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ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΗΓΕΙΑΣ
Πάντα βρίσκονται στην επικαιρότητα και μονάχα για μερικές ήμερες, ένα
ή περισσότερα θέματα για κινδύνους
σχετικά με την υγεία, τη ζωή μας ή και
το μέλλον της ανθρωπότητας. Ο καται
γισμός των ασύνδετων ή και αντιφατι
κών μεταξύ τους πληροφοριώ ν, στην
ουσία μας αφήνει απληροφόρητους για
τις πραγματικές διαστάσεις του επίκαι
ρου θέματος, αλλά και συγχυσμένους
σχετικά με το τι πρέπει να κάνουμε. Το
εκαστοτε "φλέγον" ζήτημα, αφού μας
αναστατώσει και πολύ συχνά μας πανικοβάλλει για μερικές ημέρες, στη συ
νέχεια εξαφανίζεται από το προσκήνιο
και κανένας δεν αισθάνεται υποχρεω
μένος να μας ενημερώ σει για την κα
τοπινή του εξέλιξη . Ο θόρυβός για το
πρόβλημα των "τρελών" αγελάδων και
της πιθανής σχέσης της νόσου αυτής
με τον άνθρωπο, εφερε πάλι στην επ ι
φάνεια αυτα τα αμείλικτα ερωτήματα,
που αναδύονται απο τη φύση του πολιτι
σμού μας και απεικονίζουν την ποιότητά
του, στο κατώφλι του 2 Ίο υ αιώνα Θα
προσπαθήσουμε, φίλοι αναγνώστες του
εντύπου μας, να σας δώσουμε μια απλή
και εμπεριστατωμένη εικόνα για αυτό
το θέμα, με βάση τα όσα μέχρι σήμερα
γνωρίζει η επιστήμη.
Ο εκτροχιασμός από την ορθή πρα
κτική στην παραγωγή τροφών για τα
βο ο ειδ ή , θυσίασε τη Δημόσια Υγεία
στο βωμό του ασύστολου κέρδους και
δημιούργησε μια καινούργια νοσογόνο
οντότητα, με θανατηφόρα πάντα κατά
ληξη. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά το
1985 σε αγελάδες στην Αγγλία και στις
αρχές του 1987 πήρε διαστάσεις επιδη
μίας Προσβάλλει το νευρικό σύστημα
των ζώων και κυρίως τον εγκέφαλο. Τα
παθολογοανατομικά ευρήματα δείχνουν
αμφίπλευρα συμμετρικές εκφυλιστικές
αλλοιώσεις σε ορισμένες θέσεις τηςφαι
6ς ουσίας του σίελέχους του εγκεφάλου.
Συγκεκριμένα υπάρχει χαρακτηριστική

Η ΣΠΟΓΓΙΟΜΟΡΦΗ
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αγελάδων...ή και του
ποήιτισμού pas;
Α ρ θ ρ ο rο υ Π ρ ο έ δ ρ ο υ
A p o s . Β ό ισ ο υ
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κενοτοπίωση της φαιάς ουσίας του εγκε
φάλου που της προσδίδει σπογγιώδη
όψη. Ως εκ τούτου ονομάσθηκε αυτή η
νέα ασθένεια Σ π ο γ γ ιό μ ο ρ φ ο ς Εγκεφ α λ ο π ά θ εια τω ν Β ο ο ειδ ώ ν (B o v in e
S p o g ifo rm E n g e fa lo p a t h y ) και επι
κρ ά τησ ε δ ιεθ νώ ς η σ υ ντο μ ο γρ α φ ία
BSE. Τα συμπτώματα της είναι: Φόβος,
α στάθεια, έλλειψ η σ υ ντο νισ μ ο ύ των
κινήσεω ν, επ ιθετικότητα, κατάθλιψη
και τέλος θανατος, ο οποίος επέρχεται
μέσα σε 6 μήνες. Λόγω αυτής της μ ε 
ταβολής της διανοητικής κατάστασης
των ζώων, η ασθένεια αυτή ονομάστηκε
και Ν όσος των "Τ ρ ε λ ώ ν " Α γελά δω ν
Σήμερα είναι ευρέως αποδεκτό ότι, ο
αιτιολογικός παράγοντας της νόσου εί
ναι τα Prion, δηλαδη μικρά πρωτεϊνικά
λοιμογόνα σωματίδια τα οποία περιέ
χουν ελάχιστο ή καθολου πυρηνικό οξυ,
σε αντίθεση με τα ιοειδή τα οποία είναι
μικρά λοιμογόνα τεμαχίδια πυρηνικού
οξέος (RNA) στερούμενα πρωτεϊνικής
κάψας και είναι πολύ ανθεκτικό γενικώς,
ενώ ανθίστανται στα συνήθη μέσα απο
στείρωσης και απολύμανσης. To prion
ως οντότητα είναι μέχρι στιγμής κάτι το
υποθετικό, κανείς δεν το έχει δει, κανείς
δεν το έχε ι απομονώσει και κανείς δεν
το έχει καλλιεργήσω ι. Εκείνο όμως που
έχουν δει και περιγράφουν οι ερευνηιές, είναι οι "κ ύ λ ιν δ ρ ο ι p rio n "(p rio n

ro d s), δηλαδή κυλινδρικά σωματίδια,
τα οποία ανευρίσκονται σε καθαρά κλά
σματα εγκεφ αλικής ουσίας κρικητών
που έχουν μολυνθεί με scrap ie.
Η επικρατέστερη άποψη σήμερα είναι
ότι, η νόσος μεταδόθηκε στις αγελάδες
(βοοειδή) δια της εντερικής οδού, από
ζωοτροφές (κρεατάλευρα, οστεάλευρα)
που προέρχονταν από άρρωστα πρό
βατα μ ο λυ σ μ ένα με τον λ ο ιμ ο γ ό ν ο
παράγοντα scra p ie (τρομώδης νόσος
των αιγοπροβάτω ν), όταν επεκράτησαν, παράλληλα, πιο ελαστικές μέθοδοι
αποστείρω σης των νεκρών προβάτων
που προορίζονταν για ζωοτροφή. Σ υ 
γ κ εκ ρ ιμ έν α , μ ειώ θ η κ ε η θ ε ρ μ ο κ ρ α 
σία α π ο σ τείρ ω σ η ς στους 105oC (για
λόγους οικονομίας) και είναι πιθανόν
να επ εζησα ν παράγοντες scrap ie που
π έρα σα ν στη σ υνέχεια στα β ο ο ειδ ή .
Η Σ π ο γ γ ιό μ ο ρ φ η Ε γ κ ε φ α λ ο π α θ ε ια
των Βοοειδώ ν (Σ Ε Β ) θεωρείται σήμερα
ένα μέλος της ομάδάς των Μ ετα δ ο τι
κών Εκφ υλιστικώ ν Εγκεφαλοπαθειω ν
Το γεγονός ότι ανήκει στις μεταδοτικές
εγκεφ α λο π ά θειες αποδείχθηκε με τη
μετάδοση της νοσου σε μύες με ενόοεγκεφαλικο εμβολιασμό και χορήγηση
από το στόμα, καθώς επίσης σε χοίρους
και βοοειδή με ενδοεγκεφαλικο εμ β ο 
λιασμό.
Στην ομάδα των σπογγιόμορφων εγκεφαλοπαθειων ανήκουν και άλλες ασθε
νειες του ανθρώπου, οι αποκαλουμενες
νόσοι των ασυνηθώ ν βραδέω ν δρώντων ιών (U nconventional Slow Virus
Diseases). Οι πλέον αντιπροσωπευτικές
νοσοι στον άνθρωπο είναι
1) Η κλα σσική ή σποραδική νόσος
των C re u tz fe ld t-Ja c o b (C J). η οποία
έχει περιγράφει στο τέλος του πρώτου
τετάρτου του 20ου αιώνα.
2 ) Το σ ύ ν δ ρ ο μ ο G e r s t m a n n S tra u ssle r (GSS) που αποτελεί παραλ
λαγή της νόσου CJ.
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Ενα αφουγγαρι με ίχνη αίματος ο το
lio βασιλικό τάφο ιης Βεργίνας αποκα
λυπιει ένα επι πλέον ισχυρό αποδεικτικό
στοιχείο οτι ο νεκρός του τάφου είναι ο
Μ. Αλέξανδρος».
Με αυτό τον τίτλο η εφημερίδα «Ημε
ρήσια · της Βέροιας δημοσίευσε την με
λέτη του Ιστορικού Ερευνητή Υποστρ.
ε.α. κ. Τριαντάφυλλου Δ. Παπαζώη. Το
Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου
μας πήρε την αδεια του Στρατηγού κ.
Τρ Δ. Παπαζώη και α ναδημοσιεύει
αυτούσιο το κείμενο στην εφημερίδα
μας. γιατί κρίναμε ότι. κάθε μελέτη και
άποψη για τον μέγα Α λέξανδρο μας
αφόρα άμεσα.
Γράφει λοιπόν ο Στρατηγός :
Ο Καθ. Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. Μαν.
Ανδρόνικος ανακαλυψε. το 1977 - 1980
στη Βεργίνα, δύο ασύλητους τάφους (II,
III), τους οποίους απέδωσε, αντίστοιχα
με όλα τα κτερίσματα, στο βασιλια Φ ί
λιππο Β και στην τελευταία του σύζυγο
Κλεοπάτρα. Τον III τον ονόμασε Τάφο
του Πρίγκιπα...
Ο ίδιος ο καθηγητής στο βιβλίο του
«βεργίνα - οι βα σιλικοί τάφοι 1984»',
μεταξύ των άλλων κτερισμάτω ν αναφέρεται και σε μία ενότητα 4-5 χάλκινων
σκευώ ν με δυο τρίποδες, ενα χάλκινο
λυχνούχο με ανάγλυφο το κεφάλι του
θεού Πάνα και στον πυθμένα του υπήρ
χε ενα πήλινο λυχνάρι Επίσης μέσα σε
ανακεκλιμένο κάδο υπήρχε ένα μεγά 
λο σφουγγάρι και όλα αυτα βρέθηκαν
στην ΝΔ γωνία του θαλάμου του τάφου
■OCOOOOOOOCa »
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II μαζί με τα όπλα του νεκρού.
Η ι ρμηνεία που δόθηκε από τον ίδιο
καθηγητή * ιναι οιι
τα χάλκινο σκευή,
το σφουγγάρι και ο λυχνουχος αποτε
λούσαν βοηθήματα στο λουτρό)-, από
τα οποία όμως έλειπε ο λουτήρας. Μέσα
στην ενότητα αυτή βρέθηκαν επίσης 6
σιδερένιες αιχμές δορατος και ένα μεγά
λο χάλκινο κυκλικό κάλυμμά (διαμ. 0,91
μ.), που προστάτευε την πολύτιμη ασπι
δα. Πίσω από αυτό το κάλυμμά, βρεθη
καν και τα υπολείμματα της, μαζί με τα
κομμάτια μιας δεύτερης ασπίδας μάχης
Υπήρχαν επίσης ένα ζεύγος κνημίδων.
ενα ξίφος, ένα διάδημα, ένας θώρακας
με μια οπη στον δεξιό ώμο και ένα κρά
νος, όλα με μεγάλες φθορές και οξειδώ
σεις. Επάνω αριστερά ήταν κολλημένη
στον τοίχο μία αιχμή δορατος χωρίς
στέλεχος που σάπισε, όπως γράφει ο
καθ. Ανδρόνικος και όλα αυτά τα είδη
λουτρού και πανοπλίας αποδόθηκαν
επίσης στο νεκρό του τάφου I I .
Δώ δεκα χρόνια αργότερα από την
παραπάνω ερμηνεία, δημοσιεύθηκαν,
στις 2 .1 2 .1 9 9 6 , στον Ελληνικό τύπο
πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες:
«Οι αρμόδιοι αρχαιολόγοι παρουσία
σαν στον Υπουργό Πολιτισμού και σε
80 Ευρωπαίους πρέσβεις κλεισμένο σε
γυάλινη θήκη με συνθήκες ψύξης, ένα
φ υ σ ικ ό σ φ ο υ γ γ ά ρ ι με ίχνη αίματος
που είχε βρεθεί στον τάφο του Φιλίππου
Β στην Βεργίνα και φ υλάσσονταν, ως
ότι π ο λυ τιμ ό τερ ο υπήρχε ,στα έργα
στήρια συντήρ ησης των ευρημάτω ν
της Βεργίνας- Η ερμηνεία που δόθηκε
ήταν ότι, «το σ φ ουγγά ρι αυτό π ιστο
ποιεί ακόμη περισσότερο ότι ο τάφος
II ανήκει στο βασιλιά Φ ίλιππο Β » και
ακόμα ότι, «ήταν ένα νέο στοιχείο που
τα ίρια ζε με τη δολοφ ονία του».
Επειδή μου δ η μ ιο υ ρ γη θ η κα ν ο ρ ι
σμένες απορίες από τις παραπάνω ερ 
μηνείες. προσέφυγα για περισσότερες
πληροφορίες στις αρχαίες πηγές από τις
οποίες έχουν προκυψει τα ε ξ ή ς :
Πληροφορίες των Αρχαίων πηγών.
" Ο Ιπποκράτης στο «ΠΕΡΙ ΕΛΚΩΝ
(τραυμάτω ν)»έργο του , αναφέρεται
πολλές φ ορές στις ιδιότητες και στον
τρόπο χρησιμοποίησης του σφουγγα
ριού σ ε χειρουργικές και ά λλες π ερι
πτώσεις.
• Στο λ.2 γράφει: «ύστερα από τη ροή
του αίματος ωφελεί να τοποθετήσετε
επάνω σ'αυτού του είδους τα τραύματα
σφουγγάρι συμπαγές και μαλακό» και
περαιτέρω:
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«...σκουπίζετε πολλές φορές το τραύμα
\ιι το σφουγγάρι» Και σε πολλές ακόμα πε
ριπτώσεις αναφέρεται στη χρησιμοποίηση
του σφουγγαριού στη χειρουργική
Στο ίδιο έργο του, ο Ιπποκράτης
αναφέρεται ακόμη σε διάφορα ειδικά
χάλκινα σκευή (δοχεία, χάλκινη χύτρα
κλπ) που χρησιμοποιούνταν για βρασμό
νερού και άλλων υγρών και φαρμακευ
τικών σκευασμάτων για την άμεση αντι
μετώπιση και θεραπεία των διάφορων
τραυμάτων. Ο ίδιος διάσημος γιατρός
στο έργο του "ΚΑΤ ΊΗΤΡΕΙΟΝ* λ.2, με
ταξύ των βοηθημάτων που απαιτούνταν
για τις χειρουργικές περιπτώσεις, αναφερε ται και στον φωτισμό γράφοντας
ότι: Υπαρχουν δύο είδη φωτισμού: «Ο
φυσικός και ο τεχνητός, ο φυσικός δεν
εξαρτάται από εμάς, ο τεχνητός όμως
εξαρτάται». Η περαιτέρω αναφορα του
στους τρόπους που χρησιμοποιούνταν
ο φωτισμός στις χειρουργικές επεμβά
σεις με έχει πείσει ότι, ο λυχνούχος ήταν
χειρουργικό εργαλείο. Ο λυχνοστάτης
που λείπει, εκτιμώ ότι είναι ο ίδιος που
εικονίζεται στην εικ.4 του τάφου III και
τοποθετήθηκε εκεί λόγω βιασύνης όπως
διαπιστώθηκε και για άλλα ευρήματα.
Από τις πληροφορίες αυτές συνάγεται
ότι τα χάλκινα είδη, το σφουγγάρι κι αν
ακόμη δεν είχε ίχνη αίματος και ο λυχνού
χος στον τάφο II, συνδέονταν πιθανότατα
με τον τραυματισμό του νεκρού.
Ενας παρόμοιος «λυχνουχος» βρεθηκε
και στον Α τάφο του Δερβενιού, ήταν
όμως κατα τον καθ. Ανδρόνικό·, «πολύ
πιο απλός και άκομψος» και δεν είχε το
κεφάλι του Πανα. Από τις περαιτέρω ανα
ζητήσεις μου στους αρχαίους Ελληνες
ιστορικούς έχουν προκόψει τα εξής:
* Τα οστά και τα ευρήματα του τάφου
11δεν ανήκουν στον Φίλιππο Β , για τον
λόγο ότι, όπως προκύπτει από ισχυρά
αποδεικτικά στοιχεία, ο βασιλιάς αυτός
τάφηκε το 336 π.χ. στο III και οχι στον II
τάφο της Βεργίνας επιπλέον δε, και από
αλλα ακόμα στοιχεία που αναφέρονται
στη συνέχεια.
* Ο Μ. Αλέξανδρος είχε τραυματιστεί
κατά τους αρχαίους βιογράφους του
12 φορές, με σοβαρότερο απ'όλα τα
τραύματα, στους Μαλλούς των Ινδιών
το 326π.χ., όπου σώθηκε ως εκ θαύμα
τος η ζωή του4.
Οι ιστορικοί Αρριανός\ Πλούταρχος
κ.α. περιγράφουν, τη φονικότατη αυτή
μάχη, «όπου ο Αλέξανδρος στην προ
σπάθεια του να καταλάβει την Ακρό
πόλη της πόλης, ανήλθε πρώτος μαζί
με τον υπασπιστή του Πευκέστα και
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άλλους 6 0 ο οτις επ ά λξεις ίο υ τείχους.
Εκεί γιο λίγο χρόνο α π ο κό π ηκα ν από
την δύναμη που ακολουθούσε, για τον
λόγο ότι από το βάρος έσπασαν οι πολι
ορκητικές κλίμακες». Εκεί, ο Αλέξανδρος
α ναγνω ρισθείς από την λαμπρότητα
της α μ φ ίεσ η ς του , έγ ιν ε στόχος των
αμυνόμενων, οι οποίοι όχι μόνο έβαλαν
σφοδρά εναντίον του, αλλά ήρθαν και
στα χέρια μαζί του.
Ο Αλέξανδρος στη κρίσιμη αυτή τιτα
νομαχία μάχονταν με πρωτοφανή γενναι
ότητα και ανδρεία και χρησιμοποιώντας
μόνο το ξίφος του επέτυχε να φονεύσει
τον ηγεμόνα των Ινδών και να απομακρύνει τους επιτιθεμένους Ινδούς, αλλά στην
κρίσιμη αυτή φάση χτυπήθηκε περί τον
μαστό με βέλος που είχε διαπεράσει τον
θώρακα στο δ εξιό ώ μο. Ο Π ευκέστας
κάλυψε τον τραυματισθέντα Αλέξανδρο
με την ιερή ασπίδα της Τροίας και με την
βοήθεια και άλλων μετέφεραν επάνω σε
αυτήν έξω από την Ακρόπολη τον πνέοντα τα λοίσθια βασιλέα, όταν το βέλος
ήτο ακόμη μέσα στο τραύμα.
Ο γιατρός Κριτόδημος από την Κω,
ή κατ' ά λλους ο Π ερδίκκας, έβγα λα ν
το βέλος από την πληγή, ενώ κατά την
ώρα της εξαγωγής επήλθε ακατάσχετη
αιμορραγία και ο βασιλιάς έχασε τις αι
σθήσεις του, αλλά τελικά η αιμορραγία
σταμάτησε. Παντού διαδόθηκε η φήμη
ότι πέθανε. Ο Αλέξανδρος ύστερα από
πολλές ημέρες θεραπείας και ανάπαυ
σης, ανέρρωσε και εκανε θυσίες στους
θεούς για τα «Σωτήρια» της ζωής του.
Οργανωθήκαν δε για το γεγονός αυτό
γιορτές και συμπ όσια που κράτησαν
πολλές μ έρ ες. Ο Στρατός τελικά α νέ
κτησε το ηθικό του.
Συμπεράσματα
Είναι διαφορετικά τα συμπεράσματα
μου σε σχέση με αυτά του καθ. Ανδρό
νικου, αναφορικό με τα κτερίσματα που
βρέθηκαν στην ΝΔ γωνία του τάφου II
της Βεργίνας, ό π ω ς:
• Τα χάλκινα σ κεύη , το σφουγγάρι
και ο λυχνούχος δεν είναι βοηθήματα
που χρ η σιμ ο π ο ιο ύντα ν στο λουτρό
του Φιλίππου Β . Είναι αντίθετα τα ίδια
βοηθήματα στα οποία αναφέρεται ο Ιπ
ποκράτης για τις περιπτώσεις χειρουρ
γικών επεμβάσεων και χρησιμοποιήθη
καν αναμφίβολα από τον Ασκληπιάδη
Κώο γιατρό Κριτόδημο για την σωτήρια
του Αλεξάνδρου από τον τραυματισμό
του.
• Οι 6 σιδερένιες αιχμές δορατος ή
τόξου δεν ταυτίζονται με αυτές που χρη

σιμοποιούαε ο Μ ακεδονικός στρατός.
Είναι α σ ια τική ς κα τα σ κευ ή ς και είναι
πιθανότατα ίδιες με α υτές που έκτο
ξεύ θ η κ α ν από τους Ινδ ο ύς κατά του
Μ. Α λεξά νδ ρου στην τιτανομαχία των
Μαλλών.
• Η κολλημένη στον τοίχο αιχμή του
δόρατος ή τόξου εκτιμάται ότι είναι η
ίδια με αυτήν που τραυμάτισε τον Α λέ
ξανδρο στο στήθος και το στέλεχος κατά
τον Ανδρόνικο είχε σαπίσει. Οπως προ
κύπτει όμως από τον Πλούταρχο6, αυτό
δ εν σά π ισε αλλά «κόπ ηκε με πριόνι
προκειμένου να εξαχθεί η αιχμή».
• Ο Πάνας που εικονίζετα ι στο λυχνούχο, σχετίζεται με τον θεό Διόνυσο
και την ακολουθία του. Ο Μ. Α λέξα ν 
δρος ανακηρύχτηκε, κατά τον Διογένη
Λαέρτιο, θεός Διόνυσος, κατά δε τον
Πλίνιο, ο αρχαίος ζω γράφος Πρωτογένης τον είχε ζωγραφίσει όχι μόνο ως
Ηρακλή αλλά και ως Δ ιόνυσο μαζί με
τον Π άνα. Στο μουσείο της Πέλλας εκτί
θεται αγαλματίδιο που αποδίδεται από
τους ειδ ικο ύς στον Μ. Α λέξα νδ ρ ο ως
Πάνα. Στον ίδιο τάφο στα υπολείμματα
μίας κλίνης βρέθηκε σειρά από μικρές
ελεφ αντοστέϊνες παραστάσεις με τον
Διόνυσο Σιληνούς και Πάνα7.
• Το κάλυμμα μαζί με τα υπολείμματα
της α σπίδας δεν α νήκε στον Φ ίλιππο
Β'. Είναι η ιερή ασπίδα της Τροίας που

πήρε ο Αλέξανδρος γο 334 π.χ., από τον
Ναό της Ιλιάδας Αθηνάς και την οποία
κρατούσαν, κατά τον Αρριανό, οι Υπα
σπιστές του μπροστά από τον Α λέξα ν
δρο”. Είναι η ίδια ασπίδα με το σιδερένιο
κάλυμμα που τον προστάτεψε στη μάχη
των Μαλλών και χρησιμοποιήθηκε για
την μεταφορά του έξω από την Α κρ ό
πολη και είναι, κατά την εκτίμηση μου
3200 χρόνων.
• Η χρυσοποίκιλτη αυτή ασπίδα μετά
την αποκατάσταση της από τον καθ. Αν
δρόνικο στην αρχική της μορφ ή που
κράτησε περίπου 5 χρόνια, κοσμεί το
μ ο υ σ είο της Βεργίνας. Η ταύτιση της
ασπίδας αυτής με την ιερή ασπίδα της
Τροίας ανακοινώθηκε για πρώτη φορά
από τον γράφοντα, ύστερα από σχετική
έρευνα στις αρχαίες π η γές, σε σχετικό
του βιβλίο το 19939. ( Εικ.4)
• Τα κομμάτια της δεύτερης ασπίδας
ανήκαν στην ασπίδα μάχης που χρησι
μοποίησε ο Αλέξανδρος αντιμετωπίζο
ντας τους Ινδούς.
• Εκτιμάται ότι το ξίφος είναι το ίδιο με
αυτό που μάχονταν ο Αλέξανδρος στους
Μαλλούς και με το οποίο φόνευσε τον
ηγεμόνα των Ινδών. Με το ίδιο ξίφος εικονίζεται στο ψηφιδωτό της Πομπηίας Εί
ναι δώρο του Κιτίου της Κύπρου και είναι
τώρα στο Μουσείο της Βεργίνας.(Εικ.5)
• Το κράνος και οι δυο κνημίδες απο-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμ βο ύλιο , εν όψει των επικείμενω ν εορτών,
ευχόμαστε σε όλα τα μέλη και φίλους του Συλλόγου μας Χρόνια Πολλά, υγεία
και η Χριστουγεννιάτικη αγάπη να αγκαλιάσει τις καρδιές όλων μ α ς. Το Νέο
Ετος 2010 , ας εκπληρώ σει τις επιθυμίες του καθενός μας, να είναι ειρηνικό
και δημιουργικό.

Παρακαλούμε όλα τα μέλη μας να σημειώ σουν τις ημερομηνίες που ο ρ ί
ζονται για κάθε εκδήλω ση, και να τροποποιήσουν εγκαίρως το πρόγραμμά
τους ώστε η παρουσία όλων σε κάθε εκδήλωση να είναι δεδομένη.

,

Ο Επειδή , το Αγιο Πάσχα του προσεχούς έτους είναι νωρίς , το Διοικητικό ι
Συμβούλιο αποφάσισε τις καθιερωμένες εκδηλώσεις, της κοπής της Βασιλόπιτας ι
και του Φασουλονταβά, να τις πραγματοποιήσει ταυτόχρονα.
Ο Ετσι την 31η Ιανουάριου 2 0 1 0 , ημέρα Κυρια κή και από την 11.00 π. μ
θα συγκεντρωθούμε στα Γραφεία του Συ λλό γ ο υ για να κόψουμε την πίτα και
στην συνέχεια θα διασκεδάσουμε τρώγοντας τα Βεροιωτικα φαγητά που θα
ετοιμάσουν οι Κυρίες του Συλλόγου μας.
ι
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα καταβάλλει προσπάθειες ώστε αυτή την ημέρα
να ευρίσκονται μαζί μας οι τοπικοί άρχοντες της πόλης μας και όχι μονον.
Ο Το Φεβρουάριο , σε ημερομηνία που θα ειδοποιηθούν
τηλεφωνικά τα
μέλη μας. θα επισκεφθούμε το Μουσείο της Ακρόπολης με μέριμνα να υπάρχει
ξεναγός για την καλλίτερη ενημέρωσή μας.
Ο Στο Βιβλιοπωλείο «Βιβλιοθήκη του Ναυτίλου», το οποίο βρίσκεται στην
οδό Χαριλάου Τρικούπη 28 στην Αθήνα, διατίθεται το βιβλίο του γνωστού
Βεροιώτη συγγραφέα κ. Παύλου Πυρινου με τίτλο «Βεροιωτικα Σημειώματα*
όπως και η Τριμηνιαία έκόοση «Χρονικά» της Εταιρείας Μελετών & Πολιτιομου
Ν. Ημαθίας ( Ε.Μ.Ι.Π.Η ) . Στο περιεχόμενο των «Χρονικών» συναντάμε θέματα
ξεχασμένα που αφορούν την ιοτορία της πόλης μ α ς Σας το ουνιοτουμε·

Η Μ ΑΘ ΙΩ Ν
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κανιβαλιστικών τελετών. To 1996 97 δι
απιστωθηκε στην Αγγλία μια νέα μορ
φη της νόσου Ο , η οποία ονομάστηκε
παραλλαγή (Variant) της κλασσικής ή
σποραδικής μορφής και καθιερώθηκε
ως vCJD (νέα νόσος CJ) Εμφανίστηκε
σε ανθρώπους της Αγγλίας της οποίας
ο πληθυσμός εκτεθηκε οπωσδήποτε και
επανειλημμένα στο μολυσματικό πα
ράγοντα της ΣΕΒ Προσβάλλει ατομα
και μικρής ηλικίας (έως 13 ετών), μετα
δόθηκε πειραματικό σε ζώα και είχε τη
μορφή της ΣΕΒ Επίσης, μεγάλη αναστά
τωση στους καταναλωτές προκάλεσαν
οι δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του
Υπουργείου της Αγγλίας ότι. «η νόσος
CJ, που έχει πολλά θύματα στην Αγγλία,
πιθανόν να προέρχεται από κατανάλω
ση κρέατος μολυσμένων βοοειδών». Για
τους παραπάνω λόγους έγινε ισχυρή η
υπόθεση ότι, η Σπογγιόμορφη Εγκεφαλοπαθεια των Βοοειδών (ΣΕΒ ) μπορεί
να μεταδοθεί στον άνθρωπο ως vCJD
κυρίως μεσω της κατανάλωσης ιστών
μολυσμένου σφαγίου ζώου. Όμως, η
ισχυρή αυτή υπόθεση δεν μπορεί να
αποδειχθει πειραματικά.
Εάν έτσι έχουν τα πράγματα γεννάται
εύλογα το ερώτημα . Τι κίνδυνο δια
τρέχει ο Ευρωπαίος καταναλωτής και
φυσικά και ο Έλληνας από την κατα
νάλωση κρέατος βοοειδών και αιγο
προβάτων; Για να γίνει με επιστημονικό
τρόπο η εκτίμηση της επικινδυνότητας
αυτής έπρεπε να αναλυθούν όλα τα γνω
στά κλινικά, επιδημιολογικά, πειραματικά
και εργαστηριακά δεδομένα που έχουν
συσσω ρευτεί μέχρι σήμερα. Η εργα
σία αυτή που έγινε από ειδικές ομάδες
επιστημόνων και είναι γνωστή ως ανά
λυση επικινδυνότητας, επέτρεψε στην
Επιτροπή (Commission) της Ευρωπαϊκής
Ενωσης να λάβει τα κατάλληλα νομοθε
τικά μέτρα, ώστε να προστατέψει κατά
το μέγιστο δυνατό τους καταναλωτές,
με την απομάκρυνση των επικίνδυνων
ιστών από τα σφάγια των βοοειδών και
των αιγοπροβάτων, δεδομένου ότι δεν
έχει αποδειχθεί μέχρι σήμερα η μολυσματικότητα του κρέατος ασθενών από
τη ΣΕΒ. ακόμη και όταν αυτό το κρέας
περιείχε νευρικό και λεμφικό ιστό. Οι
επικίνδυνοι ιστοί, οι οποίοι χαρακτη
ρίζονται ως «ειδικά υλικά κινδύνου»
είναι κατά σειρά μολυσματικότητας:

1 ) 0 Εγκέφ α λο ς, συγκεντρώνωι ιο
64,1% ιης μόλυσμα ιικότητας.
2) Ο Νωτιαίος μυελός, ουγκίντρωνει
ιο 25,6% ιης μολυσματικότητας
3) Τα Γάγγλια τρίδυμου, συγκεντρω
νουν το 2,6% της μολυσματικότητας
4) Τα Νωτιαία γάγγλια συγκεντρω
νουν το 3,3% της μολυσματικότητας
5) Η Σπλήνα, συγκεντρώνει το 0,3%
της μολυσματικότητας.
6) Το έντερο (ειλεός), συγκεντρώνει
το 3,3% της μολυσματικότητας.
7) Οι Οφθαλμοί, συγκεντρώνουν το
0,04 % της μολυσματικότητας.
Οι παραπάνω επικίνδυνοι ιστοί αφαιρουνται και κατάσχονται απο τους
κτηνίατρους, κατά τον κρεοσκοπ ικό
έλ εγ χ ο , και ύ σ τ ερ α α π ο δ ίδ ο υ ν το
σφάγιο στην κατανάλωση. Τέλος έχει
από 1-1-2001 επιβληθεί η εργαστηριακή
εξέταση του εγκεφάλου όλων των βο
οειδών που σφάζονται και είναι ηλικίας
μεγαλύτερης των 30 μηνών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν «επωάζουν» τη
νόσο. Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι
απαγορεύτηκε η παραγωγή κρέατος
με μηχανική αποστέωση (οστεοκρέας,
χρησιμοποιούμενο στην παρασκευή
προϊόντων αλλαντοποιίας).
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω,
είναι εύλογο να υποθέσουμε ότι, έστω
και εάν διαφύγει από τους ελέγχους και
εισέλθει στην κατανάλωση ένα σφάγιο
βοοειδούς ή αιγοπροβάτου, ύστερα βέ
βαια από την αφαίρεση των 'επικίνδυ
νων υλικώ ν', τότε η μολυσματικότητα
που μπορεί να εκφράζει ένα τέτοιο ζώο
είναι της τάξης του 0,1 -0 , 2 % της συνο
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λικής ενός αρρώστου ζώου.
Συμπερασματικά, και παρά τα
οιι δεν είναι γνωστή η μολυνουσα δόση
στον άνθρωπο, θεωρείται ότι μια τε τοια
δραστική μείωση του κίνδυνου προσψέ
ρει τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία
στον καταναλωτή και γι αυτό πρέπει
αυτός να ανακτήσει την εμπιστοσύνη
του προς το κρέας των βοοειδών και των
αιγοπροβάτων. Η εμφάνιση της ΣΕΒ στο
τέλος της δεκαετίας του '80, απέδειξε
πόσο λανθασμένη είναι η αντίληψη ότι,
τα λοιμώδη νοσήματα δεν απειλούν πλέ
ον τη δημόσια υγεία και πόσο ασταθεί
η άποψη ότι, μια νόσος για να προσελκύσει το ενδιαφέρον των ερευνητών δεν
αρκεί να είναι επιστημονικά ενδιαφέ
ρουσα. αλλά παράλληλα θα πρέπει να
έχει αντίκτυπο και στη δημόσια υγεία
ή τουλάχιστον στην οικονομία.
Ξαφνικά στο τέλος του 20ου αιώνα,
την εποχή του ανασυνδιασμού των γο
νιδίων, η ιατρική και κτηνιατρική επι
στήμη αναγκάστηκαν να θυμηθούν ότι
μια ομάδα λοιμογόνων παραγόντων,
οι οποίοι ακόμη δεν έχουν ταυτοποιηθεί, ανθίστανται στις γνωστές μέχρι
σήμερα μεθόδους φυσικής και χημικής
εξουδετέρωσης λοιμογόνων αιτίων και
οι οποίοι φαίνεται να κλονίζουν βασικές
έννοιες της βιολογίας.
Για να εξαχθούν οριστικά συμπερά
σματα, από τις επιδημιολογικές μελέτες
που γίνονται για τη νόσο ΣΕΒ στον άν
θρωπο, θα πρέπει να περάσουν, δυστυ
χώς , τουλάχιστον 30 ή και 40 χρόνια, δι
ότι η περίοδος επώασης της νόσου στον
άνθρωπο είναι εξαιρετικά μεγάλη.

v\ve< Α χ ν ι σ τ έ ς
Εκδήλωση στη μνήμη πέντε Ελλήνων ναυτικών που είχαν συμμετάσχει στην
ναυμαχία του Ικέμε στη ...Χ ιλ ή στις 21 Μαίου 1 8 79, πραγματοποιήθηκε τον
Ιούλιο στο Ναυτικό Μ ουσείο του Βαλπαράϊσο, του μεγαλύτερου λιμανιού
της μακρινής φίλης χώρας στον Ειρηνικό ωκεανό. Οι Κων/νος Μικάλβης, Πέ
τρος Σταματόπουλος, Θωμάς Βλαχόπουλος, Δημήτριος Γεωργίου και Στέφανος
Δεσπότης, ήταν οι πέντε ναυτικοί μας οι οποίοι πολέμησαν στο πλευρό των
Χιλιανών , γράφοντας έτσι τα ονόματά τους στην ιστορία της Χιλής. Μάλιστα
το 1947, ο πρώτος Ελληνας πρόξενος στο Βαλπαράϊσο, δώρισε μία μπρούτζινη αναμνηστική πλάκα με τα ονόματά τους και τα εθνόσημα των δύο χωρών,
Ελλάδος και Χιλής.
Η επίσημη τελετή ήταν εντεταγμένη στις εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια της
Χιλιανής ανεξαρτησίας.
Η εκδήλωση άνοιξε με τους εθνικούς ύμνους των δύο χωρών που ερμήνευσαν
μαθητές του σχολείου ,το οποίο προς τιμήν του Ελληνισμού φέρει το όνομα *
Ελλάς» Κάθε αίθουσα του σχολείου φέρει το όνομα ενός αρχαίου Έλληνα φι
λοσόφου ή ιστορικού προσώπου, ενώ το όνομα του ηρωικά πεσόντος για την
ανεξαρτησία της Χιλής Κων. Μικάλβη φέρουν πολλοί δρόμοι της Χιλής.
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τελούν μέρος της πανοπλίας του που
έφερε στην υπόψη μάχη ο Αλέξανδρος.
Ένας θώρακας με βαριές οξειδώσεις και
σπασμένο τον δεξιό ώμο, είναι ο ίδιος
με αυτόν που εικονίζεται ο Αλέξανδρος
στο ψηφιδωτό της Πομπηίας και αποκα
τασταθείς στην αρχική του μορφή βρί
σκεται στο μουσείο της Βεργίνας. Είναι
δώρο της Ρόδου προς τον Μ. Α λέξα ν
δρο. ( Εικ. 6).
Ολη αυτή η ενότητα των ευρημάτων
από την μάχη των Μαλλών, που βρέθη
καν στη ΝΔ γωνία του τάφου II και συν
δεόταν με τον ηρωισμό, τον βαρύτατο
τραυματισμό και την σωτηρία του Μ.
Αλεξάνδρου, εκτιμάται ότι κρατήθηκαν
ως σημαντικά ενθύμια και ως τέτοια τον
ακολούθησαν στον τάφο του. Κατά την
παρουσίαση του Βιβλίου μου τον Οκτώ
βριο του 2001 στη Βέροια, αναφερόμενος στο υπόψη σφουγγάρι, διατύπωσα
το ίδιο συμπέρασμα που δημοσιεύθηκε
το 1997 και σε εφημερίδα της Βέροιας.
Σύμφωνα με αυτό, από την έρευνα μου
στις αρχαίες πηγές δεν προκύπτει κανένα
αποδεικτικό στοιχείο ότι το «ματωμένο
σφουγγάρι» σχετίζεται με την δολοφονία
του βασιλια Φιλίππου Β', όπως υποστη
ρίζουν οι αρμόδιοι αρχαιολόγοι.
Στις 7.2.2003 γράφτηκε πάλι στον Ελ
ληνικό τύπο η παρακάτω πληροφορία
για την μεγάλη έκθεση όλων των ευρη
μάτων της Βεργίνας, που θα πραγμα
τοποιούνταν στο τέλος Μαρτίου του
ίδιου έτους στο μουσειακό χώρο της
Βεργίνας.
«Το σφουγγάρι με τα ίχνη αίματος,
ενδεχομένως του δολοφονημένου βα
σιλιά, δεν πρόκειται να εκτεθεί γιατί
έχει προβλήματα συντήρησης.»
Ανεξάρτητα αν είχε η όχι προβλήματα
συντήρησης το επίμαχο «σφουγγάρι»,
από τότε μέχρι τώρα δεν παρουσιάστη
κε ποτέ, εξ όσων γνωρίζω, σε καμιά έκ
θεση ευρημάτων της Βεργίνας. Και τώρα
τίθεται το ερώτημα: Έγινε ταυτοποίηση
του αίματος με τα ανδρικά οστά του
τάφου II της Βεργίνας;

Περιπέτεια των λειψάνων του
Μ. Αλεξάνδρου και της οικογένει
ας του (περιληπτικά στοιχεία).
• Η Σορός του Μ. Αλεξάνδρου ανα
χώρησε το 321 π.χ. από την Βαβυλώ 
να, όπου είχε πεθάνει το 323 π.χ. «για
να μεταφερθεί και να ταφεί» στις Αίγες
(Βεργίνα) κατά τον Παυσανία'0.
• Οι πληροφορίες των ιστορικών Curt
και Justin ότι, «ο Αλέξανδρος εξεδήλω-

