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Ç êïðÞ ôçò ðßôáò ìáò óôéò 4 Öåâñïõáñßïõ

ç óõíåóôéáóç & ç âñáâåõóç ôùí ðáéäéùí

Å
ðéôõ÷çìÝíç Þôáí êáé ç öåôåéíÞ åêäÞëù-

óç ôïõ óõëëüãïõ ìáò ðïõ ðñáãìáôïðïé-

Þèçêå ôï ÓÜââáôï 4 Öåâñïõáñßïõ óôéò 7 ôï

áðüãåõìá óôï Îåíïäï÷åß-

ï ÅÓÐÅÑÉÁ ÐáëÜò.

ÃéïñôÜóôçêáí ìáæß ç êï-

ðÞ ôçò ðñùôï÷ñïíéÜôéêçò

ðßôáò, ç áðïíïìÞ áíáìíç-

óôéêþí âñáâåßùí óôá ðáé-

äéÜ ôùí ìåëþí ÁÅÉ êáé

ÔÅÉ ôçò ðáôñßäáò ìáò êáé

öõóéêÜ ï áðïêñéÜôéêïò

÷ïñüò ìáò

ÌÝóá óå ìéá æåóôÞ á-

ôìüóöáéñá êáé Ýíôïíá óõ-

ãêéíçóéáêÜ âñåèÞêáìå öß-

ëïé, óõããåíåßò êáé ãåßôïíåò

ðïõ ÷ñüíéá æïýìå ìáêñéÜ

áðü ôçí ðáôñßäá óôç ãéïñ-

ôáóôéêÞ áõôÞ óõíÜíôçóç

ôïõ Óõëëüãïõ.

Áðü ôá ðñþôá êéüëáò

÷ñüíéá áðü ôçí ßäñõóç ôïõ

Óõëëüãïõ ïé åêäçëþóåéò

áõôÝò áðïôåëïýóáí ìéá é-

äéáßôåñç ÷áñÜ ãéá üëïõò å-

ìÜò ðïõ óõíáíôéüìáóôå

ãéá íá ãéïñôÜóïõìå ìå ôïí

åñ÷ïìü ôïõ êáéíïýñãéïõ

÷ñüíïõ êéá íá áíôáëëÜ-

îïõìå åõ÷Ýò ìå áãáðçìÝ-

íá ìáò ðñüóùðá. Íá ìÜ-

èïõìå ôá íÝá áðü ôç æùÞ ìáò óôçí ÁèÞíá,

ôéò ïéêïãÝíåéÝò ìáò, ãéá ôïõò ößëïõò ìáò áë-

ëÜ êáé íÝá áðü ôçí éäéáßôåñç ðáôñßäá.

Ìáò äßíåôáé ç åõêáéñßá íá óõíáíôÞóïõ-

ìå ôïõò äéêïýò ìáò áíèñþðïõò ðïõ áíôéêåé-

ìåíéêÜ äåí ìáò äßíåôáé ç äõíáôüôçôá íá å-

ðéêïéíùíÞóïõìå åýêïëá ìáæß ôïõò óôç ìå-

ãáëïýðïëç ðïõ æïýìå ðáñÜ ìüíï óå ôÝôïéåò

åêäçëþóåéò.

Ç îå÷ùñéóôÞ áõôÞ âñáäéÜ  ôá åß÷å üëá,

åêðëÞîåéò, áãêáëéÝò, öéëéÜ, ôóïýãêñéóìá

ðáôçñéþí, ôñáãïýäé êáé ÷ïñü.

Óôï Üêïõóìá ôùí èñáêéþôéêùí ôñáãïõ-

äéþí ç ðßóôá ãÝìéæå áðü ãåëáóôÜ ðñüóùðá

ìå äéÜèåóç êáé ÷áñÜ íá ÷ïñåýïõí ôïõò ÷ï-

ñïýò ôïõ ôüðïõ ìáò êáé ü÷é ìüíï.

Îå÷ùñéóôÞ Þôáí êáé ç ðáñïõóßá áíèñþ-

ðùí ðïõ Þñèáí áðü ôéò ÖÝñåò êáé ôßìçóáí

ôçí åêäÞëùóç üðùò ï ÄÞìáñ÷ïò ê. Ã. Ïý-

óôïãëïõ ìå ôç óýæõãü ôïõ, ï Í. Ãêüôóçò äç-

ìïôéêüò óýìâïõëïò, ï Ã. Íôüëéïò âïõëåõ-

ôÞò ¸âñïõ êáé ê. ÂáñóÜìç åê ìÝñïõò ôïõ

ãõíáéêåßïõ óõíåôáéñéóìïý “Ç ÅÊÁÂÇ”.

Ðáñþí óôçí åêäÞëùóÞ ìáò Þôáí êáé ï á-

ãáðçôüò ìáò óõìðáôñéþôçò æùãñÜöïò êïò

ÃéÜííçò ÌçôñÜêáò, ï ïðïßïò ðñÝðåé íá ï-

ìïëïãÞóïõìå  üôé ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíáé áíå-

ëéðþò ìáò ôéìÜ ìå ôçí ðáñïõóßá ôïõ óôéò åê-

äçëþóåéò ìáò.

Åðßóçò ðñÝðåé á åðéóçìÜíïõìå üôé êáé óå

áõôÞ ôçí åêäÞëùóç ìáò ôßìçóáí ößëïé ìáò

ïé ïðïßïé áí êáé äåí êáôÜãïíôáé áðü ôïí ̧ -

âñï êÜèå öïñÜ äßíïõí ôï ðáñüí ôïõò. Ìáò

áãáðïýí ðñáãìáôéêÜ êáé áõôü ôï åêäçëþ-

íïõí Ýíôïíá ôüóï ìå ôçí ðáñïõóßá ôïõò ü-

óï êáé ìå ôç óõììåôï÷Þ ôïõò óôï ÷ïñü êáé

óôï ôñáãïýäé.

Óôá ðëáßóéá ôçò åêäÞëùóçò éäáßôåñç óç-

ìáóßá åß÷å ç âñÜâåõóç ôùí ðáéäéþí ôùí ìå-

ëþí ìáò ðïõ ðÝôõ÷áí óôá ÁÅÉ êáé ÔÅÉ ôçò

ðáôñßäáò ìáò. Åßíáé áëÞèåéá üôé ç ðñïóðÜ-

èåéá ôïõ Óõëëüãïõ íá öÝñåé ðéï êïíôÜ ôïõò

íÝïõò íá ãíùñéóôïýí ìåôáîý ôïõò êáé íá äç-

ìéïõñãÞóïõí ôç íÝá ãåíéÜ óôá äñþìåíá ôïõ

Óõëëüãïõ äåí Ýöåñå ôá áíáìåíüìåíá áðï-

ôåëÝóìáôá. Áíçóõ÷çôéêü åßíáé ôï ãåãïíüò

üôé áêüìç êáé óôç âñÜâåõóç ôùí ðáéäéþí

åêôüò ôùí ëßãùí öùôåéíþí åîáéñÝóåùí, ôéò

áíáìíçóôéêÝò ðëáêÝôåò ôéò ðáñáëáìâÜíïõí

ïé ãïíåßò ôïõò Þ óõããåíéêÜ ðñüóùðá, ðáñÜ

ôá ßäéá ôá ðáéäéÜ.

Åßíáé Ýíá èÝìá ðïõ Ýíôïíá áðïó÷ïëåß ôï

Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ Óõëëüãïõ äéüôé

Ýôóé êüâåôáé ï ïìöÜëéïò ëþñïò ôùí ãåíåþí

ðïõ åßíáé áðáñáßôçôïò óôç äéáôÞñçóç êáé

óõíÝ÷éóç ýðáñîçò ôùí ðïëéôéóôéêþí óõëëü-

ãùí ðïõ óÞìåñá ìÝóá óôá ðëáßóéá ôçò áí-

èñþðéíçò áðïìüíùóçò êáé éóïðåäùôéêÞò

ðáãêïóìéïðïéçìÝíçò êïõëôïýñáò, åßíáé Ü-

ÈåïöÜíåéá óôéò ÖÝñåò

ÃéïñôÜóôçêå ìå êÜèå åðéóçìü-
ôçôá ï Áãéáóìüò ôùí ÕäÜôùí ôá
ÈåïöÜíåéá óôéò ÖÝñåò ðáñïõ-
óßá ôùí ôïðéêþí áñ÷þí êáé ðëÞ-
èïò êüóìïõ.

ÐáñÜ ôïí Üó÷çìï êáéñü ç
åêäÞëùóç ðñáãìáôïðïéÞèçêå
óôïí ðáñáðüôáìï ôïõ ¸âñïõ,
óôï äñüìï ðñïò ôï öõëÜêéï ôïõ
êÜìðïõ, óôï ÔóÜé, üðùò åßíáé
ãíùóôü óôïõò ðáëáéüôåñïõò.

ÅðåéäÞ ôï êáíÜëé áõôü åß÷å
ðÜñá ðïëý íåñü êáé ìåãÜëç ïñ-
ìÞ ìå êßíäõíï íá ôñáõìáôéóôåß êÜðïéïò
áðü ôïõò êïëõìâõôÝò äõóôõ÷þò ï Óôáõ-
ñüò äåí ñß÷ôçêå áðü ôïõò éåñåßò óôï ðï-
ôÜìé ãéá ëüãïõò áóöáëåßáò.

ÐÜíôùò êáé Ýôóé ç ãéïñôÞ Ýãéíå ìå êÜ-
èå åðéóçìüôçôá, åõëÜâåéá êáé óåâáóìü
áðü üëïõò ôïõò ðáñåõñéóêïìÝíïõò.

Ì.Ê.

6 Ìáñôßïõ 2006: ÊÁÈÁÑÇ ÄÅÕÔÅÑÁ

– ÊÁÑÍÁÂÁËÉ ÓÔÉÓ ÖÅÑÅÓ –
Φέτος, μετά από πολλά

χρόνια, βρέθηκα και πάλι

Καθαρή Δευτέρα στις Φέρες

και είχα την τύχη να παρα-

κολουθήσω το Καρναβάλι.

Ήταν ένα καρναβάλι που

είχε απ’ όλα. Πρώτα πρώτα

την παραδοσιακή καμήλα.

Είχε πολύ κόσμο, συμμετο-

χή, κέφι, ζωντάνια, ποικιλία

θεμάτων, κι ας έπασχε λίγο

στον συντονισμό.

Η επικαιρότητα σατυριζό-

ταν αρκετά εύστοχα και τολ-

μηρά μπορώ να πω. Η νόσος

των πτηνών, οι τηλεφωνικές

υποκλοπές, το σίριαλ «Τα

σύνορα της αγάπης» από το

σύλλογο Μουσουλμάνων

Φερών, οι «Κανίβαλλοι» α-

πό τον Πέπλο πολύ παρα-

στατικοί και κυριολεκτικά ά-

γριοι.

Το γκρουπ με τις τρελο-

νύμφες, κάτι νταρντανονύ-

μες που χορεύοντας στους

λατινοαμερικάνικους ρυθ-

μούς προσπαθούσαν με πειράγματα και τολ-

μηρές χειρονομίες και αστεϊσμούς να συμπα-

ρασύρουν κι εμάς τους θεατές στο τρελό τους

ξεφάντωμα.

Η λαϊκή παράδοση εκπροσωπήθηκε μόνο

από την παρουσία της καμήλας με τους κα-

μηλιέρηδες, συνοδευόμενοι από τα μέλη του

Πολιτιστικού Συλλόγου Φερών “Η Αγία Σο-

φία” και το Σύλλογο Γυναικών Βύσσας που

χόρευαν με τη συνοδεία της γκάιντας του συ-

μπαθέστατου Βάιου.(ÓõíÝ÷åéá óôç óåë. 8)

(ÓõíÝ÷åéá óôç óåë. 8)

O Δήμαρχος Φερών χαιρετίζει την εκδήλωσή μας.

Ο παρουσιαστής της εκδήλωσης-παρέλα-

σης Σάκης Σταυρίδης έλεγε ότι το Καρνα-

Το κρέμασμα του καρνάβαλου.
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ÉäéïêôÞôçò:

Ðïëéôéóôéêüò Óýëëïãïò Öåñþí

& Ðåñéöåñåßáò Í. ¸âñïõ «ÂÞñá»

Óôáäßïõ 39, 105 59 ÁèÞíá, Ôçë. 210 3216532

Õðåýèõíç êáôÜ ôï Íüìï:

Ìõñóßíç ÍåäÝëôóéïõ-Íéêïëåôïðïýëïõ

Óôáäßïõ 39, 105 59 ÁèÞíá, Ôçë. 210 3216532

Åêäüôçò-Õðåýèõíïò ýëçò:

ÁíáóôÜóéïò ÃåùñãéÜäçò

Óôáäßïõ 39, 105 59 ÁèÞíá, Ôçë. 210 3216532

ÓõíôÜóóåôáé áðü ÅðéôñïðÞ

ÌÝëç ôçò Ó.Å. åßíáé:

ÃåùñãéÜäçò ÁíáóôÜóéïò

Äåìåñôæïðïýëïõ ÔáñóÞ

Êáíäýëç Ìáñßá

Ëáæßäïõ Ìáñßá

Ëáæßäïõ ÔñéÜäá

Ðïýëïò Ðáó÷Üëçò

Óéãëßäïõ ÅëéóÜâåô

ÖïõôóéôæÞ Èåïäþñá

ÓõíåñãÜôçò: Íßêïò Ãêüôóçò

Ôá åíõðüãñáöá Üñèñá åêöñÜæïõí

ôéò áðüøåéò ôïõ óõããñáöÝá

ÅðéìÝëåéá åíôýðïõ: Âïýëá Áñâáíéôßäïõ

ÐáñáãùãÞ: ÃñáöéêÝò ÔÝ÷íåò ÐÜñáëïò

Õðåýè. Ôõðïãñáöåßïõ: Óô. Îçñïõ÷Üêçò

ÈåìéóôïêëÝïõò 31, 106 77 ÁèÞíá

Ôçë. 210 3827314

OIKONOMIKH ENIÓ×ÕÓÇ

Ενίσχυσαν οικονομικά το Σύλλογό μας για

την εφημερίδα κατά το τελευταίο δίμηνο

οι εξής συμπατριώτες μας:

11) Êáâáíüæçò ÅëåõèÝñéïò   €    20

12) Óéãëßäçò ÉùÜííçò 50
13) Ðáíôåëßäçò ÂÞêïò 50
14) Âßæãáò Êùí/íïò 20
15) Êïõéìôæßäçò ÄçìÞôñéïò 50
16) Êáäüãëïõ ×ñÞóôïò 20
17) Äåìåñôæüðïõëïò Íßêïò 50
18) Ôóïõëïýêç ÊõñéáêÞ 20
19) Êáäýñç ¢ííá 20
10) Ìé÷áëåíôæÜêç ÉùÜííá 50
11) Ðïëßäïõ ÂÜãéá 25
12) Äéëìðéíïýäç Óôáõñïýëá 8
13) ÊÜëå ÅéñÞíç 20
14) Ïýóôïãëïõ Ãåþñãéïò 50
15) Ôóïìðáíëéþôçò Ãåþñãéïò 50
16) Äåìåñôæïðïýëïõ Êáôùðüäç Ôæïýëéá 20
17) Öùôáêßäïõ ÅëÝíç 25
18) Öùôáêßäïõ Ìáßñç 50
19) ÊáíÜêá-ÓìáñëáìÜêç Ìáñßá 50
20) ÓéñïõëÜíç ¸ëëç 20
21) Ëáæáñßäïõ ÅëÝíç 25
22) Ëáæáñßäïõ Áñ÷ïíôïýëá 25
23) Áëåîßêïò ÖÜíçò 40
24) Êïýâåëáò ÄçìÞôñéïò 5
25) Ãéïöôóßäïõ-ÊáñáúóáñëÞ Êáëëéüðç 5
26) ÐáðáúùÜííïõ Íéêüëáïò 50
27) Ôóáêßñçò Êùí/íïò 20
28) Äáñïýóç Ìáôïýëá 20
29) ÑÝôæéïò ×ñÞóôïò 20
30) ÑÝôæéïò Èåüäùñïò 20
31) ÊáðëÜíçò Ãñçãüñçò 20
32) ÔÜóóçò ×ñÞóôïò 20
33) ÔáôóÜêçò ÉùÜííçò 20
34) ÔæéâåëÝêçò ÅëåõèÝñéïò 50
35) ÑÝôæéïò Èåüäùñïò 20

Το Διοικητικό Συμβούλιο τους ευχαρι-

στεί όλους θερμά.

Â. ÓÏÖÉÁÓ & ×ÁÔÆÇÃÉÁÍÍÇ ÌÅÎÇ 2   Ôçë. 210-7234050 & 210-7235034

ÐÅÑÉÏ×Ç ×ÉËÔÏÍ Êéí. 6945-757980

ÄÇÌÏÓ ÊÏÕÔÓÉÌÐÁÍÇÓ

Â. ÓÏÖÉÁÓ & ×ÁÔÆÇÃÉÁÍÍÇ ÌÅÎÇ 2   Ôçë. 210-7234050 & 210-7235034

ÐÅÑÉÏ×Ç ×ÉËÔÏÍ Êéí. 6945-757980

ÄÇÌÏÓ ÊÏÕÔÓÉÌÐÁÍÇÓ

Ειδικές τιμές στους Εβρίτες.

ÌåôáöñÜóåéò êåéìÝíùí
ÁÃÃËÉÊÁ-ÃÁËËÉÊÁ-ÉÔÁËÉÊÁ

ÂÕÆÁ  ÅËÅÍ

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

Á Í Á Ê Ï É Í Ù Ó Ç

Ôï Ä.Ó. êÜíåé ãíùóôü óå üëïõò üôé ÊÁÈÅ

ÄÅÕÔÅÑÁ ÁÐÏÃÅÕÌÁ (þñåò 6-8 ì.ì.)

ÔÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ôïõ Óõëëüãïõ ìáò ÅÉÍÁÉ

ÁÍÏÉ×ÔÁ ãéá ôïõò óõìðáôñéþôåò êáé ìÝ-

ëç ìáò ðïõ èÝëïõí íá åðéêïéíùíÞóïõí Þ

íá Ýñèïõí óå åðáöÞ ìáæß ìáò ãéá ïðïéá-

äÞðïôå ðëçñïöïñßá, Þ åíçìÝñùóç.

Óôáäßïõ 39, 4ïò üñïöïò,

ôçë. 210-3216532.

To Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï

ÅÅÅÅÅðéóôïëÝò

Á Í Á Ê Ï É Í Ù Ó Ç

ÅðåéäÞ õðÜñ÷ïõí êáôáèÝóåéò óôïí ôñá-

ðåæéêü ëïãáñéáóìü ôïõ Óõëëüãïõ ÷ùñßò

óôïé÷åßá ôïõ êáôáèÝôç, óáò ðáñáêáëïý-

ìå íá äßíåôå ôá óôïé÷åßá óáò, ãéáôß èá

ìáò äéåõêïëýíåôå ðÜñá ðïëý. Óáò åõ÷á-

ñéóôïýìå ðïõ áíôáðïêñßíåóôå êáé ìáò

åíéó÷ýåôå ïéêïíïìéêÜ.

To Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï

Ä É Ï Ñ È Ù Ó Ç

Óôï ðñïçãïýìåíï öýëëï, åê ðáñáäñïìÞò,

áíáãñÜöçêå üôé ï Äåëßäçò Êùí/íïò ôïõ

ÍéêïëÜïõ ðñïóÝöåñå óôçí åöçìåñßäá ôï

ðïóü ôùí 50 åõñþ, åíþ ôï óùóôü åßíáé

100 €. Æçôïýìå óõããíþìç ãéá ôï ëÜèïò.

ÃÍÙÓ ÔÏÐÏ É Ç ÓÇ

Ãéá ôïõò ïéêïíïìéêïýò óõíäñïìçôÝò

ôçò åöçìåñßäáò ìáò

Óõìðáôñéþôåò, óõìðáôñéþôéóóåò

Ößëåò êáé ößëïé ôçò ÂÇÑÁÓ

¼óïé åðéèõìåßôå íá åíéó÷ýóåôå ïé-

êïíïìéêÜ ôï Óýëëïãü ìáò ìðïñåßôå íá

êáôáèÝôåôå ôá ÷ñÞìáôá óôçí ÅèíéêÞ

ÔñÜðåæá üðïõ ùò Óýëëïãïò äéáôçñïý-

ìå ëïãáñéáóìü ìå ôïí Áñéèìü

040/483031-86.

Ðáñáêáëïýìå, üóïé ÷ñçóéìïðïéåßôå

ôïí ôñáðåæéêü ìáò ëïãáñéáóìü, íá á-

íáãñÜöåôå êáèáñÜ ôï ïíïìáôåðþíõ-

ìü óáò (ïé ãõíáßêåò íá áíáãñÜöïõí

êáé ôï ðáôñéêü ôïõò åðßèåôï), êáèþò

åðßóçò êáé ôçí ðüëç êáôÜèåóçò, ãéá

íá óáò óôÝëíïõìå ôçí áíôßóôïé÷ç

áðüäåéîç.

