Με την έκδοση του 6ου τεύχους του ‘Λόγου του Συλλόγου’ µας, κλείνει ένα έτος από
τότε που µια διαφαινόµενη ουτοπική και ολίγον παλαβή ιδέα, ένα µείγµα προσωπικού
πείσµατος, κεφιού και τύχης, πήρε σάρκα και οστά και µετουσιώθηκε σε ένα αξιοπρεπές ελεύθερο βήµα κατάθεσης απόψεων, σε ένα µεγάφωνο στερεοφωνικής µετάδοσης κοινωνικών παλµών και ήχων, σε έναν ευγενή, τρυφερό, εποικοδοµητικό, αλλά
πολλές φορές αυστηρό και δηκτικό λόγο περί τα τεκταινόµενα στο Σύλλογό µας, στον τόπο
καταγωγής µας, το Λιβάδι του Ολύµπου και γενικότερα στην πατρίδα µας την Ελλάδα.
Οι προθέσεις της σύνταξης του ‘Λόγου’, δεν ήταν και δεν είναι να δηµιουργήσουν ένα
εξειδικευµένο έντυπο αµιγώς πολιτιστικού χαρακτήρα, ούτε όµως και µία εφηµερίδα αµιγώς
ενηµερωτική, που θα λειτουργεί ως απλό δελτίο τύπου µε ανακοινώσεις πεπραγµένων ή
µελλοντικών εκδηλώσεων του Συλλόγου µας. Προσπάθησε και προσπαθεί να βρει τη χρυσή
τοµή µεταξύ ενηµέρωσης ως προς την τρέχουσα επικαιρότητα και θεµάτων που προάγουν την
ιστορική, λαογραφική, κοινωνική και εν γένει πολιτισµική συνείδησή µας, προσπάθησε και
προσπαθεί -σχοινοβατώντας πολλές φορές είναι αλήθεια- να εξισορροπήσει τη γραφή του,
σχολιάζοντας µε εκλαϊκευµένο τρόπο τα γεγονότα και αποφεύγοντας ενδόµυχες και ορµέµφυτες
τάσεις επιστηµονικού λόγου µε αναπόφευκτες γλωσσικές εξειδικεύσεις.
Ο ‘Λόγος’ µας (όπως ανέφερε και ο Πρόεδρος του Συλλόγου στην τελευταία Γενική Συνέλευση
του Μαΐου και δηµοσιεύτηκε στο τεύχος 5), «άνοιξε και ανοίγει ορίζοντες ελεύθερης έκφρασης
και κατάθεσης απόψεων, ανταλλαγής ιδεών και σκέψεων, µοίρασε, µοιράστηκε και µοιράζει
γνώση και γέλιο, καηµούς και λύπες, στήριξε και στηρίζει πρωτοβουλίες, αλλά κυρίως µετάγγισε
και µεταγγίζει ενηµέρωση, ιστορία, λαογραφία και πολιτισµό, σε κάθε σπίτι µέλους και φίλων
του Συλλόγου µας. Η εφηµερίδα µας είναι και πρέπει να είναι ένας κρίκος µίας 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, το Λιβάδι, η Θεσσαλονίκη, 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»
Ήγγικεν η ώρα λοιπόν, µετά τον πρώτο χρόνο αυτής της προσπάθειας, επιτυχηµένης κατά
γενική οµολογία, να γίνει ένας πρώτος ουσιαστικός απολογισµός του έργου, να συζητηθούν τα
υπέρ και τα κατά, αλλά κυρίως να διερευνηθούν οι δυνητικές αντοχές του εκδοτικού αυτού
εγχειρήµατος, το οποίο προσέγγισε σήµερα τα όρια της προσωπικής αντοχής της συντακτικής
οµάδας. Θα πρέπει εποµένως, από εδώ και πέρα, να πάρει τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος συλλογικής εργασίας και µόχθου, να αποτελέσει αντικείµενο συλλογικής έγνοιας και ζήλου, να πάρει διαστάσεις συλλογικής προσφοράς και κατάθεσης γραφής, γνώµης, άποψης
και ψυχής.
Το 2003, το τότε ∆ιοικητικό Συµβούλιο, σε επιστολή του (11 Μαΐου 2003), καλούσε σε σύσκεψη την 25η Μαΐου 2003 όλους τους ενδιαφεροµένους, για το ζήτηµα µιάς εφηµερίδας για το Λιβάδι (τότε δεν υπήρχε καµία, µια που ο κος Καραϊσκος είχε αναστείλει την έκδοση
του Λ.Ο.). Στην επιστολή αναφέρονταν ρητά οι πυλώνες, πάνω στους οποίους, θα έπρεπε να
στηρίζεται η όποια νέα εκδοτική προσπάθεια που θα κάλυπτε αυτό το σηµαντικό κενό. Τους
υπενθυµίζουµε εν τάχει:
1. ∆ιασφάλιση της σταθερής και µόνιµης περιοδικότητας
2. Πολυφωνία και ανεξαρτησία από κάθε µορφή εξουσίας, πολιτικής ή µη
3. Προώθηση των θεµάτων του Λιβαδίου και στήριξη του ∆ήµου και των τοπικών
φορέων στο έργο τους
4. ∆ιάδοση και διάχυση της σκέψης, της γνώσης και της πληροφορίας σε όλη την
κοινωνία, τοπική και µη
5. Ποιότητα ύλης σε όλα τα επίπεδα, (θεµατικά, πολιτιστικά, αισθητικά κλπ.)
Ο ‘Λόγος του Συλλόγου’, στα 5 πρώτα τεύχη του, προσπάθησε να τιµήσει και να τηρήσει αυτές
τις παραµέτρους µε θρησκευτική ευλάβεια και η συντακτική του οµάδα πιστεύει ότι µάλλον τα
κατάφερε. Ωστόσο, η πολλαπλότητα και πολυπλοκότητα των θεµάτων, οι έντονοι ρυθµοί της
επικαιρότητας, τοπικής και µη, η αναπόφευκτη και µονοδιάστατη επαναληπτικότητα του ιδίου
στυλ γραφής, το εκ των πραγµάτων προσωποπαγές του πρίσµατος κάτω από το οποίο η σύνταξη και ο αρχισυντάκτης βλέπουν τα γεγονότα, αλλά κυρίως η σωµατική και πνευµατική
κόπωση και τα όριά της, βάζουν σε δοκιµασία ορισµένες από τις παραπάνω βασικές αρχές.
Η σταθερότητα της διµηνιαίας περιοδικότητας διακυβεύεται πλέον από τα διαρκώς µειούµενα
αποθέµατα της έµπνευσης και της αντοχής της σύνταξης, η πολυφωνία είναι το ζητούµενο, µια
που απαιτεί και άλλες πέννες, η στήριξη του ∆ήµου και των άλλων φορέων χρειάζεται και
τροφοδοσία µε πληροφόρηση από µεριάς τους και όχι αδιαφορία ή σιωπή. Να σηµειωθεί εδώ
ότι η συντακτική οµάδα ξεσκόνισε τα αρχεία της, αλλά δεν βρήκε ούτε µία ευχετήρια ή ενθαρρυν-

ντική επιστολή µε µια καλή λέξη για τον ‘Λόγο του Συλλόγου’, από την έκδοσή του έως και
σήµερα, από κανέναν (κατά την ξύλινη γλώσσα των πολιτικών) Φορέα, φορέα ή «φορέα»,
επίσηµο ή µη (εκτός των αναφορών της εφηµερίδας ‘Λιβάδι’), παρά µόνον από καλούς,
τρυφερούς και πολύτιµους Φίλους –µε το Φ κεφαλαίο-, οι οποίοι είναι απλά φυσικά πρόσωπα
(κατά την ίδια γλώσσα), αλλά ήταν οι µόνοι που αγκάλιασαν ζεστά αυτή την προσπάθεια.
Ο ‘Λόγος του Συλλόγου’ και η συντακτική του οµάδα, απέδειξαν πως µια
‘παλαβή ιδέα, ένα πείσµα, µια ουτοπική φαινοµενικά σκέψη’, µπορούν
να γίνουν πράξη και να πάνε κόντρα στο ρεύµα της απάθειας ή της
ραστώνης. Απέδειξαν πως είναι αστείρευτες οι δυνάµεις µας και πως αν τις
ενεργοποιήσουµε και τις αξιοποιήσουµε όλοι µας, µπορούν και να αλλάξουν
πολλά πράγµατα και να ανοίξουν µάτια και διάλογοι. Σε µας εναπόκειται
πλέον να περάσουµε από την εποχή της ατοµικότητας στην εποχή της
συλλογικότητας. ∆εν µας λείπουν ούτε τα µέσα, ούτε βέβαια οι άνθρωποι.
Η εφηµερίδα µας επίσης, ως προϊόν ερασιτεχνικής δηµιουργίας, πρέπει, πέραν όλων των
άλλων, να λειτουργεί κυρίως ως χώρος δηµιουργικής έκφρασης της νεολαίας µας, ως
ανάχωµα στα σύγχρονα πρότυπα µιάς παγκοσµιοποιηµένης εµπορευµατικής λογικής, η οποία
προσπαθεί να δηµιουργήσει και να κλωνοποιήσει µαζικά απρόσωπους καταναλωτές, αντί
σκεπτόµενους και ενεργούς πολίτες.
Ο ‘Λόγος του Συλλόγου’ και η συνέχεια της παρουσίας του, αποτελεί ένα στοίχηµα για τον
Σύλλογο Λιβαδιωτών Θεσσαλονίκης. Ένα στοίχηµα που πρέπει να το κερδίσουµε όλοι µας,
γιατί η εφηµερίδα µας πρέπει να είναι ένας µαγνήτης πνευµατικής παραγωγής, ένας σταθερά
περιοδικός καταγραφέας της ιστορίας και του πολιτισµού µας, που αφειδώς µεν, περιστασιακά
δε, µας τον προσέφεραν κατά καιρούς και συνεχίζουν αόκνως να το κάνουν, σηµαντικές προσωπικότητες της κοινωνίας της πόλης µας, του Λιβαδίου και της πατρίδας µας.
Στις 27 του Νοέµβρη λοιπόν, το σωτήριον έτος 2005, στις 11.00 το πρωί στη λέσχη του
Συλλόγου µας, θα έχουµε όλοι την ευκαιρία να συζητήσουµε τα θέµατα της εφηµερίδας
µας, στο πλαίσιο της εκδήλωσης :
Στην ηµερίδα αυτή, θα τεθούν όλα τα ζητήµατα
και οι προβληµατισµοί ως προς :
• Τη δοµή της εφηµερίδας µας (ύλη, ύφος,
φόρµα και σχήµα, τρόπος εκτύπωσης, χρώµα )
• Το συντακτικό επιτελείο (στελέχωση, οργάνωση, συλλογική γραφή, επιµερισµός θεµατικών ενοτήτων κλπ.)
• Τη διαχείριση (συνδροµητική ή µη, σχέσεις της
µε το ∆.Σ. κλπ.)
• Τις µελλοντικές ή µη προοπτικές της
(περιοδικότητα, συνεργασίες, διεύρυνση και
επέκταση ή µη, εξωστρέφεια, συγχώνευση και
δηµιουργία ενιαίας τοπικής εφηµερίδας για το
Λιβάδι, πεδία αναφοράς κλπ.)
Είναι προφανές ότι θα µας τιµήσουν µε την
παρουσία τους, η δε παρέµβασή τους θα έχει
κεντρικό ρόλο στην ηµερίδα, όλοι όσοι έχουν
ανάλογες εκδοτικές εµπειρίες, όπως ο ιστορικός εκδότης του Λ.Ο. κος Ν. Καραϊσκος, η
συντακτική επιτροπή της εφηµερίδας ‘Λιβάδι’,
οι ουκ ολίγοι Λιβαδιώτες δηµοσιογράφοι, συγγραφείς, λαογράφοι, ιστορικοί, κλπ.
Θεωρούµε δεδοµένη φυσικά, τη συµµετοχή όλων των µελών και των φίλων µας, όπως επίσης
και των συµπατριωτών µας από άλλες περιοχές της Ελλάδας, κοντινές ή µη. Ούτως ή άλλως, το
ζήτηµα της ενηµέρωσης, είναι ένα καίριο ζήτηµα που πρέπει να µας απασχολεί όλους.
Η επιλογή του ιδιόκτητου χώρου της λέσχης του Συλλόγου Λιβαδιωτών Θεσσαλονίκης -και
όχι κάποιου αµφιθεάτρου- ως τόπου της εκδήλωσης, πέρα από τη θαλπωρή που εκπέµπει, θέλει
να σηµατοδοτήσει συµβολικά τη δυναµική ενός ιστορικού Συλλόγου, ο οποίος είναι ικανός να
διαχειρίζεται στο χώρο του µε εξαιρετική επιτυχία, όλες τις πολυλειτουργικές δραστηριότητές του
και όχι µόνον εκείνες της κλασσικής αναψυχής.
Η ηµερήσια διάταξη είναι ανοικτή και µετά την κεντρική εισήγηση του αρχισυντάκτη µας, θα
ανοίξει κατάλογος οµιλητών, όπου όλοι µας πρέπει να καταθέσουµε τις εµπειρίες και τις απόψεις
µας. Παρακαλούµε θερµά να συµµετάσχετε ενεργά όλοι όσοι αγαπάτε τον ‘Λόγο’ µας.

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.

Η αφίσσα της αιµοδοτικής µας προσπάθειας
Την Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2005, µια οµάδα µελών του Συλλόγου µας, τιµώντας τη µνήµη του
Βασίλη Θεοδωρή, του Μπίλλη µας, που χάθηκε τόσο πρόωρα, όδευσαν όλοι µαζί στο
Κέντρο αιµοδοσίας του ΑΧΕΠΑ, για να ξαναγεµίσουν τα αποθέµατα της Τράπεζας Αίµατος του
Συλλόγου µας. Το ισοζύγιο αίµατος µας ήταν –2 (µείον δύο) φιάλες, µετά τις τελευταίες που ο
Σύλλογος προσέφερε σε συµπατριώτη µας τον Ιούνιο. Το αποτέλεσµα δεν ήταν ενθαρρυντικό,
µια που ελάχιστοι συµπατριώτες ανταποκρίθηκαν, προδίδοντας έτσι (κυρίως οι νέοι) τις ελπίδες
του ∆.Σ. για µία γενναία αναπλήρωση των αποθεµάτων µας. Το ∆.Σ., το οποίο παραχωρούσε
αίµα σε όποιον το ζητούσε, ανεξάρτητα από το εάν το αναπλήρωνε, δεν θέλει να βρεθεί στη
δυσάρεστη θέση να παρέχει φιάλες µόνο στους αιµοδότες του. Τα αποθέµατα της Τράπεζας Αίµατός µας βρίσκονται σε οριακό σηµείο. Όσοι µπορείτε αιµοδώστε και σώστε.

Παρακαλούµε θερµά, όλους όσοι έχουν πάρει αίµα από την Τράπεζά µας, να αντικαταστήσουν σταδιακά τις φιάλες. Έχουν ανάγκη και άλλοι συνάνθρωποί µας.
Προφανώς οι αιµοδότες µας, µπορούν να πηγαίνουν και µόνοι τους σε όποιο Κέντρο
Αιµοδοσίας θέλουν και όποτε θέλουν. Μπορούν επίσης να το προσφέρουν σε
συγκεκριµένο αιµολήπτη ονοµαστικά. Απλά, στην περίπτωση αυτή, ας αναφέρουν ότι
καταθέτουν το αίµα τους στην Τράπεζα µας, που λέγεται ‘Γεωργάκης Ολύµπιος της
Θεσσαλονίκης’ και βρίσκεται στο ΑΧΕΠΑ και µέσω της Τράπεζάς µας στον συγκεκριµένο
επώνυµο λήπτη. Οι υπεύθυνες αιµοδοσίας είναι οι κυρίες Παπαϊορδάνου και Νεοχωρλή (τηλ.
2310/993390-993320).
Το ∆.Σ. ευχαριστεί θερµά όλες και όλους τους αιµοδότες µας, παλιούς και νέους.

Όπως κάθε χρόνο, από το 2001 (χάρις στις ευγενείς ενέργειες του εξαίρετου
συµπατριώτη και π. Προέδρου µας Γιάννη Μπάµπα), έτσι και φέτος, ο Σύλλογός µας
θα πάρει µέρος στην µεγάλη παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, παρουσία του Προέδρου
της ∆ηµοκρατίας. Τα µικρά µας παιδιά, µπόµπηρες και κουκλίτσες, θα βηµατίσουν
γεµάτα χάρη στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, κρατώντας περήφανα την Ελληνική
Σηµαία και το Λάβαρο του Συλλόγου µας µε τον Γεωργάκη Ολύµπιο.
Το ∆.Σ. καλεί όλους και όλες να πάρουν νωρίς θέση στα πεζοδρόµια της λεωφόρου
(όπως και στην προηγούµενη της 25ης Μαρτίου – βλ. δεξιά φωτογραφία), ή να κρεµαστούν στα µπαλκόνια, ή να καρφωθούν στις τηλεοράσεις τους και να τα απολαύσουν.
Θα γεµίσει η ψυχή µας από τη χάρη τους και τη χαρά τους.
Η σύνταξη της εφηµερίδας µας, παρ’ όλο που θεωρεί τις παρελάσεις υπολείµµατα
µιλιταριστικού πνεύµατος, ειδικά για τα πιτσιρίκια µας, επειδή γνωρίζει τη µεγάλη τους
χαρά και περηφάνεια να εκπροσωπούν τον Σύλλογό µας, βάζει νερό στο κρασί της.
Εξ άλλου, όλη η χάρη τους είναι ακριβώς η αθωότητα του βηµατισµού τους, που µοιάζει µε το βήµα του κύκνου και όχι µε εκείνο της χήνας.
Σ.Σ. 2 Την ώρα που τυπώνονταν ο ΄Λόγος 6’, έχει ήδη λάβει χώρα η παρέλαση των µικρών µας, µε εξαιρετική επιτυχία, κατά γενική οµολογία. Το ∆.Σ. δέχτηκε πολλά συγχαρητήρια, τα οποία φυσικά
ανήκουν στα 14 λεβεντόκορµα παιδάκια µας. Περισσότερα σχόλια και φωτογραφίες, στο επόµενο τεύχος.

Στην ηµερίδα αυτή, θα τεθούν όλα τα ζητήµατα και οι προβληµατισµοί ως προς : Τη δοµή της
εφηµερίδας µας (ύλη, ύφος, φόρµα και σχήµα, τρόπος εκτύπωσης, χρώµα), Το συντακτικό
επιτελείο (στελέχωση, οργάνωση, συλλογική γραφή, επιµερισµός θεµατικών ενοτήτων κλπ.), Τη
διαχείριση (συνδροµητική ή µη, σχέσεις της µε το ∆.Σ. κλπ.), Τις µελλοντικές ή µη προοπτικές
της (περιοδικότητα, συνεργασίες, διεύρυνση και επέκταση ή µη, εξωστρέφεια, συγχώνευση και
δηµιουργία ενιαίας τοπικής εφηµερίδας για το Λιβάδι, πεδία αναφοράς κλπ.).

Είµαστε σίγουροι πως τόσο ο κος Καραϊσκος, ως ο επί χρόνια εκδότης του ‘Λ.Ο.’, όσο και η
συντακτική επιτροπή του ‘Λ’, θα συµβάλλουν µε την εµπειρία και τις γνώσεις τους στο θέµα.
Είµαστε επίσης σίγουροι πως όλοι όσοι συνεργάστηκαν µε κάθε τρόπο µε τον ‘Λόγο’, είτε
αρθρογραφώντας, είτε διαβάζοντάς τον, θα καταθέσουν εποικοδοµητικά τους δικούς τους
προβληµατισµούς, απόψεις και προτάσεις επί του θέµατος.
Σας περιµένουµε όλους να καταθέσετε τις απόψεις σας και τη γνώµη σας !
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Tο ∆.Σ. του Συλλόγου µας, ανανεωµένο κατά τα 4/7 µετά τις εκλογές της 15ης Μαΐου 2005,
συνεχίζοντας πιστά µία παράδοση πολλών χρόνων, που επιτάσσει ότι η έναρξη της νέας
‘λεσχιακής’ και χειµερινής περιόδου συνοδεύεται από µία πανηγυρική συνάντηση των µελών και
των φίλων του Συλλόγου µας, οργάνωσε το Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2005 την 1η συνεστίαση της
νέας περιόδου, γιορτάζοντας παράλληλα και τα ετήσια γενέθλια του Συλλόγου µας και την
είσοδο του στο 98ο έτος της ζωής του (από τις 28 Σεπτεµβρίου του 1908).
Τα δελεαστικά κίνητρα για τη συµµετοχή όλων µας στη συνεστίαση αυτή, πέρα από το να
συναντηθούµε όλοι, να αλληλοευχηθούµε χρόνια πολλά και να γιορτάσουµε, ήταν όπως πάντα,
τα τερψιλαρύγγιά µας (µεζέδες, σαλάτες και τα λοιπά πιάτα µε τις λιβαδιώτικες λιχουδιές,
άφθονο ντόπιο τσίπουρο και κρασάκι), η µουσική και τα τραγούδια µας, οι χοροί και το κέφι µας,
η θαλπωρή του χώρου µας και η φιλία και η τρυφεράδα µεταξύ µας.
Και όπως πάντα επίσης, όλοι µας, αυξήσαµε τις χοληστερίνες µας, τα τριγλυκερίδιά µας, την
ποσότητα αλκοόλης στο αίµα µας και το φυσικά το βάρος µας, αλλά περάσαµε πολύ όµορφα,
βάζοντας ο καθένας µας ρεφενέ το κέφι του και την καλή του διάθεση.
Ο συνεστιασιάρχης µας κος Μάκης Κωνσταντινίδης, ο οποίος επιµελήθηκε τα της εκδήλωσης,
διακρίθηκε όπως πάντα για την υψηλή ποιότητα των εδεσµάτων και κέρδισε στο τέλος δίκαια το
χειροκρότηµά µας. Κατά τη διάρκεια της συνεστίασης, τιµήθηκαν και τα παιδιά των Λιβαδιωτών,
αποφοίτων των λυκείων Λιβαδίου και Θεσσαλονίκης, τα οποία κατέκτησαν στις πανελλήνιες
εξετάσεις την εισαγωγή τους στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Ο δαιµόνιος φωτορεπόρτερ του ‘Λόγου’, κατάφερε να απαθανατίσει ορισµένες στιγµές του
κεφιού µας, τις οποίες και παραθέτουµε µε τη µορφή των φωτογραφιών. Σηµειώτεον ότι την
παράσταση έκλεψε η νεολαία µας, που τραγούδησε και χόρεψε από καρδιάς, συµπαρασύροντας και τους µεγαλύτερους, και διανθίζοντας την όλη εκδήλωση µε την άφατη φρεσκάδα της.

