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Σημε(ωμα τηζ Σιivταξηg
Αyαπητo[ φ[λoι yια ααg
ΣαE ευψαριστoτjμε πoλιiyιατην αyd'πη σαζ

t{αι τη1) συμxταQd'σταση σαζ στη1' "NuoΥΣ-
TΑ'' μαg'

Ε,υxαριατoιiριε απ6 xαρδιci'E τι'ι ξειiyοg Ttt[-

τση απ6 το Ιλλινciιg Αμεριxηq yια τα θερριd'

τoυζ λΦια πQoζ τo πεQιoδιχ6 μαζ, τoν φ[λο
Nixο ΚαλοyεQ6πoυλo α716 τoν Καναδιi' πoιl

μαζτ[μησε oτ€λνoντd'g μαζ ?tαι μιασυνεQyα-
o[ατου.
Απ6 6λoυq εσd'ζ τoυζ ε?tτ6ζ Nαoιjαηg θi-

λουμε συνεQyασ[α' θ6λoιsμε νξα σαζ, θ6λοιl-

φωτoγQαφ[εg oαg, θiλoυμε τιζ εχδηλd)-

σειζ σαζ' θ€λclιsμε νd'ρθου1"ιε rjoο πιo χ0ντα

γ[νεται pιioω τηg ''ΝΙΑoΥΣTΑΣ''
Στo τει|yog αυτ6 το Ι06", θrι διαβd'oετε τιE

εξαιqετιxi.ζ 0μιλ[εζ των δ60 Πανεπιoτημια-
?ιd)ν τoυ ΚιΔατα Φωτιd'δη xαι Ιd.xωβo"υ Mι-

χαηλiδη xτoυ εyιναν στην παQoυσ[αση τηζ
xαι1)o1jQyιαζ μαζ ε2{,δoσηg (Αρ1εiα Mαxεδο-
νι21,o1j αyC|)να στην πεQtOχη τοιl Βερριkru( Α-
να|ινησειζ τoυ N[χoυ Καλoyερciπoυλlυ) yι(χ

την Nd"oυσα, παλιιi πQoιχ0σ1iμφωνα [ιε αyi-
παφη την'' ο ρθoy Qαφ [α τ oυ ζ''' y ι α την Ι\'Ι 06 λα
Pd'ιου τηζ iξω ΠαπαντηE, τη'ι) ιστoQ[α το1)

οδηyιαμοιj' 6να ενδιαφiρoν xεfμενo yια τ(Ι
μεταλλαyμ6να πρoiι}ντα 2rαθCδζ 21αι σ{yχQo-

να θiματα πoυ αφoQo6ν εxδηλci'lσει'ζ }tαι

πoλιτιoμ6.
Στηqιξ6μενoι στην αyd'πtη σαζ ελπξα)με

να μΙτoQo6με να σαζ δ[νoυριε xιi'θε φορα xαι
xαλιjτερη'NΙΑoΥΣTΑ"

Δ ιαxfνηoη πεQ ιoδ ι2{(Ιy

Ε'μβιiοματα - συνδQoμ{ζ:
Λευιτi Σαμαριi
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NΙΑ0ΥΣTΑ

ΠαρOUσ[αoη TOU βιβλ[ou "Aρyε(α
Mακεδo vικoI Aγtilvα Περι0χη9 Bερμ(0ι]''

οτo Στεκι Nεoλα[αg τηg NαOUσαq απ6 τηv Πoλιτιoτικη Eταιρεια

Nαoυoαg "Avασταoιοg Mιxαηλ o Λoγιog"

Η ιιπoριxr]οημιιο[ατο:ν γεγονdτων πoυ oφQd-

γι(XΙν την περ(οδo 1904 - 1908, περ(oδoE που
ι;υριβcιτιxir μιι1νο oρ(ει την αρ1τ| χαι τo τι{λοE τoυ
Mαxε δογ ιxοιi Αγιi;να. ε fνιι ι αδ ια pιφ ιοβr]τητη. Η
πορε(α του Eλληνιομοιi ριdoα ιlτον αιιιiνα δεγ θα
tjταν η fδια αν η πορε(α του αγι6να 5g1t tjταν
νιxηφ6ρα για τη 1ιilρα l-ιαζ, αγ ο ηρωιx6g αγιιiναg
ταlν 1-ιαxεδoνιlμιixαlν, που οrjμερα ελdxιοτοι ενα-
πιlμεiναντεg, παρελcιιiνoυγ στtζ εθνιxιJg μαζ επε_
τεfουζ, δεν ε(1ε α(ιτια dxβcrαη.

Παρdλη dμωg την ιδια(τερη oημαο(α πoυ αυτ{
η πεqι.οδoq ε(γε, €'yεt xαι Θα ι1xει για τoν Ελληvι-
ιτμιi, δυαrυχ6ζ, o Mαxεδογιxdg Αγωναg για
διιiφορουE λdγoυ g παραμελrj Θηxε για xριiνια αεον
τoμιdα τηq μελdτηζ χαι τηζ διδαοxαλfαE. Δεν
απdxτηοε πoτd επdτειo. Δεν ουνδdΘηχε |-ιε μια
η μεριlμην(cr ι1παlE ο Eλληνo(ταλιxιj<
πιiλεpιιlg, η dνclρξη του Αγιilνιr ενιi-
γτι'α στον Oθιυμανι,xιi ξυγd. Kατ'
επι1xτιrοη η χαταγQαφrj, πολλιf δε

μirλλον η αγτιχεLμενιxrj, των γεγoνι1-
τα)ν χαι δριiοεαlν πoυ 1ρωμιlτLσαγ
τηγ ι'ιJγχεχριμdνη 1ρoνιxr] πεq[οδο
υπr]ρξε για 1ριiνιιι (ΙπOσπασ|-ι cιτtxη'

Mιjνο με την αυ.7rjτη< δεxαετfαgτου
199Ο η μελ6τη τoυ Mαxεδονιxοrj Α-
γιriνα εντιiθηxε με τη δημooιοποiηoη
ανεxμιετ<iλλευτoυ αρ1ε ιαxοf υλιxoιi
πιlυ oφε(λεται xυρ[ωq oτην αναξω-
πι1ρωαη του εθι,ιxοι] φρoνr]ματοg λd-
γωτηζ διcι;-ιir1ηq Ε,λλι1δαg - Σxoπ(ωγ
γtα τtl Mαy'εδογ(α.

τoυ Yφαντfδη A1ιλλiα

Φιλοδοξι6νταg αxριβαiE να αυpιβιiλλει μιε τρι1πo
oυοιαcπιx6 στηγ αγτιχειμενιxr] xαταγραφr] xαι
παρoυοfαoη πτυxιriν τoυ Mαxεδoνιxoιi Αγοiνcι
στην πεQιoχ{ τηζ Νι1ουoαg' η Πολιτιοτιx{ Eται-
ρε[α τηg Nι1oυοαE "Aγαστιiσιοg Mι1αr]λ ο Λd-
γιοE'' παρoυο(αoε σε μια xατιiμεαrη αfΘoυoα
oτo oτ€xι Nεολαfαg τηg NdoυoαE την Tετι1ρτη 26
Nοεμβρfου 2Ο03, μια αxdμη εxδοτιxrj τηζ πQo-
oπιiθεια, τo βιβλfο ''Αρxε(α Mαxεδoγιy.of Αγιi.l-
να περιο1rjg Bερμ(oυ", πισroπoιοiγταζ την πoλι]-
τιμη πγευματιxη τηg δρααrηρι6τητα χαL την ι-
δ ια (τε qη πρooφoρd τη ζ στην πολιτιοτιxlj, χo Lνω-
νtxην"αι πνευματιx{ ανdπτυξη τηE Nιiουoαg.

Η dxδooη τoυ συγχεχριμιJνου πoν{ματοg απo-
τελε( αναμφιοβ{τητα dνα αξιdλογo πoλιτιoτιx6
γεγονι1g για την πdλη τη< NdουοαE χαι μια σημα-

,r.!ss!\
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ΝΙΑ0ΥΣTΑ

ντι χ6τατη παQcιχατα€)tj xη γνιi'l-
σηζ χαι ιoτoριxrjg μαρτυql(αg
xαι πρ6xε ιται ανα|"ιφιοβr]τητα
γCΙ σημCrτoδoτrjοει dναν αxdμη
πιrλιilγcr οτην διαρxrj προοπil-
θειcι εγδελε1orjg αναιpηλιiφη-
σηζ τηζ ιιπορ(αg τoυ τdπου μcrq.
Tο πλο{οιο cιρ1ειcrxιi υλιxιi, τα
6γγραφα χCΙι τCι 1ειρι1γραφα
που περlιλαμβdνoνται oτην 6'ν"-

δoοη, 690 αυνολιxd, επι βε βαιιδ-
γ(')υγ την τεqrclοτια προιrφορd
xιrι ιlιl pιβολrj τη g Ndουιrαζ, χo|-ι-

βιxιi ιrημε(ο δρdoεωg ^κcιτ(ι τη

διiιρxειιι τοιl Mcrxεδογιxοιj Α-
^1ιilνcι. Η ουλλoμj τιυν xειριl-
.1ρciφοlν cιποτελε(ται απ6 dγα

μεγc1λο ιrριΘμιi επιoτoλων xαι
Λπιl τηr' π(ιΟl )l!ιlι( ι(lη

iιλλωγ oημειιυμdτο]γ τα)ν πQωταγιl)γιοτιilν του
Mιιxεδoνιxοιi Αγιδνα στην πεQιο1{ τοιl Bερμι[oυ
xcιι ει.διxιlτεQα στη Nirουοα πoυ xαλ{πτoυγ τηγ
περiοι\ο απιj τo 1904 ωg το 1908 xαι αφοροιiν
.1εγιlνιiτrι xcιι πρι1oωπα πoυ ενεπλdxηιlιΙγ στo
Mαxε δoν ι xιl Aγι6να δτην π ε ρ ιclχ}i τη ζ Ndουoαg.

Η ερευνητιxrj αυτr] xληρονομιd, παραδiδεται
στηγ ιστοQkιxαtοτη διirθεοη τoυ εQευνητοri xαι
τοιl φιλoμιαΘοιig πoλ(τη, χdQη οτην αγι1πη για τη
Ncloυoα' τo μερdxι για γνιiοη, την επ(πονη πQο-
οπirθεια χαι την υπεf θιlνη επεξεργαο(α του αρ-

1ειcιxοt' υλιxοιj απ6 προοωπιx6τητεg dπωg o
ιι ε (μνηιττο g ιοτιlρ ιxιl g ε ρ ευνητrj g Γε ιi.lργ ιο g Tου -

ofμηE, ο εxδdτr1g τr1g "Φων{g τηg Nαorioηζ'' Πιi-
τρο< Δειν6πουλog' o Σταιiρoq Σαμαρd<, με την
ουν ε1rj υπιlιπ{ ρ ιξη χα t τoυ Διο ιxητιxιlf Συ μβου -

λfοιl τηE ΠoλιτιατιxrjE Eταιρε(αg Ndουααg xαι
τιlιl Δrjpιου τηg Ndουoαg, ιl οπofοg παι xιiλυιpε τα
dξoδα xρη μrrτοδιiτη ιrη g τoυ 6ργου με 9. 000 ευ ριil'

Στην ειιτcιγιυγιxrj τηg oμιλ(ιi, η Πρι1εδροζ τηζ
Πολιτιοτιπ{ g Eτcιιρ(αg Ndoιlοαg''Aναοτc1'οιog
Mι1αrjλ ο Λιiγιιlg'' Λευxrj Σαμciρd, επιοl]μανε
την μεγilλη ι\ρcrοτηρι6τητα πoυ ανdπτυξε η Εται-
ρε(α οτα 72γρ6νιατηζ παQoυσ(αg τη< oτα πoλι-
τtoτι'γ"(ι δριilμιενα τηg Nιiουιτcrg, η οποiα, πdρα
απιi τηιr dxδoοη βιβλ(ων xαι ερευνcιiν για τη
Nciιlυοcι χαι την περιομj τηg, εμπλουτ(oτηxε τι1-

σo |"ιε τη διοργd,νο)σt] πOιητιxoiν βραδιι6γ, Θεα-

: 
: : |' || ii||i|ιιii'.:Ξ

τιll' Δrj μ.ιοt, Nιiιlr'ιrrιζ

τριxιδν παρrαoτdι:εαlν, ουξηπjσεωγ χαι διαλd-
ξειυν ιiιτo χαι ιιε τηr, dπδοιτη τOι) περιοδιxοir
''Ν ιc1,ουοτα'', το oπo (o ου μπλη gι6νo\ταζ φ€τo< 27

χQι1για αγελλιπο{q dxδoοηg xαι 6500 ιrε^r5.q για
την ιιττορ(α τηζ Ndουoαg χαι τllζ ευqlιiτερη<
περιοxl]g d1ει δ(xαια xαθιερωθεf οτη ιτυνε(δηoη
του Nαoυιlα(ου πολ(τη ιυζ'}'l χοQωγ(δα τηg πολιj-

1ρoνη g πολιτιoτιxtj g ουνε ιοφορclg τη g Ετα ιq ε [αg.

Αφo{ ανdπτυξε με oυντομ(α τo ιστOQιxι1 τr1g

6xδοoηg τoυ συγχεχριμιiνου εQευγητLχoιi dργου
τoνζονταg την xoπιιiδ}'} πνευματιxlj εργcrοiα ιιλ-
}'6" xαι τιg o ιxoνο μιxdE δυαxoλ(ε q πoυ dπρ επ ε να
αγτιμετα)π ιοτοιjν πριlxε ι μιιJνου γα παQαχθ ε ( dνα
επLστηι"ιογtxd dρτιο ερευνητιxιi dQγo η xα Σαμα-
gι1 ευ1αρ(αrηοε τιioo τo Δrjμo τηζ Ndoυσαζ για
την dxδoοη του dργου, 6αι'l xαι τoν Xρl]οτιl xcιι
την Ndι,τια Λcιναριi για τηγ απdφcroη τoυζ \,cΙ

''υ ιoθ ετrj oouν'' o ι}ιoνo 1-ι w6 τo πε ριoδ ιxιl''N ι(iιlu -

στα'' δ(γoι,ταg νdα ιriθηοη στην πQοσπirθεια τη<

Πoλιτιcπιxrj g Eταιρ ε (α(''Αγαοτιl,οιoq M ιχα{ λ ο
Λ6γιοg".

Tην παρoυο(αοη τoυ βιβλ(ου''Αρxε(α Mαxεδο-
νιποf Aγι6να περιo1rjg Bερpι(ου" dxαναν διiο
εξα (ρ ετοι xα ι d,ρ ιοτα επιστη l-ιον Lxcl xαταρτιιrμd -

νοι επιοπ]μoνεζ χαt ι1ιlμπατριιilτεg' ο Καθηγητr]g
τηq Ιοτορfαg τoυ Nει6τερου Eλληr,ιοl-ιοιj x. Kιil-
oταg Φιυτιdδηg xαι o Λdxτοραq τηg Nε6τερηg
Eλληνιxrjg ΙοτοEr(αg x. Ιdxωβοg Mη1crηλ(δηg'

το'ι' |'}ιβλiotr oτιl Στ6xι Nειlλιιiιrq
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0 MAKΕΔONIKOΣ AΓΩNΑΣ
ΣTHN ΠEPIOXH TOY BEPMIOY

e04-1e08)(1

Η ιixδοoη των Aρ1ε fωγ τoυ Mαxεδoνιxori Aγι6-
γCι τη ζ π ε Q Loxrj g τoυ B ε ρ μ 

(oυ απd τη ν Πoλιτ ιoτιxη
ετcrιρε(α Ndουοαg''ΑNAΣTΑΣΙOΣ MΙXΑΗΛ
o ΛoΓΙoΣ'', απoτελε( εxπλr]ρωoη εν6g 1ρdουg.
Η βιrριd παραxαταΘr]xη που μαg xληροδ6τηοαν
ιiλοι εxεiνοι που CΙγιl]ν(οτηxαν γtα την εππλrjρω-
ση τα)ν μιεγιiλο:ν ιδανιxι'iντηg ελευθερ(αE χαιτηζ
ιxνεξαρτηαkι-< επtταooει τη διεxδ(xηαη απ6 μd-

Qoυs μαζ τηg διxα(ωσηζ τηζ ιcπoριxr]g μγliμηζ
τοιl dΘνουζ μαg. Kαι αυτrj την ανdγxη dρxεταινα
xαλιirilε ι τo συγχεχQιμι{νo βιβλfo.

Η dxδοιrη ε(ναι xαλαiοθητη, το o1ljμα τoυ βι-
βλfου εξαιρετιxd μεγιiλo. τα γριiμματα αιαθητι-
y"α γ'αι oπτιτl,6' ειiληπτα. Το αfνολo λοιπ6γ πα-

ρουιτιιiζει μια μoναδιxrj αιoθητιxlj αgτιdτητα.
Eπιπλ6oγ το φ(DτoγQαφιxιi υλιx6 λειτoυργε( υ-

ποστηQtχτtΥ"d, απoσαφηνζονταg xαι αιοθητo-
ποιιilνταg oριομdνεg πτuγ€g τoυ xειμdνου, Θα

λdγq*u λoιπι1ν 6τι τo xf Erιιl βdροg τηg αποδειxτι-
x{< διαδιxαο(αζ πdφτει oτo απoδειxτtτ,ι6 υλιxd
των εγγριiφιt)ν, το οπο(ο xαι διαxρ(νεται για τηγ

ξε1αlρι.οτrj αημιιrοiα τoυ.

Η δομιιj τηζ παQoυσ(αoηg ε(ναι ορθολoγιαrιx{
xαι γ"ατcιν ιΞμ ε ι τo υ λ ιxιi ν"ατ6' φαx€λoυ g, o ι οπo io ι
crπoτελofγ γ,CLL τo xριτrjριο τηg "ιατdταξηs. oι
φirxελοι φdρoυν ιpευδωνυμα rj oν6ματα πραxτd-

Qων, { cιγωνιoτι6ν πoυ πQωταγων(οτηοαν σΓην

περιο1ιj. ιrε αντιl,ρτιxα oιilματα r] μετε[1αν oτην

ιlργιivοlιlη' Πρι1xειται για 11 oυγολιxir φαν"€-

Tου Kι6ατα Φωτιιiδη
Καθηyητη τηE Ιoτoρ[αg

τoυ N εωτ ερου Ελληνιclριοιi

λουg oνoμι1των, oι oπο(οι παρουοιdξονται ωζ
πQoζ τo πε Q ιε1d μενo xα t τα χαQαχτη ρ ιoτιxι1 του g,

ενιil παρdλληλα εxφρc1ξεται η ι1πorρη των αQχη-

γ ιxιilν προοιr1πων- με λι'6ν τoυ Mαx εδoνιxοιi Kο-
μιτιiτου γLα τηγ αξιοπιιπ(α των πρooι.6πων χαt

o xαθηγηπ]g x Κ. Φαlτκiι\ηq
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τιDν γQαφoμενων τουζ.

Στo οιiiμα των εγγρdφωγ α-,μπεQιλαμβιlνoνται
xαι διio αx6μα xατηγορ[εg, η αλληλογραφ(α με
το Κdντριl τηg Aθrjναζ χαL oι Λογαριαoμo( τωγ
οω μirτων. Η τελευτα [α ενι1τt1τα απooαφην ζε ι τα
τιlπωνιiμιια ιττα οπο(α διεξclγoνται oι dνοπλεE
ουγxρoι1οειg.

H επιλογrj αυτoιj τoυ συγχεχριμdνου τρdπου
παρουα(αoηE των εγγρdφων διαxρ[νεταt για την
CΙγτLχειμεγιxdτητα, τη διαιiγεια χαt την αξιοπι-
oτiα τηg. Η παρdθεoη 1-ιιiλιoτcr ι,οτοριxι6ν ατoι-

1ε(ων γLα τα πρ6οωπα -πQωταγωνιστdg, των
οποfιυγ οι απιiψειg παρατiΘενταt στα oγετιν"6'

dγγqαφα δ(γει οτo xε(μενο των εγγρd,φων ιστo-

ριx6 βdΘog, αφοιi τα εγτιiαoει οε ιjγα oριoμdνο

1ριlνιxci πλα(οιo.

Exεiγο πoυ θα dξιξε ioωg να επισημαγΘε( ε(ναι
ιiτι η πο λιi xαλr] πcrρd Θ ε oη των 1αρ αxτη ρ ιoτ ιx ιilν
τιrlν εγγρdφαlν θα μπορoιiοε να γ(νει πλoυοιdτε-

Qη χαt ποιοτιxdτεQη αν παρoυοιdξoγταγ με μι-
xροιiE Θ ε μcrτιxοιj g τ(τλου g χαι αυστη ρri 1ρoνoλo -

y ιxητιαταταξη dλα τα 6γγραφα xιiθε φαxιiλoυ, με
crναφορd χαι στιζ αελ[δεg του βιβλ(oυ πoυ τα

φιλoξεr,οιiν. Mια αx6μα ουμπληραlματιxlj ιδdα
θα rjταν γα επιχειQoιiγταν oτo τι1λοg x(ιΘε φαx€-
λοιl μια αξιoλdγηοη τωγ ιστoQιxιriν πληqoφo-

ριοiν πιlυ αφορoι1ν οτα dγγραφα τoυ φαxdλoυ'
Mε τoν τρdπo αυτιi o αναγνιrioτηg Θα μπoρoιiαε
να oδηγηθε( cxπιi το μεgιxι5 oτo γενιxd χαι γα
ι,εραρ1ljoει τo oιjγολo τoυ υλιxof απ6 ιοτoριxrj
dποιμη.

Αxιiμα μπoρε( γα διατυπωθε( ο ια1υριομdg dτι

η παρirθεοη υπιi μοQφli πλoυoiωγ υπooημειιf-
σεωγ πληQοφοριι6ν γtα τα πρ6οο:πα, τα τoπωγιi-
pιια rjτα πρι1γματα πιlυ ουμπεριλαμβιiνoνται oτα
dγγραφα Θα πρoοdφεQε στoν αναγνιfοτη την
επoπτε(α του 1ιiρου χαι των ιιποριxι6ν σUγχυ-

ριιilν.

oι αποτιμrjαειg dμωg αυτdg δε ιyυγιοτofν παρd
οημιε(α αναφoρdg για μια xαλοπρoαiQετη χQιτι-
xη, txcινηγα συμπεQιλιiβει πoλλdg xαι διαφορε-
τιν"€g πτυγdg τoυ ιiλου ξητrjματοg. Exεiι,,o που

ουoιαοτιxιl, ενδ ιαφ dρ ε ι ε fναι η ξε1ωρ ωτrj ση μα-
o(α πoυ d1ει η προαπdθεια η oπo(α ουντελdιπη-
χε για εμιig τoυg μεταγενιJoτεQoυζ.

Και για να γ(νω οαφdοτεροg, η αναξr]τηση τηE

ιατoριxljg αληΘειαg, dται, επιxεντρcδνεται οε 6-

ναν1οiρο, απoxτd αγαπ6φευxτα oυλλογιxdg δια-
οτιiσειq, ξεφεfγει απιj τα ι1τoμα, xαι γ(νεται
υπdθεoη τωγ πoλλc6ν. H ιcπoρiα λοιπιjγ τηg Mα-
xεδoν[αE πρdπει να oιxoδομηθε( μdοα απιi την
επιαταμι1νη αναξrjτηοη των πηγιliν. Kαι ε(ναι
αυτrj αxριβrig η αναξiτηοη τo σηι-ιαντιxιiτεριl

μ6Qoζ τηg 6ληg διαδιxαoiαg. Γιατ( η επ(γνιυοη
του παρελθdντoq μαg ε(ναι το μdτρο γtα τι)γ
πρoxαθoριαμ6 τoυ μ6λλοντog μαg.

Η εxπλrjqωοη αυτrjg τηg προΦπdθεοηg απ6 τo
συγχεχQιμdνο β ιβλ(ο xαθιιττιl σαφli τη οr1 μαο[α
τoυ χαι τo xαθιατιi οημεfo αναφoρd,g για τoγ
ερευνητη χαι αυτoσυνε(δηoηg για τoγ xαθιjνα
απ6 εμι1,g. E(ναι λοιπdν εdλoγο ciτι η ιοτoρ(cr του
BερμΓου xερδζει oε βιiθοg μdοα απι1τγlγ επιχot-
γωγ(α με τα 6γγραφα τoυ ελληνιxοf αντιiρτιxοιl
τηζ πεQιoχriE, oε μια ιδια(τερα xρfoιμη περiοδo,
6πο19 αυτη τoυ Mαxεδογιxοd Αγι6να. E(γαι d-

μωg εξ(οoυ oαφdg ι1τι μdoα απd αυτr] τηγ ιστο-

ρ[α, ο ειδιx6g ερευνητrjg παραxoλουΘεf την ε'Ed_

λιξη dλων των πολιiπλoxων παραμdτρων πoυ
xαθορζoυν, οε ρεαλιοτιxrj βdoη τα τεxταινιiμε-
να στoγ 1ι6qo: τtζ οιχoγoμιxdg ουνΘrjxεg του
αγι6να, τη συγωμoτιχrj δρααιηqιιiτητα, τουg ουλ-
λoγιxorig χαι πQoσωπιxo{g xινδ{νουg, τα x[νη-
τρα δρdoηg, υιilηλd ηπoταπ6",την ιδεολoγ(α πoυ
διdπει τα πεπραγμι1να xαι xαΘoρ(ει την dxβιιoη
τωγ αγτιπαραθdoεων. Mε τoγ τρι1πο αυτ6 δια-
μoρφc6νεται η πεπο f θηoη 6τι τα ιιπoρ ιxιi δρω μιε -

νατoυ 1c6qlου' μαxρdν απι5 προΘdοειg μυθοπo(η-
σηE, μπoQoιjγ να λειτoυργrjαouγ ωζ εργαλε(ο
αυτοεπfγνωση ζ χαι γα παρdo1ουν (πOυζ ανθριi-
πουg διdφoρεg oπτιxdg ανdγνωoηgτηE ιοτοq(αg.
Γιατi η προodγγιoη αυτι6γ των διαφορετιxιliν
οπτιxιδν χαι πQoοπττxιΛν ανιiγνωoηg τηζ ιστο-

ρ(αg παθιατιi dλουg λιγιiτερo δογματιxοιig xιrι
περιoο6τεEro oοφofg..

Eπιθυμcδ γα τον(oω 6τι τo Bdρμιο' ωg 1ωροg
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δρdιτηg τοlν αιταρτιxι,iν οοlμιι1των cιπoxτ6' επιτιj-
λoυ< τη διxα(οlοη πoυ τoυ πρdπει. Mdxρι τιliρα η
ιοτορ(cr τηg Mαxεδονfcιg δεν ιτυμπεριλαμβανd-
ταγ στηγ τρι11oυαcr' oυμβιιτιxlj {λη ιοτoρ(αg των
oxολιxοiν εγ1ειριδiιυν. Σημιερα η μελ6τη τηg ιoτo-

ρ(αg rιυτtjg ε[ναι δυγατη οτο πρωτoβι1θμιο χαι
οτo δευτερoβdΘμικl α1ολε(ο μdoα απdτo μdθημα
τηg τοπιxrjq ιατοEl(cιg. E(γαι λoιπdγ αγαοτdg oι
σιlγχι,Qaεζ γιCΙ την ανιiδειξη τηζ πQoσφορdg του

Bερμι(oυ χαι το)ν xατοfxωγ τoυ, για τηγ πα8oυ-
ιτkrιrη τωγ παQαl-ιdτρων πoυ χατει)θriνιlυν την

ιιπορ(ιι του 1ιilροιl xαι xαθoρζoυγ τη δυναμιxr]
τ(')\' πQ()σ(liπιl)ν (Ιε τι-lπιxιi επ(πεδιl.

E(γαι xcrιριig η ιιlτοριxrj ιιrνεiδηοη τωγ xατof-
χα)γ τoυ νιlμιlιi να διαpιoρφωθε( μ6oα απ6 ιiλλεg
πριlιlπτιxdζ χαι νCΙ oυμιπεριλιiβει ι1λα εxε(να τα
ιiτoμιcr πoιl διαδραpιιiτιιrrrν r'υρiαρ1ο ρι1λo οε
crυτ{ν. Oι r]ριυε<-πρdτυπα του Bερμ(οιl πρdπει
ι,α cινιrδει,1τιlιiγ οε rjρο'lεg πρdτυπα τωι, παιδιιilγ
pιαg Θcr ε(νcrι πρdοωπα που θα απoτελο{ν 6μιω9

ιrημιε(cι αναφορdq για πρoβλημιατιομd, xυρ(ιοg

ιlτο επ(πεδο τηg δευτεροβdθμιαg εxπαiδευoηg,
θα ε(γαι ,iQωεg με θετιx6g xαι αρνητιxdq πλευρdg
χ(Ιι οι μαΘητdg μcrg θιr βγdξουν μdοα απ6 τιg
crφηγrjοειg τιυι, εγγρdφωγ τα ουμπερdoματα γtα
τη δρdoη τιlυζ, Θcr διαπρ(νουν δηλαδrj τιg Θετιπι1g

χαι τtζ αρνr1τιxι{g προεxτc1οειζ τα)γ βραxυπgιiθε-
σμα)ν χαtτων μαxροπρdΘεσμ(,)ν εvεργειιliν τoυg.

Mε τον τρ6πο αυτci θα οιxoδoμε(ται η ιoτοριxrj
ιrυνε(δηοη xαι Θα xαθfοταται δυνατr] η διαμιiρ-
φα)η μιιcrq oλοxληρωμdνηg χαι αγτLχειμιενιxfg
θεαiρηαηE τωγ πQαγμι1,ταlν. Γιατ( η ιοτορ[α ωg

επιοτrjpιr1 πρdπει πριilτιοτα γα υπ1'lQετε(την αλrj-
θειcr. 'Oxι τη διxr] μου ]i τη διxrj οαg αλr]Θεια,

αλλir cιυτr] που β.1α(νει μdοcr απ6 την ανdγνωoη
των πηγιriν. Και οι συγχεχQιμdνεg πηγdg απoτε-
λοιjγ πλο(rοιo υλιx6 αξιι1λoγο γLα την πραγμdτω-
ση τoυ οτιixιlυ που πQοαγαφdρθηxε.

'Eνcr crxιiμια ξ{τηpια που μπoQεi ι,α οιlξητηθε(
ε(νιrι η δυνατdτητα τοιl βιβλ(ου να γiνεται πιο
προιrιτι1 μdιrcr απιi μι cr μαxq6τερη xcr ι λεπτo με ρd-
στεQη ειοαγιυγr], ιxcrνtj ι,α εντdοσει. γα εQμη-
νε{ει χαL να xατευΘιiγει. To 6λλειμιμα αυτd dμωg
δεγ ε(ναι απιi 1-ιι1νο του ιxαν6 να υποδηλι6σει μια

ουοιαoτιx{ αδυναpι(ιx. Kατατiθεται απλd ιl)ζ (Jη-

με(o ουξrjτηοηE, τιilρα πoυ μια δουλειir σημαγτι-
xοrj διαμετρι]ματog ι1xει xατατεΘε( xαι απoμιdνει
να απoτιμιηθεi.

Kλε(νoνταg αυτr] την προoπ<iθεια ανdγνωot1<
τoυ σηι-ια\τιxoιj αυτοιj βιβλ(ου επιθυμc6 να xιl,γω
δfο αx6μα παρατηρrjοειζ χαι να διατυπιiσω i-ιια
τελευταiα ευ1rj.

Αρxζω απ6 τιg παρατηρrjοειq. o οεβαομ69 οτο
πραlτιiτυπο xαι η γνιilοη τη< xαθcrqεfουoαζ εfνcrι

φανερrj ιrτο xεiμενο τιυν εγγρdφων. Σε μιια πε-

ρ(oδο πoυ η γνιrioη των xανιjγωγ τoυ αQχαι6τριl-
που λdγου δεγ ε[ναι εx προoιμiου αυτον6ητt1,
αx6μα χαι για τoυg φιλολdγουg τωγ πoιx(λωγ
ειδιxοτ'ιjτων, το βιβλ(ο μαg ξαφνιirξει ευ1ι1,ριοτcr

με τtlγ ποι6τητα τoυ επιμιελητrj τoυ χαι με τo
βαθμιi τηζ α8χαtογνωαfιιg τοιl.

Kαι oε αυτιi αxριβιilg τo πλαioιο εντι1oοεται η
δεfτερη παρατrjρηoη μου. Φρoνι6 dτι η υιoθdτη-
oητoυπoλυτoγιxοf θα απ6διδε cπo αρxαιdτQoπο
ιiφοg τον oππm6 τoυ βηματιαμd xαι θα πρoo-

γειωνιiταν πιο φυoιxd οτα γραπτd τυπιlγραφιxιi
o{pιβολα. Mια παρlατr1ρηoη εγιjq απoφoι'τoυ τηg

Φιλooοφιxr]g, η οπo(α δε oτερε(ται τη οημαofα
τηg, ιiπι,lg dλλωαrε ιxαγιi xαι επαρx{ ε(ναι xαι τα
επι1ειρr]ματα τωγ μoνoτονιxι6γ, αυτιr1γ που επιj-
λεξαν τoν απλoι1οτεgo τρ6πο γQαφliζ. Αρα ατο
oημε(ο αυτd δεγ διεxδιxι6 την απdλυτη αλrjθεια,
αxο{ω απλι6g τη φωνf τηg διxr]g μoυ ουνε[δη-
σηζ.

Aφηοατην ευ1η ^1ιατoτdλοg, γιατ( dτοι θdλω γcι
τελειι6οω αυτ6 το μιxρ6 xε(μενο, rj το πdνημα.
ι5πωg λdγεται απd τoυg ειδιxoιig. Και η ευ1r1 μου
oγετξεταt με τη λειτιlυργiα τoυ βιβλfoυ ωζ π8o-
τι1πoυ για πoλλιi pιελλoντιxιi βιβλ(α πoυ θα απο-
xαλ{πτουγ, θα τεxμη g ιιriγoυγ xαι Θα ο ιxoδο μοrJν
την ιoτoρiα τoυ τιjπoυ μαq. Mια ιιlτορ(α πoυ μαζ
πρoοδιoρζει με dναν τριiπo ιryεδ6ν τελεοfδιxο.
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ΑPXΕIA MAKEΔONIKOY AΓΩΝΑ
ΠΕP|OXΗΣ BEPMIOY

H pιελdτη τoυ Mαxεδoνιxo{ Αγcilνα d1ει ειοdλ-
θει απιi τη δεxαετfα του 1990 oε μιια εντατιxf
περ(oδο' O βαιlιxι5τεροg λιiγog γι' αυτd εΓναι η
δη ;"ιιlιlιιlπο(r1οη crνdxδoτσ)γ απο l-ιr,η μονευ 1-ιιiτων,

ημερoλογfωγ χαι crErxειαxιlιi υλιxοt' που dωg οr]-

Tου Ιιixωβoυ Mι1αηλfδη
Λtxτoρα ΒαλxανιxηE Ιoτoρ fαg

μερα παq6μεγε ανεχμετιiλλευτo. Aπιi την ιiλλη η
αναξωπιi ρ ω ση τoυ Mαx ε δ oγ ιx o{ Ζητηpιαπο ζ χ(Ι ι'

η διαpιιi1η Aθηνιi:ν - Σxοπ(ων γtα την ονομαo(cr
y,αL τα οιiμβoλα τoυ γειτoγιxoιi μαq xρciτοιlq
επdτειγε την ανd.1xη ατρoφrjg οτo παρελθdν για
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την εξεilQεση επιχειQημdτων(tΙn) χαι απαγτxi-
σειl)ν στα προβλr]ματcr του παρdντιlg.

o ι ουλλογ d g ε γγρι1φωγ αποτελoιi y xατ(l' παρι1-
δooη iνα 1ρηι:τιxι1 εργαλεio οτα 1dρια των ειδι-
xι6ν μιελετητι6ν' ιδ(ωE των ιστoQιχιδν. Παρd1ουν
τη δυνατ6τητα στoν αναγνιilοτη γα αγασυγΘ6οει
το xλ(ιcι μιιαg επο1ι]E μdαα απ6 τα μι1τια των
ουγταxτι-riν ταlν εγγρdφωγ χαι να αναπλιLσει στη
ουνd1ειcr τα γεγονdτα χQησιμoποιcriνταg ωζ βα-
ιrι.x6 εφι1διO τoυ τηγ επtστημογιxr] του xατιiρτι_
ι:η' oι oυλλoγd< εγγρι1φων δεγ απoτελ6fγ φυσι-
γ"(ι απι.i μ6νεg τοUζ ιστoQ(α, αλλd πηγrj τηg ιοτo-
qiαg. Aποτελοι]γ pιια μdνo dψη τηg πqαγματιxd-
τηταζ, εxε(νη τoυ συγγQαφdα των εγγρdφων
cιλλir xα ι του επιμελητrj τη g dxδoοη g που λε ιτoυρ-

γεf ωg μεοιiξοlν' αφoι1 επιλ6γει o (διοg τα ιJγγρα-

φα πQοζ δημoo(ευοη. ΩE εx τοιiτου o αναγνιri-
ιlτηE πρdπει οε xι1θε περ(πτωoη γα ε(γαι πQoσε-
ν"τm6gχαιγα μην επι(ητε(απ6 μιατdτοια oυλλο-
γrj να τoυ απoχαλιiψει 6οα ο (διοg πιθανdγ θα
crι,dμενε. Πρdπει επ(oηg γcι ε[γαι δ(xαιoq γνωρ(-
ξοι,ταg εχ τωγ πρoτdρων τουζ περιoριαμofg πoυ
crνdφεqrιr. 'Oooγ αφορci τo Mαxεδονιxci Aγcδνα,
ο ι οιrλλογ dg εγγ ρι1φαiγ τ6oο ελλην ιxιδν' βουλγα_
ρ ιxιilν, ο θοl μαν ι xιilν. βρ ετανιxιliν, γαλλιxι6ν, α-
μιε gr ιxcιν ι xο'lν, αυ στQooυγγρ ι xιliν πα ι ρωοιxιilν,
που dωζ οr]μιερα εiδαγ το φ0)E τηg δημoοι6τηταg,
επιxεντρωνoγται xυρ(ω< οτη μεγdλη ιοτορ(α,
οτcr διπλιυψατιx6" γεγoν,6τα τηg περιdδoυ, σ[o
ρι1λo τιυν Mεγdλων Δυνι1μεων, τωγ πQoσο]πιχo_
τtjτιrlν χCΙι (πιζ αντιπαElαΘdαειg των βαλxανιxc6ν
xο'lριilν γ{ρω απd τo ξrjτημα τηg Mαxεδον(αg.
Αγτ(θ ετα, dα; g πρι5οφατα το ενδ ιαφdρον γ ια ε ιδ ι-
xιlτερcι Eητι];"ιατα, για απdxριlφεg πτυ1dg εν6g

η ρωιxof αγι,1να παριJμενε πεqrιοριoμι1νο.

o παριliν τ6μog αποτελε( μια απιi τιg πιο ολo-
xλη ρω μ6ν ε c,, ν"ατ6" τηγνι6 μη μoυ, μετα βι1,οε ι g απ6
το πεδ(ο τηg μαxροΙοτορ[αg οε εxε[νο τηg μιxροΙ-
οτορ(αg. Tο γεγoνdg αυτ6 απoτελε( το πριiτo
οτι'lqε(o τη< επιτυx(αζ του. To δειiτερο πρoτdρη-
μια τιlιl αποτελε( αοφαλι6g η δημoο(ευση τoυ
ιrυγιjλoυ o1εδι5ν τ0]γ σχετιχι6ν εγγρclφων. Ωg
dνιrζ απd τουg ανθρι6πoυζ που 61ει αο1οληθε(
σι'στηματιχd με τo ξ{τημα xαι ('yει μελετrjαει
τοιlq φαxε1λουq τηg διπλωματιxrjg αλληλογρα-
φΓαg τηg περιdδoυ, μπορι6 να σαζ διαβεβαιcιiοω

dτι οι επιμελητdg τoυ τι5μoυ, xι αυτd ε(ναι προg
τιμtjν τουg, δεν παραπλιiνηααν τον αναγνιilοτη
τoυg, δεν τον εξαπdτησαν' αλλιi πρoαπι1θηοαν
oτο οι'iτωg rj ι1λλωg πεgιoριoμι1νο ιiριo μιαg dxδο-
σηζ γα δι6oουν τo dρωμα των εξελξεων δ(xωg
πε ρ ιττd g xαι ox6πtψε g παρ ε μβιiοε ιg, 1ωρ [E απιl -

oιαlπriοειg. Η παροιioα dxδoοη ξε1ειλ(ξει απιi
την ανθρι6πιγη παQoυα(α με τα θετιxιl χαt τα
αρνητιxd τηg οτoι1εfα, με τα ατοιxε(α τηζ |-ιεγα-
λoοfνηg χαι τηζ μιxqdτητcrg τηg.

Mετd το θι1γατo τoυ Παt'λου Mελd, τoγ oxτιil-
βριο του 1904,τo Πqοξενε(ο Θεoοαλoγ(xηg xαι
ο Λι1μπρog Koρομηλιig πρo1c'iρηααν oε ι1ναν
επαναo1εδιαoμ6 τηg ελληνιxr]g πoλιτιxηg oτo
μαxεδ6νιxο 1ι6gro. Mε βιiο'η τo οxdδιo εxε[νο η
γεωγQαφιχtj περιοxrj των βιλαετiων Mοναοτη-
ρfου xαι Θεοoαλογ(xηg 1ωρ(οτηχε σε 8 περιo-
1dg. Miα απ6 αυτdE rjταν η περιo1r]του Bερμ(oυ
με αxτiνα δρι1οηg απ6 την'Εδεoοα ωE τη Nιlου-
αα. Περιγρι1φοιταg τιg δυo1dρειεζ τoυ αγιilνα o
υπoλo1αγdgτoυ πυqοβoλιxorj Κωνιτταντiνog Mα-
ξαριixηE, o περ(φημog xαπετιlν Αxρ(ταg' ανα-
φdρθηxε οτo παριiδεLγl-ια τηq Nιfoυοαg, 6που
παρc1τoν ενθουοιαoμιi των xcrτοfxιrlν η δια(ρεoη
oε πλoιjοιoυζ l{,αι φτωxof gαπoτελο ιjοε αγασχε -

τιx6 παρdγoντα γtα την πριiοδο τωγ επι1ειρrj_
σεων. o Mαξαρ<ixηζ εyy'ατααιdθηxε ο fδιoq
στηγ πεQιο1rj τoυ Bερμ(ου σε μια πQoσπιiθε ια να
ενθαgρriνει τoυζ 'Eλληνεg τηζ πεQιoχrjE xαι να
μεταβdλει αφενdg τo B6ρμιο αε oρμηπjρto τωγ
ελληνιxιiν οωμdτων εγαγτ[oν των Bουλγdρων
τηE λ(μνηg τωγ Γιαγγιτοιι1γ xαι αφετιiρOυ γα
ανoξει ααφαλε[g διdδουg αηγ πεQιo1r] γιcr τα
ελληνιxd oιiματα πoιi ερ1dμενα απ6 τo νιjτο
xατευθrjνoνταν βoρειdτερα, Η πιiλη τηE Nciου-
ααg μdλιαια, η "ελληνιxdτατη'' αυτrj π6λη ουμ-
φωγα με τιζ Ιτηy6ζ, αναδε[xτηxε το xυριdτερο
ο gμητrjρ ιo των ελληνιxι6ν αωμιiτα)γ στην ευQιjτε -

ρη περιο1rj τηs χε\τQtxrjg Mαxεδον(αg ωζ τηγ
Καgατξ6βα χαιτη λ(μνη των Γιαγγιτoι6ν. o Ιωι1.γ-
νηg Σημανfγ"αζ}LαL ο γιατρ6g Περδιxιlρηζ υπliQ-
ξαν επ(οηg διio μdνo απ6τιE πολλdg πρoοωπιxιi-
τητε q των Nαoυoα iων με 6ντoνη πατρ ιοlτιxrj δρd-
ση. o αγιiναg δεν ljταν ειixoλοg, Eπιτυ1fεg xαι
αποτυx(εg, ν(xεg xαι tiττεE, νεxgof χαι τQαυι-ια-
τ(εg αυνdθεταντo οxηνιxd μιαg μdxηgπου διεξα-
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γdταγ σε πολλαπλd επiπεδα. Ωg το τ6λο9 του

1905 o Mαξαρirxηg εf1ε 6μωg επιτ{1εινα απoχα-
ται:π]οειτoν dλεγ1ο στην πεQιo1η xαινα βoηθ'i-
οει πολλd, xαlριir του xd,μπου, πoυ εf1αν προg
oτιγ μι{ν προο1ιυqη οε t στη βουλγαρ ιxrj Ε,ξαρ1iα,
νcr επιοτρdtμouγ (πo Oιxoυ1-ιενιx6 Πατριαρ1ε[o
χαι τoν Eλληνιoμι1. 'Ηταν dναg αγι6ναg ιpυ1ιδν,

ιiπαlg 6xει αποxληΘεi, dνιιq αγι6να9 επιβiωοηg
που διεξαγιjταν oε cιoτιy"6" xdντρα xαι xωριd,
πι1ρτα πιiρτα, με dπλα χCΙt με 1ρημcrτα, με dντιμα
crλλd xαι ανdντιμα μ6αα. Στιg αρ1dg του 1906 o
MαξαρdxηE αντιχαταιττdΘηxε απιi τογ Γει6ργιο
Kcιτε1ιlxη (xαπετciν Ροι1βαg) xαι αυτdg με τη
ιrειριi το'υ (ΙγτLχαταοτιiΘηxε oτcr μιιJoα του 1906

crπιj τογ Nιxιiλαo Pdxα (Kολιι1g), Στην περιo1r]
dδραoε επ(αηq xαι o Κ. Γαρdφηq, ενοi cιξζει να
αναφερθε[ xαι η dφιξη, οτιg αq1dg τoυ 1907, οτη

Ndoυοcr τoυ τQαυματ(α Σαρdντου Αγαπηνοf,
γνωoτdτερoυ ωζ T€λου AγQα, o Αγραg μαξi με
1o1, φiλοτου Nαoυoα(ο Αγτcδγιο M(γγαυπηρξαν
πρι,]ταγ(,)γLoτι1g τα_lν φoβερι6ν γεγογ6τωγ του Ιoυ-

ν(oυ 1907, ιiταγ oιlγελ{φθηοαν xαι απαγxον(-
στl]χαγ απ6τoιlζ Boυλγd,ρoυg μετd απ6 ;'ιια απο-
τιl1ημdνη προαπι1Θεια να τoυζ πρoαεγγ(ιτουν.
Στιg ιrρxd g του 1 908 οτην ευριiτερη πε ρ ιο1rj δqοι1 -

οαν επ(ιrηg ο Παναγιι6τηg Παπατξανετdαg xαι o
Bαofλειοg Σταυροπουλo< (xαπετdν Kdραxαg).

o τ6μog crυτιig απoτελεf ι1να οημαντιxd βrjμα
πQOζ τ1lν xcrτειiθυνoη τηg ανι1,πλασηζ τηζ ιστo-

ρ(cιg τηg πιiληg τη< Ndουιταζ χαt τηg περιο1r]g

τη<. Mιcr ιoτορ(α πoυ ε(νcrι dρρηxτα oυνδεδεμd-
νη με OQισμdνεg απ6 τι< αr1μαντιxι1τεQεζ LστoQι-

xιJg oτιγμdg του ελληνιομoιi τηg μεζονog Mαxε-
δον(αg' Πιoτεfω επΦg ιiτι Θα πρdπει γα απoτε-
λdoει το ερdθιoμα για τη (ruστηματLχοπο(ηoη τηg

ιατιlριxr]g dρευναg χαι τη oυγxdντρωση πQωτo-

γενιltig αρ1ειαxoιi υ)ιιχOιj τ6οο για την ευρdτερη
περ(οδο του Mαxεδογιxοιi Ζ'ι1τηψατog dοο xαι
γι(ι τllν ιοτoEr(α του 19oυ χαι τoυ 20ου αιι6νcr τηg

περιο1r]g' Σε αυτrj την xατειiθι}νσl1 ο ρ6λοg ταlν
τι'lπιxι,iγ crρ1ιliν πρdπει γα εiγαι πQωταγωγιστι-
xιig. Η ενΘdρρυνoη τηg dρευναζ χαι η oτροφtj
νι1ων ερευνητιδν μdοω τηg χoQliγησηs υπoτQo-

φιι-,iν απoτελε( την xαλιiτερη υποθηxη γtα τηγ
αξιoπο(ηoη τιjοo του ιττελε1ιcrxoιi δυναμιxo{ 6-
σo χαι την πρoβoλrj του ιoτoριxοf παρελθdντοg

μLαζ πεQtoxi1s' Η ουγxριiτηιlη ενοg τoπιxιlιi ερ-

γααrηρ(ου ιοτoρ(αg χαι η Cλ'γχdντρι,'loη οε αυτd
πρωτoγενι6γ xαι δευτερoγενcilν πηγcriν απd τr1ν

Eλλdδα χαt το εξωτεgιxd αποτελεf επdνδυοη
oυο(αg' προoφοgd. ανθρωπιoτιxrj οε μια επo1lj
πoυ o dνθρωποg xαι oι ανιiγχεζ τoυ δεγ αποτελε(
δυοτυ1ι6g προτε ραι6τητα στη οrjγ1qoνη χoιγσ)-
γfα. Η ιοτορ(α εiναι γνι6αη, πλοιiτog. διiνιrμη
crvεξdντλητη χαι η ρrjαη του ποιητr] πωζ εθγιxιi
εiναι 6,τι ε(ναι αλ11Θιν6 πρdπει γα ε(ναι o xαλιi-
τεQoζ οδηγ6g μαg. Κι αυτιi ε(γαι xιl,τι πoυ η
παροfoα dxδοοη τo πι1τυxε χαι |"ιε τo παραπιiναl.

11
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'Eξω ΠαπαVτη

H θε(α Nουλα η Pαιoυ ('Εvα μVημ6oυvo)

Toυ Γ{ιxoλιioυ Σπιiqταη

'Ηταν η Θcrραλdα γυνα(xα, η ηρω(δα που

φι1λαγε ),α πεQιοοιiτεριr απιi 251ρdνια Θερ-
μιοπι'iλεg, μιiνη εxεi πclνω ατην 'Eξω Yπαπα_
ντrj. Θερμοπfλεg τηg πfιrτηg μCιζ στα χQtστια-
νιxιi ιδεαiδη, αον Θειj xαι με την πioτη τηζ χαL
crφοο(ιυι:r]τη< crιlτrj η Παπαντoιiλα ι5πωg dλε-

γε την xρdτησε στη ξωf για 110 1ρ6νια.
Ξεx(νηoε τo xτ(oιμo τηg εxxληo(αg οε ηλιx(α
74 ετιilν xαι dπωg η γυr,α(xα KYPΑ τηE Pω
υπιJμενε με xαρτερ(α 6λεgτιg αντιξo6τητεgτoυ

βοιlνof ' 
τηg ερημιdE. τηE μοναξιι1g, τηg αγριd-

δαg τωι, xαιριxιιiν ουνθηxιilν, πρoοευx6μενη
xriθε μdρα για μαE. Διαβιiξονταs χαι ψελνο-
γταζ στηγ επxληοiα 1-ιε τα λ(γιr γρι1μματα τoυ
δημoτιxoιi πoυ ljξεqε, dπωg με βεβαfωoε o
εγγoνιig τηg Τdοηg Pdιog που dμαθε να ιpdλνει
xι'αυτ6E μαξ(τηE τιg λ(γεg φoQdζ που πfγαινε
6τιιν rjταν rjτιιν 13 η 14 ετc6ν.

'Ηταν xι5ρη τoυ Αγαιlταo(oυ Λ<iξου χαL τllζ
Eλdνηg Λιiξoυ. Γενν{Θηxε oτη Ndoυοα τηγ
πριilτη Ιcινουαρioυ του 1847 xαι πdθανε οτιg
3i oxτιυβρiου 1957 oε r1λιx(ιr 110 ετι6γ. Toν
iιι,δρα τηE τον 6λεγαν Αναoτdη. Αυτ6g πdΘα-
νε ε:xεi πc1γοl oτην 6ξω Yπαπαντ{ ξcrφνιxdτην
ιilρcr πoυ €πχεy'αν xαλτοεE η θε ια Nοf λα με την
αδελφ{ τηζ χt' αιlτciζ xαθιjταν δ(πλα τηg.

Ε(yαν τdοοερα παιδιιi την Bαγγελοf δα Φd-
σι,οιJ' τo Θωμd που ε(1ε τoν μιiλo, πιlιl αγdρααε o
Δ{μοg Ndoυoαg' την Παρcιοxεβοt'λα πoυ παγ-
τρε{τηxε τογ Αγcrγτ6 xcιt 1ιliριοε αε δυο τρειE
μdQεζ. Αυτdg rjταν o μεγdλog xαημι1E τηg θειαg
Nουλαg,

H μιxρdτερη x6ρη τη g rjταν η Θεολογ(α Kαμτοι-
lι6"'Η Θεια Nοι1λα τον Απρfλη τoυ 1921ονειρεtj-

Η θεiιι Noιiiιιι P(iιOlt, ιιι(ι ιiλλη r.ι,ριi τη( Ρι'l. τιμrj xιιι
δ(iξ(ι γι(ι τη Nιior'ιτιι

τηχε τl]γ fπαρξη τηg ειxdναg τηg YπcιπαντrjE
στηγ σημεQινrj τηg τoποθεofα τoυ εξωxληο(ου
χαι |-ιε την βor]θεια xαι dλλωγ Nαουοαfοlν ιiπαlζ
των γειτιiνων τη< Nιx6λα Bιrταντξrj, τoν αδερφιi
αυτοιj τον Xριοτι1χη, τoγ Eυριπ(δη xαλιi μι1οτιl-
ρα xτfοτη τον Αλιjxο τογ Πιτιixη χcΙι dλλουg.
πrjγαν dοxαψαr,xαι βρ{xαν την ειxdνα τηg Yπα-
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παντli ζ τoυ Xρ ιoτοt' μισoχατεστραμdνη οε βι1Θοg
δυο pιdτριllν. o τιiπιlg εi1ε γεμ[oει dγρια βλι1ιπη-
ιlη. εi1ε διαιτωΘε( ιiοτεgα απιj 1001ρdνια ε\γ"α-
τciλειι1lηg. Παραμdριοαγ τα 1αλdοματα χαt τιζ
πdτρ ε g [}ρrj χαγ τα θ ε μιdλια τη g εxxληο fi"g xαι π(l'-
ν(Ι) τη( dxτιoαν την εxxληo(α τη< Yπαπαντrjg τη

ciημερινrj. Αρxετdg πουρ6πετρεgg υπf ρxαν ιiπωg
xαι π}"dxεg xαι 1ιδμα, oι xυρατξ(δεg 1ρειιiοτηxε
να ;-ιετcιφι1Qουν |_ιε d,λογα απd τη Nιloυαα τα
xερcrμ(διιι τιr παλιc1 τα βυξcrντινι1,' χ6μα, αοβ6ιxη
d.pιμο xαι c1λλα Προφανιil< o ναι1g αυτ6g πρotiπrjρ-

γε cxπ6 την εποxrj που xτ(οτηxε υo μoναστljριτων
Tαξιcιρxιriν, πιo xd,τιυ, oτα 1593 απ6 τον Αγιo
Θ εoφdνη τιlν πoλιoιi1ο μαg. Την η με ρo μην(α βρrj -

xε ο Mα6ληg Bαλααμiδηg οε πχ(ιτι'cι' Tην επo1rj
εxεiνη τιτklτηxε χαt τo Mοναοτrjρι τηg Yπαπα-
\,τ1iζ ( Eιxιiι,cι 2). Σαν επi'xταoητου |-ιoναστηqιο{
τιllν Tιrξιιrρ1ιυν dπιυq ε(γιrι το πιθανιiτερο.

Tcr xcrλιiιrματα πoυ βρdθηxαν χαι ot ;-ιεγd.λoι
ιrιυροf πdτρcιq μcιρτυριlιiν πολλcl οιxljματα γιiρω
crπιi τl1ν εxxληοκl τηg Yπαπαντrjg. Aργ6τερα
ιjται, crνεβαfναμε με τoν Πdτρο Σιμομcδxιο xαι
dλλoυg xαι ρ(1ναμε ουν61εια πdτρεg oτoν xατtj-

φoQo γιCΙ γCΙ ανoξει ο 1ι6ροg.

Tην ι1πcιρξη ι-ιoναστη Q ιοrJ μαρτυ ροdγ xα ι πoλλd
ο oτcl ανθ ρωπ iναlγ αx ελετc6γ πoυ βρ dθη xαν, λ(γο
πι,ο πιiγιrl προq Nιiτιl οτη Θdαη oοτεοφυλιlxιο. Η
Θεiα Nοfλιι τα μιlξειilε oε dνα μεγιiλο oεντotjxι
που dxανε με λαμαρ(νεg, dβαλε χαt μια ειxdνα με
μανιiλι για dναμμα xεριcriν. Η θρηοxε(α μαg
πιοτεdει πωζ cπl1 Δευτdρα Παρουο(α τα οι6ματι1

μcrg θα ουγxροτηθοιjν οτογ fδιo οxελετιj μαg γι'
crυτd πρdπει να φυλdγoνταL. Aπ6 τα ooτd αυτιi
ελιi1ιοτα απ6μ'ειναν απ6 την }1,αταστQοφιxη μα-
r,(α παιδιιilν χαL ι1λλωγ επιοxεπτιδν xατ6' xαι-
ριlιig.

Tην {παρξη μoναστηQιιlιi μαρτυρε ( xαι τo ααxη-
ταgγιd μια oπηλιd πoυ σχηματζεται, λ(γo πιο
xιiτο'lπριlg Ανατολιig, απιi μεγd,λoυE βρd1ουg.
Την οπηλιir αυτrjν που 61ει χαμηλf εiοοδο xαι
ιrxι5μη πιο 1αμηλr] dξoδo, πoυ την περνιig αQχoυ-
δ6νταE, ιrxιiμcι xιrι οrj μερα την περνoιiν γυναfxεg
που δεγ μπoροιiν γα τεχγoποιr1oουν. Η Θεια η
Nοιjλα τουg 6δινε γα χαταπιοιjγ xαι dνα μιxρd

φυτιλιixι xαντr]λαg για να ουμπληqωΘε(τo φdρ-
μαxο οιiμφωγα με την παρdδοοη.

Eπ (oη g την {παρξη μoναστη Qιοd πρl ιν τιlι, xαλα-
oμ6 τηg Ndουoαg oτα 1822 μαρτυρε[ χcΙt ι.ιια
pιεγι1λη δεξαμενr] ν ε ροri οτε.1ανω μdνη πλr] ρωq,
πoυ βρ6Θηxε λ(γο πιo xαciτω απd τ1ν πηγι] πριν
10-151gdνια, πιiνω oτo μονoπιiτι που πηγα(νει
ατo Παλιομπ6τoι. Η λdξη Παλιoμπιiτοι oημα(_
νει παλιd τυροxoμεfο (μπαται6). Yπciε1ει πιο
πdγω xαι ciλλη τοποθεo(α τo Αγω Παλιoμπιiτοr1

Λdγεται απ6 την παρdδoοη ιjτι εxε( οι xαλιiγε-
ρoι ε[1αν τo xoπdδι με τα πριiβατα χαt τιr γ(δια.
E(1αν xαταοxευιiοει λo{xι με λαμαρ(γεs χCΙL

6ρ ι1ναν το γdλα μετι1, το dρ μεγ μα να τρ d1ε ι pιdxρ ι
την Yπαπαντr] για επεξεργαοfα.

Στιg αναοxαφι1g τoυ i021 βρdθηxcrν αρxετci
οπεfη οιxιαxιi ιiπωg παλι6g xαντr]λεg, το[γxινα
μπαxιρdνια xαι 1ωμιLτιγα πιd,τcr xατιlcrριiλε< xcιι
δο1ε(α xαι ιjγα παλι6 xαντdElι xαι ι1λλα. Mεριxd
απd αυτι1 rjταν xρεμαομdνα μdχQt τιg μ6ρεq pιαq

οε xαρφι<i πiοω απ6 τo Αγιο Bfμα. Aριoτερiι
τηg εxxληοιdg, π(oω απ6 τα oιxtjματα υπιiρ1ει
απdμα dναg μεγι1λοg oωρι1g απιi μαρμcιρdπετρεq
βγαλμdνεg με xαoμd xαι λοατ6, πoυ μιαρτυρεf
δουλειir πολλιi:γ 1εριι6ν πoυ δοdλειilαν τ6τε γιιr
να ανοξει ηy"6xηoτo βρdxo, ιπην οπofα ν'τ0.lτη-
χε τo pιοναoτtiQι.

Η θεια η Nοfλα xιiθιοε xαι ιruνεxιig, μdνη τιlν
περιο'α6τερo xαιρι5, απ6 το 1921 μ61qι τo !944-
45.Μετ6"αφod γdραοε πολd (ε(1ε γiνει 98 ετιilι,),
dρxιοε να αραιι6νε ι την παραμονrj τη g. Aι,6 βα ιν ε

με τo dλογo oυι,οδε(α τoυ γtoυ τηg Θωμd ο
oπo(og μια φoρd την εβδoμιiδα τηg ανεβα(ε
τρdφιμα, αλειiρι xαι διι1,φορα 1qειιiδη. Tα τε-
λευτα(α δυο 1q6νια 1956-57 6πω9 μου ε[πε ο
εγγον69 τηg ο Tdoηg rjταν ν'ατdxoιτη, o γoυE τηζ
,6μωζ, ηταν εxε(ατην Παπαντofλα που την αν6-

φερε xdθε μdρα ατιg πρoοευ1d-< τηg.

'oπωg 
μoυ ε[πε o Στdργιοq Aπooτ6λου πQtγ τOν

πdλεμo τoυ 1940 dταν εi1ε φτι1oει οε ηλιxfιr 90

ετιiν εf1ε παραγγε(λει χαιτηζ dxανε το φερετρd
τηE' ο μαραγxdg Θωμιig Kιαφodληg πουτηζ τo
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πfγε ιlτο οπ(τι τηg, οτο μι1λo τoυ γtoυ τηg Θωμd
Pirιου. Δεν μπορoιiοαν ιiμωg γα τo xρατrjιroυν
εxε( xcl"ι το ανι1βααcΙγ με τo dλο./ο οτηl, ιJξω

Yπαπαι,τti.

Mετιi τo xτfοιμο τηg εxxληoιdg dγινε χαι τo
oιδηgdνιο χαμπαγαQιd, ψηλd dσo παι η εxxληοιd
lιαt ν"τ(oτην'ε χαt τo oππ(ιxι τo υπεQυψωμ6νο με
λ(γα οxαλιd μπρooτιi στη σχεπαoτrj ευριixωρη

βερiιντcr xαι dνα μεγclλο δωμdτιο με τξdxι, δυο
γτποιlλiιπια εγτoιχtσμ6να δεξιιi xαι αqιοτερd
cιπc1τo τξdxι παριiθυριl πQoζ την Ανατολr], μια
μιουοι1ντρcι xαι δ(πλα τηg dνα μιxριi παραxdλι.
Π(οω απιi τo οπtτ'ι γaiοτηχε χαι 6ναg φoιiρνog
μιεγιiλοg για r].r{οιμo ι,tlωμιοιi.

H θεια Nοιiλαdναβε xd,Θε μ6ραταxαντr]λιατηg
εxπληιrιιig. την xαθιiριξε xαι τηγ πεQιπποιdτα.
Αν ι-l ι1τιixcrρ δη' 1α μιlγ ε λαοτrj, παy τα ε xαλο οiνη
υποδε1ιiταν τι-lιlζ πι1,ντε g' Πoλλd g φoρd g xο ιμη θη -

χCΙιιε τo βρc1δυ οτo δcυμιiτι6 τηg μιε τα διxiι τηg

ιlxεπiιοματα. Iδ(ωg τα xαλοxαiργια ιiταν ανε-

βα (ναμε πεξο ( Σα β βατ6 βqlαδo Ιοιjγ ιo, Ιoι1λιo μ] -

pια για νcι μαζdψoυμε τοiιι απd τo Αγιο Πνειiμα
στην χoQυφrj του Bερμfου. Πιiντoτε τηζ φdρναμε
λ(γο xαφd χαι τηζ αφrjναpιε απd xανι{να δεμdτι
τιτι1,ι ιt xαΘdναg. Στο γι1ριo1"ιcι cιπι'5 το βουν. oι
ξυλοφιiροι πoυ πεQνΟrjoαγ απ6
τι'l μoνοπd,τι που πr]γαινε, Παλιο-
;-ιπιiτοι, Κιiτω Kαροιiτ1ια, τηζ α-

φ{ναν cιπ6 (.νcι δυο ξιiλα ο xαθd-
ναζ πoU ανdβαξαν πανωγdμι oτα
ιτcιμιiριcι το:ν αλdγωγ τoυζ.

Πολλιi γλdντια xcιι διαοxεδιl-
οειg γινιiταν αι γ(νονται αx6μα
ιiλιr τα xαλοxαfqγια χαι η θεια
Nοfλα βoηΘοι1οε τoυg πιiιπεg οε
dτι τηg Eητοιiοαν.

Στη γ ε ρ μαν txη xατoγη βof θη οε
πιiρα πολιi τr1ν εθνιxη αντfoταοt1
xcιτ(ι τιtly γερμιανιilν φιλoξενcδ-
νταg cιντι1ρτεg. Mdλιoτα oτη μιi-
χη τOυ Προφ{τη Ηλ(ατωνEλαιrι-
τ(w γ'ατ6" τοlν Γερμανcilν την 28
Mαρτ(oιr |943 6ταν oxοτι6Θηxαν

oι:
Ιωoηφ(δηg Γειriργιοg ετιriγ 33

Παναγιωτ(δηg Λdξαρo< ετo'lν 24
Mπαοιofρηg Bαoftηg ετιilν 45

Tdοιοg Πdτρog ετιiw 41

'oπωg γριiφει η π}"(ιxα του τι1φου τoUζ στoν
Πρoφrjτη Ηλ(α, o Bααληg MπαοιοιiρηEτQαυμα-
τιαμι1νoE βαριd μπ6ρεοε xαι 6φταoε μd1ρι τo
εξωxλrjoι τηg Yπαπαντr]g 6που xαι ξειi.lιi1ηoε.
Απι5μεινε οτo δωμdτιο πεθα;"ι6νoζ με τη Θειιr
Nοιjλα πdγω απιi μια βδομdδα. H θεια Nοfλα
δεν μποgofσε γα xιiνει τ(πoτα xαι xoιμιiταν ι"ιε

τoν πεθαμιjγο ι6οπoυ νdρθει xι1πoιοg γα ειδο-
ποιt1οει γα τον μεταφdρου για ταφri.

Tον xειμιιiνα dταν αποxλειdταν απιi τα 1ιιir,ια
xαι οιiξονταr, τα τEl6φιμα η Θε ιιr Noιlλα φoqο{οε
μαxριdq μdλλινεg xιiλτοεq 1oντρdg πdναl απιi τιl

γ6νατo xcl'ι xατ€βαινε xι1τω ιriοπου ν' ανιlξει
πdλι ο δg6μog απ6 τα 1ιdνια. Tιg μdρεg τηg

Mεγιiληg Eβδομιι1δαg αν6βαιναν αρxετof των
Bα(ωγ για βdγια, την Mεγdλη Π6μπτη για γα
ξενυ1τ(ooυν τo Σταυρ6 με τo τραγο{δι ( οrjμερα
μαιiρog oυραν6E χαι γα οτολ(οoυγ τον Eπιτdφιo
με xατοιουδεg xαι αγγiτoiα.

Η dξοl Yπιιπιrνα]. Λριιττεριi η εzxληιτiιr. ιrτο x6ντριl η ιlxci}'ιι xιιι τo πιιλιιi
ι.lπ[τι, δεξιci τo ιrπιτιixι με τιr ι\ιlι1 διυμιiτιιι rtιιι τιl ιlτrιtiλιl x(iτι,l τιl1, ιlπιr(οt'

φιι[νεται η ε(oοι\οg ποι' fxτιιlε ο Πdτροq Σιμι'lμ1i11gq
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Τη θε ια Nοιiλα δεν την λfγ ιοαν oι ανε μοβοργιd-
δεg, οι μπdρεg τα 1ιdνια, τα' αιΙεραπ6βροντα, τα
τoαxd,λια, oι λιIxοι που dg1oνταν xιlπoτε τιg
νtjxτεg, οι νυφfτoεg πoυ τηζ dτρωγαν τα φυτ(λια
crπιi τα xανπjλια χαι τα πoγτ(xια πoυ ρoxανιξαν
την νιi1τα τα ταβανdξυλα' Κoιpιdταν o1εδdν με
cινoι1τr] την πdρτα του δωματ(ου τηq. Kλε(δωνε

βdβαιcr τα βριiδια με xdποια ιjlειiτιxt1 xλειδαριιi.
Τη φt'λαγε η βαθιιi τηq π(oτη ατο Θεd χαι oι
πρoιrευxdg τηg πρωf βQdδυ. Η πdρτα τηg εxxλη-
oιιig δεν xλεfδωγε πoτ6 μιiνο dxλειγε τα βgd,δια
μετιi τoν εοπερlινιi xαt τoγ ιiρΘρo που διd βαξε xι'
drilελνε μκ1νη τηg ιruνljθωg. Xτιlποιjοε την xαμπd-
ναταxτιy"(ι πρω( βριiδυ xαι μι1,λιαεα 6ταγ με τoγ
ορειβατιxci οτι< εr"δρομdg πληοιιiξαμε crπd τον
Προφrjτη Ηλiα ατο xαρcrofλι, απdγαντι απd την
εxxληoιd xoντ6" oτη oπηλιι1 απιj το μαντρ( του
Σιανταμ6να, φιυνdξαμε ομαδιxιi: T1ια Nοrjλα

Nτ\-ττ(χ- τηγ - χαμ -μπd-να! Kι'αυτl] μαg c1xουγε

dλο xαρc1 χαι μαζ υποδε1dταν με xωδωνoχQoυ-
ο(εg!

Kρατοιiοε αυιπηρr] νηιττε[α Tετdρτεg-Παρα-
oxευdg xαι dλεq τιq Σcιραxoοτεc. Π[οω απd το
Ιεριi ε(1ε dνα μιxρ6πηπ6xo με δυοτρειζτQtαγτα-

φυλιdg λiγα xρυodνθεμα, μεριxοιig αοφ6δηλoυg
(Zoυρμαxαντdδεg), ξoυμπoυλ xαι, xd,τoιoυδεg
xαι ιiλλα. Mπρoαιd απ6 το οπ(τι τηg μετι1 την
αυλrj εf1ε pιιxρd λα1αν6xηπo απd xρεμμυδιlxια,
μιαΙντανιi, δυdομo xαμιd ντομιiτα, ε[xε xαι μια
xερcrοιd xαι διlo-τρειE xαρυδι69. Κoιlβαλc6νταg
νερριi τιr πιiτιξε xiιπoυ-xιiπου με το λιγoοτd νεgι5
τη E βριiιlη g. Tο Φθ ιγ6π0]Qo χα ι αQγιi τo xαλοxα (-

ρι λιγciιττευε πdρcr πoλιi. dτρε1ε dμωg μια xλω-
οτr]. Eξυπη ρ ετο{οε την xατιl,oταoη μια δ εξα μενlj
πιiνοl απd τη βρ{οη. oλεg αυτ6g oι 6γνoιεg χαι
πρι'l παντιi g η xιlρ ιg τη g π (οτη g τη g την xρατοdοαν
οε εγρr]γοραη, fοωg ε(ναι xαι αυτ6 dγα μυαrιxιi
τηg μαxροξω(αg τηg.

Mετdτr1ν Θεια Nofλα οαν επiτροπog ανdλαβε ο

φ(λοg χαι, συμμαθητrjg μoυ απd το Λdxειο, Πιi-
τροg Σιμoμιrixιοg, υπιiλληλog αrο εργοoτι1oιo
Λcrναρd πoυ, πt]γαινε οxεδιiν xdθε Kυριαxηoτo
εξωxλr]οι xcιt xoντ6' ο' αυτ6ν χCΙt μειζ οι dλλoι
ααν μdλη τoυ Oρειβατιxοιj Nd,oυοαg. ΠoλλdE

φo86ζ βοηΘrjοαμε οτη διαμ6ρφωση τoυ 1οiqου

αε πατdElια { oυνr]θωg xoυβαλι6νταE χαι πετι6-
νταg πdτgεζ στην xατηφ6ρα για γα ανoξει o

χ6Qog.

o Πdτροg με τηγ βorjθεια αElxετιi:ν Nαoυoα(ωγ
χαι των μoυλαριιiν πoυ υπf ρ1αν τdτε ατο Tdγμα
Aγ(oυ Nιxoλιioυ, ανdβαoε υλιxd xαι dxτιoε δυο
δωpιdτια με βερdντα ι1πωg φαfνoνται οτο δεξιd
τηζ φωτoγQαφfαg 2.Στα δωμdτια 6πωg xαι οτην
εxxληo(α dβαλε οdμπεg οιδηρdνιεg πoυτoυ 1ιiρι_
οε o Αγτιiνηg Παπαδdπoυλog, πριiεδρo< τciτε

τoυ Oρειβατιxot' Ndoυοαg. oι αdpιπεg ε(1αν
πεgιοodψει απ6 τo Σ6λι, dπου διοqγανι6νoνταγ
απci το 1 936 1 ιονοδρo μιxo ( αγcιiνε ζ Παγε λλ{ν κl ι

απd τον oρειβατιxιi μαg.

Mετd τoγ θι1γατο τoυ Πdτqoυ σαγ επiτρoπιlg
αν6λαβε για λ(γα1ρdνια Ιφιγdνεια μd1ριτo 1980.

Η Ιφιγdνεια xατdβαoε την ειxdνα τηζ Yπαπα-
ντrjg που βρrixε η θεια Nοιjλα, για θεραπε(α τηg
αδελφrjg τηg Σoφ(αg που {ταν dρρωοτη. Πdθα-
γαν χαt oι δυο αλλι1 xαι η ειxdνα δεν επιJοτgειilε
oτη Θdoη τηg αxdμα μ6χQι αjμερα. Xιiριg τηg

ειx6ναg αυτrjE dγιναν 6λα εxε( πιiνω xαιαοx{τε-
ι|ε η Θεια Nοfλα τdοα 1ρ6νια.

Mετd την επιμdλεια τoυ εξωxληα(oυ ανdλαβαν
oι AΘαν<ioιog ΓιdxαλαE, Kιδoταg Bαρodπoυλoq
xαι Κυμπρiτηg Παντελrjg μdxρι τo 2002. Aυτo(
επιοxειiαααγ τα δυο oπ[τια xερdμο;οαγ την εχ-
xληoiα, ε1xαναν τo τ6μπλo xαt 6xτtoαν νdo γεqιi
οπ(τι με δωμιiτιo ευρ{1οlgo xουξ(να xαι αποθrj-
χη.

Tα οοτd τηg Θεια Nodλαg πoυ βρ(αxογται εxε(
τα μετdφεqε ο Πdτρog Σιμομcδxιιlg doτερα απι5

διxr]τηg θdληoη.

Tαiρα επ[τρoποι ε[ναι o Γιιδργog Αντιφiιxoq,
Παοxdληg Tα(μπρηg xαι Παναγιι6τηg Σxουλα-
ριοiτηg

ΦsΦ
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NAOYΣAIlKA lΔIΩT]KA EΓΓPAΦA
AΠ0 ΤHΝ ΠΕPl0Δ0 TΗΣ TOYPKOKPAT|ΑΣ (Γ')

Τρια ΠρOιKOσUμφωVα

Tα πιο ιτυνηθιομdγα ιδιωτιxd dγγραφα που
ουνcιντoιi με σ[α γtιoυσα (ιxα oπ iτια ε iνα ι τα προ ι-

xοαιi1"ιφωνα. M61ρι τη δεxcιετ(α του '40 xdθε
αρρcιβιbναg ουνoδειioνταν ο1εδdν πιiγτoτε xαι
απι1 dνα πρoιxocniμφωνo. Mε το dγγραφο αυτ6 o

πατι1ρα< τηg νriφηg υποo16ταν οτο γαμπρd την
προ(xcι πιlυ θα dδινε ιlτην xιiρη τoυ.

Στη oυνd1εια παραθdτιlυμε 3 προιxοoιiμφωγα
τιx ι'lπο(α crπdxουν 1-ιεταξri τουg 30 1ρ6νια περ[-
που. Τιl πριδτο ε[γcrι τιlυ 1879, τo δει1τερo τoυ

1909 xαι τιl τρiτο τoυ Ι944' Mε μια προαεxτιx{
τουq μελ6τη αιτλo{ντcr ι ενδιαφ ιJQoγτα oυ μπε ριi-
σματα γιCΙτην εξdλιξη του εγγρdφου ι1oον αφoριi
τcr αιτιxε(μενα τ1'lζ προfxαg αλλd xαι τoν τρ6πo
αι1νταξrjg τιlυ.

Koινι1 χαQαχτl'lQιιlτιγ"6 χαι τα)ν τριιδν εfγαι ο

ιrταυριig' που ε(ναι ξωγραφιoμdνοg οτο πι1γο:

μdρoEτου φιiλλου. Στo παλαιdτερο 1-ιιiλιoτα ε(ναι
πιιl περiτεxγoζ χαι φdρει γfQω τη 1qoνολογ(α..
Ε,πiιlηg dλα επιxαλοι'iγται τα θε[α οτην αρ1rj xαι
οτο τ6λοg του xειμιdνoυ πρirγμα πoυ δε(1νει τη

βαθι<i Θρηοxευτιxιiτητα τωγ Nαoυoα(ωγ. Ιδια(-
τεQα στο δειiτερo μια oλιixληρη παρdγραφog
crνιιφdρεται οτιE ευ1dg x6γ.,,6γfωιl, του Χριοτoιi
τη< Πανιιγiαg xαι ιjλωγ τωγ αγ(ο:ν.

Mετιi τιg ευ1dE αxολουθε( η υπoγQαφri τoυ
πατdρα τηE νι1φηg χωQrζ να υπdρ1ουγ υπoγQα-

φdg ιiλλων πcrρlιιrταμιJνων μαρτt'ρων, dπωE επι-
οη 1-ιαiνι-lυ1-ιε αε d,λλεc περιπτc6οειg.

Εξετdξοr,ταζ τηγ xαταγρcιφrj τηg προfxαg πα-

ριiτr1ροιiμιε, ιjτι ιrε xαγιjνα δεν γiνεται λdγοg για

τηE EλdνηE M{τοιαλα - Ζεyxtνη

αx(νητη περιουο(α παρd pιιiνo για ρουxιoμιi xrιι
oπιτoμd,ξωμα, οιiτε αποτιμι1ται η αξ[α των πQoι-
xc6ων, 6πωg βλdπου|-ιε σε dλλα πρoιxοιr{μφαlι,ιr
τηg αντ(οτoι1ηq περι6δου.

Aν αντιπαραβιiλoυμε τα εfδη των διiο πρωτοlν
εγγρdφων βλ6πoυμε 6τι ε(γαι περ(πoυ τα (διcι.

Tο μεγαλυτερo μdqοgτηgπρο(xαg ε(ναιτα ρoιixιι
τηq νι1φηg, ενιri για το οπ[τι περιλcrμ[3iινει μι1νο
πρooxι1φαλα' ξηλιd χαι μtα xρεβατοαrρι6οη. Ω-
οτdοο οτο παλαιdτεQo χαταγρι1φoνται 1-ιια ''πof -

ντα ι-ιε νοdρxεg", πoυ ε(ναι τo πtο crxριβιi χQυσΟ-
xdντητο πανωφ6ρι(Στ. Aπoαιιjλου NΙΑOYΣTΑ
τ.40) xαι τα ε(δη υφααμdτων oιλιμιd (πoλιiτιμιο
ιiφαο;lα) xαt γ"ι -L( 

(μεταξωτ6 ι1φαoμα) τα oπo(α
δεν αναφdρoγται μεταγενdoτερα.'Oοoν αφoριi
τιg xαπξdλεζ, πoυ ε[ναι xεφαλοxαλι1ματα (Στ.

Αποoτιiλου 6.π) δε γνωρξουμε αγ εiναι πQoγε-
νdοτερη oνoμαofα για τη φοιiιτα rj το τιπιλοιixι r]

αν πρl6xειται γtα xιlτι διαφoρετιx6.

Απαρα(τητo ουμπλrjρωμα τηζ οτολfg ε(γαι xαι
τα xοομrjματα 6πωg τo γιoρντdνι, τα οxουλαρ(-
τLLα τLαL τα xoλdγια πoυ φορι6νταν μιixρι τιg
αQχdζ του 20oυ αιι6να.

Tdλοg πqοοd1oυμε oτο πρι6τo dγγραφο, ιiτι τ(-
θεται διορ(α δfο ετιδν για τη ολοxλrjρωοη τηζ
προixαg, τα dξoδα τηg οπo(αg ωg γνωoτ6ν fταν
δυοβι1oταxτα για ι"ιια oιxογι1νεια τηg μεοcr[αg r]

φτω1dτερηs τιiξηg.

Στο τελευτα(ο προιxoιrυμφωνο τα πρι1γματcι
αλλιiξουν' Tα ρof 1α τη ζ γf φη ζ ε (να ι ειl ρω πcl'[x(ι.

ριε παλτ6, μαντιil xαι ταγιdρ, ενιri το ;-ιεγαλιiτεqιl

Ι6
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μdQoζ τηζ πQοrχαζ εrναι, εiδη για τo σπiτι, οιγδd-
νια. τQc{πεξoμiιντιλα. xουβdρτεg x.λπ. 'Ηδη d-

xουr, xιiνει την εμφιlνιιτrj τουg χαι τα xεντητιi
εργιi1ε ιρα, xαρd, τρcιπεξoμι1ντιλα xαι μαξιλdρια
που δεγ υπrjρ1αι, οτα παλιιjτερα xριiνια.

Στο τ6λoE τoυ \,εoτdQoυ εγγρciφου υπιiρxει μια
ει,διαφιjQουσα παQατriρηοη πoυ εξηγε( π6g
προrjλΘε το oυσtαστιxι5 "dτερα'' cπl1 Ndουοα για
τtζ γυν(Ιιχε(ε< xυλ6ττε<. Πριlxειται για την πρι,1-

τη λdξη τηg πριiταοηg "l.ιαι ι1λλιl (dτερα) τινd, τα
οπo(α 1c1ριν ευπρεπεiαg δεν γρdφω".

Συγxρ(νονταζ το τελευτα[o πρoιxοο{μφωγo με
τα πQοηγoil μενcι επ ιoη 1-ια 

(ι,oυ με τηγ xαθοEl ιοτι-
xlj επιρρorj που ε(1ε τo διι1οτημα τoυ |"ιεσoπoλd-

|-ιoυ στηγ dνδυοη τωγ γυγαιχιilν xαι τσ)ν χQηστt-
xιilγ ειδιiγ τι)υ νoιχOχυριιlιi.

Ω< πριl< τη μιοριρrj τ0Jν εγ./Qdφιυl,πcιρατηρoυ1-ιε

ιiτι τo προiτο ε(ναι γραμιμιdνο οε μια ιττενdμαxρη
οτ{λη οε λευx6 1αρτ( τιg διαοτdοεtζ τoυ οπo(oυ

δεν μπιlροιiμε να υπoλoγ(ooυ1"ιε αxριβιilg, γιατ(
ε(ναι xιlρνιξοlμdνο. O ουντι1y,τηζ τoU xειμι1νου

πρι1πει να ε(γαι xιiποιog γραμματιξoιiμενog για-
τ[γρdφει με ευxρ(νεια xωρ(q πoλλd ορθoγραφι-
xiι λirθη, εγιil ι'l προιxοδ6τηg πατdρα< μ6νoν ιlπo-

γρc1φει ωg '' Xρrjoτοg Δημητρ(ου βεβαιιδνω''

Το δε{τερo ε(ναι γρcrμμι1νο ιτε φfλλο xατριγ6
πιθαι,6τατα απ6 τον πατdρα τrig νrjφηg, 6πωg

xρfνουμε απιi το γραφιxιi 1αραxτr]ρα τηζ υπο-

γ Q αφli ζ' με πο λλd ο ρ θ ογ ρ αφ ι γ"(l' γ"αι oυνταγ"τw"(l'

λι1θη. Tο τελευτα(o εiναι απιlτυπωμι1νo οε xιiλλα
crνιrφoρirq π6χι απ6 τον πατdρα τηg πιiρηg 1ωρ(g
oημαντιxιi λιiΘη.

Απdτη θdοη αυτη θαrjΘελανα ευ1αριoτηoωτηι,
αγcrπητr] φλη x. Eλdνη Eμβαλωματr] - Δρoο6δη
που μOυ παρα1ι6ρησε φι,)τOτυπ(εg των τριc6ν

ιrυτι6ν πQoιχoσυιιφιi.lνων τιg oπofεg xαι παραθι5-

τ(,) στη ουνd1ειιr. (Στη μετcι.1ραφrj τα xε(μενα
crποτυπιiνονται ιiπωg αxριβιi:g ε[γcrι oτο πρωτd-
τυπο ιrλλι1 στo μoγoτoνιxιi ιlυοτη1-ια)

Πρoιz,oιτυμφι'lr,ι'l τοι' 1879
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1ιl προιxοιrι1μφωνο

Ι878 οxτωβρbυ 28 ναουαα

Ειg τo riνclριcι τclιl πcιτρcig χαι τo1) υιοιi xαι
τοιl rιy[oιl πνειiματog cιμην.

ιδoιi oειριειcjνω το ριερ[διον τηE θυyατρciE

ριrlυ Mcιρkιq ριε τιjyην xιιλην.

] ' i:yα ριclxριlλ4πcιτoν με 6ριlιlοyci'iiανcι
Ι. μκl πclιjντα μιε νo6ρxαιg.
Ι. ριιcι αxoρτiλα ριε yoι|να
Ι. iνcl φclclτciνι xορδ6νι με xρυαri'
Ι. i'ναν clελιpιιiν δει|τερclν
Ι. 6νrι xιξ(τoιl αιαρινrlιi' τρ(τον
2. pιεcloμιiταξα δι1ο ειδ6ν
2. πιiλαιg
2. oτciμπαιE
2. διiο xrιπξiλαιE riμοια απri τα πρrilτα'
2. διjo xclπξ{λαιE δειiτεραιg.
Ι. iνα ροιiψινclν λεπατε[ ριε yqυα6
]. i:να yελixι ciριoιον
2. δι|lο λεπατiδεE iνα ροιiyινoν χαι ivα μri'λινo
2. c\δο ποιlr\ιcl[g xcιλαiE
2. διiο ριεoοM εταξ6νιαι9
3. ποιlδιαiq δειiτεραιq
] 5. δεxclπiντε ιsπoxriμιoα
Ι0. δixrl iτερrι
8. oxτω τρcιyιλια[g
]0. δixα Cειiyη αxoιlφο6νια
5. πiντε yειρορι(ιντηλα
]. iνrι ξευyciρι xολciνιcι αιlρριατιρci'
]. iνcι γιουρτci'νι oυqριατιlρci
2. διiο ξειiyη αxολαρixια'
6. πρclαxiφαλα
] ' {να ξιlλ[ μεyd'λο με τ6ooαqα φ6λλα
2' διiο xοxriριxιι

χ, (Ι' ι η συνη θ ιoμ iνη x ρ ε βατ οoτ ρ 6αη
χαι την ευxην τoιl θεοιj xαι

πciντων των αy[ων.
ειq διορ[cιν διio iτι xαι' απξxει.

Χρη oτog δη μητ ρ [oιl β ε β ε riν ο

2ο πqoιxοαιiμφωνο

εν ον6ματυ τηζ αylαE clμoo6oιoE xε διd.ριτοq
τριd'δog

τηζ μιαζ μoν[g θεriτητoE

o υποφαν6μενo9 ΓληyriQηζ ΦQαWciτoιq xατrixοq
τηE πciληE Nαοιiαιg αραβoνι1ξο την θιlyατε|Qα. |ι()ι)
λiγlου μετd' τoυ Αναoτααioυ δ6ριοιl ονcitrιατog

Αρy6ρι xrιτ6xι τηg ηδιjcι πωλιg xε Αφτrni'
Αφoιi δτiαo ειg την θεyατ6qα μoιl ελiνι ταζ π(Ι'τ Qι-
χdζ
μoυ εφyd'g δι1δωμι πρoE τcl6τoυg xε τα εxξiq

1 Mαηoρλ6ριπατoιl
1 ριfu αxωρτiλα με yoιiνιg
Ι μkl oαλταμd'ρxr:ι xαλ6
1 μiα oαλταμd'ρxα δiφτυρι
3 λυπαδyιd' διd'φoρα
Ι 6vα ελ6xι ρo'ιjyινο
1 iνα φωατd.νι μεταxξωτri νιφxιci'τιlxο
1 εv φωoτd.νι δiφτερo
2 δ6 ο φ ω oτ ci'ν ι ματ αx ξ ωτ ci''δυ ciφ o ρ α
4 φωoτd'νι μr1λυνcι διciφoρrl
4 φωoτd'νι oτd.μπυνα

Ι πωδιd. πρ6τυ μεταxξωτιj
Ι πωδιd. δiφτυρι
2 πωδι69 MετcιxξωτiE διci'φωρεg

4 πωδ69 Mci'λυνιq

1 πωδ(:g oτdμπιg
5 πωδig παν[τιxιg
Ι5 πωxd'μυoα παν[τιxα
2 βελci'qyια xιoμιρη
15 δεxαπ6ντυ iτυρα
Ι5 τραψιλ€E

5 ζιβyαρyια Mανιxαxιrι
4 αυνδrΔνια διd'φορα
4 φoιioτυg Md'λυνιg
2 φo6oτυq yαoivιq
l5 xεροριd'ντυλα
Ι τοξ'ιiνα Mαντυλd'xια
30 ζυβydρια oxωφo6νια

18
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Ι0 προαx€φαλα pιεyαλα 7' 20 ο[xοoιΑoπρciρoυyα
4 προoxiφαλα ριυxρd' 8. 10 δ6xα Συνδ6νια διd'φoρα

Ι ξυλι1 ριεydλoυ με 4 φιiλα 9. 6 iξι ξε,jyη Mαξιλd.ρyια 6πνcl

Ι ξυλι1 xαναπiν 10. 6 6ξι ξειiyη Mαξιλci'ρyια Φιyο6ραg

] ζυλιj xωyιciqιxο 1Ι. 3 τρε[α Tραπεζoμd'νδιλcι Φιyοιiραg
3 ξεβyιi"ριcl αxολαρ[xια Ι2. 3 τρε[α Tραπεξoμd.νδηλα Φclyητοι|

Ι ξεβyd'ρι xalλri'νια oυρριατυρ6 13. 36 πετα6τε9 Φαyητolj

5 λιiριg φλoρyιd' oτo λυμci 14. 6 iξι πqoociψια

xε pιlα xρεβατροoτciαυ 15' 4 τioαρεg ΚoβiρτεE διdφoρεg
δυδωμιl πρoαiτι χ,ε ταζ πcιτριxci'g εφχdζ 16. 1 €να πri'πλομα

ιiτι i'φψωμιε yωνioν oτερξοlαι θερι€λια 17. Ι με[α βελ6νζα

ηxclιl xε τηg εφy[ τηg xιlρ[oιl ηριciν ηoοι1 Χριατoιj Ι8. Ι €να Στρcδρια

χ'ε τυζ pιητρcig Αφτo6 δεoπ[νιg θεωτcixου 19. 10 δ6xα Mαξιλdρyια Mεγci"λrl Καναπε|
xε επcιρθiνο Mαρkl xε πd'ντoυ τυg Αy[αg 20. 6 6ξι Mαξιλd'ρyια Φιyoιiραg
χε τoυ αy[rlυ Mεyαλομci'ρτυρα ΠqωxoπιiουΑμιjν 21. 8 οxτc6 φoι1oτεg διci'φορεE

22. 6 iξι Nυyτιxig διd'φoρεq

εν Nαοιloι τη Απριλιioιl ]5 ]909 23. 12 διilδεxα Φανiλεg
24. Ι2 διilδεxcι πoδ6E διci.φoρεq

Γλιlφιiριg φραyyr1τηg 25. 6 iξι ταητηνα

iφyωμε 26. 6 iξι Mπoγταd'δεE

27. 10 ζειiyη Κd'λταεg

28. 2 δοζiνεE Mανδιλd'xια
29. 5 πξντε Καρi xαι αναλλyα Πετoετd'xια
30. 1 6να ξηλη ριε πiντε φ[λα

3ο πρoιxοοιiμφωvο 3]' 16ναξηλi μετiααραφ[λα
32. 1 iναν xαναπtν

Προιxclo6νφoν0ν 33' ] iναν Σταυρriν
Εν ιwriμιrιτη τηg Αyklg Τριciδοg τoυ Πατρcig xαι 34' 1 ivα Tαμπλcil

τ()υ 35. ] iyα Φλωρη Mεyci"λo

Αyklυ Πνειjματοg Αμiν
Σηpιερoν 23 Απριλ[oυ 1944 o υπclφεν6μενog Και d'λλα τινci' τα oπo(α xd'ριν ευπρεπ[αg δεν

Γεcilρyιοg Δ. Nωiδηq Αραβoνηξo την Κ6ρι μου yQdφω

Ελιαciβε:τ μετci τoιl ΙΩlρ[ιlυ Γqιyoρloυ ΑQy' Ανπα- Mετd' την ευ1η τoν γων€ον xαι την εξ τoυ ιlι/'[ατιlυ
λopιcιτη ευλoy[αν'

Και δ[δcl clg πρo[xα τα xιiτωθεν
Εν Nαoιjooη τη 23l4l44

Ι' Ι iνα παλτιΙl oι Γωvε[g
2' ] {.να μαντιb Γεriρyιog Δ. NωiδηE
3. Ι ε|νrι τcxyiρ

4. 3 τρεkl μετcιξωτri
5. 6 iξι μιiλινcι
6. 6 iξι ρriμπεg διriφoρεg

20
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ΝΙΑ0ΥΣTΑ

ΠΩΣ ΓNΩPIΣA Kl', AΓAΠHΣA TH NAOYΣA
EΔΩ KI', EΞHΝTΑ XPON|A

o πιiλε μοg του 40 βρrj x ε την ο ιxογ ι1ν ε ιι1 μαζ στα
Τρ[xcιλα τηg Θεοιτιxλfιrg. o πατdραg μoυ υπηQε-

το{οε εxε( δαodρχηE χt'η μητdqα μου' δαoxιiλα,
απ'την Ndoυιlα, πρωτοθυγατι1ρα τoυ Δημoοθd-
νη Mirιου χαιτηζ Eλdνηgτoυ Σxοfρτα, ε(xανljδη
τρ(ιr παιδιd χαL πQoσπαθoιjοαν να ξεπεριiοoυν
τιq μπ68εζ χαt τQαγιχdg oυνθr]xεζ τ1']ζ φασιστι-
ν'ηg ν' c ιτ ιlγηg, β ο η θ ιιiντcr g ταυτιi1ρ oν α xα ι d,λλου g,

φftoυg χcΙι συγγεγε(g που υπι1φεgαν περιοodτε-

ριι. 'Ιιrolq ι1λλη φοριi γα πεQιγQiΙιilοl oριομdνα

γεγoνιiτα τηζ φoβεaiζ εxε[νηg εποxrjg, oυγδεδε-

μdνιr με ανθριδπoυg χαι με τη Ndουοα.

Tον Αfγουστo τoυ 1943 o πατ6ραg μoυ πrjρε

μετιiΘεoη για τη Θεοoαλον(xη xαι τoν Σεπτι1μ-

βρη τηg (διαg 1ρονιc1g μεταxoμ(oαμε για την

xαινοιiργια dδρα..

Mετd απιi αρxετdg ιiρεgταλαιπωρ(αE' παρ'6λη
την μιxρr] απι5oταoη, 1αλαoμdνοι δρdμοι, μπλ6-
xcι Ιταλοiγ r] Γε q μανι6ν oαρd βαλo φoqτηγ6 -γxα-

ξoξ6ν, φτι1oαμιε oτη Λd,ριοα χι' απ' εxε( με τo
παλιιi το τρα [γο - τoγ αργοx iνητo μoυντξo{ρη πoυ
οτrιμirτcιγε xι1θε λ(γο, γεμdτοg ταλαiπωρoυg,
οτoιβαγμιJνoυg ανθριilπOυζ' σχουπ(δια παγτoιj
xι' εxε(γα τα 'Eωιiφια που αoιjπιγαγ τo αfμα ( ο
γιlι,iι.,' νοεiτω) τραβ{ξαμε για τη Θεooαλονfxη.
MιJοα ιlτιl γενιxd xλfμα αναoφdλειαg, φιiβου xαι
ξοφε.ριilν ουνΘηxι6ν πολdμου, με τoυζ γχεoταμπ(-
τεζ να αγριoxοιτdξουν τoυg π(ιντεg xαι να ιpd1-

Vουν πcιγτoιj, οε xdθε ιrτιrθμd για ιiπoπτουg Χι'
αντιστασtαxoι1g, φτdοαμιε τελιxd οτην "dμoρ-

φη'' Θεοσαλον(xη πoυ τdτε fταν πραγματιxr]
"φτιυ1ομc1να" χαι xαταλrjξαμε απoχαμωμι1νοι
ιττο μιxρ6οππo γ"Cιπoιωγ ιιαχQιγc6ν oυγγενιiν
προοωρινιi, ι6σπου να βqει ο πατdραE μαg xdτι

Tου N(xoυ Kαλογεqιiπoυλoυ
Toρdντo, Καναδd,g

μεγαλιiτερο, γα μαζ 1ωρdει τoυλd1ιoτoν xdπωg

γιατ(τιiρα ε(1αμε χαιτογ μιxρ6τερο αδελφd μαg,

βρdφos5,6μηνιδν.

Σιγd-oιγιl πQoσαQμoστr]xαμε αrην μεγdλη πο-
λιτε[α xι' εγι6 θ' dρxι'(α τo α1oλε(ο επf τdλoυq
(πoυτdοο πα[νευε η μdνα μαg xcιιοι αδελφ6g μου
xαταουφιdξανε), μα ο π6λεμo< ουνεxιξιjταγ. οι
ν"ατoxtν"€g δυνd,με ιg τυραννoι1οαν τιlυE' Ε,λληνεE

xι' ιΞναg φ6βοs διd1υτog xυριαρ1oιiοε ανdμεοα
στoυζ μεγdλουg. Mε την αβεβαιιiτητα για τι)
μdλλoν' με τα λιγοαrd μαντdτα απ'τo xρυφι1
qαδ ι6 φωνo (π6τ ε xαχ6' τιαt π6τε μαd ρα x ι' ιiρ αx -

να), τo "τι θα μαg ξημεραiσει αfριo" χαL ποιoυζ
θα πιiρει o Xιlροg, (πιo ω1"i<1) t]ταν oι xαθημερι-
νdg xουβdντεζ χαι xαταoτ6"oειζ πoυ 6οφιγγαν
την ψυ1{ 6λωγ xι' εμdg των μιxριliν αxdμη, γιατf
παρ'dλο πoυ τo παιδιxd μυαλιi δεν μπορoιiσε να
αυλλdβει πλrjρωg το δρι1μα τηg Κατο1rjg οτην

χdQα μαζ' εν τo{τοιg νιιιiθαμε βαθιd xdτι xαx6
oυμβα(νει.

Κι' αg μαξειiαμε οxι5qπ ιε g αφα fρε g, Θραιioματα
απι5 β6μβεζ' χαι οxd,ξαμε xoυτι6" με αoυτελ(νη'
δεν αxoυγ6ταν πoυθεγι1 το παιδιxd τo γdλιo,
τ'αμι1ριμνο τραγoιiδι, ofτε xαι το παιγν(δι rjταν

ξ6νοιαοτο. Π6οo δ(xιο xι' εμπειρ[α dβαλε τιjτε ο
Σoλωμ6g ο' 6γα xαι μdνο οτi1ο...."Γιατ(τι1,' σχια-
ξε η φοβ6qα χαι ταπχdxolνε η oxλαβιd".

Αυτd γ"ι' dχχα πολf περιοoιiτερα xι'απε(ραlg
1ειρι5τερα, που δεν 1ρειdξεται ν' αναφερθoι1ν
εδι6, ι1λλωοτε ταγνωQ(ουν ι1οοι επdξηοαν εxεf_
να τα μα{ρα 1ρdν ια, αυτι1 λο ιπ6γ βαoirνιξαν του g

γονε(g μαζ χαι οx6ιi.lη oτη οxdιμη πr]ρcrνε την
απdφαoη: "Tα παιδιd, πρι1πει να γνωρ(οoυν του-
λιi1ιoτoν τoυζ συγγενε(g τουg, οτη Ncioυοα, τηE

22



ΝΙΑryYΣTΑ

μητdραE το οι1ι πριν μαg βρε ι xα' ν αxαx6 μεγdλο,

γυρει1ειg τι γ(νετcrι;''

Πρdγματι, ι-ιtCΙ πoυ πληιr(αξαν χαL τα Xριοτοtj-

γενγα, τα o1ολε(α θα xλεiι,αγε νωρ(τερα €τσty"τ'

αλλιι6g να μπορdοoυγ χαι oι δdoxαλοι να ξεφιi-
γoυν λiγο, πηγα(νoνταζ Οι πιo πoλλοf oτουg τ6-

ποUζ χαταγωγrj< τoυg, να δofγ τoυζ διxoιiζ τoυs,

μιrxριd cιπd τη μoναξιd τoυζ στη Σαλoν(xη.

Η απ6φαοη πdρθηxε. Θα xιlναμε Xριοτοrjγεν-
γcι ιjλοι μαξi, για πρωτη φoQd οτη Nclουoα, o'
crυτrj τη μιxqι] πdλη που τdοεg φορdg αναφdQναγε
oι μεγdλοι αλλιi xαγdναg απd μαζ τoυζ μιxροrig
δεν ε(1ε δει. Mια αoπρdμαυρη μ6νo φωτογραφ(α
βριoxιiτcrν πιiντα πριi1ειρη χι' dπου πηγα(ναμε
πιiντα η μc1να μαζ την dπcrιρνε με πρoοο1rj μαξf
τllζ χι' dδει1νε τρ(α οοβαριi xoρfτοια ψε x6τt

βαριdg ιττoλι1g xαι οτρ6.1γιlλα xαπdλα με φο{ντεg
1"ιαxριd<, δ(πλα οε xciτι νερι1πoυ πdφτανε oQμη-

τtγ"α xι' dγρcrφε απ6 π(oιυ : Eνθιl μιον Αριiπιτοαg
1920.

Xρκποfγεγγα λοιπιiν oτη Ndoυoα μαξ( με τoυζ
πcrπποιiδεg xι'ιiλoυg τoιlg dλλουg θε[ουE-θε(εg π'
αxοιiγαμε ουxνd η μητdρα μCΙζ να μελετιiει, μα
ποτd εμε(g τα παιδιι1. δεν εi1αμιε γνωρfoει, γιατ(
τα μεγαλιiτε ρα ε (μcrιlταγ ι"ιεν'...πQoπoλε pιιxd αλ-
λiι oιcιπιloτdoειE xαι οι ουνθrjxεg δεν β6λευαντα
oo{ρτα-φdρτα τιiτε. Αxο{γαμε ουνd1εια για τα
αδdλφια τηζ, τoυζ γαμπριlιig, τα ξαδdλφια χι'
ιiλλουg oυγγενεfg που αναφdQoγταγ oυ1νιi-πυ-
γ"ν α xcιι i-ι' αναστε γαγ μoιi ζ γ ια τo Αλ βαν ιx6 πρ ι6 -

τ(Ι, γιατoγ γελααι6 αερoπ6ρο Kοι1λη πoυ oxoτc6-

Θηxε' για τo Αντιlgτιxo αργ6τερα (Mπιγxdνοg,
Σιμαν(xαg) xι' d,λλουg πoυ δεν Θυμιiμαι πια,
περd,οαν τdαα xqdνια...

M6γo τη γιαγιιi μαg ξdραμε πoυ βλdπαμε για
λfγο να xαταφτιiνει dλο φοιiρια χι' αγdπη να
(πcιραιxαΘε( οτην Kατiγα τηg) xdΘε δυο 1ριiνια
περ(που, xι'ιiταν επdιrτElεφε οτη Nc1oυοα αυτr],

t1 ιlιxιlγdνειcl μιαg εi1ε πιiλι αυξηθε( τιcιτ6' 6να

μ6λοg αxιi1-ια!

Θiιταν περ(που μια βδομι1δα "πριν του Xρι-
στof " dταν ξεxινrjοαμε τεχιx6" απ6 τη Σαλoνixη

για την πατρ(δα τηg μητ6ραζ ι-ιου που 
'o,ro 

6rγcΙ-

ποfoε, τη μελετorioε πd,γτoτε χcΙι σιγοτQαγOυ-
δoιiοε τα παλιιi εxε(γα αθdγατcr Ncιιlιlοιriixα
τραγοιiδια με τηγ υπdρο1η γλυxιd φιυνr] τηζ! |-ιε

πρι6τo στην πQoτ(μηof τηζ, τtl Mαxρυνiτοα'.'
"μαg πd,τηοαν' μαζ 1ι1λαοαν" τdοo παλι,6 xαι
τ6αo επfu"αιρo πdλι ατην Kατο1rj'

Mετιl απ6, δεγ θυμclμαι πdoεg 6QεE, τo παμπd-
λαιo αυτox(νητo-οdτε αραμπι1g να r]ταν- xατα βιr-
λαντωμdνο πληo(αξε oτη Ndουoα xcrιτα παιδιxd,

μαg μιiτια, dλo περι6ργεια, αντ(xQισαν για πριil-
τη φορd μια πολιτε(α1ιoνιομdνη οxαρφαλωμdνη
ο'dγα ιiψωμα (πoυ αργdτερα dμαθα ιiτι απd xει
αρ1ξανε oι πρdποδεg τoυ Bερμ(oυ). Το, ο Θεdg
γα τo'χανε λεωφοqε(ο, γλιοτριriντα< οτον πciγο
xι' αγxoμα1ιiνταg ιiλο xαι πιο βαριiι απ' τt1ν

Πανα1,16ρnο{λα xαι μετιi, πιJρασε χαι του "Λ6γ-

γoU", σταμι1τηοε για λ[γο στο\,"ΑT Γιιriργη'' xι'
α μdoω g πε ρ ιxυxλι6θη xε απ6 dγα τoοιiρ μo μαυQ t-

δερd πρoαωπdγ'α που 6λo xαιxατι ξητofοανε
με τηγ παρdξενη λαλιιi τουg.

