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"Ελευθέρια Θράκης"
O Πανηγυρικός της Ημέρας
ÓÞìåñá ãéïñôÜæïõìå ôçí 85ç ÅðÝôåéï ôçò
áðåëåõèÝñùóçò ôçò ÈñÜêçò êáé ïäçãïýìå ôç
óêÝøç ìáò óôçí áðáñ÷Þ ôçò íåþôåñçò éóôïñßáò ôçò åëåýèåñçò åëëçíéêÞò ÈñÜêçò.
Ç ÈñÜêç õðïäïõëþíåôáé óôïõò Ïèùìáíïýò ãýñù óôï 1360. Ôüôå áñ÷ßæåé êáé ìéá éóôïñßá áéþíùí ãåìÜôç áãþíåò êáé èõóßåò.
Áðü ôá ôÝëç ôïõ 18ïõ áéþíá ï Åëëçíéóìüò
ôçò ÈñÜêçò äçìéïõñãåß ôá ðïëéôéóôéêÜ êáé ïéêïíïìéêÜ äåäïìÝíá ðïõ èá ôïõ åðéôñÝøïõí
íá äéåêäéêÞóåé ìå Üëëåò ðëÝïí ðñïûðïèÝóåéò
ôçí áðåëåõèÝñùóÞ ôïõ êáé ôåëéêÜ ôçí ÝíôáîÞ
ôïõ óôïí åèíéêü êïñìü.
Ôüôå ç ÏèùìáíéêÞ áõôïêñáôïñßá åê÷ùñåß óôïõò õðüäïõëïõò ôçí áõôïäéá÷åßñéóç ôùí
êïéíïôéêþí ðñáãìÜôùí ðïõ áöïñïýóáí ôç
ëáôñåßá, ôçí åêðáßäåõóç, ôï ïéêïãåíåéáêü äßêáéï. ÁõôÜ ôá äåäïìÝíá áðïôåëÝóáíå êáé ôéò
âÜóåéò ãéá ôçí ïéêïíïìéêÞ êáé êïéíùíéêÞ áíÜðôõîç üëçò ôçò ÈñÜêçò óôá äýóêïëá ÷ñüíéá ôçò óêëáâéÜò.
Óôçí Åèíåãåñóßá ôïõ 1821 ç ÈñÜêç ðñïóöÝñåé óôïí Áãþíá ðëïßá, ÷ñÞìáôá, Þñùåò
êáé ðïôáìïýò áßìáôïò. Ï ÐáôñéÜñ÷çò Ãñçãüñéïò ï Å´, ï Ìçôñïðïëßôçò Óùæïðüëåùò
ÐáÀóéïò, ï ÊÜñðïò Ðáðáäüðïõëïò, ï Áíôþíçò êáé ç Äüìíá Âéóâßæç ê.Ü. ¼ëåò ïé åðáíáóôáôéêÝò åíÝñãåéåò äéáëýèçêáí êáé ïé åðáíáóôÜôåò åîïíôþèçêáí. Óôç Öéëéððïýðïëç,
óôç ÂÜñíá, óôçí Áã÷ßáëï, óôç Ìåóçìâñßá,
óôç ÌÜêñç, óôç Ìáñþíåéá, óôçí Áßíï, óôç
ÓáìïèñÜêç ê.á.
¹ôáí Ýíáò áãþíáò êáôáäéêáóìÝíïò. Ôüóï êïíôÜ óôçí êáñäéÜ ôçò ÏèùìáíéêÞò Áõôïêñáôïñßáò äåí åß÷å êáìéÜ ðéèáíüôçôá åðéôõ÷ßáò, êÜôé ðïõ ãíþñéæáí ïé Èñáêéþôåò êáé
ðïõ üìùò äåí Ýêáìøå óôéãìÞ ôï öñüíçìÜ
ôïõò.
Ïé Èñáêéþôåò äåí õðïôÜóóïõí ôï ðíåýìá êáé ôçí øõ÷Þ ôïõò êáé áíáãåííçìÝíïé áðü
ôéò óôÜ÷ôåò ôïõò õðï÷ñåþíïõí Ýììåóá ôçí Áõôïêñáôïñßá íá ôïõò áíáíåþóåé ôá ðñïíüìéá
ðïõ ôïõò åß÷å ðáñá÷ùñÞóåé ðñï ôïõ Îåóçêùìïý.
¸ôóé ìå Ýìöáóç óôçí ïéêïíïìéêÞ áíÜðôõîç ìÝóá áðü ôï åìðüñéï êáé ôç äéá÷åßñéóç ôïõ
ôïðéêïý ðëïýôïõ, äßíïõí éäéáßôåñç âáñýôçôá
óôçí åêðáßäåõóç êáé ìÝóá áðü áõôÞ óôçí ôüíùóç ôïõ åèíéêïý öñïíÞìáôïò.
Ðáíôïý ëåéôïõñãïýí ó÷ïëåßá ðïõ éäñýïíôáé áðü ðëçèþñá Öéëåêðáéäåõôéêþí Óõëëüãùí êáé åõåñãåôþí: Ãåþñãéïò Æáñßöçò, Ãñçãüñéïò ÌáñáóëÞò, êëçñïíüìïé Êùí/íïõ Èåïäùñßäç, Óôáýñïò ÃåùñãéÜäçò, ÓáñÜíôçò
Áñ÷éãÝíçò, ÁèáíÜóéïò êáé Êùí/íïò ÎåíïêñÜôçò, ÍÝóôïñáò ÔóáíáêëÞò, Ìé÷áÞë Ìáôóßíçò, Èåüäùñïò ÆáëÜ÷áò, Ðáíáãéþôçò ÓôÜëéïò, ÁèáíÜóéïò Êïõãéïõìôæüãëïõ, ×áôæçóôáýñïò ×åêßìïãëïõ.
Óôï âÜèïò ôçò èñáêéþôéêçò øõ÷Þò Ýêáéãå
ï ðüèïò ãéá ôçí åëåõèåñßá. Ôçí åëåõèåñßá
ðïõ áñãïýóå áêüìç íá Ýñèåé.
Óôï ôÝëïò ôïõ Á´ Âáëêáíéêïý ðïëÝìïõ ç
ÈñÜêç ðåñíÜ áðü ôá ÷Ýñéá ôùí Ïèùìáíþí
óôá ÷Ýñéá ôùí ÂïõëãÜñùí. Áêïëïõèïýí äéùãìïß, åîïñßåò, ðñïóöõãéÜ ôùí ÅëëÞíùí. Ìßá
óýíôïìç áëëÜ éäéáßôåñá óêëçñÞ ðåñßïäïò.

ην Κυριακή 22 Μαΐου 2005 τα Θρακικά Πολιτιστικά Σωματεία της Αθήνας τίμησαν την 85η Επέτειο της Απελευθέρωσης της Θράκης, η οποία, ύστερα από σκλαβιά πεντέμισι αιώνων, ενσωματώθηκε τελικά μόνο κατά το ένα πέμπτο της
συνολικής της έκτασης στον εθνικό κορμό
της Ελλάδας ως Δυτική Θράκη το 1920.

Ô

Τη διοργάνωση και των φετεινών εκδηλώσεων πραγματοποίησε η Πανθρακική Ομοσπονδία Νότιας Ελλάδας, όπου συμμετέχουν
σχεδόν όλα τα Θρακικά Σωματεία Αττικής.

Η 85η Επέτειος Απελευθέρωσης της Θράκης
τιμήθηκε από τους Θρακικούς Συλλόγους της Αθήνας
Σύμφωνα με το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, το πρωί τελέστηκε δοξολογία στον ιερό
ναό του Αγίου Γεωργίου Καρύκη, όπου τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο Πρόεδρος
του Συνδέσμου Ξανθιωτών «Οι Ταξιάρχες» κ.
Νίκος Γεννάδιος.
Την εμπεριστατωμένη ομιλία του δημοσιεύουμε αυτούσια στην εφημερίδα μας (στη
διπλανή στήλη).

Στη συνέχεια ακολούθησε πορεία προς τη
Βουλή συνοδεία μεγάλης μπάντας του Δήμου
Αθηναίων και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.
Κι εδώ να σημειώσουμε με την ευκαιρία
ότι το μνημείο αυτό είναι έργο ενός σπουδαίου συμπατριώτη μας γλύπτη και ακαδημαϊκού,
του Κωνσταντίνου Δημητριάδη-Παρισινού,
για τον οποίο κάνουμε ξεχωριστή αναφορά,
γιατί πιστεύουμε ότι ΟΛΟΙ θα πρέπει να τον
γνωρίζουμε και να είμαστε περήφανοι γι’
αυτόν.
Οι απογευματινές
εκδηλώσεις για τα φετεινά Ελευθέρια πραγματοποιήθηκαν στην
πλατεία Κοραή του
Πειραιά, κοντά στο
(ÓõíÝ÷åéá óôç óåë. 8)

ÁÐÏÊÁËÕÐÔÇÑÉÁ ÔÇÓ ÐÑÏÔÏÌÇÓ
ÔÇÓ ÄÏÌÍÁÓ ×ÁÔÆÇÁÍÔÙÍÇ ÂÉÓÂÉÆÇ
ÓÔÇ ËÅÙÖÏÑÏ ÇÑÙÙÍ 1821 – ÐÅÄÉÏÍ ÔÏÕ ÁÑÅÙÓ

Μ

ε ιδιαίτερη μεγαλοπρέπεια και με την παρουσία πολλών Θρακιωτών και φίλων της
Θράκης έγιναν την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2005
και ώρα 7.30΄ στο Πεδίο του Άρεως τα Αποκαλυπτήρια της προτομής της Θρακιώτισσας
ηρωίδας της Ελληνικής Επανάστασης του 1821
Δόμνας Χατζηαντώνη Βισβίζη.
Η εκδήλωση, η οποία τελούσε υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων, διοργανώθηκε
από την Ένωση Γυναικών Θράκης και τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών-Πειραιώς.
Τα αποκαλυπτήρια της προτομής έκανε η
Πρόεδρος της Βουλής κα Άννα ΨαρούδαΜπενάκη, ενώ τιμές απέδωσαν άγημα του Πολεμικού Ναυτικού και η Μουσική μπάντα της
ΑΣΔΕΝ. Η κα Μπενάκη κατά την ομιλία της
υπογράμμισε τη σημασία της διατήρησης της
ιστορικής μνήμης και ανάδειξης των γεγονότων που συγκροτούν την ιστορική πορεία του
έθνους μας.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και η υπερνομάρχης Αθηνών-Πειραιώς κα Φώφη Γεν-

νηματά, η οποία στον χαιρετισμό της ανέφερε
ότι θεωρεί τιμή της που υποστήριξε αυτή την
πρωτοβουλία της Ένωσης Γυναικών Θράκης,
που στόχο είχε την ιστορική αποκατάσταση
μιας γυναίκας, της Θρακιώτισας ηρωίδας του
1821. Της ήταν δύσκολο, όπως τόνισε η κα Γεννηματά, να μην πεισθεί από το επίμονο αίτημα
και να μη βοηθήσει στο «να βρεθεί ο χώρος
αυτός στη Λεωφόρο των ηρώων του 1821 γι’
αυτή τη σπουδαία γυναίκα, που ήταν ισάξια της
Μπουμπουλίνας».
Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του
και ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής κ. Απόστολος Κακλαμάνης, ο οποίος χαιρετίζοντας
την εκδήλωση, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι από την πρώτη στιγμή που του τέθηκε το θέμα
και γνώρισε την προσφορά αυτής της ηρωίδας
και την ιστορική αδικία που είχε διαπραχθεί
σε βάρος της, με την ιδιότητα του Προέδρου
του Ελληνικού Κοινοβουλίου θεώρησε υποχρέ(ÓõíÝ÷åéá óôç óåë. 8)

H åêäÞëùóç ôïõ Óõëëüãïõ ìáò ãéá ôï Áñ÷áßï ÈÝáôñï ôçò Ìáñþíåéáò
Óôéò 30 ÌáÀïõ 2005 ðñáãìáôïðïéÞèçêå ç åêäÞëùóç ôïõ Óõëëüãïõ
ìáò ìå èÝìá «Áñ÷áßï ÈÝáôñï êáé ïé áíáóêáöÝò óôï Áñ÷áßï ÈÝáôñï
ôçò Ìáñþíåéáò», ìå ïìéëçôÞ ôïí óõìðáôñéþôç ìáò ÊáèçãçôÞ Áñ÷áéïëïãßáò óôï ÐáíåðéóôÞìéï Èåóóáëïíßêçò êáé Áñ÷éôÝêôïíá Ãéþñãï ÊáñáäÝäï.
Ç åêäÞëùóç Ýãéíå ó’ Ýíá ðïëý üìïñöï êáé öéëüîåíï ÷þñï, Ýäñá
ôïõ Ðïëéôéóôéêïý ÊÝíôñïõ Îáíèéùôþí Í. ÁôôéêÞò óôçí ïäü Óïëùìïý
48, óôï êÝíôñï ôçò ÁèÞíáò, ðïõ ìáò ðáñá÷ùñÞèçêå áöéëïêåñäþò
áðü ôï Äéïéê. Óõìâïýëéï ôïõ ÊÝíôñïõ êáé ôï åõ÷áñéóôïýìå ãé’ áõôü.
Ðáñüíôåò óôçí åêäÞëùóç Þôáí áñêåôïß óõìðáôñéþôåò êáé ößëåò,
êáé åêðñüóùðïé ðïëéôéóôéêþí Óõëëüãùí ÈñÜêçò ðïõ ìå ðïëý åíäéáöÝñïí áêïýóáìå áðü ôïí ïìéëçôÞ íá ìáò áíáëýåé ãéá ôïí ñüëï, ôçí
áñ÷éôåêôïíéêÞ êáé ôç ÷ñçóéìüôçôá ôùí èåÜôñùí êáé ôùí êáôïéêéþí óôçí
áñ÷áéüôçôá.

Éäéáßôåñï åíäéáöÝñïí åß÷áí ïé áíáöïñÝò êáé áíáëýóåéò ôïõ ðÜíù
óôï áñ÷áßï èÝáôñï ôçò Ìáñþíåéáò, ôá åõñÞìáôá ôïõ ïðïßïõ Ý÷ïõí
ãßíåé áðü ôçí áñ÷áéïëïãéêÞ ïìÜäá ðïõ åñãÜóôçêå åêåß ãéá Ýíá ìåãÜëï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá ãéá íá äïõí ôï öùò ðïëý óçìáíôéêÜ åõñÞìáôá.
ÓçìáíôéêÞ Þôáí ç óõìâïëÞ ôïõ ßäéïõ ôïõ ïìéëçôÞ óå üëç áõôÞ ôçí
ðñïóðÜèåéá. ÐáñÜëëçëá ðñïâëÞèçêáí öùôïãñáößåò êáé óëÜéôò, Ýôóé þóôå äüèçêå ç äõíáôüôçôá óôïõò ðáñüíôåò íá Ý÷ïõìå êáé ïðôéêÞ
åéêüíá ôùí áíáöïñþí ôïõ ïìéëçôÞ.
ÐñÜãìáôé, Þôáí ìéá áîéüëïãç åêäÞëùóç áðü ôçí ïðïßá ìÜèáìå
áñêåôÜ ðñÜãìáôá ãéá ôï Áñ÷áßï ÈÝáôñï ôçò Ìáñþíåéáò, åíüò áðü ôá
óçìáíôéêÜ ìíçìåßá ðïõ õðÜñ÷ïõí óÞìåñá óôç ÈñÜêç.
Êáé áðü ôç óôÞëç áõôÞ åõ÷áñéóôïýìå ôïí áãáðçôü óõìðáôñéþôç
ìáò Ãéþñãï ÊáñáäÝäï, ðïõ Þñèå áðü ôç Èåóóáëïíßêç íá ìáò ðáñïõóéÜóåé áõôÞ ôçí ôüóï åíäéáöÝñïõóá åñãáóßá ôïõ.

(ÓõíÝ÷åéá óôç óåë. 8)

Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï
êáé ç ÓõíôáêôéêÞ ÅðéôñïðÞ
ôçò åöçìåñßäáò ìáò “Ç ÂÞñá”
óáò åý÷ïíôáé

Êáëü Êáëïêáßñé
ÊáëÝò äéáêïðÝò
(ÓõíÝ÷åéá óôç óåë. 8)
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Ç ìÝñá ôçò ìçôÝñáò

ÅÐÅÔÅÉÁÊÁ
ÐñùôïìáãéÜ
1η Μάη 2005. Ημέρα σύμβολο των αγώνων
των εργαζομένων της πατρίδας μας αλλά και
ολόκληρου του κόσμου.
Από το Σικάγο του 1886, τους 200 της Καισαριανής του 1944 και μέχρι σήμερα, οι εργαζόμενοι και γενικά οι άνθρωποι του μόχθου τιμούν με αγώνες τους δεκάδες χιλιάδες αγωνιστές του κλάδου τους που πέθαναν για τα δίκαιά τους, για μια καλύτερη ζωή.
Αυτούς τους αγώνες τίμησαν κι εφέτος
στην πατρίδα μας οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι αγρότες και οι νέοι και νέες με μαζικές συγκεντρώσεις σ’ ολόκληρη τη χώρα, δίνοντας την υπόσχεση ότι δεν θα επιτρέψουν
σε κανέναν να τους πάρει πίσω όσα κατακτήθηκαν με πολύχρονους αγώνες και θυσίες.
Γι’ αυτό και στη συνείδηση κάθε εργαζόμενου η μέρα αυτή της Πρωτομαγιάς είναι απεργία και όχι αργία όπως θέλουν κάποιοι να
την απονευρώσουν από το πραγματικό της νόημα.
Η ιστορία του εργατικού κινήματος έχει
δείξει ότι οι αγώνες κερδίζονται με αίμα. Λουλούδια και αίμα χαρακτηρίζουν την Πρωτομαγιά, τη μέρα αυτή της άνθισης και της αναγέννησης των στοιχείων της φύσης. Και οι αγώνες αυτοί δεν μπορεί παρά να συνεχίζονται με
τους εργαζόμενους ενωμένους και αποφασισμένους να κερδίσουν ό,τι τους ανήκει. Γιατί
μόνον ο κυματοθραύστης των λαϊκών αγώνων
μπορεί να αναχαιτίσει την επίθεση που δέχονται σήμερα οι εργαζόμενοι, π.χ. στο ασφαλιστικό, στο χρόνο εργασίας, στους μισθούς, τις
συντάξεις κλπ.
Οι εργαζόμενοι έχουν τη δύναμη και η εργατική τάξη έχει την εμπειρία. Η Πρωτομαγιά
του 2005 δείχνει το δρόμο. Στο δρόμο αυτό θα
πρέπει να συνεχίσουμε.
Μ. Κανδύλη

ÐÏÉÇÓÇ

Η πρωτομαγιά
Η εορτή της Πρωτομαγιάς η σημερινή,
δεν συγκρίνεται καθόλου με την παλιά εποχή
που όλη η φύση ήταν καθαρή και πλημμυρισμένη
από φωνή
που έβγαινε από τα σωθικά με χαρούμενη ορμή.
Πρωί ξυπνούσαν μικροί-μεγάλοι με τη δροσιά,
ν' απολαύσουν τον καθαρό αέρα με ανεμελιά,
ν' απλώσουν τα φαγώσιμά τους στα χόρτα
τα καθαρά
ευχαριστώντας το Θεό για την απέραντη
ομορφιά.
Βούιζε η εξοχή από τραγούδια, γέλια χαρωπά,
αστεία, πειράγματα, ανέκδοτα και σαματά.
Μαζεύαν λουλούδια για να στεφανωθούν
και επιστρέφοντας το απόγευμα
να το διαλαλούν.
Γέμιζαν οι δρόμοι από χορό και πρόσωπα
γελαστά
με τα ρούχα τ' ανοιξιάτικα τα φανταχτερά,
με κέφι, γέλια τρανταχτά και στεφάνια πολλά
μαζεμένα απ' την ολοκάθαρη φύση
και στολίστηκαν μ' αυτά.
Ωραίες εικόνες σαν ζωγραφιές, απλές πινελιές,
όμως πλούσιες σε ύλη και πολύ συναισθηματικές
εξωτερίκευαν τα μύχια του είναι του καθενός
χωρίς άγχος και μίσος, αλλά με αγάπη πολλή
που τους περιέλουε ο Θεός.
Βρβατζίκη Βέτα Μήτκα
Συνταξιούχος δασκάλα, Διδ/χο

ÌåôáöñÜóåéò êåéìÝíùí
ÁÃÃËÉÊÁ-ÃÁËËÉÊÁ-ÉÔÁËÉÊÁ

ÂÕÆÁ ÅËÅÍ
ÔÇË. 210-2280577 • Êéí. 6938300039
e-mail: redstorm –176@hotmail.com

Ç äåýôåñç ÊõñéáêÞ ôïõ ÌÜç åßíáé çìÝñá áöéåñùìÝíç óôç ÌÜíá. Óôç ÌÜíá ðïõ õðïöÝñåé ðåñéóóüôåñï áð’ üëïõò, áðü ôá âÜñç ôïõ íïéêïêõñéïý, ôçò áíáôñïöÞò ôùí ðáéäéþí êáé ðñïðÜíôùí áðü ôç óôÝñçóç ôïõ åëåýèåñïõ ÷ñüíïõ ðïõ ÷áñáêôçñßæåé ôï áðÜíèñùðï êïéíùíéêü óýóôçìá.
Óôç ÌÜíá ðïõ âëÝðåé íá öïõíôþíåé ç áíåñãßá êáé ç ìåñéêÞ áðáó÷üëçóç íá ðñïùèåßôáé óáí ç êáëýôåñç ëýóç. Ìå ôç ìåñéêÞ
áðáó÷üëçóç üìùò êáôáñãïýíôáé åê ôùí
ðñáãìÜôùí ïé Üäåéåò êýçóçò, ëï÷åßáò êáé ìçôñüôçôáò.
Ç ìåßùóç ôùí ãåííÞóåùí Ýöôáóå óôï
31%. Ç ÅëëÜäá êáôÝ÷åé ôçí ðñþôç èÝóç óå
åõñùðáúêü åðßðåäï óôéò áíåðéèýìçôåò êõÞóåéò êáé óôéò åêôñþóåéò ìå 100-120 áíÜ 1000
êõÞóåéò, åíþ óôéò Üëëåò ÷þñåò åßíáé ëéãüôåñåò áðü 20 óôéò 1000. Åßíáé äéêáßùìá ôçò ãõíáßêáò íá áðïöáóßæåé ðüôå èá ãßíåé ìçôÝñá.
Ç Üìâëùóç åßíáé íüìéìï äéêáßùìÜ ôçò.
Ãéáôß öôÜíåé üìùò ó’ áõôÞ ôçí áðüöáóç;
Ãéá êáèáñÜ ïéêïíïìéêïýò êáé êïéíùíéêïýò
ëüãïõò (Üãáìç ìçôÝñá) äåí ìðïñåß íá öÝñåé
óôïí êüóìï ðáéäß.
Ôá íÝá ìÝôñá ðïõ ëáìâÜíïíôáé êáé åéäéêÜ ãéá ôéò åñãáæüìåíåò ìçôÝñåò (êáôÜñãçóç
ïêôÜùñïõ êëð.) äåí äßíïõí ôç äõíáôüôçôá óôç
ãõíáßêá íá áðïöáóßóåé ç ßäéá ãéá ôçí êýçóÞ
ôçò.
Ôá ðïëëÜ ëïõëïýäéá êáé ôá öéëéÜ äåí áñêïýí. Ï áíåêôßìçôïò ñüëïò ôçò ìÜíáò ìðïñåß
íá äéêáéùèåß ìüíï ìå ìéá ðñáãìáôéêÞ áëëáãÞ, ðïõ èá óôáìáôÞóåé ôçí áíèñþðéíç åêìåôÜëëåõóç.
ÂÝôá Óéãëßäïõ-ÑÝôæéïõ

Εκδήλωση-Αφιέρωμα
στον Μητροπολίτη Τραπεζούντας
Χρύσανθο
Το Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Φερών σε συνεργασία με το ΤΟΕΒ Φερών πραγματοποίησε στις 19 Μαΐου 2005 βραδινό αφιέρωμα στον Μητροπολίτη Τραπεζούντας Χρύσανθο, ως δείγμα τιμής και σεβασμού στα θύματα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στον Ιερό Ναό της Παναγίας Κοσμοσώτειρας από τον θεολόγο και εκκλησιαστικό ιστορικό κ. Ιωάννη Σιδηρά.

Νίκος Γκότσης

ÈÅÑÌÁ ÓÕÃ×ÁÑÇÔÇÑÉÁ
ÐÁÍÔÑÅÕÔÇÊÅ óôéò 7 ÌáÀïõ 2005 ç
ÔÜíéá ÄïõäïõëáêÜêç, êüñç ôçò ¢ííáò
ÁíôùíÜêç êáé ôïõ áåßìíçóôïõ Ãéþñãïõ
ÄïõäïõëáêÜêç, ôïí Íéêüëáï ÍáëìðÜíôç, ãéï ôïõ ÄçìïóèÝíç êáé ôçò ÄÝóðïéíáò
ÍáëìðÜíôç. ÈåñìÜ óõã÷áñçôÞñéá.

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

29 ΜΑΪΟΥ 1453

OIKONOMIKH ENIÓ×ÕÓÇ

ÅÜëù ç Ðüëéò...
Áðü ôç ìáýñç èÜëáóóá ìÝ÷ñé ôçí ÁôôÜëåéá
êáé áðü ôïí Áßìï ìÝ÷ñé ôçí Êýðñï êé üðïõ
ãçò ÷ôõðÜ êáñäéÜ ïñèüäïîç åëëçíéêÞ,
áêïýóôçêå ôï èñçíçôéêü óõíáîÜñé:
Åóåßò âïõíÜ èñçíÞóåôå
êáé ðÝôñåò ñáãéóèåßôå
êáé ðïôáìïß öïñÜíåôå
êáé âñýóåò îåñáíèåßôå,
äéüôé å÷Üèç ôï êëåéäß
üëçò ôçò ÏéêïõìÝíçò
ôï ìÜôé ôçò ÁíáôïëÞò
êáé ôçò ×ñéóôéáíïóýíçò.
ÔÞí ðüëéí óïé äïˆíáé ï‰ô’ Tìüí Tóôéí, ï‹ô’
Cëëïõ ôéíüò ô™í ïsêïýíôùí Tí á‰ôj. ÊïéíÞ
ãÜñ ãíþìç ðÜíôåò á‰ôïðñïáéñÝôùò Aðïèáíïˆìåí êáß ï‰ öåéóüìåèá ôçò æù\ò _ì™í.
Êùíóôáíôßíïò ÄñáãÜôóçò
Ðáëáéïëüãïò ÉÁ'

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
5 Ιούνη 2005

Ενίσχυσαν οικονομικά το Σύλλογό μας για
την εφημερίδα κατά το τελευταίο δίμηνο
οι εξής συμπατριώτες μας:
11)
12)
13)
13)

ÄÞìçôñá ËÜæïõ
Åëåõèåñßá ÆÞóç
Êáñáìé÷Üëçò ÉùÜííçò
Åõáããåëßá ÐáðáäïðïýëïõÊùíóôáíôéíßäïõ

€

20
25
30
50

Το Διοικητικό Συμβούλιο τους ευχαριστεί
όλους θερμά.

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ
ÅðåéäÞ õðÜñ÷ïõí êáôáèÝóåéò óôïí ôñáðåæéêü ëïãáñéáóìü ôïõ Óõëëüãïõ ÷ùñßò
óôïé÷åßá ôïõ êáôáèÝôç, óáò ðáñáêáëïýìå íá äßíåôå ôá óôïé÷åßá óáò, ãéáôß èá ìáò
äéåõêïëýíåôå ðÜñá ðïëý.
Óáò åõ÷áñéóôïýìå ðïõ áíôáðïêñßíåóôå êáé ìáò åíéó÷ýåôå ïéêïíïìéêÜ.

To Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï

Áíáêïßíùóç - ÐáñÜêëçóç
Ðáñáêáëïýìå ôïí ê. ÐáðáìáõñïõäÞ,
ï ïðïßïò Ý÷åé êáôáèÝóåé ÷ñÞìáôá ãéá ôçí
åíßó÷õóç ôçò åöçìåñßäáò ôïõ Óõëëüãïõ
ìáò "Ç ÂÇÑÁ", íá åðéêïéíùíÞóåé ìå ôï
Óýëëïãï ðñïêåéìÝïõ íá ìáò ãíùñßóåé ôç
äéåýèõíóÞ ôïõ ãéá íá ôïõ áðïóôÝëëïõìå
ôï öýëëï ôçò åöçìåñßäáò ìáò óå ðåñßðôùóç ðïõ äåí ôï ëáìâÜíåé.

ÃÍÙÓÔÏÐÏÉÇÓÇ
Το περιβάλλον κατατάσσεται μεταξύ των
θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων.
Πριν 33 χρόνια στη Στοκχόλμη έγινε η Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον, όπου ιδρύθηκε το περιβαλλοντικό
Πρόγραμμα του ΟΗΕ.
Το 1977 στην Τιφλίδα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης πραγματοποιήθηκε η Διεθνής Διάσκεψη για την περιβαλλοντική εκπαίδευση.
Στο διάστημα που μεσολάβησε πραγματοποιήθηκαν πολλά Συνέδρια και Διασκέψεις και
στο χώρο του Σχολείου υλοποιούνται προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σ’ όλο τον
κόσμο. Κι όμως ο σχετικός διάλογος και προβληματισμός βρίσκεται στα σπάργανα.
Η άκρατη κυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού σε μια παγκόσμια οικονομία όπου όλα
θυσιάζονται στο βωμό του κέρδους, εμποδίζουν τις εφαρμογές των περιβαλλοντολογικών
θεωρητικών γνώσεων.
Στην περίπτωση της χώρας μας, τρανταχτή απόδειξη αποτελεί η κακή λειτουργία του
εργοστασιακού συγκροτήματος Βιολογικού
καθαρισμού της Ψυττάλειας, που από έργο
πνοής το μετέβαλε σε κίνδυνο υποβάθμισης ολόκληρης της Αττικής.
Ας ελπίσουμε ο αγώνας των κατοίκων της
περιοχής να οδηγήσει στη σωστή λύση του
προβλήματος.
Βέτα Σιγλίδο-Ρέτζιου

ÊÏÉÍÙÍÉÊÁ
ÈÁÍÁÔÏÉ
• ÐÝèáíå óôéò ÖÝñåò üðïõ æïýóå ç êá Ìáñßêá Óéãëßäïõ, ìçôÝñá ôçò ÅëÝíçò, ôïõ Óôáýñïõ êáé ôïõ ÁëÝêïõ Óéãëßäç. Óôéò ïéêïãÝíåéåò ôùí ðáéäéþí ôçò, óôá åããüíéá, áíßøéá
êáé ôïõò ëïéðïýò óõããåíåßò ôçò åêöñÜæïõìå ôá åéëéêñéíÞ ìáò óõëëõðçôÞñéá.
• ÐÝèáíå ï Êþóôáò Ñáöôüðïõëïò, ãíùóôüò
óå üëïõò ôïõò óõìðáôñéþôåò, ï ôóáãêÜñçò ôùí Öåñþí. Óôç óýæõãü ôïõ ¸ëëç êáé
óôéò ïéêïãÝíåéåò ôùí ðáéäéþí ôïõ Íßêïõ êáé
Åõôõ÷ßáò êáé óôá áäÝëöéá ôïõ åêöñÜæïõìå ôá èåñìÜ ìáò óõëëõðçôÞñéá.
• ÐÝèáíå óôçí Êáâçóóü üðïõ æïýóå ï óõìðáôñéþôçò ìáò Êáñõðßäçò Ãéþñãïò, áäåëöüò ôïõ ÔÜóïõ Êáñõðßäç, ÁíôéóôñÜôçãïõ å.á. Óôçí ïéêïãÝíåéÜ ôïõ, ôá ðáéäéÜ
ôïõ êáé ôá áäÝëöéá ôïõ åêöñÜæïõìå ôá åéëéêñéíÞ ìáò óõëëõðçôÞñéá.

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
åðßóçò 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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ÐñùôïìáãéÜ êáé ï Ôïýñêïò
ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ του 1955 κι όλα μύριζαν Άνοιξη και πόλεμο. (Δεν το ’χαν τίποτα να μας
βάλουν να τσακωθούμε με τους "γείτονες" και
να κλείσει το Κυπριακό, όπως βολεύει τον ισχυρό σε αναμετρήσεις των αδύναμων "εν θερμώ"). Από μέρες να στήνεται η παρέα των μεγάλων κι εμείς, τα παιδιά, να χαιρόμαστε από
πριν. Για την Άνοιξη που ήρθε, για το χειμώνα
που έφυγε, για τον Μάη που θα γιορτάζαμε στη
φύση, εκεί, στον "άγριο" Έβρο με τα μαγευτικά τοπία και τα ήρεμα νερά. Αιώνες κυλούσαν
μεγαλόπρεπα πριν χαθούν στο Θρακικό Πέλαγος κι όταν το ποτάμι φούσκωνε κάποιους κρύους χειμώνες, τότε οι καρδιές χτυπούσαν με τη
στάθμη των νερών του. Θα πηγαίναμε στον
Γκιαούρ Αντά που σήμαινε σμίξη συνοριακή
των δυο λαών, έλληνες και τούρκους "καταδικασμένους" να συμβιώσουν σε απόσταση αναπνοής μεταξύ τους κι ανάμεσά τους το ποτάμι να σημαδεύει το φυσικό τους σύνορο. Απ’
την Ανατολή στη Δύση κι απ’ την Ελλάδα στην
Τουρκία. Να κάνουν καθημερινή πράξη και
πρακτική τη συμβίωσή τους. Σε συχνότητα που
υπαγόρευαν κανόνες ανθρώπινοι, αλλιώτικη
απ’ την επίσημη που λειτουργούν δυο κράτη.
Μεγάλη η παρέα κι οι Τούρκοι απέναντι.
Βοσκοί, αγρότες στη δουλειά και καμιά περιπολία ένοπλων... λέτσων να μαρτυράει την
κρατική παρουσία. Ένας Έβρος μας χώριζε κι
ένα μίσος κρυφό, προαιώνιο, αναβαθμισμένο
έντεχνα εκείνον τον καιρό, για λόγους…Κύπρου. Τούρκοι κι έλληνες έτοιμοι να ξανάρθουν
"στα χέρια", μη προλάβουν και μονοιάσουν οι
λαοί, μη δεν κυβερνηθούν από αρεστούς και
"διαπιστευμένους".
Ένα φορτηγό που κουβαλούσε άμμο τις καθημερινές χρειάστηκε ’κείνη τη μέρα. Άδειασε το φορτίο του αποβραδίς κι ήταν έτοιμοι
οδηγός κι "ανατρεπόμενο". Μια καρότσα τεράστια ασκέπαστη με τα κανάτια, με το μεταλλικό της δάπεδο γυαλισμένο απ’ την τριβή της
άμμου, τώρα προσφέρονταν για τη μεταφορά
ανθρώπων, με την ψυχολογία των εκδρομέων.
Όσους χωρέσει κι έμοιαζε μάτσο ανθρώπων όρθιων, παστές σαρδέλες η μια δίπλα στην άλλη,
γυναίκες κι άντρες ανάκατα και των ακριανών
οι μέσες να λυγάνε προς τα έξω και τα κανάτια να κρατούν, γιατί ήταν από σίδερο. Ένα
φορτίο ζωντανό, δεμένο, ενιαίο, μια’ δω μια
κει, καθώς το "φορτηγό" έστριβε πριν πέσει στη
λακκούβα. Τρέλες, φωνές, ξεφωνητά κι όσο να
πεις, δεν είσαι ίδιος κι ένα μ’ εκείνον που ξεκίνησε νωρίς να πάει με τα πόδια. Είσαι "ανώτερος", "ταχύτερος" (;) και δεν σου κόβουνε τα
χέρια οι τσάντες κι οι μποχτσιάδες. Τέρμα ο
χωματόδρομος, τέλος το πανηγύρι. Φτάσαμε
στο μαγευτικό τοπίο. Απέναντι Τουρκία. "Στρατοπεδεύσαμε" στη δικιά μας όχθη, στο καλύτερο μέρος κι έπρεπε να βιαστούμε, μη μας το
πιάσουν άλλοι που θα "’πιαναν" νωρίτερα τον
Μάη. Ούτε που περιμέναμε να σταματήσει το
"ανατρεπόμενο". Κατέβηκαν οι πιο πολλοί πριν
σταματήσει το όχημα, κι αν έλεγε να τους "αδειάσει", θα ’ταν ακόμα…καλύτερα. Το μέρος
όπου θα το γλένταγαν οι γιορταστές του Μάη
το ’χαν διαλέξει έμπειροι που ξέρανε τα λημέρια. Ψαράδες του Έβρου που ήταν η ζωή τους,
συμπατριώτες που θα ’χαν ρόλο αλλιώτικο κείνη τη μέρα. Να φάν’ να πιούν’ με την παρέα
και να γλεντήσουν, χωρίς την έγνοια του ψαριού και το μυαλό στο μεροκάματο.
Ξεχύθηκαν όλοι στην εξοχή. Τριγύρω χωράφια καταπράσινα και δεν προλάβαινες το άρωμα των λουλουδιών να βάλεις μέσα σου, να
μαζέψεις παπαρούνες ή να φτιάξεις στεφάνι
σαν τα χειρόφτιαχτα που έκανες για το μνημείο των πεσόντων στις εθνικές γιορτές. "Πιάσαν τον Μάη" κι άπλωσαν τη χαρά τους πάνω
στην ανθισμένη φύση, εξάντλησαν τη ματιά στο
πράσινο που έδενε με κίτρινο και κόκκινο της
φύσης, γεύτηκαν "ξινήθρες" με το φόβο του
αγροφύλακα κι ύστερα ξανάρθαν στο σημείο
εκκίνησης. Ώρα για φαγητό "άναρχο", όσο μια
πρωτομαγιά το επιβάλλει και λιτό όσο οι καιροί το απαιτούσαν. Με κονσέρβες, κρεμμύδι
και λαχανικά, βρασμένα αυγά, πίτες και ταραμάδες. Μόλις κατέβηκε απ’ το φορτηγό κι ο
τελευταίος, γυναίκες ρίξαν’ κατάχαμα κουβέρτες και κιλίμια, στρώσαν΄ τραπεζομάντηλα και
μουσαμάδες, τα πιάτα απλώθηκαν και το νερό
στη στάμνα κάτω απ’ της μουριάς τον ίσκιο.
Ανοίξαν’ οι μποχτσιάδες κι άδειασαν ό,τι από
νωρίς ετοίμασαν οι γυναίκες απ’ το σπίτι. Το
σαζάνι απ’ τα πρωινά δίχτυα κι άρχισε να ψήνεται, στα δυο ανοιγμένο. Όσο τα κάρβουνα ν’
αποτελειώσουν το "καλκάνι", ποτήρια τσούγκρισαν, ευχές ακούστηκαν και μια κιθάρα με
το ούζο έστρωναν το κέφι, μέχρι που μεσημέ-
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ριασε. Τα καλαμπούρια έδιναν κι έπαιρναν, οι
πλάκες, τα πειράγματα, ωστόσο, μήτε για πολιτικά η κουβέντα, μήτε για "τουρκικά".
Ξαφνικά, βλέπουμε να ’ρχονται 4-5 νοματαίοι απ’ τα κοντινά χωράφια. Μας πλησιάζουν,
τους προσκαλούμε κι έρχονται στην παρέα μας.
Οι δυο ήταν Τούρκοι. Ψαράδες του Έβρου όλοι τους, ξεθάρρεψαν, έφαγαν κι ήπιαν μαζί
μας, γίναμε ένα τούρκοι κι έλληνες, μας είπαν
ιστορίες κοινές και “συμβάντα”. Τους χώριζε
ο Έβρος, μα και τους ένωνε. Κάπου κάπου τσακώνονταν για τη μοιρασιά των νερών για ψάρεμα, πέφτανε πυροβολισμοί, μα το πράμα σταματούσε εκεί. (Μια φορά που απήγαγαν τον
πατέρα ενός δικού μας και τον κράταγαν 5-6
τούρκοι "απέναντι", βούτηξε ο γιος του, ένας
ατρόμητος ψαράς – ήταν ο ίδιος που βούτηξε
κάποτε στα βρωμόνερα της Μπιότας κι έβγαλε πνιγμένη τη Ντουντού. Τους έφτασε, τους
όρμηξε και τα κατάφερε να ελευθερώσει τον
πατέρα του. Δύσκολη και επικίνδυνη "αποστολή" κι όταν αργότερα το διηγούνταν στα καφενεία, έλεγε τη φράση που του ’μεινε: «Σκέφτομαι τον πατέρα μου. Μπροστά μου το ποτάμι. Να βουτήξω; Ή τάνα ή…πουτάνα, λέω,
βουτάω και βγαίνω απέναντι κολυμπώντας. Αρπάζω τον πατέρα μου μέσα απ’ τα χέρια των
Τούρκων…»).
Σ’ εκείνη την Πρωτομαγιά που δεν ξεχνιέται,
δεν έμεινε άνθρωπος να μη χορέψει και να πιει
κι όταν ήρθε το σούρουπο, κανένας τους δεν
είχε καρδιά να αποχωρήσει. Πάει ο οδηγός στο
πόστο του και κάνει να βάλει μπρος τη μηχανή. Δίνει η μίζα ρεύμα, στρίβει 2-3 φορές το
κλειδί, ξανά και πάλι απ’ την αρχή, τίποτα. Η
μηχανή δεν παίρνει μπρος.
– Βενζίνη τέλος, λέει και κατεβαίνει μουτρωμένος.
Όλοι τριγύρω ανήσυχοι, κοιτάζονται και το
μυαλό πάει στα 5-6 χιλιόμετρα δρόμο της επιστροφής. Τα φίδια, τα τσακάλια, οι…Τούρκοι;
Το μάτι πέφτει στον Ήλιο που χάνεται και κανένας δεν το πρόσεξε πως οι δυο τούρκοι εξαφανίστηκαν.
– Τι κάνουμε;
Δεν πέρασαν λίγα λεπτά και γυρίζουμε όλοι τα κεφάλια προς στον Έβρο που ήρεμα κυλούσε τα νερά του. Κάτι διέκρινες στο βάθος,
που όλο και πλησίαζε, μεγάλωνε καθώς τα δευτερόλεπτα περνούσαν, ένας μικρός όγκος κινούμενος κάθετα στο ρεύμα. Άνθρωπος που κολυμπούσε ήταν και κάτι κράταγε στο τεντωμένο χέρι, κάτι σαν μπόγο που προστάτευε μη
βραχεί κι αχρηστευτεί. Θεέ μου! Ένας άνθρωπος να ’ρχεται κολυμπώντας! Στο ’να χέρι το
ξύλινο χερούλι του ντενεκέ (από λάδι), με τ’
άλλο κολυμπούσε. Ήταν ο Τούρκος! Ο Τούρκος της παρέας! Με τη βενζίνη που μας έλειψε! Για το φευγιό που λαχταρούσαμε. Πλησίαζε με κινήσεις βιαστικές, όλο και του κόβονταν η ανάσα, μα τα ’ξερε καλά εκείνα τα λημέρια, τι βάθος είχαν τα νερά και κάπου κάπου
έδειχνε να περπατάει, με το νερό ως το πηγούνι. Μόνο την έγνοια του ντενεκέ είχε να τον
κρατάει ψηλά, μη πάρει νερό κι αχρηστευθεί
αυτό που κουβαλούσε. Ρηχός εκεί ο Έβρος, δεν
τον έπνιξε και τα κατάφερε. Έφτασε λαχανιασμένος. Άπλωσε το χέρι κι έδωσε στον οδηγό
το "θησαυρό" που τόσην ώρα κράταγε με πείσμα. Μουσκεμένος, με τα ίδια ρούχα που φορούσε, πριν φύγει απ’ την παρέα. Τη φτωχική
του φορεσιά και την τραγιάσκα στο κεφάλι.
Το φορτηγό πήρε το καύσιμό του, εμείς μαζέψαμε ό,τι απόμεινε και βάλαμε μπρος για την
επιστροφή.
Δεν έχουν κάτι να χωρίσουν οι λαοί, αν
δεν τους βάλουν σε στρατόπεδα αντικρινά.
* Στην παραπάνω Πρωτομαγιά ήταν και η μάνα μας
Αρετή. Με την κοιλιά "ως το λαιμό". Την άλλη μέρα
(2 Μάη του ’55) γεννήθηκε ο αγαπημένος μου αδερφός Γιωργάκης.
ΘΑΝΑΣΗΣ ΙΩΣ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
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Ç ËáúêÞ ÁãïñÜ
Είναι άνοιξη, Μάης μήνας και οι λαϊκές αγορές πλημμυρίζουν από προϊόντα...
Παλαιότερα οι πτωχοί και μόνον αυτοί ψώνιζαν από τις υπαίθριες αγορές όπου φρούτα
και λαχανικά ήταν φθηνότερα από τον μανάβη. Για τούτο, πιστεύω, οι αγορές αυτές ονομάστηκαν “λαϊκές”.
Τώρα πια δεν είναι έτσι. Στην Αθήνα και
στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, όπου γίνονται κάθε βδομάδα, σε όλες τις γειτονιές, βρίσκει κανείς πράγματα ολόφρεσκα, γιατί οι μανάβηδες είναι στην πλειονότητά τους και παραγωγοί που πωλούν οι ίδιοι τα προϊόντα τους.
Βέβαια, η αγνή εικόνα του αγαθού αγρότη έχει σβήσει, γιατί τα καλά πράγματα πωλούνται
ακριβά και όλοι ανεξαιρέτως κλέβουν στο ζύγι. Για να είμαι ειλικρινής, χαίρομαι τόσο την
ταχυδακτυλουργία τους που δεν μου πάει να
γκρινιάζω. Άλλωστε ποιος τολμάει, εδώ ο παραγωγός είναι αυθεντία. Πηγαίνω στη συμπαθητική γριούλα με τα χόρτα και παίρνω μισό
κιλό από τα άγρια που είναι μαζεμένα από το
βουνό. Ακριβά τα χόρτα, μέλι-γάλα η γιαγιούλα, ζυγίζει τετρακόσια γραμμάρια αντί πεντακόσια που έχει το μισό κιλό. Μα καλή μου γυναίκα, εγώ στο σχολείο έμαθα ότι το μισό κιλό
έχει πεντακόσια γραμμάρια, αλλά μόνο που
σκέφτεσαι πόσες μετάνοιες έκανε για να τα μαζέψει, κομμάτια να γίνει.
Σ’ αυτές λοιπόν τις υπαίθριες αγορές βρίσκεις παραπούλια, σινάπια (ο σπόρος του είναι η μουστάρδα), ρόκα, μεγάλα ραπάνια, κοκκινογούλια (τεύτλα-παντζάρια Μαγιάτικα), και
χίλια μύρια καλούδια. Υπάρχει βέβαια και το
άλλο στυλ, του μπλαζέ μανάβη που πουλάει
τα παράξενα χόρτα, καυκαλήθρες, παπαρούνες, μακεδονήσι, μάραθο κλπ., ο οποίος δεν
παίρνει κουβέντα· αυτός ξέρει. Όσα θέλει ζητάει για ένα ματσάκι σπαρτό μάραθο που κι
αν βάλεις ολόκληρο στο φαΐ, πάλι μάραθο δεν
θα μυρίσει.
Όσο όμως κι αν κάνουν τη μέρα νύχτα, αν
ξέρεις να ψωνίσεις θα πάρεις καταπληκτικά
πράγματα. Επιπλέον, το διασκεδάζεις ακούγοντάς τους, γιατί μερικοί από τους πωλητές διαλαλούν το εμπόρευμα με ευφυέστατες ατάκες:
«πάρτε, πάρτε, είμαι και παραγωγός και σκηνοθέτης» ή ο άλλος που παίρνει ύφος μισοκακόμοιρο, «πάρτε κυρίες μου γιατί με περιμένει η πεθερά μου να την πάω στο Μικρολίμανο για ψάρι, κι αν δεν πουλήσω θα μου τις βρέξει η φώκια...». Αμ το άλλο, το πιο πρόσφατο:
«Έλα δω κυρά μου, έχω τομάτες κόκκινες και
στρογγυλές από τη γιουροβίζιον, σαν την Έλενα Παπαρίζου».
Α, με τίποτα δεν αλλάζω τα ψώνια στις υ-

παίθριες αγορές, έχει πολύ γούστο να τριγυρνάς και ν’ ακούς τους πιο απίθανους διαλόγους,
να βλέπεις τις πιο απίθανες σκηνές σ’ αυτό το
αλαλούμ όπου συνυπάρχει η Δύση και η Ανατολή αυτής της μαγικής χώρας.
Είπα Ανατολή και μου ήρθε στο μυαλό το
πιο λαμπερό παζάρι της Ελλάδας που γίνεται
στην Ξάνθη. Τι να πρωτοδεί κανείς από αυτό
το απίθανο ανακάτεμα ανθρώπων και πραγμάτων! Εκεί μπορείτε να αγοράσετε λιασμένα
κράνα που κάνουν καλό για το ζάχαρο, από
έναν παππού Πομάκο που τα διαλαλεί μισά πομάκικα και μισά ελληνικά. Φλαμούρι και τσάι
από τα ορεινά της Ροδόπης, αλλά και πατάτες
από το Νευροκόπι Δράμας που είναι νοστιμότατες. Δίπλα στις πατάτες είναι μια μελαχρινή
Ρόμα με ασημένια δόντια που πουλάει γυναικείες φούστες υψηλής ραπτικής, μεταξύ γύφτικου και Ασλάνη.
Αν βρεθείτε κατά κει χειμώνα ή καλοκαίρι, μην το χάσετε. Αλλά κι όπου ταξιδεύετε,
αναζητήστε τα τοπικά παζάρια για ν’ αφουγκραστείτε και να μυρίσετε τον τόπο.
Κι αν βρείτε κάπου έναν Πόντιο που πουλάει “βούτορου” ή “θόγαλου” ή χλωρό τυρί
από τις δικές του αγελάδες, πάρτε όσα μπορείτε. Είναι σπάνιες ντελικατέτσες.
Ταρσή Δ.

ÖÉËÅÉÑÇÍÉÊÅÓ ÅÊÄÇËÙÓÅÉÓ
ÓÔÏÍ ÅÂÑÏ
«Ïé åîåëßîåéò óôá ÂáëêÜíéá êáé ï ñüëïò
ôïõ öéëåéñçíéêïý-áíôééìðåñéáëéóôéêïý êéíÞìáôïò»
ÌåãÜëåò öéëåéñçíéêÝò-áíôééìðåñéáëéóôéêÝò åêäçëþóåéò ðñáãìáôïðïéÞèçêáí ôï ÓÜââáôï
êáé ôçí ÊõñéáêÞ 5-6 Éïýíç 2005 óôïí ¸âñï,
ðïõ ïñãáíþèçêáí áðü ôéò ÅðéôñïðÝò ÅéñÞíçò ÁíáôïëéêÞò Ìáêåäïíßáò êáé ÈñÜêçò,
ôçí ÅÅÄÕÅ êáé öïñåßò ôçò Áëåîáíäñïýðïëçò óôéò ïðïßåò óõììåôåß÷áí êáé öéëåéñçíéêÝò Ïñãáíþóåéò áðü ôç Âïõëãáñßá, ï Óýëëïãïò ÅéñÞíçò Ôïõñêßáò êáé ôï Ðïëéôéóôéêü
ÊÝíôñï “Íáæßì ×éêìÝô”.
Ðëïýóéåò ïé åêäçëþóåéò ôïõ äéçìÝñïõ,
ðïõ îåêßíçóáí ôï ÓÜââáôï ôï áðüãåõìá ìå
ôçí õðïäï÷Þ ôùí öéëåéñçíéóôþí áðü ôç Âïõëãáñßá êáé ôçí Ôïõñêßá óôá óýíïñá ôçò ÷þñáò. Óôç óõíÝ÷åéá ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôï îåíïäï÷åßï “ÁëåîÜíôåñ” ôçò Áëåîáíäñïýðïëçò
åêäÞëùóç ìå èÝìá «Ïé åîåëßîåéò óôá ÂáëêÜíéá êáé ï ñüëïò ôïõ öéëåéñçíéêïý-áíôééìðåñéáëéóôéêïý êéíÞìáôïò».
Ôçí ÊõñéáêÞ ôï ðñùß Ýãéíå óõãêÝíôñùóç
óôï Åèíéêü ÓôÜäéï Áëåî/ðïëçò êáé ìåãÜëç ðïñåßá ðïõ êáôÝëçîå óôï ÖÜñï ôçò ðüëçò.
Ì.Ê.

60 χρόνια αντιφασιστικής νίκης των λαών
(9 ΜΑΗ 1945 - 9 ΜΑΗ 2005)
Συμπληρώθηκαν φέτος 60 χρόνια από τότε που
τελείωσε ο Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος στην Ευρώπη, ένα από τα μεγαλύτερα ιστορικά γεγονότα του 20ού αιώνα που σφραγίστηκε με τη
νίκη των λαών κατά του φασισμού και του ναζισμού.
Ήταν 9 Μάη του 1945 που υψωνόταν η σημαία του κόκκινου στρατού της τότε ΕΣΣΔ στο
κέντρο του Βερολίνου, πολύ κοντά στο οχυρό
υπόγειο του Ράιχστατ και προανήγγειλλε τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου.
Η αντίσταση των λαών της Ευρώπης κατά
του φασισμού και του ναζισμού ήταν απαράμιλλη.
Πάνω από 25 εκατομμύρια οι νεκροί και

×ÁÑÉËÁÏÓ ÖËÙÑÁÊÇÓ
Óôï ëçìÝñé ôïõ ÁçëéÜ óôï Ðáëéïæïãëþðé (Ñá÷ïýëá) Êáñäßôóáò, üðùò ï ßäéïò ôï æÞôçóå, áíáðáýåôáé áðü ôçí ÐÝìðôç
26 ÌÜç 2005 ðïõ Ýöõãå áðü ôç æùÞ óå çëéêßá 91 åôþí ï
éóôïñéêüò çãÝôçò ôçò ÁñéóôåñÜò ×áñßëáïò ÖëùñÜêçò.
Ç æùÞ ôïõ Þôáí äïóìÝíç óôïí áãþíá ãéá åéñÞíç êáé åèíéêÞ áíåîáñôçóßá. Ç ðïñåßá ôïõ ôáõôéóìÝíç ìå ôçí ðÜëç ãéá
ôá äßêáéá ôïõ ëáïý, Þôáí ï äñüìïò ðïõ åðÝëåîå íá ðïñåõôåß
ï ×áñßëáïò ÖëùñÜêçò.
Ìéá óõíåéäçôÞ åðéëïãÞ, ðïõ ôçí áêïëïýèçóå ìå áðáñÜìéëëç óõíÝðåéá ãéá ôïí åáõôü ôïõ, ôçí ðñüôåéíå ùò óôÜóç
æùÞò êáé óôïõò Üëëïõò, êõñßùò ôïõò íÝïõò êáé ôéò íÝåò, ðïõ
ðÜíôá Ýíéùèáí ìå éäéáßôåñï êáé îå÷ùñéóôü ôñüðï ôï åíäéáöÝñïí êáé ôçí ðçãáßá æåóôáóéÜ ôïõ.

άλλοι τόσοι οι τραυματίες της τότε Σοβιετικής
Ένωσης. Χιλιάδες και οι νεκροί από άλλες χώρες της Ευρώπης.
Σ’ αυτό τον τιτάνιο αγώνα μεγάλη ήταν και
η ηρωική προσφορά του Ελληνικού Λαού και
των αγωνιστών της Εθνικής μας αντίστασης.
Πάνω από 600.000 Έλληνες έπεσαν στα πεδία
των μαχών και αλλού.
Η 9 του Μάη είναι η μέρα της μεγάλης αυτής νίκης που μας υπενθυμίζει ότι οι λαοί μέσα από τον τιτάνιο αγώνα τους έφτασαν στη
συντριβή του φασισμού και όλων των κηρυγμάτων υποτέλειας και υποταγής στη φασιστική νέα τάξη πραγμάτων.
Σήμερα, 60 χρόνια από τότε, η παγκοσμιοποιημένη αταξία και όσοι έχουν συμφέρον να
ξεχάσουν οι λαοί την ιστορία τους, προσπαθούν να την ξαναγράψουν.
Επειδή η ιστορία έχει γραφεί από αυτούς
που πρωταγωνίστησαν και δεν ξαναγράφεται,
είναι χρέος όλων μας να διατηρήσουμε άσβεστη την ιστορική μας μνήμη και να τη μεταλαμπαδεύσουμε στις νέες γενιές.
Να κρατήσουμε την παρακαταθήκη που
μας άφησε η ηρωική γενιά της Εθνικής Αντίστασης και να συνεχίσουμε, σε μια διαλεκτική
συνέχεια του χτες και του σήμερα, καθώς το
νέο θεριό του ιμπεριαλισμού κλιμακώνει, σαν
τη Λερναία ύδρα, την πολυκέφαλη επίθεσή του
κατά των λαών του κόσμου.

Μ. Κανδύλη
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– Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ –
Συγχαρητήρια κ. Μπάρλα. Συγχαρητήρια
σε όσους έγραψαν και γράφουν παραμύθια.
Πραγματικά, έλειπε κάποια ύλη για τους μικρούς μας φίλους, τους αυριανούς αναγνώστες
και υποστηρικτές της Βήρας. Όσο για το παραμύθι, τα καταφέρατε θαυμάσια. Με πήγατε
χρόνια πίσω. Τότε που πραγματικά το χιόνι στιβαζόταν έξω από την πόρτα, στο τζάκι έκαιγαν
οι μεσέδες και οι φλόγες χόρευαν αγκαλιά, και
τα ουρλιαχτά των σκυλιών και των λύκων ανακατεμένα με τα μασάλια των φίλων και των
γειτόνων στα νυχτέρια, έκαναν τις βραδιές στα
παιδικά μου μάτια να φαντάζουν μαγικές.
Λένε πως τα παραμύθια αρέσουν στα παιδιά, γιατί τα πηγαίνουν σε τόπους μαγικούς κι
ονειρεμένους, αφού ο κόσμος τους είναι κοντά
στη μαγεία και το όνειρο. Εγώ, όμως, νομίζω
πως αρέσουν και σ’ εμάς τους μεγάλους, γιατί
όλοι μας κάπου βαθιά μέσα μας έχουμε καταχωνιασμένο ένα παδί.
Θα ήθελα να εγκαινιάσω τη σελίδα αυτή
με ένα αφιέρωμα στο παραμύθι, μιας και η 2α
Απριλίου έχει καθιερωθεί ως μέρα γιορτής του
βιβλίου προς τιμήν του μεγάλου Δανού παραμυθά Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. Παρακάτω λοιπόν θα αναπτύξω τις πιο βασικές, κατά τη γνώμη μου, παραμέτρους του παραμυθιού.
Άραγε το παραμύθι είναι μόνο μέσον ψυχαγωγίας;...
1. Το παραμύθι κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης. Πολλές μητέρες συνηθίζουν να
διαβάζουν στα μωρά τους παραμύθια κατά τη
διάρκεια της εγκυμοσύνης, κάτι που δεν είναι
ανώφελο, γιατί, με τον τρόπο αυτό, το έμβρυο
απορροφά τη φωνή της μητέρας του καθώς και
τη γλώσσα που χρησιμοποιεί.
2. Τα παραμύθια βοηθούν στη γλωσσική
και νοητική ανάπτυξη. Διαβάζοντας στα πολύ μικρά παιδιά τα φέρνουμε σε επαφή με τη
γλώσσα, τις δομές της και το λόγο. Η Μοντεσόρι λέει πως η μεγαλύτερη ευπλαστότητα του

Ì

ÉÁ ÖÏÑÁ ÊÉ ÓÅÍÁ ÊÁÉÑÏ, ðñéí áðü ðïëëÜ ÷ñüíéá, íá ôá ìåôñÞóù äåí ìðïñþ,
ìáêñéÜ áðü ôçò ðüëçò ôç âïÞ, ðëÜé ó’ Ýíá
ðïôáìÜêé, õðÞñ÷å Ýíá ðáíÝìïñöï ÷ùñéü.
Ôá óðßôéá Þôáí ëßãá, ìåôñçìÝíá óôá äÜ÷ôõëá êáé ïé êÜôïéêïé ëéãüôåñïé, áöïý ïé ðåñéóóüôåñïé åß÷áí ìåôáêïìßóåé óôçí ðüëç, ãéá
ìéá êáëýôåñç æùÞ. ¸ôóé Ýëåãáí.
Ó’ áõôü ôï ÷ùñéü ëïéðüí, æïýóáí ðáððïýäåò, ãéáãéÜäåò, æþá êáé ìáñãáñßôåò. Íáé, ìáñãáñßôåò. Ëåò êé åß÷áí óõíåííïçèåß ìåôáîý
ôïõò, Üóðñåò, êßôñéíåò êáé âéïëåôß, Üíèéæáí ç
ìéá ðëÜé óôçí Üëëç, óôïõò êÞðïõò, óôéò áõëÝò, óôéò áëÜíåò êáé äåí Üöçíáí êáíÝíá Üëëï ëïõëïýäé íá ðñïêüøåé.
Ãé’ áõôü ôï ëüãï, ôï ÷ùñéü ôï âÜöôéóáí
Ìáñãáñßôá.
Óôçí Üêñç ôçò Ìáñãáñßôáò, áðü ôç ìåñéÜ
ôçò áíáôïëÞò, óå Ýíá ÷áìçëü ðÝôñéíï óðéôÜêé æïýóå ç ãéáãéÜ Êáôåñßíá, ìå ôá æùíôáíÜ
ôçò, üðùò ôá ‘ëåãå êáé ç ßäéá.
ÊÜèå ðñùß, óáí îçìÝñùíå ï Èåüò ôç ìÝñá, êáôÝâáéíå ðñïóåêôéêÜ ôá äõï óêáëÜêéá
ôïõ óðéôéïý ôçò êáé ôá ÷áéñåôïýóå ì’ Ýíá ôñáãïýäé, êÜíïíôáò âüëôåò óôçí áõëÞ:
– ÊáëçìÝñá ×áäéÜñç...
ÊáëçìÝñá ÃêñéíéÜñç...
ÐáñäáëÝ, ãåéá ÷áñÜ!
Êáêáñßíåò, öéëéÜ...
Óáí ôï ôÝëåéùíå ãéíüôáí ÷áìüò.
Ï ×áäéÜñçò ãÜâãéæå êïõíþíôáò ôçí ïõñÜ ôïõ ÷áñïýìåíá êáé ìå ìéêñÜ ðçäçìáôÜêéá ðñïóðáèïýóå íá ôç öôÜóåé ãéá íá ôçò äþóåé Ýíá öéëÜêé ìå ôç ãëùóóßôóá ôïõ.
Ï ÃêñéíéÜñçò íéáïýñéæå íáæéÜñéêá êáé ôñéâüôáí óôá ðüäéá ôçò.
Ï Ðáñäáëüò ëáëïýóå áóôáìÜôçôá «êéêéñßêïõ - êéêéñßêïõ», äçëáäÞ «êáëçìÝñá, êáëçìÝñá».
Êáé ïé Êáêáñßíåò, å! áõôÝò êáêÜñéæáí óõíå÷þò, «êá-êá-êá...», óõëëáâßæïíôáò ëåò êáé
ðÞãáéíáí óôçí ðñþôç ôÜîç.
Êé åêåß ëßãï ðéï ðÝñá, áíÜìåóá óôéò ìáñãáñßôåò, Ýíáò ìéêñüò ðïíôéêüò êïßôáæå ôï óêýëï, ôç ãÜôá, ôïí êüêïñá êáé ôéò êüôåò üëï æÞëåéá.
– ÅìÝíá ãéáôß äåí ìå ÷áéñåôÜ ç ãéáãéÜ, ðáñÜ ìüíï ìå êõíçãÜ;
– Ãéáôß ôçò ôñùò ôï ôõñß, ôïõ åîÞãçóå ìéá
Ìáñãáñßôá.
– Ìá... áöïý ðåéíÜù...
– Êé åêåßíç ðåéíÜåé... Êé ýóôåñá äåí åßíáé
äéêü óïõ... ðñïóðáèïýóå ç Ìáñãáñßôá íá ôïõ
äþóåé íá êáôáëÜâåé.
Ï Ðïíôéêïýëçò üìùò, ìç äßíïíôáò êáé ðïë-
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συνηθίζουν από μικρά να ακούνε παραμύθια,
συγκεντρώνονται πιο εύκολα, πειθαρχούν, κατανοούν τις έννοιες, ανοίγουν γέφυρες επικοινωνίας με τους μεγάλους κι έτσι πιο εύκολα
συζητούν, ρωτούν, μαθαίνουν κι ακούνε τους
άλλους και τη γνώμη τους. Είναι γεγονός, λοιπόν, πως τα όμορφα παραμύθια αυξάνουν το
δείκτη συναισθηματικής νοημοσύνης, που τα
βοηθά να καταλαβαίνουν τα αισθήματα, τις
προθέσεις και τις αντιδράσεις των γονιών και
των φίλων τους. Με αυτόν τον τρόπο κατανοούν με περισσότερη ευκολία και τον εαυτό
τους.

βραδινές αφηγήσεις παραμυθιών καλλιεργούν
υγιείς συνήθειες στον ύπνο.
Οι καθημερινές συνήθειες μπορεί για τους
μεγάλους να μην έχουν και τόση σημασία, για
τα παιδιά όμως είναι σημεία αναφοράς. Όταν
το παιδί κάθε βράδυ πριν τον ύπνο ακούει ένα
παραμύθι, αυτόματα αποκτιέται η συνήθεια να
κοιμάται μετά απ’ αυτό. Η συνήθεια αυτή θα
γίνει για το παιδί σημάδι. Δηλαδή, θα ξέρει πως
μετά το παραμύθι που θα ακούσει μέσα στο
ζεστό του κρεβατάκι, είναι η ώρα του ύπνου.
Έτσι ο οργανισμός του –αφού θα κοιμάται την
ίδια ώρα κάθε βράδυ– θα προγραμματιστεί, ώστε να ξυπνά κάθε πρωί την ίδια ώρα, πράγμα
που θα βοηθήσει το ίδιο και τους γονείς του
στο μέλλον.

6. Τα παραμύθια καλλιεργούν την αγάπη για τα βιβλία. Υπάρχουν βιβλιαράκια για
μωρά, φτιαγμένα από μαλακό υλικό, έντονα
χρώματα, εικόνες και ωραίους ήχους. Όταν ξεκινάμε από τόσο νωρίς, τα παιδιά μαθαίνουν
να σέβονται το βιβλίο, να το αγαπούν, να το
θεωρούν σύντροφο και φίλο, που τους βοηθά
να περνούν ευχάριστα την ώρα. Διαβάζοντας,
λοιπόν, στα παιδιά παραμύθια βοηθάμε να καλλιεργηθεί μια υπέροχη σχέση ανάμεσά τους.
Κι ας θυμόμαστε όλοι πως η φιλαναγνωσία είναι μια αρετή που αποκτιέται δύσκολα, δεν ξεχνιέται όμως ποτέ.

Κάποτε μια ανήσυχη μητέρα ρώτησε τον Μεγάλο Αϊνστάιν:
– Δάσκαλε, τώρα που το παιδί μου είναι μωρό, τι να του διαβάζω;
– Παραμύθια, της απάντησε.
Όταν μεγάλωσε λίγο, τον ξαναρώτησε το ίδιο.
– Παραμύθια, της απάντησε πάλι.
Κι όταν έγινε πια άντρας, είχε την εξής απορία:
– Τι θα ‘πρεπε να διαβάζει τώρα που είναι
μεγάλος;
– Πάλι παραμύθια, της απάντησε...

7. Το παραμύθι πριν τον ύπνο. Πραγματικά, είναι σαν βάλσαμο στην ψυχή του παιδιού και προπαντός στα παιδιά που είναι ανήσυχα και ζωηρά. Τα βοηθά να απαλλαγούν από το άγχος της ημέρας –γιατί και τα παιδιά
αγχώνονται– τα ηρεμεί και τους δίνει το αίσθημα της ασφάλειας. Τους εξάπτει τη φαντασία
χαρίζοντάς τους ευχάριστες εικόνες, που θα τα
οδηγήσουν σε έναν ήρεμο ύπνο, γεμάτο χαμόγελα και γλυκά όνειρα. Με την προϋπόθεση βέβαια, η φωνή της μητέρας να είναι ζεστή, χαλαρή και το παραμύθι να μην αναφέρεται σε
φοβικά στοιχεία, όπως δράκους, μάγισσες και
ανθρωποφάγα τέρατα... Ως επί το πλείστον, οι

Τα ωφέλη, λοιπόν, των παραμυθιών και των
ιστοριών είναι αναμφισβήτητα πολλά και σημαντικά! Γι’ αυτό μην καθυστερείτε, σήμερα
το βράδυ κιόλας μαμάδες, μπαμπάδες, γιαγιάδες και παππούδες, όποιος μπορεί και θέλει,
ας κάνει την αρχή! Τα ωφέλη θα είναι και γι’
αυτόν. Βάλτε τα μικρά σας για ύπνο λίγο νωρίτερα, καθίστε πλάι τους και ξεκινήστε μαζί
τους ένα υπέροχο ταξίδι στον μαγικό κόσμο του
παραμυθιού, της φαντασίας και του ονείρου.
Καλό ταξίδι...
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μυαλού παρατηρείται κατά την παιδική ηλικία.
Συνεπώς, απορροφά σα σφουγγάρι καινούργιες
λέξεις και μέσα από τα καλογραμμένα παραμύθια μαθαίνει να χειρίζεται άπταιστα το λόγο
από μικρό. Άλλωστε, όπως θα έχετε προσέξει,
το παιδί αποστηθίζει το παραμύθι και όταν του
το διαβάζετε για δεύτερη φορά, εάν παραλείψετε ή αλλάξετε μια λέξη, αμέσως θα σας διορθώσει.
3. Το παραμύθι πλάθει χαρακτήρες. Το
παιδί μέσα του έχει την αγάπη και την καλοσύνη, γιατί με αυτά μεγαλώνει. Χωρίς αυτά μαραζώνει. Άρα έχει τη δυνατότητα να τα ξεχωρίσει. Όταν, λοιπόν, ο ήρωας του παραμυθιού
διδάσκει το καλό, το παιδί το υιοθετεί και το
προσθέτει στο χαρακτήρα του. Απορρίπτει το
κακό, φτάνει να υπάρχουν και τα δυο στο παραμύθι και να υπερισχύει το καλό. Όταν στα
ακούσματά του υπερισχύει το κακό, τότε, μιας
και θεωρεί τον εαυτό του αδύναμο σαν παιδί,
θα ταυτιστεί με το κακό, κι αυτό θα βλάψει και
θα αλλοιώσει τον χαρακτήρα του. Γι’ αυτό πρέπει να περνούν πάντα από τη δική μας κρίση
πρώτα αυτά που θα του διαβάσουμε ή αυτά που
θα διαβάσει μόνο του λίγο αργότερα.
4. Το παραμύθι ανεβάζει το δείκτη νοημοσύνης. Ακούγοντας το παιδί παραμύθια, δυναμώνει η μνήμη του, ενισχύεται η φαντασία
του, μαθαίνει έννοιες, αποκτά γνώσεις, κι όλ’
αυτά το βοηθούν να κατανοεί εύκολα ό,τι ακούει και βλέπει. Ακόμη, η επανάληψη των παραμυθιών και των ιστοριών αναπτύσσουν και
βελτιώνουν τη λογική του. Συνδέουν, δηλαδή,
δύσκολες έννοιες μεταξύ τους και τις ερμηνεύουν, ενώ σε άλλη περίπτωση θα τους ήταν δύσκολο. Έτσι, το παιδί γίνεται πιο δημιουργικό
και εφευρετικό.
5. Το παραμύθι αυξάνει το δείκτη της συναισθηματικής νοημοσύνης. Τα παιδιά που
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Ï âéâëéïöÜãïò

ëÞ óçìáóßá óôá ëüãéá ôçò, ðëçóßáóå ôçí ðáñÝá.
– Ï ÁöôéÜò! öþíáîå ç ãéáãéÜ, êé Üñðáîå
ôï óêïõðüîõëï.
¼ëïé ôïí êõíÞãçóáí, êé áõôüò ìå áðßóôåõôç óâåëôÜäá, ÷þèçêå êÜôù áðü ìéá ðÝôñá.
¢öáíôïò Ýãéíå.
Åõôõ÷þò ðïõ ÷þèçêå êÜôù áðü ôçí ðÝôñá, ãéáôß óõíÞèùò êñõâüôáí áíÜìåóá óôéò
ìáñãáñßôåò êáé ðÜíôá, ìá ðÜíôá, îå÷þñéæáí
ô’ áöôéÜ ôïõ. Ãé’ áõôü êáé ôïí öþíáæáí ÁöôéÜ.
¸ôóé ðåñíïýóáí ïé ìÝñåò üëç ôçí åâäïìÜäá,
åêôüò áðü ôá Óáââáôïêýñéáêá. Ôï óðßôé ôçò
ÃéáãéÜò Êáôåñßíáò ãÝìéæå êüóìï. Ï ãéïò ôçò,
ç íýöç ôçò êáé ï åããïíüò ôçò ï ÓôñÜôïò Ýêáíáí ôï óðßôé ðéï ÷áñïýìåíï.
Ïé ãïíåßò ôïõ ÓôñÜôïõ Ýêáíáí áôÝëåéùôåò âüëôåò óôçí åîï÷Þ êáé ï ÓôñÜôïò Ýðáéæå
áóôáìÜôçôá ìå ôïõò ößëïõò ôïõ ôá æþá.
Óáí ôÝëåéùíáí ôá ðáé÷íßäéá, Üðëùíå ï
ÓôñÜôïò ìéá øÜèá êÜôù áðü ôçí ðá÷éÜ óêéÜ
åíüò ðåýêïõ êáé ôï ’ñé÷áí óôç ìåëÝôç.
Âéâëßá ðïëý÷ñùìá, ìå æùãñáöéÝò ëïõëïõäéþí, æþùí, ðáéäéþí êáé áóôåßåò éóôïñßåò, ôïõò
Ýêáíáí íá ðåñíïýí üìïñöá êáé ç ãéáãéÜ ôïýò
êÝñíáãå ëáëáããßôåò ìå ìÝëé ðïõ åß÷å öôéÜîåé
áðïâñáäßò.
– Ôé Ýöåñá åãþ óôïõò âéâëéïöÜãïõò ìïõ1
ôïõò Ýëåãå ÷áúäåõôéêÜ, êé áõôïß êáôáâñü÷èéæáí ôéò íüóôéìåò ëáëáããßôåò.
Ï êáçìÝíïò ï ÁöôéÜò, êñõììÝíïò áíÜìåóá óôéò ìáñãáñßôåò, ôá ‘âëåðå üëá áõôÜ êáé
Ýëéùíå áðü æÞëåéá.
ÓÞìåñá üìùò Üëëáîáí ôá ðñÜãìáôá. Óáí
Üêïõóå ðÜëé ôç ãéáãéÜ íá ôïõò ëÝåé âéâëéïöÜãïõò, ï ÁöôéÜò óêßñôçóå áðü ÷áñÜ.
– Ðþò äåí ôï åß÷á óêåöôåß ôüóï êáéñü;
åßðå óôç Ìáñãáñßôá ðïõ Þôáí ðëÜé ôïõ êáé ôç
ößëçóå. ÂñÞêá ôñüðï íá êÜíù ôç ÃéáãéÜ êáé
üëç ôçí ðáñÝá íá ì’ áãáðÞóïõí.
– Ìçí ðáßñíïõí ôá ìõáëÜ óïõ áÝñá, ôïí
óõìâïýëåøå ç ößëç ôïõ ç Ìáñãáñßôá. Ðñüóå÷å, ðñüóå÷å ðïëý.
– ¼ëï ôá ßäéá ìïõ ëåò... ôçò áðÜíôçóå âéáóôéêÜ êáé âãÞêå áðü ôçí êñõøþíá ôïõ.
Ï ÁöôéÜò Þôáí áðïöáóéóìÝíïò. ¸ôóé ðëçóßáóå èáññåôÜ ôçí ðáñÝá.
– Ï ÁöôéÜò!... öþíáîå ðÜëé ç ãéáãéÜ, êé åôïéìÜóôçêå í’ áñðÜîåé ôï óêïõðüîõëï.
– Ìç!... ìç ìå êõíçãÜôå.
– Ôé èÝëåéò åðéôÝëïõò; ôïí ñþôçóáí.
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– ÈÝëù íá Ýñèù êé åãþ óôçí ðáñÝá óáò.
Ìïõ áñÝóïõí êé åìÝ íá ôá âéâëßá.
Êé ýóôåñá, êïéôÜæïíôáò ôç ãéáãéÜ ãëõêÜ
ãëõêÜ óôá ìÜôéá, ôçò åßðå:
– Åßìáé êáé ï ðñþôïò âéâëïöÜãïò!
– Ìðá... ÎÝñåéò íá äéáâÜæåéò; ôïí ñþôçóå
ï ÓôñÜôïò.
– Ïõ... ïõ...ïõ... åßðå êáé êïýíáãå ôï ÷Ýñé
ôïõ ìéá þñá. Ï ìðáìðÜò ìïõ Ýìáèå.
– Èá óïõ äþóïõìå ìéá åõêáéñßá, åßðå ç
ãéáãéÜ. ºóùò Ýôóé ãëéôþóåé êáé ôï íôïõëÜðé
ìïõ. Ãßíå êé åóý âéâëéïöÜãïò, ßóùò ôá âéâëßá
íá óïõ áëëÜîïõí ôï ìõáëü óïõ, ðïõ åßíáé êïëëçìÝíï óôï íôïõëÜðé ìïõ êáé óôï ôõñß...
– ÊÜôóå óå ìéá ãùíéÜ Þóõ÷ïò, ôïõ åßðå ï
ÓôñÜôïò êáé ôïõ Ýäùóå äõï üìïñöá âéâëßá.
Ï ÁöôéÜò ôá ðÞñå ãåìÜôïò ÷áñÜ êáé êÜèéóå óôï ðßóù ìÝñïò ôïõ ðåýêïõ.
Êáé «êñßôóé-êñßôóé»... ï ðñþôïò âéâëéïöÜãïò ôá ‘êáíå öýëëï-öôåñü ìÝóá óå ëßãá ëåðôÜ. ¾óôåñá Ýôñåîå ÷áñïýìåíïò óôç ãéáãéÜ:
– ÃéáãéÜ, ãéáãéÜ! Ôá ôåëåßùóá.
– ÌðñÜâï ÁöôéÜ ìïõ, ìðñÜâï. ¸ëá ôþñá, ðÜñå Ýíá êïììÜôé ôõñß ãéá áíôáìïéâÞ.
– Á... ðá... ðá!... Äåí ðÜåé ôßðïôá êÜôù, Ý÷ù öïõóêþóåé áðü ôá âéâëßá.
– Ôé; ñþôçóå ç ãéáãéÜ áãñéåìÝíç êáé Üñðáîå ðÜëé ôï óêïõðüîõëï. Åêôüò áðü êëÝöôçò, åßóáé êáé øåýôçò...
Ï ÁöôéÜò üðïõ öýãåé öýãåé... êñýöôçêå
âéáóôéêÜ áíÜìåóá óôéò ìáñãáñßôåò. Óôï ìåôáîý üëç ç ðáñÝá ôïí øÜ÷íåé.
– Ðïý ðÞãå âñå ãéáãéÜ; ëÝåé ï ÓôñÜôïò
ðïõ øÜ÷íåé ðáíôïý.
– Åîáöáíßóôçêå ï ëùðïäýôçò!
– Ùð! áêïýóôçêå ç öùíÞ ôïõ ×áäéÜñç ðïõ
ôïí åß÷å êéüëáò ãñáðþóåé áðü ô’ áöôéÜ. ÎÝ÷áóå üðùò ðÜíôá íá ôá êñýøåé, åßðå, êáé ôïí
ïäÞãçóå óôçí ðáñÝá.
Ï ÁöôéÜò êáôïõñÞèçêå áðü ôï öüâï ôïõ.
– Ìáò îåãÝëáóåò! ôïõ åßðå ç ÃéáãéÜ.
– Ìáò ðëçóßáóåò ìå ðïíçñéÜ, ôïí êáôçãüñçóå ï ÓôñÜôïò.
– Èá óå êõíçãÜìå ìéá æùÞ! ôïí áðåßëçóáí ï ×áäéÜñçò êáé ï ÃêñéíéÜñçò.
– Ðåò êÜôé... ôïí óõìâïýëåøå ìéá âéïëåôéÜ ìáñãáñßôá ðïõ Þôáí ðëÜé ôïõò.
– ÌáìÜ!... åßðå êëáßãïíôáò.
– Ç ìáìÜ óïõ äåí åßíáé åäþ, ðñÝðåé ìüíïò óïõ íá ðñïóôáôÝøåéò ôïí åáõôü óïõ. Ðåò
ôçí áëÞèåéá.
– Ðåò ìáò ãéáôß ìáò êïñüéäåøåò; ôïõ åß-
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ðáí ïé êáêáñßíåò èõìùìÝíåò. Ãéáôß Ýöáãåò ôá
âéâëßá;
– Äåí óáò êïñüéäåøá, äåí óáò åßðá øÝìáôá, ìüíï... íá... ìðÝñäåøá ôï íüçìá ôçò
ëÝîçò âéâëéïöÜãïò. Åãþ îÝñù ðùò âéâëéïöÜãïé åßíáé áõôïß ðïõ ôñþíå ôá âéâëßá.
– Ììì... Ýêáíå ç ÃéáãéÜ. Áðü ìéá ìåñéÜ Ý÷åé äßêéï.
– Ôþñá üìùò ôï Ýìáèá.
– Ôé Ýìáèåò äçëáäÞ; ôïí ñþôçóå ï Ðáñäáëüò.
– Íá... üðïéïò äéáâÜæåé ðïëëÜ âéâëßá åßíáé óáí íá ôá ôñþåé...
¾óôåñá êïßôáîå ðÜëé ôç ÃéáãéÜ óôá ìÜôéá
êáé ôçò åßðå:
– ¹èåëá ìüíï íá ì’ áãáðÜò.
– Ôçí áãÜðç ôùí Üëëùí ôçí êåñäßæïõìå
ÁöôéÜ ìïõ, äåí ìáò ôç ÷áñßæïõí. ÅÜí Þîåñåò
íá äéáâÜæåéò, áõôü èá ôï åß÷åò ìÜèåé áðü ôá
âéâëßá.
– ÈÝëù íá ìÜèù íá äéáâÜæù, åßðå áðïöáóéóôéêÜ ï ÁöôéÜò.
– Èá óïõ ìÜèù åãþ, ðñïèõìïðïéÞèçêå ï
ÓôñÜôïò.
– ¸ôóé èá ãßíåéò âéâëéïöÜãïò, ÷ùñßò íá
ìðáßíïõí óôçí êïéëéÜ óïõ ôá âéâëßá, åßðå ç
ãéáãéÜ êáé Üñ÷éóáí üëïé íá ãåëïýí.
Ôá ìáèÞìáôá îåêßíçóáí áìÝóùò. Ï ÁöôéÜò
Üêïõãå ìå ðñïóï÷Þ áõôÜ ðïõ ôïõ ìÜèáéíå ï
ÓôñÜôïò.
ÌÜèçìá 1ï: Ç öéëßá.
«Ãéá íá Ý÷åéò ößëïõò, ðñÝðåé íá öÝñåóáé
öéëéêÜ êé åóý.»
Íá åßóáé åéëéêñéíÞò ìáæß ôïõò êáé íá ôïõò
áãáðÜò ìå ôçí êáñäéÜ óïõ. Íá ìçí êÜíåéò ó’
áõôïýò ðñÜãìáôá ðïõ äåí èá ‘èåëåò íá ôá êÜíïõí êáé óå óÝíá. Íá ìç æçôÜò ìüíï, áëëÜ êáé
íá äßíåéò. Íá åßóáé ìáæß ôïõò êáé ü÷é åíáíôßïí
ôïõò.
– ÁñêåôÜ ãéá óÞìåñá, ôïõ åßðå ï ÓôñÜôïò. Ôï Üëëï Óáââáôïêýñéáêï èá äéáâÜóïõìå ãéá ôçí áãÜðç. Èá ãñÜøåéò äÝêá öïñÝò
ôá ãñÜììáôá ôçò ÁëöáâÞôáò üëç ôçí åâäïìÜäá. Óýìöùíïé, ÁöôéÜ ìïõ;
– Óýìöùíïé, åßðå ï ÁõôéÜò êáé Ýöõãå ôñÝ÷ïíôáò ìå ôï ìïëýâé êáé ôï ôåôñÜäéï óôï ÷Ýñé.
¹èåëå íá ðåé ôá íÝá ôïõ óôéò ößëåò ôïõ
ôéò Ìáñãáñßôåò.
¢ñáãå ï ÁõôéÜò èá ìÜèåé íá äéáâÜæåé; Èá
ãßíåé êáëüò ößëïò; Èá êåñäßóåé ôçí áãÜðç ôçò
ãéáãéÜò;
Åóåßò ðïõ ôï äéáâÜóáôå ôé ëÝôå;
×ñõóïýëá Ðåôñßäïõ
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Τα "Ελευθέρια Θράκης",
το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη
& ο Κων/νος Δημητριάδης-Παρισινός

ÔÏ ÔÁÎÉÄÉ ÔÇÓ ÅËÅÍÇÓ
«Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη...»
Και εμείς δε φοβηθήκαμε στο διάβα μας
τους κόπους και τις αγωνίες, το καλοκαιράκι
μας και τις διακοπές μας. Ζωστήκαμε με υπομονή και επιμονή, όταν ρίχτηκε στο τραπέζι η
πρόταση από τη Διευθύντρια του σχολείου, να
λάβουμε μέρος στην αναβίωση των Ασκληπιείων το χειμώνα του 2003. Άρχισαν οι “οντισιόν”
των μαθητών, για να βρεθούν οι καλύτεροι στο
ρόλο τους, τους κατανεμήθηκαν και οι πρόβες
άρχισαν εντατικά, όταν τελείωσαν οι εξετάσεις
του Ιουνίου.
Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, από τις
7 μέχρι τις 10 το βράδυ, η Ειρήνη έχανε σιγά
σιγά το βα0φτιστικό της όνομα. Κάθε απόγευμα μας ανακοίνωνε: «Ελένη τ’ όνομά μου».
Το μικρό κορμάκι της κινιόταν στη σκηνή άλλοτε με αυτοπεποίθηση και κάποια δόση έπαρσης, άλλοτε απελπισμένο από τις συνεχείς παρατηρήσεις: «Δε διάβασες καλά σήμερα το ρόλο, το ύφος σου να γίνει λυπημένο, “Όχι... τώρα” υποκριτικό και ειρωνικό προς τον Θεοκλύμενο.»
Το ίδιο συνέβαινε και με τα άλλα παιδιάηθοποιούς. Αργά αργά ο Παναγιώτης γινόταν
Μενέλαος, ο Ανέστης Τεύκρος ή Διόσκουροι,
ο Πασχάλης Θεοκλύμενος, ο Ηλίας αγγελιαφόρος. Ο χορός των 15 κοριτσιών επαναλάμβανε ξανά και ξανά τα τραγούδια που έπρεπε
να τα συνταιριάσει με τα βήματά του και... το
βηματισμό του στο κάλεσμα της Ελένης για
να μοιριολογήσουν. Και πώς να γίνει αυτό; Το
πένθος δεν ταιριάζει στη νιότη! Τους ξεφεύγουν γελάκια, αυτό είναι το «είναι» τους, ενώ
το «φαίνεσθαι» θέλει γυναίκες καθημαγμένες
από την αιχμαλωσία και τη νοσταλγία!
Μέσα στη βαριά ζέστη του Ιούλη, πρόβαραν χιτώνες και πέπλα, σανδάλια και μάσκες,
για νά ’ρθει η ώρα ν’ απολέσουν τη συνείδησή
τους και να μπουν ανεπαίσθητα στον μυθικό
κόσμο της Ελένης, που τ’ όνομά της δηλώνει
φως («σέλας > σελήνη») ή που καταστρέφει
πλοία («ελείν ναυς»). Μα εκείνο το καλοκαίρι
φώτισε με την ομορφιά της η Ελένη το δικό
μας καράβι, αυτό της Θεατρικής ομάδας, που
πλησίστιο αρμένισε αρχές Σεπτέμβρη του 2003
στην Επίδαυρο.
Στο μελαγχολικό βραδινό, στο στάδιο της
Επιδαύρου η «καλλιπάρειος», η «ευόφθαλμος», η «περικαλλής» Ελένη, βιώνοντας το αδιέξοδό της αναρωτιέται σπαρακτικά: «Τι να
την κάνω τη ζωή πια;» Ωστόσο κωφεύει ο Ασκληπιός, που στον ιερό του χώρο βρίσκεται
και δίνει γιατρειά στα βάσανά της. Ελένη, Ελένη, Ελένη, ποιο είναι το «είναι» σου και ποιο
το «φαίνεσθαι»; Ποια η Ειρήνη και ποια η Ελένη;
Φεύγει το καράβι μας από τα πάτρια εδάφη
της Ελένης και φθάνει στης Θράκης τα γαλάζια
νερά, όπου μάταια προσπαθεί να πείσει τους
Θρακιώτες στην Αλεξανδρούπολη πως άδικα
την κακολογούν. Αυτή η «χαρίεσσα» ποτέ της
δεν πλάγιασε με τον Πάρη, δεν πήγε ποτέ στης
Τροίας τα παλάτια.
Στην πλατεία της Σαμοθράκης ορκίζεται
μπροστά στον άνδρα της Μενέλαο πως όχι αυτή, το νεφέλης άγαλμά της, κατασκεύασμα της
εκδικητικής Ήρας, αφάνιζε ομορφονιούς στην
Τροία, ενώ αυτή με τα φτερά του Ερμή βρέθηκε και ζούσε στην Αίγυπτο.
Στο θέατρο των Φερών η «πολυθρύλητος»
αναγνωρίζεται από τον άνδρα της.
Όμως, πουλί της νιότης η Ειρήνη μας, άνοιξε τα φτερά της και πέταξε στην πρώτη Λυκείου. Το ίδιο έγινε και με τον Ανέστη-Τεύκρο-Διόσκουρο, τον Ηλία-Αγγελιαφόρο, τον
Πασχάλη-Θεοκλύμενο, κάποια κορίτσια του
χορού. Ανεμόπτερα λόγια σιγομουρμουρίζονταν: Τώρα, τι κάνουμε;
Μα ο χορός έθρεφε στα σπλάχνα του τη
νέα «εύχαρι» Ελένη του, τη Θεοδώρα, που ήξερε απέξω και ανακατωτά το ρόλο της. Ο σπόρος την προηγούμενη χρονιά είχε ριχτεί. Βλάστησαν νέα δροσερά κλωνάρια και αναπλήρωσαν τα κενά: ο άλλος Ηλίας στη θέση του Ανέστη, ο Πολυχρόνης-αγγελιαφόρος, ο Μανώλης-Θεοκλύμενος, ενώ ο Μενέλαος-Παναγιώτης μεγάλωσε ένα χρόνο. Στο χορό, νέα ευει-

δή προσωπάκια χόρευαν ενθουσιαστικά την επιστροφή της Ελένης.
Συνέχισε, λοιπόν, το ταξίδι της η θεατρική
ομάδα στην Ορεστιάδα. Θρακιώτισσες βάκχισσες, με το γλυκόλαλο τραγούδι σας και το διθυραμβικό χορό σας, προκαλέσατε και καλέσατε. Και τώρα, ανάμεσά σας λικνίζονται ανάερα οι τρεις Χάριτες, Θάλεια-ΕυφροσύνηΑγλαΐα, και η Κύπριδα η πεντάμορφη. Διάθεση αισιόδοξη, ενθουσιαστική και χορευτική
συνεπαίρνει τους θεατές.
Από εκεί έφτασε πολύ κοντά το καράβι μας
στον τόπο το συφοριασμένο, ή, καλύτερα, βρέθηκε στην καρδιά του, την πόλη μας. Στο θέατρο του Ζωγράφειου σχολείου ο χορός ζήτησε
από το γλυκοκέλαδο πουλί, την αηδόνα, να τον
συντροφεύσει με τη γλυκιά λαλιά του στον πόνο και στα δάκρυα των γυναικών που έχασαν
πλήθος άνδρες στη μανία του πολέμου. «Τόσος πόνος, τόση ζωή, πήγαν στην άβυσσο για
ένα πουκάμισο αδειανό για μιαν Ελένη». Και
τα λόγια του χορού «εξόν διορθώσαι λόγοις /
ταν έριν, ω Ελένα;» κούφια λόγια για τον άφρονα άνθρωπο. Τα δάκρυα ποτάμιζαν τις αυλακωμένες από το χρόνο παρειές των Ελλήνων της Πόλης:
«Τριάντα χρόνια έχουμε ν’ ακούσουμε αρχαίο ελληνικό λόγο. Γιατί;»
«Τριάντα χρόνια έχει να μας επισκεφθεί θέατρο ελληνικό...» και βαθύς αναστεναγμός
βγήκε από το στήθος του γηραιότερου.
Ομολόγησαν πικρά το εξόδιον άσμα του
χορού: «πολλαί μορφαί των δαιμονίων / πολλά δ’ αέλπτως κραίνουσιν οι θεοί / και τα δοκηθ’ ουκ ετελέσθη / των δ’ αδοκήτων πόρον
ηύρεν θεός». Πολλές μορφές παίρνει το θεϊκό·
άγνωστο τέλος δίνουν στα πράγματα οι θεοί·
εκείνα που είναι να γίνουν δεν έγιναν ποτέ,
αυτά που γίνονται δεν ήταν για να γίνουν.
Οι ηλικιωμένοι Κωνσταντινουπολίτες απέμαξαν τα δάκρυά τους. Με μια γεύση στυφή
μαζέψαμε τα πανιά μας και απαγκειάσαμε στο
λιμάνι μας, στην Αλεξανδρούπολη, στο σχολειό μας.
Τ’ απριλιάτικο αεράκι του 2005 μας έσπρωξε ορμητικά σε βαθιά νερά, στους περιφερειακούς αγώνες Αρχαίου Θεάτρου. Τα άστρα, οι Διόσκουροι, τ’ αδέρφια της Ελένης,
φανέρωσαν σ’ αυτήν και τον άνδρα της το σωτήριο και νικητήριο δρόμο...
Πήραμε το Πρώτο Βραβείο.
Τώρα οι Ατθίδες αύρες μας περιμένουν στις
23 Ιουνίου 2005. Πού θα μας ταξιδέψουν; Δεν
έχει σημασία. Το ταξίδι μας ονειρεμένο. Η συναισθηματική μας εμπειρία άφατη. Η γνώση
μας πλούσια. Το ταξίδι μας τέλειωσε· εδώ που
φτάσαμε λίγο δεν είναι...
«Έτσι σοφός που έγινες, με τόση πείρα,
ήδη θα το κατάλαβες οι Ιθάκες τι σημαίνουν»...

Ελένη Μπρίτσου

Ένας σημαντικός Θρακιώτης δημιουργός
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å áöïñìÞ ôçí åôÞóéá áíáöïñÜ ìáò óôá
ÅëåõèÝñéá ôçò ÈñÜêçò êáé ôçí êáôÜèåóç óôåöÜíùí ðïõ ðñáãìáôïðïéïýìå ðÜíôá óôï Ìíçìåßï ôïõ ¢ãíùóôïõ óôñáôéþôç, èåùñïýìå áðáñáßôçôç ìßá áíáöïñÜ
óôïí äçìéïõñãü ôïõ ðáóßãíùóôïõ ìíçìåßïõ, ôïí ïðïßï ïöåßëïõìå íá ãíùñßæïõìå üëïé ïé Èñáêéþôåò êáé íá åßìáóôå éäéáßôåñá
ðåñÞöáíïé ãé’ áõôüí.
Óçìåéþíïõìå, ëïéðüí, ìå ôçí åõêáéñßá
ôçò öåôåéíÞò êáôÜèåóçò óôåöÜíùí üôé ôï
ìíçìåßï áõôü öéëïôÝ÷íçóå Ýíáò äéêüò ìáò
óðïõäáßïò äçìéïõñãüò, Èñáêéþôçò óôçí êáôáãùãÞ, ï Êùóôáíôßíïò ÄçìçôñéÜäçò (Ðáñéóéíüò), ï ïðïßïò ãåííÞèçêå óôç ÓôåíÞìá÷ï ôçò ÁíáôïëéêÞò ÈñÜêçò ôï 1881 êáé ðÝèáíå óôçí ÁèÞíá ôï 1943.
Êé áõôü ôï áíáöÝñïõìå åðåéäÞ ïé ðåñéóóüôåñïé áðü åìÜò äåí Ý÷ïõìå óõíäÝóåé ôï
ìíçìåßï ìå ôï üíïìÜ ôïõ, åðåéäÞ ôï áãíïïýìå, áãíïïýìå ôéò êïéíÝò ìáò ñßæåò ìå ôïí
óðïõäáßï ãëýðôç, êé áò Ý÷ïõìå âñåèåß ðÜìðïëëåò öïñÝò óôï ÷þñï áõôü ôçò ÂïõëÞò.
Ôï áíáöÝñïõìå áêüìç åðåéäÞ èá ðñÝðåé íá ôï ìÜèïõìå üëïé êáé íá åßìáóôå ðåñÞöáíïé ðïõ åßíáé Ýñãï åíüò óçìáíôéêïý
Èñáêéþôç, ï ïðïßïò äéåôÝëåóå ÄéåõèõíôÞò
ôçò Ó÷ïëÞò Êáëþí Ôå÷íþí ôïõ Åèíéêïý Ìåôóüâéïõ Ðïëõôå÷íåßïõ (1930) êáé Áêáäçìáúêüò áðü ôï 1936 ê.å.
Óçìáíôéêüôåñá Ýñãá ôïõ ïé ðñïôïìÝò Åë.
ÂåíéæÝëïõ, Ã. Øõ÷Üñç, ÌðñéÜí, Æáí ÌùñåÜò ê.Ü., ï “ÓêåðôéêéóôÞò”, ê.Ü.
Óçìáíôéêü åðßóçò Ýñãï ôïõ Êùíóôáíôßíïõ ÄçìçôñéÜäç åßíáé êáé ï ðáóßãíùóôïò
“Äéóêïâüëïò” ðïõ âñßóêåôáé áðÝíáíôé áðü
ôï Ðáíáèçíáúêü ÓôÜäéï, åíþ óôï Ìíçìåßï
ôïõ ¢ãíùóôïõ Óôñáôéþôç óõíåñãÜóôçêå ìå
ôïí Öùêßùíá Ñùê.
"Ï Äéóêïâüëïò" ôïõ ìÜëéóôá åß÷å ìåãÜëç äéåèíÞ áðÞ÷çóç, êáèþò áðÝóðáóå ôï Á´
Âñáâåßï óôïõò Ïëõìðéáêïýò Áãþíåò ôïõ
1924 êáé âñßóêåôáé óå ôñåéò ÷þñåò: óôéò ÇÐÁ,
óôï Central Park ôçò ÍÝáò Õüñêçò, ôï ðñùôüôõðï) óôç Ãáëëßá (Íôéæüí) êáé óôçí ÅëëÜäá (áíôßãñáöá).

Ôï ÊÝíôñï ÄçìéïõñãéêÞò Áðáó÷üëçóçò Ðáéäéþí (ÊÄÁÐ) ôïõ ÄÞìïõ Öåñþí îåêßíçóå íá ëåéôïõñãåß áðü ôïí Ïêôþâñéï ôïõ 2004. Åßíáé Ýíáò êáéíïýñãéïò èåóìüò ðïõ óôï÷åýåé óôï íá
ðñïóöÝñåé óôá ðáéäéÜ Ýíá æåóôü êáé öéëéêü
ðåñéâÜëëïí óôïí åëåýèåñï ÷ñüíï ôïõò, áðáëëÜóóïíôáò ôáõôü÷ñïíá êõñßùò ôéò åñãáæüìåíåò ìçôÝñåò áðü ôç öñïíôßäá ôùí ðáéäéþí
ôïõò êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò ëåéôïõñãßáò ôïõ.
Êõñéüôåñïò óêïðüò ôïõ åßíáé ç øõ÷áãùãßá, ç åêôüíùóç êáé ç åíèÜññõíóç ãéá äçìéïõñãéêÞ Ýêöñáóç ôùí ðáéäéþí ó÷ïëéêÞò çëéêßáò. Ôï êÝíôñï ðáñÝ÷åé ôç äõíáôüôçôá óôï
ðáéäß, áôïìéêÜ Þ ìÝóá áðü ïñãáíùìÝíåò ïìÜäåò, íá áíáêáëýøåé êáé íá êáëëéåñãÞóåé ôá
åíäéáöÝñïíôá, ôéò êëßóåéò êáé ôá ôáëÝíôá ôïõ,
íá ãíùñßóåé ôïí êüóìï ôçò ôÝ÷íçò êáé ôïõ ðïëéôéóìïý, íá åîåñåõíÞóåé ìå ôñüðï äçìéïõñãéêü êáé åõ÷Üñéóôï íÝïõò ÷þñïõò ôçò åðéóôÞìçò êáé ôçò ãíþóçò.
Ç äçìéïõñãéêÞ áðáó÷üëçóç ôùí ðáéäéþí
ôïõ ÊÝíôñïõ Ý÷åé ðÜíôïôå ôç ìïñöÞ ðáé÷íéäéïý êáé ü÷é ìáèÞìáôïò. Áõôü ðïõ ðñïÝ÷åé åßíáé ç âéùìáôéêÞ åìðåéñßá ìÝóá áðü ôçí êßíçóç, ìå åëåýèåñç ôç öáíôáóßá þóôå íá åêöñáóôïýí ôá ðáéäéÜ ìå ðïéêßëïõò ôñüðïõò äçìéïõñãéêÜ.
Óôï ÊÄÁÐ Öåñþí ðáñÝ÷ïíôáé ïé åîÞò äñáóôçñéüôçôåò: ðëçñïöïñéêÞ, ðåñéâáëëïíôéêÞ áãùãÞ, áããåéïðëáóôéêÞ, êáôáóêåõÝò, æùãñáöéêÞ, ìïõóéêÞ, äñáìáôïðïßçóç, åëëçíéêÞ ìõèïëïãßá, ëïãïôå÷íßá, éóôïñßá ôÝ÷íçò, ðáñáìýèéá,
èÝáôñï, êïõêëïèÝáôñï, ìïõóéêïêéíçôéêÜ, ïìáäéêÜ, øõ÷ïêéíçôéêÜ, åðéôñáðÝæéá ðáé÷íßäéá.
Óõã÷áñçôÞñéá óôïõò óõíôåëåóôÝò-öïñåßò.

Âïýëá Áñâáíéôßäïõ

ÂÕÆÁÍÔÉÍÇ ÓÔÏÁ ÓÔÏ ÊÅÍÔÑÏ ÔÙÍ ÖÅÑÙÍ
«áíáêÜëõøáí» ôá óõíåñãåßá ôïõ äÞìïõ
Ìéá óôïÜ ôùí âõæáíôéíþí ÷ñüíùí áðïêáëýöèçêå óôç äéÜñêåéá åñãáóéþí óõíåñãåßùí ôïõ ÄÞìïõ Öåñþí óôï êÝíôñï ôçò ðüëçò.
Óôï åóùôåñéêü ôçò óôïÜò âñÝèçêå áãùãüò ýäñåõóçò Þ áðï÷Ýôåõóçò, ï ïðïßïò äéáôçñåßôáé óå ðïëý êáëÞ êáôÜóôáóç.
Óýìöùíá ìå ôéò ðñþôåò åêôéìÞóåéò ôïõ äéåõèõíôÞ ôçò 12çò Åöïñßáò Âõæáíôéíþí Áñ÷áéïôÞôùí ÊáâÜëáò, Íßêïõ ÆÞêïõ, ï ïðïßïò
åðéóêÝöèçêå ôçí ðåñáóìÝíç åâäïìÜäá ôéò
ÖÝñåò, ðñüêåéôáé ãéá éäéáßôåñá óçìáíôéêÜ åõñÞìáôá, ôá ïðïßá áíÜãïíôáé óôç ìåôáâõæáíôéíÞ ðåñßïäï, üðùò ìáñôõñÜ ç åðßóôñùóç
ôïõ áãùãïý ìå ôóéìÝíôï óå üëç ôçí åðéöÜíåéÜ
ôïõ.
«ÓõíÞèùò, óôï ÂõæÜíôéï ïé áãùãïß åß÷áí
ôóéìÝíôï ìüíï óôéò óõíäÝóåéò êáé ü÷é óå üëï
ôï ìÞêïò», áíÝöåñå ï ê. ÆÞêïò, åêôéìþíôáò
üôé ãéá íá ôïðïèåôçèåß ï ðÞëéíïò áãùãüò Ýãéíå ëÜîåõóç óôïí çìßâñá÷ï ôçò ðåñéï÷Þò.

ÊÝíôñï ÄçìéïõñãéêÞò Áðáó÷üëçóçò
Ðáéäéþí ôïõ Äçìïôéêïý óôéò ÖÝñåò

«ÅðåéäÞ âñÞêáí óå Ýíá óçìåßï üôé ï çìßâñá÷ïò Þôáí ðïëý ìáëáêüò, äåí óõíÝ÷éóáí ôï
óêÜøéìï, áðëþò ïäçãÞèçêáí óå ìßá áóöáëÝóôåñç ëýóç, äçëáäÞ ðÝñáóáí ôïí áãùãü óôï
Ýäáöïò áð’ üðïõ ìðïñïýóå íá áöáéñåèåß ðéï
åýêïëá. Ôþñá Ý÷ïõìå ôïí ðÞëéíï áãùãü ìÝóá
óå ìßá óôïÜ, Ýôóé öáßíåôáé.
ÁõôÞ ç óôïÜ äåí åßíáé óôïÜ ãéá íá ðåñðáôÜ êÜðïéïò ìÝóá, åßíáé óôïÜ ôïðïèÝôçóçò ôïõ
áãùãïý áõôïý, êáé êáôÜ ôáêôÜ äéáóôÞìáôá
ðñÝðåé ï áãùãüò íá åß÷å öñåÜôéá åîáåñéóìïý
êáé ãéá ôïí êáèáñéóìü.
Óå Ýíá öñåÜôéï áðü áõôÜ âñÞêáìå êïõôéÜ ôçò ôåëåõôáßáò 30åôßáò. Öáßíåôáé üôé êÜðïéá óôéãìÞ ï äñüìïò áõôüò åðéóôñþèçêå, áíïß÷ôçêå êáé Ýðåóáí ôá êïõôéÜ áõôÜ êáé ôï
÷þìá ðïõ õðÜñ÷åé óçìáßíåé üôé áõôÜ ôá öñåÜôéá Þôáí áíïé÷ôÜ êáé óêåðÜóôçêáí áñãüôåñá ìå ôï ÷þìá.»
¼ðùò óçìåßùóå ï äéåõèõíôÞò ôçò 12çò Å-

öïñßáò Âõæáíôéíþí Áñ÷áéïôÞôùí, «åÜí ï áãùãüò áõôüò Þôáí áðü ôç âõæáíôéíÞ åðï÷Þ,
èá Þôáí Ýíá ðïëý ÷ñÞóéìï óôïé÷åßï, ãéáôß èá
ìáò Ýëõíå ôï ðñüâëçìá ôçò ýäñåõóçò ôïõ ìïíáóôçñéïý. Ãíùñßæïõìå âÝâáéá áðü ôï ôõðéêü ôïõ Éóááêßïõ Êïìíçíïý, ôïõ êôÞôïñá ôçò
ÌïíÞò Êïóìïóþôåéñáò, üôé ï ÉóáÜêéïò Êïìíçíüò áãüôáóå áðü êÜðïéïí ìéá ðåñéï÷Þ ðïõ
åß÷å íåñü êáé ôï Ýöåñíå óôçí Êïóìïóþôåéñá.
Äåí ìðïñïýìå íá ðïýìå üôé ï áãùãüò áõôüò
Ýöåñíå ôï íåñü óôçí Êïóìïóþôåéñá. Áõôü
ìðïñåß íá öáíåß óå ìåëëïíôéêÝò åñãáóßåò. Áí
äïýìå üôé ï áãùãüò ïäçãåß óôçí Êïóìïóþôåéñá, ìðïñåß êáé óôç âõæáíôéíÞ åðï÷Þ, óôçí
ßäéá èÝóç, íá åß÷áìå ôïí áãùãü êáé óôá ìåôáâõæáíôéíÜ ÷ñüíéá Ýãéíå Ýíáò êáéíïýñãéïò áãùãüò. Áõôü èá öáíåß óå Üëëåò åñãáóßåò, êé
áò åëðßóïõìå üôé èá Ý÷ïõìå ôçí ôý÷ç áõôÞ íá
äïýìå ôï óýóôçìá ôçò ýäñåõóçò ôçò ÌïíÞò
ôçò Êïóìïóþôåéñáò.»
Óýìöùíá ìå ôïí ê. ÆÞêï, ôá åõñÞìáôá äåí
ðáñïõóéÜæïõí, ôïõëÜ÷éóôïí ðñïò ôï ðáñüí,
êÜðïéï ôïõñéóôéêü åíäéáöÝñïí, ùóôüóï áðïôåëïýí óçìáíôéêÞ åðéóôçìïíéêÞ áíáêÜëõøç.
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“¢ñáôå Ðýëáò...”
Ôï íá ãñÜöù ãéá ôçí ºìâñï ìå êÜíåé íá íéþèù ðÜíôïôå Üíåôá, ùóÜí íá ðñüêåéôáé êÜèå
öïñÜ ãéá ôçí éäéáßôåñç ðáôñßäá ìïõ. ÊÜôé äçëáäÞ ðïëý ïéêåßï, ãíþñéìï êáé áãáðçôü.
Ç óõíÜíôçóç óôï ëéìÜíé ôïõ ÊáìðÜ ÔåðÝ
ìå ôïí Ïéêïõìåíéêü ÐáôñéÜñ÷ç üðùò êÜèå öïñÜ ðïõ óõìâáßíåé íá ìåôáâáßíåé
óôçí éäéáßôåñç ðáôñßäá ôïõ, åãêÜñäéá
êáé æåóôÞ. ÁõôÞ ôç öïñÜ üìùò åß÷å êáé
áðü Ýíáí õøçëü ðñïóêåêëçìÝíï, ôïí
ÐÜðá êáé ÐáôñéÜñ÷ç Áëåîáíäñåßáò ê. ê.
Èåüäùñï, ðïõ óõíïäåõüôáí áðü ôïí
Ìçôñïðïëßôç ÊáñèáãÝíçò ê. ÁëÝîéï. Ôï
ðëïßï Ýöèáóå óôï ëéìÜíé êáé ïé ºìâñéïé
ìå ðñïåîÜñ÷ïíôá ôïí ìçôñïðïëßôç ôïõò
óåâáóìéþôáôï ê. Êýñéëëï, ìå ôç ãíþñéìç ðéá óå åìÜò èåñìüôçôá õðïäå÷üôáí
ôïõò äýï ÐáôñéÜñ÷åò. Óå ëßãá äåõôåñüëåðôá ïé áãêáëéÝò êáé ôùí äýï ãÝìéóáí
ëïõëïýäéá.
– ×ñéóôüò ÁíÝóôç, Ðáíáãéþôáôå.
– Áëçèþò ÁíÝóôç, Ìáñßá. ¸÷åéò ìÝñåò óôï
íçóß;
– Áðü ôï ÐÜó÷á, Ðáíáãéþôáôå, Ýêáíá ôçí
áíÜóôáóç åäþ.
– Ç Ìáñßá ìå ôçí ïéêïãÝíåéá ôçò æåé óôçí
Èåóóáëïíßêç ìüíéìá, áëëÜ ç áãÜðç ôçò ãéá
ôçí ºìâñï äåí Ýóâçóå êáé áò åß÷å ðÜíù áðü
ôñéÜíôá ÷ñüíéá íá åðéóôñÝøåé.
Åõ÷Üñéóôá îáöíéáóìÝíïò áðü ôçí õðïäï÷Þ ï ÐáôñéÜñ÷çò Áëåîáíäñåßáò. Ðñþôç öïñÜ Ýñ÷åôáé óôï íçóß êáé íéþèåé Ýíôïíá ôçí áãÜðç ôùí Éìâñßùí.
Ìåôáâáßíïõìå óôïí Ìçôñïðïëéôéêü Íáü
êáé åêåß ãßíåôáé ç åðßóçìç õðïäï÷Þ ôùí Ðáôñéáñ÷þí áðü ôïí Ìçôñïðïëßôç ôïõ íçóéïý.
Ï Ïéêïõìåíéêüò ÐáôñéÜñ÷çò êáëùóïñßæåé
ôïí éåñáðüóôïëï ÐáôñéÜñ÷ç êáé ìéëÜåé ìå ôá
èåñìüôåñá ëüãéá ãéá ôï äýóêïëï Ýñãï ôïõ
óôçí ìáýñç Çðåéñï. Áðáíôþíôáò ï Ìáêáñéþôáôïò Áëåîáíäñåßáò áðåõèýíåé ìÝóá áðü ôçí
êáñäéÜ ôïõ Ýíá ìåãÜëï åõ÷áñéóôþ ðñïò ôïí
Ïéêïõìåíéêü ÐáôñéÜñ÷ç ãéá ôéò óõãêéíçôéêÝò
óôéãìÝò ðïõ áðïëáìâÜíåé êáé óõíå÷ßæåé:
«…êáé âëÝðù ðáéäéÜ ìïõ êáé áäÝñöéá ìïõ
ôïí ÅðéôÜöéï áðü ôçí ìåãÜëç ÐáñáóêåõÞ, ðïõ
ìÝóá ôïõ âñßóêåôáé ç åéêüíá ôçò Åëðßäáò, ç
ÁíÜóôáóç ôïõ Êõñßïõ ìáò, êáé óêÝöèçêá, óå
åõ÷áñéóôþ ÈåÝ ìïõ, ãéáôß äåí ôïí ðñïäþóáìå
üðùò ï Éïýäáò, äåí ôïí áñíçèÞêáìå üðùò ï
ÐÝôñïò, äåí ôïí áìöéóâçôÞóáìå üðùò ï ÈùìÜò, áëëÜ ôáðåéíÜ ìÝóá áðü ôçí êáñäéÜ ìáò
ôïí ðñïóêõíÞóáìå, ãé’ áõôü êáé øÜëëáìå ðñéí
ëßãï "×ñéóôüò ÁíÝóôç".
Óáò êáìÜñùóá Ðáíáãéþôáôå üôáí ðëçóéÜóáìå, ðïõ åßäáôå ôïí êüóìï ðïõ Þñèå íá óáò
öÝñåé ôá ëïõëïýäéá, áõôÜ ðïõ êñáôÜôå, áðü
ôïí ôüðï óáò, åßäá üôé ôï ðñüóùðü óáò Ýëáìøå êáé üôáí ìðÞêáìå óôï áõôïêßíçôï ôá ìÜôéá
åß÷áí Þäç äáêñýóåé...»
To áðüãåõìá âñåèÞêáìå óôï ×áãéÜäï, ìéá
ðåñéï÷Þ ôùí Áãñïéäéþí, ãéá ôá èõñáíïßîéá ôçò
Áãßáò ÔñéÜäáò ôïõ ×áãéÜäïõ. ÐåñÜóáìå ôçí
äéáóôáýñùóç ôùí Áãñïéäéþí ìå ôïí êåíôñéêü
äñüìï êáé óôñßøáìå äåîéÜ ðñïò ôï âïõíü. ÊáêïôñÜ÷áëïò äñüìïò êáé éäéáßôåñá ãéá áõôïêßíçôï. ÖèÜóáìå óå Ýíá óçìåßï êáé áðü åêåß
Ýðñåðå íá óõíå÷ßóïõìå ìå ôá ðüäéá. ÌðñïóôÜ ìáò åêôåéíüôáí ìéá ìåãÜëç Ýêôáóç ìå åñåßðéá êáé äåîéÜ óôï âÜèïò ôá Áãñïßäéá. Óõíïäïéðüñïò êáé Ýíáò êýñéïò ðïõ åß÷å Ýñèåé
áðü ôéò ÂñõîÝëåò ãéá ëßãåò çìÝñåò óôçí ðáôñßäá ôïõ...
«ÊÜðïôå áõôü ôï ìÝñïò Þôáí ãåìÜôï óðßôéá ôùí Áãñïéäéùôþí ðïõ ôá åß÷áíå óáí åîï÷éêÝò êáôïéêßåò, ôá èõìÜìáé áðü ìéêñü ðáéäß»,
ìïõ ëÝåé.
Ãýñù áðü ôï îùêëÞóé åß÷å ìáæåõôåß áñêåôüò êüóìïò êáé ðåñßìåíå ôïõò ÐáôñéÜñ÷åò åíþ êõñßåò ðçãáéíïåñ÷üôáí êïõâáëþíôáò êåñÜóìáôá ãéá ìåôÜ ôçí ôåëåôÞ. Ç ìáôéÜ ìïõ
Ýðåóå óå ìéá ìáñìÜñéíç åðéãñáöÞ óôçí åßóïäï "Áíåêáéíßóèç ÄáðÜíáéò Êáëëéüðçò Óõöíéþôïõ 2004". Èá åßíáé êÜðïéá Éìâñéþôéóóá ôçò
ïìïãÝíåéáò, õðÝèåóá. Óôïí íÜñèçêá ôïõ Íáïý êáèüôáí êáé ìéá ãñéïýëá. Öáéíüôáí ç ðñï÷ùñçìÝíç çëéêßá ôçò. Ï ÷ñüíïò äåí åß÷å ðåñÜóåé áðáñáôÞñçôïò áðü åðÜíù ôçò. Ç áëÞèåéá åßíáé üôé ìïõ èýìéóå ôçí ðñïãéáãéÜ ìïõ.
Ôé ðåñßóóåõìá øõ÷Þò áíáëïãßóôçêá, ðáñ’ üëá ôá ÷ñüíéá ôçò âñÞêå ôï êïõñÜãéï êáé Þñèå
åäþ ðÜíù.
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"Ç ÂÇÑÁ"

– Ðüóï ÷ñïíþí åßóáé ãéáãéÜ;
– 94 ìïõ áðïêñßèçêå.
– Íá ôá ÷éëéÜóåéò.
Äåí Þîåñá ôé Üëëï èá ìðïñïýóá íá ôçò
åõ÷çèþ. Áðü äßðëá ôçò ìéá êõñßá ìïõ ëÝåé:
– Ç ãéáãéÜ ôïí Ý÷ôéóå ôïí Íáü áðü ôï õóôÝñçìÜ ôçò, ðñéí Þôáí Ýíáò óùñüò áðü ðÝôñåò. ¸ìåéíá áêßíçôïò íá ôçí êïéôþ.