σε τις τελευταίες μέρες της ζωής του την
επιθυμία να ταφεί στον Αμμωνα Δία στη
Σίβα» ελέγχονται ως ανακριβείς. Ο λόγος
είναι ότι χρησιμοποίησαν ως πηγή πλη
ροφοριών τον αρχαίο ιστορικό Κλείταρχο,
το έργο του οποίου χαρακτηρίζεται από
τους Στράβωνα, Πλούταρχο, κ.α. «από
αναξιοπιστία, μυθοπλασία και ψ ε ύ δ η 1».
• Ο Μ. Αλέξανδρος, κατά τον Αρριανό12 και Πλούταρχο «πολλές φορές είχε
εκφ ράσει την επιθυμία, όταν ολοκλη
ρώσει την κατοχή της Ασίας να επιστρέ
φει στην Μακεδονία» και όχι να ταφεί
σε ξένη γη.
• Κατά τον Πλούταρχο'3 «ο βασιλιάς
από τις 10 Ιουνίου μέχρι το απόγευμα
της 13 Ιουνίου, βρισκόταν σε αφασία,
ήταν άφωνος». Όταν η συνοδεία με τη
Σορό του Αλεξάνδρου έφτασε, κατά τον
Αρριανό, στη Δαμασκό, εξετράπη βίαια
του προορισμού της για την Μακεδονία
και οδηγήθηκε από τον Πτολεμαίο Α
στην Αίγυπτο, όπου ετάφη αρχικά στην
Μέμφη σύμφωνα με τον «Μακεδονικό
νόμο», που προέβλεπε καύση των νε
κρών, και η μεταφορά του στην Αλεξάν
δρεια έγινε αργότερα’4.
• Η αρπαγή της Σορού του Βασιλιά είχε
προκαλέσει αντιδράσεις στους Μ ακε
δόνες, γιατί θα ήταν μοναδική εξαίρεση
στον Ελλαδικό χώρο να είχε πεθάνει ένας
μεγάλος βασιλιάς, όπως ήταν ο Μ. Αλέ
ξανδρος σε ξένη χώρα, χωρίς να μεταφερθουν τα οστά του στην πατρίδα.
• Και οι Μακεδόνες πιστοί στην παρά
δοση αυτή των Πανελλήνων, αντέδρασαν με δύο ανεπιτυχείς προσπάθειες15,
που τελικά επέτυχαν, (όπως δείχνουν τα
κτερίσματα που συνδέονται όλα μ 'α υ 
τόν, η ηλικία των οστών, η τοιχογραφία
του κυνηγίου, καθώς και τα ιστορικά και
ανθρωπολογικά στοιχεία), να αφαιρέσουν από την Μέμφη τα λείψανα του
Μ. Αλεξάνδρου, αντικαθιστώντας τα με
ξένα λείψανα ή με είδωλο που είδαν - αν
είδαν - στην Αλεξάνδρεια αργότερα οι
Ρωμαίοι Αυτοκράτορες. Η Βασίλισσα
Ρωξάνη με το βρεφ ικής ηλικίας παιδί
της, και τον αδελφό του Μ. Αλεξάνδρου
Αρριδαίο, αφίχθηκαν το 321 π.χ. στη Μα
κεδονία από την Αίγυπτο, όπου είχαν
α κολουθήσει την Σο ρ ό του Α λεξά ν
δρου και δολοφονήθηκαν αντίστοιχα το
311 π.χ. από τον Κάσσανδρο στην Αμφιπολη, ο δε Αρριδαίος το 317π.χ από την
Ολυμπιάδα στην Πέλλα και το 316π.χ.
επανατάφηκε στην Βεργίνα 6. Πιστεύ
ουμε ότι η μεταφορά των λειψάνων του
Μ. Αλεξάνδρου μέσω Σιδώνος από την
Αίγυπτο, και της βασίλισσας Ρωξάνης

με τον δωδεκάχρονο γιό τους από την
Αμφίπολη, έγινε με κάθε μυστικότητα
στη Βεργίνα μετά το 273π.χ. από τον
Αντίγονο Γόνατά, ο οποίος τους επανέ
θαψε αντίστοιχα στον τάφο II και τον
γιο τους Αλέξανδρο Δ στον τάφο III. Η
επαναταφή αυτή δεν αναφέρεται στα
αρχαία κείμενα, προκύπτει εντούτοις
από τους: Αρριανό’ ; και Πλούταρχο, ότι
αρχαίοι ιστορικοί έγραψαν «για τον θά
νατο και την ταφή του Μ. Αλεξάνδρου»,
αλλά όλα αυτά χάθηκαν, όπως και το Ζ'
βιβλίο του Στράβωνα, που αναφερόταν
στη Μ ακεδονία.
Σύληση των Τάφων της Βεργίνας
• Το 274/273 π.χ. ο βασιλιάς της Ηπεί
ρου Πύρρος κατέλαβε, επί Αντιγόνου
Γόνατά, αιφνιδιαστικά την Μακεδονία
και όταν έφθασε στις αρχαίες Αίγες εσύλησε στο εκεί βασιλικό νεκροταφ είο
όλους τους τάφ ους, δια σκόρπ ισε τα
οστά όλων των βασιλέων και αφαίρεσε
όλα τα κτερίσματα’8.
Στους τάφους αυτούς είχαν ταφεί
ο Φίλιππος Β και ο γιός του Αρριδαίος, 62 και 42 ετών αντίστοιχα, πριν
από την σύληση των τάφων. Ο καθ.
Ανδρόνικος Γ*αναφέρεται στην σύληση
αυτή, αλλά αποφαίνεται ότι, «από αυτήν
εντελώς συμπτωματικά φαίνεται ότι
γλύτωσε ο τάφος του Φιλίππου».
Το συ μ π έρ α σ μ α αυτό του καθ. Αν
δρόνικου αποτέλεσε μια πολύ σοβαρή
πλάνη γιατί με βάση αυτή, όπως έχει
αποδειχθεί απέδωσε τα οστά και όλα τα
κτερίσματα των τάφων II και III στο βα
σιλιά Φίλιππο Β και στη σύζυγό του Κλε
οπάτρα. Οι ανθρωπολόγοι καθηγητές Ν.
Ξυροτύρης και η Fr. Langenscheidt, που
πρώτοι εξέτασαν τα οστά των τάφων II
και III και αργότερα ο ανθρωπολόγος
καθ. Αντ. Μπαρτζιώκας, αποφάνθηκαν
ότι «ανήκουν στον Φίλιππο Β και στη
σύζυγο του Κλεοπάτρα τα οστά του τά
φου II»20. Ύστερα από μια μακρόχρονη
ερευνητική και συγγραφική μου ενα
σχόληση στο θέμα Βεργίνα.
Έχω πεισθεί απόλυτα ό τ ι:
• Αλλοι ήταν οι Μακεδόνες βασιλείς
που ήταν θαμμένοι στους παραπά
νω τάφους πριν από τη σύληση τους
απότονΠύρρο το274π.χ και τα οστά
τους διασκορπίσθηκαν, και άλλοι Μα
κεδόνες επίσης Βασιλείς είναι αυτοί
που έχουν επαναταφεί στους ίδιους
τάφους μετά την εκδίωξη του Πυρρου
το 273π.χ. από τον βασιλιά της Μακε
δονίας Αντίγονο Γόνατά και τα οστά
τους υπάρχουν σήμερα στην Βεργίνα.
Η διαπίστωση αυτή δίνει στον γρά-
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φόντα το δικαίωμα να υποστηρίξει
και τη δυνατότητα να παρουσιάσει
ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία σύμφω 
να με τα οποία:
• Ο Μ Αλέξανδρος με την οικογένεια
του από την Αίγυπτο και την Αμφίπολη,
όπου ταφήκαν αρχικά το 31 Ιπ.χ., επαναταφηκαν αντίστοιχα επί βασιλείας του
Αντίγονου Γόνατα μετά το 273π.χ. στους
II και III βασιλικούς τάφους της Βεργίνας
οπού και βρίσκονται τα λείψανα και τα
χρυσοποίκιλτα κτερίσματα τους μαζί με
ολόκληρη την πανοπλία του Μ Αλεξάν
δρου. Ολα τα κτερίσματα είχαν περιέλθει μαζί με τους θησαυρούς του από τα
φρούρια των Σουσών και της Κουίνδας
στη δυναστεία των Αντιγονιδών" και τε
λικά. όπως εχει προκόψει, ακολούθησαν
τον Μ. Αλέξανδρο στον τάφο του.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Λάβαμε από το μέλος του Συλλό
γου μας κ Εύα Ζαρούκα την παρα
κάτω επιστολή.
« Μετά από την πολυετή παρουσία
μου στις δραστηριότητες του Συλλό
γου μας και βλέποντας την κατάστα
ση της υγείας μου, καταλαβαίνω ότι
δεν έχω πια τις δυνάμεις μου, ώστε
να παρακολουθώ όπως θα ήθελα τον
Σύλλογο στις τόσο ωραίες δραστη
ριότητες του.
Συμπληρώνοντας ήδη το ογδοη
κοστό όγδοο έτος της ηλικίας μου,
θα ήθελα να υποβάλλω προς το Δι
οικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου
μας, την παραίτηση μου απο τον
Σύλλογο που αγάπησα τόσο όλα
αυτά τα χρόνια.
Παρακαλώ τον υιό μου Κωνσταντί
νο να διεκπεραιώσει όλες τις προς
τον Σύλλογο οικονομικές μου υπο
χρεώσεις, αν υπαρχουν τέτοιες. Θα
χαίρομαι να μαθαίνω την πρόοδο
του Συλλόγου μας.»
Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμ
βούλιο συγκλονίστηκε με την τόσο
απλή και γεμάτη γλυκύτητα επιστο
λή του μέλους μας Κυρίας Εύας Ζα
ρούκα με την οποία υποβάλλει την
παραίτηση της από τα δρώμενα του
Συλλόγου. Αναγκαστικά και με με
γάλη συγκίνηση , ο Σύλλογος την
αποδέχεται αλλα δεν την διαγράφει.
Θα παραμείνει τιμητικά εσαεί ενεργό
μέλος μέλος. Είναι η μικρότερη αντα
πόδοση για την συμπαράσταση και
την προσφορά της κ. Εύας όλα αυτά
τα χρόνια στον Σύλλογο.
Κυρία Εύα, σας ευχαριστούμε μέσα
από την καρδιά μας.

ΑΝΕΚΔΟΤΟ... από Τον «Λαό» 6>εροίας.
Παινευόταν ο Ιταλός της π α ρ έα ς:
- Χθες βρ ά δ υ , όταν κάναμε έρωτα με την γυναίκα μου, της έτριψα το κορμί με αρωματικό λάδι πρώτα. Μετά καναμε
παθιασμένο σεξ, κι όταν τελειώσαμε φώναζε για πέντε λεπτά..................
Ε μ είς . όταν κάναμε έρω τα, είπε ο Γάλλος, έτριψα το κορμί της ολόκληρο με βούτυρο. Μετά κάναμε παθιασμένο σεξ
κι όταν τελειώσαμε φώναζε για δεκαπέντε ολόκληρα λ ε π τ ά ...........
Και ο πόντιος της π α ρέα ς:
^
- Εμείς όταν κάναμε έρωτα χθες, άλειψα όλο το κορμί της με λίπος από κ ό τ α .... Μετά το τέλος του παθιασμένου
| σεξ μας, φώναζε για τρεις ώ ρ ες !!!!!
|
Οι άλλοι δυο απόρησαν:
- Καλά, τι μπορεί να έκανες και φώναζε για τρεις ώ ρ ες ;
Σκούπισα τα χέρια μου στις κουρτίνες!!
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ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Γράφει ο Δημήτρης Κλήμης.
Σε κάτι χρόνια πίσω, χρόνια παλιά,
ξυπνούν οι θύμισες εκεί κάπου αυτές
αναδεύονται, στριφογυρνούν, λυνοδένονται, πατούν αθόρυβα και στραταρί
ζουν λικνιστικά. Η ομίχλη του χρόνου
που παρεμβαίνει, την κυνηγάει ο άνεμος
τη διώχνει κι όλα τα λούζει το φως σαν
νάναι σήμερα. Κάπου εδώ κοντά.
Μιλώ για τη γιορτή της πόλης μας που
παλιά ήταν γεγονός Αυγουστιάτικο. Ισως
αρκετοί γράψανε και περιγράψανε την
πανέμορφή αυτή εβδομάδα. Ο καθένας
όπως τα έζησε και τα θυμότανε. Ας είναι.
Στον καιρό του χρόνου, η μυρωδιά του
ψημένου- καβουρντισμένου φιστικιού,
η οσμή από την καμένη ζάχαρη, από το
ζεστό μαντολάτο και από το αέριο της
φωτιστικής ασετιλίνης, είναι το αέναο
της ροής του, που φτάνει μέχρι σήμερα
σαν γεύση πικρόξυνη στον λαιμό. Και
αυτός στεγνώνει.
Στενά δρομάκια, αφύσικα μικρά από
πρόχειρες κατασκευές σκηνές στημένες
με πάνινα ανοίγματα - πόρτες τραπεζά
κια μικρά ή μεγάλα με κομμένα γυναι
κεία κεφάλια πάνω τους γεμάτα χαμό
γελα. μαντεία με κάτασπρα περιστέρια,
που προσέφεραν χαρτάκια πολύχρωμα,
τυχερά και τα ξύλινα κουτιά σε τρίποδα
με το « Πανόραμα του Αιώνα ».Κύριοι
εδώ βλέπετε!!!!
Πιο πέρα οι γύφτοι με τα χάλκινα,
κορνέτες και τρομπόνια , ξεφωνίζανε

