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-fτα Zρorια
τoα '5o

ι,<αι μ8ταooo
Mαρf τι γιαιι1γι dπαθα η dρμη την dλλη βoυλιi ,

στηγ παQαφαod,δα μoυ γα σαζ πω γιατηγ π(τα μι
τoυ μdλι τoυ μπα}.ιαλ(oιoυ, ε(μι xι ληξoυρη, τd-

γQαψα αλλιι6g. Πoιog δεν ξdρει οτην Nιιioυoτα
6τιτη μoιqdξoυν για την "y}ilΥ"εL6'' dμα ια, riταν
να γdνει ου 1ατdg, τ6λoυg πι1,ντoυν, γα μι συμπα-
θιiτι.

Ιπρoυ1τdg πoυ πr{γα σ' 6να αxιlλιαμα να μαoλα-
τdψoυ Ψfχα, μπιξ6ρ,ιoα ν' αxotiγoυ τιg γυνα(xιg
γα πιγιoιjγτι πωζ d1ουν τd1α τραν69 ντoυλι1πιg
ωs τoυ νταβι1νι χι πωζ xαρxαλι6νουντι γα τιs
oυμμdαoυν ν"ι αυτ(.g 6λoυ αλαμανιoμιJνιg ε(νι.
Eμ, ι1iξντιoαν ν' αγoυ ριiξουν ροιi1α πoυ δ ε 1ρ ε ιd-
ξoυντι, οιotj γα πιiρoυν. Σα μπιτfξoυν οι παρι1-
διg, ιd ν"ιη}ναiτιη,τoπot6τιι xι1θε Σαββd,τoυ oι
γυνα(xεg oτoυ παξι1,ρι, β(ρα οτqιμι6νoυγτι να
παλαγξoυV, Φζ xι η μorjτοχoυ η Ιλιν(τoα μια
τα1ιoινrj 6ομπqω1νε μι τoυ γx6φoυ τιE dλλιg, να
σπαQγιστoιiν παρdxει, για ν' αλαμαν(oει xι αυτrj
oτην x6παl'

" T L "Lαxoυ βανι1 g μαρrj xoυρ (ται μoυ τ6οα ρoιi1α,
τζ6"ψπα δ[νειg τιg παρι1διg σoυ" την παραμαξι6-
νει η μι1να τηE τηγ Kατιρ(νη. "Σιγd, τιg παρdδιg,
απoυ δdxα ευρι6 6δoυxα xι πrjρα δυo μπλoιiξιg,
π{ρα τι ν"α}ν€g|"

Δυo μπλoιiζιgτι6ρα, δυο τα' ιiλλoυ Σαββdτου, ιd
λoυγαqιdο'τι π6oα Σαββιiτα d1ει oυ 1ρ6νο9 να
δε(τι πωg γιουμιiξoυν oι ι1xριg α1ρε(αοτα πρd-

ματα.' Yoταq α β 6q α τα πατ ιxι6γoυγ oτ ιE o αlιν"o6 -

λιg για ξιπqoυβ6δtασμα. Tα βλ6πoυν oι τραν(τι-

QιE χι αριταιι6νoυντι. "Mαρri ιγc6 18 1ρονc6ν
γιiμπριξα μι dνα παλτ6 δι6ρθωμα πoυ μt τ6qqα-
ιi-lιν η Ιλdνη η Πιτoιofνιγα μL εγγιι1τoι6ντιg απorj

xdτoυ oτoυ γ ιαxd ν"ι ιo ε(g, θ ιιiμα να oαg γ ι1ν ε ι, τα
πoυλιμdτι orjδι 6τoι μι τιζ γταμπ6}νιg;''

Σxαλνο{ν τιg oαxxo(lλιg, xρ(μα τ6να, xρ(μα τα'
ιiλλoυ, ιdτην η Mrjτοα oτα ιξ(ντα τdoα μι xαρδori-
λιg Ι loveyou oτη μπλo(lζαν"ιπαπoιjτoια μπoυγτι-
ριi ααν τoιιiμxιg xι oυ μπdρμπα-Nτι6νηg π6τι μι
βιioοινoυ τιι π6τι μι πoυQτoυγ"αχ( πoυγ"d,μιooυ,

αυτι1 πoυ δεν βdνει oυ γι6g τoυ. Mια 1αqιi αρ6-

ξoυντι, β(gα γυαλζουντι, dτι δεγ dβαλαν oτα
γιdτα τoυζ...

"MαQ{ πoυ τ6τι ιμε(g" θυμι6τι η Bαoιλιxofδα, "

μια ντουλιiπα ε(1αμι για 6λoυν τουν τα'iφd xι
περ (oευ ε τ6που g, δεν πλιατoιxι6νoυνταν τα Eroιi1α,
6πωg τc6ρα! 'oλoυ διoρθιiματα ε[1αμι, απ'τoυ
dγα oτoυγ dλλoυ πrjγαιναν τα qorj1α 6οoυ να
λιc6oουγ nιι τ6τι γ 6νoυνταν πoυδ ιιJ g, απ_ αλλιιiτι-
xoυ ρoιi1ο τoυ φλιlμπoυQo }ιι ητξdπα, dβγινι πι
παμμιι1πιdoτρα για τα ντιντξιρdδια xι o,τι απ6-

μγεισχι γ6νoυνταν πατoιαβoιjρια rj xoυρdλια για
rjφαoμα, (να η αναxιjxλωoη!). Aμα μ(xρυγαγ ot

μπλoιiξιg, τιg ξιiλωναν oι μd,νιg μαE χι τιE ξανα6-
πλεγαν, ιJπαιρναν xαι xαμμιιi xo6xχα xινorjργια
απ' τoυγ Mολυβδιl xι 6βαναν λ6ντρι9 για γα
φτιiαει. Δυo ξηλoυμdνιg τιg 6πλεγαν μdρτη xαι
γ ι1νoυνταν 1oντqdτερη. Aναφταν o ι β ελ6ν ιg, αυτrj

η δoυλειιi γ6νoυνταν 6ooυ γα μπαταν(αει τoυ

μαλλ( xι μofγγι τιiτι πoυλιμιoriνταν, αφοι1 dβγα-

ξαν ιι xανιlxoμμdτι για ραx6πανoυ!

Tα xoυρ(τoια xαγτ6πoυταg 6ξoυδα, νε βαι|fματα,
γε λoιjoα. Aυτ€.g πoυ πrjγαιναν στo Γυμνιiαιoυ,
μια πουδιιi ε(1αν μοιiγγι πoυ τηγ 6πλυγαγ xιiθι
Σαββdτoυ, xι 6λoυ τοιρoυμdνoυg riταν απ' την
ανι1ποδη oυ doπρoυg oυ γιαxtlg γιατ( οιδερι6νο-

,7
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γταγ ν6τιoζ χι την xoρδ6λα 6λoυ β(α-β6α οτoυν
τof μπου την oτι1γνωναν. Γιατη γυμναoτιxη ε(xαν
μια βρdxα πανkιν"ητην (δια 6 1ρ6νια γ"t παπot-
τοια ι1οπρα βαμμ6να μι οτoυμπdτοι, αμι1 oτιg

γυμναοτιxdg επιδε(ξειζ, dλη η Nιι1oυατα πηλα-
λοfoι γα τtζ 1αξ6ψει (πjφλα νd1oυν οι μαξωρd-
τεg!)

Aυτdg που πrjγαιναν τοιρdxια στη μοδ(oτρα rj

δofλευαγ στoυ εQγoυοτι1,σιoυ, γιiμπριζαν αρ1Γ
τερα, ι5βαναv xdλτοιg ι|ιλ6g xι ταxοfγια απ'τα
δεxαπιjγτι-δεxιlξη, φoυρι6 xι βQα xι1θε Kυριαxrj
7-8 φoqdg πανω-γ'dτω ατη β6λτα, μια oαxxo6λα
oπ6ρια, τ{ρα μι να oι τηρc6.

Φειiγoυνταg τιg dπιρναγ τα πιδιd απoυ π(οου,
αυτ6g φo{ρνo τo xιφιiλι, (oια oπkι (6γι ν"ι 6λιg).
E(1αν απoιj ιjγα xαλ6 φoυατdγι πoυ μι τα' αυτ6
πrjγιναν γ"L σxLζτ1ιι1g "φιλινd,διg" να xιρνοfν oτα
oν6ματα, τoυ oταυEl6 τηg νoυνι1g xι οxoυλαρ(xια
φoυox(τoιg'

Η Bααιλιxοfδα την ραγdνιξι τη μι1να τηζ για
οxoυλαρ(xια ι6oπoυ πε-πε την xατιlφιQι χι τηζ τα
π{ρι. Πriγαγ στηγ τγιdτoα τη Piγxα να τηζ τα
τρυπrjοει τα' αυτιι1, αμι1 οαν ε(δι την xαμμdνη την

βιλ6να μL τoυ Qdμμα, πιoμdνιιilι.

" Ιoιi 1oυλ6ρα γf ρ ι β ιg oxoυλαq (x ια " την ιlqπαξ ι η
μι1να τηg απ' την x6σα "οxρloιiσoυ τιiρα xι
μofλoυξι γιατ( δα οι οτoυμπξου".

Mofλoυξι η dQμη, xι1 δεν 6βγαλι' Kdθι ταxi
6xλωθ ι τoυ ριiμμα να μην xλε (oε ι η τριiπα xι 6βανι
odλι πιxρ6 dνιφτου ι6οoυ γα φfγει τo πρηοιμoυ,
6πoυg την oρμrjνιιpι η τ1ιι1τoα η P(γxα xι 6ταν οι
xι1μπoοιg μ6qιg dβαλι τα αxoυλαρ(xια, τα' αλη-
oμ6νιoι 6λα, μπροg οτα xtlλη τ(ναι oυ π6νoυg!

Αυτdg πoυ ε(1αν πρdμματα για μιqιlxι rjταν oι
νιdνυφιg, xι ρof 1α πρ oιxtdτιγ"αψπ6}'ιxαxαι ξερg
xoμπινdξεg xι τα μαλλιd πιρμανdντ τd,φxειαναν
xι τα 1ε(λια y"6xxινα τdβαφαν. Mι τη φιληνι1δα
μoυ τη Φανofλα, dταν ε(μαοταν 9-10 1ρονc6ν,
πηγαινdμι στoυE γdμουg στoυν Πρ6δρoμου, γtα
τα xoυφdτα πoυ 6ρρι1ναν πλαxoυτoιjQα μι τoυ

ρ(ξι oτoυν Ηαα[α χι για να 1αξεfoυμι τιg oτoλι-
αμ6νεg μι μαντιi xι δα1τυλ(δια 1ρυod xι βραxιd-
λια πof1αν φλoυqιd xριμαομ6να μι αλυoιδ(ταιg,
ταQxt-τoQχι Qoυπoυτo{oαγ. Eυωδ(αξαν xoλc6-

για απ'τoυ Γxουγτlj xι oτqιμω1νoυμι1oτoυν χo-
ντd για να τιζ μυρξoυμι. Η Φανofλα πoυ την
ι1ριξαν oι μυρωδιdg, xαμαδουμdνη, αμα χι για
πχdγ"α αλε(φτηxι μιι1φρα βαν(λια oxdνη χι μo-
o1oμdριξι σαγ χoυQαμπιι1g, μαg ανoιξιτην 6ριξη !

Αυτιi οτα 1ρ6νια τoυ 50 γιατ( μι τoυ ποU fρθαν
τoυ 60 τι νdiiλoν βγrjxαν, τι ορλ6ν, τι μοφλ6ν, dλα
dρ1ιoαν ν' αλλdξουγ πoλrj γQliγoQα....

Ε.Δ

'''..H βαριd' παραxαταθηχη πoυ u(/-ζ x)'ηρrLδciτηocιν 6λοι

Το ι ποιl αyων |oτη x αν γ ια τt7l, ε z t )lj ρο'lotγ τ ιυν ρι ε:yriλων

ιδανιxιΔν τηE ελει fiε9fug xαι τηq αν ε ξcιρτηα|cιE επιτd'αιlει τη

διεxδ[xηoη απδ μiρoιl -q γιClζ τηΞ διzιι[,-υoη 'c τηg ιoτoριxηg

νηριηg τoυ i'θνoυg ρκιg' kl'ι cιι'τlj τt1l' ιιliyxη i.ρxετcl'ι να

xoλ6ιNειτrl αυyxεxριμil,o βι β).iιl.. '''

Kι6οταE ΦωτιιiδηE
Κcιθηyητlj g τη q Ιoτ ιl ρ [αq

τ τlυ ΙιΙ ε ci.lτ ε 9 ου Ελληιl ιo lιoι1

ΔΙAΘEΣH ToY BΙBΛΙOY:
-Πολιτιοτιxrj Εταιqεiα lι{ιioυοαg (Δημοτιxrj

βιβλιoθr1xη ) τηi.. 2332024702

-Σαμαqιi Λευxri τη}'. 233202257 5
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XριστOυγεvvα

Λ6νε πωg για τoγ dνΘρωπo, πλorjτog ε(ναι,

6μορφεg ειx6νεgαπ<iτην παιδιxη τoυ ηλιx(α, πoυ

πιiγω ο' αυτ69 μπoρεf να οτηρζει την υπdλoιπη

ξωrj τoυ.

Θεωρι6 τoν εαυτ6 μoυ πλorjoιo γιατ( d1ω ουλ-

λdξει πoλιiτιμoυζ Θηoαυροιig, μγliμηζ, πoυ 6ταγ

τoυg 1ρειdξoμαι ανo(γω τα μπαorjλα μoυ χαι

1dνoμαι μ6oα ατoν 1ρ6νο.

o 1q6νog οxληρ69 xαι τqυφερ6g μαζ( xαι αυτ6

γιατ[6ταν ε(ναι μπqοoτιi μαgνoμξoυμε 6τι ε(ναι

ατελε fωτog xαι 6ταγ τoν 61oυ με αφlioε ι π(oω μαζ
ε(γαι oαγ να d1ει πεqdoει, μdoα oε μια oτιγμη.

Mπ{xαμε oτoν Δεxdμβρη τoν μrjνα των εoρ-
τιiγ παι βλdπoνταgτoν x6oμo να πρoετoιμιiξεται,
θυμι1μαι πωg πεqιμ6ναμε εμε(g τα διxd μαg Xρι_

οτotiγεννα.

ΘειJ μoυ, τι 1αρd, τι αγων(α, τι πρooδoxiα .

Aγων(α, για τo π6τε θα περdoει η Φιιi Bαρβιi-

ρα, ο ξιd Nιxιiλαg, o Aγιd Σπυq(δωναζ χαι γα

φτιioουν τα Xριoτοrj, να βγοιiμε να πof με μ6oα
στην παγωμdνη νιiμα τα x6λιγτα.

Xαρι1για τηγ 6λη πρoετοιμαo(α. Mdρεg πριν,

oι τσtoυμπανtτιεg'6τoιψεE χαι τα oαxxotχια χQε-

μαoμdνα, oυνενν6ηαη με πια παq6α θα βγoιiμε,
π6oα dτoψα θα ε(μαoτε, απ6 πoιo oπiτι θ' αρ1i-

σoυμε xαιπρoοδox[αγιατo αγ θα μαg αγ6ραξαν
xαγdγα ξευγdρι παποfτoια, ειδιxd αν μαg ιJτα-

ζαν λoυoτρ(για fπγo δεν ε(1αμε. Tfuοτα 6μωg

δεν ηταν δεδoμ6νo. Aγ πoυλιoιjγταγ τα μπελφ6-

ρια θα φoqorioαμε xαινοιiργια ρoιi1α, αν 61ι με
τα πεqoινd χαι τα πQoπεQσιγιi. Tοιμουδιd δεγ

EυΘυ μοι1λαg Mπ αμπιiτοη-Tξεqεφoιi

βγιiξαμε.

'Eφτανε η πολυπ6θητη μdqα πoυ ιjxλειγαγ τα

o1oλε[α. To βριiδυ αττ'τη1αριi μαE, xαθιoμdνoι
dλoιπdνω oτo φαρδιiντιβdνιτηgxoυξ(ναg o 6να9

πιiγω oτoν d,λλo, xd,ναμε πρ6βεg. Tραγoυδoιioα_

με, στην oυo(ατoιqζαμε, πQoσπαθιiνταgνα απo-

δεξoυμε πoιog €yεtxα}"}"kερη φων(. o μπαμπι1g

μoυ, αχoυμπιoμdνog, oτo τqαπ6ξι, €γoνταg απ6.'

γαγτι τo ριiδιo παι αxoιiγoνταE 6πωg xdθε βρι1δυ
την εχπoμπrj ''εδι6 M6σ1α", δεν μπορoιiσε γα μαζ
xdγει ξιiπι. Mε τo dγα 16ρι οτο αυτ( xαι τo dλλo

ατo oτ6μα. Σoυ o..o..o.. ''Kαλπoυξdγιχα'' (απ6τo
Kαλπoυξιiνηg, Kαλπoυξανιιi, Kαλπoυξdνιxo
Kαλπoυξdνη δ ε g, Kαλπoυξαν ιd g, Kαλπoυξιlν ιxα)

Διxti τoυ riταν η γQαμματιχη την €τιανε 6τι

rjθελε. KtiΘε 6να9 με τo βιολ( του xαι εμε[g με τo

διx6 μαg.

To επ6μενο βriμα, {τανη πQοσαQμoγη οε δια_

φoρετιxdg πλιματολογιx6g oυνθrjxεg. Aπ6 την

ξ6.oτατηg xουξ(ναg νταμπλωμdνο ι, 6ντε στην χε ι-

μωνιdτιxη την x<iμαqη, που fταν β6ρειog π6λog.

T 6γατι γειμωνιd,τιxη ηταν δεν ξ6qω. Θ ερμoxρα-

o[α τoυ δωματ(ου xιiτω τoυ μηδεν69, απoδεδειγ-

μ6νο απι1 τo πoτrjρι με τo νερ6 oτo τξ6xι πoυ τo

πρω( {ταν πιiγog.

Kιiτω απ6ταoτρωo(δια 1τυπoιioαν τα διiγτια

μαζ, χαι πQooπαΘorjoαμε να ξεoταθoriμε απ6 την

αγdoα μαg. Παq'6λα αυτι1 βλdπαμε 6νειqα.

Oνε ιρευ6 μασταγ τo πqωιν6 ξιiπνη μα τη g επ6-

μεγηE μdQαs που θα βγα(ναμε γα τα πorjμε τα

x6λιντα oτα ooxdxια τηζ μιχQliζ μαg π6ληg που

rjταν μια μεγdλη γειτονιιi.
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Ξεxιγofoαμε απ6 τoυg μα1αλdδεg μαg, μετιi
οτιg νoυνdg μαg, ιjατεqα στιE θε(εg μαg xαι μ6λιg
ξημ6ρωνε dφανoι οτα oπ(τια μαg.

Η Θε(α μoυ η Φανoιiλα η Πεqιxλε(ινα, η θε(α

η Mαριγoιjλoυ η Mηνdινα η θεiα Eλ6νη η Γιdνγι-
να, η Kατ6να η Π(πινα, τη μdνα μoυ τη φι6ναξαν
Tdoηνα, xατιiβαιναντιg οxι1λεζ με τα xανdoτρια
li τα oινιιi yεψdτα, xιiστανα, xαqιjδια, λεφτ6xα-

ρα, ξυλoxdQατα, τξ(ντζιφα, ριiδια, xαι μεριxι1g
φτωγ6gμrjλα απ'αυτι1, που ε(1αμε <iλοι oτα oπ(τια

μαg xoυβαν6 ατιg xαλ'('g xdμαρεg xαι ατα ανιi-
γεια.'Ηταν μιxριi oα oφoντιjλια xαι παQαμοQ-

φω μι1να απ6 τo φoυoιxλιiδ ι. Moυτoxoυνιiμε ιiταν

μαζ τα ι1διγαγ xαι τα πoλε μorjοαμε. Eμε (g θ6λαμε

μανταρ (νια, 
γ ιατ( τα πoρτoxιiλια δ εν rjταν δυνα-

τ6 να φανταοτoιiμε 6τι Θα μαg ιjδιναγ.

H xυρd Eλ6νη η Koλταιιlxινα 6μoρφη χαι
xαλooυνι1τη, ανοι1τli πdντα η π6ρτα, στo αQχo-
ντιν'6 τηg, μπα(ναμε στηγ πεγταxdθαρη αυλrj με
τα πετραδdxια xαι c6απoυ γα ετoιμαστofν τα
xoρ(τoια τηE, μαE αν6βαξε οτo oαλ6γι, με τo
πqιloινο βελoιjδινo τραπεξομdντηλo, μαE χεQ-
νotjoε γλυxιiτoυ xoυταλιod xαι μαg dδινε απι1 dνα
oλ6xληρo μανταρ(νι.

'Ηταγ xαι μια ιiλλη xυρd, (oνdματα δεν λ6με),
στην χoQυφητηg o^ιdΧαg, oλ6xληqog dγxog πoυ

με αυταQχιxli φωνrj, φι6ναξε, ''να dρθειτo βαφτι-
orjμι μoυ απιiγω''. Eμε(g 6χoιγ'dτω με oxιαγμ6να
μιiτια, φoβ6μαοταγ μην τρoυxoυλιoτε( xαι μαg
πλαxι6oει'

Tαπ-ταπ η Kα(τη με oεβαoμ6 πqog τη νoυνd
τηg αν6βαινε, dπαιqνε τo 1αqτξηλ(xι τηg χαι τo
μανταρ(νι τηg, rioτερα τo βoυν6 τρουxoυλνιo6-
νταγ για γα μαg δι6oει απ<i μιo6 μανταρ[νι. Kι1θε

1ρ6νo λ6γαμε 6τι δεν θα ξαναπιiμε xαι xιiθε
1ριivo εxει1r]μαοταv.

Πt1γτα απ'τoγ μα1αλιi του Aγιc6ργη 6βγαιναν
πρc6τoι, απ' 6λoυg χαι μαs ξυπνoriααν με τo
Κoλ(ντog- Mελ6ντog. M6oα oε λ(γη c6ρα απ'6λα
τα ooxdτιια αxoιiγoνταγ τα x6λιντα.

Xq ιατ oι1y ενν α π ρ ωτ oιJy εyν α

Πρcδτη yιoρτη του yq6νoυ

Για βyε[τε, δεiτε, μdθετε 6που

Χqιoτ6gyεννd,ται

Γενyd'ται xαι ανατρiφεται με μiλι xαι με yd'λα

To μ6λι τQων oι d'ρyoντεg τo yd'λα oι αφεντd'δεg.

Ανoiξτε τα xoυτd'xια σαζ τα xαταxλειδωμ6να

Και διbατε μαζ τoy x6πo μαg 6πoυ Xριoτ6g
yεννι6ται.

Συνε1ζαμε με τo ''K6λιγτα μι1λιντα, οιoιiρβα
βαο(λιντα, τo oxυλ( σoυ μ' dφαγε, τραν6 γ"oυχ(xι
Θdλω, δεν θ6λω τη μdνα σoυ τηγ Θdλω να τη

φιλfαω μια φoρd xαι πι1λι γα στη φ6Qω.''

Στo τdλog δυγατtl φωνdξαμε K6λιγτα Mπιl-
μπoυ χαι αμdοωg π6ντε dωg δ6xα τoιoυμπαν(xεg
να 1τυπο{ν με δriναμη τιg π6ρτε9. Toιoυμπαν(xα
για τα νε6τερα παιδιι1 που δεγ ξ6ρoυν, ε(ναι η

γxΧkoατoυ τξιoπdνoυ χαι ανι1λoγα τιg ιxαν6τη-
τεE τoυ γ"cΙ"tαστιευαoτη ηταν μιχQoχαμωψ6νεg η

χoντQoχoμ6νεg. Πdντωζo μπαμπι1g μoυτιg €xανε
xαι xcιταχdβαινεg τo 1τιiπημα. oι π6ρτεg 6μω9
dντε1αν 6πω9dντεyαγ χαι oι xαρδιdgτωγ γoιχo-
xυρα(ων. Αxoιiγoνταg ''σ' αυτ6 τo oπ(πιτo ψηλιi
π6τρα γα μηγ ραγ(oει χαι o γoιχoxfQηE τoυ σπι-
τιo6 yλια yρ6ν ια να ξrj σε ι'', xαν dναg δ εν θri μωνε :

Aντε xαι τoυ 1q6νoυ φc6ναξε με 1αqιi xαι 1q6νια
πoλλιi να 6.γετε' T6τε που τα λdγαμε τα xdλιντα
αντιλαμβανιiμoυνα τιg xρυγιαδιoμdνε g παραφω-
ν(εg μαg, τι6ρα 6μωg πoυ αναπoλι6, νομζω πωg
rjταν θε[εg ψαλμωδ(εg'

Tη 1αgαf 6λoι oτα oπkια τoυg' Mε μdτια
τι6lητιινα γεμι1τα γxαμιiτoεg απ'την αtiπν(α ατη

1ειμωνιιlτιxη xι1,μαqη πoυ τι6qα rjταν αναμμ6νo
τo τξdxι xαι 1αιρ6οoυν γα τη βλ6πειg φQεσχoα-
oβεατωμdνη χαt λαμπερrj με τα xαινoιiργια τα
ξηλιι1τιg xλαqωτ6g xoυρτ(νεζ, με βoλανι1τη xαι
πιαoμιiνε g oτην dxρη τq ιoευτυ1ιομ6νo ι, μπροατd
oτη φωτιti να μoιgιiξoυμε με οoβαq6τητα τlαL
ευθrjνη τα x6λιντα. Δυο xιiοτανα εσιi, δυo εαf,
τρ[α εο'ti, τρ6α εotj, τρ(α εαιi,μια6 μανταqiνι εoιi,
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μια6 εαιi. Mετd τη μoιQασιι1 λfγog ιiπνog οτην

γ'ιΙry''η, xoυ xου λω μ 6νo ι μ ε την x6τιν'ινη β ε λ 6ντξα,

μαg dxανε xαλ6.