Ç þñá ðÝñáóå êáé óå êÜðïéá óôéãìÞ Þñèáí ïé äýï ðáôñéÜñ÷åò ìå ôïõò Ìçôñïðïëßôåò êáé ôïõò éåñåßò. Ï Ðáíáãéþôáôïò ÷áéñÝôéóå ôïí êüóìï êáé êáôåõèýíèçêå êïíôÜ óôç ãéáãéÜ Êáëëéüðç…
– ¢ñãçóåò, ôïõ ëÝåé.
Áóôñáðéáßá óêÝöèçêá, ï ÐáôñéÜñ÷çò Üñãçóå áëëÜ Þñèå. Áò Ýñ÷ïíôáí êé Üëëïé, êé áò
áñãïýóáí. Ç ðüñôá ôïõ Íáïý Ýêëåéóå êáé ç
ôåëåôÞ ìå ÷ïñïóôáôïýíôá ôïí ÐáôñéÜñ÷ç Áëåîáíäñåßáò îåêßíçóå.
Óå êÜðïéá óôéãìÞ üðùò ïñßæåé ôï ôõðéêü,
ï ÐáôñéÜñ÷çò ðëçóßáóå ôçí êëåéóôÞ ðüñôá
êáé ÷ôõðþíôáò ôçí öþíáîå:
«¢ñáôå Ðýëáò ïé ¢ñ÷ïíôåò çìþí ……».
¸íéùóá üôé ç öýóç óéþðçóå, ìÝ÷ñé êáé ôá
ðïõëéÜ óôçí ðáñáêåßìåíç ñåìáôéÜ Ýðáøáí íá
êåëáçäïýí.
ÌåôÜ ôçí ôñßôç öïñÜ êáé ôï «...Êýñéïò ôùí
äõíÜìåùí áõôüò åóôß ï Âáóéëåýò ôçò Äüîçò»,
ç ðüñôá ôçò Áãßáò ÔñéÜäáò Üíïéîå ãéá íá õðïäå÷èåß ôïõò ÐáôñéÜñ÷åò, ôç ãéáãéÜ Êáëëéüðç êáé üëïõò åìÜò ôïõò õðüëïéðïõò.
Ôé íá áíáëïãéæüôáí Üñáãå ç ãéáãéÜ ðïõ
êáèüôáí äßðëá óôï ìáíïõÜëé, üôáí Ýâëåðå
ôïõò äýï ðáôñéÜñ÷åò íá ôéìïýí ìå ôçí ðáñïõóßá ôïõò ôïí Íáü óôïí ïðïßï ôïðïèÝôçóå ôïí éäñþôá ôçò êáé åíäå÷ïìÝíùò ôéò ìíÞìåò áðü áëëïôéíïýò êáéñïýò; Óôï «Öùò Éëáñüí» ôï ðñüóùðü ôçò öùôßóôçêå êáé åßíáé óßãïõñï üôé ãé’ áõôü äåí åõèõíüôáí ôï öùò ôùí
êåñéþí. Åýóôï÷á ï Ðáíáãéþôáôïò ôçí áðïêÜëåóå êõñÜ ôùí Áãñïéäéþí.
Ï ìéêñüò Óôáýñïò ðáñáêïëïõèïýóå ìå
ðåñéÝñãåéá üëïé áõôÞ ôçí êáôÜíõîç ðïõ åðéêñáôïýóå óôï ìéêñü îùêëÞóé. ¹ôáí ìåãÜëç
ç åðéèõìßá ôïõ íá ôïí ðÜñù óôçí ºìâñï êáé
äåí ìðüñåóá íá ôïõ áíôéóôáèþ.
Ç ôåëåôÞ ôåëåßùóå êáé ãñÞãïñá Ýîù óôÞèçêå Ýíá ìéêñü ðáíçãýñé. Ïé êõñßåò ðñüóöåñáí ôá Éìâñéþôéêá êåñÜóìáôá. Ôï âéïëß îåêßíçóå ìå ôïðéêïýò óêïðïýò êáé ãñÞãïñá óôÞèçêå ÷ïñüò. Éäéïóõãêñáóßá êáé ç êïõëôïýñá
ôçò öõëÞò ìáò íá îÝñåé íá îå÷íÜ Ýóôù êáé
ãéá ëßãï ôçò ðáëéÝò èýìéóåò êáé íá áðïëáìâÜíåé ôá ôñÝ÷ïíôá. ÅðéêåöáëÞò ôïõ ÷ïñïý
ìðÞêå ãéá ëßãï êáé ç ãéáãéÜ Êáëëéüðç. Ãéá 94
÷ñüíéá ôçò óõìðáñáóôÜèçêáí ôá ðüäéá ôçò
äåí ìðïñïýóáí íá ôçí ðñïäþóïõí ôþñá…. .
ßóùò óôéò ôåëåõôáßåò åõ÷Üñéóôåò óôéãìÝò ôçò.
Ôçí åðüìåíç ìÝñá ï Ïéêïõìåíéêüò ÐáôñéÜñ÷çò ðåñéÞãçóå ôïí Ìáêáñéþôáôï Áëåîáíäñåßáò óôï ÷ùñéü ÅõëÜìðéï, óôá åñåßðéá
ôçò ìïíÞò ôùí Ôáîéáñ÷þí, ìåôü÷é Üëëïôå ôçò
ÌïíÞò Êïõôëïõìïõóßïõ. Óôçí ðáñáëßá ìáò
ðåñßìåíå ç Ðáíáãßá ç ÅñãáôÜñá, íáüò ÷ùñßò
óêåðÞ, íá áãíáíôåýåé ôçí ÈÜëáóóá. Óôï ÊÜóôñï ç Áãßá Ìáñßíá ÷ùñßò ôá ðáñáèýñéá ôçò,
÷ùñßò ôïí ÐáíôïêñáôïñÜ ôçò ìáò ðåñßìåíå,
ìáò èõìüôáí áðü ðÝñõóé 22 Áõãïýóôïõ óôç
ëåéôïõñãßá. Óýíôïìá èá Ýñèåé êáé ç äéêÞ óïõ
óåéñÜ êáé åìåßò èá åßìáóôå åêåß íá óå êáìáñþóïõìå.
Ëßãï ðéï êÜôù ôï åêêëçóÜêé ôïõ Ðñïäñüìïõ ðïõ ôï ÷ñçóéìïðïéïýí ùò á÷õñþíá. ËÝíå üôé üðïéïò êÜíåé ìéá åõ÷Þ åêåß ðéÜíåé.
Ôï áðüãåõìá âñéóêüìáóôå óôï Ó÷ïéíïýäç, ãéá ôá èõñáíïßîéá ôçò Áãßáò Ìáñßíáò.
Áðü äéÜöïñá ìÝñç, ôçí ÅëëÜäá êáé ôï åîùôåñéêü, Þñèáí Ó÷ïéíïõäéþôåò. Ôçí áöïñìÞ ôçí Ýäùóå Ýíáò ÷ùñéáíüò ôïõò, ï ãéáôñüò
ê. ÄçìÞôñéïò ÄçìçôñéÜäçò ðïõ êáôïéêåß óôçí
ÁèÞíá. ¹ôáí áõôüò ðïõ áíáêáßíéóå åîïëïêëÞñïõ ôïí Íáü ôçò Áãßáò Ìáñßíáò êáé ôçò
îáíá÷Üñéóå ôçí áñ÷ïíôéÜ ôçò.
«…¢ñáôå Ðýëáò ïé ¢ñ÷ïíôåò çìþí...» ãéá
äåýôåñç öüñá ìüëéò óå äýï çìÝñåò.
Ôé Üëëï èá ìðïñïýóå íá ðåñéìÝíåé ç üìïñöç ºìâñïò ìáò. Ôï îÝñïõìå üôé äåí öôáßîáôå êáé ðëçñþóáôå ãéá ðñÜãìáôá ðïõ äåí
öÝñåôå ôçí åõèýíç êáé üôé ìáæß óáò ðëÞñùóáí êáé ôá éåñÜ óåâÜóìáôá ôùí ðáôÝñùí óáò.
¼ìùò ç Üíïéîç Ýñ÷åôáé, Þñèå.
Ôï åêêëçóéáóôéêü Ïößêéï ôïõ ¢ñ÷ïíôá Áñôïõáñßïõ áðåíåìÞèç óôïí ê. ÄçìçôñéÜäç áðü ôïí Ïéêïõìåíéêü ÐáôñéÜñ÷ç óå Ýíäåéîç á-
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ñèå óôï éáôñåßï ìïõ óôéò ÖÝñåò åêåßíï
ôï áðüãåõìá ï ìðáñìðá-Ãñçãüñçò. ¹ôáí
åîçíôáðåíôÜ÷ñïíïò êáé ðëÝïí, êïíôüò, ìå
ìÜãïõëá êáôáêüêêéíá êáé ìå êïéëßôóá ðïõ
ðñüâáëëå åìðïäßæïíôáò ôç æþíç ôïõ íá
óôáèåß óôïí ôüðï ôçò.
¼óï êé áí áêïýãåôáé ðáñÜîåíï, ç êáëïèñåììÝíç êïéëßôóá êáé ôï ìÜãïõëï âåñßêïêï
Þôáí ïé áéôßåò ðïõ ôïí ïäÞãçóáí íá ìå åðéóêåöèåß. ¹ ìÜëëïí, ãéá íá áêñéâïëïãþ, ç
ãõíáßêá ôïõ ç êõñá-Êáôßíá, âëÝðïíôÜò ôïí
íá ðá÷áßíåé êáé íá êïêêéíßæåé áíçóý÷çóå êáé
Þñèå íá ìå óõìâïõëåõôåß.
– ÊÜô’ Ý÷’ ïõ Ãëçãüñ’ò, ÄçìçôñÜê’, äåí
ìðïõñåß. Äåí Ý÷’ êáèüëïõ üñåî’. Áõôüò ðéäÜêé ì’ óôïõ óðßô’ ôóéìðïõëïõãÜåé ìé ôïõ
æüñ’ óáí ôïõ óðïõñãßô’ êé ê’ëéÜ ô’ Ýöôáóé
óéá ðÝñá êé ôá ìÜã’ëá ô’ èá óêÜóïõí. Ãéá
æÜ÷áñïõ Ý÷’ ãéá õäñïõðéêßá. Íá ôïõí óôåßë’ò
íá êÜì’ éîéôÜóåéò. ÊÜô’ Ý÷’, äåí ìðïõñåß!...
Ðïý íá öáíôáæüôáí ç êáçìÝíç ç êõñáÊáôßíá ãéáôß ç êïéëéÜ ôïõ Ãëçãüñç ôçò Ýöôáóå “óéá ðÝñá”... Ï Ãëçãüñçò þóðïõ íá öôÜóåé ôï âñÜäõ óôï óðßôé åß÷å ðåñÜóåé áðü
ôá êáöåíåßá êáé ôéò ôáâÝñíåò ôçò ðëáôåßáò
êáé åß÷å êáôáíáëþóåé ìå ôçí ðáñÝá ü÷é ëßãïõò ìåæÝäåò êáé êñáóÜêé... Êáé ëßãï ðñéí
öèÜóåé óôï óðßôé ðåñíïýóå êé áð’ ôïõ Ïýóôïãëïõ, êÜôù “óôá ðåýêá” ãéá Ýíá ôåëåõôáßï ðïôçñÜêé êáé ãéá ãïõëéáíü ôçãáíçôü...
Êé Ýöôáíå óôï óðßôé îåöõóþíôáò ÷ïñôáóìÝíïò êáé ìå ôï öüâï ðùò ç Êáôßíá èá ôïí
Ýâáæå íá öÜåé ìå ôï æüñé êé áõôüò Ýðñåðå
íá öÜåé ãéá íá ìçí ðñïäïèåß ðùò Þôáíå ÷ïñôÜôïò!...
– ¢éíôé, Ãëçãüñ’, óé ðéñéìÝíïõ íá öÜìé,
Üñãçóéò.
– Ôé Ý÷ïõìé, Êáôßíá;
– ÖáêÝò Ý÷ïõìé.
– Å, âÜëé êáé ìßá öáêÝò, áðáíôïýóå êáñôåñéêÜ ï ìðáñìðá-Ãñçãüñçò, ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôç ãëþóóá ôïõ êáðçëéïý ðïõ ìüëéò
åß÷å áöÞóåé.

íáãíþñéóçò ôçò ðñïóöïñÜò ôïõ ðñïò ôç ìçôÝñá åêêëçóßá.
Ï ê. ÄçìçôñéÜäçò ìå öïñôéóìÝíç øõ÷Þ êáé
öùíÞ åßðå:
«Ðáíáãéþôáôå ðÜôåñ êáé ÄÝóðïôá.
Ìüíïí ç óéãÞ èá ìðïñïýóå óÞìåñá íá ðåñéãñÜøåé ôá áéóèÞìáôá ôçò êáñäéÜò ìïõ. ¼ìùò ç åõëïãçìÝíç áõôÞ óôéãìÞ ôçò æùÞò ìïõ
óôïí Éåñü Íáü ôçò Áãßáò Ìáñßíáò óôïí êÞðï
ôçò ïðïßáò ðÝñáóáí ôá ðéï üìïñöá ðáéäéêÜ
÷ñüíéá ôçò æùÞò ìïõ, üöëçìá åõãíùìïóýíçò
ìå áíáãêÜæåé íá øåëëßóù ëüãïõò áãÜðçò ðéóôüôçôáò êáé åõ÷áñéóôßáò.
Óáò åõ÷áñéóôþ Ðáíáãéþôáôå ãéá ôç ÷áñÜ,
ôçí ôéìÞ êáé ôçí åõëïãßá ôçò óçìåñéíÞò çìÝñáò. Êáé åßíáé åõëïãßá Èåïý ç ðáñïõóßá áíÜìåóÞ ìáò ôçò õìåôÝñáò Ðáíáãéüôçôïò ôïõ ÐáôñéÜñ÷ïõ ìáò ï ïðïßïò äåí Ýëåéøå áðü êïíôÜ
ìáò êáé äåí èá öýãåé ðïôÝ áðü ôçí êáñäéÜ ìáò,
êáèþò êáé ôïõ Ìáêáñéþôáôïõ ÐÜðá êáé ÐáôñéÜñ÷ïõ Áëåîáíäñåßáò ê. Èåüäùñïõ êáé ôùí
ëïéðþí ðñïóêõíçôþí åê Ðüëåùò êáé ôïõ åîùôåñéêïý. Ç ðáñïõóßá óáò ìå óõãêßíçóå âáèýôáôá êáé óáò åõ÷áñéóôþ èåñìüôáôá. Óáò åõ÷áñéóôþ Ðáíáãéþôáôå ãéá ôçí ôéìÞ êáé ôçí áãÜðç êáé ãéá ôïõò êüðïõò íá Ýëèåôå ìÝ÷ñéò
åäþ ãéá ôá èõñáíïßîéá ôçò åêêëçóßáò ìáò. Êáé
ü,ôé åðéôåëÝóèçêå óÞìåñá ôï åêëáìâÜíù óáí
Ýíá ÷ñÝïò åíþðéïí ôçò éäéáßôåñçò ðáôñßäáò
ìïõ ôçò ºìâñïõ, ÷ñÝïò åíþðéïí ôçò Åêêëçóßáò êáé ÷ñÝïò éåñü åíþðéïí ôùí áãáðçôþí Ó÷ïéíïõäéùôþí.
Ï Íáüò ôçò Áãßáò Ìáñßíáò óÞìåñá ìåãÜëùóå, øÞëùóå êáé ðëÜôõíå êáé ÷þñåóå ôïí ïõñáíü üëï êáé ôç èÜëáóóá ôïõ Áéãáßïõ, êáé ôï
íçóß ôï ðïíåìÝíï ìáò ôçí ºìâñï êáé ôá ÷ùñéÜ
ôçò êáé ôá îùêëÞóéá ôçò…»
Ç óõãêßíçóç ôïõ êüóìïõ öüñôéóå ôçí áôìüóöáéñá ðåñéóóüôåñï êáèþò üëùí ôá ìÜôéá åß÷áí äáêñýóåé. Ï ìéêñüò Óôáýñïò ìçí
ìðïñþíôáò íá êáôáëÜâåé ãéáôß Ýêëáéãáí, Þñèå êáé ìå ñþôçóå.
– Ãéáôß êëáßíå üëïé áõôïß;
– Ãéáôß óõãêéíÞèçêáí, ôïõ áðÜíôçóá.
– Êáé ôé åßíáé ç «óõãêßíçóç» ìðáìðÜ;
ºìâñïò 2005 ÌáÀïõ 11
Íéêüëáïò Ãêüôóçò
Ðñüåäñïò Ëáïãñáöéêïý & Éóôïñéêïý
Ìïõóåßïõ Öåñþí - Äçìïôéêüò óýìâïõëïò

Tïõ ÄÇÌÇÔÑÇ ÌÐÁÑËÁ
Ïé öáêÝò âÝâáéá äåí Þôáí óáí ôá óïõôæïõêÜêéá ôïõ ÐáôëÜêá, ï Ãñçãüñçò üìùò
Ýðñåðå íá ôéò öÜåé êáé ç êïéëéÜ ôïõ ðÞãáéíå ðéï “óéá ðÝñá” êáé ç êáçìÝíç ç Êáôßíá
íüìéæå ðùò ï Ãëçãüñçò ôçò åß÷å “õäñïðéêßá”.
Áò Ýñèïõìå üìùò óôçí éóôïñéïýëá ìáò.
Ï ìðáñìðá-Ãñçãüñçò ìðÞêå óôï éáôñåßï öïâéóìÝíïò. Óôá ÷Ýñéá ôïõ êñáôïýóå ôï
öÜêåëëï ìå ôá áðïôåëÝóìáôá ôùí ìéêñïâéïëïãéêþí åîåôÜóåùí.
Ôïí Ýâáëá íá êáèÞóåé êáé Üíïéîá ôï öÜêåëï. Ïýôå æÜ÷áñï, ïýôå ÷ïëçóôåñßíç, ïýôå êÜôé óïâáñü åß÷å. Ïýôå “õäñïðéêßá”. Óå
ìéá áðü ôéò õðüëïéðåò åîåôÜóåéò üìùò åß÷å
ìéá ðáñÝêëéóç.
– ¸÷åéò êÜðïéï ðñüâëçìá åäþ, ìðáñìðá-Ãñçãüñç, êáé ðñÝðåé íá ôï äéïñèþóïõìå, ôïõ åßðá, áöïý ôéò ìåëÝôçóá. Èá óïõ
äþóù âÝâáéá êÜðïéï öÜñìáêï, áëëÜ êé åóý
ðñÝðåé íá ðñïóÝîåéò ìåñéêÜ ðñÜãìáôá. Ôï
ðñþôï ðïõ ðñÝðåé íá êÜíåéò åßíáé íá êüøåéò ôïõò êáöÝäåò.
– ÄçìçôñÜê’, íá óå ðù Ýíá ðñÜìá; Ìé
æéìÜô’óé êåßí’ ç ìéêñïâéïëüãá, ìç ìé æéìáôÜò
êé óõ ôþñá. Ìé ôïõ åßðé êé êåßí’ áëëÜ ãù åßðá Üó’ ôçí, áò ëÝåé, ãù èá ðÜïõ óôïõí ÄçìçôñÜê’ ðïõ åßíé è’êüò ìáò.
– Ðïëý êáëÜ óïõ ôá åßðå ç óõíÜäåëöïò,
êáé êïßôáîå íá óõììïñöùèåßò. ÊÜíå õðïìïíÞ ôñåéò-ôÝóóåñéò ìÞíåò êáé èá îáíáêÜíïõìå åîåôÜóåéò ïðüôå âëÝðïõìå.
– Ôó ôó ôó, êïßôá íá äãéåéò ôé Ýðáèá ïõ
Ýñìïõò, èá ãßíïõ ñéæßë’ óôïõ êáöéíåßïõ. Ôé
èá öêéÜíïõ Üìá êÜèïõìé óôçí ôæéôæéöéÜ ôïõ
ÄáíÞë; Öëáìðïýñ’ èá ðßíïõ; Èá ãéëÜí üë’.
Ãéëïýóá ôïõí ÓïõôÞñ’, êáëÜ íá ðÜèïõ. Äå
ãÝíéôé, ñå ÄçìçôñÜê’ íá ìé êüø’ò ôßðïõôá
Üëëï êé íá ìé áöÞ’åéò ôïõí êáöÝ; Êüøéìé ôá
öáóïýëéá, êüøéìé ôá ðñÜóóá, áëëÜ Üóé ìé
íá ðßíïõ ôïõ êáöéäÜêé ì’!...
– ¢óå ôá ðáæÜñéá, ìðáñìðá-Ãñçãüñç,
ôïõ åßðá, ìå ôçí õãåéÜ ìáò äåí ðáßæïõìå.
ÅîÜëëïõ, ðñïóöïñÜ ãéá êáöÝäåò åß÷áìå ôïí
ðåñáóìÝíï ìÞíá. Ôþñá ðïõ ìïõ Þñèåò äå
ãßíåôáé ôßðïôá, ôïí ðåßñáîá.
Ï ìðáñìðá-Ãñçãüñçò áðåëðßóôçêå. ÁíáóôÝíáîå âáèéÜ êïéôÜæïíôÜò ìå ðáñáêáëåóôéêÜ.
– Íá óå ðù Ýíá ðñÜìá, ÄçìçôñÜê’; Ìçí
ôï ðåéò óôçí Êáôßíá, ìðÜñåì, ìÞðùò ðßíù
êáíÝíáí óôá êñõöÜ. Áëëéþò èá ìé ôéñëÜí’
óôïõ êáâïõñôæìÝíïõ ôïõ ñïâýè’!...
– Ç ðñþôç ðïõ èá ôï ìÜèåé åßíáé ç Êáôßíá, ôïõ åßðá, êáé êïßôáîå ðçãáßíïíôáò óôï
óðßôé íá ðÜñåéò áðü ôïí Ìðáìßäç êáíÝíá
êéëü ñåâýèéá.
Ôïõ Ýäùóá ôç óõíôáãÞ ãéá íá ðÜñåé êÜðïéï öÜñìáêï êáé ôïõ Ýäùóá íá êáôáëÜâåé
ðùò ôåëåéþóáìå, ï ìðáñìðá-Ãñçãüñçò üìùò äåí Ýëåãå íá ðáñáéôçèåß.
– Éîéðßôéäéò êáèõóôéñÜïõ, ÄçìçôñÜê’,
ìðÝëêéì êé ãÝí’ ôßðïõôá. Ìüñ÷éôé ðïõëý âáñý áõôü ôï ðñÜìá ñå ðéäÜêé ì’!... Íôéð, äçëáäÞ; Íôéð; Ïýôé Ýíáí;
– ¢íôå óôï êáëü, ìðáñìðá-Ãñçãüñç, ôïõ
åßðá, êáé äåí ìå êáôáöÝñíåéò. Áí Þôáí ïéêüðåäï, ëßãï ðÜíù ëßãï êÜôù èá ôá âñßóêáìå. Ãé’ áõôü ìçí åðéìÝíåéò Üëëï.
¢íïéîå ôçí ðüñôá íá öýãåé, áëëÜ ðÜëé
êïíôïóôÜèçêå. Ãýñéóå êáé ìå êïßôáîå ðáñáêáëåóôéêÜ. ÓÞêùóå ôï äåßêôç ôïõ ÷åñéïý ôïõ
êáé ìïõ åßðå:
– ¸íáí, ñå ÄçìçôñÜê’, ìüíï Ýíáí, óé ðáñáêáëþ!...
Ôïí ëõðÞèçêá, Þ ßóùò ìå êïýñáóå êéüëáò.
– Å, Üíôå, áí åßíáé ìüíïí Ýíáò ôçí çìÝñá,
÷áëÜëé óïõ.
¢óôñáøáí ôá ìÜôéá ôïõ óáí ìéêñü ðáéäß ðïõ êÝñäéóå óïêïëÜôá.
– Âáñýãëõêïõí, ÄçìçôñÜê;
– Áò åßíáé üðùò ôïí èÝëåéò. ¢íôå óôï êáëü...
– ×å ÷å ÷å, èñéÜìâåõóå ï ìðáñìðá-Ãñçãüñçò. Íá óå ðù Ýíá ðñÜìá, ÄçìçôñÜê’;
Éãþ, îÝñ’ò ôé èá öêéÜíïõ; Áíôßò ãéá Ýíáí âáñýãëõêïõí èá ðßíïõ äõï áëáöñéïýò. Êé óôá
æüñéá èá ôïõí öêéÜíïõ íôéð íéñïìðëïýê’ êé
èá ðßíïõ ôñåéò!... ¢íôé ãåéá óïõ...
Êé Ýöõãå ÷áìïãåëáóôüò, ðåñðáôþíôáò
óåñìðÝæéêá... 
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(Συνέχεια από το προηγούμενο)

ÊåíôñéêÞ Ìáêåäïíßá – Íïìüò Èåóóáëïíßêçò

Ç “ìåãÜëç êõñßá” ôïõ Èåñìáúêïý åßíáé ìéá
ðüëç ìå éóïññïðßá. Óå üðïéá ãùíéÜ ôçò êáé
íá ðáò äåí ìðïñåß íá ìç óå êõíçãÜåé áõôü ðïõ
ëÝìå éóôïñéêÞ ìíÞìç. ×áñáêôçñéóôéêÝò åßíáé
ïé óêåðáóôÝò áãïñÝò ôçò ðïõ äéáôçñïýí êÜôé
áðü ôï ÷ñþìá ôùí ðáæáñéþí ôçò ÁíáôïëÞò: ç
áãïñÜ ÂëÜëç, ôï ÊáðÜíé êáé ç áãïñÜ ÌïäéÜíï, ïé ðáñáäïóéáêÝò áãïñÝò ôñïößìùí.
Ôï ÊáðÜíé (Ut Kapan) åßíáé ç ôïõñêéêÞ
áãïñÜ, ç áãïñÜ ôçò öôù÷ïëïãéÜò, ðëÜé óôçí
Åãíáôßá ïäü êáé áðÝíáíôé áðü ôçí Ðáíáãßá
×áëêÝùí. Ðáëáéüôåñá ôçí áðïêáëïýóáí “ëáúêÞ áãïñÜ”. Áéôßá ôïõ ÷áñáêôçñéóìïý, ç äåýôåñç ðïéüôçôá ðñïúüíôùí ðïõ Ýöèáíáí åäþ.
¼ëá áíÜêáôá. ¼ëá ìÝóá óôá ðüäéá óïõ íá
ðåñéìÝíïõí. Ìáæß ôïõò åäþ êáé ôüóá ÷ñüíéá
êáé åêåßíç ç ÷áñáêôçñéóôéêÞ ïóìÞ áðü ìðá÷Üñé âáñý. Ðñüêåéôáé ãéá ìéá æùíôáíÞ, áõèåíôéêÞ áíáôïëßôéêç áãïñÜ.
Ç äåýôåñç áãïñÜ åßíáé ç ÅâñáúêÞ áãïñÜ
ôïõ ÌïäéÜíï. Ç ðéï ðáëéÜ ïñãáíùìÝíç áãïñÜ ôçò ðüëçò. Ôñåéò óôïÝò, åðôÜ åßóïäïé êáé
åêáôü ðåñßðïõ ìáãáæÜêéá, ðïõ áíÞêïõí óôçí
ÅâñáúêÞ êïéíüôçôá. Êáé ãýñù ÷áóÜðçäåò áëëÜ ü÷é êñåïðþëåò, øáñÜäåò ðïõ äåí Ýãéíáí
é÷èõÝìðïñïé, ìáíÜâçäåò ðïõ äåí ãßíçêáí ïðùñïðþëåò êáé ìðáêÜëçäåò ðïõ äåí åßíáé ðáíôïðþëåò. ÉäéïêôÞôåò áëëÜ ðåñéóóüôåñï íïéêïêõñáßïé, ðïõ ãßíïíôáé ìáæß êáé íôåëÜëçäåò
ôçò ßäéáò ôïõò ôçò ðñáìÜôåéáò. ×ñþìáôá ðáëéÜ, îåèùñéáóìÝíá, âïõçôü æùÞò, áãíÝò ìõñùäéÝò, ðáëéïêáéñßôéêïé êïõâáëçôÜäåò, âéïðáëáéóôÝò óçìåñéíïß, ïé ìáôéÝò åêáôïíôÜäùí
ðåñáóôéêþí, ôá íôáïýëéá ôùí ôóßöôçäùí ðïõ
óïõëáôóÜñïõí, ëé÷ïõäéÝò ôùí ôáâåñíåßùí óôá
üñèéá ãéá âéáóôéêïýò êáé ìåñáêëÞäåò, ôï êïõôóïìðïëéü ôùí áöåíôéêþí, ôá áðëùìÝíá ëá÷áíéêÜ êáé öñïýôá ãßíïíôáé Ýíá åäþ ìÝóá.
×ôéóìÝíç áíÜìåóá óôá õöáóìáôÜäéêá, óôá
÷áëêïõñãåßá êáé óôéò ëåéôïõñãßåò êïíôÜ óôï
ëéìÜíé êáé óôï ÷ïíäñåìðüñéï, öçìßóôçêå óáí
áêñéâÞ áãïñÜ.
ÁëëÜ üôáí ïé ÌéêñáóéÜôåò öèÜíïõí óôç
Èåóóáëïíßêç, äçìéïõñãïýí ôç ÓôïÜ ôùí Ðáëáéïðùëþí, ôï Ðéô ÐáæÜñ. ÁõôÞ ëïéðüí ç ðñïóöõãéêÞ ÓôïÜ åßíáé ôá Ðáëéáôæßäéêá ôçò ðüëçò, üðïõ åêåß Þôáí ðáëéÜ ç ðéÜôóá ôùí êñåâáôÜäùí.
¢ëëç ìßá óêåðáóôÞ ïñãáíùìÝíç áãïñÜ åßíáé êáé ôï ÌðåæåóôÝíé, áðü ôçí ðåñóéêÞ ëÝîç
Bezzazistan (bez=âáìâáêåñü ýöáóìá). Áñ÷ßæåé ôçí éóôïñßá ôïõ ôïí 15ï áéþíá, üóï ç ÏèùìáíéêÞ áõôïêñáôïñßá áíåñ÷üôáí ïéêïíïìéêÜ. Åßíáé ÷ôéóìÝíï ìå ðëßíèïõò êáé ëßèïõò,
ìå Ýîé çìéóöáéñéêïýò ìïëõâäïóêÝðáóôïõò
ôñïýëïõò êáé ìå ôÝóóåñéò åéóüäïõò. Ôï ÌðåæåóôÝíé ôçò Èåóóáëïíßêçò åßíáé Ýíá áðü ôá
ôñßá ðïõ óþæïíôáé óôïí åëëáäéêü ÷þñï. Ôï
äåýôåñï åßíáé óôéò ÓÝññåò êáé ôï ôñßôï óôç ËÜñéóá óå åñåßðéá. Åðßóçò, åêôüò ÅëëÜäáò, õðÜñ÷åé Ýíá óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ ÃáëáôÜ óôçí
Êùí/ðïëç êáé ôï Üëëï óôï ÓåñÜãéåâï.
Åäþ óôï ÌðåæåóôÝíé ãßíïíôáí äïóïëçøßåò êáé äéáðñáãìáôåýóåéò ãéá ôï åìðüñéï õöáóìÜôùí. ¹ôáí ôï êÝíôñï ôïõ åìðïñßïõ. Åß÷å
ðïëëÜ ìáãáæéÜ, üðùò êáé óÞìåñá, ìå ðïëýôéìïõò ëßèïõò, õöáóìáôÜäéêá, ÷ñõóï÷ïåßá, åðÜñãõñá óêåýç êáé Üëëá ðïëýôéìá áãáèÜ. Ç
÷ñÞóç ôïõ óáí êÝíôñï åìðïñßïõ äåí Üëëáîå
ðïôÝ, ìüíï ðïõ ðñïóáñìüóôçêå áíÜëïãá ìå
ôéò áíÜãêåò ôçò åðï÷Þò. Ôï åìðüñéï üìùò áíèåß êáé óôï “ÉóôéñÜ” êáé óôï “Ìéóßñ Ôóáñóß”
(áéãõðôéáêÞ áãïñÜ).
ÕðÜñ÷ïõí áðïèÞêåò ðïõ óôåãÜæïõí ðñáìÜôåéåò êáé êõñßùò ôï ëáäåìðüñéï, óôï ïðïßï
ïöåßëåé ç ðåñéï÷Þ ôï üíïìá ËáäÜäéêá. Åäþ ï
ÌÝãáò Êùíóôáíôßíïò êáôáóêåõÜæåé ëéìÜíé
ãéá íá åôïéìÜóåé ôï óôüëï ôïõ ìå óêïðü íá
áíáìåôñçèåß ìå ôïí äåýôåñï áíôáðáéôçôÞ ôïõ
èñüíïõ, ôïí Ëéêßíéï. ÍéêÜ ôïí Ëéêßíéï, ãßíå-

ôáé ìïíïêñÜôïñáò, ìåôáöÝñåé ôçí ðñùôåýïõóá ôçò
ÑùìáúêÞò áõôïêñáôïñßáò
óôçí Êùí/ðïëç, êáé ï ÷ñéóôéáíéóìüò áíáãíùñßæåôáé
ùò åðßóçìç èñçóêåßá ôïõ
êñÜôïõò. Óôç Èåóóáëïíßêç ôþñá ãýñù áðü ôï ëéìÜíé äçìéïõñãåßôáé ìßá
åâñáúêÞ óõíïéêßá, ðïõ åßíáé áðü ôéò ðáëéÝò.
Óôá ÷ñüíéá ôçò Ôïõñêïêñáôßáò ôï ëéìÜíé
áñ÷ßæåé íá åðé÷ùìáôþíåôáé, óå ìéá åðï÷Þ ðïõ
ÅâñáúêÞ êïéíüôçôá ðáßñíåé óôá ÷Ýñéá ôçò ôï
÷ïíäñåìðüñéï. ¸ôóé ôá ËáäÜäéêá, ãíùóôÜ
óôïõò ðáëáéüôåñïõò Èåóóáëïíéêåßò ùò Öñáãêïìá÷áëÜò, ãßíïíôáé ôï êÝíôñï ôïõ ÷ïíäñåìðïñßïõ áëëÜ êáé ôïõ áãïñáßïõ Ýñùôá. Äßðëá
óôï åìðüñéï áíáðôýóóïíôáé êáé ïé âéïôå÷íßåò: áëìðÜíçäåò (ðåôáëùôÝò), óåíôïõêôóÞäåò,
“êáëáúôæÞäåò (ãáíùôÝò) êáé êáæáíôæÞäåò (ëåâçôïðïéïß), Ý÷ïõí ôï êÝíôñï ôïõò óôçí ðëáôåßá ôçò áãïñÜò ôç “Ëüãêá” êáé óôï ôæáìß ôïõ
Êáíôß ÊåìÜë. Áêüìç êáé óÞìåñá, óå ðåßóìá
ôùí êáéñþí, óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ Öñáãêïìá÷áëÜ õðÜñ÷ïõí êáôáóôÞìáôá ãåíéêïý åìðïñßïõ.
Êôßñéá ðïõ ãéá ÷ñüíéá óôÝãáæáí áðïèÞêåò ìå
ëÜäéá, óáðïýíéá, êáõóüîõëá Þ ìéêñïìÜãáæá
ìå áðïéêéáêÜ, üóðñéá, ðáôÜôåò êáé êñåììýäéá, Ý÷ïõí áíáêçñõ÷èåß äéáôçñçôÝá. Ç ðåñéï-

÷Þ Ý÷åé áëëÜîåé. Ôï ðáëéü ìå ôï êáéíïýñãéï
óõíõðÜñ÷ïõí: ôñåéò ôï ëÜäé, ôñåéò ôï îßäé, ÷ßëéåò ôï ïõßóêé. Ìðáñ, ìðéñáñßåò, êáöåôÝñéåò
– êáöÝ áìÜí, êáöÝ ÓáíôÜí êáé ôþñá åóðñÝóï. Åóôéáôüñéá, ïõæåñß, ðïëéôéóôéêÜ êÝíôñá
Üñ÷éóáí íá áíèïýí åêåß ðïõ êÜðïôå ç ìõñùäéÜ áðü ôáããü ëÜäé áíáêáôåõüôáí ìå ôçí åõùäéÜ ôùí ìðá÷áñéêþí, åêåß ðïõ ï öôù÷üò öùôéóìüò åðÝôñåðå íá ãßíïíôáé ÷ùñßò åíï÷Ýò ïé
áãïñáðùëçóßåò ôïõ öèçíïý áãïñáßïõ Ýñùôá.
Ðñéí ìåñéêïýò áéþíåò, üóïé Ýöèáíáí áðü
ôá âüñåéá Þ ôá äõôéêÜ ôçò Èåó/íßêçò ðåñíïýóáí ôçí ðýëç ôïõ ÂáñäÜñç êáé Ýìðáéíáí óôçí
ðüëç. Åêåßíç ç ðåñé÷Þ áñãüôåñá ïíïìÜóôçêå
ÐáñáâáñäÜñéá. Åííïïýìå ôç óõíïéêßá ôçò Ñáìüíáò áðü ôçí åðÜíù ðëåõñÜ ôçò ðýëçò ôïõ
ÂáñäÜñç êáé ôïí óõíïéêéóìü ×éñò áðü ôçí êÜôù ðëåõñÜ ôïõ ÂáñäÜñç ìÝ÷ñé ôïí ðáëéü óéäçñïäñïìéêü óôáèìü. ÁõôÞ åßíáé ìéá ðåñéï÷Þ äåìÝíç ìå ôï ìáñôýñéï ôùí Åâñáßùí. Áðü
åäþ ïé Ãåñìáíïß ìðïõæïýñéáóáí ôïõò Åâñáßïõò êáé ôïõò Ýóôåéëáí óôá êñåìáôüñéá. Åäþ
ãñÜöôçêå ç ôåëåõôáßá óåëßäá ôïõ äñÜìáôïò
ôùí Åâñáßùí ôçò Èåóóáëïíßêçò.
Ταρσή Δ.

• ÎåíÜãçóç óôïí êüóìï ôïõ ðáñáìõèéïý.
Óôï 2ï Äçìïôéêü Ó÷ïëåßï Öåñþí âñÝèçêå
ôçí Ôñßôç 15 ÌáÀïõ 2005 ç åéêïíïãñÜöïò
êáé óõããñáöÝáò ðáéäéêþí âéâëßùí êá ËÞäá Âáñâáñïýóç, óôá ðëáßóéá ôïõ ðñïãñÜììáôïò «Óõããñáöåßò êáé ÅéêïíïãñÜöïé
óôá Ó÷ïëåßá», ðïõ õëïðïéåß ôï Åèíéêü ÊÝíôñï Âéâëßïõ.
• ÂéâëéïäéáäñïìÝò óôïí ¸âñï. ÓåéñÜ åêäçëþóåùí ãéá ôï âéâëßï äéïñãÜíùóå ôï Èñáêéêü ÊÝíôñï Ðïëéôéóìïý “Äéüíõóïò”, ðáñïõóßá óçìáíôéêþí ðñïóùðéêïôÞôùí ôùí
ãñáììÜôùí êáé ôùí Ôå÷íþí. ¹ôáí ìéá åâäïìÜäá áöéåñùìÝíç óôï âéâëßï, ðïõ
äéïñãáíþèçêå ó’ üëï ôï íïìü ôïõ ¸âñïõ.
• ÄéåèíÝò ìïõóéêü öåóôéâÜë óôç ÓáìïèñÜêç. ÊáôÜ ôï äéÜóôçìá 21-24 Éïõëßïõ èá äéåîá÷èåß óôï íçóß ôïõ ¸âñïõ ôï Samothraki
World Music Festival 2005, ìå ðñïïðôéêÞ
ôç äéáóêÝäáóç, áëëÜ êáé ôçí åíçìÝñùóç
êáé åõáéóèçôïðïßçóç ôïõ êüóìïõ ãéá ôá
ôñÝ÷ïíôá æçôÞìáôá Âéïêáëëéåñãåéþí êáé
Ïéêïëïãßáò óôïí ðëáíÞôç.
• Áãùãüò ðåôñåëáßïõ ÌðïõñãêÜò-Áëåîáíäñïýðïëçò. Óôçí Áëåî/ðïëç êáé óôç Óüöéá èá êéíçèåß áíôéðñïóùðåßá ôçò ôñéìåñïýò ÅðéôñïðÞò ãéá ôïí ðåôñåëáéáãùãü.
• ÄéÞìåñï åêäçëþóåùí ôïõ Äéêôýïõ ÄÞìùí ÅëëÜäáò-Ôïõñêßáò-Âïõëãáñßáò “Ðüëéò”. ¸íá äéÞìåñï åêäçëþóåùí óôçí Êùí/
ðïëç ãåìÜôï óõãêéíÞóåéò Ýæçóå ï ïìïãÝíåéá ôçò Êùí/ðïëçò êáé ïé åêðñüóùðïé ôçò
áðïóôïëÞò ôïõ Äéêôýïõ.
• ÁðïêáôÜóôáóç æçìéþí ôùí ðëçììõñïðáèþí ôïõ ¸âñïõ áðü ôéò ðëçììýñåò ôïõ
ðåñáóìÝíïõ Öåâñïõáñßïõ. Ç ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ “ðÜãùóå” ôçí Ýãêñéóç ôùí
êïíäõëßùí ãéá ôçí áðïêáôÜóôáóç ôùí æçìéþí êáé ôçí áðïæçìßùóç ôùí ðëçãÝíôùí
ìå ôçí áéôéïëïãßá üôé êáèõóôÝñçóáí íá êáôáôåèïýí ôá ó÷åôéêÜ äéêáéïëïãçôéêÜ óôçí
áñìüäéá ÅðéôñïðÞ ôçò ÅÅ.
• Ôïõñéóôéêüò êáé åðáããåëìáôéêüò ïäçãüò
Âïñåßïõ êáé Êåíôñéêïý ¸âñïõ ðñïâëÞèçêå óå åéäéêÞ åêäÞëùóç óôï Åìðïñéêü ÅðéìåëçôÞñéï ôçò Áäñéáíïýðïëçò.
• Åêäçëþóåéò óôéò ÖÝñåò ãéá ôçí Ðáãêüóìéá ÇìÝñá ÐåñéâÜëëïíôïò. Ï ÄÞìïò Öåñþí ðñïóêÜëåóå ôïõò äçìüôåò ôïõ ôçí ÊõñéáêÞ 5 Éïõíßïõ ãéá ìéá åêäñïìÞ óôï ÄÝëôá ôïõ ¸âñïõ. ÐáéäéÜ áðü ôá íçðéáãùãåßá
ôçò ðüëçò åîÝèåóáí æùãñáöéÝò ôïõò ìå
èÝìá ôï íåñü êáé áíáãíþóèçêáí ïé ôñåéò
êáëýôåñåò åêèÝóåéò áðü ìáèçôÝò ôçò Å´
ôÜîçò ôïõ Äçì. Ó÷ïëåßïõ.
• Åëëçíïôïõñêéêüò áãùãüò öõóéêïý áåñßïõ. Îåêßíçóáí ïé åñãáóßåò óôï ôìÞìá ÊÞðïé-Áëåî/ðïëç ôïõ åëëçíïôïõñêéêïý áãùãïý öõóéêïý áåñßïõ. Óôá åãêáßíéá ôïõ ðïëõóÞìáíôïõ áõôïý Ýñãïõ áíáìÝíåôáé íá
ðáñáóôïýí ïé ðñùèõðïõñãïß ÅëëÜäáò êáé
Ôïõñêßáò ê.ê. Êþóôáò ÊáñáìáíëÞò êáé Ñåôæßð Ôáãßð ÅñíôïãÜí.
• Óôïí ¸âñï ï ãåíéêüò ãñáììáôÝáò ôïõ Õðïõñãåßïõ Ðïëéôéóìïý. «ÖõëÜóóåôå Èåñìïðýëåò áõôïãíùóßáò, ôáõôüôçôáò êáé óõíåéóöïñÜò óôï óçìåñéíü ðëïýóéï ð´ñïóùðü ìáò, ôï ðñüóùðï ôïõ óýã÷ñïíïõ åëëçíéóìïý». Ìå ôá ëüãéá áõôÜ õðïãñÜììéóå ôçí ðñïôåñáéüôçôá óôçí ðïëéôéóôéêÞ åíßó÷õóç ôçò ÈñÜêçò ï ÃÃ ôïõ ÕÐÏ ê. ×ñÞóôïò Æá÷üðïõëïò.
• Ðïäçëáôéêüò ãýñïò ÅéñÞíçò êáé Öéëßáò
äéïñãáíþèçêå ôçí ÊõñéáêÞ 8 ÌáÀïõ áðü
ôïõò ÄÞìïõò Ôñéãþíïõ, Óâßëåíãêñáíô êáé
Áäñéáíïýðïëçò, ìå ôï óýíèçìá «Ç Åõñþðç óôá ðïäÞëáôá».
• ÐáéäéÜ ôïõ ¸âñïõ êáôáèÝôïõí ôï üñáìÜ
ôïõò ãéá ôï ìÝëëïí ôïõ Íïìïý. Åðôáêüóéåò ðåíÞíôá (750) ðñïôÜóåéò êáôÝèåóáí
ïé ìáèçôÝò ôïõ Íïìïý ìÝóá áðü æùãñáöéÝò, ìáêÝôåò êáé åñãáóßåò óôá ðëáßóéá ôïõ
óôñáôçãéêïý ó÷åäßïõ «¸âñïò 2010» ôçò
Íïìáñ÷ßáò.
• Êõêëïöüñçóå ôï íÝï âéâëßï ôïõ ê. ÍáèáíáÞë Ðáíáãéùôßäç ìå ôßôëï «Äéêáéþìáôá êáé ìåéïíüôçôåò». Ï óõããñáöÝáò ðñïóåããßæåé ôï ìåéïíïôéêü æÞôçìá ìå ìéá óýã÷ñïíç êáé ðñïïäåõôéêÞ ìáôéÜ.
• Ôßôëïé éäéïêôçóßáò ôïõ Ïñöáíïôñïöåßïõ
ôçò ÐñéãêÞðïõ. Áêõñþèçêáí áðü Ôïõñêéêü äéêáóôÞñéï ïé ôßôëïé éäéïêôçóßáò ôïõ
Ïñöáíïôñïöåßïõ ôçò ÐñéãêÞðïõ. Ôï Ïéêïõìåíéêü Ðáôñéáñ÷åßï ðñïóÝöõãå óôï
Åõñùðáúêü ÄéêáóôÞñéï Áíèñùðßíùí ÄéêáéùìÜôùí.
• Ðåñéóóüôåñç åíçìÝñùóç ãéá ôïí ðåôñåëáéáãùãü. Ï Ðñüåäñïò ôïõ Éáôñéêïý Óõëëüãïõ ¸âñïõ ê. Äçì. ÁíáóôáóéÜäçò ðñïêáëåß êáé ðáñáêáëåß ôïõò âïõëåõôÝò ôïõ
íïìïý ¸âñïõ íá åíçìåñþóïõí ôïí êüóìï
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•
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ãéá ôéò ðéèáíÝò áñíçôéêÝò åðéðôþóåéò ðïõ
èá ðñïêýøïõí óôçí ðåñéï÷Þ, áðü ôçí êáôáóêåõÞ êáé ëåéôïõñãßá ôïõ áãùãïý.
ÐñïêëçôéêÞ êáé å÷èñéêÞ èåùñïýí ôçí áðüöáóç ôïõ Õðïõñãåßïõ ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò íá áðïêëåßóåé ôï 60% ôùí âáìâáêïðáñáãùãþí ôïõ íïìïý ¸âñïõ áðü ôçí
åðéóôñïöÞ ôçò óõíõðåõèõíüôçôáò.
Áãþíáò êõðÝëïõ Moto Cross. Óôï Ôõ÷åñü ôïõ ¸âñïõ äéåîÞ÷èç, óôçí åõñùðáúêþí
ðñïäéáãñáöþí ðßóôá, ôçí ÊõñéáêÞ 8 ÌáÀïõ ï 2ïò áãþíáò Moto Cross Âïñåßïõ ÅëëÜäáò, õðü ôçí áéãßäá ôïõ ÄÞìïõ Ôõ÷åñïý.
Åîüöëçóç ïöåéëïìÝíùí ôéìçìÜôùí ãåùñãéêïý êëÞñïõ. Åñþôçóç ðñïò ôïí Õðïõñãü ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò êáé Ôñïößìùí ê.
ÅõÜããåëï ÌðáóéÜêï áðÝóôåéëå ï âïõëåõôÞò ¸âñïõ ê. Ã. Íôüëéïò, ìå èÝìá ôçí åîüöëçóç ôùí ïöåéëïìÝíùí ôéìçìÜôùí ãåùñãéêïý êëÞñïõ. Ôï æÞôçìá áðáó÷ïëåß ðïëëïýò áãñüôåò ôïõ íïìïý.
Óïâáñü ðëÞãìá óôï èáëÜóóéï ïéêïóýóôçìá ôïõ Âïñåßïõ Áéãáßïõ. ÍåêñÜ áðü
áóöõîßá Þ ðíéãìü äåêÜäåò äåëößíéá êáé øÜñéá ðïõ ðáñáóýñèçêáí áðü ðáñÜíïìá äß÷ôõá êáé åíôïðßóôçêáí óôá áíïé÷ôÜ ôçò ÓáìïèñÜêçò. Ç ïéêïëïãéêÞ êáôáóôñïöÞ óôï
èáëÜóóéï ïéêïóýóôçìá ôïõ âïñåßïõ Áéãáßïõ èåùñåßôáé ðïëý ìåãÜëç. Óýìöùíá ìå
áëéåßò ôçò ÓáìïèñÜêçò, ðáñüìïéá äß÷ôõá,
ðïõ åßíáé éôáëéêÞò ðñïÝëåõóçò, ÷ñçóéìïðïéïýíôáé áðü Ôïýñêïõò øáñÜäåò ãéá ôçí
áëéåßá îéößá.
ÅñãáôéêÜ ÷Ýñéá áðü Âïõëãáñßá. Áñéèìüò
ñåêüñ ôùí åðï÷éêþí åñãáôþí áðü ôç Âïõëãáñßá óçìåéþèçêå öÝôïò óôïí ¸âñï.
Ôïõñéóôéêü Üíïéãìá êáé óôç ÂáëêáíéêÞ.
Ç Íïìáñ÷ßá ¸âñïõ åðé÷åéñåß ôçí åîåýñåóç êïéíþí ïäþí óõíåñãáóßáò ôùí ðåñéï÷þí ¸âñïõ êáé Íôáñêïâßóôáò ôçò Ñïõìáíßáò, ìå ðñùôïâïõëßá ôùí Ðáíåðéóôçìßùí
ÄÐÈ (Äçìïêñßôåéï Ðáí/ìéï ÈñÜêçò) êáé
Íôáñêïâßóôáò.
Ôï 13ï ÐáíåëëÞíéï Äçìïóéïãñáöéêü ÓõíÝäñéï èá ðñáãìáôïðïéçèåß óôç ÓáìïèñÜêç áðü 30 Éïõíßïõ ìÝ÷ñé ôéò 3 Éïõëßïõ 2005.
Ôáýñç Ôõ÷åñïý. Ìå äïîïëïãßá êáé ãëÝíôé
ôéìÞèçêå ç ãéïñôÞ ôïõ Áãßïõ Ãåùñãßïõ
óôçí Ôáýñç Ôõ÷åñïý.
ÄÜóïò ÄáäéÜò êáé ÄÝëôá ¸âñïõ. Äéïñãáíþíïíôáé êáèçìåñéíÜ ôá ðñïâëÞìáôá óôï
äÜóïò ôçò ÄáäéÜò êáé ôï ÄÝëôá ôïõ ¸âñïõ,
êáèþò ïé öïñåßò äéá÷åßñéóçò ãéá ôïõò äýï
óçìáíôéêïýò âéüôïðïõò äåí ëåéôïõñãïýí
åäþ êáé ôñßá ÷ñüíéá, ìåôÜ ôç ó÷åôéêÞ áíáêïßíùóç ôïõ ÕÐÅ×ÙÄÅ.
Áíáæçôþíôáò ôç ÷áìÝíç ôáõôüôçôá ôïõ...
ïßíïõ óôç ÈñÜêç. Ôá êñáóéÜ, óôï ÷ôåò,
óôï óÞìåñá êáé óôï áýñéï êáé ç áíáæÞôçóç ôñüðùí âåëôßùóçò ôçò ðïéüôçô´ò ôïõ
Þôáí ôï èÝìá äéçìåñßäáò ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôçí Áëåî/ðïëç ç ¸íùóç ÅëëÞíùí ×çìéêþí ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÁÌÐ (Áíáô.
Ìáêåäïíßáò-ÈñÜêçò).
Ôïõñéóìüò. Óýìöùíá ìå ôéò åêôéìÞóåéò ôùí
áñìïäßùí áíáìÝíåôáé íá åéóñåýóïõí ïé
ðñþôïé Ñþóïé åðéóêÝðôåò óôï íïìü.