σκοπούς - χορούς τοπικούς και τα μικρά
διαβολάκια θεατές μπροστά τους, ζουπίζανε και γλύφανε αγουρίδες σταφύλια.
Και η μουσική σταματούσε απότομα
γιατί τα επιστόμια γεμίζανε σάλια, και
γινότανε χαλασμός - χαμός.
Ο μπερντές που έκλεινε την είσοδο
των Σκηνών - μουσικών θεάτρων, άνοι
γε για να μπει κάποιος και έβγαινε ένας
θόρυβος μουσικής που θύμιζε λικνιστικό ρυθμό ανατολίτικης μουσικής, που
χαρακτηρίζει την απαθή νωθρότητα,
την νιρβάνα της υποταγής στη μοίρα..
Δίπλα άλλη μουσική, άλλα κλάματα από
ακορντεόν, το μεγάφωνο στη διαπασών
έστελνε τις νότες σε ρυθμό τριών τετάρ
των να χτυπούν το πάνινο ταβάνι υψηλά,
μετά κατέβαιναν, ακουμπούσαν στη γη,
χοροπηδούσαν και γινόταν κονιορτός
που έλιωνε μέσα στ'αυτιά του κόσμου.
Και η απανταχού παρούσα μυρωδιά
της ασετιλίνης να χώνεται στα ρουθού
νια έντονα, όταν γύρω έσκαζαν τα κα
νονάκια με κρότους, και γδούποι απο
τις γροθιές στου μοχλούς δυνάμεω ς
σε ζάλιζαν. Το καλάμισμα της μπίλιας
πάνω στις πλατιές ρουλέτες και η φωνή
«ποντάρετε παρακαλώ», καλούσαν τους
λάτρεις της τύχης σε δοκιμή. Όπως και
οι προσκλήσεις, γεμάτες στόμφο, από
κράχτες του κάθε θεάματος.
Μικρές πρόχειρες ταβέρνες - καφενεία,
στημένες όπως-όπως σε γωνιές, προσέ-

φεραν καφέδες και μεζέδες από τηγανιτά
χοιρινά συκώτια και άλλα. Όρθιος δε ο
«ταβερνιάρης» έπλενε τα μικρά καφεπότηρα - ρακοπότηρα, με τα δυο του
δάχτυλα μόνο, ακατάδεκτα, από την κρε
μαστή μικτή βρυσούλα, «τη βουσκίνα»
Κάπου εκεί κοντά, πάνω στη δημοσιά
και η ταβέρνα των Αφών Δημητριάδη ,
γραφική έδινε το παρών.
Three ο clock -Τρειςτο πρωί.
Δυο τρεις παρέες γλεντζέδω ν Βεροιωτάδων φιλοξενούνται και τιμούν
ιδιαίτερα το περίφημο κοκορέτσι τους
, νοστιμότατο μεζέ, με τέχνη φτιαγμένο.
Μερακλωμένοι σιγοντάρουν τον Νίκο
Γούναρη στο «Κάιρο», τραγούδι από το
Μισίρι της Αραπιάς φ ερμένο. Μετά ο
Φώτης Π ο λυμέρης, και ακολουθούσε
ο Αλκής Παγώνης. Απόλυτη μαγεία....
Κατάνυξη ,Ί σ ω ς ....
Στις απέναντι σαχνισιές που στηρί
ζουν τους Βεροιώ τικους οντάδες, τα
ανοιγμένα παράθυρα αφήνουν τις νότες
να ακουμπούν στ' αυτιά των μισοκοιμισμένων ζευγαριών και κάπου- κάπου
μικρές , κοντές, καυτές ανάσες φανε
ρώνουν τη ζωή.
Την ίδια ζω ή, που την επόμενη εβδο
μάδα , όταν όλα θα έχουν τελειώσει, θα
ξαναπάρει τον παλιό, συνηθισμένο ρυθ
μό της μονοτονίας. Με λιγότερο κέφι και
ίσω ς, με νερωμένο κρασί.

ΝΕΑ από τον ΤΟ Π ΙΚΟ ΤΥ Π Ο και όχι μόνον
Απο τον Γραμματέα του Σ υ λ λ ό γ ο υ Κλημη Ομηρο
Επειδή η εφημερίδα του Συλλόγου μας δεν εξεδόθη το τρίτο τρίμηνο, τα νέα της πόλης μας είναι αρκετά σε περιεχόμενο.
Ήδη είναι γνωστά στους Βεροιείς αναγνώστες μας, αλλά είναι άγνωστα στα μέλη μας που δεν διαβάζουν τοπικό τύπο.
Και ζήτω μας και μπράβο μας. Το Ελληνικό Σουβλάκι με πίτα και γύρο παγκοσμιοποιήθηκε. Η εταιρεία 5ουνΐ3^!ιυΙ
των αδελφών Φωτιάδη στην Αυστραλία κατετάγη στην 16η θέση μεταξύ των 100 νέων εταιρειών στην χώρα. Ήδη κατο
χύρωσαν την ιδιοκτησία του ονόματος στην Ευρώπη, στην Κίνα και την Αυστραλία. Θα ακολουθήσει η κατοχύρωση στην
Ασία και σύντομα στην Κύπρο θα τρώνε «5ουνΐ3Μ υΐ»
Και το πιο «αξιοπερίεργο»; Σκοπεύουν να πουλήσουν το φρανσάιζ και στην Ελλάδα. Και λέει να προκύψει το Αυστρα
λέζικο πιο νόστιμο!!
«Ημερήσια»

Το πρώτο Αιολικό πάρκο της Ημαθίας. Έπεσαν οι υπογραφές για τη δημιουργία του πρώτου Αιολικού Πάρκου στην
Ημαθία, μεταξύ του Συνεταιρισμού του Δασοκτήματος Σελίου και της εταιρείας Acciona Energiaki. Στο δασόκτημα θα
τοποθετηθούν 40 ανεμογεννήτριες οι οποίες θα παράγουν 2 MW (μεγαβάτ) εκάστη. Συνολικά 80 MW, τα οποία αρκούν
να καλύψουν τις ανάγκες 25.000 - 30.000 οικιών. Πρόκειται για ένα πρωτότυπο έργο στην Ημαθία, πολύ φιλικό για το
περιβάλλον και επί πλέον τα Αιολικά Πάρκα αποτελούν πόλο τουριστικής έλξης κυρίως για τους μαθητές και άλλες πα
ρεμφερείς κοινότητες. Από εμάς, μπράβο στον συνεταιρισμό του Σελίου.
«ΗμερησΙα»

Η Μ Α Θ ΙΩ Ν
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Χαράς ευαγγέλια για το Σω σσίδειο Γηροκομείο ιη ς Βέροιας. Μέχρι τώρα λειτουργούσε αποκλειστικά από τις
προσφορές των Βεροιωτών και όχι μόνον. Δεν είχε την προβλεπόμενη ειδική πιστοποίηση από το Υπουργείο
Υγείας, την οποία για ατελείωτα χρόνια, διεκδικούσε το Γηροκομείο μας. προκειμένου να λαμβάνει κρατική
επιχορήγηση. Πλέον, εξεδόθη το πολυπόθητο έγγραφο της πιστοποίησης από το Υπουργείο Υγείας, που πιστο
ποιεί την Μ .Φ.Η. Σω σσίδειου Γηροκομείου Βέροιας ως φορέα παροχής υπηρεσιών δευτεροβάθμιας Κοινω νικής
φροντίδας, με το οποίο πλέον απρόσκοπτα και εσαεί το Γηροκομείο θα επιχορηγείται από το Κράτος μέσω των
υπηρεσιών της Νομαρχίας.
Χαιρόμαστε που επί τέλους θα καλυτερεύσει ακόμη περισσότερο, η γνωστή σε όλους μας. ποιότητα προσφοράς
στους ηλικιω μένους πατριώτες μας.
«Λαός»

Ολοι μας μεγαλώ σαμε στην
Βέροια με την βεβαιότητα ότι, η
πόλη μας κάθεται επάνω σε πλέγ
μα υπογείων στοών που χάνονταν
στην ιστορία των μύθων και των
υπερβολών. Να λοιπόν που εντατικοποιούνται οι έρευνες για τις
αρχαίες στοές της Βέροιας από την
ΙΖ Εφορία Κλασικών Αρχαιοτήτων.
Ο Δήμος Βέροιας έκανε τομή στην
αυλή του 3ου και Ί4ου Σχολείου
όπου βρέθηκε τμήμα των αρχαίων
στοών της πόλης μας. Η Δήμαρχος
Βέροιας παρούσα στην διερεύνηση
δήλωσε. «Οι στοές αυτές μπορεί να
δώσουν νέα ιστορικά στοιχεία που
να αποδεικνύουν για άλλη μια φορά
την σημαντική ιστορία της πόλης
στις διάφορες ιστορικές περιόδους.
Οι έρευνες θα συνεχισθούν».
Η πόλη αποκαλύπτει την Ιστορία
της.
«Λαός»

Ο Πολιτιστικός Ομιλος Ξηρολίβαδου και τι δεν προγραμμάτισε για το φετινό
καλοκαίρι!!! Μέλη του. μαζί με μέλη του ΣΧΟ Βέροιας, με νυχτερινή ανάβαση
κατέκτησαν την κορυφή του Ξηροβουνίου 1804 μ. Προγραμμάτισαν Διαγωνισμό
Παιδικής Ζωγραφικής με την επίβλεψη της κ. Δήμητρας Κουτόβα και τα έργα των
παιδιών εκτέθηκαν στο Π. Κέντρο. Εμπλουτίσθηκε η βιβλιοθήκη του Κέντρου
με 70 τόμους βιβλίων δωρεά του κ. Κ. Μπιζιούρα. Καταρτίσθηκε πρόγραμμα
εκδηλώσεων που άρχιζε την 15η Ιουλίου και έληγε την 23η Αυγούστου, με ένα
μοναδικό αποχαιρετιστήριο παραδοσιακό γλέντι Συνολικά τριάντα διαφορετικές
εκδηλώσεις έγιναν στο Ξηρολίβαδο. Δυστυχώς ο περιορισμένος χώρος δεν μας
επιτρέπει να παραθέσουμε μία προς μία όλες τις εκδηλώσεις και τα δρώμενα
από τον Πολιτιστικό Όμιλο του Ξηρολίβαδου. Μας επιτρέπει όμως να τον συγ
χαρούμε για το έργο του. Έργο, που προάγει όλους τους Ξηρολιβαδιώτες.
«Βέροια»

Γ
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«ΒΕΡΟΜ Ε7ΗΧΗ ΠΟΛΗ»- Το χάρηκ<ιν και η Βέροια και οι πολίτες της.
Αντιγράψουμε από το «Λαό» της Βέροιας την επικεφαλίδα του άρδρου.
« Ε ίχ ε χρόνιο πολλά η πόλη της Βέροιας να ζήεει αυτό που έζη ε ε το τριήμερο ( 1 9 - 2 0 -

2 1 - Ιο υ νίο υ ). Η πόλη γ έμ ιεε μ ο υ γ κές και ήχους που αι^νιδώζαν ευχά^ΐ6τα τον κόεμο
6ε κάδε δρόμο και πλατεία και οι πολίτες μικροί και μεγάλοι, «φάνηκε να το χαίρονται και
να το δείχνουν με την ευμμέτοχή και το χαμόγελο τους. Δυο ξεχω ριετές μεγάλες βραδιές,
νομίζουμε πως ήταν η ρεμπέτικη - λαϊκή της Μπαρμπούτας που το κοινό ξαναδυμήδηκε
τις παλιές καλές ημέρες της Εβραϊκής ευνοικίας και η βραδιά με τις ά ρ ιες ετην Πλατεία
Ορολογίου».

Το εξοχικό κέντρο «Μπαρμπούτα»
στην ομώνυμη πανέμορφη περιοχή
της Βέροιας το γνωρίζουμε όλοι.
Γενιές Βεροιωτών. το ολιγότερο ένα
καφέ ήπιαν εκ εί. Εναλλάχθηκαν
πολλοί καταστηματάρχες όλα αυτά
τα χρόνια, άλλοι πέτυχαν και άλλοι
όχι. Πρόσφατα, την διεύθυνση της
Μπαρμπούτας την ανέλαβε ο κ. Γιάν
νης Τσιροφίδης. που με την γνώση
και την εμπειρία οργάνωσης που
διαθέτει, έκανε το νέο ξεκίνημα, και
το παρομοιάζει με έκρηξη ηφαιστείου,
αν ερμηνεύουμε σωστά το γράφημα
της καινούριας κάρτας του καταστή
ματος. Διαπιστώσαμε «ιδίοις όμμασι»
την αλλαγή που είναι εμφανής και σε
υψηλό βαθμό σε όλους τους τομείς.
Ελπίζουμε η αλλαγή να γίνει ουσια
στική ώστε το πανέμορφο κέντρο να
γίνει στέκι των καλοφαγάδων και όχι
μόνο

Οεο για το εύνολο των εκδηλώεεων που οργάνωεε η ΚΕΠΑ του Δήμου Βεροίας και τις
ευναυλίες των εχημάτων. μικρών και μεγάλων, αυτές απέδειξαν ότι μπορούν να γίνουν πολλά
ωραία πράγματα 6την πόλη, μικρά ή μεγάλα με εφόδια την ψυχή κυρίως και την εμπειρία
της οργάνωεης. που όπως ψαίνεται υπάρχει και πάλλεται ετην πόλη. Στην όμορψη αυτή
εκδήλωεη ο Σύλλογός μας ήταν παρών με μέλη του Διοικ. Συμβουλίου να ευμμετάεχουν.
Λυπούμεδα που δεν έχουμε την δυνατότητα λόγω χώρου να παραδέεουμε τα ψωτογραψικά
ετιγμιότυπα που παραδέτει η εψημερίδα της Βέροιας.