Mπrjxαμε πια στη Ndουoα,1ιιiνια xαι δ6ντρα,
οπ(τια κoλλητd xαι τρε1οdμενα νερd ανirμεοιl
τoυg, dξω απ6 τογ Παιδιxd τιiτε Σταθμιi, πριν
περdαoυμε απd το Kι6oxι μπρoοτι1, το Kιιiοxι,
που τdοεg ιοτορ(εg εi1αμε αxοιjοει, μ6νο πλατι1,-

για ε[δα τ6τε.

Σε λ(γο xι'αφoti αταμdτηoε δυο-τρειg φoQdζ

για γα xατdβoυν επιβdτεg dπου τουζ βιiλευε xαι
απoχαιQετι6νταg τoγ ηQωιχιi oδηγ6 εγxαρδια,

μtα πoυ γνωρζονταν dλοι μεταξιi τουg, τo ταλαf-
πωQo αυτox(νητo μιεα'απ6 δρdμουg οτενοfζ xcrι

βιαοτιxodg ανθρcδπουg που xοxdλωναν γtα να
π ε Q ι ε Qγαστοιiν του g ε π ι βdτ ε g xαχ6"- γ"cιχ6' dφτα -

οε τελιxti oτo (xατ'ευφημιoμ6) πραxτοgε(o.

Αγ xαι η Γερpιανιν'η xcιταπιεοτιxrj παρουιriα
rjταν oλoφdνεQη παντοιi, o xιioμοq-ιfνθρωπιlι α-
πλof xαι γdρoι oι πιo πολλο( xε(νη την επo1r] (τα

γ ιιiτα λε (παγ ε αλλof , μα πωg να xαταλci β ω ; ) - μκlιl

φdνηxε αλλιι6τιxοg απ'τoν οτη Σαλονixηxαt6γt
φoβιομdνog. H περιdργειcl. μου γρrjγοQα μετα-
βλrjθηxε oε πρωτdγγωQη συγχ(νηαη ιiταν πριν
xατε βοri με xαχ6"-xαχα, μα g αγxdλι αoε 6να g αιpη -
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λιi g λε β εντdν θρ ωπo g, xαλoουνdτοζ, με μoυοτιi-
χια που 1-ιαg τιlιγxλοιiιlαν σαγ ι-ιαζ φιλo{οε: ο

Παπποdg. ο Παπποιig... Tα xαταγdλανα γλυxd
του μiιτιcι. νοτιo1-ιιJνα-λαμπεριi . γεμdτα xαλoοf-
νη χαι χαQd, αντdμωoαν τα μιiτια τηg ιpυ1t]g μoυ
τιcιt απ6 xεiνη τη οτιγμrj μια απι1qαντη αγdπη

),dμιoε το εiγαι μoυ γιατoγ παππο{ το ΔημοoΘ6-
νη }.ιι' αx6μα ι1τoι τo νιοiθω oαν Θυμdμαι τoγ

αxαγ"o γενd.ρ1η τηg φαμ(λιαζ μαζ.

Γελια, χαQdζ, φωνdg xαι διixρυα μαξ( με λdξειg
δυοxoλογιiητεζ γ ια μα< λιγdxι, ιlτην αq1rj, ξ εοτο-

μιομιJνε< με τdοη xαλοαriνη xαι τdoο...δυνατιl,,

χαQαχτη Qtοτιx6 τη g μoναδ ιxrj q Nιαουoτινrj g πρo-

φοQdζ, που μαζ ξεοτdναν την xαρδιd χαι μαζ
τυποiΘηxαν για πιiντα.'oy'ι εxε(νη τη oτιγμtj,
πολιi αργι5τερα xατd,λαβα ιiτι τηι, πριδτη μdρα
εxε[νr1 τη< αντdμιυοηg ι1q1ιoα να παiρνω τQoφη

απιi τιζ QζεE τηS xαταγωγrjE μoυ.

Δεfτερη dxπληξη που μαζ ξετρdλανε, dλα τα
παιδιι1.:

o παπποfE ε(xε φροντfαει για μεταφοριxd μιJ-

οο!'Eφερε μαξ(τoυ δυο ....ταξ(, για τιζ βαλ(τοεE
χαι τα παιδιιi. Tο "Mπirλιo" ι)ηλαδrj, τo ιiλογ6
του τO xαλ6 xαιτο μαfρο γαΙδαρdxο πoυ oτεx6-
τανε αx(νητo με την χεφ<iλα xdτω, ι6οπου φοErτr-,i-

Θηxε: ιiλεg ο1εδdν τιE απoσχευdg (τα μπουxλoιi-
xια) πoυ φdραμε μαξ( μαg, την αδελφr] μoυ, χαι
μιJνα οτα xαπο{λια, ενιil η μητdρα μαζ με ιiνεοη
xαβirληοε οτo ιiλογo (μαΘημdνη απιj τα μιxριiτα
τηE στα 1τrjμcrτα) χαι τo μωQ6 cπην αγxαλιιi,
τιμrjq ι1νεxεν στoν Bενιαpιfν τηq οιιoγdνειαζ.

o πατdqlαg με την ριεγαλιiτερη αδελφrj μαg βι1δι-

ξε δ(πλα στoν παπποιi xαι ανηφορζαμε oε λ(γo

για τo πατριx6 τηg μητ6ραζ μαs.

Δεν 16ρταινα, δεξιcl-ξερβd xοιτωνταg ν' αxοdω
ουνι{1εια τo "xαλωσορισιdτι" απd dγνωιπα φυ-
oιxι1 ^1ια μ6να, μα τdοo φιλιxd πρ6οωπα, με
δυνατιjq φαwdg να ρωτιiνε τoγ παππoιi xαι την

μητdρα μιlυ xυρ(ωg 6oε9 παλιdg γνωοτ5g την

γνι'iριξαν, με τoγ παππo(l μπροοτd να xαμαριi-
νει. "'ΗElθαν τα παιγτιd, αποf την Σαλον(xη"
x.χ.π. x'χ'π..

Αυτ6 που με ξιiφνιαξε περιοοdτεQO χαι μουpιr1-

νε ι1,αβηoτo μdοα ιπο μυαλ6 μoυ. χι αQγιiτερα cπo

φτωx6 περιοριομι1γo, ιια τ6οο πολιj αγαπητd
Nαουoαi[xο λεξ ιλ6γ ιι1 μoυ {ταν η πρooφιi:νη οη.

'oλοι, μα 6λoι πoυ χoγτoσr6xoγταγ για να μαζ
1αιρεπjoουν d.ρ1ιξαν πdντατην 6ποια φρι1αη 11

xoυβι1ιτα-εριiτηοη με τo : Α-Qα.

Αυτ6 το τ6οo ξωντανι1, αυΘ6ρμητo xι' εγxdgδιo

βγαλμdνo εQωτηματιχc1-επιφιδνημα' το νιωΘουν
το 1ειρζoνταt χαt το απολαμβdνουν (πιοτειiω)

μ6νo doοι f πιαν νεριi απ' την Α-qιi-πιτoα!!!

Md1ρι να φτdοoυ!'ιε στα "Γαλιixεια'' αυτ6 το

βρoιτε ρ6 A-ρα το ιlxουocι τdoε g φoρd< πoυ ε ι1'αρ-

1(οει να πιατεfω dτι ε(ναι xιlτι οα νdμοg ιττr1

Ndουοα, σαγ απαQα[τητο, πριν oτιδrjποτε ρωτrj_
σειζ, στη Nαoυoαiixη τη γλοiooα θα dλεγα xαι
dxι μ6νο τoπιxηδιd,λεxτο'

To 1ι6νι ox('παξε τα πdντα, δ6ντρα, τo(xoυg'
ooxι1xια αεενι1, πεξοδριi μια μdλλον ανriπαρxτα,

μπαξdδεg xαι φρι11τεg, d,τι δεγ πατιdταγ απιi
ανΘρι6πoυg παι ξωντανti, τα αυτοx(νητα πολιi
οπιiνια.

Η παγωμdνr1 μα τ6oo xαθαρrj ατμdοφαιρα πoι)

dφερνε πoυ χαι που xd,τι απ[Θανεg απιτιxdg pιυ-

ρωδι6g απ' τουζ φoιiρνιlυg, μαg dφερνε τdοη

xαριi xαι ευεξ(α (f μααταν βdβαια xαι xαλιi μπα-
μπουxουμdνα) πoυ dλα μαE φαfνονταν τdoο ω-

ρα(α xαι η πηγα(α xαλοαιiνη με τoγ αυθoρμητι-
oμd τωι, απλcδγ xαλdxαρδωγ χαι ανεπιπ]δευτωι,
ευγενιπιriν ανθρι6πι.llν πoυ συγαγτoιiοαμε ιlτο
δριiμo μαg 6xανε τdοο 1αρoιiμενα πoυ αγταποδi-
δαμε xι' εμεig ατoν iδιο τιiνo πολι1 γρr]γoρα. Στιl
xdφι μαg βorjθαγε βdβαια χαι η για πρι6τη μαE

φoQd ε μπε ιρfα τη g γαΙδαρoxαβαλαρ(αg, μd1ρι τη

οτιγμrj πoυ dρ1ιοε γα σχoγτdφτει o "ριεταφο-

ρ6αg μαg oε x(πι μεγι1λεg cπρ6γγυλεg π6τρεg
αx{βονταg πολf προg τα μπρoιlτιi xι' εμε(g μαξ(
του. Mα τo αειβαρ6 1dρι του παππoιj τoν ξcινd-
φεQγε στo '.. {ψοg τoυ 1ι6gια η παgαπjρηoη-
επ[πληξη: "Α-που δι<iταγουγ γουμdρι..."

Mdλιg oτρfιi-lαμε σΓηγ στενrj B'πtl'ρoδο Kαρανιi-
τσιoυ, ετιε( πια τα 1dιταμιε τελε(ωq. Δεν υπrjρ1ε
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παQdθυQo σπιτιof πd,γω απ' τo στεν6 δρ6μo

1ωρ (g τoυλdxιαrον 6να x ε φι1λι γυνα ιxε (o (πιiντα

με φαxι6λι xαλοδεμ6νο παραxαλιi) να βιγπλdει
για να μαg δει, να μαζ xαλωοoρ(αεL χαι γα

ρωτrj oε ι με τηγ χαQαxτη q ιoτιxr] εxε fνη διαπε ρα-
oτιν"η γυναιxε[α απ61ρωοη: "Mαρ( Κατ(να τι

φxιdνειg; Πωg εiοτι; Kι'η μι1,να μαζ γα χαμoγε-
λιiει, ι1πωg πdyταxαλdxαρδα χαι να τtE απoxρ(-
νεταt ατον (διο τdγο.

Aποροιiοα τι5τε xαι για xαιρ6 αx6μη, πωg εf1αν

ιiλοι γνι6οη ιττo μα1αλd dτι θ' α916ταν η Kατ[να
του Mιiιου (που παντρε{τηxιν τουν Δαodρxη τηg

NιdουοτιιE εxε(νουν τoυν xιρd;;;) Πωg ξdqαν
6λεg xrrι βγrjxαν γα μαζ υποδεxτoιiν; Πρdγμα
ciδιcrνιiητo γLα μαζ που ξοioαμε οε απρdοωπεS'

μεγirλεg πdλειg. i\λλο η Ndουοα!

Φυοιxιl, δεν ε[xα ιδdατ6τε πωg,1d,ριg oτη δυνα-

πj φωνrj xαι τριiπο oμιλiαE τωγ Nαουοα(ων γυ-
γαιχωγ' στ' ασφυl{τιxd xoλλημdνα μεταξd τoυg

ιrπfuιcr, οτr1ν xιιθημερινrj επιxoινωγ(α (π6qτεg

πdγτcr ανoιxτdg, παρdΘυρα xι' αυτd, επ(οηg) τo

xdΘε τι οτη γειτoνιd μαθεrioνταν αμdoωg xι'
ε(1αν xαρδιd xι ανθρωπιd οι d,νΘρωπoι χι' oL

γειτιiνoι. Eπομdνωg τo τηλdφωνο (doε που δεγ

υπrjρ1ε), ljτcrν τελεfωg περιττ6 γιατf υπrjρ1ε xαι
δoιiλευε d,ριοτα τo πολιj διαδεδoμ6γo χL' απoτε-

λε οματιx6 τι1τε "Kλε ιoτ6 xιlxλω μα των ανo ιxτιiν
παραΘrjρωγ''. Κdτι πoυ απoδεl171τηxε πoλλdg φο-

ρdg 1ρr]oιμo χαι μεQιχdg φoρdg, τονζω' οωτrjριo

xαι θα τo εξηγr1οω'

Φτd,οαμε τεχτx(l'στou παππo(:τo oπkι, με πoτα-

μdxι φυoιxd να περνd,ει απd μπρoοτιi, θαυμdοιo
xαλντερiμι πQtν τηγ ε[οoδo-μερdxι τoυ παππo(l,
ποιoζ oxι1φτoνταγ για τσLμεντdγια (οπααμdνα η

μπλοxαρ ιομdνcι οrj μερα) πεξοδqdμια τoυ Δ{ μου
τιjτε.

Η γιαγιclη Λdνxω μαE περ(ιενε μπροoτd, οτην

ορθc1νoι1τη, τr1ν μεγd,λη, δ(φυλλη την π6ρτα την

xαρι1νιιr xαι xαλoxεντη μdνη με xd,τι αοτραφτερd
xεφαλ6xαρφα γα φτιι1νoυν o1dδια xαι xfxλoυg.

Mcrg dοφιγγε χαι μαg διπλoφιλoιjιτε η N6να

μαg' γελιiντcrg δαxρυoμdνη xαι ανι1μεοα oε λd-

για αγdπηg ιixoυγα oυνd1ειατο "oυ γιε μoυ, oι,χ-

oυ-oυ, γιε μου" υπ6gτατη dxφραoη 1αρdE τηg.

Περι1οαμε xαβdλα μdοα oτην πoλri ψηλoτdβανη
εoωτεριxrj αυλ{ oτρωμdνη με ιiνα πανdμOQφo

μωoαιxd απd λογrjg-λoγrig, μαουμμετριιdg, λεfεg

πdτρεg xαι πoλιixgωμα 1αλfxια με τd1νη αυγδυα-

oμι1να πoυ ο1η ματζανε απλι1 αρ1ιτεxτoγιxιi-δ ια-
xoομητιxιi o1dδια πoυ ξεxινoιiοαγ απ6 dναν τε-

ρdoτιο xιixλο αxτινωτci xαταμεo(g oτο δdπεδο,
(oαν τον fλιο τηg Bεqγ[ναg), εργ61ειqο τd1νηg

τoυ παππof σαγ μεQαl.ιλ{gτε1νiηg πoυ fταν xιrι
πρωτo μdoτoQαζ στo χαλντε ρ(μι ε οωτε ρ ιxιiν 1ιli-
Qωγ χι 6,τι dλλο.

Mετιi τιg πρι6τεg χαQ6ζ xι'αγxαλιι1g τραβr]ξαμε

oτη οxιiλα την εσωτεQιxrj, μεγι1,λη xαι πλατιci'
απι1 ξι3λo xι1ταοπρ,ο, oxληρ6' για ν'ανεβο{με
ατ'ανιriγι- το xυρiωg xατοιxiοιμo μdροg τoU σπι-
τιο{ μ' dνα ατdλε ιωτo 1ιΙlρo μαxρdοτενo γ ια odλα
(dπου παζαμε xυνηγητ6 r] τρoυxουλιiδια πoλλ6g

φoρdζ) ενιriνονταg τιg 4 μεγd,λεg xdμαgεg, xουξ(-
να, λοιπoιig 1ρειι6δειg1ι6ρoυg xι'dβγαξε απιi 1-ιια

π6ρτα πλαΙνrj oτο (παλιd) απιLνol ιrπ[τι.

Πριν ανεβoιiμε απdνω, τα μιiτια μoυ περιεργ<i-

ξoνταν δυo dλλεg δ(φυλλεg πdqτεg μιxρdτερεg,
πoυ γρljγoρα ε(δα που πrjγαιναγ η μια σ[ο εσω-
τεριx6 τoυ σπιτιorj-ιοιiγειo τερd,αrιο xελdqι '
πλυoταρ ι6, xoυξ(να πρωτ6γoνη, πoυoτιi β ι, xρα-
oοβtlρελα πελι6ρια xλπ. xι'r1 ι1.λλη πdρτα η πλαι-
νrj οτo xιlτω (παλιιi) oπ(τι που rjταν τι-'iρα απο-
Θrjxη για τα ξrjλα, οτα{λog πιο μdoα για τα ξι,iα
xαι xoτ6τoι για τιζ ουρνiΘεg, με dλα τα oγετtx6'
xαι 1ρrjοιμα εφdδια.

To (παλιο) oπkιηταν xoλλητ6 με τo dλλo μεγd-
λo xαι γ'αχ6 oπkιτου αδελφοιi τoυ παπποt' μcrg,

του μπαQμπα-Kωγιπαγτι1 με την (τ1ιιiτοα Aι'θη-
νd) xαι τα δυo μεγι1,λα παιδιd,-ξαδdρφια τηg

μητ6gαg μαζ , τογ Π6τρο, τον φιlυρναρη Mαtδη
αργ6τερα xαι τηγ μιxρ6τερη, πανdμορφη αδελφrj
τoυ τηγ Kατ(γα με τα πιo 6μορφα xαθd,ρια γαλι1-

ξια μdτια dπωg λ6γαγ 6αoι την βλ6πανε.

To ξενυxτrjσαμε τo πρι6τo εxει'νο βρι1διl xαι
dλεg οι απορ(εg xι'ερωτt]αειE πoU τριβελζαν τιl
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cΙγησfχαστΟ παιδιχ6 μιυαλd μοU, γtα τα τdσα
xαινofργια πρdγματα xαι θι1ματα που dβλεπα
τριγrjρω, xαΘηου1r1οτηxαν μ6νo με την υπdo1ε-
σητoυ παπποd dτι Θα μουτα εξηγoιiοε αργ6τεqα:
''xι'αι1ριo μιdρα ε (ναι''.

Kαι τι δεν ε(1ε ετoιμdοει η γιαγιd μαt γtα τo
xαλιυoιiριoμα τι π(ττεg, τι μεξdδεg, απd νηιπ(oι_

μα γxαβciψαQα χαt λαλαγxiτεg μ6χ8t μπριξdλεg
που δεγ εixα φιiει Ιτoτ€ τ6σ0 νηατiοιμεg.

K<iπoια γxρ(νιαξε xιiτι για νηατε(α μα ιiλoι
xι1γαν τον xoυφ6, βλdπειg βοηΘοιiοε τιαtτο τ,:αχ6

xραο( πoυ xερνοιiοε αβdρτα o παπποιig' Kι'doo
πι1λι για τo ψι')μr τηg Γιαγιιiq, τo ξυμωτd, oτον

φοι1ρνο τηg ιpημι6νο, να γiνεται dφαντo xαι δεν
νoμζω πoτd οτην υπ6λοιπη ξωrj μου νιr δοx(μα-
ιrα xαλιiτερο. E,(1αν αxαλεoτεi φυοιxιl-εxτdg
απ'τ'αδdρφtα τηE μητ6ραg πoυ ξοιioαγ oτο (διο

οπ(τι-xι'6λoι oL συγγενε(g: θε[oι-θε(εg, ξαδdρ-
φtα-συμπεθιJρια, φ(λoι ιlτενοf xαι γεfτονεg να

μιr< δoιlι,, να μιαζ 1αρο{ν. να μαζ xαλωoορ(oουν
(ιli' Αληoμc5νητη Nαουοαfixη φιλoξενfα) xαι αιlμ-

μετε(xιιν ιiλιlι ιττη 1αρiι' πoυ εδω που τα λdμε
tjταν xαι οπιiνια τη μαι1ρη εxε(νη επο1r], dταν
ξιrφνιxιi πdνω oτο γλιJντι xirπoιog ε(πε xιiτι για
την ι6ρα xι'ciλoι xιiοαν τo τι'i.φι τoυζ με μιαζ.

Απαγιlρ gγι5ταν η xυxλοφορ (α αργ{i,,,,XdΘηxαν
crοτραπr'| οι πιο πoλλο( μα λ(γοιτoλμηρo(αψrjφη-
οαι, τηι,, δ ιαταγr] των Γε ql μαναiν xι' d με Lγαν μdχQ Lζ

cιρ1l(1η l,ιjχτα οπ6τε φιiγαν oαν οxιdg, ι1xι απ'την
μεγirλη π6ρτα αλλιi απιi την π[οο: μεριci στoυE

μπαξdδεg xι'απd τoγ dγα ιπoγ ι1λλο (φριi1τεE δεν
εμπciδιξαν), τρdπωοαν ιπα oπiτια τουE.

Σιpιαxdντευαγ πια τα Χριιrτοfγεγγα xι'dλο τo

μεγιiλο οπ(τι ιioτElcrφτε απ<i πι1oτρα xι'oμοErφιι1.
'ooο δε για τtζ ευοlδιdg απd τα γιoρτινd μαγε ιρd-

ι'ιατα χαι τα oπιτιxci γλυxiοματα δεν μπoρε(
xαr,ε(ζ να xαταλιiβει, να αιοθανθε(, αν δεν τιg
νιιiloει ο (διοg.

"To σπ(τι αγαπιdται απ6τl;, μυρωδιdgτoυ, μαE
dλεγε μιcι παλιd μου θε[α-xαλrj τηg ι6ρα- xαι
xρατιdται με τtζ νοιxοxυρdg".

Πιjοο δ(xιo ε(xε. Exε(νη η αοιiλληπτη, ου1νrj

xαθαqιdτητα τo ου1νιi αοβdοταlμα, o oυνεxt]<

φυοιx6g αεqιoμdg λdγω φυριiδων xαταoxευrjg
xαι ταβανιc6ν ατα ιiψη, η πρoxoπrj των γυναιxιliν
χωQrζ τα oημεgινι1 πdμπoλλα βoηθητιxιi (τηg

τεμπελιdg) μdoα xαι μη1ανr]ματα xι'ι1'γνωστα τα
δrjθεν απορρυπαιτιxιi-δηλητr]ρια ιπην οιlο(α, δη -

μιουργoιiν το βαοιπd πλdνo για dνcr οπ(τι KΑ-
ΘΑPo xαι ιJg1oνταγ απ<i xιlγτir τα οτολ(δια τr1<

φ6οηg.

To ανdμιγματωγ ατεγνωμ6νων φρoιiτωγ με τηγ
ευωδιι1 oτη μυρωδιι1 του ξι1λου (παντοd) xαι
dλεg oι επο1ιαx6g λι1ουδιdE tr-ιαγειρειlτdE rj

απ'τoυg μπαξdδεg γνr]oια διilρα (xαι ι1xι αQQιυ-
ατημdνα απd μrjνεg oτα ιpυγε(α rj πoτιομι6να

φι1ρμαxα..')

T'αν επαγιiληπτα γλυxι1 του xιlυταλιοf , ο ι αγν dq

μαρμελd.δεE με αQμπαρdgιξα (δεν υπ{gxε μπαλ-
x6νι 1ωρ(g dνα τoυλd1ιoτo τεγεxιj μιε τo ευλoγη-

μιiνo αυτd μυρωδιxι1), τα χQασοβd.ρελα, xι'ιiλα
τα γλυxoμεθυoτιxd υπoπροT6ντα τoυ αοιiγxρι-
τoυ Nαουααiixου αμπελιοι1, απ'το αrjrιi ραxi
αγ[ααμα xατc1, τογ αε(μνηοτιl φαρμαxιlπιlιιi
X"Mr]τοιo - μ dχQ t τη γ αγαγτ-ι xcn6'oτ ατη μιlυ οτ6 _

τιLττα, χωQrE να αδιx{ooυμε τo δυoειiρετo oiμε-
ρα πετιμdξι (μdλι με τιg xdρεg μdοα xαι xαρfδια).
Πιig να ξε1doειqτα xρεμαoμdνα xυδc6νια τιαl'τα
ριiδια, τα oτοιβαγμ6να μr]λα, τιq αρpιαθιdE τα
oι3γ'α γ'αt τα οταφιiλια xρυμμdνα (οxεπαομdνιr)

με πριoνfδι πoU μ6νο απο τα αxανδαλιdριxcr
διiμυλιl μαg 1ιiνoνταν.

Αυτd τα xαλodδια χαι τιioα ι1λλα μαξ( με του
xαθεν6g νoιxοxυρdσπιτoυ τα ιδιαiτερα παQα-
οxευdoματα χαι β6τανα, μυρωδιxιi rj γιατριxd
απ'τιζ ιlοφdg τιζ πQo1ιαγιιiδεg ουι,Θιjταγ dνα
ορθclνoιxτo, τρανd "xdραg τηg Αμαλθεiαg" πoυ
6δινε μoo1oβολιι1, πνοrjτηg θει1g Δr]μητραg μ6οα
α'cjλο τo oπkτ.

o πατdραg ι1πρεπε να γυρ(αει οτην (Yπηρε-
o(α), 6λoι oι dλλοι μεiναμε για τιζ γιoρτdq. Τα
xοq(τoια, riρεg πoλλdg αφιερcliναγε στη μαγε(α
του αργαλειοf, εμ6να 6pιωg μ6νo το τοιxρ(xι με
γο{τευε πoυ τoιl'δινα να xαταλdβει pιd1ρι που
μ'ι1παιρνε 1αμπιiρι η μdνα μιoυ (pιιcr θεια μιιc τη<
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το πQ6φταιγε) χαt μofδtγε τ6τε xι'αυτrj εγιri να
xαταλιiβοl. Γρr]γορα 6μωg ξε1νοιiοα το "ξαβQιi-
xωμα'' βρfιτxονταg xαταφιiγιo oτoν μπαξd xυ\,I-

γι6ιτcrg τα ορνfΘιcr { τιg πirπιεg τηζ γεtτoνιι1g πoυ

μcινιωδιi< βουτιlιiοαν την τoι6μιxα τoυζ ουνε1ι69
ιtτιl ρηxιi ρυιixι που περνorjoε μιπροοτι1απd xdθε
ιiπ(τι ιlτl1ν (δια απι1ι,ιυ πλευρι1τoυ οτενιjδQoμoυ
τηg Kαρανιiτoιoυ.

Πρωτdγονιl xι'ανι1ξoδo αποχετευτιxd ουοτη μα
τηg επo1rjg εxε(νηq αxdλυπτο οε πολλd οημε(α,
ποιl 6διγε τQoφ{ xυ"ι απcιox6ληιτη οτα παπι<1 να
ε φαρ μιiξoυ1, 1ρ1, .'.. β ιολογ ιxι5 xαθαρ ιομιi y'ι' αν 6 -

ξοδιrΙ

Mdιτα στO χCΙταχε(μιοlνο, xιiθε pιdρα ιjταν για
pιdνcr xαι μιcr 1αρd xαινοιiρ.1ια xι'αποxciλυr|η
πολλιiν μιxροθαυ μc1των-τι1οο xρ1γUjν για τoν πcΙι-

διixo<rpιo τηq υπαiθρoυ l-ιC{ τdοo d,^1νωoτων γLα τα
παιδιcl των με.1αλουπιjλεωγ' Συνd1εια xιrινofρ-
γιεζ εμπειQ(εq, απ6 το να θαυμdξω τιg crιπριxιdg
χαι τιζ χQOυοταλ(δεE r.αι να 1cιξεf οlτcι βαρυφορ-
τωpιdνιr με ξι1λα υποξυγια' δεμdι,α τo'γα με τ'ιiλ-
λο, ποιl γλιiατραγαν ?lυ1νι1 στο παγωμdγο xαλ-
ντε ρ 

(μι, xατε βα [νοι,ταg απ'την A.1 ια-Παρααxευtj
ιδιαiτερα χατηφΟQιχd μπροατιi οτηg Eφταλ(αg
του Γρdξoυ χcιt τoι, Nταλr]. 16γ γ6ρo 'Ηλxο πoυ
xατdβιrινε αργd-αργci 1"ιια μιdρα xoυβαλιi;νταg
παραμdο1αλα-γα ι, μ6νο g τoιl _6ναν τερclαιιo χoQ-

μιi ξεxλcιριoμιιiνoυ δdντρου !

Ncr τηρdιο xtiΘε πριlli με oxανδαλιοpι6νη πε-

ριι1ργε ιcr το ι1ρμεγμα τη g πολιi-παραγωγ ιxr] g μαλ-
τdξιxηg xcιτι'l(xαg-xαμiιρι τη< Γιαγιιlq, τι γdλα
f ταν εxε(νο ! Πριilτη ι1λη τηg αξd1αοτηg παπdραg
χ(Ιι τοιl τρα1ανιi. H ιεροτελειττ(α τoυ oπιπtxoι3
ιpαlμιιlιi- τo ξιipιω1"ια τo δυγατd. το ψliσιμo στo

φοιiρνο τηg αυλrjg {ταν τα πqlοι,ιiμια τηq γιαγιd<
χc{ι τηζ μητdρcιg μιου xυρ[ωg xcιt ταυτ6γQoνα η
αειxfι,l1τη Γιαγιc1να μllν στ(Ιματιiει μια οτιγμrjνα
φτιc11νει ιiτιδrjπoτε 1ρειirξετcrι το οπiτι xαΘημε-

ρινci xcιι τdοoι μoUσαφιQα(οι, ορμηνειiονταg την
[δια ιliρcr του( πciγτεg για ιi,τι dπρεπε νιι γiνει
αργιiτερα, crιiριιl rj την παρclλλr1, "1ρονιιiρεg μd-
ρεg dφταoαν, ιιηγ ξαλtiομoνιι1οτι''

Σο{ξα oι νι1φεg ιι'οι ΘυγατdρεE γιατf η γιαγιιi

η Λdνxω παρ'ciλο που rjταν εt'αωμη γυνα(xα,
οτιγμl] δεν oταμιiταγε γι'ανdσα χαι τιiθελε 6λα
οf δε-of δε- oτην πι1να, xι'αg μην r]ξερε να γρdφε ι

Mα οι πιo dμορφεg οτιγμ6g,1αρι1απλrj γεμd,τε<
xαι μdγεμα τηg παιδιx{s Ψηxljs ηταν ιταν μαq
μdξιυνε o παππo{g αργιi το βρι1δυ ιrτην "μιxρ{
την xdμαρι" δεξιd, οτo μεooπιiτωμα 6πωg ανd-

βαινεg τη μεγιiλη oxdλα γι'απιiνω, με δυο παριi-
θυρα ατoν δρdμο, ψε τζατιι, που δεγ xρι1ωνε
ο1εδ6ν πoτι1, xι'ε1δινε τ6oη θαλπωρrj 1ωρ(E xαν
να ιαπν(ει, :.{,ι'6λoι μιxρo[-μεγirλoι πι1ντα πριl-
τιμο{ιταν.

Σ'αυπ]ν την xdριαρα λοιπιiγ την τιiοo αγαπημιd-
νil, χι'α( {ταν μιoοοx6τεινη- Ι-ιε μια μιχQli λι1μπα
r"ρ ε 1-ιαομι6νη xα ι μπλε, 1oντρd 1cιρτιiι ιττα τEιiμι α
xoλλη pιdνα' σε μυστη Q ιαxι5 μα τιioο σι}γαQπαστι-
x6 ηpι(φωτo, ατριμιrixνογταν ιjλα τα μιxρd, εμεfg,

μαξf πoλλdg φoρd( χαιτ'dλλα αγαπημdνα ξαδερ-
φdxια -τoυ Σπoυρdλα, Ηραxλ{- για την μεγdλη
ι6qα τα παραμιfθια του παππof μαζ.

Kι'αφοtj π ιdναμε τιg ν.6yε g,το 1α μηλ6 ντιβανo -

ο6ντoυxο, rj ξαπλιriναμε oε xιiτι τερι1,αεια, πoλt'_

χQ0]μα χαι παQαγεμιομ6να με τξ(βα μαξιλdρια,
μιλιd δεν βγdξαμε ν'αρxfαει ο παππot'g.

Kι'αυτιig, o πιo xcrλοxι1γαθog dνΘρωπoζ πoυ

γνιilριoα ο'6λη μoυ τη ξοllj, μαq dxαγε πclγτα το

1ατrjρι γα |-ιαζ εξιoτορε( με τηγ βαριιi μελulδιxrj
φωγ}i τoυ (rjτανε ιiλλωoτε xαι πολ.{ xαλ6g ιp<iλ-

τηg) ιoτορ(εζ χαL παραμfΘια που xανdγαζ μαζ
δ εν δ ιανorj θηxε τdτε να μηγ τα πιστdψ ε ι γ ι'αλη θ ι-
ν(ι.

Στο μεταξrj, μαg φ(λευε με τηγ oειριi μαs τoγ
xαθι1να, xd,oταγα ιpητd ιπηι, θρ<ixα, τoιγαρ(δεE,
xoμματdxια λουxιiγιxο οπιτιxd βdβαια, "αυτd,
δεγ ε(γαι αμαρτ(α για τα τtιντι6', Ηλdνη" απoχQt-
γ6ταν cπηE Γιαγιιiζ τα |-ιoυQι.ιoυρfοματα για "Nt1-
οτε(α dxoυμε, τα χαχοι"ιαθα(νειg αμπριi" χαL φυ-
αιxιi ^1ια τον ιpητd τον μπdτοιb ιπην τοιμπ(δα

μtχQoχαυγdδεE γ(νονταγ πoιoζ να τoγ πQωταQ-
πdξει, ξεοτdν-ξεοτdν, λα1ταριoτdν, xι'αg φοιi-
σχα)ναγ τα 1ε6λη απ6 την ιrqμdρα'

oι μι6νεg φoQdE που τo παιδιxιj μαg ιπιiμα
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,(,uμ*o, ανοι1τ6 γιατ( xαν6ναg δεν τραγdνιξε

πλρπαδofλεg lj 6τι ι1λλο ιlπιτιxt', γνfοιo φυοιxd
1ωρηoε, τ6οο γρηγοQα πoυ μ6λιg xαι πρ6λαβαν

xcιι νι5οτ,.μo μαζ xιJρνcιγε o xαλdg μαg N6νηg'

ηταν ιiταν τα θαυμιαoτ α γ"cl't διδαxτιxd παραμf -

θια πoυ 1-ιαg dλεγε με ευ1cιρ(oτηoη- πoλλ6ζ φοQdζ

τcr (διcr χ(Ιt τα (δια απ'τιg επ(pιονεg παραxληοειg

μαg- ψdνανε στo πιο xρ(ιτιμιο oημε(ο τηζ αφηγη-

oηξ ,oι, τιiτε o μdνoq η1og οτην μtχQη xιlμαqη

'iταν 
τo ξηρc1 τοαx-7,σαy' τηg φωτιd'g oτο τξdxι

πoυ xαταρριi1θιξε τα...ξι1λα με τα"'μπdτξια'

Για μαg εxε(νη η xdμαρη r]ταν o x6αμog 6λog

xdΘε βριiδυ, ξε1νd,γαι-ιε τoν πdλεμo xι'6λεg τιg

ιτυμιφoρdg τoυ χαι νoμζαμιε τ(ποτε δεν Θα μαg

ταρι1ξεi οτογ παιδιx6 μαg ονειρ6xοομιo' xι'ιiλα

dτοι Θα ε(γcrι. Π6oο oδυνηρd' βρεθrjxαμε ιπον

αληθινci ξαφνιxd,.

