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Αyαπητo{ φ[λοι
Κρατατε ηδη oτα yiρια σαζ τo τελευταio

τεδyog του 2008 yεματο απ6 πλoδoια Ιcαι

ενδιαφ6ρoυoα δλη, οπωq καθε φoρα. Στo τεδyοq
αυτo υπαρyουν θiματα πoυ (ανoιξαν> απ6 τo

προηyοδμενo τεδyoq, oπcοq ε[ναι η oυν6yεια
των διηyηoεων yια τη <Στραντζα>, τoν 6μoρφο
αυτ6 oικιoμδ 'ηE 

πδληg μαg, αλλα και μια
πρooωπικη μαρτυρ[α τoυ Γ Nτελι6πoυλoυ yια
την oικoy6νεια Λ6yyoυ απο τον ανθροlπo πoυ
6ζηoε μαζ[ τoυq yια πολδ καιρo, μαρτυρiα πoυ

oυμπληρcbνει την παρoυolαoη τηq oικoy6νειαq
αυτηq απ6 τoν κ' N[κo Σπαρτoη, στo

προηyoδμενo τεδyoq. Περιλαμβανεται ακ6μα η
ενδιαφiρoυoα πρoo6yyιση μιαζ απδ τιE πτυ16E

τηζ αριστoτελικηE φιλoooφ[αq, η παρoυoiαoη
τοlν τροπcον λiπανoηq των καλλιερyειcbν κατα
την αρyαι6τητα, καθcbζ Και η αναφoρα oτην

oυναντηoη, μετα απo πενηντα oλ6κληρα yρ6νια,
τcον Aπoφo[των τoυ Λαππεioυ, oτα τ6λη τoυ

φετινoδ φθινοπcbρου. Ωq επιoτ6yαoμα αυτηq

τηq κεπαν6νωσηζ)) των παλιcbν oυμμαθητδν,
το τεδyoq αυτδ εκδ[δεται με την ευyενιΚη τουg

yoρηy[α.

Ευyαριmοδμε oooυq, εκτ6q Nαοδoηg,
αντ απo κρ {θη καν oτην 6κκλη oη μ αq y ι α ε ξ6 φ λη oη

ταlν oυνδρoμδν τoυE των περασμtνων ετcbν'

Ελπiζoυμε απ6 δω και π6ρα να επιτδyουμε oι
oυνδρομ{q να καταβαλλoνται πιo τακτικα!

Tb Διoικητικδ Συμβoδλιo τηq Πoλιτιoτικηq
Εταιρεlαg Ι{αoυoαq εδyεται σε 6λoυq τoυq

αναyνcbmεζ τηζ <Nιαoυoταg> καλη και
δημιουρyικη yρoνια, με υyεiα και αιoιoδοξiα.
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Εv σιIvτoμiα'''

Mε την oικονoμικη κρ{oη πρo (i και yια καποιoυq εντ6) των πυλcbν και τα πoλιτικooικoνoμιΚα
oκανδαλανα Κι)ριαρχoδν oτην καθημερινδτητα μαg' αρκετtq πολιτιoτικ6q δραoειg απ6 φορε{g, ομαδεg

η και μεμoνωμbνα ατoμα καταyραφηκαν στην πδλη μαq την περfoδο πoυ π[ραoε. o oκτcbβριog πα'-

ντcυq oημαδεδτηκε απ6 τιg διαμαρτυρ[εζ των μαθητδν ταlν Εικαoτικcbν Ερyαoτηρiων yΙα τηι) d'κομψη
απoμακρυνση τoυ Nικ6λα Mπλιατκα απ6 τη διεδθυνoη των Ερyαoτηρ{ων yια oικoνolιfoτικoυg )"δ7ου;

και τιζ αεζηyηoειq> απο πλευραq Δημoυ, ενδ ανακοινcbθηκε και η διακoπi τηq πολυετοδE oυνερyα'oiα'g

τoυ καθηyητη τηq Βυζαντινηq μoυoικηq Γ. oρδoυλ{δη με τo Δημοτικο Ωδεiο Nαουoαq την oπo{α ο iδιog
yαρακτηρfζει μεθοδευμ6νη απoπoμπη του με ανυπ6oτατε9 δικαιd'oy[εg. Σταyυολοyoδμε λοm6ν:

'EκΘεoη 6ργων ζωγραφικηq τoυ Δημη- oτιg 24 oκτωβρiου oτo Δημoτικ6 Θ6ατρο Nd,-
oυσαζ, 6που παρουoιd,oτηκε και το θργo τoυ
Στdθη Eυoταθιdδη <<oλα επoiκεν η παλdoα> oε
oκηνoθεoiα N6πηg Σκεντερiδoυ. Tο Φεoτιβd,λ
περιλαμβ&νει παραoτdσειζ πoντιακori θε6τρoυ
απ6 διd,φoρoυg φoρεig και θεατρικ69 oμdδεg πoυ,
εκτ69 απ6 τη Ndoυoα, παρoυoiαoαν τη δουλειd
τoυζ στη B6ροια, Αλεξ&νδρεια, Ρα1ι6 και E'πι-
oκοπη Ανθεμiων. Συμμετεi1αν η Erbξεινoq Λ6oxη
B6ροιαq (<o Κληδoναζ)) o Πoλιτιoτικ69 o6λλo-

γog Γρεβανctlν <BENZΙ> (<ξ&πηg ζαρα6ματα>),
o Ποντιακ66 oriλλoγοg Καλλιθ6α9 Συκεcilν Θεo/
νiκηq (<Toαναβ6ρ oα λd1ανα>) και o Σriλλoγoq
Πoντiων και Mικρ αoιατιilν Γρ ε β ενcΙlν (< Φrilταγα g

με τ' 6νoμαν>). H τελετη ληξηq πραγματoπoιη-
θηκε οτη B6ρoια.

Tο <YΦAΔΙ> oτην Κιiπρο
Mε oriνθημα <iΙoεg ευκαιρiεg γvωριμiαq τoυ

πλοriτoυ τηq θdλαοoαg κdτω απ6 oυνθηκεζ ανα-

τρη Σκ06περ

Mια oειρ6 oγδ6ντα περiπoυ 6ργων τoυ παρου-
οiαoε oτα τ6λη oκτωβρiου o λαTκ69 ζωγρdφog
τηg π6ληq μαg Δημητρηq Σκοriπερ oτον εκθεoια-
κ6 1ιbρo τηq Δημoτικηq Bιβλιoθη"ηg. To o6νoλo
των 6ργων απoτελοιiνταν απ6 εwθα εν6τητε9,
ανdλoγα με το θ6μα κ6θε πiνακα η την τεχvι-
κη τoυ καθεν6q: <Aρd,πιτoα)), με αναφoρ69 oτo
0λoκα6τωμα, τιζ γυναiκεg τηg Nd,ουoαq κλπ,
<Παραδooιακ69 γειτονι69 τηg Ndoυoαq>, <Πε-

ριo169 τηg Nd,oυοαg>, <Φρoυτ6αoη>>, <Eθνικη
αντioταoη >>, <<Toπiα>>, <Θ αλαooιν α τoπiα και νη -

oιcbτικα oπiπτα>>, <Θ ρη οκευτικoti περιε1ο μ6vου>
και <ξιογραφfεg> καθιbg και μια oειρd 6ργων με
οπdτoυλα (αρ1οντικd τηg B6ροιαq, ooκ&κια oτη
Nd,oυoα και στo Αρκo1ιilρι κλπ').

To 3o ΠεριφερειαΙ(6 φεστιβαλ πoντια-
κοιi Θειiτρoυ

H τελετη 6ναρξηq τoυ 3ou Περιφερειακof Φε-
oτιβ&λ Πoντιακoli Θεd,τρoυ πραγματoποιηθηκε
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πηρiαζ) τα παιδιd, απ6 το (YΦAΔΙ) εi1αν την ευ-

καιρiα να ζηooυν ενα αξ61αoτο επταημερο στην
Kr5πρo, φιλοξενο6μενα στo K6ντρο Aπαox6λη_
σηq και Διαμovηq Ατ6μων με Eιδικ6g Aν6γκε9
<2Ψιοζ Λ&ζαροq> oτη Λ&ρνακα. Tα παιδι&, με
την επiβλεψη κα1 τιE oδηγiεq ειδικι[lν εκπαιδευ-
τcbν κoλιiμβηoηq-δυτcbν ηρθαν οε επαφη με τo
υδd,τινo oτoι1εio oε θερμαιν6μενη πιοiνα αρμκ&
και στη oυν61εια oτη θdλαooα, 6που εi1αν την

ευκαιρiα να πραγματοποηooυν αoφαλη κατd,δυ-

ση με μπουκd,λεq oξυγ6νoυ oε β&θog τριcbν μ€-
τρων, μια μoναδικη και ανεπανd,ληπτη εμπειρiα.
To πρ6γραμμα περιελd,μβανε επioηg επioκεψη
oτo Θαλd,ooιo Mουoεiα καθcilg και σε βυθιoμ6-
νo ναυ&γιο, με πλoιdριo πoυ δι6θετε γυdλινο κα-
τdoτρωμα ιiloτε να φαiνεται o βυθ69. Η επαφη

με την K6πρo oλοκληρcilθηκε με επιοκ6ψειq oτο

Aρ1αιoλογικ6 μoυoεio, στα <Φυλακιoμ6να μνη-

ματα) και στην tΙρdoιvη Γραμμη, oε μουoεiο κf-

ρινων ομοιωμdτων και αλλoti.

oι o'Stars & οι φiλοι". Aφι€ρωμα στo
Mιiνο Λοζο

6λoι oι oυντελεοτ69: Γιdwηq Koκοβiδηg (ηλε-

κτρικη κιθd,ρα), Λ&κηq Aκριτiδηg (τραγοιiδι),

T6οo9 K&ργαq (κρoυoτ&), Bιργινiα Kαραφor5oια
(πι6νo). Δημ. Kαραφοriοια (τραγοliδι), Mαρiα
Πιξτκoυ (τραγor1δι). Ag. Mατζiρη (τυμπανα), Md,_

κηg Σιταρiδηg (ακoυoτικη κιθ&ρα), Γιdwηq Kε-
τdνηg (βιoλi), Θεoδ. Σιιilψηg (μπουζοriκι, μαντo_
λiνο) και Δημ. Xριoτ6πουλog (oυνθεο6ιζερ).

((Eτερoτoπiεq>>

Στα πλαioια τηζ ουνεργαoiαζ τoυ Kρατικοli
Mουoεioυ Σr5γ1ρoνηg Tθxrηq τηq Θεοoαλoνiκηg
και τoυ Δημoτικo6 Πoλιτιoτικo6 0ργανιoμo6
Nd,ουοαg διοργανcilθηκε στιζ αρχ6ζ Δεκεμβρiου
oτην αiθουoα τ6γvηg <NαT&g> 6κθεoη εικαστ1-

κcbν με τiτλο <ETEPOTOΠΙEΣ: Eπιλoyt'g cιπ6

την 1n Mπιενd,λε Σriγ1ρονηg T6xuηq Θεooαλoνi-
κηζ>. H 6κθεoη περιελ&μβανε 6ργα Eλληνων και

ξθνων καλλιτε1vcbν απ6 διd,φορεg χωρεq (Pωoiα,

Toυρκiα, Ιρdν, Αρμενiα, κλπ), φωτoγραφiεζ, ζω-

γραφικη, βiντεo, κ6μιξ, εγκαταoτ&οειg κλπ και
κατ& τη δι&ρκειdι τηζ πραγματoπoηθηκαν εκπαι-
δευτικ& πρoγρdμματα κα1 ξεναγηοειq μαθητιbν.

Δυo 6μoρφεq μoυoικ66 βραδι69 μαg πρ6oφεραν
oι <<Stars & oι φiλoι>> ερμηνεriονταζ ρoκ μπα}'α-
ντεζ κα1κομμdτια τoυ Md,νoυ Λo'i'βυ, ενθουoιd-

ζονταg 6λου9 αυτοrig που γ6μιoαν αoφυκτικ& το

<Στ6κι Nεoλαiαg> το δημερo |4 & L5 Nοεμβρi
oυ, στα πλαiοια του εoρτασμori τηg επετεiου τoυ

Πολυτεxvεioυ, με τη φρoντiδα τoυ πολιτιοτικοti
τμηματog τoυ A.Σ. <ξιλλθαg>>. H ενoρ1ηστρωση
και η επιμ6λεια τηq μoυoικηg ηταν τηg Bιργινiαg
Kαραφofoια, εvcb καταχεtρoκρoτηθηκαν θερμ0

Mαρμαροξυλογλυπτικη τoυ Ι{. Kων_
σταντινiδη

a@
o ουμπoλiτηζ μαq Niκoq Kωνoταντινiδηg πα-

ρoυοiαoε οτα μ6oα Nοεμβρiου oτην αiθoυoα τ6-

γvηg <NαΤ&g> (oτην πρrbην (EPΙΑ)) μια oειρd
θργων τoυ σε μd,ρμαρo και ξfλo με θ6ματα απ6



τηv αρχαι6τητα, τη φ6oη, την καθημερινη ζωη
κλπ.

Kαθηλωτικη <Γ6ρμα) τoυ Λ6ρκα
απ6 την Θ.o. τηq Πολιτιoτικηq
Eταιρεiαq

Mια πραγματικd καθηλωτικη παρdoταoη τoυ

6ργoυ τoυ Ιoπανof oυγγραφ€α και πoιητη Φε-

ντερiκο Γκαρθiα Λ6ρκα <Γ6ρμα> παρoυoiαoε,
oε δυo oυνε16μενα Σαββατοκ6ριακα (6-7 &
\3-Ι4lΙ2108), oτo Δημoτικ6 Θ6ατρo, η θεατρι-
κη oμdδα τηq Πoλιτιoτικηq Eταιρεiαg Ndουoαg
<Αναoτ6oιoq Mιxαηλ o Λ6γιo9>.

Στη <Γfρμα>> o Λ6ρκα oυνθ6τει μ' αριστo-

τε1νικ6 τρ6πo τo δρd,μα τηg dτεκvηq γυναiκαq,
τηg d,καρπηζ μητραg, τηζ στερημ6νηq απ' τoν
6ρωτα Ψυχηζ, πoυ τυρα\η/ιoμ6νη απ' τον π6νο

τηq oτειρ6τηταζ - αλλd και απ'τo πλαioιo αξιιilν
και ηθιilv τηg κλειoτηg κoινωνiαζ τηζ ιoπανικηg

6

υπαiθρoυ, 6που ζει- oκοτιilνει τoν dντρα τηq'

Η Δdνα Πετρd με τη βoηθεια τoυ Δημητρη B6-
ντoη καθoδηγηoε οκηνοθετικ6 6η την ομ&δα,

προoεγγiζoνταζ τo κατd, βdoη πoιητικ6 αυτ6 6ργo

του Λ6ρκα με ιδιαiτερη ευαιoθηoiα, και κατd,φε-

ρε να αναδεiξει τιg Χεπτtg απο1ρcboειζ των ισχυ-

ρcilν oυναιoθημdτων που διερευνd o ποιητηg και
να μεταφ6ρε1 στoυζ θεατ69 τo δρdμα τηg d,τεκvηg

γυναiκαg, τηg dκαρπηζ μητραζ, τηq oτερημ6νη9

απ6 τον 6ρωτα Ψυχηg.

Σε fνα λιτ6 και αφαιρετικ6 oκηνικ6, πoυ υπη-

ρετorioε τιg πoλλαπλ69 εναλλαγι1g oκηνιilν τoυ

6ργoυ, με πρoσεγμ6νε9 μoυοικ69 oτiξειg, oι ερα-

oιτιlxvεg ηθoπoιοi, με κoρυφαiα την Kατερiνα
Mπ6oκου oτoν επcbνυμο ρ6λο, κινηθηκαν με
&νεoη, εiτε ατομικα, εkε ωg xoρ6g τραγωδiαq
και κατ6φεραν να δημιoυργηοoυν 6να &ρτιo, απ6
κdθε dποψη, θεατρικ6 απoτ6λεoμα, υπη ρετcbνταg
κατd τoν καλιiτερo τρ6πo το κεiμενo.

Στη διανομη oυμμετεi1αν οι: Κατερiνα Mπ6-
oκου (Γ6ρμα), Xρ6νηg Kαμπ&κηq (Xoυdν, ο

6ντρα9 τηg), Σταr1ρog Niκoυ (Biκτωρ, o 6ρωταq

τηζ ζωηζ τηζ ),'Eφη Σταμ6νου (Mαρiα, φiλη τηg),

Kλειcil Mποfoκα-Πετρd (πρωτη γρ1α), Δdνα
Πετρft (δεfτερη γριd), Λoυiζα Παπαβαoιλεioυ
(Nτoλ6ρεg, η μdγιοοα),'oλγαAντιφ6κoυ και Σo-

φiα Καλπαξiδoυ (κουνιftδεg), Nικολ6τα To6λιoυ,

Mατiνα Koυκoυτo&, Nαταλiα Toιβiκη Pdνια Bo-

γιατξ\, και Eλ6νη Κουκoυτod (γυναiκεg τoυ χω-

ριori), ξγελog Σακελdρη g (αρoενικ6), Xριoτiνα
Mπρdτoη (θηλυκ6), Δημητρηg Δρooo6νηg και
Γι6wηg Xdρτoιog (dντρεg τoυ 1ωριori), Γιιilργog
Bdντoηg (παιδi), Eλιodβετ Bαλαη, Bαoιλικη Bα-

φ6α, Nατd.οα M6oκου, Bαoιλικη Mπαξεβανiδoυ,
Nατdoα Toιμτoιρiδoυ και Φανη Τoiτoη xoρεri-
τριεg). Tα κοoτοr5μια, τα oκηνικd, και η μoυσι-
κη επιμ6λεια ηταν τηg Δdναg Πετρ6 και τoυ Δη-

μητρη Bdντoη, o οποiοg, μαζi με την Xριoτiνα
Mπρdτoη επιμεληθηκαν και των χoρoγραφιιilν,
τιg μd,oκεq καταoκεfαοε o Nικ6λαq Mπλιd,τκαg
και η Eλ6νη Aνδρoνικiδoυ, o Niκοg Ζιακαg 6παι'-



ξε κιθdρα και τf μπανo και o Παναγιιilτηg Γι6τoηq ντη τηq κ. Θ. Tooυκαλd και την Mαρiα Π6τκου

φρ6ντιoε τoυq φωτιoμofq. oτo πι6νo.

H Eιiα Ιερoπo6λ0υ στην Eοτiα Mου-
οιbν και η Θ6τι9 Xoρτιιiτη στην E6ξεινο
Λfo1η

Mε τη μoρφη μoυoικoli παραμυθιοf παρουoι-

doτηκε oτα μ6oα τoυ Δεκ6μβρη στην κατd,μεoτη

απ6 παιδι& αiθoυoα τηg Eoτiαq Moυoc[lν τo βι-

βλiο τηg Eιiαg Ιερoπoriλoυ <Tο μικρ6 οπiτι τηg

Niναq>. H oυγγραφ6αq, την oπoiα παρoυoiαoε η
υπεr5θυνη τηg Δημοτικηq Bιβλιoθηκηq Tαoo6λα
Παλαιd, αναφ6ρθηκε oτo βιβλio τηq πλαιoιωμ6-
νη απ6 τo μoυoικ6 o6νoλo "Family Sound Ma-
chine" πoυ τo απoτελοfoαν oι Κιboταq Mπρα-

β&κηq (κιθdρα), Nε6φ. Mπραβdκηq (αρμ6νιo),

Niκη Mπραβdκη (βιoλi), or1νoλo oτo oπoiο oυμ-

μετεi1ε και η iδια με τo τo6λo τηζ.

Στην Eriξεινo Λ6oμ παΧι, η πoλυβραβευμ6νη

oυγγραφ6α9 παιδικrbν βιβλiων Θ6τι9 Xoρτι&τη

παρoυoiαoε το τελευταio τηg βιβλio <Tα λ6ω τ'
oυρανo6>, ενιil oτην iδια εκδηλωoη 6λαβε μ6ρoζ
κα η παιδικη 1oρωδiα τηg Σ1oληg Bυζαντινηq

Moυoικηq τηζ Ι. Mητρ6ποληq, υπ6 τον διευθυ-

H Φιλαρμoνικη μαg γι6ρτασε τα 50

χρ6νια τηq

Mια πoλ6 6μoρφη εκδηλωoη για τα 50 1ρ6-
νια απ6 την iδρυοη τηq Φιλαρμoνικηg Eταιρiαg
Nαorioηg oργανιilθηκε λiγo πριν τtζ γιορτ6q των
Xριoτoυγ6wων στo δημoτικ6 θ6ατρo. H μεγd-
λη κooμooυρρoη 6δειξε την αγ&πη που δεixvει
o λα6q τηq Nd,oυoαζ στη Φιλαρμονικη μαζ, τo

παρoυoiα τoυ κ&θε τoπικη γιορτη και εκδηλωoη
και παρdλ\λα προβdλλει επd,ξια τη Ndoυoα oε

μoυoικd φεoτιβ6λ oε διd,φορα μθρη τηζ y"ωραζ

μαζ. o πρ6εδρoq τηg Φ.E.N. κ. Γιcilργog N6oτo-

ραq ευ1αρioτηoε 6οου9 πρ6oφεραν τιq υπηρεoiεg
τoυζ στη Φιλαρμονικη 6λα αυτd τα 1ρ6νια, ενιil η
κα Nικολ6τα Δoυδoriμη αναφ6ρθηκε στo ιστoρι-
κ6 τηg iδρυoηg τηg ΦEN, απ6 τα πρωτα βηματd
τηq μ61ρι oημερα. Παρdλληλα, μ6οω video wall
πρoβdλλoνταν πλofoιo φωτoγραφικ6 υλικ6 απ6
την 50ετη δρ6oη τηg ΦEN. Για την πολυετη προ-
oφορ6 τoυζ στη Φ.E'N. τιμηθηκαν oι κ. Zηoηg
Mυλωνdq (για 40 xρ6νια μαθητηg, αντιπρ6εδροg
και μ6λo9 τηg διoiκηoηg) και Θωμ&q Αλδ6κοq
(γραμματ6αc,για281ρ6νια), καθcilg και o κ. Xρη-
oτoc, ΖαΧιoq για την καταγραφη οε βιβλio τηq

ιoτoρiαg τoυ σωματεioυ. Στην εορταoτικη oυ-
ναυλiα που ακoλofθηoε πηραν μ6ρo9:

* Η xορωδiα και μαντoλινd,τα τoυ Ωδεtoυ μαζ
υπ6 τη διε6θυνoη τoυ κ. Δημητρη Παρ6λα, που
παρoυoiαoε oυνθ6oειζ των Λεoντη, Ξαρ1d,κoυ,



Πλ6ooα.
* H Φιλαρμoνικη Eταιρiα Nαοιioηq υπ6 τη δι-

εr5θυνoη του μα6οτρoυ κ. Ι. Σταυρακd,κη (με τη

oυμμετo1η oτo τραγoriδι τoυ KιΙlοτα Πατoι&),
πoυ παρουοiαoε ουνθ6oειq τωv Brahms, Ιradier,

Θεοδωρd,κη, Xατζιδ6κι, Ξαρ1d,κου, Mαρκ6που-
λoυ.

* H Φιλαρμoνικη oρμoτρα Bθρoιαg υπ6 τη
διε6θυνoη τoυ K. Aντιbνη Bιγκd,τoυ, με 6ργα των
Weill, Sartori, Piοvani, Xατζιδdκι, Θεoφ&νoυq.

* H oρμoτρα παλαιιbν και ν6ων μαθητrbν τηg

Φ.E.N. υπ6 τη διεr5θυνoη τoυ Παναγιrbτη Πα-
παδ6πoυλoυ, με 6ργα των Bregovits, Koυγιουμ-
τξ1, ΠαγcΙlνη. Συμμετεi1αν οι: Niκοq Ζιαψπaκαq,
Aθηνd Π6ιου, Niκoq Π6ιo9, Kciloταq Ζιαμπ&κα9
Φωκiων Mπαρμπ6καq, Γιdwηq Δο6τοη9, Γι&ν-
νηq Koκoβiδηg, Δημητρηg Κοκoβiδηζ, Γιrbργοg

Kατoιιbκαληg, Παντεληg Bογιατζηq, Mεν6λαog
Π6ιog, 'oμηρog N6oτoραq, Xρηo'τοq Mαλιdoαq,
Κιboταg Διαμαvτηq.

Συναυλiα των μoυσικd)ν συν6λωγ τηq
Eoτiαg Moυοιbν

To Δημoτικ6 Ωδεiο τηq Εoτiαq Mουοcbν oργα-
νωσε την Κυριακη 21 Δεκεμβρioυ oτο δημοτικ6
θ6ατρο χρtστoυγε\η/ιd,τικη εκδηλωoη με τiτλo <...

βραδι6 οπαρμ€νη μιiγια...>. Στo πριilτo μ6ρο9 oι

μαθητ69 τoυ Δημoτικo6 Ωδεiου Nατd,oα Kανταρ-
τξ1, Kιboταq Mητoιγκ6λαg, Niκog Toαντεκiδηg,
Ιd,oων Γιαγτζ6γλου, Γιd,wηq M&νoυ, Kλεαρ6τη
Παρλd,κoγλου, Αντcilνηq Toiτoηq, Γι&wηq Kετ&-
νηq, Σoφiα Mdιoυ, με τη συνoδεiα τηq Bαλεντi-
νηg Φωκ& και τηζ Eλ6νηg Σινι6ρη, ι1παιξαν oυν-
θ6oει9 κλαoικιΙlν oυνθετιilν, ενcb oτο δε6τερo μ6-

ρog εμφανiστηκαν η Xορωδiα Δημοτικor5 Ωδεioυ
υπ6 τη διεδθυνoη τoυ Δημητρη Παρ6λα, η oρ-

1ηoτρα Δημoτικori Ωδεioυ υπ6 τη διεfθυνοη τoυ

τηg Eoτiαg Moυocbν, υπ6 τη διεiiθυνoη τηg Ξαν-
θiππηg Παπαδοποr5λου.

OPXHΣTPΑ ΔΗMoTΙKoY ΩΔEΙcY
Γρηγ6ρηq Δελη1ρηοτo g, Ζαφειpoilλα Zαφειρioυ,

Σo φiα Ζαφ ειpioυ, Δη μητρη g Kαρ αγιαw6πoυλo g, Πα-
ναγιcbτηg Κεραμtδηg, Γι&wηg Kετ&νηq, Eλ6νη Kι}ρ-
κα, Kατερiνα Md,ιου, Σoφiα M0ιου, Mαρiα Mπdτοα-
λα, Ιλ6να Mπαμoιftντ6, Bαoiληg Ρoδoβiτηg, Aντc[lνηg

Toiτοηg. Συν6δευoε oτo πι&νo η καθηγητρια Mαρiα
Π6τκoυ.

ΠΑΙΔΙKΗ KΑΙ NEANΙKΙΙ XOPΩΔΙA
Χρυο&νθη Aδαμοποriλου' Ιωdwα Αθαvαoι&δoυ,

Αoτ6ρηq Αλδd,κog, Eriα Απoοτ6λου, Aγvη Αργfρη,
Niκog Bαρβθρηg, Kατερiνα Bαρο&μη, Ι&ooναg Boγια_
τξη g, Kατερiνα Γεωργoγι&,wη, Ι&ooναg Γιαγτζ6γλoυ,
M&ριoq Γκ6γκα9, Αναοταoiα Γρηγoρiου, Γρηγ6ρηq
Δεληxρηoτοq, Eλ6νη Διαμαντiδoυ, Xρυoη Διαμα-
ντiδoυ, Zαφειρoriλα Zαφειρiου, Nατd,οα Kανταρτζη,

Φγελικη Kαραoiμoυ, Aλiκη Kελεμουρiδoυ, Γι&wη g

Kεοiδηq, Γι&wηq Koυκουοιdνoq, Aναοταoiα Koυ-
τoιλι6ρη, Γι&wηg Mdνου, Aναοτ&οηg Mουρατiδηq,
Eλιo&βετ Παναγιωτiδoυ, Bαoi\g Παρλ&κoγλου,
Kλεαρ6τη Παρλdκογλoυ, Τd,νια Π6καλη, Xριoτiνα
Pακιτζη, Eιρηνη Σελtμαη, KcΙloταg Σιori\q, Στ6φα-

νoq Σιofληg, Aναoτd,oηg ΣτoTδηq, Αναoταoiα Συμε-
ωνiδoυ, Eιiα Συμεωνiδoυ, Aφρoδiτη Tαμπακιdρη,
Ntκog Toαντεκiδη g, Πηνελ6πη To6λιoυ.

X6ρεψαν oι: Στεφαvtα M6η, Αρτεμη K&λλη, Κα-
τερiνα Δαo6τη, ξγελικη Δd,ιoυ, Xριoτiνα M&η, Δη-

μητρα Nταβ6ρα, Κυριακη Παρiζα, Kωνoταντiνα Θα-
ναoof λη, Kωνοταντiνα Σori1ρα, Eιρηνη Θαναoof λη,
'oλγα Mανoυηλiδου.



Η εwoια τηq αρετηs
στα HΘικα Nικoμαxεια τou Aριστoτ6λη

τoυ'Λxι Θωμαiδη

Tα Hθιxd Nιxoμdyεtα ε(ναι, ν"ατ6' την d,πoψη πoλλc6γ ι1γxυρων μελετητιiν, τo ωριμ6τερo
απ6 τα ηθιxd ι6ργα του Aριo'τoτιdλη. Στην ογxι6δη αυτι] πραγματε(α περιγρdφεται η oυοfα
τoυ αγαθoιj ωg υπ6ρτατoυ σχoπof τoγ oπoio επιδιι6xoυν oι dνθρωπoι με τιg πρd,ξειg τoυg. Mε
oημε(ο αναφoρd,g λoιπ6γ τη διαπfoτωoη 6τι το ιiψιοτo αγαθ6 για τoν dνθρωπo ε(ναι η ευδαι-

μoνfα τιt 6τι τo μdooν για τηγ επkευξf1τηg ε(ναι η αρετf $1εilδαιμoνfu iατΙ ψυχηζ Εν6ρyειd

τ6 xαt' d'ρετi1ν τελε(αy|Hθ' Nιxoμ. 1't02 a 5]'), o Aqιοτoτιiληg ερευνd τη φιiαη τηg τελευτα(αg.

Στo xεiμενo που αxoλoυθε( θα παραxoλουθrjooυμε τo oτιεπτιγ"6 τoυ ωE πQoζ τη διατriπωoη
τoυ o8ισμorj τηζ αρετηg χαι τωγ παραμ6τρων πoυ τoν oυγθ6τoυγ.

δρyιαθfiναι if λυπηθi1ναι ii Ελεi1oαr €ξug δb

xασ d'g πρδg τd, πdθη {yoμεν εi if ιιαιιωg'..
(11Ο5 b 26-29).

Η xαλη f1 xαν'fi oτ6'oη μαE πQoE τα πdθη
oυγδdει τιg ι{ξειg με τηγ πρoαfρεoη. H f δη πρo-

φαγfE αναφoρd, oτη βorjληση, πoυ διαxρ(νει
τιg 6ξει9 απ6 τα πdθη, εντoπξεται απ6 τoγ
Αριατοτ6λη ωg ι{ναg απ6 τoυg λ6γoυ9 εξαιτfαg
τωγ oπo(ων oι αρετι1g, αλλd χαι τo αγτfθετ6
τoυζ, oι xαν"(εg, δεν μπορε( γα ε(γαι πdθη. Tα
πdθη, λιjει ο Aριoτoτι5ληg, δεν ε(ναι αντιxε(-

μεγo πQoα(ρεoηE, δηλαδf βorjληoηga r] επιλo-

γrjg' αντιθ6τωζ ot αρετ6g ε(ναι πρoαιρι6oει9 lj,

τoυλd1ιoτoν, δεν υφ(οτανται 1ωρfg x6πoια
πρoαfρεoη (α[ δ' d'ρεταΙ πρoαιρ6oε6 τινbg ii
o1x dyευ πρoαιρ6αεω9 |1|06 a 4]). Αυτ6g εi
γαι χαι o λ6γοg πoυ εγτοπξεται μfα αx6μη
διαφoρd: "ιανε(g δεν επαιγε( oι3τε ι|-16γει xd-
πoιoγ εξαιτfαg τωγ παθιiγ xαθ' εαυτd,, αλλd
εξαιτfαg τoυ τρ6πoυ με τoγ oπoiο διd,ιιειται
σ' αυτd, Αντfθετα η αρετr] χαι η xαxfα ε(γαι
αντιxε(μενo επα(γoυ f ψ6γoυ xαι dρα εξαιτ(-
αE αυτc6ν λι{γεται ιιανε(goπoυδα(οg f φαriλog
ν'αt 6yt εξαιτfαg τωγ παθι6γ. oι fδιεg oι λ6ξειg
πρoαδιoρξoυγ τη διαφoρd:xινotiμαι λ6με για
τα πd,θη αλλd διd,xειμαι για τιs αρετ6E χαι τιζ
^ιαxkg'.

To γ6νog τηg αρετηg

Aφετηρfα τηζ πQoσπdθειαg τoυ Aριoτo-
τ6λη για τoν πρoαδιoριoμ6 τηE αqετrig εfναι
η αναξητηση τoυ γιfνoυg τηζ2. Ωζ ενι6ργεια τηg

Ψυxγig η αρετri δεν μπoρεf παρd γα ε(γαι εfτε
πd,θoE' εftε διiναμq εkε €ξιg yιατ(,6πωg γρd-
φει o (διog, αυτd τα τρfα ε(παι τd, tν τi1ΨυxΠ
yιν6μενα (1105 b 22)' Πoιog ε(ναι 6μω9 o χα-
ραxτr]ραg τωγ παθι6γ, των δυνdμεων χαι τωγ
6ξεων, χαι τι απ6 6λα αυτd εfγαι οι αρετι6g;

Ωg πdθη 1αραxτηρξει o Aριατoτ6-
ληg 6,τι πρoxαλεf ηδoνt] {ι λιiπη' δηλαδτ]
ουναιαθrjματα3 dπωg η αγdπη, τo μ(oog, τo
θd,ρροg, o φ6βοg, η ξτ]λια x.λπ. Πρ6χειται
6μωζ για ι]lυμx€g τιαταoτ6oειE παθαυτ69,
6'oyετεg με τη θ6αη του ανθρι6πoυ απ6γαγτ(
τoυg γιατζ 6πωg εξηγε(, o{τε η δυνητιx( ιxα-
ν6τητα αλλd o6τε xαι η οτdoη τoυ ανθριi-
πoυ απ6γαγτι σ'αυτd τα oυναιαθηματα ε(γαι
πdΘη. ΠdΘοg, για παρdδειγμα, εfναι η oργrj
xαθ'εαυτην ωE ουνα(αθημα αλλd το πdθοg
απ6 μdνo του δεγ πρooδιoρξει εdγ διjγαται
τιανε(g να oργιoθε| o6τε xατ6. π6ooν ι] π6oo
ειjxoλα τε(γει να oργζεται. Η μεν ιxαν6τητα
ανrixει oτιg δυνdμειg, η δε oτdοη oτιg ι{ξειg:

...δυνd'μεtg δb ιιασ &'g παθητtxoi τo6των



''' 2'ιατ?Ι μbν τtι πd'θη x,ινεTαθαι λε-

γ6μεθα, xατd' δb τd,g &,ρετd,g ιιαΙ τd,E

xαxfug ot ιιιyεiαθαι dλλtι διαxεTαθα(
πωg. (1'706 a 5-7).

Για τουg (διoυg dμωg λ6γουζ η αQε-

τη δεν ανηxει oιiτε oτιg δυνdμειg. Δεν
λ6γεται xανε(g αγαΘ6g f1ν'ατι69 απλc6g
λ6γω τηg δυνατ6τηταζ τoυ να xιγε(ται
απ6 διdφoQα συγαιοθτ1ματα. H δυ-
νατ6τητα (6πωg χαι τα (δια τα πdθη)
ε(γαι 6να χαQαχτηQιoτnη6 τηg φι1οηg
αλλd dyαθoΙ t...] n ιιαxoΙ o0 yιν6μεθα

φ6αει (1106 a 10, 11). Στo ξrjτημα αυτ6
o Aριoτoτι1ληg αναφ6ρεται οτην αρ1rj
τοU 2ou βιβλ(oυ των Hθιιιclν Nιlιoμα-
yεfuu o0δεμ(α τCον flθmCον dρετCον

φ6oεt ημTν Εyy(νεταt [''.'] dλλiχ πεφυ-
x6αι μbν fμτν δ6ξααθαι α0τd,g, τελει-
oυμ€νοry δi δι& τo0 {θoυg. (11Ο3 a).

Η φt'οη μdg δiνει τη δυνατ6τητα
να δε1θoιjμε τηγ αρετη, αλλd η fδια

η αρετrj δεν υπdρ1ει εx φfοεωζ' απo-
γ"τ6ται εξ 6θoυg. Γιατ( γ,6'τι πoυ υπd,ρ-

xεL εy" φt'αεωg δεν αλλdξει. 'Ooο χι αγ
πρooπαΘrjοει xανε(g να oυνηθ(σει μια
π6τρα να πηγαfνει πQoζ τα π6"νal, πε-
τι6νταg τηγ στoγ α6ρα, δεν θα τo ?{α-

ταφ6ρει γιατ( η π6τρα απ6 τη φdoη
τηg π6φτει πQoζ τα γ'6'τω5. Eνι6 η αρετr]
πoυ δεγ υπdρ1ει απ6 τη φt'oη, αλλd
oιjτε xαι ε(γαι εγdγτια στη φdoη, απo-
τιτ6'ται xαι τελειoπoιε(ται με τη oυνη-
θεια.

Kατd αυν6πεια, αφori η αρετf δεν
αν{xει ot'τε oτα πdΘη, o6τε ατιg δυγd,-

μειg, δεν μπoρε( παρd, να ε(ναι ιfξη:

εi ofν μfiτε πdθη εiαiy α[ d,ρεταΙ μfiτε δυ-

νd'μεtg, λε(πεται {ξειg αtτilg εΙvαι. (1106 a

Ι2,t3)'

Στo οημε(o αυτ6 o Aριoτoτ6ληg xdνει
μ(α ενδιαφ6ρoυoα παρατr'1ρηοη o1ετιxd με
τηγ πQαγματιτ'fi oυo(α τηE αρετηg. Αν πdγτα
ιo1rjει 6τι η αρετf1τιαΘιoτ6' xdθε πρdγpια του
οπο(oυ εfναι αρετfr, να βρ(oxεται oε dριοτη
τιατ6'oταoη (ε{' {yoν) χαι γα επιτελε( οωoτd,

10

o Aριοτoτ6ληg γεννηθηxε oτα Στιiγειρατηg Mαιεδoνfαg το 384 π.X'
Τo 36'7 π.X. 6φυγε για τηγ Αθfνα xαι εντι1,1θηxε oτη φιλoοoφιxη
xoιν6τητα τηg Αxαδrjμειαg, 6πoυ 6μεινε μ61ρι τoγ θιiγατo τoυ

Πλdτωνog, τo 34]. Στη oυν61εια εγxαταoτιiθηχε στηγ Ααoo, oτα
παρι1,λια τηE M. Αο(αg παι μετd oτη Mυτιλrjνη. Τo 342 π.X. με
πρ6oxληοη τoυ βαoιλιιi τηg Mαxεδονfαg, Φιλ(ππoυ B', ανι1λαβε
την εxπα(δευση του νεαρorj διαδ61oυ !.ιαι τo 335 επdoτρειpε στηγ
Αθηνα, 6πoυ δ(δαξε για 13 1ρ6νια oτo Λ{xειo. Αμ6οιυ9 μετd, τoν
θι1,γατo τoυ Αλεξιiνδρoυ, τo 323 π.Χ., εγxατ6λειιpε xαι πdλι τηv

Aθfνα χαι εγχαταστιiθηπε oτη Xαλx(δα, 6πoυ π6θαγε 6ναν 1ριiνo
pιετd', τo 322 π.Χ', oε ηλιx(α 63 ετι6γ.

το dργο τoυ (τδ iρyoν α8τoσ ε6 dπoδfiωαιν)
-6πω9 για παρdδειγμα η αρετη τoυ ματιο{
γ'αΘιoτ6" oπoυδα(ο το (διo τo μdτι αλλd xαι
τo ι{ργo τoU, πoυ ε(ναι γα βλ6πει γ'αχ6'- τ6τε
χαι στηγ περ(πτωoη τoυ ανθρι6πoυ, η αρετη
εfναι 6ξη μ6oω τηg oπo(αg o d,νθρωπog γ(νεται
αγαθ6g xαι επιτελεf oωoτd τo 6ργo τoυ.

xαi η τoσ &'νθρcilπoυ d,ρετη εΤη d'ν η {ξιg
rrEdφ' ηs dγαθδE d'νθρωπog yfuεται xαi d'φ' f6
ε6 τδ 6αυτo0 {ρyoν d.πoδc6αει. (1106 a 23-
26).



oι δrjo ι1ννoιεg πoυ πεQιγQd,φει o Aριοτο-
τdληg ε(ναι οτην πQαγματιχ6τητα ταυτdοη-

μεg. Tο μdτι ε(ναι oπουδα(o γιατ( μαg xdνει
να βλι{πoυμε xαλd' δηλαδτ] γιατ( επιτελε( τη
λειτoυργfα για τηγ oποfα πρoορ(ξεται.'Eγα
μd,τι πoυ δεν βλι6πει γ'αχ6" δεγ θα μπoρorjοε oε
xαμ(α περ(πτωoη γα ε(γαι oπoυδαfo. oμo(-
0ζ, o dνΘρωπog εfναι αγαθ6g 6ταν επιτ6γει
τη λειτoυqγfα που τoγ χαQαχτηρξει, δηλαδη
τoγ τελιx6 τoυ πρooριoμ6.

o W. D. Rοss επιoημα(νει dτι oτην αναξη-
τηση τηE <χαQαχτηQιoτιν'fig λειτoυργfαζ τoυ
ανθρι6πoυ>>, o Aρ ιστοτι{λη g δ fνε ι περ ιε16μενo
oτην ι{ννotα τηE ευδαιμονfαζ πoυ ταυτfξεται
με το ανθρι6πιγo αγαθ66. Πρooριoμ6g, επoμι{-

νωζ, τoυ ανθριiπoυ εiναι η ευδαιμoν(α, χαι η

αρετr] oδηγεf α' αυτ(ν μιfαω τηg 6ξηg αε ενd-

Qετεζ πρdξειg.

H θεωρ(α τηζ μεσ6τητoE
Για γα εξηγ{oει πoια συμπεριφορd, ε(ναι

ενd,ρετη, o Aριoτοτ6ληg αναπτ{ooεt1 τη Θεω-

ρfα τηg μεo6τητog. Aναφερ6μενoζ ο'τη ι116oη

των ιdξεων με τα πd,θη', ε(yuε oνoμdoει dξειg την
ν"α}'i1f1τιαν'"fioτdοη μαζ πQoζ τα πd,θη, χαι για
να εξηγijαει πoια ε(ναι η oρθη xαι ποια η λαν-
θαομι6νη oτdοη ουμπληρωνε εi μbν αφoδρdlg

ft &,νειμ6νω9, ιιαιιdlg iyoμεν' εi δb μ{oωg, ει3

(1105 b 29-31). Edν δηλαδri xdνoυμε γ"6'τι εkε
με oφoδρ6τητα, 6γτoγα ε(τε 1αλαρd, 1ωρfg
ιiνταoη, ε(yαι γ'αγ'6. Αγτιθιiτωg xαλ6 ε(γαι τo

μιiooν.

Λι1γoνταg μ6οoν o Αριοτoτ6λη9 εννοε( μfα
γ'ατ6'oταoη που απ6.γει απ6 τo πoλιj αλλd xαι
απ6 τo λ(γo (δηλ. απ6 τιg αxρ6τητεg), αλλd,
δεν ε(γαι 6γα αγτιxειμενιxd oριξ6μενo oη-

με(o που πρooδιoρξεται με αριθμητιπ6 τρ6_

πο. Aυτ6 το μ6ooν oνoμdξει o Αριοτoτ6ληg
τδ πρδg fμd'g ν"αt διαφι6ρει απ6 το ιιατd' τδ
πρσ,ypια μ6οον επειδη δεν απ61ει αναγχα-
oτιx6' εξ(oου απ6 τα δdo dxρα xι επειδη δεν
εfγαι (διο για 6λoυg, αλλd, διαφ6qει απ6 6'ν-

θρωπο oε dνθρωπo, χαι εξαρτd,ται απ6 παρd-

γoγτεE πoυ ο1ετ(ξoνται με τo υπoχε(μενo οτo
oπofo αναφdρεται. Edγ για παρdδειγμα τα
δ6xα ε(ναι πολλd, χαι τα δ{o εfναι }u(yα' τ6τε

τo xατd, τδ πρσ,γμα μι{οoν εfγαι τo ι1ξι γιατf
απ6yει εξfooυ (ιιατ6' τ6οαερι9 μoνdδεg) τ6oo
απ6 τo ι1να dxρo 6oo xαι απ6 τo dλλo. To6τo
δi, λιiει o Aριοτοτ6}'ηg, μ6αoy βατ( ιιατd, τi1ν

d,ριθμητιιι\ν &'ναλoyfuν. Tδ δ} πρδE fμαg o0y
offτω ληπτ€ov (1106 a 37-L1'06 b 1) δι6τι αν

γtα τoυζ αθλητ6g πoo6τητα φαγητoιi 2 μνων9
εfναι λfγη xαι 10 μνων πoλλr], δεν oημα(νει
πωE o πQoγυμγαστfE Θα oυοττ]oει ωg ιδανιxr]
ποα6τητα τιg 6 μνεE γιατ( τιτ αυτ(.g μπoρεf για
xdποιoγ πρωτ6πειρo αθλητf να εfγαι πoλλι6g,

ενιi για xdπoιον αωματιfδη xαι 6μπειρo να
ε(ναι λ(γεg. Kατd, oυν6πεια η απoφυγ"4 τηs
υπερβoλ{g χαι τηζ ι6λλειι|.rη9, χαι η αναξητη-
ση τoυ μιiooυ πoυ πρ6πει γα επιδιι6xoυμε, δεν
αφoρd, το μ6oον oε o1ι6oη με τo πρdγμα, τo
οπofo oρ(ξεται αριΘμητιxι6g, αλλd, τo μι1οον
oε o16oη με εμdg.

...παζ 6πιατfiμων την 0περβoλην μbν xαi
τi7ν iλλειιlltν φε6γεt, τδ δ} μ€αoν ξητεT ιια'ι
τoσθ' αiρεTται, μ6αoν δb ol3 τδ τoσ πρdyματog
dλλtχ τδ πρbg fμαE. (|06 b 6-9).

Mε τογ τρ6πο αυτ6ν λειτoυργc6νταg^a6'Θε

τ6yνη, παρdγει ιJργα που 1αραxτηρξoγται
απ6 τελει6τητα χι αφof η αρετη 6πω9 χαι η

φfoη ε(γαι ανιiτερη απ6 lι6'Θε τ6yνη, oτo μ6-
αoν πρ6πει να αποβλιdπει (τotι μ6αoυ d,ν εΤη

στoχαστL2.ιη [1106 b 17, 18]).

Πρoφανι6g τo μ6ooν δεγ εfγαι μ(α ευρεfα
περιο1η μεταξd τηg υπεqβoληg xαι τηg ιJλλει-

!.rηg, αλλd oιjτε xαι 6γα ελαoτιx6 oημεfo πoυ

μπoρεf γα μεταχιγεtπαtγ'ατ6" το δoxoιjν σ'αυ-
την την περιο1η. Απεγαγτ(αg η μεα6τηE πoυ
αναφ6ρεται στην αρετf εtναι oυγxεxριμι6νη
χαι, ωζ επιλoγl] xαι πρdξη, πρ6πει να εxδη-
λι6νεται "ιατ6 τo δ6oν (δτε δεT ιιαi Εφ' o\'g xαi
πρδg oi)g ιιαi oil ξνειια xαi dlg δεi |1|06 b 23,

24], δηλαδ(1, 6πoτε πρ6πει, για τα πρdγματα
πoυ πρ6πει, με τoυE ανθρι6πoυE πoυ πρι1πει,

για τoγ λ6γo πoυ πρ6πει xαι dπωg πρ6πει)'
πoιoι παρd,γoντεg xαθορξουγ 6λα αυτ6" τα
<<πρ6πει>>, θα δorjμε παραxd,τω oτον oριoμ6
τηg αρετηg.

o AριoτoτιJληg διευxριν(ξει β6βαια 6τι
αναφ6ρεταt στην ηθιxri αρετli γιατ( αυτfi 6γει

ι1



σx(.ση με τα π6θη χαι τιζ πρdξειg χαι σ' αυτd,

υπdρ1ει υπερβoλη, 6λλειι}-'η xαι μ6ooν. Σε 6,τι
αφoρd τιE διανoητιτι€g αρετf.g, δηλαδ{ τη
ooφ(α, τη orjνεαη χαι τη φρ6νηαη, δεν μπο-
ρo(με να xdνoυμε λ6γo για μεα6τητα γιατf
εxε( ψαg ενδιαφ6ρει τo αγc6τερo δυνατ6 oη-

μεfo.'Oπωg επfoηg χαι στην αρετr] την fδια, η
oπo(α μπoρε( μεγ γα εfναι μεο6τηE, 6πωE {δη
αναφι{ρθηxε, αλλd μεo6τη9 απ6 την dποι|lη
τηg αναξι]τησηE τηg oυο(αg χαι τoυ πεQtεχo-

μι{νoυ τηs. ΩE 6xφραoη τoυ αρ(oτoυ ε(γαι 6γα
αxρ6τατo oημε(o πoυ <δi;γ θπιδ61εται πεQαι-
τ6ρω d,νιiψωσινrr10.

''' ιιατil μbν τi1ν oυα(αν xαi τδy λ6yoν τδν
τδ τ( fiν εi,ναι λ6yoντα μεα6τη9 ΕατΙν fi &'ρετfi'

ιιατd, δb τδ d'ριατoν xαi τδ εi d'xρ6τηg. (LL01
a 6-8).

Αx6μη 6μωζ χαι αναφoριxd, με τα πdθη
χαι τιζ πqdξειg, η μεo6τηg δεν μπoρε[ να 61ει

γεnxfi εφαρμoγf (o0 πdαα δ' €πιδ€1εται
πρdξιg oλδb πd'y πd'θoE τi1ν μεo6τητα |1107
a 9, 10]) yιατ( υπdρ1ουν πρdξειg xαι πdΘη τα
oπo(α ε(ναι φαιiλα xαθ'αυτd,. Δεν ι61ει σημα-
ofα αγ xλ6βει xανε(g πoλιi f λfγο'η fδια η xλo-
π"fi ε6'lαι πρdξη εoφαλμ6νη τLαL γ'αταγ"ριτ6α,
xαι δεγ υπdρ1oυν ατιγμι6g f oυνθ{πεg πoυ θα
την επ6τρεπαγ. To fδιo ουμβα(νει με πληθog
dλλα φαriλα π6'Θη xαι πρdξειE: τη μoι1ε(α,
τον φ6νo, την αxoλαofα τoγ φθ6νo τηγ αγαι-
oyυντ(α ν".}''π.

Kατ' αγτ(στQoφo τρ6πo πρdξειg η πdθη
αξι6παινα, αν χαι oντoλoγιxd απoτελοtjν
μεα6τητε9 (6πωg η (δια η αρετη), αξιoλoγιxd
απoτελοfγ dxρα 6πω9 για παρdδειγμα η αγ-
δρε(α πoυ βρfο'xεται μεγ μεταξιi θρd,αουg xαι
δειλfαgl1αλλd δεν μπoροt'με να πoι1με για xd-
πoιoγ 6τι εfναι υπεqβoλιxd ανδρεfog f λ(γo
ανδρε(οg, αλλd 6τι ε(γαι f δεν ε(γαι. Αγ δεγ
εfναι ανδρεfog τ6τε xλ(γει πρog μ(α υπερβoλf
(θρdoos) ( μfα 6λλειψη (δειλfα): ... dνδρε(αg
oι3x ξoτnl iπερβoλ\ xαΙ {λλεtψιg δtd τδ μ6-
ooν ε7ναι πωg d,xρoν. (1707 a 24,25).

o oριαμ6ζ τηζ αQετηζ

o oριαμ6g τηg αρετηg την πqooδιoρξει ωg

L2

π8oαtQετtτιrt6ξη, πoυ χαQαχτηρfξεται απ6 με-
α6τητα, 6πω9 oρξεται απ6 τoγ λ6γo xαι oιiμ-

φωνα με τη γνι6μη τoυ φρ6νιμoυ ανθρι6πoυ.

"'Εατty dρα fι &ρετi1 ΕξιE πρoαιρετtιιiγ, iν
μεα6τητι o{'αα τf1πρδg ημαζ, δρπμ6νη λ6yφ
lιαi Φ dν δ φρ6yLμoζ δρfuεrcν. (11Ο6 b 40

- 1707 a 7,2)

Tην αντfληι|.rη 6τι η αρετri απoxτd,ται με
τoν εθιομ6 αε ενdρετεg πρdξειg o Aριoτoτ6-
ληg την xατ6'oτηoε σαφli oημειι6νoνταg 6τι
γ[νεται ν"ανε(g δ(xαιog η oι6φρων oυνηθfξo-
γταζ να πρdττει πρdξειg δ(xαιεg f αc6φρoνεg.

Ωoτ6oo, αυτ6 απ6 μ6νο τoυ δεν αρxεf yιατ(
μπoρε( μια ενι{ργεια γα γ(νει τυ1α(α, f1ν"ατ6-

πιγ υπoδε(ξεωs 1i αx6μη γ"ατ6πιν χαταναγχα-
oμod. Tιξτoιoυ ε(δουg πρd,ξειg, απ6μη χι αγ
ε(ναι ενdρετεg, δεν oδηγoι1ν στηγ αQετη.Πρo-
tπ6θεoη, οrjμφωνα με τογ Αριοτoτ6λη, εfναι
αυτdg πoυ πρdττει, να 6.1ει επ(yνωoη αυτoιi
πoυ πρd,ττει, χαι oι πρdξειg του γα εfγαι απo-
τι6λεoμα ελεriθ ερη g βo ι1 λη oη g τιt επi'oy "i1g12'

.'' τiΙ, [...] lιατtι τd'g &'ρετdg yw6μενα o0x
Εtγy α0τtι πωg {yη, διxαfuE η αωφρ6νω9
πρdττεταt' &,λλd ιιαi Εαy δ πρdττων πΦg {yων
πρdττη, πρdlτoν μby tiιν εiδcig' ξπειt θdν πρo-
αιρo6μενo9... (1105 a 31-35).

