πλέον είναι δυσβάστακτα για τη νέα µορφή του. Απαιτείται µία νέα σχέση συνδροµητικού
χαρακτήρα µεταξύ εφηµερίδας και αναγνωστών, ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα και η
Ο ‘Λογος του Συλλόγου’ µας εµφανίζεται και πάλι µετά από 6µηνη απουσία. Η σταθερή πεσταθερή περιοδικότητά του.
ριοδικότητά του, όπως κατά καιρούς και εναγωνίως είχε επισηµάνει ο αρχισυντάκτης του, δια4. Ο ‘Λόγος του Συλλόγου’ να συνεχίσει να έχει το ίδιο ανεπαίσθητα ειρωνικό αλλά τρυφερό
κυβεύεται από ατυχείς συγκυρίες, προβλήµατα περιοδικής αρτιµέλειας, στιγµιαία στερέµατα
ύφος απέναντι στα πράγµατα, να συνεχίσει η ύλη του να αποτελεί µία χρυσή τοµή µεταξύ
έµπνευσης, φόρτους εργασίας ή υπερκοπώσεις. Η δε τελειοµανία της µέχρι σήµερα συντακτιενηµέρωσης ως προς την τρέχουσα επικαιρότητα και θεµάτων που προάγουν την ιστορικής επιτροπής, δεν επέτρεπε εκδόσεις κάτω του κατ’ αυτήν επιτρεπτού ορίου ποιότητας.
κή, λαογραφική, κοινωνική και εν γένει πολιτισµική και πολιτιστική µας συνείδηση.
Από τον Σεπτέµβριο πάντως, το ∆.Σ. αποφάσισε να κάνει µία µεγάλη τοµή σε όλα τα επίπεδα
5.
Ο ‘Λόγος του Συλλόγου’ να συνεχίζει να σχολιάζει τα πάντα, όπως και µέχρι σήµερα έκανε,
αυτής της εκδοτικής προσπάθειας.
µε τρόπο αδέσµευτο και ανεξάρτητο, µακρυά από κάθε µορφή εξουσίας, πολιτικής ή µη.
Αποφάσισε λοιπόν τα εξής :
6. Ο ‘Λόγος του Συλλόγου’ να συνεχίζει να σχολιάζει µε εκλαϊκευµένο τρόπο τα γεγονότα, να
1. Ο ‘Λόγος του Συλλόγου’ να περάσει πλέον από τα τρυφερά παιδικά του χρόνια (τα οποία
συνεχίζει να ανοίγει ορίζοντες ελεύθερης έκφρασης και κατάθεσης απόψεων, ανταλλαγές
χαρακτηρίστηκαν από µία κατά βάση αυθόρµητη συγγραφή, µε περιστασιακή και κατά
ιδεών και σκέψεων, να συνεχίσει να είναι ένας άµβωνας ενηµέρωσης και προβληµατισµού
περίπτωση δοµή ύλης), στην εφηβεία του, όπου πλέον η δοµή του θα είναι κατά σταθερές
για ό,τι συµβαίνει στη ζωή µας και αφορά τα δικά µας πράγµατα, καθηµερινά και µη.
και µόνιµες θεµατικές ενότητες (επικαιρότητα, ανάπτυξη, παιδεία, πολιτισµός, νεολαία,
7.
Ο ‘Λόγος του Συλλόγου’ να συνεχίζει να µεταγγίζει ενηµέρωση, ιστορία, λαογραφία και
Λιβάδι, µόνιµες στήλες, ελεύθερο βήµα κ.ά.)
πολιτισµό, σε κάθε σπίτι µελών και φίλων του Συλλόγου και να συνεχίζει να αποτελεί ι2. Ο ‘Λόγος του Συλλόγου’ να φύγει από την φωτοτυπηµένη του ασπρόµαυρη µορφή και να
σχυρό δεσµό µεταξύ ανθρώπων που ενδιαφέρονται και νοιάζονται για κάτι που το θεωπεράσει στην τετράχρωµη τυπογραφική έκδοση. Όσοι είχαν προλάβει να δουν κάρούν πολύτιµο, όπως ο Σύλλογος, το Λιβάδι, η Θεσσαλονίκη, η Ελλάδα.
ποια δοκιµαστικά έγχρωµα τεύχη παλαιών ‘Λόγων’, κατάλαβαν τη διαφορά και µας πίε8. Ο ‘Λόγος του Συλλόγου’ να έχει πλέον τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος συλλογικής ερσαν να το αποτολµήσουµε.
γασίας και µόχθου, να αποτελέσει αντικείµενο συλλογικής έγνοιας και ζήλου, να πάρει δι3. Ο ‘Λόγος του Συλλόγου’, να σταµατήσει αναπόφευκτα να διανέµεται δωρεάν, όπως συαστάσεις συλλογικής προσφοράς και κατάθεσης γραφής, γνώµης, άποψης και ψυχής.
νέβαινε έως σήµερα, όπου 900 σπίτια ανά δίµηνο τον ελάµβαναν χωρίς κόστος. Τα έξοδα
Ο ‘Λόγος του Συλλόγου’ δεν έχει ως στόχο απλώς την αυτοχρηµατοδότηση της έκδοσής του. Στόχο έχει να ενισχύσει την ενηµέρωση και την παιδεία, να την µεταφέρει στον κόσµο
και να προσφέρει στα παιδιά του Λιβαδίου κυρίως, τα στερηµένα από ισότιµες ευκαιρίες µόρφωσης συγκριτικά µε τα παιδιά των αστικών κέντρων,
υποτροφίες, βιβλία, οπτικοακουστικό υλικό και κάθε άλλη ανάλογη µορφή στήριξης και ενίσχυσης.

Περί ‘Λόγου του Συλλόγου’ ο Λόγος

Η συνδροµή στοιχίζει ένα πακέτο τσιγάρα το δίµηνο. Γίνετε συνδροµητές του "Λόγου του Συλλόγου". Έχετε τους Λόγους σας και θα έχετε τον Λόγο σας.
Ο νέος πολυσέλιδος, διµηνιαίος και ‘τυπογραφικός πλέον ‘Λόγος του Συλλόγου’, θα έχει ετήσια συνδροµή : 20 € για την Ελλάδα, 40 € για το εξωτερικό και 50 € για τα Ν.Π.∆.∆.
Οι συνδροµές µπορούν να καταβάλλονται είτε στα µέλη του ∆.Σ. των Συλλόγων της Θεσσαλονίκης, της Κατερίνης και του Εξωραϊστικού Συλλόγου Λιβαδίου,
είτε µε ταχυδροµική επιταγή στη διεύθυνση ‘Σύλλογος Λιβαδιωτών Θεσσαλονίκης Ο Γεωργάκης Ολύµπιος, Γ. Σχολαρίου 3, 54644, τηλ. & fax 2310.812666,
είτε µε απ’ ευθείας κατάθεση στις Τράπεζες Αγροτική (αρ. λογ. 456-01-001480-08) ή Πειραιώς (αρ. λογ. 5202-020342-200), ενηµερώνοντας τηλεφωνικά για το όνοµα του καταθέτη

Ο Σύλλογός Λιβαδιωτών Θεσσαλονίκης, προχώρησε στην έκδοση
του µεγάλου έργου του συµπατριώτη µας συγγραφέα Κώστα Προκόβα,

‘Λεξικό της Κουτσοβλαχικής του Λιβαδίου Ολύµπου’

Λέξεις, Ιστορία, Παράδοση & Λαϊκός Πολιτισµός - Παράγωγα, Συνώνυµα, Ετυµολογία’

Τα δικαιώµατα του Λεξικού δώρισε ο συγγραφέας στον Σύλλογό µας.
Το θαυµάσιο και ογκωδέστατο (720 σελίδων) αυτό έργο, δεν είναι ένα απλό ερµηνευτικό λεξικό ή γλωσσάρι. Ο συγγραφέας καταθέτει πολλά λαογραφικά και ιστορικά στοιχεία
του τόπου του, κάνοντας το πόνηµα του να αποτελεί ένα εξαιρετικά γλαφυρό αφηγηµατικό λογοτέχνηµα. ∆εν πρέπει να λείψει από κανένα σπίτι ή βιβλιοθήκη.
Το Λεξικό, µπορείτε να το προµηθευτείτε από τον Σύλλογο Λιβαδιωτών Θεσσαλονίκης (Γ. Σχολαρίου 3, 54644 Θεσσαλονίκη – τηλ. & fax 2310.812666),
από τον Εξωραϊστικό Σύλλογο Λιβαδίου και από µεγάλα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης και της Λάρισας. Αποστέλλεται επίσης και µε αντικαταβολή.
∆ιατίθεται στην προσιτότατη τιµή των 35 €, πολύ χαµηλότερη ανάλογων έργων, µε στόχο την όσο το δυνατόν µεγαλύτερη διάδοσή του.

Ο Σύλλογός µας εµφάνισε κατά το διάστηµα του τελευταίου 6µήνου αρκετές δραστηριότητες.
Οι περισσότερες από αυτές είχαν υπερτοπικό χαρακτήρα, όπως το 8ο Συµπόσιο Ιστορίας, Λαογραφίας, Παραδοσιακής Μουσικής και Χορού (Λιβάδι, 26-27-28 Μαΐου), η Ηµερίδα για την Ανάπτυξη (Λιβάδι 2 Ιουλίου) και η συµµετοχή µας στο 23ο Αντάµωµα των Βλάχων (ΙωάννιναΜέτσοβο-Μηλιά, 7-8-9 Ιουλίου). Επίσης αναλώθηκε και αρκετός χρόνος για την επίτευξη της έκδοσης και της διάδοσης του Λεξικού του κου Κώστα Προκόβα, το οποίο το ∆.Σ. θεωρεί κορυφαία στιγµή της θητείας του.
Οι εκδηλώσεις αυτές, απορρόφησαν µεγάλο µέρος του χρόνου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
(στις εκδηλώσεις του Συµποσίου και της Ηµερίδας ο Σύλλογος ήταν ο βασικός οργανωτής), µε
συνέπεια κάποια ζητήµατα του Μαΐου να µην πραγµατοποιηθούν. Η αποχαιρετιστήρια συνεστίαση δεν έγινε και η ετήσια Γενική Συνέλευση µετακινήθηκε για τα τέλη Σεπτεµβρίου, δεδοµένου ότι µεσολαβεί το καλοκαίρι, η λέσχη µας είναι κλειστή και τα µέλη µας δροσίζονται παρά
θιν αλός ή υποπλατανίως.
Στο µεταξύ, το ∆.Σ., το οποίο συνεδριάζει αδιαλείπτως, έκανε
κάποιες σκέψεις αναφορικά µε τα ζητήµατα του Συλλόγου. Οι
σκέψεις αυτές προέκυψαν µελετώντας το καταστατικό µας, το
οποίο, παρά την αναµόρφωση του 2004, εµφανίζει αρκετά κενά.
9 ∆εν εµφανίζεται η
πραγµατικός χρόνος ίδρυσης του
Συλλόγου µας, το
1908, αλλά εκείνος
του καταστατικού
του 1929, µια που η
αλλαγή έγινε πριν την διάλεξη Αστερίου Κουκούδη και την
προσκόµιση των στοιχείων του 1908, τα οποία και έχουµε
στα χέρια µας πλέον.
9 ∆εν υπάρχει άρθρο που να δίνει τη δυνατότητα στον Σύλλογο να τιµήσει κάποιο πρόσωπο
το οποίο έχει προσφέρει πολλά σε αυτόν, εκτός από χρηµατικά ποσά. Αυτό δηµιουργεί
προβλήµατα, διότι δεν είναι δυνατόν µεγάλες κοινωνικές και µορφωτικές προσφορές ανθρώπων που τιµούν και κοσµούν µε την παρουσία τους τον Σύλλογό µας να πρέπει να µεταφράζονται υποχρεωτικά σε χρήµα, διότι αλλιώς ο Σύλλογος δεν έχει τρόπους να τους
τιµήσει συµβολικά.
Με δεδοµένο ότι το 2008 ο Σύλλογος µας κλείνει 100 χρόνια ζωής, αυτό θα µας χρειαστεί
για να τιµήσουµε ανθρώπους και θεσµούς της πόλης µας και του Λιβαδίου.

Μία πρώτη γνώµη, θα µπορούσε να είναι η θέσπιση διάκρισης σε τρία επίπεδα, το Χρυσό,
το Αργυρό και το Χάλκινο µετάλλιο ‘Γεωργάκης Ολύµπιος’, το οποίο θα απονέµεται ανάλογα µε το µέγεθος της προσφοράς τους, σε εκλεκτά µέλη της κοινωνίας, της Θεσσαλονίκης,
του Λιβαδίου, της Ελλάδας και του Κόσµου.
9 Με τα σηµερινά πλέον δεδοµένα, ίσως θα πρέπει να αναδιατυπώσουµε εκτενέστερα και µε
µεγαλύτερη σαφήνεια τους ευγενείς στόχους του Συλλόγου µας και να εξειδικεύσουµε ορισµένες γενικές έννοιες του 1977, πράγµα που δεν κάναµε το 2004.
9 Η απόφαση του ∆.Σ. να προχωρήσει στην τυπογραφική και συνδροµητική έκδοση της εφηµερίδας µας ‘Ο Λόγος του Συλλόγου’, δηµιουργεί την ανάγκη να συζητηθεί το θέµα διεξοδικά και σε όλες του τις διαστάσεις, σε επίπεδο Γενικής Συνέλευσης.
9 Επίσης, η ενεργός συµµετοχή του Συλλόγου µας στην Πανελλήνια Οµοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων, δηµιούργησε νέες καταστάσεις και προοπτικές, τις οποίες και θα
πρέπει να συζητήσουµε σε επίπεδο ολοµέλειας.
9 Αναφορικά µε τον τρόπο εκλέγειν και εκλέγεσθαι :
- Με δεδοµένη τη εµφανισθείσα δυστοκία των τελευταίων τριών αρχαιρεσιών, ίσως θα
έπρεπε να επανεξετασθεί η τρόπος εκλογής και σύστασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
ώστε να µην εµφανισθούν και πάλι τα φαινόµενα απροθυµίας υποψηφίων
- Οι ειδικές θεµατικές επιτροπές του Συλλόγου, οι οποίες υπάρχουν αλλά δεν λειτούργησαν όπως θα θέλαµε όλοι, ίσως θα έπρεπε να αποκτήσουν θεσµικότερο διοικητικό ρόλο.
Σύµφωνα µε τα όλα τα παραπάνω, θα πρέπει η ετήσια Γενική Συνέλευση να έχει και ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ώστε να οριστικοποιηθούν και θεσµοθετηθούν τα νέα δεδοµένα που
προέκυψαν τα τελευταία χρόνια.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προσανατολίζεται να ορίσει την τελική Γενική Καταστατική και
Απολογιστική Συνέλευση, την Κυριακή 5 Νοεµβρίου 2006, δεδοµένου ότι :
Απαιτούνται 2 προσκλήσεις (Κυριακές) µε νόµιµη απαρτία το 75% των µελών την πρώτη και
το 50%+1 την δεύτερη. Η πείρα µας διδάσκει ότι δεν προβλέπεται ότι θα υπάρξει, ενώ στην τρίτη πρόσκληση απαρτία θεωρείται ο αριθµός των παρόντων. Οι διαθέσιµες Κυριακές του Οκτωβρίου (η λέσχη ανοίγει τέλη Σεπτεµβρίου), είναι η 1η, η 8η, η 15η, η 22α και η 29η. Στις 15 και στις
22 Οκτωβρίου γίνονται οι ∆ηµοτικές και Νοµαρχιακές εκλογές, στις 29 είναι το 4ήµερο του Αγίου
∆ηµητρίου και του ΟΧΙ. Εποµένως ή µόνη λειτουργική τριάδα συνεχοµένων Κυριακών, µε την
τρίτη ωφέλιµη, είναι η 22/10, 29/10 και η Κυριακή 5 Νοεµβρίου 2006.
Στο µεταξύ βέβαια, θα υπάρξει και ο νέος τετράχρωµος ‘Λόγος’ περί τα τέλη Σεπτεµβρίου µε
αρχές Οκτωβρίου, καθώς επίσης και η επίσηµη ταχυδροµική πρόσκληση προς τα µέλη για την
Γενική Συνέλευση.
Όσα µέλη και φίλοι λοιπόν έχουν κάποιες σκέψεις και ιδέες περί αυτών των θεµάτων, ας αρχίσουν να τις διαµορφώνουν, να τις συζητούν και να τις καταθέτουν.

Η Πανελλήνια Οµοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων
Βλάχων (Π.Ο.Π.Σ.Β.), το δευτεροβάθµιο όργανο των
ανά την ελληνική επικράτεια Συλλόγων Βλάχων, η οποία απαριθµεί σήµερα περί τα 100 µέλη, από το
1985 - έτος ίδρυσής της-, προωθεί και αναδεικνύει µε
κάθε πρόσφορο τρόπο και µέσον την βλάχικη παράδοση και τον πολιτισµό της πολυπληθούς εθνικής κοινότητας των Βλάχων.
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της λοιπόν, το ∆.Σ. της Π.Ο.Π.Σ.Β. ανέθεσε στον Σύλλογο Λιβαδιωτών Θεσσαλονίκης ‘Ο Γεωργάκης Ολύµπιος’, την φετινή διοργάνωση του 8ου Συµποσίου (µέχρι πέρσι Σεµιναρίου Λαογραφίας και Παραδοσιακών Χορών), το οποίο αναβαθµίστηκε, εµπλουτίστηκε θεµατικά και µετονοµάστηκε από τούδε και εφ’ εξής σε
ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΩΝ ΒΛΑΧΩΝ, ‘ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΧΟΡΟΥ’.
Η φετινή εκδήλωση έλαβε χώρα στο Λιβάδι του Ολύµπου, έδρα του οµώνυµου ∆ήµου, το µεγάλο αυτό ιστορικό Βλαχοχώρι, την πατρίδα του Ήρωα Γεωργάκη Ολυµπίου, στις 26,27 & 28 Μαΐου 2006. Ο Σύλλογος Λιβαδιωτών Θεσσαλονίκης
‘Ο Γεωργάκης Ολύµπιος’, Σύλλογος που δηµιουργήθηκε το 1908 –επί τουρκοκρατίας- από Λιβαδιώτες µετακινηθέντες
στην Θεσσαλονίκη από τα µέσα του 19ου αιώνα, λειτούργησε ως κρίκος σύνδεσης όλων των φορέων και το Λιβάδι µε όλες τις πολιτιστικές, διοικητικές και κοινωνικές συνιστώσες του (∆ήµος, Σύλλογοι, Σωµατεία κλπ.) εµφανίστηκε ως ενιαία
και συµπαγής οντότητα, σε πνεύµα αγαστής σύµπνοιας, µε αποτέλεσµα το 8ο Συµπόσιο Ιστορίας, Λαογραφίας, Παραδοσιακής Μουσικής & Χορού να στεφθεί µε εξαιρετική επιτυχία.
Το Υπουργείο Πολιτισµού έθεσε υπό την αιγίδα του το Συµπόσιο, ενώ ο οικοδεσπότης ∆ήµος Λιβαδίου και η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λαρίσης ήταν συνδιοργανωτές. Οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Πιερίας & Θεσσαλονίκης στήριξαν και
ενίσχυσαν σηµαντικά αυτή την ευγενή προσπάθεια.
Το 8ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΧΟΡΟΥ’ πέρα από µία υψηλού επιστηµονικού και µορφωτικού επιπέδου προσφορά στους απανταχού Βλάχους και γενικότερα στους πολίτες της Ελλάδας,
απετέλεσε και ένα δείγµα γραφής για την ικανότητα των Συλλόγων και των φορέων εν γένει, να προβάλλουν την παράδοση των τόπων τους κάτω από µία άλλη οπτική. Να την προβάλλουν, όχι στο πνεύµα µίας στατικής και στερεότυπης
διατήρησής της, που αρχίζει και τελειώνει µε συνεχώς επαναλαµβανόµενες ακουστικοχορευτικές αναπαραστάσεις και
µόνον, αλλά στο πνεύµα της ανάδειξης των αξιών που αυτή εµπεριέχει και της λειτουργίας τους ως αντισωµάτων κατά
της ισοπεδωτικής λογικής των εµπορευµατικών προτύπων ζωής, τα οποία η παγκοσµιοποίηση προσπαθεί να επιβάλλει.
Στο Συµπόσιο παρέστησαν και χαιρέτισαν, εκτός φυσικά του οικοδεσπότη ∆ηµάρχου κου Γκούµα, ο Νοµάρχης Λαρίσης κος Κατσαρός, η Έπαρχος Ελασσόνας και Λιβαδιώτισσα κα Μαµάρα, οι βουλευτές Λαρίσης κοι Χατζηµιχάλης, Έξαρχος και Αγοραστός, ο βουλευτής Πιερίας κος Παπαγεωργίου, Αντινοµάρχες και Νοµαρχιακοί Σύµβουλοι.
Ο Υφυπουργός κος Φώλιας, έστειλε θερµό χαιρετισµό από το εξωτερικό όπου βρίσκονταν, ενώ χαιρετισµό επίσης έστειλαν οι βουλευτές Λαρίσης Γαρουφαλιάς και Ζώης και Θεσσαλονίκης Αράπογλου και Μαγκριώτης, καθώς και οι Νοµάρχες Πιερίας και Θεσσαλονίκης. Παρέστησαν επίσης εκπρόσωποι Ιδρυµάτων µε συναφή µε τα θέµατα αντικείµενα και
πολλοί επισκέπτες-µέλη των Βλαχικών Συλλόγων, από όλα τα µέρη της Ελλάδας.
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Οι Επιτροπές του 8ο Συµποσίου Ιστορίας, Λαογραφίας, Παραδοσιακής Μουσικής & Χορού, ήταν οι εξής :’
Χρήστος Φώλιας
Φώτης Γκούπας
Λουκάς Κατσαρός
Μαρία Μαµάρα
Ιωάννης Γκούµας
Μιχάλης Σακελάρης
Χρίστος Τσολάκης
∆ηµήτρης Ζάννας
Αχιλλέας Λαζάρου
Μήτσος Προκόβας
Γιώργος Μαντζάρας

Υφυπουργός Οικονοµίας & Οικονοµικών
Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας Θεσσαλίας
Νοµάρχης Λαρίσης
Έπαρχος Ελασσόνας
∆ήµαρχος Λιβαδίου
Πρόεδρος Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων
Οµ. Καθηγητής Γλωσσολογίας Α.Π.Θ.
Πρόεδρος του Ιδρύµατος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα
Βαλκανολόγος - Ρωµανιστής
Επίτιµος Πρόεδρος του Συλλόγου Λιβαδιωτών Αθηνών
Πρόεδρος Τοπικού ∆ιαµερίσµατος ∆ολίχης του ∆ήµου Λιβαδίου

Οι διατελέσαντες Πρόεδροι της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων
Κώστας Λίταινας
Στέργιος Χατζηνίκος
Στέργιος Τσιλινής
Γιάννης Βέρρος
Φώτης Κιλιπίρης
Γιάννης ∆ήµας
Κώστας Αδάµ

Νίκος Ξηροτύρης

Καθηγητής Ανθρωπολογίας ∆ηµοκριτείου Παν. Θράκης. – Πρόεδρος
Φιλόλογος, πρ. ∆ιευθυντής του Ιδρύµατος Μανόλη Τριανταφυλλίδη
του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

Νίκος Κατσάνης
Γιάννης ∆ήµας
Άκης Γεροντάκης

Κώστας Προκόβας

Γιώργος Συνεφάκης
Μιχάλης Σακελάρης

Πρόεδρος του Συλλόγου Λιβαδιωτών Θεσσαλονίκης - Πρόεδρος
Πρόεδρος Πανελλήνιας Οµοσπονδίας
Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων
Σοφία Αυγέρη
Γεν.Γρ. Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων
∆ηµήτρης Χ. Καρανίκας Πρόεδρος του Εξωραϊστικού Συλλόγου Λιβαδίου
Γιώργος Κατσίκης
Πρόεδρος του Συλλόγου Λιβαδιωτών Κατερίνης
Τα µέλη του ∆. Σ. του Συλλόγου Λιβαδιωτών Θεσσαλονίκης ‘Ο Γεωργάκης Ολύµπιος’
∆ηµήτρης Α. Καρανίκας Αντιπρόεδρος
Εύη Παπαδάµ
Γενική Γραµµατέας
Κώστας Μουσένας
Ταµίας
Μαίρη Μπόλη-Γαλλή, Ελένη Σταµούλη-Πεζή, Άννα Γαζέτη

Οι διατελέσαντες Πρόεδροι του Συλλόγου Λιβαδιωτών Θεσσαλονίκης ‘Ο Γεωργάκης Ολύµπιος
Γιάννης Τριάρχου
Επίτιµος Πρόεδρος του Συλλόγου
Γιάννης Μπάµπας
Σάκης Καρασούλης
Γιάννης Φακαλής
∆ηµήτρης Τσανούσας
Κώστας Γκρίζος
Τάσσος ∆ίκας

Καθηγητής Γλωσσολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
Ε.Ε.∆Ι.Π. των Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας
∆ιευθυντής Ορχήστρας – Μουσικοσυνθέτης

Τα µέλη του ∆. Σ. του Εξωραϊστικού Συλλόγου Λιβαδίου
Τάσος Αντωνίου
Αντιπρόεδρος
Πόπη Κοκκινοπλίτη Γενική Γραµµατέας
Κώστας Τζέβος
Ταµίας
Κώστας Ψαλλίδας, Αυγή Γαλάνη-Τσίρκου, Γιάννης Αντωνίου
∆ιοικητικά στελέχη του ∆ήµου Λιβαδίου
Μαρία Αντωνίου
Γραµµατέας του ∆ήµου Λιβαδίου

Συµµετείχαν οι φορείς του Λιβαδίου και των απανταχού Λιβαδιωτών :
∆ήµος Λιβαδίου, Εξωραϊστικός Σύλλογος Λιβαδίου, Σύλλογος Λιβαδιωτών Κατερίνης, Σύλλογος Λιβαδιωτών Αθηνών, Σύλλογος Λιβαδιωτών Ελασσόνας, Σύλλογος Λιβαδιωτών Αµερικής, Σύλλογος Λιβαδιωτών Αυστραλίας, Σύνδεσµος Επιστηµόνων Λιβαδίου, Αγροτικός Συνεταιρισµός Λιβαδίου, Σωµατείο Κτηνοτρόφων Λιβαδίου, Σύλλογος ∆ασεργατών Λιβαδίου,
Σωµατείο Οικοδόµων Λιβαδίου

Ο Νοµάρχης Λαρίσης κος Λ. Κατσαρός

Ο Πρόεδρος της Π.Ο.Π.Σ.Β. κος Μ. Σακελάρης

Η πρώτη σειρά του Ζαννείου

Η Έπαρχος Ελασσόνος κα Μ. Μαµάρα

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. και του Σ.Λ.Θ. κος Γ. Συνεφάκης

Οι παρόντες εκπρόσωποι της Βουλής των Ελλήνων

Ο ∆ήµαρχος Λιβαδίου κος Ι. Γκούµας

Πανοραµική άποψη της αίθουσας

Η κατάµεστη αίθουσα
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Την έναρξη των εργασιών του Συµποσίου, κήρυξε την Παρασκευή 26/5ου ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων κος Μιχάλης Σακελάρης, ενώ ο
Πρόεδρος του Συλλόγου Λιβαδιωτών Θεσσαλονίκης ‘Ο Γεωργάκης Ολύµπιος’ και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
κος Γιώργος Συνεφάκης, ανέπτυξε στην εναρκτήρια οµιλία του
το θέµα ‘Παράδοση. Ένα περιστασιακό ξεσκόνισµα της
µνήµης µας ή ένα αέναο πότισµα της ρίζας µας ;’

Ο οµότιµος Καθηγητής του Α.Π.Θ. και µέγας παιδαγωγός
Χρίστος Τσολάκης, µε την εισήγησή του ‘Το ∆ηµοτικό µας
τραγούδι : Γλώσσα και Ποίηση’, ανέδειξε µε συγκλονιστικό
τρόπο την έξοχη διάσταση της µουσικής εκφοράς του λαϊκού
λόγου, απόγονου του αρχαίου στίχου, στα δηµοτικά τραγούδια
µας.

Παράλληλα υπήρχε στο ∆ηµοτικό Σχολείο η έκθεση των εφηµερίδων των βλαχικών Συλλόγων, την οποία οργάνωσε ο κος
Κώστας Αδάµ, ∆ιευθυντής Σχολείου 2ης ευκαιρίας, καθώς και η
έκθεση παλαιών φωτογραφιών. Στον χώρο του παλιού Νηπιαγωγείου και νυν Πολιτιστικού Κέντρου, το µεράκι των παιδιών
του Εξωραϊστικού Συλλόγου το µεταµόρφωσε σε χρόνο µηδεν
και µε υπερπροσπάθεια σε έναν όµορφο εκθεσιακό χώρο, όπου λειτούργησε έκθεση φωτογραφιών & οικοτεχνικών προϊόντων του Λιβαδίου.
Στη συνέχεια, ακολούθησε η 1η Πανελλήνια Παρουσίαση του
τόµου ‘Λεξικό της Κουτσοβλαχικής του Λιβαδίου Ολύµπου Λέξεις, Ιστορία, Παράδοση & Λαϊκός Πολιτισµός - Παράγωγα, Συνώνυµα, Ετυµολογία’ του συγγραφέα Κ. Προκόβα, φιλολόγου, πρ. ∆ευθυντή του Ιδρύµατος Μανόλη Τριανταφυλλίδη
του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, το οποίο εξέδωσε µε δικούς του πόρους ο Σύλλογος Λιβαδιωτών Θεσσαλονίκης ‘Ο Γεωργάκης Ολύµπιος’.

Ακολούθησαν τα εγκαίνια της θαυµάσιας έκθεσης φωτογραφιών του Ιδρύµατος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα µε τίτλο ‘Η
κοινωνική & οικογενειακή ζωή στα βλαχοχώρια της Μακεδονίας στις αρχές του 20ου αιώνα’, µε ξεναγό τον επιµελητή
της έκθεσης κο Αστέριο Κουκούδη, ιστορικό και συγγραφέα.

Το θαυµάσιο και ογκωδέστατο (720 σελίδων) αυτό έργο, παρουσίασαν ο Γ. Συνεφάκης (εκ µέρους των εκδοτών), ο Καθηγητής Γλωσσολογίας του Α.Π.Θ. κος Ν. Κατσάνης και φυσικά ο
συγγραφέας κος Κ. Προκόβας. Στο έργο αυτό, µε αφορµή την
ερµηνεία των λέξεων της κουτσοβλαχικής (είναι ο δόκιµος επιστηµονικός γλωσσολογικός όρος της βλαχικής γλώσσας, θυγατέρας της λαϊκής Λατινικής γλώσσας), ο συγγραφέας καταθέ
Η περιφορά της έκθεσης ανά την Ελλάδα ξεκίνησε από το
τει άπειρα λαογραφικά και ιστορικά στοιχεία του τόπου του, Λιβάδι για να καταλήξει τον Οκτώβριο στα ∆ηµήτρια Θεσσαλοκάνοντας το λεξικό αυτό να είναι ένα γλαφυρό αφηγηµατικό νίκης, παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας.
λογοτέχνηµα.

Το Σάββατο 27/5ου, σε παράλληλη συνεδρία, έλαβε χώρα το
Εργαστήριο Παραδοσιακού Χορού, µε τη συµµετοχή των χοροδιδασκάλων των Συλλόγων, οι οποίοι παρακολούθησαν εξειδικευµένα σεµινάρια παραδοσιακών χορών, υπό την εποπτεία των καθηγητών Χορού, του Ελασσονίτη κου Ιωάννη
Κόκκινου και της Λιβαδιώτισσας κας Ευθαλίας Τσανούσα.

Στην κεντρική αίθουσα του θεάτρου του Ζαννείου Μορφωτικού Κέντρου, άρχισε η θεµατική ενότητα της Ιστορίας, µε πρώτο οµιλητή τον Καθηγητή Γλωσσολογίας Α.Π.Θ. Νίκο Κατσάνη,
ο οποίος στην εισήγησή του ‘Έχουν οι Βλάχοι λαϊκό πολιτισµό;’, ανέπτυξε το θέµα του µεγάλου πολιτισµού των Βλάχων,
χρησιµοποιώντας µάλιστα ως επιχειρήµατα γραπτά κείµενα
ξένων επιστηµόνων, κυρίως Ρουµάνων, που λειτουργούσαν
υπό το γνωστό καθεστώς προπαγάνδας.
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Ο επ.Καθηγητής Γλωσσολογίας του Π.∆.Μ. Κώστας Ντίνας,
µε την εισήγησή του ‘Η κουτσοβλαχική γλώσσα στα πλαίσια
των νεολατινικών γλωσσών’, αποσαφήνισε την προέλευση
και ανέδειξε τη δοµή της Κουτσοβλαχικής γλώσσας, θυγατέρας
της Λαϊκής ή Βαλκανικής Λατινικής, µε τρόπο άκρως λεπτοµερή και εκλαϊκευµένο.

Ο Καθηγητής Εθνολογίας και Ανθρωπολογίας του ∆.Π.Θ. Νίκος Ξηροτύρης και ο δηµοσιογράφος Θανάσης Χούπης, µε την
συγκλονιστική τους εισήγηση ‘Πολιτισµός και Πολιτική. Η
περίπτωση των λεγοµένων Βλάχων’, ξεδίπλωσαν όλες τις
πτυχές του γεωπολιτικού ζητήµατος των Βλάχων και την εκµετάλλευσή του από τις Μεγάλες ∆υνάµεις εδώ και εκατό περίπου χρόνια.

Στην απογευµατινή συνεδρία Λαογραφίας και Μουσικής, ο
κος Κώστας Αδάµ, ∆ιευθυντής Σχολείου 2ης ευκαιρίας, ανέπτυξε το άκρως ενδιαφέρον θέµα ‘Έντυπα συλλογικών φορέων
των Βλάχων – ∆ιαδικτυακοί τόποι΄, όπου µε οπτικοακουστικά µέσα διέτρεξε όλο τον περιοδικό βλαχικό τύπο της τελευταίας 50ετίας.

Η κα Ευθαλία Τσανούσα, καθηγήτρια φυσικής αγωγής, µε την
εισήγησή της ‘Οι παραδοσιακές φορεσιές του Λιβαδίου και
οι ιδιαιτερότητες τους’, εµβάθυνε στα ζητήµατα της παραδοσιακής ενδυµασίας του Λιβαδίου, αναδεικνύοντας τις εξαιρετικές ιδιαιτερότητές της σχετικά µε εκείνες άλλων περιοχών.

Ακολούθησε µία θαυµάσια Συναυλία της Μουσικής Οµάδας
του Συλλόγου Λιβαδιωτών Θεσσαλονίκης ‘Ο Γεωργάκης
Ολύµπιος’ στην 1η της δηµόσια εµφάνιση, υπό την διεύθυνση
του ∆ιευθυντή Ορχήστρας και Μουσικοσυνθέτη κου Άκη Γεροντάκη, όπου 7 φοιτητές και φοιτήτριες του Α.Π.Θ. (Λάζαρος
Μπίσµπας-ακορντεόν, Γιάννης Περδίκης-κλαρίνο & µπουζούκι,
Θέµης Σαµαντζής-πιάνο και γκάϊντα, Παναγιώτης Ιωσήφτσέλο, Κώστας Αυγερινός-βιολί, Ευδώνη Αζωϊδου & Ιωάννα
Γιαννάκη-φωνές), όλοι απόφοιτοι Ωδείων, εξέπληξαν το κοινό
µε την αρτιότητα και την δεξιοτεχνία τους, ερµηνεύοντας κοµµάτια έντεχνης ελληνικής µουσικής και καταχειροκροτήθηκαν.

Την πρωινή συνεδρία έκλεισε ο διδάσκων στο Α.Π.Θ. ∆ρ.
Πολιτικός Μηχανικός-Χωροτάκτης Μάκης Πασχαλίδης µε την
εµπεριστατωµένη του εισήγηση ‘Ιστορικές Ανθρωπο-ΦυσικοΓεωγραφικές Ενότητες του Ελληνικού Ορεινού Χώρου :
Μία προσέγγιση για την αναβίωσή τους. Το παράδειγµα Ο Καθηγητής του ∆.Π.Θ. Νίκος Ξηροτύρης, ανέπτυξε το θέµα
του Λιβαδίου Ολύµπου’, όπου κατέθεσε τις προτάσεις του για ‘Κοινωνιοβιολογική προσέγγιση τού χορού’, µία εξαιρετική
τις δυνατότητες ανάπτυξης των ορεινών οικισµών, στο σηµερι- προσέγγιση του χορού ως διαχρονικής ορµέµφυτης ανάγκης
του ανθρώπου να εκφράσει όλες τις κοινωνικοσωµατικές του
νό ευρωπαϊκό πλαίσιο.
επιθυµίες και αισθήµατα.

Ο κος Ακης Γεροντάκης, ο γνωστός ∆ιευθυντής ορχήστρας και
Μουσικοσυνθέτης, ανέλυσε στην εισήγησή του ‘Το ∆ηµοτικό
τραγούδι : Η µουσική καταγραφή και η εξέλιξη του’, την αναγκαιότητα της καταγραφής σε µουσικές παρτιτούρες των δηµοτικών µας τραγουδιών, ως του µοναδικού τρόπου διάσωσης
τους, καθώς επίσης και τις απέραντες δυνατότητες αξιοποίησής τους στο σηµερινό µουσικό γίγνεσθαι, ως αντίβαρο του
τρέχοντος θολού µουσικού τοπίου.
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Το Συµπόσιο έκλεισε µε την σύνοψη των συµπερασµάτων
των εισηγήσεων και την απότιση φόρου τιµής στον Εθνικό
Ήρωα Γεωργάκη Ολύµπιο, στον αδριάντα του οποίου η Πανελλήνια Οµοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων κατέθεσε δάφνινο στεφάνι.

Αµέσως µετά, η υπέροχη χορωδία των γυναικών του Συλλόγου Λιβαδιωτών Κατερίνης, ερµήνευσε βλάχικα τραγούδια µε
τρόπο συγκλονιστικό, κάνοντας το κοινό να συµµετέχει ενεργά
και να δηµιουργεί µία ατµόσφαιρα ανεπανάληπτη.

Την Κυριακή, τελευταία µέρα του Συµποσίου, ο Ελασσονίτης
ιστορικός και συγγραφέας κος Γρηγόρης Βέλκος, συγκλόνισε
το ακροατήριο αναπτύσσοντας το θέµα ‘Τα γεγονότα στον
Όλυµπο µετά την Επανάσταση του 1821’, φέρνοντας στο
Την όµορφη βραδυά έκλεισαν οι χοροδιδάσκαλοι των Συλλόφως αδηµοσίευτα πολύτιµα ντοκουµέντα της πολυτάραχης και
γων, οι οποίοι µε τις παραδοσιακές τους φορεσιές διέσχισαν
δραµατικής εκείνης περιόδου.
το Λιβάδι και κατέληξαν στην πλατεία Μακεδονοµάχων Ηρώων, όπου στήθηκε τρικούβερτος χορός και ένα γνήσιο λαϊκό
γλέντι µε τη συµµετοχή όλου του κόσµου.

Όπως όλα τα όµορφα πράγµατα σ’ αυτή τη χώρα, τα πάντα ξεκίνησαν από µία φαεινή ιδέα
(νεοελληνιστί κλικ ή φλασιά, ανάλογα µε την ηλικία). Στο περσινό 7ο Σεµινάριο Χορού στην Σαµαρίνα, κάποιοι ιδιόρρυθµοι και τελειοµανείς Λιβαδιώτες της Θεσσαλονίκης, αναρωτήθηκαν
γιατί δεν θα µπορούσε άραγε να οργανωθεί και στο Λιβάδι κάτι ανάλογο και ευρύτερο θεµατικά, προσθέτοντας µε τρόπο πιο συγκροτηµένο στοιχεία Ιστορίας και Λαογραφίας, εκτός του
Χορού. Ο Σύλλογος Λιβαδιωτών Θεσσαλονίκης απέστειλε λοιπόν επιστολή (11/9/2006) στο ∆.Σ.
της Π.Ο.Π.Σ.Β., αναφέροντας µεταξύ άλλων τα εξής :
‘Σχετικά µε το θέµα (Σεµινάριο), ο Σύλλογός µας ενδιαφέρεται ζωηρά να αναλάβει την οργάνωση του στο Λιβάδι Ολύµπου, στις ηµεροµηνίες που προτείνετε εσείς (τέλη Μαΐου 2006). Ο
∆ήµος Λιβαδίου και ο οικισµός του Λιβαδίου, αποτελούν πρόσφορο έδαφος για µία άρτια εκδήλωση αυτού του επιπέδου, δεδοµένου ότι έχει την κατάλληλη υποδοµή γι’ αυτό. ∆ιαθέτει κλειστό
θέατρο 180-200 θέσεων, χώρους για την έκφραση των χορευτικών επιδείξεων και ασκήσεων,
καθώς επίσης και την κατάλληλη ξενοδοχειακή υποδοµή για τέτοιου τύπου σεµινάρια, συµπόσια, ηµερίδες κλπ. (ξενοδοχείο 55-60 κλινών, ξενώνα 20-25 κλινών, όπως επίσης και αρκετά ενοικιαζόµενα δωµάτια). Φυσικά οι δυνατότητες σίτισης, πέραν από άριστες, είναι απεριόριστες, όπως επίσης και το τσίπουρο µας. Καταθέτουµε λοιπόν την διαθεσιµότητα µας για
την οργάνωση, προσθέτοντας ότι, όπως γνωρίζετε από προφορικές επαφές που ορισµένα µέλη
σας είχαν µε το ∆.Σ. µας, έχουµε διαµορφωµένη και µία πολύ συγκεκριµένη άποψη για την
αναβάθµιση της ετήσιας αυτής εκδήλωσης.’
Μετά από αυτά τα ισχυρότατα και ακλόνητα επιχειρήµατα, κυρίως εκείνο του απεριόριστου
τσίπουρου, η αντίσταση του ∆.Σ. της Πανελλήνιας εκάµφθη και ελλείψει άλλων υποψηφιοτήτων, ανέθεσε στον Σύλλογο της Θεσσαλονίκης να διοργανώσει το 8ο (Συµπόσιο πλέον).
---------------------------------------------------------------------------

• Στο Συµπόσιο συµµετείχαν 41 Σύλλογοι – µέλη της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας και περίπου
120 προσκεκληµένοι. Εκτιµάται ότι το παρακολούθησαν περί τους 280-300 επισκέπτες από
όλη την Ελλάδα, οι οποίοι µετά τη λήξη του Συµποσίου, µε τηλεφωνήµατα, επιστολές και ηλεκτρονικά µηνύµατα, κατέθεσαν την ευαρέσκεια και τις ευχαριστίες τους, τονίζοντας ιδιαίτερα το υψηλό επίπεδο των εισηγήσεων, τη θαυµάσια φιλοξενία, καθώς και τον φόβο τους
για το λεγόµενο ανέβασµα του πήχυ (αχ αυτός ο πήχυς θα µας ταλανίζει παντού και πάντα
φαίνεται).
• Εκπληκτική η προσπάθεια που κατέβαλαν τα µέλη και οι φίλοι του Εξωραϊστικού Συλλόγου Λιβαδίου. Καθ’ υπέρβαση
των συµφωνηθέντων στη σύσκεψη της Κατερίνης, κατάφεραν
µέσα σε ελάχιστο χρόνο να αναµορφώσουν σχεδόν εκ βάθρων και µε προσωπική εργασία το Νηπιαγωγείο (νυν Πολιτιστικό Κέντρο), να στήσουν τις εκθέσεις φωτογραφίας και
οικοτεχνίας και να αναδείξουν την άλλη όψη του Λιβαδίου,
εκείνη της ανιδιοτελούς προσφοράς και της ερασιτεχνικής
δηµιουργίας. Ένα µεγάλο εύγε σε όλες και όλους.
• Η αρωγή της κας Μαρίας Αντωνίου από την πλευρά της
γραµµατείας του ∆ήµου ήταν πολύτιµη, καθώς και των κυριών του ΚΕΠ.
• Εξαιρετική η προσφορά µίας οµάδας ευγενέστατων κυριών
(µελών ή µη του Εξωραϊστικού), µε άτυπους επιλοχίες την κα
Πόπη Κοκκινοπλίτη και Νικολέττα Παρτάλα, οι οποίες συγύρι
σαν, τακτοποίησαν και προετοίµασαν τα πάντα στο Ζάννειο και παντού. Οι ευχαριστίες
µας είναι το ελάχιστο για το έργο που κατέβαλαν.

Το Συµπόσιο αυτό, ήταν ένα τριήµερο γεµάτο από επιστηµονικό Εθνικό Λόγο, προφορικό και µουσικό, που άφησε ανεξίτηλες εντυπώσεις στο πολυπληθές σώµα των συνέδρων και απέδειξε τις δυνατότητες των συλλογικών φορέων να δηµιουργούν από µόνοι τους υψηλές ποιότητες ζωής. Πολύτιµη στην
όλη οργάνωση ήταν και η συµβολή του Εξωραϊστικού Συλλόγου Λιβαδίου, ενός Συλλόγου που αποτελεί κόσµηµα για το
Λιβάδι, καθώς φυσικά και των ∆ηµοτικών Αρχών, µε προεξάρχοντα τον οικοδεσπότη ∆ήµαρχο Λιβαδίου κο Γιάννη Γκούµα.
Εντυπωσιακή επίσης ήταν και η αρτιότητα της όλης εκδήλωσης, στην οποία συνέβαλε και η υψηλή αισθητική του εντύπου
και του όλου εν γένει υλικού, που ήταν προϊόν του ∆ηµιουργικού Τµήµατος του Συλλόγου Λιβαδιωτών Θεσσαλονίκης

• Πολύτιµη βοήθεια στους συνέδρους, προσέφερε η ευγενής κυρία Ντίνα Μεταξιώτη, εποπτεύοντας τους χώρους του κυλικείου και τους βοηθητικούς χώρους του Ζαννείου. Ένα µεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς.
• Ευχαριστίες επίσης πρέπει να δοθούν
και στους µουσικούς του Λιβαδίου (κο
Γκρίζο, κο Γκουντάρα κ.ά) για τη βοήθειά τους, καθώς και στον ξυλουργό κο
∆. Καρανίκα.
• Οι εστιάτορες του χωριού ανταποκρίθηκαν πλήρως στα καθήκοντά τους και τα
φαγητά τους ενθουσίασαν τους πάντες.
Μακάρι να συνεχίσουν έτσι και στην
καθηµερινότητά τους, ώστε να αναβαθµιστούν οι προσφερόµενες τουριστικές
υπηρεσίες του χωριού.
• Ο δαιµόνιος ρεπόρτερ του ‘Λόγου’, διαπίστωσε πως µερικοί σύνεδροι, µέλη
του Συλλόγου της Θεσσαλονίκης, κατά
τη διάρκεια της συναυλίας της µουσικής
οµάδας του Συλλόγου, δεν άκουγαν, αλλά µόνον θαύµαζαν τις φωνές -και τα
σώµατα από όπου αυτές έβγαιναν- των
δύο κοριτσιών. Μάλιστα δεν έχουν χάσει ούτε πρόβα στη λέσχη µας. Ο θαυµασµός της τέχνης δεν έχει όρια.
• Ψίθυροι που έφτασαν στα αυτιά της
Οργανωτικής Επιτροπής και δεν διαψεύ
στηκαν, είπαν ότι κατά τη διάρκεια του Συµποσίου, δηµιουργήθηκε έντονη και φορτισµένη
αισθησιακά ατµόσφαιρα τα βράδυα στα κατά τόπους µπαράκια, ο δε ντόπιος νεανικός πληθυσµός έκανε θραύση στο βλάχικο τουριστικό τσουνάµι που κατέκλυσε το Λιβάδι. Παράπλευρες απώλειες δεν σηµειώθηκαν.
• Αξίζουν συγχαρητήρια και πολλές ευχαριστίες προς τον απλό κόσµο του Λιβαδίου, ο οποίος αγκάλιασε την εκδήλωση, τους συνέδρους και όλους τους
επισκέπτες µε τρόπο τόσο ανθρώπινο,
φιλόξενο και τρυφερό, που όπως µας
µετεφέρθη και συνεχίζει να µας µεταφέρεται, θα µείνει αξέχαστος σε όλους.
• Ένα θερµό και από καρδιάς ευχαριστώ σε όσες και όσους –και είναι
πολλοί- προσέφεραν την αγάπη τους
και την εργασία τους και που η πέννα
µας ενδεχοµένως λησµόνησε.
Για όσους ισχυρίζονται ότι το Λιβάδι δεν έχει θάλασσα

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

-6-

Θεσσαλονίκης, µαζί φυσικά µε τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσής του.
• Η γραµµατειακή υποστήριξη του Συν• Σηµειώνεται ότι η όλη εκδήλωση δεν είχε κανένα στοιχείο περιττής ‘χλιδής’, αλλά πεποσίου ήταν άψογη. Ο εθελοντισµός σε
ριβλήθηκε από ένα πέπλο άκρως επαρκούς και αξιοπρεπούς δωρικής λιτότητας. Το
όλο του το µεγαλείο και η εξυπηρέτηση
Λιβάδι απέδειξε την αρχοντιά του.
άµεση, παρά το µεγάλο πλήθος των συνέδρων και επισκεπτών. Μεγάλη εντύπωση έκανε, πέραν της επάρκειάς της,
Ο ‘Λόγος’ παραθέτει ορισµένα χαρακτηριστικά φωτογραφικά στιγµιότυπα από το Συµπόσιο, τα
η οµορφιά του γραµµατειακού έµψυχου
οποία µεταφέρουν το κλίµα θαλπωρής που κυριάρχησε
υλικού, σε βαθµό που πολλοί άρρενες
σύνεδροι, χρησιµοποιώντας τερτίπια &
προσχήµατα, είχαν σταθµεύσει παράνοµα επί ώρες στο χώρο της γραµµατείας, προκαλώντας τη µήνι του Προέδρου.
• Οι κυρίες της Κατερίνης, έχουν δηµιουργήσει µία θαυµάσια χορωδία και κάθε
φορά που εµφανίζονται, ενθουσιάζουν
µε τα βλάχικα τραγούδια τους. Ένα µεγάλο µπράβο τους
• Η Μουσική Οµάδα του Συλλόγου Λιβαδιωτών Θεσσαλονίκης, εξέπληξε όλες
και όλους µε την καταπληκτική συναυλία
τους. Ήταν η πρώτη Πανελλήνια εµφάνισή τους και το ∆.Σ. της Θεσσαλονίκης
νοιώθει ιδιαίτερη υπερηφάνεια για την
επέκταση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Συλλόγου µας. Η µεγάλη αξία
της συναυλίας, ήταν η θαυµάσια προσπάθεια και η ερασιτεχνική δηµιουργία
Οµορφιές
Λεβεντιές
αυτών των παιδιών. Ο µεγάλος φίλος
του Λιβαδίου & Επίτιµο Μέλος του Συλλόγου της Θεσσαλονίκης, ο µαέστρος
Άκης Γεροντάκης, ο ανιδιοτελής αυτός
άνθρωπος, κατάφερε να τιθασεύσει τη
µουσική ορµή των φοιτητών ερασιτεχνών µουσικών, να την εντάξει σε ένα
πλαίσιο ‘χαλιναγωγηµένης’ εκφραστικής
ελευθερίας και να βγάλει από τον καθένα τους ένα µεράκι, που θα µας µείνει
αξέχαστο. Αξίζει τον κόπο να τιµήσουµε
αυτά τα παιδιά της Μουσικής Οµάδας του Σ.Λ.Θ., όλα πτυχιούχοι Ωδείων, που είναι οι :
Εκλεκτές παρουσίες
Εκλεκτικές παρουσίες
1. Λάζαρος Μπίσµπας, Λιβαδιώτης, (ο τρυφερός γλυκούλης της οµάδας), φοιτητής Ελληνικής Φιλολογίας Α.Π.Θ. – ακορντεόν
2. Γιάννης Περδίκης (ο εγγονός, όχι ο παππούς, ο οποίος είναι εξαίρετος βλαχοαοιδός),
Λιβαδιώτης, φοιτητής Μουσικολογίας Α.Π.Θ. - κλαρίνο & µπουζούκι
3. Θέµης Σαµαντζής, Τυρναβίτης (∆όκιµος Λιβαδιώτης και καλλιτεχνικός διευθυντής της
οµάδας), φοιτητής Μουσικολογίας Α.Π.Θ. - πιάνο και γκάϊντα,
4. Παναγιώτης Ιωσήφ, Θεσσαλονικιός (ο Παναγιώτατος της οµάδας), φοιτητής Φυσικής
Α.Π.Θ. – τσέλο
5. Κώστας Αυγερινός, Θεσσαλονικιός (ο µελαγχολικός διανοούµενος της οµάδας), φοιτητής Χωροταξίας Α.Π.Θ. - βιολί
6. Ευδώνη Αζωΐδου, Θεσσαλονικιά, (το Ευδώνη-Αηδόνι της οµάδας), φοιτήτρια Αγγλικής
Φιλολογίας Α.Π.Θ. – φωνή
7. Ιωάννα Γιαννάκη, Γιαννιώτισσα (κατά κόσµον Ιωάννα-Μαρία Κάλλας), φοιτήτρια ΑρχιΧορός. Από την Θεωρία των πολιτιστικών µιµιδίων στην Πράξη του εφαρµοσµένουΤσάµικου
τεκτονικής Α.Π.Θ. - φωνή
Ο βουρκωµένος από συγκίνηση µουσικόφιλος Αρχισυντάκτης του ‘Λόγου’, έζησε όλη την ένταση της προετοιµασίας της συναυλίας κατά τη διάρκεια των δοκιµών, στη γεµάτη παρτιτούρες λέσχη του Συλλόγου στην Θεσσαλονίκη. Πήρε µία γεύση από πρώτο χέρι τι σηµαίνει
‘Πρόβα Ορχήστρας’ (για όσους έχουν δει την οµώνυµη ταινία του Φεντερίκο Φελλίνι) και
θεωρεί ότι ήταν µία συγκλονιστική εµπειρία. Όσοι έχουν παραστεί σε εποικοδοµητικές αντιπαραθέσεις ισχυρών καλλιτεχνικών χαρακτήρων, τον καταλαβαίνουν απόλυτα.
• Ως προς το Λεξικό του µεγάλου συνπατριώτη µας Κώστα Προκόβα, η γλαφυρότητα του ύφους του, το γεµάτο νόηµα περιεχόµενο του, η τρυφερότητα της
γραφής του, ενθουσίασαν όλους όσοι
παρακολούθησαν την παρουσίαση του,
Εργασία και …………….…….
Χαρά
το απέκτησαν και ήδη το µελετούν. Ο
συγγραφέας και ο εκδότης Σύλλογος,
ήθελαν να παρουσιαστεί αυτό το µνηµειώδες έργο πρώτα στη γενέτειρα γη
του Λιβαδίου και το πέτυχαν. Ο Σύλλογος της Θεσσαλονίκης θα οργανώσει
αντίστοιχες παρουσιάσεις του µεγάλου
αυτού έργου στην Θεσσαλονίκη, στην
Κατερίνη, στην Λάρισα, στην Ελασσόνα, σε συνεργασία µε τους τοπικούς Συλλόγους, καθώς και στην Βέροια, όπου µας ζητήθηκε επιµόνως. Το Μουντιάλ και τα µπάνια του λαού,
µετέθεσαν αναγκαστικά τις παρουσιάσεις για µετά τον 15Αύγουστο.
• Αισθητή ήταν η απουσία του Γιάννη Τριάρχου από τις εργασίες του Συµποσίου. Μία ελαφρά
αδιαθεσία κράτησε τον µεγάλο αυτό συµπατριώτη µας και Επίτιµο Πρόεδρο του Συλλόγου
της Θεσσαλονίκης, µακρυά από το Λιβάδι το τριήµερο εκείνο. ∆εν έπαψε πάντως να ενηµερώνεται διαρκώς για την πορεία των εργασιών, τηλεφωνώντας αδιακόπως. Όλοι µας του
ευχόµαστε περαστικά (αν και έγινε ήδη καλά), υγεία και µακροζωία.
• Τα πρακτικά του 8ου Συµποσίου θα εκδοθούν το ταχύτερο δυνατόν. Ήδη οι πρώτες 6 εισηγήσεις βρίσκονται στα χέρια της Οργανωτικής Επιτροπής, η οποία πιέζει αφόρητα τους
υπόλοιπους εισηγητές για να παραδώσουν και τις δικές τους. Επιπλέον διαµορφώνεται
και το DVD της εκδήλωσης, το οποίο θα διανεµηθεί µαζί µε τον τόµο. Όποιος επιθυµεί να τα
αποκτήσει, παρακαλούµε να αποστείλει 20 € (τεύχος και DVD) στον Σύλλογο Λιβαδιωτών
Απότιση φόρου τιµής στον Ήρωα από την Π.Ο.Π.Σ.Β.
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Μετά τη λήξη του 8ου Συµποσίου, η Οργανωτική Επιτροπή έστειλε στον ∆ήµαρχο Λιβαδίου κο
Ι. Γκούµα την παρακάτω επιστολή :
Εξωραϊστικού Συλλόγου Λιβαδίου, που υπερέβαλαν εαυτούς για την όσο το δυνατόν καλύτερη λειτουργία των εργασιών του Συµποσίου, καθώς επίσης και στις διοικητικές υπηρεσίες
όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης του Λιβαδίου, για την ευγενή παραχώρηση των αντίστοιΜετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών του 8ου Συµποσίου Ιστορίας, Λαογραφίας και
χων χώρων ευθύνης τους.
Παραδοσιακής Μουσικής & Χορού, που διεξήχθη στο Λιβάδι στις 26-27-28 Μαΐου 2006 και του 5. Θα ήθελα επίσης να µεταφέρετε τις θερµές ευχαριστίες και την αγάπη µου, τόσο την προοποίου ήµουν κεντρικός εµπνευστής και οργανωτής, θα ήθελα να σας καταθέσω τα εξής :
σωπική όσο και όλου του Συλλόγου της Θεσσαλονίκης, στον απλό κόσµο του χωριού µας, ο
1. Κατ’ αρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ µέρους του ∆.Σ. του Συλλόγου µας, τόσο εσάς
οποίος αγκάλιασε την εκδήλωση, τους συνέδρους και όλους τους επισκέπτες µε τρόπο τόσο
όσο και το ∆.Σ. του ∆ήµου, για την ευγενή σας διάθεση, την συνεχή παρουσία σας στις ερανθρώπινο, φιλόξενο και τρυφερό, που όπως µου µετεφέρθη και συνεχίζει να µου µεταφέρεγασίες της εκδήλωσης, καθώς και για την συµπαράστασή σας στην οργανωτική επιτροπή,
ται, θα µείνει αξέχαστος σε όλους.
µε κάθε πρόσφορο µέσο.
6. Τέλος, ελπίζω πως το 8ο Συµπόσιο θα είναι η απαρχή µίας διαρκούς και σταθερής πολιτι2. Το κατά γενική οµολογία υψηλού επιστηµονικού και οργανωτικού επιπέδου Συµπόσιο, απέστικής δραστηριότητας στο Λιβάδι, που θα ανοίξει δρόµους επικοινωνίας µε τον ευρύτερο
δειξε πως όταν οι Λιβαδιώτικες δυνάµεις το θελήσουν, µπορούν να δηµιουργήσουν όµορφα
Ελλαδικό χώρο και θα σπάσει τα όποια υπολείµµατα αποµόνωσης έχουν αποµείνει. Το έχει
και ζηλευτά από όλους πράγµατα, να οργανώσουν και να παρουσιάσουν εξαιρετικές εκδηανάγκη ο κόσµος µας και κυρίως η νεολαία του Λιβαδίου, προς την οποία οφείλουµε όλοι
λώσεις πανελληνίου βεληνεκούς και να αποδείξουν ότι το Λιβάδι συνεχίζει την µεγάλη παµας να προσφέρουµε όχι µόνον τροφή, στέγη και εργασία, αλλά και ευκαιρίες πνευµατικής
ράδοση της µεγάλης πολιτιστικής και µορφωτικής του ιστορίας, που εδώ και αιώνες οι πρόκαι µορφωτικής ανάτασης. Θα ήταν πράγµατι κρίµα, αν το Συµπόσιο αυτό παραµείνει ένα
γονοί µας γράφουν. Αρκεί όλοι µας να λειτουργούµε µέσα σε πνεύµα σύµπνοιας και οµόνοιστιγµιαίο πυροτέχνηµα, όσο όµορφο κι αν ήταν.
ας, ξεπερνώντας ή παραµερίζοντας τις καθηµερινές τριβές και διενέξεις, που µας αποσπούν
Ευχαριστώντας σας θερµά και πάλι για το πνεύµα συνεργασίας και την ανταπόκρισή σας
από στόχους ευγενείς.
Με εκτίµηση και θερµούς πατριωτικούς χαιρετισµούς
3. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις διοικητικές και τεχνικές υπηρεσίες του ∆ήµου για την
υποστήριξή τους στην οργάνωση του Συµποσίου. Επιτρέψτε µου όµως µία ιδιαίτερη µνεία
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Λιβαδιωτών Θεσσαλονίκης ‘Ο Γεωργάκης Ολύµπιος’
στην κυρία Μαρία Αντωνίου, που ειλικρινά η προσφορά της ήταν συγκινητική.
και της Οργανωτικής Επιτροπής του 8ου Συµποσίου
4. Θα σας παρακαλούσα να µεταφέρετε τις ευχαριστίες µου στο ∆.Σ. και σε όλα τα µέλη του
Γιώργος Συνεφάκης
Θεσσαλονίκη 01/06/2006

Αγαπητέ κύριε ∆ήµαρχε

Από την επίσηµη ιστοσελίδα http://www.livadi.gr/nea.htm (Έργο συγχρηµατοδοτούµενο από
Ε.Γ.Τ.Π.Ε-Π και Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων) του ∆ήµου Λιβαδίου, εµφανίστηκε από τις 15 Ιουνίου έως και τις 20 Ιουλίου, το εξής σχόλιο για το 8ο Συµπόσιο (η µεταφορά
του κειµένου είναι αυτούσια, ως προς τις λέξεις και τη σύνταξη) :
‘Στις 26, 27 και 28 Μαΐου 2006 διοργανώθηκε (σ.σ. : Μάλλον διοργανώθηκε από µόνο του)
το 8ο Συνέδριο Ιστορίας Λαογραφίας Παραδοσιακής Μουσικής και Χορού της Πανελλήνιας
Οµοσπονδίας Βλάχων στο ∆ήµο Λιβαδίου µε την συνεργασία του Εξωραϊστικού Συλλόγου
Λιβαδίου, τον Σύλλογο Λιβαδιωτών Θεσσαλονίκης και τον Σύλλογο Λιβαδιωτών Κατερίνης.
Στο Συνέδριο – Συµπόσιο πήραν µέρος απανταχού βλάχοι της Ελλάδας µε συµµετοχές
χορευτικών συγκροτηµάτων. Στο Πολιτιστικό Κέντρο του ∆ήµου φιλοξενήθηκαν εκθέσεις
φωτογραφίας (παλιές και καινούργιες) από τους Ζήση Γκουτζαµάνη, Γεώργιο Σαλαβέρη
και Κων/νο Ψαλλίδα καθώς και έκθεση παραδοσιακών εργόχειρων.’
Αν αυτή είναι η άποψη του ∆ήµου για το συµπόσιο, τότε αυτό το κείµενο δυστυχώς η συντακτική επιτροπή του ‘Λόγου’ το θεωρεί άκρως ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΟ για όσους τίµησαν το Συµπόσιο
µε την παρουσία τους, είτε ως εισηγητές, είτε ως σύνεδροι, είτε ως επισκέπτες. ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΟ
για τον κύριο Κώστα Προκόβα και το Λεξικό της γλώσσας του Λιβαδίου που παρουσιάστηκε σε
πανελλήνια πρώτη στο χωριό. ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΟ για όλους τους σεβάσµιους ακαδηµαϊκούς δασκάλους και όλους τους εισηγητές. ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΟ για το εξαιρετικό επίπεδο των εργασιών.
ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΟ για όλους τους προσκεκληµένους, συνέδρους και φίλους περιηγητές. ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΟ για το Ίδρυµα του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα και τον Πρόεδρό του ∆ηµήτρη
Ζάννα, που εγκαινίασαν την Έκθεσή του Μουσείου για πρώτη φορά στο Λιβάδι. ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΟ γιά όσους εργάστηκαν για την επιτυχία του Συµποσίου, για να ακουστεί παντού στην Ελλάδα και στον κόσµο το Λιβάδι και οι φωνές των ανθρώπων του. ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΟ ακόµη και για
τα παιδιά του Εξωραϊστικού, που αναµόρφωσαν κυριολεκτικά µε τα ίδια τους τα χέρια το σχεδόν ερειπωµένο Πολιτιστικό Κέντρο του ∆ήµου και εργάστηκαν σκληρά γιά να στήσουν τις όµορφες εκθέσεις και που µέσα σε 2 γραµµές η ιστοσελίδα ξεµπερδεύει µαζί τους, υποτιµώντας
τον ευγενή τους µόχθο. ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΟ γιά τους χοροδιδασκάλους εισηγητές και τους χοροδιδασκάλους συνέδρους από 41 Συλλόγους που συµµετείχαν ενεργά στο Εργαστήριο Χορού.
ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΟ για την Χορωδία των Γυναικών της Κατερίνης. ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΟ για τα νέα παιδιά µας που έδωσαν µία θαυµάσια συναυλία. ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΟ για την όποια προσπάθεια ανάπτυξης του συνεδριακού τουρισµού. ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΟ για την αλήθεια και το ίδιο το γεγονός του
Συµποσίου. ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΟ τελικά για το Λιβάδι το ίδιο, την ∆ιοίκησή του και τους ίδιους τους
κατοίκους του, την ιστορία τους, τα φιλόξενα αισθήµατά τους και τον εξαιρετικά τρυφερό τρόπο
µε τον οποίο αγκάλιασαν το Συµπόσιο.

Η ιστοσελίδα είναι ηλεκτρονική εφηµερίδα, ένα δηµόσιο αγαθό που δηµιουργήθηκε µε τα χρήµατα όλων µας, την διαβάζουν οι απανταχού Λιβαδιώτες της διασποράς ανά την Ελλάδα, τις
Ηνωµένες Πολιτείες, την Αυστραλία, την Γερµανία κλπ. και όχι µόνον. Πρέπει λοιπόν να είναι,
αν µη τι άλλο, ενηµερωτική, σοβαρή, λεπτοµερής και αναλυτική στις περιγραφές της. Κατά βάση
αποτελεί έναν ηλεκτρονικό καθρέφτη των γεγονότων του Λιβαδίου, που υποτίθεται πως προβάλλει µόνιµα το χωριό (άλλες περιοχές διαφηµίζουν έντονα γιά το συµφέρον τους, ακόµη και
πολύ υποδεέστερες εκδηλώσεις), κάτι σαν το κυριακάτικο κουστούµι που φοράµε όταν έχουµε
επισκέψεις.
Ο Συλλόγου Λιβαδιωτών Θεσσαλονίκης, ως υπεύθυνος του Συµποσίου, άθελά του και χωρίς
να έχει φταίξει σε τίποτε, έγινε δέκτης δεκάδων παραπόνων και διαµαρτυριών από πολλούς εισηγητές, συνέδρους και βλαχικούς συλλόγους για τον τρόπο σχολιασµού του Συµποσίου στην ιστοσελίδα (βλέπετε ο κόσµος ψάχνει και διαβάζει και µέσω διαδικτύου).
Όσον αφορά το πώς και από ποιους οργανώθηκε το Συµπόσιο, ο Σύλλογός µας, υποκλινόµενος στα γραφόµενα της ιστοσελίδας, µε τα όποια αποθέµατα καλοπροαίρετου αλλά πικρού
χιούµορ διαθέτει, αναφέρει τα εξής :
Σύσσωµος ο Σύλλογός της Θεσσαλονίκης ευχαριστεί θερµά την έγκριτη ιστοσελίδα του ∆ήµου
Λιβαδίου και τον συντάκτη των κειµένων της για την αναφορά στο όνοµά του. Προς αποκατάσταση όµως της ιστορικής αλήθειας και θέλοντας ο συνεργασθείς οργανωτικά Σύλλογος Θεσσαλονίκης να βάλει τα πράγµατα στη σωστή τους διάσταση, χωρίς να καρπωθεί τα εύσηµα άλλων (και προφανώς δεν αναφερόµαστε στους δύο αδελφούς Συλλόγους που αναφέρονται στο
΄κείµενο’), δηλώνει κατηγορηµατικά στους αναγνώστες του ‘Λόγου’, ότι πράγµατι ο Σύλλογός
Λιβαδιωτών Θεσσαλονίκης συνεργάστηκε και συµµετείχε στο Συµπόσιο (αν µιλάµε για το ίδιο
Συµπόσιο και όχι για άλλο). Μάλιστα εθεάθη κατά τη διάρκεια των εργασιών του να περιφέρεται ασκόπως, άγνωστο για ποιόν λόγο, στους χώρους του Ζαννείου Μορφωτικού Κέντρου. Ορισµένα δε µέλη του, µεταξύ αυτών και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, βλέποντας φως, µπήκαν και µέσα στο θέατρο, όπου και κάθησαν γιά λίγο, εξαντλώντας τα αποθέµατα συµµετοχής του συνεργασθέντος Συλλόγου µας.
Αυτά, ώστε να αποδοθούν τα του Καίσαρος τω Καίσαρι και τα του Άσπρου τω Μαύρω. Αµήν.

Από τις 20 Ιουλίου, η ιστοσελίδα http://www.livadi.gr/nea.htm, αντί να διορθώσει
το περιεχόµενό της, εξαφάνισε τελείως το ζήτηµα του Συµποσίου, από τα Νέα του
Λιβαδίου. Μάλλον το Συµπόσιο ως γεγονός για το Λιβάδι µπαγιάτεψε, σε αντίθεση
µε άλλους Συλλόγους Βλάχων που ακόµη στέλνουν ευχαριστήρια και συγχαρητήρια. ‘Είναι και αυτό µία λύσις’, όπως έλεγε και ο συγχωρεµένος ο Καβάφης.

Ο ‘Λόγος του Συλλόγου’, ανταποκρινόµενος στο αίτηµα πολλών συνέδρων, προδηµοσιεύει τις εισηγήσεις των δύο µελών του Συλλόγου µας, τις οποίες και κατέθεσαν στην Οργανωτική Επιτροπή για την ένταξή τους στα Πρακτικά, του Γιώργου Συνεφάκη και της Ευθαλίας Τσανούσα

Του Γιώργου Συνεφάκη, Προέδρου του Συλλόγου Λιβαδιωτών Θεσσαλονίκης ‘Ο Γεωργάκης Ολύµπιος’
Αξιότιµες Κυρίες και Κύριοι, συµπατριώτισσες και συµπατριώτες
Πιστεύω ακράδαντα πως ο λόγος ύπαρξης πολιτιστικών και µορφωτικών συλλόγων, είναι η
διαρκής προσπάθεια για κάτι περισσότερο από ορισµένες εθιµοτυπικές, περιοδικές ή περιστασιακές συναθροίσεις µε κύριο και βασικό στόχο την αναψυχή ή τις κοινωνικές συναναστροφές.
Θα πρέπει αυτό το κάτι παραπάνω, να είναι κάτι που θα προάγει διαρκώς την πολιτιστική επιµόρφωση όλων µας, να συµβάλλει ενεργά και να συσφίγγει διαρκώς τις σχέσεις των µελών και
φίλων και να αναπτύσσει την αλληλεγγύη µεταξύ τους. Αλλιώς οι Σύλλογοι και κατ’ επέκταση η
Πανελλήνια Οµοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων, θα παραµένουν απλά ένας φορέας
χαλαρών δεσµών µεταξύ ανθρώπων µε κοινή απλά καταγωγή και οι λέσχες των Συλλόγων απλά ένας χώρος καθηµερινής διασκέδασης ορισµένων µελών, στέγασης µερικών δραστηριοτήτων (χορευτικά παιδιών κλπ.) ή περιστασιακών συναθροίσεων. Στην περίπτωση αυτή, το όποιο

∆.Σ. θα έχει απλά και µόνο αρµοδιότητες διεκπεραίωσης των τυπικών και των εθίµων και θα
περιµένει ανυπόµονα τη λήξη της 2ετούς θητείας του.
Το 8ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΧΟΡΟΥ’
πέρα από µία υψηλού επιστηµονικού και µορφωτικού επιπέδου προσφορά στους απανταχού
Βλάχους και γενικότερα στους πολίτες της Ελλάδας, αποτελεί και ένα δείγµα γραφής για την ικανότητα των Συλλόγων και των φορέων εν γένει, να προβάλλουν την παράδοση των τόπων
τους κάτω από µία άλλη οπτική. Να την προβάλλουν, όχι στο πνεύµα µίας στατικής και στερεότυπης διατήρησής της, που αρχίζει και τελειώνει µε συνεχώς επαναλαµβανόµενες, µονότονα και
τυποποιηµένα, ακουστικοχορευτικές αναπαραστάσεις και µόνον, αλλά στο πνεύµα της ανάδειξης και της µετεξέλιξης των αξιών που η ίδια η παράδοση εµπεριέχει. Των αξιών της ζωής, των
αξιών της ιστορίας, των αξιών της παιδείας, των αξιών της κοινωνικής αλληλεγγύης, των αξιών

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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του δηµοκρατικού πνεύµατος. Έτσι και µόνον έτσι, η παράδοση θα λειτουργήσει ως αντίσωµα
κατά της ισοπεδωτικής λογικής των εµπορευµατικών προτύπων ζωής, τα οποία η παγκοσµιοποίηση προσπαθεί να επιβάλλει, αφαιρώντας και τα τελευταία εναποµείναντα ψήγµατα της ράθυµης, αγραναπαυµένης ή και ξεχασµένης µας Ρωµιοσύνης.
Η συστηµατική και επί πολλά χρόνια αποσιώπηση ή έστω οι επιλεκτικές αναφορές στη µεγάλη προσφορά των Βλάχων από την επίσηµη πολιτεία, η οποία διαφαίνεται ακόµη και σήµερα
στην ‘Πελοποννησοκεντρική’ ή έστω ‘Νοτιοελλαδοκεντρική’ γραφή της ‘επίσηµης’ ιστορίας, είχε
ως αποτέλεσµα την έλλειψη ενηµέρωσης της ευρύτερης κοινωνίας για τη συµβολή και τις θυσίες
των Βλάχων στους εθνικούς αγώνες. Το οικονοµικό δε µοντέλο ανάπτυξης που εφαρµόστηκε µετά τη λήξη του 2ου παγκοσµίου καθώς και του εµφυλίου πολέµου, παράλληλα µε τις σκληρές και
βίαιες πολιτικές συνθήκες της περιφέρειας, επέφερε την ανατροπή της ισόρροπης πληθυσµιακής κατανοµής στη χώρα µεταξύ αστικών κέντρων και περιφέρειας, µε τη βίαιη αστικοποίηση
των πόλεων και την ερήµωση της υπαίθρου.
Η µε τον στρεβλό αυτό τρόπο δηµιουργία µίας νεοαστικής τάξης στο σύγχρονο ελληνικό κράτος από τα µέσα του 20ου αιώνα, δηµιούργησε παράλληλα -και καλλιεργεί ακόµη και σήµερα µία
‘ξενο-µανιακή’ νοοτροπία στα νεόκοπα και ιστορικά απαίδευτα µικροαστικά και αστικά στρώµατα, τα οποία απαξίωσαν µε περισσή άγνοια, ανωριµότητα, µικρόνοια και ελαφρότητα, παραδόσεις, γλώσσες, ντοπιολαλιές, ιδιώµατα και συµπεριφορές πληθυσµών της περιφέρειας. Μάλιστα, πολλά από αυτά τα κοινωνικά στρώµατα, παρασυρόµενα από την γενικότερη ατµόσφαιρα της απαιδευσίας και της αποστεωµένης καταγραφής της ιστορίας του τόπου, κατάφεραν να
εκριζώσουν βιαίως τις ίδιες τις µνήµες των προγόνων τους, φθάνοντας στο σηµείο να ταυτίζουν
ακόµη και την λέξη ‘βλάχος’ µε την έννοια του άξεστου, µόνο και µόνο επειδή δεν ασπάζεται τα
µιµητικά και κατεστηµένα πλέον δυτικότροπα πρότυπα συµπεριφοράς.

Αναπόφευκτη συνέπεια αυτής της κατάστασης, ήταν να αυξηθεί η κοινωνική εσωστρέφεια των
τοπικών βλάχικων κοινοτήτων, οι οποίες, µε ελάχιστες φωτεινές εξαιρέσεις, µετανάστευσαν µαζικά στα αστικά κέντρα, όπου ρίζωσαν και µάλιστα γερά, αυξήθηκαν, πληθύνθηκαν και πρόκοψαν. ∆ηµιουργήθηκαν έτσι 2ης και 3ης γενιάς απόγονοι των Βλάχων, οι οποίοι διατήρησαν ωστόσο δεσµούς, έστω και χαλαρούς, µε τις µνήµες τους και τις πατρογονικές εστίες τους.
Αυτό το κέλυφος της εσωστρέφειας, που εµφανίζεται ως φαινοµενική αδιαφορία, πρέπει η Οµοσπονδία να καταβάλλει προσπάθειες να το σπάσει. Να το σπάσει, µέσω της διάχυσης του
πολιτισµού της παράδοσής µας σε όλη την επικράτεια, κυρίως στα µεγάλα αστικά κέντρα, µέσω
της επίµονης διάδοσης µε τον πλέον αποτελεσµατικό τρόπο των γόνιµων στοιχείων της ιστορίας
µας, µέσω της ενεργοποίησης των πνευµατικών δυνάµεων όλων των συµπατριωτών µας.
Η Οµοσπονδία θα πρέπει να συσπειρώσει µε κάθε τρόπο τις µυριάδες του Βλάχικου ανθρώπινου δυναµικού, να δυναµώσει τις µνήµες των βλάχικων, αστικών πλέον, πληθυσµών, που
βρίσκονται σε χειµέρια νάρκη, να ερεθίσει το πατριωτικό και πολιτιστικό τους φιλότιµο και να
κινητοποιήσει ή έστω να θέσει σε εγρήγορση, ακόµη και τα εθνικά τους αντανακλαστικά αν
χρειαστεί, βλέποντας τα µηνύµατα των καιρών που ζούµε.
Αλλιώς, θα παραµένουµε όλοι µας σε ένα επίπεδο συµπαθούς αλλά επιδερµικής πατριδολατρείας και προγονολατρείας, βασισµένης µόνο σε µιµιτικές αναπαραστάσεις στιγµιοτύπων αναψυχής, ή ακόµη χειρότερα, σε ένα επίπεδο µεταφυσικής, ποµπώδους και παρωπιδικής πατριδολαγνείας και προγονολαγνείας. Το ζητούµενο είναι η πατριδοφιλία και προγονοφιλία, µε το
αρχαίο νόηµα της λέξης φιλώ = αγαπώ, δηλαδή µιάς ενσυνείδητης και ζεστής διάθεσης προσφοράς για την συνέχιση και µετεξέλιξη της παράδοσης, όπου ο καθένας µας θα καταθέτει στον
κοινό κορβανά ως ρεφενέ τον οβολό της έγνοιας του, ανάλογα µε τις µορφωτικές και οικονοµικές
του δυνατότητες, όπως επίσης ανάλογα µε τα µεγέθη των γνώσεων, της τεχνογνωσίας, της κατάρτισης ή των δεξιοτήτων που κατέχει.

