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Σημεiιυμα Tηs ΣυvταξηE

Υπ6 νi;α oυντακτικη επιτρoπη εκδ[δεται

τo oημεριν6 πρδτo τε(lyog τoυ 20]0, μια Και
απ6 τιg εκλοy{g τηg Ι 3ηζ Mαρτ[oυ προ6κυψε

νio Διοικητικo Συμβoδλιo τηζ ΠoλιτιoτικηE
Εταιρεfαg Ναoυoαg κΑναoταoιog Mιyαηλ o

λoyιog>, τo oποio πλtoν απoτελεlται απ6 τoυg

Αλ6ξανδρo 0ικoν6μου Πρ6εδρο, την Ευyενlα
Zαλιου Αντιπρoεδρo, τoν Π6τρο Στoiδη Γ
Γραμματtα, την Βαoοl Στανιoυ TαμIα και
τoυg Θεoδcορο Zιcbτα, Ελιoαβετ X''Mαλoδoη-
Pο(lκαλη και Δημητρα Tζακη-MπετλIκα μ6λη.
oι [διoι αποτελοδν Ιcαι τη ν6α Συντακτικη
Επιτρoπη τoυ περιοδικoi μαg. Ελπlζoυμε τα

μ[λη τηq Εταιρε[αq μαζ Kαι oι oυνδρoμητ6q

τoυ περιοδικoι5 μαE να περιβαλλoυν Ιcαι τη

ν6α διo[κηoη με την [δια εμπιoτοoδνη πoυ

περι{βαλαν τα πρoηyoδμενα δ ιο ικητικd"

oyηματα cboτε oλoι μαζ[ να oυνεy[ooυμε

αυτην την μεyαλη προoπαθεια yια την bκδοoη

τηg <Nιαoυσταζ)) πoυ ξεκfνηoε πριν απδ 33
yρ6νια, μαζi με oποιεg αλλεq πρωτoβoυλ[εE θα

αναλαβoυμε oυνειoφbρoνταζ τo κατα δδναμιν
oτην πoλιτιoτικη - και 6yι μ6νo- ζωη του

τ6πoυ μαg!
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Mπoρε[ η oικoνoμιKη κρioη -σα να μη μαζ 6φταναν oι δικ{g μαg, τοπrc6g κρfoει 'c- να' ixει
αρyloει να δε[yνει κι εδcb τα δ6ντιατηg, εμεfg 6μω9 απτ6ητoι oυνεyfζoυμε δυναμικα oτου;7cbρουq

που αyαπαμε Και πoυ τoυλαyιoτoν δεν μαg πληyδνουν, oτoυg ycbρουq δηλαδη τηq πd"ιτloτικιj; και
yενικα πνευματικηg δημιoυρyiαg. Πλoδoιog λοιπδν και o απoλoyιoμοq του πρδτου τριtrιtiι'oυ τηq νiα'g

yρονlαg, πoυ, αν δεν το oυνειδητoπoιηoατε ακoμη, ανοιξε τη δεδτερη δεκαετ[α αυτoδ του αlcbνα', με
yορoδq, μoυoικ69, θ6ατρο και λoιπ69 καλλιτεyνικ6q δημlουρy[εq, αλλα καt διεθνε[g εκπρoσωπιjoειq καl
oυμμετοytg!

Tα λαογραφικfi μαζ συγκρoτηματα
...εν δριioει!

To ξεκiνημα τηq ν6α9 1ρoνιdq oημαδεr5τηκε

με 6ντονη δραoτηρι6τητα απ6 τα λαoγραφικd

μαζ συγκρoτηματα εντ6g και εκτ69 },{αo6οηq.

Πρcbτα πp6'nα, o Πολιτιoτικ69 οιiλλoγoq
Pοδο1ωρiου αναβiωoε ανημερα τηζ πρωτοχρo-
vιdq τo 6θιμο των "Mωμ6γερων". Tην παρdoτα-
oη 6κλεψαν oι μικρoi Mωμ6γερoι πoυ πηγαιναν

μπρooτd με τoν λυρdρη Xαρdλαμπo Σιαμiδη
και ακoλουθοrioαν oι μεγdλοι Mωμ6γεροι και
o κ6oμo9' Αφοf x6ρεψαν o'6λα τα oπiτια τoυ

1ωριοr1 μαζεfτηκαν oτην πλατεiα, 6που ακo-
λoriθηoε γλ6ντι με τoυζ Xρηoτo Σιαπανiδη oτο
τραγo6δι και λδρα, Δημητρη Φουντoυκiδη oτα
πληκτρα και Γιdwη Παπαδ6πoυλo oτo νταor5λι.

Λiγεq μ6ρεζ μετd, την περioδo των Φcbτων, ο

λαογραφικ69 o6λλογo9 Bλιi1ων Nd,oυoαg ουμ-

μετεi1ε oτα Pαγκουτodρια. τηq Kαoτοριdg, Η
απooτολη 16ρεψε παραδοoιακd κoμμdτια, αφη-

Voνταζ τιg καλδτερεq εντυπωoειq.

4

T6λoq, μια ξε1ωριoτη παρdoταoη παρd,δοoηg
και λεβεντιdg, παρουoiαoε o 6μιλοq "Γενiτoα-
ρoι και Mπoιiλεq" oτο Δημοτικ6 Θ6ατρo N0oυ-
σαζ, με τoυq βαoικorig 1oροrig του δριbμενου και
dλλουg 1oρofg απ6 την Mακεδονtα και τη Θρd-
κη. Συμμετεi1αν περιoo6τεροι απ6 1ΟΟ 1ορευτ69
6λων των ηλικιcbν, οι οπoioι καταχε1ρoκροτηθη-
καν για την λεβεντιd, τoυg.



oι "Σιδεριiδεq
ρoιαζ

τo ΔHΠEΘE B€_ ναof .

Την πρεμι6ρα τηζ ν6α9 τoυ παραγωγηq με τo

6ργου του Σ6ρβoυ oυγγραφ6α Miλog Niκoλιτg
"oι Σιδερdδεg" θκανε oτη Nd,oυoα, oτα μ6oα
Ιανoυαρioυ το ΔHΠEΘE Bθροιαg, με την πα-

ρουoiα και τoυ iδιoυ τoυ oυγγραφ6α, o οπoiog
ταξiδεψε μf1ρι τη Ndουoα απ6 τo Bελιγρdδι.
Πρ6κειται για μια αντιπολεμικη odτιρα, μια
παρdλoγη κωμωδtα γεμdτη ειρωνεiα και αντι-

φ6oειq oτηριγμ6νη 6μω9 oε δραματικd γεγoν6τα
πoυ οημdδεψαν oλ6κληρου9 λαoriq τηg Eυρcil-

πηζ στo B'Παγκ6oμιo Π6λεμo.'Eναg riμνog

oτην ανθριbπινη φfoη, ενftντια oτoν ρατoιoμ6
και τιζ φυλετικ69 διαφορ69, καυoτικ6 o16λιο
oτιg oυμβdσειg τηζ καθημεριν6τηταζ. oι ηθo-
πoιoi πoυ επωμioτηκαν τoυζ τ6ooεριq ρ6λουq
τoυ 6ργoυ 6δωoαν με τιζ ξε1ωριoτ6q τoυζ ερ-

μηνεiεg τη δικη τoυ διdoταoη ο καθ6ναζ στα
λ6για τoυ συγγραφ6α, καταληγoνταζ 6λοι μαζi
oτην €κκληση για oυναδ6λφωση των λαcilν και
την καταγγελiα των πoλ€μων' Η oκηνοθεoiα

ηταν τoυ Γιιilργoυ N0κoυ, o oποiog μαζi με τoν

Γιdwη Kαλαντζ6πoυλo, την Εfη Σταματioυ και
τov Xρηoτo Γλυκ6 ερμηνευoαν τoυq ρ6λoυ9 του
6ργoυ, ενιil τα ρεαλιoτικd oκηνικd, o1εδiαoε o

Aλ6ξανδρo9 0ικον6μoυ.

Koυρμπιiνια...
Παρd τo τσoυχτερ6 κρfο και τo 1ιoνιoμ6νo

τoπio, oτα μ6oα του Γενdρη, στη γιoρτη τoυ

ξioυ Αθαναoioυ, πληθoq κ6oμο9 παραβρ6θηκε
oτo Aρκoxιbρι για το παραδooιακ6 "κουρμπdνι".
Tριανταδιio καζdνια με oor5πα περiμεναν τoυg

επιoκ6πτε9, ενcil διατ6θηκαν για δημoπραoiα δε-

κdδεq oφdγια για την οικoνoμικη ενioμloη του

Λiγεg μ6ρεζ
αργ6τερα, για
μια ακ6μη 1ρoνιd
πραγματoπoιη-
θηκε με επιτυ1iα
oτo Στενημαχo, τo
"κουρμπdνι" τoυ
Αryioυ Tρriφωνα, o

oποioq θεωρεiται
πρooτ6τηq των
αμπελoυργιirν και
των κλαδευτcbν.
Mε την φρoντiδα τηq εκκληοιαoτικηg επιτρo-
πηg, τoυ Toπικof Συμβoυλioυ και τoυ Πρo-
6δρoυ, μoιρ6oτηκαν σε 6λo τo εκκληoiαoμα
oταφfλια, ακoλoriθηoε πλofoιo φαγoπ6τι με
ψητd και δημoπραoiα ζωνταvcbν, πρoσφoρd των

ΔιεΘνη δiκτυα περιβαλλoντικo6 &
πoλιτιστικ06 τoυρισμoli

To K6ντρo Περιβαλλοντικηg Eκπαiδευoηq
Nd,ουoαg, oτα πλαioια τoυ EυρωπαTκori πρo-

γρd,μματoq "Grundving - Δια βioυ μdθηoηg",
διoργ6νωoε στo συνεδριακ61ιilρo τηg Σ1οληq
Αριoτoτ6λoυg ημερiδα με θ6μα <Διεθνη δiκτυα
περιβαλλοντικοr5 και πολιτιoτικοri τουριομοli>.
0μιλητ69 ηταν o γενικ6q Δ/ντηg τoυ Yπουργεioυ
Πoλιτιoμοli τηg Δημoκρατiαg τηg Mdλταg, εκ-
πρ6oωπoι oργανιομιilν, γραφεiων Eυρωπαiκcilν
πρoγραμμdτων κα1 εκπαιδευτικcbν φορ6ων απ6
την Ιταλiα, το B6λγιο κα1την Eλλdδα, η oποiα

απo



Ndουoαq.

oι oriνεδροι κατd την παραμoνη τουq επιoκ6-

φθηκαν τo Πανεπιoτημιακ6 τμημα oτo κτiριο
"Λ6γγου-Τoυρπd'λη", 6που ενη μεριbθηκαν για
τη βιομηxανικη κληρoνoμι& τηg π6λη9, τουζ μα-
κεδονικo6q τdφουq στoν αρχαιολογικ6 1cbρo τηg

Miεζαg, τη Σ1ολη Αριoτοτfλουq, καθcbg και τo
Bυζαντιν6 Moυoεio τηg B€ρoιαq.

Συναυλiα τoυ 6ζΩδεiου l\ιiουσαζ"
H ετηoια oυναυλiα τηg μικτηg 1ορωδiαq και

μαντολινd,ταζ τoυ Ωδεioυ Ndουoαq, δ6θηκε με
επιτυ1iα oτο Δημoτικ6 Θfατρo. Yπ6 την δ/νoη

του μα€oτρoυ Δ' Παρ6λα, oι xoρωδοi ερμηνευ-
oαν 6ργα ελληνων και ξ6νων oυνθετcbν, απo-
oπωνταq τα χειρoκρoτηματα τoυ πoλυπληθofq

μουoικ6φιλoυ κoινoιi. Συ μμετεi1αν οι 1oρωδoi:

Sοprani: Σοφiα Bαρδαγιαwiδoυ, Eυθυμiα
Bελtκου, Mαλβiνα Δαλαμd,ρα, Aλiκη Κελεμoυ-

ρiδoυ, Xριoτiνα Κυρ&νoυ, Niκη Κυριακiδου,

Eλ6νη Mαυροπoriλoυ, Γλliκα Niκoυ, Mαρiα Ξθ-

νου, Δημητρα Παλ&κα, Mαρiα Xαλκι6, τανθτl
Xιλλ, Bιργινiα Xριoτoδofλου.

AΙti: Mαiρη Boυτod,, Kλεoπd.τρα Zιoρδiνη,
M6γδα Ιωdwoυ, Eιρηνη Kiτοoυ, Φανη M&λλι-
oυ, Φωτεινη Mαραντiδου, Bofλα Mαραντiδoυ,

ξγ6λα Mπd,τoη, Aλ6κα Mποfoδη, Στ6λλα Πα-
παγιd,wη, Aνθoriλα Παπακωνοταντiνoυ, Σ6νια
Σμ6ρνου, Bdoω Στdνιου, Αν Tρfφων - Kαραπθ-
τσα.

Tenori: Niκοg Αδαμ6πουλο9, Niκoq Bαρβ6-

ρηg, Mανcbληg Δοr1τoηζ, Γρηγ6ρηq Kαμτoικ6g,
Aντcbνη g Kα ρ αφ οf oια g, Γιc(l ργo g Kατoιcbκαλη q,

Kιboταg Λοriκαg, Γιdwηq Md,νoq, Xρηoτog
Mπdτοηq, Θωμdg Mπιγκ&νοq, Θωμdg N6λκαq,
Xρηoτοg Π6ιοq, Θωμdg Potiooοg, Παναγιcbτηg
Σκουλαριcbτη g, Θε6δωροq Tρ6φων.

Bassi: Kcboταq Bαρβ6ρη9, Bαγγ6ληq Ζιαμπα-
καq, Niκοq Kαλλιδdκηg, Tdoog Koυταλακiδηg,
Kcil oτα g Κυ ριακiδη g, Kciloταq M dλλιο q, Αντιbνη g

Md,νog, Kιboταq Mητoιdνηg, Bαγγ6λη9 Mπι-
λιofρηg, Σταfροg Παρ6λαq, Γιιbργοq Σαμαρdg,
Δημητρηg Tρriφων.

Tη μαντολιν6τα απoτελofoαν oι: Δημ. Δοf-
τoη g, Δη μ. Mπιλιοri ρη q, Kciloταg Θ αναooriλη q,

N iκoq Koυκουoιdνog, Σωτη ρη g Mπιλιοriρηq.
Γιcbργog Τ6μτoηq (μαντoλινdτα), Γιcbργοζ Kα-
τoιcbκαληg (μαντ6λα), NιΙlνταg Γουo6πουλoq,

ic. Βαο.. Mιl



Mητoκ6πουλog, Αν. ΣτοTδηq και K. Ψαθdg (κι
θ6ρα).

Εικαoτικ€g & φωτoγραφικfq. ..απ6-
κριεζ

Τρειq ενδιαφfρουoεg εκθ6oειζ εικαστικcbν και
φωτoγραφiαζ παρoυσιd,oτηκαν την περioδo των
Απ6κρεω oτη Nd,oυoα'

'Eκθεoη-παζdρι με εικαoτικ6 6ργα διoργdνω-
oε ο Σriλλογoζ για τη Διαδooη των Eικαoτικιbν
Τεγvιi:ν oτo ιo6γειo τηq Δημoτικηq βιβλιοθηκηg
παρoυoιdζoνταg πρoq πιbληoη €ργα διαφ6ρων
τεχVoτρoπιcilν, φτιαγμθνα απ6 τα μ6λη τoυ, για
την ενio1υoη των oκoπιilν τoυ oυλλ6γoυ. Eκτ6-
θηκαν και διατ6θηKαν σε πoλri προoιτ69 τιμθq

κooμηματα, κεραμικd,, ελαιoγραφiεg, ψηφιδωτ6
και κεραμικd,, τα oπoiα διακρiθηκαν τ6oo για
την πρωτoτυπiα τoυg 6oo και για τoν dψoγo

τρ6πο υλοποiηoηζ τουζ, πρ&γμα πoυ επιβεβαι-
cΙlνει τo υψηλ6 επiπεδo τηg δουλειdg που γiνεται
oτα Eικαoτικd Eργαoτηρια.

Tαυτ61ρονα, στoν ιo6γειo εκθεoιακ6 1cbρo
"NΑiAΣ", πραγματοποιηθηκε 6κθεoη φωτoγρα-
φiαg τoυ καταξιωμ6νoυ φωτoγρdφoυ Γερd,σιμoυ
Nε6φυτoυ με θ6pια τo δρcbμενo-6θιμο "Γενi-
τσαρoι και Mποriλεg", τιg οπoiεq o καλλιτθγvηg
απoθαν6τιoε την περσινη απoκρα, oυγκλονι-
oμ6νo9, oπωqεiπε, απ6 την 6λη <μυoταγωγiα>

και αυθεντικ6τητα του δρcilμενου. Παρdλληλα
κυκλoφ6ρησε και πολυτελ69 λε6κωμα με τιζ

φωτoγραφiεζ τηζ 6κθεoη9.

Στoν 6ρoφo τoυ iδιoυ εκθεoιακoti xcbρου, o

λαTκ69 μαg ζωγρdφοq Tdκηq Σκοriπερ παρoυ-
oiαoε την ν6α τoυ δoυλειd με τiτλo "ΛαΤκd,

δριilμενα Mπofλεq-Γενiτoαροι". Ανdμεoα oτα
θργα που εκτ6θηκαν περιλαμβdνoνταν και μια
oειρd 6ργων μεγdλων διαoτdoεων, 6πoυ o καλ-
λιτ6xvηq απεικoνtζει τo δρcbμενο oτιg διd,φoρεg

φ6oει9 τoυ, απ6 τo ντιioιμo μ6χρι τιg πατινd,δεq

στoυζ δρ6 μουq. Ιδ ιαiτερο χαρακτη ριστικ6 αυτη g

τηq oειρdq των fργων εiναι η ρεαλιoτικη απει-
κ6νιoη των πρωταγωνιoτιbν (1ρηoιμοπoιο6νται

μ&λιoτα επικολλημ6να μεταλλικd, oτoι1εiα για
να απoδcbooυν τo θωρακα τηζ φoρεσιdq), πoυ
πρoβd,λλoνται 6μωq σε αφαιρετικ6 φ6ντο, που

βoηθ6ει τιg φιγofρεg να "ξεπηδofν" απ6 τoν
καμβd παραo€ρνονταg τoν θεατη στoυζ διονυ-
oιακοfg 1oρorig τoυg. Eικ6νεg απ6 την 6κθεoη
αυτη προβληθηκαν Kαι στην εκπoμπη τoυ τηλε-
oπτικoti oταθμof ΣKΑT για τη Ndoυoα "Ι love
gΙ.".

T6λoq, oτo διαγωνιoμ6 φωτογραφiαg "Γεν[-

τσαρoΙ και Mποilλεζ-σε πρσ"yματικ6 yρδνο και
τοπo '', τoν οπoio διοργdνωoε o ΔΗΠoN oτα
πλαioια των εκδηλcboεων "Ndoυoα-Απoκριd
20|0", oυμμετεi1αν 20 φωτoγρ0φoι με τα 6ργα

τoυζ και εi1αν ωg θ6μα τo δρcbμενο "Γενiτoαρoι
και Mπofλεq", 6πωq τo απoθαν6τισε o φακ6q
τoυζ τιζ δr1o Kυριακ€q 7 και 11 Φεβρουαρioυ. H
κριτικη επιτροπη αποφd,oιoε να απoνεiμει επτd
ιodξια βραβεiα στoυζ: Aντιilνιo Aνδριcbτη, Bα-
oiλη Kαρκατoθλη, Δημiτρη Koυρμοriλη, Mαρiα
Mπαμixα, Mαρiα Nωiδου, Kcboτα Παπακcbτα
και Eυδoξiα Tooυκαλd,, ενcil oε 6λoυ9 τoυζ συμ-



.,il

Kαν τiμητικα
τoχηζ.

Γ{αουoαiεq αΘλητριεt στoυq Oλυμπι-
ακoδq αγιbνεq

Συνεfζoνταζ την μεγdλη παρdδooη των να-
oυoαiων αθλητcbν τηq μονοδρομiαg, oι πρωτα-
θλητριεq του EoΣ Ndoυoαg Σoφiα Pdλ\ και

Mαρiα Nτd,νoυ oυμμετεi1αν στoυζ Xειμερινorig
oλυμπιακοrig Αγιbνεq oτο Bανκοfβερ με την
εθνικη oμdδα τηq 1ιilραg μαζ, στα αθληματα κα-
τdβαoηq και αντo1ηg.

"Ψυχη BαΘιfi" τΟυ Παντελη Boιiλγαρη
Mε την παρουοiα τoυ γvωστοri oκηνοθθτη Π'

Bofλγαρη, παρoυoι6oτηκε στην κατ&μεoτη αi-
θουoα τηg Eoτiαq Mουoιbν το βιβλio τoυ "Ψυμ1
Bαθιd,", τo oπoio περιi:yειτo oενd,ριο και φωτo-
γραφiεg τηg oμc[lνυμηζ κινηματογραφικηg ται-
νiαq. Για τo βιβλiο μiληoαν oι Kιboταq Περιoο-

ρdτηζ και Mηνdg K6κκινοg, κdνoνταq αναφορd
oτην υπ6θεση τηζ ταινiαg και στo πoλυπoiκιλo
6ργο τoυ καταξιωμ6νoυ στoν ελληνικ6 κινημα-
τoγρdφο oυγγραφ6α και oκηνoθ6τη.

H "Ψυ1η Bαθιd" αναφ6ρεταt σε μtα απ6 τιg
πιο επcbδυνεg περι6δoυq τηq ελληνικηg ιoτoρiαq,
τoν εμφriλιo. Tαινiα για oεμινd,ριo ουμανιoμof,
6πoυ, 6πω9 τoι,ioτηκε' o Παντεληq Bοfλγαρηq
επιλ6γει να αναδεiξει τηv ανθρiοπινη πλευρd,
τιg αι,θρdlπινεζ τραγωδiε'c πoυ εκτυλi1θηκα\, και
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σo τιζ πολιτικ69 πρoεκτd,oειζ των γεγoν6των.

o oυγγραφ6αq και oκηνοθ6τη9 εξηγηoε oτη
oυν61εια oτo πιbq αo1οληθηκε με την ιoτορiα
τoυ εμφυλioυ και αναφ6ρθηκε στην πoρεiα για
τη δημιoυργiα τηq ταινiαg, τηv πολυετη τoυ
6ρευνα πoυ πραγματoποiηoε για τη oυλλογη
oτοι1εiων για τη oυγγραφη του oεναρioυ (6πω9
εiπε, διdβαoε ... 65Ο βιβλiα για να o1ηματioει
πληρη εικ6να τηg επo1ηq). Ακoλoriθηoε ενδια-

φ6ρων διdλογοg με το κoιν6, κατd. τoν oπoiο ο
Παντεληg Boriλγαρηg αναφ6ρθηκε oτo τρ6πo
προo6γγιoη9 τηg ταινiαq απ6 τo κoιν6 κα1τo
ενδιαφ6ρον τηq νεoλαiαζ για τα γεγον6τα τηq
επo1ηg εκεiνηq.

Bριiβευoη ναoυσαiαg φoιτητριαq
Σε εκδηλωση στηv αiθoυoα τηg παλι69 Boυ-

ληg με την oνoμασiα "oι πριbτοι των πριbτων"
πoυ διoργdνωσε η Ε,urobank, τιμηθηκαν oι
μαθητ69 πoυ oυγκ6ντρωσαν τιg μεγαλriτερεg
βαθμoλογiεg πανελλαδικd κατd νομ6 oτιq ειoα-
γωγικ6q εξετdoειg για τα AEΙ το 2009. Mεταξrl
των βραβευθεντων απ6 την υπoυργ6 Παιδεiαg
κ. Διαμαντoπofλoυ ηταν και η ναoυoαiα φοιτη-
τρια τηζ Ιατρικηq τoυ A'Π.Θ δ. Eυθυμiα Προri-
oαλη, oτην oπoiα κα1τo περιοδικ6 μαq εri1εται
καλη πρ6oδο και παντα επιτυxiεg!

ooAδοξoι Aργονα6τεq)' απ6 τo Θεα_
τρ6ραμα KΩΣKoΛ

Tη ν6α κωμωδiα τoυ Kιiloτα K6λλα "Aδoξoι
Aργοναfτεg" παρoυoiασε τo Θεατρ6ραμα KΩ-
ΣKoΛ, oε oκηνoΘεoiα του oυγγραφfα. Στo 6ργo
αυτ6 o κ. K6λλαg πρooπdθηoε vα "παντρ6ψει"
τηr, Αργor,αυτικη εκoτρατεiα με τoν Pουβd, τον

απoφευγoVταζ ωστo-



Τζ6νι Nτεπ και dλλα <ofγ1ρoνα) μ€oα απo oα-
τιρικor5q διαλ6γoυ9 και χιoυμoριoτικ6q ατdκεq,

ξεoηκιbνoνταζ τo 1ειροκρ6τημα των θεατιbν των

παραστασεων.

Toυg ρ6λoυq ερμηνευoαv oι Παναγιcbτηg
Ιγvατιd,δηq, Σταf ρog Eξηντdραg, Δη μητρηζ
Πdζοg, Γιcbργοq Mακρoγιιbργοq, Aγγελικη Αντι
φd,κoυ, Αφρoδiτη Παρioη, Hλιdνα Toiλη, Tdνια
Στ6ιoυ, Nικoλ6τα To6λιου, Γιdwηq Pdπτηg,
Kατερivα Σoλδdτoυ, Kcboταg Φυκιdρηq, Eυγε-
νiα Nακοπofλoυ και Xdρηg Aδαμiδηq, ενcb oτα

1oρευτικd oυμμετεi1αν oι Mαρι6νθη Σεραφεiμ,
Eυγενiα Παναγιωτiδου, Xρ6oα 0ικoν6μου,
Xαρd Bαρθoλoμαiου, Λεμονιd Στoiδου, Αντι-

γ6νη Στoiδου, Bαρβ6ρα Kdππα, Eιρηνη Xειμα-
ριof, Kατερiνα Mητoιdνη, Eλιodβετ Λι6λιου. oι
xoρογραφiεq ηταν τηq Τdνιαg Στ6ιoυ, η μουoικη
διδαoκαλiα τηq Mαρiαg Π6τκoυ, η μoυoικη
επιμθλεια του Στ. Εξηντdρα και τo μακιγιdζ τηg

Σοφiαg Σταμdτη. o o1εδιαoμ6ζ τηζ αφioαg και
των εντtiπων €γινε απ6 τoν Δημ. Πdζo, o ηχog
και oι φωτιoμοi απ6 τoν Παν. Γιdτoη.

