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Σημεfωμα τηS ΣιjγταξηE

Αyαπητo[ φ[λοι
Mε τo τεδxoq πoυ κρατατε oτα ytρια αα 

-c

τo περιοδικo μαq μπα[νει στoν 33" yρδνo τηζ συ_

νεyρδg και αδια)'ειπτηq κυκλοφoρfαq τoυ' στηριy-

μtνo ατην αyαπη δλων oαq, με την oπofα ελπ[ζoυ-

με να τo πεμβαλετε καΙ τα επδμενα yρδνια. Mε
την ευκαιρiα oαg yνωρiζoυμε 6τl με προlτoβoυλlα
τηq Δημδoιαq Βιβλιoθηκηg Β6ρomq [yει ολοκλη-

ροlθεl η ψηφιoποiηαη oλων ταlν παλιδν τευycbν

τoυ και oε λ[yo καιρ6 θα εiναι διαθ6olμα ατο δια-
δ[κτυο yια τoν καθtνα πoυ επlθυμε[ να ανατρtξει
oτι'c oελ[δεg τoυg. Λεπτoμtρειεq αρyδτερα...

Σαg yνωρlζoυμε επ[oηg 6τι ριε απoφααη
τoυ Διοικητικoδ Συμβoυλ[oυ 6xει καθoριoτεl η
Κυρlακη Ι4 Mαρτ[oυ 20Ι0 ωq μ!ρα τηq Tακτι-

κηg Γενικηg Συνiλευoηg τηq Εταιρεlαq μαg, κατα
την oτoiα θα διεξαyθoδν καl oι εκλοytq yια την

αναδεl -(η τoυ νtoυ Διoικητικοδ Συμβoυλ[oυ. Λε-
πτoμ6ρειε9 yια την cbρα και τoν τoπo θα ανακoι-
νωθoδν ατoν τoπικo τδπo εκ καιρcb.

Ευyαριoτoυμε 6λoυ9 δooυq ανταπoκρ[-
θηκαν oτην iκκληoi μos yru εξδφληoη των συν-

δρoμcilν τoυζ Ιtαι να υπενθυμlαoυμε ατoυq κξεxα-
αιαρηδεq> oτι oι oυνδρoμ69 αυτ6q ε[ναι oι μ6νoι
πδρoι πoυ oυντηροδν αυτην την 6κδooη' yι' αυτo

αg oπειiooυν...
Καλη κα"ι δημιoυρyικη xρoνlα yια δλoυg!

Διαxiνηαη πεQιoδιχ6y
Eμβιiοματα συyδQoμ6ζ:
ΑλiξανδqoE Oιxoνιiμoυ
Kαρανd,τοιoυ 2, Nι1,oυoα, TK 59200, τη}'.2332029380
Δημoτιπτf Bιβλιoθrjxη Nιioυααg
Σoλωμoιi 3, TK 59200, τηΧ. 2332024102

Περιoδικι1 και βιβλiα απoοτfλλονται
τα1υδρομικ6 με αντικαταβoλη
Eiναι διαθ€oιμα 6λα τα παλιd τεf1η τoυ περιoδικoιi

για να oυμπληρciloετε ενδε1oμ6νωq τιq ελλεi
σαζ.

"l{ΙAoYΣTA"
TPΙMIΙNΙ{ tΙΕPΙoΔΙKH EKΔoΣΙΙ
THΣ ΙΙOΛΙTΙΣTΙKΗΣ ETAΙPEΙAΣ NAolΣAΣ
,,ANAΣTAΣΙOΣ MΙΧΑHΛ o ΛoΓΙoΣ''

oKTΩBPΙoΣ - ΔEKEMBPΙOΣ 2009
E'τοg 33ο - Tεf1οg 129, ΑριΘμdg ΙSSN: 11Ο6 2118

ΙΔPYΓEΣ: Σι1λλογοq Απoφo[τοlν N(ioι)σαζ, (+)oδυoοει1g Nτιγιjπιlι-'-
λos

ΙΔΙOKTHΣLA,: ΠOΛΙTΙΣTΙKΗΣ ΕTΑΙPEΙΑΣ NΑoΥΣΑΣ
ΕKΔoTHΣ: Αλdξανδροg oιzονιiμοιl. πριjεδροg Δ.Σ.

ΣYNTAKTΙKH ΕΠΙTPoΠΗ: oιxοr'6μιoυ Αλ6ξcrr,δροg, Kιrρατοιι1;ληg
Γκiνι,ηg' Στoiδηg Πdτροg, Yφαr'τ(δηg Α1ιλλ6αE, Kιrραγιανι'οπofλoιl
Σιlφ[ιr, Πιιναγκrlτ[δηg Kιiloταg, Πετριi Δclνα.

ΓPΑΦEΙA ΠEΡΙoΔΙKoY - ΠΛHΡoΦoPΙEΣ:
-Δημοτιιrj Bι[3λιoθr'ixη Nιiουιταg
Διον. Σoλωμοιi 3 T.K. 59200 NΑOYΣA, τηΧ.2332024102
-Aλεξ. oιπoνdμoυ, Kαρciνι1'τοιoυ 2, 59200 Nιioυoα, τη}". 22332Ο2938Ο

ΑNΤlΠΡoΣΩΠoΣ BΕPOLξΣ:
ΓιιiννηE Kαρατoκilληg - Γεοlπ6νoE τηλ. 2331ιl60331

ΦΩTOΓPAΦLΔ EΞΩΦYΛΛOY: Eλατιiδαοοg ατο Σ6λι

ΗΛEKTPONΙKΗ ΣEΛΙΔoΙΙoΙΗΣH:
Xρ{oτo< Πραoziδη-c τηλ. 235302428'7

YΠEYΘtΝoΣ TYΠOΓPAΦEΙOY:
ΗΛKoΣ Φ. - PΑΛΛΗΣ K. & ΣΙΑ o.E.
3o 1λμ. Nιioιlααg _ Σ.Σ. Niroυocrg. Tηλ - Φαξ 2332027638
H ουνταιτιπri επιτρoπli τoυ πεqιοδιxo{ δεv φiqει παμ(α ευΘrjνη για
τα ενυπιiγραφα xε(μενα πoυ δημoαιεrjονται. Tην ευθfνη φdρει ο

υπoγριiφων τo ιε(μενο.

μo1{αταλoγoE εχooσεωγ
πoυ διατfΘεγται σ"fi6 την Π. E. NιiουoαE

Tιμι| τε{1ουg: 5.00€

E. Στουγιαννιiιη: Ιοτoq(α τηE πιiλεωg Nαotjοη5 20.00€

Συλλογιxιig τι1μοE: Nιiουοα, 19ο5-20ο5 αι. 25.00€

(Σπληqιi εξι6φυλλο) 30.00€

Δ. Bλιi1oυ: ΙΙ ANAΦOPA MΟY 20.00€



Ev σιIvToμiα'''

Πoικιλfα εκδηλciloεοlν' πoλιτιoτικcbν, αθλητικcbν κα"ι ...αλλων' ριε Nαoυoα[ου-Q
(πρCυταy(υνπτ6g> η ναουoα[ικα θtματα' εlyαμε και τo τελευτα"[cl τρlμηνo του yρδνου που tφυyε κc:ιι

μιαλloτα αρκετ69 oε διεθνtg επ[πεδο. Κoρυφα[εg' μεταξδ αυτcbν' η πα'ναoυσα'i'κη κινητοποfηoη yιcl'

την ιl/ηφtoπo[ηoη τcον βιβλiων τηq βιβλιοθioηg 'ηs 
Ευξε[νoυ Λ6αyηq, και τα εyκαfνια τoυ trιεyαλοιl

κλε ι oτ οι|l Κo λυ 7ι β η τη ρ [ ου o λυ μπ ι ακ ω ν π ρ o δ ι αy ρ αφ cilν.

<iOνειρo Kαλoκαιρινηζ νri1ταq>
απ6 τo 1" Γυμνιioιο l\ιiουoαq

Τo παoiγνωoτo θεατρικ6 fργo του oυiλιαμ
Σαiξπηρ (oNEΙΡo KΑΛOKΑΙPΙNΗΣ
NYXTΑΣ) παρουoiαoε oτo Δημoτικ6 Θ6ατρο
oτα μ6oα oκτωβρioυ η θεατρικη oμdδα τoυ 1u''

Γυμναoioυ τηq π6λη9 βαζ, βε την καλλιτεxνικη
επιμ6λεια (oκηνoθεoiα, oκηνoγραφiα,
ενδυματoλογiα) τηg καθηγητριαq Κατερiνα-q
Mπ6oκoυ, μoυoικη or1νθεoη Απooτ. Zαφειρioυ
και επιμ6λεια ηxoυ Π6τρ. ΣτoTδη. Τα παιδιd
oτdθηκαν oτο ιlψοq τoυ δfoκολου 6ργoυ και
6λoι oι oυντελεοτ6ζ καταχειρoκρoτηθηκαν.

Tραγofδηoαν οι Xρrioα 0ικον6μου,
Eλιo. Παναγιωτiδoυ, Aντ. Σταυρiδου και
Eυδ. Toουκαλd. Toυg ρ6λουq ερμηνευoαν
oι μαθητ69-τριεζ: Mαρ. Kοτοιdμπαoη,
Αλεξ. T6oκα, Γιαν. Koτ6πoυλοq, Kων.
Kυριακiδου, Δημ. Ανθ6πoυλο9, Γιαw.
Mητταq, Xρηoτ. Παλdκαg, Boρβ.
Παραοτατiδoυ, Eλιo. Παναγιcοτiδoυ, Αντ.
Mαρκοβiτη' Ευδ. Tooυκαλd, Kιboταq Tdνοg,
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Nιbνταq Γoυo6πoυλoq, Kων. Mdντoιog, Aναγ.
Θεo1dρηq, Δημ. Ανθ6πουλo9, Kων. Niκoυ,

Mαρiα Xατξ1δημου, Αλεξ.
Toαμποιiρη, Aντ. Σταυρiδoυ,
Αναoτ. Στοiδηg, Mαριανθ.
Σεραφεiμ, Xρtioα 0ικον6μου,
Eλ. Θεoδωρoπoriλου και Αιη,lα

Tοαπακtδοιl.

o <<πρ6oωπ0ζ)> oε fκΘεoη

φωτoγραφiαξ στη\' .{Θηνα.

.,' ιη, τoν γενικ6τερο τiτλo
<<other world's soιlι etlirs-

:;; κατd κ6oμιο εr'θδμιιo>>. εγιι,ε
,;:::::," οτην γκαλερi Τ.Α.F(Τhe Aι1

Foundation) oτo λ4oι'αoτηρdκι
6κθεoη φωτoγραφiαg, 6πoυ προβλr1θηκαν
θργα Ελληνων φωτογρdφιυr'. Στη μιια απ6
τιq δεκατρεiq αiθουoε-c , εκτ6θτ1καr' απo
τoν καταξιωμ6νο φωτoγρdφο Γερiιoιμιo
1\ε6φυτo δcbδεκα αoπρ6μαυρεc φιυτoγραφiεg
με θθμα τον <πρ6ocοπο>, απo το δριilμεr'o
<Mποfλεg>>. Tα κdδρα, αναρτημιd\'α σε oκoτειι,η
αiθoυoα, φωτiζovταν με 6να πριοτoτυπo
τρ6πο που αναδεiKvυε την μυoτηρια.κη



oμoρφιd τηζ πρoσωπiδαg,
εντυπωoιd,ζoνταg τoυg

επιoκfπτεg. Η 6κθεoη αυτη

θα παρoυoιαoτεt κα1 στη

Ι.,]αουoα τηg περiοδο τηg

φετινηq Αποκρι0q.

Πανελληνιoι αγd)νεζ
oρεινηζ πoδηλαοiαq

Mε μεγdλη επιτυxiα
διεξηxθη ο 2''' Πανελληνιoq
Aγcbναq oρεινηq
Πoδηλαoiαq <NΑOUSSA
MTB 2009)), που

διoργd,νωoε o Πoδηλατικ6q :.]:: ]..:: ']

και Φυoιολατρικoq
oμιλoq ΤrJdoυoαq υπ6 την

αιγiδα τoυ Δημoυ Nαoυoαg, με συμμετoχη 80

αθλητcbν απ6 6λη την Eλλdδα. Δεfτερoq oτην

γενικη κατ&ταξη και πρωτog oτην κατηγoρiα

εντυπωσιασε με
την επ(δooη τoυ.

oλoι πdντωg οι
oυμμετ61οντε9 6φυγαν

'ii 
με τιζ καλιiτερεq
εντυπΦoειq για τl]ν
d,ρτια διοργd,νωoη,

την μoναδικη ομoρφιd
τηq τoπoθεoiαg και τιq
τε1νικ6q ιδιαιτερ6τ11τεq

τηq διαδρoμηq.
oι Σαμαρεiτεq

του τμηματοq E'E,.Σ.
τηg π6λη9 μαg

nl
n*.,...

συμπαραστd,θηκαν με τoν εξοπλιoμ6 και τιq

μιiloειq τoυξ για Πρcbτεq Boηθειεq

o 6μιλοq <<Aριiπιτoα)> στην Bοoτ6νη
και στo M6ντρεαλ

Τα μ6λη τoυ oμiλου Περιβiι,λλοντoζ και

Πoλιτιoμoιi (AΡAΠΙΤΣA> oυμμετεi1αν oτιg

εoρταoτικ6q εκδηλcboειζ για την ουμπληρωoη

1OO p6νων απ6 την iδρυoη του oυλλ6γου

των Nαουoαiων τηg Booτ6νη9' Mε την

εμφdνιoη των χορευτcilν τηg (APΑΠΙTΣAΣ)'

H απooτολη κατ0 την παραμoνη τηζ στην

Bοoτ6νη ξεναγηθηκε oτα αξιoθθατα τηg

π6ληq, στo παγεπιoτημιο τoυ X&ρβαρντ κ'α

.Eπιoκ6φθηκε την Ι''Ι6α Y6ρκη Kαι στην oυν61εια

ανα1ιbρηoε για τo M6ντρεαλ του Kαναδ6, 6πoυ

θλαβε μ6ρoζ στο 1" Συνθδριo τηq Παμποντιακηg

oμοoπονδiαζ τηζ B. Αμερικηq'

o Δημoq |{ιioυoαq τiμηoε τo Θιiνο
Mητoαλα

Tο Σdββατo 17 oκτωβρiου, ημθρα
απελευθ6ρωσηζ τηg Nd,oυoαq, oτo κατ6μεoτο

Δr1μoτικ6 Θθατρo, ο καταξιωμ6νo9 διεθνcilg

oυμπoλtτηq μαq κιΘαρioταq Θdνοq Mητoαλαq,

..:

w*ffirysry..',,,,,,,,,,Υξ'€. ''

Yffi*ffi.
ffifl.."##ffi*' 

,''.1 offirηoη μi"δffiυα xαρdq και νοoταλγiαg

για την πατρtδα τoυζ, πoυ ξαναζωντdνευε

μπροoτd τουq, ηταν θκδηλη στoυζ απ6δημoυ9

Nαουoαiουq.



πλαιoιωμ6νoq απ6 τoυg μoυoικoriq
του κoυαρτ6τoυ 6γ1oρδων τηq

Φιλαρμονικηq oρμoτραζ τηζ Σ6φια9,
6δωoε 6να μιoναδικ6 ρεoιτdλ κιθd,ραq,

αποoπcbνταζ τα χειρoκροτη ματα 6λων

για τη 0ψoγη τε1νικη και ερμηνεiα
το1).

o Δημαρxοq N6oυoαq κ. Aν.
Kαραμπατζ6q, αφoιi αναφ6ρθηκε oτo
πλοrjoιο βιoγραφικ6 του, τ6νιoε 6τι
ο Θdνοg Mητoαλαq θεωρεiται 6ναg

απ6 τουg oη μαντικ6τερoυζ'Ε,λληνεg
καλλιτ61νε9 τηg κλαoικηg κιθdραq, με
πoλλ& διεθνη βραβεiα και υπoτρoφiεq
απ6 νεαρη ηλικiα, εμφανioειq oε
πολλ6q χCbρεζ, oυνεργαoiεq με
ελληνικ69 καt ευρωπαTκ69 oρ1ηoτρεq
και τoυ απθνειμε τιμητικη πλακ6τα για την
πoλυετη πρooφoρd τoυ στην μoυoικη και τoν
πoλιτιoμ6 τηg Ndουoαg.

Συναυλiα με την Dolores Scοtt
Απ6 τον <Σriλλoγo Φiλων τηq Moυoικηq>

N.Hμαθiαq διoργανιbθηκε στo μoυoικ6 καφενεiο
(ΣEΙPΙoΣ)> μια διαφoρετικη oυναυλiα με την
DOLORES SCOTT, η οπoiα θεωρεiται μια
απ6 τιg πλfoν ενδιαφ6ρουσεζ φυσloγνωμiεg
τηg oriγ1ρονηζ μoυσικηq του Σικd,γου με 6ργα

Blues, R&B' Jazz, Snow Tanes, Gοspel και Ρop.

Yπoδoxη τηξ oλυμπιακηζ φλ6γα9
Mε ιδιαiτερη λαμπρ6τητα και επioημη

τελετη, 6γινε η υπoδοxη τηg Φλ6γαζ των
Xειμερινιbν oλυ μιπιακιbν ξcbνων
τoυ Bανκο6βερ oτη ]',Ιd,ουoα.

Η λαμπαδηδρoμiα κατ6ληξε
oτην Πλατεiα Kαρατdoου 6πoυ
την υποδ61θηκαν οι Αρ1fg με
επικεφαληg τo Δημαρ1o, o oποiοg

1αιρ6τιοε τoυζ εκπροocbπoυg τηg

Διεθνof g oλυμπιακηq Eπιτρoπηg
l(αι τηζ Kαναδικηq πρεoβεiαq πoυ
τη oυν6δευαν. H Φιλαρμoνικη
Eταιρεiα Ndoυoαq απθδωoε τιμ69
και οι εκδηλωoειq oυνε1ioτηκαν

με παραδooιακοfq 1oρorig απ6
τoν 6μιλo (APΑΠΙTΣΑ> και τoν

6

(ΠYPΣo). Kανεiq β6βαια δεν κατdλαβε τι
δoυλειd εi1αν oτη ουγκεκριμ6ι,η εκδηλωoη οι
Mποδλεq, ωq εr5ζωνoι φρoυροi του Mνημεiου
τoυ Aγvιboτoυ Στρατιιbτoυ, δiπλα στoυζ αθλητ69

με τιζ αλπικ6q αθλητικ6q φ6ρμεq!

Συνιiντηoη χoρωδιιirν των KAΠH
Στιq αρx6g τoυ }',Ιofμβρη, μ6oα oε

εγκdρδια ατμ6oφαιρα, dγινε t1 oυl,αντηoη
τcυν 1ορωδιcbν τoυ KΑΠH Ndoυoαg και τoυ
KAΠH Mελιoooxωρiου. Στην κατdμεoτη
αiθουoα εκδηλιbοεων τoυ KΑΠΗ, τα μ6λη
τoυ KΑΠΗ Mελιooo1cορiου παρουoiαoαν τo

πρ6γραμμα τoυζ με 6ργα ελληr,cυν oυt,θετcbν

και ακoλοfθηoαν oι 1ορωδοi τηq Ndoυοαq υπ6
την Δ/νoη του Nικ. Kαλλιδdκη. Ακολοfθηoε

&



oυζητηoη για την περαιτ6ρω orioφιξη των
ox6oεων των δriο KΑΠΗ και η oυνdντηoη
oλοκληρcbθηκε

oμιλiα με oιKoνoμικ6 Θfμα απ6 τoν τ.
Δημαρxo κ.Δημ.Bλιixο.

Mια dκρωq ενδιαφ6ρουοα oμιλiα απ6 τoν τ.

Δημαρxο κ. Δημητρη Bλdxο θγινε oτην Eoτiα
Mουoιilν, με τiτλo "Aπ6 το xρυo6 καν6να oτην

παγκoσμιoπoiηoη κα1 στo κραχ τoυ 2Ο08". H
εκδηλωoη εντd,oooνταν, 6πω9 ανθφερε oτον
πρ6λογo τoυ ο πρ6εδρo9 του Συλλ6γου Φiλων
τηg Moυoικηζ κ. oρδoυλiδηζ, στη oειρd
θεμdτων με διd,φορουg oμιλητ6ζ πoυ ετοιμdζει o

ofλλoγοg με γενικ6 τiτλo
"Ανoικτ6 Πανεπιoτη μιο".
Mε oαφηνεια και
γλαφυρ6τητα o κ.

Bλd1oq αναφ6ρθηκε στιζ
οικoνoμικ69 oυναλλαγ69
των ανθρcbπων απ6
την αρ1αι6τητα μ61ρι
oημερα (ανταλλαγη
πρoT6ντων, πoλriτιμα

μ6ταλλα - νoμioματα,

1αρτoνoμioματα)
αναλfoνταq τιg

οικoνoμικ6q θεωρiεg που
θγιvαν πρdξη τoν 19o και
20" αιcbνα oτoν πλανητη,

με αποκορf φωμα την παγκoσμιoπoιημ6νη
oικoνoμiα, που ξεκιν6 μετd τη ληξη τoυ 2"'

κοoμioυ πoλ€μoυ, με την iδρυoη τηq

Παγκ6oμιαq Tραπεζαg και τoυ

Διεθνoιig Nομιoματικοri Tαμεiου.
o κ. Bλ6xoq αv6λυoε την διαδρομη
των oικoνoμικcbν oυoτημdτων πoυ
κυριdρμoαν στη μεταπoλεμικη
Eυριbπη (απ6 τον K6ινg oτoν
Σμιθ) ενιb εξ6φραoε τη θ6oη 6τι τo
of oτη μα τηq Σooιαλδη μοκρατiαq
στην μεταπoλεμικη Δυτικη Eυρcilπη

υπηρξε αυτ6 πoυ 6φερε την
oικoνoμικη ευημερiα, oε αντiθεoη

με τoν oημεριν6 εφαρμoζ6μενο
νεoφιλελευθεριoμ6.

H βραδιd oλoκληριbθηκε μoυoικd
με την Mαρiα Π6τκoυ oτo πιd,νo και
την Mαρiνα Γκoργκ6τσε στo βιολi.

<Aπ6 την Αργυρoδπoλη oτo
...Διαδiκτυo>

Mε τiτλo <Απ6 την Aργυροriπολη oτo
...Διαδiκτυο>, η Eιiξεινog Λ6oxη, oε oυνεργαoiα

με τη Σ1oλικη Bιβλιoθηκη του 2oυ Γυμναoioυ,
oργ6νωoε oτo δημoτικ6 θ6ατρο εκδηλωoη με
oκοπ6 την oιKoνoμικη ενio1υση τoυ oυλλ6γου

στην πρoσπdθεια πoυ καταβdλλει για τη

ψηφιoποiηoη των βιβλiων τηg Αργυροfποληg,
που αυτη τη oτιγμη <αργoπεθαiνoυν>> και

xρηζουν dμεoηg παρ6μβαoηζ για τη δι&oωoη

., . g,a ..
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τoυζ. Πρ6κειται για 972 τoμoυc, (απ6 τουq 5.000

πoυ αρ1ικd, εi1αν μεταφερθεi) που αποτελoriν τα

μoναδικd ζωντανd υπoλεiμματα τηζ παιδεiαg και
του ελληνικοf πoλιτιoμοr1 τηq Aνατoληq..

Η αiθουoα ηταν κατdμεoτη απ6 κ6oμo πoυ

παρακoλoriθηoε την εκδηλωoη oε φορτιoμ6νη
συγκινησιακd, ατμ6oφαιρα απ6 τιq εικ6νεq και
τιg μνημεq του παρελθ6ντo9, oυμμετεt1αν δε

o' αυτην, εκτ6q απ6 τα τμηματα τηq Eυξεiνου
Λ6oxηg ,o oμιλoq <Αρdπιτoα>, o ofλλογοg
Bλd1ων, oι αΓενiτoαρoι και Mποfλεg>, τo

Λfκειo Ε,λληνiδων N6oυoαg και o <<Πυρo6q>.

'oπωq τ6νιoε στo χαιρετιoμ6 τoυ ο πρ6εδρo9

τηq Eυξεiνου Λ6o1η9 κ. Θ. Tεληγιαwiδηg, <...

ωg απ6γoνoι των Tραντελληνων τoυ Π6ντoυ,

ακoλoυθcbνταζ τo χρ6oζ τιμηq 6λων εκεiνων
που dφηoαν τα υπd,ρ1oντd τoυq προκειμ6νου
να μεταφ6ρoυν τα oπdνια βιβλiα του

Φροντιoτηρioυ τηq Αργυρofπoληq τoυ Π6ντου,

κρατ6με doβεoτη τη φλ6γα και εντεtνoυμε
τιq πρooπdθει6q μαg για τη oυντηρηoη,
αποκατd'oταση και ψηφιoπoiηοη των μοναδικιilν
αυτιilν βιβλiων...>.

Ανdμεoα στo χoρευτικ6 πρ6γραμμα κ6θε
oυλλ6γου o φιλ6λoγoq κ. ΣτοTδηg πρ6βαλε
εικ6νε9 απ6 τον Π6ντo και τη μεταφορd, των

βιβλiων απo την Aργυροriπολη oτη Ndoυoα,
παρoυoιdζoνταq παρdλληλα ενδιαφ6ροντα
ιoτορικ& oτoι1εiα για τη βιβλιοθηκη και τη ζcυη

τηq Aργυρoriποληg του Π6ντου oτα xρ6νια τηg

ακμηζ τηg. Aπdγγειλε η Σεβαoτη Δfλλιoυ, ενcil

το θεατρικ6 εργαoτηρι τηg Ευξεiνoυ Λ6oμq oε

επιμ6λεια τηq θεατρολ6γoυ Kατερtναg T6μτoη

παρουoiαoε τo τραγoriδι
<Πdρθεν η Pωμανiα>
oε μoρφη θεατρικof
σκετζ. Συμμετεi1αν
οι Αιη,α Ληφot1oη,

Κοτζαγιιbργη Mαρiα,
Eιρηνη Kοτζαγιιbργη,
Kατερiνα, Θεοδωροπof λoυ
Eιρηνη Mαυρομdτη,
Eλευθερiα Δdιoυ και
Aφρoδiτη Λαφdρα. Tη

I

γενικη επιμ6λεια τηq παρdoταoηq εixαν οι
Π6τρo9 ΣτoTδηq, Xαρd Kοoμiδου και Bdoω
Καραγιαwοπofλoυ.

Στην εκδηλωoη παραβρ6θηκαν οι τoπικοi
πoλιτικoi παρd,γoντεq, o δε νoμ6ρ1ηg ανfφερε
6τι η Noμαρ1ιακη Aυτοδιοiκηoη υπ6γραψε ηδη
oriμβαoη με τo ΑΠΘ με oκoπ6 τη ψηφιoπoiηoη
των βιβλiων cboτε να δoθεi η δυνατ6τητα σε

dτομα απ6 6λo τoν κ6oμo να 61oυν πρ6oβαoη
oε αυτd. o δημαρ1οg αναφ6ρθηKε στην
πολιτιoτικη oriμπραξη για τον κoιν6 αυτ6
oτ61ο και oημεiωoε 6τι <εiναι oειρd μαζ να
επιτελ6ooυμε τo δικ6 μαq 1ρ6o9>.

'oΣαν την παλι6' μπoυιfiτ...''
o Σriλλoγog Φiλων Moυoικηq Hμαθtαq, oτο

πλαioιo των πoλιτιoτικcbν και καλλιτεxvικιilν

μουoικιbν τoυ εκδηλcbσεων' διoργdνωoε μια
6μορφη μoυoικη βραδιd oτo <KΙoΣKΙ> με
τoν ναoυσαio oυνθfτη Niκo oρδoυλiδη, με
τoν γενικ6 τiτλo <Σαν τηr, παλιd μπoυd,τ...) H
εκδηλωοη περιελ0μβανε μ6ρo9 τηq oυνθετικηq
δoυλει&q τoυ Niκου oρδουλiδη καθιbg και
τραγor5δια απ6 το ευρf λαTκ6 ρεπερτ6ριο, με
oτ61o, π6ρα απ6 την παρoυσiαoη τηq δoυλειdg
τoυ ν6oυ oυνθ6τη oτο κοιν6 τηg Ndoυoαq,
να ξυπvηoει μνημεg τραγουδιcbν διαφ6ρων
αιoθητικιilν ειδcilν τα oπoiα δε 1αiρουν μεγdληg
εμπορικηq εκμετd,λλευσηζ και πρocbθηoηq.

Tραγofδηoαν η Mαρiα Π6τκου και ο Niκoq
oρδουλiδηq, ενcb oτην oρ1ηοτρα 6παιξαν oι
Mιxd\q KαλαΤτζηq (μπoυζoriκι), Γιdwηq
Περιoορdτηq (μπoυζor5κι), Δημητρηg Τυxdλαq
(κιθdρα) και Niκoq oρδoυλiδηq (πιdνο).



Πανηγυρικιi εγκαiνια
του κλειoτo6
κoλυμβητηρiου

'Ενα 6νειρο 50 ετιilν των
κατοiκων τηg π6ληq μαg,
6γινε πραγματικ6τητα τl1ν

Κυριακη 20 Δεκεμβρiου.
Mε επιoημ6τητα και
σε παvllγυρικ6 κλiμα
εγκαινι0oτηκε τo ν6o Kλειoτ6
Κολυμβητηριο, oλυμπιακcbν
προδιαγραφcbν απ6 ην
Yφυπoυργ6 Eoωτερικcbν,
Απoκ6ντρωσηζ και
Hλεκτρoνικηq Διακυβθρνησηζ
κα Θεoδιbρα Τζdκρη.

o δημαρxog κ.

Kαραμπατζ6g αναφfρθηKε στo ιoτoρικ6 τηq

προoπdθειαζ l(ατασκευηg του Koλυμβητηρioυ
και ευ1αρioτηoε 6λου9 6ooυ9 εμπνεtioτηκαν,
υποoτηριξαν και βoηθησαν τoν δfoκoλo και
επiπoνo αγιilνα oλoκληρωoηg εν69 6ργoυ
ορ6oημου oτη oιiγ1ρονη Ιoτoρiα τηq Ndoυoαq,

με πριilτο τoν αεiμνηoτo δωρητη Kων/νo
BαTνανiδη, πoυ απ6 τη δεκαετiα τoυ 1950

ακ6μα πρoo6φερε τα πp(ι,-lτα 1ρηματα για να
κατασκευαoτεi κoλυμβητηριo oτη Nd,oυoα.
Kαταληγoνταq εξ6φρασε την ευ1η 6τι το
κoλυμβητηριo, με τη oτηριξη 6λων, μπορεi να
προoφ6ρει πολλd κoινωνικd', τουριoτικd και
αθλητικd, oφθλr1 oτoν τ0πo.