Προεδρικά τραπέζια 1-2-3 και

θρησκευτική τσιπουροπροσήλωση !!

∆υστυχώς η καθυστέρηση της κυκλοφορίας της εφηµερίδας µας, ίσως ήταν η αιτία της σχετικής
Χαρούµενες παρέες συµπατριωτών και φίλων, και όχι ολικής πληρότητας της αίθουσάς µας. Ωστόσο, όσοι/ες ήταν παρόντες/ούσες, µιλούσαν
εύχονται στον Σύλλογό µας να τα χιλιάσει….. για µία αξέχαστη βραδυά, από τις πιο κεφάτες και χαρούµενες που µπορούσαν να θυµηθούν.
Πολλοί επίσης συµπατριώτες µας, µας έστειλαν τηλεφωνικά τις ευχές τους και τη λύπη τους για
την αδυναµία τους να παραστούν, λόγω ανειληµµένων υποχρεώσεων τους. Το ∆.Σ. ευχαριστεί
όλους και όλες για τις εγκάρδιες ευχές τους.

Η ερασιτεχνική δηµιουργία της νέολαίας
µας σε όλο της το µεγαλείο, ή όταν η
Μουσικολογία συναντά την Αρχιτεκτονική, η Βρεφονηπιακή την Νοµική και η
Φιλοσοφία την Ιατρική. Στο πιάνο της
παρέας ο Γιάννης Περδίκης.

…..µαζί µε την φοιτητιώσα νεολαία µας !!

Συνάντηση γενεών σε λυγερόκορµο συρτό

Εκκολαπτόµενες διασηµότητες της φωνητικής τέχνης, πλέκοντας άρτια δοµηµένες
διφωνίες. Ο Γιάννης Λάκης, ένα πολλά
υποσχόµενο χρυσό λαρύγγι και η Λιβαδολάτρις Γιαννιώτισσα Γιάννα Γιαννάκη.

Νέα ταλέντα νέας σοδειάς. Από τους
βασικούς συντελεστές της Μουσικής
Οµάδας του Συλλόγου

Βαριά ζεϊµπέκικα από κρυφά νέα ταλέντα
παλαιάς Συλλογικής κοπής. Από τις
εκπλήξεις της βραδυάς.

Λιβαδο-∆ωδεκανήσιες
µοναχικές φαντασιακές φιγούρες
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Με µεγάλη επιτυχία διεξήχθη το 22ο Πανελλήνιο Αντάµωµα των Βλάχων, στην Κατερίνη και στο ∆ίον
Πιερίας, στις 1-2-3 Ιουλίου 2005. Σε όλες τις εκδηλώσεις υπήρξε εκπληκτική προσέλευση κόσµου, µε
αποκορύφωµα το βράδυ του Σαββάτου στο αρχαίο θέατρο του ∆ίου, όπου περισσότεροι από 5.000
άνθρωποι απόλαυσαν τα χορευτικά συγκροτήµατα των βλαχικών Συλλόγων.
Η παρουσία του Λιβαδίου ήταν πέρα από εντυπωσιακή. Παρουσιάστηκε ως ενιαίος κοινωνικός και
πολιτιστικός χώρος (όπως και είναι άλλωστε) µε τους Συλλόγους της Κατερίνης, της Θεσσαλονίκης, τον
Εξωραϊστικό και τον ∆ήµο και η συµβολή του ήταν καταλυτική για την επιτυχία των εκδηλώσεων.
Ειδικά ο Σύλλογος της Κατερίνης, εµφάνισε µία εξαιρετική παράσταση το βράδυ της 1ης Ιουλίου στο
ανοιχτό θέατρο Κατερίνης, µε θέµα : ‘Ο Τραχανάς και το Χάζι’, που άφησε άναυδους τους πάντες γιά
την αρτιότητα της ερµηνείας των µελών του. Ο Σύλλογός µας δεν βρίσκει λόγια να συγχαρεί τους Κατερινιώτες συµπατριώτες µας, οι οποίοι κυριολεκτικά έσπασαν την συνήθη ρουτίνα τέτοιων δρωµένων
και αναβάθµισαν την εκδήλωση, ενθουσιάζοντας τους πάντες. Ήταν η αποθέωση της υγιούς ερασιτεχνικής δηµιουργίας, που δεν έχει να ζηλέψει τίποτε από πολλές περισπούδαστες ‘επαγγελµατικές’
παραστάσεις. Εύγε στο ∆.Σ. και τα µέλη της Κατερίνης και ένα θερµό ευχαριστώ από καρδιάς για την
εξαίρετη βραδυά που µας χάρισαν.

Ο Πρόεδρος της Π.Ο.Π.Σ.Β. κος Κ.Αδάµ

Ορισµένες στιγµές της όµορφης βραδυάς

Ο Πρόεδρος του Συλ. Κατερίνης κος Κατσίκης

Το πρωί της 2ης ηµέρα των εκδηλώσεων, έλαβε χώρα στο Πνευµατικό Κέντρο της Κατερίνης µία ηµερίδα γιά τη συµβολή των Βλάχων στους εθνικούς αγώνες. Θαυµάσιες οι οµιλίες και ιδιαίτερα του καθηγητή κου Κατσάνη, τον οποίο
ο Σύλλογός µας προτίθεται να προσκαλέσει (και ο ίδιος να αποδεχθεί) στη λέσχη µας
και να οµιλήσει και στα µέλη και τους φίλους µας.

Το βράδυ στο αρχαίο θέατρο του ∆ίου, κατάµεστο από κόσµο, χόρεψαν 11 συγκροτήµατα από όλη την Ελλάδα, ταξινοµηµένα κατά
συγγενείς περιοχές προέλευσης. Το Λιβάδι χόρεψε τελευταίο και αποτελούσε την πλέον συµπαγή, χωρικά και λειτουργικά, ενότητα. Ο
ρεπόρτερ µας κατέγραψε τον εντυπωσιακό σεβασµό όλης της βλάχικης κοινότητας προς το Λιβάδι και σηµείωσε την εξαίρετη εµφάνιση
όλων των κυριών και δεσποινίδων, καθώς και την όµορφη, λιτή και απέριττη ενδυµασία µε το εκπληκτικό καϊρούκι.
Το πρωί της 3ης µέρας, ο Τρανός χορός, µε πολυπληθέστατο συµµετοχικό κοινό, επιβεβαίωσε την απέραντη
δυνατότητα που έχει το βλάχικο στοιχείο να επαναποτυπώσει στην ευρύτερη ελληνική κοινωνία την πολιτιστική,
πολιτισµική και ιστορική του δυναµική, έξω και πέρα από ανιστόρητες νοοτροπίες, ανοησίες και ψευδολογίες..

Πανοραµικές σκηνές από
την υπέροχη εκδήλωση
στο αρχαίο θέατρο του
∆ίου. Στην τελευταία
φωτογραφία, το κλείσιµο
της γιορτής µε όλο τον
κόσµο να συµµετέχει
χορεύοντας µαζί µε το
συγκρότηµά µας.
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Το αδιαχώρητο σηµειώθηκε φέτος στο Λιβάδι κατά το 4ήµερο (12-15) του Αυγούστου. Στην πρωτοφανή για τα τελευταία χρόνια κοσµοσυρροή, συνέβαλε
και η συντακτική επιτροπή του ‘Λόγου’, η οποία παρέστη σύσσωµη και παρακολούθησε όλες τις εκδηλώσεις, σε πολλές από τις οποίες συµµετείχε και ο
Σύλλογός µας ενεργά.
Την Παρασκευή 12 Αυγούστου, οι Σύλλογοι της Θεσσαλονίκης, της Κατερίνης και ο Εξωραϊστικός του Λιβαδίου, οργάνωσαν ένα υποπλατάνιο βραδυνό
τσιµπούσι υπό τους ήχους µιάς όµορφης ορχήστρας νέων παιδιών, Λιβαδιωτών κυρίως της ανά την Ελλάδα διασποράς. Κατόπιν, το γλέντι συνεχίστηκε σε
γνωστό αγγλότιτλο µπαράκι, σηµείο αναφοράς πλέον της νυχτερινής διασκέδασης της νεολαίας, όπου,
παρά το µέσον που έβαλε ο αρχισυντάκτης µας, δεν κατάφερε κάν να εξασφαλίσει θέση καθίσµατος.
Το Σάββατο 13, άνοιξε η έκθεση παλαιών φωτογραφιών στο Α’
∆ηµοτικό Σχολείο, µία αξιέπαινη πρωτοβουλία του Εξωραϊστικού, µε
συγκινητικά αποτελέσµατα, για πολλούς συµπατριώτες, οι οποίοι
είδαν ή ξαναθυµήθηκαν παππούδες και γιαγιάδες τους, βουρκώνοντας από την τρυφεράδα που µόνο µία παλιά ασπρόµαυρη κιτρινισµένη φωτογραφία µπορεί να εκπέµπει.
Η σύνταξη της εφηµερίδας, συνέβαλε στην έκθεση µε µία ιστορική
φωτογραφία του 1944, όπου ο µεγάλος Λιβαδιώτης Καπετάν Νικήτας, διοικητής του 50ου Συντάγµατος του ΕΛΑΣ (ο αδικοχαµένος
Κώστας Συννεφάκης, αδερφός της Μαρίκας Συννεφάκη-Ευθυµιάδου
και της Ελένης Συννεφάκη-Σαµψάνη), εισέρχεται έφιππος και
δαφνοστεφανωµένος, επικεφαλής του Συντάγµατος, την ηµέρα της
απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης από τους Γερµανούς κατακτητές.
Η συντακτική οµάδα, κάνει έκκληση σε όλους τους αναγνώστες και
φίλους του Λιβαδίου να ξεσκονίσουν τα συρτάρια τους και αν βρούν
παλιές φωτογραφίες, να τις διαθέσουν για 5 µόνον λεπτά της ώρας,
είτε στα µέλη του Εξωραϊστικού, είτε στη σύνταξη του ‘Λόγου’ µας.
Θα την ψηφιοποιήσουν µέσω σαρωτή (scanner) και θα τους επιστραφεί επί τόπου.
Την Κυριακή 14, το µεγάλο γλέντι το βράδυ, όπου ο κόσµος πληµµύρισε τον άξονα Πλατεία-Κιόσκι, ο οποίος από πεζόδροµος έγινε ένας
απέραντος τραπεζόδροµος. Το κέφι µεγάλο, οι ευχές και οι χοροί ατέλειωτοι και η ευθυµία στα ύψη. Η γραφίδα του ‘Λόγου’ εντόπισε και πάρα
πολλούς φίλους του Λιβαδίου, που µας τίµησαν µε την παρουσία τους, καθώς επίσης και έναν µεγάλο πατριώτη και συµπατριώτη της διασποράς
εξ Αµερικής, ο οποίος ήρθε ειδικά για τον 15Αύγουστο στο Λιβάδι, παρεκκλίνοντας από το πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής του περιοδείας.
Την ∆ευτέρα 15, µετά τις επίσηµες κατά τα ειωθότα εκδηλώσεις, το κέφι και ο χορός συνεχίστηκαν το µεσηµέρι, όπου
ορισµένοι σχετικά γηραιοί συµπατριώτες, συνήθως µπαστουνοφόροι, χόρεψαν άνευ τεχνικής υποστήριξης, ενώ άλλοι,
προσωρινά κολλαροφόροι, απέβαλαν τα κολλάρα τους, ξεχνώντας για το χορό τα αυχενικά τους σύνδροµα. Προφανώς
το ιαµατικό τσίπουρο του Λιβαδίου απέδειξε και πάλι τις θεραπευτικές του ιδιότητες.
Το απόγευµα στο Κιόσκι, όλοι θαύµασαν τις χορευτικές ικανότητες των συγκροτηµάτων όλων των Συλλόγων µας, ενώ
µετά από χρόνια, ξαναείδαµε τον περίφηµο χορό των γερόντων

Φωτογραφικά στιγµιότυπα από τις
εκδηλώσεις του απογεύµατος του
15Αύγουστου. Η λεβεντιά του χορού
δεν έχει ηλικία, όπως δεν έχει όρια και
η φιλία και η συναδέλφωση

Ο Λόγος του ΣυλΛόγου’ - Εφηµερίδα του Συλλόγου Λιβαδιωτών Θεσσαλονίκης ‘Ο Γεωργάκης Ολύµπιος’ – Μία γραπτή συµβολή στον πολιτισµό, στην επικοινωνία και στη σύσφιξη των σχέσεων µεταξύ των µελών µας, των φίλων µας και των απανταχού Λιβαδιωτών

-5-

Στις 27 & 28 Αυγούστου, έλαβαν χώρα στην Μόρνα Πιερίας (πατρίδα του µεγάλου ∆άσκαλου
Χρίστου Τσολάκη), στο παλιό εργοστάσιο επεξεργασίας ξύλου, οι εκδηλώσεις για να τιµηθούν
οι άνθρωποι που εργάστηκαν εκεί από το 1936 που ξεκίνησε έως το 1968 που έκλεισε,
παράγοντας επί 32 χρόνια κυρίως την υποδοµή των σιδηροδροµικών γραµµών της χώρας µας.
Το εργοστάσιο αυτό, έδωσε δουλειά σε πάρα πολλές οικογένειες στο Λιβάδι και στην
ευρύτερη περιοχή και η ύπαρξή του ήταν ένας από τους λόγους της συγκράτησης του
πληθυσµού στο χωριό και της µείωσης της αστυφιλίας. Ο Σύλλογός µας, µαζί µε τους άλλους
αδελφούς Συλλόγους, καθώς και τους Συλλόγους από τους οικισµούς της ευρύτερης περιοχής,
ήταν προσκεκληµένος και φυσικά παρών.
Οι οργανωτές προσέδωσαν στις εκδηλώσεις τον συνήθη εθιµοτυπικό χαρακτήρα, µε ό,τι
αναπόφευκτα αυτό σηµαίνει σε τυπικές οµιλίες και βερµπαλισµούς. Ωστόσο υπήρξαν και
στιγµές άκρως συγκινητικής λαϊκότητας, µε την απονοµή επαίνων και διπλωµάτων στους
όσους εργαζόµενους ήταν παρόντες και µε το προσκλητήριο εκείνων που δεν ζουν πιά.
Ο ρεπόρτερ µας κατέγραψε την εξαιρετική οµιλία του συµπατριώτη µας Γιώργου Ράπτη, που
µε λόγο µεστό, έβαλε τα πράγµατα στη σωστή ιστορική και διαλεκτική τους διάσταση, καθώς
επίσης και την επαινετή πρωτοβουλία του Νοµάρχη Πιερίας να προχωρήσει στην κατασκευή
του οδικού δικτύου από τα Σκοτεινά έως την Φτέρη. Η ταµπέλλα του έργου έχει µπει και µένει
µόνο να γίνει το έργο – σε 18 µήνες όπως µας αναφέρθηκε. Ίδωµεν και µακάρι.
Συγκινητική επίσης στιγµή, ήταν η έκθεση ζωγραφικής µέσα στο παλιό ερειπωµένο εργοστάσιο, του συµπατριώτη µας Τάσσου ∆ίκα, τ.
Προέδρου του Συλλόγου µας, του ακούραστου και άοκνου αυτού εργάτη της επιστήµης και της τέχνης, ο οποίος µε την κίνησή του αυτή,
συνέδεσε τον ανθρώπινο µόχθο που αναβλύζει από το γηραλέο εργοστασιακό κουφάρι µε την σύγχρονη τέχνη του χρωστήρα,
δηµιουργώντας ένα σπάνιο και απρόβλεπτο τρυφερό σκηνικό.
Στις χορευτικές και ωδικές εκδηλώσεις, πρωτοστάτησαν και πάλι οι Κατερινιώτες
συµπατριώτες µας, οι οποίοι ζωντάνεψαν τον τόπο µε τα όµορφα τραγούδια τους και
τους θαυµάσιους χορούς τους. Περιδιάβηκαν όλο το χωριό το πρωί και το ξύπνησαν,
αναβιώνοντας έθιµα και επαναφέροντας µνήµες, πριν καταλήξουν στο κεντρικό
µεσηµεριανό γλέντι.
Η σύνταξη του ‘Λόγου’ και το ∆.Σ. του Συλλόγου µας, καταθέτει και πάλι τον
θαυµασµό του για την εκπληκτική συµµετοχική διάθεση των Κατερινιωτών, σε ό,τι
αφορά ζητήµατα της παράδοσης και της διατήρησής της στον τόπο µας.

Ο Σύλλογος µας, εκπροσωπήθηκε από τµήµα του ∆.Σ.,
καθώς και από πολλά µέλη
µας, τα οποία συνέβαλαν µε το
κέφι τους στην όµορφη ατµόσφαιρα που δηµιουργήθηκε από τον απλό κόσµο, που
πέρα από τυπικές συµβατικότητες, ξέρει να αναβιώνει εγκαταλελειµµένους ιστορικούς
χώρους µνήµης και περισυλλογής, µε τρόπο γνήσιο και ανεπιτήδευτο.
Ο συνεταιρισµός των γυναικών του Λιβαδίου, τίµησε και πάλι την γαστρονοµική µας παράδοση, προσφέροντας
στο περίπτερό του εξαίρετες πίττες και γλυκά του κουταλιού, ενώ εισέπραξε και τα εύσηµα από όλους, παιδιά,
µεγάλους και επισήµους, για τα υπέροχα εδέσµατα που παρουσίασαν στο γεύµα.

Σηµειώνουµε επίσης, πως ένας από τους τιµηθέντες, ήταν ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου µας ∆ηµήτρης Καρανίκας, ο οποίος είχε εργαστεί στο εργοστάσιο αυτό. ∆υστυχώς ο Αντιπρόεδρος µας δεν
µπόρεσε να παραστεί λόγω ανωτέρας βίας και την περγαµηνή του παρέλαβε µέλος του ∆.Σ. µας.

Η συντακτική οµάδα, άκουγε από καιρό ότι ο ΄Λόγος’ µας, αρέσει σε πολύ κόσµο, ο οποίος δεν Αδιάψευστος µάρτυς είναι η παρακάτω φωτογραφία του δαιµόνιου ρεπόρτερ µας, του οποίου ο
τον διαβάζει απλώς, αλλά τον µελετάει µε προσοχή. Αυτό µας χαροποιεί ιδιαίτερα, µας κολακεύει φακός συνέλαβε εξέχουσα προσωπικότητα της λιβαδιώτικης υπερατλαντικής διασποράς, να
και µας δίνει κουράγιο. Γνωρίζαµε την αναγνωσιµότητα της εφηµερίδας µας, αλλά δεν πιστεύαµε αναλώνει µέγα µέρος των πολύτιµων καλοκαιρινών του διακοπών στην εµβάθυνση των κειµένων
του ‘Λόγου’, ρουφώντας κυριολεκτικά την ύλη του..
πως θα ήταν τόσο µεγάλη.
Η εµµονή του επώνυµου συµπατριώτη µας (είναι ο
Γιωργούλης Νουορίκου ο Πρεσβύτερος) στην τελευταία σελίδα του προηγούµενου ‘Λόγου’, προφανώς
αφορά την είδηση της κατεδάφισης, κατόπιν άνωθεν
εντολών (εννοείται επιγείων άνωθεν προς αποφυγήν
παρεξηγήσεων), της τοξωτής κιονοστοιχίας στο
µοναστήρι της Αγίας Τριάδας,. Στην µεν 1η φωτογραφία, ο Νουορίκου εµβρόντητος διαβάζει την
είδηση, στη δε 2η, τα σχόλια της αρχισυνταξίας του
‘Λόγου’. Η σύνταξη υπογραµµίζει τις χαρακτηριστικά
εύγλωττες εκφράσεις του προσώπου του.
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Κατά την χρονική περίοδο που µεσολάβησε µεταξύ της έκδοσης του ‘Λόγου 5’ έως σήµερα – έκδοση του ‘Λόγου 6’,
είχαµε δυστυχώς την εξής ΕΘΝΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ :
Μανώλης Αναγνωστάκης (1925-2005) – Ποιητής.
Όσοι διάβασαν την ποίησή του, προσέθεσαν Ρωµιοσύνη, κοινωνική ευαισθησία και τρυφεράδα στη ζωή τους. Παραµερίστε να διαβεί ο ΠΟΙΗΤΗΣ
Ο Μανώλης Αναγνωστάκης της σπαραχτικής σιωπής και της άγρυπνης συνείδησης, θα είναι πάντα πλούτος της ζωής µας, κιβωτός µνήµης και οραµάτων τόσων αγώνων.
«Όρθιος και µόνος σαν και πρώτα περιµένει» τους επόµενους καιρούς, ολοζώντανος στη µνήµη όλων µας.
Ας είναι ελαφρύ το χώµα που τον σκεπάζει και αιώνια η µνήµη του σε όλο τον λαό της Ελλάδας και στον κόσµο.
Η σύνταξη καταθέτει αντί στεφάνου, ένα προφητικό ποίηµά του, το συνοπτικό του βιογραφικό και ένα σχόλιο
Επίλογος
«Θυµούµαι, άρα υπάρχω» Tου Παντελή Mπουκάλα – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 24/06/2005
Oι στίχοι αυτοί µπορεί και νά 'ναι οι τελευταίοι
Oι τελευταίοι στους τελευταίους που θα γραφτούν
Γιατί οι µελλούµενοι ποιητές δε ζούνε πια
Aυτοί που θα µιλούσανε πεθάναν όλοι νέοι
Tα θλιβερά τραγούδια τους γενήκανε πουλιά
Σε κάποιον άλλον ουρανό που λάµπει ξένος ήλιος
Γενήκαν άγριοι ποταµοί και τρέχουνε στη θάλασσα
Kαι τα νερά τους δεν µπορείς να ξεχωρίσεις
Στα θλιβερά τραγούδια τους φύτρωσε ένας λωτός
Nα γεννηθούµε στο χυµό του εµείς πιο νέοι.
Ο Μανόλης Αναγνωστάκης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1925. Σπούδασε Ιατρική και
ειδικεύτηκε ως ακτινολόγος στη Βιέννη (1955-1956). Άσκησε το επάγγελµα του ακτινολόγου στη
Θεσσαλονίκη και το 1978 µετεγκαταστάθηκε στην Αθήνα.
Για την πολιτική του δράση στο φοιτητικό κίνηµα και τις αριστερές του πεποιθήσεις, φυλακίστηκε
στο διάστηµα 1948-1951, ενώ το 1949 καταδικάστηκε σε θάνατο από έκτακτο στρατοδικείο.
Εµφανίστηκε στα γράµµατα από το περιοδικό «Πειραϊκά Γράµµατα» (1942) και το φοιτητικό
περιοδικό «Ξεκίνηµα» (1944). Του τελευταίου περιοδικού διετέλεσε και αρχισυντάκτης, από το
τεύχος 1 (15 Φεβρ. 1944) µέχρι και το 11-12 (1 και 15 Οκτ. 1944).
∆ηµοσίευσε ποιήµατα και κριτικά σηµειώµατα σε πολλά περιοδικά, ενώ είχε και πυκνή παρουσία στην εφηµερίδα «Αυγή», µε κείµενα για θέµατα λογοτεχνικά και πολιτικά. Εξέδωσε το
περιοδικό «Κριτική» (Θεσσαλονίκη, 1959-1961), υπήρξε µέλος της εκδοτικής οµάδας των
«∆εκαοκτώ κειµένων» (1970), των «Νέων Κειµένων» και του περιοδικού «Η Συνέχεια» (1973).
Ποιήµατά του µεταφράστηκαν στα αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά, ιταλικά. Ακόµα, ποιήµατά του
µελοποίησαν ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Θάνος Μικρούτσικος, η Αγγελική Ιονάτου και ο Μιχάλης
Γρηγορίου.

Ένας άνθρωπος που µένει όρθιος σε όλους τους ανάποδους ανέµους της ιστορίας, φεύγει
όρθιος. Ένας ποιητής που η ποίησή του υπήρξε Πράξη, η δε Πράξη του «όρθια σαν
αλεξικέραυνο» ελευθεροφροσύνης και τιµιότητας, δεν έχει να φοβάται το χρόνο –θα υπάρχει
πάντοτε κόσµος που θα τον αγαπά, θα τον µνηµονεύει µε συγκίνηση και θα προσφεύγει στο
νόηµα και τη µουσική των στίχων του. Για τον Ψηλό της νεοελληνικής ποίησης, τον Μανόλη
Αναγνωστάκη που έφυγε χθες στα πλήρη ογδόντα του, η τέχνη του λόγου, του ποιητικού και του
κριτικού λόγου, όπως τη διακόνησε, στάθηκε ο βαθύτερος και ο πιο δαπανηρός τρόπος για να
τιµήσει το ύπατο αξίωµα του πολίτη. H ποίησή του ρύθµισε τον βίο του και υπαγόρευσε την
πολιτική του ηθική· κι ο βίος του, βίος της ακεραιότητας και της προσφοράς, επαλήθευσε την
ποίησή του. Τίποτε περιττό, τίποτε στιλβωµένο, τίποτε που να µην κυριολεκτεί.
Αποφασισµένος, αντιδογµατικός και αιρετικός µα δίχως τους τόσο συνηθισµένους ακκισµούς
όσων εξαντλούν την αίρεση στην επίφαση, και «προπαντός δίχως αυταπάτες», ο Μανόλης
Αναγνωστάκης «σφυροκοπούσε αδιάκοπα στο ίδιο αµόνι» τις λέξεις του. Και δεν τις
σφυροκοπούσε για να τις λειάνει ή για να τους δώσει κάποια πλανερή γυαλάδα, αλλά για να
αναδείξει αιχµηρό το εσώτερο νόηµά τους. Για να τις µεταπλάσσει σε πρόκες, να τις καρφώσει
πάνω στη σάρκα της συλλογικής µνήµης, «να µην τις παίρνει ο άνεµος».
Άλλοτε λυρικός κι άλλοτε µε τον τρόπο της σάτιρας και της πολεµικής, υπήρξε πάντοτε ευθύς και
καίριος. Μέλος εκλεκτό µιας ποιητικής γενιάς που την ονόµασαν «γενιά της ήττας», «δεν
παραδέχτηκε ποτέ την ήττα», όπως έγραφε: «Kι ήθελε ακόµη πολύ φως να ξηµερώσει. Όµως
εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα». Μπορεί, µιλώντας συνήθως σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο,
να µέτρησε «ένα ένα τα ναυαγισµένα όνειρα», κι όχι µόνο της δικής του γενιάς, µπορεί να
διέγνωσε νωρίς πόσο µικρή δραστικότητα έχει η ποίηση και πόσο εύκολο είναι να ξεφτίσει, δεν
πτοήθηκε όµως, δεν κήρυξε µάταιη τη ζωή ή την ποίηση. «Προσπάθησε µ’ όση καρδιά σ’
αποµένει, χάραξε τούτες τις δυο γραµµές σταυρωτά/ύστερα γέλασε πάλι, δοκίµασε τη
νιότη σου ακόµα µιαν Άνοιξη· δεν είναι µάταιο» –αυτόν το λόγο του µετράω τώρα σαν
διαθήκη του. Αυτόν και τη σοφή µες στην απλότητά της µετάπλαση που επιφύλαξε στο γνωστό
απόφθεγµα «σκέφτοµαι, άρα υπάρχω», σηµειώνοντας στο «Υστερόγραφο» του: «Θυµούµαι,
άρα υπάρχω». Mα τον Μανόλη Aναγνωστάκη δεν θα τον θυµόµαστε σαν κάτι µακρινό και
σωπασµένο: Το έργο του και το παράδειγµά του θα τον εγγράφουν διαρκώς στον ενεστώτα µας.

Ο τυφώνας ‘Κατρίνα’ στην Νέα Ορλεάνη των ΗΠΑ, αφάνισε µία ολόκληρη
πόλη, κατέστρεψε µία ολόκληρη πολιτεία, θανάτωσε απροσµέτρητο
αριθµό ανθρώπων (ποτέ δεν ανακοινώθηκε ο συνολικός αριθµός, ο
οποίος ανέρχεται σε χιλιάδες), αλλά κυρίως ανέδειξε την στρεβλή µορφή
ανάπτυξης της υπερδύναµης, η οποία µετέφερε µέγα µέρος των οικονοµικών πόρων γιά την κοινωνική της πολιτικής και την περιβαλλοντική
προστασία στο Υπουργείο Αµύνης, ή επί το ακριβέστερο στο Υπουργείο
Πολέµου. Το αποτέλεσµα άφησε άφωνη όλη την ανθρωπότητα, η οποία
συγκλονισµένη, έδειξε και πάλι το ανθρωπιστικό της πρόσωπο (κυρίως οι
φτωχές χώρες), ξαναβάζοντας το χέρι στο φτωχό της πουγκί και προσφέροντας αυτά που η ηγεσία της κοσµοκράτειρας Αµερικής στέρησε από τα
οικονοµικά αδύναµα στρώµατα του ντόπιου πληθυσµού. Η σύνταξη κλίνει
το γόνυ στους χιλιάδες νεκρούς, που πήγαν και συνάντησαν στους ουρανούς τους Ιρακινούς αθώους συνανθρώπους τους.
Το παρακάτω άρθρο (ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ) του γνωστού καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Φαίδωνα Μαλιγκούδη, το οποίο παραθέτουµε αυτούσιο, τα λέει νοµίζουµε όλα.
Του Φαίδωνα Μαλιγκούδη
«Ανθρωπιστική βοήθεια από τη Σρι Λάνκα και την Αλβανία για τους δυστυχείς της Νέας
Ορλεάνης»... Είδηση που θα µπορούσε να είναι το πιο σύντοµο ανέκδοτο, αν επιχειρούσε κανείς
να χλευάσει την άφατη συµφορά που έπληξε τον Νότο των ΗΠΑ.
Εικόνες, όπου προβάλλει ξεκάθαρα πια το ρεαλιστικό προφίλ της υπερατλαντικής κοσµοκράτειρας, µιας κοινωνίας µε διπλή ηθική, όπου κυριαρχεί το φαινόµενο του φυλετικού διαχωρισµού.
Οι σηµερινές ΗΠΑ είναι η χώρα στην καθηµερινότητα της οποίας κυριαρχούν οι µεγάλες
αντιθέσεις. Αντιθέσεις, που θα προκαλέσουν ζωηρή αίσθηση στον κάθε νεοφερµένο που θα
διαβεί, από τη µία στιγµή στην άλλη, τα όρια των γκέτο µέσα σε µια και την ίδια υπερατλαντική
πόλη: από την ειδυλλιακή ατµόσφαιρα της ακαδηµαϊκής κοινότητας στο πανεπιστηµιακό campus
του Yale στο New Haven, για παράδειγµα, θα αναγκασθεί ο ξένος επισκέπτης, για να φτάσει
στον σιδηροδροµικό σταθµό, να διασχίσει τις γειτονιές του ισπανόφωνου λούµπεν προλεταριάτου, ενός κόσµου που φαντάζει ξένος και δυσοίωνος για τον ίδιο.
Η Αµερική είναι η χώρα, όπου τα γκέτο συµβιώνουν, προσποιούµενα ότι αγνοούν το ένα την
ύπαρξη του άλλου και όπου ο spiritus loci (το εντόπιο πνεύµα του ύστερου καπιταλισµού)
κατορθώνει να συντηρεί (για πόσον καιρό ακόµα;) µια αξιοθαύµαστη ισορροπία ανάµεσα σε
τόσο αντικειµενικά αντίθετα ταξικά συµφέροντα. Στην καρδιά της πρωτεύουσάς της, µιας πόλης,
όπου η πλειοψηφία εκλέγει εδώ και δεκαετίες ένα νέγρο δήµαρχο, επιβιώνει ακόµα το
Georgetown, µια περιοχή, την οποία οι λευκοί κάτοικοί της µερίµνησαν να µείνει έξω από το
δίκτυο του υπόγειου µετρό, για να κρατήσουν µακριά από τον δικό τους κόσµο τους µαύρους
ζητιάνους των σταθµών. Στο ειδυλλιακό Georgetown το colonial style, ο «αποικιοκρατικός
ρυθµός», κυριαρχεί στα αρχιτεκτονικά του µνηµεία, αλλά και στη νοοτροπία των λευκών, των
«Wasps», κατοίκων του.

Πράγµατι, στην υπερατλαντική κοσµοκράτειρα το πνεύµα του λευκού αποικιοκράτη παραµένει
ολοζώντανο, για να διατηρεί εσαεί τα όρια που χωρίζουν τους κόσµους σ' αυτήν την ίδια χώρα:
τον κόσµο των λευκών «κυρίων» από τη µία πλευρά και τους έγχρωµους underdogs από την
άλλη ή, µε άλλα λόγια, τη ∆ηµοκρατία των λευκών και µορφωµένων από τη µία και τη
∆ηµοκρατία των Αναλφαβήτων (κατά τον ορισµό του Robert Jungk) από την άλλη.
Αυτή τη «∆ηµοκρατία των Αναλφαβήτων» έπληξε η τελευταία θεοµηνία στη Νέα Ορλεάνη. Ενα
κοινωνικό σύνολο, το οποίο, χρόνο µε τον χρόνο, επανέρχεται στο πολιτιστικό στάδιο του
προφορικού πολιτισµού και το οποίο (τραγική ειρωνεία!) πέτυχε, µε την τελευταία εκλογική του
ετυµηγορία, να αναδείξει τον κυβερνήτη που του αξίζει. Εναν πρόεδρο, τα πνευµατικά
ενδιαφέροντα και η ψυχοσύνθεση του οποίου θα ταίριαζαν µάλλον για το αξίωµα του ύπατου
µύστη στην ιεραρχική οργάνωση του γνωστού λευκοντυµένου τάγµατος των κουκουλοφόρων
στην ιδιαίτερή του πατρίδα, το Τέξας.
Οι συνέπειες του νεοκολονιαλισµού που κυριαρχεί στην κοινωνική πραγµατικότητα των ΗΠΑ
θα αποτελούσαν ασφαλώς ένα εσωτερικό µόνον πρόβληµα των ΗΠΑ, αν οι µηχανισµοί του
άπληστου καπιταλισµού που λειτουργούν στην υπερατλαντική κοσµοκράτειρα δεν ήταν τόσο
αποτελεσµατικοί στο πλασάρισµα των προϊόντων της δικής τους υποκουλτούρας (κόµικς, εµπορική τηλεόραση κ.λπ.) στην παγκόσµια αγορά. Οι συνέπειες αυτές δεν θα ήταν τόσο ολέθριες για
τον υπόλοιπο κόσµο, αν οι ίδιοι µηχανισµοί δεν µηχανεύονταν άλλη λύση, από εκείνην του να
στείλουν τους underdogs, τα αποπαίδια του δικού τους συστήµατος, τους λειτουργικά
αναλφάβητους νεαρούς βλαστούς τους, για να προπαγανδίσουν τις «αµερικανικές αξίες»
(«american values») στις ζούγκλες της Ινδοκίνας παλαιότερα ή στην έρηµο του Ιράκ πιο
πρόσφατα...
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Ο πρόσφατος σεισµός στο Πακιστάν, µεγέθους 7,6 της κλίµακας ρίχτερ, επέφερε
τον θάνατο τουλάχιστον 50.000 ανθρώπων και απροσµέτρητες καταστροφές
στην περιοχή του Κασµίρ. Σηµειωτέον ότι το Πακιστάν διαθέτει µεν πυρηνικές
βόµβες, αλλά δεν διαθέτει οργανωµένες υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας, µε
αποτέλεσµα, η έλλειψη οργανωµένου κρατικού µηχανισµού για την αντιµετώπιση των θεοµηνιών, να επιτείνει ακόµη περισσότερο τις συνέπειες του σεισµού.
Η σύνταξη µας, δηµοσιεύει δίπλα δύο φωτογραφίες (η πρώτη µιάς Πακιστανής
σεισµόπληκτης Μάνας και η δεύτερη µιάς Άγιας Εικόνας), µε εµφανή τα στοιχεία
των οµοιοτήτων. Ο άφατος πόνος της Μάνας, είναι διαχρονικός και υπεράνω
συνόρων, φυλών και θρησκειών.
Σ.Σ. Σ’ αυτόν τον ευλογηµένο τόπο που ζούµε, την Ελλάδα, όλα όσα µας
συµβαίνουν, διέπονται από µέτρο και ηπιότητα (κλίµα εύκρατο, τσουνάµια ανύπαρκτα, τυφώνες µηδέν, σεισµοί µικρού σχετικά µεγέθους, πληµµύρες, λιµοί,
λοιµοί, καταποντισµοί κλπ. ελεγχόµενοι).
Επειδή λοιπόν η φύση δεν µας καταστρέφει ολοκληρωτικά µε τίποτε, αναγκαζόµαστε να καταστρέφουµε την πατρίδα µας µόνοι µας, είτε καίγοντας τα δάση µας, είτε µπαζώνοντας τα ρέµατα,
είτε κατεδαφίζοντας και λεηλατώντας τους αρχαιολογικούς και ιστορικούς γενικότερα τόπους και κτίρια, είτε ρυπαίνοντας τις θάλασσές µας, είτε µολύνοντας τον αέρα µας. Να είµαστε όλοι καλά και
να µας χαιρόµαστε. Ούτως ή άλλως, όπως λέει και το εµβατήριο, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Για τα ιστορικά κτίρια, τα οικοσυστήµατά µας και γενικότερα το περιβάλλον µας, δεν παίρνουµε όρκο.

Η Σύνταξη του ‘Λόγου’ σηκώνει τα χέρια ψηλά και αδυνατεί πλέον να παρακολουθήσει τα τεκταινόµενα στην Αγία Τριάδα. Οι όποιες γνώσεις κατείχε ο αρχιτέκτονας της
συντακτικής οµάδας, απεδείχθησαν από ανεπαρκείς έως παρωχηµένες, µπροστά στις νέες δεσποτικές απόψεις περί αναστηλώσεων των µνηµείων. Το µόνο που µας
παρηγορεί, είναι πως υπάρχουν ακόµη κάποιοι, οι οποίοι συµµερίζονται αυτές τις απόψεις µας, έστω και αν είναι και αυτοί ανήµποροι (ακόµη και οι ειδικοί επιστήµονες
αρχαιολόγοι που η πολιτεία τους διόρισε ακριβώς γι’ αυτό) να αντιδράσουν στη λαίλαπα του εκκλησιαστικού κτιριακού εκµοντερνισµού.

Ιούνιος 2005 – Πριν
Ιούνιος 2005 – Μετά
Οκτώβριος 2005 - Αµήν
Η σύνταξη της εφηµερίδας µας δεν έχει πλέον να σχολιάσει επί του θέµατος απολύτως τίποτε. να κατανοήσουν και να εκτιµήσουν την ιστορική και αισθητική αξία του κτιρίου, η οποία
Ό,τι είχε να πει, το κατέθεσε γραπτώς µε εκτενή τρόπο στον ‘Λόγο 5’. Εξ άλλου οι φωτογραφίες εκφράζεται µε τη συγκεκριµένη τυπολογική διάρθρωση και την αισθητική της εποχής του.»
είναι τόσο εύγλωττες, ώστε δεν χρειάζεται να προσθέσει κανείς τίποτε. Απλώς, ο αρχισυντάκτης
(Σ.Σ. Ο αρχισυντάκτης µας θεωρεί ότι προφανώς ο κος καθηγητής δεν θα έχει υπ’ όψη του το
µας, ψάχνοντας να βρει πού είναι το λάθος του στο όλο ζήτηµα, ώστε να µην το ξανακάνει ποτέ υλικό του γρανίτη για τα δάπεδα, αλλιώς θα το πρότεινε ανεπιφύλακτα ως το µοναδικό κατάλπιά, αναγκάστηκε να µελετήσει κάποια πανεπιστηµιακά συγγράµµατα περί αναστήλωσης και ληλο για την αντικατάσταση των παλαιών και σαφώς παλιοµοδίτικων υλικών του δαπέδου).
αποκατάστασης ιστορικών κτιρίων και µνηµείων, θεωρώντας ότι θα βγάλει στοιχειωδώς κάποια
«Θα πρέπει να εξαντλείται κάθε προσπάθεια για τη διατήρηση όσο το δυνατόν περισσόάκρη. Το αποτέλεσµα ήταν να µπερδευτεί ακόµη περισσότερο, µια που ό,τι µελέτησε, δεν τον τερων αυθεντικών στοιχείων του κτιρίου. Υλικά δόµησης και τρόποι κατασκευής είναι
βοήθησε καθόλου να κατανοήσει καλύτερα το ζήτηµα και να εξέλθει σοφότερος. Επειδή δε, στοιχεία αναπόσπαστα από το χαρακτήρα του κτιρίου και αποτελούν ιστορικές µαρτυρίες
άρχισε να αµφιβάλλει για την αντιληπτική του ικανότητα, ο συµπαθής κατά τα άλλα αρχισυντά- όχι µόνο για το υπό µελέτη κτίριο αλλά και για την κατασκευαστική πρακτική της εποχής
κτης µας, καταθέτει ορισµένα αποσπάσµατα -σε πλάγια γραφή- από το σύγγραµµα του. Η ανάδειξη των ιστορικών φάσεων του κτιρίου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την
‘Αποκατάσταση – Επανάχρηση Ιστορικών Κτιρίων & Συνόλων’ (Εκδόσεις Γιααχούδη- προβολή της ιστορικής του ταυτότητας, αλλά δεν θα πρέπει να γίνεται εις βάρος της
Γιαπούλη, Θεσσαλονίκη 1997) του κου Μιχάλη Νοµικού, αν.Καθηγητή του Τµήµατος Αρχιτε- αισθητικής του. Η διακριτική επισήµανση των σηµαντικών τροποποιήσεων και προσθηκών που
κτόνων του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, αρχιτέκτονα-αναστηλωτή, µπας και υπέστη το κτίσµα στη διάρκεια της ιστορικής του πορείας δεν θα πρέπει να διασπά τη συνολική
κάποιος αναγνώστης µας καταλάβει καλύτερα και τα εξηγήσει και σε µας.
του αντιληπτική οργάνωση και να αλλοιώνει την αισθητική του αξία.
Οι υπογραµµίσεις είναι του αρχισυντάκτη µας, όπως και κάποια σχόλια (σε παρένθεση), τα
Οι προσθήκες ή συµπληρώσεις στοιχείων που καταστράφηκαν ή αφαιρέθηκαν, των
οποία του είναι αδύνατον, λόγω χαρακτήρα, να τα αποφύγει.
οποίων τις διαστάσεις, τη µορφή και την κατασκευή είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε µε
«Το καταληκτικό στάδιο σε µία µελέτη αποκατάστασης - επανάχρησης, είναι η διατύπωση της βεβαιότητα, θα πρέπει να γίνονται µε διακριτικό τρόπο, ώστε αφ' ενός να µη συγχέονται µε
συνθετικής πρότασης. Σ' αυτό αποφασίζονται οι επεµβάσεις οι οποίες θα γίνουν στο ιστορικό τα αυθεντικά τµήµατα του κτιρίου αφ' ετέρου να αποτελούν αρµονικό σύνολο µε τα υφιστάµενα
κτίριο και στο άµεσο περιβάλλον του, µε τρόπο που να διατηρείται και να προβάλλεται η στοιχεία του κτιρίου και να µη διασπούν το συνολικό του χαρακτήρα.»
ιστορική και η αισθητική αξία του. Οι αποφάσεις για τις επεµβάσεις που πρέπει να πραγµατο(Σ.Σ. Ο κος καθηγητής όταν οµιλεί για στοιχεία που καταστράφηκαν ή αφαιρέθηκαν, θα εννοεί
ποιηθούν σε ένα ιστορικό κτίριο, είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων, όπως: η κατάσταση µάλλον τις φυσικές καταστροφές και τις λεηλασίες. Προφανώς η έλλειψη φαντασίας του, δεν
διατήρησης του, η καλλιτεχνική και ιστορική του αξία, η σπανιότητα του, ο βαθµός αλλοίωσης του του επιτρέπει να διανοηθεί πως υπάρχουν και άλλοι τρόποι καταστροφής και αφαίρεσης, πιο
άµεσου καθώς και του ευρύτερου περιβάλλοντος στο οποίο εντάσσεται, οι κοινωνικές και οικονο- µοντέρνοι, δίχως την έγκριση των αρµοδίων υπηρεσιών, αλλά πιο περιούσιοι και ευλογηµένοι).
µικές παράµετροι που συνδέονται µ' αυτό, οι εκάστοτε επιστηµονικές απόψεις και αντιλήψεις για
-------------------------την αποκατάσταση, οι γενικότερες προτάσεις για την ευρύτερη περιοχή του κτιρίου, καθώς και οι
Η σύνταξη έψαξε και
σκέψεις και προτάσεις για τις µελλοντικές χρήσεις του υπό µελέτη ιστορικού κτιρίου»
βρήκε και άλλα µνηµεία
(Σ.Σ. Προφανώς ο κος καθηγητής λησµόνησε κάποιες βασικές επιστηµονικές παραµέτρους
στη χώρα µας, των οποίαναστήλωσης & αποκατάστασης, όπως η προσωπική βούληση και η αισθητική της τοπικής
ων εκκρεµεί η αναστήλωεκκλησιαστικής ιεραρχίας και η άποψή της περί επάρκειας της χωρητικότητας του κτιρίου).
ση, η οποία µάλιστα
«Οι παράγοντες αυτοί, συνεξεταζόµενοι, δηµιουργούν ένα πλαίσιο περιορισµών και δεσµεύστοιχίζει και ακριβά. Αν
σεων που, ενδεχοµένως, δεν οδηγεί σε µονοσήµαντες επεµβάσεις αλλά σε εναλλακτικές προτάκάποιος
ενδιαφέρεται,
σεις οι οποίες, όµως, καθορίζονται από ορισµένες γενικές αρχές και µια φιλοσοφία δράσης που
µπορεί να χρησιµοποιαποτελούν τους κατευθυντήριους άξονες των προτεινόµενων επεµβάσεων.
ήσει τις νέες αναστηλωΒασική αρχή για κάθε πρόταση αποκατάστασης και ένταξης νέων χρήσεων σ' ένα ιστορικό
τικές µεθόδους οι οποίες
κτίριο είναι ότι κάθε νέα επέµβαση θα πρέπει να σέβεται και να αναδεικνύει τα τυπολογικά και
εφαρµόστηκαν στην Αγία
µορφολογικά χαρακτηριστικά του κτιρίου λαµβάνοντας υπ' όψη τη δοµοστατική του οργάΤριάδα. Αυτά τα µάρµανωση. Η συµβολική αξία και ιεράρχηση των υφισταµένων σχέσεων και χώρων η οποία συχνά ρα του Παρθενώνα, εµάς µας φαίνονται λίγο παλιά και ίσως θέλουν αντικατάσταση µε νέα, κάτι
συνοδεύεται και τονίζεται από αντίστοιχες κατασκευές και υλικά (δάπεδα, κουφώµατα, διακο- σε πιο γυαλιστερό και πιο µοντέρνο –πιο in νεοελληνιστί (κι ο γρανίτης καλός είναι). Άσε δε
σµητικά τοίχων και ορόφων) δεν θα πρέπει να αλλοιώνεται, αλλά να αναδεικνύεται.
που ήταν και ναός ειδωλολατρικής θεότητας, έστω και σοφής, όπως πίστευαν οι φουκαράδες
Μια τέτοια θεώρηση δρα καταλυτικά στο σχεδιασµό των επεµβάσεων και βοηθά τους χρήστες αρχαίοι ηµών πρόγονοι, τους οποίους επικαλούµαστε όταν και όποτε µας βολεύει.
Ο Λόγος του ΣυλΛόγου’ - Εφηµερίδα του Συλλόγου Λιβαδιωτών Θεσσαλονίκης ‘Ο Γεωργάκης Ολύµπιος’ – Μία γραπτή συµβολή στον πολιτισµό, στην επικοινωνία και στη σύσφιξη των σχέσεων µεταξύ των µελών µας, των φίλων µας και των απανταχού Λιβαδιωτών
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Παραθέτουµε εδώ το έγγραφο (15.06.2005) της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας
και τα κείµενο µε τις παρατηρήσεις των υπευθύνων υπαλλήλων, οι οποίες
αναφέρουν ρητά και σαφώς τα πράγµατα µε το όνοµά τους. Εξ όσων
γνωρίζουµε, δεν υπάρχει νεώτερο έγγραφο που να το αναιρεί, έτσι δεν
είναι, ω υψηλά ή µη ιστάµενοι συµπατριώτες ;

--------------------------------------------------

---------------------------------------------------

Η συντακτική οµάδα του ‘Λόγου’ και το ∆.Σ. του Συλλόγου µας, θεωρούν πως επετέλεσαν στο
ακέραιο το πατριωτικό τους καθήκον, καταθέτοντας τις απόψεις τους µε σαφήνεια, ανυστεροβουλία, ανιδιοτέλεια και σεβασµό προς τα θεία, χωρίς καµία απολύτως εµπάθεια, αλλά µε το πάθος
του δικαίου, του δικαίου του θεσµικού, του δικαίου του επιστηµονικού -τεκµηριωµένα- και του
δικαίου του ιστορικού. Συνέταξαν και υπέγραψαν τις καταγγελίες, δηµοσιοποίησαν το θέµα,
πρωτοστάτησαν στις ενέργειες για την υπεράσπιση της κτιριακής µας κληρονοµιάς και πρότειναν νοµικές -και φυσικά νόµιµες- ενέργειες για την προστασία της.

Ας καταθέσουν το ίδιο λοιπόν, εάν µπορούν, οι ευαίσθητοι περί τα κοινά συµπατριώτες, ντόπιοι
και µη, εκλεγµένοι και µη, οι οποίοι σφύριζαν αδιάφορα ή λούφαξαν (ψηφοθηρικώς ή µοιρολατρικώς σκεπτόµενοι) και άφησαν αδρανείς τις αποφάσεις των συσκέψεων της Κατερίνης και του
Λιβαδίου (στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο) και δεν τόλµησαν να υψώσουν φωνή, ούτε να συνεχίσουν
τις νοµικές διαδικασίες των ασφαλιστικών µέτρων. Νοµίζουµε πως το χρονικό των γεγονότων,
όπως αναφέρεται επιγραµµατικά στο τελευταίο τεύχος της εφηµερίδας ‘Λιβάδι’, τα λέει όλα.
Αµήν λοιπόν και τελεία και παύλα.

Η σύνταξη του ‘Λόγου’ πανηγύρισε και αυτή δεόντως, όπως όλοι µας, την κατάκτηση του
Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήµατος στο µπάσκετ (καλαθοσφαίριση νεοελληνιστί). Το µόνο που
ενόχλησε τον αρχισυντάκτη, ως παρωχηµένης ροµαντικής αντίληψης των πραγµάτων άνθρωπο,
ήταν η φαρδόπλατια επιγραφή -κάτι σε Bank ήταν- του «σπόνσορα» (χορηγός λέγεται στα απλά
ελληνικά), κάτω από το εθνόσηµο. Σηµεία των καιρών βλέπετε. Μπράβο λοιπόν στα νέα παιδιά
της Εθνικής λοιπόν, που µετά από 18 χρόνια, έφεραν ξανά το Κύπελλο στην Ελλάδα. Κυρίως
όµως µπράβο τους για τη σεµνότητα των δηλώσεων, την γλαφυρότητα του λόγου τους και την
παιδική τους υγιή έκφραση, ευθέως ανάλογη του ύψους τους και αντιστρόφως ανάλογη του
επιπέδου των τηλεοπτικών µεταδόσεων, όπου οι δύο ωραιοπαθείς και αλληλοκολακευόµενοι
δηµοσιογράφοι συναγωνίζονταν ο ένας τον άλλο σε ανόητες και περισπούδαστες εξυπνάδες,
εκφραζόµενοι κυρίως εις την αγγλικήν και πρήζοντάς µας µε ανούσια και ποµπώδη λόγια.

Η σύνταξη εντόπισε επίσης και κάποιες φραστικές υπερβολές µεταφυσικού χαρακτήρα στις
δηλώσεις των παιδιών, αλλά τις αποδίδει στην κατά βάση παιδική τους αφέλεια και αµηχανία
µπροστά στους αδηφάγους φακούς των τηλεοπτικών µέσων, ως αγνών παιδιών του λαού και τις
δικαιολογεί πλήρως..
Εντόπισε όµως και τις αγωνιώδεις προσπάθειες από πλευράς των ταγών της µεταφυσικής αυτού
του τόπου να θρησκευτικοποιήσουν και ορθοδοξοποιήσουν την περίτρανη νίκη τους (και κάθε
εθνική αθλητική νίκη, από το πινγκ-πονγκ έως το µπήτς-βόλλεϋ γυναικών) και να την αποδώσουν
πάλι στο περίφηµο και θεοευλογηµένο µας DNA, η ανάλυση του οποίου προφανώς αποδεικνύει
την νοµοτελειακή ανά 18 χρόνια γενετική µας υποχρέωσή να κερδίζουµε στο µπάσκετ το
πανευρωπαϊκό πρωτάθληµα. Αναγκάζεται λοιπόν η σύνταξη, να παραθέσει ένα σχόλιο της
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ (Π. Μπουκάλας), το οποίο την εκφράζει πλήρως ως περιεχόµενο. Απολαύστε το

Tου Παντελή Mπουκάλα
Λογικό είναι να παρασύρει
ο ενθουσιασµός τη γλώσσα
µας και να την εξωθεί στην
υπερβολή. Αλλά, επιτέλους,
όσοι «ερµηνεύουν» την
πρωτιά της Εθνικής µπάσκετ στο Πανευρωπαϊκό του
Βελιγραδίου επικαλούµενοι
«το DNA του Έλληνα», την
«ευλογία του Θεού», την
«προστασία της Παναγίας»
και την «αδάµαστη ελληνική
ψυχή», θα όφειλαν κάπως
να αυτοσυγκρατηθούν, αναλογιζόµενοι το εξής απλό:
Επί δεκαοκτώ χρόνια, από το πρώτο χρυσό του 1987 έως το προχθεσινό, σε ποιον βαθύ
λήθαργο είχε πέσει «το DNA του Έλληνα» και γιατί; Και την «ελληνική ψυχή» ποιοί άνεµοι κακοί
την είχανε σκορπίσει; Και ο Θεός και η Παναγία γιατί είχαν αποσύρει επί εικοσαετία την ευλογία
τους από το ελληνικό µπάσκετ; Γιατί είχαν αποστρέψει το πρόσωπό τους από τον κατά τα λοιπά
«εκλεκτό λαό τους»; Φαντάζεται κανείς µια ψυχή που να «λειτουργεί» µε µακρές περιόδους
αγρανάπαυσης;

Φαντάζεται µια ουράνια δύναµη που να συναρτά την ευλογία της µε τη φυλή ή την υπηκοότητα
των ανταγωνιζόµενων αθλητών; Και εν πάση περιπτώσει, γιατί ο Θεός των ορθοδόξων επέλεξε
να εξυψώσει τους ορθόδοξους Έλληνες και να καταβαραθρώσει τους επίσης ορθόδοξους
Σέρβους;
Όσοι εµπλέκονται στον αθλητισµό, ως παίκτες ή προπονητές, και ακριβώς επειδή γνωρίζουν
άριστα ότι η ευόδωση των προσπαθειών τους κρίνεται και από την τύχη, και όχι µόνο από την
αξία τους, είναι δύσκολο να αποφύγουν τα γούρια, τα φυλαχτά, τα τάµατα (οι «παράγοντες»
βέβαια έχουν άλλον θεό να πιστεύουν, υλικότερο).
H ορθολογικότατη, επιστηµονικά υποστηριγµένη προετοιµασία (τα συστήµατα, οι «παγίδες»,
αλλά οι ειδικές δίαιτες και τα φαρµακευτικά «ενισχυτικά») συνυπάρχει µε έναν µάλλον
ακατανίκητο ανορθολογισµό, το δε θρησκευτικό φρόνηµα υποχωρεί σε πρακτικές παγανιστικές.
Όταν, πάντως, τελειώνει το παιχνίδι, οι ίδιοι οι αθλητές, ακόµα κι αν τύχει να επικαλεστούν την
αποφασιστική εµπλοκή των θείων ή των δαιµονίων, ξέρουν ότι η υπόθεση κρίθηκε από τα χέρια
τους, τα πόδια τους, το µυαλό τους και βέβαια την ψυχή τους.
Αλλά την ψυχή τους δικαιούνται να την επικαλεστούν οι πάντες, όταν κερδίζουν, είτε Γάλλοι
είναι είτε Γερµανοί είτε Έλληνες...
Mιά χαρά ήταν η πορεία της Εθνικής µας στο Πανευρωπαϊκό. Ήξερε τι ήθελε αλλά είχε και το
ταλέντο, το πείσµα και τη διαύγεια πνεύµατος που χρειάζονταν για να το κερδίσει. Και επιτέλους
κατέκτησε ένα µετάλλιο που συνεχώς αναγγελλόταν και συνεχώς αναβαλλόταν. Αυτό όµως δεν
σηµαίνει ότι η δική µας ψυχή είναι υπέρτερη, ούτε ότι τα χέρια των παικτών µας καθοδηγούνται
από κάποιον ανύπαρκτο Άγιο Τρίποντο. ∆εν σηµαίνει καν ότι το φετινό πρωτάθληµα θα είναι
κάπως καλύτερο από το περυσινό.

Η σύνταξη νοιώθει την υποχρέωση να δηµοσιεύσει τα ονόµατα των ανθρώπων και τους λόγους που τους ώθησαν να κάνουν
δωρεά στον Σύλλογό µας. Οι δωρεές αναφέρονται στο 2005, από τον Ιανουάριο έως και σήµερα. Το ∆.Σ. τους ευχαριστεί θερµά
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Οικογένεια Φόντα και Νίκης Κυλώνη, στη µνήµη της θείας τους Πιπίτσας ∆ήµου, 100 €
Οικογένεια Τάσσου και Λίλιαν ∆ίκα, στη µνήµη του Μιχάλη Κορνέτη, 100 €
Έλσα Κορνέτη, στη µνήµη του πατέρα της Μιχάλη, 50 €
Οικογένεια ∆ηµήτρη και Άσπας Αραµπατζή, στη µνήµη Μιχάλη Κορνέτη, 50 €
Εύα Παρούση-Μεζίλη, στη µνήµη του Αντώνη Καπέτη, 50 €
Άρτεµις Θωµά, στη µνήµη της µητέρας της, 35 €
Χρήστος Γκούντας-Βέρνερ, στη µνήµη του παππού του Νικολάου Καραϊσκου, 50 €

Λίτσα Τσανούσα, ενίσχυση στον Σύλλογο, 35 €
Άννα ∆ίκα, ενίσχυση στον Σύλλογο, 15 €
Γιώργος Ταµπάκης, ενίσχυση στον Σύλλογο, 15 €
Κώστας Γκρίζος, ενίσχυση για την εφηµερίδα µας, 50 €
Γιάννης Ντάµπος, ενίσχυση για την εφηµερίδα µας, 20 €
Τάσος Βάντης, ενίσχυση για την εφηµερίδα µας, 15 €
Εύα Παρούση-Μεζίλη, ενίσχυση στον Σύλλογο, 15 €

