Και τώρα; Έρχεται ο 5ος Λόγος να ολοκληρώσει, µε το πείσµα του, µία τυπική ως προς
την Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης του Υπουργείου Τύπου διαδικασία, αποδεικνύοντας ότι είναι όντως περιοδικό και όχι περιστασιακό έντυπο (µε την
έκδοση του 5ου τεύχους, η έγκριση κυκλοφορίας ως προς τα οφέλη της πάµφθηνης
διανοµής, από 2µηνη γίνεται ετήσια). Από εδώ και στο εξής, ο ‘Λόγος’ µας έχει όλα τα
εχέγγυα να συνεχίσει ακάθεκτος. Και τα έχει γιατί έχει ανθρώπους, ιδέες, µεράκι, κέφι,
νεολαία που µπορεί να δραστηριοποιηθεί (βλέπε και νέα σύνθεση του ∆.Σ. µας) και
όλους εµάς, µέλη και φίλους του Συλλόγου µας που τον αγαπήσαµε και τον αγαπάµε.
Το µόνο που µένει τώρα, είναι να κρατάµε σε εγρήγορση τα εκδοτικο-συντακτικά
αντανακλαστικά µας, να ξύνουµε διαρκώς τα µολύβια και τις πέννες µας, να συντονίζουµε την συγγραφική µας διάθεσή, καθώς επίσης και να δίνουµε ένα χεράκι στο να
συντηρούµε οικονοµικά και να βελτιώνουµε ποιοτικά την εφηµερίδα µας. Πράγµατα
σχετικά εύκολα, αν αναλογιστεί κανείς τις µεγάλες δυνατότητες του Συλλόγου µας σε
ανθρώπινο δυναµικό.
Προχωράµε λοιπόν όλοι µαζί, µια που απ’ ό,τι εισπράττει σε απόψεις η συντακτική
οµάδα, ο ‘Λόγος µας άρχισε να γίνεται απαραίτητος σε πολλούς και ήδη εµφανίζονται τα
πρώτα στερητικά σύνδροµα από την καθυστέρησή του σε αρκετούς αναγνώστες µας.
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ

Νάτος λοιπόν και ο 5ος Λόγος µας. Ένας Λόγος, που βγήκε µε περισσότερο µόχθο και
κόπο αυτή τη φορά, µια που η ύλη του είναι έρµαιο της έµπνευσης της συντακτικής του
οµάδας και των αιφνιδίων εξάρσεων των σκωληκοειδών της αποφύσεων. Ένας Λόγος 5,
ετεροχρονισµένος λοιπόν, που έρχεται να καταδείξει για µία ακόµη φορά πως η θεωρία
‘της ενός ανδρός εφηµερίδας’, δεν είναι δυνατόν να λειτουργεί αιωνίως θετικά, µια που
υπόκειται στους νόµους του τυχαίου, του απρόβλεπτου και της συγκυρίας.
Ο Λόγος 5 ήθελε και έπρεπε να βγει πριν το Πάσχα, για να ευχηθεί σε όλους µας
‘Χρόνια Πολλά και Καλή Ανάσταση’. Η ζωή τα έφερε έτσι, ώστε τις ευχές αυτές να τις
διαβάζουµε µετά το Πάσχα και εποµένως ισχύουν πλέον µόνο ως προς το 1ο σκέλος
τους, το ‘Χρόνια Πολλά’. Έχουν φυσικά την ίδια θέρµη και ολοψυχία, αλλά δεν έχουν τον
αυθορµητισµό του σωστού χρονισµού, του timing όπως λέγεται νεοελληνιστί.
Ο Λόγος 5 λοιπόν (µε µεγαλύτερο µέγεθος γραµµατοσειράς κατόπιν απαιτήσεως
πολλών αναγνωστών – αχ αυτή η πρεσβυωπία), έρχεται µε την έκδοσή του να πακτώσει
πλέον µία προσπάθεια που ξεκίνησε τον Αύγουστο-Σεπτέµβριο του 2004, λίγο από τύχη,
λίγο από πείσµα, αλλά και µε πολύ κέφι. Συνεχίστηκε κατόπιν ως επιλογή έντυπου
περιοδικού λόγου, αφαιρώντας τον χαρακτήρα του απλού ενηµερωτικού δελτίου, µε
σκέτο κέφι και πείσµα, χωρίς αναφορές πλέον στην τύχη. Προχώρησε µε την ίδια
διάθεση, αυγάτισε τις σελίδες του και τις θεµατικές του, προσέθεσε επικαιρότητα και
χιούµορ, έκανε πιο έντονες τις κοινωνικές του παρεµβάσεις, µε αντισυµβατικό αλλά
πάντα ευγενή τρόπο και ταρακούνησε λίγο έως πολύ τοπικά και υπερτοπικά λιµνάζοντα
ύδατα, καθώς και οκνηρούς και ραχατλίδικους ρυθµούς και αντιλήψεις περί τα κοινά.

Σ.Σ. ∆υστυχώς οι εξελίξεις µας προλαβαίνουν. Κατόπιν εντολής του ∆εσπότη και κατά παράβαση
όλων των νόµων και κανονισµών (ΦΕΚ 890/15.7.2002) που διέπουν τα ιστορικά κτίρια, κατεδάφισαν την τοξωτή κιονοστοιχία της Αγίας Τριάδας (βλέπε προτελευταία & τελευταία σελίδα)

Την Κυριακή 15 Μαΐου 2005, έλαβε χώρα η ανά 2ετία εκλογο-απολογιστική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου µας, για τον έλεγχο
πεπραγµένων του παλαιού ∆.Σ. και την ανάδειξη του νέου για την περίοδο 2005-2007. Η γενική συνέλευση ενέκρινε οµοφώνως τις
δραστηριότητες και γενικότερα την όλη πολυθεµατική διαχείριση, µορφωτική, κοινωνική, πολιτιστική και οικονοµική του απερχοµένου ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Κατόπιν, τα µέλη ψήφισαν και εξέλεξαν τα νέα µέλη του ∆.Σ., τα οποία µε βάση τον αριθµό της
σταυροδότησης τους από το σώµα, είναι τα εξής :
Σειρά

1
2
3
4
5
6
7

Ονοµατεπώνυµο

Άννα Γαζέτη
Εύη Παπαδάµ
Κώστας Μουσένας
Γιώργος Συνεφάκης
Ελένη Σταµούλη-Πεζή
Μαίρη Μπόλη-Γαλλή
∆ηµήτρης Καρανίκας

Ψήφοι

87
86
84
84
78
65
60

Στην 1η συνεδρίαση του νέου ∆.Σ. µε προεδρεύουσα την πλειοψηφήσασα Άννα Γαζέτη, µετά από τις σχετικές ψηφοφορίες, η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, έχει ως εξής :

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γεν. Γραµµατέας
Ταµίας
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Γιώργος Συνεφάκης
∆ηµήτρης Καρανίκας
Εύη Παπαδάµ
Κώστας Μουσένας
Άννα Γαζέτη
Μαίρη Μπόλη-Γαλλή
Ελένη Σταµούλη-Πεζή

Υπεύθυνος πολιτιστικών, µορφωτικών θεµάτων & εφηµερίδας
Υπεύθυνος πολιτιστικών, µορφωτικών & αθλητικών θεµάτων
Υπεύθυνη νεολαίας & µεγάλου χορευτικού
Υπεύθυνος λέσχης και δραστηριοτήτων
Ειδική Γραµµατέας & Υπεύθυνη νεολαίας
Υπεύθυνη γυναικών και µικρών χορευτικών
Υπεύθυνη κοινωνικών θεµάτων & νεολαίας

Η εφηµερίδα του Συλλόγου Λιβαδιωτών Θεσσαλονίκης είναι απολύτως χειροποίητη και δεν τυπώνεται σε τυπογραφείο. Συντάσσεται σε προσωπικό Η/Υ σε απλό πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου, τυπώνεται µέσω ατοµικού εκτυπωτή σε απλό χαρτί διαστάσεων Α3,
αναπαράγεται σε κανονικό φωτοτυπικό µηχάνηµα σε 1.000 –πλέον- αντίγραφα διπλής όψης, συσκευάζεται και ταξινοµείται από οµάδα µελών µας και διανέµεται δωρεάν µέσω ΕΛΤΑ, στη λέσχη µας και χέρι µε χέρι.
Αποστέλλεται επίσης σε όποιον το ζητήσει και ηλεκτρονικά µε e-mail. Στείλτε µας τις απόψεις σας και τη γνώµη σας. Βοηθείστε µας να το γράφουµε όλοι µαζί

Στις 15 Μαϊου 2005, έγιναν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Συµβουλίου, το οποίο
θα διοικήσει τον Σύλλογό µας κατά την 2ετία 2005-2007. Οι εκλογές είχαν προγραµµατισθεί για τις 10 Απριλίου, αλλά µετετέθησαν λόγω ανωτέρας βίας κάποιων απερχοµένων µελών, καθώς και της µεσολάβησης των εορτών του Πάσχα. Τα αποτελέσµατα
της ‘ψηφοφορίας’ είναι γνωστά πλέον (δηµοσιεύονται στην 1η σελίδα) και εποµένως έχει
διασφαλισθεί, έστω και την τελευταία στιγµή, η διοικητική συνέχεια του Συλλόγου,
τουλάχιστον για τα επόµενα 2 χρόνια.
Εκείνο που παρουσιάζει ενδιαφέρον όµως, είναι τόσο η διαδικασία που ακολουθήθηκε, όσο και οι γόνιµες συζητήσεις που αναπτύχθηκαν, πριν από την τελική κατάληξη
στην κάλπη.
Κατ’ αρχήν, κάποια στατιστικά στοιχεία απολογιστικού περιεχοµένου :
Ποσοστά %

Γενικά στοιχεία

Αριθµός

Εγγεγραµµένα µέλη
Ταµειακώς τακτοποιηµένα

481

100

-

-

166

34,51

100

-

Παρουσία στην Γ.Σ.
Ψηφίσαντες

121
99

25,16
20,58

72,89
59,64

100
81,82

(2004 – δικαίωµα ψήφου)

Επί συνόλου – Ψηφοφόρων - Παρόντων

Είναι άκρως ενθαρρυντικό πως ο Σύλλογός µας, έχει ενεργοποιηµένο πάνω από το 1/3
(το 34,51%) των µελών του. Είναι µάλιστα χαρακτηριστική η προθυµία των µελών να
τακτοποιούν τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις, έστω και αν δεν ψηφίζουν όλοι.
Συγκριτικά µε άλλους συλλόγους ή ακόµη περισσότερο µε άλλους φορείς, ο Σύλλογός
µας εµφανίζει µία συσπείρωση εξαιρετικά υψηλή και αυτό είναι προς τιµήν όλων µας.
Η παρουσία του 72,89 % των εν δυνάµει ψηφοφόρων την ηµέρα των αρχαιρεσιών,
µπορεί να θεωρηθεί αρκετά υψηλό, µια που είναι περίπου ίδιο ή και µεγαλύτερο από το
ποσοστό συµµετοχής στις εθνικές εκλογές.
Η αποχώρηση 22 ψηφοφόρων (18,18%) πριν από την ψηφοφορία, οι οποίοι όµως
ήταν παρόντες στην Γενική Εκλογο-Απολογιστική Συνέλευση, ερµηνεύεται πολύ απλά
ως έλλειψη ενδιαφέροντος προς την διαδικασία, µια που ο αριθµός των υποψηφιοτήτων
ήταν ακριβώς ο ίδιος µε τις θέσεις του ∆.Σ. (7) και εποµένως η εκλογή ήταν κατά βάση
ένας ωραιότατος ‘διορισµός’. Αυτό το φαινόµενο, είναι προφανές ότι δηµιουργεί ένα
µεγάλο ζήτηµα για την εύρυθµη λειτουργία του Συλλόγου µας, µια που στην ουσία
‘καταργεί’ την ίδια την έννοια της εκλογικής διαδικασίας.

ΣΚΕΨΕΙΣ ΕΝΟΣ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ
Του Γιώργου Ι. Συνεφάκη
Προέδρου του Συλλόγου Λιβαδιωτών Θεσσαλονίκης κατά την διετία 2003-2005
________________________

Κλείνουν σήµερα (15 Μαΐου 2005) δύο χρόνια από τη στιγµή που το σύνολο του Σώµατος και
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου µας µε τίµησε, µε ψήφισε σχεδόν οµόφωνα και µε
τοποθέτησε στη θέση του Προέδρου του Συλλόγου Λιβαδιωτών Θεσσαλονίκης.
Ολοκληρώνοντας την διετή µου θητεία, νοιώθω την ανάγκη να καταθέσω δηµόσια κάποιες
σκέψεις και απόψεις µου, ώριµα τέκνα της αποκτηθείσας πείρας και γνώσης, πιστεύοντας ότι θα
συµβάλλουν εποικοδοµητικά στον διαρκώς ανοικτό διάλογο που πρέπει να αναπτύσσεται σε
έναν ιστορικό συλλογικό φορέα, όπως ο δικός µας. Ορισµένες από αυτές τις σκέψεις, δηµοσιεύτηκαν κατά καιρούς στα τεύχη του ‘Λόγου του Συλλόγου’, αλλά κρίνω σκόπιµο να τις υπενθυµίσω, µια που τα ζητήµατα που τότε εθίγοντο, συνεχίζουν να είναι επίκαιρα.

ΓΕΝΙΚΑ

Πιστεύω ακράδαντα πως ο λόγος ύπαρξης ενός πολιτιστικού και µορφωτικού συλλόγου σαν το
δικό µας, είναι η διαρκής προσπάθεια για κάτι περισσότερο από ορισµένες εθιµοτυπικές,
περιοδικές ή περιστασιακές συναθροίσεις µε κύριο και βασικό στόχο την αναψυχή ή τις
κοινωνικές συναναστροφές. Θα πρέπει αυτό το κάτι παραπάνω, να είναι κάτι που θα προάγει
διαρκώς την πολιτιστική επιµόρφωση όλων µας, να συµβάλλει ενεργά στην αναβάθµιση του
Λιβαδίου και της Θεσσαλονίκης, να συσφίγγει διαρκώς τις σχέσεις των µελών και φίλων µας και
να αναπτύσσει την αλληλεγγύη µεταξύ τους. Αλλιώς ο Σύλλογος θα παραµένει απλά ένας
φορέας χαλαρών δεσµών µεταξύ ανθρώπων µε κοινή απλά καταγωγή, η λέσχη µας απλά ένας
χώρος καθηµερινής διασκέδασης ορισµένων µελών και στέγασης µερικών δραστηριοτήτων
(χορευτικά παιδιών κλπ.) ή περιστασιακών συναθροίσεων. Στην περίπτωση αυτή, το όποιο ∆.Σ.
θα έχει απλά και µόνο αρµοδιότητες διεκπεραίωσης των τυπικών και των εθίµων και θα
περιµένει ανυπόµονα τη λήξη της 2ετούς θητείας του.
Είναι γνωστό επίσης σε όλα τα µέλη και τους φίλους του Συλλόγου Λιβαδιωτών Θεσσαλονίκης,
ότι ανέκαθεν οι πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις που οργάνωνε ο Σύλλογος µας, µε στόχο
είτε την πληρέστερη πληροφόρηση και την επαύξηση των γνώσεων των µελών µας πάνω σε
ζητήµατα ιστορίας, λαογραφίας και γενικότερα πολιτισµού, είτε την αναψυχή και ψυχαγωγία
τους, ήταν και πολυάριθµες και επιτυχηµένες. Είναι επίσης γνωστό ότι τα τελευταία κυρίως
χρόνια, οι εκδηλώσεις αυτές, αυξήθηκαν σε αριθµό, ενώ µεγάλωσε οµολογουµένως και η
εµβέλεια τους ως προς τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο της Θεσσαλονίκης και όχι µόνο. Παράλληλα αυξήθηκε εντυπωσιακά και ο αριθµός των ανθρώπων, τόσο παλαιών µελών που επανενεργοποιήθηκαν, όσο και νέων φίλων µας, χωρίς ιδιαίτερα στενή σχέση µέχρι πρότινος µε το Σύλλογο
και το Λιβάδι, οι οποίοι άρχισαν να ενδιαφέρονται ζωηρά για τις δραστηριότητες µας και να
συµµετέχουν ανελλιπώς σε αυτές. Επιπροσθέτως, η αύξηση του αριθµού των νέων Λιβαδιωτών
φοιτητών, σπουδαστών και εργαζοµένων, εκ Λιβαδίου προερχοµένων ή παιδιών των µελών µας,
που άρχισαν να συχνάζουν στη λέσχη µας, διαµόρφωσε µια νέα κοινωνική σύνθεση του
Συλλόγου, η οποία κατ’ επέκταση δηµιουργεί και την ανάγκη µίας αναθεώρησης του κώδικα
επικοινωνίας που ο Σύλλογος είχε µέχρι σήµερα µε τα µέλη και τους φίλους του.

∆εν περιποιεί τιµή για τον ιστορικό µας Σύλλογο η ‘φοβία’ µε την οποία αντιµετωπίζουν
τα µέλη του τη συµµετοχή τους στα κοινά και κυρίως στη ∆ιοίκησή του. Η σύνταξη του
‘Λόγου’, ως καλοπροαίρετη όπως πάντα, χρησιµοποιεί σκοπίµως τη λέξη φοβία (ενώ θα
µπορούσε να αξιοποιήσει το πλούσιο λεξιλόγιό της και να θυµηθεί λέξεις όπως ραθυµία,
οκνηρία, ωχαδελφισµό, ή ακόµη και εκφράσεις όπως αποφυγή συµµετοχής στον διοικητικό ρεφενέ, άλλοι να βγάζουν τα φίδια από την τρύπα, τραβάτε µπροστά εσείς κι εµείς
χειροκροτούµε κλπ. κλπ.). Ακόµη χειρότερο είναι το “ιδεολογικό” περίβληµα (πλην
εξαιρέσεων φυσικά), µε το οποίο πολλά, καθ’ όλα άξια µέλη, ‘φασκιώνουν’ τη στάσηαπόσταση που κρατούν από τα κοινά, χρησιµοποιώντας θεωρίες (σοφίσµατα κατά τη
γνώµη µας), όπως εκείνη του υψηλού σηµείου όπου έχει φτάσει ο πήχυς του Συλλόγου (η
σύνταξη δεν κατανοεί ειλικρινά το τι σηµαίνει µεγάλο ύψος πήχεως), του φόρτου εργασίας, της διοικητικής κόπωσης, του ‘εγώ θα είµαι πάντα δίπλα σας σε ό,τι τυχόν
χρειαστείτε αλλά ποτέ µέσα στο ∆.Σ.’ κ.ά.
Η σύνταξη του ‘Λόγου’ δεν θέλει να διανοηθεί ότι µέλη του Συλλόγου µας αποφεύγουν
την εκλογική διαδικασία και την δηµόσια κρίση από το σώµα, φοβούµενα την ενδεχόµενη
‘αποτυχία και µη αποδοχή’ τους. Κάτι τέτοιο θα ήταν άκρως νοσηρό φαινόµενο και
µακρυά από την λογική του Συλλόγου µας. Και αυτό το τονίζει, το υπογραµµίζει και το
προσυπογράφει ο αρχισυντάκτης του ‘Λόγου’, ο οποίος έβαλε υποψηφιότητα για πρώτη
φορά το 1999 και κατετάγη αγόγγυστα 1ος επιλαχών (8ος), χωρίς να έχει ποτέ θέσει θέµα
τρωθέντος προσωπικού γοήτρου.
Αποτέλεσµα αυτής της λογικής, είναι να ‘διοριστούν’ τα 7 µέλη που έθεσαν τον εαυτό
τους στη διάθεση του σώµατος και έβαλαν υποψηφιότητα για τις 7 θέσεις του ∆.Σ.
Επίσης ο Σύλλογος έχει την πολυτέλεια να µην διαθέτει επιλαχόντες, ώστε αν κάποιος ή
κάποια παραιτηθεί, αρρωστήσει, ερωτευθεί σφόδρα, µεταναστεύσει ή αποχωρήσει
γενικότερα για οποιονδήποτε λόγο, να µείνει το ∆.Σ. κολοβό και να πρέπει να ξαναγίνουν
εκλογές.
Αυτό λοιπόν δεν περιποιεί τιµή για τον Σύλλογό µας, των 97 ετών ζωής και
ιστορικής παρουσίας στην Θεσσαλονίκη, στο Λιβάδι και στον πολιτισµό µας.
Το µόνο σχετικά ενθαρρυντικό, είναι ότι 4 από τα 7 νέα µέλη του ∆.Σ. είναι νεότατες
κυρίες (σ.σ. και πανέµορφες), µε µεγάλη διάθεση προσφοράς. Μπορεί λοιπόν κανείς να
ελπίζει ότι θα υπάρξει ενδεχοµένως στο µέλλον µια απρόσκοπτη διοικητική συνέχεια,
χωρίς ‘εθνοσωτήριες αναγκαστικές’ υποψηφιότητες και λύσεις ανάγκης.
-----------------------------------------

Υ.Γ. Ο είρων της συντακτικής οµάδας σχολίασε δηκτικά το γεγονός ότι στις πρώτες 2 θέσεις εξελέγησαν κυρίες, µε διαφορά στήθους από τους 3ο και 4ο (άνδρες), λέγοντας πως αυτό δεν πρέπει να
µας εκπλήσσει, διότι ως γνωστόν, το γυναικείο στήθος υπερέχει σε µέγεθος εκείνου των ανδρών.

Θα προσπαθήσω να ταξινοµήσω, συνοπτικά, τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία της 2ετούς
λειτουργίας του Συλλόγου µας, κατά την οποία είχα την τιµή να είµαι Πρόεδρός του, ή τουλάχιστον αυτά που µπόρεσα να διαπιστώσω εγώ. Η κατάθεση αυτή των απόψεών µου, θέλει να
έχει τον χαρακτήρα της συµβολής προς όλους µας, ώστε να διατηρήσουµε στο µέλλον και να
βελτιώσουµε ακόµη περισσότερο τα θετικά, να διορθώσουµε τα αρνητικά, αλλά κυρίως να
µειώσουµε το άνοιγµα της ψαλλίδας µεταξύ τους, το οποίο παραµένει σχετικά ευµέγεθες.

Α. ΤΑ ΘΕΤΙΚΑ ΤΗΣ ∆ΙΕΤΙΑΣ

Νοµίζω πως αυτή η διετία πέρασε µέσα σε µία ατµόσφαιρα ανάλογη των απόψεών που
προανέφερα και προσωπικά την θεωρώ µάλλον εποικοδοµητική, τουλάχιστον ως προς το
άνοιγµα του Συλλόγου στην ευρύτερη κοινωνία της πόλης µας και του Λιβαδίου. Παραθέτω -κατά
σειρά της δικής µου αξιολόγησης- τα σηµαντικότερα θετικά σηµεία της 2ετίας.

ΘΕΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ 1 : Η ΕΠΑΝΑΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Το σηµαντικότερο γεγονός της 2ετίας, θεωρώ πως είναι η δυναµική επανεµφάνιση της νεολαίας
µας, η οποία µετά από µία µακρά περίοδο αγρανάπαυσης, χειµέριας νάρκης και ραστώνης,
επέστρεψε δυναµικά, εντάχθηκε πλήρως στο πνεύµα των Συλλογικών δραστηριοτήτων και
αποτελεί πλέον δηµιουργικό τµήµα και συν-γενεσιουργό αιτία τους. Το πλέον σηµαντικό όµως,
είναι πως η συµµετοχή της δεν εξαντλείται µόνο στο χορευτικό, το οποίο αναβίωσε, αλλά
επεκτείνεται και σε άλλους τοµείς (µουσική οµάδα, ψυχαγωγία ως αγωγή ψυχής, εποπτεία
παραδοσιακών στολών, επιστηµονικές παρεµβάσεις και πρωτοβουλίες, βιβλιοθηκονοµική
ταξινόµηση κ.ά.).
Το σηµείο αιχµής όµως της δυναµικής
επαναδραστηριοποίησης της νεολαίας, είναι η
διάθεση για συµµετοχή στα κοινά του Συλλόγου και σε επίπεδο διοίκησης, όπως µου
διεµήνυσαν, το οποίο θα φανεί και µε την
κατάθεση υποψηφιοτήτων για το επόµενο ∆.Σ.
του Συλλόγου (σ.σ. διαφαίνεται πλέον καθαρά
και στη νέα σύνθεση του ∆.Σ.).

Χαιρετίζω θερµά λοιπόν, σφάζοντας
µόσχο σιτευτό, αυτή την ‘επιστροφή των
ασώτων’, την οποία θεωρώ δείγµα υγείας,
ελπίδας και διασφάλισης της συνέχειας
ενός νέου πνεύµατος που διέπει και θα
διέπει εφ’ εξής τον Σύλλογό µας.

ΘΕΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ 2 : Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Η εµφάνιση της εφηµερίδας µας ‘Ο Λόγος του ΣυλΛόγου’, απετέλεσε και αποτελεί ένα στοιχείο
πολιτισµού και επικοινωνίας, που βγαίνει µε πολύ µόχθο και που η έκδοσή του (µέχρι σήµερα 4
τεύχη και επίκειται το 5ο (σ.σ. το παρόν δηλαδή), επέφερε µια µικρή ‘επανάσταση’ στη δηµόσια
εικόνα του Συλλόγου µας, τόσο προς το εξωτερικό περιβάλλον (Θεσσαλονίκη, Λιβάδι και πόλεις
όπου υπάρχουν Σύλλογοι Λιβαδιωτών), όσο και προς τα µέλη και τους φίλους του Συλλόγου µας.
Πρόκειται για µία προσπάθεια που ξεκίνησε τον Αύγουστο-Σεπτέµβριο του 2004, λίγο από τύχη,
λίγο από πείσµα, αλλά και µε πολύ κέφι. Συνεχίστηκε κατόπιν ως επιλογή έντυπου περιοδικού
λόγου, εφηµερίδας δηλαδή, αφαιρώντας τον χαρακτήρα του απλού ενηµερωτικού δελτίου, µε
σκέτο κέφι και πείσµα, χωρίς αναφορές πλέον στην τύχη. Προχώρησε µε την ίδια διάθεση,
αυγάτισε τις σελίδες του και τις θεµατικές του, προσέθεσε επικαιρότητα και χιούµορ, έκανε πιο
έντονες τις κοινωνικές του παρεµβάσεις, µε αντισυµβατικό αλλά πάντα ευγενή τρόπο και
ταρακούνησε λίγο έως πολύ τοπικά και υπερτοπικά λιµνάζοντα ύδατα, καθώς και οκνηρούς και
ραχατλίδικους ρυθµούς και αντιλήψεις περί τα κοινά.
Η εφηµερίδα µας, κατήργησε ουσιαστικά τα σύνορα
σιωπής µεταξύ των µελών µας ή την τυχαία και περιστασιακή πληροφόρηση τους περί τα τεκτενόµενα,
τόσο στον Σύλλογο, όσο και στο Λιβάδι.
Άνοιξε ορίζοντες ελεύθερης έκφρασης και κατάθεσης απόψεων, ανταλλαγής ιδεών και
σκέψεων, µοίρασε και µοιράστηκε γνώση και γέλιο, καηµούς και λύπες, στήριξε πρωτοβουλίες,
αλλά κυρίως µετάγγισε ιστορία, λαογραφία και πολιτισµό, σε κάθε σπίτι µέλους και φίλων του
Συλλόγου µας.
Αυτή όµως η εκδοτική προσπάθεια και οι ευγενείς της προθέσεις, όσο καλές κι αν ακούγονται,
είναι αδύνατο να πραγµατοποιηθούν, αν δεν υπάρξει ανταπόκριση από τη µεριά των µελών και
των φίλων του Συλλόγου, τόσο στο επίπεδο της ενεργού συµµετοχής σε κάθε εκδήλωση που
οργανώνεται και για την οποία θα ενηµερωνόµαστε όλοι µέσω της εφηµερίδας µας, όσο κυρίως
ως προς το δεύτερο και σηµαντικότερο σκέλος, της κατάθεσης των απόψεων και των σκέψεων
όλων µας. Το ελεύθερο αυτό βήµα, ας είναι η απαρχή µίας νέας προσπάθειας για µεγαλύτερη
διάχυση αυτών των απόψεων του καθενός από µας, για µια πιο οργανωµένη κοινωνική
παρέµβαση όλων µας και ας ελπίσουµε πως θα λειτουργήσει καταλυτικά ως συµπληρωµατικός
µοχλός πίεσης προς πάσα κατεύθυνση, προς τους αρµόδιους φορείς κλπ., πάντοτε µε στόχο το
κάτι καλύτερο και θετικότερο για το Σύλλογό µας, το Λιβάδι µας και την Πόλη µας.
Η σταθερή περιοδικότητα του, πρέπει να αποτελέσει µία δέσµευση, εκτός από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο που θα εκλεγεί σήµερα και για το επόµενο και το κάθε άλλο στο µέλλον. Η εφηµερίδα
µας είναι και πρέπει να είναι ένας κρίκος µιάς αλυσίδας φιλίας και ενηµέρωσης, είναι και πρέπει
να είναι ένας ισχυρός δεσµός µεταξύ ανθρώπων που έχουν κάτι κοινό µεταξύ τους, µεταξύ
ατόµων που ενδιαφέρονται και νοιάζονται για κάτι που το θεωρούν αξιόλογο και πολύτιµο, όπως
ο Σύλλογος, η Θεσσαλονίκη, το Λιβάδι, η Ελλάδα.
Η εφηµερίδα µας είναι και θα πρέπει πάντα να είναι ένας αέναος
και αµφίδροµος κώδικας επικοινωνίας µεταξύ ενεργών πολιτών, ένας
άµβωνας ενηµέρωσης και προβληµατισµού για ό,τι συµβαίνει στη
ζωή µας και αφορά τα δικά µας πράγµατα, καθηµερινά και µη.
Κάτι που χαρακτηρίζει τον ‘Λόγο του Συλλόγου’ µας, είναι ότι είναι
κυριαρχεί ο γραπτός λόγος και όχι η εικόνα. Αυτό είναι µία σαφής
επιλογή της σύνταξης (και πολύ επίπονη φυσικά), η οποία πιστεύει
ότι το κείµενο αποτυπώνεται υποσυνείδητα µέσω της όρασης στο
µυαλό του αναγνώστη και πέρα από το περιεχόµενό του, δηµιουργεί
λεκτικούς, γραµµατικούς, λεξιλογικούς, ορθογραφικούς και συντακτικούς συνειρµούς, που εµπλουτίζουν τη γνώση και γενικότερα την
‘κουλτούρα’ του. Γι’ αυτό η σύνταξη της εφηµερίδας µας
πληγώνεται αφάνταστα, όταν ανακαλύπτει κάποια πληκτρολογικά λάθη (4 στον τελευταίο ‘Λόγο’).
Επίσης, είµαι πολύ περήφανος που η εφηµερίδα µας είναι απολύτως χειροποίητη και δεν
τυπώνεται σε τυπογραφείο. Συντάσσεται σε προσωπικό Η/Υ σε απλό πρόγραµµα επεξεργασίας
κειµένου, τυπώνεται µέσω ατοµικού εκτυπωτή σε απλό χαρτί διαστάσεων Α3, αναπαράγεται σε
κανονικό φωτοτυπικό µηχάνηµα σε 1.000 περίπου αντίγραφα διπλής όψης, συσκευάζεται και
ταξινοµείται από οµάδα µελών µας και διανέµεται δωρεάν.
Πιστεύω µε εµµονή στην χειροποίητη ερασιτεχνική δηµιουργία, ως αντίβαρο στην περιρρέουσα
ατµόσφαιρα της εµπορευµατικής λογικής που διέπει τα πάντα σήµερα και θεωρώ τον ‘Λόγο’ µας,
µία όαση σε ένα ξερό τοπίο, µία κόκκινη πινελιά σε έναν µουντό κοινωνικό φόντο.
Ας τη στηρίξουµε λοιπόν, µια που διανέµεται δωρεάν, είτε οι επαγγελµατίες προβαλλόµενοι
από τις στήλες της, συνεισφέροντας κάποιο ποσό, είτε επιχορηγώντας την κατά βούληση οι
καλοστεκούµενοι οικονοµικά συµπατριώτες µας, στο βαθµό και στο µέτρο της αγάπης και των
δυνατοτήτων τους. Ούτως ή άλλως θα πρέπει να επανεξετάσουµε το ζήτηµα (δωρεάν ή συνδροµητική διανοµή, µονοχρωµία ή πολυχρωµία της έκδοσης, πρόταση του Εξωραϊστικού Συλλόγου
Λιβαδίου για συγχώνευση των 2 εκδόσεων ‘Λόγου’ και ‘Λιβαδίου’, τυπογραφική ή φωτοτυπηµένη
εκτύπωση και αναπαραγωγή της κλπ.), στην ειδική εκδήλωση µε θέµα ‘Ηµερίδα για την
εφηµερίδα’, που προγραµµατίζεται για τον Σεπτέµβριο ή τον Οκτώβριο του 2005.

ΘΕΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ 3 : ΟΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΑΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

Πολύ θετική θεωρώ επίσης και την προσέγγισή του Συλλόγου µε σηµαντικές µορφές της
πνευµατικής και πολιτιστικής ζωής της Θεσσαλονίκης, οι οποίες προσφέρθηκαν και µετάγγισαν
τις γνώσεις τους στα µέλη και τους φίλους µας, έστω µόνο σε εκείνους που ήθελαν να τις
ακούσουν.
Η µεγάλη αναγνώριση που τρέφει η κοινωνία της Θεσσαλονίκης και όχι µόνον, απέναντι στον
ιστορικό µας Σύλλογο, µας έδωσε τη δυνατότητα να απολαύσουµε στη λέσχη µας, τις εξειδικευµένες απόψεις και γνώσεις εξαίρετων µορφών της σύγχρονης ελληνικής επιστηµονικής
σκέψης, όπως : του συγγραφέα Αστερίου Κουκούδη, του καθηγητή Νίκου Μουτσόπουλου, του
καθηγητή Βασίλη Παπαζάχου, της
α/διευθύντριας ΕΣΥ ιατρού Αριάδνης
Μανδραλή-Συνεφάκη, του καθηγητή
Νίκου Ξηροτύρη, της καθηγήτριας
∆ιονυσίας Μισίου κ.ά. Στο δε αµφιθέατρο του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ευχαριστώ για άλλη µία
φορά την Πρόεδρο του, καθηγήτρια Ξ.
Σκαρπιά-Χόϊπελ), τους καθηγητές Α.
Καραθανάση και Ι. Σκούρτη, τον ιστορικό Γρηγόρη Βέλκο κ.ά.

Το άνοιγµα αυτό του Συλλόγου προς την πόλη µας και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον της
χώρας, πρέπει να συνεχιστεί απαρέγκλιτα και µε κάθε τρόπο, ώστε να µην είναι η παρελθούσα
διετία µία περίοδος παχειών αγελάδων, αλλά να σταθεροποιηθεί η σχέση µας µε θεσµούς και
πρόσωπα και να πάρει µία µορφή αέναης πολιτιστικής αλληλοτροφοδοσίας.
Στο πνεύµα αυτό, κατά την 2ετία, ο Σύλλογός µας είχε την τιµή να εντάξει στου κόλπους του 5
προσωπικότητες της πόλης µας ως επίτιµα µέλη, τον Ιστορικό και Συγγραφέα Αστέριο
Κουκούδη, τον Καθηγητή Νίκο Μουτσόπουλο, τον Καθηγητή Βασίλη Παπαζάχο, τον Καθηγητή Νίκο Ξηροτύρη και τον Μαέστρο Άκη Γεροντάκη (αύριο 16/5/2005).

ΑΛΛΑ ΘΕΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
Νοµίζω πως τα σηµεία 1, 2 και 3 είναι τα σηµαντικότερα από όλα όσα έγιναν την τελευταία
2ετία στον Σύλλογό µας. Ωστόσο δεν είναι αµελητέες και πολλές άλλες εκδηλώσεις (οι ετήσιοι
χοροί µας, οι συνεστιάσεις, οι συναυλίες, οι ηµερίδες), δραστηριότητες (χορευτικά, γιορτές,
παρελάσεις, γλέντια κλπ.) και ενέργειες (αλλαγή καταστατικού, εγγραφή στην Πανελλήνια
Οµοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων, ενεργό συµµετοχή σε εκδηλώσεις της και άλλες
γενικότερες, όπως στα σεµινάρια Λαογραφίας και Παραδοσιακών χορών, οι ιατροί στο Λιβάδι, η
συµβολή µας στα πολιτιστικά του Λιβαδίου κλπ.).
Η εµφανιζόµενη συσπείρωση των µελών µας γύρω από τον Σύλλογο, κυρίως των παλαιότερα
ανενεργών, η αυξηµένη τους (αλλά όχι και απόλυτα ικανοποιητική) συµµετοχή στα κοινά και η
σύµπνοια που εµφανίζουν, αποτελούν ελπιδοφόρο σηµείο αναφοράς για το µέλλον.
Σηµαντική επίσης είναι η προσέλκυση νέων φίλων, η εγγραφή νέων µελών καθώς και η σχετικά
ικανοποιητική οικονοµική ‘ευρωστία’ του Συλλόγου, χάρις στην ανταπόκριση των µελών στις
συνδροµητικές τους υποχρεώσεις, στην αυξηµένη τους ευαισθησία που µεταφράζεται µε δωρεές
και εισφορές, καθώς και στην ενεργοποίηση του ∆.Σ. ως προς την επίτευξη επιχορηγήσεων από
δηµόσιους φορείς και ΝΠ∆∆.
Θεωρώ άκρως ευτυχές επίσης, το γεγονός ότι ο Σύλλογος λειτουργεί ικανοποιητικότατα
µέσα σε µία ατµόσφαιρα λαϊκότητας αλλά όχι λαϊκισµού, µέσα σε ένα κλίµα ποιοτικά
υψηλό αλλά όχι ελιτίστικο. Αυτή η ισορροπία πρέπει να διατηρηθεί πάση θυσία από κάθε
επόµενη διοίκηση.

Β. ΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ∆ΙΕΤΙΑΣ
Αυτή η διετία, είχε και τις αρνητικές της στιγµές, όπως συµβαίνει και σε κάθε ζωντανό
οργανισµό. ∆εν θα ήθελα να υπερτονίσω κάποια πράγµατα, ωστόσο καλό θα είναι να τα
υπογραµµίσουµε, ώστε να τα διορθώσουµε στο µέλλον, ει δυνατόν.

ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ 1 : Η ΕΛΛΕΙΨΗ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ - Η
ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΗΧΕΩΣ
Πολλά χρόνια πριν (πάνω από 30), είχα δει µία εξαιρετική κινηµατογραφική ασπρόµαυρη
ταινία του ιταλικού νεορεαλισµού, η οποία µετέφερε την ατµόσφαιρα του Α’ Παγκοσµίου
Πολέµου, του πολέµου των χαρακωµάτων. Σε µία σκηνή, όπου τόσο οι Γερµανοί όσο και οι
Ιταλοί ήταν χωµένοι µέσα στα χαρακώµατά τους και αλληλοπυροβολούνταν επί µέρες χωρίς
αποτέλεσµα, ο Ιταλός συνταγµατάρχης απεφάσισε να επιτεθεί.
Ανέβηκε λοιπόν στο άσπρο άλογό του, πρόσταξε γενική επίθεση
(ξέρετε µε τι στεντόρεια φωνή προστάζουν οι συνταγµατάρχες) και
όρµηξε καλπάζοντας ξιφήρης εναντίον των Γερµανών. Στη µέση της
διαδροµής και µη ακούγοντας κανένα θόρυβο πίσω του, γύρισε το
κεφάλι και είδε το εξής : Όλους τους στρατιώτες του συντάγµατός του,
κρυµµένους µέσα στα ταµπούρια τους, να τον χειροκροτούν µε
µεγάλο ενθουσιασµό και εθνική έπαρση, να ζητωκραυγάζουν και να
του φωνάζουν: ‘Μπράβο κύριε Συνταγµατάρχα, επάνω τους, κατάτρόπωσέ τους όλους και µην αφήνεις κανένα ζωντανό’.
Τώρα, γιατί µου ήρθε αυτή η σκηνή στο µυαλό, ενώ συζητούµε το ζήτηµα της συµµετοχής των
µελών µας στα κοινά του Συλλόγου, δεν το γνωρίζω. ‘Όπως λέγεται εξ άλλου και στο σινεµά,
πάσα οµοιότης µε πραγµατικά πρόσωπα και γεγονότα, είναι εντελώς συµπτωµατική
Κυκλοφορεί, πάντοτε προεκλογικά, µια περίεργη θεωρία µεταξύ των µελών του Συλλόγου
µας, περί υψηλής θέσης του ύψους του πήχεως (ή πήχη), όπου πλέον για να µην πέσει
παρακάτω ή για να παραµείνει στη θέση του,
πρέπει ο Σύλλογος να διοικείται από 2-3
ανθρώπους και µόνον (προφανώς εξαίρετους
άλτες εις ύψος ή άντε επί κοντώ). Λες και για
να προσφέρει κάποιος σε έναν φορέα πολιτισµού, πρέπει να είναι και στη ∆ιοίκησή του
υποχρεωτικά και όχι απλό µέλος.
Προσωπικά λάτρευα τα αγωνίσµατα του στίβου, µέχρις ότου κατάλαβα ότι συναγωνίζονται
φαρµακευτικές εταιρείες µεταξύ τους και τα παράτησα. Αν όµως πρόκειται να σχολιάσω µε
αθλητικές ορολογίες το ζήτηµα της εθελοντικής συµµετοχής όλων στον διοικητικό ρεφενέ µας, θα
δηλώσω πως εµένα µου αρέσει πολύ η σκυταλοδροµία, όχι η 4 Χ 100 ή η 4 Χ 400, αλλά η 7 Χ 2
χρόνια Χ πολλές θητείες εναλλασσοµένων προσώπων.
Πάντως, όσο κοµψό και τιµητικό να ακούγεται αυτό για τους 2-3
άλτες που λέγαµε, δεν µπορεί να αποτελεί άλλοθι για συνεχή αποχή
των υπολοίπων από την ενασχόληση µε τα διοικητικά. Ο Σύλλογος
διαθέτει πάρα πολλά και καταξιωµένα στελέχη, ώστε να επαφίεται σε
ολίγους, τους ίδιους και τους ίδιους. Αφ’ ενός είναι άδικο, αφ’ ετέρου
τους ‘στύβει’ έως υπερκορεσµού. Άσε δε που ο Σύλλογος κινδυνεύει
να πληρώνει από το ταµείο του τη διατροφή που θα απαιτήσουν οι
Συλλογόπληκτες σύζυγοί τους, στα µελλούµενα και νοµοτελειακά
αναπόφευκτα διαζύγια.

ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ 2 : Η ΧΑΛΑΡΗ ΣΥΝΟΧΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΓΕΝΕΩΝ

Παρατηρείται επίσης µια ασυνέχεια στη φυσική παρουσία µελών µας στις διάφορες
εκδηλώσεις του Συλλόγου. Παρατηρείται µια έντονη και πυκνή παρουσία της νεολαίας (άκρως
ενθαρρυντικό), καθώς και των βετεράνων, ενώ οι λεγόµενες µέσες ηλικίες εµφανίζονται δηµόσια
(όχι για την αναψυχή τους αλλά στις εκδηλώσεις µας) σε πολύ αραιά διαστήµατα και σε πολύ
µικρό αριθµό. Αυτό αφορά κυρίως τα µέλη που στα νειάτα τους έχουν προσφέρει πάρα πολλά
στον Σύλλογό µας, ακόµη και από υψηλές διοικητικές θέσεις ή ως χορηγοί.
Αυτό θα πρέπει να αναλυθεί και αξιολογηθεί κατάλληλα από το επόµενο ∆.Σ., ώστε αυτά τα
µέλη µας -45άρηδες και 55άρηδες-, να βρούν ξανά τα κίνητρα εκείνα που θα τους ενεργοποιήσουν και πάλι.

ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ 3 :Η ΛΕΣΧΗ ΜΑΣ.
ΧΩΡΟΣ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗΣ Ή ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ;

Ανέκαθεν η λέσχη µας λειτούργησε και λειτουργεί, εκτός από χώρος συγκέντρωσης και
συσπείρωσης των συµπατριωτών µας, µελών ή και φίλων µας και ως χώρος διαφόρων δραστηριοτήτων, κυρίως χορευτικών. Τελευταία απέκτησε και µία άλλη διάσταση, πολύτιµη θα έλεγα,
έγινε ένας χώρος έκφρασης πολιτιστικών και µορφωτικών εκδηλώσεων, κυρίως διαλέξεων και
παρουσιάσεων από καταξιωµένους επιστήµονες ειδικών θεµάτων, που αφορούν όλα τα κοινωνικά στρώµατα και τα ενδιαφέροντά τους.
Η σχετικά πυκνή περιοδικότητα µε την οποία έλαβαν χώρα οι εκδηλώσεις αυτές, βρήκαν
απροετοίµαστα τα µέλη µας που είχαν συνηθίσει κάποιες ώρες να τις έχουν δικές τους και
µόνον για διασκέδαση (τα πρωινά των Κυριακών κυρίως). Το αποτέλεσµα ήταν να µην υπάρξει η
σωστή οριοθέτηση της συµπεριφοράς των µεν µε τις δραστηριότητες των δε και να αδικούνται,
τόσο οι εκδηλώσεις, όσο και οι διασκεδάσεις. Θα πρέπει να ιδωθεί το ζήτηµα στα επόµενα
χρόνια, ώστε να επέλθει η σωστή όσµωση και κατ΄ επέκταση η καλύτερη εµφάνιση του προσώπου του Συλλόγου προς όλους µας και κυρίως προς τα έξω.
Αγαπητοί συµπατριώτες

Ο Σύλλογός µας εκπροσωπεί στην Θεσσαλονίκη ένα χωριό 3.000 κατοίκων, γεωγραφικά
αποµονωµένο στα 1.200 µέτρα υψόµετρο.
Παρ΄ όλα αυτά, εµφανίζει µία δυναµική, ποσοτική και ποιοτική, που την ζηλεύουν ‘µεγάλοι’
Σύλλογοι, οι οποίοι εκπροσωπούν, από µεγάλες πόλεις, έως ολόκληρους νοµούς ή και περιφέρειες ακόµη της χώρας. Αυτό περιποιεί
µεγάλη τιµή, αλλά και ευθύνη για µας, για µία
σταθερή συνέχεια της ιστορίας µας και της πορείας µας και µία συνεχή επαύξηση της εµβέλειας, της παρουσίας µας, αλλά κυρίως του
πολιτιστικού µας ρόλου.
Πολλά ακόµη θα µπορούσα να θίξω, αλλά δεν θα καταχραστώ άλλο τον χρόνο σας.
Απλά θα παρακαλέσω το επόµενο ∆.Σ. να λάβει, κάπως έστω, υπ’ όψη του αυτά τα ζητήµατα,
ώστε να επαυξήσει την ποιότητα των θετικών σηµείων και να βελτιώσει εκείνη των αρνητικών.
Σας ευχαριστώ για την ανοχή και την αντοχή σας

Του Νίκου Αν. ∆ίκα, Αρχιτέκτονα Α.Π.Θ.
Πλησιάζουν οι εκλογές στο σύλλογο και πολύ κουβέντα γίνεται για τον πήχη και κυρίως το
ύψος του. Εννοούµε όλοι βέβαια το επίπεδο των εκδηλώσεων και των δραστηριοτήτων του
συλλόγου, που τόσο ποσοτικά αλλά κυρίως ποιοτικά (κατά κοινή οµολογία), έχουν αναβαθµιστεί
τα τελευταία χρόνια. Σε τέτοιο σηµείο που κάτι τέτοιο να αναφέρεται ως ανασταλτικός
παράγοντας στην πρόθεση κάποιων µελών του συλλόγου µας να δραστηριοποιηθούν, θέτοντας
τον εαυτό τους στη κρίση µελών και φίλων στις εκλογές που θα αναδείξουν το νέο διοικητικό
συµβούλιο: «… µα έχετε ανεβάσει τον πήχη πολύ ψηλά, και δεν µπορούµε να αναλάβουµε να
συνεχίσουµε σε αυτό το επίπεδο…».
Αλλά ας δούµε τι είναι αυτός ο πήχης και ποιο τελικά το πραγµατικό του ύψος.
Είναι προφανές ότι σε όλους τους κοινωνικούς σχηµατισµούς η «ηγετική οµάδα» (στην
περίπτωση µας το ∆.Σ.) είναι αυτή που δίνει τη δυναµική, καθορίζει τη στρατηγική και γενικότερα
το στίγµα του συνόλου. Βασικό στοιχείο πάντα όµως αποτελεί η δυνατότητα να αφουγκράζεται
το σύνολο και να γνωρίζει τα όρια της οµάδας. Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν θα πρωτοπορεί και θα
παραµένει προσκολληµένη σε µια διαχειριστική λογική, γιατί έτσι οι κοινωνίες θα παρέµεναν
στάσιµες και εγκλωβισµένες στο καταναγκασµό του µέσου όρου.
Τι συµβαίνει όµως στο σύλλογό µας; Ανεβάσαµε τον πήχη τόσο ψηλά που και οι ίδιοι πλέον
αδυνατούµε να φτάσουµε; Και ακόµα αν δεχτούµε αυτή την υπόθεση, µας εµποδίζει τίποτα πέρα
από τη συλλογική όρεξη, το κέφι, την αγάπη και το ιδιαίτερο µεράκι κάποιων ανθρώπων που θα
αναλάβουν να συντονίσουν την οµάδα, να κατεβάσουµε τον πήχη στα µέτρα µας;
Εποµένως µήπως πίσω από την έκφραση αδυναµίας να συνεχίσουµε τα άλµατα πάνω από
τον, ολοένα και αυξανόµενου ύψους, πήχη των προηγούµενων συµβουλίων κρύβεται µια
βαθύτερη απροθυµία να ενεργοποιηθεί κανείς;
Αλλά ας επιστρέψουµε στον πήχη.
Τι µορφή έχει άραγε ο πήχης που καλούµαστε όλοι στο σύλλογο να υπερβούµε; Είναι το
κλασικό γραµµικό στοιχείο που τοποθετείται παράλληλα στο έδαφος σε δεδοµένο ύψος ή όχι;

Προσωπικά πιστεύω ότι µάλλον έχει σχήµα κλιµακωτό, προσεγγίζοντας το πολύζυγο που
συναντάµε στις παιδικές χαρές, όπου άλλα σηµεία του έχουν µικρότερη και άλλα µεγαλύτερη
απόσταση από το έδαφος. Αυτό που προκαλεί την διαβαθµισµένη του µορφή είναι το γεγονός ότι
δεν παρατηρείται το ίδιο επίπεδο σε όλες τις µορφές δραστηριοτήτων του συλλόγου. Μπορεί για
παράδειγµα οι επιστηµονικές εκδηλώσεις που πραγµατοποιήθηκαν να καταλαµβάνουν για τους
περισσότερους µια πολύ υψηλή θέση στην κλίµακα, αλλά ας σκεφτούµε πέρα από αυτές: το
χώρο και τη φυσιογνωµία της λέσχης µας, την καθηµερινή της λειτουργία, τα χορευτικά, την
εφηµερίδα ή δυσκολότερα θέµατα όπως η σχέση του συλλόγου µε το Λιβάδι.
Όλα τα παραπάνω αποτελούν στην ουσία ξεχωριστούς πήχεις, ποιοτικά τελείως διαφορετικούς και
κατά συνέπεια αδύνατο να συγκριθούν µε κριτήρια
«ύψους». Γιατί πολύ απλά ακόµη και ένα µικρό άλµα
στον ευαίσθητο τοµέα της σχέσης του συλλόγου µε το
Λιβάδι νοµίζω ότι δεν µπορεί να θεωρηθεί λίγο σε
σύγκριση µε ένα µεγάλο άλµα στον τοµέα των αθλητικών δραστηριοτήτων. Εποµένως ο σύνθετος αυτός
πήχης έχει περιοχές µάλλον για όλους, για αρχάριους
και για πρωταθλητές. Ας µην ξεχνάµε λοιπόν ότι εµείς οι ίδιοι διαµορφώνουµε τη µορφή του
πήχη και εποµένως ως κατεξοχήν πρόβληµα αρχιτεκτονικού σχεδιασµού το πρώτο βήµα είναι
πάντα η διατύπωση του προβλήµατος µε όλες τις πραγµατικές παραµέτρους του, πριν από
οποιαδήποτε απόπειρα σχεδίασης.
* Ο Νίκος ∆ίκας έχει το όνοµα του παππού του από το Λιβάδι, είναι αρχιτέκτονας, υπότροφος του Ιδρύµατος Αλ. Σ.
Ωνάσης, πραγµατοποίησε τη διπλωµατική του εργασία σχεδιάζοντας τον χώρο του «Κιόσκι» στο Λιβάδι, η οποία
διακρίθηκε σε διεθνή έκθεση αρχιτεκτονικής στο Πεκίνο το Σεπτέµβριο 2004, αλλά ακόµα δεν παρουσιάστηκε επίσηµα
στο Λιβάδι.

Του Μηνά Κόκκινου, Οικονοµολόγου και καλού φίλου του Συλλόγου & του Λιβαδίου
5ου

Στην Αθήνα του
π.Χ. αιώνα, σύνηθες φαινόµενο αποτελούσε η συµµετοχή του πολίτη σε
ποικίλες οµάδες-οµίλους, όπως η πολιτική µερίδα (ολιγαρχικοί-δηµοκρατικοί, ο δήµος, η φυλή, το
σόι ή πατριά, η επαγγελµατική συντεχνία, σύνδεσµοι παλαιών πολεµιστών, φιλοσοφικός κύκλος,
λατρευτική δραστηριότητα (Παναθήναια, ∆ιονύσια, Λήναια) κλπ. Η ένταξη σε πολλές οµάδες, του
προσέφερε τη δυνατότητα πρόσληψης διαφορετικών επιρροών και ενδιαφερόντων, κάποτε
αντίθετων µεταξύ τους, αντίστοιχων του κύκλου που εξέπεµπε.
Υποθέτουµε ότι η διαδικασία αυτή, εξέθρεψε το κοινωνικό υπόβαθρο, που ευνόησε την
ανάδειξη σπουδαίων προσωπικοτήτων, σε τόσους ποικίλους τοµείς της ανθρώπινης νόησης
Φιλοσοφία, Επιστήµη, Καλές Τέχνες, Θέατρο. Προάγγελος ο ιδιοφυής Κλεισθένης. Η µεταρρύθµισή του ανασύνθεσε την κοινωνική οργάνωση της πόλης,, θεσπίζοντας νέες Φυλές
(πολιτικά υποκείµενα διακυβέρνησης της πόλης) που περιελάµβαναν αγρότες, ναυτικούς και
αστούς (κατοίκους του άστεως). Προφανέστατα, κύρια επιδίωξή του ήταν, η µε ήπια πολιτικά
µέσα αποφυγή κοινωνικών – ταξικών συγκρούσεων, προωθώντας νέα κοινά συµφέροντα σε
ανταγωνιστικές µέχρι τότε κοινωνικές οµάδες.
Το πολιτικό σύστηµα που πρότεινε ο Κλεισθένης, ώθησε τους Αθηναίους στην κοινωνική
συµµετοχή µε ποικίλες επιρροές από διαφορετικά κέντρα, αποδεικνύοντας την αποτελεσµατικότητά τους για έναν αιώνα. ∆εν κράτησε και λίγο.
Αν παρατηρήσουµε σχηµατικά την παραπάνω άποψη µπορούµε να την παρουσιάσουµε ως
εξής: Θεωρούµε τον πολίτη-άτοµο µονάδα µέσα στην πλατεία του κοινωνικού χώρου, τις οµάδες
επιρροής διάσπαρτες γύρω του, άλλες κοντύτερα άλλες µακρύτερά του, οι οποίες προσπαθούν
να τον δέσουν µε ιµάντες, βάζοντας στόχο να τον έλξουν πλησιέστερά τους. ΄Οσο περισσότεροι
είναι οι ιµάντες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να παραµείνει ο πολίτης στο κέντρο της
κοινωνικής πλατείας, να αντισταθµίσει την επιρροή µε την αντίθεση.

Αν το επιτύχει τότε εποπτεύει το σύνολο του κοινωνικού του χώρου, επιδρά και επηρεάζεται
ισότροπα, επιδιώκει νηφαλιότητα, αντικειµενικότητα, ισορροπία. Σχόλιο. ΄Όλα αυτά πολύ
ιδεαλιστικά ακούγονται, «κι η ζωή θέλει σκληρότητα, µένα µου λες, και ρεαλισµό κυρίως» Κλείνει
η παρένθεση.
Στην αντίθετη κατάσταση ο πολίτης αγόµενος µόνο από την πολιτική του µερίδα, ή µόνο από
την λατρευτική του οµάδα, ή µόνο από τον γενέθλιο τόπο του, αποµακρύνεται από το κέντρο του
πολιτικού γίγνεσθαι. Κάποτε καταντά έρµαιο σκοπιµοτήτων τρίτων ή της δικής του µονοµέρειας,
µιας που οι ιµάντες-επιρροής είναι ελάχιστοι ή ακόµα χειρότερα µόνο ένας, η δε δύναµη που
ασκείται επάνω του αν-ισόρροπη, τον έλκει προς τη περιφέρεια κι έτσι µπορεί να καταλήξει
περιθωριακός.
Ο αντίλογος ισχυρός. Οι πρωτοπορίες, µειοψηφικές πάντοτε στο ξεκίνηµα, δεν άνοιξαν τις
λεωφόρους του αύριο; Οι αποκοµµένοι δεν διέπρεψαν επιστηµονικά; Ο Παστέρ χαµένος στο
εργαστήριό του δεν είναι αυτός που ώθησε την επιστήµη µπροστά; Αν πιστεύετε, πως ανήκετε
στους πεφωτισµένους, στους πρωτοπόρους, στις διάνοιες ακολουθείστε τον δρόµο σας,
διαγράψτε από την µνήµη σας το παρόν δοκίµιο. ΄Αχρηστο είναι για σας. Αν όµως ανήκετε στον
πολύ κόσµο, αν θέλετε να δηµιουργήσουµε ΠΟΛΗ και ΠΟΛΙΤΕΣ τότε ξανασκεφτείτε το.
Μηνάς Κόκκινος, Νάουσα 24.2.05
Υ.Γ. Το παρόν σηµείωµα εµφάνισε κατά την εκπόνησή του φιλοδοξίες δοκιµίου, που αν
πραγµατοποιούνταν θα καταχρόνταν την φιλοξενία της εφηµερίδας του ‘Λόγου’ του
Συλλόγου Λιβαδιωτών Θεσσαλονίκης. Οψόµεθα λοιπόν σε επόµενα άρθρα

Το 3ήµερο Παρασκευή 1, Σάββατο 2, Κυριακή 3 Ιουλίου 2005, γίνεται το ετήσιο αντάµωµα των Βλάχων,

στην Κατερίνη και το ∆ίον, το οποίο συνδιοργανώνουν η Πανελλήνια Οµοσπονδία Πολιτιστικών
Συλλόγων Βλάχων και ο Σύλλογος Κοκκινοπλιτών Κατερίνης.
Οι Σύλλογοι Λιβαδιωτών Κατερίνης και Θεσσαλονίκης και ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Λιβαδίου,
αποφάσισαν να εµφανισθούν από κοινού, ως ενιαίοι εκπρόσωποι του Λιβαδίου, σε όλες τις εκδηλώσεις
του 3ηµέρου.
Την Παρασκευή το απόγευµα, στην κεντρική Πλατεία της Κατερίνης, θα εµφανιστεί ένα Λιβαδιώτικο
‘δρώµενο’, µε τίτλο ‘Τραχανάς και Χάζι’, µία αναπαράσταση δηλαδή των δύο αυτών χαρακτηριστικών
λαογραφικών στοιχείων της καθηµερινής ζωής του χωριού. Το Σάββατο το απόγευµα, η µεικτή πολυµελής χορευτική οµάδα του Λιβαδίου, της Κατερίνης και της Θεσσαλονίκης, θα χορέψει παραδοσιακούς χορούς, στον χώρο του Αρχαίου Θεάτρου του ∆ίου. Την Κυριακή
το πρωί, στην τοποθεσία Άγιος Βασίλειος της Καρίτσας, θα γίνει ο Τρανός Χορός (Χόρλου Μάρι) µε τη συµµετοχή όλων των επισκεπτών.

Στις 16 Μαΐου 2005, στο θέατρο ‘Μελίνα Μερκούρη’ της Καλαµαριάς, ο
Σύλλογός µας οργάνωσε, µε πρωτοβουλία του Μαέστρου Άκη Γεροντάκη και σε
συνεργασία µαζί του και µε τον Πολιτιστικό Οργανισµό του ∆ήµου Καλαµαριάς, µία
συναυλία για τα µέλη και τους φίλους του, µε τίτλο ’88 Πλήκτρα και 4 Φωνές – Η
ελευθερία της Υπερβολής’. Τη συναυλία αυτή διηύθυνε ο µαέστρος Άκης
Γεροντάκης, ο οποίος ήταν και στο πιάνο, ενώ συµµετείχαν τα µέλη του φωνητικού
Υποσυνόλου της Ορχήστρας Σύγχρονης Ελληνικής Μουσικής του Πολιτιστικού
Οργανισµού του ∆ήµου Καλαµαριάς, η Ιωάννα Γιαννάκη, φοιτήτρια Αρχιτεκτονικής
Α.Π.Θ., η Κωνσταντίνα Καραµέρη, φοιτήτρια Νοµικής Α.Π.Θ, ο Γιάννης Λάκης,
σπουδαστής του Κρατικού Ωδείου Β.Ε. και ο Αριστοτέλης Γεροντάκης, φοιτητής
Αρχιτεκτονικής Α.Π.Θ. Το ρεπερτόριο της ορχήστρας αποτελούνταν αµιγώς από
κοµµάτια της ελληνικής έντεχνης λαϊκής µουσικής
Η εκδήλωση είχε εξαιρετική επιτυχία και παρά το εργάσιµον της ηµέρας (∆ευτέρα),
το θέατρο ήταν σχεδόν γεµάτο από κόσµο, ο οποίος απόλαυσε µια εκπληκτική
συναυλία, µε τους ήχους του πιάνου και τις 4 καταπληκτικές φωνές των νεαρών
φοιτητών, να δηµιουργούν µία ατµόσφαιρα µυσταγωγίας. Ο Άκης Γεροντάκης
κατάφερε να τιθασεύσει τη µουσική ορµή 4 φοιτητών, ερασιτεχνών µουσικών, να την
εντάξει σε ένα πλαίσιο ‘χαλιναγωγηµένης’ εκφραστικής ελευθερίας και να βγάλει από
τον καθένα τους και από τον εαυτό του ένα µεράκι, που θα µας µείνει αξέχαστο.
Στο τέλος της συναυλίας, ο Σύλλογός µας τίµησε τον Μαέστρο για την µεγάλη του
πολιτιστική προσφορά και τον ανακήρυξε Επίτιµο Μέλος του Συλλόγου Λιβαδιωτών
Θεσσαλονίκης, επιδίδοντάς του σε πάπυρο τιµητική πλακέττα και την σχετική απόφαση του ∆.Σ.
Κρίµα σε όσες και όσους δεν µπόρεσαν να παραστούν. Έχασαν µία σπάνια ευκαιρία να πλουτίσουν την ψυχή τους, µε ήχους
και στίχους µιάς Ρωµιοσύνης, που δυστυχώς σιγά-σιγά χλωµιάζει και ξεθωριάζει.

Σ.Σ. Επειδή πολλοί από τους φίλους και τα µέλη µας, τόσο αυτοί που ήταν παρόντες, όσο και άλλοι που δεν µπόρεσαν να παραστούν,
ζήτησαν από τη σύνταξη του ‘Λόγου’ την οµιλία του Προέδρου του Συλλόγου µας Γιώργου Ι. Συνεφάκη, την οποία εκφώνησε πριν από την
συναυλία, την δηµοσιεύουµε αυτούσια :
Αγαπητές συµπατριώτισσες και αγαπητοί συµπατριώτες, Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, Αξιότιµες και αξιότιµοι Κυρίες και Κύριοι
Ως γνωστόν, ο Σύλλογός µας (από τους πρώτους αν όχι ο πρώτος δηµιουργηθείς στην Θεσσαλονίκη, πριν την απελευθέρωση της πόλης το
1912), είχε και έχει έντονη παρουσία στα πολιτιστικά και κοινωνικά δρώµενα της Θεσσαλονίκης από το 1908, απαριθµεί περί τα 500 ενεργά
µέλη (και µε διαρκή προσέλευση νέων µελών) και εκπροσωπεί την παροικία των τουλάχιστον 8.000 µε 10.000 εκ Λιβαδίου Ολύµπου
καταγοµένων Θεσσαλονικέων 2ης και 3ης γενιάς. Εξέχοντα µέλη της Λιβαδιώτικης Κοινότητας της Θεσσαλονίκης, έχουν χαράξει µε την
παρουσία τους και τη συµβολή τους τη ζωή της Πόλης, από υψηλές θέσεις ευθύνης, τόσο στη διοίκηση και στον πνευµατικό χώρο, όσο και
στην κοινωνία. Ο αείµνηστος Υπουργός Ιατρός Ζάννας, ο αείµνηστος Παύλος Ζάννας, ο πρέσβης Κυβερνίδης, ο ∆ήµαρχος Θεσσαλονίκης Πέτρος Συνδίκας, ο νυν Πρόεδρος του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα και Πρώτος ∆ήµαρχος Θεσσαλονίκης µετά τη µεταπολίτευση ∆. Ζάννας, καθώς και πολλοί άλλοι, ήταν
και είναι όλοι Λιβαδιώτες, µέλη του Συλλόγου και της παροικίας της πόλης. Πολλούς δε από αυτούς, η Θεσσαλονίκη τους έχει τιµήσει δίδοντας το όνοµά τους σε
σηµαντικές οδούς της. Κυρίως όµως αποτελείται από ανθρώπους του µόχθου και της εργασίας, από ανθρώπους ενεργούς πολίτες, από ανθρώπους πατριώτες, οι οποίοι
συµβάλλουν θετικά στη διαµόρφωση του κοινωνικού γίγνεσθαι.
Η προτοµή του ήρωα του 1821 και εξέχοντα Φιλικού Γεωργάκη Ολύµπιου, που θυσιάστηκε στο ολοκαύτωµα της Μονής του Σέκου και ο οποίος ήταν γέννηµα θρέµµα του
Λιβαδίου Ολύµπου, κοσµεί εδώ και πολλά χρόνια το χώρο του πάρκου της Χ.Α.Ν.Θ., δίπλα στα αγάλµατα των λοιπών ηρώων της Επανάστασης.
Ο Σύλλογος διαθέτει µεγάλη ιδιόκτητη λέσχη, η οποία αποτελεί κοιτίδα κοινωνικότητας και πολιτιστικών εκδηλώσεων σε καθηµερινή βάση. Ο Σύλλογός δηµιούργησε από
παλιά και συνεχίζει να συντηρεί πολλά τµήµατα πολιτιστικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, εκδίδει διµηνιαία εφηµερίδα, διοργανώνει σε πολύ τακτά χρονικά διαστήδιαστήµατα εκδηλώσεις (ηµερίδες, εκθέσεις, διαλέξεις, συναυλίες, παρεµβάσεις για την υγεία και παιδεία κλπ.) και διατηρεί Τράπεζα Αίµατος. Οι στόχοι είναι, πέρα από τη διατήρηση της
παράδοσής µας και την προσφορά στην εν γένει µορφωτική και πολιτιστική ζωή της πόλης µας, να γαλουχήσει τη νεολαία µε υγιείς αρχές και ιδανικά, να της δώσει εποικοδοµητικές διεξόδους και να
την εξοπλίσει µε αντισώµατα απέναντι στους κινδύνους των σύγχρονων καιρών. Όσο Σύλλογοι σαν τον δικό µας αναπτύσσουν τέτοιες δραστηριότητες, τόσο λιγότερες ΙΘΑΚΕΣ και ΟΚΑΝΑ θα
χρειάζεται η ελληνική κοινωνία.

Στο πλαίσιο λοιπόν αυτών µας των δραστηριοτήτων, ο Σύλλογος µας οργάνωσε, µε
πρωτοβουλία του Μαέστρου Άκη Γεροντάκη και σε συνεργασία µαζί του και µε τον Πολιτιστικό
Οργανισµό του ∆ήµου Καλαµαριάς, την σηµερινή συναυλία. Και την οργάνωσε για 2 βασικούς
λόγους :
1. Γιατί η πρόθεση του είναι να προσφέρει στα µέλη και τους φίλους του, αλλά κυρίως στη
νεολαία µας, µία όαση ήχων, ένα απολαυστικό 2ωρο µουσικό διάλειµµα, σπάζοντας την
µονοτονία, τόσο των θορύβων της καθηµερινής µας ρουτίνας, όσο κυρίως των θορύβων και
των άναρθρων κραυγών της εµπορευµατοποιηµένης και µεταπρατικής αφελληνισµένης
ηχορύπανσης που µας κατακλύζει και
2. Θεώρησε πως αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος, να τιµήσει έναν άνθρωπο που προσέφερε
πάρα πολλά στον Σύλλογό µας, στο Λιβάδι του Ολύµπου µας, στην Θεσσαλονίκη µας και
στην ποιότητα της ζωής µας, τον εξαίρετο Μαέστρο και Μουσικοσυνθέτη, τον µεγάλο φίλο
µας κύριο Άκη Γεροντάκη
Ο Σύλλογός µας και εγώ προσωπικά, που είχα την τιµή να προεδρεύω κατά την τελευταία
2ετία, έχω καταθέσει την αδυναµία µου προς τον εξαίρετο Μαέστρο και Μουσικοσυνθέτη κύριο
Άκη Γεροντάκη -τον Άκη µας- και όχι αδικαιολόγητα. Ο Άκης Γεροντάκης έχει αγαπήσει το Λιβάδι
και τον Σύλλογό µας -χωρίς κάν να είναι µέλος του- όσο λίγοι άνθρωποι. Έχει προσφέρει και στο
χωριό µας και στον Σύλλογο, απροσµέτρητες ποιότητες και ποσότητες πολιτισµού, µε περισσή
σεµνότητα και ανιδιοτέλεια. Έχει εξυψώσει και απαλύνει τις ψυχές µας µε τις επανειληµµένες
δηµόσιες καταθέσεις του συνθετικού και ενορχηστρωτικού του έργου, αποκλειστικά για τα µέλη,
τους φίλους µας και τους κατοίκους του Λιβαδίου. Έχει επουλώσει µε το µουσικό µαγικό του
ραβδί τις πληγές µας από την καθηµερινότητα και τη ρουτίνα µας, µας έχει κάνει να τραγουδάµε
τις χαρές και τους καηµούς µας, µας έχει ξεναγήσει στους κόσµους της Αρµονίας και του Ρυθµού,
µας έχει µάθει ΝΑ ΑΚΟΥΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΗΧΟΥΣ.
Η αλησµόνητη συναυλία του στις 9 Αυγούστου του 2003 στο Λιβάδι, όπου ο Όλυµπος, η
Πανσέληνος κι όλοι εµείς, ντόπιοι και ξένοι γίναµε µιά φωνή και µιά νότα χαράς και συγκίνησης
και ήπιαµε ένα µουσικό µαγικό νέκταρ κάτω από τη σκιά του Μύτικα και το φως του
Αυγουστιάτικου φεγγαριού, οι αξέχαστες υπέροχες βραδιές που µας χάρισε, µεταµορφώνοντας
τη λέσχη µας σε αηδονένιο ηχείο, τα µαθήµατα µουσικής που παραδίδει, αφιλοκερδώς φυσικά,
στη νεολαία του Συλλόγου µας, η συνεχής και εξαιρετική αρθρογραφική του παρουσία στο ‘Λόγο’
µας, µας κάνουν να νοιώθουµε τύψεις για το ότι ο Σύλλογός µας άργησε να τιµήσει αυτόν τον
Άνθρωπο.
Ο Σύλλογός µας και εγώ προσωπικά, ευχαριστούµε από καρδιάς τον Μαέστρο, για τη µεγάλη
του συµβολή στην ανύψωση της ποιοτικής στάθµης του ‘Λόγου του Συλλόγου’ µας, µέσω των
έξοχων άρθρων του και γενικότερα στην ανύψωση της µουσικής παιδείας των αναγνωστών του.
Σήµερα, είµαστε εδώ για να απολαύσουµε ακόµη µια µουσική πανδαισία. Το ρεπερτόριο της
ορχήστρας αποτελείται αµιγώς από κοµµάτια της ελληνικής έντεχνης λαϊκής µουσικής,
ενορχηστρωµένα µε µαεστρία από τον Άκη Γεροντάκη, άνθρωπο µε βαθιά µουσική παιδεία και
γνώση, αλλά κυρίως µε ακόµη πιο βαθιά επίγνωση του κοινωνικού του ρόλου. Είµαι σίγουρος
πως θα ακούσουµε ήχους καθαρούς και διαυγείς, είµαι σίγουρος πως θα δονηθούν οι χορδές
της καρδιάς µας, είµαι σίγουρος πως θα νοιώσουµε όλοι µας µέλη της υπέροχης αυτής
ορχήστρας και κοινωνοί µιας πρωτόγνωρης και ανεπανάληπτης µουσικής µυσταγωγίας.

Είµαι σίγουρος πως ο µαέστρος Άκης Γεροντάκης, θα καταφέρει να τιθασεύσει τη µουσική
ορµή 4 φοιτητών, ερασιτεχνών µουσικών, να την εντάξει σε ένα πλαίσιο ‘χαλιναγωγηµένης’
εκφραστικής ελευθερίας και να βγάλει από τον καθένα τους και από τον εαυτό του ένα µεράκι, θα
µας µείνει αξέχαστο.
Κυρίες και κύριοι
∆υστυχώς, ζούµε σε µια εποχή όπου η παγκοσµιοποίηση προσπαθεί, να επιβάλλει την
οικονοµία ως µοναδικό λόγο ύπαρξης µας στη ζωή, να µετατοπίσει στην αφάνεια τις κοινωνικές
µας ευαισθησίες, να οµο και οµοιο-γενοποιήσει τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά µας ως
λαού, δηµιουργώντας κλωνοποιηµένα και εµπορευµατικά πρότυπα της ζωής µας και της
ποιότητάς της.
Η διαρκής προσβολή της αισθητικής µας, της γλώσσας µας, πολλές φορές της ιστορίας µας
και τελικά της νοηµοσύνης µας, µε τα διάφορα αναλώσιµα και θνησιγενή άµα τη γενέσει τους
φέϊµστορικά καλο-κακοµοίρικα και γελοία περικλο-πρότυπα, τα παπα ή κακο-ρίζικα νάµπερ
ουάν που προσπαθεί η τηλεόραση, η κρατική δυστυχώς, να µας το αναγάγει σε εθνικό θέµα, µας
αναγκάζουν να αποκτούµε λόγο ‘αιρετικό’ για να επιζήσουµε και να διατηρήσουµε, κάποια
ψήγµατα έστω, της ξεχασµένης µας Ρωµιοσύνης.
Ας προσπαθήσουµε λοιπόν να δούµε τα πράγµατα µε τα µάτια της άλλης Ελλάδας, εκείνης της
όµορφης και πονεµένης, που δεν επιζητεί την τηλεοπτική αναγνωρισιµότητα µε κάθε κόστος,
εκείνης που δεν εµπορεύεται τα πολιτιστικά της σωθικά, εκείνης που ακόµη νοιώθει τρυφερά τα
χνώτα των παραµυθιών της γιαγιάς της. Της άλλης Ελλάδας, εκείνης που αδιαφορεί γι’ αυτό που
ονοµάζεται ‘χάϊλάϊτ ή γκλάµουρ, εκείνης που δεν τρώει φάστφούντ και δεν πίνει ντρινκς, αλλά
µιλάει ελληνικά χωρίς γκρικλίς-µατα. Της άλλης Ελλάδας που µας κάνει να νοιώθουµε µιά γλυκιά
και δροσερή αύρα αντίστασης, ακούγοντας σε ήχο πλάγιο και λύδιο και φρύγιο τη σηµερινή
συναυλία, κάτι σαν µια τρυφερή σταυροβελονιά φτιαγµένη από παιδικά χέρια, που θα την
κρατάµε φυλαγµένη µαζί µε τα άλλα τιµαλφή στο σεντούκι της µάνας µας και της ψυχής µας.
Τη µάχη την άνιση, µε τις Ρουβα-Βισσο-Βανδικές και καψουροσκυλάδικες εγκάθετες και
δυστυχώς πλέον κατεστηµένες µουσικοειδείς ορδές, θα την κερδίσουµε όλοι µας και µάλιστα
πανηγυρικά, όσο θα υπάρχουν σ’ αυτόν τον τόπο αναχώµατα και αντισώµατα κατά της πολιτιστικής µας σήψης, σαν τους Γεροντάκηδες και όσο θα υπάρχουν παιδιά, σαν τους 4 που θα
ακούσουµε σήµερα.
Κυρίες και κύριοι
Ο Πρόεδρος και το ∆.Σ. του Συλλόγου Λιβαδιωτών Θεσσαλονίκης ‘Ο Γεωργάκης Ολύµπιος’,
νοιώθουµε την ανάγκη να ευχαριστήσουµε από το βάθος της καρδιάς µας όλους εσάς που
παρίστασθε σήµερα εδώ.
Κυρίως όµως, ο Πρόεδρος, το ∆.Σ., τα µέλη και οι φίλοι του Συλλόγου Λιβαδιωτών Θεσσαλονίκης, νοιώθουµε την ανάγκη να ευχαριστήσουµε από το βάθος της καρδιάς µας τον Μαέστρο
Άκη Γεροντάκη και όλα τα µέλη του φωνητικού Υποσυνόλου, τους Ιωάννα Γιαννάκη,
Κωνσταντίνα Καραµέρη, Γιάννη Λάκη και Αριστοτέλη Γεροντάκη, της Ορχήστρας Σύγχρονης
Ελληνικής Μουσικής του Πολιτιστικού Οργανισµού του ∆ήµου Καλαµαριάς, για την αξέχαστη
βραδυά που σίγουρα θα µας χαρίσουν.

Το Σαββατοκύριακο 28-29 Μαΐου 2005, έλαβε χώρα στην Σαµαρίνα Γρεβενών, το 7ο
Σεµινάριο Λαογραφίας και Βλάχικων Παραδοσιακών χορών. Συνεχίζοντας µία παράδοση
που ξεκίνησε εδώ και 3 χρόνια, ο Σύλλογός µας εκπροσωπήθηκε από τον ταµία του Συλλόγου κο Κώστα Μουσένα και την δασκάλα µας του χορού κα Λίτσα Τσανούσα, ενώ
παρέστη και ο Πρόεδρος.
Οι εργασίες του σεµιναρίου, παρουσίασαν απλά σχετικό ενδιαφέρον, αλλά είναι αρκετά
σηµαντική η συγκέντρωση πολλών συλλόγων και η ανταλλαγή εµπειριών.
Η φιλοξενία ήταν άψογη και συγκινητική, το τοπίο πανέµορφο, ενώ οι δηµόσιοι χώροι και
τα κτίρια της Σαµαρίνας αποτελούν παράδειγµα προς µίµηση για πολλούς.
Ο Σύλλογός µας είχε εντυπωσιακή παρουσία, η δασκάλα µας, πάντα πρώτη, αρίστευσε, τα
µέλη του ∆.Σ. τιµήθηκαν µε την προεδρεία του σεµιναρίου, ενώ µετά από πρόταση του
προέδρου, η αρµόδια επιτροπή θα εξετάσει (θετικά ελπίζουµε) το να αναθέσει την διοργάνωση του 8ου Σεµιναρίου το 2006 στον Σύλλογό µας, ώστε να γίνει στο Λιβάδι.
Το τελικό γλέντι, όπου µε αυτό κλείνει πάντα η εκδήλωση, ήταν θαυµάσιο. Ο Σύλλογος
ευχαριστεί θερµά τους διοργανωτές για την άρτια και ζεστή φιλοξενία.

Εκεί τουλάχιστον δεν κατεδαφίζουν ακόµη την ιστορία τους

Σαµαρίνα ή Νέα Ορλεάνη;

Του Κώστα Προκόβα, φιλολόγου & µεγάλου Λιβαδιώτη
Η τουρκοκρατία, ιδιαίτερα οι επιδροµές του Αλή Πασά, οι πόλεµοι, η ληστοκρατία, ο εµφύλιος
πόλεµος, η φτώχεια, η ανεργία, ο µικρός και άγονος κλήρος και η πανούκλα έδιωξαν κατά
καιρούς τους Λιβαδιώτες από τη γενέθλια γη. Σκόρπισαν παντού σαν τα τρελά πουλιά. Σε
πολλές πόλεις της Ελλάδας ίδρυσαν µεγάλες και ανθηρές οικονοµικά παροικίες. Έφτασαν ως
την Αµερική, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Γερµανία, ως την Κωνσταντινούπολη, το
Βουκουρέστι και την Αίγυπτο. Ο Γερµανός εθνολόγος και βαλκανολόγος G. Weigand συνάντησε,
γράφει, στα 1890 στη Θεσσαλονίκη περισσότερους Λιβαδιώτες από όσους στο Λιβάδι που
επισκέφτηκε το 1866. Λογαριάζουµε ότι περίπου 150 οικογενειακά ονόµατα εδώ και χρόνια δεν
υπάρχουν πια στα ∆ηµοτολόγια του ∆ήµου Λιβαδίου. Η µελέτη αυτών των ονοµάτων θα φώτιζε
πολλές πλευρές της ιστορίας, της κοινωνίας και της ζωής του Λιβαδίου που ήταν πάντοτε µια
µεγάλη και ζωντανή κοινότητα. Τέτοιες µελέτες έχουν γίνει για άλλες κοινότητες. Οργάνωση
γενεαλογικών δέντρων µε υπολογιστές έγινε και από το Πανεπιστήµιο της Μακεδονίας για
κοινότητες της Ηπείρου.
Η οικογένεια Παπαντίνα ή Παπακωνσταντίνου ήταν µια από αυτές. Ο ιερέας Παπαντίνας είναι
ο γενάρχης. Κατά κόσµον Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου. Έφερε και το επώνυµο Μιχαήλ.
Γεννήθηκε στα 1850 και πέθανε το 1921. Μικρό προσφυγόπουλο βρέθηκε στο µοναστήρι της
Αγίας Τριάδας. Το περιµάζεψαν τότε οι καλόγεροι, έγινε διάκος και αργότερα παπάς παµψηφεί
από το λαό του χωριού. Ευαίσθητος, φιλοµαθής και µε µεγάλη αγάπη για τον άνθρωπο έγινε
ένας σεβαστός παπάς που τον θυµούνταν οι παλαιότεροι. Λειτούργησε χρόνια πολλά στους
Αγίους Αναργύρους. Πριν χειροτονηθεί, παντρεύτηκε την κόρη του πλούσιου Λιβαδιώτη εµπόρου
Καραγιάννη που τότε είχε το κατάστηµα «Μπον µαρσέ». Έφερνε υφάσµατα και ρούχα από την
Εσπερία. Υπήρχε τότε στο Λιβάδι, µια ισχυρή οικονοµικά τάξη που ντύνονταν ευρωπαϊκά. Ο
Καραγιάννης εκτίµησε τα προσόντα και το ήθος του νέου και ξεπερνώντας την υπεροψία της
τάξης του έδωσε την κόρη του Μαρία, την µετέπειτα σεβαστή παπαδιά του χωριού. Απέκτησαν
επτά παιδιά, δύο κόρες και πέντε γιους. Η µια κόρη, η Αννέτα, που πέθανε στη λεχωνιά
παντρεύτηκε το Γιάννη Μεζίλη, η δεύτερη, η Ρινάκω, το Λάζαρο Προκόβα. Όλα τα αγόρια
σπούδασαν, διακρίθηκαν και βρέθηκαν σε ξένα και µακρινά µέρη. Ο πρώτος, ο Γιώργος, έγινε
καθηγητής και πήγε στην Αµερική, όπου και πέθανε. Ο δεύτερος, ο Πέτρος, έµπορος στην
Καβάλα. Ο τρίτος, ο Θωµάς, σπούδασε στο γαλλικό κολλέγιο της Κωνσταντινούπολης και στη
συνέχεια γαλλική φιλολογία.