ÐËÇÌÌÕÑÉÓÁÍ
ÏÉ ÅÑÃÁÔÉÊÅÓ ÊÁÔÏÉÊÉÅÓ
ÓÔÉÓ ÖÅÑÅÓ
Ìéá íåñïðïíôÞ ìéêñÞò äéÜñêåéáò Þôáí áñêåôÞ íá öÝñåé ôá ðÜíù-êÜôù óôçí ðåñéï÷Þ
ôùí åñãáôéêþí êáôïéêéþí óôéò ÖÝñåò.
Íåüêôéóôá êôßñéá ðïõ ðáñáäüèçêáí ìüëéò ôïí ðåñáóìÝíï Ïêôþâñç óôïõò äéêáéïý÷ïõò ôçò ÅñãáôéêÞò êáôïéêßáò ìåôáôñÜðçêáí óå ëßìíç. Åîáéôßáò ôùí êáêïôå÷íéþí ôùí
åñãïëÜâùí ðëçììýñéóáí ïé óôÝãåò êáé ôá
íåñÜ åéó÷þñçóáí óôá äéáìåñßóìáôá áðü
ðáíôïý, áðü ôïß÷ïõò, ôáâÜíéá êáé ðüñôåò.
Ïé éäéïêôÞôåò ôùí äéáìåñéóìÜôùí âñßóêïíôáé óå áðüãíùóç, áöïý áõôü ôï ìðïõñßíé ðïõ Ýðåóå óôçí ðåñéï÷Þ êáôÝóôñåøå
ôï íïéêïêõñéü ôïõò.
Ìéëïýí ãéá åãêëçìáôéêÝò êáêïôå÷íßåò áðü ôïõò åñãïëÜâïõò êáôáóêåõáóôÝò.
Æçôïýí áðü ôïõò áñìüäéïõò íá ðáñèïýí
Üìåóá üëá ôá áðáñáßôçôá ìÝôñá Ýôóé þóôå íá áðïêáôáóôáèïýí ïé æçìéÝò ðïõ õðÝóôçóáí ôá äéáìåñßóìáôÜ ôïõò êáé íá áðïæçìéùèïýí ãéá ôéò ïéêïóêåõÝò êáé ü,ôé Üëëï Ý÷áóáí, ãéá íá åßíáé óå èÝóç íá ôá áíôéêáôáóôÞóïõí.
Áò åëðßóïõìå üôé èá õëïðïéçèïýí ïé õðïó÷Ýóåéò ôïõ õöõðïõñãïý ê. ÃéáêïõìÜôïõ
ãéá ôéò áðïæçìéþóåéò, ôéò ïðïßåò èá áíáëÜâåé ï Ïñãáíéóìüò.
M.K.
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"Ελευθέρια Θράκης"
O Πανηγυρικός της Ημέρας
(ÓõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 1)

Ç åäáöéêÞ áðëçóôßá üìùò ôùí ÂïõëãÜñùí ïäçãåß ôçí ÅëëÜäá êáé ôéò ãåßôïíåò ÷þñåò óôïí Â´ Âáëêáíéêü ðüëåìï êáé ôçí êáôÜëçøç áðü ôá ÅëëçíéêÜ óôñáôåýìáôá ôïí Éïýëéï ôïõ 1913 ïëüêëçñçò ôçò ÄõôéêÞò ÈñÜêçò.
ÐáñÜëëçëá ôçí ÁíáôïëéêÞ ÈñÜêç êáôáëÜìâáíå ôüôå ï ôïõñêéêüò óôñáôüò.
Ìå ôç ÓõíèÞêç ôïõ Âïõêïõñåóôßïõ ôïí
Áýãïõóôï ôïõ 1913 ç ÄõôéêÞ ÈñÜêç åðéäéêÜæåôáé óôïõò Âïýëãáñïõò. Ï Èñáêéþôéêïò ëáüò åîåãåßñåôáé, áðùèåß ôéò ÂïõëãáñéêÝò äõíÜìåéò, êçñýóóåé ôçí áõôïíïìßá ôçò ðåñéï÷Þò
êáé ó÷çìáôßæåé ðñïóùñéíÞ ÊõâÝñíçóç.
Ç ÅëëçíéêÞ ÊõâÝñíçóç üìùò, ôçñþíôáò
ôïõò üñïõò ôçò ÓõíèÞêçò ôïõ Âïõêïõñåóôßïõ, åãêáôáëåßðåé ôç ÈñÜêç, ç ïðïßá ðáñáäßíåôáé óôïõò ÂïõëãÜñïõò ôïí Ïêôþâñéï ôïõ
1913.
Ç åëåõèåñßá êñÜôçóå ëïéðüí ìüíï ôñåéò
ìÞíåò êáé Ýìåëëå íá áñãÞóåé Üëëá Ýîé ÷ñüíéá.
Ç ÂïõëãáñéêÞ êáôï÷Þ êáôÝóôñåøå óôá
÷ñüíéá ðïõ áêïëïýèçóáí ôïí êïéíùíéêü êáé
ïéêïíïìéêü éóôü ôçò ôïðéêÞò êïéíùíßáò. ÓôáìÜôçóå ôïí ðïëéôéóìü êáé åñÞìùóå üëç ôçí
ðåñéï÷Þ. 250.000 ¸ëëçíåò ôçò ÈñÜêçò ïäçãÞèçêáí óôçí ðñïóöõãéÜ. ÄåêÜäåò ÷éëéÜäåò
óöáãéÜóèçêáí.
Ôï ôÝëïò ôïõ Á´ Ðáãêïóìßïõ ðïëÝìïõ âñßóêåé ôçí Ôïõñêßá çôôçìÝíç. Ç ÅëëÜäá äéåêäéêåß îáíÜ üëç ôç ÈñÜêç. Ôüôå ç Ãáëëßá, ãéá
íá åîõðçñåôÞóåé ôá äéêÜ ôçò óõìöÝñïíôá óôç
ÌÝóç ÁíáôïëÞ, äéÜ ôïõ áñ÷éóôñáôÞãïõ ôùí
óõììá÷éêþí äõíÜìåùí ôçò ÌÝóçò ÁíáôïëÞò
ÃÜëëïõ ÖñáíóïõÜ íô’ Åóðåñáß äéáôÜóóåé ôá
óõììá÷éêÜ óôñáôåýìáôá íá êáôáëÜâïõí ôç
ÄõôéêÞ ÈñÜêç, åðßóçìá, ãéá ëïãáñéáóìü ôçò
óõììá÷ßáò, ïõóéáóôéêÜ üìùò ãéá ôçí åðßôåõîç ôùí äéêþí ôçò âëÝøåùí.
Ôï ðñùéíü ôçò 4çò Ïêôùâñßïõ 1919 ôá
óõììá÷éêÜ óôñáôåýìáôá ìå åðéêåöáëÞò ôïí
óôñáôçãü Ëåïíáñäüðïõëï ìðáßíïõí óôçí
ÎÜíèç êáé óôç óõíÝ÷åéá åëåõèåñþíïõí üëç
ôç ÄõôéêÞ ÈñÜêç áðü ôïõò Âïýëãáñïõò.
Ïé Èñáêéþôåò ãõñßæïõí áðü ôçí ðñïóöõãéÜ ãéá íá îáíáóôÞóïõí ôá íïéêïêõñéÜ ôïõò
êáé íá ïéêïäïìÞóïõí îáíÜ ôçí îáêïõóôÞ ðáôñßäá ôïõò.
ÂÝâáéá ôßðïôå äåí Þôáí üðùò ðñéí. Ç
ÂïõëãáñéêÞ êáôï÷Þ åß÷å êáôáóôñÝøåé êÜèå
ðïëéôéóôéêÞ êáé êïéíùíéêÞ õðïäïìÞ. ¸ðñåðå üëá íá ãßíïõí áðü ôçí áñ÷Þ. Ïé Èñáêéþôåò üìùò, öëïãåñïß ðáôñéþôåò êáé Üíèñùðïé
ôçò äçìéïõñãßáò, äåí Ýêáíáí ðßóù êáé Üñ÷éóáí Ýíá íÝï áãþíá, äéáöïñåôéêü áõôÞ ôç öïñÜ, íá áíáóôÞóïõí ôçí ðáôñßäá ôïõò.
Ãéá Üëëç ìéá öïñÜ ïõóéáóôéêü ñüëï Ýðáéîå ç Äçìïãåñïíôßá, äçëáäÞ ôï üñãáíï ðïõ
åß÷å ôçí åõèýíç ôùí èåìÜôùí ôçò ÅëëçíéêÞò
Êïéíüôçôáò êáôÜ ôçí ðåñßïäï ôçò ÏèùìáíéêÞò Áõôïêñáôïñßáò êáé ç ïðïßá åðáíáëåéôïýñãçóå.
ÅðéêåöáëÞò ôçò Äçìïãåñïíôßáò Þôáí ï åêÜóôïôå Ìçôñïðïëßôçò. Ç ðáñïõóßá ôçò Åêêëçóßáò áäéÜëåéðôç, ïõóéáóôéêÞ, ìá÷çôéêÞ. ÉåñÜñ÷åò ìå èÜññïò, áõôáðÜñíçóç êáé áõôï-
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èõóßá õðåñáóðßóôçêáí ôá äßêáéá êáé ôçí áîéïðñÝðåéá ôùí ÅëëÞíùí üëçò ôçò ÈñÜêçò.
Ïé óõììá÷éêÝò äõíÜìåéò åðÝâáëáí óôç
ÈñÜêç êáèåóôþò äéáóõììá÷éêÞò êáôï÷Þò, ïíïìÜæïíôÜò ôçí «×þñá ôçò ÈñÜêçò». Åðßóçìç ãëþóóá Þôáí ç ÃáëëéêÞ. Ôç Äéïßêçóç ôçò
ÈñÜêçò áíÝëáâå êáô’ åîïõóéïäüôçóç ôïõ Áñ÷éóôñáôÞãïõ ï Óôñáôçãüò Óáñðý.
Ç åëëçíéêÞ êïéíüôçôá èåùñÞèçêå ùò
ìåéïíüôçôá êáé Ýôõ÷å áñ÷éêþò Üäéêçò ìåôá÷åßñéóçò.
Åõôõ÷þò ç ðáëéííüóôçóç ôùí ðñïóöýãùí
åíßó÷õóå ôï åëëçíéêü óôïé÷åßï êáé áðïêáôÝóôçóå óéãÜ óéãÜ ôçí êïéíùíéêÞ ôÜîç.
Ïé Èñáêéþôåò óõíåéäçôïðïéïýí üôé âñßóêïíôáé ãé’ Üëëç ìéá öïñÜ óå êáèåóôþò êáôï÷Þò, Ýóôù êáé óõììá÷éêÞò. Ðáñ’ üë’ áõôÜ
åëðßæïõí êáé åîáêïëïõèïýí íá åðéóôñÝöïõí
êáé íá åíéó÷ýïõí ôçí ðáôñßäá ôïõò.
Êýñéïò ìï÷ëüò ïé êáðíåñãÜôåò ðïõ åðéóôñÝöïõí êáôÜ ÷éëéÜäåò êáé ñß÷íïíôáé óôç
äïõëåéÜ. Ôï ßäéï êáé ïé ôå÷íßôåò, ïé åðáããåëìáôßåò êáé ïé Ýìðïñïé ðïõ îáíá÷ôßæïõí ôá ìáãáæéÜ ôïõò. Ïé ìåãÜëïé êáðíÝìðïñïé åðéóôñÝöïõí ùò áíôéðñüóùðïé ðëÝïí ôùí ìåãÜëùí
êáðíéêþí åôáéñéþí. ¸ôóé óôåëå÷þèçêáí êáé
ôá üñãáíá ôçò åëëçíéêÞò áõôïäéïßêçóçò.
ÖôÜíïõìå Ýôóé óôéò 14 ÌáÀïõ ôïõ 1920,
çìÝñá ðïõ ï Åëëçíéêüò Óôñáôüò äéáôÜóóåôáé íá áíáëÜâåé åî ïíüìáôïò ôùí óõììÜ÷ùí
ôçí êáôÜëçøç êáé äéïßêçóç ôçò ÄõôéêÞò ÈñÜêçò, áíôéêáèéóôþíôáò ôá ÃáëëéêÜ óôñáôåýìáôá.
Ôïí Éïýëéï ôïõ ßäéïõ ÷ñüíïõ, ìå ôç ÓõíèÞêç ôùí Óåâñþí, ç ÈñÜêç ðñïóáñôÜôáé ïñéóôéêÜ óôçí ÅëëÜäá.
Ïé Èñáêéþôåò ìáèáßíïõí ôï ðïëõðüèçôï
ãåãïíüò óôéò 30 Éïõëßïõ 1920 áðü ôï åîÞò ôçëåãñÜöçìá ôïõ ßäéïõ ôïõ ÂåíéæÝëïõ ðñïò ôïí
êõâåñíçôéêü áíôéðñüóùðï ôçò ÈñÜêçò:
«×áßñù ìåãÜëùò áããÝëëùí õìßí üôé óÞìåñïí åâäüìçí åðÝôåéïí ÓõíèÞêçò Âïõêïõñåóôßïõ õðåãñÜöç óõíèÞêç åéñÞíçò ìåôÜ Ôïõñêßáò, äé’ çò áé êõñéüôåñáé óýììá÷ïé äõíÜìåéò ìåôáâßâáóáí çìßí ÄõôéêÞí ÈñÜêçí».
Ç åëåýèåñç ðéá ÈñÜêç Ýðñåðå ôþñá íá
áãùíéóôåß ãéá ôçí áíÜðôõîÞ ôçò. Íá îåðåñÜóåé ôá ðñïâëÞìáôá ôçò áðüóôáóçò êáé ôçò Ýëëåéøçò õðïäïìþí. Íá áöïìïéþóåé ôçí ðëçèõóìéáêÞ ôçò éäéïìïñößá. Íá áíôéìåôùðßóåé
ôï Áèçíïêåíôñéêü êñÜôïò.
ÓÞìåñá, óôç ÷áñáõãÞ ôïõ 21ïõ áéþíá, ç
ÈñÜêç óôÝêåôáé ðéá õðåñÞöáíç êáé óôïëéóìÝíç ìå ôéò ïìïñöéÝò ôçò. Ôéò öõóéêÝò, ôéò
ðïëéôéóôéêÝò, ôéò ðíåõìáôéêÝò.
Áðïôåëþíôáò ôï áíáôïëéêü Üêñï ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò êáé Ý÷ïíôáò áíáãíùñéóôåß
åðéôÝëïõò ç óçìáóßá ôçò ãéá ôçí ÅëëÜäá, áôåíßæåé ôï ìÝëëïí ìå ìåãáëýôåñç áéóéïäïîßá.
Ç ãåùðïëéôéêÞ ôçò èÝóç êáèßóôáôáé üëï êáé
ðéï óçìáíôéêÞ.
Ïé áãþíåò êáé ïé èõóßåò ôùí ðñïãüíùí
ìáò äéêáéþèçêáí.
Åëåýèåñïé óõíå÷ßæïõìå ôï Ýñãï ôçò áíÜðôõîçò êáé ôçò ðñïüäïõ.
Ôï íüçìá ôçò óçìåñéíÞò Åðåôåßïõ åßíáé
ôï ÷ñÝïò ìáò íá ìç ëçóìïíïýìå ôçí éóôïñßá
ìáò êáé íá áðïôßïõìå öüñï ôéìÞò óôïõò ðñùôáãùíéóôÝò ôçò.
ÆÞôù ç 14ç ÌáÀïõ 1920.

Η 85η Επέτειος Απελευθέρωσης της Θράκης
τιμήθηκε από τους Θρακικούς Συλλόγους της Αθήνας
(Συνέχεια από τη σελ. 1)

Δημαρχείο της πόλης. Κι εδώ να σημειώσουμε ότι ο δήμος του Πειραιά
ήταν συνδιοργανωτής του φετεινού εορτασμού με την ΠΑΟΝΕ ενώ χορηγοί
ήταν ο ΟΠΑΠ, η ΣΕΚΑΠ και η Τράπεζα
της Ελλάδος. Τη διοργάνωση επίσης
στήριξαν οι Νομαρχίες Έβρου και
Ροδόπης.
Όλα εξελίχθηκαν σύμφωνα με το
πρόγραμμα. Χαιρετισμό απηύθυναν η
Πρόεδρος της Πανθρακικής Ομοσπονδίας Νότιας Ελλάδας κα Αριάδνη Πασπαλά, ο Αντιδήμαρχος Πειραιά κ. Αναστάσιος Κάρλες και ο Νομάρχης Ροδόπης κ. Άρης Γιαννακίδης. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και
ο βουλευτής Πειραιά κ. Μαντούβαλος.
Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Νομάρχης Έβρου κ. Νίκος Ζαμπουνίδης, με θέμα «Η Θράκη μπροστά στις
νέες προκλήσεις», δίνοντας έμφαση
στις προσπάθειες της Νομαρχίας στην
προβολή του τόπου μας και την ανάπτυξη του τουρισμού.
Στη συνέχεια απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέτες στους: Ευριπίδη Στυλιανίδη (την πλακέτα παρέλαβε η Δ/
ντρια του πολιτικού του Γραφείου κα
Άσπα Αλατζατζή), Νίκο Ζαμπουνίδη,
Νομάρχη Έβρου, Άρη Γιαννακίδη,
Νομάρχη Ροδόπης, Δήμαρχο Πειραιά
(την πλακέτα παρέλαβε ο Αντιδήμαρχος κ. Αναστάσιος Κάρλες), Σταύρο
Καζάκο, Δήμαρχο Ιάσμου, Ιωάννη

Ôïõò áãñüôåò ôïõ ÄÞìïõ Öåñþí åíçìÝñùóáí ïé åêðñüóùðïé ôçò Äçìüóéáò Åðé÷åßñçóçò

ÁÐÏÊÁËÕÐÔÇÑÉÁ
ÔÇÓ ÐÑÏÔÏÌÇÓ
ÔÇÓ ÄÏÌÍÁÓ ÂÉÓÂÉÆÇ
(ÓõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 1)

Λιάπη, εκπρόσωπο ΟΠΑΠ, Ιωάννη Προεστό,
εκπρόσωπο της ΣΕΚΑΠ, Κυριάκο Μόσχο, για
το χορευτικό του Πολιτιστικού Συλλόγου Ιάσμου, Βασίλη Καρφή, για το χορευτικό τμήμα του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Καλλιθέας, Γιώργο Γιαννακόπουλο, για τη χορωδία Π. Φαλήρου "Θεματοφύλακες της παράδοσης", Δημήτρη Κοεμτζή, για το χορευτικό
τμήμα της Ένωσης Ανατ. Ρωμυλίας Αθηνών.
Στη συνέχεια ακολούθησε το μουσικοχορευτικό πρόγραμμα, με το εξαιρετικό Μουσικό συγκρότημα του συμπατριώτη μας Βαγγέλη Παπαθανασίου. Εμφανίστηκε πρώτη η Χορωδία Παλαιού Φαλήρου και στη συνέχεια τα
χορευτικά συγκροτήματα της Ένωσης Ανατολικής Ρωμυλίας, του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Καλλιθέας και του Πολιτιστικού
Συλλόγου Ιάσμου Ροδόπης.
Η παρουσία τόσο της χορωδίας όσο και των
τριών συγκροτημάτων πρέπει να πούμε ότι ήταν εξαιρετική. Και όπως συνήθως συμβαίνει,
συνεπήραν το πλήθος, και μόλις τέλειωσε το
πρόγραμμά τους, μικροί μεγάλοι το έριξαν στο
χορό – πάντα με τη συνοδεία του Παπαναστασίου, για αρκετή ώρα. Συγχαρητήρια στην Οργανωτική Επιτροπή, και σε όσους συμμετείχαν.

Η ετήσια Μαραθώνια πορεία Ειρήνης είναι μια ξεχωριστή μέρα. Είναι αφιερωμένη στον
Γρηγόρη Λαμπράκη για να συμβάλλει στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης.
Κάθε χρόνο ξεκινάει από τον Τύμβο του Μαραθώνα και καταλήγει στο Σύνταγμα.
Ακολουθεί τα βήματα του Γρηγόρη Λαμπράκη, του Νίκου Νικηφορίδη και όλων των άλλων
μαρτύρων αγωνιστών του φιλειρηνικού αντιιμπεριαλιστικού κινήματος.
Στις σημερινές συνθήκες του ιμπεριαλιστικού σφαγείου των λαών, το φιλειρηνικό κίνημα
εντείνει τους αγώνες του. Έτσι στις 5-6-2005 αγωνιστές της ειρήνης από τη Βουλγαρία, την
Ελλάδα και την Τουρκία, αντάμωσαν στον Έβρο και οργάνωσαν στην αίθουσα του Διεθνούς
Συνεδριακού Κέντρου Αλεξ/πολης σχετική εκδήλωση την οποία χαιρέτισε ο Δήμαρχος Αλεξ/
πολης Γ. Αλεξανδρής.
Για πρώτη φορά στη νεότερη Ιστορία οι εργαζόμενοι και η Νεολαία των τριών Βαλκανικών
χωρών αποφάσισαν κοινό αγώνα ενάντια στα ιμπεριαλιστικά σχέδια σε βάρος των Βαλκανικών
και των άλλων λαών του κόσμου.
Το γεγονός αυτό, πέραν της γενικότερης σημασίας του, εντάσσει στην Ιστορία του παγκόσμιου Φιλειρηνικού κινήματος και την Εβρίτικη ιδιαίτερη πατρίδα μας.

ωση του Κοινοβουλίου να αναλάβει και να
στηρίξει αυτή την πρωτοβουλία.
Στο σημείο αυτό πρέπει να τονισθεί ότι η
Ένωση Γυναικών Θράκης θεωρεί υποχρέωσή
της να δηλώσει για μια ακόμη φορά ότι χωρίς
την ένθερμη υλική και ηθική συμπαράσταση
του κ. Α. Κακλαμάνη δεν θα είχε τελεσφορήσει πιθανόν αυτή η προσπάθεια.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν οι απόγονοι της ηρωίδας, η συνονόματή της τρισεγγονή κα Δόμνα Βισβίζη και ο τετρασέγγονός
της Αντώνης Βισβίζης.
Παρόντες στην εκδήλωση ήταν οι βουλευτές Θράκης κ.κ. Παναγιώτης Σγουρίδης,
Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος, Σταύρος Κελέτσης, Απόστολος Φωτιάδης και η κα Χρύσα Μανωλιά, Εκπρόσωπος του Αρχηγού των
Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και από την τοπική μας αυτοδιοίκηση, ο Νομάρχης Ροδόπης κ.
Άρης Γιαννακίδης, ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης κ. Γεώργιος Αλεξανδρής και ο Δήμαρχος Μεταξάδων κ. Χρήστος Περτσούδης, καθώς επίσης αντιπροσωπεία του Ελληνομουσείου Αίνου από την Αλεξανδρούπολη. Παραβρέθηκαν ακόμη η Πρόεδρος της Πανθρακικής Ομοσπονδίας Νότιας Ελλάδας κα Αριάδνη Πασπαλά, Πρόεδροι και εκπρόσωποι πολλών Θρακικών Πολιτιστικών Συλλόγων της
Αττικής.
Παρών βεβαίως ήταν και ο Εβρίτης γλύπτης που φιλοτέχνησε την προτομή κ. Απόστολος Φανακίδης.
Για τη ζωή και τη μεγάλη προσφορά στον
αγώνα του 1821 του ζεύγους Αντώνη και Δομνας Χατζηαντώνη Βισβίζη μίλησε η Πρόεδρος
της Ένωσης Γυναικών Θράκης κα Αναστασία
Σακαλίδου-Χουρδάκη.
Η εκδήλωση έκλεισε με χορούς και τραγούδια της Θράκης. Έπαιξε το συγκρότημα του
Καρυοφίλλη Δοϊτσίδη και τραγούδησαν ο ίδιος
και οι κόρες του Θεοπούλα και Λαμπριάνα,
αρχίζοντας με το θρακιώτικο δημοτικό τραγούδι που αναφέρεται στη Δόμνα Βισβίζη.
Χορούς της Δυτικής και Βόρειας Θράκης
παρουσίασε τμήμα από το Εργαστήρι Παραδοσιακών χορών του Πνευματικού Κέντρου
του Δήμου Δάφνης.

Βέτα Σιγλίδου-Ρέτζιου

Μαρία Λαζίδου

* Ο Πανηγυρικός εκφωνήθηκε από τον κ. Νίκο
Γεννάδιο, δικηγόρο, Πρόεδρο του Συνδέσμου
Ξανθιωτών και Φίλων της Ξάνθης «Οι
Ταξιάρχαι».

Βούλα Αρβανιτίδου
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