Η συντακτική οµάδα του ‘Λόγου του Συλλόγου’ αισθάνεται περήφανη, γιατί περνώντας ξυστά από
σκοπέλους σωµατικής κόπωσης, αποφεύγοντας σύρριζα υφάλους συλλογικής αδιαφορίας, γλυστρώντας ανάµεσα από συµπληγάδες πέτρες συγγραφικού κορεσµού και κωφεύοντας στις σειρήνες
της ανέµπνευστης πνευµατικής ραθυµίας, κατάφερε να φτάσει αλώβητη και ολοµόναχη στο λιµάνι
της Ιθάκης και της 9ης έκδοσης, έστω και µε κάποια καθυστέρηση.
Το τεύχος αυτό είναι ενισχυµένο ως προς την ποσότητα της ύλης -έχει συνολικά 22 γεµάτες σελίδες- και αυτό είναι απόρροια τόσο της µεγάλης συσσώρευσης γεγονότων, στα οποία πρωταγωνίστησε ή συµµετείχε ενεργά ο Σύλλογός µας -είτε µεµονωµένα, είτε ως µέλος συλλογικών φορέων-,
όσο και της σχετικά µεγάλης χρονικής απόστασης µεταξύ του ‘Λόγου 8’ και του παρόντος.
Μία εν τάχει ανασκόπηση της µέχρι τώρα περιπετειώδους πορείας του ‘Λόγου’ µας, δείχνει ότι,
ως γέννηµα-θρέµµα µιάς συστηµατικής γραπτής Κατάθεσης Ψυχών και Απόψεων και ενός επικοινωνιακού Μέσου Σύσφιξης και ∆ιατήρησης Συν-Πατριωτικών Σχέσεων, αυτό το τελικό προϊόν - εφηµερίδα είναι µία ιδιότυπη διασταύρωση (ίσως και υβριδικής µορφής), µε µάνα την εκατόχρονη ιστορική παρουσία του Συλλόγου µας στην Ελλάδα και πατέρα τον µέχρι τώρα πλούσιο κοινωνικό και
µορφωτικό Λόγο που ο Σύλλογός µας κατέθετε (αποσπασµατικά όµως) επί δεκαετίες ολόκληρες
στην πόλη µας, στο χωριό µας και στη χώρα µας.
∆υστυχώς η συντακτική
οµάδα δεν κατάφερε να
προχωρήσει στην τυπογραφική έκδοση του ‘Λόγου’, η οποία αναβάλλεται
για τον ‘Λόγο 10’. Οι συγκυρίες, η στενότητα του
χρόνου, οι πολλαπλές και
συνεχείς εκδηλώσεις του
Συλλόγου, η δυναµική συµµετοχή του σε άλλα δευτεροβάθµια συλλογικά όργανα, η λειψανδρία στην συντακτική οµάδα, καθώς και
η ηµεροµηνία των εκλογών
του Συλλόγου (στις 10 Ιουνίου 2007) µε ό,τι σηµαίνει
αυτό σε διοικητικό και γραφειοκρατικό επίπεδο, αναγκαστικά µεταθέτουν την τυπογραφική του εκτύπωση, η οποία απαιτεί πολύ περισσότερο χρόνο από την τελική λέξη της συγγραφής έως την εµφάνιση του 1ου τυπωµένου σε
τυπογραφείο αντίτυπου. Προφανώς, το επόµενο ∆.Σ. που θα προκύψει από τις αρχαιρεσίες του Ιουνίου, θα επιληφθεί του θέµατος και όλα τα πράγµατα θα αποκτήσουν µία φυσιολογικότερη και συνεπέστερη ροή, κυρίως ως προς τους συνδροµητές του ‘Λόγου’ (ο αριθµός των οποίων δυστυχώς
είναι αρκετά µικρότερος µέχρι στιγµής του αναµενοµένου).
Ωστόσο παραµένουν πάντοτε ανοικτά τα ζητήµατα της συλλογικής συγγραφής της εφηµερίδας,
που σαφώς επηρεάζουν τελικά την εύρυθµη λειτουργία του εκδοτικού εγχειρήµατος. Θα πρέπει όντως το νέο ∆.Σ. να επιληφθεί του θέµατος, µε τρόπο ώστε να διασφαλίζεται το τρίπτυχο ποιότηταπεριοδικότητα-συµµετοχικότητα.
Αν θεωρήσει κάποιος τα τρία πρώτα σχετικά ολιγοσέλιδα και σε κίτρινο χαρτί τεύχη του ‘Λόγου’
ως τη νηπιακή του ηλικία και τα επόµενα πέντε 16σέλιδα και 18σέλιδα τεύχη ως την εφηβική του περίοδο, τότε µπορεί επίσης να θεωρήσει ότι από το 9ο τεύχος του ο ‘Λόγος’ εισέρχεται στη εποχή της
ενηλικίωσής του. Η νέα όψη -νεοελληνιστί νιου λουκ ή new look- του ‘Λόγου’, δηµιουργεί στην συντακτική οµάδα τα ίδια συναισθήµατα µε ενός εφήβου που από το δίκυκλο µηχανάκι περνάει από

µόνος του στην τετράτροχη αυτοκίνηση και µάλιστα χωρίς να τσοντάρει ο µπαµπάς.
Ο Λόγος - Άµβωνας ενηµέρωσης και προβληµατισµού
Η νέα δοµή της ύλης του, οργανωµένη κατά σταθερές θεµατικές ενότητες και κατά µόνιµες στήλες,
θα αποτελέσει τη µόνιµη ραχοκοκκαλιά της εφηµερίδας και θα προσπαθεί να καλύπτει όλα τα θέµατα (ενηµέρωση και επικαιρότητα, θέµατα που προάγουν την ιστορική, λαογραφική, κοινωνική και
εν γένει πολιτισµική και πολιτιστική µας συνείδηση κ.ά.). Το ανεπαίσθητα ειρωνικό αλλά τρυφερό
ύφος απέναντι στα πράγµατα, ο σχολιασµός των πάντων, µε τρόπο αδέσµευτο και ανεξάρτητο, µακριά από κάθε µορφή εξουσίας, πολιτικής ή µη, η µετάγγιση της ενηµέρωσης, της ιστορίας, της λαογραφίας και του πολιτισµού σε κάθε σπίτι µελών και φίλων του, θα συνεχίσει να είναι το µόνο µέληµα του ‘Λόγου’.
Το µέτωπο του ‘Λόγου’ άλλαξε κάπως σχήµα, η σελιδοποίηση παραµένει σχεδόν στο γνωστό οικείο πρότυπο των διπλών στηλών ανά σελίδα µε τον έντονο τίτλο και οι γραµµατοσειρές είναι πάντοτε ενιαίας µορφής σε όλη την εφηµερίδα. Η τετραχρωµία που θα διέπει πλέον τις σελίδες του (από τον ‘Λόγο 10’), σίγουρα θα αναβαθµίσει οπτικά το όλο σκηνικό, δίνοντας στις φωτογραφίες τη
θέση που τους πρέπει στην προσοχή του αναγνώστη.
Η συντακτική οµάδα θεωρεί πως βρήκε µία χρυσή τοµή µεταξύ µιάς αποδεκτής αισθητικής του τελικού προϊόντος και µιάς ευανάγνωστης δοµής του περιεχοµένου και της ‘παραδοσιακότητας’ που
είχε δηµιουργήσει η χειροποίητη ερασιτεχνική δηµιουργία του επί 9 τεύχη φωτοτυπηµένου ‘Λόγου.
Στους αναγνώστες πλέον εναπόκειται να κρίνουν, να κατακρίνουν ή να επικροτήσουν τη νέα όψη
του ‘Λόγου του Συλλόγου’, αλλά κυρίως στους αναγνώστες εναπόκειται να συµβάλλουν µε την πέννα
τους και τις σκέψεις τους στη διαµόρφωση του περιεχοµένου ης εφηµερίδας.
Πολλοί συµπατριώτες και φίλοι µας, έχουν πολλά να πουν και να γράψουν, αλλά κυρίως να
τα µοιραστούν µε τους άλλους συµπατριώτες και φίλους µας. Η άποψη της συντακτικής οµάδας
είναι ότι όλοι εµείς που ζούµε εκτός των πατρώων εδαφών και έχουµε κάτι καταφέρει στη ζωή µας σε
µορφωτικό και πολιτιστικό επίπεδο, έχουµε υποχρέωση και καθήκον να εµβολίσουµε µε τα όποια
όπλα διαθέτει ο καθένας µας το κέλυφος της εσωστρέφειας που διέπει την κλειστή κοινωνία του χωριού µας. Κι αυτό πρέπει να γίνεται καταθέτοντας τις γνώσεις και τις εµπειρίες µας, χωρίς επηρµένες
υποδείξεις παντογνωσίας ή αυθεντίας, αλλά µε τρόπο ευαίσθητο, τρυφερό και εκλαϊκευµένο.
Έχει πολλά προβλήµατα το Λιβάδι και ο ∆ήµος που τρέχουν και στα οποία έχουµε αναφερθεί
κατά κόρον στους 9 ‘Λόγους’ µας. Τελευταία προστέθηκαν και άλλα. Η ‘αλλοπρόσαλλη’ νέα διαµόρφωση στο Κιόσκι µε φθηνό κοκκινόχρουν ψευδολιθόστρωτο δίκην µικροπλατείας µικροµεσαίου αστικού κέντρου, πλατείας προφανώς σχεδιασµένης από ανθρώπους που δεν έχουν σχέση µε το Λιβάδι (κανείς δεν συµβουλεύτηκε τους τόσους και τόσους δικούς µας αρχιτέκτονες και γενικότερα µηχανικούς που έχουν ασχοληθεί µε το Κιόσκι, ούτε συγκινήθηκε από το έξοχο σχετικό άρθρο του Ζ.
Γκοτζαµάνη στην εφηµερίδα ‘Λιβάδι’). Η επικείµενη διαµόρφωση στο Σάλτσι που κανείς δεν γνωρίζει
τι θα κάνουν εκεί. Η συνεχιζόµενη καθυστέρηση στην επέκταση του οικισµού και τα πολεοδοµικά
προβλήµατα. Η συνέχιση της δόµησης στην Αγία Τριάδα και η ανοίκεια παρέµβαση στον Άγιο Χαράλαµπο. Η τουριστική απαξίωση και το αντισυνεταιριστικό πνεύµα που επικρατεί κ.ά. Όλοι µας
πρέπει να συµβάλλουµε µε τον τρόπο µας, να προλάβουµε καταστάσεις και να διορθώσουµε τα κακώς κείµενα. Είναι σχεδόν υποχρέωση η κατάθεση της γνώµης µας. Και ο µόνος τρόπος δηµοσιοποίησής της, είναι ο γραπτός δηµόσιος λόγος, χωρίς αναστολές, φοβίες και ανασφάλειες. Η ερασιτεχνική δηµιουργία και η συµµετοχική προσφορά της σ’ αυτήν, µακριά από κάθε µορφή επαγγελµατισµού της πέννας και των συναφών δεσµεύσεων που επιφέρει, προστατεύει και ‘αθωώνει’ µε την
ανιδιοτέλεια και την τρυφεράδα της κάθε τυχόν δισταγµό.
Αυτό είναι τελικά η ελευθερία της γνώµης (το γράφουµε απευθυνόµενοι κυρίως στη νεολαία, αλλά όχι µόνον), η οποία σήµερα δυστυχώς εξαντλείται, στο µεν Λιβάδι σε παραπλατάνιες ή υποπλατάνιες κατ’ ιδίαν συζητήσεις, στην δε Ελλάδα γενικότερα σε µονόδροµους στηµένων τηλεκαβγάδων
µεταξύ επωνύµων επαγγελµατιών του είδους, δηµοσιογράφων και πολιτικών.
Εν αναµονή λοιπόν. Καλή ανάγνωση

Σ.σ. Η καθυστέρηση που εµφανίστηκε από τη στιγµή της ολοκλήρωσης της ύλης του ‘Λόγου 9’ και την εκτύπωση-αποστολή, οφείλεται σε τεχνικούς λόγους. Επίσης, όσοι τυχόν δεν παρέλαβαν τον ‘Λόγο 8’, ας µας
ενηµερώσουν τηλεφωνικώς ή µε fax (2310.812666) ή και µε e-mail (sylivthe@otenet.gr & synefakg@arch.auth.gr , ώστε να επιληφθούµε.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Σελ. 2 : Σύλ-Λόγος και δραστηριότητες στο εγγύς µέλλον
Σελ. 3-7 : Ο Σύλ-Λόγος µεταξύ 2 Λόγων. ∆ραστηριότητες του Συλλόγου µας και όχι µόνον
Σελ. 7-8 : Quo Vadis Arman? Προοπτικές καί κίνδυνοι µιάς πορείας στόν 21ο αιώνα
Σελ. 8-11 : Σύλ-Λόγος και Μνήµες, Λόγου & Εικόνας – Ένα άρθρο του 1961 του αείµνηστου δασκάλου Τ. Χατζηµιχάλη - Ντοκουµέντα και φωτογραφίες της εποχής
Σελ. 12-13 : Λόγος και Προβληµατισµοί
Σελ. 14-15 : Λόγος και 40 χρόνια από τη χούντα του 1967

Στο παρόν τεύχος έχουν γραφεί 29.841 λέξεις
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Σελ. 16 : Σύλ-Λόγος και Μνηµεία - Και πάλι η Αγία Τριάδα
Σελ. 17 : Του Λόγου του Συλλόγου αναγνωστών το ανάγνωσµα
Σελ. 18 : Λόγος και Αλιεία ειδήσεων από τον κόσµο
Σελ. 19 : Βιβλία - Παρουσίαση
Σελ. 20 : Λόγος και Αθλητισµός
Σελ. 20-21 : Λόγος και … Παιδεία
Σελ. 22 : Προβολή φίλων και συµπατριωτών

Πως περνάει ο καιρός! Πέρασαν ήδη 2 συναπτά έτη από τις εκλογές του Μαΐου
2005. Σε άλλους φάνηκαν ένας αιώνας, σε άλλους ένας µήνας. Είναι θέµα προσωπικής αίσθησης του πανδαµάτορος χρόνου. Ως είθισται, το απερχόµενο ∆ιοικητικό Συµβούλιο οργανώνει την τελευταία του συνεστίαση το Σάββατο 2 Ιουνίου
2007, στις 9 το βράδυ, στην φιλόξενη λέσχη µας. Τα δελεαστικά κίνητρα για τη
συµµετοχή όλων µας στη συνεστίαση αυτή, είναι όπως πάντα : Τα τερψιλαρύγγιά µας (µεζέδες, σαλάτες και τα λοιπά πιάτα µε τις λιβαδιώτικες λιχουδιές, ντόπιο τσίπουρο και κρασάκι), η µουσική και τα τραγούδια µας, οι χοροί και το κέφι
µας, η θαλπωρή του χώρου µας και η φιλία και η τρυφεράδα µεταξύ µας.

Όπως κάθε φορά, όλοι µας θα, αυξήσουµε τις χοληστερίνες µας κατά 10%,, τα τριγλυκερίδια µας
κατά 15%, το βάρος µας κατά 2 κιλά και την ποσότητα αλκοόλης στο αίµα µας κατά 1,5 µε 2 λίτρα
(κατ’ ελάχιστον) αλλά θα περάσουµε πολύ όµορφα. Θα φάµε, θα πιούµε, θα τραγουδήσουµε και αναπόφευκτα θα εκλογολογήσουµε µε φωνές υπόγειες, ισόγειες και ανώγειες, λόγω των επικείµενων
εκλογών της 10ης Ιουνίου 2007. Η ουσία πάντως είναι να περάσουµε καλά και σίγουρα θα τα καταφέρουµε, αρκεί να κουβαλήσουµε µαζί µας το κέφι µας και την καλή µας διάθεση. Ελάτε όλοι να µας
τιµήσετε µε την παρουσία σας και να µας βοηθήσετε να παραδώσουµε και να αποχωρήσουµε µε
γέλια και χαρές.
Η συµµετοχή είναι 10 €./ άτοµο.. Σας περιµένουµε µε χαρά.

Την Κυριακή 10 Ιουνίου 2007, σε µία διπλή Γενική Συνέλευση,
θα ολοκληρώσουµε την τροποποίηση του καταστατικού µας (σε
συνέχεια της προηγούµενης καταστατικής συνέλευσης της 5ης
Νοεµβρίου 2006) και αµέσως µετά θα προχωρήσουµε στον απολογισµό του απερχοµένου ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σε
εκλογές για την ανάδειξη του νέου, µέχρι το 2009.
Ως προς το καταστατικό, υπάρχουν 3-4 βασικά άρθρα που θα
πρέπει να τροποποιηθούν, µε στόχο τον ‘εκσυγχρονισµό’ και
την ‘επικαιροποίησή’ τους, µετά από 30 χρόνια και την εναρµόνισή τους προς τα νέα δεδοµένα.
Ήδη η συσταθείσα Επιτροπή :Αναθεώρησης του Καταστατικού
έχει συνεδριάσει και έχει καταλήξει σε προτάσεις, ώστε να µη
χρειαστούν χρονοβόρες διαδικασίες για την υπερψήφιση των εν
λόγω άρθρων.
Παρακαλούµε για την ενεργό σας συµµετοχή.

Η συντακτική οµάδα του ‘Λόγου’ µεταφέρει την έκκληση του απερχοµένου ∆.Σ. στα 497 εγγεγραµµένα
µέλη του Συλλόγου µας να προσέλθουν στις αρχαιρεσίες, να τακτοποιηθούν ταµειακώς και όσοι το επιθυµούν, να καταθέσουν την διαθεσιµότητά τους για
συµµετοχή στο νέο ∆.Σ. Ας µην εµφανισθεί πάλι το
φαινόµενο των δύο προηγουµένων αρχαιρεσιών 2003 & 2005-, µε την γνωστή απροθυµία και τις γνωστές θεωρίες περί ύψους του πήχεως κ.λ.π., που τελικώς κατέληξαν σε 'διορισµό’ των διοικήσεων, µιά
που ο αριθµός των ‘υποψηφίων’ ήταν ίσος µε τον αριθµό των θέσεων στο ∆.Σ., δηλαδή 7, χωρίς κάν να υπάρχουν επιλαχόντες ή αναπληρωµατικά µέλη. Ελπίζουµε ότι φέτος τα φαινόµενα αυτά θα εξαλειφθούν και θα υπάρξει η δυνατότητα επιλογής
ανθρώπων από τη µεριά του σώµατος. Όλοι λοιπόν την Κυριακή 10 Ιουνίου 2007 το πρωί στη λέσχη
µας. Η ψήφος είναι και καθήκον, εκτός από δικαίωµα, όπως και το εκλέγεσθαι.

Του Νίκου Αν. ∆ίκα, Αρχιτέκτονα Α.Π.Θ. µεταπτυχιακό Msc στην ‘Προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση µνηµείων πολιτισµού’ του Α.Π.Θ.
Σ.σ. Το άρθρο γράφτηκε παραµονές των εκλογών του 2005, δηµοσιεύτηκε στον τότε ‘Λόγο, απ’ ό,τι φαίνεται έχει διαχρονική ισχύ και γι’ αυτό επαναδηµοσιεύεται.
Πλησιάζουν οι εκλογές στο σύλλογο και πολύ κουβέντα γίνεται για τον πήχη και κυρίως το ύψος
Εποµένως µήπως πίσω από την έκφραση αδυναµίας να συνεχίσουµε τα άλµατα πάνω από τον,
του. Εννοούµε όλοι βέβαια το επίπεδο των εκδηλώσεων και των δραστηριοτήτων του συλλόγου, που ολοένα και αυξανόµενου ύψους, πήχη των προηγούµενων συµβουλίων κρύβεται µια βαθύτερη ατόσο ποσοτικά αλλά κυρίως ποιοτικά (κατά κοινή οµολογία), έχουν αναβαθµιστεί τα τελευταία χρό- προθυµία να ενεργοποιηθεί κανείς;
νια. Σε τέτοιο σηµείο που κάτι τέτοιο να αναφέρεται ως ανασταλτικός παράγοντας στην πρόθεση
Αλλά ας επιστρέψουµε στον πήχη. Τι µορφή έχει άραγε ο πήχης
κάποιων µελών του συλλόγου µας να δραστηριοποιηθούν, θέτοντας τον εαυτό τους στη κρίση µελών που καλούµαστε όλοι στο σύλλογο να υπερβούµε; Είναι το κλασικό
και φίλων στις εκλογές που θα αναδείξουν το νέο διοικητικό συµβούλιο: «…µα έχετε ανεβάσει τον γραµµικό στοιχείο που τοποθετείται παράλληλα στο έδαφος σε δεδοµένο ύψος ή όχι; Προσωπικά πιστεύω ότι µάλλον έχει σχήµα κλιπήχη πολύ ψηλά, και δεν µπορούµε να αναλάβουµε να συνεχίσουµε σε αυτό το επίπεδο…».
Αλλά ας δούµε τι είναι αυτός ο πήχης και ποιο τελικά το πραγµατικό του ύψος.
µακωτό, προσεγγίζοντας το πολύζυγο που συναντάµε στις παιδικές
Είναι προφανές ότι σε όλους τους κοινωνι- χαρές, όπου άλλα σηµεία του έχουν µικρότερη και άλλα µεγαλύτερη
κούς σχηµατισµούς η «ηγετική οµάδα» απόσταση από το έδαφος. Αυτό που προκαλεί την διαβαθµισµένη
(στην περίπτωση µας το ∆.Σ.) είναι αυτή του µορφή είναι το γεγονός ότι δεν παρατηρείται το ίδιο επίπεδο σε
που δίνει τη δυναµική, καθορίζει τη στρα- όλες τις µορφές δραστηριοτήτων του συλλόγου. Μπορεί για παράτηγική και γενικότερα το στίγµα του συνό- δειγµα οι επιστηµονικές εκδηλώσεις που πραγµατοποιήθηκαν να καλου. Βασικό στοιχείο πάντα όµως αποτελεί ταλαµβάνουν για τους περισσότερους µια πολύ υψηλή θέση στην
η δυνατότητα να αφουγκράζεται το σύνολο κλίµακα, αλλά ας σκεφτούµε πέρα από αυτές: το χώρο και τη φυσιογνωµία της λέσχης µας, την κακαι να γνωρίζει τα όρια της οµάδας. Αυτό θηµερινή της λειτουργία, τα χορευτικά, την εφηµερίδα ή δυσκολότερα θέµατα όπως η σχέση του
δεν σηµαίνει ότι δεν θα πρωτοπορεί και θα συλλόγου µε το Λιβάδι.
Όλα τα παραπάνω αποτελούν στην ουσία ξεχωριστούς πήχεις, ποιοτικά τελείως διαφορετικούς και
παραµένει προσκολληµένη σε µια διαχειριστική λογική, γιατί έτσι οι κοινωνίες θα κατά συνέπεια αδύνατο να συγκριθούν µε κριτήρια «ύψους». Γιατί πολύ απλά ακόµη και ένα µικρό
παρέµεναν στάσιµες και εγκλωβισµένες άλµα στον ευαίσθητο τοµέα της σχέσης του συλλόγου µε το Λιβάδι νοµίζω ότι δεν µπορεί να θεωρηθεί λίγο σε σύγκριση µε ένα µεγάλο άλµα στον τοµέα των αθλητικών δραστηριοτήτων. Εποµένως ο
στο καταναγκασµό του µέσου όρου.
Τι συµβαίνει όµως στο σύλλογό µας; Ανεβάσαµε τον πήχη τόσο ψηλά που και οι ίδιοι πλέον αδυ- σύνθετος αυτός πήχης έχει περιοχές µάλλον για όλους, για αρχάριους και για πρωταθλητές. Ας µην
νατούµε να φτάσουµε; Και ακόµα αν δεχτούµε αυτή την υπόθεση, µας εµποδίζει τίποτα πέρα από τη ξεχνάµε λοιπόν ότι εµείς οι ίδιοι διαµορφώνουµε τη µορφή του πήχη και εποµένως ως κατεξοχήν
συλλογική όρεξη, το κέφι, την αγάπη και το ιδιαίτερο µεράκι κάποιων ανθρώπων που θα αναλάβουν πρόβληµα αρχιτεκτονικού σχεδιασµού το πρώτο βήµα είναι πάντα η διατύπωση του προβλήµατος
µε όλες τις πραγµατικές παραµέτρους του, πριν από οποιαδήποτε απόπειρα σχεδίασης.
να συντονίσουν την οµάδα, να κατεβάσουµε τον πήχη στα µέτρα µας;

Από την Πέµπτη 28 Ιουνίου έως και την Κυριακή 1 Ιουλίου, θα διεξαχθεί το ετήσιο -24ο-Πανελλήνιο Αντάµωµα Βλάχων, στη Θέρµη Θεσσαλονίκης. Την ευθύνη της οργάνωσης του φετινού Ανταµώµατος, το ∆.Σ. της
Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων, την ανέθεσε στον Σύλλογο Βλάχων ΘέρµηςΤριαδίου (µε καταγωγή βασικά από τα Μεγάλα Λιβάδια Παϊκου) και οι σχετικές εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα
στους χώρους και στις εγκαταστάσεις του ∆ήµου Θέρµης. Η πρωτοτυπία βρίσκεται στο ότι θα διαρκέσει µία
επιπλέον ηµέρα, συγκριτικά µε τα µέχρι σήµερα ειωθότα. Το αναλυτικό πρόγραµµα έχει ως εξής : Πέµπτη 28
Ιουνίου, στις 19.00 – Εγκαίνια Λαογραφικής Έκθεσης στο Πολιτιστικό Κέντρο Θέρµης. Παρασκευή 29 Ιουνίου, στις 19.00 –
Παρουσίαση λαϊκών δρώµενων από την πολιτιστική παράδοση του Βλαχόφωνου Ελληνισµού στο θέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Θέρµης. Σάββατο 30 Ιουνίου, στις 20.30 – Κεντρική εκδήλωση Ανταµώµατος στο Φράγµα της Θέρµης. Κυριακή 1 Ιουλίου, στις 11.00 – Τρανός Χορός (Κόρλου Μάρι) στο ∆ασύλλιο της Νέας Ρεδαιστού
Ο Σύλλογός µας θα συµµετάσχει όπως πάντα µε τα µεγάλα του χορευτικά και ελπίζουµε πως όπως και πέρσι, θα δηµιουργήσουµε και πάλι, µαζί µε τον αδελφό Σύλλογο της Κατερίνης και τον Εξωραϊστικό του Λιβαδίου το συµπαγές και αρραγές χορευτικό µέτωπο του Λιβαδίου, που τόσο θαυµάστηκε πέρσι στο Μέτσοβο.
Η γειτνίαση µε την Θέρµη διευκολύνει κατά πολύ τον Σύλλογό µας γιά ακόµη µαζικότερη συµµετοχή, µια που η µετακίνηση θα
είναι στην ουσία ‘εντός έδρας’.
Απ’ ό,τι µαθαίνουµε, η εκδήλωση θα καλυφθεί από την ΕΡΤ 3. Παρακαλούνται οι φίλοι και τα µέλη µας να ενηµερώσουν όλους τους γνωστούς τους για την µεγάλη αυτή εκδήλωση, ώστε να στεφθεί από την άποψη της προσέλευσης µε την µεγαλύτερη δυνατή επιτυχία.
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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Στο πλαίσιο του εργαστηριακού µαθήµατος του 4ου εξαµήνου ‘ΓΕΝΙΚΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΑ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ – ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ’, το οποίο διδάσκεται στους φοιτητές του Τµήµατος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής
του Α.Π.Θ., η διδακτική οµάδα, αποτελούµενη από τους Α. Πασχαλίδη και Γ. Συνεφάκη, επέλεξε ως πεδίο εφαρµογής του θέµατος της άσκησης το Λιβάδι Ολύµπου. Για την αρτιότερη εκπόνηση του θέµατος, η διδακτική οµάδα έκρινε σκόπιµο να διοργανώσει εκπαιδευτική εκδροµή, από τις 13 έως και τις 17 Απριλίου 2007 στο Λιβάδι, ώστε οι φοιτητές (περί τους 42) να γνωρίσουν επί τόπου το χώρο εφαρµογής της
άσκησής τους, αποκτώντας παράλληλα και τις απαραίτητες οπτικές παραστάσεις που απαιτούνται για µία κατά το δυνατόν πιστότερη προσέγγιση της ανάλυσης και της σχεδιαστικής τους πρότασης. Η επιλογή του ∆ήµου Λιβαδίου ως πεδίου εφαρµογής, δεν διέπεται από κάποια
τοπικιστική λογική των διδασκόντων, αλλά από το εξαιρετικό επιστηµονικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει το Λιβάδι, ως ο µοναδικός οικισµός της Ελλάδας άνω των 1.200 µέτρων που
διατηρεί πληθυσµό 3.000 κατοίκων και βρίσκεται
εκτός των εθνικών οδικών αξόνων.
Το θέµα ήταν η εκπόνηση ενός Γενικού Πολεοδοµικού και Χωροταξικού Σχεδίου για την ανάπτυξη του ∆ήµου Λιβαδίου, η δε έρευνα πεδίου
περιελάµβανε την λειτουργική, ποιοτική, θεσµική
και φωτογραφική αποτύπωση όλων των κτισµάτων των δύο οικισµών -του Λιβαδίου και της ∆ολίχης-και τη µεταφορά όλων των στοιχείων του
κάθε κτίσµατος σε πίνακες ανά κτίσµα. Στην ουσία πρόκειται για µία ‘ακτινογραφία’ ή καλύτερα
‘µαγνητική τοµογραφία’ των δύο οικισµών και η
εργασία αυτή αποτελεί και ένα επιπλέον βήµα για
την εξαγωγή επιστηµονικών συµπερασµάτων σε
επίπεδο πολεοδοµικό για τον ∆ήµο Λιβαδίου.
Η οµάδα έτυχε άριστης υποδοχής και υποστήριξης από όλους τους κατοίκους και των δύο χωριών, µε προεξάρχοντα τον ∆ήµαρχο Γ. Γαλάνη
και το ∆.Σ. του ∆ήµου. Η διδακτική οµάδα ευχαριστεί από καρδιάς όλη την κοινωνία του ∆ήµου
για την ευγενή συνεργασία τους, η δε φιλόξενη αντιµετώπισή που έτυχαν οι φοιτητές, τους εντυπωσίασε.
Στο πλαίσιο της πενθήµερης παραµονής (υπ’ όψη ότι τα έξοδα διαµονής και εστίασης βάρυναν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης), έγιναν δύο εκπαιδευτικά σεµινάρια στους φοιτητές, στο 2ο
των οποίων ο εξαίρετος και πάντοτε προθυµότατος συµπατριώτης µας κος Κώστας Προκόβας τους ανέπτυξε το θέµα της ιστορικής εξέλιξης του Λιβαδίου, εξήγησε τις παραγωγικές δραστηριότητες των κατοίκων της και το πώς αυτές διαµόρφωσαν την κοινωνική δοµή του οικισµού και µίλησε για τον έρωτα του Λιβαδιώτικου τοπίου, ενθουσιάζοντας το φοιτητικό κοινό. Παράλληλα, η διδακτική οµάδα προέβαλε στο Ζάννειο σε όλο τον κόσµο την σπάνια ταινία ‘Για πέντε διαµερίσµατα και ένα µαγαζί’, µία θαυµάσια συµπαραγωγή του Μπενάκειου Ιδρύµατος και του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, όπου εξιστορείται
η ανάπτυξη της Αθήνας από το 1924 έως το 2004, ιδωµένη µέσα από τον Ελληνικό κινηµατογράφο, µε πρωταγωνιστές όλους τους ηθοποιούς της εποχής.
Στις 15 Απριλίου, ο Σύλλογός µας παρουσίασε τα έργα του συγγραφέα Κώστα Προκόβα, ‘Τα παιδιά της Μνηµοσύνης’ και το
‘Λεξικό της Κουτσοβλαχικής του Λιβαδίου
Ολύµπου’, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα της
Ελασσόνας, σε µία εκδήλωση που στέφθηκε µε µεγάλη επιτυχία. Οµιλητές ήταν οι:
Γιώργος Συνεφάκης, Πρόεδρος του εκδότη
Συλλόγου Λιβαδιωτών Θεσσαλονίκης ‘Ο
Γεωργάκης Ολύµπιος’, Νίκος Βαρµάζης,
Καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσ/νίκης, Αντώνης Μπουσµπούκης, Καθηγητής
Γλωσσολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσ/νίκης, Μάκης Πασχαλίδης,
∆ρ. Χωροταξίας, ∆ιδάσκων του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσ/νίκης και ο Κώστας Προκόβας, Φιλόλογος, πρ. ∆ιευθυντής του Ιδρύµατος Μανόλη Τριανταφυλλίδη του Α.Π.Θ.
Την Τρίτη 17 Απριλίου, ηµέρα µαθήµατος, το µάθηµα διεξήχθη στο Ζάννειο Μορφωτικό Κέντρο, όπου ο ∆ήµαρχος και µέλη του ∆.Σ. απάντησαν στις ερωτήσεις των φοιτητών -άκρως εύστοχες και καυστικές- για την πολεοδοµική κατάσταση και ακαταστασία του οικισµού. Σηµειώνεται ότι η προέλευση των φοιτητών είναι από κάθε σχεδόν µέρος της Ελλάδας και ίσως η όλη αυτή εκπαιδευτική µετακίνηση
αποτελέσει το έναυσµα για σοβαρές σκέψεις ως προς την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού τουρισµού στο Λιβάδι.

Την Κυριακή 6 Μαΐου έλαβε χώρα στη λέσχη µας, µία ενδιαφέρουσα ηµερίδα µε θέµατα που αφορούσαν την Αρχαιολογία. Οµιλητές ήταν ο κος ∆ηµήτρης Γραµµένος, τέως ∆ιευθυντής και νυν επίτιµος ∆ιευθυντής του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης (ο νους και η ψυχή της αναµόρφωσης και επέκτασής του), ο οποίος ανέπτυξε το
θέµα : ‘Προϊστορικά ευρήµατα της Μακεδονίας’ και ο γνωστός σε όλους µας αρχαιολόγος κος Σπύρος Κουγιουµτζόγλου, ο οποίος ανέπτυξε το θέµα: ‘Ανασκαφικές
έρευνες στην Επαρχία Ελασσόνας από την 7η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
: Άζωρος - Μηλέα - Καστρί’.
Οι δύο διαλέξεις ήταν εξαιρετικές, αλλά εκείνη που περισσότερο εντυπωσίασε, ήταν
του κου Κουγιουµτζόγλου, µια που αναφέρονταν στα τελευταία ευρήµατα της περιοχής
του Λιβαδίου. Οι ακροατές των διαλέξεων έφυγαν ενθουσιασµένοι, ειδικότερα δε η συντακτική οµάδα έφυγε κατά πολύ σοφότερη.
Την ηµερίδα παρακολούθησαν πολλά µέλη της λέσχης µας, καθώς και ο ∆ήµαρχος
Λιβαδίου, ο οποίος µας εκπλήσσει µε την κινητικότητά του και τις προσπάθειές του να µην χάνει -όσο µπορεί- τις εκδηλώσεις του Συλλόγου µας. Μετά το πέρας των διαλέξεων και της συζήτησης που επακολούθησε, κεράστηκε το παραδοσιακό ιαµατικό τσιπουράκι, σήµα κατατεθέν του Λιβαδίου.
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Με µία επιστολή-πρόσκληση προς τους απανταχού συµπατριώτες Βλάχους, αποσπάσµατα της οποίας δηµοσιεύουµε, η Πανελλήνια Οµοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων οργάνωσε την 1η Πανελλήνια Σύναξη Βλάχων – Τιµή στον Βλαχόφωνο Ελληνισµό, στις 3 & 4 Φεβρουαρίου 2007, στην
Θεσσαλονίκη. Όπως σηµειώνεται στην επιστολή που απέστειλε ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής της Σύναξης Γ. Συνεφάκης, ‘Πρόκειται για ένα
νέο θεσµό, που η Π.Ο.Π.Σ.Β. αποφάσισε να προσθέσει στις δραστηριότητές της, ο οποίος θα διεξάγεται σε ετήσια βάση στις αρχές κάθε έτους και µε
µόνιµη έδρα την Θεσσαλονίκη, πόλη µε τουλάχιστον 120-150.000 κατοίκους βλαχικής καταγωγής 2ης, 3ης και 4ης γενιάς. Στόχος µας είναι η συσπείρωση µε κάθε τρόπο των µυριάδων του Βλαχικού ανθρώπινου δυναµικού, η ενδυνάµωση της µνήµης των βλαχικών, αστικών πλέον πληθυσµών, που
βρίσκονται σε χειµέρια νάρκη, ο ερεθισµός του πατριωτικού και πολιτιστικού τους φιλότιµου και η διάρρηξη του κελύφους της εσωστρέφειάς τους, µέσω της διάχυσης του πολιτισµού της παράδοσής µας σε όλη την επικράτεια, 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. Σηµειώνουµε πως µόνο
στο πολεοδοµικό συγκρότηµα της Θεσσαλονίκης, υπάρχουν και κατοικούν εδώ και πολλά χρόνια, εκτός από τις γνωστές στην Οµοσπονδία παροικίες
(από το Λιβάδι, την Σαµαρίνα, τα Μεγάλα Λιβάδια, τον Κοκκινοπλό, την Αβδέλλα κλπ.), ισχυρότατες και καταξιωµένες κοινωνικά βλαχικές παροικίες,
καταγόµενες από την Μοσχόπολη, το Μοναστήρι, το Κρούσοβο και από άλλους ιστορικούς οικισµούς, των οποίων το δυναµικό µένει από αναξιοποίητο και ανενεργό ως προς τις συλλογικές µας δραστηριότητες. Το 2007 είναι η εναρκτήρια σύναξη, η οποία αφιερώνεται γενικά σε όλο τον Βλαχόφωνο
Ελληνισµό, ενώ οι µετέπειτα θα αναφέρονται ετησίως σε έναν ήρωα βλαχικής καταγωγής’.
Το πρόγραµµα της 1ης Σύναξης, στην οργάνωση της οποίας ο Σύλλογός µας ήταν η ψυχή και η καρδιά, έχοντας µάλιστα και την προεδρία της Οργανωτικής Επιτροπής, προέβλεπε τα εξής :
Το απόγευµα του Σαββάτου 3 Φεβρουαρίου 2007, στις 18.30, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, ηµερίδα µε θέµα : ‘Βλαχόφωνος Ελληνισµός
– Συµβολή και Προσφορά στους Εθνικούς Αγώνες, στην Ελληνική Παιδεία και στη διαµόρφωση του Ελληνικού Κράτους’. Οµιλητές ήταν οι : Ν.
Μέρτζος, Πρόεδρος της Εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών, µε θέµα : Η προσφορά των Βλάχων στους Εθνικούς Αγώνες, Κ. Ντίνας, Αν. Καθηγητής
Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας µε θέµα : Η κουτσοβλαχική γλώσσα στο πλαίσιο των νεολατινικών γλωσσών, Χ. Παπαστάθης, Καθηγητής
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης µε θέµα: Η αστική δοµή της βλαχικής κοινωνίας. Η περίπτωση της Ρέσνας και Ν. Ξηροτύρης, Καθηγητής ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης
µε θέµα: Quo vadis Arman? Προοπτικές καί κίνδυνοι στον 21ο αιώνα
Η ηµερίδα ήταν υψηλοτάτου επιπέδου και ενθουσίασε το πολυπληθές ακροατήριο, το οποίο κατέκλυσε την αίθουσα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, η χωρητικότητα της οποίας απεδείχθη
ανεπαρκής για την εκδήλωση. Η συντακτική οµάδα εντυπωσιάστηκε κυρίως από την εισήγηση του καλού φίλου του Συλλόγου Καθηγητή Ν. Ξηροτύρη ‘Quo vadis Arman? Προοπτικές καί κίνδυνοι στον 21ο αιώνα’, την οποία και παραθέτουµε αυτούσια στο τέλος της θεµατικής ενότητας της ενηµέρωσης.
Την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2007, στις
10.00, έγινε δοξολογία
στον Ιερό Ναό της του
Θεού Σοφίας και κατόπιν
µία µεγαλειώδης πορείαπαρέλαση των πολυπληθών ένστολων, εφίππων και µη µελών
της Οµοσπονδίας µέσω
των οδών Μακένζυ
Κινγκ, Παύλου Μελά και
Τσιµισκή, µε τελική κατάληξη στην πλατεία της
Χ.Α.Ν.Θ., όπου έγινε κατάθεση στεφάνου στο
άγαλµα του ήρωα Φιλικού Γεωργάκη Ολυµπίου.
-----------------------------------------------------------------------------

