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ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ 11ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΗΜΕΡΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ (11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1912),
ΩΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ
Την Τρίτη, 10 Απριλίου 2012, συνεδρίασε το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ορεστίδος και
μεταξύ των άλλων θεμάτων ημερήσιας διάταξης
συζήτησε και ομόφωνα αποφάσισε την «Καθιέρωση της 11ης Νοεμβρίου ως δημόσιας εορτής
τοπικής σημασίας για το Δήμο Ορεστίδος».
Ως Σύλλογος και ως εφημερίδα, με ιδιαίτερη
ικανοποίηση χαιρετίζουμε την απόφαση αυτή,
ευελπιστούντες ότι από πλευράς Δήμου γρήγορα να κινηθούν οι διαδικασίες, ώστε το αρμόδιο Υπουργείο, αποδεχόμενο τη ληφθείσα
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, επισήμως
να ορίσει την 11η Νοεμβρίου ως ημέρα δημόσιας
εορτής τοπικής σημασίας για το Δήμο μας.
Μια πρόταση, που προήλθε από το Σύλλογό
μας, μετά από 11 χρόνια, λαμβάνει πλέον επίσημο χαρακτήρα.
Πρέπει να σημειωθεί, ότι προπολεμικά, πριν
από το 1940, έστω και άτυπα, σύμφωνα με μαρτυρίες μαθητών των σχολείων τότε που μου δόθηκαν (δασκάλες Νίκη Δήμου-Κυριαζή – Αγλαϊα
Πέτρου Κυριαζή), στον Γιάννη Ουζούνη από την
πεθερά του Νίκη Γιαγκοπούλου-Γρατσία), Δημήτριο Τσαούση αλλά επιβεβαιώνονται και από άλλους επιγόνους τους, η τοπική μας επέτειος
εορτάζετο πανηγυρικά με όλες τις δέουσες
τιμές, όπως σε κάθε άλλη Εθνική μας Επέτειο.
Ακόμη στο προσωπικό μου αρχείο και στο
αρχείο της Ορεστίδος φυλάσσεται ο πρώτος Πανηγυρικός που εκφωνήθηκε στις 11 Νοεμβρίου

1913, στον Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου, από
τον αείμνηστο λόγιο δάσκαλο Πέτρο Κυριαζή,
λόγο που μας απέστειλε η κόρη του δασκάλα
Αγλαϊα, μαζί με τα χειρόγραφα ποιήματά του.
Είχα την τύχη, τον πανηγυρικό αυτόν αυτούσιο
να εκφωνήσω στον εορτασμό της Επετείου που
ο Σύλλογός μας οργάνωσε σε συνεργασία με το
Δήμο Άργους Ορεστικό επί δημαρχίας κ. Νικολάου Τοτονίδη, στον Ι.Ν. της Αγίας Παρασκευής
στις 11 Νοεμβρίου 2003.
Με δεδομένα αυτά, αλλά και εκ της υποχρεώσεώς που φέρομε όλοι μας, να θυμόμαστε και
να γιορτάζουμε τα μεγάλα ιστορικά μας γεγονότα, να τιμούμε τους αγώνες και τις θυσίες των
προγόνων μας, για να μας χαρίσουν Πατρίδα
ελεύθερη, ο Σύλλογός μας από το 2001, σε συνεργασία με το Δήμο μας, καθιέρωσε τον εορτασμό της Επετείου, χωρίς όμως να λάβει τον
επίσημο χαρακτήρα.
Εφεξής, όμως, με την ομόφωνη απόφαση
της 10ης Απριλίου 2012 που έλαβε το Δημοτικό
μας Συμβούλιο, η τοπική μας Επέτειος, της απελευθερώσεως του Άργους Ορεστικού από τον
τουρκικό ζυγό,που συνέβη την 11η Νοεμβρίου
1912, από εφέτος με την συμπλήρωση των 100
χρόνων, θα εορτάζεται με όλες τις επιβαλλόμενες τιμές.
Βασίλειος Βλαδ.Αβραμίδης
Πρόεδρος Μορφωτικού Συλλόγου
«Η ΟΡΕΣΤΙΣ» Άργους Ορεστικού

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
«H ΟΡΕΣΤΙΣ»
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ
Υλοποιώντας απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, προβήκαμε στην ίδρυση Κινηματογραφικής
Λέσχης στην πόλη μας.
Ήδη, μετά από έρευνα της αγοράς ως προς την ποιότητα και την πληρότητα των προτεινόμενων
μηχανημάτων και οικονομικών προσφορών, προβήκαμε στην προμήθεια και εγκατάσταση των μηχανημάτων εικόνας και ήχου. Έτσι, βρισκόμαστε σε άμεση ετοιμότητα για λειτουργία του κινηματογράφου μας.
Όλα τα είδη προμηθευτήΚΤΙΡΙΟ ΔΩΡΕΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ Θ. ΔΟΥΜΑ
καμε από την τοπική μας
αγορά, κατ’ επιθυμία και του
επίτιμου προέδρου του Συλλόγου μας Βασιλείου Δούμα,
αδελφού του Μεγάλου Ευεργέτη μας,δωρητή αείμνηστου
Δαμιανού Θωμά Δούμα, αφενός για να ενισχυθούν οι δικοί
μας έμποροι αλλά και για να
έχουμε στο μέλλον την
άμεση εξυπηρέτηση στο σέρβις των όποιων προβλημάτων
στα μηχανήματα
εμφανιστούν.
Τα μηχανήματα, λοιπόν, στήθηκαν, η δοκιμαστική προβολή έγινε και το αποτέλεσμα υπήρξε
πλέον ικανοποιητικό. Θαρρεί κανείς ότι βρίσκεται σε κινηματογραφική αίθουσα.
Κατόπιν αυτών και της ετοιμότητας στην οποία βρισκόμαστε, εντός ολίγων ημερών, αφού διεκπεραιωθούν κάποιες οργανωτικές λεπτομέρειες θα εγκαινιάσουμε τη λειτουργία του ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ μας.

ΕΚΛΟΓΕΣ 6ης ΜΑΪΟΥ 2012
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
•
•
•
•

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Μαρία Αντωνίου
Σταύρος Μαγαλιός
Γεώργιος Παπαδόπουλος
Ζήσης Τζηκαλάγιας

•
•
•
•

ΠΑ.ΣΟ.Κ
Θεόδωρος Ζήσης
Πασχάλης Ματσουλιάδης
Σοφία Ντίνα
Φίλιππος Πετσάλνικος

•
•
•
•

Κ.Κ.Ε.
Χρυσόστομος Δόβας
Λεωνίδας Ζέγας
Γεώργιος Τίγκας
Βασιλική Χαραμοπούλου

•
•
•
•

ΣΥΡΙΖΑ
Ευάγγελος Διαμαντόπουλος
Συμεών Καβελίδης
Κυριακή Μιχαηλίδου
Ξανθίππη Μουράτη

•
•
•
•

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
Συμεών Κουμπάνης
Γεώργιος Μαντζούρας
Θεοδώρα Πανταζή
Αλεξάνδρα Τρύφου

ΛΑ.Ο.Σ.
• Δημήτριος Αντωνάκης

•
•
•

Γεράσιμος Κουσουνής
Μαγγανά Εύη
Δημήτριος Τόσκος

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
• Αντωνία Βουβώνη
• Ιωάννα Γρηγοριάδου
• Ιωάννης Καραγιάννης
• Σπύρος Στεκούλης
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
• Μάρκος Γουμενάκης
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΟΣ
• Σωτήριος Αδαμόπουλος
• Χριστίνα-Μαρίνα Νάκου
Στις 6 Μαϊου καλούμαστε, να
αποφασίσουμε για το δικό μας
μέλλον, το μέλλον των παιδιών
μας, το μέλλον των επόμενων γενεών. Με σύνεση και νηφαλιότητα, οφείλουμε να επιλέξουμε
εκείνους τους οποίους εμπιστευόμαστε , ότι είναι ικανοί να
οδηγήσουν τη χώρα μας σε
κάπως καλύτερες ημέρες, ώστε
σταθερά και σταδιακά να μπούμε
στον ρυθμό της ανάπτυξης.
Γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε
σε αδιέξοδα, ότι είναι πολύ δύ-

σκολος ο δρόμος τον οποίον καλούμαστε να διανύσουμε, η κατάσταση την οποία ζούμε είναι ένας
πραγματικός Γολγοθάς .
Καταδικάζουμε και αποδίδουμε τις ευθύνες που αναλογούν σε έναν έκαστον αλλά
ταυτόχρονα σκεπτόμαστε και
προσπαθούμε να βρούμε τον
τρόπο, πώς να εξέλθουμε από τη
δυσχερή δεινή κατάσταση στην
οποία ως οικονομία περιήλθαμε.
Οφείλουμε όμως, με την
ψήφο μας, με ωριμότητα, να δώσουμε την ορθή λύση. Πρέπει
πολύ να προσέξουμε… στις αποφάσεις μας.
Θα εκδικηθούμε; Θα δώσουμε άφεση αμαρτιών; Αλήθεια
τι θα κάνουμε; Από την ψήφο εκδίκησης και τιμωρίας, ποιο αποτέλεσμα για τη χώρα μας και την
οικονομία μπορεί να προέλθει;
Είναι ερωτήματα που δύσκολα
μπορεί να απαντήσει κανείς. Ένα,
λοιπόν, μας μένει. Μετά από περίσκεψη, να αποφασίσουμε.
Πρέπει ο τόπος αυτός να κυβερνηθεί, και να διασωθεί επιλέγοντας τους καταλληλότερους.

Ζητούμε από όλους τους
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
συμπολίτες μας, να στηρίξουν την προσπάθειά μας
αυτή. Θέλουμε όλους κοντά
μας. Θέλουμε τους νέους
μας, να μας εμπιστευτούν, να
συνεργασθούν μαζί μας, να
αναλάβουν ή δυνατόν τη λειτουργία αυτού του Τομέα, σε
συνεργασία πάντα με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας. Πρέπει η μεγάλη
αυτή προσπάθεια που γίνεται
από το Σύλλογό μας, να τύχει
της ανάλογης αποδοχής,
πρέπει με τη συμμετοχή όλων μας, να δικαιώσουμε το Μεγάλο μας Ευεργέτη Δαμιανό Δούμα και
τους εκτελεστές της δωρεάς του, αδελφό του Βασίλειο Δούμα και τη σύζυγό του Δαμιανού Αγγελική.
Αγαπητοί μας συμπολίτες,
πρέπει να προσφέρετε στους εαυτούς σας τη δυνατότητα να συμμετάσχετε και σε άλλες πνευματικές και ψυχαγωγικές σας δραστηριότητες. Ελάτε, λοιπόν, κοντά μας, στηρίξτε με τη συμμετοχή
σας, τις προσπάθειες που γίνονται για την προαγωγή του πολιτιστικού επιπέδου της πόλεως και τη
περιοχής μας. Προετοιμάστε τις καλύτερες συνθήκες διαβίωσης των παιδιών σας. Γνωρίζουμε την
οικτρά οικονομική κατάσταση που διαβιεί κάθε συμπατριώτης μας, αλλά «ουκ ες άρτον μόνον ζήσομεν». Ας δώσουμε μια καλύτερη κοινωνία στους επιγόνους μας.
Για το πότε θα γίνουν τα εγκαίνια, και τον προγραμματισμό μας, θα ενημερώνεστε έγκαιρα.
Κλείνοντας την παρουσίαση του θέματος, επιθυμώ, για πολλοστή φορά, να απευθύνω την ευγνωμοσύνη μας και τις θερμές μας ευχαριστίες προς όλους τους συντελεστές της όλης δωρεάς,
για την κατασκευή του περικαλλούς Κτιρίου μας, της αγοράς εξοπλιστικών μέσων σε έπιπλα των
Γραφείων του Συλλόγου μας, καθώς και του εξοπλισμού της Κινηματογραφικής μας Λέσχης.
Βασίλειος Βλαδ.Αβραμίδης
Πρόεδρος Συλλόγου

ΟΡΕΣΤΙΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Έκτακτη σύσκεψη της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου
Ορεστίδος πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 και
ώρα 9 μ.μ. στο Δημαρχείο Ορεστίδος με θέμα τα κέντρα φύλαξης
παράνομων μεταναστών.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν μέλη της επιτροπής διαβούλευσης καθώς και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου ενημέρωσε τα μέλη
της επιτροπής για την από 2/4/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία αποφασίσθηκε η δυναμική και καθολική αντίσταση του Δήμου στο ενδεχόμενο δημιουργίας κέντρου
φιλοξενίας – κράτησης παράνομων αλλοδαπών στα όρια όχι μόνο
του πρώην Νομού Καστοριάς αλλά και της Δυτικής Μακεδονίας,
καθώς και η συγκρότηση Συντονιστικού Οργάνου για την παρακολούθηση των εξελίξεων και τη διαχείριση του θέματος.
Το Σώμα συζήτησε την εισήγηση του Δημάρχου και συμφώνησε με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Επίσης, αποφάσισε να ενισχύσει το Συντονιστικό Όργανο ορίζοντας επιπλέον
μέλη.
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012»
Ο ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡIAΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Τετάρτη 04-04-2012
« Επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Γιαννίτση Αναστάσιο»
κ. Υπουργέ,
Με μεγάλη μας λύπη και ταυτόχρονα αγανάκτηση, πληροφορούμαστε ότι έχετε
προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση - αυτοδίκαιη μεταβίβαση της
Δ6/Φ20.439/1047/15-12-2006 Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, από υδροηλεκτρικό έργο εγκατεστημένης ισχύος 7,031Mw, που χορήγησε το Υπουργείο Ανάπτυξης στην πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καστοριάς και της οποίας νόμιμος κάτοχος
είναι σήμερα η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς,
παρακάμπτοντας και απαξιώνοντας μας πλήρως.
Θεωρούμε απαράδεκτη και προκλητική την ενέργεια σας να προβείτε στην εισαγωγή φωτογραφικής διάταξης στην παράγραφο 3, του Άρθρου 4, του Σχεδίου Νόμου
«Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση - Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» που σύντομα θα κατατεθεί στην Βουλή προς
ψήφιση, με την οποία μεταβιβάζετε τις άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των
καταργούμενων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στους ορεινούς Δήμους.
Ζητούμε την άμεση απόσυρση της, γιατί θεωρούμε ότι έχει γίνει ‘’εκ του πονηρού’’ και μόνο για να εξυπηρετήσει μικροπολιτικά και ‘’άλλα‘’ συμφέροντα και προσβάλλει στον μέγιστο βαθμό τον θεσμό της Αιρετής Περιφέρειας.
Άραγε πόσοι είναι σήμερα οι ορεινοί Δήμοι στην Ελλάδα, στα όρια των οποίων
κατασκευάζονται ή λειτουργούν έργα που να σχετίζονται με παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας και σπεύδετε άμεσα με νομοθετική ρύθμιση να φροντίσετε για την μεταβίβαση των αδειών παραγωγής; Γιατί άραγε οι Περιφερειακές Ενότητες που μέχρι χθες
κατείχαν τέτοιες άδειες ξαφνικά πρέπει να τις μεταβιβάσουν στους ορεινούς Δήμους;
Μπορούν αυτοί να τις διαχειριστούν καλύτερα; Ή μήπως είναι η ευκολότερη οδός για
να ευνοηθούν «κάποιοι» και να παραδοθούν απαίδευτα τα εμπράγματα δικαιώματα
μας στα χέρια ‘’ΕΚΛΕΚΤΩΝ’’ ΙΔΙΩΤΩΝ;
Η κατασκευή του φράγματος Νεστορίου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα
έργα για το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας και όχι μόνο του Δήμου Νεστορίου,
δεδομένου ότι θα αρδεύσει μια έκταση 73.000 στρεμμάτων περίπου σε όλη την ενότητα, θα εξασφαλίσει την ύδρευση των οικισμών του μισού Νομού και από την κατασκευή του μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού που προβλέπει η μελέτη του φράγματος,
θα καλυφθεί το 15% περίπου της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς.
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ΤΟΥ ΟΤΙ, ΟΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ, ΜΕ ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 (ΑΠΟ 01/01/2011 ΕΩΣ
31/12/2012) ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ, ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ, ΔΑΣΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ κ.α. (1 ΕΝΤΥΠΟ
ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ), ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΝΑ
ΤΙΣ ΕΚΤΥΠΩΝΕΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΙΝΤΕΡΝΕΤ, ΠΗΓΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. www.opekepe.gr ΚΑΙ
ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ (link) “Εκτύπωση
βεβαιώσεων εφορίας για το έτος 2011 ”
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ : α) Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (Α.Φ.Μ.) ΚΑΙ β) O ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α.Μ.Κ.Α) Η΄ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
ΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ 2010.
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ
ΕΤΟΙΜΗ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΤΟΥ 2012, ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥΣ ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΓΙΑ
ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ ΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΓΕΩΠΟΝΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ κ. ΑΝΔΡΕΑ
ΔΟΣΑ ΕΙΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΤΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΝΑ
ΤΟΥΣ ΒΟΗΘΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ, ΕΧΟΝΤΑΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΤΟ Α.Φ.Μ., ΤΟΝ
Η πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καστοριάς έπειτα από ενέργειες της, το 2004
φρόντισε να εξασφαλίσει την άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το συγκεκριμένο υδροηλεκτρικό έργο, το 2006 την τροποποίησε αυξάνοντας την εγκατεστημένη
ισχύ από 6,14 Mw σε 7,031 Mw και στον άμεσο σχεδιασμό της Περιφερειακής Ενότητας
Καστοριάς από τις αρχές του 2011 που αναλάβαμε είναι η κατασκευή του συγκεκριμένου έργου.
Ήρθαμε σε επαφή με όλους τους τοπικούς φορείς που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα, μεταξύ αυτών και τον Δήμαρχο Νεστορίου και γνωστοποιήσαμε σε όλους την
πρόθεση μας ως Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς
πλέον, να χρηματοδοτήσουμε την κατασκευή του υδροηλεκτρικού έργου, ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 9.000.000 Ευρώ περίπου, εξασφαλίζοντας μάλιστα και την σχετική πίστωση από τον Αναπτυξιακό Νόμο (ποσοστό 50%), ίδια
κεφάλαια και τραπεζική χρηματοδότηση για το υπόλοιπο ποσό.
Επίσης συμφωνήθηκε με τον Δήμαρχο Νεστορίου να συμμετέχει ο Δήμος του
στην κατασκευή του έργου με όποιο χρηματικό ποσό έχει την δυνατότητα, αποκομίζοντας πολλαπλάσιο οικονομικό όφελος από την ίδια συμμετοχή του και σίγουρα πολύ
μεγαλύτερο ποσό από ότι αν το κατασκευάσει με σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα από
την πώληση του ηλεκτρικού ρεύματος.
Επιπλέον τονίσαμε την κάθετη διαφωνία μας προς το υπ’ αριθμ. ΚΘ/3614/21-122010 έγγραφο που είχε γίνει από τον πρώην Νομάρχη Καστοριάς προς το ΥΠΕΚΑ, ο
οποίος βρισκόμενος στο τέλος της θητείας του και έχοντας μπροστά του τον φόβο των
αλλαγών που θα επέφερε ο Καλλικράτης, σε συνεννόηση με τον τότε και νυν Δήμαρχο
Νεστορίου, ζήτησε την μεταβίβαση της άδειας στον Δήμο Νεστορίου, στα διοικητικά
όρια του οποίου κατασκευάζεται το φράγμα.
Ο Δήμαρχος Νεστορίου επανήλθε βέβαια με επιστολή του την 01-02-2011 προς
την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ζητώντας και πάλι την μεταβίβαση της άδειας παραγωγής, η οποία όμως ορθά του απάντησε ότι ή ως άνω άδεια αποτελεί περιουσιακό
στοιχείο της καταργούμενης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και περιέρχεται στην οικεία
Περιφέρεια και σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δεν επιτρέπεται η αυτοδίκαιη
μεταβίβαση της στον Δήμο.
Παρόλα αυτά με μεγάλη έκπληξη διαβάσαμε σήμερα στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, σε ένα προκλητικό δελτίο τύπου του Προέδρου της Βουλής, ΕΝ ΑΓΝΟΙΑ ΜΑΣ, να
μεταβιβάζεται η άδεια παραγωγής από την Ν.Α Καστοριάς στον Δήμο Νεστορίου με
ειδική νομοθετική ρύθμιση και να εκθιάζεται η κατασκευή ενός ηλεκτροπαραγωγικού
εργοστασίου με την συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Δηλαδή με λίγα λόγια ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο της Βουλής ότι το ‘’ΦΙΛΕΤΟ’’ του όλου έργου του φράγματος
Νεστορίου που υπολογίζεται ότι θα αποδίδει ετησίως έσοδα 1.100.000 Ευρώ, δεν θα
ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ αλλά στους ιδιώτες επενδυτές
που θα το κατασκευάσουν. Αναφέρεται επίσης στο δελτίο τύπου του Προέδρου ότι «…
.μετά την κατάργηση των Νομαρχιών αυτές οι άδειες περνούσαν στην κυριότητα των
Περιφερειακών Διοικήσεων, αλλά είπαμε ότι θα πρέπει στο Νομό το δικό μας αφού εδώ
γίνεται το έργο του φράγματος θα έπρεπε η άδεια να ανήκει στο Νομό…..» Αγνοούν
άραγε οι κυβερνόντες ότι η διάδοχη κατάσταση του Νομού Καστοριάς είναι η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς και όχι ο Δήμος Νεστορίου ή γι’ αυτούς προσωπικά
Νομός Καστοριάς είναι μόνο ο Δήμος Νεστορίου;
Επιπλέον το δελτίο τύπου μιλά για συνεννόηση με την τοπική αυτοδιοίκηση. Ποια
τοπική αυτοδιοίκηση όμως; Εννοούν και πάλι τον Δήμο Νεστορίου;
Και καταλήγει «….στο νομοσχέδιο αυτό καθορίζεται ρητά ότι οι άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των καταργούμενων ΝΑ ανήκουν στους Δήμους, στα όρια
των οποίων λειτουργεί το έργο στο οποίο αναφέρονται οι άδειες αυτές και συγκεκριμένα στο Δήμο Νεστορίου και αυτό θα εξασφαλίσει ένα σημαντικό ποσό για τον Δήμο
και κατ’ επέκταση για ολόκληρη την περιοχή….» Ποια περιοχή εννοούν; Και πάλι ολόκληρη την περιοχή του Δήμου Νεστορίου;
Σας καλούμε λοιπόν να σοβαρευτείτε την δύσκολη εποχή που διανύουμε και να
δείξετε το αίσθημα ευθύνης που απαιτείται. Να αναθεωρήσετε, αποσύροντας την συγκεκριμένη διάταξη που προκαλεί την κοινή γνώμη και την τοπική μας κοινωνία. Μην
εξυπηρετείτε συμφέροντα «κάποιων» και αφήστε την τοπική αυτοδιοίκηση να πορευθεί με όσα μέσα της έχουν απομείνει, για το κοινό συμφέρον όλων των πολιτών της.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Δημήτρης Σαββόπουλος

Σελίδα 2
Α.Μ.Κ.Α. ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ.
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΓΕΩΠΟΝΟ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ κ. ΑΝΔΡΕΑ ΔΟΣΑ (ΤΗΛ. 24673 51327) ΕΙΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (ΤΗΛ. 24673 51312).
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 2012»
Ο ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ
ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΥΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ :
1) ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 15 ΜΑΪΟΥ 2012, ΣΤΗΝ ΓΕΩΠΟΝΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ κα ΓΙΑΣΕΜΗ ΕΥΗ,
2) ΣΤΗΝ ΕΑΕ 2012 (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 2012) ΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ ΘΑ
ΠΡΕΠΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΦΥΤΑ :
α) ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ
ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΑΨΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ
β) ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΩΠΟΝΟ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ,
κα ΕΥΗ ΓΙΑΣΕΜΗ (24673 50248).
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Πέμπτη 19-04-2012
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΠΛΕΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»
Στο πλαίσιο αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και της
καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης των συμπολιτών μας γνωστοποιείται
από τη Διοίκηση του Γ.Ν. Καστοριάς ότι πλέον η ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων θα πραγματοποιείται από τη Δευτέρα 23 Απριλίου 2012
από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς.
Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 09:00 έως 12:30, οι πολίτες
αντί να μετακινούνται στο Νοσοκομείο θα μπορούν να προσέρχονται στο
ισόγειο του διοικητηρίου για να εξυπηρετηθούν από τους ιατρούς.
Γνωστοποιείται ότι θα τηρείται σειρά προτεραιότητας.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Παρασκευή 20-04-2012
«ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΥΔΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ
ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»
Με στόχο τη συλλογή πληροφοριών κυρίως σε σχέση με τον ιχθυοπληθυσμό της Λίμνης μας πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή 20 Απριλίου ανοικτή συζήτηση ανταλλαγής απόψεων, στο γραφείο του
Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία
ανταλλαγής εμπειριών αλλά και πληροφοριών ενώ ταυτόχρονα συζητήθηκαν οι προσφορότερες πρακτικές αναφορικά με τη διαχείριση των καλαμών.
Παρών στη συζήτηση ήταν ο Αντιδήμαρχος Καστοριάς κ. Τσαϊρίδης
με υπηρεσιακούς παράγοντες, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Λίμνης κ. Τσομπάνος, ο Πρόεδρος των Επαγγελματιών Αλιέων κ. Χαραλαμπίδης, ο Επικεφαλής της Εθελοντικής Επιστημονικής Ομάδας Λίμνης κ. Κλετσίδης, ο
Πρόεδρος του ΚΠΕ Καστοριάς κ. Μαρδίρης, στελέχη και συνεργάτες της
Αναπτυξιακής Καστοριάς και Κοζάνης, υπηρεσιακοί παράγοντες των
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής καθώς και το Τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
Στο τέλος της συζήτησης καθορίστηκε νέο ραντεβού περί τα τέλη
Μάιου όπου πλέον θα έχει εκτιμηθεί από τη μελετητική ομάδα το σύνολο
των πληροφοριών και θα υπάρχει από πλευράς τους η σχετική ετοιμότητα
για μια πρώτη παρουσίαση του διαχειριστικού σχεδίου.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Τρίτη 17-04-2012
Συνεχίζεται από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς η δυνατότητα
μετακίνησης ατόμων με αναπηρία στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών με Αναπηρίες (ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ), το οποίο λειτουργεί εντός του
ΚΑΑΚΥ-ΑΜΕΑ του Δήμου Ορεστίδος.
Σε μια προσπάθεια να δείξει το κοινωνικό της πρόσωπο, η Π.Ε. Καστοριάς δίνει την ευκαιρία σε παιδιά, εφήβους αλλά και ενηλίκους με κινητικά
προβλήματα να έχουν ίσες ευκαιρίες με τους συνομηλίκους τους, απολαμβάνοντας πολλαπλά οφέλη από τη συμμετοχή τους στο εν λόγω Κέντρο.
Στο πλαίσιο αυτό έχει ήδη εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο
προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ορεστίδος, οι οποίοι ισόποσα αναλαμβάνουν το κόστος
μεταφοράς, καθώς και του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς, όπου διαθέτει
τα οχήματα με τα οποία τα ωφελούμενα άτομα θα μπορούν να μετακινούνται από τον τόπο κατοικίας τους στο ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ.

