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Πεqιε1ιiμενα
Σημεiιrlμα Tηs Σ0vταξηg

Ειδιxd' αφtερωμiνo στoν αyωνιoτη Φιλcbτα

Αδαρι[δη τo τεδyoE πoυ κρατατε oτα y6ρια oαg,

περ ιλαμβ ανει την tdεντ ρ ικη ειoηyη oη τη q oyετικη g

εκδηλωoηq πoυ διoρyανcοoε η Πoλιτιoτικη

μα'g Εταιρε[α καθcbg και την παρ6μβαoη τoυ

τιμωμενου και πλoυoιo φωτoyραφικδ υλικ6

απδ τη ζωη και τη δραoη του. Παρoυoιαζoνται

επ[oηq oι ν6εq εκδ6oει9 πoυ κυκλoφoρηoαν τουq

πρoηyoυμενoυg μηνεg με θ6ματα που αφοροδν

στην περιoχi μoq καθcbg και διαφoρα αλλα

θtματα πoυ ελπlζoυμε να oαq κρατησoυν τo

ενδιαφ6ρoν'

Υπενθυμlζoυμε oτι yια να δε[τε τα

ψηφΙoπoιημbνα τεδyη του περιoδικοδ μαg πoυ

ψηφιοπolηoε η Δημooια Βιβλιoθηκη Βtρoιαg'

καθcbq Kαt τα εξcbφυλ)"α και τα περιεyδμενα

των πιo προoφατcον τευycbν, επιoκεφτε[τε την

ιoτοoελfδα τηg Πoλιτιoτικηg Εταιρεlαg στη

διεδθυνoη " http://politistikietαireiαnαousSαS.

blogspot.cοm/
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To Θtμα τωv δημoτικtbv και περtφερεlαΚιi-lv εκλoγΦv καl μαλloτα με βαoη τιg oυvεvιilσεlζ πoU
πρoβλtπει o vtog εκλoγtκog ydρτηζ τηE yιbραE με τoV <Καλλικρaτη> ηταv αυτo πoυ κυρtαρyηoε
oτηv καΘημερtvoτητd μαζ τo τελευταΙo τρΙμηvo τoυ yρovoυ και αoφαλιilE tβαλε oε δε0τερη μoΙρα τt9

υπoλolπεE πoλιτloτtκtE εκδηλιiLoεlg, ot oπo[εE oμωζ δεv tλεlψαv κt αυτηv τηv περΙoδo. EΙyαμε εκθt-
σgζ aΚαστlκΦv καt φωτoγραφΙαg, Θεατρικtg παραoτασaζ Και καπoιεg oυvαυλΙεE, εκεΙvo πdvτωE πoυ

μπoρεΙvα XαραKTηρ[oεt αυτoυζ ToUζ μηVεζ καl tδlα[τερα τηv τελευταiα περΙoδo εΙvαι μια tξαρoη τηg

εκδoτικηg δραoτηρloτηταζ πVεUματlκιilv tργωv oυμπoλιτΦv μαζ, καπoια απo τα oπoΙα επlyεtρo0με
vα σαζ παρoυol1oouμε στη oυviyaα'

"Γo 7o Φεoτιβιiλ Tαινιιbν μικρoιi μη-
κoυζ Γ{ιioυοαq

oλοκληρcbθηκε με απ6λυτη επιτυ1iα και
εντυπωσιακη πρoo€λευoη κ6oμου τo 7ο Διεθν6q
Φεoτιβdλ Kινηματογρd,φoυ Ndoυoαq, πoυ φfτοq

μεταφ6ρθηκε στιζ αρχεζ oκτωβρioυ. Η τελετη
ληξηq πραγματoποιηθηκε oτo κατdμεoτο δημο-
τικ6 θ6ατρo και την εκδηλωoη παρoυoiαoαν oι
ηθoποιoi Παναγιιbτηg Mπoυγιofρηζ και Xριoτi-
να Mαντ6oη.

o γενικ6q διευθυντηq τoυ Φεoτιβ&λ Niκοg
Koυτooγιdwηg αναφ6ρθηκε στη μεγd,λη πρo-
oπdθεια πoυ καταβληθηκε πρoκειμ6νoυ τo

φεoτιβdλ να εξακολουθηoει να δημιoυργεi πo-
λιτιoμ6 και ανdπτυξη κ6ντρα oτη διioκoλη οι-
κονoμικη oυγκυρiα πoυ διανtiει η xιbρα. Eυxαρi-
στησε 6λου9 6oουq ενioμloαν τη φετινη διοργd-
νωση και ιδιαiτερα το Kοινωφελ6q'Ιδρυμα Ιω-

dwη Σ. Λdτoη για την καΘoριoτικη υπooτηριξη
τoυ. T6λοq, ευ1αρioτηoε τo κoιν6 για την ενεργ6
παρoυoiα του, πoυ καθιoτd τo Διεθν6q Φεοτιβ6λ
Kινηματoγρ&φoυ Ndουoαq τo πιo ζωνταν6 φε-

Φεoτιβdλ Kινηματoγρdφoυ τηq Ndoυoαg εiναι
μια εκδηλωση αφιερωμ6νη oτη μικρori μηκoυg
ταινiα και στoν ψηφιακ6 κινηματoγρdφο. Σημε-

ρα το Φεoτιβdλ απoτελεi μια απ6 τιg ταγbτεpα
αναπτυoo6μενεζ πολιτιoτικfq εκδηλcbοειζ, πρo-
ωθεi τoν ελληνικ6 κινηματoγρdφo oτo εξωτε-

ρικ6, απoτελεi κ6μβο ευρriτερων διευρωπαTκcbν
δικτfων ανταλλαγcbν και συνεργαoiαq με xcbρεq
του εξωτερικoti, 61ει καταoτεi π6λo9 ofγ1ρoνηq
πολιτιoτικηg δημιoυργiαg. Tο Διεθν69 Φεoτιβdλ
Kινηματoγρd,φoυ τηq Ndουoαq απoτελεi 6να
απ6 τα oημαντικ6τερα κεφd.λαια στην πρooπ&-
θεια ανdπτυξηζ τηζ περιo1ηq. o πoλιτιoμ6ζ με-
τατρfπεται oε αναπτυξιακ6 εργαλεio πoυ oυμ-

β0λλει oτην ποι6τητα ζωηq των πολιτcilν, ανοiγει
ν6ουq oρiζοντεg, ψυ1αγωγεi και θ6τει τα θεμ6λια

για μ6νιμη ανd,πτυξη.

Θεατρικ6 φθιν6πωρο
Δr1o θεατρικ6q παραoτdοειg-παραγωγ6g τοπι-

κcbν θεατρικcbν oμdδων- εi1αμε αυτr1ν την περi-
οδο.'Exει αποδει1θεi 6τι οι ναoυoαiοι αγαπotiν
τo θ6ατρo και oτηρiζoυν 6λεq τιq πρooπdθειεg
των τoπικcΙlν ερασιτεχvικιilν o1ημdτων πoυ με
αρκετ6 επαγγελματιoμ6 φροντiζουν πdντα να
παρoυoιdζoυν τα θεατρικd τουg επιτεfγματα.

Γελιiτε yιατ[ 7ανδμαστε...

Tην πoλιτικη odτιρα (ΓΕΛAΤE ΓΙAΤΙ XA-
NOMΑΣTΕ> παρoυoiαοε oτο δημoτικ6 θ6ατρo
το ΘEAΤPOPAMΑ KΩΣKoΛ, oε κεiμενα και
oκηνoθεoiα Kcboτα K6λλα. Mια απoλαυoτικη
παρdoταoη πoυ oατiρι(ε τηλεoπτικd πρ6oω-
πα αλλd και oυγ1ρor'α πολιτικd και κoινωνικd
προβληματα. Kαι πραγματι o κ6oμοq πoυ παρα-
κoλofθηoε τιc δυo παραoτdoειg γ6λαoε με την



Ψυχli τoυ, τ6σo με τoυζ 6ξυπνoυq διαλ6γoυq,
6oo και τα πικdντικα αoτεiα.'Eπαιξαν oι Σταri-

ροq Eξηντ0ραg, Eυγενiα Nακoποriλoυ, Αφρoδiτη
Π αρioη, Γιιilργog Mακρoγιc[lργoq, Nικολ6τα
To6λιoυ, Kcboταg Φυκιdρηq, Ιωdwηg Pd,πτηg,

Τdνια Στ6ιoυ, Kατερiνα Σoλδdτoυ, Kcboταg
Κ6λλα9' Tη μουoικη επιμ6λεια εi1ε ο Σται1ρog

Eξηντ&ραg, ενcil τη 1ορoγραφiα ετoiμαoε η Td-
νια Στ6ιoυ.'Hχoζ - φωτιoμοi Παναγιιbτηg Γιd-
τσoζ.

Λ[oτα Γιiμου

Tη ζωη π6ντε πενηντdρηδωv φiλων oτη
oημερινη Eλλdδα περιγρd,φει χωρiζ 6μορφα
περιτυλiγματα και επιτηδευμfvα τεxvdoματα o

Διoνrloηq Χαριτ6πουλο9 oτην καταιγιστικη "Λi-
oτα Γdμoυ", πoυ με μεγdλη επιτυxiα παρουoiα-
σαν τα μ6λη τηg θεατρικηq ομdδαg "AΙΡEΣΙΣ"
ανεβdζovταg τη δεriτερη ανεξdρτητη παραγωγη
τoυc, μετd, τo αξθ1αoτο "Δ6φνε9 και Πικροδdφ-
νεq" πριν απ6 δυo xρ6νια. oι κλαoικοi Nεo6λ-
ληνεg - Ελληνdρεg τηg γενιdg του Πoλυτεxvεiου
που ξθ1αoαν τo επαναoτατικ6 τoυq παρελθ6ν

για τo οπoio ηταν περηφανoι, "ξεβρακd)νoνται"
απ6 την π€να τoυ oυγγραφ6α και παρoυoιdζo-
νται στην κυριολεξiα γυμνoi μπρooτd oτoυq θε-

ατ69 μαζi βεβαiωq με την φθηνη τoυg πεζ6τητα,
ωg ανθoλογiα oτερεoτtiπων τηζ oυγκεκριμθνηg
αυτηg κοινωνικηq ομdδαg.

o Γιιilργog Π6ιo9, ο Γιιbργοq Kαoαπiδηq,
o M6λιog Αδαμiδηg και o Παναγηg Kαρυδdg,
συνεπικoυρotiμενοι απ6 τoν Niκo KαλαTτξη και
την Eλ6νη Φoυντη, καθcδq και τoν Π6τρο Τζιμi-
τση σε κινηματoγραφικ6 ρ6λo fκπληξη, απ6δω-

σαν με εξαιρετικη πειoτικ6τητα και &νεoη τoυq

1αρακτηρεg του 6ργoυ, απoδεικvtioνταg για μια
ακ6μη φoρd π6oο πoλri 61ουν προxωρηoει oτη
δια1εiριoη των εκφραoτικcilν τoυq δεξιoτητων.
Η παρdοταoη αν6βηκε με oυλλoγικη oκηνoθε-
oiα, oκηνoγραφiα κα1 μoυσικη επιμ6λεια. To

βiντεo επιμεληθηκε o Niκog Mπιλιοιiρηg, ενcΙl

στoυζ φωτιoμοlig και στoν η1ο ηταν o Γιdwηg
Ζαρδαβα9 και o Kιboταq Αδαμiδη6.

Bιβλiα πoυ λιiβαμε - γfεζ εκδ6oειq

Γιcbρyου Poυμελιδτη: o Niοg Ε)ληνι-
oμδq oτην'Εδεoαα (Βοδενιi) του πρcbτου μι-
oοδ του ΙΘ'αιcbνα. Συμβολη στην ιστoρiα τηq
'Εδεooαg τoυ ΙΘ' αιιbνα.'Eκδοoη Λαoγραφικηg
Eταιρεiαq Τ.{. Π6λλα9,'Eδεooα 2000.

o oυγγραφ6αq, με 6oα oτoι1εiα 61ει oτη διd-
θεoη τoυ, επι1ειρεi να ψηλαφiσει και να oυνθθ-

σει την επομ1 εκεiνη (πριbτο μιo6 τoυ 19o" αι.)
επιμενoνταζ
oτην παιδεiα
και τα γραμ-
ματα, δημι-
oυργcbνταq τιq
πρoσωπoγρα-

φiεq αυτcilv πoυ
oημd,δεψαν την
επo1η τoυζ και
πoυ δυoτυ1ιbq
61oυν ξε1α-
oτεi, η περvοfν
απαρατηρητoι,
παρd τη μεγd-
λη τουg προ-



σφoρd, κινδυνεtioνταζ να 1αθοfν για πdντα απo
την ιoτορiα.

Σ.Σ. Eυ1αριoτοιiμε τoν αγαπητ6 φiλο κ. N.
Kαραμαν6βη πoυ εi1ε την καλοoδνη να μαg
oτεiλει €να αντiτυπo τoυ βιβλioυ.

Λδκειο Ε)ληνiδοlν Nιiουoαq: Πρακτικιi Ι4"''
Πανdλιiνιου Συνεδρiου Λυκε[ου τοlν Ελλην[-
δοlν: Aπδ το λα[κδ πολιτιoμιi oτιg πολιτιoτικ69
αyορ6g>.

Σε 6να καλαioθητo τ6μo 158 oελiδων πoυ
κυκλoφ6ρησε τον oκτcilβριo περιλαμβdνoνται
τα Πρακτικ6 (ειoηγηoειt και απoμα]rvητoφωνη-

μ6νε9 ουνεδρiεg) τoυ 14o" Πανελληνιoυ Συνεδρi-
ου Λυκεiου των Ε,λληνiδων πoυ διεξηxθη π6ρυoι
το φθιν6πω po (|7 -20 Σεπτεμβρioυ 2Ο09) oτη

Ndoυoα με
διoργανωτη
τo τοπικ6
παρdρτημα
τoυ Λυκεiου
των Eλλη-
νiδων. Στη
θεματoλογiα
τoυ oυνεδρi-
oυ περιλαμ-

βdνoνται,
θ6ματα 6πcυg

κΠαραδοoη
και αυθε-
ντικδτηταll,
<Xορεδονταg
ελληνικoδg
yοροilq>,

κol παlδαyοlyικtg και ψ'ιυyoλοyικ69 αξfεg των
τοπικcilν λαikcbν παραδοoεolνy κΜτ. ενcb πoλri
ενδιαφ6ρoυoεq εiναι oι Kαταγραφθq των πρoφo-

ρικcbν oυξ1τηoεcον των
<oτρογγυλιilν τραπεζιcbv>

με θ6ματα 6πωc, κΑντ[-
yραφα ενδυμαoιδν, η δι-
αδικαo[α, το προi'6ν> και
< Moυoικη, χoρδζ' δρcbμε-

να, διαoωoη και τι αλλο'' >

Την fκδooη, που
πραγματoπoιηθηκε με

6

xoρηγοriq τη Nομαρxiα Hμαθiαq και τον κ. Tdκη
Mπdιτoη, επιμεληθηκε η Πρ6εδρoζ τoυ ΛE}-Ι κ.
Bdoω Mπd,ιτoη.

NIκου Σπιiρταη: Παραδooιακli μουoικη και
τραyοδδια oτη Νιiουoα

To 5" βιβλiο λαoγραφικof περιε1oμfνου τoυ
αειθαλoriq κ. Niκoυ Σπdρτoη κυκλoφ6ρησε και
παρoυοιd,oτηκε σε ειδικη εκδηλcυoη oτην Eoτiα
Moυοcbν, με
τη συνερ-

γαoiα τηg

νε6τευκτηg

xορωδiαg πα-

ραδοoιακcilν
τραγουδιcbν
του Λυκεiου
Eλληνiδων,
υπ6 τη διεri-
θυνoη του
κ. Xρηoτου
Τoiτoη, πoυ
αν6λαβε τη
<ζωντανη>
εκτ6λεoη oρι-
oμ6νων πα-

ραδooιακιbν
τραγουδιιilν
και 1oριilν πoυ περιλαμβdνoνται oτo βιβλio.
Toυq 1ορcοδοfq oυν6δευε η κoμπανiα των Απo-
oτ6λη Zαφειρiου, Γιdwη Kετ6.νη και Mαρiαq
Παπαδoποfλου, που θδcοoαν 6ι,αν ξεχωριoτ6
τ6νο oτην εκδηλωoη.

Σττc,396 oελiδεq τoυ βιβλioυ περιλαμβdνο-
ντα1 εκατoντ6δεq τραγofδια (λ6για και μoυoικη)
ταξινoμημ6να σε κεφdλαια (Ιoτoρικd, Ερωτικd,
τηg Ξενιτιdq, Xοροi και Πατινdδεq, Eμβατηρια

a,i,κoΣ:nAΡTΣtΣ
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παραδoσιακοιi γd,μoυ, Θρηoκευτικd-Εoρταoτι-
κd, Σατυρικd,-παιδικd,, P εμπ6τικα παλιd,g επo1η q,

Σxολικd διdφoρα και τθλog Nανoυρioματα). To

βιβλtο παρουoiαοαν ο κ. Mαν6ληg Bαλoαμiδηq
(η ειoηγηoη του δημοoιεriεται ξε1ωριoτd) και o
κ. Tdκηq Mπdιτoηq.

Κc6oτα Λαπαβ[τoα' (επιμ6λεια): Ιoγνδq Κα-
πιταλιoμ69. H Mακεδον{α κατιi την δoτερη
oθtυμανικιi περ{oδο.

To βιβλio αποτελεi oυλλογη επιoτημoνικcilν

μελετων πoυ αφoρoriν oτην ανd,πτυξη τoυ καπι-
ταλιoμori oτην oθωμανικη Aυτoκρατο ρiα. F'πi-
κεντρo τoυ ενδιαφfροντoq εiναι η περιo1η τηg

Mακεδονiαq
και κυρiωq

η π6λη τηq
l,Jdoυoαq
πoυ 6παιξε
καθoριoτικ6

ρ6λo oτην
καπιταλι-
oτικη ανd-
πτυξη. o
βιoμη1ανι-
κ6q καπιτα-
λιoμ6q δεν
εμφανioτη-
κε αρ1ικd,
ofτε κατ'
εξοxην, εκεi
πoυ θα περi-

μενε κανεiq, δηλαδη oτη Θεooαλoνiκη. Aπενα-
vτiαq, η μακεδoνικη επαρ1[α και συγκεκριμ6να

η περιo1η τoυ Bερμioυ, απoτ6λεoε την πλ6oν
δυναμικη εoτiα βιoμη1ανικηg ανdπτυξηq κατd
την rioτερη oθωμανικη Αυτoκρατoρiα. Στo

βιβλio περιλαμβdνονται τ6ooεριq oημαντικ6q

μελ6τεq:

-Βιoμηyανικη αναπτυζη καt κoινωνικoq με-
τασχη ματισμ69 oτην oθω μαν ικη Αυτoκρατορ iα
(Kιiloταq Λαπαβiτoαg, Σ1oλη Ανατoλικcbν και
Aφρικανικιilν Mελετcbv (SOAS) Πανεπιoτημiου
Λoνδiνου)

-H δπαιθρog τηg Mακεδoν[αg απδ την oθωμα-
νικη oτην ελληνικη εζoυofα (]900-Ι920). (Σω-

κρ6τη9 Πετμεζdg, Πανεπιoτημιο Kρητηq)

-H oθcυμανικη βιοτεyνiα Ι8]2-Ι914 (Nτ6ναλντ
Kουd,τερτ, Πανεπιoτημιo τηζ Πoλιτεiαg τηg N.
Y6ρκηq oτo Mπiγκxαμπτoν)

-oθωμανικη αποβιoμηyανιoη' Ι 800- ] 9 Ι 3 :

Mια αποτ[μηση τηζ 6κταoη9' τcον επιπτcbσεoJν και
τοlν αντιδραoεων (Σεβκ6τ Παμοfκ, EυρωπαTκ6
Ινoτιτoδτο, Σ1ολη oικoνoμικcbν και Πoλιτικcilν
Επιoτημcbν τoυ Λoνδiνoυ & Tζ6φρεδ Γουiλιαμ-
ooν, Πανεπιoτημιο X&ρβαρντ και Πανεπιoτημιο
oυιoκ6νoιν)

oι μελ6τε9 αυτ€g αντιπρoσωπεfουν oriγ1ρονεg

τd.oειq στην οιKoνομικη lστoριoγραφiα τηg oθω-

μανικηg Aυτοκρατoρiαq και oυμβdλoυν oτoν
εμπλoυτιoμ6 τηq oικονομικηq ιoτoριoγραφiαg
τηg Eλλ6δαg, ενιoμ1oυν δε τη θ6oη τηq Ndoυoαq
oτη διεθνη βιβλιoγραφiα.

Η 6κδooη του τ6μoυ 1ρηματoδoτηθηκε απ6
την Πολιτιoτικη Eταιρεiα 1'{dουoαg Aναoτdoιοg
Mιxαηλ ο Λ6γιο9 και τoν Δημo Ndουοαg, πρ6-
κειται δε να παρoυoιαoτεi επioημα oτο dμεoο

μdλλoν.

o ποιητικ6q Δεκ6μβρηg τoυ 2010

Δr1o πoιητ6ζ και μια πoιητρια oυνε1iζoυν τoν

μoνα1ικ6 δρ6μo τηg ποiηoηg και μαζ xαρiζoυν τo

Δεκ6μβριο τoυ 2010, oτo τfλog του τ6λου9 μιαq
oλ6κληρη9 επoμjg, τα ακριβd τoυg ποιηματα.

Tο καθημiρα των Ελληναlν, 6λεyε o Λιοντακηg,
δταν μιλοδoε yια τoν πεooιμιoμδ μαg, ε[ναι τo
δρog Σiπυλο τηq Νιδβηq, oπoυ 6λεE oι βρδoεq
oταζoυν δακρυα.

Aν, λoιπ6ν, 61oυν κdτι κoιν6 oι τρειt ποιητ69,

που μαζ εμπιoτεtioνται τoυζ oτi1oυg τουq, εiναι
o θρηνog και ο πλανταγμ6ζ μετουσιωμ6νoq oε
oυνεiδηoη και μελαγ1ολικ6 μειδiαμα, παι1νiδι
και επιν6ημα, αξιοπρ6πεια και εγκαρτ6ρηoη.
Eξdλλου αυτ6 κdνει η Τdxvη μεταπλdθει τη νo-
oταλγiα, τη μελαγ1ολiα, τo φ6βo, την απoυoiα,
την εγκατdλειψη, τη μoναξιd, την dρνηoη, τα
πd,θη oε δfναμη και αντo1η. Kι αυτ69 εiναι o

λ6γo9 πoυ σε δrioκoλoυg καιρo69 λειτουργεi ωg

καταφυγη και εγρηγoροη ουνdμα. Eiτε πρ6κειταt



για τo 0τoμo, εiτε για τιq oυλλoγικ6τητε9, 6ναq

oτi1og, 6να ποiημα, εiναι 6να δcbρο πoυ μπoρεi
να ξαναδcbσει στα βoυν6 τo riψoq τoυζ και να

φ6ρει τον κ6oμο oτα μ6τρα μαq.

o Hλiαq Tο6xοq με την πoιητικη τoυ oυλ-
λoγη <iΗ oταγ6να η Ωκεαν6g>> πατa στoυζ

μfθoυq του τ6που τoυ, για να ξαναβρεi τη 1α-
μ6νη του υπ6oταoη, να ενciloει τα κoμμd,τια τηq
διαoπαoμ6νηζ του εν6τητα9, να ξαναβρεi τιg

..:::: αρχεg και τιζ
αληUειεζ που

tl:::

,,,], o Kαιρ6ζ με-
,l,ll τdλλαξε. Mε-
l,: ταπλdθονταζ
..,,l 

^ 
,

',.l:: Τξ ΥΛ(Dσσ0l
,'] , καταργιilγταζ,

117πoΛΛεζ φoρεζ.
.,..' συντακτικoυζ

και γραμματι-
κofg καν6νεq,
παiζονταg

με τιζ λ6ξει9
και αναπo-
δoγυρiζovταg
oτi1oυq, oκω-
πτικ6q και
αν6λαφροg,

βαρ69 και
dθυμοq, επιoτρατεliει τoυζ μfθουq και τη γη τηζ
καθημεριν6τητdq του, τα απλd και τα μεγdλα
τηζ, τα τcbρα και τα πριν, για να ξαναμioει τo
ofμπαν τηq νooταλγiαg του. Αλλoπαρμ6νo9
oπαδ6q τηζ επιστρoφηq, ξυλdρμενoζ ξεγελ&ει
τον καιρ6 και ανdoτρoφα στo ρεriμα, επιoτρ6φει
oτιq ρiζεg του.

Παρ7ιiρε

Ανηφoρcb oτα ilψη
Αιoθηoειg ρι6νον
oυρrlνο[ ειoπνε6μενοι
Αρ κε foαι oτιg φ ωτο λουo[ ε ;
Ι'{ α α'πo oτ6λ).εoα.l α'ι, θiων oτδ ).o :
'Ι7,νη α'7δριoτα'

Πoιoι λ'ομοι o' α.θc,lcbι'oυι' πoil7ol7

Πotοι o' υ.ι'υ'θc'ιι,t'τi '''οι ι'

8

Tι τριyυρναg παντoδ και μαζ λιyδνειq
Γνωρ[ζω πλtον οι θεο[ τι κρδβουν

'Ετoι λοyαριαζε η ζcυη
Tlq υψηλi -c 

κoρφ6 
-c τηg

Mη yκρεριloτοδν, μη yα1ιηλcboουν

Xιλιετη ρiδα θυ μιiται αιcbνεq

M' iνα νεδτερo yορδ o Σειλινoq
Tα προlινα oιlyyενεδεl
oδοδ 

-c ρυθμcilν και αριθμcbν

Tον'oλyανo φουoκdlνει
Tb τρ6νo κουβαλα προq'Εδεooα
Tb κλ[μα αλλαζει

Καθε oτlyμη η αλλη που {ρxεται
H αλλη
Κd'θε oτιyμη πoυ φεδyει.

o Γρηγιiρηg Σακαληq <Θαμμ6vog στην
Αμμorr, παρατηρητηq εν6q κ6oμου παρατημ€-
νoυ στo 6λεo9 τoυ απαvθρωπιoμoti και τηζ σχι-

ζoφρ6νεια9, πολiτηq τoυ κ6oμου, oυγκαιριν6q
και συντoπiτηg μαq μαζi, επειδη θαμμ6νο9 oτην
αμμo ειναι o

καθ6να9 μαg
ετοilτο τον
καιρ6, εiτε τo
ξθρει, εiτε 61ι
και επειδη 6λοq
ο κ6oμoq 61ει

γiνει 6ρημog,
ακατοiκητοg
τ6ποq αιoθη-

μd,των και αξι-
cbν. Τo βλ6μμα
και οι λ6ξειq
τoυ, μ6oα κι
6ξω απ6 τα
τoπiα τηg ζιυηq
τoυ. εir'αι τo

βi.θμμα και o1

7"ε:ει: μια.-:. μιεoα και 6ξω απ6 τα τοπiα τηζ ζωηζ
uα:. Εiμαoτε oi.oι ε,ιιεig που oηκcbνουμε λiγo
τα ιιατια α.τo τo κα.βoι1κι τηg ενικ6τητd,9 μαq- δε
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Στα xρovlα ToU '50 Kαl μεTd...
Mικρη η διαφορtr

Παραγiνηκε τo κακ6 μι τιg ξ6νε9 τιg λ6ξειq,

αμdν πια μαg πλdνταξαν, 6πoυ βρεθεig και 6πoυ
oταθεiq τα iδια τα ιodπ1ια και στιζ νταμπ6λεq κι
οτα πρ&ματα 6λα κι στην τηλε6ραoη κι παντoti.
Eκεi που oε oμιλo6ν μια 1αρ6, απολνοriν μια
ξ6νη λ6ξη και d,ει oriρε βρ6 εori τι γoυμdρια
θ6λoυν να σι πoυν. "oyuι τiτtoτα, αμd ψου-ψιoυ
τουζ πιργtλo6ν απακρυφ6 τουg τρανιiτερουg
πoυ μπερντειioνται οι θρμoι.

Tην Παραoκευη τo βρd,δυ, oμο6ργια,
πηρε τηλθφωνo η Δοξiα, 1ρ6νια παντρεμ6νη
oτην Aθηνα, τη μ&να τηζ στη }'{ιdoυoτα. Mε
τo κα\oπ6ρα την απo1ερioτηκε η τ1ειdτοα η
Λιοαβoriδα.

-Ε[πα κι εyω, αληoμoνηoεE που 6yειg μdνα;
Καν δε αι τικναει να παρειq να δειq τι φκιdνω;
Αμαν απ6 μoναyooδνη, κλoδτσιανα απδ μ6oα-
παραμ[oα, μπιζtριoα κι την τηλερδραoη κι 6λα,

αμα εoδ κια yκα[λ6q> yια τ' ιμiνα

-Mαρi μdνα, πρoυψ69 δεν τα λtyαμε μια
cbρα''

-Πωq κι δεν.

Συγioτηκε η Δοξiα, &μα <6ει oιαπ6ρα>

το κατdπιε, την πηρε καμπ6oου με τo καλ6,

ηρ6μηoε η παλιd, τα βρηκαν. Eiπαν τα νdα
κατd μα1αλ6δεq, πoιoζ π6θανε, πο1oζ 1cbριoε,
κουβ6ντα να γ6vητι απ' τ6να οτ' dλλo, δεν

τ&oωναν!

Σε μια oτιγμη τη ρωτ&ει η Δοξiα.

-o αδερφ6ζ μoυ αποδ δ{πλα κι η Σoδλα τι

φκιανoυν; M6ρεq 6yουμε να ομιληooυμε.

-Mια yαρα ε[ναι, η Σoδλα πηyε oημερα τη

μανα τηq oτη Σαλoυν[κη να την καμει λ[φτιyκ,

εlyαν ραντεβoil ατην κλινικη.

-Tι λΙφτιyκ μι λεq μαρη; Αριτoιδθηκα τcbρα,

λ6λε θιαμα να τη y6νει! Απoφαoιoε να παει να
κανει λ[φτιyK η συμπεθ6ρα; Mε τα oωoτd" τηq,'
'Ερμα yαλια!

-λ.'[πα yιατ[,' Κι εycll δα παω, yιατl τιg lyουμε
τιE παρdδεq; Για τ6τoιεζ Cbρεζ.

-Tι μι λεg τcΙlρα yριoτιανη μου' αλd"φρυνεg

ντιπ yια ντιπ; Πα λ{φτιyκ [yει π6ντε παραδεg mην
ακρα, η yια τo ξεπρoβδδιoμα; την αψιcbθηκε η
Δοζ[α.

-Γιατ[ μαρη θυyατtρα μι παραμαζcbνειζ; Πα
καν πrΙlg ε[oαι.''' Εoυ δεν μι λεg να τηριoι5μαι

στoυζ yιατρo6q, να ε[μαι καλα; Xiλια ευρcb

παiρνει o yιατροg, δεν ε[ναι και ποιοg ξ6ρει
ποoα, δδζα τoν Θε6 τα 'yrο'

Σα λ{yα τη φανηκαν τη Δοξ[α, oυλλoy{oτηκε

κι την oυμπεθερα (καμπoooυ λουλoυπαντ[ρα)
oτo κουτ[ yαμoyελαoτη μι τoιτωμ[νο το oτ6μα κι
την φοδoκcοσαν τα y6λια'

-Δε μι λεg μανα, oτo oτoμα δα φκιαoει η
oυμπεθερατο λ[φτιyκ;

-Αιντ6.... ' ια oδνερθε θυyατ6ρα' τι μι
ανακατcbνειq oτοματα'' To δεξi τo ματι iyει τoν

καταρραyτη.

-Για λtιζερ oτο ματι ομιλoδμε τ6oη cbρα

xριoτιανη μoυ; Tι μι λεg τ6τε yια λlφτιyκ κι μι
λουλα[νειζ;

-'Ε! Κι εoι5 παλι, εκε[ oκαλωoεζ;
Mπερδεδτηκα καμπδooυ, oαματι τα ηξερα κι
απδ ιμ69 αυτα; Tι λ[φτιyκ τι λ6ιζερ και τα δυo

απδ <λου> αyιρνοilν....

10
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TΙMHTΙKO AΦΙEPΩMA

ΦIΛΩTAΣ AMMIΔHΣ (κKαπεταv KατoΦvηs))

Mαyητηs τεooαρωv πoλtμ ωv

Kεiμενα _ Παρουoiαoη: Πfτρoq A. Στοiδηq

H Πολιτιoτικη Εταtρεfα Ναoυoαg <Αναoταoιοq Mιyαηλ ο Λ6yιοq>, oτα" πλα[oια τοlν εκδηλcboε-

ων ytατην Εθνικη Αντ[oταoη, διoρyανοloετην Tεταρτη 24 Nοεμβρioυ 20Ι0 oτην α[θουσατηζ Εoτfαq
Mουocllν 6να τιtrιητικ6 αφι6ρcυμα στoν κ. Φιλcilτα Αδαμiδη (Καπεταν Κατocbνη), σε συνερyαo[α με τη
Σy"ολικη Βιβλιοθηκη τoυ 2ου Γυμνcsoloυ Nαουoαq' Τη ζri lζαι τη δραoη τoυ αyωνιστη τηq Εθνικηq
Αντloταoηg, μαyητlj τεooαροlν πολ6μcον' παρoυo{αoε ο φιλολοyoq κ. Π6τρο9 Στoiδηg, pιε τη βoηθεια
πλοi'loιoυ oπτικoακoυατικου υλικoδ' Παρακατοl δημtoolεδεται η κεντρικη ειoηyηoη τηg εκδηλωσηζ κα-
θcilg και ο oδντotrιοg yαιρετιoμ6q τoυ [διoυ τoυ <Καπεταν Κατocbνη>'

ΠPoΛoΓoΣ
uΤοiτυg ο τοπog / εiν'iναq trιiθοg /

απ6 yρcbμα και φωζ / tναg trιδθog κρυφ69 /
lιε τoν κδoμο του ηλιoυ δεμ6νo9. /
Καθ'αυyη ζεκινd" / ν'ανταμcbαει ζανα /
το δικ6 τoυ αθd"νατο y6νοq.υ

Ι\r. ΓΙLATΣOΣ κTbδτoE o τδποg>

Aυτ6 τo <μriθο> και αυτ6 τo Αθdνατo Γ6νo9,
κατd τoν ποιητη, τιμdμε oημερα 68 1ρ6νια απ6
το μ6γιoτo εκεiνo παρd,δειγμα εθνικηg συνεργα-
oiαq και oμοψυ1iαg τηg 2Jns Noεμβρioυ 1942,

oτo Γoργoπ6ταμo. Δεν πρ6κειται για απλ6 εθνι-
κ6 1ρ6oq αλλd, για να αποδcboουμε ευλαβικd
τo φ6ρo τιμηq o'αυτοfq πoυ ερωτε6θηκαν την

τo θdνατo

o Φιλιi:ταg Aδαμ(δηg oτο xdντρo ανdμεοα στo συναγωγιοτr] του oτo Πdιxo Γιι1ννη Συμεο;ν(δη (Tαρξι1ν) χαι τoγ

ειoηγητr] τηg εxδijλωoηg Π6τρo Στoi,δη
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δικ6q μαg κΘερμοπδλεg, ποτt απ6 τo χρ6og μη κι-
νoδντεq>.

Tιμdμε απ6ψε τo συμπατριωτη μαq μεγ6λo
αγωνιοτη τηq Αντioτασηζ και oτο πρ6oωπ6 του

6λoυq τoυζ συναγωνιoτ6q - oυντρ6φουζ τoυ των

μεγdλων αγιilνων για τη λευτεριd και τη δημo-

κρατiα oτoν τ6πο μαζ μ'6να oτ61o: Nα πρoκα-

λ6ooυμε 61ι δdκρυα αλλ6 oκfψη. Nα αφηooυ-

με στο οκεπτ6μενo ακρoατη ri\ πρoq oυλλογι-
oμ6, oυλλoγιoμ6 ελεriθερo' Γιατi, 6πωq εiπε o
Bελεoτινξg, <oπoιoq oυλλoyαται λεδτερα, oυλ-

λoyαται καλα>.

Tη oκ6ψη 6λων μαq, λοιπ6ν, θα προoπαθη-
σω να πρoκαλ6oω, επαναφ6ρoνταζ oτη μνημη

γεγoν6τα και πρd,ξειq ανεiπωτoυ ηρωισμοti και
αυτοθυoiαq αλλα και πραξειg εθνικηq ντρoπηq,

πιoτ6q oτην Αριoτοτ6λεια dποψη oτl, <τo τ6λo9, ο

oκoποg δηλ. τηq Ιoτoρlαg, ε[ναι η αντληoη ε|ιπει-

ρ[αq απ6 τα yεyον6τα τoυ παρελθ6ντo9, με απcilτε-

ρo oκοπδ την αυτoyνωo[α τoυ ανθρcbπου και την

εξαyωyη οριoμ6νων συμπερασ|ιατων yια τη ζωi>.
Αλλωoτε η ιoτορiα εν6q θθνουg απoτελεi κληρο-
νομια και πρ6πει να αντlμετωπiζεται oαν 6να δι-

αρκ6q παρ6ν απ6 τoυg νε6τερoυq. Eξdλλoυ αυτ6

επιβαλλει τo κdλεoμα τoυ Γ6νoυq, να εiναι κdθε

γενι& καλfτερη απ6 την πρoηγofμενη. Nα διδα-

οκ6μαoτε μεν απ6 τo <κλiοg> αλλd και απ6 τα
ολιoθηματα τoυ παρελθ6ντοq, θ6τoνταq ωq oτ61ο

να εiμαoτε 6μ να γiνουμε - κπoλλcb καρρoνεg
(πολδ καλδτερο)>._

o πρωταγωνιoτηg μαζ Φιλιbταq Αδαμiδηq

- Kαπετdν Kατocbνηg, μαχητηζ oε τ6οoερι9 πo-

λ6μoυ9, διδdoκει με τo παρd,δειγμd τoυ:

Αν δεν καcb εycb

αν δεν καε[g εoδ'
αν δεν καοδμε εμεfg
ν'αναψει η πυρκαyια,
πcilq θbλειq να yενεi
να φδyει η oκοτεινια;>
NΑZΙM XΙΚMΕT

Tην ιoτoρiα τoυ, πoυ εiναι και η ιστoρiα τηg

νε6τερηq Eλλdδαg, θα θυμηθoδμε απ6ψε, αφηνο-

νταζ τα γεγoν6τα να μιληoουν για την ταινiα τηq

ζωηq τoυ. o KατocΙlνηq αφηγεiται πoλλ6q φορ6ζ
oε πρcilτο πρ6oωπo τιq εμπειρiεζ τoυ κdνoνταg

12

πιο ζωντανη και παραστατ1κη την παρουoiαoη
(ζωνταν6 ντοκιμαντ6ρ) ενcb τα o16λια και η πα-

ρd,θεoη πληρoφοριιbν παρoυoιdζoνται απ6 τoν

υποφαιν6μενo σε τρiτo πρ6oωπo, οργανωμ6να

oε κεφdλαια. Πoλfτιμoι βοηθoi μου oι πρoσωπι-
κ6q εκδ6oειζ των αναμνηoεων και τηζ βιoγραφiαq
τoυ κ. Αδαμiδη, οι oυνεντεfξειq του, η αρθoγρα-

φiα τoυ, το πρoσωπικ6 τoυ αρ1εiο, υψioτη τιμη

για μ6να πoυ μoυ το εμπιστεr1θηκε και τ6λoq τo

βιβλiο τoυ συναγωνιoτη και φiλoυ τoυ Θανd,oη

Mητo6πoυλoυ για τo 30o Σr1νταγμα τoυ E.Λ.Α.Σ.

με τιζ αναμνηoειg 6λων των πρωταγωνιoτcbν.

KAΤΑΓΩΓH - OΙKOΓENEΙA

Γεwηθηκε oτη Ndoυoα τo l9Ι7. o πατtpαc,
τoυ Γιd,γκοg ηταν απ6 το Κροriooβο τoυ Mονα-
οτηρiου, Mακεδoνoμd1οg, πoυ οι κoμιτατξηδεq

τον κυνηγησαν κι 6καψαν τo oπiτι τoυ. Mετ&
απ6 αυτα τα γεγoν6τα πηρε τη μdνα τoυ και την

αδελφη του κι ηρθε κι εγκαταoτdθηκε oτη Nd-
oυσα. Αλλαξε το 6νoμd τoυ, 6βαλε oτο 6νομα

τoυ παππof τoυ πoυ ηταν Aδdμ, την κατ6ληξη
-iδηζ, Aδαμiδηg. Θυμdται ο Kαπεταν Κατocbνηq:

<oλοι με θεωρoδν πδντιο yιατ[ τα ειq -[δηg ε[ναι

πoντιακd', αlζ επ[ τo πλε[oτον. 'Hταν απ6 εκε[να τα

μ6ρη και τελεfωoε τη Mεyαλη Σyoλη τoυ Γ6νοι19,

[φεδρoq υπoλoyαyδq. Π6θανε 6μωg πολδ νtog' δι-

ευθυντηg τcον TTT (Tαxυδρομε[o, Tηλεφοlνε[ο, Tη-

λεyραφε[ο). Και μαg yαλoυyηoε τα λ[yα yρ6νια πoυ

μπoρtoαμε και τoν Qoαμε μ6yρι τα 45 τoυ' Mαq
yαλoδyηoε trιε το

πνεδμα αυτ6 τηg

αyαπηq yια την

πατρ[δα.

oλη η oικο-
ytνεlα μoυ πηρε

μ6ροq oτoν Αycb-

να. H μιiνα μoυ
ηταν, μπoρcb να
πcο, tνα απδ τα

μεyαλδτερα πα-
λικαρια, yιατ[

oτoν εμφδλιο oι

χω ρ oφδλα'κεg
την πfiyαlνα"ν

πολ).! -c φορε -c
Ιιυιiι'r'l1 ; (Γιiι.1xog) Αδαμ(δη g



την εφη/tερ[δα με κoμμ6νο κεφα)α και τηζ tλεyαν:
<Ιι{α τo κεφαλι τoυ yιoυ oου>. Αυτη 6oφιyyε τα δδ-
ντια τηζ yια να μην κλαψει, να μην τουg δδoει τo

δtκα[ωμα να yαρoδν. Tδoο παλικαρι Tα d"ντεξε

ολα αυτd".'oταν yδριoα oτη Nαουoα, τη ρcbτηoα: <

Pε μανα απδ μ6να τραβηξεq παρα πoλλα δεν ε[πεq

καμια φορα καμιd' κoυβtντα;> κTι λεg, ρε παιδ[

μoυ, εycb τoυg αντεyα...>. <Καλα iκανεg, 6κανε9
τo καθηκoν σoυ.))

o αδελφ69 τoυ o KιΙloταq, αριoτοrixοg φoι-
τητηζ τηq Ιατρικηq, πνiγηκε στo δρ6μο για την
εξορiα, 6ταν ναυ6γησε τo πλοio <<Xειμd,ρα> πoυ

μετ6φερε τουq πoλιτικoιig κρατουμ6νoυ9 6ξω απo
την E6βoια oτι'q Ι7 l|l\947 . Πpog τιμη του 6δωoε
το 6νoμd τoυ στo γιo τoυ.

H ZΩH ΣTH NΑoYΣΑ
Τo 1936 τελεiωoε με δυoκoλiεq τo Λαππειo

Γυμνdoιο, καθcbq, λ6γω τoυ θανdτoυ τoυ πατ6-

ρα τoυ και αφοri ηταν ο μεγαλιiτερoq oε ηλικiα,
απ6 μαθητηζ τηζ 5ηζ γυμναoiου ηταν πρooτdτηg
τηζ εγνεαμελoιig πλ6ον oικογθνειdζ τoυ, δουλεf-
oνταζ τα καλoκαiρια γκαρo6νι η oτο εργοoτd,-
σιo για να ενιoβoει τo πενιχρ6 ειo6δημd τουg.

Mετd την αποφoiτηoη τo |936, €πιαoε δoυλειd
στo εργoστ6oιo τoυ Λαναρ6. To 1938 υπηρ6τη-
σε τη στρατιωτικη οκτdμηνη θητεiα τoυ ωζ πρo-
oτd,τηg. Στιq αρ1€q Σεπτεμβρiου τoυ 1940 6δωoε
εξετdoειq oε διαγωνιoμ6 για μiα θ6oη oτo Ι.K.Α.
Nd,oυoαq, πoυ ιδρriθηκε τηV 1 17 l1940 και π6ραoε
3οq απ6 80 για 5 θ6oειq (2 B6ροια, 2'Eδεooα, l

Nαουoα).

AΛBAΙ{ΙKOΣ ΠoΛEMoΣ
Mε την κηρυξη του πολ€μoυ στιt 28lL0lL940

επιoτρατεtiεται, κατατdooεται oτο 6 8o oriνταγμα
πεζικor1 κα1 ωζ δεκαν6αq - oμαδdρxηg αναxωρεi

για τo β6ρειo μ6τωπο, 6πoυ παiρνει τo βdφτιoμα
τoυ πυρ69' Συμμετ61ει oε μdxεg oκληρθg, νικη-
φ6ρεζ, αλλd και με απιilλειεg (oκoτcilνεται o αν-
θυπoλoxαγ6q διμoιρiτηg του). Η πρo6λαoη τoυ
ελληνικοf oτρατοti oυνε1iζεται με κατdληΨη π6-
λεων (Moo16πoλη, Koρυτod) πρoζ τo Moρdβα,
αλλd και με τoν πιo μεγd,λο αντiπαλo, τo δριμr5

Ψ6χoζ πoυ επικρατεi μθoα oτα 1αρακιbματα στo

xι6νι.'Eτoι τα κρυoπαγηματα 1"" βαθμοri δεν αρ-

γoriν να 6ρθουν'

Η πρo6λαoη oταματd τ6λη τoυ Δεκ6μβρη με
αpχεq Γεναρη και τo μ6τωπo oταθερoπoιεiται
λ6γω καιρικcilv oυνθηκιilν, απωλειcilν και τηζ
αναγκηζ ανα-
oυγκρ6τηoηq.
oι απcbλειεg
εivαι κυρiωg
σε κατcbτερα
oτελ6μ, Aν-
θυπoλο1αγofg
διμoιρiτεg. Για
τo λ6γo αυτ6
δημιoυργεiται
στην Kαβdλα
oxoλη εφ€δρων
αξιωματικιbν,
oτην oποiα τoν
oτ€λνουν στιζ
9l\l\941'. Mετd
απ6 δtμηνη
εντατικη εκ-
παiδευoη απo- oτην Kαβdλα τo '41

φoιτd, με επιτυ-

xiα ωg δ6κιμοq oτι"g9l3lL941 και oτιc,2|l3l|941
oτ6λνεται ωq εκπαιδευτηg oτο κ6',lτρο εκπαiδευ-
σηζ νεoσυλλ6κτων και αγfμναoτων Nαυπλioυ.
Στιq23l3l41 ονομ6ζεται με B. Δι&ταγμα Aνθυπο-
λο1αγ69' Στο κ6ντρo Nαυπλiου oτη διμοιρiα τoυ
εκπαιδεfει Nαουoαiουζ και Φυτιcbτεg αγtiμνα-
στoυζ ηλικιωμfνoυg μ6xρι την 6η Απριλiου 1941

πoυ επιτ6θηκαν oι Γερμανοi απ6 τα Bουλγαρικ&

Απo τα μαθητιxd 1ρ6νια

Στην o1oλrj εφ6δρων αξιωματιxιi.lν
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otiνoρα, οπ6τε και €φυγε με τdγμα νεοουλλf-
Kτων τηζ Tρiπoληq με νηoπoμπη για την Kρητη.
Στo πλoiο τoυ ανατ6Θηκε η διoiκηoη διμοιρiαq
vεοoυλλ6κτων πoυ εi1ε μεiνει χωρig διοiκηoη.

H MAXH TtΙΣ KPΗTΗΣ
o Φιλιbταg Aδαμiδηg πoλ6μηoε oτo Ηρd,κλειο

(περιoxη <Mαoταμπd.>) ωζ 6φεδρο9 ανθυπoλo1α-

γ69 μ61ρι και την τελευταtα μd,1η oτoν Πρoφητη

Hλiα τηq Kνωoof ωg εθελοντηg απooπαoματdρ-

χηζ, γιανα καταληξει αι1μdλωτog oτo oτρατ6πε-

δo <Παιδικ6q Eξo16q> Xανiων. 0δηγ69 μαζ στα

γεγoν6τα τηq Kρητηq oι Πρoοωπικ6q Aναμνηoειq
τoυ, τ1ζ οπoiεq πρωτo6γραψε στιζ L5l4l1981 ευ-

ριoκ6μενο9 oτην Πρdγα.

Σημε[ωoη: Tιq Aναμνησε1ζ τoυ απ6 τη Mdxη
τηg Kρητηg τιq foτειλε στoν τ6τε Aρxηγ6 τoυ Γ.

E. Εθνικηq Αμυναg και παλι6 τoυ συμπoλεpιιoτη
τηg Kρητηq oτρατηγ6 ξαμ6μνονα Γκρdτξo (ο

Γκρdτζιoq εriελπιg τ6τε oτην Kρητη, ηταν ο πρcil-

τοζ τραυματiαq τoυ λ61oυ την 20'i Mαibυ \94Ι)'
Στη oυγκινητικη και για τoυq δυo τoυq μοναδικη
oυνdντηoη, μετd τoν επαναπατριoμ6 τoυ στην

Eλλdδα τo 7982, o κ. Φιλιbταζ τoυ ζητηoε να βε-

βαιιboει πωg ηταν μαζi oτη μdxη τηq Kρητηq και
πωq δεν ηταν νεκρ6q, 6πωq δηλωνε τo πιστoπoιη-
τικ6 τηq oτρατολογiαq. o oτρατηγ6q ανταπoκρi-
θηκε με μεγ6λη y"αpα, δiνoντdg τoυ τo o1ετικ6
6γγραφo.

*;.γti?pΦr'Φw

&rr,l€,i'm ii 19&ji.&,{ιΦ& 1*x

<Απo το πρcυl τα yαραμtατα oτιq 20 τoυ Mdι1

Ι94Ι αρyιoαν βομβαρδιoμο[, κακδ' Γερμανικα,
Ιτclιλrcd' αεροπλανα πα"ντδq τυποιl βoμβαρδιζαν'
δεν iβλεπε κανtναg παρα καπν6 πανω απδ το
Hρ(:ικλειο. Κατα το αποyευtrιατακι αρyιoαν να φα[-
νoντ(λι απδ τη θαλαooα, απδ την Ελλd'δα δηλαδη'

να 6ρxοντcιι τα οπλιταyωyα yεματα αλεξιπτcοτι-

oτiq.'Hταν oλοκληρη μερcLιρx[α αλεξιπτcοτιoτcbν,

η oπο[α bρy.ονταν να καταλαβoυν την Κρητη με
περ[πατο oε μερικig cbρεq.>

Σε o1ετικη ταινiα πoυ προβληθηκε στην εκ-

δηλωoη o iδιog περιγρdφει τα γεγον6τα στoυζ

μαθητdg τηg oμdδαq Tοπικηq Ιoτορiαg τoυ 2""

Γυμναoioυ Ndουoαg oτιq 15lΙl|996 και στουζ

μαθητ6q τoυ 2"" Λυκεioυ Nd,ουoαq τo 2006.

"...Εκε[ πtραoα τρεlE μηνεg αιy"μαλcυτοq. ot
oυνθηκεg ηταν αθλιεg.'Ενα μπιoκ6το την ημ6ρα
και ριιoη κονotρβα. Tα πλευρα μαζ (μετρoilντανll.

oι Γερμανο[ δεν τηροδoαν κανtνα διεθνfi νδμο,

εκτελοδoαν, α'ν ηθελαν 6τoι yια yoδoτο. Εκεi που

καθ6μαoταν μtoα oτo αντloκηνo (xκουyεζ τoν

αλλο να φωναζει (1CυχΣ. Tον πα[ρναμε, τoν θd'βαμε

μtoα oτην αμμο και αυτη η <δοιlλuα> κρατηoε 3

μiνεq.
oι Γερμανο[ παλl oκεπτοtrιενoι να μαζ oτεfλουν

oτο ανατολικ6 1tiτcυπo - oνειρα θερινηg νυκτοg . '.-
yιατi ξ6ρανε πωζ oι 'Ελληνεq πραyριατlκα ε[ναι
καλο[ πολεμιoτig, αρμorl'ν ν(λ μαζ διωyνουν α"πο

τα oτρα'τδπεδα. Mε την πρcbτη φoυρνl(ι' [Ιε τoυζ

s'ie*λf*s l***.

Βορειοελλαδ[τεq, Δφυyα καt
εycb. Mα'g ε[y,αν oτα αριπα-

ρΙσ' oΙ Γερμανο[ ριε oυνοδεfα

αντιτoρπlλικcilν. Παρουoι-
αoτηκcιν2η3φoρiqυπο-
βρδyια βρετανικα. Κd'νcl'με 4

, μξρεq να βyοδμε oτη Θεooα-
λον[κη.

, Στη Θεooαλoν[κη μαζ
1 βy(l'λα'νε oτηι, παρα)"[α', μαg
: βαλανε oε yραμμη και ν(]'

β).6πu; διαφορα" yΔρια Θεo-
oα).οι'ικα'[cυν να oου πετα-

ζουι' πα.κ[τα' τoιyαρα και oΙ

Γερ1ια'ι'ο/ \'α τα πατανε 6τol

κα.τc'.l. '\'α. β7(l.ζει αφρδ o α'ξι-

c''lιιcl.τlκο; κo.Ι να πηyα"[νει να

,*.p}$ξ s,gr&p &_8 Γ}ι r};"i i Jgg tξ &} s3' Αl'm'ι&
€ h..ΞλΑ{..:Ιffi

b.gsdαλΦvι'irη 3'ηi

ξ&*,ei?εrs

&ι& ε*,y *lx'pi9ι*ι,1γ tr1q δ*τιf,**Φlk
*eas&a

't u"iειoτdr ,1 1 'a1 1διεφρ"τig rτρdτΘ:"dc+}

'* &r..Φ.ι sfrτ{c
xατ'&φx.*&i1τ*Eir*aγ'ps'*,

&Egr*?€.ι;

l4
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πιει νερ6 Και να τoιl λ6νε κnicht ναSSerΣ, να τoν

τραβανε απδ την βρ6oη. Mαg κρατηααν μια μ!ρα'
iνα 24οlρο, μαg {δcοoαν απ6 6να yαρτf και απ6
εκε[ ξεκ{νησα Ιtαι yδριoα oτην πατρ[δα μoυ τη Nα-
oυoα, μ6yρι oτo oταθμδ με το τρ6νo και απδ εκεi
και δoτερα, δεν υπηρyε τ[πoτα και ερyδμουνα με
τα π6διrl'.

Εδδ πtρα ε[xε τελuciloεt o πδλεμoζ και με
tβλεπαν περ[ερyα yιατ[ yδριζα με τη oτoλη. Πiyα
oπfτt μoιl και βρηκα εκε[ Γερμανoδg υπαξιωtrιατι-
κοιiq. Καταλαβα[νετε την ψυyoλοy[α μου μετα απδ
αυτα που τραβηξα. M6oα oτο oπ[τι μoυ βρηκα δυο
Γερμανοδg, o ξνα-q απo αυτoδq ηταν μορφcομ6νοq
ανθρωποq' tφεδρoq πoλδ καλ69. 'Hμαoταν εφτα

παιδια, 4 αyορια και 3 κορ[τoια. o αλλοE ηταν
iναg καραβαναg o oπo[og 6ρyρνταν μεθυoμiνοq
και κοιτoδoε να παει oτο δcυματlo των κoριτoιcbν.
Εycb περ[μενα με 6να πιoτολt να τoν oκoτcboω.

κMην παιδ[ μου θα μαq θαψειg> μου 6λεyε η μανα
μου. <Δεν ριπoρcil να τουg βλ67Γω, τoυζ 6(ιoα 3 μη-
νεg μ6oα oτην πε[να και την αιy1ιαλωo[α>'

EΘNΙKrΙ ANTΙΣTΑΣH

Στo τ6λo9 του iδιoυ xρ6νoυ με αρ169 τoυ \942
o Φιλcbταg Αδαμiδηq οργανιilνεται στo E.Α.M.,
πoυ τ6τε πρωτοΤδρfoνταν και αναλαμβdνει κα-
θηκoντα καθoδηγητη. Mαζi με dλλουq 6φεδρoυ9
αξιωματικo69, 6πω9 τoυg Aν6oτη Koντoζr1 (με
το ψευδc[lvυμo Ακρiταg), Xρηoτο Παλαμd (με τo

ψευδιbνυμo Mαr1ρog), Θε6φιλo Σιμανiκα (με το

ψευδcbνυμο Nικηταρ0g), Nικ6λαo Απooτoλiδη
και Aλκιβιd,δη Παπαδ6πουλo ετoιμd,ζουν ημι-

oτρατιωτικ69
oργανcboειg
για πιθανη
6νoπλη αντi-
σταση με
πριbτo μ6-
λημα τη oυ-

γκ6ντ ρ ω oη
oπλιoμοf.
Τo \942 ψαξi
με τoν Γιcbρ-

γo Boυτυρd
ιδρfουν τo
E ργατικ6

K6ντρo, του
οπoioυ γivε-
ται γραμμα-
τ6αg.

To Mdρτη

μεΑπρiλητoυ
|943, μετd
τη oriλληψη
υπαλληλων
τoυ Δημοoi-
oυ Tαμεioυ
που τoυζ κα-
θοδηγorioε
στο E.A.M..
η Γκεoτd- ;

πo κυκλcbνει
τo oπiτι τoυ,
αλλd αντιληφθηκε 6γκαιρα την κiνηoη τoυζ και
τo oκdει την τελευταiα oτιγμη. Mεvει λiγo και-

ρ6 κρυμμ€νoq 6ξω απ6 τη Ndoυoα oε καλfβεg
και σε 1ωριd. Eυριoκ6μενoζ στoν Πoλυπλdτανo
oτο κτημα τoυ Mπ6ρoου, παiρνει oημεiωμα τηg

περιφερειακηq καθοδηγηoηg με δr5o επιλογθq:

παρ&νομο oτ6λε1o9 τoυ E'A.M. oε dλλη π6λη η
6ξοδo9 oτo βoυν6. Aπαντd χωρiζ διoταγμ6: rιEi-

μαι iφεδροq αξlωματικoq και η θ6oη μoυ ε[ναι oτο

βουν6>.
'E'τoι oτα τ6λη τoυ Aπρiλη με αρ16q Mαη βγη-

κε στo B6ρμιο, oτo Δραζiλoβo (Mεταμ6ρφωoη),
6πoυ, bξω ατo τo 1ωρι6 6oτηoε τo λημ6ρι τoυ με
τo ψευδcbνυμo Kατocbνηζ, oργανcbνoνταg fνα μι-
κρ6 oυγκρ6τημα απ6 καμι6 20pι'a αντdρτεg, πoυ
καθημερινd, μεγdλωνε. T6λη τoυ Mdη με αρχ6ζ
τoυ Ιoriνη επε-
οτρεψεαπ6την
Eλειiθερη Eλ-
λdδα o Aκρi-
ταζ (Ανfoτηg
Koντoζηg) με
τo Συγκρ6τη-

μα τoυ, oπ6τε
oυγxωνε6θη-
καν τα δrio
oυγκροτηματα
o' 6να κι fγινε
oυνδιoικητηq
(oυνoυγκρo-

Θε6φιλog Σιμαν(xαg (Nιxηταρι1g)

Χρrjοτog Παλαμdg (Mαι1ρog)
Ανdoτη g Koντoξrj g (Αxρ(ταg)
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Tο 30o Σiγταγμα τoυ EΛΑΣ

τ&ρxηq) με τoν Aκρiτα.

T6λη Ιοfλη μετ6 απ6 oriμπτυξη 6λων των
Συγκροτημdτων Bερμioυ και Kιλκiq oτο Πd,ι-

κo, 6που κατ6φυγαν πολλοi κυνηγημ6νoι απ6 τη
Θεoοαλονil(η κι dλλεq περιo16q, παρ6μεινε με
εντολη τoυ καπετ6ν Π6τρου (Xρηoτoυ M6oxoυ)
και αν6λαβε τη διoiκηoη νfου Συγκρoτηματοq,

xωρiζονταg με τοvAκρiτα που επ€oτρεψε με τoυζ
Bερμιcbτεq αντdρτεg oτο B6ρμιο. To oυγκρ6τημα
του απoτ6λεσε τη μαγιd τoυ 3Οου oυντdγματoq
τoυ E.Λ'A.Σ. με 6δρα τo Πdικo και την π6λη
τωv Γιαwιτoιilν αργ6τερα. Στο Σfνταγμα αυτ6

υπηρ6τηoε μ61ρι τη δι6λυoη τoυ E.Λ.Α.Σ. ωζ
διοικητηg και καπετdνιoq τoυ Π/30 Tdγματoζ με
6δρα τo Kα1μdκτoαλαν αλλd και ωζ καπετdνιog
Συντfγματoζ για μιo6 1ρ6νο.

Πηρε μ6ρoζ στιζ περισo6τερεq επι1ειρηoειg
που 6δωoε τo Σfνταγμα ενdντια στoυζ Γερμα-
νofq 6πωq:

* oτην ανατiναξη αμαξοoτοι1iαζ με Γερμα-
νοfg αξιωματικofq oτην Ειδoμfνη

* στo μriπημα των μεταλλεicυν 1ριυμioυ στo

Πdικo. EδcΙl oκoτcbθηκαν οε μd1η ocilμα με orbμα

με τoυζ Γερμανοfq δr1o εξαiρετoι αγcD\/ιστ6g, o
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πολιτικ69 του λ61oυ του Γιdwηq Συμεωνiδηq
(Επαναoτ6τη9) και ο φοιτητηq Γιdwηg Παντελi-
δηg και

* oτη μdχη με Γερμανοτατdρουq μεταξf Mε-
γd,λων Λιβαδιιbν και Αρxαγγ6λoυ (περιoxη Aρι-
δαiαg) με πολλοr1g νεκροr1q και 6λoυq oxεδ6ν
τoυq Tατdρoυg (λ61oq) αιxμαλιbτoυg. Eπioηg oτιg
αρy'εζτoυ |944:

* oτην εν6δρα τηg Γoυμ6νισσαζ, oτην ανατi-
ναξη τηg γ6φυραq τηq Αξιoriποληq, oτη μdχη τηζ
Περiκλειαq (oτιq πλαγι69 τoυ Πd,ικoυ) Kαι στην
εν6δρα τoυ Πρoδρ6μoυ Kαρατζ6βαg (Αριδαiαq)

με πoλλ6q απcbλειεq των Γερμανcbν.

Στo διdoτημα αυτ6 γiνεται o αφoπλιoμ6q των

1ωριιilι, τηq'Eδεooαζ πoυ 6πλιoαν οι Bo6λγαροι

φαoioετg, η μdχη του Αγγελο1ωρioυ και προπα-
ντ6q η πολδ επιτυχημ6νη επι1εiρηoη oτo Mου-

χαρ6μ Xdνι, οτην οπoiα ηταν επικεφαληq, 6που
οκoτc(lθηκαν 130 Γερμαr,οiταλoi oτρατιcbτεg και
πι&oτηκαν 70 αι1μdλωτoι και πdρα πολλd λαφυ-

ρα. (H τoπoθεoiα οι,ομαoθηκε Moυ1αρ6μ Xdνι,
γιατi εκεi oκοτcilθηκε o Τoυρκog oτρατηγ6q Moυ-

χαρεμ και Xdr,ι διoτι ολη 11 τoπoθεoiα εiναι κλει-
oτη και μoιd(ει oαr' εr'α μεγαλo υπαiθριo 1dνι.



Mια oτενωπ69 ανdμεoα
oε δυo βoυνd γriρω oτα
τριακ6oια με τετρακ6oια

μ6τρα το ιilα απ'τo d,λλo

πoυ τα δια1cbριζε μια μι-
κρη oπαρμ6νη πεδιdδα).

Kαπετ6ν Kατocilνηq:
<Ωρo 5 το προl[' To τρα[-

νo ανυπoψlαoτo μπα[νει
στoν φρεoκοφτlαyμi-
νο ταφο τoυ και μ6λξ η

1-ιηyανη τoυ φθανει 50

μ6τρα rcoντα oτo oημεfo
πoυ ε[ναι o δυναμ[τηq,

oι δυνα"μιτιoτtq πι[ζουν
το δυναμακι. Mια δυνα-
τη 6κρηξη τραντd"ζει τον
τ6πo και το τρα[νο ακι-
νητoποlε[ται. Αμ6oω9 δ [-

νεται τo oδνθηρια και αρy[ζουν να βαζoυν δλα τα

δπλα. Tο θtαμα εΙναι φανταoμαyορκ6, αν και η
λt -(η αυτη yτυπαει loωg αoyημα yιατl δεν πρδκει-
ται yια βεyyαλικα oε yιoρτη, αλλα yια πυρα δλων
τcιν δπλοlν πoυ σκoρπlζουν το θανατο o'αυτοδq
που βρ[oκoνται στo τρα[νo. H βρoxi απ6 φωτια
oυνεxlζετcxι 20''y Θανaoηg Mητo6πoυλog, Tο 30"
Σrivταγμα τoυ E.Λ.Α.Σ'

Τo καλοκαiρι του Ι944 -αρytg Σεπτ6μβρη- με
εντολη τηg διoiκηoηg τηζ Mεραρfαq πdραoε με
τo Tdγμα τoυ τoν Aξι6 και μπηκε oτη
διdθεoη τoυ 13ου Συντdγματοg,6που η
κατdoταoη ηταv πολri δrioκoλη. Mαζi
με το 13o Σrivταγμα, τo Tdγμα τoυ 6δω-
oε πoλλ6g μαχεζ με τoυζ Γερμανorig και
Boιiλγαρουg κατακτητθg (μdxη Bdθηg,
Koλxiδαg, N6αq Σdνταζ στην περιo1η
τoυ Kιλκig κ.α.) και μπηκε απ6 τα πpcil-
τα τμηματα στη Θεooαλoνiκη. Mετd
την απελευθ6ρωoη τηg π6λη9 τo Tdγμα
τoυ πηρε μ6ρoζ oτη φoνικη μdμ τoυ
Kιλκig με τoυζ 6νοπλoυq <(Eλληνεq>

oυνεργ6τεq των κατακτητιilν απ' 6λη
την Eλλdδα, πoυ ακoλoυθιbνταζ τoυζ
υπο1ωρoriντεq Γερμανofq μαζεfτηκαν
6λoι oτo Kιλκig (6ξω απ6 την Eλλftδα oι
Γερμανοi δεν τoυg xρειdζoνταν πια και
θα τουg ηταν μ6νo εμπ6διο). Στη μdμ

αυτη τo Tdγμα τoυ εi1ε πoλλ69 απιilλειεq, ανd,με-

od τoυq και 6 Nαoυoαiοι τoυ 16n. Συντdγματog
Bερμioυ.

H τελευταiα μdμ που 6δωoε τo Tdγμα τoυ

ηταν oτη Xαλκiδα, την dμυνα τηg οπoiαq αν6λα-

βε μετd απ6 εντoλη τoυ επιτελ6ρχη τoυ 1" Σ6-
ματoζ oτρατοιi E.Λ.Α.Σ' Αττικηg, με τα ξγλικd
τανκ πoυ πρooπ6θηoαν να περdoουν τη γθφυρα,
αλλd απoκροrioτηκαν και υπoxcbρησαν. κΑυτη

ηταν και η τελευτα[α επιyε[ρηoη τoυ ταyματδζ μoυ'
αφηyεlταl πικρδyολα o καπεταν Κατoδνηg' δυ-

o Φ. Αδαμ(δηg με οτρατιι6τεg

Απ6 ντoxιμαντ6ρ τηg EPT για την Eθνιxr] Aντ(οταoη
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oτυycbg εναντια στoυζ <oυμμαyουζ, μαζ πoυ δεν

μαq αφηoαν να yαρoδμε τη λευτερια>.

Mετd τη συμφωνiα τηq Bdρκιζαg, το Φλεβd-

ρη του 1945 και την παρd,δoση των τιμημ6νων
6πλων, γr1ριοε με βαριd καρδιd oτη N&ουoα,
6που oργ6νωoε oriλλoγo Eλαoιτcilν αναλαμβd-
νονταζ την προεδρεiα. Γρηγoρα 6μωq dρ1ιoε η
τρομoκρατiα και τo κυνηγητ6, oπ6τε κατ€φυγε
oτo 1ωρι6 Ριζdρι Eδ6ooηg, 6που 6μεινε κρυμμ6-
νοg επi ενα εξdμηνo με τo ψευδιbνυμο Περικξq.
Kατ& τoν fκτo μηνα παρανομiαg oτην'Eδεooα,

για την oργdνωoη τηg Aυτodμυναζ oυναντι6ται

με τoυζ Θανdoη Γκ6νιo (Λαodνη) και Eυριπiδη
Kαπετdνιo (Πdνo), απ6 τoυq oπoiουq παiρνει την
εντoξ για 6ξoδο oτo βoυν6 και δημιoυργiα 6νο-

πλου τμηματog απ6 διωκ6μενoυ9 δημoκρατικο69
πoλiτεg. H 6ξοδo9 τoυ στην αρ1η εivαι oτo Πftι-
κΟ μ' 6να νεoλαiο, πριbην ανταρτoεπoνiτη, που
οι Γερμανοi ειyαν oκoτcboει τον πατ6ρα τoυ, τo

Γιdwη Συμεωνiδη (Tαρζ6ν) απ6 τo Pιζd,ρι, πoυ
αφηνει την Ακαδη ψiα (2o 6το9) για να τoν ακο-
λουθηoει. Mε την επιoτρoφη του Γιdwη Kαρυο-

φι1λη (Στdθη) απ6 τo Mπor5λκεζ τηζ Γιoυγκοoλα-

βiαq, με μερικοfq ακ6μη αξιωματικo69 του 3Οου

oυντdγματοg φειiγει με τoν Tαρζdν γ1α τo Kαtμd-
κτoαλαv (παλιd 6δρα τoυ ΙΙ/30), 6πoυ oυναντd
κι dλλουq καταδιωκ6μενoυζ και σχηματiζουνε

μικρ6 oυγκρ6τημα.

EMΦYΛΙoΣ

Aπ6 δω αρxτζει ο εμφriλιοg (Απρiληq-Mdηg
τoυ 1946) με την ανd,ληψη τηζ αρ1ηγiαq τoυ

Kαiμdκτoαλαν και με μικρoεπι1ειρηoειg 6πωq:

μr5πημα αποoπ&oματoζ χωρoφυλακηg oτo ΚαT-

μdκτoαλαν αφοπλιoμ6ζ στρατιωτικcilν φυλακiων
κ.τ.λ.. H αν6πτυξη 6μωζ τoυ αντdρτικου γiνεται
με το σταγον6μετρo, παρd τιg ευνoiκ6g oυνθηκε6,
λ6γω τηg αλλοπρ6oαλλη9 πoλιτικηq τηg ηγεoiαg
του K.K.E., πoυ δεν επιτρ6πει τoυg καταδιωκ6με-
νoυζ αγωνιoτ6q να βγoυν μαζικd oτο βoυν6. Tον
oκτcbβριo τoν |946 γiνεται η fξoδoq των Ιωαwi-
δη και Porioου απ6 την Aθηvα με την εντολη για
παραλαβη τoυζ, ασφαλη μεταφoρd oτο KαTμ&-

κτoαλαν και πρocbθηoη τoυg oτη Γιουγκooλαβiα
(Bελιγρdδι). Mετ& απ6 6να μηνα περiπoυ 6ρ1εται
αποoτoλη oυνδ€oμoυ απ6 τo Bελιγρ6δι. Eiναι o
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δικηγ6ροq K. Σιαπ6ραq με εντoλη τoυ Ιωαwiδη
(2o" oτην ιεραρ1iα μετ& το Zα1αριdδη) να παρα-
δcboει o Αδαμiδηg την αρ1ηγiα oε d,λλoν και να
οργανcboει παρd,νομο μηxανιoμ6 με 6μπιoτου9
αντd,ρτεg για μεταφoρd και κρriψιμο πoλεμικηg

βοηθειαq απ6 oooιαλιoτικ6q χCbρεζ.

Mετd απ6 6να 1ρ6νο 6γινε δεκτ6 τo ουνε16q

αiτημα τoυ να πdει ξανd, oτα μd1ιμα τμηματα.
'Eτoι πηγαiνει στην 6δρα του Δ.Σ'E. 6πoυ και τo-

ποθετεiται επιτελdρμζ στη 14η ταξιαρ1iα oτo
Γρd,μμo. Παiρνει μ6ρoq oτιq μεγd,λεg εκκαθαρι-
oτικ6q επι1ειρηoειζ τoυ 1948 (Πιiργoζ και X&ρog
Koτriληq). Λiγεq μ€ρεζ πριν π6oει ο Γρdμμoq, η
διεriθυνoη τoυ Aρ1ηγεioυ Δυτικηq Mακεδoνiαg
τον oτ6)ινει σαν επιτελ&ρxη τηc,24ηc, ταξιαρxiα6
οτο Kαiμd,κτoαλαν απ' 6που τoν ξητηoαν. Στη
θ6oη αυτη παρθμεινε μ6xρι τη ληξη τoυ εμφυλi
oυ και την απo1cbρηση στη Γιoυγκοoλαβiα, τoν
Afγoυoτo τoυ 1949. Στη Γιουγκooλαβiα μετd
τον αφoπλιoμ6 τουq, ακολοfθηoε αγcbναg με δfo
απεργiεq πεiναg για τη μεταφορ6 τoυζ στo Biτoι
με τον οπλιoμ6 τoυg η τη μεταφορd τoυg oε dλλo
οοοιαλιoτικ6 xιilρο. Tελικd ανα1cbρηoε για την
Toεxooλoβακiα.

ΠoΛΙTΙKtΙ ΠPOΣΦYΓΙA

Αυτη κρdτηoε 33 1ρ6νια. Στην αρμ η ζωη
κυλd oε oτρατ6πεδα, με την πρcbτη διαγραφη
του απ6 τo K.Κ.E. oαν Tιτικο"iι (<<δεν ε[δα Γιου-
yκooλαβoυζ να μαζ yτυπανε πιocbπλατα,,l η αιτiα
τηq διαγραφηq). Kατ6πιν στην περιoxη Σιλεoiαq
(Kρν6φ) oτην Toεxiα και αργ6τερα εργdτηq οε
κλωoτoδφαντoυργεiο και Mioτερ (προToτdμενoq

βαφεiου). Την 1llllΙ951 παντρεfεται τη Ζηνoβiα
Σοφιανiδου.

ZHNOBΙA ΣoΦΙANΙΔoY - AΔAMΙΔOY

Στο oημεiο αυτ6
θα ηθελα να ανα-

φερθcb για λiγο
oτην dξια ofντρoφ6
τoυ επi 4Ο oυναπτd
Ετη Ζηνoβiα (€φυγε

πριν απ6 2 γp6νια
για τo μεγdλo ταξi-
δι), oτην κοινη τoυq
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δικη τηg αiτηoη, γιατi
δεν μπoρoriσενα εκπλη-

ρcboει τιζ υπoχρεcboειq
τηζ εξαιτiαζ τηg υγεiαg
τηζ και τηζ υγεiαζ τoυ
παιδιof τηζ.

To 1951 απoκτofγ
την κ6ρη τoυζ Αθηνα.
Γαμηλιo δcbρo η κα-
θαiρεoη τoυ Φιλιbτα
Aδαμiδη απ6 τo βαθμ6
τoυ αξιωματικοf, λ6γω
Γιoυγκοoλαβiαq. Tο
L952απooτ6λλεται μαζi
με d,λλουq, πoυ εi1αν
τελειιiloει τo Γυμνd,σιo

η 6oτω και λiγεζ τdξειg,

για εντατlκd μαθηματα
Απ6φαoη τηg xαΘαfρεoηg τoυ Φ. Aδαμ(δη απd τo βαθμ6 τoυ αξιο'lματιιof τoυ ΔΣE

ζωη και στoυζ αγcbνεζ τoυζ για τη δικαiωοη των

oραματων τoυζ. Γ6νοζ φτωχηg αγρoτ1κηζ oικo-

γ6νεια9 απ6 τo Xωρι6 Mεταλλικ6 τoυ Κιλκig, με
επαναστατικη παρdδoση στην oικoγ6νεια (ενεργd

μ6λη τoυ K.K.E. απ6 τo 1928) αλλd, και σε 6λο
τηζ τo o6ι. M61ρι τo |949 πdνω απ6 δ6κα υπηρ-

ξαν τα θriματα (θεiοι, θεiεg, αδ6λφια και λoιπoi
συγγενεiζ) τoυ συγγενικo6 τηζ περιβdλλovτοq
στoυζ εθνικοαπελευθερωτικof q αγcilνεg σφυρη-
λατιbνταq την μια συνεiδηση ενdντια στoυζ φα-
σiστεζ και τηv ελληνικη αντiδραση' H πoρεiα
τηg, παραλληλοg βiοg με τoυ Kατσ6νη. Απ6
τo Ι942 στo K.Κ.E., συμμετoχη στoν E.Λ.A'Σ.
(|944 -Ι945), στoν εμφfλlo (6ροq Mπ6λεg), oτη

εκμdθηoηq τηζ Tσ6χικηζ γλc[)σσαq. oι απ6φοιτoι

φoιτητ6ζ κατευθεiαν στα πανεπιστημια, oι υπ6-
λoιπoι σε πρoπαρασκευαστιK6g o1ολ6q.-Τελειcil-

vει με εητιτιJχiα την Ανd]τατη oικoνoμικη (oικο-
voμiα των Σιδηρoδρoμικcbν Συγκoινωνιcbν). To
1954 απoκτoliνε τo γιo τoυg K6στα, στη διd,ρ-

κεια των σπoυδcbν (Ιllr0l\952 '30l6l|957). To
1956 αποκαθioταται στο K.K.Ε. (20ο συν6δριo
K.K.Σ.E., 6η oλoμ6λεια K.K.E' με την απoκαθη-
λωoη του Ζαyαpιaδη). To 1958 διαγρ6φεται γ1α
δεfτερη φoρd, μετd την 8η oλoμ6λεια τoυ K'K.E.
Aυτη τη φoρd, τo θαρρoq τηζ γV6μηζ διατυπιilνε-
τα1 με την ερ6τηση πρoζ τoν καθoδηγητη (εi1αν

Γιoυγκοoλαβiα (αoθενηg λ6γω των
κακoυχι6ν καt στη συν6χεια αρχινo-
σoκ6μα) και τ6λoζ εργατρια σε δ1α-

φoρα εργoστασια στην Τσεχiα, 6πoυ

γvcbριoε τoν dντρα τηζ ζωηζ τηζ, τo
Φιλcbτα Aδαμiδη. Παρd τιζ Kακουχi-
εζ, την κακη κoμματιKη και 6χι μ6νo
συμπεριφoρd, απ6ναντι στην iδια και
το oliζυγ6 τIζ, o ευγενικ6ζ και γλυ-
κfτατoζ αυτ6q dνθρωπog, για 6σoυζ
την γVωρiσαμε απ6 κoντd,, παρθμεινε
σταθερη αγωνiστρια στα πιστεliω τηg

<6τι το μ6λλον τoυ κ6oμoυ ανηκει
στo σoσιαλιoμ6>, διακ6πτoνταζ την
κoμματιKη ζωη τηq απ6 τo 1961, με Aποφoiτηoη απ6 την Aνcilτατη oιxoνoμιxrj Σ1oλrj

t9



Η oιzoγ6νεια Φ. Aδαμiδη ιττηι'Πριiγα
προηγηθεi σκαμπανεβ&oματα απoκατdστασηζ
και διαγραφ 6lν) κενημερωoτε μαq yιατl διαyραφε-
τε εκ νtου το oτρατηyδ Mαρκο Βαφειαδη;>

To 1957, μετd, την απoφoiτηoη του, διoρiζε-
ται στη Διεfθυνoη Σιδηροδρ6μων Πρdγαg (oτιg

επενδfoειq). Tα τελευταiα20 1ρ6νια τηζ πρoσφυ-

γιdg παiρνει δραoτηριο μ6ρoq oτo oriλλoγo των
πολιτικιilν πρoοφriγων και των Αντιοταoιακcbν,
ιδιαiτερα μετd, τo 1968 (Ανοιξη τηq Πρd,γαq) και,

απ6 το 1971 και τo θd,νατο τoυ Αντρ6α
Tζημα μ61ρι τoν επαναπατριoμ6 τoυ,
εiναι πρ6εδρo9 και στoυζ δr1ο oυλλ6-

γoυζ των Ελληνων 6ληq τηq Toε1oολο-

βακiαg. Γνωρiζει, συναναστρ6φεται και
oυνεργdζεται με κoρυφαiεg πρooωπικ6-
τητεζ τηg νε6τερηq ελληνικηg ιοτoρiαg.
Eνδεικτικd αναφ6ρω τoν Ανδρfα Tζημα
(Bαoiλη Σαμαρινιιilτη), αντιπρ6oωπο
τoυ E.Α.M. oτo Γενικ6 Στρατηγεio του
E.Λ.A.Σ. τo |943, με τον oποio oυν-
δfεται με αδελφικη φιλiα, τον K&ρoλο
Παπofλια, oημεριν6 Πρ6εδρο τηζ Δη-

μoκρατiαq' με τoν oπoio oυνεργ6ζονται

για την ανατρoπη τηq 1ofνταζ, τoν πoι-

ητη Γι0wη Piτoο, τον πεζογρ6φo 1,Jiκo

Kαζαντζdκη, τον αγωνιoτη MανcElλη Γλ6ζο, τη
Διδcb Σωτηρiου και τoν oriζυγ6 τηq καθηγητη

μαθηματικιi)ν, και dλλoυq. Mε τη διdoπαoη του
K.Κ.E. τo 1968, π6ραoε oτιq τd,ξειq τηg Aνανε-
ωτικηg Αριoτερdq (K.K.E. Eoωτ.) παραμ6νoνταq

μ6xρι oημερα. Το 1978 oυνταξιoδoτεiται και τo
|982 επαναπατρiζεται.

ΙΙ ΖΩιl ΣTH l{AoYΣA
Απ6 τo l982 ζει oτη Nd,ουoα με

προβληματα υγεiαg oτην αρ1η και
χωρiζ oriνταξη μ61ρι τα τ6λη τoυ
1985, oπ6τε και του 1oρηγεiται η
oriνταξη του πoλιτικori πρ6oφυγα,

με την οποiα ζει μ61ρι oημερα.
Συνε1ηg εiναι η εναox6ληoη τoυ

με την Eθνικη Aντioταoη και τα
πρoβληματα των Aντιoταoιακιilν
και των Πoλιτικcilν Προoφliγων
ωq πρ6εδρoζ τoυ Πανελλαδικo6
Συνδ6oμoυ ξωνιoτων Eαμικηg
Eθνικηq Αντioταoηq. ξωνioτηκε
και oυνε1iζει τον αγιilνα τoυ για
την ενοτητα τηζ Αριoτερdg και
τηg Eθνικη-c Αντiοταoηq. M6λοq
του Δ.Σ. τoυ K.A.Π.H. Ndoυoαg

με πλοι1oια δρdoη oτο ξεκiνημd
του. εr'εργo-c πολiτηq με παρεμβd-
σει:. γραπτεc και 61ι μ6νo, για τα
πρoβi.ηματα τη-ξ π6ληq μαg, τα-
κτικo : oυr'εμ_lγα.τη c τoυ περιοδικοti

N{ε το l'{iz'o Kcιξαr,τξιiz'η z'α"ι το οf7.7.o^,,o πo7.ιτιzιοr' τρooφιi'',ι,lγ oτηr'

Τoε7ool'oβcι;,'icι
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τελευταiα χρ6νια ημ6ρα μνημηq
για τoυζ νεκρoriq αγωνιoτ6q τoυ

Πρoδρ6μoυ, με απoτ6λεoμα το

μνημεio να χoρταρldoει αλλd και
να ξεθωριdσει στη μνημη μαζ. o
π6νo9 του εκφρ6oτηκε πoλλdg

φoρ6ζ με την αποoτoλη γραπτιilν
εκκληoεων για την πανελλαδικη
εν6τητα των αντισταoιακcbν oρ-

γανciloεων, επιδιcbκoνταg ν' αφη-

ooυν κληρoνoμιd, πριν εκλεiψoυν
και oι τελευταiοι πρωταγωνιoτ69,
τo xαρακτηρα τηζ E,θνικηg και 6xι
δι1αoμ6νη9 κομματικηq Aντioτα-
σηζ στα εγγ6νια τουg.

H oημαντικ6τερη 6μωq προ-
o Φ. Αδαμ(δηg εxφωνε[ λιiγo oτο μνημε(o τιυγ πεo6ντο.lν στoγ Eξιυ Πρ6δoμo oφoρd τoυ Φιλιilτα Aδαμiδη oη-

<Nιdoυoτα> με δυνατη π6να και αρθoγραφiα που μερα στην π6λη μαg εiναι, κατd

βοηθηoε να φωτιστoιiν d,γνωoτεg πτυ169 τηq νε6- την ταπεινη μου γνιδμη, η dδολη, χωρiζ υπoλογι-

τερηg Ιoτορiαg μαg. oμoδg κα1 κoμματικ69 προκαταληψειg συνεργα-

Mε τoν Σriνδεoμ6 του διoργd,νωγε επ[ oει- oiα τoυ με τα o1oλεiα για τη γvωριμiα μαθητc[)ν

ρd ετιilν την τελετη οτην επ6τειo τηζ Md;;;;; T".' .γ"δευτικιilν με το κεφdλαιo τηq Eθνικηc

Πρoδρ6μoυ, στο μνημεiο πoυ θoτηoε d;Ji;; 1]:'::.::nq' 
X&ριg και σ'αυτιiν απoκτofν πλ€ον

αυτ6 o Δημog μαζ στo xιilρο τηq μαxηg. M' ;η; :'1 :1:λ'iα μαζ oυoιαoτικ6 περιε16μενo oι εκ-

._ - '. δnλωoειg για τη εθνικη επ6τειο. Παρdλληλα, ηιδι6τητα του πρo6δρoυ και με την παρρηoiα πoυ ":''";"""
τον διθκρινε o'6λη τoυ τη ζωη, εξθφρ""',"ιiJi n}*"l1' 1":!iΙΨ :1l:.1l}":*Ψj::Ψ
φoρεζ 6γγραφα τo παρdπoνo, τη θλiψη τoυ αλλα |i::]-:t1::|y::^"j'j::":":::"::::::::'
και τnν

iiii}i: η εξαιρετικη μνημη τoυ, θη-

.l 
l.,lll11:::1;;:::.lll,,::l]|1:,,,,,ii, oαυροg για την καταγραφη των

l'],.,.],:]],,llll]li]::li]]i}:|] γεγoν6των παρd, την πρoχωρη-

μενη (νεoτητα)) τoυ, o ευγενι-
κ6q του 1αρακτr1ραg και τ6λo9

η εμπoτισμ6νη με τα ιδανικd
τηg ελευθερiαg και τηq δημο-
κρατiαg ψυ1η τoυ απoτ6λεoαν,

για 6oου9 τον γvωρiζoυν' πα-

ρdδειγμα και πρ6τυπο αγιbνα,

καρτερικ6τηταζ, υπoμονηq, μα
κυρiωg προoφορdg oτο oυνd'ν-

θρωπ6 τoυ.

ξαπητoi φiλoι

Στιg κρioιμεq oτιγμ6ζ πoυ
περν6ει o τ6ποq μαζ, με τη δα-

μ6κλειο oπdΘη των otKoνoμι-
κιbν και εθνικcbν υπo1ωρηoεων

Συνιiντηoη δυo παλιοiγ γνωoτι6ν: Kι1ρoλog Παπofλιαg - Φιλι6ταg Αδαμ(δηg
(Nιioυοα 2009)
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πd,νω απ6 τα κεφαλια μαq, πρoβαλλει αδηριτη η
ανdγκη να διαφυλdξουμε την ιστoρικη μαq κλη-

ρoνομιd, αντλcbνταq γνιboη και οοφiα απ6 τα

φωτεινd, παραδεiγματα τη ζ Eθνικη q Αντioταoη q,

για να ociloουμε τo παρ6ν μαζ Kαι να εγγυηθοf με
το μ6λλoν μαq.

'Ελληνεq oαν εod'q κ. Φιλωτα Αδαμiδη '
Καπεταν Κατocbνη

δε[yνoυν μεζ στα oκοτεινα το δρ6μο

με τo φωτειν6 παρdδειγμα των αγωνων και

Ε,υ1αριoτιb θερμd το oυμβofλιο τηq Πoλιτι-
oτικηg Eταιρεiαq <Aναoτdoιοg Mιxαηλ ο Λ6γι
οζ) για την τιμη πoυ μoυ 6κανε και 6λoυ9 εodq

για την παρoυoiα oαq. o αγαπητ6q μoυ φiλoq
Π6τροq με την oμιλiα τoυ με παρoυoiαoε τoiτoι-
δο μπροοτd oαg αρfζovταq απ6 τα γεwoφdoκια
μoυ.

Πρdγματι γεwηθηκα και μεγdλωσα σε μια
πoλri ταραγμ€νη επομ πoυ dλλαζε o κ6oμoq με
την oκτωβριανη επανdoταoη στη Pωoiα, oτον
'l" Παγκ6oμιο Π6λεμο, τη Mικραoιατικη κατα-
οτρoφη, τη oυνf1ιoη των πoλθμων. τιg δικτατο-

ρiεg, την οικoνομικη κρtoη κ.τ.λ. Kαι 6ταν ηρθε
η oτρατεrioιμη ενηλικiωoη, ηρθε oε λiγo και ο

πρcΙlτoq, για μ6να, π6λεμοq τηg Aλβανiαq (β6ρειo

μ€τωπo μ6oα oτα 1ι6νια). Kι ενιΙl με το γνωoτ6
τ€λοq του 6λoι oι επιζηoαντεq επθoτρεψαν στα

oπiτια τoυζ, σε μ6να 6λαxε ο κληρog
\'α τoν oυνε1ioω oτην Κρητη, με ν6o

6μω9 αντiπαλο, το Γερμαν6.

Mετd τo δεriτερο δεκαημερο
6πoq και την τρiμηνη αι1μαλωoiα

μου, ακoλουθοι1ν η επιστρoφη oτη
oκλαβωμfνη πατρiδα, η οργdνωoη

μoυ στo EAM. τo κυνηγητ6 απ6 τη
Γκεoτdπο κα.ι η 6ξoδ6q μου oτo βου-
ν6, oτoν EΛAΣ, για τo ξεoκλdβωμd
τη,ζ.

'Yoτερα απ6 τρειg 6r,oπλου-c αγιb-
\'ε: για. τηr'πατρiδα Eλλdδα. αι'τi για
δα.οr'ιr'o oτεφαr'ι. τo αγκαθι'lτο τoυ

Χμ)ιστoυ. "γιο.τi... .r1τηoα.με ιιπo.τPi-

)7

τηq αυτoθυoiαg οαq για τo ιερ6 καθηκoν και τα
υψηλd ιδανικd και...

- πoιoζ -tερει -
'Ιoοlg εκε[ που καποlοq αντιoτiκεται ycορlq

ε),π[δα,

loωq εκε[ να αρy.[ζει η ανθρωπινη ιoτoρ[α'

πoυ λtμε,
κE η oμoρφια τoυ ανθρciLποιl.

ΓΙΑNNHΣ PΙTΣoΣ' κ Ελtνη υ

δα λεδτερη απ'ολεE τιg μερltg, φcοτια oτην αλυ-

o[δα και την ξtνη αly[δα, oτιq ντοπιεg προδοoιigι
(εiναι oτixοι απ6 τραγοriδι των oτρατιωτcbν μαζ
- νικητcbν του Eλ Αλαμ6ιν oτη M6oη Ανατoλη,
κλειoμ6νων μετd στo συρματ6πλεγμα απ6 τoυg

i\γλουq).

κ'Ελα δcυ ρε αλητη' 6λα δω ρε οxρανα, iλα δω

ρε Βoδλyαρε, !),α δω ρε πρoδδτη!>. Mε αυτ6q τιq

<φιλoφρoνηoειg> με υπoδfμηκαν στo γραφεto
τoυζ για ανd,κριoη, μετd τη oijλληψη μoυ τo
\945 oτη Bfρoια, 4 κρητικοi ανθ/ρxoι για ι,α πd-

ρoυν την απdντηoη πoυ τουζ αποoτ6μωoε και να
κdνoυν 180 μoιριilν oτροφη. Kι επειδη δεν ημoυν
Χριoτ6q για να πω τo <oφαξε 1-ιε αyα μoυ ν'α'yια-
σωr, αναγΚd,oτηκα να πιdoω πdλι τ'dρματα.

'Eτοι ξεκiνησε o τ6ταρτoq για μ6να π6λεμοq, ο
εμφriλιoq, που ηταν η χαριστικi βoλη oτη βαριd,

XAΙPETΙΣMOΣ ToY ΦΙΛΩTΑAΔAMΙΔH



τραυματισμfνη απ6 τον αλβανικ6 π6λεμo και την
Κατo1η Eλλdδα. Aυτ6 ηθελαν και τo π6τυ1αν οι

μεγdλoι μαg oriμμα1οι ξγλοαμερικανoi σε συ-

νεργαoiα με τoυζ ντ6πιoυg απ6ντε9 των Eθνικcbν
αγιbνων αλλ& και με τη βoηθεια μιαq κατιbτε-

ρηζ των περιoτdoεων ηγεoiαq τηq Αριoτερdq'
που εixε 6γvoια 6τι κπολιτικη ε[ναι η τtyνη του

εφικτoδ>. To εριilτημα: Yπηρ1ε 6λλη δι6ξoδοq;
'Yoτερα απ'6oα 6ξηoα πρooωπικd και διδd,μη-
κα απ6 τιq εμπειρiεg dλλων πρωταγωvιoτrbν και
ιoτορικcbν, δηλιbνω κατηγoρηματικd πωζ ναι,
υπηρxε : ειρηνικη, πoλιτικη, δη μοκρατικη, κoινο-

βουλευτικη.

Στην πoλιτικη μου προοφυγιd, μετd την ηττα,
oφεiλω να oμoλoγησω πωζ ωρiμαoα πολιτικd με
την πεiρα πoυ μoυ fδωoαν τo oικοvoμικ6 Πανε-
πιoτημιo και γενικ6τερα τα υπ6λoιπα, oε μια απ6
τιζ πιo ανεπτυγμ6νε9 1ιΙlρεg τoυ υπαρκτof oo-
οιαλιoμori.'Eζηoα ωζ τεταρτoετηg φoι
τητηζ τη μεγαλη αλλαγη oτη Σoβιετικη
'Eνωoη το 1956, με την αποκαθηλωoη
των ειδcbλων τoυ oταλινιoμοti πoυ ου-

γκλ6νιoαν τoυζ απαντα1ori αριoτεροfg,
61ι 6μωq τη ooβιετικη νoμενκλατoriρα.
'Eζηoα \2 yp6νι'α αργ6τερα, το 1968,

την i\νοιξη τηq Πρdγαζ, που δυoτυ1cilg η
επανακd,μψαoα oοβιετικη νομενκλατof -

ρα δεν dφηoε να καρπoφoρηoει. Tο λiγο
6μω9 διdoτημα πoυ επικρατηoε, 6ξ1oα

μαζi με 6λoυ9 τoυq Toε1οoλοβdκoυq τo

oοoιαλιoμ6 πoυ oνειρεr5τηκα' Mε δημο-
κρατiα και ελευθερiα με ανθριilπινo πρ6-
σωπo, 6πω9 6λεγε o ηγ6τηq τηg Ανοιξηg
τηg Πραγαg Nτofπτoεκ.'Eτριβα τα μd,τια

μoυ βλ6πονταζ, για πρcbτη φορd oτα 33

xρ6νια πoυ 6ζηοα εκεi, 6να λα6 τ6oo ευ-
τυ1ιoμ6νo και τ6oο xαροliμενο.

Eγιil oε λiγo φεfγω απ6 τη ζωη €1o-

νταq ηoυ1η τη oυνεiδηoη μου 6τι 6πραξα
τo καθηκoν μoυ απ6ναντι στην πατρiδα

μoυ, με βdoη τα 6oα διδdμηκα απ6 την
oικογ6νει& μoυ και τo o1oλεio, κτοιq rcεi-

νων ρημαoι πειθδμενοg.ιl, κατd τo Λεωνi-
δα τωγ Θερμοπυλιbν. Kαι εd,ν επρ6κειτo
να ξεκινηοω πdλι απ6 την αργ1, παρα
τον κριτικ6 αναστοχασμ6 πdνω στην κα-

τoπινη ιoτορικη ]rvcboη και πεiρα, πdλι τoν iδιo
δρoμo θ'ακoλoυθoυoα.

Eri1ομαι oι νε6τερε9 γενιfg να μην ξαναζη-
σoυν τα π6τρινα 1ρ6νια που 6ξ1oα εγcb' Δεν αