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Aλεξίου Γεώργιος
Πολιτικές αναλύσεις
Kηπουρός Χρήστος
Mήτσιος Ιωάννης
Εκκλησιαστικά-Θεολογικά θέµατα
Βιτούλας Ανδρέας
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Συνδροµή ετήσια:
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30.30 Euro
∆ήµοι - Kοινότητες

Κοινωνικά

Κοινωνικά νέα, ειδήσεις, αναγγελίες, εκδηλώσεις

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• H κα Χρυσούλα ∆ηµητριάδου, σύζ. Αναστασίου, γέννησε αγοράκι.
• Η κα Στυλιανή Χρηστίδου, σύζ. Ηλία, γέννησε κοριτσάκι.
• Η κα Θωµαή Μπλαβίνα, γέννησε αγοράκι.
• Η κα Παναγιώτα Τζάτζου, σύζ. Μιχαήλ, γέννησε κοριτσάκι.
• Η κα Μαρία Λαµπίδου, σύζ. Συµεών, γέννησε κοριτσάκι.
• Η κα Αγγελική Τζάνα-∆έλλιου, σύζ. Κοσµά, γέννησε αγοράκι.
• Η κα Σοφία Καρπόζηλου, σύζ. Στεφάνου, γέννησε κοριτσάκι.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Στην αγαπητή µας Αθανασία Γάκη του Ανδρέα, που πήρε επάξια το πτυχίο της
Κοινωνικής ∆ιοίκησης Πολιτικού Τµήµατος της Νοµικής Πανεπιστηµίου Θράκης, συγχαίρουµε θερµά και ευχόµαστε ολόψυχα καλή σταδιοδροµία.
Οικογένεια Καρατζά

ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΑΜΩΝ
• Γνωστοποιείται σύµφωνα µε τον άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.1250/1982 ότι: ο ∆ΟΥΒΛΕΤΗΣ Ιορδάνης του ∆ηµητρίου και της
Ανθής, που γεννήθηκε και κατοικεί στην Καστοριά και η ΚΑΤΣΑΝΟΥ Παρασκευή του
Αριστοτέλη και της ∆έσποινας, που γεννήθηκε και κατοικεί στην Καστοριά, θα τελέσουν τους γάµους τους το Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2008 και ώρα 6.00 µ.µ. στον Ιερό
Ναό Αγίας Παρασκευής, στο Ντουλτσό Καστοριάς.
• Γνωστοποιείται σύµφωνα µε τον άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.1250/1982 ότι: ο ΠΑΣΣΑΛΗΣ Βασίλειος του Νικολάου και της
Ρόϊδος, που γεννήθηκε στην Καστοριά και κατοικεί στους Μανιάκους Καστοριάς και
η ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΙΟΥ Ελένη του Παναγιώτη και της Σοφίας, που γεννήθηκε στην Καστοριά και κατοικεί στους Μανιάκους Καστοριάς, θα τελέσουν τους γάµους τους
την Κυριακή 9 Νοεµβρίου 2008 και ώρα 4.00 µ.µ. στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Μανιάκων Καστοριάς.

Νεολιθικός οικισμός Αυγής Ν. Καστοριάς
/ Εκδηλώσεις ενημέρωσης
Ο ∆ήµος Αγίας Τριάδας Ν. Καστοριάς και η ΙΖ’ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού πραγµατοποίησαν µε µεγάλη επιτυχία στις 19 και 20 Σεπτεµβρίου 2008 στο “Κέντρο Τεκµηρίωσης & Προβολής των

80 Euro
Υπουργεία

180 Euro
Προηγούµενοι τόµοι:
Tεύχη Nο 001 - 045
Τεύχη Νο 046 - 090
Τεύχη Νο 091 - 135
Τεύχη Νο 136 - 180
Τεύχη Νο 181 - 225
Τεύχη Νο 226 - 270

180 Euro/τόµος
Kαταχωρήσεις ∆ηµοσίου,
N.Π.∆.∆.:
0,18 Euro
το µονόστηλο χιλιοστό

Kαταχωρήσεις δηµοσίου
που επιβαρύνουν ιδιώτες:
0,45 Euro
το µονόστηλο χιλιοστό

∆ιαφηµίσεις:
Kατόπιν συµφωνίας
Πληρ. τηλ. (24670) 85.977
1η σελ.: 3.00 Euro
ανά δίστηλο εκατοστό