Σελίδα 3

Σπαραγμός απόγνωσης
βοώντος εν τη ερήμω
Πήρε και γέρνει κουρασμένος ο βασιλιάς Ήλιος, πλαισιωμένος
από την έντονη πορφύρα του στα πέρα βουνά.
Γλυκούτσικο ήταν το ανοιξιάτικο απόγευμα, ζεστό και απαλό σαν
μητρικός κόρφος. Έπνεε η ευλογία του Θεού στη γη, με το χλιαρό
αεράκι και σκέπαζε σαν βάλσαμο τις αισθήσεις της πλάσης.
Λίγο-λίγο επικράτησε ολοκληρωτική άπνοια σαν λίγο πριν από
το ξέσπασμα κάποιου φυσικού συνταρακτικού ακραίου φαινομένου.
Ξάφνου ένας δυνατός βιβλικός ανεμοστρόβιλος ξέσπασε στην περιοχή μας αρπάζοντας στο στροβίλισμα του κουρνιαχτού του, ότι
έβρισκε πιο αδύνατο από αυτόν. Θόλωσε το τοπίο και το μόνο που
άκουγες ήταν το βογγητό από την περιδίνηση του. Λες και είχαν
ανοίξει οι πύλες της κόλασης. Κάθε μορφή ζωής πέτρωσε-πάγωσε
ακινητοποιήθηκε. Έσβησε ο ήλιος και οι φωστήρες. Τα φύλλα των
δέντρων κιτρίνισαν και χάθηκαν. Τα ποτάμια σταμάτησαν την ροή
τους. Άρχισε να πέφτει ένα θλιμμένο πικρό χιόνι. Πυρηνικός χειμώνας. Θρηνητικός γόος πλημμύριζε την πλάση. Κάποιος Θεός φαίνεται θα είχε νεκρωθεί. Το απέραντο σύμπαν είχε αρχίσει να διαλύεται
μένοντας ακυβέρνητο…. Τρείς μέρες κράτησε το κακό αυτό.
Και να. Όλα άρχισαν πάλι να κινούνται. Βρήκαν τον αιώνιο τους
ρυθμό. Αγγελικές φωνές χαρούμενες διαπερνούσαν τους ουρανούς.
Κάποιος Θεός θα είχε αναστηθεί… Ο Χριστός Ανέστη. Υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει Σωτηρία. Η αγάπη θα νικήσει τελικά. Θεέ μου σκέφτομαι καμιά φορά που αρχίζει και που τελειώνει η δημιουργία σου.
Υπάρχει άραγες αρχή; Υπάρχει άραγες τέλος; Το σπερματοζωάριο
όλων των αρρένων μορφών ζωής και ωάριο όλων των θηλυκών μορφών ζωής περικλείουν μέσα τους όλο το σύμπαν. Όλους τους προγόνους και όλους τους απογόνους κάθε ζεύγους έως της συντέλειας
των αιώνων Τι εξουσία! Τι δύναμη έχεις! Τι σοφία. Μπορεί να τρελαθείς σκεφτόμενος αυτά.
Άνοιξα το παράθυρο και τι να δω. Ένα λάφυρο. Ένα μικρό παράξενο πουλί που δεν μπορούσε να πετάξει γιατί η μία του φτερούγα
ήταν σπασμένη. Ει μικρούλι. Καλωσόρισες. Και αυτό άρχισε να τιτιβίζει.
Εμείς τα πουλιά έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας για να ζήσουμε αλλά αφομοιώνουμε πιο γρήγορα τις εμπειρίες μας και τους
νόμους της ζωής σε αντάλλαγμα. Είναι η ζωή μας μια σταλιά στα
μέτρα τα δικά σας. Ένα δύο καλοκαίρια ίσως και κανά χειμώνα. Πετώ
σε κάμπους και ρουμάνια. Σε βουνά και χαράδρες πολλές φορές,
προσπαθώντας να προσφέρω με την ύπαρξη μου νόημα και κάποιο
σκοπό. Να κοσμήσω το απέραντο μωσαϊκό της ζωής με την παρουσία
μου. Και αν εγώ δεν υπήρχα χάριν της ζωής έπρεπε να υπάρχω.
Νιώθω ότι ήρθαν άσχημα χρόνια για τον κόσμο. Ο ήλιος η βροχή
το χιόνι το χώμα εκδικούνται τους ανθρώπους γιατί τα περιφρόνησαν
και κακοδιαχειρίστηκαν την εξουσία που αυθαίρετα άσκησαν πάνω
τους. Ύστερα γίνατε και πολλοί. Αλαζόνες και αδιάφοροι για όλα τα
μη προσωπικά σας. Το χρήμα η εξουσία και τα κάθε λογής αξιώματα
στραγγαλίζουν την ψυχή και το πνεύμα σας. Το χρήμα η εξουσία και
τα κάθε λογής αξιώματα ο μεγάλος πλούτος η ερωτική ηδονή και το
συμφέρον το οποίο αποτελεί κακή συνέχεια του ένστικτου αυτοσυντήρησης, είναι οι μοχλοί που κινούν τον κόσμο μας. Όμως άκου πως
λαγγεύει το μαγικό σουραύλι του Πάνα τις νύμφες, τις νεράιδες και
τα ξωτικά μέσα στα βαθύσκια δάση; Τι υμνεί ο γητευμένος ποιητής «
έρως ανίκατεν μάχας ος επι μαλακάς παρειάς νεάνιδος εντρυφεί…
» αλλά ο ερωτικός πόθος χωρίς την ευλογία του θεού μερικές φορές
κατακυριεύει τα λογικά σας και οδηγείσθε σε πράξεις κατά φύσιν και
παρά φύσιν μη αρεστές στο Θείον. Ιδίως όταν ο παρά φύσιν πόθος
συνοδεύεται από μεγάλο πλούτο σας αποκτηνώνει. Φρικεά τότε η
πλάση και ούτε η κόλαση θα σας δεχτεί Μη πλουτίζεται από τα δάκρυα της Θεοτόκου και τα απομεινάρια ψυχών των ανθρώπων που
επειδή πίστεψαν πάρα πολύ αγίασαν. Ευωδιάζει ο τόπος που βρίσκονται κοιμισμένοι.
Ο Χριστός δεν επιθυμεί ωραία λόγια αλλά ωραίες πράξεις. Θέλει
να κατοικεί μέσα στην απλότητα και την ταπεινότητα όπως μας
έδειξε με το παράδειγμα του εισερχόμενος στα Ιεροσόλυμα πάνω σε
ένα πουλάρι. Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ. Θέλει καθαρούς λογισμούς και αγάπη ακόμα και για αυτούς που μας προξενούν κακό
(μπορούμε άραγε εμείς οι άνθρωποι να κάνουμε πράξη τα λόγια του
Ιησού; Ίσως ναι, ίσως όχι. Όμως πρέπει να προτού παραδώσουμε το
πνεύμα στον Κύριο να ζήσουμε προσπαθώντας. Δεν επιθυμεί πλούσιους ναούς αλλά πλούσιες ψυχές.
Όσο για την πατρίδα σου. Συνάχθηκαν όλοι οι δαίμονες για να
την αφανίσουν. Οι Νεότουρκοι που είναι θρονιασμένοι στο σβέρκο
του λαού δεν παρατούν τις προσπάθειες. Η ΣΙΩΝ και τα πρόθυμα υπάκουα όργανα της. Σου κάνω γνωστό ότι θεμελιώνεται ο τρίτος ναός
του Σολόμωντος στον λόφο ΣΙΩΝ που φιλοδοξεί να είναι ο μεγαλύτερος και ωραιότερος ναός που υπήρξε ποτέ και στο μέλλον να μην
μπορεί να τον ξεπεράσει σε τελειότητα κανένα άλλο κτίσμα. Διαβάζοντας τα πρωτόκολλα των σοφών της ΣΙΩΝ βλέπουμε ότι φιλοδοξούν να καθηποτάξουν οικονομικώς όλους τους λαούς και να
επιβάλλουν την θρησκεία τους παγκόσμια. Οι Ούννοι(προσπαθώντας
να δημιουργήσουν το τέταρτο Ράιχ). Οι Τούρκοι και οι Νεότουρκοι
δεν κρύβουν πλέον τις φοβερές τους προθέσεις. Θέλουν να τσακίσουν τον λαό σας και να κλέψουν τον πλούτο της χώρας. Να κομματιάσουν την σάρκα της κομμάτι κομμάτι και να δημιουργήσουν
προτεκτοράτα. Επιχειρούν γενοκτονία του ελληνισμού και της ορθοδοξίας με χίλια-δυο σατανικά σχέδια και μεθοδεύσεις. Συνεργάζονται
και αρκετοί γραικύλοι. Θέλουν να ξεχαστεί το όνομα ΕΛΛΑΔΑ.
Κοίτα στο βάθος βαδίζουν άνθρωποι πολλοί στον καιρό μας, με
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τα στόματα σφραγισμένα και στο μέτωπο να φέρουν το στίγμα του
Κάιν και του Άβελ, του θύτη και του θύματος, το στίγμα της ντροπής
και της αναισχυντίας, του και, το σχήμα της πεντάλφας. Βαδίζουν
πάνω σε δρόμους κακοτράχαλους, λασπερούς, βρώμικοι, μυριάδες,
αποκτηνωμένοι, αποστεωμένοι από την πείνα και την κακουχία. Και
δίπλα από την τρομαχτική αυτή πομπή, δίπλα στο δρόμο τους, ένθεν
και ένθεν, να υπάρχουν στημένοι χρυσοποίκιλτοι θρόνοι που φιλοξενούν τα πλαδαρά οπίσθια των ευπορούντων παχύδερμων ισχυρών,
οι οποίοι γελώντας απαίσια καταβροχθίζουν απεριόριστες ποσότητες
εδεσμάτων λες και είναι καταδικασμένοι να μην χορταίνουν ποτέ.
<< Στάσου λαβωμένο πουλί. Σταμάτα να τιτιβίζεις. Θέλω να μιλήσω στον Θεό μου. Να τον ρωτήσω το γιατί;>>
Θεέ μου τρομάζω, μίλησε μου, άκουσέ με, άγγιξέ με, πες κάτι
έστω και κάτι πολύ τρομερό αρκεί να είναι δικό σου. Αλλά μήπως θα
μου πεις δεν σε αντικρίζω καθημερινά; Δεν σε βλέπω, δεν σε ακούω,
δεν σε αισθάνομαι καθημερινά.
Η λιακάδα, η θεομηνία, η ζέστη, η δροσιά, ο αέρας, το φώς, το
σκοτάδι, η Άγια γη με τους συνανθρώπους , και τα άλογα ζώα, ο
φόβος και ανασφάλεια που νοιώθουμε, η αρρώστια και η γιατρειά, η
χαρά και η λύπη, η σειρά και οι νόμοι της φύσης, η στιγμή της κορύφωσης της αγάπης, το γλυκό χάδι της μητέρας ή το φλογερό άγγισμα της αγαπημένης, τα αστέρια που αστραφτοκοπούν αδιάκοπα
στον ατέλειωτο ουρανό, η ζωή και ο θάνατος δεν είσαι εσύ;
Όμως γιατί έπλασες το λιοντάρι και το ελάφι μαζί, τον αητό και
τον λαγό, τον λύκο και το πρόβατο, τον ισχυρό και τον ανίσχυρο μαζί.
Όλα αυτά είσαι εσύ. Εσύ τα δημιούργησες και τα έκρινες καλόν. Σ’
αυτά μεταμορφώθηκες για να σε νοιώθουμε, να σε βλέπουμε, να σε
ακούμε. Πότε θα έρθει η στιγμή που θα εξαλείψεις “πανδάκρυον από
των οφθαλμών ημών πάντα πόνων και πάσα θλίψη”
Θεέ μη μας εγκαταλείπεις στην κτηνωδία του παραλογισμένου,
αφιονισμένου ισχυρού της γης. Έρημος άνυδρος μέσα μας. Και όχι
φόβος Θεού, αλλά ανθρώπων κατακυριεύει την ψυχή μας. Ήρθε η
νέα τάξη πραγμάτων. Δεν σε υπακούουν Πατέρα αυτοί που έγιναν
ισχυροί, δεν ακούν τα μηνύματα σου, δεν έχει ωριμάσει η ψυχή τους.
Νομίζουν μέσα στην ψεύτικη ευδαιμονία τους ότι έγιναν και αυτοί
Θεοί και δικαιούνται να αποφασίζουν ποιος θα πεθάνει και ποιος θα
ζήσει. Όμως για σένα Θεέ μου είναι ήδη νεκρές ψυχές προορισμένες
να σβήσουν για πάντα στους αιώνες των αιώνων όταν έρθει η ευλογημένη στιγμή σου. Θεέ της καινής διαθήκης. Θεέ της αγάπης. Εσύ
που η πνοή σου υπάρχει μέσα σε κάθε έλλογο και άλογο όν και μέσα
σε κάθε έμψυχο ή άψυχο.
Μίλα τώρα και συ πουλί τσακισμένο.
<<Μέσα σ’ αυτό το καύκαλο που έχετε, κάνε μια βουτιά, βυθίσου.
Τι βλέπεις;>>
Άρχισα να βυθίζομαι αργά-αργά μέσα στα γαλάζια, λευκά, κίτρινα, ιώδη, φωσφορίζοντα νερά της ψυχής μου, να χάνομαι στα
βάθη της ύπαρξης μου. Τι θα συναντήσω άραγε; Άρχισαν τα μάτια
μου ήδη να διακρίνουν.
Τεράστια κήτη με μεγάλα άγρια μάτια, λογιών και λογιών πλάσματα, τρίτωνες να με υποδέχονται με τα σαλπιγγοειδή στόματά
τους, να βουίζουν ακατάπαυστα. Πνεύματα του καλού και του κακού,
να μετεωρίζονται και με τις προβοσκίδες τους να αγγίζουν το ένα το
άλλο με κάποιο φόβο, δοκιμάζοντας την δύναμή τους. Άρπυιες και
μοίρες, μούσες και ερινύες, καταβολές και κληρονομικότητες, να ελλοχεύουν. Ηφαίστεια που δουλεύουν ακατάπαυστα, προσπαθώντας
αν εκτινάξουν τη λάβα τους στην επιφάνεια. Εδώ είναι κρυμμένοι ο
δόκτωρ Τζέκιλ και Χάιντ. Επιθυμίες, τάσεις, φιλοδοξίες, μίση και κακίες, αισθήματα καθήκοντος και αδιαφορίας, ανάγκη για ζωή, οίκτος,
αγάπη, εγωισμοί, πόθοι πάθη, ότι καλό και ότι κακό, φίλια και έχθρα,
Θεοί και δαίμονες. Τα μαργαριτάρια και τα κοχύλια να αστράφτουν
εκτυφλωτικά προσπαθώντας να φωτίσουν τα σκοτάδια της ψυχής
μου. Όλα αυτά μέσα μου. Τι πόλεμος μαίνεται πουλί. Όλα σε έναν
αγώνα ατέρμονα, φριχτό ανελέητο, έως ότου πάψει το περιεχόμενο
του κρανίου να υπάρχει. Έως ότου έρθει η τελειωτική ηρεμία. Αυτά
βλέπω πουλί.
Και αυτό τιτιβίζοντας λέει.
<<Πράγματι όλα αυτά υπάρχουν μέσα στα απύθμενα βάθη της
ψυχής των ανθρώπων.>>
<<Πες μου και άλλα πλάσμα της ζωής. Σοφό πουλί.>> Έτσι κυλάει η ζωή σας. Είναι ένα απέραντο λιβάδι με χίλιες δύο ομορφιές
και ασχήμιες. Με λίγες χαρές και πολύ πόνο. Με σαρκοβόρα και φυτοφάγα. Όπως στις ζούγκλες των ζώων έτσι και στις κοινωνίες των
ανθρώπων απαντούμε λεοντές, τίγρεις, ύαινες, κροκοδείλους, αλεπούδες, λύκους με κοφτερά δόντια. Ο θάνατος σου η ζωή μου. Οι άνθρωποι και οι άλλες μορφές ζωής αντιμετωπίζονται από την
φιλοσοφία και την θρησκεία σαν όντα με σάρκα, πνεύμα και ψυχή.
Για δε την επιστήμη όπως πληροφορούν τα μεγάλα κέντρα ερευνών
είστε ηλεκτροχημικές μηχανές με διαφορετική ισχύ και απόδοση ο
καθένας. Και με δυνατότητα κάποτε μετά από πάρα πολλά χρόνια να
γίνετε ΕΝΑ και ΚΑΘ’ ΟΜΟΙΩΣΗ με τον ΩΝ τον ΗΝ και τον ΕΡΧΟΜΕΝΟ. Η θα αυτό καταστραφείτε. Για την ώρα η ισχύει ο νόμος του
ισχυρότερου. Οι όροι του νικητού. Ανιχνεύθηκαν μέσα στον εγκέφαλο τα κέντρα της συνείδησης και της ηθικής τα οποία μπορούν να
επηρεαστούν ή και να σταματήσουν να λειτουργούν με ηλεκτρομαγνητική επέμβαση. Έχετε ανάγκη από τροφή, ένδυση και επιθυμία
διαιώνισης. Όμως εκείνο το οποίο έχετε όλοι ανάγκη πρώτιστα είναι
η ΑΓΑΠΗ. Λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους Α’ επιστολή παράγραφος 13 << Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ
και των αγγέλων, αγάπη δε μη έχω γέγονα χαλκός ηχών η κύμβαλον
αλαλάζον…..>> Άρρενες και θήλεις. Άρρεν χωρίς θήλυ υποφέρει.
Θήλυ χωρίς άρρεν υποφέρει. Έτσι είναι τα πάντα καμωμένα. Η συνείδηση και η ηθική πάντοτε έχουν κάποια όρια τα οποία διαφέρουν
στον καθένα σας. Σας φθείρουν το στρες, το άγχος, η αρρώστια και
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ο χρόνος. Η άπειρη δημιουργία κατά τους κορυφαίους επιστήμονες
είναι ένα τεράστιο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Υπάρχει αλήθεια αυτή
η περίφημη ελευθερία της σκέψης σας, που ύμνησαν οι φιλόσοφοι
σας; Είναι οι άνθρωποι σε θέση να αποφασίσουν ανεπηρέαστοι;
Τα δεδομένα που επεξεργάζεται το μυαλό σας, για να σκεφτεί
είναι αλλοιωμένα και οδηγούν σε σκέψεις, που δεν ανταποκρίνονται
στην πραγματικότητα, ή σε επιθυμητές για άλλους σκέψεις και ενέργειες. Γι αυτό φροντίζουν πάλι οι ισχυροί της ζωής, ο πολύς κόσμος
να μην έχει την δυνατότητα να σκέφτεται με αληθινά δεδομένα. Η
αλήθεια υπάρχει για το κάθε τι. Ή μάλλον οι αλήθειες, αλλά τις κρύβουν. Τις παραμορφώνουν κατά βούληση και σκοπό. Διαμορφώνουν
τις συνειδήσεις σας, ελέγχουν τις συγκινήσεις σας, καθορίζουν τις
σκέψεις και τις πράξεις σας. Τον θάνατο και την ζωή σας. Μερικοί
από τους πολιτικού σας, όχι όλοι εκτός των εγκλημάτων που τους
αποδίδουν τα μέσα μαζικής επικοινωνίας προκειμένου να μην απολέσουν τον παράδεισο των προνομίων της θέσης τους, διόριζαν
χωρίς όρια και συνήθως χωρίς αξιοκρατία υπαλλήλους. Εάν επρόκειτο για την ιδιωτική τους επιχείρηση θα προέβαιναν σε τέτοιου είδους μεγέθους ασυδοσίας προσλήψεων; Δεν νομίζω. Εδώ όμως
πληρώνουν τα γνωστά καματερά οι τίμιοι φορολογούμενοι. Έχουν
όμως ένα μικρό άλλοθι. Δέχονται πιέσεις αφόρητες από δίπλα από
πάνω και από κάτω. Πλημμύρισε ο δημόσιος τομέας από υπαλλήλους
που αμείβονται για πλήρη απασχόληση ενώ στις περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες ανά οχτάωρο ο μέσος πραγματικός χρόνος εργασίας ανέρχεται σε μία-δύο ώρες το πολύ, εκτός από ορισμένες εδικές
υπηρεσίες και εκτός ορισμένων συγκυριών. Και ενώ υπήρξαν δικά
τους δημιουργήματα τώρα τους διώχνουν με όλες τις συνέπειες που
μπορεί να έχει η ανεργία στα 55 με 60 χρόνια. Ποιο ηθικό τίμιο και
πατριωτικό θα ήταν να αποχωρήσουν από την πολιτική όταν δέχονται
πιέσεις. Τους πολέμους δημιουργούν η απληστία και η αδηφαγία των
ηγετών των ισχυρών κρατών και των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων διότι δεν υπάρχει ΦΟΒΟΣ ΘΕΟΥ. Στις εξέδρες των παρελάσεων δικαιούνται να βρίσκονται μόνο οι σωματικά και ψυχικά
ανάπηροι λόγο αντίστασης προς τον εχθρό της πατρίδος ως και τα
θύματα πολέμου. Και κανείς άλλος.
Το πουλί σταμάτησε εξαντλημένο τις παράξενες αυτές τρίλιες
του. Έγειρε αργά το κεφαλάκι του στο πλάι και άφησε να κυλήσει
Θεέ μου από το μικρό του ράμφος μια σταγόνα σαν πορφυρό ρουμπίνι άλικο αίμα. Ήταν η ψυχή του. Δεν μπόρεσε να αντέξει το βάρος
όσων μου διηγήθηκε.
Πήρα με τα λαβωμένα χέρια μου το μικρό του κορμάκι και το ενταφίασα σε ένα ταπεινό ερημοκλήσι το οποίο διακονούν την μέρα
ξωμάχοι και τσοπάνηδες αγριομέλισσες και άλλες ευλογημένες
ψυχές της φύσης (αηδόνες και κορυδαλλοί). Το βράδυ συνάζονται οι
άγγελοι του Θεού ψάλλουν και συνεχίζουν τις ευχαριστίες τους προς
αυτόν που δεν έχει ΟΥΤΕ ΑΡΧΗ ΟΥΤΕ ΤΕΛΟΣ. Το τέμπλο του φιλοτέχνησε ένας αγριοκισσός δεν έχει χρυσοποίκιλτα στολίδια αλλά μυριάδες λουλουδάκια γύρω του όλων των χρωμάτων που μαγεύουν
και μεθούν τις αισθήσεις με την ομορφιά και το άρωμα τους όσους
διαβαίνουν από κοντά. Ταπεινό όμορφο και γλυκό σαν τον μεγάλο
ΝΑΖΩΡΑΙΟ. Πνεύμα Θεού θωπεύει με το δροσερό απογευματινό αεράκι την πλάση…
Σήκωσα τα μάτια και παρατήρησα τον Ήλιο να χάνεται με μεγάλη
ταχύτητα πίσω από του απέραντους λόφους. Έπνεε πάλι η ευλογία
του Θεού στη γη. Βάλσαμο πάνω στις αισθήσεις της πλάσης ενώ
ένας φλεγόμενος σταυρός απέναντι μεγάλωνε και υψωνόταν συνεχώς ώσπου έγινε τεράστιος και άγγιξε τον ουρανό φωτίζοντας με
τις φλόγες τους τη μικρή μας πόλη έχοντας εσταυρωμένους πάνω
του όλους τους ταπεινούς και αδύναμους λαούς της γης ως και τον
δικό μας λαό οι οποίοι βοούν σπαραχτικά.
ΗΛΙ ΗΛΙ ΛΑΜΑ ΣΑΒΑΧΘΑΝΙ ( ΘΕΕ ΜΟΥ ΘΕΕ ΜΟΥ ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ
ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕΣ)
Κύριε εισάκουσον της φωνής των.
Να… βλέπω τώρα πάνω στον φόντο του ουρανού να παρουσιάζονται σαν σε αργή κινηματογραφική κίνηση το Δωδεκάθεο ο Ιησούς
οι πατέρες της εκκλησίας και μία κόρη πανέμορφη αλλά θλιμμένη (η
Ελλάδας μας) με αρχαία ενδυμασία έχοντας στο χέρι τη γαλανόλευκη μεσίστια να καλεί με φωνή μεγάλη σφόδρα τα εκλεκτά παιδιά
της.
ΙΤΕ ΠΑΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΤΕ ΠΑΤΡΙΔΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΤΕ ΠΑΙΔΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ. ΘΕΩΝ ΤΕ ΠΑΤΡΩΩΝ ΕΔΗ-ΘΗΚΑΣ
ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΝΥΝ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ ΑΓΩΝ.
Εμπρός παιδιά των Ελλήνων πολεμήστε για την ελευθερία της
πατρίδας για τις γυναίκες και τα παιδιά σας για τα ιερά των πατρικών
Θεών και τάφους προγόνων. Τώρα για όλα αυτά πρέπει να αγωνιστείτε.
Εκλεκτά τέκνα της Ελλάδος ξυπνήστε από τον αιώνιο ύπνο σας.
Ο τόπος που σας γέννησε, σας έθρεψε και σας φιλοξενεί τώρα στοργικά στα σπλάχνα του έχει ανάγκη σας.
ΛΕΩΝΙΔΑ προέταξε τα χαλύβδινα στήθη σου. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΜΙΛΤΙΑΔΗ πολεμήστε. Ήρθαν ξανά οι μήδοι. ΣΩΚΡΑΤΗ-Δίκαιε ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ διδάξτε ξανά και ξανά με τους λογισμούς σας
και τον τρόπο ζωής σας ήθος, ύφος, αξιοπρέπεια, αλήθεια, επιστήμη
και πολιτισμό. ΗΡΑΚΛΗ καθάρισε την κόπρο του Αυγείου, αφάνισε
τον Προκρούστη διώξε τις στυμφαλίδες όρνιθες, ντρόπιασε τον απαίσιο λέοντα της Νεμέας. ΘΗΣΕΑ συνέθλιψε το σβέρκο του αδηφάγου
Μινώταυρου που καταβροχθίζει τον ανθό της νεολαίας μας. ΘΕΟΔΩΡΕ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ξαναγεννήσου ΠΑΠΑΦΛΕΣΑ πολέμησε
μέχρι εσχάτων στο νέο Μανιάκι. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ- ΚΑΝΑΡΗ- ΜΙΑΟΥΛΗΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ- ΔΕΣΠΩ με τα εγγόνια σου δώστε το παρόν. Ιερομόναχε ΣΑΜΟΥΗΛ τίναξε το Κιούγκι. Στρατηγέ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ διατάξτε. ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΕ- ΤΥΡΤΑΙΕ εμψυχώστε μας. ΕΛΥΤΗ
Συνέχεια στην 6η σελίδα

ΟΡΕΣΤΙΣ
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ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1912
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Με πρωτοφανή βία και εκτεταμένη νοθεία έγιναν οι
εκλογές στην Τουρκία, όπου πολλοί Έλληνες δεν
μπόρεσαν να ψηφίσουν, λόγω του ότι οι Νεότουρκοι
ή έκαψαν τα ψηφοδέλτια ή έσκισαν τους εκλογικούς
καταλόγους. Από τους Έλληνες υποψηφίους πέτυχαν μόνο τέσσερις νεοτουρκίζοντες, οι: Καρολίδης
και Εμμανουηλίδης στη Σμύρνη, Νάλλης στο Μοναστήρι και Καλινόγλου στη Νίγδη.