Η γνι6oη ε(γαι xαθοριατιxri 61ι μ6νo για
τη διαδιxαofα τηg ενoυνε(δητηg-εγνωoμ6νηg
επιλoγrig αλλd xαι γιατ( μαg βoηθdει γα αντι-
ληφθofμε oε τι ο'υγ(σταται η μεαdτητα στην
oποiα πρι1πει γα εθιoτoιjμε. Mε dλλα λ6για, η

μεα6τητα oρξεται λ6yφ (διαμoρφc6νεται δη-
λαδη ωE οx6ψη-γνι6ση στo 6λλoγo μ6ρog τηg

Ψυxfg), οrjμφωνα με πρ6τυπα πoυ xαθoρξει
τo αξιoλoγιx6 xριτriρto τoυ φρον(μoυ ανδρ69

Qf, au δ φρ6νιμog δρ(αειεν).'oπωg επιoημα(-
γει o Π. K6ντog13 τo αξιολογιx6 αυτ6 xριτιj-
ριo δεν πρ6πει να εxλαμβdνεται ωg διατυπω-
μι{νog ηθιx6g xαν6ναg orjμφωνα με τoγ οπo(o
πρ6πει ιιανε(g να ενεργε(, αλλd ωg δυνατ6τη-
τα για πρ(oη, πρoερ16μενη απ6 την 6μπραπτη
αντfληι|.lη τoυ αγαθoιj που υπαγορειiει o εγd-

ρετog βfog.

Η ηθιx{ δεν μπορεi να λειτoυργε( θεωρητι-
ιη6" xαι αυτ6νoμα (oι ^7tιρ Tνα ε'ιδdlμεy τi Εoτw



fi dρετη αxεπτ6μεθα, d,λλ'

Tι/ dyαθoΙ yενr6μεθα, Επεi
otδbν dν i1ν 6φελο9 α'0τΓ7g

[1103 b 31-33]) χαι για τoγ
Αριοτoτι{λη δεν oυγfoτα-
ται τελε[ωοη του ανθρc6-
πoυ 6ξω απ6 την πολιτιxη
xoιν6τητα' o <φρ6νιμοg>

εfναι oτην πραγμιατιx6τη-
τα η πQoσωπoπo(ηoη1a του
πρoτdπoυ βdoει του oπο(-
oυ πρ6πει να προoεγγiξο-
γται τα ηθιxd ξητηματα
οτo πλα(oto τηζ xoιν6τη-
ταg αυτfg η, 6πωg γρd,φει o

M. Vegetti, η <μ6ση συμπε-

ριφoρd dλων των |...l ενd,-

8ετωy πoλπc6ιιr|5'

Tα διjo οx6λη τoυ OQι-

oμο6 τηg αρεττ]g εfγαι αλ-
ληλdνδετα. 'oπωg ηδr1 εξη-

γr]oαμε, η oυν{θεια 1αlρ(g
την γνc6oη δεγ απoτελε(
αρετli γιατ( η γνι6οη ε(ναι
απαρα(τητη χαι για τoγ
xαθοριoμ6 τηg πqδg ημd'g

μεα6τητag αλλ6 χαι γtα την επιλoγη τηg πρα-
Nτmf1gεφαρμoγfg τηg. Aπ6 την d'λλη μεριd,, η

γνιiαη απ6 μdνη τηζ χαι πdλι δεν οδηγε( οτην
αρετlj. 'Oπωg η γνι6oη μdνη των ιατριxι6ν
αυμβουλι6ν δεγ οδηγε( oτην (αοη εdν αυτ69

δεν εφαρμοστοfν, €τoι γ"αι η γνι6oη τηE αQε-

τηg ε(ναι d1ρηοτη αγ δεγ ι.ιετατQαπε( oε xαθ'
6ξιν εφαρμoγi1 ενdρετων πρdξεων16. M6νo η

απ6λυτη ουνεργαο(α τoυ ιfλλoγoυ μ6ρουg τηg

Ψυx{s 6πoυ εδρdξεται η γνι6oη τoυ αγαθοf,
με τo d,λoγο μιfροg τo oπο(ο ευθιjγεται γtα τηγ
εφαρμογli του, οδt1γεi ατην αρετη xαι d,ρα

oτην ευδαιμoν(α17. Η ανατρoπη τηg σωχQατι-
xηg Θ6ιlη9 6τι η αρεττ1 εfναι γνι6οη, δεν απαξι-
ι6νει τελιxd, τη οημαο(α τηg αγωγηζ.

ΣΗMEΙΩΣEΙΣ

1. To απ6σπασ|-ια παραθ6τει ο Δ. Λυπoυaληζ
(Αριoτoτdληg, Ηθικd' Nιιιoμdyεtα, βιβλb Β', εισ"
μτφQ.-σχ. Δ. Λυπoυρληg, εxδ. Ζfiτρog, Θεοoαλογi

LΙ τoποθεα(α xoντd. οτη Nd,oυoα, η επιxαλo{μgγη uο1oλ{ Aριoτoτdλoυg, εfναι

με μεγiιλη βεβαιdτητα τo μdρog 6πoυ o νεαριig Αλ6ξανδροg ι1^1ινε, μεταξ{ dλλιυν,

xοινο.lνιig τηg αQιστοτελιxrjE ηθιxrjg. 'E1ει εvδιαφ6ρoν η παρατrjρηoη τoι' Δ'
Λυπoυρλrj 6τι η ηθιx{ αυτη εντd'ooεται απoxλειοτιxd, οτo πoλιτιx6 πλα(oιo τηg

ελληνιxrjg πdληg-xρciτoυg, γεγονdg πoυ εξηγει την αντ(φαοη τηg δημιoυργ(αg απ6

τοι, Α}'dξαγδρo !-ιιαE α1ανofE αυτoxρατορfα-< ξ6νηg πQοE τιζ ηθιx6g xαι πoλιτιxdg

αρ16g που διδd1θηxε απ6 τoν Αριoτοτdλη. (Bλ. qετ' Aριoτoτ6ληg, Ηθιxd
Nιxοpιd1εια, βιβλ(ο B" εισ.-μτφQ.-σχ. Δ' Λυπουρλiiζ, εxδ. ΖfτρoE, Θεοoαλoν(xη

2A02, o.o.91-94).

xη 2002, o. 64)' Στογ (διο ανr1xει xαι η επιατ'1μαγση

dτι <... ο οριομιdg τoυ τηζ ευδαιμoνfu5 υπo1ρ6ω_

σε [...] τoν Αριοτoτ6λη να αναξητfαει επfμoνα

[...] τoν oqιoμd τηg αρετr'ig: στηγ πQαγματιx6τητα
τα Ηθιx'd Nιιιoμdyεια ε(ναι, ο1εδdγ στo αfγoλd
τoυζ. μLα διεξoδιxdτατη διερεfνηση τoυ εvδιαφd-

Qoντoζ αυτοf θ6ματο<.>>, (ατο iδιo, o' 67).

2. <<..."δ δρrcμδg iιι y€νουE xαΙ διαφoρσlν Εoτιι/'>>

(Aριατοτ6λη<, LΙθnιd' Nιιιoμdyεn, o.Π., οημ. 43,

α.ο. 199, 200).

3. c 1αραxτηριαμ6g τωγ παθι1lγ ωg ουναιoθημd-
των βρ(oxει αγτ(θετo τoγ. Δ. Λυπουρλη με τo επι-

1ε(ρημα 6τι, ωg <dλoγεg παρoρμi1ο'ειζ τηζ ψυχiiζ>>,

τα πdθη απoτελoιjγ <xαθαρd βιολoγιxdE ιδι6τη-
τεζ τoυ ανθqιiπου> (Αριοτoτdληg, Hθιxd' Nιxo-
pιd'yεtα, o.π., σ.σ. 70, ]1)' Ωατ6οο αxριβι6g με τηγ

ιjγγoια αυτlj, τα ανθρι6πινα oυναιoθηματα συ-

γιοτοιiγ μια αxοιiοια λειτoυργ(α του ανθριiπoι.l
(φoβdται xαvε(g f οργ(ξεται η αγαπd f ξηλειjει
1αlρig γα τo επιδιι6xει) xαι ε(γαι αυτi1 η διdxρι-
ση πΟυ εγγoεf o Αριoτoτ6λη9 oε o16οη με τιg δυ-

νd,μειg γ,αL τL dξειg. Tο γεγoνdg αυτ6 νoμιμoπoιε(

ri:#*,.,#",.'s;.β_q
]ψ: .]gΦ '

13



xατ6" xη γγι6μη μoυ τη χaηση τoυ χαQαχτηQtσμoυ
πoυ χ8ησιμοποιεfται απ6 πoλλofg μελετητ6g (βλ.

εγδειπτιxd Ross W.D., Aριoτoτ6λη' μτφQ.M.Mη-
τooιi, εxδ. M.Ι.E.T., Aθηνα 3200L, o'2B7).

4. o W.D. Ross αγτιδιαoτ6λλει την εxofοια πρdξη
απ6 την πρoα(ρεοη, xατατd'oooγταE τηγ τελευ-
τα(α oε 6να υι|-lηλ6τερo επ(πεδo 6αoν αφορd την
αξ(α τηg στηγ εφαQμoγιj ενdρετων πρdξεωγ (βλ.

o1ετ. Ross W.D., Αριατoτ6λη9, o.π', σ.σ. 2B3-2B5).

Η ιjγγoια τηζ πQoαιQι{αεωg λ6γω τηg ειδιxi]g σημα-
o(αg τηg στoγ oQtσμ6 τηg αρετηg Θα μαg απασχo-
ληοει διεξoδ ιx6τερα παραxd,τω.

5. ΙL03 a

6. Bλ. o1ετ. Ross W.D., Aρtclτoτ6ληζ, o'fr., o.o.271',
272. o Ross διευxριν(ξει dτι χαQαχτηQιστιx6 τoυ
ανθριiπινου αγαθof εfγαι 6τι τo (διo απoτελε( τ6-

λog xαι 61ι μιdooν γtα τηγ επ(τευξη dλλoυ oxoπof.
(Πρβ. xαι τo ο16λιo τoυ Δ. Λυπoυρλi], Aριoτo-
τdληg, Hθιxd' Nιxoμdyεια, o.π., σημ. 56, o.ο.204-
206).

7. Για τιg oφειλdg τηζ αQιστoτε}ιιτ"fg θεωρ(αg τηg

μεo6τητog ατoγ Πλdτωνα, βλ. Diiring Ι', O Aρr
ατoτ6λη9' Παρoυαfuoη ιιαι Ερμηνε(α τηg Σlι6ψη9
τoU, μτφQ. Α. Γεωργ[ου-Kατοιβ6λα, εxδ. M.Ι.E.T.,
Αθηνα 22003, o. 224 lι.ε'

8. Η παρατfρηoη ανfxει oτoγ Δ. Λυπoυρλη (Αρι-
oτoτ6ληg, Hθιιιd Nιlιoμdyuα, o'π., o'72).

9. ΕΙ αττtxη μνα (= 100 δραμ69) l]ταν μoνdδα βd-
QoυE πoυ αγτLστoιχorjoε oε 430 περfπoυ γραμμd-
Qια χαt, προxειμι1νoυ για Qωμf οιταριof, oε 1160

περ(πoυ Θερμiδεg.

1Ο. F{ διατιjπωoη ανrjxει στoγ K.Δ. Γεωργodλη πoυ
παραπdμπoγταζ στoγ N. Xdρτμαν παρατηρε( 6τι
η μεo6τη9 αφoρd την oντoλογιπrj διdoταση πoυ
αναφdρεται στo πεQιε16μενo τηg ηθιxi]g πρdξεωg
αλλd απ6 αξιoλογιxη iιποψη, <f1 dρετi1 ε"ιγαι πdτι
τδ &π6λυτoγ, μη θπιδε1ομ6νη o{iτε δπερβoλ|ν
offτε 6λλειιpιν.> (Γεωργofληg Κ.Δ', Ιoτoρfu τηg

Ελληνιιιfig ΦιλoooφfuE, εxδ. Παπαδημα, Αθηνα
42004, o. 309).

11. 1107 b 1-5

1'2.Γtα την ειδιπl] oημαα(α τηg 6ννoιαg τηg πρoα(-

QεσηE βλ. την ανdλυoη του W. D. Ross (Ross W.D.,

Aρ tclτoτ6ληζ, o.fl.' o.o' 283-Ζ85).

13. K6ντog Π., <Ηθιxr1 xαι Πoλιτιxη Φιλoooφfα>,
ατo BιρβιδdχηE Σ., x.α., Eλληνιxf Φιλoooφfu xαι
Επιατημη: Aπ6 την Aρyαι6τητα 6ω9 τoν 20o Aι-
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ιiνα, τoψ. A', εxδ. Eλληνιx6 Αγoιπτ6 Πανεπιoτη-
μιo, Πdτρα 2000, o. 208.

-l4. Στο (διo.

15. Vegetti Μ', Ιατoρfu τηg Aρyα(αg Φιλoooφfug,

μτφQ. Γ. Δημητραx6πoυλog, εxδ. Tραυλ69, Aθfiνα
1ο2Ο03, o. Ζ49 (η υπoγρdμμιαη διπτ] μoυ).

16. 1105 b 14-20

17. Bλ. oγετ., Ζιyx6ν o., Βαoιxd Πρoβληματα τηζ
Aρyα(αg Φιλoooφfu' μτφQ.N. M. Σxoυτερ6που-
λog, εxδ. Γνι6oη, Aθηνα 1991,, o.o.297-293'

BΙBΛΙOΓPAΦΙA

A. MEΛETEΣ
Bιρβιδdxηg Σ., Υ"'α', Ε,λληνιxη Φtλoooφfu xαι

Επιατfiμη: Aπ6 την Aρyαι6τητα iωζ τoν
20" Aιτiνα, Toβ. Α', εxδ. Eλληνιx6 Αγoιπτ6
Πανεπιατημιo, Πdτρα 2000.

Γεωργoιjληζ K.Δ., Ιoτoρfu τηζ Ελληνιlιηg
ΦtλoαoφfuE, εxδ. Παπαδliμα, Aθr]να 42004'

Ζιγτι6ν o., Βαotxd Πρoβληματα τηg Aρyα(αg
Φιλ'oooφfuζ, μτφQ. N. M. Σπoυτερdπoυλοg,
εxδ. Γνι6oη, Aθljνα 1991.

Brun J., O Aρtoτoτ6ληζ 
'4αL 

τo Λ6ιιειo, μτφQ. M'
Η.Π. NιxολodδηE, εxδ. Zα1αq6πoυλοg, Aθηνα
x.Χ"

Diiring Ι., o Aριoτoτ6λη9, Παρoυofuoη χαι
Ερμηνε(α τηg Σιι6ψη9 τoU, μτφQ. A. Γεωργfoυ-
Kατoιβ6λα, εxδ. M.Ι.E.T., Aθηνα 22003.

Ross W.D., Aριατoτ6ληζ, μτφQ. M. Mηταoιi, επδ.
M.Ι.E.T., Aθfνα 3Ζ001'

Vegetti Μ., Ιoτoρfu τηg Aρyα(αg Φιλoooφfug,

μτφQ. Γ. Δημητραx6πουλog, εxδ. Tραυλdg,
Aθljνα Ι02003.

B. KEΙMENΑ
Aριoτoτ6ληg, Hθιιιd' Nιxoμdyεια, ββλb E,

εLσ'-μτφQ.-σχ. Δ. Λυπoυρληg, εxδ. Ζfμρog,
Θεooαλoγixη 2002.

Aριατoτ6ληg, Hθmd' Nmoμd'yεια, βιβλ(α A' - Δ',
εισ.-μτφQ.-σχ. Δ. Λυπoυρληg, επδ. Ζιi1τρoE,

Θεooαλoγilιη 2006.
Αριoτoτι6ληg, Hθιxd Nιxoμd'yεια, βιβλtα E - Ιζ'

εισ.-μτφQ.-σχ. Δ. Λυπoυqληg, εxδ. Ζiμρog,
Θεooαλογ(^ιη 2006.



oIKoΓENEtEΣ ΛoΓΓoY KAl TΣ|TΣH
Mια πρoσωπικη μαρτυρ(α

Toυ Γεωqγioυ Nτελι6πουλου

Eιoαγωγικιi
Δεν θα ηταν υπερβολη να λ6γαμε πωζ η γη τηζ

HμαΘiαg εfvαι 6ναq τ6πo9 ευλoγημιlνoq απ6 τo
Θε6. Eδcb ο δημιoυργ6q 6βαλε τιg δυνd,μειζ τoυ

και την ooφiα να πρoικioει και να oτολioει τιg

δrio 6μορφε9 ν6φεq τoυ Bερμiου, τη Bι1ρoια με
τoν πανdρ1αιo πoλιτιoμ6 

'ηζ, 
καt τιζ αμ6τρητεq

Bυζαντιν6q εκκληoiεq, και τη Ndουoα με τα ιδι-
αiτερα κdλλη τηζ πoυ 6μοια δεν μπoρεiζ να συ-

ναντηoειg oε oλ6κληρo τoν ντoυνιd.

Η Ndουoα τηg Mακεδoνiαq, υπηρξε για αιcb-

νεζ πρωτoπ6ρα oε πολλorig τoμεig, Πριbτη oτην

αμπελoυργiα, πρωτη oτην καλλι6ργεια φρo6των,
πριbτη στην οινoπoιiα. Eδcil πp6πει 6μωq να απo-

γειωθor5με και να μεταφερθofμε oε μια 6λξ
επoγi1αρκετd, πiοω, και να γvωρioουμε καλfτε-

ρα μερικ6q oικoγεvειεg τηg π6\q.

oι oικoγfνειεq Γρ. Λ6γγoυ και Δημ. Tοi-
τση

Ei1α την τfμ oε ηλικiα 19 ετrbν να γvωρioω
6oο κανεiq 6λλo9 δfo απ6 τιζ πto παλι69 oικo-

γ6νειε9 τηg Nd,oυoαg. Tην οικoγ6νεια Θωμd Γρ.

Λ6γγoυ, και την oικoγ6νεια Γρηγoρioυ Δ. Toiτoη

οτην γεν6τειρα μoυ, τo Kεφαλo1ιbρι. Mια γVωρl-

μfα πoυ ουνεfζεται απ6 τo 1955 ωg oημερα.

Για να πιd,ooυμε 6μω9 τo νημα απ6 τη αρχη

πρ€πεινα γυρiooυμε τον δεtκτη τoυ 1ρ6νoυ πioω
oτα 1860 περiπου. 'oταν o προ61oντα9 τηg B6-

ρoιαζ Ιω&wηg Mαλακoιioηζ καt η o6ζυγo9 Eυ-

δoξiα παντρε6ουν τιg τρειζ κ6ρε9 oε ιoτoρικd
τζ&κια τηg Nd,oυoαζ και τηg B6ροια9. Η πριbτη

κ6ρη η MαριγcΙl, παντρεliτηκε τον μεγd,λo γιατρ6
Θωμ6 Πρωτoψdλτη, και απ6κτηoε μια κ6ρη την

Eυδoξiα, την μετ6πειτα oιiζυγo του βιομη1&νoυ

Nd,oυoαg Γρηγoρioυ Λ6γγoυ. Η δειiτερη κ6ρη,

η Eυθυμiα, παllτpε6τηκε τoν Bερoιιbτη γιατρ6
Στ6ργιo Md,ρκου, και η τρiτη κ6ρη, η EυανΘiα,

παντρεtiτηκε τo 1884 τoν &ρ1oντα Bερoιιbτη
Στ6φανo Mερ. Xατξ1νικoλ&κη η K6ρτη, 6πω9

τoν γvωρioαμε εμεig οτο Kεφαλο1cilρι.

o Γρηγ6ρηq η Γαλιiκηg Λ6γγοq απι1κτηoε με
την Eυδοξiα πtντε παιδιd,. Toν Δημητρη η Mη-
τσo, τoν Θωμ6, την Mαρiκα και την Λiτοα και

μια ακ6μα κ6ρη που δεν Θυμdμαι τo 6νoμα τηg.

o Mητοοq oπo6δαoε oτη Γερμανiα πoλιτικ69

επιoτημεg και oικoνoμiα και αργ6τερα πoλιτε6-
τηκε. o Θωμιiq oπo6δαoε οτην Bιrlwη τηg Aυ-
oτρiαg μμικ69 μη1ανικ69 και 6κανε μεταπτυχια-
κ6q oπoυδ6q oτo Bερoλiνo. oι δfo θυγατ6ρεζ τoυ

Γαλdκη παντρεr5τηκαν βιoμη1dνoυq, 6πωq oυνη-

θιζαν εκεiνη την επoγf1να ενιirνoνται τα πλoriτη

με τoυζ γdμoυg. Η πριbτη πηρε τoν καπv6μπορo

και βιομη1αvo Σακ&, η δεfτερη τoν βιομη1ανo
Γεωργι&δη, πoυ εiγε το εργooτdoιo μπliραg FΙX
oτη Θεooαλoνiκη και η τρiτη τoν μεγdλo αργιτ€-

κτoνα τηg επο1ηg Nικ6πουλο" ο oποiog εi1ε κ&νει

τα o16δια δωρεdν για την εκκ}ηoiα τoυ Αγioυ
Δημητρioυ oτo Kεφαλo1ιΙlρι τo |934.

o πρωτ6τoκo9 Δημητριoq Λ6γγοq μ6νει αν6-

παντρog και ζει oυν61εια oτην Eυρcbπη, Γαλλiα,
Eλβετiα, Γερμανiα.

o Θωμ6q Λ6γγο9, πoυ θα εiναι και o συνεχι-

oτηq των βιoμη1ανιιbν, παντρε6τηκε την κ6ρη

τoυ συνεταiρoυ τoυ Δ. Τoiτoη, την Miκα ( Mα-

ρiα) και απ6κτηoαν δ6o παιδι&, την Eυδoξfα και
τoν Γρηγ6ρη. Eiναι η δεκαετiα 1930 και τα εργo-

oτdoια oτη Nd,oυoα,'Eδεooα και Θεooαλoνiκη

βρioκoνται oτιg καλriτερεg μ6ρε9. Eiναι η περiο-

δog πoυ τα πλotiτη κατατ&ooουν την oικoγ6νεια
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στα πρd]τα ov6ματα τωv β1Ομ1]χfνων. Ο γαμoζ
του Γρηγoρiου Λ6γγου με την κ6ρη του Toiτοη
θα αβγατioει τιq δραoτηρι6τητεζ και ο δεiκτηq
ανεβαiνει ουνεxcilE.

Η μητ6ρα τoυ Θωμd, η Eυδοξiα, παiρνει πρoi-
κα απ6 την οικογfνεια Mαλακoriοη' To iδιο και
oι dλλεg δriο κ6ρεq, η Eιlθυpιiα και Eυανθiα. Mε-
γdλα κτηματα αγορd,ζονται απ6 τουq μπ6ηδε9
του Κεφαλo1ωρicυ κα1 τoυ Λoυτροli. Xιλιiιδεq
οτρ6μματα εiναι οι εκτdoειg oε 6λo τον κd,μπo.
Miα μεγ6λη 6κταοη γ6vιpιη εiναι η περιoxη Xω-
λιβdq, εκεi 6πoυ εir,αι otμεPα τO μoναστηρι τηg

Φiαg Kυριακηg, οτο Λουτρ6. Eκεi o Γαλ6κηq
Λ6γγο6 κ6νει μεγdλεq εγκαταoτ6oεlE και 61ει
κοπd,δια πρ6βατα. Mεγ&λo 6μωq τοελιγκdτο €1ει
και στο Αδενδρo με -:00Ο y;λ. πρ6βατα.

Στο κτημα Xωλιβd,g υπαργει 6vα α"πομεινfr-

ρι δdoog με αιων6βια φτελι&δια <<Καραγ*τοι>.
Eκεi, oτo τ6λoq του 19ou αιιbνα, οι κd,τoικοι του
Λoυτρof - Bοoκοi βρηκαν τη εικ6να την εικ6να
τηg Αγiαg Kυριακηq πανω oε €να κοliφιo φτελι6-
δι. Tο θειbρηoαν θαιiμα και fκτοτε 6οτηoαν 6να

εκκληοiα και 1&ριoε πανω απ6 200 oτρ6μματα

γηζ για τηv θαυματουργη εικ6ι,α. 'Εμιoε ξενιil-
να, oτiιβλo για τα ζcbα κι €βγαλε δrio βρrioεq με
*φθoνο τρε1&μενο νερ6 για τOυg πρoσKυνητ6g,
πoυ ωζ τ6τε ξεδιψοtioαν με τα νερd, του Aλιdκ-
μoνα. Tο 1934-35 με δικη του φρoντiδα γiνεται
τo ανd,1ωμια γfρα:-γfρω απ6 την εκκληoiα για
να πρoστατευτεi τo μoναoτηρι με τιζ εγκαταοτd,-
oειq. Eργ*στηκαν dνθριοπoι απo τα. τρiα κoντι-
νd xωριd. Λουτρ6, Kεφαλο1ιilρι, ΓΙ. Πρ6δρoμοq,
εθελοντικη προοωπικη εργαoiα, αλλd, και απ6
6λλα 1ωριθ του Pουμλoυκιοri.

Πολf καλη oργ6νωoη εi1ε οτo αγρ6κτημα τoυ
Kεφαλο1ωρioυ που ηταν μ6οα oτo xωρι6. Eκεi
λειτουργοrioε €να or1γ1ρονο τυρoκoμεiο για εκεi-
νη την εποxη. Τα τυριd, τα καo6ρια, την oιiρδα
και τον dριoτr1g ποι6τητα9 μπ6τoιo τα πoυλοr5oε
οτη Θεooαλoνiκη και στην αγoρd των Bαλκανi-
ων, φτdvονταζ ωζ την Ανατoλη, στην Π6λη. Στιq
αpχ(4τoυ 2Οou αιιilνα. λειτουργεi τον πριilτο αλευ-

ρ6μυλο οτo Κεφαλο1rilρι με ντiζελ μηχανη τ6πoυ
Rustοn και γυρiζει δfο ζεriγη μυλ6πετρε9, i:yει
ηλεκτρικη γεwητρια και φωτiζει 6λα τα κτio1"ια-

τα στo κτημα. Στην δεκα-
ετiα 1940 λειτoυργεi τον
πρcilτo λαδιiμυλο - σoυσα-

μ6μυλο. Στo κτημα αυτ6 o
Γαλdκηg Λ6γγo9 κατεβαi-
νει oυγvd, με τo βαoιλικ6
παΤτ6νι, τo oποio εi1ε αγo-

ρiι,oει απ6 τoν Bαoιλιd τηg
Σερβiαg. Toν oυν6δευαv
παντα oι δ6o πιoτοi σωμα-
τoφιiλακεg. o Nαουoαioq
Γ. Γουργoυλιd,τοq και 6να9
ακ6μα αδρ6g dντραq, με
φυοεκλiκια και γκρα (τr5-

ποζ 6πλoυ), Mπ&κακαq
τo 6νομα τoυ. Kdθε φoρd
πoυ o Γαλ6κηq κατ6βαινε
οτo 1ωρι6 γιν6ταν μεγd,λοq
ντ6ρo9, τoν υπoδ6χoνταv

με τιμ6q Oι χωριανoi. Πη-

ξjjj]::€
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παρεκκληoι. Η 1dρη τηg ξiαq Kυριακηg με τα γα1ν€ την Κυριακη oτην εκκληoiα και μετd την

θαr1ματα τηg 6γινε γρηγoρα γvωοτη o.'οiη .η απ6λυoη μοiραζε XPηματα και dλλα καλofδια

Mακεδoνiα και πιo π€ρα και ο Λ6γγo'c 6oτηoε oε φτωxιfg οικoγ6νειε9''Ελεγαν πωg ηταν πoλr1
θρηoκευ6μενοg dνθρωπoζ και πον6ψυxoq. Eiναι

t6

Η εxxληo(α τηg Αγiαg Kυριαxrjg oτo Κεφαλoxι6ρι Ημαθiα'<



γvωστ6 εξ6λλoυ απ6 τιg αγαθoεργiεg τoυ και τ1ζ

δωρε6q. Στη N&ουoα 1d,ριoε το o1oλεio αΙΑΛΑ-
KEΙA) 6κτιoε την Αryiα Kυριακη και τηζ 6δωoε

ι1να μεγ6λo μ6ρoζ αlτ6 τα 1ωρd,φια τoυ. 'ooo για
τα παιδι& τoυ, τoν Θωμd, και τoν Mητoo, oπανiωq

κατ6βαιναν oτo κτημα τoυ Κεφαλo1ωρioυ. Toυg

εi1αν απoρρoφηoει oι δoυλειdg οτην Eυριbπη με
τα πρoT6ντα των εργοoταoiων.