<Xoρε6oνταg με τoν AρμαγεδιΙrνα.. .>

Mια πoλri ενδιαφ6ρoυoα διdλεξη με τiτλo
"Xoρεfoνταζ με τoν Αρμαγεδcbνα: H πυρηνικη
oτρατηγικη των ΗΠA και τηζ E'Σ.Σ.Δ. απ6 την
Xιροoiμα οτoν π6λεμο των dστρων", 6δωoε ο
καθηγητηq κ. Γ. Mυλων6g, oτην Eoτiα Mουoιilν.
o oμιλητηq αναφ6ρθηκε με εξαιρετικd κατατo-
πιoτικ6 λ6γο οτα διεθνη θfματα και στιζ στρα-
τηγικ69 πoυ εφdρμoσαv oι HΠΑ και η πριilην
EΣΣΔ κατd την διd,ρκεια τoυ ψυ1ρori πoλ6μου,
6που oε δεκdδεq περιπτιboειg κρioεων κ6ντεψε

να μετατραπεi oε θερμοπυρηνικ6 π6λεμo, απει-
λιbνταg την riπαρξη τoυ πλανητη. Αναφ6ρθηκε
oε δεκdδεq πρo6δρoυq, πoλιτικοιiq, oτρατηγo6q,

επιoτημονεq και αναλυτ69 πoυ o1εδiαoαν και
εφdρμooαν την πυρηνικη oτρατηγικη τωv δr1o

υπερδυνdμεων, επιβεβαιιilνονταq τo δ6γμα τoυ

Kλαοfoεβιτq 6τι o π6λεμo9 εiναι η oυν6μoη τη'c

πoλιτικηg με dλλα μdoα! Tην εκδηλωoη διoργd-
νωσε o ofλλoγοg Φiλων Moυoικηq'

1\αoυoαioι σε φεστιβ6λ μασκoφ6ρων
δριΙlμενων στη Γαλλiα

Nαουoαiικη απooτολη 29 ατ6μων oυμμετεi1ε
oτο τριημερo Eυρωαφρικανικ6 Φεoτιβdλ μα-
oκοφ6ρων δριbμενων, πoυ πραγματοποιηθηκε
oτo Λοljπιαν τoυ Mονπελι6 τηq Γαλλiαg απ6 26-
29 Μαpτioυ, εκδηλωoη πoυ διoργαvcbθηκε απ6
τo K6ντρο Πολιτιoμor1 τηg Γκαν6 υπ6 την αιγi-
δα τηq LΝESCO. Στην απooτoλη oυμμετεi1αν
8 μ6λη τoυ oμiλoυ <Aρdπιτoα>, 12 τoυ oμiλου
<Γενiτoαρoι και Mπofλεg>, 5 μ€λη τηg oρχη-
στραζ τoυ Ωδεioυ "Αριoτoτ6ληq" καθrbg και διiο
εκπρ6oωπoι παρουoiασηζ TVωσιγνωοtαg κρα-
oιcbν τηg περιo1ηg μαζ κα1 καταoκευηζ "πρo-

σωπεiων''. Σημαντικη oυμβoλη στην συμμετοxη
τηζ ναoυσαiικηg απooτoληg οτο ΦεoτιβaΧ εiγε
ο κ. Mαν6ληq Bαλoαμiδηq, παλι6q γvcbριμoq και
oυνεργd,τηg τηq διoργανιbτριαg αρχηq. Αξiζει
vα oημειωθεi 6τι o πρ6εδρo9 τoυ Κ6ντρου Πo-
λιτιoμor1 τηq Γκανd εixε επιoκεφθεi τη Ndoυoα

με την ευκαιρiα τηq διεξαγωγηg τoυ Συνεδρioυ
<Md,oκεg και Mαoκαρ6ματα> πoυ εi1ε διεξα1θεi
oτην π6λη μαζ τo 2006'
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Η EΠIBIOΣH ΠANAPXAIΩN TEΛETOYPΓIΩN
ΣT0 ΔPΩMΕNO ((MΠOYΛEΣ,,

Kdθε πρooπdθεια ερμηνεiαg εν69 δρctlμενου,

πoυ κατ6ρθωσε να επιβιcboει μ6xρι τιg μ6ρεq μαg,
6ρ1εται αντιμ6τωπη με δ6o βαoικd πρoβληματα.
Tα πρoβληματα αυτ& εiναι oι αιτιoλoγικoi μιi-
θοι πoυ κατd περι6δου9 oκ6πασαν το δρcbμενo
και, φυoικd, η εξ6λιξη του δριbμενoυ ανd, και δια

μ€ooυ των αιcbvων, πωζ επιβiωoε, δηλαδη, το
δριbμενο πρooαρμ6ζονταg τα οτoι1εiα τoυ στα
εκ6οτoτε ν6α λατρευτικd oτοι1εiα πoυ επ6βαλαν
ν6εq κoινωνικ6q oυνθηκεg.

Αυτd τα δfο βαοικd, πρoβληματα πρ6πει να
λυθο6ν για να κατανoηoουμε και να ερμηνεr5-

σoυμε και τo δρcbμενο, τo oποiο παρoυoιdζει o

θiαoog Mποriλεg την περioδo τηg Αποκριd,g oτη
Nd,oυoα. Tουq αιτιoλoγικοιiq μ6θoυg, αφ' εν6q,

πoυ δημιουργηθηκαν η επινοηθηκαν γr5ρω απ6
τιg τελετoυργiεg τoυ δρωμενoυ και κατ6 π6oo
αυτ6q οι επινoηoειq απoδiδουν το ν6ημα των τε-
λετουργιcbν και αφετ6ρoυ τα εξελικτικd oτd,δια
του δρcbμενoυ.

Απ6 τιq παρατηρηoιμεg 6ψειq τoυ δρcbμενου

μπoρoriμε να επιoημ&νoυμε δrio βαοικd oτoι1εiα
τα οπoiα βoηθofν στην ερμηνεiα των τελετoυργι-
cbν: To πριbτo βαoικ6 oτoι1εiο εiναι 6τι το δρrb-

μενo πoυ τελorjν οι Mπoriλεg6γει διατηρηoει την
ιερoπρ6πεια πoυ πρiπει να εi1ε. Δεν εξελtμηκε
oε εκλαTκευμfνo δρcbμενo, ι1τoι cboτε να αλλoι-
ωθεi και να φθdoει oτιg μ6ρεq μαζ με την μορ-
φη διακωμcΙlδηoηg, 6πω9 παρατηρεiται oε πολλd
dλλα 6θιμα και δριbμενα, στα oποiα λειτoυργικ69

μεταμφι6oειζ και oημαντικfg τελετουργiεc, Εyα-

σαν τον ιεροπρεπη yαραμηpα τoυζ Kαι ...αφo-

μoιcbνoνται με τoυ πανηyυριoδ τα yαlρατd' Και τα
παιpiδια(Ι) η oκεπdζoνται απ6 1ριoτιανικ6 μαν-
δriα(2). Tην ιερoπρθπεια που απ6κτηoε o θiαooq
Mπor1λεq απ6 τoν μυστηριακ6 τoυ 1αρα1τηρα
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του ΘειiδωQoυ Ζιιiιτα

την διατηρεi oε κdθε εμφdνιoη τoυ. Eiναι o ση-

μαντικ6τερo9 παρdγoνταζ πoυ oυνετ6λεoε ιboτε
o θiαοog να διατηρηθεi ωg θiαοοg, και μdλιoτα
oτην αρ1ικη του μoρφη, και μαζi τoυ να επιβι-
cboουν παμπ6λαιε9 τελετουργiεg και αρ16γoνα
oτoι1εiα, τα oπoiα oυνθθτoυν και μαt παρoυσι-
dζoυν τιq oυνηθειεζ, την θρηoκευτικη oυμπερι-

φoρd και γενικ6τερα τον πoλιτιoμικ6 κ6oμo μιαg
πανdρ1αιαg κoινωνiαg.

Τo δεr1τερo οτοι1εiο εiναι 6τι τo δριbμενο
6φταoε cυζ τηζ μ6ρεζ μαg 6μ ωζ τo οπdραγμα

μιαq γιoρτηζ, ε\,6ζ αρ1αiου τελετουργικof, αλλd



ωζ τo 6λoν μιαq τελετoυργiαζ, μιαζ πρ6ξη9 με
αρμ μ6oη και τ6λoq. Αυτ6 πρoκriπτει απ6 την
λογικη oειρd, που ακoλουθo6ν oι τελετουργiεg
τoυ, oι οπoiεg διατηροriν μ6xρι τιg μ6ρεζ μαζ τη
δoμη Aρ1αiαg Eλληνικηg Γιορτηq: Πομπη -Φ6-
ναζ - Kιilμoq.

Σημαντικ6 oτοι1εio επioηq τoυ δρcbμενoυ

εiναι ο μυητικ6q xαρακτηραg(3) των τελετουρ-

γιcbν τoυ, καθcilE και o μυητικ69 oυμβoλιoμ6q
των χρηστικcbν τελετoυργικc[lν αντικειμ6νων. H

μfηση εiναι o πυρηναq τoυ δρcbμενoυ. To κ6λε-
σμα πoυ με αυτ6 επιτυγyaνεται ο μυητικ69 απo-
κλειoμ6q- απαραiτητη πρoδπ6θεoη τη q μriηoη q, η
δοκιμαoiα τηg μl5ηoηg, η oπoiα εκφρdζεται με
τιs αΙtoτ p εΙtτικ6g και εξευ μενιoτικ69 τελετoυργi-
εζ στo περιζcboιμo τηg π6λη9, η επιστρoφη την
dλλη μ6ρα και η επαν6νταξη τoυ dνδρα, πλ6oν,

στo oικoγενειακ6 και Koινωνικ6 τoυ περιβdλλον,
τo πρoσωπεiο, τα εξαρτηματα τηg ενδυμαoiαq, η
iδια η ενδυμαoiα, εξυπηρετοr1ν τoν πλαoματικ6
θdνατο, τη βαoικη πρoδπ6θεoη τηq μιiηoηg.

Η μfηoη, επioηq, πρotπoθ6τει oιωπη και μυ-
oτικ6 κrilδικα επικoινωνiαg μεταξf των μυoτcilν
και εiναι πρoφαν69 6τι ο βαoικ6τεροg παρ6γoνταq
πoυ πρooτdτευσε και διατηρησε τιζ τελετουργiεq
εiναι η oιωπη πoυ απαιτεi το δριbμενο απ6 τoυg

μrioτεg του. Η oιωπη πρooτdτευσε την oυλλoγι-
κ6τητα του θιdooυ και δημιoriργησε τιg πρoδπο-
θ6oειq για την ανdπτυξη μιαg πoλfπλoκηq γλιilo-
σαζ χειρoνoμιιilv. o κιilδικαg αυτ69 επικοινωνiαg
6μεινε ανεπηρ6αoτoζ στo θiαoo τηg Mπoriλαg και
με την πdρoδo του 1ρ6voυ καθα-

γιdoθηκε απ6 την παρdδooη με
αποτfλεoμα να αντιστ6κεται oε
κdθε εξωτερικη παρ6μβαoη και

χωρiζ, δυoτυ1cbg, να μπορεi να
τo πρoστατεtiοει και απ6 αυθαi-

ρετεζ ερμηνεiεq και αιτιdoειq,
κατ6ρθωoε να συντηρεi αναλ-
λoiωτεq oτο 1ρ6νo τιg τελετουρ-

γiεg τoυ δρcbμενου.

η τουg τελεoτθq με μiα υπερφυoικη δ6ναμη(4).
Aυτ6q oι πρdξειg εiναι 6να oriνoλo κινηoεων,

1ειρονομιcilν και ενεργειιbν oι oπoiεg απoτε-
λoriν 6να εiδοq γλιilooαg, πρ&γμα πoυ oημαiνει
6τι μεταφρdζουν κd,πoια ιδ6α(5). Απ6 εξωτερι-
κηq dπoψηg η τελετουργiα εiναι 6να πρ6γραμμα
επιδεικτικcbν πρdξεων με καθoριoμ6νo τρ6πο
εκτ6λεoη9 και oυxvd oε καθoριoμ6νo τ6πo και
p6νο(6). Eiναι 6μω9 χαρακτηριστικ6 6τι κdθε
τελετουργiα oυνoδεfεται και απ6 6ναν αιτιoλογι-
κ6 μ6θο πoυ δικαιoλογεi την riπαρξη τηg.

H oποιαδηπoτε προσπdθεια ερμηνεiαq των
τελετoυργιcbν του δρcbμενoυ, πρi:πετ να λdβει
υπ6ψη τηζ το δiπτυ1o μfθoζ - τελετουργiα, που
oτιg αρ1αiεq κoινωνiεg, συνtστ6 το κυρι6τερο
oυoτατικ6 τη g θ ρηoκευτικη g πρακτικη g(7). Aκ6-

μη, πρθπει να λdβει υπ6ψη 6τι μ6oω αυτcbν των
τελετoυργιιilν oι θiαooι, 6πω9 εiναι οι Mπoriλεg,
ωζ εκφραστ6q και φορεig τηq λατρεiαg, παiζoυν
oημαντικ6 ρ6λο oτη θρηoκευτικη ζωη των αρ-

1αiων Eλληνων και απoτελοιiν 1αρακτηριoτικ6
γvιilριoμα τηg Eλληνικηg κoινωνiαq(8). Eπειδη οι
ο16oει9 τηg π6ληq και τηζ θρηoκεiαq εiναι d,ρρη-

κτα δεμ6νεζ, και η λατρεiα καθορiζει την πολιτι-
κη φυoιoγvωμiα τηg π6ληq και την πoλιτικη τηg

συμπεριφoρd, και απoτελεi τη βdoη 6λων των
κοινωνικcbν δραoτηριοτητων9, oι κοινωνικ69
oμdδεq, 6πωq oι θiαooι, μ6oω των λατρευτικcilν
πρdξεων και τελετου ργιcilν, αφ' εν6 g διαoφdλιζαν
την αναμcilριoη τoυg, την πoλιτικη τoυg θνταξη
Kαι τoν ρ6λo τoυq oτην πoλιτικη ζωη τηg π6λη9,
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τητα καθd)ζ και την ταυτ6τητα τηζ oμdδαq, η
οποiα ταυτ6τητα ηταν καθoριoτικ69 παρdγoνταq

για την riπαρξη τηq.

Eπομ6νωg oπoιαδηποτε ερμηνεiα των τελε-
τουργιcilν πoυ τελofν oι Mπofλεq 6ξω απ6 τιq
δοξαoiεq, αντιληψειq και προξψειg πoυ εivαι
ενταγμ6νε9 οτην λατρευτικη πρακτικη των παρα-
δοoιακcbν κoινωνιcbν δεν μπoρεi να ευoταΘεi. Eξ'
6λλoυ η 1ρoνικη περioδoq πoυ τελεiται τo δρiυ-

μενo δεν oυμπiπτει με καμιd γvωοτη 1ριoτιανικη
γιoρτη, or1τε με κdπoια εθνικη επ6τειo η ιoτoρι-
κ6 γεγον6q τηg π6\g, πoυ να επιτpi:πει o1ετικ6q
αναφορ69. Απεναντiαg τo δρcbμενo τελεiται οτην
θναρξη τηg εαρινηq περι6δoυ, πoυ στoν αρ1αiο
d,vθρωπo ηταν η εiooδog τηq ν6α9 1ρoνιd,q, κα-
θοριoτικη oτιγμη για την επιβtωoη τoυ αρ1αioυ
ανθρωπου. Γι'αυτ6 o'αυτη την χρoνικη περiοδο
τo EλληνoρωμαTκ6 ημερολ6γιo εiναι πλοfoιo oε

γιoρτ69' Eiναι προφαν69 λοιπ6ν 6τι τo δρcbμενo

πoυ τελο6ν oι Mπoriλεgπρotρyεται απ6 τo λαΙκ6
εoρτoλ6γιο και 61ει λατρευτικ6 xαραμηρα και
6μ πολεμικ6 6πω9 εικdζεται. Mαg εiναι γvωoτ6
6τι 6λε9 oι γιoρτ69 τoυ λα1κori εορτολoγioυ 61ουν

τιc, ρiξεg τoυζ σε αρ1αιoελληνικ69 γιoρτ6q(1Ο).
Aρα 6λεq oι τελετουργfεg του απη1ofν δoξαoiεq,
αντιληψειg, προληψειζ μιαζ αρ1αiαg επoγfig.

Tο δρcbμενo, το οποiο παρουoι6ζει o λατρευ-
τικ69 θiαooq Mπoriλεg, oτερεiται απ6 6να ολo-
κληρωμ6νο αιτιoλoγικ6 μfθo που να δικαιoλογεi
την riπαρξη τoυ. Kαι επειδη δεν 6τυ1ε 6γκαιρα

l2

κd,ποιαg επlστημoνικηq μελ6τη9, 6γινε δυ-

νατη η επικρd,τηοη πρ6xειρων και ευκαι-

ριακcilν αντιληψεων πoυ απoδiδουν oτιq

τελετουργiεζ του δριbμενoυ διdφoρουq
αιτιολoγικοriq μr1θουg αοriνδετoυg μετα-
ξf τoυq, επειδη τιζ ερμηνεrioυν με βdoη
τo πρ6oφατο ιoτoρικ6 παρελθ6ν τηg π6-
ληq και 61ι με βdoη τη διαxρoνικη τουq

oημειoλoγiα. oι αιτιολογικoi αυτoi μr1-

θoι, oι oπoiοι πpi:πεινα oημειcbooυμε δεν

εiναι βγαλμ6νoι απ6 την oυλλoγικη oυ-
νεiδηoη, αλλd κυρiωq προ6ρ1oνται απ6
ερευνητ69, πoυ τα τελευταiα 1ρ6νια πρo-
oπdθηoαν να ερμηνεfσoυν τo δρcδμενο,

χωρiζ καμiα επιστημoνικη τεκμηρiωoη,
επεκρ&τηoαν με την dκριτη υιoθ6τηoη

τoυg απ6 τιg δημoτικf'g αργt''g μ6oω εντtiπci)ν πoυ
διακινοtiνται κατd την περiοδο τηq Αποκριdg.

Eπειδη oι εν λ6γω αιτιoλoγικoi μfθοι αποδi-
δoυν oτιq τελετoυργiεζ τoυ δρcbμενoυ πoλεμικη

1ρηoτικη αξiα, τo εντdooουν σε ιστoρικ6 πχαi-
σιo και oυγκεκριμ6να στην περiοδο τηζ τoυρ-
κοκρατiαq. Aυτ6 61ει ωg oυv6πεια να αφαιρεθεi

η κεντρικη ιδ6α και η πρooδoκiα που φ6ρει το

iδιo το δρcbμενο. 'Eτoι πολλd εξαρτηματα τηζ
ενδυμαoiαq τα oπoiα oτιg τελετoυργiεq απo-
κτοtiν διαφορετικ6 ν6ημα απ6 6τι" 61oυν oτην
καθημεριν6τητα, με oκoπ6 να oυμβdλoυν στην
επιτυ1iα τoυζ, ερμηνειiονται cυq αντικεiμενα τα
οποiα εξυπηρετoriν πoλεμικorig oκοπorig.'Eτoι το

ταρ&μπουλo υπdρ1ει για να χρησιμoπoιηθεi ωg

od,βανo, 6ταν η Mποιiλα oκoτωθεi oτoν π6λεμo
και 6μ επειδη με αυτ6 επιτυγ1d,νεται o μυητικ6g



απoKλεισμ6q τoυ μrioτη η ακ6μη τo φυoθκι πoυ

φfρει oτo oτηθoq τηg η Mπoriλα 1ρηoιμoπoιεiται
για να μεταφ6ρει τα μηνfματα η για να βd,ζει το

μπαρoriτι τηq η Mπoriλα, 6ταν πdει oτoν π6λεμo,
αν και η Mπo6λα δεν 61ει 6πλo, και 61ι επειδη το

φυo6κι εiναι fνα 1ρηoτικ6 τελετoυργικ6 αντικεi-

μενo πoυ oυμβdλει oτoν πλαoματικ6 θ6νατo τoυ

μfoτη. To φυo6κι, oημειωτ6oν, εiναι 6να κατ'
εξoxη oρφικ6 ταφικ6 6θιμο και το χρησιμοπoι-
otioαν ωg φυλαμ6. oι oρφικοi το τοπoθετοfoαν
oτο oτηθog τoυ νεκρoti πoυ εixε μυηθεi στα oρφι-
κd μυoτηρια, και μ6oα o'αυτ6 6γραφαν σε χρυ-
od ελftoματα τιζ oδηγiεg πoυ πρι1πει να ακoλoυ-
θηoει o νεκρ6g oτoν d,λλo κ6oμo oriμφωνα με τιζ
αντιληψειq τoυg.(11) Ακ6μα, ακ6μα και στo τε-

λετoυργικ6 προoωπεiο τηg Mπο6λαq απ6δωoαν
εθνικo6 g oυ μβoλιoμοri g, πρooδιορiζoνταg αυτo-

μdτωg κα1 τη xρoνικη περioδo τηg δημιoυργiαg
τoυ δρcbμενoυ, δηλαδη τoν 17o" αιιilνα, 6ταν οι
'Eλληνεg 6ρ1ιoαν να απoκτοfν εθνικη oυνεiδηoη.
Mια αυθαtρετη, φυoικd, και απλoTκη ερμηνεiα

για τον εξηg απλ6 λ6γο: oυδ6πoτε και πoυθενd
δεν xρηoιμoπoηθηκε πρooωπεio για να εκφρd,-

oει 1cilρα, dθνog, φυλη.Απεναντiαg ο ρ6λoq τoυ

εiναι να απoκρ6πτει, να μεταμoρφcilνει και με τα
τελετουργικd πρooωπεiα, 6πω9 αυτ6 τηg Mπori-
λαg, να μπoρoriν οι ανθρωπoι να ενσαρκcbooυν
τιg xθ6νιεg θε6τητεq, τoυg δαiμονεξ τηζ φfσηζ,
τoυζ νεκρotlq(L2)

Σε κdθε τελετουργiα υπ&ρ1ουν τα 1ρηoτικα
τελετουργικd αντικεiμενα τα οπoiα εiναι απαραi-
τητα για την τ6λεoη τουg. Eκτ6g απ6 την ενδυ-

μαοiα η οπoiα 61ει dμεoη ox6oη με τιζ τελετoυρ-
yΙεc,, τα βαoικd 1ρηoτικd αντικεiμενα των τελε-
τουργιcΙlν τηg Mπofλαg εiναι τo Πρooωπεio και η
Πdλλα' oι Mπofλεζ χωρig τo πρoσωπεiο(13) δεν

τελorjν καμiα απολriτωg τελετoυργiα και με την
Πdλλα, αν6λoγα πωζ την χρησιμoποιοfν, τελofν
απoτρεπτικ6q και εξευμενιoτικ6q τελετουργiεq.
H βαoικη 6μω9 oυμβολη των τελετoυργιcbν oτo
δρcbμwο εiναι 6τι με αυτ69 εξαoφαλiζεται και
επιβεβαιcbνεται η αλληλεγγriη του θιdooυ, ωq

κλειoτηg ομdδαq, με αποτθλεσμα να διατηρεiται
o θiαoοq και να δiνει την δυνατ6τητα να εντdooει
στoυζ κ6λπoυ9 τoυ νθα μθλη(1a).

Η 6νταξη τoυ ν6oυ μr1oτη oτo θiαoο Mποri-
λεg γiνεται με τελετoυργικ6 τρ6πo. Eiναι το iδιo
τελετουργικ6 για κdθε μrioτη 6ταν τoν καλεi o

θiαooq. o μrioτηq αφοf oλοκληρc[loει την απα-

ραiτητη πρoετoιμασiα 6πω9 oρioει τo τυπικ6 τoυ

δρcΙlμενoυ, και με την βoηθεια πdντoτε παλιori

μrioτη, περιμ6νει το κ6λεoμd τoυ απ6 τον θiαoo'

Tο κ&λεoμα γiνεται με την oυνοδεiα τηζ μoυ-
oικηq 6πoυ oι oργανοπαiκτεg παiζoυν την iδια
π6νθιμη μελωδiα o' 6λη τη διdρκεια τoυ σχημα-
τιoμoti τηq πoμπηg μ61ρινα φθdoουν oτo δημαρ-

1εiο.'oταν φθdoουν oτo oπiτι του μrioτη τ6τε oι

13



Mποιiλεq παρατ6ooονται μπροστ6' απ6 αυτ6. o
μrioτηg βγαiνει oτο μπαλκ6νt τoυ oπιτιoti ση-
κιbνει το κεφdλι Ψηλα κα1 με ανdταoη τα γtρι"α
κoυνdει τo oτηθοg και τα γipια τoυ. Aυτη την
iδια πρdξη την εκτελεi και o θiαoog oπoiοg εi-
να1 παρατεταγμfνog κd,τω απ6 τo oπiτι. Αυτη η
τελετουργiα επαναλαμβdνεται τρειq φoρ6q. Eiναι
μiα τελετουργικη επικoινωνιακη πρdξη, με την
oπoiα o μrioτηg εκφρdζει την xαρd τoυ για την
oυνdντηoη και την αποδoμ1 τoυ απ6 τoν θiαoo.
Eπioηg μ' αυτ6ν τον τρ6πo δεixvει και την ανα-

χcbρηoη τoυ στoν κ6oμo των πνευμd,των 6πoυ
6τoι επιτυγγaν ετα'ι" o μυητικ69 απoκλειoμ6q( 1 5),

βαoικη προδπ6θεοη τηg μtiηoηg.

Tο τελετουργικ6 ατομικ6 κdλεoμα εiναι χαρα-
κτη ριoτικ6 γvιΙlριoμα των τελετcilν ενηλικiωoη g.

Eiναι η απ6oπαoη τoυ μυοliμενoυ απ6 τo περι-

βdλλoν τoυ και η απoκoπη 6λων των oυγγενικιbν
δεoμcΙlν(16). Απ6 εδcb και π€ρα oι Mπoιiλεg δεν
υπακo6oυν oε καν6να κoινωνικ6 ν6μo η περιoρι-
oμ6, κινιofνται oε 6να δικ6 τουg κ6oμο(17).

To κ6λεoμα τηg Nriφηg Mποfλαg εiναι δια-

φορετικ6, γιατi εiναι και διαφορετικη η θθoη τηq

oτο δριilμενο(18).'oταν o θiαoοg φτdoει oτο oπi-
τι τηζ Nfφηg αυτη βγαiνει στo μπαλκ6νι και χαι-
ρετd τον θiαoο. o 1αιρετιoμ6q γiνεται ωg εξηg:

H Nriφη υποκλiνεται 61ονταq τα γi.pτα τηg κdτω
απ6 το oτηθoq τηg, ενιb o θiαoog με ανd,ταoη τα

16ρια και κoυvcilνταζ τo oτηθοg ανταποδiδει τoν

1αιρετιoμ6. Αυτη η τελετουργiα επαναλαμβdνε-
'' @'&,.

}*'. ,lr

τα1 τρειζ φoρεζ.
'oταν καλ6σoυν κα1 την τελευταiα Mπoriλα

πιαoμ6νoι απ6 τo x6ρι ανd δriο και f1ονταq πια-
oμ6νη τη Nriφη Mπofλα απ6 το x€ρι δεξιft και
αριoτερd ομματiζoυν μια oργανωμ6νη πoμπη.
H πομπη αυτη με τη oυνοδεiα των ζoυρν&δων
και με βημα γoργ6 1αιρετcbνταζ τoν κ6oμo κoυ-
νcilνταq το 1€ρι τoυζ, κατευθfνοvται πρog τo δη-

μαρ1εio.
'oταν φθdooυν oι Mπor5λεg μπροoτd, απ6

το δημαρ1εio πρoβαiνoυν στoν καθαγιαoμ6 τoυ

1cbρoυ εκτελcbνταζ τρειζ περιφoρfq, οριoθετcb-
νταζ με την κlκλικη αυτη κiνηoη τo <ιερ6> 6να-
ντι του κooμικοri(19). Απ6 τιq τελετoυργiεg που
τελοfνται μfoα o'αυτ6ν τον ιερ6 1cΙlρo που δη-

μιοriργηoαν οι Mποfλεq μπρooτd απ6 τo δημαρ-

1εiο διαπιoτιilνoυμε 6τι oυμβολiζει 6να <dνοιγ-

μα> απ6 μiα κοoμικη περιο1η oε μiα dλλη.'Eνα
<dνoιγμα> πoυ επιτρ6πει την μετ6βαoη απ6 τον
Αδη oτη Γη. Eiναι μια πανdρ1αια αντiληψη και
δοξαoiα, η oπoiα π6ραoε και στη 1ριoτιανικη
θρηoκεiα, 6που oι dνθρωποι πiοτευαν 6τι μ6oα
απ6 ιερorig 1cbρoυg υπdρ1ει η επιKolνωνiα μετα-
ξf του Αδη, Γηg και 0υρανo6(20), 6τι απoτελεi
τo κooμικ6 orioτημα.

M6oα o' αυτ6 τoν oριoθετημ6νo 1ιbρο oι
Mπoιiλεq τελofν τoν Ζαχιoτo. o Ζαχιoτ69 εi-
ναι μiα τελετουργικη πρdξη 6πoυ oι Mπoriλεg
τη τελoriν 1ωριoμ6νεq oε ζευγ6ρια. Η μiα απ6

τιg Mπoιiλεζ τoυ ζευγαριori υπο-

βαoταζ6μενη απ6 την dλλη λυγi-

ζει τo ocilμα τηζ μπρoζ τα πioω,
oηκcbνει τα 16ρια τηζ στη oτdoη
τηq αν6ταoηζ και κοιτdζoνταq τo
κτiριo κoυνd τo oτηθog τηζ πρo-
καλcbνταq ενα 1αρακτηριοτικ6
μεταλλικ6 ηxο απ6 τα νομioματα
που κρ6μoνται στo θιbρακα τηq.

H 6λη τελετουργiα γiνεται με τη
oυνoδεiα των oργανoπαι1τcilν που
δiνει τον ρυθμ6 Kαι την αλλαγη,
κατd την oπoiα oι Mπoriλεζ πoυ
απoτελοδν ζευγ&ρια αλλdζoυν
εναλλdξ ρ6λoυq, με τιζ υποβαοτα-

ζ6μενεg να εκτελοfν τoν Ζαχιoτ6
Kαι το αντioτροφο. Παρdλληλα η
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Nfφη φθρνει τα 16ρια oτo oτηθog και πρoβαiνει
oε oυνεxεig υποκλioειg. Πρ6κειται για χειρoνo-
μiεq που 61oυν καταγραφεi ωq 1αιρετιoμ69, επι-
θυμiα, επiκληoη (21).

H oτd,oη τηg Nιiφηg με σταυρωμfνα τα γipια
oτο oτηθοg 61ει ιδιαiτερη oημαoiα γιατi παρ6μoι-
εg oυμβολικ69 oτd,oειg τιζ συναντdμε oε πdρα
πoλλd ειδcilλια, τα oποiα βρ6θηκαν oε τdφoυg η
λατρευτolig xcbρουg, στην κεντρικη Eυριbπη, στο
Mεooγειακ6 xcbρo και στην εγγ6ζ Ανατoλη(22),
απ6 την νεoλιθικη επoγ1, πoυ οι αρ1αιoλ6γoι τηg
απoδiδουν ειδικη oημαoiα. Tα γυναικεiα ειδcb-
λια τα οπoiα 61oυν τα y6pια oτo oτηθog, 6πω9
ακριβcδg τηg Nιiφηg, πioτευαν 6τι 61oυν μυoτικη
γoνιμικη δfναμη. o Παπα1ατξig τονiζει 6τι αυτd
τα ειδcbλια oτα νεoλιθικd 1ρ6νια αποτελofoαν
ευλoγiα για κ6θε την ιilριμη γυναiκα τηg κoιν6-
τηταζ, ιδιαiτερα για τιζ επiτοκεq γυναiκεg(23).
Παρ6μοιεq τελετoυργικθg oτdoειg oυναντdμε
σε μυκηναTκd και προμινωικd ειδcilλια τα oπoiα
βρθθηκαν μ6oα oε τdφoυq και σε λατρευτικorig

xcbρoυq. Θα μποροrioε κανεig να τo θεωρηoει ωg

μtα ofμπτωoη, αλλd 6μωq τα ειδcbλια αυτd πα-

ρoυoι6ζoυν και χαρακτηριστικd καλλωπιoμor5
παρ6μoια με τo πρoσωπεio τηg Mπoriλαζ και τηζ
Nfφηg Mποιiλαg(24).

oι αρxαιoλ6γοι την oτdoη των ειδωλiων με
ανdταoη των 1εριιilν την oνoμdζουν

φdνεια>(25). oι επικλησειζ τηζ Mπofλαq και oι
αντioτoι1εq υποκλioειq τηg Νriφηg εκφρdζουν

την μανιακη επιθυμiα για την dρoη των φυoικcilν
απαγoρειioεων, για την επιφdνειd τoυq(26) και
τη oυνακ6λoυθη 6νωoη τoυg με τoν επdνω κ6-
σμo, με τoυq ζωνταvoιiq .

'Ετoι τον Ζαχιoτ6 μπορofμε να τoν χαρα-
κτηρiooυμε ωg μiα τελετουργiα αν6δoυ, 6που o
θε69 Δι6νυoog, θε69 τηg βλdoτησηg, πoυ ενσαρ-
κcilνεται απ6 τη N6φη και ακολoυθoriμενοg απ6
τα εiδωλα των νεκρrbν, τιg Mπoriλεg, θα εμφα-
νιoτεi στη γη. H επιφdνεια επi τηg γηg, εiναι τo
γvιilριoμα των θεoτητων τηζ βλdoτηoηg(27). Η
εμφdνιoη του Δι6νυooυ απ6 τον Αδη oτη Γη,
ακoλουθοr1μενοζ απ6 τιq Ψυχ6ζ των νεκρcilν,
εντoπiζεται στην πρωτ6γoνη μoρφη τηg διονυ-
oιακηg λατρεiαg 6ταν o Δι6νυoo9 ηταν ο κriριoq
των πνευμd,των και των νεκρcilν(28). Σ' fνα απ6-
σπασμα τoυ Eυριπiδη αναφ6ρει γ1α τoν Δι6νυoo
6τι εlναl εκε[νοg πoυ oτ6λνει πloω τιE ψυy6q των
νεκρ δν (29). o Hρdκλειτoq αναφ6ρει χαρακτηρι-
oτικd 6τι ο Δι6νυσog και o Αδηg εiναι 6να9 και ο
αυτ69 θε6q(30). H μεγαλriτερη διονυoιακη γιορ-
τη για την oπoiα θ1oυμε κα1 τ1ζ περιoo6τερεq
πληροφορiεg, τα Aνθεoτηρια, ηταν αφιερωμ6νη
στoυζ νεκροrig.

H 6vωoη τoυζ με τoυq ανθρcilπoυq αποκτd,
οντ6τητα με μiα ουμβoλικη ιερουργiα πoυ €1ει
την dwοια και την μoρφη τoυ ιερof yαψoυ, ε[ναι

η yαμηλιoq 6νωoιq τηq yυναικog τoυ βαoιλicοg με
τoν Δι6νυoο(3 ]). Με την τ6λεoη τoυ ιεροti γdμoυ
επtpγεται η θεTκη 6νωoη με τoυζ ανθρcilπουg.

ι
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Αυτ6 oημαiνει 6τι αiρoνται 6λεq οι θρηoκευτικ6q
απαγoρε6oειq, o Jeanmaire H. oημειcilνει 6τι . ..η
τελετη δε τoυ ιερoδ yαμoυ ιδicοq 6ταν yfνεται ριε-
ταξι5 των αντιπροocbπων των δδo αντιθ6ταlν αλλα
και αλληλooυμπληρoυμiνolν oυνδλων, δηλαδη
του κ6oμoυ τcιν ζcbντοlν και τoυ κατω κδoμoυ,
καθ[oταται το oδνθημα τοlν ενδoεο.lν και τηg d"ρ-

σεωζ τ(ι)ν απαyορεδoεων(32). oι dνθρωπoι απ6-
διδαν μεγdλη βαρr1τητα oτην τελετη τoυ ιερori

γd,μoυ yιατi πioτευαν 6τι με αυτη την ερωτικη
6νωοη(33) θα διαoφαλιoτεi για τη ν6α 1ρoνιd
η γoνιμ6τητα των ανΘριilπων και τηζ φtioηq(3a).
Πρ6κειται για μiα αρ16γονη αντiληψη την oπoiα
oυναντdμε oε πdρα πολλ69 περιo169 τηg Ελλd-
δαq και o'6λo τo μεσογειακ6 xcbρο.

'oταν η Nfφη ειo€ρ1εται με τη συνoδεiα μιαg
Mποriλαg oτo δημαρ1εiο o Ζα}"ιoτ6c, oταματd-
ει και oι υπ6λoιπε9 Mποιiλεq περιμ6νουν μ6oα
oτον ιερ6 1cbρo πoυ εκτελorjoαν πρoηγoυμ6νωq
την τελετουργiα. H 6ξοδo9 του ζευγαριoιi απ6 το
δημαρxεio οημαiνει 6τι o ιερ6q γ&μoζ 6γεl" τεΧε-
oθεi και επηλθε η dροη των απαγoρεrioεων. oι
Mπor1λεq υπoδ61oνται αυτ6 το γεγoν69 με 1αροri-
μενη μoυσικη, η oπoiα μ61ρι oτιγμηg ηταν π6νθι-

μη, και με ενθoυoιcΙlδη ελε6θερο 1ορ6, πηδcbνταg

ρυθμικ6 και εκτελc(lνταζ ημ1κυκλικ69 περιστρo-

φ69 δεξιd και αριστερ6, oηκιilνoνταg εναλλdξ τα
yi'p'ι'α τoυg. Πρ6κειται oλoφd,νερα για μια εκδη-
λωoη χαραq του θιdoου, πoυ παρ6μoια τηq δεν
oυvαvτd,ταlκαθ' 6λη τη διdρκεια τoυ δριbμενου.

Mετd τo καταλdγιασμα τηζ συναισθηματι
κηq φ6ρτιoηζ τoυ ιερori γdμου και την εκδηλωoη

χαραζ για την 6νωoη τoυζ με τoν επdνω κ6oμo,

η N6φη, πoυ ενσαρκcbνει τον Δι6νυoο, θε6 τηg

βλ6oτηoη9, oυνoδευ6μενη απ6 τα πλoυτοφ6-

ρα πvεr5ματα πoυ εiναι τα εiδωλα των νεκριilν οι
Mπoriλεg, θα αρ1iοoυν να περιφfρoνται στoυζ
δρ6μουq τηq Ndoυoαg. Η περιφορd αυτη oυ-
ντελεiται για δ6ο λ6γoυq. o πρcilτog λ6γοq εiναι η
6μπρακτη αναγvcΙlριoη τoυ θεo6 Δι6νυοoυ ωζ κυ-

ρiαρ1oυ θεori πoυ επιτεri1θηκε χdρη oτην τ6λεοη
τoυ ιερoti γ&μoυ' To γεγον6q αυτ6 καθαyιαζει την
tνωoη τηg πολιτικηg κoινδτηταζ με τo θε6 και την
6νταξη τηζ στη oυλλoyκη θρηoκευτικi ταξη(35).
o δεfτερoq λ6γοq εiναι η εκδηλcοοη πρooταoiαg
oτην π6λη κα1 τoυξ κατoiκoυc τη: απ6 τιc κακ69
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δυνdμειq και η εκδiωξη τoυg. H παρoυoiα τoυ θι-
doου oτην π6\ απoτελεi εγγfηoη για τη γoνιμ6-
τητα, την ευνομiα και την ευημερiα.

H πρooταoiα τηq π6ληg επιτυγxdνεται με τη
δημιoυργiα τoυ μαγικori κ5κλου. o μαγικ6q κri-
κλοq εiναι μια πανdρxαια αντiληψη και δoξαοiα.
oι dνθρωπoι πioτευαν 6τι αν δημιουργoriσαν, σε
oριoμενεq κρioιμεg oτιγμ6q, 6να κfκλo γ6ρω απ6
τηv κoιν6τητα τoυζ αυτ6q θα τoυg πρooτ6τευε
απ6 τ'ι'c, κακ69 δυνdμειq.(36). o μαyικ6g κ(lκλοq
εμφαν[ζεται κυρlωq oε ιερoτελεoτfεq που iyoυν
oκοπδ να κρατηooυν μακρια τη δαιριoνικtg και
αλλεq κακ6βoυλε9 δυναμειq(37). Aυτi1 την δοξα-
οiα και αντiληψη την συναντdμε και oτo δρcbμε-

νo Mπoriλεq. H δημιουργiα του μαγικο6 κ1κλου,
το περiζωμα τηq π6ληq απ6 τιg Mπoriλεq, εiναι η
μυητικη δoκιμαoiα τoυ μfoτη, πoυ εiναι βαoι
κη πρoδπ6θεoη τηg μfηoηq. Eiναι o αγcbναq πoυ
δiνει o μfoτηg για να περd.oει τη μtiηoη τoυ. o
αγcbναg αυτ69 εκφρdζεται με απoτρεπτικ69 και
εξευμενιoτικ6q τελετoυργiεg, που oκoπ6 61ουν
να εκδιcΙlξουν η να εξευμενiοoυν τα κακd, πvεrl-

ματα πoυ απειλo6ν την 6λευoη του ν6oυ 1ρ6νoυ.

Kατd την περιφoρd,, η Ι,{fφη, που εvoαρκcbνει
τoν θε6 Δι6νυoo, θε6 τηg βλdoτηoηg και αvαγ6ν-
νηση τηζ φ6oηζ, εiναι ο κoρυφαioq του θιd,oου,

και η θ6oη τηg εiναι oτo κ6ντρo τηg πoμπηg. oι
Mπoriλεg 1ωριoμ6νε9 oε δrio αντικριoτ69 ομdδεq
παραταγμθνεq κατd μηκoζ του δρ6μoυ την συνo-
δεrioυν και την προoτατεtiουν. Η διαδρoμη πoυ
ακoλoυθεiται εiναι παραδooιακd καθοριoμ6νη
και τηρεiται αυoτηρd.

oι Mπor5λεζ για την oυνoδεiα και προστα-
oiα τηg Nfφηq χρησιμoπoιοriν τιq πdλεg τoυq.
'Eτoι παρoυoιd,ζoνται ωq 6ναg 6νοπλoq θiαoοg.
Aυτ6 δεν oημαiνει 6τι εiναι πoλεμικ6q, γιατi η

χρηση των 6πλων στoυζ 6νoπλoυq θιdooυg 6xει

μ6νo λατρευτικοιiq oκοποfg(38)' o F. Ferhle
υπooτηρiζει πωζ yoρo[ ενοπλων παρoυolαζoνται
πρ[ν απ6 yιλιετερ[δεζ στoυζ ινδοευρoπαi'κοδq λα-
oδg καl 6yουν λατρευτικ6 oκοπδ ε[ναι oυμβολικtg
παραoταoειζ yια την πρoσταo[α μιαq κοινδτηταq
... με αυτoδq ηθελαν να πρoστατεδooυν μια θε6-
τητα τηζ φδoηq πoυ την ανoιζη απειλε[ται απ6 τιq
δυναμειq τηq αφορ[αζ(39)'oι 6νoπλoι θiαooι δεν

ηταν dγvωoτοι στο αρ1αiο κ6oμo. Στην Eλλ6δα



Kαι στη Prbμη, υπηρxαν οι Kουρητεg, oι Σdλιoι,
οι Koρriβαντεζ, oι ξωναλεiq κ.λ.π' Xαρακτηρι-
oτικ6 γvcilριoμα αυτcΙlν τωv εν6πλων θιdoων εi-
ναι 6τι πdντoτε oυν6δευαν και προoτdτευαν μiα
θε6τητα.

o αγιbναg τoυq εiναι 6να ofνoλo τελετουρ-

γιcbν πoυ παντα oυνοδaiεται απ6 τουq η1oυq των
oργανoπαικτιbν. o ρυθμ69 τηξ μoυσικηg απoτε-
λεiται απ6 δr5o διαφoρετικd επαναλαμβαν6μενα

μoτiβα, 6που το αργ6 διαδ6χεται τo γρηγoρo και
ανdλoγεg με τη μoυσικη εiναι και oι τελετoυργi-
εq. o θiαooq θα ξεκινηoει την περιφορd τoυ μ'
αργ6 ρυθμ6. M' αυτ6 τo μoυoικ6 μoτiβo εκτε-
λor1ν μικρorig 1ορευτικor5q βηματιoμoriq και πε-

ριoτρ6φoυν ρυθμικd τα oc[lματ6 τoυg, δεξιd και
αριoτερd. Tην π6λα την κρατοfν ψηλd πιαoμθνη
απ6 τη μriτη. oι πoλri1ρωμεg κορδ6λεq τηg λαβηg
κρ6μονται στην κoρυφη.'Eτoι η πd,λα μεταβdλ-
λεται oε θriρoο, διoνυoιακ6 oriμβολο που παiρνει
την μoρφη τηt ικετηρiαg, oημdδι ικεoiαq. Aυτη

η τελετουργικη πρdξη, πoυ oυνoδεfεται απ6 την
ανdλoγη μουoικη, εiναι μiα παρdκληoη, μiα ικε-
oiα, μiα πpαξη εξευμενιoμotj των πvευμdτων.
Στην αρ1αiα επo1η τo γvcilριoμα τηq ικεoiαg ηταν
6να ξriλo οτo oποio κρεμorioαν πολf1ρωμεζ κoρ-
δθλεg, ηταν η λεγ6μενη ικετηρiα. o M. Niλooν
αναφθρει για την ικετηρiα και την o16oη τηζ με
την μfηoη 6τι ...τo ιερ6 κλαδi oτηνονταν στoυg

γdμoυg και την oημαντικη oτιγμη 6πoυ 6ναq εφη-

βog γιν6ταν δεκτ69 oτιg φατρι6g των ανδρcbν. F{

ικετηρiα 6γινε α1cbριoτo oriμβoλo 6λων των ιερo-

η
,.-..

τελεoτικιbν και εoρτιbν ο oποi-
og ζητοrioε την πρoσταoiα των
θεcbν κρατo6oε fνα κλαδi 6που

ηταν δεμ6νεq κορδfλεsG}) .

Στo γρηγoρo μoτtβo τηg

μουoικηg, oι Mπoιiλεq μεταβd-
λoυν τoν θriρoo oε π6λα - τιg
πdλεq κρατoυv ψηλα και με πη-

s δημd τιq αιωρoriν oτo α6ρα και
6ταν oι δδο αντικριoτ69 oμdδεg

ζυγιilνoυν ανd ζεfγη, τ1ζ χτυ-
πotiν και αλλdζουν θ6oη. l{ δε-

ξιd ομdδα περν6 αριoτερd και

η αριoτερd δεξι6. o ρυθμ69 oυ-
νε1iζεται o iδιog και επαναλαμ-

βdνεται η iδια η πραξη, 6τoι oι
oμdδεg ξαναπαiρvουν την αρ1ικη τoυg θ6oη. Αυτη
εiναι μiα αποτρεπτ1κη απελαoτικη τελετoυργιKη
πpαξη, που oκoπ6 61ει να διcilξει τα κακd πνεf -

ματα. o μεταλλικ6q η1οg πoυ πρoκαλεiται απ6
την κρorioη των παλcbν και απ6 τα κρεμαoμ€να
νoμioματα του θcbρακα κατd, τα πηδηματα 61ουν

απoτρεπτικ6q ιδι6τητεζ(41). Mια τ6τoια ιδι6τητα
61ει και η χρηση των 6πλων '.'Xρioη των 6πλων
ε[ναl απελαoτrκη των δαιμδνων(42). oι oυγκρori-
σειg των δrio oμdδων με τιζ πa}νεc, και η αλλαγη
των θ6oεων, υπoδηλωνoυν μiα εικονικη μexη
πoυ εiναι γvιilριμο oτoι1εio τoυ εποχιακοri δρd-

ματoq(43). Στoιyεio τoυ επoχιακο{l δραματog ε[-

ναι oι πλαoματtκ6ζ μαχεζ δδo oμαδων(44). Ειναι"

μiα πανdρ1αια τελετουργiα καθαρμ o'il. Υπαρyoυν
τoυλαyιoτον yια τα παιδια τελετουρylεg καθαρμoδ
πoυ περνoδoαν μboα απο τη φcυτια και τελετoυρ'
y[εE ψεδτικηq μαxηqμSl. Αυτη η τελετουργiα κα-
θαρμori εiναι πλατιd διαδομι1νη και την oυναντd-

με oε πd,ρα πoλλοfg λαοfg και φυλ6g(46).

Kατd, την διdρκεια τηq δημιoυργiαg του

μαγικοri κriκλου και 6ταν ο θiαoοq φτ&oει oε
oταυρoδρ6μια σταματd,ει, βdζει τιg πdλεg oτα
θηκdρια, και oτηνει το 1oρ6. oι 1oρoi εiναι κ5-
κλιoι, αποτρεπτικoi και εκτελoriνται πdντα oε
oταυρoδ ρ6μια. Eπειδη υπη ρ1ε στoυζ ανθρcilπου g

η αντiληψη 6τι τα oταυρoδρ6μια εiναι o τ6πo9

6που μπαiνoυν και βγαiνoυν τα κακd πνεtiματα'
o Πλoriταρxοg αναφ6ρει 6τι τoποθετotioαν στα
oταυρoδρ6μια γεriματα για να εξευμενiooυν Kαι
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να απoτρ€ψoυν την εiooδo των πvευμdτων στην
π6λη. Στα oταυροδρ6μια γivoνταν και καθαρτη-

ριεq θυoiεg για την αποτρoπη των κακcbν πνευ-

ψατων(47). H δειoιδαιμονiα αυτη τρoφoδ6τηoε
πολλ6q δoξαoiεq και τελετoυργικ69 πρdξειq που
εκτελoιiνται o' αυτd' και τα oυναντd,με oε πdρα
πολλd δρcbμwα και 6θιμα(48).

oι 1oρoi που τελofνται στα oταυρoδρ6μια
εtναι θνα πoλfπλoκo επικoινωνιακ6 otioτημα χει-
ρονoμιcilν και κινηoεων τoυ oιbματoq. Aυτ69 τιg
κινηoειg τιg εκτελεi μ6νo o κoρυφαiog τoυ 1oρο6.
oι υπ6λοιπεg Mποriλεg oυμμετ61oυν πιαoμ6νεq
απ6 τo 16ρι και τoν παρακολoυθο6ν. o ρυθμ69
τoυq εiναι αργ6ζ. Tα βηματα και o1κινηoειq εiναι
αυoτηρd καθοριoμfνεζ και συγχρoν1σμ6νε9 με
την μoυοικη. Σ'6λoυq τουg 1ορoriζ τoυζ παρατη-

ροfμε, 6τι oε μiα οτιγμη o ρυθμ69 γiνεται γρηγo-
ρoζ και ουμμετ61ουν 6λεq oι Mπoriλεq oι oποiεg

με oηκωμwα τα 16ρια και με διακεκoμμ6να βη-
ματα, διαγρdφουν 6να κriκλο στo σταυρoδρ6μι .

Eiναι τo λεγ6μενo < απολυτ6>>. M' αυτ6ν τον τρ6-
πο κλεiνoυv τoν δρ6μo oτα κακd πvεtiματα και
δεν μπoρoriν πλ6oν αυτd να ειo6λθουν μ6oα οτo

μαγικ6 κιiκλo. Πρ6κειται για καθαρd τελετουργι-
κοιig 1oροriζ πoυ τουg γvωρiζουν μ6νo oι μr5oτεg
και δεν απαντrilνται πoυθενd αλλof. Eπioηg δεν

1oρε6ονται oε καμιd κοινωνικη εκδηλωoη oτη
Ndουoα, εiτε εiναι γdμοq εiτε πανηγr1ρι. 'oπωg

oε καμiα dλλη εκδηλωοη δε oυναντdμε τoν τε-
λετoυργικ6 1αιρετιoμ6 του μtioτη 6ταν oυν&πτει

1ειραψiα με τoυζ γνωoτorig τoυ την ιbρα που o

Θiαoοg δεν τελεi καμiα τελετoυργiα. Mε την χε1-

ραψiα πηδdει τρειg φορ6q στov α6ρα. Mdλλoν
πρ6κειται για ευxη πoυ αποβλ6πει oτη γoνιμ6-
τητα, στην αriξηoη των αγαθιilν, στo μεγdλωμα
των σπαρτcΙlν. Παρ6μoια επiκληoη με λ6για oυ-
ναντd,με oε 6να αρ1αio riμνο . .. Πηδα yια yεματα

δοyεiα/ πηδα yια πλoδotα oε μαλλ[ κoπαδια/ πηδα
yια yωραφια καρπερα/ και yια κυψ6λε9 με cbρι1ιο

καρπδ/ Πηδα yια τιζ πδλειg μαg/ πηδα yια τα πλofα
πoυ διαoy[ζουν τιζ θαλαooεg/ πηδα yια τoυg ν6ου9

πoλfτεg μαg/ και yια την καλη Θtμιδα.(49)

Αυτη η τελετoυργiα, η Eπιφdνεια του θεoιi
Δι6νυoου και μdλιoτα στην πρωτ6γοvη μoρφη
τoυ, η τθλεoη τoυ ιερoti γdμoυ, o αγcbναq για
την πρoσταoiα απ6 τιq δυνdμειζ τηζ αφορiαq
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και των κακcbν πνευμdτων, ο μαγικ69 κιiκλοq με
6λα τα oriμβoλα μιαq πανdρχαιηζ ιερoτελεoτi-
αg, εfναι ioωq η μoναδικη τελετουργiα που 61ει
επιβιcboει και 61ει διατηρηθεi, με μαγικ6 τρ6πo,
αναλλoiωτη μ6oα oτο 1ρ6νο. Κι 6μωq αυτ6 το

μoναδικ6 6θιμo τηq π6\9, το dθιμo τηq γιορτηq
τηg Aποκριdg, αυτ69 ο ενθoυoιcbδηq Θiαooq των
Mυoτιbν κdθε 1ρ6νο- απ6 π6τε κανεiq, ακριβcbg,

δεν ξ6ρει, με την πd,ρoδo του 1ρ6νoυ και κdτω
απ6 τo βdρoq των θρηoκευτικc[lν και κoιvωνικιbν
αλλαγιΙlν, αλλd, και με τιg ευκoλiεq πoυ μαg δια-
κρiνoυν πολλ69 φoρ6ζ, καταφfραμε να 1doει τo
ν6ημd του και αφηoαμε να αναλd,βoυν κdπoιoι
να δημιουργηooυν αυθαiρετα εvαν 6λλο oιiγ-

χρoνo αιτιoλoγικ6 μfθo που ακουμπd, μ6λι6 oτα
πρ6oφατα ιoτορικd 1ρ6νια τηg π6ληq μαζ' απο-
κ6πτoνταq απ6 το μακριν6 παρελθ6ν του τ6που
τo πιo παoiδηλo oτοι1εio τoυ.
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oεio W. K. Guthrie '' o oρφdαg καl η αρxαiα Eλληvlκη
Θρηoκεiα" oελ. 268
12 Λυμπερoπo0λoυ Ευγεviα <Πρooωπεiα oτov Ελλαδlκ6
xΦρo απ6 τη Mυκηvαiκη περioδo €ωE καl τoυq Eλληvl-
oτlκoιjg 1ρovoυg> oελ.31

13Εκτεταμ6vη αvαφoρd γ,α τηV o16oη πρooωπεioυ με τlg
τελετoυργiεg υπdρ1εl oτo βlβλioυ " ol Mπoιjλεg τηq Ndoυ-
oαg απ6 τηv φυλετlκη μ0ηoη oτη δlovυolακη λατρεiα" τoυ



Θ. Zιιjlτα. Eπioηq oτo αρΘρo '' To πρooωπεio τηg MπoO-
λαE " oτo περιoδlκ6 "Nlαoυoτα ''τευγ' 123 oελ.8 τoυ Θ.
ZιΦτα.
14 W. Burkert "AρxαΙα Eλληvικη Θρηoκε1α " Σελ.42. Sea-
ford Richard " Avταπ6δoοη καl Tελετoυργiα" oελ. 40'
15 o Π. ΛεκατodE oημεlΦvεl 6τt. '. o απoκλεloμ6g αυτ69
θ1εl πρακτlκη καl μαγlκη oημαoiα. Πρακτlκd oυvτηρεi τη

μυoτ16τητα τωv τελετιilv κl απoδεoμε0εl τlE πρωτoβoυλiεg,
τlE δραoτηρ16Tητεζ τωV μυημ6vωv. Mαγlκd 1ωρiζεl τoυg

μυo0μεvoυg απ6 τηv παλαt6τερη τoυq κατdoταση γlα vα
τoυE μετεφιiρoυv ιiρτερα oτη v6α. Ztbνταg oτηv περioδo
τo0τη oε μlα oυδ6τερη ζιilvη, oαv απ6ξoυ τoυ κ6oμoυ, ol

μυo0μεvoι δεv μπαivoυv oτoυg v6μoυq Kαl τoUζ περloρl-
oμo0g τηg κolv6τηταg. "H καταγωγη τωv Θldoωv. Δlαμoρ-
φωση Kαl εξ6λεξη τωv μυητlκΦv εταlρεlιi-lv '' EπlΘεΦρηoη
τηg Τ6xvηg. Tευxog 9" loOvlog 1962 oελ. 654.
16 ΓεωργΙoυ Avδρ6αg "ol κυvηγoi τηg αΘαvαoiαg '' oελ. 76.
17 Π. Λεκατodg " Δl6vυooE. Kαταγωγη καl Eξ6λlξη τηg Δlo-
vυolακηg Θρηoκεiαg "Σελ. 59
18 Ζιιbταq Θ' "ol Mπoι]λεg τηq Nαoυoαg. Aπo τη φυλετlκη
μ0ηoη oτη Δlovυolακη λατρεiα " Στo κεφαλαlo ' H N0φη
'.Eπioηg oτo dρθρo " To πρooωπεio τηg Mπo0λαg " oτo
περloδlκ6 "Nldoυoτα "τευγ. 123 oελ.8 τoυ Θ. Zιιjιτα.
19 W' Burkert " Aρxαiα Eλληvlκη Θρηoκεiα " Σελ. 136
20 Mircea Eliade "Τo lερ6 και τo 86βηλo ''oελ.34.

21 ΛoυκdτogΔημητρlog " Eloαγωγη oτηv Eλληvlκη Λαo-

γραφiα " Σελ. 115
22 G. Thomson "To Πρoioτoρlκ6 Alγαio '' oελ.162
23 Παπαxατζηs N. " H Θρηoκεiα oτηv αρxαiα Eλλdδα
'' oελ29. o Farnell παρατηρηoε 6τl αυτη η xεlρovoμiα
βoηΘdεl τη γεvvα. G. Thomson "To Πρo'ioτoρlκ6 Alγαio "

oελ.168
24 Zιωταg Θ. "ol Mπo0λεq τηg Ndoυoαg. Aπo τη φυλετlκη
μΟηoη oτη Δlovυolακη λατρεiα " Στo κεφdλαιo 'Η N0φη'.
Eπioηg oτo dρθρo '' Τo πρooωπεio τηE Mπoυλαq " oτo
περloδlκ6 "Nιαoυoτα ''τευy' 123 oελ.8 τoυ Θ' ZlΦτα. Η A.
ΠαπαευΘυμioυ - ΠαπαvΘiμou στo βlβλio τηg " Tελετoυρ-

γlκ69 Kαλλωπloμ6g oτo Πρo'ioτoρlκ6 Alγαio '' κdvεl εκτεvη
αvαφoρα για ToV τελετoυργlκ6 καλλωπloμ6 τωv εlδωλiωv
πoU μαζ επlτρ6πεl vα εvτoπiooυμε oριoμ6vα κotvd 1αρα-
κτηριoτικd με τo πρoσωττεio τηg Mπo0λαg.
25 W. Burkert " Αρxαiα Eλληvlκη Θρηoκεiα '' Σελ 81

26 Στυλlαvoq Aλεξioυ '' H Mlvωικη Θεd μεΘ' υψωμ6vωv

1εtριi.lv
27 R. Martin _ H. Metzer " Η Θρηoκεiα τωv αρ1αiωv Eλλη-
vωv " Σελ.136
28 E. Rohde " Ψυxη '' Toμ. B αελ.35
29 Δαρdκη Mαρiα " Δl6vυoog καl η Θεdg Γη '' oελ 56
30 Hρdκλεlτogαπ.221315 (Eκδ. Diels )

31 Αρloτoτdληg "ΑΘηvαiωv Πoλlτεiα '' 3.5
32 o Jeanmaire H " Δl6vυoog - loτoρiα τηq λατρεiαg τoυ
Bdκxoυ " oελ. 79
33 Παπαδ6πoυλo9 A- " or λαTκ69 περi Θαvατoυ δoξαoiεg
καl τα ταφlκd €Θlμα τωv Eλληvωv απ6 τov'oμηρo μ6xρl
oημερα '' oελ.214
34 ΛεκατodE Π' " To κdλεoμα τηg ΘεoN0φηg. To ψυ1o-
λoγικ6 καl μυητικ6 πλ6γμα τoυ lερo0 γdμoυ " oελ. 25. o
Jeanmaire H " Δt6vυoog . loτoρiα τηg λατρεiαg τoυ Bdκ1oυ
" oελ.80. Mircea Eliade ''To lερ6 καl τo 86βηλo "oελ 130

35 Vernant Pierre Jean " M0Θog καl Θρηακεiα oτηv Αρ1αiα
Ελλdδα " Σελ. 107
36 o Γ. Mfγαg παρατηρεi 6τl..αυτΦ καΘoolιi_lvετo o 1Φρog
και κατεκλεiετo εv μαγlκΦ κ0κλω, τov oπoiov ol δαiμovεg

τωv αoΘεvεlιilv δεv ηδOvαvτo vα υπερβo0v. o μαγlκ69 αυ-
τ69 τρ6πog πρoζ απoτρoπflv επηρεlαg αvαγ6μεvog εtg πd-
γKolVoV δoξαoiα καΘ'εv6ργεια τωv δαlμ6vωv και καθ'6λωv
τωv πovηρΦv πvευμdτωv δεv δυvαταl vα εξαxΘεi π6ραv
oριoμ6vωv oρiωv μαγlκιi.lq lδρυμ6vωv. "Παραδooεlg περi
αoΘεvειιbv'' Λαoγραφiα. Δελτio τηq Λαoγραφtκηg Eταlρεi-
αg. Toμ. Z oελ' 489. o AΘηvαlog αvαφdρεl 6τl ...Mαvτlvεig
δε καl μετd τηv απαλλαγξv αυτΦv καΘαρμ6v τηg π6λεωg
επolηoαvτo oφdγlα περιαγdγovτεq κιjκλω τηg xΦραg απd-
oηg. " Δεlπvoooφloτ6g " lΔ 626 F. Παρ6μolα πρακτlκη μαg
αvαφ6ρεl καl o Παυoαviαg KoρlvΘlακσ XXX|V 3 .

37 G. Stiewrt " Xρ6vog, τελετoυργiα καl τελεoλoγiα. " Aρ-

1αloλoγiα καt Tε1vεg τoμ. 76, oελ.28
38 H Lawler B. Lillian αvαφdρεl 6τl ...'oταv η φυλη 6μαΘε
τηv 1ρηoη τωv μετdλλωv, o εvτov6τερoζ ηΧoζ τωv μεταλλl-
κΦv αvτlκεlμdvωv oiγoυρα Θα riγlvε πρoφαvηg καl μαγlρlκα
oκε0η, εργαλεiα, πελ6κεlq καl 6πλα θα xρηolμoπolηΘηκαv
Ylα Τηv πρ6κληoη Θoρ0βoυ. Πρooδευτlκα Θα πρoτlμη-
Θηκαv τα 6πλα, μετd απ6 λiγo ol 1oρευτdg Θα dρ1lζαv vα

φoρo0v πoλεμlκη εξαρτηoη καl o παλα16g 1oρ69 τηg γovt-

μ6τηταE θα 6τεlvε vα γivεl 1oρ6q oπλoφ6ρωv' " o Xoρ6g
oτηv Aρ1αiα Eλλαδα '' oελ.32
39 To απ6oπασμα εivαl απ6 τov F. Fehrle καl τo παραΘ6τεl
o Γ. MεγαE oτo βlβλio τoυ " Eλληvlκ6E Γloρτ69 καl 6Θlμα
τηg λαiκηg ΛατρεiαE " oελ.175
40 Niλoov Mdρτlv " loτoρiα τηg Aρ1αiαE Eλληvlκηg Θρη-
oκεiαg " oελ.105
41 Kακoιiρη Kατερivα " Δlovυolακd '' oελ. 14. o Λεκατodg
Π. oημεlΦvεl 6τι τα voμioματα ωζ μ6ταλλo, ...6xoυv μυ-
oτlκη απ'6πoυ η xρηoη τωv oε λoγηg μαγlκ69 πρdξεlg καl

oτo φ6βloμα τωv δαlμ6vωv. " H καταγωγη τωv Θεoμιilv
τωv εΘiμωv Kαl τωV δoξαolΦv " oελ' 97
42 Λεκατoαg Παvαγηg " H καταγωγη τωv θεoμΦv τωv εΘi-

μωV Kαl τωv δoξαolιi.lv " oελ. 102
43 Επoxlακ6 δραμα εivαl ot Θρηoκευτlκ€E τελετ69 αvδρlκΦv
θlαoιilv πoυ βoηΘo0oαV στη μετdβαoη απ6 τo 1εlμιi.lvα
oτηv dvolξη, τηv ερ16μεvη xρovld απ6 τηv περαoμ6vη' To
επo1lακ6 δρdμα oυvδε6ταv με τηv επiκληoη 1θoviωv Θεo-
τflτωv, τωv oπoiωv η επαvεμφdvloη τoυq επιβεβαiωvε τηv
αφOπvloη τωv δυvdμεωv τηg φ0oηg.
44 Λεκατoαg Παvαγηg " H καταγωγη τωv ΘεoμΦv τωv εΘi-

μωV Kαl τωv δoξαolΦv " oελ.98. ΛεκατoαE Παvαγηq " Δ16-

vuσoζ " oελ, 98. Mircea Εliade "Πραγματεiα παvω oτηv
loτoρiα τωv ΘρηoκεlΦv "oελ. 371
45 Ηarrison J. Ellen ''Aρxαiεg Eλληvlκ€q Γιoρτι1g " oελ. 208
46 Λεκατoαg Παvαγηg " H Ψυxη' Η lδ6α τηg ψυ1ηg καl τηg

αΘαvαoiαg τηζ Kαl τα 6Θlμα τoυ Θαvdτoυ '' oελ' 252. Frazer
George " o Xρυo6g κλΦvog " τoμ. Δ oελ. 86
47 Πλo0ταρxog "HΘικα 280 b,290 d. Eπiαηg γlα αvαλoγεg
τελετoυργiεg καt oυvηθεlεE πoU Tελo0vταl oτα oταυρoδρ6-

μlα μαζ πληρoφoρεi καl o Aθηvαιoζ στoUζ "Δεlπvoooφl-
oτtg'' 149 c'645
48 H Kατερivα Kακo0ρη παρατηρε[ oτoυgAvαoτεvdρlδεg
6τl ..τηv lδl6τυπov τα0τηv oυvεoτiαolv ακoλoυΘo0v 1oρoi
εlζ πρoσδloρloμ6voυg xιi-lρoυg. Eivαι η φdoιg τηg μεγdληg
απoτρoπηg τoυ κακoι]. Kατ'αυτηv < ζΦvoυv> δlα κυκλlκo0

1oρo0 τo < oταυρoδρ6μl> τ6πoυ oπoυ <μπαivoυv καl βγαi-
VoUv Tα καλd καl κακd πvε0ματα> " Δlovυolακα " oελ 28

' Eπioηg Γ. M6γα9 " Mαγtκαi καl δεlolδαiμovεg oυvηΘεtαg
πρoζ απoτρoπηv επlδημlκΦv v6oωv " Eπετηρig Λαoγραφl-
κoιi Αρ1εioυ 1943 τoμ, 5 _ 6 oελ. 33.
49 Πρ6κεtταl γtα τov 0μvo τωv KoυρητΦv. Harrison J. Ellen
" Tελετoυργrκd δρΦμεvα ατηv αρ1αiα Eλλdδα '' oελ.21
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To KoU ρμπαvι, Kαταλoιπo
ειδωλoλατρικωv Θυoιωv

H κριτικη τoυ απo τηV Eκκληo(α και η επιKρατηoη τoU

Tου Kωγαταγτ(γoυ Γxλαβ6νoυ

Πoλδq λ6γο9 γiνεται τελευταiα για τo πατρo-
παρdδοτο κoυρμπd,νι (τεμdμo βραoμενoυ κρ6-
ατοg), τo oπoio πρooφθρεται στoυζ πιoτorig για
ευλoγiα μαζi με λiγo oταφriλι (Στενημαχoζ), η
με τη μoρφη κανoνικori φαγητoιi oε πιd,τo μετd
τη Θεiα λειτoυργiα, κυρiωq oε κdπoιo εξωκλη-
σι που πανηγυρiζει. Σε κdθε περiπτωoη υπαρ1ει

μια ιεροτελεοτiα, που τηρεiται με ευλdβεια, και
καταληγει οε 1ορ6 και γλ6ντι oτο πρoαliλιo τηg

Eκκληoiαg, 6ταν λαΤκoi oργανoπαiκτεq ξ6ρουν
με πoλ6 μερ&κι να απογειrbνoυν τo κι1φι και να
oυνεγεiρουν τα πληθη.

H λ€ξη ετυμoλογικa iγει εβραTκη ρiζα (Kur-
ban) και oημαiνει θυoiα, αλλd και τo ζcbο που
πρ6κειται να θυoιαoτεi. oι απαpytc, τoυ εθiμου
πρi:πει να 1dνoνται στην ειδωλoλατρικη δωδε-
καθε1κη θρηoκεiα των πρoγ6νων μαζ.'Hταν oι
θυoiεq πoυ γiνονταν τ6τε για εξευμενιομ6 6λων
ανεξαιρ6των των θεcbν, αλλ& ιδιαiτερα πρoζ τι-

μην τoυ Απ6λλωνα -'Hλιου γ1α την αποφυγη κα-
κιilν η για ευγvωμοo6νη oτo Θε6. Mε τo π6ραoμα
6μωζ, του 1ρ6νου 6μεινε η θυoiα, αλλd dλλαξε
τo θρηoκευτικ6 τηq περιε16μενο.

Tα κoυρμπ6νια ηταν oυνηθιoμ6νεq τελετουρ-

γiεg, κυρiωζ στο θρακικ6 1cΙlρo (B6ρεια Θρdκη

- Ανατολικη Pωμυλiα), και πρooφ6ρoνταν απ6
ιδιc[lτεg και κoιν6τητεζ σε διdφoρεg περιπτιboειq
και με πoικiλεq επιδιιbξειq. H αμπελουργικη Στε-
νημαxoq εiναι μια απ6 τιq περιo1dg του θρακι-
κo6 1cilρου, στην oπoiα μαρτυρo6νται αιματη ρ6q
πρooφoρ6q πρoζ τoν i\ιο Tρfφωνα. Η ευρfτατη
δι&δοοη του εθiμου εξηγεi, γιατi oτην αμπελ6φυ-
τη αυτη περιo1η η τ6λεoη αιματηρηq θυοiαg oτo
πλαioιo τoυ εoρτασμof αγροτικοri Αryioυ, εiγε
επιδιωκ6μενo αντdλλαγμα μια καλη 1ρονιd για
τα αμπ6λια.
20

Παρdλληλα με τo θρακικ6 χcbρo, 6πoυ φαiνε-
ται τo 6θιμo να εi1ε κατεξo1ην ευρliτατη δι&δοoη
καt να ηταν ιδιαiτερα πρoσφιλ6q, απαντdται ταυ-
τ61ρoνα και σε πoλλd, dλλα μfρη του ελλαδικοli

1cbρoυ, ciloτε να εiναι δfoκολοg ο πρoοδιoριoμ6g
τηg αρxικηζ τoυ κοιτiδαg, 6πoυ διαμoρφιilθηκε
τo τελετoυργικ6 του. To 6θιμo τo ανακd,λυψε ο
λαογρdφog Γ. M6γαg, τo 191 1 , oτη Θρdκη και τo
περιθγραψε οτη <λαoγραφiα> τoυ. <<Θυoiαι ταf-
ρων και κριιilν dλλoθεν δεv εiναι ημiν τoυλdμ-
στον γVωσταi> ( Γ.Α. M6γα <Λαoγραφiα> τ6μ.
Γ', 1911-12 oελ. 166. <Θυoiα ταfρων και κριιilν
εν τη B.A Θρdκη>). To iδιo λ6γει και ο Nικ. Πo-
λiτηg μιλcilνταζ για τιq ζωoθυoiεq που γiνoνταν
τ6τε oτα Αναoτενdρια.

Kαι oι δι1ο μελετητ6g, 6μω9, δεν εixαν καλη
πληροφ6ρηoη. Zωοθυoiεq με θρηoκευτικ6 χαρα-
κτηρα και oαφη τα wη επιβiωoηg τηg αρ1αι6-
τηταζ τελοfνταν oτιg αρβg του περασμ6νου αι-
ιilνα και oε dλλα μ6ρη τoυ Eλ\νιoμo"il π'γ' oτη
Nικομηδεια τηq Bιθυνiαζ, στην Aγiα Παραoκευη
Λ6οβου, στoυζ Πρoμd1ουq τoυ Σκρ6, oτη Pαψ&-
νη, Κriμη,'Ιμβρo, oτo Αiβαλi, και σε πoλλ& dλλα

μ6ρη.

Eiναι κd,τι πoυ δ6νει το απιilτερo παρελθ6ν με
τo 1θεg και τo οημερα και επιβεβαιrilνει την ιoτο-

ρικη oυν61εια τηζ Eλληvικηg φυληg οτα μfρη
εκεivα. στιζ εσχατιεζ τηζ ελληvικηg γηg.

To 6θιμo διατηρηθηκε αναλλoiωτo και oτα βυ-
ζαντινd xρ6νια:

<Αyιε μoυ, Αyιε μoυ, φoβερ6 και δυνατ6
ΔoE αυτcb κατα κραν[oυ, [να μη υπαιρα[ρηται
καycb ooι τoν βουν τον μtyαν
προoαyαycυ ειq ευyην>



τραγουδofσαν oι βυζαντινoi oτα 1ρ6νια του

αυτoκρd,τορα Mαυρικiου (582 602 μ.X.) και δεν

παρ6λειπαν β6βαια <να προοd,γoυν) β6δια και
dλλα ζcbα oτιq εκκληoiεg και ιδiωg οτα ξωκλη-
σια, για vα εκπληρcbooυν dνα τdμα τoυζ στoν

ξιο, 6πω9 6καναν και oι εθνικoi πρ6γoνoι τoυq.

'Eτoι 6φταoε το 6θιμο oτιq μ6ρεq μαq ιδιαiτερα
εμπλoυτιoμ6νo. Kουρμπdvι oημερα 61oυμε oυν-
δεδεμ6νo με τη γιoρτη τoυ ΑιΓιcbργη, τoυ Aι-Δη-
μητρη, του AιTρriφωνα, και με d,λλεq, μα μπoρεi
και ανεξdρτητα απ6 αυτ6 να εiναι oυνδεδεμfνo

με κdπoιο τ6μα. To oφ6ξιμο και τo μαxαiρωμα
τoυ ζιiloυ εκεi, oτo πρoα6λιo τηg εκκληoiαg, και
6ταν δεν 6παιρνε τη μoρφη τελετoυργiαg (πoυ

κατd καν6να ι1παιρνε) κατfληγε oε δειν6 φαγo-
π6τι, γo p 6 και <ζεriκι>.

Στoν Αι-Πcbρyη y[νεται μικρδ πανηyυρd'κι
και oφαζουν y.[λια πρδβατα και πεντακooια y[δια.

(Παννη Απooτoλακη: κTα Δημοτικα τραyo(lδια).

Mικρδ τo πανηyυρακι και yΙνoνταν '...... Tiτοιο

μακελει6,'

Αυτ6 τα διoνυoιακd,, λoιπ6ν, 6βλεπε η επioημη

Eκκληoiα και oι Πατdρεg και πρooπdθηoαν να τα
oταματηooυν' Απ6 τη Σιiνoδo τηq Kαρθαγ6νηζ,
δια τoυ 60"'καν6νoζ τηζ, ξ1τηθηκε να καταργη-
θoδν oι oφαγ69 ζcΙlων oε ναotig, δι6τι <oυ1i μ6-
νoν οι εκκληoιαζ6μενoι συνεποοiαζον, αλλd, και
6ψαλλoν πρoζ μoυσlκd 6ργανα διdφoρα 6oματα,
oτηνoντεg και xoροr1g, καθ'ων δριμriτατα επεξηλ-
θεν o M6γαq Bαoiλειοq (: εναντioν των oπoiων
doκηoε δριμliτατη κριτικη ο M6γαg Bαoiλειog).
Φαiδωνog Κoυκoυλ6 : <BυζαντινιΙlν Biog και Πο-
λιτιoμ6q>.

Πθραoαν αιιilνεg απ6 τ6τε. oι λατρεiεζ, 6μωζ,
και τα μαγικ6 δριilμενα των απλιi:ν ανθρcilπων,

κατdλoιπα αρ1dγονηq τελετουργiαg, εi1αν μπo-
λιαoτεi βαθιd oτην ελληνικη λα1κη ψυχη' Πολλd
απ6 αυτd επιβιcbνoυν ψtγριτιc, μ6ρεζ μαq, παρ6-
λεq τιg γιγdντιεg πρooπdθειεζ τηg επioημηg Eκ-
κληotαg να τα αφoρtoει, να τα εξαφανioει η να τα
αφoμoιciloει. Eiναι, πd,ντωg περιoo6τερo δfoκo-
λο, αν 6xι αδriνατο, να εξooτρακιoτοfν ιδiωg δρcb-

μενα πoυ 61ουν απωλ6oει τη oημαoiα τoυζ Kαι τo
oυμβολιoμ6 τουg με την πd,ρoδo του xρ6νου και
ουνε1iζουν να επιβιιilνoυν σαν νεκρ& ocbματα ( η
απΧtr, τελετ6q αφοr1 €1αoαν πια τo μαγικ6-θρη-

σκευτικo τoυζ

1αρακτηρα),
oυνυφαoμ6να,
6μωζ, γερd oτο
oτημ6νι των
λαiκcbν πρoλη-

Ψεων, τελετcbν

και πανηγυ-

ριcbν και oυν-
δ6ονται πια με
επικληοειq για
ευετηρiα πρoq
τoυζ μεodζo-
ντεq αγioυg.

H νε6τε-

ρη λαoγρα-

φικη 6ρευνα
απ6δειξε κα1

επιβεβαiωoε
6τι oημερα

ζωντανεfουν
θρηoκευτικoi

Στενrjμα1oE Ημαθ(αg 2010. Aναβiωση τoU εθiμoυ.To ξι6o (xριιiρι) μιε τη oυνoδεiα μoυoιxι6ν
oργιiνων oδηγrjθηxε ο'τoν περ(βoλo τηg εxxλi1o(αg τoυ Aγfoυ Τριiφωνα, μετι1 τr1ν περιφoρd τoυ

oτουg δρ6μoυg τoυ 1ωριoιi.
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τtiπoι τηq εθνικηq λατρεiαq και ιδιαiτερα πολλd,
λεiψανα αρ1αiωv θρηoκευτικcilν εθiμωv, τα oπoiα
διατηρofνται με χρoι& xριoτιανικη. oι αρ1αiεg

ζωoθυoiεg επιβιcbνoυν με χριστιανικ6 μανδfα, oι
Δι6οκουρoι K0oτοραq και Πoλυδεriκη q παρ α1cil-

ρησαν τη θ6oη τoυζ στoυζ Αγioυg Αναργliρoυq
Kοoμd και Δαμιαν6, ο Αγιοq Tρ6φωνα9 αντικα-
τ6οτηοε το θε6 Δι6νυoo, η γιορτη τoυ Kληδωνα
τα αρ1αiα μαντ6ματα.

Τo |925, πdντωg, 6ταν οι ιoτoρικfq oυνθηκεg
ανdγκαoαν τουq ελληνικor1g πληθυoμo6ζ τηζ
Ανατoλικηg Pωμυλiαg να αφηooυν κατdφυτεq
απ6 αμπ6λια περιo169 μαζi με λαμπρ69 μνημεg
παρελθ6ντog κα1 να εγκατασταθofν oτιg καινοti-

ριεq πατρiδεζ τoυζ, οι πρ6oφυγεq 6φεραν μαζi
τουg αμπελoοινικfg τεxvικ6g και τρ6πoυq λατρεi-
αg, πoυ ρiζωoαv, καθιεριilθηκαν Kαl6γιναν ευμε-
νcilg απoδεκτ6q oτoν βoρειoελλαδικ6 1cilρo, 6που
κυρiωq και εγκαταoτdθηκαν. H πιo oημαντικη
απ6 αυτ6q ηταν τo κoυρμπd,νι.

Tο fΘιμo στoν Στενημα1o

ακoλoυθοrioε πληθog περι6ργων ανωνriμων η

μικρcbν παιδιcbν, πoυ φωνασκor5oαν και παρ6-
τρυναν τo ζcbo να προχωρηoει, ενcb η θoρυβcbδηg

πομπη 6παιρνε πανηγυρικ6 1αρακτηρα.
'Yoτερα τo πειθηνιo oδηγofνταν oτο πρoαfλιo

τηg εκκληoiαq του Aγiου Tρriφωνα, 6πoυ ο παπαg
τo ευλογοfσε και του διdβαζε την ειδικη ευ1η για
τα ζcbα τoυ ξioυ M6δεoτoυ. Kατ6πιν o θfτηg το
θυoiαζε. Την cbρα τηq θυoiαg τo θδμα 6πρεπε να

βλ6πει πρog Ανατoλdq, να εiναι γoνατιoτ6 ( €νδεμ

ξη ταπειν6τηταζ oτη 1dρη τoυ Αγioυ) και η ρoη
τoυ αiματog γιν6ταν oτo iδιο κftθε xρ6νo αυλdκι,
το oπoiο oκ6παζαv πρ61ειρα, γ1α να αποκαλυφθεi

μετd απ6 dνα xρ6νο.

Tην επ6μενη, ημ6ρα τηq Xdρηg τoυ Aγiου, το
κρ6αq τεμα1ιoμ6νο 6βραζε oε μεγdλα καζdνια
oτο προαriλιo τηζ εκκληoiαg. Mετd το π6ρα9 τηq
θεiαq λειτoυργiαq τo κoυρμπdνι (μικρ6 τεμdμο
βραoμ6νου κρfατοg) μαζi με τo oταφr1λι μoιρd-
ζoνταν oαν <<ευλογiα> oτoυq πιoτοfq. O παπac'
απαιτofoε για τoν εαυτ6 του εκλεκτ6 κoμμdτι
απ6 την ωμοπλdτη.

o κ. Pαντiδηq Zηoηg (+1968), κdτoικog Στε-
νημd1oυ, μoυ αφηγηθηκε κdπoτε 6ναν θρfλo ευ-

ρriτατα διαδεδομ€νο, 6πω9 εi1ε ακofoει απ6 τη

Aνατολικηq Pωμυλiαq.

Tην παραμονη τηq γιoρτηq τoυ Aγiου Tρι1φω-
να' τo Eκκληoια-
οτικ6 Συμβoriλιο
περι6φερε στoυζ
δρ6μουg και τα
oοκdκια τηg π6-
ληg το πρoζ θυ-
oiα ζcbο, πoυ ηταν
πaντα αροενικ6
μoo1dρι, με τη συ-
νoδεiα λαTκιbν ορ-

γdνων. o ταr1ροg

πoυ πρooριζ6ταν

γ1α θυoiα, tπpε-
πε να εiναι υγιηq,
τ€λειog, εκλεκτ69,

με τρi1ωμα γυαλι-
oτερ6, ηλικiαg μ6-
1ρι 3 ετιilv. To ζιbo,
πoυ τα κθρατd τoυ

ηταν οτεφανcυμ6-
\Ια με κληματiδε-c
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γιαγιd τoυ. Παλι6τερα 6να ελd,φι κατ6βαινε αυ-
θ6ρμητα απ6 τιg πλαγιθq τηq Ρoδ6πηq, την ημd-
ρα τηζ Xdρηg τoυ Αη,ioυ Tρfφωνα, και γονdτιζε
μπροoτd oτο νdρθηκα, 6που γιν6ταν και η θυoiα.
Kd,ποια 1ρονι&, 6μωζ, δεν ηρθε (1) και η Eπιτρo-
πη αναγκαoτικd, θυoiαoε fναν ταfρo. Tο γεγoν69
θεωρηθηκε κακ69 οιων69. Συμπτωματικα εκεiνη
τη 1ρoνιd μεγdλεg πλημμrlρεq κατ6oτρεψαν τιζ
ooδει6g'

Tο κoυρμπdνι απoτελεi μια απ6 τιq εντoν6τερε9
αναμνηoειg των γερ6ντων πληρoφoρητcilν πoυ

ζουν oημερα oε κοιν6τητεζ του μακεδoνικof xcb-

ρoυ, κρατoriν το θθιμο και δεν ξεxνoriν τη 1αμ6νη
πια πατρiδα. oι νε6τερoι, μdλιoτα, με περιooη

φροντiδα πρooπαθoriν να απoκαταoτηoουν το
€θιμo στην αρχικη του μορφη και 6λα αυτd, εiναι
μια τρανη απ6δειξη π6oo αυτd, τα παγανιoτικd
παμπdλαια 6θιμα dντεξαν oτη φθoρd τoυ 1ρ6νoυ
και επιβiωoαν μf1ρι oημερα περνcirνταq και στo
τελετoυργικ6 τηg Eκκληoiαq μαζ και απoκαλti-
πτoνταg την αδιd,oπαoτη φυλετικη μαg oυν€1εια.