Mιcι νιiμα τι1τοια ηουxη λοι'π6γ, θα'λεγα |ιαγε-

pιdιη απ'την αγdπη παγωμdνη. μιια νιi1τα μιε α-

οτριlφεγγιd, τcι πdγτα ηου1αοpι6να μιJοα oτην

τdiεl,α οιγαλιiι iιξαφνα αxι'lιiοτηxε ιrτριγγιd μια

φοβερr] τoιql(δα: "ΦΩTΙA. ΦΩTΙΑ' βοl]θεια'

ΦΩΤΙΑ, τρε1irτε 1ριoτιcινο(, xαιγ6μαι:rτε ΦΩ-

TΙλdΑ.r\" xαι ταυτι5xρονα ιryεδ6ν xαι dλλεg

φulνdg xαι oιlρλια1τιi που οoυ ξεο1ζανε τ'αυτιd

xαι πιiγαlναγ το α(μια. Bor], γ"αxιi' αλαφιαopι6g'

Στη οτιγμi o παππofg πεταμητ"επd'νω χι'ι1γοι-

ξε τo ι1νcl παρdθυρο , xι'ε1-ιε[g το τοιlιiρμιo στQιμω-

μrjxαμε οτo d,λλo ξεox(ονταg τα μπλε xαρτιιi
.ηq ouonο'ιoη< xι'εiδαμε πρι6τα μια φεγγoβoλl]'

μιια τερατωδη π{ρινη γλωοοα ν'ανεβα(νε ι xαι να

τυλiγεi o1εδιiν τ'αντιxρυν6 το οπ(τι' Κι'd'λλεg

φωνdE' xcrλι1oμιατα σπαQαχτιχι1' οτoν α6ρα πoιi-

φεQνε xι'dλcrg xαπγd xαι δυοιlopι(α xαμμιJνων

υλιxιilν. Tριiμοg ποδοβολητ6 oτιζ οxιiλεg' dλoι οι

ιiντρεq τοιl οπιτιο{ τρdξαν να βoηθr1ooυν τoυζ

γεπονεg πιlιl xα(^1ονταν μdοα ατl'1ν xριiα ν{1τα'

να βγουν dξω για γα oωθοιiν αυτο( πoυ τoυζ

βρrixε τ'αναπirγτεyo ν"ατι"6' το πρι6το χαι τo πιC)

επιx(νδυγo απ'τα γγωστd τα τρiα που oνομdτιoε

oτ'αρ1α[α η λαΙxr] oοφ(α.

Κι'η απα(οια φωτιd γιγdντωνε απd λεπτd oε

λεπτ6 xατατρc,1γoγταζ τo οπ(τι τoυ Αργdρη (M'6-

xιoυ) δ(πλα oτα Γαλdxεια, τα παλιd' Mουτο(xη-

ναg μ'αυτd, xαΘιig χαt τoυ Αντιφcixoυ ποιi1αν

παραδoθε[ xι'dλαg οτιg παμφι1γεg φλ6γεg' TQο-

μαxτιxη πυρxαid.

o τρdμοg πoυ παρdλυσε τουζ πdντεg αrην αρμj

dδωoε γqriγoρατη θdοη τoυ, αpιdοιυg οτ6 xουρd'-

γιo, τηγ αυταπd'qνηση χαι στηγ πQoσπιi'θεια 6-

λωγ να βοηθηoουν, να οβfooυγ τtζ φωτι6g πoυ

xατατρc6γανε τα1ι1τατα τo βιog τιiοων νοιχoχυ-

ρα(ων. Αδιxog xdπog γιατ[: ιτπ(τια παλιd xαι

ξtλινα, μπoυλμ6δεg, xατιicπεγνεg cιποθrjxεζ γε-

μdτεE ξερd1oρτα xαι xοιjτoουρα ξερd, για τtζ

ανd,γxεg, ιi,τι πιο ειiφλεxτο υλιxd υπrjρ1ε την

επo1r1 εx ε (νη, προoανd ματα, }'ιι'αν{παρxτη απ6-

orooη αoφαλε(αE, xολλημ6να oπiτια λιiγω d-

γνoιαζ χαι oιχ,oγoμ(αg (ηdxιστα ε\'γoουμ6γηs)

dλα αυτd, τροφοδoτο(lοαν τη φωτιd' πoυ δυνdμω-

νε oυνι11εια χι'απειλo{oε xι'ιiλα τα υπιiλoιπα

xτ(opιατα τηζ γειτογιdg. Tραγιxrj ξημιd' πολιi-

πoχr3 γ'αx6 xαι xfγδυνοg μεγd,λοg'

Aντρεg, γυνα(xεg xαι τρανι1 παιδιd βοηΘηoαν

oτηναρ1r] 6oο μπορorjοαν ρ[μoνταg αμdτρητουg

xουβdδεg νερ6, xτυπι6νταg με ψυdρια χι'dτι

d,λλο αυτοo1d δ ιο πυρoοβ ε αιιxd μdοο υπηρ1ε o' d -

ναν αγι6να d,νιοο με την αδιloιiπητη φωτιd'' o
x(νδυνog μεγd,λωνε xd,Θε λεπτιi χαt για τα ιlπ6-

λοιπα οπ(τια. Πιooγfριoαν oι πιο πολλο( γιατ(

τ6βλεπαν τo y"αx6 να μυπd'ει γρ{γορα χαι τα

διxd τουg oπ(τια.

Πρι6τηxαιτελευτα(αφoριidxoυσατηφωνητου Συναγερμ6g, φωνιJg, ανd,xατεg πQoσταγεζ χαι

παπποi τιiοo βcrριd., χoφτ}i, r,ροοrαx.,xη: "Ιoε(g πανιx6βλητεg γυνα(xεg το(ριξcrν xαι μαδιο1τυ-

εδιil' ξαριοστε χαt μοιlλι6ξτε,, πριν βγεf απ'τo πιιjνταγ xωρ(g αποτιJλεομα.'Eνα φQιχτ6 μιπoι}-

δωμιι1τιιl ι,α πdει ν'αντιμετιl)π(oει το μεγdλο xα- μπoυνητd τη< φωτιdζ πoυ μιr(νεται χι'απ'τoγ

xι'l. αdρα ενιoβεται' αγd'xατο μιε ουρλια1τd'' xλd'μα-

τα παιδιι6ν xαι θρηνουg oxdπαξε την πριν cιπιi

Πολλο( .1ε(τονεg βγfxαν oτo δριiμo να βoηθη_ λ(γο γαλrjνια δεxεμβριcrνr1 νιi1τα. K6λαοη'

σοι)ν, μ'αλ(μoνιl, 11 φωτιd ε(1ε ξεοπdσει χαt πQo-
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Πoλf γρljγορα ο xir,δυνοζ με.1ιiλιυοε 1/ι,α γ'αQ-
πιiξουν φulτιd xαι τ'απdνcιντι απ'τα φλεγιiμενα
γιατ( dρ1ιοCΙν να τρζουν φρι1τd χαι γα πι1φτoυν

μdoα-dEαl. ι\ι,'lΘε-xε(θε Oι πυQαχτοlμdνεg oτdγεg
χ t' o ι πλ ει) Q d q. μι' dr,αν Θ ι5 ρυ β ο αν ατQ ιχ Lαστ ty,6 γ,αι

γδοιiπιl ιlπιixι,lφο χcΙι τ8oμεQ6, οηxι6νονταζ με_

γciλα ιrυγιlεφα xclπνof xαι οπiθεq xαι xcifδια που
τινι1ξoνταν πc.ιι,τoιi μιcrξ( με την αβι1οτα1τη πιiρα
πoιr xαι[.riιλιξε τcr' ιrπ dr'ιιντ ι ξιiλινα δοxdρ ια.

To οπiτι του παππoι1 t]τcιr, απdl,αγτι αxριβι6g
υ"ττ'τ() ιrπ(τι του ιiμιοιgου Αr,τιφcixoυ (πoυ λαμιπιi-
δ ιιxξε φρ ι1τd crπ' ιi}"ε < τ ι < μ ε ρ ι ιi< τιδρα ) z. ι'αι,ιi μ ε -

()α απ'τO ιlπiτι τοι-r crδελφοι1τoυ Kιυt,στατ,τoιj απd
δεξιd, xt'απ6 του Nτοf μιου, στην ιiλλη pιεριιi ατη

γωνfα. τo τελευταio.

Αν dπιcιr,ε φοlτιd ο ΔημιoιτΘdγηt o Mciιοg, θα
xιιfγοντcιν ιiλoι ιlτη ιlειριi, απιi την πdγω πλευρd
τη6 πcrριiδoιl Kαριrνιiτοιoυ.

Tdτε' δεν ξdροl cιxιjμα πΟιoζ χαι πωζ, οαγ απ6
μη1crν{g Θεdg, ε[1ε, την ε[1αν [οωζ πιο πολλοi,
απιi πρoηγοdμενεq .rrιxρdg εμπειρ(εg, την πto
οοlιττrj χαι πQαχτtxrj να εφαρμιιiοιlυν τcrxτιxtj να
εμιποδ(οοιlν τt1ν φαlτιιi ν'αρπc1ξει xαι iιλλο oπftν
ιιντi γcr πρooπαθrjoοιtν μιc1,τιrια xατιjπιν να τηγ
ιτβrjoουν. Σιlι,,ι,ενοf Θ1]χα\, cΙστQαπr] ciρπαξcrν dτι

βελdντξεg xιrι 1oντρir xιλ(pιιcι υπrjρxαν, αxdμη
xιι ι βαρ ι ι1q z'οιr β dρτε < πρι5xε ιρε g rj απ'τα παραxd-
λιιι xι'cιφof τιq μoιiοχεt|αγ τια}"(ιτg ρ(ξαν οτα

μιπαλxιiνια xαι dξω απ6ταπαρdθυρα 6τoιr1οτε

η πt'ρcr νrr xcιτcιπdφτει ι,iιlπου να εξατμioει τo
l,ε:Qιi απ'τcr μιιlιlοxεpιdνα πdρcι πολf , xαλιiμματα,
γλυτι.6νol,ταq τcr ευcρλεl.τα-oτεγι,ιi ντoυ βdρια xαι
τcι xcιτirξεριr πcrλιd ξιiλινcr xαδριiνια xαι δοxdρια
του ιlπιτιιlιi.

Απλ{ xcrι αποτελεoματιπr] ι1μυνα ατr1ν α1dρτα-

γη φωτιιi. αλλι1 dπρεπε oι υφασ|-ιι1τινεE αοπ(δεg
\,α εiγαι π(ιντα ιrυνεxιδq μιιlυοx(δι .1ιατ( αλλιι69
θιr xcriγοr,τcιν πραiτεq pιετcrδ(δονταζ το xαxιi xαι,
τιjτε;

Αλυιτfδα λιlιπιiν cινθροiπινη ι',α xoυβcιλιiγε τo
νερci τρd1oι,ταg rrπιi τιl πουοτι1βι xι'dλλεE βρf oεg
με ιi.τι xι1δoυζ, xoυβι1δεq, μιxρd xαξdνια xdθε
ιlx ειiιlζ με oτι1 μιo πλατd _ ευγ6ητο γ ιατ(-x ι'ανε βo-

xατεβα(νoνταζ την μεγdλη oxdχα με τα1ιiτητα
αδιανιiητη oε dλλεg xcnαoτ(l"ιτειg, dρι1ναν αδιd-
xoπα νερd απι1,γω στα στQωσiδια-ιrxεπdσLιατα
που οτdγνωναν γρriγορα απd την μεγt1λη ξdοτη'
την xαι1τρα γ"αL τα φλεγιi μενα μtχ8oαντιχε [pιενα
πoυ dρ1ονταν χαι πQοσγ ε ιωνol.ταγ παγτου.'oλo ι

xαι ιiλεg οτον υπερdνΘρωπo εxεiγoγ αγιriνα, α-
γαtpoχoχχ Lγ ιαμιiνο ι, αρxετιi ταoυ ρουφλιoμdνo ι,
ανι1,οτατoι μα απoφασιομι1νoι να ιτιiοoυγ τo oπ(-
τι, τo βιog τoυζ τη φωλιd τoυζ, τηγ ξωl] τουE την
(δ ια. γα xoυ β αλοιiν τιiνουE νε ρd' η μι5νη οαlτη ρ fα.
Ευλογημdr,ο Bdρμιο 1"ιε τα πολλd r,ερir σοιl.

Στα παιδιxιi μoυ pιdτια φdνταξαν ααν η μiΘεοι oι
dντρε< χαt oι γυναfxε< εxε[νri την τQoμεQri, αξd-
χαστη νιlxτα πoυ μιi1ονταν ενclντια οτη φωτιd με
τdτοιo πιiθοg για ωρε<, χωQ,ζ αναοαμd χ(Ιt πε-
gιττdg xουβdι,τεg. Tην πιιl διiοxολη φι1οη του
αγι6να για τo οταμιdτημα τηg ανελdητηg φο:τιilg
ε(xαν ιrναλc1βει απ'τt1ν αQχli, τα δυo αδdλφια τηE
pιdναg ι-ιoυ, ο ιτιlγ1ωρε1-ιι1γos ο Δημητρdxηg Χι'ι)
μιxρdτερoq ο Aριoτοτι1ληg που πληοιdξει γεQ6E
αx6μη τα 85 τoυ' Nι1α, γεQd, Ψηλι1 xαι οβdλτα
παλιxdqια τdτε,οxαρφιiλωναν ιiγετα απ'τo πα-
τd,ρι οτη oxεπη (ουνηθιoμιdγο σπOQ τοlν Nιιι'lιl-
οαiο:γ επε(να τα'ανταριcιαμdνα 1ριiνια 1.ιετι1 τιlν
μεγdλo π6λεμo....) μαξi τουq xι'irλλοι δυo τρειq

φ(λοι πιοτo(' ουναγων(oνταν αδιcixoπα' πετι6-
γτCΙE με διiναμυi xουβαδιdq νερι5 απι1ψηλιi ιττ'α-
πιjγαγτι oλοιαιiτω μα τoυ Αντιφιixι'lυ, παQε l-ιπO-
δζoνταg dαο r]ταν μπoρετ6 την μετdδοση τηζ
φωτιdg πoυ αγ ερ1ι5ταν; Αυτοf οι λεβdντεq θα
r]ταν oι πρι6τoι πoυ Θα xα(γι'lνταν. Kι'6μιοlE μdχο-
νταν αxodραστα χt'αψηφι6ντcιg τον xαπνιi, τt1ν

xι1φτρα 6λη απι1νω χαt τoν φoβεριi x[νδυνo γιcr
γλfοτρημα απ'τηγ βρεγμdνη πια οτdγη.

oι αδερφdg μου βοηθof ιlιrγ ιjοο μποροιiιrιrν ιrτο
νερ6 xι'εγι6 oυνεπαρμdνοg απ'την προoπι1θεια
(ξω{s xαι θαγd,τoυ) 6λων μαg, βρrjxα dνα μιxριi
μιπαγxριlτoι oτο xελdρι, το γdμιoα νεριi xι'dτρε-
ξα να βοηΘrjοω' Mα ιjι,α 1dρι δυνατιi μ'clρπcrξε
χαt l-ιε τqdβηξε μαxErιd απ'την αι,θqωπινη αλυοi
δα λdγoνταg xιlφτι1"μιαg αμπoυδιig, 1-ιιiι xαλλ{τε-
ρα xιiτοι'δω για να προοd1ειζ τo μωρd"' Τον
μιxρι1 μαg αδελφd δηλαδrj-8 μηνιiν μποιiτοxαq
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.*r-rro, μαg xο(ταξε μιε τα γελαατd γαλd'ξια xι'dλλα παιδιd πoυ δεν θυμιiμιαι πtα τα oν6ματir

pιirτια τι'lυ αμd ρ ι pινo g, φαρδ ια-πλατ ιd' xι' αναοxε _

λcι ατηr' ξfrλινη τl1ν xοιiνια' την πρωτ6γoνη' τηγ

(δια προφcrνιrig που ε(1αν xουρνιιiαεt πιο μπQΟ-

oτd τηE (διαg φαμελιd,g xι'd,λλα βλαοτdgια σ[ωγ

Mdιδων τo oπfuι.!'Που Mιoοxoμε[ου τιjτι"' Tσι-

μουδιir εγιi:-dλλωοτε πdντα τον φρ6ντιξα xαι

υπεραγαπoιiοα ιiπωg 6λοι μαg' μα τo μυαλ6 μου

χCΙι τo βλ6μμα μου dτρε1ε 6ξιυ ιπη φωτιι1' oτη

φαlτιιi που λυοoομανοι1οε αx6μη ιαι xαταβρ6-

1θιEε τιl dγα οπ(τι μετd το ι1λλo' A1τι oυμφορdg

μπιlροιiν να βγουν απιi'ναγ xαρτοιofνo'

Σcrν απιj θαιiμα γλtτωσαν το (παν{ψηλo γtα τηγ

ε πo1ιj τoυ) πιιλι6 απ(τι του' Ηλxoυ ατr1 γων (α- με

την 1.ιιxρη αλd,να μιπροοτiι τoυ-'

Noμ|Eω oιiξεται αxι1μη οrjμερα' ερειπωμιiνο

φυιlιxιi απι1τcι1ρ6νιcι. Γλιjτο;ιταν επ(oηg χαι τα

ιlπ(τια oτην dλλη μεριι1, οτt1 οειρdτου Mητoαλα'

τoυ Kαρυδd, (crν θυμciμαι xcιλd) xαι ι1λλα'

Γιιr τt1ν αληθει,α τηζ tστoQ(αg πρdπει να πω 6τι

τιl ιτιilοιμo ταlν απιτιιiγ αυτι6ν βοriθηοε lιαι γ"ατι

απρ6ομενο. Κατdφθαοαν μιJοα οτt1νιixτα' dαrω

λ(^1ο αργir xι'οι Γερμανιli με' xdτι μιxρdg μηχαγo-

x(νr1τεg πυροοβεoτιxdg αντλ(εζ που xατι1'φεραν

pιε.θοδιxd._ε.xπαιδευμιι1νoι βλdπειg αυτο(-να xα-

ταοτε(λoυγ την πυρxαid.

Aλλιιi;g, (ι:ωg γινdταν oτdμη ιiλog o μα1αλι1'g

xαι θα θρηνοιiοαν xι'irλλεg οιxογdνειεg διxorig

τουζ χαι το βιog τουg.

Mιrxciρ ι να xdγω λd,θο g, αλλd' ο' ε xε (νη τη φωτιd'

τι(ιην"εξιοντανrj μια γιαγιir τoυ Αντιφdxoυ με τηγ

εγγονrj τηE. Φoβdμαι xι'ι1,λλοι' Η φoβερη τoυg

τραγωδ(α ιruντdραξε τη γειτονιd xαι xλα(γανε

πολλo( πρoοπαΘι6γταζ γα παρηγoq{οουγ τουζ

ιιπαρηγc1 ρl]τoυζ συγγ ει'' ε iζ x ι' επ ιξιilντε g τωγ θυ-

μιiτοlν.

Nαlρ (τε ρα ε (xα πε (oε ι τηι' μεγαλιiτε gη απ6 μdνα

αδελφrj μOυ, να μ'(Ιντιχαταοτrjοει οτη βdρδια

για τα'αδελφdxι μαζ οτην xοιiνια-αβdφτιστοζ

rjταν αxιiμη-χαι χoυτQoυβαλ'απ6 την οxd'λα του

παλιοf οπιτιoιi' βρ d θηxα- μ' dλλα γ ε ιτον6πουλα

ΠdτροE Kiιλληg, TdxηE Mr]τoαλαg' του Nτο{μου,

3Ο

τουg (π6ρασαγ γτε xι'εξrjντα 1ριiνια), dξω ιττο

δρdμo πoυ ε(1ε αρ1ioει να φωτ(ξεται τιilρα

Χι'απ'την αυγ{ τηg μdQαζ.-

To φριμ6, τραγιxd αυγxλoνιoτιxd οxηνιx6 τr1g

πυρxαγιdg που οιγd-oιγd με τ6οεg πρooπdθειεg

6λων ε(xε τι:αταy'6τoει πια xι'αφoιi dxανε τ6ιτεg

μεγd,λεg ξημr,6E, d,ρ1ιoε να διcιγρd,φεται dλo xαι

πιο xαθαρd, αγατQιχιαοτιxιi oε 6λη του την 6xτcι-

ση.-

Kαμdνα oπ(τια-υπoλε (μματα μι1,λλoν 1ωρ (g οτd -

γεζ με τα ντoυβdρια μισoγχQεμιομdνα να xαπν(-

ξουν oυν61εια χι'απd τιg μαιiρεg τρ{πεg ποιl liταν

παρd,θυρα πριiτα να βγα(νει l-ιLα απoφoQd' μιοιl-
xαμdνωνυλιxι6ν xι'6τι δεν dγινε' αμdοωg oτι1'xτη'

o ι xαταπογη μdνοι (εθ ελοντ6 g) πυρoοβdοτε g με

μαυριομdνα πρ6οωπα χι'dσι'lι d,λλοι περ(εργιlι

μαξεriτηxαν τριγ6qω βουβο( xoιτοιioαγ χαι tl

dxφqαoη oτα πρ16oωπα μιλοιiι:ε χωQ(ζ λ6για'

Σε 6,τι απ6μεινε απd μεριxοιig το(1ουg dβλεπεg

τα yιαoτ(εντοι1ιoμdγα για υπOστriρηξη δoxdgια

xαρ βoυν ιαομι6να, να μο ιclξουν πελιiρ ιε g οε ιq ιJ g

απ6 μαriρα, τετQαγωνιομdνα α1εδιiν, τερατι6δη

δ6γτια εν6g μυθιxοf υπο1θ6γιoυ χαταστροφdα

τηζ ξωηζ.

Πριν xαλoξημερι6oει, τ6τε πρ6oεξα μoνι1'1α 6τι

dφυγαν αθdρυβαxαι dπωg ε(1αν dρθεινα βoηθi-
σουν στη μdχη τηζ φιυτιd,g, πι1,ποια παληxι1qια'

ντυμdνα με xdτι παρdξενα (για μdνα) qοf1α με

xoυμπιd πoλλιi, oαν οτολ6g, ιixι 6μωg στQατtωτι-

ν'6' g- xαt1dθηxαν πdλι αθ6ρυ βα, αποφειiγoγταζ

εfxoλα τoυg Γερμανoιig μ6oα στη φασαQ(α πoυ

επιxρατοιiοε xαιτ6ooγ x6ομo πoυ μαξεfτηχε να

δε(. Pι6τηoα τουζ διxodg μoυ κανα-δυο φoρdg :τι

ε(ναι crυτoi;Tι ε(ναι; Mου πdταγαν βιαoτιxι1' μιια

απdντηoη αdριoτη σαγ:''xαλd, πιντγιd πιQαστι_

xo(, πιραcπxοf, μην αqroυτdg'' Δεν ξαναριiτηοα'

μα oιiτε χαtτoυζ ξd1αοα, αg ε(νcrι xαλd, αν ξουν

αxciμιη. βoι]θηοαν.-

Ξημdρωνε τιilρα για xαλιi xι'6λoι στo πdδι αx6-

μη, ε π ιφυ λα τιη αν γ"αL r"CΙταγ'oυ qαo μdνo ι' συντα-

ραγpιdνοι γα πQoσπαΘo{γ να oιδooυγ ιi,τι μιoo-
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γλrjτωοε CΙπ'την xαγ"t6" την ωρα.

Η dλη xατιl,οταοη xαι ειxdνα rjταν απερ(γQαπτα
τραγιxtj, xι'ιiοο φι6τιξε η μdQα τ6οo γιν6ταγ πto
αντιληπτ6 το μdγεθoE τηE συμφoQ6"-ζxαt ολιxrjg
χαταιrτQoφηg ποιl xαντiιxοlοε τoυg dτυ1ουE γει-
τ6νoιlg. Συγxλoνιoμdνoι xι'cιυτo( πoυ δεν xιiη-
χαγ πQOσπαΘo{οαν να βοηθrjοουγ τoυζ xαψ€.-

νoυζ.

Aνοιξαν τcι oπkια για τoυζ doτεγουg τι6ρα,
dδωoαγ ρο{1cr-τριiφιμα, xdγαν 6τι μποροrjοαν
ν'απαλ,ιiνοUν τoν π6νo τωγ oι'ναγθQιiπων τηs

γειτoνιdE ι6οπου xιiπωζ χαι με τον xαιρ6 dρ1ι-
οαν αρ.1d-αργd να αυνι1ρ1oιται. Γιατi η ξωrj δεν
οτα1"ιατdει, αλλd xι'απ6 τo γεγοr,d< των πολιi

1ειρdτερων χαταστQoφι6ν πoυ 1τfπησαγ τηγ
Ndουαα τα cιμdοωg επ6μενα 6-71ρ6νια xι'6λοι
οι xdτoιxοι υπ6φεραν, τo €νoτιxτo τηζ αυτoσυ-
ντrjρηιηg, με τoν γιατρd των πι1,γτων 1ρ6νο xαι
την αxdματη Nαoυoαiιxη ιpυ1οo{νθεoη αντo-

xl]E. Θιlμοοoφ(αg xαι xαλr]g xαρδιc1g. τηζ εQγατι-
xιiτηταg χαt τηζ πλo{αιαζ πολιτιιπιxrjg παgdδo-
σηζ χι'ιστOριxr]E- ηρωιx{g π6ληg-xληρονομιdg,
dxcιγcrγ τo θαιiμα τουg πιiλι. Πdλη xι'ιlνθρωπoι
ουνrj λθαν, πληγ 6 g επoυλι6θη xαν ε gγooτd,oια ξα-
νcιλε ιτoυργη σαν' 1τlj ματα x ι'αμπdλια ξαναxdρ-
πLσαν, οι περιαociτεQot Nαoυοα(οι πρ6xoψαν
xι'ιlλλοι οταδιoδρdμησαν αε διdφορεg πdλειg
τηg Eλλιiδαg, λ(γοι ιττο εξωτεριχ6 χι'οι πιο πολ-
λo( (οι τυ1ερο() ριξιδθηxαν οτην πιiλη πoυ τoυζ

γ dννη οε' crγιυν (oτηxαν, αυξrj θη γ"αν y"αL o μdQφη -

γαγ την Ndoυοα πιι1τεElιl απ'dτι r]ταν πρι-liτα.

Πιο ουγxεxρrιμι1να' οτιE 6ξι δεxαετ[εE πoυ πd-

Qασαγ απιi εxε[γo τo Δεxdμβρητoυ 43, oι παλιo6
dφυγcrν για πd,ντα oι πιo πολλοi, οι μιxροf μεγd-
λωσcrν, xαινοt'ργια, πανιJμoρφα μεγdλα oπkια
μiοτηxαν (ατυ1ι6g στoυζ iδιουg οτενοιig δgd-

μουζ) xι'η ξωrj ξαναβρfxε το ρυΘμ6 τηg, μdνo
ποfγαι τα1ιiτερog χαt εχμc]γτερνιομdνog.

'Eγιναν, διloτυ1ιilg, xι'dλλεg τoπtx€.g φωτιdg
οτη Niιoυιrα τηγ επoγη εxε(νη, πoΜ πριν την

μεγd,λη, ιl1εδdν ολιxlj χαταστQoφητoυ t949.

Σ(γoυρα θα θυμοι1νται ιiλλoι, ιδfolg αυτο6 πoυ
τcr'ξηιrαν dμεοα xι'υ"πανοlτα τα φoβεqιi εxε(να

γεγoνdτα, πoλιj xαλιjτερα απd μdνα πoυ βfωoα
μdνo dνα. Tραγιxdg ειx6νεg xαι 1qονιdg, πoτd \,α

μην ξανdρθουν. Xqιοτοrjγεννα ξανιixανα οτη
Ndoυαα ψετ6" 22 oλ6xληρα 1gdνια. με τελε(ωg
διαφoρετιxdg, 1αρωπ6g οιlνθrixεg, oτo (διο εxε(-
νo dμoρφo xι'αγαπημ6γo απ[τι τoυ παππod μoζ
πoυ δεν υπdρxει πια. Κι'ιiσεg φορ6g, μεγιiλοg
πια xι'εγι6 αξιιiθηxα να ξαναξηoω εxε( λ(γεg

μdQ ε g ανθρο;πιd g, γ ε μιιiτε g νooταλγ(α πριν φιiγιυ
γιατα ξdνα, πdντα οτo νοιi μου dρxoι,ταγ εxε(γεζ
οι τρoμερdg φωτιdg μ6λιg πρoοπερdoω τα "Γα-
λιiχεια" xι'αντιxρnjοω την παλιd γειτoνιd' dτι
dxει β6βαια παραμdνει ατιiφιo xι'αλιriβητο απι5

την "πEldοδo'', 1ρrjοιμη βdβαια xι'crπαErαfτητη

αουξητητ(, 6οο δεν xαταoτρdφει xdΘε τι τηγ
Ανθρωπιιi xυρ(ο:g.

Tελειι6νογτα9 αυτην την αναδρομoλ6γηοη τηg

παιδιxηg ηλιxiαg χαt με τι< ελιi1ιoτεg γνιriοειq
πoυ πdο'xιoα να μαξ6ψω στo υπιiλοιπο διdατημα
τηg πoλυxf μαγτηζ xι'ανηαtixαατηg ξω{g μου, ελ-
πζω να με αυγ1ωρdοουl,ιiσοι xατd1οιlν xαλιiτε-

ρα τα πρd,γματα. O M6νοg λιiγog πoυ μ'6xανε νcι

βι1λω οτo 1αρτ[ αυτιi που πdγω απ6 μιοιj αιι,iνα
xρατo{oα με1οα μoυ, {ταν αν μπoρι6 xι'εγοi να
πρoοθdοω dγα τ6οο δd μιxρd πετραδιixι ατο

1τ(oιμο-πoυ ιiρxιοε πoλf νωρ(τερl'απd ιiλλουg,
ε ιδιxοιiE xι'6xι ε ραoιτ61νε g oαν ε μdνα-τηE πQαγ-

ματιxd, ξωιπανrjE ιoτoqiαg τηζ αγαπημdνηg πα-
τρ[δαg.

Eιi1ομαι oλ6ψυ1α xι'dλλο ι γα βρodνε τον xαιριi,
τον τρ6πο χαι τo δρdμο γα πεQπατt]oοιlν οτο

μoνoπdτι τηg Aγιiπηζ γLα τη Nιdουoτα, ν"t'cιφη-

γογταζ μdλιαια πιo δυγατιi τα'α1νciρrια τουg,

φρoντζoνταg, xαλλιεργιδνταE xαι δυναμιiνoιταg
τιg ρζεg τoυE, πQoτorj να ξεραθoιiνε' Kι'η πιο
τρανri τηg Αρ1οντιι1, μοναδιxrj ομοqφι1δα, (εi
ναι) των Nαoυoαfων η xαρδιιi χαt στην Ψυxt1

Eλλιiδα.

Mε αμε(ωτη αγdπη για την Ndoυoα.

N(xog Mdιog (KΑΛoΓEPoΠoYΛoΣ)
Toρdντo Καγαδι1 Nοdμβριog 2003
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Ο OΔHΓιΣMOΣ ΣTΗ ΝAOYΣΑ

Tι ε[ναι oδηyιομιig

o oδηγιομιig ε(ναι ενcι παιδαγωγιxιi οfοτημα

πoυ crπειlθιjγε.ται ιπα xορ(τοιCΙ χαι τιg ν6εg γ"oπ€'

λεg xιιι εφαρμ6ξετCΙι ι-ιετη βοrjΘειατων ενr1λ(xων

μελι6ν τoυ, των Στελε1ιilν'

Σxοπιig του ε(γαι να βοηθr1ιrεt στηγ cινιiπτυξη

,oug γr,, γg '1(νουν dτομα που πιστειioυν σε

πνειrματr,xdg αξ(εg, υπε{θυγα' ιxαγd xαι' ελειjθε-

ρα μιdλη του xoιγωνιxof ουν6λoυ' που θα συμβd-

iouu nη δηpιιουργ(α εν6g xαλιiτερου x6opιoυ'

=rffi

τηg ΛιιiναE ΚoQσΟμπdχη _ Θεoδι6qoυ

Η μ6θoδο9 που αxολoυΘε( ο oδηγιoμιig ε(ναι η

ξωrf οε μια αυτοδιοιxο{μιενη ομdδα, 6πoυ τα

nor'δrd, oι xoπιiλεg χαι oι ενr]λιxε< μιαθα(νoυν να

ουνεργdξονται _ επομι6νωg γα xαταλαβα[νουν

τoυ dλλουg - αγαxαλ{πτOυ\' τtζ διxdg τιlυg δυνcr-

τ6τητε <, αναπτ{ οοουν πρωτo βιlυλ(α xαι προοιi_

γτα πoυ θα τιg xιiγουν ιlπεilθυνcr μ6λη τηg χοινα)-

ν(αg.

Για γα πετυ1ει τo oxoπιj αυτ6, τo '' οδηγιxιi

πρ6γραμμα" πρooφι1ρε ι 1-ιια πo ιxιλ (α απ6 ασχo -

λλq ,ol, δραoτηριc1filτεζ' ιiπωg παι1ν(δια' τρα-

':'l'#φΦ
:j!',,Δ

μ
..;fL
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Ειι\ρο1ι{ ()δη^1ι'iν - ιιρ1d< δεxιιι:τ(ιrζ '5(). Δκlz,ρiνιl\/τ(ιι ι)ι Kιιτ[ιηi Λιιjλοr,. Kιιτiγιι Στιr,ν(ιlη. Κrιiτη Κιιριιμιπdλxοι''
Mιιqlιrιiλιι Mιizη. Λqlριlιiλιt Mι'ιlzιtι'. Ν[rι Σιιλτιπiι\ιr. Bdτιι Πριiπιι. Σοli)ιι Χ"Ιι'lιiγιηlι'. }]ιlιiλιι Λ(.1^1ιlι'.

Θιυμκιr] Mπιλιoiρη xιιι Σιιλταπ(διι.

γoι1διιr δημιoυργιxdg αo1ολ(εq, dρειtνα, γγωQι-
μrcι μιε τηγ τdχγη, ξο:r] ιττη φfοη, πQoστασrα του

π ε ρ ι βcl.λλογτοE, πQo σφoQι1.