Kοινωνικά:
Αναγγελίες γάµων - Βαπτίσεις
Ευχαριστήρια - Συγχαρητήρια
- Μνηµόσυνα
17.85 Euro
ανά καταχώριση

Mικρές Aγγελίες:

1 Euro, ανά καταχώριση.
Για τους συνδροµητές
δωρεάν µία καταχώριση
για όλο το διάστηµα της συνδροµής

Ανασκαφών και των Ευρηµάτων του Νεολιθικού Οικισµού Αυγής Ν. Καστοριάς”
δύο ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις για την προβολή των δύο αλληλλοσυµπληρούµενων έργων «Προστασία και Ανάδειξη του Νεολιθικού Οικισµού Αυγής Καστοριάς»
και «∆ηµιουργία Κέντρου Τεκµηρίωσης & Προβολής των Ανασκαφών και των Ευρηµάτων του Νεολιθικού Οικισµού Αυγής Καστοριάς», τα οποία υλοποιούνται µε τη
συγχρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού ∆ιασυνοριακού Προγράµµατος INTERREG ΙΙΙ
Α/ Γειτνίαση Ελλάδας – Αλβανίας (75%) και εθνικών πόρων (25%).
Στην εκδήλωση της 19ης Σεπτεµβρίου µε θέµα: «Καστοριά – Κορυτσά. Νεολιθικός Οικισµός Αυγής: Προϊστορικές διαδροµές στο χθες και το σήµερα» έγινε παρουσίαση των επιστηµονικών και κοινωνικών δράσεων και στόχων των έργων µε
επίκεντρο τα σηµαντικά αποτελέσµατα των ανασκαφών στο Νεολιθικό Οικισµό
Αυγής. Η επικείµενη διαµόρφωση του σε ένα ευχάριστο και αναγνώσιµο αρχαιολογικό χώρο µε τη βοήθεια και των σύγχρονων τεχνολογιών θα συµβάλει στην επέκταση του δικτύου επισκέψιµων αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων στο Ν. Καστοριάς, γενικά τη ∆υτική Μακεδονία και τη διασυνοριακή περιοχή Καστοριάς-Κορυτσάς.
Στο πνεύµα της κοινής δράσης για την αξιοποίηση των µνηµείων της πολιτιστικής
κληρονοµιάς σε όφελος της σύγχρονης ανάπτυξης κινήθηκε και η οµιλία της Υπερνοµάρχη Κορυτσάς Καθηγήτριας κ. Elfrida Zefi.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Φ. Πετσάλνικος, εκπρόσωποι του ΥΠΠΟ, της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, της Υπερνοµαρχίας Κορυτσάς, της ∆ιαχειριστικής Αρχής του Προγράµµατος INTERREG ΙΙΙ, ο ∆ιευθυντής
του Αρχαιολογικού Μουσείου Κορυτσάς, δηµοσιογράφοι και πολλοί άλλοι προσκεκληµένοι.

Kείµενα-συνεργασίες
επωνύµων συνεργατών
δεν εκφράζουν κατ' ανάγκη τις αρχές-θέσεις και απόψεις της εφηµερίδας, φιλοξενούνται αδαπάνως, όπως
και κάθε διάφορη προς αυτά άποψη,
στα πλαίσια του δηµοκρατικού διαλόγου και της ελεύθερης διακίνησης
ιδεών.

Eπιτρέπεται

Tους υπαλλήλους των Eλληνικών Tαχυδροµείων, για τη συµβολή τους
στην οµαλή διακίνηση του εντύπου.

Μετά τη λήξη της επιστηµονικής συνάντησης ακολούθησε ξενάγηση των παρισταµένων στο χώρο των Ανασκαφών του Νεολιθικού Οικισµού Αυγής καθώς και
επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Εργαστήριο των Ανασκαφών.