To εoρταoτικ6 πρ6γραμμα των
εγκαινiων oυμμετεi1ε η ομdδα 1oρori
"Eρfθεια" τηq Σxoληq Mπαλθτoυ τηg

Εoτiαq Moυoιilν σε χoρoγραφtα τηg

Ξανθiππηg Παπαδoποrjλου, (16ρεψαν οι
Kων/να Σor51ρα, Kικη Παρiζα, Kων/να
Θαναooι1λη, Zαφειρioυ Zαφειρof λα,
Ξανθiππη Παπαδoποliλoυ), αθλητριεq
τηq oμdδαq oυγ1ρoνιoμθνηg
κολriμβηoηq του ΠανoερραTκo6,
αθλητ69 του Αρη Θεooαλoνiκηζ κα1

τηg ομdδαg π6λο Πτoλεμαiδαq καθιbg
και οι'Eλενα και τη Φ6νια Toικιτiκου,
που ηταν Kαι παρoυσιdoτριεq τηq

εκδηλωoηg.

o 6μιλoq "Γενiτοαρoι και Mπoιiλεg"
στην Aυoτρiα

Mια ακ6μη <διεθνη> απooτoλη oλoκληρωoε

με επιτυxiα o'oμιλoq <Γενiτoαρoι και Mπoriλεq>
oυμμετ61oνταζ στιζ Xριoτoυγεwιdτικεq
εo ρταoτικ69 εκδη λcilοειζ στo Σd,λτoμπoυ ργκ τη ζ
Aυoτρiαq τo τετραημιερo 18-21 Δεκεμβρioυ.
Παρ6λo το 1ι6νι και τιζ εξαιρετικd xαμηλ66
θερμoκραoiεg (-Ι 5" ) oι 1oρευτfg μαg
ενθoυoiαoαν τo κoιν6 με την εμφdνιoη τoυζ Kαι
τoυq ζητηθηKε να ...επαν6λθoυν τo καλoκαfρι.

Πiιντα τ6τoια.

't:i ι,* rY, q,''
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BIBΛIOΘHKΗ... ΠoIHMΑ
ΣTo ΓIANNΑKOXΩPI

τoυ Γιι6ργoυ Aγγελιδιixη
Δημoοιoγqιiφoυ

Στην xορυφη του Βερριiου αxαρφld'λωσε τo Γιανναxοyωρι, lιεταoy"ηματξoνταE τcl πρoβλημιατα τoυ

παρελθ6ντoζ 21αl τoυ παρ6ντ0ζ τoυ σε μια δυναριιxη yνiloηg xο"ι αoφ[αg, π()υ χ()'τ(tφ6ρνει να σχε-

διd'oει τo ριελλoν ?tαι yα xαταoτηoει τo δημoτιx6 διαμ6ριoμα πρ6τυπ0 συνεQy(1'o/αg" oι xd"τοιxοi
τoυ, (ινθρωπoι τoυ ρι6yθου, xοντd' oτη φ6oη χαι στoυζ yαλαρotE ρυθριotg τηζ' με περιοριoμiνεg
επιλoy6E, απoφd'αιoclν να διαν6ooυν τo <LιαQαθcilνιο, μιαg βιβλιοθ4xηE χαι να βρεθοι1ν αε λεωφ6qo
πολιτιoτιxfiE ανd'πτυξηE xαι δηριιουρy[αE. Για τα παιδιd' τουg! Για 6λουg!

Mε πρωτοοτdτη τον τoπιx6 πoλιτι-
oτιN6 οιiλλoγo χαι ει"ιπνεUσπj, ,,υπo-

πινt1τη, χαι... εμπροoθoφυλαπrj τo
συγχωQtανd τoυg ποιt1τη Ηλ(α Tod1ο,
ε(παν <βιβλιoθηxη) χαι την dφτιαξαν!
Mε τη λειτουργιxi xρfoη τoυ παλιo{
xοιγoτιxοιj xαταoτjμιατog, μεταpι6ρ-
φσ_)σαν τt1ν ειxι1να τl'lζ πεQιoχrjg xαι
zατdφεραν να διilοουγ 1.ιια νι1α ξοlντd-
νια στο Γιανναzo1οlρι, μιια xαινoυQια, ,

ιilΘηoη στl'lν πολιτιoτιxη, zoινωνιx{
xαι, (σο)q, oιxoνoμιxη πQαγ|-ιατιχιiτl'1τα
τoυ τdπου τoυg.

Tα εγxα(νια τηζ δανειοτιzrj-( βιβλι-
oθ{zηg τoυ Πολιτιοτιxof Συλλιiγoυ
Γιανναxo1ωρfου ι1γιναν τo απdγευμα
τηg Kυριαx{< 11 oxτιυβρioυ, ;"ι6oα o' dνα γιoρ-
ταoτιN6 xλ(μα. Απιi νωρ(g τo πρω( ιjλo το xοlριd
rjταν oτο πιiδι, ο xαιρ6g βorjθηοε χαι ot πorx(
λεg εxδηλιi_lαειg πrjραν παγηγυQιχ6 xαραxτr]ρα.
Η λειτουργ(α τηg βιβλιοθrjxηg αποτελε[ αν,Qo-

γωνια(ο pιη1ανιoμιi οτr]ριξηg τ6oo τηg ι1ρευναg,

6οο xαι τηg διδαoxαλ(αg xαι γιJμιoε ιpυ16g oτο
Γιανναxo1ι6ρι. o Ηλ(αg Tοd1og εγdπγευοε τουζ
συγχιDQιανofg τoυ xαι ν"ατ6"φεQε γα τουg xd,νει
να.'' γρdψουν πoιrjpιατα!

Mε 1οqoιig απd τoπιxofg oυλλdγουg (,,Πυρ-
οdg" Nι1,oυσαζ y.αι πoλιτιοτιxo( οιiλλo^,,g1 Γιαι'-
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Kαι τo 6r,ομιιι rrυτi]< "|'iιβi'ιoθt1zη Hλiιι< Τιτd1οc"

ναxoxοlρioυ χαt Λευxαδfων) μπροoτd, oτo xτ(
Qιο τηζ βιβλιoΘr1xηg d.νoιξε η αυλα(α τcDν εγχ,αι-
ν(ιον xαι αzoλoιiθηοε αγιαομdq.

,,Σπουδα(α μιdρα για τo Γιαγναzo1ιilρι" χαQα-
xτrjριοε τα εγxαiνια τηg βιβλιoθixηg η πρdεδρog
τoυ τoπιχoιj πoλιτιoτιxo{ ουλλ6γου χ. Bo6λα
Φoυδofλη - Παπαδoπο{λoυ. oO πoλιτιοτιx6g
οιiλλoγog Γιανναxο1οlρ(oυ>r, τdνισε, r,οτη μιε.1d,-

λη πρooπdθειι1, του γtα τoγ πολιτιομιd. δραοτη-

ριoπoιιilνταg ιiλα τα μdλη χαι τoι': φ[7.οι,: του,
υλοποιε( οταθερd οτιi1ου< z"cιι ετιδιιoΞει: του,
πQιl)τo'τΟQιilr'τα: zιt ι αl'ατρ ε :τo\'τ(ι : δ ε δ ο μι ε ι,αr.



Oι επ(αη;"ιoι πρoοxεxλημι6νoι εξηραν τιζ πQo-
οπdθειεg των ανθρι6πων τoU πoλιτιστιxof oυλ-
λ6γoυ Γιανναxo1ωρ(ου χαι τoUζ ουνε1dρr1oαν

για τo εξαιρετιx6 απoτdλεoμια. Πdγω απ6 4.500
τ6μοι βιβλ(ων, περιοδιxι6ν χαt εφηl"ιεq(δων πε-

ριμι1νoυν αναγνιilοτεg, μιxρoι1g xαι μεγι1,λoυg,

για να τoυg ταξιδdψoυν οτη γνc6οη xαι την πλη-

ροφ6ρηoη.

O βoυλευτic x. Td,oog Σιδηρ6πουλog οημε(ω-
οε dτι τι1τοιεg προoπdθειεg, ιδια(τερα οε μιιxριi,

1ωριd, αξξoυν ιδια(τερηg oτrjριξηg, 1.ιεγαλ{τε-

ρr1g ευαιoθηo(αE xαι ενδιαφιJροντog.

o νoμdρxηg x. Kι6οταg Καραπαναγιωτfδηg
υπoγρdμμιοε 6τι τo Γιανναπο1ι6ρι 6βαλε πoλι1

Ψηλι1τoν πηxη, αλλd, με τιζ συγτoνιopι6νεg δρd-
σεLE των ανΘριi'lπων τoυ τα xατdφερε xαι δια-

βεβα(ωοε γtα τη οτrjριξη τηE νoμαQχ(α<. "Π6οα
xωριd οτην Eλλι1δα ε(1αν rj θα d1oυr,αυτri τγlν

ιxανοπo(ηοI, γα dxουν 6να φd,ρο πολιτιομoιi,

μια φωλιd πoυ θα τουζ δ(γει τη δυι,ατ6τητα πρ6-
οβαoηg oτη μdΘηoη χαL στη γνc6oη;r, αναριυτrj-
θηxε.

Xαιρετιομ6 τoυ νoμι1,ρxη Π6λλαg x. Mι1dλη
Kαραμdνη μετdφερε ο αντινoμd,Qχηζ χ. Xαρd-
λαμπog Παυλ(δηg, επιοημα(νoνταζ τη oυνε1η

με(ο;οη του αριΘpιoιj των αναγνωoτι6ν oτη 1ι6ρα
!-ιαζ χαι τo γενιxdτεQo παQαγχωνιομ6 του βιβλi
ου. T6νιοε την αγαγχαιdτητα οτtjριξηg τoυ' χα-
Θιi_lg xαι τoυ πoλυοη;,ιαντoυ xαι πoλυδιd,οτατου

ρdλου τιυν βιβλιoθηxι6ν. Για τo λdγο αυτd υπo-
οxdθηxε vα... ουpιβdλλει pιε βιβλ(α.

Στιg προlτοβουλ(εg τoυ oυλλ6γoυ χαt στιζ
πρoοπdθειεg δι1ο 1ρ6νων γtα τη δημιουργiα τηg

βιβλιοΘηz"ηg αναφ6ρΘηχε o δrjμαρ1og Ndoυοαg
x. Tdoοg Kαραμπατξdg. Eυ1ηΘηxε δε, να γ(νει
,,xαταφi.1ιo γνι6οηg xαι πνειiματog, xυιj.rιJλη ου-
νε1ofg δημιoυργiα<".

<Σημαντιxdτατor, 1αραxτrjριoε τo dργo ο εx-
παιδευτιx6ζ - ιστoQιχ6g x. Mανc6ληg Bαλοαμ(-
δηg oτην oμιλ(α τoU, υπoγQαμμ(oνταg τα πο}.-

χαπχα pιηνf ματα πoυ εxπι1pιπει. "Εδι6...rr, ε(πε,
,,...o πολιτιoμ6g d1ει ρ(ξεg xαι oφε(λει o τ6πog
γα αποδε(ξει 6τι xαι οrjμερα παραμ6νει φιλo-
μαΘfζ, φιλ6μoυoοg, xαλλιεργημdνη γη>' Yπo-
οτrjριξε 6τι <δεν λεfuoυγ απd τoυg μιxροιig xαι
dor1μουg τ6πουg οι δημιoυργor) χαι πρ6οΘεoε:
,,'oταγ αγαπrjοειg τον τ6πo σoυ τoν oι6ξειg, 6λε-

γαν oι παλιo(. Aυτ6g o dqωταg γεννdει ορι1,μα-

τα, ιδ6εg, Θdληοη, ευρr1ματιx6τητα' ιxαν6τητεζ,
δημιουργ(α". Σr1μιε(ωoε 6τι,,τι] 6ργo αυτd dτυ1ε

Η Αυλα(cι ανoi.,,ει...
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ηδη τηE xoινοlνιxηg απoδo1ljg, γιατi dxει χQησt-

μ6τητα, ιJ1ει προoπτιxη, προοβλdπει οε ανο(γ-

ματα στo xι6ρο τηg πα(δευoηg τοlν νιJων, αλλι1,

χαι τηζ διd β(ου μι1θηοηg". <... Αγαπητo( φfλoι
απ6 τo Γιανναxo1ι6ρι. Xαιρετiξoνταg την πQo-

οπι1,θειd οαg, εf1ομαι ατdρμoνα λειτουργ(α τηg

βιβλιoΘ{xηζ' ποU εγxαινιdξoυμε oημερα, για
τηγ πQoαγωγη τoυ τ6που χαι τl'lν εξυπηq6τηοη,
ανdπτυξη, ανdδειξη xαι ολοxληQωση πνευι.ια-
τιxι6ν ανΘρcilποlν, αλη θ ινιi_lν πQoσΟJπιχoτητων,

πoυ Θα τιμ{οoυν τογ τdπo.

Tα λ6για αυτd αxo{γoγταL βαρ{γδoυπα. Πι1,-

ντωq, δεν εiναι oυτoπιxd,, οιiτε απλd, oπτιμιoτιx6

γαqν(ριο1.ια του λ6γoυ. Θα φ6ρω παραδε(γματα:
'Eνα παιδ(, πoU η οιxoγι1νειd του ξεx(νηoε απιj
την Aγ(α Φωτεινf , λ[γo πdνω απ6 pιαg, ιJ1τιοε τη

βιβλιoθ{xη τηq Nι1,oυοαg. Kαι 6να dλλο παιδ(,

απ6το Γραμματιx6, ι1γινε πατριd,ρxηq οτην Kο:ν-

σταντινοfπολη, οε 1ρdνια δfοxoλα. Mια xαι μι-
λdμε για βιβλιoθ{xεζ xαι παιδιd, επιτρι1ψτε μoU
να αναφεQΘιil οε δυο αz6μα περιπτιilοειg:'Eνα
παιδ( απ6 την Koξd,νη, o Θεdδωρog - Γει6ργιog
Kαραγιdννηg, διdπρεψε στη Bιdννη xαι διετιj-
λεοε υποδιευΘυντηg τηζ αυτoχQατoριz{g βιβλι-
oθrjxηg, βουλευτrjg, xαΘηγητfg πανεπιoτt1pι(ου

xαι πρ6εδρoζ τηζ αxαδημiαg τηg Bιdννηg. Αλλd
χαι στα xαινοιiρια 1ρ6νια, ιiνα παιδ[, που γενν{-
Θηxε oτη Nd,oυoα,
o xαΘt1γητri; του
Α.Π.Θ.. N. Zα1α-
ρciπoυλo;. οι1uβου-
λog τoυ υπoυργo{
παιδε(α< x. Αροε-
νη. διευθυι'τrjg τιυν
εθνιzοlν βι βλιο-
Θηxuiv Ελλc1δοg.

εδιυoε φτερα οτην

τειαE χαι του απci-
δημoυ ελληνιoμιoi.
Για να πd,με πd,λι
π(oω zαι οε o1εοη

ιιε την εδω βιβλι- '
oθfzη, αxοιjοτε τι

l2

βρηxαγραμμdνo πριν απ6 1031ρ6νια: Διαρzo{g
Αντιπρooο:πεiαg oυνεδρiα τηg 28ηg Mαρτ(oυ
1907. Aπ6φαοη 6η. Ex των εν τη ιερι1 εxxληo(α
τoυ Αγ(ου Mηνι1 η ν'ατ dλλη-ζ εxxληο(αg ιερcδν

βιβλ(ων να δoθιilοι τα πεQισσειjoντα τη εNxλη-
ο(α τoυ 1ωρ(oυ Γιαννd,x(6β)oυ. ΣημεQα συγε-

1ζoυμε τη οποqd. Η xαρποφoρ(α, θα dλθει με
την ιilρα τηg. Tο ειi1oμαι απd xαρδιι1g. Συγxα-

ρητ{qια οε 6λoυg. Σ' αυτo{E πoυ ε(1αν την ιδιJα,

οτογ πoλιτιοτιx6 oι1λλoγo Γιανναxo1ωρ(oυ, σ'

αυτoιig, που βo{θησαν στηγ υλοπo[r1olj TΙζ, σ'

αυτofg, που Θα την οτηρ(ξoυγ στo pι6λλον"'

Η Γιανναxο1ωρiτιοοα φιλdλoγog -tστoQι-

x6g x. ΔωρoΘdα ΑγΘοπoιjλou, πoU πλoιiτιoε τη

βιβλιoΘ{xη με τr1 δωρει1, οπd,νιο_lν βιβλ(ων, οτo

1αιρετιopι6 τηg, ανι1φεqε: <Σε επoγ€g αντιπγευ-

ματιx6g χαt σε περιβd,λλον αγταγσ)γιοτιxd για
το βιβλ(ο, εξαιτ(αg τr1g ανdπτυξηs τηg τε1νoλo-

γ(αζ, η (δρυοη xαι λειτoυργ(α δανειoτιxηg βι-
βλιoΘηxηg, ε(ναι, πρdγματι, πoλιτιοτιxd γεγo-
ν69. Tα τελευτα(α 1ρ6νια διαπιοτιilνεται υοτd-

Ql1σtl στoυg δε(xτεg αναγνιl)σt|-ι6τt1ταq, zυρfωg
oτη νεολα(α. Σ' αυτofg πρ6πει να ε1-ιπνειiοoυμε

την αγdπη για τo βιβλiο, ιi'loτε να γfνουν 1ρη-
στεζ τoυζ. Aρxε( να ουνειδητοπoιηοουν 6τι τα
oφ6λη απ6 τη μελ6τη ε(ναι πο}'λαπλd. Γιατ( τα

βιβλiα ε(ναι βιι6ματα. M' αυτd, μαxρα(νουμιε τη

grnaralllrllr:::11
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ξω{ μαE xαι μ6οα απ' αυτιi ξοι1με πoλλ6g ξωds. ιilγ. ,,'Oταν oι dνθρο_lπoι γ[νουν Θεo(, τα βιβλ(α
Mαg oδηγοfν oε ταξiδια μιαγιxd, αναπτ{o- θα ε(ναι η zατoιx(α τoυζ>), λdει o Hλι.αg Tαd1οg.
σoυγ τtζ γνιi_lοειg μαg, xα)'λιεργοfν τη γλι6οοα Αγαπητο( xαλεομdνοι, το διoιxητιxι1 ουμβοιiλιo

μαg, βαθα(νoυγ τo ουναιoΘηpιατιx6 μαg x6οpιo. τoU ου7'.λιiγου μαg απoφdoιοε oljμερα νατιμιηοει
Xι1ρη σ' αυτd, γνο;ρ(ξουμε d,.1νοlοτεg πλευρdg 6ναγ dr,θQο)πo, πoυ πρ6οφερε τα μfγιοτα oτην
τoυ εαυτοf μαζ' Aζ μην ξε1νdμε 6τι τα βιβλ(α iδρυοη τηg βιβλιoΘrjxηg xαι υτr1 διoργανιυσll τηζ
ε(ναι ξωντανο( oργανιομoi. Γεννιofνται χαι οημερινr1g εzδrjλωοηg. 'Eναν ι1,νΘροlπo, πoυ,

πεΘα(νoυγ. 'E1ουν ψUχli, dxoυν φιυνr]. Γεγγο{ν πριν προλdβουμε να ξητηοoυμε τη βοηθειι1, τoυ,

oυναιοθrjματα γ,αL εγεQγoπoto{ν τιg αιoΘrjοειg ι-ιαζ τ1-l\/ πρdοφερε απλd1ερα. 'Eναν dνΘρωπo,
pιαg. Στη διαδιxαο(α τηg ανd,γνιrloηg ου;,ι;,ιετd- που α.1απι1 το βιβλ(o' τιg τ61νεq χαt τα γQdμ-
χoUγ η dραοη, η αxο{, η αφli, η οομrj (εξα(oια η ματα. 'Ηρεμιοg, αγαπητιig, αxoιiραοτog, doτη-
ooμrj τoυ xαρτιo{ πoυ 61ει παλιιi'lοει). Tα βιβλ(α oε τη βιβλιοΘr]Nη, zατα1οlρι6νταg 4.500 τdμoυg

αφηγοfνται, διδd,οxουγ, σUγτQoφε{oυγ' Eiναι, βιβλiιυν' περιoδιxι6ν χαt εφη1-ιεq(δο:ν. 'Eναζ
δηλαδrj, oι παππoιiδεg μαg, g1 .1ια./ιd,δεζ βαζ, Γιαι,ναzoxοlρ(τηg ποιr1τηg, που γρd,φει μι' dναν
τα παιδιd, Lιαζ, oι φ(λoι μαg. Tα βιβλ(α μιλd,νε. ιδια[τερα διπ6 του τρ6πo, d,ρα μoναδιx6... Kαι
Θ6λoυγ x6τtνα |-ιαζ πoυν. Αg οxιiψoυμε απdνο_l αυτ6ζ, β6βαια, δεν ε(γαι dλλοg απ6 τογ Hλ(α
τουζ να τα αφoυγχραοτof μεr. τoν Tοι1xo, τον διx6 μαg Ηλ(α' Kαι επειδ{ o

πολιτιoτιzo; μα; υι1λλογo: παντα πψωτοπορε[.Η πQoεoQoΞ του συΛΛoγoυ αναχoινU)σε τηv
. ... .'. θελει ι'α τιμrioει τον Ηλ(α οljμερα. ιlνομιαξοvτα<

απoφασ}.l τoυ oιoιχιlτιχoU σUμ|1oυΛιoυ Vα oγoμα-
oτε( η βιi3λιοθ{xη <Ηλiαg Tο61oq,, οε εt,δειξη τr1 βιβλιοΘrjxη <βιβλιoθηxη <Ηλ(αg Tod1ο<>"'

τιμ{g για τη μ6γιοτη ουμβoλη τoυ ΓιανναroxrριJ Tην επιγραφf φιλoτ61νησε η ξωγρdφοE E'λdνη

τη πoιητrj oτην ι.δρυot1 xαι λειτoυργ(α.η' ρ,ρl,.. 
Αvδρor'ιxiδoυ' Διdxυτη η xαρd' 6λοlν oτη σηι"ιε-

2c -'' ;^ ' otνll uερα. Πoλι1g x6opιog δfuλα μαE. Noμξουμε
ot,ηχηC. l η\' ιoια στιγιιη εγινε Ζαι η απo7-αΛυψl] '. '.'

τη< πιναx(δαζ τηζ βιβλιoθ{xηg. Mεταξ{' oil,urν, ιiτι,εxoυμιε διi'loει τo μrjνυμα τηg διdδoοηζ τηζ

ε(πε: .,Σf ;,ιερα, 11 Oxτοlβρ(oυ 2009, u,ro, μ."o 
αναγνωοηg' "Διαο1ζoνταζ τη 1ι6ρα τηg γλι6o-

σπoυoαLα μεQα για τo Γιαγγαxo1ι6ρι. εψooru σαζ' τα 6νειρα xρατο{ν βιβλι'α' Η πραγμιατιxd-

oΛoι εoσ] γtα να εγzαινιd,οου|"ιε τη ρ,ρι.οηrη τητα διαβdξει>, λdει ο Ηλiαg Tod1οg' Σαq ευxα-

τoυ πoλιτιoτιxoι1 ουλλ6γoυ Γιαγγαxo1urριou, ριoτoι1μιεαπ6xαρδιd'g"'

λαγdg απdψεων παι ιδε- o Hλiιl-< To6xog xcrι τα βιβλ(ιr τoυ
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<'E1ου1-ιε ουpιβολιxd τQομoχQατrjοει dλη την
αγQαμι"ιατoοιiνη. Nιι6Θω πωg dxω διαβι1,οει 6λα
τα βιβλ(α του x6ομoυrr, ε(πε, με ιδια(τερη ουγx(-
γηση, ο πoιητηg Hλ(αg Tο61og, πoυ ξοιiοε 1.ιια

ξεxωριoτη 1-ιεJρα xαι, μdλλον, δεγ πατofoε στη γη
απ6 τη 1αρd των βιβλ(οlν, πoυ ξωντdνεψαν στα

ρdφια "ιδρ{oνταg τ6πουg ανι1,γνωoηg>>.'Exαγε
λdγo για "μεγdλη οτιγμηr, γtα μLα oβdπτιοη",

για ιJνα <ταξ(διr, <f μνηοε, υπoxλινdμενoζ τηγ

τ6λμη τoυ πoλιτιoτιxoι] ουλλ6γoυ χαι συγχLνη-
pι6νοg πρ6oθεοε: ""Λ(γο αx6μα/να οηxοlθof με
λ(γo ιilηλ6τεQα...> λdει o Γιc6ργog Σεφ6ρηg, ενci:

o Γιdννηg Ρ[τoog, τoγ οπo(oγ τιμd 6λη η Eλλdδα

φι1τοg, τoν τιμοf με xι εμε(g, με 6οη ταπειγoσ{γη
υπdρ1ει, γρdφει "η αλλαγrj μαg βαoι1νιξε πι1,-

ντα/η αλλαγη η διxrj ι.ιαζ χαι των d,λλωγr,. 'o,τι

oυμβα(νει ατo Γιανγαxο1ι6ρι, να... oυμβα(νει
oε 6λη την επιxρd,τεια' Eγxαινιdοτt1xε η δα-
νειοτιxf βιβλιοΘrjxη οτο Γιαγγαxo1ιilρι Ndoυ-
οαq, d1oνταg 4.500 τ6pιoυg με τηγ dναρξη τηg!

Mεγι1λη οτιγμιrj. Συμβoλιxd, τρoμdξαμε 6λη την

αγQαμιι.ιατoοfνη ! Yπdρ1ει τ6oη ευφoρ(α, αx6pια
περιοο6τερη αφθoν(α oλ6γυρα, ιriοτε επι1ειρι6
να πο) για τη οημερινη ημdQα μιoυ, μιJoα απ6 τα

1ριi'lματd τηζ, τιζ ιδιdτητdg τηζ, τLζ ποι{oειg, τoυq

εxλεxτο{g xαλεαμιι1νoυζ τγlζ, τη βd,πτιοη, π(')ζ

d1οl διαβdοει 6λα τα βιβλ(α τoυ x6ομου... μαξ(
|-ιε τoγ πoλιτιοτιx6 oι1λλογo Γιανναzo1ωq(oυ
πλd,ι, που υπoxλ(νοpιαι στην τ6λpιη τoυ. Δε ριετρd'
yρ6νο η oυyx[νηαη l Η ν6ηoη ανυπολ6yιoτα χo-
πιd'tει l H 6οαon oτnν xαλλioτn πεοιπετεια. ι

ανd'yνωαηE l Tο ναι δεν ε(ναι 6xι oτον πολιτιoμ6 l
H ειρηνη δεy εiναι πολεμog lTην πραyριατιx6τη-
τd' μαg ατεyd'ζει τo βιβλiο l Π6αo ciλoι μαξi ανθi-

ξουριε l Πωg ευωδd o τ6πoE, η βιβλιoθηxη l'Ενα
ταξ/δι ρι' 6φερε l 'Ενα ταξ|δι yα [tε πd'Qει l Αg
ε[ναι το βιβλio l Ποτ6 xρυφd' δεν ixλαιllε l o Mα-

ραθc1lνιοg θηααυρ69 τηg βιβλιοθixηg μαg μ6λι9
αρxξει ,,Hλ[α To6y"o>. Σαg ευ1αριοτιil 6λoυg...".

Tα παρατεταμdνα xειqοxρoτηματα τoU xdομoυ
pι6λιg πoυ xατdφεραν να συγχQατfooυν τα δd,-

χρυα στα υγρι1, μdτια του. Αxoλοιiθηοε η xοπf
τηg xορδ6λαζ των εγxαιν(ων, απ6 το νoμdq1η,
το δ{pιαρ1o, τoν Ηλ(α Tο61o, τηγ πρ6εδρο xαι
μ6λη τηg διo(xηαηg τoυ ουλλdγoυ χαι ξενd,γηoη
στoυζ 1ι6ρoυg τηg βιβλιoθηxηg. 'E1ει, 

1.ιι1,λιοτα,
6λεg τιg πρoiiποΘdοειE να φιλoξενηοει τα μfλη
τηg ο1oλιx{g xoιν6τηταζ χαι τo αναγγιDoτιN6
xoιν6 χαι να πρodγει τη δια β[oυ παιδεiα.

Aμ6oο:g μετd o x6opιog ε(1ε την ευxαιρ(α να
δει τιg εxΘεJoειg βιβλ(ων δηpιιουργιilν τηg Ηpια-
Θ(αg xαι τηg Π6λλα<, περιοδιzι6ν xαι τοπιxof
τfπoυ το.lγ διjο νομιιliν, xαθιilg παι παλιι6ν φο_l-

τογραφιι6ν τoυ 1ωqιoιi, πoU συγχdντρωοαv ιδι-
α(τερo ενδιαφ6ρoν' Πρoοφdρθηxε πλoιiοιοg

μπουφdg, τoπιx6 πραoi. xαι μrjλα.

Tιg εxδηλιilοειg τ(μηοαν επ(oηg o βoυλευτfg
Ημαθ(αg x. Αγγελog Tdλzαg, η αντινoμdρ1ηg
ΗμαΘ(αg x. Γεωργ(α Mπατοαρι1,, o πρdεδροg
τoυ τoπιχo{ ουμβουλ(ου Γιανναxoxωρfoυ x.

xπρ6oοlποι φοριiοlν xαι αυλλ6-

Mε πo(r1οη, μιoυoιxr], αλλd xαι
1 γιoρτι1,oτηχε, στη ουν6xεια,

φιλ6ξενo ανoι1τd Θεατρdxι

;τoυ δr1μοτιxo{ διαμερ(οματog, η
oουμφων(α> με τη γνι6οη. o N6-

l 'ομoE xατιjxλυοε το χ6Qο, πoU

*,:...],,**"9ε(1θηxε 
πολf pιιxρ6ζ για να

{lΙ , :Ι9xωρdoει οι6pιατα, χαQιjζ, αγxαλι6g
i: ]k,:]::}γΨeqi,:,.χαι ι|υxdg.

Η εxδrjλωση τηζ... εxδrjλοlοηE

ξεx(νηoε με oμιλ(εg απιi τον πρd-
εδρo τηg Πoλιτιoτιzr1; Εταιρε(αg
Ndουοαg,,Αι,αστd.σιο< Mιxαηλ
ο Λογιo<" z. Αi.ιjξα'l'δρο oιxoν6-

Ι4
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o πρ6'εδρog τηg Πoλιτιoτιxηg Ε'ταιρε(-
α-< Ndoυoαg .Αναοτιioιog Mι1αrjλ o

Λ6γιo<" r.. Αλdξανδρog oιxoν6μoυ.

μoυ χαι την
πQ6εδQo τoυ
Συνδ6oμου
Φ ιλo λ6γ ων
Hμαθ(αg y"'

Eυγεν(α Kα-
βαλι1ρη. o
γ,. oιxoγd-
μoυ ανdφερε,

μεταξ{ (:t'χ-

λων, τα εξηg:
<Πριν αtι'
6λα θα {θε-
λα να ευχα-

QιστησΟ] τoυζ
αγ απητof g

φλoυg πoU
ουνιjλαβαν
τηγ ιδ6α xαι
στη ουν61εια
ανdλαβαν 6λη
την εργιiδη
πρooπdθε ια

γLα τo oτr'1oιμo αυτηg τηg βιβλιoθrjxηg να με χα-
λιjοoυγ γα πω δυο λ6για στηγ πανηγυριxrj αυτrj

ημdQα τηg dναρξηg λειτουργ(αζ τηζ οτο Γιαννα-
xo1ι6ρι.Η Eταιρε(α μαζ με 1αρd ανταποxq(θη-
χε στηγ 6xxληoη των διoργανωτcilγ xαι ιδια(τε-

Qα τoυ φ(λoυ Ηλ(α To61oυ χαι πρ6oφερε οτη
νdα βιβλιoΘηxη μια πλrjqη oειρι1, των εxδ6οεων
τηg, μεταξιi των oπo(ων xαι οειρι1, dλωγ των τευ-

1ιilν τηg <Nιd,oυοταζ>), τoU πεqιoδιxo{ πoυ εxδ(-
δουμε ανελλιπιδE εδι6 xαι τριι1ντα δfο 1ρ6νια,
oειρd πoυ αoφαλιδg Θα oυνε1(ooυμε να ε1.ιπλoυ-

τ(ξουμε χαι στo μdλλoν.