Καρτ Ποστάλ του 1911 – Οικογένεια Παπαντίνα

Κώστας Σαλαβάτης (1878-1965)

Υπηρέτησε ως ανώτερο στέλεχος στους γαλλικούς σιδηροδρόµους (Οριάν Εξπρές). Ο τέταρτος,
ο Τζώνης, έγινε γιατρός και πήγε εθελοντής στο Σουδάν που εκείνο τον καιρό υπέφερε από τη
µαλάρια. Πέθανε νέος εκεί υποκύπτοντας στην ίδια αρρώστια.Είναι ο πρωτοπόρος και µακρινός
πρόγονος των σηµερινών «Γιατρών χωρίς σύνορα». Ο πέµπτος, ο ∆ηµητράκης, φαρµακοποιός,
σπούδασε στην Κωνσταντινούπολη, εργάστηκε εκεί και, όταν έπεσε βαριά επιδηµική αρρώστια
στην Περσία, πήγε εκεί για να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Επέστρεψε στην Ελλάδα, έκανε
φαρµακείο στην Ελασσόνα και πέθανε νεότατος από διπλή πνευµονία. Η οικογένεια Παπαντίνα
είδε τα παιδιά της να τιµούν τις αρχές και τις αξίες που βίωσαν µέσα στην οικογένειά τους και
την κοινωνία του Λιβαδίου. Η µητέρα, σεβάσµια παπαδιά, ήπιε και το πικρό ποτήρι του θανάτου
δύο παιδιών της. Η ξενιτιά είναι καϋµός, είναι µεγάλη πίκρα. Ο στέρεος οικογενειακός δεσµός
φανερώνεται και στην αλληλογραφία που σώζεται και που µου την εµπιστεύτηκε η εγγονή τους
Ακτίνα Σταθάκη-Προκόβα και το δισέγγονο Αργύρης Αργυρόπουλος που ζει στη Θεσσαλονίκη.
Οι επιστολές των παιδιών προς τους γονείς έχουν χρονολογίες 1910, 1911, 1912.
Απόγονοι της οικογένειας Παπαντίνα ζουν σήµερα σε διάφορα µέρη της Ελλάδας: στη Σπάρτη,
την Αθήνα, την Ελασσόνα, τη Θεσσαλονίκη και αλλού. Ένας ζει στη Γαλλία. Θυµούνται και
προσπαθούν να συµπληρώσουν όλες τις ψηφίδες του γενεαλογικού τους δέντρου. Ο µεγάλος
παππούς, ο Παπαντίνας, άπλωσε ρίζες και κλαδιά. Έκανε το χρέος του σαν ιερέας και
άνθρωπος. Το όνοµά του συνδέεται και µε ένα επεισόδιο µε τον Επίσκοπο Πέτρας και Λιβαδίου
Θεόκλητο. Ήταν, γράφουν επίσηµα έγγραφα του Ελληνικού Προξενείου Ελασσόνας «βουλγαρόφρων και ρουµανίζων» και δεν συνεργαζόταν µε το Προξενείο. Στο σπίτι του Παπαντίνα που
βρισκόταν απέναντι από το ρέµα των Αγίων Αναργύρων σκηνοθετήθηκε από Λιβαδιώτες σχέδιο
για την αποµάκρυνσή του, πριν ξεσπάσει η οργή των κατοίκων µε απρόβλεπτες συνέπειες. Ο
Θεόκλητος αποφάσισε να εγκαταλείψει το Λιβάδι και ο Παπαντίνας τον συνόδευσε ασφαλή ως
την Πέτρα, την έδρα της Επισκοπής. Η σκηνοθετηµένη δολοφονική απόπειρα κατά του
Θεοκλήτου έγινε στα 1888 (βλ. Γ. Αδάµου – Γ. Ράπτη, Το Λιβάδι Ολύµπου στο Μακεδονικό
Αγώνα, 1993, σελ. 13). Τον Παπαντίνα είχαν µυήσει στο σχέδιο ο Γιάννης Προκόβας, πατέρας
του Μήτσου Προκόβα, και ο δάσκαλος Γεωργιάδης Γεώργιος.
Κώστας Προκόβας

Παπα-Ντίνας 1850-1921

Καρτ Ποστάλ

Καρτ Ποστάλ του 1911 – Οικογένεια Παπαντίνα

Καρτ Ποστάλ

Λόγω πληθώρας ύλης και εκτάκτων γεγονότων, η σύνταξη αδυνατεί να σχολιάσει εκτενώς τα στοιχεία που εµφανίζονται στο νέο κεφάλαιο ‘Μνήµες µπροστά στον φακό’ (στοιχεία Αργ.
Αργυρόπουλου και Γρηγόρη Βέλκου). Επιφυλάσσεται για τον επόµενο ‘Λόγο 6’

Ερασιτέχνης - 1999

Επαγγελµατίας - 2005

Η σύνταξη του ‘Λόγου’, δηµοσιεύει κάθε επώνυµη επιστολή που αποστέλλεται στην
εφηµερίδα µας, µε κάθε µορφής περιεχόµενο (ενηµερωτικό, ιστορικό, λαογραφικό,
κοινωνικό, πολιτικό, πολιτιστικό). ∆έχεται απόψεις (θετικές, αρνητικές, σκληρές,
µαλακές, σκωπτικές, ειρωνικές, φιλιππικούς και διθυράµβους) γι’ αυτήν, αρκεί το
ύφος να συνάδει µε τους κανόνες της στοιχειώδους δηµόσιας ευπρέπειας.

∆εν δέχεται σκέτες κακίες ή λιβέλλους, γιατί θα αναγκαστεί
να τις απαντήσει. Επίσης, ως πειθήνιο και άµεσα εξαρτώµενο
όργανο από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου, δηµοσιεύει και
κάθε άλλο έγγραφο που το ∆.Σ. κρίνει ότι είναι σκόπιµο να
δηµοσιευτεί.

Η σύνταξη του ‘Λόγου’ έλαβε από τον συµπατριώτη µας και φίλο κύριο ∆ηµήτρη Ι. Μπάµπα, την παρακάτω επιστολή και την δηµοσιεύει µε µεγάλη χαρά
Όπου φτωχός κι η µοίρα του.
∆εν είναι λίγες οι φορές που ντρέποµαι για τον δυτικό κόσµο. Για το δυτικό τρόπο σκέψης. Τις
δυτικές κυβερνήσεις. Το δυτικό τρόπο ζωής και εν τέλει τη δυτική ανοησία. Τούτη τη φορά όµως,
δεν ξέρω ακριβώς γιατί, η ντροπή µου ξεχείλισε. Τόσο που κόντεψε να µε πνίξει. Σαν τσουνάµι.
Ήξεραν λέει οι ισχυροί της δύσης, ότι από τη στιγµή που έγινε ο µεγάλος σεισµός των 8,9
ρίχτερ, δηµιουργήθηκαν κύµατα τσουνάµι. Ήξεραν την ταχύτητά τους και σε πόση ώρα θα
χτυπούσαν τις ακτές. Προφανώς ήξεραν και την καταστροφή που θα δηµιουργούσαν. Μάλιστα
είναι βέβαιο ότι µε τους υπερσύγχρονους δορυφόρους τους τα παρατηρούσαν σε ζωντανό
χρόνο.
Ήξεραν βέβαια να φτιάχνουν και συστήµατα προειδοποίησης που θα έσωζαν τις χιλιάδες ζωές
που χάθηκαν. Σαν αυτά που έχουν εγκαταστήσει για τους εαυτούς τους. Για ποιο λόγο όµως να
τα εγκαταστήσουν; Τι κέρδος θα είχαν; Κανένα. Βλέπετε η ανθρώπινη ύπαρξη έχει αξία στο
δυτικό κόσµο µόνο όταν µπορεί να αγοράζει.
Αυτό άλλωστε γίνεται έκδηλο και µάλιστα χωρίς αναστολές, στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και
κυρίως στα καλοστηµένα show που λέγονται «∆ελτία ειδήσεων». Με µεγάλη έµφαση, αυξηµένη
ένταση και αγωνία ακούει κανείς φράσεις όπως: «Μεταξύ των θυµάτων δεν υπήρχαν Έλληνες» ή
«Πολλά από τα θύµατα ήταν ευρωπαίοι τουρίστες». Λες και οι ζωές των συµπατριωτών µας και
γενικότερα των δυτικών έχουν µεγαλύτερη αξία. Αλλά βέβαια! Αυτοί µπορούν να αγοράζουν.
«Αν µη τι άλλο όµως οι δυτικοί, έδωσαν» λέει «απλόχερα τη βοήθειά τους. Κυρίως οι λαοί και
όχι οι κυβερνήσεις».
Αληθής η παραπάνω άποψη, σε ότι αφορά τις κυβερνήσεις. ∆εν χρειάζεται να µείνει κανείς
στην αυταπόδεικτη αθλιότητα των πενιχρών ενισχύσεων που προσέφεραν. Αρκεί µόνο να
σκεφτεί ότι η τελετή ορκωµοσίας του Μπους στοίχισε σχεδόν τριπλάσιο ποσό απ’ αυτό που
έστειλε η κυβέρνηση των ΗΠΑ στις πληγείσες χώρες.
Ψευδής όµως και ενδεχοµένως προκλητική σε ότι αφορά τους λαούς του δυτικού κόσµου. Ας
πάρουµε ως παράδειγµα τα δικά µας.
15.000.000 € είναι περίπου το ποσό που µαζεύτηκε από τον τηλεµαραθώνιο της NET.
Θριαµβολογούµε λοιπόν λέγοντας ότι ήµαστε στην τρίτη, τέταρτη, δεν ξέρω και γω ποια θέση,
στη λίστα των χωρών που έχουν προσφέρει βοήθεια, ανάλογα πάντα µε τον πληθυσµό µας.
Μπράβο µας λοιπόν. ∆ώσαµε από 1,5 € ο καθένας µας. Πράγµα που τόνωσε την «εθνική µας
υπερηφάνεια» (κάτι σαν το ευρωπαϊκό κύπελλο), ικανοποιώντας για ακόµα µία φορά την
ταπεινή και µαταιόδοξη ανάγκη µας να νιώθουµε ότι είµαστε κάτι το ιδιαίτερο.
Γιατί νιώθουµε υπερήφανοι; Γιατί όλοι αυτοί οι δηµοσιογραφίσκοι των media µας οδηγούν να
συγκρίνουµε το 1,5 € µε το 1,45 ή το 1,33 που έδωσαν άλλες δυτικές χώρες.

Τι εµποδίζει όµως τον κοινό νου να συγκρίνει το 1,5 € µε άλλα µεγέθη της καθηµερινό-τητάς
µας; Χιλιάδες παραδείγµατα µπορεί να αναφέρει κανείς. Πίτα-γύρος 1,70€. Καφές στην παραλία
4€. Ταινίες Hollywood σε πολυσινεµά 7€. Βραδινή έξοδος στα µπουζούκια τουλάχιστον 20€.
Πουκάµισο τουλάχιστο 50€. Πόσο περήφανος να νοιώσει κανείς όταν οι περισσότεροι από µας
δεν στερήθηκαν ούτε ένα από τα παραπάνω;
Και φυσικά τι να πει κανείς για τις µεγάλες, πολυεθνικές εταιρείες και τις προσφορές τους.
Ποσά των 10.000 € προκαλούν γέλια µπροστά στους ισολογισµούς των εταιρειών που τα
προσέφεραν. Άλλωστε είναι γνωστό, ότι τέτοιου είδους προσφορές είναι µία σχεδόν µηχανική
ενέργεια των τµηµάτων διαφήµισης, προβολής και δηµοσίων σχέσεων των εταιρειών.
Από την άλλη, απόψεις του τύπου «εγώ δεν δίνω τίποτα γιατί δεν ξέρω ποιος θα τα διαχειριστεί
και αν θα φτάσουν στον προορισµό τους» δεν είναι παρά µια εκλογίκευση της απροθυµίας να
βοηθήσεις. Όταν η καταστροφή είναι τόσο µεγάλη, είναι απαράδεκτο να λειτουργούν
αποτρεπτικά τέτοιες λογικές. Η απάντηση σε τέτοιου είδους απόψεις είναι µία και απλή: όσα
περισσότερα δοθούν, τόσο περισσότερα θα φτάσουν. Τέτοιες στιγµές δε µπορεί να σε
απασχολούν αυτοί που θα κλέψουν, αλλά αυτοί που θα σωθούν. Άλλωστε εδώ δεν πρόκειται για
µια ακόµη από τις ιστορίες της µορφής «ο µικρός, φτωχός Βασίλης πρέπει να εγχειριστεί». Τα
µεγέθη της καταστροφής δεν αφή-νουν περιθώρια για τέτοιου είδους συγκρίσεις.
∆εν αξίζει επίσης να ασχοληθεί κανείς, µε την εξωφρενική άποψη ότι «καθάρισε ο τόπος εκεί
από τους παιδεραστές και τα ταλαιπωρηµένα παιδάκια». Μόνο χαµηλό δείκτη νοηµοσύνης και
ενδεχοµένως άσχηµα παιδικά χρόνια προδίδει.
Καταλήγοντας δεν µπορώ να µην διατυπώσω τον προβληµατισµό µου και για τα ανακλαστικά
του δικού µας συλλόγου. ∆εν θα’πρεπε ο σύλλογος µας να κάνει µια προσφορά στους
πληγέντες; Αποκλίνει κάτι τέτοιο από τις καταστατικές του αρχές;
Για να µην παρεξηγηθούµε δεν µηδενίζω σε καµία περίπτωση την αξία της προς-φοράς µας.
Απλά λέω ότι δεν µπόρεσε να ξεφύγει από τη λογική της εύκολης «φιλανθρωπίας του καναπέ».
Λέω ότι σιχάθηκα πια να βλέπω την ικανοποίηση ανθρώπων που νοµίζουν ότι έπραξαν το χρέος
τους και µπορούν να κοιµούνται ήσυχοι στέλνοντας ως βοήθεια το µήνυµα του 1 €. Λέω ότι
ντρέποµαι να λέγοµαι δυτικός όταν δυτικοί λέγονται και αυτοί οι κρετίνοι που συνέχιζαν τις
διακοπές τους δίπλα στους νεκρούς. Πάνω απ’ όλα, λέω ότι ντρέποµαι που δεν κάνω τίποτα. Θα
µου πείτε «και τι έγινε ρε µεγάλε που ντρέπεσαι;». ∆υστυχώς τίποτα απολύτως. Ίσως όµως είναι
µια αρχή.
Με εκτίµηση
∆ηµήτρης Ι. Μπάµπας

Φίλτατε συµπατριώτη ∆ηµήτρη Μπάµπα
Συµφωνούµε απόλυτα µε τις απόψεις σας για την ‘εικονική πραγµατικότητα’ της φιλανθρωπίας των λεγοµένων
επωνύµων και επαυξάνουµε. Χαιρετίζουµε επίσης τη µεγάλη ευαισθησία που σας διέπει, καθώς και τα κοινωνικά σας
αντανακλαστικά. Επιτρέψτε µας όµως µία διευκρίνιση στο σηµείο που αναφέρεστε στη συµπεριφορά του Συλλόγου
µας :
Η άποψη του Προέδρου είναι πως η κατανοµή της οικονοµικής βοήθειας από έναν Σύλλογο όπως ο δικός
µας, ξεκινάει πρώτα από τους δικούς µας πληγέντες (και δόξα τω Θεώ έχουµε αρκετούς στον τόπο µας).
Είµαστε σίγουροι πως µεµονωµένα τα µέλη και οι φίλοι µας, όπως και η σύνταξη εξ άλλου, προσέφεραν σεµνά και
αθόρυβα τον προσωπικό τους οβολόν, στους Νοτιοασιάτες συνανθρώπους µας που υπέστησαν αυτή την οργή της
φύσης. ∆εν µένει παρά να φτάσει όλη η βοήθεια -στο 100% του µεγέθους της- στα χέρια τους και όχι αλλού, όπως
συχνά διαβάζουµε στον ηµερήσιο τύπο.
Θερµούς χαιρετισµούς

Η σύνταξη του ‘Λόγου’ έλαβε επίσης από τον συµπατριώτη µας και φίλο κύριο Λάζαρο Μπάµπα, την παρακάτω επιστολή και την δηµοσιεύει µε µεγάλη χαρά, αυτούσια φυσικά,
όπως και κάθε άλλη. Επίσης δηµοσιεύει και την αντίστοιχη απάντηση :
Σκέψεις – Προβληµατισµοί για τον ‘ΛΟΓΟ’
ενός µέλους του Συλλόγου Λιβαδιωτών Θεσσαλονίκης
Έχοντας λάβει και το 4ο φύλλο του ‘Λόγου’, µέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης, θα ‘θελα να
διατυπώσω ορισµένες σκέψεις και κάποιους προβληµατισµούς για την προσπάθεια της έντυπης
ενηµέρωσης των µελών και φίλων του συλλόγου µας.
∆εδοµένου ότι η συνεχής και διαρκής έκδοση του ‘Λόγου’ θα αποτελεί έναν µόνιµο βραχνά των
µεθαυριανών ∆.Σ., προτείνω άµεσα να πραγµατοποιηθεί µια συνάντηση όλων των
ενδιαφεροµένων ώστε, έχοντας ήδη µια εµπειρία τεσσάρων φύλλων, να συζητηθούν θέµατα
όπως :
1. Η καταγραφή του διαθέσιµου ανθρώπινου δυναµικού
2. Ο καταµερισµός εργασιών (π.χ. συµµετοχή νέων σε µια µόνιµη στήλη)
3. Η ανάθεση της έκδοσης σε άτοµα εκτός ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Κατά τη γνώµη µου το τελευταίο είναι µια σηµαντική παράµετρος για να αποφευχθεί να
καταλήξει η έκδοση υπόθεση ενός (του εκάστοτε προέδρου) ή ελαχίστων ατόµων. Όπως όλοι
γνωρίζουµε, τα µέλη του ∆.Σ., που προκύπτουν από εκλογές, πιέζονται να θέσουν υποψηφιότητα
και αναλαµβάνουν καθήκοντα, τα οποία απαιτούν αρκετό προσωπικό χρόνο, ορισµένες δε
στιγµές και σωµατική κούραση. Η ύπαρξη µιας οκτασέλιδης εφηµερίδας, µε σηµαντικές ευθύνες
να βαρύνουν το ∆.Σ., θα αποθαρρύνει ακόµη περισσότερο τη συµµετοχή στα διοικητικά
δρώµενα του Συλλόγου µας πολλά µέλη.
∆ιαβάζοντας τα φύλλα του Λόγου, συζητώντας τα µε άλλα νεαρά µέλη, ανταλλάσσοντας απόψεις
για την εφηµερίδα µας, κατέληξα στους εξής µικρούς προβληµατισµούς, τους οποίους καταθέτω
στη συντακτική επιτροπή µε µοναδικό σκοπό µια ελάχιστη συµβολή σ’ αυτή την εξαιρετική
προσπάθεια:
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Αναδηµοσιευµένα άρθρα εφηµερίδων µεγάλης κυκλοφορίας. Ποιός ο λόγος
αναδηµοσίευσης αφού υπάρχουν στις κανονικές τους εφηµερίδες;
Πρακτικά διαλέξεων, συζητήσεων, ηµερίδων. Έλεος µε τις εισηγήσεις και τα
επιστηµονικά άρθρα, ο Λόγος δεν θα πρέπει να καταλήξει επιστηµονικό έντυπο. Ίσως µια
ξέχωρη έκδοση αυτών (εισηγήσεις, πρακτικά, διαλέξεις) να βοηθούσε.
Σχεδόν καθόλου νέα του Λιβαδίου. Όπως και να ‘χει, είµαστε δηµότες, ψηφοφόροι του
Λιβαδίου και µας ενδιαφέρουν τα τεκταινόµενα στο χωριό.
Καθόλου παλαιές φωτογραφίες. Ίσως µια στήλη µε παλαιές φωτογραφίες, (σε µέγεθος που
να βλέπονται) από τα αρχεία παλαιότερων µελών µας, µε µικρά όµορφα σχόλια, να
κεντρίσει το ενδιαφέρον των ανθρώπων που µόνο βλέπουν αλλά δεν διαβάζουν.
Άρθρα τεράστια, µε υπερβολές στο λόγο σε κάποια σηµεία.

Ως λάτρης της συλλογικότητας και της ερασιτεχνικής προσέγγισης, χωρίς καµιά πρόθεση
µηδενισµού, θεωρώ βασικό στοιχείο συνέχειας της προσπάθειας αυτής τη συµµετοχή όσο το
δυνατόν περισσοτέρων µελών µας και οπωσδήποτε στενότερη συνεργασία µε την συντακτική
οµάδα της εφηµερίδας ‘Λιβάδι‘, αποφεύγοντας σχόλια όπως αυτά της σελίδας 16 του 4ου
φύλλου. Αν δεν κάνω λάθος, αµφότερες οι εκδόσεις λειτουργούν σε ερασιτεχνική βάση, άρα
παραλήψεις και λαθάκια θα υπάρχουν σχεδόν πάντα. Τέλος, νοµίζω ότι ειρωνείες και µικρότητες
δεν χωράνε σε δύο παράλληλες προσπάθειες, που κατά την ταπεινή γνώµη θα έπρεπε να είναι
µια και κοινή.
Φιλικά
Λάζαρος Γ. Μπάµπας

Αγαπητέ συµπατριώτη Λάζαρε Μπάµπα, φίλε Λαζαράκη
Η διεύθυνση του ‘Λόγου’ έλαβε την από 8/2/2005 επιστολή σας και σας ευχαριστεί θερµά γι’
αυτό. Είστε ο δεύτερος µετά τον κύριο Κώστα Προκόβα, ο οποίος µας τιµά εγγράφως µε την
πέννα του και ελπίζουµε όχι ο τελευταίος.
Όσον αφορά το περιεχόµενο της επιστολής σας και τα ζητήµατα που θέτετε, θα προσπαθήσουµε να απαντήσουµε, ακολουθώντας βήµα προς βήµα το κάθε σηµείο που θίγετε. Μάλιστα,
µας δίνετε την ευκαιρία, µια που τα ερωτήµατά σας άπτονται της όλης φιλοσοφίας της
εφηµερίδας και του Συλλόγου µας (έκδοση, σύνταξη, ύλη, θεµατικές, ύφος κλπ.), να
θίξουµε αυτά τα σηµεία για ακόµη µία φορά, γιατί τα έχουµε ήδη θίξει και µάλιστα
επανειληµµένως, αν θυµάστε, στα 4 προηγούµενα κείµενα του ‘Λόγου’.
1. ‘∆εδοµένου ότι η συνεχής και διαρκής έκδοση του ‘Λόγου’ θα αποτελεί έναν µόνιµο
βραχνά…(σηµεία 1,2,3).κλπ.. Θα συµφωνήσουµε απόλυτα µαζί σας. Απλά θα θέλαµε, ως
σύνταξη του ‘Λόγου’, να µας υποδείξετε τους ενδιαφεροµένους, ώστε να οργανώσουµε τη
συνάντηση αυτή. Μέχρι στιγµής και παρά τις διαρκείς έως και κουραστικές µας εκκλήσεις
περί συλλογικής συµµετοχής, µόνον αναγνώστες -και πολύ καλούς µάλιστα- έχουµε. Όσο
για την καταγραφή του διαθέσιµου ανθρώπινου δυναµικού, δεν θα κουραστούµε καθόλου
να το µετρήσουµε. Μέχρι και αυτή τη στιγµή, τα δάχτυλα της µίας παλάµης περισσεύουν
για το µέτρηµα και µάλιστα ούτε κάν όλα.
• Ο καταµερισµός των εργασιών κατ’ επέκταση, είναι το ευτυχές ζητούµενο, πόσο µάλλον αν
εµφανισθούν οι νέοι µας και οργανώσουν τη στήλη τους, που τους αναµένει µε πολλή χαρά
να την γεµίσουν µε τον δροσερό τους λόγο.
• Η ανάθεση σε άτοµα εκτός ∆.Σ. θα µπορούσε να είναι µία από τις απόψεις που µπορούν
να συζητηθούν, αν και ο γράφων θεωρεί τη σύνδεση µε το ∆.Σ. αναγκαία, µια που ο
΄Λόγος’ είναι έκδοση του Συλλόγου µας. Πάντως και προς ενηµέρωση ή υπενθύµιση όλων
µας, ανάλογη προσπάθεια που έγινε το 2003, απέτυχε άµα τη γενέσει της.
• Η σύνταξη του ‘Λόγου’ έχει πάντως υπ’ όψη της, µετά την έκδοση του ‘Λόγου 5’ και την
διενέργεια των εκλογών στον Σύλλογό µας για την ανάδειξη νέου ∆.Σ., να διοργανώσει
ειδική εκδήλωση µε θέµα : ‘Ηµερίδα για την Εφηµερίδα’. Εκεί ίσως οριοθετηθούν πολλά
πράγµατα και ζητήµατα (συντακτική οµάδα, υπεύθυνοι έκδοσης, τρόποι συνέχισης, είδος
και τρόποι εκτύπωσης και διανοµής κλπ.), που για µεν τους αναγνώστες µπορεί να
φαίνονται πολύ απλά και εύκολα, αλλά για τη σηµερινή συντακτική οµάδα φαίνονται από
λόφοι έως και βουνά και µάλιστα ψηλόκορφα.
2. ‘Όπως όλοι γνωρίζουµε, τα µέλη του ∆.Σ., που προκύπτουν από εκλογές, πιέζονται να
θέσουν υποψηφιότητα. κλπ’……Αγαπητέ Λάζαρε, λέτε να είναι αυτό το κώλυµα και δεν
εµφανίζονται καθόλου διαθέσεις και διαθεσιµότητες µελών µας για διοικητική ενασχόληση
µε τα κοινά του Συλλόγου; Ο γράφων υπενθυµίζει ότι το 2003, τότε που ο ‘Λόγος’ δεν
υπήρχε ούτε κάν ως ιδέα, το παρόν ∆.Σ. συγκροτήθηκε µετά από ψυχοφθόρες
επαναληπτικές εκλογές, ύστερα από µία πρώτη και άγονη εκλογική διαδικασία και
µπροστά στον κίνδυνο µιάς δεύτερης. Εξ άλλου, η συµµετοχή στη συντακτική οµάδα δεν
έχει καµία σχέση µε τις διοικητικές ευθύνες του Συλλόγου. Στο βαθµό µάλιστα που ένα
7µελές τυπικά Συµβούλιο, είναι και ουσιαστικά 7µελές και όχι µονοµελές, 2µελές, 3µελές ή
4µελές, η ζωή γίνεται πιο εύκολη για όλους και φυσικά και για την εφηµερίδα.
Ο γράφων εποµένως, αλλού θα έψαχνε τις αιτίες της µη συµµετοχής, είτε στα κοινά, είτε στη
σύνταξη και γενικότερα στη συγκρότηση και αποστολή της εφηµερίδας και όχι στον
επικαλούµενο φόρτο εργασίας. Εξ άλλου, η συντακτική οµάδα, όπως και το ∆.Σ., δεν αποτελούνται από ανθρώπους συνταξιούχους ή εισοδηµατίες, ας µη το ξεχνάµε αυτό, αλλά από
ανθρώπους εργαζοµένους, οι οποίοι ενδεχοµένως υπερλειτουργούν για να αντεπεξέλθουν σε όλα
αυτά, εις βάρος της προσωπικής και οικογενειακής τους ζωής.
3. ∆ιαβάζοντας τα φύλλα του Λόγου, συζητώντας τα µε άλλα νεαρά µέλη, ανταλλάσσοντας
απόψεις…κλπ. Αγαπητέ Λάζαρε, ας τα πάρουµε σηµείο προς σηµείο :
Τα αναδηµοσιευµένα άρθρα, είναι αποσπάσµατα άρθρων, που η σύνταξη κρίνει ότι αξίζει τον
κόπο να δηµοσιευθούν, ως βιβλιογραφία, όταν συνάδουν µε ένα θέµα, µε το οποίο κατατρίβεται
η ίδια. Εξ άλλου, δεν διαβάζουν όλοι, όλες τις εφηµερίδες. Πάντως, οι περιπτώσεις νοµίζουµε
πως είναι λίγες, συγκριτικά µε το µέγεθος της ύλης της εφηµερίδας και είναι εµφανές το ότι δεν
αποτελούν καθοριστικό στοιχείο της δοµής της. Μέχρι αυτή τη στιγµή, πολλοί αναγνώστες
εκφράστηκαν κολακευτικά για τις επιλογές µας αυτές.
• Πρακτικά διαλέξεων, συζητήσεων, ηµερίδων. Έλεος….κλπ. Είναι στο πνεύµα της
φιλοσοφίας της εφηµερίδας µας να καταγράφει λεπτοµερώς τις δραστηριότητες του Συλλόγου,
όχι ως απλό πληροφοριακό στιγµιότυπο, αλλά ως ουσία. Μέχρι σήµερα δηµοσιεύτηκαν :
α) Η εισήγηση Κουκούδη -Λόγος 3-, ο οποίος µας απέδειξε ότι γεννηθήκαµε ως Σύλλογος το
1908. Η δηµοσίευση έγινε κατά γενική απαίτηση των παρόντων στη διάλεξή του, αλλά και η
ίδια η σύνταξη θα το δηµοσίευε ούτως ή άλλως, θεωρώντας το σηµαντικότατο, για τους
αρκετούς απόντες, ώστε να ενηµερωθούν και αυτοί.
β) Τα πρακτικά των εισηγήσεων της γενέθλιας ηµερίδας µας. -Λόγος 4-. Αυτό έγινε, τόσο
γιατί ήταν κοινή απαίτηση των µελών µας, όσο γιατί αλλιώς η δηµοσίευσή τους θα είχε την
τύχη των πρακτικών της ηµερίδας του 1999, των τότε θεωρουµένων 70στών γενεθλίων µας,
τα οποία δεν εκδόθηκαν ποτέ, πράγµα για το οποίο φέρει ευθύνη και ο γράφων. Εν πάση
περιπτώσει, κανένα από τα δύο κείµενα δεν είναι αµιγώς επιστηµονικό (πράγµα για το οποίο
η σύνταξη δεν έχει βέβαια αντίρρηση), αλλά και τα δύο είναι άκρως εκλαϊκευµένα και
επιµορφωτικά. Αν αναφέρεσθε πάλι στα άρθρα του κου Γεροντάκη ή της κας Σφέτσιου, των
µοναδικών έως σήµερα εξωτερικών συνεργατών, µάλλον αδικείτε τους συγγραφείς.

Η σύνταξη τα θεωρεί εξαιρετικής γραφής και ποιότητας και πάντα εντεταγµένα σε ένα πλαίσιο
ρέοντος, επιµορφωτικότατου, εκλαϊκευµένου και γλαφυρού λόγου. Αν πάλι στα κατά καιρούς
σχόλια της σύνταξης για τα θέµατα της επικαιρότητας, χρεώστε το σε αυτήν αποκλειστικά.
Ο γράφων συµφωνεί πάντως, ότι είναι πολύ λογικό όλα να µην αρέσουν σε όλους. ∆εν είναι
και πολύ δύσκολο ωστόσο για τον αναγνώστη, να παρακάµπτει όσα δεν τον ενδιαφέρουν. Η ύλη
της εφηµερίδας είναι αρκετά µεγάλη, δεν βασίζεται ειδικά σε αυτά τα άρθρα και εποµένως η
χρήση του περίφηµου zapping, εκτός από την τηλεόραση, µπορεί να εφαρµοστεί άνετα και στον
πολυσέλιδο και πολυποίκιλο σε θέµατα ‘Λόγο’ µας. Είναι µέθοδος απολύτως θεµιτή και εύκολη,
πριν αλέκτορα λαλήσαι έλεος.
• Σχεδόν καθόλου νέα του Λιβαδίου …κλπ. Η σύνταξη δεν έχει καµία απολύτως αντίρρηση
να δηµοσιεύει και νέα του Λιβαδίου, αρκεί να τα µαθαίνει και να της τα στέλνουν, µια που δεν
έχει ανταποκριτή εκεί, παρά µόνον όλους εσάς που το επισκέπτεστε συχνότατα (ή έστω
συχνότερα από τη σύνταξη). Κανείς πάντως δεν κατέθεσε κάτι στην εφηµερίδα προς
δηµοσίευση από το Λιβάδι και για το Λιβάδι, ώστε να µην ενσωµατωθεί στην ύλη του ‘Λόγου’.
Ό,τι έχει γραφεί στους 4 ‘Λόγους’ µέχρι σήµερα για το χωριό (και δεν ήταν λίγα), ήταν οι
φτωχές γνώσεις και απόψεις του γράφοντος πάνω σε ζητήµατα που νοµίζει πως αξίζουν τον
κόπο, ή απλά ο σχολιασµός προβληµάτων που αντιµετωπίζουν κάποιοι κάτοικοι και µας τα
µεταφέρουν. Η σύνταξη πάντως, δηλώνει πως αδυνατεί να κάνει ρεπορτάζ για τα
συµβαίνοντα και την τρέχουσα επικαιρότητα στο Λιβάδι, λόγω έλλειψης συνεργατών. Τα
θέµατα αυτά όµως τα καλύπτει άριστα η τοπική εφηµερίδα ‘Λιβάδι’, την οποία εκδίδει ο
Εξωραϊστικός Σύλλογος και έτσι ενηµερωνόµαστε όλοι. Υπενθυµίζουµε για πολλοστή φορά
πως ο ‘Λόγος’ αναφέρεται στα µέλη και τους φίλους του Συλλόγου Λιβαδιωτών Θεσσαλονίκης
και όχι στους απανταχού της γης Λιβαδιώτες. Πάντως, πάσα προσφορά δεκτή από όλους και
όλες και απ’ όπου κι αν προέρχεται. Μέχρι στιγµής, ό,τι µας γίνεται γνωστό, ο ‘Λόγος’ το
αναφέρει και το σχολιάζει εκτενώς, άσχετα αν ο τρόπος είναι ιδιαζόντως παραβολικός ή
αντισυµβατικός.
• Καθόλου παλαιές φωτογραφίες…. Συµφωνούµε απολύτως. Αµ’ έπος, αµ’ έργον. Φέρτε τις
να τις δηµοσιεύουµε. Υπάρχει βέβαια το έξοχο αρχείο Καραϊσκου, αλλά δεν µπορούµε να του
κάνουµε κατάχρηση, παρά µόνον διακριτικότατη χρήση και πάντα µε τη συναίνεσή του.
• Άρθρα τεράστια, µε υπερβολές στο λόγο σε κάποια σηµεία …. Για τη συµµετοχή και τη
συνέχεια, τα αναφέραµε παραπάνω. Για το τεράστιο µέγεθος των άρθρων, µας εκπλήσσετε.
Υποδείξτε µας ένα. Εξ άλλου, σηµασία νοµίζουµε πως έχει το περιεχόµενο και όχι η επιφάνεια
κατάληψης ενός άρθρου. Για τη συνεργασία µεταξύ των συντακτικών οµάδων των δύο
εφηµερίδων, συµφωνούµε απόλυτα και µάλιστα εµείς το προτείναµε στον ‘Λόγο 4’.*. Πήραµε
κάποια γενική απάντηση από µέλος της συντακτικής οµάδας, που δεν γνωρίζουµε αν
εκφράζει και το σύνολό της, αλλά είναι µάλλον αποθαρρυντική. Ίδωµεν. Πάντως, τα ζητήµατα
που έχει θίξει ο ‘Λόγος’ για το χωριό (υγεία, περίθαλψη, επέκταση σχεδίου, παιδεία κλπ.), δεν
έτυχαν απαντήσεων από κανέναν και µάλλον δεν ερέθισαν και κανέναν. Ίσως υπάρχει στη
συντακτική οµάδα της φίλης εφηµερίδας του Λιβαδίου, µία άλλη αντίληψη περί προτεραιοτήτων, ή περί δοµής του εντύπου, πράγµα λογικότατο.
Όσο για τις υποτιθέµενες ‘ειρωνείες και µικρότητες’, αγαπητέ Λάζαρε, δεν γνωρίζω που τις
ανακαλύψατε. Αν αναφέρεστε στο Υ.Γ. περί ορθογραφικών, συντακτικών, γλωσσικών και
άλλων λαθών του δαίµονος του τυπογραφείου, ήταν απλά µια τρυφερή παρατήρηση από
παθόντα προς παθόντες και µια φιλικότατη επισήµανση από έναν προς πολλούς. Τίποτε
παραπάνω και τίποτε λιγότερο. Ο γράφων θεωρεί πως τον αδικείτε και πως η έκφραση σας
ήταν άκρως ατυχής. Σας υπενθυµίζουµε πως ο ‘Λόγος’, από την πρώτη στιγµή της έκδοσής
του, έχει πάντοτε να γράψει και πάντοτε γράφει µιά καλή κουβέντα (και µάλιστα όχι
λακωνικά) για την εφηµερίδα ‘Λιβάδι’, όχι από αβρότητα, αλλά γιατί πιστεύει ότι πρέπει να
στηρίζονται και να ενθαρρύνονται τέτοιες προσπάθειες, διατηρώντας προφανώς την άποψή
του για ορισµένα θέµατα. Το έκανε, το κάνει και θα το κάνει πάντα, χωρίς φυσικά να
περιµένει υποχρεωτικά κάποια ανταπόδοση, που ούτως ή άλλως δεν έχει συµβεί έως σήµερα
(έως και το τεύχος της ‘Λιβάδι’ 3).
Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερµά για τον κόπο που κάνατε να σχολιάσετε
την εφηµερίδα µας, µε τρόπο εποικοδοµητικό και πάντοτε προς την κατεύθυνση της διαρκούς της
βελτίωσης. Είµαστε βέβαιοι πως µόλις θα σας το επιτρέψουν οι συνθήκες, θα είστε σίγουρα ένα
από τα πλέον δραστήρια µέλη που θα συµµετέχουν ενεργά στην αναγκαία συλλογική
προσπάθεια που επικαλείσθε και θα συµβάλλετε δυναµικά στην περαιτέρω ποιοτική µετεξέλιξη
τόσο του ‘Λόγου’, που είναι ο ‘Λόγος’ και η επιθυµία όλων µας, όσο και στα κοινά του Συλλόγου.
Και πάλι ευχές και ευχαριστίες
Με πατριωτικούς χαιρετισµούς – Για τη συντακτική οµάδα
Γιώργος Ι. Συνεφάκης
Υ.Γ. Η απάντηση γράφτηκε πολύ πριν τις εκλογές µας της 15ης Μαΐου 2005, καθώς επίσης και
πριν την έκδοση του 4ου και 5ου τεύχους της εφηµερίδας ‘Λιβάδι’. Μάλλον οι εξελίξεις µας δικαιώνουν και στις 2 περιπτώσεις.
Πάντως σηµειώνουµε θετικότατα την εγκαρδιώτατη αντιµετώπιση του ‘Λόγου’ στα νέα τεύχη του
και µία νέα θεώρηση της συλλογικότητας που καταγράφεται µε σαφή και ευκρινή τρόπο. Μπορεί
να θεωρήσει κανείς ότι πλέον οι 2 εφηµερίδες είναι αδελφές ή έστω πρώτες εξαδέλφες
* Προσφάτως, έγινε πρόταση από τη µεριά της σύνταξης της ‘Λιβάδι» προς τον ΄Λόγο΄ περί
ενοποίησης των δύο εφηµερίδων. Ο σχολιασµός µας θα γίνει στον ΄Λόγο 6’ και στην ‘Ηµερίδα
για την Εφηµερίδα’
Και πάλι ευχές και χαιρετισµούς

Η σύνταξη έχει πάρα πολλές αδυναµίες, αλλά έχει κυρίως µία ιδιαίτερη αδυναµία στις
ευθυµογραφίες, οι οποίες συνήθως αξίζουν περισσότερο από ένα εξαιρετικό ανέκδοτο. Παραθέτουµε
σ’ αυτό το τεύχος ορισµένες, οι οποίες κάνουν την σύνταξη να χαµογελάει πλατιά, µια που σκιαγραφούν την τρέχουσα επικαιρότητα, µεταφέροντας επίσης και την περιρρέουσα ατµόσφαιρα,
πολιτική και κοινωνική. Σήµερα σας παρουσιάζουµε µία σπαρταριστή δηµιουργία του ΑΡΚΑΣ από τη συλλογή του ∆ΟΥΛΕΙΑ ∆ΕΝ ΕΙΧΕ Ο ∆ΙΑΒΟΛΟΣ, του ΚΥΡ, του Πετρουλάκη, άλλες
ευθυµογραφίες από τον ηµερήσιο και περιοδικό τύπο, καθώς και την δική µας κλασσική επίκληση περί ενίσχυσης του ‘Λόγου :
------------------------------------------------------------------

Προς τα πού πηγαίνουµε ; Μπροστά ή πίσω ;

Πολλοί συµπατριώτες και φίλοι, καταξιωµένοι επαγγελµατίες της Θεσσαλονίκης και γενικότερα της
περιοχής µας, εκτιµώντας την εµβέλεια του ‘Λόγου’ µας, ζήτησαν από τη σύνταξη να προβάλλουν τις
δραστηριότητές τους από τις σελίδες του. Η σύνταξη τους παραχώρησε ευχαρίστως χώρο, αφού µε χαρά διαπίστωσε πως ο ‘Λόγος’ ριζώνει πια παντού, µια που διαβάζεται από
2.500 αναγνώστες περίπου. Τους ευχαριστούµε και συστήνουµε ανεπιφύλακτα να προτιµούµε όλοι µας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των συµπατριωτών και των φίλων µας. Όσοι
ενδιαφέροντα να προβληθούν από τον ‘Λόγο’, ας επικοινωνούν έγκαιρα µε τη σύνταξη ή το ∆.Σ για την εισφορά τους. Η προβολή και η διαφήµιση από τις σελίδες του
‘Λόγου’, πέρα από την µεγάλη επαγγελµατική προβολή, αποτελεί και µία άµεση µορφή ενίσχυσης της εφηµερίδας µας, η οποία διανέµεται δωρεάν. Ευχαριστούµε θερµά
Ο κος Ζαχόπουλος δεν είναι Λιβαδιώτης.
Είναι ο άνθρωπος που δωρίζει
βιντεοκασσέττες στην οµάδα
κινηµατογράφου του
Λιβαδίου, ώστε να τις
προβάλλουν στο
Ζάννειο για τον κόσµο,
όταν και εάν τους
δίνουν τα κλειδιά. Τον
ευχαριστούµε
Η εταιρεία Graphica φωτοτυπεί µε πολλή αγάπη
και πολύ µεράκι την εφηµερίδα µας ‘Ο Λόγος του
Συλλόγου’. Ευχαριστούµε θερµά όλες τις κυρίες
της εταιρείας και συστήνουµε ανεπιφύλακτα σε
όλους τις άψογες υπηρεσίες τους.

Η κυρία Βάλια
Ελευθεριάδου-Γεροντάκη
δεν είναι Λιβαδιώτισσα
(ακόµη τουλάχιστον).
Είναι απλά η σύζυγος
του κου Ακη Γεροντάκη
και µία εξαίρετη
επαγγελµατίας.

Η κα Άρτεµις Θωµά
είναι από πολύ παλιά µία καλή
φίλη του Λιβαδίου. Πρόσφατα
έγινε µέλος του Συλλόγου µας.
Η εταιρεία της είναι από τις
πλέον έγκυρες στο χώρο της
επικοινωνίας και της
οργάνωσης συνεδρίων.

Του κυρίου Ιάκωβου (Άκη) Αρ. Γεροντάκη
∆ιευθυντή Ορχήστρας-Μουσικοσυνθέτη και πολύ καλού φίλου του Συλλόγου και του Λιβαδίου
Όσο αθόρυβα ήρθες στη ζωή, άλλο τόσο αθόρυβα περιδιάβηκες τη πορεία που σου ‘λαχε και
έφυγες ακόµη πιο αθόρυβα µε ένα χειροκρότηµα άηχο, σαν σε βουβή ταινία.
Οι γιατροί είπαν πως η καρδιά σου είχε γίνει θρύψαλα.
Ήταν 12 του Μάρτη … όχι µεσηµέρι Κυριακής αλλά απόγευµα Σαββάτου.
Όσο κι αν γυρνάµε τις ώρες που ποτέ δε χάθηκαν µαζί σου, όσο κι αν κοιτάµε το πως κλαίει ο
ουρανός, κάπου πάλι θα νυχτώνει κι ο ήλιος θα παγώνει και οι ελεύθεροι κι ωραίοι θα ζούνε
ακόµη σε κάποιες φυλακές. Πάλι δεν θα έχει δρόµο για τρελλούς σαν το Ντύλαν Τόµας, ενώ εµείς
θα καθόµαστε εδώ πέρα να διαβάζουµε τους ποιητές και να ονειρευόµαστε.
Σεµνός και ταπεινός, ωσάν µέγας δηµοδιδάσκαλος του Γένους και του ήθους το οποίο δίδαξες
στις νέες και στους νέους της πατρίδας, πληρώνοντας ο ίδιος µε ένα πολύ βαρύ τίµηµα, την
επιλογή της ζωής σου, µια επιλογή µετριοφροσύνης, ταπεινότητας, χαµηλών τόνων, έχοντας το
διακαή πόθο να ακουστούν δηµόσια τα καινούργια τραγούδια σου, σε µια χώρα που αγάπησες
και που µέχρι τα τελευταία σου αγωνιούσες µέσα από ένα µοναστικό µετερίζι να τη δεις ψηλά …
πολύ ψηλά … θέλοντας κι εσύ να νιώσεις ότι προσέφερες στην ανύψωση αυτή. Έφυγες όµως
πικραµένος όχι γιατί δε τα κατάφερες, αλλά γιατί οι νεοέλληνες, σου τραγουδούν τραγούδια στα
«ξένα» όπως τα έλεγες και στραβοµουτσούνιαζες και τραγούδια του Νταλάρα, όπως επίσης
έλεγες πάντα χαριτολο-γώντας. ∆υστυχώς για σένα κυρ Σταύρο, δεν θα ανθίσουν ξανά οι
πασχαλιές παρά µόνο για µας και πάντα µέσ’ απ’ τα τραγούδια σου.
∆ε θα ανθίσουν ποτέ όµως και για όλους αυτούς που «διαβάζουνε τα γεγονότα και τη κοσµική,
για ποδόσφαιρο, για φόνους και πολιτική» και δε τους «παίρνει το παράπονο σαν το ρολόι
δείχνει πια οκτώ». Για αυτούς που «όλα είναι καλά κι όλα ωραία» κι ήταν ψες µ’ άλλονε παρέα,
χωρίς σοκάκι να τραγουδήσουνε, µια και δεν επιτρέπονται πια οι αναµνήσεις. Για αυτούς που
βλέπουνε τις σηµαίες στα µπαλκόνια να αλλάζουν χρώµατα και το γεγονός αυτό δεν τους
σκοτώνει, ενώ σαν σαράκι έφαγε εσένα τον ίδιο.
Σ’ αυτή τη γη της ερηµιάς, κανείς δε νοιάστηκε για σένα ∆άσκαλε. Ευτυχώς που σ’ αυτούς τους
άδικους καιρούς, δεν είσαι πια εδώ, ψεύτικα λόγια για ν’ ακούς.

