
Aπό τα έξι καλύτερα του πλανήτη 

Tο πρώτο βιβλίο του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη «Οι τέσσερις τοίχοι» 

(εκδ. Το Ροδακιό), είχε κάνει αίσθηση σε κοινό και κριτικούς από τον 

Δεκέµβριο του 2000 οπότε και κυκλοφόρησε. Εδώ και λίγες µέρες όµως, το  

βιβλίο περιλαµβάνεται στα καλύτερα του πλανήτη, και είναι ένα από τα έξι 

που αποτελούν τη βραχεία λίστα (short list) του βραβείου The Independent 

Foreign Fiction Prize, το οποίο στηρίζεται από το βρετανικό Arts Council. 

Το βιβλίο του Β. Χατζηγιαννίδη κυκλοφόρησε στα αγγλικά τον Ιούνιο του 

2006 σε µετάφραση Anne Marie Stanton-Ife και ο πρόεδρος της επιτροπής 

του βραβείου, κριτικός Boyd Tonkin, είπε: «Χρόνια θαµµένα µυστικά 

έρχονται στο φως σ’ ένα αλλόκοτο τοπίο που δίνει την αίσθηση ότι ο 

Μπάλαρντ ή ο Κάφκα βγήκαν για ένα γύρο στο Αιγαίο. 

Aναβάθµιση και εκσυγχρονισµός 

Με ένα καινούριο και πλήρως 

εκσυχρονισµένο τρόπο θα µπορούµε σε 

λίγο καιρό να προµηθευόµαστε τα 

εισιτήριά µας για τα µουσεία και τους 

αρχαιολογικούς χώρους. 

Σύντοµα θα λειτουργήσουν αυτόµατα 

συστήµατα πώλησης εισιτηρίων, καθώς 

και φορητά συστήµατα πληροφόρησης 

και έτσι ο κάθε επισκέπτης θα έχει τον 

προσωπικό του ξεναγό. Η συµφωνία 

υπεγράφη µεταξύ υπουργείου 

Πολιτισµού και ο Οργανισµού Προβολής 

Ελληνικού Πολιτισµού. 

Το έργο της εγκατάστασης αυτόµατων 

συστηµάτων πώλησης εισιτηρίων θα 

ολοκληρωθεί σε 14 µήνες και θα 

λειτουργήσει πιλοτικά στην Ακρόπολη 

Λίνδου, στο Εθνικό Αρχαιολογικό 

Μουσείο και στον Αρχαιολογικό χώρο 

των Δελφών. 

Για πρώτη φορά η Ελλάδα εφαρµόζει 

ευρωπαϊκούς τρόπους ξενάγησης στους 

ιστορικούς της τόπους.

Το µεγαλύτερο αναστηλωτικό 

έργο στον κόσµο συντελείται 

στην Ακρόπολη 

 Αποτελεί το µεγαλύτερο 

αναστηλωτικό έργο στον κόσµο. 

Πρόκειται για τις εργασίες 

αναστύλωσης στον Ιερό Βράχο της 

Ακρόπολης, οι οποίες 

µάλιστα εξελίσσονται µε ταχύτατους 

ρυθµούς, ενώ παράλληλα αποτελούν 

επιστηµονικό παράδειγµα για 

αναστυλώσεις σε άλλα µνηµεία του 

πλανήτη. 

ανακάλυψε η Σοφία Καρυπίδου
sofia@neolaia.de

Με  µ ι α  
µ α τ ι ά Πολιτισµός 8.000 ετών 

στη Φλώρινα 

Τον άγνωστο πολιτισµό των 
τεσσάρων λιµνών στην 
περιοχή Αµυνταίου της 
Φλώρινας αποκαλύπτουν 
σπουδαία ευρήµατα σε δύο 

ανασκαφές, που µαρτυρούν 
κατοίκηση από το 6000 π.Χ. 
ώς τον 6ο π.Χ. αιώνα. 
Εκατοντάδες τάφοι από την 
ξεχασµένη Νεκρόπολη του 

Πάτελι, εποχής του Σιδήρου, 
διέσωζαν µεγάλο αριθµό 
κτερισµάτων, ενώ νεολιθικός 
οικισµός διατήρησε επί 7.300 
χρόνια αναλλοίωτους ακόµη 

και τους καρπούς που 
αποθήκευσαν σε ξύλινη 
νεολιθική κατοικία. 

!
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Eurovision 2007

Στη 10η θέση θα εµφανιστεί ο Σαρµπέλ µε το “Yassou Maria” 

τη βραδιά του τελικού του 52ου Διαγωνισµού Τραγουδιού της       

EUROVISION, στις 12 Μαΐου.

Στον τελικό συµµετέχουν συνολικά 24 χώρες, 14 έχουν ήδη 

πάρει το εισιτήριο για τη βραδιά της 12ης Μαΐου, λόγω της 

βαθµολογίας που απέσπασαν στην περσινή διοργάνωση, ενώ 

οι υπόλοιπες δέκα θα προκριθούν από τον ηµιτελικό. Τη 

βραδιά του ηµιτελικού θα διαγωνιστεί από την 3η θέση η 

Κύπρος µε το τραγούδι „Comme Ci Comme Ca“!

Όσοι Έλληνες ζούµε εκτός Ελλάδας έχουµε για άλλη µια 

χρονιά τη δύναµη να στηρίξουµε την Ελλάδα και την Κύπρο, 

χαρίζοντας στις χώρες αυτές µία πολύ καλή θέση! 