Tcilρα πια κανθναg δεν θεωρεi το κoυρμπdvι
ειδωλoλατρικ6 6θιμo, κατ&λoιπo αρ1αiαq ζωoθυ-
oiαq, αλλd εκδηλωoη που τελεiται με την ευλο-

γiα τηg Eκκληoiαg, αφof καθαγιdζεται με ειδικη
ευ1η απ6 τoν ιερ6α, λiγo πριν μoιραoτεi στoυg πι-
oτοrig.'Ιoωq oτo παρελθ6ν, oποραδικd να ακoli-
στηκαν κdποιεq φωνfq διαμαρτυρiαg απ6 ιερεiq,
αλλd μπρooτd oτην επιμονη των πιoτιbν στoυg
πατροπαρd,δoτoυg θεoμoιig κdμφθηκε η διαμαρ-
τυρiα τoυg. o επioκοποq Kαμπανiαq Θε6φιλo9
oτo βιβλio τoυ <Tαμεiον oρθoδoξiαζ>, κεφ. νζ'
- νη' καταδικdζονταg τιq ζωοθυoiεq oτιq δημoτε-
λεiq γιoρτ6q oαν αρ1αiο ειδωλολατρικ6 6θιμο επι-
καλεiται τουq oτi1oυζ τoυ πoιητη Mενdνδρου:

κΕι τιg θυo[αν προoφ6ρων, αl Παμφιλε'
Tαδρcον τε πληθοq η ερ[φων' η νη Δiα,
Ετ6ρων τοιοδτοlν '''
Εδνουν νομ[ -(ει το θε[ον καθεoτd"ναι
Πεπλανητα"ι εκε[νοg και φρ6ναq κοδφαg tyει>.

Mετιiφραoη.
Αν κd,πoιoq, Π&μφιλε, προoφ6ροντα9 θυoiα
Πλoδoια oε ταriρουq η κρι6ρια, η μα τoν Δiα
oε παρ6μoια τ6τoια
61ει τη εντtiπωoη 6τι θα απoοπd,oει την εliνοια

1942. Koυρμπd,γι oτoγ Στενr]μα1o. Σrjμερα επιξι'iαα ε(ναι μ6νo η x. Σoφ(α Σταμιι1,τη (πριi:τη γoνατιoτr] αριoτερι1)
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Κoυρμπανι oτη Γoυμ6νιooα. H περιφορα του ζcboυ, πρΙν τη θυo[α, y[νεται στoυζ δρ6μoυ9 τη -c πδληg.

τoυ θεiου
Πλανι6ται φανερd και τρ6φει αυταπdτεg.

H πρooηλωoη, 6μωζ, στα πατρoπαρ&δoτα
6θιμα ηταν τ6oo ισχυρη, ιboτε η Εκκληοiα ανα-

γκdoτηκε να κdνει υπο1ωρηoειζ, ((να κλεioει τα

μd,τια> 6πω9 λ6με και να ανε1θεi πρdξειg και
ιεροτελεoτiεq πoυ εiναι εντελcbg αντiθετεg στo
πvεfμα τηg Eκκληοiαq. Kι εiναι η πρooμoνη του
κ6oμoυ για τo ευλογημ6νo κρ6αq τ6oo μεγdλη,
πoυ συγκεντρcilνει η γιορτη κdθε τ6τοια μ6ρα
τουg Στενημα1iτεg απ6 μ6ρη μακρινd να συνεoρ-
τ0oουν και να πdρoυν την ευλoγiα τoυ Αryioυ.

(1) Πloω απ6 το θρδλο κρδβεται μια αυταπo-
δεικτη αληθεια.' H εξαφανιoη oριoμ6νων ζωικcbν
ειδcbν. Tb ελαφι oυνειρμικα θυμiζει το ελαφι πoυ
θυoιαoτηκε πανω oτo β'μδ' κατα τη θυolα τηg

Ιφιytνειαg.
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..AΠo ΤHN APryPoYΠoΛΗ
ΣTo... ΔlAΔl ΚΓYo,,

Toυ Π6τqoυ A. Στotδη
Φιλολoγoυ.

Yπεriθυνου τηg Σ1ολικηg Bιβλιοθηκηq
τoυ 2o' Γυμναoiου N&oυoαg

Tb κεlμενo παρoυolαoτηκε (oυνοδευμ6νo απ6 αφθoνo oπτιΚoακoυoτικo υλικδ) mην εκδηλωoη (5/Ι 2/
2009) πoυ oρyανωoε η Εδξεινoq Λ6oyη σε συνερyααlα με τη Σyoλικη Βιβλιοθηκη τoυ 2ou Γυμναoloυ oτο

Δημoτικδ θ6ατρο και με τη oυμμετoyη τ(Dν χoρευτικcbν oυλλoyων τηg π6ληζ μαζ, με oκoπ6 την oικονoμικη
εν[oyυoη τηq πρooπαθειαq yια τη oυντηρηση και την ψηφιoπo[ηoη τcον βιβλicον τηq Αρyυρoδπoληg του

Πδντoυ, τα μoναδικα ζωντανα υπολε[μματα τηg παιδε[αζ και τoυ ελληνικoδ πολιτιoμoδ τηg Ανατoληq.

HAργυρo6πoλη a.τ0χτεqκαι στo oημε-

ρα
H Αργυρoιiπoλη ηταν oτην περioδo 16'u - 18o'

αιcbνα μια απ6 τ1ζ πιo oημαντικ€g π6λειq τoυ Π6-
ντoυ, ioωq η πλoυoι6τερη, γvωστη και ωg Kαν,

γιατi βριoκ6ταν κοντd στoν πoταμ6 Kαν και γι'
αυτ6 dλλωστε oι κdτoικoι λ6γoνταν και <Καν6-

τεg>. Eπioηg, απ6 τoν 16ο αιcbνα ηταν γvωoτη
κα1 ωζ Kιoυμoυo1αν6, πoυ oημαiνει τ6πo9 αρ-

γriρου (τα μεταλλεiα αργriρoυ ηταν ηδη γvωoτ6
απ6 την αρ1αι6τητα)' oι λ6γιoι'Eλληνεg την ον6-

μασαν Aργυροriπoλη τo 1848'

Πρ6κειται για o1ετικd ν6α π6λη που ιδριiθηκε
κατd τoν 15ο αιιbνα και η ανdπτυξτi τηc ανdγεται

oτα μ6oα τoυ 16oυ αιcilνα τ6τε πoυ ανακαλriφθη-
κε ο πλofτoζ σε μεταλλε6ματα.'Eγινε γρηγoρα
μεταλλευτικ6 κ6ντρο κυρiωg μετ& την πτciloη τηg

αυτoκρατoρiαg τηq Tραπεζοriνταζ και απ6κτηoε
πλοιiτo και αiγλη.

Γι' αυτ6 και η μεταλλουργiα ηταν η κt5ρια

αoxoλfα των κατoiκων τηζ περιo1ηg, oι oπoi-
οι, μdλιoτα, αoκorioαν αυτη την τ6χvη υπ6 την
προoταoiα των Σoυλτ&νων και με την κdλυψη
υψηλcbν πρoνομiων. Η Aργυροfπoλη, καΘcbg

βρioκεται oτο μ6oο τηg oδori που oδηγεi απ6
Tραπεζοriντα πρoζ Eρζεροriμ, εiναι κ6ντρo χερ-
oαioυ διαμετακομιoτικοf εμπoρiου πρoq τη μiα
καt την &λλη πλευρ6, αλλd, και εν oυνε1εiα, πρog

Αργνρo*πoλq: Ι{ εvορiα τη6 Ι7avαyiα6. Apyυρa$πολη: Ιl εvoρiα του Αγ. !οldγνcυ.
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την Kωνσταντινoliπoλη, τη Σμfρνη και την Aλε-
ξ&νδρεια. Δι6θετε πανδο1εiα και 1dνια κα1 πα-

ρουoiαζε oικονομικη και πολιτιoμικη κiνηoη.
Eπioηq, επειδη εivαι κτιoμ€νη πdνω oτoν παλι6
Δρ6μο του Mεταξιof, δι6θετε πoλλd φρofρια για
την αoφαλη διακiνηoη των πρoΤ6ντων.

Tα μεταλλεiα τηq Αργυρor1ποληq απoτ6λεoαν

βαoικη πηγη εo6δων για την Αυτoκρατορiα τηq
Tραπεζofνταq κατd την περioδo 1204 -Ι461. To
εμπ6ριο και oι τ61νε9, 6πω9 η 1ρυoo1oTα, η αγι-
ογραφiα προ6δεψαν και η Αργυρo6πoλη καθιilg
και η γriρω περιφ6ρεια τηg επαρxiαq Xαλδiαg

γvrbριoαν μεγdλη ακμη η δε π6λη αναπτri1θηκε
ωg κ€ντρo τoυ Eλληνιoμorl με πληθυoμ6 60.000
κατoiκoυg. Δεiγμα τηg ανd,πτυξηq αυτηq ηταν και
η κοπη νομιoμd,των με τo 6νoμα Kιουμουo1αν6

με διd,ταγμα (1530).

ΗΑργυρο6πολη απ61ειπερiπου 100 xλμ. απ6
την Tραπεζoriντα πρog ν6τoν. 'Hταν 6δρα τηg

επαpγiαg και τηζ Mητρ6πoληg Xαλδiαq. H π6λη

ηταν κτιoμ6νη αμφιθεατρικd oε πλαγιd βουνιbν
που την περιβdλλoυν με φαρdγγια και απ6τoμε9

xαρdδρεg πoυ εiναι τα χαρακτηριoτικd εδαφo-
λoγικd oτoι1εiα τηg Αργυρofποληq. Πoλλd ρυd-
κια που o1ηματiζoνται απ6 τα τριγriρω oροπ€δια
ενιbνονται oτο κθντρο τηg π6ληq και o1ηματi-

ζουν 6να μεγdλο ρυdκι τo οποio 16νεται στo πo-
ταμ6 Kαν. Tα δfο τμηματα τηg π6λη9 συγκoινω-
νofν με τρειq π6τρινεq γ6φυρεg"Eτoι ξετυλiγεται
μπροoτd στον επισκ6πτη 6ναq πετρcbδηg ορειv6q
6γκoq, πoυ προβdλλει τη μεγαλoπρfπεια τoυ με
πολυποiκιλα o1ηματα, με 1ρcbματα και τ6νoυq.

Kατd τoν oικoνομiδη, στην περiοδo ακμηζ
των μεταλλεiων, o πληθυoμ6q υπερ6βαινε τιg
5000 oικογ6νειε9. Mετd την παρακμη και κυρiωg

μετd τoν πρcbτo παγκ6ομιo π6λεμo o πληθυoμ69
αριθμοδoε μ6λι9 τα 6.000 dτομα, απ6 τα οπoiα
2.500'Eλληνεg. o Kανδηλdπτηg αναφ6ρεται oε
π6λη των 4.500 κατοiκcυν.

Απ6 τον 19" αι. τα ορυ1εiα αργriρου παρακ-

μ&ζουν κα1 παρατηρofνται μετακινηoειq πληθυ-
oμcbr, ιδιαiτερα μιετα τo ρcDσoτoυρκικ6 π6λεμo
( 1829 1 830) πρo: τη ι'oτια Pcυoiα και oε dλ-
i.ε: μιεταi").ουρ 1ικε: πεμr1o/ε: εr'το: Τoυρκiα-q.

Ετoι αμl7-iiε1 ll ε|rηLι(|)ση τη: _\ρ,rιlμ",oυπο)"η: κα.ι
-ι,)\' _,'ιlρι,] 

/-(,)|aιι,)\'. Η τε7'εiα ει_'r]iιιΟ)ση επ117'θε τo
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Σημερα δεν υπdρ1ουν δεiγματα τηq αiγληg τηg

παλιdq π6λη9, γιατi εγκαταλεiφθηκε λ6γω τηg λει
τουργiαq τηg ν6αq π6ληg, τ6ooερα xιλι6μετρα β6-
ρεια απ6 την παλιd Aργυρoliπoλη. Aκ6μη και τα
ερεiπια που oιilζονται εiναι πoλιi λiγα, 6πω9 αυτd
τoυ Αγiου Γεωργioυ, του Παρθεναγωγεioυ και
τoυ Φρoντιoτηρioυ. Aπ6λυτη καταστρoφη υπθ-
στησαν τα oπiτια και γενικd 6λη η Aργυρoriπoλη
λ6γω των παρd,νομων αναoκαφιbν των Totiρκων

για εξε6ρεoη θηoαυροr1 εξαιτiαg τηg ειδικηg
περiπτωoηζ των πλο6oιων μεταλλεiων. Mε την
παρακμη των μεταλλεiων και με την φυγη των
Eλληνων, η παλιd π6λη oxεδ6ν δεν εi1ε λ6γουq
riπαρξηq. o 1ρ6νοq και ο d,νθρωπog εξdλειψαν τα
iχvη .ηq ανθοfoαg π6ληq.

Η Aργυροriπoλη oημερα εiναι μια μικρη π6λη

ψε 22.000 κατoiκουg περiπου, με θκταoη 6.575
τετραγωνικd μλι6μετρα και υψ6μετρo 1 .2Ι0 μt'-
τρα πdι',ω απ6 τη oτdΘμη τηq θ6λαooα9' H και-
νor5ργια π6λη που 1τioτηκε μετd την φυγη των
Ε,λληνων δεν 6xει τiποτα τo αξιooημεiωτο. Πρ6-
Kειται για μια επαρ1ιακη π6λη τηg oriγ1ρονηq
Τουρκiαg.

Η oημερινi] π6λη



H παιδεiα στην Aργυρori_
πολη και στoν Π6ντο

Tον πλοriτo και την ευμd-

ρεια ακoλor5θηoε η πvευματικη
αν&πτυξη. H εκπαiδευση στoν
Π6ντο oργανrΙlνεται ooβαρd
τo 1682 με την iδρυoη απ6 τoν
Σεβαoτ6 Kυμινητη του <Φρo-
ντιοτηρioυ Tραπεζor1ντog>. Τo
1722 ιδp6εται στην Αργυροri-
πoλη τo <Φροντιoτηριoν Aργυ-

ρουπ6λεω9)) και το 1846 oτην
Tραπεζoriντα το πρcbτo Παρθε-
ναγωγεio, oτην αρ1η ωgΔημοτι-
κ6, ενcb αργ6τερα απoκτd Nη-
πιαγωγεiο, τετρατdξιο Δημoτι-
κ6 και τριτ&ξιο Hμιγυμνdoιo. Mετd την 6κδοoη
τoυ Xdτι-Xoυμαγιoriν τo 1856, o αριθμ69 των
ελληνικcbν oxoλεiων oτoν Π6ντο φθdνει πρoζ τα
τfλη τoυ 19ου αι. oτα εκατ6 περiπου πρωτοβdθ-

μιαg εκπαiδευoηg και στα δεκαπ6ντε δευτερo-

βdθμιαq. oι αντιπροoωπεiεq Γdλλων καιi\γλων

εξεπλdγηoαν: <Πoτ6 δεν φανταζ6μασταν 6τι oτα

βdθη τηg Ανατοληq υπdρ1oυν τ6τoια o1ολεiα>. H
επαpγicl. τηq Xαλδiαg εiγε 191.450 oρθ6δoξoυg
'Ελληνεq με 262 δημoτικd και 24.800 μαθητ6q.

Σf μφωνα με το Διαμαντη Λαζαρiδη, λiγα p6-
νια πριν την Ανταλλαγη o αριθμ69 τcυν o1oλεiων
τηq εκπαiδευσηζ 6λων των βαθμiδων κυμαiνε-

I

Mαθητdg τηE ΣT' δημoτιxof τoυ φQoντιστηρioυ τηg Tραπεξoιiνταg

To τετραιilρoφo ημιγυμνι1,οιo αρρ6νων oτην Kεραooιiντα. Λfγα 1ρdvια πQιγ απo τoν ξεριξωμ6 τoν 1922-23 oτoν

Π6ντo λειτoυργοιioαγ 1000-1200 o1oλε(α, ;"ιε περιοοιiτερoυg απιi 50.000 μαθητ6g. (φωτ.: Λ. Καλπ(δoυ)
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ται μεταξli 1.Ο00 και \.200, oι δdoκαλoι (πολλoi
61oυν 6ρθει απ6 την Eλλdδα) εiναι 1.500 περi-
πoυ και οι μαθητ69 ξεπερνoιiν τιq 50.000' o με-

γdλοg αριθμ69 o1oλεiων oτoν Π6ντo φανερωνει
την αγdπη των Πoντiων για τα γρd,μματα και τo

φιλoπρ6oδο πvε6μα τoυg. Tην εκπαiδευoη των

μικριbν 1ριoτιανc(lν εi1αν αναλdβει μαζi με τoυζ
δαoκd,λoυg, κληρικoi και μoναχoi. Yπηρxαν Δη-

μοτικd,, Αλληλoδιδακτικd,, Aoτικd, Eλληνικd
Σ1oλεiα και Hμιγυμνdoια, Γυψ&oια και Παρθε-
ναγωγεiα, 6που φoιτοrioαν μ6νον κoρiτoια.

B6βαια για να γiνoυν τα τελευταiα 1ρειdoτηκε
η δυναμικη παρ6μβαoη τoυ Γεωργiου Kυριακiδη

- Παπαδ6πουλoυ, διευθυντη τoυ Φρoντιoτηρiου
Aργυρoιiποληq πoυ τ6λμηoε να τα β6λει με τo
κατεoτημ6νo, γιατi oι ρηξικ6λευθοι και πρoo-
δευτικoi κατd, τα dλλα Π6ντιοι θεωρoliσαν την

μ6ρφωoη των γυναιKcbν περιττη. Στον Π6ντo

μ61ρι τα μθoα του 19oυ αιcbνα η μ6ρφωoη για
τα κoρiτoια θεωρoriνταν πεpιττη πολυτ6λεια και
επιξ1μια, η δε εξioωση τηζ γυναiκαq με τoν dν-

δρα, φoβερη. Πηγαιναν oτo o1ολεio oυvηθωg τα
κορiτoια πoυ θα ακoλoυθoriσαν τo μoναoτικ6 η
οι ανεπιτηδειεζ για εργαoiα. <Γραμματα yια τo

κoρ[τq'εν τ'oρταρι τo πλtξιμoν Και τη oκεδη το

oαyταρωμαν' Κιδνταq αντρ[ζ' να εφταει παιδiα>.

To εκπαιδευτικ6 ofοτημα oτον Π6ντo μ61ρι τα

μ6oα του 19oυ αι. ακoλουθorjσε την oργdνωoη
τηg εκπαiδευσηζ oτoν ελλαδικ6 1ιilρo, αλλd, oυ-

γvd διαφoρoπoιoriνταν κατd περιoxη. Tα oxoλεiα
του Π6ντoυ διoικοfoε η Eκκληoiα, η οπoiα ηταv
υπεriθυνη για τo πρ6γραμμα του κd,θε oxoλεioυ,
τη διδακτfα fλη κ'τ.λ.

,<****

To Φροντιoτηριo τηg Aργυρο6πoλη9

To Φρoντιoτηριο τηg Aργυρofπoληg ιδρ6θηκε
τo Ι723 απ6 τoν αρ1ιεπioκoπο Χαλδiαg Ιγν&τιo
Σκρiβα με την υλικη και ηθικη oυμπαρ&oταoη
των αρχιμεταλλoυργιilν' των μoναoτηριcbν και
των Koινoτητων. Διδdoκoνταν εκκληoιαoτικoi
και αρ1αioι 'Eλληνεq oυγγραφεig. Eκεi εκπαι-
δεr1oνταν φoιτητ69 <την ελληνiδα διdλεκτoν Kαι
παyτα τα oρθd δ6γματα τηq εκκληoiαg>. Συpd
εφαρμoζ6τg1, η αλληλoδιδακτικη μ6θοδog.

Mετiι τοι' Ρcυooτoυρικ6 πoλεμo η o1ολη δεν
).ειτoυργηoε κα1 τΙl θθoη τη-: παiρι'ει η ιδιcυτικη
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παιδεiα, αλλd
επαvαλειτoυρ-
yεi αργ6τερα
και γiνεται
εφdμιλλη των
oνoμαoτcbν
oxoλcbν τoυ
Π6ντoυ και τηζ
M. Aoiαq.

Ιδιαiτερη
μνεiα, 6μωζ,
oφεiλoυμε στο
ΓειilργιoKυρι&-
κo Παπαδ6πoυ-
λο η Kυριακi
δη, το Φωoτη-

ρα τoυ Π6ντoυ.
Απ6 το 1855 τo
Φρoντιoτηριο
Αργυρoriποληq και τα oxολεiα τηg επαρ1iαg Xαλ-
δiαg oημεiωσαν μεγdλη πρ6oδo μετd τoν διoρι-
oμ6 τoυ ωq Διευθυντ"fi επi εξαετiα. o Kυριακiδηg
<<foπειρε>>, την αγdπη για τα γρ6μματα ανdμεoα
στoυζ oυμπατριcilτεζ τoυ και αναδ6μηoε oλο-
κληρωτικd το ωραiο κτiριo τoυ Φρoντιoτηρiου
Αργυροriπoληq, απ6 τo 1875 ψtγpl'τo 7879, με
τη βoηθεια τoυ μητρoπoλiτη Xαλδiαg Γερβdoιoυ
Σoυμελiδη.

Πριbτog ο Kυριακiδηg διεiδε την ανdγκη να δι-
ατεθoriν μεγdλα 1ρηματικd, ποod των ναcbν ξi-
oυ Γεωργioυ, Αγiων Θεoδcbρων, Tιμiου Σταυρoli
καιΠαναγiαgγια
τιζ εκπαιδευτι-
κθg ανdγκεζ τηζ
περιο1ηg. 'Eτoι
εκπoιη θη καν
αφιεριbματα και
αναθηματα των
ναcδν για την
αν6γερoη ν€oυ
διδακτηρiου, τoυ

φροντιoτηρiου
Aργυροr5ποληζ,
που λειτοliργησε
ωg τα 1ρ6νια τηg
Ανταλλαγηζ με
t,6α oυoτηματα

o Mητροπoλ(τηg Xαλδ(αg
Γερβιioιog Σoυμελ(δηg

Γει6ργιog Kυριιlxοg Παπαδ6πoυ-
λog r] Kυριαx(δηE.



Tα ερεiπια τoυ διιilρoφoυ φQoγτιστηQ[oυ τη< Αργυρo{πoληg

παιδαγωγικιbν και διδακτικιbν αρχd]ν. Eiναι μια
πληρηg αoτικη o1oλη, με πριbτο διευθυντη τo
Θωμd Παυλiδη, που περιλd,μβανε 3lταξτo γυμνd-
oιo,7lταξιo δημοτικ6 o1oλεio με τ6ξει9 o1ολαρ-

1εioυ και 6/ξιo παρθεναγωγεiο, και τεxνικ6 o1o-
λεio ταπητουργεiου oυνoλικd 250-300 μαθητ69.

o Γεrbργιοg Kυριακiδηq πρωτοοτdτηoε, επi-
σηζ, στην αντικατdoταση τηζ τoυρκικηq oνoμα-
oiαg Kιoυμoυo1αν6 : οiκog του αργriρoυ με την
αντioτοι1η ελληνικη Αργυρoriπολη, αλλd και
oτoν εξελληνιoμ6 τoυρκικηg καταγωγηq επω-
νriμων 1τ.χ. τo1J Πιλπiλ oε Aηδoν6πoυλο, τoυ
Tαμoη oε Λιθοξ6o κ.τ.λ.. ΙΙρog τιμην τoυ επανι-
δρriεται o Φιλεκπαιδευτικ6g Σriλλογοq N&oυoαg
<o Kυριακiδηφ.

Απ6 τo Ι914, ψε διαταγη των Nε6τουρκων, τo
Φροντιoτηριo oυλλειτουργorioε με το Παρθενα-

γωγεio Aργυρoriπoληg, oτo διδακτηριo τoυ δεri-
τερoυ.

oι πr5λεq τoυ Φροvτιoτηρioυ fκλειoαν oριστι-
κα τo L922.

Σημερα τo διcbρoφo Φρoντιoτηριο εiναι ερει-
πωμ6νo, ενc[l το Παρθεναγωγεio κατοικεiται απ6

μια oικογεvεια μoυσoυλμdνων.

H ιoτορiα τηs πoρεiαζ των βιβλiων απ6
την Aργυροιiπoλη lιΕχpι τη |ι{ιioυoα

o Aνανiαg Koυζ&νog, δdoκαλοg τoυ Φρo-
ντιoτηρiου, oργ&vωoε πρcbτη φoρd τη βιβλιοθη-
κη. Tο Λεξικ6 Σουiδα απ6 τη Λειψiα, Λ6γoq του
Xρυοooτ6μου, πολλd, xειρ6γραφακαιoπουδαiα
oυγγρ&μματα απ6 δωρε69, 6πω9 η πρooωπικη

βιβλιoθηκη τoυ μητρoπολiτη Ζωyραφaντη
Θεoφdνη, πεpι(:ργoνται στην κυρι6τητd τηg.

Δυoτυ1cbg 6μω9 6λοq αυτ6q o μ6xθog 6γινε τo
1845 παρανdλωμα του πυρ6g. Ευτυ1cilg dρxιoε
αμ6oωq η ανασυγKρ6τηoη τηg απ6 τo ν6o δdoκα-
λo ξαΘ6νικo Γεc[lργιo. oλη η oειρ6 των κλαo-
oικc[lν oυγγραφ6ων πoυ εκδ6θηκαν oτη Λειψiα
τo |829,132 κλαooικd oυγγρdμματα και πoλλd
dλλα αξι6λoγα βιβλiα, δωρiζoνται απ6 τουg κλη-

ρικolig Ιερεμiα Γεωργιdδη, Aμβρ6oιο Ιdoωνοq
Σιναiτη και τo μητρoπoλiτη Γερβdoιo Σoυμελi-
δη. Tα βιβλiα καταγρdφoνται και τoπoθετεiται

μ6νιμo9, υπεfθυνog βιβλιoθηκdριog. o Γεcbργιοg
Kανδηλd,πτηq, δ&oκαλoζ τoυ Φρoντιoτηρioυ τo-
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νiξει: κΘα εξυπηρετηoωμε τα μ6yιoτα
τουE βιβλιδφιλουg, αλλα θα δcboωμεν
και μ[αν εικδνα τηg φιλoμουofαq των
αειμνηoτοlν πατbρων μαζΣ.

To 1888 ιδρriεται oτην Αργυρori-
πoλη o Φιλεκπαιδευτικ69 oιiλλογoq
<Mεταλλε6g> και επανιδρriεται το
1908 με την επωνυμiα <Γ Kυριακi-
δηg> οτη μνημη του φιλ6λoγoυ Kυ-
ριακiδη, που δctlρηoε τη βιβλιoθηκη
τoυ.

o τελευταioq δημαρxog τηg Αργυ-

ρofπο\g Nικ6λαοg Mουμτζiδηg και
o δ6oκαλ6ζ τoυ στo <Φρoντιoτηριο
Αργυρofποληq> Γι6wηg Kανονi-
δηq, μαζi με τoυζ τoπικolig dρ1oντεq
- προri1οντεg, αποφdoιoαν κατd τη

φυγη προq την Eλλdδα τo Ι923, απ6
τα τ6ooερα dλoγα με dμαξα που θδωoαν oε κd,θε

oικογ6νεια, μ6νo oτo 6να να φ6ρτωναν πρoσωπι-
κfg απooκευ6q, ενcb μιε τα d,λλα τρiα η κdθε oικo-

γ6νεια να μεταφ6ρει τα βιβλiα τηg βιβλιoθηκηg
του Φρoντιoτηρioυ τηg Aργυρoriπoληg και τα
κειμηλια π€ντε εκκληoιc(lν τηq π6ληq.

η yνcboη που αντιoτ6κεται...