Ο Λόγος του ΣυλΛόγου’ - Εφηµερίδα του Συλλόγου Λιβαδιωτών Θεσσαλονίκης ‘Ο Γεωργάκης Ολύµπιος’ – Μία γραπτή συµβολή στον πολιτισµό, στην επικοινωνία και στη σύσφιξη των σχέσεων µεταξύ των µελών µας, των φίλων µας και των απανταχού Λιβαδιωτών
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Η συντακτική επιτροπή της εφηµερίδας µας, δηλώνει οµόφωνα και ευθαρσώς ότι τρέφει µία απέραντη αδυναµία στην Ελληνική γλώσσα. Η αδυναµία αυτή δεν
προέρχεται φυσικά από προγονολαγνεία ή από µία προσπάθεια πολιτιστικής και ταξικής διαφοροποίησης από τους µη σπουδαγµένους συνανθρώπους µας (υπ’ όψη
ότι η σύνταξη κάνει έναν σαφή διαχωρισµό µεταξύ των όρων ‘µορφωµένος’ και ‘σπουδαγµένος’, µιας και έχει γνωρίσει αγράµµατους σοφούς ανθρώπους, όπως και
άκρως αµόρφωτους πτυχιούχους Α.Ε.Ι.). Η αδυναµία προς την ελληνική γλώσσα, τη γλώσσα µας, πηγάζει από την πολύ απλή σκέψη ότι όσο πιο καλός γνώστης και
χρήστης της γλώσσας µας (και κάθε γλώσσας φυσικά) είναι κάποιος, τόσο πιο σαφής και κατανοητός είναι και γίνεται και στην επικοινωνία του µε τους άλλους (εάν δε
είναι και σπουδαγµένος, ο καλός γνώστης και χρήστης της γλώσσας είναι εν δυνάµει και υποχρεωτικά υπεύθυνος ποµπός των γνώσεών του προς τους άλλους).
Κυρίως όµως, για µας τους ‘Έλληνες, ο καλός γνώστης και χρήστης της γλώσσας, αξιοποιεί περισσότερο τον τεράστιο γλωσσικό πλούτο µας, ο οποίος είναι
κληρονοµιά των προγόνων µας, τόσο δικιά µας όσο και όλου του κόσµου.
τείχος που πρέπει να ορθώσουµε όλοι µας. Ένα τείχος απέναντι σ’ αυτή την προσπάθεια του
Η συντακτική οµάδα, αν και καθόλου ειδική περί τα γλωσσολογικά, δεν εκχωρεί την καλή
γνώση και σωστή χρήση της γλώσσας µας στους ειδικούς φιλολόγους και γλωσσολόγους. Γι’
συστήµατος να µας κάνει λεξιπένητες, να αλλοιώσει τη γλώσσα µας µε την εισβολή αγγλογενών
κυρίως εκφράσεων και λέξεων και την απαλοιφή φράσεων και λέξεων της µητρικής µας γλώσσας
αυτήν, όσοι έχουν τελειώσει το λύκειο, δεν έχουν άλλοθι ούτε για την κακή ή φτωχή χρήση της
και την αντικατάστασή τους µε ξένες. Η λογική της αγοράς επιβάλλει µόνον σχηµατικές έννοιες,
γλώσσας µας, ούτε για την ανορθογραφία (δεν αναφερόµαστε φυσικά σε αβλεψίες ή σαρδάµ,
ούτε σε κάποια ελάχιστα ανθρώπινα λάθη). Ένας κώδικας επικοινωνίας είναι ο λόγος, γραπτός
ολιγοσύλλαβες και µονολεκτικές, έννοιες που βολεύουν την κατανάλωση και εµποδίζουν την
εξελικτική εγκεφαλική λειτουργία.
και προφορικός. Άρα όσο πιο σωστός είναι ο κώδικας, τόσο πιο καλή είναι η επικοινωνία, η
Η επιθετική γλωσσική πολιτική των µέσων µαζικής ενηµέρωσης γενικά (τηλεοπτικών, ραδιοσυνεννόηση και η δυνατότητα κατανόησης, ανθρώπων και εννοιών.
Την αδυναµία της για την ελληνική γλώσσα λοιπόν, η σύνταξη της εφηµερίδας µας, την φωνικών διαφηµίσεων, µηνυµάτων, κλπ.), λόγω της εµβέλειάς και της άµεσης επίδρασής τους,
εκφράζει µε κάθε τρόπο, αλλά κυρίως προσπαθώντας η ίδια να βελτιώνει συνεχώς και όσο τα δηµιουργούν ‘νέα κουλτούρα’ και ‘νέα γλώσσα’, βασισµένη σε εµπορικές και όχι πολιτιστικές
καταφέρνει τα Ελληνικά της. Ο κίνδυνος αλλοίωσης της γλώσσας µας, κατά την άποψη του λογικές και αξίες. Αποτυπώνουν ανεξίτηλα στα µυαλά µας, κυρίως των νέων, την άκριτη και
αρχισυντάκτη, προέρχεται κυρίως από την κρατική εκπαιδευτική αδιαφορία σε όλα τα τυποποιηµένη αυτή γλώσσα, γεµάτη ασύντακτα ‘σλόγκαν’ και ‘τσιτάτα’, ευτελίζοντας και ισοεπίπεδα (οικονοµικά, υποδοµής, προσωπικού και εκπαιδευτικής πολιτικής). ∆υστυχώς όµως, πεδώνοντας τα τοπικά παραδοσιακά χαρακτηριστικά των λαών, δηµιουργώντας φτωχούς
αυτή η κρατική αυτοκτονική αναλγησία, συνεπικουρείται και από την νωθρότητα, τον ωχαδελ- γλωσσικά ανθρώπους, άρα φτωχούς επικοινωνιακά και πολιτιστικά και εποµένως ευάλωτους σε
φισµό και την ‘αγγαρειακή’ νοοτροπία και συµπεριφορά ουκ ευάριθµης µερίδας εκπαιδευτικών, κάθε άνωθεν επιρροή και επιβολή, πολιτική, οικονοµική και πολιτιστική.
Η σύνταξη τα λέει αυτά, σκεπτόµενη την νεολαία και κυρίως εκείνη των επαρχιακών
οι οποίοι θεωρούν µεν τον ρόλο τους ως λειτούργηµα, αλλά πρακτικά τον εφαρµόζουν ως κακοί
επαγγελµατίες, προσφέροντας στην Εκπαίδευση και στην Παιδεία το ελάχιστο γραφειοκρατικά περιοχών της χώρας, όπως του Λιβαδίου, όπου το µόνο µέσο µαζικής ‘µόρφωσης και
υποχρεωτικό απαιτούµενο, αντί για το πάθος του ∆ασκάλου.
ενηµέρωσης’, κατάντησε να είναι η τηλεόραση. Κατά το Σύνταγµα της χώρας µας, όλοι οι
Στο θολό αυτό εκπαιδευτικό και µορφωτικό σκηνικό του ζάµπλουτου γλωσσικά, ιστορικά και πολίτες είναι ίσοι, εποµένως και στη µόρφωση (στα χαρτιά βέβαια). Η ισότητα στη µόρφωση και
πολιτιστικά λαού µας, βρίσκει πρόσφορο έδαφος η προσπάθεια επιβολής των νέων προτύπων η δυνατότητα πρόσβασης σ’ αυτήν του µικρού Λιβαδιώτη, φυσικά και δεν είναι ίδια µε εκείνη του
του Καταναλωτικού Ανθρώπου, που η παγκοσµιοποίηση απαιτεί, αποσκοπώντας στην κυριαρ- νεαρού των µεγαλουπόλεων και το γνωρίζουµε όλοι αυτό. Αποτυπώνεται ακόµη και στις εξετάχία της Οικονοµίας επί της Κοινωνικής ∆ιάστασης της πολιτικής.
σεις για τα Α.Ε.Ι., όπου οι επιδόσεις των νεαρών Λιβαδιωτών γίνονται χρόνο µε το χρόνο και
Στα νέα αυτά επιβαλλόµενα πρότυπα, ο σκεπτόµενος άνθρωπος (ο µορφωµένος, όχι απαραί- χειρότερες.
Ο ‘Λόγος του Συλλόγου’ κάνει έκκληση σε όλους, καθηγητές, δασκάλους, εφηµερίδες, σπουτητα ο σπουδαγµένος), έχει αντισώµατα και κατ’ επέκταση αντιστάσεις, τις οποίες δεν επιθυµούν
οι κρατούντες, µια που οι επί µέρους εθνικές πολιτιστικές ιδιαιτερότητες, που προφανώς είναι δαγµένους και γενικότερα µορφωµένους απανταχού πατριώτες και συµπατριώτες µας, να
προϊόντα και γλωσσικής ιδιαιτερότητας, ενοχλούν ως εν δυνάµει αντικαταναλωτικές ως προς τις ανασκουµπωθούν, να αντισταθούν σε αυτή τη µορφωτική και εκπαιδευτική κατάπτωση και να
‘ιδέες’ της νέας τάξης πραγµάτων, αποτελούν δε και εµπόδιο στη επιθυµητή από το σύστηµα παρέµβουν µε όποιο τρόπο κρίνουν πιό πρόσφορο. Κινδυνεύουµε να περιπέσει το χωριό σε
µορφωτικό και κατ’ επέκταση γενικότερο οικονοµικό, πολιτιστικό και κοινωνικό µαρασµό.
καταναλωτική γενικά ακράτεια των λαών της γης.
Ο ‘Λόγος του Συλλόγου’ ανοίγει φιλόξενα τις σελίδες του για το µέγα ζήτηµα της Παιδείας
Η σύνταξη του ‘Λόγου’ προσπαθεί µε τη γραφίδα της, να προσθέσει και αυτή ένα λιθαράκι στο

Ο ‘Λόγος του Συλλόγου’ προτείνει το ζήτηµα της παιδείας στο Λιβάδι, να αποτελέσει ένα από τα κυρίαρχα θέµατα των δηµοτικών εκλογών του 2006.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Η συντακτική οµάδα, προς επίρρωσιν των παραπάνω απόψεών της, παραθέτει ένα κείµενο γιά την εκπαίδευση και τη σηµασία της, το οποίο αναδηµοσιεύει από ένα περιοδικό της Θεσσαλονίκης,
µε την άδεια φυσικά του συγγραφέα Χρίστου Τσολάκη

Του Χρίστου Τσολάκη, Οµ. Καθηγητή Α.Π.Θ. και ∆άσκαλου µε το ∆ κεφαλαίο
Εξάπαντος η Εκπαίδευση µας δεν είναι η καλύτερη δυνατή, δεν είναι η ενδεδειγµένη. Αυτό
συµβαίνει και µε τις άλλες εκπαιδεύσεις των άλλων λαών της Ευρώπης και του κόσµου.
Λίγο πολύ είναι ίδιες, αν και διαφοροποιούνται από την άποψη της υλικοτεχνικής υποδοµής.
Αναφορικά µ' αυτήν άλλες είναι πλούσιες (διαθέτουν τα πάντα) και άλλες φτωχές έως
πάµπτωχες. Η δική µας βρίσκεται κάπου στη µέση. Ούτε στον ουρανό ούτε στη γη, ούτε κλαίει,
ούτε γελάει. Ούτε στην Ευρώπη, ούτε στην Αφρική ή στην Ασία. Κάπου ενδιάµεσα βρισκόµαστε.
Εκεί που βρισκόµαστε γεωγραφικά και πολιτισµικά, εκεί βρισκόµαστε και εκπαιδευτικά. Είµαστε
καλύτεροι από τις χώρες της Εγγύς Ανατολής και της Αφρικής. Υστερούµε, ωστόσο,
συγκρινόµενοι µε τις διάφορες χώρες της Ευρώπης.
Τα Βαλκάνια τα αφήνω. Θέλω να πιστεύω ότι πήραµε ένα κεφάλι πάνω από αυτά. Πάντως η
υποδοµή µας παραµένει ακόµη σε βαλκανικό επίπεδο: εργαστήρια, βιβλιοθήκες, αύλιοι
και εσωτερικοί χώροι, εξοπλισµός τάξεων κτλ. δεν υπάρχουν, και όπου υπάρχουν
υπολειτουργούν. Είναι αυτά προβλήµατα εξάπαντος. ∆εν αποτελούν όµως αυτά το κύριο και το
καίριο πρόβληµα της Εκπαίδευσης µας, για να περιοριστώ στα δικά µας.
Το µέγα πρόβληµα της Εκπαίδευσης µας είναι η έλλειψη παιδείας, δηλαδή η Εκπαίδευση
µας (και των άλλων λαών της Ευρώπης η Εκπαίδευση) δεν προσφέρει παιδεία, που
σηµαίνει: δεν προσφέρει εις αληθείαις πολιτισµό, δεν προσανατολίζει προς τον επ'
αληθείαις πολιτισµό. Αυτό είναι το θέµα µας αυτό είναι και πονάει. Πριν προχωρήσουµε,
όµως, νοµίζω ότι είναι ανάγκη να αποσαφηνίσουµε τα περιεχόµενα των εννοιών «εκπαίδευση»
και «παιδεία». Και τούτο διότι υπάρχει γύρω από αυτές τις έννοιες µεγάλη σύγχυση. Οι πολλοί
πάντως, τις ταυτίζουν και χρησιµοποιούν τη µία στη θέση της άλλης. ∆εν είναι όµως έτσι.
Λοιπόν, Εκπαίδευση ονοµάζουµε την οργανωµένη διαδικασία µε την οποία και µέσα από την
οποία τα κράτη προσφέρουν τα µορφωτικά αγαθά στους πολίτες τους και προπάντων στους
νέους ανθρώπους. Η διαδικασία αυτή στηρίζεται στο σχετικό άρθρο του Συντάγµατος και στους
νόµους της Εκπαιδευτικής Νοµοθεσίας και περιέχει τα πάντα και τους πάντες που µετέχουν σ'
αυτήν: προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας, προσωπικό των πάσης φύσεως σχολείων,
διδακτικό δυναµικό, οργανωµένους εκπαιδευτικούς χώρους (τάξεις διδασκαλίας, βιβλιοθήκες,
εργαστήρια, αύλιους χώρους κτλ. κτλ.) και ό,τι άλλο υπηρετεί τη λειτουργία της. Αυτή είναι η
Εκπαίδευση.
Ποια είναι, όµως, η παιδεία και πώς ορίζεται; ∆εν είναι εύκολο να οριστεί είναι πάντως
το µέγιστον µάθηµα. το οποίο δεν διδάσκεται όπως τα άλλα µαθήµατα, δεδοµένου ότι δεν
έχει συγκεκριµένο περιεχόµενο και οργανωµένη δοµή ούτε περιέχεται σε σχολικά
εγχειρίδια.
Ωστόσο, παρ' όλο που δεν διδάσκεται, απορρέει από τη διδασκαλία ή, ορθότερα, απορρέει κατ'
εξοχήν από τη διδασκαλία. Απορρέει από τη διαδικασία κατά την οποία δάσκαλοι, µαθητές και
αξίες µορφωτικές βρίσκονται σε µια πολύδροµη αλληλενέργεια, η οποία εκπηγάζει από βάθη
όπου σβήνουν το ατοµικό εγώ κι εσύ, το εθνικό εγώ κι εσύ, το θρησκευτικό εγώ κι εσύ, το
φυλετικό εγώ κι εσύ, το χρωµατικό εγώ κι εσύ, όλα τα εγώ κι εσύ που χωρίζουν τους
ανθρώπους, σβήνουν από την ταυτότητα της ζωής, η οποία ενώνει τον κόσµο και από την οποία
αναδύεται η φωνή της ηθικής, η οποία ορίζει την ανθρώπινη ποιότητα. Ο άνθρωπος
πραγµατώνει τότε την ανώτερη φύση του, την ανθρώπινη φύση του, την πνευµατική του ουσία.
Αυτό είναι παιδεία, να περάσει ο άνθρωπος στη θρησκεία της ηθικής· να γίνει ένα µε τη ζωή,

ένα µε τη φύση, ένα µε τη γη, ένα µε τις στεριές και τις θάλασσες, αυτούς τους µακρινούς
προγόνους µας, ένα µε το σύµπαν, ένα µε την κοινωνία, ένα µε τον άνθρωπο και την
ανθρωπότητα, αυτό, θα µας έλεγε ο Άγγελος Σικελιανός είναι η παιδεία.
Να µη διακρίνεις τον Έλληνα από τον Τούρκο, τον Παλαιστίνιο από τον Ισραηλινό, τον
χριστιανό από τον µωαµεθανό, τον µαύρο από τον λευκό, τη γυναίκα από τον άνδρα, να η
παιδεία.
Και να οι δάσκαλοι της παιδείας· είναι οι δάσκαλοι του Κόσµου, οι δάσκαλοι χωρίς σύνορα
που υπερβαίνουν τους τεχνητούς φραγµούς των εθνών, των κρατών, των θρησκειών, των φυλών,
των χρωµάτων, της καταγωγής, της ιδεολογίας, του κοινωνικού διαφορισµού. Τους υπερβαίνουν
και δίνουν τα χέρια, για να χτίσουν το Σχολείο του Ανθρώπου, που κάτω από την πλατιά του
στέγη θα στεγάζει και θα αµβλύνει κάθε δυσκολία, ώστε µέσα από τις διαφορετικότητες, τις
ετερότητες και τις αντιθέσεις να προκύπτει η αρµονία του Ηράκλειτου.
Είναι το Σχολείο της Παιδείας που θα βάλει τέλος στο σηµερινό τεχνολογικό νεοβαρβαρισµό,
µε τον οποίο οι πλανητάρχες δολοφονούν εν ονόµατι µιας κίβδηλης παγκοσµιοποίησης τον
άνθρωπο και τον πολιτισµό του. Αυτήν την παιδεία η σηµερινή Εκπαίδευση δεν την προσφέρει
ούτε στη Χώρα µας ούτε στην Ευρώπη ούτε σε καµιά άλλη περιοχή του πλανήτη µας. Η
σηµερινή Εκπαίδευση είναι στηµένη στα µέτρα της αγοράς εργασίας. Προς αυτήν
προσανατολίζεται ο νέος άνθρωπος, για να την υπηρετήσει επαγγελµατικά. Έτσι. ο
φαυλεπίφαυλος κύκλος Εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας αναπαράγεται και διαιωνίζεται. Γι’
αυτό και το σηµερινό σχολείο κατάντησε καταναλωτικό. Αντιγράφει και υπηρετεί την
καταναλωτική κοινωνία, η οποία, ωστόσο, στήθηκε (από ποιους;) ερήµην του σχολείου και των
νέων. Το ερώτηµα είναι ποιοί δηµιούργησαν αυτήν την κοινωνία, την οποία καλείται να
υπηρετήσει, και υπηρετεί, σε παγκόσµια κλίµακα, το σηµερινό σχολείο.
Το ερώτηµα, όπως αντιλαµβάνεστε, είναι ρητορικό· όλοι ξέρουµε, όσο κι αν αυτοί κρύβονται,
τους γνωστούς - άγνωστους εµπόρους των εθνών, οι οποίοι λυµαίνονται τον άνθρωπο και τη
ζωή του και κατευθύνουν µε µεφιστοφελική επιδεξιότητα τις εκπαιδεύσεις των λαών στην
υπηρεσία των µεγάλων συµφερόντων τους µε το πρόσχηµα ότι οι νέοι πρέπει να εξοπλίζονται µε
γνώσεις και δεξιότητες επαγγελµατικές, για να κερδίσουν τη ζωή τους και για να γίνουν ωφέλιµοι
στην κοινωνική οµάδα. Με τέτοια προσχήµατα, τα οποία διοχετεύουν εντέχνως µε τους
µεταπράττες τους παιδολόγους και στα πανεπιστήµια και στο ανυποψίαστο / απροβληµάτι-στο
κοινό, ελέγχουν την κατάσταση. Άλλωστε, και τα Μέσα Μαζικής Πληροφόρησης συνηγορούν σε
τέτοιες µεθοδεύσεις που έχουν µεταβάλει τα σχολεία από ιδρύµατα παιδείας σε ιδρύµατα
επαγγελµάτων. Κι όµως η θρασύτατη αυτή προσχηµατική λογική δεν έχει ηθικό υπέδαφος.
Άλλωστε, αναιρείται από τα ίδια τα πράγµατα: Η επαγγελµατική κατάρτιση του νέου και στο πιο
δύσκολο επάγγελµα ήταν πάντα και είναι υπόθεση λίγου χρόνου.
Ύστερα, ο άνθρωπος της Παιδείας, δηλαδή ο καλλιεργηµένος / µορφωµένος άνθρωπος,
ο άνθρωπος του οποίου ο χαρακτήρας, η σκέψη, η ευαισθησία έχουν διαµορφωθεί /
εκλεπτυνθεί / εµπλουτισθεί από τη γνώση, από το καλό, από το ωραίο και από τον
διάλογο του µε τη ζωή και τη φύση, αυτός ο άνθρωπος αποκτά τέτοια ωριµότητα
πνευµατική και ψυχική, ώστε µε απίστευτη ευκολία κατακτά ακόµη και τα πιο δύσκολα
επαγγέλµατα, τα οποία στο κάτω - κάτω θα µπορούσαν να αποτελέσουν υπόθεση του
Υπουργείου Εργασίας.
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Η προσφορά παιδείας, λοιπόν, δηλαδή η πραγµάτωση της πνευµατικής ουσίας του νέου
ανθρώπου, ο όρθρος του πνεύµατος και της συνείδησης του, το ξύπνηµα δηλαδή και η
ενεργοποίηση των δυναµικών µε τις οποίες θα κατακτήσει τη µια µετά την άλλη τις µορφές του
λόγου, της γνώσης, της σκέψης, της τέχνης, της ζωής και θα φτάσει στην πληρότητα είναι έργο
του Υπουργείου Παιδείας. Άλλωστε, οι γνώσεις πολλαπλασιάζονται τόσο ραγδαία στις ηµέρες
µας, ώστε κανένας να µη µπορεί να τις κάνει όλες δικές του. Αυτές που τώρα εντυπωσιάζουν σε
λίγα χρόνια θα έχουν περάσει στην ιστορία, για να έρθουν άλλες και άλλες «ων ουκ εστί
αριθµός».
∆εν µένει, συνεπώς, στο νέο άνθρωπο παρά να µάθει να µαθαίνει, να δηµιουργεί, να µοι-

Ο αρχισυντάκτης της εφηµερίδας µας, ακούει καθηµερινά πολλούς φίλους, κυρίως νέους, να
έχουν αντικαταστήσει στο καθηµερινό τους λεξιλόγιο, πολλές ελληνικές λέξεις και εκφράσεις, µε
ξένες, κυρίως αγγλικές. Αφού συνειδητοποίησε ότι το φαινόµενο αυτό δεν προέρχεται από
ξενοµανία, όπως παλαιότερα στα δικά του γυµνασιακά και µεταγυµνασιακά χρόνια, ούτε και από
ανάγκες της νέας τεχνολογικής ορολογίας, αλλά από την µειωµένη τους άµυνα απέναντι στην
γλωσσική και επικοινωνιακή επίθεση που όλοι δεχόµαστε από τα Μ.Μ.Ε. και την περιρρέουσα
υποκουλτούρα, καταθέτει εδώ ένα κείµενο, που ίσως βοηθήσει να κατανοήσουµε όλοι µας
καλύτερα τη δύναµη της ελληνικής γλώσσας.
Παραθέτουµε το δεύτερο λόγο (της 2ας Οκτωβρίου 1959) και την ελληνική του «µεταγραφή».

Kyrie,
It is Zeus' anathema on our epoch and the heresy of our economic
method and policies that we should agonize the Skylla of nomismatic
plethora and the Charybdis of economic anaemia.
It is not my idiosyncracy to be ironic or sarcastic but my diagnosis
would be that politicians are rather cryptoplethorists.
Although they emphatically stigmatize nomismatic plethora, they energize it through
their tactics and practices. Our policies should be based more on economic and less on
political criteria. Our gnomon has to be a metron between economic strategic and
philanthropic scopes.
In an epoch characterized by monopolies, oligopolies, monopolistic antagonism and
polymorphous inelasticities, our policies have to be more orthological, but this should not
be metamorphosed into plethorophobia, which is endemic among academic economists.
Nomismatic symmetry should not antagonize economic acme. A greater harmonization
between the practices of the economic and nomismatic archons is basic.
Parallel to this we have to synchronize and harmonize more and more our economic
and nomismatic policies panethnically. These scopes are more practicable now, when the
prognostics of the political end economic barometer are halcyonic.
The history of our didimus organization on this sphere has been didactic and their
gnostic practices will always be a tonic to the polyonymous and idiomorphous ethnical
economies. The genesis of the programmed organization will dynamize these policies.
Therefore, I sympathize, although not without criticism one or two themes with the
apostles and the hierarchy of our organs in their zeal to program orthodox economic and
nomismatic policies.
I apologize for having tyranized you with my Hellenic phraseology. In my epilogue I
emphasize my eulogy to the philoxenous aytochtons of this cosmopolitan metropolis and
my encomium to you Kyrie, the stenographers.

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.

ράζεται τη δηµιουργία µε τους συνανθρώπους του και να προάγει τον πολιτισµό.Έχει
παρέλθει η εποχή του σοφού ανθρώπου. Ανατέλλει τώρα η περίοδος του ανθρώπου
δηµιουργού και τέτοιος µπορεί να είναι µόνον ο άνθρωπος της παιδείας.
Ναι, λοιπόν στον άνθρωπο των γνώσεων· ουδείς αντιλέγει. Χίλιες φορές, όµως, ναι στον
άνθρωπο που ακόνισε τις δυναµικές του και έµαθε να αποκτά τις γνώσεις και να τις µετουσιώνει
σε γνώση και σε ανθρωπιά. Επί τέλους η ανθρωπότητα έχει ανάγκη από τον άνθρωπο που θα
παρέµβει διορθωτικά / βελτιωτικά και θα µεταβάλει την καταστροφική της πορεία, η οποία ήδη
συντελείται. Προς αυτόν τον άνθρωπο έχουν χρέος να προσανατολιστούν οι εκπαιδεύσεις των
λαών. Και η δική µας Εκπαίδευση.

