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NΙAqΥΣTΑ

Σημε6ωμα τηg Σι1vταξηE
'Εναακιiμη διπλιi (λιiyω ατυ7c6ν oυγxυριιΙν) τειi1oE

τoυ περιοδικoιi μαg 67ετε oτα 1€ρ ια oαg, με πλoιio ιo ιiμω5
xαι πoιxiλο, ιiπωg πιiντα, περιεμiμενo. Tο τει17οg αυτιi
ε['ναι''oημαδιαxd' yιατi μ' αυτιi oυμπληqιΙνoνται αxρι-

τρ ιιiντα 4ριiν ια oυν ε76οιi g €xδοoη g xαι κυxλoφορ iαg
τoυ περιoδικoιi μα5, πoυ ξεxiνηoε δειλιi τα πρc6τα τoυ

τoτ Σεπτ€μβριo τoυ 1977. Απιi το oημεiωματηg
ΣυνταxτιxιiE Επιτρoπιig τoυ πριiτoυ εxεiyoυ τειi1oυE
( * oδ. Nτινιiπουλo5, Ελ' Mιiτoαλα, Ιωιtν. Καρατoιι6λη9)

τα προβλιiματα, τα €ξoδα xαι τιg'' παy [δεE'' μιαg 6xδooη g.
' ιoτειiουμε ιiμωE ιiτ ι θα τα ξεπεριioουμε...''
Εfμαoτε iταE απιi τoυg δεxιiδε5 εxπoλιτιoτιxoιJg xαι

αθλητιxoιiE oυλλιiyoυg τηg NαoιioηE. Αποτελoιiμε 6να
λιθαριix ι oτο εxπολιτ ιoτ ιxιj o ιxοδιjμη μα. Φτιioαμε

oην €xδooη τη g'' N ιιioυ oταg'' y ιατ i xυρ iωg π ιατειJoυμε ιiτ ι
ιi'τι xι αν μεiνει ΓPΑΦTo ε[ναι xιiρδοE. Και ioωE αxιiμη
παqαxινιiαoυμε μεριxoιiE να yριiι!ουν. Γιατ[ να το ιιριi-

;'oλoι o6εδιiν oι Nαoυααioι ιi1oυμε το φιiβο τηg
''π{lναg''. Αν ιτετι11oυμε αυτιi, ioωE πετιi1αμε τo oxoπιi

Φ ιλο δ ο ξoιi με ν α δ oιi με oτ ιE α ελ iδ ε E τη E'' N ιιioυ oτ αg''
oυνεργαoiεg ιjλωy τωy τιiξεων' Mικqc6ν και μεyιiλων.
'oλωy των oυλλιiyων. Mε βααιxιi πρoijπιiθεoη, αυτιiπoυ
θα yqιiιlloυν να αφοριi την κiνηoη, τη ζωιi και τα πρoβλιi-

απoιιλειoτ ιxιi xαι μιiν o τη E Nαοιi αη E.

Mε τη oε ιριi μα5 υπooγιiμαoτε να y ινιiμαυτε xαλιiτερo ι
τειiγog oε τειi1o5. T ιg xρ foε ι5 xαι τ ιS xταρατη Qιi oε ιg θα

τιg δεγiμαατε ευ7ιiριυτα, αναξητοiνταg αlτιi τιg αελiδεE

Tα τρ ιιiντα 1ριiν ια πoυ πiραoαν αlτιi τιiτε και τα εxατ6y
εννιιi τειi74η ιτoυ εiδCιy τo φωζ τηg δημooιιiτηταE

ααφιi απιiντηση στo αν εxεiνη η πρωτoβoυλtα
iρηoε. o πλοιiτogτoυ υλιxoιi που δημοαιειiτηxε

oελ [δεg τoυ πφ ιοδ ιxοιj ιiλα αυτιi τα 7ριiν ια απoτελεi
λιiον πoλιiτιμη παραxαταθιixη yιατη μελ€τη τηζτoπι-

xαι ιi7ι μιiνο, ιoτoρiαE, oιxονομiαg, λαοyραφ[αg,
πολιτ ιoμoιi. o ι xαιρo i αλλιiξoυν, o ι ιiνθρω-

αλλιiξoυν τo περιoδικιi αλλιiζει. o oτιi1og ιiμωζ xταQα-
(διοg με τoν αρψιxιi: Nα yινιiμαoτε xαλιiτερoι αlτιi

i76og oε τειjγog. Και εδι6 η βoιiθεια 2tαι oι oυνερyαo[εg
ε[ναι απαρα[τητεg!

H Σιiνταξη
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Τo K.K.E. απαιπd στo dρΘρo τoU Bλ. Aμζiδη

M UΘoq Kαι Π ραYματιKoτητα
Σxετικα με τηV αvτιδραοτικη ΠρOΠαγαvδα

Περ[ "γεvOKτOvιαq τωV Πovτ[ωv επ[ Σταλιv" !..

τoυ Aγαοτ6υη Γxixα
Δq. Πoλιτιxι6ν Ειτιoτημ6γ

Συνεqγιiτη τoυ TμliματoE Ιοτoq(αE τηE KE του ΚKE

Mε αφoρμη dρθρου τoυ 2l. Βλd'oη Αyτξiδη' που δημooιειiθη14ε στo πqoηγo'ιjμενo τειi4οg τoτ' περιoδι'
xoι| μαE @ρ'τειi1oυg 117) τo yραφε[o τιjπoυ τηg Κ'o. ΚεντριxηE Mαxεδoν|αg τoυ ΚΚΕ 'uα.; ioτειλε
yια δημoαiευση 

' 
τo παραxdτω o xεiμενo τoυ συνεQydτη τoυ Tμηματog Ιoτoρ[αg τηζ ΚΕ τοτ' KΚΕ επ[

του oπo[ου "ασxε[ xριτιxη'' o x. Αyτζiδηg

Tα τελευτα(α 1ρ6νια φα[νεται να αναβιι6νει συ-

oτηματιxd ατη 1ι6qα μαζ μια φιλoλoγ(α περ( "γε-
νoxτoν[αg τωγ Πoντ(ωγ επ( Στdλιν". Λ6με "ανα-

βιιiνει", γιατ( ε(ναι γεγoν6g πωg υπfqξε πληΘc6-

ρα βιβλιογραφιxrjg παραγωγηζ στo παQελθdν, η
oπo(α, oτρατευμι1γη στo xλ(μα χαιτιE αxoπιμ6τη-
τεζ τoυ "Ψυ1qοf Πολdμoυ", υπooτηqζει πωζ η
ooβιετιxη πολιτιxη των μεριxιilν υπo1ωρrjαεων
ι1ναγτι των εθνoτtjτωγ τηζ δεxαετ(αg τoυ 1920,
αγτιχαταστdΘηxε τo αμ6οωg επ6μενo διdoτημα
απ6 μια πoλιτιxrj "εθγoxαθιl,ρσεων", "εθνιxηg
τQoμoχQατ (αg'' Υ"αι" αφoμo(ωoη g" (qωοoπo(ηoη).
Ωoτ6oo, απ6 πιο πρ6oφατεg μελdτεg, 6πωg πoλ-
λοi εxτωγ ουγγραφ6ωγτoυζ με 6xπληξη παqαδ6-

χoγται, διαπιoτι6γεται μtα "εγτυπωσLαxη oυν6.-

χεια στη ooβιετιxrj πρooηλωoη γfQω απ6 την
ανdπτυξη των ε θνοτrjτωγ xαθ' 6λη τη δ ιιiρx ε ια τη g

Σταλινιx(g περι6δoυ xαι αργdτεQα". (1)

Eναg εξ αυτc6ν μdλιoτα, o Aμεqιxαν6g ιoτοqιx6g
T. Martin, υποoτrjgιξε πωE xαμιιi ι1λλη 1ιiρα δεν

xατdφερε γα πQoσεγγfuει πoτ6. το εrjρog τωγ ευ-

γoΙxιiν προγραμμdτων πoυ εφdqμooε η Σoβιετι-
xη Eνωοη ("για πρc6τη φoQd στηγ παγχ6oμια

ιοτoρ6α") για τηγ αι'dττυΞη τι'lι' εθr'oτητωγ. H
οo β ιετιxη πoλιτ ιz'η πQoσcι\'cιτo i. iαni z. ε'if ρω απ6
τη συστηματιxη προι'iθησl τη: ιδιcιiτερηg εθνι-
ν"ηgταυτ6τηταΞ Ζαι τl1; εθι'ιz.r]: αι'ι'ε[δηoηζ με-
ταξ{ των μη-ροlοιzιυι' 7'cιιilι' τη; ΕΣΣΔ. Αυτ6
επετεf1θη μι1oιιl α) τη: δημιουQ'i(αΞ εΘγιxc6γ

πε ρ ιoxc'il,. με δ ι ε υ ρυ μι dι'ο zαθ ε οτιil; αυτοr'o μ(αg
xαι αυτoδιo(zηοτ-1;. zαι β) μια: δυι'αμιιz'l1; πρocδ-

θη η g τιυr' ιδ ιαiτε ρalι, χαQαz"πl Q ιαrιxιilν πoυ οτο ι-

xειοΘετοi'οα\' !'ιια δoομιJνη εθνιxη - πολιτιoτιxη
ταυτ6τητα: 'Ηθη xαι ιJθιμα, γλc6ooα, μoυσε[α,
λoγoτε1ν(α xαι πo(ηοη 

' 
ν".6'. (2)

Kατd τη δεxαετfα τoυ 1930, ελrjφθηoαν dντωg

μια oειριi μιfτρων, των oπo(ων τα α6τια, o χαQα-
xπjραg xαι η ιJxταoη 61oυν διαοτρεβλωΘε(xατd
τo δoxoιjγ, πρoxειμdνoυ γα oτoι1ειoθετηθε[ η
απαριiδεxτη φιλoλογ(α περ( εΘνoxαθd.ρσεων.
Ag πd,ρoυμε, λοιπ6ν, τα πρι1,γματα απd τηr'αρ1η.

Eφαλτriqια εν(ο26υοη9 τηE αντ(δρααη;

Σε γενιxdg γQαμμ6ζ, τα α(τια i.l1q'11: ιιιcι; oειρdg

μ6τqων απ6 τιg ooβιετιzd; cιρ7ε: εf7cιr' l'α xd,-

νoυν α) με τη διαπ(αrι,lοri TΟ:''Ξ. ιΤT|Ξ ιιρ7'd; τηg
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δεxαετ[αg τoυ 1930, πωζ oι εθνιx6g oργανc6oειg
xαι θεoμo( (6πωg oι αυτ6νoμεg εθνιxdg περ ιoγ€g,
τα εθγιxι1 α1oλε(α, x}"π.), αγτf γα απoδυναμc6-
σoυγ τιζ εΘν ιxtoτιτιf'g τdoε ιg στ ιE π ε Q ιoχ'6' g αυτ6' g,

μετατριiπηχαγ σε εφαλτrjρια για τηγ ενfuμoη
τoυg. Αντ6, λοιπ6ν, oι μoρφ69 εθνιxrjg (μειoνοτι_
xri E), δ ιo ιx ητιxηg xαι πoλιτι oτιxηg αυτoδ ιd,θ ε -

σηζ, πoυ με τ6oo επιμoνrj προc6Θηoε τo ooβιετιx6
xρdτog, να oδηγηooυν "στην εξυπηρ6τηoη των
πoχιτιoτtτ,:ct'lv oυμφε96γτωγ των λαι6ν ...dδωoε
ν6μιμo πιiτημα στoυE αντιπdλoυg τηg ooβιετιx{g
εξoυα(αg για την ogγιiνωη τηζ α\π[δραοri g τoυg".
(3)

β) Mε την ιiνoδo τoU φασισμoιi oτην Eυρι6πη xαι
τη διαπfoτωση πωζ 6ναg δεriτεQoζ ιμπεQιαλιoτι-
x6g π6λεμo9 riταν αναπ6φευxτoζ, ot αυξανdμε-
νεg επαφ6g τμrjματοg τηg διαoπoQdζ με τιs φασι-
oτιx€g xυβερνrjοειE τoυ εξωτεριxorj, σε συνδυα-
oμ6 με τo ρ6λo πoυ ι1παιξε o αoτιx6g εθνιxιoμ6g
(ω g "πd μπτη φιiλαγγα") xατd, την ιμπε ρ ιαλιoτιxη
επdμβαοη oτην EΣΣΔ τo L919-L920, δημιoιiργη-
oε ειiλoγεg ανηoυ1(εg oτη ooβιετιxrj xυβdρνηoη.

Yπονιiμευαη τηE οoβιετιxrfE εξoυα6αE

Σε πoιo βαθμ6 ε(1ε μεq6δα των Eλληνoπoγτ(ωγ
τηg Pωo(αg oγ(.oη με τα παQαπιiνω; o ερευνητrjg
Ιβι1ν Tαoιjχα, τoγ οπoiο επιxαλε(ται oγετιx6
ι1ρθρo τoυ "Tα1υ δq6 μ oυ'' (l8 l 6 l 2005 ), αναφ 6ρ ε ι
πωg "μια εxδo1li ε(ναι ...η πληgοφοq6α απd την
Aθηνα να μιλoιioε για ενδε16μενη αυτoνoμιοτιxη
xfνηoη Eλληνων που ιJμεναγ στηγ περιo1rj τηg

Mαrjρηg Θι1λαooαg xαι δημιoυqγ(α αx6μη χαι
ανεξ<iρτητoυ xρtiτoυg oτo Nιiτoτηs EΣΣΔ. Π(αω
απ6 την x(νηoη αυτrj, αjμφωγα πdγτoτε με τιζ
(διεg πηγ6g, βρ(αxoνταν Eλληνεg πoυ διατηροιi-
oαν ατεν d g oy6. o ειg με τo φασtστ tx6 xαΘ ε oτι6 g τoυ
Ιωdννη Mεταξιi... E[1ε πρoηγηθε( η ιiρνηoη του

μεταξιxori xαθεoτc6τog να δεμε( τoγ επαγαπα-
τριαμ6 αρxετι6ν 1ιλιd,δων Eλλrjνων πoυ ξoιioαν
oτη Σoβιετιxrj Eνωοη, δi1ωg ωoτ6oo να 61oυν
πιigει αoβιετιxd διαβατrjqια". (4)

Aυτη η εxδo1rj φα(νετα ι να επιβ ε βαιιiν εται αγ"6 -

μα χαι απ6 τo αντι-χoμμoυγιoτιx6 βιβλ(o των
Beck xαι Godin (ψευδι6νυμα δrjο Σoβιετιxc6ν
αυγγραφ6ωγ, πoυ rjταν oτη φυλαxrj την επo1r{

εxε(νη ατην ΕΣΣΔ), πoυ δημooιεrjτηxε (για ευ-

ν6ητoυg λιiγoυg) oτιg HΠA τo 195\: "Eτυ1ε να
ε(μααrε πoλ"6 γ"αχ6' πληρoφoqημdνoι για τoυE
Eλληνεg αυτoιiE, επειδrj dναE απ6 μαg μoιραξd-
ταγ τo xελ[ με 6ναν ιiνθqωπo, πoυ, αιiμφωνα με
διxri τoυ oμoλoγ[α, επρ6xειτο να γ(νει υπoυργ6g
Παιδε(αg ατη o1εδιαξ6μενη Mεγιlλη Eλληνιxri
Δημoxρατ(α, η oπo(α επρ6xειτo να ιδρυθε( με
ξ6γη - xαι ειδιxιi ελληνιxrj - βofθεια oτη N<1τια

Pωo(α".(5) To 6τι υπ{q1αν ατην Eλλιlδα oιjλλo-

γoι Eλλf νων απ6 τη Pωo(α (xυq(ωg πρι6ην χεφα-
λαιorj1oι πoυ ε(1αν 1doει τιE πεQιoυσ[εg τoυg με
την oμωβριανrj Eπαγιioταoη) που διατηροrioαν
xα}"€.goγ6,oειg xαι ιδεoλoγιxli oυμπd,θεια l oυγy6-
γεια με τo xαθεοτι6g Mεταξd, ε(ναι γεγoν6g. Σε
υπ6μνηματoυ Σωματε(oυ "Eλλrjνων εχ Pωσ(αg",
αναφ6qεται πωζ o εxτoπιομ6g Eλλrjνων dγινε με
xρ ιτrj ρ ιo τιg ε θνιxιoτιxd g xα ι αντιxo μμoυν ιoτιx ιJ g

τoυζ πεπoιθηαειg.(6)

ogιoμ6νoι ερευνητ69 ια1υρζονταt πωE η ιiπαρξη
υπoγo μευτιxι6ν ο μι1,δων ανι1,μεoα στoυζ Eλληνε g

-xαtγενιν"6τεQα - δεν r{ταν τ(πoτε ιiλλo απ61αλ-
xευμιJνεg xατηγoρ[εg των αq1ι6ν. Kαι 6μωg, η
ιiπαgξη αυτιilγ των oμιiδων επιβεβαιι6γεται xαι
μ6oα απ6 τα επ(αημα oτοι1ε(α του Eλληνιxoιi
Κριiτoυg. Eται, oτην α(τηαη τoυ Aλεξfoυ Eλευθε-
ριdδη πQοζ τιζ πρoξενιx6g αQχ6E Q2l9l1935)'
αναφιfρεται χαQαχτηQιoτιx6': "Πλην ειiν εγc6 α-
πηλλdγην εχ τωγ δ ε ινιiν τη g Ko μμoυγ ιστtl.ιti s Pω-
o(αg υπd,q1oυγ εxε( oιxoγι1νειαι υπoφ6ρoυαι τα
πι1γδε ιγα δ ιdτι ε (ναι ε1θρo ( τoυ Ko μμoυν ιoτιxoιi
xαθεατιiτog. oι ι1,νΘρωπoι oιjτoι υπ6 την ηγεo[α
μoυ xατ' επανdληψιν εξεγερθ6ντε9xατ6"τα 6τη

1929 xαι ιδ(ωg xατd τα €τη t93t-t932 6οτρειpαν
τα 6πλα εγαντ(oγ τωγ χoμμoυνιστι6ν, πλην 6μωg
δεν ε[1oν την τυγην γα ιδo6ν ταζ πQoσπdθειd,g
τωγ ευδoxιμoιjoαg, βραδriτερον δ ε oυγελαμβιiνo-
ντo μεθ' εμoti xαι εξoρζοντo ειE τη Σιβηρ(αν
υπoφdqoντεE τα μ6γιoτα υπ6 τωγ χoμμoυγι-
oτt0ν''.(7)

Mdτqα με ταξιx6 πQoσαγατoλιομ6

Αλλd ν"αι πdΧι, oτo επtτιεντQo τηE ι1ρευναg xαι
των μ6τρων πoυ 6λαβαν oι ooβιετιx6g αρ1dg, δεν
πεqιελriφΘησαγ oι Eλληνεg αδιαxρ(τωg, 6πωg
ιo1υρ ζoνται με g ιxo (, αλλd αυγxεxρ ιμdνα 6αo ι α)
ε (1αν ταξ ιx6 ου μφ6ρον να αλλd,ξε ι τo χo ιγωγιχo-
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oιχoγoμιχ6 χαθεστc6τog, β) δεν ε(1αν εxπληqcil_

σει τιζ στQατιωτtχ6g τουg υπo1ρει6oειg xαι ofτε
θα oτρατειioγταν oε περ(πτωoη πoλ6μoυ, η γ) οε

περ(πτωoη εμπ6λεμηg ν'ατ6'oταoηg Θα rjταν oε
θ6οη λdγω τηζ επαγγελματιxrj g τoυ g xατdοταoη g

να πρoxαλ6ooυγ xdπoto ooβαρ6 πρ6βλημα. Nα
αημειωΘεi πωζ η ελληνιxη υπηxo6τητα απoτιτη-
θηxε ε(τε την περioδο t917-1920 (επο1η τηg εθνι-
ν"ιoτιxηg - αυτoγoμιστιxrjg dξαρoηg), ε(τε τηγ πε-

ρ(οδo 192]-t93L απ6 γαιoxτημoνεg πoυ ιjτoι ε_

ξαιρof νταγ απιj την xoλεxτιβoπo(ηoη.

Eνδειxτιx6 τoυ ταξιxoιi πρooανατολιομorj των

μ6τρων που ελrjφΘηοαγ απoτελε(τo γεγoν6gπω9
απ6 τoυg'Eλληνεg πoυ oυνελrjφθηoαν απ6 την

ελληνιxrj πεqιο1η, τo 32Ψo πρoερ16ταν απ6 τα
xoλ16ξ (xατηγoροf μενoι για σαμπoτ dξ), τo 27 %

βgιοxdταν οε εξειδιxευμdνεg θι1οειg, τo L3Ψο τια-

τε61ε διευθυντιν"(.g θdοειg, τo L0Ψο ηταν υπdλλη-
λοι, το 6Ψο εxπαιδευτιxο(, ενοi μ6λιg τo 37a ηταν
εργdτεg' (8)

'Eγα επιπλ6oγ πoλιj οημαντιx6 oτoι1ε(ο πoυ δεγ

πρ6πει να αγνoηθε( ε(γαι τo 6τι η επιλoγη ατ6-

μωγ, πoU xρ(νονταν 6πoτττoι,γινdταν xατd xtiριο
λ6γo, 6γι απ6 τιg ooβιετιν'6'9 αρy6'g, αλλι1 απ6 τα
τoπιx6"εθνιxιi αυμβοf λιατων (διωγ τωγ Eλλ{νων
τηg EΣΣΔ' Yπrjρ1αν, βdβαια, χαι πεQιπτι6οειg
ανθρc6πων πoυ oυνεληφΘηoαν μετι1απ6 χατηγo-

ρ[εg ουντoπιτι6ντoυg, οι oπo(oι - αrjμφωναπd,ντα

με τoυE xατηγoqoriμενoυζ - τoυζ απ6δωοαγ διιi_

φoQεζ αβι1οιμεg xατηγoρiεg, εξαιτ(αg πQoσωπι-
xc6ν διαφορι6ν, αντιδιxιrΙw,xΧπ. Πολλo( απd αυ-

τoιig oτη oυνd1εια αθωι6θηxαν xαι xατdφεQαν να
απoχαταστηοoυν την υπιiληιilf τουg, λαμβdνo-
νταg αx6μα xαι υπειjθυνεg θ6oειg οτo oοβιετιx6
xρι1τog.(9)

'Eνα επ[oηS σημαντιχ6 oτoι1ε(o, πoυ δεγ αναφd-

Qεται πoυθεγd σxη σxετLγ'lj βιβλιoγραφ(α, ε(ναι
τo γεγoν6g 6τι dναg μεγι1λog αριθμ6g εξ αυτcilν

πoυ oυνελrjφθηοαν την περ(oδo 1937-7939 αφd-

θηoαν ελεriθεροι μιJοα oε otiντoμo 1ρoνιxd διd-
στημα. Σιiμφωνα με o1ετιxrj dxθεoη τηg Eλληνι-
xrjg Πρεoβε(αg oτη M6o1α, ψ6νo ν"cιτ6' τo ιJτοg

|9 38 -1'939 απo φυ λαx (στη χαγ πι1,ν ω απ6 ] 5 5 ατo -

μα: αριθμ6ζ πoU εxτιμdται πoλ{ μεγαλdτερog
απ6 την (δια την Πρεοβε(α λ6γω 6λλειι|-rηζ συγo-

λιxrjg ειx6ναg.(10)

'oooν αφoρd, τι1λog, τα νoιiμερα πoυ παρατ(θε-
νται γιi ρω απd την €'ν'ταoητων δ ιι6ξε ω ν, oL " εxτL'

μfoειg" πoιx(λλουν. 0ριoμ6νοι xιlγoυγ λ6γo α-
x6μα xαι για εχατoντd,δεg 1ιλιdδεg εxτoπιoμ6-
γωγ. Η μdνη ο1ετιxιi αξι6πιoτη διαoταriρωoη
πoυ μπoQoιiμε να xdνoυμε εμε[g εiναι με τα
oτoι1ε(α πoU παQατiθενται απ6 μια ιJρευνα με

βι1οη τα επioημα xρατιzd αρ1ε(α τηg EΣΣΔ xαι
xd,νoυγ λdγo για 2'6\0' Ε}'Lη\'ε : εχτoπιoμdνoυ g

τo !942 (αqιθμ6g πoυ ι1πεοε στoυ< 1.24] τo
1947)'(11) Aπd την dλλη μεριd. ο ουνoλιx6g
αρ ιθ μ6 g τωγ μετεγχατε oτη ;-ιι1r'οlι'. of μ φι,lνα με τα
αρ1ε(α τηg KGB (αναφ6ρoι|ται (l.): ''ειδιz.οi μιJ-

τoιxoι"), μdχQt τo 1953 ανερ76ται' οε 14.760. Η
γεωγQαφιχrj xατανομ{ του; ετ(οη: δε[1νει ι1τι

ελd,1ιoτοg αριθμ6g εξ αυτιδι' ε^,'zctτctσταθηxε oε
περιο16g τηg Σιβηρiαg, εr'ι,i η σt'\τoι;ττι7.η πλειo-

ψηφ(α μεταφ6ρθηxε oε προiιστιιι ιε','(χωγ αστι-
xι6ν x6ντρων (oτιg π6λειg \Ιοlοιοι. Sverdlovsk,
αν'6ψα ν'αι oτη M6ο1α). Σ η μ ε ι ι,lτ ε ο\''τιl] ζ o ι " ε ιδ ι-

xot ψ€τoιν'οι" αποξημιι'iι'οrτcιι' ';'ιc{ τιζ πεQιoU-
ο[εg πoυ ιiφηναν π(σω' ει'ι,i το οοβιετιz6 xqdτog
εξαoφι1λιξε την επαγ'i'εi-μcιτι;'-tl του; αποxατι1,-

σταση xαιπρoodφεQε μιct ιδιcιiτεqιι εzτενrj oειρι1,

διευxoλ{γoεωγ για τηl' α'.,οοci βcιoι;,'ιilν αγαθιiν
(τoυg πριiτoυg μηνεg η πρoμr]θειcι τροφ(μων γι-
ν6ταγ δωρεd,ν), την αγορd lj oι'z.οδοιιηοl1 οιxιιiν,
x}ιπ.(l2) Η αφερεγγυdτητα τoι' ιδε ο).ο','r] ματog
περ ( " μαξιxι6ν δ ιι6ξε cυιl " 7' g 1 

"" g 1' g7'τoι' [α: " απo -

δειxγιjεται επioηg απ6 τη αι'l'εΖciιιει'η αυξητιxf
πoρ ε iα τoυ αι,ι,ολι;ιof αρ ι Θ μοf τι'lι' Εi j't1 ι' ιυr' αrη ν

EΣΣΔ, η οπο[α οε zαμιd' ατολfτιυ; περ[οδο δεν

παρoυοιdξει pιε(ο;οη η οταoιμdτητα.

Η Θiοη xαl 6γιηxαταγωγη
Mια πρ6oφατη ι1qευνα Αμεριxανι6ν ιοτoqιxι6ν
στα χQατιχιi αρ1ε(α τηg EΣΣΔ, πoυ δημοoιειiτη-
χε στo American Science Review, πρoodφερε
πρ6oθετo φωζ στηγ υπ6Θεoη, απoδoμιiνταgαπ6
τα θεμ6λιd τoυE τιζ διι1φoρεg "θεωρ(εg" πεq(
εΘνοxdθαqσηζ τωγ μειονoτliτωγ στηγ EΣΣΔ. Η
ι1ρευνα αυτrj xατdληγε συμπεραoματιxd πιt_)ζ η

λεγ6μενη "περ(oδοgτηζτQoμoχQατiαg" (αι'αφ6-

Qoνται oτην περ(oδo 1936-1940) "οτd7ειlε χυ-

ρ(ωg oτιg ελ(τ, παρι1 oτιg εθl'ιz.ι1; οιιciδε; αυτιJg
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xαΘαυτ€g''. Eπηρ6αοε δηλαδrj μ6λη εθνoτfτων,
τα oπo(α ανηxαν οτη διοιxητιxηxαι oιxoνoμιxrj
ελ(τ (xαι τα oπο(α αντιμετι6πιξαν xατηγoρ(εg
διαφθοριig, xατιi1ρηoηg εξουo(αg, xλπ.), λ6γω
τηg θ6oη9 πoυ xατε(ryαγ χαι 61ι εξαιτ(αE τηζ
xαταγωγηg τoυg.

'oooν αφoρ<1τη διdρxεια τωγ ποινc6ν, τo t939,
xατ6"τα τ6χη, δη λαδrj, τη g πε ρ ι6δου τoυ πε ρ ιβ6η -

τoυ "μεγdλoυ τρ<iμoυ", στo σtiνoλo των πoινriν,
μdλιg τo 0,|Ψο των περ ιπτciloε ων αφοqο{ oαν x6'-

θειρξη ιiγω τωγ 10 ετιiγ (τo 4% αφoρo{oε xιi-
θειρξη απ6 5 6ω9 10 €τη, xαι τo 95,9Ψο μd1ρι 5

6τη).'oπωg ε(δαμε, τα oτοι1ε(α πoυ παQoυoiαoε
τ6τε η Eλληνιxη Πρεoβε(α τηg M6o1αE στo υ-

πoυργε(o των Eξωτεριxι6ν επιβεβαιι6νoυν τα
παραπιiνω ευρrj ματα. (13)

Στo ofγoλ6 τoυg, τα δεδoμ6να πoυ πρo6xυιpαν
απ6 την εξdταoη τωγ χQατιχι6ν αρ1εiων τηg EΣ-
ΣΔ φα(νεται γα υπooτηρζouν "την υπdθεoη"
πoυ εf1ε {δη αρ1iαειναυπoοτηqζεται απd μεγd-
λη μερ(δα τηE επιστημoνιxtig xoιν6τηταg "εν69
πρooδευτιx 6' ανττ-ε}τiπ πρooανατoλιoμoιi τη g πoι-
νιxηgπoΧιττxηg'' ν"ατ6'τη δεxαετ(α του 1930 xαι
€.πειπα Παριiλληλα, oι συγγQαφε(g τηg μελ6τηg
xατ6ληξαν πωg oι "ισ1υριoμo(6τι oτρ6μog dπεoε

με ιδια(τερο βι1ρog στιζ μη-Qωotτι'{.g εΘνιx6τητεg
δεν πρoxrjπτει απ6 τα δεδoμ6να τωγ ιΞγxλειοτων
τη δεxαετ[ατου 1930. o ουνfθηg ιo1υριoμ696τι
oι περιoο6τεQot εχ των xρατoυ μ6νων {ταν "πoλι-
aLγ'o('επfοηg φαiνεται αναληθηg. Απ6 την ι1λλη

μεqιι1,, τα γdα οτοι1ε(α υπoοτηqζoυν την dπoιpη,
ατην oπo(α xατ6ληξαν xαι dλλεg oτατιoτττι('g €-

QευγεE xαι μελ6τεg ιiλλωγ τ6πων,πωE oι διι6ξειg
ατ61ευαν τη ooβιετιxη ε}uk". Kαι για να τεθε( η
αυξιiτηοη αιη o'ωoτli τηg βι1oη, αξζει να σημειω-
θε[ τ6λog πωg, αιiμφωγα με την (δια μελ6τη, τo
πoσoστ6 των εγxλε (oτων οτην EΣΣΔ τo διdoτη μα
193 6-1939, μια πε ρ 

(oδo 6ντονη g ταξιxrtg πd}''ηg,

rjταν 1αμηλ6τερo τoυ αντ(oτoιχoυ των HΠΑ τη

δεxαετ(α του 199Ο (2'4% 6γαγτι 2,8qο, αγτ(ατoι-

χα).

"Kαμιιi δ(ωξη δεv υπrfqξε..."

oι oποιεοδriπoτε εν6ργειεg απ6 πλευρdg αoβιε-
τιxo6 ^ιρdτoυ g εf1αν oυγxεxριμ6να α(τια xαι oxo-
πo69'πoυ xαθoρζoνταν απd επιλoγ6g βααιαμ6-

γεE σε αγτιχειμεγιx6g oυνΘrjxεE χαιτιζ ιoτoριxιJg
εξελξειg τηg επoγηg. Eγ τ6λει αφoρofoαγ μια
μιχQli μερiδατων Eλλrjνων ατην EΣΣΔ. Tα ατοι-

xε[α των αρ1ειαxι6ν πηγιiν επιβεβαιι6νoυγ χαι
β ιoγραφιx6 g xαταθ 6oε ιg " αυτoπτι6ν μαρτιi ρων ",

oι οπo(oι, oτιg επ(μoνεg ερωτrjoειE των εQευγη-
τιiν για τιg "διc6ξειg", απαντotjoαγ o 6ναg μετι1
τoγ d,λλογ: "To 7939 πoυ φιiγαμε, απ6 φdβo δε

φrjγαμε ...Eλεriθερα. Aν εi1εg διαβατηρια xαι
ιiδεια απιi την Πρεoβε(α πrjγαινεg oτην Eλλιi-
δα", "Ησαν παγελειjθ ερoι [o ι Eλληνε g]. Eλειiθε-

ρoι, δεν υπfρ1ε ουδεμ(α δ6oμευoη. Δηλαδ{, oυ-
δεμ(α π(εση'', "Καμιd, δ(ωξη δεν υπrjρ1ε, ιiνετα
ξoι1ααμε". Στην ερι6τηση αγ "xυνηγoιiοανε γεγι-
x6'τoυg Eλληνεg oαν εθν6τητα", μια επαναπα-
τριoθε(oα πoυ ανηxε oε εrjπoρη οιxογ6νεια απι1,-

γτησε με ειλιxρ(νεια: "O1ι 6λoυg, τoυg πλori-
σιoυE, τoυζ ευχατdoτατoυg"...(14)

Η πλειo1.lηφ(α τoυ ελληνιoμoιi oτη Σoβιετιxrj
Eνωoη απ6δειξε 6μπραxτα την εxτ(μηoη χαι α-

φoo(ωorj τηζ στo γdo xoινωγιxoπoλιτιxd xαθε-
oτr$g xατ6' τη διdρxεια τoU Δευτdρoυ Παγxo-
αμ(oυ Πoλdμoυ. Xιλιdδεg Eλληνεg πoλ6μηoαν
οτην πρι6τη γaαμμη εγdγτια στη φασιστιν"η επ(-

θεαη xαι dδωoαν τη ξωη τoυ g γ ια την υπεριiσπιση
τηg oooιαλιoτιxηgτoυg πατρ[δαg. Αxdμα χαι σε
περιο1dg xατε16μενεg απ6 τoυg ναξ(, δεν rjταν
λ(γoι οι Eλληνεg πoυ ιjοπευoαν μαξιxιl να εγι-
α1ιiooυν τιg γραμμdE τωγ παQτιξdνων πoυ δρoιi-
σαγ στα μετ6πιoθεν

Mαιiqη πqοπαγιiνδα για τη μαιiQη αγoqιi

Ωoτ6oo, υπr{ρ1αν xαι εξαιρdoειg. Tιg εξαιρ6oειg
αυτ€'g αφορorioαν χαι oι εν6ργειεg των οoβιετι-
xc6ν αρ1c6γ 6γαγτι μιαg μερiδαg Eλλrjνωγ τηγ
περ(oδo 1946-7949' oι διι6ξειg μεq(δαg ανθρι6-
πωγ πoυ ανlixαν σε μtα oειρι1 μειoνoτrjτωγ, χαι
πoυ πQ αγ ματoπo ιri θη ν"αν xατ6' την π ε ρ ioδo μ ετd
τoν π6λε μo ειγαν πoλιi δ ιαφoρ ετιxιi xq ιτ{ q ια, τα
oπo(α παραθ6τoνται σε oyετιx6 dγγqαφα του

ΛαΤxoιj Eπιτροπdτoυ Eαωτεριxc6γ Yπoθ6οεωγ:
"Στη ν π ε ρ 

(oδo τη ζ γ ε Q μαγ ιχ ηg v"ατoγηg ση μαγτι-
xd μdροgτου βουλγαριxoιi πληθυομof oυμμετε(-

1ε ενεργι1 στηγ εφαQμoγrj μdτqων για τη oυγxdν-
τρωση oιτηριiν xαι τρoφ(μωγ για τo γερμανιx6
οτρατd...Ση μαντιx6 μdρo g των Eλλ{νων, ιδια(τε -
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Qα στιζ παQαλιαχι'g π6λειg, με την ειoβoλ{ των
xcnαxτητιΙlν αα1ολoιiνταγ με τo εμπdριo χαι τηγ
ελαφqιd βιομη1αν(α oι ...Eθγιx6E επιτQoπ6E τωγ
Aρ μεν (ων ... 6xαγαγ πqoπαγανδ ιοτιxli δoυλιιi γ ια
"Ανεξιiρτητη Aρμεν(α"". o α;γγQαφιJαg πoυ πα-

ραθι1τει xαιτο παραπdγω γτoχoυμdντo επι1ειρε[
oτη oυνι11ε ια να διxα ιολoγrj oε ι τα αδ ιxαιoλ6γη -

τα, λ6γoνταζ πωE liταν απdλυτα φυoιoλoγιx6 για
μια μερiδατων Eλλrjνωγ "αγτ(γα πεθιiγoυν απd
την πε [να" να πρoτιμrj ooυν "να ασ1oλη Θoιiν με τo
εμπ6ριo χαι τηγ ελαφριιi βιoμη1αν(α".(15)

Ξε1νιiει [oωg 6τι τουg αrπ(ατoιχoυE ανθqιδπoυg
ατην Eλλdδα τoυζ xαταδιxιiξαγε ωE oυνεργιiτεg
τωγ χατoχιxι6ν δυνdμεωγ χαι τoυg εxτελοrjoαγ
επt τ6πoυ (oυγxριτιxιi, oι ooβιετtx€g αργ€.g υ-
πrjρξαν oμολογουμdνωg πoλιi πιo επιειχε(g, πε-
ριoριξdμενεE στη ψετεyxατ6'oταση μαχQι6' απ6
τιζ συγoQ ιαxd g πε ρ ιo1 €. g η τoν εxτoπιo ψ6 τoυ g).

Για γα μην αναλoγιoτoιiμε xαν τL Θα oυνdβαινε,
αγ o xαΘι1γαζτην επoγηαυτri λoγιiριαξε μ6νoτην
επιβ(ωαη τoυ χαι δεγ 6xαγε θυofεg για τηγ απε-
λευθ 6ρωoη τoυ oυγ6λoυ : Eυτυ1ιi g, η ουντq ιπτιxf
πλε ιoιpη φ 

(α τoυ ε λλην wot, 6πω g xα ι dλλωγ λαι6γ,
δε θει6ρηoε εxε(νη τη οτιγμr{ αυτητη oτιioη δι-
xαιολoγημdνη...

H αναβ[ωoη oτην Eλλιiδα μιαg 1ρεoxoπημdνηg
ιi.lυ1ρoπoλε ψL1L(S φ ιλoλoγ fαg περ ( " εθνoxαθιiρ-
αεων επ(Στιiλιγ" δεν μπoρε(παριiνα πρoβλημα-
τ[oει ωg πQoE τη oxoπιμιiτητ6τηζ. Διιi1υτα δια-
ποτιoμdνη με αγτιχoμμoυνιοτιx6g εμπιiθειεg, ι-
oτoριx6g αναxρ(βε ιεg xαι με θoδoλoγιxdg "παρα-
τυπ(ε g'',ξεπ ε ρνιi τα 6 ρ ια τη E αγτε π ιoτη μoν ιx6τη -

ταg, αγγζονταg αυτιi τηg μαιiρηg προπαγιiνδαg.
To ξrjτηματoυ Πoγτιαxo{ Eλληνιoμoιi ατην EΣ-
ΣΔ αναμφιoβf τητα xρri ξε ι εxτενdoτε ρη g ανιiλυ -

αη g. Yπoo16μαoτε γα επαγdλθoυμε...
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Γ'{ΙAoΥΣTΑ

oι Bλαχoι τoU Bερμ(oU
Kαι O 'ΣUλλoγoq Bλαxωv NαoUσαq'

Mετd, την επανι1oταση του |821,την επιxρατoti-
oα xατ6"οταση για την οιioταoη τoυ πληΘυoμori
πoυ αποτ6λεαε τo πgι6τo Eλληνιx6 xριiτog την
πεqιγρdφει ο Bυξdντιog γλαφυρ6τατα στην ''Bα-

βυλων(α''τoυ.

Ετιε( xαταγqd,φoνται o1εδ6ν dλα τα "μελdτια"
πoυ oυγαθρo(οτηxαν για να δημιoυργηθε( τo
πρriπoxι3τταEro απ6τo oπo(o Θα απαρτζoνταντo
Eλληνιx6'Eθνοg.

To xοιν6 oημε(o, αυτ6 πoυ dνωγε dλατα ''μελ6τια''

ητανη oρθoδοξ(αxαιη Eθνιxrj Eλληνιxη oυγεf-
δη οη. Bλα16φωνo ι, Aρ βαν [τε g, Aνατoλ(τε g, Kρη -

τιxo| Moρα[τεg, dγιναν 6ναg μιxρ6E πυqrjναg,
πoυ σιγd,, oιγd μεγιiλωγε χαι αγxdλιαξε 6λoυg
τoυg ιiλλoυg'Eλληνεg πoυ οταδιαxιi απελευθε-

ρ cilνoνταν' Toυ g''ντ6π ιoυ g'', του g Θ ραx ιιilτε g. τoυ g

νηoιιilτεg, 6πω9 αyxdλιαoε xαι oημεqα 6λουg
τoυg 6λληνεE στην oυνε(δηoη χαι χαταγωγη,γ"α-
τo(xoυg τηg πqι6ην Σoβιετιxηg'Eνωoηg. "Γιατ(
τo 6θνοg ε(γαι xoιγdτητα ανθριiπωγ πoυ δη-

μιoυργrjθηxε ιατoριxc6g xαι δεν oημα(νει xoιγ6-
τητα φυλrjg xαι γενι6ν" γρdφει o διαxεxqιμ6νog
ανΘρωπoλ6γo9Aρηg Πoυλιαν69 oτo dργoτoυ''Η
πρo6λευαη των Eλλf νων''

Αυτ6 τo μιxρ6 Eλληνιx6 xqατ(διo, για να λει-
τουργ{oει τ6τε, τιαι να 61ει μια πQωτεtioυσα,
'' ευπρ επτ]'' γ"ατ6 τα ευρωπαixd πρ6τυπα, 6πρ επε
να xooμηθε( με ευαγη ιδqf ματα, μητρoπoλιτιxd
να6, μoυoε(α. Αυτd αναλαμβd,νoυγ γα τα 1αρf-
σoυγ στηγ πρωτε{oυoατου Γιjγoυg oι Bλα16φω-
νoι'Eλληνεg.

o ΓειilργιoE xαι Σiμωναg Σ(ναg απoπεErατι6νoυν
τoν Mητροπoλιτιx6 Nα6 τηg Aθηναg, xτζoυν τo
oφθαλμιατq ε (o, την Αxαδη μ(α Αθηνc6ν,τo Eθγι-
x6 Αατεροσxoπεio,τoν Mητροπoχιτm6 Nα6 τoυ
Αγ(oυ Nιxoλιiου oτην Σfρo.

Tηg ΔευxfE Σαμαqιi

O Απ6oτoλog Aραd,xη gμξειτo Aρodxειo ατην
oδ6 Παγεπιοτrjμιoυ 6πoυ θα μιiθoυνταγQdμμα-
τα oι Eλλην[δεg, o Kωγoταγτ(γog MπdλιoE χαQ(-
ξει τo Πoλιτιxd Δημoτιx6 Noοoxομε(o, (Πνευ-

ψατιx6 K6ντρo του Δη μoυ Αθηνα(ων ori με qα) την
Eθνιxη Bιβλιoθηxη, την Eθνιxη Aρ1αιoλoγν"η
Eταιρε(α.

Oι αδελφo( Λιiμπqoυ oυνδριiμoυν με ανεxτ(μη-
τεg ουλλoγ6g oτoν εμπλoυτιoμdτoυ Eθγιxoιj Nο-

μιoματιxoιi Moυoε(oυ.

o Γει6ργιog Αβdρωφ προoφ6qει 8 εxατομμιiρια



NΙΑqΥΣTΑ

χQυσ6ζ δρα1μ69 xαι αγoρdξεται για τo Eλληνιxd
'Eθνοg τo Θωρηxτ6 Αβ6ρωφ, ν"τξει για τo γdνog
τo Mdγαqo τηE Στρατιωτιx{ g Σ1oλη g Eυ ελπ(δων,

, αναλαμβdγε ιτηγ αγαμ6qφωoη του Kαλλιμιiρμα-
ρoυ Παναθηναixοιi Σταδ(oυ χαι την o}ιιν"η επ(-

oτρωorj τoυ με χευx6 μι1ρμαρo xαι δ(δει τo ιλιγ-

γιιiδεg πoo6γ τoυ 1.000.000 1ρυocδν δqα1μι6ν για
την τdλεoη των Oλυμπιαxιiν Αγιiνωγ, χαι μαξi με
τoν Στoυρνdρη xαι τoγ Too(τοα δωρξουν τo E-
Θγιx6 Mετoιiβ ιο Πoλυτε1νε (o.

o Kωνoταντ(νοg χαι o Eυdγγελοg Ζdππαg πoυ
ε (1αν xτ(oει τα "Πρ6τυπα Ζdππεια Παρθ εναγω-

γεiα'' oτην Kωγoταγτινofπoλη, ανεγε[ρoυν το
''Ζ(ιππεto Mι1γαρo'' oτην AΘrjνα, ενιo1tioυγ τo
Eθγιxd Kαπoδιoτριαx6 Πανεπιατημιo , τo Aμα-
λ(ε ιoγ o ρφανoτρoφε (oν, xτξουν παντori Eλλην ι-
xd o1ολεiα xαι διαθιjτoυγ με xοινrj απ6φαoη την
τερdoτια περιoυα(α τoυg ''υπι1ρ τoυ ι1θνoυg'' Αυτd
τα ιδρrjματα απιi δωqε6g επιφανι6ν βλα1dφωνων
oτoλζoυν αx6μα xαι οημεqα την Aθrjνα τηγ τσι-

μεγτoπoιημ6νη πρωτειioυσα τoυ'EΘνoυg των Eλ-
λrjνων.

-Ποιοι εiναι 6μωg αυτo( oι'βλd1oι-αρμdνoι, των
oπo[ωντην ελληνιx6τηταπoτ€ δεν επdτρεψαγ να
την αμφιαβητrjoει xανε(g;

o Σαρι1ντηg Kαργιixog, oτην Ιατoρ(ατου Eλληνι-
xorj K6oμoυ χαι τoυ Mεζoνog Xι6goυ γqιiφει:
"oι Bλd1οι για πρι6τoι φoρti
μνημoνεfoγται απ6 την Αννα
την Kομνηνrj τον 11o αιιil-
να.Tην oωoτη ετυμολ6γηoη
του ov6ματog ε(1ε oυλλι1βει
πρι6τog o Kωγoταγτ(νog Koιi-
μαζ. Η λ6ξη πρo6ργεται απ6
τo γεQμανιx6 Yalah με τo o-
πofo 1αqαxτliριξαν oι Γερμα-
νo( επιδρo ψεξ τιαι oνdμαξαν
6λoυ g τoυg xατo(noυ g τγl s Ρω-

μαΙxη g Aυτoxqατορ (αs με τoυζ
oπo(oυg 6ρ1oνταν οε επαφrj.
o Kοιiμαg δiδει xαι την oρθrj
εξriγηoη τηE χαταγωγlig των
Bλd1ων '''Εξ περiπoυ ε'1ατo-
vταετη ρ [δαζ, 6ωζ oιi η ρyιoε να
π[πτει η διiναμιg τηg PcilμηE'

1t)

.;rlllta:e*"'1&

Aπ6 τιg εxδηλι6οε ιg γ ια τα 25 1ρ6νια τoυ oυλλιiγoυ Bλιi1ων Nιioυoαg
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6λη η αημερoν oνoμαζoμ€νη Ευρωπαixη
Toυqx[α €yεμεν απ6 ατρατειiματα qωμαi'-
xd, 6παρyoυg xαι d'ρyoνταg Pωμα[oυg. Aπo-
τ6λεoμα τα'ιjτηg τηg πoλυyρoνioυ επιμιξ|αg

ητο 6τι Mαxεδ6νεg , Θεαoαλoi, 'Ελληνεg

€μαθαν την yλωαoα των νιxητriν των tlαι
πολλof iyασαν την ιδιxην των.

Ειg μ6νoν ταg μεyd'λαg π6λει9 αντε(yεν η
ελληvιxη γλc6αoα 21αι τα βoυνd' τηg Ιλλυq|αg
απixρoυoαντoν αλλ6φυλoy. oι δε xd'τoιxoι
yωρiων xαι xoιλd'δων ανiμιξαν ταζ εyχω-

ρ [αg yλωαααζ των με την Qωμαι'4ην xαι oιjτω
xατ εαx ειj αααν ανd'μ ιxτ 6ν τ ι παραμ6 qφω μα
διαλ6xτoυ, oωζ6μενoν ειo6τι ειg πoλλd' μ6qη
τηζ Mαxεδoν[αg, Hπεiqoυ, ΘεαααλIαE xαι
ΕλλdδoE"oλοι αυτoi oι λαoI oνoμdζονται με
xoιν6ν 6νoμα Bλd'yoι'Mε αυπjν την ι1ποι|.rη

αυγxλ(νoυν χαι oι μελ6τεg νεωτ6ρων εQευ-
νητιiν.

oι Bλd1oι ε("γαν εδρα(α ελληνιxrj oυνε[δη-
ση, συμμετε[1αv oε dλoυg τουg εθνιxoαπε-
λευθερωτιxoιig αγι6νεg, διαxρ(θηχαν στα

γρdμματα, oτιg επιοτrjμεg, αλλd xυρfωg oε
ιJργα ευπoι6α9 ωg εθγιxo( ευεργ6τεg.

Γιατην ελληνιx6τητιiτoυg o 6γxριτog Γιoυ-
γxoαλ<1βοg μελετητrj g D.Pοpovic γρdφε ι:

''oι Αρωμoιjνoι αιαθd'νo'l',ται'Ελληνεg xαι ηoαν
πρdyματι oι φορε[g τηg yλcbαααζ' τoυ τρ6πoυ

ζωη6 του πνει1ματog των Ελληνων στoν δυτιx6
x6oμο }tαι στιζ χrΔQεg μαg ''(εννoε[ τιg βαλxανι-
γ"6E.)

Kατd, την Συνθrjxη του Boυxoυρεoτ(oυ τo 1913 ο
Eλευθdqιog Bενιξ6λoζ, Υια να xερδ(oει την ε{-
γoια χαι την υπooτr{Qιξη τηζ Ρουμανiαg, δ61τηxε
να δημιoυργηθorjν ρoυμανιxι1, o1oλε(α oε πολλ6g
περιo16gτηg B. Eλλdδog 6πoυ υπηρ1ε βλα16φω-
νο oτoι1ε(o.'Oμωg παρι1τα μ6oα πoυ διατ6Θηxαν,

η ρουμdνιxη προπαγdγδα δεγ ευδoxiμηoε γιατ(
πρoo6xρoυσε στην αγτ(δ gαoη των fδ ιωγ των Bλι1,-

χωγ.

Στα1q6νιατηg Kατo1rjg μ(α oυμμoq[α αλητ6βιων
υπoxειμιJνων σε συγεQγαo(α με τιE ιταλιx6g αq-

γ€g, υπ6 την ηγεoiα εν6g ιxανι1τατoυ πρd,xτoρα
που λεγ6ταν Διαμιiντηg,ονoμdστητιε''Λεγειiν

τηg Π(νδoυ'' με σxoπιi την δημιoυργ(α Πqιγxιπιi-
τoυ τηζ Π(γδoυ. o Διαμαντηgν"αι oι oυνεργdτεg
του ε(1αν γ(νει dργανατωγ φασιστι6ν xαι πρoπLι-

γιiνδ ιξαν την ιδ 6α τη g oυνε ργαο(αζ με τoυ E χατα-
ν'τητ6, g, ε π ε ιδrj τd1α o ι β λιi1o ι liταν απ6γ oγo ι τωγ
Pωμα(ων oτρατιωτιiν.

oι αντ(δραση τoυ πληθυoμοf χαιτων πλιjoγ επι-

φανι6ν οτoι1ε(ων τηζ χoιγων(αg των Bλιi1ων,
xυρ(ωg 6μωg οι δρdοη τωγ αγτισταoιαxι6γ oQγα-
νcδσεων, δεν επ6τρειpαν ανd,πτυξη oτην oργι1νω-
ση τoυ Διαμdντη. Ωοτ6αo τo θ6μα αγαxιγεiται
γ'dπoυ-γ"dπoυ, απι1 διdφoρα'ι3πoπτα ιδρriματα
τoυ εξωτεριxo{...

Λν6γxη αυτογvωοiαE

o xαθηγητηgxαι αxαδημαΤxdg Nιx6λαοg Moυ-
τoι1πoυλog στην εισαγωγ{ πoυ xιiνει στo χατα-
πΧηνeιιι6 βιβλ(o-λειixωμα τoυ δημoοιoγρdφoυ
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N(xoυ M6ρτξου "Bλι11οι-Aρμι1νoι-Πρωτοι οτα
Tdματα οτα γρdοια xαι τα γρdμματα'' αναφιJqει:

''Απoτελε[ μεγd'λη τιμη η ανd'θεαη τηE oυψραφηg
τoυ πQooιμ[oυ, τo oπο[o δεν μπoρε[ να ε[ναι
τ[πoτε d'λλα παρd' μια σιlιαyQαφiα τoυ μεyd'λoυ
θ6ματo9 τηg yεν6oεωg των Ελληνων Βλd'yωη τηζ
διαμoρφrbαεωg, δηλαδη, αυτo6 του μεyd.λoυ xαι
αδιxα[ωτoυ τμηματoE τηg ρωμιooιiyηζ' στoυζ o-

πo[oυg o ελλαδιx6g ελληνιoμ69 oφε[λει πoλλiι',
αλλd, oι πoλλoi το αyνooιiν' oι διoταyμof xαι οι
αναατoλig oφε[λoνται xυq|ωg ατην [δια την φ6oη
τoυ προβληματoζ πoυ μoιd'ξει με μια ξεyαoμ6νη
π o λ ιd'ν α π oυ €yε ι λoyγ c[l o ε ι απ 6 τ α π oυ ρν d' ρ ια x α ι
τoυE τριβ6λ0υζ πoυ 6yoυν φυτρrΔαει xαι εμποδi-
ξoυν τo yoρτd'qι vα αναπτυχθε| yια να θρiψει τα
xoπd,δια, να εxπληρωαει αxριβωE τo oxoπ6 yια
τoν οπο|o δημιουρyηθηxε αυτ6 τo ξiφωτo τoυ
δd'ooυg, με φωτιd, xαι τoεxοιiρι'

'Ετoι αxριβrbg μoιd'ξει τo ιστoQι}l6 πεδ[o ατιg

βαλxανιxig περιoy6g πoυ μαζ ενδιαφiqoυν πiρα
ι/lηλd' μ6yqι τoν'Ιoτρo (τoν Δoιiναβη). Στιg περιo-
yig πoυ εξαπλc6θηxε o ελληνιαμ69 xαι ρξωαε xαι

πoυ αν€xαθεν απoτελoιjαε τo απαρd'βατo β6ρειο
o6νoqo τηg ανατoλιxηg ρωμαlxηg αυτoxQατo-

ρ[αg, τoυ Βυξαντ/oυ.

Αυτ6 τo ληαμoνo6με xαι επιxεντριilνoυμε τα εν-
διαφ6ροντd. μαζ σε πολ6 περιoqιαμ6να τoπιxd'
φαιν6μενα.

'Ενα d'λλo yεyον6g πoυ εμπoδξει την ιlldyραιμη
?tαι αντιχειμενιxη θεrΔρηoη του θiματοg ε[ναι
απ6 τη μια μεqιd' η ειx6να που €yει δομηθε[ απ6
την επfoημη ελληνιxη παιδε[α, ατα oyoλε[α, απ6-
λυτα αθηνoxεντριxη xαι απ6 την d'λλη η d"yρια
εxμετd'λλευση τoυ ιατoριxo6 πεδ[oυ απ6 xαx6-
β oυ λoυ g Β αλx d'ν ιoυ g y ε iτ oν ε g Ιτ oυ μ ε π o λυ yρ 6ν ιo
πεioμα xαι μεθoδιx6τητα προoπαθο{ν yα στQε-

βλrΙl α oυν τ ιg λιy οατ i g ιατ o ρ ιx i g π λη ρ o φ ο ρ [ ε E π ρ o g

6φελo9των επεxτατιxc6ν βλiψεων τoυg' Και εμε[g

με την ατd'αη μαg 6λo αναδιπ)'ων6μαoτε 21αt υΙto-
yωqoιiμε xτQoζ ασφαλioτερα' 6ποlE νομξουμε
" 2tατωτ ι?(d''' εδd'φη'

To πρ6βλημα τηζ διyλωoofuq xαι xd'πoτε τηζ
λατινoyλωoo[αζ στo εLr0ωlα.|z6 ιδlωg τμημα τoυ

gΠF

Απ6 τιg εxδηλι6oειg γιατα 25 1ρ6νια τoυ ουλλ6γoυ Bλ<i1ων Ιι{doυoαg
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ανατoλι?ω1j Qωμαι:2r,o6 ?ιQd'τoυζ ε[ναι
yενιx6 xαι με xαν€νατρ6πoδεν πρ6πει
να αμφιβd'λoυμε yια την ελληνιx6τητα
των δryλωoαων η λατιν6yλωαoων υ-
πηx6ων τoυ'

H αντ ιx ε ιμεν ιx 6τητ α xαι νη φd'λια π Qo -

αi.ηιoη ατο θiμα πρoox6πτει επd.νω
στo χατασ}ιευααμiνο ε[δωλo εν69 ν6-
τιoυ'Ελληνα με xλαoιx6 1ιτιbνα πoυ
χQησιμoπoιε( την αττιxη διd'λεxτo, τηg

,επoyηg τoυ Δημooθi.νη.

Tο τελε[ωg φαyταστι216 αυτ6 ε[δωλo
εν6E ιδανιxoιi πρoy6νoυ μαζ απoμα-
xριiνει απ6 την 7tQαyματιχ6τητα xαι
μαg oδηyε| με αoφd'λεια oε λαθεμiνεg
εxτιμηoειE τωy αυθεντιxcδν μαg πQoy6-
νων'

To yενιx6 oυνα[αθημα πoυ μαg xατ6'
yει 6ταν xαταπιαν6μαστε με τo πρ6-
βλημα αυτ6, εiναι ανd.μειxτo, 6πω9 α-
xριβιΙlg τα παιδιxd' μαg αυναιoθηματα
6ταν yια πρc6τη φορd', oτα παιδιxd μαζ
yρ 6ν ια ατ oν αστ ι}ι o πo ιη μ 6ν o o ιx ε io 1ιΙl -

Qo βαζ' στo πατQιχ6 μαg oπ[τι, δεyτη-
xαμε xd'πoτε τελε[ωg αναπd,ντεyα την
επ[αxειllη μαxqινtΔν oυyyενriν, απ6 τα
oρεινd' yωριd. τηζ ?tαταyωyηE μαg, τα
ξεyααμ€να εxε[ ψηλd'' oτα βoυνd τηg
ιδ ια |τ ε ρη g π ατ ρ [δ αE. Κα ι η ε μφ dν ιαη, τ ο ντιi o ι μo,
o τρ6πο9 oμιλ[αg τoυζ 2lαι yενιxd' τo αμηyανo

φ€ραιμo τoυg yiμιααν τo παιδιx6 μυαλ6 μαζ με
αμφιβoλlα xαι απoρiα. Tι oyiαη μπoρεl να i1ου-

με εμεlg με αυτο'ιjg τoυg ''ξiνoυg''; H αδεξι6τητd'
τoυζ να μαζ πQoσεγboυν 7Cαι'ι)α μαg αyγ[ξoυν

μεyd'λωνε την απ6ατααη μεταξιi μαg. Και μετd'
αxολoυθε[ η απoστQoφi yια τα ''ελληνιxd'' τoυg
2tαι yια τo φτωy6 τoυg λεξιλ6yιo xαι yια την
πεq[ερyη xαι dyνωατη α'εμd'g πρoφoρd' τoυg.
Aoyετo αν αυτol εiναι οι αυθεντιxo[' oι πιo xοντd'
oτιg ρξεg' Εμε(g ε[μαoτε πoτιαμi,νoι μ€yρι τo

μυ ελ6 των ooτc6ν μαg απ6 την oyολιxη παιδ ε |α dτ ι
εμεIE ε|μαστε ''oι'ΕλληνεE'' xαι αυτo[ d.ξεoτoι
yωριd'τεg ''βd'ρβαρoι'' Βλd'yoι! Αν τιiyει μd'λιoτα
xαι ε[ναι διyλωoooι η μιλo6ν μεoαιωνολατινιx6
ιδ [ω μα, τ 6τ ε ε [μαατ ε π ρ o θυ μ6τ ατ o ι ν α τ oυ g yα q [-

σoυμε oε 6ποιoν τoυg ξητηαει.

Και εiναι πoλλo( αυτo[ που επι1ε[qηααν xαι π'd'-

ντα θα επιy'ειqoιiν να υπoxλiιl'loυν τo αυθεντιx6-
τερo αυτ6 τμημα τηg εθνιxηg μαζ Qξαζ.

Αν dy xη λo ι π6y αυ τ oyν ω σ [αE.''

oι Mαxεδ6νε g ατα 1ρdνια τoυ Mεγι1λoυ Αλεξιiν-
δρoυ μιλo{oαν cιττιν"ηδιdλεxτo xαιη μελ6τη τoυ
Α.Fick γιατηγ διdλεxτo των Mαxεδ6νων 6ριξε

φc6g oε αυτ6 τo ξriτημα xαι απιjδειξε πειoτιxd
πωg 6τι oι6ξεται απ6 την μαxεδoνιxrj γλcδooα xαι
τα oν6ματα ε(ναι oτην ουα(α ελληνιxιI, xαι μιiλι-
oτα τα oνdματα απ6 τoγ Αλ6ξανδρo τoν Φιλ6λλη-
να xαι πρ(ν.

Αλλωoτε, δεν πρdπει να ληομoνoιiμε 6τι o Aπoλ-
λ6δωqοg,6πωg 61ει διαoc6oει oΣτρdβοtν "μ6-

νoυζ τoυζ εν Θετταλ[α xαλε[oθαι φηo[ν'Ελλη-

l'{Ι401ΣT.4

}w.;llx];r,β
:ι' ffii:.:ιlff.$@i|,,$},,,,,$,Ω,ffi
To 1oρευτιx6 των Bλι1,1ων oτουg δρ6μoυg τηg Nd'oυoαg
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NΙΑOΥΣTΑ

ναζ MυQμιδ6νεg δε xαλo6yτo xαι'Ελληνεg''.

Στην Mαxεδoγ6α παq6λο 6τι ε(qαν απoοταλε(
Pωμαfoι d,ποιxoι απ6 νωq(g, xυq(ωg απ6 την
επo1rjτου Ιουλ(oυ Kα(οαρα, o ελληνιoμ6gει1ε
απλι6οει βαθι6gτιg ρζεgτoυ, c6oτε η qωμαΙxrj
επ(δραoη γα διειαδιjoει μ6νιμα μ<1νoν oτην
περιο1rj τηg Δρι1μαg.

PωμαΙxο( πληθυoμo( γ"CΙxα συψτταγε[g μι1ξεg
ε61αν εγχατασταθε( oτην Aμφ(πoλη, oτην Bd-

Qoια, τα Στfβερα, τον Δ6βηρo, τηγ'Eδεooα,
την Ηριixλεια Σιντιxη, την Θεαοαλoν(xη, τιg
Eιδoμενdg, τιg Σ6ρρεg. Καθαρd ρωμαΤxdg π6-
λειg oτη Mαxεδoγ(α ηααν οι Φ(λιππoι, η
Πdλλα, τo Δ(oν, η KαoοιiνδQεια χαι oι Στ6-
βoι.(Ιoτoρiα τoυ Eλλ.'Eθνουg).

Mετιi την ρωμαTxην"ατ(ιν"τηoητo 767 π.X'xαι
τoγ ποιxιλ6τροπo γ"ατατεψαxιαμd τηg Mαxε-
δoν(αg, oι νομoθετιxο( περιoElιoμο( xιlθε επι-
xoινων(αg oυγ6τε ιγαγ oε 6να μdτρο οτoν γλωo-
oιx6 εxχατινιoμd των γ,ατo0ιων, μαξf με τηγ
οτρι1τευoη στιE Qωμαι,x6g λεγειiνεg. 7\λλεg
αιτ(εg επιxqιlτηοηζ τηζ λατινιxfg, εxτ6g τηg
oτgατoλoγ(αg, ηταν oι εμπoQιχdg επιxοινω-
ν(εg xαι oι oιχoνoμιν"(.g oγ€oειE πoU αγαπτιi-
1θηxαν με τoυζ γηγενεfg πρoπdντων Hπειρc6-
τεζ χαι Mαxεδ6γεg.'Eτοι βαθμια(α επιβλrjθηxε
η διγλωοo(α χαι σε oριoμ6νεg περιo16g η λατιγo-
γλωoo[α

Η oταδιαxrj ουντdλεoη τηg λατινo-

γλωoo(αg επιβεβαιιiνεται απ6 την

μαqτυρ(α τoυ Θραxιι6τη ιoτoριxoιi
Πρ(oxoυ (5og αιι6ναζ μ.X') o oπo(og
ε(1ε oταλε( πq6οβηg τoυ Bυξαντ(ου
πqog τoν Αττ(λα οτα 1ρdγια τoU αUτo-
xρciτoρα Aρxαδ(oυ.

Tα (δια επιβεβαιι6νει χαι 6ναg dλλog
Bυξαντιν6E αυγγραφdαg 6ναν αιc6γα
νεc6τερogτoυ Πρ(oxoυ o Ιωιiννηg Λι-
δdg α{γ1ρογoζ τoυ Ιoυoτινιανo{. o
Ιωιiννηg Λιδ6g χατηγoQηματιxd δη-
λι6γει 6τι oι xdτoιγ,oιτωγ Bαλxαγ(ωγ
παρ6λo πoυ στην πλειoιpηφ(α τoυζ
ε [ναι'Eλληνεg μιλο{ν λατιγιxd.

Η λατινιxrj γλc6οoα dλλωοτε rjταν η

Τo παραδooιαz.6''oπiτι "τoι' αι'i.i.cj',,oι, Bi'ci1cllν Nι1oυoαg
οτηι' oδd Σoφοιlνioι,

επ (αη μη .1λιil oοα το υ Aι,ατολ ιzοf Ριυ μα'ixοf xριl-
τουg. Η μαzρoβιdτητα τηξ λατιr,ιzη< ωg επ(oημηg
xρατιxηg γλι6αοαg απoδ6θηzε οε απι6τερεζ πo-
λιτιxdg βλdψειg τoυ Bυξαντ(ου, σε διεxδιxrjoειg

&
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δηλαδrjτoυ Bυξαντfoυ oτην Διi-
oη' Διo(xηoη, Στρατ6g, Διxαιo-
oιiνη, εxφρι1ζoνταν λατιγιxd
oτα 1ρdνια τηg Bυξαντινrjg αυ-
τoxρατoρ(αg. (Α1ιλ. Λαξι1,ρoυ,
Eπ(γgαμμα Eυγεν(oυ xαι λα-
τινoφων(α Eλληνων)

o Mdγαg Kωγoταγτ(voζ πQo-
oφι6νηοε λατιγιxιi την oιχoυ-

μενιxrj oιjγoδo τoυ 325 αλλι1 oι
ρυξητηoε ιg xαι η διατdπωση του
Συμβ6λoυ τηg Π(oτεωg dγιναν
oτα ελληνιxιf. Γλι6ο'oα τηg δι-
xαιοoιiνηg rjταν η λατινιxη αλ-
}"6. απ6 τo 379 η ελληνιxrj γλιio-
oα ειoι1,γεται στα διxαοτrjρια.
o ι αυτοxριiτoQ εζ Διoxλητιανd g, Kωνoταντ(νo g,

Ιoυοτ(νog, Ιoυoτιγιαγ6g, γρdφει ο Αγτ. Kεραμ6-
πoυλog rjταν 'Eλληνεg βλα16γλωσσoι, Bλιi1oι.
(Mαxε δoν ι ν"6', τ. Β'19 53.o'26\)

Tα oι6ματα τωγ Kλειooυροφυλdxωγ' τωγ φQoU-

ρι6ν πoυ διαφdντευαν τα περdοματα εfναι oι
πρ6γoνoι των oπλαρχηγ6γ τηE τoυQχoxρατfαg
χαι των αqματoλc6ν. Αυτo( oι δ(γλωoooι χαι
λατιν6γλωoσoι oQειγo( πληθυoμo( τηg Π(νδoυ
χαι τηζ Mαxεδoγfαg απoτιJλεoαγ τoυζ πυρrjνεg
των oρεινι6ν βλα1o1ωριιfν.

. O Ρougueville μιλd,ε ι γ ια πoλυταξιδ ε μ6νoυ g Bλι1,-

Tμrj μα τη g λαoγραφιxr] g ουλλoγrj g τoυ oυλλ6γoυ

χoυζ πoυ μιλοfoαν πoλλ6g γλc6οαεg παι διατη-

ρofoαν πλoιioιεE βιβλιοθrjxεg με γαλλιτι6" xαι
ιταχιγ,6' βιβλ(α xαθc6g xαι εxδ6oειg Eλλrjνων
xλαoιxc6γ. Η αξ(α τωγ xοπαδιc6γ τωγ Bλι11ων
νoμι1δων υπoλoγζoνταγ σε 40.000.000 πιdoτqα
χαι τoυ Αλη oε 2.000.000, πq(ν τεθofγ υπ6 τoγ
6}'"εyγ6 τoυ. O Aλrjg με τo πρ6o1ημα 6τι θα
πρooτατdψει τoυζ xτηνoτρ6φουg απ6 τoυg xΧ6.-

φτεζ τoυE εξανιiγxαoε να πληρι6γουγ γo(xι oτα

βoοxοτ6πια τoUζ xαι foτερα 6γινε o fδιog αρ1ι-
τo6λιγxαg αρπι1ζονταg τα xoπdδια τoυζ. (K.Σι-
μ6πoυλoE. Ξ6γoι ταξιδιc6τεg oτην Eλλι1δα τ6μ
Γ2-1810-1821)

oι Bλιi21oι τηE B6qοιαg xαι
τηg NιiουααE.

Mε τιg πρoοωπιxdζ oιχo-
γενε ιαxι1g μαρτυρ(εE πoυ χα-
τ61ει o xαθdναg μαζ χαι τα
xειμrjλια πoυ διαθdτει, συμ-

φωνofν oι μαQτυQ(εg πoυ
παραθι1τει o Αλ6ξανδρog
Παπαβαoιλε(oυ oτo βιβλ(o
τoυ''Ιστoριxιl Σημειι6ματα

για τoυE Bλι11ουg rj Kουτo6-

βλα1oυg'' (B6qoια 1969) με
ιδια(τερo xεφιiλαιo πoυ πα-

ραθdτει οτην oελ(δα 91 μεΑπo τιg εxδηλι6oε ιg γ ια τα 25 1ρ6νια του oυλλ6γoυ
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τiτλo ''oι Bλι11oι B6ρoιαg xαι Nιιl,oυσταg''

o ουγγραφ6α9 αναφ6ρει πωg λ(γοι Bλd1oι υπηρ-

χαν στηγ περιo1rj τηg Bdρoιαg, oι oπo(oι ε(1αν
εγχατασταθε( γιiρω oτo L750-60, ψετ6"την γ"σ:tα-

oτρoφ{ τηg Moα1ιlπoληg.

Για τoυg Bλιi1oυg τηE Ndουοαg χαι τηζ Bι1ρoιαg,

γρdφει 6τι εyτιαταοτdθηxαν απ6 το xαλoxαfρι
τoυ !822 ατο B6gμιo μετι1 την xαταατρoφrj τηg
Ndoυααg. Aυπjν την μαρτυρ(α την oτη ρζε ι πdγω
στιg "αναμνt]αειg"τoυ Γιc6τη Nαorjμ πoυ γadφτη-
χαγ στηγ ρoυμανιxη γλc6oοα γ,αLτα επιμεληΘηxε
oτα ελληνιxd o Παπαβαοιλε(oυ.

o Bερoιc6τηg Παναγιι6τηg Nαotjμ, γεννrjθηxε
οτην B6qoιατo \874,την (δια 1ρονιι1πoυ γεννη-
θηxε xαι η γιαγιd μoυ Mαρ(α Γιιiγxα oτην Nιioυ-
oα, απ6 γoνε(g πoυ επfοηg ε(1αν γεννηθε[ ατην
Nd,oυαα, με σαμαQιγιc6τιxη 6μωg xαταγωγr] xαι
f oαν xα ι o ι δυ6, 6πω9 πρoxrjπτε ι απι1 τα xε ιμηλια
πoυ υπιiρ1oυγ χαι τιζ πQoσωπιx€g μαρτυρiεg
αν(ψιατoυ Mπαντραλ6ξη

H εyν"ατ6"oταση τoυ oατρι1πη τηg Ηπε(ρoυ στα
Γιdγγενα xαιη χυQιαQ1(ατoυ μ61ριτoν Bαρδι1ρη
χαι τoγ ττασ6' τηg Θεooαλoν(xηg 6φερε μεγιiλη
αναoτι1τωαη στoUζ Bλιi1oυg τηg Π(νδoυ. o Αλr1s

μ6λιg αν6λαβε την εξoυo(α διdλυoε τα αρματoλ(-

ζε6τηxαν oι τoελιγxιlδεg να ουξητrjοουν τι Θα
πρdξουν 1{,αι πωζ θα αντιμετωπioουν την αφdgη-
τη xcιτ6"oταση πoυ δημιoυργrjθηxε απd τoγ σα-
τριiπη, πoυ ιjτειγε γατουg εξαντλrjoει oιxονομιxd,
χαι σε ουνιJ1εια να πρooβιiλει xαι τηγ oιχoγε-
νειαxr{ τουg τιμη.

Απoφdαιoαγ πωζ rjταν πρoτιμ6τεgo γα εγχατα-
λε(ψουν τι6ρα τα 1ωρι<i τηg Π(νδoυ χαι να ξεφf -

γουν απ6 τα μ6gη τηζ επιQρoric τoυ.

'Βτoιτo φΘινdπωρo τoυ 1819 o Mπαντqαλdξηg, o
Ζdνναg, ο Bι1ρog,xαι μεριxof τηg οιxoγdγειαs
Kαραγιdννη πrjραν d}ι)'ηxατει3Θυνοη χαι σε αυ-
τoιig πρoατdθηxαν xι ο ται1λιγxαg Γxιξιiρηg απ6
την Σμξη' M61ρι τα Γρεβεν6' ν"ατ€βην'αγ 6λoι
μαξ(,απ6 εxε(γ,αιπdρα 6μωgη oμdδατoυ Mπαγ-
τραλ6ξη χαιτου Γxζαρη με 50.000 γιδοπρ6βατα
lηαι 200 oιxoγιJνειεg xατευθfνΘηxαν πQoζ τoν
Bαρδιiqη xαι πι1ραοαν στηγ αριoτερrj d1θη τoυ
πoταμo{, ξεφειiγoνταg απ6 τo απ6οπασμα πoυ
ιjoτε ιλε o Αλrj g να τoυ g π ιιiοε ι, μdλι g πλη qoφoQli -

θηxε την φυγrj τoυg.

Ξε1ειμc6νιασαγ στηγ Καoodνδρα' χαι 6ταν τoγ
Mιiη τoυ Ι822 ψdΘαγε πω( ozoτι6Θηxε o Αλlj
Παoι1g, με τηγ μεooλιiβηoη τoυ μπ6η τηg Kαοdν-
δραg πrjραγε ι1δεια απ6 τoν παo(l'τηg Θεοoαλo-
νtτιηg γ"αL εyγ"αxαoτdΘηxαν oτo B6ρμιο τιαι oτη-χια χαι αντtν'ατ{'oτηoε

τoυg Bλι11oυζ με Toυρ-
xαλβανofg xαι 6βαλε για
αQχηγ6 τoυζ τoν περ(φη-

μo Bελrj-γxdxα oι αρμα-
τoλo( μ6λιg διαλfθηxαν
αυθα(ρετα, ξι6oαντα οπα-
θιιi xαι βyην"αν xλ6ψεg
oτα βoυνd.

o πιo ξαxoυοτ6g xλdφτηg
εxε(νηg τηg επo1rjg rjταν ο
Kατααγτι6γηζ πoυ πoλε-
μori οε ατιατdπαυ oτα τoU E
Toυρxαλβανorig τoυ Bε-
Χη-γν"6.ν"α'

Στιg 15 Aυγofoτoυ τoυ
1819 οτην γιορτrj τηg Πα-
ναγιdg οτην Aβδ6λα, μα-

εxμιiθηοη xoριtiν αια μdλη τoυ oυλλ6γoυ
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σαγε τα χαλf βιατoυg oτην Θ6oη που εiναι ο'ημερα
τo Κιiτω Σdλι, πoυ τ6τε ε(γετo 6νoμα ''τα xαλf βια
τoυ Mπαγτραλ6ξη". O Mπαντqαλ6ξηg, πoυ oι
Toιi ρxo ι τoν ι1λεγαν xεγαy ι6' γνωoτoπo (η σε στιE
αQχdζ τηg B6ρoιαg την ι1φιξf τoυ, τουg διαβε-
βαfωoε πωg δεν ει1αν ανιiγxη xαμ(α xαι πωg θα
εγχατασταθofν μ6νιμα ατο Bdρμιo αλλd η θελε να
γνωρ(oει τoυg ιδιoxτητεg τoυ τ6πoυ χαι να τoυE
πληρι6oει τo γο(xι.

Για την Nιιfoυoτα, o συγγQαφdαg λ6ει, πωζ oι
ψρι6τoι γ"(ιτoιγ"oιτη g''Παλιoνιι1,oυoταg'' περιiοα-
γε στηγ λατινoφων(α την επoγητηg Pωμαιoxρα-
τ(αg xαι μια πoυ οτo λατιγ6φωγo ιδ[ωμα τo
''Nιd,oU'' oημα(νει 1ι6νι, η δε xατιiληξη 'oτα' οη-

μα(νει τ6πo9, Nιdουoατα oημαiνει τdπog πoυ
xρατd τo 1ι6νι.

o Σωxρ. Λιd,xog oτο βιβλ(o τoυ ''H xαταγωγf
των Aρ μdν ιων'' π ερ ιλαμβιiν ε ι xα ι την N ιιiγoυ oτα
oτα Bλα1o1c6gια τηg Mαxεδoν(αg.To 7829 πoυ
επετριlπηxε η επανεγxατdαταoη των xατofxωγ
oτην π6λη xαι πoλλo( απd τα γfQω 1ωqιιi επ6-
οτρειpαν rjqθαν xαι dλλεg ενενηντα oιxoγ6νειεg
απ6 την Σαμαρ(να πoυ εγχαταoτιiθηxαν οτην
Ndoυoα.

Tα μετιJπειτα 1ρdνια 6λοι μαξ(, μια xοιν6τητα,
δoriλει|.rαν xαι ξανα-ανdατηoαν την πdλη απ6τα

Oι παλιoi ιJφυγαν, η ιοτoρ(α dμωg πρ6πει ι,α

μ6νει. Aυτdτo βαρ{ φoρτ(οτηg μνημηgτo ανdλα-

βε o Σι1λλογοg Bλd1ων τηg Ndoυοαζ πoU ιδρf θη-
xε τo 1980 με τηγ επωνυμ(α ''Λαoγραφιx6g Σ{λ-
λογog Nιioυοαg''

" o Σι1 λλoy o g ιδ qιj θη x ε y ιατ ( π ιoτ ειj ου μ ε π ω g iyo -

νταζ oι Βλd'yoι παρoυα|α ατην Nd'oυσα ?tαι πQιν
απ6 τo Ι800, loωg απ6 xτηαειbg τηg, iyουν βd'λει
τηy σφQαy|δα τoυg αε αυτην την π6λη' Αυτη η
''αφραy[δα'' αυτη η ιoτoριxη μνημη δεν πqiπεινα
αβηoτε| oτηv επoyη τoυ απεθνιoμo6 xαι τηζ πα-

γ 2l o σ μ ιo π o iη αη g' Τ o ε [yα μ ε yρ i o g'' }u€ ε ι ο Π 6τρο g

Mπdλαg, πρ6εδρog τoυ Συλλ6γoυ.

'Σxoπ6g μαg ε[ναι η διατηρηoη τηg παρd'δoαηg
6λων των εθ|μων των Βλd'yων, η πqoβoλη, διdδo-
ση 2tαι αναβlωoη αυτιΔν xαθrΙlg xαι η ανdπτυξη
πν ε{ ματ o E αυν αδ 6 λφ ω ση ζ 21 α ι α)λη λεyy'ιi η ζ, μ ε -

ταξιi 6λωv μαg.''.

To xαταoτατιγ"6 εγxq(Θηxε οτιg 30 Ιανoυαρ(ου
τoυ 1980 γ"αι €γπoτε μ6χQι orjμερα, ειxooιεπτd
1ρ6νια, o oriλλoγog d1εινα επιδεξει μια αξιoξrj-
λευτη δραoτηqι6τητα. σε 6λoυg τoυg πoλιτιοτι-
xo{g τoμε(g.

Απ6 τo 1982 δημιoυργε( τα πρc6τα 1oρευτιxι1
τμrjματα xαι qd,βoνται oι πρriτεg oτoλdg. Mετ6-

χoυγ σε πολλdg διεθνεig φoλxλoριx6g εxδηλιi-ερε(πια, πολ6μηoαγ στα
ατρατεf ματατωγ μαχεδoγo-
μιi1ων xαι διαxρ(θηχαγ σαγ
πoλεμιoτ69 xαι oπλαρ1ηγo(

μd1qι την απελευθ6ρωση τoυ
19 t2 απ6 τoυ g Tοf ρxoυ g, πη -

ραν μ6ρo9 oτoν π6λεμo τηg

Kριμα(αg, στην εχστQατε[α
τηζ M.Aο6αg, πoλ6μηoαν
τoυ ζ γ ε Q μα ν oι3 g ν"αταν"τητ €g

μετ61oνταg oτην αντ[αταoη
xαι απoτελorjν πι1γτα ιjνα α-
π6 τα πιo υγιri xfτταqα τoυ
ελληνιoμoιi.

Λαoγq αφι x6 g Σ(lλ'}''oγ o g

Bλιi26ων NιioυοαE To διoιxητιxd oυμβodλιoτoυ ουλλ6γoυ Bλd1ων Nd'oυoαg
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σειE χαι απoσπofγ διαxρ(oειg xαι βραβειioειg
xαι ε[γαι 6γα απ6 τα ιδgυτιxι1 μ6λη τηg ''Πανελλrj-
νιαg Oμοοπoνδ(αg Πoλιτιατιxι6γ Συλλdγων Bλιi-
χωγ". Αδελφoπoιεkαι με πολλorjg ελληνιxοrjg
xαι ξ6νoυ g παQε μφεQε (g ο'υλλ6γoυq, οργανc6νε ι
εxδqoμ6g χαι χoιγωγιxdg εxδηλι6oειg με oxoπd
την o{οφιξη των ο1dοεων μεταξιi τωv μελc6ν του,
xαι διoqγανc6γει ημερ6δεg xαι διαλ6ξειζ πoυ
αφoρoιiν τoγ πoλιτιοψ6 xαι τηγ πQoσφoρι1 των
βλα1ιiφωνων αδελφc6ν οτο 6θνοg'

Δραoτrjριoι χαι με αγι1πη oε αυτ6 πoυ τιl1θηxαν
γα υπηQετt]οoυν, τo 1989 απoγ"τοrjν διxrj τoυg
oτ€yη αγoρdξoνταg dνα παν6μoρφo διατηρητ6o
oτην oδ6 Σωφρoν(oυ ' "Αυτ6 επετειi7θηκε με την
οιxoνoμιxη oυνδρoμη πρcΔτα των Βλdyων τηζ
π6λη9, πoυ μ6λι9 ρiξαμε την ιδiα την υπooτηρι-
ξαν δυνατd' με τoν oβoλ6 τoυg, μετd oυν6τρεξε o
δiμog τηg Nd'oυααζ 

'tαι 
πQoσωπιxd' o τ6τε δη-

μαQχoζ ΓιιΙρyog Πολd'xηE, αxoλoιiθηαε μια χo-
Qηyiατηg Noμαqy[αE, μια βoηθεια απ6 το υπoυQ-
yεfo Mαxεδov[αg -Θρd'xηg ?lαι τo υπoυρyεio Πo-
λιτιαμoιj' ξπεoε xαι πiφτει πολιi πqοoωπιxη ερ-
yαα[α, xαι 6ται iyoυμε τηv ατ€yη μαζ πoυ τηy
xαμαqc6νoυμε ?ιαι xd'θε yρ6νo πρoαθ6τoυμε xαι
x dτ ι' M ετ d' τη ν μ εyd'λη α [θ oυ oα y ια π ρ 6 β ε g 1o ρ ων
πoυ διαμoqφc6oαμε oτo ια6yειo τoυ xτηρioυ, τc6-

ρα ετoιμd'ζoυμε στoν επd'νω 6ρoφο yραφεio, βι-
βλιoθηxη xαιyrΔρoyιατo δυαδixτυo Και ocλααμε

απ6 την xατdρρευαη 6vα διατηρητ6o oπiτι xαι
απoxτηααμε ''τo σπ|τι μαζ'' o x6αμοg μαg αyxd.-
λιααε xαι εμε[g πρoαπαθoιjμε να φανoιiμε αντd.'
ξιoι τηg αyd'πηg τoυ'' ψα9λ6ει o πρ6εδρog.

Σf μερα o Σι1λλoγog,6yει 801oρευτ6E χαι οι πα-
λιο( διδιlοxoυν τα φυντιiνια, xαι δ(γoυγ πρι6τoι
τo παρ6ν. Tα 1oρευτιγ"6" πoυ ε(γαι xαι η βιτρiνα
τoυ oυλλ6γoυ, λειτoυργoιiν dψoγα, xαι d1ουν
εγθoυoιι6δη υπoδo1rj οε xιlΘε τoυg εμφdνιoη.,'Oι
πρι6τεg δ6xα βλι11ιxεg οτoλdg απoxτηΘηxαγ σε
μια βραδιιi. Kιlναμε τoν πριiτo 1oρ6 μαg xαι
εfπαμε πωg πqdπεινα ριiψoυμε oτoλ6g. Δενγiνε-
ται ι1λoι να d1oυν ατoλdg χαι oι Bλιi1oι ν,αψ(α,
αx6ψα, ε(παμε στoυE παQευQισχdμενουg. Kαι
6πωgy(νεται στηγ εxν"Χηofu 6τoη εxε(νoτo βριi-
δυ, μαg γdμιοαν τo ταμεfο με τα πgc6τα 1ρrjματα
γ ια oτoλ6g βλιixιxε g'' Σrj με ρα o Σdλλoγo g Bλιi1ων
Nιioυoαg d1ει πλoυoι6τατη ιμιατιoΘrjxη με πι1νω
απ6 εxατ6ν ε(xooι oτολdg.

Στα oxdδια τoυ Συλλ6γoυ εxτιig απ6τιg xαθιερω-
μιJr,εg εxδηλοioειζ, εrναt χαL μια ημεqiδα με θ6μα
τoυg Bλιixouζ.τηΞ Ndoυααg χαι τηγ προαφoρd
τoυζ σε ιiλου; τουg τoμεfg, πoU υπoλoγζεται να
γ(νει μdοα oτιg γιoρτ6g τoυ xραοιof '

1S
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Στη NαoUσα τoU 1944-47

τoυ Kιfατα Δ. N4πχι6τnα

Aναμνιiαειg ενιig φιλ€λληνα, τιiτε λοψαyοιj τoυ βqετανιxοι| oτqατoιi, απιi την Κατo1ιi 
'1αι 

τα πqιiτα
iqιiνια τoυ Eμφυλ[ου.

o oεq Tζ6φρι Tαιiντλεq, ολλαπλιiτιμημ{νοgyιατην xτQoσφοqιiτoυ ατoν πιiλεμoxατιiτου ναξιoμοιj και
ofμεqα πqιiεδqoE τηg Διεθνoιig Aμνηoτfαg τηg Bqετανiαg 6δωoε oτo Λονδ[yο διjο αυνεντειiξειζ στoy
Κιioτα Δ. Mπλιιiτκα yια λoyαqιααμ,i τηg ΕT-3, τηζ εφημεQIδαE ''Mαxεδoν[α'' 2lαι τoυ φεατιβιiλ
Nτoxιμαντ€q Θεαααλοyixηζ. Tηy πqοiτη τον Αιiyουατo τoυ 2001 xαι τη δειiτεqη τον Aπq[λιο του 2006.

Πoιοg ε[ναι

o oερ Tξ6φρι Todντλερ γεννrjΘηxε oτο Λογδiγo
τo L922. E(γαι γι6E γιατρo6 γ"αττ6oo o (διog ι1αo
χαι oι δriο αδελφ69 τoυ μεγιiλωoαν με μεγdλo
oεβαομ6 oτoν 6ρxo τoυ Ιππoxρdτη. Στo o1oλε(o
oπoιjδαoε Αρ1αfα Eλληνιxι1 xαι Λατινιx6" xαι
γ'6πoια oτιγμη βρ6θηxε βραβευμdνog για 6να
ελληνιxd τoυ xεfμενo!

Σπoιjδαoε oτo Kdμπριτg Aρ1αiα Eλληνιxd μ6χQι
τo !942 6ταν ιηαιν"ατετdyη oτo oτρατ6 'Τo L943
dγινε ανθυπολo1αγ6g xαι αγ6ραoε τo πρι6τo του
oιiγ1ρoνo ελληνοαγγλιx6 λεξ ιxd, ελπζoνταg <1τι

θα αταλε(oτηνυπ6 xατο1rj Eλλιlδα. Η ελπ(δατoυ
6γινε πραγματιxdτητα τo Σεπτdμβριo τoυ 1944.

'Eφταoε μιλιiνταg λ[γα , ''απαομ6να" ελληνιxι1.
'Eφυγε γνωρξονταg τη γλοiαοα μαζ τ6αo xαλι1,
ι7oτε ε6γ"oχα γατoγ περνdει xανε(g για'Eλληνα,
τουλι1,1ιοτoν oε τηλεφωνιx{ oυνo μιλ(α.

Ωg μ6λog τηg βρετανιxrjg oτρατιωτιxlig απoστo-
λrjg 6ξηαε ατη 1c6gα μαg απ6 τουg τελευτα(oυg

μljν ε g τη g Kατo1tj g μ61ρ ι τιg αρ16 g τoυ E μφυλioυ
Πoλdμoυ (L944-46). Γιiριoε o1εδ6ν 6λη την Eλ-
λdδα, αλλιi τιg περιoo6τερεg αναμνηoειζ τoυ τιζ
€'γει απ6 τη Δυτιxrj Mαxεδον(α. 'Eγοιωoε απ6
τιoντ6'τo αδελφoxτιiνο μ(oog, την τυφλrj βfα, την
εντελι69 παρι1λογη μεταμdρφωση τoυ εγxdρδιoυ
xαι φιλ6τιμoυ'Eλληνα σε φαγατιx6 xαι β(αιo

o λo1αγ6 g Tξ6φρ ι Toιiντλε ρ oτη Nd'oυo α τo 79 44' Χ67 o
πριv φdγoυν oι Γερμανo(. Kρατιi οτo 1dρι τoυ την

''yκλ'koα'' που τoυ 1ι1,ριoαν εxε[νη την επo1r'i φftoιτoυ
απ6τηΣιιiτιοτα. Tην 61ει αν"6μα οτo Λoγδ(γo μαξ(τoυ,

doτερα απ6 63 1ρ6νιαΙ
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ατoμo.

o (διοg oημειιiνει:

'"oτα1, iφτααα yια πqcilτη φoQd oτην, Ελλd'δα' oε

ηλιx[α 21 ετrΙlν, δεν ε[yα πoλιτιxiE πρoxαταλη-
ι/lειg, εxτ6g απ6 μια ρoμαντιxη π[oτη ατην αντ[-
στ αση x α ι ξν αy λαν θ d'ν οντ α φ ιλ ε λλην ια μ 6, π ρ oi'6ν
τηg xλαoιxfg μου μ6ρφωoη9. oι yνcilαειζ μoυ
y6ρω απ6 τη φιλoooφlα τηg ιατoqiαE περιoρξο-
νταν στo ''Π6λεριo9 xαι Ειρηνη'' τoυ Toλστ6[, που
εiyα μαξi μoυ σε μια 6xδooη ταiπηg. Για μiνα τo
iqyο αυτd 6θεoε τιg βd'oειg yια τη θεωq[α πωζ η
ιατ o ρ iα ε [να ι απoτ iλεo μα πoλλrilν αν ε ξd qτητ ων

μεταξιj τουg δυνd'μεωy χ,αι παραy6ντων' πoυ ται-
qιd'ξει oτα yεyoν6τα πoλιj xαλ6τερα απ6 xd'θε
θεωρ[α oυνoμωα|αg'''

Aυτ6 το απ(τι με τα ξεθωριαoμ6να πια τι6γ"γ"ινα

τofβλα, με τηγ ξfλινη π6ρτα χαι τo μεταλλιx6
ο1dδιο πι1,γω τηg απαντdχει χαt oημερα, απιjγα-
γτι απιi τo πd,ρxo, αγ χαι oτo ιο6γειo λειτoυργε(
πια ιjγα νεανιxd μπαρ με μoυοιxη . E(ναι τo οπ(τι
τη g oιxογ6νειαs Δη μητgoιiλη.

Γειτoνιd y'αLτα oπ(τια τoυ δρ6μου πoυ βλdπoυν
οτo πι1ρxo χαι στoγ ν"(ι.ψπo -του Xατξημoυλιi,
γνωoτof ωg ''αμεριxd,νoυ'', του Kαρxdτα, τoυ
Δημητρofλη, τoυ Κυρdνoυ, τoυ Ραxημπdη μ61qι
τo 1ιδρoτoυ χtνηματoγgιiφoυ Oλf μπιoν πoυ χα-
τεδαφ(οτηxε τo 2006- d1ουν αλλιiξει εντελιδg.

To παιδι1xι y"(ιτω δεξιι1 _ αf μφωνα με την πιο
πιθανrj εxδo1η, ιiοτερα απd 6ρευνα που dxαγα
ρωτι6νταg γε(τoνεg πoυ θυμο{γται τo 1940-44-,
αυτ6 με τιg τιρdντεζ να σχηματξουν "Xι", πιθα-

::] . γ6τατα εiναι o θε(oq

ψoυ,74 1ρdνωv οημε_

ρα, Γιdννηg Mπλιιiτxαg
τoυ Kωγοταντ(νoυ, 7

xρονι6ν τ6τε, αδελφdg
τoυ σUχιDQεμdνου τoυ
πατ6ρα μoυ Δημtiτρη.
'Εμεναν oτη οτρoφrj
του δρ6μου δεξιd πε-
t,ijι,τα μdτρα πfσω, α-
xριβc'ig απ6ναγτι απd
τo dμoρφo αρxοντιx6
τoυ Δαoιiτη.

Mιαοπαγιdτατη φωτo-
γραφ[α οτην αγαπημ6-
γη μoυ γειτoνιιi τQα-

βηγμ6γη λ(γoυg μliγεg
πριν φfγουν oι Γερμα-
vo(...

Θdληοα να γνωρiο'ω απ6 γ'oντ6' 6ναν dνΘρωπo
πoυ γ{qιοε τα μ6qη μαζ, σε επoγ€E πoυ απ6
διηγrjoειg xαι βιβλ(α μ6νo "dξηoα" χαι να αxo{-
σω τη διxrj τoυ εxδo1rj για τα τρoμερd γεγoν6τα
του Eμφυλ(oυ αλλd χαι για τα π6τρινα ειχoσιτε-
τριiωρα που ξoriοαν μdοα oτo φ6βο xαι τη ψι6-
χεια oι γoνεfg μαζ χαι oι παππo{δεζ μαζ.

'Eνα τηλεφιδνημα rjταν αρxετ6.

!'Γειd' oου. Χα[ρoμαι πoυ μιλd'με oτο τηλiφωνo.

"Nd,oυoα, Σεπτ6μβριog 1944. o}"oy"αγ6g Mπftι Mog (αυτ6g πoυ oυν6λαβε τo γερμαν6
oτρατηγ6 Kριiiπε oτην Kρfτη) 1αμoγελιi οτo φαx6 δ(πλα oτov 6λληνα διερμην6α

Δημητρη Πdτρoυ".

Aυτf η αoπρdμαυρη φωτoγQαφ(α, τραβηγμdνη
στη γειτoνtd, μoυ οτη Ndoυoα, πoλιi πQιν γεννη-
θc6, oε 1q6νιαταραγμιJνα, τdτε πoυ ο1εδ6ν xαν6'-
ναg δεν θα μπορoιjoε να 61ει φωτoγραφιxη μηχα-
νη { τo x6.φινα ποξι1ρει, oτι1,θηxε η αιτ(α για γα
γνωρ(οω ιjγαγ οπoυδα(ο dνθρωπo.'Eναν φ(λo
τηg Ε,λλι1δαζ χαL τωγ Eλλ{νων, 6ναν ευπατρ(δη
πoυ φιiρει με οεμν6τητα τlαL μετριoπdθεια τo
τ(τλo τoυ Σερ. Toν Tξ6φρι Toι1ντλερ.
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Αyαπc6 την Ελλdδα χαι τoυζ'Ελληνεg.'Ελα ατo
Λoνδiνo να πo'ιiμε 6,τι θ6λειg''.

Στoτηλ6φωνο μ(λαγε dναg αερ ευγενιiοτατoζχαι
ανο ι1τdxαρδog oαν'Eλληναg !

Στo αιδη ρoδqo μιx6 oταθ μ6 του Nτdρx ινγx, νι1τια
τoυ Λoγδ(νoυ μαE περ(μενε ιjνα... παλιxιiρι 80
ετιiγ. Mε γQliγoQεE xινrjοειg πriQε, πριν πρoλd-
βoυμε να αντιδqdσoυμε, τη βαλ(τoα xαι δυo δd-

ματα με δωρdxια πoυ xoυβαλoιioαμε απιi την

Eλλιiδα, xαι ιiνοιξε την π6qτα εν6g τξιπ για να
μπodμε. oδηγodοε με σιγoυQι6" ενι6 η 1αρι1τoυ
γιατηγ επ(οxειpη Eλλrjνων στηγ πεQιo1rj του τoν
6.xανελαλ(oτατo. Kιlθε λ(γo oτo δρ6μο μαg, μ6oα
σ' dγα xαταπqι1'oινo, ξωγραφιoτ 6τoπ(o,μαg 6xα-
γαγ σUγτQoφιd ελdφια xαι ox(oυρoι....

Η φωτoγgαφ(α τoυ 1944 oτη Nι1,oυοα, 6ποlgν,αι
πoλλdg ιiλλεg τραβηγμdνεζ στηγ Θεoοαλoνfxη,
ατην Koξι1νΙ, στT Bdρoια, οτα Γρεβενι1, oτη Σιιi-
τιστα τηγ πεq(oδo L944-46, μαξ( με oν"koα, 16"ρ-
τεg, 6γγραφα xαι γελoιoγραφfεg επο1rjg xooμoιiν

τo βιβλ(ο ''Δι1αoμι1νη Xc6ρα: Mια αγγλο-ελληνι-
xη τqαγωδ(α" The Divided Land-Αn Αnglο-
GreekTragedy) τo oπoiο 6γραψε o Tζ. Todντλερ
δdxα1ρ6νια μετdτη λ{ξητoυ Eμφυλfoυ Πoλ6μoυ
oτην Eλλιlδα (1959) χαι πoυ μεταφριioτηγ"ε γ'αL
xυxλoφιiρησε στη χ6Qα μαg μ6λιg το 2000. H
''Δι1ααμιJνη Xc6ρα'' περιι11ειτιg αναμνf αειg, αλ-
χ6' γ"αι τιg oξυδ ε ρ τιε(g ν'αι - επ ιτρ 6ψτε μoυ -τ(μιε g

παρατηqrjoειζ χαι xρ(οειg εν6g ανθρι6πoυ πoυ
oπorjδαξε Aρ1α(α Eλληνιxι1 oτo K6μπριτξ πριν
lιαταταyε( οτα 20 1ρ6νια τoU στo ατρατιi xαι
ρι1τε( μαξ( με εχατoμμιiρια αυνoμιλ(xoυgτoυ oτη

φωτιιi του B'Παγxooμfoυ Πoλ6μoυ.

o Tξ6φρι Toι1ντλερ ηqθε oτην Eλλι1δα τo L944,

με τo βαΘμd τoυ λo1αγof, ωg μdλog τηg βρετανι-
xrjg oτρατιωτιxrjg απoοτoλrjg πoυ συγεQγιiξo-
γταγ με τoυg'Eλληνεg αντι1ρτεE στη Δυτιxrj Mα-
xεδoγ(α.

Παραμoνrj Xq ιoτoυγdγγωγ τoυ 1 946 πrjρε αν6ρε -

xxατo αερoπλιiνo απ6 την Αθrjνα για την πατρΓ
δα τoυ. Η Eλλιlδα 6μω9 τηg τριετ(αg 7944-1946

o oερ Geoffrey Chandler, orjμερα, 6ξω απιi την υπdρo1η xατoιx(α τoυ oτo xαταπρciοινo Nτ6ρxινγx, 6ξω απ6 τo
Λoγδ(γo. E(ναι πρdεδρog τoυ Eθvιιof Συμβoυλ(oυ E'θελoγτιxι6ν Oργανιομ c6y γ'αι επιxεφαλrjg τηE Διεθvorjg Αμνη-

oτε[αg oτη Mεγdλη Bρεταν(α.
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ε(1ε αλλι1ξει για πdντα τη ξωη
τoυ. Kαι αυτ6 fταν η πρι6τη

μoυ εριiτηοη πQoζ τoν ευγενrj
o ιxoδ εoπ6τη μαg αιo Nτ6ρxιν-

^(γ":

o Β' Π αyxιi o μ ιο g Πιi λεμoE, ιiλ-
λαξε την ιiι/lη 26ωqιΙιν, τη ξωi
ε2ιατoμμυQiων ανθqιiπων 1ιαι
τοy (διο τον πολιτιαμιi. Στη δι-
xιi oαg ζωιi 6βαλε τηι Ελλιiδα.
Mπoqεiτε πια yα φανταoτε[τε
τη ζωi ααE ψωq[g την Ελλιiδα
21αι τoυζ'Ελληνεg;

"Absolutely No ! ! ! (Kατηγoρη-

ματιxd 61ι).

'E1ω δεθε( με την Eλλιiδα με
ιο1υqorig δεομofg, πoU χQα-
τιiνε εξηντα 1q6νια τι6ρα..."

Tο βιβλiο ''Δι74ααμ6νη Χιiqα'' yqιiφτηxε τo 1959.

Αλλιiξατε απιi τ ιiτ ε xιiπο ιεg α"ττιiφ ε ιg. Π qο7ω qιi o α'
τε αε ν6εE εκτιμιioειE;

''Η απd,ντηοη ε(ναι 61ι. Koιτd,ξτε, εγι6 dγρα!.tα

ανα μνrj ο'ε ιg, αλλιi xα ι πρo1ιiρη oα χαι σε oρ ιoμ6-
νεg ox6ψειg xαι εxτιμrjoειg βαoιξ6μενog dμωg oε
οημειι6oειg πoυ χQατofαα xαθημερινd, σε επι-
οτoλdg τηg επo1lig, oε ημερoλ6για x.α. E(γαι τα

γεγoν6τα 6πωgγρdφoνταν μιJqατη μ6qατην ι6ρα
πoυ oυν6βαιναν. Λoιπ6ν,6γι, δεν d,λλαξα απ6-
ι].lειg. Aπ6 την d,λλη πλευqd , {oτερα απ6 τ6oα

1ρ6νια, rjρθαν στo φωE απ6 πολλorig ερευνητ6g
νdα oτoι1ε(α πoυ 1qειdξoνται oπωοδrjπoτε μελ6-
τη. Πqωταγωνιοτ6g τηg επo1ljg 61oυν γριiψει τη

διxη τoυg εxδo1η".

Eπιμ6νετε αυνεπιiE οτην πεπoiθηση πωζ o Εμφιi'
λιοg θα μπoqοιiαε να απoφευ16θε[...

"Nαι, θα μπoροιiσαμε γα την ε(1αμε πρoλι1βει
αυτrj την τραγωδ(α. Η ευΘιiνη βαραfνει 6λεg τιg

πλευρ6g. oι Bρετανo( ευθtjνoνται 61ι τ6οo γι
αυτd που dxαναν, αλλι1γι αυτι1, πoυ δεγ 6xαγαγ.
Η βρετανιxη πoλιτιxη τηg επο1rjg 6τιανε μLα σεL-

ριi απ6 λdθοg εxτιμηoειg. Tα δrjo dxqα, τηg

Αριoτερdg χαι τηζ Δεξιdg, χωQrζ να εxφριlξoυν
την πλειoιpηφ(α τoυ ελληνιxoιi λαoιi, oυγxqοιi-
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o oερ Tξ6φρι Tοιiντλερ, oτο γραφε(o τoυ στo Nτ6ρz.ιν^1x, μιλd, oτoν

Kι6oτα Mπλιιiτxα για τη "Δι1αoμιiνη Xιiρα" χαι για τηγ B6ρειo Eλλιiδα
τoυ Ι944-47 ' Στo γραφε(o τoυ χαι oτη βιβλιoθηxη τoυ πλrjθog dργων

αρ1α(ων ελλrjγων συγγQαφ6ων xαι ελληνoαγγλιπιi λεξιxιi...

στηχαγ με αγρι6τητα xαι 6φεqαν π6γo xαι δυστυ-

yu(α"

Σε διιiφοqα αημε[α του βιβλfuυ yqιiφετε yια τoy

yαqαxτιiqα τoυ'Ελληνα. Για τιg αqετ€g αλλιi xαι
τ ιg ιδ ι οτρ ο π kE του. Tελ ιxιi πο ιο E ε iτ αι ο' Ε λλην αE ;

"Αγαπc6 τoυg'Eλληνεg απ6 την πρι6τη oτιγμrj.
'Exoυν οπι1,νιεg αρετ69: K6φι, 1ιoιiμoρ, xουρι1,-

γιo, φιλoξεν(α.'E1ουν χαtτo φιλ6τιμo. Αυτ6 πoυ

γQdφω οτo βιβλ[o μoυ ωζ "love of Ηonour". Tην
πρooωπιxli τιμrj xαι υπερηφdνεια.

Σrjμφωνα με τιE διxdg μoυ εμπειρ(εg, oι αρετdg
αυτdg ε μφανζoνται πιo oυ1νιi οτην tiπαιθρo, ατα

1ωριd, dπoυ oι απλo( dνθρωπoι με 1αμ6γελo xαι
ανοι1τ6xαρδo πνε6 μα ξεπερνοιiν τιg φυoιx6g δυ-

οxoλ(εgτηg ζωris.'Ιαωg θα 61ετε πρoο6ξει 6τιτα
Eλληνιxd μoυ δεν εiναι τηg πqωτειioυοαg. E6ναι
"1ωριι1τιxα"!

Που εiναι, αντfuτοι16α, το πqιiβλημα;

"To πρ6βλημα 6μω9 €ται 6πωg το 6ξηoα εγι6,

ε(γαι o υπ6ρμετρog εγωιομ69 πoυ εμφανξεται
ι6ρεg -ι6ρεg αλλιi xαι η παΘιαoμdνη α16oη πoυ
€γετε με τηγ πoλιτιxrj. 'o1ι τ6oo με τηγ ανιiγxη

για χoιγωγιν'η επαν6'oταση χαι αλλαγrj αλλd με
τα πολιτιxd, x6 μματα. Eιjxoλα ενθoυ oιdξε στε χαι
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ειjxoλα απoγoητειjεoτε. Συ1να χ6τε 6τι "dλoι
τoυg (διoι εiναι". Eξιiλλoυ οτην Eλλιiδα dxoυoα
τηγ παQoιμ(α "i\λλαξε o Mανωλιdg xαι 6βαλε τα

ρoιi1α τoυ αλλιι6g". Πιστειjω πωg, τιcn6 βι1θog,
o'Eλληναg θεωqε ( 6τι "o xαλfτερog πqωθυπoυq-

γdg" ε(ναι o εαυτ6g τOυ" .

Tι θυμιiατε απιi τιg πιiλειE τηg Mαxεδον|αg; Πωg
ιiταν η B€qοια, η Nιioυοα, η Κοζιiνη ;

"Θα ξεxινliαω απ6 τη Ndoυοα πoυ o' ενδιαφι1qει
περ ιooιiτε qo.'Ηταγ xαταπρdoινη 6πω g xαι το'l -

Qα. Mε τα xαλιiτεqα ρoδdxινα oτoν xιiαμο, τα
oπo(α μ6λι9 δoxιμdoαμε, οτη ουνd1εια τα '''χα-
ταoπαρdoσαμε χαγoγιxd. E(γαι περ(εργo τo π6-
oo εfφoρεg xαι υγρdg ε(γαι oι ανατoλιx6g πλα-

γιdg τoυ Bερμ(oυ oε o16oη με τιζ ξερ6s τoυ δυτι-
x€.g.Μπητιαμε στη Ndoυοα απ6 την πλευριi τoυ

βoυνoιi. Η π6λη λ6γω των εργοoταo(ων μιiλλoν,
εi1ε μιαν αριοτεqrj πλειoι]-lηφ(α. Aγτιθιjτωg δεξιιi
πλειοr.pηφ(α ε(γε η B6ρoια, ενc6 η Koξιiνη ε(1ε
πoλλoιig φιλoβαoιλιxorjg. Σε 6λεg τιg μιxρ69 αυ-
τ€'Eπ6}ιει9 6μωg 6βριoxεg, μdoα στηγ χαταστQo-

φli xαι τα πqoβλrjματα χαι τo φιλ6τιμo χαι τη

φιλoξεν(α γ"αL τo'' Υ'6φL'' .

'Ε1ετε xρατιioει xιilτοια ιfντονη ανιiμνηαη;

"Πoλλ6g! Tην ι6ρα πoυ ιj-
φευγαν πια oιγιI,-οιγd οι
Γερμανo( τo 1944 χαι oι
Σιiμμα1oι δox(μαξαν να α-
πoβιβαατοιiν ατην Πελo-
π6ννηοο, μπrjxαμε oτη
Nιiουαα η oπo(α rjταν xαι η
πρι6τη Eλληνιxrj π6λη πoυ

γνι6ριoα. Kdναμε πQoμli-
θειεg για την περ(πτωoη να
υπo1ρεωΘoriμε oε χειμεQι-
νη διαβ(ωoη o'τo βoυν6ανη
απελευθdρωoη xαθυoτε-
ροriαε χαι oι Γεgμανo( α-
πoδε ιxγιjoνταγ αγθεxτιx6-
τεQoι'

H oπιαθοφυλαxrj των Γερ-
μανc6ν, αφo{ oι πιo πολλof
εi1αν rjδη φ{γει, οπιοθo-

1ωρι6ντα9 o1υqιiθηxε oτo

oταθμ6 τρ(α- τι1οoεqα 1ιλι6μετqα xι1,τω απ6 τηι,
π6λη. oι γ"dτoιxoι μoυ ε(παν πωE o τελευτα(og
Γερμανdg γιατρ6g εxδιxητιxι1, δοxiμαoε να x6'-

ψει τo νoooxoμε(o τηg Ndουoαg φεfγoνταg. Ευ-
τυyιΛgτο xτ(qιo (ταν απ6 γερη π6τρα xαι dντεξε

χωQrE πολλ6g φθoqdg. o εξοπλιoμ6E του 6μωg

ηταν πια ανtiπαρxτοg. i\λλoι Γερμανo[ ανατ(να-

ξαν ο1oλε(o ατo xdντρο τηg π6ληg.

Tα oημdδιατηg αντιπαλ6τηταg ανι1μεoα oτιg δf o
παρατdξειg oι oπο(εg oε λ(γα 1ριiνια θα εμπλιJxo-
γταγ στoγ εμφfλιο π6λεμο γ(νoνταν oιγιi -oιγιi
εμφανli αxdμα χαι σε μαζ τoUζ ξdνoυg.

ΠQoζ τo παρ6ν dμωg οτιg ουξηπjοειg των χαχo-
ντυμι1νων, αδfνατων, o1εδ6ν εξαθλιωμ6γωγ απ6
την Kατo1lj Nαoυoα(ωγ χυQ ιαQχotjoε τo θdμα του
πολdμoυ, τηg πεfναg χαι τηE απo1c6ρηoηζ των
Γερμανι6ν. oιiτε τα γερμανιxd, oν6ματατων δρd-

μων δεν ειyαν βρει τo xoυρdγιo να αλλι1ξουν τιg
πρc6τε g εx ε (ν ε g μdQ ε g. Tα 1αρτoνο μioματα ε [1αν
πQαγ ματιχd " εξευτελ Lστε('' ατην αξ (α τoυE χαι τo

μdνo ν6μιoμα πoυ ιiντε1ε rjταν η βρετανιx{ χQυση
λfρα' Nαoυoα(oι μoυ ε(παν 6τι 6πoιog ε(1ε 1ρυ-
odg λiqεg μπoqot'oε να αγoρι1oει 6,τιrjθελε. Mπo-
ροrioε να φ6ρει τq6φιμα αx6μα xαι απ6 την
Αλβαν(α.'Ιoωg με "dμμεoo" τρ6πo xαι απ6 τουg

Kατεoτραμμ6να xτ(ρια oτη Nd,oυoα, tjoτερα απιi τηv επ(θεoη τoυ EΛΑΣ οτιg
2oν'τolβρbυ \944.
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(διουE τoυg Γερμανorjg. Για τoυg πoλλοrjg oι
oυναλλαγ6g γiνoνταν με "αυμιpηφιoμ6". Η α-

ξiα oxd,δων oιταριoli oε λfqεg !

'Eναg αντd,ρτηg, μ6oα oε xλ(μα ουνεργαο(αg
αx6μα, τdioε xαι π6τιoε τα ιiλογιi μαζ χαι τα
dφηoε να περdooυν τη νf1τα στoυζ oτιiβλoυg
του EΛΑΣ. To πρω[ αφoιi τoν ευ1αρioτηoα,
θdληοα γα τoγ πληρι6oω. Aρν{θηxε χαι μoυ
εξriγηoε <jτι οαν χoμμoυγιστ(g πoυ rjταν δεν

μπoρotiοε να πιiqει λεφτιi. "Στoν xoμμoυνιoμ6,
πρ6oΘεoε οι πρoμηθειεE χαι οι υπηqεo(εζ πα-

ρd1oνται δωρειiν".

H Θεooαλoνfxη πωg ιiταν;

"Η Θεσσαλoν(xη {ταν πολri πιo μιxρrj χαι πιo

φτωχli oε o16oη με orjμεgα. Mπρooτd 6μωg

oτην Koξιiγη χαι τη B6ρoια φαiνoνταν oαν
πρωτεrjoυοα. Γriρω μαg υπr{ρ1ε xαταατρoφη,
xαμι1να oπktα, αλλιi xαι θ6ρυβog ξω{g: Πoλ-
λdg απ6ψειE για τα πoλιτιxd, Δεξιd xαι Aρι-
oτεριi, πολλ69 εφημερ(δεg, αλλιi xαι πoλιig φ6-

βog, αoτd,θεια χαι xα1υπoιp(α. Πιiγω απ ιjλα
6μω9 6βλεπε g παντorj την ελληνιxη φιλοξεν(α".

Κιi"ιτoιεg oτιyμ{g θεωqηθιixατε αlτιi μητ6qεg xοqι-
τoιιiy ?lαι ωζ xαλο( yαμπqoi...

"Oι Eλλην(δεg ε(ναι ν6οτιμα ν"αtζεoτ6" xog(-
τoια (γdλια!) o λo1(αg μoυ παγτQε{sτητ"ε τ6τε

μια Bερoιι6τιooα, την Kα(τη xαι απ {'xτηoαν xαι
παιδ(. Aυτ6g δυoτυ1ι6g π6θαγε πριν απ6 τq[α

1ρ6νια χαι η γυνα(xα νομζω 6τι ξει τι6qα οτη

B6ρoια.'Eναg ιiλλog φ(λοg παντρε{:την"ε μια Θεo-
oαλoγιxιιi. O xαν6ναg πdντωg r{ταν διαφoρετι-
x6g. Σ1doειg γ(νoνταν, xυρ(ωg oτην Αθ{να χαι
ατη Θεooαλον(xη, αλλd,πoλ{ λ(γεg προ1c6ρηoαν
oε γιiμoυg. Στην επαρ1(α β6βαιατo "l.ιoυτσoμπo-
λι6" fταν αυτ6 πoυ πρooτd,τευε τηγ τιμrj των
xoριτοιιfν. To xλ(μα εxε6νηg τηg επo1rjg τo απ€.-

δωαε τo δη μoφιλ6οτεqo τραγoιiδι oτηγ Eλλdδα τo

oπofo αx6μα xαι οrjμερα, rjατερα απ6 601q6νια,
θυμdμαι xαι τραγoυδc6:

Θα αε πiι'ρω να φιiyoυμε
Σ'dλλη Γη o'd'λλα μ6ρη
Πoυ xαν6ναν δεν ξ€ρoυμε
Και xανεig δεν μαg ξiρει.'.
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Δεξιo( πoλ[τεg , παρd,νoμα oπλιoμ6νoι απ6 τιg αρ169,

για να αμυνθoιiν οτιg επιθdoειg τωv αριoτερι6ν εγιjπλωγ
oμιiδων.

Πιiντωg ο "πλoιjσιog ιiγγλog γαμπρ6E" ηταν €-

ναg μ6θog. Στην πατρ(δα μαg υπrjq1αν πολλ6g
οιxονoμιxdg δυοxoλfεg για 6λoυg μαg. Kαι μιiλι-
στα μια ξωη μιiλλoν γπρζα. Xωq(g x6φι, 1ωρ(g
γλ6ντι...'0oo φτω16 χι αν εiγαι dγα ελληνιx6
oπkι,πd-ινταo ηλιog, oι μιxρ691αq6gτηg ξωrjg, το

πdτημα των σταφυλιι6ν, oι 1oρof oτην rjπαιθqο,
oι πoλλ6g αργ[εg. Αγτ(θετα η αγγλιxrj ψι61εια
εfναι ξoφερli xαι αφ6ρητη, αx6μα xι αν αε otiγ-
χQtση με τα ελληνιxιi oιxoγoμιxd, δεδoμιjγα ιoo-
δυναμorjoε τ6τε με μια dνετη επιβ(ωαη".

- *ffi-rru.
#ffi11;A*

,r3L,, i f
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Στoιxε[α για Tη δραoη AγιOρειτιilv
τηq Περι0χηq μαq

1. Aναν(αg o εx Nαoι6oηE

Σ{μφωνα με τηγ αγιoρε(τιxη ιJxδooη τoυ Kαταλd-
γου Eλληνιxιilν Xειρoγριiφων, τdμog Α'(1-1Ο0)
τηg βιβλιoθηxηs τηg μoνrjg Ιβηρων τoυ Αγfoυ
'oρουg χαι στo ''Ιοτοριxd περ(γgαμματηg Συλλo-

γηg των Eλληνιxc6ν Xειρογριlφωγ τηζ Ι. M Ιβη-
qων'' πoυ τo υπoγgιiφει o Eδεααα(og μoνα16g
Θεολ6γog Ιβηρ(τηg, υπιiρ1ει αναφoριi για δrjo
Bερoιι6τεg xαι dγα Nαoυoα6o Ιβηρ(τεg μoνα1οf g.

Aπ6 τη Bdρoια αναφ6ρεται ο Θεoφιiνηg Eλειi-
βoυλxog (απ6 μητ6ρα Bεqοιι6τηg) xαι διδdoxα-
λog τηg Πατριαρ1ιxrjg Αxαδημiαg Kωνoταντι-
νoυπ6λεω9 γ"αL o Aγιiπιog Ιβηq(τηg επ(οηg λd-

γιog xωδιxoγgdφοg.

o τρ(τog ε(γαι ο Γ6ρων Αναν(αg εx Nαοrioηg. O
Aνανiαg 6ξηoε ατη Moν{ Ιβηρων oτα μdoα τoυ
18oυ αιιiγα,6πω9 φα(νεται απ6τα oημειι6ματα,
γ(νεται χoQηγ6ζ για γα αγτιγQαφofν - xαλλιγqα-
φηθorjν oxτιil xιiδιxεE πoυ οrjμεqα oι6ξoνται οτη
Moναοτη ρ ιαxrj β ιβλιo θrjxη των Ι βη ρων. Aπι1 αυ -

τorj g τ 6oοε ρα 1ε ιρ6γ qαφα ( μ εταξιi τωy ετιilν L] 4 4 -

17]8) τα 6γραι|ε o (διog xαλλιγριiφog Κooμιig o
Σιiμιo g. i\λλα τρ fα 1ε ιg6γραφα τα 6γqαι|.r ε o (δ ιο g

xαλλιγρdφog μεταξri των ετι6γ t752-L760 χαι τα
πλrjρωoε o Γ6qων Aνανfαg. Ax6μη ιjναγ xc6διxα
τoυ L767 τoν dγqαιpε o xαλλιγριiφog Διoνrioιog
Mονα16g χαι τoγ 1ρηματoδ6τησε o Aναν6α9.

Oι τρειg αυτo( λιiγιoι Ημαθιιiτεg μoνα1ο(, πoυ
ε(τε 1qηματoδ6τηoαν, ε(τε 6γραι|.r αν, εkε αν{xαν
ατη βιβλιoΘηxη τoυg τα 1ειρ6γραφα αυτd στoυE
oxλη ρoιi g α ιι6ν ε g τη g τoυ ρxoxρατ(αg oυν6 βαλλαν
xαι αυτo[ oτη διατrjρηση τηE ελληνιx6τηταE τηζ
Mαxεδoν(αζ χαι η μελλoντιxrj διερεriνηαη τoυ
περιε1oμdνoυ τωγ 6ργων τoυg απoτελε( xαθrjxoν

για επιδdξoυζ ιστoQιχorjg μαg ερευνητ69.

τoυ Γιιiγγη A. Καqατοιιfλη

2. ΕνxτηqloE oδηγιiE Γqηγoqfου Xqιοτoδoιiλoυ
Oλυμπ6oυ

o Γρηγ6ριog Γει6ργιog Xριoτoδorjλoυ o oλιj-
μπιoS, dναg ληαμoνημ6νog λ6γιo9 απ6 την Ημα-
Θ(α xυxλοφ6ρηoε τo 1887, απ6 τo τυπογραφε(o
''O Koραrjg'' στην Αθfνα, 6γα πολυα6λιδo (287
oελ[δεg), μιxρoιi μεγdθoυE (73,5xΙ7,5 εx.) βιβλ(o
με τ6τλo ''Σωτr]ριog οδηγ<ig ητoι περ( διαφ6ρων
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αγτιχε ιμ{iγωγ χαλαr γoυ θ εσ(αι'' xα ι υπ6τιτλo''Συ-
νεντειiξειg xαι ηθιxα( ομιλ(αι, oυξητrjοειE xαι
oυνδ ιαλ6ξε ιg παντιi g ε (δoυ g, τερ πν α( xαι επωφε -

λε6g διηγrjoειg, οoφd αoφι6ν παραγγ6λματα''. A-
xολoυθε( η παρdθεoη: ''Συντα1θε(g 1ιiριν τoυ
Λαof υπd τoυ Παγoοιωτdτου Aρ1ιμανδg(τoυ
Γqηγορ(oυ Xριοτoδοriλoυ oλυμπioυ''. To σπα-
γι6τατo αυτ6 πdνημα βρ(oxεται ατη βιβλιoθηxη
τη g Ιερι1g Moνrj g Σ ιμων6πετραg του Αγ (oυ'oρου g.

To βιβλ(o ε(ναι oυσιαoτtγ"6" μια περιrjγηση τoυ
αυγγραφ6α αε 6λη o1εδ6ν την Eλλιiδα, oτην
Aθrjνα, την Kωνoταντ ιν οιiπoλη γ'αL xη Σ μri qνη, η
δε αναφoρdτου oτη B6ρoια χαιτηγ περιο1rj μαg
xαταλαμβdγε t πεQ ισσ6τερo απ6 €y ατ€ταQτo τoυ

βιβλfoυ, 6πωg ε(ναι φυoιx6, αφoιi εδιi ηταν η
δειiτερη πατρ6δα του. 'Eται αφoιi αναφdρεται
στo μoγαστrjριτων Aγfων Αναργιiρων οτo Nηo(
τηgτ6τε Επιoν"oπηg Kαμπαν(αg (6που χειQoτo-
ν(θηxε xαι μoνα169), γρdφει χαι για τo Mονα-
oτrjρι Tιμ(oυ Προδρ6μoυ Nαofο'ηg (τηg

τ6τε μητgoπdλεωg Bοδενc6ν), τoυ Αγ(oυ
Aθαναα(oυ Σφην(τoαg Αγxαθ ιιig(τηgτ6-
τε Βπιoy"oπrjg K(τρoυg) xαι φυοιx6' yια
τα Moγαoτrjρια τη g δ ιxιιig μαg Mητρ6πo-
ληg τηg Φ(αg Αγαoταo(αg τηg B6qοιαE,
τηg Mεταμoρφι6οεωg oτην Moυτoιd,λη
Πιερ(ων xαι β6βαιατην Ι' M. Προδρdμoυ
Σxfτη Bερo(αg με τα ηoυ1αοτtjρια τωγ
oofωγ Διoγυo(oυτoυ εν Oλιiμπω, Γρηγo-

ρ(ου τoυ Παλαμd, Θεoφdνoυζ τoU εχ
Nαorioηg xαι Aγτωγ(oυ τoυ γdoυ εx Bε-
ρo(αg.

Eιδιxd για τη Nιioυoα γρdφει oτιg oελ(-
δεg 65 €ωg73,την oπo(α επιoxdφθηxε με
τoν oδηγ6 - φ6λαxα τoν Φλιππo. Απιi τιg
διδαoxαλ(εg - νoυθεo(εE πQoζτoυE Nαoυ-
oαfoυg εμφανξεται γνι6οτηg τηg βoτανι-
xηg, ξωoλoγiαg, ιoτoq(αg xαι φυoιxd Θεo-

λoγ(αg χαι με διιiφoρα παραδε(γματα
πρooπαθε( γα πε(oει τoυζ εγτoπoπ(oυg
Mαxεδ6νεζ για την ανdγxη (δρυoηg o1o-
λε(ωγ xαι γενιxd τηg μdρφωoljg τoυg xα-
θc6g xαι τηg αλληλoβorjθειαg xαι αλλη-
λεγγιiηg ανdμεod τoυg.

Kατd την επ(oxειpη τoυ οτoν γα6 τoυ Aγ.
Γεωqγ(oυ μαθα(νoυμε dτι oτον νιiqΘηxα

τηg εxxληα(αE υπηρ1ε η ειx6να τηg Δευτdqαg
Παρoυo(αg τoυ Xqιοτο{ Kι με αφoρμrj αυτriν
πQαγματoπo(ηoε ο1ετιx6 xηqυγμα. Στη oυνd1ε ια
π ρ o1ιi qη ο ε ν"αι ν"dΘ ηoε ατoν π ε ρ [ β o λο τη g εν"x}τη-

o[αg τηg Mεταμ6ρφωσηE, τoγ oπo(o περιγqdφει
γεμd,τo απ6 διdφoQα oπωQoφ6ρα δ6νδρα χαQα-
xτηρζoνταg φ(λεργoυE τoUE Nαoυoα(oυE, πoυ
απoβλ6πoυν περιοodτεQo στηγ αriξηoη τωγ πQo-
o6δωγ τoυg παρd oτην απλrj ευ1αρ(ατηoη.

Στoν πεqfβoλoτηg Mεταμ6ρφωoηg xατιiτoν oυγ-

γραφ6α μαζειioνταν αρxετd ιiτoμα xdθε ηλιxiαg
xαι τιiξεωg, d,νδρεg xαι γυνα[xεE χαι o xαΘ6ναg
αα1oλorjνταν με xdτι εργ61ειρo. Τoυ dxαγε εγτι]-
πωση 6τι διαιαρεμdνοι οε παρdεg 5-10 ατ6μων
oυνoμιλoιioαν επωφελι6g, 6πωg για τηγ ταγfio-
πo(ηoη των Σ1oλε(ων τoυg, την ανdγxη (δρυoηg

τε1νιxoti o1oλε(oυ γιατηγ εxμι1θηoη xυρ(ωg απ6
απdρoυg των τε1νι6ν δηλ. πωg θα διατηρrjooυν
xαλfτερα τoυg μεταξοαxι6ληxεg, ΠΦS θα xαλ-

ι{Tοι

ΙlEPΙ ΛΙλΦ0ΡΩil

ΚΑΛΑΙ

y ΞτΘ
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λιεργrjooυν συστηματιχ6τερα τα αμπι5λια, π(lg
θα βελτιc6ooυγ τα l{Qαο'ιd τoυg xαι πωg θα εxΘρ6-

ψoυν τελειdτερα τα μελ(oοια χαι τoυg 1ofρoυg
τoυE.

Eπ(oηg τουg ενδι6φεQε η xαλfτερη xαταoτιευη
xαι πoι6τητα τωγ oαγαxιιδν, τωγ πεQtχνημ(δων
(6πω9 γρι1φει) χαι τωγ λοιπι6γ εQγoχειQoτεχγη-

μιiτων.

Γιατην μορφωτιxf xατιiοταoη των γ"cιτo(γ"ων χαι
xυρ(ωg των γηQαιoτ6ρων διαβι1ξoυμε για γνι6oη
ρητι6ν τoυ Σ6λωνατoυ Aθηνα[oυ χαιτoυ Xfλωνα
τoυ Λαxεδαιμoν(oυ, αλλι1 xαι για πρoβληματι-
ομ6νoυg νdoυg Nαoυο'αioυζ για την παιδε(α, την
θρηoxεiα ν"ατ6" τιg διαλογιx6g oυξητrjoειg που
ε(1ε' Πρoxαλε( μι1λιοτα εγτιjπωoη γιατηγ επo1rj

η αναφορd - διιiλεξη τoυ Γρηγoρ[oυ-Γεωργ(oυ
(τo πρc6το 6νoμα 6λαβε ωg xληριxdg) πεq( Qητo-

Qιχ1iζ, η oπo(α δε(1νει τo υιpηλ6 επ(πεδο τωγ
αxρoατι6ν τoυ,xατ6'την oπο(α μιλodoαν για τoγ

),/t ,,/. / ..- t '. /1'.-
-Ory -//*am /z 't2 -'/ '7 '2
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Αριoτοτ6λη, τoν K6ραxα τoν ΣυQαχofσιo, τoν
Πρ6διxο τoν Kεro, τoγ ΓoQγrα τoν Λεoγτrγo χαι
φυσιχd, τoυE Ασχrγη, Ιooxρdτη, Λυo(α χαL Δη-

μoσθ6γη.

Δηλαδrj μαθα[νoυμε, ιiτι η διδαοxαλ(α τoυ δεγ

{ταν μ6νo ε θν ιxo θ qη α γ"ευxLγ"η αλλd xα ι εγχυ χλo -

παιδιχη χαι ωζ ι1λλog Kοoμιig o Aιτωλ6g προ-
σπαθofσε για τηγ αφιjπγιση τωγ Mαχεδ6γωγ
γ"αx6' την εχε (νη πεQ rοδo.

Eν πdoει πεQιπτcδσει η μελ6τη τoυ βιβλ6oυ χαι
απ6 ειδιχotig ιoτoριxofg (οωg μαζ δC6σει χαι
ιiλλα εγδιαφdροντα στoιχεrα για τηγ τoπtχli μαζ
ιστoQ(α'

3.'EqανοE για τoγ Ι.N. MεταμoQφ6σεωE στο
Aγιο'oqοE.

T6λog αφof αναφεQθfχαμε πιo πdγω στον γα6
τηζ Mεταμιiρφωoηg τoυ Σωτ{Qoζ τηζ Ndoυoαg,
αζ δC6σoUμε στη δημoσι6τητα χαι 6γα dγγqαφo

πιiλι απd τηγ Ι.M. ΣιμωνdπετQαζ τoυ
Αγ(ου'Oρoυg, τo oπoro συντdχθηχε χαι
απεστdλη στιζ KαQυ6ζ στιE 10 Aπριλ(oυ
1935 γ"αιυπoγQdφεται απ6 τoγ πQdεδQo
χαι τoγ γQαμματdα τηζ EQαγιχηg Eπι-
τQoπliE γLα τηγ αγoιχoδ6μηση τoU ετoι-

μ6Qoπoυ γαof τηE Mεταμ6qφωσηζ.

Aπ6 αυτ6 πληρoφoρofμαοτε, 6τι η Ιερd
Koινdτητα τoυ Aγfoυ 'oqουg 6δωoε d-
δεια διεν6ργειαζ εQdγoυ για τoγ σγ"oΙτ6

αυτ6 στιζ 20 μoν6g τoυ Αγ[oυ oρουg
στιζ 6πorεζ πQoφαγι6ζ χoιγoπoιrjθηχε τo
dγγραφo αυτd χαι στα αQχεrα τωγ o-
πorωγ ε (ναι xατα1ωQη μdγo. oρζεται μd-
λιoτα ωζ αντιπQ6σωπoζ τηζ γαoυσαrι-
χηζ εQαγιχ{g αυτ{g επιτQoπliζ o Σωτη-

Qιoζ ΣαμαQdζ, o oπorog ηταν dμπoρog
στηγ πQωτειjoυoα τoυ Aγroυ'Oρoυg, τιg
Kαρυ6g.

oφελω θερμdg ευχαQιστrεζ στoγ Ημα-
θιιiτη (απ6 τα Πιdρια) τ6τε Moγαy'6τηE
Ιεριig Moνfg Σιμωνog Π6τραg χαι γυγ
xληριx6 τηζ Ι.M. Bερofαg χαι Nαo6σηζ
Ππ. ΠoρφriQιo για τιζ χQησιμεζ πληQo-

φoρrεζ τoU.
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Tι1ooερα εγγραφα (πρακτικ6) για τηV

αλληλoδιδακτικη Σx0λη Tηq Nαουoηq

τoυ Παιjλoυ Πυqιvoιi.

Tο 7979, οτo τεf1og 9 τoυ πεqιoδιxo{
''NΙAOYΣTA'', δημoο(ευαα διjo πραxτιxd ενdg
xι6διxα(1) τηg Ιεριig Mητρoπ6λεωg Bερo[αg.

Tα πραxτιx6'αυτ6' αναφdρoνται στηγ αν6γεqoη
τηg Αλληλoδιδαxτιxtig Σ1oλf g Nαofoηg χαι τoγ
πρι6τo λoγoθ6τη (xoρηγ6) X''NιxoλιI,oυ Ζαφε(-

aη..

Η μετι1 απ6 27, περ(που, 1ρ6νια επιοταμιJνη

μελ6τη xαι ι1ρευνα του ανωτι1ρω xι6διxα ''Kιiδιξ
Mητgοπ6λεωg Bερo(αζ χαι Nαotjαηg (1833-
1834)'', διεπfoτωοα 6τι, π6ρα απ6 τα δrjo αυτι1,

πρανaιν"6" πoυ δημoαιεrjτηxαν oτιg οελ[δεg 26

γ"αι 36 τoυ'ιδ(oυ xc6διxα, xατα1ωρf θηχαγ χαι
ιiλλα διjo πραν"τtτι6' oτιg αελ(δεg27 τιαι 35 πoυ
ε(ναι dγνωστα χαι αγιjxδoτα.

Tα πραxτιγ"6' αυτ6' δiγoυγ πoλιjτιμεg πληqoφo-

ρ(εg xαι λriνoυν oριoμdνα πρoβλrj ματα τηg Aλλη-
λοδιδαxτιxη g Σ1oλη g Nαof oη g.

Eπειδrj τα ανωτι1ρω πραxτιxd ε(γαιτα μιiνα πoυ
υπι1q1oυν γιατηγ Αλληλoδιδ ατιτιτιηΣγoλrj Nαo{-
οηg, απ6 6οαγνωρζω,ταδημooιειjω oε φωτoτυ-
πiεg, 1ρoνoλογιxιi ωg 61oυν oτo τdλog τηg μιχQliE
αυτrjg εργαo(αg, με τηγ 6νδειξη:

1. Πqαxτιx6 (1) δημooιεfτηxε

2.Πpαν'τιτι6 (2) ψε τo xε(μενd τoυ (αν6xδoτo)

3. Πgαxτιx6 (3) (αν6xδoτo)

4. Πραxτιx6 (a) (Δημoοιειiτηxε)

Παρατη ρf oε ιζ-συ μπε QιI,oματα

o αναγνιilστηζ για την πλrjρη xαταν6ηoη τoυ

περιε1oμ6νoυ τωγ πραxτιxc6ν, πρ6πει, εν συγ-
δυαoμd με αυτti πoυ παQατ(θεγται ωg ειδrioειg

για την Αλληλoδιδαxτιν"ηΣ1oλη oτo xε(μενo αυ-
τ6,να διαβι1ξει χαι τα αντ(oτoι1α πραxτιxd.

To πρι6τo πραxτιx6 xατα1ωρεiται στη oελ(δα 26

τoυ xιiδιxα πoυ ανιJφερα παραπιiγω χαι τo πε-
qιε1dμενd τoυ ε(ναι απ6φαoη που αναφι1Qεται
οτην αν6γερoη τηg Aλληλoδιδαxτιxrjg Σ1oλrjg oτη
Ndουαα(5-3-1849) ''Δια τηg πρoτρoπlig τηζ αυ-
τοrj Πανιερ6τητo9, δηλ. τoυ Mητqoπoλ(τoυ Bε-
ρo6αg xαι Nαoιjoηg Θεoxλητoυ oε oιx6πεδo πoυ
παqα1ωρ{θηxε απ6 τo Moναoτliρι Tαξιαq1ιiν.''

Mε τo (διo πραxτιx6 oρ[οτηχαγ ωζ επιτροπrj
ανdγεροηg τηg Σ1oλfg oι: Ιωdννηg Σημαν(xαg
xαι Κc6αταg A. ΠερδιxιiQηg.

Η Aλλη λo δ ιδαxτιxri Σ1oλrj Θ α τιτιξ6ταγ'' δ ια χo ι-
νrjg δαπdνηg''

2. Στo δεfτερo πραν"τtτι6 (3 Noεμβρfoυ 1849),
πoυ για πρι6τη φoQd δημoοιεf εται, διαβdξoυμε
6τι η Eλ6νη Moα1oβιoιi δι6ριοε ''πQoE ποριoμ6ν
εξιiδων αν εγ dραε ωg'' τη g αλλη λoδ ιδαxτιxrj E Σχo-
ληg 6να y6νι,πoυ πoυλrjθηxε αιo Xαρ(oη Παπα-
πολιiζoυ για 1300 γρ6oια

H επιτροπrj ανεγdραεωg εiναι η fδια (Ιωι1ννηg
Γ.Σημανixαg xαι Kc6αταg A. Περδιxι1ρηg).

Απd το πραxτιx6 αυτ6 φα(νεται 6τι η Αλληλoδι-
δαxτιxrj Σ1oλ( τηg Nαoιioηg δεν xτtoτην'ε μ6νo με
1ρrjματα τoυ ευεqγι1τη X'' Nιxoλdoυ Ζαφε(ρη,
αλλd xαι με συγεισφoρdg ι1λλων δωρητc6ν,6πωg
τηg Eλdνηg Moo1oβιoιj. E6γαι βdβαιoν 6τι τα
περιoo6τεqα 1ρrjματα για την ανdγεgoη τηζ Αλ-
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ληλoδιδαxτιxrjg Σ1oλrjg αrη Nιloυαα πρ6oφερε o
X''N ιxoλιlo υ Ζαφε (ρηg.

3. Για πρι6τη φoQd λειτoιiργηoε η Aλληλoδιδα-
ταιxηΣγo}ιη τη g Nαοιi ση ζ τo 1 85 3. Toγ Aιjγoυ στo
τoυ ].853 τελε6ωαε η αν6γεqorj τηg.

Η απoπερdτωση τηE Σ1oλrjg xρι1τηoε, περfπου,
τdoοερα xαι μιο6 1ρ6νια. Aπd 6γγqαφo τoυ Πα_
τριαq1ε(oυ πQοζτoγ Mητρoπoλ(τη Bεqo(αg Θε6-
xλητo χαι τoυζ 1ριoτιανοιiE τηg Mητρoπ6λεωg
Nαorioηg, φα(νεται 6τι η xαθυοτ6ρηoη τηE αγε-
γdρoεωg τηg Αλληλoδιδαxτιxrjg Σ1ολf g oφεfλε-
ται σε oxιlνδαλα(;)''iνεxεν τωv αναφυ6ντων ωg

μη ιΔφειλεν εν υμ[ν αxανδd'λων''. 'Eτσι διατυπ16-
νεται oτo ανωτ6ρω 6γγραφo.

Δεν αναφdQoνται σto εγ λ6γω γqιiμμα τoυ Πα-
τριαρ1ε(oυ τo εiδog χαιτo μ;eγεθοgτων αxανδd-
λωγ.

To εν λ6γω dγγραφo 61ω αντιγριiψει απ6 Πα-
τριαρ1ιx6 xc6διxα, χωQrE να αημειι6σω τα στoι-

1ε(α τoυ.

Στo τq(τo πqαπτιx6 διoρfoτηxαν απ6 τον Mητρo-
πoλiη Bερo[αg Θειixλητo xαιτη γενιxri oυγιjλευ-
ση τωγ πoλιτ16γ τηg Nαorjαηg επ(τρoπoι-dφοροι
τη g Αλληλoδ ιδαxτιxrj g Σ1ολrj g o ι X''Xρ ιoτdδoυ -

λog (Παναγ(αE), Θωμιig Ιωdννη (Αγ(oυ Mηνιi),
Γρηγ. Π6τρoυ Mαλorjoηg (Αγ(oυ Γεωργ(oυ). Bλd-
''τε JτQαγ'τLγ"6 xε(μενo (3).

Η ανωτι1qω απ6φαoη διoριoμoιi των επιτριiπων,
xαταgγrj θη γ"ε γ"ατ6" Θ 6λη oη τoυ πρι6τoυ λαoo θ dτη

X''Nιxoλdου Zαφε(ρη χαι με νε6τερη απ6φαoη
(πραxτιx6 48), 9 Aυγοfoτoυ 1853, τoυ μητQoπo-
λ(τoυ Θεoxλητoυ χαι τωγ πoλιτι6γ τηg Nαorioηg
διoρ(oτηxαν 6 μ6λη xατ' επιθυμfαν τoυ X''Nιxo-
}ι6'oυ Ζαφε(ρη xαι 6 απ6 την γενιxri αυνdλευoη
των πολιτc6ν τηg NαorioηE Bλ6πε ον6ματα
''NΙΑOYΣTA'' τε{1og 9 (1979) o.o 137-L38.
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H δωδεxαμελri g αυτrj επ ιτρoπrj αν 6λαβ ε τηγ δ ιo (-

χηση τηE Αλληλoδ ιδ αxτιxηg Σ1oλη g.

Axιiμη, σ'αυτ6 τo πQαχτιχ6 ορ(oτηxε o oxoπ6g,
o τρ6πog διofxηoηg xαι oυντtjρησηζ τηζ Αλληλo-
διδαxτιxrjg Σ1oλrjg x.ιi.

Για την ουντrjρηoη τηg Σ1oλrjg αυτηg πρ6oφεραν
χαι oι εxxληoiεg (Mεταμoρφι6oεωg, Αγ(oυ Mη-
νιi, Ταξιαqγιilν ν'αι Αγ(oυ Γεωργfου), ετηo(ωg
απ6 250 γρdαια' Για τo oγ'oπ6 αυτιi πεqιφdρo-
νταν δfoxog

Πqαxτ ιxιi πι6λη αη g Xαν [oυ δωqειig Eλ€νη g Moα74o-

βyιοιi yια τηy αν{yεqoη τηg ΑλληλοδιδαxτικιiE
ΣγoλιigNαoιiαηg.

Δια τoυ παq6ντog πωλητηρloυ ?{αι εμμαρτιjρoυ
yρd'μματoE y[νεται δηλol o τ6πo9 τoυ 1αν[oυ τoν
αφιερωθiντα ειζ τo Αλληλοδιδαxτιx6 α1ωλη (;)

πα ρ d' τ η g l Ε λ6νη g M o oyo β ι d'g τ ον xη μ εν oν ε ιζ την
εvoq[αν αy[oυ Mηνd' ειζτην αyoQdν'' xαιyιτνιd'ζo-
ντα xτQoζ ανατολdg με τoν xηπoν τoυ Δημητρfoυ
Pd'πτoυ πρogl Βoqρd'ν με τ6πoν yαν[oυ τoυ Κων-
αταvτfνου Καντιλiδoυ πρog Mεoημβρ[αν με τ6-
πoνl yαv[oυ τoυ Παπα-Φιλ[πoυ (Α;) χαι πQoζ
Δυαμd'g ηναι η αyωqd αυτ6y τoν διαλιφθiyτα
τ6πoν του yαν[ου ωg xτηματηg α1ωληg αλληλοδι-
δαxτιxηE πQoζ πoQιoμ6νl εξ6δωv τηg ανεy6ρ-
σεωζ τηζ σχωληg oιxιoθελc\g xαι αυτoθελητωE τον
επωληl σαμεν αημερov πρd'αη τελε[α ημεig oι
6 φ ο ρ o ι τη g o1o λη E o ι ε ι ζ τ α τ o ι αιjτ α l ε π ιoτ ευ μ€ν ο ι
πqogτoν Κιiριoν Χαρ(αη Παπd Ποληξου:διαγρ6-
αια: μλ[α τριαlx6oια : 1300. τα oπo[α xαι ελd'βo-

μεν παρ'αυτoιj ocλα xαι αvελιπη μ6yριEl oβoλoιi

''cαι 
ειζ τo εξηg o ρηθεξ XαQiαηg Παπd' Πoλιjζου

θ6λει ηαθε τiλειog πληlρεξoι3αιoζ ?ιαι εξoυαια-
oτη g αυτ oιi τ oυ xτη ματ og τoυ τ 6 πoυ 1αν ioυ δ ια να

χQησιμoΙτoιε[l αυτ6ν ωg θiλη xαι βoιiλεται yωρig
να ενoyληθf παQ' oυδεν69 ειζ τo παραμιxρ6ν l
6θεν ειE την περ[ τoιiτoυ €νδειξιν εyi.νετo 2lαι τo
παρ6ν πωλητιx6ν yρd'μμαl επιβεβαιoμiyoυ επι-
α4μωg παρd' τoυ ημετ6ρoυ xυριd'ρyoυ αyioυ Κ
Θ ε oxλητ oυ l β ε βα ιo μ6ν0υ χ α ι παgd' η μc6ν τη μαq -

τυρ(ατων αξιoπ|oτων Mαρτιiqων fναl iyη το xιj-
Qoζ }{αι την ιαyιiν εν παντ[τ6πω yq6νω ?ιαι 21Qιτι-

ρ/ω διxαιoαι1νηζ χαι εδ6lθη ειEyεIραEτoυ ειριμ€-
νoυ Xαρfαη Παπd' Πoλιiξoυ ειg εαυτoιi ααφd'-

λειαv

Ιωd'ννηg Γεωρy[oυ Σιμανlxα xαι επftρoπoζ τηζ
Σyoληg βεβαι61 849 νoεμβioυ y' εν ναo6oη

ΚtbναταE Α. Πεqδιxd'ρηg επ[τρoπog τηg Σyoληq

βεβαι6:

o oιxoν6μοg Παπα-Θωμdg μαqτυρr0

o π ρ oτ 6παπα9 Π απα- Φ [λη ππog μαρτυ ρ c6

Ελ6νη μoαψoβyιoιi βεβαιr1νω τα d'vωθεν δια τηE
y a αφη ζ y ρηyo ρ |oυ Γ. Παπαx ωyoτ αντ [ν oυ

μ d'μ αντη αy αoτ αo loυ μια ρτυ ρ rΔ

yqηy6ρ ιog Γ. Παπα-Κωoταντ [νoυ μαqτυ ρri

μανoιioηg yερdαιμog (;) μαqτυρcil

s11111849
(Ανixδοτo)

Πηγdg

1. o Kc6διxαg αυτ6g, διαoτιioεων 32,7x24,4 ε-
xατ., €1ει 354 oελiδεg. Στo μ6ooν τoυ πρι6τoυ

φ6λoυ φdρει τoν τ(τλo ''Kι6διξ Mητρoπ6λεωg Bε-
ρo(αE xαι Nαoιjoηg 1833-1834''. Bλ Γεωqγioυ
Xιoν6δη, Ιoτoρ(α τηg Bdροιαg, τdμοg 1og, o.4t,
B6ρoια 1960.

2. Πατριαργιx6g xc6διxαg χ' o.214-215.

3. Πατριαργιx6g xι6διxαg l\Β, o.197

BoηΘfματα

1. Eμμ.Στ. Bαλααμ(δη, Η παιδε(α oτη Nιioυαα
μετti την Kαταoτρoφητoυ \822,'Exδoαη oμdδog
πoλιτcδγ "Πqωτoβoυλiα'' Nιioυο α \996

2. Περιoδιxd ''NΙAOYΣTΑ'' τε(lyog9 (L9]9)
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Η KATOXΙKΗ, KOΙNOBΙAKΗ NAOYΣΑΙΙKΗ ΠΑPoΙΚΙA ToY 1940 - \945

ΣTA NlΣ|A THΣ ΣKOYT|NAΣ

Ητ€τα Bαγγελoriδα με σφιτoδεμ6νo τoγ τσoυ-
βρ6, αναoxoυμπωμ6νη xαι oτημ6νη στα γι1νατα
μετη ριγ6 μπλε ποδιιi τηg,^ιooxtνιξε αoταμιiτητα
xαι πdτωγε με αλειiρι τα oιδεqιJνια βαρ6λια πoυ
ε(γε απ}τιilσει o οTiντgοφ6g τηg ΓιιiγxoE στηγ
εοωτεqιxrj 1ωμιiτινη αυλrj τoυ οπιτιoιj τηE στo
Σdλι (xιiτω B€ρμιο)' E(1ε πρoγραμματ(oει o
μπd,ρμπα - Γιιiγxog γα τα γιoμι6oει χαι γα τα
παρα1ι6oει στηγ αυλrj του εgημιxoιi τιατ6" τoν
1ειμc6να 1ωριοri πQoE αγτιμετcδπιoη δrjαxoλωγ
xαι μαιiρων επερ1oμ6νων ημερι6ν.
E[Θιαται η oιxoγι1νεια του μπιiρμπα - Γιιiγxoυ

απoτελoιjμενη απ6 6ξι παιδιd, πεθεριi xαι δr]o
νιiφεg απιiτα μιxρ6τερα αδdρφιατoυ, να ανεβα[-
γoυν xιiθε xαλοxαfgι oτο ΣιJλι, προxειμι1νoυ γα
ανo(γει τo μoναδιx6 ψπαxd}'ιν'o στo Mεoο1c6ρι,
πρog εξυπηρ6τηoη 61ι μ6νo τωγ xαλoxαιρινιitν
θαμι6νων τoυ 1ωριorj, αλλιi xαι 6λε9 τιg τoελι-
γxdδιxεg oιxoγι1νειεζ πoυ δεν ηoαν xαι λ(γεg.
Kαθ6τι εxε(γo τoν xαιEl6 τα γrjgω βooxoτ6πια
^ιoπεx}ι(lξovταγ απ6 150 1ιλιιiδε g αιγοπρ6βατα
xαι 15Ο0 xιρατξiδιxα μoυλιiqια, ιiλoγα χαι φo-
ριiδεg.
Aν θυμorjμαι xαλd αυτιiτo xαλoxα[ρι πρdπει να

rjταν τo 19 40 6πoυ o xυ βεqνrjτη g Ιωιiν-
νηg Mεταξ6'9 ε(γε εξαγγεiλει τo πQo_

φητιxιi μrjνυμα πQoζ τo 6Θνοg γα μην
αφrjooυν οιiτε γλdοτρα απ6 μπαλx6νι
ιioπαρτη με oιτdρι. Aπ6αυτ6τo μrjνυ-
μα λα1ταρΓοτηxε o Γιιiγxog γιατ( τo

φoρτ(o που ε[1ε οτην πλιiτη τoυ δεγ
rjταν xαι λ(γo. Αυτrj η ευθtjνη τoν
βιiρυνε xαι δεγ οταμιiτηοε 6λο το xα-
λoxα(ρι με τα διiο τoυ μουλdρια, τηγ
T6να χαιτηγ βιταιdρα Λdφα γα χoυ-
βαλdει ντ€'yxια αλειiρι απ6 τo μιiλo
τoυ μπιiρμπα - Δημητρdτoγ Mατθα[o.
Hτ6τα Bαγγελofδα αθι6α xαt6"o1ε-

τη με τα διαδραματιξ6μενα, με πηγα(o

τoυ NΙιχoλιioυ Ι. Σαμαqιi

6μωg 1ιoιiμορ πεfραξε τον αιiντρoφ6 τηg Γιιiγxo
λdγoυοα.

- Δε μου λεg Γιdγxο, τι xουμιiντo ε[γαι αυτιi
πoυ φτιdνειg φ6τog; Δεν 61ει oxoπ6 να μαE
xατεβdoειg τo φθιν6πωQo σιη Nιιioυοτα; Eδι6
6yειg oν"oπ6 να βγιiλουμε τo 1ειμι6να;
'Eμπειροg τoυφεχιασμdνog λαγ69 o Γιdγxog,

απ6 αυτ6. πoυ 6ξηoε xαι απ6 αυτιi πoυ ε(δαν τα
μdτια τoυ γ"ατ 6' τη ν M ιxρ α o ιατιxη xαταoτρo φrj,
αφοri ε(1ε xαταφιfgει να γλιτιiloει πoδαριiτog
απd τoν Aφ ι6ν Kαρα1ιoιiρ τη g Ανατoλ(αg, γ"ατα-
πρdυνε την τυριiννια τηE oυμβfαg τoυ λdγων:

- Bαγγελoriδα, xoοx6νισε, πιiτωoε xαι μoιiλω-
ξε. Πρoπαντ6g πρoooxri μηγ μαg πιiρει 1αμπdqι
oιjτε τo xατι6φλι μαg.
Διxαιoλoγη μ6νεg 6λε9 oι πρoβλεπ6μενεg εν6ρ-

γειεζτoυ Γιιiγxoυ, αφoιi απ6 τo1939 μπoρε(xαι
νωρl(τερα, ε(1ε αρ1[οεινα αγταQιιiξει o oυραν6g
τηg EυριiπηE. o π6λεμog oτραν69 oτην Eυρc6πη
xαι ψετ6' oε 6λο τoγ ντoυγιιi, dμoιαξε γα ε(γαι
π(oal απ6 την π6ρτα. Η Γερμαν(α τoυ Xfτλερ
μετιi την πρoodρτηoη τηE Aυατρiαg, ιiνoιξε η
6qεξη τηE χαι ειodβαλε oτην Πoλων(α για τoν

oιxoγιJνεια Δημoοθdνη KετημιJνoυ χατατηγ ανd'βαοlj τoυ
ατα N(oια τηg Σxoτ(ναg
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Nτιiντcrι1 πρog απελευθ6ρωοη των δfθεν αλυ-
τρc6των αδελφιilν. Mε την 6δια διxαιoλογ(α 6xα-
νε xαι 6ναγ dλλo περfπατo xαταλαμβdνoνταgxαι
την Toε1ooλoβαx(α. Αυτ6g oι απρoxdλυπτεg
πoλεμιxdg επεμβιioειg αποxdλυιpαν πλr]ρωg τoν
ιμπεριαλιοτιx6 μεγαλoΙδεατιoμ6 τoυ Αδ6λφου
X(τλερ.
Σε αυτrj τη μεγιiλη xρ(oη τηg Eυρc6πηg, oι Αγ-

γλoγιiλλoι ωg εγγυrjτριεg δυνdμειg δεν μπ6ρε-
σαγ γα με(νουν αδιdφoρεg . 'Ετotαπ6 την πριiτη
oτιγμrj xrjρυξαν τoν π6λεμo τιατ6'τηg Γερμαν(αg
eγxαινιιiξoνταE τηγ dναqξη τoU πιo χαταστQoφι-
xoιi δειiτερoυ παγχoσμioυ πολd μoυ.
Η 1ι6gα μαζ αν xαι ε(1ε διxτατoρ(α, xατ6βαλε

υπερdνθρωπεζ πQoσπdθειεg για γα παραμε(νει
oυδdτερη. Δεγτα xατdφερε, δι6τι οτη 1c6ρα μαg
τo 7940 dρ1ιoε o oυραν6g να ανταριιiξει για τα
γ'αχ6" απ6 τα αλλεπιiλληλα επειο6δια πoυ μαζ
προxαλorjoαγ oι Ιταλo C'Βτoι,πQιγ o oxτι6βριog
ξειpυ1rjοει xατ6" τιg 28 τo ταγ(s, ηQθε η μεγdλη
ε(δηoη' Σειρηνεg το(qιξαν, xαμπdνεg βd,ρεoαν,
qαδι6φωνα λιiληοαν διαγγdλματα τηg xrjρυξηg
τoυ πoλιJμoυ υπ6τωγ Ιταλc6γ' Xαλαoμ6g Kυρfoυ.
oλog o x6oμog βγ,ixε στoυS δρ6μoυg χαι στιζ
πλατε(εg.
To Aλι6γι τηg Αγιιi - Tριιiδαg γι6μωoε απd

oτρατεtioιμoυg, μι1νεg, νdνεg χαι γυγαιχ6παιδα.
o 6να9 ρωτorjοε τoν ιiλλo που θα παρoυoιαoτε(
χαι για ποιo μ6qοg τoυ μετc6πoυ Θα τqαβriξει.
Στo Αλι6γι, 6λοι με τoUζτQoβιiδεg χαιτα δ6ματα
ιJτoιμoι για τo Σταoι6γι. Στιγμdg oυγxινητιx6g
ξrj oαμε doo ι βρε θ{ xαμε στα γ εγoγdτα του xαιρoti
εxε(νoυ. Mdνεg, γυνα(xεg με τα παιδιιi oxαλω-

μ6να oτα φoυoτd,νια xαι βυξαμιiQιχα στηγ αγχα-
λιd, αγxαλιdξονταν, φιλιoιiνταν χαι απoχαιQε-
τιotjγταγ για xαλ6 πηγαιμ6 xαι γρr{γορo γυQι-
ομ6. 7\ντρεg φιλorjααγ τα παιδιιi τoυg, γνωρζo-
γταζ πωE μεριxo( μπoρε( να μην τα ξαναδοιiν,
dπωg xαι 6γινε. To πρι6τo βqdδι τo περdoαμε
6λοι oι γε(τoνεg οτην αυλri τηg ξ(αg Tριιiδog
6που oι μdνεg μαg ιfναιi.rαν τα ν'αντηλια xαι 6λη
την νιi1τα παραxλrjoειE γα τoυζ πErooτατεrjει.
Aυτri η xriρυξη του πoλ6μου υπιj τωγ Ιταλι6ν τo

\940 xαιη δειiτερη υπ6 τωγ Γερμανriν τoν Aπρ(-
λιo τoυ t94t, dχχαξε π6ρα για πdρα τη ξωrj oτην
π6λη. Oι δoυλει6E στιE φdμπριxεg λιγ6oτειpαν,
τo εμπιiριo 1d,θηxε. oι παραγωγ6g xαxoμαξι6-

xτητLαν,dλατα μαγαξιιi ιjxλειααγ. Tα αγαθd απ6

την πρι6τη xι6λαg ιiρα εξαφαν(oθηoαν χαL oι
πρι6τοι μαυραγoρ(τεζ πoυ πoυλofoαγ αγαΘd με
λ(ρ ε g dxαναν την ε μφdν ιorj του g.'oλα τα oη μdδ ια
6δει1ναν 6τι dρ1oνται ημ6ρεg μαfρεE xαι ιiρα1-
γεζ. O πρc6τog 1ειμι6ναg τoυ πoλ6μoυ 1940 -

Ι94L' ψε τo παQαπαν(oιo xoυμdγτo πoυ ει1ανε
xdνει, xoυτod oτραβd πdραoε με λιγ6τερα πqo-

βλ{ματα. Mε τo d,νoιγμα 6μω9 xαι τoυ δεfτερoυ
μετι6πoυ υπ6 τωγ Γερμανc6ν τoν Aπρ[λιο τoυ
1941 dφερε την xατιfρρευση, την dταxτη oπιoθo-

x6ρηoη χαι την πληρη εξαθλ(ωoη τηg 1c6ραg. H
πε6να τoυ 1941 θdριξε με πoλλι1 θrjματα οτα

μεγιiλα αoτιx6" x ιJντρα.
Σε αυτrj τη γενιxη εΘνιxrj oυμφoρd, η π6λη μαg,

λ6γω αγρoτιxηg υπoδoμηζ, αλλd xαι απd τον
πλoιjoιo x6.ψπo τoν απλωμιjγo οτα π6δια τηg,

υπ6φερε μεν αλλι1 χωQrE xαγ6γα θιiμα απ6 την
πε(να. oι αγρdτεg μαg ι1πεοαν με τα μotiτρα xαι
6oπειραν xαΧαψπ6τιtα xαι oιτd,ρι. oι πιo ψω1o(
πrjqαν oβdρνα τoν x6'ψπo για τoν θεριoμ6, μα-
ξειioνταg αxι1μη χαι τα μπαοιιixια. 'oλoι oτoγ
αγcδνα τη g επιβ(ωοη g.'Eτoι η Σxoυτ(να, τo χωμα-
τoβoιiνι, xαι ειδιxd τα N(oια 6που 1q6νια ηταν o
xαλoxαιριν 69ιιαoΧ6"9των χτηγoτQ6φων, δd1θηxε

Τιixηg Πρι1παg Πρc6τo αvτιlρτιxo
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τo μεγαλιiτεqo xιjματων αxτημ6νων για πατατo-
xαλλιdργεια.

Σε 6λo τo διdoτημα τηE γεqμανιx{g ν"ατoyηg
απ6 τo 1940 - 1945, oε αυτrj την περιo1rj (N(oια)
oργανι6θηxε xαι 6ξηoε η πιo μεγdλη xαι δυναμι-
xrj γεωργoχτηνoτQoφιxrj παρoιx(α τωγ Nαoυ-
αα(ων. Koγτd στoυζ xε1αγιιiδεg τoν μπιiqμπα -

M{τρη To(qη με τηγ πολυμελη oιπoγ6νεια, τoν
Mι1αλιixη To(ρη, τoγ Nιx6λα Koυτooγι<iγνη χαι
τoν αδελφ6 τoυ Γιι6ργη, τoν Π6τρo Kουτoογιdν-
νη' Eπ(oηg, τoν αξ61αστo τoγ μπdρμπα - Toιjoια
τoν Nταρλαxc6τη τoν τρανoxιiματo με τα φριiδια
οαν τoιατ( πoυ τα xo6ρευαν τα παιδιιi τoυ με τo

ψαλiδιπoυ xοf qευαν xαιταπq6βατα,6πoυ xιiθε
πρω( λιιiνιξε την παπιiρα αε 6γα μπqαγdτoι xα-
τιiμαυqo xρεμαoμ6νo με σfQμα στη μ6oη τηg

xαλιiβαg που πoλλ6E φoQεE τo ιpα1νε xαι τ6

l3Q1oπε τρoυxoυλιoμ6νo απ6 τα oxυλιιi ατη ψdρη.
Toν δε ξεoτ6 Αrjγoυοτo η δoυλειιi τoυ μπdρμπα
- Toιjαια rjταν μια xαι μoναδιxrj' Δεν oπαρνιorj-
γταγ απ6 την xαλrjβα γιατi φriλαγε με τηγ γλ(ταα
oτο 16ρι τoυE απλωμ6νoυ9 τρα1ανι1,δεE χαι τα
π6τουρα oτηγ φτ6Qη απ6 τα τooμπαγιioxυλα. Toγ
Γιαννιixη τoγ Mπιjxα με τα τ6oοερα αρoενιxd
τoυ, τoν μπdρμπα - Γιιiργη τoν Bλα1oδημο, τoν
Mιλιι6νη τογ Γorjλα, τoν Λoιixα τoγ Γοfλα, τoν
Ζηotψdνoτoν Γoιioια, τoν Tα(ρη τoν Nιx6λα, τoν
Γιαννoιiλη τογ Tοt]oια, τoν Kαqαγιdννη τογ Td-
χη, τoγ P6τoιo τoγ Αγτι6γη' τoγ Σ(φoυνα, τoν
Ζηoιψdνo τoγ Αντι6γη xαι τ6λo9 τoν Kεντημ6νo
τoν Δημooθdνη. Aν ξ61αoα xαν6ναν, αg με σUγ-

1ωρ6oει. 'oλoι αυτιγo( απ6 τoγ Mιlη μd1qι xαι
τoν Σεπτιiμβρη βooxo6ααγ τα xoπdδια oε αυτην
τηγ πεQιoχη xαt oι οιxογdνειεζ τoυE 6μεναν oε
διd,οπαρτεg xαλιiβεg ντυμdνεg με φτdQη xαι λα-
μαρfνεg, οτo τρ(τo πατιiρι απd την Τξιιiνα τoυ
Σελ(oυ. Απιi αυτ6γ τoγ αγγαγτd dβλεπεg 6λoγτoν
xdψπoτηg Mαxεδoν[αg μαξf xαιτη Θεοoαλoν[-
γ"η'

Στα δrjoxολα 1ρ6νια τηE γεQμαγιτιη5 τιατo1ηg
xoντ6" αε αυτιfg τιE χτηνoτQoφιxdg oιxoγ6νειεg
βq{ xαν ιioυλο πολλo ( αxτι{ μoνε g oυ μπατρ ιι6τε g

μαζ, πoυ oι αυνθηxεE τoυE ανdγxαoαν να βγoυν
oτο βουν6 να oργc6οoυν γoriρνεg xαι πλαγι6g xαι
να οπε[ρoυν πατdτεg xαι φαoo6λια xαι 6τoι γα
γλιτι6αoυν τιg φαμ(λιεg απ6 την πε[να. oι πριδ-
τoι πατατoπαQαγωγof πoυ dξηοαν στιE xαλι1βεg
δiπλα απ6 τoυg xτηνoτρ6φουg rjταν οι εξ{g: o

Γ6ληg xαι o αδελφ69 τουg o Mανι6ληg Mπ6ροoE,
o μπαQμπα - Σιoιiλαg o T6μτoη9 με τo ντoυρ[τoυ,
o Γιιiγxog o Σαμαριig με τoγ αδεqφ6 τoυ Kωoτιi-

'Lηγ"αL 
ο φλοg του Nιx6λαg Nιc6παg, o Toiqηg o

Γιαγγoιjoιαg, o Mιλιι6γηs o Δriμoζ, o Mπdxαg o
Γιdννηg, o Mπ6xαg o Γοιiλαg, o Mπ6xαg o Π6-
τQoE, o Mπ6xαg o Γoιiοιαg, o Tα(qηg o Γo6λα9, ο
Mπατξογιdννηg Παναγιc6τηg, o Γxftιοg o Θω-
μιig, oAναoταo(oυ o Δημητq6g, o Mαxρoτιioηg ο
Στ6ργιog, o Παντελrjg o Mαγγανι1qηg, o To(ρηg ο
Θανdoηg, ο To(qηg o Xρηoτog, o To(ρηg o Στ6ρ-

γιoζ, ο Toυodxηg o Γιιiννηg, o Γxoυντηg o Tdxηg
o φωτoγqdΨoζ, o Γxoυντrjg o Κι6οτα9, ο Ροriαoog
o Γιι6ργηg, o Καραβ(δαg o Γιdννηζ χαι o τ6λo9 o
Kεντημdνog o Γιcδργηζ o αγωγιστηg αγρ6τηg.
Mετιi την εy^ιατ6"oταση τωγ αxτη μ6νων Ιιατατo-

παραγωγc6γ με τιζ φαμ6λιε9 τoυs, η παροιx(α
αβγdτινε τ6oo πoλιj πoυ ε(1ε πdρει 6ψη τρανοιi
μα1αλd. 'Eνα o1oλε(o xαι μια εxxληo(α τoυg
6λειπε μdνo. Σαν ξημ6ρωγε χαι 6βγαιναν τα
παιδιιi για τα ρουμιiνια χαι για τo ιoβ6ρι με τιζ
ατdμνεg χαι τα γxιodμια για νερ6, βoι1ιξε ιjλo το

βoυν6 απ6 ανdμελεg παιδιxdg φωνoιiλεg. To
πρω[παπdQα με γd,λα απ6τoUζ χτηγoτρ6φoυ9 με
Ψωμ( αν υπηρ1ε αλλ6ωg με βραοτ69 ri xαι ψημ6-
ν ε g πατdτεg oτo 16 βoλη.'oλο ι τo xαλoxα(ρ ι ε με (g

oι τραν{τερoι ξεβoτανζαμε ψ6ρη για γα μη μαE
πνξoυν τιgπατdτεg. H παρoιx(α ιiλλoι με πλοrj-
xoυg, dλλoι με τoαπιd xαι διxιjλια, ατρεμdτιξαν
6oo xoυρdγιο ε(1αν. Mεγιiλo πανηγι1ρι xατ6"τη
αυγπoμιδη τoυ φΘινoπc6ρoυ, με τα μoυλd,ρια,
ιiλoγα xαιγoυμdgιανατην φoρτι6νoυν χαιγατηγ
xουβαλoιiν ατην πι1λη χαι γα την xιlνoυν τριiμπα
με xαλαμπ6xι, oτιιiρlι, xραα( xαι ραx(. Eπ(oηg,
τρdμπα 6xαγαγ με τα oυαoiτιατωγ εργooταo(ων,

με μπαxdτα νηματα. 'Ετot γιν6ταν τα δrjοxολα
εxεiγα 1ρ6νια τo εμπoQιχ6 αλιoβερ(oι.
Σε αυτην την πεQιoχ{ N(oια, 6ζηoε η γεωqγδ-

χτηγoτQoφ ιx( παρo ιx (α 6λα τα 1ριiν ια τη g γ"CΙτo -

xηs με λιγ6τερα πρoβληματα απ6 τουg αατοιig
τωγ π6λεωγ. Αγ€πγεε xαθαρd βουν(oιο αι1ρα,
α6ρα ελει1Θερηg Eλλιiδαg. M6νo μια μεγdλη ιαι
oημαδιαxrj μπ6ρα π6ραoαν oι πρc6τοι πατατoπα-

ραγωγo( πoυ βρdθηχαγ στo βoυν6 για oπορd,
ν"ατ6" τιg εxxαΘαριoτιxdg επι1ειρrjαειg των Eg -

Eg τoν Aπρftιo τoυ 1'944 xαι γλ(τωoαν εξ oυμ-
πτι6oεωg απ6 τoυ 1ιiρου τα δ6ντια.
Aπ6 ιατ6ρηση τoυ αφηγητori Γιdγxoυ, 6νααπ6-
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γευμα τoυ AπQιλ(ου τo 1944, ενο'l o Γ6ληg o
Mπ6ρoog, αδελφ6g τoυ ο Mαγι6ληζ, o Σιo6λαg ο
Tdμπτoηg, ο Nιx6λαq o Nιι6παg χαι o Γιι1γxog
xαι Kωoτdxηg Σαμαρdg 6ργωναν xαι ετo(μαξαν
τα 1ωgιiφια για oπoρd, βλdπoυν απ6 dλεg τιg
τριγrjρω xoρυφdg xαι πλαγι6g να πρoβι1λλoυν
γερμανιxd oτρατεf ματα τωγ Eg - Eg. Ψιi1ραι-
μoι, ξεπdξειpαν αμ6οοlg τα dλoγα απd τoυg πλo{-
χoυE χαι με βηματα αqγι1 xαι αδιdφoρα τρι1βη-

ξαν για την xαλt'βα. Πριν xαχ6' - xαλd φτι1οουν
oυλλαμβdνoγται ωζπαgτιξι1νoι μετα dπλα αxoυ-
μπιopιdνα οτιg πλdτεζ, τoυE oδηγοιjοαν για τo
1ωρι6 Σ6λι. Πρoβληματιoμ6γoζ χαι αρxετι1, ιiν-
τQoμoE o Γιι1γποg απευθυν6μεγoζ στoγ αδερφ6
του Kωoτι1χη στα βΧdγιν"ατου λιjει τα εξrjg:

- Aδερφ6, με αυτοfg δ{αxoλα Θα xαΘαρ(οoυμε'
διdτι δεγ μπoρoιiμε γα συνεννoηθo{με dτι δεγ
ε(μαοτε παρτιξdνοι αλλd αγρ6τεg.
Για xαλrj τoυg τ{1η o επιxεφαλrjg λo1αγdg ηταν

εθελoντηg ρoυμι1νοg απ6την Tρανoιλβαγfα. Ei
δε πωgτα(ριαξε η γλι6oοα τoυ, oταματι1,ει απ6τo-

μα χαι τoυ λ6ει.
- Φqατ6λι, απ6 πo{ ε(οτε xαι πωg βρεθηz.ατε

εδι6;
Kουτοι1, oτραβt1 o Γιdγxog τoυ ιjδωoε γα χατα-

λι1βει xαι 6τoι 6φυγαν τα 6πλα απ6τιgπΧdτεζ χαι
τo υπ6λoιπo τιg διαδqομrjg 6γινε πιo φιλιxd xαι
με διdλoγο. o Γιιlγxog xατι1φερε γα τoν πε(oει
6τι 6λη η παρdα rjταν αγρ6τεζ oιχoγενειdq1εg
απ6 τη Ndουoα. Toν παραxdλεoε δε, να τουg

βoηΘ{oει για να xατdβoυν oτην πdλη. 'Eτoι xαι
dγινε. Tην ι1λλη μ6ρα τo πqω( με τo πρι6το
αυτox(νητo τωγ ωγ(ωγ 6λη η παρdα dφταoε α-
oφαλf g oτα οπ(τια τoυg. Kαι 6τοι με τιg εξηγ{-
σειζ τoυ Γιι1,γxoυ χαι τo 1ωρι6 γλ(τωoε απd τo
πdψιμo xαι αυτo( απιi τo τoυφ6xι. Tri1η βoυνd,
διdτι oι (διoι Γερμανo( μετι1απ6 λ(γεg c6ρεg εΓ1αν

φτι1,oει oτα Πρι6νια, εxε( oτο δαοιx6 φυλdxιο
βρrjxαν τα γυναιxdπαιδα δεxατρ6α τον αριθμd,
των τElιc6ν δαooφυλdxωγ τoυ Γοιiλα τoυ Tο(ρη,
του Bαoiλη τoυ B6λxου χαι τoU Γof λα τoυ Φdxα,
που rjοαν πρυμμ6νoι οτo δdoοg, τιg πι1ραοαν για

To{oιαg Nταρ1αx6τηg με τη oυμβiατoυ Tι1oα απ6xτηoαν 9 παιδιιi
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oιχoγ6γειεE παQτιξdνωγ, τιζ μαγτdλωσαγ στo

φυλdxιο xαLτLζ dβαλαν φωτιd. M6oα oε αυτrjν
την x6λαoη τηE Θηqιωδ(αg oι xqαυγdg τωγ παι-
διιiγ xαι γυναιxι6ν τριiπωoαν τιg 1αριiδεs y"αL

6φταoαν μdχQι τoυg dντqεζ χαι πατεQιiδεg πoυ
δεν μπoρoriσαγ να πQooφ6qουν δυoτυ1c6g τ (πoτα
oτην απ<iγνωοrj τoυg. Mετιi απ6 αυτ6 το τεQα-
τoιjργημα oι (διεg δυνd,μειg την (δια περ(oδo
φτdνονταg οτην Koυτoofφλιανη xαι Kατρdνι-
τσα' "Lα ρrj μαξαν oφαγ ιdξoνταE εχατoγτιiδ ε g γυ -

γαιxdπαιδα.
Θα απoτελodοε παqιiλειιpη γα μηγ xαταγqαφε[

dτι αυτη η xoινoβιαxrj αγρoxτηνoτρoφιxrj παQoι-
x(α πoυ 6ξηοε μdχQι την ημ6ρα πoυ 6βγαλαγ τo
λαιμ6 τoυg oι Γερμανo(, εoτι{γαoε xαι εoτ(αoε τo
πqι6τo αγτιστασιαx6 αντι1ρτιxο. Eδι6 clε εμι1,g με
τo λ(γo Ψ ω μζ τιg πατdτε g, τo τυρ ( xαι γd,λα, ε (1αν

βρει απoxof μπι oι πρι6τoι αντι1,ρτεg dπωg o Kι6-
ταg'o Tατdτσηζ, o Θανι1oηg o Nιc6παg, o Tdxηg
ο Πρι1παg, o Bαo[ληg Mπαoιofρηg, ο Kdρταg o
Αλ6xog, o Kαπετdγ - Nri1ταg (Παπανorjληζ), o
Καραμ[1og απ6 τη B6ρoια xαι d,λλoι ταμιν"o(
επιoτι(.πτεgτου αγc6να dπωg o Θανιioηg Aναστα-
α(oυ xαι Nιx6λαg Mπια(ναg.
Σε αυτ6γτoγτ6πo (N(oια) xαι o γρι1φων 6ξηoα

6λα αυτd τα δrjoxoλα 1ρ6νια, ξεβoτανζoνταg
φτ6ρη xαι βooxι6νταg π6ντε - 6ξι αγελι1δεg μαξ(
με τoγ αε(μνηoτo TCιιιηXρrjoτoυ, γεμdτoι Ψ6ρα
oτα 16ρια xαι γ6νατα απ6 αβιταμ(ωναη, ξυπdλυ-
τoL, με ροri1α πoυ να μην μπορε(g να ξε1ωρ(αειg
πιo fταν τo αρ1ιxιi fφααμα απ6 τα πoιx(λα xαι
πoλ{1ρωμα μπαλιiματα. Mε τoγ εμφιiλιo, δυοτυ-

1c6g τελεiωσε χαι η 6παρξη τηζ xrαQoιχiαg. Mετd
τo 1950, πολλo( λiγoι πατατoπαραγωγoI xαι xτη-
νoτq6φoι ξαναβγrjxαγ στα N(oια. Tελευτα6oι
εγxατ6λειιpαγ αυτ6γ τον ιερ6 τ6πο o To(ρηg o
Γιαννοrjοηζ με τoγ απqooδ6xητo Θdγατo τoυ, o
Mιλιιilνηg o Δημoοθ6νηζ o Kεντημ6νοg o Γιι6ρ-

γηζ χαι μεριxo( ι1λλοι. Θερμoπιiλεg φυλdγει
αx6μη xαι oljμερα o γιoζ τoυ Γιαγγoιioη, o Tι1-
χηζ, πoυ xαλλιεργε( πατdτεgoτα N(αια μ6νo xαι
μ6νo για να πιει λ(γo xρf o νερ6 απ6 το ιoβ6ρι, να
xρατη θ ε ( η ουνd1ε ι xαι να φυλι1,ξε ι τα ο{νoρα τη g

Σxοτ(ναg με την παρουο(α τoυ.
'Yοτερα απ6 μιo6 αιc6να xαt γ"dτι πtiρα τον

ανηφoqo με τo αUτoχ(νητ6 μoυ, γLα τα βooxοτ6-
πια χαι τα πατατoχc6qαφα οτα N(oια. Pεμιξι1ρι-
oα τo αμιiξ ι oτo ιoβ6ρ ι πoυ τo βρη xα αε ν"αν"6 ydΧι

απ6 τα εyxαταλελε ιμμ6να ξντqdνια διερ1oμ6νων
αλβανι6ν. Mεooπλαf g πηρα την ανηφ6ρα για τη

μεγιiλη λιlxα dπoυ τo 7940 - 7945, o μπιiρμπα
Γιιiγxog μετιi το xλε[oιμο τoυ μπαxdλιxoυ 6γινε
αγαγχαστιxι1αγρ6τηg xαι μαξ( με τογ ofντροφ6
τoυ xαι α1ιiQ ιστo φilο τoυ Nιx6λα Nιι6πα, 6ργω-
ναν χαι ι1οπε ρναν π ατdτεg xαι φαoιiλια. Eρη μιι1.
Δεν βρηxα xανι1να οημdδι απ6 τα παλιι1,.'oλα τα
ι1λλαξε o 1ρ6νog βoηθo{oηg χαι τηζ λα6μαργη9

φτ6Qηζ, τηg μαriρηg πε6ν"ηg χαι τηE πυxνrjg λια-
νorjραg τηg οξιdg' Πηρα την xατηφ6Qα πQoζ τηγ
πλαγιd, τηg παροιx[αg. Πριν φτιiαω 6ψαξα τα
δεξιι1 μoυ γα βρω την Φoγτι1,γα (ιoβ6ρι) τoυ

μπι1ρμπα Tofαια τoυ Nταρλατιc6τη, πoυ τo ε(1ε
διαμoρφι6oεt με τα δd1τυλα τoυ. Aφανο xι αυτ6.
Mε λ(γεg δραοxελι6g 6φταοα oτo παλι<j λημ6ρι
6πoυ εγ'εινoτον xαιρ6 ηταν εγxατεoτημdνoι 6λoι
oι γεωQγoχτηνoτρ6φoι. T(πoταg. Eναγων(ωg,
6ψα1να να βρω €oτat xαι 6ναν φρι1,μη πεoμ6νo
xιlπoιου μαντριof ri xdποια πεταμdνη λαμαρ(να
ανιiνυμηg xαλ{βαg. 'Eψα1να να βρω τoν τoυρld
απ6 τtg πατημαoιdg τoυ μπdgμπα M{τqη Tαfρη
χαιτoυ μπd,ρμπα Toιjoιατoυ Nταρλαxc6τη. Md-
ταια,τ(;lτoτα απ6 dλα αυτd. Kατι1τo περιπετειι6-
δεg αυτ6 μoυ τo oδoιπoριx6 τoυg μ6νoυζ αμφo-
qεfg πoυ βρrjxαν ηοαν οι γ6ριxεg oξι69 6πoυ
γ"Cιτω απ6 τουg ioxιoυg φι6λιαξαν oι xαλ6βεg τηg

παρo ιx ιdg. To αιων6 β ιo μoναδ ιx 6 πε6xo xαιi.rα-
λιoμ6νo απ6 xεραυνοtig,6πoυ oτoγ (oxιο η συμ-

β(α του Γιαννofoη, Σoυλτdνα, xο(μιξε τατ€xνα
τηζ. Bqηxα επ(αηg, τoν οωρ6 απ6 πdτρεg τoυ

φοf ρνου 6πoυ η παροιx(α εγ"τ6g απ6 τιg γι1oτρεg
φofρνιξε πιπεgν"αι νταβdδεg. Πληρηs πρoβλη-
ματιoμod xαι ιi-rυ1ιxoιi αναβραoμo{, xdθιoα xαι
αxo6μπηoα oτo πεtjxo xαι ιiφηoα ελεdθερη τη
oxdψη γ"αLτα6μματα να βoοxrjοoυν μια xατd την
Mπιτξινιd, μια xατιiτoν BoΙδoμdτη χαι μια πQ9ζ
τηγ απεQαγτoαιiνη του μαxεδoγιxοf xιiμπου. Σε
αυτ6 τo διι1oτημα τηζ πεQισυλλoγrjg xαι εγc6

ι1xoυγα μελωδιxd πoιx(λα τιτιβ[oματα των πoυ-
λιι6ν, π(oω απ6 τo βρα1ιiδεg xαραoriλι ιlxoυoα
σαγ σε 6νε ιqο xραυγ6g λrixαιναg πoυ xαλοf oε τα
λυx6πoυλα απ6ταqουμd,νια oε oιiναξη, (γα αυτ6
τo εQειπωμ6γo απ6 βιog xαι ανθρc6πoυg παλι6
λημ6ρι, να θqηνrjooυμε oμori αυτην τηγ χαταQα-

μ6νη oρφdγιατoU.
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EΙΣAΓΩΓΙΚA

To βqιiδυ τηg Kυριαxrjg 6 Mαioυ oτην πλημμυρι-
oμ6νη απd x6ομo αfθoυοα τoυ Δημoτιxorj Θεd-
τρου Ndoυoαg, μιJoα σε μια εορταοτιxf ατμ6-
σφαtQα γεμιiτη γεανιx6 παλμ6, 6πεoε η αυλα(α
του 4ου Διεθνοrig Φεοτιβdλ Tαινιc6γ φιλμ xαι
β(ντεo μιxροf μrjxουg τηg Nιioυοαg. Eν6g φεστι-
βι1λ πoυ μ6λιg πqιν απ6 τ€ooεqιg μ6ρεg ε(1ε
ανoξειτιg π{λεgτoυ γιατdταρτη φoρd oτη μιχQη
μαg π6λη, φdρνοντdgτην oτo x6ντQoτoU ενδιαφd-

Qoγτoζ των νι1ων xινη ματoγQαφιστc6ν oτην Eλλιi-
δα xαι οτο εξωτεριx6.

'Oταγ πριν απdτρ(α 1ρ6νια ι1νoιγε τιg πιjλεg τoυ
οτη μιxρri α(Θουoατηg Eoτ(αg Mουoc6γτo πρc6τo

φεοτιβdλ ταιγιι6γ β(ντεo μιxqo{ μfxoυg xανε(g
δεν μπoροfoε γα φανταοτε( 6τι τιg επdμενεg
1ρονιdg τo φεoτιβdλ αυτ6 θα ε(ηετ6τoιαεπιτυ1[α
xαι ανταπ6χQιση, ι6οτε να γ(νει διεθνιJg xαι να
αναγxιlξεται να απoρρfuτει συμμετoχ69, μ6νo
xαι μ6νo για λ6γoυg 1ωqητιx6τηταE χαι oιχoγo-
μ(αg 1ρ6νoυ τηE διoργdνωoηg! Kανεfg δεγ π(-
στευε ιiτι αυτrj η 1o{φτα απ6 ν(,α παιδιd που
oυνdλαβαν την ιδ6α xαι ι1oτηoαν την Αοτιxrj E-
ταιqε(α T61νηg xαι Πoλιτιομo{ ΑPTΙoN θα xα-
τι1,φερναν τo αxατ6qθωτo: να χιγητoπoιηooυν
τ6ooυg δημ6oιoυg xαι ημιδημιiοιoυg φoqε(g, να
βρουν 1ρηματoδ6τεζ }tαι διιiφoqoυg ι1,λλoυg 1o-
Qηγof ζ, γα oυντoγ (σoUγ επιτQ oπ€' g ν,αι δη μ ιoυ ρ-

s*q Wffiffiw&ffie,e
vιujι'φιλμ & fiιvτεο

Toυ Aλdξανδqoυ oιπovιiμου

γοιig απd τα τ6ooερα οημε(α του oρζoντα,τ6σo
οτο θ6μα τηg επιλoγηg των ταιγιιiν 6oo xαι oτo
θdμα τηg xρ(oηg των δημιoυργημι1των χαι των

βqαβε[ων πoυ απογ6μoνται, παι β6βαια γα φQo-
γτ(οoυγ για τηγ τεyνιν"ηυπoοτrjριξη xαι πqoβoλrj
του εγ1ειρrjματoζ χαι τη φιλoξεν(ατ6οων ξι1νων,

oι δημιoυρ^1o( τoυ Φεoτιβιiλ:
N(xog Koυτooγιιlνvη g, Στ6ργιog Kαρανιiτoιog, Σπιiρog

Bλd1og, xαι N(xog Παπαδ6πoυλog.

ξffiι\de
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πoυ παQαχoλoυθofν τιg πqoβoλ6'g ν'αι τιg ι1,λλεg

εxδη λι6οε ιE τoυ φ εστι βd}ι. "' Ε'oτη σαγ μια ι1Ψoγη
διoργι1νωoη, απd την oπo(α πoλλι1 θα ε(1αν να
ξηλ6ψoυν θεομo[ 1ρ6νων πoλλιiν, απ6 εxε(νoυg
τηg δυτιxrjg Eυριfπηg..." oημειι6νoυν ιJμπειρoι
χιγη ματoγQαφιxo( oυντdxτεg μεγdλων εφη μερ (-

δων, oxολιι1ξoνταg τηγ επιτUχ(α τηg διoργd,νω-
σηE. o Γ. Γραμματdαg μdλιοτα τoυ Yπoυgγεioυ
Πoλιτιομod τι' Ζαy6πoυλo g ιJxαν ε ιδ ια (τε gη ανα-
φoQd στoυζ ν6ου9 πoυ δεγ oυμβιβι1ξογται με τιs
εξελξειg, αλλι1, αγωνζονται πρoxειμι1νoυ να τιζ
διαμogφι6οoυν.

'Βτσι, εγ"ε( πoυ dλoι θεωροιiν πωg τ(πoτα πια δεγ
μποqε( να γ(νει αε αυτrjν την π6λη xαι η μιξdρια
τηζ τηγ πν(γει αφ6ρητα, "εισβd,λει" μια ομιiδα
νεαρc6ν παιδιι6γ πoυ φdρνει τα πι1,γω xιlτω. Mια
oμdδα παιδιιilγ πoυ δ(νει αγdoα xαι γεμζει ελπ(-
δεg, δ(δονταg το μrjνυμα πωE τ(πoτα δεν 1dΘηxε,
αφoιi υπιiρxεL γ"αL 6να υγι6oτατo xομμdτι γεo-
λα(αg,, 6ξω απ6 xιiμματα xαι oτε6goυζ φαγατι-
oμοf g, που d1ει 6νειρα, 6ραμα, γνι6οειg, φιλoδo-
ξiα, xαι πολf , πι1ρα πoλιi αγιiπη για τoν τ6πo τoυ
χαι πoυ φωνι1ξει με τoγ διxci τηg τρι1πo. "E(μαoτε
xαι εμε[g εδc6".

oΙ AΙΙΑPXEΣ

Ag παραxoλoυθηooυμε dμωg 6να μιxριi
1ρoνιx6 τηg γdννηαηE χαι στη oυνιJ1εια
τηg εξ6λιξηg αυτof τoυ φεoτιβιiλ, πoυ
fqθε να ταραxoυνtjσει τα πoχιτιoτtγ"d
δρι6μενατηg πι1ληg μαg. Kαι πρι6τα πρι6-
τα oι δημιoυqγo( τoυ, μια παρι1α νι1ων
ανθριiπων με xoινd οτoι1ε(α την αγιiπη
γ ια τιg τι11νεg, τη διιiθεση πρoσφoρι1g oτo
xoιγωγιx6 orjνολo χαι τo 6gαμα για τη
διoργtiνωoη πo ιoτιxι6γ εxδηλι6οεωγ, πoυ
"dστησαν" την αοτιxrj εταιρε(α τ€1νηg
xαι πoλιτιομod ΑPTΙON, μια μη xερδο-
oxoπιγ'ot 1αραxτrjρα εταιρε(α πoυ ιδριi-
θηxε τον oxτι6βριο τoυ 2003 με dδρα τη
Ndoυoα xαι βαoιx6 τoμdα δqαoτηριo-
πo(η oη g τoν xιiqo τoυ πoλιτιομoti χαι τωγ
τε1νι6ν.

Oι νεαρo( oυμπολΓτεg μαg Σπfροg Bλd-
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1o g, Στdργ ιo g Kαρανι1τoιo g, N[xo g Koυταoγ ιιiν-
γηζ χαι N(xog Παπαδ<1πoυλοE, ξεxινc6νταE την
πQωτoπoQιαxrj τoυg αυτη πρooπdθεια επεδ(ω-
ξαννα δc6οουν, μ6oωτηgAPTΙON, β{μα 6xφρα-
σηζ σε ν6oυg δημιoυργoιig, να oqγαγιiαειπoλιτι-
oτιx6.g εxδηλc6oειg υψηλori επιπ6δoυ oτην π6λη
τηg Nιioυoαζ χαι εν γ6νει στηγ πεQιoxη τηs
xεντριxrig Mαxεδoγ(αE χαι γα ουμβdλλει απ6τη
διxrj τηg πλευqι1 oτην ανι1πτυξη των τoπιxι6γ
xοιγωγιι6γ.'Ηδη, η ΑPTΙON πqoβα6νει με γoQ-
γo{g ρυθμofE oτην υλoπo(ηοη των ατd1ων τηg
διoqγανι6νoγταζ πλrjθog εxδηλc6οεωγ, με απo-
xoρfφωμα το ΔιεΘν6g Φεoτιβιiλ Tαινιι6ν Φιλμ
xαι Bfγτεo μιxρof μrjxoυg Nι1oυοαg.

To 1ο ΦEΣTΙBAΛ

To 1o Φεoτιβι1λ Tαινιc6γ B(γτεo Mιxqof Mrjxου g

Nι1,oυoαg πQαγ ματoπo ιrj θηxε οτη μιxρη α(θoυοα
εxδηλι6oεωντηg Eοτ(αg Moυοcδν απ6τιg 13 6ωg
τιg 15 Απριλ(oυ τoυ 2004 υπ6 την αιγ(δα τηg
Noμαρ1ιαxηg Aυτoδιo(xηoηg ΗμαΘ(αg χαι τoυ
Δtjμου Ndoυoαg.

Kατd τη διιiρxεια τoυ 3riμερoυ Φεoτιβιiλ πρo-
βλrjθηxαν 28 ταιν(εg απ6 dλη την Eλλιlδα, απd
τιg oπo(εg oι 23 o'υμμετεi1αν oτo διαγωνιoτιγ"6

Tα μdλη τηg xριτιxrjg επιτρoπrjq ΓιιiννηE Λιiμπρoυ
xαι Aιμλιog Αδαμ6πoυλoq,
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o παqoυoιαoτr] g τoυ φεoτιβι1λ δη μoo'ιoγριiφo g

ΚωoτηgΖαφειριixηg

τμηματoυ. oιταιν(εg χωQrστηχαγ σε δ6o γεγιχdE
χατηγoQrεE, τιζ "ΙστoQ6εE", dπoυ oυμμετεrχαν
ταινrεζ πoυ χιγo{γταγ στo χι6Qoτηζ μυθοπλαo(αg
γ'αL xLζ "ΕLΥ"6ν εg", 6πoυ περιλαμβι1νονταν ται-
ν(εg τ{πoυ video art, videο clip, ντοxιμαντι1ρ x.α.
Xα ρ αxτη ρ ιoτιx6 τηg πq ι6τη g αυτrj g δ ιo ργι1νωoη g

rjταν η ανταπ6xριoη του x6ομoυ, η oπo(α ξεπdρα-
σε τtE πqοoδox(εgτων διoργαγωτι6γ. To γεγoνdg
φdνηxε απ6 την πρι6τη xι6λαE ημ6Qα πρoβoλc6ν
xαι oυνε1(στηχε ωE τηγ τελευτα6α, με απoτ6λε-
σμα η α(θουoα πoυ ε(1ε επιλεγε(για να ο'τεγdαει
τιg πρoβoλdE να μην xαταφι1ρει να ιxανoπoι{oει
6λoντoγ x6ομo πoυ riρθε νατιg παραxoλoυθrjοει.
To 1o Φεoτιβdλ oλoxληριiθηχε με επιτυytααπo-
oπιiνταgτα xoλαxευτιx6τερα o16λια απd ουμμε-
τ6γoντε9, επιοrjμoυg xαι θεατ6g.

Tην xρ ιτιxrj επιτqοπrj τoυ 1 oυ Φεoτιβιiλ απoτ6λε -

σαγ oι: Γιιiννηg Λdμπρoυ, Σxηνoθ6τηg - Aντι-
πρdεδρog τηg Eταιq(αg Eλλrjνων Σxηνoθετι6ν,
Αιμλιo g Aδαμ6πoυλos, χ ιγη ματoγραφιoτη g, Mιl-
xηg Eξαρ1dπoυλog, δημooιoγραφιπ6g εQεUγη-
τηg, 6ν αg εxπq6οωπog του Δη μoτιγ"o{ Πολιτιoτι-
xof oργανιομoιi Ndoυσαζ χαι 6ναg εxπρdσωπoζ
τηg Aoτιν'ηg Eταιρ(αg T61νηg & Πολιτιαμor] ΑΡ-
TΙoN

H xριτιx{ επιτρoπ{ απdνειμε τα αx6λoυθα βQα-
βε(α oτoυg νιxητdg:

To M6γα Bραβεfo Eπιτρoπrjg xdρδιoαν oι ΔdνηE
Ιoρδαν(δηg xαι Αλ6ξηg Pιiπτηg για τηγ ταιγ(α
"Φων6g"

To Bραβε(o xαλfτεqηg "Ιoτoρ(αg" μoιρd,oτηxαν
oι Λυδ(α Kc6γοτα για τηγ ταιγ(α "To τραπ6ξι πoυ
α6ρνoυμε" xαι Γιιiννηg Bεoλεμ6g για τηγ ταιγiα
"Tugo-tugo"

Tο Bgαβε(o xαλιiτερη g "Ε'ιx6ναg" δ6θηxε οτην
Kατερ(να Kαραβαoιλεiου για τηγ ταιγ(α *Aχτi-

θεια;"

To Bραβε(o Κoιγorj xdρδιoε η ΛυδiαΚ16νσταγια
την ταιν(α "To τqαπdξι πoυ ο6ρνoυμε"

'Oπωg οημε(ωoε γ'αL oτoττLγ"6gτυπog (N6oι Kαι-
go(, 15-04-04), "..'απ6 πλευqdg δημιoυρyriν ηταν
μεν ixδηλη η €λλειψη "xινηματoyqαφιxηg'' πε(-

Q αζ χ, α ι τ ε1ν ιx ων ευ x ολ ι ων, αλλd' ε μφ αν i ατ ατ o τ o
νεανιx6 πd'θog xαι η διd'θεση να αρθqωθεf iναE
διαφoρετιx6E λ6yog, μioω τηg ειx6ναζ' χαι να
εξερευνηθε[, με τον τρ6πo αυτ6, μια ν6α πεqιoyη
τηg T€yνηg Ιτoυ μπoQε| να φα[νεται αρ1ιxd' ειjxο-
λη ατην πρoαπ6λααη, αλλd' μdλλoν xριjβει πoλλ69
δυoxoλ[εg ?ιαι σχoτεινd' oημε[α' H αqxf πCιντωg
iyινε, xαι τo μ6λλoν θα δε[ξει τιg δυνατ6τητεζ τoυ
xαθεν6g, εφ' 6oον βεβα(ωq δεν απoyoητευτo'ι|ν
xαι αυνεy[ooυν τιζ πqοoπd'θει€g τoυg. H oτηλη
πd'ντωg ειiyεται α' 6λου9 τoυζ συντελεoτi.g του
Φεατιβd'λxαλη δ6ναμη νααυνεyiαoυν ατo μ€λλoν
14αι με dλλεg τ6τoιε9 διορyανrΔoειg! Ει3yεται επ/-
σηζ oι πoλυd'ριθμoι yορηyο[ τηg διoρyiι'ι)ωσηζ να
αυνεy[αoυν να ενιoyιioυν τiτoιεg πρooπd'θειεg'
yιατ[ xαλ6g oι πρoθ6oειE, αλλd' ...d'νευ 1ρημd'των
ουδ6ν!''

2o ΦEΣTΙBAΛ
-Γo 2o ΔιεθνιJg, πλ6oν, Φεοτιβι1λ Tαινιc6ν Φιλμ
xαι B[γτεo Mιxρo6 Mrjxoυ g Nιiουααg πQαγ ματo-
πoιηθηxε oτo διdoτημα απι1τιg 3 6ωgτιg 5 Mα|oυ
2005 oτην α(θoυoα πρoβoλι6ν τoυ Δημoτιxοιi
Θ ε ι1τρoυ Nιlουoαg. Δ ιετιjλε oε υπ6 την α ιγ (δα τoυ
Yπoυργεfoυ Πoλιτιoμof, τoυ Ιγoτιτofτου oπτι-
χoα?.ιoυ στιxι6γ M6οωγ, τη E No μαρ1ιαxrj g Aυτo-
διofxηοηg Hμαθ(αg χαι τoυ Δrjμoυ Ndoυoαg'
Στo Φεoτιβι1λ oυμμετε(ryαν δημιoυgγo( απ6 28

χ6Qεg xαι γ"ατ6' τη διιiρxειd τoυ πρoβλfθηxαν
oυγoλιxι1 Ι07 ταιν(εg, oε 1000 περfuoυ χεππ6"
δ ιαγων ιoτιxιiν προ βολι6ν.

39



Ι{ΙΑ0ΥΣTA

Tην εxδrjλωση παQoυoiαoαγ ηθoπoι6g Στεφαν(
Kαπεταγ(δη χαι o δημoοιoγρι1φog KωoτiE Ζα-
φειρdxηg.

Αξζει να τoνιαθε6 η εντυπωσιαxη παρoυο6α τoυ
xoινoιi, τo οπο(o με πQωτoφανrj ενθουoιαομ6
απjgιξε την διοργι1γωση χαι oυμμετεfxε ενεqγι1
ατην εxδrjλωοη xαθ'dλη τη διιiρxεια τηg. Περιο-
α6τε ρα απ6 40 ι1τo μα, οτην πλε ιoιilη φ 

(α τoυ g ν6o ι
xαι νdεg, πρoodφεραγ εΘελoγτιxd τιg υπηρεo(εg
τ oυ g ν'cιτ 6" τη δ ι<i gx ε ια τoυ Φ ε oτ ι β dχ γ'αι 6 δ ωoαγ
τoν γ"α)rtτεQo τoυζ εαυτd πρoxειμ6νoυ ι1λα γα
xυλljοoυν ομαλd oτην διεξαγωγrj του.

Θετιxιjτατε gηταν oι εγτυπι6oειE πoU πρoπι1λεoε
τo Φεoτιβιiλ 61ι μ6νο oτο xoιγ6 αχχ6" γ"αι στoυζ

επ(oημoυg xαλεoμdνoυg. O x. Γιι1ννηg Λι1μπρoυ,
οxηνοΘ6τη gxαι xα}'}'ιτεxνιxdg οιiμβουλog τoυ Φε-
οτιβι1λ, 6'xανε λdγο για την αναβιiΘμιαη τoυ Φε-
οτιβιiλ xαι για τηγ μεγιiλη πρoοπdθεια πoυ y"ατα-

βλfθηxε προxειμ6νoυ γα τελεο.τε( με επιτυx(α.
T6νιοε τη δυναμιxrj πoυ d1ει η εxδrjλωoη xαι
6xανε λ6γo για τη δυνατ6τητα ,,απoγεfωοηg,,τηg

τον επιiμενo1ρdνo'

Απ6 την πλευρι1τoυ o χιγηματoγQαφιστrjg Αιμr-
λιo g Αδαμdπoυλο g επ ιβ ρι1β ευσε την πQoσπι1Θ ε ια
τηg ΑPTΙON xαι υπογρι1μμισε τη σπoυδαι6τητα
τoυ Φεοτιβιiλ για την π6λη, αλλd xαι την ανdγxη
οτrjριξηg τoυ απd τoυζ τoπιχofg φoρε(g. H γ"'

Eυαγγελινo6, εν' μ6qoυg τηg xριτιxrjg επιτροπf g,

γ"Cιχεo ε δ ιοqγανωτ 6' g xαt θ ε ατd g να
αυνε1(ooυν το ταξ(δι ατo 6νειρο.

Στην εxδfλωση συμμετε(1αν oι εχ-
πρ6οωπoι των φεατιβιiλ τoυ εξωτε -

ριxorj με τα oπo(α oυνεργιiοτηχε τo
Διεθνdg Φεοτιβdλ τηg Nιlουoαg
(CΑRDΙFF SCREEN FESTΙVΑL,
EMERGE ΑND SEE xλπ) oι o-
πo(oι ιJμειναν ενθoυoιαoμ6νoι απ6
τη φιλoξεν(α, τη Nι1oυσα, τoυζ αγ-
θρc6πoυE χαι τιζ oμoρφι6g τηζ, γ"αL

μΓληoαν με xoλαxευτιxι1 λι1για για
την διoργdγωση, xιiνονταg λdγο για
dνα "υπdρoχo χινηματoγραφιx6
τριι]μερο".

Η επιλoγrj τωγ ταιγιc6ν πoυ διαxρ(-
θηxαν dγινε απ6τρειg ειδιx6ζ χQιτι-
xιJg επιτρoπ€'gxαιτo xoιγcj. H πρc6-
τη' πεγταμελlj g επιτρoπrj απoτελοιi-
νταγ απ6 τoυg Γιι1ννη Φραγxo{}η,
Πρ6εδρo τη g Πανελλrjνιαg'Eνωαη g

xριτιxι6ν xινη ματoγρι1φoυ, Nfxo Bε-
ξυργ ιι1ννη, oxηνoθ dτη, ΡιJνo Mι1ντη,
ηΘoπoιιi, Nιiγτια Eυαγγελινof , οxη-
νoθιJτη, διδιlxτoqα θεατρoλογ(αg,
xαι Xρ{οτo Mπαταντξrj, θεατριx6
oxηνoΘdτη.

H δειiτερη, τριμελrjg επιτqοπrj α-
παqτ(oθηxε απ6 τoυg Κι(lατα Bιτι1-
λη, ξωγρι1φo, Kαλλι6πη Oιxoνoμd-
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χoU, ξωγQιiφo, Γιι6ργo
Mπαδ6λα, ζωγριiφo.

T6λogτο βραβεfο "Ndου-
οα" δ6θηxε απ6 επtτQo-
πη πoυ απαρτιξ6ταν α-
π6 νdoυg τωγ Λυxε(ωγ
τηg π6ληg. Συγxεπριμd-
να απd τουg: Aννα Γxαρ-
ν6τα, Φανrj Αντων(oυ, Α-
λ6ξανδρo Λυxooτρdτη,
Eβ(τα N6λxα, Bαo(λη
Bαδ6λα xαι N(xo Tοα-
παx(δη. Η δημιουργ(α
τηζ σUγχεχριμdνηg επι-
τρoπrjg αποτdλεoε μια
πQωτoπoQιαxrj ενdργε ια
του 2oυ Διεθνof g Φεοτι-
βdλ.

Tα βραβεiα

Στα πλα(οια τoU διαγωνιοτιxoιi 1αραxτrjρα του
2oυ ΔιεΘνοιig Φεοτιβι1λ δdθηxαν τα αx6λoυθα
βραβε(α:

Bραβε(o Kαλι1τερηg Eλληνιx{E Tαιν(α; Mιxροιi
Mηxoυg oτoν Bαο(λη Kε1αγιd για την ταιν(α
CΗEAΡ DAΥΖ.

Bραβε(o Kαλ{τερηg Ξ6νηgTαιν(αg . .,

Mιxρoυ Mrjxουg ατoν Manuel
ΕwaΙd για την ταιν(α ΕNΕMY.

- -, &lrt,,l,l,,,* _- ..rr't.,"' .,1

Tο δημoτιxci θ6ατρo ''oτoλιoμιJνo'' για τo φεoτιβιiλ

oτoγ Jean Gabriel Periot για τηγ ταιν(α DΙES
ΙRΑE.

Bραβε(o Kαλιiτερoυ animation oτoν Sangmok
Ηa για την ταιν(α SΗE WEΡT.

Bραβε(ο "Nd,oυσα" οτoν Δημrjτρη Απooτ6λoυ
για τηγ ταιγ(α Αναοταοiα.
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Η επιτρoπη 6'ν"ανε ειiφημο ρινε(α
οτιg ταιν(εg AS MUXΙCΑS τoυ
Carlos Αlberto AΙonsο, LE
RETOΙJR τoυ Marc- olivier Ρicrοn
γ"αL TΗE DooR τoU Κott
Vladimir.

Bραβε(o Kαλ{τερηg Eλληνιxrjg
Πειραματιxrjg TαινfαE Mιxρof
Mηxoυg απoνεμrjθηχε στoν oρει_
βατιxd Σι1λλoγο Περιπι1τειαg
VERMOUNT για την ταιν(α
NΑTURA MUSΙCΑ.

Bραβε (o Kαλιiτερη g Ξdνη g Πε ιρα-
ματιxrjg Tαιν(αg Mιxροf Mηxoυg
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H επιτρoπr] γdων αγαzoιγι6γει τo διν"d τηg βραβε(o.
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Nu0ΥΣTA

Η xριτιxrj επιτρoπr'i τoυ 2oυ Φεοτιβιiλ

Tην απri1ηση τoυ φεστιβdλ σxηy τoΙτLγ"η

χoιγωγrα (xαι oιxoνoμ(α) qoλιιiξει ο τοπι-
ν"69τ6πog, μετd τη ληξη τoυ 2oυ Φεoτιβdλ
(N6oι Kαιρo(, 05-05-05):

To xαταπληxτιx6 ε[ναιη συμμετoχη τ6oωv
ν6ων πoυ βoηθoιiν ατην τελευτα(α φd'oη τηg
διoρydνωoηE xαθcilE xαι 6λω9 αυτctιν που
παραxoλoυθoιiν τιE πρoβoλ€g, yνωρξουν
}lαι χειQo?tρoτoιlν τουg δημιoυρyoιig xαι
oυμμετ6yoυν μετd. ατα "πηyαδd'?dια'', 6xτoυ
oυξητιoιiνται oι πqoβληματιoμoi, οι πρoθt-
σειζ' oι αyων(εg, oι τεyνιxig xαι 6λα 6αα
oyετξoνται με την ?tινηματoyQαφιxη τ6yνη
τ oυ λd'yιoτ o ατ o επ iπ ε δ o τη ζ xταQαyωyη g τ α ι-
νιιΔν μιxqο6 μηxoυE. ToΔημoτιx6 μαgΘiα-
τqο' oτoλιoμ6yο xατd'λληλα, yνωρξει πQαy-
ματιxd' μ6QεE δ6ξαg xαι επi τ6λoυ9 "βλi-
πει'' 2dαι νiα πρ6αωπα, π€qα απ6 τoυg "oυ-
νηθειg υπ6πτoυ9'', xτoυ δεν λε[πoυv απ6
xd'θε πoλιτιoτιxη εxδηλωoη xαθ' 6λη τη
διd'βxεια τoυ yρ6νoυ. oι ευyig τc6ρα 6λων
ε[ναι τo φεατιβd'λ αυτ6 yα εδραιωθε[ xαι να
αυνεy[αει την πoρεiα τoυ στo yρ6νo με την
[δια φρεαxd'δα' αλλd 2lαι τoy [διo επαψελ-
ματιoμ6 πoυ συναντηoαμε ατιE πρcδτεg τoυ
διoqyανtboειg.

H τoπιxη xoινων[α πd'ντωg δε φα(νεται να i7ει
αντιληφθε[ αx6μη τη ooβαρ6τητα τηζ πQαyμα-
τ oπo iη oη g αυτ οιj τ oυ φ εατ ιβd'λ xα ι τα oφ 6 λη πoυ
μπoρoιiν να πρoxιiψoυ.l) yια την π6λη μαζ στην
πoqε[α τoυ yρ6νoυ' 'Hδη η πρoβoλη πoυ τoυ
y[νεται απ6 τoν εξειδιxευμiνo τιjπo, αλλd' xαι
απd τα dλλα εθνιxηg εμβ€λειαg MMΕ, xαθrbg
2lαι oι oυζητηoειE 2lαι τα dλλα δημοoιει1ματα
πoυ αναμiνεται yα αxoλουθηooυy τηv oλoxλη-
ρωoη τoυ, απoτελoιjv μιαE πρcδτηg τdξηE ευ'lαι-
ρ(α yια τη αυνoλιxη πρoβoλη τηζ πεQιoχflg μαq.
Και μdλιoτα oε τομε[g πiρα απd τα xλααoιxd'
ατ ε ρ ε 6τυ πα, απ 6x ρ ι ε g, yι6ν ια, ρ οδd'?ι ινα ?tα ι ?t Qα-
oιd', τομε(g τηg oιiyyρovηg xαλλιτεyνιxηg δη-
μιουρy[αg, 6πo19 εfuαι o ?tινηματoyQd'φog, πoυ
αψξει μια διαφoρετιxη xατηyορiα ανθρ6πων
xαι μd'λιoτα ν6ων, με dφθoνo ελε6θερo yρ6νo
xαι διd.θεoη να yvωρiooυν ν€α πρdyματα, να
εξερευνηoουν ν6ουE τ6πoυ9, να δημιoυρyηooυν

ν€oυg φ[λoυg'

'Ηδη μαθα[νoυμε 6τι μ6ν0 oι πQoσχ,εxλημiνoι xαι
oι d'λλoι ξiνoι επιoxiπτεg πoυ παQα}dολoυθoιjν τo
φεατιβd'λ yεμξουν δυο ξενoδoyεlα, yrΙρια αυτo[
που φιλοξενoιjνται αε φ[λoυg 2tαι y1,ωστo6g. Αυτ6
το qε6μα επιoxεπτc6ν η π6λη oλ6xληρη oφε[λεινα
τo ενιoyι1oει, εxδηλcΙlνoνταζ με xd'θε τρ6πo την
αυμπαρd'oταoη τηg στoυζ πρωτερyd'τεg αυτηg τηg
πQωτoττoQιαxηE πqooπd.θειαζ, πoυ δε[1νoυν νiι
μην φε[δoνται x6πων ?tαι πQoσωπιxc6ν θυαιrilν,
προxειμ€νoυ yα πετιiyoυν το ΔιεθνiE Φεoτιβd'λ
Tα ιy ιcbν M ιx ρ οιi Mη x oυ E N d'ου ααg να δ ι ε x δ ι x ε [ μ ε
αξιcilαειg μια επιφανη θ€oη oτο oτεq6ωμα των
ανd'λοyων χινηματoyQαφιxrbν φεoτιβdλ τoυ x6-
σμoυ.
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Ι'{ΙΑ01ΣT'1

Mε απ6λυτη επιτυ1(α χαι εγτυπωoιαxrj πqoo6-
λευoη Θεατc6ν oλoxληριf θηχε τo 3o ΔιεΘν6g Φε-
οτιβdλ Tαινιι6ν Φιλμ xαι B(γτεo Mιxρof Mrjxου g

Ndoυoαg πoυ πQαγματoποιηΘηχε στo διdoτημα
απ6τιg4 6.ωgτιE 7 Mα[ου Ζ006' Στα πλα(οια τηg

τρ(τηg εxδηλωoηg πρoβληθηxαγ στιζ α(θoυoεg
τoυ Δημοτιxof θεdτρoυ Ndoυoαg 140 ταιν(εg
δημιoυργc6γ απ6 40 1ι6qεg.

To Φεoτιβιiλ πραγματοπoιrjθηxε υπd την αιγ(δα
τoυ Yπoυργε(oυ Πολιτιoμof, τoυ Yπoυqγε(oυ
Mαxεδoγ(αg - Θριlxηζ, τoυ Ινοτιτoι]τoυ Oπτι-
χoαχouστιxc6γ M6οων xαιτηg Noμαρ1ιαxrjg Αυ-
τoδιofxηαηg Hμαθiαg. Yπoοτηqιxτ6g του 3oυ

Φεοτιβιiλ {ταν τo Eλληνιx6 Kdντρo Kινηματo-

γρι1,φου, τo Media Desk Ηellas χαι o Δημοτιx6g
Πoλιτιατιx6g oqγανιoμ6g Nι1,oυoαg, ενι6 μ6γαE

1oρηγdg τη g εxδηλωoη g ηταν η voLKSwΑGEN
- Τεγoιioηg.

Ε,υ1dqιoτη dxπληξη, η ανταπ6xQtση στην πQo-

oπdθεια των διoργαγωτc6γ τoυ Φεατιβdλ τωγ
Yπoυργεiων Πoλιτιoμο6 xαι Mαxεδoν(αg - Θριi-
χηζ, τηζ Nομαq1(αg Ημαθ(αg, αλλd xαι πoλλc6ν

ιδιωτι6γ 1oρηγι6ν, πoυ φα(νεται 6τι ...6βαλαν

βαθ ιd το 1dρι οτη τoιiπη χαι τηγ ατrj ριξαν o tχoγo-

μιxd,. Αντfθετα, o Δ,iμoE μαg αρxdoτηxε μ6νo
στηγ παQαχ6ρηoη των 1ι6ρωγ τoυ Δημoτιxο{
Θεdτρου.

o Παντελrjg Boiλγαρηg

H xριτιxη επιτρoπ( τoυ 3oυ Φεοτιβι1λ απoτελof -

γταγ απ6 τουg Παντελ{ Boιiλγαρη, oxηνoθrJτη,

ωg Πρ6εδQo χαι μ6λη τoυg Bαοilη Kατo(xη,
oxηνοθdτηg, Bαoλη Κε1αγιd, xριτιx6 χιγηματo-

γρdφoυ, Nιxoλdτα Tοιxιiτη, εxπq6οωπo υπoυQ-

γε(oυ Mαxεδoγ(αg - Θριixηg, αντιπq6εδρo Κρα-
τιγ'o'3 Moυοε(oυ Σiγ1ρoνηg T61νηg xαι Xqrjοτo
Mπαταντξrj, θεατqιx6 oxηνoΘ 6τη.

H δε{τερη xριτιxη επιτρoπη πoυ αξιολdγησε τιζ
πειQαματιχ6g ταιν(εg απoτελofγταν απd τoυg

Στdλιo Nτεξrj, videoartist, ωg πq6εδρo xαι μdλη
τoυg Γιι6ργo Kατodγγελo, αναπληQωτli xαθηγη-
τrj Σ1oλrjg Kαλrjg Tε1νι6ν ΑΙΙΘ ν"αι 1Αν"η ΘωμαΙ-
δη, γραφ(oτα.

Στην 6ναρξη τoυ φεστιβι1λ απo-
νε μrj θηxε τιμητιxrj πλαxιjτα oτoγ
Παντελη Bofλγαρη γtατη μεγd-
λη πρooφoρdτoυ οτoν ελληνιx6
χιγη ματoγQιlφo ενι6 xρατlj θηxε
ενdg λεπτoιi οιγη οτη μνημη τoυ

ηΘoπoιod xαι αxηνoθ6τη Αλdξη
Δαμιαν6, o oπo(οg 6τυγε να φf-
γει απ6 τη ξωrj την προηγoιiμενη

μ6Qα. Στη ουν61ε ια πqο βλrj θηxε
xαι 6γα μιxρ6 αφι6ρωμα οτoν
χιγη ματoγQαφιoτη Αιμft ιo Αδα-
μdπουλο, o οπο(οg fταν dναg α-
π6 τoυg πρι6τoυg πoυ βoηθηααν
οτη διoργdγωση τoυ φεοτιβdλ
χαι o οπo(og πdθανε πριν απd
λ(γo xαιρd. o πρ6εδρoζ τηζ ε-
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Nεαρ6xoομog oτην ε(οoδo τoυ θει1,τρoυ

43



NΙAqΥΣTΑ

ταιQrαE ΑΡTΙoN N(xοg Koυτooυγιdννηg επ6-

δωoε τιμητιν"ηπλ'αν'6τα oτη α{ζυγd τoυ, η oπo(α,
ουγxινημdνη, ευ1ηθηxε στα παιδιd, να oυνε1(-

ξoυν να d1ουν "πνεfμα xαι αγdπη για τoν χιγη-

ματογρι1,φo".

Tα βqαβε6α

Στα πλα(oια τoυ διαγωνιoτιxof 1αqαxτrjρα του

3oυ Διεθνofg Φεατιβι1λ δ6Θηxαν τα αx6λoυθα

βραβε(α:

Α' Bραβ ε (o xαλr.iτε ρη g ξ 6νη g ταιν(αg, oτην ταινfα
Remote Controlτoυ Αkbar Shabazi (Ιran)

B' Bραβε (ο xαλfτερη g ξ6νη g ταιν(αg, οτην ταιν(α
LUCKY τoυ Αvie Lutha (South Αfrica/UΚ)

Διαxρ(oειg oτιg ταιν(εg Maxima Pena Juanjo του

Gimenez (Spain), Airoport Schonenbergτoυ Jan
Poppenhagen (Germany), Somewhereτoυ Murat
Emmanuel (France) xαι Sharing τoυ Salah
Ghuwedr (Lybia).

Bραβε(o xαλ6τερηg φωτoγQαφ(αg οτην ταιγ(α Α
cigar atthe beachτου Stephen Keep Mi1ls (USA)

Bραβε(ο ερμηνε(αg''ΑΛE,ΞΗΣ ΔAMΙΑNOΣ''
οτην ταιν(α Stone crib τoυ Nuno Rοcha (Ρortu-

sal)

AΔAMoΠoYΛoΣ'' oτην ταιν(α Αntre τoυ
Sergios Capetanides (France)

Η νεανιxη επιτρoπrj απdνειμε τo Bραβε(o
''NΑoYΣΑ'' στην ταιν(α Lucξ τoυ Avie Lutha
(South Αfrica/UK)

To xoιγ6 επdλεξε ωg xαλιjτερη ταιν(ατον KΛEΦ-
TH τηg Ιρ(να Mπ6ιxo.

Bραβ ε (o xαλriτε ρoυ Eλλην ιxori Kινorj μενoυ Σ1ε -

δ[ου oτην ταιν(α The Mirrοr Stage τoυ Σπtjρoυ
Σt6γ'α

Bgαβεfo xαλfτεqoυ Ξιjνoυ Kινof μενoυ Σ1εδioυ
oτην ταιν(α Life in smoke τoυ Gianluca Fratellini
(Ιtaly)

Διαxρ(oειg, στιζ ταιν(εg Hasta la Muerte τoυ
JuanPerez Fajardο (Spain), one thousand years
old man τωγ Κave ΚaπaνilAzade Shakourirad
(Ιran) xαι Maesrto τoυ Geza M' Toth (Hungary)

Bραβε(o xαλfτερηg Eλληνιxrjg Πειραματιxrjg
oτην ταιν(α We carved ourselves in light τoυ
Ιωdννη Kαριiμπελα χαι διd,xριoη στηγ ται-
ν(αTemporary resist του Mdριου Σπfρoγλoυ

Bραβε(o xαλιiτερηg Ξ6νη9 Πειραματιxηg oτην

Στo ελληνιxd τμrjμα η ε-
πιτροπrj δεν απιJνειμε
βραβε(α αλλd τ6ooεqιg
ιo6τιμεg διαxρ(oειg oτιg
ταιν(εg KΑMΦOPΑτoυ
Ανδρ6α Koντ6πoυλoυ,
P.R. τηg Mαρfαg Παρα-
οxευoπofλoυ, Do not
leave me with strangers
τoυ Bαo(λη Mπλιoriμη
xαιΑNTEXΩΑKOMA
τoυ Xιlρη Πι1λλλα

Bραβε(o xαλιiτερoυ μo-
rπιiξ αrην ταινfα Dancing
pee τoU Min Kuen Choi
(Sοuth Kοrea)

Bραβε(o πQωτoεμφαγι-

ξ6μενη9 ταινiαE ''AΙM.
Στo xαφ6-μπαQ τoυ φεoτιβι1λ
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ταιγfα Cantus τoυ Carlo Cagnasso (Ιtaly) xαι
διdxριoη oτην ταιν(α Ιf she had been a criminal,
τoυ Jean-Gabriel Periot (France)

Στo 3o Φεο'τιβιiλ oυμμετε(1αγ xαι διjo ναoυoα(ι-
xεg ταιν(εg' Η μ(α του Δημrjτρη ξγελiδη, με
τkχo"Ηδιxη μoυ Ιθιixη" xαιη δε{τερη (πρoβλη-
θηxε εxτ6g oυγαγωνισμof ) "Yπdq1ουν γf ρω μαg"
απ6 το τμliμα ηλεxτρoνιxr1s τηs Γ'τιiξηg του 1oυ

TEE (Xqrjoτog NιI,τoιog, Mαν. Kουξλαx(δΙζ, Pα-

φαrjλ Λιι1πηg, Στ6λιog Πι1o1οg xαι EυθfμιoE
foιγαρ(δαg)

Kατd τη δ ιdρxε ια τoυ φεoτι βι1,λ δ ιεξrj1θη oαγ πα-

ρι1λληλε g εxδηλιiαε ιg, 6πω g oε μινdρ ια των Bαο(-
λη Kατo(xη χαι τoU Παντελrj Boιiλγαρη xαΘc6g

χαι μoυσιχ6g εxδηλι6οειζ μετo σUγxρ6τημα Capi-
tal S, Pεoιτdλ μετραγof δια απdτoν Eλληνιx6 xαι
Παγx6oμιo χιγηματoγQd,φo, πd,qτυ με DJ-VJ sets

xαι 6xθεοη Φωτoγραφ(αg. o ραδιοφωνιx6g oταθ-

μ6gτoυ φεoτιβdλ εξdπεμπε xαθ' 6λη τη διdρxειd
τoυ σε ουνεqγαο(α με τoγ Eργατιxd FM oxορπi
ξoνταg oτα ερτξιαγι1, τoγ παλμ6 τηg γιορτljg.

"To xαταπληxτιx6.''''' σημειιbνει o τοπιx6g τ'ιiπog
(N6οι Καιρο/, 11-05-06), "...ε[yαι η oυμμετoyη
τ 6 α ων y 6 ων π ου β oη θ oιiν ε θ ε λoντ ιx d' ατην δ ιo ρyd' -

νωση' μια πQαyματ ιxη θd'λαααα απ6 ενθoυoιωδη
νiα παιδιd'' πoυ φορr1νταζ την πoQτoxαλ[ μπλoιj-
ξα τoυ φεατιβd'λ 6xαναν τα πdyτα yια να πετ6yει

η ξεyωριoτη αυτη yιoρτη...

To Δημoτιx6 μoE Θiατρo yνrbριoε yια μια αx6μη

φoQd μiQεg δ6ξα; ενιΔ η παρoυo[ατoυ Παντελη
Βo6λyαqη, ωg πρoiδρoυ τηζ xριτιxηE επιτqoπηg,
αλλd" x α ι d.λλων ε ιδ ιx rbν τ oυ χ ινη ματ oy Q d'φ ου x α ι

τα αεμινd'ρια πoυ πQαyματoποιηθηxαν, ωζ πα-

ρd'λληλεg εxδηλc6αειg του φεoτιβd'λ. απoτελο6ν
ααφαλc6g μεydλη επιτυy[α των παιδιcilν τηg AP-

TΙoN. Αντiθετα εν6yληoε η απoυo[α
τωy τoπιxc6ν δημoτιxc6ν αρμ1lν απ6
την τελετη απονoμηg των βραβε[ων
(αληθεια, o'ιjτε iναg απ6 τoυg τiααε-
ριg αντιδημd'ρyoυg δεν μπoρoιjσε yα

ε}lπQoσωπηoει τoν xωλυ6μενo δη-

μαQχo;), 6πωg φd'νηxε απ6 τιg επιδο-
xιμαo[εg τoυ xοινoιj oτηv επιαημαν-
αη αυτηg τηg απoυα|αg απ6 τoν σttη-

νοθiτη xαι μ6λo9 τηg xριτιxηζ επι-
τρoπηg x. Καταixη!''

To 4o ΦEΣTΙBΑΛ

Mε 170 ταιν(εg απ6 4] 1ι6ρεg xαι
πλrjΘog εxδηλc6οεωγ τo 4o ΔιεΘν6g
Φεοτιβι1λ Tαινιιiγ Φιλμ xαι B(γτεo

εxπρ6oωπoι τηg oργιiνωοηg Emerge and See
(Λoνδ(νo, Bερoλiνο, Boυδαπ6oτη)

oι εxπρ6oωπoι τoυ φεoτιβιiλ Kιiρντιφ τη g oυαλλiαg
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NΙAqΥΣTA

Mιxρo{ Mηxουgτηg Ndoυoαg διεξη1θη oτo διιi-
στη μα απ6 3 dωg 6 Mα[oυ 200J,στoυζ 1ι6qoυg τoυ
Δημoτιxof θεdτρoυ, πdντα με τηγ oργανωτιxη
ευθfνη τηg APTΙON xαι υπd την αιγ(δα τoυ

Yπoυργε(oυ Πολιτιομoti, τoυ Yπoυqγε(oυ Mαxε-
δoν(αg - Θριixηg, τoυ Eλληνιxοf Kdντρoυ Kινη-
ματογρdφoυ, τoυ Ιγoτιτorjτoυ oπτιγ,oαxoυ oτιγ"riw

Mι1οων, τηE Noμαργιαxηg Aυτoδιo(xηoηg Hμα-
θ (αg xαι τη g Σ1ολf g Kαλιiν Tε1νc6ν του Αρ ιoτoτε -

λε (ου Παγεπιoτη μ[oυ Θεoοαλoγ(xη g. Mε την υπo-
οπjqιξη τoυ Moυoε(oυ Κινηματoγgdφoυ Θεooα-
λoν(xηg, τoυ Media Desk Ηellas, τoυ Φεοτιβd,λ
Κινηματoγρdφoυ τηg AΘrjναg "Nri1τεg Πρεμι6-

ραg" t{αι τoυ Δημοτιxoιj Πoλιτιοτιxοf oqγανι-
αμof Ndoυoαg. Xορηγ6g τoυ βραβε(ου xoιγο6

ηταν η MΠOYTΑPHΣ oΙNoΠoΙΗTΙKΗ.

Παραμdνονταg πιοτd oτη δdoμευαη τoυg να διoρ-

γανιiοoυν μtα πQωτoπoριαxη, xαινoτ6μo χαι πo-
λυ o1ιδη εxδη λωoη τα πα ιδ ιι1 τη g APTΙON εργι1,ο-

θηxαν με θ6ρμη πρoxειμι1νoυ χαιτo 4o Φεoτιβdλ
γα απoτελιjοει 6γα μoναδιx6 γεγoνdg. Στqατηγι-
x6g τουg οτd1og ε(ναι η ανdδειξη τoυ Διεθνofg
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Φεoτιβιiλ τηg Nιloυoαζ στo αημαντιx6τερo Φε-
oτιβdλ ιpη φ ιαxorj χινη ματoγQιiφου oτη Noτιoα-
νατoλιxrj Eυqιiπη.'Ετσι,η φετινη εxδηλωoη εμ-

π}'oυτfuτην"ε με πλrjθοgνdων εxδηλιfoεωγ - αφιε-

ρc6ματα, νdα τμηματα, εxθ6oειg, αεμινdρια, συ-

ναυλ(εg - ιioτε αφεν6g να xαλυφθ ε( ('να μεγαλf -

τερο εdρog των ενδιαφερdντων τoυ xοιγo{ xαι
των δημιoυργι6ν xαι αφετ6ρoυ να xαταoτε( τo
Διεθν6g Φεoτιβιiλ Tαινιιiγ Φιλμ xαι B(ντεo Mι-
xρof M{xoυgτηg Nιioυoαg μια ξε1ωgιατli γιoρτη
πoλιτιoμorj.

Συγxεxριμι1να,προoτdθηxαν δυo ν6α τμrj ματα οτo
Φεoτιβdλ, επιβεβαιι6νoγταE τoν πQωτoπoqιαxd

1αραxτηρα τηE διoqγιiγωσηE. Πρ6xειται για τo
τμli μα oπoυδαoτιxι6γ ταιγιc6ν "Digital View'', πoυ
τεχε(υπ6 την αιγ(δα τηg Σ1oλrjg Kαλιilγ Tε1νι6ν
τoυ Αριοτoτελε(oυ Πανεπιoτημ(ου Θεoοαλογ(-
γ'ηζ γ'αL το τμrjμα ταινιιiγ xινητι6ν τηλεφc6νων
"movile'', πoυ επιχειρε( να εxμεταλλευτε( τιg δυ-

νατ6τητεg πoυ πQoσφιJρει xαι να xαλfψει τιg

ανιlγxεg που δημιoυQγε( η εξ6λιξη τηg τε1νoλo-

γ(αζ.

Σε oυνεqγαo(α με τo Moυoε(o Κινηματoγρι1φoυ
Θ ε αοαλoν (xη g δ ιo ργ αν ιi θη x ε €'ν'Θ ε oητη g αυ λλo -

γrjg ΗELLΑFΙ, πoυ πηρε τo 6νoμιi τηg απ6 τα
αρ1ιxιi ΗELLENΙC AFΙSA. Πqdxειται για μια
μοναδιxrj oτo ε(δοg τηg αφ(oα, επονομαξ6μενη

γ ιγαντoαφ bαηντεx6Q, πoυ χoσμο6oε τιg πρoo6-
ιpειg αιθoυοι6ν xινηματoγρdφων τηg Αθηναg, ε-

γι6 δυo εxθdoειg φωτoγQαφ6αg πραγματoπoιrj-
θηxαν οτα πλα(oιατoυ 4oυ Φεoτιβιiλ (του φωτo-

γρι1φoυ Kιiloτα Mι1αλ6πουλoυ χαt τη ζ φωτoγρd,-

φου 7\νναg Tξ(νη).

Tρ(α οεμινdρια - ανoιxτd oτo xoιγ<j - διεξrj1Θη-
oαγ xατd, τη διdρxεια τoυ Φεoτιβdλ' oμιλητξ
{ταν oι Xq. M{τoηg xαι Γ. oιxoνoμ6δηζ, η Σ.
Φιλιππiδου χαι o S. Lavrentiev.

To οεμινι1ριo τoυ gιioου xριτιxof αφoρο{oε την
εξ6λιξη τoυ Qωσιχof xινηματογριiφoυ χαι πQαγ-

ματoποι{θηxε μετd τo τdλοg τoυ αφιερι6ματoE
oτoν αoβιετιx6 xινηματoγριiφο με τ(τλo "Soviet
CinΘma", πoυ διogγανι6θηxε σε συγεQγαo(α με
τo ρωoιx6 Φ ε oτιβι1λ Short-Shοck, πρo βι1λλoνταg
χαQαχτηQιoτιx€g ταιν(εg τηg Σoβιετιxηg περι6-

o ραδιοφωνιxιig oταθμdg τoυ φεατιβdλ
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δoυ.

Στoν 1ιiρo τoυ xαφιJ-μπαQ τoυ Φεοτιβd,λ xιlθε
βριiδυ μετι1τo τdλog των πρoβολι6ν μoυoιxd
oυγxροτrjματα περ(μεγαν τoυE χινηματoγQα-

φιoτ6g χαι τoυE φiλoυg του φεoτιβdλ. oι "o-
NΙPAMA", oι " 18 παρd, τ6ταρτo" xαι oι Nαoυ-
οα(oι "Bad Versiorι'', Υ"αxdφεQαγ γα παραοf -

Qoυγ τo xoιγ6 οε ιjγα ανεπανιiληπτo μελωδιx6
xαι ρυΘμιx6 ταξiδι.

Eπιπρ6oθετα, αξξει ν' αναφερΘε( πωg απ6 τουg

1ι6ρoυgτηg διoργιiνωoηζγια μια αx6μη 1qoνιd o

ραδιoφωνιx6g oταθμ6g του Φεoτιβι1λ αε συγεQ-

γαα(α με τoγ Eργατιx6 FM εξ6πεμπε τo πρd-

γραμμιiτoυ.'Ετσι, ο παλμ6g χαι oι εξελξειgτoυ
Φεoτιβdλ μεταδ(δoνταγ λεπτd πρog λεπτ6.

H πρoo6λευση τoυ x6ομoυ ηταν πoλd μεγιiλη oε
6λεEτιg πqoβολ6g xαι εxδηλι6αειg, ιδια(τερα oτιg

βραδινdg πρoβολ6g. ΠαQoυσιαστ6g τoυ πρoγρι1,μ-

ματοg rjταν γνωοτo( η Θoπoιo( απ6 την τηλε6qαoη
(N(xog oρφανdg, Κατερ(να Παπoυτodxη, Πα-
ναγιι6τη9 Mπoυγιo6qηg, Παναγιιiτα Bλαντη, Ef α
Kοταν (δη x' α' ), ενιf πoλλd g τα ιν (ε g παρoυ o(αoαν
xαι "διx6g" μαE νεαρdg εΘελ6ντριεg με ιiψoγo
επαγγελματιoμ6 xαι ιiνεοη oτιg ξ6νεg γλι6ooεg'
Aρxετof rjταν φ6τog oι xαλεομ6νoι δημιoυργo(
απ6 dλη την Eλλι1δα, αλλι1xαι απ6 τo εξωτεριx6
(Σιγxαπoriρη, Ιαπων(α, Bdλγιo, Γερμαν[α, Γαλ-
λ(α, Toυρx(α x.α.) Η λfξη τoυ φεoτιβdλ xαι η
απoνo μrj των βρα β ε 

(ων dγ ιν ε την Kυ ρ ιαxrj βρι1δυ
οτην xατdμεoτη α(θoυσα τoυ Δημoτιxori Θεd,-
τQoυ, με εγθoυοιι6δη χειQoχQoτηματα για τουζ
δημιoυργorig πoυ αυμμετε[1αγ στo φεστιβdλ xαι
του g δ ιοργανωτιJ g. Παq 6oτη oαγ o ι γ ενtχo ( γραμ-
ματε ig των Yπου gγ ε [ων Πoλιτιoμoιi x. Ζαγ6πoυ -

λog xαι Mαxεδoν(αg Θρι1xη g x. ΠαρΘεν6πoυλog,
ο δημαρ1og x. Καραμπατξ69, γoμαQχιαχo(γ"αt
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δη μoτιxo( ο'f μβoυλoι xαι πλrj Θοg x6oμoυ. oι δrjo
παQoυσtαστ6 g τη g βραδ ιd,g, ο Παναγ ιι6τη g Mπoυ -

γιoιiρηg xαι η Eriα Koταν(δη, xιiλεoαν ατo τ6λo9
τηg εxδηλωoηg ιiλoυg τoυg 75 εθελoντ6g πιiγω
oτηoxηνη' ευ1αqιoτιilγταζ τoυζ dτoι γιατην προ-
oφορd τoυE.

Tα βqαβε(α

H xριτιx{ επιτρoπη τωγ ταιγιι6ν μυθoπλαο(αg
αποτελoι]γταν απ6 τoυg: Xρηoτo Mrjτοη, xqιτιx6
χινηματoγQdφoυ, ωg Πρ6εδρo xαι Γιιiγγη oιxo-
νομ(δη, oxηνoΘdτη, Σoφ(α Φιλιππ(δoυ, ηθoπo ι6,
Nιxoλ6τα T oιν"ιΙπη,εxπq6οωπo Yπoυργε 6oυ Mα-
xεδoν(αg - Θρι1xηg, αντιπq6εδρo Kqατιxoιj Moυ-
oεioυ Σιiγ1ρoνηg T6μηg xαι Sergey Lavrentiev,
xριτιx6 χιγηματoγQdφου, σεγαQιoγQιiφo, ωg μ6-
λη

Στην xατηγoq(α τηg μυθοπλαο[αg τα βραβε(α
απoνεμrjθηxαν:

Eιδιxη Mνε(α οτιg ταινiεg Milk, τoυ Tynai
Ιbragimov [Kyrgyzstan] xαι Match Making τηg

Αnna Fenchenko [Russia], στoυζ δεriτερoυg ρ6-
λουg τηg ταιν(αg Match Making τηg Anna
Fenchenko [Russia] χαι στo oενdqιo τηg ταινiαg
Ladenhuter τoυ Felix Stienz [Germany]

Bραβε(ο Moντιlξ oτην ταιν(α Tickets please τoυ
Lucas Figueroa [Spain]

Bραβε[o Φωτoγραφ(αE oτην ταιγiα Trace of the
light του Υrezh Petrοsyan [Αrmenia]

Bραβε(ο Eρμηvεfαg "Αλ6ξηE Δαμιαν6g" αιην
'oλγα Λαπo(να, πQωταγωγ(oτρια τηg ταιν(αg
'Match making'τηg Αnna Fenchenkο [Russia]

2o Bραβ ε (o Kαλιiτε ρη g Ξ 6νη g τα ινfαg oτην ταιν (α

Summer Βreeze τηg Kim Strobl IUK / Australia]
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1o Bραβε(ο Kαλ{τερηg Ξ6νη9ταινiαg οτηνταιν[α
T-Shirt τoυ Ηossein Martin Faze|i [Czech Re-
public)

2o Bραβε(o Kαλιiτερηg ελληνιxrjg ταιν(αg oτην
ταιγfα Single Bed τoυ Γιι6ργoυ Koυβαρd

1ο Bραβε(o Kαλfτερηg ελληνιxrjg ταινiαg oτην
ταιγ(α Ι talk to my hοuse τoυ Ζαγαρ(α Mαυqοει-
δ'1

Bραβε(o xoιγοf Boutari oτην ταιν(α My Uncle
Ρaco τoυ Tacho Gonza|ez [Spain]

Η xριτιxη επιτρoπrj των πειQαματιxc6γ ταινιι6γ
χαι τωγ xινουμιiνων ο1εδ(ων απoτελοfγταγ απ6
τoυg Tξοfλιαν Πdρxινooν, τηλεoπτιγ"6 παQαγω-

γ6 - animator, ωg Πρ6εδρo χαι τoυζ Γιι1ννη
Koλαξζη, oπερατ6ρ - φωτογρdφo, Γιι6ργo Kd-

γtα, oπεQατ6ρ ωg μ6λη'

βραβε(α απoνεμηθηxαν:

Eιδιxrj Mνε(α οτιg ταιν(εg

Loοk at me τoυ Poοria Jahanshad [Ιran], Borders
and Shading τηg Ηelena Schultheis [Croatia]xαι
There τηg Dominika Knapik [Ροland].

Kαλfτερηg F6νηζ Πειραματιxrjg οτην ταιγ(α The
Foe τoυ Mustafa Emek Gul [Turkey]

Kαλf τε ρη g Ε,λλην ιxrj g Πε ιqα ματιxη g oτην τα ιν (α

Trapped inside τηg Κωνoταντ(ναg Nτdιναg Πα-
παδιixη

Bραβεiο Koινοf (Κατηγoρ(α Πειqαματιπc6ν Tαι-
νιιiν) ατην ταιν[α Teresa and the undead τoυ

Αudi Ferran [Spain]

Στην xατηγορ[ατων xινουμdνων ο1εδ(ωντα βρα-
βε(α απoνεμηθηxαν στoυζ:

Στην xατηγoρ(α τωγ πειQαματιxc6ν ταιγιιδγ τα Eιδιxrj Mγε(α οτιg ταιν(εg Mind the gap τηg

To xαφε - μπαQ τoυ φεoτιβdλ πι1ντα γεμι1,τo x6αμo

ffituX:fu*.
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Anastasia Ζhιraν|eνa [Russia], Sam and Ρiccolο
τoυ Adam Walker [Αustralia] xαι Cuckoο Clock
τoυ Francois Cailleau [France]

Kαλfτεqηg Ξdνηg Tαιν(αg Kινoυμdνων Σ1εδfων
oτην ταιν(α Ζero degree τoυ Omid Khoshnazar

[Ιran]

Kαλf τε ρη Eλλην ιxri τα ιγ (α xινoυ μιJνων o1ε δ (ων

oτην ταιν(α M(α πλατε(α διηγε(ται του Σπfρoυ
Σιdxα xαι 9o δημoτιx6 o1oλε(o Γαλατα(oυ

Bραβε(o Koιγof (Kατηγoρ(α KινουμιJνων Σ1ε-
δ(ο:ν) oτην ταιν(α Cuckοo Clοck του Francois
CaiΙleau [France].

H xριτιx{ επιτρoπrj τoυ Digital view απoτελo6-
γταγ απ6 τoυg Γιc6qγo Kατodγγελo, Koομ{τoρα
Σ1ολ{g Kαλι6ν Tε1νι6ν ΑΙΙΘ ωg πρ6εδρo }'ιαι

Γιdννο Αιdλoυ, μoυοιx6 παραγωγ6 xαι Xρr]oτο
Mπαταντξrj, θεατριx6 oxηνoθ6τη ωg μ6λη.

Tα βqαβε(α απoνεμηΘηxαν στoυζ:

Bραβ ε (ο Καλιjτε ρη g Σπoυδαοτιxrj g Tα ιν (αζ στηγ

ταιγ(α Στoν Πdγxo τoυ Xαoιiπη τoυ Xd,ρη Pα-

φτογιdννη

2ο Bραβε[o Kαλriτερηg Σπoυδαoτιν"ηg Tαιν(αg
oτην ταιν(α ΠΛΑToNoΦ τη g Mαρ(αg Λoti βαρη

Bραβ ε (o Ko ινoti oτην ταιν(α Kλd βoνταg μια xοf ρ -

σα τoυ Mι1αrjλ ξραφιι6τη

To βραβε(o "Nd,ουσα" πoU απoν6μει η νεανιxη
επιτgoπη απoνεμrjθηχε στηγ ταιγ(α one Hun-
dredth of a Second τηg Susan Jacobson.

Η xριτιxη επιτρoπrj τoυ Movile απoτελε(τo απ6
τoυg Στdλιo Nτdρα, music technologist, Sophie
Pyronnet, animator xαι Στ6ργιο Kαρανιiτοιo, μ6-
λog τηg ΑPTΙON.

To βραβεio απoνεμfθηxε oτην ταιν(α Sweet
Dreams τoυ Julien Lemesre [France]'

Aπ6 τoυg 1αιρετιoμoιig πoυ ιJγιναν xατd την τελε-
τri λriξηg, αξζεινα επιoημανθε(η απoατρoφη τoυ

γενιxο{ γραμματ6α του Yπoυργε(oυ Πολιτιoμof
x.Ζαγ6πoυλoυ, ο οπο(og αναφdρΘηxε στo γεγo-
ν6g που μια oμιiδα νdων, ιpd1νoνταg γα xdνoυγ

xdτt yια τoγ τ6πo τoυg, δημιoιiργηοαν dγαγ τd-

τoιo διεθν6g φεoτιβιiλ. "Mε αυτdν τoν τρ6πo
πρoβι1λλoυν τη Ndoυοα xαι φι1qνoυν x6oμo oτην

περιo1η. Xαfρoμαι πoλrj που τα 1gηματα τoυ

υπoυqγε(oυ πιιiνoυν τ6τto'', ε(ττε.

o πρ6εδρoζ τηs χQιτιχηg επιτρoπηg x. Xρ{oτοg
Mrjτoηg δrjλωoε ενΘουoιαoμdνog με τo φεoτιβιiλ
- "δεγ €γωζjoειπoτ€γ"Cιτιτ€τoιo σε μια επαQχια-
ν"ηπ6}'η" - χαι συγεχιiρη επfoηg τoυg διοργανω-
τ6g για την σημασ(α πoυ δ(γoυγ οτιg ιpηφιαxdg
ταιν(εg χαι στιζ ταιν(εg απιi xινητd τηλdφωνα,
"εξαιρετιxd 6ξυπνo", 6πωg ε(πε.

Mε θερμι1λ6για 1αιριJτιoαν το φεoτιβιiλ oι εx-
πρdoωπο ι τωγ αντfoτo ι1ων φε oτιβιiλ τoυ Bερoλ(-
γoυ χαι τηg Pc6μηg, oι oπo(oι ι1μειναν xατεγθoυ-
oιαoμιiνo ι τdoo απ6 την αqτι6τητα τη g δ ιoργιiνω-
oη g 6οo xαι απ6 τη φιλoξεν (α. Md,λιοτα, ο Fabrizio
Ferrari, απ6 τo ιταλιx6 Φεoτιβdλ Rome Ιnde-
pendent Film Festival ξητηoε γα πQαγματoπoιη-
θε( 6γα αφιdqωμα oτo Φεοτιβι1λτηg Ndoυoαg με
την πρoβoλrj ταινιι6ν πoυ διαxρ(θηxαν, oτo πλα(-
σιo τηE oυνεργαo(αg μεταξrj τωγ δυo Φεoτιβdλ.
Aπ6 την πλευρι1, τηE η εχπQ6oωπog τηg oργdνω-
oηg Emerge and See xυρ(α Kirsten Stοrz ιjxαγε
λ6γo για 6να υπdρo1o χιγηματoγραφιx6 τετQα'i-

βεQo, ενι6 αναφ6ρθηxε oτην αλματιiδη εξdλιξη
τoυ Φεoτιβιiλ.

oΙ ΣToxoΙ ToY ΦEΣTΙBΑΛ

'Oπωg τoνζoυν oι εμπγευστ€gν"αι διoργανωτ6g
αυτr{g τηg μεγι1ληg αυτηg διoqγιiνωoηg, τo Διε-
θν6g Φεατιβdλ Tαινιι6ν Φιλμ xαι B(γτεo Mιxρoιi
Mrjxουg Nιioυoαg επιδιc6xει γα απoτελιjσει μια
μoναδιxrj εxδrjλωoη. Mια εxδηλωση η oπο6α θα
6γειτo διxd τηg δυνατ6, ξε1ωριoτ6 oτ(γμα, μια
εxδηλωoη πoιoτιx{ xαι oυνdμα πρωτoποqιαxrj.
Στα πλα(οια αυτd xαι αxoλoυθι6νταg πτoτ6'τoυ9
ατ6γoυ9πoυ ιjθεoε η APTΙON ν'ατατην ιδqυτιxrj
τηg πρdξη, τo Διεθνdg Φεατιβι1λ τηg Nιioυoαg
υιoθετεf τηγ ψηφιαxη τε1νoλoγ(α επιθυμι6ντα9
γα δc6oει τη δυνατ6τητα σε 6λoυg ανεξαιρ6τωg
τoυg δημιουργοrig να πρoβι1λλoυγ τo dργo τoυg

μ6αα απd dνα υιpηλof επιπιjδoυ διαγωνιoτιx6

φεoτιβdλ.
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Η ΑPTΙON πεQιλαμβdγει στo πQoγQαμμα τηζ
εxδrjλωoη g τα ιν (ε g απ6 δ ιdφορ ε g xατηγoρ (ε g ( μυ -

θoπλαo(α, video art, animation, xτλ.) δε(μoνταg
ξε1ωριoτ6 ενδιαφ6ρoγ χαι σημαo(α oε xιiθε δη-

μιoυργ(α. To Διεθγdg Φεoτιβdλ 'ηζ 
Nιioυοαg

τoπo Θ ετε ( οτo xιJντρo τoν δη μιου ργ6 xα ι oτη ρ ζε ι
την πρoοπι1θ ε ια τoυ. Tαυτo1ρ6νωg, επ ιδ ιrixε ι να

φdqει τoν δημιουργd oε επαφrj με τoγ xιigιο
αποδdxτη τoυ 6qγoυ τoυ, τoγ θεατη. Eπιπρ6oθε-
τα, ψ6oα απ6 την διoργdνωoη προoφdρεται η
δυνατ6τητα στoυζ δημιoυqγοιig να 6ρθoυν oε ε-
τταφη με σημαγτιx6g προαωπιν,6τητεg απ6 τoγ
xαλλιτε1νιx6 1ι6qο αποxoμζoνταg πoλλαπλd o-

φ6λη.Axqιβc6g αυτrj η αμεodτητα oτη o16αη δη-

μιoυργof - Θεατrj, xαθιig
χαι η εγεQγ6g ουμμετo1η
τoυ xoινο{ ο'την εxδrjλω-
oη, ηταν oριoμ6νοι απ6
τoυg λdγουE πoυ τo εyγε(-

Qημα τηζ APTΙON ουγd-
ντησε απ6 την πρι6τη xιd-
λαg 1ρoνιd την dνθερμη
απoδo1rj τ6σo τωγ θεατc6γ

6oo xαι τωγ συμμετεγ6-
ντωγ.

Mε την xαθι6ρωoη τoυ
διεθνοrjg 1αραxτηρα τηg

δ ιoqγιI,νωoη g τo φεoτιβdλ
ανo(γει τα φτερd, τoυ χαι
παραοιiρει δημιoυργoιig
xαι θεατιJg σ'6γα oγειQι-
x6 ταξ(δι ανd τoγ x6oμo.
Tο Φεoτιβdλ αγαπτtjοoε-
ται με γοgγoιig ρυθμorjg,
αναβαθμζεταιoεxdθε ε-

πfuεδo xαι η APTΙOΝ με
α[αθημα ευθriνηg απdγα-
ντι σε δημιoυργo6g τι"αι

θεατ6g επιδιιixει την χα-
θιdρωoη τoU στη oυνε(δη-
ση τωγ ανθριiπων τoυ χι-
νηματoγρdφoυ ωg ιjγα υ-
ιpηλοd επιπdδoυ πoλιτι-
cτιγ"6 γεγονdg, oημε[o α-
ναφoρι1g γ ια τα τεxταιν6-

μεγα στo χ6Qο τoυ χιγη-

ματoγgιiφoυ.
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'oλα αυτι1 επιτρι1πoυν oτo Διεθνιjg Φεoτιβdλ
Tαιγιc6γ Φιλμ xαι B(ντεo Mιxροιi Mrjxoυ g Ndoυ-
σαζ γα διεxδιxεf με αξιι6oειζ μια επιφανη Θ6oη

οτo oτερ ιJω μα τωγ χ ιγη ματoγQαφιxιilν φε oτι βιiλ
αγdτογ x6oμo.

'Hδη d1ει επιτευ1θε( πoλυεπ(πεδη oυμφων(α
ουνεqγαα(αζ με τo Φεατιβιiλ τoυ Kdρντιφ τηg

Oυαλ(αg, την oqγdνωοη Emerge and See, πoυ
διoργανc6νει φεοτιβιiλ ατo Λoγδ(γο, τo BεEroλ(νο

χαt τη Bουδαπ6ατη, το Qωσιχ6 Φεατιβι1,λ Short-
shοck χαι τo Rome Ιndependent Film Festival.
M6αα απ6 τιg ουνεργαo(εζ με τα Φεoτιβdλ του
εξωτεριxof , ανταλλdοooνται πλη ρoφoρ (ε g oε θ 6-
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ματα τεχνoγγωσrαζ, oQγdγωσηE, προβoληg xαι
πρoι6Θηοηg. Eπιπλ6oν, επιλεγμ6νεg ταιν(εg oυ-

μπεριλαμβd,γoγται oτo πρdγραμμα τoυ φεστι-
βdλ., ενι6 αφιεριiματα στo Φεoτιβdλ τηg Ndoυ-
σαζ χαι οτoν ελληνιx6 xινηματoγρdφο πQαγμα-
τoπoιof γται oτο εξωτερ ιxd.

ΗAPTΙON πρoβα(νει στtζ αναγχα(εg εν6gγειεg
πρoxειμ6νou να δημιoυργηοει αγοqd ταιγιι6γ
oτo Διεθγdg Φεoτιβdλ Tαινιιiν Φιλμ xαι B(γτεο
Mιxρof Mrjxoυg Ndoυοαg. Eπιδfωξη μαζ, ση-

με ιι6νoυν, ε (ναι η εν (o1υοη τη g o1ετιxrj g δQαστη -

ρι6τητα9 που εxδηλι6θηxε oε περιoριoμ6νo επ(-

πεδo oτo 2o Φεoτιβdλxαιη ουοιαοτιx{ λειτoυρ-

γ(α τηg oγετιxηg αγoρdg oτo 3o Φεoτιβdλ. M'
αυτ6 τoγ τρdπo η ΑPTΙON εxπληρι6νει τη δd-

σμευση τηg να φdρει οε επαφrj τoυg δημιoυQγof ζ
με τoυζ επαγγελματ(εg τoυ 1c6ρoυ. Tο Φεoτιβdλ

μετατρ6πεται οε 6να 1ι6ρo ουνdντηoηg 6λων των
oυμμετε16ντωγ στηγ παραγωγιxη διαδιxαo(α τoυ

χιγηματoγQιiφoυ. M6oω τηg δημιουργ(αg αγο-

ρd,g ταινιcδν αφεν6 g, μεγ ιστoπo Lο{νται τα oφ6λη

των δημιoυργcilν απ6 τη oυμμετo1η τoυζ στo

φεoτιβι1λ xαι αφετ6qoυ, πρoοφιJρεταL η δυνατ6-
τητα στoυζ επαγγελματ(εg τηg χινηματoγQαφι-
x{g βιoμη1αν(αg γα αναxαλιjιpoυν ν6α ταλιjντα.

...KAΙ MΙA ΠPOΣΩΠΙKH AΠOTΙMHΣH

"Πωg ααg πρo€xυιllε αυτη η ιδ€α; Ε[yατε xd'-

πoιεζ ειδιx69yνriαειg πd'νω ατo αντιxε[μενo, xd'-

πtoιεζ ανηoυy[εg' Ιτωζ ?ιινητoπoιηoατε τ6oη νεo-

λα[α;'', ρωτιiη Λευxη ΣαμαρdτoνΣπriqο Bλd1o,
τo φετιν6 "Πq6εδρο" τηg APTΙON (N6oι Καιρo(
9-5-2007). Η απdντηorj τoυ, αφoπλιατιxd, ειλι-
xρινrjg:

"Δεν ε[yαμε ιδiα απ6 τ[πoτα. Απλωg ημαoταv
τ6αoερι9 αyαπημ6νoι φ[λoι πoυ θiλαμε να xd-
νoυμε xd'τι oτην π6λη μαg, τo oπο|o να iyει oyiαη

με τoν πoλιτιαμ6, αλλd' να ε[ναι xαι πQωτoπoQια-
x6. Φεoτιβd'λταινιιbν μιxρoιi μηxoυg 6yειη Δρd-

μα χαι μdλιoτα υπ6 την αιy[δα τoυ υπoυqyε[oυ
Πoλιτιαμοιi.ΑQα εμε[g 6πρεπε να xd'νoυμε xdτι
πoυ δεν υπd'qyει. Θεωρoιiμε πωζ τo μiλλoν τoυ

ιlινηματoyQd'φoυ θα ε|yαι oι ιl'lηφιαxig ταιν[εg
2'ιαι αxτoφαo[oαμε να πQoχωQηαoυμε αε μια τ6-

τoια διoρydνωoη' Ξεxινηααμε με πληρη dyνoια
των πd'ντων, με xαxηg ποιdτηταg δανειxd' μηχα-
νηματαtlαι με ελd'yιoταyqηματα. H αρyη iyινε με
ε[xoαι π6ντε ταιν/εg, xd.xιατεg, oτην α[θoυσα τηζ
Εoτ[αg Moυαcilν, xαι ενc6 ημαoταν yια να μαζ
πετd'ξoυν ντoμd'τεg, oι Nαoυoα[οι xαι τα μ6oα
ενημiρωoηζ μαζ αντιμετιΔπισαν με μεyd'λη "yεν-

ναιoδωρ[α''' Αυτ6 ε[1ε oαν αποτiλεoμα να πd'-

Qoυμε xoυqdyιo Χαι να πd με yια δειjτερη yqoνιd.

" H δ ειjτ ε qη iy ιν ε τ ρ iτη, τ o υ π oυ Qy ε [o Π o λιτ ιo μοιi
?ι α ι π 8 o σ ω π ι x d' o x' Z αy6 π oυ λo E, iν αg d'νθ ρ ω Jτo ζ
του πoλιτιoμoιi με πoλιi ανoιyτ6 μυαλ6, μαζ εν-

θd'ρρυνε xαι ηθιxd' Χαι oιχoνoμιxd', μd'λιoτα llαι
π6ρυαι xαι φ6τo9 ηταν εδω, τo υπoυQyε[o Mαxε-
δoν[αg -Θρdxηg αyxd'λιαoε τηy πQoσπd'θεια, η
Noμαρy|α 21αι με τoν πQoηyoιiμενo νoμd'ρyη xαι
με τoν τωqιν6 ε[ναι αρωy6ζ μαζ, τo Κ€ντρo Ελλη-
yιxoιj Κινηματoyρd'φoυ, η Σyoλη Καλc6y Tεyνc6ν

του Α.Π'Θ., o ΔHΠoN, πd'ρα πoλλoi φiλoη πoυ
δ[νoυν τηνι/lυyη τoυζ χαι τoν oβoλ6 τoυζ yια τηy
επιτυ1[α τoυ εyyειρηματoζ 2lαι 6λoι oι Nαoυoα[οι
πoυ τo δ6yτηxαν με πεqιoαη αyd'πη' Tα παιδιd.
τ ρ €yoυν πd.vτ α στ o ?tαινoι\ qy ιo, τ o xt Qωτ oπo ρ ιαx 6
πoυ ε[ναι τo ιl'lηφιαx6 xαι €ται δημιoυqyηθηxε
αυτη η ατμ6αφαιρα τηζ "φρεoxdδαg''. Φ6τo9

ε[yαμε εξαx6oιεg ταιν[εg απ6 6λoy τoν x6αμo,
xαι xdναμε 6oo πιo xαλη επιλoyη μπoροι1ααμε'
Ε[μαoτε α[yoυρoι 6τι του yq6νoυ θα πd.με πoλιj
xαλιiτερα χαι τo Φεατιβd.λ θα xαθιερωθε[''.

Γιατ6 61ι. Tα παιδιd, 61oυν τ6oη διιiθεση για
δoυλειd πoυ αiγoυρα Θα πετrj1oυν αυτ6 πoυ
Θdλoυγ χαι σιγoυQ6τατα η Nιloυoα θα ε(ναι η
πρcilτη π6λη πoυ θα διοργανιiγει Διεθγ6g Φεoτι-

βι1λ Ψη φιαxoιi Kινη ματoγqdφoυ.

www.artion.org.gr
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ΤραVη lβδouμαδα

Kυqγιαxf βρ<iδυ Διφτdρα πrjγηνι1μι στηγ ιχ-
ν"}uηo ι6' xι πρoυαxυνoιi σα μ ι τoυ Nυ μφ (oυ : " Ι δ oιj o
νυ μφ |og 6' qyεται','''.

" - -Ι6τι θυμνι6oι Mαq(για τη Mιγιiλη Tρ6τη
εβανιiμι πλrioη για τα ξντqιlνια πoυ τd,πλυνdμι
στηγ χouπdνα μι τoυ 16ρι xι μι αλυο6βα η τιι
oυλ(γη o6δα πλιjoηg; Γιατ( δεν απ6μνιoxιν ι1,λλη

μdρα απ'τη Mιγdλoυβδομι1δα. Tη Mιγιiλη Tρ(τη
τoυ βρdδυ ειpαλνιlμι μι τη χoυQoυδfα τoυ oυ-
δε(oυ xι δι1oxαλoυγ τoυ Δημητριixη τoυ Bαρβd_

Qη, τoυ τρουπdριoυ τηg Kαoιανrjg. Aυτ6 γ6νoυ-
νταν μι τη αειριι1 οτιg ιxxληοιιJg, 6πoυ9 xι oljμι-
ραg. 'Eoβηγαγ 6λα τα φc6τα τηg ιxxληαι6'g ν'ι
απ6μνιoxαν μοιiγxι oι xαντrjλιg xι τα xιqγιι1. Δεν
ι1xουγιg τιo6γ.

-Αμ xι τη Mιγι1λη Tιτρι1δι Λdγxoυ τααxιξιiμι
τιg o^ιιζ(g ιiπoυ τoυ ψπαν'dψι, λιαν69 λιανdg oτoυ

μιxρ6 τoυ τooυxιiλι xι εβαφdμι τρ[α αυγι1 πoυ
oτ6.γ'oυνταν 6λη τη νιi1τα στoυ τσoυχιiλι μι τη
μπoυΙιi. Kιτoυ ταy6τηgMιγdληg Π6φτηg €φν"ια-
νιiμι τα πιντγ ιd πoυ xο ιμof νταν αx6 μα " d,oπρoυ g

ν'6xν"ινoυg'' σ(ΙΝ "C' αυγ6 τηg Παοxαλιιlg, τQειζ
βoυλ6g τqoυγιorjρου γιoιiρoυ oτo πρ6ooυπ6 τoυg
xι ιxε(γoυ τoυ αυγ6 τoβανdμι oτoυ ειx6γισμα γα
oταΘε( 6λoυγ τoυ 1ρ6νου.

E,ε ΛιJνxoυ oυ συχoυQημdνoυg oυ πατdραg μoυ
(λιγιν τιlxα τoυ μπαxι1,μι ε(γι τoυ ματoυμ6νoυ
ξ6λoυ απ'τoυ οταυρ6 τoυ Xριoτot ν"ιyιαταυτ6
βιiφει γ"6γ"γ"ινα.

- Aμ αληoμ6νηοιg Mαρ(για πoυ τoU τα16 τηg
Mιγιlλη g Π6φτη g ε βανι1μι x6χχ ινoυ τQαν6 μαντ(-
λι oτoυ ξιdoτρoυ η €'να τι6γ'γ'ινoυ xoυπ6)ιι,6νταg
α1ιρνorjoαμινα βι1φoυμιτ' αυγι1,, γιαγα δεξoυμι
πof 6τριξιν α(μα απ' τoυ αιiμα τoυ Xριoτoιi.
Tc6ρα βιiφoυν μι μπουΙ6g οrjτι χQ6μα θ6λειg.
T6τι xαψ6ν τof1ιν η μιiνα μoU γα βιiψει xαλd
γ"6τιτιιν α αυγd. Mι του μπαxd μι γ 6νoυνταν τξιoυ -

μπαναρo(, δε βιiφoυνταν xαλd xι τα (λιγαν τξιoυ-
μπαρνo6ξ. Mαρ(για, θυμνιιJoι πoυ γραφoυμd-
στoυγ oτα xoυλ(xια τη Mιγdλη Π6φτη τoυ τα1ti
στoυγ Πιτοιoιiνη, τoυ Γαλαγ6 rj του Mπoυμπoυ-
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τoυ N(xου Σπιiρτοη

λιι1,;'Oλoινι oι φoυρνdQηδιζ ιfφxιαναν φταομ(τι-
γ"α τιoυχ(xια μι ριβιθoυμαΙιi. Tα xoυλ(xια liταν
ο'αγ πλαoτd ι|.roυμιd οτρ6γγυλα xαμνιιi δ6xα δc6-

διxα αι x<iθι xλrjρoυoη. Eδoυνιiμι xdΘι 6νoυμα
ιiπου μνια li ντυo δρα1μdg. Tραβοrioαμι xληρoυν
xι oι 6πoιoυν ι1πιφταν, τι1'πιρνιν.

-Αμτ6τι θυμνι6oι Λdνxoυ 6νταg ε(μαoτoυν xου-

ρ(τoxια; Δε μαg dφηναν να πtiμι oτην ιxxληoιd τη
Mιγdλη την Ιβδoυμdδα xι την Πααxαλιιi, μoιiγxι
για γα φυλλιiξoυ μι τoυ σταυQ 6 την6ματη g Mιγι1-
ληg Π6φτηζ χι γα oτoυλiooυμι τoυ ιπιτdφιoυ μαζ
ι1φηναν. 'Yαταρναg οπ(τι γα φυλλιiξoυμι τα μι-
xρdτιρα τ' αδι1ρφxια μαζ.

- Δε oι ρι6τηoα Mαρ(για μι τι δα φxιιiαειg την
πtτα τη Mιγιiλη Π6ψη που εiγι oυ Mυoτιx6g
Δε(πνoυg γ"Lxτoυ τρων λdδι; Ιγιi δατη φxιdoου μι
μdτοιουτooυν rj λιiπατα, αν βρεΘοιiν.

- Ιγc6 Λ6νxoυ δα τη φxιdαoυ μι ριiξι, δα βι1λoυ
ιioταρναg απανουθιri oυλ(γη xαγ6λα μι ξι11αρη.
Nα oι πω δεγ αμπoυριi να φdγου λι6λαδoυ μι
μυρζει. Δα βdλoυ oαμ6λαδoυ, μνιαξoυrj oαμ6λα-
δoυ τρc6μι, δεν αμπoυρofμι ν'αλλdξουμι τc6ρα.
Ξ6ρειg; θι1λει, 6αη πkα απoυμιν(oxει 6ταν 1τυ-
πoιjγ oι xαμπdνιg για τα δcδδιxα ιβαγγdλια, να
πoυλιμνιιiτι δεν xdμει να φαγουθ( foταρναg.
θυ μν ιιJoι πoυ ε (1ιν πιiνε ι ιπι1ραι μν ια τραν{ παρ 6α

μι τoυγ Π6τρoυ τoυ Σιμoυλ6ρα, ατην'oξoυ την
Παπαντti xι dβγαλιlμι την ειxdνα τoυ Bα[οf οτου
πQoυσχυγητηρι xι τη ατ6λιοι1μι μι βdΙα dπoυ
δι1φνη. Πfγαμι μι τα πoυδdργια απ'τη Nιι1,oυoτα,
(oιαμι απd,γoυ απ'τoυ δρ6μoυ μι τ' Αλιμιiξη xι τα
Σxtπαoτ6' xι τι τραν69 ανηφoυρoυE πoυ ηταν;
Πηγαμι xι τη Mιγιlλη Π6φτη αξανι1g, για γα
βγιiλoυμι τoυ αταυριi xι να ιpι1λoυμι τα ιγxι6μια.

" - Πr1ζθυμνιoιiμι, εφxιαodμι για τoυ oταυρ6 xι
oτιφdνι μι xιI,τοιoυδ ιgαyxk'oxια xι ξoυqμαγ"αντ€-
διg πoυ βρrixαμι α:]τ' x'αυτoιig πoιi1ιν φυτ6ψει η
τχεια η Nofλα. Στoυ βoυν6 μαg dνοιγιν xι η dριξη
μι τoυ πιρπι1,τημα. Tι ν6ατιμα πoυ {ταν τα σχoUQ-
δofλια, τα xρoυμμυδoriλια xι oι xαλoυγιρ(τιxιg oι
ιλι6g xι oυ σoυσαμ(oxιoυg oυ 1αλβιig μι
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xdνα μαρofλι απ' τ' αυτ6' μιτα ioιατα φαρδιdτα
φιiλλα!

-Αoυ μαρ( Λ6νxου, αληομ6νηοα γα σι πω γα
πειζ τoU Σταrjρη τoυν ιγι6 ooυ πofνει αρραβoυ-
νιαoμι1νoυg να oτε(λει xoυλ(xι xι λαμπdδα οτην
αρραβoυνιαoτιxιd, τoυ, 6τσι ιiφxιαναν ιγ"ε(π' τα

1ρ6νια, θυμνιdoι ποfφιqναν αρνιd oτου ξoυoυ-
πd,ξαρoυ γ"dτoυ στoυν Φια - Mηνι1, βαμμdνα
γ"6τιγ"ινα oτη ρd1η' Kdθι oπ(τι αγ6ραζιν γ"ι dπoυ
dνα ξoυνταν6 για μανdρι πoυ του βoυοxoιjoαγτα
π ιντγ ιιi oτου Kι6oxι oτα 1ου qταg (ταxια. Toυ xου -

' βανofoαν goυμιiνι τdδιγαν xι oταφfδιζ, για γα
παγα(νει γ"oυντ6' τουg. Kι τη Mιγιiλη την Πdφτη
rjoταρναg dπουτην απ6λυοη τoυ βρι1δυ επιρνι1,μι

xαμνιd βιλιντoοf δα μιτα πιντγιι1, μαg, xoιμo{μα-
στoυγ oτην ιxxληoιd ioιαμι τoυ ταγ{ oτιg ιψd'
Πrjγιναν xι dλλoινι πoυλλο(, γι6μουξιν η ιxxλη-
oι6' yιατCιlιια για {πνoυγ πανoυθιι6 oτιg πλdxιg
τηg ιxxληoιιig.

- Βrx'E ν"ι ν"α}ιη φoυνη ιοri Mαρ(για χι τQαγου-
δoιiοαμι dπoυ γ,ατιτιφτιqιixια τoυ "αημιqα μαιi-
Qoυζ oυQαv6g'' ν"oυντ6' στoυ σταυQ6 xι (oιαμι τoυ

τα16 τ6}"ιγdμι ντυo τρειg βoυλdg.
Χαλxιd', yαλxιd' φxιd'oι xαρφxιd., φxιd'oει τρ[α

πιρ6νια. Κι αλλoιj: Κι η Παναyιd. oαν τdxoυoιν
€πιoιν xι λιyrΙlθηxι' Zητd"ει μαyα[ρι να oφαγε[

φoυτyιd' να πdει να πξoει' Zητd'ει yxριμν6ν να
yxριμιoτε( yια τoυ μoυναχoυyι6 τηg. Δε μι μιλd'E
πιδd'xι μoυ δε μι μιλd'g πιδ[ μoυ; Tι να σι πω

μανoι1λα μoυ πoυ ντγιd'φουρoυν δεv iyoυ. Τoυ
τραγoriδι 61ει πινηντα τdoοιρα oτιγdτιια. Ιγ'ε(ι'
την ι6ρα π6ψιλναν τoυ οταυρ6, τα τρανd τα χoυ-

ρ(τοxια τηg ινoυρiαg oτ6λιξαν τoν ιπιτd,φιoυ μι
μουoxoυλoυδ€g, ν'6ν,ν'ιγιζ χι doπριg. E[1αμι xι
μειζ στoυγ αλιαx6 μαζ μγιατQανri oι 6ναγτιγιx6γ.
Πdoα 1ρ6νoυν φυτιβd,μι ι1,πoυ πιioα μγια για
λoυλoιiντγια στoυν ιπιτdφιoυ. Toυ τα1d ξυπνοιi-
σαμι, πηγηνd,μιτη βιλdντοα oτoυ oπ(τι xι αξανdg
oτην ιxxληoιd για την απoυxαΘfλoυση.
"Σινδ6νην xαθαρd'ν ειληααg xαι αρc6μασιν'''''.
o ευο1ημων Ιωotjφ.

Mιγιiλη Παqαοxιoυβti. Mdγα Σιiββατου, oι
νταβιiδι

Mαρ(για, την Mιγdλη Παραοxιoυβri [oιαμι να

μπιτ(οει η λειτoυργ(α του τα1ιi νoιiδι νιρ6 δεν
επινdμι. 'oλην την ημdqα νηoτεiα χι τoυ βρι1δυ

μιτι1, τoυν ιπιτdφειου ετρoυγιiμι νιρ6βραoτα

φαοoιiλια η xαμνιιi πατι6ταβραο'μ6νη. Πoυλf
dρ ιξιν οτα π ιντγ ιι1, x ι τα xoυρ (τσχ ια τα τQανιiτιρα
πoυ σιQγιανoιjoαγ oι 6λιg τιg ιxxληoιdg μιτd την
απ6λυoη τoυ βρdδυ τηg Mιγιlληg Πdφτηg (oιαμι

τα μιodνυμα xι πdρα, για γα γλι1πoυν που
οτoυλξoυν τoυE ιπιτdφιoυE, γα γλ6πoυντι xι 6λα
σoυγ χoυQ(τoxια μι πιντγιd,. Toυ βρdδυ τηg Mι-
γιiληs ΠαραοxιουβriE απ' τιg ιφτιiμιoι oυ1τc6

πdλι oτην ιτιx)"ηoι6" μιτη λαμπdδα oτoυ 16ριγια
τα ιγxc6μια. 'Eβγιναν οι παπιiδιg στoυγ ιπιτ6"-

φιoυ }.ιι α1ιρνοf ααν μι την πqc6τηoτ6'oη: H ξωη εν
τdφω, xατετiθηg Xριoτ6 xαι αγ6λων oτρατια[
εξεπληττoντo'''Κι τη δεriτεqη τη oτd,οη: "Aξιoν
εoτi μεyαλιjνειν oε τoν 2ωoδ6την τoν εν τω
αταυ ρrb τ αg yε IραE ε}tτ ε [yα^ιlτα.'.''

T6τιg τqαγoυδof oαγ τ α πwτy ι6" dπoυ τoυ σχoυ-
λει6 oι τρανrjτιριg οι τd,ξειg, αμd xι 6λoυ του

ιxxληo(αoμα τqαγουδoιjoιγ χι τηγ τρ(τη οτι1oη:

"Αι yενεα[ πd'oαι ιiμνoν την ταφη αoυ Πρooφ€-

Qoυσι Xριατ6 μoυ''.
'Yoταρναg dπoυ xαμπ6oα τρουπdρια, ιJβγιναν

xι βγα(νoυγ <jλoιγι για τoυ τρoυγιofρισμα τoυ

ιπιτtlφιoυ μι αναμdνιg τιg λαμπd,διE.

Θυμνιoriμi τ6τιg μιxρ6g (oτα |928 απdνoυ τι6'-

τoυ) oι x6αμoι 6λοιγι rjταν αντιμιjγoι oτα xαλd
τoυE μι ιγτ6πια. oι ι1ντρηδιg ε(1αν οιαλιβι1ρι.

μιντdν ι xdλτσιζ μι βoυ δdτ ιg μι γ ι μιν ιι1, (xoυντoιi q-

για) μι γ"αχπdγ"ι rj τραγιιioχα στoυ xιφιiλι oι
γυνα(xιg φoυqo6οαν ιντ6πια, φoυoτd,νι, πoυδιd,

μαφ6oι χoυγτoυγofνι, μαxqoυλιiμπαντoυ rj oι1-

χoυγ, oι τρανfτιQtζ χι oι μιxρ6τιριg φιτ6αι rj

τo(πινoυ παλ6.
Αxoυ να σι πω Λdγxoυ, τoυ M6γα Σd,ββατoυ

του βρdδυ δα r.prj oου μι του g νταβd,δ ιg μι τα xρoυ μ-

μυδoriλιαoτoυν διx6 μαζτoυ φο6ρνoυ. Nαξdρειg
να μηγ παλαγξειg αλλof. Ιμε(g δα βdλουμει
στoυγ τQαγ6 τoυ 1ουματιjγιου νταβιi μιo6 αqνi μι
τdoοιριg oυxd,διg xαλoυβραoμ6να xρουμμυδori-
λια μι πιπιJρι μαrJρoυ παγoυθιc6 απ'την oν'€πηlιι

βorjτυρoυ πρ6βιoυ. Δα γενoιiν 6λα τα αντ6τγια
Mαρ(για, δα βι1λoυμι χι τoυ Λι6λια, τoυν αξι1-

δαρφ6 μoυ τoυ μdoτoυρα foταρναg ι1πoυ τoυ

φoιiqνιoμα γα μαζ xλε(αει τoυ φoιiρνoυ μι μ6λια
ν'ιν"6τιν"ινηλd,oπη για γα γεγo(lν ηo(lγψtτα αρνιd.
Δα βγι1λoυμt τoυζ νταβdδιg μνιι1,φραg riοταqναg
απ' τη Δευτεqανdσταση ξιατofg ξιoτorig γtα τoυ
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αoυ φριi. Π ιoτ ειj oυ τ' ιiντ ιρα ν"ι η oυ ν"ιilτηLα αττ' τ'
αρν( να τα βαοτrjξειζ για τη μαγειρ(τoα πoυ δα

φdμει foιαqναg ιiπoυ τoυγ χαλdτoυ λ6γου. Kατιg
6ντιγ"α η 6Qα του Mdγα Σιiββατoυ τoυ βριiδυ
πιρνοfoιν oυ Kρd,1τηg, oυ Nτoιiτoηg oυ Kαντηλα-
νι1,φτηg μη τη τξιoυμπανixα. Poυπoυτοtjoιν 6λιg
τιg π6qτιg τιg ινoυρfαg.'Ετoι ηταν τoυ 6θιμoυ.
Kαρο( αττ'"lη μαg πdλι oτoυ ι1λλoυ τoυν αριoτιi
απ'τoυ μα1αλι1, πoυ ηταν οτ'Αγιι6qγη τηγ ιγoU-

ρ(α πιρνo6oιν dλλoυg xqιi1τηg απ'την ινoυq(α
τoυg. 'Oλoινι ξυπνoιiσαν σαγ πoυ πriραν dνα
οουφorjqι xι α1ιρνoιiσαγ να αγτt]γoυγτι ια τηγ
ιν"ν'}'ηoι6', γα παγ ν' αxotjσoυν του λ6γoυ.

Παοxαλιιi
Tην Παoxαλιιi την xαρτιρoιioαν τα μιxρd τα

πιντγιd χι τα χoυQkστ'ιια, για γα τoυE αγoυρd-
σoυγ oι γoυν(διg τoυg πινofQγια παπo{τoγ'ια'
Αμπd,λoυναν ξαναμπd,λουναγ xι 6ραφταν τα πα-
Χι6,τ6'φτι'ιαναν oι6λιg, ιp(ντγια xι 6λα τoυ xαλoυ-
xα(ρι πιρπατo{oαν ξυπι1λιτα χι τtζ τ' αγ6ραξαν
xdναγ π6γτουγ ντγι6 μdι τρανιiτιqα, γιατ( δα
τρι1νιβιν τoυ πoυδιlQι τoυζ. Στην ιxxληοιιl τα
ν"okαζαν xιτα xαμdρoυγαγ, 6ντα9τα dlιoυγαγ γα
τρζoυν oτιg πΧdxιE. Tα πιντγιd οτoυ μα1αλ<i
xo(ταξαν γα τιζ τα πατljooυγ για γα τoυζ πoυν μι
γειtl.

" - Mαq( Λε1νxoυ, θυμνι6ο'ι τ6τιg τoυg Qoυχμα-
ντdδιg μι τιζ xαoατorJqιS γ"L τα xλειντγιt1 πoυ
6βαξαν ιiναν xιριμ€ν ψιτ6" την Ανι1oταση χι τιE
τρειg μ6ριg τηg Παoxαχι6'S;;

Tιgxαoαντoriριgτιg dφxιαναν μι 6ναξιiλoυ σαγ
πιoτι6λι πιλιπημ6νoυ πoυ 6διγαγ απανoυθιc6 μι
ofρμα γιρd μι τη μπdνοα 6να φoυοdxι d,πoυ

oφα(ρα πoυ ηταν τρυπημ6νoU μι μγια μιxρrj τρti-
πα στoυγ πdτoυ. Toυ γι6μoυξαν μπαqorjτι xι
τ6βαναν φoυτ1ιι1 ι1που την μLχQli την τρfπα μι
6να φυτ(λι αναμι1νoυ ri οπ[ρτoυ. 'Oταγ 6πιρνιν

φoυτ1ιd μι τη φdλια 6βαξιν. Φdλια rjταν ντυo
απυqγιd μιxρd μπαρoriτι 6ξoυ μιριι1 απ'την τρti-

πα, ν' ανd,ψoυν αυτιi για ν' ανιiψει του μπαροιiτι
οτoυ φoυ ο6xι. Tα π ιντγ ιιi τα μιxρd ε (1αν π ιoτιιiλι
μιxρ6 μι xαιporjλια, τα τqανrjτιQα χoυμποrjρα μι
τdπιg' Tιg τι1πιg τιg πατοtioαμι μι τα πoυδιiqγια
xι dβαξαν' Aμ τα xλειντγιd, Λ6γxου πoυ τιfφxια-
γαν μι 6νατqυπημι1νoυ xουμιiτι o(δηρoυ 1oυντρd
t,5-2π6ντoυζ, πoυ τdδιναγ απ'την ιiλλη τη μιριιi

μι γιQη x6ρδα χι στηγ dλλη την ιlxρα τηg x6ρδαE
ιjδιγαγ μνιd β(δα 1oυρ(g π6'oα (oιαμι την τριiπα.
Στην τρfπα πoυ ηταν ντυo (oιαμι τQειζ π6ντoυg
6βαναν τειdφι αγαχατoυμ6νη μι γαργdρα, μιαη
xι μιoη. 'Eβαναν τη β(δα παγoυθιc6 oτην τρriπα
πoυ δε γι6μoυξιν τιαχ6'lιι 1τυπotioαν μι διiναμη
αυτ6 τoυ xλε ιδ[ oι μνια πλdxα f oιτoi1oυν xι αυτ6
6βαξιν xαγoυνιxd, oαγ 6πλoυ.

Aμ oυ διx6g μoυ oυ Σταf ρηg, τoυ θιdμα νατoυγ
γ6νει, ιJπιqνιν χι τoυ γχQα τoυ βριiδι τηg Aν 6"oτα-

σηE χι τoυ τα1ιi τηg Παοxαλιι1,g xι ιJgι1νιν dπoυ
τoυγ αμπατξιι1, xανα γτυo τQειE oφαfριg. Κι μι
6λα τα ooυατd του ι1φxιανιν xι xo{για μι oαν(δι
oτην αυλrj απ'την τqανη τη λαβδαριd.

Kι γα μαξι6νιτι ιν"ε( '6να9 μα1αλι1g πιντγιd xι
xoυρ(τoxια μιxρd πoιo χι πoυ πoto να xoυνηθεf.
Kdθoυνταγ d,πoυ γτυo oτην xot'νια. Kι δ61α τoυ
"Xριoτι1g Aνdoτη" 6λην την ημ6Qα τηg Παoxα-
λιι1g.'Eνα η ντυo "Xριoτ6g AνιJατη" xι tioταρναg
ιiλλαξιν ξ ι βγdρ ι οτη ν xof γ ια.' Eρ ι1ναν γ"L,,Lo ψττα-
νι6 πoιog δα xoυγιotjνταν πρι6τoυ9'

-T6τι Mαρ(για τη δε{τιqη την ημ6ρα τηg Πα-
oxαλιdg πηγιναν βζιτιg oι 6λoυg τoυg oυγγινε(g
oυ ν6νηg μoU μιτoυ Γ6λη μαgτoυ μιxρ6 xι μdξoυ-
ναν αυγd, ν"ι,6ντα9 γυρνofοαν oτoυ oπkι,τ6φ-
χιαγαγ ταιofxγι xι τιi τρουγαν μι πιπιiρι μαrjρoυ
xι oυλ(γου ιiλαg.

Kι Θυ μνι6oι την Παoxαλιd την πριilτη την η μ6ρα
oι xιy"αidδιg τοf1αν oι xαλ6 π6'oα 1ρdνoυν να
oτι{λγoυγ 6να γxιοιiμι μιxρ6 γιiλα πρ6βιoυ στoυE
oυγγινε(g χι τoυζ γειτ6νoυg. Ag ε(νι xαλιl oυ
Kι6oταg oυ Πουρ6γχαE, oυ αξι1δαρφoυg, δε μαg
αλη oμoυνof oιν πι1oα 1ρoυν ιι1,.

Tου ταιorjxνι μι τ' αυγι1 oι μαζ τα μιxρd oαν
α1ιρνorjαιν ι1,πoυ τoυ βρι1δυ τηg Ανdoτασηζ, βα-
oτofoιγ (oιαμι τ' Αγια - Θoυμιi απι1,γoυ xdτoυ.
Tραν6g αγc6ναg μιτα πιγτγιd oτoυ ooυxdxι πoιog
χι πoυ ποιog νd1ειτoυ γιρ6τιρoυ τ' αυγ6. Mιριxo(
6βαναν xι oτo(1ημα t1μα oτου τοαx(ooυ δα oτου
πdρoυ.

-Θυμνιof μι Λιjνxoυ μνια Παoxαλιιi oυ Moιiγι-
QαE oυ διx6g μoυ oυ N(xoυg μιτoυ Σταιiqου χιτoυ
Γιι6ργoυ 6φxιαoαν ιταρε(α, ν'αγουρdooυν 6να

ξιβγι1ρι πιριοτ6ργια μιoxιαxd. E(1αν d,πoυ μνιd
δραxμli γ"L τα πιριοτ6qγια ιiξιξαν ειxoυοπ6γτι
δρα1μ6g. Πιig δα μαξc6νoυνταγ τoυ ν"απιτd}"ι;

Πrjγαν οι dλα τα συγγινιν"6' τoυg τα οπ(τ1ια για
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"Xριoτ6g Aν €oτη'' xι "1Eldνια πoυλλιi" xι dμαoαν
αυγιi πoυ τα πoυλoιjoαν μιoη δραxμ,i τoυ 6γα
στoυν Hλ(α τoυγ Καραμιλιi xιτην Tq(τη την μ6ρα
τηg Παoxαλιιig αγ6ρασαγ του ξιβγιiρι τα πιQι-
οτdργια.'Eφxιαoαν ιJνα xoυμιiσι στoυ νταβιiνι
τoυ Σταιigη xουντd στoυν αμπατξιιi. Kι 6λoινι
μαξ( αν6βιναγ ιjνα xιριμ6ν να τα τα[αoυγ χι να τα

γλdπoυν πωζ γουQγoυρζoυν. Για γα πιiγoυν αμιi
στoυγ αμπατξιιi, ανdβηναν απ'τη oxd,λα χι πtQ-

γoιjoαγ αΙτ' τ' ανι6γι πoυ (ταν τα xαλιi τα ξιλιιi
πoυ τdφxιαναγ μtQμπdτι τι,ι φιilναξιν η τχεια
}6νxoυ η μdνα τoυ Σταιiρη. A μπρ6 Θoυμd,
iλιγιν τoυν dντρα τηg, δε λεg xι oυ τ(πoυταg, δεν
τα μαλι6νειg;

'Yoταρναg dπoυ π€ντ' 6ξι μ6ριg πηγαν oτoυ
xoυμιioι χι τoυ βρηxαν ανoι1τ6 1oυρ(g τα πιQι-
oτ6ργια. Tι γ(νηxιν ρc6τηoαν. Ανoιξαν τoυ χoυ-

μαοι oι γιiτιg xι iφαγαν τoυ 6γα τ' ιiλλoυ, τ6φαγιν
oυ A1ματξιdg' Aμιi η γd,τα χι oU αχματξιd,g fταν
oυ μπιiρμπα - ΘoυμdE πoU, dπoυg εμαθd,μι rj-

σταQγαE ιiπoυ xdγαν 1ρ6νoυν, τ6φxιααιν μνια
xαλr{ τηγανιι1, για να γλιτιδoει η τχεια Λ6νxoυ
"α!τ' τα oljρτα φ6ρτα xι τιg λdoπιg.

-Αμ τ' ιiλλoυ πιiλι Mαρ[για τoυ ξriγιαoμα τ'
Aγ ιoυ ργ ιorj ; Παoxαλιιl xι Αγ ιι6ργη g απd,νου xιi-
τoυ πιiφτιν μαξ(. T'Aγιoυργιot ηταν αγτιjτι τoυ

ξιjγιαομα, ξυγιαζoυμι1στoυγ 6λoιγι μιxρο(, τρα-
νof οτη Nιdoυoτα. Eqι1νdμι τoυ φ6ρτoυμα σι

μνιιiλαβδαgιιirj 6να δ6ντqου oτoυ μπαξd, εδινιi-

μι χι τoυ xαντιiρι χι χQιμγιoιiμαοτoυν απ' τα
τoιγx6λια. Oυ τ1ειog ου Θoυ1dρηg, oυ Mdνταληg

ξιiγιαξιν 6λουγ τoυ μα1αλιi ιiντριg γυνα(xιg πιν-
τyι6' xι xoυq[τotια.

-AΙγτι χι του 1q6νoυ πινrjντα μνιd oυπd!
-Aiντι χι τoυ 1q6νoυ oαρdντα xι τoιρdxι !

Aμιi αxdμα 6γα δα αι πω για τη λαμπιiδα.
'Yoταρναg dπoυ τoυγ xαλ6 τoυ λ6γoυ, τηγ ιφιQ-
νdμι αναμ6γη στoυ oπkι' Mιτ'ιiγιoυ φωE εφχια-
νdμι dναν αταυρ6ν μι τoυν γ"απy6 τηg ιilηλιi ατoυ

πιριβdξι τηg ουξ6πoυτQαE, αναφτdμι xι τηγ
xαγτiλα γ'L την εoβηνιiμι ατ' αμπαρoιiδι μι τ'
αλειiρι 6τοι rjταν xαλιi για γειd,.
- Θυμνιdoι Λdγxου τηE ιτoιμασωg oτoυ oπkι

ααν oιμαx6ντιβιν η Παoxαλιιi; Αληoμoυγιdτι ι-
xε(νoυg oυ τραν69 oυ ιμιξιig; Toυ oπ(τι γ6νoυ-
γταν γταρ μαντιiν, dγoυ xιiτoυ πoυ λεν, αγασχη-

ρξoυιταν πατ6xουρφα, xαθαρζoυνταν xι ξιxα-

πνζoυνταν oι παiαντξfδιg μι τη xεiνην τη 1ειριd
του πυξd,ρι πoυ διjγoυγταγ σι ιjγα xoντ6 xαλαμ(δι

μι x6ρδα. Αοβ εοτoυνιi μι ι|.rηλ<i x dτoυ, ε φx ιανιi μ ι

μι xιgμιλ( τηγ παQασxιd oτην αυλrj τρουγιoιiρoυ

1αμπηλιi 6λα τα ντoυβ<1ργια, ετριβιiμι τα oαγiν-
τγια μι λανdρι xι ξιoυματιατ6 νιρ6 να φrjγoυν xι
oυ χoυQγιo(, oφoυγxαqνofoαμι τιg πdρτιg απ'
τoυs γουγτιiδιg, τιg αρdφιg τιg μoυoι1ντQιζ χι τα
ντoυλdπ1ια xι τ' αμπαρotiντγια, dλλαξαν xι τα
oτρoυo[ντγια τα xαθημιqνd χι εστQoυνιiμι τα
xαχ6. ταξιλιd μι τα πoυλιd ατι' τιgπρo(xιg μαg. Κι
ιiντρηδι ε(xαν δoυλειd,, otjxoυναν μι τα οαxιιi xι
μι τ' dλoυγoυ τηγ xoυπqιd απ' τoυ παμ( γα μη

μυρξει τoυ oπkιγ,Lxην πrjγηναν oτoυ μπαξ6 για
τα xρoυμιiγτγια. 'Eoπιρναν μι τoυ ξιβγαριi τoυ

xαλαμπorjxL }lL τ'Lζ πατιdτιg ατα μπαξ6ντγια, 6-

σπιQναγ τoυγ χoυχαρ6oπoυqoυ xι φtiτιβαν του

xoυxdqι. Tdτιg xα τoυν Aπρ[λη α1ιρνof oιν χι τoυ

ρ6Ιoμα dπoυ τoυ μιτιiξι. T6τιg Mαρ(γιατην dνoι-
ξη xαρτιqo{oαμι xαμνιιi xαλη μdρα μι rjλιoυν να
πdμι ατoυν Aγια - Nιx6λα χι στηγ ιixρα την
Αριiπιταανα πd,μινα πλdνουμι xινα λιφxdγoυμι
τατ6πγιατoυ παγ(πoυ ε(1αμιυφdγι στoυγ αQγα-
λι6 τoυ 1ειμι6να. T' απλoυγdμι στoυγ rjλιoυ oτα

1oυρταρ(ταχtα γα αoπg(oει χι γα στιγγι6oει. E-
πιρνdμι τιL τα τιoυxιd,ριxα τα ξιλιd γ"ι τ' dχχα τα
xαθημιρνιi π6oτρoυνdμι στoυν παλι6 τoυ γουγτd,

xι απαγoυθιι6 αι μνια πdτgα οτoυ νιρ6 xoυyτ6'

xτ6πα6ναν xιριμ6ν μιτoυν x6παγoυ γαφιiγoυν oι
λ6ριg xι τα 1c6ματα, θυμνιοr1μι τα τqαν6τιQα τα

ξιλιd τα τoαxoυνιiμι ντυo τQειζ χι ξιπ6λιτιg oτην
Aριiπιτoα τα βoυτoιioαμι χι τα ξαναβoυτotioαμι
oτoυ νιρι1 xι δ61α xoυπαγ(αει μι τoυγ x6παγου
που (ταν xι βαρri xι μαxριi τoυ ξriλoυ. T'απλoυ-
νdμι να oτιγνι6ooυγ στoυγ rjλιoυ xι ιiοταρναg

βαoιμαηλιoιi dρ1oυνταν o ι ιiντρη δ ιg μι τ' ιiλoυγα
xι τα φ6ρτoυγαγ για τoυ απku Στα τdλεια τoυ

Απρ(λη 6xoυφταν oτη Nιιiουατα χι τoυ πρc6τoυ

τoυ xdψιμoυ d,πoυ τoυ τριφιiλλι. Αγ 6φxιανιν
oτεyν6", τoυ γυρνotiσαμι χαγ ντυo βoυλ6ζ μι τoυ

διxριiνι να ατιγνc6oει, τoφxιανdμι xαπ[τoιg. Mα-
ξι6νoυνταν ooυρ6ν xι πατιotjγταγ παγoυθιι6 {-
σταQγαS xαπtτoιg χ ι τQ ε ιE μαξ( γ 6νoυνταν δ ιμdτι
μι βριμ6νι9 π6τoι9 μουErιdg".
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ΛAOΓPAΦIKO KAl EΘN0Λ0ΓIK0 MOYΣE|O

MAKΕΔONIAΣ Ι ΘPΑKHΣ

Αφoρμη για γα ασχoληθι6 oτo ιiρθρο αυτ6 με τo

Λαoγραφιx6 xαι Eθγoλογιx6 Mουoε fo Mαxεδo-
νfαg - Θρdxηg δ6θηxε απ6 μια μεγιiλη αφfοα πoυ
xooμε( εδι6 xαι δfo 1ρ6νια την πiαω dψη τoυ

Λαoγqαφιxo6 Moυαε(oυ πρog την παραλιαxf
λεωφ6qο τηg Θεοoαλον[xηg. Πρ6xειται γtα μια
ωραι6τατη αυθεντιxrj γυναιxε(α oτoλη απd τη

Nd,ουoα.
To Moυoεb απ6τo L970 οτεγdξεται oε διατη-

ρητ6o xτ[ριo πoυ τιτ(oτηxε τo 1905 yια xατoιx(α
τoυ πλoιjoιoυ εβρα(oυ εμπ6ρoυ τηg Θεooαλoνf-
xηg Γιαx6 Moδιdνο, oτην oδ6 B.'oλγαg 68'

O πυρrjναg για τη δημιoυργ(α τoυ Λ.M. υπrjρξε

η λαoγραφιxη oυλλoγf τηg Mαxεδoνιxrjg Φιλεx-
παιδευτιxη g Aδελφdτηταg. Mε πρωτoβoυλiα τoυ

πρo6δρoυ τηg Γιιiννη Tιiρη τo 7937 δημιoυργη-
θηxε oτην Aδελφ6τητα ''Tμrj μα Λαoγqαφ[αg" xαι
dγινε η αρ1η για τη ουγx6ντQωση τoυ πριiτoυ
λαoγqαφιxοf υλιxoιj. Για τη διαφfλαξrj τoυ η
Aδελφ6τητα (δρυοε τo Λαoγgαφιx6 Mουoε6o
Boρε(oυ Eλλιiδogπου εγxαινιdoτηχετo 1957 xαt
λειτofργηoε ατη Λεωφ6ρo N(xηg.
Tο 1959 ανdλαβε την πρoεδρ[α τηg Aδελφ6τη-

ταg o Kωνiνοg Kεφαλιig' o τελευτα(οg παρ6μενε

μ61ριτo 1979 ωgδιευθfγωγ orjμβoυλogτoυ Mου-
οε(oυ. Eπ( πρoεδρfαg τoυ τo |9]0 πηρε την επω-
νυμ(α ''Λαογqαφιx6 γ"αt Eθνoλoγιx6 Moυoε(o
Mαxεδoν(αg'', εν6 τo 7993 6.yινε'' ...Mαxεδoν(αg
- Θρdxηg''' Σrjμερα πρ6εδρο9 τoυ Δ.Σ. τoυ Moυ-
οε(oυ ε(ναι η x. Mαριdννα Bιλδιρ(δη - Xατξητ6-
λιoυ. To 1986 η επoπτε(ατoυ Moυοε(oυ μεταφ6-

Qεταt oτo Yπoυqγε(o Mαxεδονiαg - Θρdxηg,
εγc6 απ6 τo 200t αν{xει oτo Yπoυργε(ο Πoλιτι-
oμοf.
Aπd το L9'79 τo Λ.M. λειτoυργε( με μ6νιμo

πρooωπιx6 χαι πQoσανατoλζεται oτιg νdεg xα-
τευΘrjνοε ιg τη S επιστη μoνιπrj g 6qευναg.
Oι oτ61oιτoυ Moυoεfoυ πoυ xαΘoρζoνται απ6

τoυg τoμε(g τηg δραoτηqι6τητdg του εfγαι:
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τηE Eλ6vηg Mriτοιαλα ' Ζεγxiνη

].. Στον ερευνητιx6 τoμιJα: η πqοι6θηοη τηζ επι-
oτημoνιxrjg 6ρευναg (εθνoλoγιxηg - εθνoγραφι-
xrjg) τoυ παραδοοιαxof πoλιτιαμoιi oε συγεQγα-
o(α xαι με dλλoυg φoρε(g η ιδρrjματα τηg Eλλιi-
δαg xαι τoυ εξωτεριxoιi.
2. Στo μoυoειoλογιx6 τομdα : η διιiοωoη xαι

διαφιiλαξη τωγ τεχμηρ(ων τoυ παραδooιαxοrj
πoλιτιoμod χαι η χοιγoπo(ηoη τωγ απoτελεoμd-
των τηE 6ρευναg xαι μελdτηg αυτof τoυ πολιτι-
oμoιi με xιiθε τq6πo (εxθ6οειg, ανταλλαγ69, εx-
δ6οε ιg, ξεναγηoε ιg, εxπαιδευτιxιi πρoγρd,μματα
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γ".τ.χ')
3. Στo γνωμoδoτιx6τoψ€.α: η γνωμoδοτιxηεπo-

πτε(α αε μoυoε(α xαι oυλλoγ6ζ τηg B6ρειαg Eλ-
λdδαg xαι η oυνεργαo(α με oυλλ6γoυg xαι φoqε (g

για τηγ πληq6oτερη πρoβολη τoυ λαΙxorj πoλιτι-
oμorj.
Oι oυλλoγ69 τoυ Λ.E'M.M.Θ. περιλαμβdγoυγ

or{μερα περ(που 20.0Ο0 αντιxε(μενα xαι oμdδεg
αντιxειμ6νων πoυ αυξdνoνται xαθημεqινd, με α-

γoQdE xαι δωqεdg. Tα περιαo6τερα ε(ναι γιoρτι-
ν69 φogεοι(.g απ6 Mαxεδoν6α xαι Θρdxη. oι
,φoqεαι6g αυτ€g, φτιαγμ6νεg xυq(ωg γιαγα εγτυ-
πωoιιiξoυν, τoνζoυν την τoπιxη ιδιαιτερ6τητα
xd,θε xoιγ6τηταζ. Mαξi με τα ιiλλα ε(δη υφαντι-
xηg xαι xεντητtxηg (οτρωo(δια xαι πρoιxιd),
ε (να ι δ ε (γ ματα γUνα ιχε [αg αξιοαriγη ζ χα ι υπo μo-
yηg.

Στo Moυοε(ουπdρ1oυν επ(oηg εργαλε(α, oxεtiη,
('πιπ}'α, ε (δη ξυλoτε1ν iαg, ξυλoγλυπτιxη g, πη λo -

π}"αoτιxηg xα ι μεταλλoτ ε 1ν (α g, γ ια τη γ ε ξυ πη ρ d -

τηoη xαθη μερινι6ν λε ιτουqγιxι6ν η λατgε υτιxrilν
αναγxcilν. Oqιαμdνα απ6 αυτ6'6πωg ρ6xεζ, σΨo-
ντιiλια, xαo6}"εg,οινιιi, xαντηλια xαι xoαμη ματα,
πoλλti απ6 τα oπoiα ε(ναι αληθινιi 6ργα τ6xνηζ,
πρodq1oνται απ6 ιiξια, 6μπειqα αντριxti 16ρια.

Yπιiρ1ουν επfoηg αντιxε[μενα απ6 τηγ παQα-

γωγιxη δραoτηρι6τητα (γεωργ[α, xτηνoτρoφ(α
x.λπ) xαι αυτd, πoυ εξυπηρετo(lν τιg βαoιxdg
βιoτιx6g ανιiγxεg τηg xoιν6τηταg (xατοιx(α xαι
διατgoφrj).
Aντιπρoαω πευτιx6' δε(γματα τη g πνευματιxηg

ξω{g xαι τηg xαλλιτε1νιxηg δημιoυργιxrts €x-

φQασηζ τoυ λαoιj μαE ε(ναι oι φιγoιiqεζγ'αLτα
oxηνιx6'τoυ θεdτgoυ oxιriν, χαι τα μoυoιxd, 6g-

γαγα πoυ βq(οxoνται ατιg oυλλογ69 τoυ Moυ-
oεioυ.
Tα περιoo6τερα απd τα μoυαε ιαxd, αντιxε (μενα

του Λ.M. ε(γαι τoυ 19ου αιιiγα. Eλιi1ιατεg εξαι-
ρ dαε ιg υπ<iρ1oυν 1ιiλxινων xυρ (ωg εν επ(γραφων
αντιxειμ6νωγ τoυ 18oυ αιι6γα'
H πoρε(ατoυ αντιχ,ειμdνoυ απd την xαταoxευη

χαι τη χaηση τoυ ωE την προθηxη τoυ μoυoε(ου
ε[vαι μια oλ6xληρη περιπ6τεια. Tην πoρε(α αυτrj
την xαθoρζει ο d,νθρωπoE χαt τo υλιx6 τoυ αγτι-
xειμ6νου μ6oα ατo χc6Qο χαι τo 1q6νo' H φυoιο-
λoγιxli φθoqιiτηgιiληgτoυ (f φαoμα, ξ{λo, μ6ταλ-
λo, πηλ69, δdρμα, γυαλ(,1dρτo xλ.π) επιδειγιiγε-
ται απ6 την υγραo(α, ξηqαo[α, βqωμιd,, ξωrjφια,

μori1λα, oxoυριιi η τη φωτιd, το οπιioιμo, αx6μα
γ"αι απ6 τιg αλλαγ69 τηg μ6δαg αλλιi xαι απd
dγνoιαrj xαι αδιαφoq(αγιατη oημαο6ατoυ στην
6Erευνα τoυ νεoελληνιxori πoλιτιoμof .

Aυτ€.g ε(γαι oι αα(εg πoυ πoλλd αντιxε(μενα
εiναι πολrj χατεστQαμμdνα, γι' αυτ6 xαι ε(γαι
επtταταιxηανdγxη ναυπdρ1oυν oε xιiθε μoυoε(o
ε ργ αoτrj ρ ια oυντrj qη oη g 6λων αυτιiγ τωγ υ λ ιxι6γ'
'Eναg dλλog λ6γog πoυ υπιiρ1ει πληθc6ρα xιi-

πoιωγ αντιxειμ6νωγ χαι απουoiα xdπoιωγ dλλωγ
ε(ναι η διαφoρετιxrj θειigηoη πoυ ε(1αν oι πqcil-
τoι'Eλληνεg oυλλ6xτεg. Φιλoδoξ(α τoυg ηταν να
ουγxεντq6σoυγ τα πιo''σπoυ δα(α'', αντLX ε (μενα

τωγ πρoηγoυμιJνων γενει6ν, χωQrζ να δ(νουν οη-

μαo(α oταxατιt'περα, τα xαθη μερινιi, πoυ φυoιx6
ηταν να μεταπoιotiνται f να xαταoτρι1φoνται απ6
τηνπoλλrj χaηση'Αυτ69 ε(γαιo λdγοgπoυ 61oυμε

γιoρτινdg xυρ[ωg ενδυμαο(εg ενc6 ελιi1ιοτεζ χα-
θημερινdg.
Mια 6xθεoη εν6g Λαoγραφιxoιi xαι Eθνoλoγι-

xo{ Mουoεioυ ε(γαι 6πω9 πρoαναφ6qαμε η χoι-
νoπο(ηοη τωγ απoτελεoμιiτων τηg 6ρευναE στηγ
ιiπαιθρo oγετιx6 με 6να θ6μα, πoυ ιf1ει απασχo-
λrjoει πoλιi xαιρ6 - 1qdνια oλdxληqα - ερευνητ6g,
λαoγριiφoυg, εθνoλ6γoυE, ιστoQιχoιi g, oιxoνoμo-
λ6γoυ g, αρ1ιτ6xτoνεE χ.α. Tα δεδoμdγα τηζ dρευ-
γαζ χαt τα ξητoriμεγα τηζ 6xθεοηg πρdπει να
oυγxλ(νoυν στη συγισταμ6νη εxε(νη, πdνω oτην
oπο(α Θα δoυλ6ψoυγ o μoυσειoλ6γo9, oι εQευγη-
τ6.9, o αq1ιτι1xτoναζ, πoυ με τηγ βoηΘεια πoλλιilγ
τε1νιxι7ν (ηλεxτρoλdγoυ για τoγ ιδια(τεQο φωτι-
oμ6, o1ε δ ια ατη-xαταoτιευ αoτη π go θη xι6ν, συγτη -

ρητli, υπεrjθυγoυ για τηγ αoφιiλεια απ6 φωτιd
xαιx}'oπηx.ιi.) θα πρooπαθrjooυγ γα βρoυν orjγ-

χQoνεζ λrjoειg, πoυ ενεQγoπoιofγ xαι πρoβλημα-
τζoυν τo xoιν6, παρουoιιiξoγταE τα αντιxε[μενα
oε oιjνoλα ''μ6σα" oτo περιβtiλλoν τoυg. To μoυ-
αε(o ΣΗMEPA γ(νεται φορ6αg τoυ XΘEΣ.
Στα πλα(οια αυτdτo Moυoεio πQαγματoπo[ηαε

xαθ' 6λη τη διιiρxειατηg λειτουqγ(αgτoυg πoλλ69
θ ε ματιxd g εxΘ 6.o ειg 6πω g :''Nε 6τε qη παραδooια-
xη xεντητιxη'' (|977), ''ΣαραΧατodνιxη ξωrj xαι
τ(.γνη''(1979), ''Αoτιx6 Eλληνιx6 oπ(τι τηg Θεο-
oαλoν[xηg'' (1985), ''Πρι6τη γνωριμ[α με τoγ πα-

ραδoοιαx6 πoλιτιoμd τηζ πεQιoχ{g Φλι6ριναg"
(\e92) x.6..

Aπ6 τo Md,ιo τoυ 2003, ψετ6' απ6 8 1ρ6νια
απουo(αg απ6 την πoλιτιατιxli ξω{ τηs π6ληg,
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λ6γω των εργααιι6ν απoxατ6"oτασηζ τoυ διατη-
ρητ6oυ xτηρ(oυ, τo Mουοε6o αγαγεc6γειτιg oγ€.-

σεLE τoυ με τo xoινd με μια oειρd μoν(μων εxΘ€.-
σεωγ.
Η πριδτη αναπτιjoαεται στoγ ιo6γειo 1ι6ρo του

Moυoε(oυ xαι €1ει ωg θdμα ''Στoυg Mriλoυg τηg
Mαxεδoν[αg xαιτηg Θgιixηg _ Nερ6μυλoι, Nερo-
πρ(oνα, Nερoτριβ6g, Mαντιiνια στηγ Παραδo-
oιατιη Koιγωγ(α''.
Η δειiτεqη με θ6ματιg ''Παqαδoαιαx€gενδυμα-

o(εg τη g Mαxεδoν(αg xαι τη ζ Θριixη g 1 860- 1 960''

φιλoξενε(ται oε πιjγτε α(θoυoεg oτoνπρι6το 6ρo-
φo τoυ xτιρ(oυ. M' αυτην θα αo1oληθotjμε εxτε-
ν doτ ε ρ α γ ιατ [ παρoυ oιιiξε ι αη μαrπ ιx6' εxΘ € ψατα
απ6τη Nιiουαα.

H dxθεoη περιλαμβdγει 55 ενδυμαo(εg απ6
τη Mαxεδoν(αxαιτη Θριixη xαιαπ6τιg ιoτoριxιi
xεxυρωμιJνε g πρoεxτdσε ιE τoυ βoρε ιoελλαδιxof
1c6ρoυ (B6ρεια Mαxεδoγfα, Aνατoλιxf Θρdxη,
Aνατολιxη Poυμελ(α, Eιiξεινog Π6ντo9, Mιxριl
Aofα) 6πoυ xατo(χησαγ'Eλληνεg oε oυμπαγε(g
xoιν6τητεg, με oυνε(δηση τηs xαταγωγrjE τoυg,
xαθι6g xαι παραδoοιαxdg μεταμφι6oειg' Παρου-
οιιiξoντα ι αυγoλιxd 2000 αντιxε (μενα ( ενδri μα-
τα, xooμηματα, εξαρτliματα, 6'πtπ}"α, oxε{sη xαt
εργαλεiα) που αναφιJQoγται στη μoQφολoγ(α τη
λειτoυργ(α χαι τηγ τε1νoλoγ(α τηg dνδυoηg.
Πραδooιαx6g oνoμιiξoγται oι ενδυμαα(εg που

φορ6θηxαν oτην πρoβιoμη1ανιxf επoγη, πoυ
δ ιrj ρxε oε oτη Bιiρ ε ια Eλλι1δα ω g τη δεxαετ(α τoυ
Η παραδooιαxli ενδυμαo(α 6γτυγε xαι οτ6λιξε τo
xoρμ[, τo πqοoτιiτευε απ6 xινδιIνoυg oρατorjg
(x ρri o, ξ€ oτη,τQ αυ ματ ισμ6 ) xα ι α6 ρατoυ g (ν'αx6
ψdτι, xατιt6'ι6ρα, δαιμoν ιx6' x.d) xαι απoτελotjoε
6να ε[δog ταυτ6τητα9 πoυ δrjλωνε τo φriλo, την
ηλιx(α, τo επιiγγελμα, τηγ εθνιxιiτητα, τo θqrj-
σχευμα, τηγ πεQιoχli xαταγωγηgηxαιτo συγχε-
xqιμdνo τ6πo, τηγ χoιγωγιxηΘιΞoη, την oιχoγε-
νε ιαxη (παντρ ε μ6νη, χη Qα) xαLτηoυναιoθη ματι-
xη xαe6'oταoη (π6νθo g, χαQd).
oτρ6πog διαμ6ρφωoηgτων ενδυμαoιc6γ αυτι6ν

διι1πεται απd τoυg ν6μου9 τηg παριiδooηg, ε(ναι
πρoφοριx6g xαι ιiγραφoE.Η μια γενιιi παραδ(_
δει oτην ιiλλη, η μdνα oτην x6ρη, o τε1ν(τηg oτο
μαθητευ6μενo. oιπαραδooιαx6g ενδυμαo(εg δεν
απoλουθorjσαγ τη μ6δα τηg ν'dΘε επoγηg αλλd
επηgεdξoνταγ απ6 τη μ6δα. oι αλλαγ69 rjταν
μιxρ6g, o ρυθμ6g αργdg, γιατ( oτην παραδooιαxη
xο ινωγfα oπo ιαδrjπoτε αλλαγrj 6πρεπε να 6'1ει τη

γενιx{ απoδo1rj των μελι6ν τηg xoιν6τηταg.
' Eναg ηλεxτρoνιx6 g 1ιlqτη g δ ιιi1υoη E τωγ εγδυ -

μαoιι6ν πoυ παQoυoιdξoνται οτην 6xθεαη xαι
oπτιχoαχoυoτm6 υλιx6 με οτιγμι6τυπα απ6 την
επιτ6πια 6ρευνα για τιζ τoπιν'(.g ενδυμαα(εg oυ-
γτελoιjγ oτην πληρ6στεQη xαταν6ηoη τoυ πεQιε-
1oμdνoυ τηE 6xθεαηg.
Στη δειiτερη α(Θoυoα με εxθ6ματα απ6 την

Kεντριxrj xαι Aγατoλιxf Mαxεδoν(α θαυμdξoυ-
με τη ναoυoα(ιxη φoρεoιd, για τηγ οπο(α 6γινε
λdγog oτην αρ1η. E(γαι η νυφιxrj ενδυμαα(α τηg
Ρ[ναg Λ6γγoυ - Πετρ(δη απ6 τo 1883, την oπo(α
1dριoε oτo Moυoε(o η εγγoνrj τηE Σ.Mανoιioη.
To φ6qεμα ψε x6xxινεE χαι χQυσαφ( ρ(γεg φα(-
γεται 6τι δεγ τo ιiγγιξε xαθdλου o 1ρ6νοE. Στην
(δια βιτρ(να υπtiρ1ει χαι μια ανδριxη φoρεoιιi
απ6 τη Ndoυαατoυ 1900.
Δiπλα απ6τη βιτq(να βλ6πoυμε xαι διjo φωτo-

γραφ(εg oε μεγ6θυναη απ6την π6λη μαg.Στη μ6α
ε[ναι η (δια η Ρiνα Λ6γγoU με τoν ιiνδρα τηg
Γρηγ6qη Πετg(δη, τα 7 παιδιd τoυg χαι τηγ
πεθεριiτηg oτoγtiμoτηg x6qηgτηg Mαρfαg μετo
Θ. Xατξηγιαννdxη τo 1912.Στη δεrjτερη,απ6τo
1930,τoξει3γog Γεωργ(oυ xαι Aιxατερ(νη g Tρια-
νταφιiλλoυ.
H Nιioυoα 61ει 6ντoνη παEloυα(α xαι οτην Δ'

αiθoυoα με τo γ εν ιxιi τ(τλo''Mεταμφιι1oε ιg''. Στην
xεντqιx{ βιτρ(να δεoπ6ξουoα Θ6oη xατ€yoυν ('-

ναg γενiτoαQoζ χαι μια μπo6λα, εν r1 ν'dτω απ6 τη

γvωατrj φωτογQαφ(α με τo μπoυλoιixι μπqooτd
απ6τo παλι6 oπ(τιτoυ Γxαρνdτα ατην Πoυλιιiνα
τo L903 γ(νεται εxτενηgπεριγραφrj τoυ εθfμoυ.
Σε μιαμιxρf βιτρ(να δ(πλαβλ6πoυμε ιJνανπαλιd
πρ6oωπo, δωρειi τηg T(ναg Παραλ{ xαθι6g xαι
6να oxkoo γενiτoαρoυ του ξωγρdφου N(xου
Παραλri.

Bιβλιογqαφ(α
1. Λαoγραφιx6 xαι Eθνoλoγιx6 Moυoεio Mα-

xεδoν(αg, 'Eναg oδηγ6g για τη γνωριμ(α τoυ
Σ1ολε(oυ με τo Λ.E.M.M. Θεοαα}'oνfuηt993
2. Eνημερωτιxιi φυλλdδια τoυ Moυoεfoυ για

τιg θεματιx6g εxθdαειg.
3. www.in.grlthes/museum
4. www.culture.gr
5. http: I I alexander.macedonia.culture.gr
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H Φυoικη σΓηV Uπηρεo(α
τηq AvΘρωπoτηταq

Eιααγωγrf

Aπ6 τιg ανθρι6π ιν ε g δραoτη q ι6τητε ζ, η επιστη μo-
νιxrj δημιoυργ(α παρoυoιι1ξει τηγ μεγαλιiτερη
ο'υνo1rj xαι δrjναμη. Αυτrj 6δωαε oτον dνθErωπo,

πoυ δεγ ε(ναιτο πιo δυγατ6 ξωνταν6 πλιiομα, την
υπερο1rj πι1γω οε 6λατα dλλαπoυ χατoιχoιjν oτoγ
πλανητη μαg. Αυπj του ιjδωοε εμπιoτoαtiνη στoν
εαυτ6τoυ xαιπ(oτηoτo μdλλoντoυ. O ιiνθρωπog
6'yεtψ€oατoυ τo oπ6ρματωγ διαφoqιiν xαι πλεo-
νεxτη μdτωγ απ6 τα ι1λλα 6μιi.rυ1α πoU τoυ επdτρε-
ι|.rαντην μοναδιxrj ν"ατετιπ}"ηγ;tιxrj θ6οη πιiνω oτη

γη. Αλλιi ατα θαυμαoτ6' επιτει3γματι1τoυ, τdσο
στα μηχαγ ι x6. ψ€.οα 6oo χαι στιζ χαλ6 g T61νε g πoυ
ανυιpι6νoυν τη ξωri αε ανriτερα επ(πεδα, η επι-
ατημoνιxrj 6gευνα ε(ναι απαρα(τητη πρotπιiθε-
ση. Η δε επιoτημονιxf αxdι|.rη xαι η xαΘι6qωoη
επιστημoγιxηg μεθ6δoυ rjoαν oι ιiμεoεg αιτ(εg
oοβαρc6ν μεταβολc6ν τ6οo ατo πoλιτιx6 πεδio doo
χαι στιE αφαfρεg τωγ oιχoγομιxc6ν, xoιγωνιoλo-
yιν"ιilν, ηΘιxοiν xαι φιλοοoφιxι6ν αναξητηoεων
χαι μεταQQυθμ6οεων. Eξ ι1λλoυ o πdθog, o προαιι6-
νιog π6θogτoυ ανθριiπoυ, για μ6νιμη ειqηνη που
θα ε(ναι η εξαoφιiλιση τoυ πoλιτιoμori φα(νεται
να βq(oxεται xoγτtl στηγ πQαγματτlι6τητα εξ αι-
τiαg τηg τρoμαπτιxrjg τελειoπo(ησηE τωγ πoλεμι-
xι6ν μdoων πoυ π6τυyε η επιστημονιxη πρ6oδog,
6oo xαι αγ αυτ6 φα(νεται παριiδoξο. Η xατα-
oτροφ ιxη δriναμη xατ6" €ν αδ ιαλεxτιx6 ν6 μo oδη -

γε( αργd, ri γρηγoρα oε επoιxoδoμητιxιi αγαμoQ-

φωτιxd, αποτελdοματα.

Θα oxιαγqαφηooυμε τηγ χυQιαQχιxri δραoτηρι6-
τητατoυ ανθqιiπινoυ γ6νoυ9 πι1νω σε 6να xομμι1-
τι, τo ooβαq6τερo (oωg, γιατ( 6δωαε τη δυνατ6τη-
τα ανdπτυξηE τωγ υπ6λoιπων, σ' αυ"t6 πoυ λdγε-
ται Φ υ σ ι χ η. Η Φυοιx{ ε[ναι βαοιxη για τη ξωrj

τoυ Σταιjqoυ Σαμαqιi
Φυοιxoιj - μαθηματιxoιi

μαg γιατ( oι dνθρωπoι πoυ αο1ολoriνται μ' αυ-
τtjν, o ι επιατrj μoνε ζ, βαζ 6δωoαγ πoλλd πριiγ μα-
τα που αυξdνoυντιg ανdoειg μαE χαιτη 1αριiτηg
ξωrjg xαι αx6μα μεριxdg φoQ6ζ μαg διατηρoriν
oτη ξωη.

To πεqιβιiλλον

Αg ξεxιν{αoυμε απ6 xdτι απΧ6, απ6 τo αdqινo
περ(βλημα πoυ πεgιβd,λλειτην γη, απ6 αυτ6 πoυ
αυνηθ(ααμε να λι{με Aτμ6oφαιρα. Xωρfg τoν
α6ρα δεν ε(ναι δυγατ6 να ξrjoει o ιiνθρωπog xαι
γενιxd, 6λα τα ζι6α. Η oμιλ(α, τo βιiδιομα, η
xυxλoφoρ(α τoυ α(ματοg, εξαρτι6νται απ6 την
πoo6τητα τoυ α6ρα πoυ πα(ρνει τo ανθρc6πινo
αιiμα. Tα περιoo6τερα απ6 τα τα1ιiτεqα μdoα
μεταφοqdg xιγoιjνται μ6oα ατον α6qα. o αdραg

χQησιμoπoιε(ται για τηγ x(νηoη μη1ανc6ν πoυ
ελαττι6γoυν τoν ανθqι6πινo μ61θo.

H περιdργειατου ανθρι6πoυ, γιαγα γγωQ(oειτo
περιβιiλλoγ τoυ τoν oδηγηoε στηγ αναxdλυψη
τoυ otiμπαντog. O πqι6τog dνθqωπoE με τιE πε-

ριoριαμ6νεg παρατηqriοειg oτoν ηλιo, τη oεληνη
xαι γενιxd τα ιioτqα απ€ν'τηoε oριομdνεg γνι6-
σειζ πoυ δεν μπoqo{αε γα τιg πλουτ[oει, γιατ6
δεν ε(1ε τα απαρα(τητα 6ργανα για γα xdγει
παρατηρliοειg αxρ(βειαg. Mε την αναxd,λυιpη
6μωg xατ6πτQωγ χαι φαxι6ν, o ι1νθρωπο ζ,γ'ατα-
oxεfαoε τατηλεαx6πια, πoυ δd1ονται εxατoγτd-
δεg xαι 1ιλιι1,δεg φoQ6E περιoα6τερo φωg απ6
6τtτo ανθqιiπινo γυμνd μdτι. Axdμα με τα εQ-

τξιανιi xriματα oι γνιδαειζ γιατo oriμπαν επεγ"τ6"'

θηxαν αx6μα πιo πoλιj.

'OμωE, αν χαι η γη ε(ναι dνα μιxq6 οι6μα ουγxρι-
ν6μενo με τα doτρα, δεν ε(ναι xαιτ6οo μιxρη για
τoν dνθρωπo πoυ oυ1νι1δox(μαοε τη δυoxoλ6α
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γα πQoσδιoQrσει τη θ6oη τoυ μα χαι τη θ6αη των
dλλωγ αντιxειμιJνων πιiγω στη γη.

Η xαγoγιx6τητα με την oπο(α η γη χαι τα d,oτρα
xιγoιjγται μιioα oτo of μπαν, βoriθηαε τoν dνθρω_
πo να χQησιμoπoιr{οει τα d,αιρα xαθι6g χαι τoγ
rjλιo ααν oδηγ6 στηγ πoQε(α τoυ. 'Βyεt γ'ατα-
οxευιiοει ιiργανα πoυ τoγ βoηθoιiν στιζ παQατη-

ρηαειg τoυ χαι στoγ πQoσδιoριαμ6 με αxρ(βεια
τηg θ6oηg του πιiγω oτην επιφιiγεια τηE γηζ.

[Ι Eνιfργεια

'Eναg απ6 τoυg μεγαλιiτερουg θριdμβoυg τoυ
ανΘρι6πoυ 6γινε 6ταν αυτdg αναγνιliριoε πωζ
μεριxdg μoQφ6ζ ενιJργειαg, πoυ τιζ θεωρorjoε
6'oγετεg μεταξri τoυg, ε(1αν πQαγματιχ6" oτεν6
oιiνδεoμo. Tιg μoqφdg αυτ6gτηg εν6ργειαg oriμε-

Qα τιE oυγxεντρι6νoυμε oε 6γα yενtν"6 τk}"o

Axτινοβ6λα Eν6qγεια

Η αxτινoβ6λα ενdqγεια περιλαμβdνει τo oρατ6

φωg, διio μoQφdE α6ρατo φωE, τo υπ6ρυθρo xαι
υπεριι6δεg, τα Egτξιαν6" ν"'ι3ψατα, τιg αxτ(πεgΧ
1'|"αLτLζ αxτ(νεg γ.

Γιατoγ πρι6τo dνθqωπoτα μoναδιxιi ε(δη αxτι-
νoβ6λου ενdργειαg riταν αυτd που προdρχoγται
απ6 τoν fλιο xαι τη φωτιιi. Για πρι6τη φoρd τo
L873 o αxωτodξοg Ιι1xωβοg Mι1ξουελ πρ6τεινε
μια xαινoιiργια θεωρiαγιατo φωζ, χαι d1ι μ6νo
ερμrjνευoε τη φrjοη τoυ μα xαι πgo6βλειpε xαι-
νor1ργιεg ι1γνωοτεg μoQφdζ εν6ργειαg. Αqγ6τε-
gα τo 1887 o Γερμαν6g Eqρ(xοg Xερτξ παρriγα-
γε χαι χQησιμoπoiηoε ιjγα xαιγo{ργιo τιiπo αxτι-
νoβoλ(αg πoυ μαζ ε(ναι γνωατrj ωg ερτξιαν6. η
ραδιoφωνιιι6' ν"ι3 ψατα. Η oυ μπεριφoρd, τη g αxτι-
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νοβολ(αg oε μεριx6g περιπτι6οειg δε(1νει 6τι αυτri

ε(ναιxrjματα εγι6 οε ιiλλεg 6τι ε(ναιυλιxηg φf oηs.
H διαφoρd πoυ υπd,ρ1ει ανd,μεοα oτιg μoρφdgτηg
αxτινο β6λα g εν 6qγ ε ια g οφ ε fλεται οτη ου1νdτητd,

τoυE.

oι υπ6ρυθρ εgαν"τ(νεg ε(ναι τdπog α6ρατηg αxτι-
νoβoλ(αg πoυ απoQQoφdται απ6 τα oc6ματα πd_

γω στηγ oπo(α πι{φτει χαι τα θερμα(νει γι' αυτ6

χQη σιμoπo ιotjγτα ι πoλιj oτη β ιo μη1αν (α. Eπε ιδη
δε 61oυν μεγαλriτερo μljxog xriματog απ6τo oρα-
τ6 φωg διαδ(δoγται ευxoλ6τερα στηγ ατμ6oφαι-

Qα χαι χQησιμoπoιoιjγται στη φωτoγραφ(α για
να πd,ρoυμε xαθαρ6τεQεζ φωτoγqαφ(εg απ6 α-
π6oταοη.

oι υπεριcilδειg αxτινοβoλ(εg πqοxαλo{ν φΘoρι-
oμd μεqιxci:ν oυοιι6ν με χαQαχτηριατιxιi χQc6μα-
τα γι' αυτ6 1ρηoιμoπoιorjνται απd μεταλλειολd-
γουg, xαθc6ζ για τηγ παραγωγrj βιταμiνηg D oτo
oc6μα χαι σε μεριxdg τρoφ69.

Oι αxτ(νεg X που μαg ε(ναι γνωοτ6g απ6 την
Ιατριxη, (dπωg χαι oι αxτfuεgγ),1ρηοιμοπoιof-
νται χαι oτη βιoμη1αγ(α αυτoxινητων για γα
διαπιoτωθε( αγ xι1,πoιo τμημα εiναι ελαττωματι-
ν"6 ν'αΘι1g χαι σε ι1λλoυg τoμε(g'

Πoιog θα μπoρoιiσε να φανταοτε( πωg θα μπo-
ρoιioε να μεταδoθε( με την αxτινoβ6λα ενdργεια
o riχog xαι η 6γ1ρωμη αx6μα ειx6γα. Kαι 6μωg

orj με ρα μπορoιi με, xαΘ ιoμ6νo ι αγαπαυτι ν'6" oτη

ξε oταοιd τoυ oπ ιτιoιj μαζ γα παραxoλου θori με τι

γ(νεται oε xdθε γωνιι1, του πλαν{τη μαζ με ειx6-
γεζ πoυ 61oυν τo φυoιx6 τoυg 1ρι6μα.

Στoν αγc6να τoυ, o ιI,νθρωπoE γtα τηγ xαλυτιigευ-
ση τηζ ζωrig τoυ δημιοι1qγησε τιζ απλ6g μη1αν6g
χαιτιζ μη1αν6g εoωτεqιxηg xαrioηg. O 19og αιc6-

ναg εf1ε χαQαχτηQιατε( οαγ o αιι6ναg τoυ ατμοf .

Πιiqαυλoι-Aοτqoναυτ ιxt|

oι μη1αν6ζ, πoυ πρoαναφ6ραμε, 1ρειdξονται
για τη λειτoυqγ(α τoυE τo οξυγ6νo τoυ α6ρα, μα
τo 6νειρo του ανθqι6που απ6 την αρ1αι6τητα
rjταν να βγει 6ξω απ6 τo γ{ινo περ(βλημα oε

1ιiρoυg 6πoυ oι oυοxευ6g, πoυ εγ τω μεταξf εi1ε
αναxαλfψε ι, τoν πληρoφoροrjοαν πωg δεν υπι1ρ-

1ει α6ρα9. 'Βτoι δημιoυργrjθηxαν oι πfραυλoι.
oι πιiραυλoι ε(γαι μια xινητrjQια μηχαγη πoυ

1αραxτηρζεται απ6 τo γεγoν6g 6τι εν"τ69 απ6 τα
xα6oιψ6" τηg μεταφ6Qει χαt το απαρα[τητo γLα
xαrioη υλιx6. O πrjqαυλog 6ooψηλ6τερα ανεβαi

Tξ6η μg Kλερz. Mι1'ξγoυελ, (1 83 1 - 1879)

Koνραvτ Pι1ντγιεv (1845 - 1923)
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x6 διdοτημα 1 δευτερoλdπτου. Γι'αυτ6 χατα_
oν"ευ daτητιαν π6 ρ αυ λο ι μ ε πoλλoιi g o ρ d φoυ g που
αποoπιiνται xαι π6φτoυν 6ναg 6να9 μ6λιg γ"ατα-
ναλωΘoιjγ τα ν"α6oιψ6" τoυζ χαι oυμπληρωθεi η
απooτoλη τoυg.

o πρdδqoμoζ των πυqαιiλων υπηqξε o ριfοog
μαΘηματιx6g Kων/νog Toιoλx6φxυ. o Tαιoλx6φ-
oν"υ ηταν, dπωE xαι o μεγαλdπγευστoζ μoυoιxdg
Mπετ6βεν, xoυφ6E. o xουφ6g 6μωg εxε(νoζ χα-
θηγητtis των μαθηματιxιilν εν69 επαρ1ιαxοf Γυ-
μναoioυ dxουγε oτα βι1θη τηE ψυχljζ τoU τoυE
παλμot'g του μ6λλοντog. Kαρπ6ζ των τoλμηρι6ν
oνε(Elωντoυ rjταν 6να dgθρο που δημoο(ευσε στα
1903 με τ(τλo ''η εξερειiνηoη τωγ χoσμιχι7ν γι1-
Qων με μη1αν6g πoυ xιγofγται με αντ(δραση''. Mε
τo ιiρΘρo εxε(γooToιολx6φoxυ απoδε6xγυε θεω-
qητιxd πωE τo o16διo τωγ διαπλανητιxι6ν ταξι-
διriν, πoυ ωgτ6τε πεqιγρdφoγταν στα μυθιοτο-
ρrjματα, μπορoιioε να πQαγματοπoιηθε( xαι μd-
λιoτα oτo πρoοε16g μdλλον. Περι6γραφε μι1λιoτα
χαL μια ''αμαξοoτοι1fα" πυραιiλωγ πoυ αποτελεf-
ταt εν"τ6g απ6 τo xαθ' αυτd "6χημα'' γ"αι απ6

Koγοταγτιν Toιoλx6βoιι,
o πρωτoπιiρog των πυρdυλων

νε ι χα ι σε αραι6τε ρη ατμdoφα ιρ α, 6πoυ τα ν"αf οι-
μα εξατμζoγται γQηγoρdτερα τ6oo μιxρ6τεqη α-
ντfoταoη αυγαγτιi με απoτdλεσμα γα xινε(ται με
μεγαλ6τεqη ταβτητα. oι πriραυλoι oτη μoaφf
πoυ πrjραν οημερα εiναι μια ν"ατdxτηoη τoυ αν_
θρι6πoυ πoυ εμφαγi.οτην"ε oτογ Δεfτερo Παγxd-
oμιo Π6λεμο, d1oυν 6μωg xαι αυτo(, 6πωg xαι
6λε9 γενιxd oι δημιουqγfεg τoυ ανθρι6πoυ, τoγ

μαxgινd τουg πqdγoγo. oι τ6μεg,6πωg xαι η

φ{ση, δεγ xd.νoυγ dλματα. Προ1ωρofν εξελιxτι-
xι1. Πρ6γογoζ τωγ πυqαfλων ε(ναι η ταπεινrj
ρoυxdτα- τo πυgoτι11γημα. 'Eγα παλι6 xινdξιxο
1ειρ6γραφo με θαυμι1σια ειχoγoγQιiφηοη αναφ6-

Qει πωζ ο oγντdι, γιoζ τoU Tξdνxιg Xαν, ξεxινι6-
νταg απ6 την B6ρεια K(να, που ε(1ε xαταxτηoειo
πατ6ραg τoυ, ι1φταoε τo L232 γ"dτω απ6 τατεtyη
τoυ Πεx(νoυ 6πoυ τoν περ(μενε η μεγαλιjτερη
6xπληξη τηζ ξωfE του. oι αμυν6μενoι Kιν6ξoι
χQησιμoπoιoι'ioαγ δfo μυοτιx6'6πχα: Tο dγα απ6
αυτd περιγρdφεται oτo 1ε ιρ6γραφo σαν πQαγ μα-
τιx6g xεραυν6g που δoγοf αε τα oυριiνια, ενc6 τo
dλλo, αx6μα φοβερ6τερο, fταν τo β6λog τηE φω-
τιι1,g που πετοfoε.

'Εγει υπολογιοτε( πωg οι πιiραυλoι ξoδειioυν
περiπoυ 5 xιλd xαfoιμα xατ6'τ6νo χαιγιαχQoγι-

62



NΙAqΥΣTΑ

βoηθητιxoιig πυραr1λoυE πoυ απο1ωgζoνταγ d-

ναg 6να9, με πQooQισμ6να δι6ooυντην απαqα[τη-
τηταγtτητα για τo διαπλανητιx6 ταξ(δι. Αν6φε-

Qε χαι τηγ χατασχευrj τε1νητoιi δoρυφ6Qoυ πoυ
θα περιoτρ6φoνταν γιjqω απd την γη με τα1ιiτητα
8 1ιλιoμdτρωγτo δευτερ6λεπτο xαι θα1ρηαiμευε
οαν ''αμαξoστd.σιo" για τα μελλoντιxιi ταξ(δια
στoυ E χoσμιxo6 g 1ι6ρoυ g. Στη μιχQli π6λη Καλorj -

γχατη γενdτειρατου Toιoλx6φoxυ ν6τια απ6τη
M6o1α, τo ξrJλινo oπmdxι πoυ 6ξηoε ο πατ6ραg
τηζ αστQoγαυτιxrjg d1ει μετατραπε[ oε μoυoεfo
μαι 61ει πρooτεθε( στOυζ Nαoιjg τηg Eπιατημηg
πoυ δεγ 61ει πατρ(δα.

Απd τη oτιγμrj εxε(νη μπoρoιiμε να ποιiμε πωg dτι
απ6 αιι6νεg ηταν λα1τdρα xαιτελευταiα Επιoτη-
μη dγινε xoινrj oυνε(δηαη που πρooδιoρζεται με
δυo ελληνιxdg λ6ξει9 πoυ dγιναν μια: Η Aοτρo-
ναυτιxt] rj ΑoτρoπλοΙα.

Η Αoτρoναυτιxη dνοιξε τιg πdρτεg τoυ διαoτη-

ματoE. Στιg 16 του Ιoιiλη τoυ t969 oι Αμεριxανo(
Αρμoτρoγx, Ωλντριν xαι K6λινg rjoτερα απ6 τα-

ξfδι 239.000 μιλfων (382.400 1ιλιoμ6τρων) oδη-

γησαγ τo διαoτημ6πλοιo του πqογριiμματog ''Α-
π6λλωγ 1].'' xαι oτιg 10 xαι56'ι6ρα Kανιiβεραλ o
Aρματρoγx με τo αQιστερ6 τoυ πdδι ''πρooελην6-
γταγ'' για να τoν αxoλoυθrjoει ιiοτερα απ6 20' o
Ωλντριν πQαγματoπoιι6νταg 6τoι τo μυθιoτορη-
ψατιx6 ταξ(δι τoυ Ιoυλioυ Bερν.

o ι πρoαπdθε ιε g των επιoτη μ6νων oυνε1ζονται.
Σημερατα μη1αν(ματα πoυ oτ6λγει o ιiνθρωπog
οτo δ ιιioτη μα μαξειjoυν πλη ρoφορ (ε g γα τoν Aρη,
την Aφρoδkηxαtτoυg d,λλoυg πλανrjτεg xαι δεν
ε(ναι μαxριιi η oτιγμη πoυ o ιiνθqωπog θα τoυg
επιoxεφτε(.

Exατoντιiδε g δoρυφ6ρo ι γυρ ξoυν γf Qω απ6 την

γη με σχoπ6 να oυγxεντgι6νoυν πληρoφoρ(εgγια
τιE μετεωQoλoγιx6g μεταβoλ69 rj για να xατευθιj-
νoυγ τιE qαδιoφωνιxdg { τηλεomιx€g εxπoψπ6'g
οε 6λε9 τιg περιo1dE τηE γηζ.

Aτoμιxri εv6ργεια

Mε την ανατoλf τoυ 20oυ αιι6γα oι εφημεq(δεg
χαι τα επtστη μoνιxι1 πε ρ ιοδ ιxd δη μoo(ευαγ ασlJ -

νfθιατεg ιατog(εg για τQoμαlητιx6' πoo6 εν6q-

γ ε ιαζ πoυ βρ ioxoνται xλε ιoμ6να μdoα oτα ιiτo μα.

oι αναxoιγιiαειg αυτdg βαοζoνταν πιiγω σε μLα
θεωρiα του Αλβ6ρτoυ Αiγατdιν η oπoiα διατυ-
πc6Θηxε τo 1905. o ΑΙγoτιiιγ π(oτευε πωg 6λη η
ιiλη τoυ oι1μπαντοg ηταν xdττ dμοιo με συμπυ-
xνωμ6νη ενιJgγεια χαι πωE 6λη η εν6ργεια rjταν
xιiτι d μο ιo με αναλυ μdνη ιiλη. M ε ιiλλα λ6γ ια rjλη

xαι εν6ργεια στηγ πQαγματιχ6τητα ε[γαιτo (διο

πριiγ μα με δ ιαφoρ ετιιrj μoρφrj.' Eδωoε μιiλιoτα
χαι τoγ τtπo Ε' = mc2. που εxφριiξει την ιooδυ-
ναμ(α μιiξαs (rjληs) xαι εν6ργειαE, dπoυ E =
εν6ργεια m : μd,ξα, c = ταx6τ1τα φωτ6g (3.!07

1ιλι6μετρα τo δευτερ6λεπτo.). Σιiμφωνα με τoγ
τtπo cιυτ6' αγ 6γα xιλ6 rjληg μετατQαπεi oε εν6ρ-

γεια θα παρα1θoιiν 25 διοεxατομμrJρια xιλοβα-
τι6ρια, εγιi ε(γαι γνωoτ6 πωg απ6 6να xιλ6 xdρ-

βoυνo πα(ρνoυμε 8,5 πιλoβατιiqια' H πρc6τη

εν6ργεια εfναι γνωoτli oαν ατoμιπrj (πιο oωoτd
θdπρεπε να λdμε πυρηνιxη γιατ[ 6λη η εν6ργεια
περιxλε(εται στoγ πυρliνα τoυ ατ6μoυ), η δειiτε-

Qη χημtχη.

Mε την απoδ6αμευση τηζ ατομιxrjg εν6ργειαE
ε(ναι δεμdνα τα oνdματα πoλλι6γ επιoτημ6νων
απ6 πoλλ69 χ6Qεζ, πoυ δoιiλεψαγ πoλλd 1ρ6νια
για τoν oxoπcj αυτcj.

Δυoτυ1ιilg η πρc6τη εφαρμoγti τηg ατoμιxrjg ενdρ-

γειαE rjταν η ''Ατoμιxη B6μβα''. Στιg 4 xαι 30'
τoπιxηc6ρα Eιρην ιxoιi, dνα ιπτιiμενo υπε ρφρori -

ριo Mπ6ιγxΒ29 τηE αμεQιχανιx{g αερoπoq(αg
εξαπoλι1ει την πρι6τη ατoμιxη βdμβα, πoυ εξα-

φανξει την Ιαπωνιxη π6}'η Xιρoο(μα, για γα
αxoλoυθrjαει τηγ τ6γητη9 oτιg 11 xαι \'τηE 9ηE

Aυγoιioτoυ τoυ ιδ(oυ 1ρ6νου τo Nαγxαoιixι.

H ατoμιxli ενdργεια διαφ6ρει απ6 τιg ιiλλεg

μoQφ6E ενdργειαg γιατ( ε(ναι απoτdλεoμα διd-
απαoηg { αjντηξηg οριoμdνων oτoι1ε(ων. Η απε-
λευθ6ρωoη τηE ατoμιχηg εν6ργειαg θα λιjoει τo
ενεργ ε ιαx6 πq6 βλη μα πoυ oλo6να γ(νεται οξιjτε -

ρο. Aπ6 τα oτoι1ε(α πoυ μπoρoriν εtjxoλα γα
διαoπαoτoιjγ εfγαι τo oυρtiνιo παι μdλιoτα μια
μoaφlj τoυ (ιo6τoπo)τo oυρtiνιo 235.Κατ6'τη
διdoπαoη εν69 πυρrjνα oυραν(oυ παq<iγoνται
δrjο νετρdνια χαθ' 6να απ6 αυτιi θα διαoπdoει
6να πυρrjνα oυραν[ου πoυ xαθ6γα δ(γει διjo γdα
νετρ6νια γ,.o.τl.. H αντ(δραoη αυτη oνoμdξεται
αλυoιδωπi. Κατιi την δ ιd,oπαoη αυτrj ελευ θ ε qιδ-
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Aπo τo αδρανdg απλ6 dτoμo στo εγεQγειαχ6 συγχQ6τημα

oι ειρηνιxdE εφαqμογ€E τηE Aτομιπli5 Eνdg_

γειαE.

'EναE πυρηγιχdζ αντιδραoτηραg απoτελ εkαι'.

α) Aπd τo πυQηγιχ6 αg τo ποriμε xαtioιμo π.1.

oυριiνιo 235 η τεμητ6" ισ6τoπα, Πλoυτι6νιo
239 xαι oυρd,νιο 238

β) απ6 τoν επιβραδυντrjρα πoυ oxoπ6 d1ει να
χρατd τηγ τα1ιiτητα των νετρον(ων αε oqιoμ6νο
επ[πεδo για να ε(γαι απoτελεoματιxιi xαι

γ) απ6 τoτpυxτιx6 ρευoτ6 πoυ παfqνειτην Θεq-

μdτητα χαι την μεταφ6ρει εξωτεριxd, xαι

δ) απ6 τιg διατdξειζ πoυ ελ6γ1oυν τη λειτoυρ-

γ(α τoυ αντιδραατrjρα.

Kd,θε πυρηνιxη αντ(δραoη oυνoδ ε{ εται xαι απ6
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ραδιεν6ργεια πoυ η επ(δραori τηg ατoυg ξω-
ντανoιjg οQγαγισμo6g 6ταν ξεπεριioει dνα
dριo ε (ναι xαταστQεπτιxrj' Πqoi6ντα τηζ πυ-

ρηνιxrjg αντfδqαoηg ε(ναι oι6ματα ραδιε-
νεργd πoυ αναπληρι6νoυν τα ελd1ιoτα φυ-
oιxd, ραδιενεργιi πoυ τ6oo 1qrjοιμα ε(γαι oε
πoλλoιig τoμε(g τηg ανΘριiπινηg δραoτηQι6-
τηταg

'Eτoι 
με τη qαδιεν6ργεια μπoqοf με να πQoσ-

διoρ (οoυ με τo π(ιγog, την πυxν6τητα χαι τηγ

εoωτερ ιxrj δoμη των υλιxιiν rj να πρooδιoqi-
σoUμε την ηλιxfα τωγ πετQωμιiτων' Mε τη
ραδιεν6ργεια μπoρof με να βροιiμε την ηλι-

,ras riy,4}yοωz.''z ?!' /'4rgΦι1 x(α αρ1αιoλoγιxι6ν ευρημdτων, απoλιθω-

μdτων αx6μα χαιγαπQoοδιoρ(ooυμε τη γγη-
oι6τητα εν6g παπιiρου. Kαι πoιoE δεν 61ει
αxoυoτ6' για τηγ ευεργετιxη επ(δqαoη τηg

ραδιεν6ργειαE στoUζ χαQχιγoπαθε(g. Oι α-
xτtνεgγ οταματdν τη ξf μωοη xαι επoμιJνωg

θα 1ρηoιμοπoιofνται για την απoοτε(gωoη
xαι oυντηqηση των τqoφιilν 6πωg το γιiλα (
το xρdαg πoυ αλλοιιiνoγται ειjxoλα. Tα ρα-

γεται 6να τεριioτιo πoo6 εν6ργε ιαg με τη μoQ:n *;ff;:E:,'J*#ilJ ffiffi|;ffiffi',-::::ffJ
θερμ6τητα9. To ρυθμ6 τηg διdοπασηζ τoγ χoα- _'| '-''ξ -

τoriμε αε ιjγα oριoμ6νo επ6πεδo για γα .;;r;; ]_1^1L9::'λουΘοιiμε 
την ποqεiα τoυg' 'Eτoι μελε-

λευτoιiμετη θερμ6τηταπoυ παριiγεται.;;; 1:::'::" 
πoρεfατoυ ραδιενεργοri ιiνθραxα μ6-

xαταφ6ρνουμε με τoυs πυρηνιxorjζ ";;;;;: :":]i-*:λλατωγ φυτιiν θα λrjooυμε το πρdβλημα
JvuvUl| 

τηg φωτoαιiνθεoηg πoυ θα μαg δι6οειτην δυνατ6-
Qεζ' τηταναπαραoxευdσoυμε φυτιxdgτqoφ6g.

ΗΘεωρ(ατoυ Mιiλθουg (oriμφωνα μετηγ θεωρ(α
αυτη o πληΘυoμdgτηζ γηζ αυξdνεται xατd Γεωμε-
τριxrj πρ6oδo 2, 4, 8, L6,32..'', εγι6 τα αγαΘιi για
την διατροφri τoυ xατιi Αριθμητιxη 2,4,6,8, L0,
Ι2...), χαι τωγ απαιoι6δoξων oπαδι6ν του φα(νε-
ται πωζ δεν 61oυν πια πdqαoη, yιατ( δεν ε(1αν
υπoλoγfαει τιg δυνατ6τητεE πoυ xqιjβει ο επιατη-

μoγαE dνθρωπog, αυτ6g πoυ xατdφεQε γα πoλλα-
πλαoιdoει τηγ παQαγωγrj αγαθι6ν, αυτ6g που θα
xαταφ6ρει oτo πoλlj xoγτιγ6 μ6λλoν γα αγτLχατα-
απjoειτη βααιxη πηγrj εν6ργειαE,τo πετq6λαιo, με

μια <iλλη η ιiλλεg μoQφdζ εν6ργειαg, αυτ6g πoυ θα

μπoρdαει γα απoχQυπτoγqαφηoει τα μηνιjματα
τoυ χoσμιχoιi δ ιαoτ{ ματoζ γ ια γα xd,ν ε ι τη ξωη τoυ

ανθρι6πoυ αx6μα πoιo dνετη, αx6μα ποιo ανθριi-
πινη
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0I ANAΓKEΣ TΩN ΠAIΔIΩN ΣTlΣ META-
BAΛΛOMENEΣ ΣYNΘΗKΕΣ THΣ 0IK0ΓE_
NE|AΣ KΑl ΤHΣ KOINΩNIAΣ Τ0Y ΣHMEPA

o Freud ε(πε 6τι τo παιδ[ ε(γαι πατ6Qαζ τoυ
ενηλιxα ανΘρι6που. Kιiτω απd την φαινομενιxrj
αυτrj παραδoξoλoγ(α, περιιJγραι|.rε 6τι o τρ6πoE
που ξrjoαμε oαγ παιδιd, επηρεdξει xαθoριοτιxd
τoν τq6πο που ξo{με, συμπεQιφερdμαoτε οαν
ενrjλιxεg xαι αυτ6 61ειτεριioτια οημαoiα: η χoι-
γωγ(α τoυ αιiριo, δεν εξαρτιiται μιiνo απ6 τιg
πo}τιτιx('g χαι χoιγωγιx6g πρoοπdθειεg τoυ orj-

βεQα, αλλιi o' 6γα πoλrj μεγιiλo πoαoοτ6 απ6 τoγ
τg6πo πoυ ανατρdφουμε τα παιδιd μαg oriμερα,
απ6 τoγ τριiπo δηλαδη πoυ ιχαγoποιoιjμε τιg
oυoιαατιx6E τoυE ανd,γxεg. Η μελ6τη λoιπιiγ τωγ
αναγxιfν των παιδιιilγ χαι τωγ oωατ6τερων τρ6-
πωγ ιχανoπo (η orj g τoυ g €.γει Θ ε μελιαxrj oη μαo(α
τ6oo για την διx{ τoUE σωματιxη τι'αι ιi.rυ1ιxrj

υγε(α xι ευτυ1iα τηζ χoιγωνfαg πoυ παραδfδoυ-

με στα παιδιd μαE χαι μ6oα ατην οπo(α θα
ξliαουμε τα γηQατειd μαg, 6ταγ αυτιi πια θα
61oυν αναλd β ε ι την οxυτιiλη τη g λε ιτoυ qγ [αg τη g.

Mπoρoιiμε να διαιρι1ooυμε τιζ βαoιxdg ανιiγxεg
τoυ παιδιoιi oε τqειg xατηγoρiεg :τιg βιoλoγιx6g,
τιgι!υ1tx6.g χαι τιζ xoινωνιxιJg ανιiγxεg.

Αυτoνdητo ε(γαι 6τι ot χατηγoQ[εg αυτ6g δεν
ε(ναι ανεξιiρτητεg, αλλd αλληλoπλdxoγται χαι
αλληλo επη ρ ειiξoνται απ6λυτα. Σι6 μα, ιpυ1rj xα ι
πεqιβdλλoγ ε(γαι η αδια(ρετη 6xφqααη τηE πQo-
oωπlrι6τηταζ του παιδιof χαι τoυ ενrjλιxα.

oι Bιoλoγιn€g ανdγxεE ε[ναι γνωoτ6g χαι αφo-

ρoriν την oωματιxrj υγε(α του παιδιo(l ψ'6.oα απ6
την oωοτri διατροφη xαι πεq[θαλψη.

τηE Σoφ[αE Λ]γγoιi Kαqαγ]αγγoπoιiλoυ
noιν ων ιxηg λε ιτ oυ qγoιi

oι ιpυ26ιxdζ 
'lCιL 

xoινωνιx€5 ανdynεE τoυ παι-
διoιj: To πqι6τo xαι βαoιx6τεQo χοιγωνιx6 περι-
βιiλλoν τoυ παιδιοrj ε(ναι η oιxoγι1νεια. Kαι ιpυ_

μιx€g ανdγxεg τoυ παιδιof δεγ υπd,ρ1oυν ανε-

ξdρτητα απ6 την oιxoγ6νεια. Aγ τo παιδ( ε(γαι o
πυρtjναg, η oιxoγιfνεια ε(γαι το πρωτ6πλαoμd
τoυ. O μεγιiλog Bρεταν6E παιδfατqog xαι ιpυ1α-
ναλυτrjg Donald Winnicott ε(πε: "Δεγ υπιig1ει η
ιjγγoια τoυ παιδιo(s απ6 μ6νη τηg' Yπdρ1ει τo

ξειiγog μητdραg-παιδιο{"' Kαι αργ6τεqα τo οιi-
νoλo τηg oιxoγι1νειαg.'oπωg oτην Ιατριxli η επι-
x6ντρωoη ατην παθολoαγατoμιχr1 βλ,iβη σαγ αι-
τ(α τηg αρρc6oτιαg αγτιχαταστd,θηxε απ6 την
ιfγγoια τηg δυoλειτoυργ(αg πoU πQoχαλε[ την

βλ<iβη, 6τotγ"αι στηγ σημεQινrj ψυ1ιατριxr] η 6ν-

γoια τηE ιi-rυ1ιxηg πιiθηoηg (o' 6να παιδ() αγτι}ια-
ταoτιiθηxε απ6 την dγγoια τηg δυoλειτoυργ(αg
oλ6xληρoυ τoυ oυατriματoζ τηE oιxογιJνειαg πoυ
πρoxαλε( διαταρα1rj ο' 6γα απ6 τα μdλη του.

Η ψυ1αναλυτιxrj θεωρ(α μαE 6δωoε μια ειx6να
λεπτoμερε ναxη xαι 1ι,ατα"colτLστιxη y ιατα ατ<iδια
τηg ιilυ1ιxrjs εξ6λιξηs τoυ παιδιo:i xαι τιg ανd,-

γχεζ πoυ ε6γαι εγτoγ6τερεg oε xιiθε οτdδιo.

Πρι6τog o Freud περι6γραιpε τα ατd,διατηg ιpυ1ι-
xηg πορε(αg τoυ παιδιo6 xαι τα δια(ρεoε στα

γνωoτιi : oτoψατιx6, πρωxτιx6, φαλλιx6 χαι γε-
νετηoιαx6 πoυ xαλι]πτouγ τα πρrilτα 6ξι 1ρ6νια
τηE ξωηζ xαι d1oυν παθoριoτιxf oημαοfα γι'
αυτην oλοxληρωoη τηζ ψυχιxηg δoμηg τoυ αγ-
θρι6πoυ. Στην oυν61εια oιWinnicott xαι Fairbain
πρo1ι6ρηoαν oτην μελ6τη τηg διαπq ooωπιxηga1€-
σηζ τoυ παιδιoιj πQoζ τη μητ6ρα xαι αργιiτεqα
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πQoζτα ιiλλα πq6oωπατηζ oιxoγ6νειαg, ενι6 o J.
Bowlby ξ επ ιν ι6ντα g απ6 ψυ1αν α}'υτιx6" αλλd xα ι
ηθολoγιx<i χαι πε ιQαματιxd, δεδoμdνα περι6γρα-
ψε τoν αναπτυoο6μενo δεoμ6 μητ6ρα-παιδιο{
xαι παιδιoιi-oιxoγ6νειαE με την τερdoτια σημα-
ο(α τoυ γ ια τηγ oωματoιpυ γιxη υy ε(α τoυ παιδιοf
στηγ χατoπινf ξωf τoυ. o E. Erickson μελdτηoε
περιαo6τερο την επ[δραoη, 61ι μdνo τoυ oιχoγε-
γε ιαxoιj αλλιi τoυ γ εν ιxdτε qoυ χo ιγωγ ιχoti περ ι-

βιiλλoιτog.

Η oιxoγι1νεια δεγ ε(ναι παρd 6να orioτημα μdoα
oτo ευρtjτεQo χoιγωγιx6 o6oτηψα. τo oπο(o επη-
ρειiξε ι με τoν iδιo τq6πo επαγατQoφoδ6τη αη g την
oιπoγι1νεια πoυ με την oειρti τηg επηρειiξει την
xοιγωγiα. Η oιxoλoγιxη αυτη αντiληι|-rη θεωρεf
την oιxoγ6γεια σαγ μια 1odνη, dνα 1ωνευτrjρι,
6πoυ oι αξ(εg χαι oι ανdγxεg τηg xoινωνfαE
μεταβ ιβιiξoγται στηγ o ιπoγ 6ν ε ια, π ε ρrνoι1ν μdoα
απd τo διx6 τηg φ(λτρο, αυτ6 πoυ oνoμdξουμε
ιδ ιοτυπ(α τηg ν'dΘ ε o ιxoγ dνε ιαE li o ιxoγ εν ειαxη
ατμ6oφαιρ α, xαιτεΧιxιi μεταβιβιiξoνται οτα παι-
διιi, που θ'απoτελ6σουν χαι θα δημιoυργrjooυν
την ιδ ιoτυπ (α τηg αυ ρ ιανli g xo ινων[αE. Eδι6 πρ d-
πεινατογ(ooυμε 6τιη οιχoγεγειαxrj ατμdoφαιgα
δημιουργε[ται απ6 τη oυμτηξη δυo dλλωγ oιxo-
γενειιiν με τη διxrj τoυg ιδιoτυπ(α δηλαδrj τιg δυο
oιxογι1νειεg xαταγωγrjζ, τoυ πατdρα ?{αι τηζ μη-
τ6ρα9. Η διαλε1τιxrj αλληλεπ(δραoη τηg ατμ6-
σφαιQαζ τωγ δυo αυτc6γ oιxoγενειι6ν xαθορζει
τo ατo μιx6 πρ6αωπο τη g xαινoriρ ιαg oιxoγ ι1νε ιαg,
που αγαπτιjααει διxoιjg τηg τρdπoυg ιxανoπo(η-
σηζ, τωγ αναγxc6ν των oυξιiγωγ χαι τωγ παιδιιiγ
πoυ θ'απoxτrjooυν.

Γ(γεται oαφdg λoιπ6γ 6τι η Tρ(τη xατηγoq(α
αναγxι6ν τoυ παιδιof, oι xoινωνιx6.g αν6yxεg,
ε(ναι oτενιi δεμ6νη με τηγ oιxογdνειd τoυ, πoυ
απoτελεiτo 1ωνευτrjρι των επιδρdσεωγ τoυ χoι-
γωγιxotj περιβdλλoντοg.

Aρα, οι ανιiγxεg τoυ παιδιoιi, oι ανdγχεE τηE
oιxογιJνειαζ χαι oι ανιiγxεg τηE χoιγων(αg ε[ναι
β αoιxd ταυτd oη με g. o ι β ιoλoγ ι x€' g ν"αt ιpυγoxo t-
νωνιxιJg ανd,γxεg του παιδιoιi xαι αργdτεQα τoυ
ενηλixoυ, δημιoυqγoιiν τoυg ατoμιxoιig χαι χoι-
νωνιxoιig πειQαματισμoιig xαι αγι6νε9 για τηγ
oργιiνωoη xαι βελτ(ωση τηζ xoινωνiαg, c6oτε η

xoιγωγ(α αυτrj να ιxανoπoιηαει τιg ανιiγχεE αU-
τdg. Mοgφιig xoινωνιxrjg oργιiνωσηζ πoυ απ6τη
δoμlj τουg πρoxαλοriν διαoτq6βλωση τηE ιχαγo-
πo(ηoηg τωγ φUσιoλογιxc6ν αναγxι6ν τoυ παt-
διori δημιoυργoriν μια πρoβληματιαμdνη αλλd
xαι πqoβλη ψcnιxηνdα γενιιi πoυ θα δημιoυργrj-
σει χoιγωγιxdg αναταQαχ6ζ για γα ιχανoπoιη-
θoιjγ oι ανdγxεg που δεγ ιxανοπoιrjΘηχαγ στην
παιδιxrj ηλιx[α. Aν π.1. η xοινωνfα ε[γαι ιfντογα
<iνιoη στηγ χαταγoμη των αγαθι6ν, αυτ6 θα d1ει
επιπτι6oειg ατoν τρ6πo πoυ ιlιαγoπoιrjθηxαν oι
ανdγxεg αυτ6g ατην παιδιxη η}ιι^ι(α. Tα παιδιd
πoυ oυνrjθισαν στα πλoιjoια αγαθd Θα Θελf οουν
να διατηρησoυν τηγ πQoγoμια}.ιη ταξιν"η αυτη
μετα1ε(ριαη, ενri τα παιδιd που oτεqrjΘηχαγ τα
αγαθιi αυτιi θα θ ελrj ooυγ γα τ' αποxτtj ooυγ αλλd,-

ξoνταg με πoλιτιxo 6 E xαιxo ιγωγ ιxot] g αγc6ν ε g τη
δoμrj τηg xοινων(αg. Aυτrj η απλoυoτευμ6νη δια-
τfπωoη γ(νεται αx6μα πιο περ(πλoχη, αν λιiβου-
με υπ'6ιi.rη dτιτα αγαθι1δεν ε(ναι μdνo oιxoνομι-
x6. αχχ6' xαι ι|.lυ1ιxιi γ'ι 6τι dγα παιδ( πoυ δεγ
ιxανoπoιrjΘηχε στιζ ι|υ1ιx6g του ανdγxεg, τ6oo
oτιg αυνειδητ6g 6oo χαι στιE αoυνε(δητεg, θα
προαπαΘrjoει 6ταγ μπoρι1αεινατιE ιχαγoποιrjoει
με διαoτqεβλημdνο τρ6πo, με ιiλλεg μoρφ69 ι-
xανoποfηoη g, 6πωgη oυαoι6ρευαη xαταναλωτι-
xι6ν αγαθc6ν, πλofτoυ ανεξ6λεγxτη δriναμη εξου-
o(αg πιiνω oτογ oυγd,γθρωπ6 τoυ' τι.6''

O ι ανιiγx ε g τoυ πα ιδ ιorj λo ιπdγ o ε τ ε}'ιν"η αγ αγ ω-

γιxη ανιiλυοη δεν ε(ναι παριi οι ανιiγxεg τηg
xοινων(αg γ"αL 

'L 
ανιiγxεg τηE χoιγωγ(αg δεν

ε (γαι - οrjτε πρdπε ι γα ε (γαι - τftτoτε dλλo απ6 την
ιxανoπο (η oη τωγ oυσιαστιxc6ν αναγxc6γ του παι-
διoιj.

oI METABOΛEΣ TΩN KOΙNΩNΙKΩN ΣYN_
ΘΙΙKΩΝ

Aπ' dαα γνωρζoυμε μ61ρι or{μερα, o dνθρωπog
π6ντα1ρ ε ιιiξεται τQoφη, αoφιiλε ια, oεξoυαλιxrj
ιxανoπο(ηoη, διαπρooωπιx{.g ο1doειg χαι μtα
θ6oη oτην xoιγωγ(α πoυ τoγ περιβιiλλει. Kιiθε
xoιγωγiα dμωg xαι xιiθε ιατoριxη επo1η ιχανo_
πoιε( με διαφορετιx6 τq6πο τιg ανdyν,εg αυτdg.
Συ1νιi οι αλλαγ69 τωγ χoιγωγιxι6γ αυνθηxιiν
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δημιoυργoιiν μεταβoλdg ατoν τq6πo ιxανoπo[η-
σηζ li oυ1νd δημιουqγοιiν xαινοιjριεg ανd,γxεg

που πρdπει γα αγτLμετωπιoθoιjν. Kαινoιiργιεg
xoινωνιx6g ανdγxεg δημιoυργoιiν xαινoιiργιεg
υπο1ρει6οειζ στα παιδιd, ανιiγxεg π.1. για δια-

φoρετιxrj εxπα(δευοη. Mια πολεμιxrj xoινων(α,

μια αγQoτιχrj xoινων(α ri μια τε1νoλoγιxf χoιγω-
ν(α, 61ουν διαφoρετιxdg απαιτηoειg απ6 τα παι-
διd xαι ιxαγoπoιο6ν οριομdνεg ανdγxεg, ενιil
xαταπι6ξoυν ι1λλεg.

Θα αναφ6ρoυμε μεQιχ,f'g απ6 τιg βαοιxdg αλλα-
'r^2
γ69 οτην xoιγωγ(α τoυ orjμεqα xαι θα πεqιγqα-
ιi.roυμε περιληπτιx6' τιg Θετtx6,g ν'αι αρνητιx6g
επιπτιioειg τoυζ στoγ τρ6πo ιxανoπo(ηαηζ τωγ

αναγxιiν του παιδιoιj ατα πρc6τα οτιiδια τηg

ιpυ1ιxligτου ανd,πτυξηg. Αυ969 oι επιπτc6οειE χαι
ο τρ6πo9 πoυ τtζ αντιμετωπζoυμε η θα τιg αντι-

μετωπ(oουμε, θα επιδρdooυν xαΘoqιoτιν"6 oτη
διαμ6ρφωoη τηE αυQιανηg xoινωνfαg.

Oι μεταβoλ69 των xoιγωνιxιilν oυνθηxι6ν πoυ
61oυν λdβει χ6Qα ατην διιiρxεια τoυ αιι6να μαg,
oι πεqιαodτεQεζ τα τελευτα(α 1ρ6νια τιg ξrjoαμε
γ"αL xLζ ξoriμε 6λoι μαg xαι 6λoι γνωρζoυμε την

επ(δραοrj τoυE στη ξωη μαs. Eδri θα υπoγραμμ(-
σoυμε τιg ειδιx6τεQεE επιπτιioειg πoυ αφoροιiν
τηγ ιχαγoπο(ηoη των αγαγχc6ν τωγ παιδιc6γ oτα
xρfoιμα 1ρ6νια τηζ ξωfζ τoυE χαι ατην εφηβε(α
χαι πoυ αφορoιiν 6μμεοα την oιxoγι{νεια:

Στoν πρι6τo χαι xριοιμ6τερo 1ρ6νο τηE ξω{E
αγαπτιjooεται η βαoιxrj εμπιoτoαιiνη τoυ βρ6-

φoυζ πQoE τον x6oμo τιι απ6 εxε( πηγιiξει η
αιοι6δοξη rj απαιoι6δoξη ατι1oη μαg απ6ναντι
oτη ξωrj' Φoρ6αg xαι δημιουQγ6EτηE εμπιοτoαιj_
νηg αυτηg ε(ναι βααιxιlη μητdρα xαι αργ6τερα
oλ6xληρη η oιxoγ6νεια. Bααιxdg ανt1,γxεg τoυ

βρdφoυg, η τQoφli, o {πνog χαιτo α(oθημα αoφd-
λειαg πoυ ιχανoπoιotjγται με τoγ (διo τριiπo xαι
απ6τo (διo πρ6oωπo.'Ετoιτo βρ6φοg μαΘα(νει
να ι11ει εμπιoτoοιiνη στo περιβd,λλoν τoυ χαι γα
αντιμετωπζει 1ωρ(g μεγιiλo φ6βo xι αναoφιi-
λεια τιg διι1,φoρεg "αtτεLΧ(.g''. Δημιoυργε(ται δη-

λαδη o πυριiναg τηE πQοσωπιx6τητd,g τoυ.

Στο δεfτερo 1q6νoτο παιδ[61ει ωριμιiαει αqxετd,
xαι αρ1ζειτουg πρι6τoυζ πειQαματιoμotig για να

επιβε βαιι6oειτην αρ16μενη ανεξαρτηo(α τoυ. Tα

μ6oα πoυ d1ει oτη διι1θεoη τoυ ε(γαι oι oφιγxτrj-

Qεζ τoυ xαι αq1ζει γα τoυE δoxιμιiξει. Tdτε
αρ1ξειxαιη χoιγωγιχoπo(ηoη του παιδιori μ6oω
τηE μητ6ρα9 η oπo(α το εxπαιδεrjει αε xαν6νεg
που πρdπειναγνωqξει μ6αα oε oqιoμ6νoτ6πo
xαι 1q6νo. Eiγαι η πqc6τη επ6μβαοη τηE χoιγω-
ν(αg οτη ξωrj τoυ παιδιoιj xαι αποτελε( τη βιioη
για γα μιiθει 6ττ61ει διxαιι6ματα }'ιαι υπo1ρει6_

σειζ πoυ oυ1νι1αντιβα[νουν στην απdλαυαη τoυ.

Στον τρ(τo 1ρ6νo τo παιδ( ε(ναι αx6μα πιo ιiqιμo
xαι παιj ε ι γα ε (γα ι παθ ητιx6 g ηδ ια μαρτυ ρ6 μενog
δ6xτηg τηζ συμπεQιφoρd,g xαι απαιπ{σεωγ των

γον ιc6ν. Aντ(θ ετα γ 
(γεται εν ε ργητιxιi, αρ1ξε ι να

πα(ρνει πρωτoβoυλkg xαινα δημιoυργε( τιg δι-

ν'('gτoυ ο1doειg με το περιβd,λλoν. Aυτ6 oυγδυιi-

ξεται με την επfταoη τηg oεξoυαλιx6τητdg τoυ

χαL την επιxdντρωαη τηζ στα γεγνητιxd τoυ 6Qγα-

να'

Στην περ(oδo αυτη μπαiνει ?{αι το οιδιπ6δειo
oιiμπλεγμα. Aπ6 τoν oωοτ6 rj 61ι τρ6πo πoυ θα
επιλιjoε ι τα προ βλli ματα αυτd θα εξαρτη θ ε( xατ6"

μεγdλo μ6Qoζ η ξωη τoυ αργ6τεqα δηλαδη οι
oγ€.oειg τoυ με τo ιiλλo φrjλo, η απ6λαυoη τηg

oεξoυαλιx6τηταg, η δημιουργ[α μιαg ιχαγoπoιη-
τιxrjg oυξυyLγ"ηs χαι oιχoγενειαxrig o1doηg xαι
oε μεγι1λο πoσoστ6 η δημιoυργιx6τητd τoυ.

oι τρειg αυτ'(.g βαoιx6g ανdγxεg τoυ παιδιoιj
δηλαδrj η εμπιoτoofνη ατο περιβιiλλoν, η αυτoγo_

μ(α xαι η διαμ6ρφωση τηE oεξoυαλιxrjg ταυτ6τη-
ταg xαΘoρξoυν xατd, 6να μεγιiλo πoοooτ6 την

διαμ6ρφωoη τ6οo τηg παιδιxrig 6oo xαι τηg ενη-
λιxηg πρoοωπιx6τηταE'

AΛΛAΓEΣ ΠoY AΦoPoYN AMEΣA THN oΙ-
KoΓENEΙA

1. Η απελευθ6ρωοη τηg γυνα[xαg

2. Η oεξoυαλιxrj απελευθ6ρωoη

3. Η δημοxρατιxoπo(ηση τηζ oιxογιiνειαE χαι η
αιiξηoη τωγ διxαιωμιiτων τoυ παιδιo{.

4. Η επiδραση στην oιxoγ6νειατωγγιiων επιστη-

μoνιxιiν γνc6oεων xαι θεωqιoiν (η επ(δραση δη-

λαδη τηg μoντdqναg παιδιατριxtig, ψυ1oλoγiαg,
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ιpυ1ιατριxrjg xαι λoιπιiν o1ετιxc6ν επιατη μι6ν αroν
τg6πo ανατqoφ{g xαι εxπα(δευσηEτoυ παιδιoιi).

5. Η διιiλυοητηζ εγ"τεταμ6νηg oιxoγdνειαζ χαι o
περιoριαμ6E τηζ στηγ πυqηνιxrj oιxoγι1νεια.

6. Η δη μιoυqγ iα μιαg xαινoιiρ ιαg εφη βιxrj g xoυλ-
τotiραg, χωQrζ dμεοη αιiνδεoη με την παιδιxrj rj

την ενηλιxη xoυλτoιiρα.

7 . H ταγ6τυπη τε1νoλογιx{ ανι1πτυξη

8. o αυξαν6μενog xαταγαλωτιoμdg

9. Η μαξιx{ πληρoφ6Qηση χαι επιx,oινων(α, ι-
δ(ωg μ6αα απd την τηλε6ραoη

10. Τα oιxολoγιxιi πρoβλf ματα (αoτιxoπo(ηoη,
απανθρωπιoμ6g τωγ π6λεων, υπερπληθυoμ69,
qriπανoη χαt χαταστρoφrj τoυ περιβιiλλoντog)

11. Η απειληxαι o φ6βos μιαζ πUQηγιlιηgν'ατα-
oτροφ{g.

ΑΛΛAΓEΣ ΠoY ΑΦoPoYN AMEΣΑ THN
oΙKoΓENEΙA

1. Η απελευΘdqωοη τηEγυνα(xαg

Η γυνα(xα ε iναι xαι γiνεται 6λo xαι περ ιoαdτερο
ελεf θεqη, εργdξεται, αυτoπQαγματι6γεται.

Γ(γ ετα ι π ιo αυτ6γo μη πQ o σωπ *ι6τητα, π ιo ιoιjτ ι-

μη ofντqoφoζ για τoν dνδρα, ουνειoφdQει στην
oιxoνομ(ατoυ οπιτιoιi, δεν πρoαxoλλιlται με πα-
ραoιτιxd xαι αυναιοθη ματιxd αρρωατη μdνo τρ6-
πo στα παιδιd τηg. E(ναι πιo c6ριμη χαι αγτιχει-
ψεν ιxη, γ(νεται αυναιαθη μ ατιτι6" ανεξdρτητη xαι
τεχιx6' xαλrjτερη μητ6qα για τo παιδ( τηg.

2. Η οεξoυαλιxri απελευθdqωοη

Aρ1ιoε μετd τιg πρι6τεg επιδριioειg τηg ιpυ1ανι1-
λυoηg xαι γενιxεtjτηxε μετd τo 1960 στιζ πεQισ-
o6τερεg Δυτιx6g χc6Qεg χαι στηγ 1ιiρα μαg.

Eιαr{γαγε μια xαινotjρια πνorj ελευΘερ(αg ατιg
o1doειg γoνιιiν xαι παιδιι6ν γιiρω απ6 τo τεριi-
οτιo αυτ6 Θ6μα xαι ελιiττωoε οε xιiπoιο βαΘμ6

τoγ πoυQιτανιαμ6 χαι τηγ υπoxqιofα τηg ελληνι-
ιιηg oιlιoy6'γειαE γ6Qω απ6 την oεξoυαλιx6τητα.
Aρ1ιoε να γ(νεται γνωoτ6 ν'αι oγετιν'6' παραδε-
τα6 τιαι xυρ(ωg oτα αoτιxd, xdντρα, 6τιτα παιδιd
61ουν την διxη τουg oεξoυα}'ιx6τητα, η oπo(α
πρ ιJπε ι να xαθoδηγ ε (τα ι χαι 61ι να ν'αταπι6ζεται
υπoxριτιxιi xαι oυ1νιi βιiναυoα με απoτι1λεομα
την πq6xληoη ψυ1ιxcilν τραυμι1τωγ χαι απωθrj-
σε ωγ, με ανυπολdγ ιοτε g oυνιJπε ιε ζ γ ια την αωοτrj
δ ιαμ6ρφωoη τη E πQoσ ωπιtι6τηταg.

'oμωg η 6λλειιpη αωoτηg μαξιxrjg διαφι6τιοηg xαι
xαθoδrjγηoηg των γονιιiγ απιi ειδιxorJg χαι σUχ-
νιi η λαθ ε μdνη xo ινωνιxrj αντ[ληιpη 6τι oε ξoυ αλι_
xrj ελευΘερ(α oημα(νει ελευΘερι6τητα xαι dροη
xι1Θε ελ6γχoU στη εgωτιxrj επιθυμ(α, d1ει δη-

μιουργr{αει αρxετιl πρoβλ{ματα. Η πρι6ιμη 6-
ναQξη oεξoυαλιxι6ν o1doεων, riδη απ6 τα 73-|4

1ριiνια rj xαι νωρ(τεQα, γl αδιιixqιτη oεξoυαλιxrj
πoλυμιξ[α oτην εφηβε[α, οι ανεπιθιjμητεq ^ιυη-
σειE πoυ oδηγοrJν ατην dxτρωoη xαι η αfξηαη των
οεξoυαλιxι1 μεταδιδ6μενων ααθενειι6ν, εiναι με-
qιxιi απ6 τα πqοβλrjματα πoυ αρ1ζoυν γα πQo-

βληματξoυν. o δια1ωqιoμdg επ(oηgτηg οεξoυα-
Χιxηg πριiξηE απd την γενιxdτερη ερωτιx{ xαι
oυνα ιoθη μ ατιxη oγ€oη δη μιoυργ ε 6 πρo βλrj ματα
οε πoλλoιjg νι1oυg, που δεν ε(ναι οiριμα ιpυ1ιxιl
για γα τ' αντιμετωπ(αoυγ.

Tα διπλι1 oτdντdρg των γoνιι6ν, πιiνω oτο (διo
θdμα περιπλιjxουγ αx6μη περιoo6τεqο το πρ6-
βλημα. Σωoτ6τεqη διαφι6τιοη των γoνιιiγ χαι
παιδιι6γ απιi πραγματιxoιig ειδιxotjg, θα βοηθrj-
σει γα ξεxαθαριοτοfγ oι oυγxε1υμdνεg απ6ψειg
xαι τιiοειg γfQω απ6 τo θ6μα αυτ6.

3. H δημoxqατιxοπofηση τηE οικoγiνειαE'ιαJη
αι1ξηοη τωγ διxαιωμιiτων τoυ παιδιoιj

H πατρ ιαρ1ιxrj αυταργιτιη oιτι,oγ 6νε ια, τ6oο γνc6-
Qιμη σε 6λoυ9 μαζ στη χ6Qα μαζ, υπoχωρε( αυνε-
1ι6g. Απελευθdρωοη xερδζει, 61ι μ6νo η γυναi-
xα, αλλι1 χαι τα παιδιι1. Πoτd ατην ιoτoρiα τηg
ανθρωπ6τηταt τα παιδιd δεν ε(1αν τ6αα διxαιι6-
ματα, τ6αο απ6 νoμιxη 6oo xαι απ6 xoινωνιxη
χαι oιχoγενειαxrj ιfπoιpη. o γονι6g δεν μπoρε(
αη μεqα να αποφαoξε ι ανεξ6λεγxτα για την τιi1η
τουg. H παιδιxrj εργαo(α, rj μdλλoν δουλεiα,
xαταργtjθηxε. Bιiγαυoα μdoα,6πωg o ξυλoδαρ-
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μdζ πoυ ψιiνει oε βαΘμ6 xαxoπο(ηoηg ε(ναι πια
παρι1νoμοg.'Oταγ o γoνι6g υπεqβα(νειτα 6qια η
Πoλιτε (α επε μβα(νε ι xαι αναλαμβιiνε ι την xηδε -

μον(α. 'oλα αυτd ε(γαι Θετιxd oτoι1εiα τεqιi-
στιαζ σπoυδαι6τηταg για τoγ ιiνθρωπο.

Yπιiρ1oυν 6μωg αρνητιν'6" oτoιγε(α, ιδια(τερα
oτην μεταβατιν"η αυτη περ[οδo. Mαξi με την αυ-

ταρ1ιx6τητα, ι1q1ιoε γα εxλε(πει χαι η αταθερ6-
τητα τηζ oιxογdνειαζ χαι η πQoσαQμoγrj oτιg

απαqα(τητεζ χoινωγιχd μoρφdg εξoυo(αg. o ι γo-
νε(g δεν ξ6ρoυν πια π6oo γ'αt π6τε να επ6μβoυν
kαι γα επιβdλουν την διxη τoυg θ6ληoη στα παι-
διι1. o αUταQχLσμ6g αντιxαθιoτdται oυμ6' απ6

μια μορφ{ αναρ1(αg στην oιχoγdνεια, με πQoε-

τιτdo ε tgd μ ε oε g oτη ν o1ολιxrj ε xπα 6δ ευ οη χα ι τηγ

xoινωνιx{ ξωη, ιδια(τεQα στην εφηβιxη ηλιx(α.
Η ελευθερ(αoυγ1dεται μετηγ αoυδoo(α. Πoλλo(

γoνε(g xαλfπτoυγ την αμηχανiα τoυg γιiqω απ6
τo θ6μα η oυγνα την αδιαφoρ(α τουg για τα
παιδιdτoυg με μtα υπεQβολιxη 1οq{γηoη ελευθε-

ρ(αg, οε μια ηλιx6α πoυ τo παιδ( χαι o 6φηβos

1qειι1,ξεται xαθoδηγηoη xαι 6ρια, τ6oo oτην οε-

ξoυαλιxdτητα 6oo χαι στηγ επιθετιx6τητι1 τoυ,

τιg oπoiεg δεν μπoρεi αx6μη να 1αλιναγωoηαει
μ6νog τoυ. Tα παιδιιi 1ρειιiξoνται δημοxρατιxd,,
αλλι1 ξεxιiθαρα 6ρια για τo τι ε(ναι επιτρεπτ6,
6'oγετα αν πd,γτα θ6λoυγ να υπερβofν τα 6ρια
αυτd. Αλλιι69 τoυg δημιoυργε(ται oιiγ1υoη xαι
ανααφιiλεια xι oδηγodνται τ6τε oυyν6" σε πεQι-

θωριαxdg oμdδεg πoυ τoυζ δiνoυγ μια α(οθηoη
ταυτ6τηταg ?.ιαι μια αiοθηοη dτι ανηxoυγ σε μια
ομdδα με τoυζ διxolig τηg xαν6νεg.

4. H επ6δραση στηγ oιxoγdνεια τωγ γiωγ επι_

ατημovιxι6ν γνι6οεων xαι Θεωqιι6ν

Η επ(δραοη αυτη γ[νεται ολοιjγα βαθriτερη xαι
απ6λυτα Θετιxrj. oι γoνε(g διαφωτζoνται πεQισ-

odτερο xαιπoλd πιo οωoτιiγιατην ανατρoφrjτων
παιδιι6ν τoυg τ6oo στη σωματιxη 6oo χαt στηγ

ι|.lυ1ιxrj oφα(ρα. Στη χ6Qα μαg 6γιναν oημαντιx6-
ταxεζ επιτεriξειg οτoν τoμιJα τηE σωματιxηg υ-

γε(αg ενι6 μdλιg τα τελευτα(α 1ρ6νια dg1ιoε μια
xd,πoια ανεπαρxιioτατη πQoσπιiθεια για την ιpυ-

γιν"η υy u6" τoυ παιδ ιoιj χα ι τη ζ ο ιxoγ dν ε ιαg. Eδ6
αξ ζε ι να oη με ιιioου με τoν x (γδυγo τη g οriγ1υoη g

πoυ πρo6ρχεται απ6τoυg μη ειδιxοrjg που εν(oτε

εiναι xαλof επιoτriμoγεζ σε ιiλλoυg τoμε[g xαι
6μω9 Θεωρodν διxα(ωμd τoυg να αναφ6ρoγται

με απoλυτ6τητα oε θdματα πoυ απαιτoriν μια
βαθιti γνc6oη xαι πoλιi1ρoγη εμπειQ6α αε θ6ματα

παιδιoιj xαι oιxoγ6νειαζ. oι εφημερ(δεE xαι τα
"περιoδιxd'' τlαL διdφoρεg τηλεoπτιx6E εχπo-

μπdg βqεθoιjν τα τελευτα(α 1q6νια απ6 oωoτι1g

xαι dατo1εg απdψειg διαφ6ρων "ειδιxι(lν" r] μη,
dλεg διατυπωμ6νε9 με φαtνoμενιxη εγxυρ6τητα,
πoυ xαλλιεqγoriν αtiγ1υoη.

5. Η διιiλυση τηE εxτεταμ€νηg oιnoyfνειαg χαι
o πεQιoQισμιiE τηg στηγ πυQηνιxη oιxoydγεια

Aυτd δημιοιiργηoε μια xαλιiτεQη χαι πιo c6ριμη

ουξυγιxli oγ€oη.'EπαQε η 6ντoνη εξd,ρτηoη απd
τoυg γoνε(ζ χαι oι επεμβιioειg. To ξευγd,ρι dρ1ι-
σε γα πληαιιiξει o 6ναg τoγ ιiλλo oαν εν{λιxoι,
ουναιoθηματιx6' χαι εQωτιχd, ενι6 στην εχτετα-

μ6νη οιxoγιjγεια oυ1νd η oυναιoθηματιxη επ6ν_

δυoη παρ6μεγε στoυE γονε(g. 'Εγει 6μωg xαι
πoλλd αρνητιxd oτoι1εfα. Aρ1ιαε γα εxλε(πειτo
xλ(μα εν6 g ευ qrjτε Qoυ υπoστη q ι1τιxοf διxτιioυ,
6πωE oι ουγγενε(g. Tα παιδιd δεν 61oυν την

δυνατ6τητατηg xαθημεQινηζ επαφrjg με παπποti
xαι γιαγιd,. H μoναξιd τωγ ουξιiγων, 6ταν η
oγ€.oη δεγ ε(γαι xαλη γ[νεται μεγαλιiτερη. Tο
διαξιiγιo ι1γινε ευxoλ6τερo στηγ πυQηγιxtj oιxo_

γ6νεια. Aυτ6 6μωg ε(ναι απ6 την dλλη xαι xαλ6'
Δεν μ6ναν πλdογ σε μια oγ€oηιpυ1ολoγιx<i εξo-
ντaπιxη πoυ ε(γαι εξ(αoυ ξημιoγdνα για 6λoυg.

Η ευxoλ(α τoυ διαξυγ(oυ θεoπ(οτηxε, ενcδ η
ωριμ6τητα χαt η oωoτrj πληρoφdqηση για τα
ουνειδητd, rj 61ι πqoβληματα τoυ γιiμoυ ε(γαι οε

1αμηλ6 επ(πεδo, με oυνι1πειατην επανdληιpη δυο

η τιαι περιoo6τερων xαxιiγ γdμων. Eδι6 αξζει
να oημειι6σoυμε την δημιουργ(α ειδιxι6γ Oιxo_

γ εν ε ιαxι6ν Διxαoτη ρ iων γ ια τηγ σωoτ6τε ρη αιτι-

μετcδπιαη των πρoβλημdτων αυτc6ν.

6. Η απoμιi}iQυγση του εφriβoυ απ6 την oιxoy€.-

γεια

T6λog μtα σημαγτιxrj αλλαγ{ που ηρθε τατελευ_
τα(α 1ρ6νια oτη 1ι6ρα μαg απ6 dξω ε(ναι η πq6ω-

ρη o1εδ6ν απoμd,xρυνση του εφηβου απ6 την

oιxoγ6νε ια xαι η δη μιoυργ(α μιαg ιδια(τεQη εφη-

βιxrig xoυλπoriραg. Σαγ θετιx6 ατoι1ε(o δημιoriq-

γησε τηγ ανεξαρτητοπo(ηαη τωγ γιjωγ απ6 την
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επιQQoli γ'αL συxν 6" τιg " δαγxdν ε ζ " τη ζ εξι1ρτη oη g

των γoνιι6ν. 'Eφερε dμωg fδη τιαL τ,α πρc6τα
αρνητιxι1 οτo ι1ε (α : πg6ωρη oεξoυ αλιxrj δραoτη -

ρ ιoπo (η oη, ν ε αν ιxrj παqαβατιx 6τητα xα ι εγxλη -

ματιxιiτητα, ανεπιθdμητεζ εγχυμooιiνεg χαι ε-
xτρc6οειg, τoν ου1νti xεν6 x6oμo τηg xαφετ6ριαg
xαι ντ(oxo, τoν εχχωφαντιx6 θ6ρυβo τηg ν'αν'ηg

μoντ6gνα9 μoυoιxηg, τηγ απoχoπητoυg απ6 την
oιxoγ ιJνε ια χαι τo o1oλε (o xαθ ι6g xαι τo ευ gιiτε ρo
xoινωγιxιi περιβιiλλoν.

Δημιοιiργησε μια ελαφριjτητα στιE ο1ιJoειg, 6ναν
απελπιoμ6νο μη δεν ιoμ6, μια μoναξιι1 με απoτιjλε -

σματην xαταx6qυφη ι1νοδo oτιgαπ6πειQεE αυτο-
xτoνιιfγ τα τελευτα(α 1ρ6νια oτη 1ιiρα μαg.

ΠωE εξηγo6'tται 6}uα αυτd;

Θα αναφερθoιiμε σ' €να απ6 ταπρoβλ{ματα τηg
πολrjπλoxη g ιpυ1oλoγ(αE τωγ εφ{ βων : τηγ αγτιμε -

τι6πιοη τoυ Θαγdτoυ.

Για πρι6τη φoQd o 6φηβog αιoθιiγεται ι1γτoγα τo

μεταφυσιχιi ρ(γog τηg βεβαι6τηταE τoυ θαγtiτoυ.
Σπdνια μιλιi γι' αυτ6 oε xd,πoιoγ. Αιαθι1νεταιτην
μοναξιd ν"αιπαoγξει να βqει 6να ν6ημα oτη ξω{
τoυ. Γ(γεται η αναξliτηαη ενdg xdαμoυ 6μoqφoυ,
ηθιxοti, αγγελιxd πλαoμdνου 6πωg dγqαι|.rε o Σo_
λωμ6g. o qoμαντιxdg xαι ιδεαλιοτιxd g αυτ69τι,6-
σμoζ τoυ εφηβoυ 6γινε ιδιαiτεQα στηγ επo1rj μαg
ευxαιρ(α για εμπoQευματoπo(ηση χαι ατρατoλ6-
γηση. Toυ πρoοφ6ρεται μια χoιγωγ(α πoυ τιdΘε
ιiλλo παριi ιiμoρφη, ηθιxrj xαι αγγελιxιi πλαoμdνη
ε (γαι. Αιoθι1νεται πqοδoμdνog. Eμε fg oι εν{λιxoι,
οι γονεig, πoυ περι1oαμε την [δια εμπειρ(α xαι
αναγxαοτrjχαμε γα πQoηε ιωθoriμε, 1ι1,νoιπαg οτη
διαδιxαo(α τo πιo ανθqc6πινο, τo πιo πoλrjτιμο
xoμμι1τι τoυ εαυτοtj μαE, τoυ πρooφdρoυμε τoγ
(διo αυμβιβαομd. Γι'αυτ6 xαι o 6φηβog απoρq(-
πτειτoυζ γoνε(g, τo o1oλεfo, τηγ χoιγωγiα. Θ6λει
xι1τι dλλο. H εφηβεfα ε(ναι η μdνη επo1rj πoυ oι
περιοoιiτερoι ιI,νθqωπoι ε6ναιτ(μιοι με τoγ εαυτι1
τoυE, τιζ ιδιJεg τoυg, τα ουγαιoθηψατdτoυg. 'Eτοι
αιγιi-oιγιi o ι περl ιoo6τε go ι 6φη βo ι oυ μβ ιβι1ξoνται
σαγ χι εμdg xαι ενoωματι6νoγται οτην xoινων(α
των λογιxι6γ, πQoσγειωμ6νων, oυμβιβααμdνων
γ'αι xdπoυ βαθιιi, πληγωμ6νων ανθqι6πωγ. Και
αντ( για τo ιiμoqφo x6ομo αρ1ξoυν xι αυτo( να

oυαoωρειjουγ χαι γα χαταναλ(oxουν αυτd πoυ
πρoαφ6qε ι η τε1νολογ ιν"η, lιαταν αλωτιxri χoιγω-
ν(α μαg : φαγητ6, ηλεxτqoνιx €.g oυατιευ€.ζ, τταLx-
ν(δια, εrjxoλo oεξ xαι 1ρrjμα πoυ θα αγoqαατοrjν
6λα.

'o1ι μ6νo δεν υπdρ1ει o αγγελιx6g x6oμog, αλλι1
o θdνατοg, o φιiβog μαE πυQηγιν'ηgxαταoτaoφf ζ
xdνει λιγιiτερο ελxυοτιxd, λιγdτερo πιθαγ6 αυτ6
το 6ραμα. Σ{μερα υπdq1ει η τηλε6qααη, 1 μαξι-
lιη 6"ψεoη, ξωντανf, 6γxQωμη πoυ πρooφ6ρει
dγαγ xαταιγιoμιlπληqοφ6ρησηE χαι xυρ6ωg ξω-
γταγc6γ ειx6γωγ τηζ χαταστaoφ{ζ χαι τoU θανι1-
τoυ, απ6 τααoτυνoμιxd films, μ61ρι την πQαγμα-
τιx{ φρ(xη τoυ πoλι1μoυ, τoU θανιiτoυ μπQoζ στα
μdτια μαg, πρdγματα πoυ ξrioαμε.

Αυτoi λοιπdν ε(γαι oι λ6γoι των διαταρ αγιilν τηg
συμπεQιφoρdg τουg, μια αδιαφoρ(α xαι πληξη
για τη ζωrj, μια αδυναμ(α εμπλοxηg στιE χoινω-
ν ιν"€g oγ€ οε ιζ χαι dλλε ιψη oυoιαoτιxιilν δ ιαπρo-
oωπιxι.'iν o16αεων.

Eγι6 o ιiνθgωπog του αιι6γα μαg ε(ναι πολιτιxo_
πoιη μ6νοg 6oo πoτ€,πλη ρoφορη μdνog 6oo πoτ€.,
ταξιδεμ6νοg 6oo πoτ€,ξει στηγ πιo μαξιxf xoι-
γωγfα πoυ υπrjρξε πoτ6'. Kιlπoυ 6.γει y6.oει τoν
εαυτ6 τoυ χαι αιoθdνεται μdνog. Kαι αυτ6 γιατ(
η τε1νoλoγιν"η ανdπτυξη δεν oυμβdδιoε με τηγ
ι{υγιν'η'

Tι ωφεληoετε o ι1νθρωπoE αν xεqδ(oε ι τoν x6oμo
xαι απoλι1oει τηγ Ψυxriν αυτof ; Eiπε ο Xριoτιig.

Δεν αναφdQoμαι βdβαια xαθιiλoυ ενdντια oτην
τε1νoλoγιxη ανιiπτυξη. Kανε(g δεγ θα ηθελε τoν
τqdπo ξω(g πoυ υπdq1ει οτιg υπανι1πτυν"τεgγι1-

ρεg. Αλλι1"oυδ6γ xαλ6γ αμιγdg xαnλor3". Γι'αυτ6
Θα επαγαλι1βω 6oo xι αγ ε(γαι oyετι^ι6"oυτοπιxf
η πρoτρoπr{ ,6τι o ιiνθρωποg πρι1πει να oυνειδη-
τοπoιtjoε ι τιS εσωτεQ ιτι€'g ι]lυγιxdE λε ιτoυργ (ε g

για γα μποgdοει να γiνει πιο λoγιx6ζ χαι γα
ε λ6γ1 ε ι τη ν επιΘ ετιγ'6τητα πoυ υπdρ1ε ι μ ιf oα τoυ
τιαL σxην τιoιγων (α πoυ δη μ ιorj ργη oε . Αλλιc6 g μα g

περιμι1νει η χαταστQoφη η μια αυταρ1ιxrj, αυτo-
ματoπo ιη μιJνη, αν ελεri θ ε Qη, μη1αν ιxrj xo ιγωγ (α.

Mην ξεμι1με 6τι η xοινων(α αυπj, "o Θαυμιi-
oιog Kαινotiργιog K6oμog'' τoυ Ηuxley χαι τoυ
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"ΦQoxτriματoE των ξc6ων'' τoυ George orwell,
d1ει ημεqομην(α dναqξηg τo "1984''.

Παρενθετιxd μεριx6g προτd,οειg για μ6τρα πoυ
πρdπει να λι1,βει η πoλιτε(α:

1. Kαλfτερη διαφc6τιoη του χoινo6 με την παQα-
π6ρα oργι1νωση τωγ Σ1oλι6ν Γoνι1ων, Ιατρoπαι-
δαγωγιxoiν Κdντρων xαι dλλωγ oυναφιiν oQγα-
γι6οεωγ.

2. Η δημιoυργiα εriληπτων ενδιαφερ6γτωγ χαι
επιστημoγιxd τεxμηριωμdνων πρoγqαμμιiτων
οτην τηλε6Qαση με ουνεqγαο(α oωoτd χαταQτι-
oμdνων ειδιxc6γ. Tα προγρdμματα αυτd Θα αφo-

ρο6ν 6λo τoγ xdxλo τηζ ξωfE τoυ ανθqι6πoυ με
ανd,λυoη τηζ σημαντιxrjg xαι ι|υ1oxoινωνιxηg ε-

ξdλιξηg, του γιiμoυ, των ψυχιχ6ν δυοxoλιι6ν xαι
τωγ πιo dντoγωγ ιpυ1ιxcδν διαταρα1ι6ν.

3. Eιoαγωγη oτo Σ1oλε(o, απ6 την αρ1f τoυ

Δημοτιxof μdχQι τo τ6λog τoυ Λυxεfoυ εν6g πα-

ρ6μoιoυ oyετιxo6 μαθηματog (θα μπoρo{oε γα
oνoμαoτε[ ττ.Χ."O dνΘρωπog xαι η ξω{ τoυ". Δεγ
αναφεq6μαoτε εδcil6τι oτη χ6Qα μαζ τo o1oλε(o
εiναι oε μεγd,λo βαθμ6 χαταπtεστιxd φοqτωμ6νo
γνι6οειg πoυ δεν πρoοφ6qoυντfπoτε τo oυσtαστι-
x6 oταπαιδιd. o{τε xαγ τα πρoετοιμι1ξει oωoτd

για μtα επαγγελματιxη αταδιoδρoμ(α, πoυ ε(γαι
xαι η διxαιολoγ(α γιατ( ε(ναι dται.

4. Δημιoυργ(α ειδιxof διxαoτηq(oυ με ειδιxd
μετεxπαιδευμ6νουg διxαατιJg, πoυ γα ρυθμξει
χαι γα εxδιxιiξει 6τι αφogιi τo παιδ( χαι τηγ
οιxoγ6νεια.

5. Eιδιxιi μdτρα : 'oλo τo ο'ιiοτημα ειδιxι6ν υπη-

ρεoιι6ν για τo παιδ( χαι την oιxoγ6νεια (π.1.

K6ντρα Ψυ1ιxηg Yγε(αg, Παιδoιpυ1ιατριx6g Y-
πηρεο[αg, xλπ.).

BΙBΛΙoΓPAΦΙA

1. Freud : "Eιoαγωγη oτην Ψυ1ανdλυoη"
2. Donald Winnicott :"To παιδ(, η oιxoγ6νεια χαι o
εξωτεριx6g xdαμog"
"oι διεργαo(εE ωρ(μαγσηE χαL τo διευxoλυγτιxd
περιβdλλoν"
"Συξητηoειg με γoνε(g''
3. Erikson E,' : (1990) "H παιδιxf ηλιx(α xαι η
χoιγωγ(α"
4. Bowlby J. : (1995)

''... H βαρ ιd παραxαταθη κη που μαg κλη ρoδ6τηααν

6λoι εxεiνοι πoυ αyωv[oτηxανyιατην εxπλiρωoη

τωv μεyd'λων ιδανιxιiν τηg ελευθερ[αζ }ιαι τηζ

αν εξαρτηolαg επ ιτd'ooε ι τη δ ιεxδ ixηαη απ6 μiρoυg

μαg τηg δ ιxα[ωηζ τηζ ιστ oQ ιχη g μη μηE τ oυ 6θναυ9

μαg. Και αυτη την αvdyxη iρψεται να xαλ'ιjιllει τo

oυyxεκρ ιμiνo βιβλio..."
Kι6οταEΦωτιιiδηE

ΚαθηψτηgτηgΙoτoρIαE
τ oυ N ειΔτ ε ρ oυ Ε')λην ιoμo'ι1

ΔΙAΘEΣΗ ToY BΙBΛΙOY:
-Πoλιτιοτιπli Eταιqεiα Ι\ιioυοαE
-Σαμαqιi Λευxri τηΧ. 233202257 5
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Π oλUπoλιτισμιKη EκπαIδεU ση
σΓιq σUγXρoVεq KoιVωVιεq

Tα τελευτα(α 1ρ6νια παρατηgε(ται οε 6λo τoγ
x6oμo μια σημαγτιxrj αfξηαη τωγ μεταγαστευτι-
xc6ν ρευμιiτων, η oπo(α ουγδdεται με τoγ παγχo-
ομιoπoιημ6νo 1αραxτrjQα τωγ θεoμι6ν τoυ ελ6γ-

χoυ στα μ6oα παραγωγriζ, την αγισoμερrj ανι1-
πτυξη γ"αL τLζ ι1λληλoεξαρτιiμενεg αυναλλαγdg

μεταξf των xρατι6ν.

Η πoλυπολιτιoμιxdτητα τηζ ελληνιxrjg χoιγω-
ν(αg, ωg απoτιiλεομα τηE oυμβ(ωαηg τoυ γηγε-
νoιig πληθυoμoιi με τιg xoιν6τητεζ τωγ μoυooυλ-
μd,νων, των τoιγγdγωγ, τωγ παλιγγooτoι]ντων
ομoγενc6ν χαι τωγ πρoοφfγων, διευqrjνεται τε-
λευταfα απ6 τη oυνε1rj dλευαη μεταναοτι6ν, η
oπo[α αυξdνει με γρrjγoqoυg gυΘμofgτη γλωooι-
xη xαι θρηoxευτιxrj ανoμoιoγ6νεια τηg 1ι6ρα9
μαg, δημιoυqγι6νταg παρdλληλα ν6oυg χoιγωγι-
xοπoλιτιxoιi g πρoβλη ματιαμof g.

Kατιi τoυg Ηurh xαι Κm(1984), η πρooαqμογrj
των μεταναoτιiν ε[ναι η διαδιxαo(α τιατ6' την
oπo(α oι μετανι1ατεE τQoπoποιorJν τιg oτdoειg
τoυE χαι τη συμπεQιφoρd τουg για να βελτιc6οουν

του Kωγ/γoυ Aγ. Λαπαβ(τοα
Δαοxιiλoυ

τιg oυνθrjxεs ξωfs τoυg, οf μφωγα με τιg oυνθrj-
χεE στo ν6o περιβdλλoγ. o Τatt (1973 ν'αι7984),
oρξει ωE πQoσαQμoγrj τιg αλλαγdg που γ(νoνται
απd τo μετανdoτη με αxoπ6 γα εγαρμoγιοτε( oτo
ν6o περιβdλλoγ' o Αdler (L97 6)υπooτηρζει 6τι
η πQoσαQμoγri αε dνα πεgιβdλλoν αποτελε( ε-

μπειρr(α, η oπο(α oδηγε(τo dτoμo oε μεγαλιiτεqη
αυτoγνωo(α xαι ωρ(μαγση.

Η Πoλυπoλιτιoμιx{ Exπα(δευoη (Multicultural
Education) ) πQωτoε μφαν(οτηxε ατην Αμερ ιxrj xα-
τι1τη δεxαετ(α τoυ 1960 ωg απdντηoη στιζ χιγη-
τoπoιrjoειg χαι τα αιτliματα τωγ εθγιxι6ν μεLoγo-
τtxrily oμdδων xαι xυq(ωg των Aφρoαμεριxανι6ν
για πoλιτιxd διxαιιiματα χαι xατιiqγηοη των
διαxρ(oεωγ στηγ εxπα(δευαη, τηγ εQγασfα xαι
τηγ αγτιπQoοc6πευoη χαι συμμετo1ri τουg oτιg
xoινωνιxdg δoμ6g (Banks 1989). Σ{μφωνα με τoγ
Banks (1988 xαι 1989), ωg οτιi1oι τηg πoλυπoλι-
τιαμιxrjg Exπα(δευοηg αναφ6ρoγται oι εξfg: 1)
'Oλoι oι μαθητdg να απoλαμβdνουν (oεg ευxαι-
ρ(εg οτην εxπα(δευοη. 2) Kαλλι6ργεια oτd,αεωγ
απdγαγτι oε dτoμα με διαφoρετιν'ηεΘνιτιη, πολι-

. i a-
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τισμιχ1i, φυλετιχ1i χαL θQησχευ-
τιxrj πρo6λευoη. 3) H εν(o1υαη
τoυ αυτoσυναιoθrj ματoE χαι τηζ
εμπιoτootiνηζ των μαθητιilν οτιg

ιxαν 6τητ 6. gτoυ ζ γα συ μ μετ ι11ουν

oε 6λoυg τουg τoμε(g τηg xαΘη-

μερινrjg ξωriE. 4) Η ανιiπτυξη
στoυE μαθητdg απ6 την oπτιxη
διαφdρων πoλιτιομι6ν xαι 61ι
του xυριιig1oυ πολιτιομο'ιj. Mε
αυτoιig τουE oτ61ουg oυμφωνε(

η συγτQιπτιxη πλειoιpηφ(α τηg
Πoλυπoλιτιoμιxf g Exπα(δευ-
σηζ, πoυ π6τυγαν οτην πρdξη oε
ιχαγoπoιητιxd βαθμd.

Η Eυqωπαix{'Eνωοη αo1oλε(-
ται ηδη με τα πρoβληματα των

μεταναoτc6ν χαι των μεταxινof μενων πλη θυoμι6ν
απ6 τo 1968. Σfμφωνα με τo ιiρθρo 12 τoυ
χαγoγισμo6 7672168 (19-101968), πqoβλdπεται
6τιτα παιδιd ενdg πoλ(τη πoυ ανrjxει oε 1c6ρατηg
Eυρωπαixrjg 'Eνωοηg xαι εργd,ξεται oε dλλη

χ6Qα τηg E.E. (τ6τε oνομαξ6ταν Eυρωπαixrj
Koιν6τητα) ειoiιγονται στα (δια εxπαιδευτιxd
ιδριiματα με τoυζ (διoυg 6ρoυg πoυ ιο1foυν για
τoυg υπηx6oυζ τoU xρdτουg αυτof. Για τo λdγo
αυτ6, πρoτε(γεται: H μητqιxri γλι6oοα παθιig xαι
η xoυλτoιiρα τωγ παιδιι6γ τωγ μεταναοτι6γ να
ουμπεριλαμβιiνoνται oτo επ(αημο o1oλιx6 πρ6-

γQαμμα, η β ελτ(ωoη των παιδαγωγιxc6ν μεθ6δων
χαιτoυ διδαxτιxof υλιxoti γιατη διδαoxαλ(ατων
παιδιι6γ τωγ μεταναoτιΛν,η αriξηoη του αριθμof
των τdξεων υπoδo1rjg για τη φo(τηoη xυq(ωg των
παιδιc6ν τωγ μεταγαoτιδν ηλιx(αg 6 dωg 12 ετιt';ν.

Για τη διδαoxαλ(α τηζ μητQιχrig γλι6οoαζ τωγ
παιδιι6γ τωγ μεταναoτc6γ ειδιx6τερα, πρoτε(νε-
ται η πρ6oληιpη εxπαιδ ευτιxι(w απ6 τιg με ιoν6τη -

τεg. T6λog απαρα(τητη ε(ναιη δημιoυργfαγιατη
διαπολιτιoμιxη πρoοdγγιση oτην εν"πα(δευoη.

Tο πρ6γραμμα Socrates (7977) χαL τo πρdγραμ-

μα Comeniusτηζ δεfτερηg δρdoηg, πqoωθoιiντη
διαπoλιτιoμιxf διdoταση στηγ εxπα(δευoη τωγ

μαθητι6ν, c6ο'τε να πρo ετo ιμαστo6ν γ ια να ξη ooυν
σε μια xoινων[α πoυ χαQαχτηρζεται 6λo xαι
πεQισσdτεQο απ6 πoλιτιομιxη xαι γλωοoιxηπo-
λυμoρφ(α. Ax6μα τα πqoγqdμματα αυτd βoη-

θoιiν oτην αλληλεγγfη μεταξri τωγ πoλιτιiγ' πQo-

xειμιJνoυ γα χαταπoλεμ{oουν τo Qατσισμ6 τιαι
την ξενοφoβrα. Η ξγλiα, η Γαλλ(α xαι η Γερμα-
νfα απoτελoιjγ πoλυπολιτιομιxdg xoινωνfεg ωg

απoτdλεoμα τηg 6λευoηE εχατoμμυρfων μετανα-
oτι6γ.

To γα ε(μαατε υπο1ρεωμ6γot γα ξo{με μαξ( με
ι1λλoυg δεγ ε(γαι ατυγ(α,6πω9 61oυμε oυνηθ(oει
ιixριτα γα πιoτεfoυμε, αλλι1 μoναδιxη ευxαιρ(α
γα αγαγγωρ(οoυμε χαι γα αγαστoχαστofμε πd-
γω στoγ εαυτ6 μαg' E(γαι μια ευχαιQ(α αξιo-
πo(ηαηg των xαρπcδν (xαι των γ"αxιΙw αx6μα) τη g

αυμβ(ωαηg xαι xoινf g ιοτoριxrjg εμπειρ(αg, πoυ
απ6 xαγdνα d,λλo πρoι,dν τηg παγx6σμιαE πoλιτι-
oμιxηg υπεραγoριig δεν μπoρεi γα υπoxαταστα-
Θεf. Pυθμζoγταζ αυτ6 πoυ πQαγματtχιi ε(μαατε

μ6oω τηg oυoιαoτιxf ζ αγτιπαQαβoληs με 6λoυg

τoυζ ιστoQtτ"otg μαg oυνταξιδιιiτεg (oωg βoηθη-
σoυμε να γ(νει γ'dπoια μ6ρα o βιiτρα1og πιiλι
πρ(γxιπαg, αλλd πρdπει γα πεiooυμε την πριγxi
πισσα να φιληοει τo βdτρα1o.

Πρ6οφατα η ιiπoι|η dνα o1oλε[ο για 6λα τα
παιδιιi (παιδιd μειονοτητων, ανdπηρα, αλλ6-
θρηoxα, xoρ(ταια / αγ6ρια, παιδιd αλλoδαπιiγ
x.α.) ουναντd6λoxαι μεγαλfτερη αποδo1η. Aπd
το 1980 ιδριiθηxαν oι Tι1,ξειg Yπoδο1ηg (T.Y.)
χαι τα Φροντιoτηριαxd Tμliματα (Φ.T.) Oι μα-
θητ69 ε(γαιπιiγω απ69 xαι μ61ρι 77. Ηχαταγo-
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μrj γ(νεται ανιiλογα με τηγ ηλιx(α χαι τo βαθμ6
xατoηηE τηg ελληνιxηgγΧιΛooαE σε αρ1dριoυg
χαι σε πQoχωQημdνoυgτων μιxρι6ν xαιτων μεγd-
λων τdξεων μετd απ6 1ρηοη διαγνωoτιxr6γ τεoτ.
oι μαθητdg παραxoλoυθoιjγ για 6να ιfτog oτo
επ(πεδo T.Y. 1xαι διjo 6τηoτo επfuεδo T.Υ'2.
Mε oυνεqγαo(α τωγ δαoxdλων, τηg T.Y. χαι τηE
αντfoτo ι1η g τιiξη g τoυ g μαθητrj, λαμβιiνεται μ6ρ ι-

μγα oι μαΘητ69 γα παQαχoλoυθοfγ οπωoδrjποτε
την τιiξη που ανtjxoυν, xυρfωg ατα μαθrjματα
Φυoιxrj αγωγli, Ε'ιxαoτtxη Φωγri, Moυο'ιxrj Α-
γωγli, Ξ6νη Γλι6ooα, Σ1oλιxi ζωη rj xαι dλλo
μιiθημα. Tα Φqoντιατηριαxd Tμ(ματα λειτoυq-
yo{lν εxτ6g ωqαρ(oυ α1oλε(oυ. o αριθμdg των
μαθητι6ν πqdπει γα ε[γαι πdγω απ6 3. Πoλλο(
παλιγγoοτo6ντε9 xαι αλλoδαπο( μαθητ6ζ παQα-
xoλoυθοrjν μαθrjματα στιE χανoγιxdg τdξειg του
ο1oλε (oυ, αλλιi γ ια να ενιo1υ θoιiν xαλrjτε qα φo ι-
τοιjγ xαι στιζ παQαπιiνω τdξειg υπoδo1ηg xαι
φQoγτιστη Q ιαxd τμrj ματα. Tα τελευτα(α o1oλιxιi
6τη oε oγoΧιx€. g μoνιiδ ε g τη g Kεντq ιxrj g Mαx ε δo -

ν(αg o αριθμ6g των μαθητι6γ πoυ φoιτotiν οτιg
τι1ξειg ε(γαι:

oι πρι6τε9 τιiξειg υπoδo1rjg ιδριiθηxαν τo 1980
ατη Θεαoαλoν(xη, oε δημoτιxιi o1oλε(α χαι γυ-
μνιiοια τη g Θεαοαλoγ(xη g με oxοπ6 να αγτιμετω-
πιoτoιjγ oι ιδια[τερεg εxπαιδευτιν'6.9 ανdyxεg
τωγ παιδιιiν των Eλλrjγων μεταγαoτι6γ πoυ επα-
ναπατρζoνταν απ6 τη Γεgμαν(α. oιτdξειg {ταν
ενταγ μ 6ν ε g στo χαγoγ ι ν"6 oγo}''ε b, αλλιi λε ιτoυ ρ -

γoιjoαν με ξε1ωριoτd αναλυτιx6 πg6γραμμα. Αρ-
γ6τερα επενπdΘηxε o θεoμ69 τωγ T.Y' χαι στηγ
Aθfνα dπoυ xαι ιδq{θηxαν νdεg τdξειg υποδo-
x'is. Σε αντ(θεoη με την Αγγλ(α xαι την Αυoτρα-
λ(α οτην Eλλιiδα δε λειτουργodν Σ1ολε(αηx€ν-
τρα Γλωoοι6γ ofτε υπdρ1ει o θεομ6g τωγ συμ-

βοf λων πoλυπoλιτιομιxr] g εxπα(δευoη g.

oι εxπαιδευτιιηo( 1ρε ιιiξoνται αυνε1η επιμ6ρ-
φωση γιαγα εξαοxηθo{ν oε παιδαγωγιx6gπρα-
ν"τιx€.g xαι διδαxτιx6g μεθ6δoυg xατιiλληλεg για
την εxπα(δευση χαL ιpυ1oπαιδαγωγιx{ oτrjριξη
των δ ιαφoρ ετιγ'ιΛν μαθητι6ν. Πρ ι1πε ι να αντιλα μ-
βιiνoνται χαι συγαισθdνoγται τα ψυχoλoγιχd,

oυναιoθηματιx6" προβλrjματα χαι τιζ επιχoινω-
νιαx6g δυoxoλiεg, πoυ μπoQε(να εμφανζoυν oι
αλλ6φωνoι μαθητ69. Για γα επιχοιγωγofγ xαλf -

τερα πρ6πει γα γνωρζoυν xαι oμιλοιiν ξdνεg
γλc6ooεg xαι xυρ(ωg την αγγλιxf , πoυ ε(γαι διε-
θνηg γλα1oοα. Nα γνωqξoυν τι oημα(νoυν οι
6ννoιεg διαπoλιτιομιxrj παιδαγωγιxη - πoλυπoλι-

ΣγoLυx6'
'Ετη

TAΞEΙΣ
YΠoΔoxΙΙΣ

ΦPoNTΙΣT.
TMHMATA

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004
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2005-2006
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1901

222t

2058

1892

1190

900

81

648

JJ+

184

59
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τισμιχη εχπα(δεUση χαι αντιQατσιστ ιν"η εν"πα(-

δευoη, xαθι6g χαι τιζ μεταξ{ τoυg oμoιdτητεE χαι
διαφoq6g. Nα αξιoπoιοfν τιg νιJεg τε1νoλoγ(εg

για τη διδαοxαλ(α oε πολυπoλιτιομιxι1g τdξειg.

Tαπαιδιι1, εμφανζoυν δυoxολ(εg οτη μdθηoη xαι
την ι|υ1oxοινωνιxη τoυζ συι"ιπεριφoρd ν"ατ6" τη

φo(τηοη τoUζ στo o1ολε[ο. Στ61og πρι1πει να
ε(ναι η εφαρμoγη προ^1ραμμdτων στo πλα(οιo

μια γενιx6τεQηE αναβdθμιοηE χαι εχσυγχQoγι-
oμof dλων των βαΘμ(διt]\/ τoυ εxπαιδευτιxo{ oυ-

οτrjματog τηg 1ι6ραg. Τα πρoβλrjματα πoυ αγτι-

μiετωπζει η Eλλιiδα τα τελευτα(α 1ρdνια φαiνε-
ταt γα εfναι παρdLιoια με εzε(γα πoυ αντLμετc(lπι-

σαν στo παρελΘdν η Αγγi'iα zαι η Αυoτραλiα' Γι'
αυτ6 πρdπει να υπdρ1ει ελλην6γλιυooη εγ"πα(-

δευoη με συστηματιz"rj διδαοi,"αλ(α τη< ελληνιxηg

γλι6οοαg.

Η dλλειQη αναγνιi.lριοηζ στηγ Eλλdδατο.lν ξdνων
πoλιτιομc6ν εμιποδζειτην oμαλη εξdλιξη τηg πρo-
oωπw"6τηταζ τωγ αλλoδαπι6γ μαθητι6ν xαι δε
δ(νογται (οεg ευxαιρiεg oτην εxπα(δευoη γι'αυ-
τofg.

Πρ 6πε ι να απoδ ε1τof με την ε θν ιxrj δ ιαφoρ ετιxιi-
τητα τωγ αλλoδαπι6γ μαθητι6ν. To αγαλυτιxd
πρ6γραμμα οπουδι6ν πρdπει αγ αναγγωρξει τη

διαφoρετιx6τητα 6λωγ τωγ ανθριilπων, 6σoν α-

φoρd την φυλf , τo φιiλo, τηγ χoιγωγιxrj τι1ξη ι] τo

εθνοπoλιτιομιx6 τoυ υπ6βαθρo. oι δραoτηρι6-
τητεg εν6g αγαλυτιxοf πρoγρdμματοζ πQoσαγα-
τολιoμιiνoυ στoγ αγτιQατoιoμ6 πqdπει να επιτρd-
πoυγ στoυE μαΘητdg να δεξoυν το οεβαoμ6 τoυg

οτα dτoμα χαι τιE oμι1,δεg χαι γα xατανoηαoυν,
6τι 6λoι oι λαo( xαι 6λoι oι πoλιτιoμo[ ε(γαι
αλλη λ6νδ ετο ι xαι αλληλo εξαqτι6 μενο ι αφoti απo-
τελoιjν μ6Qο g τηg παγx6oμιαE xoιν6τηταg.

Δεν υπd,ρ1oυν βιoλoγιxdg διαφoρ6g ανdμεoα oτo
οliγ1ρoνo χαι τoγ πqωτ6γoνo ι1,νθρωπo, αλλι1 oι

μεταξ{ τoυg διαφoqοποιηαειg ιJ1oυν πoλιτιoμιx6

1αραxτ{qα (Vygοtsξ). oι διαφoρετιx6g ταυτ6-
τητεζ γα χαQαχτηqζoνται για τη μεταξrj τουg

αλληλεπ(δραση χαιγα μη λειτoυργofν απομoνω-

μ6να xαιξε1ωριoτdη μιααπ6την ι1λλη. To dτoμo
πoυ πηγα(νει με τo περιβι1λλoγ τoυ χαι συγαγα-
οτρdφεται ενεργητιxd μ'αυτ6 μπoρoιiμε γα πotj-

με 6τι ε(ναι πρooαρμoομdνο (Piaget)'

Πρ6πει να γνωρ(ooυγ oι μαΘητ69 χαι oι μαΘf-
τQLεζ τLζ oυνθrjxεg πoυ επιχQατοdν oτιg χ6ρεg
xαταγωγf g τωγ μεταγαoτι6ν. Nα xαταγorjoουν
6τι η απ6φαση τωγ ενηλ(xων γα 6λΘουγ αx6μη
xαι παρdνoμα στηγ Eυριiπη, oυ1νι1 μαξ( με τα

παιδιd τoυg ε[ναι λoγιxη πριi-
ξη.

Η Διαπολιτιομιxri Exπα(δευ-
ση ωE πqoΦπ6Θεοη οτo οιiγ-

χQoγo ο1ολεiο

' Toν Ιoιjγιo τoυ 7996, λ6γω τηg

oυνε1oιig αfξηoη του αριθμοf
παλιγγooτoιjντωγ xαι αλλoδα-
πι6ν μαθητc6ν αrα ελληνιxd ο1o-

,,,, λε(α, πoυ η πλειoι|.rηφ(α τoυζ
]" πρo6ρ1εται απ6 τιg 1c6gεg τηg

πρι6ην Σοβιετιxlig'Eνωoηg
(Γεωργ(α, Aρμεν(α, Pωo(α,

.,,,, Oυxραν(α), την Aλβανfα, τη

.]]] Γερμαν(α xαι τη Bουλγαρ(α,

Ψηφζεται o ν6μoE 24L3ytατη'' διαπoλιτιoμιxrj εxπα(δευoη,

,l πoυ αγ'oπ6 d1ειτην oργιiνωοη
χαι λειτουργ(α των o1oλιxι6ν

75



Ι{ΙΑoΥΣTA

μoγdδωγ πQωτoβdθμιαE χαι
δευτερoβι1θμιαg εxπα(δευ-
σηs για την παQoχr] εxπαi-
δευoηg oε νdoυg με εχπαι-
δευτιxdg, xoινωνιxιJg, πoλι-
τιoψιx€g χαι μoQφωτιx6'g ι-
διαιτερ6τητεg.

o 6ρog πoλυπoλιτιομιxdτη-
τα χQησιμoπο ιε (ται oυνrj Θωg

για γα περιγqιlψει μια χoι-
νωvιx{ πQαγματιχdτητα xαι
τη διαδιxαο'(α εξdλιξrjζ τηζ,
ενc6 o 6ροg διαπολιτιoμιx6-
τητα για γα δηλι6oει μια δια-
}'εxτ ιτιη oγi. oη, μ ια δυν α μ ιxη
αλληλεπ(δqασηE χαι αμoι-

για τηγ ειg{νη. 6o Δημ. Σ1oλε(o Eυ6αμoυ

Tα αγαλυτιxd πρoγρdμματατωγ μαθημι1των πoυ 3o Δημ. Σ1oλε(o Mενεμ6νηg
διδι1oxoγται orjμερα οτο ελληνιx6 ο1oλε(ο επι-
τριJπoυν την ανdπτυξη αντιgατoιo'ι,nηg εxπαG 5o Δημ' Σ1oλεio Mενεμdνηg

δευoηg οε πολλ6g εν6τητεg. Σιiμφωνα ν"ατ6"την
ταπεινrj μoυ γνι6μη, πρdπει 6λα τα α1ολε[α να
αναπτf ξoυν δραoτη ρι 6τητε9 ν"ατ6'τoυ qατoιαμoιi
χαι τηζ ξενoφοβ6αζ χαι μεταξ{ ι1λλων να τιμrj-

βα(αg αναγνι6qιoηg xαι συνεQγασ(αg ανιiμεοα οε
ιiτoμα διιiφορων εθνιxc6γ / μεταναoτευτιxωγ o- οoυντη.διεθνrjημ6ραγιατηγεξdλειιpητωνφυλε-

μι1δων (Mιlρxoυ 1991). H διαπoλιτιoψιxη εν"- τιxι6γ^διαxρ(oεων oτιg 2Ι Mαρτ(ου. Σε ιjνα

πα(δευoη xαλ1ιεργε( dvα xλfμα γενιxηg παιδε(αg διαπoλιτιoμιx6 ο1ολε(o πoυ 61ει μεγι1λo αριθμ6
xαι αξιoποιεr τουg διdφoρoυg πoλιτιο"μoι1ζ, επι: μαΘητωνπρι1πειναλαμβιiνoνταιυπ6ψη στo σχε-

διι6xει να εμπoδioειτo σχηματισμ6 oτερεciiυπων διαομd ενdg αναλυτιγ'ot προγρι1μματοg η εθνιxrj

χαι πQoχαταλrjψεων, απιjναγτι οε πρ6oωπα xαι διαφoρετιxoτητα,η μητριx{ Γλι6ο'οα, η πQαγμα-

πολιτιoμοrjg, ,rρ,oγμoroπoιιδνταg μια εxπαιδευ- τιxciτητα τωγ πQoχαταλrjψεων χαι τωγ διαxρ(-

τιxrj διαδιxαo(α, πoυ δ(νει oυo(α οτα αγΘρωπινα σεων χαι oι πρooδοxfεg των γoνιJων. 'oλοι oι
διxαιc6ματα πgoωθι6νταζ τηγ xorαν6ηor|no, ,| πoλιτιομo( 61oυν να διδιiξoυν γ,dτι oημαντιx6

ουνεργαo(α μεταξf τωv λαιiν, πoυ ι11oυν μια οτoν xιiομo' Nα πqoο'εγγ(αoυμε τoυg πoλιτι-

xοινrjαντ6ληι|.lηγιατηγπρ6oδoχαιτηγ.,qη"η. Η oμot'ζτoυλιl1ιoτoνμετηγυπdΘεoηdτιε(γαιιod-

διαπoλιτιoμ,ιν"4 εν"πα"r,δευοη ιi1ει oαν o.i1o rηu ξιoι' Σoφ6g ε(ναι εxε(νog πoυ διδιioτιεται απ6
εξιiλειψη των διαxρ(σεωγ χαι τoυ αποxλε,oμoυ, dλoυg' o πoλιτιομ6gτων ανθρι6πων δενταυτζε-
προoπαθε( να προι1γει την dνταξη τωγ αλλoδα- ται με τoν πoλιτιoμ6 των Eυρωπαfων.

πc6γ οτo oyd"ιτι6 αιioτημα χαι γα τoυg βοηΘrjoει Στην περιφ6ρεια εxπα(δευoηg xεντριxηg Mαxε-
ναd1ουντιg(διεgδυνατ6τητεζχαιαπoτελ6oματα δoν6αE μετoνoμι1oτηχαγ ωζ Διαπoλιτιομιxιi Δη-
oε 6λoυg. Oι βαoιx6g αQχ6ζ τηg διαπoλιτιoμιxrjg ψo"rn&o1oλε(α τα εξrjg:
εxπα(δευοηg ε(ναι η εxπα(δευση για εγoυγα(o-
θηοη, εxπα(δευoη για αλληλεγγιjη, εxπα(δευοη 6o Δημ. Σ1oλεfo Eλευθερ(oυ-Koρδελιof

για διαπoλιτιομιxιl oεβαoμ6, εxπα(δευoη ενι1- Δημ. Σ1ολε(o N6ωγ Eπιβατιiνγτιαστoγ εΘνιγ"ιoτιx6τρdπo ox€.ι!lηE,εxπα[δευοη lΓ'' -/ν
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Λιπη Kαι λιπαρα oξεα
στη διατρoφη Kαι τηV υγε[α τωV αvθρωΠωV

τωγ Δ.K. Στυλιαν(δη
Eπ6τιμoυ ΝντηΙγοτιτοιjτoυ Φυλλoβιiλων Δ6νδqων

xαι A.Δ. Σιμι6vη
Eπ iτ ιμoυ Ν ν τη Ιγοτ ιτοιjτoυ Eδαφολo ytαζ Θ εo l ι,fuηE

νεqγ6g oυo(εg.

Αγ xαι οι πρ6γoνo( μαg τιg ονομαο[εg αυτc6ν τωγ
oυαιι6γ δεν τιg γνι6qιξαν, rjξεqαν dμωg πoυ βρ(-
σχoγται xαι πι6g θα τιg 6παιρναν.

ΛΙΠH ΚAΙ ΔΙΙΙAPA OEEA
Αφορμη γtα τηγ αναφορd αυτli απετdλεoε η ευ-

ριiταταxρατorioα ι1,πoι}-rη,6y'ν μ6νo oτη 1ιiqα μαg,
6τιυγιεινη διατρoφη αημα(νει6ooτo δυγατ6γ

μεγαλriτερη απο1η απ6 τη1ρηοη λιπαρc6ν oυοιι6ν,
oι oπo(εg 1αραxτηρζoγται ωg η xυρι6τεqη αιτ(α
των πρoβλημιiτων υγε(αg τα oπo(α με τιiοη dντα-

αη εxδηλι6γoγται τα τελευτα(α 1ρ6νια.

Για πολλorig ανθριiπoυE τα λfuη xαι η υγεiα
ε(ναι δυo ι1ννoιεg αoυμβ(βαoτεg. Aπ6 oριoμ6-
νoυg μdλιατα oι δυo αυτ6g ιiννoιεg προooμoιdξο-
γται με τo λdδι χαι τo νερd, τα oποfα 6πωg ε(ναι

γνωοτ6 δεν αναμιγγf ογται.

Ωoτ6οo υπηqξαν πdντoτε ερευνητdg, oι oπo(oι
εδι6 xαι πολλ69 δεxαετiεg υπεoτηριξαγ 6τι τo
xλειδi για τηγ υγε(α των ανθριiπωγ εiγαι τo

εiδοg xαι 61ιη πoodτητατωγ χαταναλιαxoμdνων
λιπι6ν. Tα λfπη 1ρειι1,ξoνται στoγ oργανιoμ6 τoυ

ανθρι6που, 6πωg 1ρειι1ζoνται γ"αL τα δυo d,λλα

μαxροθqεπτιx6' oυoτατιΥ"6, oι πρωτεiνεg χαι oι
υδατdνθραxεg.

Tα λ(πη oε πooooτ6 20-35% 1ρειι1ξoνται στoν
ανθριiπινo oργανιoμ6 για πoλλoιig λ6γoυg: E(-
γαι η πιo πλo{oια πηγri των βιταμινι6ν A,D,E,K
oι oπo(εg ε(γαι λιπoδιαλυτ6g xαι μ6νo oαν τ6.-

τoιεζ πρoσλαμβι1νονται απ6 τoν oQγαγιομd τoυ

ανθρι6πoυ. Tα λ(πη αε πoλλ6g περιπτι6oειE πε-

EΙΣAΓΩΓH

Θρ6ψoνται δ'αλφ(των αλεrjρων, 6ψον, ελαιc6ν,
τυρof, βoλβι6ν, λα1dνων χαι τQαγημdτων, oι3-

xων, ερεβ(νθων xαι xυιiμων xαι oιjτω διdγοντεg

β(oν EN EΙPΗNΗ METΑ YΓEΙΑΣ, aη ειν"6g,

γηqαιo( τελευτιilγτεg dλλoν τoιo{τoγ β(oν τoιg
εγγ6νoιg παραδι6ooυαι. ΠΛΑTΩN

Θατρ6φoνται με πληγοfρι, xρ6αg βραoτ6, ε}''ι€g,

τυρ(, βoλβorjg, λd1ανα xαι ξηροrig xαρπoιig, oιi-
xα, ρεβ(Θια τιαι γ"oυτιι6' γ"αι 6τoι περνc6νταg τη

ξωrj τoυg ειρηνιxd xαι υγιεινd, dπωg ε(ναι φυοι-
ν'6, Θα πεθα(νoυν γdρoι xαι θα παqαδ(δoυν στα
εγγ6νια τoυg τιJτοιo τρ6πo ξωf s. ( Mετdφραoη:
Eλλη Παυλ[δoυ -Φιλ6λoγog).

Η oημαο(α τηg ποιxιλ6τηταζ τωγ τρoφc6ν για την
ιxανoπο(ηοη τωγ διατρoφιxι6ν αναγxc6ν τoυ αγ-
θρι6πινου oQγαγισμo{ ηταν γνωoτrj απd την αρ-

γαι6τητα, dπωg φα(νεται απd τα αναφεQdμενα

με τ6αη πληρ6τητα xαι ααφf νε ια απ6 τoγ Πλdτω-
να. Ιδια(τερα τoνζoνται oι λ6ξει9 EΙPΗNΙKA
xαι YΓΙEΙNA, δυo λdξειg που χαι oημερα απo-
τελoιjν αχQoγωγια(oυg λ(Θoυg τηg υγιεινηg δια-

β(ωoηg των ανθρι6πων.

Στη διατρoφη τoυg οι dνθρωποι 1ρειιiξoνται χαt
τo πληγorjρι (οιτηqd oλιxrjg αλdοεωg) τιαιζωιν"6"
πρoΤ6ντα (xρdαg, τυqQ xαι τα λα1ανιxd xαι τουg

ξηρofg xαρπoιig χαι τα ιpυ1ανΘrj (qεβ(θια xαι
ν"oυxιd).'Ετoι πα(ρνει o ιlνΘqωποE χαι τιζ τQειE

βαoιxdg μαxρoΘρεπτιx6g τqoφdg πoυ ε(γαι oι
υδατ<1νθραχεζ, τα λ[πη xαι oι πgωτε'iνεζ, τιζ
βιταμ6νεg, τα αν6ργανα μαπqoθρεπτιxd χαι μι-
xρoθρεπτιx 6" oτoιηεtα ν"αι τιζ φυτoχηψιν"64- βιοε-
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Qι6χoυγ λιπαρι1 oξ6α πoλriτιμα για τηγ υγε(α των
ανθρι6πων γ"αL"(αoπo(α δεν παqdγογται απ6τoγ
ανθρι6πινo oργανιoμd.

Tα λfπη απoτελοιjν δoμιx6 oτοι1ε(o των μεμβρα-
γc6γ τωγ xυττdρων χαι τoυ νευριxoti ιoτoιj. To
απoθηxευμ6νο, σε xανoνιxrj ποo6τητα, λfu og πqo-
ατατειjει τα ooτι1 χαι τα 6ργανα xαι διατηρε[ τη

θερμοxραoiα του oι6ματog αε ιfγα οτεγd εrJqog
(θερμoμ6νωoη)'

To λfuοg oυμβι1λλει oτην π6ψη χαι στηγ μεταφo-
ρd, εxτ6g τωγ λιπoδιαλυτιilγ βιταμινc6ν xαι πoλ-
λι6ν μιxgoθq επτιxι6ν oτo ι1ε (ων ( ι1νοoτo ι1ε (α).

ogιομdνεg πηγ6ζ λιπc6γ εfναι πq6δgoμη oυo(α

για τη οιiνθεoη πολλc6γ ορμoνc6ν xαθι6g χαι τηζ

βιταμ(νηg D. Mε την υι|-lηλrj περιεxτιxdτητιi τoυg
oε θεgμiδεg ( 9 θερμ/γqαμ λ(πoυg), απoτελoιjγ
oημαντιxη πηγrj εν6ργειαg. Σ{μερα με τη γνι6oη
δqdοεωgτων διαφ6qων λιπαρι6ν oξ6ων πoυ συγ-
θιjτoυγ τα λfπη ε (ναι πλdον γνωoτιi πoια απ6 αυτd
ωφελoιiν χαι πoια βλιiπτoυν την υγε(α τωγ αγ-
θρι6πων.

Δυo xατηγορ(εg λιπαριiν oξ6ων orjμερα θεωqοrj-
γται dτι βλι1πτoυν την υγε(α χαι σUνtστdται απιj
6λουg η γ"ατ6"τo δυγατ6γ απoφυγη τηg xαταγdλω-
or{g των. E(γαι τα KOPEΣMENA xαι τα TRΑNS
ΛΙΠAPA oΞEA. Για γα γ(νoυν πιo xατανοητο(
oι ιiρoι xορεoμιJνα, αx6ρεoτα xλπ λιπαρd oξ6α
αναφιJgoνται μεριxιi ατοι1ε(α για τη δoμη τoυg.
'oλατα λιπαριi oξ6α 61oυν παρ6μoια δoμη. Mια
αλυα(δα απ6 dτoμα ι1νθραxα ενωμι1να με d,τoμα
υδρογ6νoυ χαι μια oμdδα ι1νΘραxog- oξυγ6νου-
oξυγ6νoυ-υδρoγ6νου οτo ι1να ιixρo. Tα xoρεoμ6-
να λιπαριi oξ6α 1αqαxτηqξoνται απ6 την riπαqξη
περιαooτdρων ατ6μων υδgoγ6νoυ ενωμ6νων με
την ανθgαxιxrj αλυo(δα, τα oπoiα dτoμα υδρoγ6-
γoυταπαθιoτοriν oτερεd oτη θερμoxραo(α δωμα-
τ(ου'

KOPEΣMENA ΔΙIΙAPA oΞEA
Συναγτιδγται xυρ(ωg oτα ξωι,xrig προ6λευοηg
πEloioντα, 6πωg τo xρ6αg, τo βoriτυρo, τo πλrjρεg

γdλα xαι τo τυρ(. Δεν λε(πουν 6μωg xαι απ6 τα
πρoi6ντα φυτιxrjg πρodλευoηg. To ελαι6λαδo πε-
qιd1ει xoρεoμdνα λιπαρd πoυ φθιiνoυγ xαι τo 15

% . ΛQo πιo γ"6τω ε(ναι xαι η πεQιεχτιν"6τητα

78

πoλλιilν απoρελα(ων. O ι περιoo6τερo ι ξηρo( xαρ-
πο( περιd1oυγ σχετιχd, μιxρ6 πooooτ6 xoρεoμ6-
νων, γιiρω oτo 10vο. Yπdρ1ουν 6μωg xαι μεριxof
ξηρo( xαqπo( xαι oπ6qοι πoυ 61oυν πoλri υιpηλ6
πoαoατ6 xoρεομ6νωγ χαι τo oπofo φθdνει xαι
oτo 48% (xουxoυναρdαπoροg).

o αριθμ69 των χoQεσμ6νων λιπαρι6ν oξ6ων oτα
διdφoρα πρoΙοντα φθιiνειτα24.M6νoν αν πqoα-
δ ιoq ιοθoιiν χα ι τα 24 Χιπαρ6' μπoρ ε ( να υπιiρξ ε ι
αxριβηg ειx6να τηg περιεxτιxιiτηταζ εν6g πρoι,o-
γτoζ σε xoρεoμι1να λιπαρd. Συνηθωg στα εQγα-
οτrjρια πρooδιoρξoγται τα πιo γνωoτd,, τωγ ο-
ποiωγ o αριθμ69 φθιiνει τo πoλf τα δ6xα.

Πoλλo( πιοτειjoυγ 6τι τα φυτιxrjg πρo6λευαη9
xoρεoμdνα λιπαρι1, δεγ εiναι τ6oο βλαπτιxιl doο
ε(γαι τα ξωΤxηg προ6λευαη9. Αλλd xαι 6λα τα
xoρεομ6να λιπαρd oξ6α δεν ε(ναιτo (διo επιx6ν-
δυνα. Παραδ6ξωg μιiλιοτα 6να λιπαρ6 oξf, τo
ΣTEATΙKO, πoυ oυγαγτι1,ται στηγ xαθαρrj oo-
ν"o}'dτα, πqoοoμοιι1ξε ι περιοο6τεQo με τα αxιiρε-
οτα λιπαρd , δεδoμdνoυ 6τι μειcilνει τα επ(πεδα
τηg xαxηg 1oλη ατε ρ6λη g (LDL).

Η δυομενrjg επ(δqαoη των 1.ιοQεσμ6νων λιπαριiν
οξ6ων αυγ(oταται ατην αιiξηο'η oτoν oργανιαμ6
τηg xατιηg1oληοτε g6λη g xαι των τριγλυxερ ιδ(ων
που ευθιjγoγται για τα xαρδιαγyειαν"6" νoorjμα-
τα, τηγ παχυοαρx (α xαι τoν xαErx (νο, dταν γ 

(νεται

υπερβολιxη ιδ(ωg χaηση.

TRANS (τqανg) ΛΙΙΙAPA oΞEA
Tατρανg λιπαρd oυναντιiγται οε μιxρ6g πoο6τη-
τεS στo xρdαg, αλλιi η xrjρια πηγrj πρo6λευαrjg
τωγ ε(γαιταυδρoγονoμdνα 6λαια. Παραοxευdo-
Θηxαν τεμητ6" στo εQγαστrjριο πριν 1001ρ6νια
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περ(πoυ για γα απoτελ6σουγ otχoγoμιxdg εναλ-
}'αxτιν"€'g λιiοειg για τo βοfτυρo.

Η θ6ρμανoη υγρι6ν ελα(ων (φυτιxιiν) παρουo(α
υδρογ6νoυ dδινε oτερειi λiπη. H διαδιxαo[α η
oπo(α oνoμdξεται υδρoγ6νωοη, εμπλoυτζει τα
dτoμα dνθραxα με περιαodτερα ιiτoμα υδρoγ6-
γoυ, με oυγ6πεια η δoμi των πoλυαx6ρεoτων rj

μoνoαxdqεoτων λιπαgιiν oξdων (υγιεινd) να

μοιιiξει περιoo6τερo με αυτη των χoQεσμdνων.
'Ετoτ δημιoυργηθηxαν τα oτερεd φυτιν"6' dλαια
τα οπoiα περι61oυν τα τQανE λιπαρd oξdα.

Tα υδρoγoνoμιJνα dλαια, με την ολιxrj η μεριx{
υδρoγ6νωoη, δεν oξειδι6γoγται xαι δεγ ταyy('

ξoυν. Για το λ6γo αυτ6 πoλλo( παραoxευαoτ('g

φυτιx6ν ελα(ωγ τα υδρογονι6γoυγ μεριxι6g, ιil-
στε γα παραμdνoυν οε υγρrj μoQφη, αλλιi να μην
oξ ε ιδι6νoνται χα ι να χQη oι μoπo ιoιiνται oτo τηγd-
γισμα χωQrE να αφηνoυν μυρουδιd ταγγiαματog.
Και o'αυτηγ τηγ περ(πτωoη 6μω9 δημιoυργoιi-
γται τQαγE λιπαgd,.

Tα τρανg λιπαριi θεωqodνται αx6μη 1ειρ6τε9α
για τηγ υγε(α των ανΘρc6πων χαι απ6 τα χoQε-
αμ6να. Δεν αυξιiνoυγ απλιiτα επ(πεδατη gxαxηg

1oληoτερ6λη9 (LDL), αλλd oυγ1ρ6νω9 μειι6-
νoυγ χαι τιζ ευεQγετιx6g λιποπρωτε'[νεg υΨηλf s
πυτιν6τηταg( HDLs). 'Eτοι τα τρανg λιπαρd πρo-
xαλoιjγ 6γα διπλ6 xτ{πηψα οτιg αρτηρ(εg'

oι ερευνητ€gτηs Σ1oλ{g Δημ6οιαg Yγεiαg τoυ
Ηarvard εxτιμotiν 6τι τo υδρογoνομ6νo λ(πog

ε6γαι υπε6θυνo για τoυλd1ιoτoγ 30.000 πρ6ω-

ρoυg θανdτoυg απ6 xαρδιαxrj ν6οo, ετηo(ωg oτιg
Η.Π.Α.

Tα τρανg λιπαρd, αυξdνoυν επ[oηg τo xoιλιαx6
λfuoE. Yπdρ1ουν επfoηg απoδεξειg 6τιτoτQαγE
λfuog oυμβdλλει στην αγτoχli τηs ινooυλ(νηg,
αυξdνονταζ τoγ x(γδυνo τoυ διαβητη τ6πoυ 2.

T6λοg ν6εE dρευνεg d1ουν, επtoηg, o'υγδ6ο'ει τo

τρανE λiπog με αυξ{oε ιg ατoν αρ ιθ μ6 των μιxρι6ν,
πυxνι7ν oωματιδ(ων τηg LDL- τoυ ε(δoυζ πoυ
ε(ναι πιθαγdτερo να oυμβdλλει oτo φραγμd των
αρτηριι6ν.

Eπιoτriμoνεζ τoυ Ινoτιτorjτoυ Ιατριxηζ τωγ
H'Π.Α. αναφdρoυν πωζ τα τQαγζ λιπαqd οξ6α

δεν πρooφ6ρoυν xαγιjγα γνωoτ6 6φελog oτην
υγεiα xαι δεγ υπιiq1ει αoφαλ6g 6qιο xατανdλω-
orjg των.

'Yατερα απ6 6λε9 αυτ69 τιg διαπιoτc6oειg, o

F.D.Α. ( Aμεριxανιx6g 0ργανιομ69 Tρoφ(μων
xαι φαgμιixων) με χαγoγισμoιig πoυ εγxρ(θηxαν
τoγ Ιoιjλιo τoυ 2003, απαιτε( απ6 τoυg παQα-
oxευαoτ6g ειδιiγ διατρoφrjgνα αq1fοoυν να αγα-

γρdφoυν - 61ι αργ6τερα απ6 την 1η Ιανoυαq6ου
2006 - τo πεqιε16μενo σε τQανζ λiπog των προio-
γτωγ τoυE. Πoλrj oιiντoμα τo oτoι1ε(o αυτ6 Θα

xιiγει την εμφιiνιαη τoυ χαι στηγ EυρωπαΙxrj
'Eνωoη.

AKOΡEΣTA ΔΙΙΙAPA oΞEΑ
Αποxαλoιjγται χαι YΓΙEΙNΑ λιπαριi.

Πρo6ρ1oνται xυρiωE απ6 φυτιxιi πρoioντα xαι
ιpd,ρια. Διαxq(νονται σε δυo xατηγoqiεg. Tα πo-
λυαxdρεατα λιπαρd, oξ6α xαιτα μονoαx6ρεoτα.

ΠoΛYAKOPEΣTA
Yπdρ1oυν oε πoλλoιig ελαιoιi1oυg oπ6ρoυg, d-

πωζ o ηλι6oπoρog, το xαλαμπ6xι xαΘιt'lζ χαι σε
πoλλοf g ξηρof g xαρπof g.

'E1oυν δυo rj χαι πεQισσιiτερoυg διπλοιig δε-
αμoιig μεταξιi των ατ6μων <iνΘραxα. Διαxq[νo-
γται σε δυo ε(δη. Tα ωμ6γα-3 (ω-3), (λινoλενιxι1
oξιi) xαι τα ωμ6γα -6 (ω-6), (λινελαΙx6 oξι1).

Αν{xoυν ατηγ χατηγoQiατων απαqα[τητων λιπα-

ρcδν oξ6ων για τη φυoιoλoγιxrj λειτουργ(α τoυ

oQγαγισμori, 1ωq(g ωoτ6oo να μπoρε[ να τα συν-

θdoει o oργανιoμdg.

Eiναι απαραiτητα γιατη δ6μηoη των xυτταριxιδν

μεμβρανιiν, του εξωτεριxori πεqιβλrjματoζ των
xυττιiρων χαι τoυ περιβλliματoE τωγ νεrjρων.
Συμβιiλλoυγ στηγ πηξη τoυ α[ματοg, τη μυixtj
oυoτoλη xαι 1αλdρωση χαι τιg φλεγμoν€g.Εxε(
πoυ εoτιd,ξεται η μεγιiλη ευεργετιxri δριioη των
πoλυαx6ρεoτων λιπαqι6γ ε(γαι αυτη επ( τηE χo-
ληoτεq6ληζ χαι τηS πQoσταoiαg τoυ xαρδιαγ-

γειαxoιi oυoτrjματοg. Tα ω-3 λιπαρd (α- λινoλε-
νιx6) μιiλιoτα βoηθoιiν 61ι μ6νo ατην πρ6ληιpη,
αλλιi xαι στην αγτιμετι6πιoη xαρδιαxι6ν νοoημιi-
τωγ χαι εγxεφαλιxι6γ επειooδiων. Για τo λ6γo
αυτ6 παραoxευιioΘηxαγ χαι xυxλoφoροιjν οτα
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φαρμαxε(α ηdπιαμε ω-3 λιπαρdτα οπo[α συγτα-

γoγραφofνται απ6 τουg xαρδιoλ6γoυE ιατρorig.
Πoλλdg τρoφ6g εμπλουτξoγται με ω-3 λιπαρd,
αx6μη γ,αL τα αυγιi, δια μ6ooυ τηg τρoφιxrjg
αλυo(δαg των oρν(θων. Tρoφdg που περι61oυν
ω-3 λιπαρti εfγαι o λιναρ6οπoQoζ, τα xαριiδια,
τo μη υ δqoγoνo μιJνo ooγ ιdλαιo, τα λιπαριi ψιiρ ια
6πωg o ooλoμ6g, o τ6νοg, ο xολι6g χαι ot οαρδ6-
λεζ.

oι διαιτητιx6g πρoολrjψειζ αγαφoρι1g (Δ.Π.A.)
διαφ6ρoυν για τα ω-3 xαι ω-6 λιπαρd oτιg διιi-
φoQεE ηλιx(εg. Για ιiνδρεg ηλιx(αg 19-50 ετι6γ

ε(ναι 1,6 γQ ημεQησ(ωg ω-3 xαι L,1- γQ για τιζ
γυναfxεg τηg iδιαg ηλιx(αg. Για τα ω-6 λιπαgιi οι
Δ.Π.A. εfuαι |] γQ' ημεQησiωg για dνδρεg xαι
γυναfxεg ηλιx[αg 19-50 ετι6γ.

Tα ω-6 λιπαριi oξ6α πεqι6χoγται στoUζ ελαιot]-

1oυg οπ6ρoυζ χαι τα oπορ6λαια 6πω9 τo ηλι6-
λαιo, ooγι6λαιo, xαλαμπox6λαιo, ν"αΘι7g χαι σε

μεgιxοιig ξηqοf s xαρπorig 6πωg τα xαρriδια xαι
τα βραξιλιdνιxα xαρfδια (Brazilnut). Tα xαριi-
δια ε(γαι οι μ6νoι ξηρo( xαρπo( πoυ περι61oυν
oυγ1gdνωg ω-3 xαι ω-6 λιπαρd. Σε πoλλdg μιiλι-
οτα πoιxιλfεg η q6αη ω-6lω-3 ε(ναι αxριβι6g
αυτtj πoυ 1qειdξεται o oQγανισμ6g εν6g ανθρc6-
πoυ 19-50 ετιiν, ητoι 10,5.

Tα ω - 3 λ ιπαριi xατε β d,ξoυν τη ν xατιη1oλη oτ ε ρ 6 -

λη, αλλιi αυγ1q6νωg xατεβd,ξoυν, oε μιxρ6τεqο
β6βαια βαθμ6, χαι τηγ xαλri 1oληοτεg6λη xαι
αυτ6 Θεωρε(ται ωg €να μιxρ6 μειoν6xτημα.

Σε 6γα πε(qαμα πoυ στη διατρoφrj 1qηoιμoποιη-
θηxαν xαρriδια τα oπo[α xdλωπταν τo 20lΨo των
απα ιτoιi μενων θ ε ρ μfδων, υγ ιε (E ιiνδρ ε g ελιiττω-
σαγτη 1oληoτεq6λη τoυg μιJοα oε 6να μrjνα xατd
t2vο την oΧι^ιη, xατ6' 76% την ν"αxη (LDL) xαι
xατ6' 5Ψoτην xαλrj (ΗDL). Φυoιxιi η qdoη LDL1
HDL μειc6θηxε. H δ[αιτα αυτrj δεν ειγε επιπτιΔ-
σειζ στην πtεoητoυ αiματog.

Απ6 6λoυg τoυg ξηρorig xαqπorjg, τα xαριiδια
ε(γαι εxε(ναπου 61ουν επiδραοη οτη με[ωoητηg
1οληαrεgdληg.

'oλα τα πoλυαxdρεοτα 61oυν την τιioη να οξει-
δι6γoγται γQliγoQα χαι γα ταγγζουν. Tα ω-3
6μω9 θεωροfγται ωg dνα λιπαρ6 oξf πoλrj αστα-

θdg xαι ταγ6τατα οξειδοιiμενo. 'Eτσι, 6ooι x6"-

νoυν 1ρηoη τωγ ω-3 λιπαρι6ν πρ6πει να λαμβd-
νoυν οoβαgιi υπ6ψη την αδυναμ6α αυτrj πQoχει-

μ6νoυ να μη xαταοτo{γ αυτιi βλαβερd, αντ( για
ωφdλιμα.

Tα xαρ'ιjδια πoυ 61oυν oημαντιxrj ποo6τητα ω-3
δεν πρ6πει γα διαxινoιjγται υπ6 μoQφη ιp(1αg xαι
xαλ6γ ε[ναι 6ταν oι θεgμοxqαο6εg αρ1ζoυν να
ανεβα(νoυν να διατηρorjνται οτo ιpυγε(o, 6πoυ
επιβραδιiνεται η διαδιxαoiα τηg οξε[δωoηg.

Tα ω-6 β6βαια δεν παρoυοιιiξουν την ευπιiΘεια
τωγ ω-3 oε τ6οo μεγdλο βαθμ6, αλλιi xαι αυτ6",

λ6γω τoυ μιxρoιi oγετιx6" αριθμof ατ6μων υδqo-

γ6νoυ πoυ φdρoυν, ι11oυν μιατdοη για oξεfδωο'η

με αυν6πεια τo τιiγγιαμα τωγ πρoioντων πoυ τα
περι61oυν.

MO|{OAKOPEΣTA ΛΙIΙAPA oΞEA
Tα μονοαx6ρεoτα λιπαρd οξ6α, μεταξ6 των ατd-

μων dνθραχα στηγ ανθραxιxη αλυο(δα, d1oυν

μ6νo 6να απλ6 δεoμ6.

' Ετo ιταμονoαx6ρ ε ατα λιπαρι1, 61ουν περ ιoo6τε -

ρα dτoμα υδρoγ6νου απ6 τα πoλυαx6ρεoτα, αλ-
λιi λιγ6τερα απ6 τα χoQεσμdνα. Kατd1oUν μια
ενδ ιd,με oη θ 6oη.' Eτoι δ εν 61oυν ιo1υρrj τdοη γ ια
oξεiδωoη xαι τιiγγιoμα.

Σε μια ισoQQoπημ6νη διατρoφli μειιiνoυν ελα-

φρι1,την 1oληoτεg6λη, αλλιi δεν αυξd,νουν η αυξd-
γουγ πολf λiγo την xαλf 1oληoτερdλη (HDL)'
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Η xυρι6τερη πηγη αx6ρεατων λιπαρι6ν ε(γαι τo
ελαι6λαδo (80%) oτο oπο(o απoδ(δoγται oι ευεQ-
y ετιx6, gεπιδριioε ιg τη ζ με σoγ ε ιαxη g δ (α ιταζ στην

μεiωαη των xαρδιαγγειαxι6ν επειοoδ(ωγ. Ωoτ6-
αo πoλλο( πιoτεf oυγ 6τι oι ευεργετιx6g επιδριi-
σειζ τoυ ελαι6λαδoυ δεν oφεfλoνται μ6νo oτα

μoνoαx6ρεoτα λιπαqd. οξ6α, αλλd, xαι oε dγα
πλriθοg dλλωγ oυσιι6ν, .1νωοτοiν xαι αγνι6στων,
που περιd1ει o φυoιxdg αυτdg χυμ6E εν6g νωπoιi
xαρπoti, εν6g φρoriτoυ, τηζ ελιdg. Η βιταμ(νη E
με την ια1υρη αντιoξειδωτιιητη'' δριiαη xαι η β-
xαροτ(νη ε(ναι μεριxdE απd τιg υψηληg διαιτητι-
xηg αξ(αg oυo(εg τoυ ελαι6λαδου.

H ευεργετιxrj επ(δραση τoυ ελαιdλαδoυ στην

υγε(α των ανθρc6πolr, ε[ναι αγαγγωQισμdνη πα-

γxooμ(ωg. Η 6ρευνα πoυ ιJγινε τo L960 oε ]
μεσoγεtαχdg 1αiρεg απ6 τογ Παγx6oμιo oργανι-
αμ6 υγε(αg εδραιοir,ει αυτ{ την ιiπoιpη.

Ετα69 απ6 τo ελαι6λαδο, αξι6λoγε9 πηγ6g μo-
νoαx6ρ εoτων λιπαρι6r, οξ ιjωγ ε (ναι τα αμιiγδαλα,
τα αριiπιxα φιoτ(xια (αρα1iδα),το οουodμι xαι
τoταγ(xι φυoιx6 χαι τo αβοxdντo.

Tα αμrjγδαλα, 6να xoιι,dτατo πρoidν τo oπo(o
παqdγεται oτη 1ι6ρα μαg, περι61ει μoνoαx6ρε-
oτα λιπαριi oε υι|ηλ6 ποαoοτ6, γrjQω oτo 50Ψo. o
ξηρ6E αυτ6E xαρπdg οε αι'νδυασμ6 με την υψηλrj

περιεxτιxιiτητd του οε βιταμiνη E xαι αργιν(νη,
xαΘ(oταται πoλfτιμη τQoφη σε μια μεοoγειαxη
δ(αιτα.

ΣYNoΨΙΙ
Mια υγιεινrj διατροφη δεν απoτελε(ται μ6νo
απ6 την ισoQQoπημdνη επιλογη τqοφ(μων xαι
τηγ απoφυγrj διατρoφιz"ι6ν ελλε(ψεων, αλλd
xυρfωg απιi την επιλoγη τρoφ(μων πoυ πρod,-

γoυγ τηγ υγε[α χαι τηγ απoφυγη εxε[νων πoυ
αυξιiνoυν τoν x(γδυνo εμφιiνιoηg αoθενειc6ν,
6πω9 τα xαρδιαγγειαxιi, o xαρx(νοg χαι o
oαx1αρc6δηg διαβητηg.

O oυγδυαoμ69 των μαxρoθρεπτιxι6ν, υδατιiν-
θραxεg, λ(πη, πρωτεΙνεg, εξαxολουθε( γα ε(-
ναι απαραiτητog, μ6νo που τc6ρα ε(ναιγνωoτ6
6τt xdπoτεg απ6 τιg επιλoγdg μεταξrj αυτιiγ
ε[ναι xαλrjτεQεE oε oιiγxqιοη με xdπoιεg dλ-
λεE.

Tαλ(πη, oε αντiθεoη με 6τιπολλoiπιoτειjουν, δεν
ε(ναι τρoφη πρog απoφυγη. Η 6αo τo δυγατ6γ

μεγαλιiτερη απoφυγrj πρdπει να αφoρd τα χoQε-
oμ6να xαι xυρ(ωg τα τQαγζ λιπαρd. Tα λ(πη oε
6γα πoαooτ 6 20-35 Ψο ε iναι απαραiτητα. Mιiλιoτα
πoλλο 6 πιoτεf oυγ 6τι μια διατρoφη ψε 20Ψo }'ιπα-

ριi μπoqε(να μην ε(ναι μια διατρoφη xαλrjg πoι6-
τηταζ, γιατ[ αν οι απαιτof μενεζ για τoγ oQγαγι-
αμ6 θεqμ(δεg παqθoιiν απ6 υδατdνΘρατιεζ γ"αL

μιiλιoτα 6γι ν'α}ιηg πoι6τηταg, αυξιiνoνται oι πι-
θαν6τητε g ε μφdν ιοη g xαρδ ιαxιiν νοoη μd,των xαι
διαβr{τη.

Tα πoλυαx6ρεατα χαι μoγoαχ6ρεατα λιπαριi ε(-

γαι αυτιi πoυ πρ6πει να πρoτιμι6γται στη διατρo-

φ{. Tα πoλυαx6Erεατα, ω-3 xαι ω-6, ε(ναιτρoφdg-

φdρμαxα' Xρειdξεται πqooο1η να μηγ 61ουν υ-

πoοτε( οξεiδωoη λ6γω τηg ευπdθειdg τoυg σ'αυ-
την , yιατt τ6τε γ'αΘfuταγται επιβλαβrj.

Tα μονοαx6ρεoτα αποδε[1θηγ,αν γ,αL αυτd εξαι-

ρ ετιxd ευ ε ργ ετιxιi oτην υγ ε iα των ανθριiπωγ χα ι
ιδ[ωg το ελαι6λαδo το oπo(o περι61ει 80% ψo-
νoαx6ρεoτα. To ελαι6λαδo ε(ναι dναg φυoιxdg
χυμ6ζ φροrjτoυ χαι σαγ τdτoιog ε(γαι πoλλαπλιi
ωφ6λιμog }.ιαι ευεQγετιν"6g oτην υγε(α των αν-
θρι6πων.

Mε γνι6μoνατα αγαφερ6μενα απ6τoγ Πλdτωγα
oτην αρ1lj τηg εργαo(αζ χαι τα oπo(α xιγοrjνται
ατα πλα(oια τoυ πανσ6φoυ αρ1α(oυ ρητoιi ''M6-
τρoν ΑgιατoV", t'l διατρoφrj των ανθρι6πωγ δεγ
πριJπει γα xιγε(ται ατην αρ1rj τωγ απoxλειομc6ν,
αλλιi oτην αρ1η των xατdλληλων επιλογι6ν.
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0ι διεUKριVησειq τoU καθηγητoυ

K. Π. Φακλαρη

Mε ευyαq[oτηoη δημοoιεdoυμε τιE παqαxdτω
διευxρινηoειg που μαg δ6θηxαν απ6τoν xαθηyη-
τη τηg Αρyαιoλoγ[αg τoυ Αριατoτελε[oυ Παyεπι-
ατημ[ου Θεαααλoνixηg x. Παν. Φd'xλαρη, ωg

xτQoζ τo δημoα[ευμd' μαζ με τ[τλo ''H θiαη των
Αιyιlν ωζ εxτιστημoνιx6 πρ6βλημα'' πoυ περιλη-

φθηxε ατo διπλ6 τει|yoE αριθ, 1Ι5-116 τηg

' N aoΥΣTΑΣ'' τ ων μηνr'6ν Απ ρ ιλioυ -Σ επτ ε μ β q ioυ
2006.

-Στη oελiδα 10 οτrjλη 2oτoν oτιγo 41η αναφερ6-

μεγη ωζ xαθηγ{τρια αg1αιoλoy(αg x, Κoτταρ[-
δου εiγαι απλd αρ1αιoλ6γog. Kαθηγtiτριεg ε(ναι

μdνo oι x. Δρofγoυ xαι Παληαδ6λη.

-'oταν dγραψε το ιiρθqo τoυ σχετιχd με τη θdοη
των Αιγcδν στo α με Q ιχαν ιx<1 πε ρ ιoδ ιxdΑmerican
Journal of Αrchaeology (oxτriβQ,og 1994) δεν

γνcδριξε γιατoυE διio 1dρτεgτoυ Πτoλεμα(oυ. To
πληqoφoρrjθηxε τo 1995 xαιαπ6 τoγ παλαιoγQd-

φo Σ. Kαδf 6μαθε, 6τι δεγ 61oυν ερμηνευθε(
αx6 μη o ι πτολε μαixd g ουντεταγ μdν ε g. Για πρι6τη

φoQd δημoαιεrjτηχαγ οι 1ιiρτεg απ6 εμdg oτη

''NΙAOYΣTΑ''. Φυσιxιi τoυζ αγγootjoαγ τ6oo o
Xιiμoντ 6oo xαι o Ανδg6νιxοg.

'oταγ o (διogτoυg 6θεoε υπ'6ψη oτoγ Φ. Π6τoα,
o δειiτερog ε(πε,6τι πρ6xειται για δυνατ6 oτoι-

1ε(o. O Bατoπεδιγ6g xι6διxαg πρ6πει να tiταν oε

γνι6αη του Mανωλεδdxη, 6ταν 6γgαιpε την μελ6τη
τoυ. 'Ηδη τoυg διio xιiδιxεg-1tiρτεg d1ει oτην
τιατoγjτoυ χαι o iδιog o x. Φιixλαqηg.

-Oι αναφεg6μενοι οτo δημoo(ευμd μαg oτη οελ[-
δα 12 οτrjλη 1 oτoυg oτtγoυ g 28-30 Π. Θd μελη g xαι
Ι' Toυρdτooγλoυ o μεν πqιiτog δεν ηταν xαθηγη-
τrjg τoυ Πανεπιοτη μ(oυ Αθηνι6ν, αλλd τoυ Παγε-
πιατημ(oυ Kρ,iτηs (Φιλoαoφιxηg oτo P6θυμνo)
xαι τι6gα ομ6τιμo9, o δε δειjτερog τdωg διευθυ-
ντrjgτoυ Noμιoματιxorj Moυoε(oυAθηνc6γ. o δε

xαθηγητjg ΑΠΘ M. Tιβ6ριog ουδ6πoτε υπrjρξε
oυνεργdτηg τoυ Aνδρ6γιxoυ.

_'Oooγ αφogιi δε την Λητrj (oτη oελiδα 74, aτη}ιη

2, oτιγog 16) δεν βρioxεται μεταξιi Aξιoιi xαι
E1εδc6ρου xαι μdλλoν υπoxqf πτεται τυπoγQαφι-
x6 λιiθog.

Eυ1αριoτoriμε πdντωg για τα xαλd τoυ λ6για xαι
τιg δ ιευxρ ιν toτιν"i.gπλη qoφoρ iε E πoυ μαg dδωoε.

Mια συγδQoψητηE
''NΙAOYΣTAΣ''

εCναι τo %α}'"6τεQo δι6qo
για τoυg φ(λoυE μα5
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Σxετικα με τO "VεO" βιβλιo loτoριαq

τηq 6ηq δημ0τικoυ

To βιβλfo Ιοτoρ[αg τηs 6ηg δημoτιxοri βq6θηxε
rjδη οτo oτ61αοτρo πoλλιi_lν.'Oμωζ, αυτo[πoυ θα
dπρεπε πρωτ(οτοlg r,α z"ινηθο6ν γιατi θ(γονται
ε(γαι oι απ6γονoι τιl)ν πQoσφιiγων τoυ '22. To

βιβλ(o αυτ6 ε(ναι αρι,ητιxd oιiμπτωμα χαι χειQo-
πιαoτ6 αποτι1λεομα τηs xυρ(αρ1ηg -εξ αιτ(αg

μαE- νεοελληνιzη; ιστoQιoγQαφ[αg. Mιαg ιοτo-

ρ ιoγραφ (αg ελλαδοz. ε rτρ ιx{ g xα ι αντιδqαoτιxrj g

πoυ βαοζει τιζ εQμη\,ε(εg τηg για τα ιoτoριxι1

γεγoν6τα των αρxοiι,τoυ 20oυ αιι6γα oε παρα1d-

ραξη. H διxιd μαg ευΘfνη ουγ(oταται στηγ αγι-
ν'αν6τητ6' μαζ να ορ^1αι,οiοουμε οoβαqofg πυq{-
γεζ ιστoQιχι6ν, που θα προαπαθ{οουν να παQ6μ-

βoυν oτιg xεντριxιJg ε;r"παιδευτιx6g διαδιxαο(εg
αγαπαQαγωγηg τηs ιαroριxη< γνι6οηg. Η αδυνα-

μ(α μαg αυτrj δεν εJxει αι'r,ειδητoποιηθε[ μ6χQι
orjμερα. 'Εηεt xαλυφθεi λ6γω τηg εξαπι1τηoηg
τoυ πoντιαxοf λαοf απ6 διdφοqoυE επιτηδειoυg,
oι oπο(oι για τo [διον 6φελog -xαθιilg χαt τωγ
πoλιτιxι6γ oυμφερ6ιτων πoυ εχπQoσωπoιjγ- πα-

ρoυoι<1ξoυν μια ανiπαρχτη πQαγ ματιx6τητα. Δυ -

oτυγι7g,η ποντιαxη ιoτoρ(α διδdoxεται μdνο αε
γ"Cιπo ια π ε ρ ι Θ ω ρ ια xα παν επιoτη μ ιαxd τ μη ματα,
τα oπofα xανdνα ρ6λo δε διαδραματζoυν oτη

διαδιxαofα διαμ6ρφωoηζ των xoινd απoδεxτιiγ
ιoτoριxc6ν ερμηνειι6ν. Αx6μα 6μωg xαι αυτrj η
με ριx6τατη διδαoxαλ(α επιτυγ1dν εται 1dgη αιoν
πατQιωτισμ6 γ"αι τηγ πQoσωπιx( πρωτoβoυλ(α
xdπoιωγ συμπατQιωτι6ν μαg.

Η οημαο[α τηE ελληνιxηE Aνατo}'ηg

Mιλι6νταg γιατηγ ιoτoρ(ατων Eλλιiνωντηg Aνα-
τoληg, μιλdμε για τηγ xoρυφα(α ατιγμli oτην
ιατoqfατων Eλληνων. Tη oτιγμrj δηλαδf πoυ θα

Διδd,xτoρ;:'r'rrtrJ"iJ',T"e,t}

βρεθorjν για πdγτα εxτ6gτηg μιχQασιατιχliζ χεQ-
οoν{oου, υφιoτιiμενoι παρdλληλα xαι μια μεγιi-
ληg 6xταoηg εθνιxrj εxxαθιiqιoη. To ξητημα ε(γαι
εdν ατην εxπαιδευτιxη διαδιxαο(αταπαιδιd μαg
πρ 6πε ι να μαθα (γoυν την ελλην ιxri ιοτoρ (α rj μ6νo
την ιατορ(α του xριiτουg τηg Eλλιiδαg. Στo ξητη-

μα αυτd υπdρ1ε ι μια μεγdλη αoυγιjπε ια απ6 τoυg

αυγγραφε(g του βιβλ(oυ. Γιατ[ oε ι1,λλα

αη με fα παρoυαιdξε ι την πανανθρι6π ινη ιoτoρ fα,

oε ι1λλα την ιoτoρiα των Eλλ{νων oυνoλιx6"^aαι

μ6νo oτην περ(οδo τηE γενoχτoγ(αg τουg απ6 τoγ
τoυρxιx6 εθνιxιαμd χαι τηζ Eξ6δoυ των ελληνι-
xι6ν πληθυoμι6ν απ6 την Aνατoλ{, απoxτ6'π}νη-

Qωζ τηζ xρατιxη θει6ρηoη. Σαφ6οτατα ε(ναι με-
ρ oλη πτ ιxd χα ι Q ατσ ιστ ιx6 γ"ατ 6' των Eλλri ν ων τη g

Aνατoλrj g (Mιxqααιατc6ν, Ποντiωγ xαι Aγατoλι-
xoΘραxι6ν). Eγι6 δεγ πιoτεdω στoν τoπιxιομ6.
'oμωζ το βιβλ(o 1αραxτηρξεται απ6 μια Qατσt-
oτιν"η, xατd, των πρooφliγων τoυ'22, ι1ρνηoη.

Kαι αγ θεωρ{ooυμε 6τι ο τoπιxιoμ6g 1αραxτηρ(-
ξε ι τoν τρdπo γqαφ( g τη g Ιοτoρ (αg, τ6τε δεγ ε (γαι

δυγατ6γ να απoxριiπτεται η ιoτoq(α τoυ εν6g

τρ(τoυ τalν τιατotxωγ τηζ oυγ1ρoνηg Eλλd,δαg, oι
oπο(oι dμεoα rj με επιγαμ(εg o1ετζoγται με τoυζ
πρ6oφυγε9 τoυ'22'

Ag δοf με dμωg την πQαγματιχrj Ιoτoρ(α χαι αζ
πρooπαθ{ooυμε γα ουνειδητoπoιηoουμε την α-
π6oταoηπoυ 1ωρζειτo γ6o βιβλ(o Ιoτορ(αg απ'
αυτην.

ΗΣμriρνη -6πω9 xαιη υπdλoιπη Ιων(α, o Π6ντo9
xα ι η Aνατολιxri Θρι1xη - υπri ρξαν βαoιx6 g εoτkg
τoυ ελληνιoμoιi. Διαβι1ξονταζ τηγ εργαo(α τoυ
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Φ(λιππoυ Ηλιoιj ''Kοιγωγιχo( αγι6νεg xαι δια-

φωτιoμ6g. H περ(πτωση τηζ Σμιiρνηg (1819)''
oυνειδητoπoιεig 6τι η Ιων[α υπηρξε η μliτQα -

μαξi με τη διαoπoρd- 6πoυ οι νιf εg ιδdεg xυoφo-

ρfθηxαν xαι oδηγηoαγ στηγ Eπανdoταoην'ατ6"
τηg οθωμανιxr]g απoλυταρ1(αg. Aυτ69 oι βαoιx6g
εοτ(εg θα πdψoυν να υπdρ1oυν μετιi τo '22,6ταν
θα xλε(οει oριοτιxdπλ6oγ o xfxλogτηg δημιoυq-

γ iα g ε Θνι6ν-xρατc6ν. Ση με gα, oλoxλη gc6νετα ι χαι
oε διανoητιx6 επ(πεδο αυτrj η απιilλεια, με την
παραγνrilριolj τoυg απ6 την xαθεoτωτιxti ιoτo-

ριoγραφ(α. Παρofoα ε(ναι η εxτ[μηoη τoυ M.
Kοdντερα, 6τι για να εξαφανtoειν"ανε(g dγα λα6
θα πρ6πει γα τoυ αφαιρ6oει πqιilτα τη μν{μη, να
τoυ χαταστq 6ψ ε ι την παιδ ε (α xαι την ιcrτoρ [α τoυ.
Mετιi, τα υπιiλοιπα ε(γαι ειjxoλα!

Tα ιατoqιx6" γεγoν6τα
H τελιxrj φdαη τoυ xrjxλoυ τηg δημιoυργ(αE ε-

Θνιiν-xρατιiν oτην περιο1rj μαg Θα xαθοqιoτε(
απ6 την επ6οημη απdφαοη τωγ NεdτoυQχωγ ε-

θγιxιoτc6γ τo 1917 για εξ6ντωση των χQιστιαγι-
xιδν oμι1δων τηg πoλυεθνιxfg μoυooυλμανιν"ηg
Oθω μαν ιxrj g Aυτoxρατoρ (α g,{,αι τηγ μετατρoπη
τηζ σ' ιjνα νdο εθγιx6 τουρxιx6 xρι1τog.

Mε την πρdξη τoυg αυτrj θdτoυγ oυoιαoτιxιiτdλog
σε μια μαxqα(ωνη περ(oδο oθωμανιxlig παριiδo-
σηζ, πoυ oυγxρoτorioε 6να πολυεθγιx6 μoυooυλ-
μανιx6 xρdτog με xfρια 6μφαoη oτην θρηoxευτι-
x{ επιλoγη. Eφεξrig, για τoυζ Toιiρxoυg εθγιxι-
oτ€gτo α(τημα θα εiγαι η xυριαρ1(α τηg εθνιxι-
oτιxηgπαγτoυQχι oτιxηg εxδo1rj g, τ6αo γ"ατ6 των

χQ ιστιαγ ιχc6ν xo ινοτητων (Eλλrjνων, Aρ μεν (ων,

Αooυρo1αλδα(ων xαι Αρd,βων), dοo xαι γ"ατ6'

τωγ πoλυεθγoτιxι6γ xαι πoλriγλωσσωγ μoυooυλ-
μανιxιiν μαξι6ν.

Στo πλα(oιo τoυ Α' Παγxοoμ(oυ Πoλdμoυ oι
εθνιxιoτιJg θα υλοπoι{σoυγ σε μεγdλo βαθμd το
o16δι6 τoυg, αρ1ξoγταζ την εξ6ντωση τωγ χQι-
oτιαγιxι6ν εθγι6γ. Mε τo τ6λo9 τoυ πoλιJμoυ o
ελληνιx6g παρdγoνταg θα πρooπαθrioει γα πα-

ρ6 μβε ι στιζ μεταπoλε μιxdg δ ιευθετrjoε ιE, διεxδι-
xιilνταg τιg ελληνιx6g περιo1dg τηg AυτoχQατo-

ρ(αg. Mε τη εμφdνιαη του εθγιxιoτιxoιi xεμαλι-
xorj xινrjματog θα υπdρξει μια oxληqrj πdλη για
τo πoια δriναμη θα εxπρoο'ωπrjοει μετoν γ"αχ6τε-

ρo τg6πo τα δυτιxd αυμφ6ρoντα στη περιο1li.
Στην πdλη αυπj, νιxητηs θα αναδει1θε(τo χεμα-
}'ιν"6 xινηψα. oι'EλληνεE, λ6γω τoυ Δι1αoμοti,
τηζ αγτιμιχραoιατιxrjg συμπεQιφoρdg των πολι-
τιτιιt'w χαι στQατιωτιxc6γ ηγεoιι6ν των ετιΔν '21

xαι'22, αλλιi xαι τηg 6λλειψηg ενια(αg oυνε[δη-
oηg, Θα ηττηθoιjν xατd xρdτog.

Συμβoλιxrj πριiξη τηg fτταg αυτljg θα εiναι η
χατασrQoφrj τηg Σμιiρνηg απ6 τα xεμαλιxιi στQα-
τειiματα. Mε dγαγ πQωτoφαγri τρ6πo για τη σfγ-
χQoγη επoγη, o Moυoταφιi Kεμιiλ παod -που
αργ6τερα oι Tοrjqxoι θα τoγ αναγνωρ(ooυγ ωE

γεννητoρd τουg (Ατατoιiρx)- θα γιoρτι1σει τη
ν(xη τoυ με τη σφαγη τoυ d,μα1oυ 1qιoτιανιxoιi
πληθυoμoιi χαι τηγ πυρπ6ληαη τηg π6ληg. Στην
π6Χη ειιε(νη τη ατιγ μr{ xατoιxofoαγ 1 50. 000' Eλ-
ληνεg xαι ε(1αν μαξευτε( xαι ι1λλεg εxατoντdδεg

1ιλιdδεg πρdoφυγεg απ6 τo εoωτεριxd τηg Ιω-
ν(αg.

Mε τo Oλoxαrjτωμα τωγ χQιστιαγιχι6ν πλη-
θυαμ16ν θα oλoxληρωθε( η διαδιxαα6α διαμdq-

φωσηE τoυ αriγ1ρoνoυ τouQxιxof 6θνoυg-xρι1,-

τoUE, τo oπo(o θα ιδρυθεi τυπm6τo \923' Θriμα-
τα ηταν oι περιαο6τεQεζ γηγενε(g 1qιoτιανιx6g
ο μιiδ ε g, πλην των λεγιi μενων Φραγxoλε βαντ(νων
χαι των ελd1ιατων τουgxooρθdδoξων τoυ παπα-
Eφτ(μ. oι μoνoφυο(τεg (Αρμdνιoι, Aootiριoι xαι
λ[γoιKoriρδoι), oι oqθ6δoξοι ('Eλληνεg oτoγ Π6-
ντo, τηγ Ιων(α, την Kαππαδox(α xαι την Ανατολι-
xη Θρdxη, xαθι6g xαι Αραβεg Σriριοι oτογ oθω-

μανιx6 N6τo), oι πQoτεστdντεg (Aρμ6νιοι xαι
'Eλληνεg) χαι oι xαθoλιxo6 (Aρμ6νιοι xαι Aqα-
βεg), ανdρ1oγταγ oε τ6oαερα εxατoμμιiρια περi-
πoυ. Mετd τo τ6λοg τηg μεγιiληg ανθρωπoοφα-

γηg, λ6γεg μ6νo δεxd,δεg 1ιλιιiδεg παq6μειναν oτα
πατqιxd τoυg εδdφη. oι'Eλληνεg πoυ εξoντιiθη-
χαν τηγ περ(oδo αυτli πιθαν6γ γα αν6ρ1oνται oε
6να εxατoμμιiριo dτομα. Kαι oι πριioφυγεg πλη-
o(αξαν το 1.5 εxατoμμιiqιo.

Nτ6πιoι xατιi πqoαφιiγων

Tην επαrjριo τηE πQωτoφαγorjg Kαταoτρoφf E θα
αρ1(oει o δειiτεροg γoλγoθιig για τoUE πρ6oφυ-

γεg. Σε xoιγωγιxd επ(πεδo θα αντιμετωπ(οoυγ
6ναν oxληρ6 εγδoεθγιx6 απαρτ1ιi'ιντ oτην Eλλd-
δα, που θα xρατrjoει μ61ρι τη δεxαετ6α τoυ '40.
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Aπoxαλυπτ1x( γ ι α τo α\τι:τQoσφυγ ιx6 μιJνo g που
xυριdρ1ηoε, ε(ναι τα ιiρΘρο τoυ Γεωργ(oυ Bλd-

χoυ στην τ6τε "Kαθl1μεριr'l]". H απ6ρριιpη τωγ
πρooφιiγων απ6 τoυ: ιτ6πιoυ< χαι την εξoυo(α
θα αγτιxαταοταΘ ε i δf o δ ε z.α ετ (ε g μ ετιi την Kατα-
στ8oφη απdτην αwιπαρdθεη μεταξf Aριοτερdg
xαι Δεξιdg. Σε ιδεολο^1ιz.6 επiπεδο, η εξoυαfα θα
xαταβιlλει xdθε δυl,ατr1 προoπdθεια να εξoντι6-
σειτη ιoτoριxη μνημη τιt]\' ;τQoσφfγων. O φιλoxε-
μαλιoμ6g θα xυριαρ1l1oει. εr,ιi: οε επfπεδo διδα-
αxαλ(αg θα παραλειφθεi τi.l1ρο:g μεγdλη τQαγω-
δ(α. Σημαιoφ6ρoι τη: τouQ7'oφιλιxrig γaαμμηζ
τηg λf θηg θα αναδει1θοfι'οι δfo αντιxoμμoυγι-
oτ*ι€g διxτατoρ(εS' Θα αι'γεχ(ooυν ι1τoι την πα-

ρd,δooη τoυ Eλ. Bεl,ιξιJi"ου, o οπofοg πqdτεινε για
N6μπελ Eιρηνηg τοr'Mουoταφιi Κεμιiλ. Eιδιxιi
o ι Aπρ ιλιανo (, θ α απα'1 oρ ε{ ooυν σε ν"dπoυεg φ6'-
σειE στιζ ο1oλιz'dg'i/ιoQτdζ για την 25η Mαρτioυ
τηγ αQγητLxrj αναφoριi αroν 6ρo "Torjρxog''.

Η γ"ατdoταoη αυτη θα αρ1ioει να αλλι1ξει τη

δεxαετ(α τoυ '80, 6ται' θα αρ1(oει δειλι1γα αγα-
πmjoαεται η xοινοlr,[α τοlr,πoλιτιiν. oι πρdοφυ-

γεζ χαι oι απ6γονo[τoυ<. θα απoδυθοrjγ oε oxλη-

ρ6 αγιiνα για να αλλdξoυι,οι βαoιxdg ιδεoλoγι-
ν"€E oυνtoτι6oεg τoυ εi'λαδιz"of 1ι6qoυ, με τηγ
ενoωμι1,τωοη χαι τηg διz-ηg τoυζ ιστοQ(αg oτην
ευρrjτε ρη ελλην ιxη. Απoτ6λε ομια αυτη g τη g χο ινω-
νιxrjg ενεργoπo(ηοηg θα ε(ι,αι η αναγνci:ριαη τηg

γενoxτoνfαζ των χQιστιανιχcilν πληθυομι6ν τηg

Ανατoλrjg, των Eλληνω\, χαι των Aρμεν(ων. Eιδι-
ν"6" για τoυg 'Eλληγε< τηζ Aνατολ{g θα θεoπμ
οτoιjγ δrjο επ(oημεg Ημdρεg MνrjμηE, η 19η Mαioυ
για τη γενoxτον(α οτoι,Πdντo xαι η 14η Σεπτεμ-

βq(oυ για τη γενoxτον(α oτo oιjνoλο τηg Mιxρd,g
Αo(αE.

Tα ''γdα'' αναθεωρητιxιi βιβλiα
Φα(γεται 6μω9 6τι η παραδoοιαxη αντ(δQασl'l,

πoυ απι1xρυπτε την ιοτορ(α των Eλλfνωγ τηζ
Aνατoληg, oυνε1ζει να υπι1ρ1ει xαι να εxφρdζε-
ται γ"ατ6' περ iπτωοη . M6γo πoυ οrj με ρ α τη ον"υτ6'-

λη απ6 την Axρoδεξιιi 61ε ι πdρε ι μια αυγxεxρ ιμ6-

νη ομdδα απ6 την 'εxoυγ1qoνιoτιν'η'Aριοτερd,

για την oπo(α o Στdθηg Tηζ ''E'' 6γραι|ε: ''E(γαι
θλιβερ6 6τι η 'ανdγνωση'xαι η (δια)'γQαφη'τηζ
Ιoτoρ(αg απ6 dγα μdQog τηg Aqιοτερdg εiναι
πλ6ον ιδεoλoγιxoπoιημ6νη. Δηλαδ{ πQoπαγαγ-

διoτιxη. Πoυ μιiλιoτα βoλειiει γιiντι την 'ιδεoλο_

γ(α' τηg N6αg TιiξηE, δηλαδη τιg πoλιτιx6g τηg

αιo1εtioειg'''

Axριβι6g o'αυπj τηγ χατηγoρ(α βρ(oxεταιτo γ6o

βιβλ(o Ιoτoρ(αg τηζ 6ηζ δημοτιxoti, 6που η πρo-
oπdθεια ωραιoπo(ησηE τηζ oΘωμαvιxrjζ χυQιαQ-

1(αg xαι η απ6λυτη αποαιcilπηoη τηζ γενoχτον(αg
oτην Ανατoλη ε(ναι xυq(αρ1η. Αg μη ματαιοπo-
νrjoει xιiπoιog να βρει xdτι yια τη οφαγ{ των

χQ ιστιαν ιχc6ν πλη Θυoμc6ν xαι την πυ ρπ6λη oη τη g

Σμιiρνηg μετι1τo τ6λο9 του ελληνoτουρxιxoti πo-
λdμoυ χαιτηγ ανα1ι6ρηοη τωγ ελλαδιxι6γ αρ1ι6ν
απ6 την π6λη. Αλλο(μoνο στα ιστoQιχd γεγον6τα
εφ6ooν δεν oυμβαδζουν με τιζ ιδεoλογιxdg ερ-

μηνεiεg. Kαι επ( πλι1oν, τη oτιγμη πoυ τo υπoυQ-

γε(o Παιδεiαg θα oτιjλγει εγxυxλ(oυg στα σχo-
λε[α για τηγ πQαγματoπo(ηοη των εxδηλι6οεωγ

γιατιg επ(ο'ημεg εθνιx6g επετεfoυgτηg 19ηg Mαioυ
xαt14ηgΣεπτεμβq(oυ, oι μαθητ69 δεγ Θα 61oυν

διδα1θε( τ(πoτα επ' αυτc6ν.

E(μαoτε αxqιβc6g oτo oημε(o 6πoυ oι xαταν"τη-

σε ιζ τη ζ χo ινων (αg τωγ πoλιτc6ν αναιρoιiνται απd

μια μιxρrj oμdδα γραφε ιoxqατr6γ. Αυτd πoυ υπo-
xριτιxιi θ6λoυγ να απoφιiγoυν oι oυγγqαφε6g,

δηλαδr{ την χατασν"ευητηg ιoτoq(αg, τo υπηQε-

τoιiν με τον πλ6ογ xυγιx6 τρ6πo. Στo oυγxεxριμιi-
νo βιβλ(o, το δrjoxoλo ερc6τημα γιατη qdοη τηg

μγliμηζ με την ιoτoρ(α αντιμετωπζεται με τηγ
πρooβολrj τηE μγημηζ χαι τηγ παρα1ιiραξη τηs

ιατoρ6αg. Tη ατιγμη πoυ ''η ιoτoρ(α d1ειτη δ{ναμη
να διευριiνειτo βλ6μμα oτoν 1c6ρο xαι oτo 1ρ6νο,
τη δ{ναμη τηg xριτιxηζ στη μαQτυq(α'' επανερ1d-

μαστε oτιg γνηoιεg oυνταγdg τηg ληΘηg τηζ αχQo-
δεξιιig ιστoQιoγQαφ(αg -dοoν αφoριi π<iντα τoυg
'Eλληνεg τηg Aνατολrjg. Πιiντωg, ενδιαφdρoν 6-

χεt τo γεγoν6g, 6τι η (δια τιioη αναΘει6qηoηg τηE

ιoτoρ(αg 1αραxτηρζει αliμερα γ,αL τLζ αxροδε-

ξι6g oργανιioειg, oι oπο(εg επι1ειρorjντην ''αγιo-
πο(ηαη'' τoυ'Ιωγα Δραγoιiμη li την απoxατdoτα-
ση τωγ Eξ. Πλrjθog θα μπoρorjoαγ γα εfγαι oι
παρατη ρri oε ιE πιiνω οτην ιδ ε oλoγ (α του β ιβλiου,
xαθι6E xαι οτ tgτεμ *ι6'gαπ6xqυιpη g πoυ αxoλου-
θοrjγται. Ag τιg αφriooυμε 6μωg για μια επ6μενη
παρdμβαοη!

To μ6ρog αυτ6 τηg ''αριoτεριig'', πoυ ανιiφεqε o

85



NΙAqΥΣTΑ

ΣτdΘηg, φαfνεται 6τι εxφqιiξει oliμερα με τoγ
xαλιiτερo τg6πo τιg ιδεoλoγιν"€,g επιλογ6g τηg

εξoυo(αg. Γι' αυτιj χαι τηE ανατι1θηxε η ''ιδεoλo-

γιxrj διαπαιδαγι6γιoη'' τoυ λαof λ(γο xαιρ6 πριν
απ6 την ET1, 6ταν επαναπgoβλrjθηxε η αειqd
''To Παν6ραμα τoU Αιιiνα''. Σε 6γγραφo μιαE
πQoσφυγ ιχr{ g O μooπονδ 6αE πρog τον γ ενιx6 διευ-
θυντrj τη g xqατιxη g τηλειiραoη g αναφ6ρoνταν τα
εξrig: ''Δεν θα ε(1αμε ατπ(ρρηoη σ'αυτdτo εyγε(-

ρημα (να θεοπiοoυν την xαθεατωτιν"η ιατορ(α),
ει1ν υπrjρ1ε εγια(α αντ(ληι}tη τηg Ιoτορ(αg απ6
τoυE ιστoQιν"o6g. oμωζ ε(ναι γνωoτ6 6τι αυτ6
δεν ιo1ιiει ατην ελληνιxrj περiπτωαη' Oι εQμη-
νε(εg των γεγονdτων πoυ δ(γoγται ε(γαι πoλλdg
xαt x6πoιεg απ' αυτ€' E βρ (αxoντα ι οε αντιδ ιαμε -

τqιxd οημε(α' Tιjτoια ζητr{μτα για παριiδειγμα
ε (ναι o ι γ ενοxτoν (ε g τωγ χQ ιστtαγ ιxι6γ λαc6γ απ6
τoγ τoυ Q}.ι ιχ6 ε Θν ιx ιoμ6 (Aqμ6νιο ι,' Eλληνε g, Αo-
oυρo1αλδα(oι), η αντioταοη των Eλλrjνωγ στoγ
Π6ντo,η Mιxρααιατιxri Exoτqατε(α, η πυρπ6λη-
ση τηE Σμιiρνηg, η πoρε(α τωγ πQoσφιiγων oτην
Eλλι1δα xαι oτη Σo β ιετιxrj' Eνωoη, o ι αταλιν ιxι1 g

δ ιιilξ ε ιg. Mαxd,ρ ι o ι' Eλλην ε g ιοτοElιxο i να ε (1αν

απoφαofoει περ( τηζ μιαζ μoναδιxηg xαι αλι1γ-
θαoτη g εqμηνε (αg. Δυοτυ1ιig αυτd μ61qι αη μερα
δεν 61ει oυμβεi.''

Tι μ6λει γενdοθαι;
Δεγ ε(γαι τυ1α(ο 6τι η πριiτη αντiδραoη στo
συγ1.ι εχQ ιμ6νo β ιβλ(o εxδηλι6θη xε τον περαoμd-
νo Ιofλιo, oτo πλα(oιo τoυ 6ου Παγx6oμιου
Πoγτιαxotj Συνεδρ(oυ. Exπqdοωποι 600 oQγα-
γc6οεωγ απ'6λo τoν x6oμo ξ{τηoαν oμdφωνα
απ6 την υπουργ6 Παιδε (αg να απooιiqε ι το''γ6o''

βιβλ(o ιoτoqiαg τηs 6ηE δημoτιxorj. Oι αντιδqιi-
oειg θα πληθαfνoυν, 6σo η xoινων(α -xαι ειδιxιi
oι πληθυαμo( πoυ πρodρ1oνται απ6 τoυg πρd-
σφυγ ε E τoυ' 22- θ α αντιλαμβιiνετα ι τo εγ1ε (ρη μα
τηg εξ6ντωσηζ τηE ιoτοριxrjg μγliμηζ. Γιατ(, αi-
μερα λ(γoι εiναι αυτo( πoυ θα απoδεμoιiγ ειjxo-
λατη διαιιiγιση τoυ ο1[αματog με τηγ απ6xρυιi.rη
τηg ιοτoρfαg των Eλληγων τηζ Ανατoλ{g.

Η απα(τηoη για συμπερ(ληιpη τηg Ιoτoq(αE των
Eλλrjνων τηg Ανατoλrjg oτην ευqιiτερη νεoελλη-
νιxη δεν 6'γειν"αν€να ατoι1ε(o πoλιτιxoιj gεβαν-
oιομοιi. Σε μεθοδoλoγιx6 επiπεδoυπdρ1ουνπολ-

λo( τρ6πoι c6oτε γα διδdoxoγται τα ιoτoριxd
γεγoν6τα με απoσταoιoπoιημdνo τρ6πo, χωQrE
να πρoπαλofγ αυγαιoθη ματιxdg εντι1,oε ιg xαι αιo-
θ{ματα ρεβανoιoμoιi.

Η απ6xρυι|η πoυ επι1ειρε( η συγγQαφιJαg τoυ

βιβλ(oυ, πoιoτιγ"6' ε(γαι αγτ(οτoιχη με πρooπd-
θ ε ιε g oυγxιiλυιpη g τoυ oλoxαυτι6 ματoζ. Mπoρ ε i
το Oλοxαrjτωμα γα μηγ τoλμd γα τo απoχqιiψει,
6μωg την ι1λλη μεγι1λη γενοxτoν(α -αναγνωρι-
oμdνη xαι αυτtj διεθνιilg- των Αρμενiων την απο-
xριiπτει με ι1ναν εξ(oου προxλητιx6 τg6πo. Kαι
ε(ναι oαφ6g γιατ[: γιατ( βρ(oχεται oτην (δια

xατηγoρ(α με τιE γενoxτoνiεg των Eλλrjγωγ τηζ
Aνατoλf g χαι η συγγραφdαg -dπωg xαι πλrjθοg
αxρoδεξιι6γ χαι χoυγτιxιliγ παλιιiτεQα-με τηγ πα-

ρ d α τη g 6'γε ι πo}'ιτ ιν"ιi μ ια φ ιλo -γ ε oτoυ Qχ ιχη θ ε ιi-
Qηση, μια θει6ρηoη απ6λυτη g απoδo1η g τoυ τoυQ-
τιιγ"o(l εΘνιxιoμοιi. Η μο(ρα τωγ χQιστιαγιxι6γ
πλη Θυ oμc6ν αποoιωπιiται γ ιατ( αxq ιβιi g απoχα-
λιjπτει τη φιiοη τoυ τoυQχιxorj εθνιxιομof .

To βιβλ(o αυτ6 6ρ1εται oε ευθε(α oιiγxρoυoη με
τηγ ιστoQ ιχrj ε μπε ιq (α τωγ πQoσφυγογ ενcilν πλη -

θυoμc6ν τηg oιiγ1ρoνηg Eλλdδαg. Θα δoιiμε oτo
<iμεοo μ6λλoν, ε dν αυτli την πρooπdθ ε ια ολοxλr] -

Qωσηζ τωγ γεγoχτoγιι6γ (μ6oα απd την απoαιιf-
πηoη τουg) η (δια η xoινων(ατην επιτρdψει. Ed,γ
αυτ6 τo α(τημα oι διdφoροι o1ετιxo( φoρε6g -

εxπαιδευτι xo| παν επιατη μιαxo ( x. d' - ε iνα ι τ6οο
αν[xανoι γα τo εxφqdooυν, γ"αL τo εx1ωρrjooυν
αλλoιj. Σ(γoυρα οι φoρε(g τωγ πQoσφdγων θα
πρ6πει dμεοα να oργανι6σoυγ τιζ διαμαρτυρiεg
τoυ.

Πιoτειjω 6τι oι xoινωνιxdg αντιδριiοειg Θα υπo-

1ρει6ooυν την υπoυργ6 Παιδε (αg να ξηπjοε ι απι1

μη πQoχατειλημμdνoυE, oυδ6τερoυg ιoτοqιxo{g
να ξαναγρdψoυν τα xομμdτια τoυ ουγxεxqιμ6-
νoυ βιβλ(oυ πoυ δd1ονται τη oφoδρrj xριτιxli.
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ταξiδ ι oτΠY ιaτoρiα, σToν τrολιτιoμ6,
σΓην oμoρφιd τηs φι3oηS Και τηs Cωξs...

'. -_- :"- \a..ti]\αldTηTεs, ανεTrΤυγμdνη τουρloτlκ(, πoλlτloμrκη καl αΘλητlκη

-- _ i,: -.';jι_],aΙ τoτriα, εξαlρετlκd τoτrlκd τrρo16ντα, ζιυνταvη τταρdδooη καr
_ ] :.. ,. _ Η::cτΘiα εiναl lδανlκ69 προορlομ65 oλ6κληρο τo 1ρ6vo.

ταξiδι ττου μ6λιq τελειιΙlcετε, θα Θ{λετε να τ0 αρyioετε ξανd'!
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...6να βιβλio πoυ δεν πρ€,πει"να λε[πει
απ6 την βιβλιoθηxη σαζ
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