Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Καλλιθέας κ. Κώστα Πολυχρονίδη που μας φιλοξενούν σήμερα
εδώ και συνδιοργανώνουμε την κορυφαία μας
ετήσια εκδήλωση, που είναι ο εορτασμός της
απελευθέρωσης της Δυτικής Θράκης και της
ενσωμάτωσής της στον Εθνικό Κορμό της Ελλάδας.
Σήμερα όλοι μαζί τιμούμε αυτούς που μας
χάρισαν την ελευθερία μας, και είναι χρέος μας
να μπορέσουμε να διδάξουμε στους νεώτερους
αυτό το υπέρτατο αγαθό που απολαμβάνουμε
σήμερα, την ελευθερία μας.
Η εκδήλωση αυτή έχει δύο σκοπούς: ΤΙΜΗ
στους αγωνιστές της ελευθερίας μας, και δεύτερο, εμείς οι Θράκες που ζούμε μακριά από
την ιδιαίτερη πατρίδα μας να βρεθούμε όλοι
μαζί .
Θέλουμε τη συμμετοχή όλων σας, για να
κρατήσουμε τους θεσμούς ζωντανούς. Το αίσθημα της περηφάνειας των Θρακών να το μεταδώσουμε στα παιδιά μας, να βρούμε αντάξιους συνεχιστές των αγωνιστών, γιατί οι καιροί που περνούμε είναι και αυτοί δύσκολοι και
απαιτούν την προσπάθεια όλων μας.
Θέλουμε να δείξουμε σε όλους ότι η αδυναμία του χθες είναι η δύναμη του ΑΥΡΙΟ στη
ΝΕΑ ΕΙΚΟΝΑ Η ΘΡΑΚΗ παύει να είναι μια αποκλεισμένη και απομονωμένη παραμεθόρια
περιοχή, και μετεξελίσσεται σε κόμβο πολιτιστικής, πολιτικής, και πνευματικής σημασίας.
Τώρα η ζωή και η ιστορία ανέστρεψαν τους
ρόλους.
Αναμένουμε τη συμμετοχή όλων σας. Περιμένουμε τη βοήθειά σας.
Επιμένουμε στον αγώνα μας για μια Θράκη που να δίνει πάντα το δικό της παρών και
να βάζει τη σφραγίδα της στο Μέλλον της.
Σας ευχαριστώ.
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"Ç ÂÇÑÁ"

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
- Δήμου Φερών
Τον Δήμο Φερών επισκέφτηκε την Τετάρτη
12 Μαΐου 2004 ο Πρύτανης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης κ. Σχοινάς αποδεχόμενος την πρόσκληση που είχε προηγούμενα απευθύνει ο Δήμαρχος Φερών κ. Ούστογλου.
Τον Πρύτανη κ. Σχοινά όπως επίσης και
τον καθηγητή Ανθρωπολογίας κ. Ξηροτήρη,
ξενάγησε ο Δήμαρχος Φερών στο ιστορικό κέντρο της πόλης, την Παναγία Κοσμοσώτειρα
και άλλα μνημεία που διαθέτει ο Δήμος.
Μετά το πέρας της περιήγησης αυτής ο
Πρύτανης του ΔΠΘ δήλωσε γοητευμένος από τον ιστορικό και φυσικό πλούτο της περιοχής, ενώ συζητήθηκε και η δυνατότητα συνεργασίας του ΔΠΘ με τον Δήμο Φερών.
Τόσο ο Δήμος Φερών όσο και το ΔΠΘ επιθυμούν να αναπτυχθεί αυτή η συνεργασία
μεταξύ τους και αποφασίστηκε από κοινού,
να ακολουθήσει στο επόμενο διάστημα μια
δεύτερη συνάντηση με το τεχνοκρατικό τμήμα του Πανεπιστημίου ώστε να διερευνηθεί
και να εντοπιστεί το ακριβές επίπεδο αυτής
της συνεργασίας.
Ο Δήμαρχος Φερών κ. Ούστογλου παρέδωσε στον Πρύτανη κ. Σχοινά και τον καθηγητή κ. Ξηροτήρη έντυπο υλικό που αφορά
το Δήμο και τους ευχαρίστησε γι’ αυτήν τη
συνάντηση την οποία χαρακτήρισε ιδαίτερα
ενδιαφέρουσα και αξιόλογη.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΚΕΠ
(Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών)
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΕΡΩΝ
Την Κυριακή 13 Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν
στο Δήμο Φερών τα εγκαίνια του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών παρουσία του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και τ. Υπουργού Εσωτερικών
κ. Αλέκου Παπαδόπουλου, των βουλευτών
του νομού μας κ. Ντόλιου και Φωτιάδη, του
υπερνομάρχη κ. Χατζόπουλου, του διευθυντή
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και εκπροσώπων των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών.
Στην τελετή δεν παρευρέθηκε λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων ο υφυπουργός εξωτερικών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδης, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό για του εκπροσώπου του.
Στην τελετή παρευρέθηκαν και δημότες
του Δήμου Φερών οι οποίοι ήδη απολαμβάνουν τις υπηρεσίες που προσέφερε το ΚΕΠ.
Άλλωστε αυτός είναι και ο στόχος του
ΚΕΠ, να παρέχονται υπηρεσίες στους δημότες εύκολα και γρήγορα, δίνοντας άμεσες λύσεις στα φαινόμενα της γραφειοκρατίας, όπως
τόνισε και ο Δήμαρχος Φερών κ. Ούστογλου
στην προσφώνησή του.

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΕΡΩΝ

Μολδαβοί μετανάστες έπεσαν
ΣΕ ΝΑΡΚΟΠΕΔΙΟ
Ένας νεκρός
και ένας βαριά τραυματίας
Στις 30-5-2004 και ώρα 11.00 σε επισημασμένο και περιφραγμένο ναρκοπέδιο της περιοχής
Φερών Έβρου βρέθηκαν το πτώμα ενός 27χρονου και ένας 21χρονος βαριά τραυματίας.
Πρόκειται για λαθρομετανάστες (υπήκοοι Μολδαβίας) οι οποίοι εισήλθαν λάθρα στη
χώρα μας μέσω του ποταμού Έβρου περί ώρα
02.00 της 30-5-2004, και ακολούθως κινούμενοι σε Α2 εισήλθαν εντός ναρκοπεδίου.
Κατά τη διέλευσή τους εξεράγη μια νάρκη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα
ο πρώτος και βαριά ο δεύτερος.
Οι παθόντες απεγκλωβίστηκαν από την
αρμόδια υπηρεσία του Στρατού και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης για
νεκροψία-νεκροτομή ο πρώτος και για νοσηλεία ο δεύτερος.
Προανάκριση ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Φερών.
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Νέα από το Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Φερών
Το Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο της πόλης από 5 έως 9 Μαΐου συμμετείχε στην Πανελλήνια Έκθεση «Θράκη 2004» που πραγματοποιήθηκε στον εκθεσιακό χώρο της ΔΕΘ στην Κομοτηνή.
Μετά τη δωρεάν παραχώρηση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στο Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο ενός εξοπλισμένου σταντ 16 τ.μ., το Μουσείο
συμμετείχε με προσφυγικά έγγραφα από την Ανατολική και Δυτική Θράκη, αλλά και με την παρουσίαση του επαγγέλματος του
πεταλωτή.
Το περίπτερο επισκέφτηκαν ο
Υπουργός Μακ. Θράκης κ. Τσαρτσίωνης, ο Υφυπουργός εξωτερικών κ. Στυλιανίδης, ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κομοτηνής κ.κ. Δαμασκηνός αλλά κι όλες οι αρχές τις περιοχής.
Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης το ενδιαφέρον των επισκεπτών ήταν έντονο για τη λαογραφική και ιστορική προσέγγιση της περιοχής και μοιράστηκαν πάνω από τρεις χιλιάδες έντυπα.
Η πρωτοβουλία της ΔΕΘ για τη δωρεάν παραχώρηση του περιπτέρου στο Μουσείο βοήθησε
τόσο στην προβολή του Μουσείου όσο και του Δήμου αφού στο ίδιο χώρο ο γυναικείος συνεταιρισμός της πόλης μας ΕΚΑΒΗ εξέθετε τα προϊόντα του.

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ: Διήμερο Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
– 4 και 5 Ιουνίου 2004 –
ÁöéÝñùìá óôçí ðáñÜäïóç êáé óôï ÌÜíï ×áôæçäÜêé
«Ταξιδεύω και ονειρεύομαι» στη Μουσική και στην Παράδοση είχαν τίτλο οι πολιτιστικές εκδηλώσεις
του 1ου Δημοτικού
Σχολείου Φερών που
για δύο συνεχόμενες
βραδιές γέμισαν το Ανοιχτό Θέατρο της πόλης μας των Φερών.
Παρασκευή 4-6-004, Αφιέρωμα στην Παράδοση. Στην εκδήλωση συμμετείχαν και τα
εκπαιδευτήρια «Ελληνογερμανική Αγωγή» στα
πλαίσια της συνεργασίας και συναδέλφωσης
των εκπαιδευτηρίων με το 1ο Δημοτικό Σχολείο και παρουσίασαν χορούς από την Ήπειρο
και τη Θεσσαλία.
Την ίδια βραδιά η Δ΄ και Ε΄ τάξη του 1ου
Δημοτικού υπό την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού Παντισίδου-Παυλάκη Μαριάννας παρουσίασαν, την θεατρική-χορευτική παράσταση της Σάσας Καραγιαννίδου Πέννα «Διακοπές στην Ελλάδα».
Σάββατο 5-6-004, Αφιέρωμα στο Μάνο
Χατζηδάκι

Η χορωδία του Σχολείου που την αποτελούσαν μαθητές της Στ΄ τάξης παρουσίασε πολύ όμορφα, μερικά από πολύ γνωστά τραγούδια του αξέχαστου μεγάλου συνθέτη. Στην εκδήλωση συμμετείχε φιλικά και ο ξεχωριστός
ερμηνευτής των τραγουδιών του Μάνου Χατζηδάκι Βασίλης Λέκκας.
Η εκδήλωση συμπίπτει με τα δέκα χρόνια
από το θάνατο του συνθέτη (5-6-1994). Η συμμετοχή του Βασίλη Λέκκα ο οποίος, όπως αναφέρθηκε στην εκδήλωση από το Διευθυντή
του Σχολείου Βασίλη Καπούτση, ήταν πολύτιμη. Ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του
Σχολείου με πολλή χαρά και προθυμία, κάνοντας έτσι πράξη αυτό που ο ίδιος ο τραγουδιστής δηλώνει (εφημερ. Βήμα 13-6-04)... ότι το
έργο του Μάνου Χατζηδάκι τιμάται καλύτερα
μέσα από συναυλίες παιδιών, σχολείων, μαθητών και ωδείων γιατί πιστεύει ότι εκεί απευθύνεται το έργο του.
Η παρουσία του Βασίλη Λέκκα εκτιμήθηκε πολύ από τους Φεριώτες, που ήταν εκείνο
το βράδυ στο θέατρο, σιγοψιθυρίζοντας τα τραγούδια του Μάνου. Τον χειροκρότησαν και τον
ευχαρίστησαν θερμά.
Μ. Λαζίδου

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Δημάρχου Φερών - Μυρσίνης Ζορμπά

στο Δήμο Φερών
για τους μαθητές του
1ου, 2ου και 3ου Δημ. Σχολείου

Στο Δήμο Φερών βρέθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 20-4-004, η Ευρωβουλευτής Μυρσίνη
Ζορμπά αποδεχόμενη πρόσκληση που της απηύθυνε ο Δήμαρχος Φερών Γιώργος Ούστογλου.
Ήταν μια φιλική συνάντηση που διεξήχθη
σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, στη διάρκεια της οποίας έγινε ενημέρωση από τον Δήμαρχο Φερών για την κατάσταση που επικρατεί στο Δήμο, για τις παρεμβάσεις που επιχειρούνται σε
διάφορους τομείς, για τα κενά που υπάρχουν
σε συγκεκριμένα επίπεδα, για τα σχέδια και τα
οράματα που έχει η παρούσα Δημοτική Αρχή.
Οι απόψεις και οι προσεγγίσεις που διατύπωσε η Ευρωβουλευτής κ. Ζορμπά για όλα αυτά που άκουσε ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες
και σημαντικές.
Ακόμη έγινε αναφορά από την ίδια για το
βιβλίο της –«Από τα Εξάρχεια στις Βρυξέλλες»– που κυκλοφόρησε πρόσφατα και η επίσημη παρουσίασή του έγινε στο βιβλιπωλείο
Παπασωτηρίου στην Αλεξανδρούπολη.
Την κ. Ζορμπά συνέδευσε η συντονίστρια
του προγράμματος "Προώθηση της ανάγνωσης και εκσυγχρονισμός των βιβλιθηκών"
στο Ν. Έβρου κ. Χρυσανίδου Σούλα.
Τέλος, ο Δήμαρχος Φερών χάρισε στην κ.
Ζορμπά το Τυπικό του Ισαάκιου Κομνηνού,
μια αναμνηστική πλακέτα του Δήμου μας και
έντυπο υλικό που αφορά τον Δήμο μας και τα
ιστορικά του μνημεία.

Τον Δήμο Φερών και το Ιστορικό μνημείο της
Παναγιάς Κοσμοσώτειρας επέλεξε ως αντικείμενο δράσης το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης
για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιήθηκε με τις μαθητικές κοινότητες του Δήμου
μας.
Εκατό και πλέον μαθητές του 1ου, 2ου και
3ου Δημοτικού Σχολείου του Δήμου μας, μέσω της βιωματικής μάθησης ήρθαν σε επαφή
με τον λαϊκό πολιτισμό, την παράδοση και την
ιστορία του Ιερού Ναού της Παναγίας Κοσμοσώτειρας.
Τις κατευθυντήριες γραμμές έδιναν οι υπεύθυνες του προγράμματος από το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης, ενώ παρευρέθηκε και
η πρόεδρος του Μουσείου κ. Αγγέλα Γιαννακίδου.
Η δράση έλαβε χώρα στο προαύλιο του Ιερού Ναού της Παναγίας Κοσμοσώτειρας ενώ
τα παιδιά μια μοναδική εμπειρία.
Η πρόεδρος του Εθνολογικού Μουσείου
Θράκης κ. Γιαννακίδου ευχαρίστησε θερμά τον
Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο Φερών
για την στήριξη και την βοήθεια που παρείχαν
ώστε να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα αυτό, όπως επίσης ευχαρίστησε και τους δασκάλους
των σχολείων που έλαβαν μέρος σε αυτήν την
εκδήλωση.