Στo πdρατο ανι6γιτo Xqιατουγενγιdτιxo δdγ-

τρο xαμd,ρωνε μdoα ο' dγα xαδf dδειo απ6 ψπ6'-

τσιo η αqμιd, πoυ τo γεμ[ζαμε πατdτεg, για γα
oτερεωΘε( χαι γtα γα ε(ναι 6μoρφo, γιiqω-γιiρω
το τυλ(γαμε με 6να πoλri1ρωμο, υφαντ6 φιiλλo
xω1ιιiριxο με oαiτεg.

Κdτω oτo πd,τωμα τo πεγτdφυλλo με τα πoυ-

λιιi ξηλi χαι στo νταβι1,νι λαβδαρ6g. Mια oxdτη

λι1μπα xρεμαoμdνη με τ6oo φωg 6oο να βλ6πειg.

Στην ιfxρη, η oxιiλα η xλωoτη με τα τoqνευτιi

τιdyν"ε}"α γ"αL ^Cα xαγdτια οτα παραθriρια 1ωρ(g
τξdμια. Ψ6φog xqιio. Ε,μεig 6μωg εxε( ι6ρεg ατε-

λε(ωτεg να xαμαρι6γoυμε τo δημιoιjργημd μαζ,

{ταν dλο διx6 μαg, xανdναg δεν μαg τo 1dριoε.

o πρι6τog μoυ ε-ξι1δελφoE o XρηoτιI,xο, 6τoι

τoν λ6γαμε 6φερνε το δ6ντρo απ6 τo βουνd xαι η

Mαρ(xα dxανε την φιiτνη 1ειqoπο(ητη. Eμε(g

6λoι βoηθo( oτο oτ6λιoμα.

oλη τη 1ρoνιd μαξεrjαμε τo αoημ61αρτo απιi
τα ταιγdqα, για γα τυλ(γoυμε τα xαριiδια χαι γα
τα xρεμdooυμε στo δ6ντρo. Xρωματιoτdg γυαλι-
oτερ69 xαραμdλεg απ6 τoν Αντι6νη τoν xαραμελd
χαι τoγ Ηλ(α οτιiλιξαν τα xλαριιl τoυ x6δρoυ

oxαχιoτ6' αγγελιixια, Aγ ια Bαοληδεg, Xριατo(
xαι βαμβιiχι για 1ι6νι.

KιlΘε φoQd πoυ πεQγoιioαμε απ' τo ανι6γι

ι1γτε xαι απ6 xαμιι1xαραμιiλα, oτο ατdμα η μα-
νταρ(νι γ,αι 6τoι το δ6ντρo οιγιi-oιγιi dδειαξε

1αρξoνταg μ6χQι τo τ6λo9 των γιoρτι6ν τη γλιixα
τoυ.

Tην dλλη μdρα τα Xριoτoιiγεννα. Στoυg μαχα-
λι1δεg αναμμι1νοι oι xαρτoιoι1γoι. 'Eγα μηνα πριν
τα παιδιι1, (αγ6ρια) φι6ναξαν στιζ γoιl'ιoxυρdg

''ξrjλα για τα Xριoτoιj'' xαι 6αα πεqιoo6τερα

μdξευαν, τ6oο μεγαλrjτερo xαqτοιoιiνo εi1ε o

μα1αλι1g. Axoιiγoνταν o' 6λη τη Nι1oυoα πoυ

ηταν ο μεγαλriτερog.

Πηγα(ναμε, γα τoγ δoriμε, xαι γoιc6θαμε μια
χρυφη ξfλια ενι6 oι dλλoι πoυ τoν 6xαναν xα-

μπι1ρτιξαν.

Tρειg μdQεE χαι τQειE νι3μεg η φωτιι1, 6'lιατyε

για γα ξεοτιiνει τo μιxq6 χαι μειE 6λoι εxε(

μαξεμdνoι να γιoρτιiξoυμε τη γdννηοT j Toυ. 7\λ-

λoι dψηναν μπριξ6λεg xαι 6πιναγ x 6xγ"ινo μπρoιi-
oιxo xραο(,1ιiρευαν αxοιiγoνταgαπ6 6να μιxρ6
τρανξιoτoρdxι δημοτιx6' γ'αι λαΙxιi τραγoιiδια
xαι ι1λλoι πdλι dπαιξαν 1αρτιd.

Exε[νη την ημ6ρα 6λα rjταν γιoqτινι1,! Tα oπ(-

τ ια, αoβ ε oτω μ ιJν α, o ι αυ λ d g xα θ α q d g xα ι τ α ιιε}"6'-

Qια, τα α1oιiρια με τα ξc6α xαι αυτι1, σε μια oειρd

βαλμdνα γ"αt απ6τιg xoυξ(νεg 6βγαιναν αυτ6g oι

αξ61αατε9 μυρωδιdg, απ6 τoυg φQεσχoαυγoχo-

μ6νoυg οαqμι1,δεg χαι τογ γταβd, τo 1oιριν6 με τo

πρdoοo.

Στα παραxdλια ευωδ(αξαν oι xρυμμιiνoι xoυ-

ραμπιdδεg, τo oπιτιx6 ''μπαxλαβ('' τo xανταiφι.

M6oα στα μετQημdνα τηg xαθημεριν6τηταg,

αυτdg oι μdqεg, (ταν μ6ρε9 πλoυαιoπdρo1εs.Π6g
γα μηγ Θdλoυμε να ε(γαι xdθε μ6ρα Xριoτorjγεν-
να.

Eυ1αριoτι6 6λου9 αυτοιig, πoυ μαE ιiφηoαν
π(oω τoυg μαξ( με τα πολιiτιμα δι6qα τoυg. Mπo-

ρε( πoτ6 γα μη βgfxαμε μια xoιixλα πoυ γα
περπατdει, να μιλι1,ει, να ανoιγoχλε(γειτα μιiτια
τηg { 6να ηλεxτριx6 τραινdxι οτο μαξιλιiQι μαζ

για τo Xριoτoυγεγγιdτιxo δι6ρo, oι ειx6νεg πoυ

ε(δαμε, oι li1oι πoυ αxoιjoαμε, oι μυρωδι6g πoυ

μυg(οαμε, riταν 6λα αληθινd, τ(πoτα δεν {ταν
ι|-l εriτιxo ηταν δι6ρα μ6oα απd την xαρδ ιι1 τoυ g, γ ι'

αυτ6 τoυg ευ1αριoτoιiμε.
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Γαμηλιεg φωτOγραφιεq
(με αφoρμη μια ι1κθεoη Περι γαμoυ και αλλωV ΤιVωv)

τηE Eυγεν(αg Ζrt}"ιoυ_Mπαοιαxοιiλη

Mια 6xΘεoη πoυ oQγαγc6θηxε οτη Δημoτιγ'iβι-
βλιoθrjxη oτιg αq1dg Ιoυν(oυ, με πλοfoιo φωτo-
γραφιx6 υλιx6 απd ναoυοαfιxoυE γdμουg απ6
τιg αρ16g μ6χQι τα μ6oα τoυ 20oυ αιι6να, υπrjρξε
η αφοQμti για παρι1πλευQεs 6ρευνεg, πoυ ι1φεραν
στo φωζ πολιj ενδιαφ6ρoντα oτoιyε(απoυ o1ετ(-

o(εg που ξεxινoriν απ6 την απλrj βoλιδooxdπηoη
των γονι1ων των ν6ων, μ61ρ ι τo πραγματιx6 πανη -

γιiqι πoυ οπjνεται ν"ατ6' την ημ6Qα τoυ γ<1μoυ,
αλλd xαι τη διαπ(oτευση τηζ νriφηg ωg νdo μ6λog
τoυ γoιχoχυριof xαι απ6δοoη ο' αυτrjν τωγ πQo-
νομ(ων πoυ διxαιofται.

ξoνται με τα γαμrjλια ιJΘιμα, αλλιi xαι τιg
μιxρdτεqεg ουνrjθειεg τωγ γαoυσα(ων,

χαQαχτη Qι oτιx('gτη g παλι6τεQηζ χoινω-
νιν"ηg ξωris τηs μιχQ1iζ μαE π6ληg.

Aπd ο'υξητrjoειg χαι μαQτυQ(εg παλαιo-
τι5ρων, oυγxεντgι6θηxε 6να εξαιρετιxιi
ενδιαφdρoγ υλιx6 : παλιdg φωτoγραφ (ε g,

πρooxλητηρ ια, ενθυ μrj ματα, πQο ιχoαιi μ-
φωνα πoυ πρdΘυμα rj xαι με oυναιοθη-
ματιxrj δυoxολ(α μoυ ε μπιστειj θηxαν xαι
τουE ευχαQιoτc6 γι' αυτ6. Aγαοxαλ[ξo-
νταg παλιιi σεντoιjxια,1ι1ρτινα xoυτιι1 με
φωτoγQαφ kg xαι oυγαγτc6γταg πρdoω-
πα γνωoτιi xαι αεβαoτ6', στo ι1νθog τηg

ηλιx(αg τoυζ χαι σε μια χoQυφα(α oτιγμf
τηζ ξω{ζ τoυg, 6πωg εiγαι o γιiμog 6νιω-
oα ιδια(τερεg αυγxινrjoειg. o γdμog υ-
π{ρξε πdντoτε 6να εξαιρετιx6 γεγoν69
xαι ε(γε τo χαQαχτ{ρα γιoρτrjζ για τιE
oιxoγιfνειεζ χαιτo oυγγενιx6 xαι φιλιx6
περoβιiλλoν τωγ μελλoνι1μφων. Ωg τd-
τoιo λoιπ6γ πρotiπ6θετε λεπτoμερrj πρoε-
τoιμαo(α c6στε γα τη Qηθοιiν xατιl γQι1μμα
6λoι oι ι1,γραφoι xαν6νεg που oηματoδo-
τofν τα γαμrjλια 6θιμα.

Ιδια(τερo ενδιαφ6ρον παρoυoιdξoυν xαι
τα doα πqoηγoιiνται τoU γdμoυ, τα πQo-

ξενιι1, oι αqραβc6νεζ, η πρoιxoδoo(α, η
πQoετoιμαο(α των προιxιc6ν. Διαδιxα-

1930: Nε6νυμφoι Bααilηg Xρηoτiδηg-Eυρυδ(xη Λoιioη. o γι1μog
dγινε οτη Ndoνοα, ΦΩTo oε studio Αθηνι6v
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Για πρι6τη φoQd λoιπ6γ 6γινε oυγxdντqωoη των

φωτoγQαφtxrilν xαταγραφι6ν των γι1μωγ στη
Nd,oυoα απ6 τιg αQχdE μdχQι τα μ6οα τoυ 20o6
αιι6γα. Mdoα oτιg 158 φωτoγQαφ(εg πoυ εγ"x'6.Θη-

χαγ, αγατυπιiθηxαν τα δρι6μενα τoυ γdμoυ τηg

επoyηg εxε(νηg: η ετoιμαo(α τωγ πgοιxιι6ν, τα
πρoξενιd, η πoμπrj τoυ γι1,μoυ, η xαθoλιxrj συμμε-
τo1rj των xατotxων xαι βdβαια τα νι6γαμπρα
ξευγι1ρ ια. o ι πoλυπλη θ ε (g επιox€πτε g τηg ('lιΘ ε -

σηζ συγχιγrjθηxαν ιδιαiτερα, αναγνωq(ξoνταζ
στιE φωτoγραφ(εg γνωoτd η oυγγενιxd πρ6oω-
παrj αx6μα xαιτα διxdτoυζ χαιπoλλο( 6απευoαγ
να αναδιφrjooυν oτα διxιi τoυg ''}.toυτιιi'' χαι γα
προοφdρουγ γdo υλιx6 oτη ουλλoγf.

Στιg φωτoγραφ(εg τηg 6xθεoηg ανταναxλι6γται

ξεxdθαρα, τo πνειiμα χαι oι φωτoγQαφιx6.gαντι-
λ{ψειg τηg επo1tig εxεiνηg. Tα oπηνιxιi ευQημα-
τιxd, oυνδυαoμdνα με ανι1λoγο ξωγραφιoμdνο
φ6ντo απ6 αυτοδ(δαxτουg ζωγρι1φoυg η απ6
τoυg (διουg τoUζ φωτoγρι1,φoυg: τoπ(α, εσωτεQι-
xιlrj εξωτεριxd μεγι1ρων rj xαι πιo απλι1,, με τo

χαQαχτηQ ι oτιγ"6 ντεx6ρ, dνα xρε μααμιiνo υφαντι1

γαουoαiixο ξιλ(, απoτελoιioαν τιg πιo αυνη θ ιαμ6-
νεg μoρφ69 φ6ντων, που oυγδυdξονταν με αντ(-

στoιχα αγτιxε(μενα οτo πριiτο πλιiγο. ''H εξ6λιξη
τωγ φωτoγραφιxι6ν oxηνιxι6ν xαι επ(πλωγ στιE
διdφoρεg πεqι6δoυg απoτελε[ dνα 1ρrjοιμo βo{-
Θημα για τη 1qoνoλ6γηση των φωτoγQαφιι6γ. Σε
xιiθε δεxαετiα υπιiρ1ει μια αλλαγf οτα 1ρηoιμο-
πo ιοιi μενα σxην ιrιι1,''. (i\λxη s Ξανθι1,xη g : Ιoτoρ fα
τη g Eλλην ιxli g φωτoγραφ (α, AΘrjνα 1'99 4, o'LL}).

7\λλεg φωτoγQαφ(ε g νεονιj μφων rjταν τραβηγμd-
γεζ μπQoστιi οτην εξιiπoqτα τoυ σπιτιo(l, oτo

μπαξd με τα δdντqα, στηγ αυλrj, στη γειτoγι6',oτo
δρ6μo. 'ooεg φωτoγQαφ(εg βγηxαν oτo oπkι
ε(1αν για φ6ντο ιfνα υφαντ6 ξιλ( με πουλιd,

μαoτραπιiδεg ri λ6ντρεg xαι ιiλλεg πdλι μια απλf
xoυβ6ρτα. Mπρooτd oτα π6δια τoν νεονf μφων

για ντεx6q ε(1αν ριγμ6να λoυλoιjδια rj δι1φνεg.

Eπ(oηg dξιο πρooο1rjg ε(ναι o τρ6ποg που π6ξα-

Qαγ o ι φωτoγραφιζ6 μενoι, με την dχαμπτη oτ6"oη

χαιτo oτερε6τυπo riφog: την αγdρω1η oτι1οη των
ανδρι6ν, τηγ συγχQατη μdνη 6xφραση των συναισ-
θημdτων τωγ γυγαιχι6ν xαι τoν dxδηλο αεβαoμd
τουE στα πεθεριxd, oτo oιiξυγο χαι τα μεγαλfτε-
ρηg ηλιx(αE μ6λη τηg oιxoγdγειαζ, oι τυπιx6"

xαθορ ιoμ6ν ε g Θ doε ιg ν"cιτ6" τη φωτoγριiφη ση, o ι
πατQιαQχιχ69 rj μητριαq1ιx69 (λ6γω 1ηρε(αg) οι-
xoγ6νειεg, η χoινωγιχooιχoγoμιχf τoυg xατ6'-
σταση, η επιqρorj τηg ευρωπα'ixηg μ6δα9 ιi1ι μ6νo
oτα νυφιxι1 αλλd xαι oτην 6νδυοη τωγ υπoλoiπων

φωτoγQαφιξ6μενων, η παραδooιαxrj νυφιxr{ φο-
ρεoιd αλλι1xαι η εξ6λιξη των εUQωπαixι6ν γυφι-
γ'ι1ν γ'αι γαμπρ ιdτ ιxων 1{oυστoυ μ ιι6ν ανd δ εxαε -

τ(α.

Eπε ιδrj οτη NιI,oυοα δ εν υπrj ρχαγ φωτoγqαφε (α,

τα πιo ευγ"ατ6.oτατα ξευγdρια μετιiτo γdμo τoυg

ταξ(δευαν oτη Θεooαλον(xη η xαι την Aθrjνα
αν'6ψη, για να φωτoγQαφηθoιjν oε oτofγτιo. To
πιo γγωστ6 γ"αι φημιoμdνo .φωτoγQαφε(o οτη

Θεooαλoγ(xη rjταν των αδελφι6ν Λι6ντα'-[o |920
τον Mι1αrjλ Λι6ντα θα τoγ διαδε1τε( o γιoE τoυζ
Θε6δωρog πoυ Θα συνεQγαστε( ψετ6"τo L924 ψε
τoν Mαυρ(δη για να δημιoυργriοoυντo παo(γνω-
στo φωτoγραφε(o των ''Λι6γτα - Mαυρ(δη''. Η
oυν εργαοiα τoυ g αυτrj δ ιατη ρrj Θηxε μ61ρι το 1 940.

Avαoτdoιog Kαψαλιiρη g - Eλι1νη Πoυρdγxα.
Nι6γαμπρα 1928
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Aπ6 τo φωτoγQαφε(o ''Λι6γτα'' διαoι(lθηxαν χα-
ταπΧηγ"xι1η6,g xαλλιτε1ν ιn6.g ν"Χαooιx6g φωτoγρα-
φiεg oε στoιiντιo, xoλλημdνεg oε οxληρd ιλου-
oτραοι6ν 1αρτ6νι, δ ιαxoομη μ6νo ατην π(αω πλευ-

Qd με την περiτε1νη φ(ρμα τηg εταιρ(αg.

Kι1πoια ιiλλα φωτογραφε6α τηg Θεoοαλoνixηg
6oτελναν διx6 τoυg φωτoγρι1,φo στη Nd,oυαα,
απoθαγιLτιζαν επ( τ6πoυ τoυg ενδιαφερdμενoυg
ν"αιη εγ"x6πωοη γιν6ταγ πdλι oτη Θεoοαλoνixη,
αε 1oντq6 o1ετιx6'1αρτf, διαoτdοεωγ 8,5X14 εx.
Carte Postale rj Post Card rj Cartοlina Postale. ''H

μ6δα τηg carte de visite ξεx(νησε τo 1860 xαι
θεωρoιiνταν ιδια(τερα οημαντιx6 τo να προοφιJ-

ρει xανε(g oε φftoυg (oιxoγενειαγ"6' xαι φιλιxd
πq6οωπα) μια πq6oφατη φωτoγQαφ(α xαι ιδια(-
τεQα τoυ γdμoυ τoυ, τραβηγμdγη απ6 γνωoτ6
φωτoγρdφo. Oι διαοτdοειg liταν τυπoπoιημ6-
νεg.(Ξgγg6xηg, oελ. 66)'

H φωτογραφ(α rjταν oπιiγιo ε(δog oτιg αρ16g του

20orj αιι6γα, oτo(1ιξε αρxετι1 xαι θεωρofγταγ

ξε1ωριoτ6 γεγoν6g για τηγ oιxoγdνεια. Απ6 τo
1900 - 1920 oι φωτoγQαφ(εg οτη Ndoυoα ε(γαι
λ(γεg xαι πρo6ρ1ονταγ απ6 τιg πλoιioιεg xυρ(ωg

oιxoγιJνειεg. Md1ρι τo 1939 ουγαγτc6γταt πεQισ-
o6τερεg, 6λων o1εδ6γ τωγ xoιγωνιxι6ν οτρωμd-
των, αλλd απ6 τo L940 - 1950 γ(νoνται πολf
λιγooτdg dωg ελd1ιοτεg, εξαιτ(αg τηg εμπdλεμηg
xατdoταοηζ πoU επιχQατodοε (γερμανιxf γ'ατo-

1lj, εμφrjλιog πdλεμog).

Λ6γωτoυ αδελφοxτ6νου εμφυλ(oυ πoλι1μoυ, πd-

ρα πoλλιi oπkια ν'dητιαν xαι ο1εδ6ν 6λων των
πλoυo[ωγ πoυ rjταν στηγ αγoQι1. Mαξi με τtE

χαταστQoφιxdg φλ6γ ε g, εξαφαν (οθηχαν χαι πQαγ-

ματιxo( παραδooιαxο( θηααυρo(: φοqεoιdζ, Χo-
ομf ματα, φωτoγ Qαφ (ε g, αρ1ιτε γ"τoν ιγ"6' o ιxoδο -

μηματα x.α. Mε π6νo ιpυ1{g, ηλιxιωμ6νεg Nαoυ-
oαfεg αλλι1, παι νειiτερα μdλη oιxoγενειι6γ πoυ
xιiη xαν τα oπ [τ ια τoυ g, μoυ εχ μυστη ρ εf τη xαν τov
xαημ6 τoυg, επειδη δεν τουg απ6μεινε για ενθf -

μιo ''τουλd,1ιστoν μια φωτoγQαφ(α''. Γιατ( η φω-
τoγραφ(α ε(ναι τo ουνηθdoτεQo χαι πιo απλιj
oτoλ6δι τoυ oπιτιoιj.'Βγεt τη Θdoη τηg "στo επι-

βλητιx6 μ6γαqo ιiωg xαι τo ταπειγ6 υπ6γειo'',
6πωg 1αραxτηριoτιxd ε(1ε πει o παλα(μα1og
δημοoιoγρdφog Σπιiρog Mελιig.

12

Aττ' τo 1950 xαι f oτερα oι φωτoγQαφ(εg oταδια-
xιI, αυξιiνoνται, ενι6 παρι1λληλα τα γαμrjλια 6θι-

μα απλoυοτε6ογται. Tα πqι6τα φωτoγQαφε(ατηg
Ndoυοαg μ6χQι την περ(oδo τoυ μεooπoλ6μου
ηταντoυ Δαμιανof Ιωανν(δη oτη M. Aλεξdνδρoυ
χαι τoυ ''Φωτo Kουριι6τη'' oτη B. Kων/γoυ, οτo
oπ(τι τoυ Tοιdρα. o B. Xατξηvιiταg πoυ χατoι-
γ"otoε oτη Bfρωνοg, λ6γω 6λλειψηg ανdλoγoυ
εξoπλιαμof, χQησtμoπoιofoε για οτo{ντιo τoγ

μπαξd τoυ oπιτιοιj τoυ. Πλαν6διoι φωτoγρdφοι
rjταν o Λdξαρog Mαυρdπουλog την επo1rj τηg

ν'cιτoγηg,o ι Aδ ε λφ ο ( M ιxq 6π oυ λo ι'' Φ ι6τo Δαυ (δ''

xαι o Tιlxηg Γxoυτηg.

'Eνα dξιo xαταγραφrjg γεγoν6g ε(ναι 6τι πoλλ69
Nαoυoα(εg πoυ παγτQειiτηπαν γ'dτω απ6 τιg δrJ-

oxoλεg εμπ6λεμε9 ουνΘrjxεg παι δεγ ε(1αν τη
δυνατ6τητα να βγoυν φωτoγQαφ(α, ψετ6'τo 1950

xαι αφoιi τελε(ωoε o π6λεμog, εxπλrjρωoαν τη

μεγι1λη επιθυμ(α τoυE ωE εξrjg: πrjγαγ σε φωτo-

γραφε(ο τηg Ndoυοαζ i τηζ Θεoοαλoγ[γ"ηζ' φ6-

Nιιir,υμφoι 1916. Θεo1dρηg Kιiλη; - Bαγγελij Koυλτξr]
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Qεσαγ τo γυφιχ6 τoυζ i αν τo νυφιχ6 ηταγ
φτωxLγ"6 6βαξαν dγα πιo φαγταχτεQ 6 (απ6 αυτd'
που διdθετε τo φωτoγραφεiο για τo συγχεχQι-

μ6νο οxoπ6) xαι φωτογραφζoνταν μαξ( με τo
αriξυγo. Η φωτoγqαφ(α αυτlj που δrjλωνε την
πιo ευτυχισμ6νη oτιγμli τηs ξω{s τoυg, d,α1ετα
αν τρ α βrj 1τη x ε ιi oτ ε ρ α απ6 2-3 γρ6ν ια, φ ιiνταξε
xoρνιξαριoμdνη oτo xαλ6 δωμι1τιo στoυ σπι-
τιoιi, μ61ρι τα βαΘι<1τoυg γεqιlματα.

i\λλo πι1,λι 1αραxτηριοτιxιi γεγoν6g ε(ναι 6τι,
oτη δεxαετ[α τoυ '50 περνoιioαν απ6 τtE γειτo-
νι6g τηg Ndoυοαg γυρoλ6γoι φωτογριiφoL, χυ-
q(ωg απ6 την Αθrjνα, xoυβαλcδνταg μαξ( τoυg

μεγι1λεg φωτoγραφ6εg νεoνrjμφων με πoλri εντυ-
πωoιαγ"6' νυφιxιl. oριoμ6νεg γυναixεg πoυ λ6-

γω πoλdμου χαι oιχoγoμιxιiν δυoxoλιιi:ν παγ-
τρειiτηxαν με 6να απλoΤx6 γυ φιν"6ηδεν βγrjxαν
φωτoγQαφ(α, βλdπoνταζ τιζ φαγτα1τερ dg αυτ€g
νriφεg xαι θdλoγταg να εxπληρcilαoυντoγ εγδ6-

μυ1ο πdθo τoυs για μια 6μορφη νυφιιlτιxη φω-
τογραφ(α, διdλεγαν 6πoιo νυφιx6 τoυg dgεξε
απ6 τtg dτoιμεg, ξdνεg φωτoγQαφ(εg. 'Eδιναν

μια παλιι1 διxιιI, τoυg φωτoγQαφ(αγ'αι o φωτo-
γQdφoE oε λ(γεg εβδoμι1δεg επdοτρεφε φ6ρνο-
νταg μαξ(τoυ μια εντυπωoιαxli xoρνιξαριoμ6νη

φωτoγQαφiα γι1μoυ, πoυ τα oι6ματα με τo 6μoQ-

φο νυφιxd χαι το ιiψoγo γαμπριιlτιxo xoυoτoιj-

μιrjταν ξ6να, αλλdτα πgdοωπα ε(1αν αντιxατα-
oταΘε( με μoντdξ, βdοη τηg παραγγελ(αg.

H Eλ6νη Aofu"η,τo γ6νo9 Γιdγxα πoυ παντρειi-
τηχετo 1953, μου ε(πε 1αραxτηριατιxι1: ''o φωτo-
γQdφoE που π6qαoε απ'τη γειτoνιιi, μι 6δειξε
ωρα(α νυφιxιl. ''Θdλειg μια φωτoγQαφ6α; Δι<1λε-

ξε το νυφιx6, φdqε τα xεφι1λια oαg xαι θα oι xιlγω
μια φωτoγQαφ(ατo xdτι dλλo!''. Σι μια ιβδομι1δα
rjρθε απ'την Aθrjνα χαι μι 6φερε τη φωτoγραφ(α
πoυ oτo(1ιoε25 δρα1μdg,6oo dγα μερoxdματo
τoυ Mι1dλη, τoυ d,ντqα μoυ. H φωτoγραφ(α μι
ι1ριoι fio}u(l, μ6νο πoυ o λαιμ6g τoυ Mι1ι1λη ε(ναι
πoλri ψηλ69''.

i\λλoτε πdλι, το τελιγ"6 απoτ6χεσμα τoυ φωτoμo-
ντιiξ ατα πρ6oωπα rjταν β6βαια dψoγo, 6μω9 o

γαμπρ69 rjταν πιo Ψηλ6s { πιo ν"oντ69 απd τη

νfφη, γιατ( ο φωτoγρι1φogxατ6'τη διdρxεια τηg

παραγγελ(αE, συμφωνorjoε με τη γυνα(xα - νfφη
xαι δεγ 6βλεπε τoν ι1ντρα. ''Στη νυφιdτιχη φωτo-

Oι νι6νυμφoι Σταιiρog Σπdρτοηg xαι Mαριγoιiλoυ
Mrjτoιαλα

γραφ(α των γoν6ωγ μoυ, o πατι1qαg μoυ ε(ναι
πολf πιo ν"oντ6g απ6 τη μητdgα μoυ γιατ( τo
νυφιx6 πoυ διι1λεξε η μητ6qα βoυ,1'l νrjφη πoυ τo

φoρoιioε ει1ε xoντ6 ιiντρα. 'Ετoι βγην"ε χαι o
πατdραg μου πoντιig!" μoυ εfuε γελι6νταζ η χ.

Eλεγ(τoα.

'Eγα dλλo ε6δog φωτoμoντι1ξ oυγαγτι6ται στoυζ

γι1μoυg μεταναοτιfγ απd την Αμεριxη. Eνι6 παν-
τρεtioνταν οτη Ndoυoα, 6ταν επ6οτρεφαν στηγ
Αμεριxri, τη φωτoγQαφ(α πoυ εi1αν βγει ατη
Nιloυαα τη oυμπλrjqωγαγ με 1oλυγoυντιαν6 φ6-
γτo.

Ιδ ια (τε ρα σUγχ ινητιχ {'g ηταν o ι αφ ιε ρι6oε ιg. Απ6
τιg αρ1dg του 20oι3 αιc6γα ε(1ε γfνει πανελλαδιπ{
oυνf θεια να γρdφουγ π(oω απ6 τιg φωτoγQα-

13
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φiεE πoυ πQ6σφεQαγ σε φιλιχιi li αγαπημdνα
πρ6oωπα, μιxqd dμμετρα τετρdoτι1α, 6πωgπ'y.

''Ε(ναι xoρμιd. που δε μιλoιiν
αc6ματα πoυ δεν xινo'ιjνται

Mα εiναι 6να ενθιiμιο

πoυ δεν ληoμoνo6νται''

oλεg oι φωτoγQαφ(εg τηg 6xΘεoηg rjταν αoπρ6-

μαυQεζ xαι μ6νο μια χQωματιoμ6νη oτo 1dρι με
παoτ6}" 1ρι6ματα Ιτ'oυ εγ"τυττc6θηxε στo φωτo-
γραφε(o ''Διoν{σια'' τηg Θεooαλoν(πηg τo 1951

ν"αι ανην"ει oτo ξευγdρι Αλ6ξανδρo Xατξημα-
λoι1oη xαι Aγνα Δημο{λα.

To ερευνητιπ6 εγδιαφdρoν τηg dxΘεoηg {ταν
πoλιj μεγdλo xαθι6g μ6οα απ6 τιζ φωτoγQαφ(εg
μποροιiν να εγτoπ ιατoιjν oτο ι1ε (α 

γ tα την επo1η
επε(νη, ιiταν οι ιiνθρωπoι ξoιiοαγτo γεγoνdgτoυ
γdμoυ, με τιζ δυνατ6τητdζ τoυ o xαθ6ναg ξεχω-
qιοτιi, χωQ(ζ τιζ σημεQιν6g υπερβoΧ€g ν"αι τ6"-

oειg επ6δειξηg.
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0 TΟΠIKOΣ Ξ ΠAPAΔOΣIAKOΣ
MΠΑTΣI0Σ 0NOMAΣIAΣ ΠP0EΛEYΣΕΩΣ

KA! 0l EK ΤΗΣ Ε.Ε. ΠEPIΠEΤEIΕΣ TOY

'Eνα πElωιν6 του φετινoιi xαλοxαιριοιi, με τoγ
Aη -Λιαπ(οωαπ6τηνπ6qτα, με βαρf 1αβι1λdγω
ανυπdφoρηg ξ6οτηg xαι εγιil qουφoιioα την τε-
λευτα (α ρoυφη ξ ιd του πριυ ινoιi τoγωτ ιxof xαφ 6,

πριν πd,ρω τoν xατηφορo 1/tα τoν pιπαyy'o€, βλ6πω
οε περfοπτη θdοη του τραπεξιof αz.ουμπιομιdνο:ν
dναγ τεoxερdν για Qι6νια. Bλdπο: επ(οηg να φι-
γουρdqει οτην πρι6τη θdαη χαι |-ιε xεφαλα(α

γρι1μματα εντoλrj πqoμ{Θειαg εν6g τεμα1(oυ xα-
λo{ παραδooιαxo{ πρ6βειoυ Mπdτoιoυ.

Tου Γ{ιxιiλα Σαμαqιi
Φωτoγqαφ(,εEz Γιιivνη Koομαq(xoυ

Ωg φα(νεται, η oυμβ(α ε(yε απoφαο(οει για
μεοημβριν6 γεf μα μαxαρoνιlδα με γτoματoμ6νo
xαιιpιλoxoμμ6νο ox6ρδo xαΙμdν xαι για πρ6oθε-
τη, ιδια(τερη νooτιμιd f θελε γα τηγ παοπαλ(oει
με τριμμdνο x(τρινo πρ6βειo μπι1τoιo παραδo-
οιαx6 με τρfπεg ωριμdνοεωg. 'H xαι τo πιθαγ6-
τεQo, να r]θελε να με ευ1αqιοτliοει με μιiντξια
(τηγανητd μπdτοιo με xαλoλιανιομdνη ντoμιiτα,
οxdρδo χαι χαυτεQη πιπεριι1) για τηγ oπο(α

γνωρ[ξει xαχ6" 6τι την oρ6γομαι πoλrj. Δoθ6ντog

'.:Ξ-Ξ.:.Ξ?---
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Nιz6λαg Σcιμαριig. Γιirγιog Kοoμα'ρizog, Γιιiννηg Pξog οτη οτd'νη τηg ιυρα-Eρμι6νηg oτo Σιδερd.πι
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6τι απεγΘdγεται 6λα τα πQoζ
το{τo ε ιoαγ6μενα τυρoπo μιxι1,
μηδd εξαιρουμdνηg xαι αυτrjg
τηg ιταλιxrjg παρμεξ<iναg, μετιi
την επανι1χαμψrj μoυ, πηρα
oβdρνα 6λα τα εναπoμε6ναντα

μιχQoμπαχ dχιxα'ιαL xα oυχ o-
λ(γα oorjπεq - μιiqxετ, πQoχει-
μdνoυ να εγ"τεχ€αω τηγ τη ζ συ μ-

βiαg παραγγελιd.

Δυoτυ1ιδg παρd τιg φιλ6τιμεg
πρoοπι1θειεg, δεν μπdρεoα να

βρω πoυΘενd μπdταιο τιjτoιo
πoυ rjξερα, τ6τoιo πoυ ιJφτια1-
να επ(τgιιiντα1ρdνια oτo Mπα-
τoιιj οτo Bλα1, li τιJτoιον που
αλdτιξα την τελευτα(α δεxαε-
τ(α oτα Mπατoιιi των αδερφι6ν To{qα οτην Kα-
ρυδιd χαι τωγ αδερφι6ν Bαλαβιiνη οτην Kερα-
αιιi, πd,νω απd τoν AγQα τoU νo μοrj Πdλλη g. Aυτι1
τα δυο 1ωριd ειγαν απoμε(νει πoυ γα παQα-
oxευιlξoυν μπdτοιο γνηοιo, πρdβειo, παραδo-
οιαx6 xαιτρoφoδoτοfοαντην αγoqd μαE χαιτην
π ε ρ ιφ dρ ε ια. Eδ ιi δυ ατυ γr1g ε (1αν ψdoε ι τα πq dγ -

ματα τελευτα(α. o μεν νoμ6g Π6λληg γα τoγ
παρααxευιiζει η δε Nιdουοτα γα τoγ xαταγαλιi-
γει.

Θα 'ταν υπερβoλti αγ σαζ εδ{λωνα 6τι dψα1να

ματα(ωg να βρω μπdτoιo oτην αγοqd τ6τoιo πoυ
ι1φτια1ναν πρoπoλεμιν'6. αx6ψη χαι στηγ δεxαε-
τ(α του 1950. Exε(νog o μπtlτοιog rjταν μυπητ6g
στo μπατσιοxdδι, με το τooρ6λι, με εxατoντdδεg

1τυπrj ματα, μd1ρ ι να απο βι1λλε ι μ6qο g τoυ βoυτι1-

Qoυ, χαι oυντηρημdνog εγ'τ69ι|.rυγε(ου οτα xελι1-
qια. Aυτ6ντoν πρoo6φεραν 61ι μιiνo οτην αγoQd,
αλλιi xαι απ6 oπkι σε σπkι, oι συγεχιστ6s τηg
παρι1δooηE αυμπατριc6τεE μαζ Στdργιοg Mπαμ(-

1αg, Nιx6λαg Πααβιiντηg, Γερdοιμog Mπαμ(1αg,
Tdν"ηg Πααβιiτηg, πoυ τoγ dφτια1ναν oτα Mπιl-
για στo οημεριν6 Λoυτρo1c6Qι. o Zαφε(ρηg ο

Mπλαg οτo Γεν(xιoι (Αq1dγγελog), oι Σαμα-
ρα(οι oτo Bλα1 (Eoιnβαλτα), o ι Αqxoυδo1ωρ (τε g

Toιiφαg Kι6oταg, Λαφιiραg Bαγγ6ληg, Λι6λιog
Θανdoηg, Παπαδ6πoυλog Γιι6ργo9, 8αδ6λαg Kc6-

σταE, o Στ6ργιo9 o Toιiφαg με τoν Kολoβ6 χαι oι
Toαx(qηδεg xαι πoλλo( dλλοι πoυ δεγ μπoρc6 να

Πρωιν6 ι1ρμεγμια

θυμηΘι6, oτιg oτι1νεg τηζ πεQιoχrig μαg. Aυτo( oι
oυνε1ιoτ6gτηg παρdδοσηζ με οfνεqγα μ6νo dνα

μπατoιoxι1δι τωγ διαxoα(ων oπιiδων, 6να τοoυ-

ρ6λι για το 1τιiπημα, ('να ν"αξdνι χαι μεριxdg
τξαντfλεg doτηναν μπαταιιi oε xαλιiβεg, οτιg γιi-
qω βοoπ6g χαι μαζ 6φτια1ναν τoν παρlαδοοιαx6
ψπ6τoιo, πoυ μαζ τoν μo(ραξαγ με τα μoυλdρια.

Η xoιγωγ(α μαg εxε(νη ,ην εrro1η δεν διdθετε

για διατρoφ{ μεγιiλη yx6ψα τυQoχoμιχι6γ. Σε
xαθημεqινf βιiοη xυqιαρ1oιioε o μπdτοιoE. Λfγo
dοπρo τυρ( απ6 ντ6πιoυ9 xτηνoτρ6φoυg xαι απ6
τoυζ συμπoλiτεg πoυ ι1φτια1ναν oι (διoι απιi τα
μπαxατdριxα (oιxιαxιi) γ(δια xαι αγελιiδεE. Η
orjρδα για τιζ π(τεg των φτω1c6ν μπ6λιxη. To δε

γιαoιiρτι xαθη μερ ινrj, μεoη μεριανli xαι βραδ ινη
διατρoφli, τo μo(ραξε o xαλooυγιiτog με πoλιi

1ιοιiμoq μπ<1ρμπα Π6τqοg Eξηντι1ραg με δυo
τoανdν"εglιρεμαoμdνεg oε 6να xoντιlρι oτην πλιi-
τη δ(1ωg παλι1ντξα (ξυγαqιι1), αλλι1 με μετρ(δι
μια τενεxεδ6νια 1oriφτα. Eπ[oη g, oι Kαidφαδε g,

οι Στεργιοι1ληδεg xαι ειδιxd ο Γιι1ννηg, πoυ τo

μo(gαξε απ6 oπkι oε oπkι με το τρ(xυxλo. o
Γιιiννηg, rjταν αυτ69 πoυ dφηoε τη δoυλειd oτo
δημ6oιo για να μην 1αΘε( τo γιαoυQτdδιxo. Td-
λog o Γιdννηg o Ζαψπo6Χl'lζ, oι Λιiλαδεg, οι
Γιαννoriληδεg xαι o αξd1αoτog Koυτoογιdννηg o
πoδαqdτog γαλατιig xαι γιαoυρτdg.

Tην επο1rj εxε [νη λo ιπ6γ τα πλιιiτε ρα Nαoυoα ii-
xα oπktα f οαν εφοδιαoμ6να με μπατσιoxd,δια,

7;,2'.u
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NΙAqaTA

πoυ τα 6φτια1ναν μεραxλ(διxα απ6 ξ{λo μoυ-
ριdg oι βαρελdδεg μπι1,qμπα Δημητρ6E Mελιτξα-
νηg xαι oι αδερφoI Mατθα(oυ (Στεργιοt'ληδεs).
'Ηξεραν δε oι περιoo6τερoι πιδg θα τoν ωριμd-
σoUγ, πc6g θα τoν τε μα1(οουν χαι πQoπαγτ6gπrilg
θα τoγ αλατ(οουν, xαθdτι rjταν η οoβαρ6τερη
δoυλειι1 yιατ( απ6 6λλειιilη ψυγε(ων dπρεπε να
διατηρηΘε( οτα xελdρια. Με λ(γα λ6για για την
xoιγων(α μαg fταν xαι ε(ναι 6ναxομμdτι απ6την
παρdδooη μαζ χαι αγαπdοπαoτο xoμμdτι τoυ
πoλιτιαμoιi μαg.

o μπι1τοιoζ ωζ τυQoχoμιπd πqοΙ6ν, ε(γαι ιjνα
τoπιx6 oxληρ6τυρ(, (oωgτo μοναδιx6 απd dλατα
τυριd πoυ διατηρε(ται οτη οαλιαμoriρα (ι1ρμη),

εγι6 6λα τα ι1λλα οτο ρι1,φι. Π6τε ψπην"ε στηγ
xoιγων(α μαg, απd πot €χxει τηγ χαταγωγη τoυ

xαι πιilg πηρε το 6νομd, τoυ, δεν d1ουμε γνci.toειg
γα τιζ διατυπc6οoυμε υπεf θυνα. Τα ερωτηματα
αυτα τ€Θην'αγ στoν πανεπιστηl-ιιαxd δd,οxαλo

γλωοοολ6γo Mπαμπινιι6τη xαι πεqιμdνoυμε α-
πdντηoη.

Αg μαζ επιτqαπεi 6μωg να διατυπι6ooυμε διjo

απdψειg για ιJρευνα xαι μ6νo. Η πρι6τη dπoιpη
ε(ναι dτι η xοινων(α μαg 6λα τα τυQoχoμεfα τα
oν6μαξε Mπατοιd, εν αντιθdοει με τηγ Bdρoια
πoυ τα oνdμαξε Kαoεq(εg. Tc(lρα, αν ο μπdτοιοg
βι1φτιoε τo μπατοι6 η ο μπατoι69τoν μπdτoιo θα

μαζ τo πoυγ oι αρμ6διοι. Η δεfτεqη ιiπoιpη ε(ναι
6τι εμdg τoυg Bλι1,1oυζ τηζ διαoπoqdg πoυ εγχα-
ταοταΘrjxαμε στη Nιιiουοτα χαt σε ι1λλεg πεQιo-

1dg xυνηγημιJνoι απd τoν Αλrj Παoι1 χαι τoυζ
Toυρxαλβανoιig, oι μητqoπ6λειgτηg Bλα1ιι1g Md-
τooβo xαι Σαμαρ(να μαg απoxαλoιjγ Mπατoιiτg
(δηλαδη μυπημ6νoυg). Toν δε μπι1τοιo οιBλιi1οι
τoν oνoμdξoυν μπατof τ,απ6 τα πολλι11τυπrjμα-
τα πoυ δ61εται απ6τo τοoυρdλι μ6χQιγα παQα-
oxευαοτε(. Αυτd xαι μdνo γLα τηγ ιοτορ(α.

Tι6ρα, μη 61ονταg dλλη επιλoγ{, xdθιαα oτην
oυρd οτo τμriμα τυQoχoμιχc6γ οε ιJνα ooιiπερ

μdqx ετ γ ια να πρo μη θ ευτc6 ιjνα xo μ μdτ ι 6oτal γ"αι

απ6 αυτdγτoν βιομη1ανιx6 ψπ6τoιο. Στo μεooλα-
βoiν διι1οτηματηζ αναμoνηg απ6 oυνf θεια dριξα

μLα εQευνητιν'η ψατι6" oτα ιpυγεfα βιτg(νεg των
τυQoχoμιχc6γ xαι λα1ταρ(oτηxα. oι επελdoειg
των ε ιoαγ6μενωγ τυQoπo μιxιiν απ6 την xεντριxri

: 
. ':ι'...''--''ι'z#'.":ΞΦ
: ':''::'iΞ"

"Σπd,oιμιo'' xαι ξε μdτιoμα τoυ πη.1 pιdνoυ τυ ρ ιoιi
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NΙΑqΥΣTA

Eυqι6πη 61oυν xαταxχ(oει την αγoρι1. Koυβαν6
oι μπιiλε g απ6 τα oλλαγδdξιxα Γxof ιπα xαι' Eιπαμ.
Ξυλoθrjxεgτα ρoxφ6ρ xαι μπλε τυριdτηg Δαν(αg.
Κ6πεg τα ιρλανδ6ξιxα Kdριγxoλντ, πoυ με αυτd
oι xαινorjqιεg xυqιiδεg αντιxατιJoτηoαν τoν μπιi-
τσιo στα μαπαρ6νια χαι στα oαγανdxια. Tα γαλ-
λιxιi Kαμαμπ6ρ xαι Mπρι χαιτα ιταλιxd Πεxορ(-
γo χαι Παρμεξι1να οτην πρι6τη θ6αη. Σε μια x61η
ατqιμωγμdγα χαι πεQιφQoγημιJνα τo xαodρι μαg,

η xqητιxιd xεφαλoγραβι6qα χαι τα Θεooαλιπιi

μανοrjρια.

Tα παραπdνω τα πεqιμ6ναμε απ6 την ι6ρα πoυ

μπ{xαμε οε αυτriντην μεγιiλη αγoρd, oτην Eυqω-
παtν"η'Eνωοη. Exε(γo dμωg πoυ με πρoβλημdτι-
αε liταν η εξαφdνιση τoυ παqαδooιατιoι3 ψπ6'-
τσιoυ, xαι εριilτησα να μdθω πoιoι xαι γιατ(
6βαλαν 16ρι ατην παριiδοοη μαζ χαt οτον πoλιτι-
αμd μαg. Mε πληρoφ6ρηααν 6τι, δυoτυ1ιΛg,απ6
τo 2005 μπ{xαν oε πλrjρη εφαρμoγrj oι χαγoγL-
ομoi τηg E.E. xαι dλo τo γι1λα υπo1ρεωτιxd θα
αυγxεντρc6γεται χαι θα επεξεργι1ξεται μ6νo oε

βιoμη1ανιxdg μoνι1δεg.'Eτoι o E.Φ.E.T. δεγ ανα-
γdωαε τιg ιiδειεg λειτουqγ(αζ των προoωgινι6ν
oρεινιilν χαι ημιoQεινι6ν τυροxoμε(ων τηg γησιω-
τι^ιηg xαι ηπειρωτιx{g Eλλιiδοg. Mε αυτ6g τιg
διατιiξε ιg αναγxdoτηχαγ γα xλε (ooυγ γ"αL τα τε -

λευτα(α πρ61ειρα τυρoxoμε[α τηg Kεgαοιdg xαι
τηg Καρυδιdg. Tc6ρα
αv με τηv εφαρμoγr]
αυτιliν τωγ χαvovι-
ομων 1αθε[ μια με-
γαλη πoιxιλ(α τυρo-
xoμιxων απιiτα λoυ-
λoυδιαoμεvα βooxo-
τ6πιατωγνηoιι6ν xαι
τηg υπα(θQoυ, πoU

μπoρεf γα ε(γαι xαι
πλι6τε ρα απd τα γαλ-
λιxιf. xαι μαξ( με αυ-
τι1 1αθε( ε'vαg πoλιj-
τιμoζγασrQoνομιx6g
πoλιτιoμιig. oι αρμcl-
διoι, τουE xινδfνουg
αυτοrjg μdλλoν τoυg
d1oυν xαταγρdψει
oτo1αοαπdχαQτo.

E(γαι γα μηγ εξαν(αταoαι ιiταγ βλ6πειg την
orjμερoν ημdρα γιiλα oqεινd απ6 τo Σιδερdxι, τo
Xατξηντ(νη, τo Αγxιiθι χαιτη Στdρνα να μεταφ6-
Qεται με βυτ(α απ6 υι|.16μετρo 2000 για γα υπo-
ατε( επεξεργαο(α oτα Παλιoφdqoαλα με 40 υπ6
oxιdν; Yπ6ψιν 6τι οτo (διo βουνι1πριν πενrjντα

1q6νια, oτιg20 πεq(πoυ πρ61ειρεg xαοερ(εgτoυ
Σελ(oυ δoυλειjoνταγ 6λo τo γdλα απ62501ιλιd-
δεg αιγoπρ6βατα xαι παραoxευιlξετo το Kαοxα-
βι1λι (xαodρι αdρog), γνωοτd ωg xαo6qι Bερ-
μ(ου, πoυ με τηγ πoι6τητ6' τoυ εf1ε επιxgατ{oει
61ι μ6νo oτo Πανελλ{νιo, αλλι1 με εξαγωγ6ζ στηγ
A(γυπτo χαι σε αυτriν αx6μη την δfoxολη αγoρd
τηg Aμεριxf g.

