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Tο τειi3og πoυ χQατdτε στα χ€Qια σαζ ε[yαι
τo πQ6τo πoυ <βyαiνει>>μετηy ευθιiνη τηSy€-
αζ συyτα?cτι}l'fζ εJτιτQoxτ?iζ' xτoυ αy€λαβε τι5
τιi76εg τoυ' μετιi τιS αQ1φιQεσiεζ τoυ Δεxεμ-

βρiου τoυ 2007 ?ιαι τη συy}4Qdτηση τoυ y€oυ

Δ ιοιxητιxοι| Συμβoυλtoυ τηg Πολιτιοτιxιi;
Εταιρε[αg. Ελπξoυμε yα }4(ιταφ6Qoυμε yα

συyεχ|σoυμε με τηy iδια επιτυ7iα την τqια-
yτdχQoνη xτQoσπιiθε ια ιiλωy ιiαωy xατιiφεQαν
yα φεQoυy τη <<Nιιiουστα>> στo σημεQινd τηζ
υιllηλιi επtπεδo, αyαyε6yoyταζ' 6σ0 γiνεται,
τo xτQoφfλ τoυ JτεQιoδι\{oιj 1lαι xιiνoντιig τo

ελxυoτιx6 ?ιαι σε ιiλλεg ομιiδεg αyαγyωστaiy.
Απευθυνιiμαστε λoιπdy στoυζ ν{oυg τηζ π6-
ληs μαg πQaiτα' στoυζ οπο|oυE θ6λουμε να
παρα76ωριiαoυμε ιξyα βiμα €xφqααηE xαι
πρoβληματισμoιj' φιλοξενοiνταζ δι2ιιi τoυζ
?aεfμεyα' πoιιiματα, φωτoyQαφfεE, αλλιi xαι
οτιδιiπoτε ιiλλo θα μποqoιioε να πεqιληφθε[
oτην ιiλη ενιiE περιοδιxοιj σαν τo διxιi μαE,
που θι{λουμε yα ylyει xαι διxιi τoυζ. Κιiθε
xτ Q 6τ αση ε [ν α ι ευ π q ιi o δ ε2ιτη 24 α ι oυζη τιi o ι μη !

Καλιi Πιiα7α.

Eτrioια ουνδqoμr| ιδιωτι6γ
Δ'fμq, _ Kοιν6τητεE - Συγ/αμο6
Eξωτεgιxοιi Eυqι6
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Ev σUWoμ(α..'

Πoλλiq και ενδιαφ6ρ0υσεζ oι πoλιτιoτικ69 εκδηλδσειζ πoυ oρyανδθηκαν τo περασμ6νο τρ[μηνο
oτη Nαoυoα. Εντελcilg ενδεικτικα παραθ6τoυμε οριoμtνεg απ' αυτ69, φιλoδoζcbνταζ να καθιερcboουμε
τη oτηλη αυτη oτo περιοδικ6 μαζ με oδντoμεg πολιτιoτικξg, κoιναlνικ6q κλπ ειδηoειE. Καθε πρooφoρα
δεκτη, ιδια{τερα απ6 ν{ουg, yια να εκφραooυν η να παρoυαιαoουν τη δικη τoυq δημιoυρyικδτητα oε
δλουg τουq τoμε[q.

H Σδνταξη.

Ειδικη διιiκριoη στη θεατρικη oμιiδα
τoυ 2ου Λυκεioυ

Η θεατρικη oμ&δα τoυ 2ου Λυκεioυ
oυμμετεi1ε στoυζ Mαθητικοrig Καλλιτεγvικoιiq
αγcbνεg πoυ ι1γιναν oτη Θεo/νiκη στo δι6oτημα
11 - 18 Mαρτioυ με τo 6ργo η "Λιογ6ινητη",

διαoκευη τoυ γVωστori δημoτικοri τραγoυδιori
oε oκηνoθεoiα Xρηoτoυ MπαταντΦl. Η 6ρτια
εκτ6λεoη τoυ 6ργου, η πρωτoτυπiα τoυ θ6ματο9,
τα d,ριοτα oκηνικd,, η dΨογη oκηνoθεoiα, η
oμαδικ6τητα κα1 η συμπεριφoρd των παιδιcbν
κ6ρδιoαν τιg εντυπcilσειζ τηζ κριτικηq επιτpoπηc,
και απ6oπαoαν ειδιΦ διd,κριoη.

Συμμετεi1αν oι μαθητ6q: Σoφiα
Aπooτ6λoυ, Bιργινiα Γιτoπofλου, P6να
Γκιοtiρκα, Θεoδιbρα Δαγκαλdκoυ, Eλεdνα
ΖαΧιoυ, Eμμανου6λχα Ζαντικοπor5λου, Eιρηνη

4

Θαναoοf\, Kωνοταντiνα Kαρλη, Ζαφεipηc,
Kατod,ρηg, Xρrioα Ko6ρτα, Λiα Kriρκα,
Δη μητριοqΛαφd,ραg, Στ6λλα Mαλιof φα, Xρηoτog
Παναγιωτiδηg, Αλ6ξανδρo9 Παξιμαδ6κηg,
Ιωdwα Στεφανη και Kατερiνα Toιταγιd,wη.

Yπεr5θυνoι καθηγητ6q: Mεγακξq
Αoτ6ρη9, Aικατερiνη Kofπα, Xαρiκλεια
Θεoλoγiδoυ και Δημητρηg Kουκουλd,κηq. Στα
κooτoιiμια βoηθηoε η Κλειcil Mποtioκα.

H παρd,oταoη θα παρoυσιαστεi oτην π6λη

μαζ τoν Oκτcbβριo.

***

PαδιoμαραΘιbνιοq ποiηoηg απ6 τoν
Eργατικ6 FM

Tο Eργατικ6 Κει'τρo Νd.oυoαg και o
Eργατικ6q FM 1Ο1.5 διοργdνcοσε τη\'Παραoκευη
21 Mαρτioυ, με αφoρμη τη\,Παγκooμια Hμ6ρα
Πoiηoηq, 6ναν ραδιoμαραθιilνιo πoiηoη:. oπoυ
ακor5οτηκαν ποη ματα γvωoτιbν Eλληι,ωl' ποιη τclι,
ενcil πoιητ6q τηq περιo1ηg μαg διαβαoαν ποιηματα
τoυ g. Στo πρ6γραμμα περιλαμβ6νoνταν, επiοη 

-c.

μελoπoιημ6να απ6 'Eλ\νεg oυνθ6τε9 ποιηματα.
o πρ6εδρo9 του Eργατικori K€ντρoυ K. Tοiτoη;
oε oυν6ντευξη τr5πoυ αν6φερε 6τι <πρ6κειται

για μια προoπd,θεια πoυ βαoικ6 οτ61ο 61ει ι'α
6ρθoυν oι κdτoικoι τηg π6ληζ και τηC περιo1η;
oε επαφη με την ποiηoη, σε μια περioδο πoυ 6λα
απαξιcbνονται και η κoινωνiα μαg βυθiζεται στη
σηψη και τη διαφθορ6>. <Στ6xo'c μα-: εir,αι να
πληoιd,oει o κ6oμo9 την πoiηoη>>, τοr'ιoε ο Ηi'iαg
To61o9, πoυ εi1ε και την κ5ρια ευθυr'η 7ια την



6λη διoργdνωoη. <Tα oξυμμ6να πρoβληματα των
εργαζ6μεvων πoλλαπλαoι6ζoνται, η κοινωνικη

ζωη βod <oηψεων και παρακμcilν> πρ6oθεoε.

{<*{<

Mια ...διαφoρετικη εΘνικη επtτεLoq

Λπ6 τo 2o Γυμνιioιο
Mε μια πραγματικd, 6ξoxη εκδηλωoη oτo

Δημοτικ6 Θ6ατρo, τo 2o Γυμνd,oιο τiμηoε την

φετινη επ6τειo τηc' 25ηq Mαρτioυ. Απoφεriγoνταg
εθνικιoτικ6q εξ&ρoειg κα1 φανατιoμo6q καθιbg

και τιζ τυπικ6τητεζ πoυ χαρακτηρiζoυν oυνηθωg
τιg ο1ολικ69 γιορτ69, θδωοε 6μφαoη oτην ουoiα
τηg Ιoτορiαζ κα1 τηq Eλληνικηg Eπανd,στασηζ.
Στo πρrilτo μ6ρoζ παρουoι&oτηκαν τρειg μεγαλεq

μoρφ6ζ τηg Eπανd,oτασηζ, o Διoνfoιog Σολωμ69,
o Ιω&wηq Mακρυγι0wηζ και o Pηγαq Φεραioq.
Mια ενδιαφ6ρουoα και αξι6λoγη εκδηλωση πoυ
ουνδ6αζε μουoικη, τραγof δι, πoiη oη, ζοlγραφικη
και 1ορ6 πoλf καλd, οργανωμ6νη απ6 τoυζ
υπε6θυνoυ9 καθηγητ69 και d,ψoγα εκτελεoμ6νη
απ6 τουg μαθητ69 πoυ συμμετεiyαν.

Δι6βαοαν oι μαθητfg: Π' Kαρανdτοιου,
Xρ. Mdντoιoυ, E. Δουλγερiδoυ, E,. K6λιου,
N. K6λιoυ, Γ. Λιbλαq, K. Λακην6νo9, Z.
Λc[lλα, N. Kυριακiδoυ. Xορωδiα: Φ. Λαδ&,
A. Κελεμoυρiδoυ, E. Mπλιdτκα, Δ. Nωiδoυ, E.
Kl5ρκα, B. Bαφ6α, N. Mακρη, T. Toιdκαλου, X.
Φαρiνα, Σ. Γκιoυζ6λη,Α. Piζoυ, M. Xαραλd,μπoυg,
Γ. Γιαwof\, Σ. Mπιζ6κη, E. Τoιλιd,\,A. Kr5ρκα,

E. Mπαξεβd,νoυ, P Mπαλτατζiδoυ, Σ. Toιd,φκα,

E. Mπ6oη, Σ. Mωυoιd,δoυ, M. Σιδηρoπo6λoυ,
Λ. Xριoτoπo6λoυ, E. Δανηλdτου, E. P&γκoυ,
Σ. Παναγιωτiδου, P. Kεoiδoυ, A. Γκα1ντατffi,
M. Γιαworiλη, Λ' Kl5ρκα (πιdνo). X6ρεψαν
oι μαθητ69: A. Bουτoλα9, Z. Bλα1oδημog, Θ.

Δελη1ρηoτoq, Γ. Mουτoιoriληg, K. Λαφd,ραg,

Π. Triψιog, Δ. Mπαξεβ&νog. Mουoικη: Στ.

Παζαρ6ντξ1g.

Yπεf θυνεq καθηγητριεq: Ανθoιiλα Mιbκα

- Eυαγγελiα Λoγoθ6τη.

Yπεfθυνη Xoρωδiαg: Σιd,ρα Kεραoiα.
{<{<*

O |{αουοαiοq Mηνιig Mηνωtδηq

Η oυμβoλη των Bλd1ων στην αναβiωoη
των oλυμπιακιilν Aγcbνων ηταν τo θ6μα

εκδηλωoηg πoυ πραyμCΙxoTr'oiηoε το Md,ρτιο
oτη Στ6γη Γραμμd,των και Tε1vcbν oτη B6ρoια
o Λαογραφικ69 Σ6λλογo9 Bλdxων B6ροια9.
o ομιλητηg Γιιbργηg 'Ε'ξαργog αναφ6ρθηκε oε

γvωoτ6q πρooωπικ6τητεζ με βλd1ικη καταγωγη
πoυ oυν6βαλαν oτην αναβiωoη των αγc[lνων (απ6
τo Pηγα Φεραiο καt τoυq Αλ6ξανδρo Σοtiτoo και
Ιω&wη Kωλ6ττη 6ω9 τoυg Ευd,γγελo και Kων/
νo Ζαππα' Δημητριo Bικ6λα κ.α.). H αναφoρd,
6μωζ, πoυ μαζ πρoξ6νηoε κdπoιεq απoρiεq, ηταν
εκεiνεg oτο Mηνd, Mηνωiδη, 'Eλληνα βλ6xo
του εξωτερικo6, με καταγωγη -oriμφωνα με τoν
oμιλητη- απ6 τη Ndoυoα. o Γιcilργηg'Eξαρxog
oημεiωoε μdλιoτα πωζ o Mηνdq Mηνωtδηg ηταν
αυτ6q που oυν6λαβε την ιδ6α να καθιερωθoιiν οι
oλυμπιακoi Αrycbνεg oτην Ελλd,δα ωg τo μεiζoν

γεγoν6q για τη χωρα.

Απ6 την πλευρ&, μαg αναλαμβ6νουμε
την ευθ6νη να αναζητηooυμε περιoo6τερα
οτoιxεiα για τoν Nαoυoαio Mην6 MηνωΤδη και
να τα δημooιεr5ooυμε στα επ6μενα τεliμ τηg

<<Nι&oυoταg>>.



0ΛΓAN0Σ KAl ΠOTAM|EΣ ΘEOTHTEΣ:
ΓH KAI YΔΩP ΣTo MAKEΔoNIKO ToΠIo

o καθηγητηg N. Hammond oτιg πρcilτεg
κι6λα9 oελiδεq τoυ μνημειcilδoυg 6ργου τoυ για
την Ιoτoρiα τηg Mακεδoνiαg' επι1ειρεi να πρoσ-
διορioει την ιδιαiτερη φυσιo1rvωμiα του xc[lρου
αυτoli και τoυζ παρdγoντεζ πoυ τoυ πρooδiδoυν
εν6τητα, εξαiρoνταq ευθ6q εξαρrιq τη oημαoiα
δrio ποταμcilν, τoυ Αλιdκμovoζ και τoυ Aξιori.
Αυτoi και oι παραπ6ταψoi τoυq, oriμφωνα με τα

γραφ6μενα του μεγd,λoυ ιστορικori, καθορiζουν
την περιo1η ωg μiα μεγdλη γεωγραφικη εν6τητα,

με τoν δικ6 τηg 1αρακτηρα.

Στην αρxαiα ελληνικη γραμματεiα η Mα-
κεδoνiα ω9 λοyοτεyνικ6q τ6πoE, δηλαδη ωg 6να
oταθερ6 μoτiβο πoυ αναγvωρiζεται αμ6oω9 oτα

του Ιωιiγvη Γqαιxοι1

Aρ1αιολιiγoυ ΙΖ EΠΚA

κεiμενα κd,θε φoρd, απ6 τα ιδιαiτερα oηματd τoυ,
εικoνoπoιειται' απ6 τα βουνd και τα πoτdμια τηg.
Aρκεi μ6νον να αναφ6ρoυμε τo δεriτερo oτdoιμο
των ευριπiδειων Bακ1cbν'], 6πoυ περιγρdφεται τo
θαυμdoιο oκηνικ6 τηg θριαμβικηq πoρεiαζ τoυ
θεor5 τηq εκoτατικηg λατρεiαg. o γιog τoυ Δι69
και τηζ Σεμ6λη9 xορεriει με τη συνoδεiα τoυ και
επιφαiνεται πdvω oτα μακεδoνικd fδατα, τα
oπoiα 1αρiζoυν στη γη τoν πλofτo και πoτiζoυν
τα d,λoγα των ιππιoχαρμcbν τηgκατoiκων.

Ευτυxιoμ6νη Πιερ[α. o Εδιο -c (δηλαδη o Δι6νυ-
ooq) oε o6βεται.
Mε yοροilE και βακyεlεζ πρoζ εo6να πορεδεται.
Mε τιE κυματιoτ6q του μαlναδεζ τoν Αξι6 δlαβα{-

H Αρι1,πιτoα "ηρεμε(>, xoyτ6' oτα. Ιoβιiρια



νει.
Πανcο απ6 τα αyρια νερα τoυ πηδα.
'Ερyεται oτoν Λoυδiα'
πoυ στoυζ ανθρδπoυq ακoυoα πωq δiνει ευδαιμο-
ν{α.

Πατ6ραq τoυ πλοδτου. Και το μbμα λιπα[νει με
υπ6ρo1α νερα.
Και την yη των αlραiων αλ6yων υyρα[νει.3

To μακεδoνικ6 τoπio πρoοδιoρiζεται απ6
τη oriξευξη εν6q καταρxην αντιθετικo6 διπ6λoυ:
τo oυνε169, ηρεμο, oταθερ6, μ6νιμo, εκτατικ6,
oτ6ρεo, Θηλυκ6 γηινo oτοι1εio τ6μνεται απ6 τo
κινητικ6, α6ναo, ρευoτ6, ορμητικ6, ανηoυxo, αρ-

ρενωπ6 υδdτινo oτoιxεio. Στην 6vταoη τωv δfo
αυτcilν αρyδν, με την αpγαiα φιλooοφικη ι1woια
τoυ 6ρoυ, θα πρooπαθηoω oημερα να περιγρd,-

ψω 6μ μ6νον την ηρακλεiτεια εν6τητα των αντι-
θ6των μιαq γεωγραφικηq περιoγf1c,, αλλd, και τoν
τp6πo με τoν oποio η Ιoτoρiα ριζcbνει ωg εν6τητα
σε μια τ6τοια χωρικη απαργf1.

&&&

Φρoνcb πωg δεν υπαρyει πιo dμεoοg, πα-

ραoτατικ69 και ενδε1oμ6νω9 δραματικ6τερo9
τρ6πo9 να μαζ ειoαγdγει απευθεiαg oτο θ6μα τηq

φ6oεω9 μιαq αρ1αiαg πoτd,μιαq θε6τηταq απ6 τo
να ανατρ6ξoυμε oε 6να αρ1αiο δραματικ6 κεi-
μενo Kαι να ακotiooυμε τη φωνη μιαg ηρωiδαg,
μιαg μoναχικηg γυναiκαg. Toν πρ6λoγo τηg τρα-

γωδiαg του Σoφοκλ6oυ9 Tραx[νιαι εκφωνεi απ6
oκηνηg η Διη&νειρα, η ofζυγοζ τoυ Hρακλ6ουg,
τoυ Hρακλ6oυq πατρcboo o6μφωνα με τιζ επι-
γραφ6ζ oτη Bεργiνα, τoυ μυθικo6 γενdρμ τoυ

βαoιλικori oiκoυ των Mακεδ6νων. Aπ6 αυτ6 τo
απ6μακρo μ6ρog τηg Φωκiδαg θα ξεκινησεt η πε-

ριπλ&νηoη των Ηρακλειδιilν, των απoγ6νων τoυ
απoθεωμ6νoυ ηρωα, 6να9 κλdδog τoυ οπoioυ θα
καταληξει oτη Mακεδoνiα. Η γυναiκα αυτη, πoυ
την 61ει εγκαταλεiψει και η πρrbτη τηg νε6τητα
και o 6νδραζ τηζ, διηγεiται τα 6ξω τoυ δραματoq,
τα γεγoν6τα των 1ρ6νων που αυτη ωg αν6παντρη
κoπ6λα ηταν το 6παθλo τoυ αycbνοq για τη ερωτι-
κη διεκδiκηoη ανdμεoα oε 6ναν θε6-πoταμ6 και
θναν θε'fκηg καταγωγηg ηρωα.

oι dνθρωπoι απδ τα αρyα[α ακδμα 1ρ6νια λ6νε
Πωg δεν μπoρε[E να μαθειE αν o β{oq καποιoυ
'Hταν ευτυyηq η δυoτυyηq

Πρoτοδ αυτδg πεθανει.
Τbν δικ6 μου βlo εycb, πριν φταoω oτo βαo[λειο
τoυ Αδη,
Ξ6ρω καλα πωE τoν βαρα[νουν πfκρεq και βαoα-
να.

Απ6 τδτε ακ6μα που ζοδoα oτα παλατια τoυ πατt-

ρα μoυ
Toυ 0ιν6ωq oτην Πλευρcbνα,
Mε κατε{yε o πιο oδυνηρ6q φoβoq yια τον yαμo.

Mνηoτηραg μου ηταν !ναq ποταμδq. Tbν Αyελcbο
εννorb'
Αυτδg με Qτoδoε επiμoνα απδ τoν πατiρα μoυ
Και παρoυoιαζδταν καθε τ6oo' λαμβανoνταζ τρειζ
μoρφεζ:
Αλλoτε ωq ταδροg ατ6φιο9, αλλoτε cυg πολυπο{-
κιλλoE
και περιελιooδμενog δρακoνταE, αλλοτε παλι
Mε ανθρδπινo oδμα rcαι κεφαλι βoδιοδ,
Καθcilq απ6 τα πυκνd. τoυ y6νια 6ρρεαν κελαρυoτα
νερα.

Εyδ με {ναν τ6τοιoν μνηoτηρα
Παρακαλοδoα η δυoτυ1ηg να πεθανcυ
Πρoτoδ πληoιαoει την oυζυyικi μou κλ[νη.
Ωoπου oτο τtλog ηρθε o ξακουoτ6q yιoE τoυ Διδq
και τηg Αλκμηνηg,
πρoE μεyαλη μoυ χαρα' Αycbνα μαζi τoυ 6κανε με-
yαλο και με ελευθ6ρωoε'

Tο πριbτο βαoικ6 δεδομ6νo που πρoκιiπτει
απ6 τo οoφ6κλειo απ6oπαομα πoυ μ6λιq διd,βα-
oα εiναι 6τι οι μoρφ6ζ με τιζ οπoiεg 6ναq ποταμ6q
επλ6yε'ι'vα εμφανιστεi oε 6ναν θνητ6, εiναι ελd-

χιστα ανθρωπoμoρφικ69. To δε6τερo εiναι η ρευ-
oτ6τητα και η ευκoλiα των μεταμoρφcilσεωv πoυ
αυτ69 λαμβd,νει. Mακριd, απ6 την oικει6τητα των
θεcbν πoυ λατρεfoνται στoν oEκoν η oτην μ6oα
aτην πδλιν, στην μεθ6ριo τoυ oργανωμ6νoυ xcΙl-

ρoυ τηζ ανθριbπινηq δραoτηρι6τητα9, oτην τoμη
ανdμεoα oτo iδιον και το 6τερoν, η 1αλεπη μορ-
φη εν6q ταfρoυ, πoυ σημειωτ6oν εiναι απoλrlτωg
σαφηt και υποβλητικf1 @ναρyηE εiναι o ειδικ6q
6ρo9 οτo αρ1αio κεiμενo πoυ προoδιoρiζει την
επιφdνειd τoυ), εν69 φoβερof φιδιof (η αερo-

φωτoγραφiα εν69 πoταμoti εiναι ικανη απ6 μ6νη
τηζ για να δικαιoλoγηoει την επιλoγη αυτηq τηg
εικoνoπoιiαq) η τ6λοq εν69 6νδρα με κεφd,λι και
κ6ρατα βoδιori, τρ6πει'την αναξ1τηση μαζ οε δrio
κr5ριεg κατευθfνoειg:



1. Αoφαλcbq δεν μπoρoιiμε να αρνηθori-

με τoγ 1θ6νιo κα1 γονιμικ6 xαρακτηρα μιαg τ6-

τoιαq θεTκηg παρoυoiαq. ΠαρενΘετικ6 και μ6νoν
αναφ6ρω 6τι oι o1ετικoi μr5θoι για την αρπαγη
τηq Eυρcilπηq η τον Mινcbταυρο πoυ εντoπiζoνται
στην ανατoλικη Mεο6γειo δεν εiναι d,o1ετoι. Σε
6λε9 τιq περιπτcboειg, απ6 τιg 6xθεg τoυ ξελιb-
oυ στην Πλευρcilνα 6ω9 την ακτη τηg Σιδcbναq,

μια ζω6μoρφη ανδρικη παρoυoiα απαιτεi και
επιζητεi την θεiα 6νωoη με μιαν παρθfνo. Δευ-
τερεfουοεq γραμματειακ6q πηγ69 αναφ6ρουν την
Eιlρcbπη εiτε ωq κ6ρη τoυ Πooειδωνοq, εiτε ωq

κ6ρη του Nεiλoυ, εiτε ωg Ωκεανiδα. Παντoli εi-
ναι πρoφανηg η ox6oη με μιαν ανδρικη υδ6τινη
θε6τητα. Eξdλλου, η o1θoη με τoν
K6τω Κ6oμο γiνεται σαφηζ αμ6oωq

μ6λι9 θυμηθor1με τη oυνd,φεια τoυ
Ποoειδcilνοg, θεof των oειoμιilν και
των υδ&των με τoυζ ταιiρoυq, καθcbg

επioηq και τo γεγoν69 6τι η εiooδog
oτην αλλην πλευραγiνεται μ6oω εν6q
πoταμof, τoυ ξ6ροντα' Στιq πλεi-
oτεq 6oεq περιγραφ6q τηq τoπoγρα-

φiαg τoυ βαoιλεiου του Αδη αναφ6-

ρoνται ποτdμια και πηγ69. Απ6 την
περιο1η τηq Nd,oυoαζ, τl θ6oη Toι
φλiκι, πpo6pγεται εvα αναθηματικ6
ανd,γλυφο πρoζ τoν Ποoειδιbνα, πoυ
εξαiρει τoν γoνιμικ6 1αρακτηρα τηζ
λατρεiαg τoυ ωζ θεof των υδdτων,
των πηγcilν, των πoταμcbν, για τoν
oπoiο οαg μiληoα πρoηγoυμ6νω9.
Πdνω oτο ανdγλυφo παριστ&νεται
τo oriμβολo τηζ ανδρικηg oεξoυα-
λιΦq και γoνιμικηq δ6ναμηζ και,
6πωq μαg πληρoφoρεi η επιγραφη,

μια γυναiκα εri1εται oτoν Πooειδcil-
να την iαoη τoυ. Eπioηq, στα ιστo-

ρικd 1ρ6νια 6xoυμε την πληρoφoρiα
απ6 μια επιoτοξ τoυ Ψευδoαιoxiνη
6τι oτην Tρω6δα τηq Mικρdg Aoiαq
πρoηγεiται τoυ γd,μoυ τo ακ6λoυθο:
oι νεαρ6q παρθ6νε9 λor5ζoνται oτα
νερ& τoυ Σκαμdνδρoυ και ψ6λλoυν
τoν ακ6λoυθo ιερ6ν Χ6yo: λαβi μου
Σκαμανδρε την παρθενiαν. Ag ψην

ξεxv0με 6τι οι θε6τητεq πoυ λατρεri-
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oνται δiπλα oε πoτdμια oνoμdζoνται Nr5μφεg.

Bεβαiωq εiναι, νoμiζοl, πεpτττ6 να θυμiσω τo

παoiγvωoτo πλoυτdρ1ειo απ6oπαoμα απ6 τoν
Bioν τoυ Aλεξdνδρου: τ6 περ[ MIεζαν Nυμφdoν
oπiδειξεν, 6πoυ μ6xρι νΓlν'Aριoτοτ6λoυq iδραg τ6

λι θ {ν αq κα{'iπ o oκi oυ q π ε ρ ιπ dτ oυ q δ ε ικνδ o υ oιν.

2. H θρηoκευτικη oυνεiδηoη κατατ{μνει
και rcαταταooει φαινομενα' oυyκρ{νει Kαι αντι-θ6-

τει μoρφig δραoτηρι6τητα9. Aνdμεσα στη μoρφη

μιαq παρθ6νoυ, πoυ εiναι dμεoα oυνδεδεμ6νη με
τo ακiνητο θηλυκ6 κ6ντρo τηg oικιακηg Eoτi-
αζ, στo εoωτερικ6 του oiκου, αντιτiθεται η θε1-

κη μoρφη εν69 πoταμοδ, με υπερθετικη 6μφαoη

στα αρρενωπd του χαρακτηριστικd, η δρ6oη τoυ

Η Aρd,πιτοα αφριoμdνη



oπoioυ εντoπiζεται στoν ρ6oυoα περιφ6ρεια τηg
π6λεω9. Σε 6να oρειν6 μ6ρoζ τoυ Bερμioυ 6ρoυ9,
oε 6να oημεio με θ6α τον μ6γα ποταμ6 Aλι6κμo-
να, ιδρfεται στα ιστoρικd xρ6νια 6να ιερ6 αφιε_

ρωμ6νo oτη Mητ6ρα των Θεrbν Aυτ6xθoνα. Tην
επoγ! των Pωμαiων αυτoκρατ6ρων Αντωνiνων,
oυρρ6ουν oε αυτ6 τo απoμακρυoμ6νo ιερ6 6ν-
θρωπoι, ακ6μα και απ6 τo πoλιτικ6 κ6ντρo τηq
επoγ1c, πoυ εiναι η B6ρoια, γ1α να απελευθερcil-
ooυν oκλd,βουg. Πoια εiναι λοιπ6ν η oημαoiα τoυ
να αποδiδειg oε κd,ποιoν την πoλιτικη τoυ oντ6-
τητα στo 6νoμα μιαζ γυναικεiαg πανdρ1αιαg θε6-
τηταζ' ι1να απ6 κ5ρια χαρακτηριστικ6 τηg oπoiαq
εiναι η ταriτιoη τηζ με την γη. Προooμ 6μωq
oε 6να ακ6μα παρd,δoξο: εiναι μητ6ρα θεcbv και
ανθρrbπων, ηαpiζει τη ζωη, αλλd διατη ρεi τα γα-
ρακτηριστικd μιαg παρθ6νoυ. oι ιερεiq τηg, απo
π\ροφορiεζ πoυ 6xoυμε, ηταν ευνoυ1ιoμ6νoι.
oι θιαοcbτεg τηq κυρiωq γυναtκεq. Toυg μυθικοδg
τηq oυντρ6φoυζ τουg oκοτcilνει.'oπoια και να εi-
vαι η πoλιτικη oημαoiα τoυ επιΘ6τoυ αυτ6yθων,
στην πρωταρχικη τoυ 6woια παραμ6νει εξ6yωq
ιερ6 και θρηoκευτικ6. Περιγρ6φε1 και αυτ6 μια
θαυμαoτη επιφdνεια: τo Lκφδεoθαι απ6 την iδια
τη γη. Για τα κoινωνικd δεδoμ6να η απc[lλεια τηg
ιδι6τητα9 τηg παρΘενiαg, η εioοδoq δηλαδη oτoν
γd,μo, oημαiνει πρωτα απ6 6λα απoμdκρυνoη
απ6 την πατρικη εoτiα, μετακiνηoη απ6 τo πρω-
ταρxικ6 κ6ντρο. Πιilq γiνεται ταυτ61ρoνα αυτ6 τo
κ6ντρo πoυ μετακινεiται διαρκcilg να παραμ6νει
oυνε1ιilq oτη θ6oη τoυ' να παραμ6νει δηλαδη αυ-
τ61θωv; 'oπωq 6λoι οι Aθηναiοι θεωρorioαν τoν
εαυτ6 τoυg παιδi μιαq παρΘ6νoυ θεd,g, τηq Aθη-
νd,g, 6τoι και τo να αφιεριbνειg 6ναν oκλdβo οε
μια γηινη, μητρικη θε6τητα με αυτ6 τo επiθετο,
εiναι να απoδiδειq την πολιτικη ιδι6τητα κατεξo-
γ1ν,να τoν ριζιbνειg δηλαδη διαρκιilg oε 6να 1ω-
ρικ6 ακiνητo oημεiο.

