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Ç 28ç Ïêôùâñßïõ êáé ôï Ýðïò ôïõ '40
Ç 28ç Ïêôùâñßïõ 1940 Ý÷åé ÷áñá÷ôåß
ìå áíåîßôçëá ãñÜììáôá óôç ìíÞìç ôïõ
Åëëçíéêïý Ëáïý, ãéáôß åßíáé ç çìÝñá Ýíáñîçò ôçò ÉôáëïöáóéóôéêÞò åðßèåóçò åíáíôßïí ôçò ðáôñßäáò ìáò.
ÌÝñá ôïõ Ï×É óôçí åéóâïëÞ, ìÝñá Áíôßóôáóçò óôïí åðßäïîï êáôáêôçôÞ. Ôá
ãåãïíüôá ðïõ ðñïçãÞèçêáí ôçò 28çò Ïêôùâñßïõ ðñïúäÝáæáí ãéá ôï ôé èá åðáêïëïõèÞóåé. Ï ôïñðéëéóìüò ôçò ¸ëëçò
óôï ëéìÜíé ôçò ÔÞíïõ áíÞìåñá äåêáðåíôáýãïõóôïõ êáé Üëëá ðåñéóôáôéêÜ ôï åðéâåâáéþíïõí.
Ç Üíïäïò ôïõ ×ßôëåñ óôç Ãåñìáíßá
êáé ôïõ Ìïõóïëßíé óôçí Éôáëßá äçìéïýñãçóáí Ýíôïíï ðñïâëçìáôéóìü ó’ ïëüêëçñç ôçí ÄõôéêÞ Åõñþðç. Ìéá óåéñÜ áðü
åíÝñãåéÝò ôïõò óå âÜñïò ôùí ëáþí ôçò Åõñþðçò Üíïéîáí ôï äñüìï ãéá ôá äñáìáôéêÜ ãåãïíüôá ðïõ áêïëïýèçóáí êáé ôá ïðïßá Þôáí èÝìá ÷ñüíïõ íá óõìâïýí.
Óôï ôåëåóßãñáöï ôïõ Ìïõóïëßíé ãéá
ðáñÜäïóç ôçò ÷þñáò ìáò óôéò öáóéóôéêÝò éôáëéêÝò äõíÜìåéò áíÜãêáóáí ôçí ÊõâÝñíçóç ÌåôáîÜ íá áðïöáóßóåé ðáñÜäïóç Þ áíôßóôáóç.
¸ôóé êáé êÜôù áðü ôçí ðßåóç ôïõ ëáïý êáé ìå äåäïìÝíï üôé ç ðïëéôéêÞ êáôÜóôáóç óôçí ðáôñßäá ìáò Þôáí áñêåôÜ äýóêïëç ãéá ôïí ßäéï ôïí ÌåôáîÜ áðïöÜóéóå íá ðåé ôï ìåãÜëï Ï×É óôï ôåëåóßãñáöï ôïõ Ìïõóïëßíé.
Ï Ëáüò ìáò óýóóùìïò áíôÝôáîå Ýíá
âñïíôåñü Ï×É óôá ìåãáëåðÞâïëá ó÷Ýäéá
ôïõ Ìïõóïëßíé äéáôñáíþíïíôáò ôç èÝëçóÞ ôïõ íá áíôéóôáèåß óôïí å÷èñü.
Ðßóôåøå óôç äýíáìÞ ôïõ êáé ôç ìåôïõóßùóå óå áãþíá ìÝ÷ñé èáíÜôïõ ãéá íá

ðñïáóðßóåé ôï äßêáéï êáé ôç ëåõôåñéÜ ôçò
ðáôñßäáò ìáò.
¸íáò ïëüêëçñïò ëáüò ìðñïóôÜ óôïí
êßíäõíï íá õðïäïõëùèåß Ýäùóå ôá ðÜíôá
ãéá íá ðñïáóðßóåé ôçí åäáöéêÞ ôïõ áêåñáéüôçôá ãéá íá æÞóåé åëåýèåñïò. Õðåñáóðßóôçêå ôçí áîéïðñÝðåéÜ ôïõ.
¸íá åðßóçò óçìáíôéêü ãåãïíüò ðïõ
áðÝäåéîå ôïí ðáôñéùôéóìü ôïõ ëáïý ìáò
Þôáí ç óôÜóç ðïõ ôÞñçóáí ïé ¸ëëçíåò
ðïëéôéêïß êñáôïýìåíïé óå öõëáêÝò êáé åîïñßåò óå äéÜöïñá ìÝñç ôçò ÷þñáò æçôþíôáò íá ðÜñïõí ìÝñïò óôïí ìåãÜëï áãþíá ôçò ðáôñßäáò ìáò êáé ìÜëéóôá óôçí
ðñþôç ãñáììÞ ôïõ ìåôþðïõ.
ÁìÝóùò ìå ôçí êÞñõîç ôïõ ðïëÝìïõ
ôá âïõíÜ ôçò Áëâáíßáò êáé ôçò Ðßíäïõ
ãÝìéóáí áðü ¸ëëçíåò öáíôÜñïõò ðïõ Þñèáí åêåß áðü üëá ôá óçìåßá ôçò ÷þñáò.
Áðü ôïí ¸âñï ìÝ÷ñé ôçí Ðåëïðüííçóï
(ÓõíÝ÷åéá óôç óåë. 8)

ÐÑÏÓ ÏËÁ ÔÁ ÌÅËÇ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ & ÔÏÕÓ ÖÉËÏÕÓ

Εγκαίνια του νέου γραφείου του Συλλόγου μας
[Οδός Μεσολογγίου 2 & Λόντου – Εξάρχεια]
Ôçí ÊÕÑÉÁÊH 10 ÄÅÊÅÌÂÑIÏÕ 2006 êáé þñá 5 ì.ì.
èá ðñáãìáôïðïéçèïýí ôá åãêáßíéá ôïõ íÝïõ ìáò ãñáöåßïõ,
ðïõ âñßóêåôáé óôçí ïäü Ìåóïëïããßïõ 2 & Ëüíôïõ
(ðÜñïäïò ïäïý Æùïäü÷ïõ ÐçãÞò), óôá ÅîÜñ÷åéá
ÅÉÓÁÓÔÅ ÏËÏÉ ÐÑÏÓÊÅÊËÇÌÅÍÏÉ.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ÄÇÌÏÔÉÊÅÓ ÊÁÉ ÍÏÌÁÑ×ÉÁÊÅÓ ÅÊËÏÃÅÓ
Οι Δημοτικές εκλογές τελείωσαν. Οι πολίτες επέλεξαν αυτούς που θα διαχειριστούν ένα μεγάλο κομμάτι της καθημερινότητάς τους για τα επόμενα τέσσαρα χρόνια. Τώρα για νικητές και ηττημένους η
ώρα της ευθύνης.
Στο Δήμαρχο Γιώργο Ούστογλου που
ανανεώνει για μια ακόμη τετραετία τη θητεία του στο τιμόνι του Δήμου Φερών και
στους συνεργάτες του Δημοτικούς συμβούλους ευχόμαστε Καλή επιτυχία στο έργο τους. Ευχόμαστε και πιστεύουμε ότι ό-

λα θα πάνε καλά για το Δήμο μας.
Η εποικοδομητική αντιπολίτευση του
Νίκου Γκότση που ηγείται του Συνδυασμού “Δημοτική Αναγέννηση” θα βοηθήσει να προωθηθούν λύσεις στα προβλήματα και να παράγεται έργο που θα ωφελήσει όλους τους Δημότες των Φερών.
Η εφημερίδα μας δεσμεύεται ότι θα
συνεχίσει να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση προβάλλοντας τη συναίνεση, τη
συνεργασία με τις άλλες παρατάξεις, τους
τοπικούς φορείς και τους πολίτες.

ΠΟΙΟΙ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΕΡΩΝ
Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα
Εγγεγραμμένοι
Έγκυρα

Ç ðáéäåßá êáé ç Åêðáßäåõóç óå êñßóç
ÓÔÁÌÁÔÇÓÔÅ ÐÉÁ ÔÇÍ ÊÁÔÅÄÁÖÉÓÇ!
Πριν καλά-καλά τελειώσει η πολυήμερη απεργία της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας της Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.) και των
εκπαιδευτικών των άλλων βαθμίδων, γεγονός που δημιουργεί ενδεχόμενο να τινάξει στον αέρα την εφετινή σχολική χρονιά, προγραμματίζονται νέες εκδηλώσεις
διαμαρτυρίας, οι καταλήψεις στα γυμνάσια και λύκεια της χώρας επαυξάνονται
και πληθύνονται, η απαξίωση στις αξίες
της ζωής κορυφώνεται με αποτέλεσμα να
παρουσιάζονται μεταξύ των μαθητών παρεκτροπές, η βία, με ανεπιθύμητες συμπεριφορές, ενώ η τηλεόραση και τα Μ.Μ.Ε.
να ασχολούνται υπερβολικά με τέτοιου
είδους παρεκτροπές και οι υπεύθυνοι, εκτός τόπου και χρόνου να εξαντλούνται
σε φραστικά πυροτεχνήματα και σε εξαγγελίες αποφάσεων για τη διόρθωση και
αποκατάσταση των ανεπανόρθωτων κακών που επεσώρευσε στην παιδεία και
την εκπαίδευση η αλλοπρόσαλλη πολιτική τους.
Και να ήταν μόνον αυτή η σχολική περίοδος που πηγαίνει χαμένη! Χρόνια τώρα η παιδεία χωλαίνει στον τόπο μας και
πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο.
Και, αντί να προβληματισθούν οι υπεύθυνοι, αντί να μελετήσουν τα θέματα

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ-ÐÑÏÓÊËÇÓÇ

σοβαρά και να πάρουν τις σωστές αποφάσεις, αυτοσχεδιάζουν συνεχώς με ασυγχώρητη επιπολαιότητα. Αποτέλεσμα; Η χώρα, όπου έχει γεννηθεί η παιδεία, να στερείται παιδείας.
Τα σχολεία μας, όλων των βαθμίδων,
δεν επιτελούν το έργο τους, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των εκπαιδευτικών
μας, με αποτέλεσμα το μέλλον να διαγράφεται δυσοίωνο. Θα έλεγε κανείς ότι κάποιες δυνάμεις, ορατές ή αόρατες, προσπαθούν ν’ αποδείξουν ότι η μόνη ελπίδα που
απομένει είναι η ιδιωτική ή η φροντιστηριακή εκπαίδευση και, τι αφέλεια αλήθεια!
Τα σχολικά, που δεν είναι και τόσο φτηνά,
βοηθήματα. Για όσους φυσικά έχουν να
πληρώσουν. Μεταξύ αυτών και οι ίδιοι οι
πολιτικοί μας, που βέβαια ευπορούν, τα
παιδιά των οποίων φοιτούν σε μεγάλα και
πανάκριβα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια.
Άραγε θα βρεθούν κάποιοι, κάπου, κάποτε, σ’ αυτόν τον τόπο, που θα θελήσουν
να καταπιαστούν σοβαρά μ’ αυτό το πελώριο και κεφαλαιώδους σημασίας θέμα
της παιδείας, που είναι τα θεμέλια του Έθνους;
Άλλωστε, αφού είναι ομολογουμένως
αποδεκτό ότι η εκπαίδευση είναι η καλύ(ÓõíÝ÷åéá óôç óåë. 3)

11.504
7.598

Έλαβαν:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΥΣΤΟΓΛΟΥ
ΝΙΚΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ*

Ψήφισαν
Άκυρα - λευκά

50,3%
43,8%
5,9%

7.895
297

3.823 ψήφους
3.327 ψήφους
448 ψήφους

* Χωρίς να εκλέξει εκπρόσωπο στο Δημοτικό Συμβούλιο

Εκλέγονται:
• Τις δεκαεπτά έδρες του Δημοτικού Συμβουλίου Φερών θα καταλάβουν οι δημοτικοί σύμβουλοι των συνδυασμών
των κ.κ. Ούστογλου και Γκότση.
• Η “Προοδευτική Κίνηση Φερών” του
Δημάρχου Γιώργου Ούστογλου θα αποτελείται από τους εξής, δέκα δημοτικούς
συμβούλους:
Φουτσιτζής Ευάγγελος,
Καρυπίδης Νικόλαος,
Διαμαντίδης Ηλίας,
Μπαμπούρας Αθανάσιος,
Ντάκας Ιωάννης,
Κωνσταντινίδης Παναγιώτης,

Βαλκάνης Πασχάλης,
Καμπαρμούση Μαρία,
Κανδύλης Νικόλαος και
Μεϊμάρογλου Εμμανουήλ.
• Από τη “Δημοτική Αναγέννηση” του
Νίκου Γκότση, εκτός από τον ίδιο, στο
νέο Δημοτικό Συμβούλιο θα συμμετέχουν οι:
Δουνάκης Κωνσταντίνος,
Δέδογλου Αθανάσιος,
Μαργιόλας Αδάμ,
Ράπτη-Καλούρη Ευρώπη,
Κούτρας Χρήστος και
Ρήγας Εμμανουήλ.

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Εκλέγονται:
Νομαρχία Έβρου: ΝΙΚΟΣ ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΗΣ
Νομαρχία Ροδόπης: ΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ
Υπερνομαρχία Ροδόπης-Έβρου: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΝΟΠΟΥΛΟΣ
Στους υπόλοιπους Δήμους του Έβρου εκλέγονται:
Αλεξ/πολης: Αλεξανδρής Γεώργιος
Βύσσας: Σιανκούρης Παναγιώτης
Διδυμοτείχου: Τοκαμάνης Χρήστος
Κυπρίνου: Στράντζαλης Μιχαήλ
Μεταξάδων: Τερτσούδης Χρήστος
Ορεστιάδας: Μουζάς Δημήτριος

Ορφέα: Πουλιλιός Ευάγγελος
Σαμοθράκης: Πετρούδας Ιωάννης
Σουφλίου: Κακαλή Αθανασία
Τραϊανούπολης: Χρυσανίδης Δημήτριος
Τριγώνου: Χατζηπαναγιώτου Εμμανουήλ
Τυχερού: Δημούτσης Γεώργιος
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ÊÏÉÍÙÍÉÊÁ

ÅÅÐÉÓÔÏËÅÓ
ðéóôïëÝò
Ðñïò ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï
êáé ôç ÓõíôáêôéêÞ ÅðéôñïðÞ ôçò Åöçìåñßäïò Ç ÂÇÑÁ
Áãáðçôïß ìïõ
Ï ïßóôñïò ìïõ åßíáé ðïõ äåí êáôÜöåñå
íá ìå ðåßóåé íá ìçí åêöñÜóù ðïéçôéêþò ìå
ðïëëÞ áãÜðç ôá èåñìÜ ìïõ óõã÷áñçôÞñéá
ãéá ôçí ôüóï óðïõäáßá åñãáóßá üóïí áöïñÜ ôçí ÂÇÑÁ ðïõ äçìïóéåýåôå.

Åðßóçò, èÝëù íá óáò åõ÷áñéóôÞóù éäéáéôÝñùò ðñïóùðéêÜ ãéá ôçí ìåãÜëç ÷áñÜ êáé
óõãêßíçóç ðïõ æù äéáâÜæïíôáò ôçí åöçìåñßäá ìáò. Óáò åõ÷áñéóôþ åãêÜñäéá ãéá üëá.
Âáñâáôæßêç ÅëéóÜâåô

ÐÅÍÈÇ:
Ï Óýëëïãüò ìáò åêöñÜæåé ôá èåñìÜ ôïõ óõëëõðçôÞñéá óôéò ïéêïãÝíåéåò ôùí ößëùí êáé ìåëþí ôïõ ðïõ Ý÷áóáí ðñüóöáôá ðñïóöéëÞ
ôïõò ðñüóùðá. Áðåâßùóáí ïé:
• ÄçìÝáò ËÝáíäñïò, óýæõãïò ôçò Êáôóáïýíç
ÃáñõöáëëéÜò
• Ìé÷áçëßäçò ÅõóôÜèéïò (Óôáèßêïò)
• Ðáðáäüðïõëïò Ãåþñãéïò, óýæõãïò ôçò
Åõáããåëßáò Êùíóôáíôéíßäïõ-Ðáðáäïðïýëïõ, ç ïðïßá ðáñáêÜëåóå íá ðáñáèÝóïõìå:
«Ï èÜíáôüò óïõ ìáò ðëÞãùóå, ï ßóêéïò óïõ
ìáò óôçñßæåé».
• Ìé÷Üëçò Ìðáìßäçò.

Ç ÅÖÇÌÅÑÉÓ “ÂÇÑÁ”

Ç äßìçíç ôïõ ðïëéôéóôéêïý Óõëëüãïõ Öåñþí “ÂÇÑÁ” åöçìåñßò
åßíáé ãéá ôïõò óõìðáôñéþôåò ìáò ëßáí ðñïóöéëÞò,
ó’ ïðïéïäÞðïôå ìÝñïò êáé áí åõñßóêïíôáé ôçò ãçò.
Åßíáé óçìáíôéêÞ, åíçìåñùôéêÞ êáé êáôáôïðéóôéêÞ,
ðåñéãñÜöïíôáò ìå óáöÞíåéá êáé ãíçóéüôçôá êáèåôß
ðïõ áöïñÜ ôçí ðáôñßäá ìáò ôçí ùñáßá êáé éóôïñéêÞ.
Äéá ôïí ëüãï áõôüí åßíáé ðïëý åðïéêïäïìçôéêÞ.
Ôõðþíåôáé ìå áðëüôçôá êáé áîéïðéóôßá éäáíéêÞ,
ìå õðåõèõíüôçôá áðü ôá Üîéá ìÝëç ôçò Ó.Å. ôá äçìéïõñãéêÜ.
Åßíáé ðïëý åõ÷Üñéóôç êáé åéäéêÞ.
ÄéÜêåéôáé åõìåíþò ó’ áõôÞí ï êáèåßò êáé áð’ üëïõò åßíáé åðéèõìçôÞ.
ÐåñéÝ÷åé ðïéêßëç ýëç, èåôéêÞ, óáöÞ,
ðñïóöÝñïíôáò åõôõ÷ßá, éêáíïðïéþíôáò êÜèå åõáßóèçôç øõ÷Þ,
ðïõ ìå áãùíßá áðïæçôÜ íá åíçìåñùèåß
ãéá èÝìáôá ðáëáéÜ, éóôïñéêÜ, ðïëéôéêÜ, åðáããåëìáôéêÜ êáé êïéíùíéêÜ.
Ï áíáãíþóôçò ìåëåôþíôáò ôçí, èá óõììåôÜó÷åé íïåñÜ
ó’ üëåò ôéò åõ÷Üñéóôåò äñáóôçñéüôçôåò ôïõ ÄÞìïõ Öåñþí.
È’ áðïëáýóåé ðíåõìáôéêÜ êáé øõ÷éêÜ, ôá ôåñðíÜ
êáé åõÜñåóôá äñþìåíá ôùí ðïëéôéóôéêþí Óõëëüãùí.
ÈåñìÜ êáé ðïëëÜ-ðïëëÜ óõã÷áñçôÞñéá
áîßæïõí ó’ üëá ôá ìÝëç ôá éêáíÜ ôçò ÓõíôáêôéêÞò ÅðéôñïðÞò ðïõ áöåéäþò êáé áíéäéïôåëþò ãñÜöïõí ìå æÞëï êáé áãÜðç ôá ùñáßá
èÝìáôá. Åý÷ïìáé ïëüøõ÷á ï Èåüò íá ôïõò
÷áñßæåé õãåßá, äýíáìç, ÷áñÜ íá óõíå÷ßóïõí

ΘΕΟΔΟΣΗ-ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
Ψυχολόγος
Απόφοιτος Πανεπιστημίου Ανατολικού
Λονδίνου (University of East London)
Τακτικό Μέλος Συλλόγου
Ελλήνων Ψυχολόγων (ΣΕΨ)
• ÁôïìéêÝò Óõíåäñßåò
• ÏìáäéêÞ Èåñáðåßá (ïìÜäåò ðñïóùðéêÞò áíÜðôõîçò, åìøý÷ùóçò)
• Ôñáõìáôïèåñáðåßá (èåñáðåßá Üã÷ïõò,
öïâßåò, ìåôáôñáõìáôéêü óôñåò)
• ×ïñÞãçóç êáé Áîéïëüãçóç Øõ÷ïëïãéêþí Ôåóô
• Ôåóô Ðñïóùðéêüôçôáò ÌÌÑÉ
• Ðñïâïëéêü Ôåóô Ðñïóùðéêüôçôáò ÔÁÔ
• Ðñïâïëéêü Ôåóô Ðñïóùðéêüôçôáò Rorschach
• Ôåóô Äéáöõëéêþí êáé Äéáðñïóùðéêþí
Ó÷Ýóåùí (ãéá ðáéäéÜ)

ôçí óðïõäáßá êïéíùíéêÞ ðñïóöïñÜ ãéá ÷ñüíéá ðïëëÜ.
Ìå åêôßìçóç êáé áãÜðç ðïëëÞ
Âáñâáôæßêç ÌÞôêá ÅëéóÜâåô
Äéäõìüôåé÷ï

ÅÍÇÌÅÑÙÓÇ
ãéá äçìéïõñãßá ÷ïñåõôéêþí
óõãêñïôçìÜôùí
Ç ÐáíèñáêéêÞ Ïìïóðïíäßá Íüôéáò ÅëëÜäáò Ýêáíå ãíùóôü ìå åðéóôïëÞ ôçò óôï
Óýëëïãü ìáò üôé ðñïôßèåôáé íá äçìéïõñãÞóåé óå óõíåñãáóßá ìå ôï ÄÞìï ÊáëëéèÝáò ÷ïñåõôéêÜ óõãêñïôÞìáôá.
Åìåßò åíçìåñþíïõìå ôá ìÝëç ìáò ãéá
ôçí ðñüèåóç ôçò ÐÁÏÍÅ, êáé üóïé óõìðáôñéþôåò ìáò êáé óõìðáôñéþôéóóåò åíäéáöÝñïíôáé ìðïñïýí íá ëÜâïõí ìÝñïò
ó’ áõôÜ áíåîáñôÞôùò çëéêßáò, äçëþíïíôáò ôç óõììåôï÷Þ ôïõò óôï Äéïéêçôéêü
Óõìâïýëéï ôïõ Óõëëüãïõ ìáò.
Áðü ôï Ä.Ó.

Hotel Áñãõñïññýôçò

Êáëü óïõ ôáîßäé ÄçìÞôñç!
Äõóôõ÷þò, üëï êáé ðåñéóóüôåñï ðõêíþíïõí
ãýñù ìáò ïé áðïõóßåò ôùí ãíùóôþí êáé ößëùí óôï êýëéóìá ôïõ ÷ñüíïõ. Ùóôüóï äåí
ìðïñïýìå í’ áðïöýãïõìå ôï ìïéñáßï, ü,ôé êé
áí êÜíïõìå.
Óôéò áñ÷Ýò ôïõ Ïêôþâñç Ýöõãå ãéá ôï ìáêñéíü ôáîßäé ï óõìðáôñéþôçò ìáò ÄçìÞôñéïò
Êïõéìôóßäçò. Ôßðïôá äåí ðñïìÞíõå ôï èÜíáôü ôïõ. ÐáñÜ ôéò õðåñÜíèñùðåò ðñïóðÜèåéåò
ôùí ãéáôñþí, óôï êáëýôåñï Çðáôïëïãéêü ÊÝíôñï ôçò Åõñþðçò üðïõ êáôÝöõãáí ïé äéêïß
ôïõ óôçí ðñïóðÜèåéÜ ôïõò íá ôïí óþóïõí,
äåí ôá êáôÜöåñå...
¢äéêá êáé ðñüùñá Ýöõãåò, áãáðçôÝ ìïõ
ößëå, êÜíïíôáò ôïõò äéêïýò óïõ êáé üóïõò óå
ãíþñéæáí íá ðïíÝóïõí. Íá ðïíÝóïõí ðïëý...
Ï ÷áìüò óïõ áöÞíåé Ýíá ìåãÜëï êåíü
óôïõò äéêïýò óïõ êáé óå üóïõò óå ãíþñéæáí
êáëýôåñá.
ÕðÞñîåò Üîéïò óýæõãïò, óùóôüò ðáôÝñáò,
åðéôõ÷çìÝíïò åêðáéäåõôéêüò, ðïëý êáëüò ößëïò.
¸êñéíåò ôá ðÜíôá êáé äåí äßóôáæåò íá êáôáêñßíåéò ü,ôé èåùñïýóåò Üäéêï ðïõ áöïñïýóå óôï ãåíéêü êáëü.
Óôéò êáñäéÝò üëùí ìáò èá æåéò ãéá ðÜíôá.
Óôç óýæõãü óïõ, óôá ðáéäéÜ óïõ, óôá åããüíéá óïõ, óô’ áäÝëöéá óïõ, ó’ üëïõò ôïõò äéêïýò óïõ, åõ÷üìáóôå âÜëóáìï êáé ðáñçãïñéÜ.
Êáëü óïõ ôáîßäé, ößëå ÄçìÞôñç!
Áí. ÃåùñãéÜäçò

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ
Ôï Ä.Ó. êÜíåé ãíùóôü óå üëïõò üôé ÊÁÈÅ
ÐÑÙÔÇ ÔÑÉÔÇ ôïõ ìÞíá 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.
Ìåóïëïããßïõ 2 & Ëüíôïõ, 1ïò üñïöïò,
ôçë. 210-3216532.
To Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï

Διεύθυνση: Λακεδαίμονος 44, Δάφνη
Τηλέφωνα: 210-9766094

ÃÁÌÏÉ:
• Ðáíôñåýôçêå ç Èåïäþñá ÊáñáêáôóéÜíç
êüñç ôïõ Ãéþñãïõ êáé ôçò ÓïõëôÜíáò ÊáñáêáôóéÜíç. Åõ÷üìáóôå óôïõò íåüíõìöïõò íá
æÞóïõí åõôõ÷éóìÝíïé. Óôïõò äå ãïíåßò ôïõò
åõ÷üìáóôå íá ôïõò ÷áßñïíôáé.
• Ðáíôñåýôçêå ç ÂÜãéá ÁâïêÜôç, êüñç ôïõ
ÃéÜííç êáé ôçò ÃñáììáôéêÞò ÁâïêÜôç. Åõ÷üìáóôå óôïõò íåüíõìöïõò íá æÞóïõí åõôõ÷éóìÝíïé. Íá ôïõò æÞóåé êáé ôï íåïãÝííçôï áãïñÜêé ôïõò.

κιν. 6973 577273

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ

Ώρες Υποδοχής: 10.00-13.00 και 17.00-20.00

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.

Χαρείτε ένα “Ηλιοβασίλεμα στον Έβρο”

ÄÇÌÏÓ ÊÏÕÔÓÉÌÐÁÍÇÓ
Â. ÓÏÖÉÁÓ & ×ÁÔÆÇÃÉÁÍÍÇ ÌÅÎÇ 2
ÐÅÑÉÏ×Ç ×ÉËÔÏÍ

Ôçë. 210-7234050 & 210-7235034
Êéí. 6945-757980

To Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï

OIKONOMIKH ENIÓ×ÕÓÇ
Ενίσχυσαν οικονομικά το Σύλλογό μας για
την εφημερίδα κατά το τελευταίο δίμηνο
οι εξής συμπατριώτες μας:
1) ÓùôçñéÜäïõ-Ìé÷áçëßäïõ Áíáóô. € 20
2) Ìé÷áçëßäïõ-Ëßôñá ÐáñèÝíá
10
3) Ðéíáêßäçò Áñãýñçò-×ñÞóôïò
20
4) Êùíóôáíôéíßäçò Ðáýëïò
20
5) ÂáëêÜíçò Ðáíáãéþôçò
10
6) Êùíóôáíôéíßäïõ Óáââïýëá
20
7) ÌðÜñëáò ×ñéóôüäïõëïò
20
8) Äáíßäç Èåïäþñá
100
9) ÄåâåôæÞ Áñ÷ïíôïýëá
30
10) Ê.Á.Ð.Ç. Öåñþí
200
11) Ñåêáëßäïõ ÃáëÞíç
50
12) Áíþíõìïò
50
13) Áíþíõìç
20
14) ÓõñïõëÜíç ÅëéóóÜâåô
20
15) Æçêïõñßäïõ
30
16) Êå÷áãéÜò Íéêüëáïò
30
17) ÓåñÝôç
50
18) ÊéãìÜò ÁíáóôÜóéïò
50
19) ÆáöåéñÜôïõ Âïýëá
30
20) Ñþóóïãëïõ ÅõÜããåëïò
60

Το Διοικητικό Συμβούλιο τους ευχαριστεί
όλους θερμά.

ÓÇÌÅIÙÓÇ
Óôï ðñïçãïýìåíï öýëëï ôçò "ÂÞñáò" (ö.
61, Éïýë.-Áýã. 2006) ðáñáôçñÞèçêáí êÜðïéá ëÜèç êáé ðáñáëåßøåéò áðü ëüãïõò
áíåîÜñôçôïõò áðü ôç èÝëçóÞ ìáò. Æçôïýìå ôçí êáôáíüçóç ôùí áíáãíùóôþí.
Ç Ó.Å.

ÃÍÙÓÔÏÐÏÉÇÓÇ
Ãéá ôïõò ïéêïíïìéêïýò óõíäñïìçôÝò
ôçò åöçìåñßäáò ìáò

Óõìðáôñéþôåò, óõìðáôñéþôéóóåò
Ößëåò êáé ößëïé ôçò ÂÇÑÁÓ
¼óïé åðéèõìåßôå íá åíéó÷ýóåôå ïéêïíïìéêÜ ôï Óýëëïãü ìáò ìðïñåßôå íá
êáôáèÝôåôå ôá ÷ñÞìáôá óôçí ÅèíéêÞ
ÔñÜðåæá üðïõ ùò Óýëëïãïò äéáôçñïýìå ëïãáñéáóìü ìå ôïí Áñéèìü
040/483031-86.
Ðáñáêáëïýìå, üóïé ÷ñçóéìïðïéåßôå
ôïí ôñáðåæéêü ìáò ëïãáñéáóìü, íá áíáãñÜöåôå êáèáñÜ ôï ïíïìáôåðþíõìü óáò (ïé ãõíáßêåò íá áíáãñÜöïõí
êáé ôï ðáôñéêü ôïõò åðßèåôï), êáèþò
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»
Ìåóïëïããßïõ 2 & Ëüíôïõ, 105 59 ÁèÞíá,
Ôçë. 210 3216532
Õðåýèõíç êáôÜ ôï Íüìï:
Ìõñóßíç ÍåäÝëôóéïõ-Íéêïëåôïðïýëïõ
Ìåóïëïããßïõ 2, ÁèÞíá, Ôçë. 210 3216532
Åêäüôçò-Õðåýèõíïò ýëçò:
ÁíáóôÜóéïò ÃåùñãéÜäçò
Ìåóïëïããßïõ 2, 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

ÄÇÌÏÓ ÊÏÕÔÓÉÌÐÁÍÇÓ
Â. ÓÏÖÉÁÓ & ×ÁÔÆÇÃÉÁÍÍÇ ÌÅÎÇ 2
ÐÅÑÉÏ×Ç ×ÉËÔÏÍ

Ζητήστε το CD στα τηλ. 210-9242715
ή 210-3827314 – Τιμή 15 ευρώ

Ôçë. 210-7234050 & 210-7235034
Êéí. 6945-757980

Ειδικές τιμές στους Εβρίτες.

ÐáñáãùãÞ: ÃñáöéêÝò ÔÝ÷íåò ÐÜñáëïò
Õðåýè. Ôõðïãñáöåßïõ: Óô. Îçñïõ÷Üêçò
ÈåìéóôïêëÝïõò 31, 106 77 ÁèÞíá
Ôçë. 210 3827314

¸ôïò 11ï • ö. 63ï • ÓåðôÝìâñéïò-Ïêôþâñéïò 2006

"Ç ÂÇÑÁ"

ÌÉÊÑÁÓÉÁÔÉÊÇ ÅÊÓÔÑÁÔÅÉÁ - ÊÁÔÁÓÔÑÏÖÇ
ÅöÝôïò ôïí ÓåðôÝìâñéï óõìðëçñþèçêáí
84 ÷ñüíéá áðü ôçí ÌéêñáóéáôéêÞ êáôáóôñïöÞ. Áðïôåëåß ìéá ðåñßïäï ôçò Íåüôåñçò ÅëëçíéêÞò Éóôïñßáò êáé êÜèå åðÝôåéüò ôçò ìáò äçìéïõñãåß äõóÜñåóôá óõíáéóèÞìáôá áëëÜ êáé óêÝøåéò. ÓõíáéóèÞìáôá ìßóïõò ðñïò ôïõò Ôïýñêïõò êáé
ôùí äõíÜìåùí ôçò ÁÍÔÁÍÔ áëëÜ êáé óêÝøåéò åÜí Ýðñåðå íá ãßíåé ç ÌéêñáóéáôéêÞ
Åêóôñáôåßá êáé ôé ïäÞãçóå óôçí êáôáóôñïöÞ.
Ìå ôï îÝóðáóìá ôïõ Á´ Ðáãêïóìßïõ
ÐïëÝìïõ (1914-1918) ç Ôïõñêßá ôÜ÷èçêå óôï ðëåõñü ôùí Êåíôñéêþí Áõôïêñáôïñéþí äçë. Ãåñìáíßá-Áõóôñïïõããáñßá
êáé ç ÅëëÜäá ôï 1917 ìåôÜ áðü ðïëëÝò
åóùôåñéêÝò ôáëáíôåýóåéò óôï ðëåõñü
ôçò ÁÍÔÁÍÔ äçë. Áããëßá-Ãáëëßá-ÑùóßáÉôáëßá (Ç Ñùóßá ôï 1918 ìåôÜ ôçí ÏêôùâñéáíÞ ÅðáíÜóôáóç áðïóýñèçêå).
Ï ÂåíéæÝëïò ìå ôçí ðñïó÷þñçóç áõôÞ ðñïóäïêïýóå åõíïúêÞ ìåôá÷åßñéóç ìåôÜ ôï ôÝëïò ôïõ ðïëÝìïõ, äéüôé ç ÅëëÜäá
åß÷å éóôïñéêÜ åèíéêÝò äéåêäéêÞóåéò óå ðåñéï÷Ýò üðïõ æïýóáí óõìðáãåßò åëëçíéêïß ðëçèõóìïß.
Ï ÂåíéæÝëïò áíáöÝñåôáé áðü ôïõò éóôïñéêïýò óáí ï åêöñáóôÞò ìéáò éóôïñéêÞò óôéãìÞò ôçò ëåãüìåíçò ÌåãÜëçò ÉäÝáò, áëëÜ êáé áõôüò ðïõ åîõðçñåôïýóå
ôéò åðéäéþîåéò ôçò ÅëëçíéêÞò áóôéêÞò ôÜîçò ìå ôçí ÏéêïíïìéêÞ åíïðïßçóç ôùí 2
ðëåõñþí ôçò ëåêÜíçò ôïõ Áéãáßïõ. ÅÜí
ëïéðüí äåí ãéíüôáí ç åêóôñáôåßá, ç
ÁÍÔÁÍÔ ðïõ åß÷å Þäç ðñïäéáíåßìåé ôçí
ðáñçêìáóìÝíç ÏèùìáíéêÞ áõôïêñáôïñßá óå óöáßñåò åðéññïÞò, èá ëÜìâáíå
õðüøç ôéò áðáéôÞóåéò ìáò; Ç ÅëëÜäá èá
Ýðñåðå íá áñêåóôåß óå õðïó÷Ýóåéò Þ íá
ëÜâåé åíåñãü ìÝñïò; ÅÜí äåí ãéíüôáí ç ÌéêñáóéáôéêÞ Åêóôñáôåßá, ðïéá èá Þôáí ç
ôý÷ç ôïõ Åëëçíéêïý ðëçèõóìïý; ËáìâÜíïíôáò õðüøç êáé ôçí Üíïäï óôçí åîïõóßá ôïõ ÊåìÜë Ý÷ïíôáò óáí óýíèçìá “Ç
Ôïõñêßá óôïõò Ôïýñêïõò”.
Ç åêóôñáôåßá óôçí Ì. Áóßá Ýãéíå ìå
áðüëõôç åðéôõ÷ßá. Ç óõíèÞêç ôùí Óåâñþí ôïí Áýãïõóôï ôïõ 1920 èåùñÞèçêå ìåãÜëç äéðëùìáôéêÞ åðéôõ÷ßá êáé äéêáßùóå ôéò åðéëïãÝò ôïõ ÂåíéæÝëïõ áëëÜ

êáé ôéò ðñïóäïêßåò ôïõ Åëëçíéêïý ëáïý.
¼ìùò ïé ðïëéôéêÝò åîåëßîåéò óôçí ÅëëÜäá Þôáí ñáãäáßåò. ÌåôÜ áðü áðüðåéñá äïëïöïíßáò ôïõ ÂåíéæÝëïõ óôç Ãáëëßá êáé äïëïöïíßá óôçí ÅëëÜäá ôïõ ºùíá
Äñáãïýìç ôá ðïëéôéêÜ ðÜèç êáé ï öáíáôéóìüò åß÷áí äçìéïõñãÞóåé ìéá åêñçêôéêÞ êáôÜóôáóç.
Åí ìÝóù áõôþí ôùí áíôéðáñáèÝóåùí ðñïêçñý÷èçêáí åêëïãÝò ãéá ôéò 14