1936: Στην Eλλdδα τα εργooτdoια Toiτoη

- Λ6γγου απαο1ολοriν 1Ο00 εργατοδπαλξλoυg.
Στην Θεooαλoνiκη λειτoυργεi εκκoκκιoτηριο

β&μβακog, κλωoτηριο και υφαντoυργεio καθcbg

και βαφεio. Aπ6 την αλυoiδα αυτη των εργoστα-

oiων ην παραγωγη πρoμηθε6ονται τα τρiα oιil-

ματα Στρατor1, Ξη ρd,q, Nαυτικο6 και Aεροπoρiαg.
o Θωμ&g Λ6γγο9 επιoτρ6φει οτη Nd,oυoα απ6

την Eυριbπη για να αvαλdβεl την μεγ&λη κλω-

oτοOφαντoυργiα και &λλεg δραoτηρι6τητεζ με
τoν πεΘερ6 τoυ Δημητριo Toiτoη και τoν κoυ-

νιdδo τoυ Γρηγ6ρη Tοiτοη.'oμωζ δεv πρ6λαβε
να πατηoει τo π6δι του και το εργοoτd,οιo πηρε

φωτιd,, με 6ναν περiεργo τp6πo, πoυ dφηoε πολ-

λ& ερωτηματα. Mετd απ6 αυτ6 o Θωμ69 με την

Miκα φεr5γoυν ξανd, oτην Eυριilπη. Εκεi oυνερ-

y &ζετ αι με Aρ αβεq, Σε'i'μ δε g και γρηγο ρ α γfνεται
τo πρcbτo 6νoμα oτην K. Eυριilπη.

1950-1960: Eiναι η δεκαετiα των αλλαγιbν

μετ0 τουg πoλ6μoυ9 κα1 τον εμφ6λιo oπαραγμ6.
'Eρ1oνται oτη ζωη μαq oυνε1ιilg ξεν6φερτα πρo1-

6ντα κdθε μορφηζ.

1955 Aιiγoυστoq: Πρooλαμβdνομαι ωg βoηθ69

ψλωνd οτο κτημα τoυ Λ6γγoυ στo Kεφαλo1cil-

ρι, κoντd oτoν Nαoυοαio Στα6ρo Mητoαλα. Για
τουg αλευρ6μυλoυ9 ψε πi'τρε9 κλεiνει ο κι1κλog.

Bγαiνoυν oι κυλινδρ6μυλoι, τα μπουρdτα. o
Σταriρog Mητoαλαg oυνταξιoδο τεkαι κι αναλαμ-

βdνω εγcb τoν αλευρ6μυλo για λiγo καιρ6. Αυτη
την περioδo oυ1v& πυκvd εμφανiζεται ο Θωμdg

Λ6γγo9 με μ1α περiεργη συμπεριφoρ& εν6q lcυνη-

γημεvου ανθριbπου.'F'ργεται με 6να παλι6 αμ&ξι
Pεv6. Συγv& φ6ρνει την αρ16ντιooα γυναiκα τoυ

κυρiα Miκα (Mαρiα) και τα παιδιd τoυ, την Eυ-

δoξiα - E6η κα1 τoν ατiθαoo Γρηγoρdκη. Πoλ-
λ& ακofγοντα'ι' απ6 τoν Mητoαλα, ο oπoiog κd,θε

Σαββατor<υριακο αν6βαινε oτην Nd,oυσα και
6φερνε τα γαμπ{,ρια, που δεv ηταν ευ1d,ριoτα για

τον Θωμ&Λ6γγo.

'Eβγαλε oτo oφυρi 6λα τα κτηματα oτην ξiα
Kυριακη απ6 την δυτικη πλευρ6. Tα αγ6ραoε o

Σωτηρηg Γιoυβαν6πουλοq. Eiναι τα κτηματα τoυ

Γαλdκη, πoυ τα εtγεπαρειπροiκα απ6 την οικo-

γ6νεια Mαριγcbg Mαλακorioη - Πρωτoψ&λτη.

$56 Πa"a1α: Στo κτημα, εγιb διατηριb εκατo-

ντd,δεg κ6τε9, παπιεg, yJiνεζ'Tα αυγd αμ6τρητα.

Πηγαiνω τα παo1αλιν& διbρα στo αφεVτικ6 Λ6γ-

γo στη Θεooαλoνiκη, Mεγ6λη Bδoμ0δα oτη B.
Ηρακλεiου. Θαμπcbνομαι απ6 τα γραφεiα και τιζ
εγκαταoτd,oειq λιανικηg πιbληoηg εμπoρευμd,των.
'Eνα γραφεfo με τζαμαρiεg oτρ6γγυλε9, τρiα τη-

λ6φωνα μαιiρα, απ6 βακελiτη τα oπoiα ουνε1cilg

κουδoυνiζoυν και o Θωμd,gΛ6γγoζ oυνε1ιbg κρα-

τd,ει δrio oτo 16ρι. K&τι πολυθρ6νεq δερμdτινεq

μαriρεg. Γιiρω-γ6ρω ακριβoi πiνακεg ζωγρoφι"ηq
με τoυg Λoγγαioυg, τoυζ Toiτoιδεg και &λλoυq

oυνεταiρoυg εν69 αιrbνα απ6 τη N&oυoα. Για να

περdoω στo γραφεio tπpεπε να γiνει αν&κριoη

απ6 την ιδιαιτ6ρα τoυ.'oταν εiπα πωg εiμαι απ6

τo κτηματου Κεφαλo1ωρtoυ, d,λλαξε συμπεριφo-

ρd η κυρiα, αλλd, κα1 o1 6λλoι ηθελαν να μdθoυν
τι εiψαν τα καλd,θια απ6 τo 1ωρι6. Περfμενα αρ-

κετη ιilρα να κοπdooυν τα τηλ6φωνα. o Θωμ&q

φαiνεται πωg 6δινε τoν αγcbνα να διαοrbοει 6τι

ηταν δυνατ6γ απ6 τα περιoυσιακd, oτοι1εiα που

εi1αν δημιουργηoει oι γoνεiq καt οι πρ6γoνoι τoυ

απ6 το 1860 ωq τo 1960. Eκατ6 oλ6κληρα1ρ6νια
κρd,τηoε αυτη η ιoτoρiα τoυ πλο6τoυ. Φαiνεται

6μωq πωg τo πλoio με τoυζ θηoαυρo69 εqε π6"-

ρει νερ6, και βυθιζ6ταν και o καπετ&νιog αδiκωg

προoπαθεi. Tα o6wεφα oυνε1rbg φ6ρνoυν καται-

γiδεg απ6 N&oυοα,'Eδεοoα, Θεooαλoνiκη καt oι

βρoντ69 δημιoυργοriν 6να αλαλo6μ οτην ψυμ
του Θωμd Λ6γγoυ. Kd,πoια oτιγμη με εiδε και

μoυ 6κανε ν6ημα να περd,oω μfoα. Πd,τηoε 6να

κoυμπi και ηρθε τo γλυκ6 πoρτoκ&λι. Mε ριbτη-
σε πωζ πd,με oτo κτημα, τι κ&νoυν τα dλoγα πoυ

εt1ε φ6ρει απ6 τη Θεooαλiα για αναπαραγωγη

τoυ Ιππoδρ6μoυ. Toυ εfπα πωζ o Σταδρog Mη-
τοαλαg και εγιb ετοιμfroαμε παo1αλιν& διbρα απ6

τo κτημα, 6να αρνf και 6να καλ6θι κ6κκινα αυγ&,

βo6τυρo αγελαδιν6, φρ6oκο.

Αφoιi 6μαθε 6τι τo κτημα εiναι καλd, με 6oτειλε

να πd,ω τα καλd,θια oτo oπiτι τoυ στην Αγγελ&κη.
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Eκεi μoυ dνoιξε την π6ρτα η κ6ρη τoυ η Eυδoξiα,

μια oυνoμηλικη μoυ, ν6oτιμη κοπελiτoα, αφρα-
τη, με ελεfθερo τo βλfμμα τηg, ενιil εγιil ημoυν
φοβιoμ6νoq, ντρoπαλ6q. i\νoιξαν τo ηλεκτρικ6
ψυγεiο και μου πρ6oφεραν πoρτoκαλ&δα κρriα.
Πρcilτη φoρd εi1α δει ηλεκτρικ6 ψυγεio. Eμεiq
oτο 1ωριd, δεν εiμμε oιiτε παγωνι€ρα. To μ6νo
δρooερ6 νερ6 πoυ πiναμε ηταν τηq oτdμναg. Tηg
6δωoα τα καλοriδια και εκεiνη με ευ1αρioτηoε
θερμd. Kd,πoυ-κdπoυ με βλ6πανε oτο πρ6oωπ6
και μιλο6oαν μια ξ6νη γλrbooα μ6να και κ6ρη.
Πoιog ξ6ρει τι να 6λεγαν. Φαντd,ζoμαι πιbg 6βλε-
παν εκεiνο τo oταφιδιαομι1νo, 1λωμ6 πρ6oωπo
απ6 την κακoυ1iα.'Eναg ταλαiπωροq ν6oq πoυ
δεν 16ρταινε τον tiπvο και κoυρασμ6νo9 απ6 τα

βdρη πoυ oηκωνε καθημερινd oτην πλd,τη του
oτoν αλευρ6μυλo. T6λo9 με ξεπροβ6δηoαν και
με ευ1αρioτησαγ.

Δεν π6ραoε 6μω9 πoλrig καιρ69 και ο Θωμdg
Λ6γγο9 εγκαταλεiπει την B. Hρακλεioυ, τα γρα-
φεiα, τα πoχχ6" τηλ6φωνα και 6ρ1εται oτo κτημα
να βρει καταφriγιo. Eκεiνo τoν καιρ6 oτo 1ωρι6
μαg, 6πω9 και σε 6λα τα καμπo1ιilρια υπηρ1ε

μ6νο 6να τηλ6φωνo <γαργdρα> με πiνακα και με
β6οματα. To εiμ μια ανd,πηρη κοπ6λα η B6τα.
Mε παρακd,λεoε ο Θωμd,g Λ6γγo9 να πω στη τη-
λεφωνητρια να μην μαq φωνdζει 6ταν κd,πoιog
καλεi και τον ξ1τd.

o Θωμ&g, πoυ κd,ποτε ζofoε oτην Eυρcbπξ, βε
Σε'iχηδεq, με πλor5τη και δ6ξα, τιbρα 61ει π6oει

xαμηλd. Eiναι o γιoζ τoυ Γαλd,κη Λ6γγου, εiναι o
εγγον6q τηg Mαριγrbq Mαλακo6oη, εiναι εκεiνοg
πoυ μετd, πoυ μετd την κατdρρευση τηζ oικονoμi-
αg απ6 πoλ6μoυ9 oι Γερμανoi ζητoιiν την οικoνo-

μικη τoυ oτηριξη. o Θωμ69Λ6γγoζ, o μoναδικ69
γαμπρ69 του Δημητριου Toiτoη, με εργooτ6oια
και αμιiΘητα πλotiτη, τιbρα εiναι μ6νo9, μ6νo με
θναν και μoναδικ6 εργdτη τoυ κτηματog.'Eναν
αδ6ναμo ολιγoγρdμματο ν6o, μα εκεiνοq oτηρi-

ζειταπaντα o'αυτ6v.

Eγcil μαγειρεriω και φρoντiζω καθημερινd, για
τιq ανd,γκεq που 61ει. Στo κτημα υπd,ρ1ουν ακ6μα
πλo6τη. K6τεg, π&πτεc, x]ηνεζ και μερικ6q βελ-
τιωμ6νε9 αγελd,δεg με αρκετ6 γdλα. Yπd,ρ1ουν
oπωροφ6ρα δ6ντρα και o μ6λoq βyαζετ 6vα μικρ6
μεροκdματο, μα δεν φτ&νει otiτε για τα λειτουρ-
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γικd, τoυ 6ξoδα. Eiναι και η επo1η πoυ βγηκε και
ο Σταliρog Mητoαλαq oτη o6νταξη'

Σαν ν6μωνε 6κλεινε η \μυχη τoυ. Eγιil φρ6ντι-
ζα,πpιν αν6βει πdνω oτo διιbρoφo κoνd,κι, πoυ τo
εi1αν κτiοει τotiρκοι μπ€ηδεg, πoιoζ ξtpει' π6τε,
τoυ 6νoιγα το ραδι6φωνo να ακοιioει ειδηoειg
και μoυoικη.'Hταv εvα ραδι6φωνo μεγdλο, τo
εi1ε φ6ρει τo 1948 49 ο αδερφ69 τoυ o Mη-
τoog, μd,ρκαq TELEFIΙNKEN με ξηρη μπαταρiα
μπ6ρεκ. Nriμεg oλ6κληρε9 περνοr5oαμε μαζi.
Δεν ηθελε να με αφηoει μ6νο.'Ηθελε oυνε1ιilq
να αφηγεiται ιoτoρiεq απ6 τη ζωη τoυ, λεg κ εγιb

ημoυν o εξoμoλ6γοg τoυ. Ανoιγε oυxvd, την καρ-
διd, τoυ, την ψυfi τoυ, κα1 iβγαζε 6λα 6οα εi1ε

μ6oα oυooωρευμ6να. Tα λ&θη τoυ, αλλ6 και για
εκεiνουg τoυg λoγιoτ&δεg πoυ τον εi1αν κατακλ6-

Ψει.

Ei1ε αθcbα, απoνηρευτη Ψυχη. Mου 6λεγε oυ-

1v& πωg ηθελε να εξυγιdνει τα εργooτdoια με
oriγ1ρονηg τε1voλoγiαg μη1ανηματα, τα δικd του
και τoυ Γρηγ6ρη Toiτoη, πoυ κι εκεiνog ερ16ταν
oυ1v& oτo κτημα και τoν φρ6ντιζα εγιΙl. Tο μεγd-
λo παρd,πoνo και την ευθriνη για την πτciloη τoυq
την 1ρ6ωνε oτην κυβ6ρνηση τηg δεξιdg - στoν
K. Καραμανλη, δι6τι δεν τoυg 1ρηματoδ6τηoε,
αλλd 6δωoε 1ρηματα oτον ν6το, oτη γνωoτη
ΠειραΤκη ΠατραTκη και 61ι oτιg βoρειοελλαδiτι-
κεg βιομη1ανiεg Nαofoηg και Eδ6ooηg. Για λiγo
καιρ6 ηρθε και η κυρfα Miκα. Mια καλoμαθημ6-
νη κυρiα, κ6ρη βιoμη1dνoυ απ6 τι"c,πλoυoι6τερεg
oτην Eυρcbπη' 'oταν ηθελαν να μην καταλdβω
κdτι μιλo6oαν Γαλλικ&, Γερμανικd,. Tα παιδιd,
τoυg εi1αν βρει την λευτεριd, τoυq.

o Γρηγ6ρη9 Toiτoηq, αδερφ69 τηg Miκαg, εναg
ωραiοq &νδραg, Ψηλ6ζ, 6πω9 και o Θωμ69 Λ6γ-
γοg, ηταν και εκεiνoq 6να ανθρωπd,κι γ6ρω oτα
oαρ6ντα 1ρ6νια. Eκεi 6βριoκε και εκεiνog κα-
ταφliγιo απ6 δικαoτικo69 κλητηρεg, αφοli εi1ε
απληρωτo το εργατotπαλ\λικ6 προoωπικ6 και
γiΧιεg 6λλεq υπο1ρ εcδ oειg.

Αν θυμd,μαι καλd εi1αν μπει oτo εργooτ&oιο
αναγκαστικd δια1ειριoτ69, εγω β6βαια τ6τε δεν
εixα ιδ6α τι oημαiνει αυτ6. Ζoυoα και εγιil την
αγωνiα τoυζ και το δρdμα τoυq. H καημ6νη, η
oυγ1ωρεμ6νη η μdνα μoυ, δεv τηg 6φτανε η δικη



τηζ φτωχη οικoγ6νεια, κd,θε φορ& πoυ ζfμωνε
Ψωμi, μαg 6δινε θνα πλαoτ6 ζεoτ6 απ6 τοt, φofρ-
νo πoυ μοο1oμ6ριζε και μια πλd,κα τυρi πρ6βιo'
Mαg 6κανε πiτεg με τooυκviδεg,yα}νατ5πιτεζ, κο-
λoκυθ6πιτεζ, πΟυ o Θωμ&g Λ6γγοq τρελαιν6ταν.
Eγιb εiμαι το παιδi πoυ πρoσπαθεi να τoυg oτηρi-

ξει ακ6μα και ηθικ&. Π6oο 6μωq να τoυg βoηθη-
οω;'Eνα 1ωριατ6παιδο, dβγαλτο, oλιγoγρdμματo
εiμαι οτη δεκαετiα 1950. Απληρωτoζ για μηνεg,
δεν 6παιρνα τιg25 δρx. πoυ τ6οo τιg εi1ε ανdγκη

η oικογ6νε1α μου.

Σιlγvd λ6ω oτον Θωμfr πωg θθλω να l-ιετανα-
oτειioω oτη Γερμα.νtα η τoν Kαναδ&. Δεν μπo-
ρo6oα να περιμ6νω dλλo.'Eξι αδf ρφια μικρ6τερα
περιμ6νουν τη βoηθεια μoυ, να προικiοω τιg τfo-
oεριq αδερφ69 και να oπουδdoει ο αδερφ69 μου.
Eγril fτoι κ αλλιcbg ιlμειvα με εκεiνα τα λiγα γρdμ-
ματα πoυ 6μαθα ωq την Π6μπτη τ&ξη του δημo-
τικoli ο'1ολεioυ τo 1948.'Hμoυν πρωτ6τoκog γιoζ
και θπρεπε να μεiνω στην γεωργiα.F'iγα κdνει τα

γαρτια μου στο Eυρ6oεωg Eργαofαg oτη B6ρoια

για την Δ. Γερμανiα.'Ηταν τ6τε που τα τρ6να, τα
καρ&βια φ6ρτωναν καθημερινd μλιd,δεq κ6ομο
κ&θε ηλικiαζ και φriλoυ, για τιζ φdμπρικεg τηg

Γερμανiαg κα1τoυ Bελγiου τιg oτo69 6πω9 6λεγε

και το τραγοfδι τoυ Στ6λιου Καζαντζiδη. Tελικd

μετανd,oτευoα oτηνAυoτρiα, τη Δ. Γερμανiα, και
αφo6 6κανα τoν κfκλo εκεi 6μαθα πωζ o Θωμd,g

εi1ε ξεπoυληoει 6λα τα κτηματα, τoν μriλo, τo κo-
νd,κι, 6να oπoυδαio αρχιτεKτoνικ6 δημιοr1ργημα

του 18o αιcilνα, και δεν dφηoε τiπoτα απ6 εκεiνα
που εt1αν αγορd,oει oι γονεig του.. Eκεfνoq 6γινε
υπd,λληλog oτη βιoμη1ανiα ζdxαρηq oτη Λ&ριoα,
ωg μμικ69 μη1ανικ69, 6πoυ και π6θανε.

Tα 1ρ6νια π6ραoαν, εγιil γliριoα oτην πατρfδα

μoυ και αφoιi ι1κανα 6ναν ακ6μα δfoκoλo κ6κλo
6γινα υπd,λληλog οτηv'Eνωoη Φρoτικιbν Συ-
νεταιριομcbν Aλεξdνδρεlαζ. Eκεi μoυ δ6θηκε η
δυνατ6τητα να εκπληριiloω θνα 6νειρo μoυ. Nα
περιoυλλ6ξω κα1να διαoιiloω 6τι εi1ε μεiνει απ6
την πoλιτικη μαg κλr1ρονομι&, λαογραφικ6 μου-

οειακ6 υλικ6 και dλλα ιoτορικd, oτoι1εiα τηζ πε-

ριoχηζ Pουμλoυκιo6 και αυτ6 ο Θε69 με βοηθηoε
να τo ΙtρCJ:{μ'ατoττoιηoω. Κdπoια στιγμη θ6ληoα
να συναντηoω την οικoγ6νεια Λ6γγου κα1 τoν
Γρηγ6ρη Τoiτoη. Tουg αναξ1τησα και βρεθηκα-
με μια μ6ρα οτο φτωμκ6 μoυ.'Ηρθε η κ6ρη τoυ

Θωμd Λ6γγου η Eυδoξiα κα1 o θεioq τηg Γρη-

γ6ρηg Τoiτoηg, ο oπoiοg ζο6oε μ6νo9 τoυ στη

Θεooαλoνiκη με μια o6νταξη τηg πεiναg.'Ηταν
6να9 ωραiοq ηλικιωμεvoζ, βε τρεμdμενη φωνη

μα καθαρ6 μυαλ6. H Eυδοξiα, μια ιilριμη καλo-
κρατημ€νη κυρiα πoυ π6λεψε και παλεfει ακ6μα
oτη ζωη.
'Ηταν μια oυν6ντηση πoυ μαg 6κανε 6λουq να

oυγκινηθo6με, αvαοκαλειioνταζ το παρελθ6ν.
'Eνα παρελθ6ν πoυ εi1ε μια 6μoρφη, παραμυ-
θ6νια ιoτορiα, οαν αυτ6q που ακοt1γαμε απ6 τιg

γιαγι&δεg μαζ, μια φορd, και ι1ναν καιρ6, με Bα-
oιλι6δε9 και Πρiγκιπεg.. o Γρηγ6ρηg με 6oφιγγε

oυνε1cbg στην αγκαλιd, τoυ λ6γοντα9 πωq πoτt
δεν με εiγε ξεyαoει, αφof εγcb ημoυν ο τελευταi-
οζ πoυ τoυg oτdθηκα ανθρrbπινα στιg δrioκoλεg
oτιγμ69 τηq δεκαετiαg 1955 - 196Ο. Η Eυδoξiα

μoυ θδωoε 6να μ6ρο9 απ6 το φωτoγραφtκ6 υλι-
κ6 των οικoγενειctlν Mαλακor5oη, Πρωτoψdλτη,
Λ6γγου, Xατξ1νικολ&κη, Mdρκoυ.'Eτoι 6κλειoε
αυτ6 τo oδοιπορικ6 στο μακρ1ν6 1ρ6νo με τιt oι-
κoγ6νειεq Λ6γγoυ και Tοiτoη.

Λθνε πωg τα πλoriτη και η δ6ξα δεν κρατ&νε
πd,νω απ6 6ναν αιrbνα. Φαivεται πω6 6τoι εiναι,
186Ο - 1960, 6ναq oλ6κ\ροq αιιilναg. Σημε-

ρα που γρdφω αυτ6q τιq αρd,δεq αναρωτι6μαι τι

ηταν αυτη η oικoγ6νεια.'Hταν εvαg μr5θoq;'Eναg

φωτειν69 κομητηg πoυ εμφανiοτηκε, φcbτιoε την
Ημαθiα και 1dθηκε oτοv oρfζoντα, αφηνoνταg

πioω μερικ6q μ6νο αμiδεg; Δεν γvωρiζω...'Eνα
μ6νo πιoτειiω, πωg 6κανα oαν &νθρωπoc, τo γpt-
oζ μoυ oε αυτην την οικoγ6νεια, πoυ μoυ 6δωoε
6να κομμdτι ψωμi oτα διiοκoλα xρ6νια. Tο 1ρ6οq

μoυ στoυζ ευεργ6τεq Λ6γγoυ - Tofτοη - Mαλα-
κorioη..

Ι9



H ..Nεα Στραιrτζα,,
B',ΣYNEXEΙA

Γιορτιν€q μ6ρεξ στη Στριiντζα τoυ
1930:

Πoρτινbq μ6ρ'q και o μπαρμπα - Mητoοg Πεν[-
δηq, ξαναζε{ τα παιδικα του yρ6wα, oτη Στραντζα
του ]930:

<Τo Ι925 πoυ εγκαταoταθηκαμε oτη N. Στρd-
ντζα, o oικιoμ69 μαq εi1ε 38 oικογ6νειεζ κα1 πε-

ρiπου 200 ψυx6q. oι γoνεiq μαg, διωγμ6νoι απ6
την πατρiδα (Aνατoλικη Θρd,κη), προoπd.θηoαν
να επιβιcbooυν' με την ελftxιoτη κρατικη βoηθεια
πoυ εi1αν. Aπ6 τo τiπoτα oxεδ6ν δημιουργηθηκε
τo νfo xωρι6 και παρ'6λε9 τιq δrioκoλεg oυνθη-
κεg, φρoντiσαμε να κρατηoουμε τα 6θιμα μαζ κα1

να κdνουμε 6oo γiνεται πιο ανθρcbπινη τη ζωη
μαζ.

>Απoβραδig Xριoτo6γεwα, μ6λι9 μυπor1oε η
καμπ&να, 6λα τα παιδιd, κoρiτoια και αγ6ρια,

βγαiναμε να καλαντiooυμε. Παρ6εq παρdεg,

περνo6oαμε αττ' 6λα τα oπiτια τραγoυδcbνταg
"Xριoτ6q γε\,νdται". oι νοικoκυρ6g μαζ 6διναν
"κoυτσoμπ6" (ξυλoκfρα-
τα), κανd καριiδι, κd'oταvo,

ρ6δι, ofκo και κd,πoυ κd-
πoυ καραμ6λε9. Tα μαντα-
ρiνια και τα πορτοκdλια

ηταν εiδog πoλυτελεtαg!

>>oταν πηγαινα οτο δημο-
τικ6 o1oλεio, θυμdμαι 6τι

για κd,λαντα 6ρ1ονταν και
o δd,oκαλoζ μαζ Kαλπαξi-
δηq. Mαζειiαμε παρdδεq

για τιζ αν6γκε9 τoυ o1oλεi-
oυ.'Hταv ο καλriτερog δ&-

oκαλοg πoυ π6ραoε απ6 τη
Στραντζα. Aπ' αυτ6ν μ&θα-
με γρ&μματα.'Eπαιζε βιoλi
κι εμεiq τραγουδοriσαμε:
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Αoτ ρ ον ουρ α"ν oδ πρ o εκη ρυξεν

Αyyελοq Xριoτοδ, θε[α y6ννηoη

Mirηρ του φωτ69 Θεοδ φωg'

εζ' oυ 6λαμψεν...