Áðü ôï Ä.Ó.

Å Í Ç Ì Å Ñ Ù Ó Ç

ãéá äçìéïõñãßá ÷ïñåõôéêþí
óõãêñïôçìÜôùí

Ç ÐáíèñáêéêÞ Ïìïóðïíäßá Íüôéáò Åë-

ëÜäáò Ýêáíå ãíùóôü ìå åðéóôïëÞ ôçò

óôï Óýëëïãü ìáò üôé ðñïôßèåôáé íá äç-

ìéïõñãÞóåé óå óõíåñãáóßá ìå ôï ÄÞìï

ÊáëëéèÝáò ÷ïñåõôéêÜ óõãêñïôÞìáôá.

Åìåßò åíçìåñþíïõìå ôá ìÝëç ìáò

ãéá ôçí ðñüèåóç ôçò ÐÁÏÍÅ, êáé üóïé

óõìðáôñéþôåò ìáò êáé óõìðáôñéþôéó-

óåò åíäéáöÝñïíôáé ìðïñïýí íá ëÜâïõí

ìÝñïò ó’ áõôÜ áíåîáñôÞôïõ çëéêßáò,

äçëþíïíôáò ôç óõììåôï÷Þ ôïõò óôï

Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ Óõëëüãïõ

ìáò.

Áðü ôï Ä.Ó.

Ðñïò ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï

êáé ôç ÓõíôáêôéêÞ ÅðéôñïðÞ

ôçò åöçìåñßäáò Ç ÂÇÑÁ

ÈåñìÜ óõã÷áñçôÞñéá ãéá ôçí åêëïãÞ

óáò óôï íÝï Ä. Óõìâïýëéï ôïõ Óõëëüãïõ

Öåññþí «ÂÞñá» êáé íá öÝñíåé ùñáßá áðï-

ôåëÝóìáôá ôï åíÜñåôï Ýñãï óáò ìå ôï ïðïß-

ï áó÷ïëåßóèå.

ÄéÜâáóá ìå áãÜðç êáé åíäéáöÝñïí üëá

ôá Üñèñá ðïõ ãñÜöïíôáé ôá ùñáßá êáé ÷á-

ñïýìåíá.

ÈåñìÜ óõã÷áñçôÞñéá óå üëïõò.

Éäéáßôåñç åíôýðùóç ìïõ Ýêáíå ôï ðïßç-

ìá ôïõ ê. ÈáíÜóç ÍéêïëáÀäç. ÓõãêéíÞèç-

êá ðÜñá ðïëý ãéáôß óýìöùíá ìå ôï óõíåéñ-

ìü ôùí ðáñáóôÜóåùí ôçò øõ÷ïëïãßáò, åðá-

íÝöåñá óôç ìíÞìç ìïõ ôïí óåâáóìü ìïõ êáé

áãáðçôü áåßìíçóôï ê. ÉùóÞö ÍéêïëáÀäç äÜ-

óêáëü ìïõ, ößëï áäåëöéêü ôïõ ðáôÝñá ìïõ

ÐåñéêëÞ ãñáììáôÝùò ôçò Êïéíüôçôáò Öå-

ñþí.

¸æçóá ôéò õðÝñï÷åò óôéãìÝò ôïõ áñá-

âþíá ìïõ, åéò ôïí ïðïßïí ðáñåõñÝèçêå ï

ößëïò ôïõ ÐáôÝñá ìïõ êáé äÜóêáëüò ìïõ

ìå ôïõò ãéïõò ôïõ ìå ôá ìïõóéêÜ üñãáíÜ

ôïõò, ðáßæïíôáò áñêåôÜ åõ÷Üñéóôá ìïõóé-

êÜ êïììÜôéá. Äåí ðåñéãñÜöåôáé ï åíèïõ-

óéáóìüò êáé ç åõ÷áñßóôçóç ðïõ Ýæçóáí ü-

ëïé ïé ðáñåõñéóêüìåíïé ðïõ Þôáí óðÜíéá

ãéá ôçí ôüôå åðï÷Þ ç åêäÞëùóç áõôÞ ðïõ

ìáò ôçí ðñïóÝöåñå ï áåßìíçóôïò ößëïò á-

äåëöéêüò ôïõ ÐáôÝñá ìïõ áãáðçôüò, ïé-

êïéïèåëþò êáé áíéäéïôåëÞò, óôçí ðéï ÷áñïý-

ìåíç êáé ùñáéüôåñç óôéãìÞ ôçò óôéãìÞò.

Åéò ìíÞìçí ëïéðüí ôïõ óåâáóôïý ìïõ, á-

åßìíçóôïõ êáé áãáðçôïý ìïõ äáóêÜëïõ á-

äåëöéêüí ößëï ôïõ ðáôÝñá ìïõ ðïõ Þôáí

óðÜíéïò êáé áîéüëïãïò ìïõóéêüò áöéåñþ-

íù ôï ðïßçìÜ ìïõ åéò Ýíäåéîéí ôéìÞò êáé åõ-

ãíùìïóýíçò. ºóùò åßíáé ðôù÷ü üìùò ðëïý-

óéï áðü áéóèÞìáôá åõãåíéêÜ óåâáóìü êáé

ìíÞìåò.

Óáò åõ÷áñéóôþ ðïëý êáé óáò ðáñáêá-

ëþ ðÜñá ðïëý íá ôï äçìïóéåýóïõìå üðùò

åõ÷áñéóôþ êáé ãéá ôï ðñïçãïýìåíï ôçò öß-

ëçò ìïõ ÖùôåéíÞò.

Óáò óôÝëíù êáé ôçí áðüäåéîç ôçò ÔñÜ-

ðåæáò ðïõ ðñïóÝöåñá, ôïí ïâïëüí ìïõ.

Êáé ðÜëé åõ÷áñéóôþ ðïëý.

Βαρβατζίκη-Μήτκα Ελισάβετ

Διδυμότειχο

Õ.Ã. Óõìöùíþ áðüëõôá ìå ôç óçìáíôéêÞ ðá-

ñÜëåéøç ðïõ åðéóÞìáíå ç Ìáñßá Ëáæßäïõ

ãéá ôï Ëáïãñáöéêü Ìïõóåßï. Ôï Ý÷ù åðé-

óêåöôåß êáé åßíáé ðëïýóéï óå ýëç êáé ðå-

ñéå÷üìåíï, ãé’ áõôü áîßæïõí ðïëëÜ óõã÷á-

ñçôÞñéá óôïí Íßêï Ãêüôóç.

Ç ÌïõóéêÞ

Ù Ïõñáíüóôáëôç ãëõêéÜ ÌïõóéêÞ

ðïõ ãåìßæåé ìå çñåìßá ôçí êÜèå øõ÷Þ

ÖÝñíåé ðëïýóéá ãáëÞíéá áéèÝñéá ïìïñöéÜ

óå êÜèå åõãåíéêü Üíèñùðï ðïõ ôçí áãáðÜ.

Äéþ÷íåé ôçí êáôÞöåéá ðïëý ìáêñéÜ

óôá ðÝñáôá ôçò ïéêïõìÝíçò ôá äåéëéíÜ.

Ðëïõôßæåé ôï åßíáé ìáò,

ìå ôçí äéáýãåéá óôï ìõáëü

ðëçììõñßæïíôáò ìå áéóéïäïîßá

÷áñÜ ôïõ êáèåíüò ôï íïõ.

Áíïßãåé äéÜðëáôá ôá öôåñÜ ôçò øõ÷Þò

ãåìßæïíôáò ìå Üíèç ôá ÷åßëç ôçò ðíïÞò.

Ç ìåëùäßá ôçò èá öèÜóåé óôá ïõñÜíéá øçëÜ

óêïñðßæïíôáò ìå ôá ðÝðëá ôçò

ôç ìáýñç óõííåöéÜ.

×Üñéæå ÈåÝ óôï êáèÝíá ìïõóéêü áõôß,

þóôå íá áããßæåé, ôçí ðéï ëåðôÞ ÷ïñäÞ áõôÞ

ôçò êÜèå ðáéäéêÞò åõãåíéêÞò øõ÷Þò

ðïõ üìïéÜ ôçò äåí âñßóêåôáé

óå êáíÝíá óçìåßï ôçò ãçò.

Βαρβατζίκη-Μήτκα Ελισάβετ

Èñçóêåõôéêüò öáíáôéóìüò

Ô
ïí ôåëåõôáßï êáéñü Ý÷ïõìå ãßíåé ìÜñôõ-

ñåò âßáéùí äéáäçëþóåùí ôùí Ìïõóïõë-

ìÜíùí ìå áöïñìÞ ôç äçìïóßåõóç õâñéóôéêþí

óêßôóùí ìå èÝìá ôïí ÌùÜìåè.

Ç ðñþôç äçìïóßåõóç Ýãéíå óå ÄáíÝæéêç

åöçìåñßäá êáé êáôüðéí óå Üëëåò åõñùðáúêÝò,

ìå ôï ðñüó÷çìá üôé ôï Ýêáíáí ãéá óõìðáñÜ-

óôáóç óôç äïêéìáæüìåíç åëåõèåñßá ôïõ ôý-

ðïõ. Ç åîÞãçóç ôçò ÄáíÝæéêçò åöçìåñßäáò

Þôáí üôé Þèåëå íá äïêéìÜóåé ôá üñéá ôçò å-

ëåõèåñßáò ôçò Ýêöñáóçò. Óå ðïéïõò; óôïõò

ÌïõóïõëìÜíïõò; ÌÞðùò äåí Þîåñáí ðùò óå

üôé áöïñÜ óôçí èñçóêåßá ôïõò åßíáé öáíáôé-

êïß êáé üôé èá õðÜñîåé Ýíôïíç áíôßäñáóç ìÝ-

÷ñé êáé ôçí êÞñõîç éåñïý ðïëÝìïõ êáôÜ ôùí

ëåãüìåíùí áðßóôùí, ãéáôß ðñïóÝëáâáí ôïí

ðñïöÞôç êáé ôï ÉóëÜì; Äåí Þîåñáí üôé ç É-

óëáìéêÞ èñçóêåßá áðáãïñåýåé ôçí áðåéêüíé-

óç ôïõ ÌùÜìåè; ÅîÜëëïõ ðñéí áðü ÷ñüíéá

åß÷áìå ôçí õðüèåóç ìå ôïí Éíäü ðïéçôÞ Óáë-

ìÜí Ñïõóíôß ðïõ ôï èåïêñáôéêü êáèåóôþò ôïõ

×ïìÝéíé åß÷å åðéêçñýîåé. ¢ñá Ýðñåðå íá åß-

÷áí ãíþóç áðü ôï ðáñåëèüí, åðéðïëáéüôçôá,

áðåñéóêåøßá, áäéáöïñßá, óêïðéìüôçôá, õðï-

ôßìçóç äåí îÝñù.

Ôá äçìïóéåõìÝíá óêßôóá êáñéêáôïýñåò

êáôÜ ôç ãíþìç ìïõ Þôáí ç áöïñìÞ  áëëÜ ôá

áßôéá âáèýôåñá. Óôï Éóëáìéêü êüóìï êõñéáñ-

÷åß ç Üðïøç üôé âÜëëåôáé áðü ôïõò Äõôéêïýò.

ÌåôÜ ôï ãåãïíüò ìå ôçí åðÝìâáóç ôïõ ÍÁ-

ÔÏ óôï ÉñÜê ãéá ôïí Ýëåã÷ï ôïõ ðåôñåëáßïõ

êáé ôéò ôñáãéêÝò åéê´íåò âáóáíéóìïý ôùí áé÷-

ìáëþôùí, ôçí õðüèåóç ôçò Ðáëáéóôßíçò, ôçí

êáôÜñãçóç ôçò ìáíôÞëáò óôçí Ãáëëßá ôçò

«Âñåôáíéêüôçôáò» óôçí Áããëßá, ôçò ðñüóöá-

ôçò áðüöáóçò ôïõ Ãåñìáíéêïý Óõíôáãìáôé-

êïý Äéêáóôçñßïõ üôé ôá ÌïõóïõëìáíéêÜ óýì-

âïëá Ý÷ïõí ðïëéôéêü ÷áñáêôÞñá êáé ôçí äéÝ-

íåîç ãéá ôï ðõñçíéêü ðñüãñáììá ôïõ ÉñÜí Ý-

äùóáí ôï Ýíáõóìá óå áêñáßåò ïñãáíþóåéò

íá îåóçêþóïõí ôïí Éóëáìéêü êüóìï. Ôéò äéá-

äçëþóåéò áêïëïýèçóå âáíäáëéóìïýò ÷ñéóôéá-

íéêþí íáþí, èáíÜôïõò êáé åðéêÞñõîç ôùí óêé-

ôóïãñÜöùí.

Åê ôùí õóôÝñùí ç ÇÐÁ ç ÅÅ, ç Ñùóßá

êáé ç Êßíá Ýóðåõóáí íá êáôáäéêÜóïõí ôçí

äçìïóßåõóç ôùí óêßôóùí ìðñïóôÜ óå áõôü ôï

áíåîÝëåãêôï êýìá âßáò. Óôçí Ôïõñêßá åðßóçò

Ýãéíáí äéáäçëþóåéò áëëÜ ïé äéáäçëùôÝò îÝ-

÷áóáí üôé åðáíçëëçìÝíá ôï Ïéêïõìåíéêü Ðá-

ôñéáñ÷åßï ôçò Êùíóôáíôéíïýðïëçò äÝ÷ôçêå å-

ðßèåóç áðü öáíáôéêïýò ÌïõóïõëìÜíïõò äéü-

ôé ç ãåßôïíá ÷þñá åöáñìüæåé ôá äýï ìÝôñá

êáé äýï óôáèìÜ.

Ï öáíáôéóìüò êáé êÜèå åßäïõò öáíáôé-

óìüò åí ãÝíåé áöáéñåß áðü ôïí Üíèñùðï ôçí

ïñèïëïãéêÞ óêÝøç ôçí éêáíüôçôá êñßóçò, óý-

ãêñéóçò êáé áðüöáóçò.

Ëáæßäïõ ÔñéÜäá
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Ζητήστε το CD στα τηλ. 210-9242715

ή 210-3827314 – Τιμή 15 ευρώ

ÁöïñìÞ ãéá íá ãñáöôåß ôï óçìåßùìá áõôü

åßíáé ôï ãåãïíüò üôé öÝôïò óõìðëçñþíïíôáé

250 ÷ñüíéá áðü ôç ãÝííçóç ôïõ Âüëöãêáíãê

ÁìáíôÝïõò Ìüôóáñô. Åíüò óðïõäáßïõ óõí-

èÝôç ðïõ ôï üíïìÜ ôïõ Ýãéíå óýìâïëï ôïõ ìå-

ãÜëïõ ìïõóéêïý ôïõ ôáëÝíôïõ êáé ôçò äç-

ìéïõñãéêÞò ìåãáëïöõßáò.

Ç åðÝôåéïò áðü ôç ãÝííçóÞ ôïõ Ýäùóå ôçí

áöïñìÞ íá äéïñãáíùèïýí óå ïëüêëçñï ôïí

êüóìï êáé óôçí ÅëëÜäá (ìå ôç óõììåôï÷Þ ôçò

ÅÑÔ) ðëÞèïò åêäçëþóåùí áöéåñùìÝíùí óôç

ìïõóéêÞ ôïõ.

Ï ÁìáíôÝïõò Ìüôóáñô, ôï äåýôåñï ðáéäß

ôïõ âéïëéóôÞ êáé óõíèÝôç Ëåïðüëíô Ìüôóáñô

ãåííÞèçêå óôéò 27-1-1756 óôï ÓÜëôóìðïõñãê

ôçò Áõóôñßáò êáé áðü ðïëý ìéêñüò Ýäåéîå üôé

äéÝèåôå óçìáíôéêÝò ìïõóéêÝò éêáíüôçôåò ïé ï-

ðïßåò õðïóôçñß÷èçêáí óõóôçìáôéêÜ áðü ôïí

ðáôÝñá ôïõ, Ýíáí áðü ôïõò êáëýôåñïõò ðáé-

äáãùãïýò ìïõóéêïýò ôçò åðï÷Þò ôïõ. Éäéáß-

ôåñá ôá óõ÷íÜ ôáîßäéá óå ÷þñïõò ìå õøçëÞ

ìïõóéêÞ êáëëéÝñãåéá (Ãåñìáíßá, Ãáëëßá, Áã-

ãëßá, Åëâåôßá, Éôáëßá) Ýäùóáí óçìáíôéêÞ þ-

èçóç óôç óõíèåôéêÞ äñáóôçñéüôçôá ôïõ ìå-

ãÜëïõ óõíèÝôç êáé âïÞèçóáí óôç äçìéïõñãß-

á åíüò ÷áñáêôçñéóôéêïý óôéë.

Ôéò ðñþôåò óõìöùíßåò ôéò ãñÜöåé óå çëéêß-

á ïêôþ åôþí êáé äýï ÷ñüíéá áñãüôåñá ôá ëõ-

ñéêÜ ôïõ Ýñãá.

Óôç äéÜñêåéá ôçò óýíôïìçò æùÞò ôïõ, ðÝ-

èáíå óå çëéêßá 35 åôþí, óõíÝèåóå äåêÜäåò

óõìöùíßåò, üðåñåò, êáé ëåéôïõñãßåò, êïíóÝñ-

ôá ãéá âéïëß, êïíóÝñôá ãéá ðéÜíï, óïíÜôåò, åê-

êëçóéáóôéêÞò ìïõóéêÞò, üðåñåò ê.ëð. ÁíÜìå-

óá óôéò ðåñßöçìåò üðåñÝò ôïõ åßíáé ïé «Áðá-

ÂéâëéïðñïôÜóåéò

ôçò  ÆùÞò Ìïýìïõëç

Âüëöãêáíãê ÁìáíôÝïõò Ìüôóáñô

Ç ìïõóéêÞ ôïõ «Äþñï» óôçí áíèñùðüôçôá

ãùãÞ áðü ôï ÓåñÜé», «ÌáãåìÝíïò Áõëüò»,

«Ïé ãÜìïé ôïõ Ößãêáñï», «Íôïí ÔæéïâÜíé».

Ëßãï ðñéí ôï èÜíáôü ôïõ Ýãñáøå ôï ðåñß-

öçìï «ÑÝêâéåì» (óýíèåóç íåêñþóéìçò áêï-

ëïõèåßáò).

Ç áîåðÝñáóôç áîßá ôïõ Ýñãïõ ôïõ Ìüôóáñ-

ô êáé ï ôåñÜóôéïò ñüëïò ôïõ óôçí ðíåõìáôéêÞ

æùÞ ôçò áíèñùðüôçôáò Ý÷ïõí õðïãñáììéóôåß

áðü ìïõóéêïýò, óõããñáöåßò, öéëïóüöïõò, ìå-

ëåôçôÝò.

Áðü ôïí ×Üéíô, ôïí Ìðåôüâåí, ôïí Ãêáßôå,

ôïí ×üöìáí, ôïí Ðïýóêéí, ôïí Ôóáúêüöóêé,

ôïíÁúíóôÜéí ê.Ü. Ôï Üóôñï ôïõ óðïõäáßïõ êáé

ðïëõãñáöüôáôïõ óõíèÝôç ðïõ áíÝôåéëå ôïí

ÃåíÜñç ôïõ 1756 óôï ÓÜëôóìðïõñãê ãéá íá

äéáãñÜøåé ìéá öùôåéíÞ êáé áíåðáíÜëåéðôç

ðïñåßá, óôáìÜôçóå ìå ôçí ôåëåõôáßá ðñÜîç

ôçò áíèñþðéíçò ðåñéðÝôåéÜò ôïõ óôéò 5 Äå-

êåìâñßïõ ôïõ 1791.

Êáèþò ç ïéêïãÝíåéÜ ôïõ äåí åß÷å ÷ñÞìáôá

ãéá íá ãßíåé åðßóçìç êçäåßá, ï ÁìáíôÝïõò

Ìüôóáñô êçäåýôçêå óå «êïéíü ôÜöï», óôï íå-

êñïôáöåßï ôïõ Áãßïõ Ìáñî ôç ÂéÝííç. ÌÝ-

÷ñé óÞìåñá Ý÷åé óôáèåß áäýíáôïí íá åíôïðé-

óôåß ìå áêñßâåéá ï ôÜöïò ôïõ.

Ôï Ýñãï ôïõ ÁìáíôÝïõò Ìüôóáñô, ðáãêü-

óìéá áíáãíùñéóìÝíï, èá ìåßíåé óôïõò áéþíåò

ãéá íá êÜíåé ôïí êüóìï ðéï üìïñöï. Ç ìïõ-

óéêÞ ôïõ «Äþñï» óôçí áíèñùðüôçôá.