10. Λονδίνο: Λήψη του πρώτου ασύρματου μηνύματος
από αεροπλάνο.
10. Αγγλία: Απόπλους του «Τιτανικού», για το παρθενικό
του ταξίδι, λίγο έλειψε να συγκρουσθεί με ένα αμερικανικό υπερωκεάνιο της γραμμής.
12. Ελλάδα: Ιταλικός στόλος στο Αιγαίο. Η Ιταλία έχει
πλήρες σχέδιο πολεμικής δράσης στο Αιγαίο, το
οποίο άρχισε να εφαρμόζεται με την κατάληψη των
νησιών Λήμνου και Αστυπάλαιας. Εξάλλου, ο Ιταλικός στόλος βομβάρδισε τα Δαρδανέλια, προκειμένου να επιτύχει το άνοιγμα των Στενών.
13. Κίνα: Άρση της απαγόρευσης των μεικτών γάμων, με
θέσπισμα του Γιουάν Σιχ- κάι.
16. Λονδίνο: Η Αμερικανίδα αεροπόρος Χάρριετ
Κουίμπυ ανακηρύχθηκε ως η πρώτη γυναίκα που
οδήγησε το αεροσκάφος της πάνω από τη Μάγχη.
17. Μαρόκο: Εξέγερση στο Φεζ κατά της γαλλικής κυριαρχίας.
17. Ολική έκλειψη ήλιου, ορατή σ’ όλη τη Δυτική Ευρώπη.
18. Ρωσία: Επέμβαση του ρωσικού στρατού προς συντριβή της απεργίας των εργατών των χρυσωρυχείων
στη Σιβηρία.

Σελίδα 4

19. Ελλάδα: Ανατινάχθηκε έξω από τη Σμύρνη, με τορπίλη, το ατμόπλοιο « Τέξας», στο οποίο επέβαιναν
200 περίπου επιβάτες, από τους οποίους οι περισσότεροι ήταν Έλληνες. Διασώθηκαν μόνο 71.
22. Η Τουρκία αποφάσισε το προσωρινό άνοιγμα των
Δαρδανελίων , γεγονός που σχολιάζεται ως διπλωματική ήττα της Πύλης.
26. Ελλάδα: Οι Ιταλοί κατέλαβαν τη Ρόδο, αναμένεται
δε η κατάληψη και άλλων νησιών του Αιγαίου.
26. Ελλάδα: Πληροφορίες για τουρκική επιστράτευση,
που ερμηνεύεται ότι στρέφεται κατά της Ελλάδας
και της Βουλγαρίας.

ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΔΑΡΒΙΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΧΑΙΟ ΑΘΑΝΑΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ
Όπως αναφέρει ο Ηρόδοτος στην « Ιστορία« του, τη
νύχτα πριν από τη μάχη των Θερμοπυλών ο Λεωνίδας πληροφορήθηκε ότι οι Πέρσες, με τη βοήθεια του Εφιάλτη, ετοι-

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Τηλεφ. Κέντρο
Γραφείο Δημάρχου
Αντιδήμαρχος (Παπανικολάου Νικόλαος)
Αντιδήμαρχος (Σανταλίδου Μελίκα)
Αντιδήμαρχος (Πέτρος Χατζής)
Αντιδήμαρχος (Κωστόπουλος Βασίλειος)
Πρόεδρος Δ.Σ (Μπουρινάρης Σωκράτης)
Προϊστάμενος Δ/νσης
Ληξιαρχείο
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Χύτρα που βράζει ο ουρανός χωρίς αποσταμό
τη ζύμη του στην άσβεστη τη σπίθα μεσ’στα σπλάχνα της.
Αιώνια φλόγα και φωτιά μέσα της καίει παντοτινά.
Κι’ άγρυπνη χορεύτρια σείεται, σκιρτάει ακάματη
σα μαγεμένη στον παλμό τον άπαυτο της κίνησης,
του Πρωτουργού του άναρχου, του Πλαστουργού του αιώνιου,
που ολημερίς κι΄ολονυχτίς τη σείει, τη μαλάζει
και της αλλάζει αδιάκοπα φορέματα και χρώματα.
Συνέχεια άπειρες μορφές πρωτεϊκά της δίνει.
Αύρα, πνοή ανείδωτη μα ολούθε φανερή.
Σα μάγος, μέγας χημικός μ΄ένα αόρατο ραβδί
ανακατώνει αέναα το αργαστήρι του ουρανού.

ΒΥΘΙΣΤΗΚΕ Ο «ΤΙΤΑΝΙΚΟΣ»
15 Απριλίου. Το απίστευτο συνέβη, σήμερα, νωρίς το
πρωί, στον Β. Ατλαντικό. Το θεωρούμενο ως αβύθιστο υπερωκεάνιο «Τιτανικός», διάτρητο μετά από
ένα φοβερό χτύπημα, καταβυθίστηκε με εκατοντάδες επιβάτες. Τα περίφημα στεγανά διαμερίσματα
του πλοίου αποδείχθηκαν άχρηστα, όταν αυτό προσέκρουσε, με την πλώρη του, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, πάνω σε παγόβουνο. Την ώρα εκείνη ο
«Τιτανικός» έπλεε, με κάποια αλαζονεία, θα έλεγε
κανείς, λόγω του ότι βρισκόταν σε πεδίο από παγόβουνα, με ταχύτητα 21 κόμβων. Λίγες ώρες αργότερα, και καθώς στωικά παιάνιζε η φιλαρμονική, ο
«Τιτανικός», το μεγαλύτερο επιβατηγό πλοίο του κόσμου, εξαφανιζόταν κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Στο άτυχο πλοίο βρίσκονταν 2.340 επιβάτες
και άντρες του πληρώματος, όταν απέπλευσε από
το Σαουθάμπτον, 5 ημέρες πριν, για το παρθενικό
του ταξίδι, για τη Νέα Υόρκη. Απ αυτούς χάθηκαν,
κατά το δυστύχημα 1.595. Μόνο 745 σώθηκαν, οι περισσότεροι γυναίκες και παιδιά. Θα μπορούσαν να
σωθούν και περισσότεροι, αν οι σωσίβιες λέμβοι
ήταν περισσότερες, καθότι αυτές που υπήρχαν
μόλις επαρκούσαν για τους μισούς επιβάτες και το
πλήρωμα.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΟΥΖΟΥΝΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ
Υπήρχαν πεποιθήσεις που όριζαν ότι η πορεία προς τη
δημιουργία του ανθρώπου δεν ήταν εξαρχής δοσμένη. Στην
πορεία προς τον εξανθρωπισμό, πλάστηκαν και τέρατα,
όπως ο Μινώταυρος (που ήταν μισός άνθρωπος μισός ταύρος), οι Κένταυροι (μισοί άνθρωποι, μισοί άλογα), οι Ημίκυνες (μισοί σκυλιά μισοί άνθρωποι) κ.λπ.
Ο αιρετικός Πυθαγόρειος Εμπεδοκλής από τον Ακράγαντα ( άκμασε τον 5ο π.Χ.) έγινε ο θεωρητικός πρόγονος
του Δαρβινισμού καθώς πίστευε και δίδασκε ότι τα όργανα
του κάθε όντος ήταν αρχικά ατελέστερα και με τον καιρό
τελειοποιήθηκαν και ότι τελικά οι άνθρωποι κατάγονται από
άλλα ζώα, στην ολότητά τους τέρατα « διπρόσωπα, με δύο
στέρνα«, ενώ ο Αναξίμανδρος (610- 574 πΧ.) προσδιόριζε
ότι ο άνθρωπος γεννήθηκε από άλλα ζώα.
Κι από τον 6ο πΧ. Αιώνα, ο ποιητής Σιμωνίδης ο Αμοργίνος, στη γραμμή του μισογυνισμού που χαρακτηρίζει τον
Ησίοδο, καθόριζε ότι άλλη γυναίκα έχει πρόγονό της τη
γουρούνα, άλλη την αλεπού και άλλη τη σκύλα ή τη γαϊδούρα ή τη γάτα κ.ά.
Έτσι κι αλλιώς, η ίδια λέξη γυνή προέρχεται από το γίγνομαι, που σημαίνει ότι η γυναίκα από κάπου γίνεται. Φυσικά υπάρχει και η άποψη ότι η γυναίκα γεννά αλλά αυτό
έχει ξεκαθαριστεί: « Ο πατήρ γεννά, η μήτηρ τίκτει!«.

Ηράκλειτος

μάζονταν να κυκλώσουν τα στενά και καθώς ήταν ολοφάνερο ότι κανείς τους δεν θα έβγαινε ζωντανός από αυτήν
την αναμέτρηση, έδιωξε τους υπόλοιπους Έλληνες που
ήταν μαζί του, για να μη σκοτωθούν κι αυτοί. Με τους τριακόσιους Σπαρτιάτες έμειναν μόνον οι Θεσπιείς, που αρνήθηκαν ν’ αφήσουν μόνο το Λεωνίδα. «Οι Θηβαίοι«, λέει ο
Ηρόδοτος, « δεν ήθελαν να μείνουν αλλά εξαναγκάστηκαν,
επειδή ο Λεωνίδας τους κρατούσε ομήρους«.
Κάμποσους αιώνες αργότερα, ο Βοιωτός Πλούταρχος
συγχύστηκε τόσο πολύ μ’ αυτά τα λόγια, που έγραψε ολόκληρη πραγματεία για να υπερασπιστεί την τιμή των πεσόντων Θηβαίων προπατόρων του. Τόση δε ήταν η ενόχλησή
του, ώστε στην πραγματεία του έδωσε τον τίτλο: «Περί της
του Ησιόδου κακοηθείας«.

ΕΙΠΑΤΕ ΤΩ ΒΑΣΙΛΕΙ
Ο ρομαντικός και αρχαιολάτρης αυτοκράτορας Ιουλιανός ο Παραβάτης, έβαλε τα δυνατά του να αναβιώσει την
αρχαία θρησκεία της οποίας τελειωτικό χτύπημα κατάφερε
ο Χριστιανισμός. Η Πυθία, δίνει τον τελευταίο και απελπιστικό χρησμό στον απεσταλμένο του αυτοκράτορα, που
αποτελεί και το κύκνειον άσμα του Μαντείου των Δεφών.
Είπατε τω βασιλεί χαμαί πέσε δαίδαλος αυλά
Ουκέτι φοίβος έχει καλύβαν, ου μάντιδα δάφνην,
Ου παγάν λαλέουσιν, απέσβετο και λάλον ύδωρ.
Ίσως ο χρησμός να μη δόθηκε ποτέ. Η παράδοση όμως
τον εδημιούργησε για να εκφράσει την κατάπτωση του φημισμένου Μαντείου
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΟΥΖΟΥΝΗΣ
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Πηγή Ζωής αστείρευτη, αγέννητη, αειγέννητη
η κίνηση και ο παλμός. Ροή, ανάσα αιώνια.
Αίμα, που μέσα στου ουρανού τις φλέβες άπαυτα κυλά
και πάλλονται αδιάκοπα. Καρδιά με ασίγαστο σφυγμό
χτυπάει σε κάθε του γωνιά βαθιά μέσ’ απ’τα σπλάχνα του
σε ασταμάτητο ρυθμό μαγνητισμού ακούραστου,
ηλεκτρισμού ακόρεστου μέσα στα πλάτη τα άληχτα,
τα σύνορα τα ανέσωτα του ασύνορου ουρανού.
Νερό αείροου ποταμού τρέχει στης πλάσης το κορμί.
Φως αστραπής ανέσπερο, κερί τα σπλάχνα άσβεστο
του κόσμου τα φλογίζει. Πρώτος ο νους του Ηράκλειτου,
σαν το νυστέρι κοφτερός, τα σωθικά του νοερά,
τα μύχια του κατάβαθα τα’ άνοιξε και τι είδε.
Θανάσης Μητάδης
Από την Ποιητική Συλλογή
«Η φωτιά του Ηράκλειτου»

Έλα, καλή μου
Έλα, καλή μου,
το χέρι μου κράτα δυνατά.
Πέρασέ το σαν χάδι
πάνω στα μαλλιά μου,
μπροστά στο κουρασμένο μέτωπο
σαν ήλιος του χειμώνα,
σαν βροχή τ’ Αυγούστου.
Έλα, καλή μου,
στο φεγγαρόφωτο
στη θάλασσα, στο φως.
Γνέψε μου σαν όνειρο,
σαν Θρόϊσμα φύλλων.
Κρυσταλλόνερο πηγής
να γίνεις
στην κάψα του καλοκαιριού.
Έλα, καλή μου,
σαν ψίθυρος του αγέρα,
σαν κύμα και πνοή,
κι’ εγώ θα υποκύψω
με σεμνή υποταγή
στη σιωπηλή μαγεία.
Έλα σαν θεία αποστολή
στην πηγή του τίποτα
να δώσεις πνοή.
Γυμνό νερό η αγάπη μου
στους δρόμους άσκοπα κυλάει.
Μουντός ουρανός με σκεπάζει,
με φοβίζει το σκοτάδι,
ο πόνος με πνίγει.
Έλα, καλή μου,
γίνου τρυφερότητα και ρίγος
μεσ’ στην παλάμη μου.
Γίνου παράπονο στα μάτια,
λύτρωση στον πόνο.
Πες μια ακόμα φορά
τ’όνομά μου.
Ασπάζομαι τ’κροδάκτυλά σου,
τις δροσοσταλίδες στο μέτωπό σου,
την ορθρινή σταλαματιά
απ’ το στόμα σου.
Έλα, καλή μου, να φύγουμε
μέσα σ’ένα φιλί.
Λευτέρης Ξένος
Από την ποιητική Συλλογή
«Μοναχικές αμμουδιές»
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Η ταυτότητα των Σλάβων της ΠΓΔΜ
Η Εθνική ταυτότητα των κατοίκων της ΠΓΔΜ προσδιορίζεται
σαφέστατα από δύο εγκυρότατα και σημαντικότατα βιβλία των
ιδίων.
Το πρώτο είναι το βιβλίο του Δασκάλου
και καθηγητή Φιλολογίας και ιστορίας Κρίστε Μισίρκωφ με τίτλο «Μακεδονικές υποθέσεις» που εκδόθηκε το 1903 στη Σόφια.
Στα σημερινά αναγνωστικά του γειτονικού
κράτους ο Κρίστε Μισίρκωφ παρουσιάζεται
σαν ένας από τους Θεμελιωτές της εθνότητάς τους. Αναφέρουμε παρακάτω μερικά
μόνον κατατοπιστικά αποσπάσματα από το
βιβλίο του:
• «Αν εμείς οι Σλάβοι αποσχιστούμε από τα άλλα βαλκανικά
έθνη και καταφέρουμε να ενώσουμε τον ίδιο τον δικό μας σλαβομακεδονικό πληθυσμό σε ένα σύνολο» (Σελ.6)
• «Πρέπει ο μακεδονικός λαός να αναγνωριστεί επίσημα σε όλα
τα έγγραφα και πιστο-ποιητικά , να εισαχθεί το όνομα Μακεδόνας για κάθε άτομο σλαβικής καταγωγής που ζει στην Μακεδονία» (Σελ.37)
• «εμείς οι Σλάβοι Μακεδόνες θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε
αυτή την έκβαση επιτυχί-α;» (Σελ.51)
• «Παρόμοια, οι καλές σχέσεις ανάμεσα στους Έλληνες και
εμάς (τους Σλάβους Μακεδό-νες) εξαρτώνται περισσότερο
από τους Έλληνες.» (Σελ.55)
• «Η εμφάνιση των Μακεδόνων ως ξεχωριστού σλαβικού λαού
είναι μία τελείως φυσιο-λογική ιστορική διαδικασία» (Σελ.132)
• «Το όνομα ”Μακεδόνας” χρησιμοποιήθηκε πρώτα από τους
Σλάβους Μακεδόνες, ως γεωγραφικός όρος, για να δηλώσουν
την καταγωγή τους» (Σελ.137)
• «Οι μακρινοί πρόγονοί μας, λοιπόν, βαφτίστηκαν με αυτό το
όνομα την εποχή που ήρ-θαν σε επαφή με τους πιο πολιτισμένους Ρωμαίους… Έτσι το πρώτο όνομά μας ήταν Σλάβοι, ήμασταν τότε οι Σλάβοι.» (Σελ.147).
Τον Μισίρκωφ τον ενδιαφέρει να αποδείξει ότι στα κεντρικά
Βαλκάνια υπάρχει μια Σλαβική ομάδα η οποία δεν είναι ούτε Βούλγαροι ούτε Σέρβοι. Την Σλαβική αυτή ομάδα την ονομάζει Σλάβοι
Μακεδόνες ή μόνον Μακεδόνες και επιδιώκει να της δώσει εθνο-

λογική υπόσταση. Δεν κάνει καμία αναφορά στους αρχαίους Μακεδόνες θεωρώντας ότι δεν έχουν καμία σχέση με αυτή την Σλαβική ομάδα.
Το δεύτερο βιβλίο είναι του Πανεπιστημίου Κύριλλος και Μεθόδιος των
Σκοπίων με τίτλο «Τεκμήρια του
αγώνα του Μακεδονικού λαού για
ανεξαρτησία και εθνικό κράτος τόμος πρώτος – Από την εγκατάσταση των Σλάβων στη Μακεδονία
έως το τέλος του πρώτου παγκοσμίου
πολέμου», που εκδόθηκε στα Σκόπια
το 1985.
Το εξώφυλλο ξεκαθαρίζει αμέσως
την φυλετική καταγωγή. Ο τίτλος του
βιβλίου αναφέρεται στον αγώνα του
«Μακεδονικού λαού» και αυτόν τον
αγώνα τον ξεκινάει από την εγκατάσταση των Σλάβων στην Μακεδονία. Δηλώνει σαφέστατα ότι αυτόν που ονομάζει «Μακεδονικό Λαό» έχει Σλαβική καταγωγή.
Οι τίτλοι των έξι κεφαλαίων του πρώτου μέρους είναι οι ακόλουθοι:
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 6ΟΥ ΑΙΩΝΑ Μ.Χ. ΈΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ
18ΟΥ ΑΙΩΝΑ
Ι. Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ Η
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΚΛΑΒΗΝΙΩΝ (6Ος ΑΙΩΝΑΣ Μ.Χ. ΈΩΣ ΤΑ ΜΕΣΑ
ΤΟΥ 9ΟΥ ΑΙΩΝΑ)
…
2. Ο Σλαβικός στρατός διασχίζει τον Δούναβη (548 μ.Χ.)
…
5. Ο Σλαβικός στρατός επιτίθεται στην Θεσσαλονίκη (584 μ.Χ.)
…
ΙΙ. Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ (Από το 850 έως το
969 μ.Χ.)

ΙΙΙ. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (9691018Μ.Χ.)
ΙV. Ο ΑΝΤΙΦΕΟΥΔΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΏΝΑΣ
ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ (10ος - 12ος αιώνας)
V. ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΣΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (13ος – 14ος αιώνας)
VI. Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ
ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ (Τέλος 14ου – τέλος 18ου αιώνα)
Τα παραπάνω είναι αποκαλυπτικότατα και δεν χρειάζονται
καμία διευκρίνιση. Είναι σαφέστατη η προσπάθεια να μετατραπούν
οι Σλάβοι που εγκαταστάθηκαν στην Μακεδονία τον 6ο μ.Χ. αιώνα
σε Μακεδονικό έθνος. Στην αρχή μιλάει για Σλάβους που εγκαταστάθηκαν στην Μακεδονία (Κεφ. Ι ) μετά μιλάει για Μακεδόνες
Σλάβους (Κεφ. ΙΙ ) και στο τέλος για Μακεδονικό λαό (Κεφ. VI ).
Για να το πετύχουν αυτό εξαφάνισαν τα πάντα γύρω από τους Μακεδόνες Έλληνες. Δεν διευκρινίζει π.χ. ποιοι ήταν οι υπερασπιστές
της Θεσσαλονίκης, που για πρώτη φορά την πολιόρκησαν το 584
μ.Χ., και τι γλώσσα ομιλούσαν;
Από τα δύο παραπάνω βιβλία γίνεται σαφές ότι προσπαθούν
να απαρνηθούν τις Σλαβικές ρίζες τους και επιδιώκουν να φανούν
κάτι το οποίο δεν είναι, κλέβοντας κυριολεκτικά, κομμάτια ιστορίας
και πολιτισμού από τους γείτονές τους, Έλληνες και Βούλγαρους.
Είναι πράγματι περίεργο το ότι ενώ οι σημερινοί Σκοπιανοί θεωρούν τον Μισίρκωφ θεμελιωτή του έθνους τους σαν ένα Σλαβικό
έθνος τα τελευταία χρόνια αναζητούν καταγωγές στους αρχαίους
Μακεδόνες. Έχουν την δικιά τους Σλαβομακεδονική ταυτότητα και
πρέπει να είναι περήφανοι για αυτήν και είναι πράγματι κρίμα να
γελοιοποιούνται παριστάνοντας τους απογόνους των αρχαίων Μακεδόνων.
Οι παραπάνω διαπιστώσεις ενισχύουν την άποψη ότι όλη αυτή
προπαγάνδα περί Μακεδονισμού είναι χρηματοδοτούμενη και κατευθυνόμενη και σκοπό έχει να εμποδίσει την δημιουργία καλών
γειτονικών σχέσεων με τους Έλληνες και οι χρηματοδότες Αμερικανοί να εκβιάζουν το Ελληνικό κράτος για την γαιοστρατηγική
επικράτησή τους στην περιοχή.

ΤΑ “ΕΝΤΟΠΙΚΑ”
Η ιστορία ενός γλωσσικού ιδιώματος
Από το 1430, που οι Οθωμανοί κυρίευσαν την Θεσσαλονίκη, έως την απελευθέρωση το 1912 – 1913,
δηλαδή για πάνω από 500 έτη, όλος ο γεωγραφικός χώρος της ιστορικής Μακεδονίας ήταν υπό Οθωμανική
κατοχή. Όλες οι απογραφές που διενεργήθηκαν, και αναφέρονταν στις εθνότητες, κατέγραφαν Τούρκους,
Έλληνες, Βούλγαρους ή Σλάβους, Αλβανούς και Εβραίους. Οι εθνότητες αυτές έπρεπε υποχρεωτικά να
συμβιώσουν και να επικοινωνήσουν για τις καθημερινές ανάγκες. Αναπτύχθηκε έτσι μια κοινή γλώσσα καθημερινής επικοινωνίας η οποία βασίσθηκε στην ευκολότερη από όλες την σλαβική και εμπλουτίσθηκε με
Τουρκικές αλλά κυρίως με πάρα πολλές Ελληνικές λέξεις και εκφράσεις. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το
γεγονός ότι Τούρκοι που επισκέφθηκαν πρόσφατα την Ελλάδα για να δουν τα πατρικά τους χρόνια μετά
την ανταλλαγή των πληθυσμών, συνεννοούνταν με τους Έλληνες στα «εντόπικα». Χαρακτηριστική επίσης
είναι και η περίπτωση εκείνων των Σουλιωτών οι οποίοι κυνηγημένοι από τον Αλί Πασά των Ιωαννίνων εγκαταστάθηκαν γύρω στο 1800 στα χωριά Άγιος Παντελεήμων, Γραμματικό, Φλαμουριά, Μεσημέρι, Βρυττά
κλπ. Ενώ διατήρησαν τα ονόματά τους Τζαβέλλας, Κίτσος, Σουλιώτης, Γάκης, μερικοί σλαβοφώνισαν και
έχασαν μερικώς την αυτογνωσία τους.
Η γλώσσα αυτή δεν ήταν γραπτή γιατί η κάθε εθνότητα επισήμως χρησιμοποιούσε την δική της γλώσσα.
Από περιοχή σε περιοχή διέφερε αρκετά ως προς την προφορά και το λεξιλόγιο εξαιτίας των διαφορετικών
επιρροών. Ενδεικτική είναι και η ονομασία της «Εντόπικα» το οποίο προφανώς προέρχεται από την Ελληνική
λέξη τοπικά-εντόπια-εντόπικα-ντόπικα, που δείχνουν και τον βαθμό μετασχηματισμού της Ελληνικής λέξης
αλλά και αποδίδουν τον τοπικό χαρακτήρα της.
Εξαιτίας των πάρα πολλών Ελληνικών λέξεων και εκφράσεων κάποιοι Έλληνες συγγραφείς την αναφέρουν σαν Ελληνική. Πράγματι είναι εντυπωσιακός ο αριθμός των Ελληνικών λέξεων και εκφράσεων που
κρύβονται μέσα της. Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικά παραδείγματα: α) Το καθαρά Ελληνικό όνομα Διονύσης
έγινε Νύσης β) Το αρχαιοελληνικό οδεύω έγινε όνταμ και γ) Ο Ελληνικός χαιρετισμός «εις πολλά έτη» έγινε

σπολάτι ή σπολαϊτι ή σπουλάτι. Αυτά αποδεικνύουν περίτρανα ότι διαμορφώθηκε και ομιλήθηκε από Έλληνες. Οι γλωσσολόγοι όμως, Έλληνες και ξένοι δεν έχουν κανέναν ενδοιασμό να την χαρακτηρίσουν σλαβική
διάλεκτο, ή ακριβέστερα σλαβικές διαλέκτους που ομοιάζουν περισσότερο με την επίσημη Βουλγαρική παρά
με την Σερβοκροατική.
Οι Μακεδόνες Έλληνες εκτός της ανάγκης να ομιλήσουν τα «εντόπικα» για την καθημερινή επικοινωνία
τους αναγκάσθηκαν να τα ομιλήσουν και για λόγους επιβίωσης. Οι συχνές επαναστάσεις των Μακεδόνων
για την αποτίναξη του Τουρκικού ζυγού και την ένωσή τους με την Ελλάδα προκαλούσαν βίαια αντίποινα
κυρίως στους Ελληνόφωνους πληθυσμούς. Επίσης το παιδομάζωμα, θεσμός των Οθωμανών, εφαρμόσθηκε
κυρίως στα κεντρικά Βαλκάνια και υπήρχε ιδιαίτερη προτίμηση στους Ελληνικούς πληθυσμούς. Σε πολλές
περιοχές λόγω αυτής της καταπίεσης των Τούρκων έπρεπε να μην ξεχωρίζουν σαν Έλληνες από τους άλλους κατοίκους και γι’ αυτό έξω από το σπίτι ομιλούσαν «εντόπικα» και εντός του σπιτιού και στην Εκκλησία
ομιλούσαν ελληνικά. Έτσι προέκυψαν οι δίγλωσσοι Μακεδόνες Έλληνες. Με την πάροδο των ετών, εκτός
της καταπίεσης, σε ορισμένες από τις πιο απομακρυσμένες περιοχές εξαιτίας της μακροχρόνιας έλλειψης
δασκάλων και Ιερέων και της συμβίωσης με σλαβικούς πληθυσμούς σε κοινές χριστιανικές συνοικίες έχασαν
την γνώση της Ελληνικής. Αυτοί είναι οι Μακεδόνες Έλληνες με μητρική πλέον γλώσσα τα «εντόπικα».
Αυτοί όμως οι Μακεδόνες Έλληνες σε κρίσιμες στιγμές για τον Ελληνισμό βοήθησαν ποικιλοτρόπως,
πολέμησαν και έχυσαν το αίμα τους μαζί με τους άλλους Μακεδόνες Έλληνες στις αλλεπάλληλες τοπικές
εξεγέρσεις και επαναστάσεις που οργάνωσαν οι υπόδουλοι Έλληνες στην Μακεδονία κατά την διάρκεια
της Τουρκοκρατίας. Και το έκαναν αυτό γιατί μπορεί να έχασαν την γλώσσα τους αλλά δεν έχασαν την Ελληνική εθνική τους συνείδηση. Είναι αυτοί που τις παραμονές του Μακεδονικού αγώνα οι Βούλγαροι και οι
ξένοι διπλωμάτες και περιηγητές τους θεωρούσαν Βούλγαρους αλλά είναι και αυτοί που στήριξαν τον Μακεδονικό αγώνα άνδρες, γυναίκες και παιδιά, οι γραικομάνοι όπως τους έλεγαν με λύσσα οι Βούλγαροι,
αυτοί που όταν τους έσφαζαν οι Βούλγαροι κομιτατζήδες φώναζαν «Είμαι Έλληνας» στα «εντόπικα» γιατί
δεν ήξεραν Ελληνικά. Είναι αυτοί που το 1903, από την περιοχή του Μοναστηρίου, σημερινή Bitola, έστειλαν
υπόμνημα διαμαρτυρίας στην Γαλλική κυβέρνηση όπου μεταξύ των άλλων αναφέρουν: «…λαλούμεν ελληνιστί, βλαχιστί αλβανιστί, βουλγαριστί, αλλά ουδέν ήττον εσμέν άπαντες Έλληνες και ουδενί επιτρέπομεν
να αμφισβητεί προς ημάς τούτο».
Δεν τα αναφέρουμε αυτά για εντυπωσιασμό αλλά γιατί έτσι έγιναν. Θέλουμε να δείξουμε το μεγαλείο
τους και την ψυχική σχέση τους με τον Ελληνισμό. Τα τονίζουμε για να επισημάνουμε τα λάθη ορισμένων
Ελληνικών κυβερνήσεων, χωρίς λαϊκό έρεισμα, που έγιναν εξαιτίας της στείρας ιδεολογικής αντιπαράθεσης
και του κομματικού ανταγωνισμού.
Ο Εβραιοκροάτης πρόεδρος της Γιουγκοσλαβίας το 1944 ονόμασε αυθαίρετα «Μακεδονία» το νότιο
τμήμα της Γιουγκοσλαβίας, «Μακεδόνες» τις εικοσιτρείς εθνότητες που ζούσαν εκεί και την νοτιοσλαβική
διάλεκτο «Μακεδονική Γλώσσα». Συγκεκριμένα υιοθέτησε το ιδίωμα της ευρύτερης περιοχής του Μοναστηριού (Bitola) και για πρώτη φορά συγκεκριμένη επιτροπή του έδωσε γραπτή υπόσταση. Εμείς οι Μακεδόνες
αντιδρούμε σε αυτές τις μεθοδεύσεις ως προς την ονομασία αυτού του ιδιώματος. Είναι Σλαβικό άσχετα
εάν ομιλήθηκε και από Έλληνες και σίγουρα δεν μπορεί να ονομασθεί Μακεδονική γιατί η Μακεδονική
γλώσσα είναι διάλεκτος της Ελληνικής. Υπάρχουν πολλά ονόματα με τα οποία θα μπορούσε να την ονομάσει
και να μην προκαλέσει αντιδράσεις σε Ελλάδα και Βουλγαρία. Επέλεξε σκόπιμα το όνομα «Μακεδονική»
για να δικαιολογήσει τις επεκτατικές βλέψεις του εις βάρος της Ελλάδος.

ΟΡΕΣΤΙΣ
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Ψ Υ Χ Α Γ Ω Γ Ι Α
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Ένας εργολάβος συμφώνησε να φτιάξει ένα έργο σε 3 μήνες και πήρε ανάλογο αριθμό εργατών.
Ύστερα από 18 ημέρες εργασίας όμως 6 εργάτες
έφυγαν και έτσι το έργο τελείωσε σε 106 ημέρες.
Πόσοι ήταν οι εργάτες στην αρχή;

ΧΙΟΥΜΟΡ
Το τηλέφωνο του γιατρού χτυπά με μεγάλη επιμονή. Ο γιατρός σηκώνεται από το κρεβάτι.
- Εμπρός, ρωτά.
- Ω, γιατρέ απαντά μια φωνή. Κάτι σοβαρό φαίνεται ότι συνέβη στη γυναίκα μου. Το στόμα της μένει
κλειστό και δεν μπορεί να αρθρώσει λέξη.
- Φαίνεται πως θα έχει σπασμούς της σιαγόνας
απαντά ο γιατρός.
- Λες γιατρέ, Αν είναι έτσι σε παρακαλώ, θυμήσου να περάσεις σε κανένα μήνα να τη δεις!..

ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ;
Διάσημος Έλληνας διευθυντής ορχήστρας, συνθέτης και πιανίστας. Γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε στο Ωδείο Αθηνών πιάνο και ανώτερα
θεωρητικά. Αργότερα (1920) σπούδασε σύνθεση στις
Βρυξέλλες, κοντά στο Ζιλσόν, και στη Μουσική Ακαδημία του Βερολίνου με τον Φρούτσιο Μπουζόνι.
Στην Ελλάδα υπήρξε διευθυντής της Ορχήστρας του
Ελληνικού Ωδείου Αθηνών. Από το 1937 εμφανίστηκε
σε όλη την Ευρώπη με τη συμφωνική Ορχήστρα της
Μινεάπολις και από το 1950 ως το 1958 υπήρξε διευθυντής της Φιλαρμονικής της Νέας Υόρκης, με την
οποία περιόδευσε σε όλη την Ευρώπη και την Αμερική
με εξαιρετική επιτυχία. Επίσης διεύθυνε την κρατική
όπερα της Βιέννης και την ορχήστρα της Σκάλας του
Μιλάνου.
Πέθανε από καρδιακή προσβολή διευθύνοντας την
ορχήστρα της Σκάλας του Μιλάνου.
Έργα του είναι: «Ταφή» (συμφωνικό ποίημα,
1916), «Βεατρίκη» (όπερα σε κείμενο του Βέλγου
συγγραφέα Μορίς Μέτερλιγκ, 1920). Κονσέρτο
γκρόσο (1929), μια σουίτα για βιολί και πιάνο , κυθηραϊκοί χοροί και Κρητική γιορτή (για πιάνο), «Κασσιανή» (σε στίχους Παλαμά κ.ά
Γεννήθηκε το 1896 και πέθανε το 1960
Για ποιον πρόκειται;

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗ.ΧΡ.ΟΥΖΟΥΝΗ

Σπαραγμός απόγνωσης
βοώντος εν τη ερήμω
Συνέχεια από την 3η σελίδα
ΟΔΥΣΣΕΑ-ΑΓΓΕΛΕ ΣΙΚΕΛΙΑΝΕ ΠΑΛΑΜΑ ΚΩΣΤΗ αφιονίστε μας με
το δυνατό ποτό της ποίησης σας. ΕΙΣ ΟΙΩΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΣ ΑΜΥΝΕΣΘΑΙ ΠΕΡΙ ΠΑΤΡΙΣ.
Γυναίκες του ΣΟΥΛΙΟΥ αντισταθείτε. Ξαναφωνάξτε ΑΕΡΑ …
Ήρωες του σαράντα. Γυναίκες της ΠΙΝΔΟΥ. Μαχητές της ΚΡΗΤΗΣ.
Παλικάρια του ΡΟΥΠΕΛ με τις καμένες σάρκες προστατέψτε μας.
Ήρθαν να πιούν το αίμα μας. Οι νέοι μας να πολεμήσουν με όλες
τους δυνάμεις για τους γέροντες γονείς τους και για τις γαϊτανοφρύδες και λυγερές μινιφορούσες τώρα κοπέλες τους. Σώστε τις
μέλλουσες μητέρες των παιδιών σας από βέβαιη ατίμωση. Γιατί η
τρυφερή σάρκα των γυναικών είναι ιερή εκ Θεού για να προσελκύσει όταν έρθει η ώρα το νυμφίο. Ο οποίος γοητευμένος γεμάτος
ευαισθησία τρυφερότητα και στοργή θα θέσει σε λειτουργία το
θαύμα της δημιουργίας μιας καινούριας ζωής μέσα στην βελούδινη
κοιλίτσα τους. Κορίτσια μην σκυλεύετε τις σάρκες σας. Αιδώς.
Νέοι προβάλλατε αντίσταση αφού ο καθένας από εμάς πρώτα
πρώτα καθαρίσει την δική του κόπρο του Αυγείου (πάθη ψυχής) αλλιώς θα σας εκδιώξουν άθελα σας από τον τόπο σας. Θα αντικατασταθείτε από Αλβανούς, Βουλγάρους, Πακιστανούς, Αφγανούς και
ανθρώπους κάθε φυλής και χρώματος και σβήνοντας οι ηλικιωμένοι
και οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες θα υπάρχει μια Ελλάδα χωρίς
Έλληνες. Ελεύθεροι πολιορκημένοι ακούστε: Λαλεί πουλί, παίρνει
σπυρί, κι μάνα του παιδιού δεν δίνει. Γλυκιά η ζωή και ο θάνατος
μαυρίλα. Αλλά μαυρίλα και η ζωή όταν δεν έχεις παρελθόν, παρόν

ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ •ΡΗΤΑ
• ΓΝΩΜΙΚΑ
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« Ο φόβος του Κυρίου είναι η αρχή της σοφίας».
και μέλλον. Δημιουργήστε μια χώρα όμορφη ηθική και αγγελικά πλασμένη.
ΣΕ ΓΝΩΡΊΖΩ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΌΨΗ ΤΟΥ ΣΠΑΘΙΟΎ ΤΗΝ ΤΡΟΜΕΡΉ,
ΣΕ ΓΝΩΡΊΖΩ ΑΠΌ ΤΗΝ ΌΨΗ ΠΟΥ ΜΕ ΒΙΆ ΜΕΤΡΆΕΙ ΤΗ ΓΗ.
ΑΠ’ ΤΑ ΚΟΚΑΛΑ ΒΓΑΛΜΈΝΗ ΤΩΝ ΕΛΛΉΝΩΝ ΤΑ ΙΕΡΆ,
ΚΑΙ ΣΑΝ ΠΡΏΤΑ ΑΝΔΡΕΙΩΜΈΝΗ, ΧΑΊΡΕ, Ω ΧΑΊΡΕ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΆ!
Ο μεγάλος ΕΣΤΑΥΡΩΜΈΝΟΣ των αιώνων και αναστηθείς ΙΗΣΟΎΣ ΧΡΙΣΤΌΣ ας βοηθήσει στην ανάσταση του έθνους μας.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ – ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
Η κραυγή αυτή απόγνωσης εν τη ερήμω είναι το τελευταίο μου
πόνημα και αφιερώνεται στον εξάδελφο μου ΕΜΜΑΝΟΥΙΛΙΔΗ
ΙΩΑΝΝΗ του Βασιλείου και της Αντιγόνης του οποίου το ήθος το
ύφος η αξιοπρέπεια η επιστημονική επάρκεια η καλοσύνη για τον
συνάνθρωπό του και η μεγάλη του καρδιά συγκινούν όσους τον
γνωρίσουν. Επίσης συναφιερώνεται σε όσους με δική τους πρωτοβουλία φυλάσσουν Θερμοπύλες ενώ γνωρίζουν ότι στο τέλος…
. οι εφιάλτες θα φανούν.
Μίμης Ζαφειριάδης
Αγαπητέ, φίλε Μίμη,
Δέξου τις ευχαριστίες μου για την μέχρι σήμερα και εφεξής
συνεργασία μας.
Τα κείμενά σου λογοτεχνικά και μεστά περιεχομένου και
νοημάτων.
Συγχαρητήρια.
Δέξου ακόμη και τις ευχές μου, τώρα που συνταξιοδοτήθηκες, μετά από πολύχρονη και λίαν ευδόκιμη υπηρεσία, να έχεις
την υγεία σου και να ζήσεις χρόνους πολλούς.
Με αγάπη και εκτίμηση
Βασίλης Αβραμίδης
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« Τα αληθινά δάκρυα απεχθάνονται το φως
της δημοσιότητας».
Μπρέχτ

7

5

« Μην κάνεις σχέδια για τη ζωή άσε τη ζωή να
κάνει σχέδια για σένα».

« Ο κόσμος είναι γεμάτος από ανθρώπους που
κάνουν κηρύγματα υπέρ του νερού και οι ίδιοι
πίνουν κρασί».
Γκουαρέτσι

6
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« Μην περιπαίζεις τον κουτσό πρόσεξε αν περπατάς ίσια εσύ».
Σαίξπηρ

5

3

«Στον άλλο κόσμο, οι γιατροί θα έχουν να δώσουν λόγο για περισσότερες ζωές απ’ ότι
εμείς οι πολέμαρχοι».
Ναπολέων

« Η ζωή είναι ένα πέρασμα και ο κόσμος μια
σάλα θεάματος, μπαίνουμε κοιτάζουμε και
βγαίνουμε».
Δημοκράτης

4

2

«Μην πεις αβάσταχτο το σήμερα. Θυμήσου
πως υπάρχει και το αύριο».

«Ο έρωτας είναι σαν τα μανιτάρια: δεν ξέρεις
εάν είναι φαγώσιμα ή δηλητηριώδη, παρά
μόνο όταν είναι αργά».

3

1

«Η φτώχεια είναι βία. Η ανεργία είναι βία. Σκοτώνουν πιο αργά από τις σφαίρες, αλλά σκοτώνουν. Αν όχι κατ’ ανάγκη κορμιά, σίγουρα
σκοτώνουν ψυχές».

«Δεν περνάς στην άλλη όχθη αν δεν βραχείς,
ούτε φτάνεις στην κορυφή αν δεν ιδρώσεις».

2

8
9

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1. Δίκασε τον Ιησού- Μόριο όρκων.
2. Τρέπει πολλούς σε… φυγή- … Βαλλόνε, παλιός Ιταλός ηθοποιός.
3. Σταθερή η μόδα τους- Κοραλλιογενής σχηματισμός
που περικλείει λιμνοθάλασσα.
4. Τα περισσότερα από το… ρινγκ- Νοστιμίζει τα φαγητά (καθ.).
5. Ήρωας των Αρμενίων- Το 25.
6. Παλιά πρωτεύουσα της Ιαπωνίας- Σύμφωνα με ένα
τοπικό μας παλιό τραγούδι, ο προπολεμικός αυτός
Σύλλογος, ήταν, της… Χρούπιστας το μεγαλείο.
7. Παλιά εβδομαδιαία εφημερίδα της ΘεσσαλονίκηςΤώρα λέγεται Στρατονομία.
8. Νησιά των Αλεούτων- Την λέει ηθοποιός.
9. Υπάρχουν και τέτοια σχολεία.
10. Ο σκώρος στην καθαρεύουσα- Λιπόσαρκα, ξερακιανά.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ΚΑΘΕΤΑ:
Ένας από τους επτά αρχαίους σοφούς της Ελλάδας.
Πρωτεύουσα Ασιατικού κράτους- Μεγάλη λίμνη της
Ασίας.
Έλληνας σατιρικός ποιητής, πεζογράφος και κοινωνικός στοχαστής(1811- 1901).
Πρόθεση- Αιθίοπας φύλαρχος.
Άρθρο- Πολλά των πολιτικών- Φάρμακο (καθ.).
… παίρνει ο άνεμος, παλιά κινηματογραφική ταινίαΏριμες, γινωμένες.
Πληθυντικός άρθρου- Συμπεραίνει.
Ένα απορρυπαντικό- Στάδιο της Στουττγκάρδης.
Χωριό της Αττικής.
Άσε, παράτα- Όμοια φωνήεντα.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΟΥΖΟΥΝΗΣ
ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ- ΑΡΙΘΜΟΣ 251ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1. ΦΟΝΤΕΝ- ΑΝΑ. 2. ΙΡΑ- ΑΟΚΝΗ. 3. ΛΑΜΑΡΤΙΝΟΣ. 4. ΟΤΑ- ΙΤΑΜΑ. 5. ΝΟΤΑΡΑΣ- ΑΛ. 6. ΙΡΑΚΣΟΚ. 7. ΚΙ- ΡΣ- ΡΙΣ. 8. ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ. 9. ΑΤΟΣΜΟΡ. 10. ΣΑΚΑΚΙ- ΑΝΩ.
ΚΑΘΕΤΑ:
1. ΦΙΛΟΝΙΚΙΕΣ. 2. ΟΡΑΤΟΡΙΑ. 3. ΝΑΜΑΤΑ-ΜΑΚ.
4. ΑΚΡΑΤΑ. 5. ΕΑΡ- ΣΤΟΚ. 6. ΝΟΤΙΑΣ- ΙΣΙ. 7.
ΚΙΤΣΟ. 8. ΑΝΝΑ- ΚΡΕΜΑ. 9. ΝΟΗΜΑ- ΙΣΟΝ. 10.
ΣΑΛΟΣ- ΡΩ.
Για ποιον πρόκειται; ( απάντηση)
Εμμανουήλ Ξάνθος
Λύση προβλήματος
9 οικότροφοι.
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Δημήτριος Ι. Χατσέρας
Ομότιμος Καθηγητής Καρδιολογίας

Περικαρδίτις
Ένα νόσημα αρκετά σημαντικό μεταξύ των νοσημάτων της
καρδιάς είναι η Περικαρδίτις. Έχει μεγάλη σημασία καθόσον έχει
βαρείας συνεπείας εις την υγείαν των ατόμων, και σχετίζεται με
μία ομάδα νοσημάτων των οποίων αποτελούν προέκταση, δηλαδή
λοιμώδη νοσήματα.
Λέγομε λοιμώδη νοσήματα τα νοσήματα, τα οποία έχουν
σχέση με τα μικρόβια, δηλ. είναι συνέπεια της εισόδου των μικροβίων εντός του ανθρωπίνου οργανισμού. Η σχέση των λοιμωδών
νοσημάτων με την περικαρδίτιδα είναι πασίδηλος, καθόσον η περικαρδίτις είναι μία εκ των επιπλοκών των λοιμωδών νοσημάτων,
δηλ. μία επινέμησις των μολύνσεων του οργανισμού εις το περικάρδιον.
Είναι δε περικάρδιο μία μεμβράνη, η οποία περιβάλλει πανταχόθεν την καρδιά, αποτελούσα δι’ αυτήν τα όρια γειτνιάσεως με
τα πέριξ όργανα. Έχει μεγίστην πρακτικήν σημασίαν δια την ακεραιότητα και την λειτουργίαν της καρδίας η ύπαρξις της μεμβράνης
αυτής. Αφ’ ενός δημιουργεί ένα χώρον εντός του οποίου περιορίζεται και κινείται ο καρδιακός μυς, και ο οποίος λόγω της μαλακής
συστάσεως λαμβάνει συγκεκριμένη μορφήν και σχήμα καθοριζόμενον υπό του περικαρδίου, έτσι ώστε. τούτο να επέχει την θέση
περιβάλλοντος σκελετού της καρδίας. Δια τον ίδιον λόγο το περικάρδιον περεμποδίζει την συστροφήν περί τον επιμήκη άξονά της
την καρδίαν ,ώστε αυτή να μην περιστραφεί και να υποστεί αυτοστραγγαλισμόν.
Κατά τας συστολικάς κινήσεις των κοιλιών προκαλείται ελάττωσις του όγκου αυτής, η οποία έτσι έχει ως συνέπεια την ελάττωση της πιέσεως του περικαρδιακού χώρου ώστε το αρνητικό
αυτό αποτέλεσμα πίεσης να αποτελεί εισροφητικήν δύναμιν της
καρδιάς προς το παλινδρομούν εκ των φλεβών αίμα.
Επίσης μεγίστης σπουδαιότητος γεγονός είναι ότι το περικάρδιο αποτελεί ένα τείχος προφυλάξεως της καρδιάς, δια του οποίου
παρεμποδίζεται πάσα έφοδος εισβολής μικροβίων εκ των πέριξ οργάνων, ώστε οιαδήποτε λοιμώδης νόσος, η οποία προσβάλλει τους
πνεύμονας ή άλλα γειτνιάζοντα όργανα να μην μπορεί να επεκταθεί προς αυτήν την καρδίαν.
Αναφέροντες τα ανωτέρω αποσκοπούμε να δώσομε μία ένδειξη της σημαντικότητος της υπάρξεως του περικαρδίου.
Παράλληλα με τις ως άνω σκοπιμότητες το περικάρδιο υπα-

ΕΝΩ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΥΠΟΦΕΡΕΙ …
ΠΟΣΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟ;
Επειδή η γνώση είναι πλούτος, παρακαλούμε
διαβάστε αυτό το σύντομο κείμενο για να μη λέτε, ότι
«τόσο καιρό δεν ήξερα για τον ιατρικό βελονισμό»
Οι περισσότεροι δε γνωρίζουν, ότι ο βελονισμός έχει ένα ευρύ
φάσμα ενδείξεων. Μερικές από αυτές είναι η ημικρανία, οι κεφαλαλγίες, οι νευραλγίες, το αυχενικό σύνδρομο, η οσφυαλγία και η
ισχιαλγία, τα αρθριτικά και οι ρευματισμοί, το άγχος και η μελαγχολική διάθεση, το αδυνάτισμα, το κάπνισμα, οι παθήσεις του πεπτικού σωλήνα, οι νευροφυτικές και ψυχοσωματικές παθήσεις,
κτλ.
Τα είδη του βελονισμού είναι πολλά. Ανώδυνα οι βελόνες
μπαίνουν όπου υπάρχει τοπικά το πρόβλημα, αλλά και μακριά από
τη συμπτωματολογία για να είναι μόνιμα τα αποτελέσματα. Επίσης
βελόνες εμφυτεύονται για μισή ώρα σε κάθε συνεδρία, στα αντανακλαστικά σημεία του πτερυγίου του αυτιού για θεραπείες παθήσεων, που βρίσκονται σε μακρινά μέρη του σώματος. Ακόμα
εκμεταλλευόμαστε τις ιδιότυπες μεθόδους βελονισμού, όπως είναι
η μέθοδος Yamamoto στο κεφάλι και τα Trigger Points , που είναι
διάσπαρτα μέσα στο μυϊκό ιστό. Επειδή πολλοί θα φοβούνται τις
βελόνες, τους λέμε, ότι αυτές είναι λεπτές σαν τρίχες, χωρίς αυλό
και δεν τραυματίζουν τους ιστούς.
Η προσέγγιση των σημείων δε γίνεται μόνο με βελόνα μίας
χρήσεως, αλλά μπορεί να γίνει και με τα ΛΕΪΖΕΡ, καθώς και με ειδικούς ηλεκτροδιεγέρτες.
Η επιλογή του κατάλληλου γιατρού δεν είναι εύκολη υπόθεση
και γι΄ αυτό παρατηρούμε, ότι απασχολεί τον κόσμο, όσο και η επιλογή ενός χρήσιμου χειρουργού, όταν τον τελευταίο τον έχει
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λειφόμενο υπό υγρού γλοιώδους συστάσεως δημιουργεί επιφάνεια λεία και ολισθηρά, ώστε με τις κινήσεις της η καρδιά να μην
ευρίσκει καμίαν αντίσταση έναντι των περιβαλλόντων αυτήν οργάνων.
Πλείστα όσα προβλήματα μπορούν να δημιουργηθούν, όταν
κάποια αρρώστια προσβάλλει το περικάρδιο και δημιουργήσει τη
νόσο περικαρδίτιδα.
Όταν το περικάρδιο προσβληθεί από μικρόβια τότε αντιδραστικώς κατ’ αρχήν δημιουργεί άφθονο υγρό, το οποίον ανάλογα
με την αιτία της νόσου, άλλοτε είναι καθαρό υγρό (ορώδες) άλλοτε
οροινώδες (θολερόν), άλλοτε αιμοραγικόν, και, σπανιότερα πυώδες.
Το υγρό τούτο με την πρόοδο της νόσου μπορεί να απορροφηθεί και να υποχωρήσει οπότε η κατάσταση θεωρείται ιαθείσα.
Πλειστάκις δε δυνατόν να δημιουργήσει υπέρογκον αύξησιν και
να προκαλέσει μεγάλη συμπίεση στην καρδιά, η οποία είναι κατάσταση εξόχως σοβαρά, χαρακτηριζομένη με τον όρον «Επιποματισμός καρδίας» και η οποία εξελίσσεται συνήθως άσχημα.
‘Άλλη ανεπιθύμητη εξέλιξη της περικαρδιακής αυτής συλλογής του υγρού είναι η ανώμαλος απορρόφησή του η ακολουθημένη
από υποχώρηση που τελείται με βαριές συνέπειες δια το περικάρδιο. Το περικάρδιο παχυνόμενο υπερμέτρως και συρρικνούμενον,
χάνει τον αρχικόν του προορισμόν μετατρεπόμενον σαν ένα σιδερένιο ασφυκτικό κλουβί εντός του οποίου περισφίγγεται η καρδιά
της οποίας η λειτουργία καθίσταται πλέον προβληματική. Η κατάσταση αυτή χαρακτηρίζεται ως συσφυκτική περικαρδίτις και η εξέλιξίς της είναι κακή.
Αιτίες για τις περικαρδίτιδες αυτές είναι όλα σχεδόν τα λοιμώδη νοσήματα, καθώς και άλλες καταστάσεις πλέον σπάνιες.
Συχνότερες μορφές με βάση την αιτιολογία είναι οι περικαρδίτιδες, οι οφειλόμενες εις τους διηθητικούς ιούς, εις την φυματίωσιν, καθώς και εις κοινούς κόκκους ήτοι στρεπτόκκοκους,
σταφυλόκκοκους , πνευμονιόκκοκους. Σπάνιες αιτίες είναι η Σύφιλις, οι μύκητες ως και ο εχινόκκοκος.
Σπανιότερες αιτίες είναι οι τραυματισμοί του περικαρδίου κατόπιν ατυχημάτων, ή η μετεγχειρητική επιμόλυνση μετά από χειρουργικές επεμβάσεις της καρδιάς.
Άλλες πλέον σπάνιες είναι η επινέμησις καρκινικών επεξεργασιών των πέριξ οργάνων καθώς και μερικά σπάνια γενικά νοσήματα τα οποία υπάγονται εις μίαν ομάδα αυτοανοσολογικών
νοσημάτων, τα οποία φέρονται υπό την επωνυμία Κολλαγόνα νοσήματα.
Συχνά παρατηρείται περικαρδίτις στις χρόνιες ουραιμίες ως
και σε περιπτώσεις εμφραγμάτων της καρδίας.
Η νόσος συνήθως εκδηλούται με σημεία κακουχίας, καταβολής των δυνάμεων, ήπιο πυρετό, ως και έντονο πόνο στο στήθος.
Ο πόνος αυτός είναι σταθερός επιδεινούμενος με τις αναπνευστικές κινήσεις, καθώς και με τις κινήσεις του σώματος. Επεκτείνεται
εις τους ώμους και το λαιμό, και είναι οξύτατος καθιστάμενος τυραννικός κατά τον βήχα.
Βέβαια τα ευρήματα εκ μέρους το ιατρού είναι πολλά και χαρακτηριστικά, τα οποία καθοδηγούν αυτόν στη διάγνωση. Αυτό
που έχει σημασία και πρέπει ιδιαζόντως να τονισθεί είναι ότι τέτοιοι πόνοι στο στήθος δεν πρέπει να μας αφήνουν αδιάφορους