Íïåìâñßïõ ôïõ 1920.
Åñþôçìá: ¸ðñåðå íá ðñïêçñõ÷èïýí
åêëïãÝò åêåßíç ôçí ðåñßïäï; Ïé áðüøåéò
ôùí éóôïñéêþí äéßóôáíôáé.
Ïé åðéêñéôÝò ôïõ ÂåíéæÝëïõ ëÝíå üôé
ôéò Ýêáíå ôüôå ãéá íá ôéò ÷Üóåé êáé íá áðáãêéóôñùèåß ðïëéôéêÜ êáé ðñïóùðéêÜ
áðü ôçí ÌéêñáóéáôéêÞ åêóôñáôåßá.
Ïé õðïóôçñéêôÝò ôïõ ÂåíéæÝëïõ õðïóôçñßæïõí üôé Þôáí õðï÷ñåùìÝíïò íá êÜíåé åêëïãÝò åðåéäÞ ôïí ðßåæå ç Áíôéðïëßôåõóç êáé ôïí õðï÷ñÝùíå ôï Óýíôáãìá.
Åî Üëëïõ êáé ï ßäéïò åß÷å õðïó÷åèåß üôé
ìåôÜ ôç ÓõíèÞêç ôùí Óåâñþí èá ðñïêÞñõôôå åêëïãÝò. Õðïëüãéæå üôé èá êåñäßóåé ôçí åêëïãéêÞ ìÜ÷ç ëüãù ôùí åðéôõ÷éþí óôï ìÝôùðï êáé ôçí åîùôåñéêÞ
ðïëéôéêÞ. ¼ìùò ï ëáüò Þôáí êïõñáóìÝíïò ìåôÜ áðü ôïí 9åôÞ ðüëåìï (Âáëêáíéêïýò – Á´ Ðáãêüóìéï Ðüëåìï êáé ÌéêñáóéáôéêÞ åêóôñáôåßá). ÅîÜëëïõ ç Áíôéðïëßôåõóç óôéò åîáããåëßåò ôçò Ýëåãå üôé èá
ôåñìáôßóåé ôïí ðüëåìï. ÁëëÜ êáé ïé áõèáéñåóßåò áðü óôåëÝ÷ç ôçò ÂåíéæåëéêÞò
ðáñÜôáîçò óå âÜñïò áíôéöñïíïýíôùí
åß÷áí áõîÞóåé ôçí ëáúêÞ äõóáñÝóêåéá.
Óôéò åêëïãÝò ùò ãíùóôüí êÝñäéóå ôï
êüììá ôùí áíôéâåíéæåëéêþí ìå ôïí ôßôëï
“ÅíùìÝíç Áíôéðïëßôåõóç”.
Ìå äçìïøÞöéóìá åðÝóôñåøå ï âáóéëéÜò ðïõ ç åðÜíïäüò ôïõ äõóáñÝóôçóå
ôïõò ÓõììÜ÷ïõò. Åðßóçò áíôéêáôáóôÜèçêå ï Ýìðåéñïò áñ÷éóôñÜôçãïò ôïõ ìåôþðïõ Ë. Ðáñáóêåõüðïõëïò ìå ôïí Á.
Ðáðïýëéá êáèþò êáé Üëëá óôñáôéùôéêÜ
óôåëÝ÷ç.
ÔåëéêÜ ü÷é ìüíï äåí ôåñìÜôéóáí ôïí
ðüëåìï áëëÜ óõíÝ÷éóáí ôçí ôáêôéêÞ ôïõ
ðñïêáôü÷ïõ ôïõò, èÝëïíôáò ßóùò íá
êáñðùèïýí ôá ôåëéêÜ áðïôåëÝóìáôá
ôïõ ðïëÝìïõ.
Ïé áðåãíùóìÝíåò ðñïóðÜèåéåò ôçò
íÝáò êõâÝñíçóçò íá ðåôý÷åé åõíïúêü êëßìá áðü ôçí ÁÍÔÁÍÔ áðÝâçóáí Üêáñðåò,
äéüôé Þäç ïé óýììá÷ïß ìáò åß÷áí áñ÷ßóåé
ôéò ìõóôéêÝò óõíåííïÞóåéò ìå ôïí ÊåìÜë.
Åí ìÝóù áõôþí ôùí áñíçôéêþí äéåèíþí
óõíèçêþí ç ÅëëçíéêÞ ÊõâÝñíçóç åíôåëþò
áðåñßóêåðôá ðñïÝëáóå óôï åóùôåñéêü
ôçò Ì. Áóßáò, ßóùò êÜôù áðü äüëéåò óõììá÷éêÝò õðïäåßîåéò. ÕðÜñ÷åé üìùò êáé ìéá
óïâáñÞ äéêáéïëïãßá üðùò áíáöÝñïõí ïé éóôïñéêïß üôé ç Üìõíá
óôç ãñáììÞ ôçò óõíèÞêçò áöÞíåé ðñùôïâïõëßá óôïí áíôßðáëï,
åíþ ç åðßèåóç èåùñåßôáé ç êáëýôåñç Üìõíá.
Ç ôåëéêÞ áíáìÝôñçóç Ýãéíå óôéò 13 Áõãïýóôïõ ôïõ 1922. Ôï ôé áêïëïýèçóå ôï îÝñïõìå
üëïé. Ç ãñáììÞ ôïõ ìåôþðïõ äéáóðÜóôçêå
ãñÞãïñá êáé Üñ÷éóå ç
õðï÷þñçóç ðïõ ìåôáâëÞèçêå óå öõãÞ. Ç
ìïßñá ôùí áìÜ÷ùí
ôñáãéêÞ. Ïé ëåãüìåíïé Óýììá÷ïß ìáò
ìðñïóôÜ ó’ áõôÞ ôçí ôñáãùäßá ôùí áìÜ÷ùí Ýìåéíáí áóõãêßíçôïé.
ÔåëéêÜ ó’ áõôüí ôïí ðüëåìï ðñùôáãùíßóôçóáí ïé ¸ëëçíåò ãéá íá õðçñåôÞóïõí ôçí äéêÞ ôïõò åèíéêÞ ðïëéôéêÞ Þ ãéá
íá åîõðçñåôÞóïõí ôá áðïéêéáêÜ Þ íåïáðïéêéáêÜ óõìöÝñïíôá ôùí ëåãüìåíùí
ÓõììÜ÷ùí ìáò;
Ô.Ë

ÌåôáöñÜóåéò êåéìÝíùí
ÁÃÃËÉÊÁ-ÃÁËËÉÊÁ-ÉÔÁËÉÊÁ

ÂÕÆÁ ÅËÅÍ
ÔÇË. 210-2280577 • Êéí. 6938300039
e-mail: redstorm –176@hotmail.com
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Ç ðáéäåßá êáé ç Åêðáßäåõóç óå êñßóç
ÓÔÁÌÁÔÇÓÔÅ ÐÉÁ ÔÇÍ ÊÁÔÅÄÁÖÉÓÇ!
(ÓõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 1)

τερη επένδυση, τότε γιατί είναι η εκπαίδευση το μόνιμο θύμα της οικονομίας;
Στην εκπαίδευση μεταρρυθμίσεις χωρίς

χρηματοδότηση είναι φλυαρία, όπως είναι
σπατάλη η χρηματοδότηση χωρίς μεταρρυθμίσεις.
Ας αρχίσει επιτέλους ένας σοβαρός διάλογος.
Το έργο του εκπαιδευτικού λειτουργού
(του λειτουργού όχι του επαγγελματία) είναι έργο μεγάλης πνοής και
πραγματικής δημιουργίας.
Δεν μεταδίδει ο δάσκαλος
στείρες γνώσεις, δεν κάνει
μετάγγιση γνώσεων ούτε ασκεί μόνον δεξιότητες. Ο
εκπαιδευτικός εισχωρεί
στην ψυχή των παιδιών.
Βλέπει το κάθε παιδί σαν
ξεχωριστή ατομικότητα (εξατομικευμένη διδασκαλία).
Σαν προσωπικότητα που
διαμορφώνεται. Σαν ένα
σύνολο ψυχοπνευματικών δυνάμεων που
συνεχώς αναπτύσσεται, εξελίσσεται και
προχωρεί με ιδιαίτερο τρόπο και ρυθμό σε
κάθε μαθητή. Αυτή η ιδιαιτερότητα της
ψυχοπνευματικής δομής και εξέλιξης του
κάθε μαθητή, αυτή η ξεχωριστή ατομικότητα του καθενός αποκλείει τη γενίκευση
και την ομοιομορφία στην μορφωτική προσπάθεια και υποχρεώνει τον εκπαιδευτικό
να ρυθμίζει τις ενέργειές του, τη στάση
του, τη διδακτική εργασία και την όλη επίδρασή του, ανάλογα με τον τύπο, την ιδιοσυγκρασία και την ατομικότητα του κάθε μαθητή. Επομένως ο δάσκαλος πρέπει
να διαγνώσει τις προϋπάρχουσες δυνατότητες του κάθε μαθητή και να προσπαθήσεις να τις εξελίξει σε δεξιότητες.
Πόσο δύσκολο, πόσο λεπτό και πόσο
επίπονο είναι το έργο του δασκάλου στο
σημείο αυτό, είναι περιττό να τονισθεί. Δεν
είναι εύκολο να φροντίζεις να εναρμονίσεις τη διδακτική σου εργασία, τη στάση
σου και την παιδαγωγική σου ενέργεια
σύμφωνα με την ξεχωριστή ατομικότητα
του καθενός από τα τριάντα ή και περισ-

σότερα παιδιά της τάξης σου.
Πέραν των άλλων διαμορφώνει ήθος ο
εκπαιδευτικός.
Κι αν αυτές οι δυσκολίες είναι πολλές
στις άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης, στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι αναρίθμητες.
Γι’ αυτόν τον λόγο το έργο του
εκπαιδευτικού δεν αποτιμάται με
το χρόνο εργασίας.
Χρειάζεται προετοιμασία, αυτοσυγκέντρωση, κατανάλωση
ψυχικών δυνάμεων.
Μόνο έτσι μπορεί να επιδράσει αποφασιστικά στην ψυχοπνευματική εξέλιξη των μαθητών,
στον πλουτισμό των γνώσεών
τους, στην ηθική τους συγκρότηση, στη συναισθηματική τους ανάπτυξη, στην ψυχική τους ισορροπία, στη
σωματική τους υγεία και στη διαμόρφωση του χαρακτήρα.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της UNESCO
μία διδακτική ώρα ισοδυναμεί με τρεις ώρες άλλης πνευματικής εργασίας.
Για τους πιο πάνω και πολλούς άλλους

λόγους είναι άδικο να καταλογίζεται στους
εκπαιδευτικούς ότι εργάζονται ελάχιστα.
Όσον αφορά στις διακοπές των Χριστουγέννων, του Πάσχα και θερινές διακοπές,
αυτές γίνονται για τους μαθητές και όχι για
τους διδάσκοντες. Οι ειδικοί υποστηρίζουν
ότι η ιδιοσυγκρασία των μαθητών δεν αντέχει στην υπερβολική πνευματική κόπωση.
Συμπερασματικά:
Πιστεύουμε ότι είναι δίκαια τα αιτήματα των δασκάλων, των νηπιαγωγών και
των άλλων εκπαιδευτικών.
Όμως τονίζουμε ότι η ΔΟΕ δεν πρόταξε τα θεσμικά τους αιτήματα (ή ενδεχομένως τα Μ.Μ.Ε. τα αποσιώπησαν) και δεν
φρόντισε να έχει κάθε σχολείο κάποιο προσωπικό ασφαλείας, για ν’ απασχολεί τους
μαθητές και να μη φέρει σε δύσκολη θέση
τους εργαζόμενους γονείς.
Τέλος οι φλυαρίες. Ας αρχίσει ο διάλογος. Ας σταματήσει η κατεδάφιση.
Αναστάσιος Παν. Γεωργιάδης
Συνταξιούχος Εκππαιδευτικός

51 ×ÑÏÍÉÁ ÌÅÔÁ ÔÁ "ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÁÍÁ"
Ç Ñùìéïóýíç áíôéóôÝêåôáé, ç Ñùìéïóýíç åðéìÝíåé!
Ç Êùíóôáíôéíïõðïëßôéêç êïéíüôçôá Ý÷åé
ðëÝïí ðñïóáñìïóôåß óôéò óõíèÞêåò ðïõ
äçìéïõñãÞèçêáí ìåôÜ ôïí ðüëåìï, êõñßùò ìå ôá ãåãïíüôá ôïõ ÓåðôÝìâñç êáé
ôéò ÁðåëÜóåéò ôïõ ’64.
Ïé Êùíóôáíôéíïõðïëßôåò, ðáñÜ ôéò
áëëåðÜëëçëåò êáôáóôñïöÝò, Ý÷ïõí ðëÝïí ðñïóáñìïóôåß óôéò íÝåò æùÝò ôïõò.
Óêïñðßóôçêáí óôá ðÝñáôá ôçò ãçò, åðéâéþóáíå, ïñèïðïäÞóáíå, ðåôý÷áíå ìéêñÜ ðñïóùðéêÜ êáé ïéêïãåíåéáêÜ èáýìáôá. Ïé íåüôåñåò ãåíéÝò åõôõ÷þò äåí Ý÷ïõí ôÝôïéåò ôñáõìáôéêÝò åìðåéñßåò. Óå
ðåßóìá ôùí äñáìáôéêþí êáôáóôÜóåùí

ôïõ ÷ôåò, ïé ¸ëëçíåò ôçò Ðüëçò ðñïêüâïõí, äçìéïõñãïýí.

Êüôæá ÌïõóôáöÜ ÐáóÜ, ¢ã. ÁíäñÝáò åí ôç Êñßóåé.
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"Ç ÂÇÑÁ"

Áðü ôéò áíáìíÞóåéò åíüò ãéáôñïý

Îåóêïíßæïíôáò ôéò áíáìíÞóåéò...

Méá ðáñåîÞãçóç

Ôï ðåñéóôáôéêü ðïõ èá óáò äéçãçèþ
óõíÝâç óôï ÍÝï ÇñÜêëåéï, óå ìéá áðü
ôéò åðéóêÝøåéò ðïõ êÜíù ãéá íá åîåôÜóù áññþóôïõò óôï óðßôé ôïõò.
Óôçí åéóáãùãÞ ðñÝðåé íá ðù üôé äå
öçìßæïìáé ãéá ôï “êõñéëÝ” ìïõ íôýóéìï.
¸íá áðëü ðáíôåëüíé êé Ýíá óðïñ ìðëïõæÜêé ìïõ öôÜíïõí êáé ìïõ ðåñéóóåýïõí.
ÌÝ÷ñé ôïõ óçìåßïõ íá ðáñáîåíåýïíôáé
ïé ðåëÜôåò ìïõ áí ôý÷åé íá ìå äïõí ìå
ãñáâÜôá êáé Ýêðëçêôïé ìå ñùôïýí ôé ìïõ
óõíÝâç...
¼óï ãéá ôçí ôóÜíôá ìïõ åßíáé ðÜíôá
ðáñáöïõóêùìÝíç, ãåìÜôç ìå åôåñüêëçôá ðñÜãìáôá. Äåí îå÷íÜù ðïõ ìéá öïñÜ óôéò ÖÝñåò ìå áíôÜìùóå óôï äñüìï
Ýíáò ößëïò.
– Áðïñþ ôé Ý÷åéò ìÝóá ó’ áõôÞ ôçí
ôóÜíôá êáé åßíáé ôüóï öïõóêùìÝíç, ìïõ
åßðå.
– ¸÷ù ü,ôé èåò åäþ ìÝóá, ôïõ áðáíôþ. ÆÞôá ìïõ êÜôé êáé èá óïõ ôï äþóù.
ÓêÝöôçêå ãéá ëßãï êáé ìïõ åßðå èñéáìâåõôéêÜ, óßãïõñïò ðùò ìå ôóÜêùóå:
– Êáñýäéá Ý÷åéò; Åäþ óå èÝëù!…
ÓôÜèçêå Üôõ÷ïò üìùò, ãéáôß, óå Ýíá
÷ùñéü ðïõ åß÷á ðÜåé, ìéá ãéáãéÜ ìïõ Ýäùóå êáñýäéá óå ìéá ÷Üñôéíç óáêïýëá
ðïõ åß÷å óêéóôåß êáé Ýíá êáñýäé åß÷å ðÝóåé ìÝóá óôçí ôóÜíôá ìïõ. ÁöÞóôå ðïõ
ìéá öïñÜ Ýâáëá áõãÜ ÷ýìá êáé ðåñÞöáíïò åßðá óôç ãõíáßêá ìïõ íá ôá ðÜñåé
áð’ ôçí ôóÜíôá!…
Äõï ìÝñåò Þôáí áðëùìÝíá óôçí áõëÞ ìå ìáíôáëÜêéá ôï ðéåóüìåôñï êé Ýíá
óùñü Üëëá ðñÜãìáôá…

Áò Ýñèïõìå üìùò óôçí éóôïñéïýëá ìáò:
Ìå êáëÝóáíå êÜðïéï ðñùéíü íá äù
ìéá Üññùóôç. ¸ìåíå óå ðïëõêáôïéêßá êáé
óå ëßãç þñá âñÝèçêá óôçí åßóïäï øÜ÷íïíôáò ôá êïõäïýíéá.
Åêåßíç ôç óôéãìÞ ðåôÜ÷ôçêå ìðñïóôÜ
ìïõ Ýîáëëïò êÜðïéïò Üíäñáò ðïõ ðåñßìåíå êáèéóìÝíïò óôï áðÝíáíôé êáöåíåßï
êáé ìïõ Ýâáëå ôéò öùíÝò:
– ¢íôå, ÷ñéóôéáíÝ ìïõ, áð’ ôï ðñùß
óå ðåñéìÝíïõìå. ÌÞðùò ðñÝðåé íá óïõ
êÜíïõìå êáé ôåìåíÜäåò ãéá íá ’ñèåéò;

Tïõ ÄÇÌÇÔÑÇ ÌÐÁÑËÁ
Åãþ áðüñçóá ìå ôç óõìðåñéöïñÜ
ôïõ, åî Üëëïõ äåí åß÷á áñãÞóåé íá ðÜù.
– ¹ñèá ìüëéò ìå êáëÝóáôå, êýñéå, åßíáé ôüóï åðåßãïí ôï ðñÜãìá;
– Ðþò äåí åßíáé. ÈÝëïõìå íá ðÜìå ôç
ãéáãéÜ óôï íïóïêïìåßï êáé óå ðåñéìÝíïõìå ãéá íá ôçí êáôåâÜóïõìå. Ôñßá ðÜìðåñò ôçí áëëÜîáìå ìÝ÷ñé ôþñá. ÌÞðùò
äå óå ðëçñþíïõìå;
– Ìçí êÜíåôå Ýôóé, êýñéå, ðÜìå ðñþôá íá äïýìå ôç ãéáãéÜ, ìÞðùò äå ÷åéÜæåôáé íïóïêïìåßï. Ãéáôß íá ôçí ôáëáéðùñÞóïõìå Üäéêá.
– Á; Ìðá; ÂëÝðïõìå êáé ãéáãéÝò ôþñá; ¢êïõ, ößëå ìïõ!…
– Óáò ðáñáêáëþ, êýñéå, åîçãÞóôå
ìïõ. Ìå êáëÝóáôå ìüíï êáé ìüíï ãéá íá
êáôåâÜóù ôç ãéáãéÜ; ÔÝëïò ðÜíôùí, áöïý åðéìÝíåôå åõ÷áñßóôùò íá óáò âïçèÞóù.
Ï Üíèñùðïò áãñßåøå:
– Äå ìïõ ëåò, ðþò áëëéþò ìðïñþ íá
êáôåâÜóù ôç ãéáãéÜ áð’ ôïí ôÝôáñôï üñïöï, ðïõ äåí ìðïñåß íá ðÜåé ïýôå óôçí
ôïõáëÝôá, êé åßíáé êáé ïãäüíôá êéëÜ; ¸ëá, ðñï÷þñá íá ôçí êáôåâÜóïõìå. Åãþ
ðñïóðÜèçóá áëëÜ äåí ôá êáôÜöåñá.
Öáßíåôáé Ý÷åé ìáãêþóåé ôï öñÝíï Þ Ýðáèå âñá÷õêýêëùìá!… Áðü ÷èåò ôï âñÜäõ åßíáé óôáìáôçìÝíï ìåôáîý äåõôÝñïõ
êáé ôñßôïõ ïñüöïõ.
Åãþ Üñ÷éóá íá êáôáëáâáßíù.
¸ñéîá ìéá ìáôéÜ óôï ôæéí ðáíôåëüíé
ìïõ êáé óôçí ðáñáöïõóêùìÝíç ôóÜíôá
ðïõ Ýìïéáæå íá åßíáé ãåìÜôç ãáëëéêÜ
êëåéäéÜ. Óôï ìåôáîý Üíïéîå ç ðüñôá åíüò äéáìåñßóìáôïò êáé ìéá êõñßá ìå õðïäÝ÷èçêå:
– ¹ñèáôå, ãéáôñÝ; Íá åßóôå êáëÜ, ðåñÜóôå, ôï ðáéäß Ý÷åé óáñÜíôá ðõñåôü.
Ï Üíèñùðïò Ýìåéíå ìå áíïé÷ôü ôï
óôüìá!…
Åíþ Ýìðáéíá óôï äéáìÝñéóìá, ðÞñå ôï
ìÜôé ìïõ ôïí óõíôçñçôÞ ôïõ áóáíóÝñ
ðïõ åñ÷üôáí öïõñéüæïò, êñáôþíôáò êé
áõôüò ôçí ðáñáöïõóêùìÝíç ôóÜíôá
ôïõ…

ΤΟΥΡΚΙΚA – ΔΕYΤΕΡΗ ΞEΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΓΥΜΝAΣΙΑ
Πιλοτικό πρόγραμμα από εφέτος σε σχολεία της Θράκης
ÔÏ ÄÉÊÁÉÙÌÁ íá åðéëÝîïõí óáí äåýôåñç îÝíç ãëþóóá ôá ôïõñêéêÜ èá Ý÷ïõí
ôç ó÷ïëéêÞ ÷ñïíéÜ 2006-2007 ïé ìáèçôÝò
ðÝíôå ãõìíáóßùí ôùí íïìþí Ñïäüðçò êáé
ÎÜíèçò. Óýìöùíá ìå ôï õðïõñãåßï Ðáéäåßáò, ç áðüöáóç ãéá ôçí ðéëïôéêÞ åéóáãùãÞ ôçò äéäáóêáëßáò ôçò ôïõñêéêÞò
ãëþóóáò óôá óõãêåêñéìÝíá ó÷ïëåßá “áíôáðïêñßíåôáé óôçí áñ÷Þ ôçò ðïëõãëùóóßáò, ç ïðïßá óå ìéá åðï÷Þ ðïëõðïëéôéóìéêüôçôáò áðïôåëåß ðñïôåñáéüôçôá üëùí ôùí åêðáéäåõôéêþí óõóôçìÜôùí óôçí
Åõñþðç”.
¸ôóé, áðü ôïí ÓåðôÝìâñéï, ïé ìáèçôÝò ôçò Á´ ôÜîçò ôñéþí ãõìíáóßùí ôïõ íïìïý Ñïäüðçò êáé äýï ãõìíáóßùí ôïõ íïìïý ÎÜíèçò èá ìðïñïýí íá åðéëÝîïõí ãéá
äåýôåñç îÝíç ãëþóóá –ìåôÜ ôçí áããëéêÞ- áíÜìåóá óôá ãáëëéêÞ, ôç ãåñìáíéêÞ
êáé ôçí ôïõñêéêÞ. Óýìöùíá ìå ðëçñïöïñßåò, óôü÷ïò ôïõ ðéëïôéêïý ðñïãñÜììáôïò åßíáé íá ìåéùèåß ôï ìåãÜëï ðïóïóôü
ôùí ìïõóïõëìÜíùí ìáèçôþí ðïõ åãêáôáëåßðïõí ôï ó÷ïëåßï ãéáôß áíôéìåôùðßæïõí ìáèçóéáêÜ ðñïâëÞìáôá. ¢ëëùóôå,
ç ôïõñêéêÞ ãëþóóá äåí èá äéäÜóêåôáé ìüíï óå åðßðåäï áñ÷áñßùí, áëëÜ êáé óå
ðñï÷ùñçìÝíï åðßðåäï ãéá ôá ðáéäéÜ ðïõ
Ý÷ïõí áðïöïéôÞóåé áðü ìåéïíïôéêÜ äçìï-
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ôéêÜ êáé åðéèõìïýí íá óõíå÷ßóïõí ôçí åêìÜèçóç ôùí ôïõñêéêþí. Ðñïöáíþò, ôï
óõãêåêñéìÝíï ìÜèçìá èá ìðïñïýí íá ðáñáêïëïõèÞóïõí üóá ðáéäéÜ ôï åðéèõìïýí.
Óýìöùíá ìå óôïé÷åßá ôïõ õðïõñãåßïõ Åîùôåñéêþí, ç ìïõóïõëìáíéêÞ ìåéïíüôçôá óôçí ÅëëÜäá áñéèìåß óÞìåñá ðåñßðïõ 120.000 ìÝëç. Óôç ÈñÜêç ëåéôïõñãïýí 215 ìåéïíïôéêÜ ó÷ïëåßá óôïé÷åéþäïõò åêðáéäåýóåùò, óôá ïðïßá ç äéäáóêáëßá ãßíåôáé óôçí åëëçíéêÞ êáé ôçí
ôïõñêéêÞ ãëþóóá êáé äéäÜóêïõí Üíù ôùí
400 ìïõóïõëìÜíùí åêðáéäåõôéêþí, ïé ðåñéóóüôåñïé åê ôùí ïðïßùí åßíáé áðüöïéôïé ôçò ÅéäéêÞò ÐáéäáãùãéêÞò Áêáäçìßáò ôçò Èåóóáëïíßêçò.
ÕðÜñ÷ïõí, åðßóçò äýï ìåéïíïôéêÜ ãõìíÜóéá êáé äýï ëýêåéá êáèþò êáé äýï ÉåñïóðïõäáóôÞñéá. ÂÜóåé äéìåñïýò ó÷åôéêïý ðñùôïêüëëïõ äéäÜóêïíôáé ó÷ïëéêÜ
åã÷åéñßäéá áðïóôåëëüìåíá åê Ôïõñêßáò.
Ìå óôü÷ï ôç âåëôßùóç ôçò åëëçíïìÜèåéáò ôùí ìïõóïõëìÜíùí, ëåéôïõñãåß ôï
ðñüãñáììá åíéó÷õôéêÞò äéäáóêáëßáò êáé
ôï ðñüãñáììá åêðáéäåýóåùò ìïõóïõëìáíïðáßäùí. ¸÷åé, åðßóçò, èåóðéóèåß ðïóüóôùóç 0,5% ãéá ôçí åéóáãùãÞ ôùí ìïõóïõëìáíïðáßäùí óôá ÁÅÉ êáé ÔÅÉ.

Μ’ έπιασε προκοπή. Δεκάδες μικροί παλαιοί θησαυροί κατέβηκαν από το ράφι. Έχει και τα καλά του το ξεσκόνισμα. Αν το
εξασκούσα πιο συχνά, θα ξεμούδιαζα. Θα
μπορούσα να βρω σίγουρα και άλλα πράγματα σε ράφια γωνίες ντουλάπια. Πάντως η
νοικοκυροσύνη έχει και τις εκπλήξεις της.
Ως και τετράδια από το Γυμνάσιο βρήκα. Χάλια βαθμοί σε μαθηματικά και χημεία. Πώς
θυμόμουνα ό,τι στα μαθηματικά ήμουνα κάτι
σαν τον Αϊστάιν; Τα εξαφάνισα εννοείται τα
πειστήρια της μετριότητάς μου και προχώρησα σε άλλες λιγότερα ανώδυνες αποκαλύψεις. Βρήκα εκθέσεις άριστα βαθμολογημένες. Για μένα οι κλασικές επιδόσεις ήτανε
η σωτηρία σωσίβια λέμβος. Μ’ έβγαζε ασπροπρόσωπη ότι είχε σχέση με την έκθεση
και γενικά με τη λογοτεχνία. Οικογενειακό
κληροδότημα όπως η αείμνηστη αδελφή μου
και η κόρη μου. Έτσι η βαθμολογία των εκθέσεων στα σκονισμένα τετράδια με αποζημίωσε. Σκέφθηκα και μελαγχόλησα. Οι μελλοντικές γενιές εφ’ όσον τα βιβλία τους δεν
θα τυπώνονται αλλά θα κυκλοφορούνε στο
κομπιούτερ δεν θα βρεθούν ποτέ μπροστά
σε τόσο συγκινητικά αρχαιολογικά ευρήματα. Από την άλλη αν έχουν και οι άλλες γενεές τέτοιους χάλια βαθμούς στη χημεία καλύτερα να μην υπάρχουν αποδείξεις. Πολλά
από τα παμπάλαια βιβλία που ανακάλυψα
κρύβουν στις σελίδες τους χειρόγραφες σημειώσεις. Ευχετήριες κάρτες, επιστολές,
γράμματα κομψά, επιμελώς φροντισμένα,
καλλιγραφικά. Να τι άλλο δεν θα έχουν οι
γενεές του μέλλοντος. Θα μαθαίνουν γραφή
στο κομπιούτερ και έτσι δεν θα έχουν γραφικό χαρακτήρα. Σαν να λέμε χωρίς δακτυλικά αποτυπώματα. Είναι σαν να σου στερούνε ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
σου γνωρίσματα που είναι ο προσωπικός
γραφικός χαρακτήρας κάθε ατόμου.
Ανακάλυψα και παμπάλαιες φωτογραφίες από διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις. Έχω βέβαια τα χρονάκια μου κι η μνήμη πολλές φορές δραπετεύει… Και όμως γνώρισα
πρόσωπα συμπαθέστατα και συγκινήθηκα.
Μάζεψα βιαστικά όλες τις φωτογραφίες για
να τις απολαύσω με άνεση ξαπλωμένη στον
καναπέ. Κρατώ στο υποσυνείδητό μου πολλές ευγενικές φυσιογνωμίες από την αφρίζουσα κοινωνική επιφάνεια, ΚΥΡΙΕΣ αντιπροσωπευτικές. Όχι γιατί είχανε χρήμα αλλά γιατί ξεχώριζαν σε ήθος, απλότητα και
σεμνότητα. Χωρίς διάκριση η πρώτη φωτογραφία που έπεσε στα χέρια μου είναι της
Δέσποινας Ζήση, το γένος Πολίτου. Νύφη
του Μαργαρίτη Ζήση. Η απλότης της είναι
χαρακτηριστική. Όπως στη φωτογραφία έτσι και στην πραγματικότητα. Αρχόντισσα
με άφθονο χρήμα. Δεν ξιπάσθηκε, δεν προκάλεσε την κοινωνία, πάντα με το γλυκό της
χαμόγελο. Σεβάσθηκε τα πεθερικά της ως το
τέλος. Το παράδειγμά της ας το έχουν οι σημερινές νύφες που οι περισσότερες δεν έχουν
να υποδείξουν ό,τι καλύτερο.
Ξεχώρισα την Ευαγγελία Ουζουνοπούλου. Ο Ουζούνης βιομήχανος ξεχωριστός. Η
Ουζούνινα όπως την αποκαλούσαμε με το
καλάθι στο χέρι μαζί με τους εργάτες έτρεχε
στ’ αμπέλια για τον τρύγο. Δεν κυκλοφορούσε με λιμουζίνα και σωφέρ να προκαλεί την
κοινωνία όπως σήμερα οι πλούσιοι με τα κότερα, τις πισίνες, τα ελικόπτερα. Υπήρχε
φτώχεια, ανέχεια, στέρηση. Δεν υπήρχαν όμως ταξικές διαφορές.
Στα χέρια μου η φωτογραφία της Στεφάνου Σμαρώς. Το πρώτο υφασματοπωλείο των
Φερών και με το ωραιότατο αρχοντικό. Εργαζότανε στο υφασματοπωλείο πάντα μαζί
με τους υπαλλήλους.
Να και η Νονά μου Ελισάβετ Γανώση.
Ο Νονός μου Αριστείδης Γανώσης μαζί με
τον αδελφό του είχανε καράβια, κινηματογράφους στη Θεσσαλονίκη, ήτανε μεγάλοι
Έμποροι δημητριακών. Είχανε περίπου 300
βαφτιστικά. Ανυπολόγιστα δώρα. Δάκρυα
τρέχουν από τα μάτια μου. Μηδένα προ του
τέλους… τα χάσανε όλα… Ολοκληρωτική
καταστροφή, πτώχευση. Τελευταία τους ανακάλυψα στην Αλεξανδρούπολη σ’ ένα

φτωχικό σπιτάκι και ζούσανε με την πενιχρή σύνταξη της Νονάς από τα ελάχιστα χρόνια που δούλεψε ως δασκάλα.
Προχωρώ αναφρεσκάροντας την μνήμη
μου. Κατίνα Βασιλείου. Ως εκπαιδευτικός
δεν εργάσθηκε και πολύ. Σύζυγος του ιατρού
Αθανασίου Βασιλείου. Η πείρα όμως της εκπαιδευτικού και ο δυναμικός της χαρακτήρας την οδήγησαν σε άπειρες κοινωνικές εκδηλώσεις. Πρέσβειρα των Φερών οργάνωσε
το σώμα Ελληνίδων Οδηγών, θεατρικές παραστάσεις, εκμάθηση παραδοσιακών χορών.
Το πιο σπουδαίο, κι ας το έχουνε βαθιά στην
μνήμη τους οι πατριώτες μου και ας την μνημονεύουν κάποτε, γιατί αυτά ξεχνιούνται, κατάφερε να περιέλθει το οικόπεδο του σημερινού Γυμνασίου από το Γενικό Επιτελείο
Στρατού στο Υπουργείο Παιδείας. Κατέβαινε τακτικά στην Αθήνα. Άπειρες οι συναντήσεις της με τους εκπροσώπους των δύο Υπουργείων. Αυτή ήτανε η Βασιλείου, χωρίς
να περιμένει ανταλλάγματα όπως οι σημερινοί πολιτικάντηδες, που ο στόχος τους είναι
συναλλαγή. Κάτι παρόμοιο είπα στην φετινή μου ομιλία ανήμερα της γιορτής της Αγίας Παρασκευής για τον πατέρα μου, συντελεστή της υπάρξεως της ιστορικής αυτής εκκλησίας, και κατασυγκινημένοι οι Φεριώτες
μ’ αγκάλιασαν.
Ρόιδο Χατζηιωάννου, με την καβακλιώτικη στολή που δεν την αποχωρίσθηκε ποτέ.
Κρατώ την φωτογραφία της και την καμαρώνω. Χατζήδαινα την φωνάζαμε. Ερχότανε στη
βρύση στην κάτω πλατεία και περίμενε υπομονετικά την σειρά της. Από τις πλουσιότερες γυναίκες των Φερών. Κινηματογράφο, καταστήματα, κτηνοτροφία, αγροτικές εκτάσεις.
Την θυμάμαι έντονα από μία χαρακτηριστική
συνομιλία με την μητέρα μου. Ήμουνα παρούσα και γελώ. "Χατζήνα τι κάνουν τα παιδιά;" Απάντηση. "Καλά είναι. Πηγαίνουν κάθε Κυριακή στο Σουφλί, κλωτσάνε τη μπάλα,
τρώνε κι ένα ξύλο κι έρχονται..."
Τι διαχρονικό αλήθεια… Μιλάμε πριν από 60 χρόνια… Σήμερα όλος ο πλανήτης
στον ρυθμό του ποδοσφαίρου αλλά και με
τους περίεργους φιλάθλους να αλληλοσπαράζονται και δυστυχώς τα τηλεοπτικά κανάλια να μας παρουσιάζουν ό,τι χειρότερο…
Αυτή είναι η αθλητική παιδεία που έχουν
μερικοί καταστρέφοντας αντικείμενα του Δημοσίου που τα πληρώνουμε εμείς; Αυτή είναι
η κουλτούρα της εποχής; Πόση μελαγχολία
μας προκαλεί η κατάσταση αυτή. Μια νέα εποχή παράξενη. Αναζητήσεις… Ένα γοητευτικό ρεύμα απατηλών εντυπώσεων που θέλγει με την εύκολη λάμψη. Απόμακροι οι άνθρωποι μεταξύ τους, φίλοι και συγγενείς. Οι
κοινωνικές σχέσεις τυπικές. Η τηλεφωνική
μας επικοινωνία είναι… Αφήσετε το μήνυμά
σας και θα σας πάρουμε αμέσως. Και από το
κινητό η κλήση σας προωθείται. Οι άνθρωποι ζούνε τη μοναξιά τους. Κάποτε η γειτονιά
ήτανε η καλύτερη κοινωνική λειτουργός. Σήμερα ένας τοίχος χωρίζει τους ανθρώπους. Καταφεύγουμε στα τηλεοπτικά παράθυρα που
κατασκευάζουν συνειδήσεις. Οι ψευδοδιαφωτιστές της παγκοσμιοποιημένης κουλτούρας
μας οδηγούνε στον όλεθρο. Μας λεηλατεί η
ιδιωτική τηλεόραση. Στυγνός επαγγελματισμός. Μία ημίγυμνη Κυριούλα ατάλαντη δηλώνει καλλιτέχνης θεάτρου και τραγουδιού.
Έχει μεγαλύτερη εμβέλεια από οποιοδήποτε
πνευματικό άνθρωπο ή καταξιωμένο πολιτικό. Αυτοαποκαλείται επώνυμη εισχωρεί και
στην πολιτική ζωή. Οι δισκογραφικές εταιρείες έχουν μετατρέψει το τραγούδι σε κανιβαλισμό. Βραβεύουμε τα τέρατα, σημεία των
καιρών… Απελπισμένοι αναπολούμε το παρελθόν. Υπήρξαν πόλεμοι, κατοχή, εμφύλιος,
φτώχεια. Υπήρχε όμως κοινωνική σύμπνοια.
Μας ενώνανε τα έθιμά μας, οι παραδόσεις μας.
Ο εκσυγχρονισμός θέλει ταφόπετρα στο παρελθόν. Λαοί όμως που απαρνήθηκαν τις ρίζες τους εξαφανίσθηκαν.
Περιεργάσθηκα τις φωτογραφίες όλες, με
συγκινητικές αλλά και μελαγχολικές σκέψεις. Να τι κάνει ένα καλό ξεσκόνισμα…
Κυβέλη Ράσσα
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Ç äáóêáëßôóá

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ. Δε με γνωρίζετε. Και γιατί να με γνωρίζετε; Μια δασκαλίτσα είμαι,
σ’ ένα μονοθέσιο σχολείο στις πλαγιές του
Καϊμακτσαλάν. Απεργούσα κι εγώ. Μόνη
μου, χωρίς να μπορώ να ενώσω το βήμα μου
με τους συναδέλφους μου, να υψώσω απειλητικά τις ιδρωμένες γροθιές μου.
Κυρία, τι είναι απεργία; Ενός μπόμπιρα
το ερώτημα. Και τα μάτια όλων στράφηκαν
σ’ εμένα. Ναι, όλων. Μαθητών, και παππούδων, και γονιών. Ένα ξεχωριστό μάθημα γίνεται στην πλατεία του χωριού, κάθε μέρα,
κάτω από τον γεροπλάτανο.
Τι είναι απεργία; Απεργία είναι, άρχισα,
να μη δουλεύεις, γιατί δε σ’ αφήνουν να κάνεις σωστά τη δουλειά σου. Γιατί δε σου δίνουν εποπτικά όργανα, βιβλία. Δε σε πληρώνουν δίκαια. Απεργία είναι κραυγή διαμαρτυρίας. Είναι πρόκληση και σ’ εσάς να
γνωρίσετε το δάσκαλο. Να μάθετε πώς δουλεύει το σχολείο. Να ενδιαφερθείτε για τη
μόρφωση που παίρνουν τα παιδιά σας. Απεργία είναι, όσο κι αν σας φαίνεται παράξενο, να μη ρημάζει το χωριό σας. Να μην
αραχνιάζουν οι αίθουσες του πέτρινου σχολείου σας. Κάποτε, εσείς το είπατε, ήταν γιομάτο μαθητές. Τώρα μονοθέσιο, κι αυτό ως
πότε;
Κυρία, πόσο θα κρατήσει ο αγώνας; Ναι,
καλή μας δασκάλα, πόσο θ’ αντέξετε;
Αχ, γιατί τέτοιες ερωτήσεις; Μήπως όποιος αρχίζει τον αγώνα, κάθεται προηγουμένως και υπολογίζει πόσο θ’ αντέξει; Αν αυτή ήταν η λογική του, δε θα ξεκινούσε κανένας αγώνας. Θυμάστε, παιδιά, που διαβάζαμε τις “θερμοπύλες” του Καβάφη; Τι; Ξεχάσατε το ποίημα; Δεν το πιστεύω. Όχι, κυρία,
το θυμόμαστε. Τιμή σ’ εκείνους που έταξαν
να φυλάττουν θερμοπύλες. Και σε μικρό γενναίοι, αν και ξέρουν ότι τελικά θα περάσουν
οι Πέρσες. Αχ κυρία, δεν το είπαμε καλά.
Αυτό είναι το νόημα. Έπρεπε να το ξαναδιαβάσουμε. Βλέπετε που κι εγώ φταίω,
και πρέπει κι εσείς να αντιδράσετε, ζητώντας
να είμαι καλύτερη δασκάλα;
Και δε μας λέτε, κυρία, τι είναι αυτό το
άρθρο 16 και τι θα πει Σύνταγμα;