Ο αείµνηστος πρώην πρωθυπουργός και καθηγητής Ξενοφών Ζολώτας, είχε εκφωνήσει δύο
λόγους στην Ουάσιγκτον (στις 26 Σεπτεµβρίου 1957 και στις 2 Οκτωβρίου 1959), οι οποίοι
έµειναν µνηµειώδεις. Αιτία ως προς αυτό δεν ήταν µόνο το περιεχόµενό τους, αλλά και η γλώσσα
τους. Υποτίθεται ότι η γλώσσα των λόγων ήταν η αγγλική. Κατ' ουσίαν όµως, µε την αφαίρεση
λίγων συνδέσµων, άρθρων και προθέσεων η γλώσσα είναι η Ελληνική. Το ακροατήριό του
αποτελούσαν οι σύνεδροι της ∆ιεθνούς Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και δεν
αντιµετώπισαν τότε κανένα πρόβληµα στην κατανόηση του προφορικού κειµένου που ανέγνωσε
ο Έλληνας καθηγητής.
Η µεταγραφή του κειµένου έγινε µε βάση τις λέξεις και όχι το νόηµα.από τον κο Νίκο Βασιλάκο
Κύριοι,
Είναι "∆ιός ανάθεµα" στην εποχή µας και αίρεση της οικονοµικής µας µεθόδου και της
οικονοµικής µας πολιτικής το ότι θα φέρναµε σε αγωνία την Σκύλλα του νοµισµατικού πληθωρισµού και τη Χάρυβδη της οικονοµικής µας αναιµίας.
∆εν είναι στην ιδιοσυγκρασία µου να είµαι ειρωνικός ή σαρκαστικός αλλά η διάγνωσή µου θα
ήταν ότι οι πολιτικοί είναι µάλλον κρυπτοπληθωριστές. Αν και µε έµφαση στιγµατίζουν τον νοµισµατικό πληθωρισµό, τον ενεργοποιούν µέσω της τακτικής τους και των πρακτικών τους. Η
πολιτική µας θα έπρεπε να βασίζεται περισσότερο σε οικονοµικά και λιγότερο σε πολιτικά
κριτήρια. Γνώµων µας πρέπει να είναι ένα µέτρο µεταξύ οικονοµικής στρατηγικής και φιλανθρωπικής σκοπιάς.
Σε µια εποχή που χαρακτηρίζεται από µονοπώλια, ολιγοπώλια, µονοπωλιακό ανταγωνισµό και
πολύµορφες ανελαστικότητες, οι πολιτικές µας πρέπει να είναι πιο ορθολογιστικές, αλλά αυτό
δεν θα έπρεπε να µεταµορφώνεται σε πληθωροφοβία, η οποία είναι ενδηµική στους ακαδηµαϊκούς οικονοµολόγους.
Η νοµισµατική συµµετρία δεν θα έπρεπε να ανταγωνίζεται την οικονοµική ακµή. Μια µεγαλύτερη εναρµόνιση µεταξύ των πρακτικών των οικονοµικών και νοµισµατικών αρχόντων είναι
βασική.
Παράλληλα µε αυτό, πρέπει να εκσυγχρονίσουµε και να εναρµονίσουµε όλο και περισσότερο
τις οικονοµικές και νοµισµατικές µας πρακτικές πανεθνικώς. Αυτές οι θεωρήσεις είναι πιο
εφαρµόσιµες τώρα, όταν τα προγνωστικά του πολιτικού και οικονοµικού βαροµέτρου είναι
αλκυονίδων ηµερών αίθρια.
Η ιστορία της δίδυµης οργάνωσης σε αυτήν την σφαίρα είναι διδακτική και οι γνωστικές τους
εφαρµογές θα είναι πάντα ένα τονωτικό στις πολυώνυµες και ιδιόµορφες εθνικές οικονοµίες. Η
γένεση µιας προγραµµατισµένης οργάνωσης θα ενισχύσει αυτές τις πολιτικές.
Γι' αυτόν το λόγο αντιµετωπίζω µε συµπάθεια, αλλά όχι χωρίς κριτική διάθεση, ένα ή δύο
θέµατα µε τους αποστόλους της ιεραρχίας των οργάνων µας στον ζήλο τους να προγραµµατίσουν ορθόδοξες οικονοµικές και νοµισµατικές πολιτικές.
Απολογούµαι που σας τυράννησα µε την ελληνική µου φρασεολογία. Στον επίλογό µου δίνω
έµφαση στην ευλογία µου, προς τους φιλόξενους αυτόχθονες αυτής της κοσµοπολίτικης
µητρόπολης καθώς και το εγκώµιό µου προς εσάς, κύριοι στενογράφοι.

∆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.

Από τον έγκριτο συµπατριώτη µας Λάζαρο Μπάµπα, γεωπόνο, λάβαµε την παρακάτω επιστολή, την οποία δηµοσιεύουµε µε µεγάλη ευχαρίστηση, για δύο λόγους.
1. ∆ιότι συµβάλλει ενεργά στην εξειδικευµένη ενηµέρωση που αρκετοί συµπατριώτες µας την χρειάζονται
2. ∆ιότι αναίρεσε οικιοθελώς την αρχική του άποψη περί υπερβολικής επιστηµονικότητας της ύλης µας (βλέπε ‘Λόγο 5’) και καταθέτει τις ειδικές του γνώσεις. Τον ευχαριστούµε θερµά.

Του Λάζαρου Γ. Μπάµπα, Γεωπόνου
Έτος 2005 πλέον και τα αποθέµατα κοιτασµάτων πετρελαίου συνεχώς περιορίζονται στον
πλανήτη µας. Μια διαρκή κρίση στη διαχείριση του ενεργειακού πλούτου της γης είναι δεδοµένη.
Γιγάντιες οικολογικές καταστροφές, πόλεµοι, ανατροπές καθεστώτων, εκστρατείες, θάνατοι είναι
συχνά γεγονότα στην παγκόσµια διαδροµή εξόρυξης του λεγόµενου Μαύρου Χρυσού .
Οι εναλλακτικές µορφές ενέργειας είναι σήµερα επιτακτική ανάγκη για τον άνθρωπο, το
περιβάλλον, τον πλανήτη µας, το µέλλον µας. Η Αιολική (ανεµογεννήτριες), η Ηλιακή (φωτοβολταϊκά συστήµατα), η Γεωθερµική, η Υδροηλεκτρική και τελευταία η Βιοενέργεια (βιοµάζα)
αποτελούν τη σηµαντικότερη διέξοδο αυτής της κατάστασης.
Βιοενέργεια χαρακτηρίζεται η ενέργεια που προκύπτει από την χρήση βιοκαυσίµων, τα οποία
µε την σειρά τους προκύπτουν από την βιοµάζα. Ως βιοκαύσιµα, σύµφωνα µε οδηγία της Ε.Ε.,
ορίζονται: η βιοαιθανόλη, η βιοµεθανόλη, το βιοαέριο, το βιοντήζελ (πετρέλαιο κίνησης) κ.α. Η
Βιοµάζα περιλαµβάνει υλικά φυτικής η ζωικής προέλευσης, όπως γεωργικά, αγροτοβιοµηχανικά
υπολείµµατα, αστικά απόβλητα και επίσης παράγεται από συγκεκριµένα καλλιεργούµενα φυτά,
τα ενεργειακά φυτά, όπως το σακχαρούχο σόργο (sorghum sp), η ελαιοκράµβη (Brassika
napus), το καλάµι, η ψευδακακία, ο ηλίανθος κυρίως και λιγότερο από σιτάρι, κριθάρι,
καλαµπόκι, τεύτλα.
Η Ευρώπη, µε χώρες κυρίως την Αυστρία, τη Σουηδία παράγει βιοµάζα αλλά σε περιορισµένα
ποσοστά σε σύγκριση µε χώρες τις Αµερικάνικης Ηπείρου. Με την οδηγία 2003/30/ΕΚ της Ε.Ε.
για την προστασία του περιβάλλοντος, όλα τα κράτη-µέλη πρέπει να αντικαταστήσουν σταδιακά

την βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης µε βιοκαύσιµα σε ποσοστό 2% έως το 2005 και 6%
περίπου έως το 2010. Η Ελλάδα, κράτος-µέλος της Ε.Ε., ακόµη δεν έχει µπει στο χώρο
παραγωγής βιοκαυσίµων, όµως πειραµατικά καλλιεργούνται ορισµένα ενεργειακά φυτά
(καλάµια) για την παραγωγή καύσιµης βιοµάζας. Φυσικά ακόµη δεν υπάρχει µονάδαεργοστάσιο επεξεργασίας της βιοµάζας, για παραγωγή βιοκαυσίµων, ούτε καλλιεργούµενες
εκτάσεις µε τα συγκεκριµένα είδη φυτών (Ελαιοκράµβη, Σόργο). Το τελευταίο διάστηµα ξεκίνησε
µια προσπάθεια δηµιουργίας εργοστασίων στο Βόλο και στο Κιλκίς, επίσης στο νοµό Κοµοτηνής
σε πιλοτικό πρόγραµµα της Ε.Ε. µια οµάδα παραγωγών πήρε άδεια, για επιδοτούµενη
καλλιέργεια ‘’ενεργειακών’’ φυτών.
Στη χώρα µας υπάρχει το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.), ένας εθνικός
φορέας για την προώθηση των Ανανεώσιµων πηγών, της Ορθολογικής χρήσης, και της
Εξοικονόµησης ενέργειας. Εδρεύει στη Λεωφόρο Μαραθώνος στο Πικέρµι Αττικής, µε τηλέφωνο :
2106603300 και ηλεκτρονική διεύθυνση την Cres@cres.gr .
Παραγωγή βενζίνης και πετρελαίου κίνησης από φυτά, µια πρωτοτυπία, µια επανάσταση, µια
ανατροπή της παγκόσµιας οικονοµίας, ένα τεράστιο τεχνολογικό άλµα. Ένα γεγονός
αναµφισβήτητα απίστευτο για το σύνολο των πολιτών. Ελάχιστοι γνωρίζουµε ότι τα Αγροτικά
Μηχανήµατα (τρακτέρ, σκαπτικά, θεριζοαλωνιστικές), τα Ι.Χ., τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
µπορούν να κινούνται µε βιοντήζελ, τα εργοστάσια, οι βιοµηχανίες να λειτουργούν µε βιοενέργεια, µε λιγότερη ρύπανση και επιβάρυνση στο περιβάλλον.
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∆εν αποκλείεται όµως το παραπάνω γεγονός να αποτελεί τον κρυµµένο άσσο στο µανίκι των
κολοσσιαίων πετρελαϊκών εταιριών στη µετά πετρελαϊκή εποχή και γι αυτόν τον λόγο δεν
προωθείται ακόµη αρκετά.
Ο εξοπλισµός, η τεχνογνωσία, το επιστηµονικό δυναµικό, η έρευνα είναι παράγοντες που
δηµιουργούν πλεονεκτήµατα σε όσους τα κατέχουν, ώστε τα διασφαλισµένα κέρδη τους να µην
περιοριστούν καθόλου. Σύµφωνα µε την Λευκή Βίβλο της Ε.Ε., στόχος είναι το 2010 οι
εναλλακτικές µορφές ενέργειας να καλύπτουν το 12% των αναγκών. Ένας στόχος που, εάν και
όποτε προσεγγιστεί, θα επιφέρει αλλαγές στη Αγροτική και στην Περιβαλλοντική πολιτική, καθώς
και σηµαντική ρήξη της ενεργειακής εξάρτησης αρκετών χωρών µε τα ισχυρά συµφέροντα.
Ο ∆ήµος Λιβαδίου, µε καλλιεργούµενες εκτάσεις 36 Km2 περίπου, φιλοξενεί διαρκώς επί
δεκαετίες τώρα συγκεκριµένες καλλιέργειες όπως : σιτηρά (Σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη), χορτοδοτικά
φυτά (τριφύλλι, βίκος, µηδική) κυρίως για κτηνοτροφική χρήση και σε αρδευόµενες περιοχές
καλαµπόκι. Το γλυκό σόργο, ένα εκ των ενεργειακών φυτών, µορφολογικά µοιάζει µε το
καλαµπόκι εκτός από την ταξιανθία του. Έχει µεγάλη αντοχή στην ξηρασία, αδελφώνει εύκολα,
µπορεί να καλλιεργηθεί ως ξηρικό σε εδάφη µέτριας γονιµότητας µε περιορισµένο νερό και µε
σηµαντικές αποδόσεις σε χλωρή µάζα (8 τόνους/στρ). Σίγουρα ταιριάζει και στα Λιβαδιώτικα
χωράφια, έχοντας ένα ιδιαίτερα αρνητικό χαρακτηριστικό το οποίο πρέπει να προσεχθεί. Σε
νεαρό βλαστικό στάδιο, το σόργο, περιέχει την ουσία γλυκοσίδη, η οποία όταν διασπάται
παράγει HCN (υδροκυάνιο). Άρα το νεαρό σόργο δεν πρέπει να βοσκηθεί από κανένα κοπάδι
ζώων, γιατί αυτό θα σήµαινε δηλητηρίαση.
Η Ελαιοκράµβη, επίσης ενεργειακό φυτό, ίσως το βασικότερο, αναπτύσσεται πολύ γρήγορα,
αντέχει σε χαµηλές θερµοκρασίες (-20 0C), απαιτεί γόνιµα εδάφη και είναι αρκετά παραγωγική

(10 τόνους/στρ χλωρής µάζας).Πειραµατικά θα µπορούσε να καλλιεργηθεί στους αγρούς µας,
µιας και υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία στη χώρα µας, για την καλλιέργειά της. Ένας περιοριστικός παράγοντας εδώ είναι το γεγονός ότι έχουν εγκριθεί από την Ε.Ε. αρκετά γενετικώς
τροποποιηµένα φυτά ελαιοκράµβης τα οποία ήδη χρησιµοποιούνται για την παραγωγή σπορέλαιου. Οπότε µε πρόσχηµα την ιδιότητά τους ως ενεργειακά φυτά, εάν δεν ελεγχθεί, διευκολύνεται η εισαγωγή γενετικώς τροποποιηµένων φυτών από τις µεγάλες εταιρείες παραγωγής
σπόρων.
Θα µπορούσε η καλλιέργεια των ενεργειακών φυτών να αποτελέσει µια εναλλακτική λύση σε
περιοχές αγροτικές, όπως το Λιβάδι και η ∆ολίχη, να δώσει µια νέα κατεύθυνση στους
γεωργούς για αλλαγή κάποιων τελειωµένων ‘’καλλιεργειών’’, να εξασφαλίσει ικανοποιητικά
εισοδήµατα, αφού και το καλαµπόκι, ως η δυναµικότερη καλλιέργεια της περιοχής, άρχισε να
φθίνει. Όµως για τα παραπάνω, απαιτείται ενηµέρωση, έρευνα, κινητοποίηση φορέων (ο ∆ήµος,
ο Γεωργικός Συνεταιρισµός, ο Σύνδεσµος Επιστηµόνων, το Κ.Α.Π.Ε., οι Σύλλογοι, το Επαρχείο,
η Αναπτυξιακή Ελασσόνας) και διάθεση προσφοράς. Ήδη σε γειτονικούς νοµούς υπάρχουν
τέτοιες προσπάθειες (Νοµός Κοζάνης). Άρα θεωρώ απαραίτητη την επιδίωξη µιας συζήτησης –
ηµερίδας µε θέµα Ενεργειακά Φυτά – Βιοενέργεια -Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας στο
∆ήµο Λιβαδίου, µιας και τώρα δηµοπρατείται και το έργο του βιολογικού καθαρισµού του ∆ήµου
µας.
Στοιχεία - Βιβλιογραφία
• Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση Κ.Α.Π.Ε.
• Ειδική Γεωργία Ι , ∆έσποινα Παπακώστα
• Άρθρα εφηµερίδων : Καθηµερινή, Αγγελιοφόρος

Από τον φίλτατο ιατρό και εξαίρετο συµπατριώτη ∆ηµήτρη Φαρµακιώτη, λάβαµε την παρακάτω επιστολή µε την οποία µας ενηµερώνει για την 1η Συνάντηση Λιβαδιωτών Επιστηµόνων Υγείας µε
Θέµα: "Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας στην Περιφέρεια". Τον ευχαριστούµε θερµά και δεν µπορούµε παρά να αναφωνήσουµε την αρχαία ρήση των Λακεδαιµονίων νεαρών προς τους πατεράδες
τους : ‘Αµες δε γεσόµεθα πολλώ κάρρωνες’ (Εµείς θα γίνουµε πολύ καλύτεροί σας).
Χαιρόµαστε δε ιδιαίτερα που ο σπόρος της πρώτης ανάλογης προσπάθειας του Συλλόγου µας το 2003, άρχισε επιτέλους να φυτρώνει.

του ∆ηµήτρη Φαρµακιώτη,, τ. Αγροτικού Ιατρού Λιβαδίου
Το Σάββατο 1 και την Κυριακή 2 Οκτωβρίου πραγµατοποιήθηκε στο Ζάννειο Μορφωτικό Κέντρο Λιβαδίου η «1η Συνάντηση Λιβαδιωτών Επιστηµόνων Υγείας», µε τη µορφή ενηµερωτικής διηµερίδας
πάνω στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας στην Περιφέρεια. Το µικρό αυτό συνέδριο διοργανώθηκε από το Σύνδεσµο Επιστηµόνων Λιβαδίου Ολύµπου και το ∆ήµο Λιβαδίου. Την εκδήλωση
χαιρέτισαν ο Σύλλογος Λιβαδιωτών Θεσσαλονίκης αλλά και η Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία δια στόµατος του Προέδρου της, Καθηγητή Ενδοκρινολογίας του Α.Π.Θ. ∆ηµητρίου Πανίδη, ο
οποίος είπε τα εξής :
Έχοντας γνωρίσει τον Καθηγητή Φαρµακιώτη από κοντά, µπορώ µόνο να πω ότι, χωρίς
Αγαπητοί Συνάδελφοι, Φίλοι και Φίλες
Με µεγάλη µου συγκίνηση πληροφορήθηκα τη διοργάνωση µίας ∆ιηµερίδας µε θέµα την εκείνον, η Επιστήµη µας είναι πολύ φτωχότερη.
Πολλές φορές, στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα η ιατρική έρευνα γίνεται αυτοσκοπός.
Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας στο Λιβάδι Ολύµπου, τη γενέτειρα του Αείµνηστου ∆ασκάλου
µας, Καθηγητή Ενδοκρινολογίας Αντώνη Φαρµακιώτη. ∆υστυχώς, ανειληµµένες υποχρεώσεις δε Αντίθετα, σε ορεινές και αποµονωµένες κοινότητες σαν το Λιβάδι, µε τους 3.000 µόνιµους
µου επιτρέπουν να παραβρεθώ στην τόσο ενδιαφέρουσα αυτή εκδήλωση, καθώς θα λείπω εκτός κατοίκους του στα 1.200 µ. υψόµετρο, το τόσο δύσκολο έργο της πρωτοβάθµιας αντιµετώπισης
Ελλάδας.
και περίθαλψης αναδεικνύει το Λειτούργηµα του Ιατρού στην πιο αγνή του µορφή: την άµεση
Το Λιβάδι Ολύµπου κατέχει σηµαντική θέση στην ιστορία της σύγχρονης Ενδοκρινολογίας. Οι ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, την παροχή των πολύτιµων πρώτων βοηθειών κάτω από
πρωτοποριακές µελέτες που πραγµατοποιήθηκαν στην ορεινή σας κωµόπολη κατά τη δεκαετία αντίξοες πολλές φορές συνθήκες, την αφιλοκερδή έρευνα που βρίσκεται σε πλήρη αρµονία µε
του ’60, υπό την άµεση εποπτεία και χρηµατοδότηση του National Institute of Health των Η.Π.Α., την Ιπποκρατική Ρήση ότι η πρόληψη είναι πάντοτε προτιµότερη της θεραπείας.
Ως Πρόεδρος της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας, και –πάνω απ’ όλα– Ιατρός,
συνετέλεσαν στην εξάλειψη, πρακτικά, του µείζονος µέχρι τότε προβλήµατος της ιωδοπενικής
βρογχοκήλης στη Χώρα µας. Τον κύριο όγκο του δύσκολου εκείνου έργου ανέλαβε ο νέος, χαιρετίζω την όµορφη αυτή πρωτοβουλία του Συνδέσµου Επιστηµόνων Λιβαδίου Ολύµπου και
ακόµη, τότε Αγροτικός Ιατρός του Λιβαδίου Αντώνης Φαρµακιώτης, που σύντοµα αναδείχθηκε σε του ∆ήµου Λιβαδίου. Ελπίζω, δε, να ακολουθήσουν και άλλες παρόµοιες εκδηλώσεις µε θέµα τη
Μάχιµη Ιατρική και την Πρωτοβάθµια Φροντίδα, τον ακρογωνιαίο λίθο κάθε Συστήµατος Υγείας.
µία από τις µεγαλύτερες µορφές της Ενδοκρινολογίας στην Ελλάδα.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Η πρώτη συνεδρία ξεκίνησε το απόγευµα του Σαββάτου µε ενηµερωτικές εισηγήσεις. Μετά
από τους χαιρετισµούς, ο ιατρός ∆ηµήτρης Φαρµακιώτης παρουσίασε ορισµένα ενδιαφέροντα
περιστατικά από τη θητεία του ως Αγροτικός Ιατρός στο Λιβάδι (Μάιος 2003-Μάιος 2004),
δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση σε σπάνια αλλά και επείγοντα ιατρικά προβλήµατα στο Περιφερικό
Ιατρείο (Π.Ι.) του Χωριού. Στην εισήγηση αυτή αναδείχτηκε το δύσκολο έργο που έχει να
επιτελέσει ο Ιατρός της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας σε µία µεγάλη και αποµακρυσµένη
κοινότητα σαν το Λιβάδι. Φάνηκε, όµως, πολύ περισσότερο, η µεγάλη ανάγκη του χωριού για
κάλυψη του Π.Ι. από ειδικευµένο Γενικό Ιατρό αλλά και εφηµερεύοντες ιατρούς τα απογεύµατα
και στις αργίες. Το γεγονός αυτό επισήµαναν πολύ εύστοχα και στους χαιρετισµούς τους ο
∆ήµαρχος Λιβαδίου Γιάννης Γκούµας και ο Πρόεδρος του Συνδέσµου Επιστηµόνων Νίκος
Τσανούσας, µαθηµατικός. Στη συνέχεια, ο Επιµελητής Γενικής Ιατρικής Ηλίας Ντάµπος έδωσε
µία σύντοµη αλλά πολύ κατατοπιστική διάλεξη πάνω στο σακχαρώδη διαβήτη.
Ακολούθησαν δύο οµιλίες στη µνήµη του Λιβαδιώτη Επιστήµονα, Αείµνηστου Καθηγητή
Ενδοκρινολογίας Αντώνη Φαρµακιώτη. Ο φιλόλογος-συγγραφέας Καθηγητής Κώστας Προκόβας
µίλησε συγκινηµένος για τον επιστήθιο φίλο του ως άνθρωπο, ενώ ο ενδοκρινολόγος Γιάννης
Προκόβας αναφέρθηκε στο σπουδαίο επιστηµονικό έργο του Αντώνη Φαρµακιώτη και στις
ιστορικές µελέτες που έγιναν στο χωριό µας τη δεκαετία του ΄60 πάνω στην ενδηµική
βρογχοκήλη. Ως αποτέλεσµα της έρευνας εκείνης, στην οποία ο Αντώνης Φαρµακιώτης
συµµετείχε ενεργά ως νέος ακόµη τότε Αγροτικός Ιατρός Λιβαδίου, εφαρµόστηκε η καθολική,
σχεδόν, ιωδίωση του µαγειρικού άλατος, που οδήγησε στην εξάλειψη, πρακτικά, της ιωδοπενίας
στην Ελλάδα. Μετά από τις πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις, οι σύνεδροι γλέντησαν µέχρι
πρωίας στα γνωστά και αγαπηµένα στέκια του χωριού.
Την Κυριακή το πρωί, παρά την κούραση και το ξενύχτι, η προσέλευση στο Ζάννειο ήταν
ακόµη µεγαλύτερη. Οι Λιβαδιώτες γιατροί έδωσαν σύντοµες οµιλίες για το ευρύ κοινό πάνω σε
θέµατα που επέλεξαν από το αντικείµενο της ειδικότητάς τους:
Ο γαστρεντερολόγος Νίκος Γκουτζαµάνης µίλησε για τα νεοπλάσµατα του στοµάχου και του
παχέος εντέρου, περνώντας το µήνυµα ότι επίµονα κοιλιακά ενοχλήµατα, εναλλαγές διάρροιας-