Αντίο Ιστορικέ Πλάτανε. Ο ρ φ ά νεψ ε ο Πλάτανος της πλατείας Ω ρ ο 
λογίου από τα κλαδιά του. Μ έρα μ εσ η μ έρ ι έσπα σε ο μεγάλος βραχίονας
του. ευτυχώ ς χω ρίς α π ώ λειες και για λό γο υς α σφ α λεία ς έκοψ αν και τον
έτ ερ ο , μ ε α π ο τ έλ εσ μ α οι Β ε ρ ο ιε ίς να β λ έπ ο υ ν σ ή μ ερ α ένα πλάτανο
«γυμνό». Χ α ρ α κ τη ρ ισ τικ ά ο «Λαός» σ η μ ειώ νει ψ ιθύρους κάποιω ν Βεροιω τάδω ν!!
«Τον χάσαμε τον πλάτανο πατριώ τη...» ή «Χαιρέτα μας τον πλάτα-

νο!»Ας ελπ ίσο υμε η φ ύση να λειτο υρ γή σει και ο πλάτανος να αποκτήσει
ξανά τον ίσκιο του και ας μη ξεχ νά μ ε ότι, το Ί 977 με υπουργική απόφ α
σ η , που δ η μ ο σ ιεύ θ η κ ε στην Εφ η μ . τη ς Κ υ β ερ ν ή σ εω ς, χαρα κτηρίστηκε
ως ιστορικό «Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης»,

«Λαός»

ΛΚΤ0ΒΡ10Σ

Η Μ Α Θ ΙΩ Ν
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«Η Βέροια είναι πόλη πανευτυχής διότι πληθαίνουν οι δωρητές της» Με
αυτί1) την φράση η Δήμαρχος της Βέροιας Χαρούλα Ουσουλτζόγλου ξεκίνησε τον
χαιρετισμό της κατά την τελετή παραλαβής οικίας για την φιλοξενία (αυτόνομη
διαβίω ση), των παιδιών του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΛΜΕΑ του Ν
Ημαθίας. Την εν λόγω οικία που βρίσκεται στο Σέλι, δώρισε η κ. Μαρία Ουσα
ντοπούλου. Η τελετή έγινε με κάθε επισημότητα, με όλες τις Αρχές της πόλης
παρούσες. Να ευχαριστήσουμε και εμείς την δωρήτρια από την μεριά μας.
«Λαός»

Βεργίνα! Νέα ευρήματα βρέθη
| καν λίγα μέτρα από την π ερυσινή |
ανακάλυψη του Χάλκινου αγγείου,
| που περιείχε μια χρυσή πυξίδα, ένα ι
πολύτιμο ολόχρυσο στεφάνι βαλαI νιδιάς. τοποθετημένα επάνω στα ι
καμένα οστά ενός νεκρού, που η εξέ
ταση εδειξε πως επρόκειτο για νεαρό [
ανδρα. Φέτος λοιπών βρέθηκαν δύο
μεγάλων διαστάσεων μετάλλινα αγ I
γεία: μια, μοναδική για το υλικό της,
I
ασημένια λήκυθος με πώμα και μια
ασημένια υδρία, στην οποία μάλιστα
I
υπήρχαν και οστά. Τι εκπλήξεις μας
| επιφυλάσσει ακόμη η περιοχή;
I
«Λαός»
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Ο ίν ο ς, λ ό γ ο ς κ α ι ισ ιπ ο υ ρ ο γ ιο ρ τ ή . Σαββατοκύριακο αφ ιερω μένο στον οίνο, το π νεύμα , το τσίπουρο και τη
| διασκέδαση ήταν το Σάββατο και η Κυριακή 51 Οκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου. Μ ε τον Τίτλο «Τσιπουρογιορτές- Καζάνι
1 που βράζει 2009» διοργάνω σε η Κ Ε Π Α Βεροίας με το Συ μ π ό σ ιο «Οίνος και Λόγος», που έγινε στην Αντω νιάδειο
| Στέγη Γραμμάτων και Τεχνώ ν.
Αργότερα στην πλατεία Δ η μα ρ χείο υ στήθηκε το παραδοσιακό καζάνι που βράζει το τσίπουρο, που απόλαυσαν
I δεκάδες επισκέπτες με μεζέ, τυριά και φασουλονταβά. Το γλέντι τελείω σε την Κυριακή το βράδυ, με πάρα πολλούς
1 να χορεύουν στους ήχους του κλαρίνου, της ποντιακής λύρας, και των χάλκινω ν οργάνων.

Ι/το/>·ικα
Ο Ι/(> Μ > ΙΟ Ι
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«Ευφυής πόλη» η Βέροια ως το τέλος του 2009. Σε «έξυπνο οικισμό» θα μετατραπεί η πόλη της Βέροιας έως το τέλος
του χρόνου, καθώς θα αναπτυχθεί στο κέντρο της πόλης και σε έκταση 500 στρεμμάτων δημόσια υποδομή 25 σημείων
ασύρματης ευρυζω νικής πρόσβασης (W iFi), η οποία θα προσφέρεται δωρεάν σε κατοίκους και επισκέπτες. Το έργο
χρηματοδοτείται από το Η ΚΠΣ και θα αναπτυχθεί σε τέσσερις παραμέτρους: Υπηρεσίες Ψηφιακής Κοινότητας και
Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας, Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας, Υπηρεσία υποστήριξης τουριστών και επισκεπτών και
Υπηρεσία εκπαίδευσης.

*τ η η η ι ι ι μ η μ μ

1
1
|

· Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι · Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι · · Ι Ι Ι Ι Ι · Ι · Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Μ Ι · Ι Ι Ι Ι Ι · Ι Η Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι · Ι Ι Ι 8 Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι · Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι β Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι β Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι « β β Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι | « | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Μ | | | ( | | | | | Ι | ΙM ill Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Η ι

itiiiiiM tititiiittM iim m H iiM v im tim tm v fiim M H iifr

r*

Υ π ο γ ρ ά φ π κ ε τελικά π σύμβαση για την κατασκευή του κολυμβητηρίου
Βεροίας. Πρόκειται για την κατασκευή κλειστού κολυμβητηρίου θα περι
λαμβάνει: Δύο πισίνες Ολυμπιακών διαστάσεων, μία παιδική, κερκίδα 1000
θέσεων, και βοηθητικούς χώρους όπως,(αποδυτήρια, γραφεία κ. λ. π.). Χρόνια
οι Βεροιώτες το περίμεναν και τώρα ολοκληρώνεται. Συγχαρητήρια σε όλους
για αυτή την επιτυχία.
« Λ α ό ς»

ο^ΑΑΤΑ

[ΪΑΡ/Ι>ΟΙ
Από τον Γραμματέα του Συλλόγου Κλήμη Όμηρο

Περιδιαβαίνοντας στο Διαδίκτυο, ανακάλυψα μια πύλη γνώσεων.Το όνομα αυτής, Diodos.gr. Το Περιεχόμενο της ιστοσε
λίδας απολύτως ιστορικό με θέματα παρμένα από την Αρχαία Ελλάδα. Ποιητές, Εφευρέτες, Πολιτικοί, Φιλόσοφοι, Ιστορικοί,
Θεοί-Ημίθεοι-Ήρωες, Αρχαία κείμενα, και άλλα πολλά θέματα.
Μέσα στα άλλα πολλά θέματα, υπήρχε και το θέμα της επικεφαλίδας που κίνησε την περιέργειά μου να το ψάξω, διότι
Οξύρρυγχος, είναι το ψάρι που τα αυγά του κάνουν το πανάκριβο χαβιάρι.
Αυτοί λοιπόν οι Πάπυροι βρέθηκαν στην τοποθεσία «Οξύρρυγχος», εξ ου και το όνομά του τίτλου. Το περιεχόμενο των
παπύρων, είναι αποσπάσματα αλληλογραφίας του Ρωμαίου συγκλητικού Μενένιου Απιου, στον φίλο του Ατίλιο Νάβιο, ο
οποίος τον διαδέχεται στην διακυβέρνηση της Αχαίας και τον συμβουλεύει για το πώς μπορεί να χειριστεί του Ελληνες.
Σημειώστε ότι, η μετάφραση έγινε από τον καθηγητή Κωνσταντίνο Τσάτσο και δεύτερο πρόεδρο της Ελλ. Δημοκρατίας
από την μεταπολίτευση και εντεύθεν.
Από την Ρωμαϊκή κυριαρχία στην Ελλάδα έχουν περάσει 1 700 -1800 χρόνια και η περιγραφή των Ελλήνων, από τον
απερχόμενο συγκλητικό προς τον αντικαταστάτη του. θαρρείς ότι γράφτηκε σήμερα. Τα ελαττώματα και τα προτερήματα
της φυλής μας είναι φαίνεται διαχρονικά. Η μόνη εξήγηση αυτού του φαινομένου είναι αυτή η απλή απάντηση. Μα, αφού
είμαστε Ελληνες!!!!
Γο όλο κείμενο αποτελείται από 12 Αποσπάσματα, υπάρχουν κάποια χάσματα από απώλεια των κειμένων μα αυτό δεν
αλλάζει το όλο κείμενο. Οι έντονες επισημάνσεις είναι δικές μου και η δημοσίευση των αποσπασμάτων 0α γίνε ται ανάλογα
με τον χώρο που θα διαθέτουμε σε κάθε τεύχος μας και μέχρι την ολοκλήρωσή του αρχαίου κειμένου.
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..κερδίσαμε αγαπημένε Ατίλιε τον
κόσμο με τις λεγεώνες μας. αλλά θα
μπορέσουμε να τον κρατήσουμε μο
ναχα με την πολιτική τάξη /ίου θα του
προσφέρουμε Διώξομε ιον πόλεμο στις
παρυφές της γης. Από τον Περσικό κολ
no, ω< την Μαυριτανία και από την γη
των Αιθιόπων ως την Καληδονία, αδιαιαρακτη βασιλεύει η Ρωμαϊκή ειρήνη
Δύσκολο φαίνεται να εξηγήσει κανείς,
πως μια πόλη έφθασε να κυβέρνα την
Οικουμένη.
Μέσα στου λογους όμως που θα
αναφεροταν για μια τέτοια εξήγηση θα
επρεπε πρώτος να ήταν ετούτος: Κ α 
ταλάβαμε καθαρά και έγκαιρα πως
υποτάσσοντας ξένους λαούς αναλαμ
βάνουμε μιαν ευθύνη για την ε υ η 
μερία τους. Τούτη η συ νείδ η σ η της
ευ θ ύ νη ς δ ια κρ ίνει του β α ρ β ά ρ ο υς
κατακτητές από τους Κοσμοκράτο
ρες. Μονάχα ο Αλέξανδρος πριν από
μας είχε την σ υ νείδ η σ η τούτης της
ευθύνης . Ευτυχώς για την δόξα της
Ρώ μης, πέθανε ν έο ς, γιατί αλλιώς θα
ήτανεοι Ελληνες σήμερα οι άρχοντες
του κοσμου.
Αλίμονο στους λαούς όταν τις προ
σπάθειες τους τις ενσαρκώνουν μονά
χα σε μεμονωμένα άτομα που περνούν
και όχι σε ανθρώπινες κοινότητες, σε
θεσμούς που αντέχουν στην ροή των
πραγμάτων και σηκώνουν άνετα τον
όγκο των πολύχρονων έργων.
Εχουμε την σοφία να μην θέλουμε
να είμ α σ τε δυσβά στα χτοι εκ μ ετα λ
λευ τές των λαών που υποτάχτηκαν
στην εξουσία μας.
...Αλλά δεν φτάνει να τους χαρίζου
με την ειρήνη και τάξη, γιατί αυτά είναι
αρνητικά στοιχεία, είναι όροι, δεν απο
τελούν την ουσία της ευδαιμονίας των
ανθρώπων.
...θα έπρεπε και της φιλοσοφίας και
της ποίησης τα δώρα να σκορπούσαμε
στις χώρες που κυβερνούμε. Το μέγα
όμως τούτο έργο είμαστε άξιοι να το
κάνουμε μόνο στις Δυτικές επαρχίες,
γιατί εκεί που βρίσκεσα ι εσύ, οι Έ λ 
λη ν ες το επ ιτ ελ ο ύ ν α κό μη σ ή μ ερ α
καλύτερα από μά ς. Ας επαναλάβουμε και εμείς την δυσάρεστη ομολογία
rou Οράτιου Φλάκκου: G raecia cap ta,
íerum v ic to re m c e p ti, et a rte s itu lit
agresti Latió.
A P Q ¿P A ?/M
...μ ά θ ε φ ίλτα τε μ ο υ Α τ ίλ ιε , πως
όσοι θέλουν να είναι κοσμοκράτορες,

πρέπει να έχουν νοοτροπία πατρικίων
και όχι νοοτροπία ιππέων.
Γγ^ΤΟ
Ο Ελληνας είναι πιο εγωιστής από
εμάς και συνεπώ ς από όλα τα έθνη
του κόσμου. Το άτομο ιου είναι «πά
ντων χρημάτων μετράν» κατά το ρητό
του Πρωταγόρα. Αδέσμευτο, αυθαίρετο
και ατίθασο, αλλα και αληθινα ελεύθερο,
ορθώνεται το «εγώ» των Ελλήνων. Χά
ρις σε αυτό οκεψθηκανε πηγαία, πρώτοι
αυτοί, όσα εμείς αναγκαζόμαστε σή 