Παρουσίαση του συλλογικού τόμου
«Μακεδονικές ταυτότητες σ το χρόνο.
Διεπιστημονικές προσεγγίσεις»
Η παρουσίαση του συλλογικού τόµου «Μακεδονικές ταυτότητες στο χρόνο. ∆ιεπιστηµονικές προσεγγίσεις», θα πραγµατοποιηθεί στο ξενοδοχείο Μακεδονία
Παλάς της Θεσσαλονίκης, αίθουσα Αµφιτρύων ΙΙ, την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου
2008, στις 7.30 µµ.
Για το έργο θα µιλήσουν οι :
• Γιάννης Μαγκριώτης, Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, πρ. Υπουργός
• Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης
• Πρόδροµος Εµφιετζόγλου, Πρόεδρος Εταιρειών ΜΗΧΑΝΙΚΗ
• Ευάγγελος Κωφός, τ.Εµπειρογνώµων, Πρεσβευτής Βαλκανιολόγος
• Βλάσης Βλασίδης, Λέκτορας Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας
Συντονιστής: Χρίστος Ζαφείρης, δηµοσιογράφος Γ.Γραµµατέας του Ιδρύµατος
Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ
«Μακεδονικές ταυτότητες στο χρόνο: Η διαχρονική τους πορεία» ονοµάζεται
το νέο βιβλίο που εξέδωσε το Κέντρο Έρευνας Μακεδονικής Ιστορίας και Τεκµηρίωσης (ΚΕΜΙΤ) του Ιδρύµατος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα (ΙΜΜΑ) σε συνεργασία µε τις εκδόσεις Πατάκη.
Πρόκειται για τον καρπό ενός τριετούς ερευνητικού προγράµµατος που ολοκλήρωσε το ΙΜΜΑ µε ιδιωτική χρηµατοδότηση, σκοπός του οποίου ήταν όχι να γράψει
για µια ακόµη φορά την ιστορία της Μακεδονίας, αλλά να καθορίσει ή να περιγράψει την µακεδονική ταυτότητα και ιδιαιτερότητα στη διάρκεια των αιώνων, τις σχέσεις της µε το ελληνικό παρελθόν και παρόν και να απαντήσει σε µια σειρά από
ερωτήµατα του σήµερα και του αύριο.
Υπήρχε χωριστή µακεδονική ταυτότητα κατά το παρελθόν ή αποτελούσε µέρος
της ελληνικής ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας; Πώς εµφανιζόταν ο όρος Μακεδονία και µακεδονικός στους αρχαίους Έλληνες, Ρωµαίους συγγραφείς; Τι σήµαιναν για τους Έλληνες της κλασικής εποχής, την αυτοκρατορική Ρώµη, τους
σλαβικούς λαούς οι συγκεκριµένες λέξεις και µε ποιο τρόπο τις χρησιµοποιούσαν;
Πώς εµφανιζόταν η Μακεδονία στους χάρτες; Ποια εικόνα είχαν οι Έλληνες το 19ο
αι. για τη Μακεδονία και τον πληθυσµό της και ποια τον 20ο αιώνα; Πώς ήταν η θέση
των Σλαβόφωνων στην Ελλάδα στο παρελθόν και ποια σήµερα; Πώς αντιλαµβάνεται το ελληνικό κράτος τη µακεδονική ταυτότητα από το 1974 µέχρι σήµερα, και
πώς οι Έλληνες οµογενείς; Ποια ήταν η Μακεδονία που ζητούσαν οι Σέρβοι και ποια
οι Βούλγαροι; Τι πιστεύουν οι Σλαβοµακεδόνες σήµερα για τη Μακεδονία και το παρελθόν της; Τί µαθαίνουν τα παιδιά όταν πηγαίνουν σχολείο στη γειτονική χώρα για
την εθνική τους ταυτότητα;
Ποιες είναι οι νέες εκφάνσεις του Μακεδονικού Ζητήµατος; ∆ηλαδή ποια είναι
τα χαρακτηριστικά της σύγκρουσης Ελλήνων και Σλαβοµακεδόνων στο Internet και
ποιο το αποτέλεσµα; Τι ισχύει στο θέµα της ονοµατοδοσίας των κρατών σύµφωνα
µε το ∆ιεθνές ∆ίκαιο και τι προβλήµατα µπορούν να ανακύψουν στο µέλλον στο εµπόριο, στα προιόντα και τις υπηρεσίες από την κοινή χρήση του επιθέτου µακεδονικό;
Σε όλα αυτά τα θέµατα κλήθηκαν να δώσουν απαντήσεις 17 επιστήµονες, µέλη
της ακαδηµαϊκής κοινότητας και διακεκριµένοι ερευνητές στο αντικείµενό τους. Κάποιοι έχουν µακρά θητεία και καταξίωση στον κλάδο τους και κάποιοι άλλοι είναι
νεότεροι που όµως ήδη έχουν καταθέσει δείγµατα της συγγραφικής τους ικανότητας και επιστηµονικής επάρκειας.
Οι συγγραφείς στηρίχθηκαν στα πορίσµατα της έρευνάς τους, στην επιστηµονική
τους συγκρότηση και επάρκεια, προκειµένου να παρουσιάσουν νέες προσεγγίσεις
σε θέµατα που τους ενδιαφέρουν ιδιαίτερα ακολουθώντας αυστηρά την επιστηµονική µεθοδολογία.
Ο παρόν τόµος που εκδόθηκε µε επιµέλεια του Γιάννη Στεφανίδη, του Βλάση
Βλασίδη και του Ευάγγελου Κωφού δεν είναι το πρώτο έργο του επιστηµονικού κέντρου του Μουσείου που κινείται εκτός των αυστηρών ορίων της ιστορίας. Προηγήθηκαν τα συλλογικά έργα Βασίλης Κ.Γούναρης, Ιάκωβος ∆.Μιχαηλίδης, Γιώργος
Β.Αγγελόπουλος, Ταυτότητες στη Μακεδονία, Αθήνα, Παπαζήσης, 1997, Ευάγγελος Κωφός, Βλάσης Βλασίδης, Αθήνα Σκόπια: Η Επτάχρονη Συµβίωση (1995-2002),
Αθήνα, Παπαζήσης, 2003 και Βασίλης Κ.Γούναρης, Ιάκωβος ∆.Μιχαηλίδης, Πρόσφυγες στα Βαλκάνια: Μνήµη και ενσωµάτωση, Αθήνα, Πατάκης, 2004.

Πρόγραμμα εκμάθησης σκακιού
από το Σκακιστικό Σύλλογο Καστοριάς

κάθε έγγραφη αναφορά ή προφορική
αναµετάδοση µέρους της ύλης, αφού
προηγηθεί ενηµέρωση της ∆ιεύθυνσης και υπό την δεοντολογική προϋπόθεση υπόµνησης της πηγής.

Eυχαριστούµε

ριάς, και τη ∆ρα Γεωργία Στρατούλη, αρχαιολόγο της ΙΖ΄ ΕΠΚΑ - υπεύθυνη των
Ανασκαφών Αυγής.
Την εκδήλωση χαιρέτισαν η Βουλευτής του Ν. Καστοριάς κ. Βίβιαν Μπουζάλη, εκπρόσωποι της Ιεράς Μητρόπολης Καστοριάς και της Ταξιαρχίας Καστοριάς, ενώ την
παρακολούθησαν αρχαιολόγοι, ειδικοί επιστήµονες, εκπαιδευτικοί, δηµοσιογράφοι
και πολλοί πολίτες.

Η εκδήλωση της 20ης Σεπτεµβρίου είχε χαρακτήρα επιστηµονικής συνάντησης µε
θέµα: «Νεολιθικοί οικισµοί στο Ν. Καστοριάς και τη Νοµαρχία Κορυτσάς και η αξιοποίηση τους στη σύγχρονη κοινωνία» µε οµιλητές τον Καθηγητή κ. Skender Aliu,
∆ιευθυντή του Αρχαιολογικού Μουσείου Κορυτσάς, τον Οµότιµο Καθηγητή του
Α.Π.Θ. κ. Γιώργο Χ. Χουρµουζιάδη, ∆ιευθυντή των Ανασκαφών ∆ισπηλιού Καστο-