Ìáñßá Êáíäýëç

και τους κινδύνους της. Οι γκαζόλαμπες της
ατμομηχανής σαν προβολείς του τραίνου που
μας πήγαινε στον Πέπλο (γενέτειρα του πατέ-
ρα μου) έγιναν ηλεκτρικές. Μπήκε το νερό σε
κάποια σπίτια, το “καλάθι” έγινε παγονιέρα.
Μπορεί να ’χε έρθει και η πατόζα-δεν μπορώ
να τα βάλω σε τάξη, σε χρονική σειρά. Μπο-
ρεί να ’ταν και τότε που τα ξαδέρφια μου Τά-
κης και Θανάσης Αντωνάκης έδεναν μπάλες
στο παλιό γυμναστήριο. Με το χόρτο απ’ τη
μια μεριά της μηχανής να συμπιέζεται και να
προχωράει σιγά, τυραννικά για όποιον κατέ-
βαζε εκείνον τον αδυσώπητο μοχλό. Η “μπά-
λα” θα ’ταν η τροφή των ζωντανών για το χει-
μώνα. Θα ’δινε μεροκάματο και ψωμί (πικρό)
σε φτωχόπαιδα που δούλευαν κι έπρεπε να
σπουδάσουν.

ΥΣΤΕΡΑ εμφανίστηκε το τρακτέρ. Απ’ τους
πρώτους που αγόρασε τρακτέρ-μπορεί κι ο
πρώτος-ήταν ο “Παλιολλαδίτης”. Το κάρο έ-
γινε τρακτέρ κι αυτός οδηγός. Τα άλογα μπή-
καν στη μηχανή και τα χαλινάρια γίναν’ τιμό-
νι. Ούτε χλιμίντρισμα, ούτε ορθός στο κάρο
του ο αναβάτης να κρατάει τα χαλινάρια, να
κατευθύνει τ’ άλογα, να βλέπουν οι περαστι-
κοί με δέος. Άνετη η δουλειά, παστρική κι ο
κόσμος διχασμένος. Για την πρόοδο. Για το

“σάλτο”. Για τον διάολο μέσα στη μηχανή. Μια
περηφάνια του οδηγού και μια ζήλια κρυφή τρι-
γύρω. Καημός ανομολόγητος, πότε θα πάρει
καθένας το τρακτέρ του. Για να τελειώνει το
βάσανο της τσάπας, να λιγοστέψει ο ιδρώτας,
να φάει γλυκό ψωμί της γης ο εργάτης.

ΔΕΝ τον ξανάδαμε πάνω στο κάρο. Τον απορ-
ρόφησαν τα χωράφια. Με το τρακτέρ ν’ αυλα-
κιάζει το χώμα και τη δύναμη της μηχανής α-
πέναντι στης γης τη σκληράδα. Οι μέρες κυ-
λούσαν. Πέρασαν κάποιοι μήνες, μπορεί και
χρόνια. Οι “σύγχρονες” εικόνες πύκνωναν. Οι
φιγούρες που θαυμάζαμε όλο και λιγόστευαν.
Απ’ τον διάσημο καραγκιοζοπαίχτη (Σάκη Δα-
λιάνη), μέχρι τον αριστοτέχνη κατασκευαστή
χαρταετών (Πουλτσίδη). Απ’ τον Θόδωρο που
έσπαζε πέτρες, μέχρι τον Θανάση με τα τσου-
βάλια δυο-δυο στην πλάτη. Τόσοι τύποι, τόσοι
χαρακτήρες. Χαραγμένα όλα στη μνήμη και
μια ανάμνηση γλυκιά για όλους και για όλα…

ΕΝΑ πρωί, έφτασε το μαντάτο. “Σκοτώθηκε ο
Παλιολλαδίτης! Τον πλάκωσε το τρακτέρ του.
Έμεινε στον τόπο!”. Το ξάφνιασμα. Η θλίψη.
Τα σχόλια.  Η αποκαθήλωση ενός ήρωα στην
παιδική μας ψυχή. Με το κάρο του δεν θα’ χε
τέτοιο τέλος. Θα το σήκωνε στα δυο του χέρια.
Το πιστεύαμε. Το φανταζόμαστε. Το τρακτέρ
τον νίκησε. Η “πρόοδος” τον σκότωσε.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΙΩΣ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

ΣΑΝ “Παλαιοελλαδίτη” τον ξέραμε – “Πα-
λιολλαδίτης” το προφέραμε. Και βέβαια, είχε
όνομα ο συμπατριώτης μας. Άνδρας ψηλός που
φάνταζε ψηλότερος, καμαρωτός πάνω στο κά-
ρο του. Μια νταλίκα της δεκαετίας του ’50, με
δυο πανέμορφα άλογα ζεμένα δίπλα-δίπλα κι
αυτός ορθός να κρατάει τα χαλινάρια. Κι ε-
μείς παιδιά τον βλέπαμε και καμαρώναμε για
’κείνον. Για το θάρρος του. Να τρέχουν τ’ ά-
λογα, να σταματούν, ξοπίσω σύννεφο από σκό-
νη κι αυτός απτόητος, ακίνητος σαν άγαλμα
πάνω στο κάρο. Ένας ισορροπιστής. Δεν το
’κανε για επίδειξη. Ένας ιδιότυπος ακροβάτης
για τις ανάγκες της ζωής, τις απαιτήσεις της
βιοπάλης. Απ’ τα χέρια του τα στιβαρά να ξε-
κινούν εκείνα τα λουριά, διπλά, τριπλά να κα-
ταλήγουν στη μούρη των αλόγων, να τα δια-
τάζουν για το δρόμο, το αργό, το γρήγορο ή το
σταμάτημα. Να φορτώσει και να ξεφορτώσει,
να κάνει τη συμφωνία για να ξεκινήσει. Καθι-
στός για λίγο κι ύστερα πάλι ορθός, χωρίς να
γέρνει δεξιά-ζερβά κι ούτε να κάνει βήμα
μπρος ή πίσω, όταν οι ρόδες βούλιαζαν σε λάκ-
κους ή καβαλούσαν πέτρες. Είχε η ζωή τις α-
παιτήσεις της, εκείνα τα δύσκολα χρόνια της
φτώχιας, είχε κι η φαμίλια τις ανάγκες της.

Με τα χρόνια ήρθε και η εξέλιξη. Πρόο-
δος με τα καλά και τ’ άσχημά της, τις ανέσεις

  Á Ó  È Õ Ì Ç È Ï Õ Ì Å

Ï èÜíáôïò ôïõ ðáëéêáñéïý

Χαρείτε ένα “Ηλιοβασίλεμα στον Έβρο”

Ô
á  ôåëåõôáßá ÷ñüíéá óôçí åõñùðáúêÞ áãï-
ñÜ ôï éóôïñéêü ìõèéóôüñçìá âñßóêåôáé

óôçí áêìÞ ôïõ. ÅðéâëÞèçêå äõíáìéêÜ óôéò âé-
âëéïáãïñÝò åäþ êáé ìéá äåêáåôßá êáé äåí åßíáé
ëßãïé áõôïß ðïõ õðïóôçñßæïõí åî áñ÷Þò ðùò
ðñüêåéôáé ãéá ðáñïäéêü öáéíüìåíï. Êáé ôï êõ-
ñéüôåñï, üóïé êáôáðéáóôÞêáíå ìå ôçí ðñïþ-
èçóç áõôïý ôïõ åßäïõò âéâëßùí óçìåßùóáí
÷ñõóÝò ïéêïíïìéêÝò áðïäüóåéò. Ï ëüãïò; Öáß-
íåôáé ðùò åßíáé óõíõöáóìÝíïò áðü ôç ìéá ìå-
ñéÜ ìå ôï ìÜñêåôéíãê ôïõ âéâëßïõ êáé áðü ôçí
Üëëç ìå ôçí åîåñåýíçóç êáé ôç óõíå÷Þ åîåý-
ñåóç ôùí íÝùí, êåñäïöüñùí äõíáôïôÞôùí
ôïõ. Åäþ ðñÝðåé íá ðñïóèÝóïõìå üôé ôÝôïéá
öáéíüìåíá Ýñ÷ïíôáé ôç óôéãìÞ áêñéâþò ðïõ ç
æÞôçóç ôùí êáëþí ëïãïôå÷íéêþí âéâëßùí ðåñ-
íÜåé êñßóç. Êé áõôü åðåéäÞ ôá ÌÌÅ –åîïõóßá
ðëÝïí ãßíáíå, äåí ôï óõæçôÜìå– üðùò öáßíå-
ôáé Ý÷ïõí óöåôåñéóôåß ãéá ôá êáëÜ áêüìá êáé
áõôüí ôïí ñüëï ôïõ ãåíéêïý õðïâéâáóôÞ êáé
åêôïðéóôÞ ôùí êáëáßóèçôùí ðíåõìáôéêþí
ðñïúüíôùí.

¸ôóé ôï åìðïñåõìáôïðïéçìÝíï éóôïñéêü
ìõèéóôüñçìá äéáèÝôåé üëåò åêåßíåò ôéò áðáñáß-
ôçôåò ðñïûðïèÝóåéò êáé ðñïóüíôá ðïõ áðáé-
ôåß ìéá êåñäïöüñá áãïñÜ: ôï èÝìá, êÜôé óáí
åýðëáóôï õëéêü, üðïõ ìðïñåß êáíåßò íá ù-
ñáéïðïéÞóåé ôïõò ðÜíôåò êáé ôá ðÜíôá, ôïõò
ðñùôáãùíéóôÝò ôïõ, ðëáóìÝíïé êáé ñáììÝíïé
óýìöùíá ìå ôá ðñüôõðá ôùí Ìáóìßíôéá, êáé
ôçí ðëïýóéá óå ðåñéðÝôåéåò ðëïêÞ. Óõí, ìðï-
ñåß êáíåßò íá äéï÷åôåýóåé ðÜóçò öýóåùò ðëá-
óôïãñáößåò êáé äéáóôñåâëþóåéò. Êáé ôï ðéï óç-
ìáíôéêü, Ýíá éóôïñéêü ìõèéóôüñçìá äåí áðáé-
ôåß ðïëëÜ ðñÜãìáôá áðü Ýíá óõããñáöÝá,
öôÜíåé íá îÝñåé ëßãï áðü éóôïñßá, íá êáôÝ÷åé
êÜðïéåò áðëÝò ôõðïðïéçìÝíåò öüñìåò ãñá-
öÞò êáé íá Ý÷åé ìéá êáô’ åîï÷Þí Üñéóôç óõíåñ-
ãáóßá ìå ôïí åêäüôç.

Ùóôüóï èá ðñÝðåé íá ðáñáäå÷èïýìå
ðùò, ðÝñá áðü ôçí ðëçèþñá ôùí åìðïñåõ-
ìáôïðïéçìÝíùí âéâëßùí, õðÜñ÷ïõí êáé êÜ-
ðïéá ðïõ êñáôïýí ôá ðñïó÷Þìáôá ôïõ êá-
ëïý âéâëßïõ. Êáé Ýíá áð’ áõôÜ óßãïõñá åßíáé
äß÷ùò Üëëï êáé ôçò ÔñÝéóõ ÓåâáëéÝ.

Ç óõããñáöÝáò, Ýíá áðü ôá ðñùôïåìöá-
íéæüìåíá ïíüìáôá óôï ÷þñï ôçò áããëéêÞò ëï-
ãïôå÷íßáò Ý÷åé åîåéäéêåõèåß óôï Éíóôéôïýôï º-
óô ôçò Áããëßáò óôï äçìéïõñãéêü ãñÜøéìï.

Ôï ðáñüí ìõèéóôüñçìá åßíáé ôï äåýôåñï
ðïõ åêäßäåôáé, ìåôÜ ôï ðñþôï ôçò, ôï Ðáñèå-
íéêü ãáëÜæéï. Ôï äåýôåñï âéâëßï ôçò, ìå ôï ÷á-
ñáêôçñéóôéêü ôßôëï Ôï êïñßôóé ìå ôï óêïõëáñß-

êé, áí êáé åßíáé åíôáãìÝíï óå Üëëåò åðï÷Ýò –
ôüðïò, ç ìéêñÞ ïëëáíäéêÞ ðüëç Íôåëöô, ÷ñü-
íïò 1664–, öÝñíåé óôçí åðéöÜíåéá ìå ôçí êïé-
íùíéêÞ áíÜëõóç ôùí ðñïóþðùí êáé ôç óêéá-
ãñÜöçóç ôïõ ðåñéâÜëëïíôüò ôïõò, ôï ðñáã-
ìáôéêü êÝíôñï âÜñïõò ôçò óõããñáöÝùò.

Êáé áõôü, äéáâÜæïíôÜò ôï ðñïóå÷ôéêÜ óå-
ëßäá ôç óåëßäá, äåí âñßóêåôáé ôüóï óôçí ðñü-
èåóÞ ôçò íá êÜíåé ãíùóôÝò êÜðïéåò Üëëåò
ðëåõñÝò ôïõ æùãñÜöïõ, üóï ãéá íá åîçãÞóåé
ôçí üëç äéáäéêáóßá ôçò åìðíåõóôéêÞò ëåéôïõñ-
ãßáò ôïõ äçìéïõñãïý, ôá áßôéá êáé ôçí ïõóßá
ôçò. Ãé’ áõôüí ôï ëüãï ç éóôïñßá ôïõ âéâëßïõ
êéíåßôáé ãýñù áðü äýï Üîïíåò: ï Ýíáò åßíáé ï
öéëïóïöéêüò, üôáí äçëáäÞ ç óõããñáöÝáò “îå-
óêåðÜæåé” ôéò óõíèÞêåò êÜôù áðü ôéò ïðïßåò
óõíôåëåßôáé ç êáëëéôå÷íéêÞ Ýìðíåõóç, êáé ï Üë-
ëïò åßíáé ï êïéíùíéêüò, üôáí, óôá ðëáßóéá ôçò
áöÞãçóÞò ôçò –Þñåìç, êáèáñÞ– îåôõëßãåé ó’
Ýíá ôåôñÜãùíï ôçò ðüëçò ôçí áðëÞ æùÞ ìéáò
õðçñÝôñéáò.

Ì’ áõôÞ ôçí åõêáéñßá ìáèáßíåé êáíåßò ðïë-
ëÜ. Ãéá ôïõò êáèïëéêïýò åêåßíçò ôçò åðï÷Þò
êáé ôç óõìâßùóÞ ôïõò ìå ôïõò ðñïôåóôÜíôåò,
ôïí ôñüðï æùÞò ôïõò, ôá Þèç êé ÝèéìÜ ôïõò,
ìá ðÜíù áð’ üëá ç óõããñáöÝáò ôñïöïäïôåß
ôïí áíáãíþóôç ìå áñêåôÝò ðëçñïöïñßåò ãéá
ôçí êïéíùíéêÞ èÝóç ôùí ãõíáéêþí. ¼ðùò å-
êåßíçò ôçò ×éñô, ðïõ äïõëåýåé ùò õðçñÝôñéá
óôï óðßôé ôïõ ãíùóôïý æùãñÜöïõ ÂåñìÝåñ ãéá
íá æÞóåé ôïí åáõôü ôçò êáé ôç ÷ñåùêïðçìÝíç
ïéêïãÝíåéÜ ôçò. Êáé âÝâáéá ç ÔñÝéóõ äåí îå÷íÜåé
íá èõìßóåé ãéá ôï ðþò ìéá ðüëç üðùò ç Íôåë-
öô åßíáé éêáíÞ í’ áöáíßóåé ôá üíåéñá êáé í’ á-
öáéñÝóåé ôéò åëåõèåñßåò ôùí ðïëéôþí ôçò, åé-
äéêÜ ôùí ãõíáéêþí, óå ìéá åðï÷Þ üðïõ ïé óõ-
÷íïß îåóçêùìïß ðïõ ðñïçãÞèçêáí Ý÷ïõí åðé-
öÝñåé ôÝôïéåò áëëáãÝò þóôå íá äçìéïõñãÞóïõí
åêåßíåò ôéò ðñïûðïèÝóåéò ðïõ èá ìðïñïýóáí
íá Ý÷ïõí óõìâÜëåé, ôïõëÜ÷éóôïí óôéò ÊÜôù
×þñåò, óôçí åìöÜíéóç êáé êáèéÝñùóç ôùí ñé-
æïóðáóôéêþí ãéá ôçí åðï÷Þ ôïõò áóôéêþí ìå-
ôáññõèìßóåùí.

ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÔÇÊÁÍ ÏÉ ÐÑÙÔÅÓ
ÁÑ×ÁÉÏËÏÃÉÊÅÓ ÅÑÅÕÍÅÓ

ÓÔÏ ÄÏÑÉÓÊÏ

Áðü ôï ÁñéóôïôÝëåéï ÐáíåðéóôÞìéï Èåóóá-
ëïíßêçò, óôéò 16 Öåâñïõáñßïõ 2006, óôï
ðëáßóéï ôùí Áñ÷áéïëïãéêþí Åñåõíþí ðïõ ãß-
íïíôáé óôç Ìáêåäïíßá êáé ÈñÜêç, Ýãéíå ðá-
ñïõóßáóç ôùí ðñïáíáóêáöéêþí åñåõíþí óôï
Äoñßóêï, ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêáí ãéá
ðñþôç öïñÜ, áðü ôçí áñ÷áéïëüãï ×ñýóá Êá-
ñáäÞìá.
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Έ
να βράδυ, πριν λίγες μέρες, ανεβαίνο-

ντας την Αγίας Παρασκευής για το σπί-

τι, το βλέμμα μου έπεσε απέναντι, στο ρα-

φείο του Παντελίδη του

Βάσου. Σκυφτός επάνω

στον ξύλινο πάγκο του, με

τη μεζούρα στο λαιμό

(μου είπε ότι κάποτε ανή-

κε στον Καφετζή), σιδέ-

ρωνε με αφοσίωση.

Για μένα ήταν μια πο-

λύ οικεία εικόνα, αφού εί-

ναι στη γειτονιά μου.

Ξαφνικά όμως με έκανε

να σκεφτώ ότι είναι ο τε-

λευταίος που διατηρεί το

ραφείο του.

Πριν λίγες μέρες έ-

κλεισε λόγω συνταξιοδό-

τησης ο Χρυσόπουλος, α-

κολουθώντας τον Τσου-

τσίδη και τον Κωνσταντι-

νίδη.

Όταν έφθασα στο σπίτι μου το είχα απο-

φασίσει: Θα ασχολιόμουνα με τους ραφτά-

δες της πόλης, που, όπως αποδείχθηκε, ή-

ταν αρκετοί.

 Από ελάχιστες βεβαιώσεις των επαγγελ-

ματιών που διασώθηκαν από το 1965 και εί-

χαν εκδοθεί από τον επαγγελματικό σύλλο-

γο Φερών για να χρησιμοποιηθούν στο

ΤΕΒΕ, προκύπτουν οι παρακάτω δύο ράπτες

και η περίοδος που ασκούσαν το επάγγελμα

τους:

1. Μιχαλεντζάκης Ιωάννης του Θεοδώ-

ρου (Μαστρογιάννης), πρόσφυγας από την

Αν. Ρωμυλία: γεν. 1902, απεβ. (;) Από 1925

έως 4-7-1966 είχε το ραφείο στο σημείο που

είναι το σπίτι του Τσακίρη Τόλη στην κατη-

φόρα και αργότερα μετακόμισε στην κάτω

πλατεία στο κατάστημα του Γεωργαντά. Αρ-

γότερα έγινε καφενείο του Γκιδίκα. Στον μα-

στρογιάννη την περίοδο 1947-49 δούλεψε πι-

τσιρικάς και ο σεβασμιότατος Διδυμοτείχου

Νικηφόρος. Μάλιστα, όπως μου διηγήθηκαν,

ο σεβασμιότατος πάντα έβρισκε αφορμή με

διάφορες προφάσεις να ξεγλιστρά από τη

δουλειά και το αφεντικό του και πηδώντας

τον φράχτη να βρίσκεται στην Κοσμοσωτή-

ρα, πότε στο ψαλτήρι και πότε στο κατηχητι-

κό.

2. Κουρτερίδης Αντώνιος του Χαραλά-

μπους (Χωραφάς): γεν. 1910, απεβ. 14-8-

2003. Εργάσθηκε από 1-1-1939 έως 30-6-

1970. Είχε το ραφείο στο χώρο που είναι το

σπίτι του Χατζηιωάννου πριν χτιστεί. Αρ-

γότερα μετακόμισε στο μαγαζί του Ζήση

Μαργαρίτη. Το 1970. Λόγω συνταξιοδότη-

σης, από 1-7-1970 έως τον Μάρτιο του 1971

το λειτουργεί στο όνομα της γυναίκας του

Κουρτερίδου Ελευθερία (γεν. 1919). Αμέ-

σως μετά έφυγαν για την Αθήνα.