>Xειμιilναg, 1ι6νια, λdoπεq. Eμεig 6μω9 περι-

μ6ναμε τη μ6ρα αυτη, με μεγdλη xαpα| Kdναμε
και αoτ€ρα. M6oα βdζαμε τη γ6wηoη τoυ Xρι-
oτor5 και 6να κερdκι, για να φωτiζει. Πιoτεr5αμε
6τι 6τοι θα μαζεfαμε πιo πoλλd, λεφτd,, αλλd, πdλι
τα fδια παiρναμε: δεκdρεg και καμμιd, μιoη δρα1-

μη... Aνημερα Xριoτοtiγεwα, πρωt - πρωi ανd-

βαμε καρτoιοriνo, πoυ 6καιγε μ{y'ρι τ'Φιαwιo6.
o δικ6q μαζ o καρτoιοfνoζ στoν κd,τω μα1αλd,,

ηταν o μεγαhlτερog. Tα ξιiλα τα ετοιμdζαμε απ6

μ6ρεζ πιo μπρoστiι. oι μεγdλοι oβαρνοtioαν με
τα ζcbα xoντρd, κοriτooυρα κι εμεtq τα παιδιd,, γυρ-
νotioαμε στιζ γειτoνι6q και μαζεriαμε ψιλd ξfλα,
πρooαν&μματα για τoν καρτσιο6νο. oλη την

ημ6ρα καθ6μαoταν γr5ρω απ6 τη φωτιd. Ψηvαμε

μπριζ6λεq, λoυκdr,ικα, κ&oτανα. Tραγoυδorioα-

Στραντξαλrjδεg oε γλ6ντι τdλη τηg δεxαετ(α; τoυ 1920. o Σταμι1τηg Δρ6oog
xρατdειτη ooiβλα



>>oλεq οι οικoγ6νειε9 τα1ζαμε γoυρofνι. Πριν
τα Xριoτοδγε\,γα τα oφd,ζαμε και κd.ναμε λiγδα,
καβoυρμd, λουκ6r,ικα. Tα Xριoτoυγεwιdτικα

φαγητd ηταν 1oιριν6 με λd1ανo, πρdoo, πατaτεg'
Aπαραiτητη ηταν η τηγανι6 με γoυρουνtoιo. Απ6

γλυκd, η μ&να μου 6φκιανε πoλλd,. Mε τo μοf-
στo απ'τα oταφr5λια θφκιανε <μουoτoλαμπdδεq>

οα μεγdλα 1oντρd κεριd, πoυ η νοoτιμιd τουq, δε

λ6γεται! Aλλd και τo <oαραγλi>, τυλιμ6 φriλλo

με γ6μιoη απ6 ρr1ζι, oταφiδεg και ζd1αρη, ηταν
ν6oτιμo και μαλακ6, oαν λουκofμιl...

>Tην παραμoνη τηg Πρωτo1ρoνιαq, ψ6λναμε
τoνΑryιd, - Bαoiλη' Ανημερα 1αρ6ματα, τ' αγ6ρια

πηγαiναμε να "ποδαρiσoυμε". M6νo αγ6ρι μπo-

ρor1oε να "ποδαρioει". Παiρναμε μια "φo'ι5ντα",

κρανiτικια β6ργα και τραγoυδcbνταg:

μlα oταυρ[ - μια πoδαρ

oιδερ6νιο κ6καλo

μυπofοαμε 6λου9 τoυζ σπιτικοrig πioω oτη

μ6ση, για τo καλ6 τηg 1ρονιd,q. oποιoq πρoλd-

βαινε να πaει πpωτoζ στο oπk'ι',6παιρνε καμιd
δραxμη. oι 6λλoι δεκαρεg...

"Σταυρi" 6λεγαν oτη Στρ6ντζα τo oταυρ6 πoυ
oxηματiζoυν τα κ6καλα τηζ σπoνδυλικηq oτηληg

με τα κ6καλα τηg λεκ&νηg.'oταν πονdει η μ6ση
oτο oημεiο αυτ6, λ6με "πoνd,ει τo oταυρi μ"'.
oι παλι6q Στραντζαλofδεg 6παιρναν α1τ' τo κλαδi
τρiα μπoυμπofκια Kαι τα 6ριxvαν oτo τζdκι για
να οκ6oει τo κακ6 μdτι και να εiναι τυ1ερη η

1ρoνιd.

>To 6θιμo αυτ6 με τo "ποδdριoμα" μαg dρεζε
πoλr1. oταν τo Ι964 εyκαταoταθηκαμε oικoγενει-
ακcΙlg oτη Ndουoα, πηγαμε με δrio oυγ1ωριανorig

μoυ στο καφενεiο <0μ6νoια> πoυ τo εt1αν τα
αδ6λφια Σαμαρd,. Kρατcbνταg κρανiτικα κλαδιd,,

τουq "πoδαρioαμε" 6λου9, 6oοι ηταν μ6oα. Mαq
κoιτo6oαν παραξενεμ6νοι και εμεig τoυg εξηγη-
oαμε 6τι αυτ6 ηταν τo αντι1τι μαζ, για το καλ6
τoυ 1ρ6νoυ. To τιγ6λια 6γιναν, δε λ6γεται!...

>Tα Φιilτα, παχι τραγουδoriσαμε' Παπdg

O Δι1,oxαλοζ Θε6δωριlq
Kα'λπαξiδηg (1 986-1976)

... με και χoρευαμε.
,.'με τo φωνoγρα.φo
;.: Τo Mπoυγd η .η
,"'] γKαιντα πoυ ερχo-
';. VTσ,V απ' τα Λευ-

Kαοια. lα παιoια
.,'' παiζαμε με τιg δε-
':,. KσPtζ (παχαπανo).
." M6λιg βρdδια(ε,
'-: μαζευ6μασταν 2-

".,, 3 oικογ6νειεq μαζi
,'" Kαι ξημερων6μα-
:,,, σταγ με τραγoδδια.

llαρολo πoυ ειχαμε

φτιb1εια' περvου-
oαμε καλd...

6μωq δεν 6ρ1oνταν να μαζ
αγιd,oει τα νερ&. Πoυ να

βρεθεi παπ6'c, εκεiνα τα

1ρ6νια! Mετ6 πoυ 6γινε η
εκκληoiα Mυροφ6ρεζ μαζ
foτελναν κανd, παπd. Για
να κoινωνηooυμε, πηγαi
ναμε oικoγενειακιilg με τα
π6δια π6τε oτη Nd,oυoα
oτoν Aηγιιilργη και π6τε
oτα Λευκd,δια. oλα με τα

n

:

n π6δια γιν6ταν, μ6οα oτιq
λdoπεg. Tυρdwια... Aλλ6
αg εiναι καλfr o νoμ&ρμq
Toοfπτoηg πoυ μαg dνοιξε
το δρ6μο, επi Γερμανcilν,
τo'40 -'43 και' 6τoι μπο-

ρo6oαμε να μετακ1νηθor5με

jiφεo
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oμαδιzη φωτoγραφ(α Στραντξαλf διDν με τα xαλιi τoυg, τdλη

τηE δεxαετiαg τoυ 1920.
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π1o ε1iκoλα.)

TιE θδμιcrεq δpιωq γα τα Xρlατοilyεννα oτη N'
Στραντζα oυμπληρcilνoυν με τα δικα τoυg βιεbμα-
τα' τηζ δεκαετiαg του '50' o yνωoτ6g και αyαπη-
τog oε δλουq ΠoλδβιοE Δρδooq καl η αδελφη τoυ

Mαριορfτoα"

<Παραμονη Xριoτοriγεwα, μ6λιq oουρο6πω-
νε, τα μικρd, παιδια αpyiζαμε τo καλdντισμα με
θρακιcilτικα τραγο6δια, πoυ μαζ μd,θαιναν Oι γiα-
γιdδεg pιαq:

40 μ6ρε9, 40 νδyτεg

η Παναyια μαg κοtλοπονοδoε.
Κoιλoπονουoε, παρ ακαλο δoε,

τoυ q Αρ xαyy 6λου g, του g Απo oτδ )"ουq.

Στη Σμδρνη πανε, ριαμtg να φ{ρoυν
μα 6oο να πανε καl δoο να" 'ρ{)οδνε

η Παναyια μαg ελευθερcbθη.

Ε λευθ ε ρ cb θη ι - ζελευθερ cΙl θη

oτην κοδνια καθεται Και τO κoυνiζει...

>Οι μεγαλιiτεροι βγαivαμε 6ταν οκοτεi-
νιαζε για καλ&. Kρατιbνταg τoν φωταγωγημ6νo
με καντηλdκι "αoτ6ρα" Kαι πρoσπαθωνταq να μη
κoλληoουμε στιζ λd,οπεq, τραγoυδoιiσαμε:

Κυρα μ' τη θυyατ{ρα ooυ, κυρα μ' την αρyυρη

σoυ

yραμματικδq τη yδρεψε και ψαλτηg θα την παρει.

Εκεlνog o yραμματικ6q πoλ-
λα προικια yυρεδει.

Γυρεδει τ' αoπρα πρδβατα
και τo φεyyd'ρι κοδπα

Kαt τoν καθαριο Αυyερινδ
oτο y6ρι δαμυλ{δι...

>>Για να κd,νoυμε τoν
"αστθρα", μ6ρεζ ψ6xvαμε
να βρoriμε 1αρτοκιβcbτιο,
που ηταν oπfνιο εiδοg την
επoγfi εκεiνη.'Επpεπε να εi-
oαι τυ1ερ6ζ γ1α να βρr,q...
Διαφoρετικ6, κ&ναμε απo

ξiλο.

>Καλαντiζαμε oε 6λα
τα oπkια.'oμωζ ιξvα οπi-
τι στoν επd.νω μα1αλd,, τo

't't

αφηναμε τελευταiο.'Hταν τoυ Kcboτα Φουντοli-
λη, που μαg εδινε τo πιo μεγiιλο πoυρμπουdρ:
i00 δραxμ6q!.... o ΚιΙloταg ηταν τo κd,τι d,λλο!

ooα μαζεr1αμε απ' 6λο το 1ωρι6, μαg τα θδινε
αυτ69...

>o μεγαλδτεροζ καρτoιofνoq γιν6ταν tξω απ'
το o1oλεiο. Mετιi τo '50 πoυ 6γινα παλικαρ&κι,

μαq 6ριξαν 1αλiκι στον Kεντρικ6 δρ6μo κα.ι €τoι

μποροriοαν να 6ρθουν και o1 ηλικιωμ6νο1, για-
τi 6λo τo υπ6λοιπο 1ωρι6, ηταν γεμd,το λd,οπεg.

Tην πρcbτη μfρα των Xριoτουγ6wωv, ηταν πιο

ηουxα, γιατi ηταν oικoγεvειακη γιορτη. Αλλ6 τη
δεriτερη μ6ρα, μ6λιq μαζε6αμε τα ζιilα, γιν6ταν
το αδια1cilρητο' Γδρω απ'τoν καρτοιoi5νo εixαμε
τη 1αρ6 του 1ωριoli, τηζ χρoνldq μπορcil να πω.
Aπ6 το μικριiτερo παιδf, μ6γ,ρι το μεγαhiτερo,
γλεντolioαμε". 'Eρxονταν oργανoπαiψεq απ' τη
Nd,ουoα, η γκ6ιιlτα α]E'τα γtlριο 1ωρι6 απαραι-
τητωg, αλλd και το γραμμ6φωνo του Δημητρη
Bογιατζ6γλoυ, 6παιζε βiρα... Kαι 6ταν δεν μαE
fφταναν οι βελ6vεq, τιq ακoνiζαμε μdοα στo πΟ-

τηρι για να ξαναπαiξουv. oταν τελεi{ονε η γtoρ-
τη, υπηρ1αν και καρδοιiλεq πoυ πονοιioαν...
Πηγαiναμε oτα oπiτια απ'τιq κοπθλεg πoυ εν-
διαφερ6μασταν κα1 με τo γραμμ6φωνo καναμε
καντdδα...

>Ξεκινoιiοαμε με xορ6, τραγοriδια. Mπρooτiι
οι νεαρoi και ακολουθοιioαν oι ηλικιωμ6νoι.

ηg Aναλrjψεωg oτον Αγιo 28 Mαtoυ
Γιι6ργog Boγιατξιiγλoυ, Σταμιiτη g Δρ6οοg, Αναοταo(α Boγ ιατξι1γλoυ (νεν6),
Αλεξι1νδρα Κεφαλoιiδη, Mαρ(α Δριiooυ, Mαγδαληνl] Kεφαλof δη, Σoυξι1να

Φουντi] xαι Απ6οτoλog-Θειiδο;ριl; - 1'{ιz.ιiλαo g Φoυντη g.
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Mπoρcil να σoυ πω 6τι τo γλfντι κρατolioε με1ρι
τα ξημεριi;ματα. Αυτη ηταν η διαοκ6δαoη τωι'

ανΘρcΙlπων του 1ωριοιi μαq. oι ηλικιωμ6νοι ξεκι-
νoιioαν απ'τo oπiτι μαg oτoν απ&νω μα1αλα και
κατ6ληγαν oτο oπiτι του Αλ6κoυ Τζofρoυ, oτoν

κdτω μα1αλd. oι γυναiκεq θβγαζαν μεζ6δεq, τα

πιo εκλεκτ0 1οιριν* και θρακιιilτικα γλυκd. Τo

κραοi d,φθονo. Mηδεν6q εξαιρουμ6νου, 6λε9 oι
οικογ6νειε9 εixαμε αμπ6λια |- \|12 οτρ6μμα και
κ6ναμε εξαιρετικ6 κραoi.

>Tα Xριoτοfγεwα, τo 1ωρι6 μαg ηταν ει'α
απ6ραντo μυρωδfrτο περιβ6λι. Moo1οβoλoδoε
απ6 d,κρη oε &κρη. Kαβoυρμdδεg, λoυκiινικα,

μπριζ6λε9... Στην oικογ6νει& μαg ημαoταν 6

αδθρφια, εiχαμε φτc[lxεια αλλd, τα xρ6νια εκεiνα
εiναι αξ61αστα.))

...και ιiλλα ηΘη και fθιμα:

Συντροφια τcilρα με την κα. Ευδοκ[α Φoυντoδ-

λη, θα θυμηθοδμε καl αλλα yιoρτινα 6θιμα τηζ N.

Στραντζαg' 6τoι oποlg τα tζηoε oτα παιδικd'ηg
yρ6νια':

<Bρd,δυ, παραμoνη Xριoτοriγεwα και 6πωq

6λε9 oι νoικοκυρ69 του 1ωριori, ετoι και η μd,να

μoυ 6φκιανε φαo6λια τrηχτα, αλd,δωτα.'Eoτρωνε

τo ooφρd, και 6πρεπε να μαζευτoliμε oλ6γυρα 6λη

η oικογ6νεια, να μη λεiπει καν6ναq. Aφori θυμιd.-

τιξεπpωτατα εικoνioματα, μετd, 6λo τo oπiτι και
τον καθ6να 1ωριoτ&, &ναβε 6να κερi. T6τε oτo

κ6ντρo τoυ ooφρd,, 6βαζε o

πατΕpαg μoυ τoν "κρiνo" -6να

κομμwo πρd,oo- μ6oα o' 6να

πoτηρι με κραoi. oλοι με τη
oειρ6 tπpεπε να τoν δαγκιb-
σoυμε και να φdμε λiγo, πiνο-
νταζ συγχρ6νωq και μια γoυ-
λιd, κραoi, 6τoι για το καλ6...
To τραπ6ζι, 6μενε oτρωμ6νo
6λη τη νfy;τα, για να φ&ει και
o νεoγ6wητog Χριoτ69.

>Tο 6θιμο τoυ "κρiνου"

φερμfνo απ6 την Ανατ, Θρd-
κη, γιν6ταν oε 6λα τα oπtτια
των Στραντζαληδων και θυμi-

ζει τoν κρiνο, πoυ o 6γγελοq

6δωoε oτην Παναγiα. Για να

τoν σχηματiooυμε, κ6βoυμε 6να κoμμd,τι πραοο,

περiπoυ Ι5_20 εκατ. απ6 την μερια τηq ρiζαq.
Στη oυν61εια,1αρ&ζoυμε oταυρωτd, 5-7 εκατ.

παχι απo το μ6ροq τηg ρiζαg κt 6τoι, 1ωρiζεται
τo πρ&oο oε τ6ooερα κoμμd,τια. Πι6ζουμε απ6

τo αντiθετo dκρo το κ6ντρo κι 6τoι 6xoυμε 6ναν

6μoρφο κρiνo!

>Aνημερα Xριoτοliγεwα, ντυμ6νoι με τα καλ6

μαq ρori1α, πηγαiναμε με τoν πατt'ρα μoυ στην

εκκhloiα. Ndουoα - Λευκ6δια - Γιαwακo1cbρι.
Aυτη ηταν η εκκληoiα μαζ, με τα π6δια. Mfoα
oτα 1ι6νια, τιq λdoπεg τιq βρo169... 'oταν γυρ_
νofοαμε, η μ&να μoυ εi1ε 6τoιμη την τηγανιd,,

με 1oιριν6 κρ6αq α1τ' τo γoυρofνι μαg. Moo1o-

βολo6oε τo oπιτι! Mαζεμ6νη 6λη η oικoγθνεια,

τριilγαμε την τηγανι6 με μεγ6λη 6ρεξη, πiναμε
oπιτικ6 κραoi κι d,ρμζε o πατ6ραq τα oτρανζα-

λiδικα τραγοr1δια.. ' Mε τον αδερφ6 μoυ Αλ6κο,

1oρεriαμε τoιφτετ6λια, iξ'ρε και τoδρκικα τρα-

γo6δια o πατ6ρα9, γιν6ταν 6να γλ6ντι, &λλo πρd-

μα...'Yoτερα, αpγιζε τιq ιoτoρiεg απ'την πατpi-

δα, τα παιδικd, του 1ρ6νια κι 6τoι μαg 6βριοκε το

μεoημ6ρι.

>Ξανα6oτρωνε η μdνα μoυ τo τραπiζι: χoιρι_
ν6 με πρd,oα 'i1πατατεc,και μικρd, oαρμαδftκια με
λ61ανo.'oλo νooτιμι&'.. !

>Για γλυκ6, μαq ετοiμαζε "οαραγλi" -πiτα γλυ-
κιd oτραντζαλiδικια - που τη φκιdνω κι εγιil: αφοιi

:Effi
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Κoπ6λεg τηg Στρι1lτξαg xεντι6νταg τα πρoιxιd τoυg' 'Eλλη Kαραμd'νoυ,

Mαριορ(ταα Δρ6ooυ, Φωτεινη Aγθoποfλoυ, Eυδox(α Φoυντη, Eλ6νη
Kαραμι1νoυ.
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πoτηρια νερ6, 6να κoμμdτι ξl5λο καν6λα και λiγα μoυ dναβε 6να κερi και 6oτερα 6κλωθε την πiτα.

γαρr5φαλλα. Aφοf βρ&οει τo oιρ6πι, περιβνω τo M6xρι και οημερα, στo πρωτo1ρονιd,τικo τραπi'-

γλυκ6, ζεoτ6 με κρrio. 'Eτoι, γiνεται μια γλυκιd, ζι τoυ oπιτιοti μαq βdζω 1ρυoαφικ6, για τo καλ6
αφρdτη πkα, ν6oτιμη και μαλακιd oα λoυκo6- τoυ 1ρ6νoυ>.

μι"! <H δικιd μου μητ6ρα, oυμπληρcilνει η Bdοω

βρdoω 6να πoτηρι ριiζι,
πρooθ6τω λiγη καv6λα,

ζαxαpη και oταφiδεq.
Στη oυν61εια, ανοiγω
6να λεπτ6 μεγ6λo φfλ-
λο, τo αλεiφω με λdδι
η βοιiτυρo και τo κ6βω
σε φαρδι6q λωρiδεg.
Σε κdθε μiα ξε1ωριoτ&
β6ζω λiγo μiγμα, τo τυ-
λiγω, τo ooυρcilνω ελα-

φρd και τo βdζω oε μiα
τdψα βoυτυρωμ6νη.
Ξεκινιb απ6 τo κ6ντρo
και oιγd-οιγ6, πρooθ6-
τω τα οουρωτd φfλλα,
cbοπoυ να γεμioει τo
ταψi. Ψηνεται καλd 6ω9
ciloπoυ ρoδioει.'Yoτε-
ρα, ετοιμdζω το oιρ6πι:
6να κιλ6 ζaxαpη με δrio

>Απ6 το γoυροr5νι που 6oφαζε ο πατ6ραζ μoυ,
6κανε και λoυκdνικα, πoυ τα κρεμο6oε στo vτα-

βd,νι, μ6oα oτην κd,μαρη πoυ κοιμ6μαoταν 6λoι,
oκτιb αδ6ρφια! Kρεμαομ6να 6πω9 ηταν πdνω
απ6 το κεφ&λι μαg, κ6βαμε απ6 κρυφd καν6να
λoυκdνικo και τo τρcilγαμε ωμ6!'Yοτερα μαζ κυ-
νηγo6oε η μdνα μoυ...

>Παραμονη τoυ Αγιd, - Bαoιλιof, κ6βαμε την
πiτα. Eπειδη ημαoταν μεγ6λη οικογfνεια, η μdνα
μου 6φκιανε διio πkεg, oε μεγ&λα oινιd,. Η πα-

ραδooιακη oτραντζαλiδικη πiτα εiναι τυρ6πιτα,
αλλ6 για τov πατfρα μoυ 6φκιανε κdπoυ - κd,-

πoυ και κολoκυθ6πιτα, επειδη του d,ρεζε. Aφori
6oτρωνε το ooφρd,, 6φερνε η μ6να μoυ μια γα-
βdθα με φρο6τα και ξηρorig καρποfq: καριiδια,
ofκα, ρ6δια, κυδcilνια κd,oταvα, 6βαζε o' 6να
κ6κκινo oακoυλdκι τα χρυσαφικd τηq -6,τι εi1ε-
το πoρτoφ6λι με τα λεφτd τoυ oπιτιof, θυμιdτιζε
απαραιτητωg, πριΙlτα τα εικovioματα, μετd 6λo
τo oπiττ και τoν καθ' 6να 1ωριoτ&. o πατ6ραq
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15 Ιoυλ(oυ 1949. Στη γειτovιd' του Αη Γιι6ργη'
Nτ6μνα Tξoιjρoυ, o μιzρ6g Aιμ(λιog, Bιiοω Mπουλιιriτα, Oλγα Αρμιαοdνoυ, Δoξodλα

Mπoυλιι6τα, Tιlxηg Αλεξ(oυ, Σoυλτι1γα Αλεξ(oυ, Αγνoιjδα Αλεξ(oυ, Θανααdxηg
Αλεξfoυ, o φοrjρναρηg Tι1,οηg, Πιπ(να Γιιixαλα, Eυθυμ(α Γι6xαλα, Xαρ(xλεια

Χατξηπ6τρoυ, Aρτεμιg Kdρογλoυ, Mα(ρη v'αι Δtπη Mπoυλιc6τα.

Tζofρoυ - ZαΧιoυ,6βαζε oτo τραπ€ζι κ6ρματα,

γ1α να εiναι oιδερ6νια και πλorioια η καιvoιiρια
1ρoνιd>.

<Aνημερα, προli-πpωi Πρωτο1ρoνιdg, oυνε-
xιζειη κ. Eυδoκiα,6πoιο αγ6ρι ερ16ταν πp6τo
για να "πoδαρiοει'', ετEαιpνε και μiα oιδερ6πε-
τρα, την 6βαζε μ6oα μεριd oτo oπiτι και 6λεγε:
"6πω9 βαραiνει αυτη η π€τρα, να βαραiνει και η
oακοfλα τoυ νoικoκtiρη". 'Yoτερα μαζ "ποδd,-

ριζε" μ'6να κρανiτικo μπoυμπoυκιαoμ6νo κλα-
δi. 'oπoιog κοιμ6ταν, τoν μυπolioε πdνω απ6 τα
oτρωoiδια.'Hταν πολδ ωραio 6θιμο. oι ελaiθε-
ρεg κoπθλεq 6παιρναν τρiα μπoυμποtiκια απ6 τη
'oφol5ντα" τηg κρανι6ζ και τα 6βαζαν oτη ζι6ρη
τηq φωτιdg. Tα ονoμd,τιζαν με τρiα παλικd,ρlα και
6πoιo μπoυμπoliκι €oκαζε, εκεiνo τo παλικdρι θα
παντρεtioνταν.. !

>Tο 6θιμo με τo "ποδd,ριoμα" μαg dρεζε πoλδ.
'oταν τo Ι967 "i1pθαμε απ6 τη N. Στρd,ντζα κι
εγκαταoταθηκαμε oτη Nd,oυoα, o γιoζ μoυ Γιrilρ-



γoζ ηταν επτ& χρoνc[)ν και μ61ρι που τελειc,loε
το δημoτικ6 oxρλεiο κdθε πρωτο1ρoνιd. πηγαιι'ε
oτα οπiτια των συγγενιbν μαg, για να τoυΞ "πo-

δαρioει". Kαι με τoν εγγoν6 μου Σταδρo. οoo

ητανε μικρ69, τιζ πρωτoχρονι69 κρατofoαμε τo

6θιμo. Tcbρα, oτιg ν6ε9 γενι69, 6λα αυτd φαir'o-
νται παρ&ξενα κα.ι oιγ&-oιγd, ξε1νιofνται. 'oμal:

εμεiq oι παλιoi, θυμ6μαoτε τα 6θιμα μαg, παι'τα

με oυγκiνηοη>.

Η κατοxικη Στριiντζα του ζ40:

o μπαρμπα Mητoοg Πεν[δηg oυνεy{ζεl τιζ σ'1'C/'-

μνηoειg τoυ, απo την lζατoχιKη Στραντ(α' τοιl '40:

<'oλεq oι οικoγ6νειεζ στo ν6o μαg 1ωρι6 ηταν
πολυμελεig, ψε 4-5 παιδιd η κdθε μια' Στor, π6-

λεμo τoυ '40, 6oα παλικ6ρια εi1αμε την κατdλ-
ληλη ηλικiα, δι[lοαμε το παρ6ν πoλεμιilνταζ στην
πρrilτη γραμμη. Στην κατο1η, οι Γερμανoi μαg
πηραν 6λα τα oιτηρ&. Πειναoαμε oτo 1ωρι6.
0ριoμ6νε9 oικoγθνειεg δυoτυ1ηoαμε.'Eψα1ναr,'
να βρoυν καμι& 1ελιbνα και με γ6ρτα τη βγdζανε.
Θυμ6μαι 6να πρωιν6, βλ6πω 6να ανδρ6γυνo κα-
λοντυμ6νο, ξ6voυg, μ' 6να 1αλi oτoν cilμο. Πληoι-
dζoυν διoτακτικd και μoυ λfνε: <<oαg παρακαλcb

πατριcbτη, παpτε το και δcboτε μαq 6να \[ωμi.)

Eκεiνη τη oτιγμη π6ραoε 6ναq oυγxωριαν6g και

μoυ λ6ει: <Τι κdνειg ρε Mητoo;> Παiρνει τα τcι'
oινd,, τα κ6βει μπριζ6λε9, πdει oτo oπiτι και τιg
ψηνει. Moo1οβoλd.ει η γειτoνιd.'Eφαγα κι εγcb.

Συμπτωματικd, περνofσε o φαρμακoπoι69 Mη-
τoog XηΔημητρioυ. Τoυ δcboαμε, fφαγε με 6ρε-

ξη, καταευxαριoτηθηκε. oι Γερμανoi κυνηγo6-
σαν τα γαTδουρdκια και τα 6τρωγαν. Nα γιατi δεν

τα τρcbμε εμεtg: η θρηοκεiα μαg επιτρ6πει, μ6νο
ζcilα πoυ 61ουν o1ιoτd, νriμα. T6τε το 6μαθα κι
εγcb, απ6 τoν Mητoo.

>Toν καιρ6 τηg πεiναg, παντρευτηκε και η
αδερφη μoυ η Nτ6μνα με το Αλ6κo Tζοιiρo. Eγιil

ημουν μερακληg και ηθελα να γiνει o γdμoq με
6ργανα. Xρημα δεν κυκλοφορo6oε, μ6νo εiδoq.

Ζηταω &δεια απ6 τoν πατ6ρα μoυ, 6ρ1oμαι στη

N6oυoα, βρioκω oτον Αη - Γιri:ργη oργανοπαi-

χτεζ και μoυ λ6νε: uΑμα μαg ταibειq, μαg δciloειg

και 6να Ψωμi, ερ16μαoτε!> Tουq απαvτcil: <<θα

φd,τε, θα πιεiτε>>, κραot εi1α, ρακi εt1α,. Eτοιμd,ζει

η μ&να μoυ ακ6μα μια φoυρνιd ψωμi, θπλαoε και
την <κoυλiκα)) τoυ γdμoυ 6oo πιo μεγ6λη γιν6-
ταν, 6κανε τo κουμdντo.'Eτoι γλεντηoαμε, μ6oα
oτη φτcb1εια μαζ. Πρoiκα oτη Nτ6μνα διboαμε
και μ1α δαμ6λα, oτoλιoμ6νη με κoρδ6λε9. Ψειiτι-
κα πρdγματα, επi πεiναq γιν6ταν.

<Mα πατpιωτεg>) τoυζ
απαντcb, <αυτ6 τo yα}νi

αξiζει πολλd ψωμιd. -

Δεν τo καταδ61oμαι.) Ξ Φ
Toυg 6δωoα αμ6oωg
6να ψωμi Kαι πριν πρo-
λdβoυν να τo πιdooυν
oτα 16ρια τουq, dρ1ιoαν
να τo τρων. Eμεig εi1α-

με και τυρi, 6φκιανε η
μd,να μoυ, τoυq λυπηθη-
κα, τoυζ 6δωoα και 6να
κoμμdτι τυρi, καταευ1α-

ριoτηθηκαν. 'Eφυγαν.

>Tην επo1η εκεiνη,
εi1αμε 6να γαTδoυρd-
κιγdλακτοq,πoυτoυffiδρoμogοτoλιβι1δι.Mαριxιixι,AρτεμιgKfρoγλoυ,Eυδox(αB6τρη,
τρriπηoε την κoιλιd, μια Αθαγαοofλi Bιiτρη, Mαριoρ(τoα Δρdοoυ, Mαγδαληνrj xαι Eλευθερiα Mπoυγιi,
αγελd,δα. To €oφαξα και Φωτειvη Kilρoγλoυ, Eυδox(α Φoυντrj, Π6τρog K{ρoγλoυ, Φιλ(τοα Φoυντη. Tα tr-ιιxρd'

ηθελα να πdρω τα πιoινd, Γιdννηg xαι Θdδωροg Ζ€'xog, Eλεoνι6ρα Bιiτρη, Mεταξoιiλα Φoυντη, Λευτ6ρηg Δρ6οog

τoυ, να κ&νω τoαρo6μα. xαι Mι1xηg Πενiδηg

1ξ



>oι Γερμανoi 6ρ1oνταν oυν61εια oτο 1ωρι6.
'Eπαιρναν 6λα τα αγαθd, μαq: τρ6φιμα, ζιbα, αν-
θρcδπoυg. Mια μfρα παρουoι6oτηκε 6να ζευγd,ρι,
τουq νομfζαμε για βoτανoλ6γoυ9.'oμωg φαiνεται
6τι 6παιρν αv πλη ρ o φo ρi εc,, y ιατi 6πω q απoδ εiμη -

κε, ηταv καθoδηγητθg του EΛΑΣ. Mε πληoiαoαν
και μoυ λ6νε: <Θα ooυ πo6με fνα πρdγμα.Αμα
δεxτεiq, καλcilg. Διαφoρετικd δεν θα πειg σε κα-
ν6ναν. oργανιilνoυμε μια οργd,νωoη που λ6γεται
EΑM. Eiναι ενdντια στoν κατακτητη Γερμαν6>.
<Και φοβdoαι παλικd,ρι να μιληoειq;> τoυq λ6ω.
<<Ποιog'Eλληναq θα αρνηθεi; Kαι εγcil πoλ6μηoα
τουg Γερμανofg. Θα βοηθηοουμε 6oο μπορori-
με>. Kαι πρaγματι, αρ1ioαμε κdθε βρdδυ 3 - 4
oικογ6νειε9. Σε 10 μ6ρεξ oργανc[loαμε το 1ωρι6.
Eγcb τoυg dνδρεg και η Γεωργiα Ζαντικοπο6λου,

η γυναiκα του Προ6δρoυ Ανδρ6α, τιζ γυναiκεg'
oλοι γiναμε σαν μια γρoθιd. Σfooωμo τo 1ωρι6
δoυλ6ψαμε γ1α τOυζ αντd,ρτεg.

>H Γεωργiα ηταν πολri δραoτηρια και 6ξυπνη

γυναiκα. Συγκ6ντρωσε τιζ Στραντζαλoriδεq και
τιq εiπε: <6πω9 πλ6καμε oτoν π6λεμo τoυ '4Ο

τoουρdπια, γdντια, κoυκofλεq, το iδιo θα κ6νου-

με και τcbρα. Θα ετoιμ6σoυμε και τραy,ανdδεg,
ευκ&δεq και πλιγofρια για τ' αδ6ρφια μαζ του
ΕΛΑΣ.) Πηγαινε και στα γriρω 1ωριd,, το Po-

οτoν αγcilνα. Θυμd,μαι 6τι ερ16ταν τακτικα 6ναq

πoλri λ6γιo9 &νθρωπog, o μπdρμπα - Σπriρog.
Πρdπει να ηταν oτρατολ6γo9. Mε αυτ& που 6λε-

γε και παντρεμ6νοι ακ6μα 6φευγαν oτο βoυν6.
T6oο ωραiα τα 6λεγε.. 

"

>>Καπετdνιoζ στo εφεδρικ6 EΛΑΣ ηταν o Γι-
cbργηg Kαροliτoοg, με τo ψευδιilνυμο καπετdν
Φωκdg, αδερφ69 τηq Γεωργiαg. Για τα επεiγοντα
περιστατικd,, οαν ofνδεoμo για το αρ1ηγεio Bερ-
μiου, εi1αμε 6να παιδi, τον Kυριd,κο Bεντofζη.
'Hταν μικρ6oωμoq και ανεβαομ6νοq oτο oβ6λτo
αλογd,κι του Δημητρ6 8oγιατζ6γλου, πετotioε!
Σε μιoη cbρα fφτανε επ6νω!

)o EΛAΣ dρ1ιoε με τουζ Γερμανοfq. Κι εγcΙl

θα πηγαινα, αν εi1α αδελφ6. oι Eγγλ6ζoι, αφοιi

μαg 6φεραν τα αγαθd μετd την πεiνα τoυ '4Ο,

δυoτυ1cilg μαg 6φεραv και τoν εμφfλιo σπαραγ-

μ6. X6θηκαν τζ6μπα πολλoi dνθρωποι, γιατi
dρ1ιoαν τα μioη και τα πd,θη. Αν ηθελεg να εκ-
δικηθεig θναν d,νθρωπο, ηταv τo μ6νο εriκoλo'
Nα πειq 6τι oυνεργdζεται με τoυζ αντd,ρτεg, να
τον πdρoυν oι Γερμανοi και το αντiθετo. T6τοια
&oxημα 1ρ6νια ηταν. Θυμdμαι τον μπατζανdκη
μoυ Δημ6κριτo Xατζηδημo πoυ ηταν ρd,φτηg
πd,νω οτο αντdρτικo και τoυ εiγε πει' ο αρxηγ6q:

τiπoτα.'oταν απ' τ' dλλα φ'..1.1....

1ωριd 6φερναν πpαyψατα, i-Ψ" ."

τα κρfβαμε στο υπ6γειο u1j;=

τoυ ο1oλεioυ. M6λιq ετoι-

μαζ6ταν μια παρτiδα, ει-
δoπoιo6oε η Γεωργtα τoυg
αντ6ρτε9 κα1 6ρ1ονταν,
αφof 6βαζαν γfρω απ6
τo 1ωρι6 περιπoλiεg. T6τε
oτην πλατεiα κ6ναμε γλ6-
vτι, τραγoυδοriο'αμε μαζi
τoυq, περd,oαμε αξ€1αoτεq
oτιγμ6q.

>oι αντiιρτεζ μαζ αγα-
πolioαν, γιατi τoυq βoηθori-
σαμε. Προoφ6ραμε πoλλd
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Kινητtj ταβdρνα οτoν
oρΘιοg o Δημrjτρηg Λιιiγγog. Kαθιοτo(: Γιιiννηg Παυλ(δηg, Xρrjoτοg

Mπογιατξ6πoυλog, Mtjτoog Πεν(δηg, Γρηγdρηs & Δriμrjτρηg Bο11ιατξ611λoυ, η
γυνα(xα του Φαγodλα χαι oQγανoπα(xτεg απ'τον Αη Γιιliργη.



<Δημ6κριτε, 16νουμε τorl αγcilνα, yιατi dρ1ιoαν
τα ατομικ& μioη>... 'Eτoι 1dθηκε o Ανδρ6αq Zα-
ντικ6πoυλoq, dδικα. Πρ6oφερε πoλλd, oτo 1ωρι6,
βοηθηoε να oργαγωθεi τo EAM, 6πωq και η γυ-
ναiκα του Γεωργiα.

>>Στoν π6λεμο τoυ '40, εiχαμε μ6νo τραυματiε-<.

Στoν εμφriλιo θ"6ματα ηταν o Γιcbργηq Λιdγκoq,
Δρ6ooq Σταμdτηg, Zαντικ6πoυλoq Aνδρ6αq,

Aλ6κo9 Αλεξioυ, Πρ6δρoμο9 Πενiδηg και Κων/
νog Toιταν6λιαg.'oταν μυπηθηκε η Moνη Προ-
δρ6μου, οκοτcbθηκαν πολλd, παλικdρια, αντd.ρ-

τεg. Mdoα ξταν κι ο Aλθκοq Xων6q. oοoι γλiτω-
oαν, ηρθαν πρoζ τα κd,τω, oτα ρ6ματα. o Aλ6-
κοg κρfφτηκε εκεi κdνα δυo μ6ρεg. Mετd πηγε
oτην καλ6βα τoυ μπ6ρμπα - Γιιilργη Φoυντη,
οτo αμπ6λι. Aπ6 'κει μoυ 6oτειλε 6να oημεiω-

μα: <Πειν&ω, 61ω να φ&ω δυο μ6ρε9.>> Θυμdμαι,
πηρα €να πλαoτ6 Ψωμf, μια ρ€γκα, 6να μπoυκd-
λι νερ6 και πηγα. o Aλθκog ηταν &ξιo παλικ&ρι,

ψυμ καλη, δημοκρd,τηζ καιγεwαiog αγωνιoτηg.
'Eγινε Δημαρxoq, 6πω9 και o Γρηγ6ρη9 Λι6λιo9.
Aυτoi ηταν oι αντ6ρτεg"Hτα..l καθ' αυτ6'Eλλη-
νεq. Mε ψυχη!'..

>Tην περioδo τoυ εμφυλiου πολ6μoυ, 6ταν
απoλδθηκα απ6 την εθνοφρoυρ&, επιoτρ6φoνταζ,
δεν βρηκα τo 1ωρι6 μου. Tο 1946 η αoφd,λεια
εi1ε διΙloει διαταγη και 6λε9 oι οικογ6νειε9 ηρθαν
oτη N6oυoα. Tιg εγκατ6oτηoαν σε παχιa oπkι'α
πoυ επιταyτηκαν σε δι6φoρε9 γειτoνι69.

>To iδιο 6γινε και με τα γ6ρω oρεινα γωpιa:
Γιαwακo1rbρι M6γα P6μα - Nτραζiλοβo Aρ-
κoδο1cilρι. oλουq τoυg κατι1βασαν στη Ndoυoα,

με την αιτιoλογiα 6τι εκεi 6βριoκαν καταφ6γιo
oι αντdρτεg, 6τι δηλ. ηταν τρoφοδ6τε9 τoυg. M6-

χρι και την αδερφη μoυ Bεργiνα και την Awof-
δαAλεξiου τιq oυν6λαβαν για τρoφοδ6τριεq, ενcil

εγril υπηρετor5oα την πατρiδα! Eυτυ1cbg αντιδρd-
oαμε 6γκαιρα και 6τoι αποφυλακioτηκαν γρηγο-
ρα.

>oι Nαoυοαioι μαg δ6μηκαν oαν δικοιig τoυq

ανθρcbπουq, δεν μαg ξε1ιilριζαν oε τiπoτα. Tο
1948 παντpειiτηκα και στo oπiτι τoυ Περιoορd,-
τη πoυ μθναμε oικoγενειακcilg, νι6παντρoι με τη

γυναiκα μoυ, κoιμ6μασταν στo παρακ6λι. Eκεf

γεwηθηκε και o πριilτοg μου γιoq!

>Tην περiοδο αυτη, για να π6με oτo 1ωρι6 και
να καλλιεργηoουμε τα 1ωρd,φια μαg, 6πρεπε να
61oυμε &δεια απ6 την αoτυνoμiα και νωρig το

απ6γευμα να επιοτρ6Ψoυμε. Πoλλoi Στραντξcb-
τεg δor5λευαν απ6 πιo παλι6 oτοΛαvαρd και 6oοι
απoλυθηκαμε απ6 τo oτρατ6, βd,oει τoυ ν6μoυ,

μαg πηραν κι εμdg στo εργoστd,oιo. T6τε &ρμoαν
να δoυλε6ουν και τα κoρiτoια μαq>.

Στo oημεlο αυτδ η κ. Ευδoκlα Φoυντoδλη, oυ-

μπληρcbνει"

<'oταν τo |946 μαq 6φεραν οτη N&oυoα, ημουν
13 1ρονιilν και dρμoα να δoυλaiω oτο Λαναρd,,
6πω9 και πoλλd, d,λλα κορiτσια απ'τo 1ωρι6 μαq.
To 1950, αφo6 τελεiωσε ο εμφ6λιoq, o1εδ6ν 6λε9

oι oικογ6νειε9 ξαναy1ρlσαν στη Στρ&ντζα. Eμεig
6μωq πoυ δουλειiαμε στo εργoστd,oιο, νoικιd,oα-

με δωμdτια. M6ναμε 4 κoπ6λε9 σε μια κd,μαρη:

εγc[), η Eλ6νη Bεvτoriζη, ηZωηΦουντoriλη και η
Σoφiα, 6λε9 αρραβωνιαoμ6νεq.

>Kd,θε Σ&ββατo μεoημ6ρι, 1ειμcbνα καλo-
καiρι, πηγαινoερ16μασταν oτo 1ωρι6.'Eπρεπε να
πλυθor5με, να π6ρουμε και τo κoυμftντo μαζ, για
6λη την εβδομ&δα: κανd αυγ6, τυpi, πkα, ε}"ιi'g

τιg αγoρdζαμε.'oη την εβδoμ0δα ξηρoφαγiα... !

Δεν εfμμε νoικoκυρι6. Σε μια κd,μαρη να κoι-

μηθεig και στην γκαζι6ρα να τηγανiooυμε κανd,

αυγ6. Ψωμi μoυ 6φερνε o αδερφ6ζ μoυ πoυ δο6-

λευε και αυτ69 oτo Λαναρd και ανεβoκατ6βαινε
κd,θε μ6ρα. Δtioκολα, αλλd ευτυ1cbζ που βyαζα-
με 6να μικρ6 μερoκdματo και 6τoι βoηθηoαμε
τιg oικογ6vει6q μαg. Αλλα κορiτoια, d,ρμoαν να
δουλε6oυν και απ6 11 1ρονιbν, 6πω9 η Δ6πoινα
Tζo6ρoυ. Tα τρ6φιμα και &Χ}"α πpαyματα, τα
κoυβαλo6oαμε απ'τo 1ωρι6 με τιζ τo&ντεg.'oλο
πεζoπoρiα...

<M6λιq παντρεr5τηκα, oταμ6τησα τo εργοoτd,-

σιo κα16μεινα με την οικoγ6νειd, μoυ στo 1ωρι6.
'oταν τo 1967 ηρθαμε oριoτικd oτη N&oυoα, ξα-
να6πιαoα δουλειd, oτο Λαναρ&. Nα εiναι καλ0,

γιατi 6τoι μεγαλιiloαμε τα παιδι6 μαg και τcilρα

6xoυμε και οriνταξη>'

Στo επ6μεvo τειiyog θα δoιiμε την ιoτoρ[α τoυ
oιxιoμoιj μετd' τo 1950'

27



Τα κoKKιVα μπoτακια

Aναρωτι6ται ουγvd, πoια ηταν η πρcbτη τηq

φορ& για πoλλd, πρ&γματα, μα 6oo και αν

το ψd,1vει, πoλλ6q oημαντικθg εμπειρiεg τηq

ξεφειiγoυν. Πoια ηταν η πρcilτη τηq β6λτα 6ξω

απ6 τo cπιττ,τα πριbτα τηg βηματα με τα iδια

τηζ τα π6δια oτoν κ6oμo, τι καιρ6 6κανε, τι

φορο6oε, ποιοq την κρατorioε απ6 τo 16ρι, πωg

ηταν oι δρ6μoι, τα oπιτtα απ6 το ανd'oτημα

τoυ oρθioυ πoυ εiναι κανεig oτην ηλικiα που

απαλλ&oοεται απ6 καρ6τoια και αγκαλι6q, ποια

ηταν η πριilτη τηg φορ6 για κd,θε τι, τo βημα για
τo &λλo βημα, η εμπειρiα, τo πρcllτο παι1viδι,

η πρcbτη Μnη, η πριΙlτη γιoρτη, τα πριilτα τηq

Xριoτoriγεwα, ο πριilτoq π6νo9, η πριilτη y"αpα,

τo πρiυτo γ6λιo, το πριbτo φαγητ6 απ6 τη γιαγι6
τη μαγειρικη τηg oπoiαg {yετπεpiπoλλοf και τη

θυμ&μαι συχVd, μ6ρεg που εiναι. Στη oκoτεινη

θdλαooα τηg αντi\ψηg, η πρcilτη φoρd παiζει
oημαντικ6 ρ6λο και θ6λει ιδιαiτερεq ικαν6τητε9

ιδιαfτερη εξd,oκηoη για να καταβυθιoτεiq και

να τη φτ&oειq. Aπ6 την &λλη ioωg εκεfνo που

θυμ6μαoτε, να εtναι αυτ6 πoυ 61ει oημαoiα,

εκεiνo πoυ αξiζει να θυμ6μαoτε τελικd''

Θυμd,ται τα πρωτατηq παπofτoια"H αυτd,

εiναι τα πpωτατηg παπο6τσ1α πoυ θυμdται'
'Hταν και δεν ητανε τριrbν ετcbν και αοφαλιbg

πpτν απ6 αυτd, και μετd, υπηρξαν dλλα και
&λλα, μα αφoιi δεν τα θυμ&ται εiναι oαν να μην
υπηρξαν, σαν να μην 61oυν καμiα oημαoiα γι
αυτην. Tα πρcilτα τηg παπo6τoια ηταν κ6κκινα

Ψηλ& μπoτ&κια μ61ρι τη μ6oη τηq κvημηg των

d,γoυ ρων παιδικιilν πoδιιbν. K6κκινα μποτ d'κια

πoυ 6δεναν με 1ρυo69 αγκραφο6λεq oτο πλd'ι'

T6ooεριq για το 6να, τ6ooεριζ για τo d'λλo'

Δε θυμd,ται να τα φoρ&, να τρθ1ει μ' αυτ&, να

oτ6κεται να διπλrbνει το 6να π6δι πdνω απ6 τo

&λλo, να oκοντd,φτει, να πεpπατα' Tα θυμ&ται

oαν τrilρα απλcilq να oτ6κoνται τo 6να δiπλα

oτo d,λλo, 6ρθια π&νω οτη μικρη κoυρελo6

κd,τω απ6 τη oκd,λα και μαζi με την εικ6να πoυ
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Tηs Δ{μητQαE Tξιixη

αναοιiρει απ6 τη μνημη τηq 61ει τη oτρεβλτ1

ικανoπoiηoη τηg ιδιοκτηoiαq για κd,τι ωραiο και

πoλδτιμo, κd,τι ωραio και oλ6τελα δικ6 τηζ για
πρc(lτη φoρ&, ωραiο και d,πιαoτo oυγ1ρ6νω9'

Kαι εδιil πoυ τα λ6με δεν ηταν 6πoια και 6πoια

μποτ&,κια. Σαν τιg μαγικ6q μπ6τε9 των επτ&

λευγιilν τOυ παραμυθιοri ηταν, αφor5 ταξiδεψαν

τo μιo6 πλανητη ψΕχptνα πρoσγειωθoδν oτην

κoυρελο6 τηg γιαγι&g κd,τω απ6 τo πριbτο oκαλt

τηE εσωτερικηq oκ6λα9 τoυ παλιo6 oπιτιο6,

τo Δεκ6μβριo τoυ 1956. Aπ6 N6α Y6ρκη οτο

αμπdρι τoυ Koυην Eλiζαμπεθ διαofζoνταq
τoν Ατλαντικ6, δεκαπ6ντε μ6ρεq μ61ρι τo

Λiβερπουλ και απ6 εκεi &λλεg τρειg μ6ρεq ψξy"ρι

τo Γκrτανoκ στιζ ακτ6q τηg Bαλτικηg και απ6

το Γκvτανoκ με τo oιδηρ6δρoμo στη Bαροoβiα,

για να καταληξουν oλ6τελα πρooωριν& oτην

παγωμ6νη Kρακoβiα τo οωτ(ριo 6τoq 1955,

οτο διαμ6ρισμα τoυ εν69 δωματiου πoυ εi1ε

παρα1ωρηθεi oτην oικoγ*vεια με τιζ ευλoγiεq

τηq ολoμ6λεια9 <Niκog Mπελογι&wl'lζ>, πdνω

oτο μoναδικ6 κρεβd,τι, oτo oπoiο ξεoπo6oαν
και 6γραφαν 6λεq oι θλiψειg, 6λε9 oι απoυoiεg,

6λε9 oι εκτελ6oει9, 6λα τα γαρliφαλλα, 6λα τα

γρfrμματα απ'την πατρiδα κα1 για την πατρfδα,

6λε9 oι ειδηoειg του κ6oμoυ και 6λεq οι

παρεvθετικ6g μικρoθλiψειg και μικρo1αρ69 μιαq

μετ6ωρηq ζωηg.

Tυλιγμ6νη oτo παλτ6 τηq βγηκε η μητ6ρα
τηζ να π6ει oτo τα1υδρoμε[o με το πολδτιμο

1αρτdκι oτην το6πη τηg. Δεν ηταν εriκο\
υπ6θεoη. K&θε &λλo.'Eναg Γοξοθ0g μ6oα
oτo κρlio και στα 1ι6νια. Πρoq oτιγμην κι6λαq

εiπε να τo αφηoει για μετ& τιg γιορτ69' To μ6νι
ηταν 6ξω δυο μ6τρα, τo κρliο τρr5πωνε απ6

παντo6, π&γωνε η αvαπvoη oτoν α6ρα.'oμωζ

μετ6 oκ6φτηκε τα Xριoτο6γεwα. Tα φτωμκd,
τoυq Xριoτοδγεwα. Tα παιδdκια που θα

φoρorioαν κd,τι καινotiριo. Tο παιδt μ6oα τηg'

Tιg Πολων6ζε9 φiλεq τηζ με τα Xριoτ6ψωμα

Διηγημα



και την'oοτια που θα τηg κdνανε παρ6α τι-q

ν'6γτεgτηq μοναξιdg κι αυτη θα εt1ε κ&τι να
δεiξει, κ&τι να 1αρioει. To κρδo τηg πd,γωνε την
ανdoα. Tρiα τ6ταρτα ψΕγρι τo τα1υδρoμεiο, μiα
ιilρα για την επιστροφη και β&λε. Σκυμμ6νη

με 6να oxοινi oτην τo6πη, με τα κομμ6να τηg

δ61τυλα - μια γρoθiτσα τo δεξi τηq π6δι μfoα
στo παραγεμιoμ6νο με 1αρτιd παπotiτoι τηq,

με τo φυματικ6 τηg oκελετωμθνο κoρμi των
22 γp6νων, ψε τα ωραiα βαθουλωμ6να στιζ
κ6yyεc, μ&τια τηζ \,α κοιτ6νε που πατd,ει και

μια τofφα απ τα ξανθfr μαλλι6 τηζ να παγιilνει
oτo μ6τωπο, 6οφιγγε το o1οινi μ6oα oτιq
τofπεgτηq,yτατi πoιoq ξ6ρει π6oo βαρri ηταν
τo δθμα. Θα μποροιiσε να το or5ρει oτιg d,κρεg

των δρ6μων, εκεi πoυ τo 1ι6νι μαζεr5oνταν και

βρ6μιζε. Kι αν διαλιioνταν;'o1ι θα τo oηκωνε
oτα 16ρια τηq 6oο βαρf κι αν ηταν. Tι rlα κftνει

η μ&να τωpα; H μ6να φoυρνiζει.'oxι, η μ&να
βγαiνει 6ξω oτην αυλη και κoιτd,ζει πρoζ τoν
6ρημo φο6ρvο. Πωg μπηκα εκεi απ6 κdτω και
γιατi η Καλλiτoα δεν dντεξε εκεi μ6οα, αν
aντεyε μπoρεi και να μη μαζ ι1παιρναν, μπoρεi
η Καλ}"iτοα να ζorioε ακ6μη και o πατ6ραζ' κ1

εγιil τιbρα θα 6φερνα τα ξ6λα απ6 τo α1or5ρι

και δε θα φoβ6μoυνα, επειδη μεγ6λωoα και η
μd,να Θα με 6βαζε να οκδψω oτα τ6ooερα και
να βoυρτoioω 6λo τo ανιilγι και μετ& να τo
περd,oω κiτρινη μπoγιd και μετd να oκουπioω
την αυλη και δε θα με πεiραζε, θα κρriωνα 6μω9

61ι τ6oο και θα ειyα 6}"α τα δαμυλd,κια μoυ και
θα εi1α και τo oταυρουδ&κι μoυ, τo μαγικ6 μoυ
oταυρουδdκι, πoυ 6ταν τo φυoolioα 6γραφε o'
αγαπ6l. Αλλα τrilρα η μdνα παiρνει μ6νη τηg

τα ξ6λα, διπλcΙlνεται oτα δυo και περν& απ6 την
πoρτoπoriλα δiπλα oτην π6ρτα και γεμiζει την
αγκαλι6 τηζ με ξ6\α,yιατi πoιoζ dλλοq να τηζ

φ6ρει ξ6λα, δεν 6xει ποιον να διατd,ζει τcbρα η
μdνα. Eμ6να και τον πατερoιiξ εi1ε. Tιbρα δεν
61ει καν6ναν. Φειiγαμε και 1&νoνταν η ζωη.
Φεr5γαμε και 1&νoνταν τo oπiτι, φεfγαμε και o
πατ{ρα9 6φευγε κι αυτ6g. M6νo πoυ τ6τε δεν το

ξ6ραμε.

Στιc,22 Δεκεμβρiου στ1ζ 12 τo μεoημ6ρι
ηταν πoυ η μητ6ρα τηq μπηκε με τo δι1μα

oτο oπiτι κα1 τo &νοιξε πdνω oτο κρεβdτι

1ου1oυλιdζoνταζ πρrbτα τα παγωμ6να τηg

δdκτυλα. Η o6μπα 6καιγε. o μικρ69 κoιμ6ταν
oτην κo6νια τoυ και αυτη δεμενη στo π6δι τoυ

μoναδικoti τoυg κρεβατιoιi, του μoναδικo6 τουg

δωματioυ tπατζε με τo αμερικ6νικo αρκoυδ&κι
τηζ και με τα τραπουλ61αρτα τηg Kρioτου. Η
θερμoκραoiα 6ξω στoυζ μεioν 17" την iδια
ci:ρα πoυ κατακλυoμιΦ βρoxη 6πληττε τη

Mακεδονfα και τη Θρdκη, βρoxη που φo6oκωoε
τoυζ τρειg πoταμοtig Στρυμ6να, N6oτο και'Eβρo
και oκ6παζε με νερ6 απ6ραντε9 καλλιεργημ6νε9
εκτd,oειg και πλri μμl5ριζε εκατοντ&δεq
oπττια ψξxρτ καταρρε6oεωζ και εκατοντ&δεg

dνθρωπoι, &νθρωπoι φτωyoi, μ6νανε oτο δρ6μo

1ρoνιdρεq μ6ρεζ, ενιb oτη Bουλη των Eλληνων
ο Kανελλ6πoυλog απoφαiνονταν πωζ η
Δημoκρατiα δεν μπoρεi να μεiνει απαθηg 6ναντι
6oτω και των τtiπoιg μη δρcbντωv κoμουνιoτιbν,
τα παιδι& εwοο6oε, δι6τι εφ'6ooν εiναι

βιαiα η oκ6ψι9 εiναι κατ' ουoiαν πρdξιg και
6μαπkfi oκ6ψι9, αλλd η μητ6ρα τηg τ6τε δεν

ηξrρ, τiπoτα ακ6μα για τoυζ ooβαροιig και
θεoλoγικoιig στoχασμor5g τoυ εν λ6γω κυρioυ,
ofτε θα μπoρo6oε να καταλdβει τι oημαiνει
τr5ποιg μη δρcilντεg, εκεiνο πoυ καταλdβαινε

ηταν 6τι πoχχa απ6 αυτa πoυ περιεi1ε το δ6μα,

μαζi με τα κ6κκινα μποτdκια που ηταν λiγο

μεγd,λα για τα παιδικ& π6δια i:πρεπε να τα
κρfψει oτo δωμ&τ1o τηζ Kρioτoυ oτo επ&νω

διαμ6ριoμα, επειδη ((o κατ' oυoiαν δρ&oτηq>

oυνηθιζε να 1αρiζει π6τε- π5τε τα καλofδια
πoυ 6φθαναν απ6 τoν ανερ16μενo κ6oμο του

θεioυ oτιg γυναiκεg, τιg ωραiεg γυναiκεg κd,θε

ηλικiαg πoυ αν εi1αν κερδioει κ6τι απ6 το ν6o
καΘεoτcbq, απ6 τoν κατερ16μεvo υπαρκτ6 ν6ο

κ6oμo oτoν oπoio ζοr5oαν, ηταν η oεξoυαλικη
τoυg απελευθ6ρωoη απ6 τoν υπoκριτικ6
καθωoπρεπιoμ6 του καθoλικιoμor5, κ&τι πoυ δεν
iο1υε και ευτυ1ιbq-πωq θα μπορoιioε dλλωoτε-

για τα oρθ6δoξα κoρiτoια τηq πατρiδαg.

Tα δ6ματα απ6 την Αμερικη κατ6φθαναν
τακτικ6, τακτικ6τατα, ψαζi με πρoτρoπ69 και
παρακdλια περi μεταναoτεfoεωg απ6 την
Kρακoβfα οτo Σiτυ. Ακληρog o θεfoq, λiγο

η νοoταλγfα, λiγo oι φωτoγραφiεg και τα

γρd,μματα, ηθελε να τoυζ υιoθετηoει τη μητ6ρα
και αυτην και τoν μικρ6 και γκρινι&ρη αδελφ6.

Toυ <<κατ'ουoiαν δρd,oτη> και dπατρη με

29



σφραγiδα δικαoτηρioυ, τoυ d,ρεοε η ιδ6α τηq

επαναμετανd,οτευoηq. T6τε μπoροf oε ακ6μα.
'oμ oτην Eλλd,δα, αυτ6 δεν τoυ επιτρεπ6ταν.
Αλλd, για 6που αλλoιi. Στουg απ6 εκεt io1υαν
τα oτρατoδικεfα και oι τετρd,κιg ειq θdνατoν

αποφd,oειg. Mε τoυg απ'εδιb εi1αν 1αλαρciloει
κ&πωg ταπpayματα, 6νεκα τoυ Xρoυτοιilφ.
o φiλοq τoυ ηδη εi1ε φliγει για τoν Καναδ&
και 6oτελνε κd,ρτεg με μ6νια και απ6ραντα

δd,oη. Xι6νια και απ6ραντα δdoη εi1ε κι εδcb,

oιγd τo πραyψα, oι ενωμ6νεg πολιτεiεg τηq

Αμερικηg ηταν η Π6η τoυ Παραδεiooυ, εκεf
6πoυ 6λα εtναι δυνατd, τα υφ&oματα που

oτι1λνoυν oι θεioι εfναι υπ6ροχα, oι γο6νε9 στoυζ

γιακdδεg, oι ζακ6τε9, τα καoμiρια, τα δερμ6τινα
παπo6τoια και τα yaντια, αυτ6 μπορotioε να τo

ανταλλdξει με τoν Yμηττ6 και τιt υπoo16oει9
και τoυζ 6ρκoυ9 περi επτoτpoφηζ, 6ταν μετd
τη συμφωνiα τηg B6ρκιζαq 6παιρναν τo δρ6μo

τoυ Boρρd, και κ&θε λiγo και λιγdκι γriριζαν το

κεφ&λι πioω οτον κ6ομo, τoν κ6oμo τoυζ, πoυ

6να μικρ6 κoμμ&τι τoυ για λiγo διαφ6ντεt{αν.

Αλλα εκεiνη, η μητ6ρα, dλλo απoφ&oιοε - πoλl5

Eλληνiδα για να 1ωρ6oει o νoυζ τηq 6ναν ακ6μα
&γvωoτo κ6oμo η ποιog ξ6ρει μπoρεi και να μην
εf1ε καταλd,βει εκεiνη την επο1η τiπoτα απ6 6oα

εixαν oυμβεi-'Υπtρ του επαναπατριoμoti oτην

παραδειo*vια 1cilρα, την oνειρεμ6νη 1ιilρα, πoυ

δεν εi1ε πρoλdβει να γvωρiοει, απoφd,oιoε και
που σε λfγo, oε πoλf λiγο και απρoκd,λυπτα, θα

απoδεικvrioνταν μια φυλακη μ61ρι τ6λoυ9.

Eiναι κdποιoι &νθρωπot που τoυg τραβ&νε

oαν μαγvητεg oι καταστρoφ69 κα1 oι δυoτυfεq.
Πoυ τo αν, γι αυτofq, 61ει μ6νο μiα πλευρ&, τη

oυναιοθηματικη. H καρδι0 τoυζ τoυζ πdει και
τoυq φ6ρνει και αυτη η καρδι& πoυ κoυβαλ&νε

oτο oτηθoq τουζ, η δικη τoυg καρδιd εiναι o

πιo κακ6q τoυq o6μβουλo9. Tην Kαλλiτoα,

τη Θεiα τηζ, την τραβoιioε ο θ6νατoq απ6 τo

μανfκι, τη μητ6ρα τηζ την τραβo6oε απ6 το

μανiκι η oυμφoρ6, η μoναξι&, η αδικiα. Yπ6ρ
τoυ επαναπατριoμοr5, oτην παραδειo6νια

1cilρα πoυ 6βλεπε απ6 τo φινιoτρiνι τoυ

αερoπλdνoυ λiγο πριν πρoσγειωθεi oτο
Eλληνικ6 τoν Ιο6λιo τoυ επoμ6νoυ 6του9 και

για την ακρtβεια ο'τιq 18 Ιoυλioυ τoυ 1956,

μια μ6ρα ψετ6" αττ6 τη δραματικη απ6δραoη
κoμμoυνιστιilν εγκλειoμ6νων oτιg φυλακ69
των Bοιiρλων- τo6νελ δεκαεπτd, μ6τρων
6oκαψαν oι &νθρωπoι κd,τω απ6 τηyη,γιατi
καθηκoν κdθε κρατoυμ6νoυ και μd,λιoτα
πολιτικoιi, η απ6δραoΙ-, βε απoτ6λεoμα να
αγρι6ψουν oι φ6λακε9 του παραδεfoου, κ&τι

υβρiδια με πηλiκιo, και τα μπoτiνια να μεiνoυν
στιζ σκοτε1ν69 αποθηκεg τoυ αερoδρομioυ
6oο να ξεμπερδ6ψoυνε με τιg ανακριτικ6q
διατυπιiloειζ και να πειoθo6ν oι φ6λακε9 6τι
δεν κινδr5νευε, γ1α την cbρα τoυλd,1ιoτον, η
δημoκρατiα απ6 τoυg οπ6ρoυ9- πoλf μικρoi για
οτιδηπoτε 6λοι τoυq και υπ6 παρακoλο6θηoη,
εi1ε β&λει και ο θεiοg τo 1ερd,κι του απ6 την

Αμερικη-, τα ειoιτηρια και oι εγγυηoειq δικ69

τoυ 6λε9 εξαpyJ1ζ, κι 6τoι με αυτd και με
κεiνα, αρχξ;Αυγorioτου τα μπoτdκια 6φθαoαν

oτo oπiτι τηg γιαγι69.'Eφθαoαν, αλλ6 δικ&

τηg 6γιναν την παραμονη τηζ πρωτo1ρoνι&g

και γεν6Θλια9 μ6ραq, oαν απ6 τoν Αη Bαofλη

φερμ6να' Tα κοιτ6ζει ακ6μα και oημερα απ6 τo

κεφαλ6oκαλo τηg ξιiλινηg oκd,λαg τoυ παλιof
oπιτιoti πdνω oτην κουρελof τηg γιαγιdg,

μαλακd, και 6μορφα, κ6κκwα και ατoαλdκωτα
να περιμ6νoυν τα μικρd, και αδfναμα π6δια τηg

για την πριilτη πραγματικη τoυq β6λτα oτoν

κ6oμo. Tα βλ6πει, μα δε θυμdται να τα φ6ρεoε
πoτt'.

Mια συγδQoμli τηE <Γ{ΙAOYΣTAΣ>
ε(γαι τo ιηυ"}\liτεqo δι6qo για τoυE φ(λoυE μαE
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Δ0o & δυo πoιηματα
!-oυ ξqηγιiρη Σαxαλf
KQατησoυ παγω μoυ
Στoυg <iδειoυg δρ6μoυg
6ταν ταξιδειiω
με τoυ μυαλoι1 μoυ τα ταξ[δια
oταν o αγεμoE φυσαει
xαι πα(ρνει τα μαλλιι1 οoυ
χαι τα σχoQπζει oτoν αιθdρα
xρατιiοoυ πανω μoυ
o' ι1οπρα ciλoγα θα ταξιδει1oυμε
o' 6γαγ fλιo x6xxινo
πoυ λιiμπει τo πρω(
6ταν η αx6νη
τυλ(γει τα aπkια π6ρα ωg πι1ρα
xαι τα δ6ντρα γ(voνται πομμd,τια
θα οoυ τραγoυδdω ιpιθυριoτd
6να τραγofδι αγι1πηg
θα μoυ xαμoγελdg
xαιθα xαλπιiξoυμε ο' ι1οπρα dλoγα
μεοα oε πραοινεg βoυνoxoρφεg
περα απ', τιg oxoνιoμενεg 1υδα(εg πoλιτε[εg
στoυ oνειρoυ τιζ πηγεE
xρατηοoυ πd,νω μoυ
σφtξε με γεQα
μη γυρ(oειg π(oω να δειg τ[πoτα
τ[πoτα δεν αξζει
τ(πoτα μωρ6 μoυ
τ(πoτα δεν θα ξηoει
xραττiοoυ πανω μoυ γεριi
α' αυτd τo ταEiδι
τηE ξωηζ Loι τbu θαγdτoυ.

BαοiληE
'Hταγ δεπαεννιι1, 1ρoνc6ν
o Mπληg
γελαοτ6 παιδ(
xαμdρωνε μεσ'τηγ οτoλrj τoυ
dναg xαραβανιlg
τoγ xoλλoιjoε oυν61εια
xι o Mπftηg 6xλαιγε
ξητoιiαε ι1δεια
τdπoτα
δεv ε(1ε d,δεια
για τoγ Mπilη
μια μερα 

^πηQε τ oπΛo τoυ
χαι μεσ' οτo Διoιxητr]ριo
τoυg xciρεψε για τα xαλα
6λ.oυg
διoιxητ6g, υπoδιoιxητ6g
παρατρε1ιiμενoυg
πεντε χQoνια στη φυΛαχη
o Mπilηg
xι ιioτερα
τov ουνd,ντηοα
σ' 6γα oτρατ6πεδo
ιτυμ6νog <oτqατηγ6g>
6βαξε τoυg ν6oυ9
να xιiνoυν 6ρπην
τoυg ιiλεγε
<εμπρ6g, μαρg>
δεν riθελε
να φtJγει απ' τo οτρατ6
o Mπilηg
φαντ<iροg ανεπιoτρεπτ(.

τηg Κιxf g Xατζηιωαγγrδoυ
Eνιig λεπτοι1 αδιαφoq(α
Eγxατ6λεψα τη ν6μα oτo φ6vo
χαι τηγ αγιiπη οτo οταυρ6
ο xρ6τog τηg οιγηg μoυ
ανπ{1ηoε οτo πιo'ωπd,τη μα
τoυ 1ρciνoυ'
Αρxει ενcig λεπτoιj αδιαφoρfα
για μιαE μo[ραg λoξoδριiμημα.
για μια πρoδoo[α ερωτιxτi'
για ενα πισωπλατo μαχαιQωμα.
E'γπατελε ιψα την παιδιιιj oxληριiτητα
oτην αυατηρ6τητα τoυ ovε(ρoυ.
'Oαο πρo1ωρc6
τciοo 1ρειαξoμαι εξoxεg
xαι παπodτοια περιπιiτoυ
για μια αxρ[βεια δι1ωg φερνα.
για ματια γυαλινα 1ωρ(g xαθρdφτεg.

Aπιiτη
Απατι1g
xαι νυ1θη μεριiν επαληθεtiειg
τα ουντρ(μμια οoυ.
Πωg ξεγελιig τoν εαυτιi ooυ:
Δεν 61ει γων(εg η απιiτη.
Στην τodντα τηg xουβαλιlει
6λα τα οιiνεργα τoυ φ6νoυ.
Πρoμελετημdνo τo 6γxλημα
μια Kυριαxη πρωi
που παζει τι1βλι μπρoοτd, οτην εxxληοfα.
Σxdφroμαι να μεταφρι1.oιυ
ciλα τα εγxειρι δια εγxληματoλoγ[αg
ατη γλιiooα τωγ πoυλιι6γ.
'Eτοι θα γεμ[οει o oυραν6g
με εφετε(α xαι ιooβπεg.
γtα γα μπoρorjv να περπατorjv
ανεν61λητεg στη γη oι ενo169 οoυ,
ι6απoυ vα τιg βqει η αγι1πη μoυ.
T6oα 1ρ6νια αxoνξω τα β6λη τηg.
Mη μoυ οτερε(g τιg πληγ6g πoυ θα γιατρ6ι|ω.
Axoυο6 με,
ox6νται|.lαν τα ιiνειρd οoυ
ο' αυπ]'τη βεβαι<iτητα τηg αιι6νιαg ζωr]g.
Kαι τρι6ει τα oc6ματd, τoυg η νηοτ-ε(α
ι6απoυ γα αγιoγQαφηΘotiν oτo τ6λοg μ6νo
oι οxι6g τoυg.
Mιxρ6g 6γραφεg ατην ιiμμo παραμ{θια,
xι 6πρυβεg xoμiλια oε oπιρτ6xoυτα.
Σωοτo( oι π6θoι οoυ.
Τωρα ξητcig την αφεοr] τoυg.
To πιo μεγιiλo dγπλημα απ' 6λα
ε(vαι η τελει6τητα.
Στo 6νoμα τoυ ανθρι6πoυ
χαι τωγ αγ(ων λαθιiν τoυ
oε tτι'ετε{al να τρωθε(g
ιιαι απ6 την πτιiοη αoυ
να φωνdξειg την αγd,πη.
Aυτrj θα 'ρθει.
Γιατ( οε αιπ(θεoη με oι1να,

δεν αφrjνει xαμiα ιοτoρ(α μιooτελειωμ6νη.
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Αvταμωμα Τηq Η' ταξηg
vαα[ου

Πενηvτα 1ρ6νια π6ραοαν σα να ηταν 1τεg! o
Kcδoταg, oυμμαθητηg τηq τdξηg του 1958, κdνει
ενα δυo τηλεφωνηματα κα1να η πριilτη oυνdντη-
ση τηζ <&τυπηg> επιτροπηg οε καφθ τηg π6ληq,

με oκoπ6 τη διoργ&νωση τηζ πρc[lτηq, μετd απ6
πενηντα 1ρ6νια, oυνd,ντηoηζ των απoφoiτων τηq

τ6ξηq του 1958.'Ηταν εκεi o Kcilοταq, o Γιcbρ-

Υoζ, o Γι6wηg, o Mι1dληq, o Πλdτων, o lι{iκog, η
Koi5λα, η Αρετη.'F'πpεπε να γiνει μια oυνdντηοη
καλd προετοιμαομfνη, πoυ να αναπληρcbνει τo
κεν6 των 5Ο 1ριiνων.'Hταν αρχ6ζ τoυ Md,ρτη και

, 5Ο ΧpΟvια μεΤαTOιJ Λαππε(ου Γυμ

TΟU 1 g57 -1958

με τηγ επιμ6λεια τηE oQγαvωτιxliE επιτqοπτig

η oυvdvτηoη ορiοτηκε για τιE 28 Σεπτ6μβρη.

<Σε προοκαλοfμε..')), θλεγε η προοκληoη,
(...στη ουν6ντηοη που θα γtνει oτιg 28 19 l2a08'
Αφηoε για λiγο τιg εναoxολησειζ σoυ και θ}"α να
κ&νoυμε μια β6λτα oτο y-θεq, μια βoυτιft σε ανα-

μνηoειg παλι6q, να ξηooυμε cbρεq ξεγvoιαoι6q,
6πωq τ6τε που ημαοταν παιδια. που ζο6οαμε
χαpεq, oυγκινηοειζ και αγωνiεg οτηv πολfxρονη
oυμβiωoη μαq, τ6τε πoυ oνειρευιltrιαοταν το μ6λ-
λov μαg...>.

'Ετol', το πρωi τηζ 28ηζ Σεπτεμβρiου (('..τoΣεπτεμβρiου

Η oυνι1,ντηoη το.lν απoφo(τωγ τoυ 1958, 5Ο 1ρdνια μετd,. Παρoιioα η xαθηγr]τριd τoυg Φιlτι:μ',ιi Ιιοαγv(δου Kαgεπλι1.
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φθιν6πωρο oυν*ντηoε την
d,νoιξη...>, 6πωq 6γραψε

η Eυθυμo6λα Mπαμπdτoη
oτo υπ6ρo1o oημεiωμα τηζ
oτη <Φωνη τηq Nαοfoηq>
λiγo μετd, τη oυν&ντηoη

μαg. Bρo1ερ6 τo πρωιν6, τα
πρ6oωπα 6μωζ, κoυραoμθνα
απ6 τoν πανδαμdτορα χρ6-
νo, φωτε1ν6. Πρcilτη επαφη

οτo νdρθηκα τηζ Παναγiαg

για εκκληoια"oμ6 και μνημ6-
συνo για τoυζ συμμαθητ6q,

τιq ουμμαθητριεg και τoυg

καθηγητ69 πoυ fφυγαν απ6
τη ζωη. Mετd, η 1αλ6ρωoη
στην αiθoυoα δεξιcboεων.

Eδcb τα πρ6oωπα γfλαoαν, αoτειεtiτηκαν, αγκα-
λιd,oτηκαν, φιληθηκαν, ioωq και κd,πoιο δdκρυ
vα κriξoε' Πενηντα 1ρ6νια εtναι αυτd,.

-MΦλη, δε με θυμdoαι;

-Nαι, πωg. Πcilg να πειq 6τι δεν εiμαι oi-

γoυρoζ αν εioαι o Xρηoτog, o Παναγιcilτηg, ο

Ηρακληg. ο Κιboταq.

'Ηταν π6ντω9 6λoι εκεi, και ηταν πολλοi. Πε-
νηντα επτ& oτην τdξη του '58. T6ξη μικτη, αγ6-

ρια κορiτoια, δiπλα-δiπλα, ουμμαθητ6q αδ6λφια.

ffi:#
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Η H' Tdξη τoυ Λαππε(oυ γυμναo(ου Nι1oυοαg, με τα απo7ωτηρια oτo 16ρι τo 1958.

33



Η H,Tdξη τoυ Λαππε(oυ γυμιναoioυ Nd,ι'lυoαg. Στo zεντρo oι xαθηγητdg Γιιi'lργog Bιrρβιl.ρdοο'<, φυσι7.ομαθημιατιr'ιig

xαι Ιφ ι'16νε ια Kε1α',' ιd-Kαλof τoα' φιλ6λογιl;'

Πενηντα επτα, d,τoμα-τρειζ σημεριν6ζ τftξειg' Τo

σημερα π6oo διαφορετικ6 απ6 τo τ6τε. ξ, παι-

διd του ο'ημερα,

να ξθρατε τι' tγε-
τε και τι δεν εi-

1αμε τ6τε... Aπ6
την αiθoυoα τηζ
Παναγiαq γρηγo-
ρα στo o1oλεio,
το κoυδoι1νι θα

μυπηoει στιq

11,30. Προoευ-

1η, αναμνηοτικη

φωτογραφiα κα1

μετd, oτην ταξη.
Eδ6 φωνθq και

,^ ι '' '!χαρoυλεζ, μεχρι
να πd,ρει τo λ6γo

η Koriλα (Bαλ-
oαμiδου) για τo

χα1ρετ1σμ6-κα-
λωo6ριoμα. Η
φωνη τoυ Παf-

λoυ, με το 16ρι οηκωμθνο:

-Kυρiα, κυρiα να. πftω λiγο 6ξω;
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Γ6λιo αυθ6ρμη-
τo Kαι των .. 'πo-
vηρcbν η oκ€ψη:
To λ6ει για να βγει
απ6 την τ&ξη η τo
tγει ...αvdγκη;

H κ' Bαλoαμi-
δoυ αναφdρθηκε
στoυζ παλιoδq
τoυζ καθηγη-
τiζ, ζcbντεq τε
και τεθνεcbτεq,

και oημεiωοε 6τι
<...μπορεi να μην
εiμαοτε παιδιd,,
αλλd 61oυμε τη

xαρ& να ζoriμε, να
δημιoυργοriμε' να πρooφθρoυμε, εi-

μαστε oτη δεr1τερη νι6τη. . . >

Στη oυν6xεια η παλιd τουg καθη-

γητρια κ. Φ. Ιωαwiδoυ-Kαρεκλft
εντυπωoiαoε 6λουq με τιζ ζωηρ6g
αναμνηoειq πoυ διατηρεi ακ6μη απ6
τα 1ρ6νια εκεiνα. Θυμ6ταν oν6μα-
τα, συμπεριφορ69 με λεπτομ6ρειεq
πoυ τoυζ ξ&φνιαoε 6λου9. Kαι oαν
καλη δαoκd,λα, τουq θιiμιoε τιζ αρε-
τ69 που, κατd, τoν Πλdτωνα, πp6πει"

να f1ει o d,νθρωποg oτη ζωη τoυ.

Η Aρετη Γιαwofλη-Γραικοf
δι6βαoε ποηματα πoυ 6γραψε για
την περioταση o oυμμαθητηζ τoυζ
Aνδρfαq Nαζiρηq, πoυ δυoτυxcbq

απoυoiαζε και o Πλd,των Mιbκιoq
ανι1γνωσε απ6oπαoμα απ6 oμιλiα
τoυ αξ61αoτoυ oυμμαθητη τoυζ
Παρμενiωνα ToιcΙlτoιoυ και πoiημα
του επioηg αγαπητor1 τoυζ συμμα-
θητη Αναoταoη Mπoυρδ&νου.

'Eνα τερ6oτιο κoλd,ζ με φωτoγρα-
φiεq απ6 τη μαθητικη τoυg ζωη τoυg

περiμενε oτο διdδρομo τoυ ο1ολεi-
oυ, ξυπvcilνταg πoικiλεg αναμνηoειq :

εδcb παρελ6oειq, εκεi γυμναoτικ6q
επιδεiξειg, πιo πi,ρα εκδρoμ6q, απo-

Συμμαθητd; στηγ χιoγισμ6νη αυλij τoυ o1oλε(oυ

:]:=.Ξi: 
RE

.:] l::].l:]jiΞ]_r' :

"l'i lξ *

;ffis,

Απ6 την ειδρoμrj oτην Kdρxυρα
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Kαρναβι1λια 1956. Η τιiξη oτo Κι6oxι.

1958. Η τελευταiα εNδρoμij οτoν Αγιo Nιxιlλαο
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νoμη απoλυτηρiων κι fνα
oωρ6 dλλα oτιγμι6τυπα.