Από το Σκακιστικό Σύλλογο Καστοριάς εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Ο Σκακιστικός Σύλλογος Καστοριάς θα υλοποιήσει πρόγραµµα εκµάθησης σκακιού για αρχαρίους κατά τη σχολική περίοδο 2008-2009.
Τα µαθήµατα θα διεξάγονται στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Χλόης Φουντουκλή κάθε Σάββατο 03.00-05.00 µ.µ.
∆ηλώσεις συµµετοχής - πληροφορίες στα τηλέφωνα:
24670 29799, ώρες 09.30-13.30 κ.∆ηµητριάδης Ιωάννης
6976 704953, ώρες 17.00-21.00 κ.Μέλλιος Αθανάσιος
µέχρι και 17 Οκτωβρίου 2008.
Η πρώτη συνάντηση µε γονείς και παιδιά θα γίνει το Σάββατο 18-10-2008 στις
15.00 στο χώρο των µαθηµάτων
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν.Γραµµατέας
Ιωάννης-Φίλιππος ∆ηµητριάδης
Αθανάσιος Μέλλιος
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ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• H κα Χρυσούλα ∆ηµητριάδου, σύζ. Αναστασίου, γέννησε αγοράκι.
• Η κα Στυλιανή Χρηστίδου, σύζ. Ηλία, γέννησε κοριτσάκι.
• Η κα Θωµαή Μπλαβίνα, γέννησε αγοράκι.
• Η κα Παναγιώτα Τζάτζου, σύζ. Μιχαήλ, γέννησε κοριτσάκι.
• Η κα Μαρία Λαµπίδου, σύζ. Συµεών, γέννησε κοριτσάκι.
• Η κα Αγγελική Τζάνα-∆έλλιου, σύζ. Κοσµά, γέννησε αγοράκι.
• Η κα Σοφία Καρπόζηλου, σύζ. Στεφάνου, γέννησε κοριτσάκι.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Στην αγαπητή µας Αθανασία Γάκη του Ανδρέα, που πήρε επάξια το πτυχίο της
Κοινωνικής ∆ιοίκησης Πολιτικού Τµήµατος της Νοµικής Πανεπιστηµίου Θράκης, συγχαίρουµε θερµά και ευχόµαστε ολόψυχα καλή σταδιοδροµία.
Οικογένεια Καρατζά

ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΑΜΩΝ
• Γνωστοποιείται σύµφωνα µε τον άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.1250/1982 ότι: ο ∆ΟΥΒΛΕΤΗΣ Ιορδάνης του ∆ηµητρίου και της
Ανθής, που γεννήθηκε και κατοικεί στην Καστοριά και η ΚΑΤΣΑΝΟΥ Παρασκευή του
Αριστοτέλη και της ∆έσποινας, που γεννήθηκε και κατοικεί στην Καστοριά, θα τελέσουν τους γάµους τους το Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2008 και ώρα 6.00 µ.µ. στον Ιερό
Ναό Αγίας Παρασκευής, στο Ντουλτσό Καστοριάς.
• Γνωστοποιείται σύµφωνα µε τον άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.1250/1982 ότι: ο ΠΑΣΣΑΛΗΣ Βασίλειος του Νικολάου και της
Ρόϊδος, που γεννήθηκε στην Καστοριά και κατοικεί στους Μανιάκους Καστοριάς και
η ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΙΟΥ Ελένη του Παναγιώτη και της Σοφίας, που γεννήθηκε στην Καστοριά και κατοικεί στους Μανιάκους Καστοριάς, θα τελέσουν τους γάµους τους
την Κυριακή 9 Νοεµβρίου 2008 και ώρα 4.00 µ.µ. στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Μανιάκων Καστοριάς.

Νεολιθικός οικισμός Αυγής Ν. Καστοριάς
/ Εκδηλώσεις ενημέρωσης
Ο ∆ήµος Αγίας Τριάδας Ν. Καστοριάς και η ΙΖ’ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού πραγµατοποίησαν µε µεγάλη επιτυχία στις 19 και 20 Σεπτεµβρίου 2008 στο “Κέντρο Τεκµηρίωσης & Προβολής των

80 Euro
Υπουργεία

180 Euro
Προηγούµενοι τόµοι:
Tεύχη Nο 001 - 045
Τεύχη Νο 046 - 090
Τεύχη Νο 091 - 135
Τεύχη Νο 136 - 180
Τεύχη Νο 181 - 225
Τεύχη Νο 226 - 270

180 Euro/τόµος
Kαταχωρήσεις ∆ηµοσίου,
N.Π.∆.∆.:
0,18 Euro
το µονόστηλο χιλιοστό

Kαταχωρήσεις δηµοσίου
που επιβαρύνουν ιδιώτες:
0,45 Euro
το µονόστηλο χιλιοστό

∆ιαφηµίσεις:
Kατόπιν συµφωνίας
Πληρ. τηλ. (24670) 85.977
1η σελ.: 3.00 Euro
ανά δίστηλο εκατοστό

Kοινωνικά:
Αναγγελίες γάµων - Βαπτίσεις
Ευχαριστήρια - Συγχαρητήρια
- Μνηµόσυνα
17.85 Euro
ανά καταχώριση