Από τους εκλογικούς καταλόγους του 1970

της τότε Κοινότητας Φερών αναφέρονται:

1. Γκάκιος Ευάγγελος του Δημητρίου:

γεν. 1934, απεβ. (;). Έμαθε στον Κουρτερί-

Ïé ñáöôÜäåò ôùí Öåñþí

δη, δεν είχε κατάστημα.

2. Δανδάκης Ιωάννης του Κυριάκου:

γεν. 1928, απεβ. 26-2-1999. Έμαθε στον Μι-

χαλεντζάκη είχε το ραφείο στο σημείο που

ήταν το τσαγκάρικο του Ραπτόπουλου, ιδιο-

κτησίας τότε του Συμεών Καρακατσάνη.

Αργότερα μετακινήθηκε στο σημερινό ση-

μείο που είναι το ανθοπωλείο Γιαγλή απέ-

ναντι από τον ΟΤΕ.

3. Κωνσταντινίδης Δήμος του Ευαγγέ-

λου: γεν. 1916 απεβ. 22-11-1982. Στον κα-

τάλογο του 1970 αναφέρεται ως εμπορορά-

πτης και κάτοικος Θεσσαλονίκης. Ήταν συ-

νέταιρος με τον Γιαμπανίδη Παναγιώτη και

από το 1945 όταν έφυγε από τις Φέρες ήταν

στη Θεσσαλονίκη με ραφείο απέναντι από

την Καμάρα.

4. Ταυλαρίδης Νικόλαος του Γεωργί-

ου: γεν. 1936. Έμαθε στον Κουρτερίδη. Δια-

μένει στην Αλεξανδρούπολη, όπου είχε ρα-

φείο.

5. Αρχοντάκης Κων/νος του Αντωνίου:

γεν. 1935. Έμαθε στον Κουρτερίδη Δεν εί-

χε κατάστημα. Βρίσκεται στην Αμερική.

6. Ασανακίδης Χρήστος του Αδάμ: γεν.

1930. Έμαθε στον Κατσάρα. Είχε το ραφείο

στην κάτω πλατεία στην γωνία που στρίβου-

με για το Καπή.

7. Βενετόπουλος Αθανάσιος του Χρή-

στου (Χάρτσιαλος): γεν. 1931. Έμαθε στον

Κουρτερίδη, είναι κάτοικος Κομοτηνής

8. Δουδουλακάκης Χρήστος του Ανα-

στασίου: γεν. 1943. Έμαθε στον Παρασχά-

κη. Είχε το ραφείο πίσω από τον πλάτανο

σε ιδιοκτησία του Βενετόπουλου, σήμερα

σουβλατζίδικο του Τσαουσίδη. Διαμένει

στην Αθήνα.

9. Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος του

Σάββα: γεν. 1932. Από το 1946 έως το

1948, που ο πούπος έφυγε φαντάρος τον

είχε μαζί του. Για δύο χρόνια δούλεψε στον

Μιχαλεντζάκη. Το1951 έρχεται ο Πούπος

από τον στρατό και τον ξαναπαίρνει στο μα-

γαζί του. Το 1958 μετακομίζει στη Θεσσα-

λονίκη και έως το 1962 δούλεψε στον Κα-

Έρευνα: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

ραμάτσκο. Άνοιξε το ραφείο στις 1-6-1962

και εργάσθηκε έως 25-4-1995. Το πρώτο

κατάστημά του ήταν στου Δεβετζή δίπλα

στου Χατζηιωάνου. Το 1972 μετακόμισε

στου Αλεξίκου κάτω από την οικία του και

αργότερα όταν επέστρεψε από τη Γερμανία

ο Καφετζής Γιώργος δούλεψε μαζί του ως

κάλφας.

10. Κονδύλης Ευάγγελος του Χρήστου:

γεν. 1923, απεβ. 3-7-2003. Δούλευε στο ρα-

φείο του Παρασχάκη που βρισκόταν στη θέ-

ση του Σινεμά Ορφέα αργότερα μετακόμι-

σε στην κατηφόρα στο μαγαζί του Καραθε-

οδώρου Θεόδωρου κάτω από τον Παπαδά-

κη, που σήμερα είναι τα γραφεία του ΠΑ-

ΣΟΚ. Έναρξη έκανε 1-1-1962.

11. Καρακύργιος Ευριπίδης του Κων/

νου: γεν. 1947. Έμαθε στον Τσιρώζη. Δεν

είχε ραφείο.

12. Καδόγλου Νικόλαος του Αλεξάν-

δρου: γεν. 1926. Είχε το ραφείο στη γωνία

στην πάνω πλατεία, που πριν ήταν φούρνος

του μπαρμπα-Λάζαρου και αργότερα το κα-

τάστημα με τα υποδήματα Ζαφείρη.

13. Μπαλέλης Γεώργιος του Στεφάνου:

γεν. 1933. Έμαθε στον Κουρτερίδη

14. Παντελίδης Βασίλειος του Θεοδώ-

ρου: γεν. 1942. Το 1958 ξεκίνησε την εκμά-

θηση στον Πούπο. Μέχρι και 1980 δούλευε

μαζί του. Μετά το θάνατο του Πούπου ά-

νοιξαν με τη σύζυγό του Στέλλα το ραφείο.

15. Σερέτης Άγγελος του Αποστόλου:

γεν. 1942. Έμαθε στον Κουρτερίδη, δεν εί-

χε κατάστημα.

16. Τσιρώζης Σταμάτιος του Δημητρί-

ου: γεν. 1936 απεβ. 4-1-1991 έμαθε στον Μι-

χαλεντζάκη άνοιξε ραφείο το 1960. Αργό-

τερα το έκανε εμπορικό.

17. Φουτσιτζής Ελευθέριος του Στεφά-

νου: γεν. 1941. Έμαθε στον Πούπο που ή-

ταν κουνιάδος του. Το 1970 αναφέρετε κά-

τοικος Αλεξανδρούπολης. Αργότερα μετα-

κομίζει στην Θεσσαλονίκη όπου άνοιξε ρα-

φείο και ασχολήθηκε περισσότερο με το ρά-

ψιμο στρατιωτικών και μουσικών στολών. Οι

στολές της φιλαρμονικής του Δήμου μας έ-

γιναν εκεί.

18. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος του Α-

θανασίου: γεν. 1934 έμαθε στον Καραμά-

τσκο Θεόδωρο το 1947 αρχικά και στον Μι-

χαλεντζάκη αργότερα. Στον Πούπο δούλε-

ψε ως κάλφας (μάστορας). Το 1960 έφυγε

στην Γερμανία και επέστρεψε το 1967 Α-

πό 1-4-1967 έως 31-5-1999 διατήρησε ρα-

φείο στο όνομα του. Από το 1973 έως 2005

είχε το ραφείο του στην κατηφόρα σε κα-

τάστημα που αγόρασε από τον Κουρτίδη

Δημήτριο που πριν ανήκε στον Χατζόπου-

λο Αθανάσιο.

19. Χριστοφορίδης Αναστάσιος του

Χριστόφορου: γεν. 1922. Έναρξη έκανε α-

πό 1-2-1953. Είχε το ραφείο του στο χώρο

του σπιτιού του που σήμερα βρίσκεται το

κατάστημα "300".

20. Χιονίδης Νικόλαος του Ισαάκ: γεν.

1943, απεβ. 31-7-1990. Έμαθε στον Χριστο-

φορίδη.

21. Χατζόπουλος Κων/νος του Ευαγγέ-

λου: γεν. 1929, απεβ. 7-4-2000. Έμαθε στον

Μιχαλεντζάκη. Δεν είχε κατάστημα.

22. Παντελίδης Βασίλειος του Γρηγο-

ρίου (Πούπος): γεν. 1925, απεβ. 18-3-1980

(εμποροράπτης). Έμαθε τη ραπτική στον

Μιχαλεντζάκη (μαστρογιάννη). Το ραφείο

του ήταν εκεί που είναι η είσοδος του τότε

σινεμά Ορφέα. Μετακόμισε στην κατηφό-

ρα στο κατάστημα του Κονδύλη Ευάγγελου

που για ένα διάστημα εγκατέλειψε το επάγ-

γελμα. Αργότερα μετακινήθηκε μπροστά α-

πό του Μούντη σε ένα μικρό μαγαζάκι και

το εγκαταστάθηκε μπροστά στο σπίτι του σε

ιδιόκτητο οίκημα. Σήμερα είναι αποθήκη α-

νάμεσα στο κομμωτήριο της Θεοπούλας και

του Τσαβδαρίδη.

Από την έρευνα που ακολούθησε βρέθηκαν

και οι παρακάτω, που ή καταγόταν από τα

γύρω χωρία και δεν ήταν εγγεγραμμένοι

στους εκλογικούς καταλόγους του 1970 των

Φερών ή ασχολήθηκαν περιστασιακά με το

επάγγελμα.

1. Φουτσιτζής Αριστείδης του Στεφά-

νου: γεν. 1936. Αδερφός του Ελευθέριου και

κουνιάδος του Πούπου. Έμαθε κοντά του.

Στην Θεσσαλονίκη που μετακόμισε δούλε-

ψε ως οικοδόμος και είναι συνταξιούχος του

ΙΚΑ.

2. Πουλτσίδης Χρήστος του Ιωάννη:

γεν. 1914, απεβ. 18-10-1982. Έναρξη έκανε

το 1945 Είχε ραφείο στην κάτω αγορά στην

γωνία απέναντι από τα παλιά ψαράδικα. Έ-

ραβε κιλότες που ήταν ανδρικά παντελόνια

στενά στο κάτω μέρος.

3. Τσουτσίδης Ιωάννης του Ευαγγέλου:

γεν. 1936 από τον Πόρο. Εργάσθηκε από 1-

1-1971 έως 30-4-2001.

Áóáíáêßäçò ×ñÞóôïò.
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αρχές του 1950 ραφείο στους Κήπους. Με-

τά από 2 χρόνια ήρθε στις Φέρες και άνοιξε

ραφείο στα Αρβανίτικα στο καφενείο του

Ναπούλι δίπλα στου Ζματόκ. Μετά το 1955

έφυγε στην Αθήνα όπου για 6-7 χρόνια είχε

ραφείο, έως ότου έφυγε στην Αμερική.

26. Κορπίδης Πρόδρομος του Γρηγο-

ρίου: γεν. 1929. Έμαθε στον Καραμάτσο.

Φεύγοντας ο Καραμάτσκος για τη Θεσσα-

λονίκη τον πήρε μαζί του. Αργότερα άνοιξε

δικό του στο Βαρδάρη.

27. Γιαμπανίδης Παναγιώτης του Στε-

φάνου: γεν. 1912 στο χωριό Αμπελλαδάτος

της Μ. Ασίας, απεβ. 10-9-1965. Πιτσιρικάς

έμαθε την τέχνη του ράφτη μαζί με τον Κουρ-

τερίδη στο ραφείο του Μιχαλεντζάκη. Αργό-

τερα μετά την στρατιωτική θητεία του μαζί

με τον Κουρτερίδη άνοιξαν ραφείο στην ε-

πάνω πλατεία στο μαγαζί του Ζήση του μαρ-

γαρίτη. Μετά από 5 χρόνια συνεργασίας ο

Κουρτερίδης κρατά το μαγαζί και αυτός με-

ταφέρεται απέναντι από τον Παπαδάκη σή-

μερα κρεοπωλείο Τσιομπάνη. Από το ραφεί-

ο του πέρασαν αρκετοί όπως ο Τσουτσίδης,

Φλυτζάνης, κ.ά. Τα τελευταία χρόνια συνερ-

γάστηκε με τον Τσουτσίδη και Κωνσταντι-

νίδη.

28. Τσίκος Χρήστος του Γεωργίου: γεν.

1935. Έμαθε στον Παρασχάκη το 1949 έ-

κτοτε μέχρι να φύγει στη Γερμανία το 1962

δούλεψε στον Καδόγλου και Κονδύλη.

29. Καπλανίδης Θεόδωρος του Ανα-

στασίου: γεν. 1915 στη Μ. Ασία, απεβ. 1-7-

1948 στον εμφύλιο. Το ραφείο ήταν στο οί-

κημα μπροστά από του Μούντη που πριν λί-

γα χρόνια κατεδαφίστηκε και το είχαν μαζί

με τον Καφετζή αρχικά και μετά το θάνατό

του το κράτησε μόνος ο Καφετζής.

*   *   *

Οι μόδιστροι άλλων εποχών έπαιρναν τα τό-

πια με τα εγγλέζικα και τα σκοτσέζικα κα-

σμίρια αλλά και τα ελληνικά υφάσματα του

Δημητριάδη και Μηναΐδη και με περίσσιο

μεράκι τα έκαναν κουστούμια.

Ένα πλήρες κουστούμι πέρα από το πα-

ντελόνι και το σακάκι έπρεπε να συνοδεύε-

ται από γιλέκο και ανάλογα την ηλικία τρα-

γιάσκα, ενώ η γραβάτα πολλές φορές ήταν

από το ύφασμα του κουστουμιού.

Υπήρχαν και τα έτοιμα κουστούμια του

Αμερικάνου και του Τρυφωνίδη, αλλά λίγοι

τα προτιμούσαν, γιατί δεν ήταν καλοραμμένα.

Πολλοί ήταν και οι γεωργοί και κτηνο-

τρόφοι που πήγαιναν με τα δικά τους υφά-

σματα υφασμένα στον αργαλειό, βαμβακε-

ρά και μάλλινα για τα σαγιάκια.

Ανάλογη βέβαια και η πληρωμή, πέρα

από τον γνωστό βερεσέ υπήρχε και η πλη-

ρωμή σε είδος. Φασόλια, πουλερικά, αυγά,

κρέας αποτελούσαν συχνά το αντίτιμο.

Αλλά και τα κομμάτια από τα υφάσματα

δεν τα πετούσαν. Οι ράπτες τα μάζευαν και

οι γυναίκες τα χρησιμοποιούσαν στο αργα-

λειό για την ύφανση της κουρελούς.

Αργότερα εμφανίστηκε σαν ύφασμα η

Μάλτα που γινόταν στα εργοστάσια της Ερ-

μούπολη της Σύρου για εργατικά πουκάμι-

σα, παντελόνια κτηνοτρόφων και ξυλουρ-

γών με τη χαρακτηριστική θήκη στο δεξί πό-

δι για το μέτρο.

4. Σερέτης Λάκης του Γεωργίου: γεν.

1935. Το 1947 σαν μαθητής πήγε στον μα-

στρογιάννη ενώ σαν κάλφας μετά το 1950

πήγε στον Παρασχάκη. Δεν είχε ραφείο.

5. Παρασχάκης Ευάγγελος του Ιωάννου

(Χονδρογιάννης): γεν. 1913 στο Χαλίτσι

Θεσσαλίας, απεβ. το 1980. Η καταγωγή των

γονιών ήταν από την Ανατ. Ρωμυλία. Από τη

Θεσσαλία μετακόμισαν στην Καβησό. Το

1948 επέστρεψε από την Αθήνα που ήταν ε-

ξορία και άνοιξε το ραφείο δίπλα στον Πού-

πο, στο χώρο αργότερα του σινεμά Ορφέα.

Το 1960-61 ξαναέφυγε για την Αθήνα για πο-

λιτικούς λόγους όπου άνοιξε ραφείο. Στο ΤΕ-

ΒΕ αναφέρεται ως ράπτης κατά το 1936-

1967.

6. Καραμάτσκος Θεόδωρος του Δημο-

σθένη: γεν. 1928. Το 1947 είχε το ραφείο

στο μαγαζί του Καμηλαρίδη Αθανάσιου

(Χάρτινος) αρχές του 1950 άνοιξε ραφείο

με τον Πούπο. Το 1954 έφυγε στην Θεσσα-

λονίκη και άνοιξε ραφείο στην Β. Όλγας 42

κοντά στην σχολή τυφλών. Το 1957και ’58

ο Χρυσόπουλος ως φαντάρος δούλευε εκεί

στον ελεύθερο χρόνο του.

7. Κοντογιαννίδης Στέφανος του Ιωάν-

νου: γεν. 1930. Έμαθε στον Κουρτερίδη. Δεν

είχε κατάστημα.

8. Καφετζής Γιώργος του Αθανασίου:

γεν. 1925, απεβ. 26-8-1999. Έμαθε στον Μα-

στρογιάννη. Το κατάστημά του ήταν σε ένα

μικρό μαγαζάκι μπροστά από το εστιατόριο

του Μούντη μαζί με τον Καπλανίδη Θεό-

δωρο. Έφυγε στη Γερμανία και όταν επέστρε-

ψε το 1972 δούλεψε στον Κωνσταντινίδη.

9. Καπούτσης Ευάγγελος του Πέτρου:

γεν. 1933. Έμαθε στον Κουρτερίδη Δεν εί-

χε κατάστημα.

10. Βαρβατζίκης Ευάγγελος Δημητρί-

ου: γεν. 1929. Έμαθε στον Πούπο. Δεν είχε

κατάστημα.

11. Πελτέκης Ευάγγελος του Χρήστου:

γεν. 1933. Έμαθε στον Κουρτερίδη. Δεν εί-

χε κατάστημα.

12. Σαραντίδης Αθανάσιος του Διαμα-

ντή: γεν. 1932, απεβ. 21-5-1995. Έμαθε στον

Παρασχάκη.

13. Κατσάρας Δημήτριος του Ιωάννου

(Ντε Γκώλ): γεν. 1922. Είχε κατάστημα

στην πάνω πλατεία σε ένα μικρό μαγαζί α-

νάμεσα στο εμπορικό του Ιντζίρα που έκλει-

σε το 1940, ιδιοκτησίας του Ζήση Μαργα-

ρίτη και στο εμπορικό του Σιγλίδη Γεώρ-

γιου που έκλεισε το 1952-53. Αργότερα ε-

νώθηκαν του Ιντζίρα και του Κατσάρα και

αποτέλεσαν το εμπορικό του Τρυφωνίδη, ε-

νώ του Σιγλίδη είναι το σουβλατζίδικο του

Γκότση. Συνέταιρος με τον Παπακωσταντί-

νου.

14. Καμπουρτσάκης Γεώργιος του

Χρήστου: γεν. 1932. Κάλφας του Κατσάρα

και Παπακωσταντίνου.

15. Παπακωσταντίνου Χρήστος του

Ευαγγέλου: Συνέταιρος του Κατσάρα.

16. Χατζημάνασης Παναγιώτης του Νι-

κολάου: γεν. 1887 (μπαρμπα-Πατιάκος),

πρόσφυγας από την Κεσσάνη. Πέθανε στις

18-1-1948 σε ηλικία 61 ετών, στον εμφύλιο

από το φόβο του, όταν στο σπίτι του έπεσε

μια οβίδα. Το σπίτι του βρισκόταν μπροστά

από του Παπαδημητρίου στη θέση που είναι

σήμερα του Καπουκράνη. Είχε το ραφείο του

στο σποριαζίδικο της Κυριακίδου (πάντενας)

Έραβε ποτούρια και τζαμαντάνια ένα είδος

γιλέκου. Οι αφηγήσεις του παππού μου αλλά

και πολλών άλλων για τον πατιάκο είναι α-

πολαυστικές. Σπάνια χρησιμοποιούσε μέτρο.

Όταν πήγαινε ένα πατέρας να παραγγείλει πα-

ντελόνι για τον γιο του ρωτούσε. Πόσο χρο-

νών είναι; Απαντούσε ο πατέρας. Αν τύχαινε

να περνά κάποιο παιδί έξω από το ραφείο έ-

λεγε: Σαν και αυτόν είναι: Ανάλογα έβλεπε

το μπόι. Εάν μετά το έκανε στενό η κοντό

στα παράπονα των πελατών απαντούσε: "Δεν

πειράζει βρε, είναι τσιβίικου..." Εάν πάλι ή-

ταν μεγάλο, "θα τρανέψει το παιδί", τους έ-

λεγε.

17. Επιτρόπου Απόστολος, από Σουφλί.

Είχε ραφείο σε μία παράγκα στην πάνω πλα-

τεία. Αργότερα κατάστημα Καλούρη. Έκλει-

σε περίπου το 1953.

18. Τζατζάρας Κωνσταντίνος από Κεσ-

σάνη. Έραβε ανδρικά παλτό με γούνα

19. Παράσχου Γρηγόριος του Κωνστα-

ντίνου (Τερζής ή Γκογκόλης): γεν. 1885 στην

Ίμβρασσο (Ιμπρίκ Τεπέ), απεβ. 31-8-1959

σε ηλικία 74 ετών. Έραβε στο σπίτι του που-

τούρια με γαϊτάνια ενώ η κύρια ασχολία του

αγρότης.

20. Λεμονάκης Σταύρος του Νικολάου:

γεν. 1927. Έναρξη έκανε την 1-7-1954.

