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Σιl,uε{ωuα τη; Σ6νταξηE
i :'': -.;.
Ξ ' .. . '- 1 :^ -': Ξ :i,: -\,ηjρι'ο.rαζ χQατd"τε

σTι':' 7.:' _ :
ε)'lιξοι'ιtt- "' ]. ] - ] 'τ' : alucιτcι, η
σημαντlχ)i ει!' :' Π;, ' |-.:ει(.) τ1]Ξ

MπoδλαE' dj"iι'z.,''. '' : ' -. l''''ιjιl 7l''l1'γ!6ηy
πoιητ(i)ν τ\ζ Nd'Oτ'oι'".: .-τ, _ '' :'/ ' ' e zδοoει
αχ,6μαπoιητιx6goυλ).o7i<' ο.).).,':'''''', Duφ oυν'|
Mια xαλη {{/ε1jση> απ6 τoL\Ξ :τooβ)'ηματισ,ιιoLi:
τoυζ θα βρε/τε στιζ σελ[δε: τ('lL' :τεQιoδιz()L1

μαζ. Αx6μα' τα α6ντoριcι :τO).Lτιστιχd ...χU"ι
dλλα αy6λια τoυ τQι!ιηνoυ' πoυ δε[χνoL'τ' 6τι
ηταν o.Qχετd' πλo{oιο σε δραoτηρι6τητεζ'
χαι η σL1νd.ντl]σll των ,τo)'ι6l' '1lοφο/τ(ι)ν τηζ
τdξηg τoυ '67, με Ιτλotσιo φωτo^ilQC'!.C lzο τ'λιxd'
Θ iλoυ με να ?lαθ ι ε Q 

(6σ0υ με τ ετ o ι ε : ε :τ ε τ ε ι o.χ ε ζ
xταQoυσιd'σειζ yι' αυτ6 xd'θε :τQ0σφoQd'
δεxτη"

Και μια αναy21αiα δι6ρθωoη: oι )'εξo.πε;
πoυ εΙtεξηyo6σαν τιζ φωτoyQαφ[εζ ^i'ιC!. τCr.

διiο νεxρoταφε(α στo ΓιανyαχoΙ6Qι !ιaΙ':zι''.1'
.'.αyd.πoδα: H :τQ(i)τη q(-''lτι:Γ''aC..'!.'.' στo

l Tι., | ΞzooτCl{ειo των

τoυζ' 'lαι να συy
πεQιoδι216 μαζ.

Καλd xαλοxα[ρι.

Διαx[νηoη πεQιoδιχ6y
Εμβιioματα συνδQoμiζ:
.{λdξανδροg Oιxov6μoυ
Κcιρανd,τoιoυ 2, Ndoυoα- τr' j'' ]:]] ]93EΟ (TK 59]ΟΟ)

_\ημοτιxr{ BιβλιoΘriπη Nιiουιrα ;
i 3 τηλ' 2332Ο]-+1 _



Ev σUvτoμΙα''.

Θετικη ανταπδκριoη απο τoυ; αναyνcboτεζ τoυ περιoδικοδ μαq βρηκε η ν6α μαq oτηλη με επιλο-
yη πoλιτπτικcbν και αλ)'εον ειδηoεων απ6 τo τελευταiο τρ[μηνο. Συνεyfζουμε λοιπ6ν την σταχυoλοyηoη
καποιων απδ τι; oημαντικοτερεq πολιτιoτικ6 

-c 
ειδηoειζ τoυ περασμ6νου τριμηνου' ζητcilνταc ταυτδxρονα

αυyνcl4ιη yια δoεq-και ε{ναι αρκετi -c-παραλε[πoυμε.

Mια oliγxρoνη <<Aντιγ6νη>> απ6 τo Θεα_
τρικ6 εργαoτηρι τoυ 1ou Λυκεiου

Στo Δημoτικ6 θ6ατρo παρoυoιαoτηκε
oτιq 5 Απριi.ioυ. η τραγωδiα τoυ Σoφoκλη "Αντι-
γ6νη'' απ6 τουq μαθητ69 τoυ 1oυ Λυκεioυ. Mια
dκρωq ενδιαφ6ρoυoα παρd,oτασI, βε το λ6γο του
Σoφoκλη να εiναι πα'ι'τυ. επiκα-ιρο: κα'ι συl/κι-
νητικ69, θiγoι'τα: θεμα.τα οτc,l-: η υτακιlli στoU:

γραπτoriq η dγραφoυq ι,oμουΞ, η θεoη τη: '..ι,ι'αi-

κα-c στην κoινωνiα και η o16oη μεταξf τωι' δυo

φfi'7.ιυl'. η αι5εριoικη αγaπη.'Hταν μια ευρημα-
τικη και καινoτoμo;. απδ oκηνoθετικη dποψη,
παρdoταoη, δουλεμ6νη βε uεμ-lα.1i1 και αγdπη απ6
6λoυq τoυζ συντελεoτθg. Τo ερ,,o 

'ταρoυσιdστη-κε με ofγ1ρor,η ενδυματo7.o',,iα επιδιcilκor,ταζ να
υπoγραμμιoτεi η δια1ρoνικoτητα τc!)\' uηιlυμd,-
τωV τoυ 6ργoυ και η απ6λυτη oυ,,7-μ.οι'η ατη1ηoη
τoυg. Xρηoιμoτι-lιηθηκαν επioη: οτοι7εiα απo τη
i.αiκl1 παρdδοoη και καθημεριι'η. uη oτοuoιilδη:
εκιpoμ'lα τoυ i"o'.,οιl. Ιδιαiτερo εr'διαοερoι' στo1-

γε1o απετελεoε η ει'd-i.αγ"i1 περιooοτερι_l]\' GiΙo

4

θνα πρooωπο στoυζ κεvτρικoδq ρ6λου9 τηg Αντι-
γ6νηζ και τoυ Kρ6oντα, εvαλλαγη μdλιoτα πoυ
λdμβανε yωρα επ1 oκηvηq.

To 6ργο παρoυoιd,oτηκε σε μετd,φραoη
Kciloτα Mfρη, ενcil τη oκηνoθεofα, oκηνoγραφiα.
ενδυματoλoγiα και μoυoικη επιμ6λεια αν6λαβε
ο Αλ6ξανδρo'c 0ικoν6μου. Tη 1oρoγραφiα και
κινηoιoλoγiα επιμεληθηκε η Δημητρα Xoι'δμ.ρ-

γι&wη-Tζ6κη, ενcil τo τραγo6δ1"'oΕp{Dτtl''.. . ;ιr!,
τραγoυδηθηκε ζωντανd, επi oκηνη:. oυr'εθεoε l:

Ελ6νη Nατodκoυ.

To ρ6λο τηq Aντιγoι'η: μoιραoτηκα\' ιΙε

μεγdλη επιτυxiα oι Κι'.lι'oται'τir'α Τdντση κα1

Λiα Kωoτεi"iδου και τoυ Κρεoντα oι Θεooιi-ο:
Αμαr,ατiδη- και \iκο: Bαρβ6ρηq. Στο ρo7.ο τη:
Ιou11ι'η: η \Iατiι,α Κoυκoυτod, τoυ φδi.ακe-ι o

Kcδoτα; Φυκιdρηg, τoυ Aiμoνα o ΔημooμΓ,'lli
Kοκoβiνog, τoυ Tειρεoiα o Mαν6ληc Λιοi.ιo: και
τoυ Αγγελoιl oι Γρηγ6ρη9 Δεληpηoτο: και lα-
νηg Nταβ6ραq. Eυρυδiκη η Δημητρα \[αi.ιιιμ'lα
και Eξdγγελοc η Δεoτoιr'α Aι,doτη. Φροι,r_lι']i ρ1

Γιιιμ-l',ρ; oικοι'οιιου και -ιuor' Σιιιoι'ιαι.. 1ρρο':
ιΠοi.iτε_ τη: Θηβα:t o7.oι 01 ;σμlαiaι'ιlj κα1 oι
Εi'ει'η Aδαuοτoδi.oυ. Eυα7γεi'iα fικταuπαι,η,
Efα Kαi'αΤτ_iδoυ. Πετρorii'α Ρoτiιoυ και Ελιod,-
βετ Mηττα. Τρα7oυδηοαν: Ε7"ει,η Αδαμoπofλoυ,
Ευα^.1^γ εi"iα Δικταμπdνη και Νiκοg Bαρβ6ρηq.

o'Διiφι'εc και Πικρoδιiφνεt" απ6 την
ooΑΙPΕΣΙΣ"

H θεατρικη oμiιδα (AΙΡΕΣΙΣ)> την oποiα
απoτελofν oι Παι'α^,,η: Kαρυδαg, Mdλιog Αδα-
μiδηζ, ΓιrΙlργo: Πειo-: και Γιcbργog Kαoαπiδηg,
παρουoiαoε στo δημoτικo θ6ατρo απ6 |4 t'ωg



17 Απριλioυ, το 6ργο τοlr'_\. Κε1αiδη - E. Xα-

βιαρ6 "Δd,φνεq και Πικρoδ9.6ι'ε-ζ". oι oυγγρα_

φεiq 1αρακτηριoαr' τιl tΓ_;'ιr τoλιτικη κωμωδiα.
Στo 6ργο απομυθoπ.',11r1\',Τσ1 oι νooτρoπiεq που

αντιμετωπif61ir τl1ι' ποi.ιτικt1 εξουoiα ωg μfoο
ικανoπoiη o\ Ξ iμ. ιl σ ι,) rικιi:r, επιδιcbξεων, πρd,γμα

πoυ γir,ετα.ι ιιε κατα.i-ιrτικ6 xιof μoρ. oΙ τ6ooερι9

εραoιτ6p'ε:-;7.l''. ιrιιι]: ε-:α1ρετικd θμπειρoι στo

θεατρικo σσ.\ 1ιi i -'_ *.' ;.l1 1'l i. τoυ δη μιoδ ργησαν τΙ'l

ν6α αυτη θεατμ'''η'_ _ -. , -''l τ;η \αoυoα, απ6δω-

σαν τo πα.ραιiο:ι ;: ι' - \,_ \diιιε\'o τoυ 6ργου

με ιδανικε-; ερμιll\'ε1.:. '' -:.'' - _ .',.'.:ιι: o n'α:
τoν dλλο, γεγονog πoυ <(πει_\ι1a:. ] :a ''-' ;'1. 5;1'll-ι;

θεατ€g πoυ παρακoλoδθrioαr' βi/.-i ιι:' '\ ]- i- ': : 
'i 

: r _

ροκρ6τηoαν τιg τθoοεριq παραoταoε1* στι

τικ6 Θ6ατρo.

Tη ο'κηνoθετικη καθoδiγηoη και διδα-

oκαλiα αν6λαβε ο Δημητρη: Αραuπατζo77"ου. τα

oκηνικd o Aλ€ξανδρo-: oικor oιιου εl'ι'l 1l σκllνo-

θεoiα ηταν oυλλoγικr1. απo τα. μεi"η τη: iιrια-: τl'1:

oμdδαq. Η πρι'υτη παραoταoη (|4l4) αQ1εplιnθ11μg

oτoν αεiμr'ηoτo Γιcbργo Boγιατζori}η, ιδρυτικ6

μθλog τηg θεατρικη-c oμαδαg τoυ "Ζαφειρd,κη".

Eυ16μαoτε καλη oυr,61εια στ]l\' πρooπ6-θεια και
oτην επαν&ληψη αr,τiοτoιχων επιτυ7ιιilν oτο μ6).-

λoν.

Θεατρικ6 Bραβεio στo 8oΔημοτικ6 Σ/'o'
λεio

Σημαντικη διdκριοη εiχαμε για τη θεσ.τρι-

κη oμ0δα τoυ 8ou Δημοτικοt Σ1oλεiου. πoυ α.πε-

σπασε τo 2" Bραβεio oτoυq 8oug Παr'ε7'7-l1ι'ιoυ:

Mαθητικoδq θεατρικofq αγιilνεq με τo ερ^1ο του

Ιdκωβoυ Kαμπαν6λλη <To μεγ&λo μαζ τoiρκo>

trι] aλ-Π','olJεoiα \ημητρη Bαντoη. 'Ελαβαν 
μ6-

". : ',, _.''.ι.ι-,_.. ]l'ιi-+-τε: Γεc;:ργιοc Bdντoηg, Ευριδ.
_ ;. : ' 1'.' ''.i: Γiη_'ι.'i'ιαδοι,. Θεoδ. Kανα-

Pακjl:. ].l : _ Ι :__ :_''.l.' '. i'': K" ρια*η':. Γεωρ.
Mακη. _\τ... ''.1- ι::- ::' ::. Γι_ι','. \Iτιi.ιoδρηq,
Δcbρα Mπir'οι,. _\.:'._: ' _':- τκι.-. Ιι,-lαι'. Τoι6-

γκαζ και Kατ. Φικιdρη. Mπρdβo στα παιδια και
oτo δdoκαλ6 τoυq, καθιil-c κα1στην Kλειιil Mπoδ-
σκα που επιμεληθηκε τα κooτofμια.

o Bαγγ6ληq ΨαΘιiq, Eπiτιμοq Διδιi_
κτωρ

i:_ :-ι Ξr'lιlΓjδι1σl(κα παr'ηγδρια και τα

' :-, ] . .:. _ -_ :' _ 
": a 1 :.':".._,_- - -.ι ] ιiκ;ι,lt-. τοιl Τuη ματo;

\1ιlι,σ1κ] - ::'-. - : "' .' l.,- ι: iΟL] Παι'επιoτη-

l-ιiοι, \Ι ι':, ''.l-l:. \αι. o δικo; μαζ o Bαγγε7-η:.

o α.;'α;-:,': ]ε .'l7_.ll ; μ.',r'ιiφαio: οργαr'oπαi7-τη-.

11-ll-i ;εr-'κ' ', ]ι *ι;._' ].'11_'ρ1'61 τoι) κα1 τo\'τ1ι'] αι]ιl-

1-lΞι\ ,.:.{' '. :'... _- _{ .. :.''.' -':i.,' :''' ":ιτiuοι'
.iι.lιiκτο|lα' τιμl1 πoυ σπα\'1α uπojιδεται σt '<Νo1-

νοfq θνητο6gr, μη πανεπιστημιακotic δη)-αδη.

και oiγουρα απoτελεi την καλfτερη α\'α';η'ι;]L11ση

για τηv μεγαλη πρo-

οφoρd του Bαγγ6λη
στη\' τoπικη, και 6μ
uoι'o. μoυoικη πα-

Ι-'.'αδoση.

'oπωq αvα-
oερει o Τακηg Mπα-
ιτσηζ στην θκδoοη
<Mπoιiλεg>) τoυ

Λυκεiου Ελληl'i-
δωv, o Bαγγεi.l1-
Ψαθ&q γεwηθηκε



στη Nd,oυσα τo 1936. Aπ6 πoλ.r1 μικρη ηλικiα
καταoκεfαζε αυτοo16διεq φλoγθρεζ με τιq oπoi-

εq 6παιζε 6,τι ηθελε. Aπ6 τα €ντεκα 1ρ6νια τoυ

oυμμετ61ει σε κoμπα\,iα (Toι&φκα) και γρηγo-

ρα ξεπερv& τoυζ συνεργατεg τoυ και <εροlτεtiε-

ται)) τo ζoυρνd,. Mυεiται στoυζ oκoπoυc και τoυζ

ρυθμofg τoυ κoρυφαioυ μα'c δριδμενoυ απ6 πα-
λιorig ναoυoαiουg (Tρυφων Xατξ1τρfφων, Td-

oηq Mαρκoμπiτoηg κλπ) και απ6 τo 1955 πoυ o
τ6τε δημαρ1οq Αλ6κoq Xων6-c τoν προoλαμβ&νει
ωζ oργανoπαiκτη oτι'c <Mποδλε;>) μεχρ1 oημερα
oυνοδεfει κdθε 1ρ6νo το μεγαλδτερo μπoυλoriκι
κdθε απoκρι6, 1cilρια οι φoρ6q πoυ oυνoδεr5ει 1ο-

ρευτικd oυγκροτηματα τηζ π6λη'c μαq oτιq εξoρ-

μηoειq τoυg αν& την Eλλdδα και τo εξωτερικ6,
oυμμετ61oνταζ σε διdφoρα διεθr'η φεoτιβ6λ'

Σημερα θεcορεiται 6ι'α-: απ6 τουg λiγουq

γvriloτεq τηg ελληr,ικηq μουoικη; παρdδooηq,
που τ6oα 1ρ6νια την υπηρετεi, oυνoδε6oνταζ με
τoυζ σκoπorig τoυ τιq <Mποr5λεg> τηg Ndoυoαq.
Kι οι <Mπoιiλεg> oτ&θηκαν δiπλα του 6ταν ενδri-

θηκε την ακαδημαTκη τηβειι,ο, οτην κατdμεoτη
αiθoυoα τελετιilν τoυ Πανεπιoτη μioυ Mακεδονi-
αq. Για τov Bαγγ6λη Ψαθ6 μi\oαν πoλλοi oτην
τελετη τηq αναγ6ρευσηq. o iδιog 6μωq μiληoε με
τoν δικ6 τoυ τρ6πo. Mε τoν ζoυρνd τoυ. Kαι ξε-
οηκωoε φoιτητ69, καθηγητ6g, προoκεκλημ6r'οιlc
και πoλλoυ; il α'oυoαioυ: τoυ ;ταρακΟi.ot ΗQ|l$(.(\'

την τελετη. Mπραβo και
πdλι μπρdβοl

Tο Poυμλoυκι(bτικo
Ιδiωμα

<To ιδiωμα τoυ
Poυμi'oυκιof εiι,αι ελλη-
νικη γλcboσα πoυ κρατα
απo τα αpγαiα 1ρ6νια.
6xει ζωη 4.000 ετcbν. Ei-
ναι 6να νεoελληνικ6 ιδi-
ωμα πoυ κρατα απ6 την
αρ1αiα αττικη διdλεκτο,
εiναι oυι'ε7εια τη:. Nα τo
αγαπηoετε και \'α τo κρα-
τηoετε ζωνται'ο οoo μπο-
ρεiτε. Δεv εiναι i-αθo: τηq

φ6oηζ, εiναι εξε7'ι'iη. . ' ).

6

Tα παραπd,νω τ6νιoε μεταξι1 &λλων ο πα-

νεπιστημιακ6q καθηγητηζ κ. Χρ. Tοoλ0κηζ στην

παρουoiαoη (10/6) του βιβλioυ τoυ κ. Δημητρη
Δελι6πoυλου <To Pουμλουκιcbτικο Ιδiωμα>, 6να

βιβλio πολri oημαντικ6 για τη διdoωοη τoυ ιδιcδ-

ματoζ.

To βιβλiο τoυ πoλυγραφ6τατoυ κ. Δελι6-
πoυλoυ καταγρd,φει για πρcbτη φορd το 7i-ο:ooι-
κ6 ιδiωμα τoυ Poυμλουκιof .'Eνα ιδiωμα πoυ απ6

πoλλofq θεcυρουνταν μια 1ωρig οημαoiα. \'τoπ1o-

i'αi.ι'α. ο:oτooo απεδεi1θη απ6 τoυg πα\'επ1στημ1-

ακorig και ερευνητεg oτι μαg 6ρxεται απευθεiαq
απ6 την αρxαiα ελληνικη γλcΙlooα και α.πoτεi'εi

oυν61εια τηg αττικηq διαλ6κτου' <Απo τl1r'Aγiα
Τρdπεζα τηq γλcilοoαq δεν πετοr1με oυτε n'α ψi-
xoυλo>l, εiπε 1αρακτηριoτικd o κ. Toο7.ακl1-:.

Tο Λιiκειο Eλληνiδων Ι{ιiουσαξ στo Πε-
κiνo

To Λriκειo Ε,λληνiδων Nαoυoα: συμ-

μετεiγε, μαζi με dλλoυg πoλιτιoτικoδ'q i.αο7ρα-

φικοrig φoρεig και συγκρoτη1-ιατα απ6 τη 7.ι,lμ'lα

μαζ, στην υψηλof επιπ6δoιl πο7.ιτιοτικtl 7ιoμ.'11i

πoυ διoργανcbθηκε στll\' t\'αμ-lΝτliρισ. βραδια τoυ

6o' oλυμπlακιlι, Φεοτιβαi' ,,Πεκiι'o ]008l, και
τι!]\' πo7'1τiστικιυ\' εκδη7.cδoεcI)\' "Meet in Beηing
]ι'lιts". oroυ η Εi'λdδα ηταν 11 τιμιιbμει,η 7cilρα.



Mε την επιμ6λεια τoυ μoυσικoi.oγoιl καθη',,ηττ1

κ. Λd,μπρoυ Λιdβα παρoυoιdoΤ!l.i€ σΤιl κιr'ε-''κ.i
κoιν6 6να ofνθετo oπτικoα.κοιioτικo ξ1εαιια ιιa
θ6μα τη δια1ρovικη πoρεiα και ε:εi-ιΞη τη: εi.i-η-
νικηg ;-ιoυoικηq παρd.δooη: α.τo τηι' αρ1αιoτητα
ωζ τιζ μ6ρεζ μαζ, με τιC Πσ'μ'ltιιβι-l).€: ,,κouuατιcill,>>

επιλεγpι6νων απ6 τηr' κιι'ε Ξικτ1 ιι ιl ιl oικo 7'o μ'l ευ τ1κη

παρdδooη, πoυ πρoβα7'ε τα- κ.''ιr'α οr1uεiα" αναμε-
σα στoυζ δfο παναρ1αιoυ: ποi-ιτιοuoυ-c. Ιδιαiτε-

ρα δυνατη oτιγμη τηc εκδηi.ιυoη: θεalρηθηκε η
παρoυoiαoη τoυ δρcbμιει'oυ ,,\1τoυλεg>> πoυ ξε-
oηκωoαν 61ι μ6νo τo τερα-oτιο θθατρο αλλ6 και
τουg προ6δρoυζ τηζ Ελληl,ικη: Δημoκρατiαζ κα1

τηg ΛαTκηg Δημoκρατiαζ τη; Κiι'αg που παρακo-
λoυθorioαν την εκδηλιυoη l

Tα <<Πoλιτιστικd Δρcδμενα> τηζ B6ρoι_
αq γιoρτ&:oυ\'

<o πo7-ιτιoμιo: εir,αι πρ6κληoη. Θα αι,τα-
πoκριθor1μιε...>,. Kαπι1): ετσι αποιoαoiiει λ1 εκτε-
λεi η πρcilτη συ\'τακτικτl θΞ1τμrΟτΙl Τι,l\' .,Πoz.ι;ι-
oτικcbν Δρωμ6νωι')). τΟι) τεμr1g5,,"o, που Ξεκir'η-
σε να εκδiδει εδcb και 15 7ρoι'ια η Δημoτικη Eπι-
1εiρηoη Toπικηg Πoλιτιoτικr1; και Koινωνικηg
Ανdπτυξηq B6ρoια9 με τη συνεργαoiα τoυ Συνδ6-
oμoυ Φιλoλ6γων Hμαθiαg, και πoυ γιoρτdζει oτo
τελευταio τεf1oq τoυ, τo 4'7o, τα πρωτα τoυ δεκα-
πεvτd1ρoνα! Σημερα η αιoι6δοξη διαπioτωoη εi-
ναι 6τι <<6ταν, παρ' 6λε9 τιg αντιξo6τητε'ζ, θvα πo-
λιτιoτικ6 περιοδικ6 καταφ6ρι'ει r'α υταρ7ει δi7c'l:

r" αι'αιτrκj-ιιl-
\'εται. σTl ιιΠ1_

ιlει οτι τα. κα.-

ταφ6ρνει. . . >

Aυτ6q εiναι
πoλιτιoμ6q!

Απ6
τη μερια ιια:.
απo τ]'l σι)-
r,τακτικη ετι-
τρoπη τη;
<<Nιαoιlστα:,,.

ευ1o!-ιαστε
τo ,, αδεi.ιoo>

περιoδικo \'α
oυνεxioει για

πol-i-α πd-i'α ακ6μα xρ6νια να εκδiδεταl και να
ι1 [ι : 6"l'}\',i l_'\o ι1ευ ει. αυ μβ&λλον ταq παντ α oτη δι6-
.' ,.l-l ;. ", .:ιrl.{εi{')\'η: τoπικηc ιoτoρiαg, αλλd
και 6:a,'. ' i', r'ι.J]i,rL] ηρll."- 1l.'1μ.1 ;ι.οβr-ηματιoμ6.

H'Eλενα νικητρια στo "Sο 1'οu think
you can dance"

H νεαρη oυμπoλiτιooα μα; Εi-εl'α Toικι-

τiκoυ. αι'αδεi7-Aηκε τεi"ικα r'ικτ1τμlια στo χoρευτι-
κ6 δια'iοlι'ισιtιi τoιl \ΙΕGΑ "So yοu think you can
dance" oτι: 16 Ιoυr'ioυ. Η 'Eλενα 

μετ& απ6 πo7"-

z.oι,: .rη.,'ε- ο',r-ηρη; δoυ)'ειdc κα1 πρoετoιμαoiα:
κ1-1'' εi'ο.,"τξ, : i'1:i i':_t\'α_.'(r)\'lσΤti uε τοi.δ ικαr'ου: και
,:l.:ι..)-Ο_, .lιl: χΟiε]Ll;ε:. Νεμl$165 i-ιε τι_ ιy'1lφoυ: τC|)\'

τηλεθεατιilν την αντiπαλ6 τηg και πηρε τo μεγαz.o
6παθλo, μiα υποτρoφiα για 3 1ρ6νια oε μια απo
τιg μεγαλriτερεg Ακαδημiεg 1oρoti τηc BL1ετα\'iα:.

με 6λα τα 6ξοδα διαμovηg και διατρoφη'c π).ημ'''69-

μ6να. καθcb-c και 100.000 ευρcil. Η ιικητμrι61 ,11'α-

κoit,cυoε 6τι θα μoιραoτεi τo βραβεiο .-- u; τη
δiδυμη αδελφη τηg Φ6νια. η ι'lτΟlLt εi7ε απo1ω-

μ-lηoει λiγo νωρiτερα απ6 To i,_'_' 'υ_i1αρητη-

ρια λoιπ6ν oτα δυo κορiταιcι κi':1 τoυζ ευ16μαoτε
καλη ουν61εια με τιt σπoι'ιi,:: τoυζ κα1 παντα επι-
τυ1iεg.



To ΠPoΣΩΠE|o ΤHΣ MΠoYΛΑΣ

του ΘειiδωQoυ Ζιιilτα

<Tι5οo λιτιi πρoοοlτεiο με τdοα πoλ-
λι1α{μβoλα, δε ουγι1γτηoα' τοτd xαι πoυθεr,ci>.
6λεγε o γi,fπτη:. τεριη.,,ητ{: zαι εoει,r,ητι]:
Mich Flynn τoν οπο(o ε(yαψε την τrj1η να συ-
ναντrjooυμε 

'ιαL 
γα σUνoμιληooυμε μαξ( τoυ

την τελευτα(α Aπoγ,ριι1 οτην Niιουοα. Kαι
πριiγ1"ιατι αυτι1 xαθεαυτd το τφοοι,lπε(o ε(ναι
που διαφορoπoιεi το δριυιιεr,o τηζ MπoιiλαE
απ6 dχ}'α εl,ιcιι'σioι' 7cιρcιzτt]ρα xαι δΓνει το
οτfγμα απ6 τηr,τρcδτη αrι^,,ιιt] σ'αυτdt,πoι, δε
γνωqζει αx6μα την τελετουργiα. dτι τo δρo1με-
ι,o dρ1εται απ6 τo πoλιi μαxριν6 παρελθ6γ. To
λευx6 τoU πQoσωπεfoυ, oι ο1ιαμdg των ματιc6ν
χαι τoυ οτdματο<. τα zdρατα εγ ε(δει μoUστα-
xιof, η χQυσ]i βorjλα oτo ψ6τωπo, τo ν'6xΥ"ινo
oτα μdγουλα, μαξ( με τηγ ιδια(τερη oημαο(α
πoυ €γει για τo πριiαωπo πoυ εγσαQxιiνει τη
Mπoιjλα, ε(ναι τα πqc6τα ιo1υρι1 δεiγματα που
μαg xιlνoυν να αναξητoιiμε την xαταγωγrj του
δρο1μενoυ oτι : τcιr,iιο ^/.(l.ι' 6 1 τ ε i. ετd : ιιι1 l-1 ι.ll1 : ;r. tι ι
λατρε[αg.

E(γαι γνωoτ6 6τι oτην αg1α(α Eλλιiδα
χQησιμoπoιoιjααγ τo πQoσωπε(ο oε διι1φoρεg
xoινων ιx6( ε xδηλι'ioε ι(. Tα' τε )'ετοι' glγιxι1 πρo-
οοlπε[α τη; θρηoz-ει'τι;,'t-i : lι,,,rj : ε i/.cιι, t ι\ 111 i1ε. -

ρη αημαα[α. Ωg τελετουργιxci πρooοlτε[cι θε,.,l-

ροfνται τα πQoσωπε(α τα oπofα εiναι 1ρηαrιzci
αι.τι x ε [μ ε i,c{ 7.c{ ι απoτε λof γ αναπciοπαoτo μdρο g

σUγχεχQLμιiνηg τεi.ετoι'Q.,,icι;]. oι γραπτdζ μαQ-
τυρ(εg ε(ναι ελd1ιστε( ΖCιι cιr,ετιιοzεΓ< oyετtx6'
με τα τελετoυργιxι1, πρooι,jτε[cι. -Ιoc,lg 

επειδrj
οι περιoο6τεQεζ τελετουο.,,iε: t]τcιι, μυoτιxdg.
Αλλd oι παQαστ6"oειg, τα cι",.,,εicι z.cιι zυρ(ωg
οι oφρα.1ιδιji.ιθoι, xαΘcilg γ.cl'L τ(!. ιιι,cιHt111611146i
πρooοlτε[cι. τcι οτο(α βρ6Θηz'cιι, οε ιεριi] ιιαρ-
τυρofν τηr, cιδιci).ειττη 1ρrjοη τι|]\, :τQι')σ'-,-lτεiι,lν
oτι< τεi.ετουρ.,, [ε : cιτ6 την παλαιοi.ι θ ι zlj. ι:ι;r.ο ιιιι.
επoγlj.