-δυσκοιλιότητας, απώλεια βάρους και, κυρίως, απώλεια έστω και µικρών ποσοτήτων αίµατος µε
τον εµετό ή τις κενώσεις πρέπει να κρούουν πάντοτε τον κώδωνα του κινδύνου.
Στη συνέχεια, ο οφθαλµίατρος Γιάννης Μπατζοτάσιος µίλησε για την αµβλυωπία, τονίζοντας
την αναγκαιότητα προσεκτικού παιδοοφθαλµολογικού ελέγχου κατά τη νηπιακή και πρώιµη
παιδική ηλικία, αφού το οπτικό σύστηµα του ανθρώπου «κλειδώνει» µετά την ηλικία των 7 ετών.
Ο παιδίατρος Κώστας Λουϊζάκης αναφέρθηκε στα παιδικά ατυχήµατα, δίνοντας σύντοµες και
πρακτικές συµβουλές για την αποφυγή τους, ενώ ο ορθοπαιδικός Κώστας Αντοσίδης έδωσε µία
σύντοµη διάλεξη για τα συνηθέστερα προβλήµατα που αφορούν την ειδικότητα αυτή. Τέλος, η
κτηνίατρος Βασιλική Μπέλλη αναφέρθηκε στο µείζον για το χωριό µας πρόβληµα της
βρουκέλλωσης, που στον άνθρωπο προκαλεί το γνωστό «Μελιταίο Πυρετό». Η Βασιλική τόνισε
την αξία του συστηµατικού εµβολιασµού των ζώων, που παρέχεται δωρεάν από όλα τα αγροτικά
κτηνιατρεία. Επισήµανε, ακόµα, τη µεγάλη σηµασία που έχει ο βρασµός του γάλακτος και η
κατανάλωση του σπιτικού τυριού 2-3 τουλάχιστον µήνες από την παρασκευή του. Ακολούθησε
µικρή συνεδρία τύπου εξωτερικών ιατρείων, όπου ο γράφων, µαζί µε ορθοπαιδικό, παιδίατρο και
γαστρεντερολόγο συζήτησαν συγκεκριµένα προβλήµατα µε Λιβαδιώτες ασθενείς.
Κατά την προετοιµασία της εκδήλωσης, καταγράφηκαν πάνω απο εβδοµήντα (70) Επιστήµονες Υγείας (γιατροί, κτηνίατροι, οδοντίατροι, νοσηλευτές και αρκετοί φαρµακοποιοί) µε
καταγωγή από το Λιβάδι, ή την οποιαδήποτε συγγένεια, έστω και. έντονη συναισθηµατική µε
αυτό. Πολλοί συµµετείχαν ως σύνεδροι, χωρίς να κάνουν εισηγήσεις. Άλλοι, µε µεγάλη δική τους
και δική µας λύπη, δεν µπόρεσαν να παραβρεθούν, λόγω ανειληµµένων από καιρό υποχρεώσεων. Τέλος, θα ήταν παράλειψη να µη ζητήσουµε συγγνώµη από όσους, ατυχώς, δεν ενηµερώθηκαν έγκαιρα, ενώ είµαστε σίγουροι ότι υπάρχουν, ανά τον κόσµο, και πολλοί ακόµη
Λιβαδιώτες Επιστήµονες τους οποίους δε γνωρίζουµε και που µπορούν να επικοινωνήσουν στα
τηλέφωνα του Συνδέσµου Επιστηµόνων: 2310 216065, 6976784107, 6976152261.
Κάθε αρχή και δύσκολη.
Ευχόµαστε και θα προσπαθήσουµε η επόµενη Συνάντηση Λιβαδιωτών Επιστηµόνων Υγείας
να είναι κατά πολύ πληρέστερη, απ΄ όλες τις πλευρές.

Ο ‘Λόγος του Συλλόγου’ προτείνει το ζήτηµα της περίθαλψης και της υγείας στο Λιβάδι,
να αποτελέσει κι αυτό, ένα από τα κυρίαρχα θέµατα των δηµοτικών εκλογών του 2006.

Ο Λόγος του ΣυλΛόγου’ - Εφηµερίδα του Συλλόγου Λιβαδιωτών Θεσσαλονίκης ‘Ο Γεωργάκης Ολύµπιος’ – Μία γραπτή συµβολή στον πολιτισµό, στην επικοινωνία και στη σύσφιξη των σχέσεων µεταξύ των µελών µας, των φίλων µας και των απανταχού Λιβαδιωτών
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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.

Η κα Καλλιόπη Σπυριδωνίδου
είναι µία εξαίρετη επιστήµων,
Πολιτικός Μηχανικός,
εργολήπτης ∆ηµοσίων και
Ιδιωτικών έργων.
Είναι Λιβαδιώτισσα,
κόρη του Κώστα Ευθυµιάδη και
της Μαρίκας Συννεφάκη
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Εδώ και 18 µήνες, το ∆.Σ. του Συλλόγου µας είχε πάρει απόφαση να δηµιουργήσει δανειστική
βιβλιοθήκη, αφού πρώτα ταξινοµήσει και καταχωρίσει ηλεκτρονικά τα βιβλία που κατά καιρούς
έχουν εισρεύσει στα ράφια του. Πολύτιµη βοήθεια σε αυτό το έργο έχει προσφέρει η κα Άννα
Μουσένα, πτυχιούχος της Βιβλιοθηκονοµίας, η οποία και ολοκληρώνει το έργο..

Στο µεταξύ, αυξάνονται και τα βιβλία που ο Σύλλογος λαµβάνει από φίλους συγγραφείς,
παλαιούς και νέους Ο ‘Λόγος’ θα προσπαθήσει να τα παρουσιάζει, όταν και όσο µπορεί, µε
τρόπο ώστε να δηµιουργεί στους αναγνώστες του την επιθυµία να κάνουν χρήση της δανειστικής
µας βιβλιοθήκης

Ο αειθαλής ∆ηµήτριος Προκόβας, εξαίρετος συµπατριώτης µας και επίτιµος Πρόεδρος του Συλλόγου Λιβαδιωτών Αθηνών, ο σοφός
λεβέντης και άοκνος Μπαρµπα-Μήτσος µας, είχε την καλοσύνη να αποστείλει στον αρχισυντάκτη του ‘Λόγου’ το τελευταίο του πόνηµα, µε
τίτλο ‘Αλέξανδρος Υψηλάντης – Γεωργάκης Ολύµπιος : Προτροπή-Έκκληση-Πρόκληση’ των εκδόσεων Βογιατζή – Αθήνα 2004.
Η σύνταξη του ‘Λόγου’, καταθέτει, µαζί µε τις ένθερµες ευχαριστίες της και την αδυναµία της να σχολιάσει σε βάθος το λιτό και µεστό
περιεχόµενο του βιβλίου, ως µη ειδική. Παραθέτει ωστόσο αυτούσιο το σχόλιο του δηµοσιογράφου της ‘ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ’ κου Αντώνη
Καρκαγιάννη, από τους πλέον έγκριτους της χώρας, το οποίο δηµοσιεύτηκε σε δύο συνέχειες, στις 24 και 25 Μαρτίου 2005.
- Του Αντώνη Καρκαγιάννη
O κ. ∆ηµ. Προκόβας, από το Λιβάδι Ολύµπου, 94 ετών σήµερα, είχε το αξιοθαύµαστο κουράγιο να συγγράψει σύντοµη εργασία για τον
Γεωργάκη Oλύµπιο, καταγόµενο επίσης από το Λιβάδι Ολύµπου, ο οποίος πρωταγωνίστησε στο «κίνηµα» (έτσι το αποκαλεί ο
Παπαρρηγόπουλος) του Aλέξανδρου Yψηλάντη στη Mολδοβλαχία, και έπεσε ηρωικά µαχόµενος στη Μονή Σέκου.
Με αφορµή αυτήν τη µικρή εργασία, που εστιάζει την προσοχή µας περισσότερο στην προσωπικότητα του Γεωργάκη Ολυµπίου παρά του Aλέξανδρου Yψηλάντη,
ξαναδιάβασα τα καθέκαστα του «κινήµατος», πίσω από το οποίο καλύπτεται το λεπτότατο αλλά αδυσώπητο διπλωµατικό παιχνίδι µεταξύ των µεγάλων ευρωπαϊκών
δυνάµεων της εποχής εκείνης. Επειδή το καλούν και οι µέρες αυτές, θα αφιερώσουµε στο θέµα αυτό το σηµερινό και αυριανό σηµείωµα.
Tο πρώτο ερώτηµα είναι γιατί «κίνηµα» στη Mολδοβλαχία. Oι ιστορικοί δίνουν δύο και µε την ιδιότητα αυτή ετοίµαζε «κίνηµα» στη Mολδοβλαχία, στην άλλη όχθη του ποταµού
συµπληρωµατικές απαντήσεις: ότι ήταν ένας τακτικός αντιπερισπασµός για να διευκολύνει την Προύθου, στα σύνορα της Pωσίας µε την Oθωµανική Aυτοκρατορία.
επανάσταση στην Πελοπόννησο, απασχολώντας σηµαντικές τουρκικές δυνάµεις, και ότι στις
∆εν έδωσε επισήµως τη συγκατάθεσή της για να αποφύγει προστριβές µε τις άλλες ∆υνάµεις
δύο παραδουνάβιες χώρες κατείχαν ισχυρή θέση οι δύο φαναριώτικες ηγεµονίες που διέθεταν και κυρίως την Aυστροουγγαρία. Aλλά και δεν τον απέτρεψε και µάλλον τον ενθάρρυνε,
στρατό και διοίκηση.
προφανώς µε τη σκέψη ότι αν το «κίνηµα» επιτύγχανε θα το αξιοποιούσε ως «επιχείρηση
Oµως, το «κίνηµα» σχεδιαζόταν επί ένα χρόνο προηγουµένως και από πουθενά δεν προκύπτει αποσταθεροποίησης» στην Aνατολή, συνεχίζοντας την πολιτική της Mεγάλης Aικατερίνης υπέρ
ότι σχεδιαζόταν ως χτύπηµα αντιπερισπασµού. Aπό τις δύο φαναριώτικες ηγεµονίες, της των οµοδόξων λαών και, φυσικά, των συµφερόντων της Pωσίας. Aν αποτύγχανε δεν είχε παρά
Mολδαβίας και της Bλαχίας, η µία ήταν πρόθυµη να το στηρίξει και η άλλη πολύ διστακτική. Oσο να αποκηρύξει και το «κίνηµα» και τον αρχηγό του. Tο «κίνηµα» του Yψηλάντη απέτυχε
για τις στρατιωτικές δυνάµεις που διέθεταν δεν µπορούσαν εκ των προτέρων να θεωρηθούν παταγωδώς και πράγµατι η Pωσία του Tσάρου Aλεξάνδρου το αποκήρυξε!
αξιόµαχες. Aποτελούµενες από Eλληνες, Bουλγάρους, Pουµάνους, Bλάχους και Σέρβους
(H πολιτική αυτή θυµίζει τραγικά τη στάση της Σοβιετικής Eνωσης και του Στάλιν απέναντι της
µισθοφόρους, συγκροτούσαν ανεξάρτητα σώµατα ατάκτων υπό διάφορους οπλαρχηγούς. Tέλος, Aνταρσίας του KKE το 1946. O Στάλιν που είχε ενσωµατώσει στην εξωτερική του πολιτική πολλά
στοιχεία της αυτοκρατορικής Pωσίας, ιδίως στα Bαλκάνια, ποτέ δεν ενέκρινε ρητά την Aνταρσία,
οι φαναριώτικες ηγεµονίες δεν ήσαν και τόσο συµπαθείς στον εγχώριο πληθυσµό.
Tο «κίνηµα», βέβαια, εκ του αποτελέσµατος λειτούργησε ως επιχείρηση αντιπερισπασµού, σεβόµενος τις συµφωνίες µε τις άλλες µεγάλες ∆υνάµεις και ποτέ δεν την ενίσχυσε υλικά. Tην
αλλά δεν σχεδιάσθηκε επί ρωσικού εδάφους, για τον σκοπό αυτό.
άφησε, όµως, να ξεσπάσει και την ενθάρρυνε ηθικά, ως επιχείρηση πολιτικής αποσταθεροAπό τη µακροσκελή και φλύαρη προκήρυξη που απηύθυνε ο Yψηλάντης στις 22 Φεβρουαρίου ποίησης στην Eλλάδα.)
O Aλέξανδρος Yψηλάντης ήταν εντελώς ακατάλληλος για να αναλάβει την ηγεσία µιας τόσο
1821, µόλις εισήλθε στο Iάσιο, ο Παπαρρηγόπουλος σηµειώνει µια φράση - κλειδί για να
εξιχνιάσουµε τον χαρακτήρα του «κινήµατος», από άποψη πολιτική και στρατιωτική. H φράση δύσκολης επιχείρησης. Iδού πώς τον περιγράφει ο Παπαρρηγόπουλος: «O γενικός επίτροπος
έλεγε: «Kινηθείτε, φίλοι, και αµέσως µια µεγάλη ∆ύναµις θέλει παρασταθεί προστάτις των δικών της Aρχής (ο Aλ. Yψηλάντης) ήτο εκ των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι είναι χρήσιµοι, ως
µας δικαίων». Oλη η προκήρυξη ήταν αυτή η φράση και η προσδοκία ότι «µια µεγάλη ∆ύναµις» δευτεραγωνισταί, αλλά παθαίνουν ίλιγγο όταν ευρεθούν στην ανωτάτη βαθµίδα. Kαι όµως χωρίς
θα παρέµβει «αµέσως» ήταν αυτή που συσπείρωσε γύρω από τον Yψηλάντη ετερόκλητα να µετρούν τις δυνάµεις των, ανέρχονται εις αυτήν. Mε άλλες λέξεις έχουν περισσοτέραν
στοιχεία και στρατιωτικά σώµατα. Στην πρώτη φάση. Mετά την αποκήρυξη του Yψηλάντη από φιλοδοξίαν παρά πραγµατικήν αξίαν, περισσότερον πόθον να καταλάβουν την αρχήν παρά
τον τσάρο Aλέξανδρο, το ετερόκλητο αυτό µέτωπο, όπως ήταν φυσικό, διαλύθηκε.
ικανότητα να την ασκήσουν. Eύκολα ελπίζουν, ευκολότερα απελπίζονται και φέρουν εις το
Γεννάται το ερώτηµα: η Pωσία υποκίνησε το «κίνηµα» και µετά εγκατέλειψε τον Yψηλάντη; Tο µέτωπόν των τη µοιραία σφραγίδα της αποτυχίας» (Eπίτοµος Iστορία).
παράπονο αυτό διαφαίνεται στην επιστολή του Yψηλάντη στον τσάρο Nικόλαο, διάδοχο του
O Yψηλάντης δεν κατόρθωσε να δηµιουργήσει στις παραδουνάβιες ηγεµονίες αξιόλογη και
Aλεξάνδρου, που την έγραψε λίγο πριν πεθάνει το 1828.
σταθερή στρατιωτική εστία, που θα έδινε στη ρωσική διπλωµατία και ενδεχοµένως στον ρωσικό
∆εν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι η τσαρική αυλή υποκίνησε και οργάνωσε το στρατό (που είχε παραταχθεί στην άλλη όχθη του ποταµού Προύθου και παρακολουθούσε τα
«κίνηµα». Bέβαιο όµως είναι ότι ο Yψηλάντης συµβουλεύθηκε τον Kαποδίστρια, που εκείνη την διαδραµατιζόµενα) τον χρόνο και τις ευκαιρίες να επέµβουν.
εποχή ήταν ο ισχυρός άνδρας στο τσαρικό περιβάλλον. O ευφυής Kερκυραίος πολιτικός δεν του
O Yψηλάντης κατέλαβε το Iάσιο στις 22 Φεβρουαρίου του 1821 ακολουθούµενος από
έδωσε µεν τη συγκατάθεσή του, που αναγκαστικά θα ερµηνευόταν και ως συγκατάθεση του ελάχιστους πολεµιστές. Nόµισε ότι αυτό αρκούσε και άρχισε να κατανέµει αξιώµατα στρατιωτικά
τσάρου, αλλά και δεν τον απεθάρρυνε και δεν τον απέτρεψε. Mάλλον τον ενθάρρυνε.
και πολιτικά στο περιβάλλον και να ασχολείται… µε την οργάνωση θεατρικού θιάσου!
Tο «κίνηµα» προετοιµαζόταν για ένα χρόνο επί ρωσικού εδάφους, όπου ο Yψηλάντης συγκέν- Συνεχίζοντας την πολιτική των Φαναριωτών ηγεµόνων (οι οποίοι ηγεµόνευαν εν ονόµατι του
τρωνε πολεµιστές και χρήµατα. Θεωρείται βέβαιον ότι ο τσάρος ήταν καλά πληροφορηµένος για σουλτάνου!) άρχισε να καταπιέζει τον ντόπιο πληθυσµό και να συγκρούεται µε τους ντόπιους
την προετοιµασία του κινήµατος και το άφησε να εκδηλωθεί, διατηρώντας ταυτόχρονα την πίστη οπλαρχηγούς, µε τον «δόλιο» Σάββα, αλλά και τον φίλο του Γεωργάκη Oλύµπιου, Bλαδιµητου στην Iερά Συµµαχία, αλλά και την ευχέρεια να το αποκηρύξει όταν οι περιστάσεις το ρέσκου, που και οι δύο µαζί διοικούσαν 4.000 εµπειροπολέµους αρµατολούς. Tελικώς, ο µεν
απαιτούσαν.
Σάββας παρέδωσε τους άνδρες του στους Tούρκους και ο ίδιος αποκεφαλίσθηκε, ο δε
Tο µάλλον αβίαστο συµπέρασµα είναι ότι το «κίνηµα» αφέθηκε να εκδηλωθεί, µε την Bλαδιµηρέσκου συνελήφθη µε δόλο και φονεύθηκε από τους παρατρεχάµενους του Yψηλάντη.
προοπτική να εξελιχθεί σε µείζονα «επιχείρηση αποσταθεροποίησης» στα Bαλκάνια και στην ∆υστυχώς, στην αισχρή αυτή υπόθεση ενέπλεξε και τον τίµιο και γενναίο Γεωργάκη Oλύµπιο.
Aνατολή, η οποία αναπότρεπτα θα προκαλούσε τη στρατιωτική επέµβαση της Pωσίας. Yπό µία Mέσα σε δύο τρεις βδοµάδες είχε καταφέρει να τα κάνει όλα θάλασσα.
προϋπόθεση: ότι ο Yψηλάντης θα κατόρθωνε να αντισταθεί και να δηµιουργήσει σταθερή και
H τελική µάχη δόθηκε στο ∆ραγατσάνι τις πρώτες µέρες του Iουνίου 1821, όπου τα εισβάλοντα
ισχυρή στρατιωτική εστία. Στο αυριανό σηµείωµα θα προσπαθήσουµε να δείξουµε ότι ο πρίγ- τουρκικά στρατεύµατα συνέτριψαν τον Iερό Λόχο του Yψηλάντη, αποτελούµενο από 500
κιπας Yψηλάντης ήταν ο πλέον ακατάλληλος για να υπηρετήσει ένα τόσο εκτεταµένο παιχνίδι. ενθουσιώδεις αλλά άπειρους νέους. Aπό αυτούς ο Γεωργάκης Oλύµπιος, που έτρεξε να τους
Πιο κατάλληλοι ήταν οι τοπικοί και σκληροτράχηλοι οπλαρχηγοί: ο Γεωργάκης Oλύµπιος, ο ενισχύσει, κατόρθωσε να σώσει περίπου 100. Aπογοητευµένος ο Yψηλάντης συνοδευόµενος
Σάββας και ο Bλαδιµηρέσκου.
από τον Oλύµπιο υποχώρησε προς τα σύνορα, όπου παραδόθηκε στους Aυστριακούς. Eκεί στα
Η Aυλή του Tσάρου Aλεξάνδρου εγνώριζε ότι ένα διακεκριµένο µέλος της, ο στρατηγός Aλέ- σύνορα, τον αποχαιρέτησε ο Γεωργάκης Oλύµπιος και µε τους άνδρες του γύρισε πίσω να
ξανδρος Yψηλάντης, ήρωας των ναπολεόντειων πολέµων που έχασε το δεξί του χέρι στη µάχη συνεχίσει τον αγώνα. Eγραψε τον επίλογο αυτής της περιπέτειας µε τον θάνατό του στο
της ∆ρέσδης, έλαβε το χρίσµα του γενικού επιτρόπου της ανωτάτης Aρχής -της Φιλικής Εταιρείας ολοκαύτωµα της Mονής Σέκου.

