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Σημε1ιυμα τηs ΣOvταξηE
ΕΞο1ωq ενδιαφ6ρoυσα και πoικlλη η δλη και

αυτοδ τoυ τεδχoυζ, ελπfζoυμε να σαζ κρατηoει
συι'τροφια τo Kαλoκα[ρι. To πρcbτo μ6ρo9 τoυ

αφιερ(!)ματoζ με μαρτυρ[εg yια τoυζ μακεδoνo-
μια.7ου; Ttλλο Αyρα και Αντcbνη Miyκα oυμπ[-

7ττει lΙε την επ6τειο τoυ τραyικoδ τουg θανατoυ

κα.ι περι)"α'μβανει αφηyησειζ ανθρδπων πoυ

τoυ ;','ι'cbρ ιζαν πρ oσωπικα, θα oυμπλη ρωθε[
mο επδtrιει'o τεδ7,οg με τo oδνολo τοlν αναμνη-
σε(Dν"i'Ιo. τo yεyoνδζ, δπωq τιE κατ6yραψε o

δ α.oκα")-ο g Γ ε cb ρ y ι o g Γ ε ω ρy ι (Lδη q o ε επ ιτ 6 π ι α

επ[oκεψη στη Nαoυσα τo Mαρτιo τoυ ]958.
Στην δλη περιλαμβανoνται επloηg ενδιαφb-

ρoντα δεlyματα λοyoτεyνικcbν επιδ6oεων των
ν6cυν μαg, πoυ ευy6μαστε να oυνεy[ooυν να

μαE τρoφoδoτoδν με αναλoyα δημιoυρyηματα
τoυζ Kαι oτo μtλλον.

Ttλoq' 6πωq εlyαμε ξα"ναyραψεη η Δημδolα
Βιβλιοθηκη Β!ροtαg ψηφιοπofηoε τα παλια
τεδyη του περιοδικοιi μαζ πoυ ε[ναι πλtον
διαθloιμα oτoν καθ6να. Πα να δε[τε τα ψηφι-
oποιημtνα τεδyη επιoκεφτε[τε την ιoτooελ[δα

τηg Πολlτιoτικηg Εταιρεlαg oτη διεδθυνoη
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Ev σUvToμiα'''
Πoλιτι
Απ' 6λα εfyε o <μπαξtg> των πoλιτιoτrccbν και ..'αλλcον δρα.oτηρloτητcον τoυ τριμηνου.' Εκθiαει;

εlκαoτικcbν, θ6ατρο απ6 εραoιτ6xνεζ και επαyyελματfεq, πα"ρoυoιαoειq βιβλ[ων και ταινιcbν, πo)'πtoτι-

κ69 ανταλλαy6g και φυoικα trιουoικη. Mε κορυφα{εg τιg δδo μουoικ[g εκδηλcbαειζ yια τo oλοκα'δτοlμα

πoυ περιλαμβαναν την πρcbτη πανελληwα παρoυofαoη tρycυν που ^,,ραφτηκαν ειδικα yια την περ[oτα-

oη ! Mε μια παρατηρηoη o1ιcιg: H oyεδ6ν ταυτδxρoνη παρoυolαolj τoιlg [oωg δεν ευνδηoε την δoo τo

δυνατδν καλδτερη πρoβoλη του καθεν6q ξεyωρtoτα' ενcb αντ[θετα' ευνοfiθηκαν oι oυyκριτικiq Ιdριτι-

κtq αντ[ τηζ μεμ0νωμ6νη9 αντικειριενικηq αξιολοyηoηq του καθενδg...

Δ6o 0ρατ6ρια για τo 0λοκα6τωμα
Στο πλαioιo τoυ γιoρταoμοli τηg 188ηg

Eπετεioυ του oλoκαυτιbματog, παρoυ-
oιdoτηκε oτο Δημoτικ6 θ6ατρo, oε πρcb-

τη εκτ6λεoη, τo oρατ6ριo "Nιdoυστα",
oε πoiηoη και μoυσικη του oυμπoλiτη

μαq, Nικ' Tαοfλα, o oποioq δυoτυ1cbg

μαζ (απoχαιρθτηoε> oτα τ6λη Ιoυνioυ,
αφοri 6κανε πραγματικ6τητα το 6νειρo
τηζ ζωηg τoυ. Tιq 16 εν6τητε9 τoυ θργου,

oε ενoρ1ηοτρωση τoυ κ. Xρηoτου Mπα-
λανiκα, ερμηνευoε εξαιρετικd η N6α Συμφωνικη
oρμoτρα Θεooαλoνiκηg υπ6 τη διεriθυνση τoυ

κ. Kαμπdνη Σαμαρd με τη oυμμετο1η τηg Mι-
κτηg Xoρωδiαg "Niκοq Aoτρινiδηζ". oι ooλioτ
'Eλλη Xατζηκυριακiδου (υψiφωνog), Kρυoταλ-
λiα Xατζoπoriλoυ (μεo6φωνoq), Σ&κηq Aραμπα-
τζηq (τεν6ρο9) και Xρ6νηg JιΙ6ταq (βαρfτoνoq),
ενθουoiαoαν με τιζ ερμηνεiεq τουζ και oτο τ6λoq

6λoι τουg 1ειρoκρoτηθηκαr'θερμα. απο τo κoι\'o.

Ανημερα τoυ oλoκαυτcbμιατo:. i-i,lo πριr' την

καθιεροlμ6ι,η παρ6λαoη, παρoυσια.oτηκε τo

<0ρατ6ριo για τoν xαλαoμ6> τoυ Δημι. Πα.πα-

δημητρiου, o oπoiοζ oυν6θεoε τo 6ργo πα.r'c'l oε
o1ετικ6 πoiημα του Δημητρη N4πρου1oυ. μετd
απ6 παpαyyελiα τη: Mητρ6ποληg Bερoiα; και
1,Jαorioηg. Σολiοτ η Φι,lτειι'η Δd,ρα, η ναoυoαiα



Mαiρη Δο6τoη και ο Ανδρ6α9 Σμυρνdκηq, ενcil

oυμμετεi1ε η μικτη 1ορωδiα τoυ < Ωδεioυ Nα-
orioηq>. Δυνατ6 και υψηλοf επιπ6δoυ oρατ6ριo,
τo οποio oυγκiνηoε και καταχειροκρoτηθηκε. To
iδιo 6ργο, oτην oλοκληρωμ6νη τoυ μoρφη, πα-

ρουoι6oτηκε στα φετινd, <Παriλεια)) στo Xrilρο
Tεprilν oτη B€ρoια, με τoυζ iδιουq oυντελεoτ6q.

ooH Διπλωματiα τoυ Aνfφικτoυ"
Tο βιβλio τoυ oυμπoλiτη

μαg Περικλη Xριoτiδη
"H Διπλωματiα του Ανε-

φικτoυ-ΗEλλdδαoτη
oυνδιdoκεψη για την
Eιρηνη oτo Παρioι τo
1'946", παρoυoiαoε o κα-
θηγητηg oτη Διπλωμα-
τικη Ιoτoρiα του Α.Π.Θ
κ. Γιdwηg Στεφανiδηg,.
Tο βιβλio αναφ6ρεται oε
6να oημαντικ6 ορ6oημο

τηg ελληνικηg αλλd και διεθνofq διπλωματικηg
ιoτορiαg, τη Συνδιdoκε\.μη τηζ Ειρηνηg πoυ διε-

ξηxθη oτo Παρioι τo Ι946' o oυγγραφ€αg ανα-
λιiει τη oτdoη των ελληνικtilν κυβερνηoεων και
πoλιτικιilν δυνdμεων, τη oτdoη των Mεγdλων
Δυν6μεων και τιζ αντιδρdoειg των γειτ6νων τηζ
Eλλdδαg. Tον απαoxολεi ιδιαiτερα η διαμ6ρφω-
ση των ελληνικcbν εδαφικcilν και oικoνoμικc[lν
διεκδικηoεων ενcb αφιερcbνει oημαντικη 6κταoη
τ6oο oτoυg ελληνικοfq 1ειριoμor1g 6oo και oτην
αντιμετcbπιση των ελληνικc[lν αιτημdτων και
ενεργειcbν απ6 τoν "ξ6νο παρdγoντα".

o Περικληq Xριoτiδηg εiναι διδdκτoραg Δη-

μοoioυ Δικαiου και ΠολιτικcΙlν Eπιoτημcilν τoυ
Tμηματoq Noμικηg τηg Σxoληg Noμικιilν, oικo-
νομικιΙlν και Πoλιτικcbν Eπιoτημcbν τoυ Aριoτο-
τελεioυ Πανεπιoτημioυ Θεοoαλoνiκηg, με }.Vω-
oτικ6 αντικεiμενο τη Διπλωματικη Ιoτoρiα.

Tα παιδιιi μαq ...χ0ρε60υν' εντ6ζ Kαι
εκτ6q!

Tα 1ορευτικ6 oυγκρoτηματα (παιδικ6 και
εφηβικ6) του oμiλoυ (ΑPΑΠΙTΣA> oυμμε-
τεiγαν απ6 9 6ωq 11 Απριλioυ oτo διεθνθg φε-

oτιβαi" <Παιδi και παρdδooη 2Ο10> oτη μικρη
μεoαιωιlικη π6λη Corinaldο τηg Aγκ6να9, 6που
6δcooαν παρdoταoη με xoροr5g απ6 την περιoxη

μαg. Kατd την τριημερη διαμoνη τoυζ, η oπoiα
dγινε oτην παραλιακη π6λη Senegallia τηq Aδρι
ατικηg, εκτ69 απ6 τo Corinaldο και την ξκ6να,
τα μ6λη τηζ απoστoληg επιoκ6φθηκαν τo Σαν
Mαρiνo και τo θεματικ6 πdρκο με τιζ μινιατοf-
ρεζ στo Piμινι.

Εξ 6λλoυ, η παιδικη xορευτικη ομdδα τoυ Λυ-
κεioυ Ε,λληνiδων, αποτελofμενη απ6 25 παιδι"a,

πηρε μ6ρο9 oτην 19η Διεθνη Πoλιτιoτικη Συνd-
ντηση παιδιcilν που διοργdνωσε o Λαoγραφικ69
'oμιλοq Kαρδiτoαg <Kαραγκo6να>. Τo Λ.E.N.
παρoυoiαoε 1oροfq και τραγoriδια τηg Ndoυoαg
και ενθουoiαoε τo κoιν6 με την εμφdνιoη τoυ.

Πoικiλεq εικαστικfg εκΘ€oει€ στην
αiΘουoα <<Ι{αtιig>

Στην αiθουoα τ€pηg (NAiΑΣ), η καταξιω-

μ6νη ζωγρdφog Eλ€νη Aνδρoνικiδoυ εξ6θεoε
100 περiπoυ θργα τηg, δoυλεμ6vα oε μουoαμd
με λdδι και - λiγα - σε ακoυαρ6λεq, τα οπoiα
ετοfμαoε τα δυο τελευταiα 1ρ6νια. Στo γvωοτ6
προoωπικ6 τηq fφοg, η Eλ6νη Aνδρoνικiδoυ



παρoυσiασε μια εν6τητα με (αγγ6λoυq>, αλλ6
και θ6ματα για την dνoιξη και τη xαρd τηg ζωηg.
Aπ6 την fκθεoη δεν θα μπορο6oαν να λεiψoυν
oι αγαπημ6νεq <νερd,ιδεζ) τηζ καλλιτ61νιδαq κα-

θcbq και ζωγραφι6q με θρηoκευτικ6 περιεx6μενo,
απoτυπωμ6νεq πdνω oε παλιd ξriλα, κορμorlq
δ6νδρων, παλι69 π6ρτε9 και παρd,θυρα, 6που o

xρ6νog απ6 μ6νoq του 61ει δημιουργηoει τιg δι-
κ6q του <καλλιτεx'viεq>.

H Eλ6νη Aνδρoνικiδoυ θ1ει oργανωoει22
ατoμικ€g εκθ6οειq απ6 τo |974 ψiγρl. oημερα
oτην Eλλdδα, την Ιταλiα, την Kfπρo και τo Πα-

ρioι, ενω 6γειπapει μ6ρoζ και σε oμαδικ69 εκθ6-

σειζ στην Eλλdδα Kαι τo εξωτερικ6.

Λiγo αργ6τερα, πd'ντα oτην αiθουoα <Nα1-

69>>, παρoυoιdoτηκε η 6κΘεoη 6ργων των 2L

καλλιτεxνιirν - δαοκιiλων των Eικαοτικιirν
Eργαοτηρiων τoυ ΔΗΠoN, την περiοδo 2002-
10, που oυγκ6ντρωoε τo ενδιαφ6ρoν των συμπo-
λιτcbν μαq. Mια oημαντικη oυλλογικη 6κθεoη
6που o θεατηg μπoροrioε να διαπιoτιiloει τιg δι-

αφορετικ6q τdoειq και αντιληψειq γr1ρω απ6 την
τ6χνη κα1 τιζ τε1vικ6g, και να αναγvωρioει την

αρτι6τητα και ποι6τητα στoν τρ6πο εκτ6λεoη9
των 6ργων. H ιoτoρικ69 τηq τ6pηq κα. Θdλεια
Στεφανiδoυ oημειιbνει οτoν κατdλογο τηq 6κθε-

σηζ: (...o δ&oκαλoζ αναμφισβητητα προoφ6ρει
6να γεwαι6δωρo ταξiδι περιπλ&νησηζ στoυζ μα-
θητ6q του, γεμdτo υπoψiεg για τη δημιουργικη
τουq δυνατ6τητα. Ωoτ6oo η αν&γκη μιαq καθα-

ρd δικηq του δημιουργικηζ κατ&θεoηg φαiνεται
να αποτελεi μια απαραiτητη υπαρξιακη oυνθηκη
πρωτioτωq για τoν iδιo...>'

Συμμετεixαν οι: Γ. Mπαδ6λαg, N. Mπλιdτκαq,
M. Tζιρoζiδου, B. Αβραμiδηq, E. Xρioτου,Θ.
Στ6κα9, B. Σιδηρoπoriλoυ-Kαραμητooυ, Κ.
Αριbνηq, M. Παπαδοποfλoυ, K. Kiooαq, B.Mη-
τoγλου, Δ. Bενετdτoυ, Φ. Mπιτfρνα, B. Ιακcυβi-

δoυ, Α. Kαραγιαwoπofλoυ-Kαζαντζiδoυ. M.Ti-

γκαg, M. Kοκκiνoυ, Γ. Mπ6ρoog, E. Διμιoκr1, N.
Kωoταντινiδηq και P. Pαντ&νoβιτg.

<<Δεν πληριbνω, δεν πληρcδνω>

To 6ργo τoυ Nτd,ριo Φo αΔεν πληρcilνω, δεν

πληρcbνω> oε oκηνοθεoiα Γιcbργoυ Mπ6κα αν6-

βαοε η θεατρικη oμ&δα τηq π6λη9 μαq <ΕPAΣ-
TEXNEΣ) oτo δημoτικ6 θθατρo. o Nτdριo Φo
oτο 6ργo αυτ6 μιλ6 για την επανd'oταoη τcDν

απλιbν ανθριbπων, των εργατcilν, 6ταν η ακρi-

βεια 61ει φτdoει oτο απρο1cbρητo, 6ταν μαζικ6q
απολfoειq η μειcboειq ωραρioυ και αμoιβcbν

61ουν γiνει καθημεριν6q και η ζωη 6xει γir'ει δυ-

oκoλ6τερη απo πoτt"o wαg μετd τoι' α7.i'o οι

ηρωεt τoυ fργoυ υψιilνoυν το αr'αοτt1ιια. ι:α1 ττl

φωνη τoυq: <Ακριβαiι,ετε εoεia τα. πPσ.';'tιατα: Ε.
κι εμεig λoιπ6r,. δεr' τα πi"r1ρci;ι'oυι19.;Cl. ''r-l'iiΓJ.)--

λοτριcΙ.lr'ουμιε".

ξra
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oι ηθοπoιoi ανταπoκρiθηκαν με κ6φι στoυζ

ρ6λoυq τoυq. To κoιν6 oτo τ6λo6 ανταπ6δωoε με
θερμ6 1ειροκρ6τημα. Toυg ρ6λoυ9 ερμηνευoαν
οι Γιd,wηg Kαραμπ6λκοq, Ιωdwα Σoυλofντoη,
Tρriφων Γιαβdλκαq, Xρυooriλα Mαμαγιdwoυ,
πλαιoιωμ6νοι απ6 τουg Απ6oτoλo Mπ6κα, Bti-

ρωνα Mπ6κα, Γιcbργo KαTμακdμη και Φιλcδτα
Kαμτoικd,. Tην επιμ6λεια τoυ η1oυ και των φω-
τιoτικcbν εi1ε ο Παναγιcilτηg Γιdτoηg.

(Δdφνεζ και Πικροδιiφνε9> απ6 τo
KΘBE

ντηση Χoρωδιιbν, την oπoiα διoργdνωoε τo
Ωδεio <Αριoτοτ6ληζ)), στo δημoτικ6 θ6ατρo.
Συμμετεi1αν η μικτη xορωδiα τoυ Δημoυ Πο-
λiχvηζ, η μικτη 1oρωδiα του Δημου Λιτo1rbρου
<Ιωdrι,ηg Σακελλαρiδηg> και η μικτη 1ορωδiα
του Ωδεiου <Aριoτoτ6\9> με μα6oτρo τoν K.

Π6τρο Pioτα. o κ6oμοq που παραβρ6θηκε oτην
εκδηi.cοoη απ6λαυoε μια 6μoρφη και ευ1dριoτη

βραδια, η oπoiα 6κλειoε με την κoινη εμφdνιoη
τcυr' 7.oρcυδιcbν, πoυ τραγοfδηoαν <Tηq Δικαιo-
oυr'η': ηλιε νoητ6>> τoυ Miκη Θεoδωρdκη.

Παγκ6oμια Ημfρα Bιβλioυ

Λiγo αργ6τερα, τo Kρατικ6 Θ6ατρο Bορεiου
Eλλdδοg παρoυoiαoε το 6ργo των Δημητρη Kε-
xα1δη-Eλ6νηq Xαβιαρ6 <Δd,φνεg και πικροδdφ-
νεζ)), σε oκηνoθεoiα-μoυoικη επιμ6λεια: Γιcbρ-

γoυ Kιoυρτoiδη. oκηνικd-κooτoriμια: 7\ναg -

Mαρiαq Bdoιακ. και με τoυq Θανdoη Kεραμiδα,
Tdooq Πανταξ1, Niκο Mαγδαλην6 και Σπfρο
Σαραφιαν6'στoυζ τθooεριg ρ6λoυ9 τoυ fργoυ.

Συνιiντηoη χoρωδι6v
Mε επιτυ1iα πραγματoπoιηθηκε η 2η Συνd-

Στη βιβλιοθηκη τoυ Πoλιτιoτικοri Συλλ6γου
Γιαwακo1ωρioυ <Hλiαg Tof1og> γι6ρταoαν την
Παγκ6oμια Hμ6ρα Bιβλiου και Πνευματικcbν
Δικαιωμ6τalν (23 Απριλiου) oι μαθητ€q και oι
μαθητριεq τoυ Nηπιαγωγεiου και τoυ Δημoτικof
o1oλεioυ του δημoτικori διαμερioματog. Tα παι-
διd εξ6φρασαν την αγαπητoυζ για τo βιβλiο και

16ριoαν oτη βιβλιoθηκη αφioα με ευx€g φιλανα-
γvωoiαq, καθcbg και 6να βιβλio, που <εξ6δωoαν>
τα iδια με τoν τiτλο <Bιβλio μoυ αγαπημ6νo,
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σoυ ευχ6μαστε χρ6νια πολλd>.

C(Λχg τα τραγoriδια εiν'ευ1η''...
Mε τiτλο <ξ, τα τραγoriδια εiν' ευ1η>>, το

Δημoτικ6 Ωδεio παρoυoiαoε oτην Eoτiα Mουoιbν
fνα πρ6γραμμα με oυνθι1oειg ελληνων oυνθετιbν,
αλλd και τραγoriδια απ6 6περε9 και μιoriζικαλ,
πoυ ερμηνευσαν μαθητ69, καθηγητ6q και φiλοι
του' Παρoυοιdoτηκαν αποoπd,oματα απ6 6περεq
και κλαoικd 6ργα των M6τoαρτ, Σor1μπερτ, Λιoτ,
TοαTκ6φoκι, Mπετ6βεν, αλλd και μιo6ξκαλ
του Λ6ιντ B6μπερ, πoυ ερμηνευσαν oι Θωμdq
Tooυκαλ6q (τραγoriδι), Eλ6νη Kουβακd (πιdνο),
Ευτ6ρπη Σπινθηρoπofλου (τραγοfδι), Niκοq
Toαντεκiδη g (πιd,νο), Xαρdλαμπο g Πολυ1ρονiδη q

(πιdνο), Eλθνη Tενεκετζ6γλoυ (πι&νo), Mαρiνα
Γκοργκdτοε (βιολi) και Π6πη Φιρτινiδoυ (πιdνο).
H Σοφiα ΣτoTδου απ6δωoε δημοτικd τραγoriδια
oτο πι6νo και 6ργα των Θεoδωρdκη - Xατζιδdκι
ερ μηνευoαv οι Mπριγκiτα Λoιiκα (πιdνo), Mdριoq
Γκ6γκα9, Αναoταoiα Κoυτoιλιfρη, Πρ6δρομoq
Πoλυ1ρoνiδηg, Mαρiνα Γκοργκ&τoε (βιoλi)
και Mαρiα Πfτκoυ (πιdνo). Στη 1oρωδiα τoυ

Δη μοτικof Ωδεioυ, υπ6 τη διεriθυνoη τoυ Δη μητρη
Παρ6λα, oυμμετεi1αν οι Λ6τα Παρλdκoγλου,
Γιdwηg Mdνoq, Ρiτα Mιooκεφdλoυ και oι

μαθητfg: Eρμiνα Φcbτη,'Eλoα Δημoriλα, Eιρηνη
Σελiμαη, Bdoω Mπαξεβανiδoυ, Δανdη Γαλiτη,
Xρυoη Δεληpηoτου, Αναoταoiα Kουτoιλι6ρη,
Mαρiα Mπακαλιof, Αναoταoiα Γρηγoρiου,
Eλιodβετ Φτεριιbτη, Θωμdq Xαριζ6πoυλο9,
Kαooιανη Xαριζοπof λoυ, B αoiληq Kατoιcbκαληq,
Kατερiνα Bαρodμη, Kατερiνα Γεωργoγιdwη,
Zαφειρoriλ α Ζαφειpioυ, Αναoταoiα Συμεωνiδου,

Δ.vη Αργfρη και Eλ6νη Κriρκα.

Aφιfρωμα στoν πoιητη Γιιiννη Piτoo
H Σxολικη Bιβλιoθηκη τoυ 2ου Γυμναoioυ,

oλoκληρcbνoνταζ τιg εκδηλcbσεlζ γ1α τα 10Ο

xρ6νια απ6 τη γ6wηoη τoυ μεγdλου μαζ πoιητη
Γιdwη Piτooυ, παρoυoiαoε στην Eoτiα Mου-
οιbν dνα αφι6ρωμα, στoν "πoιητη πoυ τραγo6-
δηoε για να oμiξει τoν κ6oμo'', με τiτλo "M6ρα
Mαγιοri μoυ μioεψεζ". To αφι6ρωμα ηταν oτη-

ριγμθνο πdνω oτο υλικ6 τηq Σ1oλικηg Bιβλιοθη-
κηζ και παρoυoiαoε μικρ6q και μεγdλεg oτιγμ6q

τηζ ζωηζ και τηζ δημιουργiαζ τoυ πoιητη, με κo-

ρriφωoη την παρoυσiαoη του "Eπιτd,φιoυ", εν6g

6ργου που oημdδεΨε την επoγfiτου αλλd, και
τη νε6τερη ιoτορiα μαg. Συμμετεiγετo τμημα
Moνωδiαq τηq Eoτiαq Moυοcilγ. Στo τραγoriδι
οι: Αλiκη Kελεμoυρiδoυ, Mαριαwα Παλαιd,
Eυδoξiα Toουκαλd και o Θωμ&g Tooυκαλdg.
Στην απαγγελiα τoυ ποιηματoq η Tαoοfλα Bαoι-
λειdδoυ και η Δανdη Γαλiτη. Moυoικη επεξερ-

γαoiα - πιdνo: Π6πη Φιρτινiδου, καλλιτεxvικη
διευθriντρια τηq Eoτiαq Moυoιllν. Tην επιμ6λεια
τoυ οπτικoακoυoτικof υλικori και την παρoυoi-
αoη εi1ε o υπεfθυνoq καθηγητηζ τηζ Σ1ολικηq
Bιβλιοθηκηg κ. Πθτρog ΣτoTδηg.

Πoλιτιoτικfg εκδηλιboειq τoυ ζζA1ιλχfα''

Τρειg πoλf ενδιαφfρουoεq εκδηλciloειg oργd-

Vωσε τo τμημα πoλιτιoμοri τoυ "ξιλλ6α" στo
Στ6κι Nεολαiαg. Δfο oυναυλiεq με τoν Δημητρη
Mπd,oη η πρcbτη και τoν Γερdoιμo Αl,δρεdτo η
δεriτερη και προβολη τετρdιορου l'τoκιμαr''τθρ

για τη ζωη και το 6ργο τoυ Miκr1 Θεoδc'lρακη,

μια εξαιρετικη δoυλειd τoυ oκηr'oθετη Γιαιl'η
Kατωμερη. o oκηνοθ6τηζ παρoυσiαoε με πi'oιi-
οια βιoγραφικd oτoιxεiα και κι\,ημα.τo7ραφικεc
α\'απαραστdoει-: τη διαδρoμη τoυ μιε',,αi-ρ1_l βσ-Ξ

oυι'θετη τooο oτo 7-cδρo τη: μιoυoικt1: ooo και
στοι}: κoιr'(,lι'ικι',ir_ α','ιδι'ε: τοιl 7.αoυ ιια:. \1ετα



την προβoη τoυ ντoκιμαντι1ρ, η Bιργινiα Kαρα-

φorioια oτo πιd'νo η Mαρiα Π6τκου oτo τραγοri-
δι και ο Γιdwηg Kετdνηg oτο βιoλi ερμηνευoαν
6ργα του Θεoδωρd,κη.

Aρκoδδα και σταφliλι
Στo Kτημα κυρ-Γιdwη oτo Γιαwακοxcbρι

οργανcbθηκαν φ6τo9 εκδηλιboειg με τiτλo <Aρ-
κoriδα και oταφriλι)) σε συνεργαoiα με τoν <Αρ-
κτotiρo>. Παιδι& και γoνεiq εi1αν την ευκαιρiα
να παρακολουθηoουν oε αiθουoα τoυ oινoπoι-
εiου μiα ενημερωτικη παρoυoiαση τoυ 6ργoυ
τoυ <<Aρκτοfρου>> και 6να ντoκιμαντ6ρ για την
αρκοfδα και τη ox6oη τηζ με τo αμπ6λι, αλλd
και τα ζιilα τηg dγριαg πανiδαg τoυ Bερμiου.
Πθρα απ6 την περιβαλλoντικη ενημ6ρωση' τα
παιδιd μπορorioαν vα κατασκευdoουν διdφoρεg
δημιoυργiεq με πηλ6 και oριγκdμι με θfμα την
αρκοriδα και τo oταφriλι.

oμιλiα για τιξ κλιματικ69 α}"\αγ69

To Συ μβοf λιo Πoι6τη ταc, Ζωt1c, - Περιβdλλo-
ντoζ και Eθελοντιoμo0
του Δημoυ N6oυoαg oε
oυνεργαoiα με το KEΠ
KAN6ουoαζ και στα
πλαioια τoυ εoρταoμο0
τηg Παγκ6oμια9 Hμ6-

ραg Περιβdλλoντog δι
οργ6νωoε oτην Eoτiα
Moυocbν εκδηλωoη με
θ6μα <METEΩPOΛO-
ΓΙKΑKΑΙ KΛΙMΑ-
ToΛoΓΙKΑ ΘEMATΑ

ΑΙΧMHΣ) με ομιλητη τoν oυμπoλiτη μαg καθη-

γητη Δυναμικηq Mετεωρoλογiαq oτo Αριoτoτ6-
λειo Πανεπιoτημιo Θεooαλoνiκηζ κ. Θε6δωρο
Kαρακcboτα. o oμιλητηq αναφθρθηκε oτιg κλι-

ματικ69 μεταβολ6q, oτην αιoλικη εν6ργεια και
περι6γραψε μετεωρoλογικd φαιν6μενα, τα οπoiα
επηρεdζoυν τoν dνθρωπo και το περιβdλλoν γε-
νικoτερα. Ιδιαiτερα oτ6θηκε oτo φαιν6μενo τoυ

θερμοκηπioυ κα1 στην ανdγκη να ληφθofν επεi-

γo\'τα μ6τρα για την αντιμετιbπιoη τoυ, γιατi δεν

εiι,αι καθ6λου ευoiωνεζ για την ανθρωπ6τητα oι
πρoβoλ69 στo σχετικ& dμεοo μ6λλoν των μoντ6-
λιυr' που πρoβλ6πουν τιg μεταβoλ6q τoυ καιρori
και τηg μoρφηζ τηq γηινηg επιφdνειαq!

"H εξoμoλ6γηoη εν6q oικoνoμικo6
δoλοφ6νoυ"

Mε την παρoυoiα τoυ δημιουργοli τηg προ-

βληθηκε oτo Δημοτικ6 θ6ατρο η ιδιαiτερα
επiκαιρη και πολυoυ-

ζητημεvη ταινiα τoυ
Στ6λιoυ Kofλογλoυ "H
εξoμoλ6γηoη εν69 oικo-
νoμικoιi δολoφ6νoυ". Η
ταινiα εiναι μια δραμα-
τοπoiηoη πραγματικcbν

γεγον6των πoυ βαoiζo-
νται στo βιβλio τoυ Tζων
Π6ρκινq (εκδ. 2004),
6πoυ περιγρdφoνται oι

πρακτικι1q των oικoνομικd δυνατιilν απι1ναντι oε

χcbρεζ <υπ6 αν&πτυξη> με oτ61o την oικoνoμικη
τoυg υπoδoriλωoη και τoν 6λεγ1o των πλoυτoπα-

ραγωγικιbν τουq π6ρων. Σr5μφωνα με την <εξo-

μολ6γηoη>) τoυ συγγραφι1α, o oπoiog εiναι και
o πρωταγωνιoτηq τηg ταιviαq, μεγdλεg oικoνo-

μικfg αμερικανικ69 εταιρεiεg oυνεργdζονται με
την Παγκ6oμια Tρ6πεζα, τo Δ.N.T. και υπογεiωq

με την αμερικανικη κυβ6ρνηoη και τιg μυoτικ€q
τηζ υπηρεσiεg ωθιbνταq αυτ69 να υπερ1ρεcbνο-
νται με το πρ6oμμα αναπτυξιακιbν 6ργων με
ουv6πεια να μη μπoροriν να απoπ\ρc[loουν το

χρ6oζ τoυζ και να υπoτ&oooνται 6τoι <διευκoλf-
νoνταζ)) τιg 6πoιε9 oικονoμικ69 και dλλεg επιδι-
ιilξειg των δανειoτcbν τουg'



Tα παιδιιi τoυ <<Yφdδι>> πρωταΘλητθq!