Αµέσως µετά, οι 4.000 περίπου συµπατριώτες και φίλοι µετέβησαν στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρον (Παλαί ντε
Σπορ) για την κεντρική εκδήλωση, όπου και έλαβαν χώρα τα εξής :
• Χαιρετισµοί διά ζώσης και µέσω προβολών σε videowall επισήµων και γνωστών στο ευρύ κοινό προσωπικοτήτων βλαχικής καταγωγής. Χαιρέτησε εκ µέρους της Κυβέρνησης ο Υφυπουργός Οικονοµίας κος Χρήστος Φώλιας.
• Η Κεντρική οµιλία του Καθηγητού του Α.Π.Θ. και µεγάλου Παιδαγωγού Χρίστου Τσολάκη µε θέµα ‘Τα θεµέλιά µας είναι πάνω στα βουνά, µία οµιλία συγκλονιστική κυριολεκτικά, την οποία η συντακτική οµάδα θα
προσπαθήσει να την δηµοσιεύσει στο επόµενο τεύχος
• Η συναυλία παραδοσιακής µουσικής µε 15µελές συγκρότηµα χάλκινων, υπό την διεύθυνση του µαέστρου
Άκη Γεροντάκη, όπου ακούστηκαν κοµµάτια δηµοτικών τραγουδιών διασκευασµένα για χάλκινα µουσικά
όργανα µε θαυµάσιο τρόπο (πρωτότυπα έργα του µαέστρου).
• Η Χορωδία του Συλλόγου Λιβαδιωτών Κατερίνης, η οποία στην ουσία ‘έψαλε’ µε θαυµάσιο τρόπο τραγούδια του τόπου µας.
• Η κοπή της πίττας της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων από τον Μητροπολίτη
Θεσσαλονίκης κ.κ. Άνθιµο
• Παραδοσιακοί χοροί µε τη συνοδεία ορχήστρας δηµοτικής µουσικής µε τη συµµετοχή των χορευτικών συγκροτηµάτων 42 περίπου βλαχικών Συλλόγων της Ελλάδας. Περί τους 800 χορευτές, κατέκλυσαν το τερραίν
του Παλαί και ενθουσίασαν µε το κέφι τους και την αρτιότητα των χορευτικών τους δεξιοτήτων τους θεατές.
Το Λιβάδι εµφανίστηκε και πάλι ως ενιαία και συµπαγής οντότητα (Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Κατερίνης και ο
Εξωραϊστικός του Λιβαδίου) και διακρίθηκε για την εξαιρετική του εµφάνιση.
Την όλη εκδήλωση παρουσίασε η δηµοσιογράφος της ΕΡΤ 3 κα Χρύσα Σάµου, µε τρόπο εξαιρετικό. Η
Π.Ο.Π.Σ.Β. την βράβευσε για την άρτια απόδοσή της µε τιµητική πλακέττα, όπως και την ΕΡΤ 3, η οποία στάθηκε αρωγός, υιοθετώντας την εκδήλωση ως Κεντρικός Χορηγός Επικοινωνίας.
Η όλη προσπάθεια στέφθηκε µε µεγάλη επιτυχία και οι Σύλλογοι απέδειξαν σε όλη την Ελλάδα ότι ο βλαχόφωνος Ελληνισµός είναι συσπειρωµένος και πάντα ενεργός, ότι αποτελεί βασικό και συστατικό πυλώνα της
Ελληνικής κοινωνίας, ότι διατηρεί τα ήθη και έθιµά µας αναλλοίωτα, ότι οι αξίες του πολιτισµού µας είναι τα
τιµαλφή της ιστορίας του τόπου µας.
Σ.σ.1. Συγκινητική ήταν η παρουσία του επιτίµου Προέδρου του Συλλόγου µας κου Γιάννη Τριάρχου, ο οποίος κατάφερε να έρθει, παρά το σπασµένο του πόδι και να απολαύσει την όλη εκδήλωση. Οι ρεπόρτερ του ΄Λόγου’ τον συνέλαβαν
ευτυχισµένα δακρυσµένο, πράγµα που δεν επιδέχεται διαψεύσεων.
Σ.σ.2. Ο ‘Λόγος’ χαιρετίζει την πολυπληθή παρουσία των Λιβαδιωτών, που µε πρώτους και καλύτερους τον ∆ήµαρχο κο
Γιώργο Γαλάνη και την Έπαρχο Ελασσόνας κα Μαρία Μαµάρα, γέµισαν περί το 1/4 του αχανούς Παλαί ντε Σπορ.
Σ.σ.3. Ο ‘Λόγος’ και ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής καταθέτουν τη δυσφορία τους για την εµφάνιση ως ‘επισήµων’ των µελών Σκοπιανής αντιπροσωπίας στις εκδηλώσεις, χωρίς η Π.Ο.Π.Σ.Β. να τους έχει προσκαλέσει η ίδια και
χωρίς να γνωρίζει κάν την παρουσία τους. Τέτοιες εξωθεσµικές πρωτοβουλίες ανήκουν σε άλλες εποχές.
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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Το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2007, διεξήχθη µε µεγάλη επιτυχία ο ετήσιος χορός του Συλλόγου µας. Φέτος ο Σύλλογος
πρωτοτύπησε και οργάνωσε τον χορό στην Αποθήκη Γ’ του Λιµανιού της Θεσσαλονίκης, έναν χώρο πολυλειτουργικό, δύσκολο στον µετασχηµατισµό του ως αίθουσας χοροεσπερίδας, αλλά πανέµορφο.
Η ανταπόκριση των µελών και των φίλων µας ήταν εντυπωσιακή και η εντυπωσιακή αίθουσα γέµισε από κεφάτους ανθρώπους, οι οποίοι διασκέδασαν και χόρεψαν έως τις πρωινές ώρες.
Μία άλλη πρωτοτυπία, ήταν η 1η εµφάνιση σε χορό µας της Μουσικής Οµάδας του Συλλόγου µας, η οποία εντυπωσίασε
επί 90’ όλους µας, παίζοντας έντεχνη και λαϊκή ελληνική µουσική, πριν παραδώσει τη σκυτάλη στην ορχήστρα του Βαγγέλη Γεωργούλη µε τα κλαρίνα του.
Τίµησαν µε την παρουσία τους τον χορό µας, εκτός από τον ∆ήµαρχο Λιβαδίου κο Γαλάνη, ο π.Υπουργός κος Μαγκριώτης
καθώς και εκπρόσωποι αυτοδιοικητικών φορέων, Καθηγητές Πανεπιστηµίων, πολλοί Πρόεδροι και µέλη άλλων Συλλόγων,
βλαχικών και µη κλπ. Θαυµάσιες ήταν και οι επιδείξεις των χορευτικών οµάδων του Συλλόγου µας, µικρών και µεγάλων, τα
µέλη των οποίων καταχειροκροτήθηκαν. Το σηµαντικότερο όµως ήταν η ευχάριστη γεύση και αίσθηση την οποία όλοι ανεξαιρέτως οι φίλοι και συµπατριώτες είχαν την ώρα που αναχωρούσαν τις πρωινές ώρες, όπως οι ίδιοι κατέθεταν στο ∆.Σ.

Ο ∆ήµαρχος Λιβαδίου κος Γ. Γαλάνης χαιρετίζει την όµορφη εκδήλωση

Εκλεκτοί προσκεκληµένοι µε τον τέως Πρόεδρο του Συλλόγου µας κο Τ. ∆ίκα

Κέφι από φίλους και φίλες. ∆ιακρίνονται η ∆ιευθύντρια ΕΣΥ κα Λ. Μπανάβα και η
Πρόεδρος του Συνεταιρσµού Γυναικών Βαρβάρας Βεροίας κα Γ. Λαζαρίδου µε εκλεκτές
φίλες της, που για πρώτη φορά µας τίµησαν.

Πανοραµική άποψη της εντυπωσιακής αίθουσας

Χορευτικές φιγούρες υπό τον ήχο του κλαρίνου

Το 3ο χορευτικό (το φοιτητικό) εν δράσει

Λαϊκά µεράκια και…………………

Η φοιτητιώσα νεολαία επί το ‘έργον’ της καταχειροκροτείται

Πρόεδροι εν χοροίς και οργάνοις :
Φ. Χατζηγιάννης, Πρόεδρος των Σαµαριναίων Θεσσαλονίκης, Κ. Λέντζιου, Πρόεδρος
των‘Αρµάνων Γυναικών’ από τα Μεγάλα Λιβάδια Πάϊκου µετά του συζύγου και ο εξ Αβδέλλης στρατηγός Γ. Μανδραλής από τον Σύλλογο Τυρναβιτών ‘Αχιλλεύς Τζάρτζανος’.

Το 2ο χορευτικό (το µεγάλο παιδικό) εν δράσει

…..……………όµορφες γυροβολιές

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 22 Απριλίου 2007,
έγιναν στην κεντρική πλατεία της
Κατερίνης τα αποκαλυπτήρια της
προτοµής του Γεωργάκη Ολυµπίου, η οποία τοποθετήθηκε στη νέα
της θέση µετά την ‘αναµόρφωση’
της κεντρικής πλατείας της πόλης.
Ο αδελφός Σύλλογος της Κατερίνης
κατάφερε να χωροθετήσει τον Γεωργάκη Ολύµπιο στο νευραλγικότερο σηµείο της πόλης και να είναι
το µοναδικό άγαλµα που κοσµεί
την πλατεία, στη συµβολή της µε
την οδό Γεωργάκη Ολυµπίου. Ο
Σύλλογος µας, που εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο και τον Ταµία του, καταθέτει το θαυµασµό
του για τη µεγάλη επιτυχία του αδελφού Συλλόγου, γνωρίζοντας το
ποιούς και πόσους σκοπέλους παρέκαµψε για να το πετύχει. Ένα
µεγάλο µπράβο στον Πρόεδρο κο
Γιώργο Κατσίκη και στο ∆.Σ. του
Συλλόγου της Κατερίνης, καθώς και
στον άοκνο συµπατριώτη µας
Γιώργο Ράπτη, ο οποίος και εκφώνησε τον πανηγυρικό της τελετής.
Παρέστησαν κλασσικά οι επίσηµοι
της πόλης και του νοµού, όπως επίσης η Έπαρχος Ελασσόνας κα
Μαµάρα και ο ∆ήµαρχος Λιβαδίου
κος Γαλάνης, ενώ στη συνέχεια η
χορωδία και τα χορευτικά του Συλλόγου και άλλων αντίστοιχων φορέων της Κατερίνης έδωσαν ήχο
και κίνηση στην όλη εκδήλωση.
Σ.σ. Σηµειώνουµε ότι µία δυσάρεστη έκπληξη µας περίµενε, αντικρίζοντας την λεγόµενη ‘αναµόρφωση’ της κεντρικής πλατείας της Κατερίνης, η οποία, µετά από τόσο χρόνο εργασιών, κατέληξε να είναι µία επίπεδη
επιφάνεια, αφιερωµένη στις καφετέριες. Οι µόνοι δεσπόζοντες όγκοι είναι τα 2 περίπτερα µε διαφηµίσεις πολυεθνικών εταιρειών καπνοβιοµηχανίας, ενώ η παρουσία του υγρού στοιχείου µάλλον λειτουργεί ως ένα
αµήχανο σχεδιαστικό άλλοθι. Η µόνη επιφύλαξή µας είναι µήπως δεν έχει ολοκληρωθεί η επέµβαση, αν και µάλλον είναι σαφές το τελικό αποτέλεσµα. Η Κατερίνη δυστυχώς θα παραµένει µία ανώνυµη µορφολογικά πόλη χωρίς τοπόσηµα, όπως τόσες άλλες της χώρας µας. Κρίµα, διότι ο αρχισυντάκτης µας γνωρίζει πολλούς και ικανότατους αρχιτέκτονες της πόλης, που προφανώς κανείς δεν τους συµβουλεύτηκε.

Στις 11, 12 και 13 Μαΐου
2007,έλαβε χώρα στην περιοχή
του Ασπροποτάµου Τρικάλων
το 9ο Συµπόσιο Ιστορίας, Λαογραφίας, Παραδοσιακής Μουσικής και χορού (το επόµενο
του 8ου που είχε διεξαχθεί πέρσι στο Λιβάδι, εγκαινιάζοντας
µία νέα αρχή για τις εκδηλώσεις της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων).
Τους Λιβαδιώτες εκπροσώπησαν ο Σύλλογος της Θεσσαλονίκης µε τον Πρόεδρο και ο
Εξωραϊστικός του Λιβαδίου µε την Γ. Γραµµατέα. Βασικά διαφοροποιηµένο από το 8ο Συµπόσιο και
την πανβλαχική και υπερτοπική θεµατική του, ήταν αφιερωµένο µονοµερώς και αποκλειστικά στα
χωριά του Ασπροποτάµου, όπως εξ άλλου δήλωνε και ο τίτλος του 'Ο Ασπροπόταµος στον χώρο και
στον χρόνο'.
Ο απεσταλµένος µας συντάκτης, ο οποίος για πρώτη φορά επισκέπτονταν την περιοχή, θαύµασε
το εκπληκτικό και άγριο τοπίο της διαδροµής (Καλαµπάκα-Ασπροπόταµος), που θύµιζε σκηνές ταινίας του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Η συνεχής εναλλαγή ελατόφυτων και βραχωδών πλαγιών, µε τη
συνεχή διάσχιση του Ασπροποτάµου (έτσι λέγεται το τµήµα του Αχελώου στα εδάφη του Ν.

Τρικάλων) και τις σιδερένιες στρατιωτικές γέφυρες τύπου Belley, τις οποίες ο συντάκτης µας ως υπηρετήσας στο Μηχανικό είχε επανειληµµένως συναρµολογήσει, δηµιουργούν θαυµασµό και δέος
στον επισκέπτη.
Ωστόσο, οι οικισµοί της περιοχής, τα βλαχοχώρια της δηλαδή (Γαρδίκι, Μηλιά, Πολυθέα, Στεφάνι,
Αθαµανία, Χαλίκι κ.α) είναι τελείως ακατοίκητα και ζωντανεύουν µόνο το καλοκαίρι από τους παραθεριστές. Την εποχή αυτή επικρατεί πληθυσµιακή ερηµιά, την οποία σπάει µόνο η µεγάλη προσέλευση τουριστών τα Σαββατοκύριακα, οι οποίοι απολαµβάνουν τις υπηρεσίες εξαιρετικά υψηλού
επιπέδου και πανάκριβων ξενώνων, χωροθετηµένων στο πουθενά.
Το Συµπόσιο ήταν υπερβολικά φορτωµένο από εισηγήσεις -22 σε µιάµιση µέρα- και δεν δόθηκε
χρόνος στους συνέδρους να επισκεφθούν τα χωριά. Επίσης η ιδιόµορφη κατάσταση που επικρατεί
στην περιοχή (είναι µία διευρυµένη (;) κοινότητα µε το διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο-έδρα του
Συµποσίου εκτός οικισµών), υποχρέωσε τους συνέδρους να διαµένουν σε 5 διαφορετικά µέρη σε
αρκετή απόσταση µεταξύ τους, µε αποτέλεσµα η διάσπαση αυτή να µην επιτρέψει τη συνοχή των
συνέδρων και την ουσιαστική συναναστροφή µεταξύ τους.
Παρ’ όλα αυτά, η φιλοξενία ήταν εξαιρετική και ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής κος Θανάσης Μουστάκας, Ταµίας της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων, υπερέβαλε εαυτόν στο να εξυπηρετήσει τους συνέδρους. Του αξίζουν συγχαρητήρια για τον υπεράνθρωπο κόπο του. Οι σύνεδροι πάντως, τις φορές που συναντιόνταν για φαγητό, άφηναν το κέφι τους
να ξεχειλίζει και κατέθεταν τις χορευτικές τους δεινότητες µε περισσή χαρά.
Ο απεσταλµένος µας επέστρεψε γοητευµένος από το τοπίο, µια που γνώρισε µία άλλη όψη της
Ελλάδας, που αγνοούσε. Ωστόσο δηλώνει ότι νοστάλγησε τον απέραντο ορίζοντα του Λιβαδίου,
µάλλον µοναδικό φαινόµενο στη χώρα µας, δεδοµένου ότι δεν έχει συναντήσει ακόµη βλαχοχώρι
που δεν είναι κρυµµένο και γενικότερα προστατευµένο οπτικά από ένα πλαίσιο βουνοκορφών.

Συνήλθαν την Κυριακή 19 Μαΐου 2007 στην Ελασσόνα 56 Σύλλογοι (πολιτιστικοί, λαογραφικοί, αθλητικοί κλπ.) και ψήφισαν ιδρυτικό καταστατικό Χάρτη, δηµιουργώντας µία Οµοσπονδία
Συλλόγων της Επαρχίας Ελασσόνας και των απανταχού αποδήµων της Επαρχίας, µε την ονοµασία ‘∆ίκτυο Περραιβίας’. ∆ιαφαίνεται ότι είναι µία υγιής προσπάθεια ανασύνταξης και συσπείρωσης των ενεργών δυνάµεων της Επαρχίας (µίας από τις πλέον υποβαθµισµένες της χώρας), µε στόχο την πολιτιστική, περιβαλλοντική, οικονοµική και κοινωνική αναβάθµισή της και
την ανάδειξη, προβολή και αξιοποίηση της µεγάλης ιστορίας του τόπου.
Πρωτεργάτης αυτής της προσπάθειας ήταν και είναι ο κος Κώστας Σκριάπας, παρ’ όλο που
διαµένει στο Βόλο. Ο άξιος αυτός άνθρωπος κατάφερε να ‘συµµαζέψει’ και να ενεργοποιήσει τις
σκόρπιες και αποσπασµατικά χωροθετηµένες πολιτιστικές δυνάµεις της Επ. Ελασσόνας, ώστε
να αποτελέσουν ένα συντονισµένο µέτωπο πολιτιστικής παρέµβασης και έναν µοχλό πίεσης
προς την κεντρική και περιφερειακή διοίκηση για την επίτευξη των βασικών στόχων του ∆ικτύου. Σηµαντικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή, έπαιξε και ο συµπατριώτης µας Γιώργος Ράπτης,
ο οποίος ως µέλος της προσωρινής ∆ιοικούσας Επιτροπής, συνέβαλε στην διαµόρφωση του
τελικού οργανωτικού και καταστατικού πλαισίου.-

Από πλευράς Λιβαδιωτών παρέστησαν οι Σύλλογοι της Θεσσαλονίκης (ο Πρόεδρος) και Κατερίνης (ο Πρόεδρος, η Γεν. Γραµµατέας και ο Γ. Ράπτης) και ο Πρόεδρος του Συνδ. Επιστηµόνων. Εντύπωση προκάλεσε η απουσία του Εξωραϊστικού Συλλόγου, η οποία πιστεύουµε ότι
σίγουρα ήταν συγκυριακή.
Η παρουσία των Λιβαδιωτών είχε καταλυτική σηµασία στη διαµόρφωση του 1ου Καταστατικού, το δε όνοµα του τίτλου ‘∆ίκτυο Περραιβίας’ ανήκει σε δική τους πρόταση. Υπήρξαν πάντως και σηµαντικές διαφοροποιήσεις και επιφυλάξεις ως προς τα ζητήµατα εκπροσώπησης
στα ∆ιοικητικά όργανα, έτσι όπως διαµορφώθηκε το τελικό αποτέλεσµα.
Ωστόσο η προσπάθεια είναι ευγενής, τουλάχιστον ως προς τις συσπειρωτικές κοινωνικές της
προθέσεις και δεν είναι τυχαίο ότι όλοι οι πολιτικοί της περιοχής έσπευσαν να την χαιρετίσουν,
συνοδεύοντας την παρουσία τους µε τις κλασσικές πλέον ολόθερµες δηλώσεις συµπαράστασης
και συµπαράταξης. Ίδωµεν.
Εµείς πάντως, θα είµαστε και θα παρακολουθούµε από κοντά, για να προστατεύσουµε και να
προωθήσουµε τα πολιτιστικά συµφέροντα του Λιβαδίου, σε µία Οµοσπονδία µε πολλά στοιχεία
ανοµοιογένειας µεταξύ των συλλόγων που της απαρτίζουν. Η ζωή θα δείξει.

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 Ξηροτύρη, Καθηγητού του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης
Κυρίες καί κύριοι,
Τό επονοµαζόµενο «Βλαχικό Ζήτηµα», µέ ενεργή παρουσία άνω τών
150 ετών στήν πολιτική καί διπλωµατική αρένα, καί όχι µόνον, τής χώρας
µας, εµφανίζει πλέον όλες εκείνες τίς
νοητικές στρεβλώσεις καί ερµηνευτικές παραµορφώσεις, οί οποίες νοµοτελειακά αναπτύσσονται καί ανδρώνονται σέ τέτοιου είδους χρονίζουσες
αλυσιτελείς, θά υποστήριζα παθογενείς, πολιτικές καταστάσεις, γιά τίς
οποίες όµως, όλως περιέργως, κανείς
τελικά δέν επιθυµεί πραγµατικά τήν
επίλυση καί τήν ίασή τους.
Όσο καί εάν φαίνεται κατ’ αρχήν ότι η διαπίστωση αυτή µάς ξενίζει, από διαφορετικές πάντοτε οπτικές γωνίες ορώµενη, έν τούτοις είµαστε δυστυχώς αναγκασµένοι νά αποδεχθούµε εκ τών πραγµάτων τήν υπαρκτή πραγµατικότητά της.
Η σύγχρονη ιστορία τού απανταχού ελληνισµού χαρακτηρίζεται από µεταφορικές ζωόµορφες καταστάσεις καί παραστάσεις, όπως ο στρουθοκαµηλισµός καί η πιθήκεια τριλογία τού δέν βλέπω,
δέν ακούω, δέν µιλάω, καταστάσεις, οί οποίες µάλλον δέν συνάδουν µέ τήν άκρως διαδεδοµένη
ψευδαίσθηση καί διαδεδοµένη λαϊκή δοξασία, ότι δηλαδή είµαστε, όλοι ανεξαιρέτως εννοείται, απόγονοι καί κάτοχοι τών γονιδίων τού πανέξυπνου καί πανούργου Οδυσσέα.
Ο χρυσελεφάντινος πύργος τής εικονικής πραγµατικότητας, στήν οποία αυτοβούλως αυτοπειθαναγκαζόµαστε νά αυτο-φυλακισθούµε, µάς οδηγεί στήν ακλόνητη ψευδαισθησιακή πίστη ότι,
οί επιθυµίες µας, ο εικονικός κόσµος δηλαδή τόν οποίον άλογα κάθε φορά κατασκευάζουµε σύµφωνα µέ τίς κάθε είδους ενδόµυχες επιθυµίες µας, αποτελεί καί τήν υπαρκτή, καί µάλιστα γιά τούς άλλους, όχι µόνον γιά εµάς, πραγµατικότητα, τήν οποία, αυτονοήτως καί υποχρεωτικά, πρέπει καί «οί
άλλοι» ασυζητητί νά αποδεχθούν καί µάλιστα νά ενστερνισθούν!
∆έν θά σάς κουράσω αναφέροντας τήν πληθώρα τών σχετικών διαχρονικών παραδειγµάτων, θά
περιορισθώ µόνον σέ τρία. Τό Μακεδονικό Ζήτηµα, τό οποίο συν-δηµιουργήσαµε, τό Θρακικό Ζήτηµα, τό οποίο αυτοκτονικά, ιδίως αυτή τήν εβδοµάδα, συν-δηµιουργούµε καί τό Βλαχικό Ζήτηµα, τό
οποίο κατά κύριο λόγο συν-δηµιουργήσαµε καί ανδρώσαµε καί δυστυχώς εξακολουθούµε, αυτοτελώς καί µέ ίδιαν δυναµικήν πλέον, επιµελώς νά συντηρούµε.
Τά τρία αυτά, κατ’ επίφαση «Ζητήµατα», παρουσιάζουν εξαιρετικά ανησυχητικές οµοιότητες µεταξύ
τους, αν καί δηµιουργούνται καί ανδρώνονται κάτω από διαφορετικές γεωπολιτικές καί ιστορικές
συνθήκες, συγκυρίες καί καταστάσεις.
1. καί στά τρία «Ζητήµατα», τό επίσηµο ελληνικό κράτος αναγνωρίζει µέ επίσηµες διακρατικές
συνθήκες, ή καί σιωπηρά αποδέχεται, ότι υπάρχει υπαρκτό πρόβληµα µειονοτικής φύσεως εντός τών συνόρων του.
2. τό πρόβληµα αυτό δέν τό ανακινεί ποτέ εξ αρχής η, στά όρια τού ελληνικού κράτους δρώσα,
«µειονότητα», αλλά πάντοτε µία ξένη δύναµη, ή στήν χειρότερη περίπτωση τό ίδιο τό Ελληνικό
κράτος.
3. τό ελληνικό κράτος ουδέποτε µελετεί, η καλύτερα ουδέποτε γνωρίζει ή έστω καταβάλλει κάποια
προσπάθεια νά γνωρίσει επακριβώς τήν φύση, τήν δοµή, τήν ιστορική πορεία καί τήν πιθανή
εθνογενετική διαδικασία τού τµήµατος εκείνου τού ελληνικού κορµού, τό οποίο αβασάνιστα, µέ
αφάνταστη ελαφρότητα τού είναι, χαρίζει σέ κάποιο άλλο κρατικό µόρφωµα.
4. τό ότι ουδέποτε µελετήθηκαν οί µελλοντικές, δηλαδή οί σέ βάθος χρόνου συνέπειες τέτοιων «αναγνωρίσεων» ή άλλων παροµοίων σχετικών ενεργειών, εξακολουθεί νά αποτελεί καί στίς ηµέρες µας δυστυχώς µίαν αυτονόητη πραγµατικότητα.
5. καί στίς τρείς περιπτώσεις τό ελληνικό κράτος, µέ πρωτόγνωρη γιά τά ελληνικά δεδοµένα συνέπεια καί συνέχεια, συνδράµει αποφασιστικά στήν διαιώνιση τού προβλήµατος, δηµιουργώντας τήν τεκµηριωµένη εντύπωση ότι πλέον δέν γνωρίζει τίς καί τί ποιεί.
∆έν θά συνεχίσω τήν απαρίθµηση τών δοµικών σφαλµάτων τής ελληνικής πολιτικής, γιατί δυστυχώς αφ’ ενός έχουν πλέον παγιωθεί ανεπιστρεπτί τά δυσάρεστα αποτελέσµατά τους, τά οποία νοµοτελειακά θά αποτελέσουν πηγή µελλοντικών περιπετειών, αλλά καί γιατί δέν υφίσταται πλέον καµία
ελπίδα τά λάθη τού παρελθόντος νά αποτελέσουν µάθηµα γιά τίς µελλοντικές πολιτικές ενέργειες.
Θά επιµείνω όµως σέ δύο πρόσφατες ιστορικές πολιτικές συγκυρίες, οί οποίες, µέ τούς κατάλληλους χειρισµούς, ίσως θά µπορούσαν νά αδρανοποιήσουν πολλές αρνητικές ενέργειες καί αποτελέσµατα τού παρελθόντος, εφ’ όσον τόσο τό ελληνικό κράτος, όσο καί οί διάφορες κοινωνίες τών πολιτών, όπως π.χ. οί Πολιτιστικοί Σύλλογοι τών Αρµάνων, θά ήταν διατεθειµένοι νά καταναλώσουν
φαιά ουσία καί νά υλοποιήσουν µέ συνέπεια καί συνέχεια τίς τυχόν λογικές καί εποικοδοµητικές
αποφάσεις καί ενέργειες.
Η πρώτη συγκυρία είναι η προϊούσα µορφοποίηση τής Ευρωπαϊκής Ενωσης σέ πολιτικό µόρφωµα καί η δεύτερη η κατάρρευση τών σοβιετικών καθεστώτων στήν άµεση γειτονία µας.
Τά ερωτήµατα πού τίθενται αναλυτικότερα:
1. Πώς επηρεάζουν οί εξελίξεις αυτές τό επονοµαζόµενο «Βλαχικό Ζήτηµα»?
2. Ποιοί παράγοντες αλληλοεπιδρούν στά τρία προαναφερθέντα αυτά «Ζητήµατα» καί ποιές κοινές καί αποφασιστικής φύσεως αλληλοεπιδράσεις καί αλληλοεξαρτήσεις, ανεξάρτητα εάν είναι
πραγµατικές, πλασµατικές ή κατασκευασµένες, δηµιουργούνται?
3. Τί µέλει γενέσθαι από τήν ελληνική πλευρά, ώστε τά ψευδο-Ζητήµατα αυτά νά επανέλθουν
στήν πραγµατική τους διάσταση, καί νά σταµατήσουν νά αποτελούν πηγές προβληµατικών καταστάσεων?
4. Τί µέλει γενέσθαι από τήν ελληνική πλευρά, ώστε ο αναπόφευκτος εξευρωπαϊσµός τών προβληµάτων αυτών νά µήν εµπεριέχει εξ αρχής αρνητικές, γιά τήν πραγµατική φύση τους, συνιστώσες?
Ειλικρινείς απαντήσεις είναι προφανές ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο νά δοθούν, γιατί η παραµετροποίηση τών, εκ τής φύσεώς τους πολιτικά ρευστών ακόµη, καταστάσεων δέν είναι πάντα ικανοποιητικά εφικτή.
Γεγονός αδιαµφισβήτητο όµως αποτελεί καί η εκπεφρασµένη θέληση τής Ευρωπαϊκής Ένωσης νά
περισώσει, νά διατηρήσει καί νά προαγάγει κάθε πολιτισµικό στοιχείο, τό οποίο δηµιουργήθηκε
καθ’ οιονδήποτε τρόπο στό κοινό πλέον έδαφός της. Τέτοια πολιτισµικά στοιχεία θεωρούνται κυρίως
η γλώσσα, η θρησκεία, όπως καί κάθε άλλο πολιτιστικό παράγωγο, τό οποίο χαρακτηρίζει καί καθορίζει έναν επί µέρους ανθρώπινο πληθυσµό τής Ευρώπης, ανεξαρτήτως µεγέθους, χαρίζοντάς του
µία ταυτότητα εµφανέστερης ή λιγότερο εµφανούς ιδιαιτερότητας.
Είναι προφανές λοιπόν, ότι κάθε εχέφρων πολίτης τής Ευρωπαϊκής Ένωσης δέν µπορεί παρά νά
αποδεχθεί καί νά στηρίξει τέτοιου είδους διαδικασίες.

Είναι επίσης προφανές ότι, στίς υπό διαµόρφωση Ηνωµένες Πολιτείες τής Ευρώπης, η διατήρηση
τών πολιτισµικών ιδιαιτεροτήτων δέν µπορεί νά αποτελεί πολιτικό κίνδυνο γιά κανέναν, πολύ λιγότερο µάλιστα πηγή αλυτρωτικών επιδιώξεων καί περιπετειών, ή νά έχει ώς τελικό αποτέλεσµα τήν δηµιουργία, καλύτερα τήν κατασκευή καί δράση τών λεγοµένων Στρατηγικών Μειονοτήτων.
Σκοπός τής Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι φυσικά η διατήρηση καί η αβίαστη µετεξέλιξη τών υπαρχουσών Πολιτισµικών Κοινοτήτων, ανεξαρτήτως τής φύσεως καί τού προσανατολισµού τού πολιτισµικού περιεχοµένου τους καί όχι φυσικά η δηµιουργία Εθνικιστικών ή καί Στρατηγικών Μειονοτήτων, σαφούς αλυτρωτικού προσανατολισµού, µιά καί η υποστήριξή τους θά ήταν παράλογη καί άνευ
νοήµατος στόν κοινό γεωγραφικό χώρο, όπου δέν υπάρχουν, ή σύντοµα δέν θά υπάρχουν ακόµη,
διαχωριστικές συνοριακές γραµµές.
Η ειδυλλιακή, καί προφανώς γενικά αποδεκτή, αυτή πρόθεση καί ο ευγενικός στόχος της, παρερµηνεύθηκαν δυστυχώς επιλεκτικά καί εν πολλοίς ριζικά από ορισµένους κύκλους, µέ αποτέλεσµα τήν
δηµιουργία πληθώρας προβληµάτων, τά οποία δηµιουργούν εύλογες σκέψεις γιά τούς ήδη αναφαινοµένους κινδύνους, οί οποίοι ενδεχοµένως θά µπορούσαν νά επηρεάσουν αρνητικά καί νά επιβραδύνουν τήν εύθραυστη ακόµη ευρωπαϊκή συνοχή.
Η δηµιουργία τού Ευρωπαϊκού Γραφείου γιά τίς Ολιγότερο Οµιλούµενες Γλώσσες, η δηµιουργία
τού Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Μειονοτήτων στό Flensburg, η δηµιουργία τού Mercator, τού Ινστιτούτου Μελέτης Γλωσσικών Συγκρούσεων στίς Βρυξέλλες, τής Ευρωπαϊκής Ακαδηµίας στό Bolzano καί
πληθώρας διαφόρων ποικιλωνύµων Μή Κυβερνητικών Οργανώσεων µέ παρόµοιες, ευγενείς επιφανειακά, επιδιώξεις καί σκοπούς, δηµιούργησε τελικά ένα, δικαιολογηµένα, αρνητικό κλίµα καχυποψίας καί έντονου προβληµατισµού γιά τέτοιου είδους πειραµατισµούς.
Ιδίως όταν οί οργανώσεις εισηγούνται στά επίσηµα ευρωπαϊκά όργανα γιά εµάς, προφανώς γιά τό
καλό µας, χωρίς όµως εµείς νά τό γνωρίζουµε ή κυρίως νά τό επιδιώξουµε.
Θά περιορισθώ µόνο σέ δύο παραδείγµατα πρός αποφυγήν στήν χώρα µας. Τό πρώτο αφορά τό
Κέντρο Μελέτης Μειονοτικών Οµάδων, τό οποίο εµφανίζεται στό προσκήνιο κάτω από κάπως περίεργες συνθήκες. Τίς θεωρώ περίεργες καθαρά στό συγκεκριµένο επιστηµονικό πεδίο τής µελέτης
τών Μειονοτικών Οµάδων, γιατί οί προσεγγίσεις τους χαρακτηρίζονται από µία, οµολογώ, χαριτωµένη αφέλεια. Συγκεκριµένα ένα από τά νεόκοπα ιδρυτικά µέλη τού ΚΕ.Μ.Μ.Ο επισκέπτεται τόν τότε
Πρύτανη τού ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου καί ζητά τήν επιστηµονική κάλυψη τού Κέντρου από τό
Πανεπιστήµιο. Ο Πρύτανης τόν παραπέµπει σέ µένα καί διατυπώνεται τό αίτηµα νά τούς δώσω «ότι
βιβλιογραφία» έχω «γιά Ποµάκους, Τούρκους καί Βλάχους, γιατί δέν» γνωρίζουν «γιά αυτούς τίποτε». Παρά τήν άγνοια τους, καί παρά τό γεγονός ότι στό Κέντρο δέν συµµετείχαν τότε επιστήµονες µέ
αυτόνοµη επιστηµονική έρευνα σέ κάποια, έστω καί εκ τού µακρόθεν «Μειονοτική» οµάδα, ότι καί
εάν σηµαίνει ο όρος αυτός, εν τούτοις διοργανώνουν µία σειρά αµφιλεγόµενων σχετικών συµποσίων, όπου όµως η επιστηµονική προσέγγιση είναι δευτερεύουσα, πρωτεύουσα σηµασία έχει µόνον η
κατά περίπτωση προβαλλόµενη πολιτική πλευρά.
Τά ίδια σχεδόν πρόσωπα ιδρύουν καί τό Ελληνικό Παράρτηµα τού Ευρωπαϊκού Γραφείου γιά τίς
Ολιγότερο Οµιλούµενες Γλώσσες, τό οποίο, εάν είµαι σωστά πληροφορηµένος, δέν έχει νά παρουσιάσει µέχρι σήµερα οτιδήποτε θά µπορούσε νά θεωρηθεί ώς προσπάθεια διατηρήσεως ή καλλιέργειας κάποιου απειλουµένου µέ εξαφάνιση γλωσσικού στοιχείου.
Εάν κάνουµε έναν απολογισµό τής δράσεως τών δύο οµάδων, καί όχι µόνον γιά τούς Αρµάνους,
θά διαπιστώσουµε ότι απέχουν παρασάγκας τού προβαλλοµένου σκοπού τους, γιατί ούτε σοβαρή
µελέτη «Μειονοτικών Οµάδων» σέ αυστηρά επιστηµονικό επίπεδο έχει γίνει, ούτε οτιδήποτε θά
µπορούσε νά χαρακτηρισθεί ώς προστασία ή καλλιέργεια µιάς θεωρουµένης ώς λιγότερο οµιλούµενης γλώσσας. Απεναντίας, ο απόηχος τών δράσεών τους υποδηλώνει ότι κινούνται στήν κατεύθυνση τής άλογης πολιτικοποίησης µίας γλωσσικής ή θρησκευτικής κοινότητας, γεγονός τό οποίο δέν
προάγει ποσώς τήν κοινή ευρωπαϊκή ιδέα.
Ανάλογες ενέργειες, οί οποίες θυµίζουν τήν κατάσταση, η οποία επικρατούσε στά Βαλκάνια τού
προπερασµένου αιώνα, όταν άρχισε νά αναδύεται ένας πρωτόγνωρος γλωσσικός – θρησκευτικός
εθνικισµός, υποστηριζόµενος καί θεµελιούµενος επιστηµονικά από τίς τότε µεγάλες ∆υνάµεις, παρατηρούνται καί σήµερα. Καί η υποστήριξη τών συγχρόνων µεγάλων ∆υνάµεων σέ τέτοιου είδους ενέργειες εξακολουθεί νά υφίσταται, κατάλληλα προσαρµοσµένη βέβαια στά νέα δεδοµένα.
Τό τέλος τού Ψυχρού Πολέµου, η κατάρρευση τών σοβιετικών καθεστώτων στήν άµεση γειτονία
µας καί η εφαρµογή τής Νέας Τάξεως Πραγµάτων, µάς βρήκε ώς Έθνος απροετοίµαστους, µέ αποτέλεσµα νά είµαστε απλοί παρατηρητές καί ουσιαστικά ουραγοί τών επιτελουµένων χωρικών ανακατατάξεων καί πολιτικών µεταµορφώσεων.
Τό πολιτικό κενό, τό οποίο διαµορφώθηκε τήν περίοδο αυτή, επηρέασε αποφασιστικά τήν µελλοντική πορεία τού λεγοµένου Βλαχικού Ζητήµατος, έστω καί εάν τά αποτελέσµατά της σήµερα δέν είναι ακόµη µέ ευκρίνεια ορατά.
Η Ψυχροπολεµική Περίοδος είχε ώς αποτέλεσµα τό λεγόµενο Βλαχικό Ζήτηµα νά περιπέσει στήν
κατάσταση τής χειµερίας νάρκης, η οποία λανθασµένα ερµηνεύθηκε τότε καί ώς οριστική λύση, καί
άρα εξαφάνιση, τού προβλήµατος.
Η Μεταψυχροπολεµική όµως Περίοδος οδήγησε στήν νεκρανάσταση τών θεωρουµένων ώς, µακρινό πλέον, παρελθόν προβληµάτων, η οποία όµως εµφάνισε µία νέα παράµετρο. Τήν αποδοχή ορισµένων θεωρητικών απόψεων καί πρακτικών στρατηγικών τής πρώην σοβιετικής πολιτικής, οί οποίες πλέον δέν θεωρούνται κοµµουνιστικές καί άρα «κακές καί αντιδυτικές». Πρωταγωνιστικό ρόλο
στήν Νέα ∆υτική, Αµερικανική, Πολιτική γιά τά Βαλκάνια καί τούς λαούς τής περιοχής, έχουν οί απόψεις τού Λέοντος Τρότσκυ, όπως αυτές έχουν ενσωµατωθεί στίς προσβάσιµες από τό κοινό µελέτες τού Αµερικανικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών! Βέβαια υποτίθεται ότι όταν η Ιστορία επαναλαµβάνεται, γίνεται κωµωδία. Στήν προκριµένη περίπτωση όµως θά πρέπει νά λάβουµε σοβαρά
υπ’ όψιν µας τίς αναλύσεις αυτές γιά τά Βαλκάνια, γιατί δυστυχώς αποτελούν πλέον επίσηµη πολιτική µέ ήδη ορατά αποτελέσµατα, τήν οποία εκόντες άκοντες κάποια στιγµή θά αναγκασθούµε νά
ακολουθήσουµε, ώς συνήθως ώς ουραγοί.
Ο Τρότσκυ λοιπόν υποστήριζε ότι οί λεγόµενοι Βλάχοι αποτελούν ιδιαίτερη Εθνότητα, άποψη πού
υποστήριξε καί ο ∆ηµήτριος Γληνός στήν χώρα µας, καί όχι µόνον.
Η προσέγγιση αυτή, γιατί είναι τό µόνο πού µάς ενδιαφέρει από όσα ανέφερα γιά τον Τρότσκυ, φαίνεται ότι συζητείται σοβαρά πλέον στό επίπεδο σχεδιασµού τής ευρωπαϊκής, αλλά καί τής αµερικανικής πολιτικής.
Πρός τό παρόν µόνο στό κρατίδιο τών Σκοπίων έγινε υλοποίηση καί εφαρµογή τών προσεγγίσεων
αυτών, όπου η λεγοµένη Εθνότητα τών Αρµάνων είναι συνταγµατικά συνιδρυτικό µέλος τού κρατιδίου καί η Αρµανική γλώσσα έχει εν µέρει εισαχθεί στό εκπαιδευτικό σύστηµα καί στήν ραδιοτηλεόραση. Επίσης παρατηρείται µεταφραστική δραστηριότητα, κυρίως φιλολογικών έργων, στήν αρµανική. Τό σπουδαιότερο όµως εγχείρηµα είναι η προσπάθεια τυποποιήσεως τής Αρµανικής γλώσσας,
µέ τήν επιλογή τού ιδιώµατος τού Κρουσόβου ώς τυπικής γλώσσας έκφρασης, µέ τήν ανάλογη τυποποίηση καί τής γραφής.
Καταβάλλεται δηλαδή η προσπάθεια νά εµφανισθεί µία πληθυσµιακή οµάδα ώς πολιτικά αναγνωρισµένη υπαρκτή οντότητα, η οποία διαθέτει γραπτή γλώσσα, η οποία διδάσκεται καί χρησιµοποιείται επίσης στά µαζικά µέσα ενηµέρωσης.

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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∆έν θά πρέπει νά παραλειφθεί η αναφορά στήν γνωστή απόφαση 1333, η οποία αφορά τήν προστασία καί διατήρηση τής Αρµανικής γλώσσας στήν Ελλάδα, καί εδώ θά πρέπει νά τονισθεί ότι τήν
απόφαση αυτή τήν υπερψήφισαν οί Ελληνες Ευρωβουλευτές, προφανώς µή γνωρίζοντες τί πράττουν, καθώς καί οί άλλες παρόµοιες αποφάσεις, οί οποίες άπτονται τού λεγοµένου Βλαχικού Ζητήµατος. Αξιοσηµείωτη καί αξιοπερίεργη είναι καί η διαπίστωση ότι στίς ενέργειες αυτές πρωτοστατούν µέ επιτυχία οί Καταλανοί Ευρωβουλευτές, ίσως γιατί η Καταλανική γλώσσα αποτελεί τήν πλέον
λατινοποιηµένη γλώσσα τής Ιβηρικής οικογένειας?
Εάν τά ανωτέρω συνδυασθούν µέ τίς γνωστές εκθέσεις περί ανθρωπίνων δικαιωµάτων στήν Ελλάδα τού State Department, όπου µέ επιµονή καί συνέπεια αναφέρονται, µεταξύ άλλων, ώς έχοντες
ανάγκη προστασίας καί οί Αρµάνοι, παρά τίς επίσηµες διαµαρτυρίες τών εκλεγµένων οργάνων µας,
τότε η οµιχλώδης ατµόσφαιρα πού περιβάλλει τούς Αρµάνους αρχίζει καί γίνεται πιό πυκνή.
Μία επιπλέον ένδειξη τού σχεδιασµού αυτού αποτελεί καί τό ενδιαφέρον, τό οποίο επιδεικνύεται από
διάφορα ευρωπαϊκά κράτη, τά οποία χρηµατοδοτούν τά τελευταία δέκα χρόνια τήν επιστηµονική διερεύνηση διαφόρων βιολογικών καί πολιτισµικών παραµέτρων τών Αρµάνων τών Βαλκανίων. Ενδεικτικά αναφέρω: Η Γερµανική Εταιρεία Ερευνών π.χ. χρηµατοδότησε πρόγραµµα γιά τήν «Εθνική
αφύπνιση τών Αρµάνων τής Αλβανίας», όπως καί πρόγραµµα γιά τήν «Μελέτη τής γενετικής δοµής
τών Αρµάνων τών Βαλκανίων», αλλά καί πρόγραµµα γιά τόν «Αυτοπροσδιορισµό τών Αρµάνων τής
Ελλάδος», ενώ τό Αυστριακό Ινστιτούτο Ανατολικής καί Νοτιοανατολικής Ευρώπης ειδικεύεται στούς
λατινόφωνους πληθυσµούς τής Βαλκανικής, µέ πληθώρα σχετικών ερευνητικών προγραµµάτων, πάντοτε µέ τήν συνεργασία ειδικών επιστηµόνων από τήν Ρουµανία. Επειδή παρατηρείται µία συγγραφική έξαρση στήν επιστηµονική προσέγγιση τού βιολογικού-πολιτισµικού µορφώµατος τών Αρµάνων, η οποία, λόγω τών περιορισµένων χρονικών πλαισίων, δέν είναι δυνατόν νά αναλυθεί αυτή
τήν στιγµή, θά αναφέρω απλώς ότι η γενική κατεύθυνση στήν εξαγωγή τών συµπερασµάτων προσανατολίζεται στό νά εµφανισθούµε ώς διάκριτη οντότητα, µή έχουσα σχέση µέ τούς περιβάλλοντες
πληθυσµούς.
Κυρίες καί κύριοι,
Ο συνδυασµός πολιτικής καί επιστήµης γενικώς είναι ανεπίτρεπτος καί η µέχρι τούδε εµπειρία έχει
καταδείξει ότι οί συνέπειές του ήταν πάντοτε καταστροφικές γιά τήν αξιοπιστία τής επιστήµης. Παρά
ταύτα οί σηµερινές συγκυρίες ευνοούν τήν κατευθυνόµενη αυτήν διαπλοκή, γιατί τά πολιτικά οφέλη
είναι άµεσα, ενώ η αποκατάσταση τής επιστηµονικής αλήθειας απαιτεί πολύ χρόνο καί δύσκολα θά
επηρεάσει ή θά ανατρέψει πολιτικά τετελεσµένες καταστάσεις. {Κόσοβο-Κύπρος}
Στήν αρχή τής οµιλίας µου έθεσα 4 ερωτήµατα σχετικά µέ τήν συσχέτιση τών 3 ψευδοζητηµάτων
καί ιδίως τού λεγοµένου «Βλαχικού Ζητήµατος» µέ τά νέα δεδοµένα στήν περιοχή µας.
Οί απαντήσεις, δηλαδή η προσωπική µου προσέγγιση στά τεκταινόµενα, δέν αφήνουν πολλά αντικειµενικά περιθώρια αισιοδοξίας.
Είµαστε κράτος-πλήρες µέλος τής Ευρωπαϊκής Ένωσης καί κατά συνέπειαν είµαστε υποχρεωµένοι
νά εφαρµόζουµε τήν Κοινοτική Νοµοθεσία καί τίς αποφάσεις τής Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στό κεφάλαιο τών µειονοτήτων, ανεξάρτητα εάν αυτές είναι πραγµατικές ή πλασµατικές, δέν έχουµε περιθώρια ελιγµών, όταν τό θέµα θά τεθεί µέ σοβαρή καί τεκµηριωµένη βάση από τήν Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ιδίως όταν τό ίδιο τό επίσηµο ελληνικό κράτος, καί τό χειρότερο, γιά λόγους καθαρά κάποιας χρονικής αναγκαίας ή καί όχι σκοπιµότητος, όχι µόνο µάς χαρακτήρισε µέ επίσηµες συνθήκες 2 φορές ώς
Ρουµανική Μειονότητα, αλλά µάλιστα στήν περίοδο τού Μεσοπολέµου επενέβη δικαστικά καί επισήµως εναντίον όλων εκείνων τών πατριωτών, οί οποίοι αντιδρούσαν στήν λειτουργία τών ρουµανικών µειονοτικών σχολείων.
∆έν γνωρίζω εάν τό Ελληνικό κράτος κατήγγειλε νοµοτύπως µετά τό 1945 τίς δύο αυτές συνθήκες,
ή απλώς τίς άφησε νά αδρανήσουν λόγω Σιδηρού Παραπετάσµατος, οπότε µάλλον θά εξακολουθούν νά ισχύουν.

Τό Ελληνικό κράτος ουδέποτε ζήτησε συγνώµη από τό παραγωγικότερο κοµµάτι τού Ελληνισµού,
τό οποίο σήµερα συγκεντρωθήκαµε εδώ γιά νά τιµήσουµε, γιατί χωρίς νά τό ζητήσει κανείς Αρµάνος,
µέ άκρατη αυθαιρεσία καί καταχρηστικά τό χαρακτήρισε γιά δεκαετίες, καί πιθανόν καί σήµερα εξακολουθεί νά τό χαρακτηρίζει, ώς ρουµανική µειονότητα.
Οταν κάποτε µία αµερικανίδα υποπρόξενος, κατά τήν ετήσια επίσηµη επίσκεψή της στήν Θράκη,
ηρωτήθη µέ ποίαν λογική ασχολείται η χώρα της µέ τήν καταπάτηση τών ανθρωπίνων δικαιωµάτων
τών Αρµάνων, οί οποίοι ώς γνωστόν δέν είναι µειονότητα, απήντησε ξερά καί αποστοµωτικά ότι η
κυβέρνησή της ασχολείται µόνον µέ µειονότητες, τίς οποίες αναγνωρίζει επισήµως τό Ελληνικό κράτος.
Προτείνω στήν Π.Ο.Π.Σ.Β. νά σχηµατίσει επιτροπή Αρµάνων νοµικών νά ερευνήσει τό θέµα αυτό
έγκαιρα. Καί νά υποβάλλει αίτηµα στήν Βουλή τών Ελλήνων γιά τήν έκφραση δηµοσίας συγνώµης
τού Ελληνικού κράτους πρός τούς απανταχού Αρµάνους, διότι αδίκως καί καταχρηστικώς τούς χαρακτήρισε ώς µή Ελληνες καί µάλιστα Ρουµάνους µειονοτικούς. Καί νά ξαναγραφεί επισήµως η Ιστορία, διότι ο Σπυρίδων Λάµπρου, Αρµάνος πρωθυπουργός τής Ελλάδος µετά τήν υπογραφή τής
µειονοτικής συνθήκης, κακώς αναφέρεται ώς Έλληνας, ενώ ήταν, µέ τήν λογική τής συνθήκης, Ρουµάνος.
Εάν η τραγελαφική αυτή κατάσταση δέν αποκατασταθεί τάχιστα στό ορθόν, φοβάµαι ότι για πολλοστή φορά θά ανοίξουν καί πάλι οί ασκοί τού Αιόλου.
Ο δεύτερος πυλώνας τών προσπαθειών µας θά είναι η εκτεταµένη διερεύνηση τής ιστορικής πορείας τών Αρµάνων, από τήν εποχή τής Ρωµαιοκρατίας, τόσο στό πολιτισµικό σκέλος, όσο καί στό
γενετικό. Αυτό ήδη τό ενέταξε στά πρακτέα η Π.Ο.Π.Σ.Β. καί έκκληση πρός όλους τούς Αρµάνους νά
βοηθήσουν τήν προσπάθεια αυτήν µέ κάθε τρόπο καί όπως ο καθένας µπορεί. Τά πρώτα αποτελέσµατα είναι πολύ ενθαρρυντικά, αλλά θά απαιτηθεί ακόµη µεγάλη προσπάθεια. ∆ιότι δέν είναι δυνατόν νά µιλάµε γιά τούς Αρµάνους ευεργέτες, αλλά νά σιωπούµε αιδηµόνως στά γραπτά µας γιά
τήν καταγωγή τών Αρµάνων, µέ τό σαθρό καί υποβολιµαίο αιτιολογικό ότι τίποτε δέν είναι γνωστό.
Ιδιαίτερη σηµασία θά πρέπει νά δοθεί καί στήν διαχρονική γεωγραφική επέκταση τών Αρµάνων,
γιατί είναι φαιδρό νά τούς περιορίζουµε στήν γνωστή σηµερινή µικρή γεωγραφική έκταση, όπου
απαντώνται. Η Στερεά Ελλάδα, καί ιδίως η Οίτη είναι περιοχές επέκτασης καί διατήρησης παλαιών
εθίµων, όπως η παµπάλαιες ρίζες τελετή Χορ στό Νεοχώρι Υπάτης. Η δέ Πελοπόννησος είναι γνωστό ότι εποικίσθηκε µαζικά µέ Αρµάνους τής Ηπείρου, τούς οποίους, µετά τήν ερηµωτική επιδηµία
πανώλης, µετέφερε εκεί ο Προβλεπτής τής Βενετίας στήν περιοχή Μοροζίνι. Καί οφείλουµε ευχαριστίες στόν Γ. Εξαρχο, στόν Κουκούδη καί στόν Ν. Μέρτζο, πού έκαναν προσιτές τίς αντίστοιχες πηγές. Καί θά πρέπει νά διαφωτίσουµε τούς κατοίκους τής Βλαχοκερασιάς, τών ∆ολιανών καί τών άλλων Αρµανοχωριών τής Αρκαδίας καί τής Βόρειας Πελοποννήσου, αλλά καί τούς τοπικούς πολιτικούς άνδρες, ενδεικτικά αναφέρω τούς κ.κ. Λάλα (Λαλιώτη), Ρέπα κλπ. γιά τήν συνειδητά ξεχασµένη
πραγµατική καταγωγή τους.
Καί θά πρέπει νά ξεκαθαρίσουµε τήν καταγωγή τών σύγχρονων Αρµάνων στίς γειτονικές χώρες,
γιατί δέν είναι γηγενείς Μακεδο-ρουµάνοι, όπως προπαγανδιστικά υποστηρίζουν οί Σκοπιανοί επιστήµονες, αλλά µετανάστες από τά Αρµανοχώρια τής Ηπείρου.
Ο τρίτος πυλώνας τών προσπαθειών µας θά είναι η επιθετική πλέον πολιτική τής Π.Ο.Π.Σ.Β. σέ
διεθνές επίπεδο, µέ λεπτοµερειακή καί αντικειµενική ενηµέρωση τών ευρωπαϊκών καί διεθνών Οργανισµών. Καί αυτή η ενέργεια θά έχει αγαθά αποτελέσµατα, όπως φάνηκε στό ∆ιεθνές Συνέδριο γιά
τήν Γενετική Καταγωγή τών Αρµάνων τής Βαλκανικής τόν περασµένο Σεπτέµβριο στά Σκόπια, όπου
ακυρώθηκαν οί καλά προετοιµασµένες προσπάθειες τών αυτοαποκαλουµένων Μακεδο-ρουµάνων
νά τεκµηριωθεί επιστηµονικά τό Εθνος τών Βλάχων, συνέβη ακριβώς τό αντίθετο!
Τά πάντα είναι δυνατόν νά ανατραπούν καί νά τεθούν στήν σωστή τους βάση, φθάνει νά τό
θελήσουµε.

Ο ‘Λόγος του Συλλόγου’ στη µόνιµη πλέον στήλη ‘Σύλ-Λόγος και : Μνήµες Λόγου και Εικόνας’, θα δηµοσιεύει άρθρα και φωτογραφίες από την ιστορία του Λιβαδίου, της Θεσσαλονίκης και γενικότερα της ζωής.
Η σύνταξη του‘Λόγου’ παρακαλεί όποιος έχει παλιές φωτογραφίες ή άλλα στοιχεία, να µας βοηθήσει να τα δηµοσιοποιήσουµε. Η θαυµάσια δουλειά του Εξωραϊστικού Συλλόγου Λιβαδίου, δείχνει τον δρόµο της δηµιουργίας του φωτογραφικού αρχείου της ιστορίας µας. Η σύνταξη θα κάνει επίσης εκτεταµένη χρήση του πολύτιµου αρχείου του φίλτατου Νίκου Καραΐσκου (που µαζί µε τις ευχαριστίες της
του στέλνει και τις θερµές ευχές της), το οποίο µας τροφοδοτεί µε γνώση και µνήµες εδώ και πολλά χρόνια.

Στα χέρια της σύνταξης του ‘Λόγου’ ήρθε το παρακάτω κείµενο (µία ευγενής παραχώρηση του Συλλόγου της Κατερίνης από το αρχείο του) του ∆ασκάλου Τάκη Χατζηµιχάλη, ο οποίος το έγραψε την Πρωτοχρονιά του 1966 και απευθύνεται µε τη µορφή της ανοικτής επιστολής προς τους Λιβαδιώτες της εποχής εκείνης. Στο κείµενο, που παρουσιάζει συγκινητικό ενδιαφέρον, αποτυπώνεται η τότε περιρρέουσα ατµόσφαιρα στο χωριό, καθώς και το όραµα του ανδρός γιά τη γενέτειρά του και η αγωνία του για το µέλλον της. Αναπόφευκτα δηµιουργούνται συνειρµοί για µία συγκριτική θεώρηση των πραγµάτων του τότε µε το σήµερα, µετά από 41 έτη. Ο οραµατικός και προφητικός λόγος του ∆ασκάλου, ελπίζουµε να συνταράξει τα χειµάζοντα και αγραναπαυµένα αντανακλαστικά της καλοζωισµένης Λιβαδιοσύνης όλων µας.
Η συντακτική οµάδα κλίνει το γόνυ στον µεγάλο ∆άσκαλο και καλεί τους αναγνώστες του ‘Λόγου να απολαύσουν το γλαφυρό ύφος της γραφής, τη συγκινητική Τζαρτζάνεια ορθογραφία της εποχής, το πάθος
του λόγου και την κραυγή αγωνίας, αλλά κυρίως την σεµνότητα του ανδρός.
Aγαπητοί Συµπατριώτες,
Επειδή έχει εδραιωθεί µέσα η βεβαιότητα, ότι στις καρδιές των περισσοτέρων από τα διασκορπισµένα τέκνα του Λιβαδίου αφθονεί η λατρεία
και το ενδιαφέρον για την γενέτειρα,
τονώθηκε δε εις το έπακρον αυτή η βεβαιότητα µετά την αποπεράτωση του
µεγάλου έργου της κατασκευής και της
τοποθέτησης του ανδριάντα του εθνικού ήρωα και εξαίρετου τέκνου του Λιβαδίου Γιωργάκη Ολυµπίου, µετά την
επιτυχή οργάνωση και τέλεση της περίλαµπρης γιορτής των αποκαλυπτηρίων, και τον πρόθυµο ερχοµό για το
’’προσκύνηµα’’ όλων των Λιβαδιωτών
από τα πέρατα της Ελλάδας και το εξωτερικό και ακόµα επειδή από διάφορες, µετά την γιορτή, συζητήσεις και
εκδηλώσεις σας αποκόµισα το συµπέρασµα, ότι οι µόχθοι και οι αµέτρη-

τες φροντίδες για το µεγάλο αυτό έργο, όχι δεν επέφεραν ως αποτέλεσµα την κόπωσή σας και την
απόφαση για αποχή από κάθε άλλη προσπάθεια, αλλά αντίθετα δυνάµωσαν την άλλη απόφαση και
τον πόθο για νέες υπέρ του Λιβαδίου εξορµήσεις, µεγαλειωδέστερες και δυναµικότερες, παίρνω το
θάρρος σήµερα, µε την ανατολή του νέου έτους 1966 να απευθύνω σε σας γραπτές µερικές σκέψεις,
σχετικές µε την δράση για την ανάπτυξη, για προκοπή, για ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ του Λιβαδίου.
∆εν σας κρύβω, ότι στην ενέργειά µου αυτή παρακινήθηκα πρώτον από κάποιον φόβο µήπως δεν
ληφθούν υπόψη, όσο πρέπει τα διδάγµατα της πείρας που λένε ότι, τόσο καλλίτερα και πλουσιότερα
είναι τα αποτελέσµατα της κάθε όρασης, α) όσο περισσότερο διαυγείς είναι οι επιδιωκόµενοι σκοποί, β) όσο προσεκτικότερη είναι η επιλογή των µέσων και γ)όσο λεπτοµερέστερα και σαφέστερα
είναι καταστρωµένο το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ, και δεύτερον παρακινήθηκα από κάποιον πόθο από
τον οποίον φλέγοµαι κι εγώ θα συµβάλω µε τις µικρές µου δυνάµεις για να αρχίσει και να αποδώσει
µια εξόρµηση, µια ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ της λατρευτής µας γενέτειρας.
Οι σκέψεις που διατυπώνω µπορεί να είναι ατελείς και λανθασµένες, µπορεί να είναι πρόχειρες,
αλλά σίγουρα είναι ικανές να ανοίξουν συζήτηση και να δώσουν αφορµή για συστηµατοποίηση των
υπέρ του Λιβαδίου προσπαθειών και ακριβώς γι’ αυτόν τον µοναδικό σκοπό γράφονται.
Με πατριωτικούς χαιρετισµούς και µε τις καλλίτερες ευχές για την επιτυχία σας στον καινούριο
Χρόνο.
Τ. Χατζηµιχάλης, ∆/ντής του Α’. ∆ηµ. Σχολείου Λιβαδίου
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Κάθε φωτισµένο και πρακτικά σκεπτόµενο
τέκνο του Λιβαδίου, που είχε τη διάθεση να
διεισδύσει ερευνητικά το βλέµµα, για να ιδή τι
κρύβεται κάτω από το επιφανειακό Λιβάδι,
δεν θα δυσκολεύτηκε να διαπιστώση, ότι τούτο βρίσκεται σε µεγάλο κατήφορο, ότι βρίσκεται σε κατάσταση παρακµής από την οποία
αν, δεν απαλλαγή γρήγορα, θα καταλήξη σε
µαρασµό.
∆υστυχώς αυτή είναι, µε λίγα λόγια, η
πραγµατικότητα, που µερικοί αποφεύ το επιστηµονικό, σε κάτι το ωφέλιµο, όταν τους
βλέπεις στην εποχή των αντιβιοτικών να χρησιµοποιούν τα πιο απίθανα γιατροσόφια, που
χρησιµοποιούσε η γιαγιά της γιαγιάς µας και
να γουν να την αντικρύσουν. Οι κάτοικοί του,
και οι λίγοι αυτοί που έχουν κάποια οικονοµική αντοχή, και οι άλλοι οι πολλοί, είναι δυστυχισµένοι. Υποφέρουν, ταλαιπωρούνται
διαρκώς και όλοι µαζί τσιγαρίζονται στο ίδιο
τηγάνι, χωρίς να βλέπουν από πού µπορεί να
φανή µια αχτίδα ελπίδας για στοιχειώδη βελτίωση της ζωής τους. Μαραζωµένοι όλοι και κατηφείς
περνούν βαριά τις µαύρες µέρες τους χωρίς ελπίδες, χωρίς όνειρα και ιδανικά
Οι περισσότεροι κολυµπούν σε σκοτάδια αµάθειας και άγνοιας και από το άλλο µέρος πνίγονται
στα οικονοµικά τους χρέη και δεν περιµένουν να ‘ρθούν γι΄ αυτούς άσπρες µέρες.
Οι µεγάλοι καρτερικά δέχονται τα αλλεπάλληλα κτυπήµατα σαν φυσική συνέπεια της απόφασης
τους να µην ξεκολλήσουν από αυτόν τον τόπο, µε τον οποίο έχουν αισθηµατικούς δεσµούς και τον
οποίο λατρεύουν, ως πότε όµως θα κρατήσει αυτή η απόφαση τους κι αυτοί δεν το γνωρίζουν. Οι
νέοι και οι νέες φεύγουν, µε σπαραγµό βέβαια καρδιάς, αλλά φεύγουν µε απόφαση να γλυτώσουν
από την τροµερή αυτή κατάρα της µοίρας, που µαστιγώνει αλύπητα όσους µένουν εδώ.
Μπροστά σε τέτοια κατάσταση ποιος φωτισµένος Λιβαδιώτης µπορεί να µείνη ασυγκίνητος και µε
τα χέρια σταυρωµένα? Ποιος δικαιούται να περιµένη µοιρολατρικά να έρθη από µόνη της η σωτηρία? Κανένας. Αλλά τι κάνουµε?
Παρατηρούµε βέβαια ότι πολλά από τα διασκορπισµένα τέκνα του Λιβαδίου καθώς αισθάνονται
επιτακτικό ένα χρέος να κινηθούν, αρχίζουν κάτι να σκέπτωνται και το καθένα κάτι προτείνει για το
καλό του Λιβαδίου, αλλά δυστυχώς οι πολλές προτάσεις µένουν χρόνια τώρα προτάσεις, χωρίς να
παίρνουν σάρκα και οστά, µε εξαίρεση ωρισµένες µόνο, που τις πήραν στα χέρια τους ζωντανοί άνθρωποι και τις έκαµαν πραγµατικότητα.
Τώρα τα πράγµατα δεν µας περιµένουν. Είναι καιρός κάτι ν’ αλλάξει. Η λατρεία µας για το Λιβάδι
και τα διάφορα σχέδια για το καλό του, πρέπει να µετουσιωθούν σε έργα ωφέλιµα, έργα αποτελεσµατικά. ∆εν υπάρχουν περιθώρια να εκδηλώνουµε την αγάπη µας µε ευχές και σχέδια, αλλά ούτε
και µε ενέργειες ασυντόνιστες και σπασµωδικές.
Έχοµε την γνώµη ότι, για πολλούς λόγους, τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να γίνη συστηµατική µελέτη του όλου θέµατος, ότι χρειάζεται κατάστρωση προγράµµατος δράσης, χρειάζεται εξόρµηση δυναµική, αληθινή ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΙΒΑ∆ΙΟΥ. Και αυτά δεν µπορούµε να
τα περιµένουµε από µόνο τους λίγους, που απέδειξαν ότι δεν τους εξαντλήθηκαν οι δυνάµεις µε την
έως τώρα δράση τους, ούτε από µόνο τους µόνιµους κατοίκους του Λιβαδίου. Χρειάζεται ΓΕΝΙΚΗ
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ από όλους µαζί σε µια αγαστή συνεργασία και συνεννόηση, µε παραµερισµό των
µικροφιλοτιµιών και των αδυναµιών µας, µε ένα ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ από διαλεχτούς εθελοντάς. Κι αυτά τώρα, όσο είναι ακόµα καιρός. Η Γενέτειρα κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου µας καλεί. Έχει επείγουσα ανάγκη της συµβολής όλων µας. Ο καθένας ας την προσφέρη όσο του επιτρέπουν οι δυνάµεις.
Με την ελπίδα ότι ανοίγουµε µια συζήτηση η οποία πιθανόν να αποδειχθή γόνιµη, ίσως σωτήρια για
την λατρευτή γενέτειρά µας, διατυπώνοµε τις παρακάτω σκέψεις και διαπιστώσεις σαν απάντηση
στα τρία κυριώτερα από τα πολλά ερωτήµατα, που αντιληφθήκαµε ότι γεννούνται σε όσους αντικρύζουν κατάµατα την πραγµατικότητα του Λιβαδίου.
Θα είναι µεγάλη προσφορά, αν δοθή συνέχεια, αν ακολουθήσουν άλλες πολλές φωτεινές σκέψεις
και διαπιστώσεις και προτάσεις, για να σκοτεινιάσουν και να καλύψουν τις δικές µας και τότε θα
γεµίση η καρδιά µας µε αισιοδοξία και χαρά.
Να τα τρία ερωτήµατα και µαζί και οι δικές µας απαντήσεις.

µην µπορούν να προσαρµόσουν τη ζωή τους, τις ασχολίες τους σε κάτι το σύγχρονο, το πρακτικότερο, το επιστηµονικό, σε κάτι το ωφέλιµο, όταν τους βλέπεις στην εποχή των αντιβιοτικών να
χρησιµοποιούν τα πιο απίθανα γιατροσόφια, που χρησιµοποιούσε η γιαγιά της γιαγιάς µας και να
πηγαίνουν στο γιατρό, όταν έρχεται η ώρα να έρθει ο Παπάς. Ας ερωτηθούν οι γιατροί µας Φαρµακιώτης και Τσαχαλίνας για το µέγεθος της θλίψης τους, που πέθανε άδικα και εξαιτίας της δικής
του και των συγγενών του αµάθειας ο υγιέστατος, ο πιο λεβέντης του Λιβαδίου Νικολάκης Παπαλεξίου. Και πόσοι άλλοι σαν αυτόν…
Πώς να µη θλίβεσαι όταν βλέπεις να µη θέλουν να διδαχθούν π.χ. οι αµπελουργοί από ένα υπόδειγµα αµπελιού, που έχει πατριωτικά στη διάθεσή τους ο συµπατριώτης µας Γεώργιος Σακελλαρόπουλος, πώς να µην απελπίζεσαι όταν βλέπεις, ότι σκοντάφτει η επικοινωνία τους µε διαµένοντας αλλού, γιατί δεν µπορούν να γράψουν ή να κάµουν χρήση του τηλεφώνου και του Ταχυδροµείου ακόµα, όταν τους ακούν να λέγουν ότι το δυσκολότερο ζήτηµα που αντιµετωπίζουν στη ζωή
τους είναι να καταφέρουν να γράψουν µια µουντζούρα για υπογραφή τους, όταν βλέπεις να καταδικάζονται στο δικαστήριο αθώοι γιατί δεν µπορούν να αναπτύξουν το θέµα τους ή ν’ αντικρούσουν τον αντίδικό τους, όταν τους βλέπεις να µη παρουσιάζονται χωρίς µεσολαβητή ή διερµηνέα
στην Τράπεζα, στο ∆ασαρχείο και στις άλλες Υπηρεσίες ή όταν τους ακούς να σου λένε, ότι ο γεωπόνος τους ζηµίωσε µε τις συµβουλές του. Αλλά τι να γράψει εδώ κανείς, και τι να παράλειψη.
Ας κρατήσουµε ’’ εν οίκω ’’ όσα δεν πρέπει να ακουσθούν ’’εν δήµω ’’.
Και τώρα ελάτε έστω και από αυτά τα λίγα παραδείγµατα να βγάλουµε το συµπέρασµα
1) Αν έχουµε το δικαίωµα ως συµπατριώτες, ως αδελφοί αυτών των ανθρώπων να στεκόµαστε
αδιάφοροι µπρος στα χάλια τους,
2) Αν µπορούµε να καµαρώνουµε για το Λιβάδι,
3) Αν µπορούµε να περιµένουµε ότι αυτοί οι κάτοικοι από µόνοι τους θα κάµουν ξεκίνηµα για
πρόοδο, για αναγέννηση της Κωµόπολης, ότι µόνοι τους θα ενεργήσουν και θα υποβληθούν σε θυσίες να αναπτυχθεί ο τουρισµός, να κατασκευασθούν λουτρά, πάρκα και τόσα
άλλα που ονειρευόµαστε και σχεδιάζουµε για τη γενέτειρά µας.
. Ασφαλώς τα πράγµατα δεν θα παρουσιάζονταν τόσο σκοτεινά και δύσκολα αν, όπως προανέφερα, οι περιστάσεις αναδείκνυαν ένα αριθµό ικανών τοπικών στελεχών και επιπλέον αν δεν ήταν
η κοµµατική φαγωµάρα, που αχρηστεύει τα στελέχη της ανάγκης.
Σαν το βόρειο Σέλας φωτίζει τις καρδιές µας από καιρού εις καιρόν η ελπίδα, ότι θα σώσει την
κατάσταση η αγάπη των ξενιτεµένων αδελφών, αλλά πέραν της ’’άξιας θαυµασµού’’ θετικής προσφοράς της εν Αµερική Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητας, η οποία έθεσε το βάθρο για την ανάπτυξη
της Παιδείας στο Λιβάδι µε την ανέγερση των µεγαλοπρεπών ∆ιδακτηρίων, µε την ποικιλότροπη
ενίσχυση των Σχολείων και µε τις γενεές δωρεές των µελών της, πέραν του άθλου της κατασκευής
και τοποθέτησης µε ελάχιστα χρήµατα του ανδριάντα του Γεωργάκη Ολυµπίου, που εµφάνισε τους
Λιβαδιώτες ότι εκπλήρωσαν ένα χρέος προς τη µνήµη του εθνικού ήρωα και Μεγάλου Αδελφού
τους, πέραν ακόµη ορισµένων µεµονωµένων ενεργειών ατόµων τα οποία έδειξαν την λατρεία για
το Λιβάδι δεν έχοµε να επιδείξουµε ενέργειες, που να έχουν τον χαρακτήρα προγραµµατισµένης
δράσης. Και τις σπάνιες ελπιδοφόρες εκλάµψεις τις διαδέχεται η µαύρη απελπισία.
2) Ερχόµαστε τώρα στο δεύτερο ερώτηµα. Υπάρχει πιθανότητα να καρποφορήσει µία καλά οργανωµένη προσπάθεια ή µήπως είναι από τώρα καταδικασµένη από έλλειψη ευνοϊκών προϋποθέσεων;
Πιστεύοµε ότι δεν είµεθα έξω από τα πράγµατα αν ισχυρισθούµε ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις
για να αναγεννηθεί το Λιβάδι και να γυνή σύντοµα µια ζηλευτή κωµόπολη µε ευτυχισµένους τους
κατοίκους της, γιατί
α) διαθέτει πολλές παραγωγικές πηγές των οποίων αν αναπτυχθεί και εκσυγχρονιστεί η εκµετάλλευση, θα έχει ως απόδοση µια οικονοµική ευηµερία, η οποία θα συγκράτηση τους κατοίκους
στον τόπο τους και θα αποτελέσει την βάση για την αναγέννηση,
β) οι ορεσίβιοι κάτοικοι είναι σκληραγωγηµένοι και τροµεροί στη δουλειά, οι δε απαιτήσεις τους
είναι περιορισµένες στο ελάχιστο,
γ) η γενιά των Λιβαδιωτών από κληρονοµικότητα, είτε από την επίδραση των κλιµατολογικών,
των υψοµετρικών κ.τ.λ. συνθηκών είναι έξυπνη,
δ) οι κάτοικοι είναι βαθιά επηρεασµένοι από την ζωή και την ιστορία των παλαιοτέρων κατοίκων
του Λιβαδίου, η νοικοκυροσύνη, η αρχοντιά και άλλες αρχές εκείνων κατευθύνουν και σήµερα την
ζωή των κατοίκων.
Η αρχοντιά αυτή µαζί µε την προσήλωση των Λιβαδιωτών στην εθνική ιδέα όσο και στην Χριστιανική πίστη αποτελούν στέρεο βάθρο, για να στερεωθεί µια καινούρια πολιτισµένη ζωή και εξοστρακίζουν τον κίνδυνο να γλιστρήσει η νέα γενεά σε λοξούς δρόµους, που οδηγούν σε ψευτοπολιτισµό ή σε αποµιµήσεις ξένων συνηθειών.

3) Και φθάνοµε τέλος στο τρίτο ερώτηµα, που είναι ουσιαστικής σηµασίας. Υπάρχουν τα
1) Ποιες είναι οι αιτίες που κρατούν το Λιβάδι στη σηµερινή κακοδαιµονία του;
µέσα για να πετύχουµε την αναγέννηση του Λιβαδίου και είναι εύκολο να τα αποκτήσουµε?
∆εν µας φαίνεται δύσκολο να απαντήσουµε ότι βασική αιτία αυτής της κακοδαιµονίας είναι η α- Και συγκεκριµένα ποια είναι αυτά και ποιοι οι τρόποι, που η χρησιµοποίηση τους θα µας
πελπιστικά χαµηλή µορφωτική, εκπολιτιστική και οικονοµική στάθµη του µεγάλου µέρους των κατοί- οδήγηση σίγουρα και θριαµβευτικά στην επιτυχία των σκοπών µας;
κων. Άλλη αιτία που κρατάει σε στασιµότητα στην κωµόπολη είναι ότι το Λιβάδι µε 4000 κατοίκους
Η σωστή απάντηση σ’ αυτό το σύνθετο ερώτηµα δεν µπορεί να δοθεί εύκολα και πρόχειρα.
δεν ανέδειξε στα χρόνια µας δραστήρια και φωτισµένα στελέχη της περιωπής του Κώστα ΚουρκουΠιστεύοµε ότι θα βρεθούµε όλοι σύµφωνοι, πως γι’ αυτή την απάντηση χρειάζεται σκέψη σοβαµπέτη και άλλων, κι ακόµη ότι και τα δευτέρας σειράς στελέχη τα αχρηστεύει η κατάρα της Κοµµατι- ρή, προσεκτική µελέτη του θέµατος, εµπεριστατωµένη συζήτηση.
κής φαγωµάραςΦταίει ακόµα ότι το ενδιαφέρον του Κράτους µας για τους ορεινούς εκδηλώνεται µέΕδώ, και πολλές και φωτισµένες πρέπει να είναι οι γνώµες που θ’ ακουσθούν, για να βγουν
χρι στιγµής µε ηµίµετρα, τα οποία ελάχιστα καρποφόρησαν εδώ.
σωστά συµπεράσµατα, τα οποία απαραίτητα πρέπει να καταλήξουν σε ένα ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
∆εν θεωρούµε άσκοπο να δώσουµε µια αναλυτικότερη εικόνα της εδώ κατάστασης αν και γνωρί- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, που για την πραγµατοποίησή του θα πρέπει να κληθούν από διαλεχτό ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ζουµε, ότι θα κουράσουµε τους ανυπόµονους.
όλοι οι Λιβαδιώτες σε συναγερµό για ενθουσιώδη εξόρµηση.
Το Λιβάδι έχει για κατοίκους του κατά το πλείστον ανθρώπους καλόκαρδους και φιλήσυχους, αλλά
Ηµείς πιστεύοµε κατ’ αρχήν, ότι στην εποχή µας υπάρχουν άφθονα τα µέσα, που θα κάµουν εύπου τους δέρνει η άγνοια και η αµάθεια, ανθρώπους χωρίς ενδιαφέρον, για κάτι που βρίσκεται έξω κολη την επίτευξη των σκοπών µας. Κατά την γνώµην µας η δυσκολία µάλλον έγκειται στην επιλοαπό τα ατοµικά και οικογενειακά προβλήµατα και συµφέροντα, ανθρώπους απελπισµένους χωρίς γή των καταλληλότερων για τη δική µας περίπτωση και στην εξεύρεση των αποτελεσµατικών τρόκαµιά όρεξη για πρόοδο και ανάταση. Πρόθυµοι να ακολουθήσουν εκείνους που θα κατορθώσουν πων χρησιµοποίησης της. Ωστόσο η δυσκολία αυτή µικραίνει, αν κατά την επιλογή των µέσων και
να τους συγκινήσουν για κάποιο ωραίο έργο, δεν έχουν τον καιρό, ούτε την δυνατότητα να κάµουν των µεθόδων έχοµε σταθερά και ολοκάθαρα µπροστά στα µάτια µας α) την επικρατούσα εδώ κασκέψεις ή να πάρουν πρωτοβουλία για βελτίωση της κατάστασης του συνόλου. Έχει το Λιβάδι και τάσταση και β) τον στόχο που τάξαµε, τον σκοπό που επιδιώκουµε.
πολλά και µεγάλα προβλήµατα ζωτικής σηµασίας. Αραιά και που τα συζητούν οι ελάχιστοι. Οι πολΓια να βάλουµε τα πράγµατα σε κάποιο δρόµο, σε κάποια αρχή, πρώτα θ’ απαριθµήσουµε όσα
λοί τεντώνουν καλά το αυτί τους µόνο, όταν ακούν συζήτηση για µερική ή ολοκληρωτική εγκατάλειψη έργα έχοµε ακούσει κατά καιρούς να προτείνουν για την άνοδο του Λιβαδίου διάφοροι από τους
του Λιβαδίου και τότε στα πρόσωπα τους βλέπεις να καθρεφτίζεται η δραµατική συγκίνηση τους.
διασκορπισµένους συµπατριώτες µας, κινούµενοι από θερµό πόθο να ιδούν το Λιβάδι σε καλλίτεΌσο για τις εκδηλώσεις της καθηµερινής ζωής των πολλών, αυτές είναι που κάνουν πολλούς ξέ- ρη µοίρα, και ύστερα θα γράψουµε και τις δικές µας απόψεις οδηγούµενοι από την πείρα, που ένους από εκείνους, που µας ακούνε να καµαρώνουµε για το Λιβάδι µας, να λέγουν καγχάζοντας: ‘Για χοµε αποκοµίσει κατά την εδώ µακροχρόνια προσφορά υπηρεσιών.
ποιο Λιβάδι καµαρώνετε; Αυτό είναι βυθισµένο στην πιο µεγάλη καθυστέρηση;’ Κι εµείς, που χρόνια
Και αρχίζοµε.
τώρα παρακολουθούµε από την απελπιστική αυτή κατάσταση, θλιβόµαστε και απογοητευόµαστε 1. Ένα ξενοδοχείο τουριστικό, σύγχρονο και άνετο που θα κάµει τους πελάτας τους να φεύγουν
συχνά. Αλλά η απογοήτευση, η θλίψη, η απελπισία πολλές φορές γεννούν τέτοια δύναµη, εκτρέφουν
ενθουσιασµένοι.
και φουντώνουν γιγάντια απόφαση εξόρµησης και δράσης για ξερίζωµα του κακού.
2. Ένα εξοχικό κέντρο µέσα στα πεύκα του άλσους Γκουτζαµάνη, σύγχρονο, µε υαλοστάσια γύΑλήθεια πώς να µην απελπίζεσαι και να µη θλίβεσαι όταν βλέπεις τους συµπατριώτες σου να
ρω- γύρω, ώστε ολόκληρο να το λούζει ο ήλιος τον χειµώνα από όλες τις πλευρές.
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3. Να γίνει νέα διαρρύθµιση του άλσους Γκουτζαµάνη, για να πάρει µια µορφή, που να θέλγει και
να ξεκουράζει τον επισκέπτη.
4. Ο ιερός ναός του Αγίου Αθανασίου να κατεδαφιστεί και στη θέση του ν’ ανεγέρθη ένας Ναΐσκος
στολίδι του Λιβαδίου, που µε την όψη του ακόµα θα τέρπει το µάτι του διαβάτη, θα τον προσελκύει για να του τόνωση το θρησκευτικό συναίσθηµα.
5. Αν διαµορφωθεί κατά έναν τρόπο το Σάλτσι, γίνεται ένα µαγευτικό τοπίο µε σπάνια χάρη.
6. Οι αυτοκινητόδροµοι ν’ ασφαλτοστρωθούν και να επεκταθούν µέχρι τα πευκόφυτα οροπέδια της
Σιάπκας, που είναι ιδεώδη για χιονοδροµίες, εφάµιλλα των Ελβετικών. Έτσι θ’ αναπτυχθεί χειµερινός τουρισµός πλουσιότερος από τον καλοκαιρινό.
7. Ν’ ανεγερθή ένα καλοσχεδιασµένο ορεινό καταφύγιο στο Χαϊδάρι τώρα που πλησίασε εκεί το
αυτοκίνητο. Ποιος δεν θα κοιµηθεί εκεί το καλοκαίρι δυο-τρεις φορές µε την οικογένεια ή µε την
παρέα του, για ν’ ανανέωση τους πνεύµονές του;
8. Ένα σχέδιο πόλης, µακρόχρονης εφαρµογής θα παρουσίαση κάποτε το Λιβάδι µας έτσι, που να
µη χορταίνεις να το βλέπεις, θα διευκολυνθεί δε και η κίνηση των τροχοφόρων.
9. Άλλα δυο τρία ανθοστόλιστα πάρκα στις γειτονιές θα στολίσουν την κωµόπολη.
10. Η πλατεία να διευρυνθεί για να απόκτηση ευρυχωρία, και ή άλλη νέα πλατεία επίσης να διευρυνθεί, δια της αγοράς του κτήµατος Αθ. Χαλκίδη.
11. Μετά τη σωτήρια ενέργεια του γόνου της µεγάλης οικογένειας Ζανναίων, του Κώστα Ζάννα, για
επίσπευση της ηλεκτροδότησης του Λιβαδίου από την ∆.Ε.Η., να καταβληθούν και δικές µας ενέργειες, για να µη χαθεί η µεγάλη ευκαιρία
12. Να κατασκευασθούν λουτρά για το κοινό και
13. Μια βιβλιοθήκη πλούσια και ονοµαστή που να βρίσκεις τα πιο σπάνια βιβλία.
Κοντά σ’ αυτές, κι άλλες προτάσεις έχουν γίνει για έργα µικρότερης σηµασίας.
Όλες οι παραπάνω προτάσεις είναι επιτυχηµένες και δεν µας αρέσει να απορρίψουµε κανένα από
αυτά τα έργα, αν και βλέπουµε ορισµένα απραγµατοποίητα προς το παρόν. Έχοµε τη δύναµη να
φανταζόµαστε το λατρευτό µας Λιβάδι µε όλα αυτά στολισµένο και ηδονιζόµαστε µε την εικόνα αυτή
στη φαντασία µας.
Ωστόσο η εποχή που ζούµε, µας συνήθισε σε ρεαλιστική σκέψη και προσγειωµένοι ξεκαθαρίζουµε
την άποψη µας, ότι όλα αυτά τα έργα θα διακοσµήσουν το Λιβάδι, θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη
αξιόλογης τουριστικής κίνησης, θα συµβάλλουν να γίνει γνωστό σε ευρύτερο κύκλο, αλλά στο βάθος
θα µείνει σχεδόν το ίδιο. Η επιφάνεια θ’ αλλάξει, ο στόχος µας θα µείνει σχεδόν άθικτος.Για την ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ του Λιβαδίου θα είναι αυτά ένα µικρό µόνο βήµα, γιατί ο τουρισµός είναι µεν υπολογίσιµη πηγή πλούτου, αλλά όχι αρκετή για να εξασφαλίσει αυτή µόνη σίγουρο µέλλον σε µια κωµόπολη σαν το Λιβάδι, µε πολύ χαµηλά εισοδήµατα, και έτσι θα στέκει πάντα απειλητικός ο κίνδυνος,
ηµείς να κτίζουµε και οι κάτοικοι να ετοιµάζουν τα µπαγάζια τους, για ολοκληρωτική εγκατάλειψη του
Λιβαδίου.
Αλλά ας υποθέσουµε προς στιγµήν ότι κατορθώσαµε να χαρίσουµε όλα τα προτεινόµενα έργα στο
Λιβάδι, ας ιδούµε και από τούτη την πλευρά το θέµα. Θα διατηρηθούν? Θα ευδοκιµήσουν? Ποιος θα
τα συντηρήσει, σε τίνος την αγάπη και την φροντίδα θα τα παραδώσουµε? Μήπως ξεχνάµε ότι χρόνια συναγελαζόµαστε στο άλσος µε τα παντός είδους ζώα; Έτσι θα το οραµατίστηκε το άλσος του ο
αείµνηστος κ. Γκουτζαµάνης ή µήπως δεν βλέπουµε χρόνια τώρα ερειπωµένο το Σάλτσι ή µήπως…;
Αλλά δεν είναι σκοπός µας να απογοητεύσουµε ούτε τον πιο διστακτικό, και για να µην παρερµηνευθούν οι σκέψεις ξεκαθαρίζουµε, ότι άποψη µας είναι να συνεχίσουµε τα σχέδια και τις ενέργειές
µας, αλλά µε κάποια διαφορά υψίστης σηµασίας, την εξής. Σύγχρονα µε κάθε άλλη κίνησή µας, θα
πρέπει να στρέψουµε το βλέµµα µας και σε µία άλλη κατεύθυνση, θα πρέπει το περισσότερο βάρος
των ενεργειών και της δράσης µας να το τοποθετήσουµε σε κάποια άλλα καυτά και ζωτικά ζητήµατα,
για να µπορέσουµε να χτυπήσουµε το κακό στη ρίζα και να στερεώσουµε γερά τα θεµέλια ενός µεγάλου έργου µας, της εξασφάλισης λαµπρού µέλλοντος για το Λιβάδι µας.
Αφού πρώτα θα πείσουµε τους µόνιµους κατοίκους, ότι ετοιµάζουµε εξόρµηση, η οποία θα αποβλέπει κυρίως στο ξαλάφρωµά τους από τα αβάσταχτα βάρη, που τους συνθλίβουν και σε αδελφική
συνεργασία µαζί τους να βάλουµε µπρος :
Α) ΤΗΝ ΕΠΙ∆ΙΩΞΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ
Να ερευνήσουµε και να βρούµε ποια είναι τα αποδοτικότερα µέσα για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισµό των παραγωγικών πηγών. Αν κατορθώσουµε να αυξήσουν το εισόδηµά τους οι κάτοικοι, θα έχουµε στερεώσει τον ακρογωνιαίο λίθο για θεµελίωση του µεγάλου έργου µας.
Ας έχουν σ’ αυτό το θέµα πρώτοι τον λόγο οι εξέχοντες συµπατριώτες µας Γεωπόνοι: Ξενοφών
Φόλας, Σωτήριος Κουρκουµπέτης, Γεώργ. Χατζηµπούσιος, Σωτήριος Φράγκος, Αλέκος Κάρπος, Μίµης Πάπας και ακόµα οι Νικ. Σταθάκης, Αλέκος Μπλάτζας και από κοντά τους ηµείς οι άλλοι.
Β) ΤΗΝ ΑΝΥΨΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
∆Ι’ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ.
1. Να ενισχύσουµε τα Σχολεία στο δύσκολο έργο εξασφαλίζοντάς τα ό,τι χρειάζονται. ∆ια της
Παιδείας θα φτάσουµε στο σκοπό µας πιο σίγουρα.
2. Γνωρίζουµε όλοι µας καλά, ότι από τα παµπάλαια χρόνια και µέχρι σήµερα, Έθνη και Πόλεις,
που βρέθηκαν σε παρακµή, προς την Παιδεία στράφηκαν ως προς ’’σανίδα σωτηρίας’’ και δι’
αυτής έφτασαν στο ζενίθ της προόδου. Και δεν χρειάζονται εδώ δαπάνες µεγάλες, όσο ενέργειες ακατάπαυστες.

3. Να ενεργήσουµε να ριζώσει στο Λιβάδι το Γυµνάσιο και συν τω χρόνω να ιδρυθεί και Λύκειο.
Έτσι θα φωτιστούν οι νέοι και το φως θα µεταδώσουν στην οικογένεια και την συγγένειά τους,
καθώς και σ’ όλους τους κατοίκους. Υπολογίζουµε ότι σε δέκα χρόνια θα περάσουν 800 νέοι από
το Λιβάδι.
4. Να λυθεί µια για πάντα το διδακτηριακό πρόβληµα και να έχουν τα σχολεία επάρκεια αιθουσών
διδασκαλίας, χειροτεχνικών εργασιών, εργαστηρίου Πειραµατικής, υπόστεγο Γυµναστικής κ.τ.λ..
5. Την πιο µεγάλη σηµασία αποδίδουµε να αποκτήσουν τα Σχολεία µια µεγάλη αίθουσα χιλίων καθισµάτων, για µορφωτικές συγκεντρώσεις, διαλέξεις, γιορτές, για ψυχαγωγικές συγκεντρώσεις,
για γενικές συνελεύσεις µε θέµατα τα µεγάλα προβλήµατα του Λιβαδίου, για λειτουργία του Κινηµατογράφου, ο οποίος αποδείχτηκε το ισχυρότερο µέσο για ευεργετική επίδραση σε µικρούς και
µεγάλους. Μια πλούσια και καλά οργανωµένη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη µε βιβλία για το επίπεδο
και τις ανάγκες των κατοίκων, µπορεί να βάλει και στο τελευταίο σπίτι το χρήσιµο βιβλίο. Από
έρευνα που κάναµε εξακριβώσαµε ότι από τα 1000 σπίτια, τα 900 δεν έχουν ούτε µισό βιβλίο,
ούτε και αυτήν την ιερά σύνοψη, που άλλοτε την έβρισκες σε όλα τα σπίτια. Ποιος δεν θα έφερνε
ευχαρίστως ένα βιβλίο 30 δραχµές κάθε φορά που επισκέπτεται το Λιβάδι. Με 5.000 δραχµές
οµογενών Αµερικής αγοράσθηκαν 200 βιβλία τα οποία γίνονται ανάρπαστα από τους µαθητάς
και διαβάζονται να τα’ ακούσει όλη η οικογένεια. Οι διδάσκαλοι διαπιστώσαµε όλοι, ότι από τότε
που διαβάζονται τα βιβλία αυτά, οι µαθητές πλούτισαν το λεξιλόγιό τους και βελτίωσαν την διατύπωση των γραπτών και προφορικών εκθέσεων.
Να ενισχυθούν και άλλοι ευφυείς και άποροι µαθητές να σπουδάσουν, για να αποκτήσει το Λιβάδι
άξια στελέχη για οδηγούς στην ανοδική πορεία του. Αυτές τις µέρες βρισκόµαστε σε αδυναµία να
ενισχύσουµε φοιτήτρια των φυσικών, άριστη στα µαθήµατα και µε ήθος και χαρακτήρα άµεµπτο, η
οποία βρίσκεται στην ανάγκη να διακόψει τις σπουδές της στη Θεσσαλονίκη από οικονοµική ανέχεια, αν και φροντίζει να εργάζεται όσο της επιτρέπουν τα µαθήµατα. Και
Γ) ΝΑ ΚΙΝΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΚΩΜΟΠΟΛΗΣ.
Π.χ. να µια εικόνα που είναι για ντροπή όλων µας: επί χρόνια τώρα καθ’ ένα από τα χίλια σπίτια
του Λιβαδίου στις 6 η ώρα το απόγευµα στέλνει στο ταχυδροµείο έναν αντιπρόσωπο, συνήθως τη
γιαγιά ή το παιδάκι, γιατί ο πατέρας είναι στη δουλειά κι η µητέρα έχει τις φροντίδες του σπιτιού, κι
εκεί στο ταχυδροµείο, που δεν υπάρχει υπόστεγο, εκτεθειµένοι στον τσουχτερό βοριά ή µε βροχές
και χιόνια περιµένουν να βγει ο ταχυδρόµος να τους διαβάσει όλα τα γράµµατα να τα πάρουν ή να
πληροφορηθούν ότι δεν έχουν. Κι αυτό κάθε µέρα πλην της Κυριακής.
∆ιαµαρτυρηθήκαµε για το κατάντηµα, και το αποτέλεσµα ήταν να µας ρίξουν από τη Σκύλλα στη Χάρυβδη. ∆ιέταξαν να βγαίνει την άλλη µέρα το πρωί ο ταχυδρόµος για διανοµή κατ’ οίκον, και τώρα
µένουµε χωρίς τηλέφωνο τις περισσότερες ώρες, καταλαβαίνετε δε πόσες φορές στους 4000 κατοίκους η τηλεφωνική επικοινωνία καταντάει ζήτηµα ζωής και θανάτου για ανθρώπινες υπάρξεις και
πόσες δυσκολίες παρεµβάλλονται στις εργασίες των εµπόρων και των επαγγελµατιών, αλλά και όλων των κατοίκων, αυτά δε όλα γιατί το Υπουργείο Συγκοινωνιών δεν πιέσθηκε να διορίσει ένα δεύτερο έκτατο υπάλληλο, ενώ στα χρόνια της τουρκοκρατίας και ως το 1938 είχαµε Προϊστάµενο, ∆ιανοµέα και φύλακα της γραµµής. Ή το άλλο, που το 15 ΚΤΕΛ Λαρίσης εκτελεί την συγκοινωνία µε ένα
’’σαράβαλο’’ αυτοκίνητο χωρίς εισπράκτορα, έτσι που ο οδηγός σταµατάει στο Μαρούλι επί µισή
ώρα, για να εισπράξει τα εισιτήρια, να καταγράψει τους επιβάτες, να δώσει τα ρέστα, ενώ θα έπρεπε να υποχρεωθεί να βάλει καλό αυτοκίνητο να κάνει δυο δροµολόγια την ηµέρα, να κάνει και τις
Κυριακές ένα δροµολόγιο και να έχει και εισπράκτορα.
Και πόσα άλλα παρόµοια χάλια, που είναι δυνατό µε ορισµένες ενέργειες να τα θεραπεύσουµε. Με
λίγα λόγια η άποψη µας είναι να ρίξουµε για τα παραπάνω ζητήµατα αρκετό βάρος κα ύστερα ή
σύγχρονα να πιάσουµε και εκείνα, που είναι δυνατόν να πραγµατοποιήσουµε από όσα τουριστικής
και διακοσµητικής σηµασίας έργα έχουµε στο νου µας, αλλά να κινηθούµε µεθοδικά, δυναµικά και
µε πρόγραµµα.
Έτσι θα κάνουµε σωστό ξεκίνηµα, θα δηµιουργήσουµε στους µόνιµους κατοίκους ενδιαφέρον,. ενθουσιασµό, αισιοδοξία και στο τέλος αυτοπεποίθηση και θα τους µετατρέψουµε σε συνεργάτες µας
Θα τους ανυψώσουµε και θα τους καταστήσουµε ικανούς να πάρουν αργότερα αυτοί πρωτοβουλία
και τέλος να πάρουν αυτοί πλέον στα στιβαρά τους χέρια την σηµαία για την ανοδική πορεία του
Λιβαδίου προς τις ηλιόλουστες κορυφές. Και όταν θα φτάσει εκεί το Λιβάδι, θα έχει ξεφύγει από τον
κίνδυνο του µαρασµού και του αφανισµού, θα έχει σωθεί. Και οι κάτοικοί του θα έχουν ανοιχτά τα
µάτια τους κι ανοικτές τις πόρτες και τα παράθυρα του νου και της καρδιάς του, για να µπορούν να
περνούν οι λάµψεις της όµορφης και σοφής ∆ηµιουργίας του Αληθινού Θεού, ηµείς δε ικανοποιηµένοι γιατί βάλαµε σε δρόµο ένα µεγάλο έργο και ήσυχοι και περήφανοι, γιατί εκτός των άλλων µας
πραγµατοποιήσεων στη ζωή εκτελέσαµε ένα αδελφικό και ανθρωπιστικό καθήκον προς τον τόπο της
γεννήσεώς µας και προς τους αδελφούς µας κατοίκους του, θα αναπαυόµαστε.
Κλείνουµε εδώ αυτές µας τις σκέψεις και µε λαχτάρα και αγωνία περιµένουµε να δούµε τι θα απογίνει.
Λιβάδι 1/1/1966
Τ. Χατζηµιχάλης, ∆/ντής Α’. ∆ηµ. Σχολείου Λιβαδίου

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.
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.
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Στα χέρια της σύνταξης του ‘Λόγου’ έφθασε χάρις στην ευγενή παραχώρηση εγκρίτου δηµοσιογράφου-ερευνητού της ΕΡΤ 3, τεύχος της αθηναϊκής εφηµερίδας ‘ΤΟ ΣΚΡΙΠ’, µε ηµεροµηνία Κυριακή 30
Ιουλίου 1900, όπου αναφέρεται είδηση που αφορά την προσπάθεια δηµιουργίας ρουµανικού σχολείου στο Λιβάδι. Παραθέτουµε φωτοτυπηµένη τη σελίδα µε την είδηση και σε µεγέθυνση το κρίσιµο σηµείο της αναφοράς, όπου αναγράφονται τα εξής :
Η ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝ∆Α. Κατ’ αυθεντικήν είδησιν εξ Ελασσώνος, η Ρουµανική Προπαγάνδα απεπειράθη να ιδρύση ρουµανικόν σχολείον εις το ελληνοφρονέστατον χωρίον Βλαχολείβαδον, αποστείλασα εκεί διδάσκαλον. Αλλ’ οι κάτοικοι απεδίωξαν ούτον κακώς έχοντα, τον παρέλαβε δε, όπως τον σώση, στρατιωτική δύναµις και τον ωδήγησεν εις Σέρβια.

Η σύνταξη του ‘Λόγου’, χωρίς ίχνος εθνικιστικής έπαρσης, δηλώνει περήφανη για το υψηλό εθνικό
φρόνηµα των Λιβαδιωτών προγόνων µας, σε εποχές όπου η επιβίωση ήταν πολύ δύσκολη και τα
οικονοµικά κίνητρα για την αποδοχή της δηµιουργίας ρουµανικού σχολείου ήταν άκρως δελεαστικά
για κάθε οικογένεια. Επειδή δε, τυγχάνει να έχει στα χέρια της τον πλήρη κατάλογο µε τα µαθητολόγια και καθηγητολόγια των ρουµανικών σχολείων της εποχής στα κατεχόµενα ελληνικά εδάφη, νοιώθει ακόµη περισσότερο θαυµασµό για τη φωτεινή εξαίρεση του Λιβαδίου και την αντίστασή του στον
«γλωσσικό και µορφωτικό εκµαυλισµό» που η ρουµανική κυβέρνηση και προπαγάνδα επιχείρησε
και εν πολλοίς κατάφερε για κάποιο διάστηµα να πετύχει στην ευρύτερη περιοχή της ∆υτικής Μακεδονίας και όχι µόνον.
Προφανώς το ορµέµφυτο ένστικτο των Λιβαδιωτών περί εθνικής συνείδησης ήταν πολύ ισχυρό τερο
από τα 30 ή περισσότερα αργύρια της προπαγάνδας της εποχής εκείνης, τα οποία στόχευαν στην

1. Μαρ. Χρόνη, 2. Πελ. Σκλιοπίδου, 3. Νίτσα Συννεφάκη-∆ήµου
4. Νίτσα Συννεφάκη-∆ίκα, 5. Μαρίκα Συννεφάκη-Ευθυµιάδου
6. Μαρίκα Σκλιοπίδου, 7. Ειρήνη Μπρίκα

σταδιακή της αποδυνάµωση, έως την ολική της εξαφάνιση.
Το ζήτηµα αυτό ήταν µεν γνωστό, αλλά σε επίπεδο προφορικής παράδοσης. Τώρα όµως τεκµηριώνεται και γραπτώς και φυσικά αποκτά και διάσταση επισηµότερη.
Ο Κώστας Προκόβας στα ‘Παιδιά της Μνηµοσύνης’ λέει ότι «Tη γλώσσα µου έδωσαν ελληνική. Ήµασταν όµως τυχεροί, γιατί στο σπίτι, στη γειτονιά, στο δρόµο ακούγαµε και µαθαίναµε και µια δεύτερη γλώσσα, την κουτσοβλάχικη. H κουτσοβλάχικη ήταν ενδοοικογενειακή, ενδοκοινοτική. “Πάτρια”
γλώσσα ήταν η Eλληνική». Οι Λιβαδιώτες εποµένως, δεν χρειάζονταν αλλοδαπούς δασκάλους για
να µάθουν µία άλλη γλώσσα που έµοιαζε µε εκείνη της γιαγιάς και του παππού τους και δεν εξαργύρωναν αυτές τις αρχές και τις αξίες. Γι’ αυτό «εξεδίωξαν αυτόν κακώς έχοντα», µε ό,τι σηµαίνει αυτό,
το οποίο µπορούµε να φανταστούµε, µιά που χρειάστηκε στρατιωτική δύναµη για να σώσει τον δύσµοιρο Ρουµάνο δάσκαλο από την εθνική τους οργή.

Κώστας Συννεφάκης – Καπετάν Νικήτας – 1944;

Λευτέρης Συννεφάκης – Καπετάν Ξάνθος 1933

Νίκος Συννεφάκης – 1932
Ο συγγραφέας του βιβλίου ‘Γεωργάκης Ολύµπιος’
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Η συντακτική οµάδα του ‘Λόγου’, µετά την ολοκλήρωση των πρόσφατων µεγάλων εορτών της Ορθοδοξίας (Πάσχα, Πεντηκοστή, Αγίου Πνεύµατος κλπ.), προβληµατίστηκε αρκετά για
τον ‘τρόπο εορτασµού των εορτών’, µια που βλέπει ότι οι παλιές καλές και αγνές εποχές έχουν από καιρό τελειώσει, ο δε νέος τρόπος έκφρασης και συµµετοχής του κόσµου έχει
πάρει πλέον έναν χαρακτήρα µεταµοντέρνο. Περίσσεψαν π.χ. και φέτος οι µακροσκελείς, ποµπώδεις και δίκην διαγγέλµατος ευχές προς την συντακτική οµάδα, κυρίως µέσω µηνυµάτων SMS από τα κινητά τηλέφωνα, όπου ο κάθε αποστολέας έβγαλε όλη του την καταπιεσµένη ποιητική φλέβα ή θυµήθηκε τις εκθέσεις αναλόγου θέµατος που έγραφε στο λύκειο.
Θέτοντας λοιπόν ένα γενικότερο θέµα του εορτασµού αυτών των ηµερών, η σύνταξη αποφάσισε να πρωτοτυπήσει και να σχολιάσει την πρόσφατη εορτή του Πάσχα, δηµοσιεύοντας
κάποιες ιστορικές εικόνες πινάκων µε θέµατα εµπνευσµένα από την Μεγάλη Εβδοµάδα. Θεωρεί ότι είναι εποικοδοµητικότερες άλλου τύπου ευχών, τις οποίες ούτως ή άλλως σε προφορικό επίπεδο τις έχουµε δώσει
και πάρει όλοι µας, µε πολύ λακωνικότερο τρόπο από τα κείµενα SMS. Επίσης θα παραθέσει προς τέρψιν και ενδεχοµένως προβληµατισµό όλων µας, ορισµένα άρθρα (µε τα οποία δεν συµφωνεί υποχρεωτικώς)
από τον τύπο των ηµερών, τα οποία αλίευσε και τα έκρινε άξια δηµοσίευσης. Η ουσία στα κείµενα αυτά αφορά και την κάθε ανάλογη εορτή και τους δοξαστικούς τρόπους που ακολουθούνται τυποποιηµένα πλέον.

Η Σταύρωση - 9ος-13ος αιώνας
Βυζαντινό µουσείο Αθηνών

Η Σταύρωση - 14ος αιώνας
Βυζαντινό µουσείο Αθηνών

Η Οδός του Μαρτυρίου – 1590
∆οµήνικος Θεοτοκόπουλος – Ελ Γκρέκο

Αποκαθήλωση – 1495
Σάντρο Μποτιτσέλλι

Η Σταύρωση – 1590
Ματίας Γκρουνεβαλντ

Η Σταύρωση – 1930
Πάµπλο Πικάσσο

Η Οδός του Μαρτυρίου - 1600
Καραβάτζιο

Η Σταύρωση - 1500
Περουτζίνο

Η Ανάσταση – 1542
Τιτσιάνο

Η Ανάσταση – 1579
Τιντορέττο

Του Παντελή Μπουκάλα – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Μεγάλη Παρασκευή, και σίγουρα θα υπάρχουν ακόµα χωριά όπου θ’ ακουστεί το Μοιρολόι της
Παναγίας: «Σήµερα µαύρος ουρανός, σήµερα µαύρη µέρα, / σήµερα όλοι θλίβονται και τα βουνά
λυπούνται». Αν το Καταλόι ετούτο έχει αντέξει στο χρόνο, κι αν έγινε λόγος δηµοτικός παρά τη λόγια
(µεσαιωνική) καταγωγή του (κάποια µοτίβα του πάντως θα µπορούσε να θεωρηθούν πολύ παλαιότερα του Μεσαίωνα, µε τις ρίζες να φτάνουν ώς τους ποιητικούς αρχαιοελληνικούς επιταφίους), δεν
το οφείλει τόσο (ή δεν το οφείλει αποκλειστικά) στη θρησκευτική πίστη όσο στην αµεσότητα µε την
οποία η τέχνη του συνάπτει αχώριστα τα ουράνια µε τα κοσµικά. Σε όλες τις παραλλαγές του µοιρολογιού, που απλώνονται από τη Θράκη ώς την Κύπρο, από την Κάτω Ιταλία ώς τη Μικρά Ασία και
από την Ικαρία ώς τον Πόντο, η Παναγία που θρηνεί είναι µια µάνα από χώµα που κλαίει ένα γιο
που πεθαίνει όπως ένας άνθρωπος, όχι όπως ο Υιός του Θεού που πρόκειται να αναστηθεί σε τρεις
ηµέρες.
«Επιάσαν τον Υιούλη µου κι έµεινα ορφανεµένη / κι ο κόσµος κλαίει ουρανέ κι η γη σκοτεινιασµένη» ακούµε το θρήνο στην κυπριακή παραλλαγή του, κι είναι σαν να τον ακούµε από τα χείλη κάθε
χαροκαµένης µάνας. Η ταύτιση γίνεται αυθόρµητα, γιατί στο µοιρολόι ο θάνατος εννοείται ως ακαµάχητος και η ζωή ως ένα θαύµα που η επανάληψή του δεν είναι εφικτή. Ποια µάνα, ό,τι και

αν πιστεύει, δεν θα ένιωθε πως και ο δικός της ακρότατος πόνος εκφράζεται µέσα από λόγια σαν
και τούτα: «Ο ήλιος εσκοτίστηκεν κι όλον το φως εχάθη, / και το φεγγάριν τ’ ουρανού κατά πολλά
επικράνθη. / Όρη αναστενάξετε και πέτρες ραϊστείτε / και ποταµοί στραγγίσετε και δένδρα µαραθείτε».
Συγκλονιστικός ακούγεται ο θρήνος της Παναγίας και στην απόδοσή του από τον Κώστα Βάρναλη,
στο «Φως που καίει». «Ήθελα να ολοκληρώσω τη Μάνα-Σύµβολο» εξηγεί ο ποιητής στα «Φιλολογικά Αποµνηµονεύµατά» του. «Να της δώσω (το κατά δύναµη) όλο εκείνο το απέραντο βάθος, που έχει η πραγµατική µητρότητα, που είναι ο πρώτος και έσχατος νόµος της ζωής και όχι θάµα. Αυτό άλλωστε κάνουνε κι οι περισσότεροι εκκλησιαστικοί ύµνοι. Απ’ αυτούς πήρα τον τόνο και µάλιστα του
Ρωµανού του Μελωδού». Κι ακούγεται πράγµατι και του Ρωµανού ο λόγος και άλλων υµνογράφων
στο ποίηµα του Βάρναλη, όπου το οικείο µας «γλυκύ έαρ» µεταβαίνει στην «άνοιξη» και η «δάµαλις»
στη «δαµάλα»: «Φεύγεις πάνω στην άνοιξη, γιε µου καλέ µου, / Άνοιξη µου γλυκιά, γυρισµό που δεν
έχεις. / Η οµορφιά σου βασίλεψε κίτρινη, γιε µου, / δεν µιλάς, δεν κοιτάς, πώς µαδιέµαι, γλυκέ µου! /
Καθώς κλαίει, σαν της παίρνουν το τέκνο, η δαµάλα, / ξεφωνίζω και νόηµα δεν έχουν τα λόγια».
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Tου Χρήστου Γιανναρά – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Στη Μεγάλη Εβδοµάδα, που σήµερα αρχίζει, θα ήταν εξαιρετικά ελπιδοφόρο αν σιγούσε κάθε παρέµβλητος στη λατρεία λόγος. Ούτε κηρύγµατα, ούτε εόρτιες εγκύκλιοι, ούτε διδακτικές επεξηγήσεις
και σχολιασµοί των τελουµένων. Να γινόταν σεβαστή η λατρευτική δραµατουργία, ακέραιη στη δυναµική σηµαντική της.
Για να σιγήσει γόνιµα ο λόγος, πρέπει να έχουν εµπεδωθεί κριτήρια καίριων διακρίσεων: Να µπορούµε να ξεχωρίσουµε τις νοητικές και ψυχολογικές «βεβαιότητες» από τις εµπειρικές ψηλαφήσεις.
Τη συναισθηµατική αυθυποβολή από την κοινωνούµενη εµπιστοσύνη. Την ατοµοκεντρική «συγκίνηση» από την κατανυκτική αυθυπέρβαση. Τη γλώσσα της ελπίδας από τη γλώσσα της προπαγάνδας.
Τέτοιες διακρίσεις δεν διδάσκονται, σπουδάζονται στην πράξη. Όταν λειτουργεί το εκκλησιαστικό γεγονός, φανερώνει τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία.
Τη φανερώνει µε τρόπους συγκεκριµένους, απτούς: Με την αρχιτεκτονική µορφή, τη ζωγραφική τεχνοτροπία, το είδος του µουσικού µέλους, της παραστατικής δραµατουργίας. Καταλαβαίνεις τότε,
χωρίς νοητικές αναλύσεις, πώς ό,τι αποβλέπει στον εντυπωσιασµό, στη ψυχολογική υποβολή, στην
ατοµοκεντρική «πνευµατική» τέρψη είναι άσχετο µε την εκκλησία, είναι µόνο θρησκεία (γεγονός εγκλωβισµένο στις ανάγκες της φύσης του ανθρώπου). Καταλαβαίνεις, χωρίς αισθητικές προτεραιότητες ότι τα ηλεκτρικά καντήλια είναι ψευτιά, τα ηλεκτρικά κεριά (σε µανουάλια και πολυελαίους) είναι απάτη για εντυπωσιασµό ή υστερική µεγαφωνία είναι, εκτός από βαρβαρισµός, και λογική της
προπαγάνδας.
Όταν λειτουργεί το εκκλησιαστικό γεγονός, διαπιστώνεις αµέσως ότι µετέχεις στη συγκρότησή του,
είσαι µέτοχος όχι θεατής και ακροατής. Μετέχεις στις σχέσεις που το καθιστούν γεγονός, γι’ αυτό και
ό,τι δεν συγκροτεί σχέση και κοινωνία σχέσεων (ό,τι απευθύνεται στο άτοµο, ευφραίνει, συγκινεί,
διδάσκει, ηθικοποιεί το άτοµο) αποκλείεται από το εκκλησιαστικό γεγονός. Ο,τι είναι ατοµικό ανήκει
στη θρησκευτική σφαίρα, ψευτοπαρηγορεί τον θάνατο. Εκκλησιαστικό γεγονός είναι το ψωµί, το
κρασί, το κερί, το λάδι, τα χρώµατα, η µουσική, το λιβάνι, ακόµα και το κάθισµα (το «στασίδι») όταν
συγκροτούν σχέση: ∆ηλαδή, όταν συγκροτούν αναφορά, ευχαριστία (όπως λειτουργεί ως αναφορά
και ευχαριστία και το ευτελέστερο αντικείµενο όταν είναι «ενθύµιο» και ζωντανεύει δεσµό ερωτικό).
Σε µια θρησκευτική τελετουργία πηγαίνουµε για να εξευµενίσουµε το υπερβατικό, να προσευχηθούµε σ’ αυτό, να εξασφαλίσουµε µε τη λατρεία µας ατοµική αξιοµισθία. Το εκκλησιαστικό γεγονός
το συγκροτούµε ψάχνοντας έναν τρόπο χρήσης των υλικών πραγµάτων ικανό να ανταποκριθεί στο
κάλλος και στη σοφία των υλικών δωρηµάτων που συνιστούν και συντηρούν την ύπαρξή µας – τρόπο ικανό να ανταποκριθεί στον έρωτα «µανικού εραστή» και Νυµφίου. Στον τρόπο που φτιάχνεται
ένα «στασίδι», στην τεχνοτροπία µιας εκκλησιαστικής εικόνας, στο καντήλι µε το

λάδι, στο αναµµένο κερί, σπουδάζουµε το πώς η ύλη του κόσµου µπορεί να γίνει αντιχάρισµα στην
αγάπη που µας δωρίζεται µε την υλική µας υπόσταση και τη συντήρησή της.
Η θρησκευτική τελετουργία είναι «µετάβαση σε άλλο γένος». Εκεί προέχει η ατοµική µας ανάγκη
όχι το άθληµα της σχέσης. Γι’ αυτό και δεν χρειάζεται εικόνες η θρησκευτική τελετουργία, θέλει
συναίσθηµα και διδακτισµό, άρα νατουραλιστική ζωγραφική, ξανθωπούς Χριστούληδες και
γλυκερές µαντόνες. Θέλει ψυχαναγκαστικό εντυπωσιασµό, εποµένως θηριώδη µεγάφωνα,
διακοσµητικούς φωτισµούς, ψεύτικα λουλούδια, ψεύτικα καντήλια, ψεύτικα κεριά. Θέλει, όπως
σε κάθε οργανωµένο θέαµα και ακρόαµα, θέσεις καθηµένων, πολλές θέσεις. Θέλει και κήρυγµα
– η ποίηση της υµνολογίας δεν αρκεί, η µεθεκτική δραµατουργία δεν ενδιαφέρει, η εµπειρική θεολογία των κειµένων δεν κατανοείται. Χρειάζεται λόγο προπαγανδιστικό πεποιθήσεων, λόγο ενθουσιαστικών ψυχολογηµάτων, εξουσιαστικού κύρους, επιχειρηµάτων, αποδείξεων.
Εύλογα διερωτάται κανείς, αν είναι ίδιος ο δικός µας, σηµερινός Χριστιανισµός µε τον Χριστιανισµό που σαρκώνεται στη λειτουργική δραµατουργία της Μεγάλης Εβδοµάδας, ίδιος µε τον Χριστιανισµό της σηµαντικής των εκκλησιαστικών Εικόνων, των χειροποίητων (χωρίς καλούπι) θόλων και
ηµιθολίων. Εκείνος, ο άλλοτε Χριστιανισµός µιλούσε για την άγνοια που είναι γνώση, για την απόγνωση που γίνεται σχέση, για τη σιωπή που λογοποιεί την αποκάλυψη. Πείθει ότι ήταν ζωντανό,
ενεργό γεγονός εκείνος ο Χριστιανισµός γιατί παρήγε Τέχνη, εκπληκτικά µορφώµατα πολιτισµού.
Ο δικός µας, σηµερινός Χριστιανισµός δεν παράγει Τέχνη, δεν πλαστουργεί πολιτισµό, δηλαδή δεν δίνει σηµάδια ζωής. Αντίθετα, µοιάζει ηδονικά συµβιβασµένος µε έναν απαροµοίαστο αισθητικό εκβαρβαρισµό, την αποθέωση του «κιτς». Και παράγει λόγια, φλυαρία καταιγιστική: Κηρύγµατα, «ποιµαντικές» εγκυκλίους, ακατάσχετη έντυπη λογοδιάρροια, ραδιοφωνική προπαγάνδα – τρέφει τη διάνοια µε ταχυπετή αναίδεια. Ναι, αναίδεια, γιατί ο σηµερινός
«χριστιανικός» λόγος πουλάει σιγουριά, ξέρει τα πάντα για το άγνωστο, το απερινόητο, το ακατάληπτο. Ξέρει λεπτοµέρειες, έχει για όλα πληροφόρηση. Έτσι εξασφαλίζει και το κύρος για να πατρονάρει κάθε πρακτική πτυχή του ενθάδε βίου, να ποδηγετεί ανθρώπους που φοβούνται τη διακινδύνευση της σχέσης, την ευθύνη της ενηλικίωσης.
Για να σιγήσει τη Μεγάλη Εβδοµάδα ο παρέµβλητος στην Εκκλησία θρησκευτικός λόγος, πρέπει
να λειτουργήσουν κριτήρια διάκρισης του εκκλησιαστικού γεγονότος από τη φυσική ανάγκη του ανθρώπου για θρησκεία. Γενιές Ελλήνων έρχονται στη ζωή και φεύγουν από τη ζωή, δίχως να
αξιωθούν να δουν αυτή τη διάκριση ένσαρκη στον λειτουργικό χώρο. Να δουν να λειτουργεί
στις εκκλησιές η εγρήγορση που ξεχωρίζει τον ζωτικό έρωτα από την ιδιοτελή αυτάρκεια.

Tου Πάνου Θεοδωρίδη – ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ
Πάσχα και Χριστούγεννα, αν δεν είναι απόλυτα γιορτές καταναλωτισµού, το οφείλουν στο ότι περιέχουν και αρκετή λαογραφία. Εντούτοις θεωρούνται πνευµατικές εορτές µόνο σε µερικές προτάσεις δηµόσιων προσώπων και σε µερικές, πάντοτε επικαιρικές, στήλες εντύπων. Κι αν τα Χριστούγεννα, επειδή βρίσκονται κοντά στην Πρωτοχρονιά, καταφέρνουν να πείσουν κάποιον ή κάποια να
ασχοληθεί δυο-τρία λεπτά µε τον καιρό που φεύγει και τα χρόνια που κυλούν, το Πάσχα, µεταξύ Ευαγγελισµού και Πρωτοµαγιάς, ως επέτειος της άνοιξης, δε µοιάζει καθόλου να επηρεάζει τις καρδιές
των ανθρώπων.
Οι λέξεις-κλειδιά είναι νηστεία, ο οβελίας, τα τσιµπηµένα ζαρζαβατικά, τι καιρό θα κάνει στο πηγαινέλα της εξόδου. Και η αίσθηση του γενικού κοινού περιέχει την εντύπωση ότι τη Μεγάλη Παρασκευή συνήθως βρέχει, ότι οι πασχαλιές µυρίζουν υπέροχα την ώρα του Επιταφίου, ότι τα παιδάκια
διεκδικούν όλο και πιο τρελές, όλο και πιο παράλογες λαµπάδες για την πλάκα τους. Το ζήτηµα µε
τα έθιµα είναι ότι µεταξύ άλλων στοµώνουν κάθε εσωτερική µελαγχολία, εµποδίζουν το στοχασµό,
και δεν εννοώ τον πειρασµό. Τα έθιµα υπάρχουν, αλλά σπανίως είναι ανεκτά χωρίς δικαιολογίες.
∆εν έχω ακούσει κανέναν να υποστηρίζει τη νηστεία χωρίς να προσθέτει «και γίνεται µια καλή αποτοξίνωση στον οργανισµό». ∆εν έχω συναντήσει καµιά πασχαλιάτικη αγκαλιά, µετά το «Χριστός Ανέστη» που να µη θυµίζει τους ασπασµούς των δεξιώσεων. Τα φιλοσοφικά ερωτήµατα για το θάνατο
και την ανάσταση περιορίζονται σε κάτι αξιοθρήνητες κόντρες µεταξύ «πιστών» και«σκεπτικιστών»,
αν το φως στον Πανάγιο Τάφο είναι θαβώρειο ή φωσφόρειο. . Ενδεχοµένως αρκετοί να παίρνουν

την απόφαση να «γίνουν καλύτεροι άνθρωποι», αλλά
αµφιβάλλω αν είναι γνωστό τι θα πει «καλύτερος άνθρωπος». Και τα στατιστικά νούµερα, πραγµατικά ή φανταστικά, στο ίδιο πόρισµα οδηγούν. Πόση ώρα σκεφτόµαστε την άνοιξη, την αναγέννηση, την ανάσταση; Ίσως
ένα λεπτό ανά τέσσερα χρόνια. Πόσοι θα ανοίξουν τα
ηµερολόγια για να δούνε πότε πέφτει η επόµενη αργία;
99 στους 100, ακόµη και οι άνεργοι. Πόσοι έχουν κόκκινα
αβγά στο σπίτι τους; Εννιά στους δέκα. Πόσοι αναρωτιούνται γιατί τα έχουµε; Μήτε ένας στους µύριους.
Βέβαια, όλα αυτά έχουν ένα αναπάντεχο αποτέλεσµα, µια παράπλευρη απώλεια: την επικαιρότητα.
Για να σπάσει αυτό το κέλυφος της εθιµικής µακαριότητας, ώστε να εµφανιστεί µια πρωτοσέλιδη είδηση, πρέπει να έρθουν τα πάνω κάτω και αντιστρόφως. Οι πολιτικοί το ξέρουν αυτό κι από την
πλευρά τους δεν «παράγουν» ειδήσεις, εκτός από τις σχετικές µε την εθιµοτυπία. Πάντως, υπάρχει
πάντοτε καιρός και ευκαιρία να αναρωτηθούµε για το νόηµα των ηµερών. ∆ε δίνουµε στον εαυτό µας
καµιά παρηγοριά, κανένα αποκούµπι. Του επιτρέπουµε να χαλαρώσει κάπως το καθηµερινό πρόγραµµα, κι αυτό είναι όλο. Ενώ οι χρονιάρες µέρες, επιτρέπουν µια ανεκτίµητη κίνηση: να δεις τη
ζωή των άλλων έξω και πέρα από τη δική σου ζωή.

Του Ι. Ι. ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ – ΤΟ ΒΗΜΑ
Ο κατά Χόλιγουντ «ορθόδοξος» Ιησούς είναι ξανθός, ζαχαρένιος,
µε αγγελικό πρόσωπο και απαλή φωνή - όπως ο Τζέφρεϊ Χάντερ
στον «Βασιλιά των Βασιλέων» και ο Ρόµπερτ Πάουελ στον (µε
ένα Arlekin ξεχνιέµαι) «Ιησού από τη Ναζαρέτ» που σκηνοθέτησε
για την τηλεόραση ο Φράνκο Τζεφιρέλι. Αυτές οι ταινίες είναι τα
Κλασικά Εικονογραφηµένα Πάθη του Ιησού µε πλούσιο, αναγνωρίσιµο καστ, µπόλικη φλυαρία, καθόλου φασαρία και πάρα πολλές γραφικότητες. Η συνταγή έλεγε (και λέει) ότι στις «ορθόδοξες»
ταινίες περί Χριστού ήξερες τι πρόκειται να δεις, ενώ στις «ανορθόδοξες» ήξερες ότι θα ακολουθήσουν επεισόδια.
Τη διαφορά στους «ανορθόδοξους» σινε-Χριστούς έκανε η ταινία
του Μελ Γκίµπσον «Τα Πάθη του Χριστού», ένα εξουθενωτικό λουτρό αίµατος µε στόχο τον πόνο του θεατή, όπως ακριβώς πόνεσε
ο Ιησούς µεταφέροντας τον σταυρό του στον Γολγοθά. Αν τα «Πάθη» διαφέρουν από τις περισσότερες θρησκευτικές ταινίες είναι
στη λυσσαλέα επιµονή ενός θρησκόληπτου σκηνοθέτη να δείξει το φραγγέλιο να εισχωρεί µέσα στις
σάρκες του Θεανθρώπου, όσο πιο ωµά και γραφικά γίνεται. Έχεις την αίσθηση ότι παρακολουθείς
τον «Σχιζοφρενή δολοφόνο µε το µαστίγιο»· και αν µάλιστα µπούµε στον κόπο να θυµηθούµε τον
σάλο που η ταινία προκάλεσε αναστατώνοντας κύκλους εβραϊκών και χριστιανικών οργανώσεων,
θα δούµε ότι η όλη φασαρία δεν ήταν τίποτε παραπάνω από ένα θαυµατουργό διαφηµιστικό τρικ για
την προώθηση του έργου. Βασισµένος στο οµότιτλο µυθιστόρηµα του Νίκου Καζαντζάκη, ο «Τελευταίος πειρασµός» του εξίσου θρησκόληπτου Μάρτιν Σκορσέζε πριν από 19 χρόνια προκαλούσε την
αµφισβήτηση και την οργή χιλιάδων φανατικών οι οποίοι εισέβαλλαν µε πριόνια στις καµπίνες προβολής και απειλούσαν να κάψουν τις κινηµατογραφικές οθόνες επειδή θεωρούσαν βλάσφηµη την
εικόνα του Ιησού Χριστού να υποκύπτει στα ερωτικά τραγούδια και στους σεξουαλικούς πειρασµούς
της Μαρίας Μαγδαληνής. Ένας Ιησούς αδύναµος και τρωτός, φοβισµένος και σχεδόν υποταγµένος
στην αυθεντική προσωπικότητα της ταινίας, τον γρανιτένιο Ιούδα που έβλεπε τον χριστιανισµό ως
όχηµα για την επανάσταση των Ιουδαίων κατά των Ρωµαίων. Ο Ιησούς µπορεί κάλλιστα να θεωρηθεί ως ένας από τους εµπορικότερους ήρωες στην ιστορία του θεάµατος. Στην ιστορία των ταινιών
που έχουν γευθεί εκατοµµύρια δολάρια από τα Πάθη Του, η πλειοψηφία έχει να κάνει περισσότερο
µε τη λαµπρότητα της παραγωγής παρά µε την οικονοµία και την ασκητική - όσα, µε άλλα λόγια,

πρέσβευε ο ίδιος ο Ιησούς. Γι' αυτό άλλωστε και η καθαρότερη σε
χριστιανικό πνεύµα ταινία της ιστορίας του κινηµατογράφου έχει
ευρωπαϊκή ιθαγένεια και είναι το «Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο»
ενός κοµµουνιστή ποιητή, του Πιερ Πάολο Παζολίνι. Παλεύοντας
µεταξύ ιδεολογίας και συναισθήµατος, ο Παζολίνι δηµιούργησε
ένα ασπρόµαυρο διαµάντι µινιµαλισµού που κατάφερε να κάνει
σκόνη την αδικαιολόγητη σπατάλη και το λούσο του Χόλιγουντ
χωρίς να ξεφύγει γραµµή από το πρωτότυπο κείµενο του Ευαγγελιστή Ματθαίου. Η αίρεσή της είναι καθαρά αισθητική, γιατί εδώ
η µορφή του Χριστού θέλει τον Θεάνθρωπο να µη µοιάζει ντε και
καλά µε τις εικόνες Του που στολίζουν εκκλησίες (ο Παζολίνι
χρησιµοποίησε έναν µελαχρινό για τον ρόλο του Ιησού, τον φοιτητή Ενρίκε Ιρατσόκι που δεν ήταν καν επαγγελµατίας ηθοποιός).
Μα και το σκαµµένο πρόσωπο του Γουίλεµ Νταφόε στον «Τελευταίο πειρασµό» απείχε έτη φωτός από τον στιλπνό Ιησού του Χόλιγουντ, την ώρα που ο Τεντ Νίλι στο εκσυγχρονισµένο µιούζικαλ «Ιησούς Χριστός Υπέρλαµπρο
Άστρο» (1973) του Νόρµαν Τζούισον θύµιζε «παιδί των λουλουδιών», κάτι που ήταν στην πραγµατικότητα ο Νίλι. Την ίδια χρονιά εµφανίστηκε ένα ακόµη µιούζικαλ, ακόµη πιο underground· το
«Godspell» του Ντέιβιντ Γκριν ήταν η µουσικοχορευτική εκδοχή του Κατά Ματθαίον Ευαγγελίου στο
οποίο ο Ιησούς (Βίκτορ Γκάρµπερ) εµφανίζεται βαµµένος σαν κλόουν και µε στολή... Superman.
∆εν µπορείς να αποκαλέσεις µια κωµωδία όπως το «Ένας προφήτης, µα τι προφήτης» αιρετική, όµως παρ' όλα αυτά η µνηµειώδης σάτιρα των Μόντι Πάιθον απαγορεύτηκε σε κάποιες σκανδιναβικές χώρες, κάτι που περιέργως δεν έγινε στη Γερµανία όταν ο Αχτερµπους µε τις «Τολµηρότητες στο
σινεµά» παρουσίασε τον Ιησού να κατεβαίνει από τον σταυρό και να γίνεται σερβιτόρος! Η πιο
βλάσφηµη πάντως από τις ταινίες όπου τα Πάθη του Χριστού παρουσιάζονται σε «εκσυγχρονισµένο» πλαίσιο είναι το «Άβε Μαρία» του Ζαν Λυκ Γκοντάρ, όπου η Παρθένος Μαρία εµφανίζεται ως
σπουδάστρια, καλαθοσφαιρίστρια και υπάλληλος στο βενζινάδικο του πατέρα της. Ο Ιωσήφ είναι
ένας καλοκάγαθος ταξιτζής που, όταν µαθαίνει ότι η Μαρία είναι έγκυος, την κατηγορεί ότι τον απάτησε. Ο Γκοντάρ σχολιάζει τη σχέση που ορίζει το πνεύµα µε το σώµα και από την ταινία του που
ξεσήκωσε θύελλα διαµαρτυριών δεν απουσιάζουν οι σκηνές του προπατορικού αµαρτήµατος.

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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Σαρανταδυό και ∆εύτερο και η οδός Σχολείων
∆ιακόρευσα τα γράµµατα στης γνώσης το αιδοίον
Στο µεταξύ πλακώσανε τρεις συνταγµαταρχαίοι
Αρχαία σκουριά µας φύτεψαν παράξενοι αρουραίοι
(Απόσπασµα από τον έµµετρο λόγο ‘Το ζεϊµπέκικο σαράκι ενός καρικωµένου µπλουζ – του Β.Ι. Νεφέλη)
--------------------------------------------------Στις 21 Απριλίου 2007, έκλεισαν ακριβώς 40 χρόνια από την αποφράδα ηµέρα Παρασκευή 21
Απριλίου 1967, όπου οι συνταγµατάρχες µε πραξικόπηµα κατέλυσαν την δηµοκρατικά εκλεγµένη
κυβέρνηση, ανέστειλαν τις διατάξεις του Συντάγµατος και επέβαλλαν δικτατορία, η οποία διήρκεσε 7
χρόνια. Τα αποτελέσµατα της 7ετίας είναι γνωστά (εκατοντάδες πατριώτες νεκροί, χιλιάδες πατριώτες στα ξερονήσια και το 40 % της Κύπρου υπό τουρκική κατοχή).
Η σύνταξη του ‘Λόγου’ δεν θα µακρηγορήσει πάνω στο θέµα αυτό. Μέσα στα 40 χρόνια που πέρασαν, έχουν σχεδόν εξαντληθεί οι συζητήσεις και το µόνο που µένει είναι ο κλειστός φάκελλος της
τραγωδίας της Κύπρου.
Για να µάθουν όµως οι µικρότεροι και να µην ξεχνούν οι παλαιότεροι (ας ρωτήσουν και πολλούς
συµπατριώτες µας Λιβαδιώτες που φυλακίστηκαν και εξορίστηκαν στα µακρονήσια), η σύνταξη του
‘Λόγου’ παραθέτει µία σειρά άρθρων εγκρίτων συγγραφέων, δηµοσιογράφων και γενικότερα ανθρώπων του πνεύµατος, που καταθέτουν τις αναµνήσεις τους, τις απόψεις τους και τις προσωπικές
τους εµπειρίες για την περίοδο εκείνη. Πριν όµως από αυτά, ο αρχισυντάκτης µας θέλησε να καταθέσει κι αυτός κάποιες αναµνήσεις της ηµέρας και της εποχής εκείνης.
Τον αρχισυντάκτη της εφηµερίδας µας λοιπόν, η αποφράς ηµέρα του 1967 (παραµονή του Λαζάρου ήταν), τον βρήκε στην τότε 4η Γυµνασίου (Β’ Αρρένων Θεσσαλονίκης). Επιστρέφοντας στο

Θλιβερή επέτειος – Από την ‘Ελευθεροτυπία’
Πικρές αναµνήσεις επαναφέρει η θλιβερή επέτειος για τα σαράντα χρόνια από τη στρατιωτική δικτατορία που βασάνισε την Ελλάδα επί επτά χρόνια. Χιλιάδες ταλαιπωρήθηκαν όλη εκείνη την περίοδο. Βασανιστήρια, εξορίες, άτυπες εκτελέσεις, διωγµοί, δίκες και καταδίκες ήταν στην ηµερήσια
διάταξη, µε κορωνίδα εκείνο το διαβόητο «αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν», που στέγασε και επαύξησε όλη την αυθαιρεσία που είχε καθιερώσει το ως τότε µετεµφυλιακό καθεστώς.
Όσοι είχαν την ατυχία να ζήσουν
την περίοδο εκείνη και να βιώσουν
τα δεινά που επισώρευε, µέρα µε τη
µέρα η δικτατορία, γνωρίζουν πλέον τι ήταν εκείνο που προκάλεσε τη
λαίλαπα. ∆εν ήταν µόνον ο Ι∆ΕΑ, ο
διχασµός του πολιτικού κόσµου, η
ψυχροπολεµική Αµερική. Ήταν και
τα Ανάκτορα και η αποστασία και
όσοι υπηρέτησαν και τους δύο αποσταθεροποιητικούς παράγοντες
που οδήγησαν τη χώρα σε µια από
τις χειρότερες περιόδους της νεότερης Ιστορίας της, µε αποκορύφωµα την τραγωδία της Κύπρου.

Ένα ακόµη εγκληµατικό «προϊόν» της χουντικής επταετίας.
Ειδικότητα . βασανιστής – Από ‘Τα Νέα’
Αποκαµωµένοι βασανιστές µιας άλλης εποχής, µε κοινά όµως στοιχεία µε τους χουντικούς (σχέδιο
από το βιβλίο του Φίλιππα Γελαδόπουλου «Μακρονήσι»)
Πώς γίνεται ένας βασανιστής; Καίριο ερώτηµα, που προέκυψε µετά την πτώση της χούντας, όπου
κάποια από αυτά τα ανθρωποειδή οδηγήθηκαν στη ∆ικαιοσύνη (για να «καθαρίσουν» µε σχετικά
ελαφριές ποινές). «Από ποιους Έλληνες στρατολογήθηκαν οι χιλιάδες βασανιστές των Ελλήνων;»
αναρωτιέται η Λιλή Ζωγράφου στο βιβλίο της «17 Νοεµβρίου1973 - Πώς φτάσαµε στη νύχτα της µεγάλης σφαγής» (εκδ. «Γραµµή»).
Ο κλέφτης, ο ληστής, ακόµα κι ο φονιάς έχουν να προβάλουν κάποιο άλλοθι. Το άλλοθι του βασανιστή, που καταπονεί έναν συνάνθρωπό του, ο οποίος προσωπικά δεν του έχει κάνει τίποτα, ποιό
είναι; Η επιστήµη έχει βέβαια τις εξηγήσεις, οι οποίες ωστόσο δεν απαλλάσσουν τον σκεπτόµενο
άνθρωπο από το δέος για το κτήνος που ενδεχοµένως κρύβει µέσα του ο πλησίον ή και ο ίδιος, και
περιµένει την κατάλληλη στιγµή να εκδηλωθεί.
«Είναι γεγονός πως τα βασανιστήρια των ναζί ωχριούν µπροστά στα βασανιστήρια των δικών
µας βασανιστών. Αν εξαιρέσουµε τα κοµφόρ της οµαδικής εξόντωσης που διαθέτανε τα γερµανικά
στρατόπεδα, εµείς ξεπεράσαµε σε θηριωδία τους ναζί», επισηµαίνει στο ίδιο βιβλίο η Ζωγράφου.
Και προσθέτει:
«Πώς φτάσαµε εκεί; ∆εν ξέρω τον Βιετναµίτη, ούτε τα ήθη και τα έθιµά του και πολύ περισσότερο
το χαρακτήρα του. Με ποιον τρόπο, µε ποια µέσα νικήσαµε την ανθρωπιά του Ρωµιού; Με ποια επιχειρήµατα στραγγαλίσαµε το φυσικό συναισθηµατισµό του; Πώς τον µεταβάλαµε από γείτονα, συγγενή, κουµπάρο, σε σαδιστή ψύχραιµο, σε βασανιστή, όχι ξένων εισβολέων, όχι αλλόγλωσσων κι
αλλόθρησκων;». Και πιο κάτω : «Είδε κανείς, διάβασε πουθενά, πως κάποιος ανησύχησε; Ζητήθηκε
από κάποια άτοµα ή επιτροπή να γίνει µια έρευνα, µια µελέτη, προκειµένου να πληροφορηθεί υπεύθυνα το κράτος τι συνέβη στην Ελλάδα αυτά τα επτά χρόνια; Από πού µας ήρθε ο βασανιστής; Ποιος τον έφτιαξε; Ποιος τον πρόσφερε στο έγκληµα; Ήταν από φυσικού του σαδιστής, αιµοβόρος; Και
ζούσε δω, στα περίχωρα; Στη γαλήνια κι αδιατάραχτη ελληνική επαρχία µας;». Και ακόµα πιο κάτω:
«Οι Έλληνες βασανιστές σε τι πίστεψαν, δολοφονώντας κι εξουδετερώνοντας άλλους Έλληνες συµπατριώτες τους; Εν ονόµατι ποιού ιδανικού; Και πού είναι, αλήθεια, ο χριστιανισµός µιας χώρας,
που, τώρα και τριάντα χρόνια, ξοφλά µε ανθρωποθυσίες, για να εξουδετερώσει, τάχα, τον κίνδυνο
του κοµµουνισµού, που απειλεί τις χριστιανικές αρχές της ελληνικής οικογένειας και την ηθική της
χριστιανικής νεολαίας;
Πού ήταν η Ελληνική Ορθόδοξος Εκκλησία στην περίοδο της εγκληµατικής επταετίας; Άκουσε ή διάβασε κανείς φωνή διαµαρτυρίας να βγαίνει από ιερατικά χείλη, µε µοναδική εξαίρεση τον Γεώργιο
Πυρουνάκη;»

σχολείο µετά τις γιορτές του Πάσχα, έλειπε ο καθηγητής της Φυσικής, από τους καλύτερους που είχαµε τότε και τους πλέον καταρτισµένους (προφανώς σε διακοπές σε νησιά), ενώ εµφανίστηκε µία
περίεργη µορφή, ο παιδονόµος, µε αρµοδιότητες ελέγχου της συµπεριφοράς των µαθητών στις ελεύθερές τους ώρες. Παράλληλα, εξαφανίστηκε το µάθηµα ‘Η αγωγή του πολίτου’, προφανώς ως αχρείαστο και στη θέση του, ένας σεβάσµιος καθ΄ όλα καθηγητής αναγκαζόταν να µας διαβάζει ανόητες
εγκυκλίους του Παπαδόπουλου, γελοίες ανακοινώσεις και αποφθέγµατα του Παττακού και άλλα
φαιδρά, σαν αυτά που παρατίθενται στο τέλος της ενότητας, στο κείµενο ΄Λόγοι µεγάλων ανδρών’
της χουντικής επταετίας’.
Το Β’ Αρρένων, ιστορικό σχολείο της πόλης της Θεσσαλονίκης (1914 η ιδρυτική πράξη και 1931 το
κτιριακό συγκρότηµα), χωροθετηµένο στο κέντρο της (οδός Ικτίνου, σήµερα πεζόδροµος ή µάλλον
τραπεζόδροµος), είχε στο καθηγητικό του σώµα ανθρώπους κάποιας ηλικίας, καταξιωµένους επιστηµονικά, οι οποίοι ολοκλήρωναν τη θητεία τους στην εκπαίδευση µετά από πολλά χρόνια σε επαρχιακά Γυµνάσια και Λύκεια. Εµφανίστηκαν ξαφνικά λοιπόν από τον Σεπτέµβριο του 1967 (Ε’ Γυµνασίου πλέον ο αρχισυντάκτης), νέες µορφές στο καθηγητικό σώµα, αποτελούµενες από µικρές ηλικιακά καθηγήτριες, αρραβωνιαστικές ή φιλενάδες υπολοχαγών ή λοχαγών, προς τέρψιν των οφθαλµών των µαθητών και προς δόξαν της αξιοκρατίας.
Επίσης ο αρχισυντάκτης θυµάται ότι το 1968 ναυάγησε ένα πάρτυ γενεθλίων του Αντωνάκη του
∆ήµου στο Λιβάδι (θα γινόταν στο σπίτι της θείας Μαρίκας του Ταζέ), διότι ο τότε αρχιχωροφύλαξ
ζήτησε τον κατάλογο των παιδιών (16χρονα και 17χρονα) που θα συµµετείχαν στη γιορτή, γιά να
ελέγξει τα πολιτικά τους φρονήµατα, επειδή θα ήταν πάνω από 5 άτοµα.
Αυτά τα ολίγα, ως κατάθεση µνήµης µετά από 40 χρόνια.

ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ, πάντως. Υπήρξε και η «άλλη πλευρά», η οποία βολεύτηκε µε τη δικτατορία,
είτε επειδή ταυτιζόταν µε τις επιλογές της και µε όσα συµβόλιζε για τη ∆εξιά της εποχής, είτε επειδή η
δικτατορία ανέδειξε τα τυχοδιωκτικά της ένστικτα και προσέφερε σ' αυτήν γην και ύδωρ για να εξυπηρετήσει τα δικά της συµφέροντα.
ΣΤΡΑΤΟΣ, ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, αλλά και µεγάλη µερίδα του αποκαλούµενου πνευµατικού
κόσµου σε όλες τις εκδοχές του και της ακαδηµαϊκής κοινότητας, αποτέλεσαν τα στηρίγµατα του δικτατορικού καθεστώτος και αποκόµισαν κέρδη, άλλα πρόσκαιρα που καταργήθηκαν ή αχρηστεύθηκαν µε την κατάρρευση της δικτατορίας, άλλα µονιµότερα, κυρίως στον επιχειρηµατικό τοµέα. Πολλοί
έθεσαν τότε τα επιχειρηµατικά τους θεµέλια και αρκετοί κατάφεραν να παρατείνουν την οικονοµική
τους εξουσία ως τις µέρες µας.
ΓΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ αντίσταση στη δικτατορία µιλούν συνήθως πολλοί. Πρόκειται για υπερβολή ή για
κατά συνθήκη ψεύδος, αφού η µεγάλη πλειοψηφία είχε µείνει σιωπηλή. Προσωπικές συνθήκες, ο
φόβος για τις πιθανές επιπτώσεις, η απάθεια και η τάση για υποταγή στην οποιασδήποτε µορφής
νοµιµότητα, καθήλωσαν τους περισσότερους στην ασφάλεια που τους προσέφερε η αποχή από κάθε επικίνδυνη αντίδραση. Ανθρώπινες αδυναµίες, που µε την πάροδο των ετών έχασαν κάθε ουσιαστική τους αξία.
Η ΝΤΡΟΠΗ της 21ης Απριλίου ας µείνει ανεπανάληπτη ιστορική ανάµνηση. Η καταισχύνη της Ελλάδας ας γίνει µάθηµα για το µέλλον. Ας αντλήσουµε κι ένα δίδαγµα : Η σύνδεση πολιτικής εξουσίας
και λαϊκής βούλησης και ο απόλυτος σεβασµός των δικαιωµάτων του ανθρώπου -όλων των ανθρώπων και όλων των δικαιωµάτων- µας προστατεύουν από την τυραννία, αλλά και από τη γελοιοποίηση.

Η µοίρα του θύµατος
Ο βασανιστής έχει το µερίδιο του και στο κείµενο ενός θύµατος -ενός απ' τα πολλά της χούντας.
Είναι ο καθηγητής Γεώργιος-Αλέξανδρος Μαγκάκης και το βιβλίο του «Γράµµα από τη φυλακή για
τους Ευρωπαίους», που επανεκδόθηκε (από τον «Ίκαρο») τις ηµέρες αυτές. Γράφει λοιπόν σ' ένα
από τα «γράµµατά» του:
Έζησα τη µοίρα του θύµατος. Έτσι είδα από κοντά το µούτρο του βασανιστή. Ήτανε σε χειρότερη
κατάσταση από το µατωµένο, πελιδνό δικό µου πρόσωπο. Εκείνου είχε µια σύσπαση καθόλου ανθρώπινη. Η υπερδιέγερσή του τού έδινε -χωρίς υπερβολή- µια έκφραση σαν εκείνες που έχουνε οι
κινέζικες µάσκες. ∆εν είναι εύκολο πράγµα να βασανίζεις. Χρειάζεται εσωτερική συµµετοχή. Ο τυχερός ήµουνα λοιπόν εγώ. Εγώ δεν ταπείνωνα κανένα. Μονάχα που έφερνα τον άνθρωπο πολύ δυστυχισµένο στα πονεµένα µου σπλάχνα. Αυτοί όµως για να σε ταπεινώσουν χρειάζεται να ταπεινώσουν τον άνθρωπο. Κι ας περιφέρονται φουσκωµένοι µέσα στη στολή τους, εξουσιάζοντας τον πόνο,
την αϋπνία, την πείνα, την απελπισία του συνανθρώπου τους. Μεθυσµένοι απ' αυτή τους την εξουσία. Αυτό το µεθύσι είναι η ταπείνωση του ανθρώπου. Η έσχατη ταπείνωση. Για να κάνουν όσα έπραξαν σε βάρος µου, χρειάστηκε να εκµηδενίσουνε πρώτα τον άνθρωπο µέσα τους. Το δικό µου µαρτύριο πληρώθηκε πολύ ακριβά απ' αυτούς. ∆εν ήµουνα εγώ στη χειρότερη θέση. Ήµουν µονάχα ένας πολύ πονεµένος άνθρωπος που βογγούσε. Προτιµώ αυτό. Τώρα εγώ απλώς δε βλέπω τα παιδιά
να πηγαίνουνε
σχολείο ή να
παίζουνε
στα
πάρκα.
Αυτοί
όµως πώς αντικρίζουνε τα παιδιά τους; Η δική
τους ταπείνωση
είναι αυτό ακριβώς που δε
µπορώ να συγχωρέσω στον
δικτάτορα».

Στην φωτογραφία της εποχής διακρίνονται : Όλη η πολιτικο-στρατιωτική ηγεσία της χούντας, καθώς επίσης και ‘διαβαστεροί’ ιερωµένοι, που λόγω υπερβολικής µελέτης δεν κατάλαβαν και δεν άκουσαν τίποτε
για τα βασανιστήρια που υπέστησαν οι αγωνιστές της δηµοκρατίας, ώστε να παρέµβουν για να τους
προστατεύσουν ως είχαν ιερό καθήκον.

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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Ποιοι και γιατί ανέχτηκαν τη δικτατορία - Η σχέση παρακράτους και άρχουσας τάξης
Του ΒΙΚΤΩΡΑ ΝΕΤΑ – ‘ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ’
Πέρασαν 40 χρόνια από την απριλιανή δικτατορία και ακόµη δεν έγινε µία ψύχραιµη και σε βάθος
εκτίµηση των αιτίων που οδήγησαν στη βίαιη κατάλυση της δηµοκρατίας. Επίσης, δεν αξιολογήθηκε
σωστά και αντικειµενικά η στάση των Ελλήνων απέναντι στην τυραννία. Υποστηρίχθηκε, µάλιστα,
ότι ο λαός την ανέχτηκε, ενώ πλήθος από γεγονότα αποδεικνύουν ακριβώς το αντίθετο. Είναι αλήθεια ότι την ανέχτηκε το µεγαλύτερο µέρος του κοινωνικού και οικονοµικού κατεστηµένου του τόπου.
Η απριλιανή χούντα, όµως, ποτέ δεν απέκτησε λαϊκό έρεισµα, γι' αυτό και ποτέ δεν τόλµησε -έστω
και µία- δηµόσια ανοιχτή συγκέντρωση. Στη συντριπτική του πλειοψηφία ο λαός όλου του κοµµατικού φάσµατος έδειξε για πρώτη φορά την αντίθεσή του µε µία εκπληκτική σε όγκο και µαχητικότητα
παρουσία στην κηδεία του Γεωργίου Παπανδρέου στις 3 Νοεµβρίου 1968. Το κρατικό ραδιόφωνο,
όπως και οι λογοκρινόµενες εφηµερίδες δεν ανέφεραν τίποτε για την κηδεία, που είχε µετατραπεί σε
µία τεράστια αντιδικτατορική διαδήλωση στην καρδιά της Αθήνας. Αυθόρµητα το πλήθος κατέβηκε
στους δρόµους, ενώ υπήρχε ο στρατιωτικός νόµος, ήταν γεµάτοι οι τόποι εξορίας και οι φυλακές µε
«αντιφρονούντες» και η αστυνοµία είχε προειδοποιήσει µε ανακοίνωσή της ότι «αι αρµόδιαι αρχαί
θα λάβουν τα αναγκαία νόµιµα µέτρα προς αποτροπήν εκδηλώσεως πάσης ασχηµίας». Τα ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία, ωστόσο, µετέδιδαν τα τηλεγραφήµατα, που τα άκουγαν οι Έλληνες από
το BBC, το Παρίσι, την Ντόιτσε Βέλλε και άλλους ξένους ραδιοσταθµούς: «Ελευθερία! Ελευθερία! Η
κραυγή αυτή ξετινάχθηκε σήµερα το πρωί από χιλιάδες στήθη, ύστερα από δεκαεπτά µηνών απόλυτη σιωπή. Από του στρατιωτικού πραξικοπήµατος της 21ης Απριλίου του 1967, ο ελληνικός λαός
είχε χάσει κάθε ελευθερία εκφράσεως, τόσο στον γραπτό λόγο όσο και στον προφορικό. Σήµερα,
όµως, διαδηλώνει, παίρνοντας για σύµβολο τον γέρο φιλελεύθερο ηγέτη, την άρνησή του έναντι του
στρατιωτικού καθεστώτος, την αγάπη του για την ελευθερία, την ελπίδα του να κατανικηθεί η "καταπίεση". Το πλήθος φώναζε: "Ελευθερία", επίσης όµως "κάτω η χούντα", "ο λαός θα νικήσει" και "∆ηµοκρατία". Και όπως σε όλες τις µεγάλες στιγµές της Ιστορίας του,
τα τραγούδια, κληρονοµιά των αγώνων του για την ανεξαρτησία,
ξετινάζονταν αυθόρµητα και επαναλαµβάνονταν από χιλιάδες
στόµατα».
Η µαζική λαϊκή διαµαρτυρία θα επαναληφθεί το 1973 στο µνηµόσυνο για τα πέντε χρόνια από τον θάνατο του Γεωργίου Παπανδρέου και θα συνεχιστεί τις επόµενες µέρες στο Πολυτεχνείο,
όπου η εξέγερση θα είναι η κορυφαία αντιδικτατορική εκδήλωση.
Ο απλός λαός δεν ανέχθηκε, ούτε συµβιβάστηκε. Μία ακόµη απόδειξη είναι η απροθυµία διορισµού στο ∆ηµόσιο. Στην περίοδο της
δικτατορίας για πρώτη φορά δηµοσιεύονταν καταχωρήσεις που
καλούσαν τους πολίτες να καταλάβουν µία θέση στο ∆ηµόσιο,
προσκοµίζοντας, βεβαίως, πιστοποιητικά κοινωνικών φρονηµάτων και δηλώσεις νοµιµοφροσύνης. Αντί του εξευτελισµού µε υπηρεσία στη χούντα, οι νέοι της εποχής προτιµούσαν τη µετανάστευση. Στη χουντική επταετία µετανάστευσαν στο εξωτερικό
1.022.188 Έλληνες. Από αυτούς οι 434.944 µόνιµα και 587.244
προσωρινά. Και επρόκειτο για δηµοκρατικούς πολίτες, όπως αποδεικνύεται από τις µεγάλες αντιδικτατορικές εκδηλώσεις που οργάνωναν οι µετανάστες σε ευρωπαϊκές και άλλες χώρες. Το ερώτηµα είναι: Γιατί δεν οργανώθηκε από τον λαό ένοπλη αντίσταση στη
δικτατορία. Κατ' αρχάς δεν υπήρχε καµία προετοιµασία, αλλά ούτε υπήρχαν και ερείσµατα από δηµοκρατικούς µέσα στον στρατό και στο κράτος. Από τη δικτατορία Μεταξά το 1936 έως και τη χούντα, το κράτος ήταν µονοκοµµατικό και µάλιστα ελεγχόµενο από ένα πανίσχυρο παρακράτος. Ο
λαός γνώριζε ότι ένοπλη αντίσταση θα οδηγούσε σε αιµατοχυσία και σε νέο εµφύλιο. Και είχαν περάσει µόλις 18 χρόνια από την προηγούµενη εµφύλια σύγκρουση.
Ποιοί, όµως, ανέχτηκαν τη δικτατορία; Την ανέχτηκε η άρχουσα τάξη, δηλαδή οι παράγοντες που
‘ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ’ – ‘Οι Ακαδηµίες παντού αποτελούν µια κορυφαία ενσάρκωση του κατεστηµένου’, από τις οποίες «είναι υπερβολή να ζητάµε πρωτοποριακά τολµήµατα». Η εκτίµηση αυτή
δεν ανήκει σε κάποιον προοδευτικό «φωταδιστή», στοχοποιηµένο από τους ευαγγελιστές του «εθνικού χώρου». Προέρχεται από ένα κατεξοχήν συντηρητικό ακαδηµαϊκό: τον πρώην πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, Κ. Τσάτσο. Και γράφτηκε σαν υπεράσπιση της Ακαδηµίας, που «κατηγορείται, και δικαίως, ότι δεν εξέλεξε τον Σικελιανό και τον Καζαντζάκη» ως µέλη της («Λογοδοσία µιας ζωής», σ.
385-6).
Αρκετά εύγλωττος όσον αφορά το συντηρητισµό της Ακαδηµίας είναι ο Τσάτσος στις σελίδες των
αποµνηµονευµάτων του που αφορούν τα χρόνια της χούντας. Εξηγεί ότι το ίδρυµα «συµµορφώθηκε»
µε τους επίσηµους εορτασµούς της 21ης Απριλίου, εξυµνώντας τελετουργικά την κατάλυση της ∆ηµοκρατίας, έστω και «κατά τρόπο που κυριολεκτικά εξευτέλιζε το θεσµό». Το αντίτιµο ήταν ο «σεβασµός» του από τη χούντα: «Σε καµιά περίπτωση δεν επενέβησαν οι δικτάτορες στην εκλογή ακαδηµαϊκού, ούτε εµµέσως, και πάντα εκύρωναν τις εκλογές που έκανε η Ακαδηµία και ποτέ δεν της αρνήθηκαν πιστώσεις για τη λειτουργία της» (όπ.π., σ. 395). Για το περιεχόµενο αυτής της «συµµόρφωσης», αποκαλυπτικά είναι τα επίσηµα «Πρακτικά της Ακαδηµίας Αθηνών». Εκεί, η υπόκλιση της
ανώτατης πνευµατικής ηγεσίας του έθνους στους πραξικοπηµατίες διατρανώνεται πανηγυρικά.
«Η ηµέρα αύτη αποτελεί ασφαλώς ορόσηµον εις την ιστορίαν της Νεωτέρας Ελλάδος», διακηρύσσει π.χ. για την 21η Απριλίου ο πρόεδρος της Ακαδηµίας Ερρίκος Σκάσσης (2.5.68). «Αι προσπάθειαι της Εθνικής Κυβερνήσεως εις πλείστους τοµείς έσχον αξιόλογα και εν πολλοίς σωτήρια αποτελέσµατα, ώς της Παιδείας µε την αποσόβησιν του κινδύνου ανεπανορθώτου εξανδραποδισµού της
Ελληνικής νεότητος. Η Ακαδηµία Αθηνών εύχεται εις τάς αόκνους προσπαθείας της επαναστάσεως
της 21ης Απριλίου και της ενσαρκούσης το πνεύµα ταύτης Κυβερνήσεως καλήν µέχρι τέλους επιτυχίαν εις τους σκοπούς αυτής επ' αγαθώ του Εθνους και του λαού».
«Από τον κίνδυνον εκ της αναρχίας και του ελλοχεύοντος κοµµουνισµού επροστάτευσεν την χώραν

στήριζαν το µετεµφυλιακό κράτος, αυτοί που ο Κων. Καραµανλής χαρακτήριζε ως ∆εξιά – περιλαµβάνοντας το Στέµµα, τον Στρατό, την πολιτική της ηγεσία, την ιθύνουσα τάξη, τον Τύπο. Και αυτή,
όµως, η ∆εξιά που ήθελε δικτατορία και όχι εκλογές, γρήγορα κατάλαβε ότι την εξουσία κατέλαβε το
τέρας του παρακράτους, το οποίο αυτή είχε εκθρέψει.
Το νεοελληνικό δράµα άρχισε αµέσως µετά το τέλος του πολέµου και κορυφώθηκε µε τον εµφύλιο,
το καθεστώς του οποίου συνεχίστηκε και µετά τη λήξη του. Ήταν ένα καθεστώς διχασµού και αστυνόµευσης των φρονηµάτων, µε φακέλους, διωγµούς και αποκλεισµό µεγάλου µέρους πολιτών από τη
δηµόσια ζωή αλλά και από το δικαίωµα εργασίας στο ∆ηµόσιο και στον ευρύτερο τοµέα, τον ελεγχόµενο από το κράτος.
Έφτανε ο αποκλεισµός ως τις ανώτατες σπουδές, αφού η εισαγωγή στα πανεπιστήµια ήταν αδύνατη χωρίς πιστοποιητικό νοµιµοφροσύνης. Με αυτό το καθεστώς του διχασµού είχε οικοδοµηθεί το
µονοκοµµατικό κράτος των εθνικοφρόνων.
Με λαϊκές κινητοποιήσεις που άρχισαν στα µέσα της δεκαετίας του 1950, µε αφορµή τον Κυπριακό
Αγώνα, άρχισε η πρώτη προσπάθεια ανατροπής αυτού του καθεστώτος. Η ∆εξιά, όµως, µε διάφορες
µεθοδεύσεις, θα κερδίζει τις εκλογές και η λαϊκή δυσφορία θα δώσει στις εκλογές του 1958 το 24%
στην Αριστερά, ανεβάζοντάς την στη θέση της αξιωµατικής αντιπολίτευσης. Στο όνοµα «της καταπολέµησης του κουµµουνιστικού κινδύνου» στήνονται µηχανισµοί παραεξουσίας, οι οποίοι και θα
πρωταγωνιστήσουν στις εκλογές βίας και νοθείας του 1961. Στη δεκαετία του 1960 κορυφώνεται ο
δηµοκρατικός αγώνας µε µεγάλες κινητοποιήσεις, αλλά ταυτόχρονα ο τόπος ζει και µια µεγάλη πολιτιστική άνθηση σε όλους τους τοµείς της τέχνης. Αυτή η
αφύπνιση και η δηµοκρατική διεκδίκηση τρόµαξε το κατεστηµένο, το οποίο έβαλε στο στόχαστρο τον ίδιο τον λαό,
που είχε κατεβεί στους δρόµους, ειδικά, µάλιστα, τη νεολαία.
Οι µηχανισµοί της παραεξουσίας, που κρατούσαν γερά,
αισθάνθηκαν µετά τις εκλογές του 1963 και του 1964 ότι
κινδυνεύουν. Τότε άρχισαν να κινούνται για αποσταθεροποίηση και ανατροπή της κυβέρνησης του 53%, η οποία µε τον Γεώργιο Παπανδρέου επιχείρησε να σπάσει
τα στεγανά του Στρατού, της Αστυνοµίας και των µυστικών υπη-ρεσιών. Τα συνταγµατικά πραξικοπήµατα µετά
τις 15 Ιουλίου 1965 διαδέχονταν το ένα το άλλο, µε κύριο
µοχλό το Παλάτι και τις δυνάµεις που ήταν συσπειρωµένες γύρω του. Αφού απέτυχαν όλες οι «νοµότυπες» απόπειρες να συνετισθεί ο ελληνικός λαός, τότε παίχθηκε το τελευταίο χαρτί: η ανοιχτή δικτατορία για να
µπει ο «ασθενής», δηλαδή, ο λαός «στον γύψο» και να τον θεραπεύσουν οι συνταγµατάρχες!
Η απριλιανή δικτατορία έβγαλε στο φως όλες τις δυνάµεις του παρακράτους, που δρούσαν στο
σκοτάδι. Έδειξε ότι ο Στρατός δεν ελεγχόταν από την πολιτική εξουσία ούτε από τη «νόµιµη» ηγεσία
του ούτε από το Παλάτι, αλλά από µία οµάδα συνωµοτών, που είχε απλώσει παντού τα πλοκάµια
της. Το ίδιο συνέβαινε και µε την Αστυνοµία. ∆υστυχώς, όµοιο φαινόµενο είχαµε και στο «οχυρό της
δηµοκρατίας», δηλαδή στη ∆ικαιοσύνη. Οι κορυφαίοι λειτουργοί έσπευσαν αµέσως να δεχθούν υπουργικά αξιώµατα στην κυβέρνηση της χούντας και ο κορυφαίος -ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου
Κων. Κόλλιας- έγινε «πρωθυπουργός». Οι ύποπτοι, δηλαδή οι δηµοκρατικοί, που ήταν µέσα στο
οχυρό και αντιστέκονταν, αποκεφαλίστηκαν λίγους µήνες αργότερα. Παρόµοια στηρίγµατα είχε το
παρακράτος και στα πανεπιστήµια και στην Εκκλησία και σε όλους τους µηχανισµούς του κράτους.
Όλοι οι θεσµοί ήταν βαθιά διαβρωµένοι ή µπλοκαρισµένοι, γι' αυτό και δεν εκδηλώθηκε αντίσταση.
Τι άφησε πίσω της η δικτατορία; Άφησε διαβρωµένους θεσµούς, πέρα από την τραγωδία της Κύπρου, αλλά και µια γενικότερη πτώση αξιών. Σοβαρή προσπάθεια αποκατάστασης του κύρους των
θεσµών, δυστυχώς, δεν έγινε. Αυτό φαίνεται από την τεράστια έκταση της διαφθοράς και την αδυναµία των κοµµάτων να την αντιµετωπίσουν.

την 21ην Απριλίου 1967 ο ελληνικός στρατός, ο οποίος αποτελεί την σταθεράν εγγύησιν διά την ελευθερίαν και ανεξαρτησίαν της Πατρίδος», διαπιστώνει ο Γεώργιος Μέγας στις 3.5.1970.
Τον πιο ενθουσιώδη πανηγυρικό εκφώνησε όµως ο Σπύρος Μαρινάτος (2.5.68). Με λεξιλόγιο κι
επιχειρήµατα αρκετά οικεία στους σηµερινούς αναγνώστες:
«Σήµερον εορτάζοµεν µίαν νέαν επέτειον εις την δολιχοδροµίαν του Ελληνικού Εθνους, του παλαιοτέρου ιστορικού έθνους επί του εδάφους της Ευρώπης και ενός εκ των δύο ή τριών παλαιοτάτων
εθνών επί του πλανήτου. Είναι η επέτειος της 21ης Απριλίου.Πιστεύοµεν όλοι, όσοι εζήσαµεν το χάος της αναρχίας µόλις προ ενός έτους, ότι απεφύγοµεν την τελευταίαν στιγµήν τα στυγερά επακόλουθα του οκρυόεντος εµφυλίου πολέµου. Όλοι υπήρξαµεν µάρτυρες των καθηµερινών σκηνών του
πεζοδροµίου. Όλοι οι έµποροι ενθυµούνται ότι ηµέραν πάρ' ηµέραν ήσαν αναγκασµένοι να κλείουν
τα καταστήµατά των. Όλοι ηµείς οι καθηγηταί ενθυµούµεθα ότι τα µαθήµατα και τα καθήκοντά µας
δεν ηδυνάµεθα να τα ασκήσωµεν, όταν δεν το ήθελον ωρισµένοι φοιτηταί και ούτω καθ' εξής. Ιδού
διατί η Πανελλήνιος ανακούφισις, όταν η 21η Απριλίου έθεσε τέρµα εις την αβεβαιότητα και την αγωνίαν της επαύριον». «Εις την ιδεώδη δηµοκρατίαν, έλεγεν ο Πιττακός, ούτε εις τους πονηρούς επιτρέπεται το άρχειν, ούτε εις τους καλούς το µη άρχειν. Εδώ και πάλιν διασταυρούται η σοφία των
προγόνων µας προς την γεννεσιουργόν αιτίαν της 21ης Απριλίου». Και για όσους δεν κατάλαβαν:
«Η µορφή και το τυπικόν όνοµα των καθεστώτων δεν έχει µεγάλην σηµασίαν. Υπήρξαν πανάθλιαι
δηµοκρατίαι εξαχρειώσασαι τους λαούς και υπήρξαν δεσποτείαι δηµιουργήσασαι χρυσούν αιώνα
διά τους λαούς. Το καθεστώς της 21ης Απριλίου αποτελείται από άνδρας φιλοκινδύνους, άνδρας αγαθούς, άνδρας φιλοπάτριδας. Απέδειξαν ήδη από της πρώτης ηµέρας οι άνδρες ούτοι οι περιβληθέντες πάσας τάς εξουσίας, ότι είναι καλοί γνώσται των σοφών αρχών του άλλοτε Αρχιδάµου της
Σπάρτης, διακηρύττοντος ότι προτιµότερον να νικώµεν µε την φρόνησιν µάλλον παρά µε την ισχύν.
∆εν πιστεύω να υπάρχει ο δυνάµενος να αµφισβητήση την χρηστήν φρόνησιν και την χρηστήν µετριοπάθειαν των πρωτεργατών της 21ης Απριλίου».

Λόγοι ‘µεγάλων ανδρών’ της χουντικής επταετίας - (Από τα αποφθέγµατα της πολιτικής και επιστηµονικής σκέψης των Παπαδόπουλου και Παττακού)
• Επιτρέψατέ µου την λατρείαν εις τον αιφνιδιασµόν και ετοιµασθείτε να αιφνιδιασθείτε
• Ο ανθρώπινος οργανισµός, ως καλύτερον πολλών εξ υµών οι της ιατρικής γνωρίζουν, αποθνήσκει από της στιγµής που χάνει τη δυνατότητα της ανανεώσεως των κυττάρων του και η Ελλάς δεν επιτρέπεται να αποθάνει. ∆ιότι όσον επικίνδυνον είναι ο χειρουργός να αποβάλει και να προσβάλει κατά την εγχείρησιν µετά των καρκινογόνων κυττάρων και τα υγιά κύτταρα, άλλον τόσον είναι επικίνδυνον
δια τον οργανισµόν εάν αφήσει επ’ αυτού ασθενή κύτταρα µετά των υγιών. ∆ι’ υµών θα πρέπει η πολιτεία σήµερον να επισηµάνει τα πλέον υγιά, τα πλέον ρωµαλέα κύτταρα τα οποία πρέπει να δραστηριοποιηθούν
• Ο εγκαταλελειµµένος ελληνικός αγρός αναµένει το πότισµα από το ύδωρ της ελληνοχριστιανικής πηγής
• ∆ιδάσκεσθε την υγιεινήν και σας διδάσκουν οι διδάσκαλοί σας πώς ακόµη θα µπορούσε να αξιοποιηθεί η κόπρος των κτηνών του χωρίου δια τον αγρότην ο οποίος τα έχει εις την αυλήν του κατά τρόπον που και στοιχείον χρήσιµον δια την προσπάθειαν του να είναι και αβλαβής εξ απόψεως υγείας. Και ερωτώ από τόσους φοιτητάς που εσπούδασαν την αντίστοιχο θέσιν εις την επιστήµην, πόσοι,
όχι την µετέφερον, την επέβαλον εις τα χωρία των;
• Η µέθοδος δια την πορείαν µας προς το ιδανικόν είναι να συρρικνώσωµεν το στοιχείον του ψυχισµού από το τρίπτυχον της προσωπικότητάς µας και εν ψυχρώ απολύτως, µε οδηγόν τον λόγον, να τοποθετήσωµεν τον εαυτόν µας εις την α΄ ή β΄ θέσιν του διπτύχου
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

- 15 -

Τώρα προστέθηκε και ο Άγιος Χαράλαµπος µε σοβατίσµατα.και µαρµάρινα πατώµατα. Η ιστορία συνεχίζεται. Οι ειδικοί επιστήµονες και η συντακτική οµάδα έχουν σηκώσει τα χέρια
ψηλά. Η τοπική κοινωνία τι λέει; Ο λόγος πλέον στα θεσµικά όργανα του κράτους.

Του Νίκου Αν. ∆ίκα, αρχιτέκτονα, µεταπτυχιακό Msc στην ‘Προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση µνηµείων πολιτισµού’ του Α.Π.Θ.
Οι βασικές ιδιότητες που συντελούν στον χαρακτηρισµό ενός αρχιτεκτονικού έργου ως µνηµείο
Εποµένως τώρα που η αρχική τοξοστοιχία αποτελεί παρελθόν, τι είναι σωστό να γίνει; Ή καλύτερα
µπορούν να συνοψιστούν στις ακόλουθες (βλ. Καραδέδος Γιώργος, Ιστορία και θεωρία της αποκα- τι θα ήταν ορθό να γίνει, καθώς η κατασκευή µιας νέας, συµµετρικής, που θα ήθελε να µοιάζει µε την
τάστασης, διδακτικές σηµειώσεις για το ∆ΠΜΣ «Προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση µνηµεί- παλιά, κιονοστοιχίας αποτελεί γεγονός.
∆υστυχώς, ενώ οι διεθνείς συµβάσεις, οι χάρτες αλλά και η διεθνής εµπειρία δίνουν κατευθύνσεις
ων πολιτισµού», ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 1998)
για την περίπτωση βίαιων καταστροφών από φυσικά φαινόµενα, από πολέµους ή θρησκευτικό φαα) Γνησιότητα, β) Ιστορικότητα, γ) Ποιότητα, δ) Ιδέα ή Συµβολισµός
Στην περίπτωση της ιστορικής τοξοστοιχίας στην Ι.Μ. Αγ. Τριάδας που αποτελεί πλέον παρελθόν, νατισµό έναντι αλλόθρησκων κατασκευών (θυµηθείτε την ανατίναξη του αγάλµατος ύψους 40µ του
µπορούµε µε βεβαιότητα να τονίσουµε ότι συµπεριελάµβανε όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά που «µικρού» Βούδα στην περιοχή Μπάµιαν του Αφγανιστάν από το καθεστώς των Ταλιµπάν), πουθενά
την καθιστούσαν µοναδικό µνηµείο πολιτισµού. Ήταν µια γνήσια δηµιουργία της εποχής της, µε χα- δεν προβλέπεται η καταστροφή ιστορικών µνηµείων µιας θρησκείας από τον επίσηµο εκφραστή της,
ραγµένη πάνω της όλη την ιστορική διαδροµή του µοναστηριακού συνόλου (µε τις όποιες µεταβολές την ίδια την εκκλησία!
ο χρόνος και η χρήση της επέβαλαν), µε την συγκεκριµένη κατασκευαστική και καλλιτεχνική ποιότηΚάθε µνηµείο είναι µοναδικό και εποµένως η επέµβαση για την συµπλήρωση ή την προσθήκη νέτα και την γνωστή της µορφή που εξέφραζε µια σαφή ιδέα, την τυπολογία της περιµετρικής στοάς ων στοιχείων είναι ένα µοναδικό και δύσκολο εγχείρηµα. Μια τέτοια επέµβαση διέπεται από τους
γύρω από την αυλή του µοναστηριακού συνόλου.
κανόνες της σύγχρονης δηµιουργίας, που έχει κατανοήσει τα πολύπλευρα χαρακτηριστικά και αξίες
Η ιδέα της κατεδάφισής της για οποιονδήποτε λόγο και ενώ τεκµηριωµένα ήταν δυνατό πολύ εύκο- του υφιστάµενου µνηµείου και τις ανάγκες του για το µέλλον.
λα να συντηρηθεί, είναι επιστηµονικά και ηθικά εντελώς λανθασµένη. Γιατί µε την κατεδάφιση του
Στην περίπτωση της ιστορικής τοξοστοιχίας της Ι.Μ. Αγ. Τριάδας λόγω της µοναδικότητας της καµνηµείου χάνουµε το σύνολο των ποιοτήτων, του τόσο ως ιστορικού τεκµηρίου όσο και ως αρχιτε- τασκευαστικής δοµής των κιόνων της (από µεγάλους λίθινους κυκλικούς σφονδύλους) θα µπορούσε,
κτονικής δηµιουργίας.
εφόσον το αυθεντικό υλικό δεν έχει καταστραφεί, να πραγµατοποιούνταν, ακόµα και σε δείγµα, η
Η ανακατασκευή της τοξοστοιχίας µε αντίστοιχα υλικά και στην µορφή που αυτή είχε δεν αποτελεί ανακατασκευή ενός κίονα για την διάσωση της µνήµης αυτής της ιστορικής τεχνικής. Η παραπάνω
επέµβαση αποκατάστασης αλλά κατασκευή ενός υποκατάστατου του αρχικού µνηµείου. Κι αυτό για- ενέργεια θα µπορούσε να ενταχθεί στα πλαίσια ενός σύγχρονου σχεδιασµού για το σύνολο της
τί η νέα τοξοστοιχία θα περιέχει µόνο τις δυο τελευταίες ιδιότητες: την ποιότητα (της εποχής µας) και στοάς. Εξ άλλου η ιδέα της δηµιουργίας σπονδυλωτής κατασκευής θα µπορούσε να αξιοποιηθεί
την ιδέα (µορφή του αρχικού µνηµείου). Ο κίνδυνος είναι µετά από χρόνια να θεωρείται από τους στον σχεδιασµό µιας νέας στοάς. Ιδέες µπορούν να διατυπωθούν πολλές και δυστυχώς µετά την
ερευνητές και επισκέπτες η αρχική ιστορική τοξοστοιχία.
καταστροφή έτοιµες λύσεις δεν υπάρχουν.
Το σίγουρο είναι ότι ο νέος σχεδιασµός στη θέση ενός ιστορικού µνηµείου είναι ένα απαιτητικό και
Τέλος η κατασκευή µιας νέας τοξοστοιχίας µε αντίστοιχα υλικά αλλά ελαφρώς παραλλαγµένη από
την αρχική (ώστε ο άξονας των ανοιγµάτων να ταυτίζονται µε την είσοδο στο ναό) µπορεί να θεωρη- δύσκολο εγχείρηµα που στην περίπτωση της Αγ. Τριάδας θα άξιζε την διοργάνωση ενός πανελληνίθεί ως µια κατασκευή που µεταφέρει µια ψευδή εικόνα για το τι υπήρχε εκεί αρχικά. Κι αυτό γιατί ου αρχιτεκτονικού διαγωνισµού ο οποίος θα κινητοποιούσε τους επιστήµονες, θα πρόβαλε το θέµα
χρησιµοποιεί αντίστοιχα υλικά και αντίστοιχο αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο, οπότε και µπορεί να θεωρηθεί ευρύτερα και θα αποτελούσε την αφορµή για προβληµατισµό στην ίδια την τοπική κοινωνία του Λι(η τροποποιηµένη µορφή) από τους µελλοντικούς ερευνητές και επισκέπτες ως αντίγραφο της αρχι- βαδίου, του οποίου τµήµα της ιστορικής του πορείας αποτελούσε το κατεστραµµένο µνηµείο.
κής, αν όχι στην χειρότερη περίπτωση η αρχική.
Σ.σ. ∆υστυχώς τίποτε από όσα προτείνει ο κος Ν. ∆ίκας δεν συνέβησαν. Παρά την µελέτη αναστήλωσης (δωρεά του αναστηλωτή Παπασωτηρίου) που είχε στα χέρια της η Μητρόπολη Ελασσόνος, η τοξοστοιχία κατεδαφίστηκε βιαίως και σκοπίµως και στη θέση της κτίστηκε νέος χώρος πλήρως καλυµµένος, που σχεδόν διπλασίασε το εµβαδόν του ναού, έκρυψε την αρχική του πρόσοψη και τον Άγιο Χαράλαµπο (στον οποίο
ήδη έγιναν αυθαίρετες παρεµβάσεις µε µαρµάρινα πατώµατα και σοβατίσµατα στους τοίχους –αν είναι δυνατόν) και αλλοίωσε τελείως τον αρχικό χαρακτήρα του µνηµείου, όπως η συντακτική οµάδα είχε ακριβώς
υποψιαστεί από την αρχή (βλ. τεύχη 6 και 7). Κτίστηκε νέα κλίµακα εισόδου δίκην βίλλας, στο πάτωµα του ναού τοποθετήθηκε µωβ γρανίτης! δίκην νυχτερινού κέντρου και συνεχίζεται η παράνοµη δόµηση, όπως
φαίνεται και στις φωτογραφίες, µε καµπαναριό από µπετόν. Το σύνολο της αυθαίρετης δόµησης καλύπτεται µε πέτρα, η οποία λειτουργεί ως φερετζές παραδοσιακότητας, κοροϊδεύοντας τους ειδικούς επιστήµονες,
τους ιστορικούς και τους επισκέπτες. Το κράτος κωφεύει στις µηνύσεις της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Αµήν

α) Πριν τις ιερές ‘επεµβάσεις’, β) η σηµερινή κατάσταση και γ) η πινακίδα που κατήργησε ένα λαϊκό έθιµο πολλών ετών, τον εορτασµό της Αγίας Τριάδος στην ύπαιθρο του χώρου, λες και είναι αµαρτία το γέλιο, το
κέφι και η χαρά. ‘Απαγορεύεται αυστηρώς το ψήσιµο κρεάτων (σουβλακίων) -για αρνιά δεν λέει πάντως- καθώς χορό(!), µουσική & τραγούδια εντός του ιερού περιβόλου – Εκ της µονής Α.Τ.’. Η ελληνική γλώσσα
ακολουθεί την τύχη του µνηµείου. Η βυζαντινή γραφή µας µάρανε.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Λαρίσης 4/12/2006 - Της Λένας Κισσάβου
ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ - Αρχαιολόγοι κατά Μητρόπολης!
Για καταστροφή βυζαντινών µνηµείων κατηγορεί την Ιερά Μητρόπολη Ελασσόνας η 7η Εφορεία
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Λάρισας. Θέµα για το οποίο θα αποφανθεί η ∆ικαιοσύνη, µετά από τρεις
µηνύσεις που κατέθεσε εναντίον της η Εφορεία, µε τις οποίες κατηγορεί την Εκκλησιαστική Αρχή για
καταστροφικές παρεµβάσεις που έκανε σε βυζαντινά µνηµεία της περιοχής της Ελασσόνας, οι οποίες φαίνεται να έγιναν στο πλαίσιο εργασιών που είχε δροµολογήσει η Μητρόπολη µε σκοπό τη
συντήρηση τους. Σύµφωνα µε τις µηνύσεις, πρόκειται για παρεµβάσεις που έγιναν στον ιερό ναό
Αγίας Τριάδας στη Βαλανίδα, στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας Λιβαδίου και στην Ιερά Μονή Αγίου
∆ηµητρίου στο Βαλέτσικο, έξω από την Τσαριτσάνη. Τρία σηµαντικά µνηµεία της περιοχής, τα οποία
έχουν υποστεί σηµαντικές φθορές χαρακτηριστικών τους στοιχείων (αρχιτεκτονικής και τέχνης). Το
βέβαιο είναι ότι οι προθέσεις της Μητρόπολης Ελασσόνας (δεν µπορεί παρά να) ήταν οι καλύτερες.
∆υστυχώς, όµως, οι επεµβάσεις έγιναν χωρίς την απαραίτητη άδεια της Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Λάρισας, όπως θα έπρεπε, λόγω της σηµαντικότητας και ιστορικής αξίας των µνηµείων,
µε αποτέλεσµα να επέλθει ουσιαστικά η αλλοίωσή τους. Έτσι οι αρχαιολόγοι βρέθηκαν προ τετελεσµένων γεγονότων. ∆ιαπίστωσαν τις καταστροφικές επεµβάσεις πολύ αργά. ∆υστυχώς, τα εν λόγω
µνηµεία είχαν διασωθεί από τη φθορά του χρόνου αλλά εν έτει 2006 καταστράφηκαν από ανθρώπινο χέρι. Η Μητρόπολη καλείται να απολογηθεί γι’ αυτό, αλλά παράλληλα και να µην συνεχίσει την
ίδια τακτική σε αναλόγου ιστορικής αξίας µνηµεία. Μάλιστα, όπως αναφέρουν αρχαιολόγοι της Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Λάρισας, δεν είναι οι µόνες αυθαίρετες παρεµβάσεις που έχουν
γίνει από τη Μητρόπολη σε µνηµεία της περιοχής αρµοδιότητάς της, χωρίς τη σχετική άδεια ή τουλάχιστον να συµβουλευτεί τους αρχαιολόγους της Υπηρεσίας. Συγκεκριµένα, τα τελευταία τρία χρόνια, από τη Μητρόπολη Ελασσόνας, υπήρξαν πολλά κρούσµατα ανάλογων αυθαίρετων επεµβάσεων σε µνηµεία, που χρονολογούνται από τον 16ο έως και τον 19ο αιώνα, κάποιες από τις οποίες...
πρόλαβε η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, σώζοντας ό,τι µπορούσε, ενώ άλλες όχι. Να σηµειωθεί ότι σε τέτοιες περιπτώσεις συντήρησης εκκλησιαστικών µνηµείων, βάσει νόµου, οι υπεύθυνες
Μητροπόλεις, καλούνται να συντάξουν τεχνική έκθεση και να την κατά θέσουν στην αρµόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία προς έγκριση. Αν αυτή εγκριθεί τότε προχωρούν οι απαραίτητες εργασίες, µε την
επίβλεψη πάντα των αρχαιολόγων. Σε κάποιες περιπτώσεις που κρίνεται ότι επείγουν οι εργασίες
συντήρησης σε ένα µνηµείο, τότε µπορεί να παρακαµφθεί η σύνταξη της τεχνικής µελέτης και να
προχωρήσουν, αλλά πάντα µε προϋπόθεση την άδεια της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, τις κατευθυντήριες οδηγίες των αρχαιολόγων και την επίβλεψή τους. Οι αρχαιολόγοι σπεύδουν να υποδείξουν
τις παρεµβάσεις που θα πρέπει να γίνουν και πώς αυτές πρέπει να γίνουν, για να µην καταστραφεί

το µνηµείο, ενώ µάλιστα ορισµένες φορές απαιτούνται και ειδικές µελέτες µηχανικών για να διαπιστωθεί ποιες θα είναι οι κατάλληλες. Βέβαια, στο πλαίσιο τέτοιων εργασιών είναι ευνόητο ότι κρίνεται απαγορευτικό να καταστρέφονται αγιογραφίες που κοσµούν τους τοίχους των ναών ή άλλα ιδιαίτερα στοιχεία λαµπρής τέχνης τους. Έτσι τα µνηµεία συντηρούνται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο,
χωρίς να προκληθούν φθορές στα χαρακτηριστικά τους.
Τα περιστατικά καταστροφικών παρεµβάσεων που παρατηρήθηκαν στα µνηµεία της Ελασσόνας,
για τα οποία έγιναν και οι µηνύσεις από την Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, ξεχώρισαν, µεταξύ
των άλλων, σύµφωνα µε τους αρχαιολόγους, διότι πρόκειται για κάποια από τα πιο σηµαντικά µνηµεία της περιοχής, αλλά και γιατί έγιναν σε αυτά µεγάλης κλίµακας επεµβάσεις. Οι δύο µηνύσεις, για
τις δύο Ιερές Μονές αντίστοιχα (Αγίας Τριάδας και Αγίου ∆ηµητρίου) έγιναν πέρυσι, ενώ φέτος έγινε
η τρίτη µήνυση για τον Ι.Ν. Αγίας Τριάδας στη Βαλανίδα. Σύµφωνα µε πληροφορίες η Μητρόπολη
Ελασσόνας µηνύθηκε για τα εξής:
-Ιερός Ναός Αγίας Τριάδας, Βαλανίδας:
Χρονολογείται από τον 19ο αιώνα και σύµφωνα µε την καταγγελία, στο πλαίσιο των εργασιών επισκευής των τοίχων ...εξαφανίσθηκαν οι τοιχογραφίες. Επίσης, γκρεµίσθηκε τµήµα τοίχου του ιερού
του ναού, προκειµένου να κατασκευασθεί άνοιγµα για την είσοδο σε νέο δωµάτιο.
- Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας, Λιβαδίου:
Χρονολογείται από τον 18ο αιώνα. Σήµερα,
µετά την ολοκληρωτική επισκευή όλων των
κτιρίων της Μονής από τη Μητρόπολη (χωρίς
άδεια εννοείται), έχει επέλθει αλλοίωση των
αρχιτεκτονικών της στοιχείων. Και λέγοντας
ολοκληρωτική επισκευή εννοείται ότι άλλαξαν και τοποθετήθηκαν νέες στέγες, νέα δάπεδα και έγιναν σοβατίσµατα. Για το ίδιο
µνηµείο, η Μητρόπολη Ελασσόνας µηνύεται
επίσης, για την κατάρρευση της εξωτερικής
στοάς της Μονής που έγινε κατά τη διάρκεια
των εργασιών.
- Ιερά Μονή Αγίου ∆ηµητρίου, Βαλέτσικο:
Χρονολογείται από τον 16ο αιώνα. Έγιναν ισοπεδώσεις που είχαν ως αποτέλεσµα τις καταρρεύσεις τοίχων της Ιεράς Μονής. Έγιναν κατεδαφίσεις στα κελιά της Μονής, καθώς και επέκταση του ιερού ναού της.

Ο Λόγος του ΣυλΛόγου’ - Εφηµερίδα του Συλλόγου Λιβαδιωτών Θεσσαλονίκης ‘Ο Γεωργάκης Ολύµπιος’ – Μία γραπτή συµβολή στον πολιτισµό, στην επικοινωνία και στη σύσφιξη των σχέσεων µεταξύ των µελών µας, των φίλων µας και των απανταχού Λιβαδιωτών
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Η σύνταξη του ‘Λόγου’, δηµοσιεύει κάθε επώνυµη επιστολή που αποστέλλεται στην εφηµερίδα µας, µε κάθε µορφής περιεχόµενο (ενηµερωτικό, ιστορικό, λαογραφικό, κοινωνικό,
πολιτικό, πολιτιστικό), δέχεται απόψεις (θετικές, αρνητικές, σκληρές, µαλακές, σκωπτικές, ειρωνικές, φιλιππικούς και διθυράµβους) γι’ αυτήν, αρκεί το ύφος να συνάδει µε τους κανόνες της στοιχειώδους δηµόσιας ευπρέπειας. ∆εν δέχεται σκέτες κακίες ή λιβέλλους, γιατί θα αναγκαστεί να τις απαντήσει και δεν το θέλει. Παρακαλούµε µόνον, οι επιστολές να
αποστέλλονται σε ηλεκτρονική µορφή, λόγω του ότι η γραµµατεία της εφηµερίδας έχει µεγάλο φόρτο εργασίας. Επίσης, ως πειθήνιο και άµεσα εξαρτώµενο όργανο από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου, δηµοσιεύει και κάθε άλλο έγγραφο που το ∆.Σ. κρίνει ότι είναι σκόπιµο να δηµοσιευτεί.

Της Λιβαδο-Κώας Ειρήνης Ντάµπου (του Ευαγγέλου, µιά που το Νταµπέϊκο είναι αµέτρητο), πτυχιούχου της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ
Σκέψεις συγκεχυµένες, προβληµατισµοί γνωστοί, φράσεις χιλιοειπωµένες, σχεδόν κλισέ, στροβιλίζουν στο µυαλό. Κάθε πρόβληµα λέγεται πως έχει τη λύση του, αρκεί να το δεχτούµε ως πρόβληµα.
Πού είναι η αλήθεια, ποια είναι ουσία; Και ας µην επικαλούµαστε το γνωστό λαϊκό άσµα περί µη
ύπαρξης της αθανασίας , γιατί αθανασία µπορεί και να υπάρχει. Την αναζητούµε όµως σε λάθος
µέρη, έχοντας πάρει λάθος δρόµους, προσδίδοντάς της λάθος µορφή. Όλα µοιάζουν τόσο εύκολα
και ταυτόχρονα ακατόρθωτα. Πόση οµορφιά, πόση ευτυχία κρύβεται στην απλότητα;
∆εν ανακαλύπτουµε κάτι νέο, δεν διατυπώνουµε κάτι πρωτότυπο λέγοντας πως οι στόχοι έχουν
αναπόφευκτα αλλάξει. Το ίδιο και οι αξίες, οι οποίες µάλιστα έχουν αλλάξει και υπόσταση. Η ουσία
είναι ότι η ύλη και οι απαιτήσεις ολοένα αυξανόµενες , βρήκαν το δρόµο τους προσανατολιζόµενες
προς αυτήν, αφαιρώντας όµως όλο και περισσότερο από τις διαστάσεις της ανθρώπινης ύπαρξής
µας. Και µας ταλαιπωρούν…
Ελάχιστοι έχουµε συναίσθηση της κατάστασης. Ή ίσως είναι αρκετοί αυτοί που ενώ γνωρίζουν,
νιώθουν σιγουριά και ασφάλεια στην επιφανειακή βολή τους. Γιατί αλλού εντοπίζονται τα δύσκολα
στα απλά και τα όµορφα. Στα άφθαρτα στο χρόνο και συνάµα ωφέλιµα, που επιτυγχάνονται µε ανάλογες διαδικασίες.
Ο χρόνος κυλά. Κι εµείς δεν επενδύουµε έξυπνα, ούτε ποιοτικά, ούτε ποσοτικά. Μπορεί να παρηγορούµαστε ειδικά εµείς οι νέοι κάνοντας αφελείς αναγωγές στην αιωνιότητα, λες και εκείνη ως µέγεθος µας αφορά, αφού πολλές φορές πιάνουµε τον εαυτό µας να λέει π.χ «τι είναι µωρέ µια µέρα ή
δυο βδοµάδες ή τρεις µήνες ή δέκα χρόνια µπροστά στην αιωνιότητα, όµως το επιχείρηµα αυτό,
όπως υποστηρίζει ο σοφός λαός µας είναι απλώς « παρηγοριά στον άρρωστο»!
Και πράγµατι νοσούµε. Γιατί δεν έχουµε µάθει να σκεφτόµαστε, να νιώθουµε, να µοιραζόµαστε, να
δηµιουργούµε, να επικοινωνούµε. Το ότι είµαστε από την φύση µας ατελείς και ως µονάδες ανεπαρκείς το γνωρίζουµε. Σε αντίθετη περίπτωση ούτε θέµα θα ετίθετο, ούτε πρόβληµα θα υπήρχε. «Ζώα
κοινωνικά είµαστε κι όµως ζούµε εγκλωβισµένοι στο Εγώ µας, αγνοώντας επιδεικτικά το Εµείς. ( Και
όσο πάει λιγότερο ουσιαστικά κοινωνικοί γινόµαστε και περισσότερο απλώς ζώα.) Παρατηρούµε
πως πέρα από τη δουλειά, οι λειτουργίες µας κατά βάση περιορίζονται στις αµιγώς οργανικές, τις
κατά τη λαϊκή ρήση «µαµ, κακά, κοκό ( κι αυτό σε εξαιρετικές µόνο για πολλούς περιπτώσεις ) και
νάνι ».Για να µην αναφέρουµε πως κι αυτές έχουν χάσει κατά πολύ από την ποιότητά τους. Φαύλος
ο κύκλος κι εµείς αδύναµοι και αφελείς…
Υπάρχει πρόβληµα; Υποκειµενική ίσως η απάντηση. Όσο όµως αποξενωνόµαστε, τόσο µας αρέσει γιατί : «όποιος γεννηθεί στην φυλακή, την φυλακή θυµάται ». ∆ύσκολα εγκαταλείπει τα δεσµά
του, αφού αυτά έχει µάθει να αγαπά. Όσο να’ ναι αποπνέει µια ασφάλεια η επιλεγµένη µοναξιά. Είναι και φόβος µεγάλος όµως. Πώς να αντιµετωπίσει κανείς µόνος το θηρίο του χρόνου;
Μας ενώνουν τόσα πράγµατα. Ας αρχίσουµε από την πρώτη επαφή, την επικοινωνία και βλέπουµε
πού θα βγάλει το ταξίδι. Κάποιους, κυριολεκτικά και συγκεκριµένα πια µιλώντας, τους έχει οδηγήσει
µακριά από τις ρίζες τους. Πόσοι συµπατριώτες µας ζουν στην Θεσσαλονίκη; Πόση ζεστασιά νιώθει
κανείς συναντώντας κάποιον µε κοινή καταγωγή; Κοινά ή όµοια βιώµατα και παραστάσεις γι’ αυτούς που µεγάλωσαν εκεί, εικόνες, µυρωδιές, γεύσεις, µουσικές. Πρόσωπα ίσως και καταστάσεις.
Και για εκείνους που τίποτα από αυτά δεν έχουν βιώσει, που απλώς σαν επισκέπτες έχουν περά-

σει από το χωριό, που η γνωριµία µαζί του προέκυψε ξαφνικά και αναπάντεχα(όπως όλα τα όµορφα
στη ζωή)… η µαγεία του να εξερευνάς και να ανακαλύπτεις το χθες που γέννησε το σήµερα, την καταγωγή σου. Και ξαφνικά νιώθεις πιο ολοκληρωµένος, πιο ασφαλής…
Κι όλα αυτά αναβιώνουν τώρα «εκτός έδρας» , µέσα από αναπολήσεις, συζητήσεις και ενδιαφέροντα συµπόσια, µυώντας ταυτόχρονα τη νεότερη γενιά σε τέτοιες εµπειρίες µέσα από όµορφες διαδικασίες και οµαδικό πνεύµα.
Τι κερδίζει ο ξενιτεµένος Λιβαδιώτης, µόνιµος ή µη κάτοικος Θες/νίκης, που παίζει τάβλι ή χαρτιά
στη Σχολαρίου, έναντι εκείνου που ρίχνει πασιέτζες ή βλέπει τηλεόραση στο σπίτι; Να’ ναι η απόλαυση του εξαίρετου νέκταρ των θεών, του Λιβαδιώτικου τσίπουρου (µιας και πρόσφατες µελέτες,
που δηµοσιεύτηκαν στον «Λόγο 8 » απέδειξαν περίτρανα πως ο ∆ίας και οι λοιποί Ολύµπιοι θεοί
υπήρξαν βέροι Λιβαδιώτες!); Μάλλον όχι! Ή µάλλον όχι µόνο! Γιατί αλλιώς βρε παιδί µου είναι να το
πίνεις µε παρέα ,κι αλλιώς σαν το «κούτσουρο» στο σπίτι. Άλλωστε είναι δύσκολο να µην νιώσει
κανείς στον Σύλλογο σαν στο σπίτι του!
Άραγε δεν είναι κέρδος η επικοινωνία και η επαφή µε τον άνθρωπο, η γνωριµία µε την ιστορία και
την παράδοση του τόπου, η γνώση σε πολλά επίπεδα, µιας και η οργάνωση του συλλόγου µας ξεφεύγει από τα στενά τοπικιστικά πλαίσια (όσο κι αν µας κατηγορούν για σοβινιστικές τάσεις!) ; H
µήπως δεν είναι εποικοδοµητική η επένδυση του χρόνου µας σε τοµείς που µας αφορούν, οι οποίοι
περιέχουν ποιότητα, προάγοντας έτσι την κοινωνική µας διάσταση και ταυτόχρονα γεννώντας µέσα
µας αισθήµατα ευφορίας;
Και για να ενισχύσουµε τις κατηγορίες περί σοβινισµού πάντα χαριτολογώντας : µήπως τελικά το
Λιβάδι και ο σύλλογός µας αποτελεί µια απάντηση, µια διέξοδο στην αποξένωσή µας, προσφέροντας µας κοινά σηµεία επαφής, µιας και είτε το γνωρίζουµε, είτε όχι, το χωριό µας , ως οµφαλός της
γης, κρύβει τις ρίζες όλων µας;! Φαινοµενικά σαφώς υπερβολική η άποψη. Ποιος όµως θα µπορούσε να υποστηρίξει µε ασφάλεια πως η υπερβολή δεν περιέχει σπέρµατα αλήθειας;!
Κάποιοι από εµάς έχουν αφήσει την πόλη αυτή, µην έχοντας ποτέ ζήσει στο χωριό, ενώ ο τόπος
µόνιµης διαµονής εντοπίζεται κάπου µακριά. Αναπολώντας όµως την εµπειρία του συλλόγου, την
οποία αποκτήσαµε ζώντας τον εφήµερα κατά τη διάρκεια των σπουδών µας και παρατηρώντας
πράγµατα που συµβαίνουν γύρω µας, συνειδητοποιούµε πως η επαφή µαζί του, µε ό,τι αντιπροσωπεύει και από όποιους αντιπροσωπεύεται, µόνο ερεθίσµατα, γνώση, ζεστασιά, γέλιο και τώρα πια
νοσταλγία έχει αφήσει.
Ας δεχτούµε λοιπόν την κοινωνική µας διάσταση και ας προσπαθήσουµε να µην αγνοούµε τις σε
σηµαντικό βαθµό ανικανοποίητες ανάγκες µας, που προκύπτουν από αυτήν. Με αφετηρία την κοινή
µας καταγωγή, ας επιχειρήσουµε να τις καλύψουµε συνολικά και «συλλογικά»! Ας δώσουµε στους
εαυτούς µας την ευκαιρία, ειδικά οι νεότεροι, να βιώσουµε συναισθήµατα και εµπειρίες πολύτιµες,
αξιοποιώντας ευκαιρίες και δυνατότητες, που κάποιοι φροντίζουν να µας προσφέρουν δουλεύοντας
προς αυτήν την κατεύθυνση. Και να είστε σίγουροι, πως οι εµπειρίες αυτές δεν χάνονται µε το πέρασµα του χρόνου. Μετατρέπονται σε εφόδια και αναµνήσεις όµορφες .Ίσως η παραπάνω κατάθεση της προσωπικής νοσταλγίας και της µακροσκελής αυτής αναπόλησης, να αποτελεί µια απόδειξη,
µια ένδειξη έστω και ένα επιχείρηµα για τον ρόλο , την αξία και την κοινωνική προσφορά του συλλόγου µας.

Του Απόστολου Τσουρέκα, ∆ηµοτικού Συµβούλου του ∆ήµου Θεσσαλονίκης & Προέδρου του Συλλόγου Κοκκινοπλητών Θεσσαλονίκης
Πως καταντήσαµε λοχία;
Πριν λίγες µέρες επισκέφθηκα την ιδιαίτερη πατρίδα µου, ο Κοκκινοπλός Ελασσόνας. Εκτός από
όλα τα άλλα, αφιέρωσα και λίγο χρόνο, στην Βουλή του χωριού, δηλαδή το καφενείο, για να δω φίλους, να ανταλλάξω ευχές και να συµµετάσχω, σαν φυσικό επακόλουθο της συνάντησής µου, στη
σχετική τσιπουροκατάνυξη.
Εκεί λοιπόν, στην µικρή αυτή Βουλή του χωριού, ανάµεσα σε κουρασµένους, ταλαιπωρηµένους,
φτωχούς, αλλά και πάνω απ’ όλα αγνούς Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους θυµήθηκα, αναγνώρισα, συµφώνησα και πάνω απ’ όλα παραδέχθηκα µερικές αλήθειες, ξεχασµένες από πολλούς, όµως
σπουδαία µαθήµατα για όλους. Θέµα της συζήτησης οι παράνοµες απαλλαγές από την στράτευση
χιλιάδων επωνύµων. Άκουσα, λοιπόν, απ’ αυτούς τους ανθρώπους λόγια, που λειτούργησαν σαν
καµπανάκι στο µυαλό µου, λόγια που ανάγκασαν τον εγκέφαλο να λειτουργήσει την κινηµατογραφική ταινία των αναµνήσεων.
Να θυµηθώ…
Να θυµηθώ τα γλέντια
που γινόταν στο χωριό, όταν µια ΕΣΣΟ καλούνταν να
καταταγεί και σ’ αυτήν υπήρχαν παιδιά – λεβέντες
του χωριού. Τότε που αυτά
τα παιδιά µαζί µε τους φίλους τους, µε την συνοδεία
κλαρίνου, γλεντούσαν για
την κατάταξη τους. Χαιρόταν που επιτέλους γίνονταν
άντρες. Περίσσευε η λεβεντιά τους, όλο χορό. ∆εν
χόρταιναν να απαντούν
‘ευχαριστώ’ στις ευχές των συγχωριανών για καλή θητεία.
Κι όταν τελείωνε το γλέντι στο καφενείο, όλοι µαζί, υποψήφιοι φαντάροι και παρέα, συνέχιζαν επισκεπτόµενοι τα σπίτια, όλων των παιδιών της σειράς. Και εκεί οι γονείς των παιδιών, µε την περηφάνια τους, να ξεχειλίζει µε µάτια βουρκωµένα όχι από λύπη, αλλά από χαρά για τους άντρες που
µεγάλωναν τους κερνούσαν του κόσµου τα καλά. Το κλαρίνο δε σιγοντάροντας στην άδολη χαρά,
γεµίζει µε χαρτονοµίσµατα. Μετά δε από µερικές µέρες, το κουβάρι της θύµησης, µε οδηγεί στις µάνες που κρατώντας µια φωτογραφία του παλικαριού από κάποιο ΚΕΝ να την σεργιανίζουν από σπίτι σε σπίτι, καµαρώνοντας σαν παγώνια.
Έτσι πήγαιναν φαντάροι, πριν µερικά χρόνια οι νέοι του χωριού. Την λέξη απαλλαγή, ενδεχόµενα,
να µην την ήξεραν. Άλλωστε γι’ αυτούς απαλλαγή σηµαίνει ανικανότητα σωµατική η ψυχική. Ποιος

άραγε γονιός θα έδινε την κόρη του νύφη, σε νέο που δεν έχει πάει φαντάρος; Όχι αν έχει λεφτά,
δουλειά και άλλα, αυτά στην συνέχεια. Πρώτη ερώτηση ‘πήγε φαντάρος; Αυτά τα παλικάρια θυµήθηκα στο καφενείο του χωριού µου. Και λέω την λέξη παλικάρια, γιατί είναι η µοναδική λέξη στον
κόσµο που δεν µεταφράζεται. Γιατί απλά έχει σωµατική δύναµη µαζί µε µεγάλη καρδιά.
Αυτά σκέφτηκα στο µικρό καφενείο του χωριού µου. Ο δρόµος της επιστροφής, έφερε το µυαλό µου
στο σήµερα.
Τον παραλογισµό της καθηµερινότητας, που µέσα από το µεγεθυντικό φακό της τηλεόρασης, παίρνει χαρακτήρα χιονοστιβάδας καθ’ όσον αφορά τις παράνοµες απαλλαγές στράτευσης. Κρατάει
χρόνια αυτή η κολώνια. ∆εν υπάρχει Έλληνας, που να µην ξέρει κάποιον που να έχει απαλλαγή,
παρανόµως, από την υποχρεωτική κατά το Σύνταγµα στράτευση.
Κατά το Σύνταγµα, επίσης, όλοι οι Έλληνες είµαστε ίσοι απέναντι στο Νόµο.
Υπάρχει, όµως, µία βασική παράλειψη στο Σύνταγµα. ∆εν θέσπισε µια Εξαίρεση. Όλοι είµαστε
ίσοι πλην το εχόντων (βλ. µέσον, µπάρµπα στην Κορώνη κλπ.) και κατεχόντων (βλ. χρήµα, δύναµη).
Ακούµε και διαβάζουµε ότι οι παρανόµως απαλλαγέντες είναι τραγουδιστές, πολιτικοί, δηµοσιογράφοι, αθλητές κλπ., δηλαδή οι προβεβληµένες τάξεις της κοινωνίας µας. Αυτοί δηλαδή που µας
καθοδηγούν, που νοµοθετούν για µας, επηρεάζουν την άποψη µας, τα πρότυπα και standars των
παιδιών µας.
Καθ’ όσον αφορά δε τους τρόπους απαλλαγής τους, κι αυτός ο µεγάλος παραµυθατζής ο βαρόνος
Μυτχαουζεν τα δήλωνε ανίκανος να τους σκεφθεί.
Ποδοσφαιριστής Α΄ Εθνικής δήλωνε δόκιµος µοναχός, µπασκετµπολίστας ότι πάσχει από άσθµα,
δηµοσιογράφος και πολιτικός ανίατος ασθενής από ψυχική διαταραχή, και χιλιάδες άλλα τερτίπια.
Κι όλα αυτά γιατί; Για να µην πάνε στρατιώτες. Για να µην γίνουν άντρες, όπως έλεγαν και στο
χωριό µου. Για να αποφύγουν την προσφορά τους για 12 µήνες στην πατρίδα. Όχι για 24, 26, 30 ή
32 µήνες όπως πριν από λίγα χρόνια, αλλά για 12.
Για να µην λέει διακόψουν την καριέρα τους. Λες και όλα τα άλλα παιδιά γεννήθηκαν και µεγάλωσαν χωρίς να ονειρεύονται µια καριέρα.
Μπράβο λοιπόν σ’ αυτούς που αποφάσισαν να τα βγάλουν όλα στην φόρα. Μπράβο σ’ αυτούς
που θα βάλλουν το µαχαίρι στο κόκαλο. Αρκεί να το κάνουν. Θα µας βρουν δίπλα τους.
Τελειώνοντας, αυτό το µπέρδεµα του χθες και του σήµερα, θυµήθηκα και κάτι άλλο.
Ο J. F. Kennedy είχε πει το καταπληκτικό ‘Σηµασία έχει τι κάνεις εσύ για την πατρίδα και όχι η πατρίδα για σένα’.
Τα παιδιά του χωριού µου και κάθε ελληνικού χωριού και κάθε πόλης πήγαιναν, πηγαίνουν και θα
πηγαίνουν, γλεντώντας και περήφανα στο Στρατό, για να εκπληρώσουν το χρέος προς την πατρίδα
και να γίνουν, όπως λέγαν, ΑΝΤΡΕΣ, οι λίγοι έχοντες – κατέχοντες – και πονηρά σκεπτόµενοι ψάχνουν τρύπες να το αποφύγουν.
Ίσως να µην έχουν να δώσουν τίποτα στην πατρίδα. Ίσως να µην τους νοιάζει ο ανδρισµός τους.

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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Από την τρέχουσα επικαιρότητα, σταχυολογήσαµε ορισµένες ειδήσεις, γεγονότα ή και απόψεις
και σας τα παραθέτουµε - χωρίς σχόλια

9 Η µεταµόσχευση οργάνων είναι νόµιµη, απαγορεύεται όµως για τις πόρνες, τους τοξικοµανείς
και τους χριστιανούς, κήρυξε προ διµήνου ο ιµάµης του Ντιαρµπακίρ στην Τουρκία».
9 Τα παιδιά που πεθαίνουν πριν βαπτιστούν δεν θα πηγαίνουν πλέον στην κόλαση, ύστερα
από απόφαση του Πάπα να καταργήσει την κόλαση για τα ανήλικα αυτά, µία απόφαση που θεωρείται σηµαντική, αφού ίσχυε για 800 χρόνια στη Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία».
9 Οργή επικρατεί στο αρχιεπισκοπικό περιβάλλον για τις επικρίσεις που δέχθηκε ο κ. Χριστόδουλος µε αφορµή την πραγµατοποίηση της «ιερής» κρουαζιέρας (σε όλη σχεδόν την Μεσόγειο),
η οποία θα κόστιζε 1.250.000 ευρώ, ποσόν που θα κατέβαλλαν τα υπουργεία Τουριστικής Ανάπτυξης της Ελλάδας και της Κύπρου.
9 Από το 2002 έχει απαγορευτεί στην Ιαπωνία το κάπνισµα σε κάθε δηµόσιο χώρο, ακόµη και
στους δρόµους. Αντιδρώντας η Jappan Tobacco, η µεγαλύτερη καπνοβιοµηχανία της χώρας, εγκατέστησε σε κεντρικά σηµεία του Τόκιο τροχόσπιτα-καπνιστήρια.
9 Για να τραγουδήσει κάποτε την πίκρα στα λαϊκά προάστια η Μπέλλου, ήθελε βροχούλα στις
σκεπές και την παρήγορη µυρωδιά του καφέ ανάµεσα στους φίλους. Τώρα στα λαϊκά προάστια
µετράνε τα τετραγωνικά οι Τράπεζες και η Αννίτα Πάνια γκαρίζει τον σποτ-παιάνα του σχιζοφρενή για την AGB µε το πριόνι.
9 Το αστείο είναι διπλό: η µεν κοινωνία, αφοπλισµένη και ανήµπορη, εξανίσταται όταν βλέπει να
«καίγονται τα Εξάρχεια», αλλά σιωπά και ανέχεται κάθε είδους, προσβολές και καταστροφές
από την κεντρική και την οικονοµική εξουσία, χωρίς να λέει κουβέντα.
9 Γράφουν και ξαναγράφουν για τους «αριστεροδεξιούς εθνικόφρονες» οι υπερασπιστές του
βιβλίου Ιστορίας της Στ’ ∆ηµοτικού. Με αφορισµούς, χολερικές γενικεύσεις και προκλητικές αποσιωπήσεις. Οι αποχρώσεις, οι διαφορές, η αφετηριακή λογική και η άβυσσος που χωρίζει τους
εξ αριστερών επικριτές µε τους αγοραίους εθνικιστές, διαγράφονται ελαφρά τη καρδία. Αλλά
πώς το λέει ο Μπρεχτ; «Όταν σε αδικούν, µην κάνεις τίποτε / κάθισε στην άκρη του ποταµού,
θα δεις να περνάει το πτώµα τους»
9 Στην Θεσσαλονίκη έδωσε διάλεξη ο ηγούµενος της µονής Μπόζε στη βόρεια Ιταλία, Εντσο
Μπιάνκι, και είπε ότι στο µοναστήρι γίνονται δεκτοί όσοι χριστιανοί (καθολικοί, προτεστάντες,
ορθόδοξοι) θέλουν να µοιραστούν την προσευχή και την κοινοβιακή ζωή ή όσοι αναζητούν έναν
τόπο για να ανταλλάξουν απόψεις πάνω σε προβλήµατα που αφορούν τον κόσµο και την Εκκλησία. «Στόχος µας δεν είναι ο προσηλυτισµός, αλλά η αρµονική συµβίωση, ο διάλογος και η
αντιπαραβολή µέσα από τη διαφορετικότητα» τόνισε. Κατά σύµπτωση την εποµένη της διάλεξης του Ιταλού µοναχού, µίλησε, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, ένας άλλος µοναχός, ο ηγούµενος της Ιεράς Μονής Εσφιγµένου του Αγίου Όρους, Μεθόδιος. Ακούστηκαν εκεί κατάρες κατά του Πάπα, εξαπολύθηκαν µύδροι εναντίον του Οικουµενικού Πατριάρχη για το «θανάσιµο αµάρτηµα» του διαλόγου µε τους «σατανάδες» του Βατικανού, εκτοξεύτηκαν πυρά κατά
της «προσκυνηµένης» στους παπικούς Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Ορους, κλπ.
9 «Bγαζω τον σκύλο σας βόλτα και τον προσέχω» έγραφε η αγγελία (σε µια κολόνα των βορείων προαστίων της Αθήνας) µιας κοπέλας (σ.σ. προφανώς η κοπέλλα είναι ‘απασχολήσιµη’)
9 Η είδηση «έπεσε σαν βόµβα» στον επιχειρηµατικό κόσµο το βράδυ της περασµένης Πέµπτης:
η Rolls-Royce αποσύρεται από το Σουδάν!
9 Η τηλεόραση είναι ο µόνος τοµέας παραγωγικών δραστηριοτήτων στον οποίο η ανακύκλωση των σκουπιδιών εφαρµόζεται στην εντέλεια. Τίποτε δεν πετιέται, όλα καταναλώνονται ξανά.
Είναι ο θρίαµβος της ανακύκλωσης.
9 Βάλε το χέρι σου σε µια σόµπα για ένα λεπτό, θα σου φανεί σαν µια ώρα. Κάθισε δίπλα σε µια
όµορφη κοπέλα για µια ώρα, θα σου φανεί σαν ένα λεπτό. Αυτό είναι η σχετικότητα (Αϊνστάϊν)
9 Με τον κ. Βοσκόπουλο του «Ουράνιου Τόξου», εκπρόσωπο των εν Ελλάδι... αδούλωτων
«Μακεδόνων», συναντήθηκαν στην Ουάσιγκτον αξιωµατούχοι του Στέιτ Ντιπάρτµεντ: Α! Μετέσχε
και ένας «Μακεδόνας» από τη Βουλγαρία. Μίλησαν για καταπίεση που υφίστανται οι «Μακεδόνες» στις δυο χώρες.
9 Και στις επετείους υπάρχουν διακρίσεις. Άλλες γιορτάζονται µεγαλοπρεπώς, άλλες διακριτικά
και άλλες είναι τελείως ξεχασµένες. Η σχετικά πρόσφατη δικτατορία των συνταγµαταρχών έχει
πάρει την άγουσα προς τη λήθη. Καµία εκδήλωση από τη Βουλή ή την Ακαδηµία, κανένα
µνηµόσυνο για τους νεκρούς της δικτατορίας από την Εκκλησία.
9 Οι πολίτες του πλανήτη βαδίζουν 10% πιο γρήγορα, σε σύγκριση µε την προηγούµενη δεκαετία, για να προσαρµοστούν στους εξοντωτικούς ρυθµούς της καθηµερινότητας. Πρώτοι έρχονται
οι κάτοικοι της Σιγκαπούρης, δεύτεροι οι κάτοικοι της Κοπεγχάγης και τρίτοι οι Μαδριλένοι.
9 Στο περιώνυµο βιβλίο της ΣΤ' ∆ηµοτικού για την Ιστορία, όλος ο αγώνας του Ελληνικού λαού
κατά των Γερµανοϊταλών φασιστών στο µέτωπο περιγράφεται σε εφτά αράδες όλες κι όλες (ανάµεσα στις οποίες και η περίφηµη διατύπωση για «αποµάκρυνση» των Ιταλικών στρατευµάτων),
ενώ για τους καφενέδες των Αθηνών στον µεσοπόλεµο αναλώνονται δύο ολόκληρες σελίδες.
9 Το 2006 ήταν η «φονικότερη χρονιά» για τους εκπροσώπους του Τύπου, µε 100 νεκρούς σε
όλον τον πλανήτη, παίρνοντας τα µαύρα «σκήπτρα» από το 1999 των 85 δολοφονηθέντων.
9 Σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή, 4.597 οικισµοί σε όλη τη χώρα µας έχουν από.κανέναν
έως 50 κατοίκους.
Οι Ιππότες της Μάλτας στο Ιράκ. Οι µισθοφόροι αποτελούν τη δεύτερη δύναµη στο Ιράκ µετά
το αµερικανικό στρατό. Σηκώνουν την αµερικανική σηµαία, αλλά δεν ανήκουν σε αυτήν, εκτελούν
τις πιο επικίνδυνες αποστολές, ενώ δεν κρύβουν τις ιδεολογικές και τις θρησκευτικές διαστάσεις
για την παρουσία τους στο Ιράκ. Η οργάνωση των "Ιπποτών της Μάλτας" ιδρύθηκε στο µεσαίωνα και είχε µεγάλη δραστηριότητα στις σταυροφορίες κατά των ακτών των Λιβύης, Τυνησίας που
είναι κοντά στην
Μάλτα. Ο νυν
πρόεδρος της είναι ο άγγλος πρίγκιπας
Andru
Bereti, που µένει
στην Ρώµη και
έχει πολλές εξουσίες. Η οργάνωση θεωρείται σαν
κυβέρνηση και
έχει θέση µονίµου
παρατηρητή στα
Ηνωµένα Έθνη,
έχει παραρτήµατα
σε όλο τον κόσµο, ενώ σύµφωνα µε την ιστοσελίδα της, ανταλλάσσει διπλωµατικές σχέσεις µε 96 χώρες. Οι
µισθοφόροι στο Ιράκ που σχετίζονται µε τους "Ιππότες της Μάλτας" δεν υπόκεινται σε κανένα
τοπικό νόµο, βάσει της απόφασης του Paul Primer, πρώτου κυβερνήτη του Ιράκ.
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Ο αριθµός τους στο Ιράκ είναι περίπου 50 χιλιάδες άτοµα, οι νεκροί των οποίων δεν υπολογίζονται µε τους αµερικανούς νεκρούς. Επίσης δεν τιµωρούνται για τα εγκλήµατα που πράττουν..
Άξιζε η επένδυση σε ζωές στο Ιράκ» (Κοντολίζα Ράϊς)
Εκείνος ο αγλαός που πέθανε προχθές, ο Μστισλάβ Ροστροπόβιτς, είχε ταχθεί υπέρ της
Ελλάδος στο «Μακεδονικό». Είχε καταδικάσει τον «Αττίλα» και αρνούνταν να παίξει στην Τουρκία σε ένδειξη διαµαρτυρίας. Το τσέλο και η µουσική θρηνούν έναν εκλεκτό θεράποντα. Και η
Ελλάδα, έναν σπουδαίο φίλο της.
«Λυπούµαι γιατί άφησα να περάσει ένα πλατύ ποτάµι µέσα από τα δάχτυλά µου χωρίς να
πιω ούτε µια στάλα. Τώρα βυθίζοµαι στην πέτρα. Ένα µικρό πεύκο στο κόκκινο χώµα, δεν έχω
άλλη συντροφιά. Ό,τι αγάπησα χάθηκε µαζί µε τα σπίτια που ήταν καινούργια το περασµένο καλοκαίρι και γκρέµισαν µε τον αγέρα του φθινοπώρου» (Σεφέρης)
"Η πολιτική του φόβου τροφοδοτεί µια δίνη καταπατήσεων των ανθρωπίνων δικαιωµάτων,
στην οποία κανένα δικαίωµα δεν είναι απαραβίαστο και κανένας άνθρωπος δεν είναι ασφαλής".
Ξεπούληµα των οικουµενικών αξιών, υπονόµευση του κράτους δικαίου, προδοσία των
ευρωπαϊκών αξιών, παγκοσµιοποίηση των καταπατήσεων, ο «πόλεµος κατά της τροµοκρατίας»
ως η σύγχρονη εκδοχή της καταστολής: µε αυτά τα λόγια η ∆ιεθνής Αµνηστία κατακεραυνώνει
την πολιτική του φόβου, που οδηγεί σε ψυχροπολεµική πόλωση
Οι αγρότες στο Ιράκ άρχισαν να καλλιεργούν όπιο αντί για ρύζι, όπως και οι αγρότες στο
Αφγανιστάν. Εχει ανάγκες ο στρατός κατοχής, να ονειρεύεται το σπίτι του.
«Νεκρά θάλασσα» ο Θερµαϊκός. Βιοµηχανικά απόβλητα, γεωργικά εκπλύµατα, όµβρια ύδατα
του πολεοδοµικού συγκροτήµατος και το φορτίο των ποταµών επιβαρύνουν καθηµερινά τον κόλπο της Θεσσαλονίκης, αναφέρει µελέτη του Εργαστηρίου Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος του
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου.
Kάποτε όλοι οι «µηχανόβιοι» φίλοι άφηναν το βράδυ τις πολύτιµες κινητές περιουσίες τους
έξω από τα αστυνοµικά τµήµατα, για να είναι σίγουροι ότι θα τις βρουν και το πρωί. Το ίδιο έπρατταν και οι αστυνοµικοί µε τα δικά τους αυτοκίνητα και τις µοτοσικλέτες. Σήµερα, η πρώτη
σκέψη όλων είναι να παρκάρουµε όσο πιο µακριά µπορούµε από αστυνοµικό τµήµα, η παρουσία του οποίου αντί να διασφαλίζει συνθήκες πρόσθετης ασφάλειας, τις µειώνει σε βαθµό εξαφανίσεως.
Σε ένα νηπιαγωγείο της Θεσσαλονίκης, ενόψει του Πάσχα, η δασκάλα ζήτησε από τα παιδιά
να ζωγραφίσουν ένα κοτοπουλάκι. Τα περισσότερα ζωγράφισαν έναν κίτρινο όγκο, που λίγο
πολύ έµοιαζε µε πουλί, όµως ένα κοριτσάκι σχεδίασε δύο ωµά µπούτια από κοτόπουλο, συσκευασµένα και καλυµµένα µε διάφανη µεµβράνη, όπως τα αγοράζουµε από το σούπερ µάρκετ.
Οι γόβες βλάπτουν το Ηρώδειο. Τα ψηλοτάκουνα συνεχίζουν να συµβάλλουν στη φθορά του
Ηρωδείου. Όµως το φετινό καλοκαίρι οι κυρίες που επιµένουν στις κοσµικές εµφανίσεις, επιχειρώντας το έργο της ακροβασίας πάνω στα δεκάποντα και της ανάβασης στις στενές κερκίδες,
καλούνται να αλλάξουν συνήθειες. Εξίσου καταστροφικός παράγοντας θεωρούνται και οι τσίχλες. Οι αρχαιολόγοι συγκέντρωσαν συνολικά 27 κιλά τσίχλας από τις κερκίδες, κυρίως του άνω
διαζώµατος.
Πλούσιοι είναι σήµερα και ήταν πάντα οι έχοντες χρόνο. Αυτό πριν από όλα, το δικαίωµα
στον ελεύθερο χρόνο, -τα τρία οχτώ: οχτώ ώρες δουλειά, οχτώ ώρες ανάπαυση, οχτώ ώρες ψυχαγωγία- εξασφάλισαν όσοι αγωνίσθηκαν για την απελευθέρωση του ανθρώπου απ' τον άνθρωπο. Χάσανε. Για την ώρα. Και µαζί τους έχασε ο χρόνος και χάθηκε για όλους µας. Έτσι,
στην ελεύθερη αγορά των όχι κατ' ανάγκην ελεύθερων ανθρώπων, πτωχοί, είτε νεόπτωχοι και
καταχρεωµένοι, το πρώτον που εκποιούν αγχωµένοι οι σύγχρονοι απελεύθεροι, είναι ο χρόνος
τους. Χωρίς χρόνο στη συνέχεια για σκέψη, χωρίς χρόνο για ψυχαγωγία, αποβλακωνόµαστε
µπροστά στον πιο φθηνό πολιτισµό που µπορούµε να αγοράσουµε : αυτόν της τηλεόρασης. Και
έτσι ο µόνος χρόνος που αποµένει να κυκλοφορεί ανάµεσά µας είναι ο υπονοµευµένος και ο έντροµος από την αγωνία των µόνων που τον διαθέτουν ακόµα. Των ανέργων.
Μία ιστορία που αναφέρει ο Πλούταρχος. Μια φορά κι έναν καιρό κάποιοι Χίοι επισκέφθηκαν
τη Σπάρτη και, µετά γενναία κρασοκατάνυξη, µερικοί από δαύτους έκαναν εµετό στο Εφορείο και
άλλοι τινές, χειρότεροι, αποπάτησαν κιόλας. Έξαλλοι το πρωί οι Λάκωνες έψαχναν να ανακαλύψουν τους αχρείους και µόλις διαπίστωσαν ότι δεν ήταν οι συµπολίτες τους αλλά οι Χίοι φιλοξενούµενοι αυτοί που ασχηµόνησαν, ανακοίνωσαν αµέσως µε κήρυκα ότι επιτρέπουν στους Χίους να ασχηµονούν.
Ο δάσκαλος της Γ' ∆ηµοτικού του Ελληνικού τµήµατος στο Ευρωπαϊκό σχολείο Βρυξελλών,
έδωσε ως εργασία στα παιδιά, να µάθουν απ' έξω τους στίχους του YIASSOY MARIA, ώστε να
το παρουσιάσουν στην ετήσια γιορτή του σχολείου. Τι έπρεπε δηλαδή να βάλει στα παιδάκια ο
καλός δάσκαλος για τη γιορτή; το Άσµα Ασµάτων;
Ο Πατριάρχης Βαρθολοµαίος δέχθηκε τον Σαρµπέλ και τον «ευλόγησε» εν όψει «Γιουροβίζιον». Ο θεός της Ελλάδος είναι πάντα παρών στις κρίσιµες στιγµές.
Yassou Maria Ay ay ay. Ο ΄Λόγος του Συλλόγου’ προσφέρει στους πολυπληθείς αναγνώστες
του τους στίχους του εκπληκτικού τραγουδιού που εκπροσώπησε τη χώρα µας στην Ευρωβιζιόν.
Πρόκειται για το απαύγασµα -όχι γαύγισµα- του σύγχρονου ελληνικού ποιητικού λόγου, γι’ αυτό
εξ άλλου το αγκάλιασε η ΕΡΤ και η ΝΕΤ και το προέβαλλαν κατά τρόπο ανελέητο (το άδει σε
άψογα γκρίκλις ο κύριος Σαρµπέλ, νέος αστερίσκος των µέσων και των έξω) που δεν κατάφερε
να εκπορθήσει τα ‘Τέρατα’ :
Να' τη που περνάει και πέφτει πανικός, Να' τη που γελάει κι ανοίγει ο ουρανός. Κοιτούν τη
Μαρία, Ρωτούν πώς τα πάει, Κι εγώ να µην το ξεχάσω να τους το πω πως µ' αγαπάει
Shake it up, shake it up,
there you go. Oh oh!
Yassou Maria. Turn
around, bring it down, go
slow heads up, lord have
mercy Shake it up, shake
it up, there you go. Oh
oh! Yassou Maria Ay ay
ay there she goes... Maria
Σαν την Αφροδίτη, Σκοτώνει µε µατιές, Σαν την
Κλεοπάτρα να ρίχνει λάδι
στις φωτιές. Ρωτούν τη
Μαρία να πει για ποιον
πονάει, Κι αυτή, στο κέντρο του κόσµου, Έγινε
το φως µου, Μ' αγαπάει. Oh oh! Yassou Maria Ay ay ay there she goes... Maria
∆ύο πράγµατα είναι άπειρα: το σύµπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αν και δεν είµαι σίγουρος
για το σύµπαν (Αϊνστάϊν)

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

- 18 -

Ο Πάναγιώτης (Τάκης) Οικονοµίδης, χειρουργός οφθαλµίατρος, Καθηγητής Οφθαλµολογίας στο
Α.Π.Θ. και καλός φίλος του Λιβαδίου, δεν αρκείται στο να διορθώνει την όρασή µας. Αξιοποιεί τα
µάτια τα δικά του και της φωτογραφικής του µηχανής, για να προσφέρει στα δικά µας εικόνες του
Θερµαϊκού. Κάθε φωτογραφία συνοδεύεται από στίχους γνωστών ποιητών και συγγραφέων, δηµιουργώντας ένα θαυµάσιο λεύκωµα εικόνας και λόγου. Όπως ο ίδιος λέει, ‘Γιατί κι αν όλα άλλαξαν
στην πόλη, µένει η ίδια θάλασσα, ο ίδιος ορίζοντας του Θερµαϊκού, στοιχεία που διασώζουν την οµορφιά της. Θάλασσα και πόλη, Θερµαϊκός και Θεσσαλονίκη, δεµένα ακατάλυτα σε µία σχέση αρµονική, συµπορεύονται αιώνες τώρα συνδυάζοντας πολιτισµό έκφρασης και καθηµερινότητας. Κι αν
σήµερα η πόλη µας πληγώνει, ο Θερµαϊκός µας αποζηµιώνει…….’

Ο καλλιτεχνικός συντάκτης του ΄Λόγου’ µελέτησε βαθιά αυτή την όσµωση εικόνας και λόγου και καταθέτει τις ευχαριστίες του στον συγγραφέα-φωτογράφο. Ευχαριστίες γιατί αποτύπωσε διαχρονικά
στιγµιότυπα της καθηµερινής µας ζωής, η οποία µέσα στους τρελλούς και ανούσιους ρυθµούς της,
τιµωρεί τους περισσότερους από εµάς γιά την απώλεια τέτοιων στιγµών και τέτοιων στίχων, την
απώλεια τέτοιας µαγείας και ανάτασης ψυχής, την απώλεια τέτοιας καθηµερινής φωτοφόρας παράστασης και διάθλασης, την απώλεια τελικά του βλέµµατός µας. Ευτυχώς έρχεται ο Οικονοµίδης και
µας χειρουργεί και µας θυµίζει ότι υπάρχει και ή άλλη όψη της ζωής µας, εκείνη που αντλεί οµορφιά
από τις σκιές και τις γκρίζες ζώνες της ύπαρξής µας.
Π.Κ.Οκονοµίδης ‘∆ύσεις στο Θερµαϊκό’ – Εκδόσεις University Studio Press – Θεσσαλονίκη 2007

∆εν είναι οι αέρηδες που µατώνουν τη ∆ύση.
Είναι οι προκαταβολές πόνου της επόµενης µέρας
(Τάσος Κουράκης)
∆οκιµασία το σεληνόφως σε περιλούει απερίγραπτο υδάτινο κρύσταλλο
πεντακάθαρο και οµιχλώδες συνάµα φάσµα και γεγονός από φως
(Ζωή Καρέλλη)
Θερµαϊκέ µου γητευτή, αναρωτιέµαι αγναντεύοντάς σε,
ποιος φταίει που µε µαγεύεις; Φταίνε οι πλωτές ξέρες
των καταρτιών σου; Φταίνε
οι τρεµάµενες σκιές των φανών σου; Φταίει τα φωνήεντα των υδάτων σου; Φταίει
η γλυφή ίρις των σκιών σου;
Φταίνε του Ολύµπου οι φτερούγες που σε κλωσσούν,
πριν χαθείς στον έρωτα της
Αιγαιοπελαγίτικης αγκάλης;
(Η συντακτική οµάδα)
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Tου Παντελή Mπουκάλα - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Παλαιό το ερώτηµα, παµπάλαιη και η αντιδικία: Μπορεί οι αθλητές, και µάλιστα
οι πρωταθλητές, να υποδεικνύονται ως πρότυπα που οι νεότεροι οφείλουν να τα
µιµηθούν µε το όνειρο ότι θα γίνουν «πολλώ κάρρονες»; Και τι ακριβώς καλούνται να µιµηθούν; Ειδικότερα, ποια πρότυπα προβάλλει το σηµερινό σύστηµα
αθλητισµού και ποια η σχέση τους µε ένα ιδεώδες που δεν σαρκωνόταν ούτε καν
στα χρόνια που εµείς, µε εξιδανικευτική σπουδή, τα θεωρούµε εποχή της αθωότητας; Ηδη, λοιπόν, στην αρχαιότητα, που επιµένουµε να τη βλέπουµε ως τµήµα των µύθων και όχι
της Ιστορίας, µένοντας έτσι έξω από το νόηµά της, είχε αναπτυχθεί σφοδρός αντίλογος για τον αθλητισµό και την υπερβολή του. Η πλέον απορριπτική φράση ανήκει στον Ευριπίδη, που στον χαµένο
«Αυτόλυκό» του αποφαινόταν ότι «µύρια κακά έχει η Ελλάδα, / µα τίποτε χειρότερο από των αθλητών τη φάρα» («κακών γαρ µυρίων καθ’ Ελλάδα / ουδέ κακιόν εστιν αθλητών γένους»). ∆άσκαλος
του τραγωδού είχε σταθεί, και ως προς αυτό, ο προσωκρατικός φιλόσοφος Ξενοφάνης ο Κολοφώνιος, που στιχουργούσε πως είναι άδικο να µετράει περισσότερο η ρώµη από τη σοφία: «ουδέ δίκαιον
προκρίνειν ρώµην της αγαθής σοφίας». Το «νους υγιής εν σώµατι υγιεί» δεν ήταν τόσο αυτονόητο
για τον αρχαιοελληνικό πολιτισµό, δεν ήταν καν δικό του «πόρισµα» και κήρυγµα· ρωµαϊκό ήταν.
Και δεν θα µπορούσε να είναι για λόγους, όπως αυτοί που αναφέρει ο Πλούταρχος στα «Υγιεινά
Παραγγέλµατά» του, όπου ελεεινολογούνται οι «αλείπται» και οι «παιδοτρίβαι» (χειροµαλάκτες και
γυµναστές) επειδή όχι µόνο ισχυρίζονταν µονότονα ότι «το παρά δείπνον φιλολογείν την τροφήν διαφθείρει και βαρύνει την κεφαλήν» (οι φιλολογικές συζητήσεις στο δείπνο χαλάνε την τροφή και βαραίνουν το µυαλό), αλλά επιπλέον αποσπούσαν τους αθλητές από τα βιβλία και τους κρατούσαν
όλη µέρα στα γυµναστήρια, όπου περνούσαν την ώρα τους µε πειράγµατα και χοντρά αστεία («εν
σκώµµασιν και βωµολοχίαις»), ώσπου καταντούσαν «λίθινοι», κοινώς τούβλα.
Προς Θεού, ό,τι κι αν έλεγε ο Μανιχαίος επιχειρώντας να συγκεράσει τον χριστιανισµό µε τις ανατολικές θρησκείες, πριν σταυρωθεί κι αυτός, ο κόσµος δεν είναι µοιρασµένος στα δυο. Κι όπως το
«µοντέλο» της λογιοσύνης δεν είναι ένας ασθενικός ή και δύσµορφος τύπος λίγο πριν-λίγο µετά τη
φυµατίωση, έτσι και το «µοντέλο» του αθλητή δεν είναι ο πλουταρχικός «λίθος». Το έχουµε δει αυτό,
κι όχι λίγες φορές. Έχουµε δει αθλητές που δεν διστάζουν να διατυπώσουν δηµόσια τη φρόνιµη
γνώµη τους, να απειθαρχήσουν στους εξουσιαστές του χώρου τους (στους παράγοντες, στους προπονητές-παιδονόµους, στον ίδιο τον «ηρωικό λαό» που τους αποθεώνει). Αλλά, φοβάµαι, δεν είναι
αυτοί που λειτουργούν ως παράδειγµα, δεν είναι αυτοί που µε τη στάση τους πείθουν τους πιτσιρικάδες να στραφούν στον αθλητισµό.
Αν λοιπόν τα «πρότυπα» δεν τα συνδέουµε µε την οικονοµική επιτυχία, µε την τυφλή υπακοή
στους «ανωτέρους» και µε τη δηµόσια αναπαραγωγή ρηχών κοινοτοπιών, µπορούµε πράγµατι να
προτείνουµε ως «παραδείγµατα για τους νέους» τους αθλητές, στο σύνολό τους (ένα σύνολο ωστόσο µε σαφείς εσωτερικές αντιθέσεις); Όταν µάλιστα πρόκειται για αθλητές οι οποίοι στην πλειονότητά τους ταυτίζονται µε το σύστηµα του επαγγελµατικού υπερπρωταθλητισµού, από το οποίο αποφεύγουν να διαφοροποιηθούν, πόσο εύκολο είναι να τους υποδεικνύουµε στους εφήβους ως λαµπρά παραδείγµατα;
Αφορµή για τούτες τις γραµµές στάθηκαν όσα γενναιόδωρα είπε ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας στη
δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο προς τιµήν της οµάδας µπάσκετ του Παναθηναϊκού, στις 10 Μαΐου,
µετά την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου. Αντιγράφω εδώ τον πλήρη χαιρετισµό, από τη σχετική ανακοίνωση Τύπου: «Θέλω να πω σε όλους ένα µεγάλο ευχαριστώ. Και ξέρετε γιατί;

Σε µέρες που όλοι γκρινιάζουµε για ορισµένα πράγµατα ότι δεν πάνε καλά στην πατρίδα µας, εσείς
µας σπρώχνετε, και ιδιαίτερα σπρώχνετε τη νεολαία της πατρίδας µας, να πάει µπροστά. Τους δίνετε ένα όραµα: ότι µπορούν να αγωνιστούν και ότι µπορούν να κερδίσουν. Και αυτός ο τόπος έχει
πολλές και αστείρευτες δυνάµεις. Το δείχνετε εσείς, που επαναλαµβάνετε τις νίκες σας. Αυτός ο τόπος διαπρέπει. Και αυτό πρέπει να πιστέψουµε. Να πιστέψουµε στη δικιά σας δύναµη που τη δείξατε. Μέσα στους δέκα καλύτερους επιστήµονες της Ευρώπης οι τέσσερις είναι Έλληνες. Μέσα στους
δέκα καλύτερους ποιητές στον κόσµο οι τέσσερις είναι Έλληνες. Η Ελλάδα έχει επιστήµονες σαν τον
Νανόπουλο, τον Καφάτο, τον Φωκά, τον Χατζόπουλο και έχει οµάδες σαν και εσάς. Τι πάει να πει
αυτό; Ότι αυτός ο τόπος έχει δυνάµεις και σε αυτές τις δυνάµεις πρέπει να πιστέψουµε. Εσείς πιστεύετε και το δείξατε. Και πρέπει η ελληνική νεολαία να φτάσει πρώτη. Και δίνετε ακριβώς ένα µεγάλο παράδειγµα γι’ αυτούς τους νέους ανθρώπους. ∆εν είναι η τηλεόραση και η καθηµερινότητα
της τηλεόρασης. Είστε εσείς η δύναµη που εµπνέει. Σας ευχαριστώ και πάλι. Και σας ευχαριστώ
πολύ».
Η σχέση του κ. Κ. Παπούλια µε τον αθλητισµό είναι γνωστή, και γνωστό είναι επίσης πως όταν
προσκαλούµε µια οµάδα ανθρώπων για να την τιµήσουµε, δεν είµαστε φειδωλοί στους επαίνους. Με
όλο τον σεβασµό, ωστόσο, πιστεύω ότι ένας τέτοιος «χαιρετισµός», ενώ θα ακουγόταν περισσότερο
φυσικός αν απευθυνόταν σε εθνική οµάδα (υπό προϋποθέσεις και πάλι), δεν µπορεί παρά να προκαλέσει σκέψεις και προβληµατισµό, να µη θεωρηθεί δηλαδή αυτονόητος, όταν αφορά επαγγελµατικό σωµατείο πολυεθνικής συγκρότησης. Αν όντως «µέσα στους δέκα καλύτερους ποιητές στον κόσµο οι τέσσερις είναι Έλληνες», και ποιοι ακριβώς, δεν είναι εύκολο να το κρίνουµε. Για να µείνουµε
λοιπόν στα αθλητικά, η νίκη του ΠΑΟ ίσως µετρούσε ως απόδειξη ότι «ο τόπος έχει πολλές και αστείρευτες δυνάµεις», αν η οµάδα αυτή δεν είχε περίπου ισάριθµους Έλληνες και ξένους παίκτες·σίγουρα, χωρίς τον ∆ηµήτρη ∆ιαµαντίδη το τρόπαιο θα πήγαινε σε χέρια ξένα (στα χέρια του Θοδωρή Παπαλουκά δηλαδή-, ελληνικά πλην «ξένα», «νοικιασµένα»), αλλά το ίδιο θα συνέβαινε κι αν έλειπε ο Λιθουανός Ρ. Σισκάουσκας. Κι αφού γα τον Παπαλουκά ο λόγος, ναι, οι παίκτες του ΠΑΟ θα
λειτουργούσαν ως «µεγάλο παράδειγµα» αν διαµαρτύρονταν για τη χυδαία στάση των οπαδών τους
απέναντι στον συνάδελφό τους στην Εθνική, κι αν όχι κατά τη διάρκεια του αγώνα, οπότε το µυαλό
παίρνει τις στροφές της αδρεναλίνης, τουλάχιστον µετά τη λήξη του, αλλά το µόνο που ακούσαµε
από το στόµα των παικτών είναι το µοιρολατρικό, και εντέλει αθωωτικό, πως «αυτά συµβαίνουν».
Τίποτε επίσης το ευθέως καταδικαστικό δεν ακούσαµε από τον προπονητή του ΠΑΟ, τον Ζέλιµιρ
Οµπράντοβιτς, ο οποίος ωστόσο είχε δεσµευτεί προ µηνών ότι «θα πάρει την οµάδα και θα φύγει αν
οι φίλαθλοι βρίσουν τους αντιπάλους». Και τίποτε βέβαια δεν ακούσαµε από την πλευρά της ιδιοκτησίας της αθηναϊκής οµάδας. Αυτό όµως δεν ξενίζει, γνωστού όντος ότι οι δύο αδελφοί ιδιοκτήτες
έχουν ορµήσει κάµποσες φορές εναντίον διαιτητών (ακόµα και στον τελικό του Ευρωπαϊκού έγινε
µια τέτοια «παραδειγµατική» κίνηση).
Με τις αµέτρητες στρεβλώσεις του, ο χώρος του αθλητισµού δεν µπορεί παρά να λειτουργήσει
στρεβλά και ως παράδειγµα. Μια πρόσφατη απόδειξη: σπεύσαµε να χαρούµε προ µηνός που η Εθνική των Ελλήνων λυκειοπαίδων πρώτευσε σε παγκόσµιο τουρνουά µπάσκετ. Γρήγορα αποκαλύφθηκε ότι µαθητές-µέλη καλαθοσφαιρικών σωµατείων είχαν µεταναστεύσει προσωρινά από όλο το
Λεκανοπέδιο σε συγκεκριµένο λύκειο, ώστε, υποδυόµενοι την οµάδα του ενός σχολείου, να αυξήσουν τις πιθανότητες επιτυχίας και «να µπουν χωρίς εξετάσεις στο πανεπιστήµιο», όπως ειλικρινώς
δήλωσε εις εξ αυτών. Μάλλον αυτό εννοούµε πια ως «δαιµόνιο του Έλληνα».

Π. Θεοδωρίδης - ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ
∆εν υπάρχει εύκολη λύση για τη βία στα γήπεδα. Ίσως θα βοηθούσε µια πιο δραστήρια Αστυνοµία, αλλά ας µην έχουµε µεγάλες προσδοκίες. Το πρόβληµα έχει ξεφύγει
από την παραδοσιακή µορφή. Κάποτε, όταν µιλούσαµε για βία στα γήπεδα, µιλούσαµε µόνο για οπαδούς που ξυλοφορτώνονται στις κερκίδες για την «τιµή» της οµάδας.
Σήµερα, δεν έχουµε να κάνουµε µόνο µε οπαδούς, µε τις εµµονές, τις υπερβολές, ακόµη και τις ψυχώσεις τους. Στο σκηνικό προστέθηκαν άνθρωποι που ενδεχοµένως αγνοούν πόσα ηµίχρονα έχει ένας ποδοσφαιρικός αγώνας, σίγουρα έχουν µεσάνυχτα
πώς παίζεται το βόλεϊ, αλλά σπεύδουν στον αθλητισµό επειδή εκεί, στο εξ ορισµού ανταγωνιστικό
περιβάλλον του, βρίσκουν τις συνθήκες για να εκτονώσουν µια οργή κατά της κοινωνίας. Oι ίδιοι
άνθρωποι µπορεί χθες να άναβαν φωτιές στο Σύνταγµα για το νόµο - πλαίσιο και αύριο να πετάξουν
µολότοφ για το ασφαλιστικό. Τις προάλλες, όταν ο Ντέµης Νικολαΐδης παρέδωσε στον εισαγγελέα
φωτογραφίες από επεισόδια σε αγώνες της ΑΕΚ (πράξη που του εξασφάλισε το χαρακτηρισµό του
«Κουίσλινγκ» στους φανατικούς της κερκίδας), διαπιστώθηκε ότι κάποιοι από τους πρωταγωνιστές
είναι ήδη προφυλακισµένοι για την απόπειρα δολοφονίας του Χρήστου Πολυζωγόπουλου.

Τα πράγµατα ήταν σύνθετα και στην αρχική τους διάσταση. Σήµερα, έγιναν ένα κουβάρι. Το περιστατικό της Παιανίας άνοιξε πάλι το συνηθισµένο δηµόσιο διάλογο - που στην πραγµατικότητα δεν
είναι διάλογος αλλά παράλληλοι, οργισµένοι µονόλογοι. Λοιπόν; Ακούστηκε κάτι ρεαλιστικό; Η ίδια
πάντοτε αµηχανία εµφανίζεται ως πρόταση, συχνά και ως αξίωση. Από το γενικό και αόριστο «να
αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους» (που ως έκθεση Α’ Γυµνασίου ίσα ίσα θα έπαιρνε τη βάση), µέχρι
όλοι εναντίον όλων. Σ’ όλη αυτή την ιστορία πολυλογίας, δεν υπάρχει ίχνος αυτοκριτικής. Καθένας
βλέπει µέχρις εκεί που τον συµφέρει. Oι δηµοσιογράφοι κατηγορούν τους παράγοντες, αλλά ούτε
κουβέντα για τις εφηµερίδες και τα ραδιόφωνα που πουλάνε φανατισµό σε τιµή ευκαιρίας και δίνουν
την εντύπωση ότι ο αγώνας Παναθηναϊκού - Oλυµπιακού είναι πόλεµος. Oι παράγοντες µέµφονται
τους συνδέσµους, αλλά ξεχνούν ότι σε κάποιες από αυτές τις τερατογενέσεις περίµεναν µε αγωνία
έξω από την αίθουσα τοκετού. Και η Πολιτεία βάλλει κατά των Οµοσπονδιών, παραβλέποντας ότι
ποτέ δεν προσπάθησε να διαµορφώσει µαζί τους σχέσεις αρχών, αλλά προτιµούσε να τις αντιµετωπίζει ως κοµµατικά υποκαταστήµατα.
Με άλλα λόγια..Υποκρισία !

‘Τον δάσκαλο, τον δάσκαλο αυτόν τον σαρδανάπαλο - να µου τον φέρετε στο στρώµα - να σταµατήσει πια να δασκαλεύει µε λόγια σαν και τούτα της
φωτιάς - πως όποιος για το δίκιο δεν παλεύει - θα ζει και θα πεθαίνει σαν ραγιάς. Τον δάσκαλο, τον δάσκαλο αυτόν τον σαρδανάπαλο.
ΚΩΣΤΑΣ ΒΙΡΒΟΣ

Η «δωρεάν» εκπαίδευση κοστίζει 1 δισ. € γιά φροντιστήρια, ξένες γλώσσες, ιδιαί- παραπαιδείας, που αρχίζει από τις πρώτες τάξεις του ∆ηµοτικού και φτάνει έως και τα φροντιστήρια για τους διαγωνιτερα µαθήµατα - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ένα δισεκατοµµύριο ευρώ δαπανούν ετησίως
οι γονείς µαθητών για φροντιστήρια µέσης εκπαίδευσης, ξένων γλωσσών και ιδιαίτερα µαθήµατα, προκειµένου τα παιδιά τους να διδαχθούν
και αφοµοιώσουν αυτά που κανονικά θα έπρεπε
να διδάσκονται µε επάρκεια στο σχολείο.
Η ελληνική οικογένεια έχει υιοθετήσει ρόλο χορηγού της κατ' ευφηµισµόν δωρεάν εκπαίδευσης
και το δηµόσιο σχολείο υποβιβάζεται σε κοµπάρσο της µαθησιακής διαδικασίας. Μάλιστα,
οι ίδιοι οι καθηγητές εισπράττουν το µέγεθος της
αδιαφορίας στις σχολικές αίθουσες, από τους
µαθητές, οι οποίοι δεν παρακολουθούν τον θεσµό
της ενισχυτικής διδασκαλίας, ρίχνοντας το βάρος
στην εξωσχολική υποστήριξη.
Ο πρόεδρος της Οµοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης µιλάει για την ηγεµονία της

σµούς του ΑΣΕΠ.
Στην Ελλάδα υπάρχουν 2.914 φροντιστήρια µέσης εκπαίδευσης, όταν ο συνολικός αριθµός σχολείων µέσης εκπαίδευσης είναι 3.968. Ακόµα λειτουργούν 8.402 φροντιστήρια
ξένων γλωσσών.
Σύµφωνα µε έρευνα του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής
Πολιτικής (Κ.ΑΝ.Ε.Π) της ΓΣΕΕ, το ποσό που δαπανήθηκε τη
σχολική περίοδο 2005-2006 για φροντιστήρια, ιδιαίτερα µαθήµατα και ξένες γλώσσες ξεπερνάει το ένα δισεκατοµµύριο
ευρώ. Το σχολικό έτος 2004-2004 το ποσό ανερχόταν στα
998,32 εκατοµµύρια ευρώ, την επόµενη χρονιά ξεπέρασε το
ένα δισεκατοµµύριο ευρώ (1.068,20 εκατ. ευρώ), παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 7%. Με την ανάλογη αύξηση, τη χρονιά που διανύουµε το αντίστοιχο κόστος
που καλούνται οι να πληρώσουν οι γονείς αναµένεται να ξεπεράσει το 1,1 δισ. ευρώ. Αν υποθέσουµε πως το συνολικό ποσό που διαθέτει το κράτος για την Παιδεία είναι 6,75 δισ. ευρώ (3,48% του
ΑΕΠ) τότε η ενισχυτική διδασκαλία µε φροντιστήρια, ιδιαίτερα µαθήµατα κλπ. απορροφά ένα έκτο
επιπλέον από το αρχικό.

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 Πάνου Θεοδωρίδη - ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ
ΜΟΛΙΣ κυκλοφόρησαν τα πρώτα διασταυρωµένα στατιστικά στοιχεία για το ποσοστό των αποφοίτων των λυκείων που µπήκαν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, τα κοµπιούτερ άρχισαν να τσιρίζουν
µε τσιριχτούς ήχους, όταν το ποσοστό εισαγωγής ήταν κάτω από 30%, δηλαδή κάτω από τον εθνικό
µέσο όρο. Κανένας δεν ασχολήθηκε µε τη φυλλοξήρα που πλάκωσε σε περιφερειακά ΤΕΙ και µε την
γκρίνια στους εµπορικούς συλλόγους των πόλεων που «επλήγησαν». Άφησαν αυτούς που διαφήµιζαν την αυτοτέλεια και το αυτοδιοίκητο των πανεπιστηµίων να ασκήσουν την υποχρέωση της λύσης
µε τα δικά τους µέσα και όλοι επικεντρώθηκαν στο ουσιαστικό πρόβληµα, δηλαδή στα λύκεια. Αξηµέρωτα, στα λύκεια αυτά, προσγειώθηκαν ελικόπτερα και κατέβηκαν οι δυνάµεις περιφρούρησης
της παιδείας. Μπουκάρισαν στα άδεια σχολεία, έσπασαν τις πόρτες των γραφείων, κατάσχεσαν τα
αρχεία και τα βαθµολόγια, πέρασαν τα στοιχεία που ήθελαν στα laptop, βρήκαν τηλέφωνα και διευθύνσεις καθηγητών και τους έφεραν στην αυλή. ΕΦΕΡΑΝ και µαθητές, σε προγραµµατισµένο δειγµατισµό. ∆εν ήταν αστυνόµοι, δεν ήταν µπατσαρία, µήτε εισπράκτορες, µήτε ελεγκτές. ∆εν ήταν τιµωροί, µήτε γαλίφηδες µετακοµιστές ευθυνών. Ήταν γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων, ψυχολόγοι, παιδοψυχολόγοι, υγιεινολόγοι, ποιητές, µουσικοί, δήµαρχοι, αντιδήµαρχοι, φιλάνθρωποι, διακοσµητές
εσωτερικών χώρων, οικονοµικοί µετανάστες και αρκετοί τεχνοκράτες. Πρώτα εξέτασαν το σχολείο, το
υλικά του, κουφώµατα, µονώσεις, τουαλέτες, χρώµατα, το γενικό περιβάλλον. Είδαν αν υπάρχουν
ολόγυρα κεραίες, επικίνδυνα υλικά, αµίαντοι και διοξίνες. Όπου ανίχνευαν πρόβληµα, συνεργεία
µπογιατζήδων και µαστοράντζα διόρθωνε τα ηµαρτηµένα

Μετά πήραν συνεντεύξεις από τους καθηγητές και κατάφεραν να µάθουν ποιος είχε οικονοµικό ή
οικογενειακό πρόβληµα, ποιος χρωστούσε πολλά και ήταν άκεφος, ποιος δίδασκε χωρίς ενδιαφέρον
επειδή τον έπνιγαν τα προβλήµατα. Και, αυθηµερόν, τούτα έλυσαν. Και ανίχνευσαν τα ίδια και περισσότερα ανάµεσα στους µαθητές. Μετά ξαµολήθηκαν στη γειτονιά και βρήκανε γονιούς, άλλους
αδιάφορους, άλλους πονεµένους και σκοτισµένους, τους παρηγόρησαν και τους παρακίνησαν µε
αυστηρότητα. Σηµείωσαν τη γενική οικονοµική κατάσταση, τις δεύτερες και τρίτες δουλειές, τη φτώχεια ή τον εύκολο πλουτισµό. Ώσπου να το πάρουν είδηση τα ΜΜΕ, είχαν ήδη απογειωθεί και έφεραν τα στοιχεία στις περιφερειακές εκπαιδευτικές διευθύνεις.
Οι εντολές τους ήταν πάρα πολύ απλές. Άκουσαν τις απόψεις των διευθυντών και είτε τους έστειλαν πίσω στα θρανία, είτε τους έδωσαν χρήµατα, τεχνολογία και µέσα για να κάνουν τη δουλειά
τους, είτε ζήτησαν και πήραν τις παραιτήσεις τους. Έως το απόγευµα οι οµάδες επέµβασης ήταν στο
υπουργείο. Με βάση τα στοιχεία τους, έκαναν περαντζάδες από τις διευθύνσεις και τα αρµόδια τµήµατα και µοίραζαν ωσαύτως έντυπα παραιτήσεων ή παροχών, ανάλογα µε την περίπτωση Στο τέλος, µπουκάρισαν στη µέση µιας υπουργικής υπηρεσιακής σύσκεψης και έδωσαν στα υπουργικά
χέρια µία σελίδα ευανάγνωστη, διαστάσεων Α4, όπου καταγράφονταν όλα. Και το δεξί υπουργικό
χέρι µετέτρεψε τη σελίδα σε δελτίο Τύπου, µε υπογραφή, κι έπειτα ενώθηκε µε το υπόλοιπο σώµα
και εβάδισε προς το σπιτάκι του, προς φιλοσοφική ενατένιση και υποχρεωτικό στοχασµό.
Και µετά ξύπνησα και ορκίστηκα να µην ξαναφάω γιαούρτι µετά τα µεσάνυχτα, επειδή το
παράκανα µε τους εφιάλτες.

ΝΟΤΑ ΤΡΙΓΚΑ - Το ΒΗΜΑ
200.000 έφηβοι µεταξύ 12 και 18 ετών αντιµετωπίζουν κάποιας µορφής
ψυχολογικά προβλήµατα
Το καλοκαίρι του 1997 η Θάλεια Τσίτσου στα 18 της χρόνια έδωσε τέλος στη ζωή της πέφτοντας
από τον τέταρτο όροφο µιας πολυκατοικίας στην Κηφισιά. Μία ηµέρα πριν από την αυτοκτονία της
ένας στενός φίλος της, συµµαθητής της στο 3ο Λύκειο της Νίκαιας, της τηλεφώνησε και προσπάθησε
µε τρόπο να της πει ότι είχε µείνει µετεξεταστέα σε δύο µαθήµατα. Κατά συνέπεια αποκλειόταν από
τις πανελλαδικές εξετάσεις. Η αντίστροφη µέτρηση για την άτυχη Θάλεια είχε ήδη αρχίσει. Η περιπλάνησή της στην Αθήνα την οδήγησε στην Κηφισιά και στην έξοδο... Η αυτοκτονία είχε συγκλονίσει
το πανελλήνιο και καταναλώθηκαν τότε τόνοι µελάνι για να αναλυθούν οι... βλαβερές συνέπειες των
πανελλαδικών εξετάσεων στην υγεία των µαθητών.
Τα επόµενα χρόνια η τραγωδία επαναλήφθηκε· άλλες φορές απετράπη την τελευταία στιγµή. ∆εν
φθάνουν φυσικά όλα τα παιδιά στην αυτοκτονία, αλλά ένα σηµαντικό ποσοστό αυτών που έχουν
µάθει να θεωρούν την επιτυχία στις εξετάσεις και την επακόλουθη εισαγωγή στο Πανεπιστήµιο µοναδική επιλογή της ζωής τους κινδυνεύουν. Η πλειονότητα αυτών των παιδιών πνίγεται από το άγχος, κάποια φθάνουν να πέφτουν σε κατάθλιψη, µοιραία ορισµένα δεν αντέχουν στο τέλος.
Ειδικοί ψυχολόγοι που παρακολουθούν µαθητές της Γ' Λυκείου βοηθώντας τους να ξεπεράσουν το
άγχος των πανελλαδικών εξετάσεων βλέπουν παιδιά να... τρελαίνονται µε τη σκέψη της αποτυχίας
και λένε ότι αν δεν είχαν την απαραίτητη ψυχολογική υποστήριξη δεν θέλουν να σκεφτούν τι µπορεί
να τους συνέβαινε.
Με αυτά τα δεδοµένα δεν αποτελεί έκπληξη, αλλά δραµατική επιβεβαίωση το αποτέλεσµα διευρωπαϊκής επιστηµονικής µελέτης για την ποιότητα ζωής των εφήβων που πραγµατοποιήθηκε ταυτόχρονα σε 13 ευρωπαϊκές χώρες. Το βασικό της συµπέρασµα είναι ότι η ψυχική υγεία των ελλήνων
µαθητών δοκιµάζεται περισσότερο από εκείνη των παιδιών στις περισσότερες άλλες χώρες. Ενας
στους τρεις έλληνες µαθητές υποφέρει από άγχος, πολλοί από αυτούς παθαίνουν τελικά κατάθλιψη.
Αυτό σηµαίνει ότι από τους περίπου 70.000 τελειόφοιτους, περισσότεροι από τους 20.000 αντιµετωπίζουν πρόβληµα.
Η αναγωγή στο σύνολο του µαθητικού πληθυσµού είναι προφανώς τροµακτική. Σύµφωνα µε τα
ευρήµατα της έρευνας το 30% των ελλήνων µαθητών Γυµνασίου και Λυκείου αντιµετωπίζει κάποιας
µορφής ψυχολογικά προβλήµατα - και αυτό το ποσοστό σηµαίνει 200.000 παιδιά ηλικίας µεταξύ 12
και 18 ετών! Μαζί µε τους έλληνες µαθητές προβληµατική απεδείχθη και η ψυχική ισορροπία των
γάλλων και των πολωνών συµµαθητών τους. Ο ευρωπαϊκός µέσος όρος πέφτει στο 25% και σε χώρες όπως η Αυστρία, η Ελβετία και η Ολλανδία αντίστοιχα προβλήµατα αντιµετωπίζει ποσοστό µικρότερο του 20% των παιδιών. Γύρω από τον µέσο όρο κυµαίνονται τα ποσοστά χωρών, όπως η
Ισπανία και η Γερµανία.
Σε αυτές τις συνθήκες οι έλληνες έφηβοι κατατάσσονται στην τελευταία θέση της έρευνας και ως
προς το επίπεδο ανεξαρτησίας στην οργάνωση του ελεύθερου χρόνου τους. Ειδικότερα, τέσσερις
έφηβοι στους δέκα δηλώνουν ότι δεν νιώθουν αρκετά αυτόνοµοι ώστε να µπορούν να διαθέσουν
όπως θέλουν τον δικό τους χρόνο, πολλοί δεν έχουν καν προσωπικό χρόνο να τον αφιερώσουν σε
κοινωνικές σχέσεις και ψυχαγωγία, όταν ο ευρωπαϊκός µέσος όρος µειώνεται σε τρεις στους δέκα
µαθητές. Ετσι, πάνω από 40% των ελλήνων εφήβων δεν νιώθουν αρκετά αυτόνοµοι για να οργανώσουν τον χρόνο τους και την κοινωνική τους ζωή, όταν το αντίστοιχο ποσοστό των συµµαθητών τους
στην Ολλανδία, την Αυστρία και τη Γερµανία δεν ξεπερνά το 20%, στην Ισπανία και στην Ιρλανδία

βρίσκεται γύρω στο 25% και στην Τσεχία ελάχιστα κάτω από το 30%. Οι µαθητές σε Αγγλία και
Γαλλία (γύρω στο 35%) επίσης απέχουν από τους συµµαθητές τους στην Ελλάδα.
Τα πανεπιστήµια και άλλοι αρµόδιοι φορείς των χωρών που συµµετείχαν στην έρευνα αξιολόγησαν επί τριετία την ποιότητα ζωής 22.300 ευρωπαίων εφήβων. Την έρευνα, που έγινε για πρώτη φορά, ανέλαβε να διεκπεραιώσει στην Ελλάδα η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών σε συνεργασία µε το νοσοκοµείο Παίδων «Αγία Σοφία». Μελετήθηκε η συµπεριφορά 1.200 νέων, ενώ αξιολογήθηκε και η συµµετοχή των γονέων τους στη διαµόρφωση της προσωπικότητάς τους και τη σχέση
τους µε τα παιδιά τους.

Και φροντιστήρια... άγχους
Αρκετοί γονείς προσπαθώντας να βρουν διέξοδο στον «φαύλο κύκλο» του άγχους που καταβάλλει
όλα σχεδόν τα άτοµα της οικογένειας λόγω των εξετάσεων καταφεύγουν στα λεγόµενα φροντιστήρια.
άγχους, τα οποία γνωρίζουν µια αξιοσηµείωτη επιτυχία τα τελευταία χρόνια. «Από την Α' Λυκείου
αρχίζει η αναστάτωση στην οικογένεια και όσο πιο καλός είναι ο µαθητής τόσο περισσότερες
προσδοκίες καλλιεργούνται από τους γονείς, µε αποτέλεσµα το άγχος να διπλασιάζεται» σηµειώνει
η ψυχοθεραπεύτρια και σύµβουλος οικογένειας η οποία οργανώνει σεµινάρια για την καταπολέµηση
του άγχους κυρία Ανδρονίκη Φιλιππάτου.
Ωστόσο «η πίεση που ασκούν οι εισαγωγικές εξετάσεις στους µαθητές, είτε άµεσα ως µια ιδιαίτερα
δύσκολη δοκιµασία είτε έµµεσα ως αίτηµα της οικογένειας ή της κοινωνίας για ανώτατες σπουδές,
θα συνεχίσει να υποσκάπτει την ψυχολογική ευεξία τους» παρατηρεί ο αναπληρωτής καθηγητής
Κοινωνικής Ιατρικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών και διευθυντής του Κέντρου Μελετών Υπηρεσιών
Υγείας της Ιατρικής Σχολής κ. Ι. Τούντας, όσο οι εξετάσεις παραµένουν στην Ελλάδα η µοναδική επιλογή για να εισέλθουν οι νέοι στη ζωή των ενηλίκων.
Όπως αναφέρει η ψυχολόγος κυρία Ελευθερία Παναγιωτοπούλου πάντα τις ηµέρες των πανελλαδικών εξετάσεων η πίεση είναι τόσο µεγάλη ώστε αυξάνονται σηµαντικά οι επισκέψεις µαθητών στα
νοσοκοµεία. Αρκετοί τρέχουν στα νοσοκοµεία ήδη από την έναρξη της σχολικής χρονιάς και κάποιες
φορές τα συµπτώµατα στρες που τους ταλαιπωρούν τους συνοδεύουν σε όλη τους τη ζωή.
Αντίστοιχες είναι οι παρατηρήσεις και της κλινικής ψυχολόγου κυρίας Χαράς Νοµικού. «Μαθητές
καταφεύγουν στα νοσοκοµεία µε συµπτώµατα όπως είναι ο έµετος, τα δέκατα, η έντονη κόπωση ή οι
γαστρεντερικές διαταραχές. Μάλιστα, τα κορίτσια είναι εκείνα τα οποία υποφέρουν περισσότερο
από το στρες».
Η παράµετρος µάλιστα των γονέων προσθέτει στην έρευνα και το... κερασάκι. Ο µπαµπάς και η
µαµά λένε ψέµατα; Τουλάχιστον αυτό προκύπτει αν συγκριθούν οι δικές τους απαντήσεις µε εκείνες
των παιδιών τους για τον χρόνο που µοιράζονται και τη µεταξύ τους σχέση. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της µελέτης, οι έλληνες έφηβοι µαθητές έχουν φτωχότερη ποιότητα ζωής όσον αφορά τη
σχέση τους µε τους γονείς τους σε σύγκριση όχι µόνο µε τους ευρωπαίους συνοµηλίκους τους, αλλά
και µε όσα πιστεύουν, ή θέλουν να πιστεύουν, οι γονείς τους. Ενδεικτικά, 22,3% των εφήβων δηλώνουν ότι «ποτέ ή σπάνια» έχουν αρκετό χρόνο οι γονείς τους να διαθέσουν γι' αυτούς. 20% επίσης
δηλώνει ότι «ποτέ ή σπάνια» µπορούν να µιλήσουν στους γονείς τους όταν το θέλουν. Αλλά στις αντίστοιχες ερωτήσεις προς τους γονείς, µόνον οι µισοί συµφώνησαν µε τα παραπονούµενα παιδιά
τους. Για το υπόλοιπο 10% δεν υπήρχε κανένα ιδιαίτερο πρόβληµα!

Tης Τασούλας Καραϊσκάκη - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Έχουν καθίσει χιλιάδες ώρες στα θρανία. Πάνω από 4.500 ώρες στο ∆ηµοτικό, πάνω από 5.500
ώρες στο Γυµνάσιο και το Λύκειο (π.χ. 764 ώρες στην Ε΄ ∆ηµοτικού, 843 ώρες στη Γ΄ Λυκείου τεχνολογικής κατεύθυνσης - µελέτη Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας). Έχουν ξοδέψει σε φροντιστήρια και
δραστηριότητες άλλες 5.000 ώρες. Έχουν στερηθεί το παιχνίδι, τη διασκέδαση, τον ελεύθερο χρόνο,
σ’ ένα συνεχές κυνήγι του δευτερόλεπτου και του βαθµού. Έχουν καταναλώσει ακόµη και υπνωτικά
ή αγχολυτικά (το 4% των µαθητών) σε κρίσιµες ώρες και γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα τι σηµαίνει στρες. Το 20% τουλάχιστον των µαθητών πάσχει από γαστρίτιδες, έλκη, ηµικρανίες, νευρικότητα, ψυχικές διαταραχές – «µικροί ενήλικες», «µικροί εργαζόµενοι» ενσωµατωµένοι σ’ ένα σύστηµα
συνεχούς πίεσης για απόδοση. Έχουν βιώσει τους γονείς τους στον ρόλο του χωροφύλακα των επιδόσεων και του τιµωρού της διαφορετικότητας, το σχολείο ως πηγή αγωνίας και απογοητεύσεων, ως
«χαµένο χρόνο»...
Μαραθώνιος για την εισαγωγή στο πανεπιστήµιο κι ένας δεύτερος γύρος διαψεύσεων κι απογοητεύσεων. Το µέλλον δεν εγγυάται τη συµµετοχή τους σε όσα φέρνει η ανάπτυξη. Οι ελληνικές µεσαίες επιχειρήσεις δεν ζητούν –στην πλειονότητά τους– τη γνώση γιατί δεν θέλουν να πληρώσουν γι’
αυτήν, αφού δεν ενδιαφέρονται να την εισπράξουν και να τη µετουσιώσουν σε πρόοδο.

Έτσι, ακόµη κι όταν προσλαµβάνουν πτυχιούχους, δεν τους αξιοποιούν. ∆εν συνεργάζονται µε τα
πανεπιστήµια, παραβλέπουν την ανάγκη για συνεχή κατάρτιση, προτιµούν τη φτηνή προσωρινή εργασία. Άλλωστε, το ντεπόζιτο των ανέργων νέων είναι γεµάτο (το 18,3% των ανδρών έως 29 χρονών
και το 25,3% των γυναικών ίδιας ηλικίας είναι άνεργοι· νέοι µε τσαλακωµένα φτερά και τον φόβο ότι
για την κατάστασή τους δεν ευθύνεται το αδιέξοδο της οικονοµίας αλλά οι ίδιοι, που δεν δέχονται να
εργαστούν κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, χωρίς ασφάλιση και µε περικοµµένο µισθό...).
Ταλαίπωροι κι ανασφαλείς, ή ναρκώνονται στον λαϊκισµό της τηλεόρασης και την αφασία της καφετέριας ή κατεβάζουν ρολά, κατεβαίνουν στον δρόµο και χαλούν την ησυχία των βολεµένων. Ταΐσαµε τους νέους υποκρισία, ασυνέπεια, ανειλικρινείς και ιδιοτελείς σχέσεις· τους µυήσαµε στον ανταγωνισµό, την αποξένωση, την ευθυνοφοβία· τους διδάξαµε την παρεοκρατία, συντεχνιοκρατία,
αναξιοκρατία...
∆εν αναγνωρίζουµε τα αποτελέσµατα στις φωνές τους. Θέλαµε να τους δούµε να αναρριχώνται.
Αυτοί απαιτούν. Κάτι που εµείς ξεχάσαµε, µέσα από τις εντάξεις µας. Τόσο ώστε να θεωρούµε αυτή
τη συµπεριφορά, γαϊδουριά, αχαριστία, αλητεία...
Οι νέοι, από ελπίδα της κοινωνίας έγιναν παρίες του συστήµατος.
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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 3.500 και πλέον 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. 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. Την συστήνουµε ανεπιφύλακτα σε όλους.

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 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.

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 και λογικότατες τιµές.

Η επιχείρηση της κας Ιωάννας Ράπτη-Μπανάση
µε όµορφα προϊόντα και πολύ καλές τιµές

Για την άµεση και άψογη εξυπηρέτησή σας
Προτιµείστε τους.

Η παλιά ταβέρνα ‘Λα Προκόβα’ υπό νέα διεύθυνση, κάτω από τον πλάτανο. Χαρείτε τη σκιά του και τα ωραία φαγητά.

Η Κ. Σπυριδωνίδου είναι Πολ. Μηχανικός, εργολήπτης ∆ηµ. και Ιδ. έργων.
Είναι κόρη της Μαρίκας Συννεφάκη & του Κώστα Ευθυµιάδη

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

Η επιχείρηση φωτεινών επιγραφών & εκτυπώσεων παντός τύπου
των οικογενειών Καζλάρη & Μαγιώνα.
Εµπειρία και ποιότητα δεκαετιών.

Ο πολιτιστικός χώρος – καφετέρια – µπαράκι στο κέντρο της πόλης µας της
οικογένειας Καζλάρη. Η ‘θυγατρική’ λέσχη του Συλλόγου µας, µία µικρή όαση στην καρδιά της Θεσσαλονίκης

∆ιαβάζετε και διαδίδετε την εφηµερίδα του Εξωραϊστικού Συλλόγου Λιβαδίου. Μας ενηµερώνει για τα τεκταινόµενα στο Λιβάδι και µας µεταφέρει τον
παλµό και τη σκέψη του.
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