8

'\1ε τ.r .τιroσιl)1εro οι ι1νΘριυποι μπoρο{-
σα\, \,c{ 61'ρ611'i2ι.'-l1τΟι,\' τι: 7Θdr,ιε: Θε6τητε;, τoυg
δα[μοr,ε: τ1l: ιιiι-Tll:. τι]ι,: \,εΖ.Qof ;3. o φdρων
τo πQoσιl)'rεfιl δiji.ιυr,ε τl1 ιτι,ιι1iol.ιzr1 τoυ oy6'oη
με τη θεοτllτcι ;τoι' r-iιτρει'ε ιαι π(oτευε ιiτι η
υπεQφι!σιΖ.rj δυt,αμη πoυ ουμβ6λιξε το πQoσω-
πε[o μετα'βιβιiξεται οτoν (διο πoυ τo φdρει. Στιg
τελετουργ(εζ πoU εΓxαι, oxdαη μιε την αναγdννη-
ση τoU 1ρ6νoυ, τη β7.irοτηoll. τη 1i/oνιμdτητα, τα
προοcυπε(α ειxοr,(οι'ι, \'ι'ΖdΞ r,ε;r.ρci:ι,4, επειδri
απ6 τoυg νεxροι: εgl7ετcιι r1 αt,d.πτυξη, το oπdEr-
μα τηE ξωr]s. \Ιεocι cιτcj τo πρooωπε(o oι ιiγ-

Το τοιlclιυτεiο τηq Mπo{λαE



θqωπoι αντιλαμβι1γογταγ αυτι1: τι: δι,ι,ciιιει: .,'ι_ι

εfγαι δiπλα τoυζ σε oριoμ6ι,ε; 7ρo,,,ru. ,- .: ,,;
για γα εγγυηΘoιiν τo xαιr,oυο.,,ιι.l' Τjl\. ,.iι. 'Ξr '

την ανανι1ωσ\,τT μdηoη σε ιιιcι cιr,ι'iτεQt] 
=υlr1. 

Γι
αυτ6 το πρooωπεfο ηταr, ιεριi z'cιι η 7ρr]oη τoυ
περιoqιoμιJνη σε σι'.,,Ζε7.oιιιει,ε: τε7.ετoυργΓε<
xαι απ6 oυγx εz.ρ ι μι dr,ιι ciτο ιια..

Αυτt]ι,τηr, ιερι1τητα χαι τo οεβαομ6, αυ-
τofg τoυ; zανdνεg χαι πεQιoQιαμorjg πoυ ιJxου-
με στην αρxαι6τητα οε o16οη με τη 1ρrjoη των
πρooωπεiων, oυναντι1,με χαι αrjμερα οτη 1ρrjoη
τoυ πQoσωπε(ου τηg Mπorjλαg. Tο πQoσιl]:τεro
τηg Mπoιiλαg φoρι6ται μιiνo ατd τοι,: ιι]_i\]τε:
xαι μ6νo ν"ατ6' την διdρxειcι τoι, δΟ,''-r:r.ε., l Ο
δ6πoτε d1ει φορεθε( cιτd ciιγετ,-.,_,: l,.ι τι) δ!rιl-]-

μενο. Δεν εz.τ(θετcιι ιΤrll υειi τι|]\, cι\,{JQ(']rιl]\i, Ζαι
ιjταν τελειιδoει το δΟι,Jιιε\,o φυλαoοεται χQυμ-
μdνο μdocr oε μταοfλo για να φoρεθεf πιiλι τoυ
1ρ6νoυ.

o ρ6λοg τoυ πQoσωπε(oυ oτo δρι6μενo
ε(γαι xαθoριoτιxιig χαι μαζ παραπ6μπει ατη μf-
ηση χαι αε μυητιxε1g τελετd<. Mε τoυg αυμβoλι-
oμotJg πoυ φιiρει μα< δεi7ι,ει τη\, \,εΖ.Qιxη ιjΨη
τoυ μtjατη, xαι επειδ{ εfγαι το iδιο o' d7.ι-tι,: τoι,:
ψ6oτε9, παρουoιιiξεταt o Θ(cιοο: ι!r: ε\,ιι :τ(](_ι.,-

ψατιx6 ενωμ6νo ofνoλο ν"αι o7.t..r. ar.:, i:τi.ι'
αrjγoλo ατdμων. Tα oτdδια τη< z'α7.ι,q,1l: Ζ, l
απoxι1λυψηζ τoυ πQoσc6πoυ που φdρει To 'Tιlι,_
οωπε(o oηματοδoτoιjν τα oτdδιcι τl-i: τεi.ετι'l1,1,-
y(αg,τη μετιiβααη οτη μfl1αι1.

o M.Eliade:τc{oc{τll_ι'.,g( οτι οι τε j.ετε: :'
εν61ουν το πdραομα ατιj μιcιr τιiΞι, ,-').'-.7' ,,'-' _,

dλλη, rj την 6γxqιση για μια oποιαδt]ποτε (ιιιt(]τι_
xη xoινων(α> προtiπoθdτoυν π(ιντoτε μια οειqιi
τυπιlηc6ν πoU μποQorjγ γα περιληφθoιiν ατoν βo-
χιγ'6 τυπo <θιiγατo- ανdοταoη> τoυ υπoι|.rηφ(oυ.
Tα πιο ουνηθιoμ6γα ε(ναι: Πριiαωπo xαι οc6μα
xαλυμμ6να με oτd1τη rj με oριομ6νε9 ααβεατoιi-
1εg ουoiεg για να απo1τrjooυν την ω1ρη λιiμψη
τωv φανταoμιiτωv. vεxριxεg μtioxεg5.

To πElooο_lπε[ο τη: Ν,Ιτοt'7.cι: ε(ι,ctι 7.ει'-
x6.Tα αδιαμdρφωτα μdτια xαι oτοιιcι ε[ι'cιι το-
νιoμι1να ψε ^ι6xν'ινo χQ6μα. Με zoz.Ltι,ιr /Οιl]ιιcι
εfναι βαμμdνεg xαι oι παgειιJg πoι, τΟ /ι)ιl)ιια
φθιiνει μ6χQι τα αυτιιi. Tα 1ριiματα τoL, :τΟΟσι|')-

. ,. .to(.)-
{-, 4,c L,i.ι .,'.ll

λευxαi xηλiδεg, [oωg να ηταl, εlι ')-t,,' . ': ., |'7t'ι/L,

η λευxoιi yρrtrματoE διατην μεταμφ[εoιν' η οlο[o'
εiναι yνωoτ6-6τι εy6ννετo ειζ την Ελλd'δα. zcιτd'
την μιiηoιν.rr9 Αυτη η διαπΓoτι,lαη ε(r,cιι cιτoδε-
xτη απ'dλουg τoυ< εQεt!\,η.ε;1,,.

Tην επdλεLψη τoυ πρoοc6που με λευx6
χQ6μα την συγαγτdμε xαι αε αρxετ6g αρ1α(εg
τελετουργ(εζ χαι σε αρxαιoτdτου; ελληνιxοf;
ιιfΘoι':. Eτioη: oτο cιρ7cι(o Θdατρο στιΞ παQα-
,]τ{:iι]ε ι : ι-l L \'8 Ζ" Ο ι-l [ .τ.ιrι, ε ιιφ c(\, |iοι,ταl, φoρof oαι,

ιa': .- : .\ι : lll.θToL'Q.,ι.z-η τραξt]
..::.' : :' .].].Ξ:,€loΔl1μοοθd-

τ_ '_':τειr Kτt1οιφι,ir,τo 
-Ξ.. 

<'..τ?Jl' 
'ιtε1,

Ξ ' ,. '" '/.ι'ι'''i26[|ωl' zc/.ι zcιθCιι'oιιll,
: '4 17. '11i:'1''''1' f ι,' ]t').ι,1 7.1l1

-' | ιlι| ]ι

).ι'',,,i,' ε9 ι','ι jι /(,.Zi)!. LLυ0i ι![,'l'ι,1. '-|
O Aρπoxρατ(ωγ oτo λriμμα <<απομιiτc,lι,', ({\,Cιq ε-
ρει 6τι ,r...ηλειφoν yαQ τω πηλcδ xαι τι, :tιτι.|o,.,',

τoυζ μυoυ[ιiνουgrr13.

Το πρooωπε(o τηg Mποfλα< εzτd: cι:τιi
το λει'zcj χQ6μα πoυ oυμιβο}'[iει τoι ι,i1,. iτ] ι ε_

Qει Ζ.cιι ιiλλα νεxqιν'6' oτoιγ.εkι t-i "u 3;'.1lμ7.,t,; ιTt']-ι-

βο7.ιομοfg. ΠαρατηρcδVTC{Ξ il-. l' --.-,, |17.ε-
.τoι'ιιε 6τιτα μdτια τoυ'/.c,. τ- -:ιrιια τoι'εi\,αι
({.σχ11ψCιτιoτα xdτι πoU :τi,'- -),δει νεzριzr1 dψη
οτoν μυotjμεγo. Η εQιιη\ Ξ.,.l τ1lζ λdξηs μrjω επ(
πQoσc6πou oημα(νει 'z.i.ειr,ι,) τα μdτια μoυ.14 o
Ηoιi1ιog oτο λεξιzd τιrι, αVσΨ6ρει 6τι μυτ6g εG
ναι αυτ6g πoυ δει, ιιιi.cι. o dφωνog.15 Στo λεξιxd



τoυ Σoυ'ιδα, Mfειν οημαfνει αυτ69 που xλε(γει
τo οτdμα τoυ16. Στη Θ6oη των ματιcδγ χαι τoυ

oτ6ματog υπιiρ1oυν μιxρdg τρriπεg για να εξυ-
πηρετo{ν τιg ανCιyν"εg τηg 6ραoηζ χαL τηζ ανα-
πνοrjE. Tα πρo1ειρoζωγραφιoμ6να φρ{δια zαι
ματoτο(νoρα πoυ εμφανζoνται στil\' πρdoφατη
περ(oδo του εΘ(μου χαι στι: ιιερε; μα; δεν πgd-
πει να απoτελo{γ ουoτατι;r'd οτoι1εiο τoυ πQo-
οωπε(oυ zαι πιθαν6ν να oφε(λoγται στην χαιγo-
τ6μo διdθεση για <ωραιoπofηση>> εχ μ6ρoυg τoυ
xαταοxευα.οτ{.

Mε^,,dλο ενδιαφdρoν στo πQoσωπε(o πα-

ρoυoιdξει τo φερ6μενo μoυoτdxι, πoυ η 6ψη τoυ
παραπdμπει αε x6ρατα Η προοdγγιοη αυτη δεν
ενιoxιjεται μ6νο απ6 το 6τι σε ;r.αr'dνα νεxριx6
πρooωπε (o δεν υπdρ7 ε ι ιιΟι, στiι7- ι. αl"χ6' xατ απ6
τo o1riμα. τη διcιιι6ρφιljσ]i τo μιd',εθο' χαι τoγ
xαλλωπιομι6 τoι' εl' i.cj^',οι' οι'ιιβοi.ι;r'οf οτoι7ε(-
oυ. Tα x6ρατα ξεxινofν zατc'l απ6 τη μfτη zαι
εξ61oνταg xαταλrjγoυy πω xdτοl απ6 τα μdτια.
Eiναι οτρoγγυλεμ6να 1oντρd τιdτω απ6 τη μrjτη
xαι oιγd-οιγd λεπτα(ιlgγ\r r/lσ, να xαταλrjξoυγ σε

μrjτεg οτα ιixρα τoυg. Σε δfο oημε(α δεξιι1 xαι
αριoτερd τηg μfτηg xαθc6g χαt στα dxρα τουg
ε(ναι βαμμdνα 1ρυoιi.

Η ι1πoιi.lη 6τι πq6xειται για ν"6ρατα,τεν"-

μηριι6νεται επ(oηg απd τη οydοη τoυ( με τo \,ε-
xριx6 πQoσιl]:τεiO 7.ιlι Τil ιjl'\. ')aιll - ''Ξ .ιΕ τ'il\'

χQυση βof).cι τοι' ιιετιi:πoυ. Πρciz.ειτcιι πιθcιr'ciι'

για τo οrjμπλεγμα τηg ημιoεληνoυ με τoν rjλιo.
E(γαι 6να oι1μπλεγμα - οι1μβoλo πλατειιi διαδo-
μ6νo οε μα^,,ιxοΘρηozει'τιz6Ξ τε}'ετoιlργ(εζ, χαι
πoυ τo σι,\'(ι\'τ(_ιιιε _- . ]Ξ : 7'Γl.L

γραπτd xε[μιεr'cι 7.(ιt σε ]Tιli.i.ιlUΞ iιl).ιτιaι,, _:

oπo(οι $g1, φcι[r'ετcιι \'cι l1ρΘαr' πoτε oε ε:τιιqlj

μεταξt' τοι':. Τcι ;r.εοcιτcι o' di'ου< αυτofg του:
πoλιτιoμo{g ε(ι'cιι ι'Τi'ι.,- l7.(1 ^,'οr'ιιιdτηταζ. Συμ-
βoλζoυν την γεγεσιoι,Ο'. ι\:ι'cιιιtl. την ιo1ιj,
...oriμβoλo τoυ ανδριxoιi Ζ'ι- :.ιι7llτι;r.οf πνε6-
ματo(. 

17 Αx6μια, ταυροz. ε ο ιιτι-' ::i,Ο ι-τφ ι']\/of σαγ
οτιg επιz).l]οει; τoυg τoγ θειi _\ι,:',, _'_-ο1S z"αι τα
xdρατα 6y'οι'l' ;r.αθιερωθε( ι,.,: ει',_ι .\ιιlr'ι,σιαχ6
ο{μβoi'ο. ^,'ιcιτi τρdxειται γι({ Ε\'ι_1 HΕι_-r l1; βi'd-
στη σηζ, τll :'ilιr\' ι ιιciτηταζ, τoγ θ ε ο 1 g,,_, 5 7.ι qci.!ε ι
την γεγεσιoUρ',,d δυι,αμη τηg φυαr1;. _\yj.ι"lιτrε
την επι1ρfσ0jσl] τι|)\' 7-εQdτωγ τη σt,\'ct\τciιιε ;,.ιιι
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ατιg μdρεg μαE σε αρxετιl 6θιμα xαι xυρiωg oτα
, 10

}.ιoυQμπανια'-'

Tα 1qυοωμιJνα xι1ρατα ηταν για την αQ-
yαι6τητα νεxqιx6 ofμβoλο. Eπι1ρ{οωναν μ6νo
xdρατα ταιiqων πoυ rjταν γα θυοιαοτorjν. Απ6
τιζ πεQιγQαφ6g των θυοιαoτιxι6γ τελετι6γ, διjο
τρ6πoι επι1ριioωοηg xερdτων υπηρ1αν. Mε τoγ
πρc6το τq6πo επι1ριiοωναν 6λη την επιφd,νεια,
6πω9 μαg περιγριiφει o'Oμηροg οτην Oδι1οoεια
τηr'τεi'ετουρ',,(α μιια< Θυo[α<. 6ταν o Tηλ6μα1o9
επιο;,.dφτtizε τοι' Ι'JdοτoQc{ στo παλdτι τoυ στηγ
Πιjλo: <<...χαι αε λiγο ο 7ρυoοx6g τα. oυiνεργα τηg
τ6yνηg τoυ xρατc6yταζ' σφυQl xι' α,ιι6νι, oλ6pλ-
2ια' ?dαι τεyνιxιd' ταιμπ[δα, που δοtλευε τo μd'-
λαμα μ' αυτd. Κι' αμ6oω9 τ6τε ηρθε η Παλλd'δα
να δεyτε[ την πQoσφoqd', xι' o Γ!ροg αλoyολd-
τηg NioτοραE το μd'λαμα τoυ δ[νει, xι' αυτ69 με
τ67νη τoυ σφαyτoιi τα x6ρατα yqυαriινει. y' ανo.-
yαλλιd'oει η Αθηνd oταν ιδε[ το τd'μαr,20. Mε τoν
δε6τερo τρ6πo, τoπoθετorjσαγ στιζ dxQε: τι,)ι,

xεqd,των xωνoειδri ελιiοματα.21 xα, .c, ;,'ερcιτα

ε(1αν την εμφdνιση των xεριiτων τoι, :τooσι|]rτεr-

oυ τηζ Mπofλαg. Αυτ6g o δε{τερο; τρdτo: r'iταν

χαι o πιo διαδoμ6νοg xατ6- τηi' cιo7cιιοτητα.

Στιq αρ7cι(ε: crr'τιi.ljq'ει: τα z"ι1ρατα των
ταιiρωr, εξ cιιτicι; τοι' ιr7'r]ιιατoξ τoυE, απ6 νωρ(g
:τ c{ ι) ιr tι ιr t (i ιrτ ll Ζ' (ι\' ;r. cι ι ταυτ [oτη χαν με τη οελrjνη.
Στl1r' ιιι,Uοi.ο'',iα η Θεd οελrjνη πρoooνoμιiξεται
cιμφ(zερωg, δ(xερωg, 1ρυoox6ρατog, xεqα(η,
ταυρ6xερog ταυρι6πι9 χαι παQιστιiγεται με xd-

Qατα. 'Ετσι, ωg oεληνιαx6 oιiμβoλo, τα z6ρατα
απ€.xτηoαν 6λεq τι< ιδι6τητε< τη: οεi'r]r,ηζ χαι
βdρυνcιl, πiιι'ι,-l τιlι: ιir.ε: οι δoΞcιo(εΞ 7'αL τα
: ,--Ξ. ]', ΞΙι7.r_l tιε τ1l ι]εi.11r,l1 . 'Ε..,ιl,αl, οf μβo-
i'.l',',_li ;111-l1llTClΞ iΙ(ιΟι-ll_'ιτι(ι τΟι': ;ιcιθιοτofοε τo

7ι'iρο ιερcj.

Στo μιJτωπo τoU πQoσ(l];τε(oι'. αι,d'μεσα
oτα x6ρατα, υπιiρ1ει 6ναg 1ρυοd< z"fzλο; δια-
μ6τρoυ εν6g εxατoοτof. Yπoθdτoυμε 6τι πρ6-
χειται ^1ια Θιασιx6 αημι1δι. Γγωοτ6 6τι oι μυοf-
μεγoι 6φεραν 6να oημι1δι τo oπo(o αποxτoιjoαγ
ν"ατ6'την διιiqxεια τηg μfηoηg: <<...τo xoρυφα[o
τ6λo9 oα'ιjμβoλo"'τ6oο lου να ξεxωρξει σ' 6να
ανεξd'ρτητo oτοι7"ε[ο τοτ'' ε[ναι η αφραy[δα, τo
ατiξιμo εν69 ειzol'ιzο{ η ατ''uβολιxoιi oyεδιd'αμα-
τoζ yια το oιΔ'ιιcι τοτ' ,ιιιioτη,,]2. To μυητιx6 σημd-



δι παqατηqεiται οε xιlθε μιiηor1. Τα αι'ιιβοi.ιzci
αυτd oημdδια, τα oπo(α εiναι οι'ι,l]Θι,J: /ιιΟl'ι.,,-
μdνα oτo πριioωπo, δεixt,οι'ι, cjτι ιl ιιιiοτtl : ε7.ει
περι1oει με επιτυx(α τil\, μιfηοli.:_] Τα. μι'ητιzci
οημιiδια oυνfθωg rjται, εpιβl.r1μcιτα του γdνoυ<,
rj απη1orjοαγ τιζ δοξαoiε; τoυ .,dνoυ-.24 Εrνα,
τo αγαγνωριοτιzd α1μdδι τηg φυλrj<. Αρ.1dτερα,
dταν η φυλη dπαψε να υφι.οταταL, τo οημι1δι iγι-
νε Θιααιx6 oι1μβoλο πoU απηχofoε τιg δοξαo(εg
τoυ θιι1οου χαι την αγαγγωQισιμdτητα μιεταξf
των μελι6ν.

Mε την ερμηνεfα αUτιi;l,τιl]\, δf o αι,ιιβιi_
λο:ν τoυ πρoοιrlπ ε (οιt. τι|)\, z ε ρiιτι,lι,. τcι ι.}.τιr i. l ι . ι.τ ι]
αρ1αιοτdτοι': 7.ρcir,ι-lι,: τcιι'τιι-ττl'Ζ,_ι'L :.: ]t _.]' 

-

νη χαι του 7,ρι'oοι ιν ι^l.'ll-' f1-_,'' l]_,.' ''_', 1_,' ! (_1ιιειΙιι

oτα xι1ρατα. ε l'τoτ i].) ι, ιι ε δ ι1 ιl ι] ι, o (i\, ι α σι,j l-ιατC/..
Αυτd τα oι,οιiι,ιc{ ι]ι|j!ισ.τ./. oτι; αντιλt1ψειg xαι
oτιq δοξα.oΓε: τιυι, αr,Θριiπων d1ουν θεοποιηθε(
xαt ι"ατ€γroυν εξd1ουοα Θdοη οτη θqηoxε(α xαι
στη λατqε(α τoUζ. o τριiπog απειx6vιοηE τOυE
dμωg oτο προoωπε[ο δημιιlυργε( το oιiμπλεγμα
τηζ ημισεληνoυ, )lγolοτoι] στην αQχαtολoγ6α' To
orjμπλεγμα τη< ημιoε).l]ι,οι' dxει παρατηρηθε(
οε επιτ{μιβιεE oτfλε<, σε τΟι/o^i/Qcιφ[εg, αε νoμi-
σματα τιαι 6γι μ6νο οτoι, ε7.)'cιδι-z.d 71ilρo. E[γαι
dνα oιxουμενιx6 οι1μβoλο πoιl ;τC(ocιτl-iοε [τcιι z.cιι
στηγ Qωμαiν"η επoγη, οε βαi'z'αl,ι7.ιrιi: i.ι,...li:.
αλλι1 xαι oε λαοfE τηg Ιβηριxljg 1εροοiljιtι'lι' ]:
Σε dλα τα ευqrjματα η οελr1νη ουr,οδεiετcl.ι ctτcj
τoγ tjλιo, απd απτινωτd dατρο rj cιπι1 στcιι,οο ;r-cιι

τo ο'fμπλεγμα d1ει 7'ατα^i/Qcιφε( ιl]: \,t7.Qι7.ο ιτυιt-

1}oλο. επειδr] σιiιιqι'll'ι { lιε τι: ι{ι)7({ιΓΞ ι\ι,Ξ,'l,τlι:
}tαι την ορφιz"l] εο1ατο7'ο',,iιι. ο τιjτι]: ι)ιiι.,, l..r':

των ψυ1ιi'lν, pιετα τον Θd,νατο r]τιrr, η ιtεl'tjι,i1 .z'cιι

ο r{λιοg. o Δημητροxciλληg xαι o Moυτοdπουλοg
οημειι6νo'υγ dτι: <<'.. Tην ημιoi.ληνl με τα xiρατα
πQoζ τα επd'νω χαι τo 6'oτqo εξd'xτινo η xυxλιx6
(=ηλιog;) βρiαxoυμε oε πολλig επιτιiμβιεg oτη-
λεg ρωμαi|xriν yρ6νων. o oυμβoλιαμ6E α' αυτξν
την περ[πτωoη ε[ναι yνωoτ6g. oιxουμενιxη xαι
πανd'ρxcιια ε[ναι η δoξααfu' π(l)ζ oι ι!υyi< uετci
τον θd'yατο y[νονται xα.ι o.oτρcι' zι' 6τι τΟ 9 ε^i'-

yd'ρη αιjμφωyα !ι' dλλεg δοξcιolε:' ε[ι'rl'. τ',l,,;
διαμoνηE τοlν ιllυycttν. Στην αρ7cιιc: Ε).).i.''δl.ι. zcιι
φυoιxd' ?tαι στη1, PrΙlμη oι λαi'xig α'τ'τi; \clξcιoi-
εg xι' oι μυθoλoγιxof xαταατεqιοtrιο/ i^,.'ιl'|'!.Ι, Zαι
φιλοooφιxig θiclειg.rr26 To ο{μπλεγμα ιιι,τιi πα-

ρcιτηρε[τcιι ioιο< οε πρoocυπε[ο z"αι μdλιοτα στo
:τLrιrσ._'):τε[o τη: Mποfi'αΞ. .i/ιcι τριilτη φoQd'

Γ'-'a,-.-, (ι:τιi τΟ -τoοσ(|);tειo υτdρxει dνα
7o(,rtι(:.τ:,'rτι _,r 1',1-,::.'. 1l__, _ιr.,",-l L:ι_τ1. 1ρ1r οπo[oυ ο
o:r"οπd: Ψ,.l",a: 1. -i:- €|\ ι. \'(ι ιτL,.,,Ζιr{tΤ€(τo πQo-
oωπε(ιl. Τιl ιιιlι fι'τ. |;l. € .i l |1 11.1,'l1 ε cι.i.t.ο απ6
τo μαντιjλι To Ο]TιlL, :,_,. -a:.:, _i\, ιττιr ι,ε;r.od ^,ια
να μην αvοιγει ll υιlι','υ\'( l τ -' .-' ' :'. .,,[r,εται

χαι στιζ μdQεg μαg. Απd νε7"QιΖε; :τιιυι{σrd.σει(
πoυ υπι1ρxouγ με θ6μα τηr, τρdθεαr1 τι)ι, \,ε-
zροf . φα[νεται 6τι oι αρ1cι(oι τι17.ι.,,cιr' iιε τcιιr,iε:
τηι' ;r.iιτι'l σια^.,6ι,α τoυ νεzροιi 1-ιε το ;ιεψci.r'ι .,,ιcι

\ ξι ι1_\-'ι-l1'ι_lf"g1. _\υπ] τηι, ταιι,(α τηι, oι,ciμιαl'cιι,
- (') \ i: . i., ,j: tι\ {ιUειrε ι ιτrιr ..:τεgι :τε\,-

tjalι'Ξ,, \ (r' /'ai. ι ' Ξ:., ; , a[l/ι]τιι\ ιcι iε-
xαρδιοτοi στα 'l/εi"tα !tΕ oιlι 1 Ζι.i\,{.{τε ;r.cιι i.ε-,,cιτε.
αλλd, με εμπdδιοε το {φαo1-ια. Ζι(L τι] ιιιιi.i.[ μιε το
οπo(o μoυ διJoατε oφι1τι1 τα οαγdνιαr2E. Αυτr1
την oυνrjθεια τηγ ι:υναντdμε χαι στoU< βυξcιt,τι-)ovoυζ χQoνoυζ.-'

Στο προoιllπεio. με το οτo(o μετcι|ιOQ-
φιiνεται ο μ{oτηg, εxτo5 απd τα νεzριzd. oι1μβo-
λα πoυ rjδη αναλfσαμε, υπι1ρ1oυν xαι oημdδια
τηg αναγdνγησliζ του. H oυν{παρξη νεxριxc6ν
7.α ι α\,α\, ε ι|)τ ι 7"ιi]\, οι' ιι βd7.ι,ll, στO πQ o σιl]π ε Γo εγ ι -
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οβει την ι1,πoι|η 6τι πρdxειται για μυητιx6 δqι6-

1.ιε'vo Tα αναγενγητιxd oημdδια στo πρoοωπεfο
τηg Mποf}.αg ε(ναι τo x6y"xινo χQ6μα οτα αδι-
α;"ιdρφωτα μdτια χαL στo oτdμα xαι επ(oηg το
x6xxwo χQ6μα που ε(γαι βαμμdνεg oι πcιρειd<
χαι που φτdνει μdχQt τα αυτιd,..

To xdxxιγο 1ρι6μα ε(r'cιι το 7'qιδμα τoυ
αiματο<. E(γαι το 7qlι,iιιιι τl1: !οll1: zαι οfμβo-
i'ο τr1g αι,αι,dι'lotiS τη;. Τοr,ι'iι'ει τη δfναLιη, σU-

ντηρε( τη ξωη, βoηθdει χαι τo\' !cιr,αγεr,l,ηιιd
(το μυητιxd }l το\' πQcι^i,ιιcιτι'z.d ) τοι, cιl'θοιiτοι'...
Απιipιr1 πιο οι,7l'ci οι'r'αlτoυμε τo zozzιτ,o 1ραi-
pια στι: μυητιzdg τελετdg.30 Απoτρdπει τα γ'αγ'6"

πνεf ματα χαι πQoστατειjει το αντιxε(pιενo 6ποιo
7'αι να ε(ναι αυτ631. 'E'o, τo zcjz;r.ιr,ο 7ρι,iμα το
ουναl'τd'με χαL ωζ απoτQεaτι7.ι1 οε πciρα πολλdg

μιαγ ιxο θρη σx ε ι,τ ι z d : τ ε i. ε τιl ι' ιl',' [ ε -Ξ.'/'U'L ε z'δη λcil-

σειζ τι')\l σ.\'Uιlιr'l'τ,',-i\' Το ;r.ιi;r.;r.ιr'ιr /.oιljιιcι ε ι\,(_ιι

dμιεοα ουι,δεδεμε\'o μιε τl]: ταψι'z.ε: αι,ι't]θειε:.
τελετoυqγ(εζ, χαι λατρευτιxιJ g πραzτιxiΞ' ?"αL

ιιdλιατα απ6 την παλαιολιθιν"η επoyη' E(γαι
'l/\'ιl]στιj ιιπd τι< αQ/C{ιι)/"O^i/ιι€ζ αyαoxαφdg dτι
|3ρεθ11z'ιιl' οε τciψοι,: τt1: τcιi'cιιοl.ιθιz'η; χαι νε-
ολιΘιzi]: επoxr]: ooτα. τα oτο[ιι το:τοθετl1ιιdl,α
οε εμβρυαzf οτdoη ?'αLτα ε[7-cιι' }1ciq,ει tιε 'Lογ.-

zιr'ο 1ρι,'lμα32, rτ χQηoητo-u x6zzι\,oυ /Oι,jιιtιτι):
οτιg ταφ6g των νεxρι6ν rjταν διαδoμdνη o' ιj7.ο

τοr, xdομιο.33 Πρoφανc6g, αυτ6g oι λατρευτι-
xdg oυνηΘειε( ι{\,τα\,αz'λofν τιg αντιλrjψειζ χαL
δοξαoiεg Ttl')\, ]ΤQι_r]Tdγoνωγ ανΘρι6πων, πoυ π(
στεUαν dτι μ'αυτdν τoν τρ6πo θα ξαναγεννηθε(
η ψυχη του πεθαμdγoυ.34 Tο παoπιiλισμα τηζ
xιixzινι1; ι,i7.ριι= σ1(!. ?-|i'/.(l').t{ τ(]ι, ι,ι,z.οοιi {ταν
ιι[ατεi.ετυι'ι,',. : ;- \-'
τoν αυμβο7'ισιιιi τ '", )'ι'., 7.(,, -,ιιιιτι'jι' {Q 1', ._i[1l|lι_T ' ' _

πεiου ποι'δr17'r ,",',,-,-'ι Τι) θciι'cιτο Ζcιι τ}l Ξι,lli τιrι'
συγαi,τci.ιιε 7.ιΙ| ιτi ι _ι , ;,,l).ιj',,ιcι. 'Εr,α 

μιοιqοi.d.,,ι
τηg Mαxεδoνiα: 7.εει:

τρd'βα ριd'να 1'ι'τoυ od'βαl', '''

να ιδηg το πρdoωπ6 μου
xι αν ε[1-ιL α'olgουE x6xxινοι':
σz'ιiψ'ι zι α',lzιi').ιιιoi με
xι αν εiιιι 'ιιrl.γ16671'1 xι d'ραyvoτ':
τρd'βα xι oz€l,:ιoi ιιι.'36

oι μι1ιττε: οτo δqι6με\,ι] τl': \Ι:τι.'_li.ι'ι:
oυγoδεfου\, τη \ιiφ1l.Το πρoοο:πε[ιl τ'il; \.;ι ll.
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d1ει dλα τα χαQαχτηριοτιxιl που 61ει το πQoσω-
πε(o τηg Mπofλαg, εν"τ69 απιj τα xdρατα, που
6πωg ε(δαμε, εiναι ιJνα νεxριx6 ο6μβoλo. To
πρoοωπε(o τηg N6φηg φ6ρει τo θιαοιx6 αημι1δι,
τoν ηλιο, αλλd δεν υπι1,q1ει α' αυτ6 το νεxριx6
οdμπλεγμα τηg ημιοελfγoυ με τον rjλιο. 'oπωg
επ(oηg δεν φ6ρει χαt τηγ oθ6νη πoυ φdρει το
πqooωπεfο τηg Mπo6λαg. Αντ( γι' αυτfν φdρει
λoυλofδια γfQω απ6 τo πρoοωπε(o. Η Nιiφη
τoι' Θιiιοιlι! αγτιπQoσωπεf ει το πνε{μα τηg βλd-
στ]lσ1l:. τl-1: ιιr'cιr'dι,)σ1l<. Ζαι αρ.7dτερα το θε6 Δι-
ci\,υσo, το πι,ευμια. δl17'cιδi] τη: αr,αγιiννησηζ χαι
τηg γoνιμ6τηταζ, τo oπoiο δε μπορε( να φdρει
νεxριxι1otlμβoλα. Tο πρoοωπε(ο τηg N{φηg δεν
€γει τιg παρει6g ν"6ν"ν"ινεg μ6χQι τα dxρα 6πωg
τo πQoσο]πε(ο τηg Mπο{λαg, αλλιi 61ει oε xι1Θε
παρειd €ι,cl' z6γ"zινο xfπλo. Παρ6μoιoι τι6γ'χot
r1 οτιιι'ροριiδcι;,.ε: oυt,αl,τιοfγται σε μινωιπι1 xαι
ιιι';r'11ι'cι[;r'iι ειδι'ji'ιcl.. oι αρyαιολ6^1οι, με πρι6-
τo\' τo\' 'Eβαl';. θειιlQουι' πι']: αυτor οι z'fzλoι
ε[ναι αατqιxd αυμβολα τα οποiα φιJρουr, μdνo71
Uεοτητεg''.

o μfοτηg φoρcδνταg τo πQoσωπε(o, δεν
εxφριiξει μ6νο τoν πλααματιx6 { μυητιx6 Θιiγα-
το. αλλd επιτυγ1dνει χαι τo\l μυητιx6 τoυ απo-
z.i.ειoιιd πoυ ε(ι,αι μ[α βαοιz"rj προυπ6θεση τηζ
ιιιt1ι_τt1:. o μιι,l1τι;ιd: α.ποz'λειoμdg ε[ναι η απo-
ιιοr'ι,lαt1 τοι' μιυοτt1 απ6 τo oιχoγενεtαx6 τoυ
Ζ'αι 7-oι\,ιl)\,ιzιi τoυ περιβιiλλoγ. Αποxλειομιdγog
απ6 τo περιβιiλλoν τoυ, δε μιλd, δεr, α;,"οfει.
Mεταμoρφιiγεται οε πνε6μα. Kινε(ται οτοι, zιi-
σμo τωγ πνευμιiτων 6πoυ δει, επηρεd.lεται χαι
δεγ υπαxorjει οε zιιr,εr,cι Ζι]ι\,ι1)\,t7'Li l,6ιιο. Αυτ6
l o r-t 2τ r γ. ci. ιτl' l ε lr, ι ι i' ε ιrΤ ll \' ]T ι] ιl ι-τTCι ι-Ι ι cι τo ιl δ ρ ι6 με -

'].-- ;..,llε εΞ,.-lτεQιΖ'li τcιρειιβcιol1. Η επιβo-
l.lj τli: ιτιι|).tli: - ^,,ι,ιυριμo ιιι,11τι;,.ci oτοι1ε(o xαι
τoU ει7'o\,ι7.οf θαr,d.τoυ38- οτερε[ τl1 δι'ι,ατ6τητα
οτoν μfoτη να εχφQασθε( με λ6γo. Η dλλειι],rη
λ6γoυ εiγαι 6γα χαQαχτηQιoτιγ'6 γνι6ριoμα του
δρι6μενoυ. Διαφoρετιx6' Θαυπrjρ1ε xiνδυνog να
ειo1ωρrjooυν οτoι1ε(α dα1ετα με τo δριiμενo,
τα oπo(α θα ε(1αν ωg απoτ6λεσμα γα τo αλλoι-
c6οουγ. H οιωπrj προοτι1τευσε τηγ ουλλoγιx6τη-
τα τoυ θιdooυ δημιουρ^-,11;\,τα( τιζ προiiπoθ6οειg
για την ανdπτι'ξη μιcι: τοi.fπ)'.οxηg γλι6ooα9
1ειρoνoμιι6γ. o z'ι'jδιz.cι: αυτdg επιxοινων[αg
dpιεινε ανεπηqlεcιοτo: 7'αι με την πιiροδo τoυ



χQ6νoU xαθαγιιloΘην'ε απ6
απoτdλεομα γα αντιστ('xεται
xη παρdμβαοη.

τηι' τcιρirδoσl Lιε

oε z.ciθε εΞl',l:ειri-

Σημειιilοειg:
'l Λυμπερoπoriλου Eυγεviα <Πρooωπεiα oτoν Eλλαδικ6
γωpo απ6 τη Mυκηναiκη περioδo'Εωg και τoυζ Eλληνι
oτικof q 1ρ6νoυ9> oεχ.25
2 oτo iδιo oελ.35
3 Pενε Tξανακoυ <Εκdτη Δι6r,υoο: Εμruη;,,5gi.. ] 

j(
4 Mircea E1iade ,,Πραγuατεiα iτα\,ι]-J c;η-!. -Ξlιrι.. l i'...
θρηoκειιilι',,
5 Mircea Εliade ,,ταιια\'iΞLιr:' :'].. j j Ξ__ .--:.'. : -:
6ργo τoυ <Τo Ιερo και τιl B;''.,τli.,l'. r,:''. ',::
6 Ηaιτison Jean Εllen l<oμlpδα! και τα ορφικα μιυoτr1ρια>
oελ.70
o N6woq oτα <Διoνυoιακα>του αναφ6ρει 6τι ελευκα[-

νoντο δε yδιμοl μυmικoπrj2ω, ]ιJ6wοq Πανoπoλiτηq <Tα
Διor,υoιακα> XXvΙΙ28
7 Αριoτoφd'νη g <Nεφ6λεg>
8 Eυφoρiων απ6oπαoμα 88
9 Jeanmmair <Δι6r,υooc ιoτορiα τη: 7-ατμl91ιl; τιlιl Bακ-
1oυ> oελ 275
'l0 Π.Λεκατoα: <H ψυ1r1. η ιδεα τη: ψυ1η: και τηc αθανα-
oiαg τηg και τα εθιμα τoυ θαι,ατου>> oεi" 200και 43O.Wal-
ter Wi1i oτo dρθρo τoυ <Tα oρφικα μυoτηρια και τo Eλλη-
νικ6 πvεriμα> oτo τ6μo <Eλληνικd μυoτηρια> oελ.101
t 1 Λυμπερoπoι1λoυ Eυγwiα <Πρooωπεiα oτoν Eλλαδικ6
xωpo απ6 τη Mυκηναiκη περioδo 6ωg και τoυq Eλληνιoτι-
κo6q 1ρ6νoυq>> oεχ.295
12 Δημοoθ6νηg < υπ6ρ Κτηoιφιbr,τoc>
1 3Αρπoκρατiωt, ι<ΑπoιιατC,)r',,

14 Σταματακo; Ιιoαιι'η_ ,,_\εΞικιl τr: α..iηιlιl: ai-,.l...1.*:

γλιbooα:> )"ημuυ.'ιιι' ι'
15 Hof1ιoc <Ηoυ7iου του -\)'ε:αr ιiρeι): ,.'.]:.Ιι,' . , ''''. ]

Mυτ6-q
16 Λεξικ6 Σoυιδα λημμα Mrjειν.H Ηarrison J.Ellen αι,α-

φ6ρει 6τι μιiω , κλεiνω oπ6q εiτε αυτ6q εiναι μd'τια εiτε το
oτ6μα. <Αρ1αiεg Eλληνικ6q Γιoρτ6q> oεχ.201
Ι 7 Mircea Eliade <Πραγματεiα πd.νω oτην ιστoρiα των
θρηoκειcbυ 96
'l8 ..τoν εγ6wηoε ταυρoκ6ρατo θε6 Eυριππiδξζ <Bακ7ε:,,
oελ 99. Σxoλ. επ Λυκ. Αλεξdvδρα, 1 23 7... κερατoφoρoυoι
γαρ και αfται κατd μiμηoιv Διoν6ooυ, ταυρ6κραι,ο: γαμ.

φαvτdζεται και ζωγραφεiται
19 Γ. Aικατερινiδη: <<\εοεi"z'ηr'ικε: αιuατηρε: θι,c:ε'
oελ.66
20 oμηρog <oδδooεια> ραψωδiα Γ -+_](l-JJil *;:ιι -_.' ιση
Ζt1oιψog Σιδ6ρηq
21 Koρρ6ζ Στ' Γεcbργιog <Eπιβιcboειq εκ τι]J\' ηl c', '' :αδ-

ρωυ Αθηνd τoμ. oΓ-oΔ oελ.889
22 Λεκατoαg Π. <Δι6νυoog καταγωγη και εζεi-ι:r τ-1:

διι.ιr-loιακη: θρηoκεiαc>οεi'.2l8.Ε;τioη: και στα ερ.;,u ;ι,
Η,'._η.η liεα:n: vυ7η: καl τη: αΘαι.αoiαC τη': κα1 τα

1:ιrr ., σεi..1'ii.καθcυ: καr. στo αρθρo τoυ,,Η
ι.: :: :' "_ : _'. l: F:.i.-:':-:"- :T: Τεη,; τευ1.9Ο
;:.':':-- :.]'':: :; : - - : -: -. ;.l,_,pρun.
1 Ν.'r _.' : _

2-]Αrτμl6q- _ . ..: .. ,_, r- 
_] 

. :--: _...,:.._ι:,,οε7'-]6

24 George Τi_';::ls_-: .l_ ._- .::' _- "._ :... ι-;, ,, οa) 237.
ΗA.ΠαπαευtJι,ι.ι.. -, - , __ ' : '' .-.. :,:'. l'lι,.. ιuα οη-
μd,δια πoυ δir,ει το τι]'τυι,α: c -.- _ :ι αυτo:
πoυ τα φ6ρει 61ει περd'σει δια μεoου lιια: :.;-.:_,'lρ-',iα':
απ6 κoιvωνικ6 status o' 6να α)j_o. KαΘa'rr: ;ι1. ]l.. ιl.ι
εΞoικειωμfvoζ με τα αημαδια 1Lρ61-.]l'_ : - : ...-': Ξ.- l'',.0.

;a1'ιo7l1 uτoρε[ ι'α αναyvωρioLL ill n161i ιΙ.ι/τυι' ;τι,l' :ι] ε/ει
*aa( aη κol\'{:)\iα η ακoμα το δεoμo τoυ η το iir.j'ιιr iιl_
-_, *:.l .-_i.'ll:.-'-T '.,'l';. ιlι_ιιδα η ι-ltκo..,a'εια. .Τεi.ετoυμ.,,ι-
. :. a-.:-: :_-..::.].ι:_.l_.'.:''_ :.l._:6.

ε/oυ\'κα\'ει ο \Ιουτc.
Γ <Η Eλληνικη Ημιoθληνo;> Ε;icll: \ :. ::: ,.- .]. :.]]

Δημητρoκdλλη Γ <o ταriρoq oτoν λlεoο'iεlσκδ κοoιιιl,,
Λαoγραφiα τoμ. ΛΘ 6τo9 1998- 2003 oεχ,29Ι
26 Moυτo6πoυλo-c N και o Δημητρoκdλληg Γ <Η Ei'i'ηι ι-
κη Ημιoε7'ηr,oc> πρακτικα τη: Aκαδημiα: Αθηι,cδr, 1987
oε7-.5] 1

27 D K\ riz-_Ι.Bι-::'.l:::',:] .. E-ι-ι,,' :].11-.]:: a:ι1''' ,l;.7'i11ρ [i.-
i'ηr'ικo κooμο,, oε7'i3':,20Ο. ottοr'r, ι]ι α|-lαιο1 oι'oμαζαν
τα t"επτa υφi(σματα Φιilτιog <λ6ξεων Συναγωγη> λημμα
oθ6νη. o ΣoυΙδαg oτo λεξικ6 τoυ στo λημμα oθ6νη: Παν
λιν6v 6φαoμα
28 Λoυκιαr,6ζ απερi Πει'θoυ.,, 21 εκδ. Ζi1τρo;'
29 Φαiδcυr' Κoυκο:_,i.ε; ,.Bι,iαι'τιι'ιilr' βioc και πo)"ιτιoμ6c>
τoμ.Δoε7..1j:
30 Π. '\;κ''l:: -ι: .Ξ ''

\'ασ.ιι: :l: {_ι: :aι at]1i,α του θαι'ατoυl> oε)-.9-1.Επioη: και
a:a :-'- ' K.ι; ι_.''_,-,'.'-. τιlr'!66ιιi91' τι,]ι'εθiιιι,]ι,και τι!)\'

":.::" 
. :.:'-:

3'] -- * ]:.:'-' __.:'- Π,_:_-rl.,'γ'.iall ,'.J;j-6;ρ._..',.'-κιi: κtιi.-

3_,_;--. -: Ι ,.,,,.l' ]. _1.,_,ι::ι ι].κΟ'\ι';'t'ιιr,, oεi.'1-1_1

ss Bλεπi oτo 6ργo τηg A. Παπαευθυμioυ Παταr'ιiι,c,ι,
<Tελετoυργικ6q καλλωπιoμ6q oτo πρoΙoτoρ1κο _\'ι''l:ι j ι1,

34 G, Tomsοn <H Αρxαiα Eλληvικη Koιr'ιor'iα iι. Πμl.l.,-

στoρ1κ6 Aγαio> oελ. 143 Π. Λεκατoαg <H ψυ7τ 1. 
' ' , .- ;

ψυ1η: και τη; αθανασiαζ τηζ και τα 6θιμα τoιl θr'ι','α:-
oε7..9-1

35 '\. Παπαευθυμioυ - Παπαι'θιuι-l,_,
i.ιυ;ιoμδg oτo πρoioτoρικ6 Αr1αiο'
36 Kαψαληq Γερd'oιμog <Λαο','; 'ι : '

.\αο'1ραφiα Δελτio τηg Eλ)"ηrr.:- - '

τομ. ΣT oελ.533
37 Γ. Mυλωvdq <Πoλιi1ριloο - l. 1 , ; 

' 
ε;> oεi..2 t 0

38 Π. Λεκατodg <H ψυ7li. - l: , , ;Ιlζ ψυxηq και τηg αθα-
vαoiαg τηζ και τα 6θιμα : _ 

' - i\'ατoυ)> oεχ.209

τ-_ '" ι:r.:-_ _ .. _- ΝJ,/'-

a..'. -
'.'. ,. l:. '. lα:,,
- : ' .- _ιιrικη: Εταιρεiα'q
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ΠΛHP0Φ0PIEΣ ΓlA ΤΗN

ΑΛΛHΛOΔ|ΔAKΤI KΗ ΣXOΛH NAOYΣHΣ

Eiναι μ'ο_loτο 6τι απ6 την επoμn'η τηζ κα-
ταoτροφη-c (1822). Ξεκiιlηoε και πdλι η ζωη oτη
Nd.oυoα. oι λiγoι περιoιοθθντεq Nαoυoαioι απο-
δ61θηκαν την παρo1η αιιr'τ-1oτiα--c, πρcbτα απ6 τov
Λoυμποfτ Παod Kσ1 σ.μ1^,'ιi:;,lct crπο τo Σoυλτd,-
νo. H xρoνικη περioδο: σ]lιr ].- ]:]] ειυt τo 1853
(πoυ dρ1ιoε η _\z'7.η7'οδi_llrκ;t<': Σ',..,'.-'l. ll \α.ου-
oα δεν εiναι r'εκμ'lτ1 ;αι.iεl' :'.κ'j. \1'ι1 ;\;i.ι1.]i _ :r.( 1.

Ιδιωτικoi δαoκαi.oι, κl'ηρικoi και 7'αiκι',ι. οιιι-
7'ευαν τιg ψυ16q τηg Nαoυoαiικηg νεoλαiα5 εωq

oτoυ απoφαoioτηκε με πρακτικ6 (5-3-18491ιll, ,
α.''ε^,εροη τη: Α).}"η)-οδιιiακτικt1: Σ1οληq <δια
τμroτF]oπΙl-: τη: αυτoδ Παr'ιεμ]δτη1α:,,. δilλ. τoυ
uητρoποl"iτoυ Bερoiα: κα1 Ναουoη: Θεοv'r1-
τoυ.

H ανdγερoη τηζ Aλληλοδιδακτικη-: Σ7οi-τ1:

}'Ιαoδoηq απoφαoioτηκε να γiνει <διd, κοινηc δα-
πirνηg> και με επιτρ6πoυ-q αν6γερoηq τoυq: Ιωdν-
νη Γ. Σημανiκα και Kωνoταντiνo A. Περδικ6ρη.
To οικ6πεδo (μετο1ι μ6oα oτη N&oυoα) παρα-

xωρηθηκε απ6 τo μoναoτηρι Tαξιαρ1c[lν Nαori-
oηq. oταν τελειoπoιηθηκε η Αλληλoδιδακτικη
Σxoλη (9 Αιl^'ι''.:..'' 1ι;i.1 l -'., 'ι':'-Γll)Llt
€ωg ol1μεμ-lα. !ιi ,_.

Απ6 επιoταμε\1'] εΓ;' . :..

δικα Ι.{αorioηq (183i-1t-ξ- : :

i.εcοc Bεροiαq, διαπioτοlo,.l .: -:
τη: Αi-i.l1i-ιlδιδακτικηq Σμcl : - ]' .. '

μικα oυr'εβα7'αr' και dλλoι \α; . : ',

ληθευτr1κε τo ιrτ1 η Σ1oλη κτ'ι.:*_i
νη-c δαπαrτlΞt,. /ιllμ'li_ αυτ6 να μεi

. ι στo\' κι!]-

;: \1ητροπ6-
]."'ε7ερση

- ':. :]'.κoγo-

- -' i,,L(l-

:] . ι κοι-
:"' ,".: 1.',1-l

7- -.-.-

Toυ Παιjλoυ Πυρινοιi

την λειτoυργiα τη'c.)

Στην οελ. 2J τoυ ανωτ6ρω κcbδικα. ιrτuμ-l/'ε1

βεβαιωμ6νo πωλητηριο και εμμdρτυρo';'i]αιιuα
(3) (βλfπε: φωτoτυπiα A'), απ6 το oπoιο δια.τι-
oτcilνεται 6τι η Eλθνη Mooxωβιd (1ια.οι,oα.iα.)

αφι6ρcοοε oτηrl υπ6 αV6γερση Aλληλοδιδιικτικl1
Σ7οz'11 ,(τo\' τoπo\' τoυ Xανioυ> ( πoυ βΓισ\ιlται'
ο:τ'ι' δι'ιlPiα τoυ '\1lioυ Mην&). Tον τoπι.r i;..,;δι'

τοιl \αr'ioυ ,, τPoζ πoριομ6ν των εΞδδ, ' :εμ'lf

ανεγερoεωζ τη; Σ1oληq αυτηq> ποil)':c' :',' 01

6φoρoι (επiτρoπoι) τηg Σ1οληq 6191' _\,',μ'll11 1.
Πoλriζoν, αντi τoυ πoσo1i των 13gQ ''rl.l:i,.ri Η
δωρεd αυτη 6γινε μεταξri τηζ 5ηζ \1α_':i.lι iι-19
και 3ηq Nοεμβρioυ 1849.

Τo πρακτικ6 επιβεβαιοιiται α;το iιr _-i'l i*1ιliio-
i"ιτη Bεροiα; Θεoκλητo και απo τoι,: {r:ιι1^-,π]ι'U]

uαμ'l1μ11'-a : Ιι,lαrγη Γ. Σημαι'iκσ'. Κι!]\'στα.\'ΤΓ.'ιl \.
Π εp] δ 1κt1 r', . 0ικoν6 μo Παπ α - Θ ι,l μ σ. Π μ'l 1,1 ; ;. ^-,1 ; i1

Παπαφi7'ιππo. Eλ6νη Mοo1ωβιου (υπο'-'r.1i,-';,'.','

αυτην o Γρηγ6ριo9 Παπακωrlοταr'τiι'ι-,ι, κ,rι \1α-

μαντη Αναoτdoιo.
Eπoμ6νω'c' oτηr' α.r'ε'',ερσΙ-l ' 

i_ : : ,..'i.ll: ε/-oυμε

oικoι'oιιικ6: iι-'ι]--,"'' - : -- l-'.i..ιlUΞ Nαoυ-

-_. -.' . .--:l:''-, l i1'l -ιΞLι-;6ι,l εδci'l oτι,6ταντε-
l..,_:,_'."-:'; ] - rl,.", T]i'ιlδιδακτικr1 o1oλη (βλ6πε:
Ε',-.'μ.61 ι--_'', γ\ B r. g 

μ. 1 ; ;,-l \1-i\' ((''η'ιl) l-ιη κoινl1 > 6φoρoι
τη: o7-o7'r1: oι:

1'Χατζηθε6δcυρo:. επiτμ'l9;16; τη; Mεταμoρφ6-
σεωζ
2.Χ" yριoτ6δoυλοg, επiτpoπaq τηζ Παναγiαζ
3.Θωμ&q Ιωdwoυ, επiτρoπoq τoυ Φioυ Mην&
και
4.Γρηγ6ριoq Π. Mαi.oυοη: επiτρoπo: τoυ ξioυ
Γεωργioυ.

Φαiνεται oτι l-l ατoοα.oη αυτη δεr, ικανoποi-
llσε τoν X"\ικοi.α.ιrι) Ζα.Oεiρl1. μεγdλo ευεργfτη

"'-: --lr-t-Γ.--' i--'_-

X"Nικoi'αoU Zr-ι,_'

oiκηoη:. o τριi;__:

οκoπ6g τη: κ.α.

προoφoρα .9μ 6';,gμl','tτη X" Nικοi.-l'-
(πρooφερε πo,;-α /-L1ηuατα για τη\' α." ._ :.':- :'_ ;
Aλληλoδιδακτικt1: Σ7ο)'η: και 24.00Ο ':'Ι_1ι-l.1] " 1i-ι
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τηg Αλληλoδιδακτικηg Σxολη-c. Για το 7'o',,o α.υτo

ακυρrbθηκε η πραξη τηζ 36η; oε7'iδα: τol_) α\'ι')-
τθρω κcilδικα (a) Σr5μφωνα |-ιε τo ι'εo π1''rακτικ.l ' 

.

o ρioτηκαν επiτροπoι τη 
-c 

Α7.7.η i.o διδ α-κτικη : Σ 7ο -

ληE οι :

1.Δημητριog Γ. Mπ6γιo;
2.Tαoι6ναq Mανcbληc
3.Xρηoτοg Γιαpιαληq
4.Χ"Xριoτ6δουλoq X. Π.
5.Nτiνηq Mdρκοq
6.Aγγελ6κηq BoδενιιΙlτηg (εκ μ6ρoυ9 τoυ
X"Nικολdoυ Zαφεiρη)
7.Kωνoταντiνog Χ "Aργ6ρηζ
8.Χ "θε6δωρo': Χ"yρηoτo:
9.Θωμdg Ιcυdrr'η:
1 0.Γρηγ6ριοg Mα).oυoη :
1 1.Γεcbργιοg Mπoζατζηq
12.X"θεoδδoιοg Ιωfwηq (εκ μ6ρoυ9 τηq κοιν6-
τητoζ Nαotioηq)

Στη ν6α εππρoπη διoiκηoηg και διαxεiριοη'c
των oικονoμικrbν τηg Αλληλoδιδακτικη : Σ7ο7-η :

μετ61oυν και oι αρ1ικcbc oριoθn'τε: ετiτροτοι
των εκκληoιcilν τη-c }iαoυοη:.

Στον κcbδικα αυτor' πoυ περιε7'ει τιq ν6ε9

πληροφoρiεζ για την Aλληλoδιδακτικη Σ1oλη,
oπcυoδηπoτε o ειδικ69 ερευνητηg θα βρει και d,λ-

λεg 1ρηoιμεg πληρoφoρiεg για την ιoτορiα τηq

},Ιαοfoηq'

EΓΓPAΦO A'.
o Βεροfαq και Nαoδoηq Θεodητο: επιβεβαι-

ο[ δια' του πα'ρoι'τo -: πc'i l7τljρΙo|' taι.! i.11111.|l|i '" ll

^1ραμμα.το; 
^,'[ι'ετcl'ι itit.ιlι τ.)τE :ι'l', 7i:l7, 1'. 1

ν[ου αφιεροlθ6ντα' εl; το Αil:γt'υδtι)eικτtκ'ιlι o7',,_

λε[ον παρα τηq / Ελbνηg Mοoxωβιαg τclν κε[με;νον

ειζ την ενορ[αν του Αy[ου Mηνα ειζ την αycυραν/
και yιτνιαζoντα πρoζ ανατoλαg με τoν κηπoν του

λεyδμενoυ Pαπτoυ πρog/ Βoρρα"ν με τδπoν Xαν[oυ
του Κcllν oταντ[ν oυ Καν δυλ[δ ου, πρ o ζ Mε oη β ρ [αν

με τδπον / yανiου του Παπαφιλ[που, και προg δυ-

oμαg ε[ναι η αycορα αυτ6ν τoν διαλιφθ6ντα'/τδπoι'
τoυ yα'ν[oυ cυg κτtiμα' τη; o7'cil-ti; τηg Α).).l7).οδιδc'.-

κτικηg πρoζ πoρΙσlιoι' τοlι' εξοδc'lι' περ[ τl7; c'';ε-

y6ρoεωq τηg oxωληq αυτηg olκlοθd.cb; κ.;.i .lLτo-

θελητοlq τoν επωλη / oαμεν oημερc,ι ΙPi,η,: τε).ε[α

ημε{g οι 6φοροι τηq oyoληq ...../ προ'^-Γo\ κl''ριoν
Xαρ{oη Δ' Πoλδζoυ δια yρ6oια y[λlα' τριo. κδoια

] 300 τα. οπoiα' κα'ι ε)'α.βοlμεν πα'ρ'αυτοδ ocllα κo'l
6,'ι'ε').ιπιi ιιi7ρι: οβd.οδ. Εη το εξis o ρηθεi 'c 

Xα-
':cι:; !. Π'i).7';o,' θil'ει fiαθαι τtλειoq πλη / ρε-

ζ, 'ι π;'' -; 
\:lil a:/l| η!rt'σ|ι,.: aι'1-:O| του κτfiματoζ τOυ

τδποι '\',,''':ι'], '];,.: ',|.]. :''o:ιl εt; α.υτ6ν ωg θ6λει
κr'l'l βου)"ετc''i 7οl1li -: ι'α. ει'ο/ t7θtj τcιρ' oυδει'6; ειq
τo παραtrιικρδι δθ:ι .''L:lΙ': .ι ': τl7ι' περi τoδτoυ
6νδειξιν εy6νετο κ0't Γι ) 7ι,'l', '' :r'l)'l'':ljιlιoν, yραμ-

μα / επιβεβαιoμtνον επloliμc'-,; Ι(/.μ0. ''')|: ηριετ6ρου
κυριαρyου αyloυ κ. Θεoκ)'ητου ετι '' βεβα.ιo1ιiι'ου
κα.l παρα ημcbν τη μαρτυρ1eL τc'lι ,l':tιιτiστC,)\' !ισ.ρ-
7i'ρcυι' [ι'α' / {yη τo κδρο; ll0'Ι τ11ν lo7[ν ει' πα'ι'τ1

:'j:c'l /-ρδι c'l κeLι κριτηρ[cυ δικα.ιοoυl'η -: καl εδδ l
" ' i ':.'' 'l:: ' a;i'Jj. j1',lι- 'Υcιρioιl J. Ποi.tlζου ει 

-c

.., t1.Ca,t.: ;.