Απ6 6λα αυτd, xαι ι1λλα πoλλι1γιiριoα oτo oπkι
xαι βρ6ντησατoγ βιoμη1ανιx6 μπιiτoιo στoτQα-
π6ζιν"αι πrjρα αμdαωζ στo τηλdφωνo τον Γιιiγxo
τoν Koομαρixo απ6 τo Tξιαμi να ετοιμd,οει τα
oιjνεργα για γα τoν πιiρω τoταγ6 χαι να τaαβf -

ξoυ με γ ια τα oqε ινd,, oτα γx6λια .' Βτoι lιαι6γινε.

Tην ιiλλη μ6ρα το ταy6 oτιg dξι παqd xdρτο,
αντιiμοloατoν Γιιlγxo xαιτραβrjξαμε τoγ ανf φo-
Qo. Η πdλη οxαλωμdνη oαν 1ελιδoνoφωλιιi oτo
δεrjτεqo πατdριτων πρoo16oεων εxoιμι1τo αx6-
μη.Η Mπλιiνα, μαξιλdρι oτo βoυν6 απελιiμβανε
τoν πqωιν6 δqooεqιi 1αβι1πoυ xατηφdριξε απ6
τα δυο λαxιiδια τηg Παπαντηgxαι του Σελιι6τη.

Eτoιμιαo(α τη g γxρorjνταg
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NΙAqΥΣTΑ

AφηοαμετoνAγιο Nιx6λα στα αQιστε-

ριi μαg xα ι απ6 τoν περ ι πατητιν"6 δρ6 μο
τη g 1oληoτερ(νη g αφrjνoνταg δεξιd μαg
τιg Moυτod,Qεζ, σχαQφαλι6οαμε στα χα-

γx6λια πρog Φααoιjλια. To πρι6τo δgo-
oερ6 νερ6 τηg KεντdQγηζ τo ηπιαμε
γ'dτω απ6 τoγ fοxιo των τριιiν πλατι1-

γωγ πoU ε(1ε φυτ6ψει ο αε(μνηστoE

μπ<iρμπα Γιι6ργηg Kοoμαρ(xos. Π6s
φτd,oαμε oτον Σταυρ6 δεγ πrjραμε 1α-
μπιiqι. Πα(qνω εντoλη απd τoγ Γιdγxo
γα xι1γω ατι1,oη με μπ6λιxο φqι1νo, για
να xατdβει να ανι1ψει dνα xεq( στo γυν
χαταχQεoυργη μdνο πανdμορφo dλλoτε
τοπ(o.

o f λιοg αx6μα δεν ε(1ε οταΘε( xαλι1, οτα π6δια
τoυ χαι με τo 6ντονo x6xxινo μ6λιg εi1ε αρ1(oει
να βιγxλdει στoγ oρζoντα. To Κιoiγxι oτεγν6.
Aιlτrjν την επoγjπdντα οτερ εf ε ι. Τo Γxoυ ρνdοο -

βo μαg υποδ 6yεταιμε τo βαθf γυαλιοτερ6 πρdoι-
νo τηζ dγgιαg βλι1οτηοηg τηg οξιdg''Yoτεqα δε
απ6 6γα νυ1τεριν6 μπουρ(νι dλo τo βoυν6 xαμd-

ρωνε xαι dμoιαξε oαν xαλλ(γQαμμη παqθ6να πoυ

μ6λι9 ε(1ε βγει απ6 τo μπαγιεQ6'ηE. oι αναρρι-

16μενεgλυγιdg, oε πλl{qη ανθoφoρ(α, oυναγων(-

ξoνταν με τιζ oξι69 xαι τα αγQtoχαβdxια πιo θα
πρωτoπιιioε ι τoν { λιo' Tελευτα fo οτα μιiτη μα πρ ιν

φτιiοoυμε oτo Σιδερι1xι, dπoυ χαι o πQooριoμ6g

μαζ, τα 3-5 Πηγι1δια. Eδc6 o Γιdγxog dβγαλε 6λo
τo xαλλιτεyνιx6 τoυ 6μι. Αφoιi φωτoγqι1φηoε
πλαγιdg, xορυφ6g ν,αι π(oτεg, τoν βλdπω να 1ιi-
νεται σε μtα oυoτdδα απ6 ανθιoμdνα γoυμαριi-
γxαθα με τo πιo γλυx6 xαι απαλ6 μαβ( που

1ιiqιοε η αλι1νθαοτη φf ση.Ητd1νη,τα εqεθ(oμα-
τα χαι oι ευαιoΘηο(εg οτo Γιdγxo xαι μπ6λιxεg
χαι παν μαξf, απ6δειξη 6τι τα xατ6"φεQε με
υπoμoνη γα φωτoγQαφrjoει τoυζ αγQtoξντorJ-

μπαγoυζ πoυ ε(1αν επιοxεφθε( τα tlνθη για γα

ρουφrjξoυν τo νιJxταρ.

M6λιg 1τυπrjoαμε μdτι για Toαγαxτo( ε(δαμε
να πρoβdλλει οε μια ρα1οrjλα πdγω απ6 τιg
Mεγαρ ε μιc6 τιν"ε g xαΧ(lβ ε ζ, η γε oxτιoθ ε f σ α εγ''
xληoiτοα τoυ Aη Λια. 'Eγδειξιg 6τι π6ντε δρα-
oxελιdg f θελε για γα φτι1οoυμε οτo xoνιlxι τηg

xυρtl - Eρμι6νηg Aβdλλα απ6 τo Mαxqυ1ι6qι
Θεooαλ(αg πoυ με τα δυο αρoενιxd τηζ τoγ

,:.t.,,:,ft

Κρdμαοματηg γxρoiνταg μπd'τoιoυ γιανα απoστQαγγ[οει xαιτα
τελευτα(α υγρι1, πριν τoπoθετr1θε( για ο.iρ(μανοη

Aδιiμo χαι τoγ Γιι6ργο, τιg νιiφεg χαι τα εγγdνια
γ"dνει xoυμιiντo επ( 461ρ6νια oε διdφορεE βo-
oτι€'g2000 γαλdρια περ(πoυ. Δdοxoλα αυτrjν την
επo1η να βρειg γυναixεg Mπoυμπουλ(νεg. Ξεπε-

ξεfoνταg λdγω οτο Γιdγxo.

- Φiλε ΓιιLγxο, dμoQφη η δαoωμ6νη διαδρoμrj,
ν"cιταπΧητιτιxd 6 μωg γ"αL τα γx6λια. Πρoπαντ6 g

αν πετd1ειg αραιωμdνα xoπdδια oτην βoοxη xαι
απ6 μαxqιd αxoιiοειg μελωδιxdg ουμφων(εg απ6
πoιx(λα Γιαγνιι6τιxα xουδofνια.

Παριi τα 6γτογα γαβγ(oματα απ6 τα τooπαγ6-
σxυλα, χωQ(ζ 1αooμ6ρια τqαβriξαμε για τo μαν-
τρf, 6πoυ η xυριl - Eρμιdνη 1τυπolioε xουτιiρα
στηγ αQμεγrj. Ανταλλdξαμε την xαλημ6ρα μαg
οταυρωτι1,. Ef1α να την δω απ6τo πρoηγodμενο
xαλoxα6ρι. Δεν ι1λλαξε οε τ(ποτε. E(δα μια Eρ-

μιdνη με oφι1τoδεμ6νη την μα{Qη πoδιd οτη μ6οη
τ1ζ, βε τα οoo6νια στα πoδdρια τηζ χαι τηγ
yxΧtτoα οτo 16ρι' Aπd τα ματoγυdλια με μα{go
oτιε}uετ6, απ ινθη g ιξαν δυ o μαυ ρ ιδ ε ρι1, ε Q ευγητι-
x6" ψdτια. Aγ xαι oτα εβδoμliντα τηg γεμιiτα,
λiγεg oι αυλαxωτι1g ρυτ(δεg απιjτo o6ρτιxo xλ(μα
τηg Λdqιoαζ χαι τoυ Σιδεραx(ου. Ξεοxofφωτη

με αγαχατωμdνα τα γx€.oα (γxρξα) μαλλιd τηg

απ6 τoγ α6ρα. oι τooμπαναgα(oι μαξ( με τoγ γιo
τηg Aδι1μo πoλιi λ[γo rjθελαν για γα τελειι6ooυν
την αqμεγrj. Tα τdoοερα γxιoιiμια τωγ πενηντα
xιλι6ν ειγαν γεμ(οει xαι εf1αν μεταφερΘε( μπqo-
oτd oτην xαλιiβα απoΘηxη.

Eδιil μπqοοτ6' oτo ξιdoτεqο μετd τo τελε(ωμα
τη g αρ μεγrj g αρ1ζε ι xαι η xoυ βdντα. Πριν πρoλι1,-
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βω να ανoξω τo οτ6μα μoυ χαι γα τηE πω γιατf
riρθαμε τlαLτL ξητοriμε με πq6λαβε λdγoνταg:

- Καλc6gτουg, Nιx6λα xαι Γιιiγxo ,τιτ6oo χαQα1i;
Mπαg xαι xοιμη θf xατε απoβραδ(g εδι6 oτo τoα_qι
xαι δεγ oαg πrjqαμε 1αμπιiqι oriτε εμε(g οιjτε τα
oν"υ}"ι6";

- Eρμι6νη, xινf oαμε χαQαti για να προλιiβoυμε
την αρμεγrj χαιτo γdλα. oι ο1dαειg χαι oι φιλ(εg
εγxι1ρδιεE με τoγ αε(μνηoτo oιiξυγ6 ooυ Mατoιj-
oια απ6 τα xαραφdχια πoυ αδειι1ζαμε στoυs
xαφεν6δεg τηg Σαμαρ6να9. Δεν ξε1νιoιiνται ειi-
xoλα oι παπdρεζ που μαg dφτια1νεg Eρμι6νη
6ταν ανεβα(ναμε με τoυE αε(μνηoτoυg φftoυg
μoυ 8αγγ6λη Toιdγxα xαι 0δυοo6α Δειγ6πoυλο
oτo Aγxιlθι. Σrjμεqα, Eρμι6νη, {ρθα xαι γα σαζ
δω xαι να σαE ζηπioω μια 1ι1ρη. To γdλα τo
oημεριν6 θα oαg παραxαλ6οω γα μηγτo παραδι6-
σετε στoγ dμπoρα γιατi θ6λω να τo φτιιiξoυμε
παqαδοοιαx6 μπι1τoιo, τξoμπανdElιxo γ ια τα απ(-
τια μαζ, αλλd πρoπαντ69 να xαταγρdιpoυμε 6λε9
τιg διαδιxαοfεE με φωτoγQαφrjoειg'

- Kαλd πoυ πqoλιlβατε διdτι αε δυo μdρεg 61oυμε
Aη - Λια, οταματofμε τηγ αQμεγrj xαι εμε(g oι
xτηνoτρ6φοιλ6με'''HρΘε oAη - Λιοg, τo xαρδd,qι

γυqζει αλλιι6ζ'' i "'Hρθε τoυ Aη - Λια, μι1oε ξιiλα
για τηγ φωτιι1,". MετιlχαQdζ. Kαμ(α αντ[ρρηoη.
Αλλd Nιx6λα μετι1την απαγ6ρευoη απ6 την E.E.
τo δι6oαμε τo γdλα αε βιoμη1αν(α τηg Θεoοα-
λiαg, γι'αυτ6 δεγ xoυβαλrjoαμε
αyxι6' o6τε το διx6 μαζ γα
φτιι1ξoυμε τυq(. Aπ6 μπι1τοιo
μι1λιοτα, δεν 61oυμε 1αμπι1ρι
γτιπ.

- Mηγ oεxλετζεοαι. Mια ξωri
μπι1,τoιo 6.γ"ανα' Tfuοτεg δεγ ε(-

γαι. Σoυ βρ(αxεται xαν6"xαξ6"-
γι για να πrjξoυμε το γdλα;

- Mε βρ(ox εταt.' Εγω xαι xαξd-
γι για βqαοτd νερ6 αν τo 1ρειd-
ξεοαι. Kαι τξαντ(λε g, τξαντ(λε g

με oxoιν( για γα τoν μdooυμε
χαι να τoν xqεμdοoυμε ι11ω.

Πιτιι1 γ"αταιγ"(οια αγ σε χQεια-
oτε(γ"αι απ6 αυτrjν d1ω. Αλιiτι

1oντq6 oπυρωτd γ"αι απ6 αυτ6 ('γω.

- Eρμιdνη ε(oαι ΘηααυQ6ζ.

Mε αυτ6g τιg xoυβ6ντεg τελειc6oαμε χαι αγα-
oxoυμπωθrjχαμε γα φτιι1ξoυμε τoν παqαδοoιαx6
πoιμενιxd μπdτoιo. Oι ουνθr{xεg dριoτεg: Boυγd

με υιp6μετgo 2000 μ6τqα. Γι1λα πρ6βειo' σΥ'6xo,

αυγoυoτιιiτιxo, βooxrjg, απ6τo xαρδdρι στo γ"α-

ξdνι xαι oυ1( xoυβαλητd. Πιτιι1παρθ6να γ"α"cσL-

γ"(oια μαxριd απ61ηψιν"6'. Kαι τo oπoυδαι6τερo
xαβι1E oρειν6g, δροoεq6g, πετρωτ6g.

Πριiτη μαg δoυλειι1, oτραγγ(σαμε το γιiλα απ6
ο1τι6 πανιι1, τo θερμoμετρηoαμε γ"αL"co βρf xαμε
ειxοοιπdγτε βαθμοιjg απ6 τα μαοτιiρια τωγ πQo-

βι1των. To ξεoτιiναμε χαι το ανεβιioαμε στoυζ
τρ ιdντα τρε ιg βαθ μorj g γ ια γα πετf 1oυ με χαγoγι-
xiπηξη, πoυ 1gειdξεται μια ιiqα xαι xιiqτo μετd
τo αναxd,τεμα τηζ πιτι6'9 με τo γι1λα. Σε αυτ6 τo
διι1οτημα η xυqd - Eρμι6νη μαg π6ραoε στηγ
αρ1oντιxli xαλrjβα' Στρωθf xαμε χαι στo xαλoγε-

ρ(τιxo τραπdξι πqoγευτrjxαμε την xαθιεqωμ6νη
παπdρα. Σε λ(γo {ρθε η ι6ρα τoυ πηγμ6νoυ τυ-

ριoιi. Aπ6 εδι6 xαι πdρα αρ1(ξει η διαδιxαα(α
παραoxευ{gτoυ μπdτoιoυ xαι οι δουλειdg 6γιναν
ciλεg με τη oειρι1τoυg'

Mετι1τo πηξιμo με μια oπιiτoυλα οαγ(δι τo oπ6.-

oαμε (το λιαν(oαμε xoμματootiλια). H Eρμιdνη
ε(1ε dτοιμo τoξεoτ6 νερd oτo xαqδdqι χαι τoν

Mπατoιoy'd,δι xαι τoιπρ(λι πρoπoλε μιxιi εργαλεfα παραoxευrj g μπdτoιoυ
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ξεματ(oαμε πεQιφεQειαν"6', ανεβdξoνταE τoυE

βαθμoιig στoυζ ααριiντα π6ντε, τdοoυg 6οoυg

1ρειιiξoνταγ για να μαξευτε(τo μαξoriλι (o μπιi-
τσιoζ δηλαδ{) σε συμπαγri μι1ξα χαι γα xατατι6'-

τσει στoγ πdτo απ6 τo xαξι1νι. Mε τιg παλι1,μεg

μαE τoγ μαξdψαμε σε μια πλευρd τoυ xαξανιoιi.
Mε dγα μαοτqαπd αδε ιι1oαμε τo τυρ6γαλο αε 6γα

γxιorjμι που το βρdoαμε xαι x6ψαμε την εξαiρετη
οriρδα, την oπo(α η xυρd - Eρμι6νη μαE τηγ

ξrjμωoε με γdλα βραοτd πg6βειο. Στη oυν61εια
τoπoθετriααμε τo μαξoriλι (μπιiτoιo) oε 6να oυq-

μdτινo πλα(oιo με οτρωμdνη τoαντ(λα χαt τoγ

ξυμι6oαμε για γα απoβdλει χαι τογ τελευτα(o
τξdρo. Toν xdναμε γxρofντεg (μπdλεg) χαι τoγ
xρεμιioαμε για μια μ6ρα να απαλλαγε( γ"αι απ6
την τελευτα(α oταγ6να.

Tελευτα(εg δoυλειdg xαι οπoυδαι6τερεg εiναι
τQειζ: Η ωρ(μανoη, τo τεψdyισμα χαι τo αλdτι-
αμα. Aφoιi τoν ξεxρεμdooυμε xαι βγιiλoυμε τιζ

γxροιiντεg απ6 τιg τoαντ(λεg, τιg απλc6νουμε σε
6να τραπ6ξι δυo μ6ρεg rj xαι πεqιoo6τερεg, ανιi-
λoγα με την θερμoxpαo(α τηg επo1ηg, μ61ρι να
ωριμιioει xαι αγαπτtjξει φυoιoλογιx6g τριiπεg.
Mετd τoν τεμα1ζoυμε, τoν απλι6γoυμε για μια
μdρα με λiγo παοπαλητ6 αλιiτι για γα πdρει το

x(τρινο χQ6μα. Tελευτα(α χαι πιo πρoοεγμdνη
δoυλειιi ε(γαι τo αλdτιoμα, γιατ( αν δεγ πιjοει το
xαγoγιx6 αλιiτι, μπoqε(ο μπιiτoιog ν- ανdψει xαι
να πd,qει τιjτoια μυqωδιιi πoυ γα μηγ τoγ τQων

ofτε τα oxυλιι1. Γι' αυτ6 η oυνταγη ε(ναι μ[α xαι
μοναδιxη: Xilια διαx6oια γραμμdqια αλιiτι για
xdΘε τενεγ'ιj τωγ δεxαεφτd xιλc6ν xαι παοπdλι-
σμα στηγ xdθε oειριi. Xqειιiξoνται δυo μ6ρεg για
να xαταxdτσει χαι μετιi τoν oυμπληρι6νoυμε τoγ
τενε>ι€ με οαλαμoιiρα με βαθμorig επιπλdουoαg
ελιdg, 6τοιμog για τo ι|.rυγε(o.

Mετd τo τελε(ωμα 6λη9 τηg διαδιπαo(αζ, στQω-

θηxαμε 6ξω oτo ξdoτερo για dνα τoιπουqd,xι

γfQω απ6 6να αναπoδoγυριoμ6νo xαρoιiλι τηg

ΔEΗ, πoυ τo χQησιμoπoιηoαμε για πρ61ειqo
τραπ6ξι, παθιoμdνoι oε xdτι xoιλι6ματα απ6 o-

ξιιi. To μoυ1αμπdτι πtiγαινε γtα τα xαχ6". Για μια
oτιγμf με ρωτdει o Aδdμog, o γιoE τηg xυρd -

Eρμι6νηg:

-'E1ει διαφoqιi μπι1ρμπα Nιx6λα, τo προπoλεμι-

x6 φτιιiξιμo τoυ μπdτοιoυ απ6 αυτ6 πoυ μαs
dψιαξεgαrjμερα;

-'oxι βαoιxι1,, του απαγτι6. Eμε(g otiμερα για να

φτιdξoυμε τoν μπιiτοιo χQησιμοποιfoαμε τo χα-

ξιiνι για πι]ξιμο, ξε μdτιoμα xαι μdαιμo xαι γαλα-
xτoμη1ανη για γα απoβoυτυρι6ooυμε 35Ψο τo

γdλα πριν τo πηξoυμε. Aυτιγo( τdτε για xαξιiνι
χQησιμoπoιoιjoαν τo μπατσoχιiδι. Tην αποβου-
τιiρωoη την dφτια1ναν με τετQαx6oιαμυπrjματα

με τo τσoυQdλι (xoντ<iρι oτq6γγυλo με ιJνα πλα(-
σιο για xαλfτερα 1τυπrjματα) επ( τoυ πηγμ6νoυ
y dΧαν"τ o g xα ι απ o β ουτυ ρ ι6ν oνταν γ 

(l 
ρ ω ατ o 40 Ψο .

To βoιiτυρο dβγαινε ιi.rηλd xαι επdπλεε πι1γω απ6
τo τυρ6γαλo. To μιiξευαν δε με 6να λιγx6ρι.
oριομdνο ι ταμα1ιdρηδε g αν6 βαξαν τα 1τυπη μα-
τα πιiνω απ6 600 xαι 6βγαξαγ 6λo τo βoriτυρo
γ"αΘ6τιεxεfuητην επo1{ εi1ε μεγιiλη πdgαoη xαι
τo προodφεQαγ ωg ε(δog φαqμαnaευτιx6, ενιi ο'rj-

μεQα τo βοrjτυρo ε(γαι oτα αξητητα λ6γω 1oλη-
οτερ(νηg. Tο μπdτoιο που 6βγαινε απ6 αυτην την
διαδιxααfα oι συμπατQιι6τεg μαg τoν ε(1αν βα_

φτ(oει Toυρxdμπατoιo, δι6τι δεγ ε(γαι πoυ δεν
εf1ε γειioη αλλιi για γα τoγ τεμα1(oειg rjθελε

μπαλτtf. oλεg oι ιiλλεg δoυλει6g ε(ναι (διεg.

E(παμε πoλλιi χαι σε 6λoυg επιxριlτηoε η απαι-
οιοδoξiα 6τι απ6 αυτrjν τηγ χαταQαμ6νη παγxo-
αμιoπο6ηοη πoλλιi θα δoυν τα μιiτια μαg αx6μη.

'Ετoιτελε(ωoε αυτ6 τo ανηφoqιxιl oδoιπoριx6
οτα γxι1λια τoυ Σ ιδ ε ραx (oυ, στo φ ιλιiξενo xoν dxι
τηg xυρd - Eqμι6νηg. ΠρooπαΘηoαμε μαξ( με τιg

φωτoγQαφηoειg τoυ Γιdγxoυ γα χαταγqdιpoυμε
6οο {ταν δυγατ6γ την διαδιxαο(α παραoxευηg
αυτoιj τoυ πλdογ αβλαβorig λ6γω απoβoυτυρι6-
σεωζ τoπtχoιi παqαδooιαxoιi τυροxo μιxoιi πρo'i6-

γτoζ πoυ λ6γεται Mπdτoιog, με τηγ ελπ[δα η
xαταγραφ( αυτri να παqαμε[νει παqαxαταθ{xη

για τtE επερ16μενεg γενεdg.
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Aκτιv[διo: 'EVα 
φρouτo ΠoU Tτρεπει vα τO

ΠρooεξOUV tτεριoo6τερO Oι KαTαvαλωτ6g

Toυ N(xου Σπιiρτοη

Στ α yηψιν"6' 1ρ ον ιxιi τ εtγo g 7 _ 8 : Ι orjλ ιo g -Αf γ oυ -

οτog 2005 διαβι1ζoυμε πoλf ενδιαφ6ρoντα πρdγ-
ματα για την ωφελιμ6τητα τoυ αχτιγιδ(ου πoυ
προιJxυι]lαν απ6 τtg ερευνητιx6ζ επιστημoνιx6g
εργαο(εg τωγ τελευτα(ωγ ετι6γ.

Tα αxτιγ(δια 61ουν ιδια6τερα ευ1dριoτη γεfοη
xαι μεγιiλη βιoλoγιxrj αξ(α, γιατ( περιd1oυν δι-
πλdoια ποο<1τητα βιταμ(νηg C απ6 τα πoρτoxιl-
λια xαιυπoλoγξεται 6τι dναg xαρπdg αxτιγιδ(oυ
περιd1ει την ημερrjoια δ6oη βιταμ(vηg C που

1ρειιiξεταιo dνθρωπog. Γιατo λ6γo αυτ6 oνομd-
στηχε xαι δdνδqo τηg υγεiαg xαι εxτtψαταL για
την υψηλr] διαιτητιxrj τoυ αξ(α.

oι πρcδτοι xαρπo6παqd1θηxαν οτη N6α Zη}'αν-
δ(α τo 191Ο 6πoυ ειοη1θη απ6 την K(να. Η
εμπoριxrj του αξ(α διαπιoτι6θηγ"ε τo Ι940 oτη
B6ρεια Eυριiπη. Tο 1960 dγιναν οι πρι6τεg πει-
qαματιxdg xαλλι6qγε ιεE στηγ
Γαλλ(α χαιτo 1965 η δoxιμα-
οτιxrj xαλλι6qγεια oτην Ιτα-
λ(α. To 1968 dγινε ειoαγωγf
oτην Aμεqιxη ν"αι τo 19]3
οτην Λdριοα xαι xυρ(ωζ στηγ
Kατεq(νη oτη 1ι6ρα μαg.

o xαρπdg εfναι ρι1γα με σχη-

μα ελλε ιι]ροε ιδdg, xυλινδρ ιx6
με 1νουδωτ{ επιφdνεια.

Tα θηλυxιi με τα αρoενιxιl
φυτd φυτεfoγται οε αγαλo-
yfu7 η 8:1 αγτ(ο'τοι1α. E(ναι
εντoμ6φιλo φυτ6' To πιo xα-
τι1λληλo 6ντoμo ε(ναιη μdλιo-
oα. Πoλλαπλαοιι1ξεται εγγε -

νc6g με οπ6ρoυg, αλλdoτηνπρι1ξη με ξυλοπoιημd-
γα χειμεQινι1 μoα1εf ματα χαι πυρfωg με φυλλo-
φ6Qα oε υδρoν6φωοη.

To φυτ6 δεν πgooβι1λλεται απd αοΘdνειεg. Προ-
oβι1,λλεται περιοοdτερo απ6 βαμβαxdδα, φυτ6-
φθoρα oτιg ρζεg xαι νηματι6δειg, οπανιdτερα.

Tο μεγαλrjτεqo dξoδo εyxατ6'oτααηg ε(ναι τα
οτηq(γματα χαι τα οfρματα για τηγ τιαταoxευη
ημιxqεβατfναg xυρ(ωg Mε T 1,25 ψ€τρα xαι 5

ο{ρματα xαι oτηρfγματα xdθε 4 μ6τρα'

To δ6ντρο αρ1ζεινα χαQπoφoQε( απ6τo 2o η3o
6τog xαι ξει μ61ρι oγδ6ντα 1ρ6νια. Aνθζει τo
Mιiη μηνα xαι η ωρfμανοη γ[νεται τdλη Oxτω-
βρ(oυ,6ταγ o xαρπ6g απoxτηoειoτερεd διαλυτd
oυoτατιγ'd (ξι11αρα) απ6 6,2 γ'αι πdνω oι
xαρπo( ωριμι1ξoυν γQliγoQα μετd τη ουλλoγrj
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τoυζ σε 4-5 μdgεg, 6ταν αποθηxευτοfν pιε

μliλα

Tα αxτινiδια pιποqοιiγ να διατt1ρηθοι1ν

χωQiζ ψdξη, για 8-1Ο 3βδομιιiδεg 11 xαι
παραπι1νω οε δροoερη αποθ_xη χαι σε

ψηγεiα πtiνιr; απ6 6 μ{γεg με 0ο C xαι 9Ο-

95 % oyετιxη υ^1ραo(α. Σε qυθμιομfνη
ατμ6αφαιρ α ψε 3c/ο CO2 xαt 2% o διατη-

ροdνται πολf περιοοdτερο γιατi με το
μη1ανιομd αυτd απομαxqfνεται χαι τΟ

αιθυλdνιο.

Ε(ναι φρο{το υΨηλ{g θρεπτιxηg αξfαg με ^1λυxιι1
ευ1ι1ριοτη xαι δροαιοτιxri γειiοη, ελαφριi:g υπd-

ξινη xαι ιδιαiτερo λεπτ6 ιiρωμα που μοιdξει με
φραγxοοτιl,φυλο ε[ναι γε{οη πoυ θυμξει που
θυμξει οταφriλι. Απd θρεπτιxηg πλευρdE εfναι
xαρπιig πλοιiαιοg οε βιταμ(νη C (8Ο_300mg1Ο0
gr νο:πo{ βdρουg). Η περ ιεxτιx6τt1τα οε β ιταμ fr,η

C ε(γαι υψηλdτερη 6ταν γ"αχLι"ερ.1εiται σε μεγα-
λιiτερα υιpd;-ιετρα. Eπ[οη< d1ει υψηλη πεQιεχτι-
x6τητα oε βιταμiνη Α. βιταμiνη E xαι μιxρdτερη
περιεxτιxdτητα σε βιταμ(νεg Β1,Β2, B3 xαι B6.

Ιδιαiτερο ενδιαφdρoν παρουοιιiξει η riπαρξη τηg

ο μdδα g χαQoτινο ε ιδιi:ν (xαροτι1ν ιο, λουτεΙνη xα ι
ξανθοφt'λλεg). 6πω9 xαι φαινολιxιiν εγι6οεωγ-
που συγαντιiιται xυ ρ [ιΙ]ζ στoγ φλο ιd του xαρποli.
To αxτιν[διο εiγαι ιδιαiτερα πλo{οιο οε λουτεi-
νη dνα απd τα δrjo πιο οη1"ιαντιxd, xαροτινοειδrj
που βρ(οxΟγται οτον ανΘqι6πιγο οφθαλμd. Η
περιεxτιx6τητι1τoυ οε λουεiνη ξε-
περνd αυτη που dxει το οπtινdxι
xαι dλλα φgοfτα xαι λα1ανιxι1',
61ι dμο.lE xαι αυτrj τoυ xiτριvου
xαλαμποxιοι1,'dπω6 βρdθηxε απιi
6ρευνεg που δημοοιεliτηxαν το
200Ζ'

'E1ει υι|.rηλιj ποοοοτιi αμ{λου, πoυ

η υδρdλυοιi του ολοxληριδνεται με-
ριxdg εβδομdδεg μετdτη συγχοl"ιι-
δη.

Tο απτινiδιο πεElιdxει 2-6Ψο y}"υ-

ιι6ζ11,5-8% φρoυxτdξη χαι μεQι-
xη ποo6τητα σα}iχαQdξηg (πεqi-
πoυ 2a/ο) xαθιδg επ(οηE xαι i,μη

ινοοιτιiλη g.'Oταν η ουγxι1ντρωαη υδατανθριixων
ε(ναι 1"ιεγiατη οι 1{αQπο( €yουν τη μεγαλfτερη
γεfαη xαι ποι6τητα.

Η θερμιδιNη του αξ[α ε(ναι 66 Κcal/100gr εδιi;δι-

μoU χαQπΟιi, d1ε ι 1α μηλη π ε ρ ιε xτ tx6τητεl" οε λ(πη
χαι εΓ:ι,αι oγετtν'απ}'οιjαιο οε γλυx(δια, εvι6 ε(ναι
πο}.f πλουοιdτερο οε προ:τει,νεg απd τα μriλα, τα
α1λιiδια y.αLτα πορτοxdλια.'Εxει απ6 τιg μεγα-
λfτερεg περιεxτιx6τητεζ σε dλατα ααβεoτioυ,

φωοφιiρου xαι oιδrjqoυ αε ο1fοr1 με c1"λλα χειμε-
ρινd φροιiτα, ενιi d1ει την (δια περιεl"τιx6τητα
xαλfου με αυτητηg μπανι1'ναq. Eπiοηg dxειυψηλ'ιj
περιεxτιxιiτητα σε φυλλιxd οξιi, μαγv{σLo χαι
μαγγdνιο, μιχQΙ περιεxτιxιiτητα σε vdτριο παι
ε iναι ελεrj θε gο 1oληoτερ[vη g. Αποτελε ( αxdμη,
oημαvτιxη πηγ{ διαιτητιxι6ν ινι6ν, οε διαλυτ{
xαι αδιιiλυτη μoQφ.ιi παι περιdxει dνξυμα χQησL-

ιια" για τοv ανθρι6πιγα ΟQγαvιoμ6. 'Evα απd τα
πιΟ σημαγτιxιi ε(ναι το ,[Qωτεoλυτιxd dνξυμο,
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αχτιγιδrνη χαι αγαφ6Qεται 6τι λ6γωτoυ ενξυμoυ,

η επιiλειιpη τηg μπριξ6λα9 xq6ατog με φρdοxo
xαρπιi δdxα λεπτι1 πριν απ6 τo ιprjoιμ6 τηE τηγ
xαθ ιoτι1 π ιο μαλαxrj, ιiπω g β ρ d Θη lηε απ6 πoλλoιi g

ερευνητdg.

To αxτινfδιo πεqιι11ει τουλιi1ιοτoν 48 πτητιlι€g
oυo(εg πoυ ανf xoυν xυρ(ωg στιE χατηγoρ(εg των
αλδ εtl δι6ν, x ετoνc6ν, αλxooλc6ν, ε oτ6ρων, υ δρο-
γ oν αν θ ρ ιix ων γ".χ.π. Tα oυ οτατ ι γ"6' αυτ 6' πQ o σδ r-

δoυγ oτo αxτιγ(διo τo λεπτd ι1ρωμα χαι τηγ ευ1ιi-
Qιστη γειjαη.

Στην K(να εδιi xαι αιc6νεg αξιoπoιoιiνται o1εδιiν
dλα τα τμrjματατoυ φυτοιi για διιiφoρεg 1ρrjoειg
xυqfωg στηγ παQαδoοιαxrj ιατριxrj.

Η ρ(ξα εiτε ωg αφdψημα, ε(τε oυνθλιμ6νη για
εξωτεριxrj χQ{ση, χQησιμoπoιε(ται για τη θερα-
πε6ατoυ xαρx(νoυ τoυ oτoμιi1oυ χαιτoυ μαoτoιi,
xαθc6g επ(oηg για τη qευματoειδrj αρΘρ(τιδα, τα
τραιjματα, τη φιλαρ(αση, τηγ ηπατ(τιδα, τη δυοε-
ντερ(α, τη λεμφατιxrj φυματiωση χαι τo δoθιtjνα
(1oλιx6).

Tα xλαδιd χαιτα φrjλα βρι1ξoνται οε νερ6 χαιτo
υγρ6 1ρηαιμοπoιε(ται για τηγ xαταπoλdμηση τηζ
ιpωρ(αoηg τωγ αxιjλων. Αγ o φλοι6g τηg βι1oηg
τoυ φυτorj xoντ6" ατη ρζα τoποθετηθε( oε ξεoτrj
oτdμη oxληραiνει
xαι μπoqε( γα χQη-
αιμoποιηθε( oα μο-
λfβι. Αναφ6ρεται
oτη βιβλιoγραφ(αd-
τι η αχτιγιδιd oαν
φυτ6 €1ει ιδι6τητεg
ειπoμoxτ6νου'

oι βλαoτο(, oι χαQ-
πo(nιαι oι ρζεg, ε(-
ναι διoυρητιxoζ α-
γτιπυQετιxo( τιαι
xαταπqαt ντιγ'ot'
Xρηοιμoπoιotjγται
για τηγ θεραπε(α
τηg π6τραg στηγ oυ-

ρoδ61o xιiοτη, για
τη Qευματoειδrj α-
θραλγε(α γ"αι xατ6"

τoυ xαρlxfνoυ τoυ {πατog xαι oιαοφdγoυ. o 1υ-
μ6g των βλαoτι6ν χαι oι xαρπo( 1ρηoιμoπoιori-
γται για την απoμιlχQυγση τηg π6τραg τωγ γε-
φQ6γ χαι τηE xoλ{s.

o xαρπ6g βoηθι1την π6ψη των τρoφc6ν επειδf
πε ρ ι6xε ι το dνξυ μo αxτιν ιδ (νη, xαΘc6 g επiοηg ^ιαι
στην αγoQεξ(α, τoν εψετ6,τoν 6xτερo, τιζ αιμoQ-
ρo-δεg, τα εγxαιiματα μειc6νει τη γευQιχ6τητα
xαι απoτρ6πει τo πρ6ωgo γxριξιiριoμα των μαλ-
λιι6γ.

Η βιταμ[νη C τo xαqoτ6γιo xαι ιiλλεg ουo(εg
διαιτητιxd oυμβι1λλoυν oτη με(ωαη των xαρδιαγ-
γειαxιilν αoθενειι6γ με με(ωoη των ελευΘιJρων
qιξι6ν xαΘιilg επ(oηg χαι τoυ oξειδωτιxoti oτρεg,
πρooτατειioγταE την oξε[δωση τηE 1αμηλrjE πυ-
ν"ν6τητα9 λιπoπqωτε_νηE -Low Density
Lipoprotein (L.D.L.) χαι τηγ oυγxdλληoη των
αιμoπεταλ(ων, αναοτdλλoνταg την αιiνθεoη των
πρoφλεγμoνιxrΛν xυτoxιγι6γ. Eπιδημιoλογιx69
μελdτεg 6xoυν δεξει 6τι μεγαλιiτερη πq6αληιpη
αυτι6ντω γ συστατιχc6γ oυγδdoγται με μιxρ6τερo
x(γδυγο θνηαιμ6τηταg απιi xαρxfνo χαι στεφα-
για(α ν6oo dπωg βq6θηxε πρ6οφατα απ6τ6.ooα-
ρεg ειδιxoιig ερευνητ69.

Η μεγdλη περιεπτιx6τητα σε βιταμ(νη C πρoοτα-
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τε{ει απ6 τo χQυoλ6γημα, σχoQβofτο xαι αιμoQ-

ραγ(εg xαι δραoτηριοπoιε( τoUζ γεγιχorig αμυ-
ντιxorjg μηχαγισμoιig εναντ(oν διαφ6ρωγ αοθε-
γειι6γ. 'Βγειενεργ6 δρι1oη στηγ απoτQοπη νιτρο-

ξαμινι6ν οτo ανθρc6πινο oιiμα με μdτρια αντι-
xαρπ ιν ιxrj χα ι αγτι μεταλλαξ ιγ εν ετιx{ επfδραoη.
o 1υμ6g τoυ αχτιγιδ(oυ αυξdνει τηγ αθλητιxη
επ(δoαη ν"ατ6'την ι1,οxηοη των αΘλητιiν. Mπορε(
να με ιι6oε ι την 1oλη οττερ (νη xα ι τo dyxo g(stress)
xαι επιδριi ωg r{πιo φυαιx6 xαθαρτιxd, απoμα-
xριiνoνταg 6ται τιg τoξ(νεg απ6 τo ανθρι6πινο
oιiμα

Mελ6τεg d1oυν δε(ξει ιiτι παζει οημαντιx6 q6λo
στηγ εQωτιxη διι1θεoη των ανθρι6πων. Περιd1ει
τo αμινoξιi αqγιν6νη (C6Η14N4o2) που λει-
τoυqγε( oαν αγγειδιαoταλτιx6, βoηθc6νταg την
xυxλoφoρfα τoυ α(ματοg χαι χQησιμoπoιε(ται
για την θεραπε(α τηζ αγιχαγ6τηταg.

Eνδιαφdρoν παρoυoιιiξειτo γεγον6g 6τι η φλo{-
δα των αxτιγιδ(ων ε(ναι βρι6oιμη, αφorj πρι6τα
πλυθεf xαλιi, με ιδια(τερη θρεπτιxη αξ(α. Mετην
xαταγιlλωοη τηg τριπλαoιι1,ξεατι η πoo6τητα φυ-
τιτιc6ν ιγι6γ. Mε αφα6ρεοη τηg φλoιjδαg μειιiνε-
ται η πεQιεxτιx6τητα oε βιταμ(νη C. Η φλοfδα
ε(γαι πλorjαια χαι oε αντιοξειδωτιxd. Σημαντι-
x6 π}"εoνi.xτημα τωγ αxτινιδiωγ εiναι η ανf παρ-
xτη υπoλειματιx6τητα φυτοφαρμdxων εφ' 6οoν
δεν ψεxdξoνται o1εδ6γ xαθ6λoυ'

Εxτ6g απ6 τιg παραπdνω ιδι6τητε9 τo αxτιγ(διo
απoτελεf xαι ιo1υρ6 αλεργιoγ6νo για oριoμd-
νoυg ανθρι6πoυg. To αxτιγ6διo α) xoνοεQβo-
ποιε(ται β) xαται|.lfχεται, γ) απoξηρα(vεται, δ)

γ(νεται μαρμελι1δα, ε) 1υμ69 xαι oτ) xραo( xαι
λιxdρ.'oταν μαγ ε ιρειi ετα ι πιxρ ζε ι ελαφρd. Xρη -

oιμoποιε(ται αxιiμα χαt σε xαλλυγτιxd επειδrj
61ει μεγι1λη πεQιεχτιx6τητα oε βιταμ(νεg B, C
xαι β-xαρoτ6γιo που εiναι oυο(εg απαραiτητεg

για τηγ διατrjρηοη τηg ελαοτιx6τηταg του δ6ρμα-
τog' H βιταμiνη C απoτqdπει τη γrjρανση του
δ6ρματo9, η βιταμ(νη B διευxoλfγει τη οTlνθεoη

τoυ xoλλαγ6γoυ xαι δεομεrJειτo νερ6 των γ"υττ6"-

ρων, ενιiτo β-xαqοτdνιo μετατρdπεται σε βιταμ(-
νη Α dταν υπιiq1ει ανιiγxη oτον oργανιoμ6.

Για xoναερβoπo(ηoη oι xαqπo( απoφλoιoιiνται

Θερμαiνoνται στoυE 103o C για 90 δευτεq6λεπτα
oε xoυτιιi με oιρ6πι 33o βτι1 xαι xλε(γoγται
αερooτεγcδζ. Στη ουνd1εια Θερμα[νoνται στoυE

100o C ^για 21 χεπτ6".

Για xατιlι|υξη oι xαρπo( απoφλoι6νoγται x6βo-
νται σε xoμμdτια εγxdρoια, μπα(νoυν oε διιiλυμα

ψε L2% oαx1αρ6ξη ,7Ψο αoν"oρβ ιx6 oξrj xα ι0,25Ψο

μηλιxd οξri για 3 χεπτ6" ι6oτε γα oταματηooυν οι
ενξυμιxdg μεταβολdg' Mετd xαταιj.rf1εται στoυζ -

30o C.

Για αποξι]ραγση oιχαρπo( μπα(νoυν σε διdλυμα

ξιixαqηg για γα μην γ(νουν ξινoi, ξηρα(νoνται
στoυζ 60o για να διατηρη θε(η συγεχτtχ6τητα xαι
τo 1ρι6μα τoυE . Σαν ξηq6g xαρπ6g τo αxτιγ(διo

χQησιμoπoιε6ται οε oυνδυαoμ6 με τα δημητριαxιi
οε γαλαxτoxoμιxι1 πρoi6γτα. Γiγεται μαq μελdδα,
γλυxd xoυταλιoιj xαι παγωτd.

Για φqoυτo1υμοdg τα αxτιγ(δια 1ρηoιμoπoιοιi-
νται μ6να τoυg f με ι1λλα φρoιiτα. oι xαρπο(

χωQrζ να απoφλoιoθot'γ x6βoνται oυνθλ(βονται
σε τQυπητd για να φtiγουν oι ξ6νεg ιiλεg xαι
λαμβι1νεται o πρdoινoζ χUμ6ζ με λ(γη ξιlxαρη'

Kραo(παρdγεται λευxd f ρoξd απdτoν παραπι1,-

νω 1υμ6 με πεQLεχτιν'6τητα αλxo6ληg LL,5Ψο πε-

ρ(πoυ.
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TO ερασιτεχVιK6 θ6ατρ0 σTη NαoUσα

TηE ΔιiναE Πετqιi

EΙΣAΓΩΓΙΙ

o Aριoτοτdληg oτην ''Ποιητιx{'' τoυ, αναφ6qει

6τι η μiμηoη ε(ναι oιiμφυτη oτoν dνθρωΙτo') \λα-

θι69 xαι η 1αqd, να βλdπoυν οι ι1νθqωπoι τα dργα

τηg μ(μηoηg, ε[ναι επioηg oιiμφυτη oτoν ι1νθρω-

πo. Σημεριν6g dρευνεg d1oυν xαταληξει oτo 6τιη

μ(μηoη υπηρξε oε xdποια φdoη τηg εξdλιξηg του

ανθριδπoυ φαινdμενo ιστοQtχo-χoινωνιx6, αλλd

xαι ''ιδεολoγιx6''. Η μ(μηαη υπ(ρξε η πριiτη

''γνιiση'' xαι η πρc6τη ''πνευματιxtj'' διiναμη τoυ

ανθριiπoυ.

o dνθρωπog μιμε(ται τoν x6oμo, χαι αυτli η

μiμηση εiναι μια ιiλλη γνιiοη του x6ομoυ, ι1ναg

τρ6πog να περιγρd,φειE τoν x6oμo.

Η επιoτtiμη oνoμdξει τoν x6oμο φιJρνoνταg τoν

οτα oρζoντα τηE αυνε(δηoηg χαι στα 6ρια τoυ

λ6γoυ, η τ61νη μιμε(ται τoν π6oμo, δηλαδη ''μι-

λdει" τη γλι6οoα τoυ x6oμoυ.

oι q6ζεE τoυ θειiτqου

oι ρζεg τoυ θεdτqoυ βq(οxoνται στιζ αρ1α(εg

θρηoxε(εg παι η υπ6θεση τoυ Θεd,τρoυ d1ει θρη_

oτιευτιxη αφετηρ(α. Kι απ6 εxεf ξεxινd' χαt η
λειτoυργιxr{ τηg θεατq ιν'ηg oν"ηνιxrig πρ<iξηg, τα

δρι6μενα χαι τo μυoτrjριo τηg θεατqιxηg τελετr{g'

Aπαρ1li τηg δραματιxηg τ€,γνηE τωγ μεγd'λων
πoλιτιoμι6ν ε(γαι τα παριiξενα δρι6μενα των αρ-

1dγoνων λαι6ν, oι μαγιxoθρηoxευτιπ6ζ ιεQoυQ-

γ(εg, οι θεoμoθ ετη μdνε g τελετdg oι o1ετιxdg με τη

γoνιμ6τητα, η λατρε(α των θειiν, o π6λεμog xαι
τα δραματoποιημιJνα Θειiματα πoυ αυτοo1εδ(α-

ξαν oτα πανηγιiρια τoυg (1)

Απdνω oτoν d,γριo xορμ6 τωγ μαγιχoθqηoxευτι-
xc6ν δqι6μεγωγ, με αλλεπdλληλεg εντομdζ, βπo-
λιι1ξει τo ανθρι6πινο πνειiμα (η ευαιοθηo(α, η

φανταο[α, η νoημoοriγη τoυ διαρxι6g χεtQαφε-
τoιiμενου απ6 τη δoυλειd oτη φrjoη ανθρι6πoυ),

ευγενrj xrjτταρα - 6νειρα xαι ιδdεg, μdτqα xαι

ρυθμofg, εμπειρ(εg xαι αγων(εg. Kαι με τηγ χα-

τεργααiα αυτri απολ{γει ατο πλdotμo τoυ δραμα-

τιγ"oι3 μιiθου χαι στηγ oqατη ενodρπωoη τoυ, τo

dγριο δ6ντqο εξευγενζεται - γεγγιιjται τo θdα-

τρo. Πoυ 6oo μoιdξει μετo αq1ιx6 βdραθρo ιiλλo

τ6oo διαφdqει απ' αυτ6, αφoιi d,λλoι πια πoιoτι-

xd διαφορ ετtxot ε(ναι η ιpυ1oλoγιxη xαι xoινω-

νιxη λειτoυργ6α του (2)

Η xαταγωγη τoυ θεd,τρoυ μπoqε( να αναξητηθεi

οτο διθιiραμβo (oμoφωνιx6g rjμνοg πoυ τQαγoυ-

δι6ταγ γfQω απ'τo βωμd του Δι6νυoου)'Eναg
απ'τo 1ορ6 (o Θ6οπιg) ξε1ωρξει xαι πα(ρνονταg

μια μoqφri θεoιi αρ1ξει τo διιiλoγo με τo 1oρ6'
Mπoρoιiμε να ποfμε 6τι ε(γαι ο πριiτog ηθo-
πoι6g.

o Aριοτoτ6ληg ατην πoιητιπη τoυ λιjει 6τι η τρα_

γωδ6α προriλθε απ' των εξαq16ντωντoν διθιiραμ-

βo xι η xωμωδ(α απ'τoυg εξd,ρ1oντεg oτα φαλλι-
xι1. (o εξdρ1ων riταν εxε(νoE πoυ ι1ρ1ιξε τo

τραγοιiδι χαι τoγ αxoλoυθoιjoε rj απαντo{oε o

χoQ6E, 6πωg γ(νεται oημεqα στoυE λαι,lιoιig 1o-

ao{E)

o 6ροg ''δqιiμα'', 6ταν αναφdρεται oε dργα τηg

αρ1αfαg ελληνιxηg λογoτε1ν(αg, ε(ναι 6qog γενι-
x6g,oτoν oπo(o υπdγoνται η τραγωδ(α, η χωμω-

δ(α xαιτo οατυριx6 δρ<iμα. Kωμωδ(α απ6 πι6μog

- (6ξαψη - διαoxdδαoη) Tραγωδ(ααπ6τoτQιiγοg
= (θυo(α { διnqo)

Στην ελληνιxη αq1αι6τητα, σ?'(oπ6g του θεdτρoυ
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riταν το ''τ6ρπειν dμα xαι διδιiοxειγ''. Oι αρ1α(oι
'Eλληνε g αφιι1ρωναν oυνε ιδητι1 τo 1ρdνo χαι τηγ
πρoοο1η τoυζ στo θι1ατρο, σαγ γα μην rjταν, dξω
απ6 αυτ6, τfποτα ι1λλo dξιο πρoτεραι6τηταg' Tην
παρdoταοη ενdg τραγιτ"o{ η xωμιxof 6ργoυ την
oν6μαξαν διδαoxαλ(α, dναg 6ρog πoυ ιJμεινε ωg

τιg μ6ρεg μαg. E(1ανπεπο(Θηoη oτη μdρφωση χαι
σε μια φιλοαoφ(α πQoσανατoλιoμ6νη πQoζ τo
ανθρι6πινο dν.