"Xρειαξ6μαοτε τιE βιβλιoθf xεg οημερα;".
Σ{μερα πoυ χυQιαρ1εf 6ναg μεγdλog πρoβλη-

ματιαμ69 για τl1ν υπoβι1Θμιoη αλλd xαι το μ6λ-
λoγ τοlγ βιβλιoθηxι6ν πoU rjδη υπdq1oυν, πdσo
δε μdλλoν γLα μtα xαινofqγια βιβλιοθηxη xαι
μι1,λιοτα 6xι οε xανdγα μεγι1,λo αoτtγ"6 xdντρo

η περιo1rj με εν δυνdμει 1ρfoτεζ τηζ, 6πωg μια
περιο1η με o1ολε(α χαt ιiλλα εxπαιδευτιxι1,
ιδριjματα, αλλd o' 6να μιxρ6 ημιoρεινd 1ωρι6,
πoυ γ"αχ6' xαλd δεν διαθιjτει dνα πληρεg δημo-
τιx6 ο1oλε(o, ενι6 διαΘιjτει δfo νεxροταφε(α!
Σf μερα πoυ l'l ελληνιxrj αυγxυq(α δεν εiγαι xα-

θ6λoυ ευ1dριοτη οε 6τι αφoρd οτιg βιβλιoθrjxεg
αλλd xαι οτα dλλα δημdoια πoλιτιoτιxιi ιδρ{-

ματα, οljμερα πoυ οι dρευνεg χαι oι oτατιoτιx6-<
διαπιoτci_lνoυν 6τι ιJναg oτουg δι1ο'Eλληνεg δεν
διαβd,ξει χαι τo 52o/ο τoυg δεν d1ει επιoxεφΘε(
πoτι1 τουg oιαoδljποτε μoqφrjg βιβλιoΘηxl1'

Η θετιxη λoιπ6ν απdντr1οη στo QητoQιxd εριil-
τημα αν 1ρειαξ6μαστε τtζ βιβλιoθfxεg οημερα,
θα πρdπει να ουγοδειjεται xαt απ6 xι1,πoια

dλλα "ξητοιiμενα, ιi_lοτε αυτdζ γα μπoQo{ν να
xαλιiψoυν τιg o{γ1ρoνεg ανd,γxεg dοo τo δυνα-
τdν xαλfτερα. Ιδof μεqιxdg oπ6ρπιεg ox6ψειg
που προιJρχονταt xαt απ6 τη διεθνη εμπειρ(α:
1. Aνdγxη δημιoυργ(αζ συγεταιQιxι6ν ο1ημdτων
σε πεQLφεQεtαN6 επ[πεδο. 'Eνα δ[πτυο πoυ Θα

περ ιλαμβdνε ι 6λεq τιζ β ιβλιοθηxε g τη g περ ιo1rj g,

με oτd1o γα εγσωματιiοει xαι dλα τα dλλα πoλι-
τιoτιγ"6 ιδρf ματα, αγαπτιioοoγταζ με ου μβατιx6
xαι ηλεxτρογιx6 τρ6πο υπηρεo(εg ι]ρυ1αγωγ(αg,

πληρoφ6ρηοηg, 6qευναζ χαι εxπαiδευor1g. 2.

Διαρxηg διι1,λoγog με τo χoLν6 γ"αι εξυπηρdτη-
ση των πQαγι.ιατιχιiν αναγxcilγ τoυ, ιδια(τερα με
την αξιοπο(ηοη τoυ διαδιxτfου, αλλd χαL με τηγ

εγxαΘ(δρυoη νdων θεομιiν' 6πωg ε(ναι oι Λιj-
ο1εg ανdγνωσηζ. 3. Δημιoυργ(α ευ6λιxτων χαι
ελxυoτιxιilν 1ι6ρων που θα "τραβηξoυγ>> 

τo χoι-
νd, πoυ i'γει αν(ι^γxεζ για xoινωγιx6ζ επαφdg αε
δημ6οιoυg 1ιilρουg, τουg οπo(oυg θdλει να ε(ναι
xαλα(οθητoι, δυναμιxo( γ"αι πqωτdτυπoι. Bd-

βαια oτo Θ6;.ια αυτ6 η βιβλιoθηχη πoυ orjμερα
εγxαινιdζουμε αοφαλι69 ξεπ6ρασε τιζ πρooδo-
x(εg μαg! 4. 'Eμφαoη oτιg νιJεg τε1νoλoγ(εg xαι
τιg ιpηφιαx6g δρdοειg. Oι βιβλιoθrjxεE oφεi
λoυγ γα επεγδfooυν στιζ ν6εg τε1νoλoγ(εg xαι

/ 2ev'αναπτι1ξoυν υπηQεσ(εg που θα πρooελx{ooυγ
τo πιo ξωνταν6 xoμμdτι τηζ χoινωv(αg, xαι Θα

τo βoηΘrjoouγ γα εξoιxειωθε( pιε τα θαυμαoτd
αυτd ε ργα}"ε (α, ν,αταξ ιc6νοντα g ταυτ61ρoνα την
(δια τoυg την fπαρξη. 5. Ανdδειξη τηg ιδιαιτε-

ρ6τηταg xdΘε τ6πoυ.

Eξ οριoμοf o1εδdν oι βιβλιoθrjxεg ε(ναι για
το ευρri xoιγ6 oι θεματoφfλαxεg τηg γνι6οηg
χαι τηζ πoλιτιoτιx{g xληρoνoμι6'9, ν"αι μι1,λιoτα
αυτηg πoυ ουνδdεται ι1,μεoα με την ξε1ωριοτlj
αξ(α xdθε τ6που. Αυτrj η xληρoνoμιι1, δεν 61ει
να xιiγει μ6νo με υλιx6 oε dντυπη μoρφrj, αλλd
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αφoQd 6λεg τιg εxφd,νoειg τoυ χοιγωγιxoυ ^/ι-

γνεoθαι χαι τηζ ατoμιxηg 6xφραoηg των πoλι-

τc6γ οε διdφoρεg μoQφ6ζ xαι o1rj;"ιατα.

oι βιβλιoΘrjxεg μπορo{ν να ουμβdλoυν οτην

απoτfπωοη τηg ιδιαιτερdτηταq xdθε περιo1ηg

ουμμετ61oγταζ εγεQγd, oτην τεxμηρ(ωοη γεγo_
γdτωγ πολιτιoτιxο{, xoινωνιν"o6 η οιxoνoμιxοf

1αραxτηρα.Mπoρε( οε Θεωρητιx6 επ(πεδο oι

βιβλιοΘηxεg να απoλαμβι1,νoυν dναν υψηλ6 βαθ-

μ6 αξ(αg χαι σημασ(αg, oτην πqdξη 6μωg, 6πωg

αυτd πρoοδιορ(ξεται απ6 τη χαμηλi 1ρ{oη xαι
επιαxειi.rιpι6τητd τoυg, η oη1"ιαo(α τουg αυτη υπο-

βαΘμζεται oυνηθωg. Kαι εδι6 ε(γαι τo μεγdλo
οτο(xημα πoυ η μιχQη xoινων(α τoυ Γιαγναxo-

xωq(oυ βdξει με τογ εαυτ6 τηE: Nα xρατ{οει ξω-
νταν6 αυτ6 τo xfτταρο ξω{g που με τ6οo μερd'xι
δημιoυργηθηxε εx τoυ μηδεν6g xαι oημεQα τηζ

παραδ(νεται < δ6ξη xαι τιμfr, να τo αναπτ{ξει
χαι γα τo αναδεξει σε χεγτQιx6 1ιiρo χαι εQ-

γαλε(ο πoλιτιoτιxηg δημιουργ(αg xαι dxφραοηg,

αλλd, xαι αναπ6oπαoτo oημε(o τηg xαθημερι-
ν6τηταg των πατο(xωγ τoυ 1ωριο{. Kαι 6λοι οι
υπdλoιπoι, ι1,ρ1oντεg xαι αρ16μενoι, να οτηρG

ξουν με xι1,Θε τρ6πο αυτfν την Θαυμιαοτrj πρω-

τoβουλ(α των ολ[γων χαι να μηγ τηγ ξε1d,οoυν

μdλι-ζ oβηοoυγ τα φι6τα των εγxαιν(ων'.

H xεντριxrj oμιλητρια x. Eυγεν(α Kαβαλd-
aη ε(πε: <<Στo

ορειν6 Γιαγγα-
xo1c6ρι εγχαιγι-
d,ξεται oημερα
6να λιμι1,νι γνι6-
σηζ, μια γdφυρα
παιδε(αg, πoυ
εγι6νει τoυζ αν-
θριδπoυg, 6xη
6μrζ, για εμπο-

ρευματιx6g o16-

σειζ χαι oυναλ-
λαγ6g, μα για
γα τoUζ φdρει
πιo xoντι1, οτην
ουο(α τoυ αν-
θρι6που χαL τoυ

πoλιτιομιof του.

Η βιβλιοθι1zη
Η πρ6εδρog τoυ Συνδ6oμoυ Φιλo-

λ6γων Ηpιαθ(αg z. Eυγεi'iα Kαβα-
λdρη
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απoτελε( dνα εγ1ε(qημα γoητευτιx6, δημιoυργι-

γ"6 Nαι αξιdλoγo, πoυ 1ρειdξεται επιβρdβευoη

xαι oτηριξη, ηΘιxη xαι υλιxrj' Παqι1 τoν αυξα-

ν6μενo ρ6λo τoυ διαδιxτfoυ' αναντ(ρρητα 6oo

θα υπdρ1ει πγευμιατιxη δημιoυργfα, Θα υπd,ρ_

xoυν βιβλιoθηxεg. Kαι αυτ6 γιατ[ η βιβλιoθ{xη,
αx6μη xαι μι1οα οτιg νι1εg ουνΘriπεg, απoτελεi
τoν αρpι6διo φoρ6α για την οργdνωοη τηg πλη-

ρoφoρ(αg χαι τηγ εξοιxε(ωοη τoυ ουν6λoυ τηζ

τoπιxr1g xoινων[αg με τιζ μεθ6δουg αναξητηοηg,

ανd,xτηοηg, oργdνωοηg xαι αξιoπo(ηoηg τηg.

o βαΘμdg επ(δραοηg τηg βιβλιοΘ{xηg, τ6oο

οτην xαΘημερινrj ξωη των xρηoτc6ν τηE' 6οο

χαι στo ο{νολo των δραοτηριoτητων, πoυ αγα-

πτf οoογται στηγ τoπιν,η Χoινων(α, ε(ναι xαθo-

ριοτιxdg για τηγ ανι1,πτυξη χαt την πρ6oδ6 τoυg.

Γιατ( μ6οω αυτrjg επιτυγ1dνεται: η πρ6oβαoη

οτη γνιiloη, η παρo1lj διευqυpι6νων υπηρεoιc6ν

πληqoφ6ρησηζ για αξιοπoiηοη τηg γνι6οηg οτην

πνευματιxη ανdπτυξη τηE τoπιxrjg xoινων(αg, 1-ια

χαι στηγ oιxονo1-ιιx{ , ν"αΘc6g μπορε( γα υπoστη-

ρξει τιg πληρoφoριαx6g απαιτ{οειg o' 6λoυg

τουg τoμε(g δρdοηg τηζ χoLγων(αg. H πoσ6τητα'

η πoιdτητα χαι η σπανι6τητα των εxδ6οεωγ, πoυ

φιλοξενε( η συγχεχQιμdνη βιβλιοθrjxη, επιβε-

βαιι6νει τdτoιου ε(δoυg αιoι6δoξεg εxτιμrjoειg.

H ανd,γνωοη χαt η πQοσ6γγιoη μεγι1,λων 6ργων

τ61νηg χαι επtστη1-ιoνιxι6ν oυγγραμμdτωγ μετα-

βdλλουν τη Θεc6ρηοη ι"ιαg για τoν x6oμo. Eδι6

βρ(oxεται η ανατQεπτιxri δfναμη τoυ βιβλ(oυ
χαt τηζ βιβλιoθηπηζ, πoU xαθιoτd, ιδια(τερα οη-

μαντιxη τη δημιoυργ(α αυτrjg τηg νdαg εοτ(αg

πoλιτιo1-ιof oτην πλαγιd του Bερμ(ου.

Διπαιολoγημ6νη επoμ6γωζ χαι απαρα(τητη η

γιoQταστιχη ατμ6οφαιQα στη μ6Θεξη τηg oπο(αq

μαg παρ6ουρε 6λoυg, Χoιν6, πoιητ6g, oυνθιJτεg

χαι εQμηνευτιlg, ο εμιpυ1ωτrjg xαι εμπνευοτηg

αυτηg τηζ πQoσπdθειαg, ο ποιητ{g Hλ(αE To6-

xog. Bλαοτ6g αυτof τoυ τ6πoυ ο Ηλ(αg, ανdπτυ-

ξε μια πoλυo1ιδrj δρdoη, υπηρετι6νταg τo 1oρ6
χαι τoν χtνηματoγQι1,φο οτα 1ρ6νια τηg ξενιτιd,g
τoυ στην Aθηνα απ6 τo 7976 6'olg τo 2001. Η
τιJ1νη, 6μrζ, τηg πo(ηoηs βρηxε οτο πq6oωπ6

τoυ ιjναν d,ξιο εxφραoτlj τηg. Παραφρι1ξoνταζ
oτ(1oυg του Mαγιαν'6βoν'ι ο Ηλ(αg Tοd1οg <ε(-

ναι ι1ναg αφoοιοlpι6νoζ τηζ ζωηg lMιjγει π6ντo-



τε χQε6στηζ / απ6ναγτι στoγ x6oμo / πληρι6νει
π(ιντα τdπουg χαι υπεQημερ[εg / για τον πdνο
των ανΘρι6πωγ>>.'E1ει να επιδεiξει πλofoια ερ-

γoγραφiα: "ΕQημη Αλrjθεια" (K6δροg, 19]8),
<Tαγμdνα" (Διoγdνηg, 1980), <Δdφνε Π6ταμε"
(Διογdνηg, 1981),,,ΑνΘιJpιια, (K6δρog, 1982),

"Tα πdΘη πoυ φορdE" (Θεωρiα, 1983), "Φων6g
σ' dγα Moυοε[o, Aπρ6oπτ11 'Yλη, M{θοι Σγoυ-

Qo(" (Ηριδανdg, 1985), <Διι6ροφο Mdλλογ"
(Σ{γ1ρoνη Eπo1l], 1988)' O τ6ποg του Ηλ(α,
o παιδ6τoπoζ τηζ αρ1ιxηg τoυ εξ6δoυ απ6 τoν
xλειοτ6 στoν αγoιχτ6 xι6ρο χι απ'το ελd,1ιοτo
οτο πoλ{, η γη τιυν νερι6ν, γ[νεται η πρι6τη τoυ
ιiλη, το πρoξ{μι για τo ιpωμ( τηg ξο:rjg τoυ, o ycil-

ροg 6πoυ οτεγdξει τα 6νειρd τoυ. O (διοg ουνε-

1ζει να οxαλiξει τα 1ι6ματα, πoυ τoν 6θρει|.lαν,

να πoτ(ξει χαι να xλαδειjει τ' αμπdλια χαt τιζ χε-

ραοιdg, πoυ φfτρωοαν pι6οα του, xαθιilg dπαιρ-
γε τoυζ oπdρoυE ο αγdραg χαL τoUζ ι1ρι1νε oτιg
πλαγιdg χαι τα oqoπιJδια τηg φfοηg τoυ. Για τoγ
Ηλ(α αημαιr(α δεν ι1xει ποιοg ε(ναι xαι τι θ6λει
ο x6oμοg μ6νo. Σημαο(α d1ει πι6g θι1λει να 'ναι
o xdομοg γ"αLτLτoυ δ(νει pιdοα απ'την ιilυxη τoυ.
Eξdλλoυ, 6ταγ τα πoτdμια xυλdγε μι1οα μαg,
τ6τε πtα d1ουμε λdγo xι εμε(g για το πι6g θα xυ-
ληooυν χαL σε ποια π6λαγα θα εxβdλoυν>.

Στη ουν61εια προβλf Θηχε τo ντoxιμαντι1ρ του
Hλfα Ιωοηφ(δη <Ηλ(αg

Tod1οg - Ποιrjοεων Πε-
ριr1γηοειg οτη Miεξα" xαι
αμ6οωg μετd 6να πομμd,τι
τηg ofγxρoνηg ποιr1τιx{g
EλλdδαE, επτd πoιητ69, o
τιμηΘε(g "βιβλιoθηxdρι-
o<" Ηλ(αg Tod1οg χαι oι
Kofλα Aδαλ6γλoυ, Γερd-
σtμιoζ Λουxdτog, Ε,υτυ1[α
_ Αλεξdνδρα Λoυx(δου,
Γιι6ργo9 Mπαοδ6xηζ, Bα-
ο(ληg Παπαγιιiννηg γ'αL

Γιdννηg Tξανηg, διdβα-
oαν πoιrjματd, τoυg. Kατd
τη διdgxεια τηg προβολrjg,
αχχα Nαι τηE απαγγελ(αg
τωγ πoιημdτωγ oι ανι1,oεg

τoυ xdoμου fταν μετρημιd-
νεg. H πo(ηoη ι1γγιξε τo

αερι1,xι, που 16ρευε με οτ(1oυg χαt τo πολυπλη-
θ6g xοιν6 απ6λαυoε oτιγμdg πρωτdγνωρεg ο'
ιjνα ελxυοτιx6 περιβdλλον, πoυ προxdλεοε μια
ιδ6α, pιια οπουδα(α αλλαγrj σ' 6να διQαομ6νο
τ6πo.

Mελoπoιημ6να ποιfpιατα γνωστι6ν πoιητc6ν
(ανd,μεοd, τoυζ χαι τo <ΓιαγγαNo1ι6ρι, τoυ
Ηλ(α Το61oυ) ερμfνεUσε o Td,oog Γπρoυg, που
ανταποxρ(Θηxε oτην πρ6οxληoη του φ[λoυ του

πoιητη. Τo (διο 6xανε παι η μεγdλη μαg τQαγoU-
δ(οτρια Mαρξα Κωx, πoυ dτυ1ε θεqμfg υπo-
δo1rjg απ6 τo xoιγd χαι τoU 1dqιοε μoναδιxι1<
οτι.1μ6g με τηγ υπdρo1η φωγli τηg. "HqΘα γtα τo

φilο μoυ τoν Ηλ(α, ε(πε oτo xoιν6, πoυ τηγ χα-
ταxειqoxρ6τηοε. Aπdδειξε, μdλιoτα, dτι τ(πoτα
δεν pιποqε( γα επιοxιdoει τo xαλλιτε1νιx6 τηg

μεγαλε(o. Mιxρo( xαι μεγι1λoι τη xι1,ρηxαν χαL,

ιδια(τερα, τα παιδιd,, πoυ την αγxdλιαoαν χαι
τραγοι1δηοε μαξ( τουg παιδιx6' γ"αι παραδοοια-
xι1, τρα'1oιiδια.

oι εxδηλι6οειg 6xλειoαν με λαix6 γλ6ντι απ6
την <Koμπαγ(α Γιανναxο1ωρ(οU" (Δ. Koομ(-
δoυ, Αρ. T{ποg, M. Σιταρ(δηζ, Δ. Xριoτdπου-
λog, Δ. Σxεντερ(δηg, Αντ. Toαxμdxηζ), μdχQι
τιg πρι6τεg πρωιν6g 6Q'g. Kαι μετd ξημ6ρωoε...
βιβλιoθrjxη <Ηλ(αg Tod1og> !

o Ηλiαg To61og μιε τη φiλη τoιl Mαρ(ξα Kοl1
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ΓEΩPΓloΣ KAΣΤPΑΣ
o πριilτoq Nαoυoα(og πoδooφαιριαrηg
πoU πηρε μεταγραφη σε μεγαλη oμαδα

Δεν θυμdμαι να ε(δα τoν Kιiατqα αγωνιξdμε-
νo. Efναι πολιi φυoιx6, επειδrj 6ταν d,q1ιoα να
παραxoλoυθcδ ποδoαφαιqιxoιiE αγc6νεg σαγ πι-
τoιριxdg γ{Qω oτα 1958_59, o K<ioτραg ε(1ε rjδη

xρεμd,οει τα ποδooφαιριxd, του παπoιjτσια πε-

ρiπoυ πριν 6να-διiο 1ρ6νια.'Oταγ 6μωg εμε(g oι
πιτoιρixoι εxε(νηg τηg επο1lig παζαμε το 6πoιo
πoδ6οφαιρo μπoρoιioαμε γα παξουμε με τηγ

απλrj λαοτι16νια μπιiλα, πoυ επ6τρεπε τo βα-
λdντιo εxε(νηg τηg δεxαετfαg, oι πιταιρ(xoι τερ-

ματoφriλαxεg r{θελαν να xιiγουν απoxρoιioειg
6πω9 o Kdατραg - 6τoι 6λεγαν - πρoφανc6g

επειδrj xd,πoιoι ε(1αν οταθε( τυ1εqo( xαι τον ε(-

1αν Θαυμ<iσει να αγωνζεται rj επειδrj - χαι τo
πιο πιθαγ6 - ιixoυγαν τoυζ μεγαλιiτερoυζ γα

μιλofν με Θαυμαομ6 για τα μπλoνξ6ν xαι τιg

εxτινdξειg τoυ Kι1,ατρα.

Δεxd1ρoνοg, λoιπdν, μαθητrjg τ6τε, παραxo-
λουθorjαα πoδooφαιqιxoιig αγι6νεg οτo γηπε-
δο τηg Nιioυοαg χαι για να γ(νει αυτ6 ι1πρεπε

να μαξ6ψoυμε oι 2-3 φ(Χoι πιτοιρ(xoι τη μιoti
δραxμri πoυ rjταν τo ειoιτr{ριo για να μπorjμε
oτo γηπεδo. Στην xαλιiτερη περ(πτωoη αν dβρι-

oγ'α x6πoιoν γνωατ6 ενriλιxα θα ι1μπαινα μ6oα
δωρειiν. 'Eτoι ηταν τ6τε, o ενrjλιxαg πoυ πλrj_

ρωνε ειoιτηQιo, μπoQotjαε γα πιiρει μαξ(του xαι
xd,πoιoν πιταιριxd, δωρειiν. 'Ετσι, γ"ατ' αυτ6ν

τoν τρ6πo d,ρ1ιoα να ζω oαν μιxq6g ποδoαφαι-

ρdφιλog την πoδoοφαιριxli δρι1oη τηg Nd,oυoαg

εxεiνηg τηg επο1rjE παραxολoυθι6νταg τoν Α1ιλ-
λ6α, τoν Αxρ(τα χαι τoγ oλυμπιαx6 - την Αθη-
γd δεγ θυμι1μαι γα την παραxολoιiθηoα ποτ6

επειδrj ε(1ε πρoφανι6g oταματrioει η δρ<ioη τηg

- να παζoυν μεταξιi τoυζ στα τoπιγ"6" ντdρμπυ

ri να αγωνζoνται εγαγτ(oγ ομdδων ιiλλωγ π6-

λεωγ.
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τoυ Aλdξαvδqoυ Λυοιμιi1ου

To γrjπεδo τηg π6ληg μαg θεωρoιjνταν 6γα

απd τα xαλfτερα για τηγ επoxη εxε(νη, επειδη
εt1ε xτιoτ€g xερx[δεg, rjταν πεQιφQαγμ6νο με
τo(1o, ε(1ε xλειoτ6 γriπεδo xαλαΘ6οφαιQαζ χαι
xoυλουι1ρ γιατoυζ δρ6μουg τα1riτηταg χαt αγτo-

xris. 'oμωs rjταν αδιαν6ητη η rjπαρξη 16ρτoυ
oτo 1ιfρο του ποδooφαιριxοli γηπdδoυ εxε(νη

την επο1rj. To γ{πεδo ηταν οxληq6,6πω9 oγε-
δ6γ xι1θε γrjπεδo εxε(νηg τηg επo1ljg, xαι ηταν
πραγματιχo( ηρωεg οι πoδooφαιριoτι1g επε(γων
των 1ρ6νων πoυ 6παιξαν πoδdoφαιρο μ6οα
oτη λι1,οπη το 1ειμc6να χαι στo oxληρ6 χ6μα
χαι στo ι|.rηλ6 1αλ(xι τo xαλoxα(ρι. Κιiθε πτι6-

οη οliμαινε χαι xιl,ποιo τQαυματισψ6, ν'dπotα
εxδoριi. Παρ6λα αυτd, oι ποδoο'φαιριοτι1g, δυ-

νcιτ6' γ"ατ oxληραγωγημ6να παιδιd εxε(νηE τηg

διioxoληg επo1rjg, μιαg επoxliζ πoυ δεν απεf1ε
αx6μα πoλrj απ6 τηγ χαταιγ(δα xαι τιg ταλαιπω-

ρ(εg τηg γερμανιxrig xατo1lig χαι τoυ Eμφυλ(oυ,
xdθε Kυριαν"η lιατ(.βαιναγ oτο γrjπεδo για να
τιμηooυν τη φαν6λα τηg oμιiδαζ τoυζ παζoνταE

με παλιxαριιi για τη νixη τηg oμιiδαg χαι το χει_

ρoxq6τημα τηg xερxfδαζ' χαι η αμoιβ{ τoυζ μια
γxαξ6ξα μετd τo ματg.

'oλα αυτι1, τα γρι1φω για γα θυμ(αω στoUζ

παλι6τερoυζ χαt να ενημερc6oω τoυg νε6τεqoυg

για τo δrjοxoλo ν'}'(ψα εxε(νηg τηg επο1r{g xαι
για γα αναδεξω την αξ(α τoυ Nαoυοα(oυ πoδο-
oφαιριoτrj, τoυ Γιιiργoυ Kιioτρα ) γ,αL "(η σημα-

o(α πoυ ε(xε για τα 1ριiνια εγ'ε(yα η μεταγραφli
τoυ στoγ ΠAoK Θεοiν(xηg.'Ηταν η πρci:τη με-
ταγραφιj Nαoυoα(oυ πoδooφαιριοτrj crε μεγιiλη
ομ<iδα.

Για xd,ποια 1ρ6νια, λoιπ6ν, xαι 6πωg

γfνεται αρxετ6g φoQ6ζ να γυρζoυμε στα πεQα-
ομι1να, 6ταγ xαι λ6γω τηg πεξdτηταg τηg εν(λι-
χηζ ξωfζ μαg αναξητοfμε τα τQυφεQιi 1ρ6νια



τηζ παιδιχηζ μαζ αΘω6τηταζ, φdQνoγταE στo νoυ

μαE παλtdζ αy6τrεζ, παλιd, παιδιxι1, xατoρΘι6μα-
^Eα γ'αL ξαβoλιdg, ηQωεg τωγ παιδιxι6ν μαg 1ρ6-
γων, για γ,dπoια xρdνια, λoιπ6ν, τριγιiqιξε oτο

μυαλ6 μoυ η ποδοοφαιριxrj δρd,οη τoυ Γιι6ργoυ
Κι1οτρα, τον oπο(o dπωg πρoεiπα δεν εi1α την
τιi1η να τον δω αγωνιξ6μενo, τoν ηξεqα 6μωg

εδι6 xαι xdπoια 1ρ6νια, ενfλιxog εγιδ πλ6oν φυ-
oιxι1, οαν 6γαν ευυπ6ληπτo xαλ6 αυμπατριc6τη

μου. Kdθε φoQd πoυ τογ €βΧεπα, ερx6ταν οτo

μυαλ6 μoU η παλιd παιδιxrj περι6qγεια χαι η
ανdμνηοη τωγ σUγoμηλ(xοlν μoυ τεQματοφυλι1,-

χων τηζ παιδιxηg μoυ ηλιx(αζ, πoυ πρoοπαθof-
σαν να διαφυλι1ξoυγ τηγ εoτ(α τoυζ με μπλονξ6ν
χαι απoχQofοειg <<σαν τoν Kι1,οτρα".

'Ετσι, λoιπ6ν, μια μdρα τον oταμdτηoα
οτo δρ6μo χαι τoυ ξljτηοα, αν φυοιxd δεν ε(1ε

αντ(ρρηοη, να μoυ διαθdoει xd,πoιo 1ρ6νo για να

μου μιλ{oει για τιζ ουνθrjxεg χαι τLζ πoδooφαι-

ριx6g λεπτoμ6ρειεg επε(νηg τηg επο1fg, xαΘιδg

χαι για τα τηζ μεταγqαφf ζ τoυ στoν ΠΑoK'
Bρεθηxαμε oτο xτrjμα του δfo φoQdζ,

μoυ ε(πε πολλd xαι διιiφορα, οx6ρπια 6μιωg,

6πωg ουνηΘωg ουμβα(νει 6ταν αναοxαλ(ξoυμε
το μαxριν6 παρελΘ6ν. Moυ 6δειξε φωτογραφi
εζ χιτQιγισμdνεg απ6 τoγ 1ρdνo απ6 εφημεq(δεg
τηg δεxαετ(αg του 1950. 'oμωg, dπωg o 1ρ6νοg
ε(1ε xιτριν(oει τιg παλι6g φωτoγQαφ(εg, ο iδιog
αδυοι6πητοg 1q6vog διαπ(oτωοα, 6πωg την (δια

διαπ(oτωoη 6xαγε xαι o (διog o Kι1,οτραg, ιiτι αυ-
τ6g o αδυoc6πητοg 1ρ6νοg εf1ε ξεθωριdoει την
αxρ[βεια ημεQoμηνtι6ν xαι xd,ποιων oνoμι1των,

πoυ φυoιxd ε(γαι γα d1oυν ξεθωριdoεt στηγ πo-

ρε(α των 5_6 δεxαετιι6ν. Θ6ληοα να επιβεβαι-
ιδoω ημεqoμην(εg, ον6ματα, γεγoν6τα. Αυτd με
oδrjγηoε οτη Δημoτιxη Bιβλιοθrjxη Θεo/νixηg.
Αρ1ιαα να ι|-ld1νω στιζ εφημερfδεg τηg δεxαετi
αζ τoU 1950. Στη ,,Mαπεδoν(α" ιδια(τερα xαι λι-

γ6τερο οτoν <Eλληνιxd Boρρ6'r, ν"αΘιilg επiοηg
χαι στα "AΘλητιxι1, Nιjα" τoυ N(xoυ Kαμπd,νη

βρrixα λεπτoμ6ρειεζ πoυ επιβεβα(ωναν την αξ(α
τoυ Γιc6ργoυ Kdοτρα γ"αLτα λεγ6μενα του.