'Oλcr ιrυτcl πρι)σαρι-ι6ξoγται πdντOτε στην ηλι-
χrα τιl)γ πιrιδιωγ , τιq επιθυμι(εg xαι τιg δυvατιiτη-
τd( τουζ' γι' (Ιι!τ6 τα παιδιιi χωQζoνται (rε χλd-
δουg δηλ. 3 xατηγoρfεg ηλιxιιiν. Αυτdg ε(ναι:

Kλιiδοg Ποιlλιοiν 7 - 10 χQογαiγ

Kλιlδοg oδηγιi;ν ] 1- 14 χQογιi)ν

Kλιiδοg Mεγdλο;r, oδηγιilν 15 - 18 χQoγdγ.

Η Αυτοδιο[xηιlη, η αγιΙΓ/η δηλ. τoυ παιδιοrj απιj
το (ι\ιο τo πcrιδ(, rjται, το αρxιxιi, βαοιx6 xfνητqο

για τη γdννηoη τηE ιδdαg τoυ oδηγιoμorj.

Mε διαφoqετιxιi περιεχdι"ιεγo σε γ"(χΘε εΙrοχ{
ενtσχιiεt πιiγτα τιr παιδιι1 στo γ' CΙπoχτliσουγ

crυτενιJργεια, αγdπτυξη χQιτηQiων, συγυπευθυ-
νιiτητα. Oι τρdποι εφαρ1-ιoγr]g τηζ Aυτoδtοrχη-
oηE εξελ(1θηxcrν πολιj απ6 την ,δQυσ}i του ιJωg

σημερ(Ι.

(Απι5 το πεQιoδιχ6 το)γ oδηγd)ν ''μηνιiμιατα"- 50

1ριiνια Eλληνιx6E oδηγ ιομιig)

o oδηyιομιig ατην Ελλιiδα

Tο Σιilμα Eλληι,[δων 0δηγι6ν ιδριiεται οτην
Eλλdδα τo 1932 απ6 την Eιqriνη Κcrλλιγd xι1ρη
τoυ Aγτ. Mπενdxη.

Tο 1939 τo Σ.E.o. αυτοδιαλιjεται γιατi αρνε(-
ται να παραβε( τιg αρ1dg του χαt να δε1Θε(

επdμβαοη οτo πρdγραμμα χ(tι τη διιl[xηιrr] του.

Τo 1941ανασυγχQΟτεkαι τιCιL τo 1948 γiνεται
πλdoγ ταxτm6 μdλog τηg Παγxciσμιαζ oργdνω-
σηζ τα)ν oδηγιi;ν.

o oδηyιαμιig oτη Nιiουoα

Στη NdουοατoΣ.E'o' ιδριiεταιτο 1945 απι1 μια
ομιiδα xυριιδν xαι δημιουQγoiν 4 oμdδεg με
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αQχηγoιiζτην αεΦιγηστη Mα(ρη Mπα-

μιπciτοη, την χ. Eυγενfα M6oxoυ -

Περιοορc1τη, τηγ x. Mι11η Παπαδο- ι
ποιjλου χαι τηγ x. Ευδοξiα Σταμα-

τfoυ.

o 0δηγιομ6g οτoν τ6πο μαg riταν

τ6τε γ"(xτιdγνωοτο, αλλd τ6oo η xαλ-

λιdργεια doo xαι η διoρατιx6τητα
που ε(1αν ιrυτciτα ιiτομια ιτιlγετ6λεαε

οiοτε γα βdλουν τα θεμdλια ο' dγα

oιxoδιiμιημα πoυ ε(1ε να x(l"yεt ιιε την

πιlιι\ε(α, τηγ πQOσφορι1.. την o1-ιαδι-

xιiτητα xιrι πολf περιοοιiτεqο τα xρη-
ιlτir r]Θη, πdρα απιi xdθε φυλετιxf
xαι Θqηoxευτιxιj διdxqιoη, πdρα α-

πd xομι1-ιατιxdg ιδdεg xαι παρατdξειg'
πdριι cιπι1 xd.Θε ιτυμφdρoν.

Kιrτd,φερcrγ λoιπιiν ιi1ι μι1νο να βιiλουν γερα
θεμdλιcι crλλci, να διατηρrjιτιlυν τoν οδηγιoμιι1 οτιg

πιo δfοxολεg επo1ι{E πoυ πι1ραoε ο τdποg μαg'

Αυτ6 επιβεβιrιι6νετcrL y'αL ατ16 επιoτoλιJg πoυ

βρdθηxαν ιπα 1dρια μαg, μι1οα απ6 τιg οπο(εg

φα(νονται οι συγχιγητιxdg πρooπι1θειεg χαt Οt

αγιilνεg που dxαναγ τ6οo τα μdλη του T'Σ' dοο

}ιαL"(αατελd1η ωoτε να xρατljοουν ξωντανrjτη

φλιiγα του Oδηγιομοιi μd1ρι xαι oημιερα' 'Hταγ

οτε λ61η δραιiτη ρ ια, με θοδ ιxd χα t o Qγανα'lτtxα,

χQησιμι)πOιι/:νταg δε τιg οδηγιxdg τουg γνι6αειg
πoυ απoχτΟιiοαγ απι1 τιζ εxπα ιδεf οε ιg επιJτυ1αν

τo ιτxoπd τουg.

Aξξει τoν xdπο να πdρoιlμε μια ειx6να απ6 τιg

διjo πιο xι1,τω επιοτoλι{g που βρr]xαμε οτ'αρ1ε(α
του Σ.E.O. μιε διαφορd αποοτολr]g τρι'ι6ν ετι6ν

μιεταξι1τουg.

Nιiουιτα 8 Mαρτ(ου 1948

ΠQοg τr1 Γενιxr] 'Eφορο

Αyrιπητi'Εφoqε

Πηρcι τrl yριipιμα σαζ τηζ 3ηE Mrιρτ[oυ χαι σαζ

cιπrιντιil μ' riλο ποιl xαμι[cι εfiηαη δεν €yω να σαζ

αν cιγ ε [ λω ειl x ci' ρ ι clτ η - M ε τ α τ ε λ ευ τ α { α ε: π ε ι α cj δ ι α

πoυ αιlνiβησαν στoν τ6πo μαE, 6πωg βiβαια τα
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ριciθατε xιlι εoε[gη ξωη ατrιpιατιi' πci'λιyιclλryοτoν
xανclyιxri τηg δρ6μιl' 'oλοι 

ριcιq με ξεyειλιαριiνο
τclν πιiνο xαι ξωyραφιαμiνη τι7ν ιlπιlyνω(η στ()

πρδαωπri μιαg διερωτcilμεθrl τι θα γ[νει'
Ελπξουριε 6-

μωζ πωζ θα αυyiλθoιlριε cilmε να μπoQεσoυριε
xrj'τι να xciνουριε με τιζ oδηγoιjg' H ξωη δεν

oταριατd. Για τη yιoqτη iαλιi θcι ηταν να ετclιμci"-

σoυμε xciτι αρyc|τερα' Φριiντισα να βρω xclνi'νrl

θεατριx6 6ρyo με xατd.λληλο περιεx6ριεν() στα

βιβλnπωλεiα τηg Θεoααλoν[x1ζ, δε βρiθηxε τi-

πoτε' MηπωE iyετε εαε[g υπr5ψη σαζ xd'τι xcιλ6;

Mε την ελπiδα Ιτωζ τo xαxrj θα ιlτrιριατηαει [oαpιε

εδril riloτε να μπoρiooυμε να φανο'ιiμε αντciξιεq

των xcjπων σαζ χαι των ευyε^ι)ιχrΙν oαE πQoσπα-

θειr7ν σ(Ιζ χαlQετcil ριε oδηyιxη cιyd'πη.

Ευρ' Χριoτ[δη

T.'Εφορog

Nd,ουαα 28-1-1951

Αyαπητi'Εφορε

Σαgyραφω oημερα ιιφoιi επ[τιioεg ριtρεq ciδιxτι

περiμενα τoν ερxoμιi σαζ
.'....''...'.. Mαg cιπαoyιiλησε τo ξiτη μα

τηg Εφιiρoυ. H Mαiρη η Mπαμπιi'ταη iyει ανcιλci-

βει νcι oαg yρd.ψει yιατi βρηχ(Ιμε τo xατci'λληλο

Η x. N. Θαlpιιr'[δοιr( πιιλιrιiι πρciεδρo<) xαι η x' Π
dφoρo<) ιτην xoπr] ηg βcιιτιλιiπιτrιg -

πιιλιιι<i
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Kιιτιiιrτιιιrη τηg πqιilτηq Toπιxr]g Eπιτρoπr]g Oδηγιoμιlιi Nιιor'ioηS τo 194-5.

μεyαλ'ιjτερα xoρlτclια μου iyclυν διci'θεoη xαι xiφι
yια δουλειd' xαι αιiντομα θα μπclqiσoυμε να ιδριi-
σoυμε xαι dλλεg oμd'δεg. Φqoντξω να τιζ !ιετα-
δωoω πqιilτα αυτd' που 6μαθα εyω ατιg εxπαιδειj-
σειζ 2tαι πα[ρνoυμε 6oo pιπoροι\με περιααciτερrι

'' βι'u'α _ [[*'ιnψ uη.lu^;'o; l;Pη t η''' .'..-''''''_''''

- ! '':'!ι 
uι'ror/r,1 du .ffiq,ψΑ /2μΓ ξ

i

πριioοlπιl.

Απci rlc\ηyιxη δoυλειd"Εφορε αQχξω να ε|μαι
cιιoιriδοξη. Mε riy"ι λ[yoυg xriπουg pι(ιζειllα μεqιx€g
clπri τιg παλιig xαι iyοιlpιε μ[α oμd'δα, αλλd, τα

'l
}^ lλζ
k.ι'ιι.ιη '( trr]

u}, ?, !,,"'ι.'

"ι}'u1"η/
;{1t *,yoil:) ot -
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Η πρι,iτη ενιllμ<ιτιiρ1ιιτ,, 7. [1rγεν(ιr Mdιry'ιlι' - Περιιτιlριιτη'

6πωg xαι φiλεg τoυ Oδη_

γισμοd πoυ χυQιολεγ"τLγ'6"

χατdχλε tσαν την αrθουσα.

Τηνπ(τα 6xoι|.rε η παλαιιi-
τεQη παQευQιοχ6μεγη dφo-

Qoζ χ'Π6πη Σoυδ(α - Θεo-
δωροπoιiλoυ'

Στη διdρxεια τηζ εxδr]-

λωοηg xαι μ6οα oε μια ξε-
ιττr] oδηγιxη ατμι1οφαιρα
dγινε αναδqομl] οτη δρd-

ση τoυ oδηγιoμori oτην
π6λη μαg απ6 την (δqυοt]

του 6ωg oημερα, πoυ συ-

γxfνηoε τιg παρευριοxιi-

ι"ιεγεζ με τιζ αναμνr]oειg
πoυ ξαναξωντd,νεr.ilαν xαι
με τιζ φcυτoγQαφ(εg πoιl
εfxαν εxτεΘεi, αλλι1xαι 1"ιε

απιiτrlδελτ[ιlxcιιταπεριοδιxri'μclgyιαναμπορ€- τη δι{γηοη oτιγμιοτ{πωγ απιi την οδηγιxf ξ,υ'1

σo1)ιιε νrl xci'νοιltrιε αωατli δoιlλεια. (xαταιrxηνιilοειg, εxπαιδεfοειζ. συγχεγτριiοειg

Tελε:ιιi'lyοl /ιε την παρrixληoη να i:y"οl oιlντομα γ"'6"')

rlc\ηy[εq ocιq. Στη oιrνd1ειατιμrjθηxαγγtατηνπQοοφορirτουg

M ε o δ η y ι x η r ιy ci πη : i 1":}:..'::.: :i :,*:u^::.,:. : 
*o no'' γ ρ α μ 1-ιατ ε [g'

αQχηγυt' ενωματd,ρ1ιοεg xατd δεxαετ(εζ''E'τιlι
ΕllδοξiαΣτclριατ[ου oτη δεxαετ(α του '40 τιμr]θηxε η Aρxηγιjg x'

Αρy'ηyrigoμιd'δrιg.EυγενfαM6οxου-Περιοoρd,τηχαιηενωματdρ-

( To πρ6oωπo πoυ xρfθηxε xατdλληλo για γα }:χ},fχ}ξJ';ιa1'e.,ΓffiΗ:}Ψ.*Σ#
cινcιλιiβει dφoριlg εxεiνη τηι'επox( rjταν η αε(- τiου xαι x' Πdπη Σoυδiα' το μdλοg (ταμ(αg) x.

ι-ινηιJτη Ελdνη Moυμτξ(δη Kα(τη Πετρiδου, χαι η γQαμματdαg x. Eυδoξ(α
Γεl,ιy.ti dφοριlg οτο Σ.E.o. το 1948 xαι το Ι95 Ι Καραγιoβdννου. Στη δεxαετfα τoυ '60 oι πριiε-

πQoζτηνοπo(αcιπευθιjνoνταγotεπιοτολεgηταν δρoι x. Eλιodβετ Χ''Δημητρ(ου, χ. Niνα Θω_

η Λdνα Zαρ(φη.) pιαtδου,x.AγθofλαΠετρ(δoυ'η 6φοροgx.Τξdνη

Η οr1pιερινr] επο1{ 61ει μεν μεγdλεg δυαxολ(εg Λεπτfδου χαι η αQχηγ6ζ x' Ρωξdνη X''Δημη-

αλλd η oμιiδα Παλαιι6γ 0δηγι6ν ou orrφγooιo 1n'ou: 
Στη δεxαετ(α του '70 η dφoροg x' Mα(ρη

με τo Συμβoιiλιο τoυ Eνεργοιi oδηγιoμoυλγrrι- auο1ο1!ω xαι τdλog η x' Eυγεν(α Zirλιoυ ωg η

ξοντcrι να ιlτηρ(ξοι,γ τoν oδηγιοpι6 με νεoυg πιο δια1ρονιxri 0δηγ6g '

τριiπουg xαι xαιγorjργιεg ιδdεg dτοι ιilοτε γα

ιlπirρ1ει γι(Ι τOι)ζ νι1ουg μιιcr ουνdxεια αυτο{ τoυ

τdιrο ιiμιlρφου oδηγ ιxοιi Παι1νιδιoιi.

Στι 
-< 

|-2-2004 με αφορμli τηγ xοπrj τηg βαoιλ6-
πιτ(ΙE 6δωοαγ το παριiν οτo οδηγιxd xdλεοpια

πoλλ6q παλιdE οδηγο( αλλd xαι xαιι'οιiElγιεq,

36



NΙΑ0ΥΣTΑ

H AΛHΘΕ|A KAl TA ψEMATA
ΓlA TA MEΤAΛΛAΓMENA ΠPO|ONΤA

(H επαVαoταoη σTη βιοτεxvoλoγια)

Τα μιεταλλαγμιJνcr l] γενετιxα τροπoποιηpι€να
προΤ6ντα ε(ναι αποτdλεοpια τηg βιοτε1νολoγfαg
xα ι t1 δυνατι5τητιr παqαγωγ'1 s αυτι,iν θ ε ωρ ε (τα ι η

μεγαλfτερη επLαημoι,ιxη επανdσταση 6λωντωγ

επο1ων, αφοt' δiγεται η ευxαιρ(α οτον dνθρωπο
να επεμβcr(γει οτoγ γενετιxιi xι6διxα των dμβιων
ιiντων.

Mπρoιττα oτιl τερciοτιo χαι επιxfγδυγo αυτ6
ιiλματηg επιοτημιηg ε(ναι επ6μενo η ανθρωπ6τη-
τα γα ιrνηιrυ1ε(' πoλ{ δε περιοο6τερο γιατi δεν

μπορε( αxιiμη να πρoβλdψει τιE επιπτιfοειg xαι
την xcιτc1,ληξη αυτoιi.

B ιοτε1ι,ολο 
^γ 
kι' ν'ατ(ι dγαγ παλαι6τεριl oριopι6,

ε(νcrι η τε1νoλoγ[α που επιτρdπει τoγ 6λεγxο

β ι ολoγ ιx.ιilν ι\ι εργαοιι6ν, με την 1ρηοιμοπo(ηoη
ξαlντανιliν οργανιoμιιriγ, με τα οημιερινd δεδομ6-
να στη\, παραπdνοl πqιiτααr1 Θα πρι1πει γα πQo-

ιττεΘε(, rj με την τροπoπo(ηση τoυ γoνιδιc6ματοg
cιυτιilγ (DNA).

Aγ xιιι ο ιiριlg ''Bιοτεxνολογ[α'' 1ρηοιμοπoιljθη_
χε για πριi:τη φοQd το 1919, απci τoγ οιiγγρο

1-ιηxανιxιi Kαρλ Ε,ρdxι, γtα γα δηλι6oει τιζ πQo-

οπιiΘειε.g τιlυ ανΘρι6που γα παρc1γει 1ημιxdg
εγιilαειζ απιj απλιi υλιxιi με την βοrjθεια ξωντα-
νι6ν οργανιο1-ιι6ν, η βιoτε1νoλoγiα rjταν γνωoτr]
απ6 αρ1αιoτdτων 1ρdνων. Xρηoι1-ιoπο ιotiταν ατην

παραγωγr1πρoΤιiντων πoυ προι1ρχoγταγ απ6 μι-
xροβιαxrj ξι1μωοη, 6πωE εiναι η μπ(ρα, τo xραο(,
τι'l τυρ(' τo 1ρ0)μr, x'χ.π.

τoυ Ιωιiγγη A. Xατζη26αQ[οη
Αναπληρωτη Εqευνητη

Δ ι ε υ θυντ η Ιν ατ ιτ oιiτ clυ Φιl λλο β ιi λων Δ iν δ ρ ων

o πρωτog που μελι1τησε επιστημογιxι1, τo θι1μα

xαι dθεoε τιg βdoειg τηg επιοτι]μηζ τηζ βιοτε1νο-
λογfαg ηταν ο Λoυ[ ΠαατιJρ, το 1848, 6ταγ διαπ(-
στωσε ιiτι oι ξυμcδoειg αυτdg rjταν 1ημιxdg διεg-

γαα(εg πoυ οφε[λoνταγ σε μιχQoοργανιομoιi<
xαι απιjδειξε πωE xαι dλλεg μ1μιxdg ουo(εg μπο-
ροιiοαν να παQασχευαοτο{ν με την βorjθειcr pιι-

χQooQγαγLομc6ν, 6πωE τo αοετ6ν (Prοpanοn),
πoυ χQησιμoποιrjθηxε αργdτερα γLα την παQα-
οxευ{ του εχQηχτιxοf Cοrdite.

Τo 7928,ο Αλdξανδρog Φλdμιγx αναxdλυιilε ι1τι

o μfxηταg Penicillium notatum αναοτι1λλει τηι'

αι1ξηοη των βαxτηρ(οlγ του οταφυλι5xοχχOι,, αν
dλθουγ oε επαφrj μαξ(τoυ xαι ονιiμαoε την oυα(α
που χQησLμοπο(ηoε πενιxιλ(νη, την oπο(α' τιl
1941, οι E.B. Chain xαι Η.W. Flοrey χQησιμo-
πo(ηοαν Θεραπευτιxd.

' Εγ"τoτε η β ιoτε1νoλογ (α χQη σι μoπo ιr] Θη xε ευ _

ριiτατα για την παραγωγη xαι dλλωγ προidντων

ξf μωoη g, φαρμιixων, φυτoφαQμιfxαlγ, απoQQυ-

παντιιι'iν xαι πoλλc6ν dλλωγ, πιlυ xαλdπτιlυν
ο1εδ6ν 6λoυg τουg τoμε(g xαι εξελ(1θηxε οε ξε-
1ωg ιοτd xλdδo τη g επιοτrj μη g, με πολλoιi g το με (<

βιο-επιοτr1μc6ν (ιατριxr], βωλογ(α, γεωπoνιxι1g
επιοτljμεg, τε1νoλογ(α τροφ(μων, φαρμαxολo-
γ(α, βιοπληρoφoριxrj, x.λ.π.).

Το μεγdλo dλμα τηg βιοτε1νoλoγ(αg 6γινε την
δεxαετfα τoυ 70, με τηγ ανdπτυξη τηg γενετιxr]g
μη1ανιxrjg, με την οπo(α dγινε δυνατr] η 1αρτo-
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γQiΙφηση τηq αλυα(δαζ του DNΑ dλων των 6μ-

βιων 6ντοlγ χαι αναxαλιiφθηxαν μιdθοδοι xαι
τ εγν ιτι,€ Eδ ιdοπαοη g αυτr] g, απo μdνωοη s, ληψη ζ,

αφιr(qειτηq, προoΘr]xηg γονιδ(ων, χαι επαγασυ-

γxι5λληιlηg.

Tο DNΑ βρ(οxεται oτoν πυρrjνα 6λωγ των σω-

μιrτιxι6ν χαL CΙναπαρcrγωγ ιxι,iν xυττd ρων 6λων

τωγ οQγαγιαμc6ν παι d1ειτη μoaφ{ διπλrjg αλυο(-

δαg' τουg xρixoυg τηg οπο(αg απoτελofγ αλληλ6-

μoQφα γoνiδια. Tο οιjγολo των γονι.δ(ωγ τoυ

DNA ονoμc1,ξεται oυνrjθωg γoνιδ(ωμα. Tα γονf-
δ ιιr' με τt1ν μεταφoρd 1η μιxιiν οδη^,' ιιδν, ελdγ1ουν

ιiλcι τα χCΙQαχτηQιoτιγ'(l" πoυ εμφαγ[ξoυν οι διιi_

φoQoι oQγανισμo(, τα 6ργανα χαι τα ουoτr1ματα

πΟιJ τOυζ cιπαρτ(ξουν χ(Ιι dλεE τιg λειτoυργ(εg

αιlτιilν χαι με τ(Ι αγαπαQαγοlγιxd, x{τταρα τα
xλη ροι,ο μοι1ν οτoυ g απογιiνου g.

Στη φυοι,xrj αναπαραγωγ1i, oε γενιxι1g γQαμ-

μd<' xιrτiι τη διαδιxαοfα τη< γονιμοπο(r1σηζ, η

διπλr] αλυο(δcr του γoνιδιωι-ιατoζ τιDγ αγαπαQα-

γαl.1ιxιliν xυττι1,ρων 1ιυρζεται οτα διjo μdρη πιlυ

την ιιπαρτfξουν xαι το ιjγα μdQoζ αυτr]g απι1το

α ρ οεν ιxι1 d,τιl μcl ουντcr ιρ ιι1ξετα ι χα ι εν ιilι' ετα ι !-ι ε

τo αντ(οτοι1ο μdροg τoυ θηλυxο{, για να ξανα-
σχηl-ιατtστε(η διπλrj μοaφtj τηζ χαι dτοι xληρονο-

μιoιiνται στoυζ απoγdνου< τα χαQαχτηριαιιxd,
των προγdγων, με επιxρατι1oτεErα εxε(να των

xυρ(crρxαlν γονιδ(ο;ν. Kατι1, τoν τρdπο αυτd οι
oQγαν ισμo ( πρooαρ μιiξοντα ι οτο πε ρ ιβι1λλον xαι
εξελ(οοιlγται.

fl ^1ενετιxl] μη1ανιxrj δ(νει την δυνατ6τητα να
cιπιl;-ιονι6νογται χαι να αφαιgot'νται απιiτo γoνι-
δ(ωμα γον(δια που ελdγ1ουγ ανεπιΘ{μητα χαQα-
xτηριοτιxι1, χαι γα πρoοΘdτoνται γον(δια που

δiνιlυγ επιΘυμητd, επεμιβα(νογταs στηγ φυοιxη
διαδιxαo(α αναπαQαγωγfg των dμβιων ιiντων,

πιlυ επι,xρι1,τησε στη φιiοη απ6 xαταβoλ{g xd-

σ|-ιOι).

oι διrνατ6τητεg αυτdg, εx πριilτηg 6ψεωg, μπo-

ρο{ν νιr χαQαχτη Qιoτοιiν ανιrμφιιrβητητα ευεQ-
.1 ετιxd g γ ιcι την ανθ ρωπ6τ11τα. Αρx ε [ xα ι μιdνο να

αxεφΘεΓ xcrνε(g τιζ ευχαLQ(εg πιlυ παρd1ονται
xαι αναφ6ροιlμε ενδειy"τm6' μεριxdg απd αυτdg:

Η ιrφα(ρεοη απ6 τα γονιδιιilμιατα τoυ ανθριri-
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πoυ, τωγ ξriων oιxονoμιx{g οημαo(αg χαL τΟJν

xαλλιεgγofμενωγ φυτc6ν, γονιδ[ων πoυ αυξci-

γoυν την ευαιoθηoiα αυτιilγ οτιg πρoοβολdg απd
ε1θροι1g xαι αoθdγειεζ χαι η προοθrjxη γονιδ[ων
πoυ αυξιiνοUγ τηγ ανΘεxτιxdτητα li προxαλοfν
ανoοfα'

Η ουγx6ντQωση ατιg φυλdg των ξιδων χαι τLζ

ποιxιλiεg των φυτι6ν γογιδ(ωγ, τα oπo(α βοηΘofν
στην πQoσαρμoοτιx6τητα αυτι6γ οε αντξοεg πε-

ρ ιβαλλοντιxd g oυνθl] xε g, αυξι1νουν την παQαγιiJ -

γ ιxdτητα xα ι β ε λτιι6νουν την πo ιιiτητα των πCrQα-

γ6μενων πρoTdντων. Η προoπdθειcr cιυτj με την

χQη σι μοπο fη οη ου μ βατιxιilν με θ6δων γ εν ετ ιxt] g

βελτ(ωοηg απαιτε( πολι1 1ρ6νo χαι x6πo. f'γεt

υιpηλι1xdοτog χαt τα αποτελdοματα. στιζ πεQισ-

οdτερεg περιπτι6oειg, επαφ(ενται oτην τιi1η.

Η β ε λτ (ωoη f μετι1λλαξη μ ιχQooQγαν ιομιliν, πιlυ

χQησιμoπoιοdγται Crτηγ παQαγωγη βιoμηχαγι-
xιiν πρoi6γτωγ, ειδιδγ διατρoφrjg' φαρμd'xιυν
x.λ.π.. για γα επιτευ1θεiη παQαγα)γη πιο απoτε-
λεoματιxι6ν προi,6ι,των η xαλιiτερηg ποιι5τητιι< {
εντελι6g ν6οlν rj xαινοφανιfν χcΙt η xαλt'τερη
αξιoπο (ηοη των πρcδτων υλιilν που 1ρη οιμοπο ιο{ _

νταιη η εxμετιiλλευoη νdων' που δεν μποροrjoαν
να αξιοπoιηθoriν με dλλεg γνωοτ6g μεθι1δoυg.

Η βελτiωοη, μιετι1λλαξη { εξε{ρεοη ιιιχQoοQγα-
νιoμι6ν πoυ oυγτελο{ι,ατη διdoπαοη επιx[γδυ-
νων ρf πων, λυ μι1,των, απoρριμμdτοlν' β ιο μηxαν ι-

xι6ν απoβλητων xαι υπoπρoΤιiντων x.λ.π., που

μoλfνoυν f ρυπαiνoυν την ατμιiιτφαtQα, τo dδα-

φoζ, τα επιφανειαχ6. xαι υπdγεια νερι1, xαι τιg
θdλαοοεg.

o x(νδυνοg που ελλo1εrlει απd την εxμετdλλευ-
ση τωγ παQαπdγω δυνατοπjταlν, ιlτην ιlλοπο (r1 οη

τωγ παQαπd,νω λ(crν φιλιiδοξων xαι 1ρrjοιμιυν
γ ια την ανθElωπ6τητα, τη φf ση χα ι τo Ιιε Q ιβιiλλον
οτ61ων xαι δεγ ε(ι,αι μιxQdg' εiναιτο ιiτι, ιlριομιd-

να γoνfδια που ελdγxουν επιΘυμητd,1αραxτηρι-
cτιx6', μπoρεf να ελdγ1ουγ απd μιiνα τοιlg rj oε
oυνδυαομ6 με dλλα xαι ανεπιθιiμητα, τα oπofιr

μποροιiν να δημιoυργηoουν περιοοdτερα 'λCΙ"L

οoβαρ6τεqα προβλrj ματα στoυζ oQγανιoμοιig τοlν

dμβιων 6ντιDν' απd αυτir πoυ αναμιiνεται να λιi-
σoυγ.
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Τo (διo αυμβα(νει χαι με τoUζ μιχQooQγανL-
ιτ μοι1 g, στoυ ζ οπο [ου g το θ d μα π ε ρ ιπχ€xεται ατι6 -

μtl πεQtσσι1τερο xαι ιδιαiτερα 6ταν χQησιμo-
πo ιoιjγται ιπην παQασχευrj φαρ μdxων xαι πρoi6-
ντιυν διατρoφ{ζ.Γιατ(, μπορεf να d1oυν δυομενrj
επfδρcrοη oε αλλουg 1ρrjοιμoυq μιχQooQγαγι-
ομoι1g l] crνιilτερoυζ, να πqοxαλoιiν πoλrj επιx(ν-
δυνεg παgενdργειεg { να oτqlεβλι6νoυν τιg λει-
τουργ(εg των διαφιiρων oqγdνωγ τσ)ν oQγανι-
ομι6ν, προxαλι6νταg επιx(νδUγεζ χαταστιiοειg,
που πολλdζ φoQ6ζ μπoρot'ν να απoβοrjγ μoι-
ρα(εg.

' Eνα βιrxτrj Q to, πoυ ε (1ε μεταλλ αyΘ ε ( γ ενετιxd
r1ια νσ xαθαρ(οει τα εδdφη πoυ ε[1αν μολυνθεf
απιi dγα 1ημιxd ξιξανιoxτιiγo χαι tjταν απoτελε-
οματιxd απdγαγτι oτo ξιξανιοxτ6νo, διαοπdταγ
οε μ(α oυιt(α ιδια(τερα τoξιxr], η oπo(α πQoχα-
λοιjοε το θιiγατο xρrjαιμων μυxrjτων του εδιi-

φOυζt ελαττcιiνoνταE ση μαγτι"ι6" τη γονιμdτητα
αυτοd'

'Eναg yενετιx(l" τQoποπotημ6νο9 βdxιλοg, που

μεγ ιCποπΟιo'f οε την παραγωγrj τρυπτοφdνη g αroν
ανΘρωπινο ιlργανιoμd χαι χQησιμοπoιηθηxε για
την παQασxευr] προΤdιτων διαιτητιxη 1ρrjoηg,
προxdλεoε τo oilνδρομo τηζ ηιDσtγοφιλ(αg- μυαλ-
γ(αg (συνδρομο-EMS), πoυ oδrjγηοε, τo 1989

ατιg ΗΠA, οτο θιiγατo 37 dτoψα, ενcil 1500 αρ-

ριilιπηιταν οoβαρd' οριoμdνα εχ τωγ oπο[ων με
ολιx{ ανιxαν6τητα.

Η μεταφορd γονιδ(ων απ6 ι1τoμo οε ι1τoμο του

ιδiοι-l γενετιxd ε(δoυg r] oυγγενιxιliγ ειδι6γ, δεγ
εγxυμονε( xαι τdοo μεγciλoυq xινδfνουg, γιατi
την (δια διαδιxααfrr αxoλoυθε( xαι η φfoη. Δυ-
οτυxιil-< 6μωg α1εδιιiζεται η μεταφοQd xαι γoνι-
δ[ων απ6 τελεiωg διαφορετιxι1 ε(δη rj οιxoγd-
γειεζτου φυτιxoιlrj ξωιxοιi βαoιλε[ου, αx6μη xαι
γdνη' dπωg: απ6 τογ dνθρωπο oτα ξι6α, απ6τα
ξι6α oτα φυτ6., απd μιxρooργανιομoιig οτα ξι6α
xαι φυτd χαt τo αντ[oτρoφο.

Στην πρoxειμdνη περ(πτωoη δεν μπoρε( να γi
νει λdγog για βελτ(ωοη ποιxιλιοiγ τωγ xαλλιεq-
γod μεναlν φυτιxιiν ε ιδιiν r] φυλι6ν των δ ιατρ εφd-

μενωγ ξιiων r] μιxqoοργανιο1-ιcδν, πoυ χQησιμo-
πo ιοιjγται ιττηγ παQαγωγf δ ιαφ6ρων προi6ντων,

πqoxε ιμι1νoυ να επιτευ1θoιiν xαλfτερα απoτελd-
σματα f να εξυπηρετηθoriν ευεργετιxιJζ σχoπι-
μdτητεg, αλλd για δημιoυργ(α νdωγ ειδι6γ που
δεν υπιiρ1ουν στη φdoη, μη γγωQξoγταζ τιζ
επιπτιiοειg οτη αλυo[δα τηζ ξωrjg του πλανrjτη

μαg xαι πολλdg φοgdg αμφιβι5λoυ απoτελεομιcιτι-
x6τηταg χα ι σχoπιμdτηταg.

'oλεg αυτ6g οι πρoαπdθειεg, xατ6.τιg απdψειg
αυτcδγ πoυ τιE ενθαρρrjνoυγ χαι τιq 1ρηματοδο-
τοtiν, oτoxεdoυγ oε xιiποιoγ απ6 τουg παραxι1τω

1ρr]oιμoυg για τ1'}γ ανθρωπιiτητα oxοποιiE:

Στην αι1ξηαη τηζ παQαγωγιxιiτηταg του γεωQγι-
xof τoμ6α.

Στη βελτ(ωση τηS πoιι1τηταg των παQαγdμενων

γεωργιxι6ν πqo[dντων.

Στον πεElιoριoμd των απωλειιιiν τηg γεωργιxrjg
παραγωγr] g, απιi αντξo ε g ε δαφοxλι pιατιx ι1E ιrυν-
θrjxεg, ε1θροtig xαι αοθιiνειεg.

Στην αξιοπο(ηoη περιο1ι6ν με δυομενdq εδαφο-
xλιμcrτιx6 περιβιiλλον.

Στον περιoριoμd τηζ χQliσηζ 1ημιxι6ν oυoιιi;ν
επιx(νδυνωγ f μη για τoγ ι1νΘρωπo χαι τo πεQt-

βι1λλoν.

Στον περιoριαμ6 τηζ χQliσηζ πριtiτων υλι6ν. ιlτην
xαλλiτερη αξιoπo(ηοη αυτιfν χαι στηγ εxμιετιlλ-
λευο'η νdων.

Στην παραγωγrj νdων rj xαλdτερων βιoμη1ανι-
xι6ν πρo[dντων.

Στην μεfωαη τoυ x6oτoυE παραγωγt]g.

Στην εξει1ρεση χαL παραγωγr] νdων φαρμdxulν
περιοαdτερο αποτελεoματιxιδν.

Στην εξει1ρεση χαL ανdπτυξη νdων μεθdδωγ για
την αγτιμετc6πιοη ααθεγε ιιfν.

Στην παραγωγ{ εντελιig ν6ων rj xαινoφανιiν
προidντων διατρoφrjg

Στην με[ωση τηζ ρ{πανοηg xαι μ6λυνoηζ του
περιβdλλοιτog.

Στην απoρρliπανoη xαι απoμdλυνoη τoυ πεQL-
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βdλλoντοg' x.λπ..

