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ﬂÚ·

∞›ıÔ˘Û· 1
∏ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ· ˆ˜ ÌËÙÚÈÎ‹ (ÚÒÙË)
ıÂÌ·ÙÈÎ‹: °ÏˆÛÛÔÏÔÁÈÎ¿/¡¤Â˜ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ˜
¶ÚÔÂ‰ÚÂ›Ô: ∞. ¡¿Î·˜ - ™. Ã·Ù˙ËÛ·‚‚›‰Ë˜

9.00-9.30

¢Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ «ÌÂ ÓﬁËÌ·» ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÙË˜ ∞ã Ù¿ÍË˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏÂ›Ô˘ ÚÔÛ·ÚÌÔÛÌ¤ÓÂ˜ ÛÂ ‰Â‰ÔÌ¤ÓË ÂÚ›ÛÙ·ÛË
ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·Ù¿ ÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÛÙË
Û¯ÔÏÈÎ‹ Ù¿ÍË
∂. ΔÔÎÌ·Î›‰Ô˘
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9.30-9.50

∏ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙˆÓ ÌÔÚÊÔÛ˘ÓÙ·ÎÙÈÎÒÓ ‰ÔÌÒÓ ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ·ﬁ ·ÏÏﬁÁÏˆÛÛÔ˘˜ Î·È Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ÔÌÈÏËÙ¤˜ ÙË˜ μ/μ¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘ÛË˜: ÌÈ· Û˘ÁÎÚÈÙÈÎ‹ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ‹ ÌÂÏ¤ÙË
∫. ∏ÏÈÔÔ‡ÏÔ˘

∫∂¡Δƒπ∫∂™ √ªπ§π∂™
1. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ΔÔÌ·˝‰Ë˜, √ÌﬁÙ. ∫·ıËÁËÙ‹˜ ∞.¶.£.
2. ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ¡¿Î·˜, ∫·ıËÁËÙ‹˜ ¶.Δ.¢.∂. ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·ÎÔ‡
¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ
3. ¡·ÔÏ¤ˆÓ ª‹ÙÚË˜, ∫·ıËÁËÙ‹˜ ¶.™. ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜
4. ™ˆÊÚﬁÓË˜ Ã·Ù˙ËÛ·‚‚›‰Ë˜, ∫·ıËÁËÙ‹˜ ¶.™. ∞.¶.£.
14.00-17.00 °Â‡Ì·
15.00-17.00 ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·
£ÂÌ·ÙÈÎ‹: KÔÈÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈÛÌÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜
¶ÚÔÂ‰ÚÂ›Ô: °. ΔÛÈ¿Î·ÏÔ˜ - ∂. £ˆÌ·‰¿ÎË
17.00-17.20 ¶·ÁÎÔÛÌÈÔÔÈËÌ¤ÓË ÏËÚÔÊÔÚ›· Î·È ‰È·ÌﬁÚÊˆÛË ÌÈ·˜ Ó¤·˜
ÁÏˆÛÛÈÎ‹˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜

°. ™Ù·˘ÚÈ·Óﬁ˜

9.50-10.10 ™Ù¿ÛÂÈ˜ Î·È ·ﬁ„ÂÈ˜ ÙˆÓ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ ÁÈ· Ù· Ó¤· Û¯ÔÏÈÎ¿ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È· ÁÏˆÛÛÈÎ‹˜ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜ ÙˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ ∂ã & ™Δã
∫. ∞Ì·Ú·ÓÙ›‰Ô˘

17.20-17.40 ∏ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜ ÙË˜ Í¤ÓË˜ ÁÏÒÛÛ·˜. ∏
ÂÚ›ÙˆÛË ÙË˜ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜

10.10-10.30 ∂ÈÎÔÈÓˆÓÒ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈÎ¿ ÌÂ ¯ÂÈÚÔÓÔÌ›Â˜ Î·È ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ˜: ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÂÈÏÔÁ‹˜ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛË˜ ÛÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹
‰È·‰ÈÎ·Û›·
π. ∞ÓÙˆÓ›Ô˘-∫ÚËÙÈÎÔ‡

17.40-18.00 ¶ÔÏÈÙÈÛÌﬁ˜ Î·È È‰ÂÔÏÔÁ›· ÛÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ˆ˜ Í¤ÓË˜Ø ÌÈ· Û˘ÁÎÚÈÙÈÎ‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÌÂ ÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙË˜ ÚˆÛÈÎ‹˜

Õ. Ã·Ù˙Ë·Ó·ÁÈˆÙ›‰Ë

Δ. ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ô˘, ∂. £ˆÌ·‰¿ÎË

10.30-10.45 ∏ ‰È‰·ÛÎ·Ï›· Î·È Ë ÂÎÌ¿ıËÛË ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ˆ˜
ÚÒÙË˜/ÌËÙÚÈÎ‹˜ Ì¤Û· ·ﬁ ÙÔ ÁÏˆÛÛÈÎﬁ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌﬁ ·ﬁ
ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘Ù¤˜ ÂÓËÏ›ÎˆÓ ÙˆÓ Û¯ÔÏÂ›ˆÓ ‰Â‡ÙÂÚË˜ Â˘Î·ÈÚ›·˜
ÙË˜ ¶ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ·˜ ∫ÂÓÙÚÈÎ‹˜ ª·ÎÂ‰ÔÓ›·˜
¶. μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ô˘

18.00-18.20 ∏ ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ˆ˜ Í¤ÓË˜ Ì¤Û· ·ﬁ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ¿ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È· ÁÈ· ÂÓ‹ÏÈÎÂ˜: ÁÏˆÛÛÈÎ¤˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁÙËÙÂ˜ Î·È
ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘¤˜

10.45-11.30 ¢È¿ÏÂÈÌÌ· - ∫·Ê¤˜

18.40-19.20 ¢È¿ÏÂÈÌÌ·

¶ÚÔÂ‰ÚÂ›Ô: ª. ™Ô˘ÏÈÒÙË˜, ∫. ¡Ù›Ó·˜, ∞. Ã·Ù˙Ë·Ó·ÁÈˆÙ›‰Ë

ª. ª·ÚÁ·ÚÒÓË
18.20-18.40 ™˘˙‹ÙËÛË

¶ÚÔÂ‰ÚÂ›Ô: ∫. ΔÛÈÔ‡ÌË˜ - π. μ·Ì‚·Î›‰Ô˘

11.30-14.00 ∂›ÛËÌË ¤Ó·ÚÍË
∂›‰ÔÛË ÙÈÌËÙÈÎ‹˜ Ï·Î¤Ù·˜ ÛÙÔÓ √Ì. ∫·ıËÁËÙ‹ Î. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ
ΔÔÌ·˝‰Ë