'Βτσι, για ι1λλη μια φoρd, xαι αφο{ ε(1α
oυγxεντριδoει τLζ απαραiτητεg πληροφoρ(εg
απ6 τιg εφημερ(δεg τηg επo1rjg εxε(νηg, oυνδf-
ασα χαι 6λα εxεfνα πoυ μoυ ε(1ε εξιoτoρrjοει o

(διog ο Γιι6ργοg Kdoτραg αλλd xαι τιg εντυπι6-
σειζ χαt τιg αναμνηoειg απd ανθριiπoυg πoυ θυ-

μofνταν την ποδoοφαιριxη δρdοη τoυ, xαι ιδof
τo απoτ6λεομα:

o Γει6ργιog Kdoτιαg rj Kι1oτραg, 6πωE ε[ναι

γνωoτdg οε 6λoυg μαg, ε(ναι τo πρc6τo τ6xγo τoυ

Λι1,ξαρoυ χαι τηζ Eλιαd,βετ Kdοτια. Γεννrjθηxε
οτη Nιiουoα τoν Aπρ(}'ητoυ 1929.

,,Προ:τ6παιξα επ(οημα πoδdοφαιQo σε

ηλιx(α 15 ετcδν oτην oμdδα τωγ Πqoox6πων.
Στα 16 μoυ με ενdταξε oτη διiναμrj τoυ o Oλυ-

μπιαx6g τηg π6ληg μαE. T6τε τερματoφfλαxαg
oτον oλυμπιαγ"6 ηταν ο Γιc6ργog Oιxoν6μoυ, τoν
οπo(o χαι αγτιχατι1oτηοα. Θυμdμαι, β6βαια, xαι
τoν Γιι6ργo Kαοταγιc6τη πoU 6παιξε τερματοφt'-
λαxαg πQιν τoγ oιxoν6μoυr.'Eτoι ε(1ε ξεxινη-
σει την πoδooφαιριxrj του xαριdρα γ"Cιτω απ6 τα
δoxdρια τoυ Oλυμπιαxoιj Ndoυoαg ο Kdοτραg.

Στο φιiλλo τηg Tρ(τηg 22Π'1'fi949 τηg
<Mαxεδονiαg, ο γνωοτ6g τηg επoxrjg εxεiνηg
ανταπoχQιτηg Σ. Pεπανd,g πεqιγρdφει τoν αγι6-
να Oλυμπιαxoιj Nι1,oυσαE - Ηραxλη Θεo/ν(xηg
1_5, για τo Kιiπελλo Eλλιlδog, dπoυ xd,νει τo

ο16λιo <o oλυμπιαx6g ηγων(oθη φιλ6τιμα, διε-
xρ(θη δε ιδιαιτdρωζ o τεQματoφ{λαξ Kdoτιαg, ο

οπο(og απεοdβηοε πλε(οτα επιx(γδυνα σo{τrr.

Tην πεqioδo 1950_51 o Kιiοτραg ε(γαι o

μ6νιμοg τερματoφfλαxαg τoυ Oλυμπιαxο{ Nd-
oUσαζ xαι ε(ναι εγγfηoη για τα μετ6πιoθεν τηE

ομdδαg τoυ. O Oλυμπιαxdg την περ(oδο αυτη

xερδ(ζει τογ τiτλo τoυ πQωταθληnj Nd,ουοαg
d1oνταg xερδ(οει οτo τελευτα(o παι1ν[δι τoν
Axρ(τα ψε 2-0, xαι αφof d1ει υπερxερdoει το

εμπ6διo χαι τωγ dλλων δfο oμdδων τηg πdληg,

του Α1ιλλ€α γ'αι τηg ΑΘηνdg. Σε dλoυζ τoυE

αγι6νεg τoυ πQωταΘλrjματog, αλλι1, παι στoυζ φι-
λιxοιig, πoυ γ(νoνται με oμdδεζ των γειτoνιxιilν
π6λεωγ B6ρoιαg,'Eδεοοαg, Γιαγγιτοι6ν, Kατε-

Q(νηζ, Koξι1νηg, o Κι1,οτραg διαxq(νεται οταΘε-

ρd οε xdθε αγι6να.

Η oταΘερd, xαλf απdδoση τoυ Kι1,οτρα

πρoxαλε( τo ενδιαφιJQoν τοU γνωoτoιi την επo-

1lj εxε(νη πQoπoγητo6 γ"αι ox6"oυτεQ, χαι πρc6ηv

τερματoφfλαxα τoυ Παναθηναι,xoιj Kωγ/γoυ
Ζilyα, o oπο(og πρoτε(νει στoυζ διοιxοιiντεg
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τoυ Παναθl1ναιχo{ να δoxιμdoouγ τoγ Kdοτρα,
xc1,τι πoυ ιiγινε για 6να ημ(1ρoγo στo διεθν6g

φιλιxd παι1ν(δι τoυ Παναθηναixoιi oτην Αθf-
να ι.ιε την αtγUπτιαxrj ομι1δα Recreatiοn. "Απ6
εxε(νο τo ματζ θυμd,μαι τoν oπLσΘoφιiλαxα τoυ
ΠαναΘr1ναixοf Σταφυλ(δη, o oποi,οg, αν θυpιd-

μαι xαλd, xατd,nlονταv απd τη Φλιilριναrr, ε[ναι η

μαxρινrj ανd,μνr1οη τoυ χ. Γιιi_lργου απ6 τη δoxι-
pιrj τoυ οτο γrjπεδo τηg Λεοlφ6QoU στηγ ΑΘrjνα.

Tο 1952 εiναι 1ρονιd οταθμ6g για τoγ
Kdοτqα αλλd xαι για τα πoδooφαιριπd, πρdγ-

μιατα τηζ Nιloυoαg. Γfγεται η πριilτη 1"ιεταγραφrj
Nαουoα(oυ πoδoοφαιριοτf oε μιεγdλη oμι1δα.
E,(ναι η ι-ιεταγQαφrj του Γιιi'lργoυ Kd,οτρα απ6
τoν oλυμπιαx6 Nι1oυσαζ στoγ ΠΑoK Θεo/γG
χηζ.

<Η μεταγραφ{ dγινε ι.ιε αντdλλαγμα
dνα ι1,λογo τηg UNRΑ πoυ dδοlοαγ στoν πατ€-

ρα 1-ιου!> Θυpιdται o z. Γιι6ργog Kdοτραg. Toυ
ξητηοα να μoU αναφι1ρει λεπτopιdρειεζ για τoγ
ΠΑoK εxε(νηg τηg επο1rjζ. ,,O ΠAoK ε(1ε
οπoυδα(ουgπα(xτεg, ι1ποlg rjταν o αdρινοg Koυ-
iρoυxiδηg πoυ dπαιξε χαι οτην Eθνιxi Eλλιi-
δog. Πρ6πει να ξ6ρειg dτι εxε(να τα 1ρ6νια οι
εxλ6xτορεg τηg Eθνιxrjg δεν xαλofoαν εfxoλα
Bορειoελλαδ(τεg, επειδ{ υπljρ1ε π(ιντα η π(εoη
απ6 τα οοlμιατε(α τηg Αθfναζ χαι τoU Πειραιd
να πρoο:θofγται oι διxo( τoυg πα(xτεg. 'Eναg

ι1λλοg Boρειοελλαδiτηg πoυ ιJπαιξε οτην Eθνι-
xη εxε[vη την περ(οδo ηταν o τεQ-

ματoφ{λαxαζ του Aρη Θεο/ν(xηg,
πoυ τoγ αντιμετι6πισα σαγ αντ(πα-
λo, ο Kι6οταg Bελλιdδηg, πoυ 6ταν
αργ6τεqα αποο{ρθηxε, r]ρΘε οτη
Nι1,oυοα σαν πQoπονητliζ τoυ Παγ-
vαoυοαlxοf για διio 1ρ6νια. Αλλoι
oυμπα(xτεg !"ιoυ στoν ΠAoK {ταν
o εξαιρετιx6g μπαλαδ6qog Παπα-
δd,xηg, o Γxoλdpιαg που dπαιξε στην
d,pιυνα, ο Γεντξrjg που ε(1ε dρθει
απd τoν Hραxλrj Eδdαοηg, o Bε-
ρoιι6τηg Σαββ(δηg πoυ 6παιξε xι
αυτ6g τερματoφι1}'αxα:', ο Tο(ντo-

γλου. Tα περιοο6τερα παι1ν(δια γ(-
voγταν οτo γrjπεδo του ΠAOK που

ηταν οτην περιο1η Συντριβαν(ου
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xαι rjταν τo μι6νo που ε[1ε πρoβολε(g για αγιi'l-
νεζ τη ν{1τα. Πρ6εδρog του ΠΑoK τιiτε rjταν ο
Xαραλαμπiδηg xαι dφoρoE ποδoοφα(ρου o Mι-
xι1ληs Bεντουρ6ληg."

Tον ρι6τηοα για τoν τρ6πo προπ6νηοηg.
oOι πρoπoνrjοειq γ(νoνταν xdΘε TετdQτη χαt
Παραοzευrj για περ(που τρειg ιi_lρεg. Ξεxινof-
σαμε ι"ιε γυμναοτιxrj, μιετι1, τρ6ξιμo, ατομιιx6 pιε

σoUτ χαι απoxρoιioειζ χαι μετι1 1ωριξ6μαοταν
oτα διjo για δfτερμα. Αρ1ιNιl ε(1α πρoπονητη
τον Αυοτριαx6 Billy, ;"ιετd αν6λαβε o Nιxι1λαοg
Πdγxαλog, παλαιdg πoδοoφαιριοτljg xαι τεQ|"ια-

τoφιiλαπαg τηg Δdξαg Δρι1μιαg πoυ 1.ιεταγρdφη-
xε μιετd oτoγ ΠΑOΚ>.

- Kfqιε Γιι6ργo, σε εφη|.ιεQ[δα του 1953 οε

βq{xα οτη ofνΘεοη του Γ'ΣΣ να πα(ξειq τεQμα-
τοφfλαxαg εναγτ(ογ τηg δε{τερηg oμd,δαg του
ΠΑoK.

Γdλαoε. <Ξd1αοα γα σoU ποl 6τι εxε(νη την
περ(οδo υπηρετoioα τη θητε(α 1,ιoυ oτο Γ'ΣΣ
οτη Θεο/ν[χη. Ξεx(γησα τη θητε(α μoυ απ6 το
B'ΣΣ oτην Koξdνη, 6μιωg ο ΠΑoK φq6ντιoε να
με φdρουν οτη Θεo/ν(χη γLα να μπoρι6 να πQο-
πoνo{μαι με την oμdδα' Πdντωg ημoυν oταθερι1,

oτιg βαοιxdg ενδεxαδεE τoυ B'ΣΣ xαι Γ'ΣΣ xαι
ουμιπα(xτεg μου ηταν οπουδα(oι πα(xτεg 1.ιεγd-
λοlν oμdδο)ν τηζ επο1{g, τoυ Πανιοlν(ου, τηg

AΕK, του Mαxεδογιzo{ Θεο/νizηg -που τ6τε
ε(1ε οπουδα(α oμdδα -, τoυ Hραxλrj Θεο/νi

Mε την oμd.δci τoυ B' ΣΣ 616 γi]πεδo τη< Koξιiνηg zαι oιlμιπα[xτεζ σπoυ-
δ α ioιl ζ π o δ o ιrφci. ι ρ ι oτ d'< μ ε.7 d,λιυι, oυ λi'"6γων τη g ε πo1rj _c.



χηζ.

Exε(να τα 1ρ6νια oι στQατtωτιxdg μoνι1,δεg
ε(1αν πoδooφαιριxdg ομdδεζ πoυ ι1παιξαν οτo
στQατιωτtχ6 πρωτdθλημα, 6πα'lg επ(οηg 6παιξαν
χαι με τιζ χαγoγιχdg πoδοοφαιριxdg οpιdδεg των
διαφ6ροlν π6λεων. T6τε τo πoδ6οφαιqo rjταν

γιoρτrj. O x6oμοg περ(μιενε πci'lg xαι πιi_lg να' ρθει
η Kυριαx{ για να μαξευτε[ απ6 νοlρ(g oτo γrjπε-
δo. Πριν απ6 τoγ xιiριο αγιilνα γ(νονταν dναg-

δfo αγc6νεg ανdμεοα οτιg β' Χαι γ' ομdδεg των
ουλλdγων, που rjταν oι γεαγιxε1g, τα φυτc6ρια
των πoδoοφαιqιοτc6ν τoυg' T6τε η xd,θε π6λη
ε(1ε τιg αλdνεg τηg, dπoυ ταν€α παιδιd, μdΘαι-
ναγ τo ποδdοφαιρο. Aρxετci απ6 εxε(να τα παL-

διd θα περνofoαν απ6 τιg αλd,νεg οτιg νεανιxdg
ενδεxdδεg τηg xdΘε oμdδαg xαι τε}'ιx6' y"(ιπoια

απ6 αυτ6'τα παιδιd θα ι1φταvαν να παiξoυν στη

βαοιxrj εγδεxd,δα. T6τε η xιlθε π6λη ε(1ε αρxε-
τ6g oμdδεg πoυ dπαιξαγ στo τoπιγ,6 πρωτd,Θλη-

μα τηζ π6ληg. Oι ποδoοφαιqιοτ6g εxε(γωγ των
oμdδων πρodρ1ονταν απ6 τoν πληθυομd τηg πd-
ληg η των γ{Qω 1ωριι6ν xαι πoλ{ οπd,νιεg ηταν
oι μεταγQαφιJg, xαι dταν αυτ6g γ(νoνταν, fταν
π(ιντα 6ταν γ,απoιοg πoδoοφαιριoτrjg τηζ πεQι-

φ6qειαg διαxρ(νoνταγ τ6oο πoλf , ι6oτε να xινη-
σει τo ενδιαφdρoν xι1πoιαg μεγι1ληg o1"ιι1δαg τηg

Θεo/ι,(xηq, τηg Αθrjναζ, τoυ Πειqαιι1,r.

Moυ δε(1νει τιζ χιτQινιoμιJνεg φωτoγQα-

φiεg εφημερ(δων τηg εποxηg' πoυ τoν δεi1νoυν
γα απoχρofει τη μπd,λα, να π6φτει οτα π6δια
τωγ αντιπdλων, να εxτινd,οoεται σαγ α(λουρog.

- Aυτη η φωτoγQαφ(α ε(ναι απ6 6ναν αγι6-

Eδι6 εiγαι απ6 dναγ αγc6να xυπιjλλoυ. E(1αμε xερδioει τo

Mαραθι6να με 6_0.
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Αυτij ε(ναι η φι1ση απιi τo\, 6111ι6να τoυ ΠΑoK μιε τo\'

Απιjλλιυνα Kcιλαμαριdg για τo πριυτd'θλημα Θεo/ν(xηg.
E(xαμιε xερδiαει μιε 3_1.

Απιi αγιi'lνα τoυ ΠΑoK εγαγτ(oν τoυ Aπι1λλωγα Kαλαμα-

ριιig για τo πρωτι1,θλημια Θεo/νfxηg.

γα με τoν AQη Θεo/ν(xηg. Kερδiξαμε 2-1, 6pιο'lg

τo παιχνrδι διαx6πηxε λ6γω επεLσoδ(ωγ. Στo
παιχνrδι εχει"νo ε(1αν τQαυματισθε( ο διx6g μαg
παrχτηζ του ΠAoK o Xαοιι6τηζ χαL o Bελλιd-
δηg τoυ Αρη.

Moυ δε(1νει πεQ}iφαγα δfo φωτoγQαφ(εζ απ6
τo τελετoυργιx6 πQιν απ6 ιjναν διεΘνrj αγι6να
τoυ ΠΑoK με την Σπαρτι1x Γιουγxοαλαβ(αg,
dπoυ φα(νεται γελαστ6g, ντυpιdνοE με τη φαν6-
λα τoυ τερματoφfλαxα, δ(πλα oτον πρ6εδQo τoυ
ΠΑoK Xαραλαμπ(δη.

Tου ξητι6 να Θυμηθε( τον αγιiνα πoυ τoυ πρ6-
σφεQε τιg μεγαλ{τεQεζ oυγxινrjοε ιg.

- Xωρ(g αμφιβολiα ε(ναι ο αγιilναg με τoν
Αρη, dταν 1dοαμε με 3_0. Σ' εxε(νο τον αγι6να
ε(1α πoλιi zαl"l1 απdδοoη. Mια εφημερ(δα 6βα-
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λε τ(τλo για τoν αγι6να ΑΡHΣ _ KΑΣTPΑΣ 3_0
xαι ι51ι APΗΣ _ ΠAoK 3_0. o Aρηs εxε(νη την
περ(oδο ε(1ε πoλι1 xαλη ομdδα. Στo παι1νiδι
εxε(νo τραυματ(οθηπα ooβαρd xαι rjταν ανdγxr1
ν α νoοη λευτι6 οτo 424 Στ ρ ατ ιι.lτ ιN6 N ο oox o 1"ι ε 

(o

τηg Θεo/ν(xηg, 6που χαL χειQoUργηΘηxα για ν"6"-

ταγι.ια oτη λεxι1,νη.

- Kfριε Γιι6ργο, τoν ερωτc6, τι αποx6μιοεq
t.

αναρριi.lνoνταg απ6 τoν βαρf τραυpιατιoμd τoυ.

απd την περ(oδo πoυ ι1παιξεζ στoγ ΠAoK;
Ποιεg ε(ναι oι εμπειρiεg ποU σε επηρ6αoαν οαν
dνθρωπo;

- "Διδd1τηxα πoλλι1, πρd,γματα>, μoυ απα-
γτd,ει. <'Hταν dνα μιεγd,λο ο1oλε(o. Γνι6ριοα
πολλοfg xαι xαλo{g ανΘρc6πoυg, πoλλοfζ χα-
ραπτηρεg. Aνoιξαν πoλλdg π6ρτεg. 'Eγιωοα
αναγνιδριοη. 'Ηταν πολf 6μορφo oι φilαθλοι
να με χειρoχQoτofγ oτο γfπεδo xαι μετιi να ι.ιε

αναγνωρ(ξoυν στo δρ6μο. E(1α την ευxαιρ(α να



γγωQ(σω στQατηγoιjg, 6πωg xαι λofoτρουg. Γι'
αυτ6, 6πι,:g οoυ ε(πα, ηταr, μεγdλo ο1ολε(o. E,i
μαι περrjφανoζ πoυ ποτ6 δεν αποβλrjθηxα απd
πoδoοφαιριx6 αγιriνα χαι πoυ πoτd δεν απαoy6-
ληoα τη διxαιοοfνηr.

- Πιilg θα ουμβoιiλευε; τoυζ σημεριr,oιjζ νιj-
oUζ; τoν εροlτιil.

- o xαΘdναg Θdλει να πετrjxει oτη Eωrj τoυ.
'Oμωg γtα να το πετfxειq αυτ6 1ρειιiξεται οπωο-
δrjπoτε πειΘαρ1(α xαι α^yd,πη γι' αιlτd πoυ απo-
φαο(ξειg να xdνειg.

Δrjλωoε ιiτι ε[ναι 6να< ρομαr,τιxdξ ΠΑo-
KTΣHΣ.

- ,,Δεν θα μπoροι1σε να ε(γαι αλλιcilζ>, μoU
λdει. <'E1ω οημdδια απd την περ(oδο εxε(νη
οτo oιilμια 1"ιoυ!>

H Επιατqοφτ|

Eφημερ(δα Mαxεδογ(α, φιiλλo τηg Kυριαx{g
0ll08l1954: <O ΠΑOK δ(δει με ελευΘ6ρα τoν
Kdοτρα oτον oλυμπιαx6 Ndουοα< xαι τον Σαβ-
βιδη οτo Βερuιo Βερι-lιαg,,.

E(γαι η επο1η πoυ o Κιlοτραq, μετd τoν

βαρ{ τραυματιοpι6 τoυ, επιστρ6φει οτογ Oλυ-
μπιαxd τηg πdληg μα(. Mε την εμπειQ(α που
απιixτηoε οτoν ΠΑOK, εzτ6g απ6 παfuτηζ στoν
Oλυμπιαx6 αναλαμιβdνει χαι 1ρdη πρoπoνητrj

με αμοιβrj 500 δψ. το μrjνα χαι l-ιε πρ6εδρο τηg
oριdδαg το γνωοτ6 δdοxαλο Tdxη (Δηpπ1τριο)
Δημητριι1δη. Συνε1iξει τη δρι1,οη τoυ x6τol απ6
τα δοxd,ρια εγτυπο;οιι1,ξονταg φ(λουg χαt αντt-
πdλoυg.

Η αξ(α τoυ ε(ναι γνο;οτ{ αε 6λoυζ. Η oπου-

δα(α oμιclδα 'Oλυpιπο< Kατερ(νηg τoν παλεi να
υπεQασπισθε( την εoτ(α τηg 6οεE φoQdζ d1ει διi-
οxoλoυ< φιλιxο{g αγι6νεg xαι o KιlοτQαζ αγτα-
ποxρ(νεται πρ6θυμα χαι με επιτυx(α.

Tηι,περiοδο 1955-56 o Kdoτραq, πα(xπ1g

Στo γi]πεδo τr1g Kατερiνηg μιε oυμιπα[xτεg ποδooφαιρι-
oτ6g τoυ Oλf μπoυ Kατερ(νηg.

χαι πQoπoγητη< αx6μα οτoν OλυμπιαN6 Nαo{-
oηg πρoωΘε( απ6 την β' oμdδα τoυ oλυμπιαxoιi
στl'lν α'τoυg Θωμιι1, Mπατd,xη, Toιiλη Mαρνdρη
ν"αtΤ6xη Xειλι1, oι οπο(oι οτην πoqε(α χαL με

.i
,,i{l

.l

&

- :.,* }λ

', :; _'*iΦ1

,:-*ii t
ιaξ_\_.'' i

;ι:$ΦrrF,':, &..13*4. '' -',_ -

o Kd'oτρα< απoxρo{ε ι πdνcrλτι ιττol, αγιilνιr oλυι-ιπιαxcjζ
Nιloυoαζ _ Δι1ξα Δρdμαq 2_1 τo 1955.
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την εξdλιξ{ τoυE τoν διxαιc6γoυν για τηγ επιλo-

γrj τoυ.

To 1957 6ναg νdog τραυματισpι6g γ(νεται
αιτ(α γα oταματrjοει o Kdοτqαg τo πoδ6οφαLQo.
Tη θ6oη τoυ xι1τω απ6 τα γx6λπooτ τoυ Oλυ-

1-ιπιαxof αναλαμβd,νει τ6τε o N(xog Toαλδdρηg,
πoU χαι αυτ6g απεδε(1Θη οτην πορε(α 6ναg πολf
xαλdg τερματoφfλαxαg, αν χαι εf1ε ξεxινrjoει
oαν 6ξω αριoτερd.

Σε κdπoια φdοη τηg 6ρευνdg μoU τη-
λεφι6νηοα στoν για 1ρ6νια γνοlοτ6 Bερoιι6τη
αθλητιxoγριlφο Γιc6ργo Γαλανoμdτη xαι τoυ

ξ{τηοα τη ουνoλιxf τoυ dπoιj-rη για τoν ποδo-
οφαιριοτrj Γιι6ργo Kι1,οτρα. oΣπουδα(oζ τεQ-

ματοφfλαxαg, πολιi δυνατd παιδ(. Παρ6λo πoυ
δεν ηταν Ψηλ6ζ, εfxε τρoμεq6 ιiλpια xαι μεγdλη
ευελιξfα, οωoτ6E α(λoυροg>, r]ταν η dμεoη απι1,-

ντηorjτου.

"Πολf xf ριog xαι οπoυδα(og τερματoφf -

λαxαg. Mπoρε( να rjμαoταν αντ(παλοι μ6oα οτo

γrjπεδo, 6μωg πdντα rjταν xαθαρ6g oτο παι1ν(δι
τoυ χαι ωρα(og σαν χαQαχτrjραg" ηταν τα λ6για
τoυ }ι. Kι6ατα Kυριαx(δη, παλιοιi πoδoοφαιρι-
oτη τoυ Axq(τα xαι μετd τoυ Πανγαουoαixoιj.

Toγ Kdατρα, 6πωg πρoανdφερα, δεν
Θυμdμαι γα τoν ε(δα αγωνιξ6μενo x(ιτal απ6
τα δoπdρια τoυ Oλυpιπιαxo{. 'oμωζ τoν Θυμd-

l-ιαL να ουμμετιJ1ει οε dναν αγc6να xατg oτo γrj-
πεδo! Toν ρc6τηoα oγετιx6".,,'Oταγ {μoυν oτoν
ΠAOK, γυμναξ6μουν ου1νd στo γUμναοτηριo
βαρdων αθλημdτων οτη XΑNΘ . Εxε(γνωρ(οτη-

χα με τoυζ πεQισο6τεqoυg παλαιοτdg τηζ επo-
yηg ν"αt dγινα φilog με αρxετo{g απ6 αυτofg.
'Eτoι dταν 6ρ1oνταν παλαιοτι1g για γα δι6ooυγ
xd,πoιoγ αγι6να χατζ στη Nd,oυoα, με χQησι-
μoπoιοfοαγ σαγ διαιτητrj, λ6γω τoυ 6τι {ξερα
xαλd τoυg xαν6νεg του αθλfματog.

Mια φoρd rjqθε o Kαqυοτιν6ζ γLα αγι6να,
αλλd, δεγ εμφαν(οΘηxε ο αγτ(παλ6g τoυ. 'Ετoι
ουμφωνrjoαμε να αντιχαταστrjοω τoυ αγτfπαλ6
τoU χαt να παλdψω εγι6 μαξ( τoυ. E,(γαι η φoQd
πoυ με ε[δεg να αγωνζoμαι oαν παλαιοτη<!>

Απ6 τη Ndουοα τηg δεxαετ(αg τoυ '50,

μιαg Ndουσαζ πoυ ε(1ε πρ6οφατα πoλλαπλd
xαι βdναυoα τQαυ|"ιατιοΘε( απ6 τιg <περιπ6τει-
εζ> τoυ Eμφυλ(oυ, ε(γαι να απoρε( xανεfg για τo
oθdνοg χαι τη Θ6ληoη τωy γ"ατo(γ"ι,)γ τηζ γα δι-
ατηρoiν εxε(νη την επo1rj τιJοoεριg ποδooφαι-

ριxdg ομι1,δεg, τoν Oλυμπιαx6, την AΘηνd,, τoν
A1ιλλ6α, τoν Αxρ(τα, oμdδεg που εxτ6g απ6 τo
πoδ6οφαιρo, δραοτηριoπoιo{νταν επ(oηg oτoν
xλαoοιx6 αθλητιομd, οτo μπdοxετ, ε(1αν θεα-
τριxd τμιrjματα, ουμμιετε(1αγ στην xoινοlνιxη

ξω{ τηE π6ληg με 1oροfg xαι dλλεg εxδηλι6οειg.
Aπ6 τη Ndουoα, λoιπ6ν, εxε(νηg τηg επο1r]g που

για να ταξιδ6ψει xανεfE τα 1ρ6νια εxε(γα μ6χQι
τη Θεo/ν(xη 1ρειdξoνταν 2Υz ι6ρεg με το πρι1,oι-

νο λεωφoρε(o, που για γα xdγει xανε(g μια επα-

φf εxτ6g Nαoιioηg 6πρεπε να πιiει oτoν OTE
γtα τo απαρα(τητo τηλεγρd,φηι.ια, xαθ' 6οoγ
δεν υπηρ1αν αx6μα τα τηλ6φωνα σε xCιΘε oπkι
6πωg εfναι oημερα, ofτε τα xινητι1,, οfτε τα fax,
ofτε οι τηλεoρdοειg. Aπ6 τη Ndουαα, λoιπdν,

που τ6τε στoUζ δρ6μoυ9 τηg xυxλo-

φoροιioαν dλoγα, 1.ιoυλd,ρια xαι xdρα
xαι λ(γα μ6νo αυτoxiνητα, ξεπηδηοε
oτιg αρ1dg τηg δεxαετ(αg τoυ '50 ιjνα
ποδoοφαιριx6 ταλdντο, ο τερ1.ιατoφιi-
λαxαg τoυ Oλυμπιαxοf Nι1oυοαg, o
Γει6ργιοg Kι1,οτραg πoυ εiναι o πρc6-

τog Nαουoα(og πoδoοφαιριoτjg πoυ
πrjqε μεταγραφη oε μεγι1λη oμιiδα.

21

o Κciιττιlcι: διcιιτr1τr]: ιτε cι','ι,iγι.ι lr-cιτ:I



ΠαραδoσιαKo[ Xoρo(
Kαι Xoρoγραφιεq

Γqιiφει o Xqrf οτo E Ζd}"ιoE

'oλoι 6yουμε yiνει τα τελευταiα 7ρ6νια μdρτυqεE μιαg απ[oτευτηζ παραyωyηg τoπιxcilν yoρrfν. Βλ6-
7τoυμε 6yι μ6νo περιοyig, αλλd. xαι pιεpιoνωμiνα yωqιd' να iyoυv απoxτηoει iνα αξι6λoyο τοπιx6
yορευτιx6 ρεπερτ6ριο! Παραλλαy6g τοlν yoqcbv ωζ ιτQoζ τη μoυoιxη η τα βηματα βαφτξoνται με
ευxολfα ξεxωριoτoi yoqo[ xαι iτoι xd'θε πεqιοyη μαE πqoβdλει μiαω των πoλιτιoτιxιbν τηg αυλλ6yων
iνα πλοιjoιo χoQευτι216 ρεπερτ6qιο. Αx6μη παρατηρεfται το φαιν6μενo iναg χoQ6ζ πoυ παρoυαιd'-
ζεται oτιg παqαoτd'oειg xd'πoιου αυλλ6yoυ' να iyει ελd'yιατη η xαι xαμ[α ox€oη με τo πrtrg yoρε6εται
απ6 τoυg xατο[xoυg τηζ πεQιoχiq. zε xd'πoιεg δε περιπτc6σειζ να εiναι εντελωE d'yνωoτoζ στoυζ
xατο[xoυg με τη μoaφη πoυ παQoυoιd'ξεται'

Tο d'ρθρο μoυ αυτ6 ε[ναι μια πρ6αxληαη xαι πρ6xληση πQoζ τoυE yoqoδιδααxd'λoυg xαι
τoυζ εQευνητig τηg παρd.δooηg oε xd'θε ελληνιxη yωνιd', να υπoδεlξOυν ytα τον τ6πo τoυζ' πoιεζ
εiναι οι yoqoyραφlεE oε xd.θε yoρ6 πoυ αλλoιιΔyoυν εντελrΔE τα βηματα χαι τo 6φo9 τoυ. Πιατε6ω
6τι ευyηg 6qyo θα ηταν αυτη την υπ6θεαη να την πd'ρoυν ατα y6ρια τoυg xd.πoιoι φoρε[E dπωE τα
TΕΦΑΑ των πανεπιoτηρι[ων μαE η τo Λ6xειo Ελλην[δων' τo οπoio με τα παραρτηματα πoυ διαθiτει
αε 6λη την Ελλd.δα' θα μπορο6αε να xd'yει μια iρευνα χαι 1)α επηρεd'αει πQoζ τη αωατη xατειiθυναη.
Αx6μη xαλιjτεqα εd'ν oυνiπqατταν σε μια τiτοια πqooπd'θεια περιoα6τερoι φoqε[g. Στo1ειioνταg
προE αυτη την xατειiθυναη θα πρ6τειvα να εiναι τo θiμα εν69 oυνεδρfoυ απ6 αυτd. που διoρyανιbνει
τo θ6ατqo <Δ6ρα Στρdπου> η xαι η ΔoΛT.

Διαβdξoνταζ στo περιoδιx6 <Xoρεiω> Ι.{oμζω 6τι αυτd ουν6βαινε επειδrj εμε6g oι πα-
τη oυνdντευξη τoυ Λ. Δρανδdxη, ενdg απ6 τoυg λαιo( δεγ ε(1αμε τα μι1αα τηg xαλrjg xαι φΘηνf g

πιο xαταξιωμ6νoυg ανθρι6πoυg oτο 1c6ρο τoυ ελ- αποτιiπωoηg xι ιJπρεπε γα χαταγQι1,ψουμε xυρG
ληνιxoιi παραδοοιαxoιi 1οροf, μου ιlxανε εντf- ωE στo μυαλ6 μαζ την x(νηoη χαι τLζ παραλλα-
πωση τo oημε(ο dπoυ xdνoγταζ την αυτoχQLτιχ'1 γ6s γ"αι 6τoι y"dπotα πρι1γματα μαg ξεφε{γανε.
τoυπαραδ€μηxεν'dπorcgν'ινητιν'('gεπεμβdοειg 'Oταν επdoτqεφα οτην Αθrjνα χαι 6δει1να για
oε παραδooιαxoιig xoqoιig. Στη oυνι1ντευξη πoυ παqdδειγμα το τρ(τε πdτε, ε(1α τη λα1τι1,ρα να
6δωοε o Λευτdρηg Δρανδdxηζ στη B. Γιαγγα_ δε(ξω τι €γ,ανα oτo ταξ(δι μoυ χαι τι xαινo{ργιo
xoπo{λου ατo περιoδιxd <XoρεriΦ>>, T. 4, Ιofλι- 6φερνα αλλd, ουνdμα χαι την αμφιβoλ(α. Exε[
og-Afγoυατog2009, oε}'"' L\-12, αναφdρονται τα πιΘαγ6γ γα 6xανα λι1Θη, αλλι16xι φoβερι1, xυρG
εξηs : ωE σε Θεοειg xαι d.ροειg.
Στην ερι6τηοη : Mετι1 απd ιiλεg αυτ6g τιζ χατα-
γQαφdζ, τιg διx6g σαζ li xαι τρ(των, χαι τη ψετ6'-
δοoη των πληρoφoριι6ν oτα αoτιγ"6" 1oρευτιxιl
oυγxρoτf ματα, θεωρεkε 6τι 61ουν γ(νει λι1θη

με απoτ6λεσμα γα περdooυν oτη αυνε[δηoη
τoυ x6oμoυ λανθαoμ6νεg πληροφoρiεg; Eοε(g
πρooωπιxd €.yετε τι/.ινει λι1Θη;

Aπαγτd : Oυδε[g αναμdρτητog... Πoιοg ε(ναι
εxε(νog που θα δηλι6oει τo αλdνθαoτο; Kαι
B6βαια ('yω xdνει λιiΘη. Kαι xινηοιoλoγιxιI,.

Kαι oτη oελ(δα 12 τoυ περιoδιxof οε μια δdoη
ε ιλιxρ(νειαζ χαι παQαδox,is τηE πQαγμ ατιx6τη-
ταg αναφ6Qεt o χ. Δρανδdxηg :

Yπι1,ρ1oυν βdβαια xαι οι πε ριπτι6σε ιζ των εσχε μ-

μ6νων <λαΘι6γ> απ6 πqooθrjxεg οε 1ορo{g.
Αυτd oμυρ(ξουν, dτι ε(γαι <λι1θη> xαι πρoι1ρ-

χoγται απ6 δαοxι1λoυg oι oπo(oι ε(γαι πoλι]
επιπ6λαιοι χαι, πQoσπαΘc6νταg να xdνoυγ xι1,τι

πιo εντυπωoιαγ"6 oδηγoιiν τιg oμι1δεg αε λι1,Θog

επιλoγ6E. Nα τoλμι1με να λ6με τα πqιlγματα με
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τo 6νoμια τουg! Aλλo εiναι να xd,νειg διευΘ6τηοη
τωγ χoQευτι6γ οoυ oτo 1ι6ρo (1ορογραφ(α) 6ταν
xι1νειg 1.ιια παρdοταση χαt dλλo ε(ναι γα αλλοι-
ι6οειg μελοlδ(εg, ρυθμo{g f να εφε{ρειζ χινητι-
xd μoτ(βα xλπ. Eγι6 d1ο: 1oρογραφrjoει ριε τηγ
dνγοια τοlν o1ημι1τιl)ν χαt pι6νο.

Σ(γoυρα η παραδo1{ αυτrj απ6 €να γ'α-
ταξιοlρι6νο ι1νθρωπο τoυ 1oρoιi εfναι θετιxη.
'Oπωg παραδd1ονται οημερα xαι dλλoι χoQo-
διδdοxαλoι, απ6 τη δεxαετ[α τoU '70 xαι ψετ6,
6ταν d,ρ1ισαγ να πληθαiνoυγ oι πoλιτιoτιxo(
oιiλλoγoι oτην Eλλιlδα xαι να δηριιoυργoιiν

1oρευτιxι1 τpιrjματα, η ανdγxη προβολrjg τηg
πoλιτιοτιxηζ μαζ xληρoνoμιιdg, τουg dxαγε l,α
οτραφo{ν στιζ παQαστdοειg πoυ δfνογταν σε

φεοτιβι1λ 1oροf oτην Eλλι1δα xαι oτο εξοlτερι-
x6. Tην πqιfτη αυτlj πεq(oδo τηg παρoυo(αq των
πoλιτιοτιxιi'lν ουλλ6γοlν με τα xoρευτιxι1 τoυq
τpιrjpιατα, πoλλo( xορoδιδι1οxαλoι θdλoνταg να
εντυπο-loιι1σoυν1 δημιιo{ργηοαν 1ορoγραφ[εg
ι1,λλoτε με μιxρd< επεμβdoει<, παραλλdσσoγταζ
ανcilδυνα τα βrj;,ιατα xd,πoιωγ xορι6ν xαι dλλοτε
|-ιε εντυπωσιαxdg 1ορευτιx6g φιγo{ρεg που tjταν

ξ6νεg πQoζ τη 1oρευτιxη παρdδooη του τιjπου
τoυ<. KιlποLεζ φιγofQεq (οωg χαL γα χατασχευ-
dοτηxαν μdοα οτην EΑΣΑ η xαι οτα TEΦΑΑ.
Για παρι1δεLγl.ια : o λεγ6μενoq 3oζ αντιxριοτ6g,
μιια 1.ιελοlδfα 1ωρ(g ιiνoμα { με 6νopια που δεν
το {ξεραν χαι τo βι1φτιοαν 6τοι. Η 1oρογραφ(α
τoυ εiγαι ο(γoυρα εντυπ(,)σιαxηNαι πολf 6μoρ-
φη χαι d1ει 1oρευτε(
για πoλλd xρ6νια απ6
τα Λ{xεια Eλλην(-
δωγ xαι απ6 ι1λλα 1o- "|:i]i

ρευτιzd τηg πατρ(δαζ,,,ll::ll.']lι,

H 1ορoγραφ(α με τιζ τQεLζ φιγο{ρεq πoυ μι1θα-
με στo TEΦΑΑ τηg Θεοοαλoν(xηg οτιg αq1dg
τηg δεxαετ(αg τoυ 1980, νoμ(ξω 6τι δεν €yει ν"α-

μιd απολfτωg oxdoη με τo πιrig 1oρε{εται o 1ο-
ρ6g αυτ6g στηγ πεQιο1η τoυ.

'Oοoν αφορd τo χεντQtχ6 Λ{xειο τοlγ
Eλλην(δων, δημιιοiργηοε οoυ(τεζ xοριilν τιζ
oπο(εg χQησιμοπoιοfoαν τα πεQLσσ6τερα πα-
ραρτηματι1τoU σε ι1λη την Eλλι1δα, τoυλd1ιοτoν
pιdxρι τo 1990. Aπ6 το '90 xαι δω xαι xυρ(οlq απιi
το '95 η πλειοιpηφ(α τοlν παραρτημι1τοlν αρ1(ξει
χαι τι( xαταργεi.

Πoλf περιoo6τερα ουμπερι1οματα θα
βγι1,λoυμε ει1ν διαβdοoυι-ιε τα Πραxτιxd τηζ 5ηζ
Συνdντηοηg Πρo6δρο_lν, Εφι1ρων xαι Δαοxdλοlν
1ορoιi τωγ Λυxεfοlν Eλλην(δΟ)ν1 πoυ d^1ινε οτην
Αθr]να τo 2000. Απ6 το xεντριxd Λιjxειο τοlγ
Ελλην(δοlν δ6Θηxε πQοζ τα παραρτrjματα ιjνα
εQωτt'lματoλ6γιo για τo ενεργ6 1oρευτιx6 ρε-
περτ6ριο, με oτ61o να διαπιοτωΘε( π6oε< απ6
τιζ ooυ(τεζ xoρcilν ποι' δηιιιoυQγησε τo Kεντριx6
Λιjxε ιo χQη σι |-ιoπo ιoιjγται αxd pια.

Διαβι1ξουμε λoιπιjγ οτα πραxτιxd, :

Aυτ6 τo εQωτηματoλ6γιo ξεx(νηοε - το λ6μιε με
x(l"Θε ειχιxρiνεια - για να δoιiμε τε}"mα, π6οα
απ6 τα Λιixεια στηγ πεQtφdqεια επηρεdoτη-
ιαν απ6 αυτrj την περ(oδo τη< δημιoυργι,αg τοlν
oουιτci.lγ χαι για πι1οα 1ρ6νια. Mε βdoη λοιπ6ν
τα εQι'Jτηματoλ6για που rjρΘαv oυμπληρωμdνα,
απd 6οου9 δαoxdλoυ< απdντηoαν, t1 ειxdνα ε(-

xdπoιoq ερευνητrjg ,1.i1ri: ::i
1ορoδιδι1οxαλog απ6ι.ι',., ;r;1;.

τηγ πεQιoχη που υπο-.|}|$*:Ι
τ[Θεται ciτι ε[vαι αυτcl;
o 1υρcig εαv εxει 1o- {

τι-lν τριΙπo υε y-αποιο

πανη.1ιiρι r] γλ6ντι τη<

περιoxη< του.
Tο iδιo Θα €t"ε^,cι' γοl
','ια τo 7ο1υ Πιιρτι ir.,.l.
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ναt η εξfζ:
Φα(vεται 6τι οι χoQoγQαφημdνεg οoυ-

iτεg του Kεντριxο{ Λυz"ε(oυ εt,τd.σσονται στο
qεπερτ6ριo τωγ πεQισσοτdροlr, παραρτημdτοlν.
M6γo dνα παρdρτημα μαζ εiπε. dτι δεν ιJ1oυν

μπει οου(τεg ολ6xληρε< α^t'"7"6. μoιld1α μιει-ιoνω-
pι6νοι 1ορo( απ' αυτofζ πoι' ε(χαμε στo εQωτη-
pιατολ6γιo. oι oου(τε< μπtjzαι, d7'ι μιdι,o στα πα-

ραρτrjματα πoυ δoιjλειilαι, διiοzαiιoι ΠoU ε(1αν

μια θητε(α οτο Kεντριxd, ε(τε oαι, μιdλη τηζ χo-
ρευτιxrjq oμι1,δαg, ε[τε σαι, δdozαλoι, αλλd, xαι
oε dλλα παραρτrjματα, 6που οι διiοzαλoι τoUζ
πρodρ1ονται χαt απ6 dλλου( χιi)Qoυζ. Σε πdρα
πoλλd παραρτrjματα χQησιμoποιr]Θηzαν μεμo-
νοlμι1νοι 1ορο( με τη χoQoγραφ(α τουc.
Πρι6τεg οoυ(τεg οε πqoτfμηοη ε[ι,αι:
oTooυρdπια-Tqαμπανιοτ6g-Συρτ6< oρειr,f qr,

μετd <Αρβανιτ6βλαxα-Σβαρνιdρα-Kα^1x6}"ν',
,. Kα οτρ ιν ιj g - To 6 oτo g - T ρ ιπ dτ ι - M π α'[ ντ ο ιi σx α >>,

αx6μα "Kον(τοηg-Φυοoο{γι-Mπερdτι" χαt
<Γιdννη ι-ιοU, Γιαννdxη ;"ιου-Ιεριοoοi-Σφαρ-
λ,iζr.

Eπειδrj 6pιοlg ο οxoπιig πoυ 6γραιpα
αυτ6 τo ι1ρθρο δεν ε(γαι απλι6g να xαταzρ[νω
6οα αναγι,οlρ(ξονται ωg λι1θη πoυ 6γιι,αν τιg
περαοtr"ιιJνεg δεzαετ(εq, αλλd να ουμβd,λω στη

δι6ρΘοloη το:ν xαxοiζ zε(μενων, Θα οαg διi;oο;

πληρoφoρ(εζ πoU αφoρo{ν 1oρογραφ(ε; 1οριilν
στηγ πεQιoχti μαg.

'oταν στη δεxαετ(α 7970 ξεxfνηοαν

1oρευτιzι1g παραοτd,oειg απ6 τουE ουλλ6γoυg

μαg (Mπofλεg) φdνηxε 6τι τo τoπιγ"6 χoQεUτι-
xd ρεπερτ6ριο rjταν oγετιν"6" μιxρd xαι υπηρ1ε
ανdγxη εμπλουτιoμοιj τoυ.'Oπωg 6μωg ξ6ρουμε
6λoι, ο χoQdζ εΓναι dμεοα ουνδεδεμdνog με τη

φορεοιd τηg xd,Θε περιο1ηg π1. δε pιποqoιiμε να

1oρ6ψoυμε θραxιι6τιxα με τη οτoλf τηg Αλεξdν-
δρειαg xαι νt1οιιilτLχα με τη φoUσταγ6λα! 'Eγινε
λoιπ6ν πιoτειjοl πρooπd,Θεια απ6 xι1,πoιουg, να

1ορευτο{ν 1οροi oι οπο(oι θα 1ορε{ονταν με
τt1ν τoπιxf φορεoιd 1ωq(g 6μωg να πoιiμε ιiτι
ε(γαι xαι απ6 dλλη περιo1rj. Αυτd ουνιjβη ο"η
Nι1,oυoα με τl'l MπαTτoιjοxα' Για αρxετι1, xρ6-
νια τα παιδιd ι.ιαζ σε oριoμιJνουg ουλλdγoυg τηg

πιiληg (βλ. Mπoι1λεg) x6ρευαν μιια MπαΙτοfoxα
πoU χoQευιiταν μιiνo οτη Ndoυοα γιατ( φυσL-
x6' ηταν 1oρoγραφ(α φτιαγμdνη στη Ndουοα.
Αx6μη xαι οrjμερα παιδιd πoυ μεγdλωσαγ χo-
ρεfoνταg αυτη τη Mπαiτο{οxα τη θεωρο{γ τo-
πιxι5 pιαq 1oρ6 "εiναι πιοτεfoυν η MπαΙτοιiοxα
6πο_lg 1oρεfεται οτη Ndoυoαr. 'Eλα 6μωg πoυ

η Mπαiτo{οxα δε αν{πει σ'αυτ6 που θα oρξα-
ι-ιε ι1)ζ 1oρευτιxιi ρεπερτdριο τηg Ndουοαg αλλd
o{τε xαι τοlν 1ωριι6ν τηg!

Tοπιxο( 1οqο( τηg Nιiουοαζ τl{Ι.1oqογqαφiεg
Ag δοfμε 6μωg τoυg 1ορoι1g που 1oρεf-

ονται οτη Ndουοα γ"αL oι oπo(οι Θεωρι6 ιjτι δεγ
αν{xουν στo QεπεQτ6ριo τιl)ν παQαδoοιαxι6γ

1οριi_lν τηg, αλλd oιjτε xαι τlig ευρ{τεQηζ πεQL-

o1fg τουλd1ιοτον

!,ιε τη μoρφ{ πoυ

1oqειioνται απιj
xι1πoιουg χoQευτι-
xο{g oμftουg.

Απιi τo βι-
βλ(o μoυ <Παρα-
δoοιαxοi 1oρo(
ηθη zαι dθιμα τηg
Ndουοαg, 6πoυ
αναφι1ρoνται ^l"αL

αγαλιjoνταt μoU-
σιχoχLγητLχd 6λοι
οι 1ορο( που Θε-

ωρoιiνται τoπι-
No| απoυοιι1,ξoυν
εοxεμμdνα oι πα-
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8αχατω χoQoι :

o Mπι1ι Aποοτ6λη
ο Mπαiτoιjoxα (Ndoυααζ)
oΖ6ixo

Αg τουg δo{με dμωg dναν - 6γαγ

Mπαiτοιjαxα: E(ναι χoQdζ πoυ χoQoγQαφηθηxε
oτη Ndoυoα στιζ αQχdζ τηg δεxαετ(αg τoυ 1970.

Xoρε{τηxε xυρ(ωg απ6 γ'6πoιoυg oυλλ6γoυζ τηζ
π6ληg μαζ σε 1oρευτιxιJg παραοτd,oειE εντ6g xαι
εxτι1g τηg Ναoυoαg.
Στη μoρφη πoυ παQουοιdοτηxε, 1oρεfεται οε

ρυΘμ6 5176 γ'αι απoτελε(ται απ6 13 xινrjoειg με
oτqoφη (360o ) πQoEτα δεξιd, oτo17-12.
Tα τελευτα(α 1ρ6νια d1ει εγxαταλειφθε( xαι
απ6 τoυg 1oρευτιxofg oυλλ6γoυg οι oπo(oι ι11ο-

νταg πλ6oν την ευ16ρεια να 61oυν παραδoοια-
x6g φoρεoι6g τηg Θρdxηg, 1oρεfoυν στιζ παQα-
oτdoειg τoUζ τη Θραxιι6τιxη MπαTτoιjοxα.
Ax6μη xαι orjμερα 6μωg xdπoιoι θεωρo{ν dτι

1oρειioυν τη διxrj μαg MπαΙτofoxα!

Mπιij Aποοτιiλη : E(ναι μια μελωδfα oε ρυθμd
2l4 τοlν 1ωριι6ν τoυ xdμπoυ τηg Nd,oυοαg, 6που

1oρευ6ταν xαι 1ορεfεται στα 6 β{ματα τηζ αQ-

γrjg γxd,ινταg.
Στη Ndουοα d1ει γ(νει 1oρoγραφ(α πoυ χo-
ρειiεται απ6 τιg Mπoιiλεg 61ι φυοιxι1, μ6oα οτο

ρεπερτ6ριo του εθ(μoυ, αλλd οτο γλ6ντι που

γ(νεται οτα Αλι6νια χαι στιζ παQαστdoειg πoυ
δiγoυγ οι ο'riλλoγoι xdθε 1q6νo εντ6g xαι εNτ6g

NαοιiοηE. H 1oρογqαφ(α 6γινε πιθαν6τατα οτιg

αQχdζ τηg δεxαετ(αg τoυ '70' o χoQdζ απoτελεi-
ται απd τQειζ φιγofqεg ατo πρι6τo μdρog πoυ
εfναι αqγ6 χαt oι οπoiεg επαναλαμβd,νoγται
ατο δεfτεqo μdρog πoυ ε(ναι πιο γρriγoρο. Tο
dνομα τoυ 1ορof Mπα[ Aπoοτ6ληg απ6 επιτ6'
πια dρευνα πoυ 61ω xι1γει oτα 1ωριd, φα(νεται
6τι oφε[λεται στo τραγorjδι (οτην τoπιxrj ντ6πια
διdλεxτo) πoυ oυγoδεfει το 1oρ6 xαι τo oπo(o
αναφι1ρεται στoγ Boεβ6δα (xoμιτατξrj) Απo-
οτ6λ Πετxcδφ { Mπoεμkoη, απ6 τη Mπο6μιτοα
(Aξιof πoλη) τoυ Kιλx(g.

Η μελωδ(α ο(γoυqα πqο$πιiρ1εt τoυ

τραγoυδιoι3,yιατ( πd,γω οτην (δια μελωδiα βρ(-
σχoυμε τρ(α τoυλdχιστoν τραγofδια πoυ ανα-

φιJρονται οε oπλαρ1ηγofζ τoυ Mαxεδονιxo6
Aγι6να. 'oπωg θα δε(τε παραxdτω τo πεQιε-

16μενο τωγ τQαγoυδιιfγ ε(ναι τo (διo xαι οτην
oυo(α αλλdξει μ6νο τo 6νoμα τoυ γ"απετdνιoυ {
τoυ βοεβ6δα (βλ.Aποοτ6ληg). oι πληρoφορ(εg
oυγxλ(νουν oτo 6τι τo τραγοfδι αναφ6ρεται στo

βοεβdδα Απooτ6λη rj Aπooτdλ Πετxcδφ ο oπο(-
og xαταγ6ταν απ6 τη Mπo6μιτoα (Aξιoι1πoλη)
τoυ Kιλx(g. Σιiμφωνα με τoν Ρaillares : ηταν βo-
οx6g που δoλoφ6νηοε xd,πoιoγ xαι xατdφυγε
oτη Boυλγαρ(α. Exε( ουναντrjΘηxε ψε 2-3 γ'αγ"o-

πoιο{g xαι επ6oτρεψε στα βουνι1, τoυ Kαξι1του
dπoυ επιδ6θηxε oε παρdνoμα dQγα.Tdτε ηταν
241ρoνι6ν. To xρηoφfγετo τoU rjταν oτην Kουρ-

Mπ6T Aπooτ6λη
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παλιof. Στα μdoα τoυ 1905 o Aπoοτιjληζ πliγε
oτη Boυλγαρ(α dπου τoν oνdμαοαν Mεγιlλο
Αντqα xαι 1\τρωτο 'Ηροlα. Λυριxιl τραγofδια
υμνοdοαν τη δdξα τoU χαι την αξ(α τoυ. Exε(
dφτιαξε €να επ(χεxτo οι'iμια, ξαναπdραοε τα ο{-
γoQα χαι πrjγε ο' (.να απ6 τα zfρια xαταλ'ι3ψc:π6'
τoU, στη λ(μνη τoυ Αροεν (Aρoενiου) απιJναντι
απ6 τη Γευγελ{. Η παρoυo[α τoυ 6γινε γνωοτrj
oτo 1ωgιd Σμ6λη (Mιxροιj διiοoυg). Oι xιl,τοιxoι
των γrjρω 1ωριιiν που ε(1αν ανοι1τoιig λογα-
ριαομofg μαξ( τoυ 6.xαναν απ6οπαoμα χαι τoυ
επιτ6Θηxαν. o (διog dπεοε μdοα ατo Bαρδι1ρη
xαι oι6θηxε. Αλλd απ6 6τι λ6νε dπαθε γιiγγραι-
να απ6 τα τραf ματιi του xαι πιjθανε οτο δι1oog
τηg Kρι6μνIζ.Tο L904 oτo απ6γειο τηg δfναμηg
τoυ, χQατoιjoε ατα 16ρια τoυ 80 1ωριιi. Aπ6 τη
Mπογδdντσα χαι τη λ(μνη Αρoεν(ου σ]ζ την πε-
διdδα τωγ Γιανγιτoc6ν.
Tα λ6για τoυ τQαγoυδιoιj xαι η ελεrjθερη απ6-
δooη απ6 τo τoπιx6 γλωοoιxd ιδ(ωμα των χω-
ριι6ν τoυ xdμπoυ τηg Ndουααg

MτrdΙ Πooτoλη.
Nτ6xα xι 6vτεg yια μπQε μπd'i-Πooτ6λη
τι yτixα κι 6ντεE β6i'νo}dνo βq6με

Nτ6xα χι α yιo oτd'βιg τβ6tτα ατd'qα μd'i'xα
Ιd'oxα ν6μαμ pιd'[xα. ταιo6μτι μι τα μd'i'xα
M6i'ατα pιdi'xα ατd'ρα μι πλανiνα

ΙιΙτ6xα xι oατd.βιg τβ6iτα ριλdντα ξ6να
Ιd.oxα ν6μαμ ξiνα, τoιo6μτι μι τα ξ6να
ρι6iατα ξi.να τ{,vxα μαλινx6qα.

Nτixα xι ooτd'βιE yια ριπQε μπd'i'-Πoατ6λη
vτ6xα xι ooτd'βιg τβ6iτε ντq6μπνι vτ!τoα
Ιd'αxα viμαμ ντiτσα, ταιo6μτι μι τι ντi'τoα
μ6iτ ι vτ ρ 6 1'ι Iν ι ντ i,τ σα, ντ q 6 ριπv ι μ ι φυτ o ι 6τ ι.

EλειiΘεqη απιiδoοη τoυ τqαγoυδιοιi
Ποδ θα παg βρε Mπd)'Πoατ6λη;
Πo6 θα παζ με τiτoιo d'αyηριo xαιρ6;

Πo6 θα αφηoειg τη yqιd' ooυ μd'να;
Εyrl δεν ixω μανα τι uα την xd'νω τη μdvα;
H διxη μoυ μd.να, τo y6ριxo βουν6

Πo6 θα αφηoειg τη 116α yυνα[xα αoυ;
Εyc6 δεν €7ω yυναixα τι να τηy x(ι'νω τη yυναixα;

H διxη ριου yυvαixα ε[vαι τo λεπτ6 μ(ι'λινxεq @πλo)

Πo6 θα αφηαειg βρε Mπd'[Πoατ6λη;
Πo6 θα αφηoειg τα μιxρd' oου παιδιd';
Εyc6 δεν 6yω παιδιd', τι yα τα xd'νοl τα παιδιd';
Διxd' ριoυ ριιxρd' παιδιd' εivαι τα μιxρd' μoυ φυαiyyια

Mε την (δια μελωδ(α τραγουδι€ται xαι τo τρα-
γοfδι τoυ Bιiνη που πιθαγ6γ γα αναφ6ρεται
oτoν Γιoβιiνη T(τxα πoυ {ταν ντ6πιοg μαxεδo-
νoμι1,1og απd τα Boδενι1.'Ηταγ οπλαρ1ηγ6g που
πιΘανdv πολεμο{oε μαξ( με τoν xαπετdν Αxρ(-
τα (Mαξαρd,xη), τoν xαπετCιν K6τα (Kλε(τo) xαι
τoγ K6τα Σαμαριi.

Bιiγε λε Bιiγε
Βd'νε λε Β6'vε, Βd'l,ε vα μd'lxα
ντ6xα xι oι oατdβιg Βd'νε, τβ6iτε vτρ6μπνι vτ6ταα
Ιdg ν6μαμ vτ6ταα ρι6iτι ντiταα,
μdlτι vτiτoα ξι6λτι pιι πατqo{αxι.

Βd'νε λε Bd'νε, Βd'vε yα μd.lxα
vτ6xα xι αι ooτd'βιg Βd'vε, τβ6lτα μλdvτα' ξ6vα
Ιd'q ν6ριαμ ξivα μ6i'ατα ξ6να'
pι6i'ατα ξivα' τ6.νxα μαλιη6qα.

Βd'νε λε Βd'νε, Βd'νε να μd'lxα
ντixα xι αι οoτd'βειE Βd'νε
τβ6iτα oτd'ρα μd'ixα
Ιd'E ν 6 μα μ μd'ix α, μ6i ατ α μri'l x α,
oτd'qα pιι πλαν/να, πo6λyα μι oυμπo6λxα.

Βdllε λε Βd'νε, Βri.νε να μd'lxα
yτixα xι αι oατd'βιg Βiιlq τβ6lτo oτd'ρo τd'τxo
Ιd'g ν6μαμ τdπxο, μ6i'oτo τd.τxo
αιq6xo π6λε vτoυρ yιο Mπιτ6λε.

Eλειiθεqη απιiδοoη τoυ τqαγoυδιoιi
Βd'vη α1Βd'νη' Βd'vη μd'vα μoυ
Πo6 θα αφηαειg τα μιxρd' αoυ παιδιd';
Εyc6 δεν 6yω παιδιd', τα διxd' ριoυ παιδιd''
εiναι oι αφα[qεE μoυ

Βdνη αy Βd'vη, Βd'vη μd'να μoυ
Πο6 θα αφηαειE τη viα yυνα[xα αoυ;
ΕyιΔ δεν 6.yω yυναixα
Γυvα[xα μoυ εfvαι τo λεπτ6 ριd'λιvyερ

Βdνη αy Βd'νη, Β(ι'νη μd'να μoυ
Πo6 θα αφηoειg Βd'vη
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τη yQfi' [ιd'vα σoυ;

Εyιil δεν 6yω ριd'να μd'να ριoυ εfvαι
τo y6'ριxo βoυν6 yεμdτo με μηλα

Bdνη αy Βανη, Βd'νη μd'vα ριoυ
Πoιj θα αφηoειE τo yiqo πατ6ρα ooυ;

Εyc6 δεν 6yω πατiqα, πατiραg ριoυ ε[ναι

o φαρδ'ιig xαμποg μiyqι τα Mπιτ6λια

Mε την iδια μελωδ(α τραγoυδιdται xαι τo τQα-

γο{δι τoυ Παfλoυ Mελd,

Παιjλε xαπεντ6'ιτοε
Πα6λε ριπqε Παiλε Πα6λε xαπεντd'yτoε
Nτ6xα xι oυατd'βεg τφ6ιτo ατdqo τd'τxo

ΙαE vi.μαμ τd'τxo τιt(ου)μτε pι[τo τd'τxo

M6ιoτo τd'τxo odqo xι ριι π6λε

Πα6λε ριπρε Πα{λε Πα6λε xαπεντdllτoε
Nτ6xα xι oυατdβεE τφr1ιτo oτd'qα ριd'i'xα
ΙαE viμαμ ριd'ιxα τιl(oυ)ριτε ρι[τα μd'Ιxα
M6ια τα μd'ixα αταρα ριι πλαν|να

Πα6λε ριπqε Πα{λε Πα6λε xαπεντd'yτoε

Ντixα xι oυατd'βεg τφ6ιτα pιλd'ντα ξiνα
Ιαg ν6μαμ ξiνα τιl(oυ)μτε ρι[τα ξivα
M6ιατα ξ6vα τiνxα μαλιvy6qα

Πα6λε μπqε Παιiλε Παdλε xαπεyτd'yτoε

Nτlxα xι oυoτd'βεg τφ6ιτε ντq6ριπνε vτ6τoα

ΙαE v6μαμ ντ6'τoα τα(oυ)ριτε στα τι yτiταα

M6ιτι ντi'τoα ντq6μπνε μι πατρo6vε

Eλειiθερη απιiδοοη τoυ τqαγoυδιoιi
Πα6λε βρε Παιiλε Πα6λε xαπετd'vιε
Πo{ θα αφηoειg τo yi.qo πατtqα αoυ;

Εyc6 δεν iycll πατiρα τι τoν θiλω τoν πατi'ρα;
Πατiqαg μoυ ε[yαι o ανoιyτ6E xd'μπog

Παδλε βρε Παιiλε Παιiλε xαπετdνιε
Πoιj θα αφηαειE τη yριd. ooυ την μd'vα;
Εyιil δεν €yω μd'vα τι τηv θiλω τη μd'vα;
H διxιd. ριoυ η ριdνα εfyαι τo yiqιxo βoυν6

Πα6λε βρε Παιiλε Παι1λε xαπετdyιε
Πoδ θα αφηαειg τη ν6α yυναixα αoυ;

Εyc6 δεv i,yοl yυνα[xα, τι τη θiλω τη γυνα[xα;
H διxη ριoυ γυναixα εi'ι,αι τo λεπτd μd'λινy"εq (6πλο)

Πα[λε βρε Πα{λε' Πα6λε xαπετdνιε
Πo[ θα α"qιjoει; τcl 'ιιιxρd' 

πα'ιδια αοι':
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Εyril δεν iyω παιδιd', τι τα θiλω τcl παιδιd';
Διxd' μoυ ριιxρα παιδιd ε[ναι τα μιxqd ριου φυoιyyια

Ζdixo ri Kομ(τιν οε ρυΘψ6 2l4

Mελωδ(α oε 2l4 που 1oρεf εταt χαι χo-

ρευ6ταν ωζ χασαπoodρβιxo χυQrωζ oτα 1ωριιi
τηg Φλι6ριναζ χαL τηζ AQιδα(αg. o χoQdζ εrvαt

γγω στd ζ στoυ ζ 1o q o δ ιδd,oχαλoυ ζ ω g ΖCiiν'o Επι-
σχoπηζ. To παρd,δoξo ε(ναι 6τι οτην Eπιοxoπrj
δεγ τογ θεωρo{ν τoπιχ6 τoυζ χoQ6 xαι φυoιπd,
εdγ το χoQ6ψoυγ, τo 1oqεfoυν ωζ χασαπoσ6Q_

βιxo xαι 61ι με τη μoQφη πoU χoQογραφηθηxε
απd xd,πoιoυζ στη Ndουoα.
o Δημητρηg Ιωdννου στo dγΘετo τoυ CD ,,Mα-

xεδoνιxι1g μouσιχdζ Qζεζ" πoυ xυxλoφdρηoε
απ6 τoγ Π.Λ.o. Aριδα(αg "AKPΙTEΣ AΛMΩ-
ΠΙΑΣ> αγαφιiQει για τo Ζdiγ'o:
<Ζdixoη Kομ(τιν (τo) (Koμιτατξ(διxo) :Xoρ6g

ανδριx6g πoυ διαδ6Θηχε τηγ περ(οδo του Mα-
xεδoγιxo{ αγιδνα. Tο <Κομιτατξfζ" αQχιχd δε

oljμιαινε γ"(ιτ' αν(Ι\γ"η Boυλγαqζων. To <Koμι-

τατξfg" την επoχli αυτη σημα(νει Παρτιξι1νog-

xλ6φτηg αναρxιx6g.
E,(ναι χoQ6ζ πoλεμιοτι6γ, πoυ 16ρευαν με τα

6πλα ζωομιJνα οτην πλdτη γ"αL γ'α'tατη διd,ρxεια
τoυ χoQof εχπυQσoχQoτofσαν. H 1ορευτιxη
αγωγli τoυ χoQof θυμ(ζει βoυλγι1,ριπεE τεχνιχdζ
χαι χιγησειg. Toν συγαγτo{ι.ιε οε πολλd 1ωριι1,
να χoQεfεται σαγ Pdμνα"
Η προoωπιχ1i μoU ι1πoιpη ε(ναι 6τι oτη Ndoυ-

οα 61ει γiνει 1ορoγραφ[α τoυ Ζ6iγ'o, πoυ χo-

ρεfεται μ6νo εδc6 απ6 xCιπoιoυζ χoQευτιxo{g
oμλoυg'
Θα ηΘελα να χd,γω χαι μια αγαφoQd στo

<χoQ6> Σofδα. E(ναι αQγ6ζ συQτ6ζ πoυ 1oρεf-
εται 6λo εμπρ6g οε 6 β{ματα dπωg αxριβc6g xαι
o Moυοταμπ€'txog.

Tο 6νopια Σοfδα δdΘηxε αυΘαiqετα οτo

τραγofδι ,,Απ'τον Παπαρdντo ωζ τoγ Αη Λιι1
χαι χdπoιoι τον αναφι1Qoυγ ωζ ξε1ωριο'τ6 χoQ6.
Edν θ6λoυμε γα oνoμd,oουμε τογ απλ6 συQτ6 (τo

Moυoταμπ6ixo) με την τοπιxη oνoμαo[α ΣoJδα,
τdτε τo τραγofδι με το oπο(o Θα τoν 1oρεlioυμε
ε(ναι αυτ6 τoυ Σανιδι1, το oπο(ο απ6 τo ρεφρ6ν
θα μπoρofσε να oνo1.ιαοτε[ xαι Σofδα. Παρα-
Θdτω τo τραγoιiδι :



Toυ Σαr,ιδιi r]Σoι1δα
Tου μd'θατι τι y|νηxι oτου Σo.νιδd' τoυ yiι'μου
λiλε Σο6δα μου,
oτoυ Σανιδd' τoυ ydριoτl 'ιιπου)'ιουτοiδα μoυ.
'Hταν νoυν69 Σαλουνιxι6g l,α διατd'ξει ειζ τoυν
yd'μου λ6λε Σο'ιiδα ριoτ',
να διατd'ξει ειζ τoυy yd'μου lιπουλιουτο6δα μoυ.
Κι τoυ νoυν6 τουν |λιyαν oτου 6νουρια Αναoτd'-
oη λ6λε Σoιiδα μου'
oτoυ 6νoυμα Αναoτd.oη ριπουλιουτο{δα μoυ'
Κι oυ νoυν69 διd'ταξιν τoυ ριπd')'oυ να ψoυρi-
ι/loυν λ6λε Σo6δα μoυ,
τoυ μπd.λoυ να yουρ€ψoυν ριπoυλιoυτo6δα ριου.
Tην d.δειd. ooυ Γιcδρyη μoυ να xουρi'ψου μι τη
Σo{δα λiλε Σο6δα μoυ,
να yουρiιllου μι τη Σο6δα' μπουλιουτο{δα μoυ.
Κι η Σο6δα y6ρειllε μι τουν Αναατd'oη ριπd'λoυ
λ6λε Σodδα μoυ,

μι τoυν Αναατd'αη μπd'λoυ μπουλιουτoιiδα μoυ'
Δε φταiyoυν μd'να τα πιδιd' δε φτα[yι ου Αδd-

μoυE λ6λε Σoι1δα μclυ,
δε φτα[yι ου Αδd'μουg μπουλιoυτo6δα μιου.
Moν φτα[γει ου πατiραζ μoυ πoυ μι πd'ει ειE
τoυ yd"μoυ λ€λε Σoιiδα μoυ,
1τoυ μι πd'ει ειg τoυ yd'μου μπουλιoυτo6δα μoυ'

Eντελιig αυθα(ρετα, ωg 1ορ6g Σofδα,
παρoυοιd,οτηχε o χoQ6ζ απ6 τιg Mποfλεg oε
ντοxιμαντιJq τηg ελληνιxf g τηλε6ραοηg το 1988,

1oρεlioνταg τo τραγofδι "12 1ρ6νια οτο οτρατd
οτη Λd,ρ'oα χαι oτo Δομιox6, με τα β{ματα του

απλοιi oυρτοf πoυ πQοανdφερα.

Συμπεqιioματα - πqοτιiαειE :

οYπdQχει ανdγπη να γ(νει εμπεQtστατωμ6νη
6ρευνα oε ευqrjτερη xλ[μαxα ι6oτε να απoβλη-
θε( xι1,θε ξ6νo οcδμα απ6 τη λαixrj μαg παρd,δo-
οη. Διαφοqετιγ'6" ε<iν 1ρηοιμoπoιofμε στιζ πα-

ραoτι1οειg μαζ χoQoγραφημdνoυg 1oρoιig xαι
ooυ(τεg 1oρc6ν, να γ(νεται σαφliζ αναφoρd οτο

τι αxριβι6g αντtπQoσωπεfoυν, ι6οτε γα μηγ πα-

ρερμηνεdoνται απ6 τoυg ν6oυ9 μαg.
ο Nα β1 1oρε{ονται ωg παραδoοιαxoi 1oqoi τηg

περιο1rjg μαg, τουλd,χιστoν με την μoρφη πoυ

παρoυοιι1ζoγται 6ω9 τι6ρα, οι 1oρο( : MπdΙ Πo-
οτ6λη, Mπαiτofοxα χαι Ζ6ixo'

οEd,γ θ6λουμε να 1oρεfouμε στη Nd,oυoα τη

Σorjδα ωg ξε1ωριατ6 1oρ6, (πρdγμα περιττ6

γιατ[ d1oυμε τoν MουoταμπιjΙxο που 1oρε{ε-
ται αxριβι6ζ με τα (δια βriματα),τ6τε γα τη χo-
ρεfoυμε με τη σωστrj μελωδiα πoυ ε(ναι απ6 τo
τραγoιjδι <Toυ Σανιδd rj Σoιiδα" γιατ( απ6 αυτd
πα(ρνει τo dνoμd τoυ ωζ χoQ6ζ ν"αt 6γι με τo
τgαγoιiδι ,,Απ'τογ Παπαqdντo ωζ τoγ Αi Λιιi".

Tα τραγofδια (Mπι1i Πoοτ6λη - Bdνε λε Bι1,νε
_ Παιjλε xαπεντd,ντoε) πρodxυψαγ απ6 επιτ6-
πια ι1ρευνα τoυ Xρrjoτoυ Ζdχtoυ oτα 1ωριd τoυ

xd,μπoυ τηg Nι1oυοαg.
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1. Paillares, M., Η Mαxεδoγιxri θfελλα. Tα π6-
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ΓNΩPIMIA ME Τo ΠINΓK - ΠoNΓK
Τo αΘλημα oε Eλλαδα - Kωvαrαιπιvoιjπoλη - HμαΘ(α

Tωγ Γιιiγνη Kαqατοιιfλη - Kιfοτα Λαπαβ(τοα

πα(xτεg εξαοφαλ[oει δfo oυνε1ε(g επιτυ1(εE επ(
τoυ αγτιπd,λoυ τoυ.

To ι1θλημα oφε(λει την xαθιερωμ6νη oνo-

μαο(α τoυ σε μια βρετανιx{ xαταοxευdoτρια
εταιρε(α τραπεξιι6ν των αρ1ι6ν τoυ πεQασμ6νoυ
αιc6να (Ping _ Pong). H Mεγι1λη Bρεταν(α Θε-

ωρε(ται ι1λλωoτε χαι η χd)Qα 6που γεννfθηxε
τo dθλημα, αρxιxd ωζ σπoQ εσΟJτεQιχof 1ι6qoυ
το;ν ευγενcilν. Στιg πρι6τεg δεxαετfεg του 2Οου

αιι6γα ξεx(νηοαν oι πρι6τε9 εθνιxdg Nαι διε-
Θνε(g ομoοπονδ(εg ενc6 oυoτηματoπoιrjθηχαν οι
χανoγtσ|ιo( τoυ. Mεταπoλε;"ιιxd,, οlστιiσo, oι με-
γαλ{τερεg επιτυ1[εg οτο dθλημα πρofλθαν απ6
αοιατιxdg χι6Qεg xαι ιδια(τερα απ6 την K(να,
dπoυ αναπτf1θηxε xαι ο 6ναg απ6 τoυg διjο xα-
Θιερωμ6νουg τρ6πουg xρατηματοg τηg ραxdταg.

(oτo μ6oo 6ρθιo'(). Yπιlλ. ΔEToΠoΙ(Α: N. Nιxoλdπoυλo-( (δεξιd). 'oρθιεg απ6
αριοτερι1: 6γq"1r1ελiα Eυαγγελoπoιiλoυ, Δdοπoιγα Π[πoυ, Bαρβιiρα Αλεπfδoυ,
Mclριilr,r,α _ Bερ6νιz.α Kαξι6τoxο. Kιrθιoτo( απ6 αριoτερd: Γιιiννr1g Tooυγ6νηg,
( * ) Τoιcι).τξofδη; Φιilτη;. Θανdoη; Kcιρατoιι6ληE, Mαι,6ληg Koυρμπετλrjg, Σdxηg
Σqιlι'',,^,,cι1lci;. Θιιr'ci.οη: Τξιcιμιτofρcι< (με τo x6ρι οτo πρ6oιυπo).

Tqιiπog παι1νιδιοιi - πqoiλευoη ονομααiαE

o διεΘνrjg 6ρog για τo ι1θλημα τη< επιτραπd-

ξιαg αντιοφα(ριoηg ε(ναι (ping - Pong, αγγλι-
xd table tennis). o παfuτηg αqxξει τo παι1ν(δι
(οερβ(ρει) 1τυπcδνταg το 1.ιπαλdxι oτo διx6 τoυ

μ6Qog τoυ τραπεξιοιj xαι x(ινoντ6'g τo γα αγα-
πηδrjoει οτo μdρog τoυ αγτιπdλoυ. Πρdπεt να τo

1τυπηοει χαL γα το oτε(λει π(oω ;"ιετd την πρι6τη
αναπηδηoη. KdΘε παfuτηgοερβ(ρει 2 φoρdg xαι
γ"ατ6πιν περνd το oερβig ατoγ αντ(παλ6 του. Στα
διπλd (δf o εναντ(oν διiο), οι πα(πτεg 1τυποfν το

μπαλι1xι διαδo1ιxd. oι πdντoι xερδ(ξoνται xι1θε

φoQι1πoυ o αντ(παλog υπoπ(πτει οε εoφαλμ6ν11

ενdργεια: αν μετd απ6 τo 1τfπημα τoυ τo μπα-
λdxι δεν xαταλ{ξει ατην πλευρd τoυ τραπεξιο{
τoυ αντιπdλoυ. εdγ το μπαλι1,πι xd,γει δfο αγα-
πηδηοειg οτη διxη τoυ πλευ-

ρd μετd απ6 μ{πηι.ια τoU

αντιπd,λου, 6ταν, Nατ6' την
επιoτροφrj, το μπαλι1,χι στα-

μαπjoει οτo δ(μυ, dταν o
πα(xτr1g 1τυπηοει τo μπαλd-
xι εγι6 αxου1.ιπd τo ελειiΘερo

x6ρι τoυ οτo τραπdξι x.λ.π.
o αγcδναg τελειc6νει 6ταν o
ενα; πα[xτηζ γi η oμιαδα xερ-
δfοει τρ(α η τdooερα - ανι1,-

λογα με τoυg dρουg τηg δι-
οργd,νωoηg - νιxηφ6ρα οετ.
To οετ oλoxληρι6νεται 6ταν
6'να'< πα(xτηg οημειι6oει 11

π6ντoυg με τoυλd1ιοτoν δ{ο i1:,,,::,]

πoντου; διαφoρα απci τoν
αγτ(παλ6 του. Σε περ(πτωoη
ιοoβαθμ(αg, 1.ιε 10 π6ντουg,
το παιxνiδι ουνεxΓξεται 1"ιε

παρdταοη 2 πdr,τι,ll' ιιd7ρι;
cjτoι' ο dr,α: ατιj τοι': δυο

1'



Η oμdδιr πινl/χ _ πoνγχ, τoυ Δημιoxρiτoι' Πιrι'ορriματog B6ρoια_< 1996 - 1997.

Απ6 αριoτεριi η ανδριxrj oμι1δα Mιrραι'τiδη: Δ.. Toλι6πoυλog N.. Koρυφiδη_<

X. (μετεπειτα πα(z"τi1g τoυ Α.Σ. ΠEΡΑ ΘEΣΣΑΛONΙKΗΣ με μεγdλε<
διαxρiοειg), Mιιραντ(δηg Α., Σπυριiπιlι,j''o; Π'. Krrραiωoi'iφ H.. Mι1αηλiδη_<

Ι., xαι KαραΤωoljφ Α.
Στην zι1τω οειρd διιιxρ(νoγται χcιι oι αδελφε; Kιrραιιυοijφ O. zα.ι M. (2η xαι
,1η απιi αριoτερd') μετdπειτα πα(zτριεg του Α.Σ. ΦΙΛΙΠΠoY BEPOΙΑΣ.

τoυ Συνδdομoυ Ελληνιxc6ν Γυμνα-
στLχciJν ΑΘλητιxι6ν Σωpιατε(οlν (ΣE-
ΓΑΣ). Tο πρι6το επ(σημo πQωτι1θλη-

μα διεξ{1θη τo 1940 χαt νιχητliζ στo
απλ6 fταν o N(xog Mαντξdρoγλoυ ο
oπoroζ, μαξ( με τoγ Πα{λo Ιοlανν(δη,
x6ρδιοε χαι στo διπλ6 ανδqι6ν. Aπd
τo 7926 6ωg το 1943 διεξι1γoνταν ανε-
π(oημα παγελληγια πQωταΘλiματα
χαι φtλιχd, τουQνoυd,, στα oπoια εξα-
xoλoυθo{oε να πQωταγωγtστε( o N(-
χoζ Mαντξdρογλου.

Tο 1956 ιδρfεται η Eλληνιxi Φι
λαΘλοg Oμoοπoνδ(α Eπιτραπdξιαg
Aντιoφαiqιοηg (EΦOEΠA). Πρ6ε-
δρog τηg Opιοoπονδ(α< orjpιερα ε(ναι
o Mανι6ληg Koλυμπd,δηζ χαL γQαμμα-
τι1αg o ΔημοοΘ6νηg Mεorjνηg. M6οα
στα σχεδ6ν 55 1ρ6νια ιστoQ(αζ τΙζ, Ι
Oμoοπoνδiα dxει να επιδε(ξει πoλ-

εTt

λ6g επιτυ1(εg oε αγωνιοτιxο xαι
διoιxητιxd επiπεδo. Σημερα d1ει
oτo δυναμιιx6 τηg 112 οωματεiα
_ pι6λη απλωμdνα οε oλ6xληρη
την Eλλdδα με πdνcυ απ6 3.500
αΘλητ6g. Στην B6ρεια Eλλιiδα
υπdρ1ουν εγγεγQαμμdνα 30 οω-

ματε(α με τoυλd1ιoτoν 800 εγ
ενεργε(α αΘλητdg. Πρdεδqog τηg

Toπιxrjg Επιτρoπηg Mαxεδoν(αg
Θρι1xηg ε(γαι o Διευθυντfg τηg

X.Α.N.Θ. x. Xρηoτοg Tριγωνdg.
Απ6 τo 1988 η επιτραπ6ξια αγτι-
oφαfριoη ε(vαι Oλυμπιαx6 αγι6-
νισμα. Στoν αγωνιοτιx6 τομdα oι
διαxρiοειg των Eλλrjνων αΘλη-
τι6ν oυνε1ιilg πληθα(νoυν.

To πινγπ _ τtoνγlι oτην Kωνοτα-
ντινοι1πoλη

oμoγενε(g απ6 την Kοlγοταντι-
νoιiπολη (δρυoαν oτην Eλλdδα

Φιυτoγραφ(α απ6 την απoνoμιr] διπλω;-ιd'των oε διαιτητdg επιτραπdξιαq
αντιοφαfριοr1E oε xooμιxij ταβdρνα τηg Θεooαλoνfxη E oτιg 29l01l1997 .

Διαxρiνoνται: πριi:τo g απ6 αρ ιoτεριi Γιιiι'νη < Kαρατoιοiλη E, τdταρτo g

Kι|lοταg Λαπαβ(τoαg, dxτη Mαρiα To(πoυ (παλιι1 προ:ταθλr]τρια),

τελευτιriog δεξιι1 Δημ{τρηq XαQαλαμιπ(δηg (xαθηγητrjg διαιτηoiαg
_ επιδιαιτr1τr]g)'

To πινγx _ tτoνyι,|'οτην Eλλιiδα τα δ{ο μεγdλα οω1.ιατε(α AEK (ΑΘλητιxη 'Eνω-

Tο dθλημα ι1,ρ1ιοε να xαλλιεργε(ται επι,οr1μα ::Ι:}:1:"λιτι6ν) 
ΑΘηνι6ν xαι ΠΑOK (ΠανΘεo-

οτην xι6ρα μαg xατι1την περ(oδο τoU ;;;;;;- :iι*i:::g"Αθλητιx6g 
'oμιλog Kων/πoλιτι6ν)

λdpιου, δηλαδrj τη δεxαετ[α του 1930, pιε ειlθυνη 
ι'εσσαΛoνιχηζ'
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Aξιdλoγη δρι1oη χαt στoγ αΘλη-
τιx6 τopιdα αν6πτυξαν oι oμoγενε(g
οτην Πdλη. Mεταξf τωγ dλλων αΘλη-

μd,των, εξ61oυοα Θ6oη ε(1ε η επLτQα-

πdξια αντιοφα(ριοη. Πληθι6ρα ν6ων
αoxoιiγταν οτο ευγεν69 αυτ6 dθλημα
oτιg ελληνιxdg ουνoιx[εg του Πdρα,
των Tατα{λων, Nεo1ωρ(oυ, Θεqα-
πειι/_lν, Ε,πταπυργ(ου (Γεντrj Κoυλ6)
γ".χ'π'

Aξξει να σημεtωθε( 6τι στLζ εγo-

ρ(εg υπrjρxαν τραπ6ξια για να πα(-

ξουν oι ν6oι τηg ομoγι1νειαg (για να
μην γρι1φονται σε τoυρxιxo{< oυλλ6-

γoUζ), ο δε ΑΘλ. Σfλλογοg τoυ Πdρα
για 20 1ρdνια αναδειπγfoγταγ πQω-
ταθλητηg Tουρx(αg(!).

Mε την εxδ(ωξη (λ6γω τoυ τoυQχι-
xof oοlβινιoμof) τoυ ελληνιxof oτoι1ε[oυ απο
την Π6λη (6μειναν γιiρω οτoυg 2.500 oμoγενε(g)
χαt την εγxατdoταolj τoυg oτην Eλλι1,δα (δρυ-

σαγ χαt εδι6 αθλητιxι1 oωματε(α οε ανdμνηoη
τηg αξ61αoτηg πατρ(δαE τoυζ. Ανdμεoα oε αυτd
εxτ6g τωγ πQoαναφερΘdντων ποδooφαιριxι6ν
(ΑΕK xαι ΠΑOK) ηταν χαι τα Α.Σ. Π6ρα Θεο-
οαλoν(xηg, Α.Σ. Πdρα Aθηνι6ν xαι Α.O. Tαταf -

λων ΑΘηνι6ν.

'Oλα αυτd xαλλιdργηοαν χαι τμημα-
τα επιτQαπ6ξιαg αντιοφα(ριoηg, 6πoυ
δεxdδεg νιjοι (dxι μ6νo oμογενε(g)
αο1oληθηxαν με τo ι1,Θλημα χαt επQω-
ταθλrjτηoαν επανδρc6σαντεζ τιg εθνιx6g
oμdδεg τηg μητdραg πατρ(δαg.

Aυτι1τα λ(γα οε ανd,μνr1ση τωγ oμo-

γενειαxc6ν oωματε(ων πoυ xρατofoαν
doβεoτη τη φλ6γα τoυ Eλληνιομοιi οτη

βαoιλεfoυoα.

Tο πιvγπ _ lτoνyτι οτην HμαΘ(α

To 1983 λειτo{ργηoε για πριiτη
φoQd αγωνιοτιx6 τμfμα επιτραπ6ξιαg
αντιοφαiqιοηg στoγ Φiλιππo Bdροι-
αζ, !'ιε προπονητr1 xαι πα(xτl1τον τdτε
171ρονο Tοιαλτξοf δη Γιι'iργο. ο oπο(o:
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Mαθητιxi] Eoτiα Nιioιloclg 12l4l1996. Απονoμr] επdθλωr, εσωτε8ιχoυ
τoυρr,oυd' xcιpιπ επ()'εxτοw αθλητι6ν Boρε[oυ Eλλι1δαg. Aριοτερd o τιiτε
dφoρog τηg ΔEToΠoKΑ B6ρoιαE Γιdνr,η< Kαρατoιι6λi1g

ηρΘε απd την Πολων(α, 6που αγων(ξονταγ στtζ
παιδιxdg xατηγορ(εg τηg 1ιδραg αυτr]g. 'Εφοqog

ηταν o Kλημεντiδηg Γιι6ργο9, o oπo(οg λειτofq-
γησε σαν xινητηqιοg μo1λ6g για τηγ (δρυοη τηg

ομdδαg. Mετd απ6 δfο 1q6νια η ομdδα τoυ
Φιλiππoυ xcιτdNτηoε τo τoπιx6 πρωτdθλημα
xεντροδυτιxrjg Mαxεδoν(αg xαι ι1παιξε Lιπα-
ρι1ξ για την dνοδο οτην τ6τε B' EΘνιxη χατηγο-

ρ(α 1ωρ(g γα τα παταφιJρει. To 1989 η oμdδα
τηg B6ροια9 ι1λλαξε ονομαο(α xαι oυμμετε(1ε
στοUC αγι6νεc ιιε τ1'lν oνouαο(α τnc ΔEToΠo-

Mαθητιxrj Eoτ[α Nιloυoαg _ Kαpιπ επ(λεxτοlν πιγγχ _ πo\η/χ (ΑπρilιoE
1996). Απ6 αριoτερd,: N(xοg Pιiμναληg (μdλog T.Ε. EΦOEΠA),
Mαzρ{g (πρoπoνητrjg απ6 Aθrjνα), Γιd'νι,ηg Kαριrτοιι6ληg (6φoρog
ΔΕToΠoΚA), Mαρ(α Toiπoυ (γυμνι1οτρια), Nτoιlμανd,xηg
Στρciτo; (πρoπoνητrj g Δη μοxρ (τoιr B6ρo ια<), Toιαλτξoi δη g Γιιilργo g

(τqoτοr,ητr1< ΔEToΠoKΑ), oι αθλητ6g xαι ιιθλrjτριεg.



KΑ Δf μoυ B6ρoιαg 6πoυ γι,ιilριοε μεγσ-
λεg επιτυ1[εg 6ωg τo 1999 zυ'ταxτc6νταg
πρωτdΘλημα Bορε[oυ Ε)'λdδαg στoUζ
παμιπα(δεg παγxoραο(δε;. ομαδιxι1
χαt ατoμtχd. To 1993 δεfτερη πανελλη-
νια θdoη στo ατoμLz.d παμπα[δο]ν !-ιε τo
Θdγo Kαρατoιι6}.η. To 1999 τρiτη θ6oη
πανελλrjνια oτο ο1"ιαδιxd παiδοlr, με τoυζ
Mdνo Tρoμπo{z.η, Tξοfφρα Mι1dλη,
Mιiτιλη Θωμd, xαι Παο1αλ[δη Λει'lr,[δα.
Tρειg φoQ6ζ προ:ταΘλrjτρια zoραo(δοlν
οτη βdρεια Eλλιlδα η ομdδα τηg ΔETo-
ΠoKΑ με τιζ Σταμoιiλη, Kαλoιioη, Mfτι-
λη. Παo1αλ(δoυ τo l996. 1997. 1998. δυο

φoQ6ζ πρωταθλητρια B.E. η Σταμοι1λη το

1997,7998, δfo φορ6g πρωταθλητr1g B.E.
o Mdνog Tρoμποfxηg το 1998, 1999. Απo τo
2000 η ομdδα xατi.xτηoε δι1ο φoρdg το προlτd,-

Θλημα Bορε(oυ Eλλdδog οτο o1"ιαδιz6 παiδοlγ

με τoUζ Pωμανiδη Γιαννη xαι Θoδοlρlj. Tοoυ-

xλιdρα ΔημtiτQη, Σιιiπη Hλ(α. oι 6φοροι τηE

oμdδαg μ6χQι οημερα rjταν το 1983 - 1992

Kλημεντ(δηg Γιι6ργog, Ι992_ 1995 Kαρατοιιli-
ληg Γιd,ννηg, 1995 - 20Ο5 Tρομπoιixηg Θd,νog

χαι στη oυνιJ1εια ο Xατξηπdντοg Xdρηg. To
2004 o Φilιππog με τη οπjριξη του Δrjμου xαι
τηg Nομαρ1(αg διοργd,γωoε την τελιxrj φdση

Kλειoτ6 γυ;-ιι,αoτijριo Σ[νδoυ 1999. B' Eθι'ιxr] xατt1.1oρiα, X.Α.N.Θ.
_ o.E.Α. 'Eδεooαg. Διαιτητrjg o Kι6οταg Λαπαβ[τoαg

xυπdλλoυ ανδρι6ν χαι γυγαιχι6γ oτo Φιλ(ππειo

γυμναατ{ριo στη μγiμη του αθλητ{ τoυ πoυ
αγων(οτηzε χαι οτογ Απ6λλωγα Kαλαμαριdg
Toιαλτξofδη Φιiτη.

Tην περ[οδο 1997 _ 1998 οτo ουνοιxιoμ6
Πανορdματοg B6ρoιαg ιδqι1Θηxε oμdδα πιγγχ
_ πoγγχ μιε τo 6νoμα "Δημ6xριτoζ>>. Λειτoιiργη-
σε για μεριxd 1ρ6νια με πQoπoνητlj xαι πα(ν'τη
τον Στρd,τo Nτουμανd,xη χαι με αντριπ6 χαι γυ-
ναιzε(o τρπ1μα.

Eπ(οηg oτo νοpιd μαζ χαι με 6φoρo τοv δρα-
οτrjριο Γιι6ργο Kι1,ρ-

λo την περ(oδo 199Ο

- 1995 υπrjρ1ε χαt o
Eρμis Tqιxι1,λων με
αγ6ρια xαι xορ(τοια
xαι 6δρατo πγευι-ιατι-
x6 xιJντρo τηg oμιiνυ-
μηg τ6τε xοιν6τηταg
του Poυμλoυxιo{.

Σrjμερα δυοτυ1ι6g
ο μ6νog ενεργ6g οιiλ-
λoγog οτo νομd ε(ναι
o o.E.Α' ('oμιλog
Eπιτραπ6ξιαg Αντι-

Tμriμα πι\,γχ _ πoνyx Ζαφειρciπη, Koπ{ βαοιλ6πιταg 1989 _ 90.

Στo μdιτoν o dφoρog xαι ι|υ1rj τoυ τμijματιlg αε(μινηoτog Γιι6ργog Boγιατξoιiληg. Στo

ιlxρo δεξιιi o πρoπονητrjE Στρι1τog Nτoυμανι1xηE. Ανd,μεoα oτoυg 1.ιιιρo{g ξε1ωρfoαμε
τoυg Δημ. Tαμπι1ρη ιαι Γ. Mπαoιdxo δfπλα oτoν πρoπoνliτij.

:i oφα(ριοηg) B6ρoιαg.

Tο πινγx _ πoγγχ
ατη Ndουoα αναπτf-
1θηxε οτην αiΘουoα
τηg Γ.E.X.Α. (παρα-
πλεrjρωg ναof Πρo-

35



δρdμoυ) απ6τα χατη-

γητιν"6" που ε(1αν την

6δρα τoυg εxε( οτην
α(θoυoα τoυ πρcil-

τoυ oρ6φoυ. Oι τ6τε

X.M.o (Xριoτιανιx6g
MαΘητιx6g oμιiδεg)
οτη δεxαετ(α του 1950
ανdπτυξαν σημαγτι-
xrj δqαοτηριdτr1τα με
εoωτεριxι1 τουρνoυd,

χωQ(ζ επ(oημουg αγι6-
νεζ χαι τηγ fπαρξη
ειδιxcδγ πρoπονητcδν.
Αρxετo( ν6oι μυrjθη-
xαγ τ6τε oτα πρdoινα
τραπ6ξια τoυ χατηχη-
τιxo6 pιε υπειiΘυνoυg
επιτηρητ69 τoUζ εγ,-

παιδευτιxοf g Γιd,ννη
Kαλτ6xη, Σοφiα Σαλ-
ταπiδα, Σταfρo Γoυργoυλιclτο, τoυg xατη1ητ€g

Kdλλη, Toιp(δη, χαι τoν αρxιμανδρ(τη πατdρα
Bαολειο. Tραπ6ξια πινγχ - πoγγχ πρ6πει να δι-

ιjθεταν χαι oι λ6ο1εg των πQoσχ6πων xαι d,λλων

αΘλητιxcilν oωματε(ων τηE π6ληg.

