




Πεqιε216μενα
Eν ουντoμ(α... Πoλιτιαιιx6' γ"αι (ιχχα, του τριμrjνoυ... 4

Φιλι6τα Aδαμ(δη: Συνιiντηη μ' dνα φλo απ6 τα
παλιd..........'' ........................ 11

π. Aθαγαojoυ Nixoυ, Aλdξαvδqoυ oιxov6μου, Π6-
τqoυ Στoiδη βιβλιoπαqoυαjααη: Eμμ. Στ. Bαλοαμ(-
δη, <Ψηφ(δεg, τ6μoι 2og & 3og..... ..........15

π. Γεωqγ(oυ Χqυοoατιiμoυ: Παρoυo(αoη τoυ τ6μoυ
<Πρoοωπoγραφιxd xαι Ιοτoριxιl> .'..... t9
Ηλiα Tαi21oυ: o φιiνog τoυ πρ<ixριτου Ιωιiννη Aμπα-

11ν<jξη ............. '''.............''.....' 22

Παιjλoυ Kυqιαx(δη: H 25η γυνα[xα τoυ Aμπoιi Λoυ-
μπoιiτ....''...... ........................25

AΘηvιiE ΞανΘ(δη: Πo(ηαη......... .......'.......28

Kωγoταγτ(γoυ A. Λαπαβiταα: Θεoμo( τηg o1oλιxι]g

ξωrj g Σ1oλιπdg εoρτdg xαι εxδηλιδαειζ.................'.......29

Kιf ατα Λoιjπα: Τo Xαντ- μπoλ oτη Nd'oυo α.'...'.......... 32

Δ. Στυλιαγ(δη, A. Σιμι6vη, Θ. Σωτηqιiπoυλoυ,
Mαγδ. Koυπoυqixoυ: Η ρoδιιi...... ..........35

Kατερfvαg Kεριiοτα: 2009' Ετo< Δαρ β(νoυ................ 40

Σnuεfιιμα τnc Σ0vταtnζ

Αyαπητoi φ[λοι

Πιo oυνεπε{q αυτην τη φoρd, απ6 απoψη
yρδνoυ κυκλoφoρfαζ τoυ περιoδικοδ μαζ,
επικoινcονoδμε και παλι μαζi oαq, ευyαριmcbνταE
σαζ yιατην αμ[ριoτη oτiριξη τoυ παρtxετε oτην δλη
π ρ o oτ d' θ ε ι α, κ ατ αβ d'λλoνταζ καν oν ικ d' τη oυν δ ρ ο μη
σαζ, πoυ ε[ναl, δπωE 6λoι ξ6ρoυμε, η μoναδιrci "ηyiεoδδων τηE Πoλιτιoτικηq μαE Εταιρε{αg, τoυ μ6λιE
επαρκoδν yια την καλυψη των εξδδων εκτδπωoηq
και κυκλoφορ[αE τoυ περιοδικoδ μαq. oι εκτδq
Nαoδoηq oυνδρoμητ[E μαq θα βρoυν μ6oα oτo τεδyoq
αυτ6 την επιταyη με την oυνδρoμη τoυ περαoμ6νoυ
yρoνoυ, την οπolα παρακαλoδμε να εξoφληoετε 6oo
πιo 6yκαιρα y[νεται.

Ενδιαφtρoυσα κι αυτην τη φoρd η δλη πoυ
περιλαμβανεται στo τεδxog αυτδ, ελπfζoυμε να
oαE κρατηoει oυντρoφια τoυE ετδμενoυζ τρειζ
καλoκαιρlνοδq μηνεE. Πdντoτε περιμ6νoυμε τιq
oυνερyαolεE oαE μαζ{ βεβαiωq με τα ευτρδoδεκτα
αyδλια σαζ, πoυ μαg βoηθdνε να ylνδμαmε
καλδτερoι.

Ευyαριoτcbνταζ yια την πολδ καλη υπoδoyη και
απoδοyη πoυ εfxε τo πρrbτo 6yyρωμo εξcbφυλλo του
περιoδικo{l μαζ, πoυ oηματoδoτεi iνανto κdνoιyμαll
oτη oδyyρoνη επoyη τo Διoικητικδ Συμβoδλιo τηg
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<Aν6βα oτη οτ6γη να φιiμε το ο6ννεφ0>>

Το γvωoτ6 και αγαπημενo 6ργο τoυ Γιdwη
ΞανΘο6λη <Aν6βα οτη oτ6γη να φ6με το οιiν-

νεφo) παρoυoiαoε στιζ αρχesΑπριλioυ oτo

Δημoτικ6 θ6ατρο η Θεατρικη 0μ6δα τoι) 3ou

Γυμναoiου Ndoυoαq, πιoτη, για μια ακ6μη φoρ&

oτo ετηoιo ραντεβori τηζ με τo κoιν6. Eκτ6g απ6

τιg δ6ο παραoτd,oειζ για τo ευρr5 κοιν6 (τα 6oo-

Ev σUvτoμfα.''

Mε τoν Απρiλιo να <βαρα[νει)) χαραΚτηριoτικα απo απoψη πληθωραq εκδηλcbαεων'

κυρfωg λδyω τoυ oλoκαυτiματoq, αλλα και τoν Mαιo με τo 6" Διεθν6q Φεoτιβαλ Κινηματοyρd'φου

Nαoυoαg (6πωE ε[ναι πια o ν6o9 τoυ τ[τλog), τo δε6τερo τρ{μηνo του bτουq μαq επιφδλαξε αρκετ69

ευyαριoτεg πoλιτιoτικbq <ειδηoειg>, εκδηλcboειq και αλλα yεyoνδτα, πoυ εlxαμε την ευκαιρ{α να'

παρακoλoυθηooυμε. Αντ[θετα λιyoτερo <ζωντανδq> ο Ιoδνιοg, λoyω των εξεταoεων που οπωζ κd'θε

xi6νo εζακoλoυθoδν να ταλαιπrυρoδν μαθητ6q' εκπαιδευτικoδζ και yoνε[g, απoτελε{ μικρη αναπαυ)'α'

πριν τιζ καλoκαιριν6E εξoρμηoειE:

Zαφειρioυ, Eυδoξiα Tο6φα, Σιντoρ6λα Τ8θρτζι,

Pαφαfλα Mαρτζoκdι, Mαρiα Γεωργιdδου. Mαρ-

θα Toιτλακiδου, Ιω6wα Ινταoβiλι. Τραγoυδη-

σαν oι πρωταγωνιoτθq και η Mαριdrι'α Παλαιd'

H Αwα Bαγενιi συγκλ6νισε με τo

<<Γιiλα>>

'Eνα 6ργo πραγματικη <γρoθια>' oτο oτoμd1ι,

το <Γ&λα> τoυ Bαoiλη Kατoικoι'oδρη παρoυoi-

ασε στη N&ουοα, oτα μθoα Απρι)"ioυ. o θiαoog

τηg Αwαq Bαγεvd, oτα πλαioια περιoδεiαq τηq

δα μ6λιoτα απ6 την μiα διατ6θηκαν, με απ6φα-

ση των παιδιων, γ1α την ανακαiνιoη τoυ κτιρiου

<Mο6γγρη), τηζ Eταιρεiαq Πoλιτιομοδ <Αρμ

oτoτ6λη9>), δ6θηκαν παραoτ&oεtζ για τα γυψd-
σια, τα δημoτικ0 και τα νηπιαγωγεiα τηg π6λη9

μαζ, πoυ τιζ παρακoλofθηoαν περιοo6τεροι απ6

1800 μαθητ69 και εκπαιδευτικoi. oι oυντελεoτι1g

τηq παρd,οταoηg εiναι: Σκηνοθεoiα - σκηνoγρα-

φiα Niκοq Kl5ρου. Eνδυματoλογiα Mαρiα Mα-
κρη. Xoρογραφiα: oλυμπiα Toiτoη- Zαφειρof-
}"α Ζαφ ει"ρioυ. Mουoικη : Aπ6οτολo q Zαφ ειρiου'

Συμμετ61oυν oι μαθητ69: Kαλλι6πη Φιλιππiδου,

Περικληg Mυλωνdg, Ιωdwα Tζ6τoκα, Αθανα-

οiα Φωτι&δoυ, Krboταg Δημητροrioηq, Kατερiνα
Xονδρori, Στ6ργιo9 Παρiζαq, Mαρiα Πατρcbνα,

Γι6wηg'Ηλκοq, Eλεvη Παπανdνου, Zαφειροfλα

4

ανd, την Eλλdδα. Τo

6ργo αφηγεiται τηr'

ιoτoρiα μιαg μητ6ρα'c

μεταν6oτρια9 απ6
την πριilην Σoβιετι-
κη'Eνωoη, με δυo

γιoυζ, o εvαq απ6
τoυq oποiουq πdo1ει
απ6 o1ιζoφρ6νεια, oι
οπoioι πρooπαθοfν
να επιβιιbooυν στην
Ελλ&δα. Mε οπαρα-
κτικ6 τρ6πo παρoυ-
oιd,ζεται η απ6γvωοη
τηg μdναq και o Ψυχι_
κ69 oπαραγμ6ζ τηζ για την αoθfνεια τoυ μικροo
τηζ γιoυ, μαζi με τo φ6βo απ6 τον κoινωνικ6

ρατoιoμ6 τoυ περιβ&λλoντ6q τηq.

<<AδελφοπoιηΘηκαν>> }ιΙ6ουοα και Mε_

οoλ6γγι

o Δημαρxoq Ndoυoαg κ. Kαραμπατζ6q και

η αντιδημαρχoζ κα Kαρυδd, oυμμετεi1αν oτιg



εκδηλciloειq για τoν
εορταoμ6 τηg 183ns

επετεioυ τηg Eξ6δoυ
τoυ Mεoολογγioυ,
τo τρημερo 1'0-|2
Απριλioυ, επικεφαξ
αvτιπρoσωπεiαq Λα-
oγραφικιbν ο'υλλ6γων
τηg πoληg μαq. Kατα
την διdρκεια των
εκδηλιboεων υπoγρd-

φτηκε Πρωτ6κoλλο
Αδελφoπoiηoηg μεταξιi των δημων τηq Ιερdg
Π6λεωq Mεooλoγγioυ και Ηρωικηg Π6λεω9 Nα-
ο6oη9 καθιbq και dλλων εw6α ιoτoρικιilν Δημων
τηg 1cbραq, oτα 6ρια των οποiων περιλαμβdνο-
νται περιο16ζ που με τoν αγιbνα τoυg oυν6βαλαν
καταλυτικd oτην απελευθ6ρωoη τoυ'Eθvουg
απ6 τoν Toυρκικ6 ζυγ6.'Eτoι, oτο Δiκτυo Ιoτο-

ρικrilν Π6λεων, εκτ69 τoυ Mεοoλογγiου και τηζ
Ndoυoαg oυμμετ61ουν oι δημoι Ψαριilν,'Yδραg,
Mdνηg, Σoυλiου, Zα}u6γγoν, Kαλαβριiτων, Aρ-
καδioυ, Kαλαμdταq και 0ιτ6λου. Αντioτοιμ
τελετη πραγματoποηθηκε και στη Ndoυoα, oτα
πλαioια των φετινιilν εκδηλrboεων τoυ oλoκαυ-
τrbματoq.

Συναυλiα oιiγ1ρoνηq ρoκ μoυσικηξ τoυ
Ωδεioυ <<Aριoτοτ€ληq,

To τμημα o6γ1ρoνη9 μoυoικηg του Ωδεioυ
"Aριoτoτ6ληg" 6δωoε τιq μ6ρε9 μετd το Πd,o1α

oυναυλiα oτo "KΙoΣKΙ" με μoυoικη μ6ταλ και

τηg o1oληg. Tα μουoικd o1ηματα που oυμμετεi-

1αν εiναι:

"A.M.E.'': Π6ρναλη Eλιo&βετ (κιθ6ρα - φωνη),
Σιμονιdν Mαριλεvα (κιθ0ρα - φωνη), Kατη
Αφροδiτη (κιθdρα - φωνη).

"Nτoυ6τo": Π6ιoυ AΘην0 (φωνη), Mητoκ6πoυ-
λog Λdζαροq (κιθdρα - φωνη).

"Γυιiλινα αγ6'}'ματα": Kολoβ6g Kων/ νog
(ντραμg), Bαρβ6ρηq Niκoq (μπdoο - φωνη),
Aμανατiδηq Θε6φιλoq (κιθ6ρα - φωνη), Mdνog
Γιdwηg (πληκτρα - φωνη).

"Ηandpicked Troops": Mυλωνd, Κατερiνα
(μπdoo), B oγιατζτ1 g Γιcilργog (ντραμg), Boγια-
τξ1g oρθoτηg (πληκτρα), Σουρλdμταq Krboταq
(κιθdρα), Tατdτoη q Xρ. (κιθdρα), Kαπεταν6πoυ-
λοq Kcboταq (κιθ&ρα).

"G.o.D.'': Mυλων& Kατερiνα (μπ6oo), Mπα-
τoiλαg Xρηoτog (vτραμq), Δ6δη9 Στ6λιο9 (κιθd-

ρα - φωνη), Λειβαδiτηg Θ6μηg (κιθdρα - φωνη),
Δημ6πουλοg Π6τρoq (κιθdρα), Λcbλαq Γιιilργog
(ακoρντε6ν), Στραβ6λα9 Δη μητρηg (φωνη).

Tμημα κρoυoτcbν: Kολοβ6g Kctloταg, Bλ&1οg
Mιxαiηq, Toι6γκα9 Γιdwηg, Boγιατζτ1g Γιcbρ-

γοq, Mυλωνdg Περικληg, Kαλπαξiδηq X&ρηg,
Tαpδρομiδηg Θε6δωρo9, Διαμdντη g Kc(loταg,

Φωτιdδηq Mι1dληq, P€τζιοg Σεfριοq.

"out of Seasοn": Παπακcboταq Γιcilργοg (κιθd-

ρα), Π6ιου Αθηνd, (φωνη), Λiτoοq Δημητρηg (κι-
θ6ρα - φωvη), Toαλιγ6πουλog Miλτoq (ντραμg),

Toαλιγ6πoυλοg Σωτηρηg (φωνη), Χρηoτoυ Θω-

μ&g (μπdoo).

"Eternal Fire": Στoiδηg Aναoτdoιοg (κιΘ&ρα),

Mυλωνd, Kατερiνα (μπdoο), Γουo6πoυλog Ncb-

νταg (κιθ&ρα), Παπαδ6πoυλo9 Aλκηg (ντραμg)

Λiτoog Δημητρηg (φωνη), Kελεμoυρiδoυ Αλiκη
(φωνη - μπdoο).
*ERUPTUS": Kfρoυ Γιrilργog (κιθ&ρα), oικo-
ν6μoυ Γιιilργοg (κιθdρα), Σιμoνι&ν Σιμ6v (ψτα'
oo), Mητoκ6πουλοg Λ&ζαροg (κιθdρα - φωνη),
Kολοβ6g Kων/νog (ντραμq), Περιooρ&τηq Aoτ6-

ρηq (πληκτρα).

"Drunkart'': Παπαδ6πoυλο9 Αλκηg (ντραμg),

Kαρανdτoιog Στα6ροq (μπdoo), Λiτoog Δημη-ροκ' Eπioηg εμφανioτηκε τo τμημα κρουoτcbν



τρηζ (κιθαρα - φωνη), Koυλiτoαq Niκog (κιθ&-

ρα), Nοiδoυ Δdφνη (βιολi - φωνη).

Eλiζα Mαρ6λι: Mια παλιιi δ6ξα τoυ
ελαφροδ τραγoυδιoιi

Στo κατd,μεoτo απ6 κ6oμο δημoτικ6 θ6ατρο,

δ6θηκε την ημ6ρα τoυ oλοκαυτrilματοg συvαυ-
λiα με τη μεγdλη τραγουδioτρια του ελαφροr5

τραγoυδιof Eλiζα Mαρ6λι. Συμπoλtτεq μαg
κυρiωq μεγdληg ηλικiαq ηρθαν για να δoυν απ6

κoντd 6ναν μriθο τoυ ελληνικori τραγoυδιof,
πoυ μεσoυρ6νηoε τιq δεκαετtεζ τoυ '50 και τoυ

'60, μια τραγoυδioτρια πoυ θεωρεiται απ6 τιc,

κoρυφαiεg τηq επo1ηg εκεiνηg, μαζt με τη Σoφiα
B6μπo και τη Δανdη Στρατηγoπoriλoυ. H Eλiζα
Mαρ6λι, παρ& το πρo1ωρημ6νo τηg ηλικiαζ τηζ,
διατηρεi ακμαiα τη φωνη τηg, και κυριoλεκτικd
ενθoυoiαoε τo κoιν6 τραγoυδrbν τ αg επιτυγiεq
6πωq "Θα οε πd,ρω να φriγoυμε", "Tι μoυ 'χειζ
κd,νει", "Eo6 δεν ξ6ρειq τιξτ6"q'', "Πoιoq σε
πηρε και μoυ 'φυγεζ",'oHρθεq αpγ6"'' κ.α. Tα
κεiμενα του πρoγρd,μματoζ 6γραψε ο δημooιo-

γραφoζ -oυγγραφ6α9 Kιiloταg Δ. Mπλιdτκαg, o

oποiog παρoυoiαoε με τη βoηθεια εv6g ολιγ6-
λεπτoυ φιλμ αρ1εioυ την πρooωπικ6τητα τηζ
Eλiζαg Mαρ6λι. Tη oυναυλiα dνoιξε με γvωoτ6g
επιτυγε9o Kriloταg Πατoι69, εvrb τo oυγκρo-
τημα πoυ τουg oυν6δευε αποτελotioαν οι Nα-
oυoαioι μoυoικoi Παναγιωτηg Παπαδ6πoυλo9
(ακoρντε6ν), Niκοg Π6ιο9 (μπoυζofκι), Δημη-
τρηg Δofτoηg (μπdoο) και Mdκηg Σιταρiδηq
(κιθdρα).

6

Δυo Πρ6εδρoι στo oλoκα6τωμα
Mε την παρουoiα δ6o Πρo6δρων, τηg Eλ-

ληνιΦq και τηg Kυπριακηq Δημoκρατiαq κ.

Kd,ρολου Παποr5λια και Δημητρη Xριoτ6φια

αντioτoι1α γιoρτ&oτηκε φ6τoq, μετd απ6 πoλλ6

1ρ6νια υπoβ&θμιoηζ, η 187η επ6τειoq τoυ oλo-
καυτrbματoq τηg Ndoυoαg. oι δ6o Πρ6εδρoι
ανακηρriμηκαν μdλιoτα επiτιμoι δημ6τε9 Nd-
oυσαt, oτιg oμιλiεζ τoυζ δε αναφ6ρθηκαν τ6oo
στα ιστoρικd γεγoν6τα, 6οο και oτα o6γ1ρoνα
πρoβλτ1ματα τηg π6ληq πoυ ζητoriν επειγ6ντω9
απ&ντηoη (Παπoriλιαq), αλλd κα1στo Κυπριακ6
πρ6βλημα (Χριoτ6φια9).'oπωq εiναι φυoικ6, η
ταυτ61ρoνη παρoυoiα των δrio Πρo6δρων <ανd,-

γκασε) 6λα τα MME να oτρ6ψoυν το βλ6μμα
τoυζ στην Eπ6τειo και να την προβd,λουν ανd-
λoγα. Αg ελπiooυμε 6τι και στo μ6λλoν η εκπρο-
oιilπηoη τηg πoλιτεiαζ στην κορυφαiα επι1τειo

τηg ιoτορiαq μαg θα εiναι ανd,λoγηq βαρriτηταg!

H <<Eγνατiα oδ69> τΟυ Aργ6ρη Δημη-
τρdκη

ΠαρουoιdoτηKε και oτη Ndουoα τo φωτo-

γραφικ6 λεriκωμα τoυ καταξιωμ6νoυ ναουoαioυ

φωτoγρ0φου Aργ6ρη Δημητρdκη με εντυπωσια-
κ6q φωτoγραφiεq απ6 6λα τα oτdδια κατασκευ-

ηg τoυ fργoυ τηg Eγvατiαq oδοri, απoτfλεoμα
συστηματικηg καλλιτε1vικηg δουλειdg του κ.

Δημητρdκη πoυ κρdτηoε περiπου δεκατρiα

1ρ6νια.'oπωq επιoημdνθηκε στην παρουoiαoη,

η 6κδooη αυτη περιλαμβdνει φωτoγραφiεζ μo-



vαδικrbν oτιγ-

μcilν απ6 την
καταoκευη
του μεγd-
λoυ αυτor5

6ργoυ, 6πoυ
oυνυπ&ρ1ει η
oμoρφιd τηq

φfoηg με την
τεxvoλογiα
και την επι-
στημη των ανθριilπων. Στo πλο6oιο €ργο και την
καλλιτε1vικη πoρεiα τoυ Aργr1ρη Δημητρdκη
αναφ6ρθηκαν η κα Eυθυμiα Mπαμπd,τoη κα1o
δημooιoγρdφoζ κ. K. Mπλιfrτκαg.

...και oι <(Ιστoρiεg τηg μεΘορioυ) τoυ
Γιcirργου Δo6δου

Mια oυλλογt1επτα διηγημ&των απoτελεi τo

ν6ο (δεr5τερο) βιβλio
του oυμπολiτη μαg
δικηγ6ρoυ Γιιilργoυ
Δofδoυ. που παρoυ-
oιdoτηκε oτα τ6λη
Aπριλioυ oτo <<Σεi-

ριo>. Πρooκυνητηq
αυτοπρooδιορiζεται
o Γιcilργοq Δoriδog,
πρoσκυvητηq oε 1ιil-
ματα τηζ πατρiδαg
διαφορετικd, που
τα πατοfν διαφo-

ρετικοi &νθρωπoι,

με γλιilooεg αλ-
λιcbτικεg. Ακ6μα και πικραμ6νoι και διωγμ6νoι.
Ωoτ6oo, κοιν6 τoυ χαρακτηρα τουg 6τι κρατοriν

μια γh)κα, μια λεβεντιd, μια απλ6τητα και αν-
θρωπι& που γfνεται νooταξiα. Αλλα o συγγρα-

φ6αq δεν μ6νει o' αυτ6, ofτε καν τo επιδιιilκει. H
ζωη oυνεxiζεται και φ6ρνει νt,εc,περιπtτειεζ των
ανθριbπων. '.

Tο 6o ΔιεΘν69 φεστιβαλ ταινι(bν μικρo6
μηκoυq 1\ιiουoαq

To 6o Διεθν69 Φεoτιβdλ Κινηματoγρdφoυ

Ndoυoαq oδηγηoε και φ6τo9 τoυg φiλoυζ τoυ σε

μια μαγικη περιπλ6νηoη στoν κ6oμo τoυ κινη-
ματογρd,φoυ. Στο διd,oτημα απ6 7 fωg 10 Mαibυ
oτην π6λη μαg πραγματοπoιηΘηκε μια πρωτο-
π6ρα και καινοτ6μο9 γιoρτη τoυ πολιτιoμο6 με
εικ6νε g, γp ω ματ α, μου oικ€ g, νιd,τα, ζωντdνια,
xαμ6γελα και δη μιoυργικ6τητα, φιλoξενιbνταq
περιoo6τερεq απ6 200 ταινiεg και με πληθog πα-

ρdλ\λων εκδηλcboεων.

To Φεoτιβdλ διοργανcilνεται απ6 την αoτικη

μη κερδοoκoπικη εταιρεiα με την επωνυμiα <Δι-

εθν69 Φεoτιβdλ Kινηματoγρdφου Nd,oυoαq>.
'oπωq αναφ6ρoυν oι oργανωτiq "oτρατηyικδq

μαq oτ6yoq ε[ναι η αναδειξη τoυ Διεθνoδg Φεmι-

βαλ τηq Nαουoαg ωζ τo oημαντικ6τερo Φεoτιβd'λ

ψη φ ιακοδ Κινη ματ oy ρ αφ oυ oτη N oτ ι o αν ατ o λικη
Ευρδπη. Mioα σε μια εζαιρετικα δδoκoλη oικο-
νoμικη oυyκυρ[α τo Διεθν6q Φεατιβαλ Κινηματo-
yραφoυ Nαoυoαg παραμiνει ενερy6, ενιoyδoνταq
την πoλιτιoτικη δ ρ αoτη ρ ι6τητα και oυ μβ d"λλoνταg

oυoιαoτικα oτην αναπτυΦ τηq περιφ6ρειαg. Mε
ν 6α ταυτ6τητα, ση μαντικtg o ρyαν αlτικ6q αλλαy tg,

ν6α πρδocοπα Και με ακ6μη μεyαλι5τερη διαθεoη
το Διεθνfg Φεoτιβαλ Κινηματoyρd'φoυ τηg Nd"-

oυσαζ oυνεylζει να εξελ[ooεται φιλoξενcbνταq μι-
κρoδ μηκoυg ταινIεE και υλoπoιcbνταE oπoυδαlεq
ιδ6εq''.

Στιq τρειg αiθoυοεq πρoβoλιbν του προβξθη-
καν ταινiεg μυθoπλαoiαq, κινoυμ6νων o1εδiων
κα1 πειραματικι1g. Eπioη g, ταινiεq του τμη ματog
Σπoυ δ αoτικιbν και NεανικιΙlν Tαινιιilν καθ rb q

και ταινiεg τoυ τμηματοg ταινιcilν κινητιbν τηλε-

φcilνων. To φεoτιβdλ 6ληξε με την πανηγυρικη
τελετη απoνομηg των βραβεiων στ1g διdφoρεq
κατηγορiεg ταιvιιbν.



Aοτ6ρια και ιiνΘρωπoι

Αoτρoνoμικη βραδιd, με oμιλiα, αστρoπαρα-
τηρηoη και απαγγελiεq πoιημdτων πoυ αναφ6-

ρoνται oτα &οτρα και oυξ1τηoη oργανcbθηκε

oτο Πoλιτιoτικ6 K6ντρo τηq Σ1οξg Aριoτο-
τ6λoυ9, ολοκξριilνονταζ για φ6τοq τoν κfκλο
"Aoτ6ρια και Ανθρωπo1 στη ν6α 1ιλιετiα".
oμιλητiq ηταν o καθηγητηq Aoτρoφυoικηg τoυ

A.Π.Θ. κ. Γιdwηg Σειραδdκηζ, πoυ μi\oε με
θfμα "M6ρα - N6μα. Xειμιilναg - Kαλoκαi-

ρι". H εκδηλωoη oυνδιoργανιilθηκε απ6 τον
ΔΗΠoN κα1τo παρdρτημα N&ουoαg τηq Eται-

ρεfαq Αoτρονoμiαg και Διαoτηματoζ B6λoυ, με
τη συνεργαoiα τηg Eλ\νικηq Aoτρονoμικηg
Eταιρεiαg και τoυ oμiλου Φiλων Αoτρονoμfαq
Θεooαλoνiκηq. Toν κ. Σειραδ&κη πρoλ6γιoε o

υπεriθυνog τoυ κtiκλου, αστροφυσικ69 κ. Xαρi-
των Toμπουλiδηq. Η εκδηλωoη ολoκληριbΘηκε

με απαγγελiα ποιημ&τωv με θ6μα τα d,oτρα απ6

τoυq X&ρη Tομπουλiδη, Hλiα To61o,'Ε,φη Στα-

μ6νoυ και Παν. Ιγvατιdδη.