Mικρές Aγγελίες:

1 Euro, ανά καταχώριση.
Για τους συνδροµητές
δωρεάν µία καταχώριση
για όλο το διάστηµα της συνδροµής

Ανασκαφών και των Ευρηµάτων του Νεολιθικού Οικισµού Αυγής Ν. Καστοριάς”
δύο ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις για την προβολή των δύο αλληλλοσυµπληρούµενων έργων «Προστασία και Ανάδειξη του Νεολιθικού Οικισµού Αυγής Καστοριάς»
και «∆ηµιουργία Κέντρου Τεκµηρίωσης & Προβολής των Ανασκαφών και των Ευρηµάτων του Νεολιθικού Οικισµού Αυγής Καστοριάς», τα οποία υλοποιούνται µε τη
συγχρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού ∆ιασυνοριακού Προγράµµατος INTERREG ΙΙΙ
Α/ Γειτνίαση Ελλάδας – Αλβανίας (75%) και εθνικών πόρων (25%).
Στην εκδήλωση της 19ης Σεπτεµβρίου µε θέµα: «Καστοριά – Κορυτσά. Νεολιθικός Οικισµός Αυγής: Προϊστορικές διαδροµές στο χθες και το σήµερα» έγινε παρουσίαση των επιστηµονικών και κοινωνικών δράσεων και στόχων των έργων µε
επίκεντρο τα σηµαντικά αποτελέσµατα των ανασκαφών στο Νεολιθικό Οικισµό
Αυγής. Η επικείµενη διαµόρφωση του σε ένα ευχάριστο και αναγνώσιµο αρχαιολογικό χώρο µε τη βοήθεια και των σύγχρονων τεχνολογιών θα συµβάλει στην επέκταση του δικτύου επισκέψιµων αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων στο Ν. Καστοριάς, γενικά τη ∆υτική Μακεδονία και τη διασυνοριακή περιοχή Καστοριάς-Κορυτσάς.
Στο πνεύµα της κοινής δράσης για την αξιοποίηση των µνηµείων της πολιτιστικής
κληρονοµιάς σε όφελος της σύγχρονης ανάπτυξης κινήθηκε και η οµιλία της Υπερνοµάρχη Κορυτσάς Καθηγήτριας κ. Elfrida Zefi.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Φ. Πετσάλνικος, εκπρόσωποι του ΥΠΠΟ, της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, της Υπερνοµαρχίας Κορυτσάς, της ∆ιαχειριστικής Αρχής του Προγράµµατος INTERREG ΙΙΙ, ο ∆ιευθυντής
του Αρχαιολογικού Μουσείου Κορυτσάς, δηµοσιογράφοι και πολλοί άλλοι προσκεκληµένοι.

Kείµενα-συνεργασίες
επωνύµων συνεργατών
δεν εκφράζουν κατ' ανάγκη τις αρχές-θέσεις και απόψεις της εφηµερίδας, φιλοξενούνται αδαπάνως, όπως
και κάθε διάφορη προς αυτά άποψη,
στα πλαίσια του δηµοκρατικού διαλόγου και της ελεύθερης διακίνησης
ιδεών.

Eπιτρέπεται

Tους υπαλλήλους των Eλληνικών Tαχυδροµείων, για τη συµβολή τους
στην οµαλή διακίνηση του εντύπου.

Μετά τη λήξη της επιστηµονικής συνάντησης ακολούθησε ξενάγηση των παρισταµένων στο χώρο των Ανασκαφών του Νεολιθικού Οικισµού Αυγής καθώς και
επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Εργαστήριο των Ανασκαφών.

Παρουσίαση του συλλογικού τόμου
«Μακεδονικές ταυτότητες σ το χρόνο.
Διεπιστημονικές προσεγγίσεις»
Η παρουσίαση του συλλογικού τόµου «Μακεδονικές ταυτότητες στο χρόνο. ∆ιεπιστηµονικές προσεγγίσεις», θα πραγµατοποιηθεί στο ξενοδοχείο Μακεδονία
Παλάς της Θεσσαλονίκης, αίθουσα Αµφιτρύων ΙΙ, την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου
2008, στις 7.30 µµ.
Για το έργο θα µιλήσουν οι :
• Γιάννης Μαγκριώτης, Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, πρ. Υπουργός
• Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης
• Πρόδροµος Εµφιετζόγλου, Πρόεδρος Εταιρειών ΜΗΧΑΝΙΚΗ
• Ευάγγελος Κωφός, τ.Εµπειρογνώµων, Πρεσβευτής Βαλκανιολόγος
• Βλάσης Βλασίδης, Λέκτορας Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας
Συντονιστής: Χρίστος Ζαφείρης, δηµοσιογράφος Γ.Γραµµατέας του Ιδρύµατος
Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ
«Μακεδονικές ταυτότητες στο χρόνο: Η διαχρονική τους πορεία» ονοµάζεται
το νέο βιβλίο που εξέδωσε το Κέντρο Έρευνας Μακεδονικής Ιστορίας και Τεκµηρίωσης (ΚΕΜΙΤ) του Ιδρύµατος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα (ΙΜΜΑ) σε συνεργασία µε τις εκδόσεις Πατάκη.
Πρόκειται για τον καρπό ενός τριετούς ερευνητικού προγράµµατος που ολοκλήρωσε το ΙΜΜΑ µε ιδιωτική χρηµατοδότηση, σκοπός του οποίου ήταν όχι να γράψει
για µια ακόµη φορά την ιστορία της Μακεδονίας, αλλά να καθορίσει ή να περιγράψει την µακεδονική ταυτότητα και ιδιαιτερότητα στη διάρκεια των αιώνων, τις σχέσεις της µε το ελληνικό παρελθόν και παρόν και να απαντήσει σε µια σειρά από
ερωτήµατα του σήµερα και του αύριο.
Υπήρχε χωριστή µακεδονική ταυτότητα κατά το παρελθόν ή αποτελούσε µέρος
της ελληνικής ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας; Πώς εµφανιζόταν ο όρος Μακεδονία και µακεδονικός στους αρχαίους Έλληνες, Ρωµαίους συγγραφείς; Τι σήµαιναν για τους Έλληνες της κλασικής εποχής, την αυτοκρατορική Ρώµη, τους
σλαβικούς λαούς οι συγκεκριµένες λέξεις και µε ποιο τρόπο τις χρησιµοποιούσαν;
Πώς εµφανιζόταν η Μακεδονία στους χάρτες; Ποια εικόνα είχαν οι Έλληνες το 19ο
αι. για τη Μακεδονία και τον πληθυσµό της και ποια τον 20ο αιώνα; Πώς ήταν η θέση
των Σλαβόφωνων στην Ελλάδα στο παρελθόν και ποια σήµερα; Πώς αντιλαµβάνεται το ελληνικό κράτος τη µακεδονική ταυτότητα από το 1974 µέχρι σήµερα, και
πώς οι Έλληνες οµογενείς; Ποια ήταν η Μακεδονία που ζητούσαν οι Σέρβοι και ποια
οι Βούλγαροι; Τι πιστεύουν οι Σλαβοµακεδόνες σήµερα για τη Μακεδονία και το παρελθόν της; Τί µαθαίνουν τα παιδιά όταν πηγαίνουν σχολείο στη γειτονική χώρα για
την εθνική τους ταυτότητα;
Ποιες είναι οι νέες εκφάνσεις του Μακεδονικού Ζητήµατος; ∆ηλαδή ποια είναι
τα χαρακτηριστικά της σύγκρουσης Ελλήνων και Σλαβοµακεδόνων στο Internet και
ποιο το αποτέλεσµα; Τι ισχύει στο θέµα της ονοµατοδοσίας των κρατών σύµφωνα
µε το ∆ιεθνές ∆ίκαιο και τι προβλήµατα µπορούν να ανακύψουν στο µέλλον στο εµπόριο, στα προιόντα και τις υπηρεσίες από την κοινή χρήση του επιθέτου µακεδονικό;
Σε όλα αυτά τα θέµατα κλήθηκαν να δώσουν απαντήσεις 17 επιστήµονες, µέλη
της ακαδηµαϊκής κοινότητας και διακεκριµένοι ερευνητές στο αντικείµενό τους. Κάποιοι έχουν µακρά θητεία και καταξίωση στον κλάδο τους και κάποιοι άλλοι είναι
νεότεροι που όµως ήδη έχουν καταθέσει δείγµατα της συγγραφικής τους ικανότητας και επιστηµονικής επάρκειας.
Οι συγγραφείς στηρίχθηκαν στα πορίσµατα της έρευνάς τους, στην επιστηµονική
τους συγκρότηση και επάρκεια, προκειµένου να παρουσιάσουν νέες προσεγγίσεις
σε θέµατα που τους ενδιαφέρουν ιδιαίτερα ακολουθώντας αυστηρά την επιστηµονική µεθοδολογία.
Ο παρόν τόµος που εκδόθηκε µε επιµέλεια του Γιάννη Στεφανίδη, του Βλάση
Βλασίδη και του Ευάγγελου Κωφού δεν είναι το πρώτο έργο του επιστηµονικού κέντρου του Μουσείου που κινείται εκτός των αυστηρών ορίων της ιστορίας. Προηγήθηκαν τα συλλογικά έργα Βασίλης Κ.Γούναρης, Ιάκωβος ∆.Μιχαηλίδης, Γιώργος
Β.Αγγελόπουλος, Ταυτότητες στη Μακεδονία, Αθήνα, Παπαζήσης, 1997, Ευάγγελος Κωφός, Βλάσης Βλασίδης, Αθήνα Σκόπια: Η Επτάχρονη Συµβίωση (1995-2002),
Αθήνα, Παπαζήσης, 2003 και Βασίλης Κ.Γούναρης, Ιάκωβος ∆.Μιχαηλίδης, Πρόσφυγες στα Βαλκάνια: Μνήµη και ενσωµάτωση, Αθήνα, Πατάκης, 2004.

