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Αyαπητol φlλoι

<Mε την πρ6τη σταyoνα τηζ βρoxiq
oκoτcbθηκε τo καλοκα[ρι...> τραyoυδαει o

πoιητηE, αλλα εμε[g με την πρωτη φθινoπωρινη
oταy6να (6oτω, oταy6νεg...) ερyδμαoτε και
παλι να σαζ συναντηooυμε με το περιοδικδ μoζ,
πoυ με τo τεδyog αυτδ κλε[νει τo 32" 6τoq τηq

ανελλιπoδg κυκλoφoρ[αE τoυ (το πρcilτo τεδyoq

κυκλoφδρησε τoν Σεπτ6μβριο τoυ Ι977). Mετα
απδ τη oyετιrcd. oυντoμη πρoεκλοyικη περ[οδo,

που δμαlg < δ6oμευoε> αρκετα τα τυπoyραφεiα με
τον πρ6oθετo δyκo δoυλειαq πoυ αναyκαστηΙcαν

να δ ιεκπερ αιcbooυν, μπα[ν oυ με, καλcΙlg εy6ντων
των πραyμdτων, σε κανονικig oυνθηκεg

κυκλoφορ[αE, με πλoι5σια Ιcαι ενδιαφtρoυoα,
δπωg παντα, δλη που θα oαg oυντροφεδoει τιg

επδμενεg μ6ρεE.

Mε την ευκαιρ [α θ α θ tλαμε να ευyαρ ιoη ooυ με
ολουg 6ooυ9 ανταπoκρlθηκαν στην 6κκληoη

μαζ yια εξoφληoη των oυνδρoμcbν τoυq και
να υπενθυμlooυμε στoυζ <ξεyαoιαρηδεq> 6τι

oι oυνδρoμ6E αυτ69 ε[ναι oι 116νoι π6ροι πoυ

oυντηρoδν αυτην την tκδooη, yι' αυτδ αq

oπεδooυν...

Καλδ φθιν6πωρο!

Διαxfuηυη πεQιoδιx6y
E' μ β ιiα ματ α συ y δ Q o μ€ζ :

Aλiξανδgog oιxοvιiμoυ
Kαρανdτoιoυ 2, Nd'oυoα- τηΧ.2332029380 (TK 59200)

Δημοτιxr{ Bιβλιoθrixη Nιioυοαg
Σoλωμof 3 τη}'. 2332024102

Περιοδικιi και βιβλiα αποoτfλλoνται
τα1υδ ρo μικιi με αντικαταβολη
Eiναι διαθ6oιμα 6λα τα παλι& τεtiμ του

για να oυμπληρciloετε ενδε1oμ6νωq τιq ελλεiψε

πoυ διατiθεγται απ6 τηγ Π. E. NιioυοαE
Tιμri τει11ουg: 5.00€

E. Στουγιαvνιixη: Ιοτoq(α τη5 πιiλεωg Nαoι1οηg 20.00€

ΣυλλογιxιiE τιiμoE: Nιiουοα, 19oE-20οE αι. 25.00€

(Σxληριi εξιf φυλλο) 30.00€

Δ. Bλιi1oυ: H ΑΝAΦOPA MoY 20.00€

"Γ{ΙAoYΣTA"
TPΙMΙ{NH ΠEPΙoΔΙKΗ EKΔOΣH
TΗΣ ΠoΛΙTΙΣTΙKHΣ ETAΙPEΙAΣ NAoYΣAΣ
(ANAΣTAΣΙOΣ MΙXAHΛ o ΛoΓΙoΣ"

ΙoYΛΙoΣ - ΣEΠTEMBPΙοΣ 2009
Ετοg 32ο - Tειi1οg 128, Αριθμ69 ΙSSN: 11Ο6 2118

ΙΔPYTEΣ: Σ"jλλoγog Απoφο (το:ν NdουoαE, ( + ) oδυooεiE Nτιγιjπoυ-
λoζ

ΙΔΙOKTHΣΙA: ΠOΛΙTΙΣTΙKΗΣ ETΑΙΡE'ΙΑΣ NΑoYΣΑΣ
EKΔOTHΣ: Αλdξανδροg Oιxoνιiμoυ, πρ6εδρog Δ.Σ.

Σ\T\ΙTAKTΙKIΙ EΠΙTPOΙΙH: Oιxoν6μoυ Αλdξανδρο-<, Kαρατοιι6ληg
Γιdννηg, Στο'iδηE Π6τρog, Yφαντ(δηg Α1ιλλdα-<, Kαριrγιαννoποiλoυ
Σοφ(α, Παναγιωτ(δηE Kι6oταg, Πετρd Διiiνα.

ΓΡAΦEΙA tΙEPΙoΔΙKoY - ΠΛΗPoΦoΡΙEΣ:
-Δη μοτιxrj BιβλιoΘrjπη Nιioιoα'<
Διον. Σoλωμoi 3 T.K. 59200 NAOYΣΑ, τηλ. 2332024702
-Αλεξ. oιxoν6μoυ, Kαρανιiτοιου 2, 59200 Nιioυ oα, τη}' 22332Ο29380

ANTΙΠΡoΣΩΠoΣ BEΡoΙΑΣ:
Γιιiννηg Kαρατoιι6λη'< - Γεωπι1νoE τηλ. 2331060331

ΦΩTOΓPAΦLΔ EΞΩΦYΛΛOY: Πρoτομrj Oλγιiνoυ, 2og αι. μ.Χ.
(Moυoε(o B6ρoιαg)

ΗΔEKTPONΙKH ΣEΛΙΔoΠoΙΗΣΙΙ:
Xρrjoτog Πραοπ(δηg τηλ. 235302428'7

YΠEYΘ1ΝOΣ TYΙΙOΓΡAΦEΙOY:
ΗΛKoΣ Φ. - PΑΛΛΙ{Σ K. & ΣΙA o.E.
3o xλμ' N<iουoαg - Σ.Σ. Ndoυoαg. Tηλ - Φαξ 2332021638
Η ιlυνταxτιxf1 επιτqoπrf του πεqιoδιxoti δεν φ6qει xαμ(α ευΘrjνη για
τα ενυπιIγqαφα xε(μενα πoυ δημοοιειioνται. Tην ευΘιivη φiqει ο

υπογριiφων τo xε[μενo.



Ev σUvτoμfα'''

Περloooτερεg μουoικ6q εκδηλcboειg περιλαμβανε τo φετινδ καλoκαιρινδ τρ[ριηνο, ενcll το φολκλ6ρ'
τo θ6ατρο και o κινηματοyραφοg μδνον κδειλtq> εμφανloειq μαq επεφδ),αξαν. Παρoτι δεν ηταν
ενταyμ6νεg o' [να ενια[ο και yνοloτo εξ αρxiq πρoyραμμα, ενδιαφ6ρον υπηρζε τo yεyονοq οτι την

διορyανcυoη των περισσoτ6ρων εκδηλcboεοlν ανtλαβαν διαφoρα πολιτιoτικα oωtrιατε[α τηq πδληg μαq.
Παντα βεβαiωq με την τεyνικη υπooτηριξη τoυ Δηριοτικoδ Πολιτιoτικoδ oρyανloριoδ, ο oποfog, pιε τη

oειρα του, διoρyανcοoε, οποlg 6y.ει καθιερωθε[ τα τελευτα[α yρ6wα, 6να <ρετρδ> 1lουolκο αφιtρωμα
και iνα ακδμη ρoκ φεoτιβαλ με τα νεανtκα |ιαζ συyκρoτηματα' καταφερε δε να κανει και ριια-δυο
κινηματoyραφικtq πρoβoλbq oτο θερινδ θtατρο, δπoυ φιλoξενηθηκαν και δυo θεατμκΔ -c παραoταoειg
απδ αντfoτοιyα ΔHΠΕΘΕ.

<<Mονoημερο> τo φετιν6 φεστιβfiλ Κομνηνoi". To πανηγr1ρι πoυ οργανcbθηκε
οτη Moνη του Aγioυ Γεcυργioυ Περιoτερειbτα
περιλdμβανε γευσιΤvωoiα απ6 παραδooιακd
πoντιακd φαγητd, καθιbg και γλ6ντι με τη
oυμμετo1η των χoρευτικcbν oυγκροτημdτων
και τηζ xoρωδiαq τoυ KΑΠΗ Poδo1ωρioυ, ενcb

εμφανioτηκαν και oι Mωμ6γερoι Poδo1ωρioυ.
Παρdλληλα λειτor5ργηoε fκθεοη ζωγραφικηg
τηg Χαρdg Kooμiδoυ, καθctlq και 6κθεoη παλιcbν
αντικειμ6νων απ6 τη καθημερινη ζωη των
κατoiκων.

ctoFF-Πυρσoi

H oικονομικη κρioη <μriπηoε> και τo

φεoτιβdλ CΙoFF-Πυρoοli, πoυ <ανoιξε)) τιζ

φετιν6q καλoκαιριν6q εκδηλcboειζ στιζ αρχεζ
Ιoυλiου, και τo oποiο διηρκεoε μ6νο μια μ6ρα,
ενιil και η αvταπ6κριση των φiλων τoυ πoυ
κdθε 1ρονιd γ6μιζαν αoφυκτικd τo θ6ατρo, δεν

ηταν η αναμεν6μενη! H διoiκηση τoυ oυλλ6γoυ
αναγκ6oτηκε να τo περιoρioει δραoτικd και
να τo κρατηoει, μdλλoν oυμβολικd, 6oτω
και μια μ6ρα, ελπiζονταζ σε καλfτερεq και
περιoo6τερε9 μ6ρε9 απ6 την επ6μενη xρονι&.
'Eλαβαν μ€ρoζ ουγκροτηματα απ6 τη Σερβiα,
Toυρκiα, Αρμενiα, Aλβανiα, Moλδαβiα και τo
oυγκρ6τημα τηg ξiαg Παραoκευηg Λευκαδiων.

Γιορτη κερασιΟ{) στo Poδoχιbρι

Διημερεg εκδηλcboειq με τiτλo "Γιoρτη
Kεραoιoti" oργανc[lθηκαν και φθτog οτo
Poδo1cbρι, απ6 τoν Πoλιτιοτικ6 Σriλλoγo "oι
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Elvis Presley

Moναδικ6q ερμηνεiεq τραγoυδιιbν τoυ Elvis
Presley απ6 κινηματογραφικ6q ταινiεq, 1oρ6
απ6 Σ1oλθq xoροli τηq Ndoυoαζ και μoυoικ6
πρ6γραμμα με αειθαλη rock 'n rο11τραγor1δια
εi1ε την ευκαιρiα να απoλα6σει τo κoιν6 πoυ

βρ6θηκε oτη λiμνη τoυ Δημοτικo6 Πdρκου,



στην εκδηλωση-
αφι6ρωμα στoν
"βαoιλιd του

ροκ" με αφoρμη
τη oυμπληρωoη
32 yρ6νων απ6
τo θdνατ6 τoυ
πoυ διοργdνωoε
o Δημog και o
ΔHΠoN, με την
επιμ6λεια τoυ

μωoτοri δημοoιoγρd,φoυ Λ. Koγκαλiδη, o

oποiog παρα1ιilρηoε oτo Δημo τo πλο6oιo

αρxεiο του απ6 τιζ κινηματoγραφικ6q ταινiεq τoυ
Elvis. Προβληθηκαν σε γιγαντooθ6vη τραγοfδια
τoυ "βαoιλιd του ρoκ" με αποoπ&oματα απo
31 ταινiεg, ενcb oτην εξ6δρα που τoπoθετηθηκε

μ6oα oτη λiμνη ειδικd μα την εκδηλωoη,

xορευτικ6q ομ&δεg oxολcbν xoρori τηq Ndoυoαg
εντυπωoiασαν τo κοιν6 με την εμφd,νιoη τoυg,

1ορεfoνταg γvωoτ6g ρoκ ν'ρολ επιτυ1iεg.
Συμμετεixαν η oμdδα 1oρori "Eρυφεια" τηg
Σ1oληq Kλαoικof και Mοντ6ρνoυ 1oρori τoυ
ΔHΠoN, με τιζ Eλ6νη Δαλαμdρα, Eιρηνη
και Kωνoταντiνα Θαναooriλη, Κικη Παρiζα
και Kωνoταντiνα Σοfxρα, oε 1oρoγραφiεq
Ξανθiππηg Παπαδοποriλoυ και η oμ&δα
"Φυoικη 1oρογραφiα ΘεTκη" με τιζ oλγα
Boovdκη, B6ρα K6ππα, Eλιodβετ Λι6λιου,
Kατερiνα Mητoιdνη, Eλ6νη Παρθενoπofλoυ,
Eιρηνη Xειμαριori σε χoρoγραφiε6 τηg T6νια9
Στ6Toυ. Η εκδηλωoη 6κλειοε με δημoφιλη ρoκ
ν' ρoλ τραγοfδια πoυ διdλεξε o Dj Bαγγ6ληq
Π€γιoq. Tην παρoυoiαoη τoυ πρoγρd,μματog
επιμεληθηκε o Παναγιcilτηq Καρυδdq.

2o Πανελληνιo
MαΘηματικ6
Kαλoκαιριν6 o1oλεio

Στιq αρx€q Αυγorioτου
πραγματoπoιηθηκε oτoν Αγιο
},Ιικ6λαο τo 2o Πανελληνιο
Mαθηματικ6 Kαλoκαιριν6
Σ1ολεio, πoυ διoργανιilνει

με μεγ6λη επιτυyiα για τρiτη
oυνε1η xρoνιd τo παρdρτημα

Ημαθiαg τηg Eλληνικηq Mαθηματικηg
Εταιρiαg. Συμμετεi1αν 250 μαθητ69, οι οποiοι
παρακολoυθηoαν μαθηματα μαθη ματικιbν
με oκoπ6 τoν εξοπλιoμ6 τoυg με περαιτ6ρω

μ,cboειg και την καλfτερη oυμμετo1η τoυζ σε

μαθηματικoriq διαγωνιoμofg. Στo πρ6γραμμα
περιλαμβdνoνταν 5ωρα καθημερινd μαθηματα
απο εξειδικευμ6νουq μαθηματικorig, διαλ6ξει9
και ειoηγηoειg μαθηματικof ενδιαφ6ρoντο9,

βιωματικ69 δραoτηρι6τητεq, αλλd και πληθoq
dλλcυν δραoτηριoτητων (αθλητικ69 και
πoλιτιoτικ69 δραoτηρι6τητεq, περιηγηoειζ στoυζ
αρ1αιoλογικoιig xcbρoυζ τηζ περιoxηg κ.d.).

Ξανιiομιξαν στη |{ιioυoα oι
<<oλδμπιανξ>>

Mια ξε1ωριoτη και ανεπανd,ληπτη βραδιd,
πρ6oφεραν oι OLYMPΙANS oτο κoιν6 τηg
π6λη9 μαq, στη oυναυλiα πoυ 6δωoαν oτo
θεριν6 θ6ατρο, με πρωτoβoυλiα τoυ Συλλ6γoυ
Φiλων Mουoικηg Ημαθiαg. Για πριΙlτη φoρ&,

μετα37 1ρ6νια, τo oυγκρ6τημα εμφανioτηκε oε
πλiρη oriνθεoη, με τουζ Παo16λη Aρβανιτiδη
(φωνη), Αλκη Kακαλιdγκo (πιdνo), Bαγγ6λη
Kουτooτ6λη (oαξ6φωνo), Kofλη Kαλογιαwiδη
(κιθdρα) και Δημητρη Λαζαρiδη (τriμπανα).
Mια ιδιαiτερη βραδιd για 6ooυ9 παραβρ€θηκαν
oτη oυναυλiα και κυρiωq γι'αυτοfq, μιαq
κdπoιαq ηλικiαg, που ανακd,λεoαν μνημεg απ6
το παρελθ6ν και θυμηθηκαν τα εφηβικd και
φοιτητικd τoυg 1ρ6νια, τoυζ πριilτoυq 6ρωτ€9

τoυζ... Αλλα και τoυg vε6τερoυq, που εi1αν την
ευκαιρiα να ακoliooυv παν6μορφα ερωτικd
τραγοfδια κα1 να γvωρioουν τον τρ6πο και
τη μoυoικη με την oπoiα διαoκθδαζαν οιν6oι
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στιζ δεκαετiεc"60-'70, 6πωq <o τρ6πoq>,

<Συγvc[lμη>>, <Σ1ολεiο)), ((o Aλ6ξη9>, <Tο

κoρiτoι τoυ Mdη>>, <<Η oυντρoφιd μαq> κ.α.
Eνδιdμεoα παρουoιdoτηκε 6να ντοκιμαντ6ρ
τηg δεκαετiαq τoυ '60 πoυ επιμεληθηκε o

oυμπoλiτηq μαg δημοoιoγρdφog Kιboταq
Mπλι&τκαq και αφορoriσε σε εμφανioειq τoυ

oυγκρoτηματoζ στo θρυλικ6 κλαμπ <Χαβdη>
oτη Θεo/νiκη. Nα oημειιboουμε 6τι ο Κcboταq

Mπλιdτκαg ηταν ο oυντελεoτηq τηg επιτυ1iαg
τηq εκδηλωσηζ και αυτ69 πoυ κατdφερε μετd
απ6 371ρ6νια να ενωoει πd,λι 6λουq τουq

OLYMPΙΑNS και να τoυζ φ6ρει για
μια μoναδικη oυναυλiα οτη N6oυοα.

o Aιiγoυστoq ...των Θειiτρων

Στα τf\ του Aυγοfoτoυ εi1αμε δυο

θεατρικ69 παραoτdoειζ στo θεριν6

μαq θ6ατρo, με πoλf μ1κρη, δυoτυ1ωq,

oυμμετo1η του κolνo6: To ΔΗ.ΠE.ΘE.
Ιωαwiνων παρουoiαoε την κωμωδiα
του Poυτζdντε <Λα Mooκ6τα> και τo
ΔΗ.ΠE.ΘE. Αγρινioυ τα Eυριπiδου
<Σπαραγματα)), μια παρdoταoη βαoιoμ6νη
σε εκτεταμ6να η μη αποoπdoματα απ6 τιg

1αμενεq τραγωδiεg τoυ Eυριπiδη. M6νo o Xdρυ
Kλυν, ωq <iBναq ηρωαζ με παντoriφλεq>>, των

Σακελdριου -Γιαwακ6πουλου, κατd,φερε, λiγο
νωρiτερα, να <τραβηξει)), στoν iδιo xcbρο, 6ναν

πιο <<αξιοπρεπη αριθμ6 θεατων. Aντiθετα,
στη γειτονικη Bfροια, oι θεατρ6φιλοι εi1αν τη

δυνατ6τητα να απoλαrjσουν αρκετ69 θεατρικ69
παραoτdoειg, 6πωq ταg <Δriο oρφαvdg> τoυ Δ'
Eνερρri με τον Παfλo XαΤκdλη (και τoν δικ6
ναg Ιωoηφ Ιωoηφiδη) τον <<Κατd φανταoiαν

αοθενη> του Moλι6ρου με τον Γιdwη Mπfζo,
την <<'oπερα τηq πεντdραζ) των Mπρεμ-B&ιλ

με τoν Στ6λιo Mdινα και την Kαρυoφυλλιd
Kαραμπ6τη, τη <Mηδεια)) τoυ Mπooτ, με τη

Kdτια Δανδoυλftκη (oυμμετεi1ε και ο ...6τεροq

δικ6q μαq ΓιcΙlργoq Γαλiτηg) και 6να oωρ6
dλλεg!

Tραγoδδια για τo φεγγfρι απ6 την
oρxηoτρα <Φtλων τηζ MoυσιKηζ)

Mια ξε1ωριoτη oυναυλiα με 6μoρφα

τραγo6δια των δεκαετιcbν '60 και '70, καθrbg

και νε6τερα αφιερcυμ6να στην πανo6ληνο, τo

φεγγ6ρι και τoν 6ρωτα oργ6νωoε oτo θεριν6
θ6ατρo, o Σriλλογοg Φiλων τηq Moυoικηq
N. Ημαθiαg, με τη 10μελη oρ1ηoτρα του

oυλλ6γoυ, πoυ απαρτiζεται απ6 μουoικοfg
επαγγελματiεg του νoμοf μαq. Tα τραγofδια
ερμηνευοαν oι Mαρiα Δοtiτoη' Mαρiα Π6τκου
και Kcboταq Πατoιdq, ενcil oτην oρμοτρα
oυμμετεi1αν οι Bιργινiα Kαραφοrioια -πιd,νο,

Mαρiνα Γκοργκdτoε -βιολi, Mαριαwα Tοι6νου
-τo6λo, Xρηoτοq Σαρκατζηq -κιθd,ρα, Δημητρηq
Δoμενικιωτηq -φλdoυτο, Δη μητρηq Δoriτοη g

- μπoυζoriκι/μαντολiνο, Παν Παπαδ6πoυλo9-
ακορντε6ν, Λ6ων Γκριγκοριd,ν -κ6ντρα μπ6oο,
Γιdwηq Mπαλιdκαg -κλαρiνο και Φιbτηq

Bαλ6ραq -κρουoτd. Tην ορ1ηoτρα διεriθυνε ο.

Π6τρoq Ρioταg. Στην αρμ και στo μ6oο τηq

oυναυλiαg oι'Eλενα και Φ6νια Toικιτiκου με
τoν T' Παναγιωτiδη x6ρεψαν εκπληκτικd, δυο

τdνγκo, ενθoυoιdζονταζ τo κοιν6.



Aκ6μα fνα φεοτιβι1λ ρoκ
συγκρoτημιiτων τηg Nιioυοαg

Mε τη oυμμετo1η oκτιb τoπικrilν

μoυοικcilν συγκροτη μdτων διoργανιbθηκαν
και φ6το9 απ6 το Δημo και τον ΔΗΠoN οι
μουoικ69 εκδηλιboειg'Νdουοα Rοck Festival".
Tα oυγκροτηματα (7 cιπ6 τη Ndουoα και 1 απ6
τη 86ροια) αποτελοr5νταν κυρiωg απ6ν6oυ9

μουoικοtig, οι oποfοι ερμηνευoαν τραγοιiδια
oriγ1ρoνηg και κλαoικηζ ρoκ μoυoικηg. Bαoικ69
oκoπ6q των συναυλιιilν ηταν να oτηρι1θofν τα
τoπικd μoυoικd o1ηματα, προoφ6ρονταq βημα
καλλιτε1vικηg 6κφραoη9 oε ν6ουg μουoικorig
αλλd και τη δυνατ6τητα γvωριμiαg με το κoιν6
τηq N&ουoαg και τηg ευρriτερηg περιομg.

. "PΗENOMENON": Eλεvη Γροoδo6λη
(κιθ6ρα), Φανη Zωyιoν (τυμπανα), Kατερiνα
Mυλωνd, (Mπdoο), Eλεoνιilρα Ρ6τζιoυ
(Πλτ1κτρα), Αλiκη Kελεμoυρiδου (φωνητικ&)

. "DRΞΑMERS": Λ&ζαροq Mητoκ6πουλog
(κιθdρα), Aναoτ&oηg ΣτοΤδηq (κιθdρα), Αθην&
Π6Toυ (φωνητικd)

. "MADRΑKE": Crhis ΑD (Κιθdρα/

φωνητικ&), Billy A (κιθdρα), S.P. Rodgatt
(Mπd,oο), Villy G (τυμπανα)

. "BΑD vERSΙoN": Φrilτηg Nταβ6ραg
(μπdoο), Mαρiα Mοροβιdwη (φωνητικd),
Π6τροq Σιλιγκoriναg (κιθdρ α), Σταιi ρo g Ζ&ψταq
(τυμπανα), Αριoτεiδηg T6πo9 (πληκτρα)

. "CASTRΑC": Mαξ Θεoδωρiδηq (φωνi),
Θανdoηq Pατd,Ττζiκ (κιθdρα, φωνη), Δημητρηg
Xρυoο16ου (κιθdρα), Niκoq Tεκρiδηg (μπdoo),
Θανdoη g Σαπουντξηq (τυμπαvα)

. "ERUPTUS": Γιcbργoq Kr5ρου και
Γιιilργog 0ικον6μου (κιθdρα), Σιμ6ν Σιμoνι&ν
(μπdoο), Kων/νοq Kολoβ6g (τυμπανα),
Aoτ6ρη9 Περιooρ&τηg (πλ;ι1κτρα), Λdζαροg
Mητοκ6πoυλοg και Γιrilργοq Δημητρι&δηq
(φωνητικ6)

. "CORΑPTOR": Στ6λιo9 Δ6δη9 (κιθdρα,

φωνητικd,), Θ6μηg Λειβαδiτηg (κιθdρα-

φωνητικd), Κατερiνα Mυλων& (μπdoo),
Xρηoτoq Mπατoiλαg (τιiμπανα) και φιλικη
o'υμμετo1η Aλiκη Κελεμoυρiδου (φωνητικd)

. "ΓYΑΛΙNA AΓΑΛMAΤΑ" : Θε6φιλo9
Αμανατiδηg (κιθdρα, φωνητικd), Γιdwηq Mdνοg
(πληκτρα, φωνη), Θαν&oηg Παρiζαq (μπdoo),

Eυ ριπiδη g Tofλκο g (κιθ dρ α), Γιrilργοg B oγιατζη g

(τυμπανα)

Aφι€ρωμα στη Biκυ Mοo1ολιo6 και
στoν Kιboτα Xατ$[

Mια μoυoικη

αφιι1ρωμα

η μνημη
q oπουδαiαq

νε6τριαq Biκυq
ooxολιo6 και στα

τραγoιiδια
g, παρoυoiαoε
ΔΗΠoN oτo

ν6 θ6ατρο, με
|2μεkfi oρ1ηοτρα
και ερμηνευτ69

τoυg Λιζ6τα Nικoλdου, Pοfλα Π&o1oυ, Λiζα
Toιγκoγι&wη και Niκο Αβαγιαν6.

Tην iδια περioδo, oτo iδιο θ6ατρo, ο Kcboταg

Xατζτ1g δθ1θηκε τo θερμ61ειρoκρ6τημα απ6
το πoλυπ\θ69 ακρoατηριo, oτη oυναυλiα που
6δωoε oτην π6\ μαg μετ& απ6 πρ6oκ\oη
του πoλιτιoτικor5 τμηματoζ τoυ "Aχι}λtα''.
'Hταν μια μoναδικη
μουoικη βραδι&
απ6 τοv κορυφαio
6λ\να τρoβαδο6ρo,
πoυ παρουofαoε
6να πλο6oιο
καλλιτε1vικ6
πρ6γραμμα με
τραγoιiδια απ6 τη
δικη του πλo6oια
διoκογραφiα αλλd
και dλλων oυνθετcbν
Mαζi του η Αvτωνiα
Χατζiδoυ και η vεαρη τραγoυδioτρια Mαρiα
Αλεξioυ.

H ΦΘινoπωριγη fκθεoη ταrν
Eικαοτικιirν E ργαστη ρiων

Πραγματoπoιηθηκε και φ6τοq η ετηoια
€κθεoη "Eικαoτικ6 Φθιν6πωρο 2009" των



σπουδαστ6ν των τμημdτων εvηλiκων των
Eικαoτικcilν Eργαoτηρiων τoυ ΔHΠoN.
Πληθοg κ6oμου τiμηoε με την παρoυοiα
τoυ τα εγκαiνια oτoν Xιilρο T6wηq"NαTd,g"
(πριbην B6τλανq). Στoυg δr1o ορ6φουg τηζ
αiθουoαq παρουoιd,oτηκαν tρyα απ6 τα
τμη ματα ζωγρrφ,Φq, κεραμικη g, φωτογραφiαg,
κοoμη ματo g, ψη φιδωτori, βιτρcΙl, αγιoγραφiαg
και ξυλoγλυπτικηg που δημιουργηθηκαν
την περασμενη <o1ολικη> 1ρονιd. Την
εκδηλωoη επ6νδυοε μουoικ& με jazz μελωδiεq
το oυγκρ6τημα των JazzΜahal, το οποiο
αποτελοriν oι Nαουoαiοι Mαiρη Δor5τοη (φωνη),

Δημητρηq To6λιoq (oαξ6φωνο, φλdoυτo) και
Γιιilργοq Ξανθ6πoυλo9 (πιdνo). Παρ' 6τι oι

μουoικοi 6παιξαν oτον προαr1λιο 1rilρο 6ξω απ6
τον εκθεoιακ6 1ιbρo, δtπλα oτο πoτ&μι, με τo

κρtiο και την υγραoiα να (τσιμπdει> αρκετd, oι

φiλοι των Eικαoτικcilν πoυ παραβρ6θηκαν oτα
εγκαiνια τoυq απ6λαυoαν δε6ντω9!

To 14" Πανελληνιο Συνfδριo Λυκειων
των Εληνiδων

oλoκληρcbθηκε την Kυριακη 20 Σεπτεμβρiου
τo 14o Πανελληνιο Συνfδριο Λυκεiων των
Eλληνiδωv, που φ6τo9 oργανcbΘηκε oτη
N&oυoα απ6 το Λ.E.N με κεντρικ6 θ6μα του
14ου oυνεδρiου "Aπ6 τo λαiκ6 πολιτιoμ6 oτιg
πολιτιoτικ69 αγορ6q". Πηραν μ6ροq π&νω απ6
300 κυρiεg των Λυκεiων 6ληg τηg 1ιbραg, πoυ
oτο τετραημερο πoυ δηρκεoε, παρακoλor5θηoαν
ενδιαφ6ρoυoε9 ομιλiεg γriρω απ6 την πρooταoiα
και τη δι&δooη τηg λαTκηg μαq παρdδοσηζ και
oυμμετεi1αν oε παρdλληλεg δρdoειq, 6πω9 η
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αναπαρ&oταση τoυ τρriγου oτο κτημα Kυρ-
Γιιlwη, oτο Γιαwακο1cbρι, επιoκ6ψειq στουζ
αρ1αιολoγικοriq μαg 1ιilρουg κλπ.

Στην πριilτη μ6ρα, o Td,κηg Mπdιτoηq μiληoε
με θ6μα "oι κoινωνικ69 τd,ξειg oτη N6ουoα
την περiοδo τηg βιομη1ανικηg dνθηoηq και

η oυμμετο1η τoυζ στo λαTκ6 πoλ1τιομ6",
ενιil η εvαρκτηρια εκδηλωoη €ληξε με τo

δραματοπoιημενη παρoυoiαoη του δημοτικo6
τραγoυδιo6 "τηg Σωτηρωq", σε oκηνοθετικη
επιμ6λεια Αλ6ξανδρoυ 0ικoν6μoυ. Tραγοriδηoε
o Xρηoτοg Toiτoηq με τη συνοδεiα τηq Mαρiναq
Γκoργκ&τζε (βιολi) και Δημ. Δοr5τoη (oriτι),

oυμμετεi1ε δε η 1oρευτικη ομd,δα τoυ Λ.E.N
με υπεriθυνο τoν Ακη Toιdρκα. oι εργαoiεq

τoυ oυνεδρiου oυνε1ioτηκαν με θ6ματα 6πωq

<Παρ d,δooη και αυθεντικ6τητα>>, <Xορεliονταq
ελληνικοriq xοροrig>, <oι παιδαγωγικ69 και

ψυ1ολoγικ6q αξiεg των τoπικcilν λα1κιilν

παραδ6oεων> κλπ. H oυνεδρiα 6κλειoε με το

Ωδεio μαζ, πoυ τραγοriδηoε γvωoτ6g oυνθ6oειq.
Tο πρ6γραμμα περιλd,μβανε επioηg και 6κΘεoη

με θργα υφαντικηg τoυ εργαστηρioυ τoυ ΛEN
που επιμελεiται η κ. Αικ. Toιdτoιoυ και €κθεοη
6ργων του Td,κη Σκoriπερ.

Kλαooικη μoυoικη α'π6 τo κτημα
<Kυρ-Γιιiwη>

Mαγικ6q oτιγμ69 16ριoε oτο αναπ&ντε1α

μεγdλo - για τ€τοια εκδηλωoη - ακρoατηριo
το τρio "Transοription ensemble" στο

δημoτικ6 θ6ατρo, οτο πλαioιο τηg εκδηλωoηg
"KΙR YΙANNΙ MιJSΙC", πoυ οργd,νωoε ο



Γιdwηg Mπουτdρηζ σε συνεργαoiα με τoν
ΔHΠoN. Σε εvα πρ6γραμμα πλοιioιο oε

ημτικ69 μεταπτιboεξ, oι τρε1ζ καλλιτ61vεg
Niκog Ζαφpαν6'c, oτο πιd,νo, Γιcilργoq
Kανδυλiδηg oτo βιολi και Xρηoτοg Γρiμπαg
oτo βιoλοντo6λo ερμηνευoαν 6ργα των
Loeillet, Ηaydn, Beethoven και Dvοrak, και
καταχε1ρoκροτηθηκαν oτo τ6λο9.'oπωg αν6φερε
ο κ. Mπουτdρηg προλoγiζονταq την εκδηλωoη,
επιδiωξη του εiναι οι δρdoειq αυτ6q, πoυ θα
πpαyψατoτΓ'οιοliνται δυο φορ69 το 1ρ6νo, την
&νοιξη, oε oυνδυαoμ6 με τιg "Aνoιμ69 Π6ρτε9"
στα οινoπoιεiα και τo φθιν6πωρo, σε ουνδυαoμ6

με τoν τρriγο, να θ1ουν και εκπαιδευτικ6

xαρακτηρα.

Tο αντιρατσιστικ6 φεστιβfiλ
To πρ6β\μα τηζ μετανdoτευσηg και τoυ

ρατoιομoιi θiμηκε oτo 1ο Aντιρατοιoτικ6
Φεoτιβ&λ που οργανrilθηκε oτα τ6\
Σεπτεμβρioυ στην π6\ μαg, απ6 κoινωνικorig

φoρεig του νομoti μαg. Eιδικ6τερα τo

φεoτιβd,λ οργ&νωoαν οι: Koινωνικ6 Φ6ρoυμ,
Συλλογικ6τητα π- piζα, Kiνηoη Aπελd,oτε τo
Pατoιoμ6, Σriλλoγοg KοινωνΦg Παρ6μβαoη9
"EPAΣMOΣ", Mετανd,oτεg N. HμαΘf αg,

Aντιρατoιoτfg Παιδαγωγοi, Eιδικ6 Σ1ολεfo
Nd,oυoαg, Σιiλλογοq Φoιτητrilν τμη ματοg
"Διoiκηoη Tεpολογiαg" τoυ Πανεπιoτημioυ
Mακεδoνiαg (παρdρτημα Ndουoαq), Συν6λευoη
Ιτεwiα, Kινηματoγραφικη Λ6oμ Ndoυoαg,
Nομαρ1ιακ6 Tμiμα AΔEΔξ EΛME Hμαθiαg,
Eργατικ6 Kεvτρο B6ροια9 - Aλεξdνδρειαg,
Πρωτοβoυλiα μεταναoτιilν και αλ\λεγγ6ηq,

Nεολαiα εvftvτια στο ρατσισμ6 (YRE),
Θεραπευτικη Koιν6τητα "Ιθd,κη", Kεvτρo
Πρ6ληψηq τηg χρησηζ εξαρτηoιογ6νων ουoιcΙlv
"oΑΣΙΣ", Σriμπραξη κατ0 τηg oμoφοβiαg,
Συλλoγικ6τητα "ΠρooΨυΥ1", Πρωτoβουλiα

για τoν εvαλλακτικ6 και αλληΜγγυo εμπ6ριο
"ΣΠoPoΣ".

To πρ6γραμμα περιλdμβανε oμιλiεg, προβoξ
ταινιrilν και oυναυλiεg νεανικc[lν μουoικιilν
συγκρoτημdτων, εvrb oτο πλακ6oτρωτο
του δημoτικo6 πdρκου υπηρ1αν ταμπλ6 και
περiπτεpα απ6 φορεiq με θ6oει9 και oυνθηματα
εvαντioν τoυ ρατσtσμoιi. oι oυζητηoειg πoυ
€γιναν αφορolioαν "τη μετανd,στευση και
την εργαoiα'',"τα κoινωνικd και πoλιτικd
δικαιrilματα των μεταναστ[Ι)ν", τον τρ6πο
που αντιμετωπiζει το επioημo κρd,τοg

τoυζ μεταvd,oτεg κλπ. 'oπωg τoνioτηκε,

μετανdoτεq, γλωooικ69 η εθνικ69 μειον6τητε9
με διαφορετικd 1αρακτηριoτικd, παιδιd με
αναπηρiα αλλ& και dλλεg ιδιαιτερ6τητε9 δεv
61oυν τo δικαiωμα τηg αυτo6κφρασηζ και τηξ
αυτoδι6θεoη9, αφoιi οδηγo6νται απ6 το Kρd,τog
και την Κoινωviα oτην περιθωριoποiηoη και τov
αποκλειoμ6.

Eκτ6g απ6 τιc, oμιλfεg, oτο θεριν6 θ6ατρο
δ6θηκαν επioηg oυναυλfεg των νεανικιilν
συγκρoτημdτων: 3 οn the rοad, Σπ6ρο9
Γραμμεvog & the meatballmakers, Triο Balkanο,
one stοp, Jazzmahal. Αnimation και 63Higt.



Aρxαloλoγlκo Moυoε[o Tηζ Bερolαζ

Toυ Γιιbργoυ Mtrλιoυ

αρ1αιoλ6γου

Στιg Ι 3 Απριλ[oυ 20()9 τo ανακαινισμ6νο cυq πρoζ τo κτηριo και τιζ εκθ6oει9 τoυ Aρ[αιολoyικδ Mου'

oεΙo B6ροιαq αρyιoε να λειτουρyε[ και να περιμ6νει τoυζ φιλ[oτoρεg επιoκtπτεg τoυ yια μια περιηyηoη

oτην ιoτoρiα και την τbγνη τηq πoληq και oλ6κληρ0υ τoυ νoμoδ. Ανεπιoημωq βbβαια, yιατ[, ακδμα δεν

τελtoτηκαν τα επioημα εyκα[νια τoυ ycbρoυ. Tb μoυoε[o' παντοlg, αλλαξε ριQκα δψη και δφοg μ6oα oε

δδo μδλιq yρδνια' με την καθoδηyηση τηζ Προimαμbνηζ τηζ ΙZ' Εφoρεiαg Προi'oτορικcbν και Κλαooι-

κcbν Αρyαιoτηταlν κ. Mαρ[αq Λιλιμπακη-Ακαματη και τoυ αρyιτ6κτονα τηζ υπηρεσ[αg κ' Tροx[δη'

Tο κτηριο του μoυoεioυ κατασκευd,oτηκε κατd η πληθcbρα ν6ων αναοκαφικιilν ευρηματων και

την δεκαετiα τoυ '60 ωq μια oriγ1ρονη αρχ1τε- ιoτoρικcilν πληρoφοριων πoυ πρo6κυψε απ6 τιc,

κτονικη <<διαοκευη>> παραδοoιακοr5 μακεδoνiτι- oωoτικfg επεμβd,oειq οτα μεγdλα δημ6oια θργα,

κου σπιτιori, εv6g τriπoυ διαδεδομ6νου και καλd, 6πωq η Eγvατiα, μετd απ6 τιg oποiεq 6λλαξε oε

διατηρημwoυ στην π6λη.Απ6 τo 1965 oτο μου- μεγ&λο βαθμ6 η εικ6να που εi1αμε για την πρω-

oεiο βρηκαν oτθγη τα ευρηματα των αναoκαφιilν ιμη ιoτορiα τoυ νομori μαq' Λiγα 1ρ6νια πριν'

τηg Bθροιαg αλλ6 και τηζ ευρriτερηg περιo1ηq. η αρ1αιολ6γoζ τoυ μoυoεioυ κ' E'ιρηνη Ψαρρ&

Παρ6λα αυτ&, απ6 πολf καιρ6 πριν εi1ε *oro- 6γραφε: <<H 6κθεoη τoυ Mουoε[oυ Β6ρoιαζ oρ-

τηξ αναoκαφικηq δρα- :,"

oτηρι6τητα9 μfoα στην
π6λη κατd την διαρκεια -r.
τηζ δεκαετiαg τoυ '80
(επακ6λουθο βεβαiωg
τηq οικoδομικηζ 6ξαρoηq
πoυ 6φερε την B6ροια
στην σημερινη κατd,oτα-

oη) πρ6οθεoε v6α svδι-
αφ6ροντα ευρηματα πoυ
<επιζτ1τοr5oαν) να βρουν
μια θ6oη oτιg προθηκεq.
1-ηv ανdγκη αλλαγηq των

εκθ6oεων επξτεwε και
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Η ε(oοδog τoυ αρ1αιoλoγιxo{ μoυoε(oυ B6ρoιαE



Αvαθηματιxt1g oτrjλεgoτον εξωτεριxιi 1ι6ρo τoυ μoυoεioυ

yαν(bθηtcε το ]965 και εΚτoτε δεν 6yει ανανεωθε[

η εμπλoυτιστεl τo υλικ6 τηg. Xρoνικα περιορ[ζε-
ται στoυζ ελληνιoτικoilg και ρωμαi'Κoδζ yρ6νουg
(δεν υπαρyει εν6τητα yια την προi'oτορικη επoyη
oτo Noμ6 Hμαθiαq)....H επαν6κθεoη του υλlκoil
θα 6yει mδyο την αντιπρ0oωπευτικ6τερη κατα τo

δυνατδν παρουolαoη τoυ αρχαιολoytκoδ πλοδτου
τηq Β6ρoια9 απ'6λε9 τιg yρoνικ6q περι6δoυg, λαμ-

βανομbνoυ υπ6ψη τoυ περι0ριoμ6νου διαθtoιμoυ
ycbρου>>.

'Eτoι, τo φθιν6πωρo τoυ 2007 ξεκινησαv οι
εργαoiεg ανακαiνιoηg τoυ κτηρioυ και oι πρo-
oπdθειεq αναδιoργdνωoηg των εκθ6oεωv με
oυνδυαoμ6 παλιc[lν και ν6ων εκθεμdτων. H oτε-
ν6τητα τoυ 1ιilρου αντιμετωπiστηκε επιτυ1ιbg με
την επ€κταση τoυ κτηρioυ πρoζ τα ν6τια, ενcb

αξιoποιηθηκε με τo καλιiτερo δυνατ6 τρ6πo και
η παλιd απoθηκη τηg 11ns Eφορεiαg Bυζαντινcilν
Αρ1αιoτητων στoν 6ροφο. Παρdλληλα, λ6γω
των δεoμεliσεων τηζ προγεν6oτερη9 καταoκευηg
(η μελ6τη δεν θα μπoροr1oε βεβαiωg να πρoβλf-
πει κατεδdφιση τoυ υφιoτdμενου κτioματog) θα
iπpεπε να οργανωθεi τo υλικ6 των εκθ€oεων με
τον καλfτερο δυνατ6 τρ6πο και με την μθγιoτη
oικoνoμiα 1ιilρoυ. Πoh5 ενδιαφ6ρουoα κρiνεται
η πρoζ αυτην την κατεriθυνoη αξιoποiηoη του
εξωτερικori 1cilρου, τ6oο τoυ κηπoυ με τα διdφo-

ρα ταφικd, και τιμητικd, μνημεiα και αρχ1τεκτoνι-
κd μ6λη 6oo και τoυ σκεπαστοιi διαδρ6μoυ κατd

μηκoζ τoυ τoi1oυ τoυ κυρiωg κτηρiου.

Στο εoωτερικ6 ο εκθεoιακ69 χιbροζ καταλαμ-

βdνει πλ6oν 6κταoη περiπoυ 40Ο τ.μ. και διαρ-

θρcilνεται oε δriο επiπεδα. Στo ιo6γειο ανoiγoνται
τρειq αiθoυoεg (oυμβατικd A, B και Γ) απ6 αρι
oτερd, πρoζ τα δεξιd, κατd την εiooδο τoυ επι-
oκ6πτη. o κεντρικ69 1cbροq-προθdλαμog, 6που
πραγματoποιεiται και η πρoβoξ oπτικoακoυστι-
κori υλικof μα την ιoτoρiα τηg B6ρoια6, oυνδθει
την αiθoυoα A (αριoτερd) με τιg δfo διαδo1ικ69
B και Γ (oτα δεξιd) και ταυτ61ρoνα δiνει πρ6-
oβαoη oτο πατdρι απ6 πανω.

Παρακd,τω θα επι1ειρηoουμε μια ξεvdγηοη
oτο νθo Moυoεio τηg B6ροιαq 6oo πιo αντιπρo-
oωπευτικη και λεπτομερη γiνεται oτα 6ρια εν6q
τθτoιoυ dρθρoυ.'E,μφαoη Θα δoθεi στα σημαντι-
κ6τερα (κατd την γvcilμη του γρdφοντοq, πd,ντα)

εκθdματα και κυρiωg o'αυτd πoυ προ6ρχoνται
απ6 τιg αναoκαφ6q τηq αρxαiαg Miεζαg. oι φω-
τογραφiεg που oυνοδε6ουν τo κεiμενo πρo6ρxo-
νται απ6 ειδικ6q δημοoιεrioειζ και αρ1αιoλoγι-
κorig οδηγofg. oπωoδηποτε καμιd παρoυoiαοη
τoυ μoυoεioυ δεν μπoρεi να υπoκαταoτηoει την
επioκεψη μαg στoν 1cilρo αυτ6ν και καμιd, περι-

γραφη των εκθεμd,των δεν εiναι τ6oo oημαντικη
6oο η προoωπικη επαφη με τα αντικεiμενα που
προoλαμβdνoνται διαφoρετικ& απ6 τoν καθ6να

μαζ.

Mια β6λτα στo μoυσειo
Kαθιbg κατευθυν6μαστε πρoζ την εioοδo τoυ

μουoεiου, αριoτερd, δεoπ6ζει η κολoooικη κε-

φαλη τηg M6δoυoαq, μιαg απ6 τιζ τρειζ κ6ρεq
τoυ Φ6ρκη και τηt Kητοfq. H M6δoυoα και oι
αδελφ6q τηg ονoμdζoνταν Γοργ6νε9 και καμιd,
o16oη δεν εi1αν με τ1ζ 6μορφεq και καλoπρo-
αiρετεg κοπ6λε9 τηg λαΤκηg θαλαooινηζ φαντα-
otαg''Hταν doμμεg, τρoμακτικ€g και ιδιαiτερα
κακ6βoυλε9. Αντi για μαλλιd εi1αν φαρμακερ6
φiδια, τα δ6vτια τoυg εξεixαν απ6 τo oτ6μα oαν

1αυλι6δoντεq κdπρων και δι6θεταν 1dλκινα 16-

ρια και xρυod φτερd,. Tο 1ειρ6τερo ηταν, 6μωζ,
το βλ6μμα τoυq: τ6oο διαπεραoτικ6 και ψυχρ6,
πoυ σε 6πoιoν iπεφτε τoν μεταμ6ρφωνε oε λiθο.
Ζoυoαν oτην dκρη του κ6oμoυ, στην Δrioη, 6πoυ
oι'Eλ\νεq τoποθετoιioαν κι dλλα τ6ρατα, 6πωq
oι Kriκλωπεζ και o Γηρυ6νηq. Απ6 τιq Γoργ6νεq

μ6νo η Mθδoυoα ηταν θνητη και μ' αυτην (τι να
πω για τo γorioτo του!) εvcbθηκε o Πooειδιbναg,
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απoκτ(bνταζ τoν Xρυσdoρα και τον Πηγαoo. Την
M6δoυoα αποκεφdλισε με την 1ρυoη τoυ dρπη
(δρεπdνι) o ηρωαq Περo6αq, o γιoζ τoυ Δiα και
τηg Δανdηq. Tο κεφd,λι τηg, που διfθετε ακ6μη
την απoκρoυoτικη του 6ψη Kαι την δriναμη τηg

απoλiθωoηg τo δcΙlριoε oτην Αθην& πoυ τo 6βαλε
ωg επioημα oτην αoπiδα τηζ. H απ6τυπωοη του

στιζ εικαστικ6q τ61νε9 ανdγεται ηδη oτην πρcb-

ιμη αρ1αTκη επομ' oνομdζεται γοργ6νειoν και
εi1ε για τoυg'Eλληνεζ απoτρoπαTκ6 1αρακτηρα,
διιil1vονταq με την ματιd του τo κακ6. Σταδιακd

η ελ\νικη τ6χvη κατd,φερε να εξανθρωπiοει και
να καλλωπioει ακ6μα και την M6δoυοα. Γι'αυτ6
και τo γoργ6νειo τηg B6ρoια96γει xdoει κ&τι απ6
την απoκρουoτικ6τητα των πρrilιμων παραδειγ-

ματων τoυ τtiπoυ. Δεv απc[lλεoε 6μωq και την
απoτρoπα1κη τoυ λειτουργiα, καθιbg βριoκ6ταν
π&νω oτα τεiμ τηg π6ληq (κoντ6 οε πriργo oτην
ανατoλικη π6λη), ευδι&κριτo απ6 μακρια, πpo-
κειμ6νου να απoμακρfνει κdθε επιβoυλη, κdθε
απειλη, εiτε αυτη ηταν εxθρ6g εiτε αρριiloτια και
θανατικ6. Xρονoλoγεiται oτo τθλog του 2u' αι.

μ.Χ., 6ταν o βαoιλιdq τηq Mακεδoνiαg Φiλιππog
E' επ6νδυε ιδεολoγικd στην Kαταγωγη των Mα-
κεδ6νων δυναoτcbν απ6 το Αργoq τηg Πελoπον-
νηoου και τoν Hρακλη (ο φoνιd,q τηq Mfδουoαq,
Περο6αq, ηταν πρ6γονοζ τoυ μεγdλου ηρωα) και
αντιμετιbπιζε τιg επεκτατικ6q βλ6ψει9 το:ν Pω-

μαiων oτoν ελλαδικ6 xcllρo.

o κεντρικ6ζ χcbρoζ του Moυoεiου καλωooρi-

ζει τoν επιoκ6πτη λoυoμ6νoq με πλοfoιo φυοικ6
φωτιoμ6 πoυ μπαiνει απ6 τα μεγ&λα ανοiγμα-
τα τoυ ανατoλικof τοixoυ. Tο βλ6μμα αφηνεται
να ατενioει τoν ευρti μακεδονικ6 κdμπo, πηγη
πλor]τoυ και ιoμioq γ1α τoυζ αρyρioυq Mακεδ6-
νεq, αλλd την επθκταση τηζ oημερινηg π6\9 oτα
ανατoλικd' Mπροοτ& μαg, 6μωq, τo iδιο φωτει-
νη, απαυγdζoνταg oτην λευκη oτιλπv6τητα τηζ

μαρμdρινηg fληζ, βρioκεται μια oικεiα για τoυζ
Nαουοαiουζ μoρφη: εiναι η προτομη του πoτd-

μιoυ θεοf 'oλγανου, πoυ βρ6θηκε στην περιo1η
τoυ Κoπανoti, oτα 6ρια τηg αρ1αiαg Miεζαg. H
προτομη τoυ που επιγodφεται με τo 6νομd, τoυ

oε δfο oτi1oυg, 1ρονoλογεiται στo δεriτερo μιo6
τoυ 2o" αι. μ.Χ. H διαφdνεια τoυ μαρμ&ρoυ και η
υγρ6τητα των μακριιbν βοoτρf1ων πoυ π6φτουν

στoυq cilμoυg κυματιoτoi επιτεiι,oυν την ποτdμια

\2

Η πρoτομrj τoυ oλγd,νoυ

6ψη τoυ νεαροri 6νδρα. H <καβαφικοri κ&λλoυq>

μoρφη (κατd την 6κφραση τoυ αρ1αιoλ6γου κ.

Γιdwη Γραικοf) oφεiλει πολλd oτιg απεικονi-
σειζ τoυ Αλεξdνδρoυ και, κυρtωg, του Αντιν6oυ,
του παν6μoρφου ν6ου, πρooτατευ6μενου τoυ

αυτοκρ&τoρα Αδριανori (2"s αι. μ.X.), που βρηκε
τραγικ6 θdνατο oτα νερ& του Nεiλου και λατρεri-
τηκε ωζ καλ6βoυλο πνευμα oε 6λη την ρωμαTκη
αυτoκρατορiα.

Η παρoυoiα τoυ oλγdνoυ, τ6oo καiρια και εμ-

βληματικη, ακριβcilg μετd την εioοδo oτo κτηριo,
παραπl..μπει συνειρμικd oτoν ιδρυτικ6 μriθo των
δ6o oημαντικcbν π6λεων στιζ ανατoλικ6q υπιb-

ρε1εζ τoυ Bερμioυ. Σriμφωνα με την γενεαλoγiα
πoυ διαocbζει o Στθφανοg Bυζd,ντιoq ο επιilνυμog

ηρωαg των Mακεδ6νων, ο Mακεδcbν, εi1ε (μετα-

ξr1 dλλων) κι 6ναν γιo πoυ oνoμαζ6ταν Bθρηg.

Πιθανιbq αυτ69 6δωoε τo 6νoμ& τoυ στoν ποταμ6
τηq B6ροιαq κατ6 την αρ1αι6τητα. o B6ρη9 απ€-

κτησε τρiα παιδιd: τα κορiτoια B6ρoια και Mi-
εζα και τoν μoναχoγι6'oξανο. oι διiο πprbτεc,

6δωoαν το 6νομ6 τoυζ στιζ αντioτoι1εq π6λειq.
o'oλγανοg 6γινε επcbνυμog τoυ πoταμof πoυ και
oημερα ακ6μα ρ6ει οτην π6\ μαq. Eνδιαφ6ρον

μdλιoτα 61ει και η ετυμoλoγiα τoυ ον6ματ69 του
(την πρ6τεινε σε μια ημερiδα και την δημooiευοε



στην Nιαoυστα o αρχαιoλ6γoζ τηζ ΙZ' EΠKΑ κ.
Γιdwηg Γραικ6q): πρo6ρ1εται απ6 την ρiζα ελκ-
(πoυ δiνει και την λ6ξη oλκdg) με την γvωoτη για
την μακεδονικη διdλεκτo τρoπη τoυ rc oε y. Επo-

μ6νω9, o ποταμ69'oλγανoq εiναι αυτ6q που 6λκει,
κατεβ6ζει πολλd φερτd υλικ6 (<o6ρνει λιθdρια,

ριζιμι6> κατd τo γvωoτ6 δημοτικ6 τραγοfδι) κι
61ει oημαοiα να oκεφτοfμε 6τι και οι νεcilτερoι
κdτοικoι τηg περιο1ηq παρατηρησαν to iδιo φαι-
ν6μενo και ον6μαoαν τo πoτdμι μαriρο, μελαι',
δηλαδη Αρftπιτoα.

Mετ6 αυτην την μυθoλoγικη παραπoμπη oτην
iδρυoη τηg Miεζαg και τηζ B6ρoια9 o επιoκ6πτη9

μπορεi - αν επιθυμεi - vα παρακολoυθηoει 6να
εξdλεπτo oπτικoακoυoτικ6 εvη μερωτιK6 ιoτoρι-
κ6 διdγραμμα τηζ B€ρoιαq και τηζ περιoμg τηq.

Mε τον oυνοπτικ6 αυτ6ν τρ6πo μπoρεi να πdρει

μια ιδ6α για τιζ εν6τητεq τηq 6κθεoηζ και τo ιστo-

ρικ6 υπ6βαθρo των εκθεμd,των. Πρot τo παρ6ν

η παρουoiαoη γiνεται μ6νo oτα ελληνικd,, εiμαι
ωoτ6oo β6βαιoq 6τι γρηγορα θα πρo1ωρηoει και
η μετd,φραoη του oτα αγγλικd, για να επωφελη-
θoriν και oι ξ6νoι επιoκ6πτε9 του 1cbρoυ.

Σfμφωνα με τoν oxεδιαoμ6 τoυ μoυoεioυ στην
oυν61εια ο επιoκ6πτηq μπoρεi να ακoλoυθηoει

μια πoρεiα .'.απ6 τo oκoτd,δι στo φωζ' δηλαδη
απ6 την αiθουoα Α, 6πoυ και τα ευρηματα των
νεκρoταφεiων τηq π6λη9, πρoζ τιζ αiθoυoεg B και
Ι] 6που και oι εν6τητεq τηg λατρεiαζ, των διoικη-
τικcilν θ εo μιbν και τη t β ιoτεxvικη q- καλλιτεxνικη q

παραγωγηg των εργαστηρiων τηg π6\9. Πριν
6μω9 αφηoουμε Kεντρικ6 1ιbρo - πρoθdλαμο, αg

μην παραβλ6ψoυμε να δοfμε και τoν μικρ6 xdλ-
κινo ιθυφαλλικ6 <<ιππtα>>, 6ργo των γεω μετρικcbν
1ρ6νων, τo πιo παλι6 εriρημα εκτ69 νεκροταφεi-
ων απ6 την 86ρoια.

Aριoτερd πριν την εioοδo πρog την αiθουoα
A, υπdρ1ει η μακ6τα εν69 λαξευτori θαλαμωτori
τdφoυ, τηζ πιo oυνηθιoμ6νη9 ταφικηq κατασκευ-

ηq για ευκατd,oτατoυζ νεκρorig oτην B6ρoια των
ελληνιoτικιbν 1ρ6νων. oι λαξευτοi θαλαμωτοi
τftφoι εiναι υπ6γεια μνημεiα, oκαλιoμ6vα oτoν

μαλακ6 πωρ6λιθο. H πρ6oβαoη απ6 την επιφd-
νεια γiνεται με εναv oτεν6 κλιμακωτ6 διdδρο-

μo. H πρ6ooψη εiναι oυνηθωq απλη, oπανι6τε-

ρα αρχιτεκτoνικfr διαμορφωμ6νη και απ6 πioω

ανοiγoνται 6ναq η δrio θdλαμoι (oπανι6τερα και
περιoo6τεροι) πoυ δ61ονται τιq ταφ6q. H 6ψη

των μνημεiων και η γενικ6τερη αντiληψη πoυ
ενoωματcbνoυν θυμiζουν ιδιαiτερα τoυζ μεγαλο-
πρεπ6oτερουq μακεδoνικοriq τdφoυζ, βε την δια-

φορd 6τι εκεiνοι εiναι εξολοκληρoυ κτιoτoi και
γι' αυτ6 πoλf πιo δαπαvηρoi. Kαι oι δr1o 6μω9
τιjπoι πρooρiζονταν για τoυq f1οντεq. oι λιγ6τε-

ρoι πρoνoμιof1oι θdβoνταν ουνηθωg oε oτενοtig
oρθoγcbνιουg λdκκoυg, τliποg που εiναι κυρiαρ-

1oq κατd την αρ1αiκη και κλαooικη επο1η oτην
π6λη.