Ο κύριος Άκης Γεροντάκης, Μουσικοσυνθέτης και ∆ιευθυντής Ορχήστρας, Επίτιµο Μέλος του Συλλόγου µας, είναι σε όλους γνωστός για τη µουσική του και
για τις θαυµάσιες ενορχηστρώσεις και συναυλίες του. Πρόσφατα προχώρησε και στη συγγραφή του 1ου του βιβλίου, ‘Της Αρµύρας’ – Ποιητικά, Μουσικά &
Αρχιτεκτονικά Α-Τοπήµατα’ (Εκδόσεις Αβάκιο, Θεσσαλονίκη 2005).
Το βιβλίο προσεγγίζει αυτοβιογραφικά την έννοια ‘Σύνθεση’, ως γέφυρα µεταξύ µνήµης και µέλλοντος και ως συνισταµένη οντότητα της ποιητικής, της
µουσικής και της αρχιτεκτονικής δοµής της ψυχής µας.
Ο αρχισυντάκτης µας κάνει εδώ µία αµήχανη προσπάθεια να καταθέσει ένα συνοπτικό σχόλιο, παροτρύνοντας όλους µας να διαβάσουµε το βιβλίο αυτό.
‘Ο Σαλονικιός µουσικοσυνθέτης και διευθυντής ορχήστρας Άκης Γεροντάκης, στο οδοιπορικό της ζωής του, συναντιέται µε το σηµείο φυγής ενός
τρίστρατου, όπου ο λόγος συναντά τη µουσική, η ποίηση την αρχιτεκτονική και η σύνθεση το όνειρο.
Επιχειρεί λοιπόν ένα απονενοηµένο διάβηµα, µιά άτοκη κατάθεση ψυχής, καρφώνοντας µε βλέµµα ανόσια τρυφερό, το χθες, το σήµερα και το αύριο.
Επιχειρεί να ζωντανέψει τις µνήµες, τα γεγονότα και τα όνειρα του, µέσα από δέκα ποιητικά, µουσικά και αρχιτεκτονικά ατοπήµατα.
Πλέκοντας σταυροβελονιά ένα κέντηµα µε έναν κονδυλοφόρο, µιά µπακέττα και ένα τρίγωνο µαζί µε παραλληλογράφο, φτιάχνει κείµενα, νότες και σχέδια σε
ριζόχαρτο, προσπαθώντας να καταδείξει αλληλουχίες αρχέγονες, θρονιασµένες περιπαικτικά στο υποσυνείδητό του, να τιθασεύσει ανησυχίες αιρετικές
καθισµένες οκλαδόν στην ψυχή του και να γαληνέψει εξοµολογούµενος πεντάγραµµα, στυπόχαρτα και αξονοµετρικά Α-τοπήµατα.
Κι όλα αυτά, µέσα σε ήχους φλοίσβου, σε τριξίµατα άξυστου σκληρού µολυβιού και σε θαµπές ροές σινικής µελάνης.
Μαζί µε µια γεύση περίεργη, που κατακάθεται στον ουρανίσκο του µυαλού και της καρδιάς µας, µια γεύση περίεργη που προκαλεί συνεσταλµένα τα νοητικά
µας σωθικά, µια γεύση περίεργη που γρατσουνάει ενοχλητικά τη ραστώνη της σκουριασµένης µας σιγουριάς των πραγµάτων.
Μιά γεύση περίεργη, µια ‘γεύση αλµύρας’.
Ο Λόγος του ΣυλΛόγου’ - Εφηµερίδα του Συλλόγου Λιβαδιωτών Θεσσαλονίκης ‘Ο Γεωργάκης Ολύµπιος’ – Μία γραπτή συµβολή στον πολιτισµό, στην επικοινωνία και στη σύσφιξη των σχέσεων µεταξύ των µελών µας, των φίλων µας και των απανταχού Λιβαδιωτών
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Τρία νέα βιβλία δώρισαν στον Σύλλογό µας έγκριτοι φίλοι και συµπατριώτες, τα οποία
κοσµούν την βιβλιοθήκη µας και είναι στη διάθεση όλων όσοι θέλουν να τα µελετήσουν.
Υπενθυµίζουµε ότι η βιβλιοθήκη µας είναι πλέον ταξινοµηµένη ηλεκτρονικά, χάρις στην
Άννα Μουσένα, πτυχιούχο Βιβλιοθηκονοµίας.
1. ‘Οι Ελληνογενείς Βλάχοι’, είναι µία συλλογική εργασία πάνω στο θέµα αυτό, όπου
ιδιαίτερη έµφαση δίδεται στο Λιβάδι και την ιστορία του. Το συνιστούµε σε όλους και
ευχαριστούµε θερµά τον κο ∆. Τσακτάνη, Πρόεδρο των Βλάχων Επιστηµόνων, για την
εξαίρετη αυτή εργασία και την προσφορά του.
2. ‘Η Σελίτσα (Εράτειρα Κοζάνης) και η περιοχή της στον Μακεδονικό Αγώνα’, είναι
µία θαυµάσια και αναλυτικότατη εξιστόρηση και παρουσίαση του Μακεδονικού Αγώνα
στην περιοχή της ∆υτικής Μακεδονίας., άκρως τεκµηριωµένη, γραµµένη από το χέρι του
φίλτατου Γρηγόρη Βέλκου. Την συστήνουµε ανεπιφύλακτα στους βιβλιοφάγους και µη.
3. ‘‘Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος στο Λιβάδι’. Η ιστορία του µοναστηριού, επιµεληµένη από
τον Γιώργο Ντάµπο. Αξιόλογη προσπάθεια συλλογής και καταγραφής, µε άφθονο
φωτογραφικό υλικό. Εκδόθηκε πριν από τα γεγονότα του Ιουνίου 2005.

Του Ιάκωβου (Άκη) Αρ. Γεροντάκη, ∆ιευθυντή Ορχήστρας-Μουσικοσυνθέτη και Επίτιµου Μέλους του Συλλόγου µας
1958. Το Παρίσι, η πόλη του φωτός, φιλοξενεί εδώ και 2 χρόνια σε µια φτωχική σοφίτα της συνοικίας της Monmartes
έναν Έλληνα νεαρό φοιτητή µουσικής του Πανεπιστηµίου της Ecol Normal. Ήταν ψηλός κι αδύνατος, µε µάτια
βαθυστόχαστα και πολύ εκφραστικά. Επικηρυγµένος στην πατρίδα για την αριστερή αντιστασιακή του δράση, ζει
φτωχικά µε συντροφιά τη µοναξιά και τη πείνα του αλλά και το µεγάλο του όνειρο … τη βαθιά γνώση της µουσικής
επιστήµης …
Ο ψηλόλιγνος φοιτητής της σύνθεσης & διεύθυνσης ορχήστρας που ώρες ατελείωτες µελετούσε πιάνο ενοχλώντας
τους γείτονες του, που περνούσε µέρες ολόκληρες κλεισµένος στη σοφίτα του γράφοντας και ξαναγράφοντας τις
µουντζουρωµένες παρτιτούρες του, δεν ήταν άλλος από τον µετέπειτα διάσηµο σ’ όλο τον κόσµο, τον δικό µας Μίκη
Θεοδωράκη.
Η φτωχογειτονιά του Παρισιού όσο λαϊκή κι αν ήταν, ήταν για τον Μίκη βάλσαµο µετά από τη Μακρόνησο και τα
βασανιστήρια. Το σπασµένο χέρι του, σαν ο καιρός ήταν υγρός, του θύµιζε τις κακουχίες αλλά του γεννούσε
ταυτόχρονα και τη επιθυµία για νόστο. Μα αυτός εκεί. Σοπέν, Βιβάλντι, Μπραµς, Μπετόβεν, Σοστακόβιτς, Τσαϊκόφσκυ,
µελέτη στο πιάνο και ανάλυση της παρτιτούρας.
Ατέλειωτος ο πλούτος της ∆υτικοευρωπαϊκής µουσικής. Το Ωδείο Αθηνών µοιάζει µε νηπιαγωγείο µπροστά στο
Conservatoire de Paris. Οι φυσιογνωµίες των δασκάλων του στην Αθήνα (Βώκος, Μητρόπουλος, Οικονοµίδης),
βαραίνουν στις πλάτες του µαζί µε τα πνεύµατα των µεγάλων Ευρωπαίων συνθετών. Τόσο όσο και το χέρι του
βασανιστή του. Τόσο όσο και το άσβεστο πάθος του για ∆ηµοκρατία, µόρφωση και πρόοδο του Ελληνικού Έθνους.
Λεφτά για την Παιδεία. 114. Ανένδοτος αγώνας. Στη πατρίδα ήταν γραµµατέας της νεολαίας Λαµπράκη.
1936. Θεσσαλονίκη … Μάης … Η µεγάλη καπνεργατική απεργία του Μάη του ‘36. Μια µάνα κλαίει το σκοτωµένο
παιδί της. Και αυτή αλλά και ο νεκρός γιος της ήταν απεργοί διαδηλωτές. Τι ζητούσαν; Μα τι άλλο από µια καλύτερη κι
ανθρώπινη ζωή. Η φωτογραφία η οποία απεικόνιζε το τραγικό γεγονός και δηµοσιεύτηκε στον ηµερήσιο τύπο αλλά και
ο ίδιος ο αγώνας, δίνουν έµπνευση στον µεγάλο µας ποιητή Γιάννη Ρίτσο ο οποίος γράφει ένα ελεγειακό ποίηµα που το
ονοµάζει «Επιτάφιο». Το ποίηµα αυτό, το 1958 εστάλη στο Παρίσι στο Θεοδωράκη.
Ο Μίκης, συνεπαρµένος από τον ιστορικής σηµασίας αγώνα του Μάη του 36 και βαθιά συγκινηµένος από τη
χειρονοµία και την εµπιστοσύνη που του έδειξε ο Ρίτσος, µελοποιεί 8 αποσπάσµατα από το ποίηµα.
Έτσι, άνοιξε ένα µεγάλο κεφάλαιο του σύγχρονου Ελληνικού Πολιτισµού που ονοµάστηκε «Έντεχνο Λαϊκό
Τραγούδι». ∆ηλαδή το κεφάλαιο που αφορά τη µελοποιηµένη ποίηση.
Η σηµερινή πρώτη ιστορία µας δεν τελειώνει εδώ.
Ο Μίκης Θεοδωράκης, δεν µπορεί να επιστρέψει ακόµη στην Ελλάδα. Έτσι στέλνει τις πάρτες µε τα λόγια από κάτω,
σε έναν συνάδελφό του στη Αθήνα, παρακαλώντας τον να τα ηχογραφήσει. Αυτός όπως ίσως να ξέρετε δεν ήταν άλλος
από τον Μάνο Χατζιδάκι ο οποίος, εκείνη την εποχή συνεργαζόταν µε την δισκογραφική εταιρία Philips και µε την νεαρή
τραγουδίστρια Νανά Μούσχουρη. Ήταν φυσικό λοιπόν να ηχογραφήσει µαζί της τα τραγούδια του Επιτάφιου. Όπως
ήταν επίσης φυσικό το ενορχηστρωτικό ύφος να διατηρηθεί σε καθαρά «Χατζιδακικά» πλαίσια. Απαλά ηχοχρώµατα µε
πολύ ευαισθησία απέναντι στο ποίηµα και µε µια ερµηνεία soprano της υψίφωνης Μούσχουρη αλλά και µε έντονη την
παρουσία του µαντολίνου και µάλιστα σε ρυθµούς ζεϊµπέκικους που πάνω τους στηρίζονται ρυθµικά 5 από τα 8
τραγούδια του Επιτάφιου. Μην ξεχνάµε ότι το µπουζούκι τότε ήταν αποδεκτό µόνο στις λαϊκές µάζες και στα χαµηλά
κοινωνικά στρώµατα, λόγω των ρεµπέτικων τραγουδιών τα οποία η αστική τάξη θεωρούσε περιθωριακά και
διεφθαρµένης υπόστασης, γι’ αυτό άλλωστε απαγορεύονταν από τη λογοκρισία.
Του Μίκη δεν του άρεσε καθόλου το ηχητικό αποτέλεσµα. Ζητούσε κάτι πιο λαϊκό, πιο αντρίκειο, πιο στεντόρειο, µε
µεγαλύτερες εντάσεις και µουσικές κορυφές αλλά και µε έντονη την παρουσία του µπουζουκιού και όχι του µαντολίνου.
1960. Επιτρέπεται στον Μίκη η είσοδος στη χώρα.
Αµέσως ηχογραφεί µε δική του πια ενορχήστρωση τον Επιτάφιο, µε την εταιρία Columbia, µε την οποία
συνεργάζεται ο νιόβγαλτος τότε τραγουδιστής Γρηγόρης Μπιθικώτσης. Η ενορχήστρωση είναι λιτή αλλά πολύ ∆ωρική
και σκληρή.
Έντονη και πολύ χαρακτηριστική η παρουσία και η συµβολή του δεξιοτέχνη του µπουζουκιού Μανώλη Χιώτη. Οι ερµηνείες του Γρηγόρη Μπιθικώτση ακόµη και σήµερα είναι σηµαδιακές και
σηµαντικές. Αυτή την ηχογράφηση ακούµε µέχρι και σήµερα, διότι αυτή ήταν η άποψη του συνθέτη. Η άλλη µε τη Μούσχουρη αποσύρθηκε από την κυκλοφορία.
Ήταν οι πρώτες σταγόνες που χάραξαν το µικρό αυλάκι του σύγχρονου Ελληνικού τραγουδιού, το οποίο, σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα, έµελλε να γίνει τραγούδι ποταµός, ορµητικός και
µοναδικός στον κόσµο, διότι είµαστε ο µοναδικός λαός που έχουµε σύγχρονο έντεχνο λαϊκό τραγούδι, δηλαδή τραγουδάµε ποίηση. Άσχετα µε το αν σήµερα µας ξελόγιασαν οι σύγχρονες σειρήνες
των κερδοσκόπων δισκογραφικών εταιριών. Ήταν τα πρώτα σύγχρονα έντεχνα λαϊκά τραγούδια που όλος ο Ελληνικός λαός τα τραγούδησε µε τη ψυχή του, σε όλους τους χώρους. Τα θεώρησε
τόσο οικεία, που παρά το καινούριο ηχητικό αλλά και στιχουργικό τους άκουσµα, τα αγκάλιασε κάνοντάς τα κτήµα του αλλά και απόκτηµα της σύγχρονης ιστορίας του.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Το ποιο δύσκολο πράγµα στο κόσµο προς κατανόηση είναι η φορολογία
∆ύο πράγµατα είναι άπειρα: το σύµπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αν και δεν είµαι σίγουρος για το σύµπαν
∆εν ξέρω µε τι όπλα θα γίνει ο τρίτος παγκόσµιος πόλεµος, αλλά ο τέταρτος θα γίνει µε τηγάνια και πέτρες
Για να γίνεις ένα άµεµπτο µέλος µιας αγέλης προβάτων, πρέπει πάνω από όλα να γίνεις πρόβατο
Οτιδήποτε µετράει δεν σηµαίνει ότι µπορεί να µετρηθεί, και οτιδήποτε µπορεί να µετρηθεί δεν σηµαίνει ότι µετράει
Η κοινή λογική είναι η συλλογή των προκαταλήψεων που έχουµε αποκτήσει µέχρι την ηλικία των δεκαοχτώ χρονών
Η βαρύτητα δεν ευθύνεται για το ότι οι άνθρωποι πέφτουν στον έρωτα. Πως στο καλό θα εξηγήσεις µε όρους φυσικής και χηµείας ένα τόσο σηµαντικό βιολογικό φαινόµενο όπως η αγάπη;
∆εν µπορούµε να λύσουµε τα προβλήµατα µας, χρησιµοποιώντας τον ίδιο τρόπο σκέψης που χρησιµοποιήσαµε όταν τα δηµιουργήσαµε
Βάλε το χέρι σου σε µια σόµπα για ένα λεπτό, θα σου φανεί σαν µια ώρα. Κάθισε δίπλα σε µια όµορφη κοπέλα για µια ώρα, θα σου φανεί σαν ένα λεπτό. Αυτό είναι η σχετικότητα
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Πώς να µιλήσεις στα παιδιά; Αφού αυτά τα ξέρουν όλα (∆ιονύσης Σαββόπουλος, τραγουδοποιός)

Την Αγάπη

Το Κλάµµα

Το Γέλιο

Την Πείνα

Τον Κόσµο

Τον Πόλεµο

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
σπαρταριστές δηµιουργίες του ΣΤΑΘΗ, του Πετρουλάκη, από τον ηµερήσιο και περιοδικό τύπο, κάποιες απόψεις, καθώς και την δική µας κλασσική επίκληση περί ενίσχυσης του ‘Λόγου :
------------------------------------------------------------------

Από εκθέσεις µαθητών ∆ηµοτικών και Γυµνασίων της χώρας :
9 Η γωνία Α στην κορυφή του τριγώνου λέγεται Αγωνία. Στον πάτο της βάσης, δεξιά κι αριστερά λέγεται Παταγωνία
9 Ενεργητική φωνή : Κυνηγάω το λαγό. Παθητική φωνή : Ο λαγός µε κυνηγάει
------------------------------------------------------------------

Από την ‘Απογευµατινή’ : 1.600 άνδρες και γυναίκες ηλικίας από 15 έως 65 ετών, συµµετείχαν σε σχετική έρευνα και κλήθηκαν να περιγράψουν
κάτι το εξαιρετικά αναπάντεχο. Τα αποτελέσµατα :
• Το 22,8% χρησιµοποίησε τη λέξη "απίστευτο"
• Το 10,1% το ρήµα "εξεπλάγην"
• Το 56,1% ανέφερε αυθόρµητα εκφράσεις όπως "έµεινα", "κουφάθηκα", "έπαθα" και "καράφλιασα".
• Το 2,9% θα έλεγε απλώς... ουάου.

Ο πρώην………….……Ο νυν ………………και ο………..……επόµενος ;

Η συντακτική οµάδα ανοίγει τις στήλες της, ένα χρόνο πριν τις ∆ηµοτικές εκλογές του 2006, σε
όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν τις απόψεις τους για τα ζητήµατα που πρέπει να
απασχολήσουν τους υποψηφίους, κατά τον προεκλογικό αγώνα. Προφανώς, ο διάλογος θα
πρέπει να βασίζεται σε προγράµµατα και προθέσεις για την ανάπτυξη του Λιβαδίου και της
∆ολίχης και όχι φυσικά σε πρόσωπα.
Παρ’ όλο που υπάρχει χρόνος µπροστά µας (οι εκλογές γίνονται την 2η Κυριακή του Οκτωβρίου
του 2006), η συντακτική οµάδα θεωρεί ότι η προσπάθεια επίλυσης των προβληµάτων,
εντάσσεται στην νοµοτελειακή διαδικασία της ανάλυσης – διάγνωσης – πρότασης. Κατά
συνέπεια, θα παρακολουθήσει µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις σκέψεις των όποιων υποψηφίων
πάνω στη µεθοδολογία αυτή και θα αρχίσει να γκρινιάζει, αν αυτό θα ξεκινήσει όταν τα κόµµατα
επιλύσουν πρώτα τα εσωτερικά τους προβλήµατα και αντιπαλότητες ως προς τα πρόσωπα και
µετά ασχοληθούν µε τα προβλήµατα του τόπου. Με την έννοια αυτή, ο χρόνος µέχρι τις εκλογές
του 2006, ίσως είναι και λίγος για την αναγκαία εµβάθυνση στα µεγάλα θέµατα του ∆ήµου.
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