Απ6 τo αθλητικ6 oωματεiο AμεΑ N.Hμαθiαg
"AΙΓΕΣ'' διοργανcbθηκε με μεγdλη επιτυ1iα τo

3o Toυρνoυd Mπ6oκετ που 6γινε oτo EAK BE-
ΡoΙΑΣ oτιg αρ16q Ιoυνioυ. Συμμετεixαν συνo-
λικd, 38 αθλητ6q, οι οπoioι αγωνioτηκαν oε 5 μι-
κτ6q ομ6δε9, μoιρdoτηκαν μoναδικ69 εμπειρiεg,

1dρηκαν τον αγcilνα, 6γιναν φiλoι. Tα παιδιd απ6
τo YΦΑΔΙ ξεxιbριoαν με τηv παρoυοiα τουq,

διακρiθηκαν τ6oo oε oμαδικ6 6oο και σε ατo-

μικ6 επiπεδο και αναδεi1θηκαν πρωταθλητ6q,
αποoπcΙlνταg τo χειρoκρ6τημα και τα συγχαρη-
τηρια 6λων των παρευρισκoμ6νων. Στην oμdδα
oυμμετεi1αν oι αθλητ69 Δημητρηg Kαραooμd-
vηq, Mαρiα Πdλλα, Γιιbργoq Π6πτoηq, Bαoiληg
Mαλtνηq, Mαρiα Bαοιλεioυ, Θωμdg Π6ιo9 και
Mερκoιiρηq Koτοιφτ6πoυλoq. Πρoπονητρια τηζ
ομdδαq εiναι η γυμνdoτρια Hλιdνα Tεληγιαν-
viδου πoυ τηζ αξiζoυν θερμd συγχα-

ρητηρια για την πρooπd,θεια και την
υποοτηριξη των παιδιιbν μαζ.

Δρdοειq τηζ Eυξεiνoυ Λfoxηg
Δ[ιiουοαg

<Δραματοποιηoει9>: oι μαθητρι-
εζ του Θεατρικοli Eργαoτηρioυ τηζ
Eυξεiνoυ Λ6oμq, παρουoiαoαν τη

φετινη θεατρικη τoυζ εργασiα με θ6μα
"Δραματoπoιηοειg". Παραμriθια 6πcυ-c

"η Koκκινooκoυφiτoα", "τα Tρiα
Γoυρoυνdκια", "τl Στα1τοπoυτσ.".'-o
Παπουτoωμ€νog Γd.τoq" ζιυι'ται'εψα.ι
με 6ναν διαφoρετικ6 τρ6πο. Δραμια-

10

μηση και απλη, αλλd ζωντανη, αναπαρdσταση,

με χρηση απλιbν υλικcbν και oδηγ6 τη φαr,ταoiα
και τoν oυμβολιoμ6. Kαι μ&λιoτα αποτελofν
απoκλειoτικη δημιoυργiα των μαΘητριcbν με
ελd1ιoτεg παρεμβ&oειζ τηζ δαoκdλαg, 1alρiq
τoν καταναγκαoμ6 συστηματικιbν προβcbν και
εκμdθηoηq πληθιbραq λ6γων <απ'6ξω>. Σκηνo-
θεoiα - oκηνικd, - κοoτotiμια oμαδικη δουλειd
παιδιcbν : Eλευθερiα Δ&ιoυ, Eιρr1νη Koτζαγιcil ρ -

γη, Mαρiα Koτζαγιc[lργη, Αφροδtτη Λαφdρα,
Αwα Ληφοfoη, Eιρηνη Mαυρομdτη, Kατερiνα
Mπρorlβαλη, Xρυodνθη Tαραρd. Yπευθυνη
διδαoκαλiαg: Kατερiνα T6μτoη (θεατρoλ6γο9-
εκπαιδευτικ6q)

Σε διεΘνfc Φεoτιβιiλ oτη Λευκdδα: Mε
επιτυxiα oλοκληρcbθηκε η oυμμετo1η τηζ
Eυξεiνoυ Λ6oxηq Ndουoαq oτιq εκδηλιiloειg
πoυ πραγματοποιηθηκαν στα πλαioια τoυ 4oυ
Φεοτιβdλ Θαλαooicυν Aθλημdτων τoυ Δημoυ
Απολλωνiων στη Λευκd,δα. Στo φεoτιβdλ oυμ-



μετεiχαν μ.oυσικoχoρευτικα συγκρoτηματα απ6
τιg ελλην6φωνεζ περιoχ6ζ τηζ Κdτω Ιταλiαq
(Mεγdλη Eλλdδα), πoντιακd, oυγκρoτηματα απ6
τη Nd,oυoα, Kαβd,λα, Π6λλα, τη N6α Σ&ντα
Kιλκiq και 6να μoυσικoχoρευτικ6 oυγκρ6τημα
απ6 την Kρητη.

Tο κλαοoικ6 παραμriθι "Σταxτοπο6τα" ζω-
ντdνεψαν οι μαθητριεg τηq Σ1οληg Mπαλfτου
τηg Eυξεiνου Λfoμg Πovτiων Ndουoαq, μ6oα

απ6 μια πετυμμ6νη φαντασμαγoρικη παρdoτα-
σξ, βε μερdκι και τ61vη. oι μαθητριεg- τfg τηg
Σ1oληq, υπ6 την καθoδηγηoη τηq καθηγητριαg

1oρori κ. K6λλυg Kαλογηρoυ, δiνoνταg τoν
καλriτερ6 τoυg εαυτ6, καταχει-

ρoκροτηθηκαν απ6 τoυq γονεiq,
oυγγενεig και φiλoυg τoυ κλαoι-
κori 1ορor1, που κατ6κλυσαν τo
Δημoτικ6 θ6ατρo.

Xορευτικ6q επιδεiξειg

Kαι ι1,λλεg 1oρευτιx6g επιδε(-

ξειg οτo Δηpιoτιx6 Θ6ατqo ε(1α-

με με τo xλε(οιμιo τηζ ...χoQευτt-
xηg περιdδου. Πqι6τα, η ετfοια
παρι1,οταoη των τμημdτωγ τηζ
ο1oλrjg xλαoιxoιj xαι oιiγ1ρονoυ

1oρoιi τoυ Δημoτιπof Ωδε(oυ
τηg Eoτ(αg Moυoοiγ xαι λ(γo αρ-

γ6τερα, οε δfo παραoτd,οειg, oι
μαθητριεg τoυ Body Control τηg

z'α.; Kα[τηg Ι'{(xoυ, με τLζ αδελφ6g'Eλεγα xαι
Φdι,ια Toιxιτ(xoυ, ενΘoυofασαν τo πoιν6, πoυ
^1dμιιοε αoφυxτιxd το θ6ατρo χαt χαταχειQo-
zρ6τηαε τα παιδιd,. Η xdθε oμdδα απ6 μιxρ6g
η μιεγdλεg 1ορειiτqιεg, αλλιi χαι χoQευτ6g πα-
qουο(αοε dνα πρ6γραμμα γεμιiτo xρc6μα xαι
qυΘμ6, με 6λα τα ε(δη τoυ xλαooιxof xαι oιiγ-

χQoνoυ 1oqof .'oμοqφεg μoυοιx6g επιλoγdg,
xλαooιxdg xαι α{γ1ρονεg, εξαιρετιxd, xoυoτοιj-

μtα, αQμoν(αxαι ουγxρ6τηοη, με χαμoγελαoτd
τα πρdοωπα 6λων των παιδιι6ν, oυνετdλεοαν
oτην ι1,ψογr1 παρoυο(αoη 6λων των παραοτd,οε-
ωγ. Kαι τoυ xρ6νου...



Στα Xρovια τoU '50 Kαι μετd'..
Πηyαν μια ταχυσινη η Σoφiα μι την Κατερiνη να

παρoυν τη φιλεναδα τoυζ yια να παν ατην Αyια Πα-
ραoκευη κι η βρηκαν να oρμηνευει την Ευθυμoδλα
τoυ yιoδ τηq.

-Δα oι oτoυμπfoω μαρη' δεν ακoδg oτην τηλε6ραoη
τι φτωxεια iρyεται, ε[ναι καιρδq να πληρωνει o πα-
τ6ραq ooυ yια κινητ6,' τι yουμαρια ηθελε κι αυτ6q κι
oτoυ πη ρ ε, αμα μπιζtρισε να τoυν ρ αyαν[ζειg. Π oυλ6-

μα τo καλο μoυ να μη oι παρζιαλloει το μυαλδ, πωg
δαy6νειq μανα μεθα6ριo; πoυλtματo oιαπbρα, ντ6φι

να y6νει.
-Tι yιαyια, πωq δα oυνεννoοδμαι μι τιζ φιλεναδεq

μoυ;
-Αμαν μαρη, θmμανα σαζ yiνει' απδ πloω καθεται

η Δημητρo6λα κπoil 'σαι, αν φωναζειE <ια με> δα oι
πε[! Κι δα oι πtαoυν τα πoδαρια να 7tαζ δυδ ooκκd"-

κια παρακατω στη Φανουλ[τoα; Εμε[q που δεν ε[yα-

με καν τηλ[φωνα oilτε oτα oπfτια ο{lτε oτo μαyαλα'
τι επαθαμι;

-Κι πcΙlq y6νονταν η oυνενν6ηoη;
-Εycb ημoυν τo τηλ6φωνο τoυ μαyαλα, εyδ κι oι φι-

λεναδεq μoυ... Tβyαινε η τyειατoα η Mαρiyια oτo
παραθδρι, <Ευθυμ[α, τραβα κορiτoι μoυ κι 7tε στη

Σοδλα μoυ ναρθε[ το ταyδ ν'ανο{ξoυμε τα πtτoυρα>.

H τyειατoα η Φανoδλα oτη θυyατiρα τηζ, στoν στρα-

β6 τον πλατανο, ναρθε{ να βαψoυν τιg κανoυρεq, η
Αφρoδ{τη oτη μανα τηζ να 'ρθε[ να τρ[ψει τo μικρδ
Kαι να τo βαλει oιναπι yιατ{ τoιακατfoτηκε..' Αφηνα'

με τα oταμπινα, τα oκαλloτα' τα αοδα" κι πηλαλιτ6ν,
π6τε oτo Tριoδι και π6τε ατα Mπατανια. Πoδ να πειζ
6yι! Υπηρyε α!βαE'

'..Κι δoτερανιδνυφη' θυμoδμαι, εiχαμε μ6νο εμεiq
τηλtφωνo oτo o6i'.'Εφκιανεg α[τηαη κι καρτερo6oεq
2-j xρονια δoo ναρθε[ η oειρα σoυ να oτo περαooυν.
'oooι εlyαν oτo μαyαζf δεν μπoροδoαν να txουν δε6-

τερo oτ'oνoμα τoυζ yια τo oπ{τι. 'Επαιρνε απ'τη Γερ-

μαν{α o ytoζ τηg τyειατoαg τηg Φανoδλαg κι tλεyε να
ειδοπoιηαω τη μανα του δτι την Κυριακη τo πρclll δα
παρει να τη μιληoει. Γ6νoνταν η ειδoπo[ηoη, 6ρχo-

νταν μετα την Απoλυoη η τxειατoα καμαρωτη με τα

εντoπια, κρατoνoυoαν oι τραxηλιtE τηE, μιλoδoε με
τa παιδ[ τηζ κι μ'6δινε x[λιεq ευy6g. Σταυρoκοπιoδ-
νταν κM[yαg ε{oαι Κυριε, να oμιλαg ατoν dνθρωτo
σoυ σα να ε[ναι ιδcil ια>. Αυτδ β6βαlα μlα φoρα τo
yρδνο, yιανα μιληoειg oε oυνδεαν oι τηλεφωνητριεq
και πλiρωνεq ακριβα.

...Mια xρoνια' παραμονη τηq Αyiα'q Tριd'δαq, tρyρ-
ται o νoνoq μoυ να παρει να ρωτfioει τoι' 6ριπορα. oτο

αταθμδ αν δα μαoει την α)λη μiρα. κερα.oια.. Πιiρα.-

με τoν αριθμo (τριψηφιo) α.).)-d' δεν τo oηκcυι'α:' κι o
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νoνδq μου αρyιoε να φωναζει μ'6λη τoυ τη δ6ναμη
στ'ακoυστικo: -Ε[ναι καν6ναq εκε{; o TαoηE ε[μαι,
απαντηoτε με''.. με ακoδτεεεεε...,' Nδμιζε o δ6λιoq
δτι 6τoι δα τo oηκcbαoυν.

'Ενα πρω[ παλι xτυπαει τo τηλ6φωνo. - H τxειd" oου

η Λ6yκου εiμαι απ'τη Παντoιoτα, ειδoπo{ηoε τη μανα
σoυ, τη θε[α ooυ τη Βαyyελοδδα, την ανηψια μoυ τη

Mαριyoδλoυ Kι τιζ ανηψι6E μoυ την Κρoμμυδoδαινα
Kι την Βελ{κινα, ναρθoδν να με δoυν oτo νoαoκoμεfo.
Πρw πρoφτασω ν'απαντηoω τo κλε[νει. Αλλαζω
αρoν-αρον κι απ'τoν ΑyιCbρyη oτην Παναyια, απ6 κεi
oτ'Αλcbνια κι δoτερα στα μπαμπατoαδικα, ειδoπoιη-
θηκαν oλεE κι 6λεq παταριαoτηκαν. -Γιανα παλα-
yiζει το ooi', αι λ{ει, δα ε[ναι yια κ[νημα η 6ρμη !

Στο επιoκεπτηριο τη βρloκoυμε καθιoτη oτo κρεβα'
τl, ντομνα, μt μΙα κρiχτη νυμικιd. μι φλιδyκo oατιν6,

τα μdyoυλα μπιζι6ρι, αα yκουyκοδφκα !

-Αμαν τxειατoα Λ6yκoυ, μαq λαyταριoεg' τι 6πα-
θ'g;

-Καν τ[ποτα, μη oιyι[oτε. Mι φoυρφoυρ{ζει καμπδ-
σoυ κι ε[πανα μι κoιταξoυν λfyo αμα πλι6τερo ηρθα
να σαζ δω εoαq δλεq πoυ oαq αραθδμηoα.

Γiνηκε μια μαζωξη μα τι! ζετρανταxτηκε τo νoσo'
κoμεfo απ'τα yiλια κι τα μαoλατια' κ6ντεψαν να μαζ
διcbξoυν oι νοooκoμεE.

-Αλλoq καιρδg φιλεναδα τδτε, αoτo τo κoρΙτoι ηoυ-
yο. Tδρα, τρανο{-μικρoi, 6λoι μ'6να κινητο oτo x6ρι
ε[ναι.

-Εμ! Αζντιoαν 6λoι, oα μπαρλαβιαoμ6νoι ομιλoδν

μοναxo[ oτο δρδμo, λεE καλημ6ρακι, πισμανεδειq, δε
oι πα[ρνoυν καν yαμπαρι.

-M'6φερε κι μiνα o yιδg μου tνα, λ6ει η Κατερ['
νη, αμα τι τo θtλω, ααματι τα εμπδρια txω; Mδνo
oι νδφεg δα μl παλαylζoυν yια κανα xoυoμtτι. Tρανη
yυναfκα ε[μαι, δεν αμπoρcb να το μαθω τoυq ε[πα' τo
'δωoα πfoω και ξbνoιαoα.
Εκε{νη την cbρα λαληoε το κινητδ τηE Σοφ[αq'
-Nαι παιδ[ μoυ, ναι απαντηoε. Mε oδβραιlμα τη θ6-

λειg η με μπατoιο; Nαι 6ρyoμαι'..
-Tι txεoαι μαρη, δεν ε[παμε δα παμε oτην Αyια

-Παραoκευη;
-Tι να φκιαoοl' yiνητι να πω oyι ατo yιo μoυ;
-Γ6νητι να πoυλεμησειζ τo κινητo oιαπtρα, yoδτα

μπoυλα, να μη σι βρ[oκουν καν. Tb ε[xεE oτo ταιαντi
κι μoδλωνεq oαμοβiλα! Αι τραβα τcbρα εoδ ν'ανο[-
ξειq την π[τα ooυ κι αoε εμαg αq ζyκoυριαβεq yω-

ρfq κινητα, να παμε yια αιρyιανι. Ια yκαi'λ6q αν μαζ
παλα'y[ζoυν' το yιδμα πoυ δα παμε ατo oπiτι, δα μαg

βρoυι'.' Ε.Δ.



IΣToPIoΓPAΦIKH EPEYNA ΠEPI ToY AΓPA KAI M|ΓKA

EIΣ THN ΠoΛN NAoYΣHΣ 1-41311958

Aυτoυσlεζ lσToρIK6ζ αφηγησεlζ

Toυ Γεωgγ(oυ Γεωqγιιiδη

Στο φδλλo Ι70 τηq Παραoκευηg 4 Ιoυν[oυ τηg εβδομα.δια[α'c εφημερfδαg dΠoΨH oικονoμικηg
Αναπτυξηq Π6λλαq> πoυ εκδ[δεται στην'Εδεooα δημoαlεδτηκε, σε επιμ{λεια N[κoυ Καραμαναβη, tνα
εκτεταμ6νo πολυo6λιδo αφι6ρωμα oτoν ΑΓPΑ' ycυριo κα'l Mακεδoνoμαyoυq, με πληθoq ενδιαφ6ροντα

oτoιyεEα τοoo yια τον τ6πo 6oο και yια τoυζ α'νθρδπoυ; που iδραoαν εκε[ κατα τoν Mακεδoνικ6
Αyδνα, και κυρ[ωg yια τoν μαρτυρικ6 θανατο του Til-)'oυ Αyρα (ανθυπoλοyαy6g Σαραντηg Αyαπην6g)
και τoυ φ[λoυ τoυ ναουσαioυ Αντδνη Mlyyα, oε εν6δρα των κoμιτατζηδων oτα μboα τoυ Ι907. Στo
αφι6ρωμα αυτδ περιλαμβανoνται Ιcαι μια oειρα αφηyηoειg ναουoαlων πoυ tζηoαν απo κoντα τα
yεyoν6τα τηq επoyηE, δπcοg αυτbg καταyραφηκαν απo τoν ερευνητη δαoκαλo Γεcbρyιo Γεωρyιd"δη

μεταξδ τηq Ι-4 Mαρτ[oυ Ι958 oτη Nαoυoα, oτα πλαioια yενικ6τερηg !ρευναg τoυ ιδloυ yια τoν T6λλο

Αyρo, δπωg αναφ6ρει oτoν πρδλοyo τοlν oηγιacbσεων τoυ.

Mε την αδεια τooo τoυ εκδοτη τηq <ΑΠoΨHΣ> κ. Xρ' Δημητριαδη, οoο και τoυ επιμελητη του

αφιερcilματoζ Ιc. N. Καραμαναβη iyουμε τη yαρα να αναδημooιεδoουμε oτη oυν6yεια τα τμηματα

εκε[να πoυ αφoρoδν oτιg αφηyηoεη των Ι'Ιαουoα[ων <πρωταycονπτδνι τηq ιoτορ[αq, μαζ[ με καποια
ειδικoτερα oτοιyεlα yια την πληρεoτερη καταν6ηoη του θ6ματο -c. 

Σημειδνεται 6τι κρατηθηκε η
oι5νταξη και η ορθοyραφ[α του αρyικοδ κειμ6νoυ.

Eν Πρoλ6γω
H ωg κατωτ6ρω oημειουμ6νη ιoτοριολαo-

γραφικη 6ρευνα, περi τoυ ειζ την Kεντρικην
Mακεδονiαν ηρωικcbg αγωνιoαμ6νου επi κε-

φαληq Eλξνων Ανταρτcbν Tθλλoυ ξαπηνori
η Kαπετdν i'\ρα, ψευδωνιiμoυ επικαλoυμ6νoυ,
οικτριbg απαγ1oνιoθ6ντoq μεoοfντοq τoυ 6τoυ9

\907, μετα τoυ πιoτοti oυνoδοf του Nαoυoαiου
Αντωνiου Miνγκα, υπ6 καρυδ6αν τινd μεταξri
των 1ωρiων Bλαδ6βoυ (oημ.Αγρα) και Tε16βoυ
(oημ.Kαρυδι6), παρd, των παρασπoνδηo6ντων
Koμιτατξ1δων, λαμβdνει 1ι[lραν κατ6πιν τηg
υπ' αριθμ.π pωτ.292 l Ι1 -2- 58 δ/γηq o1ετικηg
τoυ Eπιθ/του τηg Eκπαιδ.Περιφερεiαg Eδ6o-
σηζ κ.Γεωργiου Πdλλα, πρog τoυg κ.κ.Δ/ντ69,
δημ/λoυq και νηπγοr5g τηg περιφ6ρειdg τoυ. H
εν λ6γω ιoτoριoλαογραφικη 6ρευνα λαμβdνει
ωoαriτωq xιbραν oυ μ6νον γapιν του καθηγητοr5
Φιλιατρcbν Mεooηνfαg κ. Π.Kανελλoποfλoυ,

oυγγρdφοντog ιoτoρiαν τινd περi τoυ Mακεδονι-
κori ξcbνοζ κα1τoυ εκ Γαργαλιdνων Mεooηνiαg
καταγ6μενoυ ηρωog T6λλoυ ξαπηνο6 η Kαπε-
τdνΑγρα, αλλd, και γαριν πρoβoληg των γεγoν6-
των τotiτων ειg θεατρικa tργα, υπ6 τoυ δημ/λoυ
Eδ€ooηg κ. Παναγ. Zιωτα, θερμο6 πατριcilτoυ,
απoδεxθ6ντog o6oταoιv ειδικην πρog τotiτο τoυ
Eπιθ/τoιi Δημ. Σ1oλεiων Περιφ. Eδfooηg κ.
Γ.Πdλλα, ενδιαφερoμενου 6πω9 τα ιoτoρικd, γε-
γoν6τα ταr1τα εν Mακεδονiα, γvωoθιiloι oαφιΙlg
εν τη περιφ6ρεια τoυ Eδ6oοηg, τω Nομιil Π6λ-
ληg και γενικιΙlτερον εν Eλλdδι, υπ6 προβοξν
θεατρικην.

Η περi ηq πρ6κειται 6ρευνα κατd ταιiτα,
υπ6 τoυ ωg υπoγρdφεται δημ/λoυ Γεωργioυ
Δημ. Γεωργιd,δoυ, τη εντολη τoυ κ. ΒπτΘlτoυ
Eδ6ooηg λαμβdνoυoα 1rilραν, 61ει γενικιbτε-
ρoν χαρακτηρα περιoυλλoγηg, καταγραφηq και
διαφυλdξεωg μνημεiων ιoτoρικrilν και λαoγρα-

φικrbν των 1ρ6νων τoυ Mακεδoνικori ξιbνog,
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χαρακτηρα otiμφωνον πρoζ το λ6γον δι' oν ο

δημ/λog oriτog απεoπd,oθη ειδικcbq πρog τoriτο
παρd τη Nομαρx1α Φλωρiνηg, ητιq και υιoθ6τη-
oεν ηδη ειoηγηoiν τoυ, υπ6 περiληψην: <Περi
επ1στημονικηg και οικονομικηq πλαιoιcboεωq
τoυ ενδιαφ6ρoντo9 τoυ κ' Noμdρxου Φλωρiνηq,
δια την λαογραφικην €ρευνα εν Mακεδoνiα και
περi oυoτdoεωq Yπηρεoiαg Λαoγραφικιbν και
ΙoτορικιΙlν Eρευνιilν, παρd τω Σω Yπουργεiω
Eθνικηq Παιδεiαq, υπαγομενηζ ειζ τo Eκπαιδ.
Συμβοliλιον>.

Αι εν τη παρo6oη πληρoφoριακαi κατd τ6-
πoυζ συνεντεriξειq μoυ, υπoβαλλ6μεναι δια
τηg πρoToταμfνηg μoυ Αρμq, τηq Nομαρ1iαg
Φλωρiνηg, πρoζ τον κ. Yπουργ6ν Παιδεiαq, το
Eκπαιδευτικ6ν Συμβοιiλιoν του Στοr5 Yπoυργεi-
ου Παιδεiαt, και την Ακαδημiαν Αθηνcbν, δια τo
Λαoγραφικ6ν Aρ1εioν τηg, 6oτωoαν πρoζ νo-

μoθετικην, υπ6 τoυ Στori Yπουργεiου Παιδεiαg

ρriθμιoιν τoυ ξ1τηματog τofτου, τoυ μη δυναμ6-
νoυ να πρoωθηται ειg βdροg ακ6μη των μηνιαi-
ων απoδo1ιbν πτω1oιi δημ/λoυ, επιφoρτιoμ6νου
και με το καθηκον ουντηρηoεωζ των μελιbν τηq

oικογ6νειdζ τoυ.

o Πονηoαg δημ/λog

Γ. Γεωργιdδηq

Aι περi τoυ απαγχoνισμoιi τoυ Aγρα
πληροφορiαι

o Kαπετ6ν Σταφiδαg ο οποiοq εγvιbριζε φιλι
κcbg τoν Αρxηγ6 τoυ Bdλτου Γιαwιτoιbν Αγρα,

9ηξ Ιουνiου 1907 '

ημ6ραν Σαββατου
κατερ16μενog απ6
του xcυρioυ τoυ δι'
'Εδεooαν. μεθ'oμd-
δoζ oυγ1ωριανcilν
τoυ, ειiρε τοliτoν
απηγχoνιo μ6νον

"δoζ, o Δημητριog
Πo6πτoηg, φ6ρων
επi ημι6νου ξfλα
πρoζ πιbληoιv. Zε-

φορτιbνει αυτd,, και δρομαiοq 6ρ1εται ειζ τo χω-
ρioν Αryρα (τ6τε Bλdδοβον), 6νθα εi1ε την 6δραν
του Toυρκικ6ν Aoτυνομικ6ν Tμημα.

Tη αδεiα τηζ τoυρκικηg Διοικησεωζ, o1 απαγ-

1ονιoθfντεq μεταφ6ρονται ειζ την εκκληoiαν του

xωρioυ 8λαδ6βoυ τoυ ξioυ Δημητρioυ, 6πoυ
εθρηνηθηoαν oι Eθνoμd,ρτυρεq, κατd ταq πληρo-

φορiαq τoυ εκ Bλαδ6βoυ Mακεδονoμd1oυ Kων/
νου Πdoκα, κα1 ενεταφιd,oθηοαν ειζ τ1νεκρoτα-

φεiον του 1ωρioυ, το εoπ6ρα9 τηq ιδiαg ημ6ραg,
ψυ1οoαββdτoυ, παραμoνηg τηg Πεντηκooτηζ την
9η'Ιoυνioυ 19Ο7.

Moιρολ6γι6ν τι απ6 τoν ενταφιαoμ6ν των
Eθνoμαρτr1ρων δεν διαocilζεται εν τω xωρiω
7Ψρα, η δι6τι κoιν6ν θα ητo τotiτo, ωζ τα oυνη-
θωg μoιρολoγotiμενα, η και δι6τι η Mαρiα Tζcb-

λη, πενθερd τοri Ιωdwoυ Παπαδημητρioυ ητιg
εoαβdνωoε τουg δriο Eθνoμ&ρτυραg, μαζδ με
dλλαg γυναiκαg, αλλd και η θυγdτηρ αυτηq Aι-
κατερiνη, δεν ζciloιν ηδη iνα μαq πληρoφoρηoωoι
o1ετικcilg.

Tουg i\ραν και Miνγκαν oυν6λαβoν oι βλd1οι,
ουνεργαζ6μενoι oτενιbq μετd των βουλγd.ρων,
Γιcilργοq Kαod,πτoε, εκ Κρoυoι6βoυ τηq οερβo-
κρατoυμ6νηq Mακεδονiαg, Mιxdληq Καντofρηq
εκ Λειβαδiων Γιαwιτoιilν, Niτoιo τιg, αγvc[loτoυ

επωνliμου, εκ Bεροiαq, τoυ Ζ)uατaν βoυλγαρiζο-
ντοg κατoiκoυ Λευκαδiων Nαorioηζ και d,λλoι,
πdντωg κατd πλειοψηφiαν βλd1oι, ειζ την τoπo-
θεoiαν Γκαβρdν Κ6μιν (κορdκων βρdxog), κειμ€-
νην 15'-20'τηg cbραζ, dνω του xωρioυ Aγiα Φω-
τεινη, dνω τηg Φλαμoυριdg πtρ'ι"ξ Eδfoοηg, επi
τoυ Bερμioυ 6ρουq την 3ηu Ιoυνiου 1907, ημθραν
Kυριακην, και περi ταg μεοημβρwdq cbραg.

Περι6φεραν εkα αυτοr5q ειζ τα (oυνεπεiα
προηγηθεντog τρ6μoυ τριετοfq) 1ωρiα, ιδiα τηq
επαρμαc,Aλμωπiαq, πρoq διαπ6μπευσιν των και
ενθdρρυνoιν των απoγoητευoμfνων oμoφρονo6-
ντων των, επi τρημεροv, μ61ρι τηq νυκτ69 τηζ 6ηζ

πρoζ την 7η" Ιουνioυ |907,6τε και τoυζ απηγy6-
νησαν επi καρυοδ6νδρου τw6q ειq την τοποθεoiαν
Mπ6λoγιdoε, μεταξr1 των 1ωρiων τ6τε Tε16βου
(oημ. Kαρυδι0q) και Bλαδ6βoυ (oημ.Aγρα).

Εξελ6γη ο τ6πoq oriτoq απαγχoνισμοιi των, ωq

τ6πo9 fνθα επλε6ναζε το γηγεν6ζ oλαυ6φωνον
ελληνoφρονoliν oτoι1εioν, iνα μη ενoχoπoιηθoliν
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::tll::l:ll 6η6 Δrrτrnrrinrr λ/i-
,lil.,l:,l, "ηq 

Αντωνioυ Mi-
.::;.:11ll,γκα. Eιq εκ τηg oμd-
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ρισυνελfγησαν oι εθνoμdρτυρεq, κατd τα πρoει-

ρηθεντα, και ενεταφιdοθηκαν, τυμπανιαioι λ6γω
επoγ1c, και επi τρημερον διατηροδμενoι ειg την
θθoιν τoυ απαγχovισμori των, ειg τo xωρioν 6περ
6κτoτε φ6ρει το 6νομα τoυ απαγχoνιoθ6ντog

ηρωoζ 7Ψρα, εν μ6oω θρηνων και κοπετcilν των
κατοiκων.

Aυτoδoιεζ ιστoρικ6q αφηγησειξ |{α_

oυσαiων
Aφροδfτη xηρα Στεφ. Λ&ππα,ετιirν 87,

αδελφη τoυ αεiμνηoτου Aγτωνtου Miγκα
Kατd την πρωTαν τηg Kυριακηq τηq 3'l'Ιoυ-

νioυ 1907, 6τε ανε1ιilρηoαν απ6 το oπiτι μαg
o 7Ψραζ, o Aντιbνηg και λοιπoi, απoυoiαζα. To
Σαββατ6βραδo εi1α κoιμηθη oτην αδελφη μου
Mαρiα Δημ.Bακ6λι1. Στo oπiτι μαg ηταν η μη-
τ€ρα μαg Aικατερiνη και η γυναiκα τoυ Aντcbνη
Eυγενiα. Aπ6 τo βρdδυ εδηλωoαν 6τι πρdπεινα
ξυπvηoουν πoλ6 πρωi, χωρiζ να καταοτηooυν

γνωoτην την κατεfθυνσιν και τoν oκoπ6ν τηg
ανα1ωρηoεcbg των. Η μητ6ρα τουq εξriτrvηoε
κατd πολδ ενωρiτερα απ6 τo ξημ6ρωμα.

Aν εδηλωναν τoν oκoπ6ν και την κατεfθυνoιv

τηζ αναχωρηoειbg των, δεν θα τουq αφηναμε να

φriγoυν.'oλοι μαg oτo oπiτι διαφωνofoαμε και
δεν πιoτε6αμε στα λ6για των βουλγ6ρων για δη-
θεν oυινεν6ηoι.

'Eπειτα 6μαθα 6τι μαζi τoυg 6φυγε και o
ΖαφεΙρηgΛ6γγo9, φiλοq oτεν6q του Aντιilνη,
προoκο).ληθεiq οτo δρ6μo. 0δηγ6 εi1αν τoν
Αποoτoλo T6λιo η Γιαwακοβiτη, ο oπoiοg εvω-

ρiτερα επαιξε τo ρ6λo τoυ κoμιστoιi επιoτoλcbν
του Αγρα πρoζ τoν Zχαταν,6πω9 επioηζ και τoυ
Ζ).ατaι'πρoζ τoν ?Ψρα.

Λiγε-c ημdρεq πρo τηζ αναxωρηoειδg των,
oi"cο: αιφνιδfωg εi1ε εμφανιoθη oτο oπiτι μαq
ι'υκτα (απoυoiαζεν o Αριoτoτ6ληq, (εwoεi τον
Τ6λλo Aγρα)) o Γιιilργog Γκ6τoη9, 5Οριd ετcbν

περiπoυ απ6 τα Λευκd,δια (παλ.Γκoλιoιdνη), για
να πη oτον Αντιbνη να μη παραoυρθη oτην παγi-
δα των βoυλγdρων. Kdτι θα εixε μυριoθη αυτ6q.

Nfκτα μαg ηλθε, μαq βρηκε oτo δεiπνo. Kdθηoε
oτο τραπ6ζι κι 6λεγε, 6λo 6λεγε oτον Αντcbνη να
τoυ αλλdξη τη ],V6μη. Θυμd,μαι τα λ6για τoυ,
πoυ τα επαναλdμβανε: <<Τoοδβαoε Αντcbνη>.

Ακου τα κ)'α'βατ να' ρ[τoι, βεντζινlτoι κι ιoβαντατ
ουτ ρα.μοδτ))' και εφiληoε τρειg φορ69 το ψωμi
πoυ στo 16ρι τoυ κρατotioε, για να γiνη πιoτευ-
τ6q. Tα λ6για του αυτd oτην Eλληνικη εξηγοri-
νται 6τoι <Φυλdξου Aντcbνη. Aν oε βdλoυν oτα
ytρια, λoυρiδεq δερμdτινεg (βεντζινiτoι, που
προoρiζoνται για τoαροliμα) θα βγdλουν απ6 τη
π}"&τη σoυ)).

Αλλ'ο Αντcbνηg δεν επioτευε, 6τι ο Mητoη
Π6oιoq, ντ6πιo9 απ6 τo Τoαρμορiνoβο (oημ.
Mαρiνα), μπoρorioε να τoν γελd, 6ταν τoυ 6λε-

γε τα αντiθετα, 6τι δηλ. δεν πρ{πεινα φoβ6ται,
ερ16μενo9 ειg επαφην και συνε\ry6ηoιν με τoυζ

βουλγd,ρoυζ, για να κτυπηooυν τoυg To6ρκoυg
κι oι δriο'Ελληνεg και βo6λγαρoι. Δυοτυxιbq o

Αντιbνηg, oriμφωνοq ωζ πρoζ τo εγ1εiρημα αυτ6

με τoν 7Ψρα, τον oπoioν και ελd,τρευε, αφοf
μαζi 6πιναν και 6τρωγαν και στoυζ δρ6μoυ9
τραγoυδorioαν, 6πεoε oτην παγiδα. Aπεφd,oιoαν
6τoι πρωi-πρωi Kυριακη, να φr5γoυν κρυφd απ6
6λoυ9, παiρνονταg μαζi τoυg γλυκd, λoυκotiμια,

1αλβ&, κoνιdκ και dλλα, για να κερdooυν ωζ φι
λοι τoυg βoυ\dρoυg.

Mdθαμε oε λiγεg μ6ρεζ 6τι τουg 6πιαoαν oτο
Γκαβρ6ν Kdμιν (κoρdκων βραxoq) πdνω απ6 τo
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χωρι6 ξiα Φωτειvη, ειq απ6oταoιν t5'_20' τηc,

cbραq απ6 το 1ωρι6 αυτ6. Aπ6 εδcil ο πατt'ραc'
T6λιoq (γιατi μαζi τουq ηταν και ο γυιoζ τoυ
ΓιrΙlργηg πoυ oημερα βρioκεται οτην Σ6φια τηg

Bουλγαρiαg), φιΙlναξε oυνθηματικ&, ο6ρλιαξε
oαν λιiκοg, για να βγoυν oι κρυμμ6νoι πρog συ-
νεw6ηoιν.

'Eτoι βγηκαν 43,6γtτρειc, με τρε1ζ, 6πωq εi1αν
oτην αρ1η μιλ;foει, 6ρριξαν κdτω τα γλυκd πoυ
οτα 16ρια τoυζ κρατolioαν, τα επoδoπdτησαv, τα
τoαλαπdτησαν και τουg 6δεoαν oπιoθdγκωνα.
oι1ρλιαζε ο fuραζ, 6πω9, 6πωq μ6θαμε κι 6λε-

γεν α1αμνd, πoλιi α1αμνd, (υβριοτικd) λ6για. o
Aντcbνηg τiπoτε δεv 6λεγεv.

'F'πειτα τουg γriριζαν oτα 1ωριd, rboπoυ τoυg
εκρ€μαoαν.

Η μητ6ρα μoυ Aικατερiνη μετd δ6o (2) μηνεg,
τρελλdθηκεν.'Εβαζε οτην oειρd μπρooτd τηg
κdθε μ6ρα τιζ φωτoγραφiεg τoυ Aντrilνη πoυ
εixαμε πολλ69 oτο οπiτι, κι θκλαιγε.'oταν πηρε
vα τα 1&νηαpγιζε να τιζ aγiξτιg φωτογραφiεg
του, 6βαζε β6ργεg εδcΙl και εκεi oαν να ηταν κη-

ριd oτoν τdφο τoυ, ιiloπoυ για καλd τρελλdθηκε.
Π6θανε 6τoι tioτερα απ6 \21ρ6νια, τo \9\9. γι''
αυτ6 oημερα δεν 61ομε καμμιd φωτoγραφiα τoυ

Αφροδiτη 7rjρcι Στεφ. Λιiττcι.ετιilι' 87. cιδεi.φr] τoι'
cιε [ιιι't1oτoι' Αιτιυr'ioι' λ 1 i','z.ιι

t6

Αντιbνη oτo oπiτι μαg.

Tην dλλη εβδoμdδα, foτερα απ6 την κρεμ6-
λα, επειδη 6κλαιγα πoλf, σαν να υπνωτioθηκα,
και 6τoι μoυ παρoυoιd,oθηκεν ο Αντιbνηg ζω-
νταν6q μπροοτ& μoυ, μoυ'πενα μη κλαiω γιατi
εiναι τουq καλd,, με πηρεν o Aντιbνηq απ'τo
1€ρι, μ6ρα μεoημ6ρι, καθιbg 6κλαιγα, και με πdει
πtρα,6πoυ τoυg πηγαν. Στο δρ6μο μιλοfoαμε,
και την oμιλiα μoυ, σαν να παραμιλofοα, την
dκουγαν η Mdνα μoυ με την αδελφη μoυ την
Mαρiα κα1την γυναiκα τoυ Aντιbνη, Eυγενiα,
oιωπηλ6q 6λε9, για να μ'ακοfν, μια cbρα.

Απ6 εδιil μαq επ6ραoαν, απ6 εκεi μαq επ6ρα-
σαν, μoυ €δει1vεν ο Aντιbνηq, ιΙloπoυ φθdoαμε
oτo Γκαβρdν Kd,μιν, 6που μου fδειξεν ο Αντcil-
νηq πιilg φcbναξεν o T6λιo9 Γιαwακoβiτηζ, σαν
λriκοq. Πdρα κ6τω πdλι φcδναξεν o Τ6λιo9 και
τρiτη φoρ6 πιο κdτω φιbναξε και μαζ πdει εκεi
πoυ ηταν να βγoυν oι κρυμμ6νo1 να συνε\η/oη-
θo6ν, μου 6λεγεν o Αντcbνηg.

Eiδα με τα μd,τια μoυ τα κoυτιd, και τα γλυκ&
πoυ o1 βoriλγαρoι τα πtταξαν και τα τoαλαπdτη-
oαν. Αντi τρειζ να βγουν να συνε\νoηθofν, μου
6λεγεν o Αντrilνηg, βγηκαν 43.

Απ6 6λα αυτd πoυ 6βλεπα oτoν fτrvο μoυ, δεν
εiyα τiπoτε ακotioει ενωρiτερα. 'oλα για πρcbτη

φορd oτoν 6πvo μoυ τα εiδα.'Yoτερα με πηρεν
o Αντιilνηg παχι απ6 τo ytμ' και με πηγε oε μια
μικρη 1αβοriζα, με γαλ&ζιo νερ6, λ6γoντdq μoυ
ντ6πια: <<Β6ι o[ινoυ βιρ>,6xι ελληνικd, 6πω9 τα
dλλα τoυ λ6για.

Mε πηρεν απ'εκεi, με πdει, με πdει, μακρυd
με τo 16ρι τoυ σε μια εξο1η παν6μορφη, μεγdη'
'Hταν παιδιd πoλλd,, 6λα oτ'doπρα ντυμ6να.
Kι'fνα τpαπΕζι εiyαν,6πoυ δiπλα κd,θονταν o

Xριoτ6g' Eδιb εiναι η βαoιλεiα των oυρανcbν, μ'
εiπεν o Αντιilνηg ελληνικd. Πo6 εiναι o Αριoτο-
τ6λη9; τον ερωτdω. Και μου τον 6δειξε πιo κdτω
να κdθεται, oαν παρdμερα, γιατi 6λεγεν α1αμνd,
(υβριoτικd, κακd) λ6για.

Στo μ6ρo9 που τoυζ κρ6μαoαν, θα με πηγαι-
νεν o Aντιbνηg, αλλ' εγιb δεν ηθελα, φοβ6μoυνα.
Στο γriρο (επιoτροφη) για τo cπkι, μoυ 6δειξεν
δrio κρεμαoμ6νουq dλλουg, τoν Mητoη Π6οιο
και τoγ ΖαφεiρηΛ6γγο.

Αυτd που εiδεg 6λα, μου εiπεν, να τα πηζ



στην Mdνγα μoυ και στoν θεio, 6τι εiμαι oτην

βαoιλεiα των ουρανcbν και εiμαoτε καλd, και να

μην κλαiτε.'Eπειτα μ' 6φερεν oτo oπiτι πaχι απ'
τo γi:p'ι", λ6γoντα9 τα iδια λ6για, να τα πω 6,τ'ι'

εiδα κι'dκουoα oτην Mdwα και στoν θεiο, για
να μη κλαιν.

To oπiτι μαq ηταν σαν νoσoκoμεiο, περι-
πoιο6μαoταν λαβωμ6νoυζ κα1 φιλoξενοrioαμε
γερorig αντd,ρτεg. Για να μη βγαiνη o Αντιbνηg
oτoν δρ6μo, €κανα πολλ€g φoρ6g εγcb τoν oδηγ6,
και απ6 πioω μoυ μακρυd, ηρ1ονταν oι dλλoι.
Γιατi τoν Αντιilνη τον εi1ανε oτην μπoriκα, επει-
δη ηταν αγωνιoτηg oτον αγcilνα, oαν πολιτικ69
υπεriθυνoq o'6λη την Ndoυoα, και πρooωπικ6q
oτεν69 φiλοg τoυ Aριoτοτ6λη (ξρα).

Στα 16ρια μoυ κdπoτε εixε ξεψυμoει o Niκoq
Kυπραioq (επειδη ηταν απ'την Kriπρo, 6τσι τον
εiπαμε), o oπoiog εi1ε τραυματιoΘεi oτην Γκoλι-
oιdνη (oημ' Λευκdδια), πιo κdτω απ'την Ndoυ-
oα, απ6 τουq To6ρκoυζ, σε pLαχΛ, μdχη, μαζi με
δriο dλλoυg, πoυ στo 6νομα δεν τουg ηξερα. Toν
Kυπραio θφεραν oτo oπiτι βαζ, Υι'αυτ6 μ6νoν
αυτ6ν γvωρiζω oτο 6νoμα τραυματiα.

Toν Aντcbνη και τoν Αριoτoτ6λη oτην Nd,oυ-
σα τoυζ κλdψανε. To τραγoιiδι 6μωq τo ξθ1αoα
τc[lρα, rioτερα απ6 τ6oα 1ρ6νια.

Eιg τo oημεioν τotiτo παρενθβη η Θυγdτηρ
αυτηg Eλιodβετ oιiζυγog Στ. Αθαναoofλη, ητιg
παρακληθεioα και 6ψαλε τo doμα, 61ον οriτω:

To τραγο6δι του Miγκα και τoυ ξρα.
1

Tον Miνγκαν τoν εκρ6μαoαν
oτoυ Bλdδoβου τα μ6ρη
(μαζi μ'αυτ6ν εκρ6μαoαν
κα1 τoν Aριoτοτ6λη) (διg)
'^χ! η! μηλο τηg μηλιdg!
'Aγ! αγ ηρωικη καρδιd!

2

Αντcbνη δεν λυπηθηκεg
νι M6να, νι Πατ6ρα

(ofτε γυναiκα (1), κι αδελφ69 (2)

oliτε μια θυγατ6ρα (3) Xδιg)
ξl αyl μηλo τηg μηλιdg!
Μ|.αxl ηρωικη καρδιd!

3
'Eλα γυναiκα μoυ χρυση

π&ρε και την Eλ6νη
(κι'ελdτε ειζ τoν τdφον μoυ

να ιδητε τι θα γiνη) (διg)

Αyl αγ| μηλo τηg μηλιdg!
ξ! αx! ηρωικη καρδιd,!

Καθ'υπαγ6ρευσιν
Eλιod,βετ oυζ. Στ. Aθαναoοri\

oδ69 Zαφειρdκη αρ.5
Ndoυoα 1-3-1958

(1)Eυγενiα
(2)Mαρiα Aφρoδiτη
(3)Ελ6νη, ξη ειζ ταg Hν.Πολιτεiαq,fπανδρog

Φiλιππoq Αρνηg' φαρμακ0πoι69 εν Nαοδοη,
ετeilν 77,2-3-58

o Δεμ6oτι1αq υπ6 το ψευδcilνυμoν Kαπετdν
Nικηφ6ρoq, αναπληρcbν τoν i\ρα ειg τoν βd,λτον
των Γιαwιτoc[lν, λ6γω τραliματοg (τoυ ξρα)
ειζ την μ6oηv φdλαγγα τoυ μθooυ δακτriλoυ τηq

αριoτερdg yειp6q, ειq μdμν διεξα1θεioαν ειζ τo

βd,λτoν, ελθ6ντα (τoν ξρα) ειg Ndoυoαν πρoζ
νοoηλεfαν τoυ και εκ τηζ ελoνooiαg, την oποiαν
εi1α αναλdβει ωg επιoτημων φαρμακoπoι6c,, πα-

ραλληλωg πρoζ την νoοηλεiαν και dλλων Eθνι
κιilv υπεραoπιoτcbν, o Δεμ6oτι1αq, λfγω, εi1εν
ειζ τον i\ραν αποoτεiλει λiαν ενθαρρυντικην
επιoτολην πεpiτηq εξελiξεωg των επιχειρηoεων
ειζ την λiμνην τωv Γιαwιτocbν, <ητιg λiμνη απε-
τ6λει τ6τε oπoυδαι6τερoν κ6ντρον των εν Mα-
κεδoνiα πολεμικcilν ενεργειcδν>>, κατd, την κρiοιν
τoυ Γενικor1 Eπιτελεiου Στρατoti.

Eιq μiαν εκ των oυνηθων και τακτικιilν επι-
oκ6ψεcbν μoυ ειζ την οικiαν τoυ Διαμαντη Mπiλ-
λη, 6νθα ενοoηλεriετo o ξραg, εfρoν τοr5τον

γρdφoντα απαντητικην επιoτoλην πρoζ τoν
Kαπετdν Nικηφ6ρον, ειg μiαν επιoτολην τoυ
δευτ6ρoυ, ητιg και μοι εδ6θη υπ6 του Αryρα να
αvαγvcboω, εν oιωπη τoυ i\ρα oυνε1iζoντog την

γραφην τηg απαντητικηg τoυ επιoτoληg.

H πρoηγηθεioα επιoτoλη του Kαπετ&ν Nικη-
φ6ρου, ενθυμοfμαι καλcilg 6κτoτε, 6τι διελdμβα-
νε τα εξηq:

<Aγαπητθ Αγαπηνθ, πotioαι απ6 καμμιd με-

ριd να ιδηg πoυ ερ16μεθα με τoυζ βoυλγd,ρουg
πλdβα με πλdβα (ξυλfνη επiπεδog βdρκα, εφ'ηζ
επ6βαινoν οι αντιμα16μενοι). Eiναι δε ελεεινoi
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κα1 τετραχειλιoμ6νoι (καταρρακω μ6νoι η θικcbg),

€τοιμoι να αυτομoξσoυν)).

Ε,ιq την απαντητικην τoυ o fuραg μoυ εδηλω-
νεν 6τι 6γραφε, ood,κιq oυναντιbνταt, να παiρνη

μαζi τoυ κoνιd,κ, γλυκioματα και λoιπd, εδfoμα-
τα, iνα δiδεται η εντr5πωoιζ ε1ζ τoυζ βoυ\dρουg
6τι oι'Eλληνεζ αγωνισταi καλoπερvo6ν και oυ-
δεν6q oτεροfνται.

Kατ6 την γvcbμην μoυ, παρατηρεi ο φαρμακo-
πoι69 κ.Aρνηg, η ωg dνω επιoτολη τoυ Kαπετdv
Nικη φ6ρου επ6δραoεν επi τηc' ενθουoιιilδoυq

ψυχηζ τoυ i\ρα ειq τρ6πoν ιboτε να δεxθη oriτoq

ωq ειλικρινεig ταg πρoτdoειg των αντιπdλων τoυ
εxθριΙlν περi δηθεν oυνεwoηoεωζ και σχηματι-
oμοf κoινori μετιbπoυ εναντioν των Tοtiρκων,

μετd δε την απελευθ6ρωoιv εκ του τουρκικοti

ζυγοr1 να διευθετηooυν'Eλληνεζ και βofλγαροι
ταq διαφoρdg των εν Mακεδoνiα πdλιν ειρηνι-
κcbq, να διακ6ψη την θεραπεiαν τoυ εν Nαoιioη
και να οπεfoη εν αγνoiα των εδcil ιθυν6ντων του
Aγcbνoq, ειg oυνdντησιν του Ζχαταν και λοιπcbν
δr1ο ε1Θρικcbν τoυ αρμγc[tν.

oι εν Nαοrioη ιθr5νοντεζ τoυ ξcbvog, εν
αγvoiα των oποiων και επε1εiρησεν o i\ραq να
oυνεwοηθη με τoυg βoυλγdρoυg ηoαν 1)o νυν
Eλευθερoυπ6λεωg Mητρoπoλiτηg, τ6τε αρχιερα-
τικ6q επiτροπoζ εν Nαοrloη τoυ Mητροπολiτoυ
Bεροiαg-Nαοtioηg, 2)o Xριoτ6δουλog Περδι-
καρηζ, ιατρ6q, απoθανrbν ηδη, 3)o Σπriροq Λα-
ναρdq, βιομη1ανog, αποθανιbν ηδη, 4)Kων/νoq
Δημητριdδηg, δημ/λog τ6τε αρθρoγραφιbν υπ6
τo ψευδιilνυμoν <Eρμηg>, και τινεg dλλoι τουg
oποioυq δεν ενθυμοriμαι αυτην την οτιγμην.

Tελευταiα ημ6ρα καθ'ην ενooηλευoα τον
?\ρα, ειζ την oικiαν του Διαμαντη Mπiλλη,
ητo Σd,ββατoν,2 Ιoυνioυ 1907''Eκτoτε δεν τoν
επανεiδα, oυνεπεiα τηζ αναχωρηoεcbg τoυ πρoζ
oυνdντηoιν και τoυ εν oυνε1εiα απαγ1ονιoμof
του, κατd' τoν πλ6ον δ6λιον τρ6πον, δι'oυ χαρα-
κτηρiζoνται οι βor1\αρoι.

Eν oυνε1εiα των γεγον6των απαγ1oνιoμoιi
των Αγρα και Miνγκα, oυνηντηoα τov Mι1dλη
Bλd1oυ, δαooφιiλακα ειζ τo δdooq τoυ Kαν6λ-
λη, 6πoυ η τoποθεoiα Γκαβρdν Κdμιν και 6πoυ

η παρασπoνδiα των βoυλγdρων εoημειcilθη,
o oπoioq μoι αφηγηθη, λ6γει o φαρμακoπoι6'c
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κ.Αρνηg, ωg αυτ6πτηq μdρτυg τα κdτωθι:

M6λιq εκdθηoαν δια την oυνεw6ηoιν, πρcb-

τoq o Ζ}'ατdν επρ6τεινε να καταθ6oουν τα 6πλα,
πρoζ παραπλdνηoιν δε των Αγρα και Miνγκα,
κατ6θηκε πρc[lτoq επi του εδdφουg τo περioτρο-
φ6ν τoυ. Mιμοriμενoι τo6του οι Ε,θνομdρτυρεζ

fuραq και Miνγκαq, κατ6θεoαν και οtiτοι ταττε-

ρioτρoφd των επi του εδdφουq. Mετd την πρd,ξιν
αυτην, δriο εκ τηζ συμμoρiα6 των βoυλγdρων
επετ6θηoαν εκ των 6πιoΘεν και oυν6λαβoν οπι-
oθdγκωνα τoν i\ρα, δ6oαντε9 τοfτον oυγ1ρ6-
νωq. Tο αυτ6 oυν6βη και δια τoν συμπατριιbτην

μου Αντιbνιoν Miνγκαν, 6πωq και δια τον συνo-
δ6ν των Ζαφεipιoν Λ6γγoν.

Συνεπεiα τηq δολιωτ&τηq ταιiτηq και αιoxρdg
oτdoεωg των βουλγdρων o iΨραq ηρξατo υβρi-
ζων τοfτoυg καπηλικιilτατα, oι δε βoriλγαρoι

o Σαρι1ντηg Αγαπην6g (Tdλλog Αγραg)



η ρxιoαν ραπiζοντεq, δ 6ρνoντεq και κτυπrilνταg
τοliτουg δια γρονθoκτυπημdτων και δια λακτι-
oμdτων, τoυ i\ρα εκτdδην επi του εδd,φoυq

απλωθ6ντo9.

Eκ τofτων, τoν μεν Λ6γγoν Ζαφεiριoν τη
επιμoνη του Boυλγd,poυ Ζ}ναταν dφηoαν ελεr5-

θερoν, και τoν απθoτειλαν oυvοδεiα oδηγοri
τιν69 μ6xρι Δραξλ6βoυ, τοποθεoiα 1ωρioυ τιν6q
επi του Bερμiου, πληoioν τηg Nαοlioηg. Toυq δε
dλλουg δfo, πρoq διαπ6μπευoιν τoυζ εγriριζαν
ειg 6λα τα 1ωρiα Aλμωπiαq, προg ενθd,ρρυνσιν
τoυ καταρρακωμ6νoυ ηθικori των, συνεπεiα των
επανειλημμ6νων εκ μ6ρoυ9 των ανταρτικιbν oω-

μdτων π\γμdτων των. Kαι τελικcbg τoυζ απηγ-

16νιoαν επi κλdδoυ καρυoδ6νδρoυ, κ6τω τoυ

1ωρiου Tε16βoυ (oημ. Kαρυδιftg).

o ωg εiρηται φαρμακoποι69 κ. Αρνηq, κατd
πληρoφoρiαν μoυ εξ dλληq πηγηζ, επ6δειξε κατ6
τουq 1ρ6νoυ9 εκεiνoυq τoυ Mακεδονικorlξcb-
νog θdρρoq και l.μυχραlμiαv παρd την Τoυρκικην
τρo μoκρατiαν νοoηλειiων Eθν. ικoli g υπερ αoπι-
oτdq και τραυματiαg, δoθ6ντοq 6τι απηγoρεfετo
νοoηλεiα oιoνδηπoτε τραυματiου και αοθενοrig
6νευ αδεiαq η παρoυoiαq κατd την νooηλεiαν
των TουρκικrΙlν αρ1rilν, παg δε παραβ0τηg oυ-
λαμβαν6μενο9 υπ6κειτο ειg oυνεπεiαq oδυνηρdg,

ξυλoδαρμori, φυλακioεωζ η dλλαq oυνεπεiαg,
κατd, την βοfληoιν των Toυρκικcbν το6τιυν Aρ-
χιbν.

Π6τρο9 Πετρiδηg, ετιbν 70, βιομηxαvοg και
κdτoικog Nαοιioηg 2-3-1 958.

K\θεig ο ειζ παρακειμ6νην τραπεζαν τoυ κα-

φενεiου, 6πoυ oυνδιαλεγ6μεθα με τον κ. Αρνην,
καθημενog κ. Π6τρo9 Πετρiδηq, βιoμη1ανog Nα-
oιioηq, oυδθν εi1ε να πρooθ6oη επi των υπ6 τoυ
κ. Aρνη αξιoπioτωg αναφερoμ6νων.

Tηg oυξ1τησεωζ εκτεινoμ6νηg, αναφ6ρθη
oιiτοg και περi τoυ εν Eδ6ooη και τη περιφερεiα
Εδ6ooη9 oμιλουμ6νoυ τoπικoti oλαυικo6 ιδιιb-

ματoζ, 6τι, καθ'α τουλd1ιoτoν εγvcbριζεν απ6
του πftπoυ τoυ Χ "Xριoτoδofλoυ Πετρiδoυ,

γεwηθ6ντο q τo7824 ειg Δραζiλοβoν, 1ωρioν
τηζ περιφερεiαq Nαοriσηζ, και απoβιιΙloαντοζ εν
Nαοrioη τo Ι9l2, ειg ηλικiαν 88 ετcbν τo τoπικ6v
ολαυικ6ν ιδiωμα τo oμιλofμενoν εν Eδ6ooη και
τη περιφερεiα Eδ6ooηζ πρo τoυ 1600 oυδ6λωq

ωμιλεiτo ειg την π6λιv τoυλd1ιoτoν τηg Eδ6o-
oηq, 6που οι πdντεq την Eλληνικην γλιbooαν
ωμiλoυν.

Παρd την απoκλειoτικ6τητα τoυ ενδιαφ6ρo-
ντ69 μoυ των πληρoφoριcbν, 6oον αφορd τουg
?Ψραν και Miνγκαν, λ6γω τηg ooβαρ6τητοζ
τηq πληρoφορiαq ταr5τηq τoυ κ. Πετρiδoυ, πα-

ρεκdλεoα τotiτον να μoι αφηγηθη πληρωg 6,τι
απ6 τoυ πpoπaππoυ τoυ εγνc[lριζε, ευ1αρioτωq
ικανoπoιηoαζ την παρd,κληoiν μoυ ταfτην πα-

ρουoiα τoυ γ6ρoντo9 κ.Αρνη, γvωρiζονταg τον
πpoπαππoν τoυ, τoυ ιατροti κ. Απ. Xρoνiδου,
και dλλων.

o πpoπαππoζ μου X"Xριoτ6δoυλο6 Πετρi-
δηg, αρxiζει o βιoμη1ανog κ. Π' Πετρiδηq, ητο
λ6γιo9 εκ των oπανiων την επο1ην εκεiνην και
oυγγραφεriq, μεταξri δε των 1ειρογρdφων και
oυγγραμμdτων, τα oπoiα κατ6λειπε ειg την oικi-
αν μαζ, υπηρξε και 6να 1ειρ6γραφον, το οποio
ωμiλει περi του γλωooικori ιδιcΙlματοg Eδ6ooηg
και περιφερεiαg Eδ6ooηg.

Kαι oυγκεκριμ6νω9, 6τι ουδεiq Eδεooαiοg
πρo 200 ετcbν, τηq xρoνoλoγiαg αρ1ομ6νη9 απ6
τoυ 6τoυ6 γεwηoειilg τoυ 7824, ητoι ενωρiτε-

ρoν τoυ 16Ο0, oυδεiq Eδεooαtog ωμiλει, και η
περιφ€ρεια αυτηg, την τoπικην ηδη oλαυικην
διdλεκτιν, ειμη μ6νoν την ακραιφνεoτd,την ελ-
ληνικην γλcilooαν. Mετd δε το 160Ο υπειoηλθεν

η oλαυικη τoπιΦ 6κτοτε διd,λεκτοq, ελλεiψει
παιδεiαg και o1oλεiων, αλλd κυρiωg δια τoυg
εξηg λ6γoυ9:

oι εναπoμεiναντεg ενταfθα βoιiλγαρoι, μετ6
την κατατρ6πωoιν και εκδiωξiν των υπ6 των
Bυζαντινιbν, διεoπdρησαν ειζ δι6φoρα αγρo-
κτηματα και oικiαg Eλληνων, ωg υπηρ6ται η
δoυλoπdροικοι. Eλ&1ιoτoι βεβαiωq ηoαν και θα
αφωμοιοriντo Eθνικιbg και γλωooικιbq υπ6 των
Mακεδ6νων ειq ομαλdg περιoτdoειg κυριdρ1oυ
Eλληνικori Kρdτουq, oυ1ηττoν 6μωζ η προτiμη-
σιζ των Totiρκων, παρατεινoμ6νη, να αoκotiν το
παιδομdζωμα εκ του Eλληνικo6 απoκλειoτικιbg
oτoι1εioυ, δεν ηυν6ουν την Eθνικην και γλωo-
oικην των βoυλγdρων αφoμoiωoιν υπ6 τωv Eλ-
ληνων.

Eξ dλλoυ, oι Tor5ρκoι εφαρμ6ζοντε9 ακ6μη
την πoλιτικην του <διαiρει και βαoiλευε), πρoζ

L9



εδραiωoιν τη ζ κυ ριαρ γiαc, των, υπεoτη ριζον
&νευ λ6γoν η αιτiαg πολλ6κιq, τoυζ ωζ υπηρ6τα9

η δoυλoπαροiκoυq των Eλληνων βoυλγdρoυq,
iνα ευρioκoυν αφoρμdg διcbξεωg των Eλληνων,
καταδιιilκoντε g αμειλiκτωζ τoυ ζ'Eλληνα g του q

oποiουq και εθειbρoυν δυναμικd oτοι1εiα, ικανd,
ανατρoπηq των.

Προq αποφυγην των αφορητων διωγμιbν και
βαoανιoτηρiων των oι Eδεooαioι oι τηt περιo-

xηq των κd'τοtκoι, ηναγκdζoντo να εκμαθ6νoυν
την γλιboοαν των δουλοπαρoiκων και υπηρετιbν
των, iνα τουg oμoιd,ζουoι κα1 ωζ μη'Eλληνεq να

μη τυγxdνoυν των αφορητων διcilξεcbν των υπ6
των Tοriρκων.

Yπ6 τοιαriταζ γε\η/ησιουργοliq oυνθηκαg επε-
κρdτηoε αυτ6 τo τoπικιilg ιδιωματικ6ν γλωooι-
κ6ν κρdμα, τo οπoioν απαpτiζεται απ6 περιooο-
τ6ραq iοωg ελληνικdq και τoυρκικd,g ρiζαg, και
ολιγωτ6ρα9 ολαυικd,q, δι'ο και αι τοπικαi αυταi
εν Mακεδoνiα γενικιilτερoν oλαυικαi διdλεκτoι,
ωg ιδιωματικαi, oυδεμiαν 61oυν o16οιν εξαρτη-
oεωg απ6 την κυρiωg βoυλγαρικην και την κυρi-
ωq oερβικην γλιilooαν.

Tαriτα ακριβcbg 6γων υπ'6ψιν και o Tαμiαg
τηζ επιτρoπηg Ανταρτικοf ξdlνog Eδ6ooηg αεi
μνηστoζ X "Niκog, και εν ειρωνεiα διαλεγ6με-
νοq, 6λεγε ταfτα y6"pιν παραδεiγματog:

|.Π[τρo τoυ yιαντb τρ6oκατα. Kατd κυριo-
λεξiαν ερμηνευoμfνη η πρ6ταoιq oημαiνει: o
Πθτροg 6φαγε τoν πυρετ6v, αλλ'υπεν6ει 6τι o
Π6τρo9 6φαγε τα περιττ6lματα.