Ι849 Νοε:1ιβρioι '," Ξ'' \'ctoι',σl/

Ιωαννηg Γεωρy[oυ Σημανfκαq και επiτροτo -ζ τη 
-C

oyρλη 
-c βεβαιcil

Κcυι'oτα.ντ[νοq Α. Περδικdρη -c επ[τροπo; τη -C σχClJ-

).ιj: βεβcιlcb
o,-l t r:,'l ι' i''ι ι, l : Π r: ; r l' Η ('l'ι t. i' : i 1.'''', r,, o ro

o Π ρ cυτδπαπαq Π απαφ ιλlππcl μα"ρτυρcb
Ελ6νη Mooκοβyιo(l βεβαιcbνω τα ανωθεν δια τηq

yραφηζ Γρηy6ριοq Γεωρyloυ Παπακωνoταντfνoυ

μαμαντη Αναoτα.ofoυ μα'ρτυρcb -

Mανoδoηg μcLρτt'ρcil

ΕΓΓP^{Φo B',
o Βερο[α.; κα.ι Nα'oδoη -c Θε6κ).ητο9 επlβεβα'l-

eκ ;τρ οrιl ρεoεc'l ; η μιcbι'
,|iιl),,,,μι.;.υOL' δl|.o-

πιltε'iτcl'ι' οτl oυνελθδντεE yνcbμη κoιι'li εΙ; τt|\' Ιε-

ραν μητρδπoλιν επ[ παρουo[α / του Σεβα.o,ιιιοlτα.-

τoυ ημδν κυριαρyoυ κ. κυρ{ου Θεoi liτου κoιι'li
oυναιν6oει τC|)ν συμπα / τριωτδν δtc'lρtoα.'uει' εκ
τοlτ' τεooα'ροlν ενoριcbν ανd' [να' επ{τροπo\ τoυ 

-a

κυρioυ; Χατζηθεo/δcbρου εκ τι7:'1'!,-''''',μοcboε-
ω -:, Χ"Xριoτ6δουλoυ εκ τl1 -: Π'''' cl''.'irL. -:. Θcυμα'ν

Ιc''l(l.ι'νου / εκ τoυ Αy[oυ '\Ιιi'.'.l '' Γρ17iloρι-

οι' Π6τρoυ Mαλοδoη €Κ iι''l '!.' :',l' Γεcυρy[oυ, oυ-

oτηoαντεq / αυτoδg τε).;; ': π)"ηρεζουo[ουE ειg

τo να φροντ[oαloιν C/.''L: ;:'('.)ζ, φιλομoδoωζ, και

μετα Qλoυ 1ριoτι/α.ι':''' .'Ιζ τo να συμφαlνηooυν

τoν καταλληλοι',.l:,i6i6ηa0()6γ αλληλoδιδακτην,

να ειg/πραξαlσιι' κ.!.i ι'α διαταξωoιν, 6πωq αυτοi

15
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'Eγγραφo A'

εyκρ[νωσΙν, τα oημερον ειζ o.Lτl'lι '^ πσpαδοθiν/τα 6του9 υπδκεwταl να παραδδσωσιν αδθιg ειζ την
εtE ομοιo^,'iα| 7ρηματα αφιερ('θει'τα παρα τoυ κoιν6τητα τα ειζ αυτoδg εy/yειριoθ[ντα, δεικνδo-
Χ"Nικολαου Zα'aε;{ρη, πληρcbι'ο'.τ(/'-:τoν / μιoθ6ν ντεE καθαρη oυνειδ6τει τα ειζ εν tτοg δι'αυτcbν
τoυ διδα'oκα')"oι. κcl.ι α'yρυπνοδι'τε 

-: ει -: παν 6,τι oυ- πρα3θiντων φιλoδικα[/cυ -c, καl τα απαlτoδμενα
ντε[νει ειq βε)'τι|c'loι\' τηζ νεολα[α'-:. οooν / α'φορα iξoδα... ''' ''' διδαακdj.cυι'' τα. δε iooδα εu oobαρcb
ειζ την κηδεμοι'{α'ι' eπιτρ6πων, 67οι'τε; την ιo7δι. καταoτiyω.
τηq επιτροπη6 du εl iτo; / παρελθoιτog δε του 'oθεν προ -c α.πoκρoυolι, πααΠζ oατανικηg εν-
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'ι<' 
y'iλι i" n -s'n

.ι l1μtn4 .4' //"ahηιel' "

., βγl-- ιi* ?! .-,;;
,,){'o 2 ",-'1'")Φ'- 17 )t iφ
') |/e'f 'ι' 

"'|l!lu urrnJr" , 
. la;.ft

δεyoμ6νηg διyoνofαq ειζ την κoιν6τητα εy6νε/τo τo ΠΗΓEΣ _ BΙB'\ΙOΓP\ΦΙ \
oiρou τη επιoημω βεβαiαlαη τoυ oεβαoτοδ l7μcbι' 1'Kι'l&καgA'Nαorioηq(18-11 - l:-{-l' o' 26'Παf-

Γ6ρoντο9, τη ημδν υπoyραφη, ε/δδθη ειc 7ε'[ρο': λoυ.Πυρινori, Η'Ιδρυoη τ''': \]']'lr-υιlιδακτικηq

τcιν ειρημtνcυν τεαoαρων διοριoθ6ur''! ir,ruο Σl:λη!^oτη Ndoυoα' <\ιιic''|-:\!" ' τεDχ' 9 ' o'

πων, και υπooημειoυμεθα, με / το ι'α υποκειτc,'i ,jlc'' 137 -^138

oτoματog τoυ ΙΙανιερωτατoυ αy{oυ Βερο[6ι.; ει; 2 KcbδικαqA'Nαor5oη:']:_]1 - 1857)' o' 36

την αραν τηg Σεβαoμι6/τητδq τoυ, κσ.ι τ(ι.: (Ι.ρ(J.--ξ 3 ΚcbδικαgA'Nαoriol: ι i831 - |857)' o' 27

των Θεoφoρων πατ6ρcον, δoτιq ηθελε θd,ior', ''o' 
4 ΚcilδικαgA',Nαoυoη:11831 - 1857), o' 35 - 36

αυτενερyηoη και / αναφανη πρ6oκ0μμC/''Lt: τt|ν 5'KcbδικαqA'Nαοι'οτl: (1831 1857)' ο' 35

\7



Η σUμβoλη ToU ΔημηTρ[ou
ΑvασTασ(ou ΣαμTτωφ

στηV iδρυoη Γuμvαα[ου oτα Kαpλοβ[κlα τοu Σρεμ Tο 1791

του Αδριανο6 Ι. Παπαδριανo6
Eπιoτημονικof ουνεργι1τη τoυ Ι"M'x.A.

Mεταξυ τcDν Eλληνων απoδημων, oι
oποioι εi1αr, εγκαταoταθεi στoν χcbρo τηζ
πρcilην Γιουγκooi'αβiα:" διακρiθηκε κυρicoq
o Δημητριo'c A'α.oτιιciιll, (Αναoταοiεβιτq)
Σαμπcilφ. πoυ κατα.7oτα\'(-t;ι] :l. \αΟllοσ κα.ι εi7ε
εγκαταoταθεi οτιι |'l'l..li'1l;i'.1'1l'; ;,_l' Σι]tιι. ο;ιlll
fξηoε καl 6δραoε:. Η δραοτtl}'11oτητιι :Οl_ ε', i..'l','ι,l
εμπ6ρoυ εiναι γvωoτη. Στo μεταξδ. βρioκουμε
oτo δημοοιoγραφικ6 6ργανο <Eφημερig)) των
αδεi'φc;lν Mαρκiδωr, Ποil).tοιl (Bι6wη \791r-
1797)' καθι;j: κσ'ι στll\' τερβικr1 θκδooη τoυ
εν λ6γοl δημooιoγραφικου ει'τυπoι, ι"Srpskija
Nοvivi") των μiα εiδηoη, η oπoiα.. εκτο: |Q|l 1i;1

αναφ6ρει επαiνoυg για τo Δημητριo Α\,σ'στ(.,-σiι)ι)

(Αnastasijevic) Σαμπc[lφ, μαθαiνoυμε και τo
ενδιαφ6ρον τoυ εν λ6γω 6λληνα εμπ6ρoυ να
βοηθηoει τα oρφαιliι τι'lι, ()ρθοδ6ξων (Eλληνων
και Σ6ρβων). Η εiδηoη αυτη, πoυ πρo6ρxεται απ6
ανταπ6κριoη απ6 τα Kαρλoβiκια τoυ Σρεμ, oτιg
4 Αυγοrioτoυ τoυ 1797,6γεl' ωg εξηg:

<oΙ κi'7,',;,'' , ];'.- _ '.;'-- ].l,.' Κιιl,l.ιl[iικir,lι'
τoυ Σρε1ι. τoι '1 . : . ] -

Ενω1ιiι'l1: Εn-κ')'''-' : -,7',l,l: \. ;:ι:.:': . _

ευτυxιoρl!ι'ιlι .! '',|. l' 
=- 

|CtL--. ι'0' o\'o,ιΙα.ζοι,ι' τιiι
TρIτη Αυ',ουσTΟt' ι'"''!:'" -' '' -' 'ιlοιι€ι'ι7 

ημερα'' o
Πα'νιερcbτατogΑρ7ιεπioτ ' . - ' '''['77ροπολ[τηg
τ(υν Σiρβων ΣτρετΙμi|' " ':: 5'' ,rimirονic)'
ο oπο[οq, ηδη απ6 τηΥ Cl.'. '''', ' ' ει' λ6yω
Αρyιεπ ι o κ ο π l κ ο i', θ ρ 6ν oυ, σ'σ/ι..'':', ; 7'' ; .':' , l ι' c''l φ ελi
6ρyα, oκtφτηκε'τt|ι) fδρυoη Γι,,'','':" ' -'" 'Εδρα

τoυ επεlδli, ιl'uc'','-' τoυ ξλειπο.ν :,!' I"' , '' ': ''' ιιioα
και επειδfi βριoκοτc'.ι' oε εμπδ)"εμl1 ;;':.7::1: '-'' ,jε1.'

μποροδoε να. φερεΙ oε π6ρα9 τo\' σi: '7 '' : . J:ο
μεταζδ, Δριαθε oτοι' τδπο τοιl ηταν κα.ποiι''; . - ; _ ;'
ο οποfοg ε[xε εκφρα.oτε[ oτι ηταν προθυ1ιo: \.(/.
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ΕΦr{*{ΕPΙΣ
Η 1Ρji:1Ι{J]'EPt Γ,\.ii]NΙι]Ι1 Ι]ΦqΜεΡlΔΑ Ι[}Υ ξΧ}:Ι i1ΙΛΣΩοιl

,.' l, l-!l.ι u.
i i.\.] aι: oi 1irlλΦ1n
\l : j]ι],]Ι.' ΙloYaιo1

L't('σεt ε\'(/' /-ρΙllΙCJ.τlκο ποαδν yru την [δρυoη ενοg
lδριiματog πoυ θα ηταν αρεoτo ιlτο Θε6 Kαι στoυζ
ανθρδπoυg. Γι'αυτδ τον επιoκ6φθηκε αμloωE
oτο oπ[τι τoιl' yνωρ[ζονταq πδoη υπδληψη oτο
πρδoωπο του ε{yε ο παραπανω lpιπορog. Αφοδ
του υπ6δεlζε διαφορουg τρδπoυq αyαθοερyιcilν'
του τδνιoε 6τι η πιο μεyαλη απ6 τιg αyοθοερy[εg
ε[ναι εκε;[yη πoL) απoβ).6πει στην α'νατροφη των
ορφανcilν. o Δημfiτριo: '|ι'cLoτrl'o|ου, ο οποfοg
πολδ επιθυμοδoε τι7ι' α'ι'i:','ερoη ει'ο -c αναyκα{ου
απουδαoτηρioιl oτcl' Κclρ).oβiκια. του Σρεμ και τη
βοηθεια 7gι11' 1l;1r-'Π'\'cbl πα.lδιcbν τ1l -ζ Αι,ατoλικiζ
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Εκκληo[αE, bδωoε 20.000 φιορ[νια ταυτδxρονα

δε παρακινoδoε και τoυE αλλoυg oπoυδαiουg
oυμπολiτεg τoυ πoυ ηταν παρ6ντεζ στo oπ[τι τoυ

να συνεισφ6ρoυν και αυτο[ yρηματα, οι oπofoι
πραyματι κατtβαλαν 6να πoo6 ]3.000 φιoρινi.lι',
'Ετoι, δημιουρyηθηκε {να κεφα),αιo απο 33'000

φιoρ{νια και απ6 τoυg τδrcουζ τoυ μπδρεoε ι'α'

ιδρυθεi τo περiφημο Γυμναoιο των Καfi-oβικ{c'lι'
τoυ Σρεμ''2.

H iδια εiδηoη και με τα iδια ακL1ιβc;Jζ

λ6για δημοoιεriεται και oτη <Sφskija \oι ini>,

στξ 8 Αυγοr1oτoυ του 17913.

ΠαpαπoμπΕg
1 Dusan D. Popoι,ic, o Cincarima Prilozi postanku naseq
gradienskoq drustι'a iΓια τoυg Koυτo6βλα1ου;. Συuβoλ6q

oτo πρoβ).ημα τηg δημιoυργiαg τηq αoτικη' uα: ταΞη-:),

Beogτad 1937 (εκδ. β') o. 315
: Τα ευρεθ6ντα φriλλα τωγ ετcbι' 1 

-q ] - ] 
_q-ι και 1 795

τη: ,,Εφημερtδoq> εξ6δωoε τo Ki':-'.' F::υι'η: τoυ

\1εoαιωνικo6 και N6oυ Ελληιrο"c'" ::i'ι Αθτ1r'α, αρ1ηq

7ενoμ6νη9 απ6 τo 1995. Bλ. ,.['''' '.;.'i-,l ετoυg 1791,

Αθηνα 1995, oελ. 295-296.
3 <Sφskija Novini> τoυ 1-9 1 ,:'δ. τηg Matice Sφske,
Novi Sad 1963 ), αριθ. -l-1
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Δεv ηταv Nαouσαιoq O Mηvαg Mηvωιδηg

τoυ Γιdγγη Καqατοιιδλη

Στo πρoηγοιiμενo τειi1og τηg <Nιiioι'στcι:, δη-

μοαιεfτηxε η ιiπoιpη, πoυ διcιτiτι'-)ιτε o Γιιilργηζ
'Εξαρ1og τo Mdρτιο 20ΟE oτl1 Στε"l1 Γρcιιιιιci.τιlr'
τηg Bdρoιαg, dτι ο εχ τω\' πQιl)τεQ'i/cιτ,_,il'τη; ιδdα;
τηg αναβ(ωσηζ των oλυμπιαzιυι' Α','ι,iι'ι'lι' Mηνdg
Mηνω(δηg fτcLι' $i'α.7"ιzΙ1-Ξ γ.Cι.τα^ilLt]'i/liζ απd τη Nιi-
oUσα. Aυτd βdβαια εi"d1θηoαγ στo πλα(oιo εxδf -

λωοηg γLα τη αυμβoλrj των βλιi1ων ατην αναβ(ωοη
των oλυμπιαxι6γ αγιiνων, πoυ πQαγματοπο(ηοε
o λαογραφιxdg οfλλογog βλd7οll' Bdρoια;.

Aπd την μελ6τη dμιυ: διcιtιdοιυι' πη.1ιδν δεν
προxιiπτει xσ.τι τdτοιο. Η 'z.cιτcι','ι']'l,'li τoι' }.oγ(ου
Mηνd Mηr,ι'l[δi1 :τQε:τει r'cι εir'ιιι Cι.τιr τ1l\' ';'ειτι)-

νιxrj μαg 'Eδεοoα. Τo τρα',,ιιcιτι;r.d τoι' dr'ομcι
ijταν Kωνοταντ[νog Mηνιig xαι (oωg fταν βλιi1og.
'Εξηoε ατατdλη τoυ 18oυ με μdοατoυ 19oυ αιι6να
(1788 η 1]98 * 1859). H ημερομηνiα γ6ννηο'lig τoυ
διορθιδθηxε με i'l1ξιαρ7'ιz'11 πρd.ξη απd τoγ iδιo
απ6 1788 oε 1798 d'γr,οlοτo για;τoιoυ: )'d',,ου< xαι
εξαρ1ιiιοε το 6νομd τoυ xατd τιg αι,ι,t1θειε; τηs
επο1{g οτo Παρ(αι, 6πoυ 6ξηoε πολλd 1ρ6νια.

o (διog οτην ληξιαρ1ιxrj πριiξη γ6ννηoηg τoυ
αναφdqει dτι βαπτ(oθηχε στηγ ετιν"}τηofu τηζ Mη-
τρoπdλεωg τηg Kοιμfοει!)ζ τηζ Θεoτιixoυ Eδ6o-
οηg. Xqημι1τιoε διδdozαλog oτιg Σdρρεg χαι μα-
θητlis τoυ ηταν o γνωoτdg διxαoτrjg Αναoτιiοιog
Πολυξω(δηg απ6 τo Mελ6γιxο, γνωοτ69 απι1την
αθωωτιxri τoυ ιprjφο oτη δ(xη τoυ Koλoxoτρι6νη.
o Πολυξιυ[δl1: τοl {ιr'cιιΙdοει 7-ι_ιτc{.,,dιιε\,ο απ6
την Boττια[α δr1i.ιιδii :' .-,_ - .
Mαxεδοι'[α: :τoι' 1iο[ ''z:: l. .ιετiιΞι' .\ι1''δ-ι: Ζ..ι.

Αλιd,xμoνα ;r'cιι (ο,'Ξ _:;τι] cιυτcj r'α ταρααυ9θη'z-ε
ο βλιixιz.η ;'/'(Lτ l",''.' l' : . ιτtι'l o ι Ζ.o ; Γιι,iqγη g'Eξαρ-
χoζ χαι να τoν τοi.ιτι,', ι ].' ' -Ξ \cιοι'oα(ο.

o Mατθα(og Παραι'ι'/-'''. - .ll'cιφιjQει ωζ
Σερρα(ο, (οωg επειδrj δiδαξε 'ι.:...:''ι 7.ρdνια oτιg
Σ6ρρεg, dπου τογ πρoοxcii.ει-: -' i: ιτcι^,,6μενog

απd το Γραμιματιxd Eδ6οοη; TL_,_ΓΕ ."'r-T,]Οτoλ(τηg
Σ ερρc6ν xαι μετετε ιτα oιxoι' ιι ε \' ι Ζ ιr : Π ιτΟ ιiιρ1η g

Xρf οαr,θο: . Εzε( δfδαξε απo το 1:1'< - '.1a Qr']-
τoριπrj xαι φιr"ooιlφ iα.

Tην εδεαο αΙzlj ιcι'τα^γωγrj τoυ \Ιl 
1 

ι','', ι ιr' ,'lι' f -

δειξε με τιg ι1qει'ι'ε: τoυ o εδεοoα[ο; fIr.'.r1'r',,.1-l1

Toυο(μηg, που ι'πr]ρΞε χαι συνεQγατη; τoU ;τε-

20

ριoδιxori μαg.
Γι' αυτ6ν
d',,ραr)ε χαt o
εδεοoα(ο; λd-

γLoζ Γιι'iρ',gq
Poυ μελιι6τη g

στo βιβλ(o
τoυ "o Ndοg
Eλλη ν ιομd g

οτην 'Eδεoαα
(Bοδενd) του
πριi:τoυ μιοo{
τoι' ΙΘ' cιιιil-
γCι)>. o Τρυ-

φων Eυα.1γελiδηg τοι, αι,αφdρει Ο]ξ χαταγdμενo
εx Boδεγc(lγ.

Στo Παρ(οt πηyε τo L820 xαι αφοf οτην αρ1r{
oυνδdθηxε με τoγ Αδαμdντιο Kοραrj, ατη oυνd-

1εια dγινε ο πιo oφοδρdg του αντ(παλog. Yπrjρξε
πoλυγραφ6τατoζ χαι Uπoστηριxτηg του Kαπο-
δ(οτρια, ενc6 rjταν πoλ6μιo< τηg Bαυαρoxρατ(-
α: στη\' Εi'i.ιiδα. Kατη^,lορ11gr1xε απd ερευνητdg
(Σοlτr]ρr1: Kαδd;) ι'l< "zλ6φτηζ> χειQoγρdφων
παλαιτ!τοl\, 7'αι α\rτLμd1ονταν ατην εxxλησιαστι-
ν"η πoλ'ιτι ιητον Θεdxλητo Φαρμαx(δη.

Πρdγματι υπηρξε οημαντιxrj η πρoοφορd του
oτην τ6λεoη των oλυμπιαxι6γ αγιδνοlν οτηι, Eλ-
λι1δα. Στην 6xδooη του <Γυ;-ιναοτιxof, του Φι-
λoοτριiτoυ ουμπεριd).cιβε dι'cι cιΞιοοl1με (οlτo ιε(
ιιε\lo ιιε τ(τi.ο " \ιi"ιli :τtιli τ]l: τιl]\, oλυμπιαxc6ν
_\'' '.' ,',.,\ εl Ei.i.ciδι αι'αιιiοειυ; ". Εxε( διαxρ(νε-
τcιι 11 μιε',,α).ll τoU α^1Cιπη πQoE τo αρ1α(ο ελληνιx6
πι,ειjμα χαι τo πιiθog τoU για την αναβ6ωση των
oλυμπιαxι6ν Aγι6νων.

'Hταγ ι1ξιo απoρ[αζ πoU τo πρ6αφατo oυγιj-
δριο για τoν Bιxιjλα οτη B6ρoια (Mιlτog 2008)
δεν αναφ6ρΘηxε (ανdμεσα σε τ6οoυg oυν6δρoυ9
παθηγητd g παγ επ ιστη μ6ων xαι λo ιπorj g β ιxελιοτ6 g

το 6νoμι1 τoυ) παριi μ6νo με λ(γα οτoι1εiα απ6
τoν Aθηνα6ο Σ1oλιiρ1η x. Γει6ργιο Δoλιαν(τη xαι
αυτd ιioτερααπ6 διxη μoυ παρ6μβαοη την τελευ-
τα(α ημdρα τoυ συι,εδρiοι,.

Tdλog o Mηr,iι: \Ιr1t'ιυ[δη: πdΘαγε oτo Παρ(οι
οτιg 30 Δεxεμβqioι 1E's9.

Αι,cιιtτd.ι:lιog Πoλυξω(δη g, μαθητij g τoυ
\,1ηl,d Mηr,οliδη



ΠPΩToΕMΦANIZoMENol
ΠolHTEΣ ΣΤΗ NΑoYΣΑ

Tου Ηλ(α Tοd1ου

Tην ποiηoη αyαπηoαμε!Αυτην αναδειxvιjoυμε' yνωστoπoιoιiμε, επιδιωxoυμε. opιoλo',,ι,i lωg d"ρ-

yησε - μα 6φταoε _ xα)'cil; το.| "Γodφω xι εyrΔ.'.r, "Γρd'φω xι εycir, τιilρα πια πυxνd. α.xοτi,'ετcιι oτl7

Nd.oυoα'.. Λοιπ6ν.| "ol)'ιoιιil'oι" :τoιησε(Dν. βα.θ{τα.τα αεβ6μενοι, υπiρτατα y"αιρο'ιιεl'οι. dο7ιoο'l,
αναyνcilαειg oπqωτ6λε t(t)V> ',/oC/.Q'ι.:',ι'. ε ι).ιz. οιτ'iστcιτι:-lι' clιιo).o^,rηαεοly, ν6ων (μη ααg εμπλiξουl' ηi'ιziεg )

πoιητιxc6ν φωvcbν 2tαι lιην o.l't]σL'/ε.τ. -τ,,'' i',,-l,_.:,: \l'ιι:οl-'Q^;,ο( οδη^.,6[y στη <!ιoυσιxlf" xαλλιiρ-
yεια τoυ ατ(yoυ ?ιαι τα αποτε)'ioιιcl.τι':' ΕΞ .:.a _j: : - ' : '' : ':.:;,lT: '''-'ιιεγrι' τ6oο cι"ιoιrjδο -Ξα' lοτ' τιg
εξελιξειg πoιητιxcδν αθληoευll'σTιl. 111Qι] ιιU.: ULΙ. ιl.','ιl'.1 )],J' , '. * 

-

ε x δ 6α ε ιg x ι αν αyν ιb o ε ι g, o x α), i g x ο ιν ων i ε g, απ o φυ λαx ξοvτ αg'
Και π6ραν 6λωy τo6των, iyoυμε xαλd' y€α με τoυζ "δ6xιμoυg'' πoιητiE oτη \-(ιοι'αα-. Δετ1τερη

πoιητιxη αυλλοyη 6yει εxδc6αει μετd' απ6 15 6τη o Γρηy6ρηg Σαxαλ4ζ, την πρωτη ποnγτιxη oυλλοyη
τoυ ετoιμdζει πυρετωδιbg o Αyιλλ6αE Υφαντ(δηg, o Nιx6λαog Κ. Tαoι1λαg iyει εxδωoει το επιx6
πo[ημα "Ι'{ιd'oυoτα'', o Γιdννηg Καιoαρ[δηζ πQo των θυqrilν του πρrilτoυ μιυθιατορηματοg τoυ, ενcl.l

o πανελληνιog διαyοlνιoμ6E πο[ηoη; zαι lεξoιi. lοι' cιl'cιzηρτ'ξατ, τα Πo'ΔΙTΣTΙΚΑ ΔPΩMΕNΑ
Βiρoιαg, ηλιx[αg oτ''ιιιιετε7.61,τ(|)1'i(|):1() ετυ)τ'- dιι.lτι dtαl'l-ioL'ιlε το iτο: l'εοτητcι:- i7οι''l'ξεπερd"αει
xd'θε προoδοx[α' 550 oτ''ιι,ιιετο7ig.','1tτε τ'α αρ7ιoε η πο)"ιτιoτιxfi επαναoταση στην Hμαθ{α;

Ι'{αι, ποιητ6E - ποιητ6; πoυ δεν 67ετε εxδc(lσει πoιητιχig αυλλoyig iωg τrilρα- xαλωooρξoνταζ σαζ
1{αι χειQoχρoτcbνταg τη oυνiyεια, "To πoiημα ε[ναι xαθαQf Ψυχi'', αφoι1 η "λd.τqα'' αημεqα ε[ναι
λερωμiνη!

To 6νειρo αγγζει
Kι ει:f , βαoiλιooα τρανη
Πoι εiδε τo /JεΞ r'cι cιιιιoρρα^7ε(
Κcιι το Ξεzι.ciει
Π:: 'i: -: _1 '.'. 

:

Π',. ι'.'τε ι-7"ει βαl"i'ει O νoUζ
Kι oιiτε μετρdει...

Στα μιiτια σoυ μια θdλαooα
Απ6ραιτη z.oιτdξο;

Kι dr'α 7αμ6γελo Ψυxηs
Στo τρ6oωπo διαβιiξω.

}Ιo\ΑxoΣ
'\Ιοr'ιi1οg πιiλι απ6ψε
Πρooθdτω ο'υνε1ι6g μηδει' ι'z,:i

Αναρωτι6μα ι π6τε θα'Qθ ε ι _,.- !_,cι
'oλα γα τα δω πιo xαθcιιlιi

Tο μυαλ6 μoυ φ6βοι τcιιδεJoυγ
Συμπληριilνoυγ τηg \'ι'7.l1; μιoυ τα xενι1,

Στo xoρμ( μoυ ιδρι,iτε: ταξιδεfoυν

TA MATΙA ΣoY MΙA ΘΑΛΑΣΣA
Στα μdτια σoυ μLα θdλαooα
Απdραντη απλι6γεται
Kι dγα 1αμ6γελo Ψυxηs
Σαγ τo xαρdβι τηζ ξωηζ
Bλ6πω να αρμενζει
Xilια xoμμd,τια oι οτιγμ6g
Xτζoυv παλιiτια οι αxτ6g

Γιι6qγoE Aγγελιδιixηg
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Σβηνoυν λd,θη πoυ ητανε οωοτα

\ε θα z"λdψω, αg πoνd'ω

Τι zι αν ε(μαι βαoιλιdE
Τιι τραγofδια !-ιoυ δεν τραγoυδd'ω

Χd.r'oμιαι στo φωζ μ(αg oxιdE

}[EΘ\ΣMENA KΑΙΙAKΙA
Πoρτoxdλι μεθυομdνo θf ιιι'lοε μιfιι φοqci

Κι εοτιψε ενα λε1rιJι'ι 69 111"l" ι"/'' '''-"':''''''

Τo 'μιαθαν τα μανταQινια
' Εψηοαν o7"τιil ιιτ9ιξ6i.ε :

To' zαπdzιcι t{'τ τα μπoυz'ιii'ια τρdμαξαν για μια

οτιγμη
Πdταξαν σαγ χoυχoυ βdγ ιεE πoυ φo βη θη7'α'\' πo/"υ

o xαιρ6g ηταν οlρα[o(' τcι tιι]\'(iz'ι(ι :τιι] :τιιlιci

Kι απ'τα οτ6μια οτα μτιlι';''ιir'ιι:l ετιr"ε 11 ερl1ιιιci

Φαfνεται χαι τα zcετcιzιcι tιευι'ιjtι\' tι:τ πl βροz-'i

Πoυ απoφdσtσε \'α πdoει μ6λι; dφυ','ε-: εα6

Tιμoιiλα Aδαμ(1oυ

ΛEΞEΙΣ
Γdμιοα τo cι[ιιcι ιιιrι' ιιε -'''"" '-
χαι τη i.ι'lt-i μ,οι' ιιε :a' _ 

' ' ;

Γdμιοα τι: τιr:.'ι:: ' : :;'''':E;

γ-α|τU.βιβi-ιcιl._' -'-. ' - _'-_:
Tοξiνεg τιE αρπ1ρ[ε;
Γεμιοα τoν zl]πo ιιε ι1lτ'i
Γdμιoα τo ψυγεΙο ι-ιε αιιcιQτ'ε:

Τo oιi'lμα ιιoυ τo','6ιιιοα zιi'ιi
Γ6μιoα τιE ντoυλd,πεg ροf7"ιι
Kαι τα ουρτdρια με oν6ματα

Γ6μιoα τα xαλdθια μ' αoιδdρο;τιι

Tο μπdνιο γdμιoα μ' αρι6ματα

Γdμιαα τo[x.oυg με z-απ6λα

Tα ρiιφια εr'θι'μιl1ιιcιτα

17

7'cιι ιι ε i]i'ιμl1l.l 1 :τε Qισσo
;r.ι dι,ιι ιi7ημιcι τρεl'd

Γdμιoα τo πdτωμα με 1ρι6ματα
Τιg οzdλεg με oυνθηματα

Mε λ6ξειg γdμιoε η ξωη μoυ,

δρ6μoυ; η oπdψη μoυ γατρd1ει'

Γιιfqγοg Eξαδιixτυλοg

Ε\.\ \tΕΓι\o Ε\Ι\PΙΣTΩ
'Ει'α ιιε^'d.i.o ευ/'cιQιστι'i','ιcι τl-1 δf ο'z'oi'η iιυl1 πoυ

x6νal
Πoυ 6οo μεγαλι6νω, τα 6νειρα μoυ δεν τα ψdνοl
Πoυ απ6 μιxρ6 με μdΘατε να μη ξω την ηλιx(α
Ξ6δειpα τη μιxρη ξωη μoυ xαθιαμdνog oε θραν(α

Για να μπoρc6 xαλd, γα βγω oωoτ69 oτη xoι'νων(α

Nα ξoδ6ψοrxι dλλα 1ρ6νια οτην ανι6τατη παιδεiα

Γ,α γα xρεμdοω xιlδρα, oτoν τo(1o ιiψυ1α πτιγ(α

Γιατ( z'ρατdτε θ6oη ρεξερβ6 για μdvα oτην ανεργ(α

Πiιrτα θυμιdμαι δυoxολ(εg xαι παρdπoγα απ'τoγ

xoομιd.z'l-1

Ξdρoυν αxdμα χαι τo γιjo γα τoν φωνdξουνε
<παιδd,xι,
Ξ6ρουν το γ6ρο γα τoγ "oτ6λγουγ' μια ι'iρcι

νωρ(τερα
Γιατ( Ειριilπl1 ε(ιιcιοτε ιii.ιι','iι'ιιι' ;''ιιi'i'τερcι

El,,ll'lτι,i21i1 : ,'.:. i _'.l"-,1ι_ιiz.ε: διcιτdξει;.

_ . ' _ _. . . l.1 ιlΞ JLιτ1_1ιi: ;'-ι εi-i'ηι'ιz' €3 πdντα

.τ-.'ιτιιΞ; ' Ξ

Tcι i.cj",,ιcι ομοl< αυτd, θα πνιμofν μαξ( με dλλα

Toν ωxεαν6 τηg οxdψηg τoν ξoδεfω οτdλα-oτdλα

Γι'αυτofg ε(μαι αx6μα dναg πoυ ('γεtτα (δια γα πει

Mα oιγd oιγd, η οιωπη τε(γει να γ(νει xραυγη
'E,μαθα να ξε1ωρζω ποf ε(γαι το xαλd, ποf ε(γαι

τα 1dλια
Eυτυ1ι6g ξ6ρω πori xριiβoνται τα 300 αυτd ρεμd'λια
Eγιn δfμα δεν ξω xαι απ6 οαg δεν θα z"ρυφτι6

Eοεfg 1αρζετε ,,σxoυπ(δια' z'αι'^,'ιυ oαζ λ6ω

ευ1αριοτιi
'Ε,να μεγdλo ευ7[{Qιστι'i πoυ δεν θdλετε να ξηoω

Πoυ μoυ δ(ι'ετε ει';'.cιιqicι. δfναμη \" αγαναχτησω



'Ει,α 
με^,,cii'o ευ1αριoτι6 πoυ δεγ ξω μ6o'oτα

,.οα7,ιjt,ια,
'Hρθε η ωQα σαE χαι σεtζ γα π6φτετε απ'τα
μπαλx6νια...
'Ενα μεγdλo ευ1αριατι6 που δεν dxω βαθιιi τη

τodπη
Που η xαρδιd μoυ σα\' εοα: ι'α',,[ι'ι'l δει' μoυ
επιτρ6πει
Που η ξω{ μoυ ε(ναι μιxρη αλλd τdοo φαl'ερr1
Eνι6 εoε(g μι1o'ατη xλιδη oxoρπζετε ρoξ dvd.

oxΙ, KYPΙE ΓKtoY_\EΙ<_\

Exθ6; τo βρiιδι'
'Ηρθατε οτo οπ[τι μιου
Απρ6ozλητog.
Mε μ(α αγxιiλη δdφνεg
Σxoρπζoγταg τη δ6ξα τoυ '40

Καqαγιιivνη

: a '\$:; :1:i

Ξ . :,. i. |''ι

AΓAΙΙHMENA
Γεfοη πιxρη, π6νog γλυx6g
Λdξειq ταξιδεμ6νεg
oι ιi-lευδαιοθηoειg 61ουν διjναμη
Kριiτα γερd την πανα6ληνo
Zωγρd,φιoε τo 1ρdνo
'oλo τo φωg μαξεfτηxε

'oλη η 1αμ6νη μελdνη
Mdoα απ'τoυ< z'αθρdψε;
Τo με'1di.'o αrτio ε),d.71εται

A',,ιιτημdr'α ο' oδη^1ε(.

ANoΙΓo\T\Σ ΤΗ\ ΠoPTΑ
Η ooφ(α απooτρdφει τηι'iταρξη
o 1ρ6νog δε διαοzεδiιξει
To φωg τηg μdρα; αγνι,lοτo
Kαι ερωτd την πρι6τη λ6ξη
Eντοπζoνταg oρζoντεg
Λε(πει φων{ να oε xαλοlοoρεi
Τo ροf7o δεν 61ει xoυρd.7ιo
Ε',,'- ι'lι ιιΞ(ε: ε(ι,αι αοl]μαντεg

-. 1. 1ει Αδη:

ΔημoοθdνηE Mfτααλαg

ΠΙKPH E\xtΙ
Ξεxινιfνταg για τη φdμπριxα τo βρdδυ
Mε βρο1rj xαι πri1τρα τo oxοτιiδι
Mdο'ατo xρfo το oτεγ6 γα xρυφoλιι6νει
Τοι' cιιτiιιιι,)σcι 7-cιι τd.i.ι τoι' Αιτιilιr1
'Εi.,'ιιι.τε i]:, ι '.,i1 ' 1 :,]'''- εl.::l)ll
Ξ , ' ;. ,i.τ.ι'ιlι'τ'. τυι' ειOα
Πoια τογ doβηoε ατι' τo χdQτη
Kι dλλoι xαλεoμdνoι πιiν'oτo πιiρτι

Mε τo ο1dλι dπαιρνε να ξημερι6νει
Στo iδιo μdQoζ βρηxo τoν Aιτι6νη
\'fol'α1ιig γα λdει πιxρη ευxη
Σcιl'τελειι6αει, Θει1 βoυ, ξ βρoz'i

Απd μ6να τ(πoτα μη με(r'ει
Δεν αντd1ω πια τηζ μo(ρcι; τιr Ζαμrγι
Kαι φoυρτoιiνεg πιo με^,'cii.ε:
Aζ με λιιiοoυγ οι ιilι7iιi.ε;

Eυαγγελiα
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ΧqιiοτoE lVΙπiνταE

ΗΛΙoΣ oPΓHλ{ToPΑΣ
'Hλιog μαιν6μενοg πρoγxιiει oτα ιiψη
1ρυooριiβδια oι αxτiνεg του ραβδζουν τη φf οη.
Πιλαλdει αxριiτητoE οτην oυρdι,ιcι oτριiτιι.
xραδα(νει αγ6ρω1α αμφ[φr.ο',,r1 o;τι1θιι.

Αρθρωνει ιiγρια i'ci',,ο τυrι7ι':
<Πoιοg εμπρ6g μoυ τοi'μdει. l,'αιτιαrcιθε[:"

Tα' αοτι1ρια λο'υφιiξανε' γdoαν'τo φωζ τoυζ,
τα otjννεφα ααπρ(oανε απ'τo xαx6τoυg.
H θdλαooα d'xνιοε, παλιρρoιεi. ν"oy.}"6|ει!
Φλ6γετ' η 6Qημo;' ο τρoπι:,'d< οφαδιiξει!

oι Π6λoι αναατενdξoυνε, υγρα(νεταt η 1-ιατιd' τoυ:.
Γερ6ντoι αoπρ6μαλλoι τιiρα πια, θα 1ιioουν τα
μαλλιιi τoυg!

Aθfνα η ξαφειρ6πετgα, πρoπd'ντωγ oL Δελφo(,
οιγoθρηνorjν τη βλιiατηση, πoυ ο Φo(βog
πυρπολε(....

<Αx, fλιε, oργηλιdτoρα, τt παE να π<iνειg ιηokα|.
Σι6οε τo μdνοg τι6ρα πια χαι τη δoυλειd' αoυ,
xo(τα!,

,.Ποιο; εir'αι αι'τιj: ]Ιι\]-' T ].. : -'.. 
'. 

- : -'

xεφdλι;"
Bρυxdται ο rj7.τ: !l : -'','i

<Mιxρ6 παιδf 'μαι 7-{ιι aτ.-,. : ' :

πoυ μ61ρι 1Θεg zαμdρι,]\'(ι :- ' : ]- -

Xαιρ6μoυν τα 1αμ6γελα ;τΟ'_' t". j ',-- .

xαθρdφτεg πoυ αντιφd^1γιξαι' ;."', '',-
Πλιiοτη."

o {λιog ανααx(ρτηoε' επd'γωοε τ. --:" _:
..Τι ε(ναι αυτ6 πoυ θα 'Χανα;>> ετo.:ι"'' ,-.:.
..Γιατi να γ(νω τrJραι,νog, απd,νθρι,lτ': -τ

αφot' o Πλιioτηg μ' dπ)"αoε γα σπdQ\'ι]] :-
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Xαq(των Toμπoυλ(δηE

ΙΔΙAITEΡoN
Αγγ6λoυ 61ειg τη μoaφη
ΛιiμΨη oτα πoνηριi ψcιτdτιtα
Pi7ι,ει: oτηι, πλd'τη με χdQη τα μαλdxια
Kι εir'cιι ll ιrι|]\'oιi.α. οoι' γλυxrj.

'Ε7ει: nl t}i.(\'ll π1ι'zρι,φr1
Bαθιiι i'υμdνl-1 οτt1ι' ;,.cιρδιci οoυ
Ax, να μπoρofoα μια οτιγμ{
Nα'ρθω y"oντ6" oτη μoναξιd ooυ.

E(ααι μιxρoriλα, γελαoτη
Παιδoιjλα ατα xαμcδματιi αoυ
'O/,α, τo oιδμα, τηγ ψυχη
Τα δiνιυ dλα ατη ματιd. ooυ.

Aτ6 τα l,ιd'τα σoU ρoυφι6
Mπoυμπofz'ια τηg dνoιξηE χαι xρ(να
Τfπoτε ciλλo δεν ξητω
Toυ riλιoυ γα'σαι πdντα α1τ(να.

Λγι}"}"€.αE Yφαντ(δηg

\ι{ΣKEΣ
Δεr, xαxξω τιg μd'οxε<.
Δε με παραξενεiοι'l'. oυτε με απωθofγ.

'. ιιΤTCtQι.
' 'rιiρη.

:-Ι- .τ/.cιη,
: ','



'Eνα πρ6οωπo επιλιiγoυν oι xαημdl,ε: ;,.ιιι αιτ6
γ(νoνται.
Αυτd υπoδrjονται μ(α ξωrj. Mdι,o cιι'το.
T(πoτε ιiλλo δεγ διεxδιxofr,. Kαι 6r,α ilφο; ε7'οι'ι',
Λυπημdvo, { xαρoιiμενo. ooβcιρd η οxεφτιxd.
ΞdQειE τι αντιμετιυπιtει;. Τι τoοοδoz'ciE.
Aπ6 τα φυαιxιi πρdοο;τιι cιrτiθετα φυλdγoμαι.
Aυτ6, δεν φαντιiξεoαι φΟ'ε μoυ π6oεE μιiαxεg
επιλ6γoυν να αiJ'ιiξoυr,z'dθε μdρα. Kαι xdθε φoρd,
τη μdoxα πoυ εxεiι,t-1 τη οτι.,lμ{ επιλ6γoυν, την

βαφτζουν πρooωπιx6τητα. Kαι θdoη' Kαι οτιioη
ξωljg. Για αγ τηγ αλλ<iξουν την αμ6oωg επ6μενη
ιilρα με dλλεg θdoειg. Kαι ατιioειg ξωηg, τo (διo

εΧxυoτιx('E dπωg xαι oι περ(φημεg μdozεg π1;
Bεvετ(αg. Kαι τo (διo απατηλdg.
Kαι αγ oι μdoxεg δεν dxoυν μιiτιcι. δεr, τειρci]ει.
Πιo πολλιi μαρτυρε(τo d.δειο β).ειιιιcι τΟι': ''lLα

dαoυg τιg φoρdνε. Γιατi η pιαozα ε'ιπf.ψπει αλrjθεια.
To ι|.rεfτιxo, αυτιi τoυ θdλει να xρυφτε(, βρ(oxεται
απd π(oο'l.

Kαι αγ oι μdoxεg δεν d1oυν γλι6ooα xαι αυτιιi, μη
νoιιiξεoαι. o6τε ιηαt να φoβdoαι.
Πιo πoλιj να τρdμειg 6ooυg ξ6ρoυr, r,α μιl.ofr, αij.iι
δεν ξdρoυν γα αχof\,ε.

To ΣΚtAxTΡo
Π6αo oxληρd xαι d,νooτo xαθηxoν
oxιd1τρo γα εfοαι oτoυg αγρoιjg.
Mονd1o xαι 6ρημo να οτ6xεσαι,
xαρφωμ6vο οτo oxαμμ6νο 1ιiμα,
φρoυρ69 αxofμητog μιαζ γηζ λαβωμ6νηg
απ6 υνt, oυρματoπλdγματα xαι φριixτεE.
Στωιxd να απoδdyεσαι την ανθριilπινη βofληoη
πoυ dο1ημo z.αι cιoljμcιrτο οε dτi.cιοε.
xαμωμενο να τρozαl'ε[1 |1'τ1ι",'1.i .1,i1','

xαι φ6βo στα πεινασιιdr'α τα πoυl.ια
xαι γdλια xοροiδευτιxci οτα παιδιd,,
σαγ χoιτd'ξoυν τα xoυρι1λια πoυ φoQdζ
χαι τo ξεφτιoμdνo ιpdθινo xαπ6λo.
0λ6ρθo xαι αλ{γιoτo να oτι1xειg
απdγαγτι oτoυg xαdoωγεζ, στιζ μπ6ρεg.
Nα υπoμ6νειg αμ(λητo τoυζ παγωμ6νουg αν6μoυg
χαι τo oxληρ6 xαλιiξι.
To xαθ{xoν ooυ αγ6γγυστα γα επιτελε(g,
πιoτ6g υπηρdτη; αγr,ιδμor'α αφdι,η.
πoυ τo πλl]ριυμα τoι 7'ρ6l,οι αi, ερθει
τη 1ρυor] ooδειd για να oυλλ6ξει.
πoτd ευ1αριοτι6 δεγ θα σoυ πει,
τον μdγα x6πo ooυ πρoxλητιxιi περιφροι'ι,irτcι:.

KΔEΦTHΣ ΣΦAΛMΑTΩN
Τo oοlαrd μoιdξει πdντα γα ε(γαι η τελευτα(α λfoη
στCι σtcιι, Qoδρd μια των επιλoγcδν'
\1ιιι i.iοli Cιι,d^,,7ηq xαι μ6νo.
λ1ιcι i.υοτ1 υτο7ρdι,lαη: cιτdι,αιτι oε μ(α xoιγωγ(α
πoU τα Πρετει οε οiιτιοι': θρ6ι,oυ< 6μαθε να βιiξει'
Aυτ6g 6μω<' doo μπoρεΓ'
μεθdει 6νo1α απολαμβiιι,o\Tα: σα\, xΧ€qπηg
τα oφdλματα πoυ απλ61εQα στo δριiμo βιiξει η ξωrj.
oμoρφα oφιiλματα.
Kορc6νεg λιiοπηg ατo xεφdλι τηE αrπdρτιχηΞ ψυχηζ
τoυ.
Σφiιi.ιιατα γεμdτα πιiθog xαι ξωντιiνια.
Συcii.ιιcιτcι τoυ λ6γoυg θα τoυ δι6ooυγ γα
ι, ε:'_ι','ι' '-,ι'ε ι

σt-( ','tμl(i1τ;1.

Mα xαι πciοο ταραδο:o.
οφιiλματα θα θαρρεig

με τo μαγιχ6 ελιξ[ριo τηg αιι6νια< ι,ε6τηταg
ε(ναι πoτιoμ6να,

μ6γιοτo τρ6παιo
.1ια 6ooυg δε διoτιiξoυγ γα τα επιξητofν
Ζαι με βoυi.ιμfα \,α τα γεfo\ται.

\ΙL{ ΔΩΔEKAΔA oNEΙPA
Τι: τελευταtεg τι)'ωοτ€'gτoυ φc5βoι' uου
τι: dδεoα γriρω απ6 μια μετcιΞι,:π] z'oρδ6λα/
7.αL τLζ 1dριoα με μια xof φτcι το).υ7ρωμεg ελπ(δεg
αro 1θεoιν6 δειλιγ6. /
'Hρθε φqdoxog φQ6σy"oΞ zι ιιr'ελιJητog
o'Ιxαρog oτoν fπνo μoι'
χαι μoυ ιiφηoε dνα ξει",'ciρι 1ρυοιi φτεQd
χαι μια δωδεxιiδα dι'ειρα./
Πετdω πdρα απd τα αfννεφα

Κιnη Χατξηιωαγγ(δoυ
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χαι χαμoγελιδ ειρωνιxσ
oτη 1λoμιiδα τoυ fλιoυ. /

Πετdω π6ρα απ6 τo αfριo,
αλλιi τα 1εfλη μου μoυδιιiξoυν αx6μη
απd την πιxρη γεrioη
τηg ανθριilπινηg μωρ[αg. /

Θα μαg δειg να πεθαiγω
xdθε πριiτη Mαtoυ
oτoγ (οxιo τηg Aψfδαg
τoυ παριξιdγιχoU θQt(iLιβιrι
χαt γα αγαoταiνoτταt με τo Ξη ιιε..,' - -ιι'.

μιαg ημ6ρα9 τoυ Nο6μβρη
πλd,ι ατιg παρdεg τι,lr' φoιτητιδι'.
Mη μoυ 1αμογελdoει< τdτε. ,

xdιpε μoυ μoνd1α λ(γα xλωvd,ρια δdφvηg

για γα δι6οω oτoυg ηρωεg /

χαt μια ευ1ετηρια xdρτα για τtι ]SΟΟoιττti ^''εr'dθλια

τηg ωρα(αg E)'6νηg./
Θα ooυ μιληοω απ6 εz'εi ι*'η)'ιi

ατη γλι[lαoα τoυ K.d,οπιιgl -\1i1-lι'-]gql.

αλλd η φωνη μoυ δε θα φτdοει oε oει'α.
Θα τη δαγειoτεf o Α(αωπog oτoυg μιiθoυE τoυ /

xαι θα την πλdξει ανι1μεoα oτιg oα'iτι6g τηg

η πιoπj Πηνελ6πη. /
Tην xαρδιd μιoυ θα τη βρει;
oτo 1αμ6γελο εν6g παιδιof r

πoυ 6πιαοε τo ν6ημα τoυ oνε(ρου
xι dγλειι|ε ηδoνιxd τo οαρxαομ6
απιj τα 1εfλη xιiπoιo πoυ απαQνηθηxε τη ξωη
γιατ( τoυ φι1νηxε αηττητη.
Ζητηoα απ6 την xαρδιd μιoυ γα xρυφτε(
αroυg φθ6γγoυζ τoυ Mπετ6βεν, /

αλλιi τη βλdπω xι6λαg να 1oρειiει
oτoυg ρυθμοfg των τoιγγdνων./
Tηg απαρνrjθηxε το πριγxιπ6πουλo
τoυ παρα|_ιιθιοil ' ιι .l- ' ι'].;lιο r'ι.fitcι. l

πoυ εoταtε η ;r'αρδιιιτ''.: .. _ 
.

παι θεληοαν \'α ιιoι'1l1r' zi.: _ - :

x6ψατα για \'Cι μεoεl-' ] '', ,_ ι'"'"l

τηg πιxραμιdι'η: Θ:: ] l: ' ι'ι
τoν ξανθo λτCi/j..,'.
(Toν xooτoυμαριομει'ι'l _\τ_ :
x6Θε επoy11xυoφoρε( σnl\ :.. _ ' _ 

:

'oταγ 6να μιxq6 1ελιδ6ι'ι vt-. - ' ,' l τι-)ιl
ατιg φυλαx6g του μυαλof οοι'
xι 6γα λευz6 τριαντdφυλλo zιιi.,_ .:. l' ,

τη ξω{ με λ(γα εxατooτ6" αγνdπ1τ.ι:.
θα αoυ ιpιθυρζω τα μυαιιxd, τη< (ι' ::-':
xαι πqoτοf δωqοδor.rjoεtζ τηγ απεi_τ . : I. '

με λi.;α γραμμdρια π)''αoτηg ευτυx(cι:
επειδη o τελευταio< Γ;,'oγτιj
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οoυ μυπd,ει αx6μη ρυθμιxd παLαψCιν"ια l
xιiθε φoρiι που γ(νεoαι
η μιxρr1 μιαριονι1τα τoυ, /

θα πλ6ξο: οτα μαλλιd ooυ
τι; 7ρυο6g xoρδ6λεg τηg νιdτηg
zαι θα αxoυμπηoω ατo μαξιλdρι οoυ
τo πιo μεγdλo "Ω"
απ6 τoν ?\λφα τoυ Kενταfρoυ.
'o7ι. δε με xατιiλαβεg. Δε ooυ υμνιi; την ιλαρη
,, ε).cιφ96τητα τoυ ε(γαιr>, /
oiτε zcιι τη l,ιρβι1να πoυ τι1μνει
xιiθετα μιdοι,; μια< παραλλfλoυ
τουg oρζoιτε< τηE φθορdg. /

Θ6λω απλιi να αου μιiθω
να ζωγραφζειζ τoγ'Ιxαρo
πdρα xαι πdγω απ6 τoν fλιo.

AΙΙoΣToΛH EΞETEΛEΣΘH...
'Q.τρ ]ι. l. θcι τcιΞιδεf ιυ oτα xvdρια
ει'ιi: zι'zi.oι' ιιε ιlzτ[r'ιι
τη iιυl] μιοι'
xαι θα φυλιiω μ6οα μoυ
6να xoμμιiτι γηg,
πoυ xd'πoτε foωg πoτιατε(
απ6 θdλαooα xαι αdρα'
Hτελευτα(α Ιθdxη μoυ
θα 'γαι τo xλε(oιμo τoυ xfxλoυ
zαl (ι^)"χo πια δε θα xωρι6,
Ξ'ιυr]. oτo πρ6oο:πd αου.
Τdτε τo οιδμα θα πλαγιι1,οει μια oτιγμli
πολυταξιδεμdι,o
xαι η ψυ1rj θα oτdλγει αλλιι6τιxεg φων6g
oτoυg αdρατoυ g διαδρ6μoυg.
T6τε πια θα μoιραοτιi σε γη χαt oυραν6
παfoνταg vα ξυπνc6 πρ6oφυγαg
οε ξ6νoυg τ6πoυ:.



Τα Xρovια τηq ωριμηq εφηβειαq

του Kιδoτα Παναγιωτiδη

αργ6τερα, τα πρcilτα dvoriμcι. \1ε τιl 7αρτ(λiκι
\/α ρ6ει ι1φθονo oτιq τo6πεζ μσ.ζ. Δικα μαζ
)'εoτd. δικ6q μαq ιδρcilταc. Δoυ7'εια 1ιυρi; πoz.7'τ1

- 1;l''$l-lι'oτητα, oμολoγoυμεr,ωq. Τα μυαi.α τcον

' : ', :.l,.'ι') [ιπ τo κεφdλι, βλ6πετε. Aλλα o1οi'εio
. ' ' :ll: ' :'l l_]ιιηclrτ.oπκo oκταιορο. Ξεκινorioεq

σΙl : Γ, - ' ;l- '1!.' ' ; i,-, ','',.',ξ: ι-]α;lρεi; κανα

τρiωρο, κι oται, κclιτι.l_ε 1ρ μloi.oι t1:αr, μ6νo επτd
παρd εiκοoι! Απ6 το λεcοφoρεio 

-Ξι. 
ιι'oυσε η...

διαoκ6δαoη. Πηγαiναμε στl] δoυi'εια σαν να
πηγαiναμε β6λτα. M6νον o Kλθων. o Bdιο-q και o

Kci'loτα: (Σιδηρ6πoυλo'c) ηταν oι. ' ' μπαμπoriλεg
(n'cι: αι'α. βαρδια -7ια \'α μηr' μεiνει κανεiq
;11μ.q.;,l.,'1111;."1-l. l \1ιii'ιlι' α.ι,τoi μπορoυoαt, να

Η "τof7πcι" τo τριυηr' εQ^,,oοτιioιo B6ρμιoν - Nαοι'ocr

ιιcι: ιnoβερiσOυν, θοτω για 2.iγo.

Κι 6ταν o1oλνorioαμιε Cιτιi τη νυκτερινη
βαρδια, πpωτη oτd,oη στιr\' τα;σα του <T6λη>.

'\i"λog κεφd,λι, dλλοc πoδcιμ.α.ι:ι, dλλoq μυαλ6.
Για να πfrμε να Koιιι!ιlρψμg με τo oτoμdμ
γεμd,τo και ηρεμo. Kιlιιια φoρd, πiναμε κι 6να
πoτηρι μπροrioκo κoκκιr'o κραoi. Πdει τo μιo6
μερoκ6ματo...

Mπαir'οι'τα. 61i1Ι, '. ,.r _ 1 

"',_l.,,dVτα,,. με τl: σκι,Τι' .. i
vα πoλλαπ}.αoια.*οι'τ,{1 -..-.' :

τωv καιριbv μια: ετ,r/-]ι-: :
κι 6λα μαq λεiπoυr'. δεr' .:ι'. -,

πoυ αναπoλcb -οπcυ: oi"ι'lι- ; 1,ιUU uyu/LU/tUJ _U/ιιυ\ ιr/"ι'ι-

ξεγvοιαoιd τη-c εφηβεiα_. Εκει'. ': : ] -:'- , : ;
αθω6τηταq, τη: τρεi.cι:' :' ,: :. _ : ,\ ει]ι;)τ(l')\'

και παιy,vιδιcilr'. Τιr cιΞε/'cιoτυ. 1-ιαγικα. τε2tευταiα

1ρ6νια τoυ o7οz.εiοιl. Τ6τε πoυ'.. c[lριμο6 6φηβog
πια, αt,τι2'αpιβα'ι'εoαι οιγd-oιγd τoν εαυτο σoυ στo

xcbρο και τo xρ6νo, κι επικoινωνεiq με 6λoυc και
6λα, πρooπαθcbvταqνα αντληoειc 6oo τo δυr'ατo'''
περιoo6τερα μηιltiματα.. ερεθio ιιατα. ε ιι τε ι ρ i ε :

Σ' αυτd τα 1ρoι'ια θα αι'αοεμlθιιl οτiμερα. Τα
αξi:7αoτυ.. Τα 7i"υκα.. Τα τεi'ευτα.iα"

στo o1ol'εio, πριν ξεκινηoει τo 
,

τηg ζcοηq.

T6λη δεκαετiαc, 70, αρ169 80.
'ΙΙταν μαγικd, τα καλοκαiρια μαq.
Πoιoq μαg 6πιανε! Tαπρoλαβαiναμε
6λα! Kαι δουλειd, και διαoκ6δαoη
και... κoρiτοιαl'Εoτco και ιιδr'ο δ,_,ο

μερεζ τηι' εβδoιιuδα.,11.1'1, ι.ι|\'ιl\
Τετdρτη και Σα.ββατo τα d.ιρηναν

απo τo oπiτι ι'α βγαiνoυν 6ξω. Αντε
και καμιd" oκαoτη Παραoκευη η
Kυριακη... απo τη oημαiα, doτω

για καμιd, ωρiτoα! M6νo για liπνo δεν εi1αμε

xρ6νο τ6τε. 'ooo πιο αργd, φτdναμε oτο oπiτι.
τ6oο μεγαλ6τερη αξiα εiχαμε στην παρ€α.
<Αντf1ει αυτ6q...> Ανε-ξαρτητω-c αν την επ6μει'η
εi1ε δoυλειυ. η o7ι.

Η <Πofλπα)) για εκεiνη τηr' επο1η ηται' ','ια

6λoυ9 τoυq ν6oυq ηταν το β6πτιoμα' τoυ τιlι_1o:

στην εργασiαg.'oπωg καιη <Ρ6να>. Τρει: βαρδιε:.
για oλ6κληρo o1εδ6ν το καλοκαiρι. Τα l11ιυΤσ.

μεροκ&ματα, αλλd και 6πω9 αντι}ιηφH11ι1,J'μ1g
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Και μετd, τη λiγη ξεκοfραoη, ανεξαρτητωq

βdρδιαq, β6λτα κι ftγιog o Θε69! Στo πdρκο,

cΙlρεg ατελεiωτεg. Στo <<Kαζiνο)), με τo φραπ6

με γ&λα γλυκ6 να oπ&ει ταμεiα πoι6τηταq και
κατανdλωoηζ. Στη <<β6λτα>>, απ6 την πλατεiα

μ6xρι και μ6oα oτo πdρκo, πdνω κd,τοl με7μ'ι τα

μεodνυμα, με ατελεiωτα oπ6ρια ανα /εiι_1α: κα1

αλλαγη.. ' φρoυρd,g ω-ζ πρoc τo πo1o: θcι εl'.'ιιι ατo
την εξωτερικη πλευρiι τη: βοi.;ιι:. i.ι] Νιr',:_ι 

';ιΙ
κoρiτoια! 'Eναg-δυo κρατοδoαr' τΟ :μ-16ι;19!1 o.o
<Καζiνo>, oι υπ6λoιπoι 6βγαιi'αr' '!ια... κυνηγι!
Kι η xυλ6πιτα πηγαινε oυrι'εφo...

Aλλd Kαι o 2Ψιoζ Nικ6λαog ηταν μια καξ
επιλoγη εξ6δου, για μετd το απ6γευμα. oπω-c

και ο i\ιog Θεoλ6γoq, για ακ6ιιη πεμ-lιo6o.'r,
μoναξιd,, αν αυτ6 ηταr' το iητ..ilιιao. _\lrκεi r'α

υπηρ1ε εoτω 6vα oχημα στη\' ;αΓiα...

<Tι ιbρα θα βγοf με;>
<<E, κατd, τιq επτα. '.>>

<Ωραiα, επτ& ακριβιilg oτoν Γιαwo6\>!
Aυτ6 ηταν τo oυνηθ6oτερo ραντεβοιi εκεiνoν

τoν καιρ6. Στo ζα1αρoπi'αoτεto του Γιαworiλη
oτην πλατεiα (oημερα φαρμακεio Τoιoγκα). oπoυ

η 6ξοδo9 ξεκινor5oε κατd πdγια τακτικη με ει'α
ooρoπιαoτ6 τρiγωνο. Eκτ6g κι αν η απoγευματιvη
6ξoδo9 περιλdμβανε'.. oιiντoμo π6ραoμα απ6 τo

ζαγαρoπΧαoτεio τoυ <Θωμd>>, με τηv απλη και
τη oπ6oιαλ πoυτtγκα να oπ6νε ρεκ6ρ πωληoεων!
T6τoιo oιρ6πι, τι1τoιo παντεoπdνι, αλλ6 και τ6oo
αφρ6τη και εfγεoτη κρ6μα δεν ξαν0γινε στoν

οτη μερiδα τoυ'C. πoυ Οr'. ' : -

ηταν δικιiι ΤoL]]. μρl,',1 l-'] ' -'-'' _ "'ir.l

να απoλαδoουr' : , :.':* .rΞ''i"i,]i

απo τo 1oυβα.' ' . -. -: - -_ -: .: - ]' _ ,

Nα 'ναι κα7.α oι δiΓι"-i', _ . . -'

κρdτηοαν τη συ\'ταi-
εγγον6 <<Θωμd,>>, για \'α i:;.J, : ' *:

δια τη απερiγραπτη; γευr: -.
μνημη μαq θfμηoεζ κα1 ι].-',J:':
εκεiνηg τηg αληoμ6νητηζ επo7-:

Nα μην ξε1&ooυμε κα1 :.,',

κυρ-Γιdwη, ακριβcbg απει,αι:-.
απ6 το <Θωμd>. Mε πoυτiγκα
διαφoρετικη μεv (και με oται;iδα1.
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αλλ& τo iδιο oεργι&νι. Κooμικη επιλογη κι αυτο

τo oυμπαθητικ6 μαγαζi, για το απ6γευμα η αργd
το βρ&δυ...

ooοι εκεiνα τα καλoκαiρια δεv δoιiλευαν
oτην <Πofλπα>>, εi1αν κι dλλεq επιλογ6q για
1αρτζιλiκι. oι κoρδ6λεq πολλ6q. Kdθε γειτoνι0
και μiα. Σκληρη η δoυλειd, εκεi. Ακ6μη και τα
κ;τ1ιιατα 6διναν καλ6 μερoκdματo τ6τε. Δrjo και
τρiα 7-ιi-ιaρ1κα την ημ6ρα για 6να o1oλιαρ6παιδo
δεv ηταr' i.i^γα t'εφτa. Aλλd και oι ταβ6ρνεq 6καναν
((κρα)) για βoηθoδ-c oερβιτ6ρoυ9. H Bαβd,ρια, τα
Πιξντε και τα Eπτd Φι, τα Σκαλοπ6τια oτo παλι6

μαγαζi (oημερα ξρoτικ69 Σfλλoγog), ακ6μη κι
o Π6τρoq o Eγγλ6ζog oτo Poλ6ι, ηταν μερικa απ6
τα. καi'd μαγαζι& για φαγητ6.

,,\Ιια ιιιρiδα' κιοφτ6δι9 μι ζμι>, ηταν η
συ\'η l-J εσ τ ε F1 

τl ii Cι 
μ-l 

g1''l".'5 i'i α oτoι, Π6τρo. Πf ραoαν
δυο μηr'ε;'/1α \'α κα.ταi-αβcυ τo\'... κι'lδικ6. Τo ζμι
ηταν απλιilζ τo... ζoυμi!

Kι απ6 το <φαT> τoυ oερβιτ6ρoυ δoκιμαoαμε
οι περιoo6τεροι νι1οι τ6τε, με την rbρα αι1μηg τoυ
Σαββdτου κα1τηζ Kυριακηg να εiναι o φ6βoq και
o τρ6μo9 μαζ κι αβ&oτα1τo φoρτio. <Πλdκωoαν
6λoι μαζi...) Aλλd και τoυζ oερβιτ6ρoυq
oτo <Kαζiνo)) να εiναι πρc[lτoι στη λfoτα oτα
κoρiτoια...

Aξ6xαoτα ηταν τα καλoκαiρια πoυ περνof oαμε
oτo <<Hλιoτρ6πιo>>, oτo δρ6μo τoυ Σπηλαioυ.
Mια εναλλακτικη επιλoγη διαoκ6δαoηq, oε 6να
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απiστευτα l/oητευτικ6 περιβdi.r-οι'. u; ιr;-Ο\' τo\'
καλ6 κ6oμο να καταληγει εκεl. ιι"::t 'i^-c, :r
δωδεκdτη vυκτερινη. Ν'Ιε uια iθ|ir'-: :' :"-: :

για 1oρ6, 6που 6βλεπε: iει,_"ιiιlια αz').α και ο.,z.ι

xορευτ6g να αυτoθαυuti:ιr'ι'τι'ιl στιr\' καθρ6πτη.
Mε δυνατη μoυoικη iΤιll- δΓ'' ε''o/.;'ι]ι)σε -σχεδ6ν-
καν6να γεiτor,α. α)-i.α κ_ιι 1-ι!.Νετι-} τεο;ατημια για
6ooυq δεν διεθετα\' iιr - :_-_-- :. :r.τ1_'n., τ(|)\'\,6ων

εκεiνηq τηq επo7τ1:.

Λiγo καιρ6 αρ',,oτa-. ι. _ι:ι]κτΙlσαuε στη
θ6oη τoυ τη <Nτioκo _\ιιr.'],''.ι'_,,. σΤΟ /-ιυμro τoυ
σημερινo1i ξενoδo1εioυ ... Γ. l .t.'ι..η iΓ',' €Ξιr'/Γl.
Mε μια λ6ξη: 1λιδη. Kαι uo',: _ :-i.-']': l :-:
πιoiναq oτη μ6oη τoυ κατα'::_ -- ] ; : ' : l
να δcbooυν αυτ6 τo /αμrακτ]ll-1:_ _ : :' ^-ι1 L,

oπαviωg εi1αι' α\'τ1κ.^ -. ;.Ξυ τoσo
κoντd!

Φυoικd, αγ6ρια ημαoταν. Δεν θα κ6ναμε και
μ1ταyατtoντι6g; Aλiμονο. . .

To ανοικτ6 δημοτικ6 θ6ατρo καταακευαστηκε
Χιyαγρ6νιααργ6τερα απo τoτε. Ω: εκ τουτ..ι,. lιιiι'l1
λδoη για... θερrι'ο κι\'ηuατΟ_./lrαι'... G:...l - ο/.ι'\ iΓ-
αυτη τηr' αι'ηoυ7iα. αι'ε:α.μ-lτη16I.l: τ1lζ πoιoτηταg
τηq ταιι,iα-c. ηταν τα... ντραιβ ιν τηg oδοf πρoq
τη Bερoια. To γvωoτ6 oε 6λoυq <Γκd,λαξι>

ηταν μ1α.'. ooβαρη επιλoγη'.. εναλλακτικoti
oινεμ6, αλλ& και ξεφαντιbματoζ για την παρ6α.
oταν μdλιστα η ταιviα ηταν ελληνικη, γιν6τανε
πατιpντi! Πoιo πoλf ακoriγαμε και γελorioαμε.
παpα βΧbπαμε και πoθo6oαμε.

oι εναλλακτικ6q λrioει: για τo ,, Γκα7.αΞι ,, η τιt."

δfο. Eiτε ριoκdραμε \'σ. [aι1'_ .'ε '-,a:'i _,]",'. ' : :

ψευδdlc dι,c'l τC|)\' 1S. 11 δεi /-0.t.Li''i'ι*ι'!''L,] ;il\'
απ6ρριψη -πoυ ol11.ια-ι\'ε και καθυoτθρr1ση- Kαι
επι)'Ε^lαμε εr'α... κτημα 6ξω απ6 τo oινεμd, δiπλα
στιζ γραμμ69 τoυ τρ6νου. Mοναδικ6 μειoν6κτημα,
τα τακτικd τ6τε δρoμoλ6για του oΣE,, πoυ μα:
αποoυντ6νιζαν και 1dναμε την... υπ6θεoη του

6ργoυ. αλλd, και o ιδιoκτητηζ τoυ χωραφιoυ πoι,

απηυδιομ6νoζ και αγανακτισμ6voc, καθε τοοι-,

ερ16ταν μ6oα oτη ν"ilγα κα1 μαc εδιc,lp'ε κσ.λ_τl\ -

κακcilg πoυ Kαταπατοιioαμε τηr' ιδιοκ;τioir_ι :..'_,.

Eiπαμε, τα μυαλd πανω απ'τo κεoα7'ι.. -

To καλoκαiρι (αλλd και o 1ειμcilνα;) τoτε εi7ε

για πολλoιig ν6ου-q πoλλ6q διανυκτερευοει-: oτo

βoυr'6. Στου'c Tα-Eι&ρ1εg, oτoν Πρoφητη Ηi'iα,
οτηι'\-παπαι'τη. 'Hταr' 

μια καλη επιλoγη αν6μεληq
_. ιτκ;οιιοη:. με αcε1αoτε-ζ διανυκτερεtioειg και
:.^-,-]_t'^ _1εi.ιο. Kαuια ooρiι ηταr, επιλoγη και
μιo '_ -' ^' -. 1:'.'-' :ιri...ιΓΙ οτoι,'E'ξω Πρ6δρoμο,
yια μπαi.υ. ο;ο 7ηπεδακι }:αι μετα ψηoιμo και
μπυρiτoα με θεα τor' παr'εuoμl(Do κα1 απ6ραντo
κdμπo τηq Mακεδoνiα;.

Δεν υπηρ1ε καν6ναg φ6βοl τoτε. Aρ,α μυαλ6
κι απoνηρευτα. orjτε ξενοφoβiα ofτε καναi'ια \,α

oου κd.νoυν πhioη εγκεφd.λoυ με 6λα τα α7ρια
κr'ι'ι l1Τl ε'.,p-ηματα μιαζ κoι\'ωνiαg oε κρioη.

- : -_ 
l" ι;_-ει: τn: τεn'oi-ογiαc. τα παιδι6

τΟι) ,, ι',ι,:. '- - ." -.'.'ι.i'''. r_ ;τιi.υγη εκεiνηg
τηq επo1ηg ηταν μiα: το ραδιoφωr,o. Συνηθωζ
απ6φoιτoι τηg τεxvικηq oy'oi'η:. εi1αl' το δικ6
τoυζ παρdνομo πoμπ6 και ραδιοoταθμ6, κι
6λo τo απ6γευμα περνοrioε με αφιερciloειζ και
αγαπημn'α i.αTκ& και ξεr,α τραγoυδια. Eπoxη πoυ

ηται' oτι- δo:ε: τoυ: o1 Σκoρ'lτιοι';' oι Mπ6νεT Εμ,
ιlι Σiιι':α Εrτ;.;,.iιj-'.';ιι' ο \1αικ)' Τζακοoν, αλλd
κσ.ι ο)"ι,.-lt' των ειδcbv τα λαTκα τoυ Πανταξη, τoυ
Αντfπα και &λλωγ: ελαφρd,, βαριd,, μ6xρι και
εντελcilq αoηκωτα! Τo ρdδιo'Eντιoον, τo Πριilτo
και τo Δεf τερο Ε ρ αoιτεxvικ6, o Tζd,κoον και τ6ooι
d,λλoι ραδιooταθμoi πoυ γ6μιζαν την dδεια τ6τε

μπdι,τα τcr)r' F\Ι. ηται' και oι πρrbτεg <φων€q>,

πρι,lτoι ,,αμπρoi oτo 1ωρι6 -αφoιi τα κoρtτoια
εκαι'αι' τo πα\/ l/ια να τoυq γvωρiσoυν, αλλd και
iiμ.ι:-l:ι-l': οε α'.,c,lr'iα -αφoδ τo ραδιoγωνι6μετρo τηg
1_ιa:-'-,,3..i11; η1_l',,i1 η',,μ'lη,lρμ-lg τoυ-: ει,τ6πιζε και
l": .. -.'l1μu.u.

Kdπωg 6τoι ηταν τα καλoκαiρια μαg, τ6τε.
Πoνηρ6 κι απoνηρευτα oυν&μα.

Kdποιε: δραoτηρι6τητε9 και κdποιεg
αυι'ηθειεc η μαγαζι6 πιθαν6ννα '&ε1doαμε. Xωρig
δoi.o oμωq. Mακd,ρι να βρεθοfι' αr'α,r'ιiloτεg να
ιια- θυμiooυν κι 6λλα απ6 εκεiι'η ην επo1η. Mε
7-α.ρa Θα τα δημooιεriοουμε oτo επoμεvo τε61o9,

oπoυ θα θυμηΘoιiμε μαΞi τιδ: περνo6οαμε τ6τε
τoυq βαρεiζ μηνεζ τoυ 7ειuιδr,α. Eκεi να δεiτε τι
θ1ει να γiνει...
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Η ΑNΑΦoPΑ MoY
Ε ι ο αγω1tι xdz Aλ6ξανδgoE 0ικoγ6μoυ

.ΠiQα τηv απ6φασt] 1'Cl. ';'Q(|.ζ'(-' cιτ'τd το βι-

βλio yιατi π[ατεt'α. :τ(1)ζ τo οφει)-α- oτην Nd"oυαα"

Mια π6λη ποι: αyiιlllσα χαι με αyd.πηoε' Πoυ
την υπηρ6τησα yια oαρdντα περlπoυ yρ6νια με
6λη τη δljναριη τηζ ψυχηζ, 7ρ1'' 11l''r-l-).O11 /''t'ι τ('L'

xoρμιod... Mια ολ6z)'ηρt1 Ξr'tj :τιΞ)()σ9OQoΞ χCιι

αycilνων xατd' τη διd'ρxειcι τti: l-'a(-j!C!-: :τεQtσσε-

ψαν oι χαQεζ' 6μcυ; δεl i).ει9'c:l'οι oτεt'υ7ι')oιε:'

oι αyωνlεg χαι oι oτεριjoει<...".

Mε τα λ6για αυτd oτo oπιοθ6φυλλο του βι-

βλ(oυ τoυ <<Η αναφοqd βoU>>, o Δημητρηg Bλd-

1og, δrjμαρxo< Nσ.ουοα.: 'i'|ιcι τdr'τε τετραετ(εg

οτα xρ(oιμα μεταποi'ιτε υτι:''ci 7'ρ6r' ιcι. ρι-^7.^i''(. ^1 ιcl'

πoλd περιoo6τερο αναμεμειγμ6l'o: στcι z.οιr'iι.

δ(νει τo οτ(γμα των πρoΘ6oει6ν τoυ για τr1r' d;'--

δoαη αυτo{ τoυ βιβλfου. E(ναι η πQoσωπιxη τοι'

xατdΘεοη Ψυxrig για 6λα αυτd τα 1ρdνια στo τι-

μ6νι τηg π6ληg, <η ξωντα'νη ιο'τoρfα τηg Nι1ου-

oαg, 6πω9 χαQαχτηQι oτm6' οημειι6νει oτο πρ6-

λογ6 τoυ.

"Εiyα υπoyρ6οloη να ιlαταyQd'ιpω τιg μνημεζ
[ιoL1 yι' cl.L,τoι1ζ l'ιlι' Θιι 'gθοl'l'" Γιcι dαoυg θελη-

σoυν να α'α7d"l7θοτ'i _.: -

oαg'''Επε7'ε[ψ7ocι1.('''}1''".l1,---.,..'..]i.
yQαφti 7ε^,lοι'ciτι'''' 'Z - : .'- ''|.Z '-'l - Θε,'-ι1'3'-'"' ι 

'-ι

μεταφiqc''ι τl1; " -.; 'z '''τ,''.',''oCιφi; -\Ζ

μεταφ€ρο.t στo1' i!.'υ '-''-' τcι ει'θυ-

μηpιατd. μoυ' τo z).ιιιt:. ,' '1';l71i1'ιl' τιE

αγωνIεE μoυ, τιζ :τQoσd,z': :

"To βιβλiο αυτο δεγ ε'^' " !ιε τηy

ατενη61',voιαr, υπoγραμιμιi:( . _ 'j'. ε[ιια-ι

ιατoριx6g, αλλd' xαι yιατ[ ιm' ' ' '] - '.'' |'α

yρ(ιψει αυτ6g πoυ συμμετε[7ε ει: " l - : :''|1-

ν6τα' Ε[ναι 6μω9 oπρcbτη 6λη,", "'' : - - '" -:;-'i-
σει να yρd.ψει την ιoτορ[α τη; \ ':""'l'_r-'Ξ ' :l;Ξ

τηg περι6δoυo'
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AHMHΤPH BΛAXoY

Ο rrι' ,,,'φα11 dcι:
i]. : '" '.υιι-τι_ι icιπο μcιzρια) το Δημιητρη

B).ιi.7..', ιττ t : :τ Qι'iτ ε ; μ εταπολιτευτιx d g Δη μoτιxd g

ει't'o^,€< τo 1975,6ταν φοιτητηg αx6μα τoυ Πo_

λυτε1νε(oυ oτην Aθriνα, ανι1βηxα oτη Ndoυoα

για γα ασχησω τo εxλoγιx6 μoυ διxα(ωμα. Απd
πιo xογτιi τον γνcilqιoα xαλfτερα 6ταν μετd απd
λ(γo xαιρ6 (xdπoιο απ6 τα επdμενα xαλoxα(_

Qια' αγ θυμdμαι xαλd) βρ6Θηxα μαξ( με τη Θεο-
Ι('(στη Kε φαλd xαι y.dπo ιoυ g ι1λλoυ g oυ μπολ(τ ε <

μαζ να προoφ6ρoυ μι ε ε Θ ε }uοντιxη 1ε ιροlr' α.zτιι'ιj
εQγασ(α για γα. διcιμιορφι'iooυι-ιε τoγ 6ροφo τoυ

\,εoαπOχτηθdι'το: cιτο το δrjpιo xτιρ(οl'' τt1; ,,ΔΙ-

ΑNΑ> σε τιli-ιτιι-τιzο z'dι,τρο. Αr'iιιιεοcι στα χτυ-



πη ματα. cι;τo τoυζ χασμdδε( ι.ct.L τ L : ;.'ιι, ι ιr.τι) ι' ).ε :.
dταν.1xρε1"ιζαμε τoυg εr,διciLιΞιτ,_ :- τ ι),ιr]_,: τι}l-,

πoλυτελorjg διαμερ(oιιc{τιr: T1lΞ 7.ιι: 'i. .:'ι'. ,.

ε(xα την εUχαιQrα VCl. t7.Τ|ιll]ιτι ,) τoγ ooU.|ιι_:'Τιι]ll

dνΘρωπο πoυ ξεzιl,οι1σε ',',l ;:i',ιii.ει τη Nd.ουoα
απ6 τo τdλμα χαι \'cι Τl , ι-, )ti','i11τΕ ιττll οι1',,7ρot,t'1

ετtoxη, χωQ i:E γtι (| ι'l 
1-', 

l. 11 l 1 ι ιι l i.τ,',-, 1 .. τ ιτιι i.cι ;z' ιll Θ ε (>>

rj <<σxoνιστεi,,.

'Ετσι, ciταr' υτcι ιιειrιl :
στελεχC6σω τo \,εoσιστ(_lτ,

φε,o τoU Δtjμου Ζαι τ1l\' Τ.',.. 'r'l τι1i_, \--τllQεσιcι.
δεγ δ(oταoα γα παQaιτl-]ιτ ] TΞ7'\"|7.ι]'1rl.1r;61_'

πoU ε[χα αQΖισει ι'α ,,στljι', ,--ι, - - 1

σπouδαrα πoι' ει7ι{ ι\ιι)ιι7,ι]ει'ιιι .τΟO1l.l/ofLιενα

χQ6γtα, εiτε ι'lΞ θει'lρiα ε(τε ωg διεΘνη πQαχτι_
x{. 'Ημιοι'r' ο(^,,ουροg ιjτι οτο πQ6σωπO τoυ Δη_

μητQη Bλd1ου ουγxεντρc6voγταν oι l.ιαλιjτερεζ
πρotπoθdoειζ χαt η δυναμιxrj για γα ^iliνoι'\,τcι
6νειρα πQαγματιχdτητα. πoι' i'dει {;,.iιτιl; ετοι)
χι o πoιl]τlig! Kαι δεr' διcιrr'ειι-tτ117.ι1.

Γιcιτi ο -\l11ιr]τgll1: Bi'ιi7ιl:. ιl f liιιιιο/ιl-. Ε ΖΤι)Ξ

απci τo ;ιoΟσιl]:τt7-C' τΟι' oυιιιιιι τοι' ε[7ε για την
π6λη. dr'α ο ρ α μα πoι1 εiι ι1i/ Qα ι"ι |-ιατι Ζd, επ ι}.t εντQι6-
γo\/τα\, οτη βελτ(ωση τηζ πoιdτηταg τηζ ξωrjζ τωγ
συι-ιπoλιτι6ν το1] με την παρι1λληλη ανdπτυξη τηs
Otχoνoμιχliζ με τηγ πολιτιοτιxrj τoυg ευμdρειαg,
εf1ε τo μεγdλo πQoσ6γ γα αχo{ει. Nα αxotjει τα
μηvf ματα το'lι, z"αιρcil\| χαι τoU( ουι,εργιiτε< τoυ
χαι \/α ετι7'd^,,ει cιτci τι: ειοη^,,l]ιτει: τι:-'l.cι'τcil.'ι1-
λc1τερε:'.'ι{ι τυ '/.ιι.)-'ι τ''; : ''' 

;

Δει, Θcι Cι\'({$ tΟHι l ;r.αθδ)"οι1 ι'τι) υι'\ ( r/ ι;..υ

τoU dQ^i,o :τot' c1φoQci oτη βελτ(U]ση τωγ υlτoδο-

μιi-lι' τl1; τιi7.ri; Ζαι στην ανι1,πτυξη επιχειQημα-
τιzο1ν πQωτoβouλιc6γ oτογ τQιτoγεγ1i τoμdα απ6
π),ευρdg δημoυ, που 6θεoαν τη Nι1oυσα σε !-ιια
νdα τρo1ιd, εγαλλαχτιχli τωγ μεχQι τ6τε ετιδd-
σεc1]\,τη< στογ πQωτoγεγli xαι δευτερo'iεl'r1 το-

μιJα. Αl,αφι1ρoιται διεξοδιxd oτo (διο τo βιβi.[ι,
χαt απoτελo6γ τoν xf ριο xορμι6 τοι'. E;,'ε 1t',''l 1τ11r

oπoro θα ijθελα να οταθι6 για l.(^,,ο ε[ι'cιι i1 σ/'t-ιτl1

τoU ΔημiiτQη Bλιi1oυ με τoν πο7'ιτιοιιιj.

o Δημητρi1g Bλιi1og rjταν (xαι |3ε11ιι[ιυ: εΞcι-

xολoυθε( να ει'r'αι) dναg dνθρωποg εξcιιρετι;r.d,

zαλ)''ιεργημιjι,o<. Mε διαz.cιη πdθo να δr1μιιοι'μ-
''liαει τι: τροtτοθdοει: cιι'τt] τoυ την xαλλιdρ-
'': | 'ι \'(_ι τ]lν tιotQαστoilν μαζ( τoυ 6oο τo δυνατ6γ
:, - ],]ιjτεooι cιτc1 τι: ι,ειiτερε: γεl,ι6<. Η μεγι1-
i-t1 ,-. _ 

_i ::'''' ,1' 'τii7.11l1τιιου του ε1-ιπr,εfοτηxε
xαι υ7.ο.τι,tilι,c ιτT]l διιιρ'z.ειιι ο7.ι,lι' αυτιilt, το_lν

1ρ6νων τη< θr1τε[cι; τoι' (']; δl1ιιciρ7oι' το απoδει-
χγfoυν: Πολιτιοτι;r"ο Kει,τρο. Εoτiα Moυοιilι,,
Δημoτιxrj Bιβλιοθηxη, Θεριl,ο Θεατρo, 1ι6ροι
πoλιτιoμorj οτα Δημoτιxd Διαμερ[οματα. διd-
σι,)ση χαι πQoσταo(α τηg πo)'ιτιοτι;,'t1E μια; ;,.i.l1-

Ο ι]\'ιi tι ι ci:. υπooτη ρ ιξη πολιτιοτιxι6v oυλ)''dγιυν'
ιl"l. Ι ;,.,ιι cilj.ιοr, πολιτιοτιxιiν πqωτoβουλιων,
_ : *. l:a'ι'zli οιιiιδcι τoυ Πoλιτιατιxof Kιj-

\Tιiι_li'. c ι'l l .. .;, . ... Ξ ,.,i'. 'τιi τι: δρciοειg πoυ
ανιJπτυξε" <<Η χoι\,οlι'iιι Uα ',,[r'ει :-,.αi.υτερη μdνo
αν δoθε( η δυνατ6τητα στη r,εcι ^,εl,ιci r,α dρΘει
ο' επαφ{ με τα επιτεrjγματα τoU ;τoi!ιτισμof ...,
ουνrjθιξε να λ6ει. Tι6ρα, τo^ι,ατ6" π6oo αυτd εi
r'αι εφιz'τ6 oijμερα, με dλα αυτd τα υπoπρο[6ντα
;τoι' ιιcι: οερβfροrτcιι cιτd τcι μεσηιιεQιανdδιxα
τll: τtl).ε.i,.l(1ιτllΞ 7.t{L τrl διcigοοcι life-sπle 6γτυ-
:τti ι]: ..Ζ.ΟQL!φαiα, ;ιολιτιοτιxα γε^1oν6τα, ε(ναι
ιiλi'ου παπ6" ευαγγ6λιo!

'Eγα ιiλλo χαQα7"τ1lQιoτιx6 του οτoι1εio εrγαt

η δfναμη που εixε να συγχQofεται xαι να λ6ει
61ι οε ιδιοτελrj αιτηματα, αx6μα χαι με dτομα
τoυ στενo{ του πεgιβdλλoντοg. 'oπcυζ χαL o
(διog οημειι6γει oτo οπισθ6φυλλο του βιβλ(ου
τoυ, <<6ταν αoxε(g διo(xηοη πρι1πει να μιπoρεig
γcι σL"',Ζooυαrε(:". 'Ιοιιl: .1ι' αυτ6 r,cι θειrlQε(ται

''.ι 1 7.ξ'!.a,' -' Ξ,_].:rlj :,.!.7.ι_,ι] : ιir'Ηο''-'τιl :. :τοι' δεr, φαΓ-
'...Τ, : ι \ ιι διιιθετει πολi'ουg φiλουg, τουλdxιoτον

"εντcig τωγ τειχι6γ>>, ανι1,μεσα στous (<...παρoι-

γ"o6ντεζ την Ι ε ρoυoαλri μ".

Κd'τoιε: φορdg o' αυτ6 oυγτεi'οf οε ?.αL τo
drτοι'ο τεioμια χαt o εγι')tσμ6g τoυ.'Er,α πε(ομα,
oι'ι'11θι'lE δημιουqγιxιi, πoυ τoι' βοηΘοf σε να πo-
i.ειιr]οει χαι να ανταπεξdl'θει οε δυοxoλ(εg xαι
ειιτιiδια πoυ παQouοιdiοιτcιι' ;r'ατd, xαιρodg,
ιαπoιεg 6μω9 φoq6g cιδιz'cιιοi,dγητο, τoυλι1,1ι-

στoγ για τουg <τEr(τoυ(>. Kαι εγ6 o (διog dπεοα
.,θf μαr, μιαζ τιiτOιαg δι'οαρεoτηg xατ6'oτασηζ,
xαι μι1λιατα...δ(παξ: Η πqc6τη ηταν ιJταν δεν
απoδdχθηχα τηγ προταοlj τoυ να ε(μαι υπoι|rj-

φLoζ στιE εxλoγd; του 1990 χαL στη ουνιJ1εια
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μoυ <χQ6μασε μoιjτQα> χαι δεv μoυ μιλo6σε για
xdμπoοo xαιρ6' Η ιiλλη 6ταν επilοηg αρνrjΘηxα
να γ(νω 6μμιoΘog ειδιx6g oυνεργdτηζ τoυ στηγ
τελευτα(α τoυ θητε(α τo 1999,θ6τoνταg 6μωq τοr'
εαυτ6 μoυ στη διιiθεοlj τoυ για oτιδrjποτε yQε ιcι-

ξdταγ. To γραφε(o μoυ εξ ιiλλου βρ(οz'ετcιι ι-τ7'ε-

δ6γ δ(πλα oτo Δημαq1ε(ο. Kαι στη\, :τε ιl|]tTι'JσΙl

αυτηπoτ€ δεν ξfτηoε τη γνιilμη μιοι'. ','ιι'ιτ[ θειll-

ρo{οε dτι θα ιjπoεπε r'cι τi.i1ι-l,,lι'|_1 _ιi :.. ; ,'ι'_'Τi.

Tdλog πιiγτωγ. Aυτdg (zcι.ι c'ι't').rι τιl).l.iι) ε(ναι
o Δη μrjτρη < B}"ιixog.'Eγα: dι'θρι,;το; ιδεoλ6γog
xαι δραατηQtoζ. oQαματιoτr]; ;,"αι dνθqωπoζ τηE
πQι1ξηE, ιxαν6g ν' αντιλαμβιiνεται τα πρoβλrj-

ματα χαι γ' απαγτιi οτα μηνdματα τcOγ xαιριilr,.
'Eναg dνθριυπog πoU' παρ' ιji.ιι τcι 7.( ιθ}] ;τoι'
ενδε1oμdνωg €1ει z"d,ι'ει ι]τ}-l\ Ξι]).ιi7oo\'η ε\'c{-

o16ληοrj τoυ με τα xoιι'iι. ετciξιιι ι:iιι ι εqε1 1ρr

τ(τλo τoυ Δημιiρ1οι, cιι,τt]: π1; τοr.η;. οοο 'zι cιι'
oι διdδo1o( τoυ προοπd,Θηoαν να μηδεν(οoυν τo
6ργο τoυ χαι ν' απαξιc6αoυγ τηγ πQoσφoρd τoυ.

To βιβλ(ο
Tο βιβλ(ο trι'lρ[l.ετcιι οε εττιi εr'ιiτl-1τε: - xεφ6"-

λαια. Στo πρι6τo xατα^7ρdφο\/ται oι ιιι'l]ιιε: τιlι,
ουγγραφ6α απ6 την παιδιxrj του ηλιziα στα /-Qιl-
νtα τηζ ν"cιτoγηg χαι τoU εμφυλfου. Στo δεr1τεqο
περιλαμβdγεται η περ(oδog πριν απd τη 1o{ντα,
με τηγ πρι6τη ανι1μιξ( τoυ στα xοιγd τo 1964 olg
υπoι|rjφιog δημoτιx6g ο{μβουλog με τoγ Φιλι6τα
K6xxινο χαι στη ουνd1εια ωg πq6εδρog τoυ δη-

μoτιxof oυμβoυλi
oυ χαι ωg <δημαρ-

χ6ν". Στi1r' τετ.,, ι-

ετ(α αυτη με^1di-η
επιτυγ(α ι'τljq!ε rl

διd,oωοη τoι' Il_-

μοτιxοf δc1,:_ :

απ6 τη μdαrι','ιι
τηζ λαθροtλoτο-

μ(αζ με την πα-
ραπoμπrj περ(πoυ
150 ατ6μωv στη
διxαιootivη χαι
την xαταδixη των
πεQtσσoτ6qων'
Στην (δια περ[oδο
αναφdρεταL χαL η
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oυμβολf τoυ στηγ iδρυοη τη< Φρoυτdγωσηζ χαι
τη g Εi.λdg Φρoυτ, oη μαντιz.ιilι, αγρoτιxc6γ συγε-
ταιριοτι;,'ιilι, oργανc6oεωγ πoυ τd.ραξαν τα νερd,
τl1: ετο1ι1g. Tο τq(το αναφ6ρεται στιζ πQoσωπι-
'zε; εμ;τειρ(εg απ6 τη 1oιiντα τιg διιriξειg τoυ χαι
την εξoρ(α τoυ τηγ περ(oδο αυτη xαι τηγ εγχα-
τdοταorj τoυ στη Θεofufu"η μετd την αποφυλdxι-
οlj τoυ απd τη Γυdρo.

Το τiταqτο με τoν τ(τλo <δ{μαQχoζ> αναφd-

Qεται στη Ndoυoα τηg περι6δου 1975 _ 2002,
xαι 1ιυρξεται στιζ π6ντε δημαρ1ιαx6g τoυ θη-
τε(εg. Mε γλαφυρ6 τρ6πo παρoυοιd,ξoγται τα
<παραoxηνια)> τωγ εxλoγιxc6ν αναμετρrjoεων,
ο ι αγτ (παλo ι oυνδυ αo μ o ( γ"αι τα τ εχιγ'6' απoτ ελιj -

σ|"ιατα. Eδι6 6μωg Θα ανcιφερθουμιε oυνοπτιxιi
στα σll tιC{\'τ L 7. ιjτε. r ι ε ιr-",' ι{ Cιι'τι!i\, τιυν περ ι6δων,
.il, ,: ],.l ,-,11qli.1)'',εi ο iδιο; ο z,. Bλd,1og:

H τετqαετ|α 1975-1978
Ωg oημαντιx6τερα 6ργα τoυ αυτr]g τηζ πεQι-

6δoυ αναφ6ρει την επ€xταoη τoυ υδραγωγε(oυ
oε περιo16ζ πoυ δεν εi1αν xαθιlλoυ, τη διdνoι-
ξη των xεντριxι6ν δq6μων xαι πλατειι6ν xαι την
αγoρd του Πoλιτιoττ^ao{ KιJντροιl με ι1ρανο με-
τcιΞf τοlγ δημοτc6ν. Επ(οl-1<. τt1 l'ειτoυργ(α τoυ
_\cι[;,.οi Πα'l'ετιοτi1μι[οι, ;r'αι τιg επιτυ1(εζ στtζ
z ιr'ητο:τo ιr] ι-Ιε ι : τι!]\' cι',,ροτcδν oτoν Αξι6.

H τετραετ[α 1979'1982
Στα οημαντιxdτερα dqγα αυτrjζ τηζ

δoυ α ει τ1lν γ"CΙταστlε

..:' :Β.a
o oυγγραφ6αΞ Llδ TL_,i \zr' Θι,lμαtδη χαι τo\, '\i.εΞ,_lι ι\οο oιz'ον6μoυ οτηl, τcιρουοiαoη



Στοι'ιιτiιr'ιl)\,, τη δι(iγoιξη 6λοlr, τιl)\' δQd|ιιl')\, Ζαι
πi"ατειι,ir,. τη διdνoιξη τoυ ιιε^,,cιi.ιτεοoι, τμl]μα-
τo( τcD\, πραoιι6ν τη< Αqd.πιτσc{:. τi 1llιrοτι;ul1
Bιβλιοθrjxη χαι την Εαr(cι Mουοιilν, τo Ιι-\ΠΗ
χαι τηγ απdxτηοη τoι' σι''i,Zooτl1ιιατοg Λ6γγoυ
Tουρπιiλη.

H τετραετ[α ]983-]986
Σημαντιzdτερο εi_l"1l ','Ltι τ1l\' τερΓoδo αυτη

αναφ6ρει την (δρυοr1 'z'cιι ).ειτουργiα τηζ Δη-
μoτιxrjg Eπι1ε(ρηoηq Τοι'qlιιτιιιlυ zαι τηγ χατα-
αxευ'ιj τoυ ξενoδo1ε(oυ .,Bεoιιιo, oτov Aγιο Nι-
x6λαo. Tην fδια περ(oδο, μετiι τηι,ε^;,z.ατiιατcιαl]
χαι τoυ μεγιiλoυ 1ιoνoδρoμι7.ιrιi cι\,ιιf][ιπIΟrι. ,]

Δrjμos αναλαμβιiνει την λειτουρ',,[cl τ,'''., \'_,'.,-
δρoμιxoιi K6ντρου. εr,cil oι'ιτιiσσετtιt i1 μελdτη
ανι1πλααηg το'lι, παραδoσιαΖU]\,'7ειτoνιι6ν τηg
π6λη9, η οπο[α "πoλεμ4θηχε με λιjαoα απ6 μ6-
qoυE oυμβοτ1),οlν μαζ' συμπoλfτευoηg 24αι αντι-
πολiτευoηEr. To θεqιν6 δημoτιx6 θ6ατρo, τo
οαλd xαι το γιjo εoτιατ6ριo οτα Πηγιiδια,τo ν"6'-

μπινγχ τηg Γραμμd\,ηΞ. η απ6z'τηη τoυ αι'ι,di.oυ
τoυ διiαoυg Xρηoτ[δr1 εiι'cιι μιερι;,'ci cι;,.ι1μi1 cιτd
τα dργα τη< τεριdδου αυτr]g.

H τριετfα 1987-89
Απαλλoτρ(ωση χαι αγαχατασχευrj τoυ παQα-

δoοιαxoιj αρ1oντιxori Mανωλοr]οη, η αναxηρυ-
ξη τηg Ndουοαg ωg ,.Διεθνo6g π6}q o(νoυ xαι
AμπιJλoυr, η δημιoυργ6α του Διεπαγγελματιxοf
Συνδ6oμου o(γωγ oΠAΠ Ndoυαα xαι η ιJναρ-

ξη xατααxευrj< τoυ xολυμβητηρfoυ oτoν Aγιο
Nιx6λαo.

oΠεq[ τα τ6λη Mαi"οτ' l9E9 lcιgcιιτljθηzcl. cιlο
τη θ6oη τoυ δημdρχoυ yια να εxθioοl L':τoν'}]-

φι6τητα βουλευτη oτιE εxλoyig τoυ Ιουνioυ τoυ
Ι989 με τον ενια[ο τ6τε Συ'ιlαoπιoμ6. Σε μεydλη
oυyx€ντρωση στo δημoτιx6 θiατρo xαι μ6oα αε
oυναιαθηματ ιxd' φoρτιαμ6νo xλ[μα απoyαιρiτη-
σα τoυζ oυμπoλfτεg μoυ' T6τε δεν πbτευα 6τι θα

ξαναεxλεyc6 δημαqpg...'oμωg τo Ι999 υπηρ7ε
xαι oυνiyειαr, oηψειιilvει o iδιοg σε μια ταρiι-
γQαφo τoυ βιβλ(ου.

H τετραετ[α Ι999-2002
Aπ6 τα οημαντιπ6τερα 6ργα z'αι δρdoει; τη;

τελευτα(αg περι6δoυ τηg δημαq1(α; τoυ αι'αφd-

ρει την (δρυοη του Ιοτoριγ"o6 γ"αι Λαο',,ραφιzof

Moυoε(oυ, του Nioυοε(oυ O(γoυ xαι Αμιπdλoυ,
τo Πιiρxo Kυxλoφoριαxrjg Αγωγriζ, τo ν€o xτt-
Οιι1 τoυ -1ου δημοτιxo6 oγoΧε(ou χαι του 5oυ Nη-
;τ-|ι','ι!)^i/εroυ. την τεχγητη 1ι6νωoη ατα Πηγdδια
χαι τ]lν dι'cιo!η z.cιτcιο'zευη: τoυ xλειοτo{ xολυμ-

βητηρ(oυ, τηt, ει'ταξη τr1: Αρciτιτσα< σε αναπτU-
ξιαx6 πριiγgαμμα αναπλιiοεοlν. την απ6xτηοη
τoυ συγχQoτr]ματog πqι6ην 'Ερια με χQηματo-
δ6τηαη Xρ. Λαναρ6"γ"αι η διdνεξη ;-ιε το Noαo-
xo με (o, χα ι τηγ (δρυαη παγ επ ιστη μ ιαxηg o1ολrj E
οτo oυγxρ6τημα Λ6γγoυ Toυρπdλη.

Τo πdμπτo xεφιiλαιo με τ(τλo <Στην χεγτQι-
'zl; τοi.ιτιz.{ oz.ηνη> περιλαμβd,νει τη oυμμετο1η
]ι- '\l-.. Bi.ci'roι' αrο δ.ο. τηg Eμποριx{g Tριi-
πεξαg 119υJ_υι1. οτl1l [δoι,οτ1 τη; Eνωμ6νηg
Aqιοτερι1g χαι τoυ Συναοπιoμοιj, την xιiΘoδ6
τoυ στιζ βoυλευτιx6g εxλoγ6g τoυ 1989 xαι 199Ο

χαιτη μιχQη πεq(οδo τηg Θητε(αg τoυ ωζ γενιxoti
γραμματ6α τηE ΠεριφdQειαE Δ. Mαxεδoν(αg.

To βιβλ(ο oλoxληροiνεται με την αναδημοo(_
ευσι] μεQι7.ι'ir' ημαιτιz'ι6r, dρΘρων τoυ σε μεγd-
i"ε; αθηναizεg εφημεq(δεg zαι με την αναφoριi
στηγ γγωQιμ(α τoυ ψε επτ6' oημαντιx6g πQoσω-
πι^ι6τητε9 τηg νεoελληνιν"ηg πoλιτιxrjg χαι πo-
Χιτιoτtxηg <oxηνrjg" (Θεoδωριixηg, Tοιiτoog,
Κf ρz'og. Χατξιδd.xιg x.α.)

o ι. Βι(ι^1og διdΘεοε τα 800 απι1 τα αγτ(τυπα
του βιβλ6oυ τoυ σε τιJοoερα lτoλιτιoτιxd, χαι χoι-
γωγιxιi αωματε(α τηg π6λη9 μαg (Ωδε(o Nd,oυ-
oαg, Φιλαρμoνιxrj Eταιρεfα Nιioυoαg, Πολιτι-
αrιzt] Eτcιιρε icι Ι{doυ σα 

-< 
γ-αL "Yφdδι") για την

ει'(α7ι,οr1 τι|]\' σΖoπωγ τoUE. Kατd την παρoυα(-
αση τoυ βιβλ(oυ oτιg 5 Mα[oυ 2008 οτην Eοτ(α
Moυoι6ν, o πg6εδqog του Δ.Σ. τηg Πoλιτιoτιxηg
Eταιρε(αg Ndoυoαg ,.Aγαοτd,oιog Mι1αriλ o
Λ6γιo:" . εzφρd,ξoνταE τα αιoθrjματα χαι τωγ
υπολο(πωγ <απoδεxτιiν, τηζ ωqα(αg χεLQoνo-
μ(α; του τoν ευ1αq(στησε "εx βdθουg xαρδ[αg,
zαι πρo6τρεψε τoυζ γαoυoα(oυ< να απoxπjooυν
το βιβλ(o αυτ6: oTo x6ρδοg διπλ6, επιoliμανε.
nΓ|νεατε xoιvωyo[ oημαιrτιxcilν πoλιτιxc6ν (xαι
6yι μ6νoν) yεyoν6των πoτ'αημd.δειl'lαν την μετα-
πολεμιxη ιoτoρ[α αυτη-< τηg π6λη9 xαι ενιoyιiετε
ταυτ6yqoνα τ6ooεqα πoλιτιατιxd' oωματεlα με
μεydλη πρooφoρd oτη διαμ6ρφωση τηζ σημεQι-
νηg <αllυyηg> τηg>'
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Δpομοι Τταλιο("..
Τo μικpo xpοvικο l"ltαq μεγαλr1g (oε αΘpoισμct

xpοvωv; oυvαιrτησηq-
Mε τη φρovτiδα

τηg ΟQγαγωτι}iηζ εJτιτQο3τηg"

Η τιiξη τoυ '67 μιετd α';ro -1U 7.ρι1i'ιcι
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Tηι, Κι'ριαxtj στιζ
7l10 €^1ιι'ε η ουνιiντηαη
τ(,]γ απoφokalν τηg τ6"-

ξηg του '67 τoυ ΛαππεC
oU γυμνασ(oυ Ndoυocι:.
Mετιi απ6 40 xρdl,ιcι.
Mετα απc5 μια αι(:J\'ιιi-
τητα!

Tο πρciγραιtιιrι iεz..-
γησε με εxxληοιαομο
xαι μνημ6oυνo για αγα-
πημ6να πq6οωπα oυγδεδειιε\,cι ιιε τηι,τiιΞη. Η
μγημη του xαθηγητη μαζ Χcιο[τι';ι,cι Τ(:'ιιηl 7.1ιι

τoυ ουμμαθητrj μαg BαοΟ''t1 Γι.iz'ιi.'l. ., l

πρc6τη }"επτη 1ορδη πoU dl,ι,)σε τι.': - ],r.-l]-
τ€.g αυτη τη μdρα. Προιτr1z.θcιlιΕ ι]ι -r.Tjl/.o[, dr,αg

- dναg, απι1παιτου οτoν x6oμο, οτt1ν εxxληοfα,
για τo oυλλεΓτουργo' Σxoρπιoμι1νoι ατη μεγιiλη
αγxαλιιi τηq Παναγ(αg, η γνωατrj φωνrj τoυ
oυμμαθηπi μαg ιερoιpιi}ιτη, τoυ Ιορδιiνη Oυ-
ξουνfδη, δ6νηoε xαι dλλε< zoιι,d: 7ορδf:. τοι'
μα< oιι,dδεα\,σι^-,iι - οι',,α ιιε το :τcιοε7'θοl,

M:τιii.οιιιιο \'ι'7ι,'lι', τ( } ιι\'ilt,ι i, τ"\

Σοφt] 11 r']μιερ11. c;.θιiρι,|1r1, oιιυπηλi1 πρι6τη ου-
νdιτηοl1 ! Πρoοταο(α xαρδιι6ν.

Mετα τηv εxxληοfα rjqθε η 6Qα τoυ o1ολειοt'.
MαθητdE πιiλι!

oι oqγανωτ6g φρ6ντισαγ να υπιiρ1ει ν"αφ64
xαι πElωινι1, εδιJοματα, οε μπουφ6 οτην αυλrj.

oι αγxαλιdζ γναL xα φιλιd ιjδιγαγ xαι 6παιρ-
γαγ. Tα πηγαδdxια ξε1εftιξαν απ6 oυναιoθrj-
μ'ατα' oυγx(νηoηg xαι
χαQdζ' Απ6 τιg ποιο
τρυφερ6g oτι.1μι1: τr1:

μd8α;. πoυ z'oρι'φιυ-
θηz"αr' με τη\' dφιξη
τιl]ν xαθηγητι6ν. Η
zυρiα Mαq(α AμoιρΓ
δου, ο xriqιog Θεdφι-
λog Διιiφαg, o xιiqιog
ΓQη./6Qηg Συμεων(-
δηζ, o z'fριog Bιiρων
Moξαz"(δηg, o xιiριog
Kι6oταg Xαντ6λιog,
εμφανc6g ου.1xινημ€-
νoι, πρdοθεοαr,1αριi
oτη 1αqι1μαE.Η z". Eυ-

:,.ιιι τι'εf ιιατι παρofoα, dοτειλε μηνυμα παQoU-
-r. :.: π'l1' ,'iQcι τηζ αι'l,ιiντηοηE για τoυE συγχε-

E;r' μιεριlι; Τ1lΞ t.1tΤιrι]'τi] :. τοι' απoτελo6oαν
oι Eυαγγελfα Σαμαρiι, ο Γιciι,νη< Καραγιανν<i-
πoυλog, o Γιιδργog Xατξηιο:ciι,\,oυ. o Ιoρδdνηg
oυξoυν(δηg, o Bαo(ληg Δελη1ρr1oτog, o Γιι6ρ-
γog Πdντοιoζ χαι o Γιc6ργοg Bλα1oδrjμοg, dγινε
τo z'cι).ι'lοdριoμα τιl]\, oυμμαθητι6ν χαι εx ψ€-
glοι': οi.ι'lι' τιrlr, σι,!-ι!-ιcιθl1τι'iι,. το zαλωo6Qισμα
τ ,l ΚcιL1rl''}lτι,j\'' Η τiιξi] "παρα.δ6Θηχε>> στoυζ
Kαθr1',,ητεg, πoυ μετci την πQoσεUχri τηγ oδriγη-
σαγ στην α6θoυαα.

Mdθημα! Tι μοl,αδιz6 μdθημα, χωQrζ ,iγχog
xαι α.7cυι,iαΙ Τι πλημμ{qα αναμνηoεων! 'Oλoι
οι zαΘη'1ητ€; ιαι πoλλo( μιιθητ6g ξετrjλιξαν dνα
xoυβdρι α.ι,αpιr,r]οεcl)\,) ιιε τgυφεριiδα xαι αγd-
πη. Mια xoινη γdφυρα _ αρτηρ(α, πoυ ιjγωαε xαι
ξανdνιωoε τoυg παρ6ντεg. Nα 'oτε xαχ6''
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πγofσαγ αγαμγliσειg, βαθιd 1ωμdνεg
61ι oτo μυαλ6 αλλι1οτη xαqδιιi.

To xdφι xαι η 1αρd χωQiE 6ρια. Mα-
Θητ6g xαι xαΘηγητ6g γ(ναμε 6να, γ(να-
ιιε παιδιιi xαι τc6qα, 6πcυg μαg τo υπo-
ο7εt}l1'zcιl' L]t oQ^,l({\,1I11f1. o rj1οg τoυ
ξοι'οr'ci οι'ιιτi'tjοι,;οε !ιισ. σ.\,ε;τανιi),ηπτη

μιερcι. To Νιiοτιμo'ΙΙμαq.
Eυ1αριατodμε πoλιi τoυg παρ<1ντεg

xαθηγητdg xαι μαθητ6E για τηγ ατομι-
ν'η ν"αι απoφασιστιxrj αυμβoλrj του xαθ,
εν6ζ, στην επιτυ1(α τηg αυνιiντησηE.

*'Φ'Ξ"-' '*- a.*
'Ξ-. '* .#

To πρdγραμρια βεβcι[ι,-,:
προεβλεπε χαι διrιr-;-:- ' -

ση.

Tριxοf βερτr1l
Η α(Θουοα ToU ot\'ιr:"

ε(oυ Xρυοo16ου απερcι-
ντα φιλ6ξενη, τα φαγll-
τd υπ6ρo1α, oι ooι1βλε:
εΧν"υoτtx6.g χαι τo πραoi
μελ(ρqυτο χαι ι1φθoνo.
Στην oθ6νη τη; αfΘoυoαg
ξετυλ(γoνταν παλαιdg μα-
θητιxdg φωτoγQαφ[ε< xαι
νε6τερεg ταιν(εg, πoυ ξυ-
36

!*.* ..δ
-{-



EλευΘερεq ρ(ζεq, αVτιoξειδωτικα
Kαι o ζωτικ69 ρoλoq τωV φρoιjτωv Kαι λαxαvικωv

σΓηv UYεια μαq

EλειiΘεqεg qξεs - ο ε1θριi5 χαι O ι1ι).υ; μα;
Πριν αναφερθουιιε ι'ττ(-) \l τιυξειδωτιxd

θαdμαr, 1ρειiιξετcιι r'α γνωρζουμε αqxετd, για
τη ν6μεoη τιl)\' cι\'τιoΞειδωτιxι6γ: τιg ελεriΘερεg

ρζεs.'Oποl; το .7νωμιxd αναφ6ρει, <.dπου υπd,ρ-

1ει xαπν6g, υπd,q1ει φωτιd>. Παρ6μoια: <6πoυ

υπιiq1ει μια αoθdνεια χαι χαταστQοφl1. υτiιq-

χoυγ χαι ελεilΘερε; ρξε; , Η cιι'ci.τιlδl1 τi.ει'ρci
ε(ναι: 6ποι' ι':τciρ7.ει ]ι,ll1. ι'τιι97'ιlι'r' εi-ειiθειlε;

ρtεq. Δει' θα μπορουoαμε να υπd,ρ1ουμε 1ωρ(g
αυτι1;. Ιι'fdi'ιg d1ουμε αρ1(οει να εxτιμοrjμε πλη-

Qι|): τo ρ6λο των ελεfθερων ριζcδν οτο oι6μα

oι ελεfθερεζ Qξεζ επιτελoιjν πολλdE z'ρ[οι-

μεg λειτoυργ(εg oτα oι6ματα μαg, απd τον dλεγ-

χo τηζ ρorig τoυ α(ματog μι1oα oτιg αρτηρ(εg μαg,

μdχQt τη μdχη εγαγτ(oγ μoλιiνoεων. 0ριαμ6νεg
ελεfθερεg Qζεζ, oε μιxρ6g πoo6τητεg εiναι μ6-

Qια - σηματoδ6τε; oτo οιi'lμcι μιcι:. εr'ιil ιιεριz-d:

ιiλλεg, 6πωg τo μοι'οξεiδιο τοι' cιlιriτoι' 7-cιι τo

υπερoξε(διo. παρd.','οrται σε ποi'f με','ci.i.ε: τιl-
o6τητε< απ6 τcι i,'υτταρα τoυ ανoσoπoιητιxoιi
oυοτt1ματoζ γLα να <δηλητηριdσoυν>> ιotig xαι

βαxτηρια. i\λλεg oxοτι6γoυγ xαρxινιxιi, τι6ττα-

ρα. Στην πQαγ ματtχ6τητα, πoλλιi αντιxαρxιν ιz'd

φdρ μαxα oτo1ειiουν oτην αυξη μ6νη παρα^,'ι'l^,'f

ελεf Θερων ριξιiν ατο oι6μα. o ρ6λο9 τoι' ιιoνo-

ξειδiου τoυ αξι6τoυ ε(γαι τ6οo οπoυδcιiο;. ι'iαrε

τo 1998. τo βqαβεio N6μπελ οπ1 φι'oιοi.ο'''(cι;'.cιι
ιατριz.lj. απoνεμηθηχε στoυζ επιατt]ιιοι'ε: :τι]ι'

αναxd,λυψαν τo ρ6λo του μoνοξειδ(οι' τοι' cιξι'i-

τoυ, ωζ dνα μ6qιo-οινιdλο oτo xαρδιο{,l",'^,'εltι'"/-6

orioτημα.

Ph. D. A. Σιμι6νηE
Βπ. Δlντt1gΙνoτ. Eδαφoλoγiαg Θεooαλoνiκηq

Δ. Στυλιαν(δηg
Επ' Δlντ"figΙνoτ. Φυλλοβ. Δεvδρων Ndoυoαg

Ξ. : ' Ξε'z'ciθcιQο dτι 7ρειαξdμεΘα ελεf-
θερεg ρΓζε'< ',,ιιr τl1r' ετιβ[ι,lιΙl tιcι;. Ωοτ6οο, oε
λιγ6τερo απd ιjνα δdxατο του δευτερoλ6πτoυ,
οι ελεfΘερεE Qζεζ μπορofι'\'Cι στQαφofν εγα-

ντ(oν μαg. Nα μαg αρρωοτηοουγ, γα μαg γερd,-
σoUγ πρι\' απ6 την ιiρα μαg. E(τε πρ6xειται γtα
ι1r,α η).ιcι;,'6 ιJγxαυμα, μια zαρδιαxη πqooβoλrj,

εr'cι ε'"^z.εφ cι.).ιι6 η μιια εz'φυi'ιoτιxη αοΘ6νεια,

ιlι εi.ειθερε; Qξε; εir'αι dl'αg παρd,γoνταE πoυ

υπciρ1ει οτην αq1η η ατην πoρε(α αυτι6γ τωγ δι-

εργαοιι6ν. Ax6μη z"αι η διεργαα(α τηg γηρανoηg
oυγδιjεται με τιΞ ελ'ε{θερεg ρζεg.

Ei'εfθερε; ρξεg παρd,γoνται, πdΘε φoqd,
τοι' οτιδl]ποτε zα(^,εται, αx6μη χαι μια oιγανrj

ψηοταριd, μπορε[ \'α τLζ απελευθερc6οει. Tα οη-

μι1δια τηg γηρανoηg ε(ναι oρατdg εxδηλι6oειg -

oυν6πειε9 τηg βλdβηg των πυττιiρων, πoυ πQo-
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χαλoιjγται σUχγd αxτ6 τLζ ελεf Θερεg ρζεg, ενι6

η υπερβoλιxη €xΘεoη οτoν rjλιo χαι μια δ(αιτα
τ)'ofoια σε τηγανισμdνεg τρoφdg, oδηγoιiν οτιg
πρ<iωρεg ρυτ(δεg. Mπoρorjν αx6μη oι ελειiθερεg
qζεg να πρoπαλιJαoυν φλεγμoνη ατιg αρθριi-
σειζ μαζ xαι ααφαλc6< η ριiπανοη ε(ναι μ(cι ιιτιi
τι< μεγαλrjτερεg αιτ(εg δημιoυqγ(αζ τι,lr' εi'ειi:.._
ρων ριξc6ν, σε μια πoο6τητα. iroιt τo oι,iιιιι δει.
μπορε ( να αγτιιιετcl)πrσε L,

oι ελειjθεQεE Qrξεg υπdQχoυl, ;tαγτot''
Για γα xαταλιiβoυμε τo τι ε[ι,cιι οι εi'εf θερεg

Qζεζ, 1ρειdξεται να .1νοlρξουμε μεριxιi πQdγ-
ματα για τα z.fτταρα του οcδματoζ μαζ, 6πoυ η
διελxυoτ(νδα μεταξιi τωγ ελειjθερων ριξc6ν xαι
των αντιoξειδωτιxι6ν λαμβdνει yιδρcι. ;u dιθε δει,-
τερdλεπτo τηg c6ραg. 'Oπc'lΞ. oτιι\"_-_.;; ,_1).7.,t_. 1τ11-l

οιi μπαν, τα xtiτταρα αποτε i.ο l_i ιτ't | (ιjT ιi _ι | 7. ι] ι] T Ξ -

ρεg μονιiδε<. πoU zαi-ουrτιlι ciτομιcι. Κc?θε ιiτι.-
μo περι61ει dναγ πυρt'ir,ιι ποι τεριβdλλεται cιτιj
ηλεxτρ6νια. Διio rj περιoo6τερα dτομα μπoqorjν
γα εγωθoιjν μεταξrj τoυζ χαι γα διαθ6ooυγ απ6
xoινoιj ηλεxτρdνια. H βιολoγιx{ oξε6δωσI, T
διεργαo(α τη< δημιουQγi"αζ τl1: εt,dο.,,gιαζ' σU-
νεπdγεται τη μεταx(νηoη ηλεxτρoν(ι,)l, cιτcj dνcι
μ6ριo oξυγdvου, ατo επ6μεγo. Ωoτdoo, ι-ιεQι-
xdg φoρdg 6να ηλεxτριiνιo διαφεtjγει. Aυτ6 τo

a--*'" β

<ελεrjθερο> ηλεxτρ6νιo αποτεi.ε[ "ι- l Ξr.. ]:lεοη

ρζα.
EλεfΘερεg Qζεζ, -xηψιxιilg ενερ.,,ιi l'!τ. ιιL-ι l-

μ6ρια πoυ 6xoυν y6"oεt dνα ηλεz'τρciι,ιιl. {_\E-
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'Ετσt, xατ6"τq διιiφoρεg z-cιf oειg των τρoφc6ν

oτo oιi1-ια μαg. oριoμ6να μ6ρια οξυγ6νoυ 1dνουν
ε'r'cι l17.ε:r'τρ6νιo παι γ6νονται πoi'υ δραoτιx6"xαι
7"ι1μιιz6' αoταθf . Στην πρooπιiΘεια τουg να ξα-
ι'cιβροrjv τη 1ημιxrj τoυg oταθερ6τητα αρπι1ξουν
l'1i-εzτρdνια απ6 dλλα μ6ρια, xαταoτρdφoνταζ
ετoι. ι'γιη xιiτταρα' Γενιxι1,, 6χατα xιiτταρα του

. ' _ι\'ιιEιιOt' 
μαg δ61oνται σUγεχεig επιθ6οειg

ιlJιl ε\',ε.)'',ε;^1ηψtx€g ουo(εE - ελεdΘερεζ aζεζ
- ;τoι' ο7ηιιcrτtοι/ται, ωζ αποτιJλεoμα τηζ αχτι-
νoβoλ(α:. τt1: ρι.τcιι,οη: τoυ περιβιiλλογτoζ χαι
τωγ φυσιoλoγιxιi;ι, διερ.1αoιcδγ τoυ μεταβoλι-
αμof . oι ελειiθερεζ Qζεζ μπoρofν να βλιiψoυν
το DNΑ (τo γενετιx6 υλιx6 των xυττdρ6γ) xαι
ι'cι οδηγ{ooυγ στoν xαρx(νo. Md1ρι oη1-ιερα οι
ετιοτl1 ιιοr,ε: ε7οι'r οι'ι,δdοει τιζ χαταστQ επτιx€g
,_-'Ξ. '_', ι;/.c-Ξ il\Tlδρiιοει: του οξυ^1dνoυ με 60 δι-
ciφοgε; cιοtJει'ειε:. ^/-(!.0ι-i): Ζcιι τil\, .,,i1οιιι,oη τoU
oQγανισμof μα;.

Tι ε(γαι τα αγτιoξειδωτιxιi;
Tα αντιoξειδωτιxιi εiγαι oυοfεE, oι οπoiεg

επιβραδdνουν rj εμπoδζουν τη 1ειρoτdqευση) τη
ξημ,d' (την ν"cnαoτρoφrj πoU πQoχαλε(ται απ6
τηι, οξε(δωοη1, που ε(ι,αι dνα φυαιx6 ουμβιiν
oτοι, x6ομo τηE 1ημεiα< xαι Bιoλoγ6αg. To oξυ-
.i,dνo ε(\,αι η Bdoη τηg φυτιxrj g xαιξωιxηg ξοlriE
στot,πi'α.r,ilτη μαE. Ωοτ6oo, ει1ν η δρι1oη του
δεν ελdγ1εται μdoα αε ιjγαγ oργανιομ6 απ6 τα
αντιoξειδωτιxd, μπορε( να oδηγrjσει στηγ y'αxα-
oτρoφ{ τηg (διαg τηζ ξω{ζ, πoυ εξαρτdταt απ6
αυτ6. Ε,υτυχ6E, o οργανιoμ6< μιcι: d7ει Lιιι{ στ8α-
τιιi αl'τιοΞειδι'lτιzι''lr' " .ι τ(l\' .τει]ιι]Qισιιo τη; ξη-

ι-liΙi-,,ιΞ 1l Ζ1_'ιΤrετ\.ll zαι η γλoυταθειιiνη. Συοτατιπιi
του α[ματοE, 6πωg η περι61oυoα ο(δηρo τQαγ-
oφερ(νη, δρoυν επ(οηg εγαντ[ον τηg παραγωγrjg
οξειδωτιxι6ν μoρ(ων, πoυ πQΟχαλo{ν ξημιι1. Eπι-
πλdoν, πoχχ6' xαθημερινd τρ6φιμα _ ιδια(τερα
φρo{τα, Χαγανιν"6', οπ6Elοι, ξηρo( xαρποi
γ,αL oλ6xληρα δημητριαxd - περιd1ouγ σημα-
ντιν'€.g πoαdτητε g αντιoξ ε ιδω τtxιt'w θρ επτιz.ιi_lν,
πoυ 61oυν την ιz.αι,ciτητα να επαυξιiνoυν
τη φυoιν"η αγτιοΞειδι,πtιη ιtιαν6τητα τoυ oι6-
ιιατoζ. H Bιταμι[rrl _\. με τη μoQφli του β-xαρο-
τdνιoυ (υπdρ7ει σrα εσπεQιδoειδr]. οτα Bαθυ-

Ξi .\i'i Ηl-,, υδuγοvο
'. f j]ΛLΛ-ΦJ - a ,al τρcjvlα \ iΞ ''+ ι. ;,'' 1Ι ._r_.,,,'_ "'-...1 i
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πQd,σ ι\'ci φ Q of τα γ"αL στα λ"α1.ct.ι' ι'l'cι. 1. 1l ρ-1 ι τcι ιι [ι,t-1

E (υπdρ1ει στα οιτηρα '/-(|.|. ]]"Tl-'.1 _!'''- 1. fitr

oε)ufι,ιο γ"αL o ιpευδd.ρ^,,ι'Qo; ( L':τ(ιl;,.,. .

ξηροf s xαρπoιig, οτοq,οι': 7.r'ι'ι' Αc'ι.'t.Γtσσι\'cι ) ε ι\'ιιι
ciλα εξαιρετιxα αι'τιι',ΞΓ Lι\, .,- ;,., ..

Kιiτω απ6 ;r"cιr'οι'17.5; 1τ|'\',Η}lΖ.€ Ξ. ιlTrι\' τα zυτ-
ταQα χQησι lιo:τo|ιll'\ ': "',iι'.. ti Hοε:ττr'/.ιL^|LσΥCΙ

παραoxευασoL'\'Tιl \.Τ.Ρ. r1ql βη11τ17.1i μ6ριo τηg

εγdQγεtαE), ot παQCι',,ιiμιει'ε; εi"εilθερεE aζεζ
απoμαχQfγογταL απ6 το ουoτl1μα τωγ αγτιoξει-
δωτιxcilγ ενξf μων xαι θρεπτιzι'ir,. Στη oυνιl1ειcι
oι ελειiθερεg ρ(ξεg αδρανoπoιοιjνται zcιι τοτε
επαναγ"υxλ'ιilνot,ται απ6 τo οιilμcι Ξcιι'ιi. Γ , :' Ξ '-

ραδει',,1ια. το ι'τερο:ειδιιl τοι' 1',)..

τρι1πεται ou ρξ1'','1il'ιr '/.1 1i i'ειr l. E '' _ Ξιιgl/'o1_1\'

' t. ] :\εo^i/εια<)

απα'Qαilτητι,]\' F' a_τι7.ιl')\'. r'ερoι1 zαι ιrι'τιοΞει-
δι,lτι;r.ιυl' εr ].'-,'.,ι. i] ζi]μιd στα χfτταQα απ6 τιζ
εl.ε ιiθε 9ε Ξ !)ι ;t . ε).α7ιoτoπoιε[ται.

Ωoτ6οo. εciν oπoιoδηποτε απ6 τα σUστατιΖd
αυτιi, λε(πει. τοτε cι'zοi.oι'Θεi η ξημια τιl)\' 7-ι'τ-

τdQωγ. η ','t]ρcιr'οt1 7.Ciι oι αoΘdνειε:. ΤΟ ιτ,_'-,ιιCι

Θα 7"ρ11oιιιοτοι11οει αντιoξειδι,lτι;r.ci tl,.,εττι;,.ci..

6πο'11 τιl [)-z.α.ροτdνιo, τι< βιτcιιι[l'ε: ι.) zαt Ε, τo

μοi.ι,|1δcι[l'ιο, το οελfr'ιo. τo ι1'ει'δciρ.1υρo χαL τη

^,,i'oι'ταθει6γη, γLα γα α\1τι|-ιετωπ(οει τιE ελεfΘε-

Qε; Qξεζ, πoυ διαφε{γουν τα αντιoξειδωτιxd
εt']υμα, αλλd τα θρεπτιxd, αυτι1τo xdγoυν αυτd
α'ρxετdg φoQdζ πιo αργd, απ6 τα αντιoξειδωτι-
z"d 6νζυμα. Ωοτ6oο, o ρ6λog τoυg ε(ναι ξωτιxηg
ση μασrαζ σ'αι!τii τη δρiιοη οτ ι οΘοφ ι') .ctzl1 

-:.

Eπιπλdοr'. ε i'cι 1'z. ιι).ιi : i,.l ι].11_' ; r'ιt ct ι' : l'1 ιτιl ι' ιι ε

το ενξυμι;r'o δι'l'cιιιιz.ιj εir'αι r'ci. ΤΟιr-lιlt τι ι τι'υφ ι_

μα στη\' cι'z.cιτερ','cιιττι1 zατ(ιoταση τoυζ. Tα ακα-
τdρ^',cιστα φροι1τα ;r"αι λα1ανιxd, περι61oυγ ση-

μιιι'τι;r.dg ποοoτi1τεg ενξ{μων, τα oπo(α απελευ-
Θεριδr'oνται Nατ6" τo μdoημα τηg τροφr1; - dι'cι:
λο^,,g. για τηγ xαλrj xαι oλoxληρωμdνη μiια1αr'1
τη; τροφrjg. Tα διjo x{ρια πεπτιγ'6' 6r'ξι'μιcι ε[ι'cιι

η αμι'i.αοη χαι η πρωτεd,oη, πoυ υτiιρ7oι'\' σε

πcj"i"a τρdφιμα, αλλιi xαταοτρεφοι'τcιι 'z.cιτci τιl

παQατετcιιιdl'o μαγε(ρεμα τηζ τροφl1;. Γι cιι'το

τo λ6γο. η οτουδαι6τητατηζ αxατ6ργαoτ}l; τQo-

φliζ στη διcιτροφi1 ε(ναι οημαντιxrj. Mεριz'ιi τρο-

φιμα, 6πωg τcr μιi1i.α. οταφfλια, μανιτι1ρια y'Ciι τo

μ6λι περι61oυr'' επ(οη< τα αντιoξειδωτιxd εJι'ξυ-

tια: τη\,υπεqoξειδdση' χαL την xαταl'iιoη.
\ιτ[Θετcι :τQo: τη '1εr,ιxη d,ποψi1. dvα μεγιiλo

: , -'] _ττΟ τιl]\' ε\,ιf tι(r)\,Tξζ τQoφliζ δεν xαταoτρd-

\. .] '' ,l..τ,_i τr'ι ι1:εCι τoι' οτoμd1ου xαι μπορo{ν
να παQ(ιιι; . ]]_'\' ;\',ειr',',, ; ,]ε ,li.dz-ληρo τo πεπτι-
xd ο{oτi11"ια, ετσι ιυοτε 'το 5υ'ι τερ(πoυ αυτιiν
να φΘdoει οτo :,'6λor, (μιε','cii.ο ειτερο rj απλι1-

1να) αμετdβλητo, dπoυ εir'α.ι ι'z.ιlνci \'α πQoΖα-
λιjooυγ αλλαγ69 στo εντεQLx6 περι1Jα;.i.οι,: ει'τε

δεομεfoνταg οiτοιοδfπoτε ελεfθερο οΞι'^-,dι'o.

εiτε ειιπoδζoνταg τη ξημιd ατd τι; εi"εfθερεg

ι..ε;. εfτε μειι6νο\,ταζ τo δυναμιxd για ξf μοloη
'.'']' ],'l_'r' :τιιοiι^.,oιτεΞ πoυ oδηγοιiν oτoν xαρz'i-

]. '.'',,. ;zclι ι-iοηθot'l'dτοι οτη δημιουρ-
'i,iα ουr'ιtil;r.ι;i' ιtτι: ι].iιrιε: τil t:τι_llΨ€/'r1 βαxτηρια
σχηματισμoιj τoυ γαλαzτιz'ου οξεο;. 6τοlg o oξι-
ν6φιλog γαλαxτoβι1.xιλλοg. μτορofr' \'α αναπτυ-

1θo{ν.

H επ(δραση τηE η}'ιxfuE χαι τoυ στQεE.
'oτι';; εiταμιε, υπdρ7oυι' αρzετ6' ιJνζυμα, πoυ

τιιρcιιτ'z'ει'ci.lοιτcιι ατd το οι'iμια.. που ελι1γ1oυν

τι: δριιιiτιzε; ελεfΘερεg ρζεg. Mεριxd απ6
αυτ6' τα 6νξυμα εiναι η υπεροξειδdoη τηg δι-
oμoυτdοηg, (S.o.D.), η xαταλdοη, η υπερoξει-
δdοη τη; ^l,i.ουταΘει6νηζ χαt η αναγωγdση με-
Θ ε ιdι,η <. Πρdοφ ατη dρευνα δε (1νε ι 6τι η ν"υττα-

ριzr] παρα^/ιl)^l/il σε μιεριz.iι απd τα dνξυμα αυ"L6",

μειι6νεται οημαντιxd με την ηλιx(α. E(γαι αυξη-
τw"6" πtΘαν6ν, oυνεπc6g, dτι η ισoQQoπiα μετα-
ξf τoυ επιπdδoυ τιυν αντιoξειδωτιxι6γ ενξriμων
τι)ι' σιliιιcιτoΞ (ε:τι:τi.doι' η πρ6οi'ηψη των αγτι-
ιlξειι\ ''lτι7.ι'r\', ι]υε:ττt7'ιti\' 'l1 

' zαι ουμπληρωμd-
τι1]\'), χαL η dxΘεoη μαζ στην τερι1oτια πoιxιλ(α
π ε ρ ιβαλλo ντιγ'ιilν χαι εσωτε Q ιxd. παραγo μdνων
ελευθdροlι, ριξcilν, ε(ναι απoφαοιoτιx6g παρι1-

^i/o\τcι: τοι' ;,'cιθορξει το επ(πεδο τηg ξωrjg μαg.

Ωoτ6οο, η πιzρrj αληθεια εfναι dτι πoλλd
τρiι^,,μιατα πoυ πQoχα}'οfι' το σrQε; ελευθ6ρων

ριξι,iν oτη ξω{ μαg, ε(ναι cιr'cιτdφευxτα. Για πα-

ραδειγμα, ει1ν ξofμε σε μtα τ6λη, εiναι αδfγα-
τoν γα απoφfγoυμε τα 7.cιυσαιJqια των αυτoχι-
νfτων. Eναg απ6 τoυ 

-< 
zcι'χ{τεQoυζ τρ6πoυg να

απoφrjγoυμε τη ξημιd ;τoυ πQoχαλε(ται απ6 τιg
ελεdθερεg QξεE, εiι'αι να τρι6με ιiφθoνα φQo6-
τα, λα1ανιxd, xαι oλdxληρα δημητριαxιi πoυ πε-

ριι1xουν μεγdλεg πoo6τητε9 αντιoξειδωτιγ"c6ν.
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Xρειdξεται, επ(oηg, να απoμαχρfνουμε, doo τo
δι,r,ατ6ν περιοο6τερo, τo στQεζ ο'τη ξωrj μαζ χαι
να αλλdξoυμε τoγ τρ6πo με τoγ oπoio αντιδρo{-
με στo αναπι1φευπτo στQεζ, αφoιi o ρυθμ69 τl1:
οιtγ1ρονηg ξωηζ μαζ, γ,dνει δfαxoλη την απο).ι'-
τη απoφυγf του.

Kιiθε μdρα οι περιoοιiτερoι απd μcι:. ε7.τL-

ΘdμεΘα στo στQεζ. πoιt ειιφc{\,(ετ, ,, l. :- ,'']
μoQφdζ, πoυ μπoQoιiι' r'Cι ι\. : - 

'- ' ]Ξ τarεt:

μεγιiλεg xατηγoρ(εg:

-Xημιx6 στQεζ, απd παρασ:το;r'τcil,α, εντo-
μoxτ6να, βαριd μιιJταλλα, qfπανoη α6ρα,
νεροd xαι τρoφηg χαι ανεπαQxrj Θρ6ψη, ρα-
διενεργιi απι1βλητα χαι αχτιγι)βολ(α. χc{ι τo
dξoν xατιi τη διιlqxεια τι|]\' .it,.]Ο.Τιr1_r ι ,.''-\'τCι-

ξιδιι6ν.
-Συναιoθη;"ιατιι6 στQε:. ι'ιτd τrl\' ι]|7.ιl-

γιJνεια γ,αL τα πρoβi.ljμιcιτcι οxdoεc,lr,. οι-
xoνoμιxιi πqοβλl]ματα, απι'jλεια εργαo(αg
γ"λ.lτ.

-Φυοιx6 τραfμα. απ6 βλι1βεζ, χειQoυQytν'€g
επε μβd.οε ι; ;r"αι ιι6i.ι'ι,οi-1.

o xoινd< παQo\/o!ιαστr1; οε ιir.ε: ,_ι;_.τε: - -

μoQφdζ τoU στQε:. ε[r,αι t-1 ιl:τεo-τ(ιocι.,,ι,-).,,1l ε/.ε;_,-

Θdροlν ριξι6ν, πoι' βi'ιiττoυ\, τα ;<υτταρα. Κατιυ
απd xαγoνιx69 ουνθηxεg, ελεf θερεg ρζεg, 6πο_l<

τα υπερoξε(δια, ελdγ1oγται απ6 τα αντιoξειδω-
τιx6' €νξυψα, 6πωE τo S.o.D.. 'Oταν εxτιΘdμεθα
oε oποιoδrjπoτε τ{πo στQεζ, η παQαγωγrj υπε-
ρoξειδ(ου, ιδια(τερα τoυ υδρoξυλioυ, αυξι1νει
οημαντιxι1 χαι τα χαγoι,ιxι1,. επ(πεδα τoυ S.O.D.
μπoρε( τcjτε r'cι ιιll\ i. . . ] - _ 

'.],' 
'.',-1 Ξ'Ξιll,f,ρaa_

ρc6οoυν τη δραoτιz"dπ1τcι τ-, : Ξ
τoι'[ι'η. τοι' ταρα',,ΕT((t σTι\ ι: .. .. 1 -. Ι

dρxεια τoυ ιiπνoυ, μπορεi νcι tι.: ,.,, ] ._

ελειiθερη ρζα - υδροΞ{).ιο. τq,_

dr,α dλλο παgι1δειγμα ^i ι(l .- :

}"of fπνου.

o zfριog τρ<iπog με τo\, -.:
βi'6'πτεt εiναι η εξαοΘ6νιor] τ_- -

αι'oτtjματοg. E(ναι επιβεβi'l1ιιε',
/.Q ll σ ι μ oπo ιoιi με τεγν ιν'6' g με iι''lcl : _ τc

ιιιcι :τOoσπdθεια να ελα1ιoτoπoι}iι-, ' _,:

l'οi.ι'zο ετiπεδο τoυ στQεE ατη Eοlrj ιι,'ι:. Ε:τι:τi.ε-
o\'. ',,16ι. ι'cι διcιτηqi1σoι!tιε dνα υγιdg α\,oσo:τΟιητι-
z.d ofαrημcι. πρεπει να χQησtμoποιoιiμε ιiριοτη

,10

Θρdψη xαι απoτελεοματιzι1: αλλαγdg oτη ξωη
μαζ, για γα αγτιμετωπ(ooυ1"ιε εz"ε(νoυg τoυζ πα-
ραγοl^1οιi< στQεζ oτη ξωrj μαζ, πoι! δεν μπορod-
ιιε \'α τουE αλλιiξoυμε.

oι ειδιπo( εiγαι πλιjoγ oε Θ6oη να απoδεξoυν
ciτι τα(ρνoνταg xαθημερινd τιE αντιοξειδωτιx6g
ιlι'σ[t(, μπορodμε να εfμαοτε βdβαιoι, 6τι προ-
'_τcrτg{g1l11g την υγε(α μαg. Mdλιοτα, τ6οο εν-
i:ι '' ]., lι]ιιει,oι ε(γαι oι επιοτημονεζ με τιζ αγτιo-
]ειδιlτι;r.ε: ιr1_1σrεζ, που δεν διοτι1,ζoυν να πρoτεf-
νoυ\'τ}iν cιl'ciττι,Ξi1 zαι ευρε(α χaγ1ση μιαg ανιi-
λυαηg τoυ α(μιατοΞ μα;. πoυ να δε(1νει τo <<επ(-

πεδo αγτιoξειδωτιxc6v)> στoγ oqγανιoμι1 μαg. Tα
cιr,τιoξ ε ιδω τιγ"6" απoτελor]γ πλ6oγ, ιiνα ορι1οη μo
'i/ια την ιατqιxrj επιoτrjμη, πoυ ανo(.1ει xαινofρ-
'i,ιoU( δρ6μοι': στη\' aQoσταofα τηg υγε(αg.

Σε}'ιjι'ιο. o σοt'πεQσταQ τωγ αγτιoξει_
δωτιxι6γ.

To oελrjνιo (Se) βρiοz'εται στη\,πριδτη ^i Qαμ-
μrj τoυ αγι6να των αντιoξειδωτιxcilι, εγαι,τioν
τωγ αoθεγειοjν. Πρoατατεfει τoν oργανιομd
μαE ωζ ιo1υρ6τατo αντιoξειδωτιγ"6 xαι θεωρεG
τcιι οijμερα ωζ τo πρc6τo αγτιχαQχιγιx6 (πριν
.ll,: τL; βιτci1ι(r,εg A, C, xαι E). Eλd1ιoτεg πο-
ιτιiτiiτΞ 1 ;,.l,,.θι,11'lCι;r'toυ\,, τoν oQγανιομ6 μαg
;r.cιτcι τοl_, Ζ |1. ιr Ζ : \', ιr ι'. c ι.'l .'t'(ι. 7.c l'| τo\, πooστατεf ουγ
απιi τi't1θι,iιlι:ι (i).z.ι.lt' cιol_Jεr,ειι,jl,. Το oεi.i1l,ιο
εl,ιυl'ετcιι ιιε τα ετιβi.αβl'i oτοι7ε[α: αρoει,ιΧd,
zdδ;"ιιο, υδρ<iργυgo χαL τα xαΘιoτ(ι" αvενεργd
xαι λιγ6τερo τοξιxιf. oι πιo γνωoτ6g λειτoυqγ(-
εE τoυ οελην(oυ εiναι η oυμμετo1rj τoυ oτo ιJνξυ-

μo υπερoξειδdοη τη<.7λoυταθει6νη9 (GTΡ) xαι
'' :τt]i]ιlτr1.l,'|1 .τ(]l, cιι,cιττfσοει εναγτ6oγ τοξιxc6ν

-,ιιιi ιια: oυοιι6γ. Eπειδrj oι ελεf-
1:.:;: .'|.: ''. ιi ειδιzciτερα οι οξυγoνo{yε<. πι-
ι_,τε'_; ετ l. L_,1. Εr,;ιr.;,o:τoιofr, τη διcιδv.α'o(α zαQ-
7't\'ιl','Ε., ε -η_:. Ξ.', 1 ι ιι\,εoο οτι το ιτεi.lli,ιο. μdοι,l
τη; GΤP. σ1'\'ε ισ\ ει']ε ι ιrτ'ιl\' εr,[ο7ι,οη τηg dμυνα<
τoυ oQ''/C/\'ιoιιου ιιcι: ει,cιrτ[οl,τoυ xαρx(νoυ. Σε
μεριz.d< τoυ iιειτoυQγ[εg εiναι διjoxoλο να ξε1ω-
ρ(οoυμε τo oελrjνιο απ6 τη Bιταμ(νη E. Αγ xαι
δεν γνωqζoυμε τηγ αxριβrj φιiοη τηg o16oηg αυ-
τtjg, υπι1ρ1oυγ ωoτ6oο. oτοι1εΓα πoυ δε(1νoυν
dτι για τηγ πQoστcιοicι του oQγαγtσμof μαE δεν
αρxε( μ6νο τo oε7'ijι,ιο. αλλιi πρ6πει να υπιiρ1ει
7'αι επαQχηg πoodτητα βιταμ(νηg E. 'Hδη, δεν

ι t ιιιι\

' : T.Ζι]L'



ε[r,αι μι;r.ρο; ο αριθμ6g των ειδιxι,iν iτoιt πρoτεi-
γoUν τη οτd,Θμη του oελi1ι'(oιt στo cιiιιιι. υl: διcι-

γνωοτιx6 τoυ xαρx(νoυ.

Tα φρoιiτα xαι λα7cιι'ιzιi Θειllροιi\"τcιι ','ε\'tΖ.tι

φτω16g πηγdζ οεληι'(οι'. ε\'1_'i. ιι\'τιtlετιι ιrι ΞllQι]i
xαρπο i περ ιι11oι'ι'. ιτι",' z.q ιτιzci.. οl1 ιιcιrτ ι;'. ε : το-
ο6τητεg' Ιδια(τερcι. f1-l .' ι_1\_!|!ξεtδι'jτι7.ιj ;''αρ{-

διr, ciποl: Ct.iτo'/-(ι.'l.εi'-'''Ι τ_ Ζl-ι.lliι\ τl1; Bραξιλ(-
αg περιd7'ει. UπεQι]o/'ι7.(i. .-r-,ι.ιl'τn6'g πoo6τη-
τεg οεi'ηι'(ου (3mgSel 1 00','ι .'z.cιρποιi). Kανιjνα
τρ6φιμιο δει' μπορεi νCt σL'\'((','(l]νιστεr, ωζ πQoΞ

τη\' ;τεQιεΖτιx6τητα oε οεrr"t]νιo, τα xαρfδιcι τ]l:
Bραξιi.(α;. που αναπτ{σσoνται στc{ 1).oι1,_r- -ι :

οεi'r]r'ιο εδdφη τοlr' δαοι'iι' τoι' _\ιιcι-],]\

Για ^,,εω1ημιz'of ; 7.ο'"ι-lι': τι] εδ1 rι ι': τ}lΞ Φι\'-

i.αι'δiα; ε(ναι φτι'l7.c1 oε υεi'r'ir'ιιl. _\i'l.ιi 7'cιι τo

oεi.t1ι'ιο ;ιoι' ι':τ(i.Q/"ει, λ6γω τηg δd-

σtιει'ι]l]- τoι'. τllζ χαμηλrjζ Θερμoxρα-
o(ιι; χαL τηζ υγQασrαζ πoυ επιχQα-
τε(. δfοxoλα πQoσλαμβιiνεται απd τα

φυτd. Για να αι'τιιιετι'):τ(οoι'ι' τo τqιi-

βλη μα d).i.ε ιη' η : oε i.t1 l' [ι-'l_' ιττt1 Φ ιr' i.cιι' -

δ(α. ιιτιlq ((σlσ( i.\ τι' t νδ ] . ''', i ε ιυι1-

'i/oυ\' σtτ]lQιi τi'ofoια oε οεληνιο xαι
ι'cι cιι'Ξl]ιτουν dτoι την πoσdτητα τOυ

ιτεi.llι'(οι', πoυ πρoαλαμβdνει, o μ6-
οο; Φινλανδ6g, με τιg τqoφ6g, απ6 25

οε 50 μg/ημdρα (50 ppm/Se). Tελιxd,
dμrζ, τo 1984 τo Yπoυργε(ο Γεωργ(-
α; απoφι1,oισε γα πQoσΘ6σει οεληνιο
οτα λιπdoματα.

Eξd,λλου, χαQα7'τllQιοτι;'.δ τcιρci.-

δειγμα απoτελεi Ζcιι η dξαρor1 του

xαρx(l'oυ τoυ πρoστατt1. που διαπι-
oτι'iθηzε oτ11r' A^''"i.(α z"αι oυαλ(α,

o ζωτιxιig gιiλog τωγ φQoιiτωγ
nα. }\αNCιyL1y./|6ν στηγ υγε(α μαE.

H αφΘοι'(α oε φυτιxdg τρoφ6:. ιδι-

α(τερα φρofτων xαι λα1ανιxι6ν, τl1<

μεσoγειαΖl1; δ(αιταg, ι1ρ1ιoε να απo-

χτd, αγαφoριz'd με την υγε(α μαζ, μια
νι1α διd,oταοr1, dται' αναγνωρ(oτηxε
6τι oι τρoφ6g αυτ6g περι6xoυν μια με-

r1dλη πoιxιλ(α αντιοξειδοlτι;,'ιilι'. Στα μιε1οα τη:

δε;,'cιετ(cι: τoυ 1980. νdεE επιδημιιοi'o^.'ιxdζ 6ρευ-

ι'ε:. ετιi3εβcιiι,lοαν την ιxαν6τητα τ(ljν αντιoξει-
δι,lτι;u.ι4r' θρεττι:r.ι,iι' r'cι τα(ξοι'r' οπουδαio ρdλo
oτr1 ρυ θ ιι ι οll tι ιr 7. ε τι|r\' ιι ε τcι |3οi.ιz'ιδν δ ιε ργαοιιilν,
πoυ oδl17ουν σε παθοi,ο','ι'z'ε: c(t'7'α^1€4' oι
τρoφdg τηE !-ιεσo^i/ειαz-tj; δ(cιιτcι; πoυ βελτιι6-
νoυγ τηγ υγεfα εξετdξοr'ται πi'εοr' ο7ι μ6r'ο απ6
την dποιpη τωγ trυστατιxc6γ - λιπαρα οξ6α - που

oυμβdλλoυγ 1rτιζ ασΘdνειε<' αλλd επiοil;1 Ο]ζ

δgcιαrιx6g πQOστατει'τιzd: οι'o(ε: εl'αι'τ(ot' τl-1g

ιlΞΕ-δ,''lτιΖl1; φθορd;. o δεομ6g μεταξι1 δ(αιταg
'4, l 7l ιil7l .'''οι'. Θcι ιιτoροfαε ουνεπι6g να α\/τα-

' .). '. :1'', ';rηιl'ιiτητcι τη; δiαιταg να QυΘ-

μιΓ'ε ι τι) ιι\ τιι)Ξε ιι)ι'lΤl'7'ιi ι\ι'r'cιιιι;''ιi τoυ oQ-

γανιομof . To ενδ:.ιφερο\' ^,'ιcι τη\'i μιεσoγει_
αxrj δfαιτα ιJ1ει μετατoπιoτε( τιδρα. απ6 τα δι-

μdλιg oταμd,τηοαr' oι εισαγωγdg απd p
π1l, Bdρεια Aμεριxη o(του xαι α}"ε6- f 'λ



αιaητLγ"6' λ(πη, oτα φρo{τα xαι λα1ανιxd, αφο{
τα. τροΙ6ντα αυτd, απoτελο{ν τη oπoυδαι6τερη
διαιτητιxrj πηγη φυοιπc6ν αντιoξειδωτιxι6γ. E(-
ναι φανεQd, λoιπ6ν, γιατ( oι ειδιxo( ουγιοτοιjν
τη μεοoγειαxf δ(αιτα, πoυ παρd1ει dφΘοι,cι
6λα τα αντιoξειδωτιΥ,6., xαt dνα απ6 τα zι'οιcjτε-
ρα μ6οα πqoφfλαξηg dναντι τηζ αQτηQιoozi'lj-
QοJσηE, εμφρι1γματoζ. ε'/Ζεφα i'ι-Lι.:lι' ε;τΕ ιιτι]δ(-
ων, xαρx(νou 7'αι 6i.)'ι'lι' cισΘεr'ε,,' '. .

o καλrlτεροq τρ6πο9 να αυξηooυuε τα επiπεδα
αντιoξειδωτικιbν στoν oργανιομo |ια:. εiναι να
τρcbμε 6φθoνα φρotiτα και λα1ανικα.'ooo περισ-
o6τερα φρoδτα και λα1ανικd τρcilμε, τ6οo μεγα-
λfτερεq εivαι oι ευκαιρiεq, να παραμεiνoυμε υγ1-
εiq και ικανοi oε oλ6κληρη τr1 -,'li ιι.1-_

To 1988 οι υπηρεoiε-c υ1εια: :i : Κ'-ιi. -)ιr['','ι.t-
τωv HΠΑ ξεκivηoαl'Τl']\ cΝσΤr.(ιτεiα (καu;,ι'.'ι :. .

<5 (μερiδεg) την ημερα για κα7-υτερη υγεiα>. Η
κατανd,λωoη των 5 μερiδων φρotiτων και λα1α-
νικcbν την ημ6ρα (a50 γρ) υιοθετηθηκε αργ6τε-
Pα, ωζ εθνικη otioταoη, ενcb πρ6oφατε9 εξελiξειg
παρ61ουν ευκαιρiε-: oτη γεcυργiα. κα.ι οτουc δη-

μ6oιoυ9 oργανιoμoυ'q Yγεiαg να συ\'ερ'./α'oτουr'
πρoζ την κατεfθυνoη τηζ μεγαλriτερηg καται,α-
λωoηg rρρoriτων και λα1ανικιilν και τηζ εμπιστo-
oriνηg του κoινof oτην αoφd,λεια των πρoΤ6ντων
αυτcilν.

Σημερα απoδεικνtεται επιστημoνικd,, 6τι η
κατανdλωoη, τo ελd,1ιoτoν, 5 μερiδων φρor5των
και λα1ανικcilν την ημ6ρα, απoτελεi το καλr5τερο

γιατρικ6, πoυ μπoρoιiμιε να αγoρdooυμε γtα την
υγεiα μια:.

Στη 1cbρα μα;. τl ,ι' . : "_ " -'' -' . . -_ : - ' .
εvα ρολo κl-ειoι στι: --._ --':_: ',.- ' .:: *;_ -l]-' ::-
ρη καται'αi-(l.)σ1l t'lt.' : '. t'l . l. l-:,.:.'"li...,'..'. ιi]Ιι,lΞ
φαiνεται απo τηι' εμ;;._' - 'l :'_ : ( ] 

__

πλεοv. για να εivαι τε:. _ .

γεig, πoυ oημαiνει οτι η κ-
ωφ6λειε9 υγεiαg απ6 τηr' αl -- -,- -

φρor5των και λα1ανικc[lν. Ηιι :-- 1:: .

μα> αoφαλεiαg τρoφηζ Vσ. ε.,-,-_l _l Τ _] .

_ Γ_'

a",ar-
' ται τι;
,ιi_ιυoη

-' .|ι-
11 1 r'ι't.l\

παρoχη φρofτων και λα1ανικιilι' ι:; - l_.l : ι ., -i.l1
τηζ κoινωνiαg, ιδιαiτερα στα παιδια. -_ι:'l."--:ι-
κ6c oυνηθειεg, γενικd, πpεTtει να αμ-\7iΞιlιlι. αiTo
την παιδικη ηλικiα, και η κυβ6ρνηση 1ρειαiεται
να ενθαρρr1νει τoυζ γoνεig να τρ6φoυν τα παιδια
42

τoυζ με φρofτα και λαxανικd.

Σημερα, τo κliριo μ6λημα τoυ καταναλωτη δεν
εiναινα 61ουν εξαoφαλιoμ6νo τον εφoδιαoμ6 τoυg

με τρ6φιμα - κd,τι το οπoio θεωρεiται δεδομ6νo -

α7.λd η ασφdλεια και πoι6τητα των πρoΤ6ντων.

'υνεπcilq, η θεμελιcbδηg υπo1ρ6ωση και η πρcbτη
τμloτεραι6τητα τηζ γεωργικηq παραγωγηg εiναι
r'α εγγυdται για τoυζ καταναλωτ6q την αoφdλεια
κα'ι τll\'πoι6τητα των τρoφiμων.

Γn'ικα. τiποτε δεν προοτατεtiει περιoo6τερo
την υγεiα μα: απδ τηr, παρo1η αντιoξειδωτικcΙlν
οτα κ6τταρα μαζ. Τα ΦPσYTA - ΛΑXANΙKΑ
απoτελotν τη oπoυδαι6τερη διαιτητικη πηγη
ουoικcbν αντιoξειδωτικcbν. Περι61oυν εκτ6g
απo τιq διαιτητικfc iνεq, τιg Bιταμiνεq και τα
θρεπτικα οτι.ιlεiα. εκατoντ&δεg γvωoτ69 και
'!"- -.]:. ,Jl',τιr7ηuικf: - βιoδραoτικ69 oυoiεg
- οz"αβor'οειδη. ιι'δoi-ε:. φαιι,6λε-c. φυτικ69
oτερ6λε9, κoυμαρiι,ε:, κατε7'ιr,ικα o-Ξεα - πoυ:

-Προoτατε6oυν τα κfτταρα μαζ απo
ττζ καταστρεπτικ69 ελεr5θερεq ρiζεg

-Παρdγoυν πρoστατευτικd 6νζυμα
-Πρooτατεδoυr, απ6 καρκινoγ6νεq oυoiεq
-Εμπoδi*oι)\' τo\' πd"t.απλ"αoιαoμ6 των καρ-
κιι'ικcυι' κιlττα.ριυι'

-Boηθoδι' - ενιoβoυν τo ανοooπoιητικ6
oδoτημα

oι επιoτημoνεζ - ερευνητ69 διαβεβαιιbνoυν
6τι' o 21" αιcbναg θα εiναι o αιrΙlναg των φυτoχη-
μικιilν ουoιcbν, πoυ ο1εδ6ν 6λε9 τoυq υπd,ρ1oυν
oτα ΦPOYTΑ - '\'\ΧΑNΙKΑ και συνιστo6ν για
]' '' -1 -' :: ι: l_,'-,εiα: μα-ζ την dφθoνη καθη-

-:" " .; l.-, 'ι,,'ι,',o',-,] 
'or_.

a:yεfεr5 aaw '2#iρ#- 
ye* aa*,fiντ€#η



\ua'ΣTΑ

ΗMΑω1n
ταξiδι aηΥ ιaτoρiα, στoν τroλιτιoμ 6,

rην ομoρφιd τηs φιioΠS και τηζ ζωηq...
Ν1ε οημαντlκdg αρ1αlοτr-ε< -.,.---_. -:1. - -'3.'Jiστlκ(, τroλιτιoμrκη καl αθλητικri

υτrοδομ(, παvdμορφα 1;π,_: ;t_: . .-. , _ \ : -')oilj\-τcι, (ιυι'τανη τrαρdδooη καl

ζεοτη φrλoξει,i6γ. 1l Irι;γ,'i: i '',: .i,ι,ι';κο! πι)ι]ιjir]ll_,!]i ιl\οκ\ηρο το 1ροι'o.

'Ενα ταξiδι ττοιl μoλιζ τελειιi.loετε, Θα Θtλετε να T0 αρyioετε ξαvd!
.&
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