Μου βάζετε δύσκολα. Δεν είμαι συνταγματολόγος. Δε θέλουμε να είστε. Αυτούς που
ακούμε στην τηλεόραση δε τους καταλαβαίνουμε. Εσείς το λέτε απλά, με λόγια δικά μας.
Θα σας μιλήσω με όσα κι εγώ ξέρω. Το
Σύνταγμα καθιερώθηκε πριν από πολλά χρόνια. Είναι αποτέλεσμα της Γαλλικής Επανάστασης. Ο Λαός ζητούσε τα βασικά να είναι
γραμμένα σ’ ένα χαρτί. Το ίδιο έγινε και μ’
εμάς, τους Έλληνες. Μόλις ξέσπασε η Επανάσταση του ’21 μαζεύτηκαν οι κεφαλές, και
έφτιαξαν Σύνταγμα. Έλα Ελισάβετ, εσύ που
έχεις καλό μνημονικό, θυμάσαι τι ζητούσαν
οι φτωχοί στην αρχαία Αθήνα; Μπράβο. Γραπτούς νόμους.
Το Σύνταγμα, λοιπόν, είναι ένα κείμενο,
πάνω στο οποίο κτίζεται όλη η λειτουργία
του κράτους. Αυτό το κείμενο έχει και το άρθρο 16, που λέει ότι τα πανεπιστήμια είναι
δημόσια. Απαγορεύει να ιδρύσουν πανεπιστήμια κάποιοι που έχουν λεφτά, για να βγάλουν λεφτά. Θέλουν να την άρουν την απαγόρευση αυτή κι έτσι να ιδρυθούν και ιδιωτικά πανεπιστήμια.
Εμάς δε μας νοιάζει. Φτωχοί είμαστε.
Πού θα βρούμε τα λεφτά να στείλουμε τα
παιδιά μας στα ιδιωτικά πανεπιστήμια;
Α, όχι. Λάθος έχετε. Εσάς πρώτα πρώτα
ενδιαφέρει. Γιατί θα υποβαθμιστούν παραπέρα τα δημόσια πανεπιστήμια και σιγά-σιγά θα γλιστρήσουν κι αυτά στο εμπόριο. Είναι πολύ σοβαρό ζήτημα.
Το είπα. Δε με γνωρίζετε. Είμαι 32 ετών.
Ο καλός μου είναι σ’ άλλο ορεινό σχολείο.
Τα γονικά μου, κάτω στον κάμπο, βασανίζονται στα χωράφια, χωρίς να έχουν χαΐρι. Α,
όχι. Ο πατέρας μου λέει, κι όλοι γελάμε, το
χαΐρι του είναι που μας μόρφωσε.
Καταλαβαίνετε, γιατί δεν μπορώ να προδώσω τους γονείς μου, εμένα, εσάς; Γιατί αγωνίζομαι, ζητώντας και μόρφωση ουσιαστική για τα παιδιά σας;

Óôï ðëáßóéï áõôü, ï ÄÞìïò ÓáìïèñÜêçò äéïñãÜíùóå ÐáíåëëÞíéï Åðéóôçìïíéêü ÓõíÝäñéï ìå óêïðü íá áíáäåßîåé ðôõ÷Ýò ôçò éóôïñßáò, ôçò áñ÷áéïëïãßáò êáé
ôïõ ðïëéôéóìïý óôï íçóß.
Ôï ÓõíÝäñéï ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôç
×þñá ôçò ÓáìïèñÜêçò ìåôáîý 1-3 Óåðôåìâñßïõ 2006, óôï Ðíåõìáôéêü ÊÝíôñï
ðïõ öÝñåé ôï üíïìá ôïõ ìåãÜëïõ Óáìïèñáêßôç éáôñïöéëüóïöïõ Íéêüëáïõ Öáñäý, ìå óôü÷ï ìÝóá áðü ôéò áíáêïéíþóåéò
íá áíáäåé÷ôåß ç éóôïñßá ôïõ íçóéïý, íá
ðáñïõóéáóôïýí ôá åõñÞìáôá ðïõ Ý÷åé
öÝñåé óôï öùò Ýùò óÞìåñá ç áñ÷áéïëïãéêÞ óêáðÜíç, íá öùôéóôïýí ðôõ÷Ýò ôïõ
éäéáßôåñïõ ðïëéôéóìïý, ðïõ ó÷åôßæïíôáé
ìå ôç ëáïãñáößá, áëëÜ êáé íá äéáôõðùèïýí óêÝøåéò êáé ðñïôÜóåéò ãéá ôçí áíÜäåéîÞ ôïõ, ôçí ôïõñéóôéêÞ ðñïâïëÞ êáé áîéïðïßçóÞ ôïõ, ôç äéÜóùóç ôïõ öõóéêïý
ôïõ êÜëëïõò, ôï ðåñéâÜëëïí êáé ôçí ïéêï-

Ôï 1922 ìå ôç ÌéêñáóéáôéêÞ êáôáóôñïöÞ ïé ðñüóöõãåò Ýöåñáí ìáæß êáé ôá ôñáãïýäéá ôïõò. Óôá äýóêïëá
÷ñüíéá ôçò ðñïóáñìïãÞò ç
ìïõóéêÞ ëåéôïýñãçóå óáí
âÜëóáìï óôç öôþ÷éá êáé ôéò
êáêïõ÷ßåò.
Ôá ìéêñáóéÜôéêá ôñáãïýäéá èåùñÞèçêáí óáí åîÝëéîç ôçò êïóìéêÞò âõæáíôéíÞò ìïõóéêÞò, ìïéÜæïõí
ìå ôá íçóéþôéêá áëëÜ Ý÷ïõí
óôïé÷åßá áíáôïëßôéêá (áìáíÝäåò) êáé åõñùðáúêÜ.
¼ñãáíá ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýí åßíáé
âéïëß, óáíôïýñé, óÜæé, ïýôé.
Ïé ñõèìïß ðïõ êõñéáñ÷ïýí åßíáé ï
ìðÜëëïò, ôï ôóéöôåôÝëé, ï êáëáìáôéáíüò,
ï êáñóéëáìÜò, ôï æåúìðÝêéêï, êáé ôï áðôÜëéêï.
Ç ìïõóéêÞ êáé ôï ôñáãïýäé Üíèçóå óå
ðïëëÝò ðüëåéò ôçò Ì. Áóßáò üðùò Áúâáëß, Áúäßíé, ÌÜêñç, Öþêáéá, ÌáéíåìÝíç,
ÐÝñãáìï ê.á. êõñßùò üìùò óôéò ðüëåéò
ôçò ÷åñóïíÞóïõ ôçò Åñõèñáßáò (áðÝíáíôé áðü ôç ×ßï) üðùò ÂïõñëÜ, ÊñÞíç, ÁëÜôóáôá ìå ðñïåîÜñ÷ïõóá ôçí Óìýñíç.
Ç ìïõóéêÞ êáé ôï ôñáãïýäé ó’ áõôÞ ôçí
ðïëéôåßá ìå ôï õøçëü åðßðåäï ðïëéôéóìïý
Þôáí ðïëý áíåðôõãìÝíç.
Ãéá ôçí ìïõóéêÞ æùÞ óôç Óìýñíç Ý-

÷ïõìå ðïëëÝò ðëçñïöïñßåò áðü ¸ëëçíåò
êáé îÝíïõò óõããñáöåßò ðïõ Ýæçóáí ôçí
ìáãåßá ôïõ ÓìõñíÝéêïõ ôñáãïõäéïý, áëëÜ êáé ç÷ïãñáöÞóåéò áðü ôéò áñ÷Ýò ôïõ
20ïõ áé. Óðïõäáéüôåñï óõãêñüôçìá Þôáí
ç “Åóôïõäéáíôßíá”, ðïõ ç öÞìç ôçò Ýöôáíå ìÝ÷ñé ôçí Áããëßá.
Êáé óôá óçìåñéíÜ ÷ñüíéá ôá ÓìõñíÝéêá ôñáãïýäéá åßíáé ðïëý ãíùóôÜ êáé áðïôåëïýí ìÝñïò ôïõ ñåðåñôïñßïõ ðïëëþí
ôñáãïõäéóôþí üðùò ôï “èá óðÜóù êïýðåò ãéá ôá ëüãéá ðïõ ’ðåò”, “ôéê-ôáê êÜíåé ç êáñäéÜ ìïõ”, “Ãéáñïýìðé ôá ðïôÞñéá óðÜóôá” áëëÜ êáé ôï èëéâåñü “Óáí
ôçò Óìýñíçò ôï ãéáãêßíé” ðïõ áöïñÜ óôçí
êáôáóôñïöÞ ôçò Óìýñíçò.
ËÁÆÉÄÏÕ ÔÑÉÁÄÁ

ìðíåõóìÝíï áðü ôç óõììåôï÷Þ ôùí Óá- èïãñáößá Óáìïèñáêéôþí êáé ï Ë. Öëéôïýìïèñáêéôþí óôïí áãþíá ôïõ ’21, ï Ð. Áñ- ñçò ãéá ôç ÓáìïèñÜêç óôïí êéíçìáôïãñÜãõñüðïõëïò ãéá ôïí ¼óéï ÈåïöÜíç ôïí öï, ç Ê. ÓêáíáâÞ Ôóáìðïýêïõ ãéá ôçí
ÏìïëïãçôÞ, ôïí åîüñéóôï óôç ÓáìïèñÜ- Ðñïóôáóßá ôïõ ÐåñéâÜëëïíôïò, ï Á. Ðáêç, ï Í. Óéþêçò ãéá ôïõò ¢ãéïõò ÐÝíôå Íå- íôáæÞò, ãéá ôç ëåéôïõñãßá, äïìÞ êáé äéáïìÜñôõñåò ôçò ÓáìïèñÜêçò êáé ç ×. Âáì- ÷åßñéóç ôçò ðåñéï÷Þò Èåñìþí, ï Ç. Ìáâïýñç ãéá ôá ìåôü÷éá ôïõ Áãßïõ ¼ñïõò ñéïëÜêïò ãéá ôï ãåùìõèïëïãéêü ðÜñêï êáé
óôç ÓáìïèñÜêç.
ï Ì. Ìáñãáñßôçò ãéá ôç ÓáìïèñÜêç ìÝÓôçí ôåëåõôáßá óõíåäñßáóç ôçò ðñþ- óá áðü ôïí öùôïãñáöéêü öáêü.
Η δασκαλίτσα σας ôçò çìÝñáò ìßëçóáí ï Â. ÊáëïãñéÜò, ãéá
ôçí óôñáôéùôéêÞ êáôÜëçøç ôçò ÓáìïèñÜΚαι για την αντιγραφή
êçò ôï 1941, ï Ó.
ΙΟΡΔAΝΗΣ Α. ΠΡΟΥΣΑΝΙΔΗΣ
ÄïñäáíÜò ãéá ôïõò
ðïëéôéêïýò åîüñéóôïõò êáé ï Ö. Ìáëêßäçò ãéá ôç ìåôáðïëåìéêÞ ìåôáíÜóôåõóç.
Ôç äåýôåñç çìÝñá ôïõ óõíåäñßïõ ìßëïãßá, ôá ðïëéôéóôéêÜ äñþìåíá ê.á.
Ôçí ðñþôç çìÝñá ôïõ Óõíåäñßïõ, ôçí ëçóáí: ï Í. ÆÜéêïò
1ç Óåðôåìâñßïõ, ç ïðïßá óõíÝðåóå ìå ôçí ãéá ôï íïìéêü êáèåçìÝñá ìíÞìçò ôïõ ïëïêáõôþìáôïò ôïõ óôþò ôçò ÓáìïèñÜíçóéïý ôçí 1ç Óåðôåìâñßïõ 1821, Ýãéíáí êçò áðü ôçí Üðïøç
÷áéñåôéóìïß áðü ôïí Ãåí. ÃñáììáôÝá ôïõ ôïõ äéåèíïýò äéêáßÕðïõñãåßïõ Ðïëéôéóìïý ê. Æá÷üðïõëï, ôïí ïõ, ïé Ç. Íôßíáò êáé
ÄÞìáñ÷ï ôçò ÓáìïèñÜêçò Ã. ×áíü, ï ïðïß- Ê. ÃåìåíÞò ãéá ôç äéåïò óôÞñéîå ìáæß ìå üëï ôï ðñïóùðéêü ôïõ ñåýíçóç ôçò ôïðéêÞò
ÄÞìïõ ôïõ íçóéïý ôï óõíÝäñéï, êáé áðü ðïëéôéêÞò êïõëôïýôïí âïõëåõôÞ ¸âñïõ Áðüóôïëï ÖùôéÜäç. ñáò ìÝóá áðü ôçí
Áêïëïýèçóáí ôñåéò áíáêïéíþóåéò, áðü ìåëÝôç ôùí Óáìïôïí Ç. ÌáñéïëÜêï ãéá ôïí êáôáêëõóìü ôïõ èñáêéêþí ôçò ÈåóÄáñäÜíïõ óôç ÓáìïèñÜêç, áðü ôïí Ã. Ëå- óáëïíßêçò, ï Å. ÁõäßêÜêç ãéá ôç Âáóéëåßá ùò ðñüäñïìï ôùí êïò ãéá ôïõò ÁãñéïÊáâåßñùí êáé áðü ôïí Ä. ÌÜôóá ãéá ôç êïõñíÜôïõò êáé ôçí
õðáëëçëßá ôùí ÷þíåüôåñç áñ÷áéïëïãéêÞ Ýñåõíá.
Óôç óõíÝ÷åéá ç Ì. ÌðÜöá-ÃêéñôæÞ, ìß- ñùí êáé ï È. Ðïëßëçóå ãéá ôéò äõíáôüôçôåò åêðáéäåõôéêÞò ôçò ãéá ôéò êáôÜñåò
áîéïðïßçóçò ôïõ áñ÷áéïëïãéêïý ÷þñïõ ôçò ÓáìïèñÜêçò.
Ï ÈáíÜóçò Êïýôçò ÐáëéÜðïëçò ÓáìïèñÜêçò, ç Ð. Çëßåâá Âåëßôóêïâá, ãéá ôçí õðïãåùìåôñéêÞ ãêïõëïò Ýêáíå ôçí
êåñáìéêÞ ðáñÜäïóç ôïõ âïñåéïáíáôïëé- áíáêïßíùóç “Êõñêïý Áéãáßïõ êáé ï Ð. ÄåëçãéÜííçò ãéá ôçí êïñÜäïò ï ôóáñëáΔιάφορες πλευρές της πανέμορφης Σαμοθράκης, από φωτογραφίες
ÊáâåéñéêÞ ëáôñåßá óôç ÓáìïèñÜêç êáé ôç ôÜíïò åí ÓáìïèñÜτου Σταύρου Παπαθανάκη, εκδότη του περιοδικού “ΒΟΡΕΑΣ”,
êç”:
Ìßá
áíÝêäïôç
çó÷Ýóç ôçò ìå ôï âüñåéï Åýîåéíï Ðüíôï.
όπου και δημοσιεύθηκαν (τεύχος 7ο, Δεκέμβριος 2005).
Óôç óõíÝ÷åéá ìßëçóáí ï Å. Ðáðáèá- èïãñáöéêÞ óÜôéñá
Τα Φηρά, η Χώρα, ο Καταρράκτης του Φονιά, το Κάστρο,
íáóßïõ ãéá ôïí “(Å)öéêÜ” ôçí ôïðïèåóßá ôïõ ÍéêïëÜïõ Â.
η κρυστάλλινη θάλασσα, σπίτια και σοκάκια γραφικά – πνιγμένα
ôïõ ïëïêáõôþìáôïò, ç É. ÌáëôÝæïõ ãéá Öáñäý, ç Æ. Äïýêáéστο πράσινο... Όλα υπό την εποπτεία του Σάος, αποπνέουν στοιÐáñáó÷Üêçò
ÂáããÝëçò,
Ìáñßá, åÐáñáó÷Üêç
Íßêç. ãéá ôçí çíá ìßëçóå
ôéò
ìáñôõñßåò
êáé ôï Ðáñáó÷Üêç
åéêáóôéêü õëéêü
χεία πολιτισμού και μαρτυρούν τη μεγαλειώδη ιστορία του νησιού.

ΔΙΗΜΕΡΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΣΤΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
Ç ìåëÝôç ôçò éóôïñßáò êáé ç áíáãêáéüôçôá ôçò áíÜäåéîçò ôçò ôïðéêÞò êëçñïíïìéÜò óôïõò Üëëïõò ôïìåßò ôùí èåùñçôéêþí åðéóôçìþí Ý÷ïõí óôñÝøåé,
ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá, ôçí Ýñåõíá ðñïò
ôçí ôïðéêÞ êïéíùíßá, ç ïðïßá ìÝ÷ñé
ðñüôéíïò ðáñÝìåíå ðïëëÝò öïñÝò óôç
óêéÜ ôïõ åðéóôçìïíéêïý åíäéáöÝñïíôïò ÷Üñç ôïõ ãåíéêïý.

Ìéêñáóéáôéêü êáé ÓìõñíÝéêï ôñáãïýäé
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"Ç ÂÇÑÁ"

ÔÁ 50 ×ÑÏÍÉÁ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁÓ
ÅÍÏÓ ÊÁÖÅÍÅÉÏÕ

Τ

α 50 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του καφενείου του γιόρτασε στις
2 Αυγούστου 2006
ο Φεριώτης καφετζής Χρυσόστομος
Καμηλαρίδης.
Ένα ιστορικό καφενείο στην κεντρική
πλατεία των Φερών
έκλεισε τον κύκλο
λειτουργίας μετά από 50 χρόνια.
Άρχισε να λειτουργεί το 1936 από τον Δανιήλ Καμηλαρίδη, πατέρα
του μέχρι πρόσφατα ιδιοκτήτη του
Χρυσόστομο.
Ήταν το καφενείο που δέσποζε
στο κέντρο της πάνω πλατείας και συγκέντρωνε τους θαμώνες του τα καλοκαίρια.
Κάτω από τη
σκιά των δύο πελώριων τζιτζιφιών, οι
επισκέπτες απολάμβαναν το καφεδάκι
ή το αναψυκτικό.
Ο γιορτασμός των πενήντα (50) χρόνων περιλάμβανε πλούσιο γλέντι με ζω-

ντανή μουσική, τραγούδι και χορό.
Σήμερα ο χώρος αυτός έγινε μια ψη-

ÉÓÔÏÑÉÊH ÇÌEÑÁ

Áðü ôçò ðëåõñÜò ôïõ, ï Ðñùèõðïõñãüò ôçò ÅëëÜäïò ôüíéóå êáé áõôüò ôçí ìåãÜëç óðïõäáéüôçôá ôïõ áãùãïý ÌðïõñãêÜò-Áëåîáíäñïýðïëçò.
Ï ê. ÊáñáìáíëÞò åßðå üôé ìå ôçí êáôáóêåõÞ ôïõ áãùãïý, ç ÷þñá ìáò èá êáôáóôåß êüìâïò äéï÷åôåýóåùò ôùí ñùóéêþí
ðåôñåëáßùí áðü ôçí Ìáýñç ÈÜëáóóá
óôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç êáé ôéò Üëëåò äéåèíåßò áãïñÝò.
Åßíáé öáíåñü ëïéðüí, üôé ç åëëçíéêÞ
ïéêïíïìßá åéóÝñ÷ïíôáé óå íÝá ôñï÷éÜ.
Ìå ôéò óôñáôçãéêÝò êéíÞóåéò ôçò ÊõâåñíÞóåùò ÊáñáìáíëÞ, äéáíïßãïíôáé åíôåëþò íÝåò ðñïïðôéêÝò.
Áðü ôá óôåíÜ ðëáßóéá ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò, óôá ïðïßá åß÷å ðåñéïñéóèåß
ìÝ÷ñé ôþñá, ç ÅëëÜò öéëïäïîåß íá äéáäñáìáôßóåé ñüëï óå ðáãêüóìéï ïéêïíïìéêü åðßðåäï.