Πoλιτιοτικfζ και αΘλητικ6q εκδηλιil_
σειq στo Γιαννακoχιbρι

Moυoικo1oρευτικη βραδιd και φιλικ6 πoδo-
oφαιρικ6 αγιilνα (παλαiμαxoι Γιαwακο1ωρioυ-
παλαiμα1οι <ξιλλ6α>) περιλdμβαναν οι εκδη-
λrboειq πoυ διοργdνωσε o Moρφωτικ6q Πoλιτι-
oτικ6q και Aθλητικ69 Σriλλογog Γιανακoxωρiου,

με την ευκαιρiα τηq γιορτηq των ξiων Kωνoτα-
ντiνoυ και Eλ6νηg, oτo αμφιθ6ατρo τoυ δημo-
τικoιi διαμερioματog, με τη συμμετο1η τoπικcbν

I

1ορευτικcilν συγκρoτημd,των. H πρ6εδροq του

Συλλ6γoυ κα Bofλα Φoυδoriλη-Παπαδοποr5λoυ
πρoλoγiζονταq αναφ€ρθηκε oτιq δραoτη ρι6τητ6q
του, 6πω9 η iδρυoη τpaπεζαc, αlματoq και στιg

πρooπdθειεζ πoυ καταβdλει o oriλλoγοq για την
αν6γερoη Πoλιτιoτικori Kfντρoυ oε oικ6πεδο
πoυ παρα1cbρηoε δωρεdν o δημοq Nd,ουoαg και
στην πρoσπdθεια λειτoυργiαq δανειoτικη g βιβλι
οθηκηg, για τoν εμπλoυτιoμ6 τηq oποiαq γiνo-
νται συντoνιoμ6νε9 κινηoειg'

To KΑΠΗ τραγoυδfει...
Tην ετηoια oυναυλiα τηg 6δωoε oτo δημοτικ6

θ6ατρo η 1ορωδiα του KΑΠH μαg υπ6 τη διε6-
θυνoη του κ. Niκου Kαλλιδ&κη, παρoυoιdζονταg
θνα ποικiλο πρ6γραμμα με γvωoτ6 ελληνικd
τραγοfδια, αλλd και κλαoικd, κομμd,τια τoυ

διεθνorig ρεπερτορiου, με ooλiοτ τουg Γαλατiα
Καλπαξiδου, Ζαφεipη Ζαφει"piaυ, Ανθη Mπιτ6ρ-
να και Niκo Mπιτfρνα. Συν6δευoαν στo ακoρ-
ντε6ν ο Ιωdwηg Γκαντiδηq και στην κιθd,ρα ο

Π6τρoq Ζιωταq. Στη 1ορωδiα oυμμετεi1αν oι:

Eλ6νη Aθαναoοriλη, B6ρα Αηδoνoπofλου, Γε-
ωργiα Αγγελiδoυ, Eυαγγελiα Γαγdτoη, Σoφoriλα
Ζαφ ει'pioν, Mαρof λα Ιωοηφiδου, Γαλατεiα
Kαλπαξiδoυ, Ωραιoriλα Koυβατλη, Bdoω Kαλ-
λιδ&κη, Boriλα Kωoτελiδoυ, Eλ6νη Λαφdρα,
Δημητρα Λαζdρου, Piτoα Mατoακiδoυ, Aνθη
Mπιτ6ρνα, Δ6μνα Mπιτ6ρνα, Bdoω Mπιζfκη,
Eλιodβετ Παναγιωτiδoυ, Eλθνη Πιτdνιoυ, Αρ
Toιofλου, Σoυλτ6να Tοπoriξ1, Nαυoικd Aυ-

ξ*.η, Γιcilτα Aμoιροπo6λoυ, Niνα Bλd1oυ,
Πετρofλα Bλαxοποriλoυ, Mαρiα Bor1λτoη,



Δ6oπoινα Γαγdτoη, Mαρiνα Ζ&yoν, Eυαγγελiα
Kεραμiδoυ, Φωτεινη Mαραντiδoυ, Σταυρo6λα
Mελτζιανη, Xαριτωμfvη Mπ6ρoου, Eυδοξiα
Mπλι&τκα, Αθαναoiα Nofκου, Σοφiα ΣτοΤδoυ,

Eιρηνη Σαμαρd, Θωμαη Σταματioυ, Φανη Tο-
πoriξ1, Σoφiα Φειδd,ντοη, Λoυiζα Φειδdντoη,
Kων/νog ξγελfδηq, Γρ Kαμτoικdg., Σωτηριοg
Koυβατληg, Kων/νog Mdντoιog, Δημ Mπιτ6ρ-
ναq., Nικ Mπιτ6ρναg., Nικ Πιτ&νιog., Zoφ.,
Αθαναoor5ληg Θωμdq Aλδdκoq, Zαφ. Ζαφειρi_
ου, Eυ d,γγεΧo c, Ζt1ψν αg, Αριoτo μ6νη g Σαμαρ d g,

Kων/νog Toαμoriλog, Xαρd,λαμπo g Αλεξiου,
Aλ6κοq Γαγ0τoηg, Bαoiλειοg Γαγdτoηq, Κων.
KoυΤμτξ1q, Tdoog Koυταλακiδηq, Nικ6λαog
Λαζ6ρου και Nικ6λαoq Σπd,ρτoηg.

To Λδκειo Eλληνiδων απ6κτησε τη
δικη τoυ (στ€γη>>

Πρ6oφατα αποκτηθηκε απ6 τo Λ.E.N. τo oπi-
τι κληρoν6μων Ιωdwη Mυλων6 που βρioκεται
oτην παραδooιακη γειτoνι6 "Πoυλιdνα", 6πoυ
oτεγd,ζoνταν τα
τελευταiα 1ρ6νια
τα γραφεiα του
Λυκεiου Eλη-
νiδων Ndoυoαg,
oτο οπoio τo εi-

χαν παραχωρηoει
για δ6o xρ6νια oι
ιδιoκτητεg του,
και 6πoυ oτεγd-
στηκε η 6κθεoη
τoυ Λ.E.N. ψετi;.-
λο: <Tο oπiτι τηg
Ndoυoαq, απ6 τo

1θεq oτο oημερα

και τo αfριο τηg π6λη9 μαg>.
Mε την αγoρd τoυ κτιρiου,
αφεν69 oιilθηκε 6vα αξι6λoγο
διατηρητ6ο αρ1οντικ6 και
αφετ6ρoυ τo Λ.Ε.N. απ6κτη-
σε "τo σπiτι τoυ", τo oποio
θα φροντiζει, θα πρoβdλλει
και θα τo συντηρεi, αναπτlio-
σoνταζ οε αυτ6 τιg δραoτηρι-
6τητε9 τoυ.

H oυγκ6ντρωση τoυ πo-
oοli πoυ απαιτηθηκε για την αγορd 6γινε oε
δrioκoλoυq καιροrig αλλd, oε or5ντομο 1ρονικ6
διdoτημα (ενdμιoι p6νo).'oπωg δηλωoε η πρ6-
εδροg του Λυκεiου κα Mπ6ιτση ( '''η απ6κτηoη
τoυ κτιρ[oυ δεν oλoκληρcbνει απλα 6να oτδyo
πoυ τ6θηκε απ6 την αρχη τηζ θητε[αq τoυ παρδ-
ντ o E δ ι o ικη τ ικoι5 oυ μ β oυ λi ου, oη ματ ο δ oτε [ και
την αρxη τηg oλοκληρCoσηζ τηζ απoκατd"oταoηg
του, cboτε να δεyτεi την εyκαταoταoη 6λων τοlν
δραoτηριoτητων του Λ.Ε.N.' πoυ θα oυνεy[oει
να φρoντlζει τη διατηρηση, τη διαoωoη Ιdαι τη

μεταδooη τηq πλoδoιαE λαi'κηg μαg πoλιτιoτικηq
κληρoνομιαg'''>

Aναoτηλcδνεται τo αρχαio θ€ατρo τηq
Miεζαg

Σε αρκετd πρo1ωρημ6νo oτdδιο βρioκονται
oι εργαoiεg απoκατdoτασηg και oυμπξρωοηg
του "κoiλoυ" τoυ αρ1αioυ θεdτρου τηg Miεζαg,
6πω9 φαiνεται και στη φωτoγραφiα πoυ μαζ
παρα1cbρηoε o κ. Π. ΣτoTδηq. Tο 6ργο εvτd,o-

σεται oτο oυνολικ6 πρ6γραμμα ανdδειξηζ των
αρ1αιολογικcbν 1cbρων του vομοr5 Hμαθiαg και
61ει προδπολoγιoμ6 500.00Ο ευρcb. Πρ6κειται



να απoKατασταθofν και να συμπληρωθoιiν oι
οκτιb πριbτεg oειρ6q εδωλiων, καθcbg και oι β&-
σε1ζ των τοi1ων τoυ πρoσκηνioυ και των &λλων

βοηθητικcbν 1ιbρων (παραoκηνια κλπ). Mε τoν

τρ6πo αυτ6 ο επιoκ6πτη9 Θα bγετ μια ολoκλη-

ρωμ6νη εικ6να τηζ μoρφηζ τoυ Θεd,τρoυ, ενrb

δεν 61ει γiνει ακ6μη γvωoτ6 εdν θα εππpαπεi
να φιλoξενεi o6γ1ρονεq εκδηλιboειg. Σiγουρα η
εξ6λιξη αυτη εiναι πολf oημαντικη για την πε-

ριοχη μαg αν μdλιoτα θυμηθoιiμε 6τι η αρ1ικη
πρ6θεoη τηq Αρ1αιoλογικηq Yπηρεoiαg ηταν να
κατα1ciloει το μνημεiο για να τo "πρoστατεliσει"
απ6 τη φθoρd, τoυ 1ρ6νoυ.

MιftΘημα αριστοτελικηq ευδαιμoνiαq
στην Σ1oλη Aριοτoτ6λου9

Mετd απ6 αιrilνεg οι βαoικ69 κατ6 τoν Aριoτo-
τf}νη αpγt4 τηg ανθριbπινηζ ευτυ1iαg (ευδαιμο-

νiαg) ακoriστηκαν ξαν& oτoν 1ιilρο τηg Σ1oληg

τoυ στo Nυμφαio τηq αρ1αiαq Miεζαg. Tην Tρiτη
2 Ιoυνioυ o ελ\νoαμερικαν69 καθηγητηq Φι-
λοooφiαq στo πανεπtoτημιo Duke των ΗΠΑ κ.

Michael Ferejohn παρoυoiαoε σε μια oμdδα νε-

αριilν φοιτητιilν του την αριστoτελικη 6ποψη για
την ευδαιμoνiα και την ανθριbπινη ηθικη, βαoι-
oμενοg oτα κεiμενα τoυ μεγdλoυ'Eλληνα φιλο-
o6φoυ. Tο μdθημα ι1γινε oτον ...φυoικ6 τoυ τ6πo,

τo Πoλιτιoτικ6 Kfντρο τηg Σ1oληgAριoτοτ6λου9
και στoν fδιo τον αρ1αιoλογικ61ιilρο.

o καθηγητηq Ferejοhn διδ&oκει αρ1αiα ελ-

ληνικη φιλoοoφiα απ6 το 1983 και εξειδικεr5ε-

ται στoν Aριoτοτ6λη κα1 τoν Πλdτωνα Eπioηg,
διευθriνει τo Duke Ιn Greece Summer Program,

oτο οπoiο μια ομdδα φoιτητcilν φιλοοoφiαq, 6πωq

αυτη πoυ βρ6θηκε οτoν 1cbρο τηq Σ1oξq, κ6θε
καλoκαiρι περιδιαβαiνoυν τoυζ oημαντικ6τε-

ρoυg αρχαιoλογικoriq και ιστoρ1κο6q 1rbρoυg τηq

Eλλ&δαq, 6που διοργανιbνoνται o1ετικ69 διαλ6-

ξειg. Φ6τoq,'i1ταν η πριilτη φoρd που η N&ουoα
oυμπεριληφθηκε oτo πρ6γραμμα. o καθηγητηg

Ferejohn δηλωoε κατενθoυoιαoμ6νοq με τoν αρ-

1αιολογικ6 xιΙlρο αλλft και τo oriγ1ρoνo κ6oμημα
που κτioτηκε απθvαντi του. Tην επ6μεvη 1ρονι&

η ΣxοM Αριoτοτ6λoυ9 πρoβλi:πεται 6τι θα πε-

ρι\φθεi επιoημωq oτo πρ6γραμμα επιoκ6Ψεων
τoυ πανεπιoτημioυ.

Πρoκηρυξη λoγoτεxνικo6 διαγωνιομo6
ατt6 τo Δημo B6ροια9. Πρoλαβαiνετε
ακ6μη!

H Πνευματικη και oλυμπιακη Στ6γη Δημη-
τρfoυ Bικfλα και o Σι1νδεσμοζ Φιλ6λογων Nο-

μoιi Ημαθiαg διoργανcbνουν τoν 2o διαγωνιoμ6
πoiηoηg και διηγηματoq. Δικαiωμα συμμετoχ]\ζ
61ουν 6λoι οι εντ6q και εκτ69 Eλλ&δαq διαμ6-
νoντεζ, με την πρoδπ6Θεoη τα κεiμενd τουq να
εiναι oτην Eλξνικη γλcΙlooα. Kdθε διαγωνιζ6-

μενoζ 61ει δικαiωμα να λ&βει μ6ρog με 1 6ωq 3

ποηματα ψ6γpι'3 oελ. oυνολικd και με 1 διηγη-

μα 6ω9 6 oελ (oε γραμματοoειρd των Ι2 oττγ-

μιilν). Tελευταiα πρoθεoμiα υποβοληg (oφρα-

γiδα ταpδρoμεiου) η 14 Aυγοrioτoυ 2009.
Διεriθυνoη απooτοξg: ΠNΕYMAΤΙKH KΑΙ
OΛYMΠΙAKΙ{ ΣTEΓΗ ΔΗMHTPΙOY BΙKEΛΑ
ToY ΔHMOY BEPOΙAΣ, ANOΙΞEΩΣ 86, TK
59100 BEPOΙA. Για περιoo6τερεq πληρoφορiεg
oτιg κυρiεg Eυγενiα Kαβαλλdρη (233|06742\'
6978|63060 (cilρεq 19,Ο0-21,ΟΟ) και Eλ6νη
Toiλη, Δημoq B6ροια9, 233\050529 (εργ6oιμε9

ιbρεq).



ΣYNANTΗΣH M', ENA ΦlΛo
AΠo TA ΠΑΛIA

Mε ξε1ωριoτη λαμπρ6τητα γιορτdστηκε φθτoq
τl 187η επ6τειo9 του oλοκαυτιbματοg τηq π6ληq

βαζ, βε την επιβλητικη παρoυoiα των πρo6δρων
δr1o αδελφικιilν 1ωριilν, του Πρo6δρoυ τηζ Eλλη-
νικηq Δημοκρατiαg Kdρολoυ Παποιiλια και τoυ

Πρoθδρoυ τηg Kυπριακηq Δημοκρατiαg Δημητρη
Xριoτ6φια.'Eτoι εκπληρcilθηκε με τo παραπdνω
6να δικαιoλoγημ6νο παρdπoνο των συμπατριω-
τctlν μου, 6τι για πoλλ61ρ6νια η Πoλιτεiα δεν τι-

μofoε, 6πωc, tπρεπε, τη θυοiα των Nαoυoαiων.

Kατd oιiμπτωση o πρcbτog εκ των διiο πρo6-

δρων τυγ1dνει να εiναι γvcbριμ6q μoυ, συναγωνι-
oτηg και φiλog απ6 τα
δικτατορiαζ των συ-

νταγματαρ1rbν.

Εγιb ζουoα τoτε
ωζ πολιτικ6q ττρ6-

σφυγαζ oτην Πρdγα
τηg Τoε1iαζ l(αι o
Kdρoλοg oτη Γερ-

μανiα, 6πoυ oπor5-

δαoε και δημιotiρ-

γησε oικογ6νεια.
Σαv παλιοg Επovi-
τηζ τηζ Κατo1ηg.

με τηv επιβoλη τηg

1ουvταq ηταv φαvα-
τικ6q πoλ6μι69 τηq.
'Εκαvε δικ6 του αρι-
oτερ6- oooιαλιoτι-
κo κoμμα oτη Γερ-

μαviα Kαι 6βγαζε
κα1 μια εφημερiδα,
τη <ΣooιαλιoτΦ
Πoρεiα>. με πολυ-

Συνd,ντηorj μoυ με τoν Πρ6εδρo τηg Δημoxρατ(αg, παλι6 φiλo απ'τα 1ρ6νια τηg διxτατoρ(-

αζ' τηγ ημ6Qα τoυ Oλοxαυτι6ματoE 26-4-2009, λiγo πριν απ<j τo γεrjμα oτoν Aγιo Nιπ6λαo

Toυ Φιλιbτα Aδαμiδη

γρdφo, με την oποiα πoλεμorioε τη 1or5ντα.'oμωζ
ο π6λεμοq, μ6νο με την π6να, δεv τoν ιKανοπoι-
ofoε και ηθελε να την πoλεμηoει πιo δυναμικd,

και με μπαροriτι για να π6oει μια ιilρα γρηγoρ6-
τερα.

Ζητηoε τηλεφωνικd τη γvrilμη του γvωoτo6
τoυ και φiλου μου Ηλiα Αλευρd, αδελφοr5 του

πρcbην πρoθδρου τηq Boυληg Γιdwη Aλευρd,
πoυ ζoδoε oτη Poυμανiα. Eκεfνoq τoυ απ6ντηoε:
<<Tι να σoυ πω Καρoλε απ'τo τηλ6φωνo, εκεi δ[πλα

ooυ oτην Πραyα 6yειg 6να φfλo μoυ, καπετανιο του

Ε.Λ.Α.Σ., που πηρε μ[ρog oε τtooεριg πολ6μoυ9.

Πεταξου να τoν δειE και να τoν oυμβoυλευτε[g>>.
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Θα ηταν τo t97L

η \9]2, δεν θυμdμαι
ακριβιilg. 6ταν με πηρε
τηλ6φωνo και μoυ εiπε
6τι θ6λει να 6ρθει oτην
Πρdγα να με oυναντη-
oει, 6πω9 κι 6γινε.

'Ηρθε oτην Πρdγα,
6που τoν φιλoξwηoα
και τα εiπαμε. Moυ
6φερε δε και μερικ0
φfλλα τηζ <Σooιαλι-
στικηζ Πορεiαg>. Απ'
6,τι θυμd,μαι τoυ πρ6-
τεινα γερ6q παρ&νομεq
oργανriloειq παντoti
(π'γ. oτpατ6g) πoυ θα

μπoρoιioαν να δρe-
σουν δυναμικd,, 6ταν
θα δημιουργοr5νταν οι
κατdλληλεq πρo$ποθ6-
σειζ.

Kρατηoαμε λiγo
καιρ6 επαφη και μoυ
6oτελνε την εφημερiδα
τoυ, rboπoυ ενcilΘηκε

με τoν Ανδρ6α Παπαν-
δρ6oυ και π6ραoε με το
κ6μμα τoυ στο Π.Α.K.
κα1 στη oυνι11εια oτo
κ6μμα τoυ Aνδρ6α,
oτo oπoio αναδεiμηκε
ανcilτερo oτ6λεxog και
στη oυν61εια υπoυρ-

γ6q των κυβερνηoεων
τoυ ΠΑ.Σo.K.

Π6ραoαν o1εδ6ν δ6κα 1ρ6νια απ6 την πρωτη

μαg αυτη oυνdντηoη oτην Πρdγα,6ταν το 1981

αποφdοιoα ι1να ταξiδι οτην Eλλdδα (τo τελευταio
πριν τoν επαναπατριoμ6 μoυ) μα να παρευρεθιb
oτα βαφτioια τηζ εγγονηq μoυ, απ6 τo γιo μoυ,
πoυ ζo6oε oτην Αθηνα. Tο ταξiδι μου αυτ6, μ'
fνα μηνα dδεια παραμoνηg πoυ μoυ w6κριναν oι
αρχeζ,oυν6πεoε με τιζ εκλoγ6q τι6 οπoiεg κ6ρδιoε
τo ΠΑ.Σo.K' o K&ρολoq, 6ντα9 απ6 τα ιδρυτικd
τoυ μ6λτ1 και ανcbτερο oτ6λεxοq, τοπoθετηθηκε
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απ6 τον Ανδρ6α Παπανδρ6oυ υφυπoυργ6q Eξω-
τερικcbν οτην πριilτη κυβ6ρνηoη.

o επαναπατριoμ69 των πoλιτικcbν πρooφ6γων
εi1ε ηδη ξεκινηoει απ6 τo |975. Η πλειoψηφiα
τηg Κεντρικηg τουq Eπιτρoπηq με επικεφαληq
τoν πρ6εδρ6 τηζ Mητoo Παπαδημητρη, απ6 τη
Pουμανiα (Bουκουρ6oτι), 6πoυ ηταν η 6δρα τηq,

μετακ6μιoε oτην Aθηνα με γραφεiα oτην πλα-
τεiα Κ0νιγγοζ. Ωg μfλog τηζ γραμματεiαg τηg

Kεvτρικηg Eπιτρoπηg, πoυ απαρτiζoνταν απ6
τoυq πρo6δρουζ τcυν πολιτικcbν πρooφriγων των
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χωρCbν παραμoνηζ τουζ, μoυ ξ1τηθηκε να παρα-
τεiνω την dδει& μoυ απ6 6να oε τρειg μηνεg για
να π&ρω μ6ροg στην επtτρoπη πoυ θα επιoκ6πτo-
νταν 6λα o1εδ6ν τα υπoυργεiα για την επiλυoη
των πρoβλημdτων των επαναπατριζ6μενων.

ΣτηνAθηνα εκτ69 απ6 τον πρ6εδρο τηg Kεντρι-
κηg Eπιτροπηg Mητoο Παπαδημητρη (δικηγ6ρo)
εi1αν επαναπατριoθεi και ο1πρ6εδρoι: τηg Πoλω-
νiαc, Φi)'"ιππoq Φυλακτ6g (γιατρ69), τηζ Pουμανi-
αg Hλiαg Aλευρdg (ταξiαρ1οg τoυ Δημoκρατικοti
Στρατor5) κα1 τηζ Tαοκενδηg Mητooq Παπακιil-
oταg (ανιilτερo oτ6λε1ο9 του K.K.E.εo.).

Η παρ&ταoη τηζ dδειαq σε τρειζ μηνεq 6γινε

χωρiζ καμιd δυoκoλiα απ6 τo ν6o υπoυργ6 Δη-

μ6oια9 Tdξηg Σκουλαρiκη. Aμ6oω9 η πενταμε-
ληq επιτρoττη τηq γραμματεiαζ με επικεφαληζ
τον πρ6εδρo ξεκfνηoε τιg επιοκ6ψειq αρfζoνταg
απ6 τoν αεiμνηoτo Γεwηματd, υπουργ6 Eoωτε-

ρικcilν.

Στo υπουργεiο Eξωτερικιilν μα9 παρ{πεμΨαν
στoν υφυπουργ6, oπ6τε βρ6θηκα μπρooτd οτον
παλι6 μου φiλο τηg Πρ6γα9. Η υπoδoμ ηταν
παρd πoλri εγκ&ρδια. Tα μ6\ τηg επιτροπηg,
π\ν τoυ Aλευρ6, τον 6βλεπαν για πριbτη φoρd.
Πρrbτog τoν 1αιρ6τησε o πρ6εδρ69 μαζ και στη

oυν61εια ι1κανε τιq oυoτdoεlζ των μελιbν τηcJ εIτt-

τρoπ'i1g1αιρετιbνταζ τoυζ εναν - 6vαν δια χε1ρα-

ψiαg.'oταν 6φταoε κοντd, μου και με αναγvrbριoε,

φιilναξε ενθoυoιαoμtνoq: <ο4! o φ[λoE μoυ o Φι-
λcΙlταg απο την Πραyα>> και fπεoε oτην αγκαλιd

μου. H oυνdντηoη ηταν πραγματικd, o'υγκινητικη
και γ1α τoυg δυo μαq. Mε ρrbτηoε δι6φορα και αν

ετEαναltατρioτηκα. Toυ εiπα πωg εiμαι o μ6νo9 με
d,δεια και 6τι μ6λι9 επιoτρ6ψω oτην Πρ6γα θα
τα μαζ6ψω για να 6ρθω μ6νιμα, 6πω9 και 6γινε
oτα μ6oα τoυ 1982. Tην ιilρα πoυ ημαoταν στo

γραφεiο τoυ, μtiπηoε το τηλ6φωνo και τον ακoti-
σαμε να λfει φωναμd και 1αροιiμενα: <,J'εραoι-

με, ξ!ρειq πoιoυζ iycυ αυτην τη oτιyμη oτo yραφεio

μoυ; Tbυq oτρατηyoδg τηs Εθνικηg Αντioταoηq
(oτoν ενθoυoιαoμ6 τoυ μαg 6κανε 6λoυ9 στρα-
τηγoιig...). Στην d,λλη &κρη του o6ρματo9 ηταν
ο Αρoενηg, πoυ o Aνδρ6α9 τoν εiγε τoποθετηoει
τ6τε Διευθυντη τηg Tρdπεζαg τηq Eλλdδαq. (oη-

με[ωoη:6λα τα μ6}η τηg εππρoπηg, πλην εμοli,
δε βρioκονται πια oτη ζωη)'

Aυτη ηταν η δεr5τερη πoλri θερμη oυνdντηoη

μαζ.' o Kdρoλog με τιζ ικαν6τητ69 τoυ και τo
ηθoq του υπηρ6τηoε για αρκετd 1ρ6νια με συ-
ν6πεια, αξιoπρ6πεια και απoτελεoματικ6τητα τα
εθvικd μαg oυμφ6ρoντα απ6 τη θ6oη τoυ υπoυρ-

γοri Eξωτερικιbν τηg κυβ6ρνηoη9 τoυ ΠA.Σo.Κ.

Mετd, τo τ6λo9 τηg επιτυχo69 υπουργικηg τoυ

καρι6ρα9 και σε oυντdξιμη πια ηλικiα, λ6γω τουg

ηθoυq τoυ ωζ ανθριbπoυ και πoλιτικοti, πρoτεiνε-
ταιτo 2005 απ6 το αντιπολιτευ6μεv6 τoυ κυβερ-
νητικ6 κ6μμα, τη N6α Δημoκρατiα, γ1α τη θ6oη

τoυ Πρo6δρου τηζ Δημoκρατiαζ, στην oποfα και
εκλεγεται παμψηφεi.

Στιc,Ι311r|12006 o δημαρ1og N&ουoαg, κ. Αvα-
oτdoιog Kαραμπατζ6ζ τoυ oτfλνει επιoτoλη -
πρ6oκλ11oη γ1α την επfτειο του oλοκαυτcbματοg
aτιg 1,51412007. Σε oυνdντηoη μoυ με τo δημαρ-

χo' τo Γεν&ρη τoυ 2007, γενoμεvηg oυξ1τηoηg

για τo 0λοκα6τωμα' μoυ εξoμoλoγεiται 6τι τον
κdλεoε και 6τι μdλλoν δεν θα 6ρθει. Toυ λ6ω πωq

τoν γvωρiζω πρooωπικ& και τoυ πρoτεiνω να τoυ

γραΨω κι εγιil oαν φiλog τoυ, σαν αντιoταoιακ6g
και σαν Nαoυoαiog. To δ61εται με ενθουoιαoμ6
και μoυ δiνει και αντiγραφο τηζ επlστoληq τoυ

γιανα δω τη διεriθυνoη oτην oπoiα Θα oτεiλω την
επιoτoλη μου.'Eτoι κ&θομαι και τoυ γρd,φω το

παρακ&τω μικρ6 γρdμμα (βλ. εικ6να ).

Moυ απ&ντηoε αμ6oωζ, με μια κ6ρτα ιδι61ει-

ρη, 6τι με ευχαριστεi εγκdρδια.

'oπωg ξ6ρoυμε 6λoι, ο Πρ6εδρoq δεν μπ6ρεoε
να 6ρΘει τo 2007, o6τε τo 20Ο8.'oμωg φ6τo9 πoυ

μπ6ρεoε, εκπληρωoε με το παραπdνω την επι-
θυμiα μαq. Στην 6ξ πρooπdθεια τoυ δημdρ1oυ

μαζ, για την επioκεψη αυτη, ioωg ηταν ξνα πε-
τραδdκι και τo δικ6 μoυ γρ&μμα.

H επioκεψη του ηταν για μεvα μια ευκαιρiα να
τoν συναντηoω για τελευταiα φορd και να τoν
ευ1αριoτηoω' 'Eτoι παρd την ψυ1ολoγικη μου
κατdoταoη (61αoα πρo μην69 τη γυναiκα μου),
απoφdoιoα να τον oυναντηoω, αν μπoρoι1oα,
oτo τ6λo9 τηg επioκεψηg του oτο επioημo γε6μα
oτo ξενοδo1εiο <B6ρμιoν), στoν ξιο Nικ6λαο,
6πoυ εi1α ειδικη πρ6oκ\oη απ6 τo δημαρ1o.

Kαι η oυν0ντηoη αυτη, ιioτερα απ6 28 γρoνια,
ηταν εγκd,ρδια και αυγκινητικη.

13



KατεβαiνονταgπρcΙl-
τoζ με το Xριοτ6φια
απ6 τα oκαλoπ6τια τoυ

ξενoδo1εioυ για την
αiθoυoα φαγητοδ, εκεi
oτo μικρ6 πρoθdλαμο
τoν περiμwα. M6λιg
κατ6βηκε τo τελευταio
oκαλoπ&τι, γυρiζοvταq
το κεφdλι αριoτερd,

με εiδε να oτ6κομαι
μ6νo9, με αναγvcilρι
σε κα1 ηρθε 1αμoγε-
λαoτ69 πρoζ τo μ6ρoζ
μoυ. Mε αγκdλιαoε
απoκαλc[lνταg βt, με
το μικρ6 μoυ 6νομα.
'E1ονταg αioθηoη τoυ

xρ6νoυ (6λοι oι επi-
σημoι ηταν ηδη πdνω
απ6 δεκαπξντε χεπτα
καθιoμ6νoι για τo γεr5μα που 6γινε με καθυoτ6-
ρηoη μιdμιoηg rilραg) βιαoτικd τoυ εiπα αυτd τα
λiγα: < Παρα την ηλικiα Kαι τo π6νθo9 μoυ, ηρθα
oημερα εδcb μ6νο και μ6νo yια o6να, yια να oε δω
yια τελευτα[α, [oωg, φoρα και yια να oε ευyαριoτη-
oω απδ μtρουE μoυ, απδ μ6ρoυ9 των ελαyιoτων
επιζδνταlν αντιστασιακδν αλλα και 6λων τCoν συ-

μπατριωτδν μoυ yια την τιμη πoυ μαζ 6κανε9 με τη
παρoυαlα σoυ στη oημερινη επ6τειο του oλoκαυ-
τδματog τηg NαουoαE. Nα μoυ επιτρ6ψει9 τcbρα
νακαλωooρiocο καινα ευyαριmησω Kαι τoν Πρ6-
εδρo τηg Κυπριακηq Δημοκρατ[αg κ. Xριoτδφια.>>.
Tfλειωoα γρηγoρα με δυo λ6για oτo Xριoτ6φια.
Αυτd, τα Χιyα που ηΘελα να πω ακ6μα oτο φiλo
μου K&ρολo αλλd και στo Xριoτ6φια τα γρdφω
τrbρα κλεiνoνταζ τo γραφτ6 μoυ.

Eιi1ομαι και στoυζ δ6o υγεiα και δ6ναμη για να
μπoροr5ν να εκτελo6ν τα υψηλd τoυg καθηκoντα,
με τιζ εrioτo1εg παρεμβdoειg στα εθνικd και κoι-
vωνικd θ6ματα υπ6ρ των αδfναμων oτρωμd,των

o δικ6g μαg Πρ6εδροζ και με τη συνετη πολιτικη
τoυ για τoν τερματιoμ6 τηg Tουρκικηq κατο1ηg
και την ειρηνικη oυμβiωoη των δ6o λαιilν τηg
Mεγαλoνηooυ o Xριoτ6φιαq. Mε τη oεμν6τητα
και τo ηθoq τουq κ6ρδιoαν και oι δrio τιq καρδι69
των Nαουoαiων.

Ndoυoα, Mdιoq 2009

ΣHMEΙΩΣEΙΣ:

1. Θ6λω εδιil να τoνioω πωg θερμη και παραγω-
γικη ηταν η υπoδο1η oε 6λα τα υπoυργεiα πoυ
επιoκεφθηκαμε. Xαρακτηριoτικ6 εiναι αυτ6 πoυ
μα6 εiπε η υφυπoυργ69 KoινωνικcilνΑoφαλioεων
κ. Poriλα Kακλαμανdκη: <ιΣ'αυτην την καρ6κλα
πoυ καθoμαι oημερα εycb και αλλoι oυναδελφο[

μου, 6πρεπε να καθεoτε εoεiq πoυ τ6oα πρooφ6ρα-
τε στην πατρiδα>>. Η iδια δoriλεψε oκληρ& και με
ξ1λo για τη μεταφoρd των oυνταξιοδοτικιΙlν μαg
δικαιωμd,των απ6 τιq ΛαTκ6q Δημoκρατiεg. Eμεig
oι πoλιτικoi πρ6oφυγεζ τηζ χρωστd,με 6να μεγd-
λo <ευ1αριoτrb>.
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BlBΛloΠAPoYΣ!AΣH
EMMANoYHΛ ΣT. BAΛΣAM!ΔH

ΨΗΦlΔEΣ
TOMOI 2oE & 3"s

Tιον π. AΘαναoioυ Ι{iκoυ
Aλ6ξανδρoυ 0ικoν6μoυ

Π6τρoυ Στoiδη

Στιq 23 - 4 - 2009 παρoυoιαoτηκαν στην αiθoυoατηg Εoτ{αg Moυocbν ταν6α βιβλiατoυ Mανοlλη
Βαλoαμiδη ΚΨHΦΙΔΕΣ, ToMoΙ 2og & 3og> ( o πρcbτoq τoμoE ε{yε εκδoθεi τo 2002) Tην παρoυo[αoη

6καναν o π. ΑθαναoιoE N[κoυ, o αρyιτ6κτoναq Αλξζανδρoq oικoν6μoυ και o φιλ6λoyog Π6τρo9 ΣτoEδηE,

πoυ εfyε Και την επιμ6λεια τηg ηλεκτρoνικηq παρoυoΙαoηζ τoυ επoπτικοδ υλιrcοδ. Παραθ6τoυμε στη

oυν6xεια μερικα απooπαoματα απ6 την παρoυσ{αoη ταlν βιβλiων, cboτε oι αναyνcbmεζ τoυ περιoδικotl

μαζ να oyηματfoουν μια oλoκληρωμtνη ιδ6α yια τo oυνολικ6 6ρyo:

ToMoΣ 2og

Tο περιε16μενο αυτoli τoυ τ6μoυ εiναι: <γρα-

πτd, oημειc(lματα, δημooιευμιi;α οτο διdoτημα
2002-2008 στην εφημερiδα ΛAoΣ τηg B6ροια9

η κdπoια, oτιg τoπικ69 εφημερiδεζ τηζ Ndoυoαq
(τα περιoo6τερα oτα MAKΕΔONΙKA NEA). Η
ποικιλoμορφiα τηg θεματικηg τoυ o1oλιογρdφου

μπoρεi στoν πραγματικ6 1ρ6νo πoυ δημοοιεt5o-
νταν τα <oημειιΙlματα)) να μην γiνεται ιδιαιτ6ρω9
αιoθητη, λαμβdνoνταg υπ6ψη και τo xρovικ6
διdοτημα που μεooλαβor5oε απ6 τη δημooiευ-
ση τoυ εv6q απ6 το dλλo. Στην μορφη 6μω9 που
παρατiθεvται στoν τ6μo αυτ6, το 6να δiπλα oτο
dλλο, απoτελo6ν 6να τ6τoιo μεγdλo 6γκo, πoυ
πραγματικ& εiναι δrioκoλo να επιΧΕξει κανεiq τι
να προβdλει και τι να αφηoει λiγo πιo πioω, 6τoι

για την oικoνoμiα του 1ρ6νου τηζ παρoυσiαoηg.
Kαι τotiτο γιατi τo καΘθνα απ6 αυτd, απoτελεi
ενα ολoκληρωμ6νo κεiμενo, πραγματικ6 διαμα-
ντd,κι δημιoυργικηq γραφηζ, που με δεξιοτεγvικ6
τpoπo oδηγεi τoν αναγvιbστη να πρooεγγioει τo
θ6μα τoυ, δiνονταg κdθε φoρd την αφoρμη εiτε
να εVημερωθεi απλιbg, η ακ6μα να τo π6'ει" πα-
pαπ{'ρα, αν το επιθυμεi. Mπορo6με να δο6με τo
καθενα απ6 αυτd περιoo6τερo ωζ αφoρμt'c, πpo'
βξματιoμoti τoυ αναγvcboτη και λιγ6τερo 6τoι-

μεq λδoειq η καταoταλαγμ6νε9 απ6ψει9.
'oπωq εrioτο1α oημειιbνει oτoν πρ6λoγ6 τoυ

o Tdoοg Bαλoαμi-
δηg, <ι...o συyyρα-

φ6αqπαρατηρε[' εκ-
θ6τει, πα[ρνει θ6oη,

αλλα και παρακινε[
τoν αναyνδστη να
αναδεδoει τα δικd'
τoυ βιcbματα, τo

δικ6 τoυ yνωστι-
κ6 και τo θυμικ6
τoυΣ.

'Eτoι, τα μικρd αυτd κεiμεvα απoτελo6ν πραγ-

ματικ6q <ψηφiδεq>, πoυ 6λε9 μαζi δημιoυργoriν
6να μεγ&λo μωoαΤκ6, πoυ μαζ δivει μια oλoκ\-
ρωμενη εικ6να τoυ τρ6που oκ6ψη9 τoυ συγγρα-

φ6α, των ανηoυμιilν τoυ απ6ναντι σε μια τερα-
oτια γκdμα θεμdτων, τηg iδιαg τoυ τηg κooμοθε-
ωρiαg, ωg oτdoηg ζωηg.

o δειiτεροg τ6μo9 των ΨΗΦΙΔΩN περιλαμβd-
νει εν6τητε9 με Eπiκαιρα οημειιbΙLατα,) Eκκλlt-
oιαoτικιi-Θεoλoγικιi, Πoλιτιoτικιi, Περιβαλ-
λoντικιi, Kοινωγικd-Παιδαγωγικιi και τfλοg
Bιβλιoπαρουoιιioειg.

Στα <Eπiκαιρα ΣημειιΙlματα> o oυγγραφ6α9
o1oλιd,ζει θ6ματα τηζ επικαιρ6τητα9 με φανερη
την πρ6θεoη να oδηγησε1 τoυg αναγvιboτεg τoυ
και πρcbτα απ'6λoυ9 τoν iδιο, στην αυτoσυνει-
δηoiα. Στο ψηφιδωτ6 των ιδειbν τoυ, η πoικιλiα
των θεμd,των και των προoεγγioεων με τoν iδιo
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τταντoτε παρoνoμαστη, τη διdθεoη - τακτικη
τηg αλoγ6μυγαζ, πoυ πpωτα διατηρεiτoν iδιo oε
εγρηγoρoη και κατ'επ6κταoη τουq πoλυπ\θεig
αναγvrboτεζ τoυζ.

Kdτω απ6 τoν πρoστατευτικ6 αλλd και παρα-
πλανητικ6 μανδriα τoυ ((σημειrbματog>, δηλαδη
τηg λιγ6λογηg και πρ61ειρη9 αναγραφηq πληρο-

φoρiαq, γεγον6τo9 κ.τ.λ. ο κ. Bαλoαμiδηg ξετυλi-
γει τov προβ\ματιoμ6 τoυ, πoυ μ6νο πρ61ειροq
δεν απoκαh5τrcεται' Tιg δυoκoλiεc,εξ αυτο6 τoυ

γεγoν6τo9 - oικoνομiα 1rilρου και 1ρ6νoυ - αντι-
παρi:pyεται με τo γvωoτ6 εδιil και 1ρ6νια 6φοq
του, 6να αποκαλυπτικ6 εoωτερικ6 μoν6λoγο σε
<διd,λoγo> με τoυg αναγvrboτεq. o τριπρ6σωποζ
λ6γο9, αντtκειμενικ6g oτην απ6δooη τoυ υλικοf,
διακ6πτεται oυ1v& με πρoσωπικ6 o16λιo και με-
τατptπετατ o' 6να εiδοg <διαλογικοri εoωτερικo6

μoν6λoγoυ) με φαvερη την πρ6θεση τoυ συγγρα-

φ6α να <μετακεvrboει> 6μ μ6νo μιiloειg αλλ&
και συναισθηματα τελεiωg πρooωπικd, στoυζ
αναγvcδoτεζ τoυ.'Eτoι διατηρεi ζωνταν6 αυτ6 τον
ιδι6τυπo διdλoγo - μoν6λoγo αναθερμαiνoντdg
τoν διαρκιbg.

BαΘriq γvctloτηq των 6oων oυμβαiνoυν γr5ρω
του, π6τε με αβρ6τητα αλλd και αυτoσαρκαoμ6,
π6τε με 1ιoιiμορ αλλd και σκληρη κριτικη, με
λ6γo λιτ6 - επιγραμματικ6, αλλ6 μεoτ6 περ1εχο-

μιiloυ, κριτικ6 - καταγγελτικ6, επαινετικ6, αλλd
και πρoτρεπτικ6 - oυμβουλευτικ6, o oυγγραφfαg
δεν <μαod,ει τα λ6για τoυ>. Mε διdθεoη συνευ-
θriνηg και αυτoκριτtΦζ διαλ6γεται με τoυζ ανα-

γvιiloτεq τoυ, ιδιαiτε-
ρα 6ταν αυτοi εiναι
ιilτoνα επικριτικoi. H
oοφiα των 1ρ6νων,
τα πρooωπικd, βιιb-
ματα - εμπειρtεg και
η 1,vd)ση τoυ περ{γυ-

ρoυ επιoτρατεt5oνται

για να βoηθηΘoriν οι
αναγvcboτεζ τoυ στη
αναξ1τηoη απαντηοε
ων, 6ταν τα ερωτημα
τα πληθαiνουν.

Στα <Eκκληoια
oτικd - Θεολoγικd>

ρoν πρoσφερoυν τα oι Π. ΣτoiδηΞ. ,τ' Α. NΓz'oυ. z'αι Α. oιxoν6μoυ παρoυαιdξoυν τιg "Ψηφ(δεg>

&ρθρα περi τoυ Ιακcilβoυ του Aδελφoθ6oυ εξ'
αφoρμηζ μιαζ αρχαιoλoγικηg ανακd,λυψηζ σχετ1-

κd, με τoν oμιilνυμo <αδελφ6> του Ιηoοf. Προ-

βdλλεται η Αγιoγραφικη π\ρoφoρiα περi των
<αδελφιilν> τoυ Xριoτου απ6 &λλη γυναiκα τoυ

ψηoτορog Ιωoηφ και 61ι βεβαiωq απ6 την Mαρiα
και παρατiθεvται ο1ετικd αποoπd,oματα απ6 την
Kαινη Διαθηκη, ενcil τoνiζεται η ιδιαiτερη θ6oη
τoυ Ιακιilβου στην πρωτη Eκκξoiα των Ιεροoο-
λriμων' και εξαiρεται η oυμβoξ oτην oικoυμεvι-
κ6τητα τηg ν6α9 πioτεωg τηg 1ριoτιανικηg.

H μελ6τη των λαTκrbν 1ορrbν αποτελεi 6να με-
γdλo κoμμdτι των ενδιαφερ6ντων τoυ συγγρα-

φi'α, απo την καθι6ρωση τoυ ΔιεΘνor5q Φoλκλo-

ρικoli Φεoτιβdλ CΙOFF-ΠYΡΣOY oτη Ndoυoα,

ψ6χρLτην fκδooη εν69 ειδικοιi oυγγρdμματ6g τoυ

γriρω απ6 τoυg ρυθμοfg των 1ορcΙlν τoυ δριbμε-
νoυ <<Mπο6λεg> τηq N&oυoαq κα1τo oποio tτυγε
θερμηq υπoδο1ηg απ6 τoυq επαibvτεq, τ6oo oτoν
ελληνικ6 6oo και oτo διεθνη χ6ρo o oυγγρα-

φ6αq θεωρεi 6τι η oωoτη αξιoπoiηoη των 6oων

μαq παραδ6θηκαν ωζ παρακαταθηκη απ6 τoυg
ανθριbπoυq πoυ 6ζηoαν oτα μ6ρη αυτd πριν απ6
εμd,g, απoτελεi μια πρcbτηg τdξεωg δυνατ6τητα
να χρησιμoπoηooυμε τη γvιboη τoυ πλor5του πoυ
κρατdμε oταx€ρια μαζ ωζ αντiδoτο oτη μιζ6ρια'

o τ6μοq ολοκ\ρrilνεται με πiνακα oνoμdτων
πρoοcbπων, 1ωριbν, π6λεων και τoπωνυμiων κα-
θcbq και με πfνακα oργανιoμrilν, φορ6ων δρ6oεων
κ'τ.λ. πoυ περιλαμβ6νoνται oτα δι6φoρα σημε1-

rbματd
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ToMoΣ 3"ξ _ ΙΣTOPΙKA ToΠΙΚA
o τρiτοg τ6μοq των <Ψηφiδων> περιλαμβdνει

oημειιilματα τηq περι6δoυ 2003-2008 πoυ δημo-
oιεtiτηκαν ανdμεικτα με τα σημειιilματα τoυ 2oυ
τ6μου, με τoπικη ιoτoρικη θεματoλoγiα, αλλd
για την καλriτερη οργdνωoη τηg 6κδooη9 δια1ω-

ρioτηκαν, λ6γω και τηg μεγ6ληζ τoυζ 6κταoη9.
oπωq o iδιog o συγγραφ6αq oημειrilνει oτην oti-
ντομη ειoαγωγη τo1), (.''τo βιβλio αυτo δεν ε[ναι
ιoτoρlα με την tννoια τη9 oυνoyηζ μιαζ ιoτoρικηg
oυyyραφηq. Αν παρα ταilτα ο μελετητηg τo χαρα-
κτηρ[oει ιoτoρ[α, δεν θα ε[ναι μακρια απ6 την
αληθεια. Πρδκειται yια μια επιμελημbνη αναφορα
oε ιmορικα yεyoν6τα' τα oποlα προβαλλoνται υπδ
τo φωζ τηg νεδτερηg tρευναs>.

Tα κεiμεvα του τ6μου αυτo6 ταξινομo6νται
oτιq εξηg εν6τητεg:

A. Nιioυοα'π6Μ με ρiζεg
H εν6τητα περιλαμβdνει dρθρα πoυ αναφ6ρο-

ντα1 στoν τ6πο και στην ιστορiα τoυ, oε πρ6oω-
πα πoυ 6ζηoαν και 6δραoαν στην περιoγi1, απ6
την αρ1αι6τητα μt'yρι" την επανdoταoη του 1822.
Διερευνdται η πρo6λευση τoυ ον6ματο9 τoυ
πoταμοf μαζ, τηζ Aρ&πιτoαq, και παρατiθεvται
oημειrilματα με ο1oλαoτικη επtστημoν1κη τεκ-
μηρiωoη, oτα oπoiα, αφ' εν69 τεκμηριιΙlνει την
ταr5τιoη τoυ Nυμφαiου τηq Miεζαg και τηg Σ1o-
ληg του Aριoτοτ6\ με τoν 1cilρo των Ιoβoρiων,
κdτω απ6 τη Ndoυoα. o ερευνητη9-oυγγραφ6α9
αναoυoταiνει την 6λη ατμ6oφαιρα τηg επoγ1c,
που στo 1cbρo αυτ6 oυναντηθηκαν κα1 συγχρω-
τioτηκαν ο μαθητηgΑλ6ξανδρoζ κα1 o δ0oκαλog
Aριoτoτfληg, οι δr5ο αυτ69 μεγdλεg πρooωπικ6-
τητεζ τηg Ιoτορiαζ, πoυ 6μελλε να καΘoρiοουν
την πoρεiα oλ6κλτ1ρη9 τηg ανθρωπ6τητα9. Mε
την αφoρμη αυτη δiδονταl συνoπτικι1g και ε6-

\πτεg πληροφορiεζ για την αριστoτελικη διδα-
oκαλiα, τιg μεθ6δουt και τo περιεx6μεv6 τηg, τα
oυγγρdμματα τoυ μεγdλoυ δ6oκαλoυ κα1 την
επiδραoη του 6ργου τoυ στην πvευματικη εξ6λι
ξη.ηq ανθρωπ6τητα9.

Πρoq τo τ6λο9 αυτηg τηg εv6τηταg περιλαμβd-
νoνται τρiα ενδιαφ6ροντα dρθρα o1ετικd με την
Παιδεiα και τουζ δαoκdλουg oτη Ndουoα στα
πρo τoυ Ι822 1ρ6ντα και με τιq δυο πιο γvωoτ6g
μεγd.λεg πρoοωπικ6τητεζ τoυ πvειiματog πoυ κα-
τd,γονταν απ6 την περιo1η: τoν Nαoυoαiο Aνα_
οτιioιo Mι1αηλ τoν Λ6γιο, κα1 τoν Xρ6oανΘo,

που γεwηθηκε στo Γραμματικ6 oτα 1767 καιbγι-
νε Πατριdρμg Κωνoταντινoυπ6)"εω9 τo |824.

B. H επανιiσταση τηg Nιiουοαgτo |822
Η oυνoμιλiα με το παρελθ6ν σε μια επoγi1τε-

xvoλoγικoιi θριdμβoυ φαντdζει oυxvd, σαν νoση-

ρη φανταοiα κ&πoιων ρoμαντικcbν, πρooριoμ6νη
να βdλει φραγμο6q oτην εξ6λιξη και να σφρα-

γioει τιg π6pτεc, τoυ μ6λλoντοg. Ωoτ6oo, 6ooι
πραγματικd, εργ&ζoνται για την πρ6oδo καt την
ευημερiα αυτo6 τoυ τ6πoυ, γvωρiζoυν καλd πωg

η ιoτορικη oυνεiδηoη αποτελεi τoν ακρoγωνιαiο
λiθο oε κdθε μαg πρooπd,θεια να oικoδoμηoουμε
κd.τι ν6o και εiναι εγxειρiδιο πολriτιμο για 6λε9
τιζ επιστημoνικ69 και πνευματικ69 μαg κατακτη-
oειg. Αυτη εμπνι1ει τουg αγrbνεζ μαζ για τo oη-

μερα και τo αtiριο, μαq θωρακiζει με αξiεg και
ιδανικd και σηματoδoτεi την απooτoξ μαζ στo
oriντομο αυτ6 1ρoνικ6 διdoτημα πoυ θα ενcboει
τo παρελθ6ν με τo μ6λλoν, ενιb oτo τ6λο9 απ6 τη
δικη τηg θμπειρη ματιd, κρfνεται η oπουδαι6τητα
των 6ργων μαg.

<...Ε[ναι ευxαρ[oτηoη η yνcboη τηg ιoτορ{αg και
η μiyιoτη δυνατη διευκ6λυνoη oτη yαραξη τηζ πo-

ρεlαg μαq, μ6τρo oυμβoληq μαζ στην πρ6oδo τoυ
τδπου> oημειιbνει oτο τfλog τηζ εισαγωγηg του
Γ' τ6μoυ τoυ o oυγγραφι4αq' < '''Δεν μoνoπcολcb
τo δικαiοlμα τoυ ιστ0ρικο6 oυyyραφ6α η τoυ ιστo-

ρικoδ ερευνητη ...Tα 6oα tyω yενικδE yραψει μ6xρι
τcbρα ε[ναι oπαρdyματα πoυ θ6λoυν τον μαoτoρα

ιστoριΚηζ $
διαδρομηE x}:.::l:::'r.,l:.:l.:.::ll.:]:::,l.l:.i9r&$,.ali:i:l:::i::,l::l -
αυτoδ -ι) &*il,l;:ll::1|]l.::]::;:,:.:...ll..l.lll,,r':ll,:j::,:lllil,,,,,,,,,),-, ,,,,,,! ' '. ,,.]]:;,..-.1ι]]]:]]: ],,,,]]]:,,]:li]:|airi.d,βtx i,]]rrifr*di]]l,l:,. , _' - ',τoπoυ...Σ }l::l::::l:,:,

Στα διil- *il::]l:::::l:

δεκα ση-

μειrilματα
αυτοil του
κεφαλαi-
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σημαντtκ6τερoυ στην νε6τερη ιστoρiα τηζ π6ληζ

μαζ και αΙτ6 τα πιo σημαντικd τηζ Eλλdδαg γε-
νικ6τερα, παρατiθενται πολλ& νι1α oτοι1εiα πoυ
oυμπληριbνoυν τα μ61ρι oημερα γvωoτd, με ν6ε9

ιoτορικ6g πηγ6ζ αλλd και επικριτικd o16λια για
ιoτoρικ69 ανακρiβειεζ <<πoυ oκοπo {yουν να πλη-

ξουν τo αυθ6ρμητo και την καθoλικδτητα τoυ ξε-
oη κω μ oδ >, 6πω g παρατη ρεi 1αρακτη ριoτικd. ιr . . .

oι επ[ μbρoυg ανθρcbπινεq αδυναμlεg μεyεθδνoυν
τo εδροg τoυ τελικoυ επιτε6yματοg και oτηρiζoυν
την απoψη δτι η 6νδοξη αυτη π6λη θα επιλ6yει τε-
λικd' το oωoτ6 δρ6μo και θα επιβιωνει μ6oα απ6
τιq 6ποιεq αντlξοεg περιoταoειE. Αυτδ που ε[πε o
Αναoταoιog Mιxαηλ o λoyιοq yια την Ελλd'δα oτην
Ευρcbπη, ιoxδει αoφαλcbg και yια τη Nd"oυoα.' <με-

νε{ τε και ζηoεται>. Πρoq αυτην την κατεδθυνoη
καλoδμαmε να δουλiψoυμε 6λoι>.

Π Η μετεπεναoτατικη Nιiουοα
To τρiτο κεφd,λαιo περι{γει 6ντω9 πολf oη-

μαντικd, oτoι1εiα απ6 την περiοδο ουoιαoτικd,
τηζ ανασυγκρ6τηoη9 τηg π6λτ1q. Ξεδιπλιilνονται

μπρooτ0 μαζ η ιoτορiα και o πολιτιoμ6q τηg

Ndoυoαg μετd, την καταστρoφη τηg. Bρtoκoυ-

με oτοι1εiα για τoυζ Nαο6g καt τα παρεκκξoια
τηg π6λη9 πρ1ν και μετd την καταστρoφη. Mα-
θαiνoυμε για τoυg γdμoυg oτη Ndoυoα oτα 1ρ6-
νια τηζ Toυρκoκρατiαg αλλ6 και γtα την ιoτoρiα
των ονoμdτωv των κατoiκων τηg.. Διαβdζoυμε

για την παιδεiα και τα o1oλεiα oτη Ndoυoα, που
πρωτoξεκfνηoαν απ6 τoυg Nd,ρθηκεζ των Eκκλη-
oιιilν, με πριbτo τo Nα6 τoυ Προδρ6μoυ και oε
oπιτια oικoδιδαoκdλων. ΠρrΙlτο o1oλεiο, τo Πα-
λαι6 Σ1oλεio, πoυ oτεyαζεται oε ιδι6κτητo oiκη-

μα στην περιoμ1 των Tαξιαρ1ιilν.

Δ. Mακεδoνικ6g αγιilναq
Στην w6τητα αυτη των ιστoρικιbν oημειωμ&-

των o κ. Bαλoαμiδηg αναφ6ρεται κυρtωζ σε γε-
γoν6τα πoυ oυν6βησαν στην περιo1η τηg Ndου-
σαζ, πoυ απoτελο6oε και τo oημαντικ6τερo ioωq
κ6ντρo τoυ Mακεδoνικοti Αγrbνα. Δw xdνει 6μωq

την ευκαιρiα να αναφερθεi και oε γεγον6τα πoυ
διαδραματiστηκαν oτον ευρ6τερο μακεδoνικ6
γωpo απ6 την επο1η ακ6μα τoυ Πελοπo\η/ησι-
ακo6 πoλ6μoυ, τoνiζονταζ την διαxρoνικη πα-

ρουoiα του ελληνικοri oτoι1εioυ. Αναφερ6μεvoq
oτoν καθαυτ6 Mακεδονικ6 ξcilνα, ην περioδo
19Ο5-1908 επιoημαiνει την εμπλoκη των Mεγd-
λων Δυνdμεων, πoυ για τoυζ δικoriq τoυq λ6γουq
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η καθεμιd, επι1ειροfν να ελ6γξoυν την παραπαi-
oυoα oθωμανικη αυτoκρατoρiα τηg επoγi1c, ε}"Εy-

χονταζ και χειραγωγιbνταg τουq υπ6δουλου9 λα-
o6ζ.

<ΛαδE πoυ ξεyναει την ιoτoρlα τoυ δεν 6yει μ6λ-
λoν. H yνcboη, και μαλιoτα η βιωματικη τηζ ιστo-

ρfαq ε[ναι oυντελεoτηζ αυτoyνωσlαq θ6ληoη, mη-

ριyμα oτo παρoν, δυναμικ6 ανoιyμα oτo μ6λλoν.
oι κραυy6q Kαι πιo πoλδ oι εν6ρyειεg διακoπηg
τηζ ιστoρικηq oυν6yειαζ' η επιχειρoδμενη αμβλυν-
ση τηζ ιoτoρικηE μνiμηq δεν oτoyεδoυν απλd' και

μ6νo mην αλλαyη ταυτδτηταg, απooκoποδν στην

εξαφανιoη τoυ y6νoυg τcυν Ελληνcοv.,l επιoημαiνει
o oυγγραφ6α9.

E. H μετιi τo 1912 περioδog
To π6μπτo κεφdλαιo περιλαμβdνει oυγκριτικ6

πiνακα oνομdτων των oικoγενειαρ1ιbν τoυ 1892

και τoυ L9Ι2 κατ' αλφαβητικη oειρd, και στη συ-
ν6xεια ανoiγει 6ναq μεγ&λοq κ5κλoq για τα Σ1ο-
λεiα τηg Ndoυoαg, με ιδιαiτερεg εκτενεig αναφo-

ρ69 oτo Σ1ολεiο του ξiου Mην6, το μεγαhiτερo
εκπαιδευτικ6 oικoδ6μημα στη Ndουoα, η ιoτορiα
του oπoioυ βαδiζει παρdλ\λα με την ιoτoρiα τηg

π6ληg απ6 ττg αρy"εζ τoυ 20oυ αιrbνα.

Στ. Aνακεφαλα[ωοη. Περι\πτικη παρoυοi-
αση τηζ ιoτορiαq τηq Nftoυoαg

Aπ6 τιq πιo oλοκληρωμενεg αυτoli τoυ εiδουg

γpαπτt'c,αναφoρ6g για την ιoτορiα τηg π6\q μαg,
απ6 την αρ1αι6τητα ψεχρL oημερα,1ρηoιμo ιoτo-

ρικ6 βοηθημα γ1α Nαουoαioυζ και μη. H πρ6θε-
ση τoυ oυγγραφ6α γι' αυτη την εκ ν6oυ αναφορ&
στo ιστoρικ6 παρελΘ6ν τηg φανερcbνεται στον
επiλoγo τoυ oημειιilματog: <H πδλη oημερα ψd"-

wεται. Θα βρει τo δρ6μo τηq, yνωρ[ζει να ξεπερ-
ναει καταoταoειq. To ιoτoρικ6 yfyνεoθαη δπωg το

παρακoλoυθoδμε oτo παρελθδν και η απoδεδειy-

μtνη προoαρμomικ6τητα τcυν κατolκων τηg θα
λε ιτ oυ ρyη o ουν αν αy εννητ ικd'. >

<Παραδ[δoνταg μαζ[ τo δεδτερo και τρlτo τ6μo
των Ψηφ{δων στoυζ φιλloτoρεg αναyνδoτεg oε

μια περ[oδo κρΙoηq.'..υ oημειcilνει στo τ6λo9 o
κ. Bαλoαμiδηg <...εδpμαι να απoτελtooυν μια
αιoι6δοξη νδτα - καπηyημαυ yια 6να καινoδριo
ξεκ[νημα τηζ τραyoυδιoμtνηq π6ληE πoυ δεν τηg

ταιριαζει η καταoταoη mην oποiα 6yει περιtλθει.
Στην π6λη, λοιπ6ν, και <τciig Lντευξoμ6νoΙζ)), με
πoλλη αyd'πηυ.



ΠAPoYΣlAΣΗ ToY ToMoY

ΠPOΣΩΠOΓPAΦ|KA KAl lΣTOPlKA

Στoν τομθα των πολιτιoτικrilν δραoτηριoτητων
τηg Ιερdg Mητρoπ6λεωq Bεροiαg, Καμπανiαζ και
Nαo6oηg εvτdooεται και η διoργdνωoη επιση-
μoνικιbν Συνεδρiων και Ημερiδων με oτ61ο η
μελ6η ηq τoπικηg ιoτορiαg, πaντα oε αυν&ρ-
τηση με τη γεvικ6τερη ιoτορικη 6ρευνα και ην
απoτiμηoη τηζ πρoσφoρd,q των διαφ6ρων προ-
oωπικoτητων του oυγκεκριμ6νoυ πεδfoυ πoιμα-
ντικηζ ευθfνηq τηq Ιερ&g αυτηq Mητρoπ6λεωg.
H παρoυoiαoη αυτη αφορd o'6vαν ογκιbδη τ6μo
πoυ φ6ρει τo γεvικ6 τkχo: <<Προoωπογραφικd
και ιστoρικd>>, τα oποiα απoτελοιiν τα πρακτι-
κ& επιoτημoνικιilν oυνεδρiων και ημερiδων, πoυ
6γιναν με πρωτοβουλiα και ευΘιiνη τηg Ιερdg
Mητρoπ6λεωg. Συγκεκριμ6να, πρ6κειται για τα
πρακτικd τoυ Α' Eπιoημoνικo6 Συνεδρioυ με
τiτλo <Πρoσωπoγραφικι1 Λογiων Bεροι6ων>>
(B6ρoια 2000), τoυ B' Eπιoτημονικoιi Συνεδρioυ

με τiτλo <<Πρoοωπογραφικιi Λoγiων και Eυ-
εργετιbν Nαoυoαiων> (N&oυoα 2000), κα1 των
επιστημoνικιbν ημερiδων <<Ιoτoρiα τηq π6λεω9
Nαο6oηφ Q'Ιdoυoα 2ΟΟ1) και <<Mητρoφιfrνηq

Kριτ6πουλoq, Πατριιft ρxηg Aλεξανδρεiαg o Bε-
ρoιεδφ (B6ρoια 2002)'

'oπωg παρατηρεi oτον πρ6λoγo τoυ o Σεβα-
oμι6τατo9 Mητρoπoλiτηg μαs κ. Παντελεημων,

η Ιερ& Mητρ6πο\ Bερoiαq, Nαofoηg και Kα-
μπανiαq κ...θ6λoντα9 να αναδεlξει oημαντικ6q
πρooωπικ6τητεζ τoυ παρελθδντos πoυ πρδoφεραν
στo KzινCDνικ6 oδνoλo και αφηoαν τo oτiyμα τουq

mην ιστoρfα τηq ΒερoΙαq και τηζ Nαοδoηg, να
τιE πρoβαλλει και να τιμηoει την πρoσφoρα τoυq,

oρyανrυoε πριν απ6 μερικd' αυτα τα επιoτημoνικα
Συν6δρια και Hμερ[δεζ, ...oι δε πoλι5 oημαντικ69
ειoηyηoειq των τεoodρων αυτοlν επιoτημoνικcbν
εκδηλcboεων ενΙoyυoαν την πρ6θεo4 μαq να δη-

Tου π. Γεωργioυ Χρυoooτ6μoυ
Δρ. Φιλολογiαg

Aρpμανδρiτη Ι.M. Bερoiαg & Nαο6oηg

μooιεδooυμε τα πρακτικα τoυs, cboτε να απoτε-
λ6ooυν 61ι μ6νo bνα ωφ6λιμο ανdyνωoμα yια
τoυζ ιστ0ρικo69 και τoυq φιλioτoρεg, αλλα και 6να

βιβλio αναφoραg yια δooυE αoyoλοilνται με την

ιmoρlα τηg Βερoiαζ Kαι τηζ Nαoδoηq>.

'oλεg oι εξειδικευμιilεg και dριoτα επισημo-
νικ& διαρθρωμ6νε9 εργαoiεq, πoυ δημooιειiovται
oτα Πρακτικ& των Eπιoτημoνικrbν Συνεδρfων
και ημερiδων διαφωτiζoυν πλεioτεq 6oε9 πτυγf'c,

τηg ιoτορiαg τηg Bfρolαζ και τηg N&oυoαq, δ6ο

π6λεων με ξεxωριoτη βαρ6τητα για την εκκλη-
oιαoτιΦ και πολιτικη μαg ιoτορiα. Παρ0λληλα
oτιg oελiδεg των πρακτικιilν παp6yoνται πoλfτι-

ΙEΡA Ιι{flΤPoΙIoΛ]Σ
BEPo1ΑΣ. NΑο1Σ}1Σ KΑΙ KΑMΙΙΑlv]AΣ

ΠPΟΣΩΙΙoΓΡΑΦΙKΑ
KΑΙ

ΙΣTΟΡΙKΑ

Πραxτιxα
Βrιorημoνιxriν Συνeδρfων xαi'Ημερiδων

BEPοΙΑ 200θ
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oτικotig και θriραθεν, ιoτορικorig τηq τ6γvηg, βαλ_ τηg υψηλ6φρoνηζ δημιoυργiαg. Συν6βαλαν στην
κανιολ6γου9 και κυρiωζ με τoυζ αo1oλοfμεvoυq βαθr5τερη oυoiα τoυg τ1ζ ανθρrbπινεq ανdγκεg και
με την πλofoια oε ιoτoρiα και παρd,δooη τοπικη αντιμετrilπισαν με οξυδ6ρκεια και πρoσγειωμ6νηιoτορiα. αντiληψη τα ανθρrbπινα πρoβξματα. Στη oκ6ψη

'oλα αυτ& τα πρ6oωπα Kαι οι oικογ6νειεq που κα1τιg εv6ργειεg τoυg διακρiνει κανεig τoν οioτρo
αναφ6ρθηκαν 61oυν ωq κ6ριo 1αρακτηριoτικ6 τηc,αyaπηqγιατηνπατρiδακαιτoνdνθρωπo.Γι'

γvcbριoμα το oεβαoμ6 τηg Eλ\νoρθ6δοξoυ πα- αυτ6 oι πρaξει9 τoυg εi1αν 6να εθvικ6 και ηθι-
ραδ6oεω9. Tηg παραδ6oεωg πoυ δεv εiναι μια κ6 μεγαλεio. Mε τtζ πρoσφoρ69 τoυg oυν6βαλαν
oτεiρα παρελθοντoλογiα, o6τε μια dγoνη επι- απoφασιστικd oτην επιβiωoη του Γ6νoυq, στην
oτροφη σε παρωχημι1νεg μoρφ6ζ ζωηq, αλλd εvαg πvευματικη τoυ αναγ6wηση και την πoλιτικη
συσσωρευτηg πεiραg ζωηζ, εvα δυναμικ6 γtγvε- τoυ απoκατd,oταoη. Π6ραν απ6 την κd,λυψη των
oθαι και μια ζωvτανη παρoυoiα, η οπoiα γoνιμo- oτοι1ειωδιilν αναγκιilν των συμπατριωτι[lν τoυ,

πoιεi και τρfφει τη νεoελληνικη μαζ διd,ρκεια.

Tο Eλληνoρθ6δοξo ιδειilδεg που εξ6φρασαν oι
παρoυoιαζ6μενoι oτον T6μo Bερoιεig και Nαου-

6δωoαν πρoτεραι6τητα στην ανdπτυξη τηζ παι-
δεiαg και 6γιναν oι κατεξo1ην τροφοi και oτυλo-
βdτεg τoυ Eλ\νικoιi διαφωτιoμo6.

oαioι κυριολεκτικd δι6πλαoε τoν αρ1αiο, βυζα- H αγ&πη των Nαoυoαiωv ευεργετcilν για τoν
ντιν6 και νειbτερo Eλληνιoμ6 και oυνfβαλε οτη &νθρωπο ηταν γvηoια και ειλικρινηq, yτατi εiγε
διατηρηoη μιαg διoxιλι61ρονηq πολιτιoτικηg oυ- μεταφυoικη θεμελiωoη. Πρoδπ6θετε την κατα-
ν61ειαq. Πρ6κειται για 6ναν τ6λειο ανΘρωπιoμ6, κ6ρυφη διdoταoη τηg αγ&πηg, δηλαδη την αγdπη
πoυ γvωρiζει να oυνδυd,ζει ατoμικ6τητα και κoι- για τo θε6. Mια τ6τoια αγαπη εiναι πληρηq, διαρ-
νωνικ6τητα, μεταφυσικ6 και ιoτoρικ6, θεiα αυ- κηg, ανυoτερ6βου\, dδo\ και κυρiωq καθολι-
θεντiα και ανθριilπινη ελευθερiα, ορθοδoξiα και κη, αφori επεκτεiνεται oε 6λουg τoυg ανθριbπoυq.

ορθoπραξiα, ιoτoρικη θειilρηoη και αλληγορικη Αντιθ6τω9 η λεγ6μενη ανθρωπιoτικοti τιiπoυ oρι-
ερμηνεiα, αιιilνιο και παρoδικ6, εvανθρcilπιση τoυ ζ6ντια μονoδιdoτατη αγdπη Εγει" παντoτε τα ελα-
θεof και θ6ωoη του ανθρrilπου. τξρια, τoυζ σκoπofq και την υστερoβoυλiα. Eiναι

Aναφ6ρoμαι ιδιαiτερα στoυζ ευεργ6τεq τηg Nα- }:1,y*::.'::Ψο' 
πoυ δw μπορεi να υπερβεi τη

oυσαζ, oι οπoioι, 6πω9 και 6λοι γεvικd o, εω,*oi γηινη pαρυτητα'

και τoπικoi Eυεργ6τεg, υπηρξαν ολoκληρωμεvεq oλεg αυτ6ζ ο1 εργασiεg δεi1voυν τη μεγd\
Eθνικ6g φυσιoγvωμiεg, μεγdλoι oραματιστεq. ευ- oυμβoλη τηg Ndoυοαζ στην ιoτoρiα του Eλ\-
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νισμoli, αλλd και γενικ6τερα
τoυ βαλκανικor5 1rilρου. Πoλri
oωoτd o Σεβαoμι6τατo9 κ.

Παντελεημων στoν χαιρε-
τιoμ6 τoυ στην 6ναρξη τηq

ημερiδαg τ6νιοε: κH π6λη τηg

Nαoυoαg 6yραψε την ιoτoρ[α
τηζ σε yρδνoυg δ(loκoλουg yια
το ytνoE Και την tyραψε με
τρ6πo μoναδικ6. oι κατoικoι
τηg θυoiαoαν στoν αycbνα yια
την απελευθ6ρωση τoυ Γ6νoυq,
απ6 τον μακρ6yρoνo τουρκικ6

ζυy6 rcαι παντα, θυoiαoαν ακo-

μη και την iδια την π6λη τoυq

και την [δια τουg τη ζωi.

Tb oλoκαδτωμα τηζ Nαoυ-
oαg 6μω9 δεν oηματoδδτηoε
τo τ6λoq τηq ιoτoρ[αg τηg, αλλα
την αρyη μιαζ καινoδρyιαg oε-
λiδαq πoυ 6μελλε να ε[ναι πιο λαμπρη. 'Εμποροι

και τεγν[τεg ανθρωπoι των yραμματων και των τε-

χνδν, παραyoντεE τηζ oιΙζoνoμικηq και επαyyελμα-
τικηE ζωηq τηg π6ληE d'φηoαν τo δικδ τoυE oτ[yμα
oτην ιoτορiα Και την εζ6λιξη αυτηq τηg π6λη9>.

Γsvικd o παρουoιαζ6μενoζ oημερα τ6μo9
<Προoωπογραφικd και ιστoρικd> πρακτικ6' Επι-
οτημoνικcbν Συνεδρiων και ημερiδων απoτεχεi

γεγον69 υψioτηq oημαoiαg γ1α την πολιτιoτικη
παρdδooη του Noμοf Hμαθiαg και 61ι μ6vον.

Στι9 4|6 oελiδεg τoυ τ6μoυ περιλαμβdνoνται
ot παρακdτω εργαoiεg:

Πρooωπoγραφικιi Λoγiων Bεροιfων: Π. Πυ-

ρινοri, o ι ευ ε ρy 6τε g τη E Β 6 ρ o ι α9, Mητρ. Mακαρioυ
Tιλλυρiδη, Δημητριoq Βικ6λαq, μια oικoυμενικη

φυσιoyνωμ[α, Aν. Mαρiνoυ, Κων/νog Pακτιβdν,
Aθ. Kαραθαν&oη, Ιω. Καlττo6νιο9, βιoyραφικd"
Kαι ε ρy oyρ αφ [α, Π. Λινd,ρδoυ, o εκκλη oιαoτικ6 q

Βικ6λα9'

Πρooωπoγραφικιi Λoγiων & Eυεργετιilν
Nαoυοαiωγ: E' Bαλοαμiδη, Διακεκριμ6νεζ πρo-
oωπικ6τητε9 τηg Nd'oυoαq, Nικ. Σπ6'pτoη, Λoy-
yα[οι, μια oικoytνεια με παρoυσiα και δραoη,Ν.
Zαγαp6πoυ}νoυ, oικoy6νεια Λαναρα, Παντ. Πα-
σχου, Βlog και πoλιτεfα τηq Θαλειαq Σαμαρα, Θ.

O μητρoπoλ[τηg x. Παττελεημων ι ουμβoλιxd τoν
Ndoυοαg π. Kαραμπατξ<i

Γαβριηλiδη, Xρ ιoτ6 δ ουλο q Mατθ α[oυ, ζωy ρ d'φoq

Λ[αoυoαiοq, Mητρ. Παντελεημovog Kαλπακiδη,
Αναmαoιog o Λ6yιοg, 6να9 επιφανηq Nαoυoαloq
K. Σταλiδη, o Ναoυoαfοq δαoκαλοg Δημητριog
Φ. Πλαταρiδηq.

Ιoτορiα τηq π6λεω9 Nαoιioηq: Θ. Γαβριηλi
δη, oι παραδ6oειq yια την lδρυoη τηg Nαoυoαq,
E. Bαλoαμiδη, Επαν[δρυση τηζ πδλεωg NαοδoηE,
Δημ. Παπ&q, To Mετ6yι τηg Mονηg Tαξιαρycbν
mη Nαoυoα. Π. Kυριακiδη, ou εκκληolεq τηE Nd"-

oυσαζ τoυ Ι 9ou αu., Nικ. Σπdρτoη, H yεωρyικη κα-
ταmαoη oτη Nαoυαα απ6 τo Ι800 μ6yρι oημερα,
Aλ. 0ικoν6μoν, H Nαoυσα στη Βαλκανικη β'oμη-
xανικη επαναmαoη, Στ. Αποoτ6λoυ, H εμπλoκη
τηg Ι.M. Bερo[αg και Nαοδoηζ στιζ πoλιτικ{g δια-

μαχεq τηE Nαoυoαq.

Mητρoφιiνηg Kριτ6πoυλoq Πατριιiρ1ηq
Aλεξανδρεiαg ο Bερoιε6g: Πατρι&ρ1oυ Αλεξαν-
δρεiαg Πι1τρου, Εν αρκτη ρ ια o μ ι λ[α, Aθ. Kαραθα-
νd,oη, o Mητρoφανηg Κριτδπουλog και η επoyη
τoυ, Zαγ' Toιρπανλη, Καlττoi'tνιoζ tζαι Κριτ6πoυ-
λoq, β{oι παραλληλoz, Ιoannis Kοurempeles, Die
bedeutendsten Stαtionen des Αufenthαlts νon Me-
trophαnes Κritopoulos.
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ΓIANNAKoBo - ΓiANNAKOXΩPI - 1905

0 Φ0N0Σ TOY ΠPOKPITOY IΩANNH AMΠAN0ΖH
roυ Hλ(α Tοd26ου

Αρκοδντcυ g δoλo φ oνη μ6νη

Ayρiωq ταραyμ6νη yη MακεδονEαg
Αρxtqτoυ 2Oou αιcbνα. Thyεyονδτατρ{yoυν oJζ Καυριανo[> δρoμε[E... Πρoδoofεq, αφαν[oειg, αν[ερεg

oυμμαylεq, μαχαιρωσιtq, μαυρiζουν α[μα και yωμα τηq Mακεδoν{αq. oι δυoκολ6τεροι καιρo[, oι πιo

oκληρο[, oι πιo βαρβαρoι, ε[ναι αυτo[ που πoλεμd'ζ yια τη ζωη ooυ, τη ζcοi τηg oικοy6νειdg ooυ, τη

κζωi> τηg πατρ[δαq, ε[ναι αυτo[ πoυ αντιμεττ)πiζειg το θανατο oε κdθε βημα, oε καθε oτρoφη, με καθε

ματιd".
Πρcbτα 6μω9 μια ματιd' oτoν κδoμο την εποyη εκε[νη:

1860: Πρrilτη κiνηoη εκβου\αριoμor5 τηq Mα- πc/'iτεg'
κεδoνiαg, με δραoτηρι6τητε9 τoυ μoναχori Γερd- 1905:'Ηδη 136.000'Eλληνεg 61oυν μεταναoτεti-
σιμoυ' oτα 1ωριd, Bαψd,ρι και Biτoι. σει πρog H'Π'A'
1867: Eκδiδoνται 10O εφημερiδεg oτην τ6τε Eλ- 1902_1913: oικουμενικ6q Πατρι&ρxnq o Ιωα-

λ&δα. κεiμ Γ'.
1868: Eξαρμκοf εμπoδiζoυν τoν ελληνoβλαμκ6 1889_1908: Κoρυφιbνεται η δρdoη των κoμιτα-

π\θυoμ6 τηq P6αvαq, να ψαλλεi Eλληνιoτi η τξ1δων βoυλγdρων oτη Mακεδονiα, παραoιiρο-

Θεiα λειτoυργiα νταζ τoν πληΘυομ6 oε εξαρ1ικοδg και πατριαρ-

1871: ΘεμελιιΙlνεταιoνα69τηqΑγiαgΠαραoκευ- 1ικoriq, με απε1θ6oτατεζ διαπρα1θεioεg πρ&ξειg.

ηg oτο Γιαwdκοβo , ψε γτioτεg'Eλξνεq oλαβ6- 22.1.1905: Eιρηνικη πoρεiα προq Αγiα Πετρori-

φωνoυg πoυ αναγρdφονται στην εντοι1ιoμwη πo\ 100.000 εργαζομ6vων για καλtiτερεg oυν-

πλd,κα, πdνω απ6 τηv εfooδo του ναο6: Tρdiωg θηκεg δoυλει&g και διαβiωoηg, καταληγει σε

ΔΙMo, Tαραπαν Mιττq, KΑΛΙN ΓΙQBAN, Ια- αιματηρ69 oυμπλοκ6q με τo στρατ6 τoυ τo&ρoυ

νουd,ριοg 2] , |87 Τ (ελληνικη γραφη). Nικoλdου B', αφανiζονταq 500 διαδηλωτ69!

1873: Kιλκig. Kαταδικd,ζονται απ6 τotiρκικo 23.1.1905: Πεθαiνει o λαοφιληg oυγγραφ6αq

δικαoτηριo 35 εξαρμκοi (βουλγαρ6φιλοι), πoυ Ιo6λιo9 Bερν'
επιτiθενται 25.\2.|872 oε ελ\νικη εκκληoiα 15.2.1905: Συγκρorioειg στα Tρiκαλα λ6γω

και τραυματiζουν 8'Eλ\νεg. εκλογrilν. Δ6o νεκρoi.

1877 _ 1878: Συνθηκη Αγiου Στεφ6νου. T6λo9 1'2.3.1905: 2Ο0.00Ο Pcbooι νεκροi απ6 Ιdπωνεg

τoυ Ρωooτουρκικor5 πoλ6μoυ. Ξεκινd o κ5ριog oτη μdμ Moιiκδεν.

oτ61ο9 "εκβoυλγdρησηζ" τηq Mακεδoνiαg. Σr5μ- 13.3.1905: Δολoφονiεq ανdμεoα oε 6λλ11νε9,

μαχog η Pωoiα. βoυλγ6ρoυ9, το6ρκoυq, ρουμd,νουq. 0ιτo6ρκικε9
rεσs: iημειcbνoνται oι πρωτε9ειoβολ6q βoυλγft- αpy'εq αδυνατοr5ν να τηρηooυν την τdξη. Tρο-

ρων κoμιτατζηδων oτιg περιo16g μαζ. μοκρατo6νται 1ωρικoi απ6 6νοπλε9 oυμμoρiεg

1897: Ατυxηg Eλ\νoτουρκικ6q π6λεμo9. Η Eλ- και δεv γvωρiζoυν απ6 πori και πιilg να προφυ-

λd,δα oε δυoμρη θ6oη. λαμο6ν, αφοr5 oι oυμμορiτεg αλλ&ζoυν oτολ69

1901: o π\θυoμ6ζ τηζ τ6τε Eλλdδ αc,2.200.000 oυνε1ιilg!