Η oυνd,ντηoη ολοκληριil-
θηκε με γεδμα και τρικof-

βερτo γλ6ντι οτο <B6ρμιo>.

o πρ6εδροζ τηζ oργανωτι-
κηg επιτροπηg Kcboταζ Κα-

ρακελiδηq τoυq ευyρρiοτη-
oε 6λoυ9 για τη ουμμετo1η
τoυg καθιllg και τιζ ουζriγουq
των θαν6ντων συμμαθητcbν

που oυμμετεi1αν στιζ εκ-
δηλcbοειq. α...Η μαθητικη
φουρνιd, του o1oλικof 6τoυq

1951-t958 τoυ Λαππεioυ
Γυμναoioυ Nαοr)oηq μεγα-
λori ργη οε, οκαρφαλc[lνoνταζ
oε δrioκoλα μετερiζια oε 6λα τα μηκη κα'ι τα πλd-
τη τoυ πλαvητη: οτην Αμερικη, oτην Αφρικη,
oτην Eυριbπη και oε 6λε9 τιq εo1ατι6q τηq Eλλd-
δα-c, με εφ6δια πoυ πηρε απ6 μια ομd,δα καθηγη-
τc[lν, οoυg οπoioυq εκφρ6ζουμε βαθr5 oεβαoμ6,
απfραντη ευγνωμοofνη και εγκdρδια αγ&πη...>

επεoημανε χαρακτηριστικd oτην oμιλiα τoυ.

Στην οργανωτικη επιτρoπη oυμμετεi1αν επioηg

η Bαoιλικη Bαλoαμiδoυ, ο Ιωdwηg Kαπεταν6-
πoυλoq, o Πλd,των Mcilκιog, ο Mιxαληg Kατοιcb-
καληg, η Αρετη Γιανοfλη, ο Γιcilργog Boγιατζηg
και ο Ntκoq Σαρ&τoηg.

l,.,+ff##ffΨ

Εxδρoμri οτoν 6ξω Πρ6δρoμo

Aπd την εxδρoμl'i oτηv K6ρxυρα.
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Η λ(παVση τωV εδαφωv Kαι τωV
καλλιεργειωv σΓηV αρXα[α Eλλαδα.

Eιoαγωγη
Miα απ6 τιg oπoυδαι6τερεq γεωργικ6q

εργαoiεq, αναμφιoβητητα εiναι η λiπανoη των
καλλιεργo6μενων φυτrilν. o μεγdλog Pιboog

φυoιoλ6γog Tιμιριdζεφ 6λεγε: oH ,iχnη τηζ

γεωργiαq επικεντρcbνεται σε 6να oημεio' Στη
θρ6ψη και τη λiπανoη των φυτrbν'. Aνθρωποι και
ζcilα εξαρτιbνται απ6 τα φυτd, για την τρoφη τουg

και τα φυτd εξαρτιbνται απ6 τα θρεπτικd, oτoι1εiα,
τα oτοι1εiα τηζ ζωηζ, για την αν6πτυξη και την
απ6δooη τoυg. Tα θρεπτικα αυτd oτοι1εiα, otiτε
δημιουργοriνται o6τε 1dνoνται, απλd αλλ&ζoυν τη

xημικη τουq μορφη καικυκλoφoρofν απ6 θ6oη oε
θ6oη. Αυτη η α6ναη κυκλοφορiα τωv θρεπτικcbν
oτoι1εiων (ανακriκληoη) στη φfoη απoτελεi
τo βαoικ6 θεμ6λιo τηζ ζωηζ.H ανακ5κληoη η
oπoiα γiνεται oτη φrioη, εiτε αυτ6ματα, εiτε με
παρεμβdoειq των ανθρcbπων, διαoφαλiζει oε

μικρ6 η μεγd,λo βαθμ6 την αειφoρiα. Πoλλ69
απ6 τιg επεμβdoειg των ανθριbπων στo 1ειριoμ6
εδd,φoυg και φυτιilν αποoκoπotiν o' αυτη την
ανακιiκληoη για τη διατηρηoη τηg γoνιμ6τηταζ
των εδαφιilv. Η διατηρηση τηg γoνιμ6τηταζ των
εδαφιbν, κ5ριo μ6λημα των εδαφoλ6γων, εiναι
μια ολ6κληρη επιoτημη πoυ βρioκεται oυνε1ιbq
oε δυναμικη κατd,oταoη.

To 6δαφo9 εfναι πολfπλoκo τριφαοικ6
or5oτημα που αποτελε1παι αττ6 τη oτερεη, υγρη
και α6ρια φdoη.Η oτερεη φ6oη περιλαμβdνει
oργανικd, και αν6ργανα τεμα1iδια, που περι61oυν
απoθ6ματα θρεπτικιbν oτoι1εiων oε oργανικ6q

η αν6ργανε9 μoρφ6g. Η ανoργανoπoiηoη
οργαvικcilν πηγcbν παp6yει θρεπτικ& oτoι1εiα
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Δ. Στυλιανiδηg
Eπ. Δ)ντηq Ινoτιτor5του Φυλλoβ6λων Δενδρων,

Θ. Σωτηρ6πoυλoq
Ινoτιτοιiτo Φυλλo β6λων Δ6νδρων (Ε,Θ. Ι.ΑΓ. E. )

oε διαθ6oιμεζ για τα φυτd μoρφ6ζ. Kαι για να

γiνει πιo αντιληπτ6 αυτ6, εξηγoιiμε, 6τι τα φυτd,
δεν προoλαμβdνουν oργανικd, oτoι1εiα 6πωq
πιοτεriεται απ6 πολλorig oι oπoioι υπooτηρiζoυν

μ6νο την οργανικη λiπανoη και αρνoδνται την
αν6ργανη λiπανoη. Tα φυτ6 πρooλαμβ&νoυν τα
θρεπτικd oτoι1εiα μ6νo υπ6 αν6ργανη μoρφη,
υπ6 μoρφη ι6ντων. H υγρη φdoη του εδ6φoυ9
εiναι υπε6θυνη για τη μεταφoρd, των θρεπτικcilν
oτoι1εiων. Η απoo6νθεση και ανoργανοπoiηoη
τωv οργανικcilν ενciloεων και η δι&λυoη των
αν6ργανων ενciloεων τα μετατρ6πουν σε
διαλυτ69 μoρφ6g πoυ διατηρoιiνται oτo διdλυμα



τoυ εδ&φoυg. H εδαφικη υγραoiα απoτελεi την
πρoδπ6θεoη για την πρ6oληΨη των θρεπτικcbν

oτoι1εiων απ6 τα φυτd, και τη μεταφoρd τoυq

εντ6q αυτιilν. Πολλ69 φoρ6ζ δημιoυργεiται
πρ6βλημα oτα φυτ& τ6oo απ6 6λλειψη, 6oo
κα1 απo περiooεια υγραoiαq στo 6δαφo-c.

T6λoq, η α6ρια φ&oη, δηλαδη o αεριoμ6q τoυ

εδdφoυg, η oπoiα βρiοκεται σε ισoρρoπiα με την
ατμ6oφαιρα, επηρεdζει την αν&πτυξη των ριζιbν
και την επιβiωοη πoλυd,ριθμων oργανισμcilν τoυ

εδ&φoυg. H 6λλειψη αεριoμo6 oτo ριξκ6 ol5oτημα

πρoκαλεi την γvωστη αoφυξiα oτα φυτd και
ιδiωg oτα δ6νδρα. Aν δεv υπdρ1ει o απαραiτητog
αεριoμ69 δυo1εραiνεται και η πρ6oληψη των

θ ρεπτικιilν oτoι1εiων.

'oπωq αναφ6ρθηκε στην αρχ]i,η λiπανoη
των εδαφcilν και των φυτrilν εiναι η κoρυφαiα

γεωργικη εργαoiα. Σ' αυτην εμπλ6κονται δ6o

κυρiωg ειδικ6τητε9 τηg Γεωπoνικηg Eπιoτημηq'
H εδαφoλoγiα και η φυoιoλoγiα τηg θρ6ψηg

των φυτιilν. Mε τη λiπανoη διαoφαλiζεταl o

εμπλoυτιoμ6q των εδαφιilν με τα απαραiτητα
θρεπτικd oτοι1εiα και η τρoφοδ6τηoη των

φυτrilν, για επiτευξη υΨηληζ παραγωγηq, αλλd
και παραγωγηζ με υ\μηλη θρεπτικη και
βιoλoγικη αξiα.

H λiπανoη στην αρxαiα
Eλλιiδα

To θ6μα τηζ λiπανoηg
απαo16ληoε τoν αο1oλοr5μενo με τη
γεωργiα &νθρωπo απ6 των αρ1αιoτdτων

1ρ6νων, oπωoδηπoτε πριν ακ6μη
και απ6 την επoxη τoυ oμηρου. o
dνθρωπog 6γκαιρα κατdλαβε 6τι η
oυνεμq καλλι6ργεια φυτcbν, εξαντλεi
τα εδ&,φη και τα καθιoτ& 6γoνα. Eπειδη
στην αρχαiα Eλλdδα εφαρμoζ6ταν η

μoνοκαλλι6ργεια, η εξ&ντληoη των
εδαφcbν και ιδiωg oριoμ6νων θρεπτικcbν
oτoι1εiων απ6 αυτ&, ηταν πιo γρηγoρη
απ6 τo αν εφαρμoζ6ταν η εναλλαγη
καλλιεργειcilν, l'l γvωoτη αμειψιoπoρd.
Η αμειψιoπoρd εμφανiζεται κατd, τη
PωμαTκη επoγ1και αναφ6ρεται απ6 τoν

μεν Bιργiλιo ωq 'mutatο sidere' και απ6
τoν Πλiνιo ωg 'ordο'.

oι αρxαiοι 'Eλληνεg oυν6λαβαν πoλιi
νωρig τη oημαoiα τηg κ6πρου των ζcbων για την
αναβdθμιoη των εδαφcΙlν και τoν εφοδιαoμ6
των φυτcΙlν με τα απαραiτητα θρεπτικd, oτoι1εiα.
To κ6πριομα εθεωρεiτo απ6 τιg oπουδαι6τερε9
εργαotεq του γεωργικof επαγγ6λματoq.

o Λd,κων με την αγγελiα τηg ειρηνηq,
oκ6πτεται αμ6oωq να μεταφ6ρει την κ6πρoν εiq

τουg αγρο6c,τoν 'εycb δε κoπραyοlyiν yα πρδ να[
τδ oιcb'(εγrb το πρωi μεταφ6ρω την κοπρι& oτo
yωραφι, μα τoυζ δrio θεoιig).

o Ξενoφcbν για τo θ6μα αυτ6 γρd,φει:
'οδδ δτι ηyνoηoε τιζ ())ζ αyαθ6ν 6oτι τη yη κ6πρoν

μειyνilναι': (ο6τε 6τι αγv6ηoε κdπoιog π6οo καλ6
εfναι για τη γη να αναμειγvliεται με κoπριd,).

o Πλiνιοg αναφ6ρεται oτην παρd,δoση των
oτd,βλων τoυ Αυγεioυ, oι oπoioι καθαρioτηκαν
απ6 τoν Hρακλη και θεωρεi το γεγoν6q αυτ6
ωζ κ6πριoμα των αγριilν και φυοικ& την

χρησιμoπoiηoη για πριilτη φoρd τηg κ6πρου ωg

λιπ&oματοq.

o Θε6φραoτo9 αναφ6ρεται στην
επεν6ργεια τηg κ6πρου επiτη9πρωιμ6τηταg των
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φ1Jτ6Jν < . '. .Kαιηκδπρaζ
δε μεyd'λα βoηθεf τω
διαθερμα[νειν Και
oυμπ6ττειν, πρoτρ{yεl
yαρ τα κοπριζδμενα
των ακ6πραlν Και
εfκooι ημ6ραζΣ) (και

η κoπρι* βοηθ& σε

μεγd,λo βαθμ6 στo
να θερμαiνει και
να κ6νει τo fδαφoq
ελαφρ6τερo, γιατi
τα εδd,φη oτα oπoiα
πρooτiθεται κoπριd
πρωιμiζoυν την
παραγωγη ακ6μη
και κατd εiκooι
ημ6ρεg oε o16oη με
αυτd oτα oπoiα δεν

χρησιμoπOιεiται).

o Θε6φραoτoq ταξινoμεi ωg εξηg τα
διdφoρα εiδη τηg κ6πρου. Aπ6 τιg ζωΤκ69 κ6πρoυ9
πριbτη θεωρεi την υεiαν (1oiρων), δεriτερη τηg

αιγ69, τρiτη τoυ πρoβd,τoυ, τtταpτητων βoειδcilν
(τo β6λιτoν η o β6λιτoq), πiψπτη των λοφoriρων
(λ6φoυρα εiναι τα ζcbα πoυ 61oυν φoυντωτη oυρd
6πωq o iππog, ο 6νo9 και o ημioνοg). T6λοq, η
oυρματiτιg (η μεμιγμ6νη μετ6 oυρμ&,των, δηλαδη

με oκoυπiδια), εθεωρεiτo η αοθεν6oτερη και ωζ
εκ τotiτoυ η 1ειρ6τερη. Αλλoι δε oυγγραφεig,
6πωq o Varτο και ο Columella δεν ακολoυθoιiν
την κατ6ταξη τoυ Θεοφρdo'του. o Θε6φραστoζ
πιoτεtiει oτι κdθε εiδog κ6πρου δεv εiναι
κατdλλη\ για 6λα τα εiδη τηζ γηζ και για 6λεq

τιg καλλι6ργειεζ. K6πρoq δυνατη, (πλοtiοια οε
6ζωτo) δεν εθεωρεiτo κατ6λληλη γ,α oιτηρd,,

γιατi πρoκαλοιiοε τo πλdγιαoμ& των. H κ6προ9
των 1οiρων, κατd, το Θε6φραστo, πιo δυνατη

απ6 6λε9, εiχε τη δriναμη να μεταβ0λει τη φlioη
των προT6ντων.'Eτoι καθιoτo6oε γλυκ& τα ξινd
ρ6δια. Γενικ& δε, η δριμυτατη κ6προ9 <oυδt τoιq

δ6νδρoιg αρμ6ττει>.

Αλλα φυσικιi }'ιπ0"cματα.

Eκτ6g απ6 την κ6πρo οι αρ1αioι'Eλληνεg

χρησιμoπoιo6oαν και d,λλα φυoικd, λιπ*oματα.
'Eτoι αναμiγvυαν την ιλri με τ6λματα και 6γρια

γ6ρτα πoυ προ6ρ1oνταν απ6 τα οκαλiοματα. Tα
oκουπiδια καιτα απoρρiμματα των βυρoοδεψεiων
χρησιμoπoιοfντανιδiωζγιατακαρποφ6ρα δ6νδρα.
Tα 1λωρ6 λιπd,oματα, ητoι yβpτα των αγριilν τα
oπoiα θd,βονταν με τα εαριν& κυρiωq oργcilματα.
Πρ6πει να σημειωθεi 6τι πρog διαφ6λαξη τηq

γονιμ6τηταζ των καλλιεργοι1μενων εδαφcbν και
εξαοφdλιoη μιαζ κd,ποιαq αειφoρiαq, oι αρ1αioι
'Eλληνεg απαγ6ρευαν τη β6oκηoη ζcbων εντ6q

των καλλιεργοriμενωv εκτ6oεων' H απαγ6ρευoη
io1υε ακ6μη και για τα 1ωρd,φια πoυ βρioκoνταν
oε αγρανdπαυση.

Στη Mακεδoνiα και στη Θεooαλiα,
6oπερναν τo φθιν6πωρο κoυκι6, iοωq και 6λλα

ψυ1ανθη, τα oποiα παρd,1ωναν με τo 6ργωμα 6ταν
αυτd βρioκονταν στην 6νθηoη <...o δε κδαμog
δoπερ ελ6yθη και αλλωq οδ βαρδ και !τι κοπρiζειν
δoκεf την yην δια μανδτητα και ευoηψ[αν, δι6 και
oι περ[ MακεδονIαν και Θετταλ[αν δταν ανθcboιν

ανατρtπουoι ταζ αροδραEι: (τα κουκι6 6πω9

ακριβcbg ειπcbθηκε και διαφoρετικ& φαiνεται 6τι
λιπαiνoυν το 6δαφοq χωρiζ να τo επιβαρ6νoυν
λ6γω τoυ 6τι το κ&νουν 1αλαρ6τερο και γιατi
oαπiζoυν εf κoλα, γι' αυτ6 και αυτoi πoυ κατoικotiν

γ6ρω απ6 τη Mακεδoνiα και τη Θεoοαλiα, 6ταν
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α\,θiζoυv τα κoυκιd. oργCbνOυν τα χωρdφiα).
Γνωoτη εiναι εξ6λλου η λαΤκη παροιμiα κατd τηι'
οποiα τo 6δαφο9 πρoτρ6πει τo αφεντικ6 τoυ r,'α τo

λιπdνει με τη φρdoη: 'η κoδπριo! με η κoδκκιoε

με'.T6Χo9, ωg xλωρα λiπανoη θεωρoriνταν και τα
πilττoντα φ6λλα 1ρ1, φυλλοβ6λων δ6νδρων.

ξρανιiπαυση.
H λiπανoη δια τηq αγραναπα6ο'εωc (ι,εο';

η νει6q δηλαδη ν6α γη)' Kατd την αρ1αιoτητα.
ενcb 6πωq πρoαναφ6ρθηκε δεν εφαρμοζ6ταr,

η αμειψιoπoρd (εναλλαγη καλλιεργειιbν).
εφαρμοζ6ταν με μεγ&λη oυxν6τητα η
αγρανd,παυοη. Παρατηρηθηκε, 6τι f oτερα
απ6 μακρd περioδο καλλιθργειαq, η παραγcυγη

εν6q αγροri πoυ oπερν6ταν κdθε 1ρ6νo,

γιν6ταν επi μd,λλoν και μdλλον μικρ6τερη' Τo

6δαφoq εγηραoκε 6πω9 και oι &νθρωποι και τo

εγκατ6λειπαν για να π&νε λiγo μακρtiτερα κα1

να καλλιεργηοουν &λλo 6δαφoζ, το oπoio ηταν
ακ6μη παρθ6νο.'Yoτερα απ6 παρ6λευoη πoλλιbν
ετcbν, oπ6τε o πρcΙlτog εγκαταλειφθεiq αγρ6-c

ανελ&μβανε κα1 €παιρνε την 6ψη παρθ6νoυ
εδdφoυg, επανηρ1οντo σ' αυτ6ν και εfριoκαν
6τι μπορο6σε να παρσγει αρκετir, καλη ooδειd.
B6βαια oτα εδd,φη αυτ6 τo γηραg επανερ16ταν
ταμiτερα. Tην μ6θoδo τηζ αγραν&παυoηg 6πωq

εiναι γvωoτ6 61ει υιoθετηoει oημερα καt η
Eυρωπα'iκη 'Eνωoη και την ενθαρρliνει με τη
χoρηγηση ειδικιilv επιδοτηoεων.

H καδση ξιiλων και
16ρτων.

'oταν παρατηροrioαν 6τι

η γη αδυνdτιζε και δεν μπoρorioε
να παρ61ει τροφη ακ6μα και στα
αγρι61ορτα, τ6τε μετα1ειρiζoνταν
ενα 6o1ατo μθoo. Συγκ6ντρωναν
στo d.γονo αυτ6 1ωρd,φι ξηρα
ξfλα, κλαδιd, και d,γρια 16ρτα και
τα 6καιγαν. H oτd,μη d,φηνε oτo
6δαφo9 αν6ργανα θρεπτικ& oτoι1εiα
και κυρiωg κd,λιo. H μ6θoδοq 6μωq

αυτη πρoκαλο6oε καταστρoφη τηq

οργανικηg ουoiαg των εδαφcbν,

η oπoiα στα περιoo6τερα των
Eλληνικιilν εδαφcilν βρioκεται oε

xαμηλd 6ωq ποhl xαμηλd επiπεδα.

Tα o ρυκτ 0' }uιπft'a ματ α.

oι αρ1αiοι'Eλληνεq, αν και γvcbριζαν και
τα oρυκτ& λιπdοματα, τα χρησιμoπoιotioαν πoλti
λιγ6τερo. Πoλλ6q φoρ6g η απλη ανdμιξη γαιιilν
καλυτερεr1ει τo 6δαφo9.'Eνα πoλ6 ελαφρ6 1αλαρ6
θδαφοg μποροtiοε να καταoτεi oυνεκτικ6τερo, ενcb

dνα βαρδ αδιαπ6ρατο να καταστεi ελαφρ6τερο
και περισσ6τερο διαπερατ6. κMiηειν δε και την
.7ην την εναντ{αν ο{oν, τη βαρε[α την κοδφην και
την κοδφη την βαρε[αν και την λεπτην τη πιε[ρα
ωoαδτωg δε και την ερυθραν και την λευκην και
ε[ τιg αλλη εναντι6τηqυ: (αναμειγvfoυν τoυg

διαφ6ρoυq τriπουg τoυ εδ&φoυq, 6πω9 το ελαφρri

με τo βαρi5 και το βαρ6 με το ελαφρri και τo &γονo

με τo γ6νιμo, με τoν iδιο τρ6πo και τo ερυθρ6

με τo λευκ6 και 6ποια dλ\ διαφoρετικ6τητα
υπdρ1ει). o Πλiνιoq αναφ6ρει τη xρηoη τηg

λευκηg αργiλoυ, η oπoiα αναμφiβολα ιooδυναμεi

με την αργιλαoβ6oτωση. Πιoτεtiεται 6τι η
Aθηναiκη γιορτη των Σκιρoφορεiων o1ετιζ6ταν

με τη xρηοιμoπoiηoη απ6 τoυζ 'Eλληνεg

γεωργofq τηg γriψου και τηζ αοβ6oτoυ. Tα δfο
αυτ& oρυκτd,1ρηoιμoπoιofνται και oημερα oτη
or5γ1ρoνη γεωργiα. H γ6ψο9 1ρηοιμοποιεiται στην
εξυγiανοη αλατοri1ωv εδαφιilν, ενcb η d,oβεoτog

oτη δι6ρθωση τηζ oξriτηταq (pΗ) πολf 6ξινων
εδαφcbν. Xρηoιμοποιεiται επioηq oε αoβεoτ6φιλα

φυτ& 6πωq εivαι η μηδικη. Tο αoβ6oτιο δε υπ6

μoρφη διαφ6ρων αν6ργανων και oργανικcbν



σκευασμftτων, χρησιμοποιεiται ευρυτατα
oημερα κυρiωg oτη δενδρoκομiα, αλλd, και oτη
λα1ανoκoμiα, για την αντιμετriiπιoη πληθcbραq

φυoιολoγικcilν ανωμαλιcbν oι oπoiεq ο1ετiζoνται

με 6λλειψη αoβεoτioυ, η με μη ιο6ρρoπη ox6οη
αυτoti με 6λλα οτoι1εiα και κυρiωg τoυ αζcbτoυ,

τoυ καλioυ και τoυ μαγvηοiου. H 1ρηoιμοπoiηoη
των oκευαoμ6των αυτcbν γiνεται εiτε με
ψεκαoμorig τoυ φυλλcbματoζ και των καρπrilν επi
των δfντρων, εiτε με την εμβd,πτιoη των καρπrbν

μ6oα oε διαhiματα των διαφ6ρων σκευασμd,των

μετd, τη oυγκoμιδη.

Tα 1ημικαiιπiraματα.
H χρηση των μμικcbv λιπαoμd,των

εμφανioτηκε για πριilτη φoρ& με τη 1ρη oιμoπoiη oη
νiτρου oτην Eρ6τρια και oτην Αiγυπτo. To νiτρo

μ6λιoτα 6φερε την oνoμαoiα 'λ[τρoν'. Π6τιζαν
τιq κρ&μβεg με νιτρικdι 6δατα για να τιg κdνoυν
τρυφεριilτερεg. Αναφ6ρεται μd,λιoτα 6τι η κρdμβη

η oπoiα καλλιεργεiτo στην Eρ6τρια, την Ktiμη
και τη P6δo, 6φερε τo 6νoμα 'αλμυρ{q '. Σε πoια
επoγfγ 6γινε η χρηση αυτη τoυ νiτρoυ, δεν τo

γvωρiζoυμε.

φυτoυ.
Kατ& την εφαρμoγη των λιπαoμdτων oτo

6δαφo9 υπd,ρ1oυν δrio βαoικ6ζ αρχ6ζ λiπανoηg:
H λiπανoη τωv καλλιεργειcbν και η λiπανoη
του εδd,φoυq. FΙ λiπανoη των καλλιεργειcbν
εφαρμ6οτηκε στα μ6oα του 19o' αιcΙlνα απ6
τoν Liebig. Kατd τoν Liebig θα πρ6πει να
προoδιoριοτο6ν oι ποo6τητεq των θρεπτικcbν πoυ

προoλαμβdνoνται απ6 τιg καλλι6ργειεg και στη

oυν61εια να λιπαiνoυμε με τιq πoo6τητεq αυτ6q.

Σημερα, 6ταν o γεωργ6q εφαρμ6ζει θρεπτικd
oτοι1εiα εiτε σε oργανικη εiτε οε αν6ργανη μoρφη,
εiναι κατd πρcbτo λ6γο τo 6δαφo9 που λιπαiνεται
και 6μ τo φυτ6. M6νο 6μμεoα μfoω τoυ εδd,φουg

oι καλλι6ργειεζ επωφελofνται απ6 τιg ειoρo6q
πoυ 61oυν εφαρμoστεi. To 6δαφoq λειτουργεi
ωg 6να or5οτημα μετατρoπιilν πoυ αποθηκεfει,

μεταβdλλει, εναλλ&ooει και μεταφ6ρει θρεπτικd
oτoι1εiα.

oι αρxαioι'Eλληνεg κατd την εφαρμογη
των διαφ6ρων λιπ&νσεων, απ6βλεπαν κυρiωq
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στη λiπανoη του εδdφoυg (καrioη ξ6λων,
αγρανdπαυoη, 1λωρd λiπανoη, χρηση κoπριdq,

εφαρμογη ορυκτιbν). Ωoτ6oo και τα φυτd
δεν ηταν 6ξω απ6 το ενδιαφ6ρoν τoυζ. H μη
εφαρμογη ισχυρηζ κoπρι69 oτα οιτηρd, για την

απoφυγη πλαγιdoματoζ, Ι επιλεκτικη εφαρμογη
των διαφ6ρoυ προελεrioεωg κ6πρων στα διdφoρα

φυτd,, δεiγvει τη φρovτiδα τoυζ για αναβ&θμιoη
τηq πoι6τηταt των παραγ6μενων πρoi6ντων. Π.x.

η πioτη του Θε6φραστoυ 6τι η κ6προq των 1οiρων
κdνει τα ξινd ρ6δια γλυκ6 και η 1ρηoη νiτρoυ για
να βελτιωθεi η υφη oτιq κρd,μβεq, δεi1νoυν την
προoπ&θειd τoυg, παρdλληλα με τη διατηρηoη
τηg γoνιμ6τηταζ των εδαφcbν, να αναβαθμiooυν
και την πoι6τητα των πρoT6ντων.
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reΜeffiffi&
ταξi6ι ffiηv ιaτορiαn στoν τrολιτιoμ6,

στηv oμορφιd τηs φι3oηq Και τηs ζ0'4s...
Mε oημαντικd5 αρ1α16τητε5, αvεπτυγμivη τoυρlιlτlκη, τrολlτrομrκη καl αθλητlκη

υποδoμr], τrανdμoριρrx τoπiα, εξαtρετlκd τοτrtκιi πρordvτα, ζιυνταvξ τταριiδοοη καl
ζεoτξ φlλoξενiα, η Ημαθiα εiι'αl lδαι,lκcis τrροορrομ69 ολιiκληρo το 1ρdvο.
'Ενα ταξiδ' τroυ μ6λι9 τελειιbαετε, θα Θiλετε vα τ{' αpyiαετε ξανd!