και πρέπει με την εμφάνισή τους να μας οδηγούν εις τον ιατρόν,
προκειμένου να επιληφθεί ούτος της περαιτέρω παρακολουθήσεως της πορείας της νόσου.
Από όσα προαναφέραμε για τις μορφές τις οποίες μπορεί να
λάβει η νόσος επισημαίνομε την αναγκαιότητα της Ιατρικής ή Νοσοκομειακής αντιμετωπίσεως της νόσου.
Συνήθως η θεραπεία είναι αιτιολογική, δηλαδή αντιμετωπίζομε
δι’ αντιβιοτικών και άλλων φαρμάκων τον λοιμώδη παράγοντα που
δημιούργησε τη νόσο, αφού πρώτον είτε δια κλινικής εξετάσεως
είτε δια της εργαστηριακής επιβεβαιώσεως προσδιορίσομε τούτον.
Σπανιότερον, και μάλλον, όταν δεν προσδιορισθεί εγκαίρως η
ακριβής αιτία, η νόσος δημιουργεί τον προαναφερόμενο επιποματισμόν, ο οποίος επιβάλλει εις τον καρδιολόγον να επέμβει και να
διενεργήσει παρακέντησιν του περικαρδιακού σάκου προς αφαίρεσιν ποσότητος του περικαρδιακού υγρού και άρσιν των συσφικτικών πιέσεων. Είναι επέμβασις δύσκολος, αλλά επιβεβλημένη
αλλά και σωτήρια.
Δια τον λόγον αυτόν η νόσος πρέπει να αντιμετωπίζεται σε
οργανωμένα κέντρα και επί παρουσία ειδικών καρδιολόγων ιατρών.
Μια απευκταία εξέλιξη της περικαρδίτιδος είναι η δημιουργία
της προαναφερόμενης συσφικτικής περικαρδίτιδος, η οποία έχει
κακές εξελίξεις λόγω της φοβερής θωρακίσεως την οποίαν δημιουργεί εις την καρδίαν. Συνήθως αιτία αυτής της περικαρδίτιδος
είναι η φυματίωσις. Αντιμετωπίζεται χειρουργικώς.
Παρεμπιπτόντως επισημαίνομε το γεγονός ότι παρ’ όλην την
σήμερον νομιζομένην αντιμετώπισιν της φυματιώσεως ακόμη δεν
παύει να αποτελεί μεγίστη ιατρική και κοινωνική μάστιγα. Δεν
παύει από το να είναι νόσος πονηρά και βαρεία, με όλες τις κακοήθεις εκφάνσεις αυτής. Είναι παρήγορο το γεγονός ότι διαθέτομε
ισχυρά φαρμακευτικά όπλα κατ’ αυτής, αντιθέτως όμως είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι οι λαϊκές μάζες απεθρασύνθησαν
έναντι της νόσου ζώντες εις την ψευδαίσθησιν ότι η νόσος εξαλείφθηκε. Αλίμονο όμως, όχι μόνον δεν εξαλείφθηκε, αλλά δημιουργεί ακόμη δράματα λόγω της αμαθείας, αδιαφορίας των
πασχόντων για την έγκαιρη αντιμετώπιση.
Η φυματιώδης περικαρδίτις είναι και σήμερα από τους βασικούς εχθρούς της υγείας μας και πρέπει να ευρισκόμαστε πάντοτε
εν εγρηγόρσει έναντι του ύπουλου τούτου βλαπτικού παράγοντος
του περικαρδίου.
Είναι αλήθεια ότι η έγκαιρος αντιμετώπισις αιτιολογικώς της
νόσου, αποτρέπει τη δημιουργία της σφυκτικής περικαρδίτιδος. Εις
περίπτωσιν όμως που δι’ οιονδήποτε λόγο δεν προληφθεί η δημιουργία της και εξελιχθεί σε τέτοια μορφή. τότε άλλες λύσεις εξειδικευμένες συνιστώνται προς αντιμετώπισιν. Και ως τέτοιες λύσεις
αναφέρονται οι χειρουργικές επεμβάσεις επί του περικαρδίου, οι
οποίες συνίστανται εις το να αφαιρεθεί το πεπαχυμένο περικάρδιο
και να ελευθερωθεί από τη συμπίεση η καρδιά, σαν να υφίσταται
μίαν αποφλοίωση από ένα φλοιό συμπιέζοντα ταύτην ως σιδηρός
φραγμός.
Η ευκταία όμως λύσις θα εδίδετο εάν η νόσος προελαμβάνετο
εις τα αρχικά της στάδια πριν να δημιουργήσει την θωράκισιν της
καρδιάς. Τούτο δε προλαμβάνεται μόνον δια της εγκαίρου αντιμετωπίσεως, ιδία δε προλήψεως της νόσου.-

ανάγκη. Δηλαδή και εμείς συμφωνούμε, ότι χρειάζεται περίσκεψη,
αναζήτηση στο διαδίκτυο και στο ευρύτερο περιβάλλον και οπωσδήποτε δε μοιάζει καθόλου με τη ζάχαρη, που είναι η ίδια από όπου
και να την αγοράσουμε. Δηλαδή πρόκειται για την υγεία μας και
πρέπει να ρωτήσουμε ακόμα και τον οικογενειακό γιατρό μας.
Εάν ο γιατρός είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος και διέθεσε αρκετή φαιά ουσία του εγκεφάλου του για την εκμάθηση της ιατρικής
πράξης του βελονισμού, σίγουρο είναι, ότι μπορεί να σας βοηθήσει. Εμείς εκπαιδεύουμε γιατρούς στο βελονισμό, τόσο εδώ στη
Θεσσαλονίκη, όσο και στην Αθήνα. Επίσης έχουμε εκδώσει δίτομο σύγγραμμα μεγάλου μεγέθους 1100 σελίδων, καθώς και
όλους τους επιτοίχιους πίνακες βελονισμού. Όχι μόνο δεν έχουμε
τίποτε να ζηλέψουμε από τον έξω κόσμο, αλλά είμαστε στην πρωτοπορία του.
Επειδή ο βελονισμός είναι αποτελεσματικός στα σωστά ιατρικά χέρια, μπορείτε να παροτρύνετε τους γιατρούς που γνωρίζετε, να σκύψουν πάνω από το βελονισμό και να εκπαιδευτούν και
αυτοί, ώστε να γίνουν οι συνεχιστές της μεθόδου. Δηλαδή είμαστε
υπέρ της διάδοσης του βελονισμού.
Ο κόσμος θέλει να λύσει τα προβλήματά του και γι’ αυτό ψάχνει λύσεις. Ο βελονισμός είναι μία ορθή επιλογή, όπου υπάρχει
ένδειξη. Για τον πλήρη κατάλογο των ενδείξεων πρέπει να αποταθείτε στο διαδίκτυο ή στο σύλλογό μας (2310 868 117).
Όταν έχετε ένα χρόνιο πρόβλημα, εκτός των νεοπλασμάτων,
αναρωτηθείτε, εάν επιλύεται με ιατρικό βελονισμό. Ως σύλλογος
, δίνουμε και ηλεκτρονικές απαντήσεις. Τα περιστατικά που αντιμετωπίζονται επιτυχώς με τα φάρμακα, δε φτάνουν σε εμάς. Όσοι
όμως έχουν την ατυχία να υποφέρουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να αποταθούν σε ιατρό εφαρμογής βελονισμού,
αρκεί αυτός να έχει υψηλό επίπεδο γνώσεων και εφαρμογής.
Επίσης σε περιπτώσεις, μη επείγουσας χειρουργικής αντιμετώπισης κάποιας παθολογικής κατάστασης, όπου ο ειδικός γιατρός
λέει ότι «πρώτα πρέπει να δοκιμάσουμε ήπιες μεθόδους και μετά,
εφόσον δε θεραπευτείτε, να προχωρήσουμε σε επέμβαση», τότε

πρέπει οπωσδήποτε να σκεφθείτε το βελονισμό.
Τα νοσήματα που εμπεριέχουν ως σύμπτωμα τον πόνο ή εμφανίζουν ελάττωση της κινητικότητας μιας άρθρωσης του σώματος, έρχονται πρώτα στις ενδείξεις του βελονισμού.
Η παχυσαρκία με την ανεξέλεγκτη όρεξη και τις βουλιμικές
κρίσεις, αλλά και με τη σκέψη συνέχεια «για το τι θα φάω και πότε
θα ξαναφάω» είναι αιτία προσέλευσης για βελονισμό. Εξάλλου ο
βελονισμός επιτυγχάνει σύσφιξη και λιπόλυση στο τοπικό πρόβλημα, μέσω παραδοσιακού βελονισμού και σύγχρονης τεχνολογίας, η οποία συνδέεται με τις προσωρινά εμφυτευμένες βελόνες
βελονισμού. Άλλωστε η όλη μεθοδολογία είναι ανώδυνη και κάνει
εύκολο και βατό το αδυνάτισμα, επιφέροντας νευροφυτική ισορροπία και καλή ψυχική και σωματική διάθεση.
Η έντονη διαταραχή του ψυχοσωματικού άξονα με ανυπέρβλητες δυσκολίες, με πανικό, ανασφάλειες, φοβίες, σωματοποιημένο άγχος και με ανύπαρκτη ζωή ή «ζωή μέσα στη γυάλα…»
είναι για βελονισμό.
Το κάπνισμα σκοτώνει και αλλάζει τον ψυχισμό και τη συμπεριφορά του ατόμου. Αυτή η συνήθεια αυξάνει το αίσθημα της ατομικότητας, όπως και η κακή χρήση του αλκοόλ, δηλαδή αυτά τα
άτομα σκέφτονται μόνο τον εαυτό τους. Επομένως ο βελονισμός
είναι μια καλή και αποτελεσματική λύση. Μάλιστα ο βελονισμός
για τη διακοπή του καπνίσματος, λόγω λίγων συνεδριών, στοιχίζει
ελάχιστα.
Συνιστούμε σε όλους τους ιατρούς, που εφαρμόζουν το βελονισμό, να έχουν την ενημέρωση δωρεάν, ώστε ο κόσμος να προσέρχεται σε ένα ραντεβού ενημέρωσης, χωρίς το φόβο της
«επίσκεψης».
Dr Ηλίας Κωνσταντινίδης
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Βερολίνου
Γενικός γραμματέας Ιατρικής Εταιρείας Βελονισμού,
Ειδικός εντεταλμένος ενημέρωσης
Email: dieta100@otenet.gr, konstantinid@acupuncture.gr,
www.dietaclub.gr, www.acupuncture.gr,
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΣΤΗΝ ΟΡΕΣΤΙΔΑ

ΓΑΜΟΙ:
•

Τέλεσαν τους γάμους τους:
Ο Έλευθέριος Αργυρίου του Δημητρίου και τη Ολυμπίας και η Φωτεινή Λίτσιου του Χρήστου κι της Αναστασίας, την 4/4/2012
Θερμά συγχαρητήρια

ΘΑΝΑΤΟΙ:
•
•
•
•
•
•

Δωρεές

Απεβίωσαν οι:
η Στεργιανή Μπέτζιου,σύζ.Ευαγγέλου το γένος
Κοσμά Χαλκιά ετών 78, 24/3/2012
η Βικτωρία Ράδου του Αθανασίου ετών 84, την
27/3/2012
η Παναγιώτα Μωραϊτη, χήρα Περδίκα το γένος Ζήση
Παγουνάδη ετών 89 την 1/4/2012
ο Δημήτριος Ιανόπουλος του Τραϊανού ετών 51, την
3/4/2012
ο Πασχάλης Δελιάκος του Νικολάου ετών 75, την
4/4/2012
ο Σπυρίδων Ζούκης του Ιωάννη ετών 73, την 9/4/2012
Ο Θεός να τους αναπαύει μετά των δικαίων

ΠΑΡΑΙΝΕΣΕΙΣ

«ΠΡΟΤΙΜΗΣΤΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ»
(Το παρόν δημοσίευμα, λάβαμε από τα φίλο και συμπατριώτη μας, α. ε. κύριο Χρήστο Σπυρόπουλο, μαζί με τις
ευχές του).
Αν κάθε Έλληνας καταφέρει μέσα στο 2012 να αγοράσει
προϊόντα ελληνικά αξίας 1.000 ευρώ στη θέση ξένων προϊόντων που αγόρασε πέρυσι, τότε θα προστεθεί στην προβληματική ελληνική οικονομία το αστρονομικό ποσό των 12
δισεκατομμυρίων ευρώ.
Ολόκληρο το περιβόητο ΕΣΠΑ, που υποτίθεται ότι θα
αναζωογονούσε τη χώρα, είναι 18 δισεκατομμύρια για τέσσερα χρόνια.
Στροφή στο μικρό ελληνικό μαγαζί, στο ελληνικό τρόφιμο, στο ελληνικό ποτό,στροφή στον Έλληνα παραγωγό,
ελληνικό ρούχο και το ελληνικό παπούτσι.
ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΧΟΥΝ BARCODE
ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ 520 !!! ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ!!!!!!
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
«ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Θεατρικό Εργαστήρι του Πολιτιστικού Συλλόγου Άργους
Ορεστικού, το 2ο Γυμνάσιο Άργους Ορεστικού, σε συνεργασία
με το Κέντρο Έρευνας και Πρακτικών Εφαρμογών του Αρχαίου
Ελληνικού Δράματος “ΟΙ ΔΕΣΜΟΙ”
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ
Βιωματικό σεμινάριο-εργαστήρι την 11 και 12 Μαΐου διάρκειας 10 ωρών στην αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου “ΟΡΕΣΤΙΣ” Άργους Ορεστικού, με εισηγήτρια -εμψυχώτρια την
Λυδία Κονιόρδου.
Η εργασία-εισήγηση θα αφορά στην τραγωδία “ΑΝΤΙΓΟΝΗ”
του Σοφοκλή και σε άλλα ποιήματα επιλογής των συμμετεχόντων.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν
να επικοινωνήσουν στο τηλ. 6976247807.
Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι καθορισμένος και θα
τηρηθεί σειρά προτεραιότητος.

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ - Ε ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ τ. μ. 80
στο ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ
σαλόνι – κουζίνα – καθιστικό - συνεχόμενα 2 δύο δωμάτια, χώλ μπάνιο αποθήκη, ενδοδαπέδια
– θέρμανση & Σώματα, μονώσεις στους τοίχους
Τηλέφωνο 24670 42 974, κινητό 6974813613
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
ΣΤΟ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ,
600 τ.μ.,γωνιακό, εντός σχεδίου πόλεως, επί των
οδών Αριστοφάνη -Ανακρέοντος, απέναντι από το 3ο
Δημοτικό Σχολείο και 3ο Νηπ/γείο, με εξαιρετική θέα
προς την κοιλάδα του Αλιάκμονα και το Γράμμο,
στην τιμή των 52.000,00 ευρώ.
Tηλ.συνεννόησης: 693 616 2971
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
ΣΤΟ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ
470 τ.μ., άρτιο και δομήσιμο, στο κέντρο στην οδό
Γράμμου, κοντά στον Βρεφονηπιακό Σταθμό
Τηλ. Συλλόγου: 24670 42 382

•

•
•

Τσολάκης Πάνος και Φανή,στη μνήμη της θείας τους Δήμτρας Χατζηιωάννου το γένος Παπαναούμ, με τη συμπλήρωση έτους από το θάνατό της 50,00
Παπανικολάου Αλέξανδρος στη μνήμη της συζύγου του
Θεολογίας 100,00
Oικογ. Κων/νου Αριστ. Πισιώτη (Αθήνα), στη μνήμη του
εξαδέλφου τους Πέτρου Φιλώτα Ταλίδη 100,00
Ο Θεός να τους αναπαύει.

Στην εφημερίδα
Γεωργόπουλος Πασχάλης, Ζηκούλης Κων/νος,Ιωαννίδης
Αναστάσιος, Μαγγθιλιώτης Χρήστος (Θες/κη), Παπαθανασίου Μιλτιάδης (Θες/κη), Ντάλλας Σπύρος, Αθανασόπουλος
Ιωάννης (Ελευθερούπολη), Χατσέρας Δημήτριος (ΗΠΑ),
Παπανικολάου Αλέξανδρος, Δήμαρης Δημήτριος, Παππάς
Χρήστος, Αλδάκος Θεόδωρος (Βέροια), Θεοδώρου Ηλίας
(Θες/κη), Γουδής Αργύριος, Φεϊζίδου Τζένη, Λιόκος Βασίλειος, Βραγγάλα Μαρία, Γκούζγος Στέργιος, Γκούζγος Γεώργιος, Τσιτούρας Κων/νος (Θες/κη), Βερβέρης
Γεώργιος,Τσολάκης Πάνος (Θες/κη), Καρακατσάνης Πέτρος, Γεώργιος Βερβέρης, Νίνα Μητρούση, Αθανάσιος Πετρόπουλος, Νινόπουλος Δημήτριος
Θερμές-θερμές ευχαριστίες

ΥΠΕΡ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
•
•
•
•
•
•
•

οικογ. Κυρατζή Γεωργίου, στη μνήμη Αθηνάς Τσουρτσούλη-Παπαχρήστου, 50,00
Φωτιάδου Ουρανία, στη μνήμη του συζύγου της Ιωάννη
200,00
Γκαράς Ιωάννης 50,00
Θεοχάρης Θωμάς, στη μνήμη του πατρός του δασκάλου
Ηλία Θεοχά 100,00
Θεοχάρης Αθανάσιος στη μνήμη του πατρός του δασκάλου Ηλία Θεοχάρη 100,00
Θεμελής Αχιλλέας 70,00
Οικογ.Παγώνη Δημητρίου, στη μνήμη της Βασιλικής Πισμίχου 50,00
Η Εκκλησιαστική Επιτροπή ευχαριστεί

Δωρητές για την έκδοση του βιβλίου Ιστορίας
Η Μακεδονία κατά τους χρόνους της Τουρκοκρατίας
από την Ερευνητική Ομάδα Ιστορικών
Χατσέρας Ιωάν.Δημήτριος, Αβραμίδης Βασίλειος,Κώτση
Σοφία, Μαγγιλιώτης Κοσμάς, Σικαβίτσας Νικόλαος(Μελβούρνη), Βουίτσης Παναγιώτης, Πισιώτης Αριστ. Κων/νος
(Αθήνα), Ράκκου Ιωάννης (ΗΠΑ),Κυργιάννης Γεωργίου
Στέργιος (Λάρισα), Παπαδόπουλος Η. Κων/νος (Θες/κη),
Πληκαδίτης Αθανάσιος,Τσολάκης Φώτιος, Τσιάγγος Θωμάς,
Σιδερά Ευαγγελία, Κωνσταντινίδης Σταύρος,Παπαγεωργίου
Ευγενία, Δράσκας Μιχαήλ, Φιλίππου Ιωάννης, ΣμυρνιούΠαπαθανασίου Βιολέτα, Τάμπας Κων/νος (Μόντρεαλ), Τσαούσης Δημήτριος, Μήλιος Σωκράτης (Θες/κη), Αδάμ
Κων/νος, Τσουκνίδας Σωκράτης (Αθήνα), Δούμας Θ. Βασίλειος (ΗΠΑ), Μαγγιλιώτης Π. Χρήστος (Θες/κη), Παπασταύρου Χρυσόστομος, Νικηφορίδης Λάζαρος, ΒασιλείουΡούντες Νίκη (Μελβούρνη), Γιδάς Γεώργιος, Καραφώτη Ευδοξία, Πισιώτης Αριστ. Χρήστος (Αθήνα), Ουζούνης Χρ.
Ιωάννης, Πολυξένη και Μαριάνθη Ζαχαριάδου (Θεσ/κη), Καραθάνος Δημήτριος (ΗΠΑ), Αντωνιάδης Αντ. Ιωάννης, Δασκαλάκης Νικόλαος (Άργος Ορεστικό), Στρατουδάκης
Ανδρέας (Αθήνα),
Θερμές-θερμές ευχαριστίες

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ!

Silk Oil
Στεφανία Ηλιάδου
στο Α Ρ Γ Ο Σ Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Κ Ο
Με αγορά καυσίμων κίνησης αξίας
πενήντα (50) ευρώ, πλένομε
και κερώνομε το αυτοκίνητό σας
ΔΩΡΕΑΝ

τηλ. 24670 43 129
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΡΓΕΣΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “Ο ΟΡΕΣΤΗΣ”
Θεσσαλονίκη 10 Απριλίου 2012
ΠΡΟΣ:
Τον κ. Πισιώτη Λεωνίδα
Ομότιμο Καθηγητή Οδοντιατρικής
Αριστοτελείου Πανεπιστ. Θεσ/κης
Αξιότιμε κύριε Πισιώτη,
Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση σας αποστέλλουμε αυτήν την επιστολή εγώ, ως πρόεδρος του συλλόγου Αργεστών Θεσ/κης, καθώς και τα υπόλοιπα
μέλη του Δ.Σ.
Η χαρά μας είναι μεγάλη διότι κ. Πισιώτη επικοινωνούμε με σας, ένα αξιόλογο τέκνο της αγαπητής
μας πατρίδας το Άργους Ορεστικού και η συγκίνησή
μας απερίγραπτη, διότι εν μέσω οικονομικής κρίσης,
που μαστίζει τη χώρα μας, προπαντός τις δικές μας
μεσαίες τάξεις του πληθυσμού, εσείς, έστω κι απ’ το
υστέρημά σας, είχατε την καλοσύνη αλλά και την
άφατη αγάπη να μας ενισχύσετε με 300 πολύτιμα
ευρώ.
Είναι αλήθεια ότι στη γενική οικονομική κατάρρευση, που βιώνει σήμερα ο Έλληνας πολίτης, δεν
εξαιρέθηκαν και τα διάφορ Σωματεία Μορφωτικού και
Πολιτιστικού επιπέδου,όπως είναι το δικό μας Σωματείο των Αργεστών Θεσσαλονίκης.
Στην κυριολεξία, κύριε Πισιώτη, το συντηρούμε εισέτι με νύχια κι με δόντια και χάρις στις φιλότιμες
προσπάθειες τις δικές μου, των υπολοίπων μελών του
Δ.Σ., των χορωδών και ολίγων φίλων του Συλλόου.
Για τις επικείμενες Άγιες Ημέρες του Πάσχα εγώ
και τα υπόλοιπα μέλη τόο του Δ.Σ. όσο και των χορωδών σας ευχόμαστε ολόψυχα
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ και ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
Με πολλή εκτίμηση
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΣΙΝΙΚΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΙΟΥΜΠΕΚΟΣ
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΓΑΠΗ»
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρώτη
εορταστική εκδήλωση που οργάνωσε ο Φιλανθρωπικός Σύλλογος «Αγάπη στο Άργος Ορεστικό», στο κοσμικό Κέντρο «Ακρόαμα»
Παρόντες μέλη του Συλλόγου,μέλη του Δ.Σ., ενώ
την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο βουλευτής Καστοριάς κ. Ζήσης Τζηκαλάγιας με τη σύζυγό
του,ο δήμαρχός μας κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου,ο
περιφερειακός σύμβουλος κ. Α.Χατζηζήσης, ο πρόεδρος του Δημ.Συμβουλίου Ορεστίδος κ. Σωκρ. Μπουρινάρης,οι κύριοι αντιδήμαρχοι Β.Κωστόπουλος, Ν.
Παπανικολάου, Μ.Σανταλίδου και Π.Χατζής, η επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Μαρία Τερζοπούλου, δημοτικοί σύμβουλοι,η πολιτευτής της Ν.Δ. κ.
Μαρία Αντωνίου, συμπολίτες μας και όλος σχεδόν ο
μαθητικός κόσμος τη πόλης μας.
Η πρόεδρος του Συλλόγου κ. Έφη Θεοχάρη καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και κάλεσε τους:
κ.Τζηκαλάγια και κ.Κεπαπτσόγλου, να απονείμουν
τους τιμητικούς επαίνους στους μαθητές που από το
2008 τραγουδούν τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα και
που τα χρήματα που συγκεντρώνουν τα δίνουν σε
άπορες οικογένειες του δήμου μας.
Το μιούζικαλ που παρουσίασε η Θεατρική Ομάδα
του Συλλόγου σκόρπισε πολύ γέλιο και πολύ μα πάρα
πολύ κέφι.
Η Ιωάννα, η Ειρήνη, ο Ιάσωνας τραγούδησαν υπέροχα γνωστές επιτυχίες της σύγρονης,και ξένης μουσικής.
Το κλαρίνο του κ. Ντίμτσιου και το λαϊκό πρόγραμμα ου μουσικού σχήματος
το κοσμικού κέντρου ξεσήκωσαν τους θαμώνες
και μικροί και μεγάλοι χόρεψαν με την ψυχή τους.
Ήταν μια υπέροχη βραδιά!
Τα έσοδα από την εκδήλωση διατίθενται στις άπορες οικογένειες του δήμου μας.
Από το Σύλλογο

ΟΡΕΣΤΙΣ
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ
(σκέψεις για λύσεις μερικών)

Η ιδιαίτερη πατρίδα μου, η γενέτειρά μου, το Άργος Ορεστικό,
αυτή την εποχή περνάει μια δύσκολη οικονομική κατάσταση.
Θα εκφράσω μερικές σκέψεις,που ίσως από μερικούς να θεωρηθούν ανεδαφικές,απραγματοποίητες,αλλά τις διατυπώνω με την ελπίδα,την προσδοκία (αν εφαρμοστούν έστω και μερικώς) η πόλη μας
να προοδεύσει,να ξεχωρίσει,όπως ξεχώριζε παλιά,να πάρει μια άλλη
όψη χαρούμενης σύγχρονης πόλης,με πολίτες-κατοίκους ευτυχισμένους, γεμάτους αισιοδοξία και ελπίδα.
Μια πρώτη σκέψη:
Να κληθούν σε μια αίθουσα,όπως π.χ. στο πνευματικό κέντρο, όλοι
οι εκπρόσωποι των φορέων της πόλης μας (Δήμαρχος,δημοτικοί σύμβουλοι,δημοτικοί υπάλληλοι, επιστήμονες γιατροί, δικηγόροι, δάσκαλοι, καθηγητές,γεωπόνοι και κάθε άλλης ειδικότητας επιστήμονες και
τεχνικοί,έμποροι βιοτέχνες, αγρότες,εργάτες και όποιος ενδιαφέρεται
και έχει γνώμη για τα κοινά της πόλης μας.0
Εκεί να σχηματιστεί μια πολυμελής επιτροπή και να συντάξει ένα
Ερωτηματολόγιο,το οποίο να δοθεί σε όλες τις οικογένειες της πόλης
μας. Στο ερωτηματολόγιο αυτό θα παρακαλούνται όλοι οι κάτοικοι να
απαντήσουν,εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος,είτε μεμονωμένα
σαν άτομα είτε σαν οικογένεια είτε σαν ομάδες ή σαν γειτονιά ή σαν
συνοικία είτε σαν σύνολο της πόλης,όπως αυτοί επιθυμούν ή νομίζουν
ότι θα είναι καλύτερα για το καλό της γειτονιάς τους,της συνοικίας
τους και της πόλης γενικά.
Τα ερωτήματα θα είναι αρκετά και διάφορα: π.χ. πώς θέλουν να
είναι η γειτονιά,η συνοικία, η πόλη στο σύνολό της από κάθε άποψη,
από άποψη καλαισθησίας(λουλούδια στα μπαλκόνια, καλλωπιστικά
δέντρα στα πεζοδρόμια,δημιουργία πάρκων, χώρων αναψυχής, φρεσκοβαμμένες προσόψεις σπιτιών και καταστημάτων κτλ), καθαριότητας,υγιεινής,παιδείας μόρφωσης νέων, εμπορίου, παραγωγής
διαφόρων προϊόντων με ατομική πρωτοβουλία ή με συνεταιριστική εργασία, τρόπους καλλιέργειας και εκμετάλλευσης των δημοτικών εκτάσεων,κυκλοφορίας των οχημάτων,αξιοποίησης αξιοθεάτων, θεμάτων
πολιτισμού,ανάδειξης και ενίσχυσης ικανών νέων κ.τ.λ. και οποιοδήποτε άλλο ερώτημα που θα κρίνουν οι ειδικοί και αρμόδιοι ότι επιβάλλεται να τεθεί.
Στο ερωτηματολόγιο να απαντήσουν όλοι, χωρίς δισταγμούς, ενδοιασμούς, μεμψιμοιρίες αναβλητικότητα και ωχαδερφισμό, χωρίς να
πουν “ας λύσουν άλλοι τα προβλήματα αυτά”.
Οι μαθητές, όλοι οι μαθητές, π.χ. των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού (ο καθένας χωριστά ή κατά ομάδες ή και όλοι μαζί), των Γυμνασίων, Λυκείων και άλλων σχολών, πώς θέλουν να λειτουργούν τα
σχολεία τους και η παιδεία γενικά.
Οι έμποροι τι προτείνουν για τη σωστή διακίνηση του εμπορίου,
για τη λειτουργία της εμποροπανήγυρης κ.τ.λ.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΑΧΙ
ΣΤΗ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Σε συνέχεια της ενημέρωσης που σας έγινε επί του θέματος, στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας, μετά από
νέα συμπληρωματική ενημέρωσή μας, σας γνωστοποιούμε τα
παρακάτω, για να τα έχετε υπόψη σας, ώστε όσοι ενδιαφέρεστε,να κινηθείτε αναλόγως.
Εμείς, θερμά ευχαριστούμε τους ομογενείς συμπατριώτες μας, αδελφούς Χρήστο και Δημήτριο Νικολάου Σικαβίτσα,
για την προσφορά τους.
Βασίλης Αβραμίδης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Melbourne Taxi Industryκαι Let’s Go Study Australia
επιθυμεί να εκμεταλλευθεί αυτήν την ευκαιρία και να ευχηθεί
σε όλους τους πατριώτες και φίλους Έλληνές ένα ευτυχές και
ασφαλές Πάσχα.
Σας παρουσιάζουμε την ευκαιρία να έρθετε στην Αυστραλία για ένα καλύτερο μέλλον!!
Το κάλεσμα της Μελβούρνης και ειδικότερα των τριών μεγαλύτερων επιχειρήσεων ταξί στη Μελβούρνη ελληνικής ιδιοκτησίας για οδηγούς ταξί έχει μεγάλη απήχηση στην Ελλάδα,
έχουμε βιώσει και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον από Έλληνες που θέλουν να έρθουν στην Αυστραλία.
Καταλαβαίνουμε ότι η παρούσα οικονομική κατάσταση στην
Ελλάδα είναι πολύ δύσκολη και ότι πολλοί Έλληνες ψάχνουν
μια καλύτερη ευκαιρία διαβίωσης στο εξωτερικό.

Έγραψε ο Αργέστης:
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΓΡ. ΤΥΠΑΔΗΣ
Συντ/χος Συμβολαιογράφος
Θεσσαλονίκη τηλ. 2310-202072
Οι επιστήμονες τι πιστεύουν, πώς φαντάζονται, ότι μπορεί να αλλάξει η όψη της πόλης μας και η κοινωνία γενικά.
Πώς θα αναπτυχθεί ο τουρισμός, ο οικοτουρισμός, ο αγροτουρισμός, ώστε να υπάρχει μεγάλη κίνηση και επίσκεψη τουριστών.
Πώς θα δημιουργηθούν μονάδες παραγωγής διαφόρων προϊόντων
ώστε να υπάρχουν δουλειές για τους νέους της πόλης μας και συνακόλουθα να αρχίσει μια ανάκαμψη της τοπικής οικονομίας.
Όλοι να απαντήσουν, ο καθένας τους στον τομέα του,πώς θέλουν
να λειτουργεί πολιτισμένα η πόλη μας και πώς θα είναι χαρούμενοι και
ευτυχισμένοι οι κάτοικοί της.
Μετά τις απαντήσεις των κατοίκων στο ερωτηματολόγιο, η επιτροπή που θα εκπροσωπεί όλες τις απόψεις,όλους τους κλάδους και
τομείς της Οικονομίας και θα είναι αρμόδια για τη λύση των σχετικών
προβλημάτων,θα μελετήσει τις απαντήσεις-προτάσεις, και θα βγάλει
τα ανάλογα συμπεράσματά της. Ποιες από τις προτάσεις είναι άμεσα
εφαρμόσιμες, ποιες βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και ποιες μακροπρόθεσμα, ώστε η πόλη μας να αλλάξει όψη και να δείξει ένα πρόσωπο
σύγχρονης, καλαίσθητης, όμορφης, φιλόξενης και ευχάριστης στον
επισκέπτη της, πόλης.
Άλλη μια σκέψη
Δεν είμαι ειδικός, αλλά θα τολμήσω να διατυπώσω μερικές προτάσεις για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας:
Εκμετάλλευση των νερών του ποταμού Αλιάκμονα.- καθαρισμός
των νερών από κάθε ακαθαρσία.-εμπλουτισμός των νερών με ψάρια
ανθεκτικά και εμπορεύσιμα-συγκέντρωση των νερών του ποταμού,δημιουργία δεξαμενών (στέρνες) και εκτροφή βατράχων για εξαγωγή.
Στο ύψωμα του Προφήτη Ηλία μπορεί να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες.
Στην πλαγιά του βουνού αυτού,που βλέπει προ της πόλη (στην
Κρεμαστή) μπορεί να γίνει περίφραξη μιας μεγάλης δημοτικής έκτασης
για τη δημιουργία εκτροφείου λαγών(όχι κουνελιών,τα οποία δεν
έχουν μεγάλη ζήτηση) ή εκτροφείου σαλιγκαριών.
Στην περιοχή Αρμενοχωρίου να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο
θερμοκήπιο, φυτώριο, αρωματικών φυτών, λουλουδιών, οπωροφόρων
και κωνοφόρων δέντρων κ.ά., τα οποία να πωλούνται στους μεν κατοίκους της πόλης με συμβολικό τίμημα, ώστε τα μπαλκόνια να γεμίσουν
με λουλούδια, στους δε εμπόρους κ.ά. με κανονικό τίμημα. Τα αποξηραμένα αρωματικά φυτά άρχισαν να καταναλώνονται πολύ και η ζήτησή τους είναι μεγάλη.
Το ίδιο μπορεί να γίνει και στο οροπέδιο, το γνωστό με την ονομασία “Τα ΟΝΤΡΙΑ”, που είναι γεμάτο με αγριολούλουδα και αρωματικά
φυτά (αν, φυσικά, το οροπέδιο είναι στην περιοχή του Δήμου μας).
Επίσης καλή και αποδοτική απασχόληση είναι η μελισσοκομία. Η
περιοχή μας είναι γεμάτη με οπωροκηπευτικά, με αγριολούλουδα και

ιδιοκτησίας, ψάχνουν τους κατάλληλους οδηγούς ταξί για να
οδηγήσουν τα σύγχρονα και μοντέρνα ταξί τους. Μετά από μεγάλες συζητήσεις και διαμάχες βρέθηκε ο τρόπος, όσον αφορά
την πρόσκληση των Ελλήνων για να έρθουν στη Μελβούρνη
και να εργαστούν σαν οδηγοί ταξί, ο πιο κατάλληλος τρόπος
έχει προσδιοριστεί ως εξής.
Ο τρόπος ερχομού που είναι διαθέσιμος για Έλληνες
που θέλουν να έρθουν στην Αυστραλία είναι να έρθουν μόνο
για σπουδές. Σαν σπουδαστές μπορούν έπειτα να χρησιμοποιήσουν την ευκαιρία να εργαστούν σαν οδηγοί ταξί ως πηγή
εισοδήματος.
Οι ως άνω τρεις Αυστραλο - ελληνικές επιχειρήσεις ταξί
θα παρέχουν την ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ εκπαίδευση (κανονικό κόστος εκπαίδευσης $700-$900) και εγγυημένη εργασία.
Έχουμε συναδελφωθεί με το Let’s Go Study Australia
ώστε να δώσουμε μια πραγματική λύση που να καλύπτει όλες
τις ανάγκες των Ελλήνων σπουδαστών που έρχονται στη
Μελβούρνη.
Το «Let’s Go Study» είναι μια αφοσιωμένη ομάδα Ελληνο-Αυστραλών, με σκοπό να βοηθά τους ανθρώπους που επιθυμούν να σπουδάσουν, να ζήσουν και να δουλέψουν στην
Αυστραλία. www. studylivework.com.au
Είμαστε αναγνωρισμένοι εκπαιδευτικοί σύμβουλοι και
προσοντούχοι ΡΙΕΚ.
Συνεργαζόμαστε με σχολεία εκμάθησης Αγγλικών, ΤΑFΕ
/ Ιδιωτικά Κολέγια και Πανεπιστήμια. Υπάρχουν χιλιάδες μαθήματα που είναι διαθέσιμα, για όλα τα επίπεδα.
*ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ * ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ * ΑΞΙΟΠΙ-

Η Μελβούρνη αναγνωρίζεται ως τρίτη μεγαλύτερη ελληνική πόλη σε όλο τον κόσμο με πάνω από 400.000 Έλληνες που
ζουν και αποκαλούν την Αυστραλία Χώρα τους.
Οι τρεις μεγαλύτερες επιχειρήσεις ταξί στη Μελβούρνη
είναι ελληνικής ιδιοκτησίας αυτές είναι:
Ambassador Taxis: Ιωάννης Βλασσόπουλος (John Vlassopoulos)
Cabways Taxis: Χρήστος&Δημήτρης Σικαβίτσας (Chris
& Jim Sikavitsas)
Taxi-Link Taxis: Χάρης Κατσιαμπάνης (Harry Katsiabanis)
Οι τρεις Αυστραλο - ελληνικές επιχειρήσεις ελληνικής

ΣΤΙΑ
Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται
σε:
•
•
•
•
•
•
•

Σπουδές
Συμβουλή εγγραφής και επιλογής μαθημάτων.
Έκδοση φοιτητικής βίζας.
Μεταφορά από το αεροδρόμιο.
Φοιτητικό Δίκτυο Υποστήριξης.
Διαμονή
Συμβουλές για το καθημερινό και κοινωνικό κόστος ζωής.
Κοινωνική Δικτύωση.
Στέγαση.

•
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πιο ψηλά με πευκοδάση και ελατοδάση. Η απόδοση ικανοποιητική και
η τιμή του μελιού αρκετά καλή.
Μέχρις ότου δε εκπονηθούν οι μελέτες για τα “έργα”, για τις δραστηριότητες που θα έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καλό
θα είναι οι νέοι που θα επιλεγούν για να στελεχώσουν και να εργαστούν σ’ αυτές, να εκπαιδευτούν, ανάλογα με τις ειδικότητές τους,
στις αντίστοιχες σχολές, ώστε να είναι έτοιμοι για τον σκοπό αυτό και
οι επιχειρήσεις να λειτουργήσουν γρήγορα.
Πριν από πολλά χρόνια είχε δημιουργηθεί στην πόλη μας ο Βιοτεχνικός Συνεταιρισμός Βελεντζοποιών, με πολύ καλά αποτελέσματα και
με μεγάλη δράση.
Ας δημιουργηθεί και τώρα ένας Συνεταιρισμός Λαχανοκηπουρών.
Να καλλιεργεί τις μεγάλες αυτές εκτάσεις, του μπαχτσέδες, με σύγχρονα, φυσικά, μέσα, με θερμοκήπια και οποιοδήποτε άλλο σύγχρονο
μέσο καλλιέργειας, με την καθοδήγηση των ειδικών γεωπόνων, παράγοντας κηπουρικά προϊόντα όλο το χρόνο, τα οποία θα πωλεί και σε
άλλες πόλεις.
Ας συσταθεί ένας νέος φορέας-επιχείρηση από ικανούς, ειδικούς
επιστήμονες και γνώστες των θεμάτων αυτών, που να ρυθμίζει και να
ελέγχει όλες αυτές τις δραστηριότητες, χωρίς να μπλεχτεί στα γρανάζια της γραφειοκρατίας και οι επικεφαλής αυτού του φορέα να είναι
μακριά από ρουσφετολογία και νεποτισμό, τοποθετώντας, κρίνοντας
τα στελέχη του αξιοκρατικά.
Τα παραπάνω είναι απλώς σκέψεις από μη ειδικό, όπως εγώ, επομένως οι ειδήμονες, οι αρμόδιοι, θα έχουν τον τελευταίο και καθοριστικό λόγο σε όλα αυτά τα θέματα. Οι ειδικοί, οι αρμόδιοι, ασφαλώς
θα έχουν να υποδείξουν περισσότερους, καλύτερους και αποδοτικότερους τομείς δραστηριότητας.
Τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων αυτών θα είναι προς όφελος της πόλης μας και κατ’ επέκταση και σε τελευταία ανάλυση, προς
όφελος των ιδίων των πολιτών-κατοίκων της. Θα απασχοληθούν αρκετοί νέοι και στην πόλη θα έρθει αρκετό χρήμα, ώστε να ανακάμψει η
οικονομία και να ανακουφισθεί η κοινωνία.
Είναι κρίμα μια πόλη με τόσο εργατικούς,φιλόπονους, έξυπνους,
δημιουργικούς πολίτες, να φυτοζωεί, να βρίσκεται σ’ αυτήν την κατάσταση, με τόσους πολλούς ανέργους νέους.
Όλοι, λοιπόν, ας αναλάβουν πρωτοβουλία για την νάκαμψη, για
την αναγέννηση της πόλης μας. Χρειάζεται συστράτευση όλων των
φορέων και των κατοίκων τη πόλης.
Μπορεί κάποιος να πει: “αυτά μας τα είπαν και άλλοι”. Ας μη μείνουν όμως μόνον στα σχέδια και οι μελέτες στα συρτάρια των αρμόδιων γραφείων, ούτε στις καλένδες, όπως μέχρι τώρα.
Ας γίνουν πράξη, έργο. Αν κάποιοι από του αρμόδιους, τους ειδήμονες, σκεφτούν ή πούνε ότι με αυτά που γράφω “μπαίνω στα χωράφια
τους”, απαντώ ευθέως: Μακριά από μένα τέτοια πρόθεση. Εξ άλλου
επαναλαμβάνω δεν είμαι ειδικός σε τέτοια θέματα.
Τα γράφω γιατί θέλω η ιδιαίτερη πατρίδα μου να προοδεύει, να
είναι οικονομικά εύρωστη, όπως παλιά, και οι κάτοικοί της χαρούμενοι
και ευτυχισμένοι.
Τέλος να πω το εξής στον κάθε πολίτη-κάτοικο της πόλης μας:
“Mη κοιτάς τι έκανε ή τι δεν έκανε η πολιτεία για την πόλη σου,
για σένα, κοίτα τις κάνεις εσύ για την πόλη σου”.
Θεσσαλονίκη 06-04-2012

Ενσωμάτωση με την Ελληνική Αυστραλιανή Κοινότητα.
Εργασία
• Υπηρεσίες Απασχόλησης.
• Διασυνδέσεις με Ελληνικές Αυστραλιανές επιχειρήσεις.
• Υπηρεσίες μετανάστευσης.
Όπως αναφέρεται ανωτέρω εάν θα επιθυμούσατε να έρθετε στην Αυστραλία για σπουδές τότε είμαστε σε θέση να σας
βοηθήσουμε. Οι σπουδαστές θα μπορούν να εργαστούν σε εργασία μερικής απασχόλησης κατά τη διάρκεια των σπουδών
τους και εργασία πλήρους απασχόλησης κατά τη διάρκεια των
διακοπών του εξαμήνου. Με τη βίζα που σας χορηγείτε για
σπουδές οι περισσότερες εργασίες είναι προσωρινής ή περιστασιακής απασχόλησης, αλλά πολλοί σπουδαστές βρίσκουν
επίσης κάποιες επιχειρήσεις που είναι πρόθυμες να τους υποστηρίξουν. Θα επιθυμούσαμε να τονίσουμε ότι σας εγγυόμαστε
μια εργασία οδηγού ταξί ενώ σπουδάζετε στην Αυστραλία.
Αυτή η εργασία παρέχεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή της
χωρίς χρέωση σειράς μαθημάτων κατάρτισης σαν οδηγός ταξί.
Παρακαλώ σημειώστε: Εάν έχετε αναγνωρίσει τα προσόντα και την επαγγελματική σας κατάρτιση ή έχετε εμπειρία
σε κάποιο από τα επαγγέλματα που απαιτούνται στην Αυστραλία, τότε μπορείτε να υποστηριχτείτε και να απασχοληθείτε
από έναν Αυστραλιανό εργοδότη. Αυτός είναι ο πιο συνηθέστερος τρόπος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και κατ’ επέκταση να σας παρέχει την πρόσβαση για τη μόνιμη κατοικία
σας στην Αυστραλία.
Καταλαβαίνουμε πόσο σημαντική είναι για σας η εύρεση
εργασίας κατά το χρονικό διάστημα των σπουδών σας στην Αυστραλία. Οι ως άνω επιχειρήσεις ελληνικής ιδιοκτησίας ταξί θα
σας παρέχουν τη μερική απασχόληση εργασίας κατά το χρονικό διάστημα των σπουδών σας. Προκειμένου να εργασθείτε
ως οδηγοί με τις ως άνω εταιρείες ταξί απαιτείται να έχετε ένα
ικανό επίπεδο των αγγλικών (μπορεί να παρασχεθεί η βοήθεια
για να επιτύχετε αυτό το επίπεδο).
Θα επιθυμούσαμε επίσης να σας επισημάνουμε τη νέα
Αυστραλιανή Κυβερνητική πρωτοβουλία. Η νέα αυτή πρωτοβουλία είναι (βίζα εργασίας για μεταπτυχιακές σπουδές). Αυτή
είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που έχει βοηθήσει επίσης την Αυστραλία να παραμένει ένας από τους δημοφιλέστερους διεθνείς προορισμούς στον τομέα της εκπαίδευσης.
Κατά συνέπεια, στους σπουδαστές που αποφοιτούν από

τον Πρώτο βαθμό σπουδών τους (Bachelors Students), θα τους
χορηγηθεί μια εκτεταμένη αυστραλιανή Visa που θα τους επιτρέπει να μείνουν και να εργαστούν στη χώρα για παραπάνω
από δύο χρόνια. Οι Κύριοι σπουδαστές (Masters Students) μπορούν να μείνουν και να εργαστούν στη χώρα για άλλα τρία χρόνια και οι Διδακτορικοί σπουδαστές (Doctoral students) μπορούν
να μείνουν και να εργαστούν στη χώρα για άλλα τέσσερα χρόνια. Αυτό παρέχει στους πτυχιούχους μια μεγάλη ευκαιρία να
εργαστούν στην Αυστραλία και έπειτα επίσης να βρεθεί μια
υποστηριγμένη απασχόληση από έναν Αυστραλιανό εργοδότη
μόνιμη κατοικία στην Αυστραλία.
Οι σπουδές σας στην Αυστραλία θα βελτιώσουν τις μελλοντικές σας προοπτικές για εργασία στην Αυστραλία & Παγκόσμια. Εάν αυτό είναι που σας ενδιαφέρει παρακαλώ να μας
ενημερώσετε «Let’s Go Study» www.studylivework.com.au
Παρακαλούμε επίσης να μας δώσετε τις απαιτούμενες
πληροφορίες για αυτό που θα επιθυμούσατε να σπουδάσετε
και τον χρηματικό προϋπολογισμό για τις σπουδές σας.
Παρακαλούμε να απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις:
Ερώτηση 1: Είστε ενδιαφερόμενος / ενδιαφερόμενη με
τον ερχομό σας στην Αυστραλία να σπουδάσετε ώστε να έχετε
την ευκαιρία για ένα καλύτερο μέλλον;
Ερώτηση 2: Είστε οικονομικά τακτοποιημένος / τακτοποιημένη σε ικανοποιητικό επίπεδο για να ανταποκριθείτε στα
έξοδά των σπουδών και της διαμονής σας στην Αυστραλία;
Ερώτηση 3: Τι θέλετε να σπουδάσετε στην Αυστραλία;
Ερώτηση 4: Ποιο είναι το γένος και ποια η ημερομηνία
γέννησής σας;
Ερώτηση 5: Ποια είναι η οικογενειακή σας κατάστασή;
Ερώτηση 6:Θα έχετε εξαρτώμενα μέλη της οικογένειά
σας που ταξιδεύουν με σας;
(Παιδιά / Σύζυγο κλπ.)
Ερώτηση 7: Από ποια πόλη / Κωμόπολη είστε;
Ερώτηση 8: Είστε έτοιμος / έτοιμη να έρθετε στην Αυστραλία;
Ερώτηση 9: Ποιος είναι ο τηλεφωνικός αριθμός και η διεύθυνσή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας;
Σχόλια:
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ΠΟΝΤΟΣ:

Σελίδα 10

Η Αλύτρωτη πατρίδα των Ελλήνων,
που ακόμα αντιστέκεται

Γράφει ο Ιωάννης Σωπασής-Δαναός*
δημοσιεύτηκε σε περιοδικό (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 1995)
Η ιστορία του ελληνικού Πόντου έχει την αφετηρία της στον 10ο αιώνα π. Χ. Τα πρώτα
ελληνικά ευρήματα στην περιοχή ανάγονται στο 1000 π.Χ.
Από τους πρώτους κιόλας ιστορικούς χρόνους, ο πλούτος των βορείων ακτών της Μικρασιατικής χερσονήσου, προσελκύει το ενδιαφέρον των Ελλήνων. Νέες πόλεις ιδρύονται
από τους Έλληνες τόσον της κυρίως Ελλάδος όσο και της Ιωνίας. Τον 8ο π.Χ. αιώνα, η Ιωνική
Μίλητος ιδρύει τη Σινώπη, δυτικά του Άλυος ποταμού. Μετά από λίγα χρόνια , η Σινώπη άρχισε
να δημιουργεί και αυτή αποικίες, ενώ η Μίλητος και πάλι ιδρύει ανατολικά της Σινώπης, την
Αμισσό (Σαμψούντα) και αργότερα τα Κοτύωρα, την Κερασούντα και την Τραπεζούντα. Οι Μεγαρείς ιδρύουν την Ηράκλεια,ενώ οι Αθηναίοι ιδρύουν την Αμμιτό.
Οι πρώτες ποντιακές κρατικές συγκροτήσεις είναι πόλεις-κράτη. Ο Ξενοφών αναφέρει
ότι οι Μύριοι (το 400 π.Χ.) μετά από περιπετειώδη πορεία δια μέσου της χώρας των Καρδούχων
(Κούρδων), φτάνουν επιτέλους στα παράλια του Πόντου, αναφωνώντας το περίφημο «θάλαττα
- θάλαττα», και συναντούν «πόλεις ελληνίδας». Αναφέρει την Τραπεζούντα, τα Κοτύωρα, την
Κερασούντα, την Αμισσό και την Σινώπη.
Οι ελληνικές πόλεις του Πόντου γνωρίζουν μεγάλη ανάπτυξη μετά κυρίως την Αργοναυτική εκστρατεία, που έκανε ο Ιάσων στην Κολχίδα για να πάρει το χρυσόμαλλο δέρας, συνδεόμενες στενότερα με την αρχαία ελληνική ιστορία. Ακολούθησε όμως η υποταγή των
ελληνικών πόλεων του Πόντου στους Πέρσες κατά την εποχή της Περσικής Δυναστείας των
Αχαιμενιδών, αλλά με κάποια εσωτερική αυτονομία.
Ο Μέγας Αλέξανδρος καταλύοντας την Περσική Αυτοκρατορία, απελευθερώνει τις ελληνικές πόλεις του Πόντου.
Το πρώτο συμπαγές ελληνικό κράτος της Ανατολής είναι το Βασίλειο του Πόντου (από
το 363-63 π.Χ.), το οποίο ιδρύει ο Μιθιδράτης ο κτίστης. Ακολουθεί η Δυναστεία των Μιθριδατών, με κορυφή τον πιο γνωστό από αυτούς, τον Μιθριδάτη Μέγα, τον Ευπάτορα.
Οι Ρωμαίοι, μετά από μακροχρόνιους αγώνες κατάφεραν να καταλύσουν το κράτος του
Μιθριδάτη και να το μετατρέψουν σε επαρχία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Όπως γράφει ο
Μητροπολίτης Πόντου Χρύσανθος, ο Μιθριδάτης «Έπεσεν εν τω τεσσαρακονταετή υπέρ της
ανεξαρτησίας της καθ’ ημάς Ανατολής αγώνι αυτού κατά των Ρωμαίων».
Οι ποντιακοί πληθυσμοί καθ’ όλη τη διάρκεια της Ρωμαιοκρατίας αποκαλούνται με το
εθνονύμιο Έλλεν-Έλλενοι. Προς τι λοιπόν το Ρωμηός και το Ρωμανία που κάποιοι προσπαθούν
να επιβάλλουν στους Ποντίους και γενικά σ’ όλους τους Έλληνες ως εθνικό όνομα;
Και με την ευκαιρία θα ήθελα να τονίσω ότι εάν κάποτε ιδρυθεί … η πόλη των Ποντίων
στα παράλια της ελεύθερης ελληνικής Θράκης, δεν πρέπει να πάρει το όνομα Ρωμανία, δηλαδή
το όνομα των κατακτητών Ρωμαίων, αλλά και για τον πρόσθετο λόγο ότι υπάρχει γειτονική
βαλκανική χώρα που έχει το όνομα ROMANIA (Ρομάνια) και κανείς δεν ξέρει τι επιφυλάσσει
το μέλλον σχετικά με αυτό το όνομα. Η υπό ίδρυση πόλη των Ποντίων στη Θράκη, πρέπει να
φέρει το όνομα Ποντόπολις (= πόλις του Πόντου ή Ποντία πόλις), και να γίνει η νέα εστία των
Ποντίων, το νέο πνευματικό κέντρο του ποντιακού ελληνισμού.
Στα χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ο Πόντος παίζει σημαίνοντα ρόλο. Πρωτεύουσα όλου του Πόντου γίνεται η Τραπεζούντα. Κατά την Β΄ Βυζαντινή περίοδο και συγκεκριμένα το 961 μ. Χ. ανακτάται η Κρήτη από το Νικηφόρο Φωκά, την οποία είχαν καταλάβει οι
Σαρακηνοί το 823 μ. Χ.
Μετά την απελευθέρωση της Κρήτης (961) και συγκεκριμένα επί Κομνηνών,ξεκινάει η
σύνδεση της Μεγαλονήσου με τον Πόντο. Η σύνδεση αυτή αφορούσε τον εποικισμό της Κρήτης με Βυζαντινό-Ποντιακό πληθυσμό, επειδή ο πληθυσμός της νήσου είχε υποστεί σημαντική
μείωση από τις σφαγές που έκαναν οι Σαρακηνοί κατακτητές. Να λοιπόν γιατί σήμερα οι Κρήτες και οι Πόντιοι είναι δυο ελληνικοί πληθυσμοί τόσο όμοιοι μεταξύ τους σε όλα.
Το 1204 η Κωνσταντινούπολη έπεσε στα χέρια των σταυροφόρων. Μετά την κατάληψη
της βασιλίδος των πόλεων από τους Λατίνους και ενώ η Βυζαντινή Αυτοκρατορία διαμελιζόταν, ο Αλέξιος ο Κομνηνός ιδρύει την Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας, φιλοδοξώντας να ξεκινήσει από τον Πόντο τον αγώνα για την απελευθέρωση της Κωνσταντινουπόλεως από τους
Λατίνους.
Η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας διατηρείται για 257 χρόνια.
Μετά την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως από τους Τούρκους στις 29 Μαϊου 1453 η
Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας, το τελευταίο αυτό προπύργιο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας θ’ αντισταθεί μέχρι το 1461 στους Τούρκους. Το τελευταίο κομμάτι ελεύθερης ελληνικής
ορθόδοξης γης θα πέσει και αυτό στο σκοτάδι της ατέλειωτης οθωμανικής νύχτας, ενώ η Ευρώπη έχει ήδη μπει στην εποχή της Αναγέννησης.
Μετά την κατάκτηση του Πόντου από τους Τούρκους άρχισε η φυγή των κατοίκων από
τα παράλια της χώρας προς τη νότια Ρωσία, Καύκασο, Ουκρανία, αλλά και την Κωνσταντινούπολη.
Η επικράτηση των μουσουλμάνων Τούρκων στον ποντιακό χώρο, διαμορφώνει νέες συνθήκες. Οι Χριστιανοί είναι για το Ισλάμ, έθνος απίστων. Το Ισλάμ βρίσκεται σε συνεχή ανταγωνισμό με το «έθνος των απίστων».
Το Ανατολικό ζήτημα
Ο 19ος αιώνας χαρακτηρίζεται από την αποσύνθεση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι
Μεγάλες Δυνάμεις προσπαθούν να αποκτήσουν οφέλη από την διάλυση της Αυτοκρατορία.
Οι συμπαγείς εθνικές ομάδες στα Βαλκάνια, στη Μικρά Ασία, στη Μέση Ανατολή, που βιώνουν
την υποταγή τους στο Οθωμανικό κράτος σαν κατακτημένοι λαοί, αναπτύσσουν κινήματα για
την απόκτηση της ανεξαρτησίας και αυτοδιάθεσής τους.
Μετά την Ελληνική Επανάσταση του 1821, τον οκτάχρονο απελευθερωτικό αγώνα, την
ανεξαρτησία και την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους σε μικρό τμήμα των ελληνικών εδαφών
(Πελοπόννησος – Στερεά Ελλάδα – Κυκλάδες), αναπτύσσεται στους ελεύθερους Έλληνες η
ιδεολογία της Μεγάλης Ιδέας. Η απελευθέρωση δηλαδή όλων των Ελλήνων που βρίσκονται
εκείθεν των συνόρων της μικρής Ελλάδος.
Η ελληνική παρέμβαση στο Ανατολικό Ζήτημα εκφράζεται με την ανάπτυξη μιας ιδεολογίας αλυτρωτισμού, που προσβλέπει στην ένταξη στο ελληνικό κράτος όλων των ελληνικών
πληθυσμών, με την σταδιακή επέκταση των συνόρων. Οι ελληνικές επιδιώξεις καθορίζονται
απόλυτα από τη στάση των μεγάλων δυνάμεων και από την οικονομική εξάρτηση του Ελληνικού Κράτους.
Στη Μικρά Ασία αναπτύσσονται αυτονομιστικές τάσεις πρώτα από τους Αρμενίους και
τους Έλληνες του Πόντου και της Ιωνίας και έπειτα από τους Κούρδους.
Το Κίνημα των Νεοτούρκων
Το κίνημα των Νεοτούρκων , το 1908, αποτελεί την αντεπανάσταση των Τούρκων ενάντια στα προοδευτικά δημοκρατικά κινήματα. Οι Νεότουρκοι αρνιούνται πως υπάρχει εθνικό
ζήτημα στην Τουρκία και επιλέγουν την πολιτική της βίαιης αφομοίωσης των εθνικών πληθυ-

σμών. «Εκτός των Τούρκων, όλα τα άλλα στοιχεία να εξοντωθούν, άσχετα σε ποια θρησκεία
ή πίστη ανήκουν», είναι η επιταγή των Νεοτούρκων. Οι Νεότουρκοι βάζουν σε εφαρμογή τα
σχέδιά τους.
Στα χρόνια που ακολούθησαν χιλιάδες χριστιανικοί πληθυσμοί, με αποκορύφωση την Γενοκτονία των Αρμενίων, θα εξοντωθούν. Το 1915 οι Αρμένιοι πληρώνουν με 1.500 χιλιάδες
νεκρούς την πολιτική της εξόντωσης των εθνών, που εφαρμόζουν οι Νεότουρκοι.
Εν των μεταξύ, έχει ξεσπάσει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Η Τουρκία έχει ταχθεί στο
πλευρό των Κεντρικών Δυνάμεων, δηλαδή της Γερμανίας, Αυστρίας και των συμμάχων τους.
Το 1916, οι Τούρκοι αρχίζουν, με την καθοδήγηση του Γερμανού στρατάρχη Liman Von
Sander, την εκτόπιση των ελληνικών πληθυσμών του Πόντου προς τα ενδότερα. Οι Πόντιοι
αντιδρούν και καταφεύγουν στα βουνά. Στην αρχή έχουν τον ρόλο της αυτοάμυνας των ελληνικών χωριών. Μερικοί οπλαρχηγοί πιστεύουν ότι πρέπει να γίνει Γενική Επανάσταση των
Ποντίων σε συνδυασμό με τη Ρωσική προέλαση.
Ελληνική Δημοκρατία του Πόντου
Το ζητούμενο πλέον είναι η δημιουργία ανεξάρτητου ελληνικού κράτους στον Πόντο,
με την επωνυμία Ελληνική Δημοκρατία του Πόντου. Οι Έλληνες πολλά ελπίζουν στη Ρωσική
προέλαση.
Με τη λήξη του πρώτου παγκοσμίου πολέμου και την ήττα της Τουρκίας και των συμμάχων της, η Ελλάς, που με πρωθυπουργό τον Ελευθέριο Βενιζέλο είχε μπει στον πόλεμο στο
πλευρό της Ατάντ, παίρνει την εντολή για κατάληψη της Σμύρνης και της περιοχής της.
Τα ελληνικά στρατεύματα αποβιβάζονται στη Σμύρνη το πρωί της 3ης Μαϊου 1919. Οι
Σμυρνιοί πανηγυρίζουν τον ερχομό των Ελλήνων στρατιωτών, τον ερχομό της μητέρας Ελλάδας.
Στις βορειοανατολικές ακτές της Μικρασιατικής χερσονήσου εγκαθίστανται βρετανικά
στρατεύματα. Οι Άγγλοι ζητούν από τους Έλληνες αντάρτες του Πόντου, να παραδώσουν τον
οπλισμό τους στα τμήματα της τουρκικής χωροφυλακής. Οι Πόντιοι αντάρτες δεν πέφτουν
στην παγίδα «των συμμάχων» και αρνούνται να παραδώσουν τον οπλισμό τους.
Όλη την περίοδο μέχρι την ανάπτυξη του Κεμαλικού Κινήματος, οι ελπίδες του ποντιακού λαού αυξάνουν για τη δυνατότητα δημιουργίας της « Ελληνικής Δημοκρατίας του Πόντου». Οι Πόντιοι αντάρτες αρχίζουν να κατεβαίνουν στις πόλεις. Το ποντιακό κίνημα παίρνει
τέτοια έκταση, ώστε η κεντρική οθωμανική εξουσία στέλνει τον Κεμάλ για να το καταστείλει.
Ο Μουσταφά Κεμάλ, ένας εκτουρκισμένος «ντολμέ» εβραίος, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη και αξιωματικός του οθωμανικού στρατού, ξεκινάει για τον Πόντο για την καταστολή
του ποντιακού κινήματος, με την άδεια του σουλτάνου και την επικύρωση των Άγγλων.
Στις 19 Μαϊου 1919 ο Κεμάλ πατά το πόδι στη Σαμψούντα. Από την επ’ αύριο της άφιξής
του οργανώνει τουρκικές συμμορίες με επικεφαλής τον βαρκάρη Τοπάλ Οσμάν, ενάντια στο
ποντιακό απελευθερωτικό κίνημα.
Η 19η Μαϊου 1919 είναι ημέρα σημαδιακή για τον ποντιακό ελληνισμό και θεωρείται ως
η απαρχή της γενοκτονίας των Ποντίων που ακολούθησε.
Οι Πόντιοι μάταια είχαν ζητήσει την αποστολή ελληνικής μεραρχίας στον Πόντο. Οι
οπλαρχηγοί του Πόντου πίστευαν ότι με τη βοήθεια της ελληνικής μεραρχίας θα μπορούσαν
να καταλάβουν τη Σεβάστεια, όπου ήσαν οι τουρκικές στρατιωτικές αποθήκες, αποκόπτοντας
έτσι τον τουρκικό στρατό από τις προμήθειες και δίνοντας τη δυνατότητα στις ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις της Σμύρνης να σταθεροποιήσουν τις θέσεις τους. Καμιά βοήθεια δεν στέλνεται στους Έλληνες του Πόντου. Η έλλειψη βοήθειας από το ελληνικό κράτος ακυρώνει τις
επιτυχημένες πρώτες προσπάθειες για συντονισμό και ενοποίηση του αγώνα των Ποντίων και
ελληνικού στρατού της Σμύρνης.
Τν τω μεταξύ, στην Ελλάδα συμβαίνουν κοσμοϊστορικά γεγονότα που καθορίζουν τη
δυσμενή έκβαση των πολεμικών επιχειρήσεων στο μικρασιατικό μέτωπο.
Μετά τη υπογραφή της συνθήκης των Σεβρών, η αντιπολίτευση προσκείμενη στον έκπτωτο βασιλέα Κωνσταντίνο τον Α΄ πιέζει για εκλογές. Ο πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος προκηρύσσει τις εκλογές για τις 25 Οκτωβρίου 1920. Ο βασιλεύς Αλέξανδρος, που εν των
μεταξύ είχε παντρευτεί την Ασπασία Μάνου, συνεργάζεται τώρα αρμονικά με τον Ελευθέριο
Βενιζέλο, για την πραγματοποίηση του οράματος της Μεγάλη Ελλάδος.
Στις 18 Σεπτεμβρίου 1920 ο βασιλεύς Αλέξανδρος υπογράφει το διάταγμα για την προκήρυξη των εκλογών της 25ης Οκτωβρίου. Όταν δημοσιευόταν το διάταγμα είχε παρεμβληθεί
στη νεότερη ιστορία της Ελλάδος, η «καταραμένη μαϊμού», ο πίθηκος Μόριτς του Αλέξανδρου
τσακώθηκε με το σκύλο του Βασιλέως. Στην προσπάθειά τους να τους χωρίσει ο πίθηκος δαγκώνει το βασιλέα Αλέξανδρο στο πόδι με αγριάδα. Οι γιατροί δεν δίνουν μεγάλη σημασία στο
τραύμα του βασιλέως, του παρέχονται οι πρώτες βοήθειες χωρίς ιδιαίτερη ανησυχία. Τέσσερις
ημέρες όμως αργότερα οι «θεράποντες ιατροί» διαπιστώνουν γενική μόλυνση του Αλέξανδρου. Στις 12 Οκτωβρίου 1920 ο βασιλεύς Αλέξανδρος πέθανε μέσα σε φοβερούς πόνους.
Η ενωμένη αντιπολίτευση κινείται για την επάνοδο του έκπτωτου γερμανόφιλου Κωνσταντίνου. Ο Κωνσταντίνος αποτελεί πια το εκλογικό επίκεντρο. Από την άλλη πλευρά η κυβέρνηση του κόμματος των Φιλελευθέρων αιφνιδιασμένη από το θάνατο του Αλέξανδρου
αδυνατεί να πάρει δυναμικές αποφάσεις. Οι εκλογές δεν αναβάλλονται για αργότερα ως
έπρεπε. Γίνεται μόνο μια εβδομάδα αναβολή των εκλογών, δηλαδή την 1η Νοεμβρίου 1920.
Την αποφράδα ημέρα, όπως την αποκάλεσαν, ο Ελευθέριος Βενιζέλος χάνει τις εκλογές παταγωδώς, με την ψήφο των μουσουλμάνων της Μακεδονίας και της Θράκης, δεν εκλέγεται
ούτε βουλευτής.
Η βασιλική παράταξη του Κωνσταντίνου θριαμβεύει και ο Δημήτριος Γούναρης σχηματίζει κυβέρνηση στη Αθήνα και φέρνει πίσω στην Ελλάδα τον Κωνσταντίνο. Οι σύμμαχοι δυσανασχετούν με την επάνοδο του γερμανόφιλου Κωνσταντίνου στην Αθήνα. Η στάση τους
αρχίζει να διαφοροποιείται εις βάρος της Ελλάδος. Στη Ρωσία έχουν επικρατήσει οι Μπολσεβίκοι. Η Σοβιετική Ένωση παίρνει τη θέση της Ρωσικής Αυτοκρατορίας.
Τα πράγματα αρχίζουν να δυσκολεύουν στη Μικρά Ασία για τους Έλληνες τόσο στην
Ιωνία όσο και στον Πόντο.
Η απογοήτευση που απλώνεται στις αντάρτικες ομάδες του Πόντου, συνδυασμένες με
την ανάπτυξη του τουρκικού κεμαλικού στρατού, ο οποίος ενισχύεται πλέον ανοικτά από τους
Σοβιετικούς, τους Γάλλους και τους Ιταλούς ξαναφέρνει στην επιφάνεια τις τάσεις αυτονόμησης του Ποντιακού κινήματος και της ξεχωριστής δράσης των ποντίων, ενάντια στην Τουρκία.
Οι Πόντιοι αντάρτες φέρνουν σε πολύ δύσκολη θέση τον τουρκικό κεμαλικό στρατό. Το Φεβρουάριο του 1922 ο Τούρκος στρατηγός Λιβά πασάς ζητά ανακωχή. Ο λόγος είναι ότι οι Τούρκοι αδυνατούν να μεταφέρουν άλλο στρατό από το μέτωπο με τον ελληνικό στρατό στο Εσκί
Σεχίρ, στον Πόντο. Οι Πόντιοι αντάρτες που είχαν φθάσει στο όριο αντοχής, δέχονται την
ανακωχή.
Ακριβώς σ’ αυτό το σημείο φαίνεται η έλλειψη συντονισμού του ελληνικού στρατού με
τους Έλληνες του Πόντου. Αν οι ελληνικές κυβερνήσεις είχαν αποφασίσει να βοηθήσουν ουσιαστικά το ποντιακό αντάρτικο και να δημιουργήσουν ένα κέντρο συντονισμού όλων των ελληνικών δυνάμεων της Ανατολής, θα ήταν πολύ αποτελεσματικότερη η συνολική δράση των

Ελλήνων. Παρ’ όλη τη στάση του ελλαδικού μητροπολιτικού κέντρου οι Πόντιοι αντάρτες εμφανίζουν αυθόρμητες τάσεις σύνδεσης με τον ελληνικό στρατό που προελαύνει στα βάθη της
Μικράς Ασίας και πλησιάζει στην Άγκυρα.
Το αυτόνομο στοιχείο του ποντιακού αντάρτικου πληρώνεται πολύ ακριβά. Υπάρχουν
συγκεκριμένες καταγγελίες για παράδοση Ποντίων ανταρτών,που συλλαμβάνονται στη Ρωσία
από τους μπολσεβίκους στους Τούρκους.
Η σοβιετοτουρκική προσέγγιση οδηγεί τους Ρώσους στην αρνητική αντιμετώπιση των
εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων της Ανατολής.
Υπάρχουν επίσης καταγγελίες για παραδόσεις Ποντίων ανταρτών στους δημίους Τούρκους χωροφύλακες, από Αμερικανούς στρατιωτικούς και συγκεκριμένα από τα αμερικανικά
πλοία που ναυλοχούν στον λιμένα της Αμισσού.
Το 1922, οι Τούρκοι έχουν μετατρέψει τον Πόντο σε κόλαση. Οι Έλληνες του Πόντου
εξοντώνονται κατά χιλιάδες. Η γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού που είχε αρχίσει την
19η Μαϊου 1919, που ο Κεμάλ πάτησε τη Σαμψούντα,ολοκληρώνεται το 1922. Πάνω από 350
χιλιάδες νεκροί είναι τα θύματα της τουρκικής θηριωδίας και του τουρκικού κεμαλικού σωβινισμού, στον Πόντο.Οι ποντιακές αντάρτικες δυνάμεις εγκαταλειμμένες απ’ όλους, δίχως
καμιά υλική και ηθική βοήθεια δεν μπορούν να αντισταθούν αποτελεσματικά στους κεμαλικούς
Τούρκους.
Η κατάρρευση του μετώπου
Στην άλλη πλευρά της Μικράς Ασίας, στην Ιωνία, αρχίζει η τελική φάση της Μικρασιατικής τραγωδίας. Στις 26 Αυγούστου 1922 σπάει το μικρασιατικό μέτωπο,λίγα χιλιόμετρα έξω
από την Άγκυρα, μετά την τουρκική αντεπίθεση. Ο ελληνικός στρατός διαλύεται μέσα σε λίγες
ημέρες. Δεν υπάρχει κανένα ελληνικό σχέδιο άμυνας και αναδίπλωσης του μετώπου.Η κατάρρευση του μετώπου είναι έργο της αποσύνθεσης που είχε προκαλέσει στο στράτευμα η πολτική της βασιλικής παράταξης,που ήταν κυβέρνηση στην Αθήνα. Μετά το πρώτο ρήγμα του
μετώπου, ο αρχηγός των στρατιωτικών δυνάμεων στη Μικρά Ασία παραμένει στη Σμύρνη, σε
απόσταση 600 χιλιομέτρων από το πεδίο των μαχών.
Αντί να επεξεργασθούν μέτρα για την άμυνα της Σμύρνης, αποφασίζουν την εκκένωσή
της από τον ελληνικό στρατό και την παράδοση του ελληνικού πληθυσμού της Ιωνίας και της
Σμύρνης στη σφαγή από τους Τούρκους.
Στις 9 Σεπτεμβρίου 1922 ο κεμαλικός στρατός μπαίνει στη Σμύρνη την οποία παραδίδει
στις φλόγες. Στην προκυμαία της Σμύρνης εξελίσσονται οι τελευταίες σκηνές της μικρασιατικής τραγωδίας. Η μεγάλη Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών δεν υπάρχει πια.
Το όνειρο της Μεγάλης Ιδέας που είχε για μια στιγμή γίνει πραγματικότητα χαροπαλεύει στα
θολά από το αίμα νερά του λιμανιού της Σμύρνης.
Η Σμύρνη, η νύμφη της Ιωνίας, το στολίδι της Ανατολής, η ελληνική Σμύρνη καίγεται,
δεν υπάρχει πια για τον ελληνισμό. Γίνεται στάχτη,θρήνος,κλάμα βουβό,και μια φουσκοπόταμη
οργή για την προδοσία. Από τα 4 εκατομμύρια των Ελλήνων της Μικρασιατικής χερσονήσου
μόνον περίπου 1.500.000 (ενάμιση εκατομμύριο) κατορθώνει να περάσει στην απέναντι ακτή
του Αιγαίου, στην Ελεύθερη Ελλάδα.
Η Ελλάδα που για χιλιάδες χρόνια πατούσε με τα δυο της πόδια τις δύο όχθες του Αιγαίου μένει από τότε ανάπηρη,με κομμένο το ένα της πόδι, αυτό που ακουμπούσε στην Ιωνία.
Ο ελληνικός λαός της Μικρασίας, όσοι δεν σώθηκαν περνώντας στην Ελλάδα,εξοντώθηκε από
τον τουρκικό κεμαλικό στρατό και τους Τσέτες. Όσοι επέζησαν εξισλαμίσθησαν βιαίως.
Ο ιμπεριαλισμός του Κεμάλ δοξάζεται πάνω στις εκατοντάδες χιλιάδες των νεκρών Ελλήνων της Ιωνίας και του Πόντου.
Στις 20 Σεπτεμβρίου 1922, οι «σύμμαχοι» υποχρεώνουν την Ελλάδα να εγκαταλείψει
την Ανατολική Θράκη, (την Ίμβρο και την Τένεδο), με τη συνθήκη των Μουδανιών και να την
παραδώσει στους Τούρκους.
Μετά την πτώση της Σμύρνης οι Πόντιοι βρίσκονται στην τραγικότερη στιγμή της ιστορίας τους. Παρ’ όλα αυτά εξακολουθούν να αντιστέκονται, μήνες μετά, στις ορδές των Τούρκων. Πολλοί σφάγηκαν από τους Τούρκους, όσοι πρόλαβαν, έφυγαν στις κοντινές περιοχές
της Σοβιετικής Ένωσης, για να ζήσουν και εκεί ύστερα από χρόνια νέους διωγμούς και εκτοπίσεις από το Στάλιν. Όμως και στην Σοβιετική Ένωση οι Πόντιοι αντιστάθηκαν στην πολιτική
των διακρίσεων και της αφομοίωσης. Παρέμειναν ΄Έλληνες. Και σήμερα όσοι από αυτούς έρχονται στην μητέρα Ελλάδα, αντί να τους εγκαθιστούν στην Θράκη, στην Αχίλλειον πτέρνα
της Ελλάδος, αντιμετωπίζουν στους δρόμους της Αθήνας την αδιαφορία και τη μικροψυχία
του αθηναϊκού κράτους, που είναι τόσο κοντόφθαλμο, που η όρασή του δεν ξεπερνά τα όρια
του κλεινού άστεως.
Οι κρυπτοχριστιανοί του Πόντου
Αλλά ας επανέλθουμε στον Πόντο, στις τραγικές εκείνες ημέρες και νύχτες του φθινοπώρου του 1922. Τότε,όσοι Έλληνες Πόντιοι γλύτωσαν από τις σφαγές των Τούρκων και δεν
μπόρεσαν να φύγουν στην Ελλάδα ή στην Σοβιετική Ένωση, αναγκάστηκαν να εξισλαμισθούν,
φαινομενικά στην ουσία, όμως παραμένουν ακόμα Έλληνες και Χριστιανοί. Είναι οι κρυπτοχριστιανοί του Πόντου, που ακόμα και σήμερα αντιστέκονται με το δικό τους τρόπο στον τουρκικό σωβινισμό, που ακόμα ομιλούν την ελληνική ποντιακή διάλεκτο, που κάνουν κρυφά το
σταυρό τους και κοινωνούν κρυφά τα άχραντα μυστήρια των προγόνων τους.
Σύμφωνα με ανεπίσημα στοιχεία, περίπου τρία (3) εκατομμύρια κρυπτοχριστιανοί Έλληνες ζουν σήμερα στα παράλια του ιστορικού Πόντου.
Ο Πόντος, η αλύτρωτη αυτή πατρίδα των Ελλήνων ακόμα αντιστέκεται στη μειοψηφία
της κυρίαρχης τουρκικής ορδής. Οι λαοί της Μικράς Ασίας, παρ’ όλες τις σφαγές και τους
εξανδραποδισμούς, εξακολουθούν να δηλώνουν, με τον έναν ή άλλον τρόπο, την ύπαρξή τους.
Το ηφαίστειο που λέγεται μικρασιατικό (ή Ανατολικό) ζήτημα σιγοβράζει, και κάποτε θα
ξεσπάσει, για να βρει την πραγματική λύση του,για να βρουν οι καταπιεζόμενοι λαοί της Τουρκίας, Κούρδοι,Αρμένιοι,Έλληνες κ.ά. τη δικαίωσή τους,για να πάρουν πίσω ελεύθερη την πατρίδα τους, με πρώτους τους γενναίους Πόντιους Έλληνες.
Η Μεγάλη Ιδέα,για τους Έλληνες εκείνους που έχουν στην καρδιά τους το όραμα της
αιώνιας Ελλάδος,που ζουν τόσο στην έως τώρα απελευθερωμένη Ελλάδα, όσο και εκείνων
που κατάγονται ή ζουν στις αλύτρωτες ελληνικές πατρίδες (Βόρειος Ήπειρος,Πελαγονία,Ανατολική Ρωμυλία,Ανατολική Θράκη,Ίμβρος,Τένεδος,Ιωνία,Δυτική Μικρασία,Πόντος,Κύπρος
(ελεύθερη και κατεχόμενη) αλλά και για τους Έλληνες που ζουν στα πέρατα του κόσμου, δεν
πέθανε.
Η Μεγάλη Ιδέα, με τη δισυπόστατη μορφή της – εδαφική αποκατάσταση του ελληνισμού
και πνευματική και πολιτιστική αναγέννηση της Ελλάδος-κινδύνευσε αλλά τελικά δεν πνίγηκε
εκείνη τη ζοφερή ημέρα της 9ης Σεπτεμβρίου 1922, στα ματωμένα νερά της Σμύρνης. Έγινε
Γοργόνα, μια άλλη αδελφή του Μέγα Αλεξάνδρου, και ζει μέσα στις καρδιές και τις ψυχές των
Πανελλήνων, οργώνοντας μερόνυχτα τις πέντε ελληνικές θάλασσες!
* Ιωάννης Σωπασής-Δαναός,γόνος Κρητικής οικογένειας αγωνιστών, που έλκει την καταγωγή από τη Νάουσα της Μακεδονίας. Γεννήθηκε στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Είναι (ήταν
τότε) πρόεδρος της Επιτροπής Προβολής Εθνικών Θεμάτων «Τα Δίκαια του Ελληνισμού».
Είναι δημοσιογράφος.
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ – ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ
γράφει ο Δημήτρης Ναούμ
Τέσσερις αγωνιστικές πριν από το φινάλε του πρωταθλήματος της
Α΄ΕΠΣ Καστοριάς, ο Παναργειακός έχει το πάνω χέρι στο να κόψει
πρώτος το νήμα και να στεφθεί πρωταθλητής, παίρνοντας παράλληλα
το εισιτήριο για τα μπαράζ ανόδου στην Δ΄Εθνική.
Μπορεί το σερί των επιτυχιών να σταμάτησε στο Νταηλάκη για
τον Παναργειακό, μιας και γνώρισε τη ήττα με 3-2 και παράλληλα την
πρώτη ήττα του για το 2012, ωστόσο οι ‘’Κοκκινόμαυροι ‘’ είναι καλά ‘’ γαντζωμένοι ‘’
στην κορυφή του βαθμολοικού πίνακα της Α΄ΕΠΣ Καστοριάς, έχοντας διαφορά τριών
βαθμών από τη δεύτερη Πολυκάρπη, η οποία είναι και η μοναδική ομάδα που καταδιώκει τους Αργίτες.
(Tην ώρα που γράφονται οι σελίδες αυτές και πριν ο αθλητικογράφος μας και αγαπητός μας Δημήτρης επιστρέψει, βρίσκεται εκτός Άργους, στον μεταξύ τους αγώνα
τη Μεγάλη Τετάρτη 11 Απριλίου, που διεξήχθη στο Άργος Ορεστικό, ξεκαθάρισαν
τους λογαριασμούς τους. Η ομάδα της Πολυκάρπης ηττήθηκε από τον ασυγκράτητο
Παναργειακό με σκορ 6-1 οπότε η διαφορά τους διευρύνθηκε στους 6 βαθμούς και ο
Παναργειακός είναι πλέον ο βέβαιος πρωταθλητής).
Το συγκρότημα του Βαγγέλη Σιώμο, με πολύ καλή επιθετική συγκομιδή-παραμένει
η καλύτερη επίθεση το πρωταθλήματος- θα επιδιώξει στα εναπομείναντα τέσσερα παιχνίδια να διατηρηθεί στην κορυφή, να στεφθεί πρωταθλητής και από κει και πέρα να
διεκδικήσει την άνοδό του στην Δ΄Εθνική, με΄σα από τους αγώνες μπαράζ με τους
πρωταθλητές των Ενώσεων Κοζάνης, Γρεβενών και Φλώρινας, σε ένα μίνι πρωτάθλημα
με παιχνίδια ενός και εκτός έδρας, με τους δύο πρώτους να παίρνουν το εισιτήριο για
την πιο πάνω κατηγορία.
Βέβαια, σ’ αυτήν την προσπάθεια του Παναργειακού ο κόσμος του Άργους Ορεστικού θα πρέπει να βρίσκεται στο πλευρό της Ομάδας και να γίνει ο δωδέκατος παίχτης.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 18η ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
18η αγωνιστική: Παναργειακός – Βίτσι
19η αγωνιστική: Διποταμία –Παναργειακός
20η αγωνιστική: Παναργειακός- Γραμμοχώρια
21η αγωνιστική: Νταηλάκη –Παναργειακός
22η αγωνιστική: Νεστόριο–Παναργειακός

4-0
1-4
2-1
3-2
0-3

που μας πέρασε, καθώς με τις επιβλητικές εντός έδρας νίκες που πέτυχε κόντρα στον Ηρακλή Κοζάνης και την Αλεξάνδρεια, έβαλε τέλος
στο άγχος και στην πίεση της παραμονής του στην Γ΄ Εθνική.
Το συγκρότημα του Γιάννη Δημητριάδη δείχνοντας στοιχεία πραγματική Ομάδας, έχοντας και τη συμπαράσταση του κόσμου, κατάφερε, τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε του φετινού πρωταθλήματος,
να σώσει την ‘’ παρτίδα ‘’, παρά τα πολλά προβλήματα καθ’ όλη τη
διάρκεια της σεζόν.
Ωστόσο τα τελευταία παιχνίδια, θα επιδιώξει, να δώσει συνέχεια
στην πολύ καλή εικόνα που παρουσιάζει, για να σφραγίσει και μαθηματικά για έβδομη συνεχή χρονιά την παρουσία του στο δύσκολο πρωτάθλημα της
Γ΄Εθνικής.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ 17ης ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 19ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
17η αγωνιστική: Άργος Ορεστικό – Ηρακλής Κοζάνη
18η αγωνιστική: Φοίνικας Λάρισας – Άργος Ορεστικό
19η αγωνιστική: Άργος Ορεστικό - Αλεξάνδρεια

95-75
89-80
95-72

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΡΕΙΣ AΓΩΝΙΤΙΚΕΣ
20η αγωνιστική: Άργος Ορεστικό (έχει ρεπό)
21η αγωνιστική: Αιγινιακός – Άργος Ορεστικό 29/4/2012
22η αγωνιστική: Άργος Ορεστικό – Μεταμόρφωση Βόλου 6/5/2012

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 14 αγωνιστικές)
1ος Φίλιππος Βεροίας *
2ος Μεταμόρφωση Βόλου
3ος Φοίνικας Λάρισας *
4ος Ανατόλια*
5ος Αστέρας Λάρισας
6ος Αιγινιακός*

33
32
29
29
28
27

7ος Ηρακλής Κοζάνης *
8ος Διόσκουροι Κοζάνης*
9ος ΄Αργος Ορεστικό
10ος Γ.Σ. Βόλου *
11ος Αλεξάνδρεια *

26
22
22
19
18

(*με αστερίσκο είναι οι ομάδες που έχουν κάνει στο Β΄ γύρο ρεπό)

ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΥ

Δημήτριος Ναούμ

23η αγωνιστική: Παναργειακός – Πολυκάρπη
6-1
24η αγωνιστική: Μαυροχώρι – Παναργειακός
25η αγωνιστική: Παναργειακός – Πεντάβρυσος
26η αγωνιστική: Ασπροκκλησιά – Παναργειακός (τελευταία)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 22 αγωνιστικές)
1.- Παναργειακός
2.- Πολυκάρπη
3.- Κορησός
4.- Γραμμοχώρια
5.-Πεντάβρυσος`
6.-Νταηλάκη
7.- Ανπελόκηποι

56 (59)
53 (53)
48
45
42
38
33

8.- Μαυροχώρι
9.- Οινόη
10.- Κρόνος
11.- Βίτσι
12.- Νεστόριο
13.- Διποταμία (-5)
14.- Ασπροκκλησιά

32
29
22
18
17
1
1

ΜΠΑΣΚΕΤ – Α.Σ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
Μετά τις τελευταίες πολύ καλές εμφανίσεις του, αλλά και τα θετικά αποτελέσματα,
το Άργος Ορεστικό, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, εξασφαλίζει την παραμονή
του στην Γ΄Εθνική.
Την πολύ καλή αγωνιστική του κατάσταση πιστοποίησε το Άργος Ορεστικό το μήνα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ

Εργαστηριακές αναλύσεις νερού, εδάφους - Περιβαλλοντικές Μελέτες Επεξεργασία Λυμάτων - ISO 9001 - HACCP
Εργαστήριο αναλύσεων νερού - εδάφους λειτουργεί στο Άργος Ορεστικό Καστοριάς.
Το εργαστήριό μας είναι το μόνο πιστοποιημένο, στις μικροβιολογικές αναλύσεις νερού, στη Δυτική Μακεδονία και λαμβάνοντας
υπόψη και τη φετινή πιστοποίηση (2012) σε επιπλέον μικροβιολογικές και φυσικοχημικές παραμέτρους, αποτελεί ένα από τα πληρέστερα
πιστοποιημένα εργαστήρια αναλύσεων νερού στη βόρεια Ελλάδα (Μακεδονία- Θράκη).
Αναλαμβάνουμε πάσης φύσεως αναλύσεις νερού (πόσιμου, επιφανειακού, κολυμβητηρίων).
Οι αναλύσεις νερού της ευρύτερης περιοχής ολοκληρώνονται μέσα στον ελάχιστο χρόνο, που πρέπει να τηρείται, ώστε να θεωρούνται πλέον αξιόπιστες και αποδεκτές.
Εκτελούνται εδαφολογικές αναλύσεις για αγροτικές καλλιέργειες.
Γ. Φώτα 21, 522 00 Άργος Ορεστικό • Τηλ. 24670 44 087 • Κιν. 6945 90 22 34 • E-mail: avrachem@gmail.com
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ΣΤΟ ΡΥΘΜΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
•

Με το φύλλο αυτό ( αριθμός 252- Απρίλιος 2012) η
εφημερίδα μας συμπληρώνει 21 χρόνια συνεχούς
κυκλοφορίας. 21 χρόνια ανιδιοτελούς προσφοράς
στον τόπο μας- στην πόλη μας. Αυτό κανείς καλόπιστος δεν μπορεί να το αμφισβητήσει.

•

Διανύσαμε ήδη το πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου και βρισκόμαστε στα μέσα της άνοιξης. Της όψιμης φετινής άνοιξης. Οι καιρικές συνθήκες όμως,
κάθε άλλο παρά ανοιξιάτικες είναι. Παρ όλα αυτά οι
φτερωτοί φίλοι μας, τα χελιδόνια και οι πελαργοί,
πρεσβευτές του ερχομού της άνοιξης ήδη βρίσκονται κοντά μας.

•

Όσο για το Μάρτιο, τι να πούμε. Ένας μήνας της
άνοιξης με καιρικά φαινόμενα του χειμώνα. Και δεν
είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό, αντίθετα,
είναι σύνηθες φαινόμενο.

•

•

•

•

•

Θεατρική παράσταση με το έργο του Μάριου Ποντίκα<< Τρομπόνι>>, δόθηκε το βράδυ της Πέμπτης 15
Μαρτίου στο περικαλλές Πολιτιστικό Κέντρο της
πόλης μας από το Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος
( κλιμάκιο Μακεδονίας – Θράκης). Έλαβαν μέρος οι
ηθοποιοί: Τάσος Περζικιανίδης, Γιολάντα Μπαλαούρα, Βασίλης Σπυρόπουλος και Δημήτρης Κολοβός.
Η προσέλευση του κοινού ήταν εντυπωσιακή καθώς
η αίθουσα ήταν ασφυκτικά γεμάτη.
Εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποίησε η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου μας σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού
Νοσοκομείου Καστοριάς και τη συμμετοχή του Α.Σ.
Παναργειακός. Η αιμοδοσία έγινε το πρωί της Τρίτης
20 Μαρτίου, στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης.
Με την πρέπουσα επισημότητα και λαμπρότητα γιορτάστηκε και φέτος στην πόλη μας η Εθνική Γιορτή
της 25ης Μαρτίου. Μετά τη θεία λειτουργία και τη δοξολογία στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής, ο δάσκαλος κ. Μπίζιος εκφώνησε τον πανηγυρικό της
ημέρας. Στη συνέχεια έγινε η κατάθεση στεφάνων
από τις τοπικές αρχές στο Μνημείο Ηρώων. Ακολούθησε η καθιερωμένη παρέλαση της Μαθητιώσας νεολαίας και της Ευξείνου Λέσχης υπό τους ήχους της
Φιλαρμονικής του Δήμου μας. Μετά το πέρας της παρελάσεως ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου, δεξιώθηκε τις αρχές και το κοινό στο Δημοτικό
Μέγαρο.
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Άργους Ορεστικού και οι εκδόσεις << Ερωδιός>> παρουσίασαν το βιβλίο << Δαμασκηνιά της Δυτικής Μακεδονίας στο χώρο και στο
χρόνο>> στην αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.
Για το βιβλίο μίλησαν οι συγγραφείς του βιβλίου και
η Φιλόλογος καθηγήτρια κυρία Μελίκα Σανταλίδου.
Η παρουσίαση του βιβλίου έγινε στα πλαίσια των εκδηλώσεων << 1912- 2012 Άργος Ορεστικό Ιστορικές
αναδρομές 100 χρόνων>> που πραγματοποιεί ο
Δήμος μας για τον εορτασμό των 100 χρόνων από
της απελευθέρωση της πόλης μας
Ο ΣΕΓΑΣ τίμησε τους αθλητές του που διακρίθηκαν
τον προηγούμενο χρόνο καθώς και ανθρώπους που
πρόσφεραν πολλά στον κλασικό Αθλητισμό. Ανάμεσα στους τιμηθέντες, για μια ακόμη φορά, ο συμπολίτης
μας
Αθανάσιος
Ράπτης
(Εθνικός

Προπονητής Κλασικού Αθλητισμού για πολλά χρόνια), την προσφορά του οποίου τόσο σε τοπικό όσο
και σε Πανελλήνιο επίπεδο κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Φίλε, Θανάση, συγχαρητήρια. Αξίζεις τα
εύσημα.
•

Η αθλήτρια του Φιλαθλητικού Συλλόγου Άργους Ορεστικού Όλγα- Μαρία Βεκιάρη, τερμάτισε δεύτερη στα
2.000 μ. Παγκορασίδων στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα δρόμου σε ανώμαλο έδαφος με χρόνο
7΄02΄΄. Επίσης η αθλήτριά μας Βασιλική Παπαδοπούλου κατετάγη έβδομη με χρόνο 7΄10΄΄. Με τις σημαντικές αυτές διακρίσεις, ο Φιλαθλητικός Σύλλογος
της πόλης μας έρχεται στην πρώτη θέση κατάταξης
σε επίπεδο Συλλόγων Δυτικής Μακεδονίας.

•

Ρητές διαβεβαιώσεις του Υπουργού Άμυνας κ. Αβραμόπουλου ότι θα παραμείνει ο στρατός στο Νομό
μας. Οι διαβεβαιώσεις δόθηκαν. Θα τηρηθούν όμως;
Ο καιρός θα το δείξει.

•

Οι καιροί δύσκολοι. Οι αλτρουιστικές πράξεις βοήθειας προς τους αναξιοπαθούντες συνανθρώπους
μας είναι γλυκό βάλσαμο ανακούφισης και θεάρεστη
πράξη. Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, η Ιερά Μητρόπολη Κωνσταντίας- Αμμοχώστου και πολίτες της Κύπρου, πρόσφεραν δωρεάν οκτώ τόνους πατάτες στην
Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς, η οποία και διένειμε σε
αναξιοπαθούντες. Πράξεις ανθρωπιάς. Πράξεις Χριστιανικές. Άξιες επαίνων.

•

Την Τετάρτη το βράδυ 4 Απριλίου, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μορφωτικού Συλλόγου της «Ορεστίδος», πραγματοποιήθηκε «Βραδιά Μουσικής
Δωματίου (βιολί, βιόλα, κιθάρα) με έργα των VIVALDI, KUMMER, RAGANINI, MOZART, CARRULLI.
Την εκδήλωση διοργάνωσαν ο Σύλλογος Γονέων και
κηδεμόνων του Α΄Δημοτικού Σχολείου και ο Μορφωτικός Σύλλογος «Ορεστίς». Τα έργα ερμήνευσαν
οι: Ελπίδα Κωνσταντινίδου, Σπύρος Τάκας και Βαγγέλης Καψάλης.

•

Ηλιόλουστο ήταν το πρωινό το Σάββατο του Λαζάρου. Έτσι, τα μικρά παιδιά, αγόρια και κορίτσια, περιδιάβαιναν τις γειτονιές με τα στολισμένα καλαθάκια
τους τραγουδώντας το παραδοσιακό «Ξύπνα Λάζαρε…».

•

Τελευταία, πολύ συχνά, αναγράφονται στον τύπο ρεπορτάζ σχετικά με την ύπαρξη υδρογονανθράκων
και φυσικού αερίου στο υπέδαφος της χώρας μας (
στεριά και θάλασσα).Το ενδιαφέρον και μεγάλων
εταιρειών πετρελαίου όπως της SHELL και της
BPδείχνει ότι όντως υπάρχουν. Μακάρι τα κοιτάσματα να είναι αξιόλογα και να αρχίσει όσο το δυνατό συντομότερα η εκμετάλλευσή των.

•

Την ίδια ώρα που το κράτος δαπανά πολλά εκατομμύρια ευρώ για στεγαστικές ανάγκες διαφόρων υπηρεσιών του, δεκάδες δημόσια κτίρια ( πάνω από 20
μόνο στο κέντρο της Αθήνας) παραμένουν κενά- αναξιοποίητα. Ενδεικτικό της τεράστιας κρατικής σπατάλης, ( την οποία δυστυχώς κανείς δεν τολμά να
περιορίσει. Γιατί άραγε;) είναι ότι για τη στέγαση του
ΑΣΕΠ καταβάλλεται ετήσιο ενοίκιο 2 εκατομμύρια
ευρώ!.. Για τη στέγαση του συνηγόρου του πολίτη 1,2
εκατομμύρια ευρώ!.. Για τη στέγαση ΣΔΟΕ 34.000
ευρώ μηνιαίως!.. και πάει λέγοντας. Αυτά είναι ενδει-

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

Συγχαρητήρια

Την αγαπημένη μας εγγονή και ανηψιά Αφροδίτη
Ουζούνη του Ιωάννη και της Αργυρώς, που πήρε το
πτυχίο της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, συγχαίρουμε θερμά και της ευχόμαστε ολόψυχα: «Καλή σταδιοδρομία και καλή τύχη».
Η Γιαγιά Αφροδίτη Ουζούνη
Η Θεία Ελένη Ουζούνη

Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη της Συντακτικής
Επιτροπής της Εφημερίδας του Μορφωτικού Συλλόγου ‘’Η
ΟΡΕΣΤΙΣ’’ συγχαίρουμε την Αφροδίτη Ουζούνη του Ιωάννη
και της Αργυρώς, για τη λήψη του Πτυχίου της Νομικής
Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ευχόμενοι καλή σταδιοδρομία και καλή τύχη στη ζωή της.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Την αγαπημένη μας κόρη, εγγονή και αδελφή Δέσποινα Κυργιάννη του Στέργιου και της Γεωργίας, που
πήρε το πτυχίο της Φαρμακευτικής, συγχαίρουμε
θερμά και της ευχόμαστε ολόψυχα: «Καλή σταδιοδρομία και καλή τύχη».
Οι γονείς Στέργιος- Γεωργία
Η Γιαγιά Δέσποινα Κυργιάννη
Ο αδελφός Γιώργος

Ωσαύτως συγχαίρουμε και την Δέσποινα Κυργιάννη του
Στεργίου και της Γεωργίας για τη λήψη του Πτυχίου της
Φαρμακευτικής Σχολής, με την ευχή να σταδιοδρομήσει
καλώς και να έχει καλή τύχη στη ζωή της.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
και τη Συντακτική Επιτροπή
ο πρόεδρος του Συλλόγου Βασίλειος Αβραμίδης
η γραμματέας Φιλίτσα Τεζαψίδου

κτικά, φανταστείτε τι συμβαίνει σε όλη τη χώρα…
Χαρακτηριστικό και το ενοίκιο που πληρώνει η ΔΥΟ
Καστοριάς. 260.000 ευρώ ετησίως!.. Και δεν είναι
μόνο αυτά.
•

Και ενώ η οικονομική κρίση συνεχώς επιδεινώνεται ,
διάφορα στατιστικά στοιχεία τα οποία αναφέρονται
στη χώρα μας είναι άκρως ανησυχητικά και απογοητευτικά. Έχουμε και λέμε: 18 ληστείες την ημέρα!..
Ένας φόνος ανά δυο ημέρες!.. Τρεις πορείες κάθε
μέρα , κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο κυριολεκτικά έχει νεκρώσει. Τι να πει κανείς. Μες την
τρελή χαρά αυτή η χώρα…

•

Απερρίφθη το αίτημα των φορέων της Δυτικής Μακεδονίας για μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης από το αρμόδιο Υπουργείο. Και τίθεται το
εύλογο ερώτημα: Πώς θα αντιπεξέλθουν στα έξοδα
για τη θέρμανση οι κάτοικοι της περιοχής μας το ερχόμενο χειμώνα;

•

Με θρησκευτική κατάνυξη παρακολούθησαν οι πιστοί
τις θείες Ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας. Οι
Ιεροί Ναοί Αγίας Παρασκευής και Αγίου Νεκταρίου
ήταν καθημερινά κατάμεστοι από πιστούς.

•

Με συννεφιά και κρύο αλλά χωρίς βροχή έγινε η περιφορά των Επιταφίων τη Μεγάλη Παρασκευή. Η συνάντηση των Επιταφίων έγινε στην πλατεία Λαλά,
μπροστά από τα γραφεία των Ελληνικών Ταχυδρομείων. Η κοσμοσυρροή ήταν εντυπωσιακή.

•

Προσωπικά πιστεύω ότι ο χώρος συνάντησης των
Επιταφίων δεν είναι ο κατάλληλος. Μήπως οι αρμόδιοι πρέπει να το σκεφτούν και να βρουν καταλληλότερο σημείο;

•

Άστατος ήταν ο καιρός το Μεγάλο Σάββατο. Το
βράδυ της Ανάστασης ψιλόβρεχε, ευτυχώς σταμάτησε γρήγορα και οι πιστοί παρακολούθησαν απρόσκοπτα την Ανάσταση του Κυρίου.

•

Σχετικά καλές ήταν οι καιρικές συνθήκες την Κυριακή
του Πάσχα. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία σε πολλούς ( μερακλήδες) να ψήσουν τον οβελία και το κοκορέτσι
τους και να γιορτάσουν τη μεγάλη γιορτή της Ανάστασης του Κυρίου με τον Ελληνορθόδοξο τρόπο.

•

Μετά από σχετική απόφαση της Επιτροπής Τοπωνυμιών ο Δήμος μας παίρνει επιτέλους και πάλι τη φυσική του ονομασία κα ονομάζεται ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ
ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ. Αναμένεται η σχετική απόφαση υπογραμμένη από τον αρμόδιο Υπουργό και δημοσίευση
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ( ΦΕΚ). Μέχρι να
γίνει αυτό, η επωδός της στήλης αυτής θα εξακολουθήσει να υπάρχει.

•

Δημήτριε, οσονούπω θα αναφωνήσουμε και πάλι το
γνωστό…

•

ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΤΗ
ΦΥΣΙΚΉ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ;

•

ΠΟΤΕ ΘΑ ΟΝΟΜΑΣΘΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ
ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ;
Ο Παρατηρητής

ΚΑΤΕΒΑΛΕΣ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΟΥ;
Αγαπητοί μας, αφού σας ευχαριστήσουμε για την υποστήριξη που μας παρέχετε, παρακαλούμε όλους, να καταβάλετε τη συνδρομή σας το συντομότερο.
Δυστυχώς οικονομική ενίσχυση δεν δεχόμαστε από κανένα κρατικό φορέα ούτε και από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Στηριζόμαστε μόνον στις δικές σας δωρεές και συνδρομές.
Είναι ο μοναδικός οικονομικός μας πόρος για την έκδοση της εφημερίδας και ταυτόχρονα για την επιβίωση του
Συλλόγου μας.
Τα ταχυδρομικά τέλη έχουν αυξηθεί και ο αριθμός των
φύλλων της εφημερίδας στο εσωτερικό που τυγχάνουν του
μειωμένου τέλους έχει περιορισθεί στις 400. Πέραν του
αριθμού αυτού καταβάλλεται ολόκληρο το ποσόν.
Λόγω, λοιπόν, επιπλέον οικον. Επιβαρύνσεως είμαστε
υποχρεωμένοι να προβούμε στον περιορισμό των συνδρομητών, διαγράφοντας αυτούς που δεν εξόφλησαν τη συνδρομή τους.
Με λύπη μας το γράφουμε, αυτό είναι το τελευταίο
φύλλο που αποστέλλεται σ’ αυτούς που δεν είναι συνεπείς
στις υποχρεώσεις τους.