κd,τοικoι. 15.3.1905: oι επαναοτaτεc, Kρητεq διακηρ6τ-

1902: Pουμ6νικη προπαγdνδα, με σκoπ6 να δη- τουν την'Eνωση τηq Kρητηg με την Ελλ&δα.

μιουργηθεi μειονοτικ6 πρ6βλημα οτη Mακεδo- 16.4.1905z Αιματο1υoiα oτην Kρητη. oμιb νε-

νiα, oυμμαγεi μετoυq βoυλγdρουq κoμιτατζτ1δεq κροi.
και με':αδελφικη oliμπvoια κι αγ&πη", τρoμoκρα- 31.5. 1905: Δoλoφονiα τoυ'Eλληνα πρωθυπουρ-

τοliν τoν Mακεδoνικ6 πληθυoμ6, δoλoφoνcilνταg γori Θεoδcbρoυ Δηλιγι&wη.
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1903_1908: 'Eνoπλοg Mακεδoνικ6g Aγrilναq. 79
νεκρoi oτον Καζd Boδενιilν (Eδεooαg).'Eωg τo
1906 61oυμε 7Ο0 - 800 νεκροr5ζ σ' 6η την Mα-
κεδoνiα.

To Γιαwd,κoβο, απ6 τo \936 Γιαwακο1ιΙlριoν,
oημερα Γιαwακο1ιilρι, το oυναντd,με oε δfο βι-
βλiα ωq Γιαwακ6, o' 6να χαρτη ωg Γιανdκοβoν
(με 6να ν και τελικ6 ν), ζει τo Mακεδoνικ6 ξcbνα
oυ μπιεoμι1νo, τρoμoκρατη μ6νo, <διφoρoli μεvο>.
16 Aπριλiου 1905: Πdoxα Eλληνων! Kομιτατζη-
δεq και γιαwακοβiτεg επιμ6νουν και πι6ζoυν η
λειτoυργiα να γiνει απ6 βor5λγαpo παπa και στα

βoυλγdρικα oτηv εκκ\oiα τηgξiαq Παραoκευ-
ηg oτo Γιαwdκοβo. o πρ6κριτoq Ιωdwηg Αμπα-
ν6ζηζ, διαβαoμεvoq, oπoυδαiog ιερoψd,λτηq,

μαντατoφ6Poζ, βε μεγioτη ελληνικη oυνεiδηoη
αρνεiται και..., αq δοfμε πωζ ιστoρεi τo γεγoν69
και 6oα διαδραματiστηκαν, o Nαoυoαiog πρ6-
κρ1τoζ Κωνoταντiνο g Xατξ1 μαλοr5 oη g, ταγ μ6νo g

oτoν Mακεδονικ6 Αryιilνα, oε oημεiωμd τoυ:
<Ε[ναι ο Ιcοdννηg η Βαννηq Mπανδζηg τoυ χcD-

ρfoυ Παννδκoβoυ (Tbιφλ{κιoν του X''Δημητρ[oυ,
τoυ X''Ανταlν[oυ Nαoυoαfου) τoν οπo[oν εδoλoφ6-
νησαν οι ΚoμιτατζηδεE Βοδλyαρoι μαζ[ με συyχω-

ριανoδg τoυ ... την ]ην ημ6ραν τoυ Πd.oyα εφiτog
Ι906 εξ - και διατ[; διδτι και oδτog ωg πρoκριτoE
τoυ yωριοδ πoυ δεν εδiyθη cοE oι αλλoι συyχωρια-
νο[ τoυ oι oπo{οι ηθελαν να παρουν παπαν Βοι5λ-
yαρoν να τoυq λειτoυρyηoει δια τo Παoμ' ενcil αυ-
τ6q ηλθε ειq Nd'oυoαν και πηρε'Ελληνα παπαν και

ελειτoδρyη oε
Ελληνιoτ[ ...

Αυτol δε τo
βραδυ 6φεραν
τoυζ Κoμι-
τατζηδεE ειζ
το yωρι6 τoν
πηραν απδ τo
oπ[τι τoυ, τoν
6βyαλαν 6ζοl
Ι00 μ6τρα τoυ
yοlριoδ ειζ την
θ6oιν Παντi-
νεq, 6πoυ ηλια-
ζoνται oι χωρι-
κoi ταq εoρταg
και αφoδ τoν
ετυ ρ d"ννη oαν
ωζ πρoδ6την,

τοι' επυρoβ6ληoαν Ι oφαfρα ειζ τo oτ6μα και Ι
oφα.[ρα. ειζ τoν κρ6ταφoν Kαι τoν d'φηoαν νεκρ6ν

ριε Ι oημε[ωoιν 6τι 6τoι τιμωρoδνται oι πρoδ6ται! ! !
Mil.ιq εμαθαμεν oι Nαoυoαloι, ειδoπoιηoαμεν τα
Σcbμα'τα' μαζ τα oπo[α κατ6λαβαν τα π6ριξ βουνα
τoυ 7ωρ[ου, ημε[ζ δε η Επιτρoπη τηq Αμδνηg μετα
τoυ )'α'οδ, ιερ6ων, διδαorcd'λοlν και μαθητcbν και
).αβα'ρων και oτεφdνων επηyαμεν Kαι τoν εθαψα-

με την 2' ημtρα τoυ Παoyα με μεyd"λην παρdταξιν,
oπο[αν δεν ε[δε κανtν 1ωρ[oν τoιαδτην κηδε[αν
ειg 7οlρικον' ΕιE ανd'μνηoιν δε τηg Κηδε[αq του

μαρτυρηoαντoq Ιωαννoυ Mπαν6Q φ6ραμε μαζi
/ισ'ζ και φαlτoyραφoν 6oτι9 εφωτoyραφισε τoν νε-
κρδν tξω τηg Εκκληolαg πtριξ τoυ οπο[oυ ε[ναι o
λαδg τηg Nαoδoηs...>.

Σr5μφωνα με τα βιβλiα α) <EΠΙΣHMAEΓΓPA-
ΦA ΠEPΙ THΣ EN MAKEΔONΙA OΔYNHΡAΣ
KΑTΑΣTΑΣEΩΣ)), EN KΩNΣTANTΙNOYΠO-
ΛEΙ EK ToY ΠATPΙAPXΙKOY TYΠoΙ 1906,
oελ. 36 και β) (MΑKEΔONΙKOΣ ΑΓΩNΑΣ) (3

τ6μoι), EKΔOΣEΙΣ MoPΦΩTΙKoΣ KoΣMoΣ,
τ6μoq 2os, oεχ.320, η δoλoφονiα αυτη διεπρd-

xθη το 1905 και 6γι'τo 1906, 6πωg oημειιilνει ο
Kωνoταντiνοg Xατξ1μαλor5οηg, oτο κεiμενo πoυ
δημooiευoε πρcbτog o T6κη9 Mπdιτoηg, oτo dρ-
θρo του (AΠo ToN MAKEΔONΙKO AΓΩNA-
Η δολoφoνiα του Πρ6κριτου Γιdwη Mπαν6ξ1>,
oτη <Nι&oυστα)), (τεri1οg 38, |981), Eπioηq,
6πω9 επιoημαiνει και ο T. Mπdιτoηg υπdρxει δι-
αφoρd οτη 1ρονoλoγiα του γεγoν6τοq πoυ ανα-

φ6ρει o Κ. X"Mαλotioηg με την ημερομηνiα πoυ
αναγρd,φεται στη φωτογραφiα (1 903).

Πdντωg το oρΘ6 6νoμα του νεκροιi εiναι Γιdν-
νηg Aμπαν6ξ19 και 61ι Γι&wηg Mπαν6ζηg. Στην
oημεiωoη τoυ Kωνoταντiνoυ Xατζημαλoιioη,
oημαντικ6τατη σε αναφορfq oτο γεγον69, γρd,φει
τo Γιαwdκoβo ωζ Γιαw6κoβo. Λdθog η ντοπιο-
λαλιd,; Eπioηg, oημειιbνει 6τι η δoλοφονiα τoυ
Ιωdwη Αμπαν6ξ1 6γινε oτην περιo1η Παντiνεg
(η μηπωq καθ'oδ6ν πρog Παντiνεg;) και oτιg δ6ο
περιπτcboειζ 6μωζ τα 100 μ€τρα πoυ αναφ6ρει τo
oημεiωμα εiναι λ6θοq,γιατiη περιομ1 αυτη εiναι
πoλf πιo μακριd απ6 το 1ωρι6. Αυτ6 μαq δυoκ6-
λεψε oτην 6ρευνα 6ωq να διευκριvιoτεi.

Aναξ1τcilνταg oημερα την ατμ6oφαtρα κα1τoν
απ6η1o εκεiνηq τηg επο1ηq, ψiα απ6 τιg τωριν6q
αφηγηoειg oυγγενικor5 πρooιilπου, πoυ αναφ6-

ρεται στο γεγον69 εiναι η ακ6λουΘη.' <Tbν ioυ-
ραν απ'τo τραπ6Q τρεμd"μενo, πηρε rc6κκινα αυyαo Δrjμαρ1oE Kων/νog Xατξημαλοrjoη g
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τηζ χηδεiαE
να πρoσφ6ρει στoυζ ιερδoυλουE... τα πtταξαν με
φ6ρα oτoν τolyo, toπαyαν με θ6ρυβo τσεKoυ-

ριcbν'.' 6τρεμε oα φδλλo, πδναyε η ψυχη τoυ, δεν
προλd'βαμε να αyκαλιαoτοδμε''' υ

Mε τη Διbρα Ανθoπofλου, πoυ επ6μενε να κα-
ταπιαoτrb με τoν Ιωdwη Αμπαv6ζη, π6oo καλd,
6καμε, δι6τι με τα τ6ooερα αφιερcilματα στo
Γιαwακο1cilρι:

* To Γ' NEKPOTAΦEΙO ΣΤo ΓΙΑNNA-
KoΧΩPΙ, H ΠAΛAΙA KΑΙ NEA "ΙΣTOPΙΚH"

ANTΙΛΙ{ΨH
x o AΓΡoTΙKoΣ ΣYNETAΙPΙΣMOΣ ΣTo

ΓΙΑNNΑKoxΩPΙ -ΑΠo To |937
* (oXΙ) ΣTo ΦΑΣΙΣMo - ΘYΣΙΑ TEΣΣA-

PΩN ΓΙANNΑKOΧΩΡΙTΩN 1940 - 41
* ΓΙΑNNAKOBO ΓΙΑNNΑKOXΩPΙ

1905. ΦoNoΣ ΠPOKPΙTOY ΙΩΑNNΗ ΑMΠA-
NoZΗ,

...κλεiνoυμε <<ποιητικd>> ιoτορικ69 διαδρο_

μ69 100 1ρ6νων τoυ Γιαwακo1ωρiου, διαδρο-
μ69 πoυ oυδ6πoτε υποψιαoτηκαμε, υπoθ6oαμε η
υπολογioαμε πωζ θα διαπρdξουμε. Kυνηγηoαμε
τoν Mακεδoνικ6 αγιbνα 13 μηνεg η 13 1ρ6νια.'.
διαo1ioαμε \ξιαρ1εiα, βιβλιoθηκεg, μητρoπ6-
λειg, επιoτολ69, εφημερiδεg, τoν θαυμαoτ6 και
oημερα προφoρικ6 πολιτιoμ6, για να διbooυμε
αυτ6 τo <ελd1ιoτο>> αφι6ρωμα, ανεξερεriνητων

1ρ6νων, για να καταγραφoriν πριν αφανιoτor1ν η
μαq αφανiooυν!

Πoλλd, ερωτηματα, αρκετ6q υπoθ6oει9, πλη-
θη διαφoρετικιbν αναφoρcllν και owαρiων, δεν
τα καταθ6τoυμε... oμωζ β6βαιo εiναι πωg oτιq
οικογfvειεg των Γιαwακοβιτrilν απ6 τo 1905 και
6ωq τoν B'Παγκ6oμιo π6λεμo, o τρoμoκρατη-
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μ6νο9 1ρ6νoq τουζ απαγορεliει ρητd να
αναφ6ρεται τo oνoματεπcilνυμo Ιωdwηg
Aμπαν6ξ19... <μητε κoυβ6ντα, μητε λα-
λιd>.'oπωg β6βαιο εiναι πωq 6μεινε oτoν
α6ρα, oτα βoυvd, oτα o1oλεiα, στα καφε-
νεiα του Γιαwακο1ωρioυ, των περι1cbρων,
oτην π6λη μαg, η απαρdμιλλη φρdoη:
<A! ρε Αμπαν6ξ1>, (<A! ρε Aμπαν6ζη>,
εwocbνταq τoν Xρηoτο Aμπαν6ξ1, γιo τoυ
δολοφoνηθ6ντα προκρiτoυ Ιω6wη και
τηg Αικατερiνηζ, το γεvοg Ιωdwoυ, που
γεwηθηκε τo 1889 και π6θανε, 45 ετων,
τo \934, αιμoρραγctlνταζ, καταoπαραζ6με-
νοq απ6 αγ6λη oκ5λων, με τo παρατooti-
κλι <<Παoπαλιd,κηg>, o Παoπαλιdκηg... o

τρελαμ6νo9, o τoiτoιδog, o περiγελωg, <o πρcδ-
τoζ τoυ 1ωριοri>. A! ρε Aμπαν6ζη, oτα 17 ooυ
o6λεψε o νουζ αττ,' τo pμ6νo αiμα τoυ πατiρα
ooυ (μiα πηγη αναφ6ρει πωg πpoυπt1ργε διαod-
λευoη), δε oε 1ωρoιioε τ6πog, 1ωρι6, π6\... Σε
oτρiμω1vαν, o'€διωxvαν, μα και o'αγαπofoαν.
Nαoυoαfoι oε π6τιζαν, oε τdιζαν, οε 6ντυναν γα-
μπρ6... <Nα! ο γι69 τoυ ηρωα> 6λεγαν ... A! ρε
Αμπαν6ξ1...Αg εiναι καλ& η αδελφη oου Σoφiα,

η Σ6φκα, πoυ σε φρ6ντιoε, oε κουβdλησε στoυζ
ιbμουq τηg28 oλ6κληρα xρ6vια... Σε 6λoυζε, oε
6vτυνε, o'6ντυνε κdθε πρωi και τo βρdδυ ερχ6-
σoυν γυμνωμι1νog, μ'fνα τooυβd,λι ριγμ6νo oτη
μ6oη.Α! ρεAμπαν6ζη'..

Xρ6vια περνor5ν κι αιιilνεg ρ6oυν αν&μεoo
ιoτoρικcilν ρηγμdτων, Θυμ&των, ρωγμrilν'.. Nοι-
cilθω τoν Eλλτ1νιoμ6 παντα oε επdλξειg... Γιαν-
νακoxrilρι μαg αγρiεψεg, πρωτioτωg νιιilοαμε oι
<<oκαπανεig) σoυ... Αξιοg o - αμιoθi - μιoθ69...
Δixωg τελεiα T6λo9

To εxxληoιixι τηg Αγ. Παραoxευrjg xoτπd, oτo οπo(o
ειz"d'ξεται 6τι 6γινε η δoλoφoν(α

To ανoιμ6 φ6ρετρo τoυ δoλoφoνηθdντog Aμπαν6ξη τηv ημdρα



H 25η γUVαIκα ToU Aμπo0 ΛoUμπoUτ
Mlα αληΘlvη lσToρiα

τoυ Παιiλoυ Κυριακiδη

Απoψε θα oαg διηyηθδ μιαν αληθινη ιoτoρ[α. T6oo αληθινη πoυ μoιαζει με παραμ{lθι. Δεν rη βρi-
κα yραμμ6νη oε καπoιo επloημo ιoτoρικ6 αρyε[o, μητε την ανακαλυψα oε κd"πoιo ξεyαoμ6νo κιταπι.
'oχι.

Mου τη διηyηθηκαν και εycb σαζ τη λ6ω 6πω9 ακριβδg την ακoυoα. Και αυτο[ πoυ μoυ την ε[παν

την φδλαyαν απ6 yενεd' oε yενεα και την μετ6δαloαν απo oτομα oε oτoμα oαν φιλντιo6νιo μυoτικ6.
Σαμπωq δεν π6ραoαν και τ6oα yρδνια απ6 τ6τε.

'Hταν oτιg φoβερ69 εκεiνεg μ6ρεζ πριν λdβει

1rilρα τo ολoκαriτωμα τηq N&oυoαg. Σωτηριoν
€τoc, \822. Και ηταν 6τoι 6πω9 τα περιγρ6φει
o Στoυγιαwdκηg oτην ιoτορiα τoυ <<Ιoτoρiα

τηq πδλεωg Nαoδoηq> και ακ6μη 1ειρ6τερα.
Πρ6πει να 61ει κανεiq πoλf τρα1ιd, φανταoiα
για να κατανοηoει αυτ6 πoυ τ6τε o μ6γα9 Στου-

γιαwdκηq 6γραφε: <<κατεoκιiφηoαν οι ναο[. εν
oig ελατρε{lετo o'Υψιoτοζ Kαι τα oyoλε{α , εν olq
εθεραπεδoντo αι Moδoαι, απετεφρcbθηoαν δε

και αι οικ[αι, κατεoτραφη εντελcbE η περιφανηg

Nαoυoα>. Aν 6μωq θ6λει να απoδιiloει παραστα-
τικ& τα περιστατικd θα πρ6πει να oυνδ6oει τη

Nd,oυoα με τρειt λ6ξει9. Φωτι0, αiμα, θdνατog.

To αποτ6λεoμα αυτηg τηq μεiξηg β6βαια υπηρξε

ηρωικ6 και μαρτυρικ6.

Αλλ& αg 6ρθoυμε oτη oυνι11επ τηg ιoτoρiαg

μαζ.
Η oικογ6νεια Λιdμπα τ6τε, ηoαν π€ντε αδ6λ-

φια. o μεγαλriτερog απ6 αυτo69, ο Mαν6ληg,

ζor5oε oτην περiφημη τ6τε Kατρ&νιτoα. Για την
επoγi1που μιλdμε η Kατρ&νιτoα ηταν τo oτολfδι
τηg Δυτικηq Mακεδoνiαc,, yι' αυτ6 και δικαιο-
λoγημ6να την 6λεγαν ι1τoι, αφοr5 Kατρdνιτoα
oημαiνει Kd,oτρων Αναοoα δηλαδη βαofλιooα
των Κd,oτρων' Mαζi του εi1ε και τoν εwιd1ρo-
νo γιo του Γρηγορdκη. oι επαγγελματικ6q τoυq

6μω9 υπo1ρεriloειg τoυζ κρατoιioαν μακρτa απ6
τη Ndoυoα.

oι υπ6λoιπoι τ6ooερι9, δηλαδη o Στ6ργιoq,

o Kιboταg, o Γιrbργog και o μικρ6τερoζ αδελφ6
τoυt, που μου διαφεriγει τo 6νομα, ζo6oαν oτην
αδο6λωτη Nd,oυoα. Αυτoi οι τελευταiοι μαζi με
d,λλα παλικ&ρια, εi1αν για τα καλd, κρατησει ωζ
εκεiνη την ιilρα την ανατoλικη εiooδο τηqπ6-

\g. Mια θ6oη καΘoριoτικη για την oωτηρiα η
τo 1αλαoμ6 τηg π6\9.

To opρ6 τoυ ξioυ Γεωργioυ, εκεi πoυ oη-

μερα βρioκεται τo ootiπερ - μd,ρκετ Ατλdντικ,
6πoυ υπηρ1ε και π6ργo9 απ6 τoν oπoiο εi1ε
αμυνθεi o Διαμαντηg πoυ αναφ6ρεται oτην
ιoτορiα του Στουγιαwdκη, ηταν ακ6μη &παρτo,
παρ' 6λoν τον ορυμαγδ6 των τoυρκικιilν επιθιξ-

oεων απ6 τιq κoντιν6q θ6oειg τηg Παναγιoπori-
λαg.

Ei1ε λυood,ξει o Λουμπoriτ.
To oπιτικ6 τουg ηταν oτην αρ1η τoυ <Toi-

γκα- μα1αλd>>, oτα δυτικd τoυ Aη Mην&, εκεi
πoυ oημερα βρioκεται η νηoiδα με την τριτtχη

βρfoη. H γειτoνιd 6μω9 του Ayια- Mηνd τ6τε
δεν ηταν 6πω9 oημερα. Mητε 6μω9 και η ση-

μερινη ο1λη απ6 την κiνηoη των αυτοκινητων

φι1ρνουν κd,τι απ6 τo τ6τε' πoυ οι μαoτoρ&ντζεg
μυπο6oαν τον μαλακ6 τoiγκο και πουλο6oαv
την μεταλλικη πραμdτεια τoυg. Mη ξεγνατε 6τι
ο <Toiγκα-μα1αλdg>, που ξεκινo6oε απ6 τον Αη
Mηνd και κατ6\γε στον i\ιo Γειilργιo, ηταν τo
τ6τε βιoτε1vικ6 κεvτρο τηg π6λη9.

Διαφορετικη 6μω9 ηταν η δoυλει6 των Λια-
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μπ6ων. Tρανη, με πoλλd 6ooδα απ6 την oικoγε-
νειακη υφαντoυργικη βιoτε1viα πoυ διατηρο6-
σαν και πoυ απoτελοδoε βαoικ6 πρoμηθευτη
τoυ τoυρκικοti oτρατo6, πρoμηθεriοντ&q τον με
oαγιdκια. Υ π"i1pγε παρdδooη γι' αυτ6.

Tιbρα 6μω9 ποιog oκ6φτεται τ6τoια. H κo6-

PασΙ, η πολλrilν ημεριilν αγριiπvια και η 6γvoια

για τα παιδιd τουg ηταν τo κoρυφαio ζητημα.
Π6oα παιδιd εΦ o καθιfvαg τoυq δw ξ6ρου-

με. Ξ6ρουμε 6μω9 πωg 6λα μαζi ηταν δ6κα. Kαι
ακ6μη πωζ τα τpiα απ6 αυτd, τα μεγαλtiτερα,
ηταν κορiτoια: H Σoυλτ&να, η Mαρiα και η Λι1-

γκω ηοαν η κρυφη υπερηφ&νεια 6λων τoυg. Η
oμoρφι& τουg περiooια. Mα εκεiνη τηq Σoυλτd-
ναg δεv 6μπαινε οε ζr5γι. Mητε η αγdπη τoυζ για
τη Ndoυοα. Η Σoυλτ&να, μoλον6τι ηταν μεγα-
λιiτερη απ6 6λεg, ηταν ηαυμ, 1αμηλιilν τ6νων
και κd,πωg 0τολμη. oι dλλεg, oι μικρ6τερε9,
ηoαν κoμμdτι ατiθαoεg καt με τoαγαν6.

Για τα υπ6λοιπα επτd μικρ6τερα σε ηλικiα
αγ6ρια, δεv ξ6ρoυμετiπoτε εκτ69 απ6 τo 6νομα
τoυ μικρ6τερoυ στην ηλικiα πoυ τoν 6λεγαv
Xρηoτo. Για τον Χρηoτο 6μω9 θα πo6με oε
&λλο oημεto τηg ιoτορiαq μαζ, μιαξ και θα τον

ξαναoυναντηooυμε παρακd,τω.

Δεv ηταν 1τρωτη φoρ6 πoυ τo Λιαμπ6ικo συμ-

ψετεqε oε εξεγ6ρoει9, θυμdται ο Στ6ργιo9, ο

πpωτoc, απ6 τουg τ6ooερι9. Mια ητανε oτα |742

με αρμγ6 τoν Γκοriμα.'Yoτερα oτα \799, oτo
απoτυμμενο κiνημα. Mα τrilρα εiναι διαφορε-
τικd.

'Bπειτα απ6 την επαν6oταoη στo Mωριd οι
To6ρκoι ι1oτρεψαν τo μεγdλo τoυg μ6νoq oτη
Mακεδoνfα για να καταoτεiλουν τ1ζ φλ6γε9 τηg

επαν&oταoηζ πoυ ξεπεταγηκαν στη Nd,oυoα.
'Ηταν Kυριακη τηg oρθoδoξ1αc'. Aργfi τηq Mε-
γeληq Σαρακοoτηg. H π6λη oiγαoε και πρoε-
τoιμd,oτηκε για τη δικη τηg Σαρακooτη. Πoιog

ξr1ρει αν θα γι6ρταζε και τη Λαμπρη τηg;

o λα69 6μω9 κρατorioε με πεioμα και ψυ1η.
Kι 6κανε καιAν&oταoη.'Eβαψε και κεiνη τη

1ρονιd τα κ6κκινα αυγ6 και ευxηθηκε για τη
δικη τoυ αν&oταoη...

'Yoτερα 6μω9 oυν6βη αυτ6 πoυ κανεiq δεv

περiμεvε.
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Η πρoδooiα με τoν τoυρκoεβραiο Mdμαντη
υπηρξε η τελευταiα πραξηπpιν απ6 τo π6oιμo
τηg αυλαiαq. Tι να τoυ εt1αν τaξει &pψε, για να

βdλει θηλιd, σε μια oλ6κληρη π6χη, με λiγoυg
&νδρεg και πoλλd γυναικ6παιδα; Mε πoια ζυ-
γαρι6 ζriγιoε το αiμα τ6oων αθιbων και με πoια
oυνεiδηoη κοιμηθηκε ην επ6μεvη νιiμα; Ποιοq

ξt'pει;
Aπ6 τα πρrbτα θfματα ηoαν και τα τ6ooερα

αδ6λφια. Κoντd στον παπα Γιdwη, τoν παπ&
Γερd,oιμο και τoν παπd Δημητρη πoυ λειτουρ-

γoιiοαν oτo Nα6 του ξioυ Γεωργioυ.'Hταν
Π6μπτη τηg Διακαινηoiμου τoυ Τ822

Η oφαγ69 και oι λεηλαofεg δεv εixαν τελειωμ6.
'oλoι τραβημηκαν πρoζ τον i\ιo Δημητρη. Mα
κι εκεi oriντoμα το oκηνικ6 βdφτηκε με αiμα.

Eiκοoι γυναiκεg, κdπoιεg με τα παιδι6 τουg

τρd,βηξαν οτη θ6oη <Στουμπdνoυg>>.'Ηταν η μ6νη
δι6ξoδo9 και μoναδικη επιλoγη τηg oτιγμηq, μιαg
και o δρ6μo9 προg τον ξιο Nικ6λαο ηταν ηδη

To μνημε(ο των ηρωfδωv πoυ dπεoαγ
oτην Αρdπιτoατo L822



πιασμ6νoζ απ6 τoυζ Toriρκoυg. Koντd o' αυτ6q

προoτ6θηκαν και oι τρειζ μεγαλδτερεg θυγατ6ρε9

των Λιαμπ6ων. Tρειq εξαδ6λφε9: H Σoυλτdνα,
22 yρoνων, η Mαρiα, 2t γρ6νων και η Λ6γκω,
20 yρ6νων'

Aλλα μπροζ γκρεμ69, και τι γκρεμ69, μαriρo
πoτdμι, και πioω οι Tor5ρκoι. Mπρoq o θdνατoq

και πiοω η ατiμωoη.'Ηξεραν 6μω9 oι Nαουoαiεq
εκεiνoν τον iδιo χορ6 πoυ 16ρεψαν και oι
Σoυλιιilτιooεg. Kαι μiα - μiα ι1πεoαν 6λε9 και

1d,θηκαν oτα μαriρα νερ& τηg Aρd,πιτoαq.
'oλεg . .. ειπα;
'o1ι. Mια δioταoε. Η Σoυλτdνα δεv 6μελλε

να συγκαταρυθμιoτεt με τιζ dλλεq εiκoοι δriο.

Γρηγoρα την 6πιαoαν.'Ηταν η π1o 6μoρφη και
ioωg αυτ6 την 6oωoε.

Σriντoμα 6λη η π6λη παραδ6θηκε oτη φωτιd.
Kαι 6oτερα απ6 τη φωτιd ακoλοriθηoαν oι
oυλξψειg οι oφαγ69 (oε 6λη την π6\ και
ιδιαiτερα oτo Kι6oκι), oι αι1μαλωoiεg και τo

ξεποri\ μα των γυναικ6παιδων απ6 τη Γιdντσιστα
(o oημεριν69 ?Ψιoζ Γειilργιog B6ροια9) πoυ
λειτoυργoιiσε ωζ διαμετακομιoτικ6 κ6ντρο, oτιg
αγoρ69 των Bαλκανiων.

'Eτoι κd,ηκε και καταoτρd,φηκε oλοo1εριbg

η π6λη τηt Ndoυoαg. oι εκκληoiεq τηζ
καταoτρdφηκαν και το μενοq τoυζ oι Toriρκoι
το 6δειξαν καταoτρ6φονταζ τιg πρoo6ψει9 6λων
των ναιbν καiγoνταg τo εσωτερικ6 τoυg και
καταληoτε6oνταq τoν υλικ6 πλοriτo τουg. Tα

oπi;υια, τα o1oλεiα και 6λα τα δημ6oια κτiρια
ιooπεδ cil θηκαν. Και οι επιξη oαντεg ακολori θη oαν
τον φρικτ6 δρ6μo τηg δoυλεiαg.

Aπ6 τα υπ6λoιπα παιδιd, των Λιαμπ6ων, dλλα
πουληθηκαν oτην Koρυτod, d,λλα oτη'Eδεooα
και αλλof. Toν 6ναν, τoν Xρηoτo πoυ αναφ6ραμε
oτην αρ1η τηq ιoτoρiαζ βαζ, τoν εξαγ6ραoε
6ναντι αδρdq αμοιβηq εκ πενηντα λιρrilν, ο θεiog

τoυ o Mαν6\q, πoυ τoν 6ψαξε και τoν βρηκε
oτην 'Eδεooα. 'Hταν δ6κα πιξvτε 1ρ6νων. Η
*ληoη, η και ο φ6βο9 οδηγηoαν τα βηματα τoυ
oτο ξιον 6ρoq. Δεν ηoαν 6μωq λ{γεg οι φορ6ζ
πoυ ωζ μoνα169 επιoκεπτ6ταν την Kατρdνιτoα
και καθ6λoυ μηδαμιν6ζ oι αναφoρ69 του γ1α τoν

1αλαoμ6 τηg N&oυoαq. Πθθανε ωg μoνα16ζ στα
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Τι απ6γινε 6μωζ η Σουλτdνα;
'Eμελλε να γiνει \ 25η γυναiκα oτο 1αρ6μι

του αιμoβ6ρoυ και αιμοδιψη Αμποr1 Λoυμποtiτ.
Eγκαταoτdθηκε στη Θεooαλονtκη. Παιδιd

μαζi τoυ δεv 6κανε, ακολουθcilνταζ μια παχιa
oυνταγη πoυ γvrilριζε, βρdζoνταg βοτ0νια με
αντιoυλξπτικ69 ιδι6τη τεc,, 6πωc,η iδια αργ6τερα

6λεγε.
Aρκετd oυγvd ερ16ταν απ6 τη Θεooαλoνiκη

oτην Κατρdνιτοα και 6μενε μαζi με τον θεio τηq

τoν Mαν6λτ1.'Ηταν μια θλιβερη παρουoiα.'Hταν
ol5ζυγog αυτoti του ανθρcbπoυ πoυ oκ6τωoε 6,τι

πoλυτιμ6τερο εi1ε.'Βπειτα εi1ε αλλαξοπιoτηoει,
παρ' 6λο πoυ η καρδιd τηg εξακολoυΘo6oε να
κτυπdει 1ριoτιανικ&. Mα η αγαπητων δικιbν τηg

ηταν αμεiωτη κα1χωpiq oκι69.

Πoλλ69 φoρ6ζ τηζ πρ6τειναν να την

φυγαδεlioουν στην oυγγαρiα εκτ69 οθωμανικηg
επικρdτειαq. AρνηΘηκε 6μω9 γιατi o Λουμπofτ
τηζ oρκioτηκε 6τι θα oκ6τωνε 6λoυq τoυζ

oυγγεvεig τηζ και 6μ μ6νo. Kαι ηξερε ποhi καλ&

αυτην τoυ την αγρι6τητα' Αυτ6 την 6κανε να
oηκc[lνει με oιωπη το μαρτ6ριo τηζ συνεiδηoηq.
'Eναν θdνατo δηλαδη y'ωρiζ oταματημ6.

oταν ερ16ταν oτo oπiτι τoυ Θεioυ τηg, ξ1τοιioε
και την 6βαζαν να κoιμηθεi oε 6να φτω1ικ6 κελdκι,
παρ6λo που τηζ πρ6τειναν τo καλ6 δωμ&τιο με
τα μιντ6ρια, το oαλ6νι 6πω9 θα λθγαμε oημερα.
Eπ6μεvε μdλιoτα και ηταν αδιαπραγμd,τευτη oτη

oτ&oη τηg.

- Mη με βdζετε oτα μιντ6ρια γιατi εiμαι

μαγαριoμ6νη, τoυζ Ε}"εγ ε.

Στo μεγdλo δωμdτιo με τα μιντ6ρια ηoαν
π&μπολλεg oι εικ6νεq. Για αυτ6 και δεv θεωρorioε

dξια oιiτε κd,τω απ6 τo βλ6μμα τoυgνα βρfoκεται.
'Ηταν μεγdη η ντρoπη τηζ και η oυνεfδηoη την

ξτνπτε. Aλλεq π6λι φoρfg 6λεγε:

- Η Mαρiα και η Λ6γκω oιbθηκαν, εγ6.
Π6θανε oτα 1858, μ6λι9 oε ηλικiα 58 ετιbν.

Aυτη ηταν η ιoτορiα για την εικooτη
τρiτη Nαoυoαiα και ην τriμ τηq. Tραγικη
προoωπικ6τητα oτ' αffi θεια.

K&πoια φoρd 6μωq τα πpαγματα ηρεμoriν. To
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αiμα και η θλiψη δtνουν τη oυνθ1εια oτη ζωη
και στιζ μικρι1g χαρ6ξ τηζ. H ζωη oυνε1iζεται. o
κ6oμoq oυvε1iζει να πoρεtiεται να παντρεtiεται να
κdνει παιδιd και να ξαναoτηνει το oπιτικ6 τoυ.

Tο iδιο κ6νει και o γιοζ τoυ Mαν6λη και πριbτog

εξdδελφoq τηq Σoυλτdναg, ο Γρηγ6ρη9, που εi1ε

γεwηθεi oτα 1813. Παντρεliεται την Mαρiα,

γεwημ6νη oτα 1821. H Mαρiα γiνεται μ6λoq τηg

οικογενεiαζ και γvωρiζει την iδια τη Σουλτdνα
και απ6 πρcbτο 16ρι την ιoτoρiα μαq. 'Eζηoε

μdλιoτα εκατ6ν εiκooι τρiα 1ρ6νια, και π6θανε
oτα 1944. Και τα 1ρ6νια αυτd, ηoαν αρκετd για να

μεταδciloει 6λα τoriτα και πολλd dλλα oτα παιδιd
τηg, αλλd και στo μικρ6τερo απ6 τα εγγ6νια τηg,

τoν Kωνoταντiνo Λιdμπα.
'Eνδεκα xρ6νια την 6ξ1oε εκεtνοg και δεγ

ηταν λiγα για να διαμoρφιboει απ6 πpωτo y{''ρι

ανεξiτηλεg μνημεt που εδραιc(lθηκαν μfoα του

και απ6 τιq μετ6πειτα oυξ1τηoειζ με τoν πατt'ρα
του' Eκεiνog με τη oειρd τoυ τα εiπε oε μ6να και
εγcΙl θεrilρηoα oωoτ6 να τα διηγηθιil σε σαg.

Mπορεi γι' αυτ6ν να απoτελεi μια oικoγενειακη
παρdδοoη, για 6λoυq 6μωq εμdg απoτελεi μια
πρωτ6γvωρη μαρτυρiα πoυ καθηκoν αλλd
και υπo1ρ6ωoη 6xoυμε vα καταγρdψουμε,
oυμβfrλλoνταg ελ&μoτα στην καταγραφη τηg

ιoτορiαg του τ6που μαq. Εiναι 6να π6ρα για π6ρα

αληθιν6 κομμdτι τηq ιοτoρiαg τηq π6λη9 που δεν

θα πρ6πει να 1αθεi.
Αληθεια π6oε9 ανdλoγεg ιoτoρiεg δεν

διαδραματiστηκαν oτιg δrioκoλεq εκεiνεg cbρεq;

Aπo τ6τε πoυ dκoυoα αυτη την ιoτoρiα
και κdθε φoρd πoυ κοιτdζω το dγαλμα τηg

Nαουoαiαq ηρωiδαq στoυζ Στουμπd,νουg, λiγα

μ6τρα πριν απ6 τo απfθμεvo βdραθρο τηζ
Aρdπιτoαg, η oκ6ψη μoυ συναντd oτο xεiλog
τηg πτciloηg την Λ6γκω και την εξαδ6λφη τηq

τη Mαριγc[l. Ωoτ6oo μια θλιβερη riπαρξη με
oκυμμ6νo τo κεφdλι παραμθvει Χiγα μ6τρα
παραπioω μου.'Ιoωg να εiναι η Σουλτdνα...

Πoiηoη Tηζ
AθηVαζ ΞαvΘiδη

Διαδρoμ69

Σιωπηλη μoυ
&νοιξη
'Eρ1εoαι και
φειiγειg
Mε ημ€ρεq
ιριδiζουoεq
Στη δiνη των νεριbν

Σε 6κλιτου9 1ρ6voυq
Ιpηλατιb βηματα και γεliομαι ανdoεg
oνoμαoiεg oυλλαβiζονταg
To γκρiζο διαπερνcΙlνταg

Mα 61ω καταν6ηoη
Ακoriω τη oιωπη μου
T6τε μιλ*g και μoυ υπ6o1εoαι
T6τε ανθiζειq.

'Εξι xαiκo6
Ξαναγυρiζειg
Στουg καθρ6πτεg τηζ μνημηg
Σαv καταιγiδα

Παλικdρι μου
Δεν βλθπει c, ττc, oτ&γτεζ κα1

Φωτιθg κυvηγ6g

oι μdoκεq π6φτουν
Kαι το καρναβ&λι, να!
Π&λι αρfζει

Δεv προλαβαiνουν
oι λ6ξει9 oτα 1αTκοti
Nα μαq προδiοoουν

Mια ηλιαμiδα
'Eφερε την dvoιξη
Eori πoli ηoουv;

'oλο ανθiζω
Για τα μdτια oου μ6νο
Για τo xειμιbνα
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Θεoμo( τηq oxoλιKηq ζωηs
Σxoλlκ6ζ εoρτ6ζ Kαl εκδηλΦoεlg

τoυ Kωνoταντiνου Aναoτ. Λαπαβiτoα

Eκπαιδευτικοri

Σκoπ69 τoυ oyoλε[oυ δεν εiναι μονo να λαβει τo παιδ[ την εyκδκλια παιδε[α' αλλα να αναπτδξει και
d'λλεq πλευρ69 τoυ εαυτoδ τoυ Ιcαι να ενταyθε[ πιο εδκoλα στην κoινoJνικη ζcυη ωq ενηλικαg' Παραyoντεg
πoυ μαζ oδηyoilν oτην επ[τευξη αυτoδ τoυ oτoxoυ ε[ναι η oρyανοloη των oyoλικcbν εoρτcbν, θεατρικcbν
παραmαoεων, εναoyδληoη τoυ μαθητη με τoν αθλητιoμδ, επloκεψη μoυoε[ων, αρyαιoλοyικcbν τ6πων,
εκπαιδευτικrbν εκδρoμδν και περιπατων.

Σxολικfg εoρτ69

oι o1ολικ6q εoρτfq 61oυν τερdoτια μoρφωτικη
δriναμη και δiνουν πoλλ6q ευκαιρiεg να γiνει
ευ1d,ριoτα η πρ6oκτηoη ν6ων γvιiloεων. Aκ6μα
καλλιεργοliν την αγωγη τoυ πρoφορικοr5 λ6γoυ
τoυ παιδιοf και τιζ δεξι6τητ69 τoυ. Kινητοποιofν
την ευΘriνη των παιδιcΙlν και βοηθo6ν στην
καλαioθητη αγωγη τoυζ με την ωραiα απαγyε}νiα
εν69 ποηματoq η το dκουoμα εν69 μελωδικor1

τραγoυδιοιi. Γεwοriν την αλ\λoεκτiμηoη, την
αλληλoβοηθεια και τη 1αρd πoυ πηγαζει απ6
τη συνεργαoiα 6λων των παιδιrilν. Kαλ6 εiναι η
επιλoγη των θεατρικιilν 6ργων, των ποιημdτων
και των τραγoυδιιilν να γiνει oε oυνεργαoiα
δαoκdλoυ και μαθητιilν. Πρ6πει να αναφερθεi
o κiνδυνοq τηζ τυπoπoiηoηζ που αφαιρεi κ&θε
ενδιαφfρον απ'6ooυ9 oυμμετ61ουν η απλιbg τιq
παρακολoυθo6ν. Για να μη 1dνoυν oι εντυπcboειg

την ζωηρ6τητ& τουζ και
για να μην αμβλriνoνται τα
oυναιoθη μ ατ αΘ απ ρ tπεινα μην
61oυμε επανdληψη περiπoυ
των iδιων πανηγυρικcbν λ6γων,
θεατρικιilν παραoτd,oεων,
απαγγελιrilν κ.τ.λ.

M6oα απ6 τιζ oxολικ6g
εορτ69 τιμoriμε τιζ πρdξειg
των πρoγ6νων αφυπviζουμε
oυνειδη oειgκαιυπενθυμiζoυ με
στoυζ γηραι6τερoυ9. 'Eνα
6θνο9, εν ον6ματι τηq
Παγκοομιoπoiηοηg, δεν
θα πρfπει να ληoμονεi τo
ιοτορικ6 παρελΘ6ν τoυ.
Λαoi που δεν Θυμοιiνται
την ιoτoρiα τoυg δεν 6xoυν

Φωτoγραφ(α απ6 τη α1oλιxrj γιoρτη για τηγ επιjτειo τηg 28lζ oxτωβρ(oυ 1940.
Πλατε(α Adderley, K6ιπ Tι1oυγ, 1990
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μ6λλoν.

AΘλητιομ6q
'oooν αφoρd τoν αΘλητιομ6 τo αρ1αiο

ρητ6 <νoυζ υγηζ εν oιbματι υγιεi> πρ6πει να

βρiοκει πληρη εφαρμoγη στη σημερινη oxoλικη
πραγματικ6τητα. Δεν πpiπει να ταυτiζoυμε
τη γυμναoτικη, ακ6μα και τιζ αθλoπαιδι69,

με τον αθλητιομ6. Στη o1ολικη μdλιoτα ζωη
και στιζ o1oλικ6q ηλικiεg 6-18 ετιilν η κdθε
6woια 6γει τo δικ6 τηq περιε16μενo, γιατi και
ο oκoπ6q του κdθε 6ργoυ εiναι διαφορετικ69.
Θα πρ€πει να κατευθriνoυμε τoν μαθητη oτην
επιδiωξη υψηλιilν επιδ6oεων αλλd παρdλ\λα
vα διακρiνε τα'ι" απ6 oεμν6τητα, ταπεινoφρootiνη,

φιλαλ\λiα και κoινωνικ6τητα. Δrboε oτην τ6ξη
σoυ τo παρdδειγμα πωζ να 1αiρεται ο ν6o9 και
να τιμd, τη νiκη oε 6vα o1oλικ6 αγc[iνιoμα. Eδrb
61ι τo απoτ€λεoμα αλλd πρcΙlτα και κ5ρια το
<τiμιo παι1viδι> κα1η (υΨηλ6φρων dμιλλα> θα
αoφαλiζoυν τo 6παθλo.

Eκπαιδευτικ6ξ εκδρoμ69
'Eναg ιiλλοg παpaγονταζ πoυ oυγτελεi

στη oωματικη και ψυ1ικη υγεiα τoυ

μαθητη εiναι η εκδρoμη. N6ημα 61ει μ6νο
η εκπαιδευτικη εκδρoμη πoυ γiνεται με

Eπταr]μερη εxπαιδευτιxη εxδρoμη oτo Kruger National Park οτη N6τιo Αφριxr].
Στη φωτoγραφ(α διαxρ(νoνται μαθητι1g z.αι μαθητριεg τoυ ελληνιxoιj xoιγoτιxof o1o-
λεioυ "Kooμd.< o Αιτωλ6ζ> στo Kιjιπ Tdoυr, με τo δd.αz.α)"o-διευθυντr'i τoυ αxoλε(oυ
Kιiloτα Λαπαβ(τoα, τo 1989.
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oυγκεκριμ6νο oτ61o: περηγηoη oε γεωγραφικd
wδιαφ6ρoυσεζ περ1oχ6q, επioκεψη oημαντικιbν
κfντρων παραγωγηg η αρ1αιολoγικιilν 1rbρων,
επικoινωνiα με dλλoυ τliπoυ εκπαιδευτικ69

μoνdδεg, επιoκ6ψει9 oε o1ολεiα &λλων 1ωρc[lν,
oωματικη doκηoη κτλ. και 6που, φυoικd, δiνεται

η ευκαιρiα να γvωριστοιiν καλιiτερα oι μαθητ69
μεταξri τoυζ και με τoυζ δαoκ&λoυq τoυt και να

ψυ1αγωγηθor5ν.

Mια εκπαιδευτικη 6μω9 εκδρoμη δεγ
εiναι καθ6λου εδκολη υπ6Θεoη. Πρ6πει να
προετotμαστεi oε 6λε9 τιg λεπτoμ6ρει6g τηζ

με oυλλoγη πληροφοριιilν, oυνεwοηoειq

με υπηρεoiεg, επι1ειρηoειg κα1 ιδρr5ματα'
Προδπoθι1τει ακ6μα 6τι o Δ6oκαλo9 μαζi με
τoυg μαθητ69 που τυx6ν θα προθυμoποιηθοriν
να 61oυν απ6 πριν μελετηoει oοβαρd το <θ6μα>>,

να 61oυν oυγκεντρcbσει τα απαιτotiμενα oτoι1εiα
και να εiναι ικανοi να αντιμετωπiooυν 6μ μ6vο
απρ6oπτα αλλd και τιg απoρiεg πoυ θα γεwηθo6ν
κατ6 τιg διdφoρεg φdoειq τηg εκδρομηg καθιilg και
αργ6τερα 6ταν θα oυξ1τηθofν μ6oα oτην τdξη,
που εiναι 6ργο απαραiτητο, τα αποτελ6σματα τηζ
εκπαιδευτικηg εκδρoμηq.

Σxoλικ6 Θfατρo

Tο o1ολικ6 Θfατρο
απoτεχεt βιωματικη
ανdγκη του παιδιοf,
ιδiωg εκεiνoυ πoυ ζει
στην επαργiα, μακριd
απ6 π6λει9 πoυ διαθ6τoυν
παιδικ6 θ6ατρo.

Παiρνoνταq 6να παιδi
μ6ρoζ σ' 6να θεατρικ6
fργο στo oxoλεio τoυ

μαθαiνει να πετdει απ6
πdνω τoυ τα oυμπλ6γματα
κατωτερ6τηταq, τo φ6βo
απ6ρριψη9 τoυ κα1 την
ατoλμiα τoυ να εκφραoτεi
oωoτ& κα1να κινηθεi oτη
oκηνη.

M6oα απ6 το ρ6λo πoυ



ερ μηνεliει, μαΘαiνει να oκ6πτεται, να επικοινωνεi,
να πειθαρ1εi oε μια oμαδικη δουλειd,, αλλd και
να χρησlμoπoιεi oωoτd την πλorioια μητρικη μαg
γλctlooαg. Γiνεται πιo κo1νωνικ6 και αναπτιioοει
το αioθημα τηg ευθriνηg, τηq oυνεργαoiαg και
τηg doκηoηζ στη μιμητικη τ€χνη.'E1ει επioηg
την ευκαιρiα να μυηθεi στη μoυoικη, στo
τραγoιiδι, oτο 1ορ6 ακ6μη και στη ζωγραφικη,
oυμμετ61ονταg στην καταoκευη των oκηνικcbν.

Bαoικη πρo0π6θεoη για μια επιτυμμ6νη
o1oλικη θεατρικη παρd,oταoη εiναι η κατdλ\λη
μoυoικη επ6νδυoη. Η μoυoικη κεντρiζει
τo ενδιαφ6ρoν τoυ θεατη τoν ειodγει στην
ατμ6oφαιρα τoυ 6ργoυ και κρατd αμεiωτo τo
ενδιαφ6ρον τoυ. Στη oημερινη επoγf1 6πoυ

μdλιoτα διανriουμε την εποxη τηg τεγvoλογiαg
υπapyει αφθoνiα η1ητικori υλικoti, πoικιλiα
ημτικcilν ακoυoμ&,των (καo6τε9 - CD κτλ.), τo
οπoio θα ολοκληρriloει την παρd,oταoη και θα
oυντελ6oει oε 6να d,ρτιο απoτ6λεoμα.

Ακ6μα μπoρor5με να εντ&ξουμε στιg oxoλικ6g
δραoτηρι6τητεg την παρακoλo6θηoη θεατρικιbν
παραoτdoεων εiτε απ6 μαθητ69 dλλων o1ολικιbν

μoνd,δων πpσryιλα πoυ αναπτfooει την 0μιλλα
μεταξri των μαθητιbν εtτε απ6 επαyγελματiεg

ηθoπoιοιig οι οπoiοι επιoκ6πτoνται τo εκ&oτοτε
o1ολεio. Σκοπ6 g 6λων αυτιbν των δραoτη ριoτητων
εiναι η καλλι6ργεια θεατρικηg παιδεiαq καθιilg
και η καλλι6ργεια τηt Ψυχηζ κα1τoυ πνεr5ματog.

Mια επιoημανση πoυ πpbπει να γiνει εiναι
6τι: oι εoρτ69 θα πρ6πει να oργανιilνονται 61ι oε

βιiρog τηq o1ολικηg εργαoiαg. Eυxηg 6ργο εfναι η
διδαακαλiα τoυ θεατρικof θργου και oι o1ετικ69
πρ6βε9 να γiνονται εκτ69 ωραρiου του o1oλεiου.

Ακ6μα θα ηθελα να προoθ6σω με βdoη την
εμπειρiα μoυ ωζ εκπαιδευτικ6g αποσπασμενoζ
επi πanταετiα (1988 - L993) oτη N. Αφρικη 6τι
oι oμoγεvεiq τηq διαoπορdq διακρiνoνταν απ6
6vτoνο πατριωτισμ6 και ελ\νικ6 φρ6νημα και
κdπoιεg φoρ6ζ εvτoν6τερo απ6 τoυg'Eλληνεg τηg
Mητρoπολιτικηg Eλλdδαq και ωζ εκ τοr5τoυ η
oργdνωoη των εoρτrΙlνκαι ο1oλικιΙlνπαραoτdoεων
παρoυoiαζε πολri μεγ0λo εvδιαφ6ρoν και
1αρακτηρiζoνταν απ6 επιτυγiα. Πληθοg κ6ομoυ
κατ6κλυζε την ΕλληνιΦ κoιν6τητα oτην π6λη
του K6ιπ Tdoυν oε 6λεq τιq o1ολικ6q εκδηλιiloειg
οι oπoiεq oργανcΙlνoνταν με καθoλικη oυμμετo1η
των μαθητιbν και εκπαιδευτικrilν υπ6 την
καθoδηγηoη μoυ oαν διευθυντηg του Eλληνικof
Koινοτικor5 o1oλεiου. Eπioη g πραγματoπoιοtiνταν
επιτυμμι1νεg εκδρoμ6ζ για την επιμ6ρφωoη των

μαθητιilν και καλfτερη γvωριμiα μεταξri τoυg.

Σκοπ69 των o1ολικrbν εoρτιilν και Θεατρικιbν
παραoτ&oεων στo εξωτερικ6 εiναι η διατηρηoη
τηζ εθνικηg ταυτ6τητα9 των Eλληνων. Η
oργdνωoη τoυg γivεται και oε 6λε9 τιg 1rbρεg
6που υπ&ρ1oυν'Eλληνεg και εργdζονται'Eλ\νεg
εκπαιδευτικοi.

Mtα συγδQoμIf
τηζ

ε]γαt
<<NΙAOYΣTAΣ>>
τo τια,}ν6τεQo δι6Qo

γ.α τoυE φC}'oυE μαE
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To XANT-MΠoΛ ΣTΗ NAOYΣA

Η ιoτορiα τoυ X&ντ-μπoλ oτην N&oυoα μoιd-
ζει με θνα παραμfθι. To παραμriθι του αoμμ6-
παπoυ πoυ 6γινε κriκvog. Τo 19]7, λiγα μ6λι9
1ρ6νια απ6 την iδρυoη (\974) του Eκπολιτιστι-
κoti Γυμναoτικοf Συλλ6γoυ Ndoυoαg <<o Ζαφει-

ρdκηζ>, ξεκiνηoε και την λειτουργtα του τo τμη-

μα τoυ Xdντ-μπoλ των Ανδρctlν. 'Eκτοτε η ομdδα
των Aνδρc(lv oυμμετ€1ει ανελλιπιbg oε 6λα τα
πρωταθληματα πoυ διοργανιbνει η oμοoπoνδiα
Χειροoφαiρισηζ Eλλdδοg, τηg οπoiαq εiναι και
ιδρυτικ6 μ6λο9. T6τε κdπoιoι <τρελοi>> τ6λμη-
σαν να παρουoιdooυν στη Nd,ουoα ενα εντελc[lg

dγvωoτo 6θλημα. Κ6ντρα oτιg αντιληψειg τηg

επoγ\c,, πoυ παντoκρdτoραg ηταν τo ποδ6οφαιρo
και τα μ6να oμαδικ& αθληματα πoυ πρooπαθο6-
σαν να ταρdξoυν τα νερ& ηταν το B6λεΤ και τo
Mπd,oκετ, πρooπdθηoαν να δεiξoυν κd,τι καινοιi-

ριo και διαφoρετικ6. To πλατri φiλαθλo κoιν6 δεν

γvcΙlριζε (o6τε και oι περιoo6τεροι Nαoυoαiοι
Xαντμπoλioτεq εκεiνηq τηq επo1ηg) 6τι πρ6κειται

για τo πρcbτo oε δημoτl.κ6τητα |g*

dθλημα o&λαg oτην Eυρcbπη'
<Παιyνiδι πoυ παiζεται με τα

ytρια'''> ηταν η δημoφιλ6oτε-

ρη ατdκα απαξiωoηg, πoυ πεi-
σμωνε 6μωq τoυg αθλητ69 oτιg
προoπdθει6g τουq.

