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Αyαπητo| φ(λoι
Για μια α2{,6μη φoQd' επι}10ινω1,06με μαξ[

σαζ μεσα αJτ6 τιζ αελfδεg τoυ ntεQιoδιχo1j μαζ
που }(,Qατdτε στα y€ρια σαζ ελπGoνταζ πωζ
?tαι αυτη τη φoQd' η 6λη τoυ θα σαζ χQατησει
xαλη αυντQoφιd.. Στιg oελ[δεζ τoυ θα βρεiτε
τo αφιεQωμα στον ΠαQiση Κατααρ6 που

η Πoλιτιατιxη Εταιρε[α μαζ διοqyd'νωoε
ατην Εoτ[α Mουorlν τo Φεβρoυd'ριo, 6να
συ'vαQπαστιx6 oταξ[διΣ yια τα 400 yρ6vια
αατρoνoμ[αζ Jτoυ yιορτd'ζoυμε φ6τo9 σε

παyx6oμια xλ|μαxα, μια ολοxληqωμ€νη
xταQoυσfuση τoυ ιoτoριxod πoταμoιi μαζ,
τηg Αρd'πιτσαζ' ?ιαι xd'πoιεg ενδιαφ6ρoυαε9
παρoυoιd'oειζ απ6 τα xτλo6σια απoθiματα
τηg Παρd'δoσηζ μαζ στην αQχιτεxτονιxη xαι
oτo yoρ6. Στo τειiyog αυτ6 oλoxληρc6νεται
εxτ[σηζ τo μεyd'λo αφι€ρωμα oτoν 6μoρφo
oιxιαμ6 τηg N6αg Στqdντζαg εvιi δεν λε[πουν
1,(,αι τα λoyoτεyνιxd ,<ιllηyματαr' μαζ[ με την
xαθ ιε ρω μ iνη xτ ια ε xτ ισ?t6πηαη των πoλιτ ιoτ ιxιΙlν
xαι dλλων δρd'αεων που εiyαμε τo περαoμ€νο
τρiμηνo.

Περιμ€νoυμε πd,ντα με ενδιαφ€qoν τιζ
συyεQyασ[εζ σαζ, τιζ υπoδεlξειg }{αι τιζ
παQατηQησειζ σαζ.

Καλ6 Πd'oyα!
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Περιοδικιi και βιβλiα απooτf λλoγται
ταxυδρομικιi με αντικαταβολti
Eiναι διαθ6oιμα 6λα τα παλιd, τεr5μ τoυ περιοδικo6

για να ουμπληρriloετε ενδε1ομ6νω9 τιg ελλεi
σαζ.
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Ev σUvτoμiα''.

Πλoδoιo oε τoπικηg <παραycιyηq> αλλα και κειoαyδμενεq> πολιτιoτικtg εrcδηλcboειg, yια

κd"θε yoδoτo, τo πρcbτo τρ[μηνo τηg νtαq yρονιαg, πoυ tτoι κι α))lcb -c ποτξ δεν μαq αφηνει να

πληξoυμε, καθcbg παντοτε περιλαμβανει την απoκριατικη περ[οδο, που θξλονταζ και μη, λιy6τερo η

περιooδτερο, το ρ[yνoυμε oλοι μαg 6ζω. Xoρευτικ6q και μoυσικ6q εκδf'cboειζ, επιστημoνικig ημερlδεq

και διαλ6ξει9, βιβλιoπαρoυoιαoειq και εκθ6oειζ και φυσικα θ6ατρο κC/'Ι κινηματoyραφoζ, (δπoτε τoν

θυμoδνται...), αo' δλα tyει ο <μπαξtq>:

Xορευτικ6q παραoτιioειg απ6 τουq <<Γε_

νiτoαρουq και Mπoiλεg>) και τo Λδκειo
Eλληνiδων

Mια πλof oια μoυσικo1oρευτικη παρd,οταoη

με κεvτρικ6 θ6μα τo τoπικ6 μαg δρcbμενo παρoυ_

οiαoε τo περαομ6νo Σ6ββατo oτο δημoτικ6 θ6-

ατρo ο 6μιλo9 Γενiτoαροι και Mπο6λεg, με τη

oυμμετo1η πdνω απ6 130 1oρευτrbν, oτην ασφυ-

κτικd γεμ&τη απ6 κ6oμo αiθoυoα τoυ δημoτικor5

θε6τρoυ. Mετ6 απ6 6ναν ειoαγωγικ6 λ6γο για
το δρrbμενo απ6 την κα Eυθυμiα Mπαμπdτoη
ακoλοfθηoε η αναβiωση τoυ ντυoiματοg του

<Γιανiτoαρου> απ6 μfλη τoυ oυλλ6γου με τη

oυμμετο1η των Mι1d,λη T6μτoη, Θε6δωρoυ To-

ρoρη και Kατερiναq Moρ6να oτο τραγoιiδι. Στo
δε6τερo μ6ρoζ παρoυοι6oτηκαν αποoπdoματα
απ6 τo πoιητικ6 6ργο τoυ Niκoυ Tαofλα για τo

1αλαoμ6 τηg N&oυoαq με τiτλo <Nιdoυoτα> και

η εκδηλωoη 6κλειoε με xoρofq τηq Mακεδoνiαg
και τηζ Θρdκηg.

<25 Δεκεμβρiου - 6 Ιανoυαρioυ...'Eνα δωδε-
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καημερo λατρευτικ6, Ψυχαγωγικ6 και ανατασια-
κ6.'Eναg κriκλoq χαρdζ, πρoομoνηg και ελπiδαg.

Nooταλγικ6g και συγκινησιακ6ζ...). Aυτ6ν τoν

κr5κλo αναβiωoε oτο δημoτικ6 θ6ατρo, τo Λιi-
κειo Eλληνiδων ΙιΙιioυοαq μ6oα απ6 την κiνηoη
και τo λ6γo, τo 1ορ6, τα τραγor1δια, τα κdλαντα
και τη μoυoικη, σε μ1α λαoγραφικη περηγηoη
oε 6\ την Eλλdδα. Συμμετεi1αν 6λα τα χορευ-
τικd, τμηματα τoυ oυλλ6γoυ, πoυ πρ6oφεραν
6να πλοιioιo και 6μoρφo θ6αμα. Στη μoυoικη
oυμμετεi1αν oι Niκog, Γιcbργοg, Bαγγfληq Ψα_

θ6q και oι Γιd'wε, Π6ρρο Γκ6oεφ, ενιi: την επι-

μ6λεια τηg παρd.oταoηg εi1ε o 1oρoδιδ&oκαλoq
του oυλλ6γου Ακηq Τoιdρκαc.

<'Eναq βoυλευτηq στo κρεβdτι μoυ)
'Eνα 6ργo πoυ πριν 23 γρoνl,α 6oπαoε ρεκ6ρ

ειoιτηρiων oτην π6λη μαζ για εραοιτεxvικη πα-

ρd.οταοη, παρoυoiαoε (με ν6ο oxημα) οτα μ6oα
Ιανουαρiου ο νεooδoτατoq πoλιτιoτικ69 o6λλo-

γοq <Θεατρ6ραμα KΩΣKoΔ>. Πρ6κειται για τo
6ργo <iEναg βουλευτηq oτo κρεβdτι μου)), τoυ

Kclloτα K6λλα, 6να 6ργo πoυ oατιρiζει τα πoλι-



τικd, δρcbμενα τηg xcilραζ μαζ και πoυ παραμθνει
και oημερα επiκαιρο, αφοιi τα κ6μματα μπoρεi
να αλλdζoυν στην εξoυoiα, οι πρακτικ6ζ τoυζ
6μω9 μι1νoυν οι iδιεg.

Mια παρdoταση στο γvωoτ6 κλiμα του Κcb-

oτα K6λλα, την οπoiα για μια ακ6μη φoρd,
παρακoλoriθηoε και καταχε1ρoκρ6τηoε πολf q

κ6oμοq, Toυq βαoικor5g ρ6λου9 του 6ργου κρd.-

τησαν oι Γι6wηg Ιωoηφiδηg, Αφρoδiτη Παρioη,
Aγγελικη Αντιφ&κoυ, Στα6ρoq Eξηντdραg, Δη-

μητρηζ Πdζog, Κriloταg K6λλαg πλαιoιωμ6νοι
απ6 τoυq Αφρoδiτη Τoιcbτη, Bdoω Αντιφ&κoυ,
T&νια Στ6ιoυ, Αwα Λιd,πη, Παναγιcbτη Ιγvα-
τιd,δη, Hλι&να Toiλη, Σiμo Δoιiμο. Tα oκηνικd
επιμεληθηκε o Δημητρηg Γι6τoο9, τη μoυoικη
επιμ6λεια o Σταriροg Eξηντdραg, ενcb τα μακι-
γι0ζ 6κανε η Σoφiα Σταμd,τη και τα μενiοματα
η Tαμ&ρα Λογδαviδoυ. Στoν η1o και τoυζ φωτι-
oμolig o Παναγιιilτηq Γιd,τoηq.

Tο γαουοαiικο καρναβfiλι, εν AΘη-
ναιζ...

Mεγdλη επιτυyiα oημεiωoε η εκδηλωoη των
εν Αθηναιg Nαoυoαiων τo oαββατoκriριακo
3|ll-1.l2l2009 oτo 1cbρo TEXNoΠoΛΙΣ, oτo
Γκdζι τηgAθηναq, με oκoπ6 την προβoλη τoυ
καρναβαλιof μαg. Συμμετεixε o 6μιλoq <Γενi-
τσαροι και Mποriλεζ)), oι 1ορευτ69 του oπoi-
oυ 16ρεψαν τoυζ τoπικofg xορor1q, αλλd και
πατινd,δα oτoν εξωτερικ61cbρo, κ&τω απ6 τα
απορημ6να μd,τια των περαστικti)ν, που ενθου-
oιdoτηκαν και τoυζ καταχειρoκρ6τηoαν.'oλoι
oι επιoκ6πτε9 φιλε6τηκαν τα κρασιd, μαq και
τον μπd,τoιo μαζ και γvcbριoαν τα dλλα παρα-
δooιακd ναoυoαiTκα πρoΙ6ντα (μηλα, κραoιd,,
τoiπoυρα, γλυκd κλπ.) πoυ διακooμοfσαν τoυζ

1rilρουg τηq εκδηλωoηg μαζi με εντυπωoιακ6q

φωτoγραφiεζ τηζ Ndoυoαg και τηζ περιο1ηg τηg

τoυ συμπατριι[lτη μαζ φωτογρdφoυ Αργtiρη Δη-

μητρd,κη. H εκδηλωoη 6τυ1ε μεγαληζ πρoβoληg
απ6 τα MME (ραδι6φωνo, τηλε6ραση και δημo-
οιεr5ματα oε εφημερiδεg μεγdξq κυκλοφoρiαg),

με τηλεoπτικη ουν6ντευξη για τo δρctlμενo απ6
τoν πρ6εδρο τoυ oυλλ6γου των εν Aθηναιg κ.

BαTνανiδη και απ6 τoν επικεφαληg xoρευτη τoυ

oυγκρoτηματοq Αρη T6oιο.

Συναυλiα απ6 τη χoρωδiα και μαντoλι-
νιiτα τoυ (Ωδεioυ l{αοιiσηq>)

Tην ετηoια oυναυλiα τoυ παρoυσiαoε oτα
τ6λη Ιανουαρioυ τo Ωδεio μαζ, στην κατ&μεoτη
απ6 κ6oμo αiθoυοα του δημoτικori θεdτρoυ. H
μικτη xoρωδiα και μαντολινd,τα παρουoiαoε ιξνα

πρ6γραμμα με τραγoιiδια κα1 &λλεg oυvθ6oειq
των γvωστ6τερων ελληvων oυνθετcbν, 6πωq Θε-
oδωρ6κη, Xατζιδd,κι, Πλ6οoα, Σπανoιi, Λoiζoυ,
Λεoντη, Toιτo&νη, Κoυγιουμτζη *.o.Στη διεri-
θυνoη o Δημ. Παρ6λα9. Mια μoναδικη oυναυλiα
που 6δωoε τη δυνατ6τητα στo κoιν6 να θαυ-

μdoει τη 1ορωδiα μαζ και να σ1γoτραγουδηoει

γvωoτd τραγoriδια τoυ πρ6oφατoυ παρελθ6ντo9,
που 6μωq παραμ6νoυν ακ6μη και oημερα κομ-

ψοτε1νηματα τoυ μoυoικοri μαζ πενταγρ6μμoυ.

Tο πρ6γραμμα παρoυoiαoε o Κcboταg Bαρβ6-

ρηζ.

Συμπαριiσταση στo λα6 τηt Παλαιστi-
νηg

Eκδηλωoη oυμπαρd,oτασηζ στov αγωνιζ6με-
νo λα6 τηg Παλαιoτiνηq πoυ oτιg ημ6ρε9 μαq
δ61εται μια ακ6μη απ6 τιqπολλ6q επιθθoειg



των Ισραηλινιbν, oργd,νωσε την Tετ&ρτη 4 Φε-

βρoυαρioυ oτo Στ6κι Nεoλαiαq ο Δημog μαζ σε

oυνεργαotα με το Κoινωνικ6 Φ6ρουμ και φο-

ρεfq τηg π6}ηg. oι oμιξτ69 αναφ6ρΘηκαν στo

ιoτoρικ6 τoυ παλαιoτινιακo6 ζητηματοg (κ' Δ'

Mαυρoγιcbργoζ), oτην ανθρωπιoτικη βoηθεια
που πρ6κειται να απoστεiλει η Ελ\νικη oμdδα

Διd,οωοη oτη λωρfδα τηq Γd,ζαq (κ' Toατο6λα9),

oτην ανθρωπιoτιΦ κρioη oτη Γd'ζα και στη

βoηθεια του Eρυθρoυ Σταυρof κα1 τηζ Eρυθρ&q

Ημιoεληνoυ στην περιoγi1(κ. Ζεκi,Mεμ6τ) και

στην ιμπεριαλιoτικ( διεioδυoη τoυ Ιoραηλ oτα

παλαιoτινιακ& εδd,φη, απ6 το |947 μ6γρι o"i1-

μερα, μια διεtoδυση πoυ 61ει ωq απoτ6λεoμα 4

εκατ. Παλαιoτiνιoι να εiναι oημερα εξ6ριoτoι

απ6 τα εδ&φη τηq πατρiδαζ τoυζ. <oι Ιoραηλινoi

κoροιδειiουν τον κ6oμo 6ταν λ6νε 6τι διεξ&γουν

αμυντικ6 π6λεμo τη oτιγμη πoυ διεξ&γoυν fvαν

καθαρd, επιθετικ6 π6λεμο, περιoρiζονταζ τoυζ

Παλαιoτινiουζ σε δυo μικρ69 περtoγiq, oτη Δυ-

τικη'o1θη και στη Γd,ζα, 6πoυ και εκεi 6μωq oι

Παλαιoτiνιoι ζoυν oε oυνθηκεq τρoμoκρατiαq

αφοri oυνε1ιbg διιbκονται η υπd,γoνται σε συ-

ν εγεigελ6γ1oυq> επεoη μανε η δη μooιoγρdφοg
κα Bωβo6, μ6λo9 τoυ Eλληνικoli Koινωνικo6
Φ6ρoυμ.

<1\o6μβρηζ)> στη Nιiουοα απ6 το ΔH_

ΠBΘE B6ρoιαq
Τo ΔΗΠEΘE Bfρoιαq παρoυoiαoε στo κoι-

ν6 τηq π6ληq μαg την κοινωνικη o0τιρα τoυ

βεροιrilτη oυγγραφ6α Niκου Mανo6δη 'ΝoEM-
BPΗΣ" oε oκηνoθεoiα 0δυoο6α Γ' Γωνιd'δη' Ei-

ναι η ιστoρiα μιαg παρi'αgφiλων των νεανικctlν

1ρ6νων πoυ στα οαρdντα τoυζ επιχειροfν να

ζαναζηooυν, τιg παλι69 αθιbεq τoυζ στιγμ69' Nα

ξαναθυμηθoδν. Nα ξαναζωνταν6ψoυν' Tο 6ργo

θα μπoρorioε να χαρακτηριoτεi και ωζ o&τιρα

τηζ κoινωνiαg μαg πoυ αναζητα oτηρiγματα καt

αξiεg, αφoρμ6q και ουγκινησειζ με πλαoματικ6

εvδιαφ6ρoν αφor5 6λοι τoυg, (6λoι μαq) εiναι

βoλεμ6νoι με τoν τρ6πo τoυζ σε μια o1εδ6ν ευ-

δαιμoνικη (τεμπ6λικη) και φτιαγμειη oτιq δυνα-

τ6τητε9 τoυg καθημεριν6ητα. H παρdοταoη θε-

ωρηθηκε πoλl5 πρ61ειρα <oημειη> κα μd'λλoν

απoγοητευοε τo κοιν6 πoυ ην παρακoλofθηoε

6

...και πoλιτικη oιiτιρα απ6 τo KΘBE,
με τo iδιο Θ6μα!

Tο Κρατικ6 Θfατρο Bορεfoυ Eλλιiδog οτo

πλαioιo τηg περιοδεiαq τoυ παρoυoiαoε την Tε-

τ&ρτη 4 Mαρτiου τo o6γ1ρoνο νεoελληνικ6 6ργo

τηg Xαρoliλαg Aπoοτολiδoυ "Πori εiναι ο T6-

σoζ πoυ ερωτει1τηκα;" σε oκηνoθεoiα Γιιbργου

Kιoυρτoiδη. o oκηνοθ6τηq θεωρεi τo 6ργo μια
παρωδiα τηq iδιαg μαζ τηζ ζωηζ, με oιiγ1ρoνη

γραφη και ρεαλιoμ6 πoυ καταγρdφει την αλλo-

τρiωoη, την κατd.πτωση, την καθημεριν6τητα" '

Στo Δημoτικ6 θ6ατρo παρoυoι&oτηκαν επioηq

oε επαν&\Ψη οt <Δ&φνεq και πικρoδ&φνεg>

απ6 την ομ6δα <Αiρεoιgυ και η <Γ6ρμα> απ6 τη

Θ.o. τηq Eταιρεiαq μαq.

'EκΘεοη ζωγραφικηξ τoυ ΓιιΙlργη Mπα_

δ6λα.
Πλo6oια η θεματoλoγiα τoυ Γ. Mπαδ6λα στη

φετινη τoυ 6κθεoη oτην αiθoυoα τ6pηg <NαT-

&q>

Σε τριαντα6ξι πiνακεg με θ6ματα απ6 τιc,πα-

λι69 γειτoνι6q τηq Nd,oυoαq o καλλιτ61vηζ ανα_

δημιoυργεi oυoιαoτικ& το 1αμενo αoτικ6 τoπio

τηq δεκαετiαq τoυ '5Ο, απ6 τo oπoio η νεoελλη-

νικη <αξιoποiηoη> δεv d,φηοε o1εδ6ν τiπoτα'

Aναo'υνθ6τει οπαρ&γματα εικ6νων και βιωμ&_

των καt τα συναρμολoγεi με μνημεg καt νo-

oταλγiε g απoκαλιiπτoντ αζ μια π6λη ανθ ρcbπινη,

καταδεκτΦ και φιλ6ξενη πoυ κ&πoιoι ακ6μη

και οημερα αναγvωρiζoυν, παρ6\ την τερd'oτια

μεταμ6ρφωση τηζ. Kαι 6λα αυτ& με μια πρωτ6_

τυτη τεxvικη κατατμηoεων και αναoυνθ6oεων

ηζ ζωγραφικηq επιφ&νειαζ, πoυ επιτεiνουν την



πρooπτικη και δivoυν μια τρισδιαστατη αioθηoη

oτoν θεατη.
Kεντρικ6 Θ6μα τηg 6κθεoη9 αποτελεi 6μrζ η

Aρdπιτoα, τo ποτfrμι μαζ, με τη μoρφη νυμφcilν,
πoυ γονιμoπoιo6νται απ6 τoν oλγανo, τo ζ6ον
6δωρ. κ...Ερωτεδτηκαν !'Εμειναν αycilριoτoι yια
παντα. Αυτη yεννοβολα κρυoταλλινα μωρα κΙ αυ-
τδq τα ταξιδεδεl oτο Αιyα[ο....,l, oημειιilνει ο καλ-
λιτ6γvηq πdνω oτoν 11να απ6 τoυg δυo εμβλημα-
τικoιig μεγdλoυg πiνακεq, πoυ σημεtωτ6oν εiναι
ζωγραφιoμ6νoι πd,νω oε 1αρτ6νια απ6 παλι&

1αρτoκιβcilτια τηζ Tρικoλdν, oυμβoλικη κiνηoη
- θρηνog oτη 1αμfνη βιoμη1ανiα.

H 6κθεoη περιλαμβdνει ακ6μη μια αρκετd

μεγdλη oειρd, γυναικεiων μορφιilν - αγαπημ6νo
θθμα τoυ Γιrilργη Mπαδ6λα, με διd,φoρεζ τεχν1-

κ69 6πoυ αναγvωρiζεται πd,ντα η oκοποfμενη
αφαιρετικη προo6γγιoη και η γρηγoρη πινελι6,
που δiνoυν μια εξαιρετικη φρεoκdδα oτo 6λo
6ργo και εκπληττoυν ευ16ριoτα και τoν π1o

απαιτητικ6 θεατη

Kι ιiλλη 6κθεoη Σκo6περ στη Δημoτι-
κη BιβλιοΘηκη

Tριανταo1τcΙl 6ργα τoυ, δημιoυργηματα 6λα
τωv τελευταiων ετιΙlν, με θ6μα το δρcbμενο <Γε-
νiτoαρoι και Mπor5λεg" παρoυoiαoε o λαTκ6q

μαq ζωγρdφοζ στη ν6α του 6κθεoη. Λdτρηq τoυ
εθiμoυ και χoρευτηg ο iδιog, ο Tdκηg Σκοf-
περ καταπιdνεται με αγd,πη με τo δρcbμενο και
παραλξλα μεταφθρει την ανηoυ1iα τoυ για
την αλλοiωoη τoυ oτo διdβα τoυ 1ρ6νoυ, την
"εμπορευματοπoiηoη του". Στα fργα τoυ αυτd

παρουoιdζει τo δριΙlμενo στην πατρoπαρ6δoτη
διαδρoμη του, απ6 τo μdζεμα τoυ μπoυλoυκιoti,
μ6xρι τα Aλrilνια. Bλ6πoυμε τoυq Γενiτoαρoυζ
oτο Δημαρ1εiο, oτο Tριιbδιo, oτην Πουλιdνα,
oτα Mπατd,νια να 1oρεliουν "ζαλιoτ6'', "'Ιτατtα-

δι6", "νιζdμικo".

Aνιiπλαoη τoυ βριixoυ τoυ Φ. Γεωργi-
oυ με αισΘητιK6'g παρεμβιioειg

Eγκαινι&oτηκε την παραμoνη τηg αποκριd,q
τo 6ργo αν&πλαoηq oτo βρd,1ο του Α:yfoυ Γεωρ-

γioυ oτην εiooδo τηq π6λη9. Mιλιilνταg για τη

oημαοiα τoυ fργoυ o κ' Kαραμπατζ6c, εiπε 6τι,
oυμβολικd, με τoν υδρoτρo16 αναδεικvr5εται η
o16oη τηq N6oυoαζ με το νερ6 και τη oυμβοξ
τoυ στην αvdπτυξη τηg κλωοτοδφαντoυργiαg,

με τoν καταρρdκτη oι φυoικ69 oμoρφι69 καt με
τα γλυπτd η λαμπρη παρfrδοoη τηg N&oυoαq
oτo κραoi και την αγρoτικη παραγωγη. oι βα-
oικoi oυντελεoτfg οι οπoioι μελ6τηoαν και ηταν
υπaiθυνoι για τo o1εδιαoμ6 και την υλoπoiηoη
τoυ 6ργoυ, δ61θηκαν τιg ευχαριστiεg τoυ δη-

μd,ρ1ου: Niκog Mπ&μπog, πρoToτ. τoυ Tμηματοg
Πραoivoυ τoυ Δημου, Nικ6λαg Mπλιd,τκαg, για
την επιμ6λεtα τηζ μακ6τα9 και τωv γλυπτrilν τoυ

θργου, Aθ. Αηγγη, για την επιμ6λεια των μηχα-
νoλογικcδν τμημ&των τoυ ι1ργου.

H <Γ€ρμα βραβειiτηKε στo Φεστιβfλ
Θειiτρoυ τηq Kαρδiτοαq

Η Θ.o τηq Πολιτιoτικηg Eταιρεiαg <Ανα-



στασtoζ Mιxαηλ o Λ6γιοq> oυμμετεi1ε oτo 25o

Πανελληνιο Φεoτιβ6λ Eραoιτε1vικori Θε0τρoυ

τηq Kαρδiτσαζ με τη ooΓ6ρμα" τoυ Λ6ρκα, oε

οκηνoθεoiα Δ&ναg Πετρd' H παρdoταση, πoυ

επιλ6μηκε αν6μεoα απ6 52 αιτηoειg συμμετo-

1ηq, oυγκαταλ61θηκε στ1ζ τρειζ υπoψηφι6τητε9
τηq κριτικηq επιτρoπηq τoυ φεoτιβd,λ για το βρα-

βεio καλriτερηq παρdoτασηζ και τιμηθηκε με τo

βραβεio Α' γυναικεioυ ρ6λου για την ερμηνεiα
τηq Kατερiναq Mπ6oκoυ στo ρ6λo τηg Γ6ρμαq.

Eπioηg η παρ&oταοη επιλ6μηKε να συμμε-

τd,o1ει τιμητικ& oτo κλεfoιμο τoυ <Mικρof
Φεoτιβdλ 2>υ των επαγγελματικιilν θι6oων τηg

OYΓKA- KΛAPA πoυ διεξdγεται στη Θεooαλο-
νiκη, oτη Moνη Λαζαριοτιilν, απ6 27 Aπpι'Χioυ

iωc,|7 Mα1bυ.

. ..και ιiλλεq βραβεδoειq!
Στoυq Περιφερειακοf g Mαθητικof q Kαλλιτε-

xvικorig Αrycilνεg, πoυ πραγματoπoιηθηκαν στη

Θεo/νiκη, το 1o Λfκειo τηζ π6ληq μαg απ6οπαoε

τo B' βραβεio οτο αρ1αio θ6ατρo με την τραγω-

δiα τoυ Σoφoκλη "Aντιγ6νη" πoυ εi1ε παρoυσ1-

d.oει π6ρυoι στην π6λη μαq και ειδικη διακριoη
oτο θvτεxvo λαTκ6 τραγoδδι με τoυ-Ξ μαθητε;
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Aθηνd Π6ιoυ, Ιdoονα Γιαγτζ6γλoυ, Λ&ζαρο Mη-
τoκ6πουλo και Ιω&wη Koλoβ6.

Ηλεκτρoνικη καταγραφη τηg <<Συλλο_

γηq Σιμανiκα>>

η oυλλογη, η ηλεκτρoνικη καταγραφη και ταξι-
ν6μηoη τoυ Αρ1εiου τηg Συλλoγηq <Σιμανiκα>.

Kαταγρdφηκαν περισσ6τερoι απ6 2.800 τiτλοι

με π&vω απ6 6.000 δioκoυg κλαοoικηq μουoικηg
or5μφωνα με τα πρ6τυπα τηζ Eθνικηg Bιβλιoθη-
κηζ και δημιoυργηθηKε μια ηλεκτρoνικη βdoη
δεδομ6νων με 1ρηoιμεq πληροφoρiεq για τoυg

δioκoυg (τiτλog, ουνθ6τηq, εiδoq, oυντελεoτ69,

εξιbφυλλo κλπ). Tο 6ργο 6φερε ειq πfραg η βι-

βλιοθηκoν6μoζ Kα. E. Tofφα, με τη oυμβoλη
τoυ κ. Στ. Hλιdδη, ενιb ofντoμα θα ξεκινηoει
και η διαδικαoiα τηq ηλεκτρoνικηq ψηφιoπoi-
ησηζ των δioκων, cboτε η μoυoικη oυλλογη να
εiναι ανοικτη oτουg δημ6τεg για ερευνητικo69,
εκπαιδευτικοtig, αλλd και \μυχαγωγικoriq oκo-
πorig.

Turks et Turquie contempΟraine:
0δoιπoρικ6 oτη l\ιioυοα τoυ 1859

Eνδιαφ6ροντα oτοι1εiα για τη Nd,ουοα πριν
απ6 150 1ρ6νια και την καταστρoφ'i1τηgτo 1822

μ6oα απ6 τo βιβλiο του B' Nικoλα1δη <Tor5ρκoι

και oriγ1ρoνη Toυρκiα> (B. Nikolaidy: Turks

et Turquie cοntempοraine), πoυ γρ&φτηκε τo

1859, παρoυoιdoτηκαν απ6 τoν κ. Θ. Mπλιdτκα
οε εκδηλωοη του oυλλ6γου <Aριoτoτ6ληq>.

oλοκληρcbθηκε oτoν ειδικd διαμoρφωμ6νo

1ιilρo τoυ κτιρiου <K6κκιvoυ>>, 6που oτεyαζεται



o oυγγραφ6α9 του, αξιωματικ69 τoυ γαλλικoδ
oτρατoti εκεiνηg τηq επο1ηg, περιηγηθηκε στην
τoυρκoκρατοr5μενη Mακεδoνiα, και με μoρφη
οδoιπο ρικoιi, κατ6γραψε πλη ρoφoρiεq και oτoι-

γεiαyια δι&φoρεq πεpιoγig, μεταξri των οπoiων
και τη N&ουoα. o κ. Mπλιdτκαq, <<εντ6πισε))

τo βιβλio oτο διαδiκτυo, γραμμ6νo στα γαλλικd
και τo τμημα για τη Nd,oυoα τo μετ6φραoε η
φιλ6λoγo9 κα Δ6oποινα N&τoιoυ- Mπακαλιori.
<Eiναι η πιo παλι& ιoτoρικη μαρτυρiα για την
καταστρoφη τηq N&oυσαζ, πρ1ν απ6 αυτη τoυ

Στουγιαwdκη κα1τoυ Φιλιππiδη> εiπε ο κ.

Mπλι6τκαg παρουoιdζoνταg τo βιβλio. Nα
oημειcilooυμε 6τι αναφoρd, oτo βιβλiο αυτ6

τoυ B. Nικολα1δη υπftρ1ει oτο 6ργο τoυ Eυoτ.
Στουγιαw&κη <Ιoτορiα τηq Π6λεω9 Nαorioηg>
(9εχ.22Ι,228 και238 τηg 6κδooη9 τoυ |976),
καθrilq και σε dρθρα oτο περιoδικ6 <Nιdουoτα>>

(τ.7,1'979, oεΧ.25)'

Hμερiδα και σεμινιiριo τoυ K6ντρoυ
Περιβαλλoντικηq Eκπαiδευσηζ στη B6-

ρoια Kαι Γ{doυσα

Hμερiδα με θ6μα <Η περιβαλλoντικη εκπαi-
δευoη μ6oα απ6 τιg τ61νεq> πPηψατoττοiηoαν
σε συνεργαoiα τo K6ντρo Περιβαλλoντικηq
Eκπαiδευoηq Nd,oυoαζ και o Δημog B6ροιαq
oτα μ6oα Φεβρoυαρioυ. Στην ημερiδα παρoυ-
oιd,οτηκε πωζ o φυoικ69 κ6oμoq απoτελεi δια-

1ρoνικη πηγη 6μπvευσηζ και πωζ o καλλιτ6xvηq
παρατηρεi τo περιβ&λλον, την επιρρoη τoυ στoν
dνθρωπο και τα απεικoνiζει με τα δικd, τoυ μορ-
φoπλαoτικ& μ6oα. Συμμετεi1αν, μεταξf &λλων
o oυμπoλiτηt μαζ ζωγρ6φο9 καt εικαστικ6q κ.

Nικ6λαq Mπλιdτκαg, o μoυσικooυνθ6τηg και
oολiοτ πι6νoυ κ. Αθ. Tρικοriπηg, ενril την παρα-
σταση <6κλεψαν> οι Φ6νια και η'Eλενα Toικιτi-
κoυ, που x6ρεψαν για την <αγ&πη τηg φfoηg>.

Eξ &λλoυ, oτα πλαioια τoυ Eθνικoιi Δικτr5ου

o1ολεiων για τη Bιομη1ανικη K\ρονομι&, πoυ
oυντoνiζει τo K.Π.Ε,. Ndουoαq, διoργανιilθηκε
oτην π6λη μαζ, στα τ6λη τoυ iδιoυ μηνα, τρ1η-

μερο σεμινd,ριo με θ€μα <Moυoειoπαιδαγωγικη
και oικoμoυοεiα>.

Mια συγδQoμf
τηζ <<NIAOYΣTAΣ>>

εiναι τo %σ.}ν6τεQo δι6Qo
γLα τoυE φ0'oυ5 μα5
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ΠAPIΣHΣ KATΣAPoΣ
Toυ Mηνιi Δ. Κ6κxιγου

Πριν εξηντα €ξι yρ6νια στιζ 25 Φλεβdqη τoυ 1943 ιδριjθηxε η ΕΠoN, oqydνωαη νεολαι[ατιxη πoυ

αυτiπqoαδroρioτηiε ωζ αντιφασιoτιxη, εθνιxoαπελευθερωτιxη, πρooδευτιxη, αντιπoλεμιxη xαι φι-

λειρηνixη. H Πoλι|πroτιxη Εταιρε[α Nd'oυoαg,Αναατd'oιog Mryαηλ oΛ6yιog, διoqydνωoε ειδιxη εx-

δηλωoη πρoE τιμην τoυ φιλ6λoyoυ αyωνιστη τηg Αριoτερd'g Παρ(αη (Πdqη) Κατoαρoιi, με ειoηγητη

τoν Mηνd' Κ6xxινo χαι την πqoβoλη oyετιxoιi oπτι?toαχoυoτιxoιj υλιxοιj που επιμεληθηxε ο Πiτqog

Στo'tδηg. Axoλoυθε[ το xε[μενo τηg ειoηyηoηg'

Eιoαγωγιxιi
Σε εxδηλι6σειζ σαγ τηγ σημεQιν{ πλεoνιi-

ξει oυνηθωζ o συγαισθηματιoμ6g, η υπερβολrj,

η ηρωoπο(ηoη, παμιd, φoQd χαι η αγιoγραφ(α '

Δεγ λε(πει εν(oτε xαι η επ[δειξη αριoτεqof πα-

τριωτιαμoιi, ΠΦζ 6τυγε δηλαδri, εμεig, τι1τoιουg

πρoπιiτoρεg να d1oυμε, oι d,xαπνoι επ(γονoι'

Πι69 6μωg να ιoτoρ(οειζ τηγ ζωη τoυ Παρfoη
Kατοαρo{ χωQ(ζ δραματιx6g εξιiροειg; Πι6g

να τιμηoειg 6ναν dνθρωπo πoυ τo x{ριο χαQα-
xτηριoτιx6 τoυ ε(γαι η αεμν6τητα, πoυ αqνε(ται

ουνειδητιi να μιλrjοει γtα τo τt €'τιανε χαι τo τι

6παθε;

Ag μoυ επιτραπε( λoιπ6ν να ξεxινηoω ξη-
τι7νταg την oυνδρομ{ τoυ xαταδιxαoμ6νoυ οε

θdνατo, επ(oηg,Σαλoγιxιof πoιητ( τηg (διαg γε-
νιι1g, τoυ Mαν6λη Aναγνωoτιixη:

Στo παιδi μoυ δεν d'ρεααν πoτ€ τα παραμ6θια
Και τoυ μιλoιioανε yια Δρd'xoυζ ?lαι yια τo xτι'

Για τα ταξ|δια τηg Πεντd'μoQφηζ ":,;:::::dyριo λιjxo
Mα oτo παιδ[ δεν dρεoαν πoτi τα παραμιiθια

νεχQoυζ μαζ.
Α, φτdνει πια. Πqiπει να λ€με την αληθεια oτα

παιδιd'.
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Κηριjyματα χαι QητoQε[εg πd'λι , θα πειg.

Ε ναι λoιπ6ν' Κηριiyματα xαι qητoρεlεg.

Σαν πρ6xεg πρiπει να xαqφιilνoyται oι λiξειg
Nα μην τιg πα|ρνει o dνεμog.

Γεννημ6νoζ στιζ Σ6ρqεg τo L920, ειoιiγεται
αrην Φιλoooφιxη Θεoοαλoνfu'ηgτo 1938. Πqo-

o Παρ(οηg Kατοαqιig

Tciρα, τα βρd.δυα' xdθoμαι xαι τoυ μιλcil
Λ6ω τo αxιjλo oxιjλo' τo λιjxo λιjxo, τo oxoτdδι EΘνιxri Aντ(oταοη, Συν6πεια xαι Aξιοπρ6-

αxoτdδι, πεια, Aντιδoγματιπη Aqιoτερd' xαι Φιλoooφfα

Toυ δε[yvω με τo y€ρι τoυg xαxoιjg, τoυ μαθα[- του Eπ(xoυρου απoτελοriν τιE τ6ooεριg xoλι6νεg
νω πoυ ατdqιωσαγ τo oιxoδ6μημα πoυ oνομd,ξεται

0ν6ματα σαν πQoσευχig, τoυ τραyoυδιil τoυg ΓΙAPΙΣΗΣ KΑTΣAP9Σ.



λαβα(νει xαι πα(qνει τo πτυ1(o τoυ φιλ6λoγoυ
πριν ξεαπι1oει η Θιiελλα πoυ oημιlδειpε τη ξωη
τoυ. Tο Nodμβρη τoυ 1942 6ρ1εται τo μαντdτo
που ξεoηxιiνει τoγ νεαg6 φοιτητrj. 0ργανο:μ6-
νo 1τιiπημα απ6 δυνιiμειζ του EΛΑΣ του ΕΔEΣ
xαι dγγλων οαμπoτ6ρ ανατfναξε την γ6φυρα του
Γoργοπ6ταμoυ. Tα νι6τα, η oυν6πεια, o πατQι-
ωτιαμ6g του δε(1νoυγ τoγ δρ6μο για τo βoυr,6.
ΑNTAPTΗΣ oτoν'Oλυμπo. M61ρι την απελευ-
θ6ρωoη αγωνζεται στιζ τιiξειg τoυ EΛΑΣ, cοg

oργανωτrig-xαθoδηγητrjg των υπoδειγματιxιilν
ανταρτιxι6ν ομd,δων ΕΠONιτc6γ, πoυ απoφciσι-
σε να δημιουqγrjσει η ηγεσ(α οε xιiθε μoνdδα
ανταρτιiν. 0ργι6νει ωg Λεων(δαζ - τo ιilευδcil-
γυμo πoυ διdλεξε για τoγ εαυτ<j του- oλdxληρη
την Mαxεδoγ(α δυτιxιlτoυ Στρυμ6να μ61ρι xαι
την β6ρεια Θεoοαλfα. Στo αντdρτιχo εγτωμετα-

ξrj γνωρζει χαι τηγ γυνα(xα τoυ, oιiντροφo στoγ
αγιiνα χαι τηγ επιβ(ωoη, Eυγεν(α Παλιd την
oπo(α παντρε{εται τo 1945.

-Γo L946 τoγ xαλoιjγ για γα υπηρετrioει την
θητε(α τoυ στoγ Στρατd. Oι oυνθ{xεζ τηζ επo-

γηg εxεwηζ, για 6πoιoγ πoλdμηoε xo\\] τlCιταγ"τη-

τιj, ε1θριx6E. Πρι6το oτρατοδιxε(o xαι xαταδi-
χη σε ενdμιoι 1q6νo φυλd,xιoη για απειλη xατd
ανωτ6ρoυ του, λo1(α. Eγxλειoμdg oτo τμημα
στQατιωτιχι6ν φυλαxc6ν τoυ Eπταπfργιoυ Θεα-
oαλoν(xηg, τoυ περιιilνυμoυ Γεντ(-Koυλ6. Tηγ
περ(oδo αυτrj φυλαxξουν οτην B6goια χαι την

γυνα(xα τoυ με το νεογι1ννητo βρ6φog, ι6ριμo
οrjμερα oφΘαλμ(ατqo, xαρπ6 τoυ γι1μου τoυg.
'Ετot φιλoξενεiται, για xd,ποιo διι1oτημα, ολ6-
πληρη η oιxoγ6νεια Κατααρoιi oτιg ελληνιxdg

φυλαx6g.

Mετιi τoΕπταπ(lQγto o δq6μog για τo xoλα-
οτηριo τηg Mαxρoνriooυ 61ει ανoξει. Exε( πoυ

η ξωr1 xι η αξιoπριJπεια των ι1γxλειατων 6γινε

μπα[γνιo oτα 1dqια διεoτqαμμι1νων ,.αναμoq-

φωτι6νr. Tην τελευταiα ημdqα τoυ Φλεβdρη
του 1948 xoρυφι6νεται το δριiμα. To Α'τι1γμα
Mαxρoνriοoυ πρι1πει να οπdoει. ΠΩΣ; ME TΑ
ΠoΛYBoΛΑ. Tην (δια μ6ρα χαι τηγ επoμ6νη
δoλoφoνoriνται, oιiμφωγα με την επ(οημη dxθε-
ση τωγ γεγoν6των 60 xρατoιiμενoι, ενι6 απ6 την
πλευριi των θυμι1των αναφ6qθηxε πολιi μεγαλrj-
τερoζ αριθμ6E πoυ φθdνει μ61ρι xαι τoυg 300.

Mετd τo τdλog τoυ μαxελειof ψd1νουν μ6oα
στoυζ τραυματ(εg χαι τουζ επιξι6ντε9 τoυζ πQω-

τα(τιoυg τηζ αγταQσfug.'Ετoι ον6μαοαν τα θrj-

ματα oι Θ(lτεg, <<στασιαατ6gr>. <-Kατσαρ6g, που
ε(ναι o Kατoαρ6E;> Tρειg μαρτυρ(εg oτo βιβλ(o
τηg Ιoτoρ(αg τηg Mαxρον{αoυ του N(xoυ Mι1ρ-

γαQη χαταγρd,φoυν τo γεγoνdg. oι εγxdθετoι
τον αναξητοιiν πρooωπιx6' για τα περαιτ6ρω.
ΕΠΙΖΕτ.

Mαqτυq6α του (διου τoυ Π.K. στo πQoαγα-

φεqθdν βιβλ(o.

oMε τα πρcδτα πυρd' 6πεoαν oι πqcbτoι νεxρο[
1lαι τQαυματiεg. Σxην6ζ φQitιηζ ξετυλ[yoνται' oι
doπλoι oτρατιrΔτεg xατd'πληxτoι δ6yoνται 6ρ-
θιoι τιg αφα[ρεg που oφ6ριζαν δ[πλα τoυζ' χτυ-
πoιjoαν τα βqd'yια η τρυποι3ααν τα xoρμιd' τoυE.

Αλλo ι xυ λιoιjντ αν ?(α ι σπαQτ αρο6 oαν yτυ πη μ € -

νoι, d'λλoι o€qνoνταν yια να yλυτc6ooυν , ιilσπoυ

μια δειiτερη αφαiρα τoυE απoτ6λε|ωyε xαι d.λλοι

xεiτονταν πια αx[νητoι yια πd'ντα. Πoλλoi δ6yo-

νταν τη θανdαιμη oφαfρα τη ατιyμη πoυ 6'oεq-

ναν τQαυματιoμiνoυg αυvαδiλφoυg xαι €πε-

φταv μαξ[ τoυg αyxαλιααμ6νoι, βyd'ζoνταg απ6
τα βdθη τηζ ψυχηζ τoυζ την τελευτα(α xατd.ρα.
Στην (δια yoιiβα αναxατειjoνταν αiμα απ6 δυo,

τρ[α xαι τiαoερα xορμιd'. Σιyd'-αιyd' o 6yxog τoυ

τdyματog υπoyωqoιJαε πQoζ τη θd'λαααα. Mε-

ριxo[ xαλ'ιjπτoνταν π[oω απ6 τoυg τoiyoυg των

μαyειqε[ων' Αλλoι μ6oα ατην απελπιαiα τoυg

iπεφταν ατη θd.λαoαα 
'1αι 

πQoχωqoι1oαν rΙlαπου

τo νερ6 iφτανε μεχQι τo λαιμ6 τoυg. T6τε 6μω9
d'qyιoαν oι πoλυβoλιαμo[ xαι απ6 την α21ταιω-

ρ6 πoυ περιπoλoιjoε oε μιxρη απ6oταoη απ6 τo

νηo(. Επ(θεoη απ6 oτεριd' xαι θdλααoα, μ6νo η
αεqoπoρ[α €λειπε. Tα βοψητd' των πληyωμiνων
ioμιyαν με yιλιdδεg βqαyνig φωνiq -Mαg αxo-
τc|lyoυν d'διxα... Mαg δολoφoyoιjν... Α[αψoE, δo-

λoφ6νoι...o

O πρωταγωνιoτrjg τηζ σημεQινrjg εxδrjλω-
οηg μαξ( με dλλoυg 11 oδηγοιiνται στιζ σ[Qατιω-
τιx6g φυλαx6g Aυλι6ναζ,γ,αLτoγ Mιiιo τηg (διαg

1gονιdg παραπdμπoγται με αqxετοιig d,λλoυg

oτo 6γ"ταxτο oτρατoδιxεio Aθηνι6ν. Η δ(xη για
τηγ απoφυγri τηg δημoοιdτηταg διεξι1γεται στo

Λαιiριo οε oυνθrixεζ τQoμoχQατ(αg χαι πQoφα-
νoιig oτρειj.roδιx(αg. Tα Θ{ματα διxιiξoνται για
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στdση απ6 τoυζ θfτεE τουg. Aξιομνημ6νευτη η

παQQησ(α oqιoμι1νων διxηγ6ρων oτην δ(xη, oι
oπo6oι απ6 υπεqαοπιοτ6g μεταβλriθηlιαγ σε χα-

τηγoρoυg, αfμφωνα με την μαρτυρiα τoυ fδιoυ

του Kατoαρori. Η απ6φαoη τoυ στQατoδιxεfoυ

απαγγdλλεται στιζ 22-5'48: ΑPΣENΗΣ, KA-
TΣΑΡoΣ, ΠΑΛTAΣ, AMΠATΙEΛOΣ, Bo-
ΣNΙΔΗΣ xαταδιxdξoγται oε θιiγατo με ιi.ttiφoυg

3 6'νανττ 2' Η παμιpηφε( xαταδ(xη oδηγofoε
oτo εxτελε oτιγ"6 απ6oπαoμα, oc6θηxε η ξω{
τoυg 1d,ριg oτην ν"ατ6" πλειoι|-rηφ(α απ6φαoη τoυ

oτρατoδιxε(oυ.

'Eπειτα γυρνι1ει ωg φιλoξενo{μενog 6λεg τιg

φυλαx6g τηg Eλλdδαg. To 1953 βρ(oxεται στιζ

φυλαx6g Kεφαλoνιιiζ με τoγ μεγιiλo oειoμ6.
Mετd τιg πριiτεg oειομιxιJg δoνηoειg. oι ιJντoνεg

διαμαρτυρiεg των xρατoυμdνωγ, πQιγ εxδηλω-
θε( o xιiριog oειoμ6g, αναγxd,ξoυγ τoUζ δεομο-

φfλαxεg γα τoυζ βγιiλουν οτo προα{λιο xαι 6τoι

διαoι6ξoνται, μια χαι τo παλι6 βρετανιx6 xτ(ριo

των φυλαxι6ν oωριdζεται σε εqεfπια μετd μιοη
ι6ρα. To 1958 απoφυλαxξεται απ6 την Κdρxυ-

Qα χαι αρ1ζει νdοg αγι6ναE για τη επιβ(ωoη
τιdτω απ6 oυνε169 xυνηγητ6. To πιοτoπoιητιx6
xoινωγιxιiν φρoνημdτων θηλιι1 εξαθλ(ωoηg oτo

λαιμ6 1ιλιdδων αγωνιοτι6ν τηg αντ(οτασηζ, τoυ

οτερε( τo οτoι1ειι6δεg διxα(ωμα τηζ εqγαο(αg

oε δημ6οιo η ιδιωτιx6 ο1oλε(o ' Η γ,ατ' oixογ
διδαοxαλ(α απoμιJνει η μ6γη δι6ξoδog για βιo-
πoριoμ6, υπ6 τo ανηλε6g πυνηγητ6 τηg αoφd,λει-

αζ, τo φdβo των γoνιι6ν πoυ

βι1ξoυν οτο oπ(τι τουg τdτoιo
.,επιx(γδυγο, δdοxαλo xαι
δυοτυ1ι6g xαρφι6ματα συ-

μπoλιτι6ν μαζ φQoγτιoτc6γ.

To διdλειμμα xρατd,-

ει μ6λιg 9 1q6νια. 
-Γo 196],

oτην 1oιiντα τωγ συγταγμα-
ταρ1ι6ν, dφθαοε o 1q6νog να

γνωq(oει ο πQωταγωνιoτηg

μαζ χαι την εξορiα μετd τιg

φυλαx6g. Aπoφυλαxξεται
τo 7971 με ι6ριμη χαL χατα-
οταλαγμdνη την dνταξη τoυ

oτo KKE εοωτεριxoιi. Aπ6
τα γ6νιμα χαι παQαγο;γιxd,

L2

1ρ6νια τoυ xdθε ανΘρι6που, 22 ('ωE 51 1ρoνων,
o Παρ(oηg Kατoαq6g προo6φερε oτην πατρiδα,

τογ λα6 χαι τoγ αγcilνα 18 1ρ6νια απ6 την ξωrj

τoυ ωζ αντdρτηg οτo βoυνd xαι πoλιτιx6g xρα-

τorjμενog oε φυλαxdg xαι εξoρ(εg.

To μεταφQαστιχd τoυ 6Qγo

o Παρ(oηg Kατoαq6g 6μωE, oυγxρoτημ6-

νοg xλαoοιx6g φιλdλoγοg 61ει να επιδεξει χαι
oημαντιxd μεταφQαστιxd dργo. Yπηρετc6νταg

πdντα την λα1τd,ρα για το dνoιγμα τηg oxdψηg

των συγαγθρι6πων του, Θαυμαοτrjg τoυ αQχαιο-

ελλην ιxo{ xα ι δυτιxo ευ ρωπα'ixoιi δ ιαφωτιoμοrj,

μαg προο6φεQε στα νεoελληνιxd τα παραxdτω
6Qγα.

Α. Tην τgαγοlδiα τoυ Σοφοxλrj ΦιλoxτητηS,
τo δρdμα 6λων τιυγ αδιxημdνωγ χαι xαταδιωγ-

μ6νων απ6 την οxληρ6τητα τηg εξoυo(αg.

B. To μνημειι6δεζ dQγo τoυ Σοφoxλη oιδ(-
πoυg TιiραγγoE, αQχετμπιx6 δρι1μα πoυ ειorj-

γαγε στηγ ιoτoρ(α του θεdτqoυ τα ξητrjματα τηζ

βρεφοxτoνiαg, τoυ αγ6oιου dρωτα γιoυ xαι μd,-

γαζ, τηζ πατQoχτoν(αg xαι τηg αδελφoν"τoν(αg'

Γ. Tην τqαγοlδ(α του Eυριπ(δη Ιφιγdνεια εγ

Aυλ(δι, την oπoiα ευτιi1ηοε γα δει οε Θεατqιxη

παρdoταοη τo 2OΟ1, απ6 τo 2o Λ{xειο Ndoυ-
σαζ σε οxηνoθεο(α-σχηγoγQαφ(α Αλ6ξανδρoυ
oιxoν6μoυ xαι πρolτ6τυπη μουoιx( Πdτρου
Στo'tδη. Στoν πρdλoγo τoυ o μεταφQαoτηg επι-



xαλεiται την Kλυταιμνηoτρα πoυ εχστoμζει την

φoβεarj φQdση πQoζ τoγ A1ιλλdα: "Aν υπdρ1oυν
θεo(, θα ε(ναι μεγιiλη η ανταμoιβf oου, γιατ[ ε[-
oαι δ(xαιog, Aν 6μω9 δεν υπdρ1oυν, τ6τε γιατ(
γα τυQαγγι6μαoτε;> Aμφιoβrjτηση τηζ υπαρξηq
τωγ θεc6γ δημ6oια. Eδι6 πρdπει γα επισημdνoυ-

με διio θ6ματα: 1) την πoλυφων(α χαι εQευνη-

τιτι6τητα τηg ελληνιxηg φιλοooφ(αg xαι 2) Τo
πd"πιτι6 ν"αΘεoτιilg, μ6oα oτo oπo(o αναπτ{1θη-
xε αυτri η πγευματιxrj δqαοτηρι6τητα. Σε ποια
xoινων(α, αλrjθεια σε πoιo xαθεoτι6g , σε πoια
π6}"η_o'dλη τη Qoli τηE ιoτορ(αg- θα μπoρofoε
να διαλαλrjοει xανε[g μια τιJτoια αμφιoβfτηοη;

Δ. Toγ Eπιτιiφιo του ΠεErιxλ6oυg 6πωg τoν
διιjoωoε o Θoυxυδ(δηE, 6πoυ o παQηγοQητιx6g
λ6γog μεταβι1λλεται σε rjμνo για την αθηναixη
δημoxqατ(α.

E. Tην o{ντoμη βιoγqαφ(ατων αδελφι6ν Tιβ6-

Qιoυ }iαι Γιiιoυ Γqιix1ου απ6 τoν γιiλλο Λoμ6ν,
oι oπo(oι δoλοφoνt1θηxαν απ6 τoυg πατριx(-
oυζ, στηγ πρooπιiθεια τoυE γα δι6ooυν 1ωρdφια
στoυζ αxτημoνεg, οτιiqι στoυζ απελπιoμ6νoυE
xαι πoλιτιxι1 διxαιcilματα σε dλουg τουg xατoi-
χoυζ τηζ Ιταλ(αg.

ΣT. To θεατριx6 6ργo τoυ 0νoρ6 γτε Mπαλ-

ξdγ' <<Mεqxαντf, o επι1ειqηματ(αE>, μια τQα-

γωδfα με πQωταγωνιoτli το 1ρημα xαι την δι-
ιiβρωoη πoυ πQoχαλε( αυτ6, oτιg ανθριδπιγεζ
oυνειδrjο'ειg xαι αξ(εg. Πρι6τη μετdφραoη oτα
ελληνιxd.

Ζ'Tην μελ6τη τoυ Mαqο6λ Kο6γ με τι'τλο <<H

γQαφf", dgγo πoυ πραγματεrjεται τηγ εμφιiνιoη
xαι εξ€λιξη τηζ γQαφηE οε 6λεg τιg γλι6oαεg τoυ

x6oμoυ, απd τα σαγσχQιτιχd, 6ωg ταν,ιν6ξιτια,τα
ιγδιxιi τα αραβιxd, γλι6ooεg τηg Mεooπoταμ(-
αE, σημιτιχd, πqοxoλoμβιανι1 αμεQιχαγιχ6' τιαι
dλλωγ ωγ oυχ 6oτι αριθμ6g. Aξζει να oημειιi-
σoυμε 6τι η εν λ6γω μετdφQαση εxπoνriθηxε τo
1955, εγι6 βριox6ταν 6γxλειοτog οτιg φυλαx6g o
πQωταγωγιοτηg μαg.

Η' 'Βoγατο, αλλd, oημαντιx6τερo (oωg 6λων,
d,φηoα τoν Λoυxρriτιo xαι το πoιητιx6 του dργo
<Η Φιiοη των Πqαγμdτωvrr, γιατ[ για πρι6τη

φoQd παρουoιιiοτηχε σε oλoxληρωμ6νη μετd-
φQαση οτη γλι6οοα μαζ. o oπoυδα(og Λατ(νog

πoιητηg, μ6γαζ θαυμαoτrjg τoυ φιλ<iοοφου Eπ(-
χoυQoυ, εxλα'ixειjει την θεωρ(α τoυ Aθηνα(oυ
διδαοxd,λoυ. Eiναι τo 6πog τηg πρι6ιμη9 αλλι1

ηρωιx{g πqοoπtlθειαζ τoυ ανθρι6πoυ γα εQμη-

νε{oει τoν x6ομo χωQrζ θεοrJg xαι δαiμονεg,
απ6τα dτομα μ6χQι τo oιiμπαν , απ<i τον μαγγη-
τιoμ6 τιαLaα 6νειqα μ6χQι τoν αdqα χαι το γ"εν6.

Nα απαλλαyε( απ6 τιg δειoιδαιμoν(εg, τoν φ6βο
τoυ θαγd,τoυ χαι γα επιδιιiξει την χαταστηματι-
xri (την xατεoτημι1νη δηλαδ( xαι αδιατιlραxτη)

ηδoνrj. Σν"oπ69 τηs ξωηs χαι τηζ φιλοoοφ(αg τo
EY ZΗN.

Mιxρ6 απ6απαoμα απ6 το εν λ6γω 6qγo περ(
αφθαρo(αg τηg ιiληg:

o.'.βλ6πoυμε xd'θε αιiμα να φθεiρεται 2ιαι

παρατηρo6με πωζ 6λα λειcδνoυν xατd' xd'πoιoν
τρ6πo oτo π6ρααμα τoυ yρ6νoυ, xαι xqιjβoυν
τo πiι'λιωμd' τoυg απ6 τα μdτια μαζ. Κι 6μωE τo

oιjνoλo των πQαyμd.τωv εiναι φανεq6 Jτωζ παQα-

μiνει αx6ραιo. Γιατ[ τα oτoιyε[α πoυ ξεxoλλoιjν
απ6 xd'θε αc6μα τo μιxρα[voυν φειjyoνταζ απ'
αυτ6, ενιil μεyαλιilνoυν εxε[νo oτo οπο[o πηyα[-
νoυν. Αναyxdξoυν τα πqιOτα να παλιc6νoυν }{αι

τα d'λλα αντ[θετα να αxμd'ζoυν' yωρ[g να στα-

ματo6ν εxεi' 'Εται τo oιjνολo των πραyμd'των
ανανεriyεται 

'ιαι 
τα θνητd' 6ντα ξoυν πα[ρνoνταg

oτoιyεlα τo 6να απ6 τo dλλo. Αλλα ε[δη ανα-
πτιjoαoνται, d.λλα φθεfρoνται }tαι σε oιiντoμο
yρoνιx6 διd'oτημα oι yενι€g των tμιllυyων αyτι-
xαθιoτoιjν η μια την d.λλη μεταβιβdξoνταζ τη

δdδα τηg ξωig.'.,

Στo 84o χαι στo 86ο τεf1οg τoυ πεq,ιοδιπorj
<Nιdoυoτα> πQo 10ετfαg, δημooιε{τηχε εQγα-
ο(α τoυ Xρ{οτου Mπαταντξrj oγετοι6" με <τo με_
ταφQαστιχ6 dgγo τoυ Π.K.> απ'6πoυ δανειoτη-
xαμε πoλιiτιμα στoιχε(α xαι τογ ευχαQtoτοιiμε.

Απ6 τoγ Mαν6λη Aναγνωoτ<fxη πdλι, θα
αντληoω λ(γoυg oτ(γoυg για γα xλε(ooυμε την
οημερινri εxδrjλωoη μγliμηζ xαι απ6τιοηζ τιμliζ,
πoυ dγραιpε

<(yια τα φoqτωμ6να xαμι6νια xαι τουg βηματι-
oμoιig ατιg υyρ€g πλd.xεg'

yια τα πgoαdλια των φυλαxc6ν xαι yια τo δd.-

'aQυ 
των μελλοθανdτωνr.
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400 Xρovια αατρovoμ(αq

Απo τoV Γαλιλεo Γαλιλει
στoV Στ(βεV XoKι\nyK

Toυ Xαq(τωγα Toμπoυλ(δη,
Δq. αοτqοφυυιxηg

To Ι609 o Γαλιλ6o Γαλιλ6ι €oτρειlιε yια πρc6τη φoQd το τηλεαx6πιo στoν ουρd'νιo θ6λo xαι d'λλα-
ξε η ιoτoρ[α τηg ανθqωπ6τηταg. Συy1ρ6νωE o Γιoyd'νεg Κ6πλερ, με τoυζ ν6μoυ9 τoυ, επιβεβα|ωoε
τo ηλιoxεντριx6 oι1oτημα. Στα τiλη τoυ 17ου αιιΔνα o Ιoαd'x Nιo6τον με τo €ρyo τoυ, παvτρειiει
τoυg ν6μου9 τηg φιioηg τηg ΓηE με τoυ oυqανoιi xαι ειod'yει τη διiναμη τηg βαq6τηταζ σαν xυρ[αρ-
yη διiναμη των xινηoεωy των oωμd'των' H ανd'πτυξη τηg τεψνoλoy[αg των τηλεoxoπ[ων €φερε την
αναxdλυι/lη πoλλrbν ν6ων oυρανlων oωμd'των' πoυ 6λα παρiμεναν 6μω9 αατ6ρια xαι νεφελcilματα
του Γαλαξ[α μαg. Στιg αρy6g τoυ 20oυ αιιilyα ο 1aλμπερτ Αlνoτd'ιν αλλd,ξει τη φ{αη τηg βαρι|τηταE
xαι ειαdyει τη α7ετιx6τητα στo χdlQo ?tαι στo yρ6vo, αλλd' xρατd.ει τo o{μπαν oτατιx6. To 1929 τo
αιjμπαv αq1ξει να διαoτ€λλεται Ιlαι απoxτd' πoλλoιiE περιαα6τερoυ9 yαλαξ(εg διαφ6ρων μορφrΔν'
με την εqyαo[α τoυ'Εντoυιν Xd'μπλ. Moyτ6λα τoυ αιiμπαντoζ παQoυoιd.ζoνται oτα μiαα τoυ 20oυ
αιc6να ?(αι oι oπειρoειδηζ μoaφη τoυ Γαλαξ[α μαζ χαQτoyραφε[ται με την αναxd'λυιllη xαι yρηαη των
ραδιoτηλεαxoπιc6y. o ανταyωνιαμ6g των HΠΑ xαι τηg Σοβιετιxηg'Ενωαηg φiρει την ανdπτυξη τηg
διαoτημιxηζ ?1αι τoy πρrΙιτo dνθρωπo oτη Σεληνη τo Ι969' H διαoτημιxη φiρνει ?{,αι τα πρc1τα δια-
ατημιxd. τηλεox6πια να περιφiρoνται τηζ ΓηE xαι να ανο[yoυv τoν ?loσμιx6 μαg oρξoντα oε πoλιj
μεyd'λα βdθη. Παqdλληλα yτξεται xαι o πρcilτog Διεθνηg Διαατημιx6g Σταθμ69 ατιg αqy6g τoυ 21oυ
αιrΔνα σε συνεQyαα[α πολλιilν xqατιilν.

1. Aπ6 τo Γαλιλ6o Γαλιλdι μd26qι τoυE
πqι6τoυg nαταλ'6γoυE τωγ ιiοτqωv nαJ τo

μovτdλo τoυ Γαλαξ(α τoυ Χ6qοελ.

Σαν την Kυριαxri 15 Φεβρoυαρ(oυ πριν απ6
445 1ρ6νια, σllV π6λη Πξα τηg Ιταλ(αg γεννrj-
θηxε 6να παιδ( πoυ dμελλε να αλλdξει τηγ ιστo-

ρ(α τηE ανθqωπ6τηταE. 'Eνα παιδ( πoυ 6πωg
6λα τα παιδιιi riταν περ(εργo. 'oταν o πατιJραg
τoυ τoγ ιJπαιρνε ατην εxxληotα, αυτ69 αντ( γα
αxofει τoυg λατινιτιo(lg ιiμνoυg που dψελναν oι
ιερε[g χαι oι ιpιiλτεg, αυτ6g xoιτofοε τoυg πολυ-
dλαιoυg πoυ xgι1μoγταγ απd την oρoφη τηE εχ-
xληoiαg. Γιατ( dλλοι xoυγι6γταγ πεQισσ6τερo
απ6 ι1λλoυg; H περιdργειti τoυ αυτr] xαι dλλεg
περι69γειε9 λιiνoνταν oυνfθωg με πειρ<iματα
πoυ ι1xαγε o (διog. Η περιdgγειιi τoυ oυνε1iοτη-
xε αx6ψη xαι 6ταν €yινε 451ρoνι6ν. Αxoυoε για
6να 6ργανo πoU μπoQo6αε γα φdρειτο .,α6ρατo,

L4

oτα μιiτια μαg, 6ταν xoιτιlμε μ6αα οτo 6ργανo
αυτd. 'Hταν τo τηλεοτι6πιo πoυ αναχαλrjφΘηxε
τo 1608. 'Βγ"ανε 6γα o (διog xαι τo γfριοε οτoν
oυραν6, τo 1609' Kαι ιiλλαξε απ6 εxε( xαι πιJρα
τηγ ιστoQLα τηζ
ανθρωπ6τηταg.

E(δε 6τι η
Σελrjνη 61ει xρα-
τιiQεE, o 'Hλιog
€yει <<σliννεφα>>,

τιζ σημεQιν6g xη-
λ(δεg, ε(δε 6τι ο
Δ(αg riταν σαγ μtα
,rμπc1λαr>, δηλαδri
σαν τη Γη μαζ,
xαι ε(yε τdοoεριg
δoρυφdρουζ, σU-
τofζ που ol]μερα o Γαλιλ6o Γαλιλ6ι



oγoμdξoυμε δoρυφ6ρoυE τoυ Γαλιλdου, τουg

τιJoοεριg απ6 τoυg τoυλιi1ιoτoν 63 δoρυφ6ρoυg
πoυ ιJ1ει ο Δ(αg. E(δε 6τι o oυραν69 d1ει πoλ{
περιoo6τερα αoτι1qια απ6 6οα βλ6πoυμε xαι
6τι o Aυγεριν6g, δηλαδ{ o πλανητηg Αφqοδ(τη
d1ει φdοειζ σαγ τη Σελ{νη. Kαι 6λα αυτd δεν
τα xρd,τηο'ε για τoγ εαυτ6 του αλλd τα dδει1νε

oε 6λoγ τoν x6oμο. 'Eβλεπε 6τι ο'Ηλιοg ε(ναι
τo xdντρo του πλανητιxof μαg oυoπjματog xαι
61ι η Γη. Γι' αυτd xαι η KαΘo}''ιν"η εν"xΧηo(α τον

xαταδ(xαοε οε απoμ6γωση στo σπ(τι τoυ, χαι να
υπoγqιiψει 6τι αυτιi πoυ dλεγε rjταν λιiΘog. ΠαQ'
dλα αυτd, αυτdg δεν oταμιiτησε τιζ dρευνεg, xαι
ξεγ6λαoε oλ6xληqη Kαθoλιxη εxxληo(α με 6να

βιβλ(o, πoυ 6γραιpε λ(γo πριν πεθι1νει dταν riταν

68 1ρoνι6ν, τον <Διd,λoγo ανdμεσα στo Πτoλε-

μαix6 xαι Koπεργ(xειo odoτημα". 'Eνα βιβλ(o
απ6 τα xoρυφα(α στηγ ιστoQ(α του ανθρι6πoυ
οτη Γη. Σαν dλλοg Aριατoφι1,νηE διαxωμωδo6οε
την oτεν6τητα τoυ μυαλοf τηg επ(oημηE εxxλη-
o(αg x6ντρα στηγ επιoτημη.

o ι1,νθρωποE αυτ6g (ταν ο Γαλιλdo Γαλιλι1ι,

dνα μεγι1λo μυαλ6 xαι 6να9 μεγd,λog επιoτημo_

ναg.'Eναg πολυπρ<iγμοναζ που δεν Θυοiαoε την

ι1ρευνα χαι τηγ αλrjΘεια οτην μιoαλλoδoξ(α τηg

Kαθoλιx{g εxxληo(αg. Aυτ6γ γιoρτι1,ξoυμε εφd-

τoζ στo Παγxdομιo'ΕnoζΑoτρονoμ(αg οε 6λoν

τoν x6oμo. Toν dνθqωπo αυτ6γ, που πριν απ6
4Ο01ρ6νια για πρι6τη φoQd orjxωoε τo τηλεοx,6-

πιo στoν oυραν6 xαι dλλαξε τoν oρζoντα τoυ.

'Eνα τηλεοx6πιo, πoU αγ ε(1ε αναxαλυφθε(
o1τι6 1ρ6νια νωρ(τεqα, (oωg doωξε xαι τη ξωη
τoυ τελευταioυ oραματιoτη τoυ 16oυ αιcilνα, xαι
ενdg απ6 τoυg μεγαλ{τεQoυζ oραματιοτιJg 6λων

τωγ αιι6γωγ, τoυ Tξιoρντdνo Mπρoriνo. o φιλ6-
σοφoζ Tξιoρντι1νo Mπρo{νo ν"(ιητιε οτην πυgd
τηg Ιερd,g Eξ6ταoηg την αυγrj τoυ 17oυ αιι6να,
τo Φεβρoυιiριο τoυ 1600, γιατ( τ6λμηoε να πει
6τι υπdρ1oυγ εχατoμμ{ρια ηλιoι οτo Σfμπαν
ιiρα xαι εxατoμμ6ρια Γα(εg. Mια πρooβoλrj για
την Kαθoλιν'ηΕxν"}ιηo(α πoυ τoυ x6οτιoε τη ζωη,
σε μια απ6 τιg πλατε[εg τηg Pι6μηg πoυ oημερα

φ6ρει τo 6νoμd, του

Συγ1ρ6νωg με τι βιβλ(ο Sidereus Nuncius(o
αοτριx6g ξγελιoφdρog) πoυ περιλι1,μβανε
6λε9 τιg πιο πd,νω παρατηρηoειζ τoυ Γαλιλdo
Γαλιλ6ι, τυπιiγεται xαι ι1λλο dνα βιβλio, τo Αs-
tronomia nοva (N6α Aοτρoνoμ(α) τoυ Γιο1ιiνεg
K6πλερ πoυ επιβεβαιι6γει xαι μαθηματιγ"6' 6τt

τo xιJντρo του ηλιαxοf μαζ oυοτrjματog ε[ναι o

{λιοg χαι oι πλανrjτεg περιφ6ρoνται γfρω απ'
αυτ6γ oε ελλειπτιxdg τρo1ι6 g ν'αι 6γι ν'υν"}'"ιν"€g.

0γδ6ντα 1ρ6νια αργ6τερα o Ιoαd,x Nιotjτoγ
παγιι6νει τoυg ν6μoυζ τoU K6πλερ xαι εξηγε(
τoυg ν6μoυζ τωγ xινliοεων των oωμdτων με τη

δρι1oη μιαg δfναμηζ πoυ την ονoμιiξει βαρ{-
τητα. Στο xoρυφαfo τoυ dργo Principia Math-
ematica, απ6τo
1687, παντρεri-
ει τoυζ ν6μουg
τηζ ΓηE με τoυζ
ν6μoυg τωγ oυ-

ραν(ων oωμd,-

τωγ χαι δεi1νει
6τι oι ν6μoι των
xιν{αεων τωγ
oωμdτων εfναι
παγχιioμιoι.
Παρι1λληλα
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χατασχεU αξε ι
γ"αL τα πQ6τα
χατoπτQιχd, τη-
λεοxιjπια πoυ
απ6 τ6τε φ6ρoυν
χαι τo 6νoμd τoυ
xαι ανo(γει ιjτοι

για πdγτα τoυζ
αστQoγoi"ιιxof g

ορξoντεg στιζ
επ6μενεg γενε6g.

Στουg αιι6νεg
πoU αxoλo{Θη-
σαγ η τε1νoλογ(α

των τηλεοxοπ(ωγ dφερε τηγ χατασxευtj τερα-
οτ(ων xατoπτριxι6γ χαι διoπτριxι6ν τηλεoxo-
π(ωγ xαι παρdλληλα την αναxdλυιpη πολλc6ν

νεφελωμdτωγ αλλι1 χαι αστQιχι6ν oμηνι6ν. O
πρc6τog xατιlλoγog με περιoο6τερα απd εγ"ατ6

τετoια αγτιχει-
μεγα ουμπλη-

ρι6θηxε απ6 τoν

γι1λλο ερευνητrj
Tοαρg Mεoοιιj
τo |781, την (δια

1qoνιιi πoυ ι1vαg

μουoιx6g αλλι1

μαθη ματιπ6g,
αoτρoν6μoζ χαι
μεγιiλog χατα-
οxευαοτrjg τηλε-
oy'oπklν o oυ-
(λιαμ Xdραελ,

αγαxιlλυπτε χαι τoγ πλανriτη 0υραν6' o Xdρ-
oελ αγαxι1λυιpε xαι απ6 διjo φεγγdρια για τογ
Kρdνo χαt τoγ 0υραν6 αλλd παρoυo(αοε χαι τo
πρι6τo μoντdλo τoυ Γαλαξ(α μαg: 'Eνα μεγιiλo
δ(oxo γεμι1τo με dοτρα χαι τo ηλιαx6 μαg οf-
στημα οτo xιJντρo του. Kαγιjγαg αοτρον6μoζ για
περιοο6τερο απ6 140 1ρdνια δε μπoρofσε να

φανταoθε( dτι o Γαλαξ(αg μαg ηταν dναg απ6
τουg διoεxατoμμιiρια dλλoυg γαλαξiεg του Σi-
μπαντoζ γ"αι6τι μεριxd απ6τα αvτιxε(pιενα πoυ
εμε(g oνομιiξoυμε νεφελcδματα δεν εiναι τ(πoτε
d,λλο απ6 ιiλλoυg γαλαξ(εg. Aυτd dγινε στιζ αQ-

16g του 20oυ αιι6να απ6 τoγ'Eντoυιγ Xιiμπ}'.

\6

2.Λα6 τoυE πQ6τoυE γαλαξ(εE μdχQι
τη δ]αστη ψ.ni επoxη.

Τo 7929 οε μ(α δημ6αια qαδιoφωνιν"η ψετ6"
δoοη ο'τιg Η.Π.Α. o'Eγτoυιγ Xαμπλ απ6δειξε 6τι
υπdρ1oυν xαι dλλοι γαλαξ(εg εν"τ6gαπd τoγ διx6

μαg. Aργ6τερα μdλιoτα ιjxαγε χαι μια xατανoμrj
των γαλαξιι6γ oε ελλειπτιxoιig, οπειρoειδε(g xαι
ανωμιiλουg πoυ oτ6xει αqxετd, παλι1 αx6μη χαι
μ6χQι τιg ηpι6ρεg μαg. Aυτ6 6μωg που 6πανε τoυg

επιoτημoνεg να εxπλαγoιiν fταν 6ταν ο Xι1μπλ
απ6δειξε 6τι το Σf μπαν μαg δεν εiγαι oτατιx6
αλλι1 διαoτ6λλεται. o i\λμπερτ Aινοτdιν oτιg
αQχεζ τoυ 2Οoυ αιc6να εi1ε απoδεξει πρc6τα 6τι
o 1ρ6νog xαι o 1c6ροg ε(ναι dννoιεg oγετιν"€gxαι
δdxα 1q6νια αργdτεqα, το 1915, 6τι η βαρtjτη-
τα τoυ Nιofτoγ δεγ ε(ναι xαμiα δfναμη, αλλι1

ιδι6τητα τηζ γεωμετρ(αg τoυ χωQoχρ6νoυ xαι
εμφαν(εται εxε( 6πoυ υπιiρ1ει μd,ξα. oι λfοειg
dμωg των εξιοι6οεων τoυ βαρυτιxof πεδ(oυ του

ιjδιγαγ 6yα oτατtγ,6 Σ{μπαν, xd,τι πoυ o Xdμπλ
απ6δειξε 6τι ε(ναι λιiθοg με παQατηρηοειg πoυ
6'γ"ανε σε μαχQινof g γαλαξ(εg.

Αυτ6 το χQησιμoπo[ηοαν αργ6τερα, oτα

μιoι1 τoυ 20oυ αιι6να, o Γxdμoφ χαι ο Mπιiγτι
για γα πoυν 6τι τo Σιiμπαν μαg δημιoυργrjθηxε

με μ(α μεγdλη dxρηξη πριν απ6 περ(πoυ 15-10

διoεxατoμμιfρια 1ρ6νια. Tα πατιiλoιπα απ6 αυ-
την τη μεγciλη 6xρηξη τα αναxιiλυιpαν τυ1α(α oι
Πενξfαg xαι Γoυfλσoγ τo 1964 6ταν δofλευαν

Γιo1ιiνεg K6πλερ

Ιoαriπ Nιo{τον

Το ηλιοz"ει'τριzd oioτημα τoυ Koπ6ρνιxoυ



γtα τη βε}'τiιυ-
ση των xεραιιδr'
τηζ τηλεφcΙ]\'ι-

xηE εταιρε[α;
Mπελ. 'Ηταt,

μια αμυδρr1

αχτινοβοr'(α
υπoβd,θρου, 3

βαθμι6ν Kd)'βιr,

η -270 βαθμοf;
Kελo(ου πoυ
6ρ1ονταν απd
γ"6Θε oημε(ο
τoυ oυραr,(oυ
θ6λoυ, δε(γμα
τηζ αρ1ιz'r]g

6xρηξηs τηg δημιoυQγrαζ πριν απ6 13,7 διοεxα-
τoμμιiρια 1ρ6νια.

o 2og Παγx6ομιog Π6λεμog dφερε 6μωg
χαι τηγ τελειoπο(ηση τωγ ραδιοτηλεoγ"6πιοlν
γ"αι 6τoι ι1q1ιoαν να εμφανξoγται y"αLτ'α πρc6τα

μoντdλα του Γαλαξ(α μαg, πoυ στηQιγμdνα πια
σε παQατηρ{oειg dδει1ναν 6τι, 6γι μdvo εμε(g
δε βριoxdμαστε στo xι1ντρο εν6g οπειροειδo6g

γαλαξ(α, αλλd απd1oυμε απ6 τo xιiντqo τoυ

γ{Qω οτα 30 000 dτη φωτ6g. To φωg δηλαδrj πoυ
οτιjλγεται απ6 6γα αoτdρι που βρ(oxεταt oτo x6-
γτQo τoυ Γαλαξ(α μαg, θdλει 30 ΟΟΟ 1ρ6νια για
γα μαζ φτdοει' Kαι 61ι μ6νο αυτ6, αλλιi o ηλιοg
μαg ε(ναι dναg απ6 τoυg 20Ο διοεxατομμ{ρια
ηλιoυg πoυ υπι1ρ1oυγ στo Γαλαξ(α μαg. Δηλα-
δrj ε(μαoτε 6ναg πλανrjτηζ, πoυ πεgιοτριJφεται

γ{Qω απ6 ιjγα απ6 τα διοεxατoμμfρια ι1oτρα
πoυ υπdρ1oυν χαι βρ(οxεται x(ιπoυ μαxριd απ6
τo xdντρo εν6g τυπιxof γαλαξ(α, oε dγα Σ{-
μπαγ πoυ διαoτdλλεται. Αυτdg rjταν oι γνc6οειg
μαE για την Koομιx'i μαs θdoη.

Στα τ6λη 6μωg τιg δεxαετ(αg τoυ 1950 o ου-
νεχliζ αγταγωγισμdg των δrio υπερδυνdμεων
Η'Π.Α. xαι Σoβιετιxrjg'Eνωοηg, 6φερε χαι τoγ
πρc6τo dνθqωπo να αφrjνειτoν πλανrjτη αυτ6 xαι
να πcn6' χαι σε 6γα dλλο οc6μα τoυ πλανητιxof
μαg ουoπ{ματοζ, τη Σελrjνη. Παqι1λληλα 6φερε
γ,αL τα πρcδτα οrjματα πoυ o ι1,νθρωπog dρ1ιοε
γα oτιJλγει στoυζ ιiλλoυE xcιτo(κoυgτoυ Γαλαξ[α
μαg. Mπrjxαμε στη διαoτημιxrj επo1rj.

3. H διαοτημιιxη επoγη χαι ο τoυQι-
σψ6ζ ατo διιiατημα.

Tην 4η oxτωβq(oυ τoυ 195] χαι για τQειζ

μrjvεg πoλλo( ι1νθρωποι πι1γω oτη Γη ι1,xουγαν
ι1να oταθερ6 <μπιμπ, μπιμπ, μπιμπ>. 'Ηταγ τo
οrjμα πoυ εξ6πεμπαν oι τdoοεριg περα(εg μιαg
μιεταλλιxrjg οτqoγγυλ{g oφα(qαg πoυ περιφ6ρo-
νταν γfρω απd τη Γη οε μιdμιοη ι6ρα.'Ηταν o
πρι6τog τε1νητ6g δoρυφ6ροg o Σπο{τγιx 1, πoυ
εxτ6ξευοαν oι Σoβιετιxo(, για γα αxoλουθriooυν
χαι αQχετof ι1λλoι με τoγ Σπo{τγιx 2 dναν μljνα
αργ6τεqα με τoγ πρc6τo ,,αοτρoναdτη> τη μιχQli
oxυλ(τoα Λdιxα. Δεν dργηoε βdβαια γα εχτo-

ξευθε( o πρι6τog ι1νθρωπog τo \96t, o Γιοιiρι
Γxαγxdριν, xαι αυτ6g Σoβιετιx6g. Aυτ6 6.γ'ανε

τoν πρ6εδρo των H.Π.A. Tζον K6νεντυ γα υπo-
o1εΘε[ oτογ λαd 'toυ,6xι oι αμεqιxιiγoι θα ε(γαι
oι πρc6τoι πoυ θα πατrjοoυν ατη Σελrjνη πQιγ τo
τ6λo9 τηg δεxαετ(αg τoυ 1960. Kαι τηρηοε την
υπdo1εoη του.

Toγ Ιofλιο τo L969 τα πριiτα ανθρc6πινα
πdδια πdτηoαν oτo δoρυφ6Qo μαζ τη Σεληνη, με
τηγ απoστoλη Αpollo |L γ"αι oυνι11ιοαν με dλλεg
απoοτoλιJg μ6χQι το Δεx6μβQη τo 1972, 6ταν o

τελευτα(οg Apollo 17 dφηοε για πdντα τη Σελη-
νη. Διiδεxα dνθρωπoι xαι τρ(α o1(ματα μεταχι-
νrjΘηxαν γ"αL σε 6γα dλλo oυριiνιo oc6μα ενα6g

o Xιlμπλ xαι τo τηλεoxιiπιtj τoυ

Γιοfρι Γxαγxιiριv. o πρc6τog ι1'νθρωπog πoυ πdταξε οτo
διdoτημα
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τηζ Γηζ μαs.H
διαoτημιxrj βε-
βαια επo1ti αυ-
νεγtoτηlιε τ'ιιαL

με ιiλλεg απo-
οτoλdg χαι συ-
νε1ζεται μ€χQι
oliμερα. Tη δε-
γ"αετ(ατoυ |970
oτε(λαμε χαt τα
πρc6τα μηνrjμα-

τα στoυE εξωγriινoυζ με τo μεγαλrjτερo ραδιοτη-
λεox6πιo πoυ 61oυμε, 305 μ6τρων, πoυ βρ(oxε-
ται στo Aρεo(μπo ατo Πoυdρτo Ρixo.'Ηταγ 6γα
δυαδιx6 αliμα που 6δινε τιg oυντεταγμιJνεE μαζ
χαι τηγ ταυτ6τητ6' μαg. Aυτd, τα oτε(λαμε ιiμωg,

μαξf με 1αιρετ(oματα oε 55 γλιδααεg xαι πoιx(
λη μoυoιxrj xαι ri1ουE απ6 τη Γη μαζ, με dναν

1ρυo6 δ(oxo με οδηγiεg χaησηζ επιxoλλημ6νo
oτα διαoτημ6πλoια Vοyagers xαι Pioneers, πoυ
ουνε1ζoυν να ταξιδεrioυν μ61ρι οriμερα. Σε
40.000 1ρ6νια θα φτιiαουγ χαι στoυE πρι6τoυg

xcιτo(xoυg εν6g ιiλλoυ αoτριxoιi oυoτrjματog xαι
ελπζoυμε γα μηγ rjταν τα τελευταiα 1αιρετf-
oματd, μαζ πoυ oτελαμε στoυs φftoυg μαg εξω_

γliινoυg.

To 1990 εxτoξειiοαμε χαι το πρι6τo διαoτη-

μιx6 τηλεox6ττιo, τo Διαoτημιx6 Tηλεox6πιo
Xιiμπλ, πoυ oυνε1ζει γα πεQιφdgεται γιiρω απ6
τη Γη χαι γα μαg γεμζει με ν6ε9 πληqοφoρiεg

για τo oriμπαν. Σ1εδ6ν παρι1λληλα αρ1(ααμε
yα γ"(ιτασγ'ευdξoυμε χαι τoγ πρc6τo Διεθνrj Δια-
oτημιx6 Σταθμ6. E(ναι μια συγεQγαo(α πoλλι6γ
xρατι6ν xαι περιφdQεται oταθερι1γιjQω απ6 τη
Γη, πd,ντα με αστQoγαtiτεg επιiνω τoυ, πoυ διε-
νεργoriν πoλλι1 πειρ<1ματα. ΠαQ' 6λo πoυ η χατα-
oxευη τoυ ξεx(νηοε τo 1998, δεν d1ει τελειι6οει
αx6μη, αλλιi rjδη δdμηxε 6ξι επιoxdπτεζ, τoυ-
q(oτεg πoυ 6βλεπαν απ6 εγ"ε( τα οπiτια τουζ 1{,αι

την ανατολη τoυ'Ηλιoυ xdθε μιd,μιoη ι6ρα. Toν
διαoτημιxd αυτ6 oταθμ6 επto^ι('φτηχε χαι o με-

γι1λog επιoτημoναg Στiβεν Χ6ν"ινyx, πoυ dγιωoε
foτερα απ6 πoλλd 1q6νια τι θα πει να μπoρε(g
γα αιοθdνεααι ελε6ΘεQοE στιζ xιν{oειg σoU χαι
61ι δεμ6νog πd,νω σε αγαπηQιx6 xαq6το'ι. o Στ(-

βεν X6xινγx αναxιiλυιi.rε την αxτινοβoλ(α πoυ

φ6ρει τo 6νoμιi τoυ χαι ε6ναι η αxτινoβoλ(α πoυ
ετιπ6.ψπει μια μαrjqη τρriπα. Θα ε(ναι οι μαιiρεg
τρ{πεg οι τελευτα(ot ,rtld"Loιγ,oι>> τoυ oriμπαντdg

μαg; Αυτ6 Θα τo δεξει τo μdλλoν.

4. Tο μ6λλoν τηE αστQoνoμiαg.

To τηλεαx6πιo Xdμπλ θα αγτιγ'αταστα-
θε( την επ6μενη δεxαετ(α με τo τηλεoxoπιo
Webb, dνα τηλεox6πιο 6,5 μ6τqων oε α16oη με
τo Xιiμπλ πoυ ε(γαι 2,5 ψ€τρα, πoυ θα ανοξει
τoυE χoσμιxofg μαg oρζoντεg πολri περιoα6-
τεqo. To oυμβoλ6μετρο Lisa θα μαE δεξει αν
υπd,ρ1oυν βαqυτιxιi xι3ψατα χαι το τηλεox6πιο
Planck θα δοxιμιiσεt τη θεωρiα των 1oqδιiν.

Παριiλληλα χαι dλλα 6θνη 6πωE η K(να, η
Ιγδ(α χαι η Ιαπων[α dρ1ιοαν τoν αγταγω-
νιoμ6 για τηγ ν'ατdxτηoη τoυ πλανητιγ"ot

μαg oυoτliματog. Yπερμεγdθη oπτιxd oυμ-

βoλι1μετρα πdγω οτη Γη θα μαg oδηγ{αουν
ατιg πρι6τεg oτιγμ6g τηg δημιoυqγ(αg τoυ
αriμπαντog xαι γdoι xλd,δoι αoτgoφυoιxlig,
6πωg η αστQoσωματιδιαxη φυoιxri, θα μαg
δεξoυν αγ αυτ6 πoυ βλdπουμε χαι παQα-
τηροriμε ε[ναι μ6νο τo 4Ψo απ6 6τιυπιiρ1ει
oτo orjμπαν. To μ6λλον δηλαδrj τηE αστQo-

νoμ(αg πρoβλ6πεται λαμπρ6. Eυ1( μαg ε(-
γαι τo ανθρι6πινo γdνοg να γιoqτd,oει μετιi
απ6 4001q6νια μια (δια επιjτειo με αυτliν
πoυ γιoρτιiξoυμε εμε(g εφ6τoζ χαι τo αγ-
θρc6πινo γ6νog γα μηγ 61ει εξαφαγιoτε(

μ61ρι τ6τε.

o Στ(βεν Χ6xινyτι.
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Kτ[ριo ..MoυγγPΠ,,
'Evα παλ16 αρxowtκ6 orτη N6ouoα πoυ περlμ6vεl απoκατ6σταση

του Aλfξανδρου 0ικoν6μoυ
Αρμτ6κτoνα Mη1ανικori Διπλ. EMΠ

<Κτiριο Mοδyyρη, iνα πα"λιο αρyονuκδ που πεμμ6νει απoκατασταση))' ηταν το θipια διαλεξηζ πoιl

ορyανωoε η Εταιρ[rl' Mελtτηg τηq Ιoτορ[α-c τl1; '\'(t'ουσαζ Κ(χι τηq ΙΙεριοyηg <ο ΑριoτoτAληgι oτα ριioα
Ιανουαρiου με ομilητη τον αρyιτ6κτοναΑλiζα.ι'δρo olκονδtrιου, ποιl tΚανε καιτιg ριε}.tτεE αποκαταoταoηE

και επαναy"ρηιlηg του.

Tο κτ{ριo αyoραoτηκε τo 2003 απo την Εταlρε{α yru τη Mελ{τη τηg Ιoτορ{αq τηs Nαουσαζ Kαl τηζ

περιoyηg <Αριoτοτ6ληζr, με oκοπo να oτεyα'oεl τιq ριδνιμεE δραoτηριοτητig τηg' yαρη oε μεyd'λη δωρεα

τoυ αειμνηoτου Χριoτδδoυλου Λαναρα. oι 1ιt7ρι oημερα σξβαv*τιΙctζ ocοατικig ερ1,αo[εζ που iyουν
yiνει ατο κτiριο, !;i'ιιlαν με δcυρεtg' μlκρεg lj με^,,α.)'δτερεg, φilιοlν τηg Εταιρiαq, πoυ αyκαλιαoαν την δλη

προoπαθεια, αλλα και πρoσωπικη ερyαo{α' κυρiο.l -c τoυ προ!δρoυ τoυ oυλλo'7ου κ. Γιd'ννη Ευθυμιαδη.

Γενικιi δoν(αg _ Θqι1xηg (ΦEK 428l^114-5-2002). Η

Πρ6xειται για αοτιx,6 τριι6ρoφο παραδοοια- 1ρo,νoλoγ(α xαταoxευrjg τoυ δεγ τεxμηριc6νεται

xηs μoqφ{g xτ(ριo με αυλrj nou noroi;δ;;;, :T ]γ1* πηγli' εμμ6οωg 6μωg τoπoθετε(ται

τo διg γωνια(o oιx6πεδo επi τηg Πλ"';;;; λ- ο1o 
1ελ1υτα(o 

τι1ταρτo τoυ 19ου αι'' επo1η οι-

ματoλιiν (Πoυλιdνα) xαι των oδc6γ ,;;a;;: ':::tι11' αχμηζ τηg πdληg' Yπηρξε xατoιx(α

oυ χαι Πατριιiρ1oυ Aθηναγ6Qα, στηγ λiδ*,λ μ'}ι1l] :1ζ 
oιxoγιJνειαg Mο6γγρη' μ6χQι τo τdλοg

"Mεταμ6ρφωση" oτη Ndουoα. 'E1ει λQJλ: τns δ-ε1αετ(αg τoυ 1970' ενr|l oυνδdΘηxε ιδια(τε-

qιο'τε( ωg διατηqητdo, o6μφωνα με 'r" ;;;;il. 9:"Ψ :]" 
επoγη τoυ Mαxεδoγιxoιi Aγcilνα' φι-

Ι22|129-4-2002 απ6φαση τoυ YnouργoJffi;.- λoξενωνταg xαι xρrjβoγταE πολλdg φoρ6g τoυg

πρωταγωγ ιoτ€g εν"ε(ιηζ τη ζ περι6δoυ.

Η x{ρια 6ψη τoυ xτιρ(oυ ατην πλατε(α αρματωλc6ν (Πoυλιιiνα). Aριoτερd' πQιγ χαι δεξιιi μετι1 τιg εργαο(εg

απoxατdοταοηg
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H oιxoγ6vεια Moιiγγqη

o Κωγοταντfuog Moιiγγqηg, 6μπoρog xρα-
oιι6ν ατην A(γυπτo παντρεrjτηxε τη Mαqιyι6
Κολτοιixη xαι απ6νaηoαν dξι παιδιι1:

την Αγγελιxιfi, πoυ παντqειiτηχε τoγ Αλ6ξαν-
δqo Oιxον6μoυ

τoγ N(xο Moιiγyqη, πoυ πιjθαγε απ6 πγευμo_
γ(α ο'ε ηλιx(α 22 ετιt'w, μετιi τον A'Παγx6αμιο
Π6λεμo, ιiπoυ πηqε μ6QoE.

την Eλdνη, πoυ παγτQε6τη^ιε τoγ Kωγoταγτ(-
νo Λαπαβ(τοα

την Kαλλιιfπη' πoυ παντgεrjτηxε τον Παο1ι1-
λη Ιωdννoυ

την Bααιλιxη, πoυ παντρεriτηxε τoν Αλ6ξαν-
δρo Aγγ6λoυ χαι

τoν Aγγελιixη Moιiγγqη, πoυ rjταν απιi τoυg
πρcδτουg που ειαηγαγαγ τη συστηματιχf δεν-
δρoxoμ(α στηγ πεQιoxητηs Nι1oυο'αg, δημιουρ-
γιiνταg την ομι6νυμη φdQμα.

H αq1ιτεnτov.nη τoυ %τιQioυ

α. Κατανομf των 26ι6qων

To xτ6qιο xαταλαμβι1γει τo δυτιx6 τμrjμα τoυ
oιxoπιjδoυ oτην oυμβoλrj των oδι6ν Σωφρoν(-
oυ χαι Πατριιiρ1oυ ΑθηναγιiQα με την Πλα-
τε[α Αρματoλι6ν, εγc6 τo υπ6λoιπο τμrjμα τoυ
oιxoπιjδoυ ε(ναι xrjπog, η oτdθμη τoυ oπo(oυ

βρfoxεται 0.20 ψ περfuoυ ι|-lηλ6τερα απ6 την δι-
αμoρφωμdνη οτdθμη τηg οδori Σωφρoν[oυ, απι1
την oπofα γ(νεται χαι η πρ6oβαoη οτo xτ[ριo.
Axoλoυθε( τηγ χαQαχτηριατιxη τυπoλoγ(α των
αοτιxιiγ Mαxεδoγιxι6γ oπιτιι6γ τoυ 19oυ αι.
Συνδυdξει λιΘoδoμrj οτo ιoι1γειο χαι τoγ α'6ρo-
φο χαι τoατμdδεg οτoν β'6ρoφο. Στoγ α'6qoφo
υπι1ρ1ει οτεγαoμdνo 1αγιdτι (ημιυπα(Θριog 1ι6-
ρog) xαι oτον β'6ρoφo τριγωνιxdg πqoεξo16g
(oα1νιoιι1). H xεραμooxεπηgτoυ οτdγη προεξd-
χει πεQιμετριxd τoυ xτιρ(oυ. Διατηρε( αξιdλογα
τυπoλoγιxιi χαι μoQφoλoγιxιl χαQαχτηQι oτιτι6'
xαι εγτιiοoεται o'6να αξι6λογo παραδοoιαx6
οfγoλo'

To ιo6γειο, αυνoλιxof εμβαδof 207.57 ψ2,
ε(γαι λιθ6xτLστo, με το(1o πd1oυg Ο.70 μ περ(-
πoU πQoζ τιg πλευqdζ των oδι6ν Σωφρoν(oυ xαι
Πατq. Αθηναγ6qα χαι τηg Πλ. Aρματoλι6γ χαι
λεπτ6τερoυ9 το(1oυg 0.20-0'25 μ πQoE την πλευ-
Qιi τηg αυληg. Περιλαμβιiγει 6γαγ οτεγαoμιJνο

ημιυπαiθριo 1ιiρo, ωg oυνιJ1εια τηζ αυλrjg, την
ε(oοδo πQoζ τoυζ oρ6φoυg, τoυg αδιαμ6Qφω-
τoυg απoθηxευτιxο{g 1ιiρουg xαΘc6g xαι ιjνα

χ6Qo με ανεξdρτητη πρdαβαoη απ6 την πλατεiα
Aρματολι6γ, πoυ χQησιμoπoιofγταγ παλιιiτερα
ωg μιxρ6 xατιioτημα rj απoθrjxη.

o α' 6ρoφοg, oυνoλιxo{ εμβαδo{ 207.57 ψ2,
ε(ναι επ(αηg λιΘ6xτιoτoζ στα αντ(οτoι1α με τo
ιo6γειo τμrjματα, ενι6 oι λoιπo( τo(1oι του ε(-
ναι λεπτdτεQoι χατασxευαoμι1νoι απ6 orJνΘετη
λιΘoξυλoxαταοxευrj. Περιλαμβιiγει μια μιχQη
οι1λα, 6πoυ xαταλriγει τo xλιμαxooτιI,oιo απ6 τo
ιo6γειο τιαL αΙt' dπoυ ξεxινι1 μνημειι6δηg ξιiλινη
oxd}"α με τoQγαQιoτ6" τι6γlιε}ια πQoζ τoν dρoφo,
6να xfqιo δωμι1τιo 1ειμεqινrjg διαβ(ωoηg με
τζαxt, τo μαγειQε(o xαι ανdμεαιi τουg ι1να πα-
ραxdλι, πoυ ιJ1ει μετατQαπε( αε 1ι6ρo υγιεινrjg,
με πq6oβαση χαt απ6 τoυg δrjo 1ι6qoυg. Στη oυ-Το τξdz"ι οτo 7ειμοlι'ιd.τιz"o δοlμd'τιo τoυ Α' oρ6qoι'
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Qιt]ν στo μεταξoυQγε(oυ φτd,νει τα 2.50 μ'

o β'dρoφog, συνoλιxorJ εμβαδo{ 21|.52 ψ2,

d1ει λιθ6xτιoτo μ6νo τον τo(1o πρog την oδ6

Πατρ. Aθηναγ6ρα, ενιδ oι υπ6λoιποι τo(1oι,
εξοlτεριxο( χαι εσωτεριxo( ε(ναι λεπτ6τερoι,
γ"ατασγ,ευαoμ6νoι απ6 o{νθετη λιΘoξυλοxα-
ταοxευtj, που δημιoυργοfν 6ντoνεE αQχιτεχτo-
νιx6g πρoεξοxdg (οα1νιoιd) πQoζ την oδ6 Σω-

φρον(oυ. ΔιαρΘρι6νεται σε δfo μεγι1λα επ(πε-
δα, με υιi-rομετριxrj διαφοριi πεq( τα 0.70 μ, τα
οπo(α επιχoιγωνoriν μεταξf τoυζ με oν"6Χα, ν"αι

περιλαμβιiγει μια μεγdλη odλα πqog την ν6τια
πλευρd, xαι τdoοερα ιpηλoτιiβανα δωμdτια, στo

xαΘdνα απ6 τα oπo(α υπdq1ει τζdxι, ενc6 μετα-
ξf τoυg παqεμβι1λλoνται ιοdqιΘμα παραxdλια,

με ε(ooδo απ6 τα δωμι1,τια. H ανιοooταθμ(α των

δαπ6δων επαναλαμβdγεται χαι στtζ oρoφ6g xαι
βεβα(ωg crτιg οτ6γεg πoυ αγτιστοι1oιjν οτουg 1c6-

ρουg αυτofg. To xαΘαρ6 fψοg των 1cilρων τoυ

ορ6φου ε(ναι περ( τα 3.3Ο μ χαι το ταβι1,νι του

απoτελε(ται απ6 λεπτooαν(δεg xαι πη1ι1xια.

Oι π6ρτε9 ειo6δoυ προg 6λα τα δωμιiτια
των oρ6φωγ ε(ναι χαQαχτηQιoτιτ'ι(,g δ(φυλλεg

ταμπλαδωτιjζ, με πρoοεγμ6νο xd,oοωμα. Συνη_

θωg 1ρηoιμοπoιε(ται μ6νo τo 6να φιiλλο, εγιδ τo

dλλο παραμ6νει οταΘεq6, xαι ανο(γει μ6νo για
μεταφoρd επ(πλωγ xλπ.

Tο 6λo xτ(ριo γ'αχι3πτεται απ6 δ{o xεραμο-
oν'επε(g ξι1λινεg oτ€γεg, σε αγισoσταθμ(α 6πωg

Η ξιiλινη ο"ιdχα για τoγ B' 6ρoφo

νι11εια τoυ (διου επιπdδoυ ανo(γεται ο μεγdλοg
ημιυπα(θριog 1ι6ρog (xαγιι1τι) πoυ βλdπει πρog
την αυλη χαι oι βoηθητιxο( απoθηxευτιν"o( γc6-

Qoι πoυ τoγ oυγoδεfoυγ. 'oλoι αυτo( oι 1ι6ροι,
oι oπo(oι d1oυν 1αμηλ6τε-
ρο ελειiθερo fψοg απd τoυg

λοιποf g xfριoυg 1ιiρoυg τoυ

oρ6φου, χQησιμoπoιοfγταν
ωζ μεταξουqγε(o για τηγ
επεξεργαο'(α τoυ μεταξo-
ο'xι6ληxα χαι τιl)γ χouχoυ-
λιι6ν, xαι για τo λ6γo αυτ6
ε(γαι αρxετd πQoχειQo-

φτιαγμ6νοι, χωQ(ζ ιpευδορo-

φ6g xαι μεγdλα παρι1Θυρα.
To xαΘαρ6 fψog των xυqi-
ων 1ι6ρων τoυ oq6φoυ ε(γαι
περ[ τα 3.00 μ χαι τo ταβd,νι
τοι-l απoτελεtται απ6 λεπτo-
oαν(δεg xαι πηγdν"ια, ενι6

το fψog των βoηθητιτιc6ν γc6- Η μεγιiλεg oι1,}.εg τoυ B' oρ6φου
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την oδ6 Αθηγαγ6Qα. O α'6ρoφoE, με λιθιixτιστoυζ
εξαπερ ιπo{ g τoi1ου g dπωg αναφdρΘηxε, διαθdτε ι
τdοαερα xιiρια παqdΘυρα με ανασUQ6μενα υα-
λooτιioια πQoζ τηγ πλευριi τηg oδoιi Σωφρoν(oυ
χαι τηγ Γft. Αρματολι6γ ενιi πQoζ τηγ πλευqι1τηg
οδorj Αθηναγ6ρα υπι1ρ1oυν δrJo μ6νo xαγoνιxd
παgι1θυρα οτo 1c6ρo τoU μαγειQε(oυ xαι φεγγ(τεg
αεριoμοf, χωQrζ υαλοοτdοια, για τιζ ανιiγxεg τoυ

μεταξουργε(oυ. O β' 6ρoφog, χατασχευαομιJνog,
6πωg αναφ6ρθηxε, με α6νθετη ξυλoλιθoδομrj
(μπoυλμd) επι1ριoμ6νη (εxτ6E ηg πλευρdE πQoζ
την oδ6 ΑΘηναγdρα πoυ ε(γαι λιθ6xτιαrη, αλλι1
επι1ριoμι1νη επ(ηζ), o1ηματζει τqιγωνιxrig xι1,-

τoψηζ πρoεξo1dg (oα1νιοi), πoυ βoηθoι3ν xdπωg
στoν τετQαγωνιoμ6 xd,πoιωγ 1c6ρων τoυ oρ6φoυ.
Oι πρoεξo1dg αυτ6g υποβααrtlξoιπαι απιi πλdγιε g

ξfλινεE αrτηq(δεg. Στον 6ρoφο αυτ6 ανo(γoιπαι
πρog 6λεg τιg πλευq6g μια οειρd ανo(γματα (πα-

ριiθυρα), με τιg (διεg περ(rιου αναλoγfεg πλιiτoυg
πρog fψog (Ι:2)' ψε ανααυgι1μενα φfλα με xα[τια.
Σε dλα τα παριiθυρα υπιiq1ουν ξfλινα περιξι6μα-
τα (περβdξια) απd λεπτooαγ(δεg. Mε αιπfοτoι1ηg
μoaφiζ λεπτoοαν(δεg τoνζoιπαι oι αxμ6g τωγ τo(-

χωγ τoυ oριiφoυ, xαταx6ρυφεζ χαι oριξ6ιτιεg.

Στην 6ψη πQoζ τηγ αυλrj, οτα επ(πεδα του β'
oρ6φoυ, υπιiρ1oυν διio oειρ6g παραθ6ρων, (ανd
τι1ooερα oε xιiθε επ(πεδο), απ6 τα oπο(α d1oυν

αναφ6qθηxε, μια δ(gqι1τη χαι μια τρ(ρqι1τη, με
μεγιiλη πεQιμετQ ιχrj πρoεξo1rj.

β. Moqφoλογ(α

Aπd ιiπoψη μoρφrjg, οι
dψειg πQoζ τιζ oδofg Σω-

φρoν(ου xαι Πατρ. Αθη-
ναγ6ρα, 6πωgxαι πQoζ τηγ
πλατε(α Aρματoλι6ν, frσ-
goυoιιiξoυν εξαιρετιxιi εν-
διαφdqoυoα μoρφολoγιxri
διι1ρθρωη, χαQαχτη Qιστι-
xrj των γαoυoαiixωγ ασ[ι-
γ"r1ν oπιτιι6v τoU 19ου αι.
Tο ιο6γειο, εν"τ69 απ6 ην
μεγιiλη ξrjλινη π6ρτα ειo<i-

δoυ οτην αυλrj, d1ει ελιi1ι-
αrα αx6μη ανo(γματα, xυ-

ρ(ωg προg την πλατε(α Aρ-
ματολιi_lν, xαι δfo μιxροιig
φεγγ[τεg αεριομοf πQοζ
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γ"χειoτε( τα τρ(α, ενι6 ιJ1ουν παραμε(νει τα ξfλι-
να πλα[oια τουg. 'Eνα αx6μη xαγoγιx6 παqd.-

Θυρo πρog την αυλrj υπd,q1ει στoγ α'6ρoφo, ει'ιi'l

τα υπ6λoιπα ανo(γματα τωγ xλειιπc6ν 1ι6ρωι'τoυ
μεταξουqγεfoυ πoυ βλ6πoυν πQoζ τo 1αγιdτι,
6πaη τ'αι τα ιiλλα ανo(γματα των απoθηxι6ν αrο
ιo6γειo, δεν διαθ6τoυγ υαλoοτdoια. Tα ανo[^,,-

ματα αυτι1, οε oυγδυααμd με τα ξfλινα xαyxεt.α
χαι τα d,λλα οτoι1ε(α ατo 1αγιιiτι τoυ α' oρ6φoυ

xαΘιοτorjγ εξαιρετιxιl ενδιαφ6ρoυοα τη διd,ρθροl-

η χαι η μoρφoλoγ(α οτo εoωτεριx6 τηg αυλrjg,

6που τo xτ(ριo ,,ανo(γεται> σrο γοτιιi, αλλd διατη-

ρε(τoν φρoυριαx6, αμυvτιx6 τoυ 1αqαxτηQα στη\'

εξωτεριxrj περ(μετqo.

Tα xriρια δoμιxd, χαQαχτηQιστιxd, τoυ xτιρ(ου

ε(ναι η πεQιμετQιχrj λιΘoδoμrj, η oπo(α απoτελε[

μαξ( με τoν ξιiλινo oxελετ6 των δαπ€δωγ (υπoοτυ-

λι6ματα xαι δoxo(απ6 ξυλε(α xαοτανιιig αυγδεδε-

μ6να με μεταλλιxι1xαρφιd xαι ειδιxdg ειτορμ(εg)
χαι τωγ εoαπεριxιiν δια1ωριοτιν"ιilν τotγalv. τoν

φ6ρoντα oργανιoμ6. Θα πqιJπει να ημειωΘε( 6τι
ο αυνδυααμ6g τηg oγετιν'6' ιixαμπτηg λιθoδoμrjE

xαι o ελαιπιx6g ξfλινοg oxελετ6g 6δωoαγ oτoγ"τ(-

Qιo μια ελαoτιxoτητα χαι μια ιδιoου1νdτητα πoυ
του επdτρειpε ν' αrπdξει σε σεισμorjg για μια πε-

ρ(oδο πιiγω απι1 1Ο01ρ6νια.

Πριiταoη επαγdχQησηE τoυ χτιQ(oυ

Η αγορι1 τηg οιx(αg Mo{γγρη ιJγινε απιi τoν
Eταιρε(α <Aριoτoτ6ληE> με βαoιxd oτd1ο την
oτ6γαοη των δραοτηριoτrjτων τoυ σ' €να γ'τt-

ριo πoυ να εξυπηρετε(τ6oo τιE σημεQιγdg, dοo
χαι τιζ μελλoντιx6g ανιiγxεg τoυ, χαι παρι1λλη-
λα γα εxφqιlξει τηγ χεγτQιxrj ιδ6α 6λωγ αυτι6ν
των δραoτηριoτrjτων, πoυ ε(γαι η διαπjρηοη τηg

παρι1δοοηg χαι η ofξευξ{ τηζ με τιg οdγ1qο-
νεg απαιτrjοειg. Mε τα δεδoμ6γα αυτd χαι με
την θdοη 6τι oι ν6εg 1ρrjοειg θα πq6πει γα ε[γαι
ουμβατdE με την (δια τη φfοη τoυ xτιρiου, χαι ν'
απαιτofγ ι1οο τo δυγατιjν λιγ6τερεg επεμβι1οειg,
πρoτε(νoνται οι εξrjg νdεg 1qrioειζ στo xτ(ριo:

Ιοιiγειo: A6θoυoα oυγxεντριiοεων-διαλ6ξε-
ο.lν_ πρoβoλι6ν. Αx6μη, μιxρ6 παραoxευαοτrj-

ριo, λεβητοοτdoιο xαι εxΘετrjριo γλυπτιxrjg oτoν

ημιυπα(Θριo 1ιiρο.
.{ ιiqoφoE: Γραφεiα τηg Ε,ταιρε(αg, ξενιiναg

γtα τηγ φιλoξεν(α ξ6νων απooτολcilγ, oτα πλα(-
σια τωγ πoλιτιατιxc6ν ανταλλαγc6γ πoυ πQαγμα-
τoπo ιοιjγτα ι τ αγ"τιx6'.

B'ιiqoφoE: M6νιμη 6xθεο'η μιχQliζ xαλλιτε-

xνLγ"ηζ oυλλογrjg ειxαoτιxιiγ 6ργων xαι dλλεg
περιoδιxdg εxθ6oειg

Φυoιν"6', dλεg oι
απαιτοf μενεg επε μβι1,-
σειζ εχσυγ1qoνιoμo{ rj

εοωτεριxι6ν διαρρυθ-

μ(oεων Θα πραγματo-
πoιηθοdν χωQrζ xαμ(α
επ6μβαoη οτη μoρφj
τoυ xτιρ(oυ ' εν"τ69 απ6
αυτ6g πoυ περιγgιiφo-
γται στo πρoηγοfμε-
νo xεφι1,λαιo χαι πoυ
αφoρo6ν στηγ απoχα-
τCιoταoη τηg αρ1ιxηg

μoaφηζ τoυ χαι στηγ

βελτ(ωoη τηg oτατtν"ηg

τoυ αντo1rjg, ενι6 προ-

βλ6πoνται εγxαταoτd-
σειζ πoυ θα τo xαΘι-
ατοfν πρooβd,οιμo xαι
σε dτoμα μειωμ6νηg
ν"ινητ*ι6τηταg''oιpη πρog την oδ6 Σωφρoνfoυ (xfρια εfαoδog) μετι1 την απoπατd,οταoη.

23



Aραπιτσα
(Γεωλδγiα - Yδρoγεωλoγiα)

Πρ6λογoq
o πoταμ6q Aρ&πιτoα εiναι oτεν& oυν-

δεδεμ6νo9 με την ιoτορiα και την oικoνo-

μiα τηg Nd,oυoαq' Πηγdζει απ6 τo &λoog
τoυ ξioυ Nικoλ&oυ, στoυζ πρ6πoδε9 τoυ
Bερμioυ. Στη oυν61εια ακoλoυθεi μια δι-
αδρομη διio 1ιλιομ6τρων αν&μεoα απ6
καλλι6ργειεζ, για να μπει oτη Ndουoα και
vα τη διαo1ioει δυναμικd,, να κατηφορioει

μετd, oτoν κdμπo τηg Hμαθiαg, θωg 6τoυ
καταληξει oτην <Tdφρo 66>, διανιiονταq
περiπoυ 10 μλι6μετρα.

Η Αρdπιτoα oνoμdoτηκε 6τoι απ6 τη
oκoτεινη απ6xρωoη των νερcbν τηζ Kαι
απ6 τo δ6o9 πoυ πρoκαλεi το τoπio τηg,

καθcilq oμματiζει εντυπωσlαKofq καταρ-

ρdκτεq και η κοiτη τηq μ6oα oτην π6λη
εiναι βαθιd και απ6τομη. 0ριoμ6νοι θεωρoriν 6τι
τo πoτdμι στην αρχαι6τητα λατρεtioνταν ωq o
Θε6q'oλγανoζ, η πρoτoμη του οπoioυ βρ6θηκε
oτηv κoiτη τoυ.

Στιg 61θεq τηq Aρd,πιτσαξ, στην περιοxη Nυμ-

φαioν, υπηρξε στην αρ-

1αι6τητα η Σ1oλη τoυ
Aριoτοτ6λη, 6που o

μεγdλog φιλ6ooφog δi-
δαξε τoν M6γα Aλfξαν-
δρo. Στoν καταρρdκτη

Toυ |{iκoυ A. Κιiρoυ
Γεωλ6γoυ

των Στoυμπd,-
νων d,φηoαν

την τελευταiα
τoυg πvoη π6-

φτoνταζ oι ηρωiδεg Nαουοαiεq τo \822

για να μην υποδoυλωθoriν oτον Toιiρκo
κατακτητη.

Στα νε6τερα xρ6νια, τα νερd, τηg
Αρdπιτoαg βoηθηoαν oτη μεγdλη oικo-
νoμικη ανdπτυξη τηg Ndoυoαg, δι6τι

με την εν6ργειd τoυg λειτoriργησαν οι
μεγdλεg κλωoτoδφαντoυργiεg, oι μri-
λοι κ.λ.π. Eπioηg τα νερd, τoυ ποταμor5

υδροδoτοriν την π6\ και βoηθοfν στην
6ρδευoη του εriφoρoυ κ6μπoυ τηq.

o Θε6g oλγανog
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Γεοlλoγιz6g χι1Qτηζ τηg Nιioυοαg (ΙΓME)

H Γεωλογiα τηq Γ{ιiουoαq
Tο μεγαλriτερo (δυτικ6) τμημα τoυ Bερμiου

ανηκει oτην Πελαγoνικη Γεωλoγικη ζιbνη, ενιil
6να μικρ6 τμημα (oτα Aνατoλικd) οτην Aι1λακα
τηg Aλμωπiαg (ζcbνη Αξιori). Tα πετρcbματα εiναι
Mεooζωικηq - κατ. Καινoζωικηg ηλικiαq.

Στο κεντρικ6 τμημα τoυ βoυνoli oυναντοfμε
ιξη ματoγενη πετρcil ματα (αoβεoτ6λιθοι, κερατ6-

λιθoι, αργιλικοi oxιοτ6λιθoι, δoλoμiτεq κ'λ.π.)
Mεοoζωικηq ηλικiαg (Ιoυραoικ6 - Κρητιδικ6).
Στα νoτι6τερα υπ6ρxoυν εμφανioειq βαoικcbν
και υπερ βαoικcilν πετρω μd,των (περιδoτiτεq, δια-

βdoηζ, γeββροq κ.λ.π.) Στην ανατολικη περιο1η
(Ndoυoα 'Eδεooα) oυναντcbνται oτρcbματα

φλfoxη (εναλλαγ6q ψαμμιτcbν, κροκαλoπαγιilν,

o1ιoτoλiθων κ.λ.π.). Eπioηg 61oυμε πoλλ& ιξη_

ματoγενη πετρc[lματα με απoλιθcbματα φυτcbν. Η
Bfροια, η Ndουoα και η'Eδεooα εiναι κτιoμθνεg

πdνω oε π€τρωμα τραβερτiνη. Στην iδια περιo1η

oυναντιilνται πολλd, oπηλαια με 6μoρφο διdκo-

oμo απ6 oταλακτiτεg και oταλαγμiτεq (π.1. Σα_

ραντα Kfμαρεg).
o oρυκτ6q πλor)τoq τoυ Bερμiου περιλαμβil-

νει κυρiωq μ&ρμαρα (Koυμαριd, Nαoυoα) και

μικρd κoιτdoματα 1ρωμιτcΙlν, τα oπoiα πρoπo_

λεμικ& εκμεταλλεr5θηκαν ξ6νεq εταιρiεq για την

παραγωγη oιδηρoυ
To εtδog και η κλioη των πετρωμd,των oε ουν-

δυαoμ6 με τo κλiμα τηg περιo1ηq ευνoοriν την

6παρξη πoλλ6 υπ6γειων υδρoφ6ρων oριζ6ντων,
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70 πηγcbν κα1 σημαντι-
κrbν πoταμcilν στo Αν.
B6ρμιο.