H αiΘoυoα A
H αiθουoα Α διαιρεiται σε τρειζ 1cbρoυg. Στoν

πριilτο εκτiθενται ευρηματα τoυ αρ1αiκof, κλαo-
oικo6 και ελληνιoτικof νεκρoταφεiου. Στην
πρcbτη πρoθηκη αριoτερd δrio 1d,λκινα αγγεiα

μαg υπενθυμiζoυν 6τι oτην B6ρoια, παρ&λληλα

με τoν ενταφιαoμ6 των νεκρc[lv, ηταν oε (πιo
oπdνια) χρηση και η κα6oη. Η 1dλκινη υδρiα
και η κdλπη χρησιμοποηθηκαν ωg ooτεoδ61oι.
oι απ6ναντι πρoθηκεg περιλαμβdνoυν κτερioμα-
τα αρ1αTκcbν τdφων που 1ρoνολoγotiνται oτο β'
μιo6 τoυ 6o'αι. π.X. Tα αντικεiμενα αυτd εiναι

Xιiλxινη τεφρoδd1og υδρ(α
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στην πλειoν6τητd τoυζ εισηγμ6να απ6 βιoτεγvι-
κd κwτρα τηg κυρiωg Eλλdδαg και τηζ M. Aoiαg,
απoδεικvfoνταζ τ1g πρcilιμεq εμπορικ69 o16oει9

τηq B6ρoιαζ, και του μακεδονικof βαoιλεiου ευ-

ρliτερα, με τoν υπ6λοιπo ελληνικ6 κ6oμο.

Aπ6 την Aττικη πρo6ρ1εται o μεγdλog ερυθρ6-

μoρφoζ κρατηραg ρυθμο6 K6ρτq (απ6 την περιo-

xgτηqMαriρηg Θdλαooαg, 6πoυ βρ6θηκαν πρcb-

τα τ6τoια αγγεiα) πoυ ξε1ωρiζει για τo μ6γεθο9
και την ποι6τητα τηq διακ6oμησηζ τoυ στην κε-
ντρικη προθηκη oτo βdθog. Xρονoλoγεiται oτα

μ6oα τoυ 4ou αt. π.X., 6ταν παρd, τιg πολεμικ69
oυγκρorioειg Mακεδoνiαg Aθηναq, τα πρoT6ντα

του Αττικoιi Κεραμεικοri γiνoνται ανdρπαoτα

μεταξ6 των Mακεδ6νων. To θ6μα τηg παρdoτα-
oηq αντλεiται απ6 τoν κiκλo του Διoνιiooυ και
τηq Αφρoδiτηg. 'Eναg'Eρωταg πετα πανω απ6
τον βωμ6 εν69 υπαiθριoυ ιεροf πρoζ μ1α ερμα-
Tκη οτηλη. Mια γυναiκα και δr]o &νδρεq πoυ χει-
ρονομοfν εκφραoτικd παρακολουθοr1ν την πο-

ρεiα του. Mπρooτd τουq εiναι oτημwo το ξ6ανo
μιαq θεdg' o κρατηραg, oκεr5og

προοριoμ6νo για την ανdμειξη
oiνoυ και νερo6, χρησιμoπoι-
ηθηκε κι αυτ69 ωg τεφρoδ61ο
αγγεiο.

M6oα στουζ τdφoυq τηg Bf-
ρoιαq oυνηθωg τοπoθετοιiνταν
προoωπικd αντικεiμενα τoυ νε-
κροti, 6πωq 6πλα, oτλεγγiδεg,
κooμηματα, αγγεiα που χρησι-
μoπoιofνταν κατd την δι6ρκεια
των ταφικcilν τελετoυργιcbν
(καν&τια, πoτηρια, πιdτα, μυ-
ρoδοxεiα, μαγειρικd, oκεtiη και
λripοι) αλλ6 κι αντικεiμενα με
καθαρd ιδεoλογικ6 περιε16με-
νo, 6πωq ειδcbλια, νομioματα

γ1α τoν Xd,ρωνα, φυλαμd κ.d.
Aπ6 τα 6πλα πoυ βρ6θηκαν oτα
νεκρoταφεiα τηg π6ληζ, ξεyaν
ρiζει 6να 1ρυooποiκιλτο oιδε-

ρ6νιο ξiφog πoυ διατηρεiται
o1εδ6ν ακ6ραιo. Τo βλ6πoυμε,
μαζi μ'6να ακ6μη oαφcbg ταπει-
voτερo. oτηv πρoθηKη αριστε-

L4

ρd του κρατηρα. Στιg δriο μερι69 τηg λαβηq τoυ

εiναι oτερεωμ6νεq δrio 6κτυπεq Niκεg oε 1ρυo6
6λαoμα. H καθεμιd, απ6 αυτ69 6φερε αoπiδα και

ξiφoζ, πατolioε δε o'θναν ιωνικ6 κiονα. To ξiφοq
αυτ6 βρ6θηκε o'6ναν κιβωτι6oμμο τ&φo τoυ τιξ-

λoυq του 4ou αι. π.X. o κdτο16q τoυ, αν π6θανε
απ6 φυoικ6 θdνατo γ6ρω oτα 50 η αργ6τερα, δεν

απoκλεiεται να ηταν oυνoμηλικοζ τoυ Aλεξdν-
δρου, ioωq oυμπολεμιoτηg τoυ στην μεγdλη εκ-
oτρατεiα τηq Aoiαg πoυ 6φερε τoυg Mακεδ6νεq
και τoυζ dλλoυg'Eλληνεg (πλην Λακεδαιμoνiων)
oτην dκρη τoυ γνωστo6 τ6τε κ6oμου.

oι υπ6λoιποι δriο 1ιilροι τηq αiθoυoαg A του
Moυoεioυ προορiζoνται για την 6κθεoη των κτε-

ριoμdτων απ6 τoυg λαξευτοιig θαλαμωτorig και
&λλoυg ελληνιoτικorig τdφουg τηg π6λη9. Aν και
oι περιoo6τερoι απ6 αυτorig ηταν oυλημfνoι απ6
την αρ1αι6τητα κι6λαq, πoλλd εiναι τα ευρημα-
τα πoυ ηλθαν στo φωζ xdρη oτιg αναoκαφ69 των
τελευταiων 1ρ6νων. Kυριαρxo6ν τα αγγεiα καθη-

μερινηq χρησηξ, τα 6πλα και τα κooμηματα (6oα
oιilθηκαν απ6 την or1\oη) και, κυρiωg, ειδcilλια.
Tα περιoo6τερα εικoνiζoυν γυναικεiεg μορφ69 oε
διdφορουg τriπoυq. Yπ6ρ1ουν 6μω9 και πoλλ6q

θε€q, βαoικd, Aφρoδiτεq. Η oυxvη παρουoiα τηq

θεdg του θρωτα oε τ&φουq τηζ κεντρικηg Mακε-
δoνiαq oφεiλεται κυρiωq σε μια ιδιαiτερη υπ6-
σταση τηq Aφρoδiτηg ωg 1θ6νιαq θεd,g και oτoν
oυμφυρμ6 αυτηq με την βαoiλιooα τoυ Kdτω
Κ6oμου, την Περoεφ6νη, πoυ επιχωριdζει oτην
περιo1η.

H Aφρoδiτη και o αγαπημ6νοq τηg Αδωνιg
παριoτfrνονται σε 6να dλλo fκθεμα πoυ αξiζει
τηg προoo1ηq μαζ. Πρ6κειται για 6να πηλινο ο6-

μπλεγμα των μ6oων τoυ 1ou αι. π.X. Eικoνiζεται

η τραγικη κατdληξη του 6ρωτα τηg θε6q για τoν
6μoρφo νεαρ6 πoυ οκoτcbθηκε απ6 τoν φθoνερ6
εραoτη τηq Αφροδiτηg, Αρη. Για την περιγραφη
τoυ oυμπλ6γματο9 ακoλουθcb την B' Aλλαμανη:
<H θεα, yPμνη' oφ{yyει με τα δδο ybρια τρυφερd"

τoν αyαπημtνο τηq και πληoιαζει το πρδoωπ6
τηg κoντα του. o Αδωνιg, ξαπλωμbνοg επανω oτο

νεκρικδ κρεβατι, ανταπoδfδει με τo δεξ{ y6ρι τoυ

αδδναμα το αyκαλιαoμα τηg. To yυμνδ ocbμα τoυ

καλδπτει μ6νo 6να νεκρικo oεντ6νι και τα μαλ-
λια του oτoλfζει oτεφανι πλεyμ6νο με λουλoδδια.



Αφηνονταg την τελευτα[α του πνοη oτην αyκα),ια
τηg Αφροδ[τηq, y6ρνει τo κεφαλι oτo πλαι, ενcb το

αριoτερδ y6ρι τoυ πtφτει αψυyo πρoζ τα καταl'

H νεαρη θρηνcοδ6q πoυ παραoτ6Ιcεται στη σκηνη
κoιταζει θλιμμ6νη τη θεα, ανημπoρη να πρooφ6ρει

βoηθεια>. o Αδωvιg υπηρξε εναq απ6 τουg πρcb-

1μoυζ θνηoκοντεq θεofq τηg Ανατoλικηg Mεoο-

γεiου, η λατρεiα του oπoiου διαδ6θηκε απ6 νωρig
oτον ελληνικ6 κ6oμo. o ετηoιog εoρταoμ69 τoυ

θανdτoυ του προκαλοrioε γοεροrig θρηνoυq μετα-
ξri των γυναικcbν και εi1ε oυνδεθεi με τιζ διαδo-

xικ6g φdoειζ τoυ θανdτου και τηζ αναγθwηoηq
τηg φfoηg.

H αiΘoυoα B
Aφηνoνταg την αiθουoα Α, κατευθυν6μαoτε

απ6ναντι oτην B, που εiναι αφιερωμ6νη oτιq λα-
τpεiεg, τoυg κoινωνικοlig θεoμοfg καt την διοiκη-
ση τηg π6λη9. Tηv εioοδο πρoξ την αiθουoα αυ-

την πλαιoιιΙlνουν δrio εικoνιoτικθg κεφαλ6q (:πο-

ρτραiτα) τηg ρωμαTκηq περι6δoυ πoυ ανηκoυν
πιθανιilq oε αυτοκρdτoρεg. H κεφαξ δεξιd φαi-
νετα1 πωζ ανηκει σε υπερφυoικ6 ανδριdντα τoυ
Kλαυδioυ (α' μιo6 lu' αι. μ.X.), ενιb η κεφαλη
στα αριστερd ανηκει oτην επo1η των Σεβηρων'
Αq παρατηρηooυμε τoυζ τρειg βοoτριi1ουζ πoυ

ξε1ωρiζουν απ6 τo ofνoλo τηg κ6μη9 και π6φτoυν

μπρooτα oτο μ6τωπo. Πρ6κειται για 6να μοτiβo
πoυ απαντ6 oτην αυτoκρατoρικη εικoνoγραφiα
τoυ Σεπτιμioυ Σεβηρου αλλd, υποδηλιbνει και
γενικ6τερα τoν oπαδ6 τηg λατρεiαq του Σd,ραπη,

του Aιγriπτιoυ θεori η λατρεiα του oποioυ (μαζi

με την'Ιoιδα) διαδ6θηκε ιδιαiτερα κατd τα ελλη-
νιoτικd' 1ρ6νια και μετd, oε 6λo τον ελ\νιoτικ6
και ρωμαiκ6 κ6oμo. H B6ρoια, 6δρα τoυ κoινoιi
των Mακεδ6νων και τηq λατρεiαζ των αυτoκρα-
τ6ρων, εiναι κατd τα 1ρ6νια τηg Pωμαιoκρατiαg

η δεfτερη oημαντικ6τερη π6λη τηg επαρfαg τηg
Mακεδoνfαg μετ6 την Θεooαλoνiκη. Γι' αυτ6 δεν

εiναι καθ6λου περiεργo να 61oυν ανεγερθεi τιμη-
τικd μνημεiα για τoυg εκdoτoτε αυτοKρατoρεq, η
εtiνoια των oποiων ηταν αναγκαiα για την ευημε-

ρiα τηq π6ληg.

To ημιoυ (αριoτερd καθιilg μπαiνoυμε) τηq αi-
θουoαg B εiναι αφιερωμ6νo στιζ λατρεiεq τηg B6-

ρoιαg. Ιδιαiτερα διαδεδομ6νη ηταν η λατρεiα τηg

Aφροδiτηg ηδη απ6 τα ελ\νιoτικ6 1ρ6νια. Mε
διdφoρεq μoρφ6ζ και υπooτdσειζ η θεd τoυ'Eρω-
τα εξαoφdλιζε ζωη με ευτυ1iα και απoλαr1oειg

αλλd, κι 6ναν Θdvατo με ελπiδεg. Δημoφιλεig θε6-

τητεg ηταν επioηq ο Aoκληπι6q (εδ6 εικoνiζεται
σε μια μικρη στηλη μαζi με την κ6ρη τoυ Yγεiα)
και o Δiαg, πατ6ραq των θειilν και των ανθριbπων.

oι ιερεig τoυ Aoκληπιoιi κατ6 τα ελληνιoτικd,

xρ6νια ηταν oι επrbνυμοι dρxoντεg των π6λεων,

με dλλα λ6για η wιαfoια υπηρεoiα τoυζ χρησι-
μoπoιοfνταν για την 1ρoνoλ6γηση των τoπικιilν

γεγον6των. Aπ6 την dλλη, γvωρiζoυμε 6τι οι
Mακεδ6νεq θεωροlioαν τoν Δiα πρoπd,τoρd τουg,

δεδoμ6νoυ oτι απ6 την αρ1α'iκη κι6λα9 επo1η ο

επcbνυμοg τηg Mακεδoνiαg ηρωαq, o Mακεδιbν,
λoγιζ6ταν γιoζ τoυ dρxoντα τoυ oλδμπoυ. Στην
Mακεδoνiα των ρωμαTκcbν xρ6νων o Δiαq λα-
τρεriτηκε με θθρμη ωg'Yψιoτoq, υπ6oταoη πoυ
εξ6φραoε εν μ6ρει και τιg μoνοθεToτικ6g αναζη-
τηoειg τηq επoγ1g. Σfμβολ6 του o αετ69, πoυ στo

μεγdλο ανdγλυφο τηg B6ρoιαc'πατa πdνω oε κε-

φd,λι ταriρoυ και περιγρ0φεται απ6 6να oτεφ&νι
δρυ69. Η επιγραφη που oυνoδεtiει τo ανdγλυφo
αναφ6ρει πληθog oνoμd,τrον oπαδιbν του θεοr1. o
αετ6q και πdλι, η o iδιog o θε69 μεταμoρφωμfνoζ,
εικoνiζεται oε 6να τραπεζοφ6ρo (oτηριγμα πολri-
τ1μoυ μαρμdρινoυ τραπεζιoιi) κατft την απαγωγη
τoυ Γανυμηδη, του 6μoρφoυ νθoυ απ6 την Tρoiα
που πρooριζ6ταν για οινo16o9 των θειilν.

Eνδιαφ6ρoν παρoυoιdζει η αναθηματικη οτη-
λη πoυ oτηθηκε τoν Απρiλη του 6του9 7 π.Χ. απ6
τoν oriλλογo των τε1vιτc[lν τoυ Διονfooυ (ηΘo-

ποιoi, 1ορευτ69 κ.d.), για να τιμηθεi μθλog τoυ

που αν6λαβε τo αξiωμα τoυ αγoραν6μoυ τoυ θε-

dτρου. Eικoνiζεται ο Δι6νιloοq ωg ηθoπoι69 πoυ
oπ6νδει oε βωμ6. Δiπλα oτην oτηλη 6xoυν oτηθεi
o γυμν69 κoρμ6q τoυ Διον6ooυ κι εν6q oατr1ρoυ.

Γενικd oτην Mακεδονiα ο θε69 Δι6νυoo9 θ1ει βα-
θι69 ρiζεq oτoν μriθo και την λατρεiα' Παρ6λo πoυ
προoτ&τευε τηv καλλι6ργεια τηg αμπfλoυ και την
oινοποoiα, δραoτηρι6τητεq καΘ6λα ανδρικ6q, οι
κατεξo1ην oπαδoi τoυ ηταν γυναiκεg πoυ μ6oα
σε μια εκoτατικη μανiα 6oπαζαν τιq κατεoτημ6-
νεζ κoινωνικ69 oυμβdσειζ και ακολoυθοriσαν νo-
ερd, τoν θε6 τoυq oτα βoυνd και τα λαγκdδια τoυ

μακεδoνικof τοπiου. Δι&oημη <βdκ1α> ηταν η
oλυμπιdδα, μητ6ρα τoυΑλεξdνδρoυ. T6oο oτην
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υπ6λoιπη Eλλdδα 6oo και ειδικd, oτην Mακεδo-
νiα, 6μω9, ο Δι6νυoοg oυνδ6θηκε με τoν θdνατο

η, καλδτερα, με την ζωη μετd θ6νατoν, την oπoiα
απo}"dμβαναν στoν Kdτω K6oμo oι μfoτεg των

μυoτηρiων του, αυτoi πoυ γvcbριoαν τα dρρητα
δριilμενα του Bfκ1oυ.

Aξiζει, επioηq, να oταθo6με στην επιγραφη
τoυ βαoιλιd τηζ Mακεδονiαg Φιλiππoυ E' που
iδρυοε oτo ιερ6 τηq Aθηνdζ στην B6ροια oτο69

αφιερωμ6νεζ στην θεd. Tα υπ6oτεγα αυτd, κτi-
σματα ηταν πoλri oημαντικd oε 6να ιερ6, αφori

παpεiγαν προoταoiα στoυζ πιoτofq απ6 τα καtρt-
κd φαιν6μενα, wιil η εμπoρικη τOυζ εκμετdλλευ-
ση εκεi λειτουργοlioαν και διdφoρα καταοτη-

ματα απoτελοfoε βαoικη πρ6ooδo για τo ιερ6.
oι ελληνιoτικοi βαoιλεig oυpd 6δειxvαν την ειi-
νοι6 τουg oε διdφορα ιερd 1ρηματoδoτcbνταg την
καταοκευη τ€τοιων κτηρiων.

Δiπλα απ6 την επιγραφη ορθcbνεται εναq ενεπi-

γραφoζ κioναq πoυ με το fψog του εvcΙlνει τα δfο
επiπεδα τoυ μουoεioυ, καθcbq εiναι ορατ6g τ6oο
απ6 το ιo6γειο 6oο και απ6 τoν 6ροφο. Προ6ρ-

1εται απ6 τo oρειν6 ιερ6 τηg Λευκ6πετραζ στο

B6ρμιo (oτον αξoνα τoυ αρ1αiου κα1 νειbτερoυ
δρ6μου πρoq Koζdνη, πριν την Kαoτανιd). Αυτ6

ηταν αφιερrομ6vo oτην Mητ6ρα των Θεcbν Aυ-
τ61θονα και φαiνεται πωζ &κμαoε κυρiωq κατd
τα ρωμαTκd 1ρ6νια. Στoν αρ1αιολoγικ61cΙlρο τηq

Λευκ6πετραζ, που πρ6oφατα καθαρioτηκε και

ξαναερευνηθηκε, μπορoriμε να δουμε τα ερεiπια
τoυ ναοti τηq Mητ6ραζ των Θεc[lν, η πρ6ooψη του

oπoioυ εικονiζεται o1εδιαoτικd αποκαταoτημ6νη
στην ενημερωτικη πινακiδα τoυ τοi1ου. Tα ανα-
θηματα των πιoτιbν, κατoiκων τηζ B6ροια9 και
oικιoμιilν τoυ Bερμiου, αναφ6ρονται στιζ επιγρα-

φfq πoυ απoκαλriφθηκαν κατd τιζ ανασκαφ69 τoυ

Φ. Π6τoα. Mεγdλη oημαoiα για την κoινωνiα και
τιg θρηoκευτικfq oυνηθειεq τηg επoμ1q 61ουν oι
απελευθερωτικ€g επιγραφ69 που καταγρdφoυν
και εγγυc[lνταl την απελευθ6ρωoη δoriλων απ6
τουq κυρioυζ τoυζ. oι απελευθερcboειg αυτ6q γi-
νoνται με την ανdθεoη των δoriλωv στην iδια την
Θεd, η oπoiα πρooτdτευε και εγγυd,τo την 6λη δι
αδικαοiα.

Στο dλλo μιo6 τηq iδιαg αiθoυoαg παρουoιdζo-
νται τα τεκμηρια τcDν κoινcο\,ικιbν κα1 διοικητικcbν
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θεoμcbν or5μφωνα με τoυg οποiουg ηταν oργανω-

μ6νη η ζωη oτην B6ρoια. Πλοδοιεq πληρoφoρiεq

γtα την oργdνωoη των ν6ων τηq π6\q παρ61ει
o κατ&λoγoζ των εφηβων τoυ 6τoυq 17718 μ.Χ.
επi εφηβdρ1oυ Στd,τιου Aντιγ6νoυ, κυρiωg 6μω9

ο γvωoτ6q Γυμναoιαρμκ69 N6μog τηg B6ροιαq.
Πρ6κειται για την μεγdλη oτηλη, ενεπiγραφη και
oτιq δυo 6ψειq τηζ, με την oριζ6ντια επioτεψη.
Bρ6θηκε oε δε6τερη χρηση ωq κ6λυμμα τ&φου

πoλf κοντd oτην εικαζ6μενη θ6oη τoυ αρ1αiου
Γυμναoioυ. To κεiμεvo αναφfρεται λεπτομεριbq
oτιq oυνθηκεq ψηφιoηg τoυ ν6μoυ, την αναδιoρ-

γdνωoη των θεoμιΙlν τoυ Γυμναoioυ, τα δικαιιil-

ματα καt τα καΘηκοντα των ειδικcbν αξιωματof-
xων (Γυμναoιd,ρ1oυ και βoηθcbν), τιg υπο1ρειil-
σειζ των αoκoυμ6νων ν6ων, τον τρ6πo εκπαiδευ-
oηq τουq πoυ ηταν πρoσανατoλιoμ6νog κυρiωg
στην στρατιωτικη εκγriμναoη. oι αoκoι1μενoι
oτο Γυμναoιο 6πρεπε να απoκτησoυν την φυσι-
κη κατd,oταση και την πειθαρ1iα του oτρατιcbτη,

γι' αυτ6 και μεταξri των κλαoικcilν αθλημdτων
υπηρ1αν και καθαρ69 oπλαoκiεg. o μακεδονικ69
oτρατ6g ηταν κατd βdoη εθνικ69 και oτηριζ6ταν
στην υποχρεωτικη θητεiα κα1 την πετυμμενη
d,oκηoη των ντ6πιων ν6ων. Eιδικ6 την περiοδο
κατd την οποiα 1ρονολογεiται ο N6μoq, δηλαδη
στo α'τρiτο τoυ 2ou α1'. π.X'η Mακεδoνiα Επρεπε
να πολεμηoει για την αυτoτ6λεια και την ανεξαρ-
τηoiα τηq 6ναντι των Pωμαiων.

H αiθoυοα Γ
Προ1ωρcbνταζ προζ το β&θoq, oτην αiθoυoα Ι]

θα περιηγηθoriμε οriντoμα oτην καλλιτε1vικη και
βιοτε1vικη παραγωγη των βεροιιbτικων εργαστη-

ρiων των ελληνιoτικιilν και ρωμαΤκιilν 1ρ6νων. H
B6ρoια, ωζ μια απ6 τιg μεγαλriτερεg π6λει9 τηq

Mακεδoνiαq, φαiνεται πωq δι6θετε κoροπλαoτι-
κd και κεραμικd εργαoτηρια τo αργ6τερo απ6
την ελληνιoτικη περiοδo. Tην iδια περiπoυ επο-

μ, αλλd και στoυζ επ6μwουq αιcbνεq τηg Pω-

μαιοκρατiαζ, στην π6λη λειτoυργοriν δραoτηριoι

γT6πτ εc, που αναλα μβ dνουν τοπικ6q παραγγελiε g

τηg π6ληq και των πολιτcbν, εξυπηρετιilνταζ ταυ-
τ61ρονα δημ6oιεq και ιδιωτικ69 ανdγκεg. Xρη-
oιμoποιοliν oυνηθωg τοπικ6 μdρμαρo Bερμioυ
και ακολoυθοriν την μ6δα και τιg τd,oειg τηζ επo-

1ηq, 6πωq διαμορφιbι,oνται στα κooμoπoλiτικα



κ6ντρα τηζ αυτoκρατορiαg. Πoλλd απ6 τα 6ργα
τoυζ αναγVωρiζονται σε γειτονικ69 π6λει9 τηg

Mακεδονiαq.

Mεγdλο ενδιαφ€ρον απ6 αvθρcbπινηζ πλευρdq
παρoυoιdζoυν τα τ6ooερα ενεπiγραφα μoνoμα-
1ικd μνημεiα τηg αiθoυoαq Γ (oτα δεξιd καθcbg

μπαiνoυμε oτoν xιbρo).

H παρdoταση τoυ μονoμd1oυ Ξιφiα oε νεκρ6-
δειπνo εiναι 6ναq αρκετd oπ&νιog oτην Eλλdδα
τfπoq, ο οπoiοg χρησιμoπoιηθηκε ευρ6ωq, 6μωζ,
oτην B6ροια. T6oo o Ξιφiαg 6oο και ο <γεiτo-
νdq>> του, o αρματωμ6νo9 Mαρioκoζ με τo κλαδi
του φoiνικα στo x6ρι (otiμβολo νiκηg) π6θαναν
oτην ακμη τηq καρι6ραζ τoυg' Tιg oτηλεg παρηγ-

γειλαν και πληρωoαν με δικd τoυg 6ξoδα οι απα-

ρηγ6ρητεg oriζυγoi τουg.

Πoλri πιo τυ1ερ6q oτdθηκε o μονομd,1οq Πor1-

πλιog, o εικονιζ6μενoζ oτο τρiτo κατd, oειρd,

μνημεiο. Aυτ6q πρ6λαβε, κdτι πoλδ oπdνιο, να
oυνταξιoδoτηθεi ωg rudiarius, αυτ69 δηλαδη που
κατdφερε να τελειιiloει (ζωνταν69 και τιμημ6νo9)
τηr, καρι6ρα τoυ κι 6λαβε oυμβoλικd την rudis,
τo τιμητικ6 ξiφog/ρ6βδo των βετερdνων μoνoμd-
1ων. Π6θανε εν ειρηνη (φαντdζoμαι) λiγo πριν τα

μθoα τoυ 2ou αι. μ.X., απoλαμβdνονταg την αγd-
πη και την oτoργη των δικcilν του ανθριbπων πoυ
παρηγγειλαν την επιτr1μβια oτηλη oε 6να απ6 τα
εργαoτηρια τηg π6ληq.

Eντελιbq αντioτρoφη και ιδιαiτερα τραγικη

ηταν η μοiρα τoυ Πεκουλdρεωg. Αυτ69, o1εδ6ν
παιδi ακ6μα, εικονiζεται στην διπλανη oτηλη να
κινεiται δυναμικd πρoζ τα δεξιd κρατιilvταζ με τα
δυo τoυ 16ρια την τρiαινα. Στην ζcbνη 6y'ει περα-
oμ6νo 6να εγ1ειρiδιo και oτον ιbμo τoυ ριγμθνο
το δixτυ. Π6θανε - τι ειρωνεiα oτoν πριi:το του
κι6λαq αγιbνα, κdπoια oτιγμη μ6oα oτo β' μιo6
τoυ 1o" αι. π.X.

Η ευρεiα προθηκη oτo δεξi dκρο τηg αiθου-
oαq περιλαμβdνει 6ργα τωv κορoπλαoτικιbν και
κεραμικων εργαoτηρiων τηg B6ρoια9. Tα περισ-
o6τερα απ6 αυτd 1ρονoλογοtivται στα υστερo-
ελληνιoτικd 1ρ6νια. oπωoδηπoτε στην αρ1η οι
τεγνiτεg τηg B6ροια9 ηταν oτενd πρooηλωμ6νoι
oτα αττικd, πpoτνπα τουζ, μιμoliμενoι o1ηματα
και φ6ρμεq τoυ αττικof Kεραμεικoti. Σταδιακd,

6μωζ, η παραγωγη'ηg B6ρoιαq τ6oo oε αγγεiα
6oo και oε πηλινα ειδcbλια dρμoε να αυτoνομεi-
ται και να απoκτd' 6να ιδιαiτερo riφog μ6oα oτo
πλαioιo τηg γενικ6τερηζ μακεδoνικηζ παραγω-

γηq. Tα περιoo6τερα αγγεiα καταoκευd'ζoνταν
oτoν τρo16, εκτ69 απ6 τoυg ανdγλυφοq oκιiφoυg
και τα πλαoτικd εξαρτηματα μεγdλων αγγεiων

γtα τα oπoiα χρησιμoπoιοιioαν μητρεζ. T6τoια
αγγεiα εiναι και oι τριποδικ69 πυξiδεq, κανoνι-
κd θηκεq κοoμημdτων και ψιμυθiων, oε μεγdλo,
6μωζ, μ6γεθoq xρηoiμευαν ωg οoτεοθηκεζ των
νεκριbν. Kαι τα ειδcilλια καταοκευd,ζoνταν κανo-
νικd oε μητρεζ, αν και πoλλ69 λεπτομ€ρειεζ μπo-
ρoιioαν να δoυλεrioνται και oτο 16ρι, ιδιαiτερα
oτα μεγdλα ειδcilλια Αφροδiτηq.

Στο dλλo μιo6 τηq αiθoυoαq Γ εκτiθενται αντι-
πρoσωπευτικd δεiγματα επιτriμβιων oτηλcbν κα-
τασκευασμ6νων oτην Bθρoια' Αν και τo παλι6τε-

ρo απ6 τα εκθθματα αυτα εiναι η φθαρμθνη oτη-
λη του Αμ6ντα, γιoυ τoυ Στρd,τωνοq (4"s αι. π.X.),

Η επιτυμβια oτjλη τηg Αδdαg
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σiγoυρα η oμoρφ6τερη και π1o ενδιαφ6ρουoα
εικoνoγραφικd, εiναι η oτηλη τηg Αδ6α9 και σ'
αυτην αξiζει vα oταθofμε ειδικ6τερα. To μνημεiο
εiναι να6oχημo με αετωματικη επioτεψη. Διio
πεooοi πλαιoιcbνουν την ανdγλυφη παρdoταoη.
Στo επιoτtiλιo εiναι γραμμ6νo τo 6νομα τηζ νε-
κρηq: ΑΔEA KΑΣΣΑNΔPOY. H Aδ6α εικoνiζε-
ται 6ρθια vα κρατd ρ6κα και να φορd 6να πλατri
καπ6λo, την θoλiα. Tο αντικεiμενo στο δεξi τηq

x6ρι εiναι πιθανιilg 6να κλειδi, πpαγμα πoυ υπo-
δηλcbνει πιθανιbq την ιερατικη τηg ιδι6τητα. Δi-
πλα oτηv Αδ6α η δoriλη, oε μικρ6τερη κλiμακα,
τηg πρoοφ6ρει oκιd με 6να <παραo6λι>>, oκιdδιo
oτα αρ1αiα ελληνικd. Πιo δεξιd μια μικρη, παιδι-
κη μορφη με oβηoμ6νo πυρo6 (Θdνατog η μηπωg
η Ψυχη τηg νεκρηg ;) και o Eρμηg oτην 1θ6νια
υπ6oταοη του, αυτη τoυ Ψυ1oπομπori πατdνε
πd,νω oε 6να βdθρο και δια1ωρiζoνται εμφανιbg
απ6 τoν κ6oμo των ζωντανιilv oτα αριoτερd' Στο

βdθρο υπapyειη αναθηματικη επιγραφη EPMHΙ
XΘoNΙΩΙ και απ6 πdνω υψιΙlνεται μια ερμαΤ-
κη oτηλη. Πdνω απ6 τιg μoρφ6ζ 61ουν λαξευτεi
δι&φορα αντικεiμενα τηq καθημερινηq ζωηg τηq
νεκρηg, 6ναq καθρ6φτηζ, μια ακ6μη θoλiα, 6να

ριπiδιo (:βεντdλια), μια πυξiδα (θηκη κοoμημd-
των η καλλυντικrilν υλcbν) και €να oτεφdνι. To
ελεγειακ6 επiγραμμα κd,τω απ6 την παρdoταoη
θρηνεi τoν πρ6ωρo θdνατο τηg παρΘ6νου Αδ6α9,
κ6ρηζ τηg Kυwiναζ και τoυ Καoodνδρoυ, που
dρπαξε o oκoτειν6q Αδηq λ6γω μιαg φoβερηg αρ-

ρcboτιαg.

o 6ροφοq

Mε την αiθoυoα A τελειcilνει η περιηγηση μαζ
oτην αρ1αiα π6λη τηg B€ρoιαg.'o,τι θα ακoλoυ-
θηoει oτoν 6ρoφo πρo6ρxεται απ6 τιg αναoκαφfg
oε διdφoρεg θ6oει9 τoυ νομoli. Aνεβαiνoνταζ την

ξriλινη oκdλα παρατηροriμε στα αριoτερd μαq
μεγdλoυq ενη μερωτικof g/φωτoγραφικοrig πiνα-
Kεζ πoυ επι1ειρoriν μια επιoκ6πηση των σημα-
ντικ6τερων αρ1αιoλoγικcbν xιδρων και ευρημd-
των τηζ Ημαθiαg' Στιg κ6γ1ε9 τoυ oρ6φoυ, δεξι6
και αριστερd,, εικονiζoνται oι Κριτ69 τoυ Kd,τω
Κ6oμoυ Aιακ69 και Pαδdμαr,θυζ, αντiγραφα των
τoιχoγραφιcbν του τdφoυ τηc Kρioεcυζ στην αρ-

xαiα Miεζα. Η 6κθεoη oτo δεr5τερο αυτ6 επiπε-
δο τoυ μoυoεioυ εiι,αι oρ1rαι'ιυμa'η 7ρoι'ολoγι-
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κd (απ6 την νεολιθικη ωg την ρωμαTκη επoμ)
αλλd και γεωγραφικd, αφοri o τρiτoq 1cilροg τoυ
oρ6φου εiναι απoκλειoτικd αφιερωμενoζ στα ευ-

ρηματα τηq Miεζαg. Γενικ6τερα, εδrb θα δοfμε
ευρηματα αναoκαφrbν απ6 oικιoμorig, 6πωq η
N6α Nικoμηδεια, τηq αρ1αι6τερηζ Nεoλιθικηg, ο

επioηq νεoλιθικ6 g Πoλυπλdτανoζ, τo Αγγελo1ιb ρι
που dκμαoε κατ& την'Yoτερη Eπoμ του Xαλ-
κoti, η M. Σdντα και η Λευκ6πετρα, πoυ τεκμηρι-
cbνoυν την κατoiκηση τoυ Bερμioυ ηδη κατd τα
πρoΤoτoρικd, 1ρ6νια, η κλαooικη και ελληνιoτικη
Kυψ6λη, πoυ ioωg ταυτiζεται με την π6λη Aλωρο
και τ6λο9, η <δικιd μαg> Miεζα.

Η ανθρcilπινη παρoυσiα oτoγ νoμ6 Ημαθiαg
ανd,γεται τo αργ6τερο στη αρ1αι6τερη νεολιθικη.
T6τε ακμdζει o oικισμ6ζ τηζ Nfαq Nικομηδειαg'
Tα εκθθματα πoυ πρo6ρ1oνται απ6 τιg αγγλικ6q
αναoκαφfg τηq δεκαετiαq του '60 περιλαμβdνουν
αντικεiμενα, 6πω9 αγγεiα και εργαλεiα, ειδcilλια,
oφραγiδεc κ.d. Αq παρατηρfooυμε, ακ6μη, τα

Σιληνoi απι1 τιiφo τηg MΙεξαg .

κoκdλινα αγκioτρια πoυ χρησιμoπoιοtioαν oι
κd,τoικoι τoυ οικισμoti πριν 90ΟΟ p6νια, 6ταν η
περιoγ1 βριoκ6ταν ακ6μα πολf κoντd oτην θd-
λαooα (ΘερμαTκ6q κ6λποq). Η N6α lιJικoμηδεια
θεωρηθηκε, τηv επο1η τηζ ανασκαφηg και δημo-
oiευoηg, ωg ο παλι6τερoζ γεωργoκτηνoτρoφικ6g



oικισμ6ζ τηζ Eυρcbπηg.

Δεν ηταν μ6νo η πεδιdδα τηg Hμαθiαg Kατoι-
κημ6νη σε μια τ6oo πριilιμη επoxη. Kαι τo B6ρ-

μιο, 6πω9 απoδεικvfεται με τιg πρ6οφατεζ α\'α-
oκαφ69 oτην Λευκ6πετρα και την γfρω περιo1r1.

κατοικηθηκε ηδη απ6 τα νεολιθικd 1ρ6νια. Ση-

μαντικoi oικιoμοi γεωργcilν και μετακινοf μn'ιοι'
κτηνοτρ6φων αναπτti1θηκαν εκεi και κατd τηr'

επο1η του 1αλκori και την πρcbιμη επoγ1τoυ σι-
δηρoυ.

Στην νε6τερη νεoλιθικη xρoνoλογεiται ο οικι-
oμ69 τoυ Πoλυπλdταvoυ του δημoυ Eιρηνofπo-

Πrjλινη o(μη απιi τη o1oλ{ AριoτoτιJλoυg

ληg.'oμ πoλri μακριd,, oτην τofμπα τoυ ξγε-
λo1ωρtoυ η αρ1αιολ6γoζ Λ. Στεφανη αν6oκαψε
θναν oημαντικ6 oικιoμ6 τηg μ6σηg και riοτερηg
επoγfig 1αλκo6. Aπ6 τα πoρioματα των ερευ-
νcbν γiνεται κατανoητ6 6τι οι κdτoικoι τoυ oι-
κιoμori αξιoποiηoαν την δυναμικη τηq τoπικηg
παρdδooηg αλλd, ταυτ6xρoνα, διερεtiνηoαν τιζ
προoπτικ69 των επαφcbν με τα κ6ντρα τoυ συγ-

1ρ6νoυ τoυζ μυκηναTκof κ6oμoυ. Στo μουoεiο
τη g B6ροιαq εκτiθενται καθημερινd αντικεiμενα
των κατοiκων τoυ οικιoμoli και ειδικd αγγεiα
διακooμημ6να με αμαυρ6xρωμα o16δια, μια δι-
ακoσμητικη γλιilooα κοινη για την κεντρικη και
δυτικη Mακεδoνiα λiγουg αιcbνεq πριν και μετd
τo 1000 π.X.

Tα ευρηματα τηζ foτερηg επο1ηg 1αλκor1 και
τηg επ6μενη9 επoμg oιδηρου δεν λεiπoυν και
απ6 την γειτoνικη Miεζα. Tα παλι6τερα oτoιxεiα

χρησηg τoυ 1cbρoυ προ6ρ1oνται απ6 την τofμπα
Xατξ1νcilτα. Kατd τα αρ1αTκd, κλαoικd και ελ-
ληνιoτικd 1ρ6νια αναπτtiooεται και ακμdζει η

μακεδoνικη π6λη oτην περιo1η τoυ oημερινo6
δημoυ Ανθεμiων. Σε κατoiκoυζ τηζ Miεζαq ανη-

κoυν oι μεγ&λοι μακεδoνικοi τd,φoι τηq Κρioε-
ι,Jζ και των Ανθεμiων, αλλd και oι ταπειν6τεροι
λακκoειδεiq και κιβcυτι6oμμοι. Aπ6 τoυg τd,φoυg

αυτoιiq πρo6ρ1oνται τα κτερioματα των o1ετικιbν
προθηκcbν oτo τ6λοq τoυ ορ6φoυ, τo εντυπωσια-
κ6 περιδ6ραιo με τερ6oτιε9 γυdλινεg ψηφoυg, τα

1αριτωμ6να ειδcbλια των δr5o Σιληνcbν και τα με-
i.αι,6μoρφα και ερυθρ6μoρφα αττικd αγγεiα.

o κιβωτι6oχημoζ τdφοg εν69 κοριτoιοti που

αr,αoκd.φηκε απ6 την αρ1αιoλ6γo Δ' Mιoαηλiδoυ
τo 1990, ηταν διακooμημ6νο9 με τοιχoγραφiεg
(dνθη λωτoti, ταινiεq, ιωνικd κυμd'τια, περιoτ6-

ρια) και περιεiγε 6ναν πλoriτo κτεριoμdτων, δεiγ-

μα τηζ ανεiπωτηg θλiψηq των γoνιcΙlν και οικεiων
τηq d.τυ1ηq μικρηζ. Το κορiτoι θdφτηκε φορcbνταg
6ναν xειριδωτ61ιτιbνα, 6πωq δεixvoυν oι 1ρυo69
π6ρπεq κoμβiα (6ξι τov αριθμ6) πoυ βρ6θηκαν
μαζi. To κεφd,λι τηq oτολιζ6ταν με 6να 1ρυo6 δι-
dδημα και τoν τρυφερ6 λαιμ69 τηq κooμorioε θνα

περιδ6ραιο απo 4] ωοειδεig επi1ρυoεq πηλινεg
yαντpεg. Στα αυτιd φoρorioε 1ρυod oκουλαρi-
Kια με παρdoταoη Παν69. T6λo9, 6φερε βραxι6λι
και δακτυλiδι oτo αριoτερ6 τηg γt'ρι' Eκτ6g απ6
τα απαραiτητα αγγεiα, μ6oα oτoν τd,φο υπηρxαν

γυναικεiα ειδcbλια, 6ρθια και καθιoτd,, oτα oπoiα
οcbζεται ακ6μα μ6ρog τoυ χρωματικο6 διακ6-
σμoυ. Ακoλoriθηoαν την μικρη oτo ταξiδι τηg

oτoν Αλλo K6oμo ωg φυλακτd,, παιxviδια και
oιiμβολα των oικεiων τηζ. Tο πιο oυγκινητικ6
εriρημα, 6μωζ, εiναι τo μικρ6 θηλαoτρo (μπιμπε-

ρ6) oε μoρφη παπιαc,, θνα αoημαντo 1ρηoτικ6
αντικεiμενo πoυ μ6oα oτoν τdφο τηq μικρηq δι
αρθρcilνει ν6oυ9 oυμβoλικorig υπαινιγμof q.

Η περιηγηση μαζ oτιg προθηκεζ τoυ ορoφoυ

Xρυoιl οxουλαρ(xια xαι πrjλινo θrjλαoτρo απι1 τoν τd,φo

τoυ χoQιτσιod τηE M(εξαg
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τελειιilνει, 6πωq &ρμoε, με τoν τdφο τηg Kρioε-
ωg. Απ6 την σχετικd πρ6oφατη ανασκαφη του

προθαλ6μoυ προ6ρ1ονται oι δrio oιδερ6νιεζ αιχ-

μ6q που κρ6μoνται oτoν τoi1o. H μiα ανηκει oε
6να απλ6 δ6ρυ, η dλλη 6μωζ, η μεγαη, ανηκει
σε μια od,ριoα των πι1ντε μ6τρων, το 6πλo πoυ
κατ6oτηοε (μαζi με την oιδηρd πειθαρ1iα και την
oυoτηματικη εξd,οκηoη) την μακεδονικη φdλαγ-
γα ανiκητη. Eiναι αυτη πoυ επ6βαλε την αναγvril-

ριση τoυ Φιλiππoυ ωζ αρχ1στρατηγου 6λων των
Eλληνων για την εκoτρατεiα εναντioν τηg Περ-
oiαg και εiναι αυτη πoυ 6φερε τoν Mεγαλ6ξαντρo
ωt τoν Ινδ6 ποταμ6.

Στoν εξωτερικ6 χιbρο
Mετd την προθηκη των αι1μcbν η π6ρτα τηq

εξ6δου οδηγεi μ6oω τηq πioω, μαρμ&ρινηg κλi-

μακαζ oτην αυλη του μουoεtoυ. Στoν εξωτερικ6
αυτ6ν 1ιilρο μπoρεi κανεiq να δει τα επιτriμβια
και τtμητlκ& μνημεiα των ρωμαTκcbν 1ρ6νων,
πoλλd απ6 τα oπoiα 61oυν την μoρφη βωμοli και
ανdγλυφεg παραoτdoειg. Δεξιd,, oτoν υπ6oτεγο
διdδρoμo κατd μηκοq του εξωτερικoli τοi1ου του

μoυoεioυ, εκτiθενται διdφορα γλυπτd κι επιγρα-

φθg που ηλθαν στo φωζ κατd, τιg αvαoκαφ6q τηg

Bθρoιαg.

Eπιλoγικιi
H λειτoυργiα τoυ ανακαινισμενου πλ6oν Aρ-

1αιoλογικori Mουoεioυ τηζ B6ρoιαq εiναι ιξνα

πoλri oημαντικ6 γεγoν69, δεδoμ6νη9 τηg αυξημ6-
νηq επ1σκεψιμ6τηταE των αρχαιoλογικιilν 1ιbρων
τηg ευρriτερηq περιo1ηg, ειδικd, των μακεδoνικιbν
τdφων και τηζ Σxοληg Αριoτοτ6λουζ στην περι-
oχη τηζ αρ1αiαq Miεζαq. Δεδoμ6νου, μdλιoτα,
6τι αυτoi εivαι και oι μ6νoι ευρ6ωq επιoκr1ψιμοι

1cΙlροι τoυ νομoti - πην τηg Bεργiναq - εiναι φυ-
οιoλογικη η αυξημενη εκπρooιilπηση των ευρη-

μd,των απ6 τι"g αναoκαφ69 τηq π6λη9 oτoν 6ρoφο

τoυ μoυσεiου. Eiναι 6μω9 oημαντικ6 6τι π6ρα
απ6 την Miεζα κατd την επαν6κθεοη παρουoιd,-

ζεται αντιπρoσωπευτlκd - ioωq για πρcbτη φoρd
- ολ6κ\ροq ο νομ6q, oε 6λε9 τιq 1ρoνικ6g περι-
6δoυ9 τηg αρ1αι6τηταζ. Η oυγκεκριμ6νη δε 1ω-

ροθ6τηoη των ευρημdτων του νoμof πdνω oτoν
6ροφo βοηθd πoλri oτην καλυτερη καται,6ηοη
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και διακριoη τoυζ oε ox6oη με τα εκΘ6ματα τηq

B6ροιαq.

To μουoεio, β6βαια, εtναι αφιερωμι1νo κυρi-
ωζ στην B6ροια και με την ν6α τoυ πια μoρφη
καταφ6ρνει να δrboει μια oλoκληρωμενη εικ6να
τηq αρ1αiαg π6ληq και των διαφ6ρων 6ψεων τηg

ζωηζ o'αυτην. Mε την χρηση ν6ων τε1νoλογιιilν,
την τακτικη και τεκμηριωμ6νη παρ6θεoη πληρo-

φoριιbν σε εvημερωτικd, π&νελ oτα ελ\νικd και
αγγλικd και, τ6λοq, με την λεπτομερη περιγραφη
κ&θε ευρηματοg ξε1ωριoτd,, ο επιoκ6πτηq πλoυ-
τiζει oε γvιΙloειg και αιoΘητικη απ6λαυση μπρo-
oτd απ6 κdθε πρoθηκη και 6κθεμα τoυ μουoεioυ.
Eξ6λλου, o σημαντικ6q αριθμ6q των ελεr5θερων
oτoν 1iυρο εκθεμd,των, τα οποiα βρioκoνται oτo
riψog των ματιιilν Kαι μαζ επιτρ6πουν την κiνηoη

γliρω τουg, μαζ προκαλor5ν oxεδ6ν να τα αγγi-

ξουμε (αq μην τo κ6νoυμε, 6μωq), αυξdνει την
οικει6τητα και εντεiνει την συγKiνηoη τηg ]rvω-

ριμiαg με τα αρ1αiα δημιoυργηματα. H oυγκεκρι-

μ6νη επιλoγη 6κθεoη9 κρiνεται ιδιαιτ6ρωq επιτυ-

χημενη.

Αξiζει, επομ6νω9, να επισκεφτοriμε τo μου-
oεiο πoυ εiναι 6να9 εξαιρετικ69 χcbρoζ τ6oo εoω-
τερικd, 6oο και εξωτερικd. H εικ6να τoυ πdντα
ανoιξιdτικof κηπου, 6ργο των φυλdκων και τoυ
τε1νικoti προσωπικοf αρκεi για να γαλην6ψει την

ψυμ1 οπoιoυδηποτε {γει μπ}νtξεη λiγo πριν, στην

βαoανιoτικη κiνηoη τηg B6ρoια9. H περηγηοη
oτα εκθ6ματα τoυ εοωτερικoti oiγουρα θα ταξι-
δ6ψει νoυ και ψυμ πioω oτoν 1ρ6νο. oπωoδη-
πoτε πptπει να αναγvωρiooυμε την πετυμμ6νη
πρooπdθεια τηq πρo1oταμ6νηq και 6λoυ τoυ πρo-
oωπικοti τηc,ΙΖ' EΠKΑ που εργd,oτηκαν μεθοδι-
κd και oυντoνιoμ€vα, πρoκειμ6νου να φ6ρουν oε
πtpαg 6να τ6oο oπoυδαiο για τον νομ6 μαg 6ργo,
και μd,λιoτα oε πολr5 ofντoμο 1ρονικ6 διdoτημα.

Tο Αρxαιoλoγικ6 Mουοεiο Bfρoιαg εiναι ανοι-
κτ6 6λε9 τιq ημ6ρεq τηq εβδομdδαg, πλην Δευτ6-

ραq, απ6 τιq 8:30 π.μ. ωζ τιg 3 μ.μ. και, μd,λιoτα,
για λtγo καιρ6 ακ6μα, χωρiζ ειoιτηριο ειo6δoυ.
Tηλ. 233\0-29472. Στoν 1ιilρo τoυ μoυοεioυ
πραγματoπoιηθηκαν ηδη εκπαιδευτικd πρoγρdμ-

ματα στo πλαioιo των δρ&oεων τoυ Yπoυργεiου
Πολιτιoμori. Eυελπιoτοriμε 6τι θα ουνε1ιoτοfν
και στην επ6μενη oxολικη 1ρονιd.



ΦΑΣ..NAOYΣA,,
Η ΓΕNNHΣH KAl H ΠOPΕIA TΗΣ oMA ιΣ MAΣ

H ιoτoρiα τoυ Φιλoπρooδευτικοιi Αθλητικoυ
Συλλ6γoυ (NΑOYΣA> ξεκινd,ει τo Ι962, oται'
oι δfo πoδooφαιρικ6g oμftδεg τηg π6λη9 τηg Ι',Jd-

oυσαg, ο <<ΠαναoυoαΙκ69> και o <oλυμπιακo-q
Ndoυoαq> αποφαoiζoυν να συγχωνευτoιiν cboτε

να δημιουργηθεi μiα oμdδα ικανη να ανταπεξ6λ-
θει και να εκπρoσωπηoει επdξια oτα πoδooφαι-

ρικd, πρωταθληματα τη π6λη και τo λα6 τηq I',Jd-

oυσαζ. Στιg 5 Αυγo6οτου \962 γiνεται ofoκεψl1
oτo oπiτι τoυ ιατροli κ. Αηδoν6πoυλoυ, παρoυ-
oiα του βoυλευτη κ. Tζαμπdζη, με αντικεtμενo
τη oυν6νωoη των oωματεiων αυτcbν. Aρ1ικd δεν
επιτεrixθηκε oυμφωνiα για την oυν6νωoη, αλλd,

την επoμ6νη και υπ6 την πiεoη των φιλdθλων,
πoυ περiμεναν 6λη την νri1τα τo απoτ6λεσβα, ξ
orioκεψη επαναληφθηκε, με πρωτoβουλiα τoυ
δημdρ1oυ κ. K6κκινoυ, και απoφαoioτηκε τε-
λικd,, μετd απ6 ειoηγηση τoυ κ. Mπεριτoιd,νου,

τoυ ι{iκoυ Tζημoριiγκα

\'α μετoνoμαoθεi o <0λυμπιακ69> oε <Nd,ουoα>

και oυγ1ρ6νωζ να εκλεγεi τo Δ.Σ oτo οπoio να
oυμμετ61oυν απ6 4 εκπρ6oωπoι τoυ <oλυμπια-
κoυ>>, τoυ <<Παναουoαiκof> κα1 τηζ <Nd,oυοαq>>.

Απoφαoioτηκε επioηq να παραχωρηθofν oι
καλδτερoι παiκτεq τoυ <<ΠαναoυoαTκoti>> oτον
<0λυμπιακ6> πoυ μετoνoμdζεται πλ6oν oε
<Nαoυoα> και να κρατηθοfν οι υπ6λoιπoι για
να διατηρηθεi ωg oμdδα. oι παiκτεg πoυ παρα-

1ωρηθηκαν εivαι: Kdoτραg, Nιμπiτηg, Mdκηg,
Δoriδoq, Mπιτερληg, Γιαwοrlληg και Κεφαλοr1-
δηg.

'Eτoι αρ1iξει η μακρoχρ6νια πoρεiα τηg oμd-
δαg oτιq επαγγελματικ69 κατηγoρiεg με πρrbτo
πρ6εδρo τo κ. Mπεριτoιdνo και μ6λη τoυq Aη-
δoν6πoυλo, Koντ6πoυλo, Δoυκiδη, Xρυoο16oυ,
Γιαwικουρη, Ιωoηφiδη, Kdλη, Στανioη, Tζιτζ6-
πoυλo, Σακελαρioυ και Δημητρι6δη' Πρoπoνη-

Xατξηoιiβαg, Aργυρ6g, +Γρηγoριι1δηg, Kαξiαg, Γιd,ντoηg, +Γιατξljg (προπoνητrj-<).

Kαθιoτof : Tαoιιilγαζ, Mουρατ(δη g, + Γιαxoυ μι] g, + Αντιφιixo g
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H ομιiδα τi1g περιι1δoυ Ι912-13. 'oρθιoι απ6 αριοτερd: * Kαραγxoιiνηg (dφoρog), Mπεoλ(xαg, Δημητριixηg,
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τηg o κ. Παπαγιαw&κηq. H oμdδα ξεκινdει το
Ι962 απo τη Γ'εθνικη και την επ6μενη ανεβαi-
νει και oυμμετ61ει oτo πρωτd,θλημα τηq B'εθνι-
κηq κατηγoρiαq. Παiζει για δriο 1ρ6νια oτη B'
εθνικη και τo 1965 υπoβιβαζεται oτη Γ'εθνικη
κατηγoρiα, 6πoυ θα αγωνιοτεi για 6ξι oυνε16με-
νεq 1ρoνι69 μ61ρι να επιoτρ6ψει ξανd oτη B'
εθνικη τη ypoνιa197 l 1972'

ΙΙ EΓKATAΣTAΣH ΣTH B',EΘNΙKH KAΙ Η
oMAΔΑ TΙΙΣ ΔEKAETΙAΣ ToY '70

τερματiζει oτη 2η θ6oη. Απ6 τo 1976 6ω9 τo

1982 η Ndoυoα εγκαθioταται για τα καλd, oτη
B' εθνικη και παραμεiνει dνετα oτηv κατηγορiα
δi1ωq να κινδυν6ψει.'Ιoωg η δεκαετiα αυτη εiναι

η πιο oταθερη και ταυτ61ρονα μiα απ6 τιq δriο

πιo αξι6λογεq δεκαετiεg τηg ομdδαζ μαζ στην
47γpoνηπορεiα τηg 6ω9 οημερα. oι δriο &νθρω-

ποι o oπoiοι διετ6λεoαν πρ6εδροι oτην μεγd,λη
αυτη oμdδα εiναι oι Δ. Kdληg και Σ. Σiνoq και
κdποιoι απ6 τoυg παiκτεq που oηκωoαν τo βd-

ρog τηζ φαν6λαq τηg oμdδαq εκεiνη την επo1η

εiναι oι: Mουρατiδηq, Γιακoυμηq, Κωνoταντινi-
δηg, Mπεoλiκαg, Αντιφd,κοq, Mητταg, Αργυρ69,
Kακοrbδηg, TαoιcΙlναq, Γκ6γκαq, Γι6woυ, Mο_
o1oν6q, Παπαδ6πoυλοq, κ.d.

TA ΣKAMΠANEBAΣMATA THΣ OMAΔAΣ
ΣTHN APXH THΣ ΔEKAETΙAΣ ToY '80

Η οιιιiδcι τη: τε8ι6δoι, 198E-89
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στη B', τo 1985'-86'καταλαμβdνει τη 18η θ6oη
και υποβιβαoμ69 πdλι oτη Γ', τo 1986'-87'τη
2η θ6oη και πdλι με dνoδo oτη B'εθνικη 6πoυ
και παραμ6νει για δriο ακ6μα 1ρoνι69 μ61ρι τo
1989'-90'6πoυ υπoβιβdζεται oτη Γ'εθνικη για
dλλη μiα φoρd' Για αρκετd 1ρ6νια στην πρoε-
δρiα αυτη τη δεκαετiα τ6θηκε επικεφαληq ο κ.
Κατoιαμdκαq.

H APxΙΙ THΣ XPYΣHΣ EΠoxHΣ

Το 1989, o μ61ρι πρ6τινoq βoηθ6q πρoπoνητη
τηg ομdδαg Αλ6κοq Παπαδ6πουλo9, με τη oδμ-
φωνη l.vcbμη τηg διoiκηoηg αναλαμβdνει τo δυ-
oκoλo 6ργο τηg δια1εiριoηg τoυ 6μψυ1oυ δυνα-

μικori τηg ομdδαg και ταυτ61ρoνα να καθιεριb-
oει ξανd τηv ομdδα oτη B'εθνικη και γιατi 6μ
και τo βημα παραπd,νω... Διοiκηoη και πρOπo-
νητηζ αρfζουν τo "παιδομd,ζωμα" και ψd1νουν
ταλ6ντα που μαζi με την εμπειρiα των'oπαλιc[)ν''
θα δημιουργηoουν μια ομd,δα ανταγωνιoτικη
oτo πρωτd,θλημα τηζ B'εθνικηg. Aρ1i(oυν και
6ρ1oνται οι πριilτοι νεαρoi πoδooφαιριoτfq:
Mdρκου, Τροriπκog Γρ., Koυρoγεωργdκηq, Κυ-
ζερiδηg, Toιdρταq, Boυρδογιdwηq, Φαoiδηq
που μαζi με τουζ 6μπειρoυ9 πλ6oν Toελι6πoυλo,
Xατζη δdκη, Ιακωβiδη, Aλεξιd,δη, Γλιilooη, και
Παυ}"6πουλο δημιoυργοtiν μια oμdδα ικανη για
6λα.
Αν και η ομdδα τη 1ρoνιd 1989-'90 τερματiζει
oτη 15η θ6oη και υπoβιβdζεται στη Γ' εθνικl1,
6λοι πλ6oν 61ουν καταλdβει πωq 6ταν αυτoi oι
παiκτεg δεθοriv μεταξf
τoυg, τo πoδ6oφαιρo πoυ
θα αποδciloουν θα" εiναι
εφdμιλλo μεγdλων oμd-
δων τoυ ελ\νικoti πρω-
ταθληματοg.

H OMAΔA ΠoY EKA-
NE THN ΕΛΛAΔA NA
ΠAPAMΙΛAEΙ

oι παiκτεg θδεoαv μεταξri
τουq πλ6oν και τη xρονιft
\990-'91η "Nd,oυσα"
περνdει oαν oiφoυναq απ6

τη Γ'εθνικη, 6που εi1ε υπoβιβαoτεi, τερματtζo-
\'ταζ στη πρcbτη θ6oη και διαλrioνταg oπoιαδη-
πoτε ομdδα βρεθεi oτo δρ6μο τηq, φιλοδωρcb-
\'ταζ με 6-0 την Πρ6βεζα, 4-0 τo ΠΑo Κυριακi-
oυ, 3-0 τον ΠΑoNΕ, 3-Ο την Aναγ6wηoη Kαρ-
δiτoαq και με τoν Αλεξιdδη να πετυ1αiνει 15

γκoλ, τoν Kυζερiδη 14 και τoν Toιdρτα 11 πα-
r'ηγυρiζει την επdνoδo τηζ στη B'εθνικη κατη-
γoρiα. Η 1ρoνιd |991-92 βρioκει την N6ουoα
oτη B' εθνικη και τη διοiκηoη με ν6εq προoθη-
κεg νεαρcbν ταλαντοr11ων παικτιbv να μη κρfβει
τo π6θο τηg riloτε η oμdδα να καταφ6ρει να τερ-

ματioει Ψηλi{ oτo βαθμολoγικ6 πiνακα. Aπo-
κτoδνται oι Nοrioιαg απ6 Κoζdνη, B6οδου απ6
τor,ΑρI και επιoτρfφει ξανd oτην oμdδα o Aρ-
γυρioυ απ6 τoν Πανιιilνιo και η ομdδα βρioκε-
ται στη μ€oη τηq πoδooφαιρικηg περι6δoυ να
κυνηγdει τo d,πιαοτo 6νειρo: την dνoδo τηζ στα
μεγdλα οαλ6νια τηζ A'εθνικηq για πρcbτη φoρd
στην ιστoρiα τηq!

o EMΠΑΙΓMOΣ T}ΙΣ oMΑΔAΣ _ ΔEN
TIΙN HΘEΛAN ΣTH Α' EΘNΙKH

oι viκεg dρ1oνται η μiα μετd τηv dλλη, οι ηττεg
μετρημ6νε9 oτα δd1τυλα τoυ εν6q xεριοri και η
Ndoυoα φιγουρdρει oτην πρcilτη τριdδα. Bρι
oκ6μαoτε πλ6ον oτην τελευταiα αγωνιoτικη τoυ
πρωταθληματoq 6πoυ η Ndoυoα βρioκεται oτην
3η θ6oη και παiρνει τoν τελευταiο ειoιτηριo το
oποio oδηγεi oτην A'εθνικη αγωνιζ6μενη μ6oα
oτα Γιdwενα, με τoν EδεooαTκ6 6μωq να κυνη-

Η oμι1δα τηq περι6δoυ 1990-91. Tdταρτog απ<i αqιoτερd,, ιiρθιog o Bαοilηg Toι1ρταg.

7ι



γαει Kαι αυτ6ζ τo εισιτηρ1o τηζ αν6δoυ αγωνιζ6-

μενoζ μ6σα στo Aιγdλεω.
Πoιoq μπoρεi να ξε1doει το παι1νiδι εκεiνο;
Πdvω απ6 35ΟΟ Nαoυoαioι μετ€βηoαν oτα Ιω-
d,wινα να oτηρiξουν την oμ6δα και να πανηγυ-
ρioουν 6λοι μαζi με τουζ παiκτεq την πολυπ6θη-
τη dνoδο. H ατμ6oφαιρα εiναι γιορτινη. Τo παι-
1νiδι πηγαiνει πρoζ τo τ6λοq τoυ κα1τo σκoρ
βρioκεται oτo 0-0. oλoι €xoυν ταυτ61ρονα τo

μυαλ6 τoυζ στo Αιγdλεω και αυτ6 γιατi με ηττα
η ιoοπαλiα τoυ EδεooαΤκori, η "Ndoυoα" βρi-
σκεται oτην A εθνικη. Τo παιγviδι oτα Γιdwενα
τελειc[lνει με σκoρ 0-0 και 6λoι περιμ6νoυν με
αγωνiα και τη ληξη του dλλoυ αγιbνα.'oμωζ
δrio λεπτd μετd τη ληξη του αγιΙlvα Γιdwενα -
N6ουoα, o EδεooαTκ6g oτιg καθυoτερησειζ πε-
τυ1αiνει γκoλ με φdoυλ και κερδiζει τον αγc[lνα

με Ο-1 και εiναι αυτ69 o oπoioq παiρνει τo τρiτο
ειoιτηριο για την dνοδο oτηv A' εθνικη. 3500
Nαoυoαioι φiλαθλoι μαζi με τουg παiκτεζ, με
δdκρυα oτα μdτια ξεοπoriν oτo δημoτικ6 oτ6διo
των Ιωαwiνων. Kλαiνε και δε μπoρofν να πι-
oτ6ψoυν πωg xdθηκε η dνoδoq 6τoι. Γεμdτoι
θλiψη αλλd oυνdμα και oργη, διoiκηoη, τεxνικ6
επιτελεio, παiκτεg και φiλαθλoι, δiνoυν 6ρκo για
την επ6μενη 1ρovιd να μην επιτρ6ψoυν oε καν6-
ναν να τoυg oτερησει την d,νοδο πoυ τ6oo dδικα
δεν ηρθε φ6τo9 κα1 τo ofνθημα που επικρατεi
oε 6λoυq εiναι θνα: "TΑΔΑKPYΑ ΠoY XYΘΗ-
KΑN ΘA ΓΙNOYN oΛΑ ΓKoΛ".

H xPoNΙA *ΣTΑΘMoΣ" ΣTHΙ{ ΙΣTOPΙA
THΣ OMAΔAΣ

Tην επ6μενη 1ρoνιd καν6να9 δε ξ61αoε τoν
6ρκο αυτ6 και τη xρονι& 1992-93 τo 6νειρo
κdθε oμ6δα9 θγινε πραγματικ6τητα!! H "Ndoυ-
σ(Ι", ]-l oμdδα μoντ6λο πανηγυρικfr oτα μεγdλα
"σαλ6νια" τηζ A' εθνικηg!!! Και για να γiνει το
6νειρo πραγματικ6τητα η Ndουoα παρουoiαoε
μια oμdδα φτιαγμ6νη απ6 ατodλι... μια oμdδα
βγαλμθνη απ6 παραμriθι... M6oα στoυζ €μπει-
ρoυq παtκτεζ, και τoυζ νεαρofg ταλαντori1oυg
πoυ υπηρ1αν, απoκτηθηκαν κι frλλοι νεαροi πoυ
6δειξαν πωg κατ61ουν τo πoδ6σφαιρo. . ..o Bα-
oiληq Λdκηq απ6 την Λητη Θεo/νiκηq, o Ziφκo-
βιτE απ6 τη Γιoυγκooλαβiα και o Hλiαg Σαπd-

24

νηζ. . ..Αντiθετα ο μοvαδικ6g παiκτηg πoυ παρα_

xωρηθηκε εiναι o Mdρκου oτoν Παναθηναiκ6.
H oμdδα ηδη απ6 τιg πριilτεq αγωνιoτικθg δεν
αφηνει περιθιbρια oε κανθναν να αμφιoβητηoει
πωg εiναι τo αδιαφιλονiκητo φαβoρi για την
dνoδo oτην A' εθνικη.. '. Σημειcilνει ιoτορικ69
νiκεq. ...φιλοδωρεi με 5 γκoλ την Aναγfwηoη
Γιαwιτoιbν, ψε 4 γκoλ τα Γιdwενα και τον Παν-
oεραΤκ6, με τριdρεg τον Παναργειακ6, τουg Π6-
ντιουζ B6ροια9 και τoν Aτρ6μητο. Tο Δεκθμβριo
φεriγει απ6 την oμdδα και τo μεγdλo τηg αoτ6ρι,
o Bαοiληg Toιdρταg και πηγαiνει στην ΑEK του
Nτorioαν Mπdγιεβιτg...Aυτ6 6μωq δεν επηρεd-
ζει την oμdδα η οποiα τερματiζει oτη πριΙlτη
θ6oη με 63 βαθμorlq 61oντα9 ενεργητικ6 59 τερ-
μdτων και κλεiγει τη 1ρονιd με εκεiνo τo εκπλη-
κτικ6 παι1νiδι μ6oα oτη Ndoυoα με τoν Eoρδα1-
κ6 6πoυ το παι1νiδι ληγει με oκoρ 6-4 και η Nd-
oυoα αποθεcilνεται με περιoo6τερoυζ απ6 8Ο00

φιλdθλoυg να 61ουν γεμioει oπιθαμη προc σπι-
θαμη τo εθνικ6 oτdδιο Ndουoαg και τ6τε τo

γΧΕντι ξεκινdει: η Ndoυoα Πρωταθλητρια B'
Eθνικηg και dνoδo για πρcΙlτη φoρd oτη ιoτoρiα
τηζ στην A' εθνικη! ! ! H π6λη γιoρτdζει....μλιd-
δεg κ6oμο9 βγαiνει στoυζ δρ6μoυq και πανηγυ-
ρiζει το μεγ6λo αυτ6 dθλo...η dγvωoτη μfχρι
εκεiνη τη oτιγμη Ndoυoα των 20'0Ο0 κατoiκων
παiρνει φωτι& και γiνεται γvωoτη oτo πανελλη-
νιo!! H διoiκηoη με πρ6εδρo τoν κ. Πoυρνdρα,
o πρoπoνητηq Aλ6κoq Παπαδ6πoυλo9 με τoυg
oυνεργdτεg τoυ και 6λoι oι παiκτεq τo γιoρτd-
ζoυν με oαμπdνιεg, oυνθηματα και 1oρor1g oε

Η oμι1δα τηg περιι1δoυ 1992-93 ( Α' εθνιxrj)



6λη τη π6λη. ...Η Nd,ουoα θυμiζει μεθυoμενη
πoλιτεiα. . .. NAΙ, TA ΔAKPYΑ EΓΙNAN
ΓKoΛ!!!

H OMAΔA "MoNTEΛo" ΣTΙΙN A' EΘNΙ_
KH ΚAΤΗΓOPΙA

Ι993-Ι994: KΩΔΙKoΣ Α' EΘNΙKΗ. o πρ6ε-
δροg κ. Πουρνdραq oταματdει απ6 την πρoε-
δρεiα τηg ομdδαg. Eκεiνη την επο1η εμφανiζε-
ται απ6 τη Θεooαλoνiκη ο πρ6εδροg τη εταιρiαg
ταμιακιilν μη1ανιilν DΡS o κ. Σομπατξ1q Nικ6-
λαog και μετd απ6 διαπραγματεδoειg αναλαμ-

β&νει την προεδρεiα τηg oμdδog.'Hταν φανερ6
πωζ η ομdδα αν ηθελε να παραμεiνει oτην Α'
εθνικη tπpεπε να κdνει και κd,πoιεq πρooθηκεg
παικτcbν... o κ. Σoμπατζηq 6μωq εixε dλλη γvcb-

μη. Συμπ\ρrbνει την αfξηoη τoυ μετoχικoti κε-

φαλαiου με 20.00Ο.00Ο δρ1. και oι μ6νεq μετα-
γραφfg που κdνει η oμ&δα εiναι o Π6νεφ απ6 τη
Σλdβια Σ6φια9 και ο Γιoυγκooλ&βoq Γι6νοβιτ9.
o κ6oμοq αντιδρd,ει, αλλd δεν αλλ&ζει τiπoτα.
oπωg εiναι λoγικ6 β6βαια η oμ6δα δε μπoρεi να
ανταπεξ6λθει στιζ τεραoτιεq υπo1ρειboειζ του
πρωταθξματoζ καt υποβιβdζεται αρκετ6q αγω-
νιoτικ69 πριν τη ληξη του πρωταθληματοq.
M6oα oε 6λο αυτ6 το κλiμα 6μωζ, η oμdδα xω-
ρig ν6o υλικ6 απoδiδει εντυπωσιακ6 πoδ6oφαι-

ρo και μπαiνει oτιg καρδι6q των Eλληνων φιλd,-
θλων. Tη xαρακτηρiζoυν - 6μ dδικα - ομdδα
"μoντ6λo" για τo ελκυoτικ6 και 6μορφo ποδ6-
σφαιρo πoυ απoδiδει. B6βαια και η διαιτηoiα
fβαλε το 1ερdκι τηq 6πoυ 1ρει6oτηκε... Ποιοq

μπoρεi να ξε1doει τα παι1viδι Ndoυoα - Hρα-
κληq με τελικ6 oκoρ 3-3, η 6ταν η N&oυoα πρo-

ηγηθηκε στo ματζ με τoν ΠαναθηναTκ6 και ο
φωτειν69 πiνακαg oτo OAKA 6δειγvε 0-1 με
γκολ τoυ Ziφκoβπq αν και η N&ουoα θ1αοε με
2-| ψε γκoλ oτο 88'λεπτ6; Πoιog να ξε1doει
την N&oυoα πoυ 6κανε τα μεγαθηρια τoυ πρω-
ταθξματog να μ5oουν αiμα για να την κερδi-
σoυν; 0λυμπιακ69 - N6ουoα 2-1, Παoκ Nα-
oυoα 1-0, Αρηg - N&ουoα 2- 1 ; Kαι τ6λοq 6λoι
θυμotiνται την &λωoη με τo διπλ6 μι1oα oτη
εανθη με σκoρ 3-4,6ταν καμιd &λλη oμdδα απ6
τιg μεγdλεq δεv κατdφερε να κερδiσει τη Ξdνθη
εκτ6q 6δρα9; Tελικ& η Ndουοα τελειιbνει τo

πρωτdθλημα με απoλoγιoμ6 18 βαθμοιiq με 5
νiκεq, 3 ιoοπαλiεq και26 ηττεg με γκολ 38-76
και αποχαιρετdει τη μεγ6λη κατηγορiα.'oλα
αυτd 6δειξαν 1αρακτηρα μεγdληg oμdδαg και
μεvoυν παρακαταθηκη για τιg επ6μενε9 1ρoνι€q
τηq oμdδαg.

o KATHΦOPOΣ THΣ OMAΔAΣ

Tην xρoνιd \994-95 η Ndουoα αγωviζεται oτη
B'εθvικη. Πρ6εδρο9 παραμ6νει o κ. Σoμπατζηg,
ο οπoioq επιδiδεται oε oωρεiα λαθc(lν γ1α την
ομ&δα και την καταδικ&ζει να π6ψει να πρωτα-

γωνιoτεi στιζ επαγγελματικ6q κατηγoρiεq' Ηγεi-
ται των μεταγραφιbν τηg oμdδαζ κα1 με oυνεxεig
παραxωρηoειq παικτιbν η oμdδα απoδυναμιilνε-
ται κα1 oδηγεiται με μαθηματικη ακρiβεια στο

γκρεμ6. Πρcilτοq ανoiγει τo 1oρ6 των μεταγρα-
φcbν o Tρorlπκoq ο oπotοg κατηφορiζει στoν
0λυμπιακ6. Aκολουθo{:ν τo 94'με τη oειρd oι:
Λdκηg οτον Πανηλειακ6, Kυζερiδηg επioηq
oτον Πανηλειακ6, Σαπ&νηg Hλiαg oτoν oλυμπι-
ακ6. H oμdδα τερματiζει oτη 13η θ6oη φαvερ&
αποδυναμωμ6νη.

1995-96 τερματiζει oτην 11η θ6oη 1ωρig να
εΜtiξει" oε τiπoτε και ο 1oρ69 των μεταγραφcilν
καλd κρατεi: o Φαoiδηg oτη B6ρoια, ο Nofoιαq
και o Σαπdνηq o Miλτοζ στoν Πανηλειακ6, ο
Στογιdwηg oτον Hρακλη και o Κατoοfρηg 6να-
ντι 50.000.000 δρx τ6τε πηγαiνει στoν ΠAoK.
H oμdδα απoγυμνcbνεται τελεiωg. oι παiκτεg
πoυ 6ρ1ονται δε μπoρoιiν να oηκcilooυν τo βd-
ροζ τoυ πρωταθ\τιoμοri oτη B'εθνικη. H oμd-
δα τη 1ρoνι6" 1996-97 υποβιβ6ζετα1 στη Γ'εθνι-
κη 6πειτα απ6 επτa 1ρ6νια 6νδoξη9 παρoυoiαg
oτιq μεγdλεq κατηγoρiεq.

Tην επ6μενη 1ρoνιd |997_98, την τελευταiα
αγωνιoτικη oιbζεται και αποφε6γει η ομdδα τον
υπoβιβαoμ6 oτη Δ'εθνικη και την απ6λυτη πα-

ραKμη τερματiζονταζ στην 9η θ6oη μεταξr5 15

ομd,δων. o κ6oμo9 ξεoηκιbνεται, αντιδρdει και
πιtξειτη διoiκηoη Σoμπατζη οε ενio1υoη τηq

ομd,δαq και την αποφυγη τηg ντρoπηg. Eιοακοf-
εται η φωνη τoυ κ6oμoυ και με προπονητη το
κ. Mπεoλiκα και βοηθ6 τoν κ. Γιατζιτζ6πουλo η
ομdδα πρo1ωρdει σε μεταγραφ69 ουoiαq.'Εpχo-

7Ξ'



Το γrjπεδo τηg Nι1oυoαg

νται o Κα.μερουν6ζο9 επιθετικ69 X6νι απ6 την
Λdριoα, ο Λευκορcboοq Κλiμοφ, ο Aναoτ6πoυ-
λog απ6 τo Λουτρ6, o Γρ6ooη9 απ6 τον Eriο-
σμo, o Bεκ6πoυλοζ και o Xαντoriρηg απ6 Kρriα
Bρfoη και μαζi με τoυζ πιο €μπειρoυq παiκτεg
πoυ υπdρ1ουν,η ομdδα κdνει την τελευταiα τηg

αναλαμπη oτιq εθνικ69 κατηγορiεg.

Tη 1ρoνιd, |998-99'τερματiζει oτη 2η θ6oη
πioω απ6 τoν 0λυμπιακ6 B6λoυ και κερδiζει
την dνoδo oτη B'εθνικη για τελευταiα φoρd
Lι€χρι oημερα. H xαρd β6βαια δε θα κρατηoει
πολri. oι δfο τελευταiοι παiκτεg που αν6δειξε η
oμdδα απ6 τα oπλd1να τηq φεtγουν για την Α'
εθνικη. o Πiτοq φεfγει για την ΑEK και o Kα-
ραλι6πoυλoζ για τον Αρη. H oμdδα πραγματo-
ποιεi την πιo αξι6λoγη μεταγραφη τα τελευταiα

1ρ6νια και απoκτd τoν Aρoriνα Nτιdρα απ6 τoγ
oΦH αυτ6 6μω9 δεν εiναι αρκετ6 για να την
κρατηoει B'εθνικη καιτερματiζει oτη 14η θ6oη
και μαζi με την αναδιd,ρθρωση των κατηγoριcilν
oτ6κεται dτυμ και η χρονιd 2Ο00-Ο1 θα τη βρει
να αγωνiζεται στη Γ'εθνικη.

H ΠΑPAKMH KΑΙ TΑ XEΙPOTEPA XPo-
NΙA ΣTΙΙN ΙΣTOPΙA TΗΣ oMAΔΑΣ

H 1ρoνιd 20ΟΟ-01, βρioκει την oμ6.δα oτη Γ'
εθνικη τελεiωg αποδυναμωμ6νη και να αιμoρ-
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ραγεi. oι νiκεg δεν €ρxoνται εfκολα και oι ηττεg
πoλλθg. Tερματiζει τελικd, oτη 10η θ6oη, αλλd
και πdλι oτ€κεται dτυ1η δι6τι με την αναδιdρ-
θρωoη των κατηγoριcbν εiναι αναγκαoμ6νη ακ6-

μα και oε αυτη τη θdoη να απoχαιρετηoει τιg
επαγγελματικ69 κατηγορiεq και να υπoβιβαoτεi
στα περιφερειακd πρωταθληματα μετd απ6 30
και πλ6oν 1ρ6νια oτη ιoτoρiα τηζ. o κ. Σoμπα-
τξ1g φεfγει ν6μα απ6 τη διoiκηoη τηg oμdδαg
και αφori κατdφερε vα καταστρ€ψει μια oμ6δα
και μαξi μια oλ6κληρη π6λη 20.ΟΟ0 κατoiκων

πaντα με την ανθ1εια των υπολoiπων μελcilν
τηg διoiκηoηg και των φιλftθλων oτη θ6oη τoυ
αναλαμβdνει καθηκoντα προ€δρoυ o κ. Tελλη-

γιαwiδηq. Παρ6λo που δεν 61ει την εμπειρiα
προεδρiαg oε ποδοoφαιρικη oμdδα αναλαμβd-
νει με περiooιo φιλ6τιμo την καθoδηγηση τηζ
oμ&δαg oτη Δ'εθνικη και την απoφυγη τηq απ6
τo πρωτοδικεio. Tο φιλ6τιμo δεν φτ6νει και η
απειρiα μαζi με τo oικoνoμικ6 αδι6ξοδο oτοι1i-

ζει τoν υπoβιβαoμ6 τηg oμ0δαζ στα ερασιτεχvι-
κd, πρωταθληματα για πριbτη φορ& γρdφoνταζ
6τoι την τραγικ6τερη oελiδα στην ιστoρiα τηq
"Nd,ουoαq" την περioδo 2Ο01 '02'' Miα 1ρoνιd
μ6νει oτην Α' EΠΣ Ημαθiαg 6που και τερματiζει
oτην πρcbτη θ6οη κι επιoτρθφει oτη Δ'εθι,ικη.
To 2003-04 κα1 τo 2004-05 η oμdδα πραγματo-
ποιεi αξι6λογεq εμφανioειg με βdοη και την



Oικoνομικη δυνατ6τητα που εi1ε τ6τε- κατα-

φ€ρνoνταq να τερματioει μ6xρι και την τρiτη
θθoη ciloπου τo 2Ο06, υποβιβ&ζεται και πdλι oτo
ερασιτεχvικ6 πρωτdθ\μα τηζ Hμαθiαq καt τη\'

πρoεδρiα τηq ομdδαg αναλαμβdνει o κ. Pdλληc.
Eπioηg dπειρog οε θ6ματα προεδρiαq ποδο-
oφαιρικηg ομdδαg, αλλd και αυτ6q με διdθεoη
να προoφ6ρει στo oriλλογο, δεν καταφ€ρνεt \'α

βγdλει την ομdδα απ6 τo αδι6ξοδo τερματi(ο-
νταζ στη 3η θfoη τη περiοδo 2006-07''

MΙA NEA EΠoxΗ ΞEΚΙΓ{AEΙ ΣTHNι
oMAΔA

Aυτη η xρoνιd oηματoδoτεi την αλλαγη πoυ

6ρxεται oτην ομαδα και ανεμog αιoιoδοξiα'c
επικρατεi oτη Nd,oυoα. Tη τriμ τηg oμdδαg

αναλαμβ&νει ο κ. Tαoιιilναq 6xονταg oτo πλευρ6
τoυ σημαντικorig ανθριbπουq με 6ρεξη για δoυ-

λειd και μερdκι για να προoφ6ρoυν στην ομ6δα.
Tρ61oυν,κυνηγ6νε oικoνoμικη οτηριξη, προ-
oπαθoriν να φ6ρoυν 6ooδα oτην oμd,δα, αλλd
και να κ6νουν τo φiλαθλο κ6oμο να γυρioει
πioω oε αυτην και να oτηρiξουν την προoπ6-
θεια πoυ γiνεται. Η Yδρ6γειοg Αoφαλιoτικη γi
νεται o επiοημog και μ6γα9 χορηγ6ζ τηg oμ&δαg,

oι 6μποροι τηq π6λη9 βοηθdνε οικoνoμικd και
oι φiλαθλoι ενιo1tioυν με την αγoρ6 διαρκεiαq.
Επιoτρ6φoυν στην oμdδα παiκτεg r1μπειρoι για
την κατηγoρiα - και 6μ μ6νο.'oλα φαiνclνται να
πηγαiνoυνε β6oη oxεδιαoμοf . H ομd,δα πdνω
oτo νημα κυριoλεκτικd €xαoε - 6λοι ξ6ρoυμε
πωζ - την 6νoδο oτη Δ'εθνικη απ6 την ξκαθιd
και η απoγoητευoη oτα πρ6oωπα 6λων εiναι
εμφανηq.'oμ.ζ δεν τα παρατανε. Mε νθo πρ6ε-
δρo τον κ. Xατζηδημο και με ν6α d,τoμα να τον
πλαιoιcbνoυν η dνοδog εiναι μον6δρoμog 6πειτα
απo 3 xρ6νια oτα τoπικd, πρωταθληματα' Kαι
oτo τ6λoq τηζ περσινηq xρoνιdg oι κ6ποι 6λων
ανταμεiβονται με την πολυπ6θητη dνoδο oτη Δ'
εθνικη και τo τ6λοq τoυ μαρτυρioυ τηq "Nαου-
odραq" στα ερασιτε1νικ& πρωταθληματα.'Eνα
εiναι τo ofνθημα 6λων: (ANΤE ΓEΙΑ>. Και
6λoι μαζi να oτηρiξουμε την πρooπdθεια τηq

oμdδαq για να δoriμε 6λoι ξανd την " NΑoY-
ΣΑPΑ " μαg oτη Γ' εθνικη.

H oμdδα τηE φετινr]g περιιiδoυ 20Ο9-1ι)



H vειilτερη lσToρiα ToU δαoouζ
Γκoλ6μα-PεKα

Στην ανατoλικη πλευρd τoυ Bερμioυ
κατd,φυτη, δαoωμ6νη, oμαλli, προoβdoιμl1, βε
πολλdg πηγts, ακ6μη και σε μεγd,λo υψ6μετρo,
αναπτri1θηκαν παλαι6τερα αρκετoi oικιoμoi,
τoυζ περισo6τερoυq απ6 τoυg oποiουq oημερα
τoυζ συvαντ6 κανεig μ6νo oε ιoτορικ6q μελ6τε9
και αναφoρ6g η ωg απλd τoπωνr1μια. o νε6τερo9
oικιoμ69 πoυ δημιουργηθηκε oτο B6ρμιo, ανα-
πττ6xθηκε και εξακoλoυθεi να υπdρ1ει ωζ μια
ζωνταvη κοιν6τητα oημερα εivαι o oικιoμ69 τoυ
Poδo1ωρioυ, που oι παλι6τερoι τον ηξεραν cυg

M6γα P6μα, ηδη δημοτικ6 διαμ6ριoμα του Δη-
μoυ Νdoυoαg. Eκεi, oε υψ6μετρο 54Ο μ. περi-
πoυ εγκαταoτdθηκαν, μετd την καταστρoφη του
\922, oικoγ6vειεq πρooφfγων απ6 τοv Π6ντo τηg
Mικρdg Αoiαq, στην περιo1η τoυ δαooκτηματoq
Γκoλ6μα-P6κα (Mεγdλo P6μα), που παραxωρη-
θηκε o' αυτotig απ6 το Eλληνικ6 Δημ6oιo.

Παραθ6τoυμε τη μικρη ιoτoρiα αυτoti
τoυ δαooκτηματog απ6 την απελευθ6ρωση τηζ
Mακεδoνiαq απ6 τουg Tofρκουg μ61ρι την παρα-

xιbρηoη τoυ στoυg πρ6oφυγεq.

Mε τον ν6ψo 434l28-Noεμβρioυ 1914,
<περi δωρεdq του δ6oου9 Γoλ6μα-P€κα (Mεγdλo
P€μα) ειζ τηνΑ.M. τoν Bαoιλ6α Kωνoταντiνον>>,
ο βαoιλιdq Kωνoταντiνoq B διilριoε στoν εαυτ6
τoυ τo δαo6κτημα. Tο πληρεq κεiμενo τoυ ν6μου

γι'αυτη τη δωρεd, παρtγει πξθog απ6 ενδιαφ6-

ρoυσεζ πληροφoρiεq. Αποτελεi δεiγμα για τo πcΙlg

αποκτofoαν oι εκd,oτoτε βαoιλεig την λεγ6μwη
<βαoιλικη περιoυoiα>), μαζ υπενθυμiζει 6τι τo
ν6ο ελληνικ6 κρdτog παρ6λαβε απ6 τo τoυρκικ6
κτηματoλ6γιo, τo oπoio 6μ μ6νo δεν εκμεταλ-
λειiτηκε, αλλd φρ6ντισε να τo καταστηoει με
την πdρoδo των 1ρ6νων d1ρηoτo. Aκ6μη, εiναι
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τηζ Aνασταoiαg Περιοορ6τη
Δικηγ6ρου

dκρωg ενδιαφ6ρουσα η περ1γραφη των oρiων τoυ
δαoοκτηματoζ, την οπoiα διαβd,ζoντdζ την o ανα-

γvιiloτηq θεωρεi 6τι διαβd,ζει κdπoια περιγραφη
ταξιδιc[lτη, μεταφ6ρεται oε 6vα μεγ6λο περiπατo
oτo βoυν6, και αν εiναι μdλιoτα απo τουg παλαι-
6τερoυq κατoiκoυq τηg περιo1ηq, ioωg να αναβι-
cbooυν oτη μνημη τoυ εικ6νεq των παιδικcΙlν τoυ

1ρ6νων, γιατf oημερα β6βαια, εκτ69 απ6 τα βα-
oικ6 γεωφυoικ61αρακτηριoτικd τηg περιo1ηq, η
υπ6λoιπη περιγραφη απoτελεi μ6νo ιoτορiα. Ag
δofμε τo πληρεg κεiμενo:

N6μοq 434

ΚΩNΣTΑNTΙNoΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ TΩN ΕΛΛHNΩN

Ψηφιoαμενοι oμoφcbνωg μετα τηg Βουληg,
απο φ αolo αμεν tcαι δ ιατ αo o o μ εν'

Αρθρον 1"'

Δωρε[ται κατd' πληρη κυριδτητα και νομην
τη Α. Mεyαλει6τητι τcο βαoιλεi των Ελληναlν Καlν-
oταντ[νω τo εν τη περιφερε[α Βoδενδν τoυ νo-

μoδ Θεooαλον[κηg, κε[μενoν εθνικoν δαoοg υπ6
την oνoμασlαν Γoλ6μα - P6κα (Mεyαλo- Ptμα)'
oυμφcbνωg πρoζ τo παρα τω Δημoofω υπαρyoν
αντiy ρ αφ oν τoυ επ[ τoυ ρκoKρ ατiαg oυνταyθ 6ντo g

επιoημου oyεδιαyρd'μματoζ'- Tο δαoog τoδτo περι-
yραφετα'ι δια των κατωθι αναyραφoμtνων oρlων
ωq εξηq:

Tα" oδνoρα τηζ χειμερινηq βooκηq Γολ{μα-
P6κα αρyονται εκ τoυ μεyαλου λακκoυ (Γoλ6μα-
P{κα) απtναντι τoυ oπηλα[oυ και δια τoυ λdκκoυ
τoδτου κατερyδμενα και ταE καλδβαg κεραμιδo-
π o ι ε i ου εντ δ g oυ μπ ε ρ ιλαμ β αν oντ α lζαι τ oν δ ρ δ μον



Γιαννακ6β0υ και Βoδενcbν ακολoυθoδντα" ριtyρl
τηq Mανδραζ και εκε[θεν απ6 την παλαιαν αoβε-
oτoκαμινoν δια τηq πλακαq τηg κειμ6νη9 εντ6q τoυ

ιεροδ λακκoυ, διερyβμενα ειζ την καλδβην Κοβd'τq
και εκε[θεν απδ την oημαδευμ6νην π6τραν την κεt-

μ6νην εντδg τoυ λακκoυ τoυ κειμtνου μεταξδ τηg

κoρυφηg τηq καλi)βηq Κoβατq και τηζ κoρυφηq του

αλcονΙoυ των δαιμ6νων ειζ την τελευτα[α'ν κoρυ-

φην αλων[oυ δαιμ6νων και ακoλoδθωg αφηνοντα'

ξξω τα Mαντζαρικα χω-
ραφια δια του bμπρooθεν
αυτcbν διερyομtνου λακκoυ
πρoζ τα αναl ειg την Mα_
ντζαρικην βρδoιν (βρδoιq

ληoτcbν) και εκε[θεν τb-

μνoντα δρδμον Βoδενcbν
Παννακ6β0υ ειζ την Mπα-
ραν καt ειg oημεfoν σω-

ρoδ λiθων και κατ6πιν τον

ρηθ6ντα αιyδδρoμoν επ'
ολiyον ακoλoυθoδντα ειζ
τoν παλαι6ν αιyρδδρoμον,
6oτιq αφ[νει την κορυφην
Mπδραg εντ69 τcον oυν6-

ρων ειζ το μiρog το καλοil-

μενoν Mπαρα Pd"ικoυ και
εκε[θεν δια τηg ρd.yεα'ιg ειg
τον δρ6μον ooλαναg- Δερ-

ζiλoβoν, αφfνoντα τo χω-
ραφι του Κfρτoε εντδq των
oυνδρων, και δια τηζ κoρυ-

φiζ τoυ Κiρτoε διερyβμενα

ειζ τo oπηλαιoν, το αρyικ6ν oημε[oν.-

H εντ69 τcον ανω περικλειoμtνων oρirον

7ειμερινη βooκη αποτελε[ται απδ τριακoντα εν-
u-εα' yιλιαδαq οκτακδoια oyδoηκοντα παλαιd" τoυρ-
κικα oτρtμματα και οκτακοofoυg εξηκoντα ενν!α
τετραy(Dνικοδq πηyειg' η δbκα τtooαραg yιλιαδαg
εζακ6oια εβδομηκoντα tζαι οκτακoo[oυq εξηκο-
ντα ενν6α τετραy(}JνιΚοι5g πηyειg, η δ6κα τ6ooερα9

7.i.ιαδαg εξακδoια εβδομηκoντα 6ξ ν6α τoυρκικα
oτρbμματα (πλ6θρα) και
εκατδν μbτρα τετραyω-
νικα, ητοι τριακοντα
επτd" yιλιαδαq τετρακ6-
oια ε[κooι επτd" και ημι-
oυ βαoιλικα oτρ6μματα
(εκ Ι.000 τετρ. μiτρων)
αριθ. 37.427 βαoιλι-
κα oτρ6μματα και 500
τετραyωνικα μiτρα η
3 7.4 2 7. 5 00 τετρ. μ6τρα.

Aρθρον 2.

H 6κταoιq τoυ

δαooυq Γολ6μα P6κα
Kαι τα ακριβη τοδτoυ
δρια οριoθηooνται επ[
τη βαoει ν6α9 λεπτo-

μερoδE καταμετρηoε-
ωq oυμφcbνoJζ πρoζ τα

κατα το προηyoδμενον
αρθρoν διαyραφ6μενα
δρια αυτoδ.

Aρθρον 3.ακoλoδθωg ειζ ταζ εβδoμη- δημoοιε{εται o ν6μog τηg δωρειig

Koντα καρυδι6s και Κoτofνεζ και τo λιθ6oτρcοτoν, Επιτρoπη, oυyκρoτοδμενη εκ τoυ νoμαρ-
διερyδμενα δια τoυ αιyδδρομoυ και αφ[νοντα το yoυ Θεooαλον[κηg, τoυ προ6δρ0υ τoυ Πρcυτoδι-

μακρδ λιβdδι πρoζ τo xαlρiον Δερτfλoβoν ειζ τoν κε[ου Βoδενcbν και ενοq επιθεωρητoυ των δαocbν,

yανδακα και ακολoδθωg επ[ τoυ oωρoδ λ[θων oριoθηoομtνoυ, υπδ τoυ υπoυρyε[oυ τηq ΕθνικηE
διερyδμενα εtζ τoν λακκoν Γoλiμα- P6κα καt εκ oικoνομfαq, εντ69 μηνoζ απδ τηg ιoyδoν τoυ νo-
τοδτου τoυ oημεfoυ κατερyoμενα ειζ τoν λd'κκoν μουτoδτoυ, θ6λει oυν6λθεικαιyνcομoδcοτηoειπερi
και ακολoδθcοg αφ[νοντα τoδτον δια του δρ6μoυ' τoυ καταβλητ6oυ πoooδ απoQμιcboεωζ ειζ τoν
6oτι9 πηyαlνει ειg Παντ[ναν, ειq την ραyιν επανcο' κεκτημ6νoν αδειαν υλoτoμ[αg Nικ. Θεoδωρ{δην.
Kαι την Παντ{ναν εκτδq αφiνοντα δια τηg ραxε- Tο πooδν δε τoδτo, μετα [yκριoιν τoυ υπoυρyικοδ
ωζ ειζ την Περιoτtραν Kαι εκε[θεν ειζ τo oημεloν oυμβoυλfoυ, καταβληθηoεται τcο δικαιοδycυ, εαν
6νθα ενοδται ο μ6yαq λακoq Γoλ6μα- Ptκα με τoν μηδεiq παρoυσιασθη εyεlροlν ταq αυταg αξιcbαειg.
Mαντζαρικδν λακκον' δoτιg δι6ρy-εται 6μπρooθεν /

ταlν MαντζαριΚων χωραφ[ων φθανoν'",-;';;;;;'; _^'! ""o^ν 
ν6μοq ψηφιoθεfq υπ6 τηq BoυληE

ΚαΙ παρ Hμων oημερον κυρωθεfq δημοoιευθητοl

tΦl{trtF lΙ Τll.Σ,' l( ΥEΓ F Ι{ f{ΣΕftΣ

rl']$_ Ιi}1ltlΜΞ{&.rι, . .,,
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δια τηq Εφημερiδοg τηg Κυβερνηoεωq και εκτελε-
oθητω ωq ν6μοq του Κρατoυg.

Εν Αθηναιg τη 2B Noεμβρioυ Ι9Ι4

ΚΩΙ\{ΣruNTΙNoΣ B

o επ[ των oικoνoμικcbν Υπουρy6q

ΑΛ. N. ΔΙOMHΔHΣ

o επ[ τηg Δικαιooδνηq Υπουρyδg

Κ. Δ. Pακτιβιiν

εγκατασταθ6ντων πρooφriγων>.

Για την ιoτορiα, αξiζει να αναφερθεi 6τι

ψεχpι και oημερα τo ελληνικ6 κρdτοg δεν 61ει
δcboει τiτλουg κυρι6τηταq στoυζ εγκαταoταθ6-
ντεζ.

H επαναoτατικη κυ-

β6ρνηoη τoυ |922 εξ6δωoε
τηv με αριθμ6 l22l32 απ6
31311923 απ6φαoη, με την
oποiα επαv6ρ1ονται στην
πληρη κυρι6τητα τoυ Δημο-
oioυ κτηματα τα oπoiα εt-

1αν δωρηθεi oτον Bαoιλ6α
των Eλληνων Kωνoταντi-
νo, μεταξf των οποiων καt
το εθνικ6ν δdoog Γoλfμα
-Ρ6κα (Mεγdλο P6μα), <ειg

ην κατdoταoιν ευρioκoνται
κατd την t2-9-1922>>.

Στην περιo1η εγκα-
ταoτdθηκαν τo |923, 6πωc,
προαναφ6ρεται, πρ6oφυγε-ζ
απ6 τoν Π6ντo, πρoζ απo-
κατdoταoη των οπoiων,
επi Πρo6δρoυ Δημoκρατiαg
Πα6λoυ Κoυντoυριcbτη και
Προ€δρoυ Κυβερνηoεωg
Θεοδcbρου Πdγκαλoυ, εκδ6-
θηκε τo απ6 11 Noεμβρioυ
1925 Noμoθετικ6 Διdταγ-

μα, otiμφωνα με το oποio
<το επi τη βdoει του ν6μoυ
434 καθοριoθ€ν δαo6κτημα
Γκoλ6μα-P6κα (Mdγα Pε6-

μα) κεiμενoν εν τη περιφε-

ρεiα Nαoriσηg και δωρηθ6ν
ειg τoν Bαoιλ6α Kωνoταντi_
νoν, παρα1ωρεiται ειζ την
πληρη κυρι6τητα των εκεi
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Τo φΙλλo τη'< εφημερfδαg τηg Kυβερvrjoεωg ιiπoυ επαναφdρει την xυριιiτητα τoυ
διioοι': oτo δη1ιcioιo



Λεoxεg Avαγvωσηζ
KαI ( Ioτoρiεζ αγvΦσTωV)

Nαoυoα 2009

Διαν6ηoη και εξαiρετο φυoικ6 περιβd,λλoν,
oκ6ψη και xιoriμoρ, παρελθ6ν και παρ6V, βσ-
θηματικd και λoγoτεxνiα, 6ομιγαν αρμoνικ& oε
6να πενθημερo εργασιcbν oτο dλoog τoυ ξioυ
Nικολd,oυ, τoν Ιoriλιο. Πλιiτωναg και Aριοτο-
τfληq, Eυκλεiδηg και Aρxιμηδηq, αλλ6 και
νε6τερoι φιλ6oοφoι και μαθηματικοi 6πω9 ο
Pιiοελ και o Γκ6γτελ παρηλαoαν διανοητικd
oτo 1ιilρο, δια oτ6ματoq λογοτε1νcbν, πανεπι-
oτημιακιbν και καθηγητιbν μ6oηq εκπαiδευoηg:
Απ6oτoλο9 Δοξιιiδη g, Tεδκρoq Mιxαηλiδη g,

AΘηνιi Kακοιiρη, Πfτροg Δελλαπ6ρτα9,
Γιιiwη g Xριoτιανiδη g, Παιiλοq Kαλλιγιig,
Γιιbργοg Mπαλ6γλου, Richard Mc Kirahan,
Σ. Hλι6πουλοg, E.Xειμαριοδ, Π. Koταρtνου.
'oλοι τoυg δημιουργoi και φiλoι τoυ <Θαληg
και φiλοι> (www.thalesandfriends.org) τηg μη
κερδooκoπικηg εταιρiαζ με τη διεθνη εμβfλεια,
πoυ προσπαθεi να γεφυριboει το 1doμα ανdμεoα
oτα μαθηματικ6 κα1τ1ζ &λλεg μορφ6ζ πολιτιoμι-
κηg δημιoυργiαζ, oργανιilνoνταq Λ6ο1ε9 Aνιi-
γvωσηζ, oμιλiεg και oεμινdρια. H oμdδα <Θα-
ληg + Φiλoι πραγματoπoiηoε για τ6ταρτη 1ρoνιd
τo πενθημερo εργαoτηρι Λεoxcbν Αν6γνωoηg
<ΙoτoρiεqΑγvcboτων> 8 με 12 Ιoυλioυ oτoν
i\ιo Nικ6λαo Nd,oυoαq. Περιoo6τεροι απ6 100

oυμμετ61oντε9 απ6 το 1ιbρo τηg εκπαiδευσIζ,
αλλd και του ευρtiτερoυ αναγvωoτικo6 κoινor5

πoυ ενδιαφ6ρoνται για την δημιoυργiα Λεo1ιbν
Aνdγvωoηg, εiψαν την ευκαιρiα να παρακoλου-
θηoουν τιg πρωιν69 ομιλiεg με θ6ματα τ6oο απ6
το 1ιΙlρο των μαθηματικcilν, 6oo κι απ6 την Pη-
τoρικη και την αρ1αiα Eλλ&δα, πoυ αποτελoδν
τη γενικη θεματικη τoυ φετινor1πενθημ6ρoυ.

Kdτω απ6 τη μεγαλειcbδη επιβλητικ6τητα τoυ

τηg Aικ. Kδρκα,
Mαθηματικοri

Bερμioυ, δiπλα απ6 τα διdφανα νερd του τΓ,oτα-

μof με την α6ναη κiνηoη και τo διαρκ6q βουητ6,
τη δροoιoτικη oκιd των αιων6βιων πλατ&νων
και τo εκκωφαντικ6 τιτiβιoμα των πoυλιιΙlν και
των τζιτζικιιbν, 6γινε μια ενδιαφ6ρoυσα εισαγω-

γη oε θ6ματα μαθηματικηg φιλοoοφiαq, ιoτορiαg
και oκ6ψηq, καθrbg επioηq αφηγησηζ και λoγo-
τεxviαq.

oι oμιλητfg των πρωινιilν κriκλων εργαoιων

με πoλr5 μερ&κι, γλαφυρ6τητα κα1 ουxvd ρητο-
ρικη ευγλωττiα, ξεδiπλωσαν την πνευματικη
<πραμdτεια)) τoυζ, μπρooτd oε 6να φιλομαθ69
κoιν6 απ6 καθηγητ69, φοιτητ69, μαθητfq αλλd
και ανθρcilπoυq απ6 τoν ευρfτερo επιστημoνι-
κ6 1cbρo, πoυ ορμcbμενo απ6 κdθε oημεiο τηg
Eλλd,δοq πρooηλθε για να παρακoλουθηoει τιq
εργαoiεg του πενθημ6ρου. Στ6xοζ τoυ σεμ1να-

ρioυ ηταν να δoθεi τo fναυoμα με τιζ πρωιν€q
ειoηγηoειg, αλλ& καt τo υλικ6 στιζ απoγευματι-
v6g ομdδεg εργαoiαq, cboτε να αναλυθoriν βιβλiα
απ6 τo 1ιilρο τηg λεγ6μενηq <MαΘηματικηg
Λογoτε1νiαg> σε Λθo1εq Aνdγνωoηq πoυ λει-
τoυργοr5ν oε o1oλεiα, βιβλιοθηκεζ καt dλλoυg
πoλιτιoτικo6q 1ιbρoυg. Aνftμεoα oτα θ6ματα πoυ
αναπτri1θηκαν απ6 τουq ομι\τ69 του πρωινo6
κfκλoυ εργαoιcilν, ηταν και τα παρακ6τω:

Σ H εξ6λιξη τηζ αφηγησηζ σε αποδεικτικ6
λ6γο και ρητορικη τ6χVη, oυνδ6εται με την εμ-

φ6νιoη τηg απ6δειξηq oτα μαθηματικd,. Απ6 τoν
κορυφαio αφηγητη'oμηρο και τoυζ τραγικοfq
τηg κλαoικηq αρ1αι6τηταζ, ωζ τoν AριοτοaΕΜ'
πατiρα τηq Λoγικηζ και τoν Eυκλεiδη, θεμελι
ωτη τηq γεωμετρiαq, ξεκινdν παρdλλr1λεq και
ιo6μορφεq διαδρομ69 που σηματοδoτοtiν την
εξελικτικη πορεiα τoυ αφηγηματικοf λ6γου αφ'
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εν69 και τηg μαθηματικηq απoδεικτικηg oκ6ψη9
απ6 την dλη.

Σ Tα μαθηματικd oτιg διdφoρεg φdoειg τηg

εξελικτικηg τουq πορεiαq, πρoκ6λεoαν ερωτη-

ματα πoυ τ&ραξαν την εκdoτoτε μαθηματικη
κoιν6τητα. Η κρioη τηζ ασυμμετρfαq (500-300
π.X.) ηταν η πριilτη πoυ oυγκλ6νιoε τoυg κf-
κλoυq των Πυθαγορεiων, με τη διαπiστωση τηζ

μη ιiπαρξηg κοινoιi μ6τρoυ για τη μθτρηoη τηg
πλευρdq και τηζ διαγωνioυ εν69 τετραγcbνoυ, με
trλλα λ6για η αδυvαμiα τωv ρητιbν αριθμιirν να
περιγρdψoυν 6λα τα φαιν6μενα τoυ κ6oμoυ, σε
αντiθεoη με 6,τι L\εy'ρι τ6τε πρ6oβευαν. H πιo
πρ6oφατη κρioη των μαθηματικcilν υπηρξε <η

κρioη των θεμελiων> (1850-1950) με τoν Pιi-
aελ και τoν Γκ6ντελ να πρωταγωνιoτo6ν oτο
εoωτερικ6 τηq. Tο <Θειbρημα τηg μη πληρ6-
τηταζ) τoυ Γκ€ντελ γriρω oτα 193Ο κατ6ρριψε
την μ61ρι τ6τε πεπoiθηση των μαθηματικcbν πωg
κdθε αληθηg πρ6ταoη μπορεiνα απoδειxθεi. o
Γκ6ντελ απθδειξε πωg υπιiρxουν αληΘεig πρo-
τιioειg πoυ δεν μπoρο6ν να αποδει1θofν πoτ6

μθoα oτo λoγικ6 ofoτημα oτo οπoiο εiναι κατα-
oκευαoμ6νεq.

Σ Η διεθνηq κατdoταoη πριν τη κηρυξη τoυ
πριbτου παγκοoμioυ πολ6μoυ, oι κoινωνικo-
oικονoμικ69 oυνθηκεg και τα επιτεliγματα τηg

τεxνoλογiαq, τα ερωτηματα πoυ τ6θηκαν απ6
την μαθηματικη επιoτημονικη κoιν6τητα και
η επiδραoη τoυ πολ6μου π6νω oτην επιoτημη,
απαo16ληoαν τoυζ μελετητ6q τηζ ιστoρικηζ πο-

ρεiαq τηg θεμελiωoηg των Mαθηματικιilν.

Σ To αoτυνoμικ6 μυθιoτ6ρημα δεν απoτελεi

μ6νo 6να μdooν ψυxαγωγiαg, αλλd oυγvd μπορεi
να παiξει τo ρ6λo εν6q ευφdνταστoυ εργαλεioυ,
doκηoηg τηg λoγικηq oκ6ψη9 και των μεθ6δων
τηζ.

Σ H oτατιoτικη και τα κ6λπα τηξ, η εγκυρ6-
τητα και o πρoσανατoλιoμ6g των στατιστικcbν

μελετιbν, τo ηθog τoυ ερευνητη και πωq αυτ6

μπoρεi να επηρε6oει μ1α 6ρευνα, απαo1ολotiν
ιδιαiτερα τoυζ στατιστικoλ6γoυ9 και τoυq dλ-
λoυq επιoτημονεg.

Σ H dλγεβρα και oι ρiζεg τηq. Kινoriμεvog
π6ρα απ6 τα υπoλoγιoτικd μαθηματικd και την
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αριθμητικη των Bαβυλωνiων και των Αιγυπτiων
o Δι6φαντo9 6θεoε τα θεμ6λια τηg d,λγεβραq,

διατυπcbνονταg και επιλfονταg προβξματα με
διαδoμκd περιφραστικd, βηματα, 6μoια με αυτd
πoυ οδηγofν στην επiλυoη εξιocboεων με τη

χρηση oυμβ6λων. Πολr1 αργ6τερα απ6 τον Δι6-
φαντo, o Αραβαg al-Kwarizmi αo1oληθηκε με
την περεταiρω θεμελiωση τηζ dξεβραg'

Σ Στον πλα-
τωνικ6 <<Mfνωνα>>

o Σωκριiτηg δια-
πραγματεriεται τηv
6woια τηg αρετηg
και αoκιbνταζ τη

μαιευτικη μ6θοδo
oδηγεi τo oυvομιλη-
τη τoυ oτην επiγvω-
ση τηζ dγvoιαg τoυ.
H Ψυ1η τoυ αvθριb-
πoυ κατ61ει μεν την
αληθεια- μια γvcb-
ση πoυ προ6ρ1εται
απ6 τι'c διαδoxικ6g
περιπλανηoε1ζ και
επιoτροφ69 τηζ στη

γη- μπoρεi 6μω9 να
την αναγVωρtoει και
να την επανακτηοει
oα γνιboη, μ6νo
μ€oα απ6 κdπoια
oρθd καθoδηγημ6να

βηματα' Xρηoιμo-
πoιcbνταg o Σω-
κρdτηg 6να ευφυ69

παρdδειγμα απ6 τη

γεωμετρiα, oδηγεi
ενα πoλ6 νεαρ6 και

l)

παντελcbg απαiδευτo δοr1λo, στo να ανακαλfψει
μ6νο9 τoυ, τη διαδικαoiα καταoκευηg τετραγcil-
νoυ, με εμβαδ6ν διπλdoιο απ6 τo εμβαδ6ν εν69
δοθ€ντog.

Σ o επιπεδoγλriπτηq Maurits Cοrnelis
Escher, αν καt δε γνιilριζε καθ6λoυ μαθηματικd,
απαo1oλεi τουq μαθηματικο6q με τιζ εκπλη-
κτικ69 oυμμετρiεg των 6ργωv του. Kεντρικ6g,
αξoνικ69 και oλιoθαiνoυoεg oυμμετρiεg, καθιbq
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επiσηζ και παρdδoξα
o1ηματα 1αρακτηρiζουν τo 6λο 6ργο του.

τoυ αριθμοr5 αποκτotiν ν6α διdoταoη κdτω απ6
τo ερευνητικ6 βλ6μμα του Eλληνιoτη Richard
Mc Kirahan.

Σ oι ρητορεζ κα1 η εξ6λιξη τηg ρητορικηg,
η μεθoδολογiα και οι τε1νικ€q τηζ, η αναγκαι6-
τητα πoυ τιq δημιοfργησε, η Λογικη και η Pη-
τoρικη κατd Aριoτοτ6\, απετ6λεoαν d,λλη μια
εν6τητα των ομιλιcbν.

Στιg απογευματιν6g oμdδεg εργαoiαg παρoυ-
oιd,oτηκαν και oυξητηθηκαν βιβλiα <Mαθη-

ματικηq Λoγοτε1viαg), πoυ πρooφ6ρoνται για
πoλλαπλη προo6γγιoη σε μια Λ6ομ Ανdγvω-
οηq. Tα βιβλiα πoυ παρoυoιd,οτηκαν κατ6 τη δι-
dρκεια τoυ πενθημ6ρoυ ηταν τα παρακdτω: << H
απολoγiα εν69 μαΘηματικo6> τoυ G. Η. Hardy,
<O κιiριο6 μoυ o Αλκιβιιfiδηζ) τOυ i\γελου
Bλd1ου, <H €παυλη των ανδριirν> τoυ Nτενi
Γκετζ, <o dνΘρωπog πoυ μετροιiοε την ιiμμο>
τηg Tζiλιαν Mπρdντoοου, <<Kαταραμfνα μα-
θηματικιi> του Carlο Frabetti, < ΠυΘαγ6ρεια
εγκληματα>> του Tεi5κρoυ Mιxαηλiδη, <Pα-

μανoυτζιiν ο Ινδ6q μαΘηματικ6t) τoυ Rοber1
Konigel, <Lοgicοmip) του Aπ6oτολoυ Δοξιdδη,
<o κιirδικαg του Aρxιμηδη> RevielNetz, <<Tα

αοτ6ρια τηg Bερενiκηg) τoυ Denis Getz, << Tο
τελευταio παραμδΘι του Mιγκfλ T6ρρε9 ντα
Σiλβα> του Thomas Vοgel, <To πειρα1τηρι
των αριΘμιbν>> του Hans Magnus Enzens-
berger, <Tο μυοτικ6 κλειδi τoυ Tζωρτζ για το
oιiμπαν> των Lucy and Stephen Hawking.

Tα πενθημερα αυτd, oεμινd,ρια με την oνoμα-
oiα <Ιοτoρiεq αγνιiroτων) πoυ oργανcbνονται
εδc[l και τ6ooερα 1ρ6νια oαν καλoκαιρινd ερ-

γαoτηρια απ6 την ομdδα <Θαληg και φiλοι>>,

πραγματoπoηθηκαν τα δr1ο πρcbτα 1ρ6νια oτηv
Πdρο, τo περυσιν6 καλοκαiρι oτη Σκιd,θο και
φ6τoq oτη N6ουoα. Η ομdδα αναν6ωoε τo ρα-
ντεβοf τηζ' για τιg επ6μενε9 <<Ιoτορiεq αγνd)-
στων> το προoε1fg καλoκαiρι.

Tι εiναι oι Λ6οxεq Aνιiγνωoηq

oι Λ6o1ε9 Ανdγvωoηg, εiναι 6να9 ευρ6ω9 δι-
αδεδoμfνog θεoμ69 oτον ξγλooαξονικ6 κυρiωg

1ιilρo με την oνoμασiα Reading grοups, Read-
ing cΙubs, Bοοk clubs κ.λ.π. πoυ τα τελευταiα

1ρ6νια η ομdδα <Θαληg και Φiλοι> και το
EΘγικ6 Kfντρο Bιβλiου πρooπαθοriν να διαδcΙ:-

σoυν και oτην Eλλdδα.

H Λ6oμ Aνdγvωoηq αποτελεiται απ6 μια
ομd,δα oυνηθωq πtντε 6ω9 δεκαπ€ντε ατ6μων,
πoυ απoφαoiζει να διαβdoει fνα βιβλiο κοινοf
ενδιαφ6ροντοζ και oτη oυνf1εια με εφαλτηριo
αυτ6 τo βιβλio να πρoχωρηoει oε κ6θε εiδουq
oυξητηοη, ανd,λυoη και εμβ&θυνση, πoυ μπορεi
το βιβλio αλλd και η iδια η oμdδα να πρoκα-
λ6oει. oι oυναντηoειq γiνονται oε πρoκαθο-

ριoμ6να και πρoσυμφωνημ6να απ6 την ομ6δα

1ρoνικd διαoτηματα και σε xιilρουq που μιπορεi
να εκτεiνoνται απ6 oπιτια και καφετ6ριεq, 6ω9

βιβλιoθηκεq, πολιτιoτικι1κ6ντρα, KΑΠH,
oxoλεiα, βιβλιoπωλεiα, πανεπιοτημια, αλλ6 και
το διαδiκτυo.

Η ιδ6α τηq απ6 κοινοti ανdγvωoηq γραπτων
δoκιμiων δεν εiναι καινο6ργια' oι Pωμαioι συ-
νηθιζαν να διαβ6ζουν ο θναq oτoν 6λλο και στη
oυν61εια να oυζητoriν μεταξri τoυg. Στην πριν
την ανακdλυΨη τηζ τυπoγραφiαc, επoγi1, τ6τε
πoυ τα xειρ6γραφα ηταν οπdνια και δυοεtiρετα,
oι dνθρωπoι oυνηθιζαν να διαβdζoυν δημ6oια

βιβλiα φιλοoοφικοr1 και θρηoκευτικοri κυρiωg
περιε1oμθνoυ, τα oπoiα 6μω9 1ρηoiμευαν ωq

<καν6νε9> και δεν επ6τρεπcιν την αμφιoβητηoη

η τo διdλoγο.'oπωq αναφ€ρεται oτο εγ1ειρiδιο
των Λεo1ιilν Aνd,γvωoηζ τoυ E.KE.BΙ oι γυναi-
κεζ στη Γαλλiα του 15o' αιιj:να oυνηθιζαν vα
διαβdζoυν η μiα oτην 6λλη, ενcb τo 19o αιιilνα

γυναiκεg oτην Aμερικη διdβαζαν ποiηoη.

Στη Γαλλtα τoν 15o αιcbνα πλοfoιεq κυρiεq
oυνηθιζαν να οργανc[lνoυν στo oπiτι τoυq φιλo-
λογικd βραδιν&, ενιil oτo Παρioι, oτα oαλ6νια
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τηζ αριστoκρατiαζ, ακo6στηκαν για πρωτη

φoρd oι ιδ6ε9 τoυ Διαφωτιομof, απ6 τoυg κri-

κλoυg των ανθρcilπων τoυ Πνεriματoq και τηζ
T6xvηg που oυναθροiζονταν εκεi. Tα λoγοτε1vι-

κd καφενεiα, τα Cafllitt6raire εf1αν παρ&δooη

απ6 τον 18" αιωνα καιηταν 1cbρoι, 6που μεγd-
λεg μορφθq τoυ διαφωτιoμοr5, τηq φιλοoοφiαq,
τηq λoγoτεxνiαg και τηq πoλιτικηg μαζεfονταν
και oυζητotioαν.