Πρωτεργdτεg τ6τε αυτηg
τηζ πρoσπdθειαg ηταν ο αεi-

μνηστoζ 6φoρο9 Ιορδdνηg
Ξανθ6πουλog και o προπoνη-
τηg Στρdτog Bαφ6αq.

oι πληρoφορiεg απ6 την
επoγi1 <των oπηλαiων> εiναι
λιγooτ69 και αγγiζουν τα 6ρια
τoυ μriθoυ. Ανriπαρκτεζ γη-
πεδικ69 εγκαταoτdoειg, ελd-

χιστα xρηματα για εξοπλιoμ6
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Toυ Kιboτα Λoδκα
Δ6οκαλου

Αναοτιiοιog, Ρ6τξιog Δημι]τριog,
Mπαiτιioηg Nιx6λαog, Tαιoιixαg

AνδρεE Ι977-78
'Oρθιoι: Παρλιixoγλoυ Mι1ι1ληg, Λιo{μηg
Mιiντoog Nιxιiλαog, Λιofμηg Bαoiλειog,
Ιοld,ννηg, Bαφι1αg Στρdτog.
Γoγατιoτoi: Πατριiναg Ιωιiννηg, Ιωοηφ(δηg Π6τρo9, Γx6ρog Nιx<1λαog, Bαφ6αg
Δημητριog, Παναγιωτ(δηg Kωνoταντ(νoE

Ιoρδανηg (Δciνηg) Ξανθc1πoυλog



'Oρθιoι: Γαργι1λαg Στ6ργιog, Λoιixαg Kωγοταντ(νog, Γαγdτoηg Αθανιioιog,
Δελη1ρliοτog Xρrjοτog, Xριoτοδofλoυ Αναoτdoιog, Αλεξαr,δρiδηg Pωμdλog
(πρoπονητ{g), Διd,xoυ Xρ{oτog, Ξαγθ6πoυλog Ιoρδιiνηg (6φoρog)
Γoγατιοτo(: KαραγιιiννηgΓιι6ργog,Kαραγιd'ννηgΣπιiρog,Ιι,:dννoυKοlνoταντ(νoE,
Kαραγιdννηg Γιdννηg, Δαρδαμιivog Θε6δωρog, Παυλι'δηg Θε6δοlρog

(ποιi oι σημερινοi χoρηγoi;), πiεoη απ6 τα dλλα
αΘληματα πoυ διαγκωνiζoνταν για την επικρd-
τηση τoυζ (πoυ κd,ποτε 6φτανε στα 6ρια dγριαg
κ6ντρα9), ελλιπηq τεχvικη και διο1κητικη τεχVo-

γVωσiα κλπ.

Στα πρrbτα χρ6νια η παρoυoiα 6μπειρων αθλη-
τ(bν, μεταναστ(bν απ6 την πρ6ην ανατoλικη Eυ-

ρrbπη, βoηθηοε να στηθo6ν oι βd,oειg. oι dνθρω-
πoι ηταν γvιboτεg τoυ <δεκd,θλoυ των oμαδικ6ν
αθλημdτων)) και η τε1νικη τoυg απαρdμιλλη για
τα ελλ11νικ6 δεδoμ6να. H oμdδα μαζ αγων1ζ6ταν
σε υΨηλη κατηγoρiα για αρκετd, χρ6νια (19]7-

1983), αλλd η 6λλειψη σoβα-

ρηg υπoδομηq ειxε ωq απoτf-
λεoμα, μετ& την αποxc[lρηoη
τηζ €μπε1ρηζ φουρνldζ, τoν
υποβιβαoμ6 στoν <<πaτo

6λων των κατηγoριιilν>.

Στα πtτρινα 1ρ6νια που
ακoλοfθηoαν (1983-1991)

μια 1οr5φτα <κολλητιilνD και
<κoλ\μ6νων> κατ6φερε
να κρατηoει ζωντανη την
πρooπdθεια €yoνταg δfο
oτ61oυg: 1) Nα αναπτυ1θεi
τo Xdντ-μπολ ωg τo πρrbτο
dθλημα oτην π6λη και 2) Nα
νικd, o Ζαφειρακηg τoν Φi
χιππo τηg 86ρoια9 (γvωoτη

η κ6ντρα των δriο π6λεων oε
6λου9 τουq τoμεiq, γιατi 6μ και oτo Χdντ-μπoλ;)
πoυ, wcb ειxε παρ6μοιo ξεκiνημα, εξελi1θηκε
απ6 νωρig oε ομdδα ευρωπαiκo6 επιπιξδου.

Απ6 τo 1987 ξεκiνησε μια προoπdθεια oργd-
νωσηζ τμημdτων υπoδoμηg με oτ61o την μελ-
λoντιΦ αυτdρκεια oτελ6xωoηζ τoυ ανδρικοri
τμηματog με αθλητfg πρoδιαγραφcbν κορυφηg.
Eραoιτεxvικd oτην αρχη. 0ργανωμ6να, ακ6-

μα και oτην λεπτομfρεια, oτην oυν61εια. Πρog
αυτην την κατεfθυνση η iδρυoη τoυ τμηματoq
αθ\τικηq διευκ6λυνoηζ στο 3" Γυμν6oιο Ndου-

oαg υπηρξε καταλυτικη 'Επi-
σηζ η iδρυoη τoυ γυναικεiου
τμηματοg, με την αν6λπιoτα
πετυμμ6νη πορεiα ωg την
Α1 Eθνικη κατηγορiα, βo-
ηθηoε oτην αfξηoη τηξ δη-

μοτικ6τηταζ τoυ αΘληματοg
oτην π6λη μαg.

To 1991 ηρθε η cbρανα φα-
νεi η δουλειd που 6γινε oτην
υποδομη και να ξε1ωρioει η
ομ&δα μαq.'Eτoι αν€βηκε oε
3 1ρ6νια 3 κατηγορiεξ, κατα-
πληoooνταg την Eλλdδα και
εδραιιilνoνταq απ6 τ6τε την
θ6oη τηq oτην A2 Ε,θνικη
Kατηγoρiα.

'Oρθιoι: Παναγιωτ(δηg Κωναταντ(νog (6φoρog), Ιωd,γγoυ Kωνoταντiνog,
Γαγιiτoηg Αθανd'αιog, TιlνoE Δημr]τριog, Δρ6oog Σταμι1,τηg, Nτ(μπαλαg
Kωγoταγτ(γog, Toιγαρiδαg Αθανιioιοg, Δελη1ρr]oτog Xρr{oτog (πρoπoνητrj g)

Γoνατιoτo(: ΠdΙog N(πog, Παγι6νηg Αντι6νη9, Πετριig Ιoρδι1vηg, Xoυλιαρι1E
Θ ω μιi g, Kαραγ ιιiννη g Σπιi ρo g, Toιτοil ιo g Παvαγ ιι6τη g

Avδρεg L986-87

Avδρε5 1990-91
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'oρθιo ι: Pαφαr{λ Xρrjoτog (6φoρo9), Γιο βανdπoυλo g Kωνoταντfνog, Tοoλdxog
Αντc6νηg,Toιγαρfδαg Αθανd,οιog, Γx'ανdτoιoE Δημr]τριog, Nτ(μπαλαg
Kωναιαντ6voq,
Γαγιiτoη g Αθανιioιo g, Δελη1ρrj oτog Xρ{ ατog (πρoπoνητη g).

Γoγατιoτo(: Ιωd,γγoυ Kωνοταγτ(γοg, Παvαγιωτ(δηg Ιωιiννηg, Λoιixαg Ιωιiννηg,
Kαραγιιiννηg Σπ6ρo9, Πετριig Ιoρδι1νηg, Toιofxαg Ανδρ6αg, Koτμτξηg
Θεdδωρog, Π6iog Nιxι5λαog.

Bημα, βημα κd,θε χρ6νo (με εντdoειζ, απoγo-

ητεfσειζ, ταλαιπωρiα και σκαμπανεβd,oματα)

η oμαδα μαζ €στεκε 6λο και πιo Ψηλd. Xρονιd
καμπη για την πορεiα τoυ τμηματoζ υπηρξε τo
20ΟΟ, 6ταν αν6λαβε την λειτoυργiα τoυ μια επι-
τρoπη απαρτ1ζ6μενη απ6 παλιo6ζ αθλητ69, 6μπει-

ρoυζ διoικητlκof g 1ταραy oντεζ
και δραστηριουg γονεiζ. oι
πρooπdθειεq εντdθηκαν. Aπo-
τ6λεoμα ηταν να πρωταγωνι-
oτηoει (και να συνεχiζει να
πρωταγωνιστεi) στιξ ηλικια-
κ69 κατηγορiεq πανελλαδικd.

Φ6τoq η ομdδα τoυ Xdντ-
μπoλ των ανδρcbν δικαιωματι-
κd, αγωνioτηκε στην Α1 κατη-

γoρiα και πανηγυρικd π6τυχε
την παραμoνη τηζ. Η φετινη
απ6δooη τηζ προδ1αγραφει
6να λαμπρ6 μ6λλoν.

Kατd την μακρ6xρoνη
αυτη πορεiα πoλλoi ν6οι τηg
κοινωνiαg τηζ Ndoυσαg συμ-

μετεi1αν, αθξθηκαν και αν-
δριilθηκαν μ6oα απ6 αυτ6 τo

τμημα, δημιoυργιΙlνταq fτoι μια παρdδoση στoυζ

φιλdθλoυg τηq π6λη9 μαg, κdτι τo oπoio φαiνε-
ται και απ6 την θfρμη με την οπoiα παρακoλου-
Θo6ν τoυq αγcbνεq τηg ομd,δαg μαζ. Nαουoαioι
αθλητ69 αγωνioτηκαν σε μεγdλoυg oυλλ6γουq,

συμμετειχαν σε ευρωπαικεζ
διoργανcboειζ και oτελ61ωoαν
την Eθνικη oμdδα. Π6ρα 6μωq
απ6 τα αγωνιoτικd επιτεriγμα-
τα τo τμημα τoυ Xdντ-μπoλ
των Aνδρcbν λειτοfργηoε, απ6
την αρ1η ωζ και oημερα, με
oτ6xο τον 6νθρωπo, δiνoνταg
ιδιαiτερη πρooο1η oτην αvd,-

πτυξη τoυ καθεν6q ξεxωριoτd.
oι δεoμoi φιλiαg πoυ ενcbvoυν
6λου9 6ooυq π6ραoαν (θοτω
και για λiγο) απ6 τo τμημα εi-
ναι τ6oo ιo1υροi που δικαιοti-
ται να αναφ6ρεται 6τι λειτουρ-

γεi oαν μια oικoγ6νεια.

'oρθιoι π(οω: Tξιι6τα9 Xρr]oτog, Bλι11og Δημητριog, Kαραγεωργ(oυ Γιι6ργo9,
Mdρτog Δημ{τριog, Xατξηγεωργ(oυ Xρrjοτog
'oρθιoι oτη μdoη: T6o Παυλ(δηg (πρoπoνητrjg), T6o Pofoxoφ (Borjλγαρog),
Bεργι6νηE Kιioταg, Λoυμπoυρδr]g Xρrjoτog, Γαργdλαg Γιι6ργog,'Ιλιε Kρ(ιπιτg
(Σdρβog)
Kαθιoτo(: Pαφα{λ Xρrjoτog, Mητoιxαg Παρμεν(ωv, Mανdταg Γιιriργog, Δελη-
1ρf oτo g Θανdoη g, Mιxριiπoυλoζ Δη μriτQηζ, Πiτo g Παo1ιiλη g,
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Η ρoδlα
loτoρiα, MυΘol, Λαi'κη παραδoση

Tων Δ. Στυλιανiδη,Επiτ. Δlντ'η Ινoτ. Φυλλοβ. Δεvδρων'
Α. Σιμcilνη, Επiτ. Δlντ"i1 Ινoτ. Eδαφολογiαg Θεo/νiκη q'

Θ. Σωτηρ6πουλου, Εντεταλμ. ερευν. Ινoτ. Φυλλοβ.Δ6νδρων
Mαγδ. Kουκoυρiκoυ, Kαθηγ. Bιολoγiαq oπωρ/κιilν Α.Π.Θ.

Pοδιιi, Pοιιi, Poιi, Σfδη, Πουνικιi, Pοiδιιi, Pοyδιιi κ.α"Ενα δ6νδρo eλληνικδ' τo oποfο iloτερα απ6

μακρα περ[oδo ληθαρyoυ, αρ1ιoε να αναβλαoτανεl φ6ρνονταζ στιζ μνiμεq μαg πρoi|oτoρικ6g επoy{g,

6πoυ η ροια oτδλιζε τoυg κηπoυq τoυ βαoιλια των Φαιακcllν Αλκ[νοoυ, δπου 6να9 κ6κκο9 τoυ καρπoδ
τηq ρoιαq' καθδριoε την τδyη τηg Περαεφ6νη9, κ6ρηq τηq θεαq Δημητραq' oπoυ μαζ[ με αλλα δ6νδρα

η ρoια oυμμετεlxε oτo μαρτδριo τoυ Tανταλου, δπoυ η θεα Αφρoδlτη φυτεδει oτο νηo[ τηg Κi-lπρoυ τo

πρcbτo δ6νδρο ρoιαg και πολλoδg αλλoυg μδθουg καl δoζαofεg.

Eιoαγωγη
Tα τελευταiα 1ρ6νια, oτα πλαioια τηg αναδι-

dρθρωoηg των καλλιεργειιilν, ηλθε oτην επικαι-

ρ6τητα και τo δ6νδρo τηg ρoδι&g, τo oπoio φυ-
τεtiεται oε πoλλ6g περιoγi'g τηg 1ιilραg, ειδικ6τε-

ρα 6μω9 oε πριilην καπνoπαραγωγικ6q περιo169.

'Eτoι η ροδι& (Eπιoτημονικη oνoμαoiα Puni-
ca granatum) προ1ωρεi, μ€oα 6μωq απ6 πoλλd
ερωτηματα, μ6οα απ6 υπεραιoι6δοξε9 πρoβλ6-

ψειg απ6 τη μια μερια και σκεπτικ19*}S*9S9;
μη και απ6 απαιoιοδoξiεg απ6 την
dλλη. Δυoτυ1rilq πpoγωpεiη ρoδι&
χωρiζ κdπoιo υπεfθυνο πρ6γραμ-

μα τoυ Yπoυργεioυ ξρoτικηg
Aνdπτυξηg η τoυ EΘ.Ι.AΓ.E., με
μ6νη την ιδιωτικη πρωτoβoυλiα,
απ6 την oποiα φυoικ& δεν λεiπει
η επιδiωξη τoυ επιχειρηματικori
κ6ρδουg.

Στo πρrilτο αυτ6 &ρθρo, δεν θα
αo1ο\θοriμε με τε1νικd θ6ματα
τηg καλλι6ργειαζ και φυoικd, δεν
θα δoθofν απαντηoειg oτα πoλ-
λd, ερωτηματα πoυ θ6τoυν εfλoγα
περιοδικ6 και εφημερfδεg, 6ταν

μdλιoτα πολλd, απ6 τα ερωτηματα

αυτd εiναι και δικd μαq ερωτηματα. Θα αoxo\-
θοfμε oτo dρθρo αυτ6 με την ιoτoρικη διαδρο-

μη τoυ δ6νδρου τηq ρoδιdg, ειδικ6τερα oτη 1ιilρα
μαζ, στηρ1ζ6μενoι oε ιoτoρικd και εv πολλοig

μυθoλογικd δεδομ6να.

Προoφειiγoυμε στη μυθoλογiα, γιατi 6πω9
λ6γει ο Decharme (1959) τηq Γαλλικηg Aκαδημi-
αζ, στo κ6ντρo κdθε ελ\νικοιi μriθου, υπd,ρ1ει o

κ6κκoq η τo oπ6ρμα κdπoιoυ πραγματικori γεγo-
ν6το9, κd,πoιαg αξθειαg. Aλλα και ο Boλταiρoq
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}'tγει 6τ'ι"η μυθoλoγiα εiναι η πρωτ6τοκη αδελφη
τηg Ιoτoρiαg.

Ιoτορικη διαδρομη - MυΘoλoγiα -
oνοματολoγiα

oι περιoo6τερoι τωv αo1οληθ6ντων με τη ρo-
διd, ξεvοι και'Eλληνεg, θεωροr5ν 6τι πατρiδα τηg

ρoδιdg εiναι το Ιρdν (Περoiα) και απ6 τo Ιρdν δι-
αδ6θηκε oτην λοιπη Αoiα, Αφρικη και Eυρcbπη.

o Πλiνιog υπooτηρiζει 6τι η ροδιd διαδ6-
θηκε απ6 την Kαρμδ6να και εiναι Φoινικικη
απ6 6πoυ πηρε το 6νομα Malus Punicum (Mηλo
Φowικικ6). Απ6 την oνoμασfα αυτη ξεκiνηoε ο
Λιναiοq για να δriloει το 6νoμα <Punica grana-
tum L'", τo oπoio καθιερcbθηκε oριστ1κ6 ωg τo
επιστημονικ6 6νoμα τηg ρoδιdg. Ωoτ6oο o De
Candolle, φρoνεi 6τι τo 6νoμα <<Punicum", δεν
oφεiλεται στην καταγωγη του δ6νδρoυ απ6 την
Kαρμδ6να (Φoiνικεg), αλλ0 oτo πoρφυροfν
χρ6μα των κλdδων, τoυ dνθουq και τoυ καρ-
πoιi. Eξ&λλoυ η ροδι& δεv εiναι αυτοφυηg επiτηc,
Αφρικανικηg παραλiαg. Mερικoi πιoτεtioυν 6τι
τo ταξiδι τηg ρoδι69 ξεκiνηoε απ6 την περιο1η
πoυ εκτεfνεται ανdμεoα στo Ιρdν, oτο Ιρdκ, oτo
Koυρδιoτdν και στo Αφγανιoτ&ν. Kατd τον De
CandolΙe η 6παρξη αυτoφυιilν δενδρων απoτελεi
προδπ6θεoη για να θεωρηθεi μια περιo1η πατρi-
δα τoυ δ6νδρου (Λ6τoα9, \957).

Σriμφωνα με Aμερικανικ69 πηγ69, η ροδιd
απ6 το Ιρdν διαδ6θηκε oτα Ιμαλdiα και oτη B.
Ινδiα και τον πρcbτο π.1' αιcΙrνα oτην
Kεντρικη και N6τια Ινδiα. Στην Aιγυ-
πτιακη μυθολογiα αvαφ6ρεται 6τι oπ6-

ρoι (καρπiδια) ροδιdg oυν6δευαν τoυg
Φαραril μετd τον θdνατο τoυg. H ρoδιd
αναφ6ρεται και στην Biβλo, 6πoυ o
Bαoιλι0g Σoλoμcilν εqε tναν οπωριb-
να απ6 ρoδι69 αιων6βιεq. Αργ6τερα, o

πρoφητηq Mωdμεθ παρατηρεi: <τρcbγε-

τε το ρ6δι, γιατi καθαρiζει το olioτημα
απ6 το φθ6vο και τo μioοq>.

H ρoδιιi στην Eλλιiδα
Στην Ελλdδα η καλλι6ργε1α τηg ρo-

διdg εiναι αρ1αι6τερη απ6 εκεiνη τηg
αμυγδαλιdg και τηζ βερικοκιdq και ofγ-
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χρoνη με την καλλι6ργεια τηζ ελιdg, τoυ αμπε-
λιof και τηg oυκι0g'

H ρoδιd, oτη Eλλdδα φ6ρεται με πoλλd ον6-

ματα, &λλα με πανdρ1αια καταγωγη και &λλα νε-
ιilτερα, διαφoρoποιημ6να 6λα oτιq διdφορεg πε-

ριo169 τηg 1cilραg. oι αρ1αiεq ονoμαoiεg, <<Ροιιi>>,

<<P6α>>, <<Pοιi>>, <<Σiδη>>, <Σiδα>, εiναι 1νωoτ69
απ6 την αρxαι6τητα. H ονoμαoiα <<Pοιd>, φαiνε-
ται 6τι καθιερcilθηκε απ6 τον oμηρο και γiνεται
ευρεiα χρηση αυτηq oτη μυθoλoγfα. Mε την oνο-

μαoiα αυτη αναφι1ρεται o'oμηρog στoυζ κηπoυg
τoυ Bαoιλιd των Φαι6κων Αλκiνοου, τoυg oποi-
oυg περιγρdφει με τ6oo ζωηρd 1ρrbματα, ιboτε
6γιναν παρoιμιιΙlδειζ και μ6τρo oriγκριοηg για
κdθε αξι6λογo κηπο η εripμoυg καρποriq (Λ6-
τoαc,, Ι949). o φερ6μενo9 δε επi πoλλcbν αργυ-

ρcbν ΚερκυραΤκιilν νομιoμd,των περικεχαραγμ6-
νοg αγρ69 δεν εiναι παρd oυμβoλικη παρ&oταoη
των κηπων του Αλκiνooυ.

6κτooθεν δ'αυληq μ6yαg αρyονταζ αyχι θυρααlν
τετραyκοg περ[ δ'6ρκο9 εληλαται αμφoτtρωθεν,
δyyναι και ροια[ και μηλ6αι αyλα6καρπoι
oυκtαι τε yλυκεραl και ελα[αι τηλεθδωoαι.
oδfo. H 112-116)'

(και τηg αυληE 6ξω, oιμα σ'την θδραν, μtyαq κη-
7toζ
τετραπλευρoζ και λ[θινog τoν περιζδνει φρd'κτηq
δ6νδρ'αυτoδ μioα υψcbνoνταζ yλcορα Kαι φoυ-
ντωμ6να



απιδια{q εiναι και ρ o δ ι α [ g λαμπρδ-
καρπεq μηλ{αιg,
και με yλυκδκαρπεg oυκια[q, εληα'[q

θυμ6 yεματεg)

Eiναι γvωoτ6g ο μιlθoq τηζ Δη-

μητραζ και τηζ Περoεφ6νη9, 6πoυ η
δεriτερη απη1θη απ6 τoν Πλoriτωνα
oτον Αδη. H απελπιoμwη μητ6ρα θε&

Δημητρα (Δημητηρ), αναζητ6 παντοti
την κ6ρη τηζ και δεν τη βρioκει, oπ6-
τε o πεioμων θυμ69 τηg εκδηλcbνεται
δια τρoμερc(lν oυμβdντων oε βdροg
των θνητιilν (ουδεig oπδροq εκ τηζ
yι'jg ανεφδει). Πpo τηg απειλοr5μενηg
καταστρoφηg του ανθρrilπινου γ6vουq,
o Ζευc, oτ6λνει τoν Eρμη oτo'Eρεβoq,

για να πεioει τον υποxθ6νιο θε6 να
αφηoει την Περoεφ6νη. o Αδηg oυναινεi, πρo-
τοri 6μωq oτεiλει την κ6ρη oτην μητ6ρα τηζ,
τηq δiνει κρυφ6 να φdγει κ6κκoν ρoδι&g (ροιiq
κδκκον 6δcυκε φαyεiν μελιηδiα λι1,θρη)"Eτoι,
oriμφωνα με τoν ν6μo του Δiα, η Περoεφ6νη θα

παρ6μενε με τη μητ6ρα τηq κατd, τα δriο τpi;ια
τoυ 1ρ6νου και τo 6να τρiτο θα κατfβαlνε στo
κατα1θ6νιo βαoiλειo. o ν6μοq αυτ6q του Δiα δεν

εiναι τiπoτε dλλo παρd, ο ν6μoq τηg βλαoτηoεωg
και των ετηoiων μεταβoλcilν τηζ ζωηζ των φυ-
τcbν. H ρoδιd θεωρεiται απ6 τoυg μυθολ6γoυq ωg

το 6μβλημα τηg ευφορiαζ και τoυ γd,μου, εiναι
δε κατ'αυτor5q, 6ooν αφoρd την Περoεφ6νη, το

ιεpoν εy6yγυoν τηζ ενcboεωg τηg νεαρdq θεdq με
τoν υπo1θ6νιo oriζυγ6 τηq. Kατd, τουg Λατiνουq
πoητig, η Περoεφ6νη 6μενε κοντd oτη μητ6ρα
τηg μονo dξι μηvεg.

H αρπαγη τηq Περoεφ6νηζ και o π6νoq τηg

Δημητραg, η διαμoνη τηζ στον Αδη και η επι-
oτροφη τηζ στo φωζ, σημαiνει την εξαφ6νιoη
των ανθ6ων καt των καρπιbν, τη oκυθρωπη 6ψη

του εδ6φoυq κατ& τoν 1ειμιbνα, τη διαμoνη των
oπ6ρων στoυζ κ6λπoυq τηζ γηζ, την βλ6oτηoη
καt την εαρινη dνθηoη των.

Τη ροδι6, (ροιd) τη oυναντd,με και oτο μriθο
τoυ Tαντd,λου, 6πoυ μνημoνεr5εται ωg 6να απ6
τα δ6νδρα των οπoiων o1 καρπoi πρoκαλο6oαν
την επιθυμiα τoυ να τoυζ φdγει (καταδικαoμ6-
νog απ6 τoυq θεoriq δεν το κατ6ρθωνε): Δενδρα
\μηλd, απ6 πανω τoυ κρεμofσαν τoν καρπo τουg'

& γιρλιiντα με ριiδια

δρoοdτεg α1λαδι6q, ροδι6q, μηλι6q γεμdτεg μηλα,
oυκι69 γλυκ6καρπε9 κι ελι6q επdνω oτον καρπ6
τoυζ, και 6ταν ο γ6ρog fκανε τα γ{ρια τoυ να
απλcboει, μεo' oτα oκιερd τα otiγvεφα τα ψηλω-
νε ο α6ραq (Δtνδρα δ'υψιπbτηλα κατα κρηθεν y6ε
καρπδν, 6ypαι και ροια[ και μηλiαι τηλεθδωoαι
των οπ6τ'ιθυoει o y6ρων επ{ yερoi μαoαoθαι ταg

δ'ανεμoq ρlπταoκε ποτ[ ν6φεα oκι6εντα. oμηρ.
0δ6ο. Π582^592)'

Στην Krlπρο τη ροδιd, φriτευoε η θεdAφροδiτη,
προoτd,τιδα του νηoιoti ('.. ,ην yαρ Αφρoδ[την εν
Κδπρcο δ6ντρον φυτεδoαι τoδτο φαo[ν εν μ6νoν).

Kατ6 τoν Ηoiοδo μυθoλoγεiται 6τι η ρoιιi εφιiει
εκ τoυ αiματog τoυ Διou5ooυ. Συναφηζ πρoζ την
δoξαoiα αυτη εiναι η περi δ6νδρων φυoμ6νων επi
των τ&φων, τα oποiα υπoτiθεται 6τι περικλεiουν
την ψυ1η τoυ θαμμ6νoυ νεκροr5.'Eτoι επi τoυ τd-

φoυ τoυ αυτoκτονηoαντoζ Mενοικ6ωq τoυ υιοιi
τoυ Kρ6oντoζ, o οπoiog 6ταν 6μαθε την μαντεiα
του Tειρεoioυ περi τηg oωτηρiαζ των Θηβcilν απ6
την πoλιoρκiα των επτα επi Θηβαζ, θυoιd,oτηκε
εκoυoiωg, ociloαq o6τω την γεν6τειραν τoυ. Στον
τ6φo τoυ επεφriει ροιιi.

o Δι6δωρo9 αναφερ6μενoζ στoν Ηρακξ και
τoν πoταμ6 ξελιbo καt την υπ6 τoυ ποταμο6 αρ-

δευ6μενη 6κταoη, λ6γει 6τι εφriοντo μηλι69, ροι-
€q και αμπ6λια.