Ο τοίχος.... ερρίφθη!

Με µια αιφνίδια κίνηση που 

κρατήθηκε σαν επτασφράγιστο 

µυστικό, οι Αρχές ασφαλείας της 

Δηµοκρατίας κατεδάφισαν αρχές 

Μαρτίου το φυλάκιο της Εθνικής 

Φρουράς στην οδό Λήδρας, σε 

µια κίνηση καλής θέλησης.

Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας 

Τάσσος Παπαδόπουλος 

χαρακτήρισε την απόφαση της 

κυπριακής κυβέρνησης να 

κατεδαφίσει το φυλάκιο της Ε.Φ. 

στην οδό Λήδρας ως χειρονοµία 

καλής θέλησης, επισηµαίνοντας, 

ωστόσο, πως το οδόφραγµα δεν 

πρόκειται ν’ ανοίξει, αν δεν 

αποµακρυνθούν πλήρως τα 

τουρκικά στρατεύµατα από την 

περιοχή.

«Πώς θα ψηφίσουν οι Απόδηµοι»
 
Στις διαδικασίες υλοποίησης της κυβερνητικής εξαγγελίας για το δικαίωµα 
ψήφου των Αποδήµων αναφέρθηκε µε συνέντευξή του ο Υφ. Εξωτερικών 
κ. Θ. Κασσίµης. Ο κ. Κασσίµης διευκρίνισε ότι σαφή εικόνα για τον αριθµό των 
αποδήµων που έχουν δικαίωµα ψήφου, θα έχει η Ελληνική Κυβέρνηση µετά την 
σύνταξη του πρώτου εκλογικού καταλόγου µέσα στον επόµενο χρόνο.
 
«Πιστεύω ότι τον επόµενο χρόνο θα ζητηθεί από τους αποδήµους, που θέλουν 
να ψηφίσουν στον τόπο διαµονής τους, να δηλώσουν στις προξενικές και 
πρεσβευτικές µας αρχές την επιθυµία τους να εγγραφούν στους καταλόγους του 
εξωτερικού, για την επόµενη εκλογική διαδικασία. Αυτό θα ισχύει µέχρι µια 
ορισµένη ηµεροµηνία, οπότε θα εκδίδονται οι κατάλογοι του εξωτερικού. Τα 
άτοµα αυτά θα διαγράφονται αυτόµατα από τον εκλογικό κατάλογο του Δήµου 
που είναι εγγεγραµµένα για την επόµενη εκλογή, γιατί θα µπορεί στην 
µεθεπόµενη να θέλει κάποιος να επιστρέψει και να ψηφίσει στην Ελλάδα».
 
Ο Έλληνας Υφυπουργός διευκρίνισε ότι θα συνταχθούν οι κατάλογοι εξωτερικού 
της κάθε περιφέρειας και στο χρόνο των εκλογών θα δηµιουργηθούν εκλογικά 
κέντρα, στην προξενική ή πρεσβευτική περιφέρεια και ο καθένας ξέρει που θα 
πάει να ψηφίσει.
 
Τόνισε δε ότι, αυτό δεν σηµαίνει ότι σε κάθε πόλη θα υπάρχει εκλογικό κέντρο.
«Θα ζητήσουµε από τις ξένες χώρες να µας διαθέσουν δηµόσια κτίρια, τα οποία 
θα κάνουµε εκλογικά κέντρα. Όλοι οι Έλληνες που είναι γραµµένοι στα 
δηµοτολόγια θα µπορούν να ψηφίσουν στον τόπο διαµονής τους εφόσον 
υπάρχει διπλωµατική µας αρχή. Και εάν δεν υπάρχει στην περιοχή τους θα 
µπορούν να πάνε στην κοντινότερη χώρα που έχει διπλωµατική αρχή, αρκεί 
πρώτα να το δηλώσουν» είπε.
 
Απαντώντας στην ερώτηση δηµοσιογράφου σχετικά µε τον τρόπο ενηµέρωσης 
των αποδήµων για τον τρόπο συµµετοχής τους στις εκλογές, ο κ. Κασσίµης είπε 
θα διεξαχθεί µεγάλη εκστρατεία σε όλον τον κόσµο, ώστε να ενηµερωθούν όλοι 
οι Έλληνες για το πώς και το πού µπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους 
δικαίωµα.
„Εδώ θέλω να διευκρινίσω κάτι, δεν θα αυξηθεί ο αριθµός των ψηφοφόρων, 
αυτό είναι ανεδαφικό. Θα ψηφίζουν όσοι έχουν δικαίωµα ψήφου. Θα µειωθεί η 
αποχή, γιατί είναι πολλοί Έλληνες του εξωτερικού εγγεγραµµένοι στους 
καταλόγους, αλλά δεν µπορούν να έρθουν να ψηφίσουν» τόνισε.
 
Αναφερόµενος στους έλληνες δεύτερης και τρίτης γενιάς, ο υπουργός είπε ότι, 
εφόσον δεν είναι Έλληνες υπήκοοι και δεν είναι εγγεγραµµένοι στα δηµοτολόγια 
δεν έχουν δικαίωµα ψήφου.
 Ο υφ. Εξωτερικών επέµεινε ότι το εγχείρηµα είναι ιδιαίτερα σηµαντικό , αφού 
δεν πρόκειται για επιστολική ψήφο, αλλά συµµετοχή στις εκλογές µε τον 
παραδοσιακό τρόπο.
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