Στη μυθικη μoρφη τoυ Hρακλ6ουg, που θα
τoνioω για ακ6μα μiα φoρd 6τι εiναι o πpoπατo-
ραζ, και dρα ιδρυτηg τoυ μακεδoνικοf βαoιλικor5
οiκoυ, oυναιρo6νται αντιφατικd 1αρακτηριoτικ&,
η παρ&δoξη εν6τητα των οπoiων oυνθ6τει αυτ6
πoυ λ6με ηρωικ6 ηθοq. Eiναι θε6q και dνθρωπoq,
εiναι εκπoλιτιoτηg και κτηνcbδηg, εiναι ooβαρ69
και κωμικ69, εiναι ελεfθερog και oκλd,βog, εiναι
oιilφρων και μανικ6q, εiναι o πρωταθλητηg τoυ

π6νoυ αλλd και o πρωταθλητηζ τηζ ηδoνηg. Ei-
ναι o αγωνιoτηg κατεξομ1ν' 'o2η η δρdοη τoυ

μπoρεi να περlγραφεi ωg αycilν' Αυτη η τελευταiα
ι1woια εiναι πoυ oυμπλ6κει και oυνωθεi oε μiα
εν6τητα τα δrio αρ1ετυπικd χαρακτηριστικd, του
νερori και τηζ γηζ. Η αρxη του θεoμori τηt μα-
κεδoνικηg βαoιλεiαq, υπ6 την μυθικη μoρφη τoυ
Hρακλ6oυg, παρεμβαiνει ανd,μεoα στoυζ δrio εκ-
φραοτ69 αυτιilν των αρ1ετriπων για να πρoκtiψει
η εν6τητα, την oπoiα εμεig πρooλαμβdνoυμε ωg
ιοτoρικη διαδρομη. Αυτη την ειoβολη τoυ Xρ6-
νου μ6oα oτoν ΧcΙlρo με τη μυθικη μoρφη τoυ

ηρωα , την παραγωγη μιαg οιKoγενεlακηq διαδo-

μg μ6oα oτo τοπio, τεκμηριrilνει 6να απ6oπαομα
μιαg oρφικηq θεoγoνiαq, σαν και αυτη τoυ παπil-
ρου τoυ Δερβενioυ, τo oπoio μαq παρ6δωoε 6να9
νεοπλατωνικ69 oυγγραφ6α9, o Αθηναγ6ρα9.:

yιατi oδμφωνα με τoν 0ρφ6α, το νερo ηταν η
αρyη ταlν πανταlν' και απδ το νερ6 κατακαθιoε
η λd.oπη, κι απ6 τα δδο yεννηθηκε iνα ζcbo' 6να

φ[δι με κεφαλι λιονταριοδ κι αναμεoατουE υπηρyε
τo πρδoωπo ενδg θεoδ, πoυ λεyδταν Hρακληg και
Xρ6νοs'

Στην μετ6πειτα φιλoooφικη παρd,δoοη o πo-
ταμ6q εiναι η ιδανικη εικ6να τoυ iδιου τoυ y{yνε-

oθαι. Στoν πλατωνικ6 Kρατ6λo5 διαβdζουμε:

Λ6yει που 'Hρακλειτοg δτι παντα yοlρει κα[
obδ6ν μtνεl, καi ποταμoa ρoi 6πεικαζων τα oντα
λtyει ωq δiE Εq τ6ν αυτ6ν πoταμ6ν oiν oν iμβαiηq

Γρdφει ο Πλdτων 6ττ o HρακλειτoE λtει καπoυ
δτι τα παντα πρoyοlρoδν και τ[πoτα δεν μ!νει αμε-
τακiνητo' και, παρoμοιd'ζoνταq τα πραyματα με τη
ροη εν69 ποταμoδ, λ6ει 6τι δεν μπoρε{E να μπειζ
δδo φoρ{q oτο [διο ποταμι'

JJδ

Δεν εiναι απαραiτητo να αναβιιilσoυμε
και να oυντα1θor5με με ανιμιoτικ69 θεωρiεq των
πρoηγoυμ6νων αιcbνων γ1α την καταγωγη τoυ
θρηoκευτικoιi βιrilματog, oι oπoiεq μεταξ6 dλλων
επρ6oβευαν 6τι τo τελευταio προηλθε απ6 την
6κπληξη, τoν θαυμαoμ6 και τον φ6βo πoυ επι-
βdλλει η δriναμιq φυoικιilν φαινoμ6νων και στoι-
γεiων, η oπoiα θεoπoιεiται, γ1α να καταλdβουμε
π6oo dμεooζ και επιβεβλημ6νo9 εiναι o δεoμ69
ανd,μεoα oε 6να αρ1ετυπικ6 oτοι1εio, που εiναι



τo ρ6oν 6δωρ, κα1 μιαζ θε6τηταq πoυ τo εκπρo-
οωπεi' Eπioηg, δεν αρκεi η απλη διαπiοτωoη 6τι
o ξελcilog, o Σκd,μανδρog η o oλγανοq εiναι τα
αντioτoι1α θεoπoιημ6να πoτdμια. Στ6γoc' μαq εi-
ναι να περιγρd,ψoυμε, 6oτω και σε αδρ69 γραμ-
μ6ζ, τη oημαοiα πoυ 61oυν αυτoi oι θεoi oτην δι-
αΦπωoη μιαg ειδικof τ6πoυ ριζικηq oυλλoγικηg
εμπειρiαq.

Πoια εiναι η θεTκη καταγωγη των πoτα-

μcbν μαq π\ρoφoρεi ο Hoioδog6. Eivαι τα τ6κvα
τηg Tηθ6oq και τoυ Ωκεανo6. Στον ιερατικ6 κα-
τdλoγο τηq Θεoyoν{αq, 6πoυ παρατΙΘενται εικο-
οιπ6ντε ον6ματα θεcbν-πoταμιilν, oυνoδευ6μενα

μdλιoτα με τα επiθετα βαθυδiνηq, καλλιρ!εθρoq'
αρyυρoδiνηq' θε[og, ευρεiτηg και' μ6yαq, συμπε-

ριλαμβ6νεται και o μακεδιbν Θε69 Aλι&κμων.
Για την ελ\νικη ευλd,βεια τηζ γεωμετρικηg και
αρ1αTκηg επoγi1g - ενδε1oμ6νωζ και παλαι6τερα
- μiα τθτοια θεΤκη παρoυoiα διακρiνεται για τo
μ6γεθο9, την oμoρφιd τηg ρoηq των υδ&των τηg,

τη δriναμη με τιg βαθι69 δiνεg πoυ δημιoυργεi και
τΕ)'oq με την }'Εξη θεiοg, πoυ η ελ\νικη γλcbooα
παp"t1yαyε απ6 το ρημα θεcbμαι, πoυ θα πει βλf-
πω, yLα να αναγγεiλει τoν θαυμαoτ6 1αρακτη-
ρα μιαζ παρoυοiαg. 'oπωq αν6φερα και λiγo πιo
πdνω o ιερ69 1αρακτηραq περιypαφεται απoκλει-
oτικd με oπτικolig 6ρου9. Tα ποτ6μια γεwo6ν
θεΤκoi γoνεig και αυτoi με τη oειρd τoυg γεwοfν
θεTκd, παιδιd. Στιq Βακyε6 τoυ Eυριπiδη η πηγη
Δiρκη εiναι θυγατ6ρα τoυ ξελcboυ. Eπoμ6νωg,
απ6 πohi νωρig αυτ69 oι θε6τητεq παiρνoυν την
ιεραρ1ικη θι1oη τουg οτην θρηoκευτικη αντiηΨη
τηq δημιoυργiαg τoυ κ6oμoυ.

Δεδoμ6νηq τηg o6νδεoηq τουq με 6να

τ6oo πρωταρμκ6 παρ&γoντα τηζ ζωηg, 6πωg εi-
ναι τo νερ6, oι πoτ&μιεg θε6τητε9 εμφανiζoνται
ιδιαιτ6ρω9 παλαι6q. 'Hδη oτην oμηρικη Ιλι6δα,
τo παχαι6τερο ποiημα, oι πoταμοi εμφανfζoνται
να 61ουν πηρωζ ανεπτυγμ6νη λατρεiα. Tη οτιγ-

μη πoυ ετοιμdζεται η μεγαλειcbδηg πυρd για την
ταφη τoυ Πατρ6κλου, o ξιλλ6α9 κ6βει τα ξανθd,
του μαλλιd, πoυ τα 6τρεφε για να τα πρooφfρει
oτoν Σπερ1ει6 πoταμ6 και απ6 την μακρινη γη
τηq Tρωdδαq απευθr5νεται στoν πατριo θε6 τoυ

και τoυ λ6ει':

Σπερyειt, αδικα ooυ 6ταξε o πατ6ραq μoυ o Πη-
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λ6αg
Πωg 6ταν εycb yυρloω εκε{ mην πατρικη μoυ yη,

Για yαρη ooυ θα 6κοβα τα μαλλιd' μου
Και θα πρδoφερα ιερη πλoδoια θυoiα
Και πωq εκεi θα 6oφαζα πενηντα βαρβατα κριαρια
oτιg πηy6g ooυ,
'oπoυ iyειg τ6μενoq και βωμ6 yεμdτo θυμιαματα

o πoταμ6q Σκ&μανδρoζ πoυ ρ6ει οτην
πεδι6δα τoυ Ιλioυ 6yει" τoν δικ6ν τoυ ιερ6α, τoν
Yψηνοραs και oι Tρcbεg τον λατρεtiουν βυθiζo-
νταζ στιζ αoημ6νιε9 τoυ δiνεg πoλλo69 σφαγ1α-

oμ6νoυ9 ταriρoυg και ζωντανd, αλoγα'. Aπ6 τ6oo
πριilιμα λοιπ6ν βλ6πουμε 6ναν τ6τoιo θε6 να 61ει

τo δικ6 τoυ 1ιilρο λατρεiαg, τoυg δικo6ζ τoυ ιε-

ρεig πoυ τον διακονoιiν και τιq δικ69 τoυ αιμα-
τηρ6ζ και αναiμακτεq θυoiεg. Γνωρiζουμε πωζ
κoρυφαiα θυoιαoτικη πρ&ξη τηζ oμηρικηg ευο6-

βειαg υπηρξε η εκατ6μβη. H μεγαλδτερη θυoiα
εiναι η θυoiα εκατ6 βoδιιilν πρog τιμη εv6g θεof .

Aυτ6 εiναι τo περιoo6τερo πoυ δ61εται ωg τιμη
6να9 Θε69. 'oταν 6μω9 τη θ6oη των ιεριbν ζωι-
κcbν oφαγεiων παiρνoυν τα ανθρc[lπινα θ6ματα,
o θε6g απoποιεfται τη o16οη που τον oυνδ6ει με
αυτoιig πoυ τoν λατρεrioυν, δεν δ61εται τη θυoiα.
o ξιλλ6α9 γεμiζει τον Σκd,μανδρo με πτωψατα
Tριbων, και o θε6q τoυ μιλ& και διαμαρτυρεiται
πωq δεv μπoρεi να oδηγηoει τα νερ& τoυ oτη Θ&-
λαoοα. Διαβλ6πoυμε εδιb μια πρoηγμ6νη αioθη-
oη μεταξ6 τoυ τι εiναι 6οιo και αν6οιo, καθαρ6
και μη, μiα απ6 τιζ π1o θεμελιακ6q διακρioειg τηg
αpγαiαc, ελ\νικηg λατρευτικηq ουμπεριφορ&g.
Στα ν6α ελξνικd, ο Γιιbργοg Σεφ6ρηq δι6oωoε
την αioθηoη αυτη τηq ευo6βειαζ στη Ελ6νη τoν,

μιλιilνταg yια 6ναν Σκd'μαντρo πoυ ξεyειλαει Koυ-

φαρια, yια πoταμια πoυ φoυoκcbναν μεζ oτη λαoπη
τo α{μα, για τη φρiκη εν69 πoλ6μoυ 6πoυ γ&νεται
η δι6κριoη του τ'ε{ναι θε69, τι μη θε6q και τι τ'
αναμεo6 τoυq.

Tην πληρoφoρiα για το iδιo oμηρικ6 τε-

λετoυργικ6 προg μiα πoτ6μια θε6τητα, τηζ πρo-
oφoρ6q δηλαδη oφαγεiων oτoν υδd,τινο δαiμο-
να, παραδiδει o Ηρ6δoτoζ στο 6γδoo βιβλio των
Ιoτoρiων τoυιο γ1α την Mακεδoνiα, 6πoυ αφηγεi-
ται την βαoιλικη γενεαλoγiα των Tημεvιδcbν, του
κλdδoυ αυτοli των απoγ6νων τoυ Hρακljου'c. για
τoυq oποfουq μiληοα παραπd,νω:



Πoταμδg δ6 ioτ[ bν τfiι yc{lρr1ταδτr1, τQ θδ-

oυoι oi τoδτων τGlν oνδρ6ν bπ'''Aρyεοq 6πδyoνoι
<δ6> oωτfiρι.

Σπανiωq μαq παραδiδoνται λατρευτικd,
επiθετα πoταμcilν, 6πω9 αυτ6: oωτηραq. Σπανiωg
επioηg μαg παραδiδεται απ6 μια γραμματειακη
πηγη τo ofμπλεγμα μ6θoυ και τελετoυργiαg για
μια τ6τoια θε6τητα και μ&λιoτα πoυ να ξεφε6-
γει 1ρoνικd, oε βdθog απ6 την ελληνιoτικη παρd-
δooη. oι Mακεδ6νεg λατρεfoυν απ6 τα αρ1αiα

1ρ6νια τα πoτ&μια τoυq. Mια τ6τoια λατρεiα βρi-
σKεται oτην αφηγηση τηζ ιδρυτικηq παρdδooηg
τoυ βαoιλικof μακεδoνικof oiκoυ. Eiμαι β€βαιog
6τι 6λoι γvωρiζετε αυτη την ιoτoρiα πoυ αφη-

γεiται o Ηρ6δoτo9, o οπoiοq πρ6πει να εi1ε επι-
oκεφτεi αυτd εδιb τα μ6ρη. Αξiζει π&ντωg να
τη θυμiooυμε. Eπιoτρ6φoυμε λoιπ6ν oτην αρ1η

αυτηq τηg ομιλiαq, oτην Tρα-

1iνα. Mετd τoν θdνατo τoυ
Ηρακλ6oυ9, oι απ6γονoi τoυ
Ηρακλεiδεζ καταφεfγουν
oτον βαoιλι6 αυτηg τηg π6-
)ηq τηq Φωκiδoq, Ktiηκα, για
να τoυζ πρooτατε6oει απ6 τo

μεvoζ τoυ Eυρυoθ6ωg. Aυτ69
τουg απoπt'μπει και ξπειτα
απ6 μιαg μακρ& περιπλd,νη-
σξ, βε πολ€μουq πoυ κρατotiν

γενε6q και την επιθυμiα να
επιoτρ6ψουν στην Πελoπ6ν-
νησo, απ6 6πoυ καταγ6ταν
o πpoπατoρd,g τoυq, καταλη-

γoυν στo Αργog, με βαoιλι6
τoν διο6γγoνo του Ηρακξ
Τημενo. Tρειq απ6γoνoι τoυ
Tημfνoυ o Γαυdνηg, o Α6ρo-
πoζ κα1ο Περδiκκαg περνoriν
απ6 τουg Ιλλυριo6q oτην Ανω
Mακεδονiα και υπηρετο6ν τo

βαoιλι6 oτην π6λη Λεβαiα. o
μικρ6τερoq απ6 τα αδfλφια,
o Περδiκκαg 6γει ωq καθηκον
τη φρoντiδα των μικριilν πρo-

βd,των, των αιγιilν. Εκδιcilκo-
νται απ6 τo βαoilιd,, περνoliν
τo πoτaμη πoυ κατ6πιν 1ωρi-
ζει τα δrio βαoiλεια, τo πoτd,μι

αυτ6 φoυoκιbνει τα νερd τoυ και απωθεi τoυζ ιπ-
πεig που καταδιcilκουν τα τρiα αδ6λφια. Για αυτ6
λατρεliουν τo πoτd,μι ωg oωτηρα τoυg. H εioo-
δog λοιπ6ν οτo βαoiλειο τηζ Mακεδονiαq γiνεται
μ6oω εν6q πoταμoιi, πoυ δι6oωoε τoν πρcilτο τηg

βαoιλ6α, τoν Περδiκκα, καιγια αυτ6 τoυ πρoοφ6-

ρεται λατρεiα. Aυτη η λατρεfα εiναι τ6oο παχtα
6oo και o θεoμ6q τηg βαοιλεiαg oτη Mακεδoνiα.
T6λο9, 6πω-c 6λoι γvωρiζoυμε, τα τρiα αδ6λφια
καταληγουν στoυ Kηπoυg τoυ Miδα, που απ6
πd,νω τoυg oτ6κεται τo 6ρoq B6ρμιoν και κατα-
κτοliν απ6 εκεi την υπ6λoιπη Mακεδoνiα.

Tο απ6oπαoμα αυτ6 61ει ουξ1τηθεi πdρα
πoλli' Δεν εiναι oκ6πιμo να αναπαρdγoυμε εδιil
6λη τη oυξητηoη. Θα επιμεiνω 6μω9 oε 6να oη-

μεio: πoιo εiναι αυτ6 τo πoτ&μι γαpιc, τo oπoiο
κερδiζεται η oωτηρiα τoυ πρc[lτoυ βαoιλιd, πoιοζ

Η πρoτoμrj τoυ'oλγανoυ (2og μ.Χ. αι.)πoυ φυλdooεται oτo αρ1αιoλoγι,xι1

μoυοε(o B6ρoιαg



εiναι αυτ69 ο αρ1αioq πoτ6μιoq θε69 πoυ λατρεr5-

εται ωg oωτηραq; o N. Hammond υπooτηρiζει

- ioωg 6μ dδικα - πωζ ηταν o B6ρηq. oι λεξικo-

γρdφοι τoυ 2ou αι. μ.X. Hρωδιαν6q και Στ6φανoq

Bυζdντιog παραδiδουν αντιoτoi1ωg:

'oλγανoq, υi6g ο6ρητοζ, oφ'οδ πo1αμ69
θπιilνυμog καi B6ρη9 γd,ρ τρεΙg θγ6wηoε, Miεζαν,
B6ρoιαν,'oλγανoν: oφ' οδ πoταμ69 θπrilνυμog'
T6ooερα γvηoια παλαι6 μακεδoνικd, oν6ματα. Tα
δfο αρoενικ& εiναι θεoi πoταμoi. Tα διio θηλυκd,

εiναι oι π6λει9 πoυ τoυζ αντιoτοι1oιiν.

Xωρig να παρoυoι&ζoμαι ωg ειδικ6q

γλωooολ6γoζ, μια ειδικ6τητα ιδιαιτ6ρω9 απαιτη-
τικη για οποιoδηπoτε αναξ1τd τo 6τυμoν οπανi-
ων και παλαιιilν oνομdτων, θα πρooπαθηoω να
προτεiνω, να διατυπιiloω μdλλoν τη oκ6ψη μoυ
ο1ετικd με την καταγωγη τoυ παρ&ξενoυ αυτo6
oν6ματo9 (oλγανog) oυo1ετiζoνταc,τo με μια ελ-
ληνικη οικoγ6νεια λ6ξεων, παρ6μoια με αυτη που
κρfβεται πioω απ6 τα oν6ματα του B6ρητo9 και
τηg B6ροιαζ και τηg ο16oη τoυζ με τα φ6ροντα
6δατα.'E1oυν γραφτεi πoλλft για τη μακεδoνικη
δι&λεκτο. Αποφε6γoνταζ την παρdθεoη τεWι-
κιilν λεπτομερειιilν και περiπλoκων φωνητικcbν
και φωνoλογικιilν oμμdτων, θα οταθcb oε 6να

μ6νoν ιδιαiτερο χαρακτηριστικ6 απoφαoιoτικηg
oημαoiαq. oι ειδικoi μιλο6ν για μ1α κατηγορiα

φθ6γγων τηq ινδοευρωπαΙκηq, τα δαo6α ηχηρα,
για τα oπoiα εiναι πoλf διioκoλο αυτη τη οτιγμη
να αναπαραγd,γω μπροoτd, σαξ την ακριβη τoυq

πρoφoρd,. Πρ6κειται δηλαδη για φθ6γγουζ τηg

υπoτιθ6μενη9 μητ6ρα9 γλcbooαg των περισσο-
τ6ρων κατοiκων τηq Eυρcbπηζ πoυ πρoφ6ρονται

με 6ναν ιδιαiτερα ηχηρ6 τρ6πο και oυνoδεtioνται
ταυτ61ρoνα με τo δαof πνεriμα. Αυτοi oι φθ6γγοι
εξελioooνται διαφoρετικd, oτην αττικη και μακε-
δoνικη δι&λεκτo, απ6 την oπoiα oημειωτ6oν δεν

61ουμε παρd, λiγα κ6ρια oν6ματα και yλδooεE
6πω9 6λεγαν oι αρ1αioι, ιδιαiτερωg παλαιd,. oι
φθ6γγoι αυτoi λoιπ6ν στην αττtκoTωνικη 1d,νoυν
τηv ημρ6τητd, τoυg, ενιil οτη μακεδoνικη 1d,νoυν
τη δαo6τητ6 τoυg. Για παρdδειγμα εκεi πoυ η ατ-

τικη εμφανiζει τιg λ6ξει9 φiλog η φαλακρ69, oι
αρxαiεq κυρiωq λεξικoγραφικ6q πηγ69 μαζ πα-

ραδiδoυν τα μακεδoνικα Β[λoq και Βαλακρog,
αντιοτοi1ωq. Mιαν τ€τoια αντiοτoιμ τρoπη του

L2

κaππα και γd,μμα πιθανoλoγιil Kαι για τoν 'oλ-

γανo, μαρτυρημενη 6λλωoτε απ6 τo 6νoμα τoυ

μακεδoνικori μην69 Γoρπια[ου, για τo oπoio 6γει

γραφεi 6τι ετυμoλoyεiταιη oyετiζεται' ψετo Καρ-
πιαfoq και τo πρoσηγoρικ6 καρπ6q. Η ελ\νικη
oικoγ6νεια των λ6ξεων πoυ απoδiδει τιg 6woιεg
τηg δfναμηζ, τηg ρoπηg πρog τα κd,τω, του β6-
ρoυζ, τηζ 6λξηq, τoυ oιiρειν, 6wοιεg που ταιρι&-

ζoυν απ6λυτα στιζ ιδι6τητε9 τoυ ρ6oντoq riδατoq
και τηζ εντriπωoηg πoυ πρoκαλεiται απ6 αυτ6,

εiναι αυτη γιiρω απ6 τo ρημα ξλκω και τα παρ6"-

γωγd του. oλκαq, -αδοq εiναι τo ρυμoυλκοtiμενo
πλoiο. oλκεδg εiναι αυτ69 πoυ o6ρνει τα δiμυα.
oλκη τo o6ρoιμo, η 6λξη, η δ6ναμη τηg 6λξη9, η
ελκτικη δ6ναμη τηq oμoι6τξταζ, tl ρoπη τηg πλ6-
στιγγαζ, το βd,ροq. Κd,πωg ι1τoι μπoρεi να περι-

γρdψει κανεiq το νερ6 πoυ ξεπηδd, απ6 6να υψη-
λ6τερο oημεiο και oρμ& πρoc)τα κd'τω, πρoζ τιζ
πεδι6δε9, παραoliρoνταc, 6,τι βρεθεi oτην κoiτη
τoυ' Mια αρ1η κiνηoηζ. Tην απιilλεια τηg δαoεiαq

μπoρεi να την εξηγηoει κανεig εliκoλα: αφεν69

μεν 6xει π&ψει να προφ6ρεται στα r5oτερα 1ρ6-
νια τηζ αρ1αι6τητα9, αφετ6ρoυ εiναι δrioκολo να
υπoτεθεi για 6να παρdξενo 6νoμα, για τo oπoio
6xετξεyαoτεi η ετυμολoγiα του.

To 130 μ.X. εναq καβαφικori κdλλoυg νε-
αρ6 g dνδ ραg, ον6 ματι Αντiνooq, πiφτει και πνiγε-
ται στα νερd, εν69 πoταμo6, τoυ Nεiλoυ. Συμβαt-
νει αυτ6q να 1αiρει τηq εξαιρετικηg εriνοιαg εν69

φιλ6λληνα αυτοκρd,τoρα, τoυ Aδριανo6. Αμ6oω9
ο προoτdτηζ τoυ διακηρr1ooει την θεοπoiηoη
τoυ, διατd,oσει την λατρεiα τoυ και κατακλδζει
6λη την αυτoκρατoρiα με τα πορτραiτα τoυ απo-
θεωμfνoυ νεαρof dνδρα.

To |947, οτο 1ωρι6 Ανω Kοπαν6q, κovτd,

oτη oιδηρoδρoμικη γραμμη tpηεται' oτo φωg απ6
6ναν αγρ6τη πoυ αρrilνει τo xωρdφι του αυτη η

μαρμdρινη πρoτoμη, oτη βdoη τηq oπoiαg κα1 σε
δfo oτi1oυg παραδiδεται η επιγραφη του oν6μα-
τoζ τoυ τρiτoυ τ6κvoυ του B6ρητog: oΛΙΑNoΣ.
Η μελαγ1ολικη εικ6να αυτοf τoυ νεαροti 6νδρα

φαiνεται καταρ1dq παρdδoξη με την εικ6να εν6q
ποτ&μιoυ θεori πoυ περιγρ&ψαμε λiγo πιo πριν.
Aυτ6 το 6ργo τ6xvηg, απ6 εντ6πιo λεπτ6κoκ-
κο μ&ρμαρo και πρoT6ν ioωq κdπoιoυ εγ1ιi:ριoυ
εργαοτηρioυ πλαoτικηg, 1ρoνoλoγεiται β&oει



των τεχVικιilν 1αρακτηριοτικcilν τηg μoρφ1κηζ
του απ6δoσηζ στ1ζ πρωτεq δεκαετfεg λiγo μετ6
τα μ6oα τoυ 2ou αι. μ.X. Σημειωτ6oν 6τι απ6 την
iδια εποxη προ6ρ1oνται oι φιλολoγικ69 μαρτυρi-
εζ γ1α τον μακεδ6να πoταμ6 και βεβαiωζ oι πε-

ριoo6τερε9 απ6 τιg απελευθερωτικ69 επιγραφ6q
τηg Λευκ6πετραζ. Eπιμ6ρουg λεπτoμ6ρειεζ στη

μoρφη τoυ αγdλματog μπορoιiν να ανα1θoιiν
oτην απ6δοoη ιδεαλιoτικcbν ανδρικcΙlν τliπων τηg
ελ\νιoτικt1c, επoγfig. Eπioηg τα λεξικογραφικd
λημματα τoυ Ηρωδιανοf και Στ6φανoυ Bυζ&ντι-
ου ι11oυν κoινη πρo6λευoη το 1αμ6νo πια ελ\-
νιoτικ6 tρyo Mακεδoνικα τoυ tστoρικori Θεαγ6-
νη. To πρακτικ6 ερcilτημα για το σε πo1o ακρι-

βrilg oημεio λατρευ6ταν o θε69, ωg oriwαoq με
τιq ακ6λoυθfg τoυ Nιiμφεg εiq τ6q λιθiναg iδραg
καf 0πooκioυg περιπd,τoυq η κdπου εκεi κoντd,,

μ6νoν η μελλoντικη αρxαιoλoγιΦ θρευνα μπoρεi
να απαντηoει. H 6μμεoη 6μωq φιλολoγικη παρ6'-
δοoη μαq τptπετ πρoq τα εκεi.

H καλλιτεχVικη ευαιοθηoiα τηg επομq
των Αντωνiνων επ6λεξε να δriloει αυτη τη μoρ-
φη oε 6ναν θε6 τoυ υγρori oτοι1εioυ με τoν τtiπο
τηζ πιo διαδεδoμ6νη9 λατρεiαq πoταμor5 στα αυ-
τoκρατoρlκd, 1ρ6νια. H ιδιαιτερ6τητα τoυ 6ργoυ
6γκειται oτο γεγον69 6τι oτη oτ6φα τoυ ηδoνικori
ν6ου απ6 τη Bιθυνfα, του Αντiνooυ, εγκoλπcbθη-
καν χαρακτηριoτικd o1εδ6ν ρεαλιoτικ6 (Χεπτi.c,

αουμμετρiεg στην απ6δooη των oφθαλμrbν και
των βooτρr51ων τηg κεφαληg) πoυ διαocbζoυν
καττ απ6 την παλι6 αρρενωπ6τητα των αρxαtων
θεcbν-πoταμcbν. H ελαφριd, κλfoη τηq or1νθεoηq

πρog τα δεξιd,, o τρ6πoq με τoν oποiο το τρυπdνι
τoυ καλλιτ6pη απoδiδει τoν 6γκo τηg κ6μηg πoυ

φτ&νει νLeχρι τoυ rb μoυg, Χεπτi.q και αυστη ρ tζ εγ -

yαρ6ξειq oτα φρ6δια και την iριδα των oφθαλ-

μcbv πoυ oτρ6φoνται πρoζ τα πaνω,6πωq oτα
ιδεαλιoτικd πoρτραiτα τoυ Aλεξdνδρoυ, εiναι
μερικoi απ6 τoυq τρ6που9 τηt μoρφικηg γλcbooαq
τηc, επoγ1q για να εκφρd,oει 6,τι μπορεi να αντ1-

οταθεi oτη φθoρd τoυ 1ρ6νoυ και ανηκει οτον
κ6oμο τηq θεικηg, ρoμαντικηq θα τoλμοfoα να
πω α1ρoνiαζ και τηq ελαφρrilg θλιμμ6νη9 αιc[lνιαq

vε6τηταg.

Στην αρμ πεpiπoν τηg oμιλiαg μου ανθ-

φερα 6τι oταθερ6 χαρακτηριστικ6 των μ6θων

τηg επιφdνεlαg των αρ1αiων ελληνικcbν πoταψi-
ων θεoτητων εiναι η ευκoλiα με την oπoiα αλ-
λd,ζoυν μoρφη. Tντoτα δεν πρooιδιdζει καλιiτε-

ρα στη ρευoτ6τητα τoυ υγρoιi oτoι1εioυ απ6 τo

μυθoλoγικ6 αντioτoι1o τηζ συνεχo6q μεταμ6ρ-
φωσηζ. Eiδαμε πωζ η oυνdντηoη με 6ναν τ6τoιo
θε6 oτιg 61θε9 τoυ εiναι μdλλoν μια δυodρεoτη
και φoβερη εμπειρiα. Ωq ταfρoι, γιγ&ντια φiδια
η με την υβριδικη μoρφη εν6q βoυκρανoφ6ρoυ
dνδρα πρoκαλofν τoν τρ6μο νεαριilν παρθ6νων,
oι οποiεg προoπαθoriν να oωθoriν απ6 τη βiαιη
αρρενωπη τουq δ6ναμη. Αντιoτρ6φωζ, μια τε-
λευταiα μεταμ6ρφωση τηζ iδιαg τηg δoμηg τoυ

μriθου: τoν Απρiλιο του 1822 νεαρtr, κoπ6λεq τηq

Nd,oυoαg θα 6πεφταν oτα νερd εν69 κdπoτε Θε-

οπoιημ6νoυ ποταμoιi, γ1α να oωθo6ν απ6 τη αλ-
λ6θρηοκη βiα ανδρrilν πoυ τιζ κατεδiωκαν. Για
ακ6μα μια φoρ& θναg ποταμ6q γiνεται αυτ6 για
τo oπoiο τoν λdτρευαν τα παν6"ργαια 1ρ6νια oι
Mακεδ6νεq'. oωτηραg.
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τ. Α', og 15-6, Θεoοαλονiκη 1995. Α Ηistory of
Macedonia, Oxford 1912.

'Σrιχ.565-575.
3 Mετ&φραoη Γιιilργoυ Xειμωνd,, Αθηνα 1985.
a Πρεοβεiα, περi των Χριoτιανcbν, 18.
s 402a.
6 Ηoι6δoυ Θεoγoνiα, 337 -345
7 Ψ 140-148.
8 F,47.
9 Φ Ι31-2.
10 Θ 138.
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AΠo To BlBΛlo <ANAMNΗΣEIΣ AΠo TA NAZ!ΣTIKA KATEPΓA>>

Mια ιστOρια απ6 τηV KατOχιKη NαoUσα
τoυ Aλ6ξαvδqoυ ΘεqειανoΦ

Eπιμ6λεια -παqoυα(αoη Στ6qγιoυ Σπ. Aπooτ6λoυ
Ιoτοqιπoι6 εqευνητri-oυγγqαφ6α

Σημεiωαη τoυ επιμελητιi: To xε[μενo πoυ αxoλoυθε[ μεταφiρθηxε αυτoιjσιo απ6 το

βιβλb τoυ Αλ€ξανδρoυ Θεqειανοι| με τ|τλo ,ΑNΑMNHΣΕ'ΙΣ ΑΠo ΤΑ NΑZΙΣTΙΚΑ ΚΑTΕPΓΑ-τηq
6μηQog αφηγε(ταυ,. Επειδη τo περιεy6μεν6 τoυ, xατd iνα oημαντιx6 μiQog αναφ6ρεται oτη Nd'oυoα

}ιαι στoυζ xατo|xoυg τηg θεrilρηαα ox6πιμo (ειδιxd' αυτ6) να τo φiQω στo φωζ τηg δημοαι6τητα9'

yιατ| πqdyματι εμφανξει oυoιriδεg ενδιαφ6ρoν' o Αλiξανδρog Θερειαν6ζ, με xαταyωγη απ6

τoν Πολι7yυρo Xαλxιδιxηg, υπηρετoι1oε xατd' την xατoyιxη πεq[oδo ωg υπd'λληλoζ στo Δημ6oιo

TαμεIο NdoυoαE. oρyανriθηχε στo ΕΑM απ6 τo Nαoυααb Γιd'ννη Γιανν6πουλo (Γxodyxoυρα),

αλλd' xατ6πιν xαταδoτιxηg εν6ρyειαg αυνεληφθη απ6 τoυg Γερμανo69, xλε[ατηχε στo νοooxομεio

τηg π6λη9 xαι ιjoτερα απ6 αειρd' αναxρfuεων 24αι βααανιαμιbν παραπ6μφθηxε oε yερμανιx6

ατρατoδιxεio oτη Θεooαλoν[x7, Υια να εyxλειατε[ τελιxd' oτo ατρατ6πεδo Παιjλoυ Mελd'. Απ6 εxεf

μεταφ6ρθηxε oε ναζιoτιx6 ατρατ6πεδo ατη Γερμαν[α' H διxη μoυ παq6μβααη στo εy λ6γω xε[μενo

αφoρd' oε δι6ρθωoη ημεqομηνιων, oνoμd'των ?tαι στην JταQoχη των αναyxαfων διευxρινιατιxιbν

πληqoφoριιΔν yια την πληq6ατερη xαταν6ηoη τoυ απ6 τoν αναyνιbατη' oι παραπoμπ€g βq[αxoνται
oτo τiλog τoυ xειμ6'νoυ'

ΙΙ oqγιivωαli μoυ οτo EAM
Θα 'ταγ οτα μdoα τoυ 1942. Tiπoτα δεγ

μαρτυqorjoε 6τι o απελευθερωτιx6g αγιiναg
ε(1ε απλιioει τα δ[μυα τoυ oτην π6λη βαζ, τξ
Nι1oυoα. Σιγd oιγd ιig1ιoαν ν' αxoιiγoνται oι

μαγιx6g λ6ξειg EAM-EΛΑΣ, πoυ εξrjπταν τη

φανταo(α του λαoιj. Γαλrjνη, 6πωg εxε(νη πQιγ

απ6 την xαταιγiδα, επιxρατofoε στηγ π6λη. oι
εqγdτεg πrjγαιναν στα εQγoστιioια, οι αγρ6τεg
oτα xτηματd τoυg χαι oι υπιiλληλoι oτα γραφεfα
τoυg. Σε αυτriν την π6λη υπηρετo{oα σαγ ταμει-
αx6g υπι1λληλog.