Η ροιd, oτη νηοο Δηλο προoωποπoιεiται oτo
6νομα τηg μητ6ρα9 του Aνioυ, πρoφητου τηζ νη-
ooυ.'Ηταν υι69 του Aπ6λλωνα και τηζ νfμφηg

Λdoωνog xαι Kαλλιxλ6oυg, To 6νoμα τoυ νεxρoυ
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Poιιig, θυγατρ69 του Σταφriλου. Η
πρoσωποπoiηoη δ6νδρων και φυτιilν
σε ον6ματα γυναικrbν υφioταται
ακ6μη και oημερα. Λεμονι&, Tρια-
νταφυλλιd, Γαρυφαλλι&, εiναι μερι-
κd.

o Δημ6κριτοq oυνεβo6λευε να

φυτε6εται η ρoιd πληoioν των μriρ-
των, για να παρdγει περιoo6τερoυζ
καρποrig (Δημ6κριτo9 δε φηol ροιdν
και μυρolνην αλληλαιq yα[ρειν και
πληoloν αλληλων παραφυτευμ6ναq
ευφoρηoειν και ταζ ρiζαq αλληλoιq
oυμπλtκειν και μη oφ6δρα εyyilg oδ-
oαg τυyyανωoι).

o Φλωρεντiνοg υποoτηρiζει oτα
Γεωπονικd του 6τι η ροιd δε φoβ&-
ται τη θερμ6τητα και την ξηραoiα (H ρoια θερμcb

α6ρι yαlρει και ανδδρoη δε φυ6ται yωρ[oιQ '

o Αριoτoτ6\q και o Αριoτοφdνηg αναφ6-

ρoυν απυρηνουg p6αq (Pοcbν δε oκληρoκδκκων
τ(Dν yαρ απυρηνων Αριoτoφαν4ζ εν Γεωρyικo[g

μνημoνεδει). Kατ& τoν Γεwdδιo (1959) η ροδιd
αυτη πρ6πει να εiναι η oνoμαζ6μενη στην Κιiπρo
<Kουφoριilβκα>'

o Θε6φραστoζ ισχυρiζεται 6τι η κ6πρoζ των

1oiρων γλυκαiνει τη δριμr1τητα τηζ ροιιig και την
καθιoτ& oακ1αρoδεoτ6ραν.

To 6νoμα ρoιd η ρ6α, λ6γεται 6τι εiναι Αoια-
τικηg καταγωγηζ απ6 τo Συριακ6 <<Rimmun" και
το Αραβικ6 ((Rouman''' Aυτ6 6μωq δεν εiναι δυ-
νατ6ν να γiνει αποδεκτ6, 6ταν τo 6νoμα <Poι&>

αναφ6ρετα1 στoυζ oμηρικοrig xρ6νουg.

Σiδη η Σiδα
Eiναι μiα ακ6μη ονομαoiα πoυ χρησιμoπoη-

θηκε απ6 τουg Boιωτοtq και τoυg Kρητεζ τηg αρ-

1αι6τητα9 (Kαββdδαg). Κατd το λεξικ6 <Πdπυ-

ρoζ), η λ6ξη oημαiνει κ6κκινoζ τoυ προελληνι-
κοr1υποoτρcbματoq. Πρoθλληvεg, ofμφωνα με τη
Mεγd\ εγκυκλoπαiδεια και τo λεξικ6 του Hλiου,
θεωρor1νται oι Πελαoγoi, οι oπoioι κατoiκηoαν
σε μια ευρriτερη πεpιoγfiτων Bαλκανiων και τηg
Mικρdg Αoiαq oτα μιo& τηg 2ηζπ.X. 1ιλιετερiδαq.
Την Πελαoγικη πρo6λευση τηζ oνoμαoiαq δ61o-

νται oι Γεwdδιοq και Λ6τoαq, oι oπoiοι θεωρofν
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τo 6νομα ιθαγw6g, δι6τι oιbζεται παρεφθαρμ6νo
oτην Ιλλυρικη γλcilooα ωq Σ6τζε t1Σtτζα.

Απ6 την ονομαoiα αυτη προκr5πτει6τιη ροδι6
υπηpyε oτον Eλληνικ6 1ιilρo, πoλιi πριv ξεκινη-
oει η επ6κταση τηζ απ6 το Ιρdν (Περoiα) oτην
Kεντρικη και N6τια Ινδiα. Περi τηg Eλληνικηg
ιθαγ6νειαq τηg ρoδιdq αναφ6ρονται o Γεwdδιοg
(1959) και o Λfτoαg ('Ι951)' oτηριζ6μενoι στo

1ωρioν του Αθηναiου. Aναφfρoυν δε 6τι υπ6 το
6νoμα τοιiτο ητo γvωoτη η ρoιd, στoυζ Bοιωτor1g
και τoυζ Κρηταg, oε τμημα τηg 1ιbραg των αυτε-

φυ6το η ρoιd. 'oτι oι Boιωτoi καλοιiv τιg ροι6q
oiδεq, 6τoι γρdφει o ξαθαρfδηq oτη δεκdτη και
ενdτη των EυρωπαΤκc[lν, ενril oι Αθηναioι αμφι-
oβητοr1ν τα o1ετικd, με την 1cbρα που υπooτηρi-
ζoυν οι Bοιωτοi την οπoiα απoκαλofν oiδα. o
Eπαμεινcδνδαq δικαιολoγcbνταg την υπ6θεoη,
αφοri πηρε ξαφνικd κoμμ6νη ροιd απ6 την αρι-
oτερd και τoυζ την 6δειξε, τoυg ρcbτηoε τι 6νομα
61ει αυτη. Kαι 6ταν αυτoi εiπαy oτττην λ6νε ρoι6,
εμεiq 6μω9 εiπε τη λ6με oiδα και o τ6πo9 αυτ6 το

φυτ6 f1ει ωq επi το πλεioτον αφ6του πηρε αυτη
τη πρoσωνυμiα και αυτη επεκρdτηoε. (Σiδαg δ'
δτι ταg ρoιαq καλoδoι Βoιωτol Αyαθαρy[δηg εν τη
ενατη και δεκατη των Ευρωπαikcbν oδτωζ yρα-

φει: αμφιoβητοδντων Αθηνα[ων πρoq Βoιωτoδg
περ[ τηg xcbραζ ην καλoι5oι Σ[δαq, Επαμεινcbνδαq
δικαιoλoyoδμενog εξαfφνηg εκ τηζ αριoτεραg με-
ταλαβcbν κεκρυμμ6νη ρ6αν και δεiξαq ηρετo τι
καλοδoι τοδτo. Tων δ'ειπ6ντων ρoαν αλλ'ημε[ζ,
ε[πε' o[δαν, o δε τδπog τοδτ'6xει τo φυτoν εν αυτcb



πλε[oτoν αφ'oδ την εξαρyηq ε[ληφε πρooηyoρ[αν
και ενiκηoεν).

Aπ6 τη λ6ξη oiδη φ6ρεται να πηρε την oνoμα-
oiα του τo μ6ταλλo <oiδηρoρ, κ6κκινo μ6ταλλο,
αν και τo iδιo δεv εiναι κ6κκινo, αλλd τα οξεiδιd
του (Λεξικ6 Π&πυρog, 2008).

o Kαθηγητηq τηq βoτανικηg και oυγγραφfαg
του δεκdτoμου βoτανικo6 λεξικori Δ. Καββdδαg,
διατυπc[lνει την dπoψη, 6τι απ6 6oα ελ61θηoαν

για τηv πρo1oτoρiα τoυ δεvδρoυ, φαiνεται να ει-
oηxΘη εξ Eλλ&δog oτιq d,λλεg χcbρεζ, οπ6θεv ioωq
κα1 να κατdγεται.

Eκεiνο πoυ σαν 'Eλληνεg επιoτημoνεζ μπo-
ροriμε 6νετα να υπoστηρiξoυμε, oτηριζ6μwoι oε
oτoι1εiα τηg ιoτορiαg και μυθoλoγiαq, αλλ& και
oτην απλη λογικη, εiναι 6τι δεν ηταν δυνατ6ν να
ειoη1θη η ροδιd oτα μr1oα τηζ2\ζ π.X. 1ιλιετηρi-
δαg απ6 τo Ιρdν (Περoiα). Υπt1pγε oτην Eλλd,δα
6πω9 πιθανιbq υπηρxε και σε 6λλε9 yωρεc',6πω9
το Ιρdν.

'ooον αφορd την αυτοφυ6μενη ροδι& που στη-

ρiζει την &πoψη τηg ιθαγ6νειαq, αυτη φαiνεται
6ττ υπαργει ακ6μη και τιilρα οε πολλd μ6ρη τηζ
χ6ραζ. o εκ των oυγγραφ6ων του παρ6ντο9 dρ-
θρου κ. Στυλιανfδηg, τo 1951 υπηρετcilν ωζ στρα-
τιcΙlτηq oτην 'Eδεooα, βρηκε στην περιοylι τηq
Kαβαλιιbτιooαg μεγdλο αριθμ6 αγρiων αυτoφυ6-

μενων θdμνων ρoδιdg r1ψoυg \,5-2 ψ., με o1ετικ&

μικρoι1g καρπo69 6ξινου9.

I{ε6τερεq oνoμασiεξ τηξ ρoδιιig
Φαiνεται 6τι η oνoμαoiα <<ροTδιd>>, <<ρ6ιδo>>,

και <<ριfιδι>>, ηταν παλαι6τερα oι επικρατ6oτε-

ρεg. Tο Mακεδoνικ6 τραγoιiδι <μiλo μου κ6κκι-
νo ρδιδo βαμμbνo...>, καθrilg και το ψωoτ6 <τα
'κανα ρ6i'δα>, δηλαδη τα θαλ&ooωσα, τα' κανα

μo6oκεμα, το επιβεβαιcilνουν.'oπωg αναφ6ρεται
oτo λεξικ6 <Πdπυρog>, δι'αποo1ωπηoεωg τoυ (ι)
προfκυψε η ρoδι& και το ρ6δι πoυ oημερα βρi-
σκoνται oε 1ρηoη. To 6νoμα <ρoγδιιi>> φαiνεται
6τι"υπ6"ργει στην Kρητη 6πω9 απoδεικv6εται απ6
τη o1ετικη μαντιν&δα: <νbφη μoυ αν6βα oτoν
oντα και [μπα oτην κd'μαρd" σoυ, τo ρ6yδι εκειd. να
oπαooυνε τα y6ρια τα δικd' ooυ. Ωg ε{ναι τo ρ6yδι
o6yεμο απ' την Koρφη ωζ τoν πdτo bτoα να κα-
ταoτ6oετε xρυoδ νoικoκυρατo> (εφημ. Αγροτικοi

oρiζοντεg)'
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2009: 'Eτoq Δαρβ(voυ

Tηg Kατεq(vαE Kεqιiοτα

To 6τo9 2009 βρiαxεται με διπλη oημαα[α στoν αστεQιαμ6 τoυ Κd.ρoλoυ Δαρβ[νoυ: o iδιog yεννηθη-

21,ε ntQιy απ6 2001ρ6νια, ενc6 πριν απ6 150 yρ6νια 6θεoε oε xυxλoφορ[α τo ριζοoπαoτιx6 6ρyo τoυ:
oH πρoiλευση τωy ειδcilνr.
Για vα τιμηθεi αυτη η επiτειog 6yoυν δημιoυρyηθεl διd'φoροι ιoτ6τoπoι' στoυζ oπoioυg θα παρoυαι-
αατοιjν αταδιαxd η ζω4 ?tαι τα iρyα τoυ Δαρβfνoυ, αλλd' xαι oι επιπτc6αειg απ6 την αξιoπo[ηαη τηg

εξελιxτιxηg αvτιληψεωζ στηv επιoτημη. To'Ιδρυμα oGiοrdαno Βruno, ατη Γερμαv|α δημιοιjQyησε
τoν ιατ6τoπo http:lldαnυin-jαhr.del με τ[τλo oH εξ6λιξη υπdqyει παντoιir, oτoν oπob i1ει ειααyθε(

ηδη πλo6oιo υλιx6 α1ετιxd' με την εξελιxτιxη βιoλοyiα ?tαι τoν εμπνευατη τηE'

(180e - 1882).
Γεγγηθηxε
στo Mount
(Shrewsbury)
xαι πdθανε στo
Dοwne (London-
Brοmley). o νε-
αQ6ζ Δαρβ(νog
πoυ liταν π€ψπτo
απ6 dξι παιδιd
στηγ oιχoγ6νεια,
rjθελε πιiγτα γα
γ(νει 1ημιx69τιαt,
λ6γω των ουλλo-

γιiν απd oγ'αΘ6'-

Qtσ, α1ιβd,δεg,
πεταλofδεζ τL.CL.πoU συντηQo6oε ατo α1ολε(o,
οrjμερα θα λ6γαμε Bιoλdγog. Στo παγεπιoτrjμιo
τoυ Eδιμβoιiργoυ d,q1ιοε o Δαρβ(νoζ γα σπoυ-
διiξει Ιατριxrj oε ηλιx[α 1'6 ετtilν, λ6γω επιμoνrjg
του πατι1ρα του. Mετd απ6 oιiντoμo 1qoνιx6 δι-
dοτημα ε(1ε o νεαρ6g φoιτητrjE πoλλι1 πqoβλ(-
ματα, τ6oο λ6γω τηE πεQιγQαφrjg των αoθενειι6γ
oτιg παραδ6oειg πoυ τoυ πρoxαλorjoαν, 6πω9
6λεγε, Q(γoζ, 6oo xαι λ6γω των εγ1ειq(oεων 1ω-
ρ(g αναιoθηoiα πoυ 6θιγαν την ευαιαθηα(α του.

Mετd απ6 21ρ6νια εγxατ6λειιpε ο Δαρβ(νοg τη

oπoυδη τηg Ιατριxηg xαι τo 6τog |827 6'ργιoε
γα οπουδιiξει Θεoλογfα οτo Kα(μπριτξ, πdλι
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με π(εoη τoυ πατιJρα τoυ, για να γ(νει παπd,g.

Aυτrj ε(ναι xαι η μ6νη απoυδri πoυ oλoxλ(qωoε
o Δαρβ(νoζ, αγ χαι αυτrj η λεπτoμ6ρεια απoσι-
ωπd,ται ουνrjθωE απ6 το βιογqαφιx6 τoυ χαι o

μεγd,λog εqευνητrjg αναφιiρεται αφηρημ6να ωg

"φυoιoδ(φηg".

Kατd τη διdρxεια των oπoυδc6γ τoυ μελετoιi-
οε παqι1,λληλα με τη Θεoλoγ(α xαι γεωλογιxd,
βιoλoγιxd xαι ιiλλα θ6ματα πoυ αυνd1ισαγ γα
τoν ενδι6φεραν απ6 τα o1oλιxd του 1ρ6νια. Mε
αυτ€gτιg δραoτηqι6τητdg τoυ χαι λ6γω τηg oυλ-
λoγ'is oxαΘαριι6ν xαι α1ιβιiδωγ πoU oυνd1ιξε
να διατηρε(, πηρε o τελει6φoιτog Δαgβ(νoζ μtα
πρ6οπληοη γα ουνoδεrjoει διετ( εξερευνητιxη
απooτολrj οτη ν6τια Aμεριxrj πoυ ε(1ε οτ61o να
xαταγρdιpει τα ξωιxd εfδη αυτrjg τηg ηπε[qου.
To 1831 ξεx(νηoε τo ταξiδι με τo πλo(o "Beagle"
xαι πqι6τog oταΘμ6g ηταν η Bραζιλ(α. Στην πε-

Qιoχ( τoυ Ρ(o ντε Tζαν6ιρo μιiζειi.lε o Δαρβ(νog
πολλι1ε(δη dγνωoτων στη Bρεταν[α αxαθαqιι6ν
xαι εντdπισε σε γεωλoγιxd υπooτρι6ματα υπo-
λε(μματα εξαφανιoμdνων ξιiων. Για xdθε μdρα
ερευνι6ν xρατoιioε o ερευνητrjg ειδιxd ημεQo-
λ6γιo ν"αιταυτ6γρονα 6oτελνε επιoτoλ6ζ με την
πoρε(α τoυ ταξιδιoιj τoυ oε φλουg oτην Aγγλ(α,
c6οτε γα μην 1ι1νoνταν oι μελdτεE τoυ, αγ oυνιj-

βαινε γ"dπoιo ατιi1η μα.

To ταξ(δι πoυ ε(1ε πQoγQαμματιoτε[ αq1ι-

Charles Robert Darιγin



γ"6' με διετrj δι-
d,ρxεια, xqιiτηοε
τεχιγ"6" περ( τα 5

1ρ6νια xαι 6φεqε
τoυE ερευνητdg,

μdoω τoυ oτεγotj
τoυ Mαγγελ<1νoυ
oτoν Eιρηνιν"6, oτη
Ndα Zηλαγδ(α xαι
την Αυοτραλ(α.
Στα νηoιd, του
ΑQχιπεχ6'γoυζ
Γxαλαπι1γxogν"ατ€-

γQαψε o Δαρβ(νog
τα ξωιxιl εfδη πoυ
ε(1αν απoμoνωθε(
απ6 τLζ ηπε(ρoυE
xαι διαπ(ατωοε 6τι
υπrig1αν γιγdντιεg
1ελι6νεg, liρεμα xαι
φιλιxιi πQoζ τoγ
ιiνθqωπo πτηνιi, με
διαφoρετιx<i δια-

μoρφωμ6να ρι1μφη
γ".6'. Μεχ,6τηoε επ(-

σηζ τα πετριiματα

*J ι.tF.ξ{:aJ$ 1 s L.1}_ }s
iιl:a1ιj !1 i_'φlι:ll i",,''ιl !,l.:..-.

,.,1 lir .Lir:i-.ir ra-{ q 1 1{r}!i l.
- 

. -.. :ι€*]ii*lωl,-..,.

{:1 ,,}

γραμματool]μωγ πQoζ τιμljν τoυ Kιiρoλoυ Δαρβ(νoυ (Charles Darwin) πoυ γεννrjθηxε
πριν απιi 200 1ρ6νια χαι τηζ πρι6τηg 6xδooηE τoυ βιβλ(oυ τoυ .Η πρo6λευοη τωγ ειδι6γ,
πριν απ<i 150 1ρι1νια. Eπdγω τo πρc6τo σετ τωγ τεoοιiρων γραμματoοrjμων

απ6 oyετιν"d, πq6oφατεg εxρrjξειg ηφαιoτε(ων
χαι τιζ ιδιoμoρφ(εζ στη μoQφηxαι τη συμπεQι-

φoQd δι<iφορων ξc6ων. Tη αημαo(α αυτc6γ τωγ

μελετι6ν δεγ oυγdλαβε απ6 την αρ1ri οωoτd, o
Δαρβiνog, αργ6τερα απoδε(1θηxαν dμωg θεμε-
λιιiδη γ ια τα μεταγεν6oτε Qα συ μπε Qdoματιl τoυ.
To 1836 επ6στQεψε η απoοτoλri oτην Αγγλ(α
με διαδρoμri νdτια τηg Aφqιxrig xαι πι1,λι μ6αω
Bραξιλ(αg xαι o Δαqβ(νοg ε(1ε μαζ( τoυ €να τε-

ρd,oτιo 6γxo υλιxοιj πoυ 6πρεπε πλ6oγ να τf1ει
επεξεργαοfαg.

To 1859 δημoo(ευoε τo βιβλ(ο με τiτλo "H
προ6λευoη τωγ ειδc6γ" ("The origin of species")
τα πoρr,oματα απ6 αυτd τo ταξiδι του χαι απ6 τιg
oυγxριτιx6g μελ6τεg πoυ πQαγματoπο(ηαε για
πd,γω απ6 20 1ρ6ν ια. Σ' αυτιi τo β ιβλio υποατη ρ 

(-

ξει o Δαρβfνοg 6τι τα ε[δη τoυ ξωιxoιi βαoιλε(oυ
δεν παραμιjγoυγ αμετιiβλητα, 6πωE υποoτηρι-

ξε o Aριοτoτ6ληg, αλλιi 61oυν xoινri xαταγωγri
xαι εξελ(oσoνται με τηγ πιiρoδο των 1ιλιετιι6ν.
Mιiνo εγ'εινατα ε(δη τoυ ξωιxorj xαι φυτιxoιi βα-

oιλε(oυ επιβιc6νoυν oτη φιioη, τα oπofα πQoσαQ-

μιiξoνται ατo εxd,oτoτε περιβιiλλoν, 6πωg αυτ6
διαμoρφιδνεται απ6 γεωλoγιxιi, φυοιxo1ημιxιi
x.ιi. φαιν6μενα. Λεπτoμ6ρειεg για τo μη1ανιομ6
που διατηgε( oτα ξc6α xαι φυτιi τιg πληqoφoqi
εζ για τιg απαιτotiμεγεζ β6λτιοτε9 ιδι6τητε9, δεν
riταν oε θ6oη να δι6oει βdβαια o Δαρβ(νog,yιατ(
εxε(νη την επο1ri δεν fταν γνωoτ69 oημαντιx6g
λεπτoμ6qειεE για τα βιoλoγιxd φαιν6μενα.

Αυτrj η θ6οη δημιoιiργηοε αμ6αω9 ιJντoνεg
αυξητrjoειg μεταξιj τωγ εΙtιστημ6νων xαι των θε-
oλ6γων, δεδομdνου 6τι πqoεxτdoειg των οxι1ψε-
ων τoυ Δαρβ(νoυ oδηγoιioαν oτo oυμπι1Qασμα
dτι ο ι1νθρωπog απoτελεf εξ6λιξη xιl,πoιωγ ειδc6γ
πιθrjxoυ. o Δαρβ(νog, oπoυδαομ6νog θεoλ6γοg
o iδιog, τιτλoφoρrjΘηχε ωζ ιiθεog xαι 1λευ<ioτη-
χε με δημoαιειiματα ωζ απ6γoνog πιΘ{xων, oι
πρoαπιiΘειεE τωγ θρηox6ληπτωγ xrjxλωγ γα τoγ

γελoιoπoι(ooυν {ταν πι1μπoλλε g.

Παρι1 τιg πoλλαπλ69 αντιδρdοειg, τo πρrc6τo

βιβλ(ο τoυ Δαρβ(νoυ ιfγινε ανd,qπαοτo σε μεQι-

Toν Φεβρoυιiριo 2009 εxδιiθηιαν απ6 τα βρετανιπιi τα1υδρoμε(α δfo οειρ6g
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Mεριxd απιi τα βιβλ(α τoυ Kdρoλoυ Δαρβ(νου: <Aυτοβιoγραφ(α>, <Η xαταyω^γη τoυ ανθρι6πoUrr, ,,Η xαταγο'iγ{ τoυ
αvθρι6πoυ ιαι η oεξoυαλιxrj επιλoγηr, <H xαταγωγη των ειδι6νr, <Tαξιδειiovταζ με τo Mπ(γxλ οτη Γη τoυ Πυρ6g

xαι τα νηoιιi Γxαλαπιiγxog>

x6g μ6qεg χαι αχoλofθηοαν πoλλ6g επανεxδ6-
σειζ χαι μεταφρdoειg oε dλεg τιg γλι6ooεg τoυ
xιiομoυ. Mε νε6τερα βιβλ(α τoυ, "The variation
of animals and plants under domesticatiοn"
(1868), "The descent of man and selection in
relatiοn to Sex" (1871) χαι "The expression of
emotions in animals and man" (1'8]2) ουμπλrj-

Qωσε χαι βελτfωοε ο Δαqβ(νog τιg Θ6αειg τoυ

για την εξdλιξη τωγ ει-
δc6γ. Σrjγτoμα αναχα-
λfφθηxαν δε xαι oι
μελ6τεg τoυ Mdντελ, o
οπo(og xατ6" o6ψπτω-
oη ηταν επilοηg θεoλ6-

γoζ χαι η τoπoθ6τηoη
των αντιδραοτιxι6ν
γ"6xχaw dγινε oταδια-
γ'6"πιo πqooεxτιxη. Oι
απ6ψειgτoυ Δαρβ(νoυ
xαΘιερcδθηχαγ με τηγ
πd,ρoδo τωγ δεxαετι-
c6ν οτην επιoτημη xαι,
με την απελευθ6qωoη
τωγ χoινωγιιilν απ6 τιg
Θρηαxευτιπdg εξαρτη-
σειζ' στoυζ xixλουg
των μoρφωμdνων
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ανθρc6πων.

o Δαρβ(νog παντρειiτηχε τo dτog 1839 την ξα-
δ6λφη τoυ Emma Wedgwood ν'αι απ€'ν'τηoαγ 10

παιδιιi, απ6 τα oπo(α dξηοαν τα 7. M61qι τo Θι1,-

νατιi τoυ 6γινε μdλog οε πoλλ6ζ επιστημoνιxi'g
ενc6οειE τηg Bρεταν(αg, τηg Γαλλ(αg x.ιi.

...
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:

To δεfτερο σετ τωγ 6ξι γραμματoorjμων.
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...β'βλiα πoυ δεν πg6πει yα λεiπουν απ6
τηv βιβλιoθfxη σαζ
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ΑΠo TΗΣ ΙΔPYΣEΩΣ MEXPΙ TΗΣ KAΤΑΣTΡOΦHΣ

TFΙΣ To t822
(κaτa ΑΝEKΔoToN ΣXEΔΙΑΣMA Δ. ΠΛAΤΑΡΙΔoY)

Σε}'. 27a' tιψη 2a€

Ι\AOYΣA, 19aE-20og αι.
Συλλογιx6 dργo πoυ παQoυοιdξει πτνγi6 τηζ ιστΟQ(αg τηg

π6ληg μετιi την χαταστρoφη τηζ τo 1'822 tιατ μ6χQι τoγ B'
Παγx6oμιo π6λεμο

Σt}'.414, τιιιrf 25 € (21αρτιiδ.) & 30 € (παγιiδ.}

ΔHMHTΡΙΙ BΛAXΟY

ΙΙAΙ\[ΑΦΟΡAMoY
Mια ιδιαιτ€ρωg ενδιαφfρoυσα αφliγηση του γLα πι1γτε

τετραετ(εg δημdρxου Nd,oυοαE, πoυ φωτ(ξει πολλ6g

πτυγ€gτηg αιiγ1qoγηζ ιατοq(αg τηg π6λη9, αλλι1 χαt τηζ
Eλλιiδαg γενιxdτερα.

Σελ.318, τιψη20 €,

Πoλιτ ιοτ ιxιi Bταιgεfα Nιioυααg Δη μοτιxη βιβλιoθrjxη τη}'. 23320 24102

Aλξαvδgοg Oιxovιiμoυ τηΧ. 2332a 2%8a
Αποατdλλογται χαι με αγτtχαταβoλ{
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