Π

ρώτη του Μάη. Μέρα χαράς, μέρα γεμάτη από τις μυρωδιές της Άνοιξης. Μέρα
αναγέννησης της φύσης για το καινούργιο που
έρχεται. Μέρα των παιδικών μας αναμνήσεων
με στεφάνια και λουλούδια στα χέρια και στα
μαλλιά.
Αυτή τη μέρα διάλεξαν οι εργαζόμενοι να
τιμήσουν τους αγώνες και τις θυσίες τους για
έναν καλύτερο κόσμο γι’ αυτούς και τα παιδιά
τους. Αυτή τη μέρα επέλεξαν οι εργάτες όλου
του κόσμου να τιμήσουν τους νεκρούς συναδέλφους τους όπου γης. Ορόσημο τα δραματικά γεγονότα του Σικάγου του 1886. Γεγονότα
που σημάδεψαν την ιστορία του Παγκόσμιου
Εργατικού κινήματος. Δεν είναι τυχαίο που αυτή η μέρα καθιερώθηκε σαν Μέρα της Παγκόσμιας Εργατιάς και Αλληλεγγύης.
Η 1η Μάη αποτελεί μια ξεχωριστή μέρα
και για τους Έλληνες εργαζόμενους γιατί είναι συνδεδεμένη με πλούσιους εργατικούς και
κοινωνικούς αγώνες.
Οι πρωτομαγιές του ’36 στη Θεσσαλονίκη, και του ’44 στην Αθήνα με τον θάνατο 200
Πατριωτών στην Καισαριανή αποτελούν μερικά δείγματα αγώνων και θυσιών των Ελλήνων εργαζομένων.
Δίκαια λοιπόν αυτή η μέρα αποτελεί μέρα
απολογισμού και προγραμματισμού της δράσης των εργαζομένων, τι κέρδισαν και τι έχασαν.
Αν και στις μέρες μας γίνονται προσπάθειες
να ξεθωριάσει στη συνείδηση των εργαζομένων το πραγματικό νόημα της Πρωτομαγιάς,
υπάρχουν ευτυχώς δυνάμεις στο εργατικό κίνημα που αντιστέκονται στη λογική του συμβιβασμού και της μοιρολατρείας και παλεύουν
για την υπεράσπιση του 8ωρου, της μόνιμης
και σταθερής εργασίας, την αναβάθμιση του
βιοτικού τους επιπέδου, για την κοινωνική τους
ασφάλιση.
Έχει γίνει πλέον συνείδηση στους εργαζόμενους ότι αποτελέσματα φέρνει ο συντονισμένος και ενωμένος αγώνας τους. Άλλωστε κερδισμένοι είναι οι αγώνες που γίνονται.
Εμπνευσμένος από τους αγώνες του λαού
μας και με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 95
χρόνων από την Πρωτομαγιά του 1909 που
γεννήθηκε ο μεγάλος μας ποιητής Γιάννης Ρίτσος δημοσιεύουμε ένα απόσπασμα από το ποίημά του «Ο επιτάφιος»:

VI
ÌÝñá Ìáãéïý ìïõ ìßóåøåò,
ìÝñá Ìáãéïý óå ÷Üíù,
Üíïéîç, ãéå, ðïõ áãÜðáãåò
êé áíÝâáéíåò áðÜíù
óôï ëéáêùôü êáé êïßôáæåò
êáé äß÷ùò íá ÷ïñôáßíåéò
Üñìåãåò ìå ôá ìÜôéá óïõ
ôï öùò ôçò ïéêïõìÝíçò
Êáé ìå ôï äÜ÷ôõëï áðëùôü
ìïõ ôá 'äåé÷íåò Ýíá Ýíá
ôá üóá ãëõêÜ, ôá üóá êáëÜ
êé á÷íÜ êáé ñïäéóìÝíá
Êáé ìïõ 'äåé÷íåò ôç èÜëáóóá
íá öÝããåé ðÝñá, ëÜäé,
êáé ôá äåíôñÜ êáé ôá âïõíÜ
óôï ãáëáíü ìáãíÜäé
Êáé ôá ìéêñÜ êáé ôá öôù÷Ü,
ðïõëéÜ, ìåñìÞãêéá, èÜìíá,
êé áõôÝò ôéò äéáìáíôüðåôñåò
ðïõ ßäñùíå äßðëá ç óôÜìíá.
Ìá, ãéüêá ìïõ, êé áí ìïõ 'äåé÷íåò
ôá áóôÝñéá êáé ôá ðëÜôéá,
ôá 'âëåðá åãþ ðéï ëáìðåñÜ
óôá èáëáóóéÜ óïõ ìÜôéá.
Êáé ìïõ éóôïñïýóåò ìå öùíÞ
ãëõêéÜ, æåóôÞ êé áíôñßêéá
ôüóá üóá ìÞôå ôïõ ãéáëïý
äå öôÜíïõí ôá ÷áëßêéá.
Êáé ìïõ 'ëååò, ãéå, ðùò üë' áõôÜ
ôá ùñáßá èá 'íáé äéêÜ ìáò,
ìá ôþñá åóâÞóôçò êé Ýóâçóå
ôï öÝããïò êé ç öùôéÜ ìáò.
Μαρία Κανδύλη

¸ôïò 9ï • ö. 49ï • ÌÜéïò-Éïýíéïò 2004

•

"Ç ÂÇÑÁ"

Óåëßäá 5

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

ÂÉÂËÉÏ

ÌÏÕÓÉÊÇ

ÈÅÁÔÑÏ

Γεώργιος Βιζυηνός

Φόρος τιμής στον Χρόνη Αηδονίδη

Με την «Ελληνική Αϋπνία» του Μισέλ Φάις, ο παράξενος,
μοναχικός και σακατεμένος Θρακιώτης, που άκουσε μόνο το
δικό του ρυθμό και κυνήγησε μόνο το δικό του τέλος, επανέρχεται ακόμα μια φορά σε μια εποχή που δεν μπορεί να τον ξεχάσει.
Το βιβλίο είναι παλίμψηστο μιας σκορπισμένης βιογραφίας, με μπαλώματα από την παράλληλη αυτοβιογραφία του
Φάις (Εβραίου της Κομοτηνής, επίσης ανέστιου, κατά κάποιο
τρόπο) και ιστορικά ασθενών από το Δρομοκαΐτειο – συγκλονιστικά, τουλάχιστον, μέσα στην επιστημονική ψύχρα και αφέλειά τους. Κι όμως, από αυτό το μπερδεμένο ανορθόδοξο
πράμα, βγαίνει ολοζώντανος ο συγγραφέας των πέντε πεζών
αριστουργημάτων της ελληνικής γλώσσας και τα επεισόδια μιας
ζωής λιγάκι τυχοδιωκτικής και φάλτσας, που από την επιδοτούμενη αμεριμνησία της Γοτίγγης κατέληξε στα πρωτόγονα
κελιά του Δρομοκαΐτειου.
Στο μεσοδιάστημα, το σμίλεμα της ιδιοσυγκρασιακής γλώσσας, η νοσταλγία του Πόντου, οι αγαπούλες που φυλλορρόησαν ή κακοφόρμισαν, η μάχη με την προκατάληψη, η συνειδητή του μείωση από το συνάφι, η σύφιλη.
Δυνατό βιβλίο και ιδαίτερο. Εκδόσεις Πατάκη

«Σπονδή-φόρος τιμής στον εξαίρετο ερμηνευτή αλλά και
στο σεμνό άνθρωπο που υπηρέτησε με ήθος και ανέδειξε
το δημοτικό τραγούδι και κυρίως το θρακιώτικο επί ολόκληρα 50 χρόνια, αποδόθηκε χθες στον Χρόνη Αηδονίδη
από καλλιτέχνες του έντεχνου λαϊκού τραγουδιού και ερμηνευτές της δημοτικής μας μουσικής.
Η παράσταση, υπό τη μουσική επιμέλεια του Γιώργου Κωνστάντζου, «Γέφυρες - Χρόνης Αηδονίδης, 50
χρόνια προσφοράς στη δημοτική παράδοση», πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαΐου το βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής. Συμμετείχαν τιμητικά ο Γιώργος Νταλάρας, η Γλυκερία, ο Διονύσης Σαββόπουλος και η Δόμνα Σαμίου, που
ξεσήκωσαν στην κυριολεξία το κοινό, ενώ από την πλευρά των νεότερων ερμηνευτών του δημοτικού τραγουδιού τραγούδησαν ο Βαγγέλης Δημούδης σε μια από τις πολύ καλές στιγμές του, ο Χρήστος Τσιαμούλης
και η Νεκταρία Καρατζή. Όλοι μίλησαν με θερμά λόγια για τον κορυφαίο ερμηνευτή που έθεσε τις βάσεις για να μπει το δημοτικό τραγούδι σε χώρους όπως το
Ηρώδειο και το Μέγαρο Μουσικής.
Επίσης, συμμετείχαν η παραδοσιακή χορωδία αποφοίτων Μουσικού Λυκείου Παλλήνης υπό τη διδασκαλία του Χρυσόστομου Μητροπάνου, η βυζαντινή χορωδία Κοιμήσεως Θεοτόκου Νέου Ηρακλείου υπό τον πρωτοψάλτηχοράρχη Χρήστο Σταύρου, καθώς και το χορευτικό Ίδρυμα Πέτρου Ζήση, σε
διδασκαλία Πέτρου Κώτση, με χορούς από την Ανατολική, Βόρεια & Δυτική
Θράκη, ενώ προβλήθηκε κατά την έναρξη και ντοκιμαντέρ του Παντελή Βούλγαρη.
Η παράσταση είχε πολύ καλές στιγμές κορύφωσης, με δύναμη, ζωντάνια
και αυθορμητισμό, αλλά παρουσίαζε κάποια κενά στις εναλλαγές κατά την είσοδο και έξοδο των καλλιτεχνών, που θα μπορούσαν σκηνοθετικά να είχαν εκλείψει.

ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ
της Χρυσούλας Πετρίδου
Στις 8 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη, στο αμφιθέατρο του 110ου
Νηπιαγωγείου Αθηνών, έγινε η παρουσίαση του βιβλίου της
συμπατριώτισσάς μας Χρυσούλας Πετρίδου, «Οι κόρες του
Ήλιου» (εκδόσεις Εμπειρία Εκδοτική).
Το παρουσίασαν η κ. Ζωή Σπυροπούλου Σχ. Σύμβουλος
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και συγγραφέας, και ο κ. Χρόνης
Δημήτριος Δ/ντής του 152ου Δημοτικού Σχολείου και ποιητής. Τα παιδιά του 110ου Νηπιαγωγείου ζωντάνεψαν τις κόρες
του Ήλιου, και ο Ήλιος άναψε την Ολυμπιακή Φλόγα.
"ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ"
Οι μικρότερες κόρες του Ήλιου βαρέθηκαν τον ουρανό και παρακαλούν τον πατέρα τους για ένα ταξίδι στη Γη.
Σε λίγο τρέχουν στις βουνοκορφές, γλιστρούν προς τα χωράφια και τα δάση, και φτάνουν ως την αμμουδιά ενός ασπρογάλανου νησιού.
Εκεί θα συναντήσουν τη Βέτα, την όμορφη καρέτα-καρέτα
που βρέθηκε στην παραλία για να γεννήσει τα αβγά της.
Όμως είναι τόσο επικίνδυνα στην παραλία, γιατί μπορεί κάποιος να πατήσει τα αβγά πριν προλάβουν να σκάσουν από μέσα
τους τα χελωνάκια...
Πώς θα βοηθήσουν οι κόρες του Ήλιου;
Με τη δύναμη της αγάπης και την επίμονη προσπάθεια όλα
γίνονται πιο εύκολα.
Αρκεί να έχουμε στο μυαλό μας πάντα τον καλό σκοπό.

Ðáñïõóßáóç ôïõ âéâëßïõ
«Ôï áìðÝëé ìáò óôïí Ðüíôï»
Το Σάββατο 29 Μαΐου, αποφράδα ημέρα, το Λαογραφικό και
Ιστορικό Μουσείο σε συνεργασία με τον ΤΟΕΒ τιμώντας
την επετειακή μνήμη των 551 χρόνων από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης παρουσίασε το βιβλίο ΤΟ ΑΜΠΕΛΙ ΜΑΣ
ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ του Δρ. Όμηρου Μαυρίδη στο αμφιθέατρο του
Δήμου Φερών.
Ήταν θέλημα Θεού η Ρωμιοσύνη να υποστεί τις συνέπειες
της δικής της ανυπακοής. Οι έντονες θρησκευτικές διαμάχες
μεταξύ των Ενωτικών και Ανθενωτικών είχαν διχάσει τον λαό.
Η γύρω ενδοχώρα εδώ και πολλά χρόνια είχε καταληφθεί από
τους Οθωμανούς. Η αλαζονεία είχε αλώσει δεκαετίες πριν την
άλλοτε κραταιά Αυτοκρατορία του Βυζαντίου που έμοιαζε τις
τελευταίες μέρες της σαν ένα δέντρο χωρίς ρίζες που προσπαθούσε να κρατηθεί σε έναν ορμητικό χείμαρρο.
54 ημέρες έφτασαν για να αλωθεί η Πόλη, 551 χρόνια όμως δεν έφτασαν για να αλώσουν την ψυχή της Ρωμιοσύνης.
Αργότερα θα γράψει ο ποιητής:
Τα χελιδόνια
που μας ήλθανε
εφέτος,
γυρνοκοπούσανε ολημερίς
για να γνωρίσουν τις φωλιές τους.
Ζητούσανε μορφές χαμένες.
Αυτές τις χαμένες μορφές του Ελληνισμού, της Πόλης, της
Αν. Θράκης, της Μικράς Ασίας και του Πόντου αξίζει να τις
αφουγκραζόμαστε, να γευόμαστε το κοσμοπολίτικο οικουμενικό παρελθόν τους με μια συνεχή σύνδεση μαζί τους.
Για το Λαογραφικό και Ιστορικό
Μουσείο Φερών
Νικόλαος Γκότσης

ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ
ÌïõóéêÜ ÷ñþìáôá ôçò ÈñÜêçò
από τον Βαγγέλη Δημούδη
σ' ένα νέο CD
Ο συμπατριώτης μας τραγουδιστής και οργανοπαίχτης
Βαγγέλης Δημούδης έβγαλε καινούργιο CD με τον
παραπάνω τίτλο και περιλαμβάνει 14 παραδοσιακά
τραγούδια της Θράκης, που είναι τα εξής:
11. Αραπούδα
12. Πουλάκι είχα στο κλουβί
13. Αραδιαστείτε στο χορό
14. Πέντε αδέρφια είμασταν
15. Θανάση μ' Πιχλιβάνη
16. Κουσευτός
17. Νύχτωσε Σουλτάνα μου
18. Καρσιλαμάς
19. Βουλγαρούδα
10. Τρεις καπετάνιοι
11. Κάτω στους Βάρβαρους
12. Ξανθές φαρδομπλεγμένες
13. Τριαντάφλης
14. Χασαπιά-μαντηλάτος
Είναι μια πολύ προσεγμένη έκδοση με ένα πολύ ωραίο εξώφυλλο όπου εικονίζεται ηλιοβασίλεμα στα νερά του ποταμού Έβρου. Ο δίσκος συνοδεύεται και
από αναλυτικό φυλλάδιο με την ιστορία του Έβρου και της περιοχής του Διδυμοτείχου, τόπου καταγωγής του Βαγγέλη, αλλά και πλούσιο πληροφοριακό υλικό
για τον τρόπο συλλογής και την ιστορία του κάθε τραγουδιού. Αντιγράφουμε:
«Ο δίσκος ακτίνας του Βαγγέλη Δημούδη αποτελεί απόσταγμα της προσωπικής εμπειρίας του τραγουδιστή, καθώς μάλιστα και ο ίδιος μας ανέφερε ότι η
συλλογή τους απορρέει από τη ζώσα πραγματικότητα που άφησε στον τόπο και
τους ανθρώπους του η λαϊκή παράδοση και ιστορία».
Διατίθεται στα δισκοπωλεία.
Μ. Λαζίδου

ÐïéçôéêÜ Âñáâåßá óå äýï Áëåîáíäñïõðïëßôåò
Στους φετεινούς Ποιητικούς Αγώνες Δελφών που διοργάνωσε για 19η χρονιά η
Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών διακρίθηκαν δύο συμπατριώτες μας από την
Αλεξ/πολη.
α) Το Πρώτο βραβείο κέρδισε ο Μαργαρίτης Τσιφουτίδης με το ποίημα
«Μια νύχτα μακριά σου», και
β) το Δεύτερο βραβείο ο Δημήτρης Αντωνιάδης με το ποίημα «Χάος», ενώ
γ) το Τρίτο βραβείο πήρε η Μυρτώ Τσαούδη από την Αθήνα με το ποίημα
«Στον τροπικό της νύχτας».
Η εκδήλωση απονομής των βραβείων έγινε στο Πνευματικό Κέντρο Δελφών. Την Κριτική Επιτροπή του διαγωνισμού αποτελούσαν οι: 1) Αριστοτέλης
Παπανικολάου, 2) Κων/νος Γκούνας, 3) Κων/νος Καπελούζος, 4) Δημήτρης
Μποσινάκης, 5) Οδυσσέας Τυλιγάδας.
Τα ποιήματα που αναφέρονταν στους Δελφούς και το Ολυμπιακό πνεύμα,
στη φύση και στον έρωτα, ήταν γεμάτα έμπνευση, φαντασία, ιδέες, εικόνες και
συναισθήματα που συνδέονταν αρμονικά με το ρυθμό και με το μέτρο.
Θερμά συγχαρητήρια στους συμπατριώτες μας ποιητές για την επιτυχία τους.

Επαναδραστηριοποίηση
του Θεατρικού Εργαστηρίου
στο Δήμο μας

Έ

χουν περάσει κοντά 20 χρόνια από τη δημιουργία του θεατρικού εργαστηρίου της
πόλης μας. Η δημιουργία ήταν απόρροια μιας
“συντροφιάς” να εκφραστούν μέσα από το θέατρο, να παράγουν πολιτιστικό έργο στο δήμο
μας, και μάλιστα θέατρο, δραστηριότητα που
έλειπε παντελώς από τον τόπο μας.
Στα είκοσι χρόνια πορείας του, το εργαστήρι δοκιμάστηκε σκληρά. Αντιμετώπισε πολλές
δυσκολίες, εξαιτίας των οποίων κάποιες φορές αναγκάστηκε να αναστείλει τη λειτουργία
του. Ο ζήλος όμως των μελών του και το πάθος που τα διακατέχει για το θέατρο, τα θωράκισε έτσι ώστε να υπερνικήσουν όλες τις δυσκολίες και να συνεχίσουν την προσπάθειά
τους.
Αποτέλεσμα αυτών είναι το ανέβασμα αξιόλογων παραστάσεων (“Το πανηγύρι”, “Δεν
πληρώνω-δεν πληρώνω”, “Το μεγάλο μας τσίρκο”, “Τα δέντρα πεθαίνουν όρθια”, “Φωνάζει
ο κλέφτης”, “Κομμάτια και θρύψαλα”, “Δον
Καμίλο”, “Ο Φιάκας”) κερδίζοντας όχι μόνο
το χειροκρότημα των συμπολιτών μας και του
κοινού που παρακολούθησε τις παραστάσεις
του εκτός του δήμου μας, αλλά και την επιβράβευση σε διαγωνισμούς θεάτρου που συμμετείχε.
Φέτος, λοιπόν, το εργαστήρι που λειτουργεί υπό την αιγίδα της Δημοτικής Επιχείρησης
Πολιτιστικής Ανάπτυξης Φερών (ΔΕΠΑΦ) ξεκινά μια νέα προσπάθεια, που έχει το όνομα
«Ό,τι πείτε Υπουργέ μου», μια ξεκαρδιστική
κωμωδία καταστάσεων, του βρετανού Ρέι Κούνεϊ, σε σκηνοθεσία του συμπατριώτη μας Αγαμέμνονα Ζαχαράτου. Είναι ένα έργο επίκαιρο, έξυπνο, γρήγορο, με αναφορές στην έκλυση των ηθών του πολιτικού συστήματος, ιδωμένο από μια σκωπτική ματιά.
Η πρεμιέρα της παράστασης θα δοθεί το
Σάββατο 21 Αυγούστου 2004 στο Ανοιχτό Θέατρο του δήμου μας. Ευελπιστούμε το νέο μας
αυτό ξεκίνημα, να βρει κοινωνούς όλους τους
συμπολίτες μας και να δώσει ώθηση σε ακόμη
περισσότερους νέους να ασχοληθούν με το θέατρο και την πολιτιστική ανάταση του τόπου
μας.
Θεατρικό Εργαστήρι
ΔΕΠΑ Φερών

Ï Ð.Ï. ÊáëëéèÝáò ¸óðåñïò
ãéüñôáóå ôá 60 ÷ñüíéá
áðü ôçí ßäñõóÞ ôïõ
Ï Ðáíáèëçôéêüò ¼ìéëïò ÊáëëéèÝáò (Ð.Ï.Ê.)
ãéüñôáóå ôá 60 ÷ñüíéá áðü ôçí ßäñõóÞ ôïõ ìå
ìéá ðáíçãõñéêÞ åêäÞëùóç ðïõ äéïñãáíþèçêå áðü êïéíïý ìå ôï ÄÞìï ÊáëëéèÝáò. ¼óïé
ðáñáâñÝèçêáí åß÷áí ôçí åõêáéñßá íá ðåñéåñãáóôïýí Ýêèåóç öùôïãñáößáò êáé íôïêïõìÝíôùí áðü ôçí 60÷ñïíç áãùíéóôéêÞ ðïñåßá ôïõ
ÅóðÝñïõ, êáèþò åðßóçò êáé ðñïâïëÞ óå ìåãÜëç ïèüíç.
Óôçí åêäÞëùóç ðáñáâñÝèçêáí ï ÄÞìáñ÷ïò ÊáëëéèÝáò, ïé ÁíôéäÞìáñ÷ïé, ïé Äçìïôéêïß
Óýìâïõëïé, ï Ã.Ã. ôïõ Áèëçôéêïý Ïñãáíéóìïý
áëëÜ êáé õðïõñãïß êáé âïõëåõôÝò.
ÌåôÜ ôïí óýíôïìï áðïëïãéóìü äñáóôçñéïôÞôùí ôïõ Óõëëüãïõ, ÷áéñåôéóìü áðçýèõíáí ï ÄÞìáñ÷ïò ê. Ê. Áóêïýíçò êáé ï Ðñüåäñïò ôçò ÅÓÊÁÍÁ ê. ÐáëëÜôïò.
Óôç óõíÝ÷åéá ï ê. ÔÜêçò ×éïõñÝáò, ï ïðïßïò åßíáé ôï ðáëáéüôåñï åí åíåñãåßá ìÝëïò
ôïõ “¸óðåñïõ”, Ýêáíå ðåñéëçðôéêÞ áíáóêüðçóç ôçò 60÷ñïíçò ðñïóöïñÜò ôïõ Óõëëüãïõ
óôïí Áèëçôéóìü êáé ôïí Ðïëéôéóìü ôçò ðüëçò.
Ìå ôçí åõêáéñßá ôïõ åðåôåéáêïý åïñôáóìïý ï Óýëëïãïò åîÝäùóå äýï âéâëßá ðïõ áíáöÝñïíôáé áðü äéáöïñåôéêÞ óêïðéÜ ôï êáèÝíá óôçí ðïñåßá ôïõ óùìáôåßïõ:
á) ÐïëõôåëÝò «Ëåýêùìá» ìå öùôïãñáößåò, ðßíáêåò áãþíùí êáé ïíüìáôá, ôçò áãùíéóôéêÞò ðïñåßáò ôïõ Óõëëüãïõ, êáé
â) «ÊïéíùíéêÝò óõíèÞêåò êáé Áèëçôéóìüò
– ÐÏÊ ¸óðåñïò», ôïõ óõããñáöÝá ÔÜêç ×éïõñÝá, ï ïðïßïò åê÷þñçóå ôéò åéóðñÜîåéò áðü
ôçí ðþëçóç óôï Óýëëïãï ãéá ôçí ïéêïíïìéêÞ
ôïõ åíßó÷õóç, åíþ ïé äáðÜíåò Ýêäïóçò Þôáí
÷ïñçãßá ôïõ ÄÞìïõ ðñïò ôïí ÐÏÊ.
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ÁÐÏ ÔÏ ÐÁÑÅËÈÏÍ ÔÇÓ ÊÅÓÓÁÍÇÓ
ÁÍÔÁÐÏÊÑÉÓÅÉÓ, ÅÊÈÅÓÅÉÓ ÊÁÉ ÅÉÄÇÓÅÉÓ ÅÍ ÃÅÍÅÉ
ÁÖÏÑÙÓÁÉ ÔÇÍ ÈÑÁÊÉÊÇÍ ÐÏËÉÍ ÊÅÓÓÁÍÇÍ
ÊÁÉ ÔÁ ÐÅÑÉ ÁÕÔÇÍ ×ÙÑÉÁ
Ôï ËÁÏÃÑÁÖÉÊÏ & ÉÓÔÏÑÉÊÏ ÌÏÕÓÅÉÏ ÖÅÑÙÍ óõíå÷ßæåé êáé óôï öýëëï áõôü ìéá óåéñÜ äçìïóéåýóåùí áðü ôï áñ÷åßï ôïõ, ìå óêïðü ôç äéÜóùóç ôïõ éóôïñéêïý ðáñåëèüíôïò ôçò ÁíáôïëéêÞò
ÈñÜêçò ìáò, áëëÜ êáé ôç ìåôÜäïóÞ ôïõ óôïõò áðáíôá÷ïý áíáãíþóôåò ôçò ÂÇÑÁÓ.
Óôï öýëëï áõôü ðáñïõóéÜæïõìå ôÝóóåñá êåßìåíá ðïõ äçìïóéåýôçêáí óôï ðåñéïäéêü Íåïëüãïò ôçò Êùíóôáíôéíïýðïëçò áðü 26 Ïêôùâñßïõ Ýùò 24 Éïõëßïõ 1882.
Ôï ðñþôï ðïõ áíáöÝñåôáé óôçí Áßíï ìéëÜåé ãéá 12 ëçóôÝò ðïõ åðéôÝèçêáí óôï ÷ùñßï Êéæ
ÊáâÜí óå 6 ¸ëëçíåò êáé 4 Ïèùìáíïýò êáé ôïõò ëÞóôåøáí.
Ôá õðüëïéðá ôñßá áðïóôÝëëïíôáé áðü ôçí ÊåóóÜíç êáé áöïñïýí óõíÜíôçóç óôçí Êáëëßðïëç
ôïõ ÍïìÜñ÷ç Áäñéáíïýðïëçò ìå ôïõò ôïðéêïýò ðñïý÷ïíôåò êáé ôá èÝìáôá ðïõ ôïõ ôÝèçêáí, üðùò
ç êáôáóêåõÞ áìáîéôïý ïäïý áðü Êáëëßðïëç ùò ÌáêñÜ ÃÝöõñá, áëëÜ êáé ïé óõíå÷åßò åðéèÝóåéò
óõììïñéþí Ëçóôþí êáé êëåðôþí ðïõ ëõìáßíïíôáí ôçí ðåñéï÷Þ Áßíï-ÊåóóÜíç-(Éìðñßê ÔåðÝ =
ºìâñáóïò) - (ÓïõëôÜí Êéïú = ×ñõóüëéèïò) - (Ïõæïýí Êéïðñïý = ÌáêñÜ ÃÝöõñá).
Éäéáßôåñç ðñïóï÷Þ ÷ñÞæïõí ïé áíáöïñÝò óôçí åêðáßäåõóç êáé ôá ðåñß áõôÞò óôïé÷åßá.
ÊáúìáêÜìçò = ÔïðïôçñçôÞò
Ìïõëáæßìçò = ÊñÜ÷ôçò, óõíÞèùò åßíáé ×üôæáò Þ ÉìÜìçò ðïõ áíÝâáéíå ðÜíù óôï ìéíáñÝ êáé
êáëåß ôïõò ðéóôïýò óôï åæÜíé
ÔæáíôáñìÜäåò = Óôñáôï÷ùñïöýëáêåò
Íßêïò Ãêüôóçò
V.
ÁÉÍÏÓ, 26 Ïêôùâñßïõ. [................................]
Ôç ôåôÜñôç 16 ôñÝ÷ïíôïò êáôÜ ôçí ðñùßáí
åí ôù áðü ôçò ðüëåùò çìþí áðÝ÷ïíôé ÷ùñßù
Êéæ ÊáâÜí ëçóôáß ðåñß ôïõò äþäåêá åéóåëèüíôåò óõíÝëáâïí ðåñß ôïõò äÝêá ïäïéðüñïõò
áãùãéÜôáò ùí ïé 6 ÷ñéóôéáíïß, ïé äå 4 ïèùìáíïß, áö’ ùí áöÞñåóáí ðåñß ôáò 25 ëßñáò êáß
ôéíá åõìåôáêüìéóôá åê ôùí áìáîþí. Ôï ðåñßåñãïí åßíáé üôé ìßáí ìüëéò þñáí ðñï ôçò ëçóôïðñáîßáò ôáýôçò äéÞëèåí åêåßèåí ï ìçôñïðïëßôçò êáôåñ÷üìåíïò åê Öáêßñìá åéò ôï Êéæ
ÊáâÜí, áëë’ åõôõ÷þò ïõäÝí Ýðáèåí. Åí Öáêßñìá ðáñÝôõ÷åí ï êáúìáêÜìçò ôçò ÊåóóÜíçò, åéäïðïéÞèç äå êáé ï êáúìáêÜìçò ôçò Áßíïõ ðåñß
ôçò åìöáíßóåùò ôùí ëçóôþí ôïýôùí êáé áìÝóùò åîÞëèå ðñïò êáôáäßùîéí áõôþí, ìÝ÷ñé äå
ôïõ íõí ïõäÝí ðåñß ôïõ áðïôåëåóìáôéêïý ôçò
åêäñïìÞò ôáýôçò ãéíþóêïìåí. [...]
VÉ.
ÊÅÓÓÁÍÇ, 20 Ìáñôßïõ. – Ðåñß ôáò áñ÷Üò ôïõ
Þäç õðåñìåóïýíôïò ìçíüò áößêåôï åéò Êáëëßðïëéí ï íïìÜñ÷çò Áäñéáíïõðüëåùò, åêåßèåí
äå ôçëåãñáöéêþò ðñïóåêëÞèçóáí ïé ðÜñåäñïé ôïõ åíôáýèá äéïéêçôéêïý óõìâïõëßïõ ìåôÜ êáé ôïõ õðïäéïéêçôïý çìþí. Ïýôïé åðáíåëèüíôåò åíôáýèá åîåèåßáæïí ìåí ôçí ôïéò ðÜóé
ãíùóôÞí ðåñßíïéáí ôïõ åîï÷ùôÜôïõ íïìÜñ÷ïõ
Áäñéáíïõðüëåùò ÊáäñÞ ðáóóÜ, áëë’ ïõäÝí
ðáñÞãïñïí ðñïóåêüìéóáí çìßí, åéìÞ ôçí ãåíïìÝíçí áðüöáóéí üðùò áðü Êáëëéðüëåùò ìÝ÷ñéò Ïõæïýí Êéïðñïý êáôáóêåõáóèÞ áìáîéôüò ïäüò, ôï äå ðñïò ôïýôï áðáéôïýìåíïí ÷ñçìáôéêüí ðïóüí êáôáâëçèÞ ðáñÜ ôùí êáôïßêùí
ïßôéíåò êáé èá íÝìùíôáé êáé ôï åê ôáýôçò ðñïêýøïí üöåëïò. Ôïýôï ïé ðÜíôåò ó÷åäüí ìåôÜ
øõ÷ñüôçôïò Þêïõóáí ïõ÷ß äéüôé äåí áíáãíùñßæïõóé ôçí ìåãßóôçí ùöÝëåéáí ôçí ðñïóãåíçóïìÝíçí åê ôçò ôïéáýôçò äéåõêïëýíóåùò
ôçò óõãêïéíùíßáò, áëëÜ äéüôé Üëëùí ìÜëëïí
åðåéãïõóþí ðñïâëÝøåùí Ý÷åé áíÜãêçí ï ôüðïò, áßôéíåò äõóôõ÷þò åí äåõôÝñá ìïßñá ôßèåíôáé^ äéüôé åíþ ôáýôá äéåíåñãïýíôáé, åí ÊáâÜêç åêëÜðçóáí íýêôùñ ïé ßððïé äýï ÷ùñïöõëÜêùí êïìéæüíôùí åíôáýèá áðü Êáëëéðüëåùò ôïí ôá÷õäñïìéêüí öÜêåëëïí^ ðëïßáñ÷ïò
äÝ ôéò áðü ÌåãáñÞóç åíôáýèá åñ÷üìåíïò åëçóôåýèç êáè’ ïäüí^ åí Ìáýñáéò åóõëÞèç ç
åêêëçóßá, ïõäÝí äå ó÷åäüí äéåíåñãÞèç ðñïò
óýëëçøéí ôùí éåñïóýëùí^ åí ÖáêÞñìá êëÝðôáé
áðïóðÜóáíôåò áðü ôá ÜñïôñÜ ôùí ÑÞãáí ôéíÜ êáé ôïí õéüí ôïõ Ìüó÷ïí áðÝëõóáí áõôïýò,
áöïý Ýëáâïí ùò ëýôñá ðáñÜ ôùí óõããåíþí
áõôþí ðáí ü,ôé åß÷ïí åéò ÷ñÞìáôá êáé åéò ðïëýôéìá áêüìç ðñÜãìáôá. Ðñï ìéáò Ýôé åâäïìÜäïò åí Éðñßê-ÔåðÝ íåáíßáò ôéò áíÜñðáóôïò
õðü ôùí êëåðôþí ãåíüìåíïò êáé åðß ôñåéò çìÝñáò ìåô’ áõôþí ðåñéáãüìåíïò çíáãêÜóèç

íá åîáãïñÜóç ôçí æùÞí áõôïý áíôß ðåíôÞêïíôá ëéñþí. Ðñï ðÝíôå Þäç çìåñþí êëÝðôáé
óõëëáâüíôåò ôïí áðü Ôóéëôßêç Áíáãíþóôçí
ÐïæÝëçí áðÝëõóáí áõôüí ôñéÜêïíôá ìåí ëßñáò
ìåôñÞóáíôá, åßêïóé ä’ åôÝñáò õðïó÷åèÝíôá,
áíáñßèìçôïé äå êáè’ åêÜóôçí óõìâáßíïõóéí
æùïêëïðáß êáé ùò áðüäåéîéí áíáöÝñù ôï åîÞò. Åí ÊåóóÜíç åí ìÝóç áãïñÜ êáé ðëÞñåé
ìåóçìâñßá Ýí æåýãïò âïõâÜëùí áíçêüíôùí åéò
ðôù÷üí ôéíá áðü ÷ùñßïõ ÓïõëôÜí-êéïú åãÝíåôï Üöáíôïí. ÁðÝíáíôé äå ôïýôïõ ðïßá öñïíôßò
êáôáâÜëëåôáé ðáñÜ ôïõ åíôáýèá êáúìáêÜìç
ÌïõóôáöÜ åöÝíäç ìïëïíüôé êáè’ åêÜóôçí
ó÷åäüí ãßíïíôáé áé äÝïõóáé ðáñáôçñÞóåéò ðáñÜ ôùí åíôáýèá áñìïäßùí; Ç êïéíÞ ãíþìç ðÜíôá ôáýôá áðïäßäåé åéò ôïí ìïõëáæßìçí ÌåóôÜíáá ïýôéíïò ï ÷áñáêôÞñ öáßíåôáé áìöéóâçôÞóéìïò^ áëë’ üìùò ôïýôï åíáðüêåéôáé åéò ôçí
åéóáããåëßáí, Þôéò ïõäÝðïôå Ýëáâå ôïí êüðïí
íá åîåôÜóç ôé ôùí åíôáýèá. ÐÜíôåò ó÷åäüí ïé
åíôáýèá êõâåñíçôéêïß õðÜëëçëïé áíáãíùñßæïõóé ôçí Ýêññõèìïí êáôÜóôáóéí ôùí ðñáãìÜôùí, áëë’ ï ìåí åðéññßðôåé ôçí áéôßáí ôáýôçò åéò ôïí ìïõëáæßìçí, Üëëïé äå åéò ôïí ãçñáéüí êáé éäéüññõèìïí áíáêñéôÞí ÉìðñáÞì, üóôéò äýï ìüíïí ôï ðïëý, ùò ëÝãïõóéí þñáò
ôçí çìÝñáí äýíáôáé íá åñãáóèÞ. Ôáýôá ðÜíôá åÜí åîåôßèåíôï ðñï ôïõ ðåñéíïõóôÜôïõ íïìÜñ÷ïõ, ôïõ äéáðñåðåóôÜôïõ ôïýôïõ ëåéôïõñãïý ôïõ êñÜôïõò ïõäåìßá áìöéâïëßá üôé ðÜóáí ôçí ðñïóï÷Þí áõôïý Þèåëåí åðéóôÞóåé
ðñïò äéüñèùóéí áõôþí, áëë’ ç öÞìç üôé ï êáúìáêÜìçò ÌïõóôáöÜ åöÝíôçò ìåôáôßèåôáé åíôüò ïëßãïõ, ç äå óåâáóôÞ çìþí êõâÝñíçóéò
åéò ôçí áðüëõôïí ðëåéïíïøçößáí áðïâëÝðïõóá èÝëåé áíôéêáôáóôÞóåé áõôüí äéÜ ôïõ åí ËïõëÝ ÂïññãÜæç ôïéïýôïõ Áíôùíßïõ ÏéêéÜäïõ åöÝíôç åíÝâáëåí ßóùò ôçí éäÝáí üôé ðñÝðåé íá
áíáìåßíùóé ìéêñüí, åðß ôç åëðßäé üôé ôüôå áöåýêôùò åðåëåýóåôáé áõôïìÜôùò ç äéüñèùóéò ôïýôùí.
×èåò çõôïêôüíçóå äéÜ ðéóôïëßïõ ïèùìáíüò ôéò ÊáäñÞ ïíïìáæüìåíïò, áéôßá äå ôïýôïõ
ëÝãåôáé üôé õðÞñîåí ç áíÝ÷åéá. Ôçí óôéãìÞí
ôáýôçí ðëçñïöïñïýìáé üôé ÷èåò ðåñß ôï åóðÝñáò Ãñáðïõíéþôáé åê ôçò áãïñÜò åéò ôï ÷ùñßïí áõôþí, ìéáò êáé çìéóåßáò þñáò áðÝ÷ïí áðü ÊåóóÜíçò, ìåôáâáßíïíôåò åëçóôåýèçóáí
ðëçóéÝóôáôá ôçò ÊåóóÜíçò. Ðñïò Èåïý, åÜí
ôáýôá óõìâáßíùóéí Þäç, ïðïßá ÜñÜ ãå äõóôõ÷Þìáôá áíáìÝíïõóé ôïõò äõóôõ÷åßò êáôïßêïõò
ôùí ìåñþí ôïýôùí êáôÜ ôï èÝñïò åÜí ç óåâáóôÞ çìþí êõâÝñíçóéò äåí ðñïëÜâç; ÅðéöõëÜôôïìáé íá åðáíÝëèù åéò ôï ëõðçñüí ôïýôï áíôéêåßìåíïí.
(«Íåïëüãïò», ÐÝìðôç, 1-13 Áðñéëßïõ 1882)

VÉÉ.
ÊÅÓÓÁÍÇ, 16 ÌáÀïõ. – Åí ôù õð’ áñéè. 3902,
çìåñïìçíßáò 1çò Áðñéëßïõ, áîéïôßìù õìþí
öýëëù åäçìïóéåýèçóáí åê äéáôñéâÞò åíôåýèåí äéÜöïñá êáêïõñãÞìáôá, Üôéíá Ýëáâïí ÷þñáí åí ôïéò ðÝñéî ÷ùñßïéò ôçò çìåôÝñáò êùìïðüëåùò, áëÜ êáé åí ôù äéáóôÞìáôé ôïýôù
ôùí äýï ìçíþí ïõê ïëßãáé êëïðáß êáé öüíïé
óõíÝâçóáí. Áé ðåñéêõêëïýóáé ôçí çìåôÝñáí
êùìüëéí ëçóôñéêáß óõììïñßáé åéóß ôñåéò, ìßá
äå ôïýôùí åßíáé ç êõñßùò ëõìáéíïìÝíç ôá ðëçóßïí ôçò êùìïðüëåùò çìþí ÷ùñßá. ÄÝêá íÝïé
ìåôáâáßíïíôåò ìåôÜ ôùí ìíçóôþí áõôþí åê
ôïõ ÷ùñßïõ ÖáêÞñìá 4 ùñþí áðÝ÷ïíôïò å-

íôåýèåí åéò ôï ìßáí êáé çìßóåéáí þñáí áðÝ÷ïí
÷ùñßïí Ôóéëôßêç äéÜ íá ðáíçãõñßóùóé ôçí åïñôÞí ôïõ Áãßïõ Ãåùñãßïõ óõíåëÞöèçóáí
êáè’ ïäüí ðáñÜ ôçò óõììïñßáò êáé çíáãêÜóèçóáí íá åîáãïñÜóùóé ôçí æùÞí áõôþí ìå
ðáí ü,ôé åß÷ïí ùò ëýôñá. Åí ôù ôóéöëéêßù ÓéìÞôêéïú åöþëåõïí 3 ëçóôáß^ ôïýôï ìáèþí ï åî
ÕøÜëùí ìïõëáæßìçò ÑáóÞô, Ýóðåõóå ìåôÜ ôéíùí ôæáíôáñìÜäùí ðñïò êáôáäßùîéí áõôþí,
åõñþí äå áõôïýò åíôüò ôïõ ñçèÝíôïò ôóéöëéêßïõ åðñüôåéíåí áõôïßò, íá ðáñáäïèþóéí, áëë’ ïýôïé áíôéóôÜíôåò åöüíåõóáí ôïí ìïõëáæßìçí, åî áõôþí äå ï ìåí åéò åöïíåýèç, ïé äå
Ýôåñïé äýï óõëëçöèÝíôåò ðáñÜ ôùí ôæáíôáñìÜäùí áðåóôÜëçóáí åéò Êáëëßðïëéí ìåôÜ ôùí
áðáéôïõìÝíùí ðñïáíáêñßóåùí(1). Áíôþíéüò ôéò
Êéóóáíéåýò åñ÷üìåíïò åê ÷ùñßïõ ôéíüò Áãßáóìá åíôáýèá åöïíåýèç êáé êáôåêåñìáôßóèç
êáè’ ïäüí ðáñÜ ôùí ëçóôþí. ¸ôåñáé äå äýï
ëçóôñéêáß óõììïñßáé åéóßí áé ëõìáéíüìåíáé ôá
ìÝñç ÌáëãÜñùí, êáé áëëåðáëëÞëùò ðåñéïäåýïõóáé ôá ðÝñéî ÷ùñßá ôçò çìåôÝñáò êùìïðüëåùò. Áëë’ åõôõ÷þò åíþ ç ðñþôç óõììïñßá åõñßóêåôï Ýîùèåí ôïõ ÷ùñßïõ ÖáêÞñìá åéò ôçí âñýóéí ôçò ÓïõëôÜíáò, åéäïðïéçèåßóá ç åíôáýèá ôïðéêÞ áñ÷Þ áðÝóôåéëåí åðß
ôïýôù ôïí ìïõëáæßìçí ÌåóôÜíáá ìåôÜ áðïóðÜóìáôïò áõôïêñáôïñéêïý óôñáôïý êáé ôéíùí æáðôéÝäùí, ïßôéíåò åõñüíôåò ôçí ñçèåßóáí
ëçóôñéêÞí óõììïñßáí óõíåðëÜêçóáí ìåô’ áõôÞò, êáé ôïõò ìåí ôñåéò åî áõôþí åöüíåõóáí,
ôïõò äå Üëëïõò Ýíèåí êáêåßèåí äéåóêüñðéóáí^
åõåëðéóôïýìåí äå üôé ï íåùóôß åëèþí åîï÷þôáôïò äéïéêçôÞò çìþí Á÷ìÝô ÑïõóìÞ åöÝíôçò,
üóôéò äéÜ ôïõ ìåéëé÷ßïõ ôñüðïõ ôïõ ðïëëÜ êáëÜ ìáò ðñïïéùíßæåôáé, êáé ï ñçèåßò ìïõëáæßìçò ÌåóôÜíáò, þôéíé ìÝãáò Ýðáéíïò ïöåéëåôáé äéÜ ôï ñçèÝí áíäñáãÜèçìá, èá äõíçèþóé
íá åðáíáãÜãùóé ôçí çóõ÷ßáí åí ôç åðáñ÷ßá
ôáýôç.
Ç çìåôÝñá êùìüðïëéò, áí êáé ïõäåßò åê
ôùí óõëëüãùí åðéóôÝëëåé óõíäñïìÞí, áëë’ áö’
åíüò ìåí äéÜ ôçò åéóðñÜîåùò ôùí äýï åêêëçóéþí, áö’ åôÝñïõ äå åê ôùí éäéáéôÝñùí óõíäñïìþí áò Ýêáóôïò ðïëßôçò óõíåéóöÝñåé, äéáôçñåß ôÝóóáñá ó÷ïëåßá, åëëçíéêüí, áëëçëïäéäáêôéêüí, ðáñèåíáãùãåßïí êáé íçðéáãùãåßïí.
Êáé ôï ìåí åëëçíéêüí ó÷ïëåßïí ðáñáëýóáí åðß ôçò ÑùóóéêÞò êáôï÷Þò, óõíåóôÞèç êáé ðÜëéí ðñï äýï åôþí ôç óõíåñãåßá ôïõ ðáíéåñùôÜôïõ íõí áãßïõ Êáëëéðüëåùò ê. Áâåñêßïõ. Ç
ó÷ïëÞ áýôç áñéèìåß õðÝñ ôïõò 30 ìáèçôÜò
êáé åõñßóêåôáé åéò ëßáí åõÜñåóôïí êáôÜóôáóéí äåßîáóá óðïõäáßáò ðñïüäïõò. Ôï äå áëëçëïäéäáêôéêüí ó÷ïëåßïí áñéèìåß õðÝñ ôïõò
150 ìáèçôÜò êáé äéåõèýíåôáé ðáñ’ åíüò ìüíïí äéäáóêÜëïõ, êáé ôïé äå áäýíáôïí åßíáé åéò
äéäÜóêáëïò íá äéäÜóêç ôïóïýôïõò ìáèçôÜò,
ïõ÷’ Þôôïí üìùò ïé êáñðïß áõôïý äåí åßíáé êáêïß. Åéò ôï íçðéáãùãåßïí öïéôþóéí õðÝñ ôá 100
ÜññåíÜ ôå êáé èÞëåá^ ðåñß áõôïý ïõäÝí Ý÷ù
íá áíáöÝñù åéìÞ íá åðéóôÞóù ôçí ðñïóï÷Þí
ôùí ãïíÝùí íá ðñïöõëÜôôùóé ôá ôÝêíá ôùí
êáè’ üôé ôï ßäñõìá åßíáé ëßáí óôåíüí êáé äýíáôáé êáô’ áõôÜò ôáò þñáò ôïõ Ýôïõò íá åðéöÝñç áóèåíåßáò. Ôï äå ðáñèåíáãùãåßïí äéåõèýíåôáé ðáñÜ ôçò êõñßáò ÅëÝíçò Ðëáôý, ôåëåéïöïßôïõ ôïõ åí ÁèÞíáéò Áñóáêåßïõ êáé êåêôçìÝíçò éêáíÞí ðåßñáí ùò äéäáîÜóçò åí Áäñéáíïõðüëåé êáé åí áõôÞ åéóÝôé ôç ðñùôåõïýóç.
Áé åñãáóßáé ôïõ ðáñèåíáãùãåßïõ Þñîáíôï ôçí
1 Íïåìâñßïõ ìçíüò. Ç êáôÜóôáóéò åéò çí åõñßóêåôï ôï ðáñèåíáãùãåßïí Þôï ëßáí åëååéíÞ,
ùò èá ôï ïìïëïãÞ âåâáßùò êáé ï Üãéïò ÓõíÜäùí ê. ÐáíÜñåôïò, üóôéò Ýêáìå ôáò åîåôÜóåéò
ìåôÜ ôçò ðáñáéôçèåßóçò äéÜ ëüãïõò áãíþóôïõò åöïñßáò. Ðáñáëáâïýóá ôçí äéåýèõíóéí ç ñçèåßóá äéåõèýíôñéá äéÜ ôùí êáèçìåñéíþí áõôÞò êáé áêáìÜôùí êüðùí çäõíÞèç íá
åðéöÝñç éêáíÜò ðñïüäïõò.
(«Íåïëüãïò», ÐÝìðôç 20/1 Éïõíßïõ 1882)

VÉÉÉ.
ÊÅÓÓÁÍÇ, 13 Éïõíßïõ. – Ïé áíáãíþóôáé ôçò
áîéïôßìïõ õìþí åöçìåñßäïò åíèõìïýíôáé âåâáßùò ïðüóáé åí áõôÞ äéåôñáãùäÞèçóáí ëçóôïðñáîßáé^ ç êáôÜ ôùí äýï ëçóôñéêþí óõììïñéþí ðñïóâïëÞ ìéêñÜí ìåí ôéíá ýöåóéí åðÝöåñåí åéò ôá åðéóõìâáßíïíôáé êáêïõñãÞìáôá, áëë’ ïõ÷ß êáé åéò ôáò ëçóôåýóåéò êáé æùïêëïðÜò, áßôéíåò êáè’ åêÜóôçí ó÷åäüí åðéóõìâáßíïõóéí^ ïé äýï åî Éâñßê ôåðÝ ðáñÜ ôùí óõã÷ùñßùí áõôþí ðáñáäïèÝíôåò åí Ïõæïýí Êéïðñïý áíáêñéíüìåíïé êáé ðïëëïýò åêäéêïýìåíïé äéÜ ðñïóùðéêÜ ðÜèç Þ êáé ô’ áëçèÞ ëÝãïíôåò åíï÷ïðïéïýíôåò Þíïéîáí ôáò èýñáò ôùí
öõëáêþí ôùí ôñéþí ãåéôíéáæüíôùí êáúìáêáìëéêßùí, Þôïé ôïõ Ïõæïýí Êéïðñïý, ÌáëãÜñùí
êáé éäßùò ôçò ÊåóóÜíçò^ åíôáýèá áãåëçäüí

ÔÏðÉÊÜ ÍÝÁ
• ÍÝá 48ùñç áðåñãßá. Ðñáãìáôïðïßçóáí ïé
åñãáæüìåíïé óôçí “Áëïõìßíá” Öåñþí, äéåêäéêþíôáò ãéá Üëëç ìéá öïñÜ ôçí êáôáâïëÞ
ôùí äåäïõëåõìÝíùí ôïõò.
• ÓõíÜíôçóç ÍÝùí - ¢ñäáò 2004. ÌåãÜëá
ïíüìáôá êé åöÝôïò óôç 10ç ÓõíÜíôçóç ÍÝùí óôïí ¢ñäá. Ôçí áõëáßá è’ áíïßîåé ç ¢ëêçóôéò ÐñùôïøÜëôç.
• ÐåñéâÜëëïí & Õãåßá. Ï ÄÞìïò Öåñþí ðÞñå ìÝñïò óôç 2ç ÓõíäéÜóêåøç Áõôïäéïßêçóçò ãéá ôï ÐåñéâÜëëïí, ôç Äçìüóéá Õãåßá
êáé ôçí Áðáó÷üëçóç. Ç óõíäéÜóêåøç óçìåßùóå åîáéñåôéêÜ ìåãÜëç åðéôõ÷ßá.
• ÉóôïñéêÞ ìíÞìç & áñ÷éôåêôïíéêÞ. Ìå óåâáóìü óôçí éóôïñéêÞ ìíÞìç ôçò Áëåî/ðïëçò ðáñïõóéÜóôçêáí ïé ìåëÝôåò ãéá ôïí áñ÷éôåêôïíéêü Äéáãùíéóìü ôïõ Ýñãïõ áíÝãåñóçò ôïõ êôéñßïõ êáé ðáëéÜò Íïìáñ÷ßáò. ÅðéëÝ÷èçêå ôï ðñïó÷Ýäéï ãéá ôçí áíÝãåñóç
ôïõ íÝïõ êôéñßïõ óôç èÝóç ôçò ðáëéÜò Íïìáñ÷ßáò. Èá äéáôçñÞóåé ôá áñ÷éôåêôïíéêÜ
ôïõ ÷áñáêôçñéóôéêÜ êáé ôçí éóôïñéêÞ ôïõ
ìíÞìç.
• Ãéá ôï öõëÜêéï Ìáíßôóá. Åêäüèçêå ôï ðüñéóìá ôçò áõôïøßáò ãéá ôçí ôñáãùäßá óôï
öõëÜêéï Ìáíßôóá ôïõ ¸âñïõ. Åðß 20 ÷ñüíéá Þôáí ÷ùñßò óõíôÞñçóç ï “öïíéêüò” éóôüò.
• ÄéÞìåñï öåóôéâÜë ÅëëçíïôïõñêéêÞò Öéëßáò ðñáãìáôïðïéåßôáé óôçí Áëåîáíäñïýðïëç ìå ôç óõììåôï÷Þ óðïõäáßùí êáëëéôå÷íþí áðü ôéò äýï ÷þñåò êáé ìå óåéñÜ ðïéêßëùí åêäçëþóåùí.
• Ôé áðÝãéíå ç Áêäçìßá Ëéìåíéêïý Óþìáôïò
óôçí Áëåî/ðïëç; Åñþôçóç ðñïò ôïõò Õðïõñãïýò ÅìðïñéêÞò Íáõôéëßáò êáé Ïéêïíïìéêþí êáôÝèåóå ï ÂïõëåõôÞò ¸âñïõ Ã.
Íôüëéïò.
• Ðëùôéíïýðïëç. ÄõíáìéêÝò êéíÞóåéò öïñÝùí ãéá ôç äéåêäßêçóç êïíäõëßùí ãéá ôéò áíáóêáöÝò óôçí Ðëùôéíïýðïëç, ôï õðÝäáöïò ôçò ïðïßáò, óýìöùíá ìå ôïõò áñ÷áéïëüãïõò, êñýâåé áñ÷áéïëïãéêïýò èçóáõñïýò áíåêôßìçôçò áîßáò.
åê ôùí ÷ùñßùí êáè’ åêÜóôçí öÝñïíôáé ïé ôáëáßðùñïé ÷ùñéêïß, Üíèñùðïé áìÝìðôïõ ÷áñáêôÞñïò, åðß ôù ëüãù üôé å÷ïñÞãçóáí æùïôñïößáò ôïéò ëçóôáßò Þ êáé åðß Üëëáéò ðñïöÜóåóé
ñßðïíôáé áíåîåôÜóôùò åéò ôáò öõëáêÜò åí
ôïéáýôç ìÜëéóôá åðï÷Þ ôïõ èÝñïõò, Þôéò äé’
áõôïýò åßíáé ëßáí ðïëýôéìïò.
Åíôáýèá åéóáããåëåýò ôõã÷Üíåé ï áõôüò ùò
êáé áñ÷çãüò ôçò áóôõíïìßáò ×áëÞë åöÝíôçò,
êáëïýìåíïò, ìéëáæßìçò. Ïýôïò Ý÷ùí ðáñ’ åáõôþ ðñüóöõãÜ ôéíá êáß ôéíá ôùí çìåôÝñùí,
ðåñéôñßììáôá üëùò ôçò êïéíùíßáò ùò ìõóôéêÜ
áõôïý üñãáíá, äéáðñÜôôåé ü,ôé åéò ìüíçí ôçí
êõâÝñíçóéí áíÞêåé íá åîåôÜóç.
Áñêåß ßíá ñßøç ôéò âëÝììá åôáóôéêüí åðß
ôùí áéôéþí ôùí ðñïêáëåóÜíôùí ôçí ôå öõëÜêéóéí êáé ôçí áðïöõëÜêéóéí åí ôù äéáóôÞìáôé
ôçò áóôõíïìéêÞò áõôïý õðçñåóßáò êáé èÝëåé
ðåéóèÞ ðåñß ôùí áéóèçìÜôùí, õö’ ùí åìöïñåßôáé ï åéñçìÝíïò ìéëáæßìçò. Öüâïò êáé ôñüìïò êáôÝëáâå ôïõò ðÜíôáò âëÝðïíôáò, üôé ç
öõëÜêéóéò êáé áðïöõëÜêéóéò áõôþí åîáñôÜôáé
õðü ìüíçò ôçò èåëÞóåùò ôïõ ñçèÝíôïò ×áëÞë åöÝíôç, êáé ôïéò ðÜóé ãåííÜôáé ç áðïñßá,
ÜñÜ ãå ïýôïò ìïíÜñ÷çò êáôÝóôç åíôáýèá; ÐÜíôåò ä’ áðïñïýóé ðïý èá êáôáëÞîç ç êáôÜóôáóéò áýôç, åÜí ç êõâÝñíçóéò ìç ëÜâç åãêáßñùò ôçí ðåñß ôïýôïõ äÝïõóáí ðñüíïéáí.
Ôá ãåííÞìáôá åíôáýèá Ý÷ïõóé êáëþò êáé
ç óõãêïìéäÞ áõôþí âåâáéïýôáé Üöèïíïò, åíþ
äå ïé åíôáýèá ðñïáëåßöïíôáé, ßíá èåñßóùóé
ôïõò êáñðïýò áõôþí, ìåôÜ ðïëëïý ôùí ðüèïõ áíáìÝíïõóé íá ßäùóé êáé ôïí ðíåõìáôéêüí
áìçôüí ôùí ó÷ïëþí áõôþí, äé’ áò 300 ðåñßðïõ ëßñáé êáô’ Ýôïò äáðáíþíôáé. Êáé üóïí ìåí
áöïñÜ ôçí åëëçíïäéäáêôéêÞí ó÷ïëÞí êáé ôï
íçðéáãùãåßïí ç åíôáýèá êïéíüôçò Ý÷åé ÷ñçóôÜò åëðßäáò, üôé ïé êáñðïß áõôþí Ýóïíôáé áíôÜîéïé ôùí ðñïóäïêéþí áõôÞò^ äõóôõ÷þò üìùò ïé ôïõ ðáñèåíáãùãåßïõ, üðåñ äéçýèõíåí
åðß 4 êáé ìüíïí ìÞíáò ç ãíùóôÞ ôç êïéíüôçôé
ôçò Ðñïýóçò, ôç ôçò óõíïéêßáò Êéñåôó÷áíÝ Áäñéáíïõðüëåùò, ôç ôïõ Íåï÷ùñßïõ Êùíóôáíôéíïõðüëåùò êáé üðïõ Üëëïèé äõóôõ÷þò ðñïóåêëÞèç ùò äéäÜóêáëïò ê. ÅëÝíç Ðëáôý, åãêáßñùò êáôáöáíåßò ãåíüìåíïé, ðñïõêÜëåóáí
ôçí ðáñÜ ôçò êïéíüôçôïò ðáýóéí ôçò, ãåíïìÝíçí ôçí 9çí ðáñåëèüíôïò Ìáñôßïõ. Ðüóïí áíáãêáßá õðÜñ÷åé ç óýóôáóéò åí Êùí/ðüëåé êåíôñéêÞò åðéôñïðÞò áðñïóùðïëÞðôïõ êáé áìåñïëÞðôïõ, ðñïò çí áé êïéíüôçôåò áðïôåéíüìåíáé íá åðéôõã÷Üíùóé äéäáóêÜëïõò áîßïõò
ôçò éåñÜò áõôþí áðïóôïëÞò.
(«Íåïëüãïò», ÐÝìðôç 24/6 Éïõëßïõ 1882)

¸ôïò 9ï • ö. 49ï • ÌÜéïò-Éïýíéïò 2004

"Ç ÂÇÑÁ"

ÅëéÜ êáé Åëáéüëáäï

ÃÉÁ ÍÁ ÃÍÙÑÉÓÏÕÌÅ ÔÇÍ ÅËËÁÄÁ

3ï Äçìïôéêü Ó÷ïëåßï Á÷áñíþí
Ä2 ÔÜîç

(Συνέχεια από το προηγούμενο)

ÊåíôñéêÞ Ìáêåäïíßá – Ï ¢èùò
Ç ÌïíÞ Ãñçãïñßïõ. Óôá ÍÄ,
ðÜíù óå èáëáóóüâñá÷ïõò, éäñýèçêå áðü ôïí Ãñçãüñéï ÓéíáÀôç óôç ìíÞìç ôïõ Áãßïõ ÍéêïëÜïõ. ¸÷åé ôï ìïíáäéêü
óôïí êüóìï ÷åéñüãñáöï ôïõ
ÐïéìÝíá ÅñìÜ, üðùò êáé ôï
ìïíáäéêü íåñïðñßïíï óôçí
ÅëëÜäá.
Êáé ç ÌïíÞ Äéïíõóßïõ.
Óôï Üíïéãìá ôïõ öáñáããéïý,
ðíéãìÝíïõ óôï ðñÜóéíï, ðñïΗ Μονή Γρηγορίου όπως φαίνεται από τη θάλασσα.
âÜëëåé ï ðýñãïò ôçò ðÜíù óå
âñÜ÷ï. Éäñýèçêå áðü ôïí ¢ãéï Äéïíýóéï ÊáóôïñéÜò ôï 1520, ìå ôç âïÞèåéá ôïõ áõôïêñÜôïñá Áëåîßïõ Ã´ Êïìíçíïý
êáé åßíáé áöéåñùìÝíç óôïí ¢ãéï ÉùÜííç ôïí
Ðñüäñïìï.
Óôçí áíáôïëéêÞ ðëåõñÜ ôïõ ¼ñïõò åßíáé
ç ÌïíÞ ÅóöéãìÝíïõ. Ïöåßëåé ôï üíïìÜ ôçò
óôçí ôïðïèåóßá ôçò – ðåñéóößããåôáé áðü ôñåéò
ëïößóêïõò– êáé åßíáé ôïõ 10ïõ áéþíá.
Ç ÌïíÞ ÅóöéãìÝíïõ áðïôåëåß ãéá ôïõò
ðáëáéïçìåñïëïãßôåò ôï öÜñï ôçò áíüèåõôçò
ïñèüäïîçò ÷ñéóôéáíéêÞò ðßóôçò, üìùò ãéá ôçí
áèùíéêÞ ðïëéôåßá ïé ìïíá÷ïß ôçò åßíáé «ïé ÔáëéìðÜí ôïõ Áãßïõ ¼ñïõò».
Ãéá áñêåôÜ ÷ñüíéá õðÜñ÷åé äéáìÜ÷ç áíÜìåóá ôï Ðáôñéáñ÷åßï êáé ôçí ÉåñÜ Êïéíüôçôá. ¸÷åé ðïëýôéìá êåéìÞëéá, üðùò åðß÷ñõóï
åãêüëðéï, ìïíáäéêü îõëüãëõðôï óôáõñü ìå
ëáîåõìÝíåò üëåò ôéò ãéïñôÝò ôïõ Ýôïõò, ôï Ìçíïëüãéï ôïõ 14ïõ áé., ôñåéò âéâëéïèÞêåò ãåìÜôåò ìå ìïíáäéêÜ ÷åéñüãñáöá, Ýíá ñùóéêü
Üãéï äéóêïðüôçñï êáé ç âÜóç ôïõ êáé ôï êåéìÞëéï áíåêôßìçôçò áîßáò, ðïõ åßíáé ôï ôìÞìá
ôçò ÷ñõóïêÝíôçôçò óêçíÞò ôïõ ÍáðïëÝïíôá.
ÖõëÜóóåôáé ðñïóôáôåõìÝíï óå ãõÜëéíç âéôñßíá óå ìõóôéêü óêåõïöõëÜêéï ôçò ÌïíÞò. Åß÷å öôÜóåé óôï ÖáíÜñé áðü ¸ëëçíåò ðåéñáôÝò ãéá íá êáôáëÞîåé óôï ¢ãéïí ¼ñïò. Ôç äþΗ Μονή Διονυσίου με τον αρσανά της.
ñéóå ôï 1819 ï ÐáôñéÜñ÷çò Ãñçãüñéïò Å´, ï
ïðïßïò áðáã÷ïíßóôçêå áðü ôïõò Ôïýñêïõò
êå ôïí 10ï áéþíá óôç èÝóç áñ÷áßïõ Áóêëçäýï ÷ñüíéá áñãüôåñá.
Åðßóçò åßíáé ç ÌïíÞ ×åëáíäáñßïõ (Óåñ- ðéåßïõ áðü ôïí ¼óéï Öéëüèåï. Åäþ ìüíáóå
âéêÞ). Éäñýèçêå áðü ôïí ÓôÝöáíï ÍåìÜíéá, ï ÊïóìÜò ï Áéôùëüò.
Åêåß üìùò ðïõ ï åðéóêÝðôçò íéþèåé áíüçãåìüíá ôùí ÓÝñâùí, êáé åßíáé áöéåñùìÝíç
èåõôç
ôç ìïíáóôéêÞ áôìüóöáéñá, åßíáé óôéò
óôá Åéóüäéá ôçò Èåïôüêïõ. ¸÷åé ðïëýôéìåò
óêÞôåò
êáé óôéò êáëýâåò, üðïõ êáôïéêïýí áôïé÷ïãñáößåò êáé åéêüíåò, ðïëýôéìïõò ëßèïõò,
ðü
2-3
ìïíá÷ïß.
óåñâéêÜ êåéìÞëéá çãåìüíùí, üðùò ôï äßðôõÁêüìç õðÜñ÷ïõí áðüêïóìåò ðåñéðôþóåéò
÷ï ôïõ ôóÜñïõ Ðéëïýôéí, ôï ïðïßï äéáêñßíå"áíá÷ùñçôéóìïý",
ôá "êáèßóìáôá" êáé ôá "çôáé ìå óêçíÝò ôïõ ×ñéóôïëïãéêïý êýêëïõ, êáóõ÷áóôÞñéá"
ðÜíù
óå äõóðñüóéôåò ôïðïèåèþò êáé 20.000 óðÜíéá âéâëßá, ÷åéñüãñáöá
óßåò,
üðïõ
æåé
Ýíáò
êáé
ìüíï Üíèñùðïò êÜôù
êáé áñ÷Ýôõðá. Óôï äñüìï áíÜìåóá óôç ÌïíÞ
áðü
áõóôçñüôáôï
áóêçôéóìü.
êáé óôïí áñóáíÜ ôçò åßíáé ï ðýñãïò ôïõ ÌéÁëëÜ áõôÞ ç ðåñéï÷Þ äåí åßíáé ìüíï Ìïëïýôéí.
íÝò,
ÓêÞôåò êáé êåëéÜ. ¸÷åé êáé ìïíáäéêÜ êåéÇ ÌïíÞ ÓôáõñïíéêÞôá. Ôçí ßäñõóå ôï
ìÞëéá
ôçò âõæáíôéíÞò êáé ìåôáâõæáíôéíÞò ôÝ967-976 ï Íéêçöüñïò ÓôáõñïíéêÞôáò, áîéù÷íçò.
ìáôéêüò ôïõ ÔóéìéóêÞ. Åäþ Ýæçóå êáé åñãÜÅßíáé ìéá ïëüêëçñç éóôïñßá ìå ðïëéôéêÝò,
óôçêå ï ðåñßöçìïò æùãñÜöïò ÈåïöÜíçò ï
èñçóêåõôéêÝò
êáé ðïëéôéóôéêÝò ðáñáìÝôñïõò.
Êñçò.
Óôï
ðÝñáóìá
ôùí áéþíùí Ý÷ïõí êáôáëÞîåé
Ç ÌïíÞ ÊáñáêÜëïõ åßíáé óáí öñïýñéï
óôï
åîùôåñéêü,
38.000 åëëçíéêÜ ÷åéñüãñáöá
ìå ôïí ðéï üìïñöï ðýñãï. Éäñýèçêå ôïí 11ï
(4ïò-19ïò
áé.
ì.×.).
×áñáêôçñéóôéêü ðáñÜáéþíá áðü êÜðïéï ìïíá÷ü ïíüìáôé ÊáñáêÜäåéãìá
“ôï
ÅõáããÝëéï
ôùí åííÝá ïêÜäùí”
ëá êáé åßíáé áöéåñùìÝíç óôç ìíÞìç ôùí Áóýìöùíá
ìå
¸ëëçíá
ðáëáéïãñÜöï.
¹ôáí Ýðïóôüëùí ÐÝôñïõ êáé Ðáýëïõ.
íá
óðÜíéï
åêêëçóéáóôéêü
âéâëßï
ôïõ
1373
óôïÊáé ôÝëïò ç ÌïíÞ ÖéëïèÝïõ. ÁöéåñùìÝëéóìÝíï
ìå
ðïëýôéìïõò
ëßèïõò,
ðïõ
áíÞêå
óôá
íç óôïí Åõáããåëéóìü ôçò Èåïôüêïõ. ÉäñýèçêåéìÞëéá ôá ïðïßá åß÷áí êëáðåß ôï
1917 áðü ÂïõëãÜñïõò, áðü ôçí ÉåñÜ
ÌïíÞ Åéêïóéöïßíéóóáò Ðáããáßïõ êáé
ôïõ Ôéìßïõ Ðñïäñüìïõ Óåññþí.
ÁëëÜ êáé óôçí ÅëëÜäá Ý÷ïõí êáôáãñáöåß Üëëá 26.000 ÷åéñüãñáöá, áðü ôá ïðïßá óôï ¢ãéïí ¼ñïò åßíáé ðåñßðïõ 14.000. Óôçí ÁèÞíá åßíáé 3.000
óôçí ÅèíéêÞ ÂéâëéïèÞêç êáé 1000 óôï
Âõæáíôéíü Ìïõóåßï, Ìïõóåßï ÌðåíÜêç ê.Ü. Óôá ÌåôÝùñá 1200, óôçí
ÐÜôìï 900 åíþ óôç Èåó/íßêç õðÜñ÷ïõí äýï ìéêñÝò óõëëïãÝò (113 óôï
ÁÐÈ êáé 100 óôç ÌïíÞ ÂëáôÜäùí).

Η Μονή Σταυρονικήτα,
όπως φαίνεται από τη θάλασσα.