'Oοον αφορiι στην παQαγωγr] προiιjντωγ δια-

τρoφliζ τιlυ ανθριilπoυ' πoυ απαo1ολο{ν πεQισ-

oιiτεριl. μιετι1την υγε(α, την ανθραlπιiτητα, πdρα

απιi την επιδ(ωξη τηg επd'ρxειαg τgοφ[μωγ για
ιiλo τoν πληθυoμ6 τηζ γηζ, οxεδιdξεται η παQα-

γωγη ν6ων προi6νταlν αυξημι6νηg διατροφιxrjg

xαι διαιτητιxr]g αξ(αE, εμπλουτιομdνοlν με βιτα_

μι(νεg xιιι φαQμαχει)τιxι1g oυιτ(εg, πoυ πQoστα-

τειiιlυν τι-lγ oQ)'αγιομ6 απ6 αοθιjι'ειεg' Tα προιd-

ντα αυτir θcι παρiιγoγται απιj ξιilα xαι φυτd αια
ιlπο(α θcr ι11oυν μεταφερΘε[ γοι'(δια απι1 d'λλα

ε(δη' οιxoγ6νειεg { γdνη τoυ ξωιxοιi xαι φυτιxοf

βαοιλε(oυ χαι για γα τα γνωρ(ιτoυtr-ιε xαλλ(τερα

crναφ ι1 ρ ου με μ ε ρ ιxd crπιi αυτιi πoυ ο1ε δ ιd'ξoντα ι :

Aρνιlxι χαι γoυQοιlνιiπουλο μιε crνθριiπινα γον[_

δια.

Γiιλιι crγελdδαg μιε cιr'Θρι,1πινα γον(δια.

Σολομ6<, Πdοτgοφcr xαι ρfξι pιε ανΘριilπιγα γo-
ν[δια.

Koτιjπουλo με γονfδια μοο1αριοι1.

Πατdτεg μιε γoν(δια xoτιiπoυλoυ, ιilαριοf { σχoQ-

πιοιj.

Αγγοιiρια xαι ντoμcl,τεg με γον(δια βαxτηgfων
xαι ιιliν.

Λdxανα με ^1oν(δια βαxτηρ(ων.

Σπcιρclγγι με γον(δια αρoυρα[ου.

Η ανiιγνωση χαι μ6νo αυτιilν τα)ν προTι5ντων,

πρoxcrλε ( οτιlν xοιγd ιiνΘρωπο 61ι απλιrig ανησυ-

1(α αλλir cιπoιlτριlφf xαι φιiβo, '1ι αυτ6 χαι oι

ερ.1ιιο(ε< πιlιl γ[νονται δεγ αι'αxoιγιilγoγται επι-

οr]μo_l< χαι ωζ εx τοιjτου δεν εfγαι γνωατ6 χαt τo

τι dλλo ο1εδιdξεται.

Απd dλα 6οα αναφdρΘηxαν παqαπd,νω συμπε-

ριr(νετcιι αβ(ιrοτcι 6τι, αυτη η επανι1,οταση πoυ

dγινε ιττη βιοτε1νoλογiα, με εργαλε[οτη γενετιxr]

μη1ανιxrj, μπορε( να προοφdρει οπουδα(εg υπη-

ρεο(εg οτον d,νθρωπο χαt γα λιjοει πoλλd xαι
δ{ι;xoλα προβλ{ματcΙ, πOυ τoν ταλανζουν απ6

την ε μιφιiν ιιτr] του στη γη, ε d.ν 1ρη oιμoπο ιη θ ε ( 
γ ια
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xαλ6 oxοπ6 xαι οdβεται τουζ ν6μoυg τηg φιioηg.

Δυoτυxι6g 6μωζ η ματαιoδοξ(α xαι η απληιπ(α
του ανθρι6πoυ ι-ιπoQε( να οδηγrjoει ιlε επιx(γδυ-

γoυζ ατQαπofg xαι ο x(νδυνog επcιυξd,νεται, cΙγ

ληφΘε( υπ6ιpη 6τι, τo μεγαλιiτεqlο μdgog τηE σχε-

τιxr1g 6ρευναg δεν τo ι11oυν oτα 1dρια τoυζ oι
οργανωμ6νεg Πολιτεiεg, αλλd ιδιωτιxdg επιχεL-

ρrjoε ιg, πoυ ιΞ1ουν τη δυνατdτητα γα επενδιjoοιlγ
τερdατ ια ποοι1, προοδοxιilνταg ανd,λoγα xdρδη'

να επηρεd,σουν χαταοτιiοειg χα να δημιουργr]-

σoυγ i-ιoγoπωλιαxdg ουνθrixε g.

Tιg δυνατ6τητε9 αυτιJg στηγ παQαγο:γr] αγρoτι-

xcδν προi6ι,των, dρ1ιοαν {δη νιιτιg εxμετcιλλειiο_

νται μεγd,λεg πολυεθνιxdg εταιρiεζ χαι xυρfο;g

οι: Syrrgenta, Mοnsantο, Du Pιlnt' Αventis xαι
Dow, πoυ πρωτo(πατoυν ιττην βιοτε1νoλoγ[α xαι

ξεx(νηοαν τηγ παQαγιυγrj των πριriτιυν πqο[ιi-

γτων ε μπoQ ιxr]q εxμετd,λλευιη g.

Tα προi6ντα αυτι1 ε[ναι γενετιxωg τροποπOtl'l-

μdνoι oπ6ροι φυτι6ν μεγι1ληg xαλλιdργειαζ χυ-

ρ(ωg, πoυ η xαλλιdργειd, τουg xαΘιoτd τιζ φυ-
τεiεg ανθεxτιx{.g oε ξιξανιοxτ6γα, τα oπo(α πα-

ραοxευdζoυν oι [διεg. KαQιig xαι βιoεντομoxτ6-
γα στα οπo(α χQησLμoπoιοfνται μιχQοοQγCΙνι-
ομoi πιlυ προxαλοtlν αοθdνειεg, παραοιτιομι1 r]

ιiλλεg βλι1βεg ι:τα ιiντoμα χαι τα θανατιiγουν'

Tο οιxονoμιx6 ιiφελoζ τωγ εταιριι6ν απ6 την

εxμετιiλλευοη αυτι6ν των προΙ6γτωγ Θα ε(ναι

τερdoτιο. Aρxεi απλιig να οxεφθε( xανε(g, τoν

ετriοιo τξ(qο πoυ θα επιτυγ1ιiνεται απ6 την

παραγωγrj xαι διd,θεοη μ6νο τοlν οπιiραlν, εirν

γενιxευθε( η χaηση τουg, αφο{ Θα μποροι1ν νιι
παρα1Θοιiν μιiνο εqγαοτηριαxιi, χαι με μdοα xαι
τε1νoλογ(α πoυ αγεjπτυξαν, γνωρζoυγ χαι τιατ€-

χoυγ oL iδιεg xαι xατο1ιiρωoαγ με πατdντεg.

Τα πρoidιτα που παριiγoγται, απd την xαλλιdq-

γ ε ια φυτιiν' πoυ χQη σι 1-ιοπo ιοdνται γ εν ετιxd, τρo-

πoποιημιJνoι οπιiροι, επιxρdτηιlε ι'α λι1γογτcιι

oτην xαθoμιλoυμ6νη μεταλλαγμι1να xαι αυτα εi-

ναι εxε(να' για τα oπο(α γ[νετcιι οrjμερα crυτιig ο

γνωαι6g μεγdλοg θ6ρυβοg.

Η εμποριxr] xαλλι6ργεια φυτιilν, με τη χQησι|"ιΟ_

πo(ηοη μεταλλαγμdνων οπdρων, ξεxfνηoε μαξι-
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xα τo |99 5.dταν η xαλλι ε ρ',,oιi μενη dxταoη 6φθα-

οε τcι 5 εxατομμιiqια oτριiμματα, οf μερα ανdρ1ε-
τ(Ιι στα 600 εxατιlμμιiρια ατρ6μματα χαι o συγo-
λιxdg ετfoιοg τξ(ρog εxτιμd,ται οτα 300 διoεxα-
τoμμιiρια δολciρια.

Tcr φυτιxιi ε(δη μεγιiληE οιχoγομιxηg οημα-
o(αg, πoυ xcrλλιεργoriγται σε μεγαλιiτερη 6'xταoη
δι εΘνιilg, με τηγ χρησιμοπo(ηοη μεταλλαγμdνων
ιrπιiροlν' ε(ναι xυρ(ωg η οdγια, το xαλαμπ6y"L'τα
υπιiλοιπα δημητριαxι1,, η ελαιοxριlpιβη χαι τo

βαμβιixι. oι προοπdθειεg πoυ dγιναν ιπην xαλ-
λιdργεια πατdταg xαι ντoμιdταg δεν εoτdφΘηοαν

με επιτυx(α' γιατ( τα πρo[6ντα τoυζ δεγ τα
αποδdxθηxε τo χαταγαλωτιx6 xoιν6.

oι μεγαλriτεQεζ πoοdτητεg μεταλλαγμdνων
πρoidντιυν παρciγονται οτιg ΗΠA. που ανι1ρ1ο-
ντ(Ιι' στο 75a/ο τι]-C παγxοιrμfου παQαγωγ{g, αxo-
λουθε(η Αργεντινηpιε Ι4%.ο Καναδdg pιε707ο,

ενο1 η Eυριtiπη πcrρdγει μι1νο το 17o.

Στιg HΠΑ τo 52ch τηg oυνολιxrjg παραγωγt]g
οdγιαg χαL το 32% :ηζ ουνολιxr1g παραγωγr]g
xαλαμπoxιof προdρ1εται απιj xαλλι6ργειεE πoυ

χQησιμoπoιοriν μεταλλαγμdνoυg οπdρoυg.

Στoν Kαγαδd το 58ο/ο τηC oυνολιxrjg παQαγω-

γrjg απορdλαιων πρodρχεται επ(οηg απ6 μεταλ-
λαγμενουg οπciρου;'

Ηπαγxdoμια παQαγωγr] μεταλλαγμdνωνπqoid-
ντωγ απd τα υπ6λοιπα δημητριαxd xαταλαμβιi-
γειτo 20o/ο επkoυ ουνd-
λοι-r αυτr]g.

Tαπαραπdνωιπoιxεiα
αφιlροι1ν τo orjμερα, α-
νcr pιdν ετα ι 6 μωg αλματcil-
δη αr1ξηη οτο μdλλoν,
αφοf xατ6" ταδιjo τε λευ -

τcι(α 6τη,2002 - 2003, η
παγxιioμια παραγωγrj
μεταλλαγμ6νων προ[ιi-
ντυlv διπλαιrιclοτηxε.

Η διεΘνrjg αγoρd δεν
αποδd1θηxε ανεπιφfλα-
Nτα τα μεταλλαγμι1να
προTdντα χαι oι εται-

ρε(εg παqlαγωγliζ μεταλλαγμdνων οπdρωγ αγτι-

1-ιετωπζoυν προ βλη ματα δ ιdθ ειrη g αυτι6ν. λdγοl
του dτι, oι περιoοdτεQεζ χ6Qεg αρνοιiντcrι να
επιτριJψoυν την xαλλιdργε ια μεταλλαγμdνων φυ-
τι6ν xαι την διdθεoη μεταλλαγμdνων πρoTdγτΟ)ν.

oι εξαγωγdg των παραγ6μενιυν μεταλλαγμd-
νων πρo[6ντωγ απd τιg ΗΠΑ γ(νoνται xυρiιυ5
στιζ αναπτυοοdμιενεg χ6Qεζ, 6που εξιiγoυν: το
40 vο τ oυ oιταρ ιοιi, τo 25 -30 o/ο του xαλα μπο x ιοf ,

τ o 3 0 a/ο τηg oι1γ ι α g, το 20 Ψο τ oυ ριl ξ ι οιi xαι τ ιl 5 7 o/ο

τoυ βαμβαxιοιi. Πιdξουν pιdλιoτα xαι πoλλιJq χ0i-
8εζ γ(Ι αποδεxθοιiν τcr μιεταλλαγμι1νιι προidντα,

με αντιiλλαγμα την αποιπολrj φαρμdxων για τηγ
θεραπε[α θανατηφιiρωγ αοθεγειcilν, ιiπωg το
ΑΙDS' μ6oα οτα πλα(oια τωγ πQoγQα1-ιμdτων

εξωτεριxrjg βorjΘειαE (USΑΙD).

Πfεοη 6μωg απιi τιg ΗΠΑ δεν αοxεiται μιιiνο
στιζ αγαπτυoοdμενεg χι-6Qεζ, αλλd xαι σ[tζ αγα-
πτυγpι6νεg, με dλλα βdβαια μdoα xαι τgιiπιlυg.
Κdτω απd τιg πι6οειg αυτdg oι 1ωρεg τηg Ε.E.
αναγxι1οτηχαγ να επιτρdψoυν την διιiθεοη με-
ταλλαγμdνων πqoidντα)γ με την υπo1ρdωoη, εdν
περιd1oυν μεταλλαγμdγo cηloτατιx6 αε πooooτd
μεγαλιiτε ρo τoυ 0,9 o/ο,να αναγρdφετα ι στην επ t-

αjμανoη (ετιx6τα).

Παρι1τη δdομευoη αυτrj, πoU απoσχoπε( οτην
ενημdρωοη του χαταγαλo:τιxod xοινοt', τo 70o/ο

των συσχευαομdνων τρoφ[μων που βρ(οxονται
οτα ρdφ ια των oοιiπε ρ μιiρxετ xα ι δ εν υπo1ρ εorj -

BΛ7'AeΣ'^l Σe 
^AΦΣuΕPoΣ' Aγτ,1 τΗr.J Ll1oxφ

a^ xe^ι^oUt{ nPΕneι ι-ιA
eJN^ι ιτuN AιΓνnτο.

r4λι^^oμ EZv BPιΣ\ΕIΑι

'Ε. 
/\AΦ2 ΗΕnΣ. 

^Ευ 
Ειι,ιΑ.ι

xeJ\ιΦμι, eιΑ^ι
nlry,{Γ Nol,
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νταtγαφ6Qoυντη σχετιχ]i επισημαγση' αφo{ δεν

ξεπερνιlιiν τo ιiριo τoυ 0'ga/o,περι61oυν συστατι-

x6"πoυ προ6ρ1ονται xυρ(ωg απι1 μεταλλαγμdνη
ιτιiγ ια, xιιλα μιπ6xι, xραμβ dλιι ι(') χα ι ξα1αρ6τευτ-
λα xαι ανιxνεfονται οε μεγdλη ποιxιλ(α τροφi

μιυν, απιj μαργαρ(νη xαι οoxολdτεg μ61ρι σοχο-

λατιlιixα παρcrαxευ doματα, μπ ιοxιiτα χα ι παιδ ι-

xdg τροφdg'

Αλλd xcrιτιl,6ριο αυτιi δεν ε(γαι αοφαλdg, 6πωE

διαπιατι6γεται απι1 το παραxιlτω oυλλoγιομd'

Eirν 6να τριiφ ι μιι-l γ ια να rιαQασχ ευαοτε [, 1ρ ε ιιi-

ξεται, ξdχαQη, αλει1ρι, μαργαρ(νη xαι οοxολdτα

xιι ι το xαΘ dν α απιi αυτd π ε ρ ι 6xε ι 0'9 Ψο ψεταΧΧα^γ -

μdνα ουιlτατιxcl, ο xαταναλωτηg αυτoιi θα πd'ρει

4 Χ OSoh : 3'(l Ψο μεταλλαγμιjνα ουοτατ ιx6" xαι
(Ιγ συγυπoλογιιττιlιiν xαι dλα τα εiδη τροφfμων

πOυ χαταναλι6γει ημερηο(ωg oτην διατροφη του

η ποιlιiτητα αυτ{ αυξdνεται αx6μη περιοο6τερο'

Εxτ6q τ0]γ παQαπι1,νω δεν ε(ναι γνιυοτdg xαι oι

επιπτιriοειg απι5 την μαxρο1ρdνια 1ρl]οη pιεταλ-

λcrγμιJνων προi6ντων.

Η xιilρcr μαg ειοdγει ετηο(ωg απιi τιg ΗΠΑ xαι
την Αqγεντινrj, 500.00Ο τ6νουg μεταλλαγμ6νηg
ιτdγιαg που χQησιμοποιε(ται xυρ(ωg για ξωoτρo-

φ{ xαι ιττcr ρι1,φια ταlν ιloιiπεg μdρxετ τηζ, τo

πoοιlιlτιi των μεταλλαγ μdνοlν τροφ (μων αν 6 91ε -

ται στO (l07ο, μειωμdγο xατιi L\o/ο απ6 τιg ι1'λλεg

ευραlπαixι1ζ χιδQεE.

oι εργαoτηριαxdg dρευνεg δεν μπορο{ν μd1ρι
oτιγμrig να διαγνιiσουγ τιζ πιθαν6g επιπλoxιJg

των μετcrλλcrγ μ ι1ν ων πρ οiιiντων oτον αν Θ ρrι6π ινo

οργανιοpι6, xαΘc6g επ(oηg χαι στoυζ oQγαγL-

ιlμοι'iE των ξι6ιllν xαι φυτιirν' Ωοτdοo, εxε( που

αναμφ ιοβr]τητα θα υπι1ρξουν αρνητιxd E επιπτιil -

οειg θα ε(γcιι ατο περιβιiλλον χαι στα οιxooυατrj_

μCΙτcΙ.

Oι ανcrμιενι5μιενoι x(νδυγοι oτην υγεiα τoυ αγ-

Θριliπoιl, ιiπωg διαπιιττι6νεται απ6 τιg πριδτεg

εvδεξει<, ουνοιp(ονταt στoυE παErαxdτω:

Αλλεργ ιxd; αντιδρd,oε ιg.

Tοξιxdτητα.

Αντι-θρεπτιx6g επιδρd,οε ιg.

M εταφoρd, γονιδ (ων' xυρ (ωg ανθ εxτιxdπ1ταg ιπα
cιντιβιoτιxd.

Aπρ6βλεπτεg ooβαρdg επιπτι6οει9. 6πωg αυτdζ

πoυ αναφιiρθηxαν παραπdνω.

oι x(νδυνoι για το πεgιβdλλoν εντoπζονται μd-

19ι τι6ρα στoυζ παραxdτω:

Tη γενετιxrj ρdπανoη με την μεταφoqd ξενιxι'iν
γoνιδ(ων, μdoω τηg γ{Qηζ, σε συγγεγLxd ε(δr1, τα

oπofα μπoρε( γα υποαιοιiν γενετιxrj διdβραloη.

Tη δυομενη επ(δραοη των βιοεντιlμoxτc1νων oε

dντoμα l] ξι6α πoυ δεγ ε (ναι oτ61οι xαι μπορε ( να

ε(γαι xαι 1ρηoιμα.

Γoγ[δια ανθεxτιxd oε ξιξανιοxτιiνα{ εντoμοxτd-

να μπορε( να μετατqι1ψoυν οQtσμdνα ξιξiινια r]

ι1ντομα οε υπερξιξd.νια r] υπερι1ντομια χαι γcΙ

xαταxλ{οoυγ τιζ xαλλιεργοιiι-ιεγεζ εxτdοει(, ιl-

π6τε Θα 1ρειαoτε( μαξιxf εφαρμογrj τοξιxι6ν

1ημιxι6ν ουοιι6γ για την αντιμετιilπιοη τουq.

Tα μεταλλαγμ6να φυτd πιΘαν6ν γα d1oυν αντCι-

γων ιιπιxd πλεoν εxτrj ματαστην ενδη μιιxr] 1λωρ [_

δα xαι παγ(δα xαι να την εξαφαν[οουν, γιατ( δεν

θα μπoρε( να επιβιιioει.

Η επιxρdτηοη εντιiμων ανθεxτιxιilν oτα βιιlεντο-
μoxτιlνα.

oι γενετιxd, μεταλλαγμdνo ι οργανιομο( ε iναι δο-

μιxd αoταθε(g xαι μπορε( να μην επιβιι6αoυν lj

να oτρεβλωθε( η δoμrj τoυg rj να μεταλλα1Θoιiν
χαt γα προxαλdοoυν επιx(γδυ\'εζ χαταστdοειg,
ανεπιΘriμητεE παρενdQγειεE xαι αoβαρd προ-

βλrjματα.

oι βλι1βεg που πιθαγ6ν θα πρoxληθo{ν οτο περι-

βdλλον, απ6την απελευθdρωση γενετιxd μεταλ_
λαγμ6νων οργανιoμι6ν μπoρε( να εiναι μη ανα-
οτρ6ψιμεg.

'oλoι oι x(γδυγoι που αναφdQoγτCrι παραπι1.νω

απ6 τη διdδoοη τ0)γ γεγετtχοig τρoπoποιημι1νων

φυτcilν, ξι6ων χαι μιχQοoργcrνιoμιfν δεγ εiνιxι
αβd,oιμοι xαι ιδια[τερα 6ταν τα μεταφεQιiμενα
γoν(δια πoυ χQησtμoπoιοιiνται πρodρ1ονται απιi
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τελε(ωζ διαφoρετιxd ε(δη' γdr,η ri oιxογdνειεg,
οε πολλdg δε περιπτιiloειg αxιiμιr1 xαtαπ6τα ξιδα
ιlτα φυτd, rj αντiοτρoφα. γιατ( παραβιιiξo\ται oι
ν6μoι τηg φιiαηg xαι δt1μιιουργoιiνται xαινο{ρ-
γ ιε g μogφd g ξωlj g' που δεν ;-ιπιlρε iνα πρoβλεφθε [

o ριiλogτουζ στην αλυo(δατr1g ξωr]gτου πλανfτη
μCιζ.

Mπρoοτιi σ' crυτdq τιg εξελξειg εiναι επ6μενo
να ανησUχε( η xoινrj γνιi.lμη χcΙι να προxαλodνται
xιlμιατιι διαμαρτυριιr1ν διεθγιrig xαι 6xι μdνο απ,6

τιg ιlιxoλογιxdg oργανι6οειg, που εfναι ευαιoθη-
τοποιημ6νεζ ο'αιlτci τα θdματα, αλλd xαι απd
ιiλατcr μι1oιr μαξιxrjg ενημdρωσηζ χαι απι1οργα-
νιοpιdνεg xoινωι,(εζ xcιι απι1 απλοfg πoλ[τεg'

Oι διαμαρτυρ(ε< αυτd< ε(1αν οαγ αποτιjλεσμα,
γ(Ι χ ι'γητoπο ιη θoιiν o ι r.υ β ε ρνrj οε ιζ τωγ π ε Q tσσo-
τdρων xαlρι6ν, διεθγε iζ oQγανισμοi, 6πωg ο ΠoΕ,
ο oΗE, xαι c1λλοι αρμ6διοι διεθνεfq φορε(g xαι
γα αποφασιιπεiη λrjψη μdτριr;ν, πoυ Θα αποοxo-
ποιiν ιττον dλεγ1ο τηζ παQαγωγrjg μιεταλλαγμd-
νωγ οQγαγιoμιliν, τηg διι1δοοηζ χαι χQησtμo-
πο(ηoηg αυτιι1γ xcrι τ\S διdθεοηg των παραγ6με-
νων πρo[ιiντωγ χαt να επιτρrdπεται η παραγωγrj
xcιι1ρrjοη εxεiνωγ μιιiνo, πoυ Θα d1ει απoδει1Θεf
αδιι1οειιlτα' ιjτι δεγ θα €1oυν xα1"ιiα δυαμενr]
επ(δραη'

Ag μηγ γελιιiμαοτε ι1μωE, η επo1rj των μεταλ-
λαγμdνων πρo[ιiντων dρ1ιοε xαι ενdψει τηζ α-
ναμφιαβrjτητηg ωφ6λειαζ χαι χQηοιμ,dτηταg πολ-
λιilν εξ αυτιi)ν, ιiοα μdτρα χαι αγ ληφΘο6ν' θα
διαδoΘoιiγ xαι επιx(γδυνα πρoΙ6ντα. O Θε6g να

φωτ(οει αυτclιig που τα οxεδιdξoυν, τα μιελετotiν
xαι Θα τcr παρdξουγ' γα pιr1ν βιαοτo{ν να ξεxινrj-
σοUγ τη διι1δoοrj τουg, ει1ν δεγ θα μελετrjοoυν
εξονυxιατιν"6' 6Χεg τιg πιθανdE δυομενεfζ επι-
πτι6oεtg αυτιiγ οτoν irνθρα)πο, τηγ παν[δα, την

1λοlρ(δα, τ(Ι Oιχοσυοτ{μιrτα, τη φ{αη χαι τo
περιβc1λλον.

E(γαι xρ(μα η φ{ση χαι η ανθρωπ6τητα γα
υποcπε i τυ1ι1ν μη αναoτρ dψ ι ι.ιε ζ βλirβ ε g, συ μμε -

τd1oνταg ιlθελιi τηζ σε dνα επιοτημιoνιx6 πεiρα-
μα, πoυ fοωg να εfναι τo μεγαλιjτερο πoυ ιiγινε
πoτd οτoν xιioμo, ν"ατ(l"την διιlρxεια των ισ[oQι-
xι-liνxρ6νων.
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TAYTOTHTA ΚAΙ ΠOPEΙA ΣTo xPoΓ{o

ΕΛΛHΝlKH ETAIPE|A
Για την πQoστασiα τoυ περιβdλλoντog χαL τηζ πoλιτιoτLγ'ηζ xληρoνoμtdζ

Eπιμiλεια Aλdξανδρου oιxονιiμου

Tα πρι6τα βτ|ματα

Η Eλληνιxrj Eταιρεfα ιδρfθηxε τo 197|-1'9]2'
'Eνιrυι:rμα για τηγ (δρυoη τηg EΕ, r]ταν o απoχα-

Q(ιχτηQισμdg τοιl απουδαfoυ Γοτθιxoιj Nαοtj του

Σωτr]gοg oτo Ηρd,xλειoτηE Kρrjτηg απ6τη διxτα-
τoρ(α, για \,α χαταoxευαοτεi οτη Θdοη του χ6QoE
οτι1Θμευοηg αυτoxινfτων' Δεν ιJφτανε η xατεδιi-

φιoη εν69 αημαντιxοιi μνημεiου πoυ θεωρrjθηxε
"ξ6νo'' πQOζ την ελληνιx{ παρdδοoη. Eπιπλdoγ
διιi;1θηxε ο αρ1αιολ6γοζ πoυ επι1ε(ρr1οε γα τo
διcrοιriοει. Eυτυxιig' αxdpιη xαι επ( διxτατoρfαg,
το διxαoτιjQto τoν αθι6ωοε.

Η πρωτη περ(oδοg τηg EE, υπ6 τη διxτατoρ[α,
rjταν απd τtζ πto διiοxολεg' Ανdλαβε σημαγτL-

xoιig αγοiνεζ για την'Yδρα χαι τα MdΘαγα xαι
rjδη 1ρηoιμoπoιriθηxε με επιτυ1(α η oτρατηγιxrj
τηg φιλιxfg επdμβαοηg διεθνι6ν oρ'1ανιoμιitν,
ιiπωE τηg Eurοpa Nostra οτην περiπτωση τηζ

δ ιcrτrj qη αη ζ τη s μοQφli g του λι μαν ιod τη g' Yδρα g.

Στην περ(πτωση τηζ τοιμεντοβιομη1αν(αg ατα
Mdθανα, παρdτoν dντονο αγι6ναπoυ δ6θηxε xαι
τη Θετιxlj oτdοη τoυ EoT' rjταrl αναγxαiα η
πτιiloη τη< διxτατορ(αg για να αxυρωθε(τo dργo
χCΙι γα οωθε( o N6τιo-< Σαρωνιx6g απd τη βιομη-
1ανιlπο(l1οη.

Η περ(οδog αpιdιlοlE μιετd τη μιεταπολι'τευoη
διdφερε crπιiλυτα απ6 την προηγοt'μενη. 'Ηταν

ιiνταlg απι5 τιq πιο δημιιlυgγιxdg επox('g, ιδια(τε-

ρα διι1τι η ΕΕ μπdρεoε γcr πα(ξει πολι1 θετιx6

ριiλο oτη διαμιiρφωoη του ι1ρθρoυ 24 του Συ-
ντι1.γματιl< τoυ 1975.

'oμιυq' φιiνr1xε πολι1vωρ(g ι1τι η αρνητtν"ηoτ6'-
(rη τηζ διxτατορfαg απdι,αντι oτιr περι[.lαλλoγτι-

xd θdματα δεν fταντυ1α(α, αλλd αντιxατ6πτριξε
τη oτdοη πoλλι6ν πολιτιilγ. Η EE ανdλαβε μετd
απd μυατιxη παριlxληση τoυ αρμοδ(oυ Yπουρ-

γοι'i Πολιτιoμoιi, Kωγoταγτ(γου Tρυπι1νη τηγ εχ-
οτρατε[α γtα τη διιioωοη τηg Πfλoυ. Tην (δια

επo1{ εγxαιν(αοε τη δρdoη τηζ οτουs 1ιiρουg
τηE επιχotνωνfαg χαι τηE εxπαiδευοηζ, με την
πεντd1qoνη λειτoυqγ(α τoυ Γραφε(oυ Aq1ιτε-
xτογιxιfγ Συμβoυλιiγ στηγ Eρμο{πoλη τηg Σι1-

Qου, τη διανοpιrj 4.000 διαφαγειιriγ 1-ιε τoν τiτλo
"To διαατημdπλοιo Γη'' σε Δημοτιxιi Σ1oλε(α
τηg 1c6ραg χαι τηγ εxoτρατε[α γLα τη διdοωοη
τηg Πλdxαg.

Παριiλληλα η EE δραιπηριοποιrj θηxε oτo xc6ρo
τηE πQoσrαo(αg τηg φdσηE, με την γ,(Ιτασγ"ευr]τoυ

Σταθμori Bιoλoγιxων Eρευνι6ν oτη Mιxρr] Πρd-
σπα χαL ατο 1ιδρo τηζ αQχtτεχτονιxrjg xληρονo-

μιdg με τo πgαiτo πρι5γqαμμα ανααrr]λωoηg τηg

Ndαg Mονrig X(oυ. Απ6 το 1976 μd1ρι το 1980

διεξdγεται σε σι}γεQγαo(α με τα Παγεπιoτrjμια
των Aθηνι6γ χαι τoυ Λ(βερπουλ dνα πρωτοπo-

ριαxιi πρ6γραμμα με λdτη E τη g ριiπανοη g τoυ Κ6λ-
πoυ τηζ Eλευo(ναg. Kατdληξε oε πρoτdοειζ πoυ
ιjδιγαγ λriοειg οτo πρ6βλημα χαι oljμεqα o xιjλ-
πoζ τηζ Eλευo(ναg αποτελε[ ιJγα απ6 τα ελπιδο-

φdQα παραδε(γματα τηE δυνατdτηταζ αγαστQo-

φrj g π ε ρ ιπτιiιrε o:γ ο ιxολογ ιxrj g υπο βι1,θ μιιrη g'

H Eλληvιx{ Eταιρεiα ατην Ευqι6πη
Η dνταξη τηg Eλλdδαζ στηγ EυρωπαΙxrj oιxο-

νομιπrj Koινdτητα τo 1981, διε{ρυνε τιg δυνατ6-
τητεζ για περιβαλλοντιxrj δριiοη.Απ6 τo 1975 η
EE ε(1ε γ[νει μιJλoE τoυ EυριυπαΙxod Γραφε(oυ
Περιβιiλλοντοg EEB, το oπο[o 6παιξε xαθορι-
oτιx6 qdλο oτην ανdπτυξη μιαg ριξοoπαοτιxr]<
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πολιτιxrjg περιβirλλοντοg οτιg 1ιilρεg-μdλη. Η ου-

νεχliE πιrρoυαiα του τ6τε Προdδρoυ τηg EE,
Mιxιlλη Σxοι1λλoυ. oτο Συμβοιiλιo τoυ EEB xαι
μciλιoτcr ωg Προdδρoυ του απιj τo 1986 dωg τo

1992, προωΘηοε τουg οτd1ουg τηg ΕE για τηγ

Eλλirδα' μdαω τηg προιδθηoηg των ιδ(ων oτ61ων

για ιiλεg τιg xι1lρεE-μιdλη τηg EυqοlπαΤxrjg'Eνω-
(rηζ.

Tη δεxαετicr, του 1980 oημιdδεψαν επ(oηg oι
μdχεg γLα τo Δελφιxd τοπ(ο, εγd,γτια στo πQoτει-
ν6μιει,ιl εργοοτdoιο crλουμ[νcrq χcΙL για την Αρd-
xοl βιr. ενir,ι,τ ι α οτt1 l, πριiτααη δ ιαπλιiτυγση ζ τoυ

x εντρ ιxοf δρd μου. πιlυ Θα xατ6ιττρ ε φ ε τογ παQα-
δοoιcrxι1 ιοτι1 τη< πι1ληg.

Tcr τελευτcιicι 1ριiι'ια τl1g δεxαετ[αg τoυ 1980 xαι
τιι πρι6τιr τηg δεzιrετ(α< του 1990 οημιαδειiτηxαν
επ(ιrηg ιrπιi μιicr τολμηρrj χcιι crποτεi'εoμιατιx{
πριυτο β oιl λf cι. μι ε τt1 δ ι ι'l ρ',(11'ιljσll ciπd τοr' Kιliοτα
Κcrρριi. το 1988. μιcr< ι\ιcιθρηoxειαxl]< σιtt'ιiι'τll-
σηζ για τ() περιβirλλο\/ στtlν Πd.τμο. που οδr].1ηoε

ιrτηr, dντιtνη χ(Ιι εUεQγετιxt] εναο1ιiληοη τoυ Oι-
xου1-ιενιxοi Πατριαρxεfoυ μιε την ιlιxολο.1ιx{ xqG
ση.

Η Ελληνιxf Eταιρε(α μεγαλι6νει
oι αρ1dg τr1g δεxαετfαE του 1990 επ6φεραν

xiιπο ι ε g αταδ ι αxιj< αλλαγ d g στη γ πQoτε ρα ι6τητα
τolν οτ6xων πoυ επdλεγε η EE. E[ναι η επο1r]

πoυ ιδρf ετcrιτο ΠαρclQτημC{ Θειrοιrλοι,iχηζ, επo-

1r] επ(οηE 6που η EΕ παζει απoφασtστιxd ρ6λο
στηγ πQoσταο(α τηg φιiιτηg' ουμι1-ιετd1clνταg μαξ(
μιε τo Πcrνεπιοτrjpιιo ΑΘηνιilv οτt1ν εxπ6νηση των
δια1ε.ιριoτιzοjr, ιrχεδ(ο]γ για τον Aμβqαxtx6 xαt
τη Λ(pιι,η Mητριxoι1 χαι συγτoγζoνταg απd το

199Ο μd1ρι το 1995 το ΕΘνιxιj Πριiγραμ1-ια γιατην
Πρι-lοτcrιlicι τη g M ε οιl.1 ε ιcrxr] g Φιilx ια g.

To 1991 η ΕΕ ουνdταξε. ι.ιια crπι1τιq πgι6τεg αλλd,

χαι τιζ πtι] πεQιεl"τιxdg .1ενιxdg εxΘdοειg για την
περιβrrλiιι'lι'τιzιj τ"cιτ(ισταση οτην Eλλirδα. To
|992 ιl Mιxiri'ηg Σxουλλog ου1"ιμετd1ει ει,εqlγcl
οτt1 Διc1.ol"ειμη τOυ oΗΕ για τo Περιβd,λλoν xαι
την ΑνιiπτυΞη οτιl Ρ[ο xαι γ"ατ(lτo (διο dτοE η EΕ
γ(r,ετιrι ιδρυτιzιi μdλοg του MΙO-ECSDΕ.