Της Ευθαλίας Τσανούσα, Καθηγήτριας Φυσικής Αγωγής
Η ενδυµασία των Λιβαδιωτών αποτελεί ιδιαίτερη µορφή τοπικής λαϊκής τέχνης, η οποία διαµορφώθηκε από τις πολιτιστικές παραδόσεις , τα ήθη, τις πρακτικές και αισθητικές ανάγκες
τους και φυσικά από τις κλιµατολογικές συνθήκες αυτού του τόπου. Μελετώντας τη φορεσιά
µπορεί κανείς να βρει στοιχεία για την ιστορία ενός τόπου, τις συνήθειες και τις αξίες µιας κοινωνίας και την οικονοµική και επαγγελµατική θέση ενός ατόµου.
1.Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝ∆ΥΜΑΣΙΑ
ΟΙ ΚΕΦΑΛΟ∆ΕΣΜΟΙ
Βασικό και κυρίαρχο κοµµάτι της γυναικείας ενδυµασίας αποτελούσαν πάντα οι κεφαλόδεσµοι. Οι δύο ιδιαίτεροι και χαρακτηριστικοί Λιβαδιώτικοι κεφαλόδεσµοι ήταν ο φλιόγκος και το
καϊρούκι και οι δύο ήταν νυφικοί κεφαλόδεσµοι . Κάθε κοπέλα φορούσε για πρώτη φορά τον
ένα ή τον άλλο κεφαλόδεσµο την ηµέρα του γάµου της και από κει και έπειτα κάθε επίσηµη δηµόσια εµφάνιση της συνοδευόταν από αυτόν. Ο φλιόγκος ήταν παλαιότερος , ενώ το καϊρούκι
εµφανίστηκε µετέπειτα . Λέγεται ότι πριν ακόµη από και τον φλιόγκο υπήρχε ένα άλλο γυναικείο καπέλο κάτι σαν φέσι µε την ονοµασία «µπάλτζα».
Αρχικά ο φλιόγκος θα χρησιµοποιηθεί από τις γυναίκες των ανώτερων κοινωνικά τάξεων αργότερα όµως όλες οι Λιβαδιώτισσες παντρεύονται φορώντας φλιόγκο. Στα τέλη περίπου του
19ου αιώνα θα κάνει την εµφάνισή του το καϊρούκι το οποίο και πάλι αρχικά θα χρησιµοποιηθεί
από τις γυναίκες των αρχοντικών οικογενειών. Για να περάσει το καϊρούκι από τις ανώτερες
κοινωνικά τάξεις στις λαϊκότερες, χρειάστηκαν κάποιες δεκαετίες και σε αρκετές περιπτώσεις
αυτό το πέρασµα δεν ήταν εύκολο. Αναφέρουµε λοιπόν µία χαρακτηριστική περίπτωση γύρω
στο 1920, όπου κάποια νύφη ετοιµάστηκε να πάει στην εκκλησία µε καϊρούκι, όταν όµως πήγε
στο σπίτι της το σόϊ του γαµπρού, ο πεθερός της απαίτησε να φορέσει το φλιόγκο που για την
εποχή εκείνη ήταν πιό παραδοσιακός από το καϊρουκι. Αν και το καϊρούκι ήταν µεταγενέστερο,
δεν αντικατέστησε τον φλιόγκο εντελώς κι αυτό γιατί όσες γυναίκες είχαν παντρευτεί φορώντας
φλιόγκο, τον διατηρούσαν εφ’ όρου ζωής.
Ο ΦΛΙΟΓΚΟΣ
Για να φτιαχτεί και να στολιστεί ο φλιόγκος, απαιτείται ιδιαίτερη πείρα και τέχνη. Αυτός ο κεφαλόδεσµος ήταν φτιαγµένος από µαύρο τσόχινο ύφασµα, πάνω στο οποίο υπήρχε το «µπρισίµι», δηλ. µαύρα κρόσσια τοποθετηµένα ακτινωτά. Η γυναίκα χώριζε σε δύο κοτσίδες τα πλούσια και µακριά µαλλιά της, τα στριφογύριζε και τοποθετούσε το τσόχινο κοµµάτι. Έπειτα έβαζε
γύρω από το κεφάλι το «πόσι», το οποίο ήταν µια µαύρη κορδέλα από χοντρό σατέν ύφασµα
και τοποθετούσε τις δύο κοτσίδες πάνω στο φλιόγκο σε κυκλικό σχήµα. ∆εξιά έµπαινε το κουκότου δηλ. ένα µεταξωτό τετράγωνο µαντήλι µε κόκκινα, πράσινα και µοβ κεντήµατα στην ύφανσή
του. Αυτό στηριζόταν µε χρυσή καρφίτσα. Κουκότου στα Βλάχικα σηµαίνει κόκορας ή φιόγκος.
Καθηµερινά φορούσαν τον φλιόγκο στην απλή του µορφή, δηλ. σε µαύρο χρώµα και χωρίς το
πολύχρωµο µαντήλι. Στην απλή του µορφή τον φορούσαν και οι ηλικιωµένες γυναίκες ή οι χήρες.
Η ΕΝ∆ΥΜΑΣΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟ∆ΕΥΕ ΤΟΝ ΦΛΙΟΓΚΟ
Το φουστάνι ήταν φτιαγµένο από στόφα και αποτελούνταν από δύο κοµµάτια. Το επάνω λεγόταν «τρούπου» και το κάτω φούστα. Τα επικρατέστερα χρώµατα ήταν το σκούρο µπλε, το λαδί,
το καφέ και σπανιότερα το µπορντό. Η ποδιά µε την ονοµασία «πουάλα» ήταν από το ίδιο ύφασµα µε το φουστάνι ή από σατέν και είχε κεντήµατα µε φιστόνι ή δαντέλα. Αυτή ήταν η γιορτινή ποδιά και ο ρόλος της απλά διακοσµητικός. Στο λαιµό φορούσαν τη « λιµουδέτα» δηλ. ένα
ανοιχτόχρωµο µεταξωτό φουλάρι και πάνω σε αυτό τοποθετούσαν µία καρφίτσα. Για πανωφόρι
είχαν τη «σαλταµάρκα» η οποία ήταν φτιαγµένη από ντρα δηλαδή µαύρο χοντρό εγγλέζικο ύφασµα και καφέ γούνα καστοριανή. Υπήρχε όµως και το «κιούρκι» το οποίο ήταν πιο µακρύ
από τη σαλταµάρκα και εσωτερικά όλο επενδεδυµένο µε γούνα. Οι γυναίκες των ασθενέστερων
οικονοµικά τάξεων φορούσαν µόνο την σαλταµάρκα την οποία έφτιαχναν από «τσιπούνι» δηλ.
µάλλινο ύφασµα ή είχαν µαύρο παλτό χωρίς την γούνα µε την ονοµασία «ράσα» . Εσωτερικά
φορούσαν µπούστο χασεδένιο µε ασπροκέντηµα και ζαφειράκι. Επίσης φορούσαν την «κατασάρκα» δηλαδή µάλλινη πλεκτή αµάνικη φανέλα. Πάνω από αυτήν φορούσαν πλεκτό η υφαντό
µάλλινο αµάνικο φουστάνι ως το γόνατο. Αυτό το ονόµαζαν «φούστα». Πάνω από αυτό το φουστάνι φορούσαν χασεδένιο ολόσωµο µεσοφόρι µε δανδελίτσα στο τελείωµα.
Τα «σκουφούνια» ήταν οι µάλλινες πλεκτές κάλτσες µέχρι το γόνατο σε χρώµα λουλακί ή
µαύρο.

ΤΟ ΚΑΪΡΟΥΚΙ
Αυτός ο περίτεχνος και τόσο όµορφος
νυφικός κεφαλόδεσµος, αναµφισβήτητα
αναδείκνυε την οµορφιά µιας γυναίκας
και προσέθετε κάτι ιδιαίτερα ξεχωριστό
στην επίσηµη εµφάνιση της. Αυτός ίσως
ήταν και ο λόγος που άντεξε στο πέρασµα του χρόνου και επί δεκαετίες , µέχρι
το 1960 - 1962 το καϊρούκι είχε βασική
θέση στην επίσηµη ενδυµασία της Λιβαδιώτισσας.
Οι νύφες που παντρεύονται µε καϊρούκι
φορούν πάνω από αυτό πέπλο. Παλαιότερα το πέπλο κάλυπτε το πρόσωπο αργότερα όµως έµπαινε στο πίσω µέρος του κεφαλιού
πάνω από το καϊρούκι. Το χρώµα του ήταν συνήθως µπλε σκούρο, λαδί ή καφέ µε µαύρη γαλλική δανδέλα. Αυτή η δανδέλα ονοµάζεται «κιπούρι» και υπήρχαν τέσσερα πέντε διαφορετικά
σχέδια.
Για να δεθεί το καϊρούκι χρειάζεται αρκετός χρόνος , τέχνη και επιδεξιότητα. Από τον τρόπο
που µία γυναίκα έφτιαχνε το καϊρούκι της µπορούσε κανείς να αντιληφθεί τη σπιρτάδα και την
νοικοκυροσύνη της.
Για να φτιαχτεί το καϊρούκι εκτός από τα µακριά µαλλιά της κοπέλας ήταν απαραίτητο το
«κουρδόστου» το οποίο ήταν µία πλεξούδα φτιαγµένη από ύφασµα . Πάνω σε αυτή θα στηριχθεί η όρθια δανδέλα µε τα «στουµπίτσα» δηλαδή τις µεγάλες καρφίτσες οι οποίες καταλήγουν
σε µαύρες στρόγγυλες κεφαλές.
Στην αρχική µορφή το καϊρούκι είχε στενή δανδέλα η οποία σχηµάτιζε µία εγκοπή στην αριστερή πλευρά και µία πίσω. Με το πέρασµα των χρόνων το καϊρούκι γίνεται στρογγυλό στο πάνω µέρος και η δανδέλα του πιο φαρδιά.
Βασικό ρόλο βέβαια παίζουν και τα
κοσµήµατα τα οποία ήταν ενδεικτικά
και ανάλογα µε το οικονοµικό και κοινωνικό υπόβαθρο της κάθε γυναίκας .
Στο καϊρούκι στην δεξιά πλευρά έµπαινε πάντα µία καρφίτσα µε τρεις
χρυσές βέργες ή µία καρφίτσα λίρα ή
τρεις λίρες . Στο πίσω µέρος του για
να ενωθούν τα δύο φύλλα του έµπαινε το «αστρίκου» δηλαδή µία µικρότερη καρφίτσα συνήθως σε σχήµα
αστεριού.
Όσων αφορά στην προέλευση του
καϊρουκιού λέγεται ότι αυτό ήρθε από
την Αυστροουγγαρία, όταν ένας επιφανής Λιβαδιώτης επέστρεψε µετά τις σπουδές του από εκεί µε τη γυναίκα του. Αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη γυναίκα που φόρεσε καϊρούκι στο Λιβάδι.
Η ΕΝ∆ΥΜΑΣΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟ∆ΕΥΕ ΤΟ ΚΑΪΡΟΥΚΙ
Στην νυφική ενδυµασία µε καϊρούκι έχουµε το φουστάνι το οποίο αποτελείται και πάλι από
δύο κοµµάτια «τρούπου» δηλαδή µπλούζα και φούστα. Ήταν φτιαγµένο από στόφα σκούρων
αποχρώσεων µε ανθάκια. Στις δύο ενδυµασίες σε αυτή µε φλιόγκο µια σε αυτή µε καϊρούκι υπάρχουν κάποιες βασικές διαφορές . Με το καϊρούκι δεν φορούσαν ποδιά γιατί η συγκεκριµένη
ενδυµασία ήταν επηρεασµένη από τον αστικό τρόπο ζωής. Επίσης το χειµώνα δεν φορούσαν τη
σαλταµάρκα αλλά «λούτρινη» ζακέτα η οποία ήταν πιο µακριά από τη σαλταµάρκα και είχε
καφέ γούνα στο γιακά. Για την άνοιξη είχαν ζακέτα από «ατλάζι» δηλ. λεπτό γυαλιστερό ύφασµα. Όλα αυτά τα υφάσµατα για την επίσηµη φορεσιά τα έφερναν οι έµποροι του Λιβαδίου από
πόλεις του εξωτερικού όπως Βιέννη, Παρίσι ,Σµύρνη κλπ. Αργότερά µετά την απελευθέρωση τα
αγόραζαν από καταστήµατα του Λιβαδίου ή από κοντινές πόλεις .
Τα κοσµήµατα που συνήθιζαν να φορούν ήταν µία χρυσή καρφίτσα στο λαιµό και χρυσό
σταυρό ή πεντόλιρο . Τα σκουλαρίκια ήταν συνήθως κρεµαστά.
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Εκτός από αυτή την επίσηµη φορεσιά υπήρχε και ένας άλλος τύπος κτηνοτροφικής ενδυµασίας. Αυτή αποτελούνταν από µάλλινη φουστανέλα η οποία ήταν ενσωµατωµένη στο γιλέκο.
Με το πέρασµα των χρόνων η ενδυµασία αυτή παρουσίασε µια βασική αλλαγή.
Αρχικά το χρώµα της φορεσιάς αυτής ήταν άσπρο γρήγορα όµως θα αντικατασταθεί από το
λουλακί που ήταν πιο πρακτικό και έτσι η φορεσιά θα πάρει αυτή τη µορφή που βλέπουµε.
Το καπέλο ονοµαζόταν «κ’τσούλα» και το πουκάµισο ήταν µαύρο από βαµβακερό ύφασµα µε
παπαδίστικο γιακά και φαρδιά µανίκια. Το «γιλέκι» ήταν φτιαγµένο από «τσιπούνι» δηλ. µάλλινο ύφασµα υφαντό στον αργαλειό. Το γιλέκι συγκρατούσε µία δερµάτινη ζώνη ή µάλλινο πλεκτό
ζωνάρι µε την µε την ονοµασία «µπρ΄νου». Το σαλαβάρι ήταν και αυτό
από τσιπούνι και δενόταν στη µέση µε ένα µάλλινο πλεκτό σχοινί το «προυκουζώµου».
Εσωτερικά φορούσαν την «κατασάρκα» δηλ. άσπρη µάλλινη φανέλα µε µπλε µανσέτες . Αυτή ήταν υφαντή στον κορµό του σώµατος και είχε πλεκτά µανίκια ή ήταν ολόκληρη πλεκτή . Για
2.Η ΑΝ∆ΡΙΚΗ ΕΝ∆ΥΜΑΣΙΑ
εσώρουχο φορούσαν το «π΄τούρι» το οποίο ήταν και αυτό πλεκτό και έφτανε ως τον αστράγαΗ ανδρική ενδυµασία στο Λιβάδι παρουσιάζει µεγάλη ποικιλία. Κάθε επαγγελµατικήλο. Οι κάλτσες ήταν µάλλινες πλεκτές ως το γόνατο σε χρώµα λουλακί ή µαύρο και ονοµαζόταν
κοινωνική τάξη είχε διαφορετική φορεσιά. Αλλά και στην ίδια φορεσιά υπάρχουν αρκετές πα«σκουφούνια».
ραλλαγές, οι οποίες διαµορφώθηκαν από το πέρασµα του χρόνου και από το προσωπικό γούΓια πανωφόρι είχαν µάλλινη κάπα την οποία ονόµαζαν «µαλιότου» .Υπήρχε βέβαια και το
στο .Συναντούµε λοιπόν την φορεσιά
«κουντούσου» που όπως λέει και η ονοµασία του ήταν πιο κοντό και πιο στενό από το µαλιότου
1.Των κτηνοτρόφων
. Υπήρχε «κουντούσου» µε γιακά ή µε κουκούλα . Αυτό µε κουκούλα προοριζόταν για καθηµερι2.Των κυρατζήδων (µεταφορέων)
νή χρήση.
3.Των γεωργών
Τα υποδήµατά τους ήταν φυσικά τα τσαρούχια. Την φορεσιά αυτή συµπλήρωνε η ξύλινη σκα4. Των εργατών και των µαστόρων
λιστή γκλίτσα µε την ονοµασία «κ΄ρλίγκου».
5.Των εµπόρων
Θα παρουσιάσουµε δύο από αυτές. Την φορεσιά
Η ΚΥΡΑΤΖΙ∆ΙΚΗ ΦΟΡΕΣΙΑ
των κτηνοτρόφων και των κυρατζήδων. Άλλωστε
Οι κυρατζίδες ήταν η επαγγελµατική τάξη των µεταφορέων, οι οποίοι µε τα ζώα τους µετέφεαυτές ήταν οι πολυπληθέστερες επαγγελµατικές
ραν προϊόντα και εµπορεύµατα σε άλλες πόλεις της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού.
τάξεις του Λιβαδίου.
Οι κυρατζίδες φορούσαν καπέλο-τραγιάσκα και πουκάµισο σε σκούρες αποχρώσεις συνήθως
γκρι ή µαύρο. Πάνω από το πουκάµισο φορούσαν γιλέκο που κούµπωνε στο πλάι, το ονοµαζόΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΦΟΡΕΣΙΑ
µενο «τζιµιντάνι». Το παντελόνι ήταν φαρδύ στο µηρό και πολύ στενό στην κνήµη και είχε ένα
Αρχικά οι κτηνοτρόφοι είχαν ως ενδυµασία τους
υφασµάτινο λουράκι που το φορούσαν στο πέλµα. Αυτό το παντελόνι ονοµαζόταν «κιλότα». Για
τη γνωστή σε όλους µας φορεσιά µε φουστανέλα
πανωφόρι είχαν σακάκι φτιαγµένο από τσιπούνι ή «κουντούσου» δηλ. κάπα σαν αυτή των
.Αυτή ήταν η επίσηµη φορεσιά τους και αποτελούκτηνοτρόφων. Τα υποδήµατά τους ήταν απλά δερµάτινα παπούτσια.
νταν από καπέλο, άσπρο πουκάµισο µε φαρδιά
Τελειώνοντας θα πρέπει να αναφέρουµε ένα επίσης βασικό στοιχείο για αυτές τις αντρικές ενµανίκια, άσπρη υφασµάτινη φουστανέλα, και µάλδυµασίες. Είναι λοιπόν αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι η κτηνοτροφική και η κυρατζίδικη φορέθηλινο γιλέκο άσπρο ή µαύρο µε διακοσµητικά κεκαν από κάποιους Λιβαδιώτες µέχρι πολύ πρόσφατα. Ως το 1990-95 συναντούσε κανείς στο
ντήµατα .Το ζωνάρι τους ήταν µάλλινο πλεκτό. Στη
Λιβάδι ηλικιωµένους ανθρώπους να φορούν αυτές τις ενδυµασίες.
µέση φορούσαν το «σελιάχι» το οποίο ήταν από
δέρµα και είχε δυο τρεις θήκες για να βάζουν τα λεφτά, τον καπνό και το τσακµάκι. Στο στήθος
φορούσαν το «κιουστέκι» δηλ. ένα κόσµηµα φτιαγµένο από ασηµένιες αλυσίδες.

Καθηµερινά οι Λιβαδιώτισες φορούσαν φουστάνια από πιο απλά υφάσµατα και στο κεφάλι
«σκέπι» δηλαδή µαντήλι από µεταξωτό µπλε ύφασµα µε «κουκάκια» φτιαγµένα µε βελόνι, βελονάκι ή σαΐτα.
Το «σκέπι» φοριέται ακόµη και σήµερα από τις Λιβαδιώτισες . Στις αγροτικές εργασίες και
στις δουλειές του σπιτιού φορούσαν στο κεφάλι «καλέµι» δηλ. µαντήλι από βαµβακερό ύφασµα. Οι νιόπαντρες φορούσαν άσπρο καλέµι κεντηµένο µε χαντράκια και πούλιες , ενώ οι µεγαλύτερες σε ηλικία φορούσαν καφέ καλέµι. Η καθηµερινή ποδιά για τις δουλειές του σπιτιού ήταν
µάλλινη υφαντή και ονοµαζόταν «πιστιµάνου». Την καθηµερινή ενδυµασία συµπλήρωνε η µάλλινη πλεκτή ζακέτα µε την ονοµασία «µπόλκα» σε ανοιχτές αποχρώσεις για τις νεώτερες και
σκούρες για τις ηλικιωµένες. Υπήρχε βέβαια και η «σπαλέτα» ένα πλεκτό σάλι σε τριγωνικό
σχήµα µε κρόσσια.

Ο "Λόγος" δηµοσιεύει τα κείµενα "Αντί προλόγου - Σχόλιο του εκδότη" και τον "Πρόλογο" του Λεξικού του Κώστα Προκόβα (η "Εισαγωγή" του κου Προκόβα είναι αρκετά µακροσκελής
και δεν χωράει στον σηµερινό ‘Λόγο’), ώστε να τα διαβάσουν και όσοι δεν προµηθεύτηκαν ακόµη το Λεξικό. Συστήνουµε να το αποκτήσουν όλοι, γνωρίζοντες και µη τα βλάχικα.

Αντί προλόγου – Σχόλιο του εκδότη / Η εισήγηση του ∆.Σ. του Συλλόγου στο 8ο Συµπόσιο
Ο Σύλλογος Λιβαδιωτών Θεσσαλονίκης ‘Ο Γεωργάκης Ολύµπιος’,
πέραν του ότι είναι ένας ιστορικός
Σύλλογος (ιδρύθηκε το 1908), είναι
και ένας Σύλλογος τυχερός και µάλιστα πολλαπλά τυχερός. Είναι
τυχερός, γιατί ευτύχησε να έχει εντεταγµένους στις τάξεις και τις
γραµµές του, ανθρώπους που
συµµετείχαν ενεργά σε όλους τους
εθνικούς απελευθερωτικούς αγώνες, ανθρώπους που συµµετείχαν
ενεργά σε όλους τους αγώνες για
τη δηµοκρατία, ανθρώπους που
συνέβαλλαν & συµβάλλουν ενεργά στην πνευµατική, µορφωτική, πολιτιστική και οικονοµική
ζωή της Θεσσαλονίκης, του Λιβαδίου και της Ελλάδας. Είναι τυχερός, γιατί ευτύχησε να έχει
στις τάξεις και τις γραµµές του, ανθρώπους της ανιδιοτελούς κατάθεσης ψυχής, ανθρώπους της
βαθειάς έγνοιας γιά τον πλησίον, ανθρώπους της κοινωνικής αλληλεγγύης, ανθρώπους της
συλλογικότητας ως τρόπου ζωής. Είναι τυχερός, γιατί ευτύχησε να έχει στις τάξεις και τις γραµµές του, ανθρώπους Πατριώτες µε το Πι κεφαλαίο, ανθρώπους Πνευµατικούς µε το Πι κεφαλαίο,
ανθρώπους της Προσφοράς µε το Πι κεφαλαίο, ανθρώπους Πολίτες µε το Πι κεφαλαίο.
Ο Κώστας Προκόβας, ο σεµνός διανοούµενος, ο ακούραστος ερευνητής, ο εξαίρετος συγγραφέας, ο τρυφερός Άνθρωπος, έκανε την εξαιρετική τιµή στον Σύλλογό µας, µετά την µεγάλη του
δωρεά του 2001 των δικαιωµάτων του εξαίρετου βιβλίου του ‘Τα παιδιά της Μνηµοσύνης –
Μακρύ ταξίδι στη νιότη µιάς γενιάς’, να του δωρίσει επιπλέον τα δικαιώµατα της έκδοσης
τριών βιβλίων που συνέγραψε, µίας τριλογίας για να ‘µπορέσει κι αυτός να ανταποδώσει τα
τροφεία στην πατρίδα του’, όπως ο ίδιος λέει. Το πρώτο από τα τρία, αυτό στου οποίου την έκδοσή προχωρούµε, είναι ο καρπός ενός πεντάχρονου -και πλέον- επίπονου πνευµατικού του
µόχθου. Ενός µόχθου ψυχής, νοός και γνώσης, ο οποίος µετουσιώθηκε στο γεµάτο αγάπη αυτό
λεξικό, το ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΒΛΑΧΙΚΗΣ ΤΟΥ ΛΙΒΑ∆ΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ (λέξεις, ιστορία, παράδοση και λαϊκός πολιτισµός – παράγωγα, συνώνυµα, ετυµολογία).
Ο Κώστας Προκόβας, µε το λεξικό αυτό, προσθέτει µία ακόµη πανέµορφη ψηφίδα στο απέραντο ψηφιδωτό της ανεκτίµητης υπηρεσίας του στην ιστορία, τη γλώσσα, την παιδεία και το λαϊκό πολιτισµό του Λιβαδίου, στους ‘επώνυµους και ανώνυµους ανθρώπους του που έζησαν, έδρασαν και κράτησαν µε καρτερία και αξιοπρέπεια το ήθος της ορεινής κοινότητάς µας’, όπως ο
ίδιος αναφέρει στην επιστολή του προς το ∆.Σ. του Συλλόγου µας, ανακοινώνοντας τις προθέσεις του για τη δωρεά αυτή.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου, εµείς οι 7 άνθρωποι που την περίοδο αυτή χειριζόµαστε τις τύχες του, όταν απαντήσαµε στην επιστολή αυτή του Κώστα Προκόβα, αποδεχόµενοι µε
συγκίνηση και οµοφώνως φυσικά τη µεγάλη αυτή δωρεά, του γράψαµε αυτά τα φτωχά και πεζά
λόγια, όντας σίγουροι ότι εκφράζαµε όλα τα µέλη και τους φίλους του Συλλόγου : ‘Η συγκεκριµένη πρόταση, την οποία κάνατε προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου Λιβαδιωτών