ÔáñóÞ Ä.
(Συνεχίζεται στο επόμενο φύλλο)
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ôçí åëéÜ êáé ôï åëáéüëáäï, ôï ðïëýôéìï
äþñï áõôü ôçò öýóçò, Þôáí ôï èÝìá åñãáóßáò ðïõ áó÷ïëÞèçêáí ïé ìáèçôÝò ôçò Ä2
ôÜîçò ôïõ 3ïõ Äçìïôéêïý Ó÷ïëåßïõ Á÷áñíþí õðü ôç êáèïäÞãçóç ôçò äáóêÜëáò ôïõò
ôçò óõìðáôñéþôéóóÜò ìáò áðü ôç ÈõìáñéÜ
Ëßôóáò ÊáìðáêÜêç-Ãêáóïýêá.
Áðü ôï ó÷åôéêü ôåôñÜäéï ìåëÝôçò ðñïêýðôåé üôé ôá ðáéäéÜ êáé ç äáóêÜëá ôïõò äïýëåøáí ðïëý.
ÐñáãìáôéêÜ åßíáé ìéá ðïëý êáëÞ ìåëÝôç ìå áíáöïñÝò óôç ìõèïëïãßá, óôçí éóôïñéêÞ áíáäñïìÞ óôç ÷ñçóéìüôçôá ôçò åëéÜò, óôïí
ôñüðï óõãêïìéäÞò êáé ðáñáóêåõÞò ôïõ ëáäéïý. ÌÝ÷ñé óõíôáãÝò, ôñáãïýäéá äçìïôéêÜ
êáé ðáñïéìßåò ó÷åôéêÝò ìå ôç åëéÜ êáé ôï ëÜäé âñßóêåé êáíåßò óå áõôÞ ôçí ðïëý êáëÞ äïõëåéÜ.
ÐáñáèÝôïõìå Ýíá áðüóðáóìá áðü ôï
ÊåöÜëáéï ðïõ áêïëïõèåß ìå ôßôëï:

Åëáéüëáäï
«áóðßäá» óôïí ïñãáíéóìü
Η σύγχρονη ιατρική συστήνει τη μεγάλη χρήση του ελαιόλαδου στη διατροφή μας, γιατί
έχει αντιοξειδωτικές φυσικές ενώσεις που το
κάνουν μοναδικό και αναντικατάστατο:
• Δρα προληπτικά στην εμφάνιση του καρκίνου
• Ενισχύει το αμυντικό μας σύστημα ενάντια
στις ιώσεις και στα μικρόβια
• Δεν περιέχει χοληστερίνη
• Βοηθάει να αναπτυχθούν τα κόκαλα και ο
εγκέφαλος των παιδιών
• Προστατεύει την υγεία της καρδιάς
• Ανακουφίζει από τους κοιλιακούς πόνους
• Κάνει καλό στην λειτουργία του εντέρου
• Βοηθάει στην ομαλή λειτουργία του ουροποιητικού συστήματος
• Αν πατήσουμε αχινό και βάλουμε λίγο λάδι πάνω στο δέρμα με τα αγκάθια, βγαίνουν
στην επιφάνεια του δέρματος και αφαιρούνται πιο εύκολα
• Το ελαιόλαδο είναι ο πιστός και γευστικός
σύντροφος στην κουζίνα
• «Ας λείψουνε τα λάδια μου να δεις τις μαγειριές σου», λέει μια ελληνική παροιμία.
• «Ευλογημένη τροφή από το Θεό». «Καλό το
φαγητό σαν έχει λάδι», λέει ο σοφός λαός.
• Έχει ευχάριστη μυρωδιά και γεύση, θυμίζει το φρουτώδες άρωμα της φρέσκιας ελιάς.
• Είναι το βασικό συστατικό της μεσογειακής κουζίνας.

Ï ¼ìçñïò áðïêáëåß ôï åëáéüëáäï
«õãñü ÷ñõóÜöé».
Ï ÉððïêñÜôçò, ï ðáôÝñáò ôçò ÉáôñéêÞò,
üðùò êáé ïé ìåãáëýôåñïé ãéáôñïß
ôçò åðï÷Þò åêåßíçò,
ï Äéïóêïõñßäçò, ï Ãáëçíüò êáé Üëëïé,
ðßóôåõáí óôçí åõåñãåôéêÞ åðßäñáóç
ôïõ ëáäéïý óôçí õãåßá
êáé ôï óõíéóôïýóáí óå áñêåôÝò ðåñéðôþóåéò íá êáôáíáëþíåôáé óå êáèçìåñéíÞ
âÜóç óáí èåñáðåßá.

Óõã÷áñçôÞñéá óôá ðáéäéÜ êáé ôç äáóêÜëá
ôïõò ãéá ôç óðïõäáßá äïõëåéÜ ðïõ Ýêáíáí.
Ç Ó.Å.

«ÈÁ ÓÁÓ ÈÕÌÁÌÁÉ
ÏËÏÕÓ ÌÅ ÁÃÁÐÇ»
Ìå éäéáßôåñç óõãêßíçóç ðñáãìáôïðïéÞèçêå ôçí ÊõñéáêÞ 13 Éïõíßïõ
2004 óôïí Ìçôñïðïëéôéêü íáü ôïõ Áãßïõ ÍéêïëÜïõ
óôçí Áëåî/ðïëç ç
ôåëåõôáßá èåßá Ëåéôïõñãßá áðü ôïí
Ìçôñïðïëßôç ðñþçí Áëåîáíäñïõðüëåùò êáé ôþñá
Èåóóáëïíßêçò êõñü êýñéï ¢íèéìï.
ÌåôÜ ôç ëåéôïõñãßá ï ÍïìÜñ÷çò ¸âñïõ
ê. Íéê. Æáìðïõíßäçò êáôÜ ôçí ïìéëßá ôïõ óôï
íáü áíáöÝñèçêå ðåñéåêôéêÜ óôï óõíïëéêü Ýñãï ôïõ Ìçôñïðïëßôç ðïõ åðéôÝëåóå áðü ôçí
åíèñüíéóÞ ôïõ ôïí Éïýëéï ôïõ 1974, åõ÷áñéóôþíôáò ôïí ãéá ôçí 30÷ñïíç ðñïóöïñÜ ôïõ
óôïí ôüðï ìáò. Óôç óõíÝ÷åéá åðßóçò ìå èåñìÜ ëüãéá ìßëçóå ãéá ôïí Ìçôñïðïëßôç ï ÄÞìáñ÷ïò Áëåî/ðïëçò ê. Ã. ÁëåîáíäñÞò, ï ïðïßïò êáé ôïõ ðñüóöåñå ôï ×ñõóü ìåôÜëëéï
ôçò ðüëçò. ÔÝëïò, ï Ðñùôïóýãêåëëïò ôçò
Ìçôñüðïëçò ð. ¢íèéìïò Êïõêïõñßäçò áðï÷áéñÝôçóå ìå áéóèÞìáôá áíáãíþñéóçò êáé åõãíùìïóýíçò ôïí Ìçôñïðïëßôç, áíáöåñüìåíïò óôç ëýðç ðïõ äéáêáôÝ÷åé üëïõò ìå ôç óôÝñçóÞ ôïõ, áëëÜ êáé êÜðïéáò ÷áñÜò «ãéá ôçí
ðñïáãùãÞ ôïõ ðáôñüò».
ÖáíåñÜ óõãêéíçìÝíïò óôçí áðï÷áéñåôéóôÞñéá ïìéëßá ôïõ ï Ìçôñïðïëßôçò Èåóóáëïíßêçò ¢íèéìïò, ìå âïõñêùìÝíá ìÜôéá êáé
öùíÞ ðïõ äéáêüðôïíôáí áðü ëõãìïýò, Ýêáíå
ìéá áíáäñïìÞ óôá ãåãïíüôá ôïõ ôåëåõôáßïõ
÷ñüíïõ ìÝ÷ñé óÞìåñá.
Åõ÷áñßóôçóå üëïõò ãéá üóç åìðéóôïóýíç êáé áãÜðç ôïõ ðñüóöåñáí ìå ôçí êáñäéÜ
ôïõò, êáé ôåëåéþíïíôáò ôï ëüãï ôïõ åßðå ìåôáîý Üëëùí: «Äåí Ý÷ù ôßðïôå ìÝóá óôçí øõ÷Þ ìïõ åíáíôßïí êáíåíüò, ôßðïôå áðïëýôùò.
Èá óáò áãáðþ, èá óáò èõìÜìáé êáé èá åíäéáöÝñïìáé ãéá üëïõò êáé ãéá üëá åäþ.» Êáé Ýêëåéóå óêïñðßæïíôáò ñßãç óõãêßíçóçò äéáâåâáéþíïíôáò: «Áðü ôçí çìÝñá ôçò åêëïãÞò ìïõ
ìÝ÷ñé ôþñá Þìïõí åäþ óôç Ìçôñüðïëç, åðåéäÞ åäþ åßíáé ï ôüðïò ìïõ, ìáæß ìå ôïõò áíèñþðïõò ìïõ, êáé êõñßùò ìáæß ìå ôïõò êëçñéêïýò ìïõ.»

ÄáäéÜ: Ôï äÜóïò
ôïõ ìáõñüãõðá

«Ï ðëçèõóìüò ôïõ ìáõñüãõðá óôï äÜóïò ôçò
ÄáäéÜò åßíáé ï ìïíáäéêüò áíáðáñáãüìåíïò
ðëçèõóìüò óôçí ÅëëÜäá êáé ôá ÂáëêÜíéá, Üñá áðü áõôüí êáé ìüíïí åîáñôÜôáé ç åðéâßùóç ôïõ åßäïõò êáé ç åîÜðëùóÞ ôïõ óôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ. Ìå ëßãá ëüãéá, ï óõãêåêñéìÝíïò ðëçèõóìüò áðïôåëåß Ýíá åßäïò «ôñÜðåæáò» ðïõ ôñïöïäïôåß ôá ÂáëêÜíéá ìå ìáõñüãõðåò».
Áõôü ôüíéóå ÷èåò óôç äéÜñêåéá óõíÝíôåõîçò Ôýðïõ ç õðåýèõíç ôïõ ôïðéêïý ðñïãñÜììáôïò WWF ÅëëÜò óôç ÄáäéÜ Äþñá - ÓêáñôóÞ, áíáëýïíôáò ôï ðñüãñáììá Life-Nature
ðïõ õëïðïéåß ç WWF ìå ôç óõíåñãáóßá ôçò
Íïìáñ÷ßáò êáé ôçò Äéåýèõíóçò Äáóþí Íïìïý ¸âñïõ. Êáé ðñüóèåóå: «¾óôåñá áðü 10
÷ñüíéá óõíå÷ïýò ðáñáêïëïýèçóçò ôïõ ðëçèõóìïý, äéáðéóôþóáìå üôé Ýðåéôá áðü ìéá óôáäéáêÞ áýîçóÞ ôïõ, ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá äåß÷íåé íá Ý÷åé óôáèåñïðïéçèåß óôá 20-22 æåõãÜñéá êáé óôá 90-100 óõíïëéêÜ Üôïìá. ÐáñÜ
ôá ìÝôñá ðïõ Ý÷ïõí ëçöèåß, üðùò ôñïöéêÞ
åíßó÷õóç (ç ãíùóôÞ ôáÀóôñá óôç ÄáäéÜ) êáé
ðñïóôáóßá ôùí öùëéþí ôïõò, äåí Ý÷åé õðÜñîåé äçìéïõñãßá íÝùí áðïéêéþí ìå öùëéÝò óå
ãåéôïíéêÝò åëëçíéêÝò êáé âáëêáíéêÝò ðåñéï÷Ýò,
üðùò èá áíáìåíüôáí áðü ôéò ãåííÞóåéò ôùí
æåõãáñéþí ôçò ÄáäéÜò».
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(ÓõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 1)

Ταρσή Δ.

«Ï Ðéåñ íôå ÊïõìðåñôÝí êáé ôï Åëëçíéêü èáýìá»
Μια έκθεση στο Γκάζι – αφιερωμένη στην Ολυμπιάδα

Το όνομα του Πιερ ντε Κουμπερτέν είναι άμεσα συνδεδεμένο με τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες καθώς υπήρξε μεταξύ των προσωπικοτήτων που πρωτοστάτησαν στην αναγέννησή τους το 1896. Η έκθεση με τίτλο «Ο
Πιερ ντε Κουμπερτέν και το ελληνικό θαύμα»,
η οποία εγκαινιάστηκε την Τετάρτη, 16 Ιουνίου (διάρκεια έως τις 29 Αυγούστου) στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, παρέχει μια ιδιαίτερη προσέγγιση στην πρώτη διοργάνωση
της μεγαλύτερης σύγχρονης αθλητικής οργάνωσης.
Η αίθουσα «Κωνσταντίνος Καβάφης» υποδέχεται την έκθεση που διοργανώνουν το
Γαλλικό Ινστιτούτο της Αθήνας και η Διεθνής
Επιτροπή Πιερ ντε Κουμπερτέν με μία σειρά
τεκμηρίων για τη σχέση του Ντε Κουμπερτέν
με την Ελλάδα. Έγγραφα, χειρόγραφα, μετάλλια, έντυπο και φωτογραφικό υλικό, αθλητικός εξοπλισμός της εποχής, έχουν επιλεγεί με
προσοχή ούτως ώστε ο επισκέπτης να αποκομίσει μια συνολική άποψη της εποχής των πρώτων Ολυμπιακών.
Η πρώτη θεματική ενότητα αναφέρεται
στους Αγώνες που διοργανώνονταν στην Αρχαία Ολυμπία με εικόνες από τις ανασκαφές
του 19ου αιώνα στην περιοχή. Η δεύτερη εστιάζεται στους Έλληνες υποστηρικτές της αναβίωσης των Αγώνων (Ζάππας, Φωκιανός,
Βικέλας, Αβέρωφ) οι οποίοι συνεισέφεραν στη
διεθνοποίηση του Ολυμπιακού Κινήματος. Ακολουθεί η παρουσίαση της διοργάνωσης του

γαλέξανδρος μιλώντας στους Μακεδόνες στην
μακρινή Ώπι.
Οι ανασκαφές για την Εγνατία είναι ένα μόνο κομμάτι από το τεράστιο έργο που έγινε τα
τελευταία χρόνια με αφορμή όλα τα δημόσια
έργα της χώρας. Τη συνολική εικόνα του έργου αυτού τη βλέπουμε στο λεύκωμα «Αρχαιολογικές Έρευνες και Μεγάλα Δημόσια Έργα»,
όπου παρουσιάζονται οι ενημερωτικές πινακίδες που έχουν σχεδιαστεί από διάφορες Εφορείες και αφορούν τα έργα του Μετρό, της Αττικής Οδού, της ΠΑΘΕ (οδικός άξονας Πάτρας,
Αθηνών, Θεσσαλονίκης Ευζώνων), του ΕΡΓΟΣΕ (νέα σιδηροδρομική γραμμή), της Εγνατίας Οδού, της Ζεύξης Ρίου-Αντιρρίου, της Λίμνης Κάρλα, της Ιονίας Οδού και του αγωγού
ύδρευσης Θεσσαλονίκης. Κάθε έργο μετρά
πολλές αρχαιολογικές θέσεις και χιλιάδες κινητά ευρήματα που θα μπορούσαν να γεμίσουν
δεκάδες μουσεία. Τα περισσότερα βεβαίως
παίρνουν τη θέση τους σε κάποιες από τις αναρίθμητες αρχαιολογικές αποθήκες. Είναι ευτύχημα ότι αποτυπώνονται έστω και φωτογραφι-
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ποδέχεται με την παρέα του και μας ακολουθεί στην υπόλοιπη διαδρομή μας.
Τον ευχαριστούμε και διαβεβαιώνουμε όλους ότι η εφημερίδα του συλλόγου μας έχει
θετικό μέλλον.
Το μεσημέρι ανεβαίνουμε στο μεγαλύτερο υψόμετρο του Χελμού, σε ένα ευχάριστο
και όμορφο χωριό, τη Ζαρούχλα.
Είναι η πατρίδα του Ασημάκη Φωτήλα όπου σώζεται ακόμη το σπίτι του, το οποίο λειτουργεί σαν ξενώνας. Πολλές ταβέρνες, με νόστιμα φαγητά και αρκετούς επισκέπτες, δίνουν
το στίγμα της ελληνικής υπαίθρου.
Και ήρθε η ώρα της επιστροφής με μία μικρή στάση στο Ξυλόκαστρο.
Ας ευχηθούμε «Καλό Καλοκαίρι» και ας
ελπίσουμε ότι οι εκδρομές του συλλόγου μας
θα συνεχισθούν το φθινόπωρο.