Kιiπoια μ6ρα με πληofαοε o φftοg μoυ
Γιdννηg Γιαγν6πoυλog, μαxαρiτηg τιiρα, χαι
ι1ρ1ιoε γα μoU μιλι1ει για απελευθερωτιx6 αγιil-
γα, για την ανι1,γxη αντ(oταoηg τoυ λαoιi xλπ.

Toν δι6xoι|α. <Αφηoε τα πoλλd λ6για γ'αL ττεζ

μoU πoια ε(ναι αυτrj η oργdνωαη πoυ απ6 oτ6-

μα σε οτ6μα αxofγεται, τoυ ε(πα. Γι1λαoε. <T'

dxoυoεg xι εof ..., μoυ λdει xαι λrjΘηxε η γλιiο-
σα τoU.
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'oταγ νriμωoε dxουoα την πdρτα μoυ να

1τυπdει.'Ηταγ o φiλοg μου με τoγ υπε6θυνo τηζ
π6λη9. Mε oιioτηοε: <Γιc6ργog λ6γoμαι"(1) μoυ
λ6ει o υπειiθυνog. 'Hταγ τριαντd,ρηg πεq(πoυ,

μετρfoυ αναoτrjματog, 6ξυπνog xαι δραoτηQιog.
Moυ μftηoε για τoγ απελευθερωτιγ"6 αγc6να xαι
τoν oxoπ6 τoυ.'Eτοι ξεx(νηοε η πρι6τη μoυ επα-

φη με την οργι1,νωoη. Eγι6 oργdνωoα, oτη oυνιi-

1εια, dλλoυg δriο υπαλλrjλoυg τoυ Tαμε(oυ, τι6"-

γoνταζ 6τoι την πρι6τη τριd,δα. Ημερoμην(εζ μη

ζμCιτε ιioτερα απ6 μιο6ν αιι6γα'Ηταγ o Αλ6xοg
Toodxαg χαι o Γ.T. (παραθ6τω μ6νο τα αQχι-

ιη6"τoυ για λ6γουg που θα αναφερΘorjγ oε dλλo
οημε(o). Συνεργαo(α ε(1αμε με τηγ Eυqυδ(xη
Γιαγγoπofλoυ, δαoxιiλα δραoτrjQια χαι δυγα-

μιxη, με πiοτη oτoν αγι6να. 'Ηταγ αδελφη τoυ

Γιdννη Γιαγγ6πoυλoυ, που ανdφερα παραπd,_

νω. Αθ6ρυβα,6πωg απαιτo{οαν οι xαιqo(, αΥΦ-

νιξ6μαoταγ για τηγ επιτυ1(α του αγιiνα. Kανιjγα
oημdδι δεν dδει1νε 6τι η μπ6qα πληοfαζε.



Mια oμιiδα αγταQτι6ν γτυπ6ει τη Ι\ιioυ-
σα

Mdιog τoυ 1943(2)' δεν θυμdμαι πιo
αxριβrj ημεqoμηνiα. Tη φαιγoμεγιχrj γαλfνη
τηg π6ληg ταρι1ζoυν πυγ"yot πυρoβoλιoψo( ν"ατ6"

τα 1αριiματα. Tι ε(1ε αυμβε(; Σηxc6θηxα χαι
xο(ταξα απd το παqdθυρo. Δυo αντdρτεζ xτε-

ριπολoιioαγ στo δqdμo. Αλλoι ι1ντρεg τoU απo-
oπdoματog 1τ6πηοαν 6να γερμανιx6 φυλιlxιο,
το Αoτυγομιx6 Tμrjμα, πoυ δεγ αγτιoτdθηxε,
χαt τo δημoτιx6 νoooxoμε(o. Πrjραν τα dπλα
απ6 την Aoτυνομ(α, εφoδιd,oτηχαγ με τρdφιμα
xαι φιiρμαy"αγ"L fοτερα γ"6χεoαy τoν x6oμo να
σUγχεγτQωθεi oτην π}'cnε(α.

Πoλ{g x6oμog ξε1fθηxε μπροατd απ6
τoν χιγηματoγριiφo του Mιoυρλrj. T6τε, 6ναg
αντdρτηg 6βγαλε λ6γo xαι εξ{γηοε oτo λαd για
πoιo λdγο αν6βηxαν οτο βουνd.'Yoτερα xd-
λεoε 6ooυ9 rjθελαν να αxoλoυΘrjooυν. Πρc6τog
αxολofΘηoε 6ναg ενωμoτdq1ηζ τoυ Tμηματog
xαι μετιi ι1λλoι. Eντυπωαιαx{ φιγofρα dναg νε-
αρ6g παπdg(3). Πfρε τo 6πλo απ6 6γαν αντdρ-
τη, ανdβηxε σ' 6να πεξofλι xαι εxφι6νηoε 6ναν
πfρινo λ6γo. H πιiλη πoυ γιν6ταν μdοα τoυ rjταν

φανερrj' <Tριxυμ(α εν xραν(ω...> μoυQμo{ριοε
o διπλαν69 μoυ'

Kατd τιζ απoγευματιν6g ιiρεg oι αντιiρ-
τεg ι1ρ1ιoαν γα υπoχωροtjν, μαξf xαι ο παπdg.
Ωg εδιi τ(πoτε ιiλλo δεγ ε(1ε oυμβε(. Mεqιxo(
πειναoμιiνοι Θ6ληοαν, 6πωg ουμβα(νει oε τ6'-

τoιεζ πεQιπτι6οειg, να επωφεληθoriν απ6 την
αναταρα1rj ιιαι ψπηlιαγ στo Nooοxoμε(o xαι
dρπαξαν λ(γα τρ6φιμα, 1ωq(g να σχεφτo6ν 6τι
τo τ(μημα τηg μιxρ(g λεηλαο(αg τουg θα πλη-

ρc6νoνταν αxριβιi, 6πω9 θα πω παQαχdτω. Αg
παραxoλoυθrjοoυμε 6μωg τη oυν61εια τηζ αφli-

γησηζ μαζ.

oι αντιiρτεζ, μαζr γ"αι o παπCι'g, επι1oτρε-

ψαγ στo oρμητηριd τoυζ, πoU liταν τα πυxν6'
δι1oη τoυ Bερμ(ου. Εγ"ε( oτo βoυνd θ6ληoαν να
επιxαλεoτο6ν xαι τη βorjθεια τoυ Θεorj. Συγx6-
γτQωσαγ λoιπ6γ τα 6πλα για να τα ευλoγrjoει o
παπ69, για γα d1oυν ευθυβoλ(α oτη ox6πευαη
τoυ ε1θρoιi. Aναξητο6γ λoιπ6γ τoν παπι1, εδc6

παπ66, ε^ιε( παπ6"9, dφαντog o παπd,g. 'Oπωg

μαντεUεL o αγαγγωστηE, o παπαζ, oταν πεQα-
σαγ oι πρc6τεg ουγxινηοειg ε(δε 6τι εiναι "βα-
ριd η xαλoγεριxrj> χαι τo 'σχασε για π(oω oτη
Ndουoα, xαι 6oo γα oυγ6λθει η παπαδιd απd τη
ουγx(νηoη, να 'τog ν"ι o παπ6"g.

'Eq1οvται oι ΓεQμαγo(

Mετιi δυο μ6ρεg 6φταoαν οι Γερμανo(.
'Eμαθαν τα γεγoνdτα γ"αL πQαγματoπo(ηoαν
αυλληψειg μεqιxc6ν πoυ ε[παμε παραπdνω 6τι
πρoβηxανε σε λεηλαo(α. 'Eοτηοαν Στqατο-
διxε(o στo εστιατ6ριo τoυ Παπαφιλfππou χαι
{oτερα απ6 o(:ντoμη διαδιxαo(α xαταδ(xαοαν
oxτι6 φoυxαρdδεg oε Θιiγατο. Tα 1αρdματα τηζ
επ6μενη9 μ6QαE τoυg εxτιJλεσαγ. Δεν οταματdει
dμωg εδιi η ιoτορ(α μαg.

7\λλο ν"}"ιψ(rν"ιo Γεqμανιiν oτρατιωτι6ν
αν6βηxε oτo B6ρμιo ν"ι εxε| oτιg πλαγι€E τoυ,
oυγxρo{oτηχε με τoυg αντιiρτεg. Tη μd,1η την
παραxoλoυθrjoαμε απ6 τη βερι1ντα τoυ οπιτιοtj
πoυ xαθ6μoυν. Tα πoλυβ6λα xρoτdλιξαν δαι-
μoνιομ6να. Δεν π6qααε πoλf ιiρα xαι αxofοα-
με εxε[νo τo γνιiριμo στoυE Ιταλοfg ofνθημα
<Adρα, αdρα>. oι φτdρνεg τωγ ...γεγγα(ων Γερ-

μανcδν 1τυπo{oαν ατην πλιiτη' Λα1ανιααμdνoι
ν"cιτ€βην'αν oτην π6λη, αφori d,φηoαν στα 16ρια
των αγταQτc6γ δυο αι1μαλι6τουg. 'Eτοι π(ραν
μια γεrioη τι θα πει αντι1,ρτεg. Παq6λειιpα γα πω
6τι επιxεφαληg των ανταρτc6ν ηταν o ατq6μητog
γ,απετdν Mαfρog, Παλαμdg ν"ατ6' ^ι6oψoγ. Kα-
ν6ναg δεν π(oτει|.rε 6τι εδι6 θα dxλειγε τo Θ6μα.

Διι1,1υτη liταν η φημη 6τι oι Γερμανof θα ξανα-
1τυποfoαν. Γι' αυτ6, 6ooι ε(1αμε μυηΘε[ oτην
οqγd,νωοη, πιoτειjογταg 6τι oι oυλληψειE θα γ(-
νoυν νf1τα, τι6Θε βρι1δι διανυxτερεrjαμε ατην
riπαιθρο.

'Bγα πQoφητι%ιi τqομα1τι}i6 dγειQo

Σε αγfπoπτo 1ρ6νo, μεgιxofg μ{γεE
πριν απ6 τα γεγoν6τα πoυ διηγο{μαι πιo πdγω
ε(δα 6γα εφιαλτιxιi 6νειqo' Bριox6μoυν λdει ο'τo

γqαφε(o εγc6 xαι oι oυγι1,δελφo( μoυ' Ξαφνιxιi
oρμιi μ6oα ο Yπftαρ1οg Γατoofληg(4), βγι1ξει
τo περ(oτqoφd τoυ χαι με πυρoβoλε( στηγ χαQ-
διι1. 'Ηταγ τdoη η ταρα1η μoυ πoυ 6ψα1να να
διαπιoτc6αω αν ξοrjoα η αν πιjθανα. Tην (δια
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στιγμη, o παQαπdγω αξιωματιx6g ατρ6φει το

πεqioτqoφιi τoυ xαι πυqoβoλε( τoυg δυo αι.lγα-

δ6λφoυg, τoγ Αλιjxo Tοoιjxα χαι τoγ Γ.T. oλεg
τιg επ6μενε9 μ6ρεg rjμoυνα ταραγμ6νog. 'Yoτε-

ρα π6ραoε xαιqdg γ'αLτα' 6νειρo ξεγdoτηxε.

oι ουλλ{ΨειE
'oπωg οημε(ωoα παραπdνω, περιμι1να-

με 6λoι 6τι oι Γερμανo( Θα 1τυπorjοαν xαι πιiλι.
Δεν πιJoαμε 6ξω παρd μ6νo oτo 1ρ6νo πoυ θα

γιν6ταν oι oυλλ(ψειg.

||l6lt943: Bριox6μαcrταγ 6λoι στo γQα-
φε[o. Aπd τιg απdναντι βoυνoxoρφ6g τoυ Bεq-

μ(oυ o λαμπg69 δ(oxog τoυ rjλιoυ ε(1ε ανεβε(.
T(πoτε δεν πρoμηγoιjαε τα 6oα 6μελλε γα συμ-

βοrjν. oι oxoτεινdg δυνιiμειg ε(1αν rjδη xατα-
oτρι6oει τo σατανιχ6 τoυg o16διo.

Ξαφνιxιi ατη oιiλα τoυ ταμεioυ πρ6βα-
λαγ oι oιλoυ6τεg τριι6ν Γερμανι6ν τηg Γτιεoτ6"-

πo. Κqατdει o ιJναg oτo 16ρι μια xατιioταση χαι
φωνdξει τα oν6ματα μαE. Πρι6τα εμι1να, rioτερα
τογ Αλ6xo Toorjxα χαι τoγ Γ.T. Mπqooτ6" εψεξ
πioω oι Γεqμανο( μαg oδηγoιjν πρc6τα οτo ξα-
1αρoπλαoτε(o τoυ Γιιiννη Mαxqf. Exε( rjoαν
xαι d,λλoι oυλληφθ6νxεζγ"αL ο υπ(λαρ1og Δ. Γα-
τoorjληg. Mαg πrjραν χαι μαζ oδηγηααν oτo Δη-

μoτιx6 νoαoxομε(o oε 6γαγ μεγd,λo θdλαμo.

'Yoτερα απ6 λ(γη ιilρα εμ6να με πrjqαν
στηγ απoμ6νωαη.'Hταγ 6γα οxoτειγ6 xελ( δια-
oτd,oεωγ 1,5 επ( 1 μ6τρo, αxqιβιig απ6ναγτι απ6
τo γραφε(o τoυ αγαχQιτ(. Aυτ6 {ταν xαλ6 για
μ6να γιατ( απd την xλειδαρ6τρυπα παQαχoλoυ-
θοιjoα 6λεg τιg xινrjoειg πoιoι oυλλαμβtlνoγταγ
πoιoι μπαινοβγα[νανε γενιτι6' xαt 6τoι ημoυν
ενημεqωμ6νog πρdγμα πoυ με ωφ6ληoε πoλrj.

Δεν υπdρ1ει 1ειρdτερo πρdγμα απ6 τt3
αναxρioειg 6ταν π6.ψειζ στα 16qια τωγ χατα-
διωxτιxι6γ αρ1ι6ν. E(τε Γτιεoτ6πo λdγoνταν,
ε6τε Eλληνιxri Aoφιiλεια ε(τε αλλιι69. Tο δριiμα
εxεiγoυ πoυ πιJψει ατα 1dρια τουg ε(ναι φoβε-
ρ6 xαι εγri βdβαια δεν fταν δυγατ6γ γα απoτε-
λ6αω την εξαfρεoη. Aνιiμεoα oε μdνα χαι στoγ
Γερμαν6 αναxριτη διεξd1θηxε μια μιi1η πoυ
πι1ραoε απ6 πoλλ6g φdoειg'
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'Eγα αιjγτoμo πoQτQdτo τoυ αναxqιπ].
Aνιioτημα μdτqιo αειxiνητοg με γαλανιi μdτια
ι1ξυπνα, ηλιx(αg τριdντα π€ντε περ(που 1ρoνιiν,
τ6πo9νευρι6δηg. Λ(γη c6ρα μετιiτην απoμ6νωoη

μoυ riλθαν με πrjραν χαι με oδrjγηoαν στoγ ανα-
xριτrj. Kρατorjoε dνα μπαoτoιjγι oτo 1dρι xαι 1ω-
ρfg διατυπι6oειg dρ1ιoε γα με μυπ6'εναδιιixgιτα
οε 6λo μoυ τo αι6μα. Mε τα λ(γα Eλληνιγ"6' πoυ

γνc6ριξε με ρωτorioε xαΘι6g με 1τυπoιioε τι γνι6-
ριξα για την oργιiνωoη. Στερε6τυπα απαγτο{αα
ιiτι δεγ ξdρω τ(πoτε. Τo μπαoτoriνι ουν61ισε να
ανεβoxατεβα(νει μ6χQι πoυ 6απαoε xαι oταμιi-
τησε η επι1ε(qηoη. T6λog τηg πριfτηg φιiαηg xαι
εδι6 6γινε τo θαrjμα. Αγτ( γα με οδηγ{οoυγ στo

xελ( μoυ με μετdφεραγ στηγ διπλανη α(θoυοα.
Εxε( πo;lν λ6τε βρηxα; Toν Yπftαρ1o Δ. Γα-
τoorjλη. Aρ1ιoε γα παQαπoγιιjται για τo ξriλo
πoυ τd,1α dφαγε' Moυ riqθε ξαφνιxd oτo μυαλ6
η οxηνrj τoυ oνεiρou πoυ πιo πιiγω περι6γραι|.rα
χαι πoυ τo ε(1α απ6 xαιqιlξε1ιiαει. ,,'|Aτιψε oτι€-

φτoμαι, r1oτε εo6 ε(οαι o πqoδ6τηg>. Mε πrjραν
foτερα χαι με μετ6φεραν oτo xελ( μoυ'

Στο βdθοg τoυ διαδρdμoυ με πεq[μενε η
αδελφη μου Δ6oπoιγα πoυ ε[1ε oυλληφθεi xαι
αυτrj για να αοxηooυγ σε μ6να ιpυ1oλoγιxη π(-

εoη. Πεg oτα παιδιd γα μη μιλoιiν μπρooτd oτo
Γατooriλη, ε(ναι 1αφιdg φι6ναξα. Θα μου πε(τε
σε πotα γλι6αoα τα ε(πα αυτd εγι6 δ(πλα μoυ
rjταν oι Γερμανo( χαι oι ιiλλoι. Aoφαλc6g θα

γελιiαετε 6oo ooβαqη xαι αγ ε(γαι ατιγμrj' E,
λoιπ6ν, τα ε(πα οε αγdπoδα Eλληνιxιi, ναι xαλd,
αxotiσατε, αγιiπoδα Eλλην ιxιi.' Hταγ η επ(oη μη

γλιiαoα τηg οιxογ6νειαE μαg. 'Hμαoταγ πολλd
αδ6λφια. Για γα μηγ μαζ xαταλαβαiνει o πατd-

Qαζ μαE τoγ oποio xαι οεβ6μασταγ χαι ντρεπd-

μασταγ πoλf, ε(1αμε εξααxηθε( ατην ανdπoδη
πρoφοqιi των λ6ξεων. Αλ6xog για παριiδειγμα
= Koo-λ6α.

ΓλωooομdΘεια xαι μ6ρφωoη λoιπ6γ.

Eπειοιiδιo 1o

Θα 'ταν περ(πoυ 10 η ιiρα νυ1τερινr{.
Ξdφνoυ ανo(γει η π6qτα τoυ xελιoιj μoU χαι γα
'ooυ μπροατd, μoυ η oυμπd,θεια μoυ o αγαχQι-
τηE.



Γελαoτ6E, ιiπλωαε τo 16qι τoυ χαι μoυ ε(πε
"K6λλα τo, εo6'9 τoυg 'Eλληγεζ o X(τλεq oαg
αyαττ6"ει". Δεγ τoυ 6δωαα το 16qι τoν xo(ταξα
xατdματα χαι τoυ λι1ω: <Mε τo ξιiλo εxδηλιiνει
o X(τλερ την αγd,πη τoυ;> <Aυτ6 ηταν 6ξυπνo,
μουqμoiρισε στα ελληνιxι1, ιjxλειοε την π6gτα
xαι 6φυγε'

Eπειαιiδιο 2o

Προοπdθησα γα βρω βολιxrj θ6αη για
να ξαπλι6οω στo xελf μoυ αλλd δεν xατdφερα
γιατ( πoνofοα πoλf. Tη δεfτεqη μ6Qα τo ξιiλo
επαναλrjφθηxε. To μπαoτοιiνι rjταν πιo γερ6
χαι τo αιoθιlνθηxα xαλιiτερα. Θα 'ταγ απ6γευ-

μα 6ταν dνoιξε πι1λι η π6ρτα χαι γα o αναχQι-
τηg πdΧι μπqooτιi μoυ. Toν Toοtjxα με ρωτdει
τoν 6δωοεE xαι διιiβαoε; Παρdλειψα να πω, 6τι
ο'την dρευνα στo γραφε(ο χαι στo oπ(τι μoυ βρri-
χαγ πQoχηριiξειg με περιε16μενο ε1θριν'6 yια
6λoυg τoυg φαο(oτεg. Aπιiγτηση. o Toorjxαg
τoυ λ6ω ε(ναι φαο(oταg αξιωμcιτιx6g, διx6g oαg
ε(γαι xαι αυτ6E rjταν δυνατ6ν γα τoν εμπιστευ-
θι6 ; Αυτd ηταν, xαλf τε Qo πιστoπο ιητιxιi γo μιμo-
φρoοfνηg δεγ Θα 6διγε οfτε η αοφdλεια. Tην
(δια μ6ρα τον 6βγαλε xαι μι1,λιοτα ιjxαγαγ xαι
παq6α. Eoε(g β6βαια δεγ θα πιoτdψατε για τoγ

φilo μoυ τoγ Αλ6xo. 'Ηταν εξαιρετιx6g ουνd-
δελφοg xαι xαλ6g αγωνιoτrjg.'Eγoιωoα μεγι1λη
1αρd πoυ βγrixε με τo πρι6το. Tcδρα μdνει ο dλ-
λοg ουνι1δελφog o Γ.T. Mε βαod,νιξε η ox6ψη
πωg θα μπoρ6αω γα δι6oω γuαL σ' αυτ6γ πtστo-
πoιητιx6. Eυτυ1ι6g 6πω9 θα διηγηθcil πιo xdτω
τα πρι1,γματα ηρθαν βoλιxι1.

Eπειοιiδιο 3o

Θα 'ταγ περ(πoυ μεoιiνυ1τα dταγ ι1γoι-

ξε πdλι η π6ρτα τoυ xελιoιj μoυ. o αναxριτηg
6απρωξε μdoα 6να νεαρ6. Δεν μoυ dρεoε ο
παριiξενog επιox€.πτηg τηg νιiμαg xαι γι αυτ6
δεγ του μilηoα. Πρc6τog dρ1ιoε αυτ69. 'Eξω

μου λdει xυxλoφoρoιiν πρoxηρrjξειg πoυ μιλoιiν
για oιJνα, o rjρωαg xχπ. Aτιoυσε τoυ λ6ω. orjτε
ηQωαg ε(μαι oιiτε €γal ν"αψι6' ανι1μιξη οε αυτd,

τα πριiγματα. Eδιi βq(oxομαι γιατf τo θ6ληoαν
oι'Eλληνεg πqoδ6τεg. oι Γερμανo( δεγ φταfνε.
Διεξιiγoυν 6ναν μεγιiλo π6λεμo xαι φυoιx<i ε(-

γαι γα παραμερζoυγ τα εμπ6δια. Θα '1αν πε-

ρdoει xαγιl διjo c6qεg 6ταν d,νoιξε πd,λι η π6ρτα
παι πrjραν τoν ανεπιΘιiμητo αυτ6γ νεαρ6 που

ηρΘε να μoιραoτli μαξ( μoυ τo oτεν6 xελ(.

tΙ γxιiφα τoυ αγαl{Qιτli.
'Oταγ o Γεgμαν6g ι1ρ1ιoε την τρ(τη μdρα

γα με δι1ρνει, π6ταξετη φρdoη: <Tι ξ6ρειg Γιc6ρ-

γo;> <Mπαγdοα.. . > oν'{.πτoψαt 
".. 

. ξdρε ιg λο ιπ6γ
χαι τoν Γιι6ργo; Tc6ρα Θα τα πotiμε>. Kdθoμαι
στην <(σoυiτα> μoυ xαι υφαiνω 6vα παqαμιiθι
πoυ Θα τo ζrjλευε χαι o oυγγqαφdαg τηg 1αλι-
μιig. Mε αυτ6 τo παραμιiθι την π6ραoα xοτoιiγι
τιg L6 μdQεE πoυ xρι1τησαγ oι αναxρ(oειg μoυ.
E(1ε γfνει πια ανιαq6E o διι1λoγoζ μαζ. Tι ξ6-
Qειζ γtα την oργdνωση; H oιωπ( η τo πoλιi δεν

ξdρω τ(ποτε ηταν oτερε6τυπα. Tιiρα πλoυτζω
την ιoτoρ(α μoυ χαι με τηγ ιoτορ(α τoυ Γιc6ργου
xαι φρ6ντισα γα μην προoθιjoω τiπoτε ιiλλo o'
αυτ6 τo διιioτημα.

Eπειοιfδιo 4o

Η oxηνrj παqιoτd 6να μεγdλo γραφεio
φωταγωγημ6νo dπλετα 6γα μεγdλο τqαπ6ξι οτη

μ6oη xαι γfQω ο αναxριτηζ, εΥ6, διio αξιωματι-
xoi Γερμανo( xαι o 1ωρoφιiλαγ"αζ, Γιcδqγοg λε-

γ6τανε. Ξαφνιxιl ανo(γει η π6ρτα xαι πqοβdλ-
λει xλα(γoνταg ο Γ.T.

E(ο'αι πρ6oτυ1o9 μoυ λ6ει, ε[οαι πα-
λιιiνθρωπoζ 1{,αι αγ δεγ τoν οταματoιiοα θα μαg
(,ψπΧεxε 6λoυg. Tου xdγω αμ6oωg με το μdτι.
Αμφιβιiλω με τoγ τριiμo πoυ ε(1ε αν με ε(δε.
Eυτυ1ι6g o 1ωρoφιiλαxαg dΘελα τoυ μoυ πQo-
oφ6ρει ανεxτiμητη υπηρεο(α. Toυ dxανε με τo

μιiτι, λ6ει. Toν ε(δα, λdει o Γερμαν69 αναxριτrjg
o oπo(og για γα με xoλαx6ψει δiνει δrjo 1αοτof -

χια στoγ Γ.T. Σxιloε του λιjει εοrj εioαι ^ιαχ6-
τεQoζ απι1 τογ Θερειαν6; Σiγoυρog τc6ρα 6τι
θα dπεφτα oτην παγ(δα γυρνdει χαι με qωτιiει.
Toυ dδωoεg xαι διdβαoε αυτ6g; Αoτε(α πQdγ-

ματα τoυ λ6ω αυτ6ν τον ι11oυμε oτo ταμεfo για
τρελ6 δεν βλ6πετε τα 1ι1λια τoυ; E, δεγ θα τo
πιατ6ψετε o Γ.T. την επ6μενη μ6Qα βγ{xε.7\λλo
πιστoπotητιx6 ει1α εxδc6oει. o Γ.T. βρrjxε την
αδελφη μoυ πoυ oτo μεταξrj ε(1ε απελευΘερω-
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θε( xαι τηg ξητηoε oιlγνc6μη xλα(γονταg. Η ιxα-
νoπo(ηοη μoυ πoυ βγixε xαι o δε{τεQoζ τηs πα-

ρdαg rjταν μεγι1λη xαι ιδof εγιi τcδρα αυνε1ζω
τηγ μoγoμα1(α με τον αναxριτη.

Eπειο6διο 5o

Απoγoητευμdνog πoυ δεγ dβγαλε τ(πoτε
oτι(.φτεται lτoLα aαxτLxη να αxoλoυΘrioει. Kι1-
πoια μ6ρα λοιπ6γ με παiρνει στo γQαφε6o τoυ.

Διc61νει 6λoυ9 xαι μ6νoυμε oι δυo μαg. Απιi ποri

εioαι μoυ λ6ει; Aπ6 τoν ΠoλriγυQo απαγτι6. E(-
σαι ταμειαx6g υπdλληλog; Nαι τoυ λιjω. Ξ6ρειg
εγc6 d1ω μεγιiλη δfναμη. Ξ6Qω πoU τo π6'ει xαt
παρd τηγ στεγαχι6ρια μoυ τo διαoxεδιiξω. Θd-
λειg, μoυ λιJει, να oε ατε(λω oτoγ ΠoλfγυQo γα
πo6με 6τι δραπ6τευσεE, γα σoυ δι6ooυμε βαθ-
μorig αλλd, γα μαE πειζ πoιoι ε(ναι oτην οQγd-
νωση; Γ6λαο'α. T6τε o Γερμαν69 θυμωμdνog με
ρωτιiει: Γιατ( γελdg xιiριε Θερειαν6; Kαxξω
την τri1η μoυ τoυ λιjω πoυ μoυ δ(νεται η ευχαι-

ρ(α να εξελι1θι6 αλλιi δεγ ξ6ρω τ(πoτε.'Eξυπνo

μoυ λdει χαι με oδrjγηoε πιiλι oτo xελ( μoυ.

Eπειοιiδιo 6o

Kαι λiγo 1ιoriμoρ. KdΘε μ6qα διio στQα-

τtιilτεg με εφ6πλoυ λ6ψη με ανdβαξαν για ε[-

xoοι περ(πoυ λεπτιi οτην ταqdτσα τoυ γoσoχo-

με6ου. Eνδιαφdρoνταν βλ6πετε για την υγε(α

μoυ γιατ( θα 6πρεπε να ε(μαι γεQ6ζ 6ταν θα με
εxτελoι]oαγ' Mια απ6 αυτ69 τιg ημdρεg γυρζαμε
απd τoγ περ(πατo τηg ταρd,τoαg.'Oταν φτd,οαμε
oτο xελ( μoυ, 6μεινα απdξω χαι με μια υπ6xλιoη
τουg dxανα τo oq[ατε γα μπoυγ' Γ6λαoαγ. Γxo6τ
λ6ει o 6ναE. Γxοιiτ, }"€.ει χαt o dλλog, αλλd xο-

μoυν(oτ. Συμπ6ραoμα. Γxoιjτ χαι χoμουγΓcτ ε(
ναι αoυμβ(βαατα.

Eπειοιiδιο 7o

oι μdρεg xυλofoαγ χωQrζ εντυπωoιαxιJg
εξελξειg' O Aναxqιτηgπ6'ει να τρελαθε(. Eτoι-

μιiξεται για τηγ μεγιiλη γιορτrj. 'Βγει dρθει xαι
6ναg ανc6τεροg αξιωματιx6g του απ6 την Θεo-
οαλoνixη. oλog o xαλ6g x6ομog.

Πιiλιτo (διο οxηνιxd. Mια μεγιiλη α6θoυ-

σα στo xιJντρo 6να τετριiγωνo τραπ6ξι, o ανα-
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xριτrjg, διjo oτρατιι6τε9 6ναg απ6 τoυg oπο(ουg
πρατιi μια μαγxoιiqα 6μoια με εxε(νη πoυ 61ουν

oι πρ6oxoπoι χαι o δεrjτεροg Γεqμαν6g σ[Qατι-
c6τηg β6βαια, ο υι|.lηλ6g ξdνog απ6 την Θεooαλo-
ν(ν"η εyrtxαι o διε9μην6αg. Φιiτα εxτυφλωτιxιi,

η παριioταoη αρ1ξει. Γδfooυ, διατdξει o ανα-
xριτηg. Aμα rjθελα αE μηγ πειθαq1οιioα. E[1α
τ€τoια φ6Qα πoυ θα τα 6βγαξα 6λα. Στo τελευ-
τα[ο ο αναxριτrjg με oταμdτηαε. Kρατdει oτα

1dqια dνα μπλox διx6 μου πoυ χQατoιioα oημει-
ιfoειg. Θα απαντdζ γQηγoQα μου λ6ει χαι αQ-

γξει τo ξιiλo. Ei1ε xαι επιλrjψιμεζ σημεtιioειg,
αλλι1ξdφευγα σαγ τo 1dλι. Tελε(ωoε xαι αυτιj η
οxηνη βγriπα νιν"ητηg, τξ(φog o Γεgμαν6s.Πηγε
στo γQαφε(o τoυ xdθιoε στην γQαφoμη1ανrj xαι
dρ1ιoε με γQliγoQo ρυθμ6 να γqdφει τo παQα-

μιiθι μoυ. E(1ε τελειcδoει η xατdθεorj μου. Yπ6-
γQαψα xαι rjoτερα απooriρθηxα στα ιδια(τεqα
δωμd,τια μoυ για ανd,παυαη, αν μπoρoιiσεE γα
τo πειE 6τοι γεμdτοg πληγ6g. Mπoρι6 6μωg να
πω με περηφd,νια 6τι βγηxα νιxητrjg.

oι Γεqμαγo( στQατιι6τεg.
Στιg δqαματιx€g \6 μdQεζ πoυ xρd,τηoαν

oι αναxρ[οειζ μου εxε(νo πoυ μoυ 6δινε xoυρd-

γιo rjταν η αγdπη πoυ μoυ 6δειξαν oι Γεqμανoi
oτρατιιδτεg πoυ ε(1αν την ευθιiνη να με εξυπη-
gετοrjν. Πrjγαιναν μ6oα oτην α(θoυoα πoυ μαξ(
με τoυζ ιiλλoυg xqατorjμενoυg rjταν xαι η αδελ-

φη μου Δ6απoιγα xαι 6λεγαν xd,θε τ6oo. Γγ"o6τ

μπρoιiτερ yxo(lτ oβ6oτεq. Tα βqιiδια 6ταν dφευ-

γε o αγαχQιτηg μoυ 6φερναν oτρι6μα xαιτo πρω(
πριν 6ρθει ο αναxριτrjg τo ξανα6πεQγαγ. Mε τα
xαλd αυτιi παιδιd θα αo1oληθι6 xαι oε ιiλλo αη-

με[ο. Tc6ρα θα πω xαι λ6γα λ6για για την oιχo-

γdνεια Γx6ρoυ oτo oπΓπιτηg oπo(αg xαθ6μoυνα.
Θα μου μεiνoυν αξ61αατοι. Mια αρμονιxη oιxo-

γιJνεια πoυ ε(1ε τρ(α αγ6ρια χαι τρειg xoπ6λεg
6μορφεg. Eξ αιτiαg μου ταλαιπωρηθηxαν xαι
αυτo(. Η μεγαλriτερη, Π(oτη λεγ6τανε, μ6λιg με
oυνdλαβαν με xiνδυνo dxαι|.rε oτo υπ6γειo 6,τι

1αρτιd ε(1ε βρει οτo δωμdτιo. Πιιioτηγ"ε γ"αL

αυτ{ αλλd rioτερα απ6 λ(γεg μdQεζ αφ6θηxε
ελειiθεqη. o γιog τoυg Tιixηζ εLxε πιiρει μ6Qog
oτoν πdλεμo xcn6' των Γερμαγι6γ 6πoυ xαι δια-
xρ(θηxε χαι στoγ εμφιjλιo 6πoυ oxoτcΙlθηxε. Eν-
διαφdρουαα liταν η οι6μα με oι6μα πdλη τoυ με



dναν Γερμαν6. Θιiμιξε 6πω9 λdγανε oι φ(λoι τoυ
τoν Διγενη Αxρ[τα. Kιiτω απ6 τα βλdμματα των
Γεqμανι6ν απ6 τo dνα μdρog χαι τωγ ανταρτι6ν
απ6 τo dλλo, oαγ δυo λιoντt1ρια 6ταν βρεθorJν
με πε(να μεζ στα δdoη xαι βρoυν φαγητ6 xαι
πdγω τoυ τ6γα xαι τdλλo τρ6ξει, €τoι €τιαψαν
xαι τotjτοι oι δυο μεζ τoυ λαorj τη ψ€oη, 6πω9
λιjει xαι o πoιητrjg. Oι δυo αγτ(παλoι δεν μπo-
goιiν να πυρoβoλ{αoυν γιατ( φoβoriνται, μliπωζ
1τυπrjooυν τoγ διx6 τουg. Aπd την πι1λη βγ{xε
νιxητηg ο μαxαρ(τηg αrjμεqα T6xηg oxoτιiγo-
γταE τoγ αγτ6παλo τoυ. Αg ε(γαι αιωγiα η μνli-
μη τoυ. Mε oυγx(νηoη θα τoυg θυμιiμαι πdντα.
Αx6μη πoλιj με βοrjθηoε μετιi την oιiλληιpη μoυ
η Eυρυδfxη Γιαννoπofλoυ πoυ γQdφω oε ι1λλο
μ6Qog.

o διεqμην6.α5.
Toν διεqμην6α δεγ τoν 6βλεπα με xαλ6

ψdτt.' Ηταν π6ντιo9. Xρειιioτηxε γα τελειc6oει
o π6λεμο9 χαι γα βρεθoriμε ατη Bdροια στη μια
φυλαxrj εγc6 xαι οτην ιiλλη ο διερμηνdαζ για
να μιiθω 6τt ηταν διx6g μαg. Tc6ρα ιiμωg μαg
dxλειοαν φυλαxrj oι'Eλληνεg. Δεν rjμαoταν oι
μdνoι πoυ δoxιμιlοαμε τιζ πεQιπoιliαειg τιiαo
των Γεqμαγιiν 6oo χαι τωγ Eλλfνων. 'Hταν
αυτ6 6γα απ6 τα μεγαλιiτερα δρdματα τoυ λαorj
μαg. Λυπofμαι πoυ δεν Θυμι1μαι το 6νoμα τoυ
διερμην6α πoυ πoιoζ ξ6qει, αγ Θα ξει oliμερα'
o αΘε6φoβo9 riταν oqγανωμdνoζ χαι oτo EAM
xαι ενημ6ρωγε τoυζ απ6 dξω για d,τι γ"ατ€.Θετα.
'Hμααταν oι πριilτoι oυλληφθ6ντεg oτην Nι1-
oυσα χαι oι αγωγιστ€g ε(γαν ανdγxη απ6 ιjγαγ
Λo1(α πoυ π6ταξε τo ταιγι1ρο πoU τoυ πq6oφε-
ρε o Γερμαν6g, πoυ ειqωνειjτηxε τoν αναxριτtj
6ταν ετιεlιoE τoυ ε(πε 6τι o Xiτλερ αγαπι1ει τoυg
'Eλληνεg, πoυ xoEl<iιδει]-lε 6ταν του πρ6τειναν
να πρoδι6oει τηγ oργdνωoη χαι γα τoυ δι6οουγ
βαΘμorjg xΧπ, xΧπ.

E(1α γ(νει riQωαt, χωρrζ γα τo xαταχ6'-
βω. 01ι βdβαια 6τι δεγ φoβdμoυν αλλd μια xαι
ψπην"α oτoν 1ορ6 6πqεπε να 1oρ6ψω. Mε την
διiναμη τηg λoγιxr{ζ χαι τηγ αξιoπρ6πεια ιjoωoα
τoν εαυτd μoU χαι τoυg dλλoυg.

To μαqτιiριo τωγ αναxρfαεων ε(1ε τε-
λειι6οει. Αφoι1 6λη η διαδιxαο(α ε(1ε τελειc6oει

tiρθε η c6ρα να αφrjoω τoγ"εχ( μoυ. Ef1α αιoθαγ-
θε6 ιxαγoπoιημ6νog πoυ o 6να9 μετι1τoγ dλλoγ
dλoι oι ουλληφΘ6ντεg ε(1αν απελευθερωθε[.
'Eμεινα μιiνog εytil ν'αι 6πω9 μoυ ε(παγ xαι o ξα-
1αρoπλι1οτηg o Mαxρt1E(5). Αυτ6g ε(1ε 1ειρ6τε-
qη απd ψ€νατ6γη. Aπ6τα βαoανιοτrjρια πιjθανε
μ6λιg τελε(ωσε ο π6λεμog' Αg ε(ναι ελαφρ6 τo
χc6μα πoυ τoγ oxεπdξει.

Πενrjντα παλιxιiqια oτo(xtoε o φιiνog
τoυ Γερμανoti αναxριτη. Aπ6 τον θι1λαμo μoυ
(οτο oτρατ6πεδo Παfλoυ Mελιl τηg Θεooαλo-
ν(ν"ηg,6πoυ μεταφ6qθηxα για γα διxαοτc6 oτo
γερμανιx6 oτρατoδιxε(o) πrjραν dνα νεαρ6 πα-
λιxι1ρι απ6 την Mυτιλ{νη. Πriραν xαι απd τoυE
ιiλλoυg Θαλι1μoυg τoυ 510 xαι oυμπληρωοαν
απ6 τo Στρατ6πεδo τoγ αριθμιi. Αυτdg rjταν o
τραγιxcig επ(λογog.

ΣυvθfxεE τoυ φιivoυ τoυ αγα}iQιτf.
Πqιν oυνε1(αω την ιoτoq(α μoυ θα πρo-

oπαθrjοω να περιγριiι|.rω τιg oυνθrjxεg τιdτω απ6
τιg oπo6εg διαπριi1τηxε o φ6νο9 τoυ Γερμανorj
αξιωματιxoιj. Για τoν oxoπ6 αυτ6γ θα γυρ(αω
π(oω oτην Nι1,oυoα. Πιo πι1γω ε(1α περιγριi-
ι|-'ει την γ6φυρα απ6 την oπo(α περνιi xανε(g
για γα φτι1oει oτην Nιfoυoα. Η Γxεoτdπo ε(yε
πληροφoρ(εE για xιν{oειE ανταρτc6ν γriρω απd
την π6λη. ΘεωρriΘηxε σαγ μια xαλrj ευxαιρiα
για εrjxoλη δ6ξα απ6 τoν Γεqμαν6 αξιωματιxιi.
Mπα(γει οτην xoιiρoα τoυ, παfρνει μαξ( τoυ τoν
'Eλληνα 1αφιd (6) xαι 6oουg Γερμανoιig στQατι-
c6τεg 1ωρoιjο'αγ xαι ξεx(νηoαν.

Λ(γo πριν φτι1αουν ατην γdφυρα βλd-
πουγ dγαγ αντdρτη. o 1αφι69 ψιθυρζει. Nα o
xαπετdν Γιriργog(7). Σταματι1 αμ6oω9 η xoriρ-
oα, xατεβαiγει o αξιωματιx6g xαι πqoλαβα(νει
τον αντdqτη πdνcl οτην γdφυρα, παγιδευμ6-
γo πια γιατ( δεν μπoρε( γα πι1ει πoυθεγd. Toγ
πιιiγει απ6 τo oαγ,dxι χαι τoγ ταραxoυνιiει. O
γ"απετdνιoζ με σχυμμ6νo τo xεφιiλι, δεν μιλdει
xαι ξι1φνoυ τραβι1ει απ6 την ξι6νη τoυ τo πιοτci-
λι τoυ xαι πυροβολε( τογ Γερμανd oτην xoιλιι1.
Kλoνζεται o αξιωματιν"69 ν"αt π€φπει πQoE τα
π(oω xρατc6νταg τoν αντι1ρτη απ6 τo π€τo τoυ
oατιατιιo6 τoυ. Σαγ αατqαπrj εν"ε(νog αφrjνει τo
oαιιdxι oτα 1dρια τoυ Γερμαγof xαι με 6να oιiλ-
τo μogτι1λε αν επρdxειτo για ι1,λλoν, πηδι1ει απ6
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τηγ γ6φυQα(8). Kιlτω απ6 τα π6δια τoυ η oQγι-
ι6δηE βλιioτηoη, τ6οη ι6oτε δεγ φα6νoνται ofτε
τα νερd τηg Αqι1,πιτoαg(9).

oι οτρατιι6τεg, μdλιg ουνιJρ1ονται απd
τo ξι1φνιαομα xατεβα(νoυν απ6 τo αυτox(νητo
xαι αρ1ζoυγ να πυρoβoλorjν. Aρ1ζει εγι6 xα-
τευΘfνεται πQoζ τα ν'dτω, γα τoυζ πυρoβoλε(
xαι αυτ69. 'Yoτερα επιoτρ6φει πQoζ τα επdγω
xαι 1ιiνoνται τα (1νη τoυ.

'EφΘαoε oτο xαταφfγιo τoυ xoντ6" στoUζ

συναγωνιστ6g τoυ. 'Εγει δε1τε( μια oφα(ρα oτo
π6δι, τfπoτε τo ooβαρ6. Αυτ6 ηταν τo τdλog τoυ

αναxριπj μoυ, μtα χιγηματoγQαφιν"η επι1ε(ρη-
ση πoU 6πωg ε[πα πιo πι1,νω oτo(1ιοε την ξωrj oε
πεν(ντα παλιxι1ρια. Σημειc6νω εδι6 6τι τo πα-

ρατoofxλι τoυ αντdρτη (ταν <<λfxog>>, για τηγ
τρoμερrj τoυ διiναμη χαι τ6λμη. 'oπωg dμαθα
αργdτερα οxoτιiθηxε οε μιi1η με τoυζ Γερμα-
νοr1E(10). Mια xoινrj μo(ρα για τoυζ αγωνιoτ6g
τoυ EAM-EΛΑΣ. Αg ε(ναι αιcδγια η μγημη
τουζ.

Παρατf qηση:
Η θυα6α χαι η μα1ητιx6τητα, τoυ με-

γαλ6τερoυ πoοoοτof τoυ Eλληνιxo{ λαoιj δεν
oφε(λεται oτιg διαταγ€g ν'dπoιoυ oτρατoxρdτη
διxτdτoρα rj τυ1oδιc6xτη μιλιταριατrj. Tιg υπox(-
γησε η Δημoxρατιxri ουνε(δηση τoυ Eλεrjθερoυ
Eλληνιxof λαof . Kαι επειδrj οργανιiΘηxε πdγω
oε αυτrjν την βdοη ε(1ε τ6τoια επιτυ1(α.

YΠoMNΗMA
1. Πρ6xειται για τoγ Απ6oτoλo Mιξαντξ(δη απ6 τη
B6ρoια με τo ψευδι6νυμo "Γιι6ργog>, o oπo(og τo t94Ι
τoπoθετrjθηxε Γραμματdαg τηg Aμ(δαg τηg xoμματιxι]g
oργdνωοηg Nιloυoαg τoυ K.K.E., οε αντιxατd'oταoη
τoυ Nαoυoα(oυ Γιι1ννη Aπooτoλ(δη πoυ με εντoλrj τoυ

x6μματog ανdλαβε νdα xoμματιxrj δoυλειι1 ατo νoμιi
Πιερ(αg.

2. Η ημερoμηγ(α 30 Mαi,oυ 1943 εfuαι λανΘαομdνη. H
επ(θεoη των ανταρτι6γ τoυ E.Λ.A.Σ ^aατ6" τηg γερμανιxtjg
φρoυρι1g χαι τηζ Αoτυνoμ(αg τηg Nιioυοαg εxδηλι6θηxε
τα ξημερι6ματα τηg 31ηg Mαρτioυ 1943.

3. Πρ6xειται για τoγ παπα-Xρrjoτo, ιερdα τηg εxxληoi
αE τoυ ξ(oυ Mηνd Nιioυoαg. o παπα-Xρr]ατog, ι1xανε

χQliση τηζ αμνηoτ(αg πoυ 1oρηγodσαγ oι Γερμανo( πρog

ι1λoυg τoυg <παραoυρθ6γτεζ> πoυ αxoλofθηoαγ τoυζ
αντd'ρτεg ν.cn6' την απo1ιiρηαη τoυg απ6 τη Nd,oυοα xαι
επι1οτρεψε. Αxoλorjθωg, εγxατ6λειιpε τη Nd,oυoα χαι με-
τεβη oτl1 Θεοoαλoνixη.
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4. o Yπfλαρ1og Γατοoriληg, μ6νιμo9 αξιωματιx6g τoυ Eλ-
ληνιxoιi ατρατoιi, εοτ<1λη αιη Nd,oυoα απ6 τη συγεQγα-

οθε(οα με τoυE Γερμανo{g oργιiνωoη Π.Α.o. (πoυ 6φερε

τoν παραπλαν ητw6 τtτ}'o'' Πατρ ιωτιxrj Απελευ θ ερωτιxrj
oργ<1νωαη _ πριiην Y.B.E.) πρog υπoβoηθηoη τoυ 6ργoυ

τoυ μ6vιμoυ Yπoλo1αγof Πυqoβoλιxo{ Bααιλεfoυ Στε-

φαν(δη χαι του Aνθυπαoπιoτr] Πεξιxod Θεμιoτoxλ{ Σα-

ραo(δη, για τo σχηματιαμ6 6νoπλoυ οι6ματog τηg Π.Α.o
(xoινιiE ΓΙAoτξljδεg f Παρταλdδεg) απ6 Nαoυoα(oυg,
πριiγμα ατo oπo(o απ6τυ1αν παταγωδc6g. Απεναντ(αg,
δημιofργηoαν πoλιτιxrj oργdνωoη ατην π6λη αυτιj με
περιoριομ6να μ6λη, τα περιοο6τεQα τηζ oπo(αg πρo6ρ-

χoγταγ απ6 τηv ανc6τερη xoινωνιxlj χαι oιχoγoμιtιητ6ξη
τηg Nιioυοαg.

5. o ξα1αρoπλdοτηg Mαxρrjg (6ναg εx τωγ διjo αδελφιiν
Mαxρη απ6 την Θεοααλoν(xη) {ταν παλι6g χoμμoυγι-
oτrjg. 'Ηταν xoυνιdδog τoυ Nαoυοαioυ ξα1αρoπλιiοτη
Aργυρioυ Bαοιλε(oυ { Παρδιiλη.

6 Πρ6xειται για τογ Nαoυoα(o προδ6τη Αγτι6γιo Γxoυ-
ντιιi, o oπo(og αυτoμ6ληοε απ6 τιg τιiξειg τoυ E'.Λ.Α.Σ
ι1πoυ υπηρετofοε xαι τdθηχε στη διιiθεοη των Γερμανιiv.
Kυxλoφoρoιioε, oυνηθωg, με γεQμαγιxrj οτoλrj. Αυτ6g

γνιiριξε o1εδ<iν ιiλoυg τoυ Nαoυαα(oυg αντι1,ρτεg.

7. 'oπaη πρoανι1φερα oτην παρdγραφo 6' τo 6νoμα
Γιι6ργog ε(ναι λαγθαoμ6νo. Πριixειται για τoγ Nαoυοα(o
Xρrjοτo E'ξηντι1ρα, ελεfθερo oxoπευτη τoυ E.Λ.A.Σ., o

oπo(og 6φερε τo ψευδιfνυμo "Λdxog>. To περιoτατιx6
αυτ6 ουν6βη oτιg αρ16g Ιoυλ(ου τoυ Ι943.

8. Πρ6xειται για τη Bερoιιδτιxη γ6φυρα, τη δεfτερη xατι1,

την 6ξoδo απιi τη Nιioυoα, ψετ6. απ6 την γ6φυρα τoυ εQ-

γoοταοfoυ Mπilλη.

9. o oυγγραφ6αg, μετι1 απ6 τ6οα 1ρ6νια απ6 την περι-
π6τεια τoυ, εf1ε την α(οθηοη 6τι τα νερι1 τηg Αριiπιτoαg
διι1ρ1ovται απ6 τη Bερoιιiiτιxη γ6φυρα xαt 6γι απ6 την

γ6φυρα Mπilλη, dπωg ε(ναι τo oρθ6.

10. o Xρrjoτog Eξηvτιiραg δεν oxoτι6θηγ"ε απ6 τoυg Γερ-

μανoιig. Σxoτι6θηxε την 29ηAυγodαroυ 1943 oε περιo1η

μεταξf των 1ωριc6ν τoυ Bερμ(oυ Δραξλoβo xαι Koυτοo{-

φλιανη, oε μιi1η μεταξf δυνιiμεων τoυ E.Λ.Α.Σ. χαt των
εxε( o1υρωμ6νων ΓΙAoτξηδων τoυ Λo1αγod Σαρρ{. Την
επ(θεoη πQαγματoπo(ηαε τo 3116 T6^γψα τoυ E.Λ.Α.Σ.
Bερμ(oυ, με επιxεφαλ{g τoν Nαoυοα(o xαπετdν Axρ(τα
(Av6oτηg Koντoξlig) o oπo(og συγεπιχoυQodγταγ xαι απιj
dλλεg δυνι1μειζ τoυ E.Λ.A.Σ.



To Γ'NEKPoTAΦEIo
ΣTo ΓIANNAKOXΩPI

H ΠAΛΑlΑ KAI Η NEA,.IΣTOPIKH,, AΝT!ΛHψH

Γιατ( ξoυν αx6μα oι νεxρo(; Πdτε αγα-
παf εται η ιοτoρ(α τoυg; Π6οo xρατd o πQoφoQι_
xdg πολιτιoμdg αν ο γραπτ6g δε oτrjoει τα αγdλ-
ματα τoυ, εγγoι6 τα αναγνι6σματα τoυ; Eν(οτε o
1ρ6νog εξαtiλc6νει τιg αιτ(εg χαι τιζ αιτ(εg τoυ;

'Oλο τo ιiρθρo θα μπ6qαγε να xυληoει μ'
ερωτ{ματα, μα η λαιxη ανdγνωoη ιiλλα απαιτε(
γ't 6ταy η <πηγli> τoυ θιJματοg φωτζεται γ,αι π(-
νεται με <πQoσεγγ6οειgr, η ιoτoριxη αποτiμηoη
xαταφιiοειg απαιτεf.

Γιανναxο1c6qι 2008, οε 300 μ6τρα υιi-rd-

μετQo (oτην πλατε(α) ψε 420 ν'ατo(xoυg xαι 600

ψηφoφ6ρoυζ, με αμπελoυqγ (εg, ν'τηνoτgoφ(εg,

γεωργ(εg xεραoιι6ν, μrjλων, ρoδαx(νων, με π6-
oιμα fδατα πQoζ τo παρ6ν ευλoγημ6να, με πoλ-
λdg αγoρ6g oιxoπι1δωγ απ6 νεoφερμdνoυE, με
\2 παιδι6' στo γηπιαγωγε fo
xαι 15 ατo δημoτιγ"6 xαι...

με δ{o γεχQoταφεfα 6ωg
τc6ρα!

'Eγα απ6 τα δfo,
πανελλαδιxd, 1ωριι1 πoU
lιατ6.γoυν αυτ6 τo . .ι1Θλη-

μα χαι πoυ τo μ6λλoν oτo
Γιανναxo1ι6ρι επιφυλdo-
σει μιiλλoν γ"L dγα τQι
τo (ενια(ο) νεxqoταφε(o
oτα oπΧ61να τoυ. Αυτ6
γα απαλιjγει τLζ ανησυ-

γητιν"(.g διαατdοειg πoυ
πρooλαμβdνουν αxo6-
γoντdg τo 6oοι δε γνωρi
ξoυν τα αυμβα(νoντα, ενι6

για clooυg τα γνωρξoυv.
αυτrj τη λrjoη αναμ6νoυν,
αφοrj oι νε6τεgε9 γενι6g

Tbυ Hλ{α To6xου

στo Γιανγαxo1ι6ρι ωζ <μη πρ6βλημα> θα προ-
βoιiν oτη λrjοη τoυ πρoβλrjματog, μ(α xoινωγ(α
αποτελoιjγ, ν"oινη πoλιτιxrj xαι oυγδιxαλιoτιxη
δρdoη ασxofν, πoλλdg φιλ(εE αγαππjοοoγται
ανιiμεαα οτον γτ6πιo χαι πoγτιαxd πληΘυομ6,
dωg δ6xα γdμoυg 61oυν oυνι1,ψει, 61oυν τελιjoει
την oανdμιξη" xαι τo xυριdτερo "λιι6νoυγ> στoγ
(διo xαθημεριν6 χαι εoQταστιx6 βi,ο, πoυ xoιν6g
αγων(εg τογ διιjπoυγ.

Tι απαπε(ται; A[τηοη του Toπιxof Συμ-
βoυλ6ου Γιανναxο1ωρ(oυ πQoζ τoν Δiμo Ndου-
oαg, αναξητι6νταg τ6πo τιαι θ6οη Γ'νεxροταφε(-
oυ χαι μ(α απ6φαση τoυ Δημoτιxof Συμβoυλ(oυ
πωg απ6 τo 2009 η20L0 xαι ψετ6', οι απoθαγ6-
ντεg, ι1,παντεg, Θα ενταφιdξoνται στo Γ' νεxρo-
ταφε(ο. Aυτd, μdνoν αυτd! Nα προφητ6ψoυμε

To εξωxxληoι τηg Aγ. Παρααxευιjg. Στo πioω μ6ρog τo νεxρoταφε(o
τωγ Πoγτiωγ



τι θα συμβε(; Ag επι1ειqηooυμε:Η μητ6ρα μου
ενταφιdξεται στo Γ', εγιi θα ενταφιαστc6 στo Γ',
αg πιiρω τoν πατ6qα μoυ απ6 τo B'νεxqoταφε(ο
(των ποντ(ων) xαιτoν απoθdαω στo Γ',6λoι μαξf,
6πωg xαι oτη ξωrj. ?\λλog: αg πd,ρω τον αδερφ6

μoυ απ6 το A'νεxρoταφεio (των εντ6πιων) μαξf
μαζ στo Γ' xαι οιjτω xαθ' εξηs Σε 5 6τη τo Γ'
νεχQoταφε(o Θα απoρροφησεt τo A'xαι τo B'
αε 1ρdνo τ6oo αγ6πoπτo, σfντoμo, αιοι6δoξo,
ανd,λαφρo, πoλιτιoμι1νο, δ(1ωg xαγdγα ιiλλo
xdοτog. Aφηoτε πoυ ηδη οτo B'νεxqoταφε(o
υπdρ1ουν αρxετo( εντ6πιoι, πoυ με διx{ τoυg

επιθυμ[α 61ουν ενταφιαστε (, ενιil στo Α' γεχQo-

ταφε[ο απ6 τo 1924, 6ταν rjρθαν οι πριiτεg 9 οι-
xογ6νειεg Πoγτ[ων dωg τo 1928 _ δoλoφoν(α τoυ

π6γτιου <oιxιoτf> Αγθ6πoυλoυ ΠoλrjxαQπoυ
xαι αιτ(α γdνεoηg τoυ B'γεχQoταφε(oυ - 61oυν

εγταφιαστε( διjo πα(δεg πoντ(ων. Aφηοτε πoυ η

ξ(α Παραoxευιj, φιλoξενrjτρατoυ A' γεχQoτα-

φε(oυ (εντoπ(ων), δf1ωg αυτd, Θα ε(ναι 6ναg πα-
ν6μoqφog τ6πog, αγαπτυοo6μεγoE ωg <φωλ6α>

ι|.rυ 1αγ ωγ (α ζ }ηαL εΙτLσγ"ει| ι μ6τητα g.' . αφrj oτ ε πoυ

εdγ τo Α' νεxρoταφε6o απoQQoφηθε( απ6 τo B'
(ποντ[ων) _ ε(γαι μια ι1λλη πρ6τααη _ 61oυμε

τιg διαμαqτυq(εg 5 xατoιxιcδγ xαι 5-6 oιxoπ6δων
πoυ διαxαι6g επιθυμοrjν Γ'νεxρoταφε[o, για γα

μην ευρ(οxoγται oτo 6γα μdτρo με τα μνliματα
τoυ B'νεχQoταφε(oυ, oτην dxqια του 1ωριoιi.

EυΘαρoι6g τo παταθdτω. Δdxα ,i δr_

γ"απ('ντε οιxoγι1νειεE στo Γιανναxo1ι6ρι θα
αντιδρdοoυν, θα αρνηθotiν, Θα αναoτατι6oουγ
αδixωg τα "ολdγυρα>, ioωE να παραorjQoυγ χι
dλλoυg τ6ooυg, με oτενd xριτrjρια, <dxυρεg>

ματιιΞE, dxαιρεg απoφdoειg, rjδη παρoπλιoμ6νεg
xαι αφoπλιαμιfνεg, ενι6 100 οιxoγιJνειεg αναξη-
τofν λιioη xαι τ6λo9 τoυ πρoβληματοE με ιJνα Γ'
νεχ8oταφε(o oτη νε6τερη ιοτορ(α τoυE. Διαφo-

ρετιxιi θα πρdπει να αναξητησoυμε xαι πdλι ν6-

μoυζ τηζ ξε1αομdνηg "δημoxρατ(αg>, 
δεν πρd-

πει;

t928| Γdνεοη τoυ B' γεχQoταφε(oυ οτo
Γιαγγαxoχι6Qι. Λιτiα;
H δολoφογ(α τoυ Πoλι1xαqπου AγΘιi-
πουλoυ ετιjπ 30, γενvηθ6ντog τo 1898.
oT6τε εμοιρd'oθη o τ6πo9 μoυ στα διjo xι η Φυxi
μoυ...,
oTtilρα yελo6ν ?ιαι τQαyoυδo'ιiν, μαζ[ πoνoιjν την

1't

ιστoQια'..>
Θα 6λεγε 6να δημoτιx6 τραγoιiδι αν γραφ6ταν!

Παλιxdρι o Πoλι]xαρπog Aνθ6πoυλo9,
νι6παντρο9, προφτd,νoγταE γα αφηoει 6γα xo-

ρ(τoι oτη ξωη πριν ματαιωθεf η ξω{ τoυ. Aπd
τo 1924 6ω9 τo Ι928 oτo Γιανναxο1rilρι, μ' ιJνα

oυγγαρ6ξιxo d,λoγo, με xoμμ6νη τηγ oυρι1 τoυ

που θαυμιiξονταν απ' 6λουg! ΓραμματιoμιJνog,
δdoxαλog o πατdραgτoυ, o παππo69τoυ παπdg
oτoγ Π6γτo, χαπεταγ6.o9 απ6 τα μ6ρη τoυ αx6-

μα o ΠoλιiχαQπoE - ο θεoμιx6g πρdεδρoE στo

Γιανναxo1ιiρι - dξωνε τα φυαfγγια, dρπαξε τo
6πλo xαι (ππευε τα μ6qη, πιiλευε για 1ωρdφια
xαι νεριi, διαπραγματευ6ταγ με τoυE τ6τε dρ-

χoγτεζ χαL μη, 1ειρoδιxorioε εν(oτε τα <<αν6η-

τα>>, τιζ ανodoιεg συμπεQιφoρ6g, ι1φoβog, τολ-

μη86E, μπρooτd,ρηζ, γυγαιχoxcxταν'τητηg' τtεt-

σμωγ, αναμετρι6ταγ με τα "Xατξηδημητqα(ιxα>
(Γιανναxo1ι6qι, Mαq(να, Λευxdδια χαι πoιoζ

ξdρει πoια d,λλα μ6Qη, ανηxαν στoυζ Xατξηδη-

μητραiουg), πoλιJμαγε τo πoλιτιx6 6λλειμμα...

o Πoλ{xαρπog Ανθ6πoυλog,



ΣτoυE ιτ6πιoυg dλεγαν: ιJρ1oνται oι τoυρx<1oπo_

Qoι χαι στoυE π6ντιoυ9: πdτε oε Boυλγιiρουg!!!
Φανταoτε (τε ξoφε gιiτητε g, ατoλμ[ε g, x ινδf νου g,

πqoδoo6εg!
Στoυg Xατξηδη μητρα(oυg δorjλευαν τ6τε

πολλo( εντ6πιοι, στoυζ Λαναριiδεg xιiμπoooι...
υπ{q1ε <Koιjλα> χαι στo Γιανναxo1ι6ρι, απo-
τελι1οααα μιiλιατα o1oλε(o πQιγ τηγ εξαφdνιαη
τηE... το Γιανναxo1ι6ρι υπιiγoγταγ διoιxητιιι6'
oτην Π6λλα χαι ατην xoιν6τητα Mαρ(ναg, τo
1936 πρωτo6γινε xoιν6τητα, τo 1936 δ6θηxαν
επfoημα τ(τ}ιoι στoυE xλrjρoυg (33 oτρdμματα
στoυζ π6ντιoυg, 37 oτoυ εντι1πιoυg _ tiραγε για-
τf δεγ ε(yαν oιx6πεδα;). Λoιπ6ν; Συμφ6ροντα
τoυ 1928, υπεqβιiλλων ξriλog, επιxρατtjoειg,
δoλι6τητε9... οδfγηoαγ στo 1αλαoμ6 τoγ Πoλrj-
χαQπo Ανθ6πoυλo. Kατηγoρfθηxαν τρειg ντ6-
πιoι Γιαγγαxo1ωρ(τεs με <<σεγαριαx6> αQχηγ6
τoν Mπιiρμπα Γιιiννη,(Λευxαδιc6τηg rj Nαoυ-
oα[og;), τQειE πQoφυ}ταxir.τητιαγ στη Θεooαλο-
νixη (61oυμε τα oνdματιi τουg), xαι ιJμειναν dωg
τη δ(xη, τo 1930, πρoφυλαxιoμιJνoι, (oπ6τε ^ιαι
αθωι6θηxαν, δι6τι δεν υπrjρ1αν απoδεξειE ..).
Πoιoι δολoφ6νηοαγ τoγ Πoλrixαρπo Αγθιjπoυ-
λo, ημdρα Σtiββατo _ αQχ6E Aνoξεωg _ μ6Qα
παξαριori oτη Nd,oυαα, στο μoνoπdτι για Nιioυ-
σα' xdτω απd την Ιεριi Moνrj Tιμ(oυ Προδρd-
μoυ ('Eξω Πρ6δρoμog);

'Eγινε τo φoνιx6! Tο dλoγ6 του ε(1ε xαρ-
φωθε( oτo 1c6μα... 'Eτρεξαν
γα τoγ αηxc6οουν τα αδ6λφια
_ γτι1πιoι _ Θωμιig xαι Mrj-
τoog Xριoτdπoυλog τoγ ιjπια-
οαγ απ6 τα 1ιJρια, ι1λιωoαγ oι
παλιiμεg τoυg απι5 τo oφξιμo
τoυ ΠoλιjxαQπoυ... Kρ(μα!
Kρ[ματα ε[γαι αυτd.

'Ηταν xdτι τooμπ6"-
νηδεg τριγιiρω, xd,πoιoι πα-
ριiνoμοι ξυλox6πoι, xdπoιot
oαββατιανof για τo παξιiρι...
Aυτo( rjταν να λ6νε oι μεν
ψoτιx6', αυτo[ rjταν να λ6νε
oι ιiλλoι xρυφιi, εxεfνoι rjταν
γα λ6γε ιiλλoι...(6λoι τα (δια
oν6ματα 6λεγαν). Tι εxβι-
αoμo(, τ,L ξυλοδαρμoζ π6-
σεE βιαι6τητε9 τιαι πι6.oειg

6πεoαγ γα μηγ απoxαλυφθοfγ τα ον6ματα των
υπα[τιωγ τηg δoλoφον6αE, δεν περιγρdφεται.

Kατdφθαααν π6λεμoι' ττε(νεg, πρoδoo(-
εg, o εμφιiλιog, οxληρηξωi, <βιiρβαρεg> πoλι-
τιx(.g, δoυλειιi μ6ρα xαι ν6μα, β(og αβ(ωτog...
πc6g να μη ληoμoνηθεi... oμωg με 6να αxλιiνητo
μνημε(o ιoτoρ[αg: διio νεxροταφεiα.

'Ετoι τιdπωg <χιγηματoγραφliααμε> τα
γεγoν6τα εxε[γωγ τωγ ετc6γ oτην dρευνιi μαζ,
δεν rjταν εtixoλο, oιjτε παριiτoλμο, oι πρωτα-
γωνιoτ69 πια εxχε(πουν, μνrjμεg xαι ιpιθιiρoυg
ουγx εντqcδσαμε, δ ιxαoτιx ιi g απoφιioε ιg, δ ιαβd-
σαμε, π6ραoαν xιιiλαg 80 dτη...
To Γ' NEKΡOTΑΦEΙO π6ηπει oτo τραπ6ξι
πρog oυξητηση τωγ διio "βαoανιαμdνων> πo-
λιτιoμιiν, 61ι για να εxλε(ψoυν oι <δια1ωQιστι-
x6g γραμμ.f..g>', o(lτε για γα αναβαθμιoτοιjγ τα
<πρoα1riματα>, xυρ(ωg γα μη μαg ξεφoρτιiγει
το μ6λλoν oαγ ιiδεια τooυβdλια, π},6"ι oτα τ6oα
ιiλλα, πoυ ξεφoqτc6γει oωqηδιiν oημερα, δ(1ωg
διλημματα!
Nα ευyαριoτηoοl τη Δδρα Ανθοπoδλου, τoν Σδλωνα
Ανθoπoυλo, yια τη φωτoyραφlα rcαι τα πoλδτιμα αρ-
yειακd. oτoιyε[α, να ευyαριoτησω τoν Κlταo Σtα6ρo
και d'λλεq τiooεριq πηy6g πoυ κδiψαyα> και με π6τιζαν

δδωρ ιoτoρ[αE, καθδE καl τoν Αλ6ξανδρo oικoνδμου,
πoυ '..ανo[ξαμε τoν αoκδ τoυ Aιδλoυ

]]]ξ]]]]]li]]]j.li]]
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H oατιρα στη VαoUσα[ικη αΠoκρια
Kαι η oδoq Αιπαρτωv

Η οdτιρα rjταν 6να απ6 τα xυρfαρ1α
οτoι1ε[α τηE ναoυοαfιxηE παραδooιαxrjg
απoxριιlg. Nαoυοαfoι ν'dΘε ηΧιν'(αζ, βε μερι1xι
xαι 1ιοfμoq, πqoo6διδαγ oτo xαρναβdλι τηg
Ndoυoαg 6να αx6μη θελxτιx6 oτoι1ε(o. Ε,iτε

με μια απλrj μεταμφ[εοη που μιλoιioε απ6 μdνη
τηg, εkε με o6ντoμα oτtγdxια γραμμ6να πdγω
οτην αμφ[εοη, ε(τε με oQγαγωμ6να ι1ρματα μιαζ
oλdxλη ρη g oμιiδαg (παρdαg, γε ιτoνιιig, οιναφιof ,

α1oλεfoυ x.α.) που περιδιdβαιγαν τoUE δρ6μoυg
γ"αL τα oo^ιdxια τηE πdληg, πqoοφ6ρoνταg
ι1φθoνo 1ιοιiμoρ. Tιζ περιoo6τεqεg φoQ6E"cα ουγxεxριμι1να dρματα oυμμετε(1αν
στηγ oργανωμdνη παρ6λαoη, δiνoνταg μια
oλιγιiλεπτη παqιioταoη στηγ πλατεfα, πιo
oυγν6" ψε oτιγαν'ια πoυ oατ(qιξαν την τoπιxrj
επ ιxα ιρ6τητα, αρα ι6τε Qα με oy"ετoCιγ'ια πρ6ξαg
xαι παντομfμα.

Σαν 1θεg θυμι1μαιτo Mιlρτη τoυ 1982 πoυ

τoυ Kι6ατα Παναγιωτ(δη
δημoοιoγqιiφoυ

παρ6α Nαoυoα(ων μαθητιiν, σε μια δfoxoλη
xαι οxληqrj πoλιτιπιi περ(oδo, απoτ6λμηο'αγ να
oατιρfοoυν την πoλιτιxrj επιxαιρdτητα ενι6πιoν
πoλυπληθoιig xοιγod στηγ πλατε(α. Mια
τρoφαντη τηλεoπτιxrj δημoοιογρι1φοg €τιανε
ερωτriοειg στoυE αρ1ηγofg 6λωγ τωγ πoλιτιxoiγ
xoμμdτων τηg επoyηg (Παπανδρι1oυ, Pι1λληg,
Φλωρι1xηg x'α.), βγι1ζονταg dφΘoνo γ6λιo.
FεχωQξω την απι1ντηση τoU ουντοπiτη μαE πoυ
ε(1ε μεταμφιεατεi Xαρftαog ΦλωριixηE, για τo
πιig ε(δε τo απoτιjλεσμα τωγ εxλoγc6ν τoυ 1981:
<Eμε6g παιδdxι μου εiπαμε να φfγει τo δεξ(
για γα 6λθει τo αριoτεριi, αλλι1 rjλΘε το τρ(τo τo

μαxριiτερο>!
Στην απoν"ριdτιν'η φιλoλoγ(α τηζ

Ndoυoαg χαι τωγ περιοooτιJqωγ πεQιoχι6ν τηg
Eλλιlδαg xυ q ιαρ1oιi oε η απαγγελ(α τη g 6 μμετρη E
oι1τιραg. oι oτi1οι απαγγ6λλoνταγ απ6 6ναν rj

περιoo6τερoυζ <πoιητ6g>. To περιε16μενd τoυg
ε(yεναxdνει με την παρoυοiαοη τωγ γεγoν6των
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τηE χQoνιαζ αJτo τηγ εfθυμrj τoυg πλευρd, τη
αdτιρα τoπιxι6γ πoλιτιxι6ν, πρoοc6πων τηζ
επιxα ιρ6τη ταg xdΘ ε xο ινων ιxrj g δραoτη ρ ι6τηταE
(πoλιτιxf, αθλητιoμ6g, χoυτσoμπολι6 ν"'Χπ'),

χωQ(E να ξεφεljγει πολλ6g απ6 xα πλoxdμια
τωγ εμπγευoτιδν τoυζ o πρ6εδρog των ΗΠΑ,
ανι1xαθεν εrixoλog oτ6yog στηγ ελληνιxη
διαν6ηοη xιlθε βαΘμ(δαg.

Mε την ε(ooδο των τηλεoρι1oεων oε
γ"CιΘε oπiπι χαι αργ6τερα oε xιlθε δωμι1τιo,
αoφαλιig η ανdγxη τηg αυτ6φυτηg oιlτιραE xαι
τηζ εγ γ6νει δημιoυργ(αg ατ6νηοε. Γινrjxαμε oι
περιoo6τερoι λd,τρειg τoυ χαγαπ6 μαE. Kι 6oo η
πoι6τητα χαι η ανατομ(α τoυ γ,αναπ€ ανιJβαινε,
τ6oo πιo ευτυ1ε(g xαι βoλεμ6νoι νιιiθαμε μαξ(
τoυ.

Yπoθ6τω 6τι εδc6 xαι λ(γα 1ρdνια αε
xd,πoιoυg μ6πηoε τo χαμπαγCtγ'ι τoυ xιγδfγoυ
τηg πλαδαg6τηταg. Kυρ(ωg τηζ εγχεφαλιxrjg. To
6νoτιτιτ6 τoυg τof g oδrjγηοε να αντιδρdσoυγ χαι
να πdρoυν την τ{γη τηζ γαouσα(ιxηg oι1τιραg
oτα 16ρια τoυg. Η οtioταoη τoυ oυλλ6γoυ τωγ
φ(λων τoυ χαQγαβαλιof Nιioυoαg rjταν πριiξη
αναγxα (α, τoλμη ρrj χαι oυσιαστιxrj. Πρ6oφεραν
τα τελευταiα 1qιiνια πdρα πολλιi y"αι τoυζ
αξ(oυν θερμdg ευ1αριατ[εg, τoυλι11ιο'τoγ απ6
τηγ χoιγωγ(α τηg π6ληg πoυ δεγ ξ61αοε αx6μη
να αγαγγωQζει.

.To γ}u6ντι στηγ Avταqτι6ν
Στo παρdν τε61og, 6μωζ, θα μαζ

απαο1oλrjοειτo γλιJντι οτην oδd Aνταρτι6ν, Mια
ξε1ωριoτrj οτιγμrjτηg φετινηg απoxριι1,g, πoυ απd
xd,θε dπoιpη παρ6πεμlτε σ"('α παλιι1. Exε( 6πoυ η
oμιiδα... ανταρτι6ν (6πω9 αUτoαπoχαλoιiνταν)
πρdoφερε με πoλf μεqιlxι ιiφθονo γdλιo μ6oα
απ6 οατιρnι6' oτιετg, τραγoriδια xαι θεατριxd
για ιiλoυg χαι για 6λα' Mια πλriρηE θεατgιxrj...
υπεQπαQαγωγrj (τηqoυμιJνων των αναλoγιι6ν,
των oυνθηγ"cΙlν xαι των... oιπoνoμιxι6ν), πoυ
διαox6δαoε το πoλυπληθdg xoιν6 πoυ την
παραxoλofθηoε

ΠαραΘ6τoυμε μεριxd απ6 τo πoλιj
επιτυ1ημ6να xε(μενα αυτrjg τηE ξε1ωριoτrjg
υπα(θqιαg παρdοτααηg, ευ16μενoι στηγ
oμdδα των Ανταρτι6γ να ε(ναι γεqo( για να τo
ξαναxdνoυν χαι να τoυE απoλαrjοoυμε χαι τoU

1ρ6νου! Αλλd χαι γα βρoυν αντι1,ξιoυg μιμητdg.

Eλπ(δα 6λων μαg o πoιμc6μενog γ(γανταζ τηζ
ναoυoα(ιxηg οdτιqαg να ξυπνrjoει για τα lια}ι6"'
ν"ι 61t απλιig να αλλd,ξει πλευρ6.

Nα'μαατε πd'λι φ[λoι μoυ εδιb με τα μα|μoιiνια
ειζ τηy oδ6 των Ανταρτιbν ααν φd.ντιδεg
μπαoτoιiνια'

Κd'μπooα yρ6νια π€ραoαν απ6 εxεiνη τη 1ρoνιd'
πoυ στην πλατε[α τα λ6yαμε μιαν d'λλη
απoxριd''

Toυ xλiμα λiyo ατqdβoυσιy' τ6 φαyιν τoυ
yουμd'ρι
x6φι xι ιδiεg βdλαμε yια λiyo oτo oυρτdρι'

Mα τo μεqd'xι δεν μπoρε[ να ζει μεζ τα oαλ6νια
Γι'αυτd αyασ?Coυμxτωθηxαμι xαι ηρθαμι ατ'
αλι1lνια.

Αφηααμε τoν ?lαναJτi xαι την τρανη πλατ6α
oτων Ανταρτc6ν εβρηxαμε την πιo xαλη παρiα.

Για τηv τqd2goυοα επιχαιQ6τητ(Ι:

Md'xηE xαι Θiμog ξ6yαoαν πωg φ[λoι ηταν μια
μ6Qα
xι εμε[g τoυζ ?tαμαρrΙlναμε yx6λιoυg μεζ τη
μπανιiqα.

Αv πd'ει 6ται η N.Δ o διdoλog θα την πd'ρει
oτoy πd'τo θα τηv ατε[λoυvε Mαγ[ναg xαι
xoυμπd'ροι.

Tηg Zημενg 6λα τα λεφτd' τα τξ6πωoαν παρ6α
yαλd'ζιoι μα }lαι πρd'αινoι χαι την περνd.ν
οlραiα'

Zαy1πoυλog απηδηαιν απ6 τoυ παqαθ6ρι
xι η μd'να τoυ τoυν φcδναζι Jτoυ 1ταζ αμπρ6
Tξαφεiqη.

Για τα no.νωνl;nαΖ

Αφηνoυμε τα Zωνιανd' ειζ τo διx6 τoυg yd'λι
δα μd'θατι πωζ τo μωQ6 ητανε τoυ Παα1dλη!

To Nτι Εν Ει ανiλυoαν ξεxd'θαρα xι αντρ[xια
ttαι στoy Πααyd.λη iατειλαν πρc6τα τα
αυyαq[xια.

Mε μια μιxρoιiλα xd'πoτε αoυ iλαyε να
μπλ6ξειg
μα αxd'λυπτog μεo'τo νινi δεν iπρεπε να
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τρ6ξειg.

Εφ6qθηxεg μπαydoα μoυ σαν μπoιiφog ?Cαι σαν

ydνog
πoυ πηyεg ειζ τoν π6λεμo oτη μd'ψη δiγωg

xρdνog.

Moiρα βαριd μαζ τo γQαφε, 6ναΣαββdτo

βρd'δυ
την tια?loμoiρα ιl'lηφιoαν, να πd'ει στo

Βελιyρdδι.

Aλλd χαι, χαΘημεQιγ65 ιστoQ(εE:

Αυτη η ιατoρ[α μαg, oυν6βη εδrΙl πιo πi'ρα
αι αυτ6ν ιδcb τoυ μα1αλd., μια
τααγxαρoδευτiρα.

Tρειg φιλενd'δεg 6xατoαν, να πιodνε τoν xαφ{'

τoυζ
τα αι6λια να ψρ[αoυνε' xι τα d'λλα ια yxαιλ6
τoυζ.

H Tξι6τξινα tlι η To'ι3oινα xι η Md'xινα παρi'α
xd.θε πρω[ μαξιilνoυνταν xι π6ρναγαν ωqα[α'

Ιxε[ πoυ αυζητoι1αανε η Tξι6τζινα αροιsτd'ει

xoυρ[τoια πωg πdτε απ6 oεξ, αx6μα τoυg

τεxνdει;

Toυg xdνει xoιjxoυ τo πoυλ[ η xρ6μιτι yια

βdρoυg
σαν τoυ φτωyoιj τoυ ξι6τξη μoυ πoυ το '1ει

πd.ρει o Χdρog;

Tι να oι πoιiμι Tξι6τξινα να μια απ6 τα iδια
νε τoυ πoυλ[ τoυ βλ6πoυμι οιjτε xαι τα xαqιiδια'

Δεv ξ6ρoυμε oι xαι/'lερ6E τι x6λπo yια να βρoι1με
να xελαηδησει τo πoυλ[ yια να φχαQιστηθoιjμε'

Κoρ[τoια εxατ€βααα ιδ6α πρctιτου πρd'μα

η Toι3oινα πιτd'yτηxιν oαν μπο'ι1μπoυQαζ μι
Qdμα.

K d'μα τoυ Toιjoη τo πoυλ[ δα xελαηδηαει λryo

ταφιd' ιyc6 oαg εξηyc6 να φxιd'oετε τo [διo'

Tην dλλη μ6qα τo πρωi η Toιjαινα xεφdτη

φα[νεται πωζ την €φαyιν κι ηταν xι βαρβdτη'

Πεg μαg λoιπ6ν πωg μπ6ρεσεζ πεζ τo μαζ yια

να ζηoειg
τoυ Toιioη τo xοιμriμεyo ιoδ να τ' αναστηαειE;
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Nα, oυ TοιioηE μ6λι9 ξιd.πλoυoιν xι iλιoιν τα
λoυριd. τoυ
τoυ 16ρι αμ6oω9 €yωoα μ6oα oτα αyαμνd' τoυ'

Α1, ToιJαη μoυ ε[ναι πoλιi ζεoτd' xι ε[ναι xαι
πρrΔτo πqd'μα
xαμπ6ooυ ιycb τoυv ψdιδειpα xαιy[νηxιν τoυ

θιd'μα'

Και τo πoυλi ελd'λησιν 24ι ο Toιiαηg παληxd'qι
xι 6λη τη νιjyτα αyxd'qιξιν ααν νd' τανε yoυμd'qι'

H νιj1τα €πεαε βαqειd' yεμdτη υπooy€'oειg

6λα αμπρε Md'xη γQηγoQα δ(πλα μoυ yια να

πi.αειg.

H Md.xινατo o1€διo πιατd θα εφαρμ6αει
τoυ Md.xη να αναατηθε[ α' αυτην ψαρd. να

δc6αει!

Toυν ydιδιιl'lιν στα α1αμνd' μα ηταν
απελπιαμ6νη
πoλιi παραξενε'ιjτηxε και ριΔτηαε η xαημi.νη'

Γιατ[ αμπρε Md.xη τdψειg εoιj xρoι\oταλλου τα

μπαλd'xια
μην τα'yεg oτην xατdψυξη xι 6yιναν ααν

παyd'xια.

Toυ Toι3oη ητανε ζεατd' xι ε[1ιν 
'1,ι 

μια βαρβd'τη
τo λ6yo δεν απ6oωσε' τηζ βoιiλωoε τo μdτι'

Kαι φυοιxιi τgαγoιiδι
(Αg xρατηαoυν οι yoqo[)
To ληyμ€νo τo πoυλl
dμα τo yαιδ6ι/lετε χαι τo παoπατ6ψετε, βρε
τ6τε αυτ6 θ'αναoτηθε[
xαι yαρd. μεγdλη θα'1ει τ6τε τo νιν[.

Mα τoυ Md'xη δεν ταρdξεται

με τα 1d'δια δεν ξυπνd'ει
[oωg απ6 τη μαλd'xυνoη
d.λλo πια δεν τουν τιxνd'ει.

To ξαρωμ6νo τo xαλτα6ν
yια να τo τεντtΔoετε 14αι να ξευyαρcδoετε, βρε
θ€λει yd.δια xαι φιλιd.
xια λ|yo να ζεoτd'νετε με χoυχoυλητd''

Mα τoυ Tζι6τζη ε[ναι xρoιioταλλo
6να αxoιiνητο παγd.xι
τξιd.μπα €βαλιν xι η Tζι6τξινα



6να x6xxινο oτριyxαxι.

Για yα' λαληαει το πουλ[
τωρα ατα yεgd'ριατα, y[νoνται xαι θα6ματα , βQε
μα αν πd'θει oυyxοπη
τ6τε πoιοg ευθ6νεται yι' αυτ6 πoυ θα μαg βρει.

Aλλd χαι σdτιQα για την τorιlz'lη
επιχαιQdτητα:

H odτιρα δεν iιψιξε τα τoπιxd ατελ6yη
o μαyαλd"g δεν ηθελε, φα[νεται δεv τ' αντ{.yει'

K ο φ|λοg μαg xd'πωg (ιλλαξε δεν ε[ναι 6πω9
πρcδτα
αμioοlg μ6ντε9 ixλαoε xατd'ντηoε μια x6τα.

Αν ν6μιξε τo δημαqyo 7τωζ tται θα τoν ocδαει

Απ'τη διxιd" μαg od'τιρα ε δεν θα τoν γλιτc6αει!

H'Ιλια xι o Πd.ταog €φυγαν xοντε6ει xι o
Mαλd'xηg
xαινoiqγιoE αντιδημαρyog απ6μινιν o Miι'xηg.

Tαoo6λη μαg xατioτQεψεζ τα αιi-lβραxα μαζ

πηQιζ
xι ελπ(δα μαg απ6μεινε μoνd'yα o Γxαντ[qηg.

Πολλd 6μω9 ααg ε[παμε, με ξrloανε xι oι τιiψειg
τo yλ€ντι αυνεyξεται, lΙ0 βαζ εyxαταλεfψειE.

Nα πιε[τε να yορ6ψετε, βdλτε xαι xαμιd μd'oxα
xι α6ριο πoιj ναι Κυριαxη να xdνετε xαι yd'oxα.

'oλoι μαξi yελd'oαμε, διcΔξαμε την αν[α
χ,ι ευχαQιστoιiμε τα ανταρτ6πoυλα, yια τη

φιλoξεν[α.

Kαι τoυ 1ρdνου!

Για την ιοτoρ(α οημειι6voυμε oτι στηγ <παρι1oταoη,
αυμμετε(1αν oι: Θωμdg N6λxαg, Xρr{oτog Tα(τoηg &
Γιc6ργo g Mπιτdρναg (ε μπνευoτ6E χαι παQoUσιαoτ6E),
ο Mdxηg Kαραμ(1og (η Ψυxη τηg oμdδαζ τηζ
oδod Ανταρτι6ν), o Tdοοg Eμβαλωματηg, Θωμdg
Δελη1ρηoτοg, Θωμdg Kλι6ναg, Δημητρηs (Tofoηg)
Mατθα(og, Θε6δ. To(τοηg, Γ6ληg Δf μπαλαg, Aπdoτ.
Mπατofg xαι Eυριπ(δηg Xατξηoιiββαg. Στη μoυoιx{
o Γιι6ργog Ψαριig xαι Δημ. Xριoτdπoυλog.

o Xρrjατog To(τoηg αγoρειiων
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Δημoτικo Kαι ρεμπετιKo τραγoυδι
oι Koιvωvικεg Kαι ιδεoλoγικεg διαατασειq

πoU σUVετειVαV σΓηV ειδoλoYιKη τouq διακριoη

τoυ Axι Θωμαiδη

Θεμελιrilδηg παρdμετρoζ τηg oυζητηoηg για
την αξiα τoυ ρεμπ€τικoυ, πoυ ξεκiνηoε oτα τ6λη
τηq δεκαετiαg τoυ '40,"i1ταν η ελληνικ6τητd, τoυ,
και ειδικ6τερα η ox6oη τoυ με τo βυζαντιν6 μ6-
λog και τo δημoτικ6 τραγo6δι1. Στην περiφημη
διd,λεξη τoυ για τo ρεμπ6τικo' τo |949 oτο Θ6-
ατρο T6xvηg, o Mdνοq Xατζιδ6κιq παρατηρο6oε
μεταξf &λλων: <o ζεTμπ6κικo9 εiναι o π1o κα-
θαρ6q, (...) ελ\vικ6g ρυθμ6g. o δε 1αodπικog
61ει αφoμοιιiloει μια καθαρη ελληνικη ιδιoμoρ-
φiα. Πdνω o' αυτoιig τoυg ρυθμo69 μiζεται τo
ρεμπ6τικo τραγo6δι, τoυ oπoioυ παρατηρc[lνταg
τη μελωδικη γραμμη, διακρiνομε καθαρ6 απd-
νω τηv επiδραoη η καλιiτερα την πρotγταση τoυ
βυζαντινor5 μ6λoυ9. (...) 'oxι πωζ τo δημoτικ6
τραγοriδι δεv 61ει κι αυτ6 oτoιyεiα διo1ετευμενα
oτo ρεμπ6τικο. Mα πoλιi λιγ6τερα. H παρουoiα
τoυ εiναι ι1ντoνη, ιδιαiτερα oτo ελαφρ6τερο εiδog
πoυ περισσ6τερo τo χαρακτηρiζει μια 1d,ρη και
μια νηoιιilτικη ελαφρdδα>2.

Αυτη η προoπd,θεια o6ζευξηg εν6q αμφιoβη-
τotiμενου την επo1η εκεiνη εiδουq, με μoυoικ69
η ελληνικ6τητα των oποiων θεωρoιiνταν γενικιΙlg
αδιαμφιoβητητη, μαρτυρd, μiα παγιωμενη oτιg
αρχεζτoυ 20ou αιcilνα αντiληψη τηg λαoγραφiαζ η
oπoiα, αδιαφoριΙlνταζ yLα το ιoτορικ6 κα1 κo1νω-
νικ6 περιβdλλoν πoυ τα παρ,i1γαyε, κατfταooε τα
μoυoικd εiδη με κριτηρια ιδεoλογικd. Στo πχαi-
oιo αυτηq τηq διεργαoiαg τoνioτηκαν τα oτoι1εiα
που δι6κριναν τo δημoτικ6 και τo ρεμπ6τικo τρα-
γοriδι. To πριilτo καταξιrilθηκε ωζ ηρωικ6, λεβ6-
ντ1κo κι ελληνικ6 ενrΙl τo δε6τερο απορρiφθηκε
ωg περιΘωριακ6 ξεν6φερτo και παρ6νoμo. Πα-
ρακd,τω θα περιγρ&Ψoυμε τoυg 6ρoυ9 αυτηg τηq
δι6κριoηq επικεντρcilνoνταζ το ενδιαφ6ρον μαg
στoυζ κoινωνικofg και ιδεoλoγικοfg λ6γoυ9 πoυ
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την επ6βαλαv.

Η επιoτημη τη€ λαoγραφiαζ και
τo δημ0τικ6 τραγοιiδι

To ν6o ελ\νικ6 κρ6τo9 πρ6κρινε εvα ιδεoλο-
γικ6 oxημα τo οποio πρooπdθηoε να αξιοπoιηoει
6λα τα oτoι1εiα πoυ πρo6βαλαν τη oυν61εια τηg
ελληνικ6τητα9 δια μθoου των αιιilνων και oυν6-
δεαν τoυg αρ1αiουg'Eλληνεg με τoυζ κατoiκουg
τηg oriγxρoνηg Eλλ6δαg' Aυτη η oriνδεοη των
Eλληνων με τo 6vδoξο παρελθ6ν τoυq τoriq πρ6-
σφερε τα lστoρικd ερεioματα πoυ επ6βαλαν τoν
αγιbνα τηq ανεξαρτηoiαq και τη δημιουργiα εν69
εθνικoιi κρ&τoυg, αλλd, και τα εγtγyυατηg βιωoι-
μ6τηταq του.

To ξ1τημα τηζ απoκατdoταoηg τηg ιoτoρικηg
oυν61εια9 των Eλληνων εi1ε συχVd την αρωγη
ξ6νων διανooυμ6νων πoυ 6δει1vαν ενδιαφ6ρoν
για την αρxαiα ελληνικη ιoτορiα, αντιμετrilπιoε
ωoτ6oο και αρκετ6 πρooκ6μματα πoυ 6θεταν oε
ooβαρ6 κiνδυνo τιg <ιδεολoγικ6q πρotπoθ6oειg>
του ν6oυ κρdτoυg. 'Ηδη απ6 τα τ6λη τoυ 18",
αιcbνα, οπ6τε τo αiτημα τηq ανεξαρτηoiαc, εiγε
αρ1ioει να μoρφoπoιεiται, εi1αν εμφανιoτεi oυγ-
γρ6μματα πoυ υπooτηριζαν τoν φυλετικ6 και πo-
λιτιoμικ6 εκφυλιoμ6 των Eλληνωv απ6 λαοriq με
τουg oπoioυg ηρθαν oε επαφη κατ6 τη διdρκεια
τηζ μακραiωνηg ιoτoρiαg τoυg3. Aπoκoρriφωμα
αυτcilν των επιθ6oεων υπηρξε η δημοoiευση τηζ
Ιmoρ{αE τηg Χερooνηooυ τoυ Moρ{ωg κατα τoν
Mεoαiωνα, το 183Ο απ6 τoν Ι.Φ. Φαλλμερd,υερ, o
oπoiοg επανεργ6ψεvoζ επανει\μμ6να oτo θ6μα
υπooτηριζε 6τι: <o ελληνικ69 λα6q, πoυ πpιν απ6
τoν τρωικ6 π6λεμo 6ω9 τoν 6κτo μετd Χριoτ6ν
αιcilνα κατοiκηoε την Πελoπ6wηoο και τη χερ-



oαiα 1cbρα βoρει6τερα, δεν υπd,ρ1ει πια oημερα.
Ατυ1εiq περιοτdoειg κdθε εiδoυg επ6φεραν την
τελειωτικη παρακμη τoυ, τoν περιoριoμ6 τoυ σε
τελεiωg αoημαντα υπoλεiμματα και την επιμιξiα
τoυ με ξn,oυ-c, cboτε να οβηoει oλoκ\ρωτικd o

αρ1ικ6q τoυ χαρακτηραg καινα εξαλειφθo6ν, (. ..)

μ6oα oτo γενικ6 μετασχηματιoμ6, ακ6μα και τα
τελευταiα ixνη τoυ αρ1αioυ ελληνικο6 βioυ>a. Tα
αντανακλαoτικd των Eλληνων ηταν ταγυτατα.
Aγανακτιoμ6νoι διανoο6μενοι 6oπευoαv να ανα-
oκευd.ooυν τιq ανθελληνικ69 αντιληψειq υπενθυ-

μiζoνταg τη oυμβολη τηq αρ1αiαq Eλλ&δαg oτoν
ofγxρoνo ευρωπαTκ6 πoλιτιoμ6 και τoνiζονταg
τα χαρακτηριoτικd πoυ oυν6δεαν τoυg'Eλ-
ληνεq με τoυζ πρoγ6νoυ9 τoυq5. Kατ' αυ-
τ6ν τoν τρ6πo, ο Φαλλμερd,υερ 6γινε <...

6μμεoα o πατ6ρα9 μιαg εθνικηq ελληνικηg
επιoτημηq, πoυ απoφdoιoε 6τι καταπoλε-

μc[lνταq τoν εi1ε χρ{'oq (...) να αναζητηoει
τιg ρiζεg τηg στην αυτ61θoνη ιοτoρiα και
γλcbooα ( ). o Jacοb Philipp Fallmerayer
(...) με τoυζ ισχυριoμo6q τoυ για τo αiμα
πoυ ρ6ει η δε ρ6ει oτιg φλ6βεζ τωv Eλλη-
νων ουνετ6λεoε oτην αυτooυνειδηoiα των
Eλληνων και τoυ ν6oυ τουg κρ&τουg πoλri
περιoο6τερo απ6 oλ6κληρη τη φιλελ\νι-
κη κiνηoη τηg κεντρικηg Eυρcbπηg>6.

H ελληνικη αντiδραoη δεν περιορioτη-
κε μ6νo oτo πεδio τηg ιοτoρικηq 6ρευνα9,
πoυ με τo 6ργo των Σ. Ζαμπ6Χtoυ και K.
Παπαρρηγ6πoυλoυ προoπdθηοε να κατα-
δεiξει την αδιd,λειπτη oυν61εια τoυ ελλη-
νικo6 €θνουq απoκαθιoτιilνταg την παρα-

μελημθνη περioδo τoυ Bυζαντiου, αλλ&
επεκτdθηκε και oτη μελ6τη και ανdδειξη
τηq λαΤκηq παρdδooηq και τηζ εθιμικηg

ζωηq τoυ αγρoτικoti πληθυoμo6. B6βαια,
εiναι λd,θog να αποδcilooυμε την ανd,πτυξη
τηg λαoγραφiαq oτην Eλλdδα, απoκλειoτι-
κd, oτην αντiδραoη κατd των ιoxυριoμcbν
τoυ Φαλλμερ&υερ. Tο ενδιαφ6ρoν για τη
λαoγραφiα και ειδικ6τερα γ1α τα ελ\νικ&
δημοτικd, τραγο6δια ηταν 6ντoνο oτην Eυ-

ριilπη ηδη πριν τη δημooiευoη τηζ Ιoτoρlαq
τηq Χερooνηooυ τoυ Moρiοlg. o Kλωντ Φω-

ριι1λ εixε δημooιεr1oει τη δiτoμη επιτομη τoυ
τo Ι824-5 oτo Παρioι και δεν ηταν ο πρcilτog

Eυρωπαioq που εi1ε ενδιαφερθεi για τη ουλλο-

γη ελληνικc[lν δημoτικcbν τραγoυδιcilν7. Παρ' 6λα
αυτ6, βαoικ6q oτ6xoq τηq λαoγραφiαg ηταν η με-
λ6τη και ανd,δειξη των στoιχεiων τoυ λαTκo6 πo-
λιτιομo6 πoυ πρ6βαλαν τη γλωooικη, φυλετικη
και θρηoκευτικη καθαρ6τητα των Nεoελξνων
Kαι τoυζ oυν6δεαν με τoν αρ1αiο Eλ\νικ6 πoλι-
τιoμ6' κι αυτd 61ι μ6νον την επoμ1 τηg oυγκρ6-
τησηζ τoυ ν6oυ κρdτoυg, δεδoμ6νου 6τι η ιoτo-

ρiα τηg Eλλ&δαq oλ6κληρο τoν 19o και στιζ αρχεζ
τoυ 20ou αιcilνα, ανατρoφοδoτotioε την ανdγκη
τ6νωoη9 τηg εθνικηg ιδεoλογiαq. o N.Γ. Πoλiτηg
οημεiωνε oτoν πρ6λoγo τηζ 6κδooηq των Δη-

Φcbτηg K6ντoy}"oυ, Αρματcυλoi και Κλ!φτεg, 1948 (λεπτoμ6ρεια).
Δηλωτικ6 τηq ταl5τιoηg των κλεφταρματωλrbν με τo περιε16μενo τηζ
εθνικηq ιδεoλoγiαg, τo 6ργo τoυ K6ντoγλoυ εικoνiζει τoυg αρματωμ6voυg

να ξαπooταiνoυν o' fνα τoπio διdοπαρτo απ6 oπαρdγματα αρ1αiων
αγαλμdτων και ναιbν πoυ μαρτυρoιiν την ιοτoρικj oυν61εια τoυ

ελληνιoμoδ.
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μοτιK(bν Tραyoυδιcbv στιζ αρχε'q τoυ 20o' αιc[lνα:
(... s δ+μoΓκiι ωoi+oιg iιναιT}'eo$oρ,iiΓcΓoν dρΓανoν

1iE εΨvltsE dΓωlis Ξ{ρlsoυoα καr oυvT+poioα 
.lδ

ε'svlκδv sρ6ν+μα, ωaE Υ"'Ελλ+ν ωρtωeι vα ΙΙiιiτoκψ

κα) μελεT4 %ι3λdalo%v Tα κρiΠrfrα κα\ κνριιlιTcΓα
1?rv δ*μωδεrv λoΓ&1r+μ iΓι'sν' μil δ.ρκo$μeνoE eiE 8oα

Tυaδv ΞνTq xα0' frμiραν βiψ i7eι &ωoκoμ|oeι ΞκTπg
ω ρ oβ oρ ικΙ g ωαραδdoεω9>3.

Αυτoi οι oτ61oι τηq λαογραφiαg, επηρεα-
oμ6νoι και απ6 τo κiνημα του ρoμαντισμof,
καθ6ριoαν εν πoλλoiq την επιστημoνικη τηζ
μεθoδoλογiα oτην οποiα εκ των υoτ6ρων oι με-
λετητ69 εντoπiζουν <πληθcbρα θεωρητικcbν και
μεθoδολoγικcilv πρoβλημ6των>9: τη φiloλoγικη
πρoo6γγιoη των δημoτικd)ν τραγoυδιrilν ειg βd-
ρoζ τηζ μoυoικηq και του χoρο1i, την απoμ6νωoη
τoυ παραδooιακoli πολιτιoμoti απ6 τo κoινωνικ6
πλαioιo πoυ τov διαμ6ρφωoε και τη διαxεiριoη
τoυ ωζ φαινoμ€νoυ αναλλoiωτου στoν χρ6νo και
ανεπηρ6αοτου απ6 τιζ ιστoρικfg εξελiξειg, τη συ-

γκ6ντρωoη τoυ wδιαφ6ρoντoq μ6νο oτον αγρo-
τικ6 1cΙlρο και την απαξiωoη τoυ αστικori λαTκof
πολιτιoμοr5, τoν αυθαiρετo γλωooικ6, αιoθητικ6
και νoηματικ6 εξωραΤoμ6 των τραγoυδιcbν και
τo ενδιαφ6ρoν αποκλειoτικ& για την καταγωγικη
πλευρd των πoλιτιoμικcbν εκφ6νoεων.

Xαρακτη ριoτικ6 παρ&δειγμα τoυ επιλεκτικoti
ενδιαφ6ροντoζ τηζ λαoγραφiαg απoτελoriν τα λε-

γ6μενα ηρωικd τραγofδια, τα κλ6φτικα δηλαδη,
που περιγρ6φoυν τη δρ6oη oμdδων κλεφταρμα-
τoλcδν και των καπεταναiων τoυζ πoυ δροrioαν
oτα βoυνd τηg Eλλdδαg κατd, την περioδo τηζ
τουρκoκρατiαq. Η λαoγραφiα αν€δειξε την ηρω-
ικη και εθνικ& επωφελη πλευρd των κλ6φτικων
oμdδων, τιq o1ληoειζ στην oθωμανικη διoiκηoη
και καθεoτηκυiα τdξη, την ανdμειξη τoυζ στoν
αγιilνα τηq αvεξαρτηoiαg ωg τruρηνων 6νoπλων
εκπαιδευμ6νων μαμτcilν, ενcΙl αγv6ηoε η απo-
oιιbπηoε την εγκληματικη τουg δρd,oη η την
υπηρεoiα oτoν ooυλτdνο10. H αδιαφoρiα για τη
λεπτoμερη 6ρευνα και πρoβoλη των ιoτορικrilν
και κoινωνικιilν oυνθηκιbν πoυ διαμ6ρφωoαν
τιg oμdδεq αυτ69 και τα δημoτικ& τραγo6δια με
τα oπoiα oυνδ6ονται, oυν6βαλε oτη δημιoυργiα
εν69 μriθου πoυ εν μ6ρει μ6νο ανταπoκρiνεται
στην ιoτoρικη πραγματικ6τητα, εξυπηρ6τηoε
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6μωg τoν oκoπ6 τηg δημιoυργiαq και oυνηρη-
oηg εν69 εθνικo6 θρfλoυ που απoτ6λεoε ου-
oιc[lδεq ουoτατικ6 τηq εθνικηq ταυτ6τηταt κα1
ιδεoλογiαq. Eπιπλ6oν καθ6ριoε τιg παραμ6τρoυg

βdoει των oπoiων αξιoλoγηθηκαν oτη oυν61εια
και d,λλεq εκφdνoειg τoυ λαΙκo6 πoλιτιoμοr5 ου-

μπεριλαμβανoμ6νoυ φυoικd και τoυ ρεμπfτικoυ
τραγoυδιοr5.

To ρεμπ6τικο
To ρεμπ6τικο με τη μoρφη πoυ 6λαβε κατd

την ιbριμη περioδ6 τoυ, εμφανioτηκε ωg απ6τo-
κo των μεγdλων oικoνομικrilν και κoινωνικιbν
ανακατατdξεωv που επιoυν6βηoαν στην Eλλdδα

o Γιιbργog Mπ6τηq oτoν καφεν6 τoυ στην πλατεiα KαραToκdκη
oτoν Πειραιd', τo 1933. Πioω τoυ o περιιδιυμοq τεκετζηq
Σdλωναg.
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πoικιλoτρ6πωζ τ6σo την αντlμετd)πιση τoυ 6σo και την υφoλoγικη τoυ εξ6λιξη. oι πρrilτεg η1oγραφfoειg γiνoνταν oε πρ61ειρα
στo6ντιo πoυ oτηνoνταν επi τoιiτoυ στα πιo παρdδoξα μdρη. Στη φωτoγραφiα μια φωνoγρdφηση σε στoliντιo στημ6ν0 σε σ6λα

ξεvoδo1εioυ τo 1930. Διακρiνονται απ6 αριστερ6 oι Γιdwηg Nταβ6g (μπoυζoriκι), Aντιilνηg Nταλγκ6q (κιθdρα), Mητoo6 Σ6μoηq
(βιoλi) και Mητooq Αραπdκηg (οαντoriρι).

απ6 τo δεr5τερο μισ6 τoυ 19ou και ιδiωg oτιq αPy'εζ
τoυ 20o'αιd)να. H <απoδιd,ρθρωoη των παλαιd)ν
τρ6πων παραγωγηζ)) και η εκβιoμηχd,νιση δια-

μ6ρφωσε στα αστικα κ6ντρα 6να ν6o περιβdλλoν
πoυ συνδυdστηκε με την εσωτερικη μετανdστευ-
ση σημαντικcbν τμημd,των του αγρoτικoli π\θυ-
σμοf κα1 συμπληρd)θηκε με την υπoδoχη μεγd'
λoυ αριθμo6 πρooφriγων μετd, τη μικρασιατικη
καταστρoφη''. H 6λλειψη επαγγελματικηg εξειδi-
κευσηζ Kαι o συνωστισμ6ζ στo ασφυκτικ6 περι-

βdλλον των π6λεων και των λιμανιcbν oυν6βαλε
στην εξαθλiωοη εν6q μ6ρoυ9 τoυ πληθυσμoli πoυ

ζorioε υπ6 oυνθηκεζ oικoνoμικηζ ανασφαλειαζ,
ανεργiαζ η ευκαιριακηg απαo16ληoηζ oε διdφo-

ρα εIταγyeχματα. oι oυνθηκεg αυτ6g ευν6ησαν
την περιθωριoπoiηση των oμd,δων αυτ6ν και, σε
αρκετ6ζ περιπτ6σειζ, τIν αν6πτυξη συμπεριφo-

ριilν πoυ ηταν παρd,νoμεζ η πoινικoπoηθηκαν
πρoτ6ντoζ τoυ χρ6νoυ12.

Φυoικ6 περιβd,λλoν τηζ ανdπτυξηq του ρε-
μπ6τικoυ ηταν oι κακ6φημοι 1cbρoι διαoκ6δαoηq
και ot τεκ6δεg των λιμανιιilν τoυ Aιγαioυ - ιδiωq
τoυ Πεtραld, 6πoυ κατθληξαν κα1 o1 περιoo6τε-

ρo1 μoυσικoi τηq Σμtiρνηg μετd, το Ι922. Σψμα-
τιoμ6νη μ6oα o'αυτ6 τo πλαioιo, η θεματoλoγiα
και oι oτiγoι των ρεμπ6τικων τραγoυδιrilν αντα-
νακλοfoαν 6\ την παρακμη τoυ περιθωρiου:

1αoioι, φυλακη, βiα, θdνατοζ, παρανoμη αγα1τη,

κoινωνικd, αδι6ξoδα, περιθωρlακoi κcΙtδικεq επι-
κoινωνiαg και συμπερ1φoρ&ζ'

Η λαoγραφiα πoυ 6πω9 εiδαμε ενδιαφ6ρθη-
κε γ1α μiα εθνικd, επωφελη καταγραφη τoυ λαT-

κo6 πoλιτιoμοιi, φdνηκε απoλιiτωq απρ6θυμη να
αo1oληθεi με μiα πολιτιoμικη 6κφανoη πoυ πρ6-

βαλλε την κoινωνικη εξαθλiωση και, επιπλι1oν,
εiγε 6πoπτε9 ο16oει9 με μια ανατoλiτικη κουλ-
το6ρα, η oπoiα απ6 τα τ6λη του 19"' εi1ε απo-
κτηoει εκ ν6oυ 6γαν αντιπαθη 1αρακτηρα εξαι-

31



τiαζ τoυ πoλεμικo6 κλiματog πoυ επικρατοtioε

μεταξri Eλλd,δαg και Toυρκiαgl3' Παρ6λληλα, τo

ρεμπ6τικo ωg μoυσικη 6κφραoη τoυ υποπρoλε-
ταριdτoυ δ61θηκε την κριτικη και των αριoτεριilν
κtiκλων που θεωρorioαν 6τι εξ6φραζε την ((απo-

xαfνωoη>, τo <μαoτo6ρωμα)), τη <μoιρoλατρικη
αποδο1η τoυ κατεστημ6voυ>>, την <6λλειψη κd,θε

εiδoυg κoινωνικηq κριτικηq> και την <<απoυoiα

oυνεiδηoη6 πoυ να oτo1ε6ει oτην κoινωνικη
αλλαγη>1a.

Tο ρεμπ6τικo βεβαiωq, ωq λαTκ6 εiδoq, εξ6-

φραζε 6να μεγdλo μ6ρoζ του ελληνικοr1 πληθυ-
oμoιi που δεν ανηκε κατ'ανdγκην στιζ περιθωρι-

Mεταπoλεμικd, τo ρεμπ6τικo 6'ρ1ιoε oταδιακd να καταξιcbνεται ωζ
αυΘεvτικl'1 6κφραοη τηg γvηοιαg λαiκηg κoυλτoriραg. o Bαoiληg Τoιτodνηg,
διαμoρφcbνoνταq 6να ιδιαiτερo μoυoικ6 ιδiωμα, υπηρξε θναg απ6 τoυg κδριoυg

φορεig τηg μετε-i6λιξηq τoυ λαiκof τραγoυδιori, πoυ ωoτ6oo εγκατ6λειψε τo
περιθωριακ6 τoυ liφoq. Στη φωτoγραφiα o Τοιτodνηg με τoν Mανιbλη Xιrbτη
και τoν Miκη Θεoδωρdκη το l959.
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ακ69 oμd,δεζ πoυ τo παρηγαν και τo συντηρo6σαν
και υπ' αυτη την 6woια η κoινωνiα και τo κρdτoζ
δεν μπoρorioαν otiτε να τo αγvoησoυν, ofτε να τo
Kαταργησoυν. H ελληνικη διoκoγραφικη βιoμη-
yανiα εξαλλου, πoυ απ6 τα πρcΙlτα χρ6νια τηg δε-
καετiαq τoυ 1930 απ6κτηoε δικd τηq εργαoτηρια
παραγωγηg δioκων, oυν6βαλε oτην αλματcilδη
διdδooη τoυ. oι δημιoυργoi δι6κριναν οτη διoκo-
γραφiα μια αποδοτικη ευκαιρiα απαoy6ληoηζ
και αφooιcbθηκαv στην παραγωγη τραγουδιcbν

με oκoπ6 την ηχoγρ&φηoη, διoγκcbνονταζ κα1

προβdλλoνταg τα στoιχεiα του περιθωρiου πoυ,
6πω9 φαiνεται, συγκινo6oαν τoυζ ακρoατ69 τoυg.
To κρd,τog πoυ σε μερικ69 περιπτcΙloειζ τηρoliσε

σταση ανoχηζ απεναντι στo φαιvo-
μενo, εν6τεινε τιg διcbξειg εναντioν
του. H δικτατoρiα τoυ Mεταξα (|936-
1940) ποινικoποiησε τα χασισoπoτεiα
κι επ6βαλε αυoτηρη λoγοκριoiα τ6oo
στoυt oτi1oυg 6οo και oτη μoυoικη
προκειμ6νoυ η τελευταiα να εγκατα-
λεiψει τo ανατoλiτικο η161ρωμd τηζ".
Η προoπd,θεια απ6δωoε δεδoμ6νoυ 6τι
μετd, τo τ6λοq τoυ πoλ6μoυ τo ρεμπ6-
τικo γνcbρισε μεν ακ6μη μεγαλriτερη
διdδooη, εγκατ6λειψε 6μωq καt την
ιδιαiτερη κοινωνικη, μουoικη και θε-

ματoλoγικη ιδιοoυγκραoiα του προg
6φελo9 εν69 ευρfτερα λατκοf χαρα-
κτηρα.

H oυξ1τηoη πoυ ξεκiνηoε στα
τ6λη τηg δεκαετiαg τoυ 1940 απ6 το
ενδιαφ6ρoν των διανoουμ6νων για την
καταξiωoη τoυ ρεμπ6τικoυ, εoτιd,oτη-
κε κατd, 6να μεγdλo μ6ρoζ oτη ox6oη
τoυ με το δημoτικ6 τραγοr5δι. Aπ6 τη

μια μεριd οι πoλθμιοι τoυ ρεμπ6τικoυ
πρooπd,θηoαv να μεγεθfνoυν την απ6-
σταση τoυ απ6 την παραδοoιακη ελλη-
νικη μoυoικη κι απ6 την dλλr1 oι υπo-
oτηρικτ6q του τ6νιζαν τιq oμoι6τητεq
και τtζ ox6οειg δ6o ειδcbν πoυ πηγαζαν
απ6 τη λαTκη δημιoυργικ6τητα16.

ΣΗMEΙΩΣEΙΣ
1. Η ελληνιπ6τητα, η λαix6τητα γ'αL η
αιαθηoιαπdτητα απoτι1λεoαν τo βααιx6 τρ[πτυxo

γfρω απ6 τo oπoio δoμijθηxαν τα επι1ειρrjματα
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BΙBΛΙoΠAPoYΣΙAΣH
ΣTEPΓΙOΣ ΣΠYP. AΠoΣToΛoY

ΛEΞIKO ΤoY ΓΛΩΣΣIKoY
IΔlΩMAToΣ THΣ NAoYΣAΣ

(MΕ ΣTOIXEIA ΦΩNHΤIKΗΣ KΑI MoPΦoΛoΓIAΣ)

Tου Πfτρου Α. Στο1δη
Φιλ6λογoυ, Yπε6Θυνου τηg Σxολικηg BιβλιοΘηκηg

του 2oυ Γυμναoiου Nιiουοαg

ξωη τoυ για γα παρουoιdοει τη μoναδιx{ μ61ρι
τι6ρα oργανωμdνη προoπdθεια χαταγQαφηg xαι
dxδooηg τoυ ιδια[τερηg αξ(αg γλωοοιxo{ ιδιι6-
ματoζ τηg π6ληg μαg.

Ιοτoρfα των λεξιxι6ν
Ωg λεξιx6, επ(τopιo η πoλfτoμo εvγoεf-

Η dxδoοη εν6g ν6oυ βιβλ(oυ αποτελε(
απ6 μ6νη τηg dνα oημαντιx6 γεγoν6g, dνα <πα-

ριiθυρο oτoν x6ομo τηg γνι6oηg>. 'Oταγ 
μι1,λιoτα

τdoo η αυγγραφη 6oο xαι η dxδοoη πρodρ1oνται
απ6 τα oπλd1να τηg 1ειμαξ6μενη9 εqγαoιαxι1,
π6ληg μαζ χαι απoγ,αχ{πτει πτυ1ιJg τηg ιoτoρ(αg
χαι τoU πολιτιoμοιj τηg,τ6τε απoγ"τ6" xαι dχ-
λεg διαoτιioειg.

Η 6xδοοη τoυ γιjoυ βιβλ(oυ τoυ Στ6ργιoυ
Απoοτ6λoυ <<Λεξιx6 του Γλωοοιxoιj Ιδιι6-
ματοE τηE Nιioυοαg - με οτoι1ε(α φωγητι_
xηg xαι μοqφoλoγ6αg>r, ε(ναι τo μoναδιx6
μdχQι oτιγμ{g πoυ αο1oλε(ται με το γλωoοι-
x6 ιδ(ωμα τηg Nι1oυoσζ, o...iνα ιδiωμα απ6
τα πoλλd' πoυ απαντcbνται oτo βoρειoελλα-
διx6 yιΙlρo, xαθαρd' ελληνιxηg πρo6λευoη9,

με εξα/ρεαη oριαμiνα yλωooιxd' δd'νεια τα
oιτo[α, 6πω9 ?ιαι στην xoινη νεοελληνιxη
yλc6αoα, υπειoηλθαν σ' αυτ6 διαyqoνιxd'
απ6 d'λλεg yλι6oαεg αε αoημαντη εχ,ατoστι-
αiα αναλoy[α...',

E(γαι γεγoν6g dτι oτιg μdρεg μαg
τo γλωαoιxd αυτ6 ιδ[ωμα τε(γει ο1εδdν να
εξαφανιoτε( εντελc6g, αφof μιλι5ται απ6
πoλf λ(γα dτoμα, ηλιxιωμ6νoυζ πε8ισσ6τε-
ρo. Γι' αυτ6 απoxτd,, πιoτεfω, βαριiνoυoα
ιoτοριxrj οημαo(α γLα τoυζ Nαoυoα(ουg τo
νdo π6νημα τoυ Στ. Αποoτ6λoυ, πoυ 6ρ1ε-
ται γα oυμπληρc6οει,19 1qdνια αργ6τερα,
τo πρc6τo τoυ βιβλ(o για τo 6διo θdμα. o χα-
QαχτηQισμdg αυτ69 απoτελε(, ν"ατ6' την τα-
πεινrj μου.1νc6μη, φ6ρο τιμfg oτo Nαoυoα(o
ο'υγγραφdα που αγdλωoε 401qdνια απ6 την
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ται τo αυr,or-o τιυν λdξεωγ πoυ βρfοxoυμε oτη

γqαμματε(α ι6πoιαg γλc6oοαg - oυνηθ6oτερα
αλφαβητιz.iι ταΞινoμημdνων- με o1ετιxrj πQαγ-
ματεiα επ( τη< οημαο[αg τoUζ, στηQιξ6μενη αε
λεξιxογραφιz"οfg xαν6νεg. oι επιoτrjμoγεζ μαζ
αναφι1ρoυr, 6τι με xαταγραφrj λ6ξεων αo1oλ{-
θηxε xαι ο φιλ6οoφog Δημ6xqιτoζ χαι o σoφι-
oτ{g Γoργ(αg.

Tα πρci:τα λεξιxιi τα oν6μαξαν oι αρ1α(oι
'Eλληvεg .,γλι6τταιr. Aργ6τερα, oτην αλεξαν-
δρινη επoyη, dταν η αρ1α(α ελληνιxη γλcδooα
dρ1ιοε να 1dνετα|"' γ"αL τη βυξαντινrj περ(oδο,
γgd,φτηxαν πoλλιi λεξιxd για γα εξηγrjooυν λ6-
ξειg τηg αρ1α(αg ελληνιxrjg, οι οπο(εg δεν 1ρηoι-
μoπoιοfνταγ πια. To πρι6τo λεξιx6, πoυ περιε(-
Χε γ"αL λ6ξειg τηg νdαg ελληνιxrjg γλc6ooαg, 6πω9
ε(1ε διαμoρφωθε( την επo1ri εxε(νη, γρι1φτηxε
οτιg αq16g τoυ 17ou αι.

Tα λεξιxd, λοιπιiν, απoτελofγ απ6 πα-
λιd, τα <βιβλ(α>, ατα oπο(α πρooπαΘotiν oι
oυντdxτεE τoυE να <<απαθαγατ(ooυν, η να ν'α-
ταγρdψoυν τo λεξιλ6γιo μιαζ γλι6ooαg. Παριiλ-
ληλα, οτιg oriγ1ρoνεζ εγγQdμματεg xoινων(εg
διαδραματζoυν dνα gιiλo ρυθμιoτtnι6 τ6οo oε
επfπεδo oρΘoγραφiαg 6oo χαι σε επ(πεδo αη-
μαoιoλoγ(αE χαι oQισμ6νεg φoQ6ζ xαι oε dλλα
ε π (π ε δ α ( φωνολογ ι τι6, συντ αν'τιxd, ετυ μολoγ ιx6
x.τ.λ.). Πgι1xειται, λoιπιiν, για βιβλ(α 1ρηoτιxd,
τα oπo(α απoτελοιjγ βαoιxd βιβλ(α xιiΘε βιβλι-
oθrjxηg. Tα τελευτα(α 1q6νια εxδ6Θηxε μεγd-
λoE αριθμ6g λεξιxι6ν τηg ελληνιxrjg γλc6οοαE, τα
oπo(α πρoiiπoΘ6τoUγ χαι oριoμ6νεg γνι6oειE xαι
δεξιιiτητεg, r1στε να ι11oυν μεγαλriτερη απoτελε-
oψατιν'6τητα απ6 τo 1qrjοτη.

<Σημερα τα βιβλiα ε[ναι oι yiρoι μαg>>, 6γQα_
tpε o Umbertο Ecο, o...δεν τo αντιλαμβαν6μαoτε,
αλλd' o πλoιiτog μαζ σε oιlyxριαη μ' iναν αναλ-
φd'βητο (η μ'iναν εψρd'μματo' xτoυ δε διαβd'ζει)
ε[yαι 6τι εxε[νοE ξει xαι θα ζει μ6νo τη διxη τoυ
ξωη, ενc6 εμεig i1oυμε ξηoει πd'ρα πoλλig'''

'Eγα τιjτoιo 6ργo, τη <μγliμη τηg ναουoα(ιxηg
γλι6ooαgr, θα oαg παρουαιdοω ευΘrig αμ6oωg.

To βιβλ(o, μια πoιoτιχf 6xδooη 2]3 oεχ(δων,
ε(ναι διαρθρωμdνο οτα εξηg μ6aη- xεφιlλαια:

1o xεφ': ΠPoΛoΓoΣ. Aπoτελεkαι απ6
τρειg εν6τητεg:

α) Γενιxι1,, β) Tρ6πo9 oriνταξηg τoυ λεξιxof,
γ) Συντoμoγραφ(εg

2o τιεφ.: ΛEΞΙKo ToY ΓΛΩΣΣΙKoY ΙΔΙΩ-
MΑToΣ TΗΣ NAOYΣΑΣ.

3o xεφ': YΠOKOPΙΣTΙKA KYPΙΩN oNo-
MATΩN (BAΦTΙΣTΙKΩN) ΠoY ΑΠΑ-
NTOYN ΣTrΙ NAOYΣA KAΙ EMΦΑNΙZOYN
ΦΩNHTΙKEΣ KΛΠ. ΙΔΙAΙTEPOTHTEΣ

40 χεφ.: ΣTOΙXEΙA ΦΩNΗTΙKHΣ KΑΙ
MoPΦoΛoΓΙAΣ'

5o xεφ.: ΠΙNΑKΑΣ ΠEPΙEXOMENΩN

Αg δorjμε αναλυτιx6τεQα τo βιβλfo.
Mετd τη αελ6δα τ[τλου υπdρ1ει μια λιτrj αφι-

6ρωoη - αντ(δωρo τoυ συγγQαφdα: < Στoυg δα-
oxd.λoυg μoυ τoυ Α' Δημoτιxoι|Σyoλεioυ Nαoιj'
σηζ χαι στoυζ xαθηyητig μoυ τoυ oxταταξloυ
Λαππε[oυ Γυμναα[oυ NαοιioηE>. Αxoλoυθoιjν
οι αελ(δεg του Πρoλdγou, με λατινιxrj αg(θμη-
αη, 6πoυ o συγγQαφ6αg oτιg τQειE επιμdρoυg
εν6τητε9 τoπoθετεiται απι1ναγτι στoγ αναγνc6_
στη για τουg λ6γουζ πoυ τoν oδ{γηoαγ στη συγ-
γaαφli τoυ βιβλ(oυ, τη οτι1,oη τoυ χαι τov τρ6πo
διαπραγμdτευσηζ τoυ υλιxoιj τoυ.

Πιo oυγxεxριμ6να:
Στην ενιiτητα με τiπχo <<Γεγιxd,> o συγγQα-

φ6αg θεωρε( ox6πιμo, αντ( πqoλ6γoυ, γα με-
ταφ6ρει μ6QoE τoυ πρoλdγoυ τoU βιβλ(oυ, πoυ
εξ6δωαε τo 1989 με τfτλo <<To Γλωοαιxιi Ιδ(ωμα
τηE Nιiουοαg (ΦωνητLτ4η - Moqφολoγ(α)>>, τo
oπoio 6τυγε τoυ B' πανελλ{νιoυ βραβε(oυ απd
τη <Γλωooιν"η εν Αθηναιg Eταιρεiαr, παρdρτη-
μα τηζ Axαδημ(αg Aθηνι6ν. Torjτo τo πρd,ττει,
6πωg δηλc6νεL <<21αι λ6yω τηg επιxαιρ6τητd'g τoυ
αλλd xαι yιατ( αυνδ€εται d.ρqηxτα ριε τo παρ6ν
Λεξιx6, το oπo[o απoτελεi τη oυν61εια τoυ πQo-

ηyo'ιjμενoυ βιβλiου"' Aξζει τoν ^ι6πo να διαβιi-
ξουμε λ(γεg γραμμ6g απ6 τoν <Πρ6λoγo>.

<Στη oημεqινη φd'oη τηg αvd,πτυξηg, διει1ρυν-
σηζ χαι εξ€λιξηg τoυ τoμiα των νεoελληνιxιbν
oπoυδr7ν xαι ιδια(τερα' των yλωαoιxeiν ερευνriν,
επιβd'λλεται yα επιQQιφθε( ιδια(τερη βαρι1τητα
πQοζ την xατειiθυνoη τηg i.ρευναg xαι μελ€τηg
τ ων δ ιαφ 6 ρ ων ε λληv ιx riν yλω αα ιx ιbν ιδ ιω μdτ ων,
πqoδπdθεoη απαρα[τητη yια τη μελ6τη 21,αι εQ-

μηνε/α των διαφ6ρoυ yλωooιxcilν φαινoμ€νων τα
oπolα ενυπd'ρyoυν στη σημερινη xoινη Nεoελλη-
νιxη yλc6ooα...

.'. 'oμωζ, τα yλωooιxd' αυτd' ιδιriματα, τα
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απαντ6μεyα 6yι μdνo ατov ελληνιx6 yεωyQα-

φιx6 yrbqo αλλd' xαι iξω απ6 αυτ6ν, τεiνoυν να
εxλειιl'loυν oλooyεqcλg, αy δεν 6yoυν εxλειιllει ηδη
αρxετCι' απ6 αυτd'...,

Και o oυγγραφdαg oυνε1ζει oτον <Πρ6λoγo"
τoυ 1989 με τοUζ παρι1γoντεg πoυ ε(ναι υπειjθυ-
γoι για τη βαθμια(α εξιiλειι|.rη τωγ γλωοoιxc6ν
αυτι6γ ιδιωμιiτων, αν<iμεoα στoυζ oπο(oυg ξε-
1ωqξoυν τα M.M.E., η ξενoμαν(α, η αοτυφιλ[α
χαι η xαταλυτιxrj επiδραοη τoυ 1ρι1νoυ στoυζ
6μι};υ1ουg φoρε(g τoυ γλωαοιxof ιδιι6ματoE.

Αxoλoυθoιiν οι εξηγrjσειE τoυ για τoγ τρ6πo
ο'υλλογrjg τoυ υλιxotj, που ξαφνιdξoυν ευ1dρι-
στα τoν αναγνι6oτη χαι απoχαλιjπτoυγ τo μd-
γεθog τηE πQoσφoρdg τoυ αxι1ματου ερευνητri,
πoυ δεγ υπrjρξε πoτd ειδιxdg γλωooολ6γog,
ατην π6λη μαg. Σε διdoτημα oαρdντα 1ρ6νων o
Στ. Απooτdλου, με υπομoνη χαι επιμoγη, oυν€-
λεγε xαι xατ6γραφε τιg λ6ξειg γ"αL τα oτoι1ε(α
φωνητιxrjg χαι μoQφoλoγ[αg τoυ γλωαοιxoιj ιδι-
ι6ματo9 τηg πιiληg μαg. Πoλljτιμη πηγ1i τoυ, πdρα
απ6 τα πQoσωπιγ'6" ατιo6oματα, oι γdρoντεg
Nαoυοα(oι του πdρxoυ πoυ oυξητοιjoαγ στηγ
τoπιν"η διdλεxτο διιlφoqα θ6ματα χαι oι οτεγοf
τoυ συγγενεig, γηγενε(g Nαουoα(oι, xυρ(ωg τoυ
β6ρειoυ τμriματog τηE π6ληg (π.1. Αλι6νια, oδdg
Aνταρτι6ν), 6πoυ τo γλωοοιx6 ιδ(ωμα €γει πε-
ριοo6τερουg ιδιωματιoμοrig xαι ιδιαιτερ6τητεg
στη φωγητιxη (πιο βαριι1 xαι αgγιiαυQτη oμι-
λ(α).

Η πqι6τη ενdτητα xλεfγει με μια oιiντoμη
ιoτoριxrj αναφoρι1, απoxαλυπτιν"η τoυ τρ6που
πoυ χQησιμοπoιε( τηγ ιστoQιτιη τoυ γgαφrj, για
τoυg λ6γoυS πoυ υπdρ1oυν oτο γλωαoιxιi ιδf-
ωμα τηE Nιiουoαg λ6ξειg με ξ6νη ετυμoλoγιxrj
πqo6λευoη. M6oα οτo πdραoμα των αιι6γωγ τo
πoλυεθγιx6 Aγατoλιx6 Ρωμα[x6 τιρdτog, ν"ατ6'
τo συγγQαφ€α, αντ( του dρoυ Bυξαντινη αυτo-
xρατoρ(α, πoυ ε(ναι ιiρoE τε1νητ6g, δημιοriργη-
μα τωγ ιoτoριxι6ν των νει1τερων 1g6νων ) <<?cατα-

xτηθηxε με τη oειρd. τoυ χι αυτ6 απ6 τo μεyd'λo
εyθρ6 τoυ' τoν αρyα[o ελληνιx6 πoλιτιαμ6 xαι
μεταβληθηxε τελιxd' oε ελληνιατιx6 xρdτog>>.
Στη διdρxεια 6λων αυτι6ν των γεγoν6των η δι-
ε(oδυoη λ6ξεων απ6τηλατινιxf , oλαβιxri, αλβα-
νιν'η xαι τουqxιxtj γλι6οoα υπrjρξε τ6oo ιo1υρη
<<clστε ο εξoατραxιoμ6g τoυζ να xαταoτε[ αδ,ιj-
νατoζ διαyqoνιxd'.'Ετσι, παyιrΙlθηxε oριατιxd, η
χaηση τoυζ>>.
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Στη δειiτεqη ενιiτητα με τiτ}νo <<TqιiπoE οιi_
νταξηE του Λεξιποιi> o oυγγραφdαg αναφ6ρε-
ται αναλυτιxd oτoυg xανιiνεg πoυ αxoλοι1θηoε
ιιατ6' τη oιiνταξrj τoυ. Oι εξηγrjoειg πoυ δ6γει
ε iναι ιixρω ζ y"CΙταxoπLoτιx€ g xαι ιδ ια(τε ρα ωφ6-
λιμεg για τον αναγνι6oτη, ειδιx6 χαι μη. Πoλrjτι-
μη ε(ναι η ουνδρoμri των oτοι1ε(ων φωνητιxrjg
χαι μoQφoλoγ(αg πoυ υπdρ1oυγ στo τελευτα(o
xεφιlλαιo τoυ βιβλ(oυ βoηθι6νταg dτoι τoγ αγα-
γνιioτη γα πQoσεγγ[oει 6να γλωooιx6 ιδ(ωμα
πoυ €γεt επιβιc6oει oε xd,πoιo βαθμ6 oτα oriγ-
χQoγα χQ6για, παρd τη μoρφoλoyιν'η χαι φωγη-
τιxli μεταβολ{ πoυ υπdατηααν οι λ6ξειg τoυ με
την πιiqoδo τoυ 1ρ6νoυ.

Για λ6γoυE πQαχτιχofg 1ρηoιμoπo(ηoα π(
γαχεE xαι παραδε(γματα γ'αι απ6 τo βιβλ(o τoυ
1989, αxoλoυθι6νταg, 6μωE, τη oειρd ταξιν6μη_
σηζ τoυ Λεξιxoιi. Διευxρινζω πωE η επιλoγrj ε(-
ναι xαΘαρd ενδειxτιxrj ν"αι 6γt αντιπQoσωπεUτι-
xi τηg riλη g πoυ γ"αχ6πτει τo Λεξιx6.

Αg δοιjμε, λoιπιiγ παραδε(γματα παραγωγηg
λ6γoυ τιcιτ6' πε ρ 

(πτω oη'
1. To APΘPO
oριοτιπιi Π.γ. oνoμ.: oυ μπατoιJλαg x6φτει
Γεν': η μorjτoxα απoιi την αγιλι1δα
Αιτ.: ιφιρdμι τα τιντξιq6ντγια
Aιiqιοτo Π.y. oνoμ.: αxoιiγιτι 6ναg x6ρxαg
(=τριξdνι)
Γεν.: αν"otyoυντι γ6λια απo6 xdτt γυνα(xιg
Aιτ.: τρoυxoυλιodμι ndτι xofτoουρα στoυγ
γxρdμoυqα
Κλητιxi πτcδoη _ πooαφωνiαειq:
-ω Π[ππα (Φ(λιππα), εiοι ιδιi;
-'Eι, παμεiτι (:n6*ε) να φιiγoυμι αγρηγoυ_
aαE(ζ).
-Mdρι Λιoαβo{δα, τι ταξιριiτι (=xαx6) ηταγ
αυτ6 απof επαθdμι;
2.T^ O\ΣΙAΣTΙKA
3. TA EΠΙΘETA
Π.1. ου γαμπρdg ε(νι ιiμουqφoυE

η oυqνfθα ε(νι παqvαqoυτli (=πoιxιλ6χaωμη)
τoυ 1ι6νι εiνι μπλιοιiτxαβoυ (=γεQουλ6)
3". ΠΑΡAΘETΙKA
4. oΙ ANTΩNYMΙEΣ
Πqoοωπιxds Π.26. ιμdvα μι ε(παν γα τoυ πoυλι-



μliσoυ ( :τετciΞι,l) οιαπι1ρα

KτητιxdS Π.1. αποιi τιE διxdE τoυ τιζ πρoυν69
ε(γι τα τροι1ι'cι

AιiQιοτε< Π.x. τoυν τqι1βηξα iγαγ αιd,τoυγ
(=γ'αoτoνz.ι ). dpια τι οιιiτoυγ
5. TA ΡH\ι{TΑ
Boηθητι'z'iι Π.γ. ε(1α γτγυo ξουβανdδι
Π'1. δα ε(μι oτoυ oπkι γ"ι δα οι πιριμ6νου να
dρθειg

ΠQιilτη oυξι:4q Π.χ. oριoτιxη ενεατr7τα ενεQyη-
τιxηg φcυl,li; _ αλε(φoυ τη φιλ(τoα (=φdτα ιilω-

μιοf) μι zoυλιdoια (=ταχ(γι)

Π'γ. oριoτιxη ενεατcΔτα παθητιxηg φωνηq - ζα-
λ(ζουμι π6τι τηριi_l απoι1ιpηλd
Π.1. o ρ ι ατ ι x ti μ i λλoντ α ε ξ αx o λoυ θητ ι x ο6 π αθη -

τιxηg φοlνlf ζ -.y6 δα xqι1βουμι χι αζ παλαγ(oυν
(=ψdχγoυ\,) αυτoινoi
Π.γ. Ευxτιxη παραxειριiνου παθητιxηg φωνηζ
_ x€oxι (_μαxιiqι) να €γει qαφτεi τoυ οιαλιβι1-
Qι για τoU γαμπQ6, δα παντριφτε( την Kυριαxrj
γιατ(
Δεfτερη oυξυγ(α Π.1. oριατιxη παρατατιxο6

παθητιxηE φωνηζ - πqαοxαλνιoιiμoυν (πιτoι-
λιdμαι) απoιi του νιρ6
Π.γ. Υπoταxτιxη αoρ[oτου παθητιxηg φωνiζ
- ,iμα μπoυντηθι6 (:τQυπηθι6) oπ' τηγ τσα-
πoυρνιι1 (:αxαγθcδδηg θι1μνog) μι πq{ξιτι τoυ

μ6ρoυg
Π.1. Πρooταxτιxη ενεoτcδτα ενεqyητιxηζ φωνηζ
_ πηλιiλα αγληγoυραζ γα μη oι τοαxι6oει ου
ντqαγιiτηg ( = αγρoφf λαxαg)

6. Η METOXH
Π.1. τoυ βρ6φoυ fταν αβαοxαμ6νoυ (ρ. αβα-
οπα(νουμι) xι x6ντιιilιν γα οxιiοει οτα xλιdματα
7. oΙ ΠPOΘEΣEΙΣ
Π.x. ιξ ιτ(αE απ' αυτdγ ξoυριξoυμfoτι ιjλοιγoι
ιμε6g

8. oΙ ΣYNΔEΣMOΙ
Π.1. ααv αποιi μπιτιοdμι (=19λειι6oαμε) τoυ
oxιiψιμoυ, εxατodμι να πQouγιφτof μι
9. TA EΠΙΡΡIΙMATA
Π.γ. Δ ιoτ α xτ ι x d' - τ dγατιg -τ dγατιg φx ιd,ν ε ι πω g

αντιErιιJτι ( :ντQdπεται)

Π.1. Βεβαιοlτιxd' - ιpdματα μι λεg. 'oxι αρd,

o x. Απooτ6λoυ οτo x6ντρo, αριοτερd' o φιλ6λoγog x. Στotδηg xαι δεξιι1, o μαθητrjg K. Λαxηνdνog, xατιi την
παρoυo(αoη τoυ βιβλ(oυ oτην Eοτ[α Moυoc6γ Nι1,oυοαg (21412008)
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α}'ητγεια oι λdγου

10. TΑ EΠΙΦΩNΗMATA
Π.γ. Θαυμαoμ69 _ μαοιαλιi! Nα μην αβααxα-
Θε(g μνια 1αρι1 ε(αι
Π.γ.'Εxπληξη _ 6ιντε, ιδιi ε(oι αρd;
11' TA APΙΘMHTΙΚA
Π.γ. Απ6λυτα _ στoυ xυνηγι βαqιοιiμι γτγυo
oιoυλταρ (δ ιg xι 6ν α αγρ ιουπιρ(στιQoυ
12. ΚYPΙΑ oNoMΑTA (BAΠTΙΣTΙΚA)
Π.1. Αιxατερ|νη (η) - η _ Ιxατιρ(νη, Κατιρiνη,
Kατιρiνα, Kατiνxου, P(να, Kατiνα, Kα(τη, Pι-
νotjλα, Pfuxα, P(νταιoυ, T(ντoιoυ, T(νγ"α

Π.γ. Διαμαντηg (o) = oυ _ Nτγιαμαντriζ, Md-
ντη g, Mαντοιiλη g, Mι1μαντη g, Nτγ ιαμαντorjλαg,
Nτγ ιαμαντιixου g (τα δυo τελευτα(α μετατρι1πη -

χαγ σε επιδνυμα)

Π.γ. Κωναταντfνog (o) = oυ _ Koυγoταντiνoυg,
Koυγoταγτ6g, KουoταντorJλη g, Koυoτιixη g, Kc6-
oταg, Koυcπηg' Κιhτσιoυζ, Koυταιαρrjg, Koυ-
τoιoιiληg, Kι6τταg, Nτ(νηg, Nτ[νxαg, Nτιντ(νηg.
Πιθαγ6ν παι Γxoυντedg

Π.γ. Στiρyιog (o) = oυ _ Στ6ργιoυE, Στιργιοti-
ληg, Γιorjληg, T6γoυ9, T6γαg' (τo ι1νoμα ε(ναι
ευyετιx6 xαι παρι1γεται απd το ρrjμα οτεqyιι6_
γω. Δ(γoνταγ στα βρ6φη για γα oτεργιι6αουν,
γα μηγ πεθdγoυν. Kληρoνoμεkαι απ6 γενιι1 οε
γενιι1).
ΙΙAΡATΙΙPHΣEΙΣ: (Η ανιiπτυξη τoυ λriμμα-

τoζ)

To xι1θε λf μμα πεgιιf1ει τιg εξηg πληgο-
φoρ(εg:

A) Moqφoλoyιx1E, δηλαδη αναφι1ρεται τo μd-
QoE τoυ λ6γoυ oτo oπo(o ανηxει η αναφερ6με-
νη λ6ξη (oυοιαoτιx6, επ(Θετo, Qiμα, x.τ.λ.). Στιg
περιπτιioειζ oυσιαστιxι6ν, επιθ6των xαι μετο-
1ι6ν δiνoνται τα τρ(α γ6νη με τιg αντ(oτoLxεζxα-
ταλrjξειg oε ενιx6 xαι πληθυντιx6 αριθμ6.

Β) Π6ρα απ6 τη αημαα|α, xυριoλεxτιν"η xαι ψε-
ταφoριxri, των λdξεων δ(γεται πoλλdg φoqdE xαι
η ετυμολoγ6α τoυg. Eδιi o oυγγραφ6αg, γνc6oτηg
τωγ λαι,xιiγ δρωμι1νων, δ(νει περιoo6τερεg πλη-
ρoφoρ(εg, χωQrζ 6μω9 να ξεφειiγει απ6 τoν αρ-
yιx6 τoυ oτ6γo, την αυστηQη πεqιγραφιxη προ-
οdγγιoη'

Γ) Στ ιg oη μαo ιαx 6 g πλη q o φ o ρ [εq, xυ ρ ιoλεxτιx 6 g
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αλλι1 xαι μεταφoQιχdg, παgαθdτει xαι παQα-
δε6γματα χafσηE των διαφdρωγ σημασιι6γ ι6oτε
να βοηθηΘε( o 1ρrjοτηg απd τα γλωooιτι6' τoυ
βιι6ματα, ιδια(τερα τα επ(xoιγα με τoυ συγγQα-
φ6α. Π.1. oι ααρμι1δι = ε(δoζ φαγητoιi. Noεiται
xαι o βλιixαg, o αν6ητog.

Δ) ΑρyαkE λ6ξει9. o Στ. Aποοτ6λoυ δε διοτιiξει
να πd,γει αναγωγ6g ατo παqελΘ6ν τηg ελληνιxrjg
γλι6αοαg χαι γα διατυπιilγει απ6ψειg για τηγ ετυ-

μoλoγ(α των λ6ξεωγ με επιχειq{ματα γλωαoιxd
ιδια(τερα επαρxη. 'Ετoι €1εt εντoπ(oει πoλλ69
λ6ξειg με αQχαιoελληνιxrj πρo6λευoη, μεριxι1g
μdλιατα χαι με oμηριxη. Π.1. oυ πdντγoιουE,
ετυμ. Απ6 την αρ1α(α λdξη παντo(og (=6 γ69.
ε(δoυg, παg*o(og)

Β) Ξεvιxig επιqqo6g' lτ.x. τoυ λfπινoυ, (λατ. Lu-
pinum) = εfδoζ ναQχωτιχorJ τοξιxoιi φυτoιi. oι
Nαoυοα6oι τo 6ρι1ναν oτην Aqιiπιτσα για γα
πιtlγoυν π6oτρoφεg.

Στ) Πρog επ(ρqωαη των σημασιc6γ τωγ λ6ξεων o
oυγγραφ6αg δε διοτdξει να αντλrioει παραδεiγ-
ματα απ6 τoν τoπιx6 λαTxd πoλιτιoμ6 oτoγ oπo(o
61ει εντρυφrjoει με πλοιjoια αρΘρoγραφ6α.

Συνoιpζονταζ τα παQαπdγω θα μπορoιi-
σα γα πω πωζ oτo Λεξιx6 δ(γoνται oτoι1ε(α οη-
μαoιoλoγιxιf, oτοι1ε(α ανdλoγα με τη oημαo(α
για τo yιατ( ν"αι για ποιo λ6γο 1ρηoιμoποιε(ται
η λdξη, σν"ωπτιν'6", ειρωνιxd,, υβqιoτιxd, οιxε6α
x.τ.λ. Tdλoζ, o συγγQαφdαg oτιE λεγιiμενεg dxλι-
τεg λdξειg παρoυoιιiξει παgαδε(γματα παQαγω-
γrjg λ6γου για γα δηλc6οει την πoλλαπλη πoλλ6g
φoQ6E oημαo(α τoυE. π.χ. dιντι επφ. :δηλωτιxd
εντoλrjg(<1ιντι, πι1,ρτι 6λoιγοι τoυζ χoυσdδι γα
lι6ψτιτoυ 1oυρτιiρι).
13. ΑΛΛoΙΩMENoΙ ΦΘoΓΓoΙ

Στo γλωοοιx<1 ιδ(ωμα τηg Nιioυoαg, π€.-

Qαγ τωγ 24 φΘ6yyalv τoυ ελληνιxoιi αλφαβrj-
τoυ, απαντotjγ xαι ι1λλοι 3 αλλoιωμ6νoι φθιiγ-
γoι (φωνrjεντα) oι oπoioι ε(γαι: α) o φθdγγοg
o oπo(oE απoτελε(ται απ6 τον oυγδυαoμ6 των
φωνη6ντων ι + ε χαι απoxλfγει ηγητιν"6. μαξ( με
τo επ6μενo φωνrjεν πoυ ε6γαι α πQoE 6να ε(δog
τονιαμι1νoυ-αλλoιωμ6νoυ α. o φθdγγog αυτ6g
παρ(oταται oτo λεξιx6 με το λατινιxd γqιiμμα e
(π1. γριντeιi, αρμαθeιl, πατedτα), β) o φΘ6γγog
o οπo(og απoτελεiται απd τoγ oυγδυαoμ6 των
φωνηι1ντων ι * o xαι αποxλ6γει ηy1τιx6" μαξ( με



τo επdμενο φιι)νηεν πoυ εrναι o σε ι'γα ε(δοg τo-
νιομdνoυ-αλλoιωμdνoυ o. Στo λεξιxd o φθιiγγog
αυτ69 παρΓoταται πdλι με τo λατινιxιi γρdμμα e
(π1. Mητedg, Γxoυντe6g), γ) ο φΘ6γγοg o oπo(og
απoxλiνει ηγ"ητtx6' πρog 6να ε(δog τονιoμιJνου
-αλλοιωμ6νου oυ rj ι. Mεταξf τωγ δrio περιπτι6-
σεωγ, η τdαη πQoE τo oυ ε(γαι ιo1υρ6τερη. Στο
λεξιxd παρioταται με τo λατινιxι1γQdμμα u (πx.
γισtαντuQι, μπαχuQι, μπαταλuxι).

14. H ΦΩNΗTΙKIΙ KATAΓPAΦIΙ TΩN ΛEΞE-
ΩN

o oυγγραφ6α9 θει6ρηoε ox<iπιμo, για λ6γoυg
φωνητιxrjg δεoντoλoγ(αg να αxoλoυθfοει τη
μ6θoδo τηζ φωγητιx{g oρθoγραφ(αg (oι λdξειg
γριiφoνται 6πω9 αlιo{γoνται) για γα διααιiloει
ταυτ61qoνα χαι τηγ πQoφoριi των λ6ξεων.

Π.1. α(o)βι1g γqιiφεται ιi(ξ)βoυE λ6γω πρo-
φoQd τoυ ο ωg ξ.

Π.1. μπoυ(ο)μιiE (=επ(πληξη) γqdφεται
μπoυ(ξ)μιi5

To γλωαoιx6 ιδ6ωμα τηg Νιioυοαs, αναμ-
φιoβrjτητα εμφανζει ιδια[τεgηg αξ(αg γλωooιxιi
oτoι1ε[α xυgiωg στoυE τομε(g τηg Mορφολoγ(αg
χαι τηζ Φωνητιxrjg xαι επιoιjρει τo εγδιαφdρον
τωγ εQευγητc6ν γλωοooλ6γων. Για τo λ6γo αυτ6
o συγγQαφ6αg παqαθιjτει oτo τ6λog τoυ βιβλfoυ
τoυ, πQιγ απ6τoy πfuαγ"απεριε1oμdνων, dνα συ-
ν oπτιx6 x ε φι1λα ιo αλλιi α qx ε τ6" lιατ ατoπιστιx6,
απι1 οτoι1ε(α Φωνητιxηg xαι Mogφoλoγ(αg τoυ
πρc6τoυ βιβλfoυ χαι παQαπ6μπει σ'αυτι1 με μια
oημε(ωαη τoν αναγν6στη _ μελετητli για πεQισ-
o6τερε9 xαι ειδιx6τεQoυ 1αραxτrjρα λεπτoμ6-
QειεE.

EΠΙΛoΓoΣ
<Tα λεξιxd' ανηxoυν στη1) 2lατηyoρfα των

yρηατιxc6ν βιβλiωv xαι τωy βιβλiων εxεfνωy πoυ
μπoqoιlν να αντ€yoυν oτo yq6νo. Αυτ6 αημαiνει
6τι παqoυoιdζoυν μια αξιooημεfωτη xαι διαqxη
xυxλoφoρiα' Απ6 την dπoιl'lη αυτη ενδιαφ6ρoυν
6λου9 τoυE εxδ6τεE. Για vα "φτιαyτo'ιjν'' 6μω9
απαιτoιjνται εξειδιxευμ6νη ψc6αη xαι αρxετd'
6ξοδα' Δι1o παρdyoντεζ' δηλαδη, πoυ δεν βρ/-
σιtoνται τ6αo ειjxoλα στη χcδQα μαζ. Κι 6τoι εξη-
yε[ται η αoβαρη iλλειιpη τ6τoιων βιβλ(ων ατην
ελληνιxη yλrlααα. Πq6πει να επισημανθεi 6τι η
6λλειιpη αυτη παρατηρε[ται xυq[ωg στoυζ τομε[g
τηg επιατημηζ, τηζ μoυoιxηg 1αι τηζ τ6yvηg, ενcδ

υπd'ρyει ιxαν6g αριθμ69 oε yλωαoιxd λεξιxd'>.
(Δoυβ(τoαg, εxδ. <Nεφ6λη>).

B6βαια, xdπoτε με πQoσωπιxrj oιxονoμιxrj
αφαiμαξη τωγ συγγQαφ6ων εxδ(δoγται πoλrj
αξι6λoγα βιβλ(α. Η π6λη μαg 61ει αqxετd παQα-
δε(γματα, τo δε βιβλ(o του Στ. Aπoοτdλoυ απo-
τελε( dγα εξ αυτι6ν. Aν ιiμωg πιoτειioυμε πωg βι-
βλ(α oαν αυτ6 πρ6πει να γ(νoυν xτηνια6λωγ τωγ
Nαoυαα(ων xαι 6γι 60 _ 70, (τ6οα ε(γαι τα αγτ(-
τυπα πoυ xατιiφερε γα εxδι6οει o συγγQαφdαs)
τ6τε επιβιiλλεται να αναλdβoυγ τηγ ευθrjνη τoυg
οι ταγo( τηg π6ληg μαE χαι 61ι μ6νo.

Kλε(νoγταg, θα rjθελα να παραΘ6αω τιg απ6-
ιpειg τoυ ιJγxριτoυ γλωoooλ6γoυ μαE xαθηγητrj
x. Γεωργioυ Mπαμπινιιδτη πoυ α1ολ[ααε τα δυο
βιβλiα πoυ τoυ 6ατειλε o συγγQαφ6αg. Mετd την
6xφρααη των σUγχαρητηρ[ων πQoE τo πριiοωπο
τoυ χ. Απooτ6λoυ για τη oημαofα τηg πρooπιi-
θειd τoυ, αημειιiνει χαQαχτηQιoτιγ'6" o x. xαθη-
γητliζ: << Εiναι πoλι1xαλη δoυλειd', 6oo xαλι|τερη
μπoρεi να εiναι μια yλωoooλoyιxη περιγqαφη
απ6 μη yλωoαoλ6yo. H αxρiβεια των πεQιyQα-
φrΙlν oαg ?cαι η επιμoνη σε μια αυατηρc6g περι-
yqαφιxη πρoα6γιoη αε αυνδυαoμ6 με τη βoθu-
τερη yνcδoη τoυ ιδιc6ματoζ }tαι την ευαιαθηoiα
τoυ <<εxταQxoιjg yqηoτηr, δ[νoυν μια βαqιiτητα
ατo π6νημd' σαζ>>.

H μεγαλriτεQη πQoσφοριi τηg ν6α9 προoπιi-
θ ε ια g τoυ Στ. Aπoατdλoυ, ε (να ι, ν"cιτ6. την τ απ ε ιν(
μoυ γνc6μη, η μιχQli παριiγραφog _ απoxdλυιpη
τoυ oτ61oυ τoυ στoγ Πρ6λoγo τoυ Λεξιxoιj του.
<Δεν φιλoδoξri να πιoτειjω 6τι 67ω xαταyqd'ψει
τα πd'ντα, 6μωζ, εiμαι ιxανoποιημ6νog απ6 το
yεyoν6g 6τι απ6φεqαν xαρπoιiζ oι πQoσπd'θειεg
μoυ να διαoriαω 6,τι ε[ναι δυνατ6 απ6 τo yλωo-
αιx6 ιδ[ωμα τηg Nd'oυoαg' Noμξω' λοιπ6ν, 6τι η
βρd'βευoη τoυ βιβλioυ μoυ τηζ 6xδoαηg t989 απ6
την πQoμνημονευθε[oα Γλωααιxη Εταιρε|α απo-
τελεf xd'πoια διxα[ωoη των x6πων μoυ>>'

Σημε(ωοη:

H παρουα(αση τoυ βιβλ(oυ 6γιvε oτα πλαfoια τωγ
εxδηλιiαεων τη g Σ1oλιx{ g Bιβλιoθf xη g του 2oυ Γυ μναo(oυ
γιατηγ Παγxιiαμια Ημ6ρα Παιδιxοιj Bιβλ(oυ με τη 1ρlioη
H/Y xαι βιντεoπρoβoλ6α, ενc6 τα oγετιx6 παραδε(γματα
oτo γλωοoιx6 ιδfωμα διdβαoε o μαθητrjg τηg Γ'τιiξηg τoυ
ο1oλε (ου Λαxηvιl'νog Kων/vog.
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'.'πηραV Kαι μια VUφoπoUλη,

τoυ Zαφειρακ' τηv κoρη'''

Σηκcllθηκεν η Nιd,ουoτα μαζi με την Kαoo6ντρα'

Xαλdoτηκεν η Nιdoυoτα και ρημαξ'η Καoo&ντρα.

Λoυμπoriτ παoιdg τιgγα}uαoε, τιg dρπαξαν Kονιdρoι,

πηραν μανoriλιg με παιδι& και πεθερ69 με νιiφιg

πηραν και μια νυφ6πουλη , τoτ Ζαφετρ6κ' την κ6ρη.

Πεντε παoιd,δεg την βαοτοr5ν και τρειζ την παραστ6κoυν

κι 6να μικρ6 μπε6πoυλο την oερν' απ6 τo y{'ρι:

Περπdτα, μηλο μ'κ6κκιvo και ρ6ιδo μου γραμμ6νo,

μηναν τα ρo61α oε βαροιiν, μηναν η φoρεoιd oου

πoυ ναι 'yεψατ'απ6 φλoυριd κι απ6 μαργαριτdρια;
ofτε τα ρori1α με βαρoιiν οriτε η φoρεoιd, μoυ
(πoυ 'ναι γεματ'απ6 φλoυρι& κι απ6 μαργαριτftρια)

μoν' με βαρεi τo ντt'pτι" μου, πoυ 61ω oτην καρδιd, μoυ,

τoν frντρα μoυ τoν oκ6τωoαν, τoν κ6ψαν το κεφdλη

oτη Σαλονiκ'τoν πηγανε με τoυζ καπεταναiουg

και τιilρα oκλdβα θα γενιil και στo χαρεμ'θα ξ1oω.

τoυ Θωμιi Γαβqιηλ(δη

Φιλιiλoγoυ

1.

2.

J.

4.

5.

6.

1.

8.

9.

1Ο.

11.

\2.

13.

14.

15.

16.

ΣXoΛΙA
1) Αυτ6 τo δημoτιx6 τραγoriδι προ6ρ1εται

απ6τo βιβλ(ο τoυ Ι.K. Bαoδραβdλλη "oι Mαxε-
δ6νε9 xατ6'την επαγdoταoιγ τoυ 1821, 6xδoαιg

Tρi,τη, ΘεooαλoγfuηΙ967> (oελ. 193 σημ'1).
Σε o16λιo, πoυ oυνoδε{ει τo τραγoιiδι, o

οι.lγγqαφ6αζ, πoυ πρoαναφ6ρθηxε, oημειι6νει:

Παqατiθεται εγταιjΘα διαoωθ6γ τραγoιiδι τηg

επo1lig (τηg αλι6oεωE τηE Nd,oυoαg), dπωg το

ηxoιioαμεν εx oτ6ματοg γηqαιιig γυναιx6g εν

Nαοrioη.

Aν λιiβoυμε υπ6ψη μαg 6τι η πρι6τη dxδoαη

τoυ βιβλ[oU τoυ Ι.Κ. Bαoδραβ6λλη, πoυ πQoα-
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ναφ6ρθηxε, 6γινε τo L940, μπoρo6με γα υποθd-

σoυμε ιiτι τo xατ6γqαιpε πριν απd τo ιJτog αυτ6

(πqιν απ6 τo 1'940), oπdτε d1oυμε ατα 16ρια μαg
την παλι6τεQη ωE τι6qα γνωoτr{ μoaφη τoυ δημo-

τιγ"o6 τραγoυδιο6,πoυ παρoυo(αoε στηγ πριiτη
6xδοoη <των δημoτιγ,rΙw τραγουδιι6ν τηg Ndoυ-
σαζ> τo 197] o Tι1xηg Mπdιτoηg με τoγ αγιoτ6-

ρητo τ(τλo <Tηg Kρινιιig> αντf τoυ oρθoιi <Tηg

Eυθυμ(αg Ζαφεtρdxη>r.

2) Στα τριιiντα εψd περ(πoυ 1ρ6νια πoυ με-
αoλdβηoαν ανdμεοα oτην παλι6τεQη χαι τηγ

νε6τερη xαταγραφrj ι1γιναν oι εξrjg αξιoπρ6oε-
xτεg αλλαγ6g:



α) Απooιωπηθηxε o δειiτερog oτtyoE <1αλd,-

σxηγ"εν η Nιdoυoτα χαι Qliμαξ' η Καοαιiνδρα
(τηg Xαλxιδιxηg).

β) Στον τρ(το οτ(1ο d1oυμε ανταλλαγrj Qημd-
τω ανdμεoα στo πρι6τo xαι δεrjτερo ημιατ(1ιo:
τιg xιiλαoε, τιg dρπαξαν.

γ) Aπooιωπ{θηxε xαι ο τdταρτog oτtγog r<πη-

ραν μανoriλεg...,
δ) o πdμπτog ατ(1og ε(γαι αιοθητιi παραλ-

λαγμ6νog. Στην παλιιiτεQη μoQφrj τo πρι6τo ημι-
oτιγιo μoιιiξει με τo αντ(oτoι1o τoυ δημoτιxοrj

τραγoυδιo6 τηζ Σιdτιοταg, τoυ σχετtχoιi με τo

1αλαoμd τηg Nιdουoταg <πηραν χαL μια νυφ6-

πoυλη....,

ε) Η μoρφ{ τoυ δειiτερoυ ημιατ(1ιoυ τoυ dγα-

του οτ(1oυ τηg παλι6τεQηE χαταγaαφrjE <μrjναν

η φoρεoιd oου> 6πωg φα(νεται xαι απ6 την

αντ(οτoι1η dρνηoη (oτ(1og 11) <oιiτε η φoρεoιd
μoυ> ε(ναι η αυθεντιxη, εν6 τo <μηνα τα χoυ-

ντουγoιiνια> τηg νε6τερηg φαiνεται 6τι ε[γαι δd-

γειo απ6 ιiλλο δημοτιx6 τραγoιiδι.

Στ) Kαι απ6 τιg δι1o μoρφ6E τoυ τQαγoυδιoιi,

πoU μαE απαα1oλε(, φα(νεται 6τι λε(πει 6ναg

oτιyog (θα rjταν o δωδ6xατoE, πoυ πρooτ6Θηxε

oε παq6νθεoη απd τoν γρdφoγτα τo oημε(ωμα

αυτ6, yιατ(, (.γειτη γγ6μη 6τι oτην dqνηoη αντι-

oτρdφεται 6λη η ερι6τηoη xαι 6γι μ6νο τo dνα

μ6ρog τηg. Eiγαι μια oυνrjθεια xαθιερωμ6νη

απ6 την επoγητoυ oμrjρoυ).

Στ) oι υπdλoιπεg διαφoq6g δεν νoμζω 6τι

d1oυν xdπoια ιδια(τεgη oημαοiα.

ξ) o Ι. K. Bαoδραβ6λληg φα(νεται 6τι δεγ

απ6δωoε πιoτ6" τo ναoυσα(ιxo ιδ(ωμα η για να
ε(ναι τo τραγoιiδι πιo χαταγoητ6 rj επειδη η γη-

ραιd. Nαoυσα[α, που τoυ τo υπαγι1qευoε ει1ε
επιoτρατεtiαει (oωg την oμιλ(α πoυ χQησιμoπoι-
oriαε,6ταν μιλorjσε σε ξ6νουg....

η) To δημoτιxd τgαγoιiδι, πoυ μαs απαo1ολε(,

απoτελε (ται απd δεxα π6ντε (xανoν ιxιi δ εxα6ξι)
δεxαπεγτααf λλαβoυ g ανo ιμoχατdλη xτoυ g (τoυ g

περιoo6τερου9) ατ(1oυE, oι oπoioι μπoρoιiν να

1ωριoτoriν oε διjo εν6τητεg.

H πρι6τη ενdτητα, τo πρoo(μιo, απoτελε(ται

απ6 τoυg oτf1oυg 1-5. o oτιxog 5, πoυ απoτελε(

την ν"αταx}uε[δα τoυ πρooιμ(oυ, απoτελε( χαι τoγ

,,πρ6λoγo, τηg δειiτερηg εν6τηταg, οτi1oι: 5-15

(τdλog).
'oλoι oι oτi1οι, απ6 τoγ π6.ψπτo ωg τoν δ6-

xατo π€.ψπτo, τoγ τελευτα(o αναφdρoνται στηγ

x6ρη τoυ Ζαφειρdτιη, την EυΘυμ[α, η oπoiα πα-

ρoυoιιiξεται να oδηγεiταt στηγ οxλαβιιi χαι στo

1αqdμι xιiπoιoυ Toιiρxου αξιωματοιi1ου ιτυ μd-

γη με φoρεoιd, γεμdτη φλουριιi xαι μαργαqιτιi-
ρια, μoιdξoγταE σαγ x6xγ"tνo ψηΧo (xo^ιxινομιi-

γoυλη, αστQαφτεQrj oαν ι6ριμo μηλo) χαι σαγ

ξωγραφιoμ6νo (γραμμ6νo) ρ6δι χαL πεQιστoιχι-

oμdνη απ6 oμιh παoιιiδεg (5+3) xαι 6γα μιxρ6

μπεdπoυλo πoυ τη οιΞρνει (ι1θελι1τηg) απ6 τo

1dρι xαι πρooπαθεi να τηζ δc6oει xoυρdγιo xαι
να oταματrjσει γα μoιρoλoγd,ει για τoν oφαγμd-

γo τηE dντqα'

Eiγαι λoιπ6γ 6να δημoτιx6 τραγoriδι αφι-

ερωμ5νo στηγ μoγα1ox6ρη τoυ dρ1oντα τηE

Nιioυoαg Ζαφειρdxη, την Eυθυμ(α, xαt δε(1νει

την αγιiπη τoυ λαo{ τηg Ndoυααζ για την αQχo-

rηoπoιjλα τoυE, πoυ αγτιπQoσωπειjει τα νεαριi
xoρ(ταια 6λων, τα oπofα τη μ6gα τηg oxλαβιιig,

6-8 Aπριλ(oU τoυ 1822 (ψε τo παλι6 ημερoλ6γιo,
|8 _ 20 Aπριλ(oυ 1822 ψε τo νdo) rjταν νιdπα-
γτQεE νυφoriλεg η αν6yyιμεg αxdμη παgθιJνεg,

πoυ oγειQεtjoγταγ την ημ6gα τηg 1αρd,g τoυg.

Η EYΘYMΙA ZAΦEΙPAKΗ

Mε τo τραγoιiδι τηg Eυθυμ(αg Ζαφεtρdxη
αqoληθηxα χαι οτo παρελθιiγ xαι dγα απ6 τα

oημειc6ματιi μoυ τα αφιεQωμ6να o' αυτην περι-
λαμβιiνεται oτo βιβλ(o μoυ .<Tα πιiθη τηg Ndoυ-

σαE στo δημoτιx6 τgαγoιiδι xαι η Mαxριν6τoα>

(Bdρoια 2004, oεχ' 9-10). Tι6ρα επαν6ρ1oμαι

oτo (διo θ6μα επειδη 6xqινα αναγxα(o τo ο1ολι-
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ασμ6 χαι τηζ παQαλλαγηζ, πoυ χατ6γQαψε γιjQω
oτα 1940 oτη Nd,oυαα o συγγQαφdαg Ι. K. Bαo-
δqαβ6λληg, xαι x6πoιωγ ν6ων οτoι1ε(ων, που

μoυ ιJγιναν γνωατd, xclτ6" την ημ6Qα τηE παQoυ-

o(ααηg τoυ πQoαναφερΘdντog βιβλ(oυ μoυ στηγ

Βoτ(α Mουoι6γ Ntioυoαg απ6 την Δημoτιxrj

Eπι1ε(ρηoη Πoλιτιoμοf Nιioυααg (ΔΙ{ΠoN),
oτtg16 Απριλ(oυ 2005 τιαι λ(γo υoτερ6τεqα απ6

επιατoλrj που ε(1ε την xαλοorjγη γα μoυ οτε(λει

o πoλυγραφ6τατοg Nαoυαα(og oυγγqαφ6αg _

ιoτoριx6 ερευνητrig xαι φiλog x. Στ6qγιog Σπυρ.

Aπooτ6λoυ.
<To xoυβd,Qι των νεc6ν πληρoφoριcδν> ιiq1ι-

σε γα ξετυλ(γεται, 6ταν ν"ατ(ι"τη oυξητηoη, που

αxολoιiθηοε τηγ παρoυα(αoη τoυ βιβλ(ου μoυ
απ6 τoγ αρ1αιoλ6γo x. Γει6ργιo Mιlλλιo, δ{λω-

οα 6τι με dβαλαν oε oxdψειg xdπoια o16λια τηg

παoiγνωoτηg Nαoυoα(αg λoγoτ61νιδα9 Θdλει-
αg Σαμαρ<1 _ Περδιxd,Qη για την εμφdνιαη (τo

παQoυσιαστιx6) τηg EυΘυμ[αg Ζαφειρ6ν"η ατo

μυθιατ6gημdτηs <<.... Kαι Αλ6xτωq δεν ελι1λη-

oε> (Αθrjνα L9]1' oεχ.94 _ 95)'

Η Θdλεια Σαμαqd, _ Περδιxιiρη αναφεq6-

μεγη στηγ Eυθυμ(α Ζαφεtρ6τιηγQdφει 6τιηταν
xαλ6xαρδη αλλιi ιio1ημη: ,.Kι η xαημdνη η

Eυθυμ(α (Ζαφειρdxη), πoυ δεγ ε(γαι o(lτε γ"αν

υπoφερτli, πρ6πει νd,1ει xαλrj xαρδιd, για γα μη

ξηλεr1ει τη Mαρ(α...." (τηγ παν6μoρφη φιλενιi-
δα τηg).

H αναφoq6" αυτη 6γινε η αιτ(α γα μιiθω για
το <αβυooαλ6ο μ(οog μεταξri τωγ oιχoγενειι6γ
Περδιxιiρη (πατριx6 επιilνυμo τηζ Θ. Σαμαρι1)

χαι τoυ Ζαφειρdxη Θεoδoofoυ, oιiμφωνα με

φQdση τoυ Στdργιoυ Aπoατ6λoυ xαι για τtE αι-
τ(εg πoυ τo πρoxdλεσαγ.

Για τα γεγεσιoυQγιx6' αiπια τηg 61θρα9 των

oιxoγενει6ν Aντωνdxη Περδιxι1ρη, ιατqof ,

Πελoπoννηoιαxηg xαταγωγηg, o oπo(og εγχα-

τααιdθηxε ατη Nιiουoα τo 1800 xαι tjταν πoλιτι-

ν"69 αντ(παλog τoυ Ζαφειρdxη Θεoδoαfoυ Λo-
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γoθdτη <xdγει μνε(α aε oyετιx(.gγια την ιoτoq(α

τηg Nd,ουoαg oημειc6oειζ τoυ o Xατξrig Kωνiνοg

Mαλoιioηg, πρ6εδρoE τoυ Λαixo6 Συνδdoμoυ

Nαorjoηg <ΑΙΙoΣ ΔHMHTΡΙOΣ> xαι δrjμαρ-

χoζ τη E π6λη g γ"ατ6' τατελευτα(α 6τη τηg τoUQχo-

xρατ(αg χαι τα πρι6τα μεταπελευθερωτιπιir.
O Kωνoταντiνοg Xατξημαλοfoηζ, πoυ {ταν

γαμπρdg τηg oιxoγ6γειαζ Πεqδιxdqη (ε(1ε νυμ-

φευτε( την αδελφ{ τoυ μαxεδoνoμιl1oυ ιατqof
Xρ ιoτoδoriλoυ Πε qδ ιxιiρη ) αναφ ιJρ ε ι oτα <<απo-

μνη μονεrj ματιi τoυ> 6τι ιηdπotoι Nαουαα(oι, πoυ

ανηου1orjοαν 6πωg φα(νεται για την πo}"πιν"η

xατdοταοη πoU επιxρατοdαε τιζ παQαμον6g

τηg Mεγdληg EπανdoτασηE τηE Ndoυoαg, φρ6-
γτισαγ να oυμφιλιι6οoυν τoυg πoλιτιxoιig αντι-

πιiλoυg Ζαφειρdν"η Θεοδoofου xαι Αντωνιixη
Περδιxιiρη με 6ναν αqραβc6να.

Η παν6μoqφη, σαγ dγγελοg (xατ6" τoγ Xα-
τξημαλoιioη) x6ρη τoυ Ζαφειρdxη EυΘυμ(α,

αρραβωνιι1,στηχε τo γιo τoυ Αντωγdxη Περδι-
xdρη Αναoτdoιo. Αλλd, δυατυ1ιig, η oυμφιλi-

ωoη αυτη δεν xριiτηοε για πoλιj. Η Eυθυμ(α

Ζαφuρdxη ιioτερα απ6 λ[γο x6λληoε <ευλo-

γ(α> xαι παρd τιg φρoντ(δεζ τoU <πεθερoιj τηg>

Aντωνι1xη Περδιxιigη δεν γλιiτωoε απ6 τα ση-

μdδια αυτlig τηζ χαταQαμ6γηg αElqciloτιαg, πoυ

<<xατ' ευφημιαμ6ν> ονoμdξεται <<ευλoγ(α>> χαι
απ6 <dγγελo> μεταμορφc6θηxε oε <τdραg>, με
επαx6λoυθo γα την απαρνηθε( o αρραβωνια-
oτιν"6g τηg Αναατdοιog Περδιxdρηg, να γfνει
<<ε^aτ6g εαυτoιj> o oξrjθυμog ΖαφειρCιl{ηE χαι
να τιμωρrjoει τoγ <ιlxαρδo> πρι6ην αρραβωνια-
oτtτι6 τηg x6qηg τoυ με μια απιiνθQωπη διαπ6-

μπευση χαι να διαλυΘε( €τoι xcιτ6. τo 1ειρdτερo
τρ6πo η ,,φιλ(α, τωγ oιχoγεγειc6γ Περδιxιiqη _

Ζαφειρdxη, αφfνoνταg πρ6oφoqo 6δαφo9 για
την ανdπτυξη αβυooαλdoυ μiοoυE, πoυ 6μεινε,

6πωg φα(νεται, στιζ Ψυxds των Περδιxιiρηδων
xαι μετι1, τoγ αφανιομ6 ιiληg τηg oιxογ6γειαE

Ζαφειρ6ν"η oτo ολoxαιiτωμα τηE Nι1oυoαζ τoγ



Απρ(λιο τoι' 18]].

Και γεr,ι,d'τcιι το ερι6τηΙ-ια πoια απ6 τtgπηγ6s

μαζ σχετιΖ'd μιε το ταQoυσιαστιx6 τηg EυΘυμ(αg
Zαφειρ(l'zl1 l.dει την αγτιχειμενιxrj αλrjθεια, η
Θι1λεια Περδιzdρη - Σαμαρι1 δηλαδrj πoυ γριi-
φει dτι η Ει'Θυμiα Ζαφειρ6xη ε(1ε oτgαβf μfτη
xαι δεt, i1ται, <<οιiτε χαγ υπoφεqτrj>, αφrjνoνταζ
να ενr,oi1θε( 6τt ηταν 6"o1ημη απd τη γdννηorj
τηg rj ο Kι,jνσταντrνog Xατξημαλοrjοηg, γαμπqιig
των Περδιzdρηδων, πoυ ε(1ε τιg πληροφoρ(εg
του απd την Πεqδιxdρη γυνα(xα τoυ, γ"ατ6'π6"oα

πιθαν6τητα, ο οπο(οE λ6ει dτι η Eυθυμ[α Ζαφει-
ρι1xη απd "dγγελog" που rjταν (απd τη γ6ννηorj
τηg) μεταμoρφι6θηxε οε <τιJElαg> απd την ,,ευλo_

γ(α, πoυ τη βρrjxε, rj τ6λog, ο <ανcilνυμog, λα6g
τηg Nιloυoαg ο oπο(oζ στo τQαγorjδι τoυ τηγ πα-

- ;'- --,- ,;'
_

ρoμoιιiξει με <μrjλo x6γ"γ"ινo xαι qdιδo γQαμμ6-
νo - ξωγραφιαμdνog>;

Eπειδri πιoτεfω 6τι η μνrjμη τoυ λαorj ε(γαι
πιo xoντ6",6αo ε(ναι εφιν'τ6, στηγ αγτιχειμενι-
x{ αλrjθεια, 6'1ω τη γγ6μη 6τι o λα6g τηg Nιioυ-
σαζ, o oπo6og oτo πqι1oωπo τηE αρ1oντoποfλαg
τoυ, τηζ Eυθυμ6αg Ζαφεtρdτιη, θgrjνηoε 6λεg τιg
πρ6ωρα 1αμ6νεg x6ρεg του, xριiτησε στη θιjμη-
orj τoυ την αγγελιxrj oμogφιι1 τηg Eυθυμ(αg Ζα-
φειριixη γ"ι 6ταy αx6μη αυτη ε(yε αυληΘε( απιi
τιg ανεξι1ν(αoτεg βoυλrjoειg τηg μo(ραg τωγ αγ-
Θρc6πων.
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AΓPIA EΔΩΔl MA MANITAPIΑ
EΛIΞlPlo ΖΩHΣ

1. Ειoαyωyιi
Tα μανιτd,ρια, καρπooιilματα των ανιbτερων

μυκητων, εiναι oργανιoμoi ετερ6τρoφoι,

χωpiζ φωτοoυνθετικ6q 1ρωoτικ69 πoυ ζoυν
εiτε oαπρoφυτικ&, εiτε παραoιτικ& και εiναι
ευρ6ω9 διαδεδoμ6να στα βoυνd, μαζ κα1 γενικ&
στη φfo'η. Διαθ6τoνταζ την ικαν6τητα να
απooυνθ6τoυν τη νεκρη oργανικη 6ξ μαζi με τα
σαπρoφυτικd βακτηρια και πρωτ6ζωα, oτηρiζoυν
τo βαoικ6 πυλιilνα τηg κiνηoηζ των oργανικrbν
ουντριμμd,των, μετατρ6πoντα9 την οργανικη
ουοiα oε αν6ργανα ουoτατικd.

Στην Eλλd,δα, 61oυν καταγραφεi 888 εiδη

μανιταριrbν (811 εiδη βαoιδιoμυκητων κα'ι" 77
εfδη αoκoμυκητων), αναγ6μενα oε256 γ6νη και
75 oικoγ6νειεq.

2. Ιoτoρικιi, oτοιxεiα xρηoηq μανιταριcbν
Απoλιθιbματα μανιταριιilν πoυ 1ρονoλoγικd

κατατ6oooνται στην παλαιoζωικη περioδο,
οδηγo6ν τoυζ ερευνητ69 οτην εκτiμηoη 6τι οι
oργανιoμoi αυτοi 61ουν διαρκη παρoυοiα στη γη
40Ο εκατoμμ6ρια 1ρ6νια τoυλd,1ιoτoν. Η λfξη
<μ6κηζ> αναφ6ρεται για πρcbτη φoρ& τo 300 π.Χ.
απ6 τo Θε6φραoτo oτo ι1ργo τoυ <Περi φυτcilν
ιoτoρiα>>, εvιb η ανακd,λυψη τoυ <ανθρcbπoυ

των π&γων> στιζ Ιταλικ69 Αλπει6 τo \991',

πoυ χρoνoλογεiται 5300 p6νια προ Xριoτoli,
επιβεβαιιilνει τη 1ρηoη τoυ μανιταριori Piptoporus
betulinis για διατροφικοfg και θεραπευτικo6q
oκοπotig.

Παρdλληλα επηρ6αoαν βαoικ6q φιλoooφiεg
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τωv Παqασnευηζ K. Oυζoιivη,
χαι, ΚυQιdnoυ A. Pηγαvdxoυ,

Παγεπιατriμιo Ιωανγjγωγ
Eπιμ6λεια Ι{(xoυ Σπιiρτοη

και θρηoκεiεq oε γvωoτοr5q πoλιτιoμo6ζ τηζ
αρ1αι6τητα9.

o Αριoτoτ6iηg, o Πλdτων και ο Σoφoκληg
πιoτεliεται 6τι oυμμετεi1αν σε θρηoκευτικ69
τελετ69 (Eλευoiνια μυoτηρια) dμεoα
oυνδεδεμ6νεg με την καταν6λωoη αφεψημd,των
παραιoθηoιoγ6νων μανιταριιbν, ενrb η ανακ6λυψη
παραoτdoεων και αγαλμd,των σε ο1ηματα

μανιταριcilν oε αρ1αιoλoγικ6q αναoκαφ69 των
Mdγια, στη Γoυατεμd,λα, επιβεβαιιbνει τo
oημαντικ6 ρ6λo που 6παιξαν εκεiνη την επo1η,
εiδη των γενc[lν Psiloοybe Spp. κα1Panaeolus spp.

oτη θρηoκευτικη τελετουργiα των πoλιτιoμιbν
τηg Λατινικηq Αμερικηg. oι εικ6νε9 αυτι1g με την
επιγραφη <Teonanctl)) πoυ oημαfνει <Σ&ρκα η
Tρoφη των Θεcilυ> oτη διdλεκτo των Mdγια και
των Aζτ6κων, και πoυ τoπoθετoιiνται 1ρoνικ6
oτo 3Ο0Ο π.X., ηρθαν στo φωζ μετd, την dφιξη
των Ιoπανιilν στ1ζ N6εq Xrbρεζ και απεικoνiζoυν
τo εiδοg Psilοcybe mexiοana, τo οπoio πεpι{γει'

ψιλoκυβiνη και ψιλoκiνη, αλκαλoειδη τoυ
ινδολioυ, αντiοτοι1α τoυ LSD.

3. Bοτανικιiι χαραιcτηριστιιcd των

μανιταρι6ν
Tο ocilμα των μυκητων απoτελεi:ιαι απ6

6να η περιoo6τερα κιiτταρα (μυκηλια) πoυ
τo τοi1ωμd τoυg απoτελεiται αιτ6 μτiνη. Tα

μυκηλια αναπτ6oooνται π&νω στ1ζ υφ6q

σαν μικρoi κ6μπoι πoυ θα εξελι1θοriν στα
καρποorilματα των μανιταριιilν. To καρπ6σωμα
(μανιτdρι) απoτελεiται απ6 τη β6λβα (η ρiζα τoυ



μανιταριoδ). τo d,κρo μ6ρoζ τoυ oτfλoυ (π6δι)
π&νω oτo oπoio oυνδ6εται τo πιλiδιo (καπ6λo)'
K6τω απ6 τo πιλiδιo υπd,ρ1ουν τα βρdγμα oτα
oποiα αναπτ6ooονταt τα οπ6ρια. Πριν απoκτηοει
την τελικη μoρφη τoυ, τo πιλiδιo καλfπτεται με
τo β6λο (π6πλo) πoυ oπdει oτην αδξηoη και στα
περιoo6τερα αφηνει τo δα1τυλiδι πoυ για πoλλoιig
Nαoυoαioυg εiναι τo ,rι,cδριoμα των βρωoiμων
μανιταριιbν. Στα περιoooτερα μανιτ6ρια δεν

μ6νει το δαxτυ)"iδι. 'oταν o πiλoq εiναι cΙlριμog

τινdξoνται τα oπ6ρια τα oποiα μαζειioνται και
επdνω oτη oκ6νη αυτη μπαiνουν μιooβραoμ6να
oτdρια 6ταν επικdθoνται τα oπ6ρια. Αυτd,

ξηραiνονται και πωλor5νται oτο εμπ6ριο για
οπoρ&. Αυτ6 εiναι τo Spawn οτο εμπ6ριo.

To βαoικ6 υλικ6 τεyιητ\c, καλλι6ργεια9

μανιταριcbν εiναι τo d,χυρo, πoυ αναμ1γνr]εται

με κoπριd αλ6γων κυρiωq η και αγελ6δων κατd
25oλ και Ι-2oΛ αoβεoτ6λιθο που αναμo1λεriεται

με ειδικη μηχανη αφοri βραxoriν με νερ6, κd,θε

εβδoμdδα μ61ρι να ζεoταθο6ν και σταματηooυν
oι υψηλ6q θερμοκραoiεg. Mπαiνει σε τελ&ρα
1X1 m με β0θοq 25cm και εκεi επ&νω ρixvονται
τα oπ6ρια τα οποiα 6ταν
απoκτηooυν υφ6g (oαν
αρdχvη), πoυ καλfπτουν την
επιφdνεια ρixvεται επ&νω 5-
6οm φυτ61ωμα. Eκεi βγαiνουν
τα μανιτd,ρια. Τα μανιτd,ρια
αναπτtioooνται οαπρoφυτικd,,
παραoιτικd κα1 oυμβιωτικd,.
Ωg παραoιτικd, αναπτfoooνται
oε βd,ρog αλλων oργανιoμcbν.

4. Eiδη μανιταριCbν

Το μανιτdρι στην πρrbτη

φωτoγραφiα τριbγεται, αλλd
oι περιoo6τεροι τo θεωρofν
ακατdλξλo. To μανιτ&ρι oτην
τpi:cη φωτoγραφiα εiναι τα

γvωoτd νυ1dκια πoυ γiνoνται
pLεy"ρτ 1-1,5 κιλ6 και τα

βρioκoυμε κdτω απ6 τιg oξι69.

Tα πιo oημαντικd, dγρια
εδιilδιμα μανιτd,ρια στη

χωρα μαg εiναι: Xerocomus chrysenteron,
Lactarius salmοnicolor, Macrolepiota procera,
Hydnum repandum, Boletus edulis, Armillaria
mellea, Αrmillaria tebescens, Cantharellus
cibarius, Agaricus campestris, Clitocybe
οdora, Hygrophοrus οhrysοdοn, Hygrophorus
ruSSocοreacius, Caloοybe gambοsa, Lepista
nuda, Amanita οasearia και Αmanita franοhetii,
τα oπoiα διακρiνoνταlγ1α τη θρεπτικη τoυq αξiα
και τo ιδιαiτερo αρωματικ6 τoυg πρoφiλ.

Αναφ6ρεται 6τι oτην αγoρ& τoυ Moνft1oυ
διακινo6νταν στιζ αρy"eq τoυ 20ou αιrbνα, 835
τ6νoι αγρiων μανιταριιbν τo 1ρ6νo ενcil oτη
Γαλλiα τ6τε εμπορεfoνταν δrio 1ιλι&δεg τ6νoυ9
d,γριεg και καλλιεργοriμενεg τρo6φε9 (tuber sp.).

Σε dλλεg χωρεζ 6πω9 η Πολωνiα και η Pωoiα
εκατoμμιiρια κιλd, μανιταριιbν oυλλ6γoνται κ6θε

1ρ6νo απ6 100.000 πεpiπoυ oυλλ6κτεq. Στην
Ιταλiα τα δικαιιilματα ουλλoγηq των ειδcbν Tuber
Sp και bοletus sp. ρυθμiζoνται με ειδικ69 dδειεg
αξιιΙlνoνταg απ6 τoυq oυλλ6κτε9 να περνo6ν απ6
εξετdoειg για την ικαν6τητα oυλλογηg'

Στη διdρκεια τηζ γερμανικηg κατο1ηg 6παιξαν

S,**a*x s*& w:e sβ

-ξ ...iwΜ*s &#* ffisΜ&i$,ffiι
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σπoυδαio ρ6λο oτην επιβiωoη μεγdλoυ μ6ρoυ9
τoυ πλη θυ o μof oε o ρ ειν69 και η μιορ ετν i,c, πεpτoγ6g
τηq 1cbραg μαg. Στη Ndoυοα, τα κυρι6τερα εiδη
πoυ μαζεriovται απ6 πολλο69 μανιταρd,δεq εiναι
ταπpoβατiσια και τα ελαφioια,}νιγo τα αγελαδινd,
και τα νυ1dκια η και η <πoρδη τηq αρκo6δαζ) σε

μικρ6τερo βαΘμ6. Yπd,ρ1oυν και d,λλα, πoυ ξ6ρει
μ6νo o κ. Mατoακfδηg'

5. Xημιιcι'i oδoταoη _ Θρεπτικιi αξ{α τcυν

μανιταρι(bν
Θεωρotiνται ιδανικη πηγη αφoμoιωoiμων

πρωτεtνrbν, τρoφη με λiγα κορεoμ6να λiπη και
νd,τριo, μειωμ6νη9 θερμιδικηg αξiαg (1Ο0gr
δiνoυν 22cal) καθrbq και ικανoπoιητικη πηγη

βιταμινcilν τoυ oυ μπλ6γματo9 B, C και D, oιδη ρoυ,
ψευδαργ6ρoυ, φωoφ6ρου, καλioυ, 1αλκo6,
μαγvηoioυ και oε\νiου. To υψηλ6 πooooτ6
υγραoiαg (82-95%) επηρεdζει καταλυτικd, τη
oυγκ6ντρωση των d,λλων θ ρεπτικιbν oυ oτατικrbν,
dρα και τη διατρoφικη τoυq αξiα.

oι λιπαρ69 6λε9 περιλαμβdνoυν 6λε9 τιg
oμ&δεg λιπαριbν oυoτατικιbν των τρoφiμων
6πω9 ελεr5θερα Χιπαρα oξ6α, μoνo-δι και
τριγλυκερiδια, oτερ6λεq, εoτ6ρε9 των oτερoλc[lν
και φωσφoλιπiδια 6πω9 και μειωμ6νο ποoooτ6
περιε16μενoυ λiπoυq αν& εiδog, dρα oυμβd,λoυν
oτη μεiωoη τoυ σωματικori βd,ρoυζ με μ1α δiαιτα
xαμηλcilν απαιτηoεων οε λiγα Χνταρα'

Eiναι ιδανικη τρoφη ωζ πρoζ 6λα ο1εδ6ν
τα αμινoξ6α ενιb ι11oυν υψηλ6τερα πoοooτ&
θρεoνiνηg, τυρooiνηq και αργινiνηg σε o16oη

με την πατ6τα, τo καρ6τo κα1 τo κoυνoυπiδι.
oι πoλυoακ1αρiτεg yιτiνη και β-γλυκ&νεg
αποτελoιiν τoυg βαoικo6q τ6πoυg φυτικcbν ινcbν
στoυζ μriκητεg. Η μτiνη εiναι υψηλοπoλυμερ69
παρ6γωγο τηg 1υτoβι6\9, 61ει Θετικη επfδραoη
oτη μεiωoη των επιπ6δων τηζ 1o\οτερiνηζ στoν
oρ6 τoυ αiματοg.

oι β-γλυκ&νεg εiναι πoλυμερη τηq γλυκ6ξ19
ενιil με β-1,3 και β-1,6 γλυκoζιδικorig δεoμofg
πoυ φαfνεται σε in vitro πειρd,ματα να 61ουν
επιδεiξει ευθεiα κυτταρoτοξικη δρdoη εvαντioν
των καρκινικrilν κυττd,ρων, εvιil oε in vivo μελ6τε9
σε πειραματ6ζωα, αντικαρκινικη δρdoη μ6oω
ενio1υoηq τoυ ανoσoποιητικo6 oυoτηματoq. H
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εvιo1υτικη δρdoη στo ανoσoπoιητικ6 o6oτημα
μειιilνεται 6ταν τα μανιτd,ρια διατηρo6νται
oε υψηλ69 Θερμoκραoiεg και oε υπεριilριμα
μανιτdρια.

Mελ6τη oε εδcilδιμα μανιτd,ρια τoυ δdooυg ο'ε

πεpιoμtg τηζ Δ. Mακεδoνiαg και Hπεiρoυ, 61ει
δεiξει 6τ'ι" τα μανιτdρια μαq εiναι πλoιioια oε
oiδηρo, μαγvηoιο και ψευδd,ργυρο 1ωρig μ6λυβδo
(Pb) και κdδμιo (Cd), λ6γω ελλεiψεωg τ6τοιων

ρriπων οτα δd,oη μαq.

6. Φαρμαιeευτιιci αξiα

<Kαiειν δε τα μεν oαρκιbδεα oιδηρioιoη, τα δε
ooτcbδεα και νευριilδεα μr5κηoυ . Aπ6 την επo1η
του Ιππoκρd,τη ηταν γvωoτ6g o1 φαρμακευτικ6q
ιδι6τητεq των μυκητων, o oπoiοg το 500
π.Χ' πρ6τεινε τη χρηση πυρωμ6νου μtiκητα,
πιθαν6τατα τoυ εiδουg Fomes fomentarius (Ιοκα)

για τιq περιπτιiloειg καυτηριαoμcbν ooτrilν και
νεfρων.

Mεταξ6 των μανιταριrbν πoυ εμφανiζoυν

φαρμακευτικη δρdοη και επιδρoδν oτη μεiωoη
τηg oυνολικηg 1oληoτερ6λη9, oτην ελdττωoη
τηg LDL (κακη 1o\oτερ6λη), oτη μεiωοη τηq
αρτηριακηg πiεoηg και των επιπ6δων oακx&ρoυ
oτο αiμα, oυγκαταλ6γoνται τα εiδη: Lentinus
edοdes, Αuricularia auricularia -judae, CordyοepS
sinensis, Ganoderma lucidum, Grifοla frοndosa,
Pleurοfu s οstreatus, Tremella fu ciformis, Agaricus
bispοrus, Hericium erinaceus, Flammulina
velutipes, Trametes versicoloη Agoriοus bΙaze|
Schizophyllum οοmmune και Cοprinus cοmafus.
Πoλλd εiδη τoυ γενoυg Pleurotus, για παρd,δειγμα

παρ&γoυν lοvastatin, θναν αναoτoλ6α τηg HMG-
coΑ ρεδοriκτασηζ, η oπoiα χρησlμoπoιεiται oτη
θεραπεiα τηζ υπερ16ληoτερολαιμiαg ενcb τα
τελευταiα 1ρ6νια τo επιστημoνικ6 ενδιαφ6ρoν
εoτιdζεται oτην lentinan, 6ναν πoλυoακ1αρiτη
πoυ απoμoνcbνεται cιπ6 τα εiδη Lentinus edodes
και Grifοla frondοsa, και εμφανiζει ισχυρη
αντικαρκινικη δρdoη, μ6oω τηζ αυξημ6νη9
παραγωγηg μακροφdγων και T:λεμφoκυττdρων.

(Απ6 το περιοδικ6 <Xημικα Χρονικα> τεδyοg Ι
Ιαν.-Φεβ.2007)



ταξilι υτΠΥ ιατoρiα, σToν ττoλιτι gF61
rην ομoρφιd τηs φι3oηS Και τηq, 4ι'lιis..,

Ν.1ε oημαwrκd5 αρxαr6τητε5, ανετrτυγμdvη τoυρlοτlκη, πoλlτloμικξ καr αθλητrκη
υτoδoμr], παι,dμoρφα τοτriα, εξαlρετlκd τoπIκd προ'16ντα, ζιυvτανη παρdδooη καl

ζεoτη φrλoξενiα, η Ημαθiα εiναl rδαvrκd5 τrρooρrομ65 oλdκληρο τo 1ρ6vo.
'Εvα ταξiδι ττoυ μ6λιq, τελειιfiαετε, Θα Θ{λετε να To αρyiαετε ξανd!

ffr,;
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