19.20-19.40 ∞Ê‡ÓÈÛË ÛÙÈ˜ ÁÏÒÛÛÂ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜: ∂Ê·ÚÌÔÁ¤˜ ÛÙËÓ
ÂÏÏËÓÈÎ‹ Û¯ÔÏÈÎ‹ Ù¿ÍË
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Αντιφώνηση του καθ. Δηµήτρη Τοµπαΐδη
Μια απονοµή τιµητικής πλακέτας είναι για τον καθένα µας, όπως και να το
κάνουµε, ένα γεγονός κάποιας σηµασίας. Μπορεί να µην είναι πολύ σπουδαίο,
γιατί πλακέτες µάς απονέµονται, ιδίως σε ό σους –όπως καληώρα– είµαστε
κάποιας ηλικίας, σε διάφορες περιστάσεις και για διάφορους λόγους. Η
προσωπική µου συγκίνηση, εν προκειµένω, πιστεύω ότι οφείλεται στο γεγονός
ότι η συγκεκριµένη απονοµή προέρχεται από ένα πανεπιστηµιακό τµήµα που
απέχει 10 χιλιόµετρα από την ιδιαίτερη πατρίδα µου, το χωριό Κάτω Καλλινίκη
της Φλώρινας, το οποίο απέχει και 7 χιλιόµετρα από τα ελληνοσκοπιανά σύνορα.
Για να δούνε οι νεώτεροι τις εκπαιδευτικές συνθήκες της εποχής εκείνης
θα πω µονάχα ότι στο χωριό αυτό, την Κάτω Καλλινίκη, φοίτησα στο δηµοτικό
σχολείο µέχρι την Δ΄ δηµοτικού. [Είχαµε, θυµάµαι, ένα δάσκαλο, στα χρόνια της
κατοχής και της πείνας, στον οποίο κάθε µεσηµέρι πηγαίναµε ένα πιάτο φαγητό
(κάποτε µε καµιά σαλάτα), εκ περιτροπής όσοι φοιτούσαµε στο σχολείο.] ΄Οταν
τελείωσα την Δ΄ δηµοτικού πήγα στη Φλώρινα (µε τα πόδια, φυσικά, µαζί µε τη
µεγαλύτερη αδερφή µου, που τελείωσε το δηµοτικό) και έδωσα εισαγωγικές
εξετάσεις, γραπτά και προφορικά, και µπήκα στην Α΄ οκτατάξιου γυµνασίου
Φλώρινας (η αδελφή µου µπήκε στην Α΄ εξατάξιου γυµνασίου). [Τη χρονιά εκείνη,
θυµάµαι, κάναµε µάθηµα, πάνω από 100 µαθητές, σε µια αποθήκη, στην άκρη
του ποταµιού της Φλώρινας.
Κι επειδή κάποτε χαρακτήρισα, δηµόσια, τους δασκάλους και καθηγητές
της εποχής εκείνης “απαιδαγώγητους” και τα διδακτικά βιβλία πρωτόγονα, θα πω
αυτή την ώρα µονάχα το εξής: Το µάθηµα των “Νέων Ελληνικών” ήταν ένα
καθαρά γλωσσικό µάθηµα, που δεν είχε καµιά σχέση µε τη λογοτεχνία, αλλά η
µόνη µέριµνα του δασκάλου ήταν να εξηγεί τις “άγνωστες λέξεις” του κειµένου,
και των µαθητών να καταλάβουν την “έννοιά” του. Μια φορά λοιπόν, σε κάποιο
διήγηµα του Παπαδιαµάντη, ο καθηγητής, αφού εξήγησε τις άγνωστες λέξεις, µε
σήκωσε να πω την έννοια. Κάποια στιγµή είπα ότι εκείνη την ηµέρα ήτανε πολύ
κρύος (στην ποντιακή διάλεκτο τ ο κρύο είναι αρσενικού γένους, ο κρύος, και η
φράση ήτανε κρύος σηµαίνει «έκανε κρύο». Είδα τον καθηγητή µου να κουνιέται,
αλλά δεν είπε τίποτα (ήµουν και καλός µαθητής). Μετά όµως έκανα το λάθος να
επαναλάβω το κρύος, και τότε εξερράγη: Τι είναι αυτά που λες, δεν είναι ο
κρύος, είναι το κρύο, αυτά να πας να τα πεις στο χωριό σου. Ναι, το θυµάµαι
πάντα το συµβάν αυτό, που µε πλήγωσε αφάνταστα. Ας είναι.] Μετά από ένα
χρόνο καταργήθηκαν τα οκτατάξια γυµνάσια και µας γύρισαν στην ΣΤ΄ δηµοτικού
στη Φλώρινα, ό που είχαµε εγκατασταθεί (νοµίζω, ήταν το Ε΄ Δηµοτικό Σχολείο)
και µετά έδωσα πάλι εισαγωγικές εξετάσεις, γραπτές και προφορικές, και
φοίτησα στην Α΄ τάξη του εξατάξιου γυµνασίου Φλώρινας, και µετά κατεβήκαµε
στη Θεσσαλονίκη.
Όλα αυτά ―δεν το αρνούµαι― ενυπάρχουν “απροσδοκήτως” και
“ανεπαισθήτως” ―για να θυµηθώ τον ποιητή― στη σηµερινή εκδήλωση. Και δε
σας κρύβω την υποψία µου ότι ο Κώστας ο Ντίνας, ως πονηρός ―ας πούµε―
Δυτικοµακεδόνας, γνωρίζοντας το πόσο νωθρός και δυσκίνητος είµαι τα
τελευταία χρόνια, µου έριξε αυτό το δέλεαρ της τιµητικής εκδήλωσης, για να µε
κινητοποιήσει ―πράγµα που πέτυχε. Τον ευχαριστώ γι' αυτό, όπως και όλους
τους άλλους, ευχαριστώ γιατί µου προσφέρατε αυτή τη χαρά και συγκίνηση.