Λειτoυqγiα τoυ Θειiτqoυ

'' Η ουο(α του Θεdτρου εiναι η ofγxρoυot1 '', 1-ιαS

λdε ι o δd,oxαλο g του θ ε dτρου Γι dρξι Γ;,.ροτdφxoι.
E(γαι μια πρdξη πoυ την .1εννofν ανθρι6πινεg
αντιδρdoειE χαι παQoρμηoειg, xαι επαφι1g ανd-

μεσα σε ανθρι6πουg. E(ναιπqdξη διπλη: βιoλoγι-
ν'η xαι πνευματιxrj. Η οfγxρoυαη αρ1ξει απιj

μια 6λξη. Προilπoθdτει 6γαν αγιilνα, y"αι y"dτι

βαΘιι1 τdοο dμoιo, c6στε να δημιoυργε[ται μια
ταfτιοη μεταξf αυτι6γ πoυ πα(qνουνε μdρog oτη
ofγxρoυoη. (3)

M6οα oτο xoυτ( τηg oxηνrjg o θεατrjg βλdπει να
ξωνταν ε{ oυν o ρ ιαx ι1 g γ"αταoτ6'o ειg, απωθη μdνα
dνειρα xαι φdβοι, xαι αυτ6 τoν λυτρι6νει. Kιi-
πoιεζ xρυφ6g μαg επιθυμ(εg ξoρxζογται πd,γω

oτη oxηνrj, xαΘι6g oδηγofνται στιE αχQα(εg τoυg
oυν6πειεg με τo να γ(νoυν πqιiξειg. Kι αγ αQγητι-
ν'6' oτoιγε(α, 6πο19 η β(α, η αδιx(α, ο φ6βοg, η
διαατρoφri, δεν επιδqοfν πdγω μαg διαλυτιxιi,
ε(ναι γιατ( 6λα αυτι1, φιλτριiρoνται μdοα απιi την
xαλλιτε1νιxη dxφραoη.

Παριiλληλα δε με την ''oμoιoπαθητιxtj'', υπdρ1ει
xαι η λειτουργfα τηg αναπλriQωσηζ: oτo θdατρo
παραxoλoυθoιi με ιοτορ (εg εξαιρετιxori 1αραxτrj-
Qα, πoU διαφ6ρoυν απ6 τη διxf μαg μετρημdνη
ξωrj. Ωoτ6oo, dσα αιoΘαν6μαoτε μdoα στηγ χα-
θημερινdτητα μαζ δεγ ε(ναι λιγ6τερo dγτoγα.

.>4Ξ'.Ξ
:#
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Στην πραγματιx6τητα πρ6xειται για διαφoρι1
πυxν6τηταg: 6oα oυμβα(νoυν oτη οxηνη μ6οα οε
διjo ιiqεg, αντιστotχofν οε μια oλ6xληqη ξωrj.

Η oxηνrj πλουτiξει την εμπειQ(α μαg, μαζ πQo-
οφ6ρ ε ι oυ μπλη ρω μ ατιγ"6' β ιc6ματα, μαg επιτρd-
πει γα ξrjοoυμε δι'' αντιπρooc6που.

o ηθοποιdg, ο ι1νθρωπoE πoυ προβα(νει σε μLα
πριiξη αυτoαπoxιf,λuψηζ, ε(ναι xdπoιoζ πoυ α-
πoxαθιoτιi την επαφrj με τoγ εαυτd iου, μια α-
xρα6α δηλαδrj αναμ6τρηοη με τoγ εαυτιi τoυ,
ειλιxρινrj, oαφrj xι oλoxληρωτιxη - 6γι απχ6"γ"αt

μ6νo μια αναμ6τρηοη με τtζ
ox6ψειg τoυ, αλλιi αυτη πoυ
επιοτρατειiει oλ6xληqo τo ε(-
ναιτoυ, απciτα dvστιxταxαι τo
αουνε(δητο τoυ, ωE τη διαυγ6-
στεQη δ ιανοητιxrj τoυ xατιioτα-
ση.(4)

o Aγτoν6γ Αρτc6 μιλι1ει για τη

μαγιxr] του θειiτρου χαι μαζ
λ6ει 6τι η oυo(α τoυ θει1τρoυ
δε βρ(oxεται στηγ αφrjγηoη ε-

ν6g ουμβdντog, ofτε οτην εξd-
ταση μιαζ υπ6Θεοη9 απd xoι-
νof με τo xoιvcj. oιjτε στην αvα-
παριioταοη τηE ξω{E €τoι 6-
πωg φα(νεται απ6 dξω, orjτε
αxιiμα χαι σε εvα ciqαμα - μα
πωE τo θεατρο ε(vαι μια πριi-
ξη πoυ γεννι6ται xι εξελ(oοε-
ται ''εδι6, αυτrj τη oτιγμη'' , στoγ
oργανιομι1 των ηθoπoιων. xι
εγc6πιoν dλλωγ ανΘρι6πων' Η
θεατqιxrj πQαγματιχ 6τητα εt-
ν αι lηdτιοτιγμια6ο, d1ι ε ιxoνo-

γQdφηση ζωηg, αλλd xιiτι πoυ -..-1

ουνδιjεται''μ6νο αναλoγιxιi''
μαξ( τηg.

Γρdφει o Αρτc6: ''To θdατρo
οτιg βαοιxc1τεQεζ xαι πιo υπcj-

γε ιε g αρ1dg τoυ αγαπτ{σσεται
πdγω οε oqιoμ6νεg βdoειg,
πoυ ε(γαι iδιεg για 6λε9 τιg
τ{.γνεg, χαι πoυ οxoπε6oυγ
πQoζ τoγ πνευματιxd χαι φα-

νταoτtx6 χ6Qo με ευΘυβoλfα ανdλογη με τη διεq-

γαο(α εxε(νη πoυ βι1ξει pιπρoοτd η φfση για να

μετατρdι|ει την xdΘε fλη αε 1ρυοdφι. To βαοιx6
δqdμα, αυτd πoυ εvυπdρ1ει ατη ρfξα των Mεγι1-
λων Mυατηq[ων, oυo1ετ(ξεται με τη δειiτεaη φd-
ση τηζ Δημιoυργ(αζ, τη φι1οη που γνωρ(οματα
τηg ε(ναι η δυοxoλ(α χαι τo ε(δωλo, o αγτιχατo-
πτριομ69, xαι γνωρ(οματα τηζ ε(ναι η fλη xαι η
υλoπo(ηοη τηg ιδ6αg . Φαiνεται πωg εxε( dπoυ

βαοιλεfoυν η απλdτητα χαι η τι1ξη, εxε( δεγ

μπoρε( να υπd,ρξει Θdατρo o{τε δρdμα, γ"αL ττa)ζ

τo αληΘινd θ6ατqo γεννιdται απ6 μια oργανωμd-
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γη πλdoν αναQχrα, fοτεqα απ6

μι1χεg φιλoooφιxdg που αποτε-
λorjν την παθιαoμdνη πλευριi
αq1dγoνων ενoπoιrjαεων'' (5)

Θ6ατqo xαι Παιδε6α

To θ6ατρο ε(ναι 6να9 τρ6ποg
παιδαγωγιxti g εν6ργε ιαg. Σ' αυ-
τ6 βλdπου με εξελιxτιxι1, oλdxλη -

Qη τη ξω{, πριiγμα πoυ ε(ναι
τ6oo γ"oντ6" οτo παιδi γ"αL σxη

γνι6οη, αφorj xαι τo Θεατριπ6
dργo xαι η γνι6oη ξεxινofν απ6
τo (διo oημε(o, τη μ(μηoη, την
xoιγωνιx6τερη 6λων τωγ xαλιiγ
τε1νιilν.

o εxπαιδευτιν"69τ"αι μορφωτιx6g ρ6λo9 πoυ δια-
Θ dτε ι η oυ μ μετο1tj oτη Θ εατρ ιxrj παρd,οταση, ταU -

τ61ρoνα με τoγ ψυχαγωγιx6 χαι χoιγωγιx6, απo-
τελε( μια επιμ6qoυg,εxδo1rj xαι παρdμετQo γιατη
μ6Θεξη τoυ xoιγof σxα σγ"η\'/Lγ"d δριiμενα.

Mε την xυριολεxτιxη f μεταφoριxrj αναγωγ{ τoυ
θεdτρoυ σε μια διαφoρετιπoυ εfδoυg πQαγματι-
τι6τητα, τη λυτρωτιxη επενdqγεtα των δραματι-
τιιΙw xαταoτd,οεωγ πoυ ουγτελo{νται οτη οxηνη
χαι τηγ πλαοματιxη ιxανoπo(ηση τωγ ανα.1xι6ν

τoυ, πQαγματoπoιε(ται η xdΘαρoη'

'Βτσι, τo xoιγ6 μιαg θεατριxηg παρι1,οταοηg 61ι

μ6νo δd1εται πληρoφoρ(εg γνι6οειE χαι πρoβλη-

ματ ιoμ6, αλλι1 αvαπτd ooετα ι ιi.rυ1oλoγ ιxd xα t συ -

ναιoθηματιxd, δημιoυργι6ντα9 μια πλfρη αντι-
oτoι1(α με τoυζ μηχανισμoιig xαι τιg διαoτdoειg
τηg ''παιδε(αg'' στην πιo γνηoια μoQφli τηζ.

To εqαοιτεγνιx6 Θdατqo

Αν αναξητrjooυμε τηγ εQμηγε(α τηg λ6ξηs εQασι-
τ6Wηζσ' dγα οποιoδ{πoτε λεξιxd, θα διαβdooυ-

με: ''Eρααιτdχγηg ε(γαι o φιλ6τε1νog, o παρdqγωg
αo1oλοrjμεγoE ειE την τ61νην rj επιoτημην'' χαι
ν'ατ6" πpo ('xταση'' ε ρασιτε1ν ιx{i'' ε (γα ι τo προi6ν
τηg δoυλειdE τoU εQασιτd1νη.

Γνωρζoυμε πωζ στηγ αρ1α(α Eλλι1δα, ι1νΘρωπoι
απd τo λα6 (61ι επαγγελματ(εg), rjταν οι αυθ6ρ-

μητoι δηpιιoυργo( γιoρτc6ν, εxδηλιioεων με θρη-
oγ"ευτιx6 1αραxτηρα. Η αυΘdqμητη αυτη συμμε-
τo1rj xαι δημιουqγ(αγdγγησε τα βααιxd oτoι1ε(α,
πoυ πdνω τoυg οτηqiμηχαγ oι πoιητιJg, για τη

διαμ6ρφωοη τηE Aρ1αfαg Eλληνιxrjg Tqαγω-
δ(αg xαι Kωμωδ(αg.'oοo dμωg προ1ωρε( η xοι-
νωνιx{ oργdνωoη xαι αναπτfσσεταL η dντε1νη

xαλλιτε1νιν"η δημιoυργ(α, παρατηρε(ται πεQto-

ριoμ6g τηg λαΙxfg πρωτoβουλ(αg oτον τoμdα τηg

xoυλτofραg.

o x. X. Mπαταντξrjg οε ιiρθρoτoυ πoυ δημooιε{-
τηχε στo περιοδιx6 Nιdoυοτα, αριθ. τεf1oυg 59

μαg λ6ει o1ετιx6':

Στα διιiφoqα oτdδια τηE χoιγωγιxηg εξdλιξηg

μ6oα οτην Ιoτoρ6α, η oxυτιiλη τηg xαλλιτεγνιxηg
παραγωγrjg πεgνιiει απιi τoυg xαλλιτd1νεE στηγ

ανι6νυμη δημιoυργiα xαι αντ(οτροφα. Στη διdq-
γ"ε|Lα lτ.x. τηg Toυρxoπρατ(αg, η xαλλιτε1νιx(
δημιoυργ(α περνdει βααιxιl μ6oα απd τη λαTxη

ανι6νυμη δημιoυργ(α. Aπ6 την ι1λλη μεριιi 61oυ-

με πεQ ιoQ ιoμ6 τη gεπι.'3νυ μη ζ 6ντεμη9 δη μιoυρ-
γ(αg. Στη oυνd1εια dμωζ, oι χoιγωγιxdg δoμ6g

δη μιοrjργηoαν ιiλλη ν"ατ6"oταoη'

Oι xαλλιτ6χγεζ - επαγγελματ(εg πατcδνταg γεριi
πι1γω o'dλη τηγ πQoγεν6oτεqη ανι6νυμη xαλλι-

Ξ.a..:
" t:.

Αρ1oντo1οlρισ,τη;
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τεW Lτlηδoυλε ιι1, πrj gαν τη oxυτι1λη τη g xαλλιτε1-
νιxηg δημιουργ(αζ χαι o λα6g 6γινε δdxτηg.

Kατιl τη διιlρxεια των δrjo μεταδιxτατoριxιiν
δεxαετιιδν, παρατηρrjθηχε στη χ6Qα μαgτo 6ντο-
νo φαιν6μεγo τηζ δημιoυqγ(αg xαι δραοτηριο_
πo(ηoηg δεxιiδωγ εQασιτεχγιxc6ν Θεατριxι6γ o-
μtiδων. Σ' αυτιL τα 1ρdνια, δεν υπ{ρξε πιiλη
μεγιiλη ri μιxρri { xαι 1ωρι6 αx6μα να μηγ πεQη-

φανευτε( για την ιiπαqξη χαι τo dργo μιαg { xαι
δrjο αxdμα θεατqιxι6ν oμιiδων. Kατι1τα πριiτα
μεταδιxτατοριxιl 1ρ6νια, απ6 διιiφoqα oτoι1ε(α
πoυ ιfδωoε οτη δημooι6τητα η Πανελλrjνια Πoλι-
τιoτιν'ηK(νηoη, φα(νεται 6τι ο' oλ6xληρη τη 1ιliρα
λε ιτoυργorjααγ 78 πεq [πoυ εQασιτεχνιxo( dμιλo ι
με αρxετd ξωηρri δραoτηgι6τητα, για γα αυξηθε(
o αριθμ6g οτη oυνιi1εια, ξεπερνι6νταg τιg 100
oμdδεg' Tα τελευτα(α 1ρι1νια παρατηρε(ται μια
αριθμητιx{ μεfωoη των ομι1δων αυτιiν.

Παq'6λη αυτrj τη με(ωoη, μπoρoιiμε (οωg αx6μα
να μιλιiμε για μια εQασιτεχγιπrj θεατqιxf ''πQαγ-

ματιxιiτητα'' οτη 1c6ρα μαζ. Kαι αγ πρdγματι
ε(ναι 6τοι, αν δηλαδf τo εQασιτεγνιτ"6 θdατρo
λειτoυργε( πQαγματtχd οαγ τ6τoιο, μ' 6λεg τι<
εχφQαστιχdg δυνατ6τητεζ χα L ιδ ια ιτε ρ6τητεζ πOυ
απ6 τη φriοη τoυ διαθι1τει, θα μπορodσαμε να
πoriμε πωg αυτd εiγαι ιjγα πoλι1παρrjγορo φαιν6-
μεγo για τα Θεατριxιi
πqιlγματατoυ τ6πoυ μαg,
xι αυτ6 γιατ( ε(ναι γνω-
oτ6 πωgπdντα η εQασι-
τε1ν ιxη λε ιτoυ ργ (α πα f -

ξει 6να βαoιxιiτατo ρ6λo
οτην εξdλιξη τηg τd1νηg.

Aπ6 μελdτεE χαι στατι-
oτιx6.g πoυ ι11oυν γ(νει
oγετιx6' με τη θεατριxrj
παιδε(α oε πoλλ6g 1c6-

ρεg, 61ει απoδε ι1θε(πωg
6οo πιo ανεπτυγμιJγo ε(-
γαι σε μια 1ι6ρα τo εQα-
oπεyνιx6 θιJατρo, τιioo
μεγαλιiτερη xαι βαθfτε-
ρη ε[vαι η Θεατριxrj τηg
παιδε(α, τ6oo ανιiτερη
η πoι6τητα τηg θεατρι-

χηζ παQαγωγηE.

To εqαοιτεγνιx6 θ6ατqο οτη Nιiουοα

Η Ndoυοα σαγ μLα αναπτυγμι1γη oιχoνoμ ιx6"τιαt
xoιγωνιxd, π6λη d1ει ν'αναδε(ξει χαι τηγ αγdλο-
γη πλofοια πολιτιοτιxrj δρι1αη. Mε ιlξovα τo
Δημoτιx6 Πoλιτιoτιxd Oργανιαμd τηg π6ληg xαι
τα2 ψεγdΧα θdατρα (1ειμεqιν6 - θερινd) παθc6g
χαι τηγ Eοτ(α Moυοι6γ οργανι6νεται η πλοιioια
πoλιτιατιπη ξωrj τoυ τιiπoυ,

o ι πολιτ ιοτιxo ( οf λλoγo ι με ευλιiβ ε ια ουντη ρotiν
xαι προ βι1λλoυν τιg παgαδ6oε ιg τη g περ ιo1rj g xαι
απoτελοf ν οη μαιπιx6 oτo ι1ε iο τη g ξωrj g τη g Nιiου -

σαζ.

''Tα λα[xι1 δρc6μενα που ξωνταvεfουγ xdθε 1q6-
γo στo χαQγαβι1λι αναxαλf πτουντιg βαθιdg ρ6ξεg
πoυ d1ει στoυζ ν"ατo(xoυg η αγαπαQαoτατtτι(
λε ιτoυργ (α xαι η δqαματιx{ μιμητιxrj απε ιx6νιοη
γ'αταoτ6'o εων τη ζ ξωη g''(6)

oι ερευνητιz'dq αγαξητ{oειg με αντιxε(μενo τo
θ6ατρο συι,αντofν oτη Ndoυοα πoλλι1 ενδιαφ6-
Qoγτα αλλd xαι δυοxoλ(εg πoυ τιE δημιουργε( η
6λλειψη oτoι1ε(ων (xυqfωg dooν αφoρd την πε-

Bαθει6< εiναι oι ρζεg
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ρ(oδo ατt' τιg αQχ6ζ τoυ αιc6γα μ6χQι τον εμφf-
λιo). Δεν υπιiρ1ει δυνατdτητα πρoo6γγιοηζ σε
πη\€ζ πoυ αφoQofν τη θεατριxηxfuηoη αυτ6 τo

1ρoν ιxd δ ιdατη μα, γ ιατi η Ndου o α ν"dην"ε ο1ε δ6ν
oλοxληρωτιx6"τo Ι949, ψε αποτdλεoμα γα χατα-
oτραφoιiν βιβλιοθrjxεg, ιδιωτιxιl αρ1ε(α xαι δη-

μ6οια dγγραφα. Ωoτ6oo υπdρ1oυν xdποιεg μαρ-
τυρ(εg πoυ μαζ πληρoφoρo{ν για θεατριxι1g εx-
δηλι6oειg με τη μoQφη οxηνιxηg παρdoταοηg απ'
τα τdλη τoυ 19oυ αιι6γα. Συοτηματιz.η Θεατριzi1

ξω{ 6μωg πρι1πει να ε(1ε η Ιt{doυoα απ'τι< αQχdζ
τoυ 20oυ αιι6να.

To 1993 o δημoαιογQdφog Γ. Xατξηδdχηζ, επι-

1ειρε( μια dρευνα για το θ6ατρο οτη Mαxεδoν(α
την οπo(α δημooιε{ει οτo πεqιoδιxd Θεατριxd,
τεrj1og 11, ΙανoυιiQLoE - Mdρτιοg 1993. οfντρο-
φoζ τoυ σ' αυτ6 το οδοιποριx6 dooγ αφoρd την
π6λη τηg Nι1oυοαg o Αγγελοg Bαλταδc6qog εξd-

1oν μ6λοg τηg Nαουοα(ιxηg xοινων(αg, oυνδεδε-

μdνog oτεν6' με την Ιoτoρ(ατηg πdληg.

Παραθ6τoυμε dνα απ6oπαoμα απd τo dρΘρo τoυ
x. Xατξηδι1χη πoυ μαg δ(νει πληqoφορ(εζ για τη
θεατριxrj δqαοτηqιdτηταστη Ndoυοα μd1ριτο 2'
παγx6oμιo π6λεμo.

Στα 1ρdνια του Mαxε-
δoνιxo{ αγι6να xι1-
πotoE Bαο(λειogAγγε-
λι1xηg πρωτooτατε(xαι
ανεβdξει πατριωτιxd
6Qγα.

Αναμεοα οτο l9l2 -

7920υπ6'ρ1ουν αναξη-
τηοειg για ο'πoραδιxdg
θεατριxdg εxδηλc6οειg
λ6γωτων ιoτoριxc6νγε-

γoν6των:τoυ Bαλxανι-
xof πoλdμoυ xαιτoυ Α'
παγxoομ(oυ πολιJμoυ.
Mιαοιlγxεxριμdνη μαρ-
τυρ(α χωQrζ πολλdg
πληqoφορ(εg αναφdρε-
ται σε μια παρdοτααη
τηg Αντιγ6νηg απ6 μια
oμdδα δεοπoινfδων με

τη συμμετo1rj μαθητι6ν Γυμναo(oυ που δdθηxε oε
ο1oλιx{ α(θoυoα πQιγ τη MιxElαoιατιxη xατα-
oτρoφ{.

Απ'το 1920 μπoρofμε να πofμε dτι d1oυμε πιο
oτdρεεg πληρoφoρ(εg: To μουοιxd oωματεfo ''A-
ΘΗNΑ" που διατηρε(1ορωδ(α xαι διoργανι6γει
ουναυλiε< ου μπεριλαμβι1νε ι oτo πρ6γραμμα τoυ
Ζαt παQαστdoειg. Mια απ' αυτdg μαρτυρε( o Α.
Bαi'ταδι6ρog ε (ναι'lo αγαπητιx6g τη g βooxoπof -

λαg'' dπoυ τoυζ γυγαιxεfουg g6λουgτoυg dπαιξαν
dντρεg. Tη βοoxοπoιjλα 6παιξε o Aγαoτtlοιog
Todμουg χαι τη γριd Γιιiννεγα o Δ. Δι1ρηg.

To 1921 δfγεται απ6 μαθητ6g Γυμναofoυ παρι1,-

σταση με τo dργo ''Aθανιiοιοg Διd,xog" χαι ot
ειοπρι1ξειg πι1,νε υπ6ρ τηg Aεροπoρ(αg'

To 1928 πdχι απ6 μαθητdg ανεβα[νει τo μον<i-
πQαχτo του Tooxdπoυλoυ ''o βαοιλιι1g τηg P6γ-

γαg". Tο 7932 aηψειιfγεται θα μποροιiσαμε γα
πoιiμε μια πολιτιοτιxη 6ξαρoη. Απ'τo μoυoιxoδι-
δαoxαλε(o τoυ Δ. Bαρβdρη ιδρriεται μια χoQω-
δ(α. Tην (δια 1ρoνιιi ανεβαiνoυν ''oι φoιτητdg''
τoυ Ξεν6πουλoυ ατt' "to πoλιτιoτιx6 oωματε(o
AX1ΛΛEAΣ.

To 1933 Eλληνoαμεριxdνοι πoυ επιστQdφoυν

To μεγι1λo ανθρωπdxι
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*{ι** ΤtaΞ'Ξ'Σ i-:ι*-?.; t4z *1''},i.Ξ}

ΣΕΡΧ.ιΝ , ιiσn!\ΦμΦ;;

'Υιιey"t' t943 atτi i{*τιο 'rtrμ*ριεξ --.Eτ* αε{τι τ*f+Α*γrτ*v

''.1+*,}τ' 
7r\Φ|&,ξ}rΦrfi}Λ*Υ .ΞΛΣΙ{}ΥΡΑ
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γαof τoυ Αγ(oυ Mηνd. ΣxηνoθdτηE τηζ παQdστα-
σηζ iταγ o Γρηγ6ριοg Λαναρdg, σχηνoγQdφoζ o
Xαoιoιiqαg χαι ιiπαιξαν o Θ. Αλδdχoζ - Φ. Aνα-
γγd)στoυ γ".χ.π'

\943 ''T'αQQαβωνιdσματα|1τoυ Mπ6γQη, απ' τo
Eργατιx6 Κdντρo Nι1oυoαg

\943'' Tqειg αλιiτεg'' τoυ xαθηγητli Δη μ{τρη Bof λ-

γαQη

L944'' NεxqοθιiφτεE'', απ' τo Eργατιx6 xdντρo

To 1944 τo EQγατLχ6 K6ντρο παQoυσιdξει την

ΞnΗ?Ιj 7*Υ {?ξ*? Ξβ#fr"*ξ i.g$jrrr*s{ι}

$$ε"e,1λ ΞEΑF&Ξ {€Ξ{rΞiap *l:rr"e!r*ζ:

ΓεPΟγΣιΑΣτiJΣ ΛAΓκΤoN

i?tΓ{{}1qlc i,i{'*5fi,E}ικaζ}

l{*:v}v*q Η.*a*risη;

Ι1*rλ*4 fl*ρ*acαrisηq

8εΦδ*ρ*ε Τ*ρρεpξ1

..lφΦτcf"*q fl&aτ9*1

$ιx&?"' *"Xpι:ι*τ*μllqg

στηγ πατQ(δα τoυg ιδρrioυν ι1να

orjλλογo χαι αγεγεrQoUγτo Δημo-
τιχd θdατQo, 6γα Θ6ατρo με 6λεg
τιE πQoδtαγQαφ6E τηζ επoχliζ. o
ofλλoγοg αυτ6E στα εγχαrγια τoυ
θεdτρoυ ανεβι1ζειτo 6ργo ''Bαβυ-
λωγ(α''του BUξαγτ(oυ.

To \934 μαθητdg Γυμναο(oυ παi
ζoυν οτο πατQιωτιχ6 ''Nα ξει τo
Mεooλ6γγι'' xαι στη''Σxλdβα". To
1935 o πoδoσφαtQιx6g ot'λλoγog
oΛYMΠΙΑΚoΣ ανεβdξει το
δρι1μα ''Η xαρδιd τoυ πατdQαll,
πoυ εrναι η τελευταrα παQdσταση
πoυ γνωQrξουμε πQιγ τoγ π6λεμo.

Mdαα στηγ Kατoχf τo Θ6ατρο ε(-
γαι μtα συχνrj xαταφυγrj. H Nιloυ-
σα 6πωζ φα(νεται διατηρεf dναν
τρ6πo διαφυγrj g xαι επιχoιγωνrαζ.
oι πληροφoQrεζ γLα τη χQoγoλ6-
γηση τωγ παQατdσεωγ σε χdπoιεζ
περιπτι6οειζ εrναι αλληλooυγ-
xρoυdμενεg.

aiΤ' Tt f} ξ'λ* ?v' trΙζ*ΦΥ

Απ' τα ιδιωτιxι1 αQχεiα τoυ X.
Σαβ βατ6πoυλoυ xαι τη g ν'. Ε\ιo6"-
βετ Παπαγιdννη oυλλ6γoυμε τα
στoιχε(α για τιE Θεατριx6g παQα-
στdσειζ τηg πεqιdδoυ αυτliζ: *t

1942 ''Παπαφλiααα5'' του Mελιl.
παιγμιJνo απ6 μαθητdg' Ξαναπαf-
y'τηy'ε τo 1950 με σχoπd τα dooδα
γα διατεθofν oτην αγdγεQση τoυ

?4"n*{tre'.Ζ.ι

K{tn'a{*rijiΣ

'' Κα ινοι1 q ια ξωιf ' xαι'' o μπαμπιig εxπαιδε6 εται''
τoυ Mελιi, συμμετdχουγ Π. Kιiλληg, Κ'Ιγνα-
τιdδηg

To 1945 απ' τoγ αθλητιx6 of λλογο oΛYMΠΙΑ-
ΚoΣ ανεβα(γει ο'' Θε[οg Απ' την επαQχ[α1| χαι τo
χωμε ιδ{λλ Lo'' oι ειiθυμο ι μυλωνιiδεg''

To 1945 επ(σηE το EQγατιχ6 Kdντρo παQoυσιd-
ξει, μια μεγdλη αθηναιxη επtτυχrα, πQoπoλεμι-
τι6',την oπεQιiτα ''o ψοqιig τηζ τιjχ!lζ'.

Eπ(oηg παρoυαιι1ξογται τα 6ργα: ''Γιog του πιi-
νoυ'1 γ"αL''Tιiπog στανιdτα'', χωQ(ζ dλλα oτoι1ε(α
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To 1945 ανεβα(νει μια dλλη οπεριJτα ''To xoρ(ται
τηζ yειτoyιd'E'' απ'τo Ωδε(o λJdουοαg. Ιδρυτfg
τoυ Ωδε(oυ o χ. Mαq6νοg Bααιλιιiδη5. Στην
oπερdτα ουμμετd1ει τραγουδιfνταζ μια d,ρια η x.

Eλιαιiβετ Παπαγιιiννη. Η (δια μαg μαρτυqε( dτι
το ειoιτrjριo γtα την παρd,οταoη ηταν μια oxd
oιτdρι.

o x. Mαρ(νog Bαοιλιdδηg αμ6oωg μετd, ανεβdξει
τo ''ΒαJιτιατιxd' xαt

πιiλ ι τo'' Xο q ιi τη E τιi 7η g'' . Και τ α 3 d ργ α ε (ν α ι 6 ργ α

με μουoιxd ρεπερτdριο xαι αυτd μαρτυqdει την
ιiπαρξη xαλλιτε1νι6ν με ανdλoγη μoυοιxη xατdρ-
τιση.

To 1950 τo Σcilμα Eλλrjνων Πqοοx6πων αvε βdζε ι

την παριi,οτ αoη'' ΕΣ o Ε T o Ι M oΣ''

19 51'' T' Aρραβων ιιio ματα'' τot) Mπd'7 ρη αr' ε β α i-

γoυγ απ6 τo ο{λλογο AKΡΙΤΑ zαι πα(ξοι,ται
στoγ χLγηματογρdφo opι6νoια, οzηι,oΘ6τηg X.
Σαββατdπουλog, Λ. Ιωoηφ(δηg, oxηνιxd, Xαοιοf -

Qαζ

L952'Tα Σoυλιωτιiπουλα δεy ιτ€θαναν'', απ6 μα-
Θητdg Γυμναoioυ. Γυμναοιdq1ηg Moυνδρdαg, οxη-
νοΘdτηg K. Zο:γρdφoυ

19 53'' o xιi ρ ιοE τη g xυ q [αg π qο €δ qoυ'' του Α. Aπo -

λoζ

To 1954 ο Axρ(ταg ανεβι1,ξει την ''ΑINΩΣT0''
τoυ γ(πιοοιiν, οε oxηνoθεoiατoυ Ηλ(α Mιμιλ(δη

To 1954 o Σfλλoγog Δεoπoιγfδωγ ''MEPΙMNΑ''
παρoυ οιdξε ι τo ι1ργo'' Mπρο οτιi ατo βιiραθqo'', σ ε

oxηνoθεο(α τηE Eλιοιiβετ Παπαγιιiννη. Η χ.

Παπαγιι1ννη διετ6λεoε πg6εδρog του ουλλ6γoυ
παι ε(ναι η πριiτη γυνα(xα πoυ σχηγoθ6τηοε
Θ εατρ ιx6g παqαoτιloε ιE στη Nι1,oυοα.

Eπ(οηg ψετ6.τo 19541ωg(g αxριβrj 1qονoλdγηoη
αναφdρoντ αι'' H ΛYPA ToY ΓΕPoNΙΚoΛA'' xαt
'o ΠoΠoΛAPoΣ'', ατt' τo οιiλλογo απoφo(-
τωγ. "o yιατqιig με τo oταyιd' γ"αι''o xαλιiyεqοg
Aναν|αg'', χωQrζ dλλα oτoι1ε(α

Τo 1955 απ' τoν oΛYMΠΙAKo ανεβαiπει ''o
Αqψων τoυ xιioμου'' του T(μoυ MωqαTτ(νη, oε
οzηνοθ εο(α Ιι[. Σιιiτqη

1956 απ' τoγ AKPΙT A''o AqψοντοψωqιιiτηE'' , οε
oxηνoΘ εο(α X. Σαβ βατ6πoυλoυ

L956 απ'τov oΛYMΠΙΑKo ανεβα(νει τo 6ργo

''Πιiyx, xαqδοιiλα μoυ'' σε oxηνoθεο(α Eλιoιiβετ
Παπαγιdννη

1957 ''Εαμ6η Toυqκoποιjλα'' τoυ Σπ. Πεqεοιdδη.

Xαoιοdραg Tο 1953 επ(-

οηg ανεβα(νoυγ oι ''Hρω[-
δεg τηE Nιioυααg'' απ' τo
οt'λλoγο απoφο iτων. Σxη -

νοθdτηg X. Σαββατdπoυ-
λοg- N. Σιdτρηg

\9 5 4'' T α ρ τ oιj φ o E'' τoυ Μo -

λιdρoυ απ'τoγ ΑKPΙTA.
Σxηνoθεo(α X. Σαββατ6-
πoυλοg, πα(ξουν Α.
Παραοτατ(δηg, Hλ(αg
Mιμιλ[δηg, Σ. Γιαγγιxου-
Qli, X. Aηδoν6πουλοg,
Σof λα Δημητριd,δoυ,
Eυdγγελog Παπαδdπoυ- Koυzαρατoα

-)-)
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Tα 6oοδα διατ[Θενται για
την ανdγερση τoυ Nαοrj
τoυ Koπανoιi (1ωρι6 τηg

περιφdρειαg Nαotioηg)

1'960'H θυoiα του A-
βQαιiμ'' τoυ KoqνdQoυ απ'
το Λd,πειο Γυμνdαιo, οε
οxηνoΘεα(α N. Koιjλα

L96L''Nιioυσα'' xoι) Δ. Σα-

μαqιi απ6 μαθητdg τoυ Λα-
πε(oυ Γυμναoioυ

L963 ''βαθι€E εiναι oι qL
ζεg'', αττ'' τoγ OΛYMΠΙA-
KO

L964 ''XωρiτεE'' τoυ Φιλ.
Kτεν(δη, oτην πoντιαxη
διιLλεxτo απ'την Eιiξεινo Λ6o1η, oxηνοθεo6α X.
Σαββατιiπoυλog - Ιωοηφiδηg'Bαφειιiδoυ _ Kωγ/
γ(δου

Axoλoυθε( 6να μιxρ6 xεν6 oτη 1ρονoλ6γηση μαE.
Στην περioδo τηg διxτατoq(αE πoυ {'πεται, !967
- |974,61ουμε διiο παραoτdoειg.

1972 -o θqiαμβοg τηg αqετιiE'', απ τo Λdπειο
Γυ μνd,oιo. Πα ξoυν Πoλri β ιo g Koροo μπιiχll ζ, Λ,
Tζdxυ,Tαoοrjλα Παλιd, B 6τα Kαλori, Π' Ιωοη φ 

(-

δηg, Tαooιiλα Mητoιdνη

1973 "o Κατααyτιiνηg'' π6λ,ι αΙι' τo Λι1,πειo Γυ-

μνdoιo. Παξoυν M. Mπαμ(1α, Eλ6νη Mητoιdνη

Xαραxτη ρ ιoτιx€.g oτην πε ρ 
(oδo τη g δ ιxτατoρ (αg

ε(ναι οι επετειαν"(.g εxδηλι6oειE για τo oλoxαrj-
τωμα τηζ NιI,oυααg, με αγαπαQαοτdoειg των L-

oτoριxc6ν γεγoν6των oτο γrjπεδo τηg π6λη9.

'Βτoιγ'}uεινει αυτη η περioδog για γα φdρει αQγ6-

τερα τη Θεατριxη dξαροη πoυ εμφαγ(oτητιε oε

πoλλ69 π6λει9 τηg EλλdδαE ν"ατ6" τη Mεταπoλi-
τευση χαιπoυ οτη Nιlουαα ενααρxιiθηxε βαοιxd,
μ6οα απ' την ομι1δα τoυ Exπoλιτιoτιγ"oι3 Γυμνα-
oτιxot Συλλ6γoυ Ndoυoαg ''Ζαφειρ6ν"ηg'' xαι
αργ6τερα απ'την oμι1δα τoυ Πoλιτιoτιxo{ K6γ-
τρoυ Δ{μoυ Nι1,oυααg.

Mια επο1η ξεxινd τo 1976 με τo xαλλιτε1νιx6

34

τμli μα τoυ Exπoλ πιoτιγ"o{ Γυ μναoτιxoιj Συλλd_

γoυ Ndουoαg ''ΖαφειQdxηE''. Δυoτυ1ιig δεγ υ_

πdρ1oυν ατoι1ε(α ofτε για τη 1ρoνολoγ(α (δρυ-

σηζ τoυ oιiτε για τo πoιoι πρωτoοτι1τησαν στη

δημιoυqγ(α του xαλλιτε1νιxo{ τμrjματog.

Aπ'τα ιδιωτιxd αρ1ε [α τoυ Δ. Ξαγθιjπoυλου, τoυ

Φ. Ιγνατιdδη xαι τoυ χ. Γ' Boγιατξoιiλη oυλλd-

γoυμε τα oτoι1ε(α για τη δqι1οη τηg θεατριxrig
oμιiδαg τoυ oυλλ6γoυ.

Πρι6τo dργο: ''o Γλιiρog'' τoυ Tοd1ωφ τo |976,
oxηνoθεo(α XQ. Σαββατοπoυλog

1977 " 'oλα yια την πατqfδα '' τoυ Στ' Δdδη, oε
oxηνoθεo(α xQ. Σαββατ6πoυλoυ

L978' Ε, εoεig oι αJt ξω '' τoυ Σαρoγιιiν. 'Eνα

δρdμα οε oxηνοθεο(α K. Kιiλλα. Παζουν Φ.

Ιγνατιιiδηg, ΗQ6 Διiδη, Λαιν(δηg

\978 ''Mπιiτερμαy ?lαι οι εμπqηατ{g'' του Mαξ
Φριg oε διαοxευη K. Kιiλλα, oxηνoΘεo(α K.
K6λλαg.'Eγα διδαxτιx6 dργο χωQ(E διδdγματα
6πω9 γqdφει στo πq6γραμμα τηg παριiοτασηE.

L979 ''oι δqαπι€τεg τηE πqιiαινηg ευτυ24iαζ' του K.
Kιiλλα, oε oxηνoθεαfα τoυ oυγγραφ6α

L980 "Tο μεyιiλο ανθqωπιixι'' τoυ K. Kιiλλα, αε
οxηνoθ εo(α τoυ συγγQαφ6α

Hαγι,ωoτoE
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To 198L o K. KιiλλαE αxηνoθετε( το ι1ργo τoυ
'' Π o ιο g φ ο β ιiτα ι τ οy o δυ σ σ {α'', μ ια θ ε ατρ ιx η o dτ ι-

Qα με τα oμηqιxd πρdoωπα πoυ απ6oπασε τo 1'
βραβε(o oε πανελλ{νιo διαγωνιoμd ουγγραφrjg
θεατριxι6ν xειμ6νων που διoργtiνωγε τo τ6τε
Yπoυργε (o Πολιτιoμοrj.

το Ιgεη o ηΘoπoι6g oδυοαdαg ΓωνιιiδηE ατ/ τη
Bdρoια xαλε(ται xαι oxηνoθ ετε(τη''Διαxοπιi yια
τε7νιxoιigλιiyουg'' μια xωμωδ(ατoυ Κ. Σιixογι οε
oυνεργαα(α με τηγ K. Toπτο6γλoυ

L98 5 " B λ6π ον ταE xα ι xιiν oν ταE'', xε (ψεν α xαL σχη -

νoθεo(α K. K6λλα.

Mια μεγdλη παQαγωγη με ξωντανη oρ1ηoτρα,

1ορoγραφ(εg, πoλυμελrj θ(αοo x.χ.π. Tιg παρα-
oτ6'o ε ιg παραxoλod θη oαν π ε ρ 

(πoυ 4. 5 00 θ ε ατ 6 g.

L987 '''Εyαg βουλευτιig oτo xρεβιiτι μoυ'' τoυ Κ.
Κ6λλα, oε oxηνοθεo(α τoυ ιδ(oυ

1988'' Κουxαqιiτσα'', xε 6μενα xα ι oxηνo θ εα(α Κ.
Kιiλλα

L989 "Tα δΦτqα πεθα[yoυν ιiρθια'' του Kαoι1να,
oε οxηνoθεo(α K. K6λλα

L990'' M ιαg πεν τιiq αg ν ιιiτα'' τ oυ Γ ιαλα μd Π ρ ετ ε -

ντdρη, oε οxηνoΘεo(α 0δυοο6α Γωνιιiδη

1991'' Κροx€τεE Αλιioxαg'', οε x ε (μενα χα t σχηνo -

Θεο(α τoυ K. Κιiλλα

\996'' Mαγγανοπιiyαδo'' "coυ Γρ. Ξεν6πoυλoυ, σε
οxηνoθ εα(α Oδυαοiα Γωνιιiδη

L997 ''Πολυyαμ[α'' τoυ Γρ. Ξεν6πoυλου, σε σχη-
γoθεo(α Φ. Ιγνατιιiδη

1999 "oτι βq€ξει αg xατεβιioει '', Υ"ε(ψενα χαι
οxηνoΘεο(α Γ.Kαqαμπ€}uxog

200\ ''Mοqμιiληζ'' τηE Ξ. Kαλoγερoπoιiλoυ, απ6
την Παιδιx{ Σxηνli, oε oxηνoθεα(α τoυ Aλdξαν-
δρoυ oιπoνιiμoυ

2004 Ανεβα(νει ξανd απ'τo αιjλλoγo ''Ζαφειρ6'-
xη'' αυτη τη φoρd τo ''Πεqπατοi ειζ τo διioοE'' τηg
Στdλλαg Mι1αηλ(δoυ σε σχηγoθεo(α A. oιπoγιi_
μoυ

2005 '' 'oποιoE xλ6βει {yα πιiδι xεqδξει oτην
αyιilτη'' τoυ Nτιlριo Φο oε oxηνοθεοiα Δ. Aqα_

μπατζ6γλoυ

Η θεατqιxrj ομιiδατoυ ''Ζαφειρ6xη'' oυνdδεoε τη
θεατριxli τηg δραοτηρι6τητα για μεγι1λo 1ρoνιx6
διιiοτημα με τo oυγγραφ6α χαι σχηνoθ6τη K.
Κιjλλα. o K. Kdλλαg γενν{θηχε στην Aθ{να.
Mαθητrjg αxιiμα παραxολof θηοε μαΘrj ματα θεα-
τριxf g τ€1νηg οτη o1ολ{ Θειiτρoυ του Π6λλoυ
Kατodλη' Mdγει μ6νιμα ατη Nιloυοα απ6τo 1968.
αο1oληΘηxε με τη δημooιoγqαφ(α, τo oxkoo,τη
γελoιoγραφ(α xαι τo ευθυμoγρdφη μα με τo ψευ-

L992''Πιτoουyιixια ατον
6xτo'',oε xε (μενα 14αL σγ"η-

γoΘεoiα τoυ K. K6λλα

L993 ''Δεy εiμαι εycΙ'' τoυ
Γq. Ξεν6πoυλoυ, σε σχη-
γoθεo6α 0δυαο6α Γωγιιi-
δη

L994 "o Toπιxιig παQιi-
yων'' τoυ Kαγιιi, σε σχη-
γoθεo(α 0δυοο6α Γωγιιi-
δη

1994' Καριiβ ι αιτιiψ ε το ιi-
νειρo'',oε oxηνoΘεo(α τoυ
K. Kιiλλα

'+'ι"@

Φ'+44%aΦ+:

Αρ1ων
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δι6νυμo KΩΣKoΛ. Απ'
τo 1976 αο1oλrjθηxε με
τo γρdψιμo Θεατριxc6ν
6ργων χαι με τo εQασι-
τε1νιx6 θ6ατρο oαν οxη-
νoΘdτηg.

H oμι1δα του Zαφειgd-
xη 6λαβε μdQog οε πoλ-
λd θεατριxιi φεoτιβdλ ε-

Qασιτεχνtχι6γ Θιdοωγ
xαι απ6oπαoε πολλdg
διαxρ(oε ιg' To xoιν6 τη g

Ndoυααg αγxdλιαoε ι-
δια(τερα την oμdδα τoυ
Ζαφειpdxη. Η xqιτιxrj
τoυ υπrjρξε 6νθερμη xαι
η πρoo6λευση τoυ στtζ
θεατριxdg α(θουοεg μα-
ξιxrj. Δι1o απ6 τα μ6λη
τηg ομdδαζ τoυ ''ZαφειρCιν"η" αποφd,oισαγ γα
αο1oληθoriγ χαι επαγγελματιxd με το θdατρο: o
Γ. Γαλ6τηg (επαγγελματ(αg ηθoπoιdg) xαι ο Σ.
Ιωoηφ(δηg (oπoυδαο'τrjg τoυ Ε,θγιxοιj θεdτρoυ).

To 1981 δημιoυργε(ται o οιiλλoγog ΑEΘON xαι
σε συνεQγαο(α με τo Σιiλλoγo Απoφο(των ανεβι1-

ξει τoυg ''Aθλητ6g'' τoυ Σ. Kαρρι1υπ6 την σχηνo-
θετιxri επ(βλεψη xoυ γ'' Xqrjοτoυ Mπαταντξrj.

Τo |982 6να μdρog των ηθoπoιι6γ xαι ουγτελε-
ατιiν τωγ ''AΘλητc6ν'' δημιoυργotjγ τo οfλλογo
''Πoρφιiqιοg o M6μιog'' xαι ανεβιiξουν το ''Mιiyο
με τα ηqιiματα'' τoυ Ξαγθoriλη, με ουλλoγιxrj
οxηνoθεο(α.

To 1983 η Θεατριxη oμdδα Κ. Κdλλα παρoυοιd-
ξε ι την παρdoταοη'' Εκεtνοg xι εxε[νοg'' τoυ Moυρ-
οελd. Παζoυν T. Kουταλαx(δηg, Μ' Ζdγoυ,Κ'
K6λλαg xαι ιiλλoι.

To 1983 6μωg ε(ναι η 1ρoνιιi πoυ δημιoυργε(ται
το ''θεατElιx6 εqγαoτliρι'' πoυ ανηxει oτo Πoλιτι-
aτιx6 Kι1ντρo τoυ Δη μoυ Nιioυσαζ. O ι πρoθ dοε ιg

του 61ι μ6νο η ανι6δυνη ιpυ1αγωγ(α αλλd xαι o

πρoβληματιαμdg.

''H θεατριxη oμdδα τoυ Πoλιτιoτιγ"6 Κ6ντρo
Nιioυoαg ιδqf θηxε τo 1983 με οτ6xo γα παQoυ-
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oιιiοει oτo xoιν6 τηg Ndoυoαg, αλλιi ν"αι εν'τ6g

αυτ{g, παqαοτd,οειζ πoι6τηταg xαι dργατoυ xλαα-
oιxof δραματολογ(oυ, oυμβι1λλoνταg εjτoι oτο
ανdβαομα τη g θεατρ ιxf g παιδ ε (αg τoυ τ6που''. (7)

''Mαγιcl,'' τηg θεατριxηg oμι1δαg τα μdλη του AE-
ΘoN χαι τoυ Πoρφfριoυ Mdμιoυ.

Απdτα αρ1ε(ατου Aλ. Oιxoγ6μoυ, Xρ. Mπαταγ-
τζη xατ τoυ ΔΗ.Π.o.N. πληqoφoρof μαoτε για
τιg Θεατριxd6 δραατηρι6τητεg τηg oμdδαg ''Θεα-
τριx6 εgγαoτηqι''τoυ Π.Κ'N. πoυ αqγ6τεQα μετo-
νομdoτηxε ''θεατριx6 Tμημα'' τoυ ΔΗ.Π.o.N.

Πρc6τo 6Qγο 1983 τo ''Πανηyιiqι'' τoυ
Kε1α_δη. Σxηνoθ6τηζ o επαγγελματ(αg ηθo-
ποιdgτoυ KΘBE Mπdμπηg Φoρτωτηραg. o (διog

οxηνoθετε( γ,αι τα επ6μενα dργα: ''Φ[λoι'' τoυ
Moυρoελι1 , \984 xαι''Πλοιjτο" τoυ Aριoτoφιiνη,
198s.

To 1985 η νεανιxli θεατριxιi ομdδα τoυ ΠK.N.
ανεβdξει την xωμωδ6α τoυ Nτιlριoυ Φo''Ιααβ€λ-
λα, 3 xαqαβ€λεζ ?4αι €ναg παραμυθιig'', σε σχηνo-
Θεο(α Xρ. Moυ1dγιερ.

To 1986 ανεβαiνει τo ''Mιxρoαατιxιi Δixαιo'' "('oυ

Π. Mdτεoη, σε σχηγoΘεo(α τoυ Αλ. oιxoν6μου
Υ"αι η'' Λοxαν τ ι€q α'' τ oυ Γxoλντ6ν ι, ο ε oxη νo θ ε o(α
Γ. ΠαπαΘιjμιoυ' επαγγελματ(α ηΘοπoιorj απ6 τη

Xolρdτεg
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B6ρoια.

1987 'o Καqαyxιιiζηg παqαλ[γο Bεζ[ρηE'' τoυ
Σxoriρτη, oε oxηνoΘεο(α τoυ Xq. Mπαταντζη.

Tο 1988τη οxηνοθεο(α αναλαμβdνει o ηθοποι6g
τoυ KΘBE, ΔημriτQηE Aqαμπατξιiγλου, γ'αL iτα-

ραμ6νει oτo oxηνοθεηx6 τιμ6νι τηg oμdδαg για 9

1ρ6νια'

To Θεατριx6 εργαοτηρι επεxτεiγει τιg αναξητrj-
σειE τoυ οτo παλιdτερo αλλd y'αL νε6τερο
διεΘνdg γ"χαooιx6 θεατριx6 ρεπερτdριo χαι
πQαγματoπoιε(''επαγγελματιπdg'' παραατιiοειg
πoυ τιζ παρoυοιιiξει χαL εν'τ69 Nαοfoηg.

\988 " Γαμιiλιo εμβατιiq ιo'' τoυ Tο'd1ωφ, oxηνοθε -

o[α Δ. Aqαμπατξιiγλoυ

L988'' oδυυoεβΦ'' τηζ Ξdνιαg Kαλoγερoποf λου,
απd την παιδιxrj oxηνη, οε oxηνoθε ofuΑλ. oιxo-
νιiμoυ

1989 "To θεριιi του Tαιiqου'' τoυ A. Ι.{εο(ν, οε
oxηνo θ ε o(α τoυ Δ. Αρ αμlτ ατζιiy λoυ' To 6 ργo πα (ρ -

νει μdρog oτο φεοτιβιiλ εραοιτεxνιxof Θει1τρoυ
Kορ(νθoυ χαι απoσπd επα(νoυg αxηνoθεoiαg ,

Α' ανδqιxof ρdλoυ (M. Aδαμ(δηE), Α' γυγαι-
xε(oυ (E. N6oτoρα), B'ανδqιxοιi (X. Αδαμ(δηg)
χαι B' γυναιxε(oυ (M. Mαυρoγιcδργoυ).

L990 ''Κλd.ξον, τρο

μπ€τεg "o, 
πλ,ixεg:'

τoυ Nτιiριo Φo, σε
αxηνοθεo(ατoυΔ.Α-
qαμπατξιiyλoυ. Bρα-
βε(o Α' γυναιxε(oυ
ρdλoυ (Κλειω Πε-
τρι1). B'ανδριxου ρcl-
λου (Γ. Mπ6xαg) οτο

φεoτιβd}"Ζωγρdφoυ
xαι βqαβε(o xαλUτε-

ρηg παρι1οτααηg, Α'
ανδριxoιj (M' Αδα-
μ(δηE) xαι B'γυναι-
xε(oυ (M. Mαυρo-
γιωgγoυ) στo φεστι-
βιiλKoρfνΘου.

1991 "Aπιiιllε αυτo-

α7εδιιiζουμε'' τoυ Πιραντ6λλo, σε σχηγoθεo(α Δ.
Aqαμπ ατ ζιiyλoυ. B ρ α β ε 

(o xαλιjτε gη g παρι1oτα-
οηg ουν6λoυ (xoινof ), dπαινog xαλιiτεqηg παρι1,-

στασηζ ουν6λου (Kριτιxηg επιτqοπrjg), βραβε(o
ενδυματoλογiαg (A. oιxoνdμoυ), βqαβε(o A'αγ-
δριzο{ (Γ' Mπ6xαζ), B' ανδqιxorj (M. Aδαμ(-
δηζ), B'γυναιxε(oυ (Α. KαλαΙτξlj), q6λoυ οτo

φεoτιβι1λ Kορ(νΘoυ.

To 1991 οτη γιορτη του Oλoxαυτc6ματog τηg
Ndoυοαg ανεβα(νει μια oxηνιxrj πρoοdγγιαη τoυ
πoιητιxoιi xειμ6νου του Xq. Mπαταντξη''Εxεi-
νοE ο αxληqιig Απq[ληg''.

1992 ''Δεν πληρι6νω, δεν πληρc6νω'' τoυ Nτdριo
Φo, σε οxηνoθεo(α Δ. Aqαμπατξ6γλoυ. Bραβε(o
Α' γυναιxε(ου (Σ. Περιοoριiqη), B' ανδqιxoιi (Γ.
Mπ6xαg) oτo φεοτιβ<iλ τηg Ιθdxηg xαι βραβε(o
xαλ{τερηg παρdοταοηg ουν6λoυ, A' ανδριxοrj
χαι B' ανδριxοf οτo φεατιβdλ Zωγριiφου.

L993 ''oι Mιxρoαατof' τoυ M. Γx6qxι, σε σχηνo-
θεo(α τoυ Δ. Αqαμπατξ6γλου.

199 4'' Tαqτοιi φog'' τoυ Moλιdqoυ, οε οxηνo θ ε o(α
Δ. Aqαμπατξιiγλoυ.

Bραβεio A' ανδριxo,j (M. Aδαμ(δηg), B' ανδρι-
xοι1 (Φ. Ιγνατιdδηg) xαι βραβε(o ενδυματoλο-

γ(αg (Αλ. Oιxoν6μου) οτo φεοτιβιiλ Kαρδ(τoαg.

o Θρ(αμβog τηg αρετtjg
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L996 ''Κoυqαμπι€δεg'' τoυ Xα-
odπoγλoυ, σε oxηνοΘεoiα Δ.
Aραμπατξ6γλoυ.

To 1996 επαναδραοτηριoπoιε(ται
xαι η Nεανιxη Σxηνli τoυ θεατρι-
xoιi εργαoτηρ(oυ σε συνεργαo(α με
τo Tε1νιx6 Λιjxειo Nιioυοαg υπ6
του Xq. Mπαταντξη ν'αt ανεβdξει
την τραγωδ(α τoυ Αιo1rjλου ''Επτιi
επ[ Θιiβαg''.

B' βραβε(o oτoγ Πανελληνιo Mαθη-
τιγ"ιΙw θεατριxι6ν Aγcilνων. To dργo
παζεται χαι στην oλλανδiα'

T o |997 απd την iδια oμdδα παQoυ-
οιdξεται η ''Αλxηατη'' τoυ Eυριπ(-
δη. oε oxηνoθεo[α τoυ Χq. NΙπα-
ταντζη (A' πανελλrjνιο βραβε(o
oτoν [διο

διαγωνιoμ6).

Τo L997 σε συνεQγαο(α με τo K6γ-
τρο Eργαξ6μενηg Nεdτηταg Ndου-
οαg ανεβα(γει τo dργo τηg Παιδι-
ν"ηg oxηνηg''ΠεqπατιΙ ειζ τo διiαοg''
τηg Σ.Mι1αηλ(δoυ, oε oxηνoθεο(α
Aλ. oιxoν6μου.

'oπωg φα(νεται τo L997 ε(ναι μ(α
πoλιi παραγωγιxrj 1ρoνιιi 6oον α-

φoρdτη θεατριx{ δραoτηρι6τητα
τηg π6ληE. Tελευτα6α παραγωγrj
του θεατριxorj εqγααιηρ(oυ η'' Γxιiλ-

φω'' τoυ Σπ. Περεαιdδη, οε σχηνo-
Θεο6α Xρ. Mπαταγτξf.

-Γo L997 το Π.K.N. αντιxαθιoτιi o ΔΗ.Π.o.N
(Δη μoτιx6g Πoλιτιοτιx6 g o ργαν ιομd g Nιioυοαg).

To 1999 o XQ, Mπαταντξηζ αγασυγχροτε[ το

θεατριx6 τμ1iμα χαι παQoυσιιiξει oτη γιoρτf τoυ

oλoxαυτι6ματoζ απ6οπαoμα απ' την τραγωδ(α
τoυ ''oλoxαιiτωμα''.

To 1999 παρoυoιdξoνται ''oι βιiτqα17ot'' τoυ Αρι-
oτoφιiνη, oε oxηνοΘεαiα τoυ Xq. Mπατα''/τζτi.

To 2000 ανεβα(νει ''o Βixτωρ ιi τα παιδιιi ατην
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εξουo[α'' τoυ Bιτρd,x, οε oxηνoΘε o(ατoυXρ.Mπα-
ταντζιi.

To 2001 ''To π€νθοg ταιqιιiζει ατην Hλ€xτqα'' τoU

T. oυftιαμζ, σε σχηγoθεοiα oδυαοfα Γωνιιiδη.

Tην (δια 1ρονιd ιδρfεται, παρι1λληλα ι-ιε τηγ
xεντριxη oπηνη, μια πεtQαματιν"η oxην(, για γα
δι6οειτην ευxαιρ(α οε νdoυg οxηνοΘdτεgνα δoxι-

μαοτo6ν οτο ανι1βααμα dργων' Στα πλα(οια αυτd
αν ε βα (ν ε ι η'' Β ιiτxα μoλιiτωφ'' τoυ Nη λ Σ d ι μον, oε
oxηνoθετιxη επιμ6λεια τoυ παλιo{ μdλουg τηg
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NΙΑqΥΣTΑ

Θεατριxηg oμdδαg Γ. Mπixα.

To 2001 για τιζ ανd.1xεg του Συνεδρ(oυ για τον
Αριοτoτdλη πoU διoργανιi_lνει o Δrjμοg Ndουoαg
o oδυοο6αE Γωνιιiδηg ανεβdξει τη''Λυαιατριi-
τη'' τoυ Aριoτoφdνη.

To 2002 ουνεx(ξεται η παQαγο_lγη ατd το
ΔΗ.Πo'N. με τo 6ργο τoυ Παλαμιd Πρετει'τdρη
''Mια Ιταλiδα στηy Κυψ€λη'', oε οzηr'οΘεο(α o-
δυοοdα Γωvιιiδη.

Tο 2003 η πειQαματιr"η οz"ηr,ij παρουοιd,ξει τη

''Mαιiρη Κωμωδ[α'' του Πr1τερ Σdφερ, σε σχηνo-
θεo(α Γ. Mπixα.

To 2003 επαναλαμβdνεται οτη γιορτη τoυ oλo-
xαυτι6ματοg το dργo τoυ Xρ. Mπαταντξlj ''Exε[-
νoE ο αxληqιig Aπρiληg'', σε σ7,ηνοΘεοiα τoυ σUγ-

γραφdα.

Tο 2003 επετειαxl] παρι1οταοη για τα. 201ρdι'ια
θεατριxηg παραγο:γηg τoυ θεcιτριz'οf τμηματοg
τoυ Δημoυ, oε οιηνoΘετιz"l1 ετιμιι1λεια Διiγα Πε-
τQd.

2004Η παιδιxη οxηνr1 ανεβdξει: ''Tα qοι11ατου

βααιλιιi'' του Γ. Kαλαiτξdπουλoυ, οε οxηvοθεoiα
Aλ. oιxογιiμου. To 2004 oτα πλα(oια εxδηλι6-
σεωγ ''Ncjτεζ χαι πη.16g" πoυ διoρ1,αγι6γει o Δi-

μοg Ι,{dουοαζ στo dλoοg Aγ - Nιxολι1oυ ανεβα(-
νει ''o Pωμα[og κι η Ιουλι€τα'' του Mπdσ't,) σε
αzηνοθεo(α xQ. Mπαταντξli.

Tο 2005 οτα πλα(oια εxδηλι6οεων ''N6τεg xαι
πηγdζ'' ανεβαfνει η παρdoταoη''Mην εμπιoτειiε-
oαι ποτ€ γυμνιi οδηyιi λεωφoqε[ου'' τoυ K. K6λλα
oε oxηνοθεοfα τoυ ιδ(oυ.

Tο θεατριxd τμrj μα τoυ Δη μoυ Nιioυοαg απ€oπα-
οε πoλλdg διαxρ(οειg oε ουναντf σειE εQασιτεχγι-
xι6γ θιdoωγ xαι αγιjπτυξε o1dαειE χαι με <iλλα

ερασιτεχν ι xη oγηψcιτα. Βν'τ6g απ6τoυ g επαγγελ-

ματ(εg οπηνoΘdτεζ (Mπ. Φoρτωτrjqα, Γ. Παπα-
θfμιo, Δ. Aqαμπατξ6γλου xαι o. Γωνιι1,δη) πoυ
oυνεqγιI,oτηχαν με τo Δrjμo για γα oτηqξoυν τιg
δραοτηριdτητεE τηζ oμdδαg, oφεftoυμε μια L-

δια(τερη μνε(α στoυζ Nαoυοα(oυg (μη επαγγελ-

ματiεg) χ. XQ. Mπαταντξη xαι Α' oιxoν6μου.

o Χρfοτοg Mπαταντξrig γεννf Θηxε xαι μεγd-
λωοε οτη Ιι{d,oυoα. Απ6 πoλιjγεαρrj ηλιx(απαQα-
xoλof Θηoε θεατριx6g παραoτι1αειζ στη Ndoυoα
xαι αργdτεQα στηγ ΑΘηνα χαι στη Θεooαλoν(xη
xαιαυτ6 απoτιjλεοετη θεατριxli του μ6qφωoη. Η
παρουο(α τoυ στα θεατριxd δρι6μενα 6λα αυτd
τα 1ρ6νια αποδειxγ{ ει 6τι, dταν υπι1,ρ1ει dραμα
xαι πdΘog ατον ''ερασιτε1νισμ6'', αυτ6g μπoρε(να
γενν{oε ι πραγματιxd αξιoπq6αεxτεg δη μιoυργι-

x6g παραγωγ6g. o X.
Mπαταντξηg παqoυ-
o(ααε ατo xoιγ6 θεαμα-
τιx€,g πoλυdνθqωπεE
παραοτι1οε ιg, oι oπo(ε g

6τυγαν 61ι μ6νo τoπι-
x{g αλλι1 xαι ευριiτε-

ρηg αναγνιiQισηζ, απo-
oπι6νταg διαxρ(oειg oε
πανελλrjνιουg διαγωνι-
oμofg.

oΑλ6ξανδρoEOιxoνιi-
μoυ ε (να ι αρ γιτ€xτoν αg.

Γεννηθηxε xαι μεγι1λω-
σε στη Ndoυoα. Ao1o-
λ{Θηxε εqαοπε1νιxd με
τη σχηγoγQαφ(αxαιτην
ενδυματoλoγ(α στα
πλα(oια των παραοτd-

Oν ε: ιρο zαλιlzιrιρ ινij g νf μιr'g
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σεωντηζ Θεατριxrj g oμd-
δαg τoυ Π.Κ.N. χαι αQ-

γ6τερα αo1oληΘηxε xαι
με τη σχηγoΘεo[α. Bρα-

βεriτηxε επανειλη μμ6να
oε φεoτιβdλ εqαoιτε1νι-
xιiν Θιdoων xαι μαΘητι-
xo6g διαγωνιαμofg.

T6οoερα μ6λη τηg oμι1-

δαgτου Δημου Nιioυoαg
με αφετηρ(ατην εναo16-
ληoη τoυg στo εQασιτεχ-
νιx6 θ6ατρo αxoλoιiΘη-
σαν επαγγελματιxη xα-

ριdρα: Στ. KαλαTτξηg
(οπoυδαατηg oτο Eθγι-
x6 θ6ατρo), Mαρ(α Σα-
γaη (απ6φoιτoζ τoυ
KΘBE), Κq. Kεφαλof-
δη (οπoυδιfοτqια τoυ
θει1τρoυ Τ61νηg), Δ. Ιoρ-
δαν(δηg (oπουδαoτηg
θεατρoλoγ[αgοτo Πανε-
πιοτf μιo Θεο/ν(xηg).

To 2000 δημιoυργε(ται η Θεατριxη ομdδα ''ΠPΑ_
ΞH'' απ6 τρ(α μdλη τηg oμι1δαg τoυ Π.K'N. Aπd
τo πρ6γραμματηζ πqι6τηg παρdoτααηg αντιγρd-

φoυμε: ''Η "Πρdξη'' ε6ναι αυτdνoμη Θεατριxη o-

μdδα xαι δεν υπι1,γεται οε xαν6γα ο{λλoγo. E(ναι

η μoναδιxrj εQασιτεχνιxη oμdδα οτη B. Eλλι1δα
πoυ αν6βασε χαL ανεβd,ξει dργα οε 1ι6ρουg μη
oυμβατιxo6g μd1ρι oljμερα με τα θεατqιxd δριi:-

μενα, 6πωg μουoιxd xαφενεiα, μπαρ xαι x'χ.π.
Στ61οι τηg oμdδαg τo ανdβασμα πoιoτLxι6ν 6ρ-

Υων, ιl εξ6λιξη των μελcδν οτην τ61νη τoυ Θεdτρoυ
xαι η ιpυ1αγωγ(α τoυ xοιγof τηg π6ληg''.

2000'H xυρiα δεν πενθεf' τoυ K. Moυροελd,
oxηνoΘ εo(α Δ. Aqαμπατζ6γλoυ

2004''Λειjτεqoζευyιiqι 'των Nτdριo Φo - Φρdνxα
Pdμε , oxηνoθεο(α ομιiδα ''πQιiξη"

To 2004 η θεατριxf oμdδα τoυ ΔΗ.Πo.N. δια-
απdται. Tο μεγαλt'τερo xoμμdτι τηζ ιδρfει τoυg

''EPΑΣ - TEXNEΣ" xαι ανεβι1ξει τo 2005 τo

''Eμπqιig να γδυθοιiμε'' τoυ Δ. Ψαθι1 oε οxηνoθε-
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o(α Γ. \4π€xα, oxηνιxd-ενδυματoλογiα Kλ. Πε-
τQd.
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B ιβλιoΠαρO υ o[αoη

Παυλoυ Πυριvoυ: "Φιλ6ΠτωχOq Aδελφ6τηq
Kυριωv BερO[αg".

Eκατo xρ6vια TτρOσφoραq 1 905-2005"

Απ6 τoγ συνερ^,lci1η τη< "Nιc1'oυσταg" oυνταξιof -

1o λυxειdρxη z.Παf λo A. Πυριν6 προιJρ1εται τo

αξιdλογo βιβ}"fo. περiπoυ 230 oελ(δωγ, με την

ιoτορ(α τoυ φιi"αl,Θρο_iπιxοιi οωματε(ου τηg Bd-

QoιαE τηg Φιλοπτιi.l1oυ Αδελφ6τητοg Κυριιi-lν,

πoυ τo 2005 ουμπληρωοε 100 xρ6ι'ια ξωljg. Η
dxδooη oφε[λεται στην oιΖo\/oμιz"ij ουr,ειοφορd
τoυ Δrjμoυ Bdροια:. ελd1ιοτο φdρο τιμηg προg

dνα ο{λλoγo, πoυ διcιz'ρ(θηz.ε d1ι μ6νο γLα την

φιλανθρωπιxη τoι' δρdοη αt'^l.6" ιαt για τηγ χot-

νωνιxrj xαι εθl,ιz"t1 του προοφoρd.

To βιβλ(ο αρ7'(ει μιε τoν xαιρετιομ6 τηζ σημεQι-

νrjg ΠqοdδQoυ τη: Αδε)'φdτητog x. Eυαγγελ(αg
N. Παπα1αραi"iιμπουξ χαι συγε1ξεται με τον

1αιρετιομd του Δημdρ1oυ Bεροfαg.

Αxoλουθε( μια οfντoμη εtσαγωγη (οελ(δα 17)

χαL στη ουι,dtrεια αναφιJρεται στηγ A_ περ(oδo
δρdoηg τoυ σΟ.)ματε(oυ (1905-1937), η oπο(α
περιλαμβd.\'ει τηγ iδρυοη του ουλλ6γoυ, τα ιδqυ-

τιxd μdλη. τot,σxoπ6τoυ oωματε(oυ xαιτo πρι6τo

διoιz.r1τιz'd ουμβo{λιo. Eπ[οηg τιg διατελ6σασεζ
πρodδρουg, τα επ(τιμα μdλη, τουg βoηΘofg oτo

dργo τηg Αδελφ6τηταζ χαι τoυg δωρητ(.g ν"αι

ευεργ6τεg. Nα oημειωθεi 6τι μεταξf των ιδρυτι-
xι6ν μελι6ν ηταν xαι η υπηρετ{σασα χαι στη

Ndoυoα δαοxdλα Kαλλιdπη Δημητριι1δoυ (Mα-
xεδoνoμι1,1og), ενcδ πρι6τη πρ6εδρog liταν η επi
οηg Bερoιι6τισσα δαοxι1,λα Πηνελ6πη Καμπ(τo-

γλoυ.

Toυ Γιιiγνη Kαρατοι6λη
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Eπ(oηg αξιoοημε(ωτο ε(ναι 6τι μεταξf των πρι6-

των δωρητι6ν τηg Aδελφ6τηταζ τηE περιdδου
αυτfg (|905-1937), rjταν χαL o Σrjλλoγog τηg

Ndoι-lοαg "AΘηνd,", dπωg απoxαλfπτει μετd απ6
ενδελε1{ 6qευνα των Αρ1ε(ων o συγγQαφ6αE.

Στo B' xεφι1,λαιo τηζ A_ περι6δoυ (οελ(δεg 47-
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64) o ν". Π. Πυριν69 περιγρdφει τηγ εΘνιxη xαι
xo ινων ιxf πρoαφoριi τoυ σω ματε (oυ με τη oιj οτα-

ση βιβλιoΘrjxηζ, τΙν fδρυoη Noοoxoμε[oυ
(τo1908), τη βorjθεια στιζ oιχoγιJνειεg τoγ στQα-

τευμι1νων χαt στoγ εθγιx6 αγc6να χαι τηγ (δρυoη

Eργαoτηq(ων Yφαντιν"ηg ν"αι Pαππιν'(g για γα
δ[γεται εργαo(α oε ι1πoρεg oιxoγdνειεg. Mdλιoτα
dγινε προοπdθε ια να ιδρυθε ( απ6 την Aδελφ6τη-
τα Παιδιxdg Σταθμ69 xαι Διδαoxαλε(oυ αλλd
δεν ευoδcilθηxε.

Η B- περ(oδog (1936-1959) αναπτιiooεται στιζ
oελ(δεg 65-78 xαι αναφιJQεται oτην πqοεδρε(α
τηg Eλdνηg Στρι1λλα χαι στιE δqαοτηρι6τητεζ χα-
τ 6" την π ε ρ [o δ ο τη g xατ oγηg (19 47 - 19 45) xα ι μ ετ 6 -

πειτα, με τηγ πεq6Θαλψη xαι φρoντ[δατωγ πεινα-
αμdνων, την ενio1υοη τηg Φαν6λαg τo οτqατιι6τη
χαιτηγ βοrjΘεια πρogτoν Eλληνιxd EρυΘρd Σταυ-

ρ6.

Η Γ- περ(oδοg (1960-1989) περιγρι1φεται στιE

oελ(δεg 79-80 xαι αφoρd την πρoεδρε(α τηE Eλι-
odβετ (Bο{δαg) Xατξηνιxoλι1xη με dλα τα πε-
πραγμ6να τηg Aδελφ6τηταg, 6πωg xαι η Δ_ πε-

ρ(oδog (1989-2005) πoυ αγαλιjεται oτιg αελiδεg
90-93 με τηγ oημεριν{ Πρdεδqο Eυαγγελ(α Πα-
πα1αραλdμπoυζ.

Στη oυν61εια αxoλoυΘoιjγ τα xεφdλαια με τα

oν6ματα dλων τωγ διατελεoι1ντων μελιiν των
Διo ιxητιxc6ν Συ μβουλ(ων, των Eπετε (ωγ τoυ Συλ-
λ6γου, τιμητιxι6ν διαxρ(οεων γ"'χ'π. oτιg oελ(δεg
94-709.

Αxoλoυθofν η o1ετιxrj βιβλιoγραφ(α xαι oι αQ-

γειαx€gπηγ 6g πoυ 1ρηοιμoπo 6ηoε o oυγγραφdαg
xαθι6g χαι τα βoηθιjματα χαι τo φωτoγραφιx6
υλιxd. Στιg υπ6λοιπεg oελ(δεg τoυ ιixρωζ γ"αxα-

τoπιoτιxof αυτof βιβλ6oυ αναγqdφονταt συνo-
πτιx6'o ιxoνο μ ιxd oτo ι1ε ( τη E Φ ιλοπτι61oυ ( 1 905 -

797 6), απoοπdoμ ατα τoπιγ"ιilν εφη μερ(δωγ απd
τη δqdοη τηg, μεγιiλo παqdρτημα φωτoγQαφιc6ν
αoπρ6μαυρων χαι 6γ1ρωμων απ6 τα Αρ1ε(α τoυ

Σω ματε (oυ τιαL xLζ δραoτη ρ ιd τητι{' g τoυ ( μ εταξιj
τωγ oπo(ωγ χαι μια xοινrj φωτoγQαφ(α με τo
oυμβoιiλιo τηg Αγαθoεqγof Αδελφ6τηταζ Kυ-

ριι6ν Nι1ουααg) xαι τ6λo g τo 6ργo αυτ6 τελε ιιiνε ι

με αναλυτιγ"6 π(:νατια xυρ(ων oνoμι1των'

Συμπεραoψατιν"6' πρ6xειται για μια επfuoνη xαι
xoπιιilδη εgγαo(α τoυ χ. Παfλoυ Πυρινoιi, η
oπo(α εxτ6g απd την συγχεχQιμdνη xαταγqαφf
τηg δρι1oηg ενdg ιοτoριxoιi oωματε(oυ τηg B6-

Qoιαζ, απ6 τιg αελ(δε g του αγαδε ιxνιjoνται ι1γνω-

oτεg η xα ι γνωoτ6 g πτυy'(.gτη g ν ε 6τε ρη g ιατo q iα g

τηE χαL τηζ πεQιoχ,is τηs.

ft Mια συγδQoμIf τηS
''λ{ΙAOYΣTAΣ''

εCναι τo nα}ν6τεQo δι6go
γLα τoυE φ6λoυE μαE
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