21. Κεραμάρης Θωμάς του Νικολάου:

γεν. 1931. Έναρξη από 1-1-1967 έως 25-10-

1968.

22. Σαπαλίδης Ανέστης. Έμαθε στον

μαστρογιάνη. Δούλευε στο σπίτι του, που

βρισκόταν στο χώρο που είναι σήμερα ο Ο-

ΤΕ. Το 1947 έφυγε για την Αθήνα.

23. Φλυτζάνης Σταύρος του Νικολάου.

Έμαθε στον Κουρτερίδη και Γιαμπανίδη. Το

1954 βρέθηκε στην Άνω Ηλιούπολη Θεσ-

σαλονίκης με δικό του Εμποροραφείο.

24. Καραδήμος Γιώργος του Κωνστα-

ντίνου. Έμαθε στον Κουρτερίδη. Είχε ρα-

φείο στο Βαρδάρη στη Θεσσαλονίκη.

25. Ζαμάκης Αριστείδης του Βαή: γεν.

1934  Έμαθε στον Καραμάτσκο. Άνοιξε στις

ÁñéóôåñÜ: Áñéóôåßäçò ÖïõôóéôæÞò, Ðáíôåëßäçò Âáóßëçò, ×ñõóüðïõëïò ÁëÝêïò, Êùíóôáíôßäçò Êþóôáò.

Ðáñáó÷Üêçò ÂáããÝëçò, Ðáñáó÷Üêç Ìáñßá, Ðáñáó÷Üêç Íßêç.

«Ç ÈÑÁÊÇ ÅÉÍÁÉ ÌÉÁ ÐÅÑÉÏ×Ç
ÌÅ ÅÊÐËÇÊÔÉÊÏ

ÐÏËÉÔÉÓÌÉÊÏ ÐËÏÕÔÏ»
Ïìéëßá ãéá ôç ÃåùðïëéôéêÞ ôçò ÈñÜêçò
áðü ôïí êáèçãçôÞ óôï ÐáíåðéóôÞìéï

ôçò Óïñâüíçò ê. ÐñåâåëÜêç
óôï Åèíïëïãéêü Ìïõóåßï ÈñÜêçò

Ôï íá æåé êáíåßò óôá óýíïñá åßíáé ðëåïíÝêôç-

ìá, áñêåß áõôÜ íá åßíáé ðáñáäåêôÜ êáé íá Ý-

÷ïõí ñéæþóåé óôç óõíåßäçóç ôùí áíèñþðùí...

¼óï ãéá ôç ÈñÜêç, âñßóêåôáé óôçí áñ÷Þ ìéáò

éäéáßôåñá èåôéêÞò ðåñéüäïõ, åíþ åßíáé ìéá ðå-

ñéï÷Þ ìå åêðëçêôéêü ðïëéôéóìéêü ðëïýôï.

Ïé åêôéìÞóåéò áõôÝò áíÞêïõí óôïí ê. Ãå-

þñãéï Óôõëéáíü ÐñåâåëÜêç, êáèçãçôÞ óôçí

Ýäñá ôçò Áíèñùðïãåùãñáößáò êáé Ðåñéöå-

ñåéáêÞò Ãåùãñáößáò ôïõ ðáíåðéóôçìßïõ ôçò

Óïñâüíçò.

Ôá äéäáêôéêÜ êáé åñåõíçôéêÜ åíäéáöÝñï-

íôá ôïõ ê. ÐñåâåëÜêç êáëýðôïõí ôç èåùñßá

ôçò ÐïëéôéêÞò êáé ÐïëéôéóìéêÞò Ãåùãñáößáò,

ôç ÃåùðïëéôéêÞ ôçò Åõñþðçò êáé ôùí Âáëêá-

íßùí, ôç ìåëÝôç ôùí ìåãáëïõðüëåùí êáé ôç Ãå-

ùðïëéôéêÞ ôùí Äéáóðïñþí. Ôï ÓÜââáôï âñÝ-

èçêå óôçí Áëåîáíäñïýðïëç êáé ìßëçóå óå åê-

äÞëùóç ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôï Åèíïëï-

ãéêü Ìïõóåßï ÈñÜêçò ìå èÝìá «ÃåùðïëéôéêÞ

ôùí Áêñéôéêþí Ðåñéï÷þí, ç ðåñßðôùóç ôçò

ÈñÜêçò».

Η έρευνα έγινε αφορμή να μάθω και αρ-

κετά συμβάντα που αντιμετώπιζαν οι Ράπτες

στη δουλειά τους.

Μια γυναίκα από τη γειτονιά μας πήγε

στον Πούπο ένα τόπι ύφασμα για να ράψει

κάτι για τον άνδρα της. Η γυναίκα φεύγει

και ο Πούπος ανοίγει το τόπι. Ξετυλίγοντας

το βρίσκει μέσα 20 χιλιάδες δραχμές. Πολ-

λά λεφτά για τότε.

Ανήσυχος για τον κάτοχο των χρημάτων

και φοβούμενος μήπως βρει τον μπελά του,

παίρνει το τόπι και τα χρήματα και παει στην

αστυνομία. Εξηγεί στον Αστυνόμο πώς έ-

χουν τα πράγματα και καλούν τη γυναίκα

– Μήπως έχασες λεφτά; την ρωτάει ο Α-

στυνόμος.

– Όχι, λέει αυτή.

– Μήπως σου λείπουν από το σπίτι;

– Δεν είχα λεφτά κάτι λίγα είχα και αυτά

τα έχω.

Μετά από αρκετή ώρα ο Αστυνόμος, που

ήξερε και ποια ήταν, της εξήγησε τι είχε συμ-

βεί και τότε θυμήθηκε, ότι πριν πολύ καιρό

τα είχε κρύψει μέσα στο τόπι, για να μην τα

βρει ο άνδρας της και πάει να τα πιει, όπως

συνήθιζε. �

 ÅÍÁ ÅÊÁÔÏÌÌÕÑÉÏ ÓÔÑÅÌÌÁÔÁ
ÓÉÔÇÑÁ ÐÁÃÙÓÁÍ ÓÔÇ ÈÑÁÊÇ

300 ôüíïé øáñéþí ðåôÜ÷ôçêáí, åíþ
ðÜíù áðü 20.000 åëáéüäåíäñá

êáôáóôñÜöçêáí

Ïé ðñùôüãíùñåò ãéá ôç ÈñÜêç äõóìåíåßò êáé-

ñéêÝò óõíèÞêåò êáôÜ ôï ðñþôï äåêáðåíèÞìå-

ñï ôïõ Öåâñïõáñßïõ, ç ðñùôïöáíÞò ðôþóç

ôçò èåñìïêñáóßáò êáé ç Ýíôïíç ÷éïíüðôùóç

ðïõ åðéêñÜôçóáí óôï äéÜóôçìá áõôü, ðñïêÜ-

ëåóáí æçìéÝò óå ìéá Ýêôáóç åíüò åêáôïììõñß-

ïõ óôñåììÜôùí óôïõò ôñåéò íïìïýò ôçò ÈñÜ-

êçò, óå Ñïäüðç, ÎÜíèç êáé ¸âñï.

 ÄÑÏÌÏËÏÃÅÉÔÁÉ
Ç ÁÊÔÏÐËÏÚÊÇ ÓÕÍÄÅÓÇ

ÔÇÓ ÐÅÑÉÏ×ÇÓ ÌÅ ÔÇÍ ÔÏÕÑÊÉÁ

Óýóêåøç õðü ôïí õöõðïõñãü Åîùôåñéêþí Åõ-

ñéðßäç Óôõëéáíßäç ìå ôç óõììåôï÷Þ ôïðéêþí

öïñÝùí óôçí ÁèÞíá åíôüò ôïõ Öåâñïõáñßïõ.

Óå äñüìï õëïðïßçóçò ìðáßíåé ç áêôïðëïúêÞ

óýíäåóç Áëåî/ðïëçò-Óìýñíçò êáé ôçò ãñáì-

ìÞò Áëåî/ðïëç-ÓáìïèñÜêç-ÔóáíÜêáëå-ºì-

âñïò-Áßíïò-Áëåî/ðïëç. Ç óýóêåøç ãéá ôï èÝ-

ìá ôçò óýíäåóçò ðñïãñáììáôßóôçêå åíüøåé

ôçò 10çò Óõíüäïõ ôçò ÏìÜäáò Åñãáóßáò óôçí

ÁèÞíá ãéá ôï Åìðüñéï êáé ôçí ïéêïíïìéêÞ óõ-

íåñãáóßá.
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íáí ôïõò áóèåíåßò íá ôïõò ãéáôñÝøåé ç ãéá-

ãéÜ ìïõ.

Ôþñá èá óáò ðåñéãñÜøù, äõï ôñáíôá÷ôÝò

ðåñéðôþóåéò áóèåíþí ðïõ èåñÜðåõóå, ðïõ

ôéò èõìÜìáé êáëÜ ãéáôß Þìïõí âïçèüò ôçò.

¼ôáí óôïí åìöýëéï ìÝíáìå óôï óðßôé,

ôïõ èåßïõ ìïõ Ðáíáãéþôç Êõñãßäç, áññþ-

óôçóå ðïëý Üó÷çìá ôï ìùñü ôïõò, ðïõ Þ-

ôáí êÜðïéùí ìçíþí.

Ï èåßïò ìïõ ôï ðÞãå óôï íïóïêïìåßï ôçò

Áëåîáíäñïýðïëçò, üðïõ ïé ãéáôñïß ôïõ åß-

ðáí, üôé ôï ðáéäß Ý÷åé âáñéÜ ðíåõìïíßá êáé

üôé åßíáé êáôáäéêáóìÝíï, äåí ìðïñïýóáí íá

ôï óþóïõíå.

¼ôáí ï èåßïò ìïõ Þñèå óôï óðßôé êëáß-

ãïíôáò, ôïõò ëÝåé ç ãéáãéÜ:

– Ìïõ ôï äßíåéò ôþñá Ðáíáãéþôç íá êÜ-

íù êé åãþ ôá äéêÜ ìïõ ãéáôñéêÜ;

– ÊÜö’ ôá, ôçò ëÝåé. ¸ôóé êé áëëéþò äåí

Ý÷ù íá ÷Üóù ôßðïôá.

¹ôáí ðïëý âáñýò ÷åéìþíáò. ÁíÜâåé ôï

ôæÜêé êáé ôç óüìðá êáé üôáí ôï äùìÜôéï æå-

óôÜèçêå êáëÜ, âÜæåé óå ìéá óêÜöç ìðüëé-

êï æåóôü íåñü, ìÝóá óôï ïðïßï åß÷å âñÜóåé

óðüñïõò óéíáðéïý. ¸âáëå ôï ðáéäß ìÝóá

óôç óêÜöç êáé óéãÜ óéãÜ ôïõ Ýâñå÷å üëá ôï

êïñìÜêé ôïõ êÜíïíôáò óõã÷ñüíùò åëáöñü

ìáóÜæ. Áõôü Ýãéíå ãéá áñêåôÞ þñá. ÊÜðïéá

óôéãìÞ ôï ìùñü êáôïýñçóå êáé áêïýù ôç

ãéáãéÜ íá ëÝåé óôï èåßï ìïõ:

– Ðáíáãéþôç ôï ðáéäß óþèçêå.

ÓÞìåñá ôï ðáéäß åêåßíï æåé óôïí Êáíá-

äÜ, ìå ðáéäéÜ êáé åããüíéá.

Ç äåýôåñç ðåñßðôùóç, áöïñÜ Ýíáí Üí-

èñùðï áðü ôï Óïõöëß.

Áõôüò ï Üíèñùðïò åß÷å Üíèñáêá ìÝóá

óôï ëáéìü ôïõ. Ìáæß ìå ôçí ãõíáßêá ôïõ, åß-

÷áí êáôåâåß óôçí Áëåîáíäñïýðïëç, óôï íï-

óïêïìåßï, óå Üó÷çìç êáôÜóôáóç ãéáôß åß÷å

ðñï÷ùñÞóåé ðïëý êáé åß÷å êëåßóåé ôï óôü-

ìá, ìå áðïôÝëåóìá, ïýôå íá ìðïñåß íá öÜ-

åé Þ íá ðéåé íåñü ïýôå íá áíáðíåýóåé êáëÜ.

Ãé’ áõôüí ôïí ëüãï, ïé ãéáôñïß åßðáí óôç ãõ-

íáßêá ôïõ üôé äåí óþæåôáé.

Óôï ëåùöïñåßï, óôï ãõñéóìü ôïõò, êÜ-

ðïéïò ôïõò ìßëçóå ãéá ôç ãéáãéÜ ôç «×ïíôñï-

ãéÜííåíá». Ôüôå ìÝíáìå äßðëá óôï ðñáêôï-

ñåßï ôùí ëåùöïñåßùí. ¼ôáí Ýöôóå ôï ëåù-

öïñåßï Þñèáí óôï óðßôé ìáò.

¼ôáí Ýöôáóå ëïéðüí ôï ëåùöïñåßï, Þñ-

èáí óôï óðßôé ìáò. Ôïí åßäå ç ãéáãéÜ êáé

ôïõò åßðå:

– Áöïý åßíáé êáôáäéêáóìÝíïò, èá ðñï-

óðáèÞóù. Áí üìùò äåí ìðïñÝóù íá ôïí êÜ-

íù êáëÜ, ìç ìïõ ñßîåôå öôáßîéìï.

– Ðñï÷þñá! ôçò ëÝíå.

Èá óáò ôá ðåñéãñÜøù üðùò ôá èõìÜ-

ìáé: ¸êáíå Ýíá æõìÜñé, ôï Ýðëáóå ìå ôá

÷Ýñéá ôçò óå Ýíá ÷ïíôñü öýëëï. Ôï Ýâáëå

åðÜíù óôï óâÝñêï ôïõ êáé åêåß åðÜíù á-

êïýìðçóå êáôáêüêêéíá áðü ôç öùôéÜ åëÜ-

óìáôá, ãéá áñêåôÞ þñá.

ÁðïôÝëåóìá:  ¢íïéîå ôï óôüìá ôïõ êáé

êáôÜöåñå íá êÜøåé ôçí ðëçãÞ óôï ëáéìü

ôïõ!

Ôïõò êñáôÞóáìå óôï óðßôé ìáò äõï ôñåéò

ìÝñåò, ãéáôß êÜèå çìÝñá ôï Ýêáéãå êáé áðü

ëßãï, áëëÜ êáé ãéá íá ôïí ðáñáêïëïõèåß.

¸ãéíå êáëÜ ï Üíèñùðïò êáé öýãáíå ãéá

ôï Óïõöëß.

Óå ìåñéêÝò çìÝñåò, ôåëåßùò êáëÜ ï Üí-

èñùðïò, Þñèå íá ôçí åõ÷áñéóôÞóåé êáé íá

ôçò öÝñåé ôçí ðëçñùìÞ ôçò, ðïõ Þôáí Ýíá

êåöÜëé âïýôõñï êáé Ýíá ôóïõêáëÜêé ôõñß.

Ãéá ìáò üìùò, áõôÞ ç ðëçñùìÞ Þôáí ðïëý-

ôéìç, ãéáôß üëïé îÝñïõìå ðüóï äýóêïëá Þ-

ôáí ôüôå ç åðéâßùóç.

Áò ìïõ óõã÷ùñåèåß ôï èÜññïò ðïõ ðÞñá

íá ãñÜøù ãéá ôçí ïéêïãÝíåéÜ ìïõ. Áõôü ðç-

ãÜæåé áðü ôïí ðüíï ìïõ, ãéáôß ôïõò Ý÷ù ÷Ü-

óåé üëïõò.

Ôþñá áéóèÜíïìáé áíáêïýöéóç, üôé îü-

öëçóá Ýíá ìÝñïò ôïõ ÷ñÝïõò ìïõ, óôçí á-

ãáðçìÝíç ìïõ ïéêïãÝíåéá. Áò åßíáé åëáöñü

ôï ÷þìá ðïõ ôïõò óêåðÜæåé.

Åõ÷áñéóôþ ïëüèåñìá ãéá ôç öéëïîåíßá.

Íßêç Ðáñáó÷Üêç-×áôæçëáæÜñïõ

Αναδρομές ÔÏðÉÊÜ ÍÝÁ

• Ï åöéÜëôçò ôùí ðõñçíéêþí. Ç ðåñéðÝôåéá

ìå ôïí ðñïâëçìáôéêü ðõñçíéêü óôáèìü óôï

Êïæëïíôïýé ôçò Âïõëãáñßáò (âñáäõöëåãÞò

ðõñçíéêÞ âüìâá óôá ÂáëêÜíéá Ý÷åé ÷áñá-

êôçñéóôåß) äåí Ý÷åé ëÞîåé ïñéóôéêÜ, áöïý

äýï áðü ôïõò Ýîé óôáèìïýò õðïëåéôïõñ-

ãïýí áêüìç, êáé áðôüçôç ç âïõëãáñéêÞ ç-

ãåóßá, ßóùò áðü ôçí ðßåóç ôïõ ñùóéêïý å-

íåñãåéáêïý ãßãáíôá Ãêáæðñïì, ðñï÷ùñåß

óå íÝï ðõñçíéêü ðñüãñáììá.

    Åßêïóé ÷ñüíéá ìåôÜ ôç öñßêç ôïõ ÔóÝñ-

íïìðéë ç ðõñçíéêÞ áðåéëÞ ðñïâÜëëåé ðÜëé

áðü ôï ÂïññÜ.

• ÏëéêÞ êáôáóôñïöÞ ôùí óéôçñþí ôïõ ¸-

âñïõ. Ðåñßðïõ 350.000 óôñÝììáôá ìå óé-

ôçñÜ êáôáóôñÜöçêáí áðü ôéò ðïëéêÝò èåñ-

ìïêñáóßåò ðïõ åðéêñÜôçóáí åðß ðÝíôå óõ-

íå÷åßò çìÝñåò óôïí ¸âñï, êáèþò ç èåñìï-

êñáóßá êáôÝâçêå óôïõò 70ï C. ÁíáìÝíåôáé

ç êáôáãñáöåß áðü ôá óõíåñãåßá ôïõ ÅËÃÁ.

Ï Ïñãáíéóìüò ðñïâëÝðåé áðïæçìåéþóåéò

ãéá ôéò óõãêåêñéìÝíåò æçìéÝò åíôüò ôñéìÞ-

íïõ áðü ôéò áðïãñáöÝò.

• ÅéóéôÞñéá ôïõ ÏÓÅ. Ï ïñãáíéóìüò óéäçñï-

äñüìùí ÅëëÜäïò (ÏÓÅ) áíáêïéíþíåé óôï

åðéâáôéêü êïéíü üôé, áðü ôçí 1ç Ìáñôßïõ

2006, ïé åðéâÜôåò ôïõ óéäçñïäñüìïõ, ïé ï-

ðïßïé ðñáãìáôïðïéïýí êñÜôçóç èÝóçò ôç-

ëåöùíéêÜ ìÝóù ôïõ ÊÝíôñïõ ÅîõðçñÝôç-

óçò ðåëáôþí ÏÓÅ ôçë. 1110, èá ðñÝðåé íá

áãïñÜæïõí ôï åéóéôÞñéü ôïõò áðü ôïõò óé-

äçñïäñïìéêïýò óôáèìïýò üðïõ ëåéôïõñ-

ãåß çëåêôñïíéêü óýóôçìá Ýêäïóçò åéóéôç-

ñßùí êáé ôá ãñáöåßá ôáîéäßùí ôïõ Ïñãáíé-

óìïý ôïõëÜ÷éóôïí 48 þñåò ðñéí áðü ôçí

áíá÷þñçóç ôçò áìáîïóôïé÷åßáò.

• Êýêíïé-ñåêüñ ãéá ôïí ¸âñï. ÄÝêá ÷éëéÜ-

äåò êýêíïé áíáæÞôçóáí êáôáöýãéï óôá ðá-

ãùìÝíá íåñÜ ôïõ ÄÝëôá ôïõ ¸âñïõ, åîá-

íôëçìÝíïé êáé ðåéíáóìÝíïé áðü ôï ðïëõÞ-

ìåñï ôáîßäé ôïõò. Ç Íïìáñ÷ßá ¸âñïõ, ï

êõíçãåôéêüò Óýëëïãïò ìå ôï Äçìáñ÷åßï Á-

ëåîáíäñïýðïëçò, óå óõíåñãáóßá ìå ôï

Óýëëïãï ðåñßèáëøçò áãñßùí æþùí êáé ôçí

êôçíéáôñéêÞ õðçñåóßá ôïõ Íïìïý ðñïÝâç-

óáí óôçí áãïñÜ ôñéþí ôüíùí óéôçñþí ãéá

ôï ôÜéóìá ôùí ðôçíþí ðïõ Ý÷ïõí âñåé êá-

ôáöýãéï óôï ÄÝëôá ôïõ ¸âñïõ.

     Åíôåßíïíôáé ïé Ýëåã÷ïé óôï Íïìü êáé ëáì-

âÜíïíôáé ìÝôñá óôá óýíïñá. Óôï ôåëùíåßï

ôùí ÊÞðùí áðïëõìáßíïíôáé üëá ôá äéåñ÷ü-

ìåíá áðü ôçí Ôïõñêßá ï÷Þìáôá. Ðñùôïöá-

íÞò åßíáé ç åôïéìüôçôá óôç ÈñÜêç ãéá ôç

ãñßððç ôùí ðïõëåñéêþí.

• ÈñÜêç Á.Å. Íáõáãåß ç óõìöùíßá äéÜóù-

óçò ôçò «ÈñÜêç Á.Å.». Ç åéóçãìÝíç åôáé-

ñåßá «ÅëãÝêá» áðÝóõñå ðëÞñùò ôï åíäéá-

öÝñïí ôçò óå ìåôï÷éêÜ êáé åìðïñéêü åðß-

ðåäï.

• ÏéêïëïãéêÜ æçôÞìáôá. ÁíÜäåéîç ôïõ ÄÝë-

ôá ôïõ ¸âñïõ êáé ìáôáßùóç ôïõ ðõñçíé-

êïý Åñãïóôáóßïõ óôç Âïõëãáñßá ïé âáóé-

êïß óôü÷ïé ôçò ÏéêïëïãéêÞò Åôáéñåßáò ¸-

âñïõ ãéá ôï 2006.

• Ðñïâëçìáôéóìïß ãýñù áðï ôï èÝìá ôçò

èùñÜêéóçò ôùí óõíüñùí ìáò óôïí ̧ âñï.

Ôçí áíçóõ÷ßá ôïõ êáé ôéò ðñïôÜóåéò ôïõ êá-

ôáèÝôåé ï Óýëëïãïò Áëëçëåããýç ðïëéôþí

ôïõ ¸âñïõ. Ìåôáîý Üëëùí ôïíßæåé üôé áðü

ïñéóìÝíá ìÝóá ìáæéêÞò ÅíçìÝñùóçò ðá-

ñïõóéÜæïíôáé ôá óýíïñá ôïõ ¸âñïõ ùò á-

íáîÝëåãêôïò ÷þñïò, ÷ùñßò ïõóéáóôéêü Ý-

ëåã÷ï áðü ôá íüìéìá üñãáíá ôçò ðïëéôåß-

áò åíþ áðü ôçí Üëëç ôïðéêïß ðáñÜãïíôåò

áñíïýíôáé ôá ðÜíôá êáé ðáñïõóéÜæïõí ôçí

êáôÜóôáóç ôùí óõíüñùí ùò éäáíéêÞ.

• Ï Óýëëïãïò «ïé Áêñßôåò» æçôåß íá êáôáóôåß

äõíáôÞ ç èùñÜêéóç ôïõ ¸âñïõ, ç äéáöý-

ëáîç ôùí óõíüñùí êáé ôç êáôáðïëÝìçóç

ôïõ äïõëåìðïñßïõ êáé ôïõ ïñãáíùìÝíïõ

ëáèñåìðïñßïõ óôçí ðåñéï÷Þ. Ç áíáêïßíù-

óç áðåõèýíåôáé ðñïò ôá õðïõñãåßá Åèíé-

êÞò ¢ìõíáò, Åóùôåñéêþí êáé Äçìüóéáò ÔÜ-

îçò, ôï ÃÅÅÈÁ ôï ÃÅÓ, ôïõ âïõëåõôÝò, ôïõò

ÄçìÜñ÷ïõò êáé Üëëïõò öïñåßò ôïõ ̧ âñïõ.

• Ïé Ôïýñêïé äéáâÜæïõí ¸ëëçíåò óõããñá-

öåßò. ÁõîçìÝíï åßíáé ôï åíäéáöÝñïí ôùí á-

íáãíùóôþí ôçò ãåßôïíïò ×þñáò ãéá ôï Åë-

ëçíéêü ìõèéóôüñçìá êáé ç Ôïõñêßá Ý÷åé ìå-

ôáôñáðåß óå ìéá áðü ôéò åõíïúêÜ äéáôåèåé-

ìÝíåò ÷þñåò áðÝíáíôé óôï ìåôáöñáóìÝíï

åëëçíéêü âéâëßï.

    Ïé åëëçíéêïß ôßôëïé ðïõ êõêëïöïñïýí

óôçí ôïõñêéêÞ ãëþóóá îåðåñíïýí ôïõò å-

êáôü, âÜæïíôáò ôïõò ãåßôïíåò óôçí ðñþôç

ðåíôÜäá ôùí ÷ùñþí ìå ôïõò ðåñéóóüôåñåò

êõêëïöïñßåò åëëçíéêþí âéâëßùí. Åêôüò á-

ðü ôá âéâëßá ôïõ Í. ÊáæáíôæÜêç Ý÷ïõí åê-

äïèåß êáé äéáôåèåß óôï Ôïõñêéêü êïéíü: ôá

äýï âéâëßá ôçò ôñéëïãßáò ôïõ Í. ÈÝìåëç êáé

áíáìÝíåôáé êáé ôï ôñßôï, ôïõ Ê. ÌïõñóåëÜ,

ôïõ Ð. ÌÜñêáñç, ôçò ¢ëêçò ÆÝç, ôïõ Ð.

ÌÜôóá, ôïõ ÌÝíç ÊïõìáíôáñÝá, ÑÝáò Ãá-

ëáíÜêç, È. Âáëôéíïý, ôïõ ÃéÜííç Îáíèïý-

ëç, Ö. Ôóáëßêïãëïõ, ÄïîéÜäç, Ìåúìáñßäç,

ê.Ü.

• ÊáôÜñãçóç ôùí Ôïðéêþí Óõìâïõëßùí. Êáé

ôï Äçìïôéêü Óõìâïýëéï Óïõöëßïõ êáôÜ ôçò

êáôÜñãçóçò ôùí ôïðéêþí Óõìâïõëßùí. Íá

ìçí öéìùèåß êáé ôï ôåëåõôáßï êýôôáñï ôçò

ÅëëçíéêÞò õðáßèñïõ. Áíôßèåôá, áðïöÜíèç-

êå üôé ðñÝðåé íá äéáôçñçèåß  êáé íá áíá-

âáèìéóôåß ï ñüëïò ôùí ðñïÝäñùí ôùí ôï-

ðéêþí óõìâïõëßùí.

• Ïäéêüò Üîïíáò ÊïìïôçíÞ-Âïõëãáñßá. Äç-

ìïðñáôåßôáé ôçí Üíïéîç ï Ýñãï äéÜíïéîçò

ôïõ êÜèåôïõ ïäéêïý Üîïíá ðïõ èá óõíäÝåé

ôçí ÊïìïôçíÞ ìå ôï ÊÝñôæáëé ôçò Âïõëãá-

ñßáò.

• ÏÓÅ: Óå éó÷ý ôá íÝá äñïìïëüãéá ôçò ðå-

ñéüäïõ 2006 ìå ôñÝíï óå 9 þñåò ôï äñï-

ìïëüãéï ÁèÞíá-Áëåîáíäñïýðïëç.

• ÅñãïóôÜóéï ÆÜ÷áñçò ôçò ÏñåóôéÜäáò. Ùò

Ýíá ðñþôï âÞìá ãéá ôçí åðéâßùóç ôïõ åñ-

ãïóôáóßïõ æÜ÷áñçò ÏñåóôéÜäáò èåùñïýí

ïé åñãáæüìåíïé ôçí áðüöáóç íá óõíå÷éóèåß

áðñüóêïðôá ç ëåéôïõñãßá êáé ôùí ðÝíôå åñ-

ãïóôáóßùí ôçò åëëçíéêÞò âéïìç÷áíßáò æÜ-

÷áñçò, ôçí ïðïßá Ýëáâáí ïé åìðëåêüìåíïé

öïñåßò óå óýóêåøç ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèç-

êå óôçí ÁèÞíá.

• Öôçíüôåñç ç æùÞ óå ÁíáôïëéêÞ-ÊåíôñéêÞ

Ìáêåäïíßá êáé ÈñÜêç.;;;;;;;;;;;;

• Áëëáíôïâéïìç÷áíßá ÈñÜêç Á.Å. Ðñï ïñé-

óôéêïý áäéåîüäïõ âñßóêåôáé ç áëëáíôïâéï-

ìç÷áíßá «ÈñÜêç Á.Å.». Ðñï ïñéóôéêïý á-

äéåîüäïõ âñßóêåôáé ç áëëáíôïâéïìç÷áíßá

«ÈñÜêç Á.Å.», ëüãù ôùí ïöåéëþí ôçò óôéò

ôñÜðåæåò, ýøïõò 85 åêáôïììõñßùí Åõñþ

êáé ôïõ ôñüðïõ êáôáâïëÞò ôïõò.

• ËéìåíéêÞ Áêáäçìßá Áëåîáíäñïýðïëçò.

Èåôéêüò, õðü ôçí ðñïûðüèåóç üôé èá õðÜñ-

îåé åããýçóç ôïõ Õð. Åèí. Ïéêïíïìßáò ãéá

ôçí êÜëõøç ôùí äáðáíþí ðïõ áöïñïýí

óôçí áíÝãåñóç ôùí êôéñéáêþí åãêáôáóôÜ-

óåùí êáé óôá ëåéôïõñãéêÜ Ýîïäá ôçò Áêá-

äçìßáò Ëéìåíéêïý Óþìáôïò, äÞëùóå ðñþ-

çí õðïõñãüò ÅìðïñéêÞò Íáõôéëßáò ê. Ì.

ÊåöáëïãéÜííçò.

• 7ï Ðáãêüóìéï ÓõíÝäñéï Èñáêþí - 500

Èñáêéþôåò óôï Äéä/÷ï. Óõíåäñßáóå ç ïñ-

ãáíùôéêÞ ÅðéôñïðÞ óôçí ÊïìïôçíÞ. Óôï

Äéä/÷ï èá âñåèïýí ðåñéóóüôåñïé áðü 500

Èñáêéþôåò áðü üëá ôá ìÞêç êáé ðëÜôç ôçò

ãçò óôï ðëáßóéï ôùí åñãáóéþí ôïõ 7ïõ Ðá-

ãêüóìéïõ Óõíåäñßïõ Èñáêþí.

    Ç ðüëç ìå ôç ëáìðñÞ ÂõæáíôéíÞ éóôïñßá

ïñßóôçêå ìå áðüöáóç ôïõ 6ïõ óõíåäñßïõ

ùò ôüðïò ôçò êáèéåñùìÝíçò óõíÜíôçóçò

ðïõ äßíïõí êÜèå äýï ÷ñüíéá ïé áðüäçìïé

Èñáêéþôåò.

    ÊáôÜ ðÜóá ðéèáíüôçôá èá åðéëåãåß ï ìÞ-

íáò Áýãïõóôïò, ðïõ åßíáé ðñüôáóç ôïõ ÄÞ-

ìïõ Áëåîáíäñïýðïëçò.

• ÄõóöÞìéóç ôïõ ¸âñïõ. Íá óôáìáôÞóåé ç

äõóöÞìéóç ôïõ ̧ âñïõ áðü ïñéóìÝíá ÌÌÅ

ìå áöïñìÞ ôéò óõíèÞêåò èáíÜôïõ ôïõ

óôñáôéþôç óôï Íïìü êáôÜ ôçí ðåñßïäï ôùí

åïñôþí, æÞôçóå ï íïìáñ÷éáêüò óýìâïõëïò

êáé åðéêåöáëÞò ôçò «ÍÅÁÓ ÊÏÉÍÙÍÉÁÓ» êáé

êÜëåóå ôïí ÍïìÜñ÷ç êáé ôï Íïìáñ÷éáêü

Óõìâïýëéï íá ðñïâåß óôéò áðáñáßôçôåò å-

íÝñãåéåò.

• ×ïñÞãçóç äáíåßïõ ãéá êåöÜëáéá êßíçóçò

ìå åããýçóç ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ. Å-

ñþôçóç ôïõ âïõëåõôÞ ̧ âñïõ ê. Ã. Íôüëéïõ

ðñïò ôï Õðïõñãåßï Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêï-

íïìéêþí ãéá ôï èÝìá ôçò ÷ïñÞãçóçò äáíåß-

ùí ãéá êåöÜëáéá êßíçóçò ìå åããýçóç ôïõ

Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ.

• Áíôéêïììïõíéóôéêü ìíçìüíéï. Ï ÄÞìïò Öå-

ñþí êáôÜ ôïõ áíôéêïììïõíéóôéêïý ìíçìï-

íßïõ ðïõ ðñïùèåß ôï Óõìâïýëéï ôçò Åõñþ-

ðçò, æçôÜ ôçí áêýñùóç ôïõ ó÷åäßïõ ðïõ

Ý÷åé ôßôëï: «ÁíÜãêç äéåèíïýò êáôáäßêçò ôùí

åãêëçìÜôùí ôùí ïëïêëçñùôéêþí êïììïõ-

íéóôéêþí êáèåóôþôùí.»

• Áíáâáèìßäá ôïõ ðïôáìïý ̧ âñïõ óôéò ÖÝ-

ñåò. ÅðéôáêôéêÜ êáé Ýíôïíá èÝôåé ôï óõãêå-

êñéìÝíï æÞôçìá ï ÄÞìáñ÷ïò Öåñþí ê. Ã.

Ïýóôïãëïõ ðïõ âëÝðåé íá ìçí õëïðïéïý-

íôáé ïé êõâåñíçôéêÝò õðïó÷Ýóåéò ãéá ôï èÝ-

ìá áõôü.

    ¢ìåóç áíÜãêç ç áíáâáèìßäá ôïõ ðïôá-

ìïý ¸âñïõ óôéò ÖÝñåò, äéüôé äéáöïñåôéêÜ

ìå ôéò ðñþôåò âñï÷Ýò, èá Ý÷ïõìå ðñüâëç-

ìá áðü ðëçììýñá.

Î
åêßíçóá íá ãñÜøù Ýôóé åíôåëþò îáöíé-

êÜ, îåóêáëßæïíôáò âáèéÜ óôç ìíÞìç

ìïõ, ðñÜãìáôá óêüñðéá ôçò ðáéäéêÞò ìïõ

çëéêßáò, ãéá íá îáíáðëÜóù, åêåßíá ôá îå-

÷áóìÝíá ÷ñüíéá. Äåí óáò êñýâù üôé ôï êïõ-

âÜñé ôùí áíáìíÞóåþí ìïõ åßíáé ìðåñäåìÝ-

íï ìá èá ðñïóðáèÞóù íá ôá ãñÜøù, üóï

ðéï áõèåíôéêÜ ìðïñþ.

Ôá ðñþôá ðáéäéêÜ ìïõ ÷ñüíéá, Þôáí ðï-

ëý åõôõ÷éóìÝíá. Ç ïéêïãÝíåéÜ ìïõ Þôáí

öôù÷Þ, üìùò îå÷åßëéæå áðü áãÜðç êáé èáë-

ðùñÞ.

Ï ðáôÝñáò ìïõ, ç ìÜíá ìïõ, ôá äõï ìïõ

áäÝñöéá êáé ç ãéáãéÜ ìïõ, ç «ìðÜìðù ×ï-

íôñïãéÜííåíá».

ÁõôÝò ïé ãëõêéÝò áíáìíÞóåéò êñáôïýí,

ìÝ÷ñé ðïõ îÝóðáóå ï ðüëåìïò, ç êáôï÷Þ, ï

åìöýëéïò. ÌåôÜ üðùò óå üëïõò ôïõò áí-

èñþðïõò, Üëëáîáí êáé ãéá ìáò, äñáìáôé-

êÜ ôá äåäïìÝíá.

Ï ðáôÝñáò ìïõ, üðùò åãþ ôïí âßùóá, Þ-

ôáí Ýíáò êáëüò Üíèñùðïò êáé ïéêïãåíåéÜñ-

÷çò, ìå áíïé÷ôü ìõáëü êáé âáèåéÜ äçìïêñá-

ôéêÜ éäåþäç. ¹ôáí áðü ôïõò ðñþôïõò ðïõ

ìðÞêå óôçí åèíéêÞ áíôßóôáóç, ìå áðïôÝëå-

óìá íá êõíçãçèåß áðü ôïõò Ãåñìáíïýò, ðïõ

ôïí åß÷áí ãéá åêôÝëåóç êáé ãé’ áõôü ôï ëüãï

íá êáôáöýãåé óôï âïõíü, óôï áíôÜñôéêï.

Ç ìáíïýëá ìïõ; Ôé íá ðù ãé’ áõôÞí, äåí

Ý÷ù ëüãéá! Ìéá ãõíáßêá ôïõ ëáïý, áãñÜì-

ìáôç, ìéá ãõíáßêá ôïõ óðéôéïý ãåìÜôç êá-

ëùóýíç ãéá üëï ôïí êüóìï.

Áêüìá áðïñþ: Áðü ðïý Üíôëçóå ôüóç

äýíáìç üôáí Ýìåéíå ìüíç ôçò, ìå ôñßá ðáé-

äéÜ êáé ìå ìå ìéá ãéáãéÜ áíÞìðïñç, ÷ùñßò

óðßôé äéêü ìáò êáé ÷ùñßò ðüñïõò æùÞò, íá

ìáò ìåãáëþóåé Ýôóé, þóôå íá ìçí áéóèáíü-

ìáóôå ðáéäéÜ åíüò êáôþôåñïõ èåïý. Áõôü

üìùò ðïõ ôçò ÷ñùóôÜù ðåñéóóüôåñï áðü ü-

ëá åßíáé üôé äåí ìáò óôÝñçóå ôï ó÷ïëåßï.

Ôá åðüìåíá ÷ñüíéá, ìåôÜ ôïí åìöýëéï,

Þôáí áêüìá ÷åéñüôåñá ãéá ìáò. Ìå ôïí ðá-

ôÝñá ìáò öõëáêÝò êáé åîïñßåò, èáýìáæá ôç

äýíáìÞ ôçò êáé ôï êïõñÜãéï ôçò. Äåí Üêïõ-

óá ðïôÝ áðü ôï óôüìá ôçò Ýíá ðáñÜðïíï,

äåí åßäá ðïôÝ óôá ìÜôéá Ýíá äÜêñõ. ÐÜíôá

Þôáí ìå Ýíá ÷áìüãåëï êáé ìéá áíïé÷ôÞ á-

ãêáëéÜ. Áéóéüäïîç êáé ãåìÜôç åíÝñãåéá,

ìáò ãÝìéæå êïõñÜãéï êáé ìáò Ýäéíå åëðßäá,

üôé üëá èá öôåéÜîïõí. Áýñéï èá åßíáé ìéá

êáëýôåñç ìÝñá.

ÌÝóá óå áõôÜ ôá äýóêïëá ÷ñüíéá êáé

óôéò äýóêïëåò ìÝñåò ðïõ ðåñíïýóáìå, åõ-

ôõ÷þò õðÞñ÷áí êáé êÜðïéïé äéêïß ìáò Üí-

èñùðïé, ðïõ ðñáãìáôéêÜ ìáò íïéÜóôçêáí

êáé ìáò âïÞèçóáí. ÈÝëù ëïéðüí íá ôïõò

ìíçìïíåýóù: ï ðáððïýò ìïõ ÄïõäïõëÜêáò

êáé ç ïéêïãÝíåéá ôïý ãéïõ ôïý ðáôÝñá ìïõ,

áõôïß ïé Üíèñùðïé äåí ìáò Üöçóáí íá ðåé-

íÜóïõìå.

Ô’ áäÝëöéá ìïõ. Ï ×ñÞóôïò êáé ï Ãéþñ-

ãïò. Ïé ðåñéóóüôåñïé áðü óáò ôïõò ãíùñß-

æáôå. ¹ôáí äõï ðïëý êáëÜ ðáéäéÜ, áäéêç-

ìÝíá áðü ôéò ðåñéóôÜóåéò êáé áðü ôéò óõ-

ãêõñßåò ôçò æùÞò, ðïõ üìùò ðïôÝ äåí Ý÷á-

óáí ôï êïõñÜãéï, ôï ÷éïýìïñ êáé ôçí áéóéï-

äïîßá ôïõò.

Êáé ôþñá èá áíáöåñèþ óôçí áãáðçìÝíç

ìïõ ãéáãéÜ óôçí «ìðÜìðù ×ïíôñïãéÜííå-

íá» ðïõ ôçí ãíþñéæáí üëïé óôï ÷ùñéü:

Ôçí ãéáãéÜ ìïõ ôç ëáôñåýáìå. ÖôÜíåé íá

óáò ðù, üôé ìÝ÷ñé ôá äåêáðÝíôå ìïõ ÷ñü-

íéá, ðïõ ðÝèáíå, êïéìüìïõíá ìáæß ôçò.

¼ðùò üëïé îÝñåôå, ç ãéáãéÜ ìïõ Þôáí

ðñáêôéêÞ ãéÜôñéóóá êáé ìáìÞ.

ÈõìÜìáé üôé ìå äéÜöïñá âüôáíá, ãéÜ-

ôñåõå ðÜñá ðïëëïýò áíèñþðïõò. Êáé óáí

ìáìÞ, áðü ü,ôé ìïõ Ýëåãå, üóåò ãÝííåò Ýêá-

íå äåí Ý÷áóå êáíÝíá ðáéäß.

Åêåß üìùò ðïõ Ýêáíå èñáýóç Þôáí ç èå-

ñáðåßá ôïõ Üíèñáêá, «íôáëÜêé». ÅðåéäÞ ôü-

ôå äåí õðÞñ÷áí áíôéâéùôéêÜ, åêåßíç ôï èå-

ñÜðåõå ìå êÜøéìï.

¸êáéãå ÷ïíôñÝò, óéäåñÝíéåò âåëüíåò

óôá êÜñâïõíá, ìÝ÷ñé ðïõ êïêêßíéæáí êáé Ý-

êáéãå ôçí ðëçãÞ, ìéá êáé äõï öïñÝò, ðïë-

ëÝò öïñÝò êáé ôñåéò ìÝ÷ñé ðïõ ãéíüôáí êá-

ëÜ ï áóèåíÞò. Áêüìç êáé ïé ãéáôñïß ôçò å-

ðï÷Þò, ëüãù Ýëëåéøçò áíôéâéïôéêþí, Ýóôåë-
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Å
ðüìåíïò óôáèìüò ìáò åßíáé ï Óï÷üò, á-

öïý åðéóêåöèïýìå ðñþôá ôï üìïñöï ç-

ìéïñåéíü ðáñáäïóéáêü ÷ùñéü ¼óóá óôéò íü-

ôéåò ðëáãéÝò ôïõ âïõíïý Âåñôßóêïò, üðùò

êáé ôï ìíçìåßï “ðåóüíôùí” óôç ìÜ÷ç ôïõ

1913 óôï Ëá÷áíÜ.

Ï Óï÷üò åßíáé ìéá ìéêñÞ ïñåéíÞ êùìü-

ðïëç ÂÁ ôçò Èåó/íßêçò. Åäþ ïñãáíþíåôáé

Ýíá ðáñáäïóéáêü ìáêåäïíßôéêï êáñíáâÜ-

ëé. Ïé ìåôáìöéåóìÝíïé ôïõ Óï÷ïý ëÝãïíôáé

“ÊáñíáâÜëéá” êáé öïñïýí ôéò ðéï åíôõðù-

(Συνέχεια από προηγούμενο)

Íïìüò Èåóóáëïíßêçò

óôåöÜíéá, äýï ÷ñõóÝò ôáéíßåò êáé áñêåôÜ

åëåöáíôïóôÝéíá êáé ãõÜëéíá ìéêñïáíôéêåß-

ìåíá. Áêüìç, óôïí ïéêéóìü ôïõ Áã. Áèáíá-

óßïõ, 20 ÷ëì. äõôéêÜ ôçò Èåó/íßêçò, ç áñ-

÷áéïëïãéêÞ óêáðÜíç Üíïéîå ôïõò ôýìâïõò

Þ ôïýìðåò êáé ìáò Ýäùóå ôïõò ìáêåäïíéêïýò

ôÜöïõò.

Ôýìâïõò Þ ôïýìðåò ëÝìå üëïõò áõôïýò

ôïõò õðïâëçôéêïýò ãÞëïöïõò ðïõ ç áñ÷Þ

ôïõò áíåâáßíåé;; áíÜãåôáé;; óôç ìáêåäïíé-

êÞ ðåñßïäï. ÌÝóá ôïõò ôïýôïé ïé ÷ùìÜôéíïé

èå óôéãìÞ ðïõ âñéóêüìáóôå êïíôÜ ôïõò. ¸-

÷ïõí ôï èõìü ôïõò, ôç ãëþóóá ôïõò. Ìáèáß-

íïõí óôá ðïõëéÜ êáé óôïõò áíèñþðïõò íá

ôñáãïõäÜíå, íá ìéëÜíå. Ôï íåñü ôùí ðïôá-

ìþí Ý÷åé óþìá, øõ÷Þ, öùíÞ. Ïíåéñåýåôáé,

êïõâáëÜåé ìíÞìåò, ãé’ áõôü äåí åßíáé êé áë-

ìõñü, ãéáôß ç áëìýñá êáôáóôñÝöåé ôçí ï-

íåéñïðüëçóç êáé ôç öáíôáóßá. Äéáó÷ßæåé

âïõíÜ êáé ðåäéÜäåò.  ÖôÜíåé óôç èÜëáóóá,

ðåèáßíåé êáé áíáæùïãïíåßôáé.

ÊÜðïôå ç èÜëáóóá Ýöôáíå êïíôÜ óôçí

Áñ÷áßá ÐÝëëá, ç ïðïßá Þôáí ëéìÜíé. Ôá ôÝó-

óåñá ðïôÜìéá, ï Ãáëëéêüò, ï Áîéüò, ï Ëïõ-

äßáò êáé ï ÁëéÜêìïíáò åß÷áí äçìéïõñãÞóåé

Ýíá ìåãÜëï äÝëôá êáé ïé ðñïó÷þóåéò ôïõò

ó÷çìÜôéóáí ôç ëßìíç ôùí ãéáíéôóþí, óôï íï-

ìü ÐÝëëáò.

Ôïýôç ôç äýóâáôç ðåñéï÷Þ, ðïõ Ýðáéîå

ôï ñüëï ôçò êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ Ìáêå-

äïíéêïý áãþíá, ìáò Ýêáíå ãíùóôÞ ìå ôá

äéçãÞìáôÜ ôçò ç óõããñáöÝáò Ðçíåëüðç

ÄÝëôá. ÌåôÜ áðü áñêåôÜ ÷ñüíéá, ç ëßìíç

Ýóâçóå óáí üíåéñï ãéá ìáò. Ç ëßìíç áðï-

îçñÜíèçêå ãéá ãåùñãéêïýò óêïðïýò êáé Ý-

ôóé ï Èåñìáúêüò êüëðïò üðïõ ÷ýíïíôáé ôþ-

ñá ôá ôÝóóåñá ðïôÜìéá ìßêñõíå ðåñéóóü-

ôåñï. ÓÞìåñá ôï äÝëôá ôïõ Áîïý ìáæß ìå

ôéò åêâïëÝò ôùí Üëëùí ðïôáìéþí, ìå ôï Ý-

ëïò ôïõ Êáëï÷ùñßïõ êáé ôçí ÁëõêÞ Êß-

ôñïõò Ðéåñßáò, áðïôåëïýí Ýíá ìåãÜëï âéü-

ôïðï. Åßíáé Ýíáò áðü ôïõò Ýíäåêá åëëçíé-

êïýò âéüôïðïõò ðïõ ðñïóôáôåýïíôáé áðü

ôç äéåèíÞ íïìïèåóßá.

Áò ðåñðáôÞóïõìå üìùò ðëÜé óôïí Ãáë-

ëéêü ðïôáìü, ôïí Å÷Ýäùñï ôùí áñ÷áßùí,

óôéò ü÷èåò ôïõ ïðïßïõ âñÝèçêáí êïéôÜóìá-

ôá ÷ñõóïý. Åêåß óõíáíôÜìå ôçí Áñ÷áßá

Óßíäï.

Ç ðåñéï÷Þ ôçò Óßäíïõ åß÷å êáôïéêçèåß

áðü ôçí ýóôåñç ÍåïëéèéêÞ åðï÷Þ, ãýñù óôá

3000 ð.×. Ç Áñ÷áßá Óßíäïò åß÷å ãíùñßóåé

éäéáßôåñç áêìÞ óôïí 8ï, 6ï êáé ðñþôï ìéóü

ôïõ 5ïõ áé., áëëÜ Þñèå ç ðáñáêìÞ ôçò óôá

ôÝëç ôïõ 4ïõ ð.×. áé., åðï÷Þ ðïõ éäñýåôáé ç

ãåéôïíéêÞ Èåó/íßêç.

Ïé áíáóêáöÝò áðïêÜëõøáí ëåßøáíá á-

ðü åñãáóôÞñéá åðåîåñãáóßáò ÷áëêïý, êá-

ôáóêåõÞò ðÞëéíùí áãáëìáôéäßùí êáé áããåß-

ùí êáé ðïëëÜ ÷ñõóÜ áíôéêåßìåíá, üðùò êáé

ìåãÜëá áããåßá ãéá ôç ìåôáöïñÜ êñáóéïý

êáé ëáäéïý. Ðñïôéìïýóáí ôï ÷éþôéêï êñá-

óß, áëëÜ äåí áãíïïýóáí êáé ôïí ÈÜóéï, Êï-

ñßíèéï, ËÝóâéï êáé Ìåíäáßï Ïßíï, åíþ ëÜ-

äé Ýöåñíáí áðü ôçí ÁôôéêÞ êáé ôç ÓÜìï.

Óå ìéêñÞ áðüóôáóç áðü ôéò åêâïëÝò ôïõ

Ãáëëéêïý ðïôáìïý åßíáé êáé ïé åêâïëÝò ôïõ

Áîéïý ðïôáìïý.

Ôïýôï ôï ðïôÜìé îåêéíÜ áðü ôá Óêüðéá

êáé Ýóá óôï åëëçíéêü Ýäáöïò ôï ìÞêïò ôïõ

öèÜíåé ôá 74 ÷ëì. Ç ïéêïëïãéêÞ ôïõ êáôÜ-

óôáóç åßíáé ìÝôñéá. Ðáñáôçñåßôáé åéóáãü-

ìåíç ñýðáíóç áðü ôá Óêüðéá êáé áðü ôéò

ðáñáêåßìåíåò âéïìç÷áíßåò ôçò Èåó/íßêçò.

Óôéò ü÷èåò ôïõ üìùò æïõí áðü áõôüí ÷éëéÜ-

äåò æþá êáé ó÷ßæïõí ôïí ïõñáíü åêáôïíôÜ-

äåò óðÜíéá ðïõëéÜ, áðü ôá ïðïßá ðïëëÜ åß-

íáé “õðü åîáöÜíéóç”. Åäþ äéá÷åéìÜæïõí Þ

áðü åäþ ìåôáíáóôåýïõí.

¸ôóé êé åìåßò èá îáðïóôÜóïõìå óôï äÝë-

ôá ôïõ ðïôáìïý, üðïõ ó÷çìáôßæåôáé Ýíá ìé-

êñü íçóÜêé, ôï íçóß ôçò Áöñïäßôçò, ìå ôá-

âÝñíåò-ðáñÜãêåò, ãéá íá áðïëáýóïõìå ôçí

ïìïñöéÜ êáé ôçí çóõ÷ßá ôçò öýóçò.

Äßðëá óôïí Áîéü ÷ýíåôáé ï Ëïõäßáò ðï-

ôáìüò. ÐçãÜæåé áðü ôï âïõíü ÐÜéêï êáé Ý-

÷åé ìÞêïò 39 ÷ëì. ÊõëÜåé ó’ Ýíá êïììÜôé ôïõ

íïìïý ÐÝëëáò êáé ðåñíþíôáò áðü ôá Ãéáí-

íéôóÜ åêâÜëëåé óôïí

Èåñìáúêü êüëðï.

Ôá ðñþôá ß÷íç áí-

èñþðéíïõ ðïëéôéóìïý

óôçí ðüëç ôùí Ãéáííé-

ôóþí åíôïðßæïíôáé

óôéò áñ÷Ýò ôçò 7çò ÷é-

ëéåôßáò ð.×. (áñ÷Þ

ÍåïëéèéêÞò åðï÷Þò).

¸ôóé ç ðåñéï÷Þ Þôáí

ìßá áðü ôéò áñ÷áéüôå-

óéáêÝò êåöáëïóôïëÝò. Ôñáãüìïñöïé êïõ-

äïõíïöüñïé ìå õøéêüñõöç êåöáëïóôïëÞ

áð’ üðïõ êñÝìïíôáé ðïëëÝò êïñäÝëåò êáé

ìßá ïõñÜ áëåðïýò, óõíïäåõüìåíïé áðü ëá-

úêïýò ïñãáíïðáß÷ôåò, ôñéãõñíïýí óôçí ðü-

ëç óêïñðþíôáò ôï êÝöé êáé ôç ÷áñÜ. Ïé Óï-

÷éíïß ðéóôåýïõí üôé áí äåí êÜíïõí ôá “Êáñ-

íáâÜëéá”, ôßðïôá äåí èá öõôñþóåé óôç ãç.

Ìáò ÷ñåéÜæåôáé üìùò êáé ëßãç ÷áëÜñù-

óç. Áðü ôçí áñ÷áéüôçôá ìÝ÷ñé óÞìåñá ï Üí-

èñùðïò êáôáöåýãåé óôçí õäñïèåñáðåßá, ôç

ëáóðïèåñáðåßá êáé ôç èåñìïèåñáðåßá ìå

óêðü ôçí “ßáóç”, áëëÜ êáé ôç “÷áëÜñùóç”.

Ç ÷þñá ìáò åßíáé ãåìÜôç áðü öõóéêïýò ðü-

ñïõò ìå èåñáðåõôéêÝò éäéüôçôåò.

Ãýñù ìáò Ý÷ïõìå ôéò éáìáôéêÝò ðçãÝò

(èåéïý÷åò) ôïõ ÓÝäåò, óçìåñéíÞ ÈÝñìç, ìå

ôïí êïìøü ïèùìáíéêü ëïõôÞñá, ôéò éáìáôé-

êÝò ðçãÝò ôïõ ËáãêáäÜ êáé ôçò ÍÝáò Áðïë-

ëùíßáò (áëêáëéêÝò, ñáäéåíåñãÝò). ÅéäéêÜ

óôïí ËáãêáäÜ âñÝèçêáí åñåßðéá áðü ñù-

ìáúêÜ ëïõôñÜ êáé áðü Ýíá ðïëõãùíéêü ëïõ-

ôñéêü êôßñéï âõæáíôéíþí ÷ñüíùí.

Ç ðåñéï÷Þ üìùò ôïõ ËáãêáäÜ êñýâåé

êé Üëëåò åêðëÞîåéò. Óôï ÄåñâÝíé õðÜñ÷åé

áñ÷áßï íåêñïôáöåßï, ôï ïðïßï óõíäÝåôáé

ìå ôïí ïéêéóìü ôçò áñ÷áßáò ËçôÞò, ç ïðïßá

Þôáí óå áêìÞ óôá ðñþéìá åëëçíéóôéêÜ ÷ñü-

íéá. Ç áíáêÜëõøç ôïõ ðñþôïõ Ìáêåäïíé-

êïý ôÜöïõ Ýãéíå ôï 1962. Ôï ìíçìåßï ÷ñï-

íïëïãÞèçêå óôéò áñ÷Ýò ôïõ 4ïõ ð.×. áéþíá.

Ïé åðüìåíåò áíáóêáöÝò, ðïõ Ýãéíáí ôï

1995, Ýäåéîáí Üëëï Ýíá ìáêåäïíéêü ôÜöï.

¼ëïé ïé ôÜöïé åßíáé ëáîåõôïß èáëáìùôïß,

êôéóôïß ìáêåäïíéêïß êáé Ý÷ïõí óõëëçèåß.

¼ìùò ôçò ßäéáò ÷ñïíïëïãßáò åßíáé êáé

ï ôÜöïò ðïõ áíáêáëýöèçêå óôçí ðåñéï÷Þ

ôïõ Öïßíéêá ôçò Èåó/íßêçò, ìå æùãñáöéêÞ-

ðáñÜóôáóç óôï áÝôùìá ìå Ýã÷ñùìá êïíéÜ-

ìáôá, ìå âáììÝíïõò ôïõò ôïß÷ïõò óôï åóù-

ôåñéêü ôïõ ôÜöïõ ìå êßôñéíç þ÷ñá êáé äýï

÷ôéóôÜ èñáíßá ãéá íá ôïðïèåôïýí ôéò ðñï-

óöïñÝò óôïõò íåêñïýò. Ï ôÜöïò åß÷å óõë-

ëçèåß.

Óôç èÝóç “ÌéêñÞ Ôïýìðá” ôçò Áã. Ðá-

ñáóêåõÞò, 30 ðåñßðïõ ÷ëì. ÍÁ ôçò Èåó/íß-

êçò, ç áíáóêáöÞ Ýöåñå óôï öùò Ýíá ìåãÜ-

ëï ìáêåäïíéêü ôÜöï ìå äýï èáëÜìïõò êáé

ìßá ìåãÜëç áõëÞ ìðñïóôÜ áðü ôïí ôÜöï.

Óôïõò ôïß÷ïõò êáé ôùí äýï èáëÜìùí õðÜñ-

÷ïõí ÷ñùìáôéêÝò æþíåò. Ôá ÷ñþìáôá –ìáý-

ñï, ëáäïðñÜóéíï, þ÷ñá êáé ôï êüêêéíï ðï-

ìðçéáíü– äéáôçñïýí áêüìç ôç æùíôÜíéá

ôïõò. Ç äßöõëëç ìáñìÜñéíç ðüñôá ôïõ ìíç-

ìåßïõ åßíáé ìïíáäéêÞ. Ôá äéáêïóìçôéêÜ ôçò

–ëáâÞ, ñüðôñï– åßíáé ÷Üëêéíá êáé óÞìåñá

åêôßèåíôáé óôï ìïõóåßï ôçò Èåó/íßêçò.

Ðáñüôé ï ôÜöïò Þôáí óõëëçìÝíïò áðü

ôçí áñ÷éüôçôá, Ýäùóå áñêåôÜ åõñÞìáôá, ü-

ðùò äýï ðÞëéíá ãõíáéêåßá åéäþëéá êáé Ýíá

ëõ÷íÜñé. Åðßóçò 60 ðÞëéíåò åðé÷ñõóùìÝíåò

÷Üíôñåò ðåñéäÝñáéïõ, ôìÞìáôá áðü ÷ñõóÜ

êþíïé êñýâïõí üëç ôçí éóôïñßá êáé ôï ìå-

ãáëåßï ôçò öõëÞò. ÌÝóá óôï ìåãÜëï ôýìâï

êáé áêñéâþò óôï êÝíôñï ôïõ, Ýíáò ìéêñüò

ìïíïèÜëáìïò ôÜöïò îåôõëßãåé ìßá óêçíÞ óõ-

ìðïóßïõ ìå åêðëçêôéêÜ äéáôçñçìÝíá ÷ñþ-

ìáôá, Üëéêï, âéïëåôß êáé ãáëÜæéï, êáé äßðëá

óôçí åßóïäï ôïõ ôÜöïõ äýï ïëüóùìåò ìïñ-

öÝò íÝùí áíèñþðùí, ôõëéãìÝíïé óôéò ìá-

êñéÝò ÷ëáìýäåò êáé ôç èßøç ôïõò óôÝêïõí

óéùðçëïß, áéþíéïé öñïõñïß.

Óôïí 3ï ð.×. áéþíá áíÞêåé êáé ï ìáêå-

äïíéêüò ôÜöïò ðïõ âñÝèçêå óôçí ðåñéï÷Þ

×áñéëÜïõ ôçò Èåó/íßêçò óôá èåìÝëéá ìéáò

íåüêôéóôçò ïéêïäïìÞò, êáé äéáôçñÞèçêå óôï

õðüãåéü ôçò. Ç ðñüóïøç ôïõ ôÜöïõ åßíáé

áðÝñéôôç, ìå ìéá êáìÜñá êáôáóêåõáóìÝíç

áðü äùñéêïýò êßïíåò. Ðáñüôé ï ôÜöïò Ý÷åé

óõëëçèåß, âñÝèçêáí äýï áìöïñåßò ðïõ ãå-

ìÜôïéìå åêëåêôÜ íçóéþôéêá êñáóéÜ óõíü-

äåõóáí óôï ôåëåõôáßï ôáîßäé ôïõò íåêñïýò.

Åðßóçò âñÝèçêáí äýï æåýãç ÷Üëêéíùí óðé-

ñïõíéþí ðïõ äçëþíïõí êÜðïéï óôñáôéùôé-

êü áîßùìá ìéáò åýðïñçò ïéêïãÝíåéáò ôçò á-

íþôåñçò ôÜîçò ôçò Èåó/íßêçò.