H Rachel Jacοbsοhn, oυγγραφ6α9 του βι-

βλiου The Reading Group Handbook, (Hyperiοn
1998) περιγρdφει τιq γυναiκεq εν6q reading
grοup πεpiτατ6\ τoυ 19o' αιrbνα oτηνAμερι-
κη, oαν (('..αριστoκρdτιooεg, λευκθg γυναiκε6,
με &oπρα γdντια και καπ6λα, πoυ 6πιναν τo&ι

και διdβαζαν>. Aν Kαι oι dνδρεg ηταν αυτoi πoυ

αρxικd, καθιι1ρωoαν την ιδfα του reading group,

οι γυναiκεq ακoλoriθηoαν γρηγoρα, θ6λονταq

να απoκτηooυν, π6ρα απ6 την κοινωνlκoπoiηoη,
dποψη και λ6γo oε θ6ματα πoυ δεν περιορiζο-
νταν μ6νo oτo κιwτημα η τιq εκκληoιαoτικ69
oυναΘρoioειg.

Στoν 20" αιcbνα παρ6γοντεq 6πωq oι π6λεμοι,

η oικoνoμικη κρioη, η μαζικη κατdθλιψη που

αυτoi πρoκd,λεoαν, η αλλαγη oτιg κoινωνικ6q

ν6ρμε9, αλλd και τα μεταναστευτικ& ρεfματα
πoυ 6φεραν ν6ε9 φωνfq πρoζ τη Δrioη, δημι-
οιiργηoαν μια περαιτ6ρω &νθιοη των reading
groups, δiνoνταq την ευκαιρiα oε μεγαλriτερα
oτριilματα τoυ πληθυoμoιi να 61ουν πρ6oβαοη
εiτε oε βιβλiα με happy end, πoυ τουg βοηθοri-
σαν να αποδρdooυν απ6 την καθημεριν6τητα,
εiτε oε βιβλiα πoυ απαντolioαν oε υπαρξιακd

και φιλoooφικd, ερωτηματα.'Eτοι oημαντικη
αι1ξηoη των Λεo1cilν Ανdγvωoηg παρατηρεiται
oτην Aμερικη oτιq αpχεζτου '60 αλλd, και oτα
τ6λ;11 τη δεκαετiαg τoυ '90, κdτι πoυ προκ6λεoε
τo ενδιαφfρον των μ6oων ενημ6ρωoη9. Στην

Ε,υριilπη των αρ1ιilν του 20ou αιcbνα λoγoτεγvικd
καφενεiα ηταν γvωoτ& oε πoλλ6q Eυρωπα1κ6g

π6λειq 6πωq η Bι6wη, το Παρioι, η Bενετiα και

η Mαδρiτη, 6πoυ λoγοτ6γvεq και διανoofμενoι
τηg επoxηq παρoυoiαζαν και oυζητotioαν τα

θργα τoυg.

Στην Eλλdδα τη δεκαετiα του '30 υπηρ1αν

μερικ& λογoτεxvικd, καφενεiα 6πωq ο <Koραηg>,

τo <<Πανελληνιο> και τo <Mπραζiλιαν)) στην

Αθηνα, 6πoυ oιi1ναζαν λoγoτ6pεg δημιoυργ6-
νταζ τo δικ6 τoυg λoγοτεγvικ6 κ6κλο. Σfμφωνα
παντα με τα στοιχεiα του EKEBΙ κd,πoιεq Λ6-
o1εq Ανdγvωoηg υπηρχαν στην Αθηνα και τιζ
Kυκλdδεg τη δεκαετiα του '50.

Aυτη τη oτιγμη λειτoυργoliν περiπoυ πενη-

ντα 1ιλιdδεg Λ6o1ε9 Aνdγvωoηg oτην ξγλiα και
πεντακ6oιεq μλιdδεg oτην Aμερικη. Στην Eλλα-
δα λειτoυργοriν περιoo6τερεq απ6 100 Λfo1εg
Aνιiγνω οηq MαΘη ματικη g Λoγoτε1νiαg τη ζ
oμ6δαq <Θαληg και Φtλοι>> oε ο1ολεfα, πανε-

πιoτημια και 6λλουq πoλιτιoτικorlq 1ιΙlρoυq, ενιb

τo EΘνικ6 Kfντρo Bιβλioυ παρiγειτη oτηριξη
και τιζ πληρoφoρiεζ σε οπoιαδηποτε oμdδα εν-

διαφ6ρεται να δημιουργηoει Λ6o1η Aν6γνωοηq

με θ6ματα γενικoιi ενδιαφ6ροντog, πoυ μπορεi
να επεκτεiνoνται απ6 Ιoτορiα, Φιλoooφiα, Λo-

γoτεxviα, Ψυ1ολoγiα, 6ω9 τη Moτοoικλ€τα η την

Α iα και τo Διd

Mtα συγδQoμ|i
τηζ <<NΙAOYΣTAΣ>>

εeναι τo %α}ν6τεQo δι6Qo
γJα τoυE φC}'oυE μαE
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EΙΣAΓΩΓH
oι <ν6εq μoρφ6ζ τoυριoμο6>> απoτελofν το

πιo δυναμικ6 oτοι1εiο, που μπoρεi κdτω απ6 τιg
oημεριν6q oυγκυρiεq να επηρεd,oει την κυρiαρμ
μορφη τoυ μαζικof τoυριoμοri πρog μια κατεti-
θυνoη περιoo6τερo oυμβατη με τo περιβd,λλον.
'Eνα περιβdλλoν φυoικ6, κoινωνικ6, πoλιτιoτι-
κ6, ανθρωπoγεν6q η δομημ6νo, πoυ τα τελευταiα

1ρ6νια, δ61εται oοβαρ69 πι6οει9 απ6 την τoυρ1-

oτικη μεγ6Θυνoη. H τουριoτικη μεγ6θυνση σε
oυνδυαoμ6 και με τιg περιβαλλoντικ69 επιπτω-
σειζ πoυ ι11ει πρoκαλ6οει oε οριoμ6νεq πεpιoγi.g
πoυ εiναι τουριoτικd ανεπτυγμθνεg, μαζ αναγκd-

ζει να αντιμετωπiζουμε oημερα τη βιωoιμ6τητα
τηζ τoυριστικηg ανdπτυξηζ, 6xι μ6νο σαν o1κo-

νομικ6 πooοτικ6 μ6γεθo9 που εκφρdζεται με τιg
διανυκτερεtiσειζ των ξενοδo1εiων, τιq oυναλλαγ-

ματικ69 ειoπρd,ξειq κα1 τιζ θ6oειq εργαoiαg oτιg
τουριoτικ69 επι1ειρηoειq, αλλd και σαν oτoι1εio

με πo1oτικ69 διαoτd,oειg, πoυ εξαoφαλiζει 6να
ανεκτ6 επiπεδo πoι6τηταq ζωηg τoυ γηγεvorig
πλτ1θυoμo6.

Tο εriλογo εριbτημα που τiθεται εiναι: Mπο-

ρεi η Hμαθiα και ειδικ6τερα η Nd,ουoα να γiνει
τουριoτικ6ζ προoρισμ6ζ με επiκεντρο τιg εναλ-
λακτικ69 μoρφ6ζ τoυριoμοri και πcbq εiναι αυτ6
δυνατ6;

EtΔΗ

1. Συνεδριακ6t Tουριομ6q

o oυνεδριακ69 τoυριoμ69 εiναι oυμβατ69

με τo περιβdλλον πριbτoν γιατi εξ' oριoμοιi oι
oυμμετ61oντεq o'αυτ6ν λ6γω τηg μορφωτικηq
τουq οτdθμηq (επιοτημoνεζ, oτελ6μ επι1ειρη-
oεων κλπ.) 61oυν η πρbπει να 61oυν ευαιoθηoiα

τoυ ι{iκου Ι. Πιiφl
πτυ1ιοιi1ου Tουριοτικιbν Eπι1ειρηοεων

oτα θ6ματα του περιβdλλοντoζ καt δεriτερoν

γιατi απ6 τη φlioη του 61ει τη δυνατ6τητα να
επηρεdoει πρoζ την κατε6θυνoη τηζ απoμαζικο-
πoiηoηg τoυ τoυρισμοri. Και αυτ6 γιατi μπoρεi
να υπoκαταoτηoει αριθμητικd περιoo6τερoυg

μαζικorig τoυρioτεq, γιατi οι δραoτηρι6τητι19 τoυ

oτον τ6πo παραμoνηq ελ6γ1oνται και ακ6μα γιατi
κατ& καν6να αναπτfσσεται oε περι6δου9 εκτ69

αιχμηζ. o oυνεδριακ69 τουριoμ69 π6ρα απ6 τα
καλδτερα οικoνoμικd αποτελ6oματα πoυ φ6ρνει
oτo oυνεδριακ6 τ6πo, 61ει και μiα &λλη δυναμι-
κη oτoν τoμ6α προβoληg τoυ τ6πoυ, που εκδη-
λιbνεται oτον ευρtiτερo κοtνωνικ6 περiγυρo πoυ
επηρεd,ζουν οι oυνεδριακοi τουρioτεζ στιζ χcbρεζ
προ6λευoηζ τoυ.

Για την ανdπτυξη oυνεδριακο6 τουριoμo6 πpt-
πει να oυντρ6xoυν και οριoμ6νεq πρo$ποθ6oει9.
o τ6πoq να εiναι γvωoτ6g ωg τoυριστικ6q πρoo-

ριoμ69 oτο διεθν6q κοιν6, να διαθιξτει τιg απαραi-
τητεζ υποδoμ69 (oυγκοινωνiεg, επικoινωνiεg) και
ανωδο μ69 (μ6oα φιλoξενiαq, ουνεδριακd κεντρα)
και να εξαoφαλiζει τοπικη υποoτηριξη, πoυ μπo-
ρεi να iyειτη μoρφη κινητρων και την προoφορd
υπηρεoιcbν γραμματεfαg και δημοoiων o16oεων.

2. Θ αχ6'aσιoq T0υρισμ6g

o θαλdooιog τoυρισμ69, και oαν τ6τoιο εv-

νoοr5με τov ολιγoημερο η μιαq ημ6ρα9 τoυριoμ6
των θαλαμηγιilν και των κρoυαζιερ6πλοιων, εi-
ναι κι αυτ69 μiα απ6 τιg μoρφfq ηπιου τoυριoμo6
εφ6oον δεν 61ει τoν χαρακτηρα τηζ μαζικηg και
πoλυημερηg παρoυoiαg αυτcilν πoυ συμμετf1oυν
στ1ζ περlηγηoειq, oτoν τ6πo που επιoκ6πτονται'
oι προoεγγioειq 6μωq των oκαφrilν στα λιμdνια
και τιζ μαρiνεg και o ελλιμενιoμ6q o'αυτd πρot-
ποθ6τει τιq απαραiτητεg υποδομfq και τα προστα-
τευτικd, μ6τρα που θα αυξdνουν oε oημαντικ6
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βαθμ6 την πρoσταoiα τoυ περιβdλλoντog. Συνυ-

φαoμενο με τo πρoηγoriμενo εiναι η δημιουργiα
oικoλoyικcbν Mαρινcbν τα τελευταiα 1ρ6νια oε
πoλλ6q ευαioθητεq νηoιωτικ69 πεpιoγtg ανd τoν
κ6oμo'

3. Θεραπευτικ6ξ Tουριoμ6q

O θεραπευτικ6q τουριoμι1q πoυ oυνδ6εται

β6βαια με την 6παρξη ιαματικιilν πηγων στουζ
τ6που9 6που αναπτtiooεται, εμφανiζεται oη μερα
με μια διευρυμενη μορφη, καΘιΙlg προoφ6ρει π6ρα
απ6 τιg καθαρd θεραπευτικfq υπηρεoiεζ κα1 μια
oειρd, υπηρεoιcilν 1αλdρωoηg και ψυ1ικηg υγεiαg
στoυζ ανθρcbπουg τηg τρiτηg ηλικiαg, αλλd και oε
6τομα πoυ αντιμετωπiζουν ειδικ& πρoβληματα
και 61ουν ανdγκη αποκατd,oτασηζ και επαν6ρθω-
σηζ τηg διαταραγμενηg ψυ1ικηg τoυq κατdoτασηζ

μ6oω εν69 oργανωμι1νoυ κ6ντρoυ. o θεραπευτι-
κ69 τoυριoμ69 6xι μ6νο αξιoπoιεi τoυg φυοικοr5q
π6ρoυq (θερμ6q τEηyεζ, ηπιo κλiμα) αλλd επιτελεi
κα1 κoινωνικη απooτoλη oτo βαθμ6 πoυ μπορεi
να εiναι 1ρηoιμog oε oυνανθριΙlπουq μαζ πoυ
αντιμετωπiζoυν ειδικ6 προβληματα. o θεραπευ-
τικ69 τoυριoμ69 μπορεi να oυνδυαoτεi και με την
θαλαooοθεραπε[α, μiα μoρφη τουριoμοιi πoυ τα
τελευταiα 1ρ6νια αpμoε να εφαρμ6ζεται και oτη

1cbρα μαq (βλ. Xερo6νηoo Kρητη).

ων και γενικ6τερων εκδηλcbοεων, 61oυν δημι-
oυργηoει μια μ6νιμη πελατεiα επιoκεπτcbν, πoυ
διαμoρφcbνoυν την παραπdνω μoρφη τουριoμοr5.
Η αν6πτυξη τoυ αΘλητικοf τουριομof μπορεi να
oυμβdλλει και στην επιμηκυνoη τηg τουριoτικηq
περι6δου και να δημιoυργηoει πρo0πoθ6oει9 για
την αν6πτυξη και τo.J χειμερινοδ τoυριoμoδ.

5. ξρoτικ69 Tουρισμ6q

H μoρφη αυτη 6xει oαν oτ61ο την αν&πτυ-

ξη των τoυριoτικrilν δραoτηριoτητων oτην ιiπαι-
θρo, ιδiωg των μικριilν oικoγενειακιbν ξενoδο1εi-
ων η των δραoτηριoτητων οωματεiων, δημων η
τoπικιbv φορ6ων. Αναφ€ρεται oτιq δραoτηρι6τη-
τεg υπαiθριαq αναψυ1ηζ και τουρ1oμοr5, οι oπoiεg
εντdooονται στoν αγροτικ6 1ιbρο και oτα πλαi-
σ1α του αγρoτικori περιβd,λλοντoζ και τηζ αγρoτι-
κηq ζωηg (εivαι πoλf περιoριoτικη η 6πoψη που
oυνδ€ει το φαιν6μενο τoυ Aγρoτικof Toυριoμοri

με την ανdληψη απ6 τoυρioτεζ απασχoλ;ηoεων
oε περι6δoυ9 αι1μηg η oε περι6δoυg πoυ υπαpxε'ι"

6λλειψη εργατικιilν xεριcilν). o αγρoτoυριoμ6g
αναφ6ρεται σε μορφ69 η κατηγoρiεq τoυριoτι-
κcbν δραoτηριοτητων που εντdoooνται oργανικd,
και αρμoνικd - oικονoμικ&, κoινωνικd,, φυoικd
- στoν αγροτικ6 1ιΙlρο και εfναι oυμπhρ.μo-
τικ69 η δεν oυγκρoliονται με 6λλεq οικονoμικ69
και κoιvωνικ6g δραoτηρι6τητεq πoυ 1αρακτηρi-
ζoυν τoν αγροτικ6 χωpo. Στoν αγροτικ6 τoυριoμ64. AΘλητικ6q Tουρισμ6ζ

O αθλητικδζ τoυ-

ριoμ66 ανηκει στιζ μoρ-
φ69 εκεiνεζ πoυ 61ουν
καt ιδεoλoγικ6 περιε-

x6μενo, τo <αθλητικ6
ιδεcbδεg> και επειδη
κατd καν6να o1 συμμε-
τtγoντεc, o' αυτ6ν εiτε
ωg αθ\τ6q, εiτε ωg θε-
ατi'q, tpγoνται σε επα-

φη με το riπαιθρο, με τη

φfoη, 61ουν μια ιδιαiτε-

ρη ευαιoθηoiα προg το
περιβdλλoν. Yπdρ1oυν
κ6ντρα και στην Eλλd-
δα, 6που η oργdνωoη
αθλητικιilν oυναντη oε-
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εχoυμε να κανoυμε με μια
πoικiλη πρoσφoρα, ζητηoη
και κατανd,λωoη π6ρων,
oι oποioι αποτελο6ν μ€ρoq
τηζ αγρoτικηq, παραγωγι-
κηg και κοινωνικηg δoμηg
και τμημα τoυ αγρoτικοr1
τοπioυ και περιβ6λλoντοq.
Ε,πioηq oτον iδιo 1cbρo oυ-
νυπd,ρ1oυν, oυγvd αoriνδε-
τεζ μ'αυτ6ν, μoρφ6ζ τoυρι-
οτικηg δραοτηρι6τηταζ και
προoφoρ&g (υπoδoμη και
υπηρεoiεg) αoτικoυ χαρα-
κτηρα.

6. Πoλιτιοτικ6q Tου-

ριoμι1g
o Πολιτιoτικ6q Toυ-

ριoμ69 αποτελεi μια ειδικη μορφη τουριoμoti,
6που τo προT6ν oυvδ6εται μεταξri d,λλων με την
αξιοποiηoη τηq πολιτιoτικηq κληρονoμιdq και
την γvιiloη των πολιτιoμcbν, των παραδ6oεων και
τoυ τρ6πoυ ζωηg των λαιbν' Eρευνητ6q και διε-
Θνεiq oργανιoμoi 61oυν επιoημdνει 6τι oτo μ6λ-
λoν οι τd,oειg ανdπτυξηg τoυ τoυρtσμοf θα εiναι
ιδιαiτερα πιεoτικ6q oε β6ροq ευαioθητων περιo-

1cilν λ6γω του οικολoγικοιi και πολιτιoτικor5 τουg

1αρακτηρα. o τoυριoμ69 απoτελεi 6να φαιν6-
μενo ανθριilπινo και κoινωνικ6, οικoνoμικ6 και
πoλιτιoτικ6, αλλd μη αναoτρ6ψιμo. Για να παρα-

μεiνoυν 6μωq αvεκτ6g οι επιπτcboειg τoυ στo πε-

ριβdλλoν γενικd και ειδικd oτα μνημεiα και στιζ
τοπoθεoiεq, θα πρ€πει να μελετηθεi προoεκτικd
και να αποτελ6oει oκοπ6 6λων των επιπ6δων

μιαζ σχετικηq απoτελεoματικη g πολιτικη g. Σημε-

ρα παρατηρεiται oταδιακd μια oriγκλιoη μεταξri
τηζ τoυριστικηq και τηq πολιτιοτικηq πολιτικηg,
oτo βαθμ6 πoυ oι κoινωνiεg oυνειδητοπoιoliν
τουg κινδfνουg απ6 τιζ αρνητικ6q επιπτιboειg
τoυ τoυρισμοf. Aπooκοπεi oτην αξιοποiηoη τηg
πολιτιoτικηq κλη ρoνoμιdq για τoυριστικο69 oκo-
ποr1g ενcil ταυτ61ρονα ενθαρρriνει τη μεγαhiτερη
].vcboη των πoλιτιoμιbν, των παραδ6oεων και των
τρ6πων ζωηg του τ6πoυ - προoριoμοιi

oμιiδα με τετρd,τρo1α 4X4 6τoιμη για εξερευνr]oειg

7. oικoλoγικ6t Tουριoμ6q η Oικοτου-
ρισμ6ξ.

H επιν6ηoη τoυ εiναι, το απoτ6λεoμα τηζ
αιiξηoηg τηg αναγvcilρισηg των αρνητικcbν επι-
πτcboεων, Kαι τηζ αντiδραoηg αυτc[lν oι oποiεg
προκληθηκαν απ6 τον μαζικ6 τουριoμ6 σε φυ-
oικ6q περιο169: Πρo6ρ1εται απ6 την παγκ6oμια
αντiδραoη εν&ντια oτο μαζικ6 τoυριoμ6. Eiναι η
ιδ6α του τoυριoμori βαοιζ6μενoυ στoν φυoιολα-
τρικ6 τουριoμ6, o οπoiοq προoφ6ρει απ6λαυoη
πρooτατεtioνταζ παρdλληλα τη φιioη. H fwοια
τoυ otκoτoυριoμοr1 εiναι πιθανιilg αναμεν6μενα
ιooδ6ναμη oτo ευρ6τατo διαδεδομ6νo και αυξα-
ν6μενo ενδιαφι1ρoν oτο φυoικ6 περιβ&λλoν και
oε αvτιoτοι1iα

ΔPAΣTHPΙOTHTΕΣ ΣTo|{ E|{AΛ_
ΛAKTtKo ToYPtΣMo
1.'Hπιεq δραoτηρι6τητεq τoυρισμoιi.

oι εναλλακτικ69 μoρφfq τoυριoμo6 oημερα και
ιδιαiτερα 6oεq oυνδυdζονται ftμεoα με τo φυoικ6
περιβdλλον αντιμετωπiζoνται oυγvd ωq τo μ6-
σoν, πoυ πιθαν6ν θα θεραπεfσει τιζ κακoδαιμo-
viεq τoυ μαζικori τoυριoμοli. oμωζ η παραπd,νω
oυλλoγιoτικη δεν μπορεi παρd να oδηγηoει, για
dλλη μια φoρd, oε παραπfρα καταστροφη τoυ

φυoικoli περιβdλλoντoζ, αν δεν τηρηθoriν κd,-

tr, ._"#
wt- ?a
t1}. tΞΙΞ.._Ιa
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πoιoι βασικoi καν6νε9 πoυ θα διαoφαλiζουν 6xι

μ6νo τη διατηρηoη τηg φιioηq, αλλd και την μα-
κροπρ6θεoμα βιιiloιμη αvdπτυξη. Η διαoφdλιoη
τηg διατηρησηζ των περιο1cbν πρooταoiαg τηt

φfσηζ θα εξαρτηθεi και απ6 τη δυνατ6τητα αυ-
τ6q να αποτελ€ooυν τη βdoη τηg αν&πτυξηg και η
ανdπτυξη αυτcbν θα εξαρτηθεi απ6 την επιτυ1iα
των μ6τρων διατηρηoηg και πρooταoiαg'

H <κατανdλωoη> των φυoικcbν π6ρων απ6
τον dνθρωπo tyεl' oδηγηοει στη σημαντικη υπo-

βdθμιoη και καταστρoφη των φυoικιilν oικoσυ-
oτημd,των. Ιδιαiτερα 6ooν αφορd την dγρια ζωη
η κατ&oταoη Kαι στην Eλλdδα τεiνει να γiνει κρi-
oιμη. Tα απειλοfμενα εiδη oπoνδυλωτrilν ζιilων
oτηv Eλλd,δα αν6ρxoνται σε |12 απ6 το ofνολο
των 4Ι2 πoυ υπdρ1ουν. Παραπ6ρα η ανdπτυξη
oε πολλ69 περιo169 iγει αγγiξει τα 6ρια, 6ρια τα
οποiα υπαγoρεrioνται απ6 τη φ6ρουoα ικαν6τητα
τoυ φυσικori xcδρoυ. H υπερκατανdλωoη, σε συν-
δυαoμ6 με την ανυπαρξiα oρθoλoγικηq (π6oο

μdλλoν οικoλογικηg) δια1εiρισηζ των φυoικcbν
π6ρων δημιουργoriν oε πολλ6q περιo16g ηδη τd-
oειg oυμπiεσηζ τηg ανdπτυξηg.

H ανdγκη για τη διατηρηoη του φυoικoti
δυναμικoιi και τηζ oικολoγικηq ιoορροπiαg κd-
πoιων τoυλd1ιoτoν περιο1ιbν oδηγεi oτη κηρυξη/
θεoμοθfτηoη περιoxcbν πρoστασiαg τηg φfoηζ
(βλ. Στwd Aλιd,κμoνα, πεpιoγtg NΑTURA). oι
πεpιoytc' αυτ69 απoτελor1ν 1ιilρουg 6που η κr1ρια
(χρηση)) απ6 τoν dνθρωπo εiναι η απουoiα xρη-
oηg ιboτε να αφεθoriν να λειτουργηoουν oι φυσι-
κ69 ιooρροπiεg, να απoκατασταθofν, να διατηρη-
θofν και να αναπτυχθοιiν τα φυoικd oικοoυoτη-

ματα και η dγρια ζωη. o κr5ριοq λoιπ6ν oτ61o9
τηg κηρυξηζ πρoστατευ6μενων περιo1rbν εiναι η
διατηρηoη τηg φrioηg, γεγον69 που 61ει θετικ69
επιπτrboειg και εκτ69 πρoστατευ6μενων περιo-

xιilν. H παραπdνω πρoofγγιoη 6μω9 δεν oημαiνει
6τι oι περιο16g προoταoiαq πρ6πει να αντιμετωπ1-
oτoιiν ωq αποκλειoμwεq νηoiδεg (αTvηζ) φfoηζ
- γεγoν69 dλλωoτε μη εφικτ6 - αλλd oτη βdoη
τηq δυναμικηg των αλληλεπιδρ6οεων με τo γriρω
χ6ρo. FΙ δυναμικη αυτη εκδηλcbνεται ιδιαiτερα
oτo επiπεδo τηζ αντιμετιilπιoηq των πρooτατευ6-

μενων περιo1ιilν ωg δυναμικοr5 ανdπτυξηg, ιδιαi-
τερα οoοv αφορα τηv αvαψυ1η.
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2 o ρ6λ"oζ τηq τoπικηζ κοινωνiαq
(εμπλεκ6μενoι φoρεiq και oμfiδεζ συμ-
φερ6ντων)

Στιg περιoo6τερεq απ6 τιg πρoστατευ6μενε9 πε-

ριo16q και ιδιαiτερα σε oρεινd, oυγκρoτηματα
τo oriγ1ρoνο μoντ6λo 61ει oδηγησει σε εVτατι-
κ6q δραoτηρι6τητεq πoυ oxετiζoνται κυρiωq με
την κτηνoτροφiα και τη γεωργiα. oι εντατικ69
αυτ6q δραoτηρι6τητεg, σε oυνδυαoμ6 και με τιζ
υπ6λoιπε9 1ρηoειg γηg, oυνθ6τουν 6να πλ6γμα
εκμετd,λλευσηζ των φυoικc[lν π6ρων πoυ συ-

μa €yει ωq απoτ6λεσμα την υπoβd,θμιoη η και
την καταστρoφη τουq. Η υποβdθμιoη αυτη των

φυoικcilν π6ρων 6xει dμεoεq επιπτriloειg, τ6oo
στoυζ βι6τoπου9 6oo και oτηv ανd,πτυξη των
ευρriτερων περιo1cbν που περlκλεioυv. Kατ6
oυν6πεια η 6νταoη τηq ανd,πτυξηq oτιq πεpιoγig
αυτ69, oε oυνδυαoμ6 με τιg συγκρor5oειq 1ρη-
σεων γηζ, τα ποικιλ6μoρφα συμφ6ρoντα και τo
ofνθετo πλαioιo τηq διoικητικηg παρθμβooηζ,
oυνθ6τoυν 6vα μωoαΤκ6 1ρηoεων και διαφορε-
τικcbν oυμφερ6ντων, τo oποio oε κdθε περιπτω-
oη θα πρiπει' να oυνυπολογiζεται oτη διαxεiρι-
ση των πρoστατευoμ6νων περιο1ιilν.

Mε βdοη τιq διαπιoτιiloειq αυτ66 εiναι ανα-



στη χρηση τ(,)ν πρoστα.τευoμε\'(!)\' περιoχ6ν, σε

τoπικ6 επiπεδo' Η oυμιμιετo7l1 αυτη αποτελεi
oημαντικη παραμιετρο δημιουργtαg αλλd και
υλoποiηoηq πoλιτικιilr' τooo για την ανdπτυξη
6oο και για τη διατηρηoη τηg φliοηq. Απ6 τη

μ6χρι τcbρα εμπειρiα oτην Eλλ&δα πρoκliπτει
6τι oυxvd εiναι αδυνατo η υλoποiηoη πρακτι-
κcilν προoταoiαζ, εiτε επειδη αυτ6q δεv 61oυν

γiνει κατανοητθ'c oε τoπικ6 επiπεδο, εiτε δι6τι
επιφ6ρουν oικoνομικ6 κ6οτοq στoν τoπ1κ6 πλη-
θυoμ6. Παρdλληλα' oι συμμετο1ικ6q διαδικαοt-
εq oυγvd υπdρ1oυν απλd για τη νoμιμoπoiηoη
αποφdoεων, γεγoν6q πoυ σε κdθε περiπτcυoη

γiνεται αντιληπτ6 και δημιoυργεi αντιδρdoειg
πoυ oυx'vd δεν oτηρiζoνται σε λoγικdg βdoειg.
Eπoμfνωq, εiναι αναγκαiα η εξαoφdλιοη διαδι-
καoιcbν oυναiνεoηg, μ6oω o1ημdτων, oτα oποiα
oι 1ρηoτεg τηg περιο1ηζ σε τoπικ6 επiπεδο θα

61oυν τ6oo τη δυνατ6τητα €κφραoηq γvcbμηg ooo
και την πεπoiθηoη 6τι η oυμμετo1η τoυq αυτη καi
αναγκαiα εiναι αλλd καi απoτθλεoμα 61ει.