Ç ðñï÷èåóéíÞ çìÝñá, êáôÜ ôçí ïðïßá âñÝèçêáí óôçí ÁèÞíá ôñåéò ðñüåäñïé îÝíùí
êñáôþí, åê ôùí ïðïßùí ïé äõï çãÝôåò óçìáíôéêþí ïéêïíïìéêþí äõíÜìåùí (Ñùóßá,
ÊïñÝá), èá ìðïñïýóå íá ÷áñáêôçñéóèåß
éóôïñéêÞ ãéá ôçí åëëçíéêÞ ïéêïíïìßá.
ÏõäÝðïôå Üëëïôå Ýãéíáí óôçí ÷þñá
ìáò óõíáíôÞóåéò ìå ôüóï ìåãÜëç ïéêïíïìéêÞ óçìáóßá óå äéåèíÝò åðßðåäï.
×áñáêôçñéóôéêÜ åí ðñïêåéìÝíù, Þôáí
ôá ëüãéá ôïõ Âëáíôéìßñ Ðïýôéí ãéá ôçí ãåùóôñáôçãéêÞ óçìáóßá ôïõ ðåôñåëáéáãùãïý ÌðïõñãêÜò-Áëåîáíäñïýðïëçò.
Ï Ñþóïò Ðñüåäñïò áðåêÜëõøå üôé ôï
èÝìá ôïõ áãùãïý åß÷å áðáó÷ïëÞóåé ôçí
ðñüóöáôç Óõíïäü ôùí Ïêôþ (G8) óôçí
Áãßá Ðåôñïýðïëç, ùò êñßóéìï ãéá ôçí åíåñãåéáêÞ áóöÜëåéá ôçò Åõñþðçò.

24 Ïêôùâñßïõ: Ðáãêüóìéá ÇìÝñá êáôÜ ôçò Ðá÷õóáñêßáò
ÅÊÓÔÑÁÔÅÉÁ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÔÏÕ ÊÏÉÍÏÕ

¸ëëçíåò ïé ðéï ðá÷ýóáñêïé óôçí Åõñþðç
¸íáò óôïõò äÝêá èáíÜôïõò óôçí ÅëëÜäá êáé
ðáãêïóìßùò åðÝñ÷åôáé ðñüùñá åîáéôßáò ôçò
ðá÷õóáñêßáò, åðéóçìáßíåé ç ÅðéóôçìïíéêÞ Åôáéñåßá êáôÜ ôçò Ðá÷õóáñêßáò, ìå áöïñìÞ ôç
ó÷åôéêÞ ðáãêüóìéá çìÝñá ðïõ åïñôÜæåôáé óôéò
24 Ïêôùâñßïõ.
Ç ÅðéóôçìïíéêÞ Åôáéñåßá êáôÜ ôçò Ðá÷õóáñêßáò áñ÷ßæåé åêóôñáôåßá åíçìÝñùóçò ìÝóù äéáöçìéóôéêþí óðïô êáé äéáíïìÞò öõëëáäßùí, óå ìéá ðñïóðÜèåéá ðåñáéôÝñù åõáéóèçôïðïßçóçò êáé êáëýôåñçò åíçìÝñùóçò ôïõ
êïéíïý. Óçìåéþíåôáé üôé ç ÅëëÜäá êáôÝ÷åé ôï
áñíçôéêü ñåêüñ ôçò ðñþôçò èÝóçò óôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç üóïí áöïñÜ ôçí ðá÷õóáñ-

êßá óôïõò Üíäñåò (27%) êáé ôç äåýôåñç óôéò
ãõíáßêåò (18%).
Óýìöùíá ìå ôïí Ðáãêüóìéï Ïñãáíéóìü Õãåßáò, ï êßíäõíïò ðñüùñïõ èáíÜôïõ åßíáé ãéá
ôïõò ðá÷ýóáñêïõò 12 öïñÝò ìåãáëýôåñïò.
Ç ðá÷õóáñêßá åðéâáñýíåé ôéò ðåñéóóüôåñåò
ëåéôïõñãßåò ôïõ ïñãáíéóìïý, Ý÷åé åðéðôþóåéò
óôïí øõ÷éóìü êáé õðïíïìåýåé ôçí õãåßá ìáêñïðñüèåóìá. Ãéá ôçí áíôéìåôþðéóÞ ôçò ïé åðéóôÞìïíåò óõíéóôïýí äéáôñïöÞ ìå ëßãá ëéðáñÜ, æÜ÷áñç êáé áëÜôé, êáé üóï ôï äõíáôüí ðåñéóóüôåñç óùìáôéêÞ Üóêçóç, õðåíèõìßæïíôáò
üôé ðñüêåéôáé ãéá áóèÝíåéá ðïõ ÷ñÞæåé éáôñéêÞò áíôéìåôþðéóçò áðü åéäéêïýò.

ÓïâáñÞ áðåéëÞ ãéá ôçí õãåßá ç ðá÷õóáñêßá
 20 èÜíáôïé ôçí çìÝñá ó÷åôßæïíôáé Üìåóá Þ Ýììåóá ìå ôçí ðá÷õóáñêßá.
 Ï Ýíáò óôïõò ôñåéò Áìåñéêáíïýò êáé ï Ýíáò óôïõò ôÝóóåñéò Åõñùðáßïõò åßíáé ðá÷ýóáñêïé.
 Óôçí ÅÅ ðá÷ýóáñêïé Þ õðÝñâáñïé åßíáé 14 åêáôïììýñéá Åõñùðáßïé, åê ôùí ïðïßùí ôá 3
åêáôïììýñéá åßíáé ðáéäéÜ.
 Ôçí ðñþôç èÝóç óôçí Åõñþðç êáôÝ÷åé ç ÅëëÜäá üóïí áöïñÜ ôïõò ðá÷ýóáñêïõò Üíäñåò
êáé ôç äåýôåñç óôéò ðá÷ýóáñêåò ãõíáßêåò.
 Ôï 35,4% ôùí ÅëëÞíùí êáé ôï 30,8 ôùí Åëëçíßäùí åßíáé õðÝñâáñïé.
 Ç ðá÷õóáñêßá õðïíïìåýåé ôçí õãåßá, êáèþò «öëåñôÜñåé» ìå ôïí äéáâÞôç, ôéò êáñäéáêÝò
ðáèÞóåéò, ôï åãêåöáëéêü.
ÐçãÞ: ÅðéóôçìïíéêÞ Åôáéñåßá ÊáôÜ ôçò Ðá÷õóáñêßáò

ÏÉ ÔÏÕÑÊÏÉ ÄÅÍ ÈÅËÏÕÍ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÇ
Äçëþíïõí áñíçôéêïß êáé ðñïò ÅëëÜäá, ÇÐÁ – èåôéêïß ðñïò éóëáìéêÝò ÷þñåò
óýìöùíá ìå äçìïóêüðçóç ðïõ äçìïóéåýèçêå óôçí åöçìåñßäá "ÌéëéÝô"
σταριά – “Η ΛΑΔΟΚΟΛΛΑ”, των αδελφών Χατζηιωαννίδη.
Μ. Κανδύλη

ÐÜù áðü ôñåéò óôïõò ôÝóóåñéò Ôïýñêïõò äåí
Ý÷ïõí åìðéóôïóýíç óôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç,
óýìöùíá ìå äçìïóêüðçóç, ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò ïðïßáò äçìïóéåýèçêáí óôéò 24 ôïõ Ïêôþâñç óôçí åöçìåñßäá “ÌéëéÝô”.
Ç ôïõñêéêÞ åöçìåñßäá åðéóçìáßíåé ôç óõíå÷Þ ìåßùóç ôïõ åíèïõóéáóìïý ôçò ôïõñêéêÞò êïéíÞò ãíþìçò ãéá ôçí Åõñþðç. ÓõãêåêñéìÝíá, ôï 78,1% ôùí åñùôçèÝíôùí äçëþíåé
üôé äåí Ý÷åé åìðéóôïóýíç óôçí ÅÅ, ìå ìüíï ôï
7,2% íá ôçí åìðéóôåýåôáé. Óôçí åñþôçóç åÜí
ç Ôïõñêßá ðñÝðåé íá åíôá÷èåß óôçí ÅÅ, ìüëéò
ôï 32,2% áðáíôÜ êáôáöáôéêÜ, åíþ ôï 25,6%
åßíáé áíôßèåôï êáé ôï 33% áäéÜöïñï.
Óå áíôßóôïé÷åò äçìïóêïðÞóåéò ôçò ßäéáò åôáéñßáò –ôïõ éíóôéôïýôïõ A&G– ôï 2004, ðÜíù
áðü äýï óôïõò ôñåéò (67,5%) åß÷áí áðáíôÞóåé
èåôéêÜ óôï åñþôçìá ðåñß ÝíôáîÞò ôçò óôçí ÅÅ.
Ôï 2005 ôï ðïóïóôü åß÷å ðÝóåé óôï 57,45%,
áëëÜ ç ðôþóç ôïõ êáôÜ ôïí ôåëåõôáßï ÷ñüíï
åßíáé ðïëý ìåãáëýôåñç êáé ðéï äõóïßùíç.
“Å÷èñéêÝò” ÷þñåò”
Óýìöùíá ìå ôçí ôåëåõôáßá äçìïóêüðçóç
ðïõ ðñáãìáôïðéÞèçêå ðñéí áðü ôçí õéïèÝôçóç áðü ôç ãáëëéêÞ åèíïóõíÝëåõóç ôïõ íïìïó÷åäßïõ ðåñß ðïéíéêïðïßçóçò ôçò Üñíçóçò ôçò
áñìåíéêÞò ãåíïêôïíßáò, ç Ãáëëßá ðåñéëáìâÜíåôáé ìåôáîý ôùí ÷ùñþí ðñïò ôéò ïðïßåò ïé
Ôïýñêïé Ý÷ïõí ôç ëéãüôåñç åìðéóôïóýíç. Ìüëéò 2,8% ôùí åñùôçèÝíôùí åîÝöñáóå öéëéêÝò
äéáèÝóåéò ðñïò ôç Ãáëëßá. ÌåôÜ ôçí áðüöáóç ôçò ãáëëéêÞò âïõëÞò, ôï ðïóïóôü áõôü óßãïõñá Ý÷åé ðÝóåé áêüìá ÷áìçëüôåñá.

ÁëëÜ êáé ãéá ôç ÷þñá ìáò ôá íÝá äåí åßíáé
åõ÷Üñéóôá. Ç äçìïóêüðçóç âñÞêå üôé ìüëéò
4,2 ôùí Ôïýñêùí âëÝðïõí öéëéêÜ ôçí ÅëëÜäá.
Áíôßóôïé÷á, ðïëý ðåñéïñéóìÝíç óôïñãÞ åðåöýëáîáí ïé óõììåôÝ÷ïíôåò óôï óöõãìüìåôñï
óôïõò Âñåôáíïýò (ìüíï 3,2% ôïõò åìðéóôåýïíôáé), óôïõò Áìåñéêáíïýò (3,6%) áëëÜ êáé
ôïõò Ñþóïõò (8,7%). Ôï 78,5% ôùí åñùôçèÝíôùí äÞëùóáí üôé äåí èåùñïýí ôéò ÇÐÁ ÷þñá öéëéêÜ äéáêåßìåíç ðñïò ôçí Ôïõñêßá.
Åìðéóôïóýíç óå éóëáìéêÝò ÷þñåò
Áðü ôçí Üëëç ðëåõñÜ éóëáìéêÝò ÷þñåò óõãêÝíôñùóáí ðïëý ìåãáëýôåñá ðïóïóôÜ áðïäï÷Þò áðü ôïõò Ôïýñêïõò, åíôåßíïíôáò ôçí
áíôßëçøç ôïõ ÷Üóìáôïò ìåãáîý Äýóçò êáé ÉóëÜì. ÓõãêåêñéìÝíá, 47% ôùí åñùôçèÝíôùí
âëÝðïõí öéëéêÜ ôï ÐáêéóôÜí. Ôï áíôßóôïé÷ï ðïóïóôü ãéá ôï ÉñÜí åßíáé 29%.
Ç äçìïóêüðçóç ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôéò
23 êáé 24 Óåðôåìâñßïõ áðü ôï éíóôéôïýôï A&G,
óå äåßãìá 2408 áôüìùí.

Óôï îùêêëÞóé ôçò Áãßáò ÐáñáóêåõÞò Öåñþí

Στο ξωκλήσι της Αγίας Παρασκευής, στον καταπράσινο λόφο των Φερών, γιορτάστηκε και φέτος η επέτειος της γιορτής της με την καθιερωμένη λειτουργία και τον

εσπερινό. Πλήθος κόσμου βρέθηκε στο χώρο της εκκλησίας για να τιμήσει με την
παρουσία του στη μνήμη της Αγίας Παρασκευής.

¸ôïò 11ï • ö. 63ï • ÓåðôÝìâñéïò-Ïêôþâñéïò 2006

"Ç ÂÇÑÁ"

ÃÉÁ ÍÁ ÃÍÙÑÉÓÏÕÌÅ ÔÇÍ ÅËËÁÄÁ
ÄõôéêÞ Ìáêåäïíßá – Íïìüò Öëþñéíáò
(Συνέχεια από προηγούμενο)

È

÷éôåêôïíéêÞò, ìéêôÞ ôïé÷ïðïéÀá ìå ëéèüêôéóôï ôï éóüãåéï êáé ðëéíèüêôéóôï ôïí üñïöï.
ÖôÜíïõìå óôï Ëáéìü ðïõ åßíáé ôï ìåãáëýôåñï áðü üëá ôá ÷ùñéÜ êáé Ýäñá ôïõ äÞìïõ. Ôï ÷ùñéü åßíáé ÷ùñéóìÝíï óôç ìÝóç áðü ôï ñÝìá Áã. Ãåñìáíüò Þ Ðáëéüñåìá ðïõ
ðçãÜæåé áðü ôï üñïò Âáñíïýíôá, äéáó÷ßæåé
ôï ÷ùñéü ¢ãéï Ãåñìáíü êáé ÷ýíåôáé óôç ÌåãÜëç ÐñÝóðá.
Åäþ æåé Ýíá åßäïò ðÝóôñïöáò, åíþ ôï
ÌÜéï áíåâáßíïõí ôá óêïõìðïýæéá êáé ïé
ìðñÜíåò áðü ôç ëßìíç ãéá íá ãåííÞóïõí ôá
áõãÜ ôïõò. ÐáëéÜ íåñüìõëïé êáôÜ ìÞêïò
ôïõ ðïôáìïý êáé áñêåôÜ óðßôéá ÷ôéóìÝíá ìå
ðÝôñá êáé ðëßíèïõò, ïìïñöáßíïõí ôï ÷ùñéü.
Åêåßíï üìùò ðïõ Þôáí êáé ðáñáìÝíåé ôï
êåöáëï÷þñé ôçò ÐñÝóðáò êáé ðáñïõóéÜæåé
ìåãÜëï áñ÷éôåêôïíéêü åíäéáöÝñïí ãéá ôá
ðïëëÜ óùæüìåíá ðåôñü÷ôéóôá óðßôéá, åßíáé
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ÔÏðÉÊÝò ÅIäÇÓÅÉò
• Ç ðñþôç ãõíáßêá ÄÞìáñ÷ïò óôïí ¸âñï.
Ðñüêåéôáé ãéá ôçí ê. Áèáíáóßá ÊáêáëÞ, íéêÞôñéá óôïí ÄÇÌÏ ÓÏÕÖËÉÏÕ. Ç åðéôõ÷ßá ôçò áðïôåëåß éóôïñéêü ãåãïíüò êáé êáôáãñÜöåôáé åðßóçìá ðëÝïí óôï ÷ñïíéêü
ôçò ÔïðéêÞò Áõôïäéïßêçóçò Åëåýèåñç
ÈñÜêç.
• Óôç ÈñÜêç ôá õøçëüôåñá ðïóïóôÜ öõìáôßùóçò. Óå äçëþóåéò ôïõ ï Ä/íôÞò ôçò
ÐíåõìïíïëïãéêÞò êëéíéêÞò ôïõ Íïóïêïìåßïõ Áëåîáíäñïýðïëçò ê. Äçì. ÌðÜñïò áíÝöåñå üôé ç ÈñÜêç åßíáé ìéá áðü ôéò ðåñéï÷Ýò ôçò ÅëëÜäïò ìå ôá ìåãáëýôåñá ðïóïóôÜ öõìáôßùóçò. ÓÞìåñá ôá ðïóïóôÜ
áõôÜ îåðåñíïýí ôï 15% êáé åðïìÝíùò üëïò ï áãþíáò êáé üëåò ïé ðñïóðÜèåéåò ôùí
Õðïõñãåßùí êáé ôùí Áñ÷þí Ä/íôùí ÕãéåéíÞò èá ðñÝðåé íá ãñáöïýí óôç ÈñÜêç êáé
íá åðéôý÷ïõí ôçí ðåñéï÷Þ ìå ðñïóùðéêü
êáé ÷ñÞìáôá.
• ØçöéäùôÜ ìïíáäéêÞò áîßáò âñÝèçêáí óå
åêêëçóßá óôçí áñ÷áßá Áäñéáíïýðïëç. Óå
áíáóêáöÝò ðïõ Ýãéíáí óå åêêëçóßá ôçò
ðñþéìçò âõæáíôéíÞò ðåñéüäïõ (6ïõ ì.×.
áéþíá) âñÝèçêáí øçöéäùôÜ ôá ïðïßá áðïôåëïýí ìïíáäéêÜ ðáñáäåßãìáôá ôÝ÷íçò ôçò
ýóôåñçò ñùìáúêÞò ðåñéüäïõ.
• ÓõíÝâç óå Ìáêåäïíßá êáé ÈñÜêç. 197
ìïõóïõëìÜíïé ìáèçôÝò óôï ðáíåðéóôÞìéï.
ÔñéÜíôá ðåñéóóüôåñá áðü ðÝñóé ðáéäéÜ ôçò
ìåéïíüôçôáò, åéóÜãïíôáé öÝôïò ìå ôï óýóôçìá ôçò ðïóüóôùóçò óôá ÁÅÉ êáé ÔÅÉ
ôçò ÷þñáò. Ðñüêåéôáé ãéá 86 ìáèçôÝò áðü
ôï Â´ Ëýêåéï, 36 áðü ôï Ëýêåéï ôùí Óáððþí, 11 áðü ôï Ëýêåéï ÉÜóìïõ, 9 áðü ôï
3ï Ëýêåéï ÊïìïôçíÞò êáé 38 áðü ôï ÔÅÅ.
Ðñüêåéôáé ãéá ìáèçôÝò ïé ïðïßïé Ýêáíáí
÷ñÞóç ôçò ðïóüóôùóçò 0,5% ðïõ Ý÷åé èåóðéóôåß ãéá ôçí åéóáãùãÞ ôùí ìïõóïõëìáíïðáßäùí óôá ÁÅÉ êáé ÔÅÉ ôçò ÷þñáò åðß
ôïõ óõíüëïõ ôùí åéóá÷èÝíôùí ìáèçôþí.
• "Äåí ìáò ìïñöþíåé áëëÜ ìáò åîïíôþíåé".
Ç Ýêôáóç ôïõ áäéåîüäïõ óôïí ÷þñï ôçò
åêðáßäåõóçò äåí öáßíåôáé íá Ý÷åé ãßíåé áíôéëçðôÞ áðü ôçí êïéíùíßá, åéäéêüôåñá áðü ðïëëïýò ãïíåßò, åêðáéäåõôéêïýò, ðïëéôéêïýò, äçìïóéïãñÜöïõò Þ êïõñáóìÝíïõò
äéáíïïýìåíïõò ðïõ öéëïäïîïýí íá âÜëïõí
ôá ðñÜãìáôá óå ôÜîç. Ç öñÜóç ôïõ ôßôëïõ,
åðéãñáììáôéêÞ ãéá ôï äñÜìá ôçò Ðáéäåßáò, áêïýóôçêå ðñüóöáôá óôï ñáäéüöùíï
áðü ìáèÞôñéá ìå âáèìü 19,5, ìå óùóôÜ
åëëçíéêÜ êáé óõãêñïôçìÝíï ëüãï, ðïõ õðïóôÞñéæå ôéò êáôáëÞøåéò.
• Ìåéþèçêáí ïé áêÜëõðôåò åðéôáãÝò óå
Ìáêåäïíßá-ÈñÜêç. Ìåßùóç Üíù ôïõ 13%
êáôåãñÜöç óôï ðñþôï åîÜìçíï ôïõ 2006
óôçí áîßá ôùí åðéôáãþí, ðïõ Ýìåéíáí áêÜëõðôåò óôç Ìáêåäïíßá êáé ôç ÈñÜêç. Áíôßèåôá, áõîçìÝíåò êáôÜ ðåñßðïõ 15% Þôáí ïé äéáìáñôõñçìÝíåò óõíáëëáãìáôéêÝò,
üðùò ðñïêýðôåé áðü åðåîåñãáóßá ðïõ
ðñáãìáôïðïßçóå ôï ÁÐÅ-ÌÐÅ óôá óôáôé-

á óõíå÷ßóïõìå ôéò åðéóêÝøåéò ìáò óôçí
ðåñéï÷Þ ôùí Ðñåóðþí, áöïý ðñþôá áíáöåñèþ óôï êôýðçìá ðïõ Ýêáíå "ï äáßìùí
ôïõ ôõðïãñáöåßïõ" óôçí áñ÷Þ ôïõ ðñïçãïýìåíïõ êåéìÝíïõ. ¸ôóé, äéïñèþíïíôáò, ãñÜöù üôé ç ÷þñá Þôáí ãíùóôÞ ùò ÐÜíù Ìáêåäïíßá êáé ðåñéåëÜìâáíå ôéò ôÝóóåñéò ðåñéï÷Ýò Åëéìéþôéäá Þ Åëéìåßá, Ïñåóôßäá, Ëõãêçóôßäá Þ Ëýãêïò êáé Åïñäáßá.
Âñéóêüìáóôå óôçí ðåñéï÷Þ ôùí Ðñåóðþí. Ç ìáãåßá ôçò ìåãÜëçò ãáëÞíéáò õäÜôéíçò åðéöÜíåéáò ìáò åíôõðùóéÜæåé áð’
üðïõ êáé áí ôç äïýìå. Åßíáé åðéâëçôéêÞ êáé
ìïíáäéêÞ. ÍçóÜêéá êáé ÷ùñéÜ êñõììÝíá
óôç âëÜóôçóç. Ðñùôüãíùñç ãéá ôá åëëçíéêÜ äåäïìÝíá öõóéêÞ ðïéêéëüôçôá. Åäþ ï íüìïò åßíáé ç çñåìßá.
¸íá ðÝôáëï, ôï ïðïßï áðïôåëåßôáé áðü
äþäåêá ÷ùñéÜ ìå óõíïëéêü
ðëçèõóìü 1400 êáôïßêïõò,
äéáãñÜöåôáé ãýñù áðü ôç
ÌéêñÞ ÐñÝóðá. Êáôçöïñßæïõìå áðü ôï ýøùìá ÐåñâÜëé, ìÝóá óôï ëåêáíïðÝäéï
ôùí ëéìíþí.
ÐñïóðåñíÜìå ôç æþíç
ìå ôá äÜóç êáé áöïý äéáó÷ßóïõìå ôéò êáëëéÝñãåéåò êáé
ôá ÷ùñÜöéá, óõíáíôÜìå ôï
÷ùñéü ÏîõÜ êáé óôç óõíÝ÷åéá ôçí Þóõ÷ç Ìéêñïëßìíç.
Åäþ èá ãåõìáôßóïõìå óå ìéÉäáíéêü ôïðßï, éäáíéêüò êáéñüò óôç Ìéêñïëßìíç.
êñÞ áðüóôáóç áðü ôïõò êáÐïéïò áìöéâÜëëåé ðùò åßíáé ïé ÐñÝóðåò;
ëáìéþíåò, üðïõ ãåõìáôßæïõí
ïé öôåñùôïß êÜôïéêïé ôçò ëßìíçò. Èá äïêé- ï ¢ãéïò Ãåñìáíüò. Ôï ÷ùñéü âñßóêåôáé ìÝìÜóïõìå ëéìíßóéï øÜñé óõíïäåõüìåíï áðü óá óôçí êïéëÜäá ôïõ ïìþíõìïõ ñÝìáôïò üðùò áíáöÝñáìå ðáñáðÜíù, óôïõò ðñüðïøçôÝò êüêêéíåò ðéðåñéÝò.
Óõíå÷ßæïõìå ôï äñüìï ðåñíþíôáò Ýîù äåò ôïõ âïõíïý Âáñíïýíôá êáé óå õøüìåáðü ôéò óôïëéóìÝíåò ìå ôï äÜóïò âåëáíéäéþí ôñï 1000 ðåñßðïõ ìÝôñá.
Ôï 1923 ìå ôçí áíôáëëáãÞ ôïõ ðëçèõÊáñõÝò êáé óôï ëüöï ÊáëÝ áðïëáìâÜíïõìå ôç èÝá. Ôç èÝóç áõôÞ åß÷å åðéëÝîåé ï Âá- óìïý, óôçí ðåñéï÷Þ Þñèáí ðñüóöõãåò áðü
ôïí Ðüíôï êáé åãêáôáóôÜèçêáí óôïõò
Ôïõñêïáñâáíßôéêïõò óõíïéêéóìïýò,
ðïõ õðÞñ÷áí áíÜìåóá óôïí Áã. Ãåñìáíü êáé ôï Ëáéìü. ÌÝ÷ñé ôï Â´ Ðáãêüóìéï Ðüëåìï, ï Áã. Ãåñìáíüò üðùò êáé ç õðüëïéðç ÐñÝóðá ãíþñéóå
ìéá ðåñßïäï ó÷åôéêÞò åõìÜñåéáò. Áõôü âáóéæüôáí óôéò óõíáëëáãÝò ìå ôá
áóôéêÜ êÝíôñá êáé óôá åìâÜóìáôá ôùí
ìåôáíáóôþí. Óôï äéÜóôçìá áõôü ÷ôßóôçêáí ôá ðÝôñéíá óðßôéá.
Ôï 1940 æïýóáí 2.170 Üôïìá óôïí íïò óôç ìåãÜëç åíïñéáêÞ åêêëçóßá ôïõ ÁÁã. Ãåñìáíü. Áñãüôåñá ìå ôïí åìöý- ãßïõ Ãåñìáíïý ôïõ 1882, âñßóêåôáé Ýíáò
ëéï ðüëåìï ôï ÷ùñéü åñÞìùóå ôåëåß- áðü ôïõò ðáëáéüôåñïõò íáïýò ôçò ðåñéï÷Þò,
ðïõ ÷ñïíïëïãåßôáé óôéò áñ÷Ýò ôïõ 11ïõ áé.
ùò ãéá 2 ïëüêëçñá ÷ñüíéá.
Ôï 1952 üëç ç ðåñéï÷Þ åðïéêßóôç- Åßíáé áöéåñùìÝíïò óôïí Áãéï Ãåñìáíü Ðáêå áðü âëÜ÷ïõò ôçò Çðåßñïõ êáé ôçò ôñéÜñ÷ç ôçò Êùí/ðïëçò, ç ìíÞìç ôïõ ïðïßïõ ãéïñôÜæåôáé óôéò 12 ÌáÀïõ êÜèå ÷ñüíï.
Èåóóáëßáò.
ÌÝ÷ñé ôç äåêáåôßá ôïõ ’60, óôï ÷ù- Åßíáé Ýíáò ìéêñüò åããåãñáììÝíïò óôáõñïñéü ëåéôïõñãïýóáí íåñüìõëïé êáé õ- åéäÞò ìå ôñïýëï, ìå ôïé÷ïãñáößåò ôïõ 18ïõ
ðÞñ÷áí áñêåôÜ ìáãáæéÜ. ÌåôÜ Þñèå áéþíá. ÕðÜñ÷ïõí üìùò êáé äåßãìáôá ðáç åóùôåñéêÞ ìåôáíÜóôåõóç êáé óÞìå- ëáéüôåñùí, áðü ôïí 11ï ìÝ÷ñé ôïí 13ï áé. ÅíÏ ¢ãéïò Ãåñìáíüò,
äéáöÝñïí Ý÷åé êáé ç åêêëçóßá ôïõ Áãßïõ Áñá æïõí ó’ áõôü 270 Üôïìá.
Ýíá áðü ôá äþäåêá ÷ùñéÜ ôçò ÐñÝóðáò.
Óôï êÝíôñï ôïõ ÷ùñéïý, åöáðôüìå- èáíáóßïõ ôïõ 17ïõ áéþíá.
Ïé ÐñÝóðåò Ýãéíáí ãíùóßëåéïò ï Âïõëãáñïêôüíïò ãéá íá ÷ôßóåé ïóôÝò áðü ôç äåêáåôßá ôïõ
÷õñü üôáí áíáêáôÝëáâå ôçí ÐñÝóðá áðü
1960, ìÝóá áðü ôç äïõëåéÜ
ôïõò ÂïõëãÜñïõò óôéò áñ÷Ýò ôïõ 11ïõ áé. ¸áöïóéùìÝíùí ÅëëÞíùí êáé
÷ïõí âñåèåß ëåßøáíá âõæáíôéíïý ïéêéóìïý.
îÝíùí åðéóôçìüíùí êáé ïéÏ äñüìïò óõíå÷ßæåé ãéá ôç Ëåõêþíá ðïõ
êïëüãùí. ¸ôóé ìå ðñùôïìÝ÷ñé ôçí áðåëåõèÝñùóç ôïõ 1913 êáôïéêåßâïõëßá ôïõ ðáãêüóìéïõ ôáôï áðü Ôïýñêïõò êáé ôçí ÊáëëéèÝá.
ìåßïõ ãéá ôç öýóç (WWF),
Ôï åðüìåíï ÷ùñéü åßíáé ôï Ðëáôý· Ýíá
éäñýèçêå ôï 1990 ç Åôáéñßá
÷éëéüìåôñï øçëüôåñá ôïõ ÷ùñéïý âñßóêåôáé
Ðñïóôáóßáò Ðñåóðþí áðü
ï ìïíü÷ùñïò íáüò ôïõ Áãßïõ ÍéêïëÜïõ
ìç êåñäïóêïðéêÝò ïñãáíþ(ãíùóôüò óôïõò íôüðéïõò ùò Áãßá ÓùôÞñá),
óåéò. ÁðïóôïëÞ áõôÞò ôçò åãåìÜôïò ìå áãéïãñáößåò ôïõ 16ïõ áé.
ôáéñßáò åßíáé ç äéáöýëáîç
Óôç äéáóôáýñùóç ìðáßíïõìå äåîéÜ ãéá
êáé åíßó÷õóç ôçò ó÷Ýóçò áôá äýï ìåãáëýôåñá ÷ùñéÜ ôçò ÌéêñÞò ÐñÝíÜìåóá óôïí Üíèñùðï êáé
óðáò, ôï Ëáéìü êáé ôïí ¢ãéï Ãåñìáíü.
ôç öýóç óôçí ðåñéï÷Þ êáé ç
Áîßæåé íá êÜíïõìå ìéá ðáñÜêáìøç ìÝäéáôÞñçóç ôçò öõóéêÞò êáé
÷ñé ôï ÷ùñéü Ìçëéþíá “áðüíôåò Üðáíôåò”,
ðïëéôéóôéêÞò êëçñïíïìéÜò
ãéá ôá êáëïöôéáãìÝíá åãêáôáëåéììÝíá ðåÏ ¢ãéïò Ãåñìáíüò. Íáüò êáé ÷ùñéü
ôçò ÐñÝóðáò ðñïò üöåëïò
ôñïðëéíèü÷ôéóôá óðßôéá ôçò. Åßíáé åêðëçêôéìå éäéáßôåñï áñ÷éôåêôïíéêü åíäéáöÝñïí.
ôùí êáôïßêùí ôçò óÞìåñá
êÜ äåßãìáôá ëéèüêôéóôçò ìáêåäïíßôéêçò áñ-

Πρέσπες

•

•

•

•

óôéêÜ óôïé÷åßá ôïõ äåëôßïõ ðåñéöåñåéáêÞò
ïéêïíïìéêÞò óõãêõñßáò ôçò ÔñáðÝæçò ôçò
ÅëëÜäïò (ìå âÜóç ôá äåäïìÝíá ôçò Ôåéñåóßáò ÁÅ).
ÉóôïñéêÞ óõìöùíßá ãéá ôçí åíÝñãåéá. Oé
çãÝôåò ôçò ÅëëÜäáò, ôçò Ñùóßáò êáé ôçò
Âïõëãáñßáò. ÊáñáìáíëÞò, Ðïýôéí êáé ÐáñâÜíïö óõìöþíçóáí ãéá ôçí êáôáóêåõÞ
ôïõ ðåôñåëáéáãùãïý ÌðïõñãêÜò-Áëåîáíäñïýðïëç. Óôéò êïéíÝò äçëþóåéò ôïõò Ýèåóáí ùò ÷ñïíïäéÜãñáììá ôï ôÝëïò ôïõ
2006 ãéá ôçí õðïãñáöÞ ôçò äéáêñáôéêÞò
óõìöùíßáò.
ÔñéìåñÞò óõíÜíôçóç ÅëëÜäáò-ÔïõñêßáòÂïõëãáñßáò ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôùí
ðëçììõñþí ðñáãìáôïðïéÞèçêå ìå ðñùôïâïõëßá ôïõ Åëëçíéêïý Õðïõñãåßïõ Åîùôåñéêþí óôçí Áëåîáíäñïýðïëç êáôÜ ôéò 16,
17 êáé 18 Ïêôùâñßïõ. Ôå÷íéêïß êáé äéðëùìáôéêïß åêðñüóùðïé êáé áðü ôéò ôñåéò ÷þñåò óõæÞôçóáí ôï ðëáßóéï óõìöùíßáò ðñïêåéìÝíïõ ôá óõíáñìüäéá õðïõñãåßá ôçò êÜèå ÷þñáò êáé ç ÐåñéöÝñåéá íá áíáëÜâïõí
íá õëïðïéÞóïõí ðáñåìâÜóåéò ðïõ èá áíôéìåôùðßæïõí ïñéóôéêÜ êáé áðïôåëåóìáôéêÜ ôï ðñüâëçìá ôùí ðëçììõñþí ðïõ ôáëáíßæåé ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá ôçí ðåñéï÷Þ.
Óå åðéöõëáêÞ ãéá áêüìç Ýíá ÷åéìþíá ïé
êÜôïéêïé ôùí ËáâÜñùí. ÁðåëðéóôéêÜ áíï÷ýñùôïò ðáñáìÝíåé ï ÄÞìïò ÏñöÝá ðïõ,
ìáæß ìå ïñéóìÝíïõò ïéêéóìïýò ôïõ ÄÞìïõ
Äéäõìïôåß÷ïõ, åðëÞãç ðåñéóóüôåñï áðü ïðïéáäÞðïôå Üëëç ðåñéï÷Þ ôïõ íïìïý áðü
ôéò ðëçììýñåò ôïõ ¸âñïõ. Ìðïñåß ôá ðåñéóóüôåñá áíá÷þìáôá óôçí ðåñéï÷Þ íá Ý÷ïõí áðïêáôáóôáèåß, ùóôüóï êÜôïéêïé êáé
äçìïôéêÞ áñ÷Þ âñßóêïíôáé óå åðéöõëáêÞ
êáé ðåñéìÝíïõí, ãéá Ýíáí áêüìç ÷åéìþíá,
ôá ÷åéñüôåñá. ÅðéðëÝïí, “Ïé áðïæçìéþóåéò
ðïõ äüèçêáí äåí êáëýðôïõí ïýôå ôï 1/10
ôùí æçìéþí” áíáöÝñåé ï ÄÞìáñ÷ïò ÏñöÝá
ÅõÜããåëïò Ðïõëéëéüò.
ÅðéóôçìïíéêÞ Çìåñßäá ãéá ôç ñåõìáôïëïãßá. Ç ÅëëçíéêÞ ÑåõìáôïëïãéêÞ Åôáéñåßá
äéïñãÜíùóå ÅðéóôçìïíéêÞ Çìåñßäá óôçí
Áëåîáíäñïýðïëç, óôï ðëáßóéï ôùí “Öèéíïðùñéíþí çìåñþí ñåõìáôïëïãßáò”. Óýìöùíá ìå ôá óôïé÷åßá ðïõ áíáêïéíþèçêáí,
ìå áöïñìÞ ôçí çìåñßäá, ôï 26,9% ôïõ ðëçèõóìïý ôçò ÅëëÜäáò õðïöÝñåé óÞìåñá áðü ñåõìáôéêÝò ðáèÞóåéò åíþ ïé ðåñéóóüôåñåò áðü 200 ðáèÞóåéò ðïõ áíÞêïõí
óôçí êáôçãïñßá ôùí ñåõìáôéêþí åõèýíïíôáé ãéá ôï 39% ôùí ÷ñüíéùí ðñïâëçìÜôùí õãåßáò, ôï 47% ôçò ìáêñü÷ñïíçò ëåéôïõñãéêÞò áíéêáíüôçôáò, ôï 20% ôùí éáôñéêþí åðéóêÝøåùí êáé ôï 24% ôùí éáôñéêþí óõíôáãþí. ¼ðùò áíáöÝñèçêå óôçí çìåñßäá, ó÷åäüí 3 åêáôïììýñéá ¸ëëçíåò õðïöÝñïõí óÞìåñá áðü ñåõìáôéêÝò ðáèÞóåéò, ïé ïðïßåò áðïôåëïýí Ýíá ìåãÜëï êïéíùíéêü êáé ïéêïíïìéêü ðñüâëçìá ãéá ôïí äõôéêü êüóìï.