μερα να σκεφθούμε σύμφωνα με την
σκέψη τους. Χάρις σε αυτό βλέπουν με
τα μάτια τους και όχι με τα μάτια εκεί
νων που είδαν πριν από αυτούς. Χάρις
σε αυτό η σχέση τους με το σύμπαν.
με τα πράγματα και τους ανθρώπους
δεν μπαγιατεύει, αλλά είναι πάντα νέα,
δροσερή και το κάθε τι, χάρις σε αυτό
το «εγώ» αντιχτυπάει σαν πρωτοφανέ
ρωτο στην ψυχή τους. Είναι όμως και
του καλού και του κακού πηγή τούτο το
χάρισμα. Το ίδιο «εγώ» που οικοδομεί
τα ιδανικά πολιτικά συστήματα, αυτό
διαλύει και τις πραγματικές πολιτείες
των ανθρώπων.
Και ήρθανε καιροί όπου ο ελληνικός
εγωισμός ξέχασε την τέχνη που οικοδομεί τους ιδανικούς κόσμους, αλλά
δεν ξέχασε να γκρ εμίζει τις πραγμα
τικές πολιτείες.
Και εμείς τους συναντήσαμε, καλέ
Ατίλιε, σε τέτοιους καιρούς και γι αυτό
η κρίση μας γι αυτούς, συμβαίνει να εί
ναι τόσο αυστηρή που κάποτε καταντά
άδικη. Αλλά πώς να μην είναι; Η μοίρα
μας έταξε νομοθέτες του κόσμου και το
Ελληνικό άτομο περιφρονεί τον Νόμο.
Δ εν παραδέχεται άλλη κρίση δ ικα ί
ου παρά την ατομική του, που δυστυ
χώς στηρίζεται σε ατομικά κριτήρια.
Απορείς πως η πατρίδα των πιο μεγάλων
νομοθετών, έχει τόση λίγη πίστη στον
Νόμο. Και όμως από τέτοιες αντιθέσεις
πλέκεται η ψυχή των ανθρώπων και η
πορεία της ζωής των. Σπάνια οι έλληνες
πείθονται «τοις κείνω ν ρήμασι».
Πείθονται μόνο στα ρήματα τα δικά
τους και αλλάζουν τους Νόμους κάθε
λίγο ανάλογα με τα κέφια της στιγμής,
ή όταν δεν μπορούν να τους αλλάξουν,
τους αντιμετωπίζουν σαν εχθρικές δυ
νάμεις και τότε μεταχειρίζονται ενα
ντίων τους την βία η το δόλο. Α! πόσο
την χαίρεται ο Έλληνας την εύστροφη
καταδολίευση τους, τους σοφιστικούς
διαλογισμούς που μεταβάλουν τους
Νόμους σε ράκη.

Ο Έλληνας έχει την πιο αδύνατη μνή
μη από εμάς, έχει την λιγότερη συνέχεια
στον πολιτικό του βίο. Ε ίναι ανυπόμονος
και κάθε λίγο, μόλις δυσκολέψ ουν τα
πραγματα, αποφασίζει ριζικές μεταρ
ρυθμίσεις. Θες να σαγηνεύσεις την εκ
κλησια του δήμου σε μια πόλη ελληνική;

Πες τους: «Σας υπόσχομαι αλλαγή».
Πες τους «Θα θεσπίσω νέους νόμους».
Αυτό αρκεί. Με αυτό χορταίνει η ανυπο
μονησία τους, το αψίκορο πάθος τους.

Τι φαεινές συλλήψεις θα βρεις μέσα σε
αυτά τα ελληνικά δημιουργήματα της
ιδιοτροπίας της στιγμής! Εμείς δειλάδειλά και μόνο με το χέρι του πραίτωρα τολμήσαμε, διολισθαίνοντας μέσα
στους αιώνες να ξεφύγουμε από του
άκαμπτους κλοιούς της Δωδεκαδέλτου
μας, και πάλι διατηρώντας όλους του
τύπους, όλα τα εξωτερικά περιβλήματα.
Τούτη η υποκρισία των μορφών, όταν η
ουσία αλλάζει, δείχνει πόση είναι η τα
πεινοφροσύνη μας μπρος σε κάθε τι που
είναι θεσμός και έθος και παράδοση,
πόσο το παρελθόν και η συνέχειά του
βαραίνουν στην πορεία μας και πόσο
δίκαια αντέχουμε αιώνες εκεί που οι έλ
ληνες εκάμφθησαν σε δεκαετηρίδες.
Μέσα στους πιο πολλούς Ελληνες άμα
σκάψεις λίγο, θα βρεις ένα ισχνό υπερό
πτη Κοριολανό, έναν άσημο εκδικητικό
Αλκιβιάδη, ένα «εγώ» μεγαλύτερο από
την πατρίδα.
Όχι βέβαια σε όλους, αλλιώς δεν θα
υπήρχαν σήμερα πια ελληνικές πόλεις.
Αλλά όποιος διοικεί σαν κι εσένα, έναν
λαό, πρέπει να γνωρίζει τις άρχουσες
ροπές, που δεν φτάνουν βέβαια ως την
φανερή ακρότητα του ωραίου Αθηναίου
ή του δικού μας Γάίου Μάρκου, αλλά τεί
νουν προς εκεί. Οι πολλοί, από χίλιους
δυο λόγους, γιατί είναι πιο μικροί και πιο
αδύνατοι, σταματούν μεσοδρομίς. Μα
και με αυτούς το κακό γίνεται.
Οι Έλληνες λίγα πράγματα σέβονται
και σπάνια όλοι τους τα ίδια. Και προς
κακού και προς καλού στέκουν πάνω
από τα πράγματα. Για να κρίνουν αν
ένας νόμος είναι δίκαιος θα τον μετρή
σουν με το μέτρο της προσωπικής τους
περίπτωσης ακόμα κι όταν υπεύθυνα
τον κρίνουν στην εκκλησία ή στο δικα
στήριο. Ο Έλληνας ζητεί από τον νόμο
δικαιοσύνη για την δική του προσωπική
περίπτωση. Εάν τύχει και ο νόμος δίκαι
ος στην ολότητα του δεν ταιριάζει σε
λίγες περιπτώσεις όπως η δική του, δεν
μπορεί αυτό να το παραδεχτεί.
Και εν τούτοις τετρακόσια χρόνια
τώρα το διακήρυξε ο μεγάλος τους ο
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Πλάτων, πωζ τέτοια είναι η μοίρα και

η φύοη των νόμων, πως άλλο νόμος
και άλλο δικα ιοσύνη. Το δ ια κ ή ρ υ ξί
και αυτό ο Σταγειρίτης χω ρίζοντας το
δίκαιο από το επιεικές. Δ εν δέχεται να
ΰυοιάσει την δική του π ερίπ τω ση, το
δικό του εγώ σε έναν νόμο σκόπιμο και
δίκαιο στην γενικότητα του.
Έτσι είναι π ολλοί σ τις π ό λ εις που
τώρα πρόκειται να διοικήσεις. Έτσι δ ι
αφορετικοί, αν όχι από εμάς, όμως από
τους πατέρες μας, που θεμελίω σαν το
μεγαλείο της παλιάς, της αληθινής μας
δημοκρατίας.

Συνέχεια στο επόμενο τευχο5 μαε.

η μ α θ ιω ν
Β Α Α Κ ]Ε ]Β 3
*

Παρό{(νο, ατίθασο ηλαομα ο Ελληνας »

εν<ν λ α ο ύ κ ρ ^ α Υ ω ν ΐ Π ° υ έγΐνε ° Την 0 ϋάσ,Υκτον γ,α τον καταλληλότερο χαρακτηρισμό
ένα εκατοϋϋύπιο λ !*00 ° παρουσ,ά^ει καλύτερα την ψυχολογία του. πήραν μέρος περίπου
*
Τ° μα ΔεκαπενταΜ*λής επιτροπή από επιστήμονες επέλεξε ομόφωνα και
(V ιβευσε τον δικαστή Ν.Κέλλυ για τον επιτυχημένο χαρακτηρισμό του Έλληνα. -Μπροστά
ικαστηριο ιηςα Παστής ιστορίας, γράφει ο δικαστής ο Έλληνας αποκαλύφθηκε πάντοτε
κατώτερος απ τις περιστάσεις αν και από διανοητική άποψη κατείχε πάντοτε τα πρωτεία Ο
ληνας ( ιναι ευφυέστατος αλλά και εγωιστής δραστήριος αλλά και αμέθοδος φιλότιμος
αλλά γεμάτος προλήψεις θερμόαιμος ανυπόμονος αλλά και πολεμιστής Έχτισε τον Παρθενώνα
και αφού μέθυσε από την αίγλη του τον άφησε αργότερα να γίνει στόχος έριδων, ανέδειξε
τον Σωκράτη για να τον δηλητηριάσει, θαύμασε τον Θεμιστοκλή για να τον εξορίσει, υπηρέ
τησε τον Αριστοτέλη για να τον καταδιώξει, γέννησε τον Βενιζέλο για να τον δολοφονήσει.
Εχτισε το Βυζάντιο για να το εκτουρκίσει, έφερε το '21 για να το διακυβεύσει, δημιούργησε
το 1909 για να το λησμονήσει. Τριπλάσιασε την Ελλάδα και παραλίγο να τη θάψει. Κόπτεται
τη μια στιγμή για την αλήθεια και την άλλη μισεί αυτόν που αρνείται να υπηρετήσει το ψέμα.
Παράξενο πλασμα, ατίθασο, περίεργο, εγωπαθές και σοφόμωρο ο Έλληνας. Λυπηθείτε τον,
θαυμάστε τον αν θέλετε. Κι αν μπορείτε προσπαθήστε να τον ταξινομήσετε ».
μ
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Στον Αθηναϊκό τόπο δημοσιεύθηκε το παρακάτω κείμενο
που αφορά όλους τους απανταχού Μακεδόνες.
KflM IM ÉÉi

Κοινο Ψήφισμά των Μακεδονικών
Οργανώσεων ανά τον κόσμο
- Διαφύλαξη των εθνικών σ υ μ φ ερ ό 
ντων και της εθνικής αξιοπρέπειας». Το
ζητούμενο από το κοινό ψήφισμα, των
Μακεδονικών Οργανώσεων, ανά τον
κόσμο, είναι κατηγορηματικό. Και εν όψει
των διαπραγματεύσεων για το όνομα των
Σκοπιών, αλλά και των αποφάσεων για το
ευρωπαϊκό μέλλον της γειτονικής χώ
ρας στο προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
του Δεκεμβρίου, τα μέλη των Μ ακεδο
νικών Οργανώσεων, στο ψήφισμά τους
επιμένουν στη σκληρή εθνική γραμμή,
ζητώντας από την κυβέρνηση να «εγκααλειψει την πολιτική του γεωγραφικού
προσδιορισμού».
-Πμειώνουν ότι -δεν πρόκειται να δεΧ^ουν τΠν περίληψη του όρου Μακεδο
νία στο όνομα του κράτους των Σκοπιών
και τονίζουν ότι η χώρα μας οφείλει να
κανε*ΧΡήση του δικαιώματος της αρνη
σικυρίας (βέτο) στους διεθνείς οργανι
κ ο ύ ς εάν προηγουμένως δεν έχει επιλυ·;ει ό^ι μόνο το ζήτημα του ονόματος
ϋΛλά και τα συναφή προβλήματα"εθνόΤπτας7' γλωσσάς", και "υπηκοότητας"».
Το ψήφισμα αναφέρει μεταξύ άλλων
Παχ· οι Μακεδονικές Οργανώσεις καθώς
' οι οι φορείς που υποστηρίζουν τις θέσεις
και Τ|ζαπόψεις των τριών εκατομμυρίων
^οκεδόνων, τόσο στο εσωτερικό της
/ώρας όσο και στο εξωτερικό, έχοντας
* Γ,,γνωση της κρισιμότητας στην οποία
* /* · περιέλθει η διαπραγμάτευση για το
Ονομα της πΓΑΜ. καλούν την κυβέρνηση
'αύώς και τους πολιτικούς αρχηγούς και
βουλευτές όλων των κομμάτων, όπως
διαφυλάξουν τα ί θνικά; Συμφ/ροντα και

την εθνική αξιοπρέπεια από την επιβουλή
των Σλάβων των Σκοπιών κατά της ιστο
ρίας και του πολιτισμού της Μακεδονίας
και συνακόλουθα της Ελλάδος».
ΔΗΛΩΝΟΥΝ ότι δεν πρόκειται να δε
χθούν τη συμπερίληψ η του όρου Μα
κεδονία στο όνομα του κράτους των
Σκοπιών.
ΖΗΤΟΥΝ από την κυβέρνηση να εγκαταλείψει την πολιτική του γεωγραφικού
προσδιορισμού και να συμπεριλάβει στη
διαπραγμάτευση και τα ζητήματα του
καθορισμού της ονομασίας του έθνους,
της υπηκοότητας και της γλώσσας, ώστε
να αποτραπεί η χρήση του όρου Μα
κεδονία.
ΚΑΛΟΥΝ την κυβέρνηση να αρνηθεί
την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύ
σεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της πΓΔΜ, καθώς και την ένταξή της
στο ΝΑΤΟ ή σε άλλους διεθνείς οργανι
σμούς, στου οποίους η χώρα μας έχει
το δικαίωμα της αρνησικυρίας, προτού
λυθούν τα προβλήματα του ονόματος,
της εθνότητας, της υπηκοότητας και της
γλώσσας.
Τρία εκατομμύρια Μ ακεδόνες
σ τη ν Ελλά δ α και τη διασπορά
Οι 80 ενώσεις που υπέγραψαν το παρα
πάνω ψήφισμα εκπροσωπούν, σύμφωνα
με στοιχεία, περί τε τρία εκατομμύρια Μα
κεδόνες στην Ελλάδα και τη διαοπορα.
Όπως έγινε γνωστό, το ψήφισμα εστάλη
ήδη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κά
ρολο Παπουλιά, τους Ελληνες βουλευτές
και ευρω βουλευτές και σε Μέσα Ενημέ
ρω σης στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
Μ ακεδονικές Ενώσεις, που το υπέγρα

ψαν, είναι μεταξύ άλλων οι:
-Παμμακεδονικές Ενώσεις Αυστραλίας
Καναδά και Ευρώπης.
-Μακεδονικά Τμήματα Αφρικής.
-Κέντρο Μ ακεδονικώ ν Σπουδώ ν
(ΗΠΑ).
-Διεθνές Ίδρυμα Μεγάλου Αλεξάν
δρου.
-Σωματείο ΑΧΕΠΑ « Μέγας Αλέξαν
δρος ».
-Πανελλήνιος Ομοσπονδία Μικρασια
τικών Σωματείων.
-Ροταριανός Ομιλος Θεσσαλονίκης.
-Παμμακεδονική Οργάνωση Γυναικών.
-LIONS Εγνατίας.
-Ινστιτούτο * Αριστοτέλης».
-Στέγη Μ ακεδονικού Πολιτισμού.
-Καρίπειο Ίδρυμα Μ ελετώ ν Μ ακεδο
νίας - Θράκης.
-Ίδρυμα Δ ημητρίου και Μ αρίας Δεληβάνη.
-Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης.
-Πανελλήνιος Ομοσπονδία Θρακικών
Σωματείων.
-Ομοσπονδία Δυτικομακεδονικών Σω
ματείων Θεσσαλονίκης.

-Π αμμακεδονική Συνομοσπονδία
Αθηνών.
-«Ομάδα 21 » Μακεδονίας - Θράκης.
-Ένωση Ποντίων Μακεδονίας.
-Σύλλογος Σαρακατσαναίων Θες/νίκης
« Η Ενωσις ».
-Σύνδεσμοι Μοναστηριωτων « Καρτε
ρία » και « Ελπίς ».
-Πολιτιστική Εταιρεία Πανελλήνων «
Μακεδνός ».

Ομοσπονδία Συλλόγων Κεντρικής
Μακεδονίας. ( ΟΣΚΜΑ)
Ομιλος Πολιτιστικής Ανάπτυξης Θεο
σαλονίκης.

Τον Μήνα Ιούλιο έγινε η παρουσίαση του
μυθιστορήμαιο$ του Γιώργου Τσαλέρα « Σ τ ο ν
Καιρό των Καταιγίδων» και ο συγγραφέα* είχε
την ευγενή καλοσύνη να αφιερώσει στον Σύλλογό
μα* ένα αντίτυπο, που από τούδε θα κοσμεί την
βιβλιοθήκη μα$. Τον ευχαριστούμε και από π *
στήλε$ του Ημαθίωνα.

Μ ετά τα αποτελέσματα ίω ν Εθ νι
κών Εκλογών της 4ης Οκτωβρίου2009,
ο Σύλλογός μας δημοσίευσε στις Εφη
μερίδες της Βέροιας. το παρακάτω κεί
μενο. συγχαίροντας όλους του εκλεγέντες Βεροιείς Βουλευτές.
• Ο Πρόεδρος και το Δ ιο ικ η τ ικ ό
Συμβούλιο του Συλλόγου Βεροιέω ν
Αθηνών συγχαίρει τους κ.κ. Αναστά
σιο Σιδηρόπουλο και Χαλκίδη Μιχαήλ
για την επάξια επανεκλογή τους στο
αξίωμα του Βουλευτή Η μαθίας, κα 
θώς και τον κ. Χρυσοχοίδη Μ ιχα ήλ
συμπατριώτη μας και επίτιμο μέλος
του Συλλόγου μας. τόσο για την επα
νεκλογή του. όσο και για την επάξια
ανάληψη του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη. Επίσης συγχαίρουμε τους
κ. Αθανάσιο Γικόνογλου και Αγγελο
Τόλκα για την πρώτη τους εκλογή ως
Βουλευτών Ημαθίας. Στους ανωτέρω,
ο Σύλλογος μας εύχεται καλή δύναμη,
καλές επιτυχημένες και αποτελεσματι
κές παρουσίες στην Βουλή των Ελλή
νων».Επίσης απέστειλε συγχαρητήρια
επιστολή για τον καθένα.
Την Κ υ ρ ια κ ή 11 Ο κ τω θ ρ ίο υ , στο Π ν ε υ 
ματικό Κέντρο του Δ ή μ ο υ Αθηναίω ν, πραγ
μ α τ ο π ο ιή θ η κ ε α π ό την Ο Σ Κ Μ Α ομιλία με
θ έμ α « Μ α κ ε δ ο ν ικ ο ί Α γ ώ ν ε ς του 1912-13»
με ομιλητή τον ιστορικό ερ ευ νη τή κ. Κω ν/
νο Α ν τω ν ιά δ η Την ομιλία π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η 
σε π λ ή θ ο ς μ ε λ ώ ν από τα Σ ω μ α τεία της Κ.
Μ α κ εδ ο νία ς Τον Σύλλογό μας τον αντιπρο
σ ώ π ε υ σ α ν ο Π ρ όεδ ρ ος, ο Γρα μματεύς και
μ έλ η του Δ ιο ικ η τικ ο ύ Σ υμβου λίου .

Γην Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο
της I Ιαλαιάς Βουλής, έγινε η παρουσίαση
του βιβλίου του Βεροιώτη δικηγόρου συγγραφέα Γιώργου Λιόλιου, « Σ κ ιές στη
I Ιόλη -Αναπαράσταση του Διωγμού των
Εβραίων της Βέροιας». Την παρουσίαση
προλόγισε ο Πρόεδρος του Κ .Ι.Σ Ελλάδος
κ. Μωυσής Κωνσταντίνης και μίλησαν για
το βιβλίο οι: κ. Θάνος Βερέμης (Καθηγητής
I Ιανεπιστημίου Αθηνών), Νίκος Μπακουνάκης (Δημοσιογράφος - Επικ. Καθηγητής
I Ιαντείου) και ο Γιώργος Λιόλιος (Δικηγό
ρος - Συγγραφέας).
Γην εκδήλωση παρακολούθησαν πλήθος

προσκεκλημένων και μεταξύ αυτών ο Πρόε
δρος. ο Γραμματεύς και μέλι] του Συλλόγου
Βεροιέων. Μετά το πέρας, ο Συγγραφέας
αφιέρωσε αντίτυπο του βιβλίου στον Σύλ
λογο μας. Ο 1Ιρόεδρος και το Διοικητικό
Συμβούλιο τον ευχαριστούν βαθύτατα για
την εν λόγω προσφορά.
Την Κ υ ρ ια κή 16 Οκτωβρίου 2009
στα Γραφεία του Σ υ λ λ ό γ ο υ , σ υ γ κ ε 
ντρώ θηκαν τα μ έλη του Σ υ λ λ ό γ ο υ
για να π ρα γμα το π οιήσουν έκτακτη
Γεν. Σ υ ν έλευ σ η που α σ χ ο λή θ η κε με
διαδικαστικά θέματα και αμέσου μετά
ακολούθησε διασκέδαση με Βεροιώτικο Τσίπουρο και ά φ θ ο ν ο ι εκλεκτού$
Τσιπουρομεζέδε$, προσφορά - έκπλη
ξη του Διοικητικού Σ υ μ β ο υ λ ίο υ στα
μέλη του. Προσκεκλημένο5 μα$ ήταν ο
Προϊστάμενε^ Τουρισμού τη$ Νομαρχί
ες Ημαθία$ κ. Σαλιάγκα$ Γεώργιο$.
Τσ ίπ ο υρ ο και μεζέδε$ α ν έβ α σ α ν
την διάθεση όλω ν. Αργά το απόγευ
μα δ ια λ ύ θ η κ ε η ευχάριστη σ ύνα ξη ,
με την υπόσχεση του Δ. Συμ βο υλίο υ
ότι θα επαναληφθεί σύντομα κάτι πα
ρόμοιο.
Μ ε την ευκα ιρ ία τηε συμμετοχή$
τηε Ν ο μα ρχια κά Αυτοδιοίκηση$ του
Ν. Ημαθίαδ στκ εκ θ έσ ει: α) Μαθητικό$
Τουρισμό$ - Περιβάλλον και Παιδεία
στο Ζάππειο Μ έγαρο στΐ5 14-15-16
Οκτωβρίου και β) Χειμερινών Προο
ρισμών στιδ 19-20-21 στο Μετρό του
Συνταγματοδ, Το Διοικητικό Συμβούλιο
και μέλη του Συλλόγου επεσκεφθησαν
και τα δύο περίπτερα.
Ψυχή των εκθέσεων ο προϊστάμενο5
του Γραφείου Τουρισμού τη5 Νομαρχία$ κ. Σαλιάγκα$ Γεώργΐ05, ο οποίο$
μαζί με το άφθονο, εντυπωσιακό, επι
λεγμένο και π λούσιο έντυπο υ λικ ό ,
αποτελούσαν την καλλίτερη διαφ ή
μιση του Ν. Ημαθία$ σιΐ5 χιλιάδε5 των
επισκεπτών. Ο Σύλλογο$ χειροκροτεί
την προσπάθεια και απευθύνει τα θερ
μά συγχαρητήρια και το ευχαριστώ του
στον κ. Σαλιάγκα για το έντυπο υλικό
που παρεχώ ρησε στον Σ ύ λ λ ο γ ο και
στα μέλη του.
Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2009,
είχε ηρογραμματισθεί να πραγματο
ποιηθεί Τρισάγιο στον τάφο της μεγά
λης ευεργέιιδος του Συλλόγου Αγνής
Μ αλούια στο 3ο Νεκροταφείο στην
π εριοχή Ζω γράφου. Τ ο Δ ιο ικ η τ ικ ό
Συμβούλιο με επ ικεφ α λή ς τον Πρότδρο, που μετέβη στο Ν εκροταφείο,
βρέθηκε μπροστά σε ένα δυσάρεστο
τετελεσμένο γεγονός. Η διεύθυνση του

Νεκροταφείου είχε ηροβεί στην εκτα
φή των οστών της Αγνής Μαλούτα. Ο
Σύλλογος αγνοούσε μέχρι τότε, πότε,
από ποιόν, και με ποιο είδος σύμβα
σης, είχε παραχωρηθεί ο Ο ικογενεια
κός Τάφος στην Οικογένεια Μαλούτα.
ώστε να αναλάβει την σ υνέχισ η της
σύμβασης. Ε ν ηάση περιητώ σει, το
Δ ιο ικη τικό Συμ βο ύλιο τέλεσε το Τ ρ ι
σάγιο στο οστεοφυλάκιο, όπου είχαν
μεταφ ερθεί τα οστά της Α γνής Μ α 
λούτα.
Στη συνέχεια στην συνεδρίαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της 2ας Νο
εμβρίου και με το Πρακτικό 196/9, πάρθηκε ομόφωνα η απόφαση ο Σύλλογος
να αναλάβει την καταβολή του ετησίου
ενοικίου για την διατήρηση των οστών
της, στο Οστεοφυλάκιο του Νεκροτα
φείου, και να διαθέτει κάθε χρόνο, την
περίοδο των εορτών ένα ηοσόν , στην
μνήμη της Αγνής Μαλούτα, σε φιλαν
θρωπικό ίδρυμα της πόλη μας.
Το Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2009 ο Πρόε
δρος, ο Γραμματέας φίλοι και μέλη του Συλλό
γου, παρακολούθησαν στο Θεατρικό Εργαστή
ρι του Δήμου Χαλανδρίου την παράσταση, «Ο
Δικός μας Ανθρωπος», μια κλασική φάρσα
διακωμώδησης της εξουσίας του Γ. Πιερίδη,
από μια ομάδα νέων ταλαντούχων ηθοποιών.
Τα Σκηνικά, την μουσική επιλογή, την Σκη
νοθεσία και Διδασκαλία είχε ένας δικός μας
άνθρωπος. Το μέλος του Συλλόγου, ο ηθοποιός
και σκηνοθέτης Τάσος Ράμσης. Μετά το πέ
ρας της απόλυτα επιτυχημένης παράστασης,
δέχθηκαν όλοι οι συντελεστές, τα χειροκρο
τήματα και τα συγχαρητήρια όλων.
Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, ανήμερα ιων Ταξι
αρχών και όπως είχε προγραμματίσει ο Σύλλο
γος. πραγματοποίησε την και * έτος καθιερωμένη
αρτοκλασία. Μόνο που φέτος αλλάξαμε περιοχή.
Αντί των θρακομακεδόνων πήγαμε στην εκκλησία
του Αγ. Ανδρέο στο Λαύριο. Η καταρρακτώδης
πρωινή βροχή αφ' ενός και αφ' ετέρου ο ακατα
νόητος αποκλεισμός από πολύ πρωί του Κέντρου
των Αθηνών, για τον Μαραθώνιο δρόμο, μας στέ
ρησαν την παρουσία αρκετών μελών μας.
Κατανυκτικός ο εκκλησιασμός, και αμέσως
μετά μας ηροσφέρθηκε καφές, προσφορά του
ιερού Ναού, στο Πνευματικό του Κέντρο
Ακολούθως επισκεφθήκαμε το ορυκτολογικό
Μουσείο του Λαυρίου Εκεί τι να πρωτοθαυμοσει
κ α ν ε ίς ! Ατελείωτη η ομορφιά των πετρωμάτων
της Αττικής γης
Μετο το γεύμα σε παραλιακή ταβέρνα με καλο
καιρινή ήμερα πλέον, πήραμε τον καφέ μας στο
Ιού νιο με θέα τον ναό του Απόλλωνα Απέραντη
γαληνπ Γυρίσαμε αηο την παραλιακή κοτενθουσιασμενοι αργα το απόγευμα