Mερικ6q απ6 τιg oη-

μαντικ6τερεq πηγ6q τoυ
Ανατολικori Bερμioυ εi-
ναι οι παρακ0τω:

Πηγ6g ξioυ Nικoλdoυ
-Αρdπιτoαq
Tρiα - πtντε Πηγdδια
Ιoβ6ρια,
Kαραμπουρνdρι,
Κεντd,ρνη,
Moυoταφdq,
Kιofγκι,
Moυτodρεg,
Kουτoο6φλιανη
Mιxdλη βρfoη,
Tηg xc(lραg τo νερ6
Δραζiλoβο,

ξiα Φωτεινη,
Πρι6vια
Φdκα βρfoη,
Κoriτουλοg,
Γιοβdwα,
Ζωoδ6yog Πηγη,
M6γα ρ6μα,
Γαλ6ζι,
Ιταλικ&,
Σταυρ6g,
Xατζηντiνη,
Σιδερdκι,
Ανω Σfλι
Σ6λι,
Niοια Σελioυ,
Δι1αλωτη,
Γραμμ6νη
K&τω Γραμμ6νη,
?Ψιoζ Σωτηρηg
Πρoδρ6μoυ
Σιαμdγκου

oι πηγ6q...
oι πηγ69 τηq Αρ&πιτoα-q

προπoδεq τoυ Bερμioυ, στην
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τρo 483 μ. Eiναι καρατικig 7τηyεζ υπερ1εiλιoηq.
To νερ6 αφοf περ0οει μ6oα απ6 αoβεoτoλιθικd
πετρcbματα με τη βoηθεια ρηγματog, αναβλriζει
στην περιοxη αυτη μη μπορcbνταζ να διειoδrioει
oτα κατcbτερα oτρcilματα πετρωμdτων λ6γω του
υπoκεiμενoυ αδιαπθραoτoυ φλrio1η. Το εiδoq τηq
πηγηζ (καρoτικη) 61ει oυνθπεια τη μη oταθερη

βρioκor,ται στoυ-c

dκρη του Δημοτι-

H πηγti Δραξiloβoυ

oι πt1γεg τη: Αραπιτoα<

κot 6λooυq τoυ ξioυ Nικολd,oυ και σε υψ6με-
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παρoχ]1 τηζ αναλoγη με τα ατμoσφαιρικd κατα-
κρημνiσματα τηζ επoχηζ. Λ6γω τηg πoρεiαq τoυ
νερori μ€oα απ6 αoβεoτoλιθικd πετρcilματα εγει
μ1α σχετικη oκληρ6τητα (dλατα Ca), η oπoiα
δημιoυργεi πρ6βλημα στη μαγειρικη (βρdoιμo
οoπρiων). Mερικoi απoδiδoυν oτη oκληρ6τητα
αυτη και την εκδηλωoη πολλcbν περιoτατικιbν
1oλoλιθiαoηq η νεφρoλιθiαoηq στoυζ κατoiκoυq
τηq Ndoυoαg. oμωq παρ'6λα αυτ& το νερ6 τηg
Aρdπιτoαg oτιq πηγ6q εiναι διαυγdg, πεντακdθα-
ρo, με ελαφρd αλκαλικ6 PH και ευ1dριoτη δρο-
oερη γεfoη.
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JΤoρ,;,ad π*Γιii υ lραπ;iΓr,r5

Παροxη πηγd)ν
'oπωq φαiνεται στα παραπdνω διαγρdμματα,

τα oπoiα πρoκtiπτουν απ6 μετρηoειg τoυ T.o.E.B.
Ndoυoαg, η παρoxη των πηγcbν τηg Αρdπιτoαg
τα τελευταiα 1ρ6νια παρουoιdζει μια δραματικη
μεiωoη, κυρiωg τoυq θερινofg μηνεg, εξ αιτiαg
τηg ξηραoiαg:

H κυρiωq ροη
Kατεβαiνoνταg απ6 τo δημoτικ6 d2"oog τoυ

ξioυ Nικολdoυ η Aρdπιτoα oτην αρ1η διαρρ6ει
μια μεγdλη 6κταοη με καλλι6ργειεq (Λαζαρdoκα)
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Παρo1rj των πηγι6ν τηg Αρd'πιτοαζ τουE θερινoιig μrjνεg (Afγoυoτo) την περ(oδo 1938 _ 2008 (Για τo 1ρoνιx6
διι1,oτημα 7974 _ 1992 δεγ 61ουμε μετρι]oειg).
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o z'αταρqci7ιτη( τιυν Στoυμrπ(νιυr'
l(αι στη συVεχεια oΛoK^ηρη την πoλη. τηv oπoια

χωρiζεl στη μθση σχηματiζoνταζ 6να μoναδικ6
φαραγγι στα πετρc[)ματα τραβερτiνη.

Στη θ6oη Στουμπdνοι o1ηματiζεται καταρρd-
κτηg, 6πoυ τo 7822 θυoιdοτηκαν oι Nαoυσαiεζ

_i,ια \'α μην υπoταχτoιiν oτoν Tofρκo κατακτητη.
Στo oημεiο αυτ6 υπdρ1ει η ομcilνυμη γθφυρα και
ιιr'ημιεiο. Στιq 61θε9 βρioκoνται πoλλd, oπηλαια.

Kατd μηκog τηq 6xθηζ τoυ πoταμοιi εγκατα-
oταθηκαν oτιg αρ169 τoυ 20n" αιcilνα πολλd ερ-

7οoτdoια κλωoτoδφαντoυργiαq, τα οποiα χρησι-
μιoπoιofoαν την εν6ργεια τoυ ποταμoli με δικofq
του; υδρoηλεκτρικolig oταθμofq. Τα εργooτdoια
αυτd βoηθησαν την oικονoμικη dνθηoη τηζ πε-

ρ1oχηζ Eπioηq λειτoriργηoαν πoλλοi μriλoι πoυ
α}.εθαν oιτd,ρι, καλαμπ6κι και ooυodμι. Aκ6μη
τα oρμητικd και καθαρd νερd τoυ πoταμof xρη-
oιμoπoιοfνταν για τo πλιioιμo των ρoti1ων oε
pιπατdνια και νρτιoτ€λεg (νεροτριβdg), πoυ ηταν
εγκαταστημ6νε9 κοντd, oτη γ6φυρα <Mπατdνια>

To πoτd,μι xρηoiμευε Kαι σαν δ6κτη9 6μ μ6νo
των 6μβριων υδdτων, αλλ6 και των απo1ετεti-
σεων των oπιτιcilν και κdθε εiδουq oτερεcbν και
υγρcbν απoβλητων. Yπηρ1ε μd,λιοτα και η παρoι-

μiα <τα dxρηoτα εiναι για την Αρdπιτoα>. Σημε-

ρα λειτουργεi το vθo απo1ετευτικ6 δiκτυο, 6που
oυγκεντρcbνoνται τα νερd των απoχετεfoεων και
o Δημog καταβd,λει ιδιαiτερεg πρooπαθειεg για
τoν καθαριoμ6 τoυ πoταμoti. Md,λιoτα τελευταiα
oλoκληρcbθηκε τo πρ6γραμμα <ανdπλαoη τηg

Aρdπιτoαq) με την καταoκευη 6ργων εξωραt_
oμori κατd μηκoζ τηg 61θη9 του πoταμoti.

M6oα στην π6λη
υπd,ρ1oυν τ6ooερι9 γf-
φυρεζ (Στoυμπdνoι,
Mπατdνια, Παπαγιdν-
νη, Nοoοκoμεiου) που
ενcbνoυν τιg δfo 6y"θεg

και βoηθοfν στη συ-

γκoινωνiα. Eγκατα-
λεiπoνταg τη Nd,oυoα
τo πoτd,μι oμματiζει

]T ακ6un 6ναν uοναδικ6att

καταρρdκτη στη Θ6oη

<Kαoτανιcbτη>, αμ6oωq

μετd το δημοτικ6 πdρ-
κo Kι6oκι, 6πoυ με τα
νερ6 τηg Αρdπιτoαg oυ-
ντηρεiται μια 6μoρφη
λιμνoriλα.

Kατd μηκoζ τoυ πo-
ταμot 6γιναν μελfτεg

ie{

r :t --*l:-*

Φ:':r'*. '1ξ;,Φ,

Η γ6φυρα oτουg Στoυμπdνoυg
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Oι ντρι<π6λεg

για την εγκατασταση υδρoηλεκτρικ(i)ν σταθ μd)ν,
oρισμ6νoι απ6 τoυζ oπoioυζ ηδη λειτoυργofν.

Στoν κιiμπo...

Kατεβαiνoνταζ στην πεδι0δα τηg Nd,oυoαq, η
Aρd,πιτoα με τα νερd, τηg ποτiζει τον εr5φoρo κα-

μπo τηζ περιo1ηq, 6που καλλιεργo6νται μηλι6q,

ρoδακινι6q κ.λ.π.. Aπ6 τα νερ& τηq Αρd,πιτoαq
πoτiζονται 1 5. 14Ο oτρ6μματα.

Η Aρdπιτoα oμματiζoνταg ακ6μη 6ναν με-

γdλo καταρρd,κτη oτη θ6οη Mπα1or5τoι εγκατα-
χεiπει τoν τραβερτiνη και ακoλoυθεi ηρεμη ρoη.
Στη oυν€xεια περνd,ει απ6 6να ακ6μη oημαντικ6
αρ1αιoλoγικ6 xcbρο, τη Σ1ολr1 τoυ Aριoτoτθ\,
6πoυ o μεγ6λo9 Mακεδ6ναg φιλ6ooφoq δiδαξε
τον Mθγα Aλ6ξανδρo. H Σ1oλη ηταν λαξευμ6-
νη σε βρ6xoυg τραβερτiνη, 6που oμματiζoνται
πoλλd, oπηλαια. Στην περιομ αυτη oτη θθoη

Nυμφαioν υπdρ1oυν πoλλd Ιoβ6ρια, μικρθq πη-

γ69 που ρixvoυν τα vερd τουζ στην Aρdπιτoα.

Στιq εκβoλ6q...
Η Aρ6πιτoα εκβ6λει oτην <τ6φρo 66>, 6να

τεμητ6 καν&λι,
το oπoio κατα-
oκευd,oτηκε για
να συγκρατεi τα
νερ6 των μικρcbν
πoταμcbν και γεν1-
κd, να απoστραγ-

γiζει 6λα τα νερd
τηg περιο1ηg μετ&
την απoξηρανoη
τηg λiμνηg των
Γιαwιτocbν. Δυ-
oτυ1c[lq τo καν6λι
αυτ6 εμφανiζει
6ντονo πρ6βλημα

ρriπανoηg κυρiωq
την επo1η τoυ θ6-

ρoυq εξαιτiαζ των
πολλcilν λυμ&των,
πoυ ρi1voυν oι γε-
ωργικfq και &λλεg

βιoμη1ανiεζ των
Noμcbν ΠθλλαgΗ o1oλ{ τoυ Αριoτoτ6λη oτα Ιιτβ6ρια



.1.oμdδα Π.E. 2oυ Γυμναοioυ N&oυoαq, Πρ.Σx.
ετουg 1991' - 92 αAριiπιτσα τo πoτιiμι μαζ))'
1992.

5.Περιοδικ6 NΙAOYΣTA
6.Γ. Δημ6πoυλοq, Eιoηγηoη oε Σεμινdριo τoυ
KΠE Ndoυoαg. 2000
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8.KΠΕ Nαoυoαg, Αριiπιτoα το ποτιiμι μαg
9'Τ.o.Ε.B. Nι1:oυoαc

1 O. http : //w--.rro.,3 ru. g,

και Hμαθiαg καθcilg και των πoλλιbν φυτoφαρ-
μdκων πoυ χρησlμoπoιofν οι αγρ6τε9. Eυτυ1cil-c

τα τελευταiα xρ6νια λειτουργεi ο oταθμ6g βιo-
λoγικor5 καθαριoμo6 των αoτικc[lν λυμdτων τη-c

Ndoυoαq, ιiloτε τoυλdχιστoν oι απoχετε6oει9 τα
π6λη9 να μη ρυπαiνoυν επιπλ6oν τo πoτd,μι μαg.

Στην τdφρo 66 καταληγει fνα πολιi μικρ6 μd-

ρoζ των νερrilν τηg Αρd,πιτoαq, δι6τι μια μεγdλη
ποo6τητα χρησιμoποιεiται για την fδρευoη τη-c

Nd,ουoαq, μια ποo6τητα για τηv 6ρδευoη των
καλλιεργειcilν και επioηq εvα πoλr5 oημαντικ6

μ6ροζ απoρρoφdται απ6 τα αoβεoτoλιθικd πε-
τρcbματα. Kυρiωq τoυq καλοκαιρινorig μηνεζ,
6ταν ελαττcbνεται δραματικd, η παρομ των πη-

γcbν και αυξdνoνται oι ανd,γκεg τηg dρδευoηg δεν
περιooεriει καθ6λoυ νερ6 για να φθdoει oτην τd,-

φρo 66'

Bιβλιογραφiα
1.oμdδα Π'E' 3oυ Γυμναoiου
Ndoυoαg, Πρ. Σx. 6τoυq |99|
-92: κΒΕPMΙo το βουνδ μαζ))'
t993.
2.oμ&δα Π.E. 3oυ Γυμναoioυ
Nd,oυoαq, Πρ' Σx. 6τoυ9 1995

-96: <Aλoη και Πιiρκα τηq Nιi-
oυoαq>, Ι997.
3'oμ&δα Π.E. 3ου Γυμναoioυ
Nd,oυoαg, Πρ. Σx. 6του9 2004-
2005 αΑyιανικδλαE και Αριiπι-
τσα>>.

Σπrjλαιo ατη Σ1oλrj τoυ Aριoτoτ6λη

O xαταρρdxτηg oτo Mπα1ofτoι

Oι εγxαταοτdoειg του Bιολoγιxoιi Σταθμoιi N<ioυoαg
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Η <N6α Στραvτζα>
Γ'ΣYNEXΕlA

Aπ6 τη δεκαετiα τoυ '50 και μετιi...
o μπαρμπα Mητooq ΠενIδηE oυνεy[ζει τη διη-

yηoη του:

<To δι&oτημα τoυ εμφυλioυ πoλfμoυ πoυ μαζ
εixαν oηκcilσεl στη N6ουoα το 1ωρι6 ρημαξε,
γιατi ημαoταν αρκετ& 1ρ6νια φευγ&τοι. Mετd
τoν ψφ6λιo π6λεμo, oτη Στρ6ντζα επιoτρ6ψαμε
oικoγενειακrbq το 1'952' Aφησα τo εργοoτd,oιο
oτη N&oυoα, αo1οληθηκα με τα xωρdφια και
αν6λαβα π&ρεδροq.

Eκτ6q α1τ'ταoπιτια,πoυ o1εδ6ν 6λα μιoογκρε-
μioτηκαν γιατf ηταν απ6 πλιθιd, και η γραμμη τoυ
νερo6 ηταν oε πολf dομμη κατdoταoη. Nερ6
παiρνα με με κιoιiγκια απ6 τιc, ((τσιoυτσtoυ ρiκεq>,

μικρθg πηγeζ - βρυooιiλεζ του Koκ6\ και τoυ
Aρβανiτη. Για να μπoροιiμε να πiνουμε, β6ζαμε
μια φλoriδα ιτι&q, τη oτερειilναμε με λd,oπη και
θτoι γεμfζαμε τtζ μπofκλεg η τιg oτdμνεq. Σε
cilρα αν0γκηq παiρναμε αττ' xo μοναδικ6 πηγ&δι
πoυ υπηρ1ε στo πατρικ6 μαg κτημα.'Ηταν 6μωq

βαριi και τo μεταχειριζ6μαoταν
περιoo6τερo για πλ6oιμo. oι
τηyεq ηταν oτη <(Mdνα>, oτo
Γιαwακοβiτικο δρ6μο, αν&-

μεσα στoν Πρ6δρoμo και στη

Στρdντζα'

>Tα κιοr1γκια στο δiκτυo

ηταν παλι&,1ωμ&τινα και απ'τα
δ6ντρα fπιαναν ρiζεq, <αλεπι1q>

τιq λ6γαμε. Πoλλ6q και μακρι69
ρiζεq, οαν αλεποoυρ69. Bdζαμε
oιiρμα και τιζ τραβo6oαμε 6ξω,

γιατi 6λο βo6λωναν τα κιoliγκια
και δεν εi1αμε νερ6. Για π6τιoμα
oτα μηματα παiρναμε νερ6 απ'
τη Ndουoα, τo <<Σιαoιdκι>>.

>M6λιg αν6λαβα πd,ρεδροq,
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τηq EυγενiαgΖrfι}"ιoυ

oε λiγουq μηνεg ηρθε oυνεργεio απ'την Noμαρ-

fα για να επιoκευd,oει τη γραμμη τoυ νεροli.'oλα
αυτd γiνoνταν με τoν καομd, και τo φτυ6ρι. Δεν
υπηρ1αν μη1ανηματα ν' ανoiξουν αυλdκια.

>Tην πρc[lτη μ6ρα πηγαμε π6ντε &νδρεg,

προoωπικη εργαoiα. T6τε o υπεr5θυνοq με λ6ει:

<Α6ριo αν δεν 6ρθoυν δ6κα dνδρεg, θα πdρω τo

oυνεργεio και θα π6ω oτo Aρκo1c(lρι. Eκεi εiναι
6τoιμoι, μαg περιμι1νoυν"...Ρωτdω τo oυνεργεio
(αν σαζ φ6ρω 6λο τo 1ωρι6, θα γiνει η δoυλει&;>

<<τ6oο τo καλ6τερo!> με απd,ντηοαν.> T6τε oκf-

φτηκα: <Αμα τoυg 1&oουμε, δε θα γiνει η δoυ-

λει&. <Aμ6oω9 φιilναξα τoν Σταfρο Φoυντοfλη
και d,λλα τρiα παλικ&ρια και τουg εξηγιil: <Ar5ριο

τo πρωi πpiπεινα κυκλιΙlooυμε τo 1ωρι6, να μην
φr5γει καν6ναq &νδραg. oι δρ6μoι εiναι τ6ooερι9:

εγcb θα πι&oω τoν κdτω δρ6μo, εof τoν επd,νω,

εori πρog τη P0μιοτα κι εof πρoζ την πλαγιd που
π&με για τη Ndoυoα. Mε τα τoυφ6κια εοεiq κι
εγcb με το αυτ6ματo (εi1α απ6 τα TEΑ). Aλλιιbg
δε γiνεται, γιατi θα oηκωθεi και θα φfγει τo συ-

1954. oι νεαρo( φλoι N(xog Xατξηπdτρog xαι Aπ6oτoλoE Δρ6oog xoυβαλo{ν

1αλixι με τα xd,ρα για να οτρc6ooυν τoν xεντριx6 δρ6μo τηg Στρι1ντξαg χαι γα

γλυτιδοoυν επιτ6λoυg απd τη λιioπη.



νεργεio).

>/Eτoι, κιlκλcboαμε τo 1ωρι6 και δεν αφηoαμε
καν6ναν ανδρα να φriγει. Θυμ&μαι τo Γρiβα l'α
λ6ει φοβιoμ6νo9: < Bρε Mητoo, να μην 1doω τη

δoυλειd μoυ στo εργοoτ&oιo. '.> Kι εγcb τον απα-
ντησα: <Mε μια μdρα δε 1ανειq τη δουλειd ooυ.

Αλλd με μια μfρα, θα κdνουμε θργο για μια ξcυη.

να πiνoυμε καθαρ6 νερ6.>'Eτoι με την πα7"ικα-

ριd μαq, oιi:oαμε τo 1ωρι6, αφori τo κυκλcboαμε
oι iδιoι για να πdρoυμε πρooωπικη εργαoiα, για-
τi τα γρoνια εκεiνα δεν υπηρ1αv μη1ανηματα. κι
6λα γiνoνταν με τα καoμdδια. Tην ημ6ρα εκεir'η
6λο τo 1ωρι6 ηταν oτo π6δι: d,λλoι κoυβαλoυoαι'
oωληνεg, dλλοι foκαβαν τα xαντdκια, τα μικρα
παιδι6 6φερναν νερ6 για να πiνoυμε και oι γυναi-
κεg 6καναν τα πιo ν6oτιμα φαγιd... To καινοδρ-

γιο δiκτυo 6γινε με καλ€q γαλβανιζ6 oωληνεg καr

ψ6χpι oημερα πiνoυμε καθαρ6 και ελαφρf νερ6.

Πιilq χτiστηκε η εκκλησiα...

<<oταν εγκατασταθηκαμε oτο 1ωρι6, δεν εi-

1αμε εκκληoiα. Για πoλλ& xρ6νια 6βλεπα 6να

μικρ6 εικονooτdoι o'θvα δ6ντρo κουτoουπιdq,
δiπλα oτην τελευταiα βρrioη, του Γιcbργη Bογια-
τζ6γλoυ. Τo καντηλd,κι θκαιγε μ€ρα - νr51τα. Aρ-

γ6τερα 1τioτηκε 6να μικρ6 εκκληod,κι τoυ Αηlioυ

Kων/νου και Eλ6νηg, πoυ τo φρ6ντιζε μ61ρι τα βα_

θιd τηg γερdματα η
Π6λια Xαλδεoπori-
λου. Τη βοηθοfoε
κα1 η Kυριακor5λα
Ανδρfμoγλoυ.

>Eκκληoιαοτικ& 
:i

υπαγ6μαoταν στην
'Eδεooα. Tον παπd
τoν φ6ρναμε με τα

ζcbα. Θυμαμαι 6ταν
π6θανε o θεiog μoυ,

ηταν 1ειμc(lναg κα1

μεγdλη κακoκα1-

ρiα.'Ηρθα oτη Nd-
oυσα για να βρω
παπa. Πηγα oε 2-3

αλλ6 δεν 6ρ1oνταν.
Δw υπηρxε καν6-
ναg ν6μo9 να τoυζ

υπo1ρειboει. Λ6ω, αq πdω oτην Παναγiα, ηταν
n'αq καλ6q παπαc,, o παπd, Στ6λιoq' Tον λ6ω

θτoι κι ξτoι"παπα μoυ, αν δεν 6ρθειq και εo6, θα

τor, θdι.]roυμε μ6νoι μαq. Aμ6oω9 o παπd - Στ6λι-

o-c παiρνει τo καλυμμαf1ι κ6τω απ6 τη μαο1iιλη
και με τα π6δια, μoδoκεμα απ6 τα μ6νια καt τoν

α6ρα, φθd,oαμε στο 1ωρι6. Αq εfναι καλd...

<Τo Mdρτη τoυ Ι962, ημoυν πρ6εδρο9 τ6τε,

πηγα oτην'Eδεooα να βγdλω dδεια γdμoυ γ1α τo

Xρηoτο Bογιατζ6γλου. Mε την ευκαlρiα αυτη,

εκανα παρd,πoνα oτo Δεoπ6τη, γιατi δεν 6ρ1o-

νταν στη Στρ6ντζα παπdδεq να λειτoυργηoουν.
Τ6τε μoυ λ6ει: <oκ6φτoμαι να κdνω εκκληoiα
oτo 1ωρι6 σαζ, τιζ Mυρoφ6ρεg. Γιατt Kων/νoυ
και Eλfνηg 61ει ο Koπαν6g, ταΛευκdδια, το Γιαν-
νακo1cbρι. Θα 6ρ1oμαι να σαζ λειτoυργcil εγcb).

<Συμφωνcb Δ6oπoτα, αλλd oε καλcil να 6ρΘει9

oτo 1ωρι6 να λειτoυργηoειq και να το πειζ στoυζ

συγχωρtανorig μoυ. Θα oε κdνoυμε και τραπ6ζι,

θα oφ&ξουμε κατoiκι,>> τoυ απd.ντηoα.

>Πρ&γματι, κρd,τηoε τo λ6γο του. Tην ημ6ρα
των Mυρoφ6ρων ηρθε για πριilτη φoρd, oτo 1ωρι6,

μαζi με δυo παπ6δεq. To αυτoκivητo oταμd,τηoε

στo νεκρoταφεio κι απ6 'κει 6φθαoαν στο 1ωρι6

με τα π6δια, γιατi o δρ6μo9 εi1ε λd,oπεg και δε

μπoρofoαν να πρoχωρηooυν. Mαq λειτoιiργησε,
6βγαλε λ6γo και 6λoι ουμφωνηoαμε να μιoτεi η

T" χ.(;μ" τηg εxxληοiαg. Aριoτερd o Πoλdβιog Δρ6oog xαι δεξιιi o ΓιιiννηE Παυλfδηg

με τo θε(o xαι τα ανrjιilια τoυ.
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εκκλησiα <Mυρoφ6ρεq>. Tην iδια μ6ρα μπηκε o
θεμ6λιoq λiθog, 6να μπoυκdλι μ' €να yαρτi, πoυ
κdτι 6γραψε μ6oα o Δ6oπoτα9.

>Στη ουν€1εια τoυ κ&ναμε τραπ6ζι oτo oπiτι
τoυ Δημητρη Boγιατζ6γλoυ, γιατi εκεiνα ταγρ6-
νια καντηλαν6φτιooα ηταν η γυναiκα του η Φα-
νotiλα, που κρατotioε και το ταμεio τηg μικρηq
μαq εκκληoiαg. Aφori φdγαμε, λ€ει o Δεoπ6τηq:

γιατζ6γλου ' Aπ6 τ6τε ημουν παρcbν και ενδιαφε-

ρ6μουν για το κdθε τι πoυ εi1ε o16οη με τo 1ωρι6
μαζ.)

To o1oλεio και oι διioκαλoι...
o Πoλδβιog Δρ6oo9 θυμηθηκε με ιδιαiτερη oυ-

yκiνηoη τη δαoκαλα του Ελbνη Mηλoτ[δου, oταν

ηταν μαθητηg τηg τρ{τηg Δημοτικοδ.

<<T6τε 6μαθαγρdμ-

ματα. 'Yοτερα ηρθε
o Kcboταg Θανα-
oor5\g. Αξι6λoγog
δdoκαλog. Mπορεi
να μην 6βγαλε επι-
oτημονεg, yιατi"i1ταν
do1ημεg oι oυγκυρi-
εζ, πoλλη φτcil1εια.
'Eβγαλε 6μωq παιδιd
με αξιoπρ6πεια στην
κοινωνiα.

<oι oυνθηκεζ στo

1ωρι6 ηταν τριodθλι
εq. 'Eβρε1ε, γι6νιζε,
παγωνι69, κdθε μ6ρα
ο δdoκαλoζ μαζ πη-

γαινo6ρ1oνταν. Φ6-

dμ?Ψm_:tr1ryx3Γ-:-''

1962 oτα εγxαiνια τηg εxπληo(αg των Mυρoφ<iρων

<Σε βλ6πω δραoτηριo. Nα oε κdνω παπd, να 61ει βοg και κdτι παραπ6νω oτo δρ6μο. Συν τοιg &λ-

και η Στραντζα iNαν παπα.>> Nαι, αλλd τ6τε οι λoιg, τo o1ολεiο ηταν πρωi - απ6γευμα. Tο βρ6-
παπ6δε9 ζorioαν απo τα6ooδα τηg εκκληoiαq. To δυ πoυ 6φευγε για τη Ndoυoα, στην (ντριτo6λα>

1ωρι6 εi1ε 38 oικoγ6νειεq, τι 6oo- .]:ry:::],*:,]s,re*:ii::
δα να 61ει; Αoε πoυ η κυρd μου ;;s:1i' ,,..,,r..;]]]11,;:111,]l1;l

δεv ηθελε... 
'Yoτερα απ6 τηv επi-

σκεψη του Δεoπ6τη, τα πραyματα ;'
καλυτ6ρευoαν. Αρ1ιoε να γτiξετα'ι' ;i1*
η εκκληoiα l(αι με εντoλη τoυ ερ- tη*
γ6ταν κdθε εβδoμ6δα, με τη σει-
ρd,, €ναq παπαg απ6 τη Mαρiνα, τα
Λευκ0δια κα1 τo Γιαwακο1ιilρι.

>Στη Στρdντζα ημoυν πdρεδροq

μtyρι τo L9 63, oταν oικoγεvειακcbg
εγκατασταθηκαμε οριoτικd στη
Nd,ουoα. Για τιg αν&γκεq και τα
πρoβληματα τoυ 1ωριοti, tτpεγα
απ6 ν6ο παλικdρι. Πολλd 6μαθα
δiπλα oτoν π6ρεδρο Γιrilργο Bo-
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1960. Στo ο1oλε(o τηγ dQα τηg 1ειρoτε1ν[α-:

6βγαιναν λriκoι. Mια μ€ρα, κατατρoμαγμ6νoζ μαζ
λ6ει: <Xτεq με πηρε απ6 κοντ6 ψi'y"ρι τα σφαγεiα,
6να9 λδκog. Aφoιi δεν π6θανα απ6 καρδιd, εiμαι
τυ1ερ69!> Απ6 τ6τε πηραμε φ6βο και εμεig, κι
6ταν ερ16μασταν oτη Ndoυoα πηγαfναμε δfo

- τρειq μαζi!

<To o1ολεio μαζ παρ6λο πoυ ηταν μoνoθθoιο,
ηταν dρτιo. Γιορτ69, παρελdoειq, γυμναοτικ69
επιδεiξειg, πρωταθλητηg ο Πoλrlβιoq oτo fΨoζ.
Kdναμε και oτiβo, μπoριil να σoυ πω 6τι ημαoταν

oι πρcbτoι μαθητ69 πoυ κα-
ναμε επi κoντιil oτη Στρd,-

vτζα. Θ6ατρα. oκ6τq. ωδικη,
κ6ντημα, 6λα μαg τα μd,θαι-
νε o δdoκαλoq. Δεν περι-

γρd,φεται η καλooliνη τoυ.
To 1959, ιioτερα απ6 μια
καθfξ1oη πoυ δημιoυργηθη-
κε απ6 oειoμ6, τo o1oλεiο
κατ6ρρευoε και τα μαθημα-
τα oυνε1ioτηκαν oτo oπiτι
τoυ Σταμ&τη Δρ6ooυ.'Ηταν
oε καλη κατdoταoη, αλλd
ακατoiκητo, γιατi η otκo-
ybνεια τoυ εγκαταoτd,θηκε
oτη Ndoυoα και τo παρα-

1cbρηoε για να λειτουργηoει
oαν o1oλεiο. 'oμωg, 1ρ6νο

με τo xρ6νo oι μαθητ69 λιγ6oτευαν,yιατi 6λε9 oι
oικoγθνειεq, 6πω9 και oι δικ69 μαg, oιγd, - oιγd
εγκατθλειψαν τo 1ωρι6 και ηρθαμε oτη Ndoυoα'
To o1oλεio, ooυ λ6ω, δεν 6βγαλε επιοτημoνεq,
αλλ& 6βγαλε μια γενιd, δημιουργικη, τiμια, 6λοι
oικoγενει&ρ1εg.

<Mπoρεi να ημαoταν φτω1οi oτο 1ωρι6, αλλd
εi1αμε αξιοπρ6πεια στην oικoγ6νεια. o πιo οε-

βdoμιog γ6ρoντα9 ηταν o παππo'69 Γιανκag Ζt"-

κog. o,τι oικoγενειακ69 η κτηματικ69 διαφoρ69
παρουoιd,ζονταν, τιq 6λυ-
νε με τoν πιo αμερ6\πτο
τpoπo. H απ6φαoη τoυ

ηταν ν6μοζ κα1 τη o6βο-
νταν 6λoι. Tα ψcilνια τα
6καναν oι dντρεq, τη (σα-
κoriλα> 6μωq την κρατοιi-
σαν o1 γυναiκεg.

<Tα δικd, μαq oκιρτη-

ματα σαν νεαρoi, ηταν
oτη Ndoυoα. H γενιd μαg,
αγ6ρια και κoρiτoια, d,ρ-

χισαν να πηγαfνoυν στo
εργooτ&oιo ψετα τo '54.
Σμματioαμε d,λλη oπτι-
κη. oι περιoo6τερoι γ6μoι
των κοριτoιιbν γiνονταν
εκτ69 1ωριo6, κυρiωq oτηλναμνηoτιxrj φωτoγραφ(α των μαθητι6ν με τo διiαxαλ6 τoυg Kιδoτα Θαναoorjλη

μπρoαιιi απ'τo xτ(ριo τoυ o1oλε(oυ.
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Nd,oυoα κι ελ61ιoτoι oτα γriρω 1ωριd (Aρκο1cil-

ρι, Kοπαν6, Mαρiνα, Γιαwακo1ιilρ|. Tα κορiτoια
δioταζαν να πd,ρoυν 6ναν Πoλιiβιo π.y. γιατi με
τo δiκιο τoυg ηθελαν να φιiγoυν α:Ιt' τo 1ωρι6, με-
γ6λωoαν μθoα oτιg λioπεg... Tο 1951 ηρθε oτη
Στρdντζα τo πρc(lτo φoρτηγ6 και φoρτcboαμε την
προiκα τηq Bαoιλικηg Φoυντη, πoυ παντρεtiτηκε
oτη Θεooαλονiκη.

Ψυ1αγωγiα

H γενιd μαg ηταν πoδοοφαιρ6φιλη' Kd,θε Κυ-
ριακη ερ16μαoταν oτη Ndoυoα για τη μπ0λα.
Nτυμ6vοι dψoγα, εiχαμε ψπ6τεc, λαoτι16νιε9 για
τoν ποδαρ6δρoμo, μ€1ρι τα oφαγεiα. Eκεi τ1ζ

βγdζαμε, φoρoιioαμε τα καλd, παπotiτoια πoυ τα
κoυβαλo6oαμε στoν τουρβd (τ6τε δεν εi1ε oα-
κοr5λεg) και τ1ζ αφηναμε ωg επi το πλεioτον στo
oπiτι τoυ Φρdγγη.Aλλα εμεiq οι νfoι επειδη γυρ-
νοr5oαμε αργq, για να μην τoυζ ενo1λοfμε, τιg
αφηναμε oτα oφαγεiα κρεμασμ6νε9 oε κανd κα-
λαμiδι, για να μην βρεμoliν.

<Tιg απoκριθg, ανελλιπcilq ανεβαiναμε κdθε

βρdδυ. Tην cbρα πoυ θα φε6γαμε, ανταμcbναμε
6λoι μαζi 20-30 dτομα oτo ζα1αρoπλαoτεio τoυ
Αργfρη oτην πλατεiα, πoυ ηταν τo oτ6κι μαq.

<Απ6 μικρd ακ6μα, βoηθotioαμε τoν πατt'ρα

μαζ στα ζcbα. Tα βooκοfoαμε, τα ταiζαμε, τα κα-
θαρiζαμε.'oλα τα oπiτια εi1αν και μια τρriπα την
<ανεμiδα>, για να μπαινoβγαiνει η γdτα. Τα παι-
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xviδια μαg ηταν με απλd μ6oα:
oτεφd'νια, o6νγκια, παγαπαν o
κλπ. oταν παiζαμε στη γε1τo-
vιd και καθιbq ημoυν o μεγα-
λfτερog απ6 τα π6ντε αδ6ρφια
τηg oικoγ6νειαξ, η μdνα μαg
παντα εμ6να φcbναζε για τ1ζ

δoυλει69. Kι εγιΙl, καθ' 6τι ...
διπλωμdτη c' απ6 τ6τε, απευ-
θυν6μενo9 oτoν αδελφ6 μoυ,
fλεγα: <Λευτ6ρη, η μd,να oε

φωνdζει!...>

<Kdθε Κυριακη, αφoιi τε-
λεiωναν oι δoυλει6c, απ' τα

ζc[lα, φoρoriσαμε τα καλd μαg
ροlixα και μαζi με τoυζ με-
γdλουg, διαoκεδdζαμε με τoν

φωνoγρdφo. Tην Παοκαλιd, μια και ηταν καλη
ανoιξιdτικη μ€ρα, oι μεγdλoι μαζευ6ταν oτoν
πλd,τανo κι εμεiq τα παιδιd δiπλα, oτ'αλcbνι τoυ
Tζo6ρου με τα πανιiψηλα δρ6νια δ6ντρα. Mε-
γdλoι γιατροi λ6νε 6τι, 6ταν υπd,ρ1ει φ6λλωμα
απ6 δρ6νια και καραγ&τoι, 6ταν δηλ. ευδoκιμoιiν
αυτd, τα δ6ντρα, επιβιcilνει dριoτα κι o ανθρc[lπι-
νoζ oργανισμ6ζ.

<Αξ61αoτη θα μoυ μεiνει η Αν&oταoη τoυ
|95]. Επει'δη δεν εi1αμε παπd, oτο 1ωρι6, τo M.
Σdββατo ηρθε να μαζ κοινωνηoει o παπα-Σω-
τηρηg Biλτοιοg, πoυ ιερoυργoιioε oτo Γιαwακo-
1cilρι. o πdρεδροg αφor1 oυμφcllνηoε μαζi τoυ να
6ρθει και για τo Xριoτ6q Aν6oτη, ρcbτηoε πoια
παλικ&ρια θα πηγαιναν να φ6ρουν τα μεo&νυ1τα
τoν παπa' Aμ6oω9 προθυμoπoιηθηκαμε εγc[:, ο
Γρηγ6ρη q B ογιατζ6γλoυ, Kcδoταg Zαντικ6πoυλoq
και Aιμiλιoq Tζοr1ρog. Mεodνυ1τα ξεκινηoαμε με
6ξι dλoγα, τα δr5o ηταν για τoν παπα και τoν ψdλ-
τη. Στην επιoτρoφη, αφor1 τoυg πηραμε, μπρooτd,
πρoxωρor5oαμε δ6o dτομα πoδαρ6δρoμο κρατcb-
νταζ τιζ oυρ69 απ' τα ζc[lα, για να μην 1αθοr5με
μ6oα oτο oκoτ6δι, ενcb οι dλλoι ακoλoυθorioαν.
Eμεig ανoiγαμε δρ6μo, γιατi τo μoνoπdτι ηταν
oτεν6, γεμd,τo τoαλιd, π{τpεg, λ&oπεq, ρ6ματα'
'Eτoι φτ6oαμε στο 1ωρι6 και κdναμε Ανdoταoη!

<Στο 1ωρι6 μαg ημαoταν 6να νταμdρι και πoλf
δεμ6νoι μεταξιi μαg. Γι' αυτ6 και τcbρα ακ6μα,
6πoιο παλικdρι παντρευτεi κoπ6λα απ'τη Στpα-

oι μαθητ6g xαι o δdοxαλog.



βoor.6g τηg Στριiντξαg ).

ντζα, θεωρεiται δικ6q μαζ. oπωζ και τoν αδελφ6

σου Γι(Ι)ργo, παρ6λo πoυ ηταν πρooωπικ6ζ μoυ

φiλoq απ'τα παιδικ& μαq 1ρ6νια, 6ταν πηρε τη

Bαοοfλα, τoν θεωρηoαμε δικ6 μαq 6νθρωπo.>

H εγκατιiλειψη τoυ χωριof
>Απ6 τα μ6oα τηq δεκαετiαg τoυ '60 τo

1ωρι6 d,δειαoε..., oλoκληρωνει τη διηyηoη τoυ

o μπαρμπα Mητoog Πεν[δηq, )μiα - μiα οικο-

γθνεια, 6ρ1oνταν για μ6νιμη εγκαταoταση στη

Nd,oυoα. Tα παιδιd μαq μεγdλωσαν κα1 6πpεπε

να π&νε oτο Γυμν&oιo. To o1oλεiο μαq ηταν μο-
νοθ6oιo, δεν μπορoriσαν να μd,θoυν καλft γρdμ-

ματα.'Eτοι κι εγω πηρα την oικoγ6νει6 μoυ και
εγκατασταθηκαμε οτη Nd,oυoα. Στο xωρι6 6φη-

σα μια επιτρoπη: τoν Tdκη Ζαντικoπoυλo, Θανα-

oη Mπoυγd, και Θανd,oη Mυλων& και τουg εiπα:

<6πωq κρατηoαμε τ6oα xρ6νια τo 1ωριo, τιilρα

θα αναλ&βετε εoεiq".

>oι τελευταiεq oικογθνειεζ πoυ 6φυγαν το

|967, t7ταν τoυ Σταιiρη Φoυντοr5λη, τηg Eλ6νηg

Φoυντη, τoυ Aπ6oτολου Φουντη, τηζ Eυταλiαg

Σιρiδη και τηζ Ζtκoν Eλ6νηg. To 1968 η oικoγ6-

νεια τoυ Γιιilργη Λαπατα ηταν η τελευταiα πoυ

απo1αιρfτησε τo 6μορφo 1ωρι6 μαg. Tα oπiτια
εγκαταλεfφθηκαν και τα περιoo6τερα απ' αυτd,

ηταν μισoγκρεμιoμ6να.
Σε καθημερινη β6oη πη-

γαινoερ16μασταν στα χω-

ρd,φια μαζ και ανταμcbνα-

με 6λοι οι Στραντζαληδεq
στo πανηγr5ρι, oτιg <Mυ-

ροφ6ρεq>.

>Aφo6 φriγαμε
6λεq oι οικoγ6νεtεζ και

; ηρθαμε vα μεivoυμε στη

Nd,ουoα στην περιoχη τoυ
Αη - ΓιcbργΙ, Υια να εiμα-
oτε 6oο γiνεται πιo κoντ&

oτo 1ωρι6, τ6τε ηρθε oτη
Στρ&ντζα τo ρεliμα, τηλ6_

φωνo, 6γιναν oι δρ6μοι.
oμωζ 6λoι εi1αμε φliγει.
Αυτ6 ηταν. Yπoφ6ραμε
oτη Στρdντζα, αλλd δ6ξα
τo Θε6, 6λοι κdναμε oπi-
τια στη Nd,oυoα και εiμα-

oτε καλd!

Πα μια δεκαπενταετiα περ[που, ο oικιoμ6q

τηζ N. Στραντζαq εyκαταλε{φθηκε απ6 τoυζ κα-

τofκoυg τηζ, oι οπo[oι' 6πωq ηδη αναφbρθηκε'

εyκαταoταθηκαν στη Nαoυoα. Β[βαια καθημε-

ρινα πηyαιναν στα κτηματα τoυq, αλλα τα oπ[τια

oιyα - oιyα κατ6ρρεαν. To Ι978 με πρωτοβoυλlα

του Xρηoτου Πεν[δη, oyηματfoτηKε μια πρoσω-

ρινη επιτρoπη' πρoκειμ6νoυ να αντιμετωπιoθoδν

τα πρoβληματα τoυ oικιoμoδ. 'oμ'q παρ'6λε9 τιg

πρooπαθειεζ πoυ tyιναν, ιδια[τερη ανταπδκριoη

δεν υπηρξε. Tο Ι984 o Γιcbρyoq ΦoυντοδληE του

Σταδρoυ, παλικαρι τ6τε 24 ετcbν ξεκlνηoε με ιδι-

α[τερη επιμoνη μια καινoυρyια πρooπαθεια yια να

ανασυyκρ oτη θε[ o ο ικιoμ δ q' Πηy αiνoνταg < πδ ρτα

- πδρτα> κατ6ρθοloε να συyκεντρcboει τoυE oυy-

yοlριανoδq τoυ καt να απoφασιoθεi η δημιουρy[α

ενδg Συλλοyoυ' Παρα τιg μεyαλεE αντιζoδτητεg

πoυ παρoυσιαoτηκαν, ιδρδθηκε τo ]986 o <Σδλ-

λoyog Πρooφδycυν N. Στραντζαζ> με 200 περlπoυ

μtλη και πρoεδρo τoν [διο, και ξτoι ξεκινα μια
καινoδρια περloδog yια τoν 6μορφo αυτ6 oικιoμ6,

oτην οπolα θα αναφερθοδμε oε καπoιο μελλoντι-
κo μαg oημε[ωμα.

t) i. j ::
.:
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Σε oτfxo ελεUΘερo η εμμεTρo

Tb πolημα που ακoλoυθε{ τιμηθηκε με τo Β'Βραβε[o Πo{ηoηE oτoν Πανελληνιo Mαθητικδ

Λοyoτε(νικδ διαyωνιoμδ Ποiηoηq και Διηyηματoζ, πoυ διoρyανrΙlθηκε

απo τoν Moρφcυτικ6 Πoλιτιoτικδ oμιλo Πετρoδπoληq Αθηνcbν' Στο

διαyαlνιoμ6 6λαβαν μ6ρog 400 μαθητ[g Γυμναolcυν και Λυκεlrυν

απ' δλη την Ελλαδα. o νεαρ69 μαθητηq τηζ Β' ταξηq τoυ Ιou

Γενικoδ Λυκεfoυ Nαoυoαg Λαζαρoq Mητoκ1πoυλog δ6μηκε ηδη τα

oυyyαρητηριατoD Διευθυντη Και των καθηyητcbν τoυ oyoλε{oυ τoυ, αζ

δεxτεl τcilρα και τα δικα μαg!

του Λιiζαρoυ Mητoκ6πoυλου
Aν υπηρξα με πoτΕ...

Koπ6λα ωpη
μ' απ6κοoμη στα μd,τια λ&μψη
τo εiναι μoυ στo εiναι τηg

αν πραγματικd υπηρξαμε κd,πoτε κι oι δυo'

Kαι τωρα με την παρd,νοια oτo βλfμμα
oκορπ6ει Ψυχρα 1αμ6γελα που 1d,νoνταlστη
οιωπη
και ψελλiζει πεθαμθνα ρεφραiν
απ6 τραγor5δια εν6q μακρινori ξε1αoμ6νoυ
καλoκαιριoιi
μ6νο για μαζ, τα παιδιd τoυ 1ειμcilνα,
τoυζ πρωτεργ&τεg αυτoti τoυ αλλιcbτικoυ τ6λoυq,

τoυg ταξιδιcilτεq που πioτεψαν σε μ1α υδdτινη

oεληνη.
Mαζi, oαν αδ6ρφια διαβαiνoυμε τo κατcbφλι τηg

νfμαg

'Εμμετρο,

μιαζ πιo παλιαq oxoληE' το oτιyοδρyημα τoυ

Δημοoθ6νη Mητoαλα, θα yfνoνταν εδκoλα

τραyo6δι ''.τω καιρcb εκε{νω!

του ΔημοoΘfνη Mητoαλα
'Eριυq
Mιαq αποκριdg τo βρd,δυ
'Eρ1εται η καλη μoυ μoiρα
Kαι μoυ λ6ει αμα oα 1d,δι
Tηg αγdπηg σoυ η πλημμfρα
Θα οε ττνiξει, αυτ6 το βρ&δυ
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νιcbθoυμε τoυq ηxoυg, 6να oτερν6 πικρ6 1d,δι

oτιg ψυ16q μαq
τιg 1oρδθg πoυ 6νωoαν τιq φων69 μαq.
Tι απ6μεινε;
Yπηρξαμε 6λοι μαg πoτt πpαγματικd,;

Kατdφερε πoτ6 η oκιd, πioω μου ν' ανταμcboει
τo φωζ;
Tιilρα κατd,λαβα πωζ σε κ&θε κραυγη πoυ

αναδυ6ταν αργd προq την επιφ&νεια
ανακd,λυπτα κι 6να καινοtiριo αιιbνιo μονoπd,τι
oτα δαoη τηg ληθηg

cboπoυ την αντiκριoα κατdματα μ6οα απ6 τα

α1ανη π6πλα τηq.
'oλη μoυ τη ζωη 6να δdκρυνο μαργαριτd,ρι
γιiρευα
μα μ6νο δdκρυα πλαοτικ6 βρ61ει o' αυτ6ν τoν

κ6oμο.

Kαι με τρ&βηξε απ' τoγipι
Mθoα οτη 1αρ&, oτo oαλο
Nα με πaειπoil, πoιog ξ6ρει
Kαι oε δiλλημα μεγdλo
Την καρδι& μου εixε φ6ρει



Mα ηooυν συ πoυ αγαποfoα
Πριν ακ6μη oε γvωρiοω
Kαι που τ6oo τo πoθorioα
Tη μoρφη σoυ ν' αντικρtioω
Γιατi τ6oο o' αγαπolioα

Tων ματιιilν μoυ εor5 το φωg
Tηg ψυxηg μoυ κ&θε ελπiδα
Tηq καρδιdg κρυφ69 παλμ69
Tηg ζωηq χρυση αoπiδα
o μιo6q μoυ εαυτ6q

Π6oη εfνοια η μoiρα
Moυ 'δειξε πρrilτη φoρd
Aνθooτ6λιoτη, 6λo μ6ρα,
Moυ 'φερε τρελτl χαpα,
'Eπαψε πια να 'ναι oτεiρα

Και κατι, επ[oηE 6μμετρo, απo τη φετινη
ναoυoαiικη αποκριd', 6πωq τη yιoρτd'ζει η παρtα
τηg οδοδ Ανταρτcbν

Παρfαg oδoιi AνταρτΦν

Tο τoiπoυρο

Φ6τoq εδrb το τoiπoυρο, τζτaψπα δεν θα τo πtεkε
Πρ6πει να τo π\ριboετε για να ευ1αριoτηθεiτε.

Πωλεiται τoiπoυρo Aνταρτιilν, παραγωγη δικη

μαg
Tα 6oοδα θα δrilοoυμε oτη Φιλαρμονικη μαg.

Τo τoiπουρo εμφι&λωoαν σε αντdρτικα ξμ6ρια
Kι απ'τη δoυλειd, τουg πιd,oτηκαν, 1θρια και
κωλoμ6ρια.

Τo τoiπoυρ6 μαζ αγιαoμ69, για αφ6ντεζ και γ1α
δoriλoυg
'E1ει και κ&μπooα υγρ& απ' τo ...<<πoυλi>> τηg

Γofλoυg.

To τoiπoυρo των Aνταρτc[lν μην παiρνετε στo

ντotiκoυ
Κρατ&ει Ψηλ6 τo . '. ηθικ6 και θα oαq κ6νει
κofκoυ.

To τoiπoυρ6 μαζ πιo καλ6 κι απ'τo Bιdγκρα
ακ6μα
Ψηλ6 πετaει τo πoυλi, δεv o6ρνεται στo χrbμα.

Δεν θ6λει oερνικoβ6τανα με τo κιλ6 να πd,ρτι

Mε τoiπoυρo τωv Aνταρτιbν, θα φκι&oτι τoυν
Aντdρτη.

Τo τoiπoυρ6 μαζ 6ταν πιειg εor1 δεν θα

κoλcbνειq
Kαι oτην κυρiα σoυ μπρoστα, αΧΧo δεν θα

μoυλcbνειg.

Aν διboειq εvα τdλιρo ' 
παiρνετg πεvηνταρd,κι

Kαι δυo γoυλι69 μ6λι9 θα πιειg, θα θρθειg oτo

μερtrκι.

Kι αv δrboειg περιoo6τερα, η ιδ6α εiναι δικη

βαζ,
Πι6τερο θα ενιoβooυμε την φιλαρμoνικη μαq'

Γιατi ι1τoι καλ6τερα, αυτη θα παιανiζει
Kαι oτιg γιoρτ69 τιq εθνικ69,χαpα θα μαg
oκoρπiζει.

Σαξ6φωνα και τr5μπανα θ1oυνε και κoρν6τε9

Και απ6 του 1ρ6νoυ ευ16μαoτε να χoυν και

μαζoρ6τε9.

Mε μiνι φorioτεg και καλτo6ν και κd,ταoπρα

βρακdκια
Xαρd πoλ6 να δcbooυνε oτα δ6λια μαq ματdκια.
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Xρ{αrou 26λloυ

ΠαραδoσιαKo( Xoρo[,
ηΘη Kαι εΘιμα τηq NαoUσαq

Toυ Γιι6qγoυ Mιiλιoυ
Φιλoλιiγoυ

Στιg 15l2l09 παρoυαιd'στη?tε oτην α[θoυσα τηζ Εoτfug Moυαc6ν τo βιβλioυ τoυ Xqηoτου Zd'λιoυ
oΠαραδoαιαxo[yoρoi, ηθη xαι €θιματηg Nd'oυoαg>. Tην παρoυα[ααη 6xαvαν o φιλ6λoyog x. Γιc|lqyog
Mdλλιοg, η μoυoιxoλ6yog xα ΚερααiαΣιdqα xαι o επ[xoυροg xαθηyητηE TΕΦΑΑΑ.Π.Θ' x ΙωdννηE
Πρανταlδηg,

LQα }u6για y.α τo1ι ουγγqαφdα

o Xρrjοτog Ζd}'ngγεννrjθηxε πgιν 461ρ6νια
στηγ Ndoυoα. Σπo{δαoε στo TEΦAΑ τoυ
Aριoτοτελε(oυ Παγεπιατημ(oυ xαι απoφo(τηoε

με d,ριoτα τo 1984. Απ6 το 1989 εργι1ξεται στηγ
ΔευτερoβdΘμια Exπα[δευoη ωζ xαΘηγηπjg
Φυοιxrjg Αγωγηs. Σrjμερα ε[ναι xαθηγητηg τoυ
2oυ Γυμναα(oυ τηg πdληg μαg.

Aπ6 μιχQli ηλιx(α αo1oλε(ται με τηγ

;"ιουαιx{, οε δrjoxoλεζ φoιτητιx€.g oτιyψ€.ζ χαι
επαγγελματιxι1,. Παζει μπoυξο6xι, xoqνι1τα
xαι ι1λλα πγευoτd. Παρι1λληλα, διδdoxει xαι
παραδooιαxoιig 1οροdg. Περιoo6τερo, 6μωζ,
xλ(γει πQoζ τηγ 6ρευνα τηg παραδoαιαx{g
μoυoιxrjg τ1'αL των 1oρι6ν τηζ Mαxεδoν(αg.
Στo πλα[oιo τηg ερευνητιxrjζ τoυ εργαο(αg
δημooιε{ει πριν 3 1ρ6νια τo βιβλ(o - λεfxωμα
Φιλαρμoνιx{ Eταιρε(α Nαofο'ηg, στoυζ
x6λπoυg τηg oπo(αg 6λαβε τα πρc6τα oτoι1ε(α
τηζ μoυσιχrjg τoυ παιδε(αg. Kατd τα τελευτα(α 5

1ρ6νια αυμμετε(1ε ωζ εισηγητrig oε δrio διεθνrj
oυν6δρια για τηγ ιiρευνα τoυ 1οqof , oυν6γραιilε
ειδιxιi ι1,ρΘρα πoυ δημooιε6τηχαγ σε εφημερ(δεg
χαι επιστημoνιxιi πεqιoδιxd. Tο δεfτερo αυτ6

βιβλ(o τoυ, χαQπ6g πoλf1ρoγωγ εQευγι6γ oε

βιβλιoΘrjxεζ χαι αQχε(α αλλd χαι υπoμoνετιν"ηg
6ρευναg πεδ(oυ, εxδ6Θηxε oτην Ndoυσα με τηγ
επιμιJλεια τoυ Xρ. Πραox(δη xαι xυxλοφορε(
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απ6 τιg αQχdζ τoυ 2009.

To βιβλ(o
To βιβλ(o 1ωqζεται ν"ατ6' την γνι6μη μoυ _ o

oυγγqαφdαg δεν πρo1ωρd oε xαμ(α διαiρεαη



_ oε δ{o μ6aη. To πρι6τo αφιερc6νεται σε

μεθoδoλoγιγ"6" γ"αι θεωρητιxd ξητrjματα πoυ
α1ετ(ζονται με τoυζ παραδoοιαxo{g 1oρof;.
τoυg τρ6πoυζ χαταγQαφrjg τουg, τoυζ ρυΘμοf;
πoυ εγσω ματι6ν ουν, ν"αΘ 6 g ν"αι τι g xα θ ι ε ρ ω 

1-ι 
ιJι' ε ;

μεθ6δoυ g διδαoxαλiαg τoυ g. oυοιαατιxd δηλαδr1

πρ6xειται για μια ειoαγωγrj στηγ επιστημoλo^i(α

των παQαδooιαxιilγ 1oρι6ν, μια παQαχιδρηoη
τoυ συγγQαφ6α ατo πλατrj Xoιν6, αφof ιi.τι
θα αxoλoυΘrjoει ε(ναι πια εξειδιxευμdγο zαι
επιχεγτρωμ6γo οε ξητliματα τoυ 1oρo{ χαι τη;

μoυoιxrig τηg Nι1,oυoαg.

Πρoηγε(ται μια εισαγωγη γιατoυg οτ61oυ<τoυ

βιβλ(ου, τα πρoβλ{ματα πoυ αντιμετωπiστηΖα\'
xατ6' την oυγγραφrj τoυ χαι τoυg ανθρci.lπου;

πoυ βo{θησαγ στηγ 6xδoorj τoυ. Αxολoυθε[
6να γενιx6 xεφd,λαιo για την oνoμαο(α xαι
την διdxριση τωγ παραδooιαxc6ν 1oρc6ν, πQιν

φθdooυμε oτo xεφι1λαιo 6πoυ παρουoιiιξoνται
oι μ6θοδoι xαταγραφliζ των παElαδooιαxc6ν

1oριiν πoυ εφαρμdατηxαν ωζ τα oημερα
oτην ιiρευνα στoγ ελληνιx6 χι-6Qo. o Xρηoτοg
Ζ6Χιog πρoxρ(νει ωζ πQoσφoρ6τερη μεΘoδo
τoγ oυγδυαομ6 τηg απειx<iνιοηζ τωγ πελμd,τιυν

χαι τηE μoυσιχoχιγητιxηg ανdλυοηg. Θα δof με
6να παριiδειγμα αυτrjg τηg μεθ6δoυ παραxd'τοl.
Αυτ6 πoυ 61ει 6μω9 οημαο(α ατo oημε(o αυτ6
ε(γαι 6τι επιλ6γει να ενιo'1tioει την τεxμηρ(οlοη
των xαταγραφc6γ του με την χaηση γ'αl
δημoo(ευoη βιντεooxoπημdνων οτιγμιdτυποlν.
'Βτσι, απoδειxγιjει την οαφ6oτατη οφειλr1 τoυ

oτo 6ργo τoυ Γιdννη Πραντo(δη, πoU πρcilτοg

oτην Eλλdδα εφdρμoσε τηγ χινηματoγQιiφηoη
/ βιντεoοx6πηοη ωζ επιoτημoνιxη μ6Θoδo
xαταγραφη ζ,{αιτεχ μη Q 

(ωoη gτων παραδooιαxιilν

1oρc6ν.

ΑxολoυΘoιjγ δfo αx6μα μεθoδολoγιxd,
- εισαγωγιν"6' xεφd}'αια για τoν ρυθμ6 οτην
παραδoοιαxη μουοιxri χαι τιζ μεΘ6δουg
διδαοxαλiαζ τωγ παραδooιαxι6ν 1oριδν. M'
αυτd xλε(γει τo πρι6τo Θεωρητιx6 μ6ροg τoυ

βιβλioυ.

To αναγxα oτιγ"6' αιiντo μo ιoτoρ ιx6 xε φd,λαιο,

μια εισαγωγιj oτην ιοτoρ[α τηg π6ληg, ενιJ1ει
θ6oη μετιiβαoηg απ6 τα γενιxd του 1oροf oτα
ειδιxιi xεφιiλαια πoυ αφoQoιiν oτη Nιioυοα. Tο

6τι τo xεφιiλαιo αυτ6 περιλαμβι1,νεται oτo βιβλ(o
εz.φρdξει την αντ(ληιpη τoυ Xρηοτoυ 6τι oι
1ορo[ χαι η μoυσιν"η ειναι xατ' εξο1rjν ιoτoριx6g
zατηγορ(εg, γεννιο6νται μιioα σε συγχεχQιμ6να
ιοτoρ ιxd oυ μφραξ6 μενα, εxφqdξoυν xo ινω ν ιν"'('g

o1dοειg που διαμoρφι6νονται απ6 την εxι1οτoτε
ιoτoρ ιxf πQαγ ματιχ6τητα.

Τo xεφιiλαιo αυτ6 τo 6γqαιpε o υπoφαιν6με-
r,ο<. ε(γαι η διxη μoυ ουμβολrj oτo βιβλ(o αυτ6
πoυ πεQατc6θηxε με τηγ βoηθεια αρxετι6ν αx6-

μη ανθρι6πωγ, τα oνdματα τωγ oπo(ων αναφd-

Qει o σUγγQαφdαg στηγ εισαγωγrj του.

Στo δεfτερo μ6ροg του βιβλ[oυ τoυ o Xρηoτog
Ζd}"tog πραγματειiεται τo φαινdμενo τηζ

μoυαιxrjg χαι τoU 1oρo{ μdoα oτo χoιγωγιχo-
εθιμιx6 τoυg πλα(οιo. Γι' αυτd xαι αφιερι6νει
dr,α xεφdλαιo στην παqαδooιαxrj φoρεoι6'ηg
Ndουoαg, γυναιxε(α xαι ανδριxη, πoυ απoτελε6
dxφραoη των ιδ ια(τε ρων πoλιτιομιxι6ν oυνθηxc6ν

που διαμoqφιiθηxαν oτην π6λη xcιτ6" τα τ€}τη

του 19oυ χαι στιζ αQχ6ζ του 20oυ αι., τηγ επoγη
πoυ dξηoαν rj γεννrjθηxαν oι πεQισσ6τεqοι
εxτελεoτdg των 1oριiν χαι τωγ oxoπι6γ πoυ
παρoυoιdξoγται εδc6.

oι 1oρo(, oι oxoπo( χαι τα τραγoriδια πoυ
παρoυο'ιι1ξoγται στo βιβλ(o εxτελοιjγταγ σε

μια πoιxιλ6α xoινωγιxι6ν εxδηλc6σεωγ. Ωg
πιo χαQαχτηριoτιxιJg τLαL αγτιπQoσωπευτιν"('g

προxρ(νoνται απd τoγ ουγγραφdα o γι1μog
χαι τo δρc6μενο Mπoriλεg. Στην επιλoγ( αυπj
oδηγε( εν μdρει τo υλιx6, αφoιi oι περιoαdτερoι
oxoπo( xαταγρdφηχαν ωζ μελωδiεg xαι 1oρo(
τoυ γdμoυ, εγι6 6να oι6μα παραδooιαxι6ν 1ορι6ν
εξαxoλoυθεf αυτofoιο αημερα να εxτελε(ται
οτo πλα(oιo τoυ δρωμ6νoυ. E[γαι επομι1νωg

αναμεν6μεγo τo γεγoν6g 6τι o ουγγραφ6αE
αφιερι6νει μεγd,λo μ6Qοg τoυ βιβλ(oυ τoυ για
τηγ πεQιγQαφrj τoυ γαoυοα(ιxoυ γd,μoυ χαι τoυ

δρωμ6νoυ.

Mε τoγ παραδooιαx6 γdμo o Xq{οτοg
αo1ολf θηxε χαι παλι6τερα στo πλαioιo
εxπαιδευτιxo{ πρoγρdμματog, εγι6 για τιζ
Mπo{λεg 61ει αφιερι6oει μια oειρd ι1qΘρων

στoγ τοπιχ6 τ{:πo' αξιoπoιc6νταζ τιζ τελευτα(εg
εξελξειg τηg 6ρευναg πι1νω oτο θdμα, χωQrζ
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β6βαια να τo εξαντλε(.

Αxoλoυθε( τo οημαντιx6
xεφ<1λαιo για τηγ μουοιxrj
παρdδoοη τηg Ndουoαg, dνα

ξriτημα με τo oπo(o ο Xρrioτοg
αο1oλε(ται απ6 πoλλd 1ρ6νια
τι6ρα. Η πραγμd,τευαη τoυ
θ6ματο9 οτo xεφdλαιo αυτ6
διαρθρc6νεται oε τq(α μdρη
ανdλογα με xα 6ργανα
πoU παζoνταν, τoγ τρ6πo
oργι1νωoη g τωγ χoμπαγιι6γ xαι
τoυg λαixοrjg ogγανoπαfu"τεg
πoυ συμμετε(1αν o'αυτι1g. Για
τoν Xqrjοτo Ζdχιo oι 1oρo(
δεγ ε(γαι ανεξdqτητoι απι1την

μoυoιxli o6τε απ6 τoυg λαΙxoιi g

εταε}'εoτ6.g. Aυτrj ε(γαι μια
oπτιxη xαθαρd ενταγμιJνη oτo oλιoτιxd πνεfμα
τηg γνηoιαg παρdδooηg, 6πoυ 6λα τα μ6ρη
oυμμετd1ουν ιo6τιμα για γα εxφqαoτε( το 6λoγ.

Tο βιβλ(o αυνε1ζει xαι xλε(νει με τρ(α
xεφdλαια πoυ αφoqοfν στoυζ 1oqofg πoυ
εxτελodνται oτο dθιμo Mπofλεg, oτιg Πατινdδεg
που 1oρε{oγταγ με διdφoqεg αφoρμ6ζ στηγ
Nι1,oυoα των αρxι6γ του 2Οου αι. xαι τ6λοg
oτιg μελωδ(εg πoυ αxo{γονταγ στoυs γιiμoυg.
Ag οημειι6οoυμε εδc6 6τι πoλλoi απι1 τoυg
oxoπofg πoυ περιλαμβdνoνται στα xεφdλαια
αυτιi d1oυγ χαταγQαφε( ν"αι μεταφερθε( οτην
ευρωπαΤxrj μoυαιxrj οημειoγραφ(α απ6 τoγ
oημαντιx6 μoυοιxιi τηg πdληg μαζ χαι oυνε1ιοτri
τηg πλοriαιαζ oιχoγεγειαxrjg παρdδοoηg Γιdννη
Bελιγδ6νη.

Στo xαθαqd 1oρευτιx6 xεφdλαιo τoυ βιβλ(oυ
ο Xqrjοτog ZdΧιog παqoυoιιiξει τoυζ 1oροιig τoυ
δρωμdνoυ Mπofλεg. Eφαqμ6ξει, 6πωg ε(παμε,
6γαγ oυγδυααμ6 μεθ6δων για τηγ xαταγραφ{
χαι τηγ διδαoxαλ(α τoυg. o χoQ6ζ αγαλfεται
ρυΘμιxι1,, oτην oυνd1εια γ[νεται η περιγραφιxrj
ανι1λυoη τωγ βημι1των γ"ατCι' τηγ τρd1oυοα
σημεtoγQαφ(α xαι με λ6για. Παρd1εται επ(oηE

η μελωδ(α του 1oρof xαι 6πoυ ocδξoνται, τα
λ6για. Για τoυg oδ{oxoλoυg> μoυοιxd 1oρofg
τoυ πρι6τoυ, Παπαδιι1 xαι Παλιd Παπαδιιi,
Nταβ6λη, Σωτ{ρη, επιoτρατειiτηχε η βυξαντιν{
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&,
ΓλιJντι με τo Mrjτρo XαΙβιiνo (μια απ6 τιg πoλλ6g φωτoγραφ(εg τoυ βιβλ(oυ)

παQαση μαντιx{ γ ιατην π ιo αξ ι6πιατη xαταγραφli
τoυg. Για μια ολoxληρωμ6νη πρoo€γγιαη τωγ

1oριiν αυτι6γ πρdπει o ενδιαφερdμεγoζ γα
ανατρdξει oτo DVD,6πoυ γ(νεταιη λεπτoμεqrig,
xατd μdρη διδαοxαλ(αζ τoUζ.

Tο (διo ιo1ιiει χαι για τo τελευτα(o xεφdλαιo
με τιE μελωδ(εg τoυ γdμoυ. Tο βιβλ(o xλε(νει

με dνα πoλι1 1ρrjoιμo ευρετηριο oνoμdτωγ χαι
dρων, τον xατd,λoγο τηg πλoιiοιαg βιβλιoγραφ(αg
πoυ χQησιμοπoιε(ται χαι τιζ παραπομπ6g.

To βιβλ(o Παqαδooιαxo( 1oρoC 'ΗΘη xαι
dθιμα τηζ Ndoυοαg ε(γαι dγα πραγματιxd
1qrjοιμo βιβλ(o για τηγ dρευνα τoυ
παElαδοοιαxοf πoλιτιομo6 χαι τηζ ιοτoρ(αg
τηg π6λη9 μαg. 'Eρ1εται γα ουμπληρι6oει 6γα
xεν6 oτην βιβλιoγραφ(α, αφotJ οι μ61qι τιiρα
μελdτεg αντιμετι6πιξαν τα ξητrjματα τoυ 1oρoιi
}.ιαι τηζ μoυαιxrjg μ6νo περιφερειαxd. Eξα(qεοη
απoτελε( τo βιβλfo του M. Bαλoαμ(δη για τoυζ

ρυθμofg των 1οqcδν του εθ(μoυ Mπofλεg χαι τα
δrio πρ6οφατα λευxιδματα πoU αυνoδειjoνται
απ6 μoυoιx6 υλιx6 τoυ αg1εioυ Mπιiιτoη. Αλλd
το βαoιx6 ε(γαι 6τι για πqcδτη φoQd oτην ιJρευνα
τωγ ναoυσα(ιxωγ εΘiμων o 1οq6g xαι η μoυοιxrj
ιJ1oυν τον πQωταγωγ ιoτιγ"6 ρdλo, 61oυν τoν q6λo
τoυ πQωτo1oρευτrj.



...β'βλfu πoυ δεν πρiπει να λεfuoυν απ6
την βιβλιoθixη σαζ

ΕΥΣΤΑΘΙoY ΣTOYΓΙANNΑKH

ΙΣTOPΙA THΣ ΠoΛEΩΣ Ι\AOYΣHΣ
ΑΠo THΣ ΙΔPYΣEΩΣ MEXPΙ TΗΣ KΑTAΣTPOΦΗΣ

TΗΣ Τo 7822
(κaτa Α}iΕKΔoΤoN ΣXEΔΙΑΣMΑ Δ. ΠΛATΑPΙΔoY)

Σε}".270' τιψη20€

Ι\AOYΣA, 19o E-20o5 αι.
Συλλoγιx6 dργo πoυ παQoυoιd,ξει πτυx(.gτηζ ιστoQ(αg τηg

π6ληg μετd, τηγ Ζαταστρoφη τηζ τo |822 γ"αι μdχQ,, τoγ B'
Παγx6ομιo π6λεμo

Σε}".4\4, τιιιi25 € (26αqτιiδ.) & 30 € (παγ6δ.)

ΔHMHTPH BΛAxoY

HAΓ{AΦOPAMoY
Mια ιδιαιτdρωg ενδιαφ6ρoυσα αφliγηση τoυ για π€ντε
τετραετ(εs δημdρxoυ Nd,oυoαζ, πoυ φωτζει πoλλ6g

πτυγ€'gτηg οιiγxρoγηζ ιατoρ(αg τηg π6ληg, αλλd, χαι τηζ
Eλλιiδαg γενιxdτερα.

Σελ.318, τιμη20 €

ΔΙΑΘEΣΗ: Πoλιτιοτιπri Eταιqε(α Ι\ιioυοαE Δημoτιxrj βιβλιoθrjxη τη}'.2332024\02

AλdξαvδqoE oιxoνιiμου τηΧ. 23320 29380
Απooτ6λλoγται χαι με αγτιχαταβoλf
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ΤΙlΣ tΙοΛEaΣ ΝΑοΥΣΙΙΣ
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