Για πολλούς από µας δεν έφυγες. Για αυτό και δε σου βάλαµε στο τάφο παρά µόνο λίγα
µυρωδάτα ζουµπούλια και όχι αυτά που ζητούσες επίµονα µέσα από τα τραγούδια σου. ∆ηλαδή
τη Μυρτιά και τη πικροδάφνη αλλά και της Φραγγογιαννούς τα πάθη. Αυτά θα τα εναποθέσουν
στο χώµα που σε σκεπάζει τώρα πια, κάποιοι άλλοι. Αυτοί που ίσως κάποια στιγµή θα
καταλάβουν τι είχαν και τι έχασαν.
∆ιότι εσύ, είχες στρώσει τη ζωή σου µ’ αγρύπνια και µαράζι, για του καιρού τα’ αγιάζι. Και για
την αµοιβή σου … έγινες για όλους µας νερό του παραδείσου παίρνοντας µαζί σου και το
Χριστό.
Στο καλό κυρ Σταύρο. Σε ευχαριστούµε για όλα όσα απλόχερα µας έδωσες.
Συγχώρεσέ µας που δεν ήµασταν όσο θα έπρεπε κοντά σου για να µαζέψουµε τα συντρίµµια
της καρδιάς σου.
Με το χάλκεον χέρι του φόβου, το οποίο ανασηκώθηκε βαρύ επάνω µας µετά και το δικό σου
χαµό, αναρωτιόµαστε το τι µέλει γενέσθαι σαν πέσουν κι άλλες κολώνες από τον Παρθενώνα του
Ελληνικού Πολιτισµού. Ποιος από εµάς τους επόµενους θα είναι ικανός να σταθεί ως
στυλοβάτης κάτω από τα ρηµαγµένα αετώµατά του.
∆ιότι Σταύρο µας … µέχρι πριν να φύγεις οριστικά από κοντά µας, εµείς οι νέοι δηµιουργοί,
είχαµε άλλοθι.
Τώρα;
Ήµαστε µόνοι έρηµοι κι ανήµποροι χωρίς εσένα, µια που ούτε και συ δεν κατάφερες να σου
σφραγίζουν το διαβατήριο στα Τέµπη.
Στο καλό και να ‘ναι ελαφρύ το χώµα που σε σκεπάζει.
16-3-2005
Ο εφ’ όλης της ύλης µαθητής σου, Άκης Γεροντάκης.
Υ.Γ. Ο κ. Γιώργος Νταλάρας ερµήνευσε άξια τα τραγούδια του Σταύρου Κουγιουµτζή στηρίζοντάς τα µε τη φωνή του
ως πνευµατικά τέκνα του εκλιπόντος, τραγούδια που ο συχωρεµένος θεωρούσε πνευµατικά του παιδιά. Ποιος το
περίµενε πως στη κηδεία του ο κ. Νταλάρας θα στήριζε µε τα χέρια του τα ίδια τα παιδιά του Κουγιουµτζή

Κατά την χρονική περίοδο που µεσολάβησε µεταξύ της έκδοσης του ‘Λόγου 4’ έως σήµερα –έκδοση του ‘Λόγου 5’,
είχαµε δυστυχώς τις εξής ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ :
1. Μίλτος Σαχτούρης (1919-2005) – Ποιητής. Όσοι διάβασαν την ποίησή του, προσέθεσαν µια νότα τρυφεράδας στη ζωή τους
2. Σταύρος Κουγιουµτζής (1932-2005 – Μουσικοσυνθέτης & Στιχουργός. Όσοι τραγούδησαν τα τραγούδια του, προσέθεσαν µια νότα µελαγχολικής θαλπωρής στη ζωή τους
3. Γρηγόρης Μπιθικώτσης (1922-2005) – Τραγουδιστής. Όσοι τον άκουσαν, προσέθεσαν µια µελωδική νότα στις φωνητικές χορδές της ψυχής τους
4. Χαρίλαος Φλωράκης (1914-2005) – Πολιτικός άνδρας. Όσοι ακολούθησαν ή παρακολούθησαν το οδοιπορικό της ζωής του, φίλοι ή αντίπαλοι, προσέθεσαν ένα δάκρυ
σεβασµού στη σορό του κι ένα κόκκινο γαρύφαλλο για το στερνό αντίο.
Ας είναι ελαφρύ το χώµα που τους σκεπάζει και αιώνια η µνήµη τους σε όλο τον λαό της Ελλάδας και στον κόσµο.
Επιπλέον, κατά την ίδια χρονική περίοδο, έπεσε σε βαθύ κώµα η δηµόσια
µουσική αισθητική µας, ενώ κινδυνεύει πλέον σοβαρά µε πλήρη
αφελληνισµό η µουσική µας παιδεία και εν γένει η όλη παιδεία µας
Το τραγούδι που κάποιοι έστειλαν στην Γιουροβίζιον (ο είρων και κακεντρεχής της
συντακτικής οµάδας την ονοµάζει Ευρωβυζιόν) για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα, µε
τον άκρως αρχαιοελληνικό τίτλο ‘Μάϊ Νάµπερ Ουάν – My Number One (Το Νούµερο
Ένα µου δηλαδή)’, εισέπραξε τον µεγαλύτερο αριθµό κινητοµηνυµάτων (SMS τα λένε νέοελληνιστί) από όλους τους Ευρωπαίους τηλεθεατές ή τηλεδιαπλεκόµενους και κέρδισε την
πρώτη θέση στον περίεργο αυτόν αγγλόλαλο διαγωνισµό. Το ζήτηµα θα µας άφηνε
σχετικώς αδιάφορους όλους, πλην των λατρών των τηλεθεαµάτων του είδους, αν δεν το
είχαν αναγάγει σε Εθνική Υπόθεση η Εθνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (ΕΡΤ) και τα
Υπουργεία Τουρισµού και Πολιτισµού. Η µεγάλη µας νικήτρια και καλλίπυγος κυρία
Έλενα Παπαρίζου, (την οποία παρεµπιπτόντως η σύνταξη του ‘Λόγου’ συµπαθεί κυρίως
για τον υπέροχο ψυχικό της κόσµο, τον χαρακτήρα της και όχι τόσο για τις καλλίγραµµες
γάµπες της), έγινε δεκτή από τον Πρωθυπουργό µας, ευλογήθηκε από τον Παναγιώτατο
Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, ο Σεβασµιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών & π.Ε.
δήλωσε µε νόηµα ότι «σηµασία έχει η σηµαία µας να είναι πρώτη», οι υπουργοί µας ένοιωσαν εθνικά υπερήφανοι για την µεγάλη αυτή Ευρωεπιτυχία, ο νοµάρχης Θεσσαλονίκης παραλλήλισε το φόρεµά της, όπως
σηκωνόταν, µε το άτι του Μεγαλέξανδρου, τον Βουκεφάλα, η µαµά της διάβασε την ελληνική σηµαία στην εικόνα της Παναγιάς,
ανήµερα την Ανάσταση, ο στιλίστας της τραγουδίστριας δήλωσε ότι «φυσικά και φορούσε βρακί η Έλενα», ανεµίζοντας το
µπροστά στις κάµερες. Γενικώς υπήρξε ένα χαριτωµένο και άκρως παραληρηµατικό και σχιζοφρενές αλλαλούµ και ένα µπάχαλο
από µεριάς ταγών και αξιωµατούχων, το οποίο, στην σύνταξή του ‘Λόγου’ προκάλεσε ελαφρώς εµετική θυµηδία, σε ρυθµό
πεντοζαλο-πυρρίχειας σούστας R & B (ρύθµ εντ µπλούζ ελληνιστί κατά τον κο ∆άντη, τον σύγχρονο φυσικά και όχι εκείνον της
Θείας Κωµωδίας), όπως δηλαδή και το ρύθµ (ρυθµός στα ελληνικά) του τραγουδιού. Παράλληλα, η σύνταξη, θυµήθηκε µία ρήση
του Ιταλού Ντάριο Φο, Νόµπελ Λογοτεχνίας το 1997, ο οποίος είπε πως αν θέλει κανείς να καταλάβει την ποιότητα ενός
τραγουδιού, πρέπει να αποµονώσει τους στίχους από τη µουσική και να τους απαγγείλει ως ποίηµα. Ο δαιµόνιος ρεπόρτερ του
‘Λόγου’ κατάφερε να ανακαλύψει τους στίχους, µαζί µε τη µετάφρασή τους (από αγγλικά σε ελληνικά φυσικά, ελληνικό τραγούδι
είναι), έµεινε συγκλονισµένος από το µέγεθος των βαθυστόχαστων νοηµάτων και των λαϊκών καηµών που µεταφέρουν και
µεταδίδουν και τους παραδίδει στην αλάνθαστη κρίση των πολυπληθών αναγνωστών του. Απολαύστε τους :
Το νούµερο ένα µου
My number one
You're my lover / undercover / You're my secret passion and Ι have no other
You're Delicious / So Capricious / If Ι find out you don't want me I'll be vicious
Say you love me / and you'll have me / In your arms forever and Ι won't forget it
Say you miss me / Come and kiss me / Take me up to heaven and you won't regret it
You are the one / You're my number one / The only treasure I'll ever have / You are the one / You're my
number one / Anything for you 'cause you're the one Ι love
You 're my lover / undercover / You're my secret passion and Ι have no other
You're a fire / and desire / When Ι kiss your lips, you know, you take me higher
You're addiction / my conviction / You're my passion, my relief, my crucifixion
Never leave me / And believe me / You will be the sun into my raining season
Never leave me / And believe me / In my empty life you'll be the only reason

Είσαι ο µυστικός εραστής µου / Είσαι το κρυφό µου πάθος και δεν έχω άλλο κανένα
Είσαι χυµώδης / και κάνεις σκέρτσα / Αν καταλάβω ότι δε µε θες θα γίνω κακιά
Πες πως µ' αγαπάς / Και θα µ' έχεις στην αγκαλιά σου για πάντα και δεν θα το ξεχάσω
Πες πως σου λείπω / Έλα και φίλησέ µε / Απογείωσε µε στον ουρανό / και δεν θα το µετανιώσεις
Είσαι ο µοναδικός / Το νούµερο ένα µου / Ο µοναδικός θησαυρός που θα έχω ποτέ / Είσαι ο µοναδικός /
Το νούµερο ένα µου / Τα δίνω όλα για σένα γιατί είσαι αυτός που αγαπώ
Είσαι ο µυστικός εραστής µου / Είσαι το κρυφό µου πάθος / και δεν έχω άλλο κανένα
Είσαι φωτιά και πάθος / Όταν φιλώ τα χείλη σου να ξέρεις ότι απογειώνοµαι
Είσαι εθισµός /η καταδίκη µου / Είσαι το πάθος, η ανακούφιση, το µαρτύριό µου
Ποτέ µη µ' αφήσεις / και πίστεψέ µε / Θα είσαι ο ήλιος µου µες στη βροχή
Ποτέ µη µ' αφήσεις / και πίστεψέ µε / Στην άδεια µου ζωή είσαι ο µοναδικός λόγος ύπαρξης.

Όποιον κι αν ρωτήσεις στην Ελλάδα «ποιος κέρδισε το φετινό βραβείο της Γιουροβίζιον», θα σου απαντήσει η Έλενα Παπαρίζου.
Αν ρωτήσεις ποιος κέρδισε το παγκόσµιο µουσικό βραβείο της Ουνέσκο, ελάχιστοι γνωρίζουν ότι είναι ο Μίκης Θεοδωράκης.
Η απόφαση πάρθηκε στο Παρίσι την Παρασκευή, µία µέρα πριν από την «εθνική νίκη» στο Κίεβο και προφανώς γι' αυτό πέρασε στα ψιλά. Στο παρελθόν µε
το βραβείο της Ουνέσκο είχαν τιµηθεί πρόσωπα, όπως οι Ντιµίτρι Σοστακόβιτς, Λεονάρντ Μπερνστάιν, Γεχούντι Μενουχίν, Μπένι Γκούτµαν, Χέρµπερτ
Φον Κάραγιαν. Λιγότερο γνωστά, ασφαλώς, από µια Σερντάµπ ή µια Ρουσλάνα.
ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ - «ΝΕΑ» - Οι τόποι, η µνήµη.και η Eurovision
«Επικράτεια του κάθε λαού είναι τα σύνορα, ο ορίζοντας της µνήµης του. Ο Αϊζενστάιν, ο
Προκόφιεφ τότε, το 1939, έγιναν οι υπουργοί Εθνικής Αµυνας του λαού τους. Και οι λαοί
αµύνονται µε τις θυσίες τους και τον πολιτισµό τους. Αυτό εξάλλου µάς υπενθυµίζει ο Ελύτης
όταν στο "Αξιον Εστί" µάς προτρέπει όταν θολώνει ο νους µας να µνηµονεύουµε ∆ιονύσιο
Σολωµό και Αλέξανδρο Παπαδιαµάντη. Ο Σολωµός, ο Παπαδιαµάντης, ο Ρωµανός ο Μελωδός, ο
Βαµβακάρης, ο Θεόφιλος, η Κούλα Πράτσικα, ο Πικιώνης είναι οι υπουργοί Εθνικής Αµυνας της
δικής µας επικράτειας, για να µείνω σε λίγα από τα πολλά αντιπροσωπευτικά των τεχνών
σύνορά µας!
Σήµερα (σ.σ. χθες) το βράδυ η Ελλάδα εισβάλλει στο Κίεβο για να το κατακτήσει µε
µισθοφόρους πολιτισµού. Γιατί µισθοφόρος είναι ο καλλιτέχνης που υποδύεται τον Έλληνα ενώ
πληρώνεται, ηθικά και επαγγελµατικά εννοώ, από τους εχθρούς. Σήµερα (σ.σ. χθες) το βράδυ η
Ελλάδα τραγουδάει αγγλικά µε ρυθµούς της Αφρικής. Η Αγγλία και η Αφρική έχουν µεγάλη και
βαθιά µουσική και λογοτεχνική παράδοση. Έχουν τα δικά τους σύνορα, τους δικούς τους
ορίζοντες µνήµης.

ΝΙΚΟΣ Γ. ΞΥ∆ΑΚΗΣ - «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» - Νάµπερ ουάν εθνική σαχλαµάρα...
«Ηταν και πάλι Μάιος. Οταν µια κάποια Ελλάδα λαχάνιαζε πίσω από τον Sakis, και ο
Οικουµενικός τον υποδεχόταν µαζί µε τον Psinakis, κι άναβαν τα κινητά, και µικροθρήνος για την
τριτιά, όπου µια πτωχή, µια Ουκρανή, µια Ρουσλάνα-κάτι, τσαλάκωνε το εθνικό µας τεκνό και
µάς έπαιρνε τη βλακοµπουκιά από το χάσκον στόµα. Τι µαταίωση... ∆εν βαριέσαι, η δήµαρχος
Αθηναίων υποδέχθηκε τον ηττηµένο αθλητή σαν νοµπελίστα, χαλάλι του, έδωσε τον αγώνα τον
καλό, µε έναν παιάνα Shake it, µε ένα West Side ∆ελφινάριο, και έπεσε ενδόξως παρά τω
Βοσπόρω. Αυτή είναι η Ελλάδα -που θα έλεγε και ο Αλλος. Κι αυτά είναι τα πρότυπα για τις
νεότερες γενιές: ποπάκια, ηµίγυµνες γλαστρίτσες, παικτρόνια µε καπελάκι του σπόνσορα,
ατσίδες µε κάµπριο. Είναι και τώρα Μάιος. Πάλι Eurovision. Φέτος, δεν είναι παιχνίδι, είναι
Εθνική Υπόθεση. Κάθε χρόνο και χειρότερα. Κάθε µέρα, παντού, και ιδίως στην κρατική ΕΡΤ,
βλέπουµε την Ελενα Παπαρίζου ως Number One, ως εικόνα του ελληνισµού σήµερα, ως
πρέσβειρα τουρισµού και πολιτισµού, ως διαφηµίστρια τηλεφωνίας και Ιντερνετ, ως οτιδήποτε.
Κυρίως, εµφανίζεται ως Αργώ που αποπλέει για την Κολχίδα-Κίεβο, να φέρει πίσω το χρυσόµαλλο δέρας, ό,τι έχασε ο Sakis στην Πόλη (...) Αναρωτιέµαι... Μετά το ανέλπιστο ευρωκύπελλο,
µετά τον άθλο των Ολυµπιακών µε το βαρύτατο κόστος, µετά το ξεπέταγµα και την αναδίπλωση,

Και βέβαια θα νιώθουν περήφανοι που βρέθηκαν πρόθυµοι µισθοφόροι να µεταφέρουν τα
σύνορά τους µέσα στην καρδιά της ελληνικής επικράτειας κι όχι µόνο, να αντιπροσωπεύσουν το
αγγλικό και το αφρικανικό ήθος φορώντας ελληνικά ή, πράγµα που προσφάτως έγινε της µόδας,
µε πλαστή ελληνική ταυτότητα (...).Αυτοί όλοι (σ.σ. αναφέρονται ονόµατα δηµιουργών και
τραγουδιστών) και άλλοι άπειροι ορίζουν το ελληνικό ήθος. Κι αν πρέπει να το ξανατονίσω,
"ήθος" στην πρώτη του σηµασία σήµαινε "τόπο", επικράτεια, ενδιαίτηµα, φωλιά. Και κάθε τόπος
έχει φωνή, χειρονοµίες, αξίες, ιδέες και βέβαια όρια, ορίζοντα, σύνορα, δηλαδή µοναδικό "τρόπο
υπάρξεως", ιδιοπροσωπία. Αν νιώσετε, όσοι νιώσετε, δεν θα είστε, σας βεβαιώ, πολλοί αλλά
πάντα λίγοι είναι το άλας της γης, ποτέ η µάζα δεν έφτιαξε πολιτισµό, όσοι νιώσετε σήµερα την
ανάγκη να αναγνωρίσετε τα σύνορά σας την ώρα που µε πλαστή ελληνική ταυτότητα ο "εχθρός"
θα ισχυρίζεται πως σας αντιπροσωπεύει, ακούστε Γιαννίδη, Σουγιούλ, Χατζιδάκι, Θεοδωράκη,
Ξαρχάκο, Μαρκόπουλο, Κουγιουµτζή, Λοΐζο, Πλέσσα, Σπανό, Κηλαηδόνη, Σπανουδάκη,
Κραουνάκη, Καραΐνδρου, ∆ηµητρίου, Παπαδηµητρίου, Κουρουπό, Κυπουργό, Μικρούτσικο,
Πασχαλίδη, Χριστιανάκη, Τόκα, Μούτση, Χατζηνάσιο, Κατσαρό. Ξεχνάω κάποιον; Θα φυλάει
κάποια µακρινή σκοπιά. Καλή του ώρα. Και µιλάω βέβαια για τις µουσικές ταξιαρχίες µόνο του
τραγουδιού».
µετά αυτές τις ακριβοπληρωµένες εµπειρίες, µετά τα τόσα ερεθίσµατα για κάποια αυτογνωσία,
είναι δυνατόν να αναγνωρίζουµε τους εαυτούς µας σε µια σαχλαµάρα, σε µια φτήνια
φουσκωµένη από τη ρεκλάµα; Είναι δυνατόν µε δηµόσιο χρήµα και κρατικές αποφάσεις, να
κάνουµε εικόνα και σηµαία ένα βιντεοκλίπ που δεν αντέχει να παιχτεί δεύτερο απόγευµα σε
συνοικιακή καφετέρια;
∆εν ξέρω τι να πω. Στην αρχή θύµωνα, κατόπιν µελαγχόλησα, τώρα νιώθω ταγκίλα. Καθρεφτιζόµαστε στο Στοίχηµα και στο Φέιµ Στόρι, στην αρπαχτή, στην αποθέωση του σπόνσορα, στον
µελαγχολικό αφρό των µίντια, στο απέραντο κενό των καφενείων. Στις γιγαντοθόνες περνούν
Λιθουανές και Ουκρανές, όλες νάµπερ ουάν, όλοι πασχίζουν να ξεπεταχτούν από τη δοµική
βαθιά φτώχεια, από τη γυµνή ζωή. Η Κλαούντια ήταν δασκάλα στο Γκντανσκ, η Λουντµίλα ήταν
λογίστρια στη Μαριούπολη, η Αλεξάνδρα ήταν κοµµώτρια στην Τιµισοάρα -τώρα όλες κάνουν
βίζιτες στην αχανή Ευρώπη της δηµοκρατίας της αγοράς. Αυτοί οι πολίτες, αυτής της Ευρώπης,
παρακολουθούν το υπερθέαµα της ξένωσης, του απανθρωπισµού τους: όλα κρέας και φώτα, όλα
ευρωόραµα. Και η µικροπλούσια Ελλάδα µέσα, οι "ΗΠΑ των Βαλκανίων", γεµάτη νεόπτωχους,
που δεν παράγουν τίποτε πάρεξ Sakis και Helena, που καταναλώνουν τα πάντα.
Στην υποδοχή, φαντάζοµαι, θα παρίσταται σύσσωµη η ηγεσία των µίντια και του πολιτισµού.