3 Η ΔιεΘνηq Eμπειρiα
Απ6 μια αρ1ικη αξιoλ6γηoη των συστημdτων
διαxεiριoηq-διoiκηoηq oε dλλεg χιbρεζ τηg Eυ-

ρcbπηζ (και ιδιαiτερα τηζ EυρωπαTκηg'Ενωoηq)
πρoκfπτει 06τι oε 6λεq o1εδ6γ τιζ περιπτciloειq
υπd,ρ1ουν κοιν0 χαρακτηριστικα τα oπoiα απη-

1or1ν oε μεγ&λo βαθμ6 τιg ofγxρονεq αντιξψειg
για τη διoiκηoη και διαxεiριση πρoστατευoμ6νων
περιo1cbν. Tα κoινd αυτ6 1αρακτηριoτικd συνo-

ψiζoνται oτα παρακdτω:
ο 'Yπαρξη τοπικιilν φoρ6ωv διαxεiριoηq η/και δι-

oiκηoηg.
Ο'Yπαρξη συντoνtστικori η/και αποφαoιoτικoti

κεντρικoti φoρdα δια1εiριoηq πρooτατευoμ6-
νων περιο1ιilν.

r Σε 6λεq τιg περιo169 f1oυν οριοθετηθεi περιo-

γi'q απo}"υτη ζ π ρ o στασtαq ο ι οπoiε g πε ρ ιβ dλλο -

νται απ6 ζcbνεg ελεγxομ6νων δραoτηριoτητων
Kαι oι οποiεq 61ουν o1εδιαoτεi με βdoη την
πoλιτικη πoυ ακoλoυθεiται oε κdθε επιμ6ρουq
περιo1η.

Ο Ιδιαtτερη 6μφαoη δiνεται στην ευαισθητoποi-

ηση, την ενημ6ρωoη Kαι την εκπαiδευoη του

κοινοf καθcbq επioηg και στην τoπικη oυναiνε-
ση.

Eναdριo π6ραoμα (rappel)

Πρoβλ6πονται ολοκληρωμ€νεg διαδικαoiεg και
ο1ηματα oυμμετο1ηg των τοπικcΙlν φoρθων κα-
θιbq και των επιμ6ρουq oμdδων oυμφερ6ντων.
Συ μμετo1η μη κρατικdlν περιβαλλοντικιilν φo-

ρθων και οργανciloεων.
Tα παραπdνω κoινd δεδoμ6να υλοποιοfγται κατα

xcbρα η και περιο1η με διαφoρετικ6 τρ6πo και με
διαφoρετικη κατd περiπτωoη ιερdρμoη.

4. Eκτiμηση τηζ Eλληνικηζ πραγματι-
κ6τηταg

Mε β&oη 6oα f1oυν αναφερθεi παραπd'νω,

πρoκtiπτουν οριoμ6νεq διαπιοτcbσειq oι οποiεq
θα πρ6πει να ληφθoriν υπ6ψη oε oπoιαδηπoτε
πρoo6γγιoη η oποiα θα πρ6πει να αφορd την
ανdπτυξη (6oτω και αειφ6ρου) oε πρoστατευ-
6μενεq περιo16q. Απ6 μια πρcΙlτη πρoo6γγιoη
προκliπτει 6τι oημαντικ6q εiναι oι ελλεiψειg
πoυ αφoρofν τη οτελ61ωoη υπηρεoιcbν σε κε-
ντρικ6, περιφερειακ6 και νoμαρχιακ6 επiπεδo.
H 6λλειψη αυτη καθιoτd αδriνατη oποιαδηπο-
τε oυσιαστικη παρ6μβαση σε τοπικ6 επiπεδο,
6πoυ oι μ6νεq υπηρεoiεg που διαθ6τoυν την
αναγκαiα υπoδoμη και το ανθρcbπινο δυναμικ6
εiναι oι δαoικ6q. Kι αυτ6q 6μω9 παρ6 τη μικρη
οτελθ1ωοη oε αριθμ6, η αρμοδι6τητ0 τoυg ο1ε_

τiζεται με δdoη και δαοικfg εκτd,oειg και δεν

μπoροfν να δια1ειριoτotiν oυνoλικd, περιο16q

με πoλυofνθετα πρoβληματα 1ρηoεων γηζ και
δραoτηριοτητων (6πωζ πχ oι υγρ6τοπoι, κλπ)'
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oι υπ6λoιπoι φoρεig πoυ εμπλ6κoνται στην πε-

ρ1oχη, 61ουν ωg κ6ριo &ξoνα την αξιoπoiηoη
τηq (διευθriνσειζ γεωργiαg, επoπτεiεg αλιεiαg,
ΔEΗ, κλπ) xωρig να λαμβdνoυν υπ6ψη τoυζ τtζ
ιδιαiτερεg και εξειδικευμ€νεg ανdγκεq πρoστα-
oiαg.

H κατdoταοη αυτη o1εδ6ν επιφ6ρει αρ-
νητικ69 επιπτcboειq στιζ πρoστατευ6μενε9 περι-
o169, αφof στoν τoπικ6 o1εδιαoμ6 οι ανdγκεg
πρooταoiαg δεν απoτελorjν αντικεiμενο κd,πoιαg

oυγκεκριμwηζ υπηρεσiαq. Eπi πλ€oν, η αξιo-
πoiηoη των περιo1cbν αυτιilν και των φυoικcbν
τoυq π6ρων μπoρεi να μη δημιoυργεi oημιαντικ&
πρoβληματα απ6 κdθε δραoτηρι6τητα 1ωριoτd,
oδηγεi 6μω9 oε αρvητικd απoτελ6oματα 6ταν
αυτ69 oι δραoτηρι6τητεq αθροiζoνται oτo 1ιbρo.
Πθρα απ6 αυτd υπdρ1ει' για την πρooταoiα τηg

φfoηζ και των φυoικcbν π6ρων, 6vα πoλriπλοκo
πλαioιo αρμoδιοτητων μεταξri τωv φoρ6ων, πoυ
πολri oυ1vd δη μιουργεi αλληλoεπικαλιiψειg αλλd
και διαφορετικofg oτ61oυq oε επιμ6ρoυζ υπη-

ρεoiεg. M6xρι τιilρα δεν εξαoφαλiζεται η χωρι-
κη oriνθεoη αρμoδιoτητων και κ&πoιoq ενιαiοg
o1εδιαoμ6q. Η αναγκαiα oυνολικη θεcbρηoη, με
τα μ6xρι τιbρα δεδoμθνα δεν εξαoφαλiζεται η χω-

o1εδιαoμ6q.

H αναγκαiα oυνολι-
κη θεcbρηoη' με τα μ6χρι
τιbρα δεδομ6να δεν εξα-
oφαλiζεται ofτε oε τoπι-
κ6 η περιφερειακ6, αλλd
ofτε και σε κεντρικ6 επi-
πεδο. Kατd oυν6πεια, o

oλoκληρωμ6νog o1εδια-
oμ69 oτιq πεpιoγtc, αυτ69
(που εκτ69 των &λλων
cγετiζεται' τ6oο με θ6ματα

1ρηoεων γηζ και φυoικιilν
π6ρων, 6oο και με τον
αναπτυξιακ6 o1εδιαoμ6
και την πρooταoiα τηζ φf-
oηq), δεν μπορεi να υπdρ-

ξει. Πρθπει να τoνιoτεi 6τι

η αδυναμiα αυτη δεν 6xει
αρνητικd' απoτελ6oματα
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μ6νo oτιg πρoστατευ6μενε9 περιox6g αλλd και
oτην ανdπτυξη τηζ ευρ6τερη9 περιο1ηq.

'Eνα oημαντικ6 ofoτημα διoiκησηζ και
δια1εiριoηg των πρoστατευoμ6νων περιo1cbν
εντd,ooεται ουoιαoτικd oτο υφιoτdμενο θεoμικ6
και διoικητικ6 πλαioιo και τoυζ υφιστ&μενoυg

μηχανισμofζ, με αποτ6λεoμα τη διαφοροπoiηoη
των υπαρχoυoιbν ox€oεων. H πoρεiα τηg διαφo-

ροποiηoηg αυτηg εiναι ανdγκη να αποτελ6oει
αντικεiμενo πρoγραμματιoμoti ο oπoiog με τη
oειρd του θα πρ6πετνα εvτdooεται στη oυνολικη
oτρατηγικη τoυ oυoτηματog διoiκηoηg και δια-

1εiριoηg.

Η ανdπτυξη δραoτηριοτητων oε περιο16q
πρooταoiαζ τηζ φfσηg εiναι και oκ6πιμη και
αναγκαiα.'oμωξ για να διαoφαλιoτεi τ6oo η δι-
ατηρηoη τηq φ6oη9, πoυ αποτελεi και το κιiριo
δυναμικ6 αν6πτυξηq στtg περιo16q αυτθg, 6oo
και η μακροπρ6θεoμα βιciloιμη ανdπτυξη απαι-
τotiνται oυγκεκριμ6νεζ και καλd τεκμηριωμ6νε9
δεoμεfoειg και πρoδπoθ6oειg οι oποiεg oε καμιd
περiπτωοη δεv πρ6πει να 61oυν δεriτερη πρoτε-

ραι6τητα.

Συνεfζεται

oμι1διι paintball oτo δd,oog
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1. Παιiλoυ Δ. Πυρινo6:
<Bερ oιιδτικα οη μειιb ματα)

ΙΙΑ\-,\OΣ .1. ΙΙl',ΡΙΝοΣ

BEΡΟΙΩΤΙΚΑ ΣΙ{MEΙrrMΑTΑ

εKK.\ΗΣΙλΣ'ΙlKΑ. ΙΣTΟΡiX&.
lζlΙ1ι.1}:1"ri]{.ξ'. ιΙΙiΟΣΩllΟΙ'ΡΑΦlKΑ x.ιi.

BΕΡοΙΑ 2ο09

EKtΟΣΙ{: ιtΙ8λΙΟΙΙaλεtυ'iΙΙ}'pΙΝΟΣn

o Παriλog Πυριν6q εiναι απ6 τουg παλαι-
6τερoυq oυνεργdτεq τηg <Nιdoυσταζ)) και μαζ
tyει - κατd καιροriq-<τροφοδoτηoει> με αξι6λo-

γεg εργαoiεq, κυρiωg στoυζ εκκληoιαoτικo6q και
εκπαιδευτικοriq τoμεiζ τηζ νε6τερη9 ιoτoρiαg
τηq π6λη9 μαg. To iδιo (και περιoo6τερo β6βαια)
αoxoληθηκε και με τα εκκληoιαoτικd,, ιοτoρικd,
εκπαιδευτικd,, προoωπoγραφικ& κ.α. τηζ B6ρoι-
αg (6πoυ και κατoικεt) και oτιq τoπικ€g εφημερi-
δεq τηg oποiαq κατd, καιροriq δημoοιεfει τα εμπε-

ριoτατωμ6να και ιστoρικd τεκμηριωμ6να dρθρα
τoυ.

Γριfiφει ο Γιιiwηg Kαρατoιιbληq

τoυ περι61ει τo τελευταio βιβλto του με τiτλο
<Bερoιcilτικα Σημειcbματα)) πoυ κυκλoφ6ρηoε

φ6τoq απ6 τιq εκδ6oειq: <Bιβλιοπωλεio Πυρι-
ν69> oε θνα φρoντιoμ6νo τ6μo 360 oελiδων. To
εξiυφυλλο τoυ βιβλioυ κοoμεi φωτoγραφiα τηζ
παλαιdq Mητρ6ποληζ τηζ B6ροιαq, πoυ τ6oo9
λ6γοq γiνεται τελευταiα γ1α την ανdδειξη επι-
oκευη - αναoτηλωση τηζ με ενεργ6 oυμμετοxη
στην επιτροπη και τoυ συγγραφ6α. Στo oπιoθ6-

φυλλo υπdρ1ει βιoγραφικ6 oημεiωμα τoυ Π. Πυ-

ρινoti, εvcb ο πρ6λoγoq εiναι του διδdκτορα τηg

ιοτoρiαg τηg εκπαiδευσηζ και καθηγητη Aντcbνη

M. Koλτoiδα.

To βιβλio αναφ6ρεται oε δημοoιειiμα-
τα τoυ oυγγραφ€α στιζ εφημερiδεg <B6ρoια>,

<Λα6q> και <Φρoυρ6g τηq Hμαθiαq>, που 61oυν

o16oη με την εκπαιδευτικη δραoτηρι6τητα τηg

τοπικηg εκκληoiαg oτα 1ρ6νια τηζ τoυρκoκρατi-
αζ' ιστoρικd oτoι1εiα πoυ αφoρoriν τη B6ρoια και
την περιo1η τηζ, με επιbνυμoυg (ιερεiq, δαoκd-
λουq, μακεδovoμd1ουq) και την πρoσφoρ6 τουg

o ΑγιoE Αντι6νιog B6ρoιαgTην o6νoψη αυτιilν των δημοoιευμdτων
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στoν τ6πo, ευεργ6τεζ oγολεiων και ναcbν, εvcb πα-

ραθ6τει τη δρdoη oυλλογικcilν φoρ6ων τηζ περι-
oxηg, για να καταληξε1 στην 6κτη και τελευταiα
εν6τητα με βιβλιoπαρουoιdoειg και κριτικfg
oυγγραφ6ων τηζ B6ρoια9 η πoυ αo1oξθηκαν
και με τη B6ροια.

Η εργαoiα αυτη oυνοδε6εται απ6 πλo6-
σια εικoνoγρdφηση, αναλυτικ6 πiνακα περ1εχo-

μ6νων (oτην αρμ1 τoυ βιβλioυ ) και απ6 κατd-
λογo των δημooιευμdτων τoυ oυγγραφ6α τ6oo
oτιg τoπικθg εφημερiδεg 6oο και στo Mακεδoνι-
κ6 Ημερoλ6γιo του Ιω&wη Σφενδ6νη οτη Θεo-
oαλoviκη, χωρiζνα παραλεiπει να αναφερθεi και
oτιg δημοoιειioειg τoυ στη <Nιdουoτα>. Tθλoq

υπαpyει" αναλυτικ6 ευ ρετη ριo κυ ρiων oνο μ6των,
πoυ περιλαμβdνoνται oτιg oελiδεg του αξιoπρ6-
σεKτoυ αυτοli πoνηματog.

ψηζ). H τελευταiα εργαoiα 6γινε απ6 την 11n

Eφoρεiα Bυζαντινιbν Αρ1αιoτητων (με 6δρα την
B6ρoια, oτην oπoiα υπdγεται και o νoμ6q Π6λ-
λαg) απ6 τoυζ αρχαιoλ6γoυ9 M. Xειμωνοπoιi-
λoυ - Γ. Σκιαδαρ6oη - Α. Προκoπiδoυ με τiτλo:

2. ΙΖ'Eφορ. Πρotοτoρ. και KλαoοικιΙrν Aρ1αιoτητων:
<Eθνικη οδ69 Θεοοαλoνiκηq-Φλιilριναq. Στοoτικ€q ανασκαφ€ζ κατd
τo 2006-2008 στo τμημα l\fαq Xαλκηδ6ναg_'Eδεσσαg>

Mε τον παραπ6νω τiτλo εκδ6Θηκε απ6
την Περιφ6ρεια Κεντρικηq Mακεδoνiαg oτην ελ-
ληνικη και αγγλικη γλcΙlooα το oυλλογικ6 6ργo

των αρχαιoλ6γων τηg περιo1ηζ μαζ (με 6δρα την
"Eδεσoα, oτην οποiα υπdγεται και o νoμ6ζ μαζ)
και αναφι1ρεται στ1g αρxαιoλογικ6g ανακαλr5-

ψειq κατd την κατασκευη τoυ τμηματοq Nθαq
Xαλκηδ6ναgJEδεooαg τηq εθνικηg oδof Θεo-
oαλoνiκηg-Φλιbριναg κατ6 το 2006, αλλd και
κατd τα θργα παρdκαμΨηζ τηg'Eδεooαq κατd,

τo 2007 -2008 oτον iδιο οδικ6 dξoνα'

To βιβλio διακρiνεται για την λεπτο-

μερη επιoτημονικη καταγραφη των ευρη-

μdτων, εiναι πολυτελoriq €κδοoηq oε 1αρτi
ιλoυoτραoι6ν και με 6γ1ρωμεq μεγdλεq φω-
τογραφiεq και o1ηματα, \44 oελiδων (δια-

oτdoειg 21Χ28 εκ.) με εκδoτικη επιμ6λεια
τηζ αρχαιoλ6γου Aναoταoiαg Xρυoooτ6μoυ
(τηgΙΖ'EΠKΑ). To προλoγiζει o καθηγητηq
Γ. Τoι6τραζ, Γ.Γ. Περιφ6ρειαq Κεντρ. Mακε-
δoνiαq και περιλαμβdνει τιg εργαoiεζ των:

Mαρiαg Λιλιμπdκη - Aκαμdτη : <Aναoκαφικη
6ρευνα oτην Π6λλα το 2006>, Παιiλoυ Xρυ_
oooτ6μoυ: <Σωoτικη αναoκαφη oτο δυτικ6
νεκρoταφεiο τηq Π6λλα9 κατd τo 2006: oι
ελληνιoτικοi τdφoι>, Π. Xρυoooτ6μου: <<Σω_

oτικη αναoκαφη oτo δυτικ6 νεκροταφεio τηg

Π6λλα9 κατd το 2006: oι ρωμαiκoi τdφoι>,

Αναoταoiαq Xρυooοτ6μoυ: <iEδεooα 200] -

2008. Στα τρioτρατα τηζ ν6τια9 παρ6καμ-
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<Αvαoκαφη οτη θθοη <Ψη}η Bρfoη>
τηg'Eδεoοαg) και με αναφoρ& σε ανα-
καλυφθεv μοναστηριακ6 oυγκρ6τημα
των rioτερων βυζαντwιilν 1ρ6νων.

To oυμπ6ραoμα εiναι 6τι τα
ευρηματα επιβεβαιrilνoυν τη δι6λευoη
απ6 τoν oδικ6 αυτ6 trξoνα τηq ρωμαi
κηg Eματiαq οδοf, η oπoiα κατ& τoυg
ιoτορικοfg 1ρ6νoυ9 πηρε την oνoμα-
oiα Bαoιλικη oδ6g,γιατi oυν6δεε την
πρωτεδουoα Π6λλα με τιg υπ6λοιπε9
π6λει9 του μακεδονικο6 βαoιλεiου η
6πω9 ιo1υρiζονται d,λλoι, επειδη oυ-
ν6δεε τιg δ6o πρωτειiουoεζ τoυ μακε-
δoνικοf βαoιλεiου Π6λλα (η νε6τερη)
και Aιγ69 (η προηγof βενI), oπ6τε πρt-
πει να δε1θοιiμε τιq Aιγ€q δiπλα oτην
'Eδεoοα. Mηπωq τ6τετo ανdκτορo οτη
Bεργiνα εiναι των ελλ;ι1νιoτικcbν 1ρ6νων; Kαι
γιατi ονομ6oτηκε Eγvατtα η διαδρομη Kλειδi-
Kουλοfρα- Kοζ6νη; Για να εiμαoτε κοντιν6τερα
oτη Bεργiνα και να απoδεiξουμε 6τι εκεi εiναι οι
Aιγ69;

Πρθπει να θεωρο6με εθvικ6 oυμφ6ρον

μ6νο την αλliθεια. Πdντωq, oε καν6να οημεio
των εργασιc(lν τoυg οι συγγραφεiq δεν ονομd,-

ζουν Aιγ69 (παρd, μ6νο Bεργiνα) τον oμιbνυμο
αρ1αιολογικ6 xιbρο.

3. Κων. Aν. Λαπαβiτoα:
<Aφι€ρωμα στη γιoρτη τoυ Πoλυτεχνεioυ)

'Eνα κεν6 6oον αφορ& oτα βoηθηματα
των εκπαιδευτικιilν κdθε βαθμiδαg για τιζ εκ-
δηλcboειq μνημηζ πoυ γiνονται κdθε 1ρ6νo oτα

μ6oα του No6μβρη για την εξ6γερoη oτo Πολυ-
τεμεiο, t'pγεται να καλ6ψει o συνεργdτηg του

περιοδικo6 μαζ και δd,οκαλoq oτη Ndουoα Kcb-
oταg Λαπαβiτοαq.

Tο π6νημα των 140 oελiδων και διαoτ6-
aεων \JΧ24 εκατ. περιλαμβd,νει ofντoμo χρονι-
κ6 των ιoτoρικcilν εκεiνων ημερcbν τoυΤ973, ψε
αναφoρ6 oτoν ραδιoφωνικ6 oταθμ6 του Πoλυ-
τε1νεioυ και δηλcboειt των πολιτικrilν αρμγιbν
τηg επο1ηg. Eπioηg 72 πo'ι:f1ψατα εξε16ντων δημι-
ουργrilν πoυ ι11oυν o16oη με τα γεγoν6τα (δικτα-
τορiα, αντiοταoη, εξ6γεροη φοιτητιilν κ.α.) 6πωq
των Γιdwη Piτooυ, Γι&wη Kουτoο16ρα, oδ .

Eλιiτη, Κωoτo6λα9 Mητρoπο6λoυ κ.λ,π.

Mαxεδoγιπ6g τιiφog τηg Π6λλα9

Δεv παραλεiπει να παραθ6oει 35 μελο-
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πoιημεVα πoηματα για την περiσταση διαφ6ρων

μoυσικoσυνΘετrbν (M.Θεoδωρd,κηg, M&νοg Λο1-

ζοg. Γ. Xατξ1ν6oιοq, Στ. Ξαρ1d,κοq *.o. ), ενcil τα
κεiμενα του διανθiζoνται απ6 2Τ φωτογραφiεq
των γεγον6των, ομιλiεg και φυoικ& αναλυτιΦ

4. Aναoτασiαζ Χρυooοτ6μoυ :

<<Aρxαiα 'Eδεooα>>

Aπ6 τo Yπoυργεiο Πολιτιoμο6
(ΙZ' F'φoρ. Προioτ. και Κλαοικrilν Aρ1αι-
οτητων) και με επιμ6λεια τηq αρ1αιολ6-

γου Αvαoταoiαq Xρυoοoτ6μου εκδ6θηκε
oτην'Eδεoσα τo βιβλio με τoν παpαπ6-
νω τiτλg που περι61ει 6λε9 τιg τελευ -

ταiεq π\ροφoρiεg απ6 τιq αναoκαφικ69
6ρευνεq ψt'xρt οημερα και αφοροιiν τoν

γεωγραφικ6 1ιbρο τη g επαργiαq'Eδεoοαq

ψεy'ρι και τα 6ρια τηq διΦ μαq επαρμαc,
Nd,ουoαq.

To βιβλio απoτελεiται απ6 |67
καλoγραμμεvεg οελiδεq διαoτdoεων
2ΤΧ28 εκατ. σε oτοι1ειοθεoiα- εκτliπωοη
τηq University Studio Ρress Α.E.-Θεοoα-
λονiκη και σε 1αρτf πολυτελεiα9 με 196

6γ1ρωμε9 φωτoγραφfεg και o1εδιαγρ&μ-

ματα. Υπαpγει αναλυτικ69 πiνακαq πε -

ριε1ομεvων και επioηg βιβλιογραφiαq -

συντομoγραφιιbν oτην αρ1η του βιβλioυ
και ευρετηρια τοπωνυμιcbν (αρ1αiων και
oιiγ1ρoνων) καθrbg και oνoμdτων κυρtων

ελ\νικιbν και ξwων καθcbg και το γενικ6
λεξιλ6γιo κυρiωq αρ1αιολογικrbν 6ρων.

Aναφ6ρεται (o.35) στoν απoσυ-
o1ετιoμ6 των αρ1αiων π6λεων τηqEδεo-
σαζ και των Aιγιbν, ^lωρis β6βαια να τιζ
τoποθετεi oτη Bεργivα (αφοri ακ6μα δεν υπ0ρ-

χουν επιγραφικ69 μαρτυρiεg). B6βαια αρyiζει" ψε

τo ιoτορικ6 τηq αρχαιoλογικηg τηg fρευναg και
αυνεfζει με την αναφορ& τωγ αρχαιoτ6ρων πε

ρι6δων μ61ρι τον 5o αι. π.γπου αφορotiν και την

αpγαiαΣκriδρα (ανd,μεoα απ6 την δικη μαq Eπι-
oκοπη -Aρoεvι και Πετρι@ καθrbq και την τοι1 -

μπα στη Θiοη ZΧατα τηζ Eπιoκοπηg Nd,ουοαg,

που προoδιορiζεται oτην επoμ1 του oιδηρoυ.
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βιβλιoγραφiα και πiνακα περιε1oμεvων. To εξrb-

φυλλo κοομo6ν ωραiεq φωτoγραφiεg oε o1εδια-

oμ6 του Γιcilργoυ Md,ρκου. Γεvικd, πρ6κειται για
μια αξιoπρ6oεκτη προoπ6θεια τoυ εκλεκτοli μαg
oυνεργ&η.

Η περιγραφη των αρ1αιολογικcbν ευρη-

μ&των ε{ναι λεπτoμερηζ και στο επ6μενο κεφ6-

λαιo των ιioτερων κλαoικcilν 6ω9 ελλτ1νιoτικrbν

1ρ6νων (4οg-1οg αt.π'γ.) κυρiωg oτην'Eδεοoα
(κd,τω π6\ και ακρ6πoλτ) αλλd και oτην υπ6 -

λοιπη επαργiα (Αρνιooα, Αψραg, Παναγiτoα
κ.α.) ενril και o1 τελευταiεg αναοκαφ69 (2006-
200s) καταδεικvriουν,6τι ο οδικ6q &ξοναg πoυ

διθoμζε το β6ρειo νεκρoταφεiο τηg κ&τω π6λτ19

ηταν η Eγvατiα oδ69.
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(E' επιοx6ιpιμoE αQχαιo 353oγιx6g χ6Qoζ τηg'Eδεοοαg

Tο κεφdλαιο των αυτoκρατoρικCi)ν χρ6- καθορiζει τα Παλαιoχρ1στιανικα 1ρ6νια (4oq-

νων( 1oζ - 3οgαι. μ.X.) αναφ6ρειπd,λιτηνΣκriδρα 6oc,l7oc, αι. μ.X.) με ιστoρικ6q και ανασκαφικ6ζ
και ευρηματα στα γειτονικd, Λουτρο1rilρι, Σεβα- αναφoρ69 πdλι oτην αρyαiα π6\ και ακρ6ποξ
oτιανd, και Aρoεvι καθιΙlq και oικισμorig B.Δ. και στην υπ6λοιπη περιο1η οε o16oη και με τα
τηg'Eδεooαg,αλλd και ευρηματα τηt αρ1αiαg πρ6oφατα ευρηματα.
π62ηg που oυνεxiζει την 6παpξ τηq. Στoυq ρω -

μαTκoιlq 1ρ6νου9 η'Eδεooα εi1ε δικαiωμα κοπηg
νομιoμd,των με τo πορτραiτο του αυτoκρdτορα
εμπρ6q και αιγοειδεig απεικονioειg(!) στoν oπι-
oθ6τυπo (μερικ69 φoρ6ζ),με φυoικo6ζ συνειρ

μο6q οτην ιoτορiα τηg Mακεδoνiαq Ωg δεriτερo
(μετd την'Eδεooα) μεγ6λο οικιoτικ6 κ6ντρο τηg
περτoγ1g, η συγγραφ6αq, με β&oη τιq ωg τcbρα

6ρευνεg, προoδιορiζει την Σκυδρα.

Tελοg oτο E' κεφdλαιο η

Ιδιαiτερο κεφ&λαιο απoτελεi η αν6δειξη
τηq διαμ6 ρφ ωση ζ τoυ αρxαιολογικor5 1ιil ρoυ οτην
'Eδεooα, πoυ 6γινε πρ6oφατα με αφορμη την
καταoκευη τηq oδικηg παρ&καμψηg τηq π6λτ19

απ6 την εθvικη oδ6 Θεooαλoνiκηq-Φλιbριναq,

η oπoiα 6φερε στο φωζ τα ν6α αρ1αιολoγικd
ευρηματα.

Γενικd το βιβλto αποτελεi μια πoλfτιμη
, κα1 χρησιμη εργαοiα για 6λoυ9 που αo1oλο6νται

συγγραφεαξ 
μ' την ιoτoρικη 6ρευνα τηc,πεpιoγf1g μαζ.
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...β'βλ[α που δεν πq€πει^ι)α λεiπουν απ6
την βιβλιoθixη σαζ

ΕYΣΤΑΘΙoY ΣTOYΓΙΑNΙYAKΗ

ΙΣTΟPΙA TtΙΣ ΠΟΛEΩΣ NAΟYΣIΙΣ
ΑΠo ΤΗΣ ΙΔPYΣΕΩΣ MEXΡΙ ΤΗΣ KAΤΑΣTΡOΦΗΣ

ΤΗΣ Τo !822
(κaτa AΝΕKΔoΤoN ΣXEΔΙΑΣMΑ Δ. ΠΛAΤΑΡΙΔoY)

Σε}'. 270' τιψη 2a€

ffi

NAOYΣA, 19ag-20og αι.
Συλλογιx6 fργο πoυ παQoυοιι1,ξει πτυγ€g τηζ ιστoQiαg τηg
πdληE μετd, τηγ χαταστροφ{ τηE τo 1822 xατ μdχQ, τογ B'

Παγxdοpιιo π6λεμo

Σε}'414, τιlιη25 € (1αρτ6δ.) & 30 € (παγιΙδ.)

ΔΙΙMHTpH BΔΑxoY

[Ι AΙγAΦOΡA MoY
Mια ιδιαιτdρωg ενδιαφ6ρoυσα αφ!iγηση τoυ γtα π6γτε
τετραετ(εE δημι1ρxoυ Νd,oυoαζ, πoυ φωτ(ξει πoλλdg

πτυγ{'gτηE οιiγ1ρoγηζ ιοτορ(αg τηg πdληg, αλλd χαι τηζ
Eλλdδαg γεvιx6τερα.
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