ÌåôÜ ëïéðüí áðü ôç ÷áëÜñùóç êáé ôçí

åðßóêåøç óôá åõñÞìáôá êáé áöïý áðïëáý-

óïõìå óôïí ËáãêáäÜ ôï Ýèéìï ôçò ðõñïâá-

óßáò (÷ïñåýïõí óå áíáììÝíá êÜñâïõíá)

óôéò 21 ÌáÀïõ, Êùí/íïõ êáé ÅëÝíçò, áíå-

âáßíïõìå óôïí ×ïñôéÜôç, üðïõ óå õøüìåôñï

1200 ì. óõíáíôïýìå êáôáöýãéï ãéá 40 Üôï-

ìá. Áðü åäþ áãíáíôåýïõìå ôïí êüëðï ôçò

Èåó/íßêçò ìå üëá ôá ðáñáèáëÜóóéá ìÝñç,

ÅðáíùìÞ, Ìç÷áíéþíá, Êáñáìðïõñíïý,

Áã. ÔñéÜäá, Í. ÅðéâÜôåò, Ðåñáßá êáé Áñå-

ôóïý. Ðáßñíïõìå ìéá ãåýóç áðü ôá ðñïÜ-

óôéá ôçò óõìðñùôåýïõóáò, üðùò Ðáíüñá-

ìá, ÊáëáìáñéÜ, Ðõëáßá,  Ôñéáíäñßá, ÍåÜ-

ðïëç, Ðïëß÷íç, Áìðåëüêçðïé, Óôáõñïýðï-

ëç, Í. Ìáãíçóßá, Áóâåóôï÷þñé êáé ðçãáß-

íïíôáò ãéá ôç Óßíäï ìáò áêïëïõèåß ï Ãáë-

ëéêüò ðïôáìüò.

Ôá ðïôÜìéá äéáìïñöþíïõí êáé êáëëéåñ-

ãïýí ôçí ïìïñöéÜ ôïõ ôïðßïõ. ×ùñßò áõôÜ

äåí èá ãéíüôáí ãüíéìï ôï ÷Ýñóï ÷þìá, êñõ-

óôÜëëéíç ç ðíïÞ ôïõ äÜóïõò, ðïëý÷ñùìç ç

áíïéîéÜôéêç ðáëÝôá, äñïóåñÞ óáí ôï ãÜñ-

ãáñï íåñü ôïõò ç äéêÞ ìáò áíáêïýöéóç, êÜ-

Δέλτα Αξιού: ένας από τους λίγους

υγροβιότοπους της χώρας.

Ο Πύργος του Ρολογιού.

óôá ÂáëêÜíéá, ôï Öéëßððåéï ÐÜñêï, ç ðëù-

ôÞ ðßóôá ôïõ Ëïõäßá ãéá êùðçëáôéêïýò á-

ãþíåò ðïõ ãßíïíôáé óå äýï ÷éëéüìåôñá áãù-

íéóôéêÞò äéáäñïìÞò, ìå îåíþíåò êáé áíáøõ-

êôÞñéá, óôïëßæïõí ôá ÃéáííéôóÜ.

Âüñåéá ôçò ðüëçò ôùí Ãéáííéôóþí êáé á-

íÜìåóá óôçí ðüëç êáé ôï üñïò ÐÜéêï âñß-

óêåôáé ï ÐåíôáðëÜôáíïò. Ìßá ðáíÝìïñöç

êïéíüôçôá ìå ðïëëÜ ðëáôÜíéá. Åäþ êáé ç

åêêëçóßá ôïõ Áãßïõ Áèáíáóßïõ. Åßíáé ï

ðñþôïò ÷ñéóôéáíéêüò íáüò ôùí Ãáííéôóþí

ðñéí áðü äýï áéþíåò ìå ìç åðåîåñãáóìÝ-

íïõò ëßèïõò êáé áãêùíÜñéá óôéò ãùíßåò. Ôï

óçìáíôéêü îõëüãëõðôï ôÝìðëï êáèþò êáé ïé

öïñçôÝò åéêüíåò ôïõ íáïý áðïôåëïýí óôïé-

÷åßá ôçò ôïðéêÞò éóôïñßáò ôçò ôÝ÷íçò.

Óôç âïñåéïäõôéêÞ Ýîïäï ôïõ ÷ùñéïý á-

íáêáëýöèçêå ðüëç åëëçíéóôéêÞò åðï÷Þò, ðé-

èáíþò ç áñ÷áßá Ôýñéóóá. ÊáôïéêÞèçêå ãéá

ðñþôç öïñÜ óôçí ¾óôåñç Åðï÷Þ ôïõ ÷áë-

êïý. ÂñÝèçêáí óðßôéá ôùí êëáóéêþí êáé åë-

ëçíéóôéêþí ÷ñüíùí, ôÜöïé, ñùìáúêü ëïõôñü

êáé Üëëá åõñÞìáôá, üðùò ðÞëéíá ãõíáéêåß-

á åéäþëéá, ãåùñãéêÜ åñãáëåßá, ÷Üëêéíá êáé

áñãõñÜ íïìßóìáôá.

¸ôóé öèÜóáìå óôï ôÝëïò ôïõ ôáîéäéïý ìáò

óôï ÷þñï ôçò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò. Óôï

åðüìåíï öýëëï ôçò åöçìåñßäáò ìáò èá ôá-

îéäÝøïõìå óôç ÄõôéêÞ Ìáêåäïíßá.

ÔáñóÞ Ä.

Ο υγρός στίβος

του Λουδία.

ñåò èÝóåéò êáôïßêçóçò óôçí Åõñþðç. Êá-

ôïéêÞèçêå üìùò êáé óôç ÂõæáíôéíÞ åðï÷Þ.

ÌåôÜ áêïëïýèçóå ç ÏèùìáíéêÞ åðï÷Þ. Å-

äþ Þñèå êé Üñáîå ï ÃáæÞ Åâñåíüò, ï óôñá-

ôçãüò ôïõ ÌùÜìåè ôïõ ÐïñèçôÞ. Êáé åäþ

èÜöôçêå. ÓÞìåñá ìáò ôï ìáñôõñïýí äýï

ìáõóùëåßá, üðïõ èÜöôçêáí ïé ðñþôïé Ãá-

æÞäåò êáé ëåéôïõñãïýí, ôï Ýíá óáí Ìïõóåßï

ÔïðéêÞò Éóôïñßáò êáé ôï Üëëï óáí Äçìïôé-

êÞ ÐéíáêïèÞêç. Ç ðüëç áðåëåõèåñþíåôáé

ôï 1912 óôç äéÜñêåéá ôïõ Á´ Âáëêáíéêïý

ÐïëÝìïõ.

Ï Ðýñãïò ôïõ Ñïëïãéïý, üðïõ õðÜñ÷åé

åíôïé÷éóìÝíç êôçôïñéêÞ åðéãñáöÞ ðïõ ôïí

êáôáôÜóóåé óå Ýíáí áðü ôïõò áñ÷áéüôåñïõò

Τραγόμορφες μεταμφιέσεις από τον Σοχό.
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Ç êïðÞ ôçò ðßôáò ìáò óôéò 4 Öåâñïõáñßïõ

ç óõíåóôéáóç & ç âñáâåõóç ôùí ðáéäéùí

(ÓõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 1)

êñùò áíáãêáßá íá õðÜñ-

÷åé ç åðéêïéíùíßá ôùí áí-

èñþðùí ðïõ Ý÷ïõí êïéíÜ

ãíùñßóìáôá ãéá íá äÝíåé

ôï ÷èåò ìå ôï óÞìåñá êáé

óôï áýñéï.

Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïý-

ëéï êáôáâÜëåé êÜèå äõíá-

ôÞ ðñïóðÜèåéá íá êñáôÞ-

óåé áíïéêôÝò ôéò ðüñôåò å-

ðéêïéíùíßáò ìå ôá ìÝëç

êáé ôïõò ößëïõò óõìðá-

ôñéþôåò äéïñãáíþíïíôáò

ôÝôïéåò åêäçëþóåéò êáé ü÷é ìüíï.

Ç öåôéíÞ åêäÞëùóç Þôáí áñêåôÜ ðåôõ÷ç-

ìÝíç, êáé ç óõììåôï÷Þ ôùí óõìðáôñéùôþí

βάλι των Φερών προσπαθεί

να συνδυάσει την παράδοση

με τη σύγχρονη Ελλάδα.

Προσωπικά αμφιβάλλω,

και αυτή είναι η ένστασή μου,

αν και αυτό επιτυγχάνεται ό-

ταν η παράδοση εκφράζεται

μόνο με την αναβίωση του

“εθίμου της Καμήλας” και

την παρουσία κάποιων αν-

θρώπων ντυμένων με παρα-

δοσιακές στολές, που χορεύ-

ουν συνοδεία μιας γκάιντας

και ενός νταουλιού.

Η πλούσια Θρακιώτικη λαϊκή παράδοση

έχει πολλά αποκριάτικα έθιμα και δρώμενα,

και θα μπορούσε να γίνει μια προσπάθεια α-

ναπαράστασής τους. Όπως το έθιμο του

Μπέη που τόσο όμορφα και παραστατικά πε-

ριγράφει και αυτός ο μεγάλος Θρακιώτης

συγγραφέας Γεώργιος Βιζυηνός.

Το έχω ξαναπεί μέσα από τις στήλες της

εφημερίδας μας, ότι θα πρέπει το Καρναβά-

λι των Φερών να αποκτήσει το δικό του ύ-

φος ως “Θρακιώτικη λαϊκή παράδοση και

(ÓõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 1)

6 Ìáñôßïõ 2006: ÊÁÈÁÑÇ ÄÅÕÔÅÑÁ

– ÊÁÑÍÁÂÁËÉ ÓÔÉÓ ÖÅÑÅÓ –

ìáò éêáíïðïéçôéêÞ.

Èá ìðïñïýóå üìùò ç ðñïóÝããéóÞ ôïõò íá

Þôáí ðéï ìåãÜëç êáé ìáæéêÞ äéüôé êáé ç ç-

ìÝñá (ÓÜââáôï áðüãåõìá)

Þôáí âïëéêÞ ãéá ôïõò ðå-

ñéóóüôåñïõò êáé ï ÷þñïò

óôá êÝíôñï ôçò ÁèÞíáò, Þ-

ôáí áñêåôÜ åýêïëïò êáé

ðñïóâÜóéìç ãéá ðïëëïýò.

Ç äå ôéìÞ ðñüóêëçóçò ëáì-

âáíïìÝíùí õðüøç êáé ôéò

ïéêïíïìéêÝò äõóêïëßåò ðïõ

áíôéìåôùðßæïõìå ãåíéêþò

ïé ðåñéóóüôåñïé áðü åìÜò

Þôáí ðñïóéôÞ áêñéâþò ãéá

íá ìç óôáèåß åìðüäéï óôçí

ðñïóÝëåõóç ðïëëþí öß-

ëùí.

Åßíáé ãåãïíüò üôé ôá ôå-

ëåõôáßá ÷ñüíéá ç ðáñïõóß-

á ôùí ößëùí óõìðáôñéùôþí

ìáò ìåéþíåôáé.

Ìðïñåß íá õðÜñ÷ïõí êáé

áíôéêåéìåíéêÝò äõóêïëßåò

óå êÜðïéïõò, üðùò ç çëéêß-

á, áóèÝíåéá ê.Ü. ïé ïðïßåò

åßíáé áðüëõôá êáôáíïçôÝò.

ÕðÜñ÷ïõí üìùò êáé ðåñé-

ðôþóåéò ðïõ ç áðï÷Þ ôïõò

äçëþíåé êÜðïéá ðéêñßá

ðñïò ôï Óýëëïãï Þ êáé óå

ìåìïíùìÝíá ðñüóùðá.

Ôïõò äçëþíïõìå üôé áðü

ðëåõñÜò ôïõ Óõëëüãïõ äåí

õðÜñ÷åé ðñüâëçìá ìå êáíÝ-

íá. Ôá ìÝëç ôïõ Ä.Ó. åßíáé

ìéá áíïéêôÞ áãêáëéÜ ðïõ á-

ãáðÜ üëïõò ôïõò óõìðá-

ôñéþôåò ìå ôïõò ïðïßïõò èÝ-

ëåé íá Ý÷åé ôéò êáëëßôåñåò

ó÷Ýóåéò öéëßáò áêôßìçóçò

êáé óåâáóìïý. ¢ëëùóôå ü-

ëïé åìåßò ïé ößëïé áðïôåëïý-

ìå ôï ìÝóï êáé ôï êßíçôñï

ãéá íá ëåéôïõñãåß êáé íá

äñá ï Óýëëïãïò ìå áðüôå-

ñï óêïðü ôï óõìöÝñïí ü-

ëùí ôùí ìåëþí ôïõ.

Ç äéÜèåóç êáé ç ðñüèå-

óç üëùí ìáò åßíáé ìéá êáé

êáèïñéóôéêÞ. Ðþò ïé äñá-

óôçñéüôçôÝò ôïõ èá öÝñïõí

ðéï êïíôÜ ôïõò ðáôñéþôåò

êáé èá éêáíïðïßçóïõí üóï

ôï äõíáôüíí êáëëßôåñá ôéò

áíÜãêåò ôïõò.

¸ôóé èåùñïýìå üôé ôá

ðñÜãìáôá èá ãßíïõí êáë-

ëýôåñá êáé ïé äñáóôçñéüôç-

Ïé íÝåò áíôéêåéìåíéêÝò áîßåò áêéíÞôùí
óôï ÄÞìï Öåñþí

σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα”.

Πιστεύω ότι αποκτώντας τη δική του ξε-

χωριστή ταυτότητα θα γίνει ευρύτερα γνω-

στό και θα προσελκύει περισσότερο κόσμο.

Βέβαια με όλ’ αυτά που λέω, δεν θέλω

να παραγνωρίσω την προσπάθεια και τον

κόπο όλων αυτών που συμμετέχουν, μο-

χθούν και συμβάλλουν οικονομικά για να

γίνεται κάθε χρόνο αυτή η εκδήλωση.

Μαρία Λαζίδου

ôåò ôïõ Óõëëüãïõ èá áãêáëéáóôïýí áðü

ðåñéóóüôåñïõò ößëïõò ðïõ èá äñáóôçñéï-

ðïéïýíôáé ìå ôåëéêü óêïðü ôï ìåãáëýôåñï

äõíÜìùìÜ ôïõ þóôå íá ðñïóöÝñåé ÷áñÜ

êáé óõãêßíçóç óå üëïõò åìÜò ðïõ äåí èÝ-

ëïõìå íá êüøïõìå ôïõò äåóìïýò ìáò ìå ôçí

éäéáßôåñç ðáôñßäá ìáò ôéò ÖÝñåò ôçí ðüëç

ðïõ áãáðÜìå êáé Ý÷ïõìå âáèéÜ ìÝóá óôçí

êáñäéÜ ìáò êáé óôç çìåñïëüãéï ôçò ìíÞ-

ìçò ìáò.

Ìå ôçí åõ÷Þ ìáò ãéá ôïí êáéíïýñãéï ÷ñü-

íï áò ãßíåé öÝôïò ç áðáñÞ, áñ÷Þò ãåíïìÝ-

íçò áðü áõôÞ ôç óõíÜíôçóÞ ìáò êáé ôéò á-

íáìíÞóåéò ðïõ êïõâáëÜìå ï êáèÝíáò ìáò

ìÝóá ôïõ, ãéá íÝá ðñïóðÜèåéá áíáíÝùóçò

ôçò åìðéóôïóýíçò êáé áãÜðçò ðñïò ôï Óýë-

ëïãï.

ÂÜæïíôáò ôïí ðÞ÷õ øçëÜ Ý÷ïõìå ôçí åõ-

êáéñßá êáé ôï ðåßóìá íá ðåôý÷ïõìå ôï óôü-

÷ï ìáò. Ìðïñïýìå åöüóïí ôï èåëÞóïõìå íá

ôï ðåôý÷ïõìå. Åßìáóôå Üîéïé êáé éêáíïß íá

äçìéïõñãÞóïõìå íÝåò ðñïûðïèÝóåéò.

Áñêåß íá ôï áðïöáóßóïõìå.

Ç ÓõíôáêôéêÞ ÅðéôñïðÞ

Ïé íÝåò áíôéêåéìåíéêÝò áîßåò üðùò áõôÝò
äüèçêáí áðü ôï Õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí
áëëÜæïõí ôï ôïðßï óå ü,ôé áöïñÜ ôá áêßíçôá.
ÁíáöïñéêÜ ìå ôï äÞìï Öåñþí Ý÷ïõí ùò åîÞò:

ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÖÅÑÙÍ
Á´ Æþíç: Öéëßððïõ - Èåïôïêïðïýëïõ - ÑÝ-

ìá (¼ñéï Ó÷åäßïõ Ðüëçò) - 50ïý ÓõíôÜãìá-
ôïò - 28çò Ïêôùâñßïõ - Áã. ÐáñáóêåõÞò -
Ðëáôåßá Åëåõèåñßáò - Â. Ðáýëïõ - Áíþíõìïò
11 - Âáó. Ãåùñãßïõ Â´ - Öéëßððïõ – 550 åõñþ.

Â´ Æþíç: Â. Ðáýëïõ - Ðëáôåßá Åëåõèåñß-
áò - Áã. ÐáñáóêåõÞò - 28çò Ïêôùâñßïõ - 50ïý
ÓõíôÜãìáôïò - Âïóðüñïõ - Áäñéáíïõðüëåùò
- Áíþíõìïò 9 - Âïóðüñïõ - Äüìíáò Âéóâßæç -
Íéêïìçäåßáò - ÍÝóôïõ - ÂÞñáò - ÁâäÞñùí -
Ìðïõìðïõëßíáò - ÓáìïèñÜêçò - ÍÝóïõ - Äç-
ìïóèÝíïõò - Â. Ðáýëïõ – 500 åõñþ.

Ã´ Æþíç: Âéæõçíïý - Ðåñ. Ïä. Ãñ. ËáìðñÜ-
êç - Áíþíõìïò 10 - Ë. Êáôóþíç - Áíþíõìïò
13 - Öéëßððïõ - Ê. ÐáëáìÜ - Áíþíõìïò 1 - ¼-
ñéï Ó÷åäßïõ Ðüëçò - Âéæõçíïý – 500 åõñþ.

Ä´ Æþíç: Ê. ÐáëáìÜ - Öéëßððïõ - Âáó. Ãå-
ùñãßïõ Â´ - Áíþíõìïò 11 - Â. Ðáýëïõ - Äçìï-
óèÝíïõò - ÓáìïèñÜêçò - Ìðïõìðïõëßíáò - Á-
âäÞñùí - ÂÞñáò - ÍÝóôïõ - ÍéêïìÞäåéáò - Äü-
ìíáò Âéóâßæç - Áíþíõìïò 8 - Áíþíõìïò 7 -
Âïóðüñïõ - ¸âñïõ - Áíþíõìïò 1 - Áñéóôåß-
äïõ - Ê. ÐáëáìÜ – 450 åõñþ.

Å´ Æþíç: Ðåñ. Ïäüò Ãñ. ËáìðñÜêç - Ã.
Âéæõçíïý - Ðåñ. Ïäüò Ãñ. ËáìðñÜêç – 450
åõñþ.

ÓÔ´ Æþíç: ¸âñïõ - Âïóðüñïõ - Áíþíõ-
ìïò 6 - Áíþíõìïò 5 - Áíþíõìïò 4 - Áíþíõìïò
3 - ÍÝóôïõ - Áíþíõìïò 2 - ÖéëéêÞò Åôáéñåßáò
- ¸âñïõ – 400 åõñþ.

ÁÑ×ÉÓÅ Ç ÊÁÔÁÃÑÁÖÇ ÔÙÍ ÏÉÊÏÓÉÔÙÍ

ÐÏÕËÅÑÉÊÙÍ ÔÏÕ ÅÂÑÏÕ

ÁñêåôÝò äõóêïëßåò ðáñáôçñïýíôáé
óôéò ìåãÜëåò ðüëåéò ôïõ íïìïý

ÁñíçôéêÜ åßíáé ìÝ÷ñé óôéãìÞò ôá ðåñéóóü-
ôåñá áðü 400 äåßãìáôá ôùí íåêñþí ðïõëéþí
áðü ïëüêëçñï ôï Íïìü ¸âñïõ, ðïõ Ý÷ïõí
óôåßëåé ïé áñìüäéåò õðçñåóßåò ôçò Íïìáñ÷ß-
áò, óôï Åéäéêü ÊÝíôñï åëÝã÷ïõ ëïéìþîåùí óôç
Èåó/íßêç.

Ôá éó÷õñÜ ìÝôñá ðñïóôáóßáò ðïõ åöáñ-
ìüæïíôáé ðåñéóóüôåñïõò áðü äýï ìÞíåò,Ý÷ïõí
ìÝ÷ñé óôéãìÞò áðïäþóåé, áëëÜ ï êßíäõíïò êá-
ñáäïêåß áíÜ ðÜóá óôéãìÞ.

«Ìç ÷áëáñþíåôå ôá ìÝôñá ðñïóôáóßáò»,
ôïíßæåé ï ÁíôéíïìÜñ÷çò ¸âñïõ ê. Ìé÷Üëçò Êï-
ãéïìôæÞò.