Mε την (δqυοη τoυ ,.Ζαφειρd,xη" δημιουργη-
Θr1xε επ(oημo αθλητιxd τμ{μα με αθλητ69 μεταξ{
dλλωγ τoυg Tαμιπι1,ρη, Mπαοι(ιγ'o N'6". χαι πQo_

πoνητf πoυ σUμ!-ιετε(1αν oε πρωταΘλrjpιατα με
υπεfθυνo 6φoρo τον αε(μνηοτo Γιιiργo Boγια-
τξofλη, o oπo(og ηταν xαι αθλητfg τoυ τμηματog
xαι αργ6τεQα συμμετε(1ε oε πoλλι1, πανελληνια
τoυρνoυd βετερdνων' Πρoπονητηg ηταν μdχQι
τη διdλυοη τoυ τμηματοg o παλι6g αθλητηg του

Φιλ(ππου B6ροιαg Στρdτog Nτoυμανdxηg.

Η αvιiπτυξη τoυ αΘλrfματoE

Tα τελευτα(α 1ρ6νια δημιoυqγ{θηxε αξι6λο-

γη εΘνιxrj ομdδα πινγχ - πoνγχ με επιxεφαλrjg
τουg Kρεdνxα (ομoγενrjg απ6 Poυμαν[α), Tοιd-
xα, Γxιι6νη, Bλoντιν6, Κoρδοfτη, Παπαγεωργ(-
ου χαι τιg Mo(ρου, Φ(λη, Nτουλι1,xη, Boλαxdxη
xαι d,λλoυg, oι oπo(oι ε(1αν παγx6oμιεζ χαι πα-
νευρωπαΙxdg διαxρ(oειg. Eπ(οηg δημιoυργ{Θη-
χαγ πρoπoνητιxd γ"αψπ, o1oλ6q πρoπoνητc6ν xαι
διαιτηο(αg με διoργιi,νωση τηζ EΦoEΠΑ. Mια
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Πανημαθιιilτιxo Toυρνoυιi επιτραπdξια'< αντιoφαiριoi1g Nιioυoα 1990. Συpιμετε[1cιι' oι

σfλλoγoι E.Γ.Σ. .Zαφειρiιxη<> }.Ιαουoα-< διoργανοlτr].<, A.Σ. "Φ(λιππog" Bdρoια( χαι η

oμιirδα τοlν Tριr.c1λοlν Ημαθiαg. Στo xdντρo με τo μιετcl,λλιo zαι 1η θdoη αγoριι6ν o Γ.

Mπαoιd,xog του E.Γ.Σ. "Zαφειρd,zη, ]t{doυοαζ.

τdτοια οxoλη διαιτηο(αg παραxoλoιiΘηοαν xαι
dλαβαν oγετm6" διπλι6ματα χαι oι oυντd,xτεg τoυ

dρθρoυ αυτof, oι οποioι oτη oυνd1εια διαιτ{-
τεUσαγ πoλλd παιxν(δια 6λωγ των xατηγοριι6ν.

Eπειδη τo dθλημα ε(ναι ατoμιιγ'6 xαι ομαδιx6
ε[ναι διαρΘρωμdνo σε χατηγoρ(εg απ6 την Α1
EΘνιxη μ6χQι χαt σε τoπιγ,6' πqωταθλrjματα με
αντ(οτoι1εζ πQoαγωγ€q xαι υπoβιβαομoιig των

oμιd,δων, οι oπo(εg ομd,δεg ουμμετ61ουν χαι σε

ευρωπαΤxd πqωταθληματα. To dθλημα οτην

ατομιxη τoυ μoρφrj ε(ναι ολυpιπιαN6 (απλ6 xαι
διπλ6 ανδρι6ν χαι γυγαιχιδν). To διπλ6 μιxτ6
(dνδραg _ γυνα(xα) μdxρ, oτιγμηg δεν ε(ναι
oλυμπιαx6 αλλd διεξdγεται οε πανελληνιo, πα-
νευρωπαix6 ν"αt παγx6oμιo επ(πεδο. Στα διπλd
(ανδρι6ν, γυναιxι6ν xαι μιxτd,) μπoρε( να μετιJ_

xoυν αΘλητ€g ν'αι αθλητριεg διαφοqετιxι6ν oυλ-
λ6γων ην"αι xρατι6ν ωg oυμπα(xτεg (εxτ6E των

oλυμπιαxc6ν αγι6vων).



ΕNAΛΛAΚI_! KΕΣ Mo PΦΕΣ ToYPlΣM oY
& ΠPooΠΤlKEΣ ANAΠryΞΗΣ ToYΣ ΣTHN HMAΘIΑ

του Γ{(xου Ι. Πιiξη
πτυ1ιοιi1ου Tουqιοτι xιΙlν Επι1ειqr{οεων

!p1d1εια απ ιilρ ηQοηγοf μενo τΞι'χaζ

ΔΡAΣTΗPΙOTIΙTΕΣ ΠoY ΔEl{ EΙΙΙBAPY-
Γ{oYN To ΦYΣΙKo ΠEΡΙB.{ΛΛON{

1. Παρατriqηοη ιiγqιαg ξω{g
Σημαντιxri δραοτηριdτητα στo εΞι'lτεQιzιi, σε

ουνδυαομ6 με ι1,λλεg δραοτηριdτητε< εδιil. To
90σ/ο τaπ ανθριilπων που z.ινοilrlται στo βουν6
xαι δεγ μπoροιiν να διαzρ(νουν τi υπiιρ1ει γιjQω
τoυg. Eξειδιxευμιι1νoι ουγoδο( βουr'οf ε\lηι.ιε-

ριi'lνoυν xαι αναλιiουν τα οτoιxε(α',,ια τηι' zdθε
περιoxrj.

-Γεωλογfα (πετριilματα - σχηματιομο()

-Παγ(δα - πτηνoπαν(δα (ξι6α - iχνη - πουλιd -

φωνdg)
-Xλωρ(δα - μυxo1λοlρ(δα (δ6ντρα - Θdμνoι -

βαo[α απ6 την ι"ιtα να ουγ1€εται ι.ιε την ορεινt1

πεξοπορ(α, απ6 την dλλη να απoxτ6' διαοτdoειg

μ{Θoυ με ηρωιxd xατορθι6ματα. oρειβαο(α,
ε(ι,αι η ανdβαoη οτο βoυν6 απ6 πλευρdg 6πoυ
απαιτε(ται τε1νιxrj xαι τεγνtx6' μdοα. Στην Eλ-
λdδα η ορειβαo(α ηταν o1εδ6ν ι1,γνοloτr1. Η πqo-
οπdΘεια γLα την διι1δoo{ τηg 6βριoxε αυνε1ι6g

εpιπ6δια, απd την μtα οι xoινωνιxdg ουνθηxεg,
απ6 τr1ν d,λλη οι εσωσωματιαN('-ζ xαι εξοlουlμα-
τtcl'x6'g διαpιd1εg. Σljμερα, ot χoινιDγιxdg ουν-
θrjxεg d1ουν αλλdξει αρxετd, οι ν6oι 6λo xαι
περιοοιiτερo αγαπo{ν το βoυνd χαt τη δρdοη
πd,ι,οl σ'αυτ6.

3. oρεινιi Πεξοποq(α (Trekking)

Η oδοιπoρ(α ε(ναι τ6οo παλιd, 6oo xα.ι τα αν-
θριi_lπινα π6δια. oι οδοιπιiρoι xινofγται dλλοτε

με ανUπoμονηο(α xαι ι1,λλοτε μιε φ6βo, ι1λλοτε

απoQQoφημιiνoι απ6 τιg οx6ψειg τoUζ χι ι1λλο-αγριoλoιiλoυδα - μανιτd,ρια)
-ΑνΘρι6πινεg δραoτηρι-
6τητεc (oρειν6g xαλλιdρ- i;

γειεg, xλπ.)

Παρdλληλη δραοτηqι-
6τητα ε(γαι xαι η επιστl'l-

1"ιoνιxrj 6ρευνα.

2. oρειβαα(α
Η oρειβαοiα εiγαι dνα

dθλημια μη αγταγι,)γι-

Oι xαν6γεg αυτo( ε[ναι
d,γνοlοτoι οτο ευρf xοιγιj

1"ιε απoτι1λεσμα η oQει-

'tr
οτιzo. βαοει τoυ Νo1ιι- . ". .' ξ
xof Διατc1γματoζ 7 5 l] 5. ;::,;]*frr:]:,3ξ
Oπωg zdΘε dθλημα 61ει ...1Yi&::::1::,]

τoUζ xανdνεg τoυ xαι:::|l|Ι;..i,.l,;i::::li,{&
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] ο1ο;ριjοει { ενoο:;"ιατωΘε(
,, ';.,, πληρωζ στoγ μεταβιομη-

. ,,],1::;: γανιx6 ουρμιιi. Παρdλ-
]1l _]i.,,1:1' ληλα, 6pιωg, 1-ι' αυτιJg τιg

,,.,,:l..:.:lll,:,,,, αναξητrjοειg, εxδηλιi'lνε-
i|il9 ,:,..,' TαL xαι η αναξητηοη νdοlν

τε εξωoτρεφε(g παQατηQητιj< τoυ 1ιiρου xαι
τηg φιiοηg, dλλοτε με νoοταλγ(αxαι dλλοτε με
πρoομιονrj τoυ ,<νdoυ>>. Oι Eυρωπα(oι πεQιηγη-
τdg τηg Ανατοληg θα γρdψoυν 1ιλιdδεg oελ(δεg
οδεfoνταg, για διαφορετιxoιig λdγoυE δια μ6-
σοU τoU ελληνιxoιi xιi'lρου. o Πριilοοg Bartholdy
Θα μιληοει για την oλοxλr1ροlτιxη απουo(α αtr-ια-

ξιτιi'lν δρ6μοlν oτην Eλλι1δα τ0]γ αρ1ιilν τoυ 19ου
αιιi:γα' To 1730 o Αγγλog Thompsοn Θα οδoιπo-
ρr1oει δια μdοoυ τηg Αττιx{ζ ωζ τoν Ιοθμ6 τηg
Koρ(νΘου, το 18Ο9 o GelΙ Θα oυνθιjαει 6ναν δρo-

μοδε(xτη για πεξοπ6ρουg απ6 την παραλfα τoυ
Σαρωνιxοf ωζ τηγ ΑΘrjνα, ενι6 την (δια xρoνιd
ο πριilτoq dλληναg ταξιδιωτιπdg οδηγ6g που ε(δε
oτα Tρ(xαλα ο Leake εμπεριd1ει dγαν δρoμo-
δε[xτη <απd Aθrjναζ ειζ Efριπoνr:
Απ6 Αθηναg ειg Κηφιoiαν 3 16ρε9 πoρεiα
Απ6 Κηφια[αν ειg Mαqαθc6να 3 cilρεg πoρεiα
Απ6 Mαqαθci.lνα ειg Ωρωπ6ν 6 c6ρεg πoρεiα"
xλπ.

Σ{μεqα, oε dνα πλoυραλιoτιxd οιiοτημα με-
ταφορcδν, τo "ιλιγγιιilδε<, 1.ιπoρε( να ουμπληρι'i-
γεται απ6 αυτd που αxoλoυθε( τoυζ φυoιxοfg
- σωματιχofg ρυΘμoι1g. Oι επιταγ6g τoυ xυxχo-
φoριαxoιi 6ργoυ, πoυ oυν{Θωζ πεQιoQfξογται
οτην τα1ιiτητα, τηγ αoφdλεια, την d,νεοη 7.αι την
oιxoνoρι(α, μπoρoιiν να συl-ιπεQιλdβουι, την αγα-
Ψυχri, την επιχoινοlν(α. τηr, d'oz"ηοη. Δεν ε(r,αι
περ(εργο To γε.,lρ1,6j1 ιiτι η z'ρioi-1 του υπα.iθριοιl
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1;,3|} q6οεωγ με τον υπαiΘριο
. r:l ,.tir .. .,,

::,r;}::::'1ι6qο μdοα απ6 ιδιdξου-
'" ' οεg xυxλοφοριαxι1g πρα-

a--- * χτιχε: xαι ιδιι.ιιτεO(i ιιε
την πεξoπoρ(α. Oι πραzτιxιlg αυτιJg αναπτfoοo-
νται πεQtσo6τερo οε 1ι6ρεg 1-ιε μεγdλη φυoιολα-
τριx{ παρd,δοoη. To ευρωπα'ixc1 μονoπ6τt Ε4,
του oπo(oυ η xι1ραξη ξεx(νηοε τo 1987, oδηγε(
τoν πεQιπατητrj απ6 τα Πυqηνα(α ωg τη 1ι6ρα
μαζ δια μdοου εν6g μεγdλoυ τμr]ριατog τηg Κε-
r,τριxrjg xαι Nιiτιαζ Eυριilπη<.

Η oρεινrj πεξοπορ(α ε(ναι 1.ιια εξαιρετιxd
αξι6λoγη αλλι1 xαι χQησιμη δραοτηριdτητα πoυ
d1ει oτ61o την ανdβαση στo βoυν6 απ6 δια-
δρoμdg 6πoυ δεν υπdρ1oυν τε1νιx6< δυοz.oλ(εg.
Eνι6, η πεξoπoρ(α ε(ναι η π(νηoη ι-ιε τα π6δια
xαι ;"ιιiνo, η oρεινrj πεξoπoρ(α εiναι η x(νηoη με
τα π6δια οτo βουν6 απ6 βατd μιdρη. H πoλυrj-

μιερη πεξοπορ(α oτα 1.ιεγdλα oρεινι1 ουγxqοτ{-
ματα ονοριι1ξεται Trekking xαι αποτελε( οrjpιερα

1"ιια απ6 τιζ αγαπτυοo6μιενεg δραοτηριdτητεζ σε
dλo τoν x6ομo. Mdoα απ6 αυτη τη δραοτηριιi-
τl'lτα οι πεξοπ6ροι γνοlρ(ξoυν τιg oπdνιεg φUσι-
x6g xαλλoν6g του ορεινοιi 6γxου παθι6g χαι τα
οη;"ιε(α εxεiνα που ι1xoυν πλoιjοιo ιοτοριz.d xαι
αρ1αιολογιx6 ενδιαφdρoν.

4. Aναqqf1ηοη Bqιi1oυ
Η αναqρf1ηoη βρι1xoυ 1ιυρ[ξεται oε δfo τo-

με(g. Eλεfθερη zαι τε1νητη. Eλεfθερη ε(ναι
αυτηxατ6" την oπo(α πρoοπαθoιi|'ιε να ανεβoιi-
pιε dνα βρι1xo εx1"ιεταλλευdpιενοι τη φυοιxlj μoρ-
φη του βρd1ου .1ια πιαο(ματα χαι πατrjριατα xαι
dτoι πρoι'lΘοf μαοτε. Στην ελειiΘερη αναρρ(xηοη



χQησιμoπoιεrται 6να πλrjΘοg

υλιxc6γ τα oπo(α 6μοl< μα:
αοφαλξoυν xαι επε μβα[\'oUν
οε περ(πτωot1 πτιriοt-1<. εr'ιil
στην τεχνητητα ν^λ"ιιa χQησι-
μoποιoιiνται d,λλεg φορ6g για
προι6θηοη χαι τηγ α\'lτιz'α-

τdoταοη φυoιzι6r' μι6οι,lr'. Η
αναρρ(1ηοη εiναι δευτερεf-
oν σπoQ xαι ουμπληριill'ει τι<

δραοτηρι6τητεζ τηg oρειβα-
ο(αg xαι πεξoπoρ(αg.

5. Σπηλαιoλογiα
Συμπληρωματιzη δραoτη-

ρι6τητα τηg πεξoπορ(αg. Tα
οπι|λαια παρουοιαtoυν :τoι-

xιλoμoρφiα γ'αL 1ρειd,ξεται
ειδιxf εxπα(δευοl1, τε1νιxr]
xαι εξοπλιομ6g για τr1ν ε(οoδο οε αυτd,. Tα οπrj-

λαια βρ(οχoγται xυρ(οlg οε αοβεοτοi'ιθιzοι1g
σχη|-ιατtσμοι1g. Η οπηλαιολoγΓα Θα dπρεπε να
πQαγ|-ιατoποιε(ται, βdoει νομιοΘεο(α<. απιj επι-
oτljμovεg (π1βιoλd',,ουg) xαι pιdνο, fοτερα απ6
ειδιxη ι1δεια η oπo(α Θα dπρεπε vα παρα1οlρε(-
ται απ6 filν αQχαιoλoγι7.1i υπr1ρεοiα. Eπ(οt1g, τα
oπηλαια Θεωροfνται pιr1 επιοzι1ιμιμα επειδlj 1α-
ραxτηρ(ξονταt ωζ αρ1αιoλο.1ιxο[ 1cilροι. o μ6-
νog δημ6οιoζ oQγανιομι6g που εNμιεταλλεfεται

μεριxd απd αυτd εiγαι o EoT (βλdπε Σπηλαιo

(6-10 ατιiμο;ν) zαΘι6g χαι με πληρη ατομιx6
εξoπλιομd τσjγ σUμι.ιετε16ντων (ειδιxrj οτολη -

xρd,νog - xoυπ( - οωo(βιo). H ηλιx(α αυτci.lγ πoυ

oυμμετ6xouγ στιζ xαταβι1,οειg ε[ναι απ6 10 6ωg

60 ετιilν. Δεν 1ρειdξεται πQoηγof pιενη εμπειρ(α.
αλλd, μιια μLχQη εxπα(δευoη πQιγ την xατd,βαοη
που γ(νεται απd τογ ουνoδ6, oπo(οg αxoλoυΘε(
πdγτα zαι xατευθιiνει πλrjροlι.ια χαι βι1ρπα.

Tα Rafts λoιπιiν μπορεi να ε(ναι 5'1.9,1L η
χαι πεQLσσoτ6ρων ατdpιοlν φoυoxωτd,, 6πoυ oτo
δεξι6 χαt αQιστερ6 πλωτf ρα xdΘεται το πλrjροl-

ι_ια, χαι οτο π(οω μ6Qοζ του οxdφουg o πηδα-
Ιωανν(νων).

6. Rafting

Tα τελευτα(α πdντε 1ρ6-
για, στo αλφαβητdρι τηζ
ελληνιxrjg πραγματιx6τr1-
Tσζ, €γει πdρει τl'l θ6oη

τoυ τo Rafting, δηλαδf η
xατdβαοη των Ιroται-ιιi_lν με

φoυoxωτdg βdρxεg, ειδιxd
o1εδιαομdνεg γLα ποτα-

μo{g πολf r] λιγιlτεqo oQι.ιη-

τιxοιiE. Η πρcilτη xατdβαοr1 ]:]

οτην Eλλdδα 6γινε οτο N6-
στo με ξfλινεg βι1,ρxεg. To
1989 6γινε η πρι6τη oQγα-
νωμ6νη xατι1,βαoη πdλι οτo
Ndοτo ;"ιε ειδιx6 φoυσχω-
τ6 οxd,φοg 1οlρητιxdτηταE
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λιοfxog. o αριΘμ6g των ανε-
ξdρτητων αεροΘαλι1μων ε(ναι
μεγαλfτεροζ των π6ντε xι o
λciγoc ciτι αv για oποιαδι]πoτε
αιτ(α τρυπrjοει μ[α πλευρd x6γ ,,i1,

Raft, να μην υπι1ρξει β{Θιor1, 
'

αλλι1, γα μπορε( να ουνε1ιoτε(
η xατdβαoη μ6χQι τoυ οημε(ου
πoυ η πρdοβαοη οε xι1πoιoν
δρ6μιo ε(γαι εfπoλη rj xαι μ6-
χQι τoU τdλουg τηg διαδρoμηs. 

,

Επ[οηg οι βαρxεg εivαι αυ- &.
τoαoφαλιομενεg Nι αυτci επι- ffi.
τυγxανεται ιιε τι: τρι1πε; που
υπι1ρ1ουν oτην περ(μετQo τoυ
πυΘpιdνα τηg βdρxαg dτoι ι6oτε
το νεq6 πoυ μπα(νει στo φoυοxωτd, βι1oη τηg
αaχ'iζ τωγ συγχoινωνofγτων δο1ε(ων να ε(γαι
oτo (διo επ(πεδo με την επιφdνεια τoυ πoταμof .

Τo πλrjρωμα εν6g Raft xωπηλατεf Lιε τα canoe
xουπιι1, (οτη μια ι1xqη π6λμα στην ι1λλη λαβ{)
χαι σαγ απαρα(τητo εξoπλιoμ6 φoριiει: xρdνog,
oωo(βιο, αδιι1,βροxο, Long Jοhn (οτολrj απ6 νε-
oπρdνιο), xdλτοεE νεoπqεν(oυ. Στην αφετηρ(α
τηg διαδρoμis ο oδηγ6g δiνει τιg απαρα(τητεg
οδηγ(εg οτo πλrjρωμα, τoUζ μαθα(νει τα ττα-

ραγγ6λματα χαι τoUζ ενημερι6νει για τo βαΘμ6
δυοxoλ(αq τηg διαδρoμrig. oι ποταμo( βαθμολo-
γofνται, ωζ πQoζ τη δυοxολ(α τoυζ, απ6 το 1 ωg
το 6. Στην Eλλdδα, oι διαδρομ6g δεν ξεπερνο{ν
τoν τι1ταqτο βαθμ6 xαι ε(ναι (oι μd1ρι oτιγμrjg)
οι εξrjg:

BoTδoμdτηζ: 2"" βαθμοf
Αραχθoζ: 3"' 4". βαθμof
Eδηνοζ: 2"" βαθμor]
Tαυρωπ6ζ: 2"" βαθμor1
Bεν6τικοg: 1"' 2"" βαθμοδ
Tρικεριcbτηζ: 3"'βαθμοri
ξελcΙlog: 1oυ 2oυ βαθμori
oι αρ1dριοι μποροιiν γα xdγoυν rafting στoUζ

πoταμοιig μ6χQι 2oυ βαΘμof (αν φυοιxι1τηqοι1-
νται oι xαν6νεg αoφαλε(αg). Αλλωοτε υπι1,ρ1ουν
xαι απρ6βλεπτα πεQιστατtχd πoυ 6ταν πρ6xει-
ταL για αρxdριουg απαιτοfν ιδια(τερη επαγριi-
πγηση απ6 τo ουνoδ6.

7. Καyι6x
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Πριν απ6100 1ρ6νια, 6γα οτεν6 xαν6 που τo

χαQαχτηQιoτιγ"6 τoυ {ταν τo ο1rjμα του με δfο
pιυτεqdg dxρεg, dρ1ιoε να ε;"ιφαν(ξεταιοτoυq
πoταμοιig χαι τιζ λfμνεg τηg Γερμαν(αg, ξωντα-
νειioνταg 6τοι 1-ιια απdρατη δημoφιλrj επιδfοlξη
πολιi πριν oγειQευτεε( xανε(g τo οdρφινγx. Στα
16ρια των Γερpιανιilν <οπdqτσμαν)> χαι τεχγι-
τι6ν, τα xαγιi"ιν" που αρ1ιxc6g, π6ταινα χQησιμo-
πoιo{νταγ ο:g βdρxεg xυνηγιoιi απ6 τουg Eoxι-
μιι6oυg, αναπτf1θηχαν σε μια μεγι1,λη πoιxιλ(α
αγωνιoτιxιilν lιαγc6. Tο να διαπλdει xανε(g τoυg
oρμητιxoιig 1ειμdρρoυζ τωγ βoυνι6ν με xανc6
ε(ναι απd τιζ πιo συγαρπαστιN6'ζ xαι επιx[νδυ-
νεg ουνdpια 1.ιoρφdg σπoQ' Στην Eλλιlδα η πqι6-
τη ε1.ιφι1νιοη των xαγι6ν", dγινε τo 1984, ενι6 τo
1986 οργανι6Θηxε η πριilτη ο1oλrj ν'αyιαν, οτoν
BοΙδoμdτη απ6 τoγ EoΣ A1αρνι6γ. Σε 6λη τη
Δυτιx{ Mαxεδoνiα 61ει γiνει αναγνι6ριoη 6λων
τωγ πιo oη;,ιαντιxc6ν διαδρopιι6ν απ6 διdoηριoυg
xαγιdxερg ενcil ιJ1ουν εxδι6οει οτr1 Γερpιαν(α
y'αL σxε^CLγ'ιj dντυπo πρoτε ιν6 μενων δ ιαδρο μι6ν.
Στην ΗμαΘ(α η Oινotour αξιoπoιε( τογ πoτα-

μ6 Αλιdxμoγα για ολιγdωρεg xαι πoλυfμερεg
εξορμf οειg ψε ν"αγι6x.

8. oqεινri ποδηλαο(α (mountain bike)
Mιλι6νταg για τo mοuntain bike { ποδ{λα-

το βoυνo{ αζ φανταστoιiμε 6να πoδrjλατo πoυ

μπορε( γα μαζ πd,ει παγτo{. Mdοα οτην π6λη, οε
δαoιxo{g δρ6μoυg, oε oρεινd μιoνoπι1τια χαι σε
ι1λλα μdρη πoυ Θα δι6λυαγ dνα xοιγ6 πoδηλατo.
To πoδrjλατo βουνoιi d1ει τ{1ει μεγι1ληg εxτi
μησηζ oτι< Αλπιx6g xιilρεg τdoo για μεταx(νηoη



6oo xαι cDζ σπoQ. Διoργανιiνoνται z"dθε 1ρ6νo
δεxdδεg αγιilνεg τoπιxoιj dαo xαι εθr,ιy"οf χαQα-
xτljρα. Στην Eλλι1δα τo 1991 γ[νονται oι πριilτoι
αγc6νεg πoδηλd,του βoυνοι1 οτην Πdρι,ηθα, λει-
τoυργι6νταg ωg ερ6θισμα για την πρoοι1λxυoη
νιJο:ν ανΘρι6πων γ{Qω απ6 την δραοτηριdτητα.

9. Orienteering
To orienteering εfναι 6να δημοφιλ6g dθλημα

οτη Bdρεια Ευριilπη οτo oπo(o γ6oι xαι ενηλι-
xεg βq(οxουν μεγdλη ευ1αρ(οτηοη μdοα απd
την πρ6xληση τηζ εfρεοηg oταΘμιi;ν ελ6γxου
σε 6μoρφεg γειDγQαφL-
x6g περιo16g, δd,ooυg xαι
βoοxoτ6πων. E(ναι 6να
σπo8 πoU παρεχει εUχα-

ρiοτηοη οε 6λα τα επ(πε- '|,. . ','

δα oυναγωνιο1-ιo{, αλλd i::],.,,,. .,,,,:,,,,,,,,,,',;,::.l]],,,.,l.'.,

6που η τε1νιxrj ε(ναι ξοlτι- ...]""' lll,::;;;;l,,::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,],]1:l,,,.:.,,,,.;;'

χαι τoυ εδdφουg xαι €τoι
γα ιxανoπoιηθε( πλr]-

ρωg απ6 τoν αγιi.lνα. To,,
dΘλημα του orienteering
προ6ρ1εται απ6 τr1 Σoυη-
δ(α, μ(α χ6Qα με πλοfοια

.::]gry} o Σουηδ6g Ernst KiΙander.
',.,ll.l:::::l:::::: To οrienteering ε(vαι ιjγα

.;.::$ 
ατομιx6 dθληpια τo οπo(ο

ιιiι@ απαι;1ει αυτoσυγχεντQωση

για γα διατηρηΘε( xανε(g
πdνο: οτην επιλεγμdνη δι-
αδρoμη.

10. Aλεξ(π τωτo π}'αγι6'g
(παραπ6ντε)

Παραπ6ντε, τo νι1o 6νo-

μα στηγ oιxoγιlνεια τωγ
σπoQ, πoU χαταχτι16λo xαι
περιoο6τερclυg φiloυg με

l.,.]]1,:]]i]]ii.111;]1,11i.,; ραγδα(oυ g ρυ θμο{ g. Mε το
' ::,,:,l'l l,,,l:]']lli]i]] * -, ^ -'' * : "'- ^ /^, ^' -^^ Α".",^,-x,',1,';1,1ll|.il]] παραπιJντε d1ε ι τη δυνατ6-

τητα o αΘλητηg να πQαγ-

ματoπoιfoει αυτι1, πoυ σε
ι1λλεg επox6g φdνταξαν

απQαγ|ιατoπo(r1τα η απ}"(l' ιoτορ(εE επιστημο-
γιχliζ φανταο(αg. Tη δεxαετ(α τoυ '60 o αμερι-
xανιx6g oτρατ6g dρxιοε να χQησLμoπoιε( οτο
Bιετνdμ μια ν6α εφε{ρεοη τo αλεξ(πτωτo Ιum-
air. 'Eγα αλεξ(πτωτo τo oπo(o δεν επιβρι1δυνε
απλcilg την πτι6οη αλλd ανdπτυσσε xαι oριξd-
ντια τα1{τητα, δηλαδη πdταγε. Tο αλεξ(πτωτο
απoτελεiται απ6 διio παραλληλ6γραμμα πανιd,

ραμμdνα xατι1 μ{xοζ χαι στo π(οω xαι οτo π(οω

μ6Qoζ ι6οτε να δημιoυργofγται xυιpι1λεg ανoι-

1τ6g μπρoοτd,. Tο parapente εxμεταλλε{εταt τα
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θερμιxd ρειiματα για γα παραμεiνει oτoν α€ρα
xαι 1ρειd,ξεται ειδιx{ εxπαfδευoη χαι γνι6oη
για μια οωοτ{ xαι αοφαλrj πτηoη. oι οpιπρ6λεg

τοlν βoυνιilγ τo πιo Θεαματιxd (oωg oρειν6 οπoρ,

μετρdνε ηδη xιλιι1δεg πιοτοιig oτην Γαλλ(α, τη

Γερμαν(α, την Eλβετ(α, αx6μη χαι στην Eλλd-
δα την τελευτα(α πενταετ(α. H Eλλι1δα 61ι μ6νο
πρoοφdρεταt για parapente αλλd ε(ναι dνα απ6
τα ιδανιxι1τερα μdρη οτην Eυρι6πη σε αερoλογι-
x6g oυνΘrjxεE χαt οε μoρφολoγiα εδιiφoυg.

11. Σxι εxτ6g π(υταg (ορειβατιx6 etxι')

Η φι1οη τoυ αλπιxοιi oxι ε(ναι η xατdβαoη

με 1ιονοπdδιλα απ6 6λεg τιg πλαγι6g γ"6τ,.tl υ"π6

|,ιε χαι την xαλλιτεγνιν"η πλευqd τoυ, εxτdg τηg

πir.ταg αφof o xdθε 1ιoνοδq6μog θ6λει να ξω-

γραφ(οει με τα (1νη τoυ βdξoνταζ την υπoγραφη
τoυ στo παρθdνο λευx6.

Tο οxι εν"τ69 π(οταg xρ{βει αρxετofg xινδf-
νουg γι'αυτ6 απαιτε( xdποιεg γνι6οειg αoφαλε(-
αζ χαι τογ xατdλληλo εξοπλιομ6. Καθι6ζ απo-

μαxρfνεται o 1ιονoδρ6μοg απd τα πλα(οια του

1ιoνoδρoμιxof xdντρου ειοι1ρ1εται σε περιo16g
πoυ μπoQε( με xdποιo λdθog να γ(νoυν επιx(γ-
δυνεg. Η μιεγdλη xλ(οr1, οι παγωμ6νεg πλαγιd<,

τα δ{οxoλα 1ιdνια, oι xoρν(ζεg, oι 1ιoνooτιβd-
δεg απαιτοfν πρoοoxlj xαι ο(γoυρεg xινηoειg. H

xατdβαοη μιαg μεγdληg εxτ6g
π(οταg διαδρομηg πdντα πρι1-

πει γα γ(νεται απd περιαο6τε-

ρουg απ6 δ6o 1ιoνoδρ6μου9 με
την ενεργ6 ουμιμετoxη oδηγιilν
n6γ .,,νωρ(ξουν xαλd τo βoυν6
χαι τιζ xαxoτoπιι1g τoυ. Η γνι6-
οr1 πρc6των βoηθειιi'lν xρ(νεται
υπο1qεωτιxrj.

12. Παιδιxιi oqειβατιx6" Κ6-
γτQα

Kdντρα 6που οργανιilγoνται
γ'αL υλoποιoιiνται στη φfοη
εxδρoμ6g χαι χατασxηνιiοειg
oε ουνδυαομ6 με υποδ6ριεg
δραoτηqι6τητεζ για νdουg 8-18
ετι6ν.

oπoιεοδfποτε oυνΘ{xεg (xαιροιi, 1ιoνιoi, xλ(-

oηg). 'Eνα dΘλημα - 16μπι που απευΘιiνεται oε
dτoμα με xαλrj dωg dιpογη φυoιxrj xατdοταοη.
Miα αναμdτQηση με τα oτοι1ε(α τηg φιiοηg xαι
εν τιjλει pιε τoν (διo τουg τoγ εαυτd' 'Eναg xα-
λ6g 1ιoνοδQdμog πρooαρμ6ξει τιg γνι6oειζ τoυ

χαt τηγ εμπειq(α τoυ γλιοτρι6νταE oτr1ν πουδρα.
οτoν πι1γο, ανd,μεοα απ6 δdνδρα, μdοα oε λoιj-
γ'Lαγ,αL απ6τoμεg πλαγι6g με την (δια dνεoη xαι
oιγoυριd, πoυ γλιoτρdει μ6oα οε μ(α xαλd πρoε-
τοιμαoμιiνη π(οτα ενdg 1ιoνοδqoμιxοιi xdντρoυ.
H περιπ6τεια, η dνoδog τηg αδρεναλ(νηg, η αντL-

μετι6πιοη δυoxoλιι6ν ε(ναι pιdοα οτη φιiοη τoυ

οxι6ρ. 'oποl< νιιi:Θει 6ναg oρειβdτηg μετd, την
ι"ατ(ιxτηoη μια< δrjοz'oληg xορφrj< ιjτοι νιι6θει
;,"αι 6ι,α< 1ιoι'oδρdμο< μετd τηι' z'ατdβαση μιαζ
δf oz"οi"η< π7,α^,ιιi:. Δεr' πρdπει ι'α παραi"ε(ψ'g.-
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13. Tοξοβoλ(α

oλυμπιαx6 dΘλημα, oυμπληρω1.ιατιx6 6λων
των δραoτr1ριoτητοlν. To τ6ξo απoτελε(ται απd
τη λαβf, τα δfo οx6λη χαι τη χoaδη. Xρηoιμιo-
πoιιilνταg βdλη πρoοπαθoιiμε να πετfxoυμε τo

οτ6xο. Η τοξoβoλ(α xαλλιερ^1ε( τιg ιxαν6τητεg
τηζ ισoQQoπ(αg xαι τηζ αυτoσυγxdντqωoηg.

14. Ιnter Company ChalΙenge

Πρωτ6τυποι, διεπι1ειρr1oιαxoi αγι6νεg μιε

σπoQ πεQιπ6τειαg.'Eναg θεoμ6g πoυ xαθιεριi;-
νεται χαι στηγ Eλλdδα. Πρooφdρει προβoλf
xαι xfρog στιζ επιχειρrjοειg, διαox6δαοη χαι
ομαδιx6τητα στo πρoοωπιx6 τoυg.

15. Περιtiγηση με dλ'oγα

Η περιηγησt] |-ιε τα d,λογα ι11ει xoινd οημε(α

,i.*.._.!rr .. ,jt,. ::,

'.'q -"Xl
' 

.w-''



μγημεrα (φαριiγγια - oπrjλαια) με
oλοxληροlμdνα πρoγρdμματα επ(-

σχεψηζ xαι εxπα(δεUσηζ.

17. Eπιβ(ωοη
ts*;:
Ξ= g=:".. ,},ι&1&s.::,,.ll.'|1;;-.' Δραoτη ρ ιdτητα dγνωστη 

.πQoζ 
τo

ε(ναι 6τι απολαμβdνει xαt,ε(< τι< 7αρdg 7'αι τη γοθt6τη ,.Ndεg μδρφ3gτουρ,δμo.j ouμβατds με τo πε-

γοητεiα τηg φfοηg 1ιυρ(g ι,α zουQιi'ξεται. Tα ριβdλλοr,", οελ. 261 -2J3, Σ. Aυγερινοι1- Koλωγ(α:

dλογα περιηγηοηE χQησιμoποιoft,ται ',,ια' δι1o :"T:'1':.::j:i.'j A'"**:*:: μια oiγxρoνη πρ6ταoη

λ6γουE. o πριilτog λ6γοg ε[ναι η ,'oo' ,,uio",.] ;}χ}i:i1ffr.;":χfi#iΞr:i#Ιi,:Eι:,;i.*.,il];
Qιηγηση πd,νο: oτα dλογα, απci μονοπd.τια xαι αγαψt.χliζ οε περιo1dg πρooταo(αg τηg φιioηg: πρo-

δαoιxo{g δρdμoυg, ενιi: η δε{τερη ε(r'αι ι1 μετα- Ψτιχε; zαι προtiπoθι1οειg'' oελ"'258-259

xiνηοη με τα π6δια, ενιil τα d,λo./α ,,,*;jn;;" },%T:JΞ;, ftiiff!:'#''r\5Ιiμ",;y:*?tJ}.ο,
τor, εξoπλιoμ6 τουλι1,χιστoν dταν πρd;,"ειται για για τoγ ioυρrιiψr,
πoλυημερεg διαox(oειg' Πριir1ραμιμα ,.Recite>, dxδ^ooη Περφdρεια Kρ,i.ηg

16. ΙοτoqιπiE Ξεναγriοειg χs.i,Tji";i"riγ#.""';,iλT rhl1fffJ{fi},1t#id;.
Στη Γαλλ(α ξεναγo(, ουνοδo( zαι οδηγoι :J^:):11λ"'τιxι1lν μιoρφι6ν τουριoμof οτην Κρfτη"'' .-"'l i t ' υπoχεφ. 3.1.2: oιxoτoυριoμιιig - Φυoιoλατριxdg τoυ-

βουνo{ xρατofν οε ενδιαφι1Qoν τα group τoυS. ριομιci;.
ενημερι6νoντd,g τουg γtα τα ιοτοριxd. μr,ημε(α Πραl'τιxd ουνεδρ(oυ "Toυριoτιxt'i_Aνι1πτυξη Περι-

(εxxληo(εg - γdφυρεg - xτ(ρια) για τα φυοιxα φεQειαΞ Δυτιxrjg Mαzεδoγiαq" Ιoιiλιog 1994 ειofγη-' Υ.-.-"''- οη x. Α. Διαγιjλλoυ, <Δραοτr1ριdτητεg'Hπιο'iν Moρ-
i.:iii|}ll$1;:1l.,,.;111......;.''....

ι-ιo χατασχrjνο_lοηg οε πυxνd δdοη
6που διδdoχoγταt αQχdE επιβ(ωοηg,

. :,' 'ιι,-,:,:

ι.ιε τηγ ορεινr] πεξoπoρiα. Tο οημαι'τιz'd εδιi.l,
Πραzτιxd Συνεδρ(ου:,,Toυριo1.ιιig xαι

Περιβdλλoν στtζ γησιΟJτιx6g περιφ6Qεtεζ>, M. Λo-

'Ψ }T* o , , oc 1995. oελ.5ο. .ΠεξoπoQ[αg εγzυi1ιι-
J fu] '". Φ ' oι',. z. Γιαννη Σxiξα.
t!.'ffi"ι;.'"ξ':. ;aljj '. Συνεντευξη απυx. K. Παρα"7xα1ιιαν. βι-
&Ψffir}-, '"''' *, υλιiγυ - oπr1λαιολciγο. z'αθηγητιi Πανε-
'Bffi#&u^,.' '|' ';j" πιοτη1ι[ου Κριiτl1g. Mαιο; 1997.

}ffi.}"d${'i;**fi-* Πεψιοδιz'ιi . KoQφεc',. Tε ιi1o: I 24. Mαρ-
sffi'ffi '&ffid.- τιο; - Απρι'λιog 1997. oε'κ.22. .'Rafting/$m Wr υτoν BυTδδματi1" y..μ. Κυρ[τυr1;.

tr 'x tr Περιoδιxd "Koρφdg>, οελ. Tεi1og <T(

i lfl g(ναι orienteering,r, l'. K. Koυxoυρrjg.
Περιoδιπ6 <Koρφdg", Tεf1og 119, Mι1ι-
og - Ιoιiνιog 1996, οελ. 34,35, <Απdδρα-

]].]]]:.]].:]]]:..ii]]:]"',': . β ση οτι-ζ Koaφ6ζo,x. Σ. Tξανiνηglξ

&%f i ps.* t & Περιoδιzci "Κυ9φεc". Tειi7.ο- l23' Ια-

fi,ξ *ψφ ffi ]:"l:s',:'.,'.,':'liil::i:l]:JJΙl;'rl]'J;;

f ,a. .:.1:.r,,af.aa. i.

,. t,:ffi * frr. .",
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AvαμVησειq απo εvα αιωVoβιo
δεvδρo μouριαq (oκαμvιαg)

Moυργιι1 (Moρ6α). 6να δ6νδρo πoυ orjμερα
δεν ε(ναι πoλf γνωοτd, ιδ(ωg απd τουg νdoυg αν-
θρι6πoυg. E(ναι 6μωg τo δ6νδρo ι.ιε την πιo μα-
πρι1,, αλλd, xαι λαμπρη ιοτορ[α. E(ναι τo δ6νδρο
πoU για αιι6νεg οτrjqιξε τη σηQoτQoφ(α, η oπo(α
παρ{γαγε 6να απd τα πολυτιμ6τερα υλιxd oτογ
x6οpιο, τo μετdξι. Oι μεταξοον"6Χην"εg, τα χoυ-
xofλια, με φ{λλα xυρ(ωg τηg dοπρηg μoυριι1g,
ετριJφoντo παι oυνε1(ξoυν να τρdφονται, 6πoυ
ουνε1(ξει να υφ(οταταt η σηQοτροφ(α.

Πoιοg δεν ξ6ρει, η doτω δεγ dxoυοε γtα τo
δρ6μο τoυ μεταξιof, τoν περ(φημο αυτ6 δρdμo
απ6 τογ oπο[oγ ριεταφερciταν τo μεταξι απ6 την
K(να oτιg ι1λλεg τ6τε γνωοτdg xι6ρεg; Πoιog δεν
d,xoυοε για τoγ τρdπo πoυ δfo μoνα1of pι6oα

οτα xoιiφια μπαoτoιiνια μετι1φεραν τoUζ μετα-
ξoοxcbληxεs 6ξω απ6 την Κ(να; Aμdτρητεg οι
ιoτoρ(εg γιiρω απιi την σl'lQoτQoφ(α xαι το ι-ιε-
τdξι' Θυμofpιαι πι1ντα την ιοτoρfα με τoν Πα-
οτdρ, ο οπo(og πηρε dνα 6γγραφο απ6
την Γαλλιx{ Ι<υβ6ρνηση να μελετηoει dνα
οoβαρ6 πq6βλημα πoυ ενdoxηιpε οτην
xαλλι6ργεια τωγ μεταξooxωλ{xων. o
μεγdλog 6pιωg αυτ6g Παoτdρ δεν rjξεqε
χαν τt πρd,γμα ε(ναι oι μεταξοοxι6ληxεg.
'Eναg φ(λog του xαΘηγητliE τηζ Φυoιxηg
τoυ 6δειξε χαt τoU εξηγηοε oyετιx(l', αφο{
οτo τιJλog ελεεινoλ6γησε τl'lγ Kυβ6qνηοη

για τl1ν επιλoγrj τηg. Mετd απ6 δfο μriγεg
o Παοτ6ρ παρoυoiαoε τα απoτελdοματα
τωγ εQεUνι6ν τoυ χαι τoυζ τρ6πουg σV.,- 

^-
μετι6πιοηg τoυ προβλrjματοg. Δfo βι1xιλ- ffik, ,,,

λοι ι]ταν η αιτ(α. ffifu
oι μουqγι6g δεν 6Θρειilαν μιε τα φfλλα η'' ''_ "

τoυ< μ6νo τουg μεταξooxιi;ληxεg. 'Εθρε-

ψαν με τoυ< χαQποfζ τc,lγ εxατομμιiρια
ανΘριδπουg ανd. τoυ< αιιilt,εΞ. 'Er,αζ ειδι-

Δ.K. Στυλιαv(δηg,
ΓεωπιivoE

x6g oτη διατροφri χαι τηγ υγε(α μου 6λεγε πg6-
σφατα, 6τι oε μεριx6g πεqιo16g των Ιμαλα'[οlν
xατoιxοιjγ αιων6βιοι dνθρωποι. Η μαxροξω(α
τουg απoδ(δεται οτην ευρε(α χQ}iση δι1o xαρ-
πι6ν. Tα xαρfδια y"αLτα μο{ρα.

Για τη oυγγραφ{ αυτο{ τoυ dρΘρout αφoQ-

μη υπ{ρξαγ τα απoτελdoματα αγαλ{οεων που
πQαγ |.ιατoπo ιrj θη παν οτο Eργαoτri ρ ια B ιoλoγ (α g

Oποlρoxηπευτιxι6ν τoυ Α.Π.Θ. γ"ατ6" τιg oπο(εg

μετρrjΘηxε η αντιοξειδωτιxf δρι1οη οε τεJooερα
ε(δη xαρπι6ν: Bερ(xoxα, xερd,oια, φρι1oυλεg xαι
μαfρα μofqα. Tο υιilηλ6τερο επ(πεδο αντιοξει-
δωτιxrjg δρdoηg το ε(1αν τα μαfρα pιοιiρα.

Tα μαιiρα μofqα απ6 6γα αιων6βιο δdνδρο

μoυργιdg που βq(οxεται στην αυλη τoυ oπι-
τιoιi τoυ K. Στυλιαν(δη oτo Aιγiνιo_Πιερ(αg.
To δ6νδρo τo βρηxε o K. Στυλιαν(δr1g, μ6οα οε

μισoγχQεμιομιiνα ντoυβdρια, τo 1922,6ταγ οι
πρdοφυγεg απ6 την Aνατoλιxιj Θρι1xη εγχατα-
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οτdθηxαν οτα oπ(τιcι τι,J\' TιltQ7.ιl]\'iτοU 6φυγαν
απ6 το 1ωρι6. Η τεοιτι-lιt]ιτl] τ)l: 1191-'ριι1,g fταν
στιζ πρoτεραιdτητε; τιrι' \'ειrι' οι'z.οδεoπ6τη. Σε
λ(γα 1q6νια το δει'δριr (ι\'(ι'_ττ1i7Θl1;,'ε zαι 6γινε

μεγdλo xαι επιβi'r1τι;,'ιj. Η ιJΖCιιι\'tiι r]ταν το οriμα
xατατεθεν τοι' σ.τι τιο ι1.

-Γιατ(τη λdτε ο;r.cιιιι'ιci 7qι.ι o'1.ι ιιοι'ριιi. ροlτοri-
σαμε τoν πατdρcι μιcι;.

-'Eτοι τη λd^,αuε ειιεi: ιττl-1 τcιτρfδα μαζ τηγ
Aν. Θρd,xη.

Aργ6τερα, σαr' d^,ιι'cι Γειυτιil'ο;. d.r,oιξα τo

βoτανιxd λεξιz"d τoυ Κcιββαδcι ;,.cl.ι ε(δα 6τι o
Θε6φραοτo< χQησιιιo:τoιουοε τ}lν oνo|"ιασ,α
<Συxdμινoζr. Η ουz.ci μι ιl'o: d^, ιr'ε σι';r'α. μι ιι' ιd, Xαι
oτη ουνιJ1ε ια οzαμν ιd. Στηr' Kιiρzυ ρcι. αr'αφι1ρ ε ι
ο Kαββι1δαg, γ(νεται χQ}1ση του οι'ιiμιατo: (σχα-
γιι1>. M(α ουνdδελφo 

-< 
απ6 7"ιrlριd '1t1^1ει'ιilι, dξω

απ6 τη Θεooαλογ(χη, !-ιoυ dλε',,6 6τι ιαι τι6ρα
αx6μη οxαμνιd, τη λ6με τη μoυρια. Ει'ια(ο λoι-
π6γ το 6νoμα ανd τoυg αιοiνε(, oτoι' εl'ια(ο Eλ-
ληνιο'μ6. Tο 6νoμα μουργιd, η μουριd. 11 μof ργα-
να, πρodρ1εται απ<j το <Moρ6αr, oνoLιασ(α πoU

xαΘιι1ρωoε πολf αργ6τεQα o Διoοzoυρ[δη;.
Αυτ6 τo δ6νδρo τηζ μoυQγιd,g dταν .g .1νι6-

ριoα, {ταν dνα πανfψηλο δ6νδρo με μεγdλoυg
πλdγιουg βραxiονεg χαι η οlρiμανοη τιl)ν ΖαQ-

πι6γ του διαρxo{οε πdνω απd δfo μr1r,εg. Π6λοg
dλξηs η μoυργιd γtα τα παιδιd τll< γειτoνt6"-ζxαι
61ι μ6νο, για πολλd, 1ρ6νια, που ι1ρxιξαν πoλrj

πριν απ6 τo δε{τερo παγxdοpιιo πdλεμο. Ημd-

ρα επ(οxειpηg η Kυριαxrj. M6ρα 1αριig, μdρα
πανηγυQιχri, για πι1γω απ6 ε(xooι παιδιd, αγ6-

Qια χαι xoρ(τοια, dλλα πdνω oτο δ6νδρo χαι
ι1λλα γα τριγυρζουν xCιτω απ6 τo δdνδρo για να

φτdoουν xανιjνα μo{ρο απ6 τα 1αμηλd xλαδιd.
Πι1,γω οτo δdνδρo, ιpηλ6τερα τα αγ6ρια, χαμη-
λdτερα τα xορ[τoια.

'Hταν το ιJτοg 1937 ' Σγετιxd, πρdoφατη η με-
τdβαοη απ6 τη Δημoxρατ(α στη Bαοιλε(α xαι
αx6μη πιo πρ6oφατη η διxτατοq(α, τηg 4ηg Αυ-

γo{ατoυ. To πανηγ{Qι τηζ Kυριαxfg στη μoυQ-

γιιi d,ρ1ιoε. Πqc6τη ξεxινd,ει 11 Mαρ(xα, 1.ιε 6να
Kωνοταγτιγoπoλ(τιxo τqαγorj δ ι' Πα ιδ ( προοφf -

γων απ6 την Aν. Θρ<1xη η Mαρ(xα, 11ξερε πoλλd
τραγοιiδια τηg Θρι1xηg. Kd,ποια γιαγιι1, φρdντι-
ξε γι' αυτ6. Tο τραγof δι:Σε μωQ σε' oε xαινoι.iρ-
yια βd'ρxα ριπηxα, oε xαινo6ρyια βd'ρxα μπηxα

χαι στoν Αi ΓιrΔqyη βyi'o... Λ(γα παιδιι1 rjξε-

Qαγ τo τραγofδι xαι αxoλoυθοfααν τη Mαρ(xα.
'oταν τελεiωοε η Mαρ(xα, dρπαξε την ευxαιρ(α

η Eλdνη. Ζοlηρη, αυθ6ρμητη, χωQ(E διοταγμofg
xαι φdβoυg, με μια φωνi πoυ απλωγ6ταν ο'6λo
τoν σUνoιχιoμ6, η Eλdνη αρ1fξει να τραγoυδdει
τo τραγοf δι τηg Δημoxρατ(αg: Απ6 τα βd'θη των
αιcilν ων Δ η ριox ρατ [α ξ ε x ινd..' .

Tα dλλα παιδιd φωνdξoυν: Eλ6νη oταψ6τo'

δεν επιτριJπεταt το τραγofδι αυτd. Η Eλ6νη
6μωg δεν αxof ει xανdναγ. Δυναμc6νει τη φωνrj
τηE χαι ουνε1ζει ωζ τo τdλog. Πρdγματι το

τραγofδι αυτ6 εi1ε απαγορευθε( οτα o1oλε(α.
Kdθε φoQd πoU σε xdπoια τdξη οι μαθητ6g
dq1ιξαν να τo τραγoυδοfν, xι1,πoιog δdoxαλοg
ιjοπευδε να τoυζ οταματrjοει. Tη μουργιd λoι-
π6ν βρr]xε η Eλ6νη oαγ ελεfθερo β{μα για να

βγdλει τo dμt τηg. 'Eναg τρ(τog, οτην xoρυφη
τηζ μoυQγtd,g, δεν Θυμο{μαι πoιoζ, αρ1ζει το

τραγo{δι τoυ Bαoιλt6": Tclυ αετo'ιi, o yιoE πd'ει
xι αυτ69 εριπρ69 χαt στη δ6ξα αυτ6ζ μαζ οδηyεl

μαE oδηyε| με yυριν6 oπαθ[... Toγ αxoλoυθo{γ
o1εδ6ν 6λοι, εxτdg απ6 την Eλdνη. Δεν πρoδ(-
δει τα πιοτε{ω τηg η Eλ6νη. Axολουθε[ οιωπη

για λ(γη ι6ρα. Yπι1ρ1ει xdποια φ6ρτιο'η. T6τε
o Mιλτιι1,δηg αρ1ζει τo τqαγο6δι τηg Mαxεδo-
ν(αg: Mαxεδoν[α ξαxoυατη του Αλεξd'νδρoυ η
yτilρα, πoυ 6διωξεζ τoυζ Βο6λyαρoυg xι ελε6θε-

ρη ε[oαι τι6ρα...
Toυg διι6ξαι.ιε τoUζ Bο{λγαqουg τ6τε, αλλd

αυτoi ξαναμπηxαν απ6 μια ι1λλη π6ρτα, την
πdρτα τωγ Σxοπ(ωγ.

To xλiμα στη μoυQγι6' απoγ"αταοτdΘηxε xαι
τo πανηγιiqι oυνε1ζεταt ι.ιε χαQdζ, τραγοfδια,
πειρdγματα xαι μαιiρα μοfρα.

Απιjγαντι απ6 τη μoυργιd, απ6 τo μπαλx6νι, 11

xυρd ΞανΘfππη παραxoλoυθε(, 1α(ρεται, αλλd,

xαι αγωνιd γα μην π€oει xd,πoιο παιδ( απ6 το
δ6νδρο. Axofγεται να λιjει:

- Bαοιλιxη παιδ( μ' εαf πoυ ε(oαι πιo μεγd,λ'
πρdoε1ε γ'αL ^tα ι1,λλα τα παιδιι1,. Στη oυνιJ1εια
απευθιjνεται στoν Kιδοτα πoυ επιχεtqε( να ανd-

βει oτην xoqυφrj:
-Kι6τοο παιδ( pι' μη 'νεβα(νg τ6οο αιpλι1. Θα

τoαγ"oτε( γ,6να ντ6χ (xλαδ() xαι Θα π6'og xcιτα-

γrjg. (Θραxιxrj διdλεxτοE).
'oταγ xoντ6' oτο μεoημ6ρι τελειι6νει τo παγη-
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γυQd,χι, τα παιδtd dγα-6να xατεβα(νουν απ6 τη

μουργιd, μoυτξoυρο;μdνα 6λα οτο πρ6oωπo, ι-ιε-

ριxd xαι oτα qoιi1α. Kι1πoια οτιγμη 6να πειρα-

xτljριο πληοιdξει την Eλdνη χαL τηζ λdει: Eλdνη
αιiριο ιJ1ει ρετοινdλαδo.

Tι ηταν αλrjθεια τo περ(φημo αυτ6 ρετοιγ6λα-
δο πoυ πολλo( δεν το ξdρoυν xαι dλλoι (οωg δεν
το Θυμoιiνται: To qετοιν6λαδο ηταν dνα ιo1υ-

ρ6 xαθαρτιx6 που 6πωE υπfρ1ε ιJντoνη φiμη,
το xαθεοτι6q τoυ Mεταξιl τo dδινα να τo πιoυν1

6ooι dpιπραxτα εξεδrjλο)γαγ την αντ(θεοη τoυg

οτo xαθεoτι6g αυτd. oι oυνιjπειεg φυoιxd d1ι
ευ1d,ριoτεg. Θυμo{μαι σε μιια EπιΘει6ρηοη οε
θ6ατρo των ΑΘηνι6ν, dναg ηθoποι6g αποφι1οιοε
να oατιρfoει τOν Mεταξd. Aρ1ιoε με τη φqdοη:
,rΘα το πω χι αζ τ() πιοl. Mετd'ξη Mετciξη 6λα
τα 'xανεg εντd'ξεL το ι'l'lωpι[ €yινε δεxd'ξl". Tην
επ6μεν11 μdρα oυνεληφΘη. Αγ τo rjπιε l| ci1ι δεν

ξ6ρω.Kd,πoτε' δεν ενθυμo{μαι ofτε π6τε, ο{τε
πoιi, ι1ναg δημιooιoγρdφοg π{qε ουνdντευξη τoν
Mανιαδd,xη, Yπουργιi Aοφαλε(αE στην Kυβdρ-
νηoη Mεταξd. Tον ρι6τηοε για τo ρετoιν6λαδο.
O Mανιαδdxηg δι6ψευσε χατηγοqr1ματιxd dτι
δ6Θηxε ρετoιν6λαδο ιjoτο_l χαL σε ι1να xρατοf-
μενo. o δηpιoοιoγρdφog επανερ1dμενοg Q6τη-
σε τoν Mαγιαδd,xη, γιατ( ι1,φηνε τ6τε γα πλαγd-
ται |,ιια τ6τoια φημη πoυ 6βλαπτε την ειx6να τηg

Ι(υβ6ρνηoηq; Kαι o Mαγιαδdxr1g απd,ντr1οε: H
φrjμη αυτrj fταν πoλf απoτελεομιατιx{. Αληθηg

i 6xι η διι1,ψευoη τoυ Mαγιαδαxη. o θεdg xαι η
ψυ1η του.

Tο μιzριi αυτd xυριαγ"ατιNo πανl'1γυρdxι, με
τα τρα',lof$ια 7'αι μεριxdg φoQdζ χαι τα παQα-
τρdγοι'δcι. l]ται, μιια μιdρα 1αρc1ζ. μια μdρα εzτιi-
r'ι''lσl'lΞ 'i/ια τcι παιδιiι. Παι'ι,l oτr1 μιοι'ριiι. ιi7ι

μιcir,ο oι'lματιz0. ci'i'(l' ιcι'L μι1ι^1.γ7.o' τi.r1o(cιξε το
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6να παιδ[ τo dλλο χαι oι o16οειg τουg γιν6ταν
πιo φιλιxι1g. Aλλd οτα διjoxoλα εxε[να 1ρ6νια,
6πoυ πολλd dλειπαν απ6 τη διατροφr1 τι,)γ αν-
θρι6πων χαL πQoπαντdE τα φρo{τα, τα παιδιι1,

6τρωγαν dνα εξαιρετιxd φqοιiτo απ6 τo oπo(o
ιJπαιρναν οε αφθoν(α Θρεπτιxdg xαι βιοενεργ6g
oυoiεg, μεταξι1 των οπο(ων χαι τα dφΘoνα αντι-
oξειδωτιxd, που ε(ναι oι φqoυρo( τηE υγε(αg.

Σημιερα το δdνδρο παραμιι1νει oτr1 Θι1oη τoυ,

δεν μιπoρε( να φιiγει, 6Qημο zαι 1-ιιiνo 1ο;ρ(g να
τo επιοxdπτεται χανε(E, pιιxρdg f μεγι1λog' Λ(γα
xoτ6πoυλα ε[ναι τα pι6να πoυ απολαμβdνoυν
τη oxιd, τoυ χαL τρι6νε τα μοιiρα πoυ πι1φτουν

xdτω. ΣxιJπτο;"ιαι, αν σ' αυτ6 τo δdνδρo αντ( για
μοfρα υπ{q1αν γαριδι1,xια y"αL παταId,xια με
το dφθονο αλdτι xαt 6γι;"ι6νo, π6oα οιiγ1ρoνα
παιδιd θα fταν επιοxdπτεg αυτοι] τoυ δ6νδρου.
H Eυρωπαιxη 'Eνωoη, ;'ι6oω ενdg πρoγρdμμα-
τοg διανoμηg φροιiτοlν στtζ μιxρdg xυρ(ωg τd-

ξειg τοlν Δηpιοτιxι6ν Σxολε(ιυν, προοπαΘε( να
ξαναφdρει τα παιδιd οτη οωoτr] διατρoφf xαι
να αντtμετωπιοθε( η παχυσαQx(α. Mηποlζ dμωζ
παρdλληλα με τη διανομη φρofτων πριJπει να

γ(νoυν απ6 ειδιxo{g διατροφoλ6γoυ9 χαι μα-
Θrj;"ιατα, υπ6 μορφη διαλ6ξεο'lν, για τη οημαο(α
πoυ d1ει η οωοτrj διατρoφη στη σιl)!-ιατιxrj αλλd
χαι στηγ ιilυ1ιxr]υγε(α; oι διαλ6ξειg αυτιJg, ι1οτω

zαι λ(γεg, πρ6πει να γ(νoνται 61ι μ6νo οτο Δη-

;-ιoτιx6, αλλι1, xαι oτo Γυμνι1σιo χαι οτo Λ{xειo,
αx6μη χαL στο Πανεπιοτ{μιo. O γρdφων εi1ε
τηγ ευχαιQ(α να διαπιoτιi:oει π6oo μεγd,λη ηταν
l'1 ανταπ6xQtση των φοιτητι6ν oε τι{τoιεg διαλ6-

ξειg xαι να πιoτdψει 6τι υπdρ1ει ευριi πεδ6o για
τιJτοιεg επδ11λι6οειg, αx6pιη χαt στα Πανεπιοτη-
μιια. Αg μην αφrjνονται τα παιδιd, oτo 6λεο9 των
εμπ6ρων τηg διατqοφriζ, oι oπο(oι πqoxdλεoαν
μιεγι1,λη ζημιiα 61ι μ6νo οτα παιδιd, τηg 1ι6ραg
μαg, αλλd,, θα 6λεγε xανε(g, oτα παιδιd d}"oυ τoυ
x6oμου.

Η 1ειρονo1.ι(α τηE Eυρωπα'ix{g'Eνωoηg με τα
90 εx. ευριil, αE ουμπληρωθε( xαι με αντ(oτoι1εg
ενημιερc6oειζ των παιδιι6ν για τη διατqoφf xαι
την υγε(α.
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