êáé óôï ìÝëëïí. Åðßóçò ëåéôïõñãåß êáé ÊÝíôñï Ðëçñïöüñçóçò, óôï ðáëéü ôõñïêïìåßï
ôïõ Áã. Ãåñìáíïý. Ôï êôßñéï áíáêáéíßóôçêå êáé äéáìïñöþèçêå êáôÜëëçëá áðü ôçí
Åôáéñßá Ðñïóôáóßáò Ðñåóðþí, ìå ÷ñçìáôïäüôçóç ôïõ Éäñýìáôïò Aage Jensen (Äáíßá). Åäþ èá åíçìåñùèïýìå ãéá ôá ïñåéíÜ
÷ùñéÜ, äÜóç êáé êôçíïôñïößá – ðáñáëßìíéá
÷ùñéÜ, áëéåßá, é÷èõïðáíßäá êáé ïñíéèïðáíßäá. Ìåãáëýôåñá êáé éóôïñéêÜ ÷ùñéÜ, ðáñÜäïóç, ðïëéôéóìüò, éóôïñéêÜ ìíçìåßá.
Ôï 2000 åîåäüèç êïéíÞ ÄéáêÞñõîç ãéá
ôçí ßäñõóç ôïõ ÐÜñêïõ Ðñåóðþí, ôçò ðñþôçò äéáóõíïñéáêÞò ðñïóôáôåõüìåíçò ðåñéï÷Þò óôá ÂáëêÜíéá áðü ôïõò ðñùèõðïõñãïýò ôùí ôñéþí ÷ùñþí óôéò ïðïßåò áíÞêïõí
ïé ëßìíåò. Åðßóçò éäñýèçêå ï öïñÝáò Äéá÷åßñéóçò Åèíéêïý Äñõìïý Ðñåóðþí. Ôï
1999 ç Åôáéñßá Ðñïóôáóßáò Ðñåóðþí ôéìÞèçêå óôï Óáí ×ïóÝ ôçò Êüóôá Ñßêá ìå ôï
ðñþôï “Âñáâåßï ÑáìóÜñ” ôçò Óýìâáóçò
ãéá ôïõò Õãñüôïðïõò.
Öåýãïíôáò áðü ôïí ¢ãéï Ãåñìáíü, ìéá
ìåãÜëç åõèåßá áíÜìåóá óôéò äýï ëßìíåò áíïßãåôáé ìðñïóôÜ ìáò. Óôï ôÝñìá ôçò åßíáé
ç ôïðïèåóßá Êïýëá êé’ áðü åêåß ï äñüìïò
äåîéÜ ìðáßíåé ó’ Ýíá êüëðï ôçò ÌåãÜëçò
ÐñÝóðáò. Åêåß åßíáé ôï âïñåéüôåñï ÷ùñéü
êáé ôï ìïíáäéêü ðïõ âñßóêåôáé óôá ðáñÜëéá ôçò ÌåãÜëçò ÐñÝóðáò, êïíôÜ óôï ôñéåèíÝò óõíïñéáêü óçìåßï, ïé ØáñÜäåò.
ÔáñóÞ Ä.
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Ç 28ç Ïêôùâñßïõ êáé ôï Ýðïò ôïõ '40
(ÓõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 1)

êáé ôá íçóéÜ ìáò ãéá íá ðïëåìÞóïõí ôïí
Éôáëü öáóßóôá êáé ðáñÜ ôç ìéêñÞ óå áñéèìü óôñáôéùôéêÞ äýíáìç êáé ôïí ðåíé÷ñü óôñáôéùôéêü åîïðëéóìü äåí äßóôáóáí
íá áíáìåôñçèïýí ìå ôïõò áíáñßèìçôïõò
êáé Üñôéá åîïðëéóìÝíïõò Éôáëïýò. ÐáñÜ
ôéò äõóêïëßåò êáé ôéò êáêïõ÷ßåò ðïõ ðÝñáóáí Üíôåîáí ãéáôß åß÷áí ôç öëüãá óôçí
øõ÷Þ ôïõò íá õðåñáóðéóôïýí ôçí ðáôñßäá. Èá ðñÝðåé íá åðéóçìáíèåß ï óçìáíôéêüò êáé êáèïñéóôéêüò ñüëïò ðïõ Ýðáéîå ç Åëëçíßäá Ãõíáßêá óôá âïõíÜ ôçò
Ðßíäïõ êáé ôá ìåôüðéóèåí âïçèþíôáò ìå
êÜèå ôñüðï óôï çñùéêü Ýðïò ôïõ 1940.
Ãé’ áõôü ó’ üëïõò áõôïýò ôïõò Þñùåò ôïõ
Ìåôþðïõ, ôïõò åðþíõìïõò êáé áíþíõìïõò, üëïé ôïõò ðáéäéÜ ôïõ ëáïý ìáò, ôïõò
ÐÑÅÐÅÉ ÔÉÌÇ êáé ÄÏÎÁ.
Ãéáôß ü÷é ìüíï Ýêáíáí ôï ÷ñÝïò êáé
áíôéóôÜèçêáí óôïõò Éôáëïýò åéóâïëåßò
áëëÜ êáé ãéáôß óôç óõíÝ÷åéá ìåãáëïýñãçóáí ìå ôçí ÅèíéêÞ ìáò Áíôßóôáóç êáôÜ ôùí Ãåñìáíéêþí äõíÜìåùí êáôï÷Þò.
Åßíáé Üîéïé èáõìáóìïý ðùò ïé Þñùåò
óôñáôéþôåò ìáò ðïõ âñÝèçêáí óôá ðåäßá
ôùí ìá÷þí áöÞíïíôáò ðßóù ôïõò ðáéäéÜ,
ãïíåßò, ïéêïãÝíåéåò, áãùíßóôçêáí ìå ðÜèïò êáé ðåßóìá. ¸äùóáí ðïëëïß êáé ôç
æùÞ ôïõò ãéá íá õðåñáóðéóôïýí ôï ýøéóôï áãáèü ðïõ ëÝãåôáé åëåõèåñßá, áîéïðñÝðåéá.
Ïé ðñùôáãùíéóôÝò áõôÞò ôçò çñùéêÞò
áíôßóôáóçò óåìíïß êáé ðåñéöñïíçìÝíïé
óå êÜðïéåò ðåñéðôþóåéò ôßìçóáí ôçí ðáôñßäá ôïõò ÷ùñßò íá æçôÞóïõí ôßðïôå ãéá
ôïí åáõôü ôïõò. Ìüíï áðü ÷ñÝïò.
ÓÞìåñá 66 ÷ñüíéá ìåôÜ áðü ôá ãåãïíüôá áõôÜ áíáñùôéÝôáé êáíåßò áí ôï
ðñáãìáôéêü ìÞíõìá ôçò õðåñÜóðéóçò ôçò
ðáôñßäáò ìáò Ý÷åé ôçí ßäéá óçìáóßá üðùò
ôüôå. Ôá ãåãïíüôá ðïõ äéáäñáìáôßæïíôáé
ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá óôçí ðåñéï÷Þ ìáò
(êõðñéáêü, äéáìåëéóìüò ôçò Ãéïõãêïóëáâßáò, ÌÝóç ÁíáôïëÞ, ÉñÜê-ÁöãáíéóôÜí,
Ëßâáíïò-Ðáëáéóôßíç, êáôáìáñôõñïýí üôé ïé ëáïß äåí ìðïñåß íá åöçóõ÷Üæïõí.

Ðïëý ðåñéóóüôåñï óôçí ðåñéï÷Þ ìáò üðïõ ôá óõìöÝñïíôá ôçò Ôïõñêßáò êáé ôùí
ÇÐÁ êáé ïé âëÝøåéò ôïõò ãéá Ýëåã÷ï ôïõ
Áéãáßïõ êáé áíáôñïðÞ ôùí äåäïìÝíùí
ôïõ Äéåèíïýò Äéêáßïõ áðáéôïýí ìåãáëýôåñç åðáãñýðíçóç áðü ôï ëáü ìáò.
Ç áýîçóç ôùí åîïðëéóìþí ôçò ÷þñáò
ìáò ìå ôçí ðßåóç ôùí ÇÐÁ êáé ç ìåóïëÜâçóÞ ôçò ùò êáèïñéóôéêïý ðáñÜãïíôá
óôçí ðåñéï÷Þ ìáò üðùò Áéãáßï êáé áëëïý ãéá ôç äéåõèÝôçóç êñßóéìùí åêêñåìïôÞôùí. Ìå ôçí Ôïõñêßá áëëÜ êáé ôï
Âáëêáíéêü æÞôçìá äåß÷íïõí ðùò ÷ñåéÜæåôáé ðåñéóóüôåñç ãíþóç áðü üëïõò ìáò
ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôùí ðñïâëçìÜôùí.
Åßíáé åðßóçò ãíùóôÝò ïé äéöïñïýìåíåò èÝóåéò ÷ùñþí-ìåëþí ôçò ÅÅ óå äßêáéá áéôÞìáôá ôçò ÷þñáò ìáò ãé’ áõôü êáé
áðáéôåßôáé ôï äõíÜìùìá ôçò áíôßóôáóÞò
ìáò. ÓÞìåñá ç íÝá ãåíåÜ ÷ñåéÜæåôáé íá
ìÜèåé êáé íá äéäá÷èåß ôá ðñáãìáôéêÜ ãåãïíüôá ôçò éóôïñßáò ìáò. Ãéáôß ìüíï ôüôå
èá åßíáé óå èÝóç íá áöõðíéóôåß ç óõíåßäçóÞ ôçò ôçí ïðïßá êáé èá ìåôïõóéþóåé
óå áãþíá êáé áíôßóôáóç. Ìüíï Ýôóé ï íÝïò Üíèñùðïò èá ðñïôÜîåé ôï ãåíéêü óõìöÝñïí ôçò ðáôñßäáò êáé èá ôï õðåñáóðéóôåß ìå êÜèå ôñüðï.
ºóùò Ýôóé èá êáôáíïÞóåé êáëýôåñá
ðùò üôáí áãùíßæåôáé óÞìåñá ãéá êáëýôåñç ìüñöùóç, ãéá õãåßá, ãéá äïõëåéÜ êáé
äéêáéþìáôá, äéêáéþíåé ðñáãìáôéêÜ ôïõò
ðñïãüíïõò ôïõ ðïõ õðåñáóðßóôçêáí ôçí
ðáôñßäá ãéá íá åßìáóôå üëïé åìåßò óÞìåñá åëåýèåñïé.
Ôï ìÞíõìá ðïõ ìáò äßíåé ôï Ýðïò ôïõ
40 óÞìåñá êáé óôéò ãåíéÝò ðïõ èá Ýñèïõí
åßíáé ðùò ç æùÞ êáé ç åëåõèåñßá êåñäßæåôáé ìå áãþíåò êáé ðßóôç óôá øçëÜ éäáíéêÜ ôçò áíåîáñôçóßáò, ôçò åéñÞíçò, ôçò
áîéïðñÝðåéáò êáé ôçò ðñïêïðÞò åíüò
ëáïý.
ÔéìÞ êáé Äüîá óôïõò Þñùåò áãùíéóôÝò
ôïõ 1940 êáé ôçò ÅèíéêÞò ìáò Áíôßóôáóçò êáôÜ ôùí êáôáêôçôþí åéóâïëÝùí.
Ç ÓõíôáêôéêÞ ÅðéôñïðÞ

150 ÅðéóôÞìïíåò óõììåôåß÷áí óôï 11ï ÐáíåëëÞíéï ÓõíÝäñéï
ôçò ÅëëçíéêÞò ÅðéóôçìïíéêÞò Åôáéñåßáò Âåëôßùóçò Öõôþí
ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôçí ÏñåóôéÜäá
"ÄÅÍ ÍÏÅÉÔÁÉ ÂÉÙÓÉÌÇ ÃÅÙÑÃÉÁ ×ÙÑÉÓ ÅËËÇÍÉÊÅÓ ÐÏÉÊÉËÉÅÓ"

ÅâäïìÞíôá ïêôþ ðñïöïñéêÝò êáé ðåíÞíôá
åííéÜ áíáñôçìÝíåò áíáêïéíþóåéò Ýãéíáí óôç
äéÜñêåéá ôïõ ôñéÞìåñïõ Óõíåäñßïõ óôéò åãêáôáóôÜóåéò ôïõ Äçìïêñßôåéïõ Ðáíåðéóôçìßïõ
ÈñÜêçò óôçí ÏñåóôéÜäá ìå èÝìá: “ÃåíåôéêÞ
âåëôßùóç öõôþí êáé áãñïôéêÞ áíÜðôõîç”.
Óôï óõíÝäñéï óõììåôåß÷áí 150 ðåñßðïõ åðéóôÞìïíåò, ðïõ åßíáé ôï ìåãáëýôåñï áð’ üóá ðñáãìáôïðïéÞèçêáí ìÝ÷ñé óÞìåñá, áíáðôý÷èçêáí

ôÝóóåñéò åíüôçôåò: Ç ðñþôç áíáöÝñåôáé óôç
ìåèïäïëïãßá ðïõ èá ðñÝðåé íá åöáñìüæåôáé
ãéá ôç äçìéïõñãßá íÝùí ðïéêéëéþí, ç äåýôåñç
óôçí áåéöïñéêÞ äéá÷åßñéóç êáé ðñïóôáóßá ôïõ
ãåíåôéêïý õëéêïý, ç ôñßôç ôéò ìïñéáêÝò ôå÷íéêÝò âåëôßùóçò öõôþí êáé ç ôÝôáñôç åíüôçôá
ó÷åôéêÜ ìå ôçí áíôï÷Þ óå äéÜöïñåò âéïôéêÝò
êáé áâéïôéêÝò êáôáðïíÞóåéò.
¹ôáí âÝâáéá Ýíá åîåéäéêåõìÝíï óõíÝäñéï,
ìå ìåãÜëï åíäéáöÝñïí, ðïõ üìùò ìðïñïýóå
íá ðáñáêïëïõèÞóåé ôï êïéíü. Ï áðëüò ðïëßôçò-áãñüôçò ìðïñïýóå íá åíçìåñùèåß ãéá íÝåò ðïéêéëßåò, íÝá ðñïúüíôá, íÝåò õðçñåóßåò, üðùò åß÷å ôïíßóåé êáôÜ ôçí Ýíáñîç ôùí åñãáóéþí ï åðßêïõñïò êáèçãçôÞò ôïõ ôìÞìáôïò ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò ôïõ ÄÐÈ ðïõ ëåéôïõñãåß
óôçí ðüëç, ê. ÉùÜííçò Ôïêáôëßäçò, êáé áíÝöåñå ùò ðáñÜäåéãìá “ôá åíåñãåéáêÜ öõôÜ ãéá ôá
ïðïßá èá ðñÝðåé íá áíáæçôÞóïõìå ôéò ðïéêéëßåò ðïõ èá ìðïñïýí íá áðïäþóïõí ôçí ÅëëÜäá, óå ó÷Ýóç ìå ôçí ðñïóáñìïóôéêüôçôá êáé
ôçí áíôáãùíéóôéêüôçôÜ ôïõò». Êáé óõìðëÞñùóå: «Áõôü óçìáßíåé üôé óçìáßíåé üôé äåí íïåßôáé
âéþóéìç ãåùñãßá ÷ùñßò åëëçíéêÝò ðïéêéëßåò, ôéò
ïðïßåò èá ìðïñïýìå íá ðñïóöÝñïõìå óôïí Ýëëçíá ðáñáãùãü».
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ÐÑÁÃÌÁÔÏÐÏÉÇÈÇÊÁÍ ÔÁ ÅÃÊÁÉÍÉÁ
ÔÏÕ ÉÅÑÏÕ ÍÁÏÕ ÔÉÌÉÏÕ ÓÔÁÕÑÏÕ ÓÔÉÓ ÖÅÑÅÓ
ÊÁÉ ÔÏÕ "ÁÍÈÉÌÅÉÏÕ ÅÊÊËÇÓÉÁÓÔÉÊÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ
ÊÅÍÔÑÏÕ" ÓÔÇÍ ÁËÅÎÁÍÄÑÏÕÐÏËÇ

Την Κυριακή το πρωί 17 Σεπτεμβρίου τελέσθηκαν με κάθε μεγαλοπρέπεια τα εγκαίνια
του ιερού ναού Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στις Φέρες.
Παρουσία πλήθους κόσμου και
τοπικών Αρχών, πραγματοποιήθηκε Αρχιερατικό συλλείτουργο από
τους Μητροπολίτες Θεσσαλονίκης
κ. Άνθιμο Ρούσσα, Αλεξανδρουπόλεως κ. Άνθιμο Κουκουρίδη και
Διδυμοτείχου κ. Νικηφόρο.
Το έργο της ανέγερσης του ναού είχε ξεκινήσει όταν ήταν Μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης ο κ.
Άνθιμος Ρούσσας. Πρέπει όμως να

τονισθεί ότι και ο συμπατριώτης μας Μητροπολίτης Διδυμοτείχου κ. Νικηφόρος έχει συνεισφέρει σημαντικά και ουσιαστικά στην ανέγερση του ναού με τη διάθεση πολλών χρημάτων για την αποπεράτωσή του, καθώς διατηρεί ισχυρούς συναισθηματικούς δεσμούς με την περιοχή
λόγω της καταγωγής του από τις Φέρες.
Το απόγευμα της Κυριακής εγκαινιάστηκαν το Ανθίμειο Εκκλησιαστικό Πολιτιστικό Κέντρο και τα νέα Γραφεία της
Ι. Μητρόπολης Αλεξ/πόλεως. Σημειώνουμε ότι το “Ανθίμειο” είναι ένα έργο που
είχε αρχίσει και προχωρήσει κατά διάρκεια της ποιμαντορίας του κ. Άνθιμου Ρούσσα στην Ι. Μητρόπολη Αλεξ/πολης.

Σιούφας-Οβιτσάροφ συμφώνησαν για υπογραφή μέχρι τέλους 2006
ΑΠΟ 24,5% ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΣΕ ΜΠΟΥΡΓΚΑΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Κατ’ αρχήν συμφωνία για συμμετοχή Ελλάδας και Βουλγαρίας, με 24,5% η κάθε μία,
στον πετρελαιαγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη, ανακοίνωσαν χθες στη Σόφια οι
αρμόδιοι υπουργοί των δύο χωρών, Σιούφας
και Οβισάροφ.
Η βουλγαρική πλευρά, σύμφωνα με τηλεγράφημα του Ασοσιέιτεντ, άφησε ανοιχτό
το ενδεχόμενο να μειωθεί το ποσοστό της.
Αυτό όμως το συνέδεσε με αύξηση των εσόδων που θα εισπράττει για κάθε τόνο πετρελαίου που θα διέρχεται από τον αγωγό.
Σύμφωνα με δηλώσεις που έκαναν οι δύο
υπουργοί στη Σόφια, παραμένει στόχος να
υπογραφεί η τριμερής συμφωνία ΕλλάδαςΡωσίας και Βουλγαρίας μέχρι το τέλος του
χρόνου, στόχος που τέθηκε κατά τη συνάντηση Πούτιν, Καραμανλή και Παρβάνοφ
στην Αθήνα, στις 4 Σεπτεμβρίου.
Οι δύο υπουργοί συμφώνησαν επίσης,
σύμφωνα με το πρακτορείο, να καταθέσουν
τις προτάσεις στη ρωσική πλευρά μέσα σε
μία εβδομάδα, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζουν τι θα περιλαμβάνουν αυτές.

ρωσική εταιρεία διαχείρισης των αγωγών πετρελαίου Τρανσνέφτ, θα είναι αυτή που θα
έχει το πάνω χέρι.
Η εταιρεία αυτή έχει αναλάβει όλες τις
πρωτοβουλίες από τη ρωσική πλευρά, με την
κάλυψη βέβαια και δύο άλλων ρωσικών εταιρειών, της Γκαζπρόμνεφτ και της Ροσνέφτ.
Όσο για τη συμμετοχή και άλλων εταιρειών πέραν των ελληνικών (όμιλοι ΕΛ.ΠΕ.,
Κοπελούζου και Λάτση) και βουλγαρικών
(Μπουλγκαργκάζ), η ρωσική πλευρά “στέλνει” τους ενδιαφερόμενους (Chevron,
TNKBR) στο 49%, δηλαδή Ελλάδα και
Βουλγαρία, εφ’ όσον βέβαια θελήσουν να μεταβιβάσουν ποσοστά τους. 

Προβάδισμα στην Τρανσνέφτ
Πάντως, από την κινητικότητα που παρατηρείται, φαίνεται ότι η όλη υπόθεση έχει
μπει στην τελική ευθεία, καθώς το κρίσιμο
θέμα των ποσοστών της μικτής εταιρείας που
θα ελέγχει κάθε χώρα διευθετήθηκε, ενώ
προσδιορίστηκαν και οι εταιρείες.
Σύμφωνα δε με τα δεδομένα που υπάρχουν, γίνεται σαφές ότι το 51% των μετοχών
της εταιρείας του αγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολης θα το ελέγχει η Ρωσία, ενώ η
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