Ε,νιil ιrι'ξcir/εται ι) ρυΘpιιig |"ιε τoγ οπο(ο πQαγμα-
τιlπιlι ιlιiντιι ι ιl ι δ ι ε θνε i< ι:lυνεδρ ιirσε ιζ γ Lcl τo πε-

ffiA&a€ru€gζg€ ffi?,&ffiffihξ
tri* τt1v προιltllαiα τr,ri τι:gιβιι}λ*vεlr;

xαu τηe ε,,}.ιτaεrτl,{tl; i*"ηθ}{ιrt,8ιιli(
λι.χ4ν,ιJB.crft rοis6 '&\ 'aβΦΦq''''ισ''r

ΓFn!}f\ ι4ιd ι d1! .Ι* 9 | q\| ιγ\yii\: . 9ε,slΦi'ι}.i,ι . s }}"] l! t: :,ι!:
6 !-Ι{r: _3l] o ΛΡ!}j. Φ1 1 }i}ι a ' "$. 

i}

Eξι,iι1 ι'λλο τιtl, πεQιoδιz.ιηi τηc Ελληγιzr]g ετιιιρε[ιι<
ι:r1ετιxιi μι: ι1 Nιiοr'ιτιι

ριβdλλον, αυξιiι,εται δυoτυxιig επ(ηg xαι η dλ-

λειψη αντιoτοι1fαg μεταξι1 dργιυν xαι διαxηρ{-
ξεων οτην ελληνιxr] πQαγματtχdτητcr. Απιj τo
L99ΖηEE με τη βοηθειατοιl νομιxο{ τηg ουpιβοιi-

λου xαι οr]μερα αντιπρodι\ρου Bαοilη Δωρoβi
νη, crνdλαβε μι(α οειρd ιτt11"ιαντιxιi:γ διxαoτιxιiγ
g.,,ι6νων οτo Συμβοιiλιo τη< EπιxρcrτεfαE για
θ dματα περιβdλλοντog. Ιδ ια(τε Qα ση |-ιαντιxdg υ-

πr]ρξαν oι επιτυxiεg οτoν crγιi:να xατ6"τηE εχτQo-
πrjg του Α1ελιrioυ, oι οπιliε( 6μωζ, λ6γο_l τηg μιη

Ψriφιοηg μdχQt τo2002 ενdg απclτo \975 συνταγ-

ματιπd προ βλεπι1 μενoυ νιi μου γ ια τιq ευ θιiνε ζ τη s
διo(xηoηg dταγ δεν εxτελε( διxcιοτιxdg αποφci-
αειg, δε διιJxor.pαν απoτελεoμιατι,γ"ατo dρ.1ο τoιi-
τo.

Παριiλληλα dρ1ιοαν οταδιαx6g αλλd ριξιxdg
αλλαγdg oτη δομri χαι τΟγ τρdπo λειτιlυρ.1(α< τr1<

EE.. Τo 1996 δημιoυργt]θηxε το Eιδιxιj Συμιβoι1-

λιo Αg1ιτεxτονιxrjg Kληρoνομιd,g υπ6 την πQOε-

δρiιr του Aνδρdα Συμεων. Τo 2003 λειτουργιlιiν
dξι Eιδιxd Συμβοιiλιιr xαι πολλdg Τοπιxdq Eπι-
τροπdg, ι6oτε πολλd. περιαοιiτερα απ6 τα μdλη
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τηζ EE γα μπoQοdν να λαμβdνουν
ενεργ6 μdροg ιrτιE περιο1dg xαι αrα

θdμcrτα πoU τα ενδιαφdρουν.'Eται
ο ρυΘμ6g εργαo(αg 61ει γiνει πολf
πιo εντατιγ"6 '< xcιt αποτελεoματι-
xι5E' ιδια(τεQα στo χ6Qο τηg εxπα(-
δευοηg ι.ιε τηγ ενεQγd oυμμετo1η
εxπιrιδευτιxιriγ xιrι μαθητιilν απι1

170 οxoλε(α crπ6 ιiλη την Eλλciδα
χ(Ιι την Kιiπρο, που εiγαι μdλη των

διiο Διxτι1ων Περιβαλλοντιxr] g Ex-
πα(δευοηg "To ΣΠoPΑKΙ, πηγr]

ξωriζ'' χαι "o NAYTΙΛOΣ ταξι-
δε{ει...".

Η περ(οδο g 2002-2002 περιλαμ-

βι1,νει επ(οηg τoγ xοιν6 xαι ιjντονο αγι6να τεοοα-

ρων Περιβαλλογτιxι6γ oργcrνι,lοεαlν ενcl,ντια oτη

1ωρο θ dτηοη του oλυ μπιαxοιl Kωπηλατoδρο μ(ου

οτo Mαραθι6να-Σxo ιν ιd. Στον αγι6να αυτdγ ιjλα-

βαν μ6ροg πλr]θοg ανωνdμων xαι επωνtiμοlν απ6

6λο τογ x6ομο, επιδειxγιjογταζ μια αυγxινητιπη
οιlνοxr] ιiοων πιοτειiιlυν οτιg αξiεg τηE δημoxρα-
τ(αg xαι ενι5g υγιdοτερου περιβιiλλoντοg. Η xα-

τιrοx ευtj του Kωπη λατοδρo μ(oυ πQαγ ματoπo ιrj -

Θrixε, crλλiι πirποιεζ πcιQαχιυρrjοειg τηg διo(xη-

ιτηg' dπωE η μετcιx(νηση τoυ sΙaΙοm, η αναxr]ρυξη

τηζ πεQιoχrjg τoυ Tροπα(ου ωζ αQχαLoλογιxοri

1ι(lρoυ xιιι xυρ(ιυg η αποδo1rj τηg α{οταοηg τηg

Eυραlπαixrjg EπιτqoπrjE cδατε το υπdλοιπo τoυ

υγροβ ιoτιiπου να πQocπατευθε ( εγταοoιiμενo οτo

Δfxτυo NΑTURΑ2000, δ(γουν xdποιεg δυγατ6-

τητεζ για μελλοντιxrj βελτ(ωοη.

Απd το 2001 ενεργοπoιf θηxαν νιJεg πρωτοβου-

λfεg, 6πωg αυτr] για την περιβαλλοντιx{ φορoλο-

γιxlj μεταρqfΘμιοη, σε ιruγεQγαofα με τo Eυρω-

παix6 Γραφεfο Πεgιβdλλογτοζ, πoυ πqοωθεfται
απd τo Γιdννη Παλαιοπραοοι1,' Αγαπτι1xθηxαν

με επιτυ1fα νdoι 1ι6ροι προβληματιομο{, 6πω9

γ ια τη 1ωρoταξ (α των νηοιιilν του Aιγα (ου' γ ια τo

σηζ χαL γtα τηγ εxxληοιαοτιxrj αρ1ιτεxτονιxr].

Δενυπdρ1ει ι1λλη ελληνιxrj Περιβαλλοντιxr] oρ-

γdναloη πoυ γα ουνδυiιξει τdτoια ευρ{τητα εν-

διαφερ6ντων, με πρoοriλο;oη oε ουλλoγιxo{g
xαι δημοxρατιxoιig τρ6πουg ενιJqlγεια<. Η Eλλη-
νιxrj Εταιρε(α ε(νιrι τα μdλη τr1g. Kαι ε(ναι φανε-
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βιrθωτε( cιπ<i τα dργιι εz.τριlπιjg τotl Α1ε.λι'iot'

ρd απd τηγ ιοτoQιχriτηg πορε(α 6τι dπωg χαt στo

παρελθ6ν' dτοι xαι oημεQα, η ΕΕ δ(νειτην ευχαL-

ρ 
(α δραοτη ριoπo iηoη g οτο 1ιilρο του πε ρ ι βd.λλo-

ντoζ χαL τηg πολιτιoτιxrjg xληρoνομιdg οε 6λoυg

dοουg θdλoυγ γα δεξoυν τo ενδιαφι1ρον τιlυg ι51ι

μ6νο με λ6για, αλλιi με πQαγματιχ6 dργo.

Η τοπιxli επιτqοπri HμαΘ(αg
Στην ΗμαΘ(α oυγxρoτl]θηxε Tοπιxrj Eπιτροπr]

τηg Eλληνιxr]g Eταιρε(αE to 2002 y"cιι μdοα cπιl
2003 πραγματοπo[l1οε μια oειρd δρdοεων' με
oτ61ο τt1ν ευαιοθητοπo[ηοη τηg xoινr]g γν6μηζ
για τα θdματα πoυ ενδιαφdρουν την Eλληνιx{
Eταιρε(α. Mεταξιi αυτcilν r]ταν προβολdg ταινιιiiν
οιxολογιxo{ πε ριε1oμι1νoιl, 11 "Eβδομdδα γγωQι-

μ(αE με την Aq1ιτεxτονιxt] Kληριlνoμιd τηg Bd_

ρoιαg" που απευθυγιiταγ οε μαΘητdg των τελευ_

τα(ωγ τdξεων του Δημοτιxοf ο1ολε(ου, xαι t1

διοργd,νωoη οτη B6ρoια χαι οτη Ndoυoα' τoγ

Σεπτ6μβριο xαι oxτι6βριo του 2003, Φωτογρα-

φιχliζ 6xθεοηg για τα 301ρdνια προοφoρdg xαι
δqdoηg τηg Eλληνιxr]g Εταιρε(αg, που ουγoδεrj-

τηxε απ6 παρoυοιι1οει< ενδιαφερdντων περι_

βαλλοντιxι6ν θ ε μι1.ταlν xαι πρo βολι6ν.' Ηταν μια
μοναδιxrj ευxαιρ(α γtα τo xοινd να γνωρ(οει τo

dργo τηg E.E. xαι να τo oτηρξει δυναμιxι1,. Xo-

aηγ6ζ τηg ιixθεoηg ανdλαβε το'Ιδρυμα A.Γ' Λε-

βdντη, πoυ οτηρiξει οταθεqd, την πολιτιοτιxrj
xληρoνoμιd του τdπου μαζ, ενι6 6λεg οι εxδηλι,i-

οειg τdθηxαγ υπd την αιγiδα τηg Nομαρ1ιαxr]g
Αυτoδιοixηοηg Ημαθiαg.

Mον{ Αγ. Γεαlργ(οι' \z|1rριiφιlλλo. Πιlλιrεσζ ιι^1ιlll'ιιq τηg Ε.E. γι(ι \'(ι ιιη
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Σημειωματαριo Πoλιτιoμoυ :

l αvo U αρ ιoq- Φεβρo Uαρ ιoq- M αρτιoq

Arr.5.,, nιrη ματογQαφιxd τμrj μα του ΔΗ'Πo.N
προβλ{Θηxαγ oι ταιγ(εg α' πρoβoλl]g: ''Σεβd,x ο

Θαλαoοιν6q''' "Xα;'ιdνoι oτη MετιlφQαοη'' τηζ Σ.
Κ6πoλα,''Πολ(τιl"η Kουξ(να'' τoυ T. Mπουλμdτη,
''Master and Commander: Στα πdρατα τoυ x6-
σμoυ'' του Π. Γoυfρ. ''Aβιiο'τα1τη Γoητε(α'' των
Kο dν,''o Αρxι'lνταζ τ0]\, Δα1τυλιδ ιιi:ν : η επιστQo-

φtjτoυ Bαoιλιir" του Π. Tξd.r"οον. ''O τελευτα[og
Σcrμουρdι'' του Ε. Ζo{w.. "Kdλλιο ciργci παρι1
αργι1τερα'' τηE N. Mdγιεqq, ''Seabiscuit" τoυ Γχ.
Ρog, "Ι am Dina" τoυ o. Mπ6ρνεταλ.

Ανdμεoα τoυg ιδια[τερη επιτυ1fα πoιοτw"(ι xαt
εμπιlριxd oημεfωoε η "Πολ(τιxη Κoυξ(να'' επιλ6-

γoγτα( ιjγαν oιxεiο μαζ χd}Qo (την xoυξ(ι,α) για
να ενιο1ιiοει τoυζ ξωτιxorig pιriθουg περ( φαγη-
τoιi xαι να δε[ξει πιioο πfοω απ'αυτιi xρf βεται η
αλl]θεια των πQαγμιiτωγ.

Mε τiτλo ''33 1ρdνια ξωγραφιxrjg πορε(αg''
εγxαινιιiιπηχε η dxθεη ξωγραφιxrjg τηg Ανναg
Kαραγιαννοπoιiλoυ - Kαξαντξfδoυ ατην εxθε-
οιαxrj αiθoυοα τηg Δr1μoτιxrjg Bιβλιοθrjxηg τηg
Ndoυoαg' H xαλλιτ61νηg μιλι6νταζ για τη δoυ-
λειd τηg ε(πε 6τι "'Eναg xαλλιτd1νηg δεν πρι5πει
νcr οταμιrτciει. πρ6πει να πειQαματiξεται χαι γα
πρo1ωρdει μιπροοτιi υιoΘετι6γταg διαφoqετιxιi
οτυλxcrι ε(δη ξωγραφιxr1g' γι'αυτιi θα δεiτε ο'την
6xθ ε οη εγ"τ 6 

-< 
απ6 τo" d ργα ιrε μoυοα μιi, αγ ιoγQα-

φ(εg xcrθοiE zαι διcrφoρετιxοfg τgdπουg ξωγQα-
φtχ]iζ''.

o xαλλιτdχ\,ηζ Δημ{τριog Σxoιiπερ εξdθεoε
dργα Eοl.1ραφιr.rjg του στηγ α(θουοα εxΘdoεωγ
τηE δη pιιlτιzrj< Bι βλιοθrjxηg.

Πρoγ μo.oπoιr] Θηxε απι1 τα Ε'txcιcxm6'EQγα-
oτljρια τoυ ΔΗ.ΠO.N. εxπαιδευτιxrj εxδρoμlj
οτην Aθfνα. Oι εr"δρομε(q επιoxdφτηxαντη Διε_
θνr] 'Exθεoη Σi'γxρoνηg Td1νηg Outlοοk, την
dxθεοη ''Τo φο-l< τoυ Απ6λλωνα" στην Eθνιxrj
Πιναxοθr]xt1. το Moυoεfο Kοομr]ματoζ του Η.

Eπιμdλεια: Θαvιiοηg Mυλωvιig
Kατεqivα Tιiμταη

Λαλαoriνη }tαι παQαχoλorjΘηοαν την παqιicπαιη
του EθγιxorJ Θειiτρoυ'Aμλετ'(οxηνoΘ. M. Kcr-
xoγιι1ννη).

Ag1ιou οτα Ειxαcπιxιl, Eργαοτriρια o Γ3' x{-
xλοg μαθημι1των για την Ιοτορ(α τηg Td1νηg απ6
τη Δωqοθ6α Koντελεγτξ(δoυ.

Tα Ειxαoτιxd Eργαoτljqια Ndoυσαζ συγεQ-

γι1οτηxαν με χαι φιλοξ6νηoαν τα αγτ(οτoιχα εQ-

γααπj ρ ια τoυ Kιλx(g, Σ ε ρρι6ν xα ι Σταυρoιiπoλη g

για τo o1εδιαoμd ενdg xoινιlιj εxπαιδευτιxοrj
προγρdμματoζ με τ(τλo ''Mε αφoQμi dνα 6ργo
Tdxνη g" εxθ dτoντα5 ταυτd1ρoνα τα dργα τoυζ στo
xoιν6'

Στα πλα(οια τoυ xrjxλου "o αυγγραφ6αg xαι
τo βιβλ(o τoυ'' πoυ διoργανι6νει o ΔΗ.Πo.N οε
oυνεgγαο(α με μεγdλoυg εxδοτιxotig ο[xoυq, xαι
που φ6το9 ε(ναι αφιεqωμdνog οε γυναixεζ συγ-

γραφε[g, παρoυoιdoτηχαγ αην αfθουoα τηE E-
oτ(αg Moυοc6ν πρoλογιξdμενα απ6 τoν Δημr1τρη
Moυρατ[δη τα βιβλ(α των εξr]g ουγγραφιiων: ''7

Θανdαιμεg Πεθερdg'' τηg Nixηg Tdντoη, ''Tο πα-
ρα μιi θ ι των Ψυ1ιf ν" τη g Boriλαg MιiστoQη'''Mε τo
Φεγγdρι oτην πλdτη'' τηg Mαρfαg ΣxιαδαQ6οη.

Παρουoιdστηχετo βιβλfoτoυ Γ. E. Mαγoυoιi-
xη "Συνομιλ[εg με τoν Αριοτοτι1λη'' απd τουE x. A'
Bρ(τoιo (xαθηγηπj τηg Ιατqιxr]g Σxολrjg του
ΑΠΘ) γ"αL}ι' Ε. Bαλoαμiδη οτην Eαι[α Moυoιilν
υπd τη διοργιiνωοη του Δrjμoυ Ndουοαg χαι τηζ
Πoλιτιατιπrjg Eταιρεfαg Eπαρ1(αq NdουοαE ''o
Αριoτοτ6λη9'' σε συνεργcro(α με τιζ εxδιiαει<
Eλληνιxd Γqιiμματα"Eνα βιβλ(ο πoυ απευΘ{γε-
ται xυρ(ωg στoυζ μη μυημdνoυζ στo dgγo τoυ

μεγdλoυ 'Eλληνα Φιλdοoφου, oτο oπο(ο pιε τη

μoaφ1 εQωταπαγτt]oεων, με τqιiπο ειiληπτo, ευ-

1dριoτο χαι χαταγoητd, γ(νεται dναg εxτενr]g
διι1λογogγιiρω απd dλα α1εδ6ντα ξητ{ματα που
απαα1ιiληoαγ τογ Aρ ιoτοτdλη.

Παρουoιιioτηxε επ(oηg απιi τoυg Στ. Αποoτιi-

λ-
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λoυ xαι Α. Oιxιlγιiμoυ στO 'Στ€xι Nεολα(αg'τo

βιβλ(ο τoυ oιlμπολiτη μιαg Θ. Ζι6τα''0ι Mποιiλεg
τηg Ndoυιlαg, απd τr1 φυλετιxri μfηoη οτη διονυ-

ιlιcιxη λιrτρε(α''.

Πρ,rγμo'oποιrjΘηxε οτο Δημοτιxι5 Θ6ατρο η

ετtjι:ιcr 1oρειlτιxη εxδr]λαlοη τoυ ομ(λου 'Γενi-

τσαρoι xαι Mπoιiλεg' ιiπιlυ οε μiα xατdμεoτη

απιj xdoμo ιr(θοιloα oι 1301ορευτ69 του ομ(λου

ενΘoυο(αοαν l.ιε τιζ 1ορευτιxdg τιlυg ιxαν6τητεζ'

Διοqγανι6θηxαν απ6 τον ΔΗ.Πo.N σε συγεQ-

γαo(α με γνωαιd μιουαιxd o1ηματα, μουoιxι{g
εxδηλιilιrειg οτο ΣτιJxι Nεoλα(α<, τα ι1οοδα των

οπo(ων διατ(θενται για φιλανθρωπιxοιiζ σχo-

ποfE. ΚαταEιο.lpι6γoι xαλλιτd1νεg dπωg o Bαο(-

ληg Λdxxαg, το o1rjμα Salvador oil pιε τουg Kι6-

οτα Mαxριlγιdννr1, N(xο'Eξαρxo' Δημητρη Tο6-

λιο xαι Σωτr]ρη Λαδιd, οι'The Stars & oι φ(λοι'
xcιι η Aρλdτα ξωντdνειμαν το x6φι.

Moυιτιx6g βραδιdg διoργιiνοlοε τo μoυοιxι5
xcrιρενε(ο ''Σε(ριoq'' με πQoσχαλεομιdνoυg τη Σε-

μ6λη Tαγαριi.' τιlυg Strangels' τον Παντελr'1 Στdι-

γ'o γ,αl το αυγxρdτημα Ηuman Τοuch με τoυE

David Lynch' Γιι6τη Kιοιlρτοdγλoυ, Σταfρo Λαν-
τοιιi.

Στο πλcr [οιο τι'lυ xιj xλo υ oυγαυ λ ιιliν'' Mου οιxι1 g

Δκιδρο μ69'' τoυ Δη μoτιxοιj Ωδε (ου dδωοαν ρεoι-
τι1λ πιιiγιlυ οι M. Καξdg, Π. Tρο16πoυλoq, οι Η'
Δημιiγλoυ xαι Δ. Δηpιdπουλοg (oυναυλiα pιoυσt-

ιrjg δαlματ(ου με dργα για φο:νr1 xαι πιdνo), ει'ι6

οτο πλαfοιο του xfxλου ουγαυλιο1γ ''N6οι Σoλf-

ιlτεE'' dδωοαν ρειlιτι1λ βιολιοf η Δdoποινα Σx6_

ντου (οτcl πιciγιl η Φιλιππ(να Φιλ(ππoβα) xαι
ουγαυλfα με dργα για βιολi xαι πιι1γo oι Λ'
Κοx6ρια xαι Γ. Kοιiγιαg (ιxο πιd,νιl η Ι' Πολυ-

ξω(δου). Στoγ (διο xιjxλο oυγαυλιιi:γ δ6θηxαν xι
αρxετ6< μαθητιx6g επιδεiξει<-oυναυλ(εg απ6
ιrπoυδαοτι{g δκrφ6ρων επιπdδωγ των o1ολιiν
του Δηpιoτιxοιj Ωδεiου. Συγxεxριμ6να oτη δεfτε-

ρη εxδr]λωση του xιjxλοιl αυμμετε(1αν oι εξljg

μαΘητdg: M. Αxριτ(δoυ, N. Mαxρ{, N' NιxoλαΙ-
δηζ, E. Γουοιiπoυλog, Στ. Mουρατ(δηg, Α' Στοi-
δηζ, Γ. Δεληxρrjoτoζ, Θ. Mdραg, Π. Πατοιαg, K'
KαΤμαxιlμηζ χαL Στ. Kωοτι5πουλοg.

ΙΙ pιιxτl] 1οροlδ(α τoυ Ωδε(oυ Nαο{οηg προ-

οπαλειrμι6νη απ6 τον Mητρoπολ(τη Bερo(αg,
Ncιιlt'ιrηg xαι Κcrμπαν(α< ιrιlμμετε(1ε οε συγαυ-

λ(cι πoυ πQαγματoποι{Θηxε ιlτον 'Xι6ρο Tε1νιiν'
του Δrjμoυ Bdgoιαg μιαξ( με τη 1ορωδ(α "Η o-
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PEΣTΙΣ''.

Mro dμoQφη εxδrjλωoη με χεντQιχ6 θdμcl τη

βυξαντινf μoυoιxη οργdνωοε η Ιερd, Mητριiπολη
σε (rι,γεQγαo[α με τογ ΔΗ.Πo.N οτο Πνευματι_
x6 xdντρο του Ι.N. Αγ(οιl Mηνd. Aφοι1προλ6γι-
οε ο πcrλλιτ εμ ιν"6 gδ ι ευ θυντη g τη g Σ1oλ{ E Bυξα-
ντινrjg Moυοιxrjg τηg Mητρdπoληg x. oρδoυλf-
δηg, ο Aρ1ιερατιx6g επiτρoπog αQχιμ. Π. Mητρo-

φιiγηg Γιdγxαg μ(ληοε γιατη ''Bυξαντινf Moυοι-
ν"η xαι Nε6τητα''. Eπiοηg, παEroυοιιiοτηχε το

βιβλ(o "Moυσιx6γ Bυξαντιν,6ν Ανθοg'' του αε(-

μνηαroυ Ιεροιpdλτη Δ. Bαqβdρη, ενιδ μαΘητdgτηζ
Σ1ολη-( αλλd, xαι τηg Εoτ(αg Moυοcilι' ερpιrjνειl-

oαν εxxληαιαοτιπoιig f μγoυζ xαι βυξαντινιi τρα-

γοιiδια υπ6 τη διε{θυνοη τoυ χ' oρδουλ(δη.

Ιδιαiτερα ενδιαφdρoυσα συναUλ(α διοργανι6-
θηxε απ6 τo ΔΗ.Πo.N με το μoυoιx6 σχfμα
''Mελωδo( τηg παρdδoσηζ'' απ6 τηι' Πιερ(α (Γ.

Κωοτιjπουλοg, Στ. Κουxiιραg, Δ. Kαραμorjξαg'
N. Καραφdρ.1ια, Ι. Κουτoιμανηζ, X. Kουxιl,ραg'
Κ. Kιriοτα).

oι διαλdξειg ''Αoτι1ρια xαι Aνθρωποι οτl1νι1α

xιλιετ[α'' που διoργαγωγει η Eταιρε(α Aοτρονιl-

μ(αg & Διαoτr]ματoE τoυ Bιjλoυ - Παgdρτημα
Ndoυοαg μαξ( με τογ ΔFLΠo.N oυνε1(οτηxαν

με τηγ ειοr]γηαη τoυ N. Σoλοlμο{ με θιJpια ''Tιl
Eθνιxd Αατεροοxoπεio''Eιiδοξo<''' Ndεg πQοο-

πτtν"i'g για τη γεολαiα".

M' oφoρμητη διοργιiνιDσητoυ 1oυ Πανελλlj-
γιου Φεατιβιiλ Bιντεoταινιιi)\' Mιxροf MηxουE
oτη Νdoυoα απ6 την A oτιτ"ηEταιρε (α ΑTΡΙ oN.
πρoxηqrj1θηxε διαγοlνιομdg Aφ(οαg απd τα Eι-
xαoτιx6" Eργαατηρια τoυ ΔΗ.Πo.N.

H Eταιρε(αγιατη Mελ6τη χαιτηγ Ιoτορ(ατηg
Ndουoαg xαι τη g Πε ριo1r] g''ο Aριατoτdλη g'' δ ιορ-

γdνωoε εxδηλωoη οτο Θdατρο 'Αγετoγ'τηg Θεο/
νfxηg με x{ριo θdμα: ''οι Mαxεδdνεg οτoυg Oλυ-

μπιαxο{g xαι dλλoυg Πανελλ{νιουq Αθλητιxo{g
Αγιδνεg xατd την A91αι6τητα'' με ομιλητr] τον x.

Γ. Mdλλιo. Εxτ6gτoυ xυρ(oυ Θdματog υπηρξαν
αναγνc6οειg-oμιλ(εg απ6 τoυg x. Γ Aντιφd,χο χαt
x. Ν. Σπdρτoη, προβoλ{ μιαg μιxροf μηxουE
ταιν (αg }tα ι τoυ ντοxιμαντdρ "Nciουοα, δε ξαμενrj
μγliμηE'', ενιi το πρι5γgαμμα τηg εxδr]λωσηζ 6_

xλειoε τo Λιjxειιl Eλλην(δο;ν Ndουοαg.

Mu nouηγυq ιxr] παρ6λαoη εντυπο'lοιαxιilν οιr-

τυριxιiν αρμdτωι, χαι χαQναβαλιoτων ολoxλη-
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gιδθηπαν oL πετυχημdνεg xcrι πλoιiοιεg εxδηλι6-
αειg "Nd,oυoα-Αποxριιi". Παριiλλr1λα' υπ6 τουg
riχoυg ταlν 1ιiλxινσ]γ τηζ μπι1νταg τoυ Γxdραν
Mπρdxoβιτs χαι μια μεγι1λη πατινιiδα' αλλιi xαι
με τη σι,γαυλ(α του αυγxρoτrjματog ''Trubοska
Band'' με τoυζ Xρ. Tοαπρdζη, K.Παγων(δη, Στ.
Ζιωyα ιj Mπαxοιiρo, Αλ. Ko6ν xαι Δημ. Mπαρ-
τζιixα πλr]θog xdoμoυ διαoxdδαoε xαι 1dqειpε
με την xαρδιd του.

Ιδια(τερη επtτυx(α, μdλιoτα oη1-ιεfωοε η Θεα-
τρ ιxrj παριiιπαoη odτιραg''oλυ μπιιiδα xαι εxλo-

γdE τηg ΤoιxνοπιJμιiιτηg ο μεξdg'' τωγ.X. Tofτοη,
Γ. Mπιτdρνα xαι Θ. Ndλxα που oυν6δεε dξυπνα
χαι με oξι1 xριτιxιi πνειiμα Θdματα τηg μυθολο-
γiαg, τoυ αθλητιομοri, τηg πoλιτιx{g xαι των
εθ(μων μαg υπd το πρfομα |"ιιαζ αQtστοφανιxr]g

ματιdg πλιl{οιcrg οε οxιliμματα χαι θεατριxdτη-
τα. χαι xατ' εξοxr]ν επ(xαιρηg...

Mro αxdμη επιτυ1ημιJνη αυνd,ντηoη νιJων με
θ ιi μα''o ιxoλογ (α xα ι T61νη'' πραγ ματοπo ιrj θηxε
cπην πιiλη μαζ. Η oμιiδα Φιλ[αg xαι Συνεργα-
ιt(αg τoιr 1ου Λαππε(ου Γυμναο(oυ Ndουoαg
φιλοξdνηοε 11 μελι] oμdδα γιjωγ απι1το Bogen
τηg Γερμαν(αg oτα πλα(αια τoυ πQoγQdμματog
τηg Γ.Γ.N'Γ ''Nεολα(α: Δριiοη Ι - Ανταλλαγdg
γdωγ''.

o ι ομιiδε g Περιβαλλoιτιxf g Exπα[δευοη g του
1ου xαι 2ου Γυμναoioυ Ndoυοαg πoυ υλoπoιoιiν
πριlγρirμματα Π.E., oυμμετεi1αν οτo 3tjμερo οε-
μινdριο που διoργdγωσε τo xι1ντρο Πεqιβαλλο-
ντιxηgΕxπα(δευοηg Ndoυoαg με θdμα ''Αρ1ιτε-
xτον ιxιj xcr ι β ιo μηxαν ιxr] xλη ρονo μιd τη g περ ιο-

χig ιιαE - αξfεg cιπιiτο παρελθdγ - παQαχαταΘrjxη

γιατο μιdλλor,''. oι μαθητdg Στ. Kofντη, N. Kρ6ξη,
M. Mαxροπofλoυ, Στ. Toποfξηζ, Κ.Kαgυπiδoυ,
Γ. Tξι6ρτξη9 τoυ 1oυ Γυμναο(oυ xαι A. t\€xxα,
N. Mπιiιτoη, M. MπdιτσξS, T.Πααιαλr], Α. Πεq-
τοιιltiνηg xαι Σαρc.ιxdπουλog του 2oυ Γυμναοfου
cruμμετε(1αν σro σε|-ιιγdριο. Tο oεμινι1ριο παρα-
xoλoriθηoαν 60 εxπαιδευτιxοf xαι περιε(1ε πε-

ριηγrjoειg-ξεναγrjοειg, xαΘιilg xαι ομιλ(εg_εισ1'l-

γr]αειg απ6 τιg x. Φ. Bλ<i1ου, 'o. Τραγανοri-
Δεληγ ιιiννη, Π Θ ε oλoγ (δου y,αL τoν y,. Α o ιxoγ6 -

μoυ. Mciλιαrα μι1ροg τoυ υπr]ρξε ανoιμ6 χαt για
τo xοιγ6 6πoυ παρoυoιdατηxαν χαι τα πQoγριiμ-
ματα Π.E με οιrντον(οτQιεζ τηζ χ. M. Kαρυδd xαι
Στ. Moλtiβcr.

Mro ενδιαφιJρoυσα χαL διαφορετιx η oyoλ"ιxη

γιορτη με τ(τλo ''Απ6 την πτιioη τηE π6λη9 ωg
ο{μερα" παqουο(αoε τo 1ο Eνια(o Λdxειο Nιiου-
σαζ στo Δημoτιxd Θdατρo αrα πλα(αια τoυ εοQ-
ταoμof τηg 25ηg Mαρτ(oυ. Πεgιελιiμβανε μ(α
οειριi θεατριxι6ν δρcδμενων πoυ προα€γγιξαν
την ιατoρ[α του Eλληνιoμοri απ6 την πτιioη τηg
KωγoταγτιγofπoληE ωg αrjμερα. oι xαθηγητdq
γ".x. A. Xατξ6πoυλoζ, B. Κoυφdπoυλog xαι Σ.
Τoι1λαπ (δου επιμελ{ Θη χαγ τηγ ε xδrj λωοη' ενιi.l

οι ομdδεg τoυ προγριiμματos ''Αγωγ'i YγεfαE'' &
"Ιαιoρ(α μdoα απd πoλιτιαrιxιi δρι6μενα'' συνεQ-

γdοτηxαν για τηγ πQαγματoπo[ηοη τηg.

Στo πλα(οιo τoυ εoρταoμoιi τηg Παγxιiσμιαζ
Ημdραg Παιδιxοrj Bιβλiου (2 Απριλ(oυ) το τμr]-

μα βιβλιοΘr]xηg τoυ ΔΗ'Πo.N με τη συμμετo1r]
του KΔΑΠ-MEA, τoυ βρεφονηπιαxo{ Σταθμοιi
του ΔΗ.Πo.N xαι των νηπιαγωγε[ων τoυ Δ{μου
NdoυoαE οργdνωοε απ6 τιE 28103 μdxρι τιg 03l
04 εxδηλc6oειE για παιδιd 6πω9 xoυxλoθιJατgo,
6xθεoη ειxαοτιxιliν δημιουργιιδν xαι ομιλ[α τηq
oυγγραφdαlE Θ. Xορτιιiτη.

Η Παιδιxrj Σxηνl] τoυ ΔΗ.Πo.N παρoυo(ααε,
επ(αηg, τη Θεατριxrj παριioταση ''Τα ρoιi1α τoυ

βααιλιι1'' του Γ. Kαλαντξ6πoυλου, πoυ οxηνοθd-
τησε ο Αλ. oιxογdμoυ χαι 6παιξαν oι M. Αδαμ(-
δηE, Γ'Πdιog, Σ. Koγτoιiληζ, E.Αδαμ(δoυ, Κ.
Τooλιixoυ, M. Ξι1νου, N. Ξαγθοπoιjλου xαι N.
Ιωαννiδηg. Eπρ6xειτο για μ(α παριiαιααη με
xιοrjμoρ γεμdτη 1ρcδματα, x[νηαη xαι πολf μου-
o ιxη xαι τραγof δ ια ιrrην οπο(α ιlυν ε ργdαrηxαν
oι Π. Στo(δηζ, Θ. ΦQdγγηζ, K. Mπoιiοxα xαι Δ.
Φειδιiντoηg.

H ειρλιoοixη τηg Eυξεfνoυ Λdαxη Ndoυοαq
oυμμετd1oγταζ στoγ εoρταομ6 τηg Παγxιiσμιιαζ
Ημdραg Πα ιδιxoιi B ιβλfoυ πραγ ματoπo (η oε διr] _

με Qο ε oQτα oτιxιilν ε xδη λι.,1 αε ων με θ ε ατρ ι xη xαι
ηλεxτgoνιxrj παρoυο(αση τoυ xαλdτερου παιδι-
xοf βιβλfου για τo dτog 2002 ''To Δι6ρο τηg
Παπλωματofζ'' του Tξεφ Mπριμπd. Eπιμελr]θη-
xε οxηνοΘετιxdη K. T6μτη (θεατρολιiγoE). Συμ-
μετεf1αν τα παιδιd Π. Pdτξιoυ, Στ. MολιiβαE, A.
Aπριτ(δου, M. Αxριτ(δoυ, Σ. Πουλτfδoυ, Eλ.
ΖαραψπotΧα, Φ. Παπαδr] xαι E. Mωυoιιiδου,
ενι6 oτην ηλεxτρoνιxrj μoaφf xαι αφjγηαη εQγd_
στηχαν oι Στ. Πoυλτiδηg xαι Eυδ. Ζαραψπιlι3xα
(εππαιδευτιxdg) αντ6οτoι1α.
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