Ï ÊïõìðåñôÝí
óôï ðåôñåëáéïêßíçôï ôñßêõêëü ôïõ.

υτός ο δρόμος έχει χιλιάδων χρόνων ιστορία. Ο λόγος για την Εγνατία οδό, ένα σύγχρονο έργο αλλά και αρχαίο, αφού αποτελεί
ένα από τα πρώτα οδικά δίκτυα των Ρωμαίων
(κατασκευάστηκε από 146- 100 π.Χ. και οφείλει το όνομά της στον ανθύπατο Gneus
Egnatius). Υπήρξε μια αρτηρία που είχε αφετηρία την Απολλωνία, περνούσε από μερικές
σημαντικές πόλεις, όπως η Έδεσσα και η Πέλλα, και κατέληγε στη Θεσσαλονίκη.
Η υπό κατασκευή νέα Εγνατία, ακολουθώντας σε μεγάλο βαθμό τα χνάρια της αρχαίας,
ενώνει το λιμάνι της Ηγουμενίτσας με την Αλεξανδρούπολη, με ενδιάμεσους σταθμούς τα
Ιωάννινα και τη Θεσσαλονίκη. Χρόνια τώρα,
όσο το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη, η Αρχαιολογική Υπηρεσία, σκάβει κατά μήκος του δρόμου και έχει φέρει στο φως πλήθος ευρημάτων: από ολόκληρους οικισμούς (ένας παλαιολιθικός) και νεκροταφεία με γλυπτά, αγγεία και
κοσμήματα, μέχρι θαμμένους θησαυρούς των
πρώιμων βυζαντινών χρόνων.
Το περασμένο καλοκαίρι σκάβοντας η ΙΖ΄
Εφορεία για την Εγνατία Οδό στη Θέση Τζαμάλα Βερμίου, σε μια έκταση 42 στρεμμάτων,
αποκάλυψε τη ζωή που ζούσαν οι άνθρωποι στα
βουνά της Μακεδονίας από τον 11-8ο αι. π.Χ.
Μια ζωή πλούσια σε κακουχίες και βάσανα,
φτωχή σε αγαθά και ανέσεις, όπως σημειώνει
η αρχαιολόγος Αγγελική Κοτταρίδου, που έκανε την ανασκαφή.
Βρέθηκαν λιγοστά πετρόκτιστα σπίτια με
χωμάτινα δάπεδα, εστίες και μεγάλα πήλινα πιθάρια για την αποθήκευση των καρπών. Γύρω
από τους οικισμούς της πρώιμης εποχής του
σιδήρου, λίγο ψηλότερα, ήταν τα ποιμνιοστάσιά τους, μερικές πασσαλόπηκτες καλύβες της
ίδιας εποχής, με εστίες και πολλά αποθηκευτικά αγγεία, ενώ στην κορυφή με απέραντη θέα,
ήταν οι κατοικίες των νεκρών τους. Οι τάφοι
τους είχαν ταπεινά κτερίσματα, μερικά σιδερένια όπλα και ελάχιστα κοσμήματα. Τη σκληρή ζωή των κατοίκων του Βερμίου μαρτυρούν
επίσης και τα ίδια τα κόκαλα των νεκρών. Αιώνες αργότερα, την ίδια εικόνα της σκληρής ζωής στα βουνά της Μακεδονίας μετέφερε ο Με-

1896, με πολλές φωτογραφίες και αντικείμενα
αθλητικού εξοπλισμού. Το ενδιαφέρον της έκθεσης επικεντρώνεται στην ενότητα «Τα χρόνια της αβεβαιότητας», όπου παρουσιάζεται η
συλλογή Γεωργίου Δολιανίτη με εκθέματα που
παρουσιάζονται για πρώτη φορά και αποδεικνύουν την επιδίωξη της μόνιμης διεξαγωγής
των Αγώνων στην Αθήνα και τη συμβολή του
Πιερ ντε Κουμπερτέν.
Τα εκθέματα προέρχονται από το Ολυμπιακό Μουσείο της Λωζάννης, τη βιβλιοθήκη Δολιανίτη, το Εθνικό Μουσείο Αθλητισμού του
Παρισιού καθώς και από διάφορες ιδιωτικές
συλλογές της Ελλάδας, της Γερμανίας, της
Γαλλίας. Η έκθεση πραγματοποιείται με την
επιμέλεια του Ζαν Ντιρί, αντιπροέδρου της διεθνούς επιτροπής Πιερ ντε Κουμπερτέν και ειδικού σε θέματα της διεθνούς ιστορίας αθλημάτων.
Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη
και θα λειτουργεί καθημερινά από τις 11.00
έως τις 8.00 μ.μ. μέχρι τις 29 Αυγούστου (Πειραιώς 100, Γκάζι, τηλ. 210-3453548).

ÆùíôÜíåøå ìåôÜ áðü 17 ÷ñüíéá
ç ëéìíïèÜëáóóá ÄñÜíá

Ç öùôïãñáößá áðïôåëåß ìéá ìáñôõñßá
ôçò äñáìáôéêÞò êáôÜóôáóçò ôçò ÄñÜíáò
ìÝ÷ñé ðñüóöáôá.

Ç ÐáñáóêåõÞ 4 Éïõíßïõ 2004, ðáñáìïíÞ ôïõ
åïñôáóìïý ôçò Ðáãêüóìéáò ÇìÝñáò ÐåñéâÜëëïíôïò êáé ôá ïéêïóõóôÞìáôá ôïõ ¸âñïõ Þôáí
ìéá éóôïñéêÞ çìÝñá: ¸íáò âéüôïðïò ôïõ ÄÝëôá ìå ìåãÜëç óçìáóßá, ç ëéìíïèÜëáóóá ÄñÜíá, áðÝêôçóå êáé ðÜëé æùÞ.
ÌåôÜ áðü 17 ÷ñüíéá õðïâÜèìéóçò ëüãù
êáêÞò äéá÷åßñéóçò êáé äéáêïðÞò ôçò óýíäåóÞò
ôçò ìå ôç èÜëáóóá (ôüôå åß÷å èåùñçèåß üôé ôï
áëìõñü íåñü êáôÝóôñåöå ôá ÷ùñÜöéá), áðü
ôçí ÐáñáóêåõÞ Üñ÷éóå íá áðïêôÜ ôçí ÷áìÝíç
ôçò ïéêïëïãéêÞ áîßá. ¹ôáí ôï ôåëéêü óôÜäéï
ôçò õëïðïßçóçò ôïõ Åõñùðáúêïý ÐñïãñÜììáôïò «Life» ãéá ôçí áðïêáôÜóôáóç êáé äéá÷åßñéóç ôçò ëéìíïèÜëáóóáò ÄñÜíá óôï ÄÝëôá
ôïõ ¸âñïõ êáé ôï ãåãïíüò áõôü ãéïñôÜóôçêå
áíáëüãùò.
ÔïðéêÝò áñ÷Ýò êáé öïñåßò ôïõ Íïìïý, ôá
óôåëÝ÷ç ðïõ åñãÜóôçêáí óêëçñÜ üëá áõôÜ
ôá ÷ñüíéá ãéá íá ðÜñåé «óÜñêá êáé ïóôÜ» ôï
ðñüãñáììá, Ýãéíáí ìÜñôõñåò ôïõ åðáíáðëçììõñéóìïý ôçò ëéìíïèÜëáóóáò ÄñÜíáò.
Ç óýíäåóç ôçò ðåñéï÷Þò ìå ôç èÜëáóóá
áðïêáôáóôÜèçêå êáé óå ëßãåò çìÝñåò üëç ç
ðåñéï÷Þ è’ áðïêôÞóåé ôçí ïéêïëïãéêÞ ôçò áîßá.

Ô

ïí êþäùíá ôïõ êéíäýíïõ êñïýïõí åðéóôÞìïíåò êáé åñåõíçôÝò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ
Áéãáßïõ, áíáöïñéêÜ ìå ôç ñýðáíóç ðïõ ðñïêáëåßôáé óôá ðïôÜìéá êáé ôéò ëßìíåò ôçò âüñåéáò ÅëëÜäáò, óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ êáé
ôïõ ðïôáìïý ¸âñïõ, áðü åðéêßíäõíá êáé áðáãïñåõìÝíá öõôïöÜñìáêá, ðïõ öáßíåôáé üôé
÷ñçóéìïðïéïýíôáé áêüìç åíôüò ÅëëÜäáò, áëëÜ êáé áðü ôéò ãåéôïíéêÝò ÷þñåò.
Ùóôüóï, áõôü ðïõ ðñïêáëåß ìåãáëýôåñç
áíçóõ÷ßá åßíáé ôï ãåãïíüò üôé óôéò ëßìíåò êáé
ôá ðïôÜìéá áíé÷íåýèçêå DDT –åíôïìïêôüíï
áðáãïñåõìÝíï óôçí ÅëëÜäá áðü ôï 1972– ôï
ïðïßï ðñïêáëåß êáñêßíï êáé âëÜâåò óôï íåõñéêü óýóôçìá êáé ðáñïõóéÜæåé ìåãÜëç ÷ñïíéêÞ ðáñáìïíÞ óôï ðåñéâÜëëïí. ¢ëëá ôñßá åíôïìïêôüíá, áðáãïñåõìÝíá óôç ÷þñá ìáò áðü ôç äåêáåôßá ôïõ 1970, ðïõ åíôïðßóôçêáí
óôá íåñÜ åßíáé ôá dieldrin, aldrin, endrin. Åßíáé êáé áõôÜ êáñêéíïãüíá êáé ðñïêáëïýí óïâáñÝò âëÜâåò óôïí åãêÝöáëï.
Ãéá ìåãÜëçò Ýêôáóçò ïéêïëïãéêÞ êáôáóôñïöÞ óôá íåñÜ ôïõ ¸âñïõ êáé ôïõ ¢ñäá
Ýêáíáí ëüãï ïé êáôáããåëßåò êáôïßêùí ôùí ðáñÜêôéùí áõôþí ðåñéï÷þí, ðñï ïëßãùí 24þñùí, êáèþò óôï ýøïò ôïõ Äéëüöïõ Ôñéãþíïõ, ôï ÷ñþìá ôùí íåñþí ôïõ ðïôáìïý åìöáíßóôçêå ìáýñï.
Ç êéíçôïðïßçóç ôçò Íïìáñ÷ßáò Þôáí Üìåóç. Ç áñìüäéá õðçñåóßá Ýóðåõóå óôï óçìåßï,
ðÞñå ôï áðáñáßôçôï äåßãìá êáé áðü ôçí áíÜëõóÞ ôïõ äåí ðñïêýðôåé ôßðïôá ôï áíçóõ÷çôéêü.
Óýìöùíá ìå ôïí ÁíôéíïìÜñ÷ç ¸âñïõ ê.
Ìé÷Üëç ÊïãéïìôæÞ, ôá íåñÜ ôïõ ðïôáìïý óôï
óõãêåêñéìÝíï óçìåßï Ý÷ïõí Þäç êáèáñßóåé,
åíþ ðéèáíïëïãåßôáé üôé ôï ðåñéóôáôéêü åíäå÷ïìÝíùò íá ðñïêëÞèçêå áðü ôéò âéïìç÷áíßåò
ôçò Ôïõñêßáò ðïõ âñßóêïíôáé áðÝíáíôé áðü
ôï Äßëïöï, Þ áðü ôá óêåýç ðïõ ìðïñåß íá
Ýðëõíáí óôñáôéþôåò ðïõ õðçñåôïýí óôï
óôñáôüðåäï ôçò ðåñéï÷Þò.

κά σε μια πινακίδα για να θυμίζουν κάτι στους
ανθρώπους.
Να χρηματοδοτηθεί με το ποσόν των
437.000 ευρώ από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Αττικής η προσπάθεια για την ανάδειξη των
γνωστών παλαιοντολογικών ευρημάτων του
Πικερμίου, προτείνει το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ανατολικής Αττικής. Και τούτο διότι, όπως αναφέρει στην περιοχή Πικερμίου, οι πολυάριθμες ανασκαφές αποκάλυψαν μια σημαντική πανίδα (κυρίως θηλαστικών), αποτελούμενη από 40 και πλέον είδη, τα οποία έζησαν
πριν από 7 εκατομμύρια χρόνια.
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πό τις 25 έως τις 28 Ιουνίου 2004 θα πραγματοποιηθεί το 12 Πανελλήνιο Δημοσιογραφικό Συνέδριο στο πανέμορφο νησί της Σαμοθράκης.
Στόχος του Συνεδρίου είναι η μεγάλη συμμετοχή συνέδρων. Αναμένονται πάνω από 500.
Το πρώτο θέμα που θα απασχολήσει τις εργασίες του είναι «Τουρισμός και ΜΜΕ».
Στο συνέδριο θα λάβουν μέρος κορυφαίοι
παράγοντες της κυβέρνησης όπως οι Υπουργοί κ.κ. Θ. Ρουσσόπουλος και Δ. Αβραμόπουλος καθώς επίσης και δημοσιογράφοι από χώρες της Ευρώπης και αλλού.
Για το σκοπό αυτό τόσο η Νομαρχία Έβρου όσο και ο Δήμος Σαμοθράκης καταβάλλουν προσπάθειες για την καλύτερη επιτυχία
του Συνεδρίου, αφού θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην τουριστική προβολή της άλλης άγνωστης Ελλάδας, π.χ. Ορεινής, παραμεθόριας
στην οποία η Θράκη και ο Έβρος έχουν ξεχωριστή θέση.

ÅÕÑÙÅÊËÏÃÅÓ 2004
ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÁ ÄÇÌÏÕ ÖÅÑÙÍ
ÅêëïãéêÜ ôìÞìáôá: 32 ÅããåãñáììÝíïé: 12.361
ØÞöéóáí: 8.274 ¢êõñá-ËåõêÜ: 198
¸ãêõñá: 8,076 Áðï÷Þ: 33,06%
Êüììá
ÍÄ
ÐÁÓÏÊ
ÊÊÅ
ËÁÏÓ
ÓÕÍÁÓÐÉÓÌÏÓ
ÄÇÌ.ÐÅÑ.ÅÍÙÓÇ
ËÏÉÐÁ

ØÞöïé
3.673
3.071
451
279
135
146
321

Ðïóïóôü
45,48%
38,03%
5,58%
3,45%
1,67%
1,81%
3,97%

ÅèíéêÝò
45,95
45,53
3,67
1,95
0,97
0,43