Θεσσαλονίκης ‘Ο Γεωργάκης Ολύµπιος’, περιποιεί µέγιστη τιµή προς τον Σύλλογό µας και
προς όλους τους ανθρώπους που τον περιβάλλουν. Επιβεβαιώνει τη µεγάλη σας αγάπη και την
απροσµέτρητη διάθεση προσφοράς η οποία σας διέπει και µάλιστα κατ’ εξακολούθηση, µετά την
παραχώρηση το 2001 στον Σύλλογό µας, των δικαιωµάτων του θαυµάσιου βιβλίου σας ‘Τα
παιδιά της Μνηµοσύνης – Μακρύ ταξίδι στη νιότη µιάς γενιάς’. Υποκλινόµαστε µε σεβασµό
στην µεγάλη σας πατριωτική συνείδηση, στην εξαίρετη επιστηµονική σας προσφορά και στην
άφατη κοινωνική σας ευαισθησία’.
Ο Κώστας Προκόβας, ο άοκνος αυτός τρυφερός µάστορας του Πνεύµατος, ο ανήσυχος Πολίτης, καταθέτει στις παλιές γενιές το ανεξίτηλο αποτύπωµα µίας γλώσσας, που τους πρωτοχάϊδεψε τα αυτιά µόλις γεννήθηκαν, που την χρησιµοποίησαν ως πρώτο γλωσσικό κώδικα επικοινωνίας στη ζωή τους και που ορµέµφυτα ακόµη την χειρίζονται και την µεταχειρίζονται ως ένα
άθραυστο νήµα, για να πλέξουν και να τυλίξουν µε ένα κουκούλι θαλπωρής και οικειότητας την
καθηµερινότητά τους. Κυρίως όµως, ο Κώστας Προκόβας καταθέτει σε ρευστό στη βιβλιογραφική τράπεζα της πατρίδας µας, ένα µεγάλο και πολύτιµο κεφάλαιο από λέξεις, ‘φορείς πραγµάτων και νοηµάτων, λέξεις σηµατωρούς σηµάτων παιδείας, παράδοσης και λαϊκού πολιτισµού’,
όπως ο ίδιος λέει, ‘λέξεις άγνωστες που µοιάζουν πικρές και δυνατές σαν αγριόχορτα’, όπως λέει ο Ελύτης, ‘λέξεις που κουβαλούν φορτία ιστορίας’, όπως τολµούµε να πούµε εµείς, αφήνοντας
ταυτόχρονα ως παρακαταθήκη στις νέες γενιές το πολύτιµο και ογκώδες αυτό εργαλείο µελέτης
και έρευνας, γιά µία γλώσσα που συρρικνώνεται συνεχώς µε δραµατικό τρόπο.
‘Το φαινόµενο τής γλώσσας, µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο που ένα τοπίο δεν είναι διόλου το άθροισµα µερικών δέντρων και βουνών αλλά µια πολυσήµαντη παρασηµαντική, δεν είναι κι ε
κείνο διόλου το άθροισµα µερικών λέξεων - συµβόλων των πραγµάτων αλλά µια ηθική δύναµη
που η ανθρώπινη διάνοια την κινητοποιεί, ωσάν να προϋπάρχει από τα πράγµατα, για να τα
δηµιουργήσει ίσα-ίσα, και µόνον έτσι αυτά να υπάρξουν……..Εάν η γλώσσα αποτελούσε απλώς
ένα µέσο επικοινωνίας, πρόβληµα δεν θα υπήρχε. Συµβαίνει όµως ν' αποτελεί και εργαλείο µαγείας και φορέα ηθικών αξιών. Προσκτάται η γλώσσα στο µάκρος των αιώνων ένα ορισµένο ήθος. Και το ήθος αυτό γεννά υποχρεώσεις’, γράφει ο µέγας Ελύτης.
Ο Κώστας Προκόβας µε το λεξικό αυτό, καταθέτει χρυσούν οβολόν ήθους στο ταµείο των υποχρεώσεων όλων µας, απέναντι στη µεγάλη και πολύχρονη παράδοση του τόπου µας. Ο Κώστας
Προκόβας, µε το έργο του αυτό, προσθέτει ανιδιοτελώς στα πνευµατικά τιµαλφή της ιστορίας
µας ένα ανεκτίµητο κόσµηµα, έναν πνευµατικό και µορφωτικό γλωσσικό θησαυρό. Ο Κώστας
Προκόβας, µε την προσφορά του αυτή, ποτίζει µε γάργαρο µορφωτικό νερό το υδρόφιλο, βαθύρριζο και αειθαλές δένδρο της γνώσης και της ιστορίας του τόπου, του δικού του και όλων
µας.
Στοιχειώδης και αυτονόητη εποµένως, η υποχρέωση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου µας, να προχωρήσει µε κάθε κόστος στην έκδοσή του Λεξικού αυτού, ως ελάχιστη ανταπόκριση και ανταπόδοση στην Πολύτιµη Πνευµατική Προσφορά του Παιδιού της Μνηµοσύνης
Κώστα Προκόβα, του Προκόβα Πατριώτη, του Προκόβα Πολίτη, µε όλα τα Πι κεφαλαία.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου Λιβαδιωτών Θεσσαλονίκης 2005-2007
Πρόεδρος Γ. Συνεφάκης, Α/Πρόεδρος ∆. Καρανίκας,
Γ. Γραµµατέας Ε. Παπαδάµ, Ταµίας Κ. Μουσένας
Μέλη : Μ. Μπόλη-Γαλλή, Α. Γαζέτη, Ε. Σταµούλη-Πεζή

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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Του Νίκου Κατσάνη, Καθηγητή Γλωσσολογίας του Α.Π.Θ.
Όπως έχει τονιστεί κατ’ επανάληψη η τύχη της κουτσοβλαχικής έχει κριθεί αµετάκλητα όπως και εκατοντάδων άλλων
γλωσσών και ιδιωµάτων σε όλο τον πλανήτη. Καθηµερινά συρρικνώνεται. Η γνώση
της από τις νεότερες γενιές είναι παθητική
και ελάχιστα είναι τα άτοµα που µπορούν
να παράγουν κουτσοβλαχικό λόγο.
∆υστυχώς για την ελληνική επιστήµη και
την ιστορία των Βλάχων, που τόσα πρόσφεραν στο νεοελληνικό έθνος, άργησε να
έρθει η ώρα για τη µελέτη, από ελληνικής
πλευράς, τόσο της βλάχικης γλώσσας όσο
και του µικροπολιτισµού και της ιστορίας
των Βλάχων.
Η δεκαετία του ’70 θεωρείται σηµαντική για τη Βλαχολογία, γιατί τότε εµφανίζονται οι πρώτες
διδακτορικές διατριβές για την κουτσοβλαχική και η Πανεπιστηµιακή κοινότητα αρχίζει να ενδιαφέρεται µε επιστηµονική δεοντολογία γι’ αυτό το εκλεκτό τµήµα του ελληνισµού. Η προηγούµενη βιβλιογραφία, εκτός από δυο – τρεις εξαιρέσεις, κινείται σε ερασιτεχνικό επίπεδο ενώ ως
πρώτιστος σκοπός τίθεται η απόδειξη του αυταπόδειχτου ότι οι Βλάχοι είναι Έλληνες!
Στο ίδιο µήκος κύµατος κινείται και η διεθνής βιβλιογραφία, κυρίως η ρουµανική, η οποία
προσπάθησε να επενδύσει τις έρευνές της και τις βλέψεις της µε µανδύα επιστηµονικό.
Τέλος, πρέπει να τονίσουµε ότι η απαρχή της παρακµής της Βλάχικης γλώσσας και των βλάχικων κοινοτήτων στάθηκε η εµφάνιση της ρουµανικής προπαγάνδας η οποία, αντί να διαφυλάξει τη γλώσσα και τους Βλάχους, όπως υποστήριζε, τους επισώρευσε µεγάλες περιπέτειες από
τις διαµάχες και τις συγκρούσεις που προκάλεσε µεταξύ των ιδίων των Βλάχων.

Και σήµερα δυστυχώς εξακολουθούν να εµφανίζονται “προστάτες” κάτω από διάφορες ταυτότητες, όπως σωµατείων, κινήσεων και εθνοσωτήρων. Όλα αυτά επιταχύνουν την εξαφάνιση
των Βλάχων και της γλώσσας τους.
Έστω και αργά καθήκον της ελληνικής ιστοριογραφίας και της γλωσσικής επιστήµης είναι να
διασώσουν όλα τα ιστορικά, γλωσσικά και πολιτιστικά κατάλοιπα αυτού του τµήµατος του ελληνισµού του οποίου η συµβολή στην αναγέννηση του νεοελληνικού κράτους υπήρξε καθοριστική.
Μέσα σε αυτό το πνεύµα κινείται και το πόνηµα του Κώστα Προκόβα που επιτελεί ένα σωστικό έργο µε τη συλλογή και ανάδειξη ενός πλήθους γλωσσικών και πολιτιστικών ψηγµάτων
από τα κοιτάσµατα του γλωσσικού και πολιτιστικού θησαυρού κατά τον καλύτερο τρόπο. Εκτός από τις γλωσσικές πληροφορίες και την πλούσια φρασεολογία που παραθέτει αναφέρεται στην κοινωνική, οικονοµική και εθιµική ζωή της γενέθλιας γης που είναι το Λιβάδι του Ολύµπου.
Με τη γλαφυρότητα που τον διακρίνει και από άλλα του έργα, η ανάγνωση του έργου του γίνεται ευχάριστη
και απολαυστική, µολονότι το θέµα δεν προσφέρεται απόλυτα. Μια δεύτερη ανάγνωση αυτού
του βιβλίου µας οδηγεί σε χρήσιµα συµπεράσµατα και διαπιστώσεις που σχετίζονται µε τις
σχέσεις ελληνικής και κουτσοβλαχικής σε σηµασιολογικό επίπεδο και την ανάδειξη αρχαιοελληνικών λέξεων στο ιδίωµα του Λιβαδίου.
Τέλος, η προσπάθεια του συγγραφέα να αποδώσει την κουτσοβλαχική µε ελληνικά γραφήµατα πρέπει να θεωρηθεί επιτυχηµένη, ενώ µερικές ετυµολογίες µε τάσεις ελληνοκεντρικές δεν
µειώνουν την αξία του έργου αλλά αντίθετα υποβάλλουν ένα µεγαλύτερο προβληµατισµό
στους ειδικούς.
Ευχή όλων µας πρέπει να είναι να συνεχίσει το έργο τ(ου και ακόµη να βρεθούν µιµητές της
έµπνευσης και του µόχθου του Κώστα Προκόβα.

Η σύνταξη νοιώθει την υποχρέωση να δηµοσιεύσει τα ονόµατα των ανθρώπων και τους λόγους που τους ώθησαν να κάνουν δωρεά ή να ενισχύσουν τον Σύλλογό µας.
Οι δωρεές αναφέρονται στο χρονικό διάστηµα µεταξύ του ‘Λόγου 6 και του Λόγου 7. Το ∆.Σ. τους ευχαριστεί θερµά.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Οικογένεια Φόντα και Νίκης Κυλώνη, στη µνήµη του θείου τους Κώστα Καλλέργη, 50 €
Οικογένεια Τάσσου και Λίλιαν ∆ίκα, στη µνήµη του θείου τους Κώστα Καλλέργη, 50 €
Οικογένεια ∆ηµ. και Άσπας Αραµπατζή, στη µνήµη του θείου τους Κώστα Καλλέργη, 50 €
Οικογένεια Μελίτας και Νίκου Ξύστρου, στη µνήµη του θείου τους Κώστα Καλλέργη, 50 €
Αριάδνη και Γιώργος Συνεφάκης, στη µνήµη του θείου τους Κώστα Καλλέργη, 50 €
∆ηµήτρης Αθ. Καρανίκας. στη µνήµη του Γιάννη Οικονόµου (Καπετάν Αντάρα), 50 €
∆ηµήτρης Αθ. Καρανίκας. στη µνήµη του Τάκη Μπόλη, 50 €
Αντώνης Ταµπάκης, στη µνήµη της µητέρας του, 100 €
Μάκης Κωνσταντινίδης, στη µνήµη του πατέρα του, 90 €

• ∆ηµήτρης ∆ηµητριάδης, δωρεά για την έκδοση του Λεξικού της Κουτσοβλαχικής, 2.000 €

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Γιάννης Φακαλής, ενίσχυση για τον Σύλλογο-Μουσική Οµάδα και την εφηµερίδα µας, 143 €
Φώτης Βούβαρης, ενίσχυση για την εφηµερίδα µας, 35 €
Τάσος Μπέλλης, ενίσχυση για την εφηµερίδα µας, 50 €
Αθανάσιος Καψάλης, ενίσχυση για την εφηµερίδα µας, 30 €
Γρηγόρης Βέλκος, ενίσχυση για την εφηµερίδα µας, 20 €
Κώστας Γκρίζος, ενίσχυση για την εφηµερίδα µας, 50 €
Λίτσα Τσανούσα, ενίσχυση για τον Σύλλογο, 35 €
Νίκος Λούκας, ενίσχυση για την εφηµερίδα µας, 30 €
Τάσος Καζλάρης, ενίσχυση για τον Σύλλογο, 20 €
Ζαχαροπλαστείο Greek Art, ενίσχυση για τον Σύλλογο, 100 €
Ελένη Χατζηµιχάλη, ενίσχυση για την εφηµερίδα µας, 50 €
Αντώνης Ταµπάκης, ενίσχυση για την εφηµερίδα µας, 30 €
∆ηµήτρης Αθ. Καρανίκας, ενίσχυση για την εφηµερίδα µας, 50 €
Κώστας Προκόβας, ενίσχυση για τον Σύλλογο, 150 €

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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Στις 7, 8 & 9 Ιουλίου 2003, πραγµατοποιήθηκε το 23ο Αντάµωµα των Βλάχων στα Ιωάννινα, Μέτσοβο και Μηλιά Μετσόβου. Το Λιβάδι εκπροσωπήθηκε από τους τρεις Συλλόγους-µέλη της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων, δηλαδή τον Εξωραϊστικό Σύλλογο, τον Σύλλογο Κατερίνης και τον Σύλλογο Θεσσαλονίκης.
Η µαζικότητα µας ήταν απίστευτη. 38 µέλη του Εξωραϊστικού, 73 της Κατερίνης και 38 της Θεσσαλονίκης (σύνολο 147 άτοµα), απετέλεσαν ένα συµπαγές πολιτιστικό σώµα,
το οποίο εντυπωσίασε κυριολεκτικά τους πάντες. Παρά τις αντίξοες συνθήκες λόγω σηµαντικών οργανωτικών ατελειών, το Λιβάδι έλαµψε µε την παρουσία του, αναγκάζοντας ακόµη και τον φειδωλό σε φιλοφρονήσεις Αρχισυντάκτη του ‘Λόγου’ να εκφράζεται σε υπερθετικό βαθµό για το αποτέλεσµα. Το χαρακτηριστικό αυτής της εκδήλωσης
ήταν ότι αναζωπύρωσε το χορευτικό µένος των όψιµων νεαρών και ηµιµεσόκοπων µελών του Συλλόγου της Θεσσαλονίκης, τα οποία δηµιούργησαν το 4ο πλέον χορευτικό
του Συλλόγου µας. Γυναίκες και άνδρες, µαζί µε τις κόρες τους της παντρειάς και τους γιούς σε στρατεύσιµη ηλικία, απετέλεσαν ένα εκπληκτικό µείγµα ζωντάνιας και δεινής
χορευτικής δεξιότητας, προσφέροντας σπονδή στην Μούσα Τερψιχόρη τα τσάµικα και την Ζαχαρούλα. Ο θαυµάσιος συντονισµός µε τα άλλα δύο σκέλη του Λιβαδιώτικου
Συνόλου, η εξαιρετική δουλειά της κας Ευθαλίας Τσανούσα, το κέφι και το µεράκι όλων, έκανε τους Ηπειρώτες θεατές να καταχειροκροτήσουν το Λιβάδι και να αναγνωρίσουν την συνεχιζόµενη από παλιά αρχοντιά του κόσµου του χωριού. Τα εξαίρετα παιδιά του Εξωραϊστικού και οι αειθαλείς Κατερινιώτες, απετέλεσαν ένα πανέµορφο σύνολο, που ξεχώρισε από τα άλλα συγκροτήµατα.
Μάλιστα στον Τρανό Χορό, η χορευτική Ταξιαρχία του Λιβαδίου κυριολεκτικά δέσποζε στο χώρο και έσωσε την παράσταση, η οποία φέτος ήταν, συγκριτικά µε την περσινή
στο ∆ίον, χλωµή, όπως και η συµµετοχή σαφώς ισχνότερη.
Ωστόσο, οι Λιβαδιώτες το χάρηκαν µε την ψυχή τους και διασκέδασαν αφάνταστα, όπως φαίνεται και από τα φωτογραφικά στιγµιότυπα.

Ο ‘Λόγος’ δηµοσιεύει επίσης αποσπάσµατα από τη σχετική µε το 23ο Αντάµωµα µακροσκελή επιστολή που απέστειλε ο Πρόεδρος της Θεσσαλονίκης στο ∆.Σ. της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας
Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων, στην οποία επισηµαίνονται ορισµένα σηµεία που χρήζουν προσοχής στο µέλλον.
………………..Η συνολική οργάνωση, κατά τη γνώµη µας, θεωρείται µάλλον ανεπιτυχής ή τουλάχιστον όχι φιλική προς τους Συλλόγους, οι οποίοι µετακινήθηκαν γι’ αυτό το σκοπό από µακρινές αποστάσεις. Με δεδοµένη την αδυναµία των Λιβαδιωτών να βρούν καταλύµατα στο Μέτσοβο (ούτε για µία
διανυκτέρευση, διότι µάλλον κυριάρχησε η προδιαγραφή για 2 υποχρεωτικές διανυκτερεύσεις, προς
δόξαν ξενοδόχων, εστιατόρων και υποψηφίων στις επικείµενες τοπικές εκλογές) και την πολύ µεγάλη
απόσταση από τα Ιωάννινα (διαδροµές Θεσσαλονίκη-Ιωάννινα-Μέτσοβο-Ιωάννινα-Μηλιά- Θεσσαλονίκη), αναγκαστήκαµε να διανυκτερεύσουµε στα Γρεβενά (διαδροµές Θεσσαλονίκη–Μέτσοβο-ΓρεβενάΜηλιά-Θεσσαλονίκη, περικόπτοντας έτσι περί τα 100 χλµ.).......
……Ο Πρόεδρος του Συλλόγου µας, είχε ζητήσει προσωπικά (σχετικά καθυστερηµένα βέβαια, µια που
δεν υπήρξε έγκαιρη ενηµέρωσή µας για το πρόγραµµα), µία 10λεπτη οµιλία στα Ιωάννινα το πρωί του
Σαββάτου, για να παρουσιαστεί το Λεξικό της Κουτσοβλαχικής του κου Προκόβα, δεδοµένου ότι το 23ο
Αντάµωµα ήταν αφιερωµένο στους Λογίους Βλάχους. Η απάντηση ήταν αρνητική, µε τη δικαιολογία ότι
το πρόγραµµα ήταν πλήρες µε 4 εισηγήσεις. Τελικά πληροφορηθήκαµε ότι οι εισηγήσεις έγιναν ω του
θαύµατος 6. Αντιληφθήκαµε τότε ότι το Αντάµωµα αφορούσε µόνον τους αποδηµήσαντες εις Κύριον
Λογίους Βλάχους -εξ ου και ο αποκλεισµός του Λεξικού- και όχι τους ζώντες, µιά που ο κος Προκόβας
ευτυχώς και δόξα τω Θεώ χαίρει άκρας υγείας. Θέµα φυσικά επιστηµονικής αξιολόγησης του Λεξικού
δεν τίθεται, δεδοµένου ότι κατά τους ειδικούς επιστήµονες, γλωσσολόγους και όχι µόνον, θεωρείται ένα
κορυφαίο έργο της τελευταίας 30ετίας τουλάχιστον. Μάλλον επρόκειτο για θέµα κακώς εννοούµενου τοπικισµού και προεκλογικών δηµοσίων σχέσεων......
……Η οργάνωση του Μετσόβου ήταν κακή, όπως εξ άλλου δείχνει και η πενιχρή συµµετοχή των Συλλόγων (µόνον 31, ενώ στο Συµπόσιο του Λιβαδίου, πολύ µικρότερης εµβέλειας, ήταν 41). Η αδυναµίας της
κεντρικής πλατείας να εξυπηρετήσει τόσο τους θεατές, όσο και τους χορευτές, ήταν εµφανής……
…..Οι Σύλλογοι του Λιβαδίου, τήρησαν άψογα τις προδιαγραφές που είχε θέσει η Οργανωτική Επιτροπή και χόρεψαν τους 4 χορούς, όπως επέβαλε το πρόγραµµα. Στο πρόγραµµα όµως παραλήφθηκε να
αναγραφεί ότι όποιοι Σύλλογοι είχαν µέλη εκλεγµένα στο ∆.Σ. της Οµοσπονδίας, µπορούσαν να χορέψουν όσους χορούς ήθελαν. Μάλιστα όσο υψηλότερη η θέση του µέλους στο ∆.Σ., τόσο περισσότεροι
και οι χοροί του αντίστοιχου Συλλόγου. Εµείς προσωπικά µετρήσαµε από 6 έως 9 χορούς από Συλλόγους, κατά βαθµίδα ιεραρχίας των εκπροσώπων τους στο Συµβούλιο της Π.Ο.Π.Σ.Β. Όχι ότι η ποσότητα των χορών δείχνει κάτι σηµαντικό, πέραν της αυτοπροβολής, αλλά είναι θέµα τάξης…………
Οργανωτικά λοιπόν, τουλάχιστον για τους 3 Συλλόγους του Λιβαδίου, το 23ο Αντάµωµα δεν χαρακτηρίστηκε από την επάρκειά του.

Ωστόσο υπήρξαν αναµφισβήτητα και όµορφες στιγµές, οι οποίες θα µπορούσαν όµως να είναι πολύ περισσότερες. Προσωπικά διαισθανθήκαµε στην όλη ατµόσφαιρα ένα πνεύµα ‘γραφειοκρατικού και διεκπεραιωτικού χαρακτήρα’, χωρίς ιδιαίτερη συνοχή, χωρίς την ανάπτυξη µίας κοινωνικότητας µεταξύ των Συλλόγων και µε αρκετά στοιχεία προεκλογικής προβολής των υποψηφίων στις επικείµενες εκλογές των Τοπικών και Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Αυτό θα πρέπει να προβληµατίσει το ∆.Σ. της Οµοσπονδίας
για το µέλλον, διότι αποθαρρύνει τη συσπείρωση και κατ’ επέκταση τις συµµετοχές των µελών-Συλλόγων.
……Πάντως εµείς του Λιβαδίου, µε τα διαστρωµατωµένα ηλικιακά µας χορευτικά (από 15 έως 60 ετών),
νοιώθουµε πως συµβάλλαµε µε την παρουσία µας σηµαντικά στην όλη εκδήλωση και στην ευπρεπέστερη
δυνατή προς τα έξω εµφάνισή της. ∆εν είναι τυχαία τα θετικά σχόλια που εισπράξαµε από απλούς πολίτες του Μετσόβου, της Μηλιάς και γενικότερα της περιοχής, οι οποίοι τόνιζαν την αρχοντιά του Λιβαδίου.
Παραπέµπω στην από 3/3/2006 επιστολή του Συλλόγου µας, περί ζητηµάτων χωρικής επιλογής των κεντρικών εκδηλώσεων της Οµοσπονδίας, την οποία µάλλον το ∆.Σ. δεν εκτίµησε ή δεν θέλησε να εκτιµήσει
σωστά, δίδοντας µία αίσθηση ότι ‘Μετσοβογέρνει’….
…Ο µεγάλος πλέον αριθµός των µελών-Συλλόγων, απαιτεί επαρκείς ξενοδοχειακές υποδοµές και την
ύπαρξη οργανωµένων δηµοσίων χώρων, ανοικτών και κλειστών. Κατά συνέπεια, ο αριθµός των υποψηφίων για την ανάληψη της διοργάνωσης πόλεων αναπόφευκτα µειώνεται και περιορίζεται σε µεγάλα αστικά κέντρα, που συνήθως τις διαθέτουν. Η πολυδιάσπαση των εκδηλώσεων σε διαφορετικούς χώρους
που απέχουν αρκετά µεταξύ τους, δεν βοηθάει στην εύρυθµη λειτουργία των εκδηλώσεων, όσο ροµαντική
και ‘δηµοκρατική’ κι αν ακούγεται.
…Οι όποιες πιέσεις και παρεµβάσεις από µικροσυµφέροντα, τοπικιστικού, οικονοµικού ή πολιτικού
χαρακτήρα µπορεί να είναι κατανοητά, ωστόσο δεν πρέπει να επηρεάζουν τις αποφάσεις του ∆.Σ. της
Π.Ο.Π.Σ.Β. Σηµειωτέον ότι κανείς από εµάς δεν διανοήθηκε να ζητήσει να γίνει το Αντάµωµα στο Λιβάδι,
παρ’ όλο που η Κατερίνη και η Ελασσόνα (για την ξενοδοχειακή υποδοµή) απέχουν 46 και 32 χλµ. και όχι
60 και 58 χλµ., όπως τα Ιωάννινα και τα Γρεβενά από το Μέτσοβο, οι δε χώροι για τα δρώµενα και τον
Τρανό Χορό, υπάρχουν ήδη στο Λιβάδι…..
…Τα βλάχικα µεγάλα πληθυσµιακά αποθέµατα της Κεντρικής, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έχουν παραµεληθεί και υπάρχει ανάγκη από µία έντονη και καταλυτική παρουσία της Οµοσπονδίας, ώστε
αρχικά να έρθουν σε άµεση επαφή µε τους ενεργούς συµπατριώτες και να δραστηριοποιηθούν σε κάθε
επίπεδο µεταγενέστερα. Οι πολλαπλές αναθέσεις στα ίδια και ίδια µέρη, µάλλον δεν βοηθούν προς την
κατεύθυνση αυτή και η επαναληπτικότητα αυτή απονευρώνει, αν όχι απογοητεύει και τα ήδη δραστήρια
µέλη των συλλόγων........
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Αρκετοί από τους συνέδρους του 8ου Συµποσίου, ζήτησαν
από την Οργανωτική Επιτροπή, να επαναλάβει ο κος Πασχαλίδης την εισήγησή του µε θέµα : ‘Ιστορικές ΑνθρωποΦυσικο-Γεωγραφικές Ενότητες του Ελληνικού Ορεινού
Χώρου : Μία προσέγγιση για την αναβίωσή τους. Το παράδειγµα του Λιβαδίου Ολύµπου’. Κι αυτό γιατί ο περιορισµένος χρόνος του Συµποσίου δεν επέτρεψε µία ευρύτερη
ανάλυση του ζητήµατος, ούτε και µία διεξοδική συζήτηση για
το φλέγον αυτό θέµα.
Την Κυριακή 2 Ιουλίου 2006 λοιπόν, οργανώθηκε από τον
Εξωραϊστικό Σύλλογο, τον ∆ήµο Λιβαδίου, τον Σύλλογο της
Θεσσαλονίκης, και την οµάδα διδασκόντων και φοιτητών του
Τµήµατος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του Α.Π.Θ.
που κάνουν το Εργαστήριο ‘Πολεοδοµικός και Χωροταξικός
Προγραµµατισµός &ι Σχεδιασµός’, µία Ηµερίδα µε θέµα ‘Λιβάδι 2006. Προβλήµατα και Προοπτικές Ανάπτυξης’.
Βασικοί εισηγητές ήταν οι διδάσκοντες το µάθηµα αυτό και
µία φοιτητική οµάδα, η οποία παρουσίασε το θέµα της για το
Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο του Λιβαδίου. Σηµειώνεται εδώ
ότι ως θέµα του Εργαστηριακού Μαθήµατος για το 2006, δόθηκε από τους διδάσκοντες το Λιβάδι Ολύµπου, όπου 57 φοιτητές από κάθε µέρος της Ελλάδας, σε εκπαιδευτική εκδροµή
στις 27 και 28 Μαρτίου 2006, είχαν την ευκαιρία να το µελετήσουν µε επιτόπια έρευνα πεδίου και να ακούσουν εισηγήσεις από τους κο Κώστα Προκόβα και Νίκο Ξηροτύρη.
Μίλησαν οι Μάκης Πασχαλίδης και Γιώργος Συνεφάκης από
τα Τµήµατα Μηχανικών Χωτοταξίας και Ανάπτυξης και Αρχιτεκτόνων του Α.Π.Θ., η Στέλλα Κωστοπούλου από το Οικονοµικό Τµήµα του Α.Π.Θ., οι φοιτητές Φώτης Τσολάκος και Μάγδα Τσουκαλά και ο Κώστας Κοκκινοπλίτης από το Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας, υπεύθυνος Σχεδιασµού του 4ου Κοινοτικού Πλαισίου στήριξης. ή 4ης Προγραµµατικής Σύµβασης
όπως λέγεται.

Ο ‘Λόγος’ δεν θα σχολιάσει την ουσία της ηµερίδας, η οποία ήταν υψηλοτάτου επιπέδου. Θα σταθεί µόνο στην εξαιρετική εργασία των φοιτητών που µε οπτικοακουστικά µέσα
ακτινογράφησαν επιστηµονικά τον ∆ήµο Λιβαδίου και στην
θαυµάσια και εµπεριστατωµένη εισήγηση του κου Κοκκινοπλίτη, που ανέδειξε τις δυνατότητες του Λιβαδίου να ενταχθεί
στο Κοινοτικό γίγνεσθαι και να προγραµµατίσει την ανάπτυξή
του.
Θα σχολιάσει µόνο το ζήτηµα της συµµετοχής των φορέων
του Λιβαδίου, οι οποίοι έλαµψαν διά της απουσίας τους. Ο
∆ήµος Λιβαδίου, αν και συνδιοργανωτής, δεν παρέστη, ο Συνεταιρισµός δεν παρέστη, οι άλλοι φορείς δεν παρέστησαν, ο
κόσµος ήταν ελάχιστος. Παρέστησαν µόνον οι οµιλητές (οι
φοιτητές ήρθαν ειδικά για την Ηµερίδα από το Αγρίνιο), ορισµένοι συνάδελφοι των οµιλητών που µετακινήθηκαν από την
Θεσσαλονίκη και την Βέροια και περί τους 20 ‘αιρετικούς’ Λιβαδιώτες, οι οποίοι δεν εντάσσονται στη γενικότερη νοοτροπία της ραστώνης και της µεταφυσικής αυτορρύθµισης των
προβληµάτων.
Προφανώς οι απόντες φορείς θεωρούν ότι είναι ήδη ανεπτυγµένοι και κατά συνέπεια δεν έχουν ούτε προβλήµατα ούτε προοπτικές. Κρίµα.
Ο αρχισυντάκτης του ‘Λόγου’ σηµείωσε επίσης τις εξαιρετικά εύστοχες παρεµβάσεις των Θάνου Καψάλη, Νίκου Καψάλη, Γιώργου Γαλάνη κ.ά., καθώς και τη γονιµότατη συζήτηση
που ακολούθησε. Σηµείωσε επίσης και το υπογραµµίζει µε
έµφαση, ότι όλοι οι εισηγητές, κινούµενοι σε αυστηρά επιστηµονικά πλαίσια, δεν είπαν στους Λιβαδιώτες τι πρέπει
να κάνουν για τον τόπο τους, αλλά το πώς θα πετύχουν
αυτό που θέλουν να κάνουν για τον τόπο τους. Αρκεί να
έχουν άποψη και όραµα για το Λιβάδι και να µην αναλώνονται σε απλές διαπιστώσεις, γκρίνιες ή ευχολόγια.

Του Κώστα Προκόβα
∆εκαπενταύγουστος στο Λιβάδι. Στο τωρινό και εκείνο των παλιών καιρών. Εκείνο της µνήµης
και της νοσταλγίας. Εκείνων που ξενιτεύτηκαν κουβαλώντας το παντού σαν αδαπάνητο κεφάλαιο και δεν ευδόκησαν να επιστρέψουν, γιατί οι θεοί τους στέρησαν τους ευνοϊκούς ανέµους.
Βαθιά στα όνειρα τους η πατρίδα ξαγρυπνούσε.
Ρεµβασµοί του ∆εκαπενταύγουστου. Επιστρέφουµε στη γενέθλια γη, για να θυµηθούµε
και να ξαναζήσουµε όµορφες στιγµές µε φίλους και συγγενείς, µε τους ανθρώπους του χωριού,
που είναι όλοι τους οικείοι, που τους διακρίνει γνήσια και χαµογελαστή καλοσύνη. "Απόστολοι
εκ περάτων συναθροισθέντες ενθάδε".
Γιορτή της Παναγιάς, της µητέρας του Θεού, που κοιµήθηκε και "µετέστη προς την ζωήν", στην
Άλλη Ζωή, όντας µητέρα της ζωής, µητέρα όλων των ανθρώπων. Πάσχα του καλοκαιριού, αναστάσιµο. Ύµνοι και προσευχές µαζί µε πανηγύρια και χαρές. Η εκκλησία, ο πλάτανος, το
Κιόσκι, οι άνθρωποι που ήλθαν από άλλες ηπείρους και τις παροικίες του Λιβαδιωτών, ξένοι
και φίλοι, σηµατοδοτούν τη γιορτή. Συναγερµός στην αγορά και στα νοικοκυριά από τις προετοιµασίες που κρατούν µέρες. Αστράφτουν η εκκλησία της Παναγίας και οι αυλές των σπιτιών
από την πάστρα και τον ασβέστη. Άσπρα φρύδια από ασβέστη, ανάµεσα στις πλάκες της
πλακόστρωτης αυλής, στους εξωτερικούς τοίχους και στα πεζούλια της εξώπορτας. Ασβεστωµένες οι γλάστρες µε τον βασιλικό, στο λευκό του ασβέστη και οι µικροί µπαξέδες της αυλής µε τον
δυόσµο και το µακεδονήσι. Οι ψηλές αγριοµολόχες µε τα φούξια, κόκκινα και λευκά χρώµατα
δείχνουν το µπόι τους και αστράφτουν στον ήλιο. Τεντώνονται συνεχώς για να αγγίξουν το
φως. Οι συνταγές της παραδοσιακής µαγειρικής ευωδιάζουν τα µαγειρεία, τα σοκάκια και τις
γειτονιές. Με τις ποικίλες γεύσεις ξυπνούν και αναπλάθουν αναµνήσεις.
Επιστροφή στον κόσµο της µνήµης και των ονείρων της παιδικής ηλικίας. Συναντήσεις
πολλές και συγκινήσεις µοναδικές, αγκαλιές φιλικές και εγκάρδιες. Ο χρόνος αλλοίωσε τα
χαρακτηριστικά των ανθρώπων — είναι "παράφορος γλύπτης ο χρόνος" — η ψυχή τους όµως
άντεξε και προσδοκούσε τούτη τη ευφρόσυνη ώρα. Θυµούµαστε τους παλιούς Λιβαδιώτες της
Αµερικής — δεν υπήρχαν τότε οι ξενιτεµένοι της Αυστραλίας και της Γερµανίας - που επέστρεφαν τέτοια µέρα στον τόπο τους.
Έβλεπαν, ρωτούσαν και µάθαιναν για τις ανάγκες του χωριού - και ήταν τόσες πολλές µετά
τη δοκιµασία των πολέµων — και άνοιγαν τα πουγγιά τους.

Σε όλα τα ορεινά χωριά της Ελλάδας οι Άγιοι που γιορτάζουν είναι καλοκαιρινοί και σε αυτούς κυρίως είναι αφιερωµένες οι αρχαιότερες και µεγαλύτερες εκκλησίες. Έτσι µπορούσαν να
συναντηθούν στα χωριά τους οι κτηνοτρόφοι νοµάδες που άφηναν τα χειµαδιά στον κάµπο. Οι
έµποροι έκλειναν τα εµπορικά τους στις µεγάλες και µικρότερες πόλεις και σταµατούσαν τα εµπορικά τους ταξίδια, οι επαγγελµατίες τραβούσαν τα κιοπέγκια των µαγαζιών τους και έκλειναν τα ντεφτέρια τους, οι γραµµατιζούµενοι έκλειναν τα βιβλία τους και οι ξένοι που λαχταρούσαν τα ύψη των βουνών και την αυθεντική ζωή των κατοίκων τους ανηφόριζαν και αυτοί.
Εξαίρεση είναι η γιορτή της Παναγίας. Αυτή γιορτάζεται σε βουνά και θάλασσες, παντού. Αυτή
συγκεντρώνει τα παιδιά/ής από όλα τα µήκη και τα πλάτη του κόσµου. Η Μεγάλη Παναγία του
Λιβαδίου, η παλιά Μητρόπολη Πέτρας και Λιβαδίου, είναι σηµείο αναφοράς των απανταχού
Λιβαδιωτών. "Εν τη κοιµήσει τον κόσµον ου κατέλιπες, Θεοτόκε".
Μέρες και νύχτες του ∆εκαπενταύγουστου, γλυκές, ζεστές νύχτες. Μαγεία ο τόπος. Το άρωµα του πεύκου και του θυµαριού φτάνει από παντού. Εδώ ψηλά η ‘άνοιξη αργεί να έλθει. Μελίσσι τα νέα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, µε τη χαρά της νιότης τους και µε τα δικά τους τραγούδια δίνουν τη νότα της ελπίδας και σηµατοδοτούν τη συνέχεια των γενεών. Το αυγουστιάτικο φεγγάρι, πανσέληνος, ακολουθεί τη φωτεινή του πορεία, ταξιδεύοντας τους ροµαντικούς στους τόπους που ποθούν και τους ερωτευµένους στα ταξίδια τους στα άστρα και τους
γαλαξίες. Όρκοι αιώνιας αγάπης. Εξοµολογήσεις εκ βαθέων. Τα λόγια τους είναι γεµάτα αστροφεγγιές. Η ατµόσφαιρα είναι διάφανη, κρουστή. Ονειρεµένες µέρες και νύχτες που σηµάδεψαν τη µνήµη µας. Οι χώροι και η µνήµη µοσχοβολούν. Ο άνθρωπος µπορεί να γνωρίσει
και να αγαπήσει αρκετούς τόπους, πατρίδες. Η πραγµατική του όµως πατρίδα είναι εκείνη
που µπορεί να τον κάνει να επιστρέψει. Σωστά το είπε ένας σοφός: "Κύριε, αν θέλεις να µε τιµωρήσεις, πάρε µου ό,τι θες, µην µου παίρνεις όµως τις παιδικές µου αναµνήσεις".
∆εκαπενταύγουστος πάλι φέτος. Τον δρόµο του γυρισµού πήραν µαζί σώµα και ψυχή.
"Λίγο για µια στιγµή να παίξεις πάνω στην κιθάρα σου τα ονόµατα της Παναγιάς και θα δεις
Ε έ Χρυσοµαλλούσα, Ε έ Χρυσοσκαλίτισσα
Να ξεπετιέται πάλι το βουνό µε τα’ άσπρο σπίτι στην πλαγιά’
(Οδ. Ελύτης)

Κατά την χρονική περίοδο που µεσολάβησε µεταξύ της έκδοσης του ‘Λόγου 6’ έως σήµερα – έκδοση του ‘Λόγου 7’,
είχαµε δυστυχώς τις εξής απώλειες (όσες τουλάχιστον υπέπεσαν στην αντίληψή µας) :
•
•
•
•
•

Κώστας Καλλέργης, σύζυγος της Φρόσως Συνεφάκη-Καλλέργη, πατέρας και παππούς των µελών µας Κικής Καλλέργη και Μαρίας Κουραντζή, ένας ευγενής άνθρωπος του µόχθου
Γιάννης Οικονόµου (Καπετάν Αντάρας), ένας µεγάλος Αγωνιστής της ∆ηµοκρατίας
Τάκης Μπόλης, ένας αγνός Αγωνιστής της Ζωής και της ∆ηµοκρατίας
Ευγενία Συνεφάκη, σύζυγος του Λευτέρη Συνεφάκη (Καπετάν Ξάνθου), µία ευγενής πατριωτική φυσιογνωµία
Κώστας Βάντης, µία ήρεµη και ευγενής µορφή, µέγας λάτρης της εκκλησιαστικής µουσικής και άριστος ψαλµωδός

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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Εδώ και ένα µήνα περίπου, άφωνη η ανθρωπότητα παρακολουθεί τους βοµβαρδισµούς από γης, αέρος και θαλάσσης του
στρατού του Ισραήλ και την ολοκληρωτική ισοπέδωση του κράτους του Λιβάνου, µε παράλληλη και συστηµατική εξόντωση του άµαχου πληθυσµού. Ο ‘Λόγος’ προσπαθώντας να διατηρήσει την ψυχραιµία του και να µην παραφερθεί, δακρύζει
στη µνήµη των αθώων θυµάτων, εξοργίζεται µπροστά στον κυνισµό των λεγοµένων µεγάλων δυνάµεων, οικτίρει την υποκρισία των Πόντιων Πιλάτων ΟΗΕ και Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα προσπαθήσει να αναφερθεί στο µείζον αυτό θέµα,
παραθέτοντας κείµενα και φωτογραφίες που σταχυολόγησε από τον τύπο.

- ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Γονιδιακώς καταδικασµένοι

Ο ∆αβίδ και το Ισραήλ

Tο ότι ο γενικός γραµµατέας του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών υποχρεώθηκε να καταγγείλει
την επιδροµή των ισραηλινών στρατευµάτων εναντίον της Γάζας, σηµαίνει ότι η επιχείρηση
«Καλοκαιρινή Βροχή» δεν είναι παρά βαρύτατος χειµώνας θανάτου για τους άµαχους Παλαιστίνιους, που έχουν µείνει δίχως δίκτυο ύδρευσης και ηλεκτροδότησης. Το ότι χρειάστηκε να
δαπανηθούν δύο εβδοµάδες (και δεκάδες ζωές) ώσπου να εκδηλώσει την ευαισθησία του ο
Κόφι Ανάν σηµαίνει, δυστυχώς, ότι ο Οργανισµός αυτός εξακολουθεί να κηδεµονεύεται και να
χειραγωγείται από τους υπερδύναµους των Ηνωµένων Πολιτειών, οι οποίοι µέχρι στιγµής δεν
δείχνουν να ενοχλούνται από τον «ασύµµετρο πόλεµο» που διεξάγει το φιλικότατό τους Ισραήλ
κατά των Παλαιστινίων.
∆εν είναι η πρώτη φορά που οι µιλιταριστές του Ισραήλ βαφτίζουν µε σαδιστικό οίστρο τις επιχειρήσεις τους: την επιχείρηση ισοπέδωσης των προσφυγικών καταυλισµών στη Ράφα προ
καιρού την είχαν ονοµάσει «Ουράνιο Tόξο». ∆εν είναι επίσης η πρώτη φορά που κατηγορούνται από τον ΟΗΕ, τη ∆ιεθνή Αµνηστία και διεθνείς οργανώσεις προστασίας των ατοµικών δικαιωµάτων ότι οι πράξεις τους συνιστούν εγκλήµατα πολέµου. ∆εν είναι η πρώτη φορά που καταγγέλλονται και από πολίτες της ίδιας τους της χώρας ότι υιοθετούν εναντίον των Παλαιστινίων
απεχθέστατες µεθόδους συλλογικής τιµωρίας, προσβάλλοντας βάναυσα µε τον τρόπο αυτό την
ιστορία τους και τα πάθη τους· «κατάφωρα έκνοµη» και «τεράστια πράξη εκδίκησης» χαρακτήριζε την «Καλοκαιρινή Βροχή» ο Γκίντεον Λιβάι αρθρογραφώντας στην εφηµερίδα «Χααρέτζ»,
στις 2 Ιουλίου· µια µέρα πριν, στην ιστοσελίδα «Gush Shalom» («Στρατόπεδο της· Ειρήνης») ο
Ισραηλινός δηµοσιογράφος και πρώην βουλευτής Ούρι Αβνέρι υπογράµµιζε ότι «η σχέση ανάµεσα στον “απαχθέντα στρατιώτη” Γκιλάντ Σαλίτ και τη στρατιωτική επιχείρηση υφίσταται µόνο
στη σφαίρα της προπαγάνδας».
Ετούτη ωστόσο πρέπει να είναι η πρώτη φορά που η επιδροµή έχει εξοπλιστεί µε ένα ρατσιστικής κοπής δόγµα δηµοσίως διακηρυγµένο, και µάλιστα από τον πρωθυπουργό Εχούντ Ολµέρτ, που απεφάνθη αλαζονικότατα ότι «η ζωή ενός Ισραηλινού αξίζει πολύ περισσότερο από
τη ζωή ενός Παλαιστινίου»· µια µικρή αλλαγή στα εθνικά ονόµατα και θα επιστρέψουµε έντροµοι και ντροπιασµένοι στα χρόνια και στα δόγµατα του B’ Παγκοσµίου Πολέµου. Και θα πρέπει
τότε να εξηγήσουµε στα γονιδιακώς καταδικασµένα σε θάνατο Εβραιόπουλα των στρατοπέδων
συγκέντρωσης γιατί πέντε Παλαιστινιόπουλα που έπαιζαν χθες µπάλα σε µια αλάνα της Γάζας,
και θερίστηκαν από τα ισραηλινά πυρά, ήταν επίσης γονιδιακώς καταδικασµένα σε θάνατο.

Οι πόλεµοι δεν κερδίζονται αποκλειστικά στα πεδία των συγκρούσεων και δεν αρκούν οι πύραυλοι και τα τεθωρακισµένα για να φέρουν τη νίκη. Οι πόλεµοι πρέπει να κερδηθούν και στο
πεδίο της ηθικής, ειδάλλως είναι χαµένοι, κι ας φαίνονται νικηφόροι. Με την υπεραντίδρασή της,
η οποία ωστόσο δεν εκδηλώνεται τώρα πρώτη φορά, η ηγεσία του Ισραήλ ενδέχεται να διαλύσει στρατιωτικά τους αντιπάλους της (αν και δεν είναι απολύτως βέβαιο ότι επιθυµεί όντως τη
συντριβή τους, µια και χρησιµοποιεί ανέκαθεν την ύπαρξη και τη δράση των οργανώσεων του
ακραίου ισλαµισµού σαν ευλογοφανές πρόσχηµα), την ίδια στιγµή όµως αντιµετωπίζει τον
πρόδηλο κίνδυνο να ηττηθεί ηθικά. Κι όσο κι αν η θεσµοθετηµένη ή η αυτονοµιµοποιούµενη διά
της ισχύος της ηγεσία της διεθνούς κοινότητας (ο ΟΗΕ ή η Οµάδα των Οχτώ) κωλυσιεργεί ή
τάσσεται κατ’ ουσίαν στο πλευρό σου, η διεθνής κοινή γνώµη σχηµατίζεται συχνά ερήµην όσων
επιδιώκουν να τη χειραγωγήσουν· λίγες εικόνες από τον βοµβαρδισµό ενός κοµβόι αµάχων, οι
οποίοι µάλιστα είχαν λάβει λίγο πριν την επίσηµη διαβεβαίωση ότι δεν θα πληγούν αν εκκενώσουν το χωριό τους, αρκούν για να αφήσουν έκθετη και την πιο συστηµατική προπαγάνδα.
Καθόλου εύκολο, λοιπόν, δεν είναι να γίνει ευρέως αποδεκτό το προβαλλόµενο επιχείρηµα ότι
ο αφανισµός της Λωρίδας της Γάζας ήταν αναγκαίος για να απελευθερωθεί ο αιχµαλωτισθείς
Ισραηλινός στρατιώτης και ότι επίσης αναγκαία ήταν η εισβολή στον Λίβανο, το ανελέητο σφυροκόπηµά του και η καταστροφή των υποδοµών του για να απελευθερωθούν οι άλλοι δύο αιχµαλωτισθέντες Ισραηλινοί στρατιώτες. Και το ότι αυτές οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ούτε αναγκαίες ήταν ούτε νόµιµες το κατήγγειλαν πρώτες, και µε δριµύτερη σαφήνεια από οποιονδήποτε
άλλον, οι ειρηνιστικές οργανώσεις στο ίδιο το Ισραήλ και διανοούµενοι στη χώρα αυτή που δεν
πάσχουν από «εθνική τύφλωση».
Το δικαίωµα µιας χώρας στην αυτοάµυνα είναι ανεπίτρεπτο να ασκείται καταχρηστικά (µε µια
αλαζονεία που ενισχύεται και νοµιµοποιείται από τη σταθερά παρεχόµενη προστασία της µοναδικής υπερδύναµης) σαν δικαίωµα στην επιβολή µαζικής τιµωρίας βάσει του αποτρόπαιου
δόγµατος περί συλλογικής ευθύνης. Η φρίκη του παρελθόντος, η τραγωδία του εβραϊκού λαού,
δεν µπορεί να νοείται σαν άλλοθι διαρκείας ούτε να χρησιµοποιείται λογοκριτικά, προς απαγόρευση του ελέγχου και της κριτικής. Το Ισραήλ, µε πανίσχυρο οπλοστάσιο, έχει πάψει να είναι
ο ∆αβίδ. Το ηθικό οπλοστάσιό του πάντως θα φτωχαίνει όσο θα δρα µε όρους που ταιριάζουν
σε τροµοκρατικές οργανώσεις και όχι σε κράτη υποχρεωµένα να σέβονται το διεθνές δίκαιο αν
επιθυµούν να προστατέψουν το δίκιο τους.

- ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Πόλεµος χωρίς όνοµα

Με εκκένωσες!

Όταν ήµαστε παιδιά, γνωρίσαµε το «Παραµύθι χωρίς όνοµα», όµως σήµερα γινόµαστε µακρινοί µάρτυρες ενός πολέµου χωρίς όνοµα, ενός πολέµου αβάφτιστου, ανώνυµου. Κάποιοι µιλούν
απλώς για «εχθροπραξίες», για «σύρραξη», για «πρόβληµα στον Λίβανο», για «κρίση στη Μέση Ανατολή». ∆εν είναι πόλεµος, λένε, αλλά αυτοάµυνα. Ο επιτιθέµενος δεν υπάρχει, δεν κατονοµάζεται, δεν καταδικάζεται. ∆εν υπάρχει πόλεµος, υπάρχουν µόνο «ενέργειες» που δεν µας
βρίσκουν σύµφωνους και µας προκαλούν θλίψη και ανησυχία.
Τον Απρίλιο του 1996 το Ισραήλ πραγµατοποίησε αεροπορικές επιδροµές στον Λίβανο. Τότε
έγινε η λεγόµενη «σφαγή της Κάνα», µε θύµατα περίπου 100 αµάχους. Η «πρώτη σφαγή», αφού τώρα, στη βραχύβια τηλεοπτική µας µνήµη, είναι νωπή η δεύτερη. Εκείνη η επιχείρηση των
16 ηµερών είχε το κωδικό όνοµα «Σταφύλια της Οργής», όπως όνοµα είχαν και άλλες πολεµικές
επιχειρήσεις του Ισραήλ στην ευρύτερη περιοχή, π.χ., «Βαβυλών» (1981) «Ειρήνη στη Γαλιλαία» (1982), «Ουράνιο Τόξο» (2004). Τα πολεµικά «Σταφύλια της Οργής» ξεχάστηκαν, όµως ακόµα δεν έχουν ξεχαστεί η «Καταιγίδα της Ερήµου», η «∆ιαρκής Ελευθερία» (πρώην «Απεριόριστη ∆ικαιοσύνη»), η «Ιρακινή Ελευθερία». Σχεδόν όλες οι µεγάλες πολεµικές επιχειρήσεις του
20ού αιώνα είχαν µια κωδική ονοµασία, όχι µόνο για ευνόητους πρακτικούς λόγους, αλλά και
για την τόνωση του ηθικού του στρατεύµατος και τον επηρεασµό της κοινής γνώµης. Η Επιχείρηση Βαρβαρόσσα, η εισβολή των χιτλερικών στρατευµάτων στη Σοβιετική Ένωση, παρέπεµπε
άµεσα στον αυτοκράτορα Φρειδερίκο Βαρβαρόσσα που τον 12ο αιώνα επεξέτεινε τον γερµανικό
εποικισµό στα ανατολικά σε βάρος των Σλάβων.
Οσο και αν φαίνεται µακάβριο, κάποιες κωδικές ονοµασίες πολεµικών επιχειρήσεων χαρακτηρίστηκαν επικοινωνιακά επιτυχηµένες επειδή ήταν ευµνηµόνευτες και ιδεολογικά ισχυρές.
Άλλες θεωρήθηκαν ατυχείς, όπως η «Επιχείρηση Πολτοποιητής» (Μasher) στον Πόλεµο του Βιετνάµ το 1966, που θα συνέτριβε, θα έλιωνε τους Βιετκόνγκ σαν πατάτες στη µηχανή του πουρέ.
Ο Τσόρτσιλ, που ο ίδιος διάλεξε την εµπνευσµένη ονοµασία της συµµαχικής απόβασης στη
Νορµανδία (Operation Overlord), συµβούλευε τους επιτελείς του να αποφεύγουν τα ονόµατα
που φανερώνουν υπερβολική αυτοπεποίθηση και αλαζονεία ή δισταγµό, παθητικότητα και ειρωνεία. Κατάλληλα έβρισκε τα κύρια ονόµατα, π.χ., προσώπων της ελληνικής και ρωµαϊκής µυθολογίας ηρώων της αγγλικής και αµερικανικής ιστορίας ή ονόµατα αστερισµών, διάσηµων αλόγων κούρσας κ.λπ.
Πώς θα µπορούσε να ονοµαστεί αυτός ο µη πόλεµος; Η ονοµασία «Κέδροι του Λιβάνου» αποκλείεται, όχι µόνο γιατί γεννά αρνητικούς οικολογικούς συνειρµούς, αλλά γιατί ο επίσηµος
στόχος δεν είναι ο Λίβανος, αλλά η Χεζµπολάχ. Η «Ωραία Ελένη» θα σήµαινε πως όσο ο Τρωικός Πόλεµος έγινε για την απελευθέρωση της κλεµµένης συζύγου του Μενελάου, άλλο τόσο ο
σηµερινός πόλεµος γίνεται για τους δύο Ισραηλινούς στρατιώτες που αιχµαλωτίστηκαν από τον
εχθρό. Ίσως η ονοµασία «Λερναία Ύδρα» να µην είναι άσχηµη για τη σηµερινή πολεµική επιχείρηση του Ισραήλ, αλλά και για τον αµερικανόπνευστο παγκόσµιο πόλεµο κατά της τροµοκρατίας, αφού µε κάθε αιµατηρή υπο-επιχείρηση ο θρησκευτικός φονταµενταλισµός δυναµώνει,
η πολιτική υποχωρεί και το µίσος γίνεται κινητήρια δύναµη µιας Μαύρης Ιστορίας.

Mε κάθε καινούργιο πόλεµο αλλάζει η χρήση των λέξεων, αλλάζει ο τρόπος που αντιδρούµε
απέναντι στη φρίκη. Οι επιπτώσεις του πολέµου βαφτίζονται «ανθρωπιστική» και όχι ανθρωπογενής καταστροφή. Έτσι, µιλάµε για «ανθρωπιστική κρίση» και όχι για «κρίση του ανθρωπισµού µας», για περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου.
Ο «ανθρωπιστικός πόλεµος» στη Γιουγκοσλαβία µάς εξοικείωσε µε τις «παράπλευρες απώλειες». Η επέµβαση στο Ιράκ µε τον «προληπτικό πόλεµο» (preemptive war). Συνηθίσαµε τα «έξυπνα όπλα» και τις «έξυπνες βόµβες», συνηθίσαµε και τους ανθρωπιστικούς, χειρουργικής
ακρίβειας βοµβαρδισµούς. Στο επίσηµο λεξιλόγιο των ηµερών οι λέξεις «πόλεµος», «έγκληµα»,
«σφαγή», «επιδροµή», «εκστρατεία», «συλλογική τιµωρία» αποφεύγονται. Όµως στην πρώτη
γραµµή βρίσκεται η «απειλή», όπως και το «νόµιµο δικαίωµα στην αυτοάµυνα», ενώ όταν το δικαίωµα αυτό ασκείται κάπως άτσαλα, µιλάµε για «υπερβολική» ή «ασύµµετρη» ή «δυσανάλογη» αντίδραση. «Πρέπει να αφοπλίσουµε τον Σαντάµ», έλεγε ένας Αµερικανός στρατηγός στις
αρχές του 2003 – και όχι «να επιτεθούµε στο Ιράκ». Άλλο αφοπλισµός, δηλαδή εξουδετέρωση
των όπλων µαζικής καταστροφής που ποτέ δεν βρέθηκαν, και άλλο «επίθεση».
Ποιος θα µιλούσε πριν από λίγα χρόνια για τους αµάχους «που πρέπει να εκκενωθούν» ή για
τους ξένους κατοίκους της Βηρυτού που «εκκενώνονται»; Ακόµα κι ένας κορυφαίος Έλληνας
πολιτικός, όνοµα και µη χωριό, ζήτησε την «εκκένωση των αµάχων». Όπως και άλλοι συνάδελφοι έχουν επισηµάνει, το «εκκενώνω» σηµαίνει αδειάζω ένα χώρο (φρούριο, κτίριο, πόλη, περιοχή). Οι άνθρωποι εγκαταλείπουν ένα µέρος ή µεταφέρονται ή αποµακρύνονται, δεν εκκενώνονται, αν και κάτι τέτοιο µπορεί να συµβαίνει στην αγγλική και τη γαλλική γλώσσα.
Πώς µπορεί να εκκενώνονται, να «αδειάζονται» οι άνθρωποι; Πώς µπορεί το επίθετο («υπερβολική» αντίδραση) να δικαιώνει το ρήµα (σκοτώνω, ισοπεδώνω, καταστρέφω); «Θα πε-θά-νω
από αγάπη υπερ-βο-λι-κή», τραγουδά η Αννα Βίσση, θα πεθάνω από έρωτα ασύµµετρο, «τι
σου ’κανα και µε εκκένωσες, γύρισε πίσω πολύ µου έλειψες». «Θα σας εκκενώσω από την τάξη!» θα προειδοποιεί ο δάσκαλος τους άτακτους µαθητές, ενώ ένας πολιτικός αρχηγός δεν θα
«αδειάζει», δεν θα αφήνει εκτεθειµένα, αλλά θα «εκκενώνει» τα εκτός γραµµής στελέχη του κόµµατός του.
∆εν πρόκειται για απλά λάθη στη χρήση της γλώσσας, δεν είναι θέµα άγνοιας των ορισµών
του λεξικού. Η πρακτική αυτή φανερώνει έλλειψη στοιχειώδους ευαισθησίας και επαφής µε το
λαϊκό γλωσσικό (και όχι µόνον) ένστικτο, αφού ακόµα και ο συµπαθής Φαταούλας βόθρους εκκενώνει, όχι λύµατα. Όµως αυτό που συντελείται δεν είναι ο ακρωτηριασµός της γλώσσας, αλλά των συνειδήσεων. Οι πολεµικοί νεολογισµοί δεν είναι ένα αθώο παιχνίδι λέξεων, αλλά ένα
παιχνίδι νοµιµοποίησης του παραλογισµού του πολέµου, ένα παιχνίδι αποδοχής της βαρβαρότητας. Στρογγυλεύει, γλυκαίνει η θηριωδία, τη συνηθίζουµε. Οι λέξεις δεν σκοτώνουν ανθρώπους, όµως ναρκώνουν, ακρωτηριάζουν την κοινή λογική, ενώ ταυτόχρονα θριαµβεύει η ανέξοδη κοινοτοπία, όπως «ο πόλεµος είναι κακό πράγµα» ή «ανησυχούµε πολύ». Στις µέρες µας η
κοινοτοπία όχι µόνον ισοδυναµεί µε τον βαθµό µηδέν της σκέψης, αλλά µετατρέπεται σε «ανθρωπιστική λοβοτοµή», σε προσβολή απέναντι στον ανθρώπινο (και όχι ανθρωπιστικό) πόνο.
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- «HAARETZ» / «ΝΕΑ»

- ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Ισραήλ: εκδικητικό, σοβινιστικό, εθνικιστικό

Κορµοράνος και κάβουρας

Το Ισραήλ βυθίζεται σε µια εθνικιστική ατµόσφαιρα και το σκοτάδι έχει αρχίσει να καλύπτει τα
πάντα. Τα φρένα που ακόµα είχαµε εξαφανίζονται, η αναισθησία και η τύφλωση που χαρακτήριζαν την ισραηλινή κοινωνία τα τελευταία χρόνια, εντείνονται.
Το εσωτερικό µέτωπο χωρίζεται στα δύο: το βόρειο (Ισραήλ) υποφέρει και το κεντρικό είναι
ήρεµο. Αλλά και τα δύο τµήµατα έχουν καταληφθεί από φωνές γερακίσιες και σοβινιστικές, χωρίς κανέναν ενδοιασµό και γεµάτες εκδίκηση, ενώ οι ακραίες φωνές που παλαιότερα χαρακτήριζαν τις παρυφές τής ισραηλινής κοινωνίας, τώρα εκφράζουν την καρδιά της χώρας. Η αριστερά
έχει ξαναχάσει τον δρόµο της, τυλιγµένη στη σιωπή ή "παραδεχόµενη λάθη". Το Ισραήλ αποκαλύπτει ένα ενωµένο, εθνικιστικό πρόσωπο.
Η καταστροφή που σπέρνουµε στον Λίβανο δεν αγγίζει κανέναν εδώ και το µεγαλύτερο µέρος αυτής της καταστροφής δεν το
προβάλλουν οι ισραηλινοί τηλεοπτικοί σταθµοί. Οι Ισραηλινοί
που θέλουν να ξέρουν πώς είναι η Τύρος τώρα πρέπει να παρακολουθήσουν ξένα κανάλια -ο δηµοσιογράφος του BBC µεταφέρει ανατριχιαστικές εικόνες και ρεπορτάζ από εκεί, όµοιες των
οποίων ποτέ δεν θα προβληθούν εδώ. Πώς µπορεί κανείς να µη
σοκαριστεί από το πόσο υποφέρει ο άλλος εξαιτίας µας, ακόµα
κι ενώ ο βορράς µας υποφέρει;
Ο θάνατος που σπέρνουµε την ίδια ώρα, αυτήν την στιγµή
στην Γάζα, µε περίπου 120 νεκρούς από την ηµέρα που απήχθη
ο στρατιώτης Γκιλάντ Σαλίτ, µας αγγίζει ακόµα λιγότερο. Τα νοσοκοµεία στην Γάζα είναι γεµάτα καµένα παιδιά, αλλά ποιος
νοιάζεται; Το σκότος του πολέµου στον βορρά τους καλύπτει και
αυτούς.
Αφού συνηθίσαµε να θεωρούµε τη συλλογική τιµωρία ως νόµιµο όπλο, δεν προκαλεί εντύπωση που δεν έχει δηµιουργηθεί καµία συζήτηση εδώ για την άγρια τιµωρία του Λιβάνου για τις ενέργειες της Χεζµπολάχ. Η µόνη κριτική που ασκείται γι' αυτόν τον πόλεµο αφορά την τακτική.
Ολοι είναι στρατηγοί τώρα και ως επί το πλείστον πιέζουν τις ισραηλινές ένοπλες δυνάµεις να
εµβαθύνουν τις δραστηριότητές τους µέσα στο έδαφος του Λιβάνου. Σχολιαστές, πρώην στρατηγοί και πολιτικοί συναγωνίζονται µεταξύ τους µε ακραίες προτάσεις.
Ο Χάιµ Ραµόν "δεν καταλαβαίνει" γιατί υπάρχει ακόµα ηλεκτρικό ρεύµα στο Μπααλµπέκ, ο
Ελί Γισάι προτείνει την µετατροπή του Νοτίου Λιβάνου σε "κουτί γεµάτο άµµο", ο Γιοάβ Λιµόρ,
στρατιωτικός απεσταλµένος της ισραηλινής τηλεόρασης, προτείνει να γίνει µία έκθεση πτωµάτων της Χεζµπολάχ και την επόµενη µέρα να πραγµατοποιηθεί µία παρέλαση των κρατουµένων
µε τα εσώρουχά τους "για να ενισχυθεί το ηθικό".
∆εν είναι δύσκολο να µαντέψουµε τι γνώµη θα σχηµατίζαµε για έναν αραβικό τηλεοπτικό
σταθµό του οποίου οι σχολιαστές θα έλεγαν κάτι τέτοιο, αλλά εάν υπάρξουν λίγα ακόµα θύµατα
ή αποτυχίες των ισραηλινών ενόπλων δυνάµεων, η πρόταση του Λιµόρ θα υλοποιηθεί. Υπάρχει
καλύτερη ένδειξη του πόσο έχουµε απολέσει τις αισθήσεις και την ανθρωπιά µας;
Ο σοβινισµός και µία διάθεση για εκδίκηση έχουν κάνει την εµφάνισή τους. Εάν πριν από δύο
εβδοµάδες µονάχα τρελοί όπως ο ραβίνος Σµουέλ Ελιγιάχου προέτρεπαν "να εξαλείψουµε κάθε
χωριό απ' όπου εκτοξεύεται µία Κατιούσα", τώρα ένας ανώτερος αξιωµατούχος στις ισραηλινές
ένοπλες δυνάµεις µιλάει κατ' αυτόν τον τρόπο στους κύριους τίτλους της "Yedioth Aharonoth".
Λιβανικά χωριά µπορεί να µην έχουν εξαλειφθεί ακόµα, αλλά έχουµε προ πολλού εξαφανίσει τις
δικές µας κόκκινες γραµµές».

Θυµάστε τον κορµοράνο; Κατάµαυρος, βουτηγµένος στο µαζούτ, πάσχιζε να ανοίξει τα φτερά
του, να δραπετεύσει από την αναπάντεχη συµφορά που τον βρήκε. Η εικόνα του στην τηλεόραση συγκίνησε όλο τον κόσµο και χρησιµοποιήθηκε για να προετοιµάσει τη διεθνή κοινή γνώµη
για την πρώτη επίθεση στο Ιράκ, το 1991. Ο Σαντάµ Χουσεΐν είχε εισβάλει στο Κουβέιτ, είχε
βοµβαρδίσει πετρελαϊκές εγκαταστάσεις προκαλώντας οικολογική καταστροφή. Το δύστυχο
πουλί που είδαµε στις οθόνες µας έγινε το έµβληµα της βαρβαρότητας του Ιρακινού δικτάτορα.
Μάθαµε αργότερα ότι ο κορµοράνος εκείνος δεν είχε κινηµατογραφηθεί στο Κουβέιτ αλλά στην
Αλάσκα, σε µια άλλη, «ειρηνική», πετρελαιοκηλίδα, µερικά χρόνια πριν. Απλώς, κάποιοι σκέφτηκαν ότι η εικόνα ήταν βολική για την προπαγάνδα τους εκείνη τη στιγµή και δεν δίστασαν να
την αξιοποιήσουν.
Προχτές είδαµε ένα άλλο θύµα οικολογικής καταστροφής. Ένα καβούρι, ν’ ανοιγοκλείνει µε
απόγνωση τις δαγκάνες του προσπαθώντας να απαλλαγεί από το µαζούτ που είχε κολλήσει
πάνω του. Ήταν ένας ταπεινός εκπρόσωπος των θυµάτων της τεράστιας πετρελαιοκηλίδας που
κατακλύζει τις ακτές του Λιβάνου, µετά τον βοµβαρδισµό από τον ισραηλινό στρατό δεξαµενών
πετρελαίου σε εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής. Σε σύγκριση µε τον κορµοράνο, ο κάβουρας δεν
ήταν τόσο συγκινητικός.

Ήταν, όµως, αληθινός. Κανένας δεν θα έκανε τον κόπο να δείξει ένα κάλπικο καβούρι για να
προκαλέσει θλίψη και οργή. Τα συναισθήµατα αυτά κορυφώθηκαν πριν από λίγες µέρες, στο
θέαµα των νεκρών παιδιών από τον βοµβαρδισµό στην Κάνα. Ήταν κι αυτές αληθινές εικόνες.
Αφόρητα αληθινές. Η συναισθηµατική φόρτιση που προκάλεσαν αποδυνάµωσε κάθε «λογικό»
επιχείρηµα υπέρ αυτού του πολέµου.
Για τα σκοτωµένα παιδιά προβλήθηκαν δικαιολογίες - δεν ξέραµε, δεν είχαµε την πρόθεση,
στοχεύαµε µαχητές της Χεζµπολάχ... Ζητήθηκε και συγγνώµη. Όταν ισοπεδώνεις χωριά και
συνοικίες για να απωθήσεις τον εχθρό που κρύβεται ανάµεσα στους αµάχους, προκαλείς
«παράπλευρες» απώλειες. Μπορείς να ισχυριστείς ότι δεν το έκανες επίτηδες, ότι οφειλόταν
σε «λάθος στόχευση» - κι ας έχει πλέον εξευτελιστεί αυτό το πρόσχηµα, που τόσο συχνά επικαλούνται οι σύγχρονοι «ηθικοί» πολέµαρχοι. Όταν όµως βοµβαρδίζεις δεξαµενές πετρελαίου
δεν µπορείς να χρησιµοποιήσεις τη δικαιολογία του λάθους. Το αποτέλεσµα είναι µαθηµατικά
σίγουρο. Η πετρελαιοκηλίδα που νεκρώνει τη θάλασσα του Λιβάνου και απειλεί ολόκληρη την
Ανατολική Μεσόγειο είναι µια απολύτως προβλέψιµη καταστροφή, που φαίνεται ακόµα πιο
τροµακτική και παράλογη αν σκεφτεί κανείς ότι οι αυτουργοί ζουν στις ίδιες ακτές, ότι οι συνέπειες µπορεί να πλήξουν και τη δική τους πατρίδα.

Κουίζ : Γιατί κλαίει ο µπέµπης ;
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Για να µη γκρινιάζουν οι αναγνώστες µας ότι ο ‘Λόγος’ αγνοεί τον αθλητισµό, δηµοσιεύει δύο σπαρταριστά κείµενα αθλητικού περιεχοµένου
του Μάκη Βοϊτσίδη (ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ - 18 Ιουλίου 2006)
Η Οµοσπονδία Μπιλιάρδου θα πάρει από το δηµόσιο προϋπολογισµό, ως ετήσια επιχορήγηση, 65.000 ευρώ και η Οµοσπονδία Μπριτζ 75.000. Γεννάται το ερώτηµα εάν οι τράπουλες
στοιχίζουν ακριβότερα από τις στέκες, αλλά το λιγότερο ενδιαφέρον σ' αυτήν την ιστορία είναι
µε ποια κριτήρια κατανέµονται οι επιχορηγήσεις στις αθλητικές οµοσπονδίες. Έτσι κι αλλιώς,
πότε υπήρχαν κριτήρια για να υπάρχουν και τώρα; Οι επιχορηγήσεις χρησιµοποιούνται για να
ελέγχουν οι κυβερνήσεις τον αθλητισµό…………..
…………Αλλού βρίσκεται το πρόβληµα. Λες και η Ελλάδα δεν έχει σοβαρότερες ανάγκες, µπορεί να ξοδεύει 250.000 ευρώ για να επιχορηγεί το γκολφ, 65.000 για το µπόουλινγκ, 65.000 για
το ζίου ζίτσου, 40.000 για το κουνγκ φου, 65.000 για το κίκ µπόξινγκ, 220.000 για το ράγκµπι,
280.000 για την παγοδροµία, 35.000 για τις µαχητικές τέχνες τσιδάο, µέχρι και για µπόντι µπίλντινγκ (σωµατική διάπλαση στα ελληνικά) το οποίο επιχορηγείται µε 40.000 ευρώ. Χώρια οι έκτακτες επιχορηγήσεις.
Κανένα απ' όλα αυτά τα αθλήµατα (και πολλά ακόµη που επίσης επιχορηγούνται) δεν περιλαµ-

βάνεται στο πρόγραµµα των Ολυµπιακών Αγώνων και όλα στην Ελλάδα αποτελούν υπόθεση
συγγενών και φίλων. ∆εν είναι κακό συγγενείς και φίλοι ν' ασχολούνται µε το µπόουλινγκ, το
µπιλιάρδο, το τσιδάο και το κουγνκ φου ή να κάνουν µπράτσα στα µποντιµπιλντεράδικα. Αλλά
είναι ανεπίτρεπτο την πλάκα τους να την πληρώνει η Πολιτεία.
Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ έχει συνταγµατική υποχρέωση να υποστηρίζει τον
αθλητισµό. Αν η προστασία αφορά µόνο τις υποδοµές ή περιλαµβάνει και τα σοβιετικού τύπου προνόµια των Ελλήνων πρωταθλητών είναι άλλη συζήτηση. Σίγουρα, όµως, δεν µπορεί να πληρώσει
για οτιδήποτε εµφανίζεται ως άθληµα ή είναι άθληµα, αλλά χωρίς
δραστηριότητα στην Ελλάδα.
Γιατί αλλιώς, ας κάνουν και οι ταβλαδόροι µια οµοσπονδία και ας αξιώσουν µια γενναία επιχορήγηση για τις «πόρτες» και το «πλακωτό». Όσο είναι άθληµα το τάβλι, άλλο τόσο είναι και
το µπριτζ.

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

Ο Αρχισυντάκτης του ‘Λόγου’, µετά από αυτά, θα προτείνει στον Πρόεδρο να ζητήσει επιχορήγηση από τον κο Ορφανό, γιά να χρηµατοδοτήσει ο Σύλλογος τα ιδιαίτερα µαθήµατα που χρειάζονται κάποιοι µεγαλόστοµοι ταβλαδόροι του Συλλόγου, ώστε να καταφέρουν επιτέλους να πάρουν το πτυχίο τους, αρχής γενοµένης από τον ταµία του Συλλόγου.

Tου Παντελή Mπουκάλα (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ - 16 Ιουλίου 2006)
Μπορεί το ποδόσφαιρο να µη συµβάλει στην εθνογένεση, στην τόνωση πάντως (ή και στην
καπηλευτική παρόξυνση) του εθνικού φρονήµατος έχει το µερτικό του. Έπειτα από κάθε γκολ
του «νατουραλιζέ» Μίροσλαβ Κλόζε, λ.χ., οι Γερµανοί έπαιρναν σηµαιοστολισµένοι τους δρόµους και τραγουδούσαν τον εθνικό τους ύµνο («επιτέλους», όπως έλεγαν οι πολιτικοί τους ηγέτες), δίνοντας τη δυνατότητα στους σχολιαστές να µιλήσουν για «νέο πατριωτισµό», για «αργοπορηµένη εσωτερική κάθαρση» και για άλλα λιγότερο ή περισσότερο σοβαρά.
Μετά τον αποκλεισµό τους όµως
από τους Ιταλούς, στον ηµιτελικό, δήλωναν «βαθιά πικραµένοι», «ακυρωµένοι» κ.τ.λ., ενώ ορισµένοι, στον καηµό τους απάνω, δεν παρέλειπαν να
ειρωνεύονται τους νικητές τους σαν
«πιτσαδόρους»· τα στερεότυπα, εναργή µέσα στη φτώχεια τους, εξακολουθούν να επιβάλλονται στις αναπαραστάσεις που κατασκευάζει κάθε λαός
για τους υπόλοιπους. Ανάλογη διαδροµή, από το µηδέν στο άπειρο και
πάλι πίσω, ακολούθησαν τα αισθήµατα σε όλες τις χώρες που οι οµάδες
τους συµµετείχαν στο Μουντιάλ. Τις
µισές φορές, τουλάχιστον, την πορεία
των αγώνων, άρα και των αισθηµάτων, δεν την καθόριζε η καθαυτό αξία
των οµάδων (ούτε βέβαια η γενικότερη αξία του ενός ή του άλλου λαού) αλλά η τύχη, ενίοτε δε
και η διαιτητική αυθαιρεσία, υπαγορευµένη ή αυθόρµητη. Το «Αιώνια θλίψη!» της γαλλικής
αθλητικής εφηµερίδας «Εκίπ» και το «Είµαστε µεγάλοι!» που κραύγαζαν εκτασιασµένοι οι Ιταλοί φίλαθλοι δεν τα χωρίζει παρά ένα άστοχο πέναλτι, του Τρεζεγκέ, ένα φύσηµα του αέρα δηλαδή ή και κάτι λιγότερο. Τίποτε άλλο, ουσιαστικότερο, δεν πιστοποιεί η διαφορά αυτή.
Το γνώρισµα του «ποδοσφαιρικού πατριωτισµού» (και γενικότερα του πατριωτισµού που
τροφοδοτείται σχεδόν αποκλειστικά από αθλητικές επιτυχίες, και ο οποίος ενίοτε, για να µην
κινδυνέψει, φτάνει ακόµα και να συγχωρεί ή να παραβλέπει σκάνδαλα, ντοπαρίσµατα και άλλα
αλγεινά), όχι απλώς να ανεβοκατεβαίνει άνευ έρµατος στο κενό ανάµεσα στο ζενίθ και το ναδίρ
αλλά να εξαχνώνεται ραγδαία είναι –ευτυχώς– εγγενές και ανίατο. Με το πρώτο ανάποδο αποτέλεσµα η ευφορία γίνετα φαρµάκι· µε την πρώτη µικρή ή µεγάλη επιτυχία, έστω και το Ιντερτότο
ή στο αλήστου µνήµης Βαλκανικό Κύπελλο, παίρνει και πάλι µπροστά η µηχανή που παράγει
χαρά και εθνική ή οπαδική σιγουριά µε την ίδια ευκολία που οι πολιτικοί παράγουν παραδείσους, κατανικώντας σε αυτόν τον τοµέα ακόµα και τους θεούς.

Ας θυµηθούµε εδώ όσα λυρικά ακούγαµε µετά το δικό µας Γιούρο και τους Ολυµπιακούς από
πολιτικούς και εκκλησιαστικούς άρχοντες, που θα λείψουν από αυτές τις επιχειρήσεις µεθεόρτιας εκµετάλλευσης όταν το αποφασίσει κι ο Μάρτης να λείψει από τη Σαρακοστή· ας θυµηθούµε
δηλαδή τις διαβεβαιώσεις ότι «ενισχύθηκε η εθνική µας αυτοπεποίθηση», κι ας σκεφτούµε για
ποιον λόγο εξανεµίστηκε από καιρό η αυτοπεποίθηση αυτή: µήπως επειδή ήταν ρηχή, ένα εφήµερο κατασκεύασµα µιας συλλογικής µέθης καταδικασµένης να είναι προσωρινή;
Αλίµονο αν ένας λαός στήριζε την αυτοεκτίµηση και την αυτοπεποίθησή του αποκλειστικά στα
µετάλλια και τις κούπες (παραγνωρίζοντας, ας πούµε, την καλλιτεχνική παραγωγή, την ποιότητα
της ζωής, τη βιοµηχανική παραγωγή κ.τ.λ.), και τρισαλίµονο αν καταντούσε στην αυτοϋποτίµηση επειδή χάθηκε ένα πέναλτι.
Αλίµονο δηλαδή αν πάρουµε στα σοβαρά το
δόγµα που συνδέει µε τα γονίδια µια νίκη στα
γήπεδα (ακόµα κι αν είναι ατοµική, πιθανόν δε
και ντοπαρισµένη), και τρισαλίµονο αν πιστέψουµε ότι δηλώσεις σαν κι αυτή του προέδρου
της Ιταλικής ∆ηµοκρατίας Τζόρτζιο Ναπολιτάνο
προς τους πρωταθλητές συµπατριώτες του
(«αποκαταστήσατε την εθνική µας υπερηφάνεια») είναι κάτι περισσότερο από δηµοκόπηµα της στιγµής, κάτι σοβαρότερο από κολακεία. Οι Ιταλοί γνωρίζουν πολύ καλύτερα από εµάς εδώ αν η εθνική τους υπερηφάνεια είχε
κλονιστεί, πότε συνέβη αυτό και τι ακριβώς έφταιξε. Αν όµως η θεραπεία της και η αποκατάστασή της ήταν τόσο απλή, αν αρκούσε µια
απόκρουση του Μπουφόν και µια προβοκάτσια του Ματεράτσι για να νιώσουν και πάλι περήφανοι οι γείτονές µας (και, επί τη ευκαιρία, να καταπιούν το µέγα σκάνδαλο των αλλεπάλληλων στηµένων πρωταθληµάτων τους), τότε οφείλουν, πρώτον, να αναρωτηθούν για το επίπεδο της πολιτικής σκέψης στην πατρίδα τους (αλλά όχι µόνο σ’ αυτήν, αφού και στη Γερµανία, ανάλογο εθνικό περιεχόµενο έχουν οι αίνοι που πλέκουν οι πολιτικοί, κατ’ ουσίαν αυτοεγκωµιαζόµενοι), και δεύτερον να λάβουν έγκαιρα τα µέτρα τους διότι, αν σε δύο χρόνια δεν κατακτήσουν το Γιούρο ή σε τέσσερα το Μουντιάλ της Νότιας Αφρικής, τότε η εθνική τους υπερηφάνεια θα (ξανα)γίνει κοµµάτια και θρύψαλα. Και, πιθανόν, θα ξαναψηφίσουν Μπερλουσκόνι.
Λοιπόν, κάθε φορά που αποδίδονται «τιµές ηρώων» σε τροπαιούχους αθλητές, κάθε φορά
που απογειώνονται πολεµικά αεροπλάνα για να σχηµατίσουν µε τον χρωµατιστό καπνό τους τη
σηµαία της µιας ή της άλλης πρωταθλήτριας χώρας, εµφανίζεται σαρκαστικά αδέσποτη η δήλωση του Ηλία Ατµατζίδη, ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ: «Τι ήρωες ρε παιδιά. Ήρωας ήταν ο Παπαφλέσσας. Εµείς µπάλα παίζουµε»...

Το ισοζύγιο αίµατος στην Τράπεζά µας στο ΑΧΕΠΑ είναι –2 (µείον δύο) φιάλες. 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 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.
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

Η εταιρεία Graphica φωτοτυπεί µε πολλή αγάπη και πολύ µεράκι την εφηµερίδα µας ‘Ο Λόγος του Συλλόγου’. Την συστήνουµε σε όλους

Η PROLIK O.E. είναι µία εταιρεία σιδηρών κατασκευών µε υψηλές ποιοτικές
επιδόσεις και πολύ καλές τιµές.

Η εταιρία ∆ΟΜΗ ΒΙ.ΕΜ. Α.Ε. µας παρέχει ευγενώς τις υπηρεσίες της, η δε
Πρόεδρός της κα Μαρίνα Τριανταφύλλου είναι εξαίρετη φίλη του Συλλόγου

Η κα Καλλιόπη Σπυριδωνίδου είναι Πολιτικός Μηχανικός, εργολήπτης ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών έργων. Είναι Λιβαδιώτισσα, κόρη του Κώστα Ευθυµιάδη και της Μαρίκας Συννεφάκη

Το εργοστάσιο επίπλων του φίλου συµπατριώτη µας Γιάννη Γκούµα, µεγάλου χορηγού των χορών του Συλλόγου µας, διακρίνεται για την θαυµάσια
ποιότητα των προϊόντων του και τις εξαιρετικές του τιµές

Το εργοστάσιο επίπλων των συµπατριωτών µας Αφων Γαζέτη, µεγάλων
χορηγών των χορών του Συλλόγου µας, διακρίνεται για την άριστη ποιότητα κατασκευής και τις εξαιρετικές τιµές

Ένα εξαιρετικό ουζερί στην καρδιά της πόλης, µε εκλεκτούς µεζέδες, φρεσκότατα ψάρια και κρέατα, λιβαδιώτικο τσίπουρο, όµορφο περιβάλλον, και
λογικότατες τιµές. Στέκι των Λιβαδιωτών στο κέντρο

Η µεγάλη αλυσίδα κοµµωτηρίων του συµπατριώτη µας Τάσου Μπέλλη, οµορφαίνει όλες τις κυρίες εδώ και χρόνια µε την επιδεξιότητα των µαγικών
χεριών του ίδιου και των συνεργατριών του.

Ρεµπετάδικο ‘Το Απόβραδο’
Η νυχτερινή σας διασκέδαση
Ισιδώρου 19 – Άνω Τούµπα – τηλ. 2310.900242

Στην καρδιά του Λιβαδίου, κάτω από τον πλάτανο, ένα όµορφο εστιατόριο
µε µεγάλη ποικιλία φαγητών, καλή εξυπηρέτηση και πολύ καλές τιµές

Ο συµπατριώτης µας Τάσος Τσίρκος, είναι ένας άψογος επαγγελµατίας και
εξυπηρετεί ταχύτατα, επιλύοντας όλα τα σχετικά προβλήµατα

Από τους µεγαλύτερους µουσικούς οίκους της Βόρειας Ελλάδας, µε εξαιρετικά προϊόντα και πλούσια βιβλιοθήκη. Καλός φίλος του Συλλόγου µας

Το ξενοδοχείο στο Λιβάδι µας, το διαχειρίζεται ο ευγενέστατος φίλος ∆ιονύσης Ντάµπος και προσφέρει άνετη διαµονή και ποιότητα εξυπηρέτησης

Εξαίρετη 2µηνιαία προσπάθεια του Εξωραϊστικού Συλλόγου Λιβαδίου, µία
εφηµερίδα που βελτιώνεται από φύλλο σε φύλλο. Ο παλµός του χωριού.

Για την άµεση και άψογη εξυπηρέτησή σας

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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Την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2006, θα λάβουν χώρα σε όλη την επικράτεια οι ∆ηµοτικές και Νοµαρχιακές Εκλογές, οι οποίες θα
αναδείξουν τους αντίστοιχους Τοπικούς και Νοµαρχιακούς Άρχοντες για τα επόµενη τετραετία 2007-2010. Ο ‘Λόγος του Συλλόγου’ θα εστιάσει το ενδιαφέρον του µόνον στις δηµοτικές εκλογές του Λιβαδίου, παρά την ορµέµφυτη τάση της αρχισυνταξίας να
ασχολείται γενικώς µε τα κοινά, πόσο µάλλον της Θεσσαλονίκης.
Μέχρι τη στιγµή που γράφεται ο ‘Λόγος 7’, έχουν ανακοινώσει τις υποψηφιότητές τους
οι κύριοι Γιάννης Γκούµας (νυν ∆ήµαρχος) και Γιώργος Γαλάνης (τέως Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου). Στις προθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου µας, είναι να
οργανώσει µία ηµερίδα στη λέσχη µας (προσφορότερες ηµεροµηνίες είναι η Κυριακή 1 ή
8 Οκτωβρίου) όπου όλοι οι υποψήφιοι δήµαρχοι (και οι σύµβουλοι τους αν θέλουν), να
καταθέσουν τις απόψεις τους, να αναπτύξουν τα οράµατά τους και να αναλύσουν τα
προγράµµατα που θα προσπαθήσουν να εφαρµόσουν εάν εκλεγούν. Τα πολυπληθή µέλη
του Συλλόγου µας και οι πάρα πολλοί φίλοι του Λιβαδίου, θα ακούσουν σίγουρα µε προσοχή τους υποψηφίους και τις σκέψεις τους, θα ζητήσουν διευκρινίσεις για τις προγραµµατικές τους δεσµεύσεις και θα συµβάλλουν δηµιουργικά στη διαµόρφωση µίας εποικοδοµητικής προεκλογικής αλλά κυρίως µετεκλογικής ατµόσφαιρας. Ο ‘Λόγος’ εύχεται σε
όλους τους υποψηφίους καλή επιτυχία, δύναµη και κυρίως συνέπεια όταν εκλεγούν.

Ο ‘Λόγος 3’ / Νοέµβριος-∆εκέµβριος 2004, στη σελίδα 10, είχε δηµοσιεύσει ένα άρθρο µε τίτλο
‘Το Λιβάδι που δακρύζει’, που τον δανείστηκε από την οµώνυµη ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Στο άρθρο αυτό, που δηµοσιεύτηκε στα µισά της περιόδου 2003-2006, ο αρχισυντάκτης έθιγε συνοπτικά µεν αλλά µε έντονο τρόπο, τα φλέγοντα ζητήµατα της λειτουργίας και της
ανάπτυξης του Λιβαδίου. Ξαναδιαβάζοντάς το, βλέπουµε πως το άρθρο αυτό είναι και σήµερα
άκρως και ίσως δραµατικά επίκαιρο. Θα επαναδηµοσιεύσουµε ορισµένα σηµεία του, συµπληρώνοντας µε σχόλια τις τότε απόψεις µας.
Γράφαµε λοιπόν ότι :
‘Κατά τη γνώµη µας, τρία είναι τα άµεσα και τρέχοντα προβλήµατα του Λιβαδίου, τα οποία δεν
έχουν ορατά όρια, αλλά εν πολλοίς αλληλοκαλύπτονται : Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ, Η ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ-ΥΓΕΙΑ &
Η ΠΑΙ∆ΕΙΑ. Κάθε ένα κεφάλαιο υποδιαιρείται σε πολλά µικρά υποκεφάλαια, αλλά οι τρεις αυτές µεγάλες κατηγορίες εµπεριέχουν όλα όσα πρέπει να αντιµετωπίσει µια κοινωνία, η οποία θέλει να αντισταθεί στην αργή αλλά σταθερή φθορά της.’
1.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Το τεράστιο αυτό θέµα, το οποίο πολύ εύστοχα τέθηκε στο Α’ Αναπτυξιακό Συνέδριο Λιβαδίου το
2001, απαιτεί µια διαρκή και διαχρονική εγρήγορση από όλους τους φορείς, καθώς επίσης και µεγάλες και συντονισµένες προσπάθειες από όλους.
Η σύνταξη του ‘Λόγου’, µη µπορώντας µόνη της να καλύψει όλο το φάσµα των αναπτυξιακών
παραµέτρων, θέτει ένα καίριο ζήτηµα, το οποίο καρκινοβατεί από το 1987, αν όχι προγενέστερα.
‘ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΛΙΒΑ∆ΙΟΥ’
Η σύνταξη, έχει στα χέρια της τη µελέτη επέκτασης του ΥΠΕΧΩ∆Ε, εδώ και αρκετό καιρό και δεν
καταλαβαίνει το γιατί δεν ολοκληρώνεται και τυπικά η διαδικασία. Η σύνταξη έχει επίσης -ως ειδική
επί του θέµατος- και µια πολύ συγκεκριµένη άποψη για το ζήτηµα και διατίθεται ευχαρίστως να την
καταθέσει δηµοσίως. Θυµίζουµε ότι τον Οκτώβριο του 2004 παρουσιάστηκε µε µεγάλη επιτυχία
µια διπλωµατική εργασία του τότε φοιτητή και νυν αρχιτέκτονα ∆. Βλαχόπουλου στο Τµήµα Αρχιτεκτόνων του Α.Π.Θ., µε θέµα ‘ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ – ΛΙΒΑ∆Ι ΟΛΥΜΠΟΥ’. Ο κος Βλαχόπουλος θα µπορούσε να βοηθήσει σηµαντικά µε τις ιδέες του στο ζήτηµα και θέτει και αυτός τις γνώσεις του στη διάθεση όλων. Παρ’ όλα
αυτά, επειδή η διαχείριση ενός σχεδίου επέκτασης είναι ένα ζήτηµα εξ ίσου -αν όχι πιο σηµαντικό
και πολύπλοκο- από µία απλή πολεοδοµική µελέτη, η σύνταξη προτείνει στις ∆ηµοτικές Αρχές Λιβαδίου να κινήσουν το ζήτηµα και να καλέσουν το γρηγορότερο δυνατόν όλους τους ενδιαφεροµένους να συζητήσουν το θέµα σε µία ηµερίδα µε το θέµα αυτό, στο Λιβάδι.
Αυτά λέγαµε πριν από 20 µήνες, θεωρώντας ότι µία βασική αναπτυξιακή παράµετρος (οι άλλες, εξ ίσου σηµαντικές αναπτύχθηκαν στην ηµερίδα της 2ας Ιουλίου 2006, εκείνης που την παρακολούθησαν σχεδόν
µόνον οι εισηγητές) για τα σηµερινά δεδοµένα του Λιβαδίου, είναι η οικιστική του επέκταση, ένα όνειρο θερινής νυκτός που καρκινοβατεί εδώ
και 20-30 περίπου χρόνια.
Η σύνταξη του ‘Λόγου’ έχει στα χέρια της από τον Σεπτέµβριο του
2003 την µελέτη επέκτασης του σχεδίου Λιβαδίου του ΥΠΕΧΩ∆Ε – ‘Γ.β’
Φάση – Τελική πρόταση οργάνωσης’, όπου στην ουσία έχει ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία τεχνικών και διοικητικών ελέγχων. Η ∆’ και τελευταία Φάση είναι µόνον η υπογραφή του Νοµάρχη και η δηµοσίευση
στο Φύλλο Εφηµερίδας Κυβερνήσεως, το ΦΕΚ δηλαδή.
Όπως αναγράφεται και στη σελίδα 6, η διαδικασία αυτή διαρκεί 20 ηµέρες. Σήµερα έχουν
περάσει από τότε 34 µήνες ή 30 Χ 34 = 1.020 ηµέρες και ακόµη το θέµα παραµένει στάσιµο.
Ποιο είναι λοιπόν αυτό το αόρατο χέρι που έχει βάλει φρένο σε µία διαδικασία, η οποία θα
εκτονώσει το οικιστικό έµφραγµα στο οποίο έχει περιέλθει το Λιβάδι, θα δώσει δουλειά για τουλάχιστον 10 χρόνια σε µία πλειάδα ντόπιων επαγγελµατιών του κατασκευαστικού κλάδου και
συναφών δραστηριοτήτων, θα ανακόψει τις ‘λειτουργικές’ αυθαίρετες παρεµβάσεις και παρανοµίες στον υπάρχοντα αστικό ιστό, θα λύσει το πρόβληµα του δηµόσιου αστικού χώρου και θα
αποδεσµεύσει το καηµένο το Κιόσκι από τον άχαρο ρόλο του δοχείου εναπόθεσης όλων των
κοινωφελών χρήσεων; Τρία σχεδόν χρόνια καθυστέρησης είναι πάρα πολλά και θα πρέπει να
αιτιολογηθούν. Όποιος και αν είναι ο λόγος (αδιαφορία, αµέλεια, µικροπολιτικές σκοπιµότητες,
ενδεχόµενες καταπατήσεις δηµοτικής γης ή ακόµη και κάποιο κώλυµα), θα πρέπει να ερευνηθεί.
Ακόµη και ως προεκλογικός λαγός από το ταχυδακτυλουργικό καπέλο κι αν βγει η έγκριση του
ρυµοτοµικού σχεδίου επέκτασης, θα είναι ένας ευπρόσδεκτος λαγός, στιφάδο ή µη, έστω και
καθυστερηµένα. Υπ’ όψη ότι όλη η περιοχή της επέκτασης αφορά περί τα περίπου 250 οικόπεδα των 400 τ.µ., είναι δηµοτική γη και δεν υπάρχουν κωλύµατα ιδιοκτησιακού χαρακτήρα.
Θα περιµένουµε µε πολύ ενδιαφέρον τις απαντήσεις από τους αρµοδίους.
Γράφαµε επίσης στον ‘Λόγο 3’ για την περίθαλψη και την υγεία στο Λιβάδι :
2.
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ & ΥΓΕΙΑ
Θα πρέπει να µας προβληµατίσει όλους µας και σοβαρά πλέον, το ζήτηµα της περίθαλψης και της
υγείας στο Λιβάδι, πέρα και έξω από την διαρκή και σε 24ωρη βάση επιτόπια παρουσία ή όχι γιατρού. Ένας οικισµός 3.000 µονίµων κατοίκων, παραγωγικός και ζωντανότατος, που στα 1.200 µέτρα
υψόµετρο έχει ριζώσει ιστορικά και αρνείται σθεναρά να φυλλορροήσει πληθυσµιακά, πρέπει να

αντιµετωπίζεται από την πολιτεία όχι τεχνοκρατικά, σαν ένα απλό πληθυσµιακό µέγεθος (που δεν
δικαιούται λόγω πληθυσµιακού µεγέθους να διαθέτει κέντρο υγείας αστικού ή ηµιαστικού τύπου
π.χ.) αλλά σαν ένα πρότυπο κατά της αστυφιλίας και υπέρ της περιφερειακής ανάπτυξης.
∆υστυχώς ο κρατικός προγραµµατισµός και η ψυχρή λογιστική διαχειριστική αντίληψη των κυβερνώντων δεν ευαισθητοποιείται, ώστε να βάλει στο σχεδιασµό του παραµέτρους µη µετρήσιµες αριθµητικά, όπως την αυξηµένη παροχή πρόνοιας, υγείας και παιδείας προς τους ακρίτες ή τους αποµονωµένους χωρικά πληθυσµούς, ανεξάρτητα από τα πενιχρά κατά κεφαλήν πηλίκα που εισπράττουν από τον κρατικό κορβανά. Η σύνταξη θα ήταν άκρως ικανοποιηµένη, αν απλά και µόνον
εφαρµόζονταν τα άρθρα του Ελληνικού Συντάγµατος περί απόλυτης ισότητας όλων των πολιτών και
σε όλα τα επίπεδα. Ίσως τότε, µέρη σαν το Λιβάδι, θα είχαν και την ίδια, έστω και κατά προσέγγιση,
περίθαλψη και υγεία, πρόνοια, παιδεία, φροντίδα και ανάπτυξη µε κάθε άλλη πόλη της επικράτειας.
Αποφεύγοντας τον πειρασµό της γενίκευσης και του φθηνού δηµαγωγικού λαϊκισµού, ο γράφων
δεν προτείνει ως αντίδοτο την συνήθη τυπική πίεση προς τους κρατούντες για καλύτερες υποδοµές,
κραδαίνοντας δήθεν κάθε 4 χρόνια την ψήφο µας. Είµαστε σίγουροι πως οι διοικούντες θα µας παρουσιάσουν µια σειρά από έγγραφα προς την κεντρική διοίκηση, όπου θα διαφαίνεται η τυπική κάλυψη των αιτηµάτων και η µεταφορά των ευθυνών σε ανώτερα και υπερτοπικά διοικητικά κλιµάκια
και το ζήτηµα θα καταλήξει σε συζητήσεις περί Αθηνοκεντρικού κράτους. Η σύνταξη πιστεύει στην
κοινωνική αυτό-οργάνωση, πιστεύει στη συσπείρωση όλων των πολιτών γύρω από τα κοινά τους
προβλήµατα, ανεξαρτήτως φυσικά κοµµατικών εντάξεων, πιστεύει στη συγκροτηµένη και συµπαγή
κοινωνική παρέµβαση, πιστεύει σε µια κοινωνία που διεκδικεί αυτά που της πρέπουν και της αξίζουν.
∆υστυχώς οι σηµερινές µας κοινωνίες δεν έχουν γαλουχηθεί σε τέτοιου είδους παλλαϊκές συσπειρώσεις για δίκαια αιτήµατα και όταν ακόµη αυτό συµβαίνει, συνήθως ο τρόπος έκφρασης αυτής της
αγανάκτησης είναι τόσο αντιφατικός, που υπονοµεύει ή υποβαθµίζει τα δίκαια αιτήµατα, µια που η
ουσία χάνεται κάτω από την λάθος µορφή της διεκδίκησης.

Μετά από 20 µήνες, ο αρχισυντάκτης δεν έχει να προσθέσει ούτε κεραία στα παραπάνω, δεδοµένου ότι δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτε.
Τέλος, γράφαµε στον ‘Λόγο 3’ για τα ζητήµατα παιδείας :
3.
ΠΑΙ∆ΕΙΑ
Το θέµα της παροχής παιδείας στο Λιβάδι είναι και πρέπει να είναι ένα από τα κορυφαία ζητήµατα
που πρέπει να απασχολήσουν όλους όσοι ζουν, αγαπούν και πονούν τον τόπο αυτό. Μέχρι σήµερα,
έχουν καταγραφεί και ακουστεί όλα εκείνα τα ιστορικά στοιχεία για το -τολµούµε να το γράψουµεµεγαλείο της εκπαιδευτικής ατµόσφαιρας που ανέπνευσαν οι Λιβαδιώτες εδώ και τρεις περίπου αιώνες, καθώς και τις µεγάλες προσωπικότητες που δίδαξαν και γαλούχησαν γενιές και γενιές ανθρώπων µε τις πιο προωθηµένες για τις εποχές εκείνες γνώσεις.
∆ύσκολα όµως θα µπορούσε να ισχυριστεί κανείς πως σήµερα, υπάρχει µια ανάλογη ατµόσφαιρα, ως ιστορική συνέχεια των παλιών καλών και δύσκολων εκείνων καιρών.
Τα προβλήµατα των εκπαιδευτικών υποδοµών και εξοπλισµού, η διαρκής ‘εκπαιδευτική’ µετανάστευση των παιδιών σε κοντινές πόλεις, η έλλειψη κάθε µορφής συµπληρωµατικής ή ενισχυτικής διδασκαλίας παράλληλα µε την προσφερόµενη στο Γυµνάσιο-Λύκειο, η διαρκής µείωση του µαθητικού δυναµικού, είναι µεγάλα ζητήµατα, µε τα οποία πρέπει κάθε φορέας ή πρόσωπο να ασχοληθεί
συστηµατικά και να προβληµατιστεί σε βάθος. Η σύνταξη έχει συλλέξει αρκετά στοιχεία για τα ζητήµατα αυτά και τα θέτει στη διάθεση όλων, ενώ προτείνει και πάλι, µε όλο τον κίνδυνο της µονότονης
και κουραστικής επανάληψης, ειδική εκδήλωση - ηµερίδα, µε θέµα: ‘Η Παιδεία στο Λιβάδι του 21ου
αιώνα’. Τα τρία χρόνια που πέρασαν από το άκρως επιτυχηµένο 1ο Συνέδριο του 2001, δίνουν όλες
τις δυνατότητες να οργανωθεί το 2ο, σε εύθετο χρόνο και µε τη σύµπραξη όλων των φορέων που αγαπούν και ενδιαφέρονται για το Λιβάδι. Η σύνταξη νοµίζει πως ένας Σύλλογος, ένας φορέας γενικότερα και πόσο µάλλον µια εφηµερίδα, έχουν τη διαρκή υποχρέωση της προώθησης των µεγάλων
θεµάτων που ταλανίζουν ένα τόπο που αγαπούν.
Σήµερα, 20 µήνες µετά, ο Σύλλογος της Θεσσαλονίκης καταθέτει ότι στο µεσοδιάστηµα αυτό,
πάλεψε όσο µπορούσε για να προσφέρει στοιχεία πολιτισµού και παιδείας στα µέλη και τους
φίλους του, καθώς επίσης και στην κοινωνία του Λιβαδίου, µέσω διαλέξεων, ηµερίδων, συµποσίων κλπ., αλλά ένοιωσε πολύ µόνος. ∆εν µπορεί φυσικά να υποκαταστήσει, ούτε δηµοτικούς
πολιτιστικούς οργανισµούς, ούτε θεσµοθετηµένες από το κράτος εκπαιδευτικές διαδικασίες. Σηµειώνει απλώς ότι το σηµερινό άγχος της επιβίωσης και των προβληµάτων απασχόλησης, περνούν µέσα από καλύτερη παιδεία. Και για του λόγου το αληθές, παραθέτει µία παράγραφο από
το άρθρο του Μεγάλου µας ∆ασκάλου που µας συγκλόνισε στο 8ο Συµπόσιο, του Καθηγητή
Χρίστου Τσολάκη, που δηµοσιεύτηκε στον ‘Λόγο 6’ :
‘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.’

Ο αρχισυντάκτης µας εύχεται να είναι αυτά τα ζητήµατα που θα κυριαρχήσουν στα
προγράµµατα και στον προεκλογικό αγώνα των υποψηφίων ∆ηµάρχων. Αµήν.

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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