Ο ‘Λόγος’ υπερασπίζεται την ιστορική µας µνήµη και κληρονοµιά, όπως αυτή
αποτυπώθηκε πάνω στη γη µας. Ο ΄Λόγος’ υπερασπίζεται την µαστοριά και την τέχνη των
προγόνων µας, όπως αυτή διαδόθηκε µέσω των αιώνων. Ο ‘Λόγος’ πονάει πολύ, όταν
αυτοί που µας ‘διδάσκουν’ από άµβωνος την αξία της παράδοσης, αυτοί πρώτοι την
καταστρέφουν. Ο ‘Λόγος’ δεν συγχέει το γνήσιο λαϊκό θρησκευτικό αίσθηµα των Ελλήνων,
ούτε τον απλό κλήρο της καθηµερινής κοινωνικής προσφοράς, µε την ιεραρχία του. Ο
΄Λόγος’, όσο υπάρχει, θα είναι ‘Λόγος’ Κραυγής για την προστασία της ιστορίας µας. Ο
‘Λόγος’ θα καταγγέλλει πάντα κάθε αυθαιρεσία εις βάρος του πολιτισµού µας, από όσο
ψηλά κι αν προέρχεται. Ο ‘Λόγος’, σας καλεί να ενώσετε την φωνή και την κραυγή σας µε
τη δική του. Μόνον η δυνατή κραυγή, εµποδίζει τις µεγάλες αυθαιρεσίες.
Τού Στάθη – ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 14/02/2005

Είναι ένα από τα ονοµαστότερα
µοναστήρια του Θεσσαλικού χώρου,
βρίσκεται στις ανατολικές πλαγιές του
Τιτάριου όρους απέναντι από τον
Όλυµπο σε υψόµετρο 1000 περίπου
µέτρων. Πότε ακριβώς ιδρύθηκε δεν
είναι γνωστό. Στο καθολικό, στη νότια
πλευρά υπάρχει η χρονολογία 1832,
αυτή όµως αναφέρεται σε ανακαίνισή
του. Το ίδιο συµβαίνει και µε την
χρονολογία 1761 που υπάρχει στο
παρεκκλήσι της Μονής, τον Άγιο Χαράλαµπο. Εκεί, στην πρόθεση του ιερού,
υπάρχει και η επιγραφή SNMΩ,
γεγονός που οδήγησε ορισµένους να ισχυριστούν ότι χτίστηκε το 1040 µ.Χ. ενώ την Μονή
ανήγαγαν στη βυζαντινή εποχή κατά τα τέλη της µακεδονικής δυναστείας του 11ου αιώνα.
Ωστόσο η επιγραφή SNMΩ δεν µπορεί να αποτελεί χρονολογία ανέγερσης εκτός αν ο χρόνος και
οι συνεχείς κακοποιήσεις της επιγραφής από αδαείς και µη, διαφοροποίησαν τα στοιχεία. Έτσι
αυτό το οποίο είναι βέβαιο είναι, ότι ολόκληρο το συγκρότηµα αποτελεί οπωσδήποτε
µεταβυζαντινό κτίσµα. Τόσο το καθολικό του µοναστηριού όσο και το παρεκκλήσι ανήκουν στην
κατηγορία των λεγόµενων µονόχωρων δροµικών ναών που καλύπτονται από ξύλινη δίρριχτη
στέγη. Η Μονή συγκροτούνταν από κελιά, στα οποία διέµεναν οι µοναχοί, καθώς επίσης από
αποθήκες και υπόγεια. Στο ανατολικό µέρος υπήρχε ο ναός και στο µέσο, περίβολο µε δύο
κρήνες και µυστικό υδραγωγείο µε δύο θύρες εισόδου και εξόδου. Η νότια περιοχή αποτελούνταν
από πολλούς βοσκότοπους και τεµάχια αγρών διαµορφωµένα µε πεζούλια και υδατοδεξαµενές
σε διάφορα σηµεία ενδεικτικά καλλιέργειας λαχανόκηπων.

Όπως αναφέρεται στην Εκκλησιαστική Ιστορία του Ι. Β. Στεφανίδου, Αθήνα 1948 σελ.738, η
Μονή διέθετε µεγάλη περιουσία που προέρχονταν από δωρεές των κατοίκων. Κατά τα χρόνια της
δουλείας γνώρισε µεγάλη ακµή προσφέροντας εθνικές υπηρεσίες στον αγώνα της ελευθερίας.
Κατέστη κέντρο εθνικής αντίστασης και εφοδιασµού των αρµατολών και κλεφτών της περιοχής
Ολύµπου – Πιερίας. Αξιοσηµείωτη υπήρξε και η προσφορά της στον τοµέα της µόρφωσης µε τη
λειτουργία κρυφού σχολειού και της φιλανθρωπίας µε την προσφορά συσσιτίου στους φτωχούς.
Η Μονή πυρπολήθηκε το 1667 επί ∆ιονυσίου Γ¨, ενώ γύρω στα 1700 καταστράφηκε από
επιδροµές Τουρκαλβανών. Στα 1761 ξανακτίστηκε και επεκτάθηκε για να εξυπηρετήσει το
πλήθος των µοναχών που έµεναν σ’ αυτή.
Στο συγκρότηµα υπήρχε παλιότερα και η κατοικία του Επισκόπου καθώς και ένας µικρός
ναΐσκος στο όνοµα του Ευαγγελιστού Ματθαίου. Τελευταία επιδροµή εναντίον της Μονής έγινε
στις 30 Νοεµβρίου του 1943 από τους Ιταλούς. Σήµερα λειτουργεί ως γυναικείο µοναστήρι. Στο
εσωτερικό του καθολικού υπάρχει ένα ωραιότατο ξυλόγλυπτο επιχρυσωµένο τέµπλο. Η
επιφάνειά του χωρίζεται γενικά σε τρεις οριζόντιες ζώνες. Η πρώτη (η χαµηλότερη) αποτελείται
από ορθογώνια θωράκια τις λεγόµενες ποδιές, που σχηµατίζονται από χαµηλούς πεσσίσκους
και περιέχουν ζωγραφιστό διάκοσµο. Η δεύτερη ζώνη είναι µια κιονοστοιχία, στην οποία
στηρίζονται οι ∆εσποτικές εικόνες. Στη συνέχεια ακολουθεί το λεγόµενο επιστήλιο που
περιλαµβάνει εικόνες αγίων προσώπων και τέλος τοποθετείται το ∆ωδεκάορτο που είναι µια
σειρά εικόνων µέσα σε ανάγλυφα τόξα, παριστάνοντας τις δώδεκα γιορτές που αναφέρονται στη
ζωή του Χριστού. Επίστεψη όλων αυτών αποτελεί ο Εσταυρωµένος. Εξέχουσα θέση στο τέµπλο
κατέχει και το πανέµορφο βηµόθυρό του. Στις επάλληλες ζώνες του υπάρχουν µικρές
παραστάσεις, όπως του Ευαγγελισµού της Θεοτόκου και άλλων αγίων προσώπων. Αυτές
περικλείονται από γλυπτές διακοσµήσεις φυτών και ζώων.
http://www.livadi.gr/ekklisies.htm#ΤΟ%20ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ%20ΤΗΣ%20ΑΓΙΑΣ%20ΤΡΙΑ∆ΑΣ

Στα αυτιά της σύνταξης, έφτασε η είδηση ότι το συνεργείο που έστειλε ο ∆εσπότης για να κατεδαφίσει παράνοµα (έγγρ. 7ης Εφ. Βυζ. Αρχ. 15/6/05) την τοξωτή κιονοστοιχία της Αγίας
Τριάδας (το µοναστήρι προστατεύεται θεσµικά (ΦΕΚ 890/15.7.02), ήρθε από την Ελασσόνα (ενδεχοµένως και αλλοδαποί), γιατί κανείς Λιβαδιώτης µάστορας δεν ήθελε να το κατεδαφίσει.
Μπράβο στο λαό του Λιβαδίου. Το λαϊκό ένστικτο ως προς την ιστορία και την προστασία της παράδοσής του, είναι ισχυρότερο από κάθε ανιστόρητη και ασεβή ‘αναπτυξιακή’
τουριστική λογική, η οποία κατεδαφίζει αιωνόβια αρχιτεκτονήµατα για να φτιάξει µε µπετόν ό,τι την βολεύει.

2 εικόνες, 1.000 λέξεις, από την Αγία Τριάδα, όπως την έχουν
γνωρίσει γενιές και γενιές Λιβαδιωτών και χιλιάδες επισκεπτών. Ο
΄Λόγος’ τις παραθέτει ως κύκνειο άσµα των αναµνήσεών µας και
ως τρυφερό ιστορικό αποτύπωµα, που κάποιος κατεδαφιστής,
δίκην νέου Ηρόστρατου, αποφάσισε ότι δεν µας χρειάζεται πιά.

Άλλες 2 εικόνες, άλλες 1.000 λέξεις. 7 Ιουνίου 2005, ηµέρα
αποφράς. Συνεργείο Λιβαδιωτών, µαζεύει τα σεπτά µπάζα της
υπεραιωνόβιας τοξωτής πρόπυλης κιονοστοιχίας, µαζί µε τη σκουριά ανιστόρητων εγκεφάλων, λοβοτόµων της µνήµης µας.

Η σύνταξη του ‘Λόγου’, δηλώνει ότι αδυνατεί να κατανοήσει τις σκέψεις των εκπροσώπων του Υψίστου επί της γης. Έχοντας ως εφόδια µόνον κάποια Άριστα στα Θρησκευτικά, την
Ιστορία και την Αγωγή του Πολίτου (πριν καταργήσει το µάθηµα η χούντα) στο 6τάξιο Γυµνάσιο και κάποια επιπλέον πτυχία, αναγκάζεται να ανατρέξει στα λεξικά (συγκεκριµένα σε
εκείνο του Ιδρύµατος Νεοελληνικής Γλώσσας ‘Μανόλης Τριανταφυλλίδης’ του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης), για να βγάλει κάποια άκρη, συγκρατώντας µε
δυσκολία την οργή της και εκείνη του ∆.Σ. και όλων των µελών του Συλλόγου Λιβαδιωτών Θεσσαλονίκης, των άλλων Συλλόγων και όλων των Λιβαδιωτών. Ανακάλυψε
λοιπόν, πως µάλλον καλά τα είχε µάθει, για το τι σηµαίνουν οι λέξεις και έννοιες :
1. Ηρόστρατος : Πολίτης της Εφέσου, που το 356 π.Χ., πυρπόλησε κατά την νύκτα της γεννήσεως του
Μεγάλου Αλεξάνδρου τον εν Εφέσω περίφηµο ναό της Αρτέµιδος, ένα από τα 7 θαύµατα του Αρχαίου
Κόσµου, γιά να παραµείνει το όνοµά του αθάνατο στην ιστορία. Με αυτή του την πράξη κέρδισε την
υστεροφηµία που τόσο ποθούσε, κέρδισε δηλαδή την αρνητική αθανασία.
2. Σεβασµός : 1. συναίσθηµα βαθιάς εκτίµησης και θαυµασµού για κπ. του οποίου αναγνωρίζουµε την
ιδιαίτερη αξία και ανωτερότητα και που συνοδεύεται από µία συµπεριφορά που αρµόζει στην
προσωπικότητα, στην ηλικία, στην κοινωνική του θέση κτλ.. 2. συναίσθηµα ευλάβειας προς το Θεό,
τους αγίους ή προς οτιδήποτε θεωρούµε ιερό. 3. η εκτίµηση, η υπόληψη που τρέφω για κτ. (θεσµούς,
αρχές, πνευµατικές αξίες κτλ.) το οποίο θεωρώ εξαιρετικά σηµαντικό, καθώς και η στάση µου απέναντί
του, η οποία χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια να µην το θίξω, να µην το αλλοιώσω ή να µην το
παραβώ µε κανέναν τρόπο.
3. Παράδοση : (συχνά στον πληθ.) ό,τι αναπτύσσεται ιστορικά και µεταδίδεται (στα πλαίσια µιας
οµάδας, κοινωνίας κτλ.) από γενιά σε γενιά σε σχέση µε συµπεριφορές, αντιλήψεις, ιδέες, έθιµα,
δραστηριότητες, πρακτικές κτλ. Ιστορική συνέχεια, επανάληψη που δηµιουργεί καθεστώς.
4. Ιστορία : 1. η γνώση των συµβάντων του παρελθόντος, που σχετίζονται µε την εξέλιξη της
ανθρωπότητας (ή µιας κοινωνικής οµάδας, µιας ανθρώπινης δραστηριότητας) και που είναι ή
κρίνονται αξιοµνηµόνευτα· αυτά τα ίδια τα συµβάντα. 2. η επιστηµονική µελέτη µιας εξέλιξης, ενός
παρελθόντος· αυτή η ίδια η εξέλιξη. 3. το σύνολο των γνώσεων που αναφέρονται στο παρελθόν και
στην εξέλιξη της ανθρωπότητας· η επιστήµη και η µέθοδος που µας επιτρέπει να αποκτήσουµε αυτές
τις γνώσεις· η εξέλιξη του ανθρώπου ως αντικείµενο µελέτης. 4. όλα όσα διατηρούνται, στη µνήµη των
ανθρώπων, επειδή κρίνονται αξιόλογα.
5. Μνήµη : 1α. η ικανότητα του εγκεφάλου να διατηρεί γνώσεις ή εντυπώσεις και να τις ανακαλεί, όταν
θέλει· (πρβ. αµνησία, λήθη). β. το τµήµα του εγκεφάλου στο οποίο διατηρούνται οι γνώσεις ή οι
εντυπώσεις. 2. ανάµνηση: Oι µνήµες του λαού / του έθνους…… (εκκλ.) Αιωνία του η ~, (ως ευχή για
νεκρό) να τον θυµόµαστε και να τον τιµάµε πάντα. (έκφρ.) αιωνία του η ~, για πρόσωπο που δε ζει πια
ή για πράγµα που έχει καταστραφεί.

6. Μητροπολίτης : το αξίωµα του επισκόπου, ο οποίος είναι επικεφαλής µιας µητρόπολης.
7. Επίσκοπος : κληρικός που έχει τον ανώτερο εκκλησιαστικό βαθµό, δεσπότης. Ελληνιστ. Επίσκοπος,
στην αρχαία σηµ.: `φύλακας΄(σ.σ.όχι πάντως των ιστορικών µνηµείων µας)
8. ∆ιατηρητέος -α -ο : που επίσηµα έχει αποφασιστεί να διατηρηθεί, να προστατευθεί από κάθε
φθορά: ∆ιατηρητέο µνηµείο. Oλόκληρη περιοχή της πόλης χαρακτηρίστηκε διατηρητέα. || (ως ουσ.) το
διατηρητέο, κτίσµα που έχει κριθεί διατηρητέο.
9. Κατεδάφιση : η ενέργεια του κατεδαφίζω, σκόπιµο γκρέµισµα ή ολοσχερής καταστροφή: Άρχισε η ~

των ετοιµόρροπων κτιρίων. Aπαγορεύεται η ~ των διατηρητέων κτιρίων. Άρχισαν οι εργασίες
κατεδάφισης. [λόγ. < µσν. κατεδάφισις < κατεδαφι- (κατεδαφίζω) -σις > -ση]
10. Μνηµείο : 1. κατασκευή, ιδίως αρχιτεκτονική ή γλυπτή, προορισµένη να τιµά ή να θυµίζει ορισµένο
πρόσωπο ή γεγονός). 2α. κάθε κτίριο που θεωρείται αξιόλογο από άποψη αρχαιολογική, ιστορική ή
αισθητική. β. κάθε αξιόλογο ανθρώπινο δηµιούργηµα ή πράξη, που διακρίνεται ανάµεσα στα όµοια ή
στα σύγχρονά του και εντυπωσιάζει:. || (ειρ.): ~ βλακείας / ηλιθιότητας / καιροσκοπισµού. 3. κάθε
δείγµα της ανθρώπινης δραστηριότητας που διασώθηκε από προηγούµενες εποχές· ιστορικό µνηµείο.
11. Αποκατάσταση : η ενέργεια ή το αποτέλεσµα του αποκαθιστώ. 1α. η επαναφορά, η επάνοδος στην
προηγούµενη (καλή, ορθή, φυσιολογική) κατάσταση, θέση κτλ.: ~ της βλάβης / της ζηµιάς / της αδικίας.
~ της τάξης…. β. ~ ενός κτιρίου / µνηµείου, η επαναφορά ενός κτίσµατος στην αρχική του µορφή µε
αναστηλωτικές ή επισκευαστικές εργασίες ή και µε αποµάκρυνση πρόσθετων στοιχείων. 3. οι ενέργειες
για να αποδοθεί σε κπ. κτ. που του στερήθηκε, που του αφαιρέθηκε προηγουµένως.
12. Εξοµολόγηση : η ενέργεια του εξοµολογούµαι. 1. εµπιστευτική γνωστοποίηση των σκέψεων: Aκούω

την ~ κάποιου. Kάνω ~ σε κπ., εµπιστεύοµαι τα µυστικά µου. 2. (εκκλ.) µυστήριο κατά το
οποίο ο χριστιανός λέει τα αµαρτήµατά του σε κληρικό (πνευµατικό), για να ζητήσει άφεση.
13. Επιτίµιον : (εκκλ.) α. καθήκον, απαγόρευση κτλ. που επιβάλλει ο πνευµατικός στον πιστό, ιδίως κατά
την εξοµολόγηση, ως ποινή για τις αµαρτίες του: αρχ. τά επιτίµια (πληθ.) `κυρώσεις΄]
14. Άµεσος -η –ο –επιρ. αµέσως : 1.πολύ γρήγορα, την ίδια στιγµή. 2. (λόγ.) άµεσα. [λόγ. < ελνστ.
αµέσως < αρχ. επίθ. άµεσος `χωρίς ενδιάµεσο χρονικό διάστηµα΄

Η σύνταξη του ‘Λόγου’, πριν αρχίσει να ασχολείται σε βάθος µε το θλιβερό αυτό θέµα, κινητοποιώντας δυναµικά όλους τους ευαίσθητους πολίτες,
κάνει ύστατη έκκληση τους αρµοδίους, κληρικούς και λαϊκούς, να προβούν σε µία συνδυαστική των παραπάνω όρων της ελληνικής γλώσσας,
να επαναφέρουν στην έννοµη τάξη (ΦΕΚ 890/Β/15.7.02) τους ‘αγίους’, συµµαζεύοντάς (και κατά βάθος προστατεύοντας) τους
από άθλιες εργασίες κατεδάφισης υπεραιωνόβιων µνηµείων και περίεργες και αµαρτωλές µελλοντικές εργολαβικές ανοικοδοµήσεις και επεκτάσεις.
Να προβούν επίσης σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς αποκατάσταση του σεβασµού, της ιστορίας, της παράδοσης, της µνήµης µας και του
διατηρητέου µνηµείου ΑΜΕΣΩΣ. Ως επιτίµιον δε, δι’ άφεσιν αµαρτιών, προτείνει την εξοµολόγηση του ηθικού αυτουργού στον Πατριάρχη
Κωνσταντινουπόλεως και την πλήρη αναστήλωση και αποκατάσταση όλου του µοναστικού συγκροτήµατος, ιδίοις εξόδοις.
ΨΗΦΙΣΜΑ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΩΝ ΛΙΒΑ∆ΙΩΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΟΣ
Στις 6 Ιουνίου του 2005 κατεδαφίστηκε παράνοµα η τοξωτή κιονοστοιχία της Ιεράς
Μονής της Αγίας Τριάδος, η οποία αποτελεί ένα σηµαντικότατο θρησκευτικό, αρχαιολογικό και ιστορικό µνηµείο του Λιβαδίου και της Ελλάδας, χωρίς φυσικά καµία σχετική
άδεια από τις αρµόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες του Ελληνικού Κράτους.
Επειδή η αυθαίρετη αυτή ενέργεια από την πλευρά της Ιεράς Μητρόπολης Ελασσόνας
δεν είναι µεµονωµένη, αλλά έρχεται ως συνέχεια και άλλων ανάλογων ενεργειών και
συνεχίζει να πλήττει βάναυσα την πολιτιστική µας κληρονοµιά,
Εµείς, ο ∆ήµαρχος Λιβαδίου, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Λιβαδίου, οι Σύλλογοι
των απανταχού Λιβαδιωτών (Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Κατερίνης, Ελασσόνας),
ο Σύνδεσµος Επιστηµόνων Λιβαδίου και ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Λιβαδίου, διερµηνεύοντας τα αισθήµατα του συνόλου των κατοίκων του Λιβαδίου, οι οποίοι είναι άκρως
φιλόθρησκοι και άκρως ευσεβείς προς την ιστορία τους,.

Καταγγέλλουµε
την καταστροφή του µνηµείου, κατά παράβαση όλων των κανόνων δικαίου και σε
πλήρη αντίθεση µε τα προβλεπόµενα από την υπάρχουσα επιστηµονική µελέτη
αναστήλωσης και αποκατάστασης του Ναού και

Καλούµε

όλους τους αρµόδιους φορείς να ενεργήσουν ακαριαία για την αποκατάσταση του
µνηµείου και την αποτροπή κάθε παρόµοιας αυθαιρεσίας, που προσβάλλει τα όσια και
ιερά του τόπου µας και κακοποιεί την ιστορία µας και την πολιτιστική µας κληρονοµιά.
-----------------------------------

Ο ∆ήµαρχος Λιβαδίου Ιωάννης Γκούµας & το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου
Ο Πρόεδρος του Εξωραϊστικού Συλλόγου Λιβαδίου. Αθανάσιος (Νίκος) Καψάλης
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Λιβαδιωτών Θεσσαλονίκης Γιώργος Ι. Συνεφάκης
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Λιβαδιωτών Κατερίνης Γεώργιος Κατσίκης
Ο Πρόεδρος του Συνδέσµου Επιστηµόνων Λιβαδίου Νίκος Τσανούσας