Πρόγραμμα εκμάθησης σκακιού
από το Σκακιστικό Σύλλογο Καστοριάς

κάθε έγγραφη αναφορά ή προφορική
αναµετάδοση µέρους της ύλης, αφού
προηγηθεί ενηµέρωση της ∆ιεύθυνσης και υπό την δεοντολογική προϋπόθεση υπόµνησης της πηγής.

Eυχαριστούµε

ριάς, και τη ∆ρα Γεωργία Στρατούλη, αρχαιολόγο της ΙΖ΄ ΕΠΚΑ - υπεύθυνη των
Ανασκαφών Αυγής.
Την εκδήλωση χαιρέτισαν η Βουλευτής του Ν. Καστοριάς κ. Βίβιαν Μπουζάλη, εκπρόσωποι της Ιεράς Μητρόπολης Καστοριάς και της Ταξιαρχίας Καστοριάς, ενώ την
παρακολούθησαν αρχαιολόγοι, ειδικοί επιστήµονες, εκπαιδευτικοί, δηµοσιογράφοι
και πολλοί πολίτες.

Η εκδήλωση της 20ης Σεπτεµβρίου είχε χαρακτήρα επιστηµονικής συνάντησης µε
θέµα: «Νεολιθικοί οικισµοί στο Ν. Καστοριάς και τη Νοµαρχία Κορυτσάς και η αξιοποίηση τους στη σύγχρονη κοινωνία» µε οµιλητές τον Καθηγητή κ. Skender Aliu,
∆ιευθυντή του Αρχαιολογικού Μουσείου Κορυτσάς, τον Οµότιµο Καθηγητή του
Α.Π.Θ. κ. Γιώργο Χ. Χουρµουζιάδη, ∆ιευθυντή των Ανασκαφών ∆ισπηλιού Καστο-

Από το Σκακιστικό Σύλλογο Καστοριάς εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Ο Σκακιστικός Σύλλογος Καστοριάς θα υλοποιήσει πρόγραµµα εκµάθησης σκακιού για αρχαρίους κατά τη σχολική περίοδο 2008-2009.
Τα µαθήµατα θα διεξάγονται στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Χλόης Φουντουκλή κάθε Σάββατο 03.00-05.00 µ.µ.
∆ηλώσεις συµµετοχής - πληροφορίες στα τηλέφωνα:
24670 29799, ώρες 09.30-13.30 κ.∆ηµητριάδης Ιωάννης
6976 704953, ώρες 17.00-21.00 κ.Μέλλιος Αθανάσιος
µέχρι και 17 Οκτωβρίου 2008.
Η πρώτη συνάντηση µε γονείς και παιδιά θα γίνει το Σάββατο 18-10-2008 στις
15.00 στο χώρο των µαθηµάτων
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν.Γραµµατέας
Ιωάννης-Φίλιππος ∆ηµητριάδης
Αθανάσιος Μέλλιος