η yνcboη που επιμiνει...
Θυμdται o 0ρφ6α9 Kαvoνiδηq, δdoκαλoq oτo

επdγγελμα:

<Εκατ6ν πενηντα μλι6μετρα μtyρι την Tραπε-

ζoδντα διξνυoαν οι περ[πoυ εκατ6 oικoybνειεg τηg

Αρyυροδπoληq ocbζoνταg μαζ[ με τιζ ζω69 τoυg

και τα βιβλiα Απ6 εκε[, με πλοlo μεταφ6ρθηκα"ν
oτην Κοlνoταντwoδπoλη, yια να φταoουν oτo λι-
μανι τηg Θεooαλονiκηζ. Tα βlβλiα, 5.000 yειρ6-
yραφα πρωτδτυπα βιβλiα, 6cοE τιg αρχ6ζ τoυ 20oδ
αιcbνα' τα φυλαyανε ωg κ6ρη οφθαλμoδ. Mεταζ-l
αυτcbν βιβλiα θεoλoyικα και ελληνικηq κλαoικηq

φ ιλo λoy [ αg' ξεν δy λω o oα, λε ξικα' φ ι λo o ο φ ικd", επ ι-
oτη μoνικα και λοyoτεyνικα.

oι δικο[ μαζ εyκατασταθηκανε αρyικα oτα Ελευ-
θiρια.'Hτανε περ[πoυ 80 oικoybνειεg. o πατ6ρα9

μου' Κανoν[δηE Ιωαννηζ, με τον MουμτζIδη Nικδ-
λαο ακoυoαν yια τη Nαουoα και ηλθαν να δoδνε
τo μ6ροq. Tουg αρεoε πoλδ, καθcbζ τoυζ θδμιζε την
Αρyυροδπολη. Eτoι εyκαταoταθηΚαν στη Nαoυ-
σα''' 

*****

To \927 με απ6φαoη τoυ πρωτοδικεiου B6ρoι-
αg, ιδρr1εται o Φιλεκπαιδευτικ69 o6λλoγoq Nα-

M6ρog τηg oυλλoγrjg των βιβλ(ων τηg βιβλιoθliχηζ τηζ Aργυρoι1ποληg

' KcΝΣτΑΝτΙΝoT

TοY fuΙANAΣΣΗ
ΣΤNΟ*ΙΣ ΙΣToΡΙK}{'

CΟΝsΤΑΝΤΙΝΙ
&{AΝAssas

BREVΙΑRΙUM FΙΙSΤΟRΙCUΙ{ .
gx ΙNΤεRr&εΤΑΤΙοNE JOΑΝΝΙs ιEUΝcιAvΙΙ,

cum ciuldcm , & JoΛΝΝΙs ΜΙUR5Ι1 Νοιi.

'cc 
ε' rΤ τ/'ι?\l Δ\ν r''1 L EcT ra'Ι{υ Δ' L }8 ΕL Lυ S''

ιlra LloΝΙS ΑLl.ΑΤlΙ, ltr cΑ1ιοιΙ ΑΝΝΙBΑΙ"'Ιs FΑΙ]RοΤl Jc'
Ιrcm Glo{laιiuιl Gr:ω-baιbar. *uJio cju1icm !ΑBRo'rΙ '

vEΝETΙΙS,
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orioηg <o Kυριακiδηζr.
Αρ1ικd, η ανεκτiμητηq αξiαg βιβλιoθηκη oτε-

γαζ6ταν oτο <πρcilην εν Nαοtioη τουρκικ6 Tdμε-
νοg), τo οποio παραxωρηθηκε στo oriλλoγο, με
απ6φαoη τoυ Toπικοf Γνωμoδoτικori Συμβoυλi-
oυ τoυ Γραφεiου Aνταλλαγηq B6ροια9, 6πoυ και
λειτofργηoε μ6xρι τo 1933.

o Aντcbνηq Σιγdλαg, καθηγητηg Παπυρoλογi-
αζ και Παλαιoγραφiαq οτη Φιλoooφικη oxολη
τoυ Πανεπιoτη μioυ Θεooαλονiκηq, επιoκf τtτεται
τη βιβλιοθηκη τoυ oυλλ6γου τo 1939 και Kατα-

γρ&φει το περιε16μεν6 τηq. H καταγραφη Σιγdλα
απoτελεi μαρτυρiα αναγvrilριoηζ τηζ αξiαg τoυ
θηoαυρori, τηg ακμηg τηq Aργυρoriποληq και αυ-
τoμdτωg oυμβdλλει οτη διαιιΙlνιση τηζ μεoτηg
ηθικoli μεγαλεioυ πρd,ξεωg των πρoσφliγων, ωq

φωτειvοf παραδεiγματoζ κoινωνικηg και εθνικηg
ευθr5νηg.

o Αντ. Σιγd,λαg απ6 τουq 5.000 τ6μoυ9 πoυ
oτ6λιζαν τα ρ6φια dλλοτε τηq βιβλιoθηκηq, πι-
oτοποiηoε μ6νο 968 θντυπoυg τ6μου9, 70 γειρ6-
γραφα, 6να φιρμdνι και 5 κιbδικεg.

Mεταξf τcυν εντ6πωv τ6μων, 6πω9 γρdφει o
καθηγητηg, υπdρ1oυν αρκετd πολδτιμα βιβλiα,
παλαι6q εκδ6oει9 αρ1αiων Eλληνων oυγγραφ6-
ων, oπd'νιεq εκδ6oει9 Bενετiαq και Bι6wηg, oι
περιoo6τερoι τ6μoι τηq oειρdg Mαραoλη και
πoλλd dλλα pηoιμα βιβλiα, ενcb τα 1ειρ6γραφα
και oι κcbδικεg 61oυν ιδιαiτερη αξiα για τη μελ6τη
τηg Ιoτoρiαg τηg ακμdζουoαg 0ρθoδ6ξoυ Eλλη-
νικl1q Kοιν6τηταg τηg Αργυρoliποληq.

Π6ρα, 6μωq απ6 τα βιβλiα, κdνει αναφορd για
πoλriτιμεg θρηοκευτικfq εικ6νεq και κειμηλια,
πoυ τα πολυτιμ6τερd τoυg ocbζονται και εκτiθε-
νται στο Moυoεio Mπενdκη τηq Aθηναg.

*****

H κατdρρευση τoυ τουρκικof τεμfνoυq εiναι
η βαoικη αιτiα τηg διdλυoηg τoυ Φιλεκπαιδευ-
τικof oυλλ6γου Nαοrioηg <o Kυριακiδηq> και
τηζ αναστoληq τηg λειτουργiαq τηg βιβλιοθηκηg.
Bιβλiα και ιερd τιμαλφη xdθηκαν με τη διd,λυoη
τoυ oυλλ6γoυ, απ6 τo 1933 και μετd. Tα βιβλiα,
6πω9 και τα κινητ6 περιουσtακd oτoι1εiα του
oυλλ6γου, π6ραoαν oτην κυρι6τητα τoυ Δημoυ

Tα βιβλ(α φυλd,oοoνται orjμιερα oτην βιβλιoθrixη τηg ευξε(νου λ6o1ηg.
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αξiα εiναι ανεκτiμητη' H κατd,oταoη τoυg δεν
επιδ61εται παρεμβdoειq oriτε oε μελετητ6g. Η
oυντηρηoη τουg 61ει μεγdλo κ6oτo9.

Γι' αυτ6 επιβ6λλεται η Ψηφιoπoiηoη τoυζ για
να γiνουν, πipα απ6 ιoτoρικd κειμηλια των Αρ-
γυρουπoλιτιilν, κτημα 6λων των ανθρcilπων, τι-
μcbνταg αλλd και δικαιιilνoνταζ τoυζ κ6που9 των
προγ6νων μαg. Γιατi, 6πωq πολri εrloτoxα επιoη-
μανε o κ. Bαλoαμiδηq, oτoν 3" τ6μo των Ψηφi-
δων τoυ γ1α την ιoτoρiα των βιβλiων, <Πρ6κειται
yια αποδεδειyμiνα θαυμαoτο αθλo και υψηλoδ

ηθικοδ φρoνηματΙσμοδ πραξη τουg' παραλληλη
τηq πραξηq τoυ Αινε[α, που, οπωg yραφει o Βιρyi-
λιoq, βyηκε απo την και6μενη Tρoiα κουβαλδνταq
στoυζ cbpιουq τoυ τoυζ εφtoτιoιlg θεoδg, τoν τυφλδ
πατiρα τoυ Αyy[oη Και τoν μικρδ τoυ yιo Αoκανlο,
θ αυ μ αζδ μ εν ο g απ o τ ου g αντιπ αλo υ ζ τ oυ. Mεy αλει -
cbδειg oτtyμ6E τηq πανανθρωπινηq ιoτoρ[αq.>
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Αλλη μια oπι1,για 6xδooη πoυ περιλαμβιiνεται

oυλλoγrj.

Ndoυoαg, o oπoiog με τη σειρα τoυ τα παραχωρεi
oτo Eργατικ6 K6ντρο Ndoυoαq.

Mετιi τα βιβλiα μεταφ6ρoνται στη Δημoτικη
Bιβλιoθηκη, 6πoυ 6μειvαν μty'pι τo Ι9 49, χρoνιd
πoυ καiγεται η Ndoυσα. Γι' αυτ6 τα βιβλiα με-
ταφ6ρθηκαν oτo υπ6γειo τoυ νεoαναγειρ6μενου
5oυ Δημοτικori Σ1oλεiου και απ6 εκεi oτα υπ6-
γεια τoυ Δημαρ1εioυ, 6πoυ παρ6μειναν μ61ρι το
\964.Εκεi εiναι oiγoυρo 6τι 16θηκαν περιoo6τε-
ρoι απ6 200 τ6μoι.

'ooοι τ6μoι απ6μειναν, επανηρθαν στην κυρι-
6τητα του Συλλ6γoυ, o oπoiοg επαvιδρriθηκε τo
1959 με την επωνυμiα <E6ξειvοgΛ6oμ Πoντiωv
Ndουoαg Eθνικη Bιβλιoθηκη Aργυρουπ6λεωq
<o Kυριακiδηζr.

Σημερα oτη βιβλιοθηκη τηg Eυξεiνoυ Λ6o1η9,
oε ειδικ6 χιbρο, απoμεiνανε 972 τoψoι απ6 τoυg
5.000 και αυτοi αργoπεθαiνoυν. κoι καιρο[ oυ

'ιιει'ετο[ι γ1α τα βιβ)"iα. αυτα τα μoι'αδικd ζωντα-
ι'α υπoi-εiμιματα τη: Παιδεiα: κα1 τoυ Ελληνικοri
τoi.ιτιoμιoil τη: _\ι'ατο)-η; Η επ1στ1l!ιo\,tκη τoυ'c
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XPoNoΓPΑΦHMA

HARVARD MlΤ - WEIL - BPYΞΕΛEΣ
KAl Τo EK ΣlΔHPAKloY APAMΠoYΣI

Παραφορτωμ6νo9 μαq ηρθε ο καινοr5ριoζ χρ6-
νog 2010 απ6 τιq μπ6λικε9 ευ169 (p6νια πoλλd)
πoυ δ6θηκαν υπ6 ζεoτcbν παλαμιilν και διαoταυ-

ρωμ6νων εναγκαλιoμcbν πιoτcilν τε και απioτων.
Στολιoμ6να με ποικiλεg ελπiδεg τα 1ρ6νια πoλλd
ομοιdζoυν με ν6μιoμα μεγdληq αξiαg που oτoν
κoυμπαρd του 1ρ6νου δεν υπ6oτηoαν καμiα αλ-
λoiωoη oι 6ψειq τoυ. Τo 2Ο10 μαg ηρθε φορτω-
μ6νo εκτ69 απ6 τα Xρ6νια Πoλλd oτα Eλληνικ&
και με τo Bonne Αnne oτα γαλλικd, Ηappy New
Year oτα Αγγλικd, Bersoun thiet oτα Aρβανiτι-
κα, απ6 τιζ εκατoντdδεg εκατoμμ6ρια μηνriματα
μθοω sms η e-mail, των κινητιΙlν και laptop, πoυ
διαθ6τoυν αφθ6νω9 και καταχρηoτικιbg τα τt'ε-

ριoo6τερα νoικoκυριd' Καλοδε1o6μενα 6λα τα
παραπdνω. 'Eλα 6μω9 πoυ τo 2010 μαq ηρΘε και
πανood,μαρα φορτωμ6νo με την παγκoσμιoπoι-

ημ6νη oικονομικη κρioη που καψdλιoε μερικcilg
και την Eλλαδiτoα μαt το 2ΟΟ9 και θα καψαλioει
δε και το 2010 και τo 11 και τo |2 και τo 13 και
βdλε, β€βαια απ 'αυτd πoυ μαζ δηλcilνoυν οι'Eλ-
}ηνεζ γραμματιζoriμενoι oυμβoυλατ6ρoι και τα
εκ των Bρυξελλcbν γκ6λντεv μπ6ιg. Tι ταπεiνω-
oη αυτη απ6 τα ooriρτα - φ6ρτα των oυμβουλα-
τ6ρων των Bρυξελλcbν πoυ δεν 61ουν τελειωμ6.
'Eρ1oνται τaγατιc'να μαζ βdλoυν oειρd στα oικo-
νoμικd, yιατiτα βρηκαν ταyατιc, oκ6ρπια κα1 κα-
τα1ωρημ6να στo yαoαπ6yαpτο; Ακαρδoι oκλη-

ρoi και dνευ oυναιoθηματoq τα γκ6λντεν μπ6ιq
των Bρυξελλcbν fφταoαν xρονιd,ρεq μ6ρεq να μαζ
απειλοfν 6τι θα μαq διiloουν κλωτoιd, για ξoυ απ6
την Eυρcilπη.

γQdφει o ΙδιιiτqoπoE
(xατ 6' xιiομov Γ{ιx6λαoE Σαμαqιig)

Eιδικd αυτην την 1ρονιdρα μ6ρα των Φcbτων 6

του Γενdρη αναoτ&τωoαν την ψυ1η μoυ και απ6
τoν φoριαμ6 τηq μνημηc, ξεπετaγτηκε μια παλιd
καo6τα 6ταν παιδi η συγχωρεμενη η μdνα μoυ η
Bαγγελοriδα τ6τoια μ6ρα ντ&Τμα, μ' 6oτελνε μ'
6ναν μαoτραπαγαΧαζιο εμαγι6 και 6να μανταρi-
νι μ6oα να πd,ρω αγιαoμ6 απ6 τoν i\ιο Σωτηρη

γ1α να πραoκαλioει ο πατ6ραζ μoυ Γιdγκοg τουg

oυντdδεq, τα α1otiρια των ζωντανιΙlν τα κελdρια

με ζαΤρ6 κα1 τoυζ μπα1ξfδεg. Ωραiα αντ6τια που
την oημερον ημ6ραν τεiνουν να εξαφανιoτοfν.
Tο τα1υ βουλιαγμfνoζ στην πoλυθρ6να d,κoυγα

τα πρcbτα yαψπapια α1τ' τα παραθriρια των T.V
. Σ'αυτ6 τo διdoτημα d,κoυoα κd,πoιεg παιδικ69

φων69 οτo δρ6μο, τινdμηκα dνοιξα την π6ρτα
τoυ oαλoνιοr1 για να δω τι γiνεται και με την ευ-
καιρiα να δω και τι καιρ6 κdνει. Kαρoi τo πραν69

του βουνori. oι τρειq oξι69 τηg καoταν6μαυρηq
Nτo6ρλιαq fμoιαζαν με νdνεg να μoιριoλoγοr5ν
τα γερ&ματ& τoυq, αντt αυτη την επο1η να κα-

μαρcilνoυν νriφεq oε κ6ταoπρο φ6ντo. Tραβη-

ξα μια πιλαλητη αριoτερη λοξη ματιd πρoζ την
πχατεiα. Tiγκα απ6 πιoτοriq 6λων των ενoριιbν
που ηρθαν για την ρiψη τoυ oταυροr1 στο σ1ντρι-

β&νι. Αυτ69 oι εικ6νεq και μ6νο με αναoτdτωσαν
και πηρα την απ6φαση να κdνω την πρrilτη 6ξο-

δo rioτερα απ6 κλειooriρα πολλιΙlv μηνιbν λ6γω
τηc,περιπiτειαg τηζ υγεiαg μου απ6 την επcilδυνη

ρευματικη αρθρiτιδα. 'Eβαλα τα καλ& μου τriλι
ξα επιμελcbg τον ευαioθητo oβ6ρκo μoυ με τoν
Καβαφικ6 μαβη λαιμοδ6τη, μπoυρμπoυλrbθηκα
με τo ζεoτ6 και αντιανεμικ6 dνορακ, φ6ρεoα την
Φλωρεντιανη μoυ τραγιdoκα παν6τοιμο9 γ1α την
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6ξoδο.

Mε προoο1η κατ6βηκα την εκ oαρdντα oκα-
λoπατiων oκd,λα. Πεζoδρ6μι - πεζοδρ6μι με με-
τρημfνεq δραoκελι6q π6ραoα τoν δrjoκoλο κ6μ-

βο τoυ Aγioυ Mηνd, 6πoυ διαoταυρcbνoντα'ι' επτa
δρ6μoι μεγdληq κυκλoφoρiαq. Aιoiωq και 1ωρig
να καταλ&βω 6φταoα oτην πλατεiα και τραβη-

ξα πρoq την παλιd Aγγ6λικα με oτ61o να πρoφυ-

λαμιΙl απ6 τo Σελιcbτικo αγιαξι πoυ κατηφoρiζει
αδιακ6πωq την oδ6 Kωνoταντινiδη. Bυζαντ1νη η
6ψη τηg πλατεiαg με τoυζ πoλυdριθμoυq πιoτofq

με τα εξαπτθρυγα και τιζ ρυθμικ6q κινηoειg των
ιερ6ων. Tελευταiα κατηφ6ριζε με ψαλμωδiεg
η παλιd μου ενoρiα τoυ ξια Σωτηρη 6πoυ απ'
την γωνiα παρηκoλοriθουν τoυg παλαιofg μoυ

γειτ6νoυ9. M6oα o'αυτην την Kουστωδiα ξεδιd-
λεξα τον oriντρoφo Td,oη, με αλαμπρατoι1τα την
oυμβiα τoυ Eυτ6ρπη να κατηφoρiζει καμαρωτ6q
oαν oτειλιdρι απ6 κοod. Δυoκoλεriτηκα να τoν
εντoπioω 6τoι πωg ηταν φαoκιωμ6νoq με το καφ6

oκοtiρo καoκ6λ, τo κεραμιδi επανωφ6ρι και τo
oκoτoι1ζικο καρ6 με φοfντα στην κoρυφη καoκ6-
τo πoυ προoτdτευε την γυαλιoτερη του φαλd-
κρα. Toν ενετ6πιoα απ6 τα oπινθηρoβ6λα γα-
λανd μd,τια καt τιζ αρυτiδωτεq ρoζ6 παρει69 τoυ
πoυ μoιdζoυν με παξιμαδαρ69. Eiπαμε τα 1ρ6νια
πολλd αγκαλιαoτηκαμε και τραβηξαμε μπρooτd
oτην Αγγ6λικα περιμ€νoνταq να ακoιiooυμε τo

Eν Ιoρδdνη και την ρiψη τoυ oταυροf στo σι-
ντριβ6νι. Στο διdoτημα αυτ6 εμφανioτηκαν και
τα πριilτα dλογα τoυ Ιππικo6 oμiλoυ θτoιμα να
ανηφoρiooυν για τoν Αryιο Nικ6λα για την δεfτε-

ρη ρiψη τoυ Σταυρof, αγιdζoνταζ και τα νερd, τηq

Αρdπιτoαg Η εμφdνιoη αυτη των αλ6γων ανα-
κατcboανε τoν oιiντρoφo, πoυ με dρπαξε απ6 το

μπρdτoo για να τραβηξουμε για τoν Αγιo, 6πω9

και 6γινε.

Tο ποτdμι oτα 1dι τoυ, πρcbτη φoρd τo εiδαμε
να εiναι τ6oo αφριoμ6νο oε 6λη τηv διαδρoμη
6ρθιo λεg και ηθελε να καβαλικ6ψει τo τραν6 το

γεφriρι.

-Ιδι6τροπε αυτ6 τo μεγαλεio πoυ 1αζεr1εtζ μαg
το xdριoε o Λiβαg (ν6τιo-c dνεμοg) που 6λιωoε
απ6τoμα oλα τα xι6r,ια και γι6μιoε 6λα τα κα-
(αr'ια τoυ βoυr'oυ κα1 με πiεot1 τα doκαoε oτιq

πηγε-c γι' αυτo και η βoυr1 εφται'ε μθ1ρι oτo ξε-
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νoδοxεio.

0λιγ6λεπτη η τελετη τηζ ρi\μηζ. Mε την ληξη
o κ6oμo9 oκ6ρπιoε, dλλoι πηραν τo δρ6μο τηg

επιoτρoφηg, &λλoι τρ&βηξαν και oτριbθηκαν στα
καφενεiα για καν6να ρακi, 6τoι γ1α να τιμηooυν
την μεγ&λη μ6ρα των Φcilτων. Mαζi μ' αυτorig

πηραμε και εμεig τoν κατηφορo για τα Γερdνια,
τo oτ6κι τoυ παλιof ουντρ6φου και φiλoυ Γιdwη.
Απθναντι περdoαμε απ6 6να γραφικ6 καoτανiτι-
κo γεφυρ&κι πoυ ενιbνει τιg δυo 6xθεq τηg Αρd-
πιτσαζ και πoυ τα γdργαρα νερd τηq το 1dTδευαν
ερωτικd,. Bρηκαμε τoν φiλo αραγμ6νo μπρooτd
o' θνα μεγαλoπρεπη καρτoιoriνo ντυμ6νo oτα
καλd τoυ να δiδει τα <1ρ6νια πoλλd> στoυζ εκ
τηg τελετηζ πρoσερχoμ6νουq πελdτεq. Στην κυ-

ρfα εiooδo μαg αντdμωoε η οικoδ6οπoινα Θεo-

φανη που αφοf μαq 6δωoε τα 1ρ6νια πoλλd μαq
oδηγηoε oε ι1να πρoγoμιακ6 τpαπΕζι" κοντd, οτo
τζdκι. 'Eνα τζd,κι αναμμ6νo με κορμor1g και ρiζεg
μηλιdq. Παραδοoιακ6, μιoμ6νo με μερdκι και
με oικoγενειακη oυν61εια και με 6να κd,δρo oκα-
λωμ6νo oτo δεξι6 τoi1o τoυ ν6νη του Ndκη με τo

καλoραμμ6νo γιλ6κι καt τo dνευ γιακd πιoκερθ-
νιo πουκdμιoο. Δiπλα του καμdρωνε η oυμβiα
τoυ νdνα Miτoα με την μπoυρdτη τρα1ηλιd και
τo νυφικ6 φυτ6oι. H μ6νη παραφωviα και αυτη

φρdγκικη d,oxετη με τιt παραδ6oειζ μαζ και τoν
πoλιτιoμ6 μαq μερικd κλωνdρια ελdτηg τυλιγμ6-
να με d,νooτεg oειρ6q κιν6ξκα φωτ&κια επdνω
oτo τζd,κι. Eνιb εγιil περιεργαζ6μουν τoν γriρω
1cbρo τoυ τζακιori o ofντρoφοq Tdoηg εt1ε oτρω-
θεi oε πρoνoμιακη θ6oη και εi1ε ηδη παραγγεi-
λει την διπλοβραoμ6νη ρακη, παραγωγηg τoυ

Γιdwη, με 6λα τα o1ετικd. Eιδικη παραγγελιd,

Ψημενo oτη μαoιd πoιμενικ6 μπd,τoιo εκ τηζ εκ
Σιδηρακioυ Eρμιcilνηg. Για μπαTd, ιilρα πiναμε και
τoιμποfoαμε αλλd ιoτdμεθα μoriτοι (βουβoi).
'oμωζ μετd, τo δεriτερο και τρiτο κ6oαβα (πo-

τηρι) γραoαρioτηκε η γλcbooα τoυ or1ντρoφoυ

Τdoη, ξαπo?ηθηκε, και dντε να την κ&νειg ζdπι.
Για μια oτιγμη γoriρλωoε τα γαλανd τoυ μd,τια,
τoiτωoε πρoζ τα π&νω τα κοκκιν6ξανθα φριiδια,
oo6φρωοε απ6 τo δdγκωμα τα παμ5oαρκα 1εiλη
και με riφοq επτd καρδιναλiων με ρiμηκε για να

με κατασπαρdξει.

-Δεν μoυ λεg ιδι6τρoπε για πori την παζ την



δoυλειd; 'Εγειgτρiα 1ρ6νια περiπoυ πoυ ofτε λd-
ληoεg oriτε 6γραψεq. Αρ& yιατiταπαρdτηοεq 6λα
δεν νοιdζεoαι ντιπ γι' αυτη τη ρημdδα την π6λη;
Δεν πηρεq yαμπ6'ρι 6τι βdλτωoε oτη λo6νη χωρiζ
καμιd πρoοπτικη; Αρd μπoρεi oι προβλ6Ψειζ πoυ
κατ6γραψεg απ'την αρxη να 61oυν επαληθευτεi
6τι θα λειτουργοfσε με αυτ6ματο πιλ6τo, αυτ6
και μ6νoν αρκεi για να ικανοποηoειζ τo υπoσυ-
νεiδητ6 ooυ;

-Σr1ντροφε Td,oη, δεν εiμαι μoυκα6τη9. Tα

ξ6ρω 6λα και καλd, αλλd θεωρcb oκ6πιμo να αφη-
σoυμε τα τοπικd για πιo παρ€κει. 'E1oυμε καιρ6

μ61ρι τον No6μβρη. Eξ'dλλου αυτην την στιγ-

μη δεν ξ€ρoυμε ποιoι θα κατ6βουν. Δεν ξ6ρειq,
μπορεi με τoν Kαλλιγοriλα, την ευφυη ατd,κα τηg
Παπαρηγα, να ξεπεταμεi καμιd φωτιoμ6νη κα-

μπioια υπoψηφι6τητα.

-E, τ6τε ιδι6τρoπε αg oυζητηooυμε με την ευ-
καιρiα για 6να πρooωπικ6 μoυ πρ6βλημα πoυ
εiναι και οoβαρ6 και επiκαιρo. Bd,λε αυτi και
dκoυo€ με με την δ6oυoα προoο1η. Λoιπ6ν. Aπ'
αυτ69 τιq καλ€g xρoνι6g που περdoαμε με τα δρ6-
κινα πoυ 6oτειλε o συνεταιριoμ6q μαg ΓΕ,ΠEΣE
oτα μooxoβiτικα oυντρ6φια μαg μοiραoαν παρα-
δεq με τo oακi. Mε την οικονoμiα μoυ καζdντι-
oα αρκετ6 oιρμα6 πoυ τoν 61ω 6μωq oκαλωμ6νο
oτην μπdγκα' Mε την σημερινη αντρdλα με περ-
δικλιilθηκα φiδια και δεν ξ6ρω κατd, πori να τo
δcΙloω. Kουρκoriτιασε τo μυαλ6 μoυ απ'αυτd που
ακοtiω και βλ6πω π6oα μ6ρα απ'τo ταβ μ61ρι το

βρdδυ, α1τ'τα παραθfρια, τoυζ αμπατζιdδεg και
τoυg αλιακorig των T.V. Αρ& ιδι6τροπε 6λη η Eλ-
λαδiτoα μαζ αν oπo6δαζε oτo Xdρβαρντ δεν θα

μαg παρoυσιαζ6ταν τ6ooι ειδικoi oτα παραθ6ρια

με αναλlioειq επi αναλfoεων με τo <...6xω την

γvιbμη...)) και τo ((...αφηοτε με να oλoκληρcil-
σω...)) για λιioειg των oικoνoμικιilν. Αρd εiναινα
μην λα1ταρνιfoαι απ'αυτd, τα παιδοfδια πoυ 6ρι-
oε ο Γιωργdκηg oτα υπoυργεiα και τιζ υπηρεoiεg
πoυ τo πρωi νoμoθετotiν και τo βρftδυ απ6 τoιρi-
δεg απ6 τo π6πoυλo να τα παiρνουν πioω; Eiναι
να σε πι&νει r5πvog 6ταν ακοrig και διαβdζειq 6τι
θα φορoλογηθοfν oι καταθ6oειζ και oι πονηρoi

βουρ oε μια μ6ρα 6ξι διg ευρcll τα 6oτειλαν oτην
Eλβετiα για να τα oιγουρ6Ψoυν; Πd,λι αυτ6 το
τρoπdριο πoυ θα φoρολογηooυν, λ6ει, τα oπiτια

μ6xρι να τα αφανiooυν; Kαι 6τι θα κατεβdoουν
τoυq μιoθorig και τιg oυντdξειq. Αoε πdλι τα αυ-
τοκiνητα πoυ με την φορoλoγiα ανdγκασαν τον
κ6oμo να παραδiδει αβ6ρτα τιg πινακiδεq. Xrilρια
αυτ6 τo πιργ6λιο με τo λdθoq oτα τoιγdρα πoυ
αναγvcilριoε δημοοiωζ και o υπoυργ6q και πoυ
6ναq περιπτερdg με λoγιoτηριo τo xαoαπ61αρτo,
π6ρα για π6ρα αγρdμματoζ' €βγαλε τατζiβια 6yι"

μ6νo οτοv εκ Κoζdνηq μαγκiτη με oηκωμ€νo τo

γιακd και τo γελι6 oτην πλdτη υπουργ6, αλλd και
6λoυq τoυζ γραμματιζoriμενoυζ στο υπoυργεio
του. Πdντωg αμ6τι - μoυxαμ6τι €βαλαν oτ61ο να

β6λoυν το 16ρι τουq γερd oτην τo6πη μαq.

Δεν μαg 6φταναν 6λα αυτd,, τζo{lπτζobπ απρ6-
οκλητoι και oι oυμβουλατ6ρoι των Bρυξελλcilν

μαg κoυβαληθηκαν να μαζ βdλoυν oειρd στα oι-
κoνoμικd. Mε αυτοfg ιδι6τρoπε μπλθξαμε. Kαι
θα βρor1με γερ6 μπελιd' Δεν τoυg βλ6πει9 πoυ

μαq 1cbθηκαν oτην καλη την κdμαρη (υπoυργεiα)
και δεν λεν να βγdλoυν τoν λαιμ6 τoυg. Mαq ου-

μπεριφ6ρoνται €τoι και με τ6oη ταπεiνωoη γιατi
βρηκαν κcilλoυg μαλακofq oτην φρ6oκια κυβ6ρ-
νηση τoυ Γιωργdκη 61ι μ6νο 16oτηκαν αλλ& τον
τoυρλcbνουν στoν πd,oα fνα. Aπ'6λα ταπαpαπα-
νω ιδι6τρoπε φοβd,μαι μηπωg μαg βρει κdνα τα-

ξερdτι oαν αυτ6 που βρηκε τoυζ πατερ&δεq μαg
μετd τoν π6λεμo του Σαρd,ντα απ'τoν αεiμνηoτo
Σβιbλο, 6ταν 6να πρωιν6 αTτ' τo ραδι6φωνo, με
oτεντ6ρεια φωνη, εξηγγειλε 6τι (Eλληνiδεg'Eλ-
)ηνεζ oημειcboατε X) το κρdτog μαq πτcbxυνε δεν
υπd,ρ1ει ofτε odλιo κατd την επiκαιρη oημερινη

φραoεολογiα του υπoυργοri Λοβ6ρδoυ. Kdψ-
τε 6λεq τιqπαΧι6c, δρα1μ6q, απ6 oημερα κυκλo-

φoρoriν καινοfριεq. Eiναι να μην λαμαρνι6oαι
6ταν τα θυμι6oαι αυτd; Ιδι6τροπε εioαι xρ6νια
στo κoυρμπ6τι και ξ6ρει9 πι6τερα απ6 εμ6να την
θoλοriρα που r11ω εκ των ανηoυ1ιιilν θ6λω oη-

μερα να μoυ ρiξειq την δικιd, oου πρ6ταση στo
τpαπΕζl'γιατi εκτ69 τοfτoυ κατ61oυμαι απ6 μεγd-
λo προβληματιoμ6. Nα τ'αφηoω oτην μπdγκα
φοβdμαι μην μαζ προκ5ψει καν6ναq καινoriργιoq
Σβcbλοq και dντε φτoυ καt απ6 την αρχη. Nα τα
τραβηξω καt να πdρω καν6να απαρταμ6ντo φo-

βdμαι αυτ6ν τoν Koζανiτη πoυ με τιζ φoρoλoγiεq
θdλει να μαq αφανioει 6λα τα ακiνητα. Kατ6ληξα
να πd,ρω καν6ναν μπαμoi μια καt 61ω κdνει τoν

γι6 μoυ ν6o αγρ6τη. Στo κ6τω κdτω τηζ γραφηζ
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δεν €1ω να 1doω τiπoτα, η γηζ oriτε τριilει οιiτε
πiνει ofτε δανεικd δiδει. Ιδι6τ ρoπε πρtπει να σε
κotiραoα. Mε αυτd εγril μπiτιoα.

-Σriντροφε T6oη εγcil δεν θα oε αντραλiσω με
ακαταλαβioτικεg αναλδoειg, oυνθ6oει9, πρoβλ6-
ψειζ και προτdoειq. Eγcil θα oε ιoτoρηoω μερικ6
απ' αυτd, πoυ oυν6βηoαν κατ6 καιρofq oτηv Eλ-
λαδiτoα μαg. Eξdλλoυ €1ουμε τα 1ρoν6κια μαζ
επoμ6νω9 τα μdτια μαζ και τα αυτι0 μαq και εi-
δαν και d'κoυoαν πολλ6. Απ'τιg αφηγηoειg των
πατερ6δων μαζ Kαι των ν6νηδων oυκ ολiγα. Απ6
δε τα γραφ6μενα 61oυμε πληρ6oτερη ενημ6ρωoη
για την ιoτορικη διαδρoμη τoυ λαori μαq. Σf-
vτρoφε μην φoβdoαι απ6 τiπoτα και για τiπoτα'
'oλα αυτd που oυμβαiνουν oημερα εiναι φοβ6ρε9
και μοιdζουν με καλoκαιριvη μπ6ρα, θoρυβιilδη
μεν αλλd μικρd,g διdρκειαg. Πρ6oε1ε μην κd-
νειg καμιd xαζιd βιαoτικη κtνηoη πoυ αργ6τερα
θα 1τυπdg τo κεφdλι ooυ. Σriντροφε T6oη μ6-
1ρι τcbρα ooυ κατ6γραΨα τo θεωρητικ6 μ6ρog.
Απ6 εδcb και κd,τω θα μπofμε στα πραγματικd
και θ6λω να βdλειg αυτi. Σriντροφε o' αυτην την
κ61η που λ6γεται Eλλdq oτo διdβα τηζ και πo1oζ
δεν την περπdτηoε και πoιoζ πολιτιoμ69 δεν π6-

ραoε απ6 πdνω τηq. Για να oε πεioω 6να μ6νο
61ω vα σoυ πω. oτι oε αυτην την λεκdνη τηg Mε-
oογεioυ μ6xρι την Mεooπoταμiα (Ιρdκ & Aφγα-
νιoτ&ν) κατoiκηoαν και 1dθηκαν 1ιλιdδεg εθν6-
τητεζ. Σcbθηκαν μ6νo δrio εμεiq και oι Eβραioι.
Λεq αυτ6 να εivαι τυ1αiο; 'H γλυτιboαμε γιατi ο
λα6q μαq ητo πρoικιoμ6νο9 με γερd γoνiδια με
φθξη, οξriνoα και με γλcΙlooα την πλoυoι6τερη
απ' 6λoν τov ντoυνιd'. Θα ξεκινηoω με την νε6-
τερη lστoρiα και απ6 την επoγi1πoυ κυβ6ρνηoε
την Eλλαδiτoα μαg ο ooφ69 Xαρiλαoq Tρικοri-
πηζ' o αεiμνηoτoc, ειxε παραλd,βει την Eλλαδi-
τσα μαζ oε απ6γvωoη καt oικoνoμικη 1ρεoκοπiα.
Eixε 6μω9 το μεγαλεio μ6oα oτo κοινoβoιiλιo να
πει τo ιoτoρικ6 <Tιg πταiει>>, τo <<δυoτυ1cilg επτω-
1ειioαμε> και τo ελπιδoφ6ρo πoυ 6πλιoε τoν λα6
τoυ τo <<εφ6ooν αι ψυ1αi ημd)ν εiναι καθαραi και
oτo β&θοg υπaρyει, εΧπigτiπoτα δεν απωλ6oθη>.

-Tι εivαι αυτd, πoυ μoυ λεg ιδι6τρoπε. Tα τ6τε
61ουν καμιd o1doη με τα oημερινd; Mε το φα-
νdρι τoυ Διoγwη να ψdξειg δεv θα βρειg ofτε μια
ψυ1η καθαρη μ6oα o'αυτηι, την διεφθαρμεvη
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και εμπλεκoμ6νη κoινωνiα μαg.

-Mην βιdζεoαι, αυτd τα oικονoμικd αδι€ξoδα
επ6λυoε o κυβερνητηg Tρικοιiπηζ με 6ναν λα6
80Υo γεaηγοκτηνoτρ6φoυζ και μdλιoτα αναλφd-
βητουg, με δυo τdξειg oτo δημoτικ6. Mε αυτorig
τoυζ γεωργorig με τα γoυρoυνοτo6ρου1α oτα
πoδ6ρια και τoυζ κτηνoτρ6φoυζ πoυ dλλαζαv
βρακi κdθε 6ξι μηνεg 6κανε θαriματα χωρisoργα-
νωμ6να λογιoτηρια με λdπτoπg και ιvτερνθτ και
FΙarγard. Tα τ6τε λoγιoτηρια πoυ λoγαριdζoνταv
ο λα69 μαg ηταν ταyαoαπ6γαρτα με 6ργανα και
μθτρo μετρηoεωg για τα oτερεd (καλαμπ6κια,
oτdρια και 6oπρια) τoν γκαζοτενεκ6 (κofτλα) για
δε τo γdλα το αραμποιiσι, την β6ργα τηg γλiτoαq
6που εκεi xdραζαν γραμμ€ζ oε κoυτd.κια με τoν
μπατo6λα κατα1ωρcilνταζ τα ημερηoια καρδdρια
πoυ παρfδιδαv oτoν γαλατd. Mε αυτd υπ6 μdληg
λoγαριdζoνταν και πληρcbνοvταν oι γεωργoi μαg
και κτηνoτρ6φoι. Mε αυτ6ν τoν αναλφdβητo λα6
και με τεγvολογiα τo 1αoαπ61αρτo, τoν γκαζoτε-
νεκ€ και το αραμποr1oι, o oοφ69 Tρικoιiπηg 6κανε
κρdτog, oργdνωοε διoiκηoη Kαι πραγματoπoiηoε
θργα μεγdλα 6πωq τoν ιoθμ6 τηg Koρiνθoυ, τoυζ
oιδηροδρ6μoυ9 τρυπc[lνταg ταΑγραφα με καoμd-
δεq και φτυd,ρια. Δι6τι oε αυτ6ν τoν νoικoκυρεμ6-
νο λα6 o ηγ6τη9 εi1ε δcΙloει 1αμ6γελο και ελπiδα.
Γιανα π6oει με τα μο6τρα στην παραγωγη, αλλd
τoν εiγε μd,θει να ξoδεriει λιγ6τερα απ' αυτd, πoυ
παρηγαγε φτιdνoνταq oυγ1ρ6νωq και τo κιμ6ρι
τoυ, τα d,oπρα γρ6oια για μαrlρεq μ6ρεg.

Mε τoν iδιο λα6 ηρθε η oυν61εια με τoν Bενι-
ζ6λo τοv μ6γα' Bαλκαvικoi π6λεμoι τoυ '12 και
τoυ '13 με την ιδιοφυiα τoυ και την διπλωματι-
κ6τητ6 του απ6 μια oταξιd τρdνεψε την Eλλα-
δiτoα μαg απ6 τoυg Kηπoυg μ6xρι τo Tαiναρo
Kαι αν δεν τoν πρ6διδαν oι δηθεν oriμμα1οι μαg,
θα πραγματoπoιotioε τo μι1γα 6νειρo τηg φυληg
μαq φτιdνονταg την Eλλdδα των δrio ηπεiρων
και των π(:ντε θαλαοocbν. Xrilρια πoυ δ61θηκε,
πρooτdτευσε και απoκατ6oτηoε δrio εκατομμf-
ρια αδελφοrig πρ6oφυγεζ πoυ μαg ηρθαν απ6 την
μ1κρασιατ1κη καταoτρoφη. Tfλoq μετd τo 1950,
r5oτερα απ6 τoν π6λεμo τoυ '40 και τον εμφf-
λιo που κρdτηoε μια δεκαετiα και δεv εi1ε μεiνει
τiπoτα 6ρθιo ηρθε o τoιγκοriναρog Kαραμαvληg.
'Εδωοε και αυτ69 ελπiδα και για μια ακ6μα φoρd



ανασκoυμπιbθηκε γερ6 ο λα69 μαg και κτioτη-
καν φ6μπρικε9, ποτioτηκαν κdμπoι ξερικοi πoυ
πoλλαπλαoiαoαν τιg παραγωγ69 oε πoo6τητα oε
πoι6τητα και πoικιλiεg απ6 π6ρoυ9 τoυ λαof και
oυ1i απ6 προγρdμματα Nτελ6ρ. Επιπρooθ6τω9

μαq 6ριξε και στην θdλαooα τηg Eυρcilπηζ να κo-
λυμπηooυμε' Toν oυooωρευμ6νo αυτ6 πλofτο
τoυ τσιγκoriναρου Kαραμανξ ηρθε η oειρ& τoυ
Αντρ6α πoυ τov μοiραoε απλ61ερα στην εργατt-
κη τd,ξη και 6τoι αν6βαoε αρκετ& τo βιoτικ6 επi-
πεδo τoυ λαori μαg.

-Ωραiα και λεπτoμερειακd και ελπιδoφ6ρα
περι6γραψεζ την τ6τε διαδρoμη μαζ. Σημερα
ιδι6τρoπε πια πρooπτικη να xαρdξειg, πoυ η κoι-
νωviα μαg o λα6q μαζ Kαι η εξουoiα 61ει καταλη-

φθεi απ6 Γιαγκοriλαδεg; (\oτ6q) Πoια πρooπτι-
κη να γαραξεtg με αυτην την νεoλαiα που βρηκε
τρi1α oτην δουλειd τηζ παραγωγηg και ειδικd
oτην αγροτικη. Ψdpει μ6νο την oιγoυρι& τoυ
δημοoioυ πoυ αν δεν εixαμε τουq Aλβανorig θα

μαg 6τρωγαν τα oκληκια. Δυoτυ1cbg η νεoλαiα

μαq ιδι6τροπε ψd1vει να βολευτεi oτo δημ6oιo
κορβανd,, 6xι για να παρdγει αλλd να ρα1ατ6ψει.
Πηγεg οε καν6να μανdβικο να ψωνioειq για να
δειq τι γiνεται; 'oλα τα ζαρζαβατικd ξ6να ειoαγ6-

μενα και μd,λιoτα απ6yωρεg ανεπτυγμ6νε9 6πωq
Ιταλiα, Ιoπανiα, Γαλλiα, Γερμανiα. Ιδι6τροπε

για να oυμμαζευτoriμε και γ1α να γλυτcilooυμε
απ'τoυg Γιαγκοr1λαδεg και γ1α να oτρcbooυμε αυ-
την την διεφθαρμ6νη κoινωνiα μαq εvαg τρ6πoq
υπαργει' Nα αναoκουμπωθεi ο Πdγκαλoζ και
να τoυζ περιλdβει στα κoντoπλεriρια με 6να κo-
νταν6κι κρανiτικo μ61ρι να πουν ντotiρι, αυτotig
τουg oυμβουλατ6ρoυζ τoυ Xdρβαρντ ντ6πιoυ9
και ξ6νουq πoυ 1ωρig να κoκκινiζουν μαq περι-

γελofν ακ6μη και oημερα λα6 και κυβερνητεg
6τι μπορoliμε να ζοf με με δανεικd. Αυτοrig τoυq

oυμβουλατ6ρoυq πoυ τo χρ6oζ το 6φταoαν oτα
300 διg ευριb και αντiνα τo ελαττιilοουν τo 6ριξαν
oτoν εtiκολo πρoσωπικ6 πλoυτιoμ6 και στo πωζ
θα καμακιbσoυν νεαρ69 μακρομπo6τεq. Δυoτυ-

xcΙlg ιδι6τρoπε για τo oικoνoμικ6 ξε1αρβ&λωμα
με τηv oημερινη τεxvoλογiα πoυ oιiτε π6oα μαg
κλ6βουν οδτε τo πιbq τα κλ6βoυν otiτε που ακoυ-

μπoriν τα κλεψιμ6ικα υπd,ρxει λfoη. Mετd τo κα-
θd,ριoμα τηq κ6πρoυ τoυ Aυγεioυ (oυμβουλατιil-

ροι) απ'τα υπoυργεiα και υπηρεoiεg, ο Πdγκαλοg
αg π6ρει oβdρνα τα κτηνoτρoφικ& 1ωριd απ'τα
Tζoυμ6ρκα μ6xρι τη Γρdμουoτα και τα γεωργικd
τηg Θεooαλiαg απ'τo Mακρι1ιilρι μ61ρι τη Φα-
λ6νη. Ε,κεi oiγουρα θα βρει μπ6λικου9 γκαζoτε-
νεκ6δε9 και αραμπorioια. Αφori τα φορτcbσει στη

μαoiνα τoυ να τα μoιρd,οει oε 6λα τα υπoυργεiα
και τιζ υπηρεoiεq. Υπapyει ελπiq ιδι6τρoπε αυτd
τα αραμπotioια και oι γκαζοτενεκ6δε9 να εiναι η
λr5oη μαq, δι6τι αυτoi θα εiναι πηγαioι, θα εiναι
πατριcilτεq &φθαρτοι τiμιoι, δiκαιoι, εργατικοi,
παραγωγικοi και πρoπdντων ανιδιoτελεig.

-Σriντρoφε Τd,oη, αν κα1 πηγαμε πoΧΧα yp6-
νια πioω, θα oυμφωνηoω oε 6λα. Eλπiζω και
πoντdρω πωζ η τιμι6τη9 αυτιbν θα διεγεiρει τo

φιλ6τιμo τoυ λαοf μαζ και θα τoν oδηγηoει για
μια ακ6μη φορd οτην μdχη τηζ παραγωγηq και
τηζ πρoκoπηg. Eμεig β6βαια δεν θα oταθoriμε με
oταυρωμ6να τα 16ρια' Θα αγωνιoτο6με και θα

παλ6ψουμε για μια πρoκομμ6νη και δικαι6τερη
κoινωνiα 6ντα9 καλοi και αφoσιωμενοι μαθητfg
τoυ μεγdλου δ&oκαλoυ και πατ6ρα των αναρχ1-

κrbν Φιoντ6ρ Mπακοliνιν. Αυτ69 πoυ μαζ κατ6-

γραΨε 6τι δiκαια κoινωνiα μπορoriμε να κdνουμε

μ6νον 6ταν εiμαoτε 6λοι iooι oτην παιδεiα, 6λoι
στην παραγωγη και δiκαια κατανομη τoυ παρα-

γ6μενoυ πλofτoυ.
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AπoκατασΓαση & Eπαvαxρηση
Kατoικ[αg Kαι Σησαμoτριβε(oυ ToU "Mακη"

ΣΤH ΓEΦYPΑ κMΠATΑNIA) THΣ NAOYΣAΣ

τηg Aιxατεq(vηE Δ. Xατζηνι6τα
Αρμτ6κτoνα Mη1ανικοri- Αναoτηλcilτριαq

Σε ειδικη εκδηλcοoη oτιE Ι3/2/20Ι0, παρoυolα πληθoυq κ6αμoυ' 6yινε η παραδooη-παραλαβη του
δlατηρητtoυ κτιρ[ου τoυ Σηoαμοτριβεlου "Mακη'', απ6 τo Δημο Nαουoαq oτον'oμιλο "Γενlτoαρoι και
Mπo6λεg'' ' o δημαρyοq κ. Καραμπατζ69, παραδlδoνταg το κτ[ριο εξtφραoε την tΚανoπolηoη τoυ επειδη

με την oλοκληρωoη των ερyασιcbν ocbθηκε iνα αζι6λoyo αρχιτεκτoνικδ κτfριo, δεμtνo με την πλoδolα
ιoτoρlα καl παραδooη τηg Nαουoαg. Αναφ!ρθηκε oτιq ερyαolεq πoυ tyιναν και αφoδ ευyαρfoτηoε δλου 

-c

τουg oυντελεoτ6q, παρ[δcοoε oυμβολrκατο κλειδ[ τoυ κτιρ[ου oτον πρ6εδρo του oμiλoυ κ. Γ Zαyαριαδη'
o oπο[οg με τη oειρα τoυ στην ομιλ[α τoυ τδνπε δτι κ ...oημερα ε[ναι μια ξεycορloτη ημ!ρα yια το oδλ-
λοyo' ο oπο[ο -ζ oτεyαζεται πλξoν oε tνα κτ[ριο ανταζn τoυ ιστoριΚoil εθfμoυ πoυ εΚπρoσωπε[y.

To κτiριo βρiοκεται oτην περιo1η.oΥ Ι;N:Υ|- κα1 oυμφωνα με τα μoρφoλογικd τoυ χαρακτηρι-
ταμ6ρφωoη9 τηg Ndουσαζ, επi τηg oδoυ Xρη- oτικα ανηκει oτη δε6τερη περiοδo ανoικοδ6μη-
oτoυ Περδικdρη Ι4, κτιoμ6νο πdνω oτη.ν6τια σηg τηζ π6λη9 1880 με |920' Απ6 τη xρoνoλoγiα
κοiτη τoυ πoταμof Aρdπιτoα, δiπλα oτη γ6φυρα 1905πουβρθθηκεφιλοτε1vημθνηoτoβoτoαλωτ6
Mπατdνια. Αποτελεi τυπικ6 δεiγμα τηg παραδο- δdπεδo τηg ειo6δoυ γvωρiζoυμε τo 6τo9 τηζ απo-
oιακηg λαtκηg αρχιτεκτoνικηg τηg Mακεδονiαq,
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Η β6ρεια ιiψη απιi τη γ6φυρα <μπατd'νια,

περdτωσηζ τoυ κτiσματoζ. Γνωριζουμε επiσηζ κcilν, αλλαγcbν και τρoπoπoιησεων, καταγραφη

6τι καταoκευαoθηκε απ6 ντ6πιου9 μαoτ6ρoυ9 υλικιbν, ζημιcbν και φθoρcbν, αξιoλ6γηση τoυ

με πρωτομd,oτορα τoν Tριiφωνα MπdTτoη. Toν δoμικoli oυoτηματoζ και τoυ τρ6πoυ μεταφoρdg
Ιor1νιo τoυ 1999, με Yπουργικη Απ6φαoη (ΦEK των φoρτiων).
L305lΒ124-6-99)' 1αρακτηρioτηκε ωζ ιστoρι-
κ6 διατηρητ6ο μνημεiο, με τoν τε1νολoγικ6 τoυ
εξοπλιoμ6 που 6ωq τ6τε oωζ6ταν στo ιo6γει6
τoυ, 6πoυ ηταν και η λειτoυργiα του σησαμoτρι-

βεiου. To 2000 πoυληθηκε oτον oμιλo για την
πρooταoiα και πρoβολη του εθiμου <Γενiτoαρoι
και Mπo6λεζ), σημεριν6 ιδιoκτητη, απ6 τιg κλη-

ρον6μoυ9 των αρχlκιbν ιδιοκτητιilν Αναoταoiα
ξιαwiδου τηq Kλημεντiνηg και τoυ Δημητρiου
Mdκη και Ιωd,wα Mdντoιoυ τηg Kλεοπd,τραζ και
του Δημητρiου Σιofγγαρη.

H μελθτη που εκπονηθηκε περιλαμβdνει:

1.Tεκμηρiωση τoυ μνημεioυ (Ιoτoρικd oτοι-

1εiα και πολεοδομικη oργd,νωoη τηζ π6ληq, τo
κτiριo oε οx6oη με την περιo1η, γεωμετρικη και
φωτoγραφικη αποτfπωση, Kαταγραφη προoθη-

2. Επεξεpγαoiα των οτοι1εiων (Αρ1ιτεκτo-
νικη ανdλυση τηζ υπd,ρ1oυoαg κατdoταoηζ και
πρooδιοριoμ6g των οικοδομικcbν φd,oεων, διd-

γVωση των αιτιcbν τηg παθoλογiαg και αξιολ6-

γηση τηζ oτατικηg ικαν6τητα9 του κτιρioυ oτην
υφιoτd,μενη κατdoταoη, εκτiμηoη τηq θκταoηg
των απαιτoιiμενων επεμβdoεων).

3. Πρ6ταoη απoκατιiστασηg (Διερεfνη-
ση των αναγκcbν τηq ν6α9 χρησηζ oε oυνδυαoμ6

με τιζ αρχθζ διατηρηoηg και απoκατdoταoηq και
ληψη απoφdoεων για τιζ απαραiτητεζ κατασκευ-
αoτικ6q επεμβ6οει9 με oτ61o τη oυν6μoη τηζ

βιωoιμ6τηταζ τoυ κτιρioυ και την αν6κτηoη τηq

λειτoυργικ6τηταg του).

Περιγραφη

Tο κτioμα oυνoλικof εμβαδοf 404 τψ εiναι πρι-
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σματ1κηζ κατoψηζ, στεvoμετωπo ωζ
πρoζ τo δρ6μo, με τρειζ ελεfθερεg
πλευρθg και εξελioσεται σε τρειζ
oτdθμεg με εσωτερικη ξιiλwη oκd-
λα, ενcb oτεγdζεται με ξfλινη τρiρι
μη oτ6γη, κεραμ6oκεπη με βυζαντι
νd κεραμiδια. Στην πρ6oοψη τoυ τo
κτioμα εiναι τριιbρoφo ενιil απ6 την
πioω 6ψη φαiνεται διcilρoφo, αφor1

τo πioω τμημα τoυ εiναι κτιoμ6νo
πdνω oτo βρdxo με o1εδ6ν τρiα
μ6τρα υψομετρικη διαφoρd' Eiναι
κατασκευαoμ6vο, ωζ τιζ δr1o πριilτεq
oτdθμεq, περιμετρικ0 με εμφανη φ6-

νεiq επioηg οριζ6ντιεq ξυλοδεoι6q
απ6 καoτανιd. Eoωτερικd, ακoλoυ-
θεi την τυπoλoγiα των κατοικιcbv
τηg επομq τoυ, με μια oειρd απ6
υπooτυλcbματα απ6 ξriλo καoτανι69
πoυ oτηρiζoυν κεντρικd τιg δοκoriq
απ6 το iδιo υλικ6 οι oποiεg, στηριγ-

μεvεt και στιζ περιμετρικ69 λιθοδo-

μ6q oμματiζουν τoυg ορ6φoυg.

Στο ιo6γειo oτεγαζ6ταν πρατη-

ριo των προT6ντων τoυ oηoαμιo6
Kαι τo πρoβιoμηxανικ6 εργαοτηριο
επεξεργαoiαζ σησαμιοti, ενcil οτο
μεοoπ6τωμα ηταν αποθηκευτικ69

xcbρoζ καθrilg και η 1ειμωνιdτικη
κdμαρη πoυ λειτoυργorioε κα1 ωζ

ξενιbναq. Η τρiτη oτι1θμη, 6πoυ
oτεγαζ6ταν η κυρiωq κατoικiα, εi-
ναι κατασκευαoμ6νη με ξυλ6πηκτη τοιxοπoιiα
απoτελοriμενη απ6 ξιiλιvo oκελετ6 και πληρωoη
απ6 αpyΕq λiθoυg και λdoπη, επι1ριoμθνη με πη-
λoκoνiαμα και λεπτη oτριboη αoβεoτoκονιd,μα-
τoq. Στον 6ρoφo αυτ6 oυναντοιiμε ξriλιvη ψευδo-
ρoφη (oε αντiθεoη με τoυg πιo κdτω oρ6φoυq),
και υπdρ1ουν πoλλd, παρd,θυρα διαoτdoεων
1.00x1.90m με ξfλινα ανωoειρ6μενα κουφιilμα-
τα με καitια, και εξωτερικθg oιδερι69 πoυ πoικi-
λoυν απ6 6ψη oε 6ψη.

Η εoι'lτερικη ξfλινη oκdλα καταληγει oτην
κn'τρικη oαi'α και τo διαμηκη διdδρoμο o oπoi-
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οq οδηγεi στoυζ εξciloτεg τηg πρ6ooψη9 και πioω
6ψηg. Στιq τ6ooεριq γωνiεg του oρ6φoυ βρioκo-
νται oι κ0μαρεg, ενιil oτη ν6τια πλευρ6, κατd, αντι-
oτοι1iα με τη odλα, υπηρ1ε αρμκd ημιυπαiθριοg
oτεγαoμενoζ χ6ρoζ (λιακωτ6), που στη δεriτερη
κατασκευαoτικη φdoη τoυ κτιρioυ κλεioτηκε για
να oτεγdoει την κoυζiνα και βοηθητικ6 1cbρο. Στη

βoρειoανατολικη γωνiα oμματiζεται πρισματι-
κη πρoεξομ, τo παραδooιακ6 oα1vιoi, ενcb oτην
ανατολιΦ και τη δυτικη πλευρd θ1ει εξcΙloτεg.

Η πλdγια 6ψη τoυ 61ει β6ρειo προoανατoλι-
oμ6 και εiναι oε dμεoη γειτviαoη με τηγ απ6τo-

μη ν6τια κοiτη τηq Aρdπιτoαg. Στo oημεio αυτ6

Η π[οο'i 6ι}η πριν xαι μετd' την απoxατι1,oταοη



βρioκoνται και τα ερεiπια τηq λιθοδoμηg
εν6q 1αμηλ6τερου πρooκτioματoζ που
oτ6γαζε τον υδρ6μυλο τoυ σησαμoτρι-

βεioυ' Eδcb oιbζονται oι αγωγoi που oδη-

γοrioαν το νερ6 oτoν υδρ6μυλο καθcbg

και ο εξοπλιομ6q του 6πω9 oι φτερωτ6q,
τμηματα οπ6 τιq μυλ6πετρεq κτλ.

To κτiριο 6μεινε ακατoiκητo για αρ-
κετd xρ6νια. H παθολoγiα τoυ κτιρi-
oυ πρoκληθηκε απ6 τη διειοδrioυoα
oε αυτ6 υγραoiα (6μβρια riδατα, κλπ),
oτην 6λλειψη oυντηρηoηg τoυ, oτη φθο-
ρd τoυ xρ6νoυ, αλλd και oτιq νε6τερε9
επεμβ&oειq. Ειδικ6τερα, οι λιθοδoμ69
παρουoiαζαν τoπικd πρoβληματα λ6γω

1αλdρωοηg των αρμcbν, ενcil τα ξfλινα
oτoι1εiα (κoλcbνεq- δoκdρια- πατ6ξυλα-

ξυλ6τοι1oι- κουφcilματα) παρoυoiαζαν

μεγαλ6τερα προβληματα λ6γω φθoρdq.
T6λοg, η ξr5λινη oτ6γη ηταν ιδιαiτερα
πρoβληματικη λ6γω τηζ πρoχειρ6τηταq
τηζ κατασκευηg τηg'

Eπεμβιiοειg αποκατιioταoη g-επανf -

χρησηg

Tο 6ργo εtxε ωq αντικεiμενo τη συ-
ντηρηoη-αποκατd,οταση και την επανd-

χρηση του κυρiωg κτιρiου, αλλd και την
ανακατασκευη oτη β6ρεια πλευρ&, τoυ
πρoοκτfoματog πoυ oτ6γαζε τον υδρ6-

μυλo τoυ σησαμοτριβεioυ. Mε βdoη τα
itrvη τηζ τoιxοπoιiαg πoυ 61oυν απoμεiνει
αλλd και παλιdg φωτογραφiεq τo κτiριo θα ανακα-
τασκευαστεi, με περιμετρικ6q τοι1οποιiεg απ6 λα-

ξευτ6 πωρ6λιθo και oριζ6ντιεq ξυλoδεoι6q και με
δiρριμη ξriλινη oτ6γη πdνω oτα ixvη που 6xoυν
απoμεiνει oτη β6ρεια τοι1οποιiα τηg κατοικiαq
6πoυ εφdπτoνταν. Στο 1cilρo αυτ6 θα oυντηρηθεi
o μη1ανoλoγικ69 εξoπλιoμ6q και θα καταοκευα-
oτεi ξriλινο δdπεδο ιboτε να φιλοξενηoει τo xcbρo
διδαoκαλiαg xoρoti και πρoετoιμαoiαg των ν6ων

μελc[lν του oμtλoυ.

Eiναι πdντoτε δrioκολη η 6νταξη ν6ων xρη-
σεων στoυg 1cbρουq εν69 διατηρητ6ου κτιρiου,
τ6oο ιδεoλογικd 6oo και πρακτικd. H 1ωρoθ6τη-
ση των ν6ων λειτoυργιιbν 6γινε μετft απ6 πολf

απoxατι1,oταoη

oκ6ψη και η h5oη πoυ πρoτ6θηκε 61ει γvcbμoνα
τo oεβαoμ6 τηq εξωτερικηg μορφoλoγiαg και τηζ
εoωτερικηg τυπολογiαq τoυ κτιρioυ. Πρoτdθηκε
λoιπ6ν η διατηρηoη των αυθεντικcilν δoμικcbν
oτoι1εiων τoυ κτιρioυ και 6γιναν 6οο τo δυνατ6ν

μικρ6τερεq επεμβd,oειg με τρ6πο που αυτfg να
εiναι απoλιiτωζ αναστρfψιμεg και να υποδεικvri-
ουν την αρ1ικη κατdoταoη του 1cbρου @.x'xpη-
ση γυΨoσανiδων για την κατασκευη των WC).
'Eτoι παραμ€νει oτη θ6oη τoυ τo κεντρικ6 ξriλινo
πλαioιo και συντηρεiται, ενcΙl παρdλληλα με αυτ6
τoποθετηθηκε μεταλλικ69 oκελετ69 o oπoiog κα-
ταoκευdoτηκε αυτoφερ6μενo9, χωρiζ να επιβα-

ρfνει τoν πfτρινο φ6ρoντα oργανιoμ6 τoυ κτιρi-
oυ και εiναι απ6λυτα αναoτρ6ψιμoζ. Mε βdoη τιg

Tμriμα τo(1oυ με τξιixι χατα τιE εργαo(εg ενio1υoηg xαι μιετd' την
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παραπdνω σκ6ψειg πρoταθηκαν
τα παρακατω:

o 1rilροq τoυ ιοoγεtoυ τoυ
κυρiωg κτioματοg, πoυ oτ6γαζε
oτo παρελθ6ν τη λειτουργiα τoυ
σησαμoτριβεioυ, θα μετατραπεi
oε εκθεoιακ61cbρο τoυ iδιoυ του

μη1ανoλoγικοιi εξoπλιoμori και
των εγκαταoτdoεων. Στο μικρ6
1cilρo τoυ παλιοri πωλητηρiου
των προT6ντων τoυ oηoαμιo6,
θα λειτoυργηoει χcbροζ πληρo-

φoριcbν αλλd και πcbληoηg ανα-

μνηoτικcbν τηζ πoλιτιoμικηg
κληρονoμιdζ τηζ π6ληq. Eδcb
δημιoυργηθηKε και μια μικρη
τoυαλ6τα για την εξυπηρ6τηoη
των επισκεπτων'

πλευρα τoυ εσωτερικoυ του εργαoτηρioυ επεκτα-
Tο μεοoπιiτωμα λειτoυργoriσε ωζ βοηθητι- θηκε με ειδικ6 γυdλινo δdπεδo επdvω oε μεταλ-κ6q- απoθηκευτικ6q χιbρoζ τoυ εργαστηρioυ^oη- λικ6 oκελετ6, ιboτε να εξυπηρετεi τιg ανdγκεg

oαμιori' Στo xcbρο αυτ6 θα λειτoυργηoει αiθoυ- 
1cbρου τηg λειτoυργiαg τoυ, αλλd ταυτ6χρoνα να

σα συγκεντριiloεων και 1oρoδιδαoκαλiαg' για 6υμ(ζει την αρ1ικη κατdoταoη, πετυ1αiνoνταg την
τιg πρ6βεq και την πρoετoιμασiα των μελιbν τoυ o,..,*η ενοπoiηoη τoυ 1cbρου με τη oτdθμη τoυομiλoυ' ιooγεioυ. Στo νoτιοανατoλικ6 δωμdτιo τηq πρ6oo-

Tο μεoοπdτωμα διατηρεi τo xαρακτηρα τoυ ωζ Ψηζ θα φιλoξενηθεi ιματιοθηκη-βεoτιdριο με τιζ
πατapl" απ6 την πλευρ6 τηg ειo6δου, ενιb απ6 την παραδooιακfg oτoλ69 του εθiμου, ενιil ακριβcbg δi-

πλα δημιoυργηθηκε και
μια μικρη τoυαλdτα για
την εξυπηρ6τηoη των

1oρευτιbν.

Στοv 6ρoφο1 6πoυ oτε-

γαζ6ταν η κατοικiα τηq

οικoγενειαg Mdκη, τoυ
αρμκori ιδιοκτητη, δεν
6γινε καμiα αλλαγη δι-
αρρfθμιoηg των 1cbρων.
Στo 1cbρo τηg κεντρικηg
odλαg και τoυ βoρειo-
ανατoλικof δωματioυ
πoυ γειτνιdζει με αυτη
και απoτελεi πρoεξo1η
(oαpιoi) θα λειτoυργη-
oει 1cbρoq oυνdντηoηg,
εντευκτη ριo- αναψυκτη -

ριo για τα μ6λη του oμi-
λoυ. o χcbρoζ τηζ κoυ-

To τξιixι τη< xd'μαραg τoυ μεσoπατι6ματo_<

Τo oι1oτημα ενiο1υοηg το:ν φορ6ο:ν με oιδηρozαταoi,"ευη
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ζiναq παραμ6νει με την iδια λειτoυργiα:: :

για τιζ αναγκεq τoυ αvαΨυκτηρiου. εvιi-l

oτo βoηθητικ61cilρo δiπλα oτην κoυζiνα
εγκαταoταθηκαν τoυαλ6τεq. To ακρι-, ,,, ,

βιilg διπλαν6 νοτιοανατoλικ6 δωμdτιoll

με τo τζdκι θα λειτουργηoει ωq xιbροq,,.............,

oυoκεψηq του διοικητικοδ oυμβoυλioυ
τoυ oμiλου. Στo μικρ6 βoρειοδυτικ6 δω-: 

-

μdτιo θα φιλoξενηθεi το αρ1εio-β
θηκη και ηλεκτρoνικoi υπoλογιoτ69 γ
τα νεαρd μ6\ του ομiλου και τ6λo9
νοτιoδυτικ6 δωμdτιo θα φιλoξενηoει
αναγκεg τηζ γραμματεiαq τoυ oμiλoυ.

Eνiο1υoη δομικιirν οτοι1εiων

Ανdλoγα με την παθολογiα και τ

φθoρ69 των διαφoρετικιbν δoμικιbν
oτoι1εiων πραγματoπoιηθηκαν oι ακ6-
λoυθεg επεμβdoειg: Eνio1υoη τηg θεμελiωoηq
τμηματικd,, ανακατασκευη τηq πioω 6ψη9 και
ενio1υοη των υπoλοiπων λιθοδoμιbν με εν6ματα.
'Eλεγxοq και αντικατdoταoη. 6πoυ θεωρηθηκε
απαραiτητo, τμημd,των των ξfλι
νων δικτυωμ6των των περιμετρι-
κcbν τoατμdδων και τoπoθ6τηoη
oυνθετικo6 πoλυμεροr1g πλ6γμα-
τοg ενio1υσηζ των εξωτερικcbν
επι1ριoμ6των. Aνακαταoκευη
τηq oτ6γη9 και των κατεστραμ-

μενων ξfλινων δομικcbν oτoι1εi-
ων, ταβανιιilν, δαπ6δων και εξω-
τερικcbν κoυφωμdτων.

Συvτελεοτ6g του €ργου

H αρ1ιτεκτoνικη μελfτη εκ-
πoνηθηκε απ6 την Αικατερiνη
Xατζηνcbτα, η oτατικη απ6 τoν
Hλiα Περτξνiδη, η ηλεκτρoμη-
1ανoλογικη απ6 τoν Mερκorlρη
Mουτoικdπα, εν{i) o Aθαv. Aηγ-
γηg μελ6τησε και επιμεληθηκε
τιζ εγκαταoτd,oειg του πρoβιο-

μη1ανικor1 εργαoτηρioυ. Tο 6ργο
καταoκευd'oθηκε απ6 την κoινo-
πραξiα Α. Toαμητρoq- T. Θω-

μαTδηg & ΣΙA για τ1ζ oωoτικ69

re

Η z"εr,τριzr'i od,λα τoυ oρ6φoυ

επεμβαoει-c, με χρηματoδ6τηoη απ6 το Γ' KΠΣ,
και απ6 τηι, τεxvικη υπηρεoiα τoυ Δημου Ndου-
σαg με αυτεπιστασiα για την oλoκληρωoη του,

με χρηματoδ6τηοη απ6 τον πρoδπολoγιoμ6 τoυ
Δημου.

H oημερινij x{ρια 6ι|tη τoυ xτιρ(oυ
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Συvδεσμoq NαoUσα(ωv BoαrωVηq
,.Αγιoq Δημητριoq,,

'7. ffi 
g &ε::gssαrr*yτ βssαrαgx*eι:n

"'Lgiοs':]) erιιet riιl.s'' ιlf {Βο stοn'

Στιq αρ16g τoυ εικoστori αι. αρκετoi Nαουoαi-
oι dφηoαν την αγαπημ6νη τoυq γεν6τειρα για vα
πdνε oτιg Hνωμ6νεg Πολιτεiεq με 6νειρα για 6να
καλr1τερο μ6λλον. oι αιτiεg γι' αυτ6 το ταξiδι
oτην Aμερικη λiγo δι6φεραν απ6 εκεiνεg πoυ
oδηγηoαν εκεi dλλoυg μεταν6oτε9. Πολλoi θψα-

χvαν ανακoriφιoη απ6 την oικονομικη δυoπραγiα
τηg πατρiδαζ τoυζ, dλλoι προoπαθoιioαν να ξε-
φfγoυν απ6 τo λιμ6, γενικd η φτιil1εια ηταν πoυ
ιbθηoε πoλλorig μετανdoτεq να φriγουν 6ξω απ6

Mετιiφqαοη Σταυρoιjλα Mολιi βα

την πατρiδα τoυζ. Mερικoi πρooελκrioτηκαν εδcb

με oυμβ6λα1α με για δoυλειd πoυ πρoσφερ6ταv
απ6 ειδικoιig πρdκτορεg που στρατoλoγorioαν
πρooωπικ6.

'Hταν oυνηθιoμ6νο φαιν6μενο μικρfg oμdδεg
Nαoυoαiων να κdνουν τo μακρ6 και δfoκολο τα-

ξiδι oτιg Ηνωμ6νε9 Πολιτεtεq μαζi. Mεγαλδτερα
αγ6ρια oυ1νd βoηθorioαν ωq oυνοδοi τα μικρ6-
τερα αγ6ρια, πολλd απ6 τα oποiα ηταν μ6λι9 10

ετιbν. Για τoυg γεoφερμ6νου9 πoυ 6φταvαν χωρiζ
oικογ6νεια, μικρη παρηγοριd μπoροfοε να βρεθεi
στιg γειτoνιθg που κατοικofνταν απ6 oυμπατριc[l-
τεζ τoυζ. Eδril μπoρofoαν να μιλoriν oτη μητρικη
τoυg γλcbooα, vα αoκotiν τη θρηoκεiα τoυζ Kαι
να παiρνoυν μ€ροq oε πολιτιoτικ69 γιoρτ69 πoυ

βoηθorioαν στην ανακoriφιoη τηg μoναξιdg.

Για τoυg μετανdoτεg απ6 τη Ndoυoα τo <Kα-

φενεio> τoυ Σ6ραoλη €γινε ζωνταν6 oημεio oυ-
νdντηoηg, 6να d,νετο περιβdλλoν πoυ αναμφiβo-
λα τoυq θriμιζε τα Καφενεiα πioω oτη N6oυoα.

I
Ι,|l{
t*Itr

Tdταρτo ετrjοιο πLγ'-yLγ" τoυ oυνδ6oμoυ Nαoυoαiο.iν<NΑoΥΣΑ" oτo Schmidt's corner, Coγtesville Ι.,ΙJ 28 Ιoυλ(oυ 1940
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'Hταν o1εδ6r' μια πατρiδα μια.κμrια απo ττ1ι'πατρi-
δα, 6που oι φiλoι μπορoδoαr'\'α συ\'α\'τηθoδι' με
εκεiνουq πoυ μπορoιioαr' r'α o7ετιoθoυr'. 'Ηταν

εδcb πoυ ο Σ6νδεoμο9 τιυr'}{αoυoαiι,lr' ιδρυθηκε
το 1909 με κεντρικ6 oκoπo o n'α.: r'α βoηθα τoν
dλλo να βγει απ6 τη δfoκoλη θεoη απo τι; πoλλ69
προκληoειg πoυ αντιμετcbπι(αι'. Η -cυr1 δn' ηταν
ε6κoλη για 6λoυq' οι oυr'θηκε; oτθγαoη-; oτην
π6λη ηταν oτριμωγμ6νεζ κα1 oυ1r'α. αr'θυγιειν6g.
Τα μfλη τoυ oυνδ6oμoυ τcι)\' NΙα.oυoαiι,lι' βoηθor1-
oαν 61ι μ6νο τουq Ι'{αουoαioυ: μιεταr'αoτεq, αλλd
και μετανdoτεg απ6 dλλα pι6ρη τη: Εi"i'αδαg, για
να βρουν επαρκη και καταi'i-η7.η oτεγαση κα1

απαo16ληoη. Πoλλoi fγιr'αr' oυγκατoικοι, πoλ-
λ69 φορ69 με τo να μoιρd(or'ται τoι'iδιo 1cilρo oε

μια πανoι6ν με δfo η τρiα di"λα ατομα η με τo να
νοικιdζουν διαμερioματα" μα(i. τα oπoiα θα μπo-
ρo6oαν να oτεγdoουν μd1ρι πa'τε η ε'Ξι φiλoυg.

Στα 1ρ6νια πoυ ακoλοfθηoαι,. o Σfνδεoμoq
των Nαoυoαiων oυν61ισε να αυ'ξαι'εται. και επι-
σημωζ εξαoφαλιoε τo δικ6 τη-c γρα'φεio. το oποio

βριoκ6ταν oτη λεωφ6ρo Co1umbιιs 355 oτη Bo-
oτcbνη. Ε,κτ6q απ6 τo να εξυπηρετεi ι,lζ 1cbρog για
oυναντηoειζ' στα μ6λη δ6θηκαι'κl"ειδιd τoυ γρα-
φεiου θτoι cboτε μπορofoαl' \'α πllγαι\'o6ρ1oνται
6πω9 επιθυμorioαν. Mετd τo Δευτερo Παγκ6oμιo
Π6λεμo o oκoπ69 τoυ Συι,δdσμoυ επεκτdθηκε
επiοηq στo να βoηθd εκεir'oυ: πoυ γfριζαν πioω
oτη l {d,oυοα. Mε την εφαρμoγl1 τoυ o1εδioυ Mdρ-
oαλ και τη oκληρη δoυλεια. τη δεoμιευoη και την

αγαπη τcυν μελcbν για τη Ndoυoα, o Σriνδεoμoq

ηταν ικαν6g να παρ61ει βοηθεια και δωρε66 oε
εκεiνoυq πoυ επ6oτρεφαν. Mε τo π6ραoμα των

1ρ6νων, ο Σfνδεομ6q μαζ 6κανε πoλλ6q δωρεfq
oτη Nd,oυοα, ανd.μεoα oτιq oπoiεg oυμπεριλαμ-

βdνεται 6να πυροoβεoτικ6 6χημα με oκd,λα, oι-
κ6πεδo για να κτιoτεi 6να Δημoτικ6 Σ1oλεio, 6να
αoθενoφ6ρo, 6να μη1dνημα μαστoγραφiαg και

μια γεwαiα 1ρηματικη oυνειoφoρd, για την αγoρd

μη1αvηματog ηλεκτροκαρδιoγραφημdτων για τo
τoπικ6 νοooκoμεio. o Σ6νδεσμog των Nαoυoαi-
ων 61ει βoηθηoει πολλoriq, και θ1ει τιμηθεi απ6
την Eλληνικη κυβ6ρνηση για τιg φιλανθρωπικ6q
τoυ συνεισφoρ6ζ. Eκτ6q απ6 τι"g διdφoρεg συνεt-

oφoρ6q πoυ απευθfνoνταν oτη Ndoυoα, o Σfνδε-
σμoζ των Nαoυoαiων επfoηg υποoτηρiζει πoλλ69

τοπικ69 φιλαr,θρωπικ6q oργανcbσεlζ και oκoπori g.

Φ6τo9, με υπερηφdνεια γιoρτ&ζουμε τηv εκα-
τοoτη Eπ6τειo, που μαζ κdνει μια απ6 τιζ πιo πα-
λι6q Eλληνο-Αμερικανικ69 Eνιiloειζ στιζ Ηνω μ6-
νεq Πoλιτεiεq. oι Διοiκηoη και τo Συμβοfλι6 μαq
περιλαμβdνoυν δεriτερηq γενιdg Nαουoαioυq.
Για πd,νω απ6 εiκooι πbντε 1ρ6νια, ο Σfνδεoμ6q

μαq oργανιbνει τo ετηoιο <May Trip>, (ταξiδι τoυ

Mα1ου), 6να θαυμdoιo Σαββατoκriριακο τηg Ημ6-

ραq Mνημηζ, για τα μ6λη μαg και τoυζ φfλoυq oε
6να παραποτ0μιo θ6ρετρo oτο New Hampshire,
6που διοργανcbνoυμε μια τριημερη γιoρτη, που

περιλαμβdνει ψητd αρνιd μουoικη και 1oρ6, πε-

ζoπoρiα και δραoτηρι6τητεq για τα παιδιd μαg.

*ξ
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To May Trip 6γινε μια 6μoρφη παρdδooη 6πoυ
δεν6μαoτε με τουζ Nαoυoαioυg φiλουq μαζ και
τιq οικογθvει6q τουq. Eπioηg, oυνεxiζoυμε να δι-
ατηρofμε τo Eτηoιο Xριoτoυγεwιdτικo Πdρτι,
κα1 σε πoΧ}νtc' περιπτιboειg 61oυμε οργανιboει

1oρo6q για να γιoρτdoουμε τιg Aπ6κριεq, καθιilg
oκoπ6q μαq εiναι να oυνε1iooυμε να περνdμε τιq
παραδ6oειζ μαζ κα1 τoν πoλιτιoμ6 μαζ στα παι-
διd μαg' Η oργdνωoη μαg εiναι ενεργ6 μ6λo9 τηq
oμooπονδiαζ των Eλλτ1νo-ΑμερικαvικιΙlν oργα-
νcbοεων τηq Nθαg ξγλiαq και τηζ Παμμακεδονι-
κηg'Eνωoηg.

ΙΔPYTΙΚA KAΙ APXΙΚA MEΛH
TΗΣ ENΩΣΙΙΣ TΩN NAOYΣΑΙΩN
(AΓΙoΣ ΔHMHTPΙOΣ>
ΠΕ,TΡoΣ TΣoxΑPHΣ
KΩNΣTΑNTΙNOΣ ΠΑΠΠHΣ
KΑPoΛoΣ KΛΙΣΣΑΣ
ΓΙΩPΓoΣ ΠEΛΛAKΗΣ
ANTΩNΙOΣ KΩNΣTΑNTΙNOY

MΙ,\TΙAΔHΣ ΠAΠABAΣΙΛEΙOY
ΣTEΦANOΣ KΩNΣTANTΙNOY
ΘΩMAΣ ΠΑΠΑBAΣΙΛEΙOY
ΓΙANNHΣ KoYToYΛΑΣ
KΩNΣTΑNTΙNOΣ ΠΑΠΠAΣ
ΓΙANNHΣ ΓΙANTΣHΣ
ΣΤEPΓΙoΣ ΠAPΔAΛHΣ
ANTΩNHΣ ΓΚoTΣΗΣ
APΘPOYPOΣ ΠAPHΣ
NΙKoΣ KoNToXPΙΣToΣ
ΑΓΓEΛoΣ NOYΣHΣ
ΘΩMAΣ KOY,\TZHΣ
MΑNΩΛΗΣ PΑNΓKΑΣ
ΓΙΑNNHΣ MAΛETΣKOΣ
KYΡΙoΣ ΡOYKΑΛHΣ
TΙMoΘEoΣ MAPAΓKOΣ
XΡΙΣToΣ TΣOYKΑΣ
ΓΙΩPΓoΣ MEΛΙTZANHΣ
KΩNΣTANTΙN oΣ BΛAXoΔΗMoΣ
ΓΙANNHΣ MHTΣANHΣ
BΑΣΙΛHΣ ΖA^ΙoΣ

FοUΙ\tBIhrG ΑFΙΙ) EnnLY lvlEMΞΞRS οF TΗΞ

hl*ο u ssΑΙΩΝ ΑssΦcΙΑTrΦΝ
|ι ΑGΙΦF [}Eh,ΙETRΙοΞ 'l

PgTgE αΗΟΗΑRl5

cΗΑRL|E €LEssAs

Αl*lΤHοΝY αοΝ5τΑΝτlΝE

sΤ εFΑ Ν Φs Col'Ι Ξτει'ιτl :ιl ε

JοΗΝ cαUΤ*ULΑ5

JΦΗΝ GlΑlrlTsΙs

Απτaoruγ GοτEIg

ΝΙcκ ι{οNΙDacΗFilSΤE

τΗοMAs κοULTzΙS

J$ΗΙ{ rdΑLΞΤsKοΞ

τ!tdOΤΗΥ MΑEΑι.'lGοS

GΕοRGE fu'ΞLiTzΑΝls

Joxru MlτcΗAΝΕs

κaΝsτΑΝτΙΝζ}g pΑprFlg

GEΦr€E ΡεLLΑKΙs

tγ1 l LTlΑr):s PΑΡΑvΑΞ t L,Οu

TΗΦ},ηΑs FΑPΑγΑ5l l-ιοU

*οΝ5τAΝτrΗE ΡΑFPΑg

STEFιGΙο5 }ΞAROΑLis

ΑftΤtUR r}AEι5

AΝGΕLο }{ουESEE

MΑaaοLt9 RΑ,\aiΞΑs

}dR, FιΟυΙ{ALΙ$

cΗRιsTοS TsοUΚΑs

Κο Ν sTΑFΙTl Ι'{$s γl*Αl-*{:D l b{ * :

ΞΙLL ZΑLΙδs
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...β'β)'[α jτoυ δεν πq€,πει να λεfπoυν απ6
την βιβλιoθixη σαζ

EYΣTAΘ Ι oΥ Σ ΤOYΓΙΑΝΙ\ΤΑKH

ΙΣTOPΙA TΗΣ ΠoΛEΩΣ NAOYΣHΣ
ΑΠo TΗΣ ΙΔΡYΣΕΩΣ MEXPΙ TΗΣ ΚΑTΑΣTPOΦΗΣ

ΤΗΣ Τo |822
(κaτe .\\τKloΤoN ΣΧEΔΙΑΣMΑ Δ. ΠΛATΑPΙΔoY)

Σεχ. 270, τιψη 20€

NAOYΣA, 19og-20og αι.
Συi.i'oγιxd 6ργo πoυ παQoυαιd,ξει πτυγ€gτηζ ιστoQfugτηg
ποi.ηg μετd τηγ χαταστρoφri τηζ τo t822 xαι μ61ρι τoγ B'

Παγxdαμιo π6λεμo

Σε}'. 4\4, τι,ψη 25 € (26αqτ6δ.) & 30 € (παγιiδ.)

-

.f

ΔΙΙMHTPH BΛAxoY

HANAΦOPAMoY
Mια ιδιαιτ6Qωζ ενδιαφ6ρoυσα αφ1iγηση τoυ για π6yτε
τετραετ(εs δημdρxoυ Nιioυοαζ, πoυ φωτζει πολλdg

πτυγ(.gτηg οιiγ1ρoγηζ ιoτoρiαg τηg π6ληg, αλλιi χαι τηζ
Eλλιiδαg γενιx6τερα.

*

Σελ.3l8' τιμf 20 €

ΔΙΑΘEΣΗ: Πoλιτιοτιx{ Eταιqε(α NιioυοαE Δημοτιx{ βυβλιoθrjxη τη}ι.23320 24t02

AλdξαvδqοE oιxοvιiμου τηΧ. 23320 29380
Aποoτ€λλo\ται χαι με αγτιχαταβoλ{