2.Nδyκου κλαiνια oυτ Κ6λου τoυ να Mfiτητου.
Kατd κυριολεξiαν ερμηνευoμ6νη και η πρ6ταoι9
αriτη oημαiνει <πoλλοrig 1αιρετιoμoδg απ6 τov
Nικ6λα ειζ τoν Δημητρην>> παραλληλωg υπεw6-
ει εκεivog <πoλλfg φrioεg (πορδ69) απ6 τον εφε-
δρcbνα (oπioθιoν) ειζ την μriτην του>.

o κ. Πετρiδηg αν6φερεν επi τοliτoιq δια τoν
πρoπαππoν του X "Xριoτ6δoυλον Πετρiδην,
6τι μεταξri των χειρoγρdφων του υπηρξε και (o
Kηρυκoq> 6νομα τoυ πdππου τoυ αειμνηoτoυ
πρoπαππoυ τoυ X"Χριoτοδοfλoυ, ειg ο διελdμ-

βανε τ6ooν την γεvεολογικην ιoτoρiαν τηζ oικο-

γ6ι,ειd.c τoυ, oooν και 6λα τα ηθη και 6θιμα τωr,

τ6τε 7.ρ6ι'ι'lι' τηc Nαofoηg.

Ωoαδτιυc εi7-ε oυ^ργραΨει και τηr'ιεραι'Ακo-
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o T6λλοg AγQαg oτo βd.λτo

λoυθiαν τoυ Αγioυ Θεoφdνουq, πoλιo61oυ τηg

Π6λεω9 Nαοfοηq oημερον, αφοri πρoηγoυ-

μ6νω9 εi1ε μεταφ6ρει την κdραν του Αγioυ,
εκ τηζ Ιερdq Moνηg του Πρoδρ6μoυ Bερoiαg,
διατηρουμ6νην ηδη εν Nαofoη ειζ τoν να6ν τηq

Παναγiαq.

o αεiμνηoτog X"Xριoτ6δουλοg ηoxoληθη
και με την υδρooτατικην, oυγγρdψαg o1ετικcilg

με θ6ματα τηq Yδροoτατικηq, oυγγρd,ψαg και
dλλαg πoλλdg oυγγραφdg, ταg oποiαg δεν εν-
θυμοr5μαι, επιλ6γει o κ. Πετρiδηq, ατυ1cbg 6μω9
ελεηλατηθηοαν πd,ντα ταιiτα και πρoφανιbq
εκd,ηoαν υπ6 των ολαυοoυμμοριτcbν, μεθ'6λων
τωv επiπλων μoυ και τoυ ρoυ1ιoμori τηq oικoγ6-
νει&q μoυ, κατd τηv επιδρoμην των εν ΙlJαοfoη
τηg 11ls lIl\949'

Συνεfζεται



B!BΛloΠAPoYΣlAΣH

EMMANoYHΛ ΣT. BAΛΣAM!ΔH

NAoYΣA 1892_1906

H 6κδooη
εν69 ν6oυ βιβλi-
oυ απoτελεi απo

μ6νη τηζ θνα
oημαντικ6 γεγo-
ν6q, 6να <<πα'ρα.-

θυρo oτοι'κδoμo
τηζ ^,'ι'cbollζ>>.

oται, μdλιστα η
oυγγραφη πρo-
6ρ1εται απo τα
oπλdxvα τηg χει-
μαζ6μενηq ερ-

γαoιακd, και 6μ
μ6vο π6ληt μαζ,
απoκαλfπτoνταζ

πτνγt''qτηg ιoτορiαg και τoυ πoλιτιoμori τηq, τ6τε
απoκτd και dλλεg διαoτdoειg. Θα θλεγε κανεiq
πωg η oυνε1ηg, τα τελευταiα 1ρ6νια, 6κδooη βι-
βλiων πoυ αναφθρoντα1oτιq διd,φoρεg πτυ169 τηq

πλοrioιαg ιoτορiαg τηg π6ληq μαζ, ανανεcbνει τιq

ρiζεq τηq, oφυρηλατεi τoυq δεoμorig με το παρελ-
θ6ν, γαλουxcbνταg το μ6λλοv τoυ λαοri τηg.'Ιοωq
αυτ6 να εiναι η αντioταoη μαξ. Η αντioταoη μιαg
π6λη9 πoυ φθiνει oικoνoμικ& και 61ει τo κουρd,-

γιo να δημιουργεi πvευματικ&, κoιτcbνταg κριτικd,
oτo παρελθ6ν τηq και ατενiζoνταζ με αιoι6δo-

ξη(;) διdθεση τo μ6λλον τηg'

<Το'Eθνoq πp€πει να μdθει να θεωρεi εθνικ6ν
6,τι εiναι αληθ€g> διακηρυττε o εθνικ6q μαζ ποι-

ητηg Δ. Σολωμ6q. H ιoτορiα εν69 6θνου9, το lux
veritatis (φωζ τηζ αληθειαg), κατd τον Kικ6ρωνα,
απoτελεi κληρoνoμιd και πρ6πει να αντιμετωπi-

Tωγ π. AΘαγαο(oυ l\(xoυ
Aλdξανδqoυ oιχογιiμoυ

Πdτρoυ Στοiδη

ζεται ωg wα διαρκ69 παρ6ν απ6 τoυg νε6τερου9.

oταν ταυτ61ρoνα oι ιστoριK6g αυτ69 oτιγμ69

απoτελofν 6να κομμdτι τηq oriγ1ρoνηq ζωηg μαg
τ6τε δημιoυργοfν μια επιπλ6oν υπo1ρ€ωoη. Nα
τιq yvωρiooυμε στιζ πτυγΕg τoυζ και να τιg αξι-
oποιηoουμε oε καιροfq ιδιαiτερα δfoκoλoυg για
τoν τ6πo, oυμβdλλoνταg ο καθ6ναζ με τoν τρ6πo
τoυ στη διdoωoη τηg oυλλoγικηq μνημηg και στη

διαμ6ρφcυoη ιoτορικηζ αυτoσυνειδηoiαg μακριd
απo κραυγ6-c και oτεiρα oυνθηματολογiα.

o oυγγραφ6αg x. E. Bαλoαμ(δηg

εlΑlPξ|Α }rΑKεΔ9tj,il&lr'ΣnοY&!?ri
ΓΙ,ηΜΑΝογΗΛ :-i'. gΑΛΣΑtllΛΗ

}lΑOYΣΑ 2ο1e
χΟpΗΓοΣ ε{Δ]3Σl"]r] τ[Δ{ λlc},1ογ |]ι,1Αι]1ΑΣ
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Mε γvιbμονα αυτ69

τιg γενικ69 αρ169 και
με βαθιd, oυνεiδηoη
των πρoκλησεων πoυ
ορθcbνονται μπρooτα
βαζ, o ακor5ραoτoq
ερευvητηg τηq τoπικηg

μαq ιoτορiαg κ. Mαν6-
\q Bαλoαμiδηq απo-
καλfπτει το αποτ6λε-
σμα τoυ πoλιi1ρoνoυ
και πoλδμο1θoυ αλλ&
oυναρπαoτικοti ταξι-
διof oτον πλofτο των
Kωδiκων, κυpiaηκτηg
oρθoδδξoυ Ελληνικηq
Κοινoτητοq Nαo[l-
σηζr' γτα την κρioιμη
δεκαπενταετiα τηζ
Ndoυοαq oτα 1ρ6νια
τηg foτερηζ τoυρκo-
κρατiαg (1892-1906).
<<Δεν καταyρ(s"φoνται

τα παντα>, oημειcilνει o συγγραφt'αg. <oι πληρο-

φoρ{εg που oυνελbyησαν, εfxαν αlg oτ6yo την κατα-
ν6ηoη των yεyον6των, Kατανδηoη πoυ λειτoυρyε[

ωζ πρoστατευτικο δ[yτυ yια τoν oυyyραφiα και (ι)ζ

περιρρboυoα ατμοoφαιρα' πλα{oιo yια αoκηoειq
προβληματιoμοδ τoυ αναyνcbστη και την δξυνoη
τηζ ιστoρικηg κρ[oηg>

Στoν πρcbτo τ6μo τoυ θργoυ (θα ακολoυθη-
oουν dλλoι δfο τ6μoι για τιξ επ6μενεq δεκαετiεg)
<εκτiθενται oι εξελiξειξ στη ζωη τηg Ndουoαq
δ6o περι6δων, τηζ Aρxιερατεiαζ τoυ Kooμd Eυ-

μορφ6πoυλoυ τoυ Mαδυτινori κα1 τoυ εκ Kων-
σταντινoυπ6λεωq Κωνoτdντιου Ιoαακiδου. oι
δρdoειq τηg Koιν6τηταg καλιiπτoυν την κρioιμη
15ετiα 1892 - 1906)' o oυγγραφ6α9 αναφ6ρε-

ται στo γεγoν6q τηq διdoωoηζ τoυ πρωτογενorig
υλικori: <Αρα Λακη' πα'ιδ[ μoυ, βλ6πω yειρδyρα-

φα βιβλiα που μπορε[ να σε ενδruφ6ρουν' Tι να

κανω;> - <Παπα-Αναoταoη, iρ7ομα'ι>. Καποιog
ξδcοoε στoν παπα-Αναoταoη Σα'ρατol7 την εντολη

να καψει απ6 την παλια Mητρoπd"l7 επιπ).α' κα'ι

πα.)"ια. κα'τεστραμμiνα βιβλiα. Με τo τl7)'εφcbι'ηρια.

ocbθηκeLι' τα' βιβλiα μ6oα cl'πδ τη φοlτια..' Κα.l 7α.ρη
στ()\' π(/-πcι'-Αναoταoη η αoυνεyηg ιoτορ1α. τl7 -: }-α.-
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oυσαζ καλδπτει τα κενα τηg.>

Toν τ6μo πρoλογiζει o αντιπρ6εδρo9 του Δ.Σ.
τηq Eταιρεiαg Mακεδoνικcbν Σπoυδιbν, που εi1ε
την ευθriνη τηq 6κδoοη9, καθηγητηg τηq Θεoλο-

μκηt Σxoληg τoυ Α.Π.Θ' κ. Αθανdoιoq Kαραθα-
νd,oηq, ενcb 1αιρετiζει. ο πρ6εδροq τηg 1oρηγοli
TEΔK Hμαθiαg κ. Kων/νoq Kαρ6ληq, Δημαρ1οq
Mελi'κηq, o oπoiοg oημειcbνει 6τι <η ερyαo{α τoυ

Εμμανoυηλ Βαλoαμ[δη' yια την Κοινoτικη Αυτo-
διo[κηoη τηg Nαoυoαg oτα τ6λη τoυ ]9ου και στιζ
αPxξq του 20oυ αιcbνα, αποτελε[ πολι5τιμο oδηyδ

yια την Ελληνικη Tbπικη Αυτοδιοfκηoη τoυ 2Ιου
αιcbνα>.

Tο βιβλiο εκτεiνεται oε 459 oελiδεq, διαρθρω-

μ6νο oε δfο κf ρια μ6ρη. Στο A'M6ρog, Περiοδοq
KOΣMA 1892 _ 1895, πρoτdooεται"η Ειoαyωyη
τoυ συγγραφ6α και ακoλουθoriν 21 κεφdλαια. To
B' Mfροg, Περiοδοg KΩNΣTΑNTΙOY 1895
_ 1906 εκτεiνεται oε 36 κεφd,λαια και κλεiνει με
τoν Επlλoyo του oυγγραφ6α. Ακoλoυθoriν δr5o

μικρ6τερα μθρη, το Γ' με τoυg πiνακεg - ξε1ωρi-
ζει ο ενιαiοq πiνακαg των <oτεφdνων)) και τfλog
τo Δ' M6ροq, 6που ο oυγγραφ6α9 παραθ6τει την
πλoυoι6τατη βιβλιoγραφiα τoυ.

oι Α. oιxoγ6μoυ, Π. Στotδηg, xαι π. Α. N(xoυ παρoυoιι1ξoυν τo βιβλ(o oτo δημoτιxιi
θdατρο Nι1,oυoαg



o Mητροπoλ(τηg Koομιlg
(Eυμορφ6πoυλog)

MEPOΣ A'.. ΠE-
PΙoΔoΣ KOΣMA
1892 - 1895

H Kοιν6τητα
απoτελofσε oυ-
σιαστ1κ6 στoιχεiο
στην oργdνωση ηζ
oθωμανικηζ Aυ-
τoκρατoρiαg, πoυ
απ6 ειoπρακτικ6q
εκπρ6oωποζ τηζ
δη μooιoνoμικη g

πoλιτικηq τoυ κα-
τακτητη εξελi1θη-

κε, μ6oα στoυg αιιbνεg τηg δoυλεiαg, oε κoινωνικδ
θεoμ6 αυντηρηoηg και ανd,πτυξηq του oκλαβωμ6-
νoυ νεoελληνιoμori. Αυτo6 τoυ θεoμor5 πoυ εδραι-
cbνεται oτη Nd,ουoα την επo1η αυτη ο o'υγγραφθ-

αq απoκαλιiπτει στα βαoικd τoυ χαρακτηριoτικd,,
διαγρdφoνταζ τo tστoρικ6 τoυ περiγραμμα oτην
Eιoαγωγη τoυ βιβλioν. <H Ελληνικη Κοινδτητα
Nαοδηg πρ(Dτoπoρε[. 'oπωg καταyραφεται στην

ανα yε[ραq ερyαo[α>, oημειcbνει o κ. Bαλoαμiδηg
<η Nαoυoα εκτων πρcbτων π6λεων mη Mακεδον{α
απoκτ(ι Κανoνιoμδ και oρyανcbνεται απδ τη βαoη
μ6yρι την κορυφη δημoκρατtκα... Βαoη του oυmη-

ματoζ ε[ναι η ενoρ[α... 'oρyανα τηg Κοιν6τητα9 ε[-

ναι η Αντιπρooωπε[α, η Δημoyεροντiα, η Εφoρfα
τcυν Σyολcbν και η Εκκληoιαmικη επιτρoπη.'oλατα
παραπανω oδματα, <oοlματε[α>, προεδρεδoνται
απ6 τον Mητρoπoλ[τη τηg επαρylαg και τελoδν υπδ

τη oκiπη τoυ oικoυμενικοδ Πατριαρyε[oυ''.)), σε

μια π6\ πoυ <εμπλiκowαι την περfoδο αυτη 6ξι
πηy6ζ εξoυolαg>.

Σην κυρiωζ αφηγηση του βιβλioυ o αυγγραφf-
αg αναφ6ρεται στην πρooωπικ6τητα τoυ ν6oυ μη-
τρoπoλiτη Bερoiαq και Nαοfoηq απ6 τoν Aπρiλιo
τoυ 1'892, oε ηλικiα 33 ετων, Kooμd Ε,υμoρφ6-
πoυλoυ απ6 τη M&δυτo τηg Θρdκηg. o Kοoμdg
διακρiθηκε για τα πoιμαντoρlκd, και διοικητικd
τoυ προo6ντα, τη μoυoικη τoυ παιδεiα και την
καλλιφωνiα του, με την οπoiα καταγοητευσε τoυg

φιλ6μoυοουq Nαoυoαioυq.

o Kανoνιoμ6g τηg Koιν6τηταg τoυ 1892 περι
λαμβdνει 30 dρθρα και σ' αυτd περιγρdφoνται η

δoμη και η περιoυoiα τηζ Κoιν6τητα9, oι δικαι-
οriμενοι να εκλ6γoυν και να εκλ6γονται, η δικαιo-
δooiα και τα καθηκοντα τηg εκκ\oιαoτικηg επι
τρoπηg, oι oικoνoμικοi π6ρoι των εκκληoιcΙlν και
η εφoρεiα των o1ολεiων. Σr1μφωνα με τον Kα-
νoνιoμ6, τα διoικητικd 6ργανα τηg <0ρθoδ6ξoυ
Eλληνικηg Koιν6τητoq Nαorioηg> εiναι τα εξηq:

_Η Eπαρχιακη Δημογερoντiα

-Η Επαρχιακη Συν6λευoη (επαρχiα€ Bερoiαq
και Nαοrioηt)

-Η Γει,ικη Συν6λευoη των πoλιτcbν Nαorioηζ
-Τα Εκλoγικ6 τμηματα-Eνορiεζ

-Η Αντιπροoωπεiα Tο κεντρικ6 6ργανο τηg

εξουoiαq τηg κοιν6τητα9.

-H Δημoγερoντiα

-Η Eφoρεiα των Σχολιbν

-Η Eκκληοιαoτικη Eπιτρoπη
'oπωg oημειcbνει o μελετητηg, ο Κανονιoμ69

αποτελεi μo1λ6 αν&πτυξηg και πλαioιo ευταξi
αg. Eiναι μdλιoτα χαρακτηριστικη η εμμονη του
Mητρoπoλiτη Kοoμd, πoυ πρoibταται στιζ πιo
ooβαρ6q oυνεδριdoειζ τηg Αντιπροoωπεiαg, oτην
πιoτη εφαρμoγη τoυ.. Etναι η περioδog τηg or5-

γKρoυσηζ των μερiδων Περδικdρη και Λ6γγoυ,

η μετdβαoη απ6 τoν Kοτζαμπαoηδιoμ6 oτον
Tooρμπατξ1διoμ6.

Ιδιαiτερo ενδιαφ6ρον 6xουν οι πiνακεq που συ-
ν6ταξε ο μελετητηg με τα oν6ματα των αντιπρo-
ocbπων που εναλλd1Θηκαν oτην περioδo αυτη,
απ6 τουq oποiουg πρoκ5πτει 6τι απ6 τουζ συνo-
λικ6 33 6νδρε9 oι 19 ανηκουν στoυζ πλoυoι6τε-

ρoυζ τηζ π6ληq, 1 1 oτουg λιγ6τερο πλofoιουq και
3 μ6νο απ6 τη μ6oη τdξη, απ6 τιg ενορiεg του Αγ.
Γεωργiου o 6να9 κα1τηζ Παναγiαq οι dλλoι δr1o.

Αναφ6ρονται τα o1oλεiα τηg Ndουoαg οι π6-

ρoι και o τρ6πoq λειτoυργfαζ τoυζ (Nηπιαγωγεiα,
Σxολεiα Αρρ6νων, Παρθεναγωγεio, Eλληνικη
ΣxοΜ και ακ6μη τρειg ανιilτερεq τ&ξειq oι ζ', η'
και θ' πoυ εiναι oε λειτoυργiα), οι τ6οoαρεq ενο-

ρiεg πoυ υφioταντo τ6τε (Mεταμορφcboεωg,ξioυ
Γεωργioυ, ξioυ Mηνd και Παναγiαg), τα oν6μα-
τα των εκλεγ6ντων επιτρ6πων 6λων τωv ενoριcilν,
οι π6ροι των εκκ\oιιbν αλλd και τo μονοπcbλιο
κηροπιbληοηq απ6 τιg ενoρiεq πoυ απoφαoiζεται
την συγκεκριμ6νη 1ρoνικη περioδo, γεγον69 πoυ

23



πρoκαλεi αντιδρdσειζ και επ(Ι)νυμων Nαoυoαi-
ων, oι oπoioι αντιδρor5ν εiτε πρoαoπιζ6μενoι τo
ορθ6 κατd τη ),v(Ι)μη τουg η dλλoι oκ6πιμα, για
λ6γoυ9 γoητρoυ η για να oυoπειρcboουν πολιτικd
τoν λα6 γriρω τουq. Σ1oλι6ζovται τα προβληματα
oτιg o16oει9 ενορiαg και ((κoινoιi>, πρoβληματα
που πρoκ1πτoυν απ6 την πρ6oδεoη τηg ενoρiαq
oτo &ρμα τηg Kοιν6τηταζ. 'oπωg oημειιbνει ο
oυγγραφθαg, οι γε\,γαiεg δωρε69 πλoυoiων oικo-
γwειιbν τηg Ndoυoαζ για τo κτioιμo των ναcbν,
τουg κdνoυν να συμπεριφθρoνται με 6παρoη και
να θεωρoriν τoυζ ναoιiq κτημα τουg!

o oυγγραφ6αq καταγρdφει με αναλυτικorlq πi-
νακεζ κατd εvoρiα την κoιvωνικη διαoτρωμdτωoη
τηq Ndoυoαg τo 1892 με αυνoλικd 800 xριoτιανι-
κ6q oικογενειεζ και διαπιoτcbνειIτωcJ <στoυg π[να-
κεg δεν αναφ6ρoνται oικoy6νειεg Α' ταξεωg' αν και
υπαρyoυν πλioν ερyο oταoια και ερy o σταo ιαρyεq. H
αρνηoη το.π πλoυolcον να συνεισφ6ρoυν εκε[να πoυ
τoυg αναλoyoδν yια τη yoρηyiα φανερδνει διαθεoη
αμφιoβητηoηg τηg απδλυηg εξoυolαq τoυ οικε[oυ
Mητροπoλ[τη>. Mερικ6g χαρακτηρ1στικ€g λεπτo-

Mηνα (2 ] '75/η' η oποfα 6μcυg iyει τo μεyαλδτερο
πο oo m6 πλoυ olοlν και ευκαταmατων o ικoyενε ιcllν
(44'95%o). Tb yενικ6 πooooτο των εδπoροlν πoλι-
τcbν τηg π6ληq ε[ναι Ι3,5B oλ. H εναoyoληoη δμωg

μιαg μερlδαg πλουo[ων με τη βιομηyανlα ειoαyει
ν6ε9 δυναtrιrκtq αναπτυξηq, αλλα και κοινωνκδν
αναταραycilν, δυoτυycbg 6yι o λιy οyρ 6νιων >l.

Aναφερ6μενοζ στη ιoτορiα των εξωκoινoτι-
κιbν θεoμcbν, o συγγραφθαg ερευνητηq παρατη-

ρεi πωg εiναι β€βαιo 6τl" <η Κοιν6τητα αyνoε[ τον
τiτλο και την αρxη του Δημαρyου. Ε[νc'l"l διοικητι-
κδ αξ[ωμα τηg αντ[περα oyθηq, τηg κυβtρνησηζ...
Πουθενd', ποτ6 oτα αρyεlα δεν ε[δα>, oημειcilνει
o κ. Bαλoαμiδηζ, ιινα oυνoδεδεται το oνoρtα η

η υποyραφη τoυ εν ενερyε[α Δημαρxου με τον τ[τ-
λο του Δημαρyου....y Kαι καταληγει: <H εξoυolα
δμcυg, την oπο[α διεκδικοδν, θεoμικα iyει εκyωρη-
θε[ απo τον Σουλτανo στην Εκκληo[α και oτιq Ελ-
ληνικ69 oρθ6δoξεq Κοιν6τητε9, και εκε[ οι ταyοl
τηq Εκil-ηo[αg προαoπ[(oνται κα'τα το πλεloτoν με
επιτιl7[α. τoυ: Κοlι'οτικoδ: θεoμοδ; κατα' παoηg
ι'lιlθcLιρεo{cL;". Δη}.ι,lτικ6 τη: ιδιαiτερη: βαρδτη-
τα: τoι) ατoδiδει o σU',r,lμ-lg1φ5α: στo ρo7-o τcυι'δη-
.1αρ/-ιυ\' εiι'αι 11 παμ'l(βεon o7oz'iι'lι' ατo o7'ετικr1

:.t

εργαoiα τoυ Tdκη Mπd,ιτoη: <oλoι oι πιo πανcο
Δημαρyoι μπoροδν να παρουν τoν xαρακτηριoμ6
τoυ τυπικοδ Και υπηρεσιακοδ αρyoντα, yιατl αυτδ
πoυ περιoo6τερo απ6 6λα πρ6oεζαν ηταν τα πρo-
oωπικα τουq oυμφ6ρ0ντα και οyι τα δημοτικα>.

Η τελευταiα αναφoρd τoυ oυγγραφ6ωζ στην
περioδo του Mητροπoλiτη Κooμ6 εiναι o1ετικη

με τo συγγραφικ6 6ργο τoυ Kοoμd πoυ εivαι
6ργo μoυoικoλογικ6. Πρ6κειται για τoν <Πoι-

μενικ6 Aυλ6> που εκδ6θηκε το 1897 απ6 τo εν
Αθηναιg τυπoγραφεiο Σπυρiδωνog Koυooυλiνου,
6ταν ο Κooμdg ηταν Mητροπoλiτηg Πελαγωνiαq
με 6δρα τo Moναoτηρι (Mπιτcbλια) και τo οπoio
το xρηoiμευσε ωζ βαoικ6 βιβλio διδαoκαλiαq τηq
πατρcbαq μoυoικηq για πoλλd 1ρ6νια απo πoχ-
λoιig δαoκdλουg. Tο ox6λιo τoυ συγγραφ6α για
την περioδo τoυ Kοoμd παρατiθεται αυτofoιo:
<H αρ1ιερατεiα τoυ Mητρoπoλiτη Kooμd 6δωoε
τo μ6τρo τηg τdξηq, τηg νoμιμ6τηταg, τηq αγd-
πηζ και τηζ πρoσφoρd,g oτoν τ6πo. o iδιog o Mη-
τροπολiτηg, πιoτ69 oτιq αρx6g τoυ δικαioυ, ηταν
υπ6δειγμα δραoτηριoυ πoιμενdρ1η. oι επικεφα-
ληg'ηg π6λη9 δεν τον oυν6δραμαν. Στd,θηκαν
ανταγωνιστικd απθναντi τoυ. Αξιζαν καλriτερηg
τ'itΧΛζ και o Mητροπoλiτηg Κοoμdg και η π6λη
τηg Ndουoαg>.

MEPOΣ B'- H ΠEΡΙoΔoΣ KΩNΣTΑNTΙOY
1895-1906

To B' μ6ρoζ
του 6ργoυ αφορd
στα Koινoτικd
πρayματα στη
Ndoυoα κατd
την περioδo τηζ
αρ1ιερατεiαζ τoυ
Mητρ oπoλiτη
Kωνoτ d,ντιoυ,
o οποiog διαδ6-

1θηκε τoν Ko-
σμ6 στo θρ6νo
τηζ Mητρ6πo-
ληg Bερoiαg &
Nαofoηq (1895-
1906). Mετd την
παραθεoη εν6q

O Mητρoπoλ(τη g Kωνoτιiι,τιog
(Ιοααx(δηg)



oriντομου βιογραφικοιi του ν6ου Mητροπολiτη,
o κ. Bαλoαμiδηg oημειc[lνει επιγραμματικ6 τα

γεγον6τα πoυ oημdδεΨαν τη θητεiα τoυ στην
περιoxη μαg (πυρπ6ληoη και ανoικoδ6μηση τoυ
Aγ' Aντωνiου B6ρoιαq, αντιμετιbπιση τηg δρdoηg
των σχισματικcbν Bουλγdρων στον κdμπo και
των Poυμανιζ6ντων oτη B6ρoια και τo B6ρμιο,

η μ6ριμνα για τη μιoθοδοoiα δαoκ&λων oε επτd

βoυλγαρ6γλωooα xωριd,, η κατdληψη τηζ <iEξω

Παναγιdq> απ6 τουg Pουμοriνoυq, τo xτioιμo
Κoινοτικorj oxoλεioυ oτη B6ροια, η απ6λπιδα
και απoτυχημ6νη πρooπ6θεια oυμφιλiωoηζ των

αντιμα16μενων μερiδων oτη Ndουoα, η πρooπd-
θεια για την αν6γερoη Mητρoπoλιτικοti οικημα-
τoζ στη Ndουoα, o διoριομ69 ιεροκηρυκα στη

Ndoυoα και η αποκατd,oταση απoσχηματιoθε-
ντων σχtσματικcbν χωρiζ τη γV6μη του Πατριαρ-

1εioυ).
Απ6 την αρχη o Kωνoτdντιoq πρooπ&θησε να

oυμβιβdoει τιg εvδοκοιvοτικ6q διαμd1ε'c oτη Τ{d-

oυσα, μεταξf των δrio ιoxυρiυν παρατdEεων, των
πλoυoiων Tζορμπατξ1δων και τcυν φτω1ιbν τoυ

<Ποriπoυλoυ)), την ηγετικη ομdδα τωγ οπoiων
6μωq ηταν ο πλοιioιog Kων/νοg X" Mαλor5σηζ, o

γιατρ6q Θεoδ6oιog X'' Δημητρioυ και ο δdoκα-
λog Σταriρog Xων6g.

Ιδιαiτερα αoxoλεi-
ται o ερευνητηg και
προoπαθεi να <φωτi-

σει) την κατ&oταoη
oτα o1ολεiα τηg πo-

ληgoτoτ6λοgτoυ 19o'

αι. (1896-l897), πε-

ρioδo κατd, την oπoiα
τα o1oλεiα κ6ντεψαν
Vα μη λειτουργηoουν
καθ6λου, και στην
πραγματικ6τητα υπo-
λειτοr1ργηoαν, λ6γω
των δfoκoλων oυν-
θηκcΙlv πoυ εi1αν δη-

μιoυργηθεi εξ αιτiαg
τηζ αντιπαλ6τητα9
των Τζoρμπατξ1δων

με την ανερx6μενη

μερ[δα τωv Πoπoλd-

ρων, αλλd, και με τoν

iδιo τoν μητροπoλiτη, 6πωq για παρdδειγμα με
θ6μα πoυ εi1ε να κdνει με τo επi των προικιilν
δικαiωμα των o1ολεiων και μdλιoτα αυτcbν που
θρxoνταν oτη Ndουoα απ6 dλλεg κoιν6τητε9, για
τo oπoiο o μητρoπoλiτηq εi1ε διαφoρετικη dπo-

ψη απo τoυg ναoυσαioυq πρoκρiτουg. H αντιπα-

ρdθεoη αυτη θφταoε μd1ρι τoυ oημεioυ η Αντι-
πρoσ(!)πεiα να ζητηoει απ6 το Πατριαρ1εio την
παδoη τoυ Mητρoπολtτη Κωνoτ6vτιoυ τo Md,ιο
τoυ 1898l

Πoικiλεg περιπτcilοειg oυμβdvτων στo γi}.Vε-
oθαι τη-: }ιΙdουοαq παρoυoιdζoνται στo βιβλio,
μετα-Ξδ τcυι' oπoiων τα απoτελ6σματα των εκλo-

γc,lr' για τα μdλη τηq Koινoτικηg Aντιπρooωπεi-
αξ στoυζ τfooαρεg ενοριακοfg ναofq τηg π6λη9.

<Φτdνoυν πλθον, πρog Θεοι1, οι oυνε1εiq διαπλη-
κτιoμoi, oι ακατd'παυστεζ αντεγκληoειg, η φθο-

ρoπoι6q εμπd,θεια και η επi τ6oα xρ6νια διαρκηq
δι16νoια. Δcboτε τo παραδειyμα τη-ζ αλλαyηq...>,

λ6ει ο Kωνoτdντιοζ, σε o1ετικη τoυ παραινετικη
επιoτολη μετd τιq εκλογ6q

Aνd,μεoα στα σημαντικ6τερα γεγoν6τα αυτηg

τηq περι6δου, 6πωq καταγρdφoνται στoυζ Kιbδμ
κεζ τηζ Αντιπρooωπεiαc,, περιλαμβd,νεται η απ6-

Tην παρoυο(αoη παραxoλo{θηoαν μεταξ{ τolγ d,λλων oι xαθηγητ6g Α. Kαραθαvι1οηg
xαι Ι. Koγxoι1ληg, Kooμrjτoραg Θεoλoγιxrjg Σ1oλrjg ΑΠΘ, o Mητροπoλ(τηg Bερo(αg &

Nαofοηg x. Παντελεrjμων, o Noμdρ1ηg Ημαθ(αE x. Kαραπαναγιωτiδηg, o Πρ6εδροg τηg

TEΔK x. Kαρ6ληg, δrjμαρ1og Mελ(xηg, ο δημoτ. oιiμβoυλοg x. Eυθυμιιlδηg xλπ

25



φαση των ooλιανιτιilν κατoiκων τηζ Ndουoαg
να ανεγεiρoυν με δικθg τουq δαπ6νε9 νηπιαγω-
γεio (πρ6κε1ται για τoν σημεριν6 α' 6ρoφο τoυ
4o' Δημοτικοri o1oλεioυ, τoυ oπoioυ o β' 6ροφo9
καταoκευdστηκε αργ6τερα με δαπdνη του βιο-
μη1dνoυ Σεφερτζη (εξ oυ και <Σεφ6ρτζειo>), τη
διαπioτωoη τηg α6ξηoηq τoυ αριθμo6 των μαθη-
τc[lν, τoν €Χεyyo τηζ συμπεριφoρdq εκτ6q o1oλεi-
ου κd,πoιων διδαoκd,λων (δημ6oια 1αρτοπαιξiα),
τoν διακανoνιoμ6 τηq μιoθοδοoiαq των δαoκd-
λων αλλd καt την επι1ορηγηoη τoυ μητρoπoλiτη,
η oπoiα oυγκεντριilνεται με βdoη καθαρd <ταξι-
κd> κριτηρια, ανd,λογα δηλαδη με την προκαθo-

ριoμ6νη ειoφορd ανd <τdξη> τoυ καθεν6q απ6
6ooυ9 παντρεtiονταν την κdθε 1ρoνιd oε κdθε
ενορiα.

Δεν λεiπουν οι αναφoρ6q οτον Mακεδoνικ6
αγcbνα την περiοδo αυτη 6πω9 καταγρdφονται

μ6oω των επιοτολcbν Kατε1dκη και dλλων πρog
το εθνικ6 κ6ντρο. Στηv αρνητικη παρoυoiαoη
των προκρiτων τηg π6λη9 απ6 τον Kατε1d,κη o
ερευνητηg αντιπαραθ6τει την πιo διπλωματικη
και σε κd,πoιεg περιπτcboειq φιλικη αντιμετcilπι-
oη τoυg απ6 το προξενεiο Θεooαλoνiκηq. oι να-
ουοαioι προr51οντεg ηταν επι1ειρηματiεg δεινoi,

βιoμηxανoι, εκμεταλλευτ69 τoυ δdooυg αλλd και
μεγdλων περιo1cbν του κdμπoυ, 6που oυναντd,με
dλλη εκτiμηση των πραγμdτων και ανdλογo oε-

βαoμ6 (παρdδειγμα Λ6γγoυ).

Δεν λεiπoυν επioηq οι αναφορfζ στη βιομη-
χανικη ανd,πτυξη τηq Ndoυoαζ στα xρ6νια τηg
τoυρκoκρατiαq και oε &λλεq εικ6νε9 απ6 τη ζωη
oτη Ndoυoα (<yαρ6E>>), 6ταν καταγρdφoντατ 1'77

ν6α νoικoκυριd που παiρνουν τη oκυτdξ τηζ
πρoκoπηq τηg π6λη9 oτα 16ρια τoυq. o συγγρα-

φιlαq παραθfτει κατdλoγo καταγραφηζ των γd-
μων και εκτiμηoηg προικιilν, 6πoυ <oι oημερινοf
Nαoυoα[oι πoυ tyoυν ρ[ζεq πλ6ον του αιcbνα oτoν
τ6πο, θα βρουν τιg yιαyιαδεζ και τoυζ παππoδδεg
τoυζr.

Στo τελευταiο κεφdλαιo τoυ πoνηματ69 του ο
κ. Bαλoαμiδηg εiναι ιδιαiτερα καυoτικ69 για τη
μετdθεoη τoυ Kωνoτd\,τιoυ, dδοξο τ6λoq τηζ θη-
τεiαq τoυ. <H δrc[κηoη ε[ι'α.ι τεv'η κα.l πολδ δδ-
oκd"η lιd)'ιoτα., δτα.ι, α.ακε[ται σε δδoκd-oυ; α.ν-

θρcbπου -:' Καl oι ){α.ουoαiοι εiι'α.ι δυoκo).οl. Πα.ρd.

τo.δτcL. εδωoα.ι' oτοι' Κcυι'oταl'τιo τα δoα. uετα. α.πδ
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oυνεyεig εκπτcboειq oυμφδνηoαν. oι Βερoιε[q,
δyι. Ακoλoδθηoε Πατριαρyικη επιoτoλη που πρo6-
τρεπε τoυζ Βερoιε[q να απoδcbooυν τα οφειλ6μενα
oτoν ιερd"ρyη πoυ πλ6ον δεν εfyε καν{ναν απολil-
τωg π6ρo ζωiqr.

Η μεγαλfτερη πρoσφoρd, τηζ ν6α9 πρooπ&θει-
αζ τoυ Mαν6λη Bαλοαμiδη αποκαλfπτεται με τη

φρdση oτoν Eπiλοyo: <Ε[ναι ωρα[og o τ6πο9 μαq,
εξαψετικα ερyατικo[, αyαπητof και αξιοι καθε
oεβαoμοδ oι ανθρωπoi του' H αyαπη τoυζ και η
αyαπη μoυ yΙ'αυτoδq Και τoν τ6πo ελαφρυναν τo
επlπoνo 6ρyo μoυ '.. Βαλαμε 6να καλ6 θεμtλιο yια
την παραπ6ρα oικοδ6μηση τηζ Ιoτορfαg τηq Παι-
δε[αg, την ιoτoρ[α τηs Nαουoαζ''' η, αν θ6λετε'
αν o [y οντ αq ν t oυ g o ρ fζoντε q στ oυ ζ ε ξε ι δ ικευ μ tν ου g

ερευνητ69 yια περαιτ6ρω 6ρευνα και ανoiyονταg
oρfζoντεg yια διoρθωτικα βηματα στην πoρε[α του
τδπoυ>'

Aντi επιλ6γ0υ
H oυνομιλiα με τo παρελθ6ν σε μ1α επoγ1τε-

xvoλoγικοri θριdμβου φαντd,ζει oυ1vd σαν νoση-
ρη φανταoiα κdπoιων ρομαντικcΙlν, πρooριoμ6νη
να βdλει φραγμorig oτην εξ6λιξη και να σφρα-

γioει τιq π6ρτεq του μ6λλοvτoq. Ωοτ6oo, 6oοι
πραγματικd εργ&ζoνται για την πρ6oδο και την
ευημερiα αυτoti τoυ τ6που, γvωρiζουν καλd πωq

η ιoτoρικη oυνεiδηoη απoτελεi τον ακρoγωνιαio
λiθo oε κdθε μαq προoπdθεια να οικoδoμηoουμε
κdτι ν6ο και εiναι εγ1ειρtδιo πoλfτιμο για 6λε9
τlt επιστημονικ69 και πνευματικ6q μαq κατακτη-
oειg. Αυτη εμπv6ει τουg αγιilνεζ μαg για το oη-

μερα κα1 το αliριo, μαq θωρακiζει με αξiεg και
ιδανικd, και σηματoδoτεi την απooτολη μαg στo
oliντoμo αυτ6 1ρονικ6 διdoτημα πoυ θα ενcboει
το παρελθ6ν με το μ6λλoν, ενcll oτο τ6λo9 απ6 τη
δικη τηg 6μπειρη ματιd κρiνεται η oπoυδαι6τητα
των 6ργων μαg.

H π6λη μαg 61ει ανd,γκη απ6 αυτorlq τoυζ αν-
θριilπoυq, τoυg <<δοoμ6νoυq> oτo oκοπ6 τoυg,
ανθριilπoυg, πoυ 6ταν τoυq δoθεi ο 1cbροg τoυg,
υλoπoιοfν την αρ1ιμηδεια ρηoη (Και τα yαν κι-
νηoω>'

Ndουoα, 9 Mα1bυ 2010



Xρυoοπριioινο φδλλο ριyμiνo oτο π6λαyο....
τραγοriδηoαν oι χoρωδοi μαg oτην Κfπρo και
απ6oπαoαν τιq καλriτερεg εντυπιiloειζ και τα
θερμ6τερα xειρoκρoτη ματα.

Αναφ6ρομαι oτo ταξiδι του μoυσικoι1 oω-

ματεioυ "ΩΔΕ[o NΑoYΣΑΣ" oτη Mεγαλ6νη-
oo κατd τo 4ημερo απ6 25-28 Mαρτiου 2Ο 10'
πρooκεκλημ6νo απ6 τη δημoτικη xορωδiα τηg

π6ληq Δερfνειαq, για να oυμμετdo1ει στ1ζ εoρ-
ταoτικ69 εκδηλcboειζ για την 25η Mαρτioυ 1821

και την 1η Aπριλiου 1955 (ημερoμηr,iα iδρυoη';
τηq EoKΑ και τηζ 6ναρξηq τoυ αγcbr'α κατd. τcυr'

i\γλων). Η xoρωδiα, oυνοδευ6μεvη Kαι απ6 την

μαντολινdτα, 6λαβε μ6ρoζ oε δriο εκδηλιbοειq:
την πρcilτη μ6ρα oτην ξiα N&πα και τη δεr1τερη

oτη Δερriνεια, 6πoυ θγινε πανδημoτικ6q εορτα-
oμ69 με τη συμμετo1η και dλλων μoυoικιilν και
1oρευτικcilν oμμ&των, αλλd και τηg τoπικηq xo-
ρωδiαg. Tη oυγκεκριμενη εκδηλωoη τiμηoαν με
την παρoυσiα τoυq οι αρ1εg τηg

π6λη9 και τηζ γriρω περιo1ηg, gq$1;;1;;;,;,.1:

αλλ& και o πρ6oβηq τηq

oτην Kriπρo. To oυγκρ6τημd

μαζ καταχειρoκρoτηθηκε 6πωq
πaντα και στo τ6λo9 ανταλλd,-

χτηκαν αναμνηστικd δcbρα των
δυo πολεωv. οxετικα με τη\'

ιoτoρiα καt την παρ&δooη. (φω-

τo.1)

Kαι τιg δrio βραδυ6ζ ακο-
λοriθηoαν πλo6oια γλ6ντια με
φαγοπ6τι και 1ορ6. To iδιο 6γινε
και την τελευταiα βραδυd, που

ηταν και η απoχαιρετιoτηρια..
Λαiκ6 τo φαιν6μενo θα μου
πεkε, αλλd μ6νο o'αυτ6 τo

Tηg Bααι}"txηg Στιiγιου - Xατξηxι6οτα (1oqωδοι1)

ξεφαι,τωμα μπoρ6oαμε να "δεθο6με" με τoυg
oυr,αδ6λφoυζ μαζ τηq Δερfvειαζ και να 6ρθoυμε
πιo κoντd. Mιληoαμε για τιζ oικογ6νειfg μαζ, τιζ
πατρiδεg μαζ, τα πρoβληματd μαζ, τιg 6γvoιεg

μαζ' τιζ φιλοδoξiεg μαg. Γiναμε φiλοι.

Eκτ6g 6μωq απ6 τo καλλιτεγvικ6 μ6ρο9 το
ταξiδι μαg εixε - 6oo μαq 6παιρνε- περιηγητικ6,
αλλd και θρηoκευτικ6 1αρακτηρα, δεδoμfνoυ
6τι διανr1αμε τιg τελευταiεq μ6ρεq τηζ M. Σαρα-
κοoτηq. Θα ηθελα να αναφερθcb oε κd,ποιεq απ6
τιg αξι6λογε-c επιoκ6ψειζ μαζ oτο νηoi, oriμφω-
\,α με τo πρ6γραμμα πoυ μαg ετoiμαoαν οι φiλoι
μαq Kδπριoι:

Tο Δημοτικ6 Mουοεto'oΘAΛΑΣΣA" oτην

ξiα 1'Ιdπα, τo oπoio &νοιξε ν6ου9 πολιτιoτικotig
δρ6μoυq για την Kriπρo και δ61εται xιλιdδεg
επιoκ6πτε9 κdθε 1ρ6νo, και 6πω9 διdβαoα oε
τοπικη εφημερiδα τηg ξiαg Ndπαg, κατατd,1θη-
κε ανd,μεoα oτα καλfτερα μoυoεiα τηg Eυρcbπηg

To ΩΔEIo MAΣ ΣTΗN ΚrΠPo
ENΤYΠΩΣEIΣ

lι
'iι

ι
$

φωτo. 1 : Ανταλλαγrj αναμνηοτιπιliν
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Φοlτo 2: Tο Kαρι1βι Kυρr]νεια ΙΙ

για τo 6τo9 2008. Θεματoγραφiα τoυ εiναι η θ6-
λαooα με τoν τερdoτιο πλofτo οργανιoμcbν πoυ
διαθ6τει, αλλd και τα διdφορα ευρηματα που
61oυν κατ& καιρorlq αναoυρθεi απ6 τo βυθ6 τηg

γriρω θαλdσσιαζ περιo1ηq. Tο oημαντικ6τερo
απ6 τα εκθθματα εiναι το καρ6βι "KYPHNEΙΑ
ΙΙ", τo oπoio απoτελεi πιoτ6 αντiγραφo τoυ
αρ1αiου ναυαγioυ των κλαooικcbν xρ6νων, πoυ

βρioκεται oημερα oτo κατε16μενo κdoτρο τηg
Kυρηνειαq.(φωτο2)

Aξι6λογo oτην Aγiα Nιiπα εiναι και το
ομιilνυμo Mοvαoτηρι, στo κθντρο τηg π6ληq,
αφιερωμ6νo στην Παναγiα. To 6vομα "Φiα
Nd,πα" oημαiνει "dγιo δdoοq" και επειδη η ει-
κ6να τηq Παναγiαg βρ6θηκε εκεi, για oυντoμiα
ονoμdoτηκε AΓΙΑ NAΠA (πρooπαθηστε να τo
διαβdoετε ανdπoδα: λ6ει ΠANΑΓΙA). Αρμκd
ηταν μια oπηλιd, 6πωq ocΙlζεται 6μωg oημερα
εiναι κτioμια τoυ 15oυ αι. επi ενετικηζ κυριαρ-
1iα-q και πλαιoιιbr'εται απ6 μερικd. παρεκκληoια
και iιλλα κτioμιατα. Επi oθcομανικηg Αυτoκρα-
τoρiα-c ευτυ1cb-c δεr' καταoτραφηκε 6πιυ'c dλλεg
εκκi.τ1 oiε:. Επi αρ7-ι,επι oκo πoυ \{ ακα ρiου Γ'
εil-ε τμ'loταθεi c,l: τo κα'ταl'7"ηi.δτερo για \'α κατα-
οτεi oικoιiιιει'ικo Kn'τρo ]ιαoκεψει,11'. Σημιερα

ιl1 ε"'KσTtlσταoε ι : τoι) /-lrll σ1 Ll oπo ιoυι'τα ι ^1ι α
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διdφορεq ανdγκεq τηq Kοιν6τηταq. Στα NΔ τoυ

μoναστηριori εiναι κτιoμ6νo9 o ν6oq να6q αφι-
ερωμθνoq κι αυτ69 oτην Παναγiα, δυoτυ1cbg oε
νεωτεριστικ6 ρυθμ6 πoυ δε "δ6νει" καθ6λoυ με
τα μoναστηριακ6 κτioματα Eκεi εκκληoιαoτη-
καμε την Kυριακη των Bαi'ων. oι Kιlπριoι oμ6-
θρηoκoi μαζ για "βd,ια" κρατo6ν και oκoρπofν
oτην εκκληoiα φfλλα ελιdg.

Eπioηq γραφικ6 και 6μoρφο εiναι τo λιμα-
νιiκι τηg Φiαg Nιiπα6 πoυ διαθ€τει μαρivα
για κ6τερα και ιoτιοφ6ρα και πoλλd- πoλλd,
εoτιατ6ρια και καφετθριεq. Σε μια απ6 αυτ6q

μετ6 τoν εκκληoιαoμ6, απoλαr1σαμε τον πρωιν6
καφ6 μαq. Aκ6μη o'6λη την παραλιακη ζcbνη
υπdρ1ουν πoλλ6q dρτιεg ξενοδο1ειακ69 μονd-
δεg, 6πoυ κ6θε xρ6νo και κυρiωq τα καλoκαiρια
φιλοξενοr1ν 1ιλιdδεq τoυρioτεq.

Στη Δερriνεια επισκεφθηκαμε το Δημαρxεio,
6που o δημαρxoq κ. Ανδρ6α9 Σιαπdνηq Kαι τo
πρooωπικ6 τoυ μαζ υπoδ6xθηκαν θερμ6τατα.
Mετd το ofντομo και 6νθερμo 1αιρετιoμ6 τoυ
δημ&ρ1oυ και την ανταλλαγη αναμνηoτικcbν
δc[lρων μdq κ6ραoαν τιg περiφημεζ και νοoτιμ6-
τατεq δερυνιcbτικεg φρd,ουλεq. Eυωδiαoε o τ6πoq
απ6 dρωμα κυπριcilτικηg αγdπηg.... Eδιil θα μoυ
επιτρ6ψετε παρενθετικd να αναφ6ρω 6τι ο δη-

μoζ τηζ Δερfνειαg απ6 τo Φεβρουdριo τoυ 2001
6xει αδελφoπoιηθεi με τo γειτoνικ6 μαq δημo

Δ

τηg Π6λλα9.

Στη oυν61εια πηγαμε oτο Πoλιτιoτικ6 Kf-
γτρο τηg Δερ6νεια9. Eκεi ξηoαμε κατd κdπoιo
τρ6πο κι εμεig τo δρ&μα των κατοiκων... Aπ6
τo αiθριo του κτιρioυ πoυ βρioκεται oτην d,κρη
τoυ ελεfθερoυ μ6ρουq τηg Δερriνειαq, μπoρεi

Φωτo 3: Το oδ6φραγμα τη< ντρoπrjg



Kανεiζ ν'ατενioει με δι6πτρεq η και γυμν6 μdτι
ακ6μη, την dλλoτε κooμoπολiτικη Aμμ61ωoτο,
που απ6 τo 1974 παραμ6νει "ΠoΛH -ΦANTΑ-
ΣMA", 6ρημη και ακατoiκητη, προσμfνονταq
την επιστρoφη των κατoiκων τηg. Mπρooτd μαq
το "0δ6φραγμα τηζ vτροπηq", 6πω9 oνoμdζoυν
οι Kriπριoι τo δια1ωριοτικ6 oριακ6 oημεio και
6που κατd, καιρorig οργανcΙlνoνται πoρεiεg ειρη-
vηζ και αντικατoχ1κ69 εκδηλcbοειg. Σε μiα απ6
αυτ69, τo 1'996, oκoτcbθηκαν o Tdοοq Ιoαd,κ και
ο Σoλωμ6q Σολωμo6 απ6 τιq dνανδρεg oφαiρεq
των κατακτητιΙlν τoυ Aττiλα.'Eνα δdκρυ κ6ληoε
o τα μdτια μαg. Αβ&oταχτη η κατο1η....(φωτo 3)

Eπioηq απ6 τo αtθριo τoυ Πoλιτιoτικου K6-
ντρoυ φαντ&ζει επιβλητικ6ζ σε κoντινη απ6-
σταση απ6 τη γραμμη <Αττiλα>, o καινοtiριο-q

μεγαλοπρεπηq ναιlq των ξiων Πfντων, τoυ
οπoioυ η Kατασκευη διακ6πηκε με την τoliρκι-
κη ειoβoλη και oλoκληρcilθηκε τo 1992' Εiναι
βυζαντινοli ρυθμοri με oτoι1εiα νε6τερη'c αρχιτε-
κτoνικηg των ναcbν.

Συγκινητικ6τατη ηταν 6μωq και η επioκεψη
μαg-φ6ροq τιμηg -οτο Mνημεiο των Πεo6r'τωι'
και 1ιyνoουμfνων που ηταν o επ6μει'o9 oταθμοc

Ψβζ. Eκεi τα oυναιoθηματ& μαζ 6γιναν α.κ6μα

πιo βαριd..'E1ει ανεγερθεi oτo 1cbρo του Θεμα-
τικοf Πdρκoυ -Aμφιθε&τρoυ, 6πoυ λαμβdνoυν
xcbρα διdφoρεg πολιτιοτικ69 εκδηλcboειq του
εiδου'c του. H επιβλητικ6τητα τoυ μνημεioυ εκ-

φρdζει και τo μ6γεθoq τηg θυoiαg των πεo6ντων.

Για τo τ6λo9 oτη Δερfνεια αφηoαμε το μικρ6
Λαoγραφικ6 μουοεiο με τo 6μορφo παραδο-
oιακo πηγdδι οτην αυλη τoυ. Tο κτiριo -oπiτι
εiι'αι δc'lρεd τoυ ζεriγoυq Bαρνd,βα και Mαργα-
ρiτα-c Χατoηλιαoη oτη μνημη των τριιi:ν παιδι-
cirr'του-c. που π6θαναν απ6 βαριd αρρcboτια oε
ι,εαρη ηλικiα και ανακαινioτηκε απ6 το Δημo
Δερυι'εια;'

Αiιoλογη oτην Δερriνεια εiναι και η εκκλη-
oiα τηq Παναγiαg oτο κfντρo τηq π6λη9, αλλd
και τα πoλλd παρεκκληoια και εξωκληoια.

Σταθμ6 6μωq oτιq περιηγηoειq μαg αποτελεi
τo προoκtiνημd μαζ oτην Ιεριi Moνη τoυ Kδκ-
κoυ στo 6ρoq Tρ6οδοq. Πολfq o δρ6μoq απ6 τo
"PAvLo l{APA", τo ξενoδoxεio 6πoυ μθναμε.
Tiπoτε 6μιυq δε μαg oταμdτηoε. Ei1αμε ofμμα-
χo και τoι' καιρ6.'Eτoι, foτερα απ6 τρειq 6ρεq
(τηι'27η Mαρτioυ) και μετd. απ6 αr,αβαση με
oτρoφε;. φταoαμε στo μoναστηρι, κτιoμ6νo σε

.:lr: 1,
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μια καταπρdoινη τοπoθεoiα, αφιερωμ6νo κι
αυτ6 oτην Παναγtα.'Eνα oιiνoλο μεγαλ6πρε-
πων κτιoμdτων oυνθ6τoυν τη μoναoτηριακη
κoιν6τητα, που ειλικριν& αφηνει 6κπληκτo και
βαθι6 εντυπωσιασμθνo τoν κdθε προoκυνητη.
H τdξη και η καθαρι6τητα εiναι εμφανεig o'
6λo τoν περιβ&λλοντα xcbρo.

Tο καθoλικ6 γεμ6τo εικ6νεq και 1ρυod, ανα-
θηματα, τdματα πιoτcilν τα περιoo6τερα. Xα-
ρακτηρ1στικη η εικ6να τηq Παναγiαg Eλεof-
oαg, 6που η Παναγiα εικονiζεται να βαoτ&ζει
το Xριoτ6 oτο δεξi τηg 16ρι. To πρ6oωπ6 τηg
εiναι oκεπαoμ6νo με ειδικ6 1ρυooκθντητο κ6-
λuμμo, για να εμπν6ει περιoo6τερo oεβαoμ6,
6πωq μαg εξηγηoε 6να9 απ' τουg γ6ρoντεζ τoυ

μoναστηριori. H εικ6να θεωρεiται θαυματουρ-
Υ\, ΥL' αυτ6 καταφθdνoυν εκεi καθημερινd
πoλλοi πιoτοi για να πρooκυνηooυν καινα ζη-
τηooυν τη χdρη και τη βoηθεια τηq Παναγiαg.

'Eνα μλι6μετρo πιo \μηλα απ' τη Mονη βρi
σκεται και δεoπ6ζει επιβλητικ6τατo τo μπροιi-
ντζινo ιiγαλμα του Αρμεπιoκ6πoυ Mακαρiου.
Aπ6 εκεi Ψηλα ατενiζει αγ6ρωxoq τo νηoi που
τ6oο αγdπησε και αγωνioτηκε για να το δει
ελεriθερo και ανεξdρτητo' (φωτο 4)

Στηv επιoτρoφη κfριoq oταθμ69 μαg ηταν η
πρωτεfoυoα τηg Mεγαλoνηooυ, η Λευκωoiα. o
xρ6νοq μαg ηταν περιοριoμενoζ γι'αυτ6 εiδαμε
ελ61ιoτα πρ6γματα εδιb' Επιoκεφθηκαμε την
πλατεiα Eλευθερiαg, περπατηoαμε στη ΛαTκη
Γειτoνιd, και την oδ6 Ληδραg. K6oμοg πoλfg
παντoti, "κd,θε καρυδιd,g καριiδι".'E1αoε τo αυ-
θεντικ6 τηg 1ριilμα η π6λη, 6πωq κι 6λεq oι με-
γαλoυπ6λειq βθβαια' Σημεio ντρoπηg κι εδcb η
πρdoινη γραμμη "Αττiλαg". Απ'τη μια μεριd τo
ελ\νoκυπριακ6 κι απ'την dλλη τo τoυρκoκυ-
πριακ6 oτοι1εio μ6oα oτην iδια π6λη. Στη φω-
τoγραφiα παραθ6τω blααπ' τα εγκαταλελειμ-
μ6να τo |974 κτiρια ακριβcδg oτη δια1ωριoτικη
γραμμη. (φωτo 5)

Aγoρdoαμε τα ooυβενiρ μαζ απ6 τoν πολri-
βoυo δρ6μο, ηπιαμε τoν καφ6 μαg, φdγαμε τo
παyωτ6 μαξ και επιβιβαoτηκαμε στo λεωφoρεio
παiρνoνταg τo δρ6μo τηζ επιστρoφηq για την
ξiα Ndπα, φoρτωμ6νoι με καλ69 και doμμεq
εντυπcboειg.... To βρdδυ μαq περiμεvε τo απoχα1-

ρετιoτη ριο γλ6ντι, i:πp επε να ξεκoυ ραoτori με.

Tην Kυριακη τcυν Bαi'ων πηγαiνol,τα-ξ στo αε-

ρoδρ6μιο για την επιoτρoφη μαξ, σταματηoαμε

30

Φωτo 5: Eγxαταλελειμfνo xτ(ριo πdνω oτη δια1ωριoτιxη
γQαμμη

oτηΛdρνακα, γ1ανα επισκεφθofμε 6να ακ6μη
oπoυδαiο θρηoκευτικ6 μνημεio, τo να6 τoυ
ξiου Λαζιiρου. Στο υπ6γειo τoυ vαoti υπd,ρ-

xει o (δεriτεροg) τdφoζ τoυ, πoυ απoτελεi ιερ6
προoκ6νημα, γιατi oΛdζαρog μετd την αvd-
oταoη τoυ απ'τo Xριoτ6 πθραoε απ6ναντι oτην
Kιiπρο 6πoυ γνιΙlρισε τo Bαρνdβα, μαθητη και
oυνεργdτη τoυ Απooτ6λoυ Παfλoυ. Xειρoτο-
νηθηκε επioκοποg τηg περιο1ηq και υπηρ6τηoε
ωg ιεραπ6oτoλog τoν τ6πο μf1ρι το θdνατ6 τoυ.
Πραγματικd πρ6κειται για 6να αξι6λoγο βυζα-
ντιν6 μνημεio. Δεδoμ6νoυ 6τι την πρoηγoriμενη
μ6ρα ηταν το Σdββατo του Λαζdρoυ, o να69 πα-
νηγriριζε και εi1ε πoλιi κ6oμο.

Aφηoα τελευταio αυτ6 που αναμφiβoλα
6λoυq μαq εξ6πληξε και μαq 6κανε ioωq τη μεγα-
λriτερη εντfπωoη απ'τo ταξiδι μαζ: η θερμ6τα-
τη φιλοξενiα των αδερφcbν μαq Kυπρiων, αυτcilν
που γvωρioαμε στη μικρη Δερfνεια. Απ'τo
αερoδρ6μιο τηg Λd,ρνακαg πoυ μαg παρ6λαβαν,
μαq εξ6πλητταν διαρκcbg, λεg και γvωριζ6μαoτε
απ6 1ρ6νια.'Ηταν κoντd μαζ σε κ6θε μετακi-
νηoη και περιηγηoη μαg .Mαg αγκdλιαoαν με
αyαπη, μαg πρ6oφεραν κερdoματα και δωρdκια
μαq xd,ριoαν oτιγμ€q χαpαζκαι αδελφooliνηg
πoυ τιζ 6ξ1oαν κι αυτoi' Toυq ευ1αριoτoιiμε
μ6oα απ6 την καρδιd μαζ και τoυζ περιμ6νoυμε
με αγωνiα oτα τ6λη τoυ oκτcΙlβρη, δεδoμ6νoυ
6τι η Δημoτικη Xορωδiα τηg Δερriνειαq εiναι
προoκεκλημ6vη του Moυoικo6 Σωματεioυ μαg
και θα oυμμετd,o1ει oε δικ6q μαg πολιτιoτικ69
εκδηλcboειg.

Αq 6ρθουν λοιπ6ν με το καλ6, για να ζηooυμε
πdλι τιq 6μoρφεg και ξ€γvοιαoτεg oτιγμ69 πoυ
(ηoαμε oτην KYΠPO.



Δlηγημα

Mετρioυ αVαστη μαToζ. . .

Tο μεγdλo ρολ6ι 6δειξε μεodνυμα. o Γιcbρ-

γoζ, κoυραoμ6νoq απ6 τo διd,βαoμα των εξετd.oε-
ων, θ6ληoε να ξαπooτd,oει μερικd χεπτa μπρooτd
oτην οθ6νη του φoρητoti τoυ υπολογιoτη.'Ηταν
6να ψηλ6 και 6μoρφο παιδi πoυ στo δι&βα τoυ

oκ6ρπιζε 1αμ6γελα και ζωντdνια.'oλη η γειτoνιd
καμdρωνε γι' αυτ6ν. Πρ6θυμo9 να βoηθηoει τoν
καθ6να με οπoιoνδηποτε τρ6πo μπoρoliοε. <Aντε

τελευταiο μdθημα αιiριo και μετd καλοκαiρι>

μoυρμοιiρισε με γαpa απo μ6oα τoυ. o υπoλoγι-
oτηq dνοιξε' και το πoντiκι oδρθηκε oτo εικoι'iδιo
τoυ Ιnternet. o Γιιbργoq επιoκ6πτοι,ταt,oυp'α τo

διαδiκτυo 
"Ε,ψαγvε 

καθη μεριr,d. πλη ρ o φ ο ρiεζ για
διdφoρα θ6ματα πoυ τoν απαo1oλoυo611, η ενξ-

μερων6ταν για γεγoν6τα ανd τον κ6oμο. 'oμωζ

oημερα, μετd απ6 τ6oη απooτηθιoη εwoιcbν και
6ρων, ηθελε να oυνoμιληoει με φiλουq τoυ. Και
ποια εiναι η πιo κατdλληλη ιoτooελiδα γι αυτ6;
Aμ6oω9 αμ6oωq η oθ6νη τoυ υπoλoγιoτη dνoιξε
την κεντρικη oελiδα τoυ facebοok.

Eiδε πολλ& αναπdντητα αιτηματα κα1 πρo-
oκληoειg απ6 ομ&δεζ να τoν περιμ6νουν να τ1ζ

διαβdoει. Αλλd ηταν τ6oο κουραομ6νoζ πoυ
oτην ιδ6α και μ6νο 6τι αυτ6q οι ομdδεg μπoρεi
να τoυ πρoξενoιioαν 6να αioθημα απd,θειαg απ6
τo αoτ61αoτo περιε16μενo τουζ, προτiμηoε να
τιg αγvoηoει. Κoiταξε αν κdπoιog φiλoq του εiναι
εντ6q oriνδεoηq ciloτε να μπoρεi να μιληoει μαζi
του. Δυoτυ1ιilq 6μω9 απ6 6τι φαiνεται 6oοι φiλoι
τoυ πoυ δι6θεταν facebοοk τ6τoια cilρα θα εi1αν
αποκoιμηθεi πανω oτο βιβλiο τoυq. o Γιιbργοg
dρxιoε να χασμoυρι6ται και τα μd,τια fκλειναν
oιγ6 oιγd.'Hταν 6τoιμο9 να κλεioει τoν υπoλoγι-
oτη τoυ 6ταν ξαφνικd, εiδε 6να ν6ο αiτημα φιλi-
αζ να τον περιμ6νει. Tην πρ6ταoη αυτη του την
6κανε μια κοπ6λα, στην ηλικiα του. Yπ€γραφε με

ψευδrilνυμο και 6τoι προτori την αποδεμεi ηθελε

τoυ Γιdννη Λiτου
μαΘητη, απ6 ΣεπτΕμβρη, τηq Γ' Λυκεtου

ι,α ρiξει μια ματιd στ1ζ φωτoγραφiεg τηq.

Απo την πρcbτη κι6λα9 εικ6να που αντiκριoαv
τα ματια τoυ, o Γιcilργoq ξ6xαoε ακ6μα και τo 6νo-

μα τoυ!! Εiyε θαμπωθεi απ6 τιq τ6oε9 6μορφε9

φωτoγραφiεζ τηζ που ξ6xαoε αμ6oω9 τov ιiπνo
τoυ. ooο θβλεπε την εικ6να τηg, τ6oο πιo πoλδ

γoητεfoνταν απ6 την oμορφιd και τα γαλdζια
μdτια τηg. Δεν θυμ6ται να εiyε ξαναδεi τ6oo γο-
ητευτικ6 πλdoμα. Γρηγoρα - γρηγoρα την απoδ6-

χτηκε. Tα oυναιoθηματα του ηταν αν&κατα. Απ6
την μια ηθελε oαν τρελ69 να τηζ μιληoει, αλλ&
εξiooυ κι6λαq ντρ6πονταν μηπωζ δεν του απα-
vτηoει η μηπωg δεν κd,νει καλη εντfπωoη. <Θα

τηg μιληoω> απoφdoισε με θdρρog. Ανοιξε το

παρdθυρo oυνoμιλiαg και τιζ 6oτειλε 'oγεια σoυ"
oυνοδευ6μενo απ6 μια χαμoγελαoτη φατoo6λα
και 6να θαυμαoτικ6. H ψυμ του 6τρεμε και η
αγωνiα oτo ερcbτημα <θα μoυ απαντηoει dραγε;>

τoυ 6τρωγε τo μυαλ6.

Ξαφνικ&, ακolioτηκε 6να9 η1οg απ6 τον υπο-
λoγιoτη. Tου απdντηoε! <<Γεια σoυ)) τoυ 6γραψε
και αυτη εξiooυ γαρωπ6'' <Tι κdνειq;> 6γραψε με
τρoμερη ταμ5τητα ο Γιriiργog' Aυτη ανταπoκρi-
θηκε <πολr5 καλ& εoιi;>>. Γεμdτοq 1αρd, απdντηoε
<και εγcil μια 1αρd> oυμπ\ρcbνoνταζ <Πωg oε
λ6νε>' <Aντιγ6νη>> διdβαoε o Γιcbργoq με 1αρ&
και τηζ απ&ντηoε <Γιcbργοg εγcb! Aπ6 πorj εi-
σαι;)). <Απ6 N6ουoα, εof;>. 'o Γιcbργoq πλημ-

μυριoμfνoq απo yαρa πoυ κατοικοriν oτην iδια
π6λη αποκρiθηκε <Kαι εγιil απ6 Ndoυoα εiμαι>>.

<Περiφημα)) τoυ απdvτηoε αυτη <Nα βρεθofμε
καμι& μ6ρα να γvωριoτοιiμε>. M6λιq τo διdβα-
οε αυτ6 o Γιιbργοg 6βγαλε μια κραυγη 1αρd,g-πoυ
παραλiγο να ξυπνηoει 6\ν την γεlτονιd και τουq

γονεig τoυ μαζi πoυ τoυζ ειyε παpει' απ6 νωρiq o

riπνoq! Mε γρηγορo ρυθμ6 πλ11κτρoλ6γηoε <Mε
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μεγdλη μoυ χαρα!)>. Xαμoγελι[lνταq πoνηρd oυ-

μπληρωoε <Π6τε θ6λει9 να βρεθοfμε;>. M61ρι
να τoυ απαντηoει, o Γιcbργog απ6 την αγωνiα
τoυ 6τρωγε τα νr51ια τoυ ελπiζovταζ σε μια θετι-
κη απdντηoη. 'Επειτα απo 2 χεπτα του απ&ντηoε
<Οπoτε θ6λει9 εof δεν θ1ω πρ6βλημα>. <Tι θα
'λεγεg αfριο oτo Πdρκo;> 6γραψε. <B6βαια εiναι
πολri ωραio μ6ρoζ.) του αποκρiθηκε.

Για κακη τoυ τriμ o Γιcbργog θυμηθηκε 6τι
εi1ε υπoo1εθεi oτoν θεio τoυ πωg αιiριo τo απ6-

γευμα θα τoν βoηθorioε να μεταφ6ρουν κ6τι 6πι-

πλα oε θνα oπiτι. <Ω1>> 6γραΨε με βαριd καρδιd
<αr1ριo υπoo16θηκα στoν θεiο μoυ να τoν βoη-
θηoω να μεταφ6ρει κdτι ξπιπχα. Θ6λει9 να μoυ
δc[loειq τo κινητ6 σoυ και 6ταν τελειcbσω να σoυ
oτεiλω μηνυμα να βρεθoriμε;> Περιμ6νoνταζ με
ανυπoμoνηoiα και με βαρri 1αlπoκd,ρδt να τoυ
απαντηoει, ο Γιιilργog d,ρ1ιoε να ιδρcbνει. Mετd
απ6 λiγο ξανακorioτηκε η εfηχη <μελωδiα τηq

ευτυ1iαg> oτα αυτιd του απ6 τα η1εiα τoυ υπολo-

γιoτη. To μηνυμα 6λεγε <B6βαια. Τo κινητ6 μoυ
εiναι...>. Πριν καλd καλd, διαβdoει το μηνυμα,
6γινε διακoπη ρεriματog! Ei1ε ξε16oει να βdλει
την μπαταρiα και η οθ6νη τoυ φoρητof υπολoγι-
oτη 6oβηoε μoνoμιdg. <Nα π6ρει!> εiπε γεμdτοq
οργη και oτενα1ιilρια.

Για καλη τoυ τr1μ τo ρεliμα επανηλθε γρη-
γoρα και γεμdτοg φοriρια ξανdνoιξε τoν υπoλo-

γιoτη κατηγoρcbνταq τoν εαυτ6 τoυ πoυ ξiyαoε
την μπαταρiα. Mε ταβ ρυθμ6 <μπηκε> στην κε-
ντρικη oελiδα τoυ Ιnternet και θπειτα oε αυτην
τoυ facebοok' <o1ι θε6 μoυ 61υ> αναφιilνησε o

δrioτυ1og, αφof η Αντιγ6νη δεν ηταν πλ6oν μ6oα
στην συνoμιλiα. Περiμενε παραπdνω απ6 μιoη
rbρα με την ελπiδα 6τι μπoρεi και να ξαναμπεi
απ6ψε. Για κακη του τrixη 6μω9 δεν ξαναμπηκε.
Mε βλ6μμα γλυκ6πικρηq διdθεoηq 6κλειoε τoν
υπολογιoτη και ξdπλωoε στo κρεβdτι τoυ. Ei1ε

ξε1doει τα πdντα. Eξετdoειq, προβληματα, riπvo.

To μ6νο πoυ τoν 6νοιαζε ηταν π6τε θα ξαναμι-
ληoουν. <Tι 6xω πdθει;> oκ6φτηκε. <oιiτε πoυ
την 61ω δει και μoυ λεiπει αυτη η πριbτη επαφη

πoυ εixαμε. Mακαρι ι'α κρατοfoε λiγο ακ6μα...>>
'Eπεoε να κoιμηθεi προoδoκιbr'ταq. τoυλd1ιoτoν,
ι'α 'ρθεi oτα 6r'ειρα του. Kαι πραγματι, ολη r,d-

/τα o\'ε1ρευοταr' πιυ-: εiι'αι κoι'τd. πιυc καθor'ται'
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κdπoυ μαζi, πωg'.., ωoπoυ ακotioτηκε 6να9 απαi-
oιoq η1οg.

o ηxοg πoυ o Γιcbργοq και κdθε μαθητηg oι
1αiνoνταν. Τo ξυπvητηρι. To ρoλ6ι €δει1vε 7 και
30 και ηταν cΙlρα για τιζ εξετ6oει9. <Αντε Γιcilργo
oηκω θα αργηoειq πdλι.> τoυ φcbναξε απ6 τo βd-
θog τηq κoυζiναq η μητ6ρα τoυ. Mε μιoανoιγμ6νο
μdτι και με βραδυκiνητο βημα o Γιcbργοg κατευ_

θriνθηκε προζ τo μπ&νιο.'Hταν πολf φιλ&ρεσκoζ,
αλλd και εξiooυ τεμπ€ληq oε τ6τοια θ6ματα ειδι-
κd, 6ταν t:πρεπενα ετoιμαστεi πρωi πρωi. Παod-
λειψε βιαoτικd τα δ6ντια τoυ με οδoντ6κρεμα,

μ6νιoε dτoαλα τα μαλλιd, τoυ και κατfβηκε για
να γευτεi τo πρωιν6 τoυ. H μητfρα του, του εi1ε

μεγ6λη αδυναμiα και σε κdθε γε6μα δεν παρ6λει
πε να υπdρ1ει τουλα1ιoτον μια λι1ουδιd για δικη
του ευ1αρiστηση.'Hπιε υπερβoλικd γρηγoρα τo

γdλα τoυ, 6φαγε λαiμαργα δυo κομμdτια oοκολα-
τ6νιο κθικ και €τρεξε να ετoιμαστεi. Tο o1oλεio
τoυ ηταν 30 λεπτ6 πoδαρ6δρoμog απ6 τo oπiτι
τoυ και δw εi1ε καιρ6 για 1doιμo. Φ6ρεoε το τξν
και μια παρατημ6νη μπλoriζα, που εixε αφηoει
oτην καρ6κλα απ6 πρoγΘtg, πληoiαoε γρηγoρα
την π6ρτα και d,ρ1ιoε να τρι11ει oτoν δρ6μο αφοri

1αιρ6τιoε την μητ6ρα τoυ. <Kαλη επιτυ1iα!> του

φcbναξε, αλλd φoυρι6ζo9 6πω9 ηταν οliτε πoυ
dκoυoε την ευ1η τηg μdναq του.

Mε oφιγμ€νη την ανdoα κα1 με βημα ταβ
6φταoε oτo Λtiκειο )"ιyα }"επτa πρoτo6 y'τυ1τη-

σεt τo κουδofνι. <Πρ6πει να 'κανα ρεκ6ρ> εiπε
λα1ανιαoμ6νoq. Σiμωσε την βρ6oη θfλoνταq να
δρooioει την oτεγvη του γλcΙlooα. Mε τιg πρdl-
τεg οταγ6νεζ που ακοtiμπηoαν τα 1εiλη τoυ αι-
oθ&νθηκε 6να μfπημα στην π)'ατη.'Ηταν ο κoλ-
λητ6q τoυ o Ntκog.'Eνα ξανθ6 ζωηρ6 παιδi πoυ

μπoρεi οπτικ6 να δι6φερε απ6 τoν Γιcbργo, αλλd,

εoωτερικd τουg 6νωναν πoλλd,. <Αντε πoυ σαu
Eoενα περιμ6νουν 6λoι για να αρ1iooυν.)) τoυ
εiπε. <Πd,με γρηγoρα τ6τε>>. oι δυo φiλoι 6τρεξαν
πρoζ τo τμημα τoυg.'oμωg ο Γιcbργοq δεν dντε-

ξε και o' 6λη την διαδρoμη του περι6γραφε την

1θεoινη τoυ γvωριμiα. H περιγραφη ηταν τ6oο

γλαφυρη και παραστατιΦ πoυ θα κρατοtioε oε
αγωνiα ακ6μα κα1 τoν πιo αδιdφορo.

'oταν θφτασαν στο τμημα τα θθματα δεν εi1αν
ακ6μη μoιραoτεi, δi1ωq 6μω9 αυτ6 να oημαi-



νει 6τι δεν θα dκoυγαν την βρoντερη θυμωμ6νη

φωνη του κυρiου Παντελιδdκη.'Hταν εναg dντραg

γ6ρω oτα 50 με πυκv6 μoυoτd,κι και αραι6 μαλλi.
H πειθαρ1εiα και o αυτooεβαoμ6q ηταν τα κ6-

ρια χαρακτηριoτικd πoυ δι6πvεαν πdνω τoυ και
δεν θα ανε16ταν την μη τηρηoη αυτcilν. <Γιατi
αργηoατε;>) τoυζ ριbτηoε με dγρια φωνη. <Δεν

μιiπηoε τo ξυτrvητηρι κιiριε.> εiπε με διoταγμ6
o Γιιilργoq. <Nα πdρειq καινοfργιo)) τoυ φcbνα-

ξε <Στoν οτρατ6 τι θα κdνειg>>. <Θα δηλcboει

Ι5> εiπε o Niκοq καt o1δυo κολ\τοi d,ρμoαν να

1αoκoγελ6νε. <Φρoντiστε vα μην σαζ κ6νω εγcil

απ6 τcbρα. KακoμαΘημ6να! Γρηγορα στα θρανiα
σαζ) τoυζ κραr1γαoε με την βροντερη τoυ φωνη.

oι δυo φiλoι με oκυμμfνα κεφdλια κd.θιoαν

oτα θρανiα τoυq. o Γιιbργοg καθ6ταν oτo πρcbτο

θρανiο τηq μεoαiαq oειρdq πoλ6 πιo μπροoτd απ6
τoν Niκo πoυ βρiοκονταν στo τελευταio θρανio
τηq τdξηq. Αυτ6 τoυ ηταν xρηoιμo μερικ6q φoρ6ζ

για τoν Niκο 6ταν επρ6κειτο να αντιγρdψει αλλd
oημερα με τoν κ. Παντελιδdκη για επιτηρητη τα
πρdγματα ηταν πολri πιo oφιγμεvα. Koiταξε δεξιd
και αριστερd θ6λoνταq να καταλdβει πoιog ηταν
διαβαoμ6νoq oημερα. Aλλd τo μ6νο που αντiκρι-
oε ηταν 6δεια βλfμματα βoυτηγμfνα oτo κεν6.
<Σiγoυρα θα ξ6ρoυν τα θdματα αλλd δεν θ6λουν

να μου πoυν)) οκ6φτηκε o Niκog. Tα θ6ματα μoι
ρd,oτηκαν' o Γιcbργοg απ6 την πριilτη πρ61ειρη

ματιd πoυ τoυζ 6ριξε εκτiμησε πωζ θα θγραφε

τουλ61ιoτoν για 18 oε αντiθεση με τoν Niκo πoυ
απ6 τo αyxoq του μηπωq και μεtνει dρμoε να
oκoυπiζει τoν ιδρcbτα τoυ με 1αρτομdντιλα' Tα
oτυλ6 6λων των μαθητc[lν d,ρ1ιoαν να παiρνoυν

φωτιd. Για πoλλοriq τα θ6ματα ηταν βατd και 6τoι
δεν xρει6ζoνταv να περιμ6νουν διευκρινioειq απ6
την κυρiα Mαλαβdρoυ. <<Ψιτ, Ψιτ! Θ6μα δυo!>

ψιθriριoε oτoν Γιcilργo αγxcilδηg ο Niκog' <Στα

γραπτα oαq> εiπε o κ. Παντελιδdκηg αγριoκoιτ6-

ζovταg τov Niκo.

<Ktiριε, μπορcb να πdω oτην τoυαλ6τα;>> του
εiπε με γλυκιd φωνη o Niκog. <Mε oβελτdδα και

χωρig να παρεκκλiνειg απ6 τoν δρ6μο σoυ)) τoυ
απd,ντηoε o κ. Παντελιδdκηq. o Γιcbργοq 1αμογ6-
λαoε.'Hξερε πωg κdθε 1ρ6νo oτιg εξετdoειg ο Ni-
κog 6κρυβε oτo καπdκι τηq τoυαλ6ταq τα βιβλiα
απ6 τα εξεταζ6μενα μαθηματα. 'Ηταν μεγ&λο
ρioκo να τoν πιdooυν και να τoν oτεiλoυν στην

διευθriντρια αλλd απ6 το να γρ&ψει 0. Mετd απ6

μια cilρα εντατικo6 γραψiματog ο Γιιilργοg 6λεγξε
τα θ6ματα και τα παρθδωoε oτoν κr5ριο Παντελι-
δdκη. <Kαλd πpΕπει να τα πηγα> oκ6φτηκε και

βγη*' απ6 την τdξη με ηρωικ6 fφoζ.

Kdθιoε oτo παγκdκι δiπλα oτην καντiνα και
περiμενε τoν επi οειρ& ετιbν φiλο τoυ να τελει-
ciloει. Γνωρiζoνταν απ6 τo δημoτικ6 και φοβ6ταν
πoλδ μηπωg και απoτti1ει oε κdπoιο μdθημα'
Eπειτα απ6 λiγο βγηo' ο Niκog. <Πωζ τα πηγεq;>

ρcbτηoε o },Ιiκoq. <Πoλri καλd!> του απdντηoε
<Τουλdμoτoν 19. Eori;>. <Yποφερτ6! Tουλ6xι
oτον 9!>. <Aμd,ν ρε Niκo!> του φιbναξε θυμω-

μεvoζ <Αφori μπoρεig γιατi δεν πρooπαθεiq;>.

<E τcbρα δεν πειρd,ζει. Yπ6oxoμαι του xρ6νου να
αριoτεfoω!> αναφιbνηoε γεμdτoq οιγoυριd o Ni-
κoq. <K&θε 1ρ6νo τα iδια μoυ λεq και ιδof πoυ
καταληγουμε >. Eλπiζω αυτην την φoρd να μην
ξαναπdει καt τoν Σεπτ6μβρη, oυλλoγioτηκε o

ΓιcΙlργog. <T6λo9 πdντων. Π&με για 6ναν καφ6;>

τoυ πρ6τεινε o Niκoq. <Θα πd,ω οπiτι μωρ6')) τoυ

εiπε <Θ6λω να δω κι6λα9 μηπωζ μoυ απdντηoε η
Aντιγ6νη.> <Α ξ6xαoα! Τo ειδriλλιο.)) τoυ ψιθfρι
oε o Niκοq κλεiνoνταg πoνηρd, τo μdτι. <Αντε και

με την νiκηI> του φcilναξε φεtiγονταg.

o Γιcbργοg γθλαoε και πηγε oπiτι του. T6τoιε9

μ6ρεζ ηταν μ6νο9 oτο oπiτι αφo6 oι γονεiq τoυ

δo6λευαν τα πρωιν&. Ανoιξε τον υπολoγιoτη και
κoiταξε μηπωζ εiμ κdποιo μηνυμα απ6 την νfα
τoυ γvωρlμiα. <Nαι!> εiπε 1αροriμενog, 6ταν εiδε
πωζ τoυ ιξoτειλε μηνυμα. Αρμοε να διαβdζει οιγ&
κα1 με αφooiωoη το μικρ6 κειμwd,κι πoυ τoυ

6oτειλε. To e-mail 6γραφε: <Συγγvcilμη για 1θεq,
αλλ6 6γινε oτο oπiτι μoυ διακoπη ρεriματοq. Eλ-
πiζω τo ραντεβο6 μαζ για απ6ψε να ιoβει. Δεν
61ω κdρτα oτο κινητ6 μου οπ6τε ελπiζω να σε

δω απ6ψε oτιg 10 oτο Πd,ρκo. Θα κdθομαι στo

πρcilτo παγκd,κι. Eλπiζω να θρθειq. Φιλιd Αντιγ6-
νη.>> <Yes>> εiπε με διαπεραοτιΦ φωνη o Γιcbρ-

γog. Kοiταξε τo ρολ6ι του και αργιoε να μετρdει
χεπτα μfχρι την σημερινη oημαντικη βραδιd.

o ΓιcΙlργog κoiταξε ιδρωμ€νoq το ρολ6ι τoυ.

9 και 15 δι6βαoε.'Hταν oτο θεio του και εi1α-

νε πoλξ δoυλειd, ακ6μη. Δεν ηξερε αν o ιδρcb_

ταζ πoυ Ετpεγε oτo πρ6oωπο τoυ ηταν απ6 την
κo6ραoη η απ6 την αγωνiα μηπωζ δεν πρoλdβει.
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Γρηγoρα κατ6βηκε στo φoρτηγ6 και αντiκριoε
την πραμd,τεια. Toυ φαiνoνταν βουν6 ατελεiω-
τo και €νιωθε τo dγ1og να τoυ τριilει τα oωθικd,.
'Eπιαoε μ6νοq τoυ μια 1oντρη ξtiλινη κ6oα"Hταν
πολri βαριft και δεν ηξερε αν θα aντεyε να την
ανεβdoει τρειg ορ6φου9. M6λιg τoν εiδε o θεioq
τoυ τoν oταμdτηoε' <Tι κdνειq εκεi τρελλ6παι-
δo, Θεq να πιαoτεi η μ6ση oου; Tι oε 6πιαoε;>>

τoν ρcilτηoε. <Θεiε βιdζομαι γιατi θ6λω να φriγω.
'E1ω ραντεβοr1 oε λιγ6τερo απ6 40 λεπτd.>> του
εiπε μor5oκεμα στoν ιδρcbτα. o θεiοq κατdλαβε τι
ραντεβoι1 ηταν και xαμoγfλαoε πονηρd. <Φriγε>

τoυ εiπε <Θα κoυβαληoω εγcil 6οα μπορcb και τα
υπ6λοιπα αliριο μαζi. Αλλd να εioαι εδcb απ6 νω-

ρiζ!>' <iEγιvε θεiε. Mεiνε ηoυ1οg!> αναφcilνηoε

με xαρft o Γιcbργoq και 6ρ1ιoε να τρ61ει πρoζ τo
οπiτι του.

'oταν 6φταoε, ξεντriθηκε γρηγoρα και μπηκε
oτo μπdνιο. To νερ6 ηταν κρrio. Πιο κρfo και απ6
αυτ6 πoυ 61oυν oτo oτρατ6! Aλλd δεν τoγ 6νοια-

ζε. Aρκεi να πρoλdβει. Καθcilg oαπoυνιζ6ταν &ρ-

χισε να τραγουδdει γεμd,τοg γαpα <(Εγω απ6ψε

ραντεβοri, ραντεβοri με o6να, Aντιγ6νη μου γλυ-
κιd, μου 1ειg κλ6ψει την καρδι&.> Tελεiωoε πρ6-
ωρα το μπdνιo τoυ και μπηγε oτo δωμdτιo τoυ.
Tρ6μoq κατ6λαβε την ψυxη τoυ 6ταν αντiκριοε
την oτοiβα με τα τoαλακωμ6να πεταμθνα ροri-
χα μοιρασμθνα o'6λo τo δωμdτιο. <Τι φορdνε
τcbρα;> αναφcilνηoε απελπιoμ6νo9. Για καλη του
τιiμ θυμηθηKε πωζ εiγε πει oτην μητθρα τoυ να
oιδεριiloει τo αγαπημ6νο τoυ πουκdμιoo και τo
καλ6 τoυ τξν. Tα φ6ρεoε γρηγoρα και dρ1ιoε να
τρ6γει για να προλdβει. Στo δρ6μo 6μω9 για τo
πdρκο oταμ6τηoε μπρooτd, απo i;να ανθoπωλεiο
και αγ6ραoε στηv Αντιγ6νη 6vα κατακ6κκινo τρι-
αντdφυλλo. Πioτευε 6τι θα τηg dρεoε αυτη τoυ η
1ειρoνoμiα.

Koiταξε τo ρoλ6ι τoυ.22:05 6γραφε. Πλτ1-

oiαζε oτο πd,ρκο.'Eτρεμε oαν ψdρι 6ξω απ6 το
νερ6, oαν φοβιoμ6vοg λriκoq. 'Eνoιωθε σαv να
6βγαινε πριilτη φoρd ραντεβoδ. Aπ6 μακριd
εβi'επε το παγκdκι πoυ τoυ εiπε να oυναντηθοf-
r'ε. \fπoρoυoε ι,α διακρiνει καθαρd 6τι κdποιog
καθoι'ται' εκεi. 'ooo π)'ηoiα(ε εrιωθε τα π6δια
τoιt \'α παμ]α).υρr.'- τα 7-ερι'α τoυ \'α τρ6μoυr' και
t1 cι7ι,'iι'iα ηται'ε oαι' iι*αι'ια. πoυ τoυ τριil7αι'ε το

llι,αi_ο oττ1 εμ_lι91ηoη ,,Θα τη: αρεoιυ:>,. Koι'τo-
3.ι

oτ6θηκε δυο βηματα πtoω απ6 τo παγκdκι. Δi-
oταζε να την φωνdξει. Δεν ηξερε τι να τηζ πει .

oλo τoυ τo νευρικ6 o6oτημα εi1ε oλoκληρωτικd
παραλfoει' <T6ρμα τα ψ6ματα> oκ6φτηκε απ6

μ6oα τoυ. <Aντιγ6νη> τηg φcbναξε. H Aντιγ6νη

γfριoε κα1 τoν κοiταξε.

o Γιιilργοq o6oτιoε. Δεν πioτευε στα μdτια
τoυ. <Eof εioαι η Αντιγ6νη;> εiπε μπερδεμ6νo9.
<Nαι εγcb εiμαι>> του απdντηoε. o Γιιilργog τα
'xαoε. Αυτη η κoπθλα που εixε μπρoοτd τoυ δεv
εi1ε καμiα o1€oη με την Αντιγ6νη πoυ γvcbριoε
oτo facebοok. Eκεiνη oτο Ιnternet ητανε Ψηλη
καoτανομdλλα με γλυκd γαλdζια μdτια, ενιil
αυτη πoυ 6xει μπροoτd τoυ τcbρα εiναι το dκρωg
αντiθετo: κoντη, dχαρη, με καστανd μdτια και
ξανθι69 πυκν69 μπoriκλεq σαν να εi1ε να λoυoτεi

1ρ6νια. H ψυ1ολoγiα του αvακατατd,μηκε oλο-
κληρωτικd,. Κοιτotioε απoχαυνωμ6να τo θ6αμα
πoυ εi1ε μπρooτd τoυ. Δεν ηθελε να πιoτ6ψει πωg
τρdβηξε τ6oη αγωνiα και τoυ προξ6νηoε τ6oο
ενδιαφ6ρον θνα εμφανιoιακd αδιdφoρο πλdoμα.
<Tι 6παθε9;)) τoν ρcbτηoε. <Tiπoτα. Aπλcilg oκε-

φτ6μουν κdτι>> εiπε με μιo61αμ6γελo ο Γιcbργog
και κd,θιoε δiπλα τηg.

Δεν ηξερε τι να κdνει. Nα φfγει η κdτoει και
να μην την πρooβdλει; <Τελικd ηρθεφ τoυ εiπε

1αμoγελαoτη. <Nαι δεν μπoρotioα και να μην
6ρθω> εiπε τραυλiζovταq' <<oλα εντdξει με τηv
δουλειd, τoυ θεioυ σoυ;)) τoν ρcbτηoε. o Γιcbργog
τ6τε την κοiταξε με δυoαρεoτημθνo ιiφoq. Toυ
εi1αν λυθεi πλ6oν 6λεq oι απορiεg για τo αν πρ6-
κεtται για κd,ποιο μπ6ρδεμα. <Eντd,ξει μια 1αρ6
πηyαν 6λα.> απdντηoε. <Tι εiναι αυτ6 τo τρια-
ντd,φυλλo πoυ θ1ειq oτα 16ρια σoυ,)) τoυ εiπε. o
Γιcilργog t1)"πιζε πωg δεν θα το προo6ξει. <<E το
πηρα για o6να> τηg απoκρiθηκε αμη1ανα. <ξ oε
ευ1αριoτιil γλυκd μoυ)) τoυ εiπε δiνονταg τoυ 6να

φιλdκι oτo μ6γoυλο <αλλd dλλη φορd να μoυ
πd,ρειq γαρfφαλλο γιατi τα τριαντd,φυλλα τα oι-

1αiνομαι>. o Γιcbργog 6νιωoε τoν εσωτερικ6 τoυ
κ6oμο να καταρρ6ει. <Mα να μην τηq αρfoει τo
αγαπημ6νο μoυ λoυλofδι;> αναρωτηθηκε βoυβd
με παρdπoνο.

H νri1τα ηταν πoλf γλυκιd, και ιδανικη για ζευ-
γαρdκια και 6τoι η κoπ6λα με τα δυο πρ6oωπα
dπ)'c,loε το 16ρι τηg πdνω oτο π6δι του Γιc[lργoυ
περιμa'oι'ταξ \,α τηζ το πιdoει και να απολαf-



σoυν την ειδυλλιακη Θ6α του π&ρκου. Δεν ηθε-
λε να τηg 1αλ0oει 1ατiρι; φoβηθηκε μηπωq την
προoβ&λλει η κdτι dλλο; 'oπωq και να 'xει, αντα-
πoκρiθηκε. Σε κdπoια oτιγμη εκεiνη, η αλη,
&πλωoε τo κεφ6λι τηζ στoν cilμο τoυ. o Γιcbρ-

γog ηξερε πωg ηταν η oτιγμη πoυ θπρεπε να τη

φιληοει. Δεν ηξερε αν ηθελε πραγματικ0 να τo
κd,νει, αλλd αφof oε κdθε τoυ o16oη τoν 6νοιαζε

η ευτυ1iα τηg κοπ6λα9 και μετd η δικη τoυ, τη φi-
ληοε! 'Επειτα απ6 μια cbρα παθιαoμwων φιλιcbν
και αγκαλιcbν ηρθε η cbρα να αποχαlρετιoτotiν.
o Γιrilργοq την κoiταξε με 1αμ6γελo. Δεν εiπαν

για τo αν θα ξαναβρεθοriν η 6xι. Kαθιilq 6φευγε

προοπαθor5σε να βdλει τα oυναιoθηματα τoυ σε
τdξη. Δεν ηξερ' τι του dρεoε απ6 6λo αυτ6 η αr,

ηθελε να επαναληφτεi το oημεριν6, απλd. 6νιcο-

θε ηρεμοq πoυ τελεiωoε. Σiγoυροq ηταν πdντωg
6τι ξπεoε θriμα ψεfτικου πρoφiλ, 6πωq τ6oοι ανd.

τον κ6oμo.

Bλ6ποντα9 τoν η κοπ6λα ι,α απoμακρfr,εται
6βγαλε το κινητ6 τηg. oxημdτιoε ει'αt' αριθμ6 και
κd,λεoε. <Nαι;> εiπε oτο τηλ6φcυr'ο. <iEλα. A'τι-
γ6νη μoυ τι κ&νειg; Mια 1αρα και γcll. Nαι μ6λι-c
6φυγε. Nαι δεv τoυ εiπα 6τι εiμαoτε ξαδ6ρφε9.
Δεν πειραζει πoυ δεν μπ6ρεoεq να 6ρθειq τελικd.
Aυτ6q πωq ηταν απ6 κoντd; M6τριοg Αντιγ6νη

μoυ. Πoλf μ6τριo9!!!>

γρ6τηξ μια 6φραξ

υλλoγη τoυ |973)
του Δ{μου Mητoαλα

εν μι α'π6μειναν παραδιE yια κινoδρyια yιμινιd

αζου ατ' αρβυλα καλτomδη κι καλη ξιyιμουνια.

τιg 1.ιπoτιq 1'ιι τιq πρ6κι9 του yειμcilνα ψΔνoυ ρ6κι9
';yoυ oπΙτι παλιουρoδτι, δα καyεi σαν τoυ μπαρoυτι'

τoα.π7ια κι 1'ιι δικiλια κατηβαiνουμι oτ' αμπ6λια,

ioκoυi'η πουi'υ η δoυλεια, μαq αναβoυν τα κουλια'

''gμy ηλιου τoυ καoκ6του, oτου αycbyι του κουνξτoυ,

ου ρoυφd.oυ ματα βyια, loια yια μιταλαβyια.

6νια' iκανα που λεg yια να ξιβουτανioου
5κινα βαζου κι μηλιig καλδτηρα να ζηooυ.

δεν iφτανι πoυταμι π6τιζα μι του μπαyκρατoι
ι oτου τ6λoυE μαζoυναμι iαια [oια yια ιλιατoι.

αyρoτη φoυκαρα π6oα oι μυπoδν ζαραρια
δα βyειq oqν αyουρα, δεν oι απ6μειναν oιαλβαρια.

6oα βyαζoυμι, δπoυq [δειq τρcbμι πiττα μι τoουκνiδιg

ι τιλαφι μι oιαλιακια να αyλδφειE τα μουoτακια'

την κο{loπα κι την oδρδα πcbg να φκιiι'o' ου δ6λιoυE

πι

μoυλαρα σoυ τη oιοδρδα π' απηδαει oαν τoυ ζ)'απι.

νιρyιαζηoι ντα'βα κι 6λα o' 6ρxουντι oτρα.βα

t τουν iδιoυ τoυ ζουρνα καθι μbρα τραxανd".

π' τα δρ6κινα oτη Στραντζα !μαoα καμια παλdντζα

ι oι μηλιlg oτoυ Γκoυλπιανιντyιδ τoυρβαντyια μdνι
νι'

μπελφδρ oτη Λαζαρdoκα δα τα μαooυ κα'του Πd"oκα'

'νι κανα ντyιo κoυβ(ιδι yια τoυ αλoυyου καλτoιαδι.

Γoυ αμπ6λι μoυ στη Σμiξη πουθινα δεν τo 'yω δε{ξει

ι' iβyαλι κραoi τραπiτoι, oκiτoυ τζ6ρουq μι oτουμπbτoι.

iκουoα oτoυ δρδμου φραχτη, oλινοi μι ε[xαν dφι
:μ τα 6ρμα μπoυμπουραδια παλι μ' {φκιαναν ρημαδια.

ixα xiλια ντυο καλοδντyια, τι ζαμτΔλκιg, τι λoυλoδντyια'

lηρνoδoαν ντyιo νoυματoι κι μι τα 'φκιαναν

πριμπαντι.

' Δφαyιν κι η rcατιl[κα τρειg αραμαθlE μι o{lκα

η παρλiτoα τoυ ψoυμ[, βρε του ατιμoυ κoυρμi'

τα μηλακαταyη τ' αφανiζoυν oι λαyo[,

κι d"λλη μια φρουντiδα μην τα' απουτιλειωoει η yiδα.

iθι μΔρα αyουνlαyια λιπd'oματα, αμμoυνiα'

ι να λεq αμα νυyτrbνει ΘΔ μου τι μι ζ1μηρcbνει

τoι ζoδμι οl αyρ6τιq Ιcαι σαν ωριμαoουν τoτιE

κoντδλια τα τιτατι, τζιd'μπα iρyιoτι να φατι.

τα παiρνoυν rcι οι ιμπδροι μπαντyιαβd' κι μι τoυ ζδρι
ωq να παρειE μυρουντyια, dει τιδια, καλη καρδyιd !
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Bρωμικη oovατα
τηg Aφqoδ(τηg Tξι6qτζη

To πo[ημα τηg Αφρoδiτηg Tξ6qτξη, μαθητQιαζ τηζ 3ηg τdξηg τoυ Ιου Γυμναo[ου Nd'oυααE
απξαπααε τo 3o Βραβεlo oτον Πανελληνιo Mαθητιx6 Λoyoτεyνιx6 Διαyωνιoμ6 που διoqyd'νωαε
o Σιiλλoyοg Ελληνων Λoyoτε1νων υπ6 τηg αιylδα τoυ Yπoυρyεlου Παιδε[αE. H απoνoμη iyινε ατo
Πνευματιx6 Κ6ντρo τoυ Δημoυ Αθηνα[ων oτα τiλη Mαi'oυ. To περιοδιx6 μαg με χαQd τo δημooιειJει
oτη oυv€yεια:

Bqιfμιxη οoν6τα

Φωτ ε ιν69 πυ ρ6ξανθo9 λαμπτη ραE
η ελπiδα τoυ x6oμoυ.
Boυβη ειx6να π6νoυ
oτoιyειcΙlνει τη βελ6να τoυ ρoλoyιo'ιj.
Δεiyνει δciδεxα!
'oξιvo δd'xρυ τηζ βaoχηζ
xυλd'ει απ6 τιg 1αqαμd'δεE τ' oυρανo6.
H oταy6να oτd'ξει απ6 xερ[
αναααiνoυν τα ατ6ρια,
παραθιiqια ανοιyτd' ?tαι στo βd'θoE
πρd'ο φεyγd'ρι το xαθd'ριo βλiμμα'
Tρiyεg ατo xεφd'λι τoυ ανθqc6πoυ
xοoμoιiν την ανdyxη τoυ yια αxiψειE.
Βαθυατ6yαoτεg xλωατ6E μ6αα ατο 1ρ6νo
υφαiνoυν με μαιiρο τιE xαxig oτιyμ6g
χαι παQαμιiθια αxοντd'φτoυν ατα oxαλοπd,τια
τηg Χαλιμdg'

Σxληρ6 xαι απd'yθQωπo xυαν6 yρc6μα

ρoυφd'E τηg πατq[δαζ την d,μοιρη τι11η.

Mιλd.ω με τo διyαoμ6 τoυ x6αμoυ'
Κoυφ69 ηyog ατ' αυτιd' μoυ
y[λια αημd.δια
oιωνo[ oτιg qoξιαoμ6νεg παλd.μεE τoυ!
N6o α[μα xυλd' oτιg φλ6βε9 μoυ
μα oι φθoρiE λd'μπoυν ατo xoqμ[ μoυ.
Κ6xxινοg ιδριilταg τα 6νειρd' μoυ
d'απρog xαμβdE η πε[ρα μoυ'
Ε [μα ι μoλυ β iν ιoE oτ ρατ ιc(lτη E'

δε λατρε6ω, δεν αyαπrΔ'
πιoτε{ω xαι αλλd'ξω'
Πετο{ν οι ox6ψειg μιου
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σταχτoφτεQoι αετoι'
Εfμαι πατρ6ν πoυ τc6ρα

θα τo ιpαλιδ[ooυν,
ο αy6E των φωνriv
ηyε[ ατα αυτιd' μoυ.

Κdμαqα αδειανη
θαμπ69 xαπν6g,
νιiyτωoε η oεληνη'
Tρυφερoιjδι, αα yλωμ6 μπαμπd'xι
αλητιxη xαqδιd.
διι/ld' yια μια βρωμιxη ooνd'τα'
Ξερ6 yoντρ6 αλd'τι η yε6αη,
αα μπα1d'ρι
τoο6ξει η ανoιyτη πληy4 oτα oιjλα'
Δεν ξiρω xαν yιατ[ αφηνoμαι'
νυyτιd' d'πραyη
xαι ταiμπλεg yλιoτρο6ν στιζ παλd'μεg,
νυyτξω τιg μπqoιjτξινεg ατηλεg
απoυo[α oτη μνημη μoυ.

Κλε[oτε μoυ με yνoιiδι λoυλουδιciν τ' αυτιd''

μoνd'yα iται θα ρ/ξω
τo μυαλ6 oτηg ox€ιpηg τα λd'θη,
xαι θα yευτc6

τιg μυqωδdτεE ειx6νεg, τηE αyνηg φ6oηE'
Αφηατε με.
Αyqυπνη xαι ζαλιoμ6νη
oτη βqoψ τoυ παραλoyιαμo6'
Π αρ αδ ε ιαiν ια μαξ ιλd'ρ ια ν' αx oυ μπcb
xαι π6θο9 να με yδiρνει'
χ'αι τo ατηθog τoυ oυραvοιi
θηλη να' ναι yια μ€να.



-εXασμεVoι Xoρoι τoU
ΠαραδoσιαKo0 VαoUσα(ικoυ γαμoU

Γqιiφει o Xqriοτo g Ζ6}ιιo9

Aπ6 τα πανdρ1αια 1ρ6νια, o 1oρ6q εiναι δεμ6-

νοq oτεvd με τη μαγεiα, τη θρηoκεiα, τη γιoρτη.
την εργαoiα, τoν 6ριυτα και τo θdνατo. oι αι'-
θρωπoι επιν6ηoαν πλr1θog 1οριilι,, οι oπoioι ηται'
κατdλληλοι για κ&θε περioταoη κα1 για καθε εκ-
δηλωoη τηζ ζωηζ τουc. Δημιουργηoαr, 1oρoδ;
θρη oκευτικof 'c, πολε μικoιlc. γυ μ\'αστικorj -c. θ ε-

ατρικofq, oυμπooiιυr'. γαμη)αoυ-i, πfl'θιμoυ: και
εθνικorig λαTκοrjc' Χoρεψαι' γ1α. τo\' πoi.εμo. τηr'

ειρηνη, τo γdμιo' το θεριoμo. τη oπορα.. τη φδoη.

Aπ6 τουq 1oρoυg τη-c αρ1αιoτt1τα:. εκεiι'oι πoυ

6φταoαν 6ωg τιq μερε-c μα-: περισσoτερo α.τρι'lτoι

απ6 τη φθoρd του 1ρoι'ου κα.ι περισσοτερo α.ι'α.i'-

λoiωτoι απ6 ξθνεg επιδραoει-c. εiι'αι οι i'α.Τκoi δη-

μoτικoi 1oροi. o λαTκ69 1oρο-c, 11 μoυoικη κα1 τo

λαTκ6 τραγofδι εir,αι αρρt]κτα oυνδεδεμ6r,α και
απoτελofν oημαrlτικοτατα στoιχεiα τηq λαΤκηq

παρdδοoηg κdθε τoπoυ. oι 1ορoi μαζi με τη μoυ-
oικη και τα τραγoυδ1α πoυ θφταoαν με την πρo-

φoρικη παρdδοoη ιι)ζ τ1ζ

μ6ρεζ μαq, oυνδ6ονται
κυρiωg με την περioδο
τηζ τoυρκoκρατiαg και
τoυq απελευθερωτικοι1g
αγrilνεg των Eλληνων.

oι Nαoυoαiοι, 6πω9
και κdθε 'Eλληναg τηg

πρoεπαναστατικηg περι-
6δου, oε κdθε κοινωνικη
oυγκ6ντρωoη, δημ6oια,
oικογενειακη η φιλικη,
τραγoυδοδoαν και γo-
ρευαν. oργανcbνονταν

γλθντια στουζ αρραβιil-
νεζ, στουζ γdμουq, oτα

βαφτioια, στιζ oνoμα-

oτικε: γιορτθg, 6ταν γι6ρταζαν οι εκκληoiεq τα

μιor'α.oτt1ρια Kαι τα ξωκληoια, 6ταν γι6ρταζε o

πρooτ6.τr1'c dγιoq κdποιαζ συντεχViαg, 6ταν ξενι-
τευοται, κd.πoιοg ουγγενηg η φiλog η πρoζ τιμην
εr'οg φιλoξενo6μενου. Ακ6μη oπoυδαiα γλ6ντια
γiιloνταν τιq δriο βδoμdδεq που διαρκοtioαν oι
απoκρι€g, την περioδο τoυ τρfγoυ και 6ταν 6βγα-

ζαν τo τoiπoυρo oτα καζ6νια, καθcbg κα1 στ1ζ πε-

ρiφημεζ χoρoεσπερiδεg που διοργανιbνoνταν απ6
τα σωματεiα τηg π6λη9 oτην <0μ6νoια)) και το
<Kι6oκι>.

Σε πρoηγοriμενο τεr11og τoυ περιoδικoδ Nιd-
oυστα αναφ6ρθηκα στoυζ xοροriq (Ζ0'Ικo, MπαΤ-

τofoκα }'Jdoυoαg, MπdT Ποoτ6λη) πoυ κατd τη

μ,cbμr1 μoυ δε θα fπρεπε να 1ορεrioνταl ωζ 1oρoi
τηζ περιoχηg μαg απ6 τα ναουοαiiκα 1ορευτικd
oυγκρoτηματα. Στο τωριν6 τειi1οq θα ηθελα να
αναφερθιil στoυζ 1oρoriq, που ενcb θα fπρεπε να
απoτελor]ν αναπ6oπαoτο μθροg του παραδοoια-
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κoli χορευτικof ρεπερτoρioυ τηζ
π6ληq μαq, παρ'6λα αυτd δε xo-
ρει1ονται καθ6λου, ot]τε και €1oυν

1oρευτεi πoτξ απ6 6oο γvωρiζω
oε παραoτdσειζ των πoλιτιoτικcilν

μαg oυλλ6γων. Kαι αναφ6ρομαι :

στoυζ 1oροιiq τoυ ναoυσαiTκoυ

γdμου, Συγκαθιoτ6 και Ξεxωρι-
oτ6.

oι Nαoυoαioι διατηρησαμε για
πολλd 1ρ6νια τουg 1oρoriζ πoυ
oυvαvταμε μεoα oτo απoκριατικo
6θιμ6 μαg, τιζ Mπoriλεq. Δυοτυ- ,

1cilg 6μω9 παραβλ6ψαμε Kαι αδια- ,l

φορηoαμε για την διατηρηoη των

βαοικ6τερων 1oρcbν τoυ ναoυσαiικoυ γdμου πoυ

ηταν o Συγκαθιoτ6g και o Ξε1ωριoτ6g. Eiναι κρi-
μα τα 1ορευτικd τωv πoλιτιoτικcilν oυλλ6γων μαg
να 1oρειiουγ τo MπdT Πooτ6λη Kαι τo ZdTκο και
να μην 61ουν 1oρ6ψει πoτθ τoυq βαoικ6τερουq
1ορorig τoυ ναoυσαiικου γdμoυ.

Στo βιβλiο μoυ Παραδooιακοi 1oρoi τηg lιΙd-
oυσαζ πoυ κυκλοφ6ρηoε τo 2009 yiνεται" πα-
ρoυoiαoη και μoυσικοκινητικη ανdλυoη του Συ-
γκαθιoτoli και τoυ Ξε1ωριoτοι1. Για πρcbτη φoρd
τoυζ παρoυoiαoα oτo δημoτικ6 θ6ατρο τηq π6-
ληζ μαg τo 2004, σε μια 1oρευτικη παρdoταoη
oτην oποiα oυνεργ6oτηκαν τo 2" γυμνdoιo με τo
KΑΠΗ Ndουoαq. B6βαια ενcb περiμενα 6τι κd-
πoιoι απ6 τoυq πολιτιoτικofq μαg oυλλ6γουq θα
ενδιαφερθofν και θα ξ1τηooυν πληρoφoρiεg γι'
αυτοr1g τoυg 1oροιiq, ιboτε να τουζ εντdξουν oτο
τoπικ6 1ορευτικ6 ρεπερτ6ρι6 τουg, δυoτυ1cbq δεν
εκδηλιilθηκε κανθνα ενδιαφ6ρoν.

Θα oαq παρoυoιd,oω παρακdτω τιζ γραπτt'c,
αναφορθg πoυ αφoρoι1ν τo 1oρ6 Συγκαθιoτ6 για
τoν οποio β6βαια υπσ.ρ1oυν και πoλλ€g πρoφoρι-
κ€g μαρτυρiεg παλιιilν Nαουoαiων.

ΗMAΘΙA EPAΤEΙI{H, l{dουοα, Aρραβω-
ναg-Γιiμοg, oυι'fντευξη με τουg Tρ6φων Χα-
τζητρriφων καιΑr'r'α }Ιπιi'ιοδρη, oελ.35 : κΙιΙιi-

χτσ' πρo/ωρl7μ[ι'l7 ερ7oι'τcLι' oτo oπiτι του yαρtπροδ
o πcLπ(L-: lιε τ(/. ctol71'ιiι'ια. oτiιcLι'α' τl7; εκd.ηo[αq,
δποιl','iι'οιτcLι' l7 oτiψll7. o ι'oυι'ο;7(,'ριζε ατl7 ι'δφl7
,'l61'' 57ι'l'ι'Ι' Ει'7clιτcι"ι' oτι'L. ι'tδπα.l'τρC/. \'(/. Jlioουι' κcLι
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Σαμαριi X. Θιiλεια, Στoυ Bερμiου τηνAντιi-
pα' 1966 : <Κατα τα y.αραματα η νδφη, αφοδ
πρc|lτα φιληoει το yiρι τoιl νουνoδ, του yαρ[ζεt
πουκ(:ιμιoo και trιεoαλα, oιντoνακι μεταξωτo πoδ
θα τoυ yρειαζ6ταν αρyδτερα ylα τη βαπτιoη ταlν
παιδιcilν τoυg. Σiουg oταυροπατtρεg πετotτεq trlε-
ταξωτ[g, στoυ -ζ καλεoταδεg trιαντ[λια μετα"ξcυτα και
υoτερα yορειiουν με τo yαμπρο oυyκαθιoτδ, αρyo,
αντlκριoτ6 yoρ6. Mε y6ρlα ανcιoηκcομbνα yορειiεl
η νδφη, ενcil τα διπλα χρυσoκεντημtνα απoμανlκα
τηq καριιζ6λα9, 6μoια φυoερα c'l'νοιy3d, αφηνoυν
να φcl'[νεται' iνα μαρμαρbνιo y.iρι oτoλloγιiνo 1'ιε
απειραριθμα βραyιδλια. o ycιμπρο -c με ελαφρig
υποκλloειg κανει oτρoφ69 yυρω απ'τη νυφηy.

Συνfντευξη με τoν Aλ€κο Xων6 oτιg 15-1-
2004 : Aπ6 τιq πoλλ69 πρoφoρικdq μαρτυρiεq θα

ηθελα να αναφ6ρω μ6νo αυτη του Αλθκoυ Xω-
νori πριilην δημαρxου Nd,oυoαg, γιατi εκτ6q τoυ
6τι ενδιαφ€ρθηκε πdρα πoλf για τα 6θιμd μαg,
oυμμετεixε και o iδιοq τουλdχιστoν oε 4-5 yυ'-

μoυζ ωζ καλεoτηg, 6πω9 μoυ αν6φερε oε oυν6-
ντευξη του:

<o Συyκαθπτδg ηταν ο πρcbτοq χoρoζ τοιl yα-

[Ιoυ, ot ('l"ντρεg με oαλιβαρια Ι{αt οl yυναiκεg με τα
ει''τ6πlcl. Toν ξεκινοδoε ξνα ηλικιωριiνο ζευyαρι
el'πδ τo oc5ι fi κα'ι ο νoυνoζ με τη νoυνα. Στο oυ-



yΙcαθιστ6 o αντραζ και η yυναiKα χoρευαν αντικρι-
oτα με τo μαντηλι oτo xtρι, !ρy,oνταν κoντα ο 6να9
oτoν αλλo και απoμακρδνoνταν. Στουg yαμoυq o

νoυνδg δριζε πωq θα yορtψoυν τα ζευyαρια>.

Eφημερiq (NAOYΣA>, Kυριακη 4 Mαρτiου
19281H ΙΣTOPΙA ToY KAPNABAΛOY THΣ
NΑOYΣHΣ, o AMEPoΛtΙΠToΣ (Aμερ6λη-
πτog εiναι τo ψευδcbνυμo που χρησιμoπoιοtioε
κατd, την αρθρoγραφiα του στην εφημερiδα <Nd-

oυσα)) o δ6oκαλo9 Σταriροq Xων6q):

<...6πρεπε κατα παλαιδν 6θιμον καθιερωμ6νον
υπo των αρyδντων τηg Nαοδoηζ πρo τoυ Ι82],
οποτε ουδεfg τoδρκog υπηρyεν εν αυτη να επισκε-

φθoδν τo Διοικητηριoν, 6που κατιi πρcbτον ε76-

ρευoν τoν συyΙcαθιoτ6ν, 7ορδν, καθ'δν το ιiρ-

ρεν κυνηyιi το θιiλυ, το οπο[ον με ευoτρ6φου9
ελιyμοδq πιiντοτε ξεφεδyα. Αλλα και μετα την

καταoτροφην τηg Ι'{αoδσηζ τo Ι822 και τον νtον
oυνoικιoμ6ν τηq πολεωg διετηρηθη αυoτηρcbq το

iθιμoν τοι5το, τoυ να εππκtπτονται δηλ. oι ριπoδ-
λεq πρcbτoν τo Δnικητηριoν, 6π0υ αι τουρκlκα'[

αρxαl αν6μεναν αυταg και ταζ εφιλοδcbρoυνll.

o 1ορ69 ΣυγκαΘιoτ69

'Hταν χoρ6ζ πoυ χoρευ6τανε στoυζ γ&μoυg.
Στο γαμηλιo γλθντι τον πρωτο 1ορ6 τον Συγκα-
θιoτ6, τoν 1ορεfανε o νoυν6ζ με τη νουνd (κoυ-

μπdρog-κουμπdρα) η oι Σταυροπατ6ρε9 και oι
Σταυρoμ6νεζ, πoυ ηταν oυγγενικd ζευγdρια των
νι6νυμφων και βoηθοriσαν στιζ ετοιμαoiεq του

γ&μoυ. Xoρευ6ταν αντικριoτd, με μαντηλι οτo

16ρι.'Ηταν χoρ6ζ oε 9/8 αργ6ζ, oοβαρ69. Kατ6-
πιν ακoλουθοr5oαν oι dλλoι 1oρoi του γλεντιοri.
Tιg Aπoκρι69 ο Συγκαθιoτ69 εiναι ο πριbτog 1ο-

ρ6q (μετd τo Zαχιoτ6) που 1oρεriεται απ6 τιg
<Mποriλεg>> oτo Δημαρxεio τηg π6ληζ, μ6λιq δο-

θεi η dδεια απ6 το δημαρxo για την τ6λεoη του

εθiμoυ. o 1oρ6g 1ορειiεται χωρiζ την πdλα, με
το μαντηλι πoυ 61ουν οι Mπofλεg ραμμfνο oτον
καρπ6 του xεριοf τoυq. Xoρεfεται με τη μελω-
δiα <K&τω oτη P6ιδο>. Σfμφωνα με προφορικ69

μαρτυρiεg με την iδια μελωδiα 1ορευ6ταν παλιd,

και στoυζ γdμoυq.
Tα βηματα oε o16oη με τo ρυθμ6 θα μπoρor5-

σαμε να πoriμε 6τι εiναι 8 και oλoκληρcilνoνται oε
διiο μουoικd, μ6τρα. oι xoρευτ6g κινοtiνται ελε6-
θερα oτο xcbρο εμπρ6q, πioω, δεξιd, αριoτερd.

Eδιb και αρκετd,1ρ6νια δεν 1oρεr1εται στη Ndου-
oα, γιατi ηταν 1oρ6q τoυ παραδooιακoti γd,μου, o

oπoioq 6xει εκλεiψει. Συνε1iζει 6μωq να 1ορεriε-
ται μ6oα στo απoκρld,τικo 6θιμo Mπoliλεg.

Miα απ6 τιζ oργανικfg μελωδiεζ πoυ 1oρευ6-
ταν Συγκαθιoτ69 εiναι:

Συγκαθιoτ6q N&oυο'αg
;=Φ

Mεταγραφη ΖαΧιogΧ. απ6 τo μουoικ6 αρ1εio Bελιγδ6νη Ι.

o xoρ6q Ξε1ωριoτ69 η Aντικριoτ6q
o Ξεxωριoτ6g 1ορε6εται απ6 ποh5 παλιd oτη

Nd.oυοα, ωq oκ6ρπιοζ χoρ6ζ, ελεfθερα oτο 1cbρο,

χωρiζ λαβt. Xoρευ6ταν απ6 dνδρεq και γυναi-
κεζ στoυζ γdμουg και πdρα πoλri τιg απoκρι6q. oι
1ορευτ69 κινotiνται ελεriθερα, αυτoo1εδιd,ζoνταq,

εμπρ6q- πioω- πλdγια και τα γ{'ρια τoυg κινοti-
vται επioηg ελεriθερα. o ρυθμ6q του εiναι 9/8.

Tα βαοικd βηματα του 1oροri εiναι 8 και oλοκ\-
ρcbνονται oε δfo μουoικd, μ6τρα.

Tα τραγoriδια με τα oποiα 1oρεrioνταν απ6
παλιd, εiναι : <Απori τα μικρd μου 1ρ6νια αγα-
πolioα 6να πιδi> και <Mη νουμioειg Kαραγι&wη

μπiuπαoι γαuπo6ν δα Boειc>>.

Ξε1ωριoτ6 9-Aντικριoτ66 Νft oυοαg

Mεταφoρd oτην ευρωπαiκη μoυoικη Ζ&}"ιoc, X. Tραγoυδι-

oμι1νo απ6 τoν M&ντoιo K. (γεν. 1 93 1)

Συγκαθιoτ6q N&oυο'αq

'Ξ-/
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Ξε1ωριoτ69 Nιioυοαg
Αποδ τα μικρα μου yρδνtα αyαπoδoα iνα πιδ[
κι τoυ βαλανι oτα λ6yια κι δεν θ6λει να μι δε[
Βρδoη μου μαλαματ{νια πωq βαoταg κρfyιoυ νιρδ
πωg βαoτcb κι ycb η καημtνη τηg αyαπηq τoυν καη-
μο.
Κlνηoα να ρθω 6να βραδυ μ'bπιαoι ψιλη βρουyη
τoν Θε6 παρακαλοδσα yια να o'iβρoυ μουναyη.
oδτι μουναyη oι βρ[oκoιl οδτι μι τη μανα oου

μoν' σι βρloκoυ αyκαλιαoμtνη μι τη φιλιναδα
σoυ.

λα α α λα λα λα, λα λα λα λα......
Δε μπουρδ να καταλαβoυ Tbδρκα εioι yια Poυμια
yια Ινyκλtζα yια Φραντζ6ζα κι 6yειg τδoη oμoρφtα
Δε μπουρcb να κατα),αβoυ μ'αyαπαq η μι yιλαq

η μt μ6να κουρουi'δεδειζ τoυν κιρδ oου να πιρναg.
Αποδ τα μικρα μου yρδνια oτην αyαπη τρανιψα
κι 6πoιoq θil,u αq μι ρουτηoει βαoανα πoυ τρα-

βηξ"
λα α α λα λα λα,λα λα λα λα......

o Ξε1ωριoτ69 η Aντικριoτ69, 1oρευ6ταν επi-
σηζ τιg απoκρι6q και με τη γvωoτη μελωδiα τoυ
11, τραγουδιoμενη με παλιd ναουoαiΤκα δioτι1α,
6πω9 θα δεiτε παρακdτω.

Avτικριoτ6q Ndoυoαg

Mεταφoρd στην ευρωπαtκη μoυoικη ZαΧιogΧ.

Tραγoυδιoμ6νo απ6 τoν Mdντoιo Κ. (γεν. 193 1)

Mη νoμioειq Kαραγιdννη
Mη νουμioειg Καραyιαννη, Mπ[μπαoι yαμπρ6ν
δα βρεiq
Mπ{7ιπαoι yα"μπρ6ν δα καμειg δμωg δε
θ'α -hcοθεfq.

40

Ανιβα[νουν κατιβα[νoυν δλoυ πλοδoια πιντyια
κι η Χαρ[κλεια τoυζ κιρνoδoι, μαoτιψd'τα αρακια.
Πα yαρα oου Λιooαβoδδα ε[νι τcbρα πια καιρδg
Κι την πρolκα πoυ δα παρειE σι την 6φτιαoι ου
yαμπρ6g
Γεια yαρα oου Mαyκαβ6λα τι xαρα oι καρτιρε[
Ιcαι τη νδφη πoυ δα παρειg δα o'ανo[ξει μαyαζi'
Mαρ4 μoδλoυ κουoκινιαρου 6βyα συ στoυ μαyαλα
πoυ σι βyαλανι τραyoδδι τηg Πoυλιαναζ τα πιδια'
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Kειrτρo Π ρoσταo(αg Kαταvαλωτωv

Δι ΚA ι Ω M ATA ΚAτA N AΛΩT Ω N

<'oλoι byουμε τo δικα'icυμα' πρooταo[αq απο ψεδτικε -c fi πα'ραπλανητικ69 διαφημloειg η ετικ6τε9 oη-

μανσηζ δκαfcυtrια' προoτα'o/α'q απ6 αναoφ"λi i χωρfq α'ζ[α' φαρμακα και αλλα πρoi'6ντα δικα[ωμα
να επιλbyoυμε ανα.ριεoα. oε α.ρκετα ομοuδη προi'6ντα. σε α'νταyωνιoτικ6g τιμ6E. Αλλd' o oδyyρονog 

'ρ6-
πoE ζcυηq ε[να'ι τοoo oι5ι'θετοq, πoυ oι ιoyδοντεq ν6ριοι δεν επαρκοδν yια να διαoφαλ[oουν τα δικαι-
δματα αυτα. Χι)'ια.δε -c προi'δντα καθημερινηq yρηoη 

-c τεμ6yoυν επικlνδυνεg ουo[εq. Καθε xρδνο ν6ε9

yημικig ουo[εg πρooτ[θει'τσ.ι στα τρδφιμα μoq i ψεκαζονταl oτιg καλλ#ρyει6q μαq. 90o% των συνταyo-

yραφoδμενων φα.ρμα.κc,lι' liτα'ν αyναloτα 20 yρονια πρw. Αν μια νoικoκυρα δεν ε[ναι εξειδικευμiνη δι-

ατροφoλδyο 
-c, 1ια'θη1ια.τικοq' 7ημικδq και μηyανικδE, δε μπoρε[ να ψων[oει yια την oικoy6νεια τηq oδτε

να διαyειριoτε[ τα. οικοι'ο1ιικα του oπιτιoδ τηq. Ntα φαρμακα τoπoθετoδνται στην αyoρd', καθημερινα'

χωρiζ να ε[να'ι α'πα.ρα'[υ7τl7 η καταθεoη εκ των πρoτbρων απoδεικτικrbν oτοιyε[cιν 6τι ε[ναι πραyματι-

κα αποτελεo1ια'τικα. ^iΙo' ι'α. θεραπεδoουν τιE αoθiνειεζ yια τιq οπofεg oυνιoτcbνται. Tb ξνα π6μπτo τoυ

κρtατog πoυ κσ'τ(].ι'cι.)'cbι'ουμε δεν ελ6yyεται απo τo Υπoυρyεlο Γεωρy[αE>.

Etναι oμιλiα τoυ τ. Πρo6δρoυ των H.Π.A., T.

Φ. K6wεντυ τo 1962. δηλαδη πpιν 471ρ6νια. H
oμιλiα αυτη οηματoδοτηoε την αναγvcilριση των
oμcb βαoικcΙlν δικαιιυμdτcον των καταναλωτιbν

μ6oα απ6 την υιoθ6τηoη απ6 τoν o.H.E. των
κατευθυντη ριω\' γρ α μμcbr, για τα δικαιιil ματα
των καταναλωτιδr,. oτι'c 9 Απριλiου 1985.

Δικαiωμα στην ικα\'oπoiηoη των βαoικιirν
αναγκιbν

Δικαiωμα oτην αοφdiεια.
Δικαiωμα οτην πληροφ6ρηoη

Δικαiωμα οτην επιλoγη

Δικαtωμα στην εκπρooιbπηοη

Δικαtωμα oτην αποζημiωοη

Δικαiωμα στην εκπαtδευοη

Δικαtωμα oε €να υγιειν6 περιβιiλλον

Kαι 6μω9, αυτd τα πρoβληματα ιoμ5oυν
ακ6μα και oημερα. Tι oυν6βη και δεν 6xουμε

κdνει oημαντικd βηματα, μπροoτd; Δυoτυ1cbg,

τα δικαιcbματd μαq αμφιoβητofνται, απ6 την
ελεriθερη αγoρd και τo νεoσυντηρητικ6 μoντ6-
λo λειτoυργiαg τηg, πoυ θxει αγκαλιd,oει και η

Eυρcbπη. 'oμωζ, oι καταναλωτ6q, εκτ69 απο
δικαιιilματα 6xoυμε και ευθfνεq. oι δικ6q μαg
ευθriνεq πηγdζoυν, απ6 τον ω1αδερφιoμ6 (εγrb

θα βγdζω τo φfδι απ6 την τρriπα;), απ6 την μι-
κρη oυμμετο1η μαq, oε εvcboειg καταναλωτιbν,
6πωq τo KE.Π.KΑ., απ6 τη λoγικη τoυ καναπ6
(κdπoιog 6λλοq να αγωνιστεi για μfνα, 1ωρig
εμ6να), απ6 την d,κριτη και κακ6βoυλη κριτικη,
τo τooυβdλιασμα και την απ6ρριΨη τoυ γεγo-
ν6τoq 6τι κ6ποιο9 μπορεt να αγωνiζεται, για τo
κoιν6 καλ6, χωρiζ πρooωπικ6 6φελoq και χρει-
dζεται oτηριξη. Αν oι καταναλωτ6q δε oυνειδη-
τοποηooυμε 6τ'ι" πρtπεl να συμμετdo1oυμε, oε
υπαρκτ69, εθελoντικfg, δημoκρατικfq, ενεργ6g

ενc[loειq καταναλωτcbν, oι απoφd,oειq των εξoυ-
oιcbν Θα λαμβ6νoνται, για εμ69, 1ωρig εμdg και
ειg βαρog μαq'

Mε αφορμη την καθι6ρωση στιg 15 Mαρτioυ
ωq Παγκ6oμια ημ6ρα τoυ Καταναλωτη, θα θ6-

λαμε να ενημερcbooυμε τουζ Kαταναλωτ6g για
τιg αρ169 και τα δικαιιilματ& μαg. .Tο KE.Π.KΑ.
- Kwτρo Πρooταoiαg Kαταναλωτιbν N&ου-
oαq - εiναι μη κερδooκoπικη, μη κυβερνητικη,
'Eνωoη Kαταναλωτιilν. Eδcb και δ6κα 1ρ6νια,
αγωνiζεται για την πρooταoiα των δικαιωμd,των
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των Kαταναλωτcbν, την πρoσταoiα του περι-

β6λλοντo9 καιτη βελτiωoη τηg πoι6τηταg ζωηg.
Διoικεiται, απo 7 μελ"t'c, Διo ικη τικ6 Συ μβor1λιo,
6λα τα μ6\ τoυ οπoioυ εiναι καθαρd εθελοντ69.
To KΕ.Π.KΑ. παρεμβαiνει, δυναμικd, για τη δι-
αμ6ρφωoη θεoμικοr1 πλαιoioυ, πoυ πρooτατεtiει
τoν Kαταναλωτη, oτη λειτoυργiα τηq αγoρdg.

Eπειδη πιoτεtioυμε 6τι η πρooταoiα του Kα-
ταναλωτη δεν επιτυγ1dνεται με μεμoνωμ6νου9
v6μουg, αλλ6 μ6oω τηq ενoωμdτωσηζ τηζ πρo-
oταoiαg αυτηq oε 6\ τη νoμoθεoiα, εκπρooω-
πor1με τoυq Kαταναλωτ6q και παρεμβαiνoυμε,
oε Toπικ6, Eθνικ6, και Διεθν69 επiπεδο Kαι σε
6λoυq τoυq αρμ6διoυ9 φορεiq. To KE.Π.KΑ. εκ-
πρooωπεi τoυt καταναλωτ69, oε τoπικ6 επiπεδο
(Eπιτρoπη Φιλικοri Διακανονιoμor1 N. Hμαθiαg

), oε εθνικ6 επiπεδo (oικoνομικη και Kοινωνικη
Eπιτρoπη - o.K.Ε., Eθνικ6 Συμβofλιo Kατανα-
λωτιilν καιξορdq - E.Σ.K.Α., Eυρωπαiκη oμo-
oπoνδiα Eνciloεων Kαταναλωτcbν-B.E.U.C..

'oλοι οι καταναλωτ6q, θoτω και αν δεν εiναι
μ6λη του KE.Π.KΑ. επωφελοfνται, απ6 τη λει-
τουργiα τoυ KE.Π.KΑ. Συγκεκριμ6να,

-Eνημερcbνoνται για τα δικαιιbματd τoυg, απ6 τα
δελτiα τfπου του KE.Π.KΑ, τα oπoiα δημooιεri-
oνται, oτoν Ttiπο.

-Eνημερcilνoνται, για ooβαρd προβληματα, πoυ
δη μιουργoriν επι1ειρηoειg, στoυg καταναλωτ69,
απ6 τα δελτiα τliπoυ τoυ KE.Π.KΑ, τα oπoiα
δημooιεriονται, στον Τriπo.

-Συμμετ61oυν σε εκδηλcboειq, η μερiδεg, oυξ1τη-
σειζ, για να ενημερωθoιiν για πoλλd oημαντικ&
θθματα.

-Eκπρooωπofνται, απ6 τo KE'Π.KΑ' oε εθνικd,
ευρωπαTκd και διεθνη κ€ντρα }ηψηg απoφd,oε-
ων, 6πoυ το KE.Π.KΑ. αγωνiζεται, γ1α την πρo-
oταoiα των καταναλωτcbν.

-Πρooτατεtioνται απ6 τη νoμoθεoiα, που εiτε
oυμπληρcbνεται, εiτε δημιoυργεiται, για τoυg κα-
ταναλωτ6q, fπειτα απ6 αιτηματα και παρεμβiι-
σειζ τoυ KE.Π.KΑ. η διαβουλεfoειg oτιg οποiεg
τo KE.Π.KΑ. oυμμετ€1ει.

-Ει'ημεριδι,oνται, απ6 τα απoτελ6oματα των
ερευι'cδr,τoυ ΚE.Π.KΑ., cboτε να γvωρiζoυν κα-
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λfτερα τη λειτoυργiα τηg αγορ&q.

-Αποκτotiν γvcboη, απ6 τιc' ενημερωτιK6q εκ-
oτρατεiεg τoυ ΚE.Π.KA. για διd,φορα ooβαρd
θ6ματα.

-Επωφελoriνται, απ6 τη δι6ρθωoη εμπορικιbν
πρακτικcbν, στην oπoiα πρoβαiνoυν επιψειpη-
oειg, 6πειτα απ6 πiεoη του KE.Π.KΑ.
:Exoυν πρ6oβαoη, oτo περιε16μενο τηζ ιστo-
oελiδαg του KE.Π'KΑ. (www.kepka.org), για
6oo 1ρoνικ6 διdoτημα, θα εiναι πρooβdoιμo, oε
oλoυg.

-Λαμβdνoυν <γενικ6q>> oυμβoυλ6c,, απ6 τo τμη-

μα Kαταγγελιrilν, 6ταν αντιμετωπiζoυν κ6πoιo
πρ6βλημα.

'oμωζ, πpΕπει να διευκρινioουμε 6τι τo
ΚE.Π.KΑ., ΔE|ι{ εiναι δημ6oια υπηρεoiα και
oτηρiζει τη λειτoυργiα τoυ oτιg oυνδρoμ69 των

μελιΙlν του. To γεγον69 6τι oι 6λληνεq Kατανα-
λωτ€g απευθfνoνται στo KE.Π.KA, oφεiλεται
oτιg oυνδρoμ69 των πολιτrilν-μελcbν μαg, που

μαg oτηρiζoυν με τη συμμετo1η τoυq. Στην πρo-
oπdθειd μαζ να ενημερcbooυμε 6λoυ9 τoυg 6λλη-
νεq Πολiτεq- Kαταναλωτ6g, πoυ μαq καταθθτουν
κdποιο παρdπovo η ζητoι1ν πληροφ6ρηση, τo
KE.Π.KΑ. υπερβαiνει εαυτ6ν, εξυπηρετcilνταg
ακ6μα Kαι μη μ6λη, γεγοv6g πoυ δυo1εραiνει
την εξυπηρ€τηoη των μελcbν μαζ κα1 την απoτε-
λεoματικ6τητα τηζ λειτουργiαζ μαζ.

Kαθε Καταναλωτηq μπoρεi να γiνει, dμεoα

μ6λοq τoυ KE.Π.KΑ. Για να γiνετε μθλog τoυ
KE'Π.KΑ. Ndoυoαq απευθυvθεiτε oτο τηλ.
23323052Ι52 Φαξ 2332052\53 η oτην ηλε-
κτρονικη διεriθυνoη kep_kaiηa@ρΦηΦgι

Tο μ6λλoν για τoυζ καταναλωτ6q, πρoδιαγρd-

φεται ζοφερ6. Eiναι cbρα να oργανωθo6με, να

γiνουμε μ6λη oτο KE.Π.KΑ., να δυναμrilσoυμε
τη φωvη μαζ, να διεκδικηooυμε 6oα μαg ανη-
κουν. Eiναι cbρα να κdνoυμε το o6νθημα τoυ
KE.Π.KΑ. πραγματικ6τητα.

Γνωρiζω _ ΣυνειδητoποιιΙr _ oργανιilνoμαι
- Πρooτατεtiομαι



ol NEEΣ ΠoIKIΛlEΣ
POΔAKINIAΣ NEKTAPINIAΣ

Συvεxηq πρoκληση Yια τηv αvαvεωση

τηq PoδακιvoκαMιεργειαg

H ρoδακιι'ια εir'α'ι τo πoιo ση-

μαντικ6 oπcυρoφoρo τη'. Eλλd-
δαg, εiμαoτε η 3' 7ι6ρα παραγω-

γηq τηg E.E. (επιτραπεiια ρoδd-
κινα' νεκταρiι'ια. oυμπυρηνα).
Tα τελευταiα 7ροι'ια' oriμειcbθη-
καν oημαr'τικε: α).)-α^γ€c στην
παραγωγl1 (ι'θε; πoικιi.iα:. oδγ-

χρoνη dρδευoη. oρθo)"oγικη λi-
πανση, oλod.ηριυμθr'η παραγω-

γη, θερινα κi.αδεμα.τα. o7t1ματα

διαμ6ρφcυoη_:). oτη oυoκευαoiα,
τυπoποiηοη. πιoτοπoitlση. ιχ1,η-

λαoιμ6τητα. oι oπoiε: oυr,6βα-

λαν oτη βελτicυoη τη: πoιoτηταq
l(αι τηζ α\'τα'/(,r\'ιστικοτt1τα: τoυ

προΤ6ντoq. Η αr'αι'ει,lo]] ανα-
διdρθρωoη στα επ1τραπεζια ρo- .

δακινα κα1 τα ι'εκταρiι'ια μιε ν6εq

πoικιλiεq εiι,αι oυι'εχη: μιε απoτ6-

λεoμα να 61oυμε βεi.τiιυοη τηζ παραγωγηg και
τηq πoι6τηταg, 6μc,lΞ 7'ρor'ικd υoτερof με στην ει_
oαγωγη, oτην αξιoλογηoη και στη διd,δooη τoυq

oε ofγκριoη με dλλεg 1cilρεg παραγωγηg τηq E.Ε,.

Ωoτ6oo, oι ποικιλiεg πoυ καλλιεργοr1με εtναι κα-
ληg παραγωγηg και πoιοτηταg, εiναι οι κλαoικ6q
ποικιλiεg πoυ 6xoυν και o1 ανταγωνioτριεq 1cb-

ρεg, 6μωq oριoμθνεq απ' αυτ69 εiναι ξεπεραoμ6-
νεζ εμπoρικd και πoιoτικd,, αφοf μειoνεκτοtiν oε
κ6κκινo επi1ρωμα, oτo oxημα και στην αντo1η
τoυ καρποti, που μειcbνoυν την ανταγωνιστικ6τη-
τα στιq Διεθνεig αγoρ6q.

τoυ Bασiλη X. Kουκoυργιftννη
Γεωπ6νoυ _ Δενδροκ6μου

Rich 1ady (ρoδdxινo)

Mε τα 0λoκληρωμ6να Mεοoγειακd Πρoγρ6μ-

ματα (MoΠ Ι987-92) 6γινε οημαντικη oε 6κταoη
και πoικιλiεg αναδιdρθρωση τηζ ρoδακινι&q νε-
κταρwιdg oτην KΔ Mακεδονiα (Hμαθiα, Π6λλα,
Kοζ6νη), εκριζcbθηκαν ξεπεραομ€νεq, προβλη-

ματικ6q η με πλεoναoματικη παραγωγη ποικιλi-
εg, 6πω9 EΙberta, ιoτορικη πoικιλiα, γvωoτη ωg

γιαρμαg, Dixired, Fairhaven, ΗaΙehaven κ.α. Σε
αντικατd,oταoη φυτεriτηκαν πρoτειν6μενεζ πoι-
κιλiεq απ6 το Yπουργεio Γεωργiαq. Στα μ6oα τoυ
'9O τo ενδιαφ6ρoν για αναν6ωoη oυνε1iοτηκε

με oτρoφη oε ν6εq πoικιλiεg, 6πωq SpringbeΙle,
Rοyal Glοrμ Symphοnie ροδd,κινα, Adriana,



Rita Star, Big Top νεκταρiνια και σε κλαoικ69

- Sιandard ποικιλiεg.

oι πoικιλiεg Rοyal GΙory και Big Top με την
διαφoρετικη τυπολoγiα καρπoι1 απ6 τιq κλαoικ69
6φεραν μια αλλαγη oτο "Standard" ποι6τητα9.
Πρdγματι, με κ6κκινo επi1ρωμα o'6λη την επι-

φd,νεια τoυ καρπori, μ€γεθog Α/AA, oυνεκτικ6-
τητα - αντo1η και την γλυκιd γεriοη διαφ6ρoυν
oημαντικd απ6 τιq κλαoικ69 πoικιλiεq, πoυ €1oυν
κιτρινoκ6κκιvo επixρωμα καρπori (τo κ6κκι-
νo καλfπτει 30-70Υo και πλ6ov τηq επιφdνειαq,
αν6λoγα με την πoικιλiα και την περιo1η) και
ιo6ρρoπη γεfoη (odκ1αρα-oξ6α). Η εμπορικη

ποιοτικη επττυyiα τηg Royal Glory και ειδικd
τηq Big Τop oτιq αγορ6q καταναλωτ6q εixε ωq

απoτ6λεoμα την ευρεiα δι&δooη τoυg oε 6λεq
τιq 1ιbρεq παραγωγηq τηq E.E. Mdλιoτα, τα Ιν-
oτιτofτα τηq 6ρευναζ και oι ιδιιbτεg γεvετιoτ6q
oτρdφηκαν oτιg απαιτησειζ τηt αγoρdq για τιζ
νθεg πoικιλiεq. 'Eτoι, δημιoυργηθηκε μiα ν6α

γκd,μα με πoικιλiεg ρoδακινιdg νεκταρινιdq

με γλυκιd γεrioη, επi1ρωμα κ6κκινo o' 6λη την
επιφdνεια τoυ καρπor5, μεγdλο μ6γεθo9 και αντo-

χη.H Big Top ταπpωτα 1ρ6νια δεν ικανoπoiηoε

περιoo6τερεq ποικιλiεq τυπoλογiαg πλακε εiναι
λευκ6oαρκεζ με γλυκιd γεfoη και dρωμα. Στη

xcbρα μαg oι πριbτεq φυτεfoειq 6γιναν την περi-
oδο 2008-20Ο9.

Αξιολ6γηση πoικιλιrilν. Eπιλoγη _ δι-
ιiδooη

oι ποικιλiεg πoυ καλλιεργor1με εiναι προ6λευ-
oηg ΗΠA- Kαλιφ6ρνιαq, Ιταλiαq και Γαλλiαq, oι
oποiεq κατd καν6να πρoσαρμ6ζoνται και απoδi-
δουν οτιq εδαφoκλιματικ6q oυνθηκεg τη6 1cbραq

μα6. Ωoτ6oo, εiναι πdντoτε απαραiτητη και 1ρη-
σιμη η επιβεβαiωoη τηq επiδοσηζ και των χαρα-
κτηριoτικcilν κdθε ν6αq ποικιλiαg oτιg ζcbνεg πα-

ραγωγηg τoυλd1ιoτoν για 3 1ρ6νια, πριν αρ1ioει

η ευρεiα διdδooη. H αξιολ6γηoη αφoρd τ6oο τα
αγρoνομικd χαρακτηριστικd τηg ποικιλiαg (πα-

ραγωγη, τρ6πo9 βλdoτηoηg, επoγ1 ανθoφoρiαg,
απαιτηoειg oε ψιixog, αντo1η oε ε1θροfq, αoθd-
νειεg και τιg ιcboειq - odρκα) 6oo και τα εμπoρι-
κd - ποιοτικd του ροδdκινoυ (μ6γεθοq καρπoδ,
επi1ρωμα, αντoxη, γεrioη). H αξιoλ6γηoη γiνε-
ται κυρiωg οε Ινoτιτo6τα 6ρευναq πoυ διαθ6τoυν
oυλλoγη με ν6ε9 πoικιλiεg, 6μω9 μπορεi να γiνει
και uε oπωρcbνεc "πιλ6τουc" απ6 ιoυτωoιoιjγoυc.τoυζ παραγωγoriq για την παραγωγη και

την ευαιoθηoiα τηq oτη "Moni|ia'', παpo-
τι oε dλλεS χcbρεg εi1ε πoλδ καλ69 απo-
δ6oει9, 6μω9 τα μετ6πειτα 1ρ6νια με την
εφαρμoγη oωoτηg τε1vικηq, αφηνoνταg
κατd τo 1ειμεριv6 κλdδεμα περιoo6τερα
καρποφ6ρα 6ργανα κα1 με την 6γκαιρη
αντιμετcilπιση τηζ "Monilia", η απ6δοoη

βελτιιbθηκε oημαντικd με απoτ6λεσμα να
ανακτηoει την εμπιστooriνη για oυν61ιoη
τηg διdδοoηq. Eπιoημαiνoυμε 6τι εiναι η
πιo διαδεδομ6νη πoικιλiα vεκταρινιdq oε
6λε9 τιg χωpεq τηg E'E. με μεγdλη χρoνι-
κη περioδo εμπoρiαq'

T6λo9 μια ν6α τυπολoγiα καρπoti εiναι
oι πλατfκαρπεζ η πλακι1 πoικιλiεg ρoδα-
κινιdg - νεκταρινιdq, oι oπoiεq εδcb και
μερικd 1ρ6νια, απ6 τι-c αρχ6ζ τoυ 2000,
θ1oυι' oημαντικη διdδοoη κυρiω-q oτην
Ιoπαι'iα. οπoυ τo 2008 η παραγι'lγl1 6φθα-

oε 5 1.000 τor'oυ: (oτρεμματα 32.400) και
oι εΞα',,ι,l7ε: περi τoυ-- 10.000 τoι'oυc. oι

-ι.1

Ηoneι'GLo (Nεxταρiνι)



o.Π. η με συ\'ε|rl'αoiα. Η α-ιoi-oγηoη
εiναι υπεriθυι'η ε|r'r'ασiα. /-μrεια:εται

γvιbοειg. εμπειρ[α \σt /-1rιl\'o ';'1α παρα-
τηρησειζ, μετρτ1oει-:. σι)'.'liρiσε1: κ.α.,
τα δε απoτελεoμιατα ττ1: θα' πρθπει ι'α
γiνoνται μ.'cυoτα στοι) ; πα.ι-rα';/(|]7oδξ με
την διoργd\'ι!)ση εκθεση:. με α\'τιπρo-
oωπευτικd δεiγματα. απο τo Ιι'oτιτoυ-
το Δενδρoκoμiα.':. oι)τι|]μ]ιoι/oυ -:. o.Π.
η και dλλoυ-: πoυ διαθετoυι' πoικιλiεq.
Για να καλυφθεi oi'η η ,,καιια ιιε πρcb-

ιμεζ, μεσoπρcbιμε: κα.ι oι:ιμιε: πoικιλi-
εg ροδακιι,ια: - ι'εκταρ1\'1α:. αiJ"d και
ποικιλiεq αi"i.ιυι' oπι)μ'lo9$ρ1rlr' (κερd.-

oια, δαμdoκη\'α. βεμlυκοκα.) πρεπει να
διoργανcbι,oι'ται καθε 7-ροr'ο τo καλo-
καiρι 2-3 εκθεoει'_ ιιε r'εε: πoικιλiεg που
διαδiδoνται κα.ι τι: υποo7-οιιεr'ε: ι,6εg oε
διαφoρετικε: περιο7-ε: τη: καi-7.ιεργειαg

με υπεriθυι'o oορθα. Πμ]ooα.ι'cil:. η πρ6-
ταση πρ(!]τoβoυi-iα θα. α.r'τιμιετcοπiοει

δυoκολiεg. διoτι oτη 7(i)ρα J-ια-: κυρ1αρ-

1εi ο ατoμιομo-:. ouιυ: αυτt1 η oυλλoγι-
κη και υπευθυι'η πμ-looπα.θεια θα εiναι δια1ρονι-
κd ωφ6λιμη για τo\' δυι'αμιικo και εξελιoo6μενo
κλαδo τη: δn'δ1loκoιιiα:

oι ι,6ε-ζ πoικι7-iε- εiι'α.ι ριια πρ6κληοη, 6να9

αγωναq δρoμoυ ταl-υτητα: που oτo1εtiει oτη βελ-
τiωoη τη-a παρα';,CD'/Ιl:. τll: πoι6τητα9, τηζ αντα-

γωνιoτικoτ1lτα: κα.ι τoιl ειooδr1ματoζ των παρα-

γωγcbν. Πριr' l.il'α. /'1_.lor'ια η επιλoγη τηg πoικιλiαg

ηταν εfκo)'η. διoτι t1ται' )'iγε; oι πoικιλiεg, oι δε

διαφoρ69 τoυ: σημιαι'τικε;. oημερα 6μωq oυμ-

βαiνει να ε1ουμιε α:ιo7.ο1zε:. καλ69 ποικιλiεq που
ωριμdζoυι, τηι' iδια 7-ρoι'ικt1 περioδο - ημερoμη-
νiα, γεγoν6'ξ πoυ καr'ει τt-1ι' επιλoγη πoιo δfoκο-
λη, λαμβdr,οt'TC{ζ μαl'ιoτα' υπoψη 6τι οι προτειν6-

μενεζ ν6εq πoικιi'iε-: αι'α.φερo\'ται σε καταλ6γoυ9
και ιoτooελiδε: φυτcυριοδ1ιοr'μoνo για τα πλεο-
νεκτηματα. Η επιi'ογr1 πoικιλiαc ρoδακινιdq νε-
κταρινιdg εir'αι ει'α-: προβi'ηματιoμ6q, ακ6μη και
ρioκο 6ται' πρoκεtται για r,6α πoικιλiα πoυ δεν

61ει αξιoλoγηθεi οε περιο16q παραγωγηg για την
απ6δoοη, μεγεθo; καρπoδ, επoxη ανθoφoρiαg,
αντoχη σε ιCDσεt-ζ κ.α.

Η επιλoγη τηζ

Roya1 majestic (Poδc1xινo)

μ6νη τηg δεν αρκεi για να 6xουμε επιτυ1iα, η
εφαρμογη κατ6λληλη9 τε1vικηg εiναι αυτη πoυ
θα μαg δcboει παραγωγη και πoι6τητα, καθ6ooν η

},vc[loη τηg βλαoτικηg oυμπεριφoρdζ και τηζ καρ-
ποφoρiαq κdθε ν6α9 πoικιλiαq €xει καθoριoτικ6

ρ6λο για την επiδooη .ηg.

H αναν6ωoη τωγ πoικιλιιilν τα τελευταiα yρo-
vια πραγματoπoιεiται για ρoδακινοπαραγωγοιiq
- μ6λη o.Π. με οικονομικ69 ενιoxlioειg απ6 τα
Eπιxειρηoιακd Προγρdμματα με πρoτειν6μενε9
πoικιλiεg απ6 τιg oργανιiloειg Παραγcογcbν. H
επιλoγη 6μωq τηg πoικιλiαq "επαφiεται" στoυg

παραγω1'otiq, με oυν6πεια να προτιμotiνται συ-

xvd, "μoνοκoιiκι" oριoμ6νεq πoικιλiεg με κiνδυνo
δημιoυργiαζ αιχμηζ στη παραγωγη και την πρo-
oφoρd. Η εφαρμoγη εν6q μoντ6λου ανανfωoηg

με ποικιλiεg και εκτdoειq, ofμφωνα με τιζ απαι-
τηoειq και τηζ πρooπτικ6q τηg αγoρdg, ψετa απ6
fρευνα εiναι 6να πολri pηoιμo εργαλεiο για τιg
o.Π., για την κλιμdκωση τηζ παραγωγηg πρo-
οφορdg oε 6λη την εμπoρικη περiοδo.'Ετoι, θα

απoφtiγoυμε αιxμ6g oτη διdΘεoη και κυρiωg θα

€xουμε καλfτερο ειo6δημα για 6λoυ9 τoυζ πα-

ραγωγοfq. Η πραγματοποiηoη τoυ πρoφανcbq θαπoικιλiαg απ6



αντιμετωπiσει δυσκολiεq εξαιτiαq τηg ιδιαιτερ6-
τηταζ κdθε γεωργικηg εκμετdλλευoηg, τιζ μετα-
βλητ69 oυνθηκεg τηg αγoρdg κα1 τoυ ανταγωνι-
oμoti, oι oπoiεq μπoρoliν να ξεπεραoθοriν με ενη-

μθρωoη, με αμoιβαι6τητα κα1 συνυπευθυν6τητα
o.Π. και παραγωγoιi.

H oυνε1ηg και oυνολικη εvημ6ρωoη των παρα-

γωγrbν πρ€πει" να βαoiζεται σε στoιχεiα 6ρευναq
και στ1ζ τoπικfg εμπειρiεq και oυνθηκεζ για τιζ
πoικιλiεg , τα υποκεtμενα, την τε1vικη καλλι6ρ-

γειαζ και oε καινoτ6μεq δρdoειq. Απλd επιoημαi-
νoυμε 6τι ενcb 61ουμε μια πληρη oειρd απ6 ν6εq

πoιoτικ6q πoικιλiεg 6πωq "Rubirich", "Symphο-
nie", "Summer Lady" κ.α., κι'6μωq διαδiδoνται
ακ6μη ξεπεραoμ6νεt εμπoρικd, και ποιoτικd πoι-
κιλiεg (June Gοld, Sun Crest, Fayette) παρ' 6τι
ωριμdζoυν την iδια περiοδο με αυτ6q πoυ πρo-
αναφ6ραμε, με απoτ6λεoμα να 61oυμε την iδια
xρoνικη περioδο πολλfg πoικιλiεg και τυπολoγiεq
καρπori ρoδακiνoυ oτιq αγoρ69.

Συμπεριiσματα
oπωg αναφ6ραμε, oι ν6ε6 ποικιλiεg εiναι μια

πρ6κληoη για την αναν6ωoη τηg ρoδακινoκαλ-
λι6ργειαq. Πρdγματι, πριν δεκαετiεq 6φυγαv απ6
την παραγωγη η ιoτoρικη πoικιλiα Elberta και
d,λλεq oημαντικdq για την επoγ1 ποικιλiεg, τη
θθoη τουq 6μω9 πηραν dλλεq νε6τερε9 και κα-
λriτερεg.

Tα τελευταiα xρ6νια η επioηq ιoτoρικη πoικι-
λiα Red Haven μετα 501ρovια '13p$.

μεγdληq πρooφoρdg 6πω9 και
dλλεg oημαντικ69 πoικιλiεg
(Spring Crest, June Gold) με
πολf1ρoνη κα1 επιτυ1ημ€νη
διαδρoμη, τo ενδιαφ6ρoν απ6
τoυζ παραγωγοιiq και o.Π. εi-
ναι πλ6oν και για αυτ69 περι-
oριoμ6νo, σε αντιKατ&oταoη
τoυζ πρoωθofνται και φυτειi-
oνται νfεq ποικιλiεq πoυ ξε1cυ-

ρiζουν για την παραγωγη, πoι-
6τητα κα1 ανταγωνιoτικ6τητα.
Η δεκαετiα πoυ διανr5oυμε και
βιci:r'oυμε oηματoδοτεi μια ν6α
επο7-τ1. t1 οπoiα απαιτεi αλλαγ6'c
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oε βdθοq. H προγραμματιoμ6νη αναν6ωoη και
κλιμdκωoη τηζ παραγωγηq με επιλεγμ6νε9 κλα-
oικ69 - "Standard" ποικιλiεg, με βαρ6μετρo τιζ
ν6ε9 oειρ69 πoικιλιιilν ρoδακινιdq - νεκταρινιdg
6πω9 "Rich", "RoyaΙ", "Ηoney" κ.α. πoυ dρ1ιoε

η διdδοoη τoυζ Kαι με τιζ υπoo16μενε9 ν6ε9 ποι-
κιλiεq, 6μωq μετd απ6 αξιoλ6γηση, πριν την ευ-

ρεiα διdδooη, πρ6πεινα εiναι βαoικ6g oτ61ο9, για
να εiμαoτε oυνε1ιilq ανταγωνιστικoi - καλιiτερoι
oτιq αγoρθg. oι παραγωγοi ψdxvονται για τo ν€o,

τo καλliτερo και καινoτομiεq, γι' αυτ6 εξdλλoυ η
ανανfωoη εiναι oυνε1ηq. Για να 6xoυμε oυνoλι-
κη εθνικη επιτυ1iα πptπει' η Πολιτεiα, το Yπoυρ-

γεiο Γεωργiαg, oικoνoμικcbν και Aνταγωνιoμor1
και η Περιφ6ρεια με την ν6α δoμi, oργdνωoη και
ευθ6νη γ1α την τοπικη περ1φερειακη ανdπτυξη
να δc[looυν κiνητρα εθνικ6q ενιoμ5oειg, παρdλ-
ληλα με τιq Kοιν6τητεζ γ1α 6ρευνα, καινoτ6με9
δρdoειq, βελτιcboειg oτην oργdνωση τηζ παρα-

γωγηg - εμπορiαq - εξαγωγηq, για να παρακινη-
σoυν τoυζ ν6ουq αγρ6τεq να δραoτηριoποιηθoriv
oτον τομ6α δυναμικd και oργανωμ6να.

T6λoq η oυμμετo1η μαζ σε Διεθνη Forum, εκ-
θθoειg, oυν6δρια oυμβdλει, 6πω9 εiναι γvωoτ6,
oτην προβολη και καταξiωoη μαζ στo Διεθνθg
περιβdλλον, 6μωg θα εiναι εξiooυ oημαντικη,
ωφ6λιμη και 1ρηoιμη η διoργdνωoη τoυq και στη

1cΙlρα μαg, καθ6ooν η ρoδακινoκαλλι6ργεια εiναι
oημαντικ69 κλdδog τηq δεvδρoκoμικηg μαζ πα-

ραγωγηζ παγκooμια.
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Roι'al summer (Ρoδiιz"ινο)



...β'β).icι πoυ δεν πg€πεl να λε[πoυν απ6
την βιβλιoθixη σαζ

EYΣTAΘΙ oY ΣTOYΓΙΑNNAKH

ΙΣTOΡIA THΣ ΠoΛEΩΣ NAOYΣΗΣ
ΑΠo TΗΣ ΙΔPYΣEΩΣ MEXPΙ TΗΣ KATΑΣTPOΦΗΣ

THΣ Τo t822
(κaτa ANEKΔoToN ΣXEΔΙΑΣMΑ Δ. ΠΛATAPΙΔoY)

Σε}'.270' τιψη20€

NAOYΣA, 19og-20oE αι.
Συλλoγιx6 6ργo πoυ παQoυαιdξει πτυγ€gτηζ tστoQ(αg τηg

π6ληg ψετ6"τηy γ"αταστρoφri τηg τo 1,822 xαι μ61ρι τoγ B'
Παγxdoμιo π6λεμo

Σε}'.414, τιμπi25 € (γαρτιiδ.) & 30 € (παγιfδ.)

ΔHMΗTPH BΛAxoY

tΙAΓ{AΦOPAMoY
Mια ιδιαπ6Qωζ ενδιαφdρoυσα αφliγηση τoυ γtα π€wε
τετραετ(εs δημdρxoυ Nιiουοαζ, πoυ φωτξει πoλλ6g

πτυγ€gτηg oιiγ1qoγηζ ιοτoρ(αg τηg π6ληg, αλλιi τα}"τηζ
Ελλιiδαg γενιx6τερα.

Σελ.318, τιψη20 €

ΔΙΑΘEΣΗ: Πoλιτιοτιxri Bταιρε(α Nιiουοαg Δημoτιxη βιβλιoθrixη τη}'".2332024Ι02

AλdξαvδqoE oιxoνιiμoυ τηλ'. 23320 29380
Aπoατdλλo\ται χαι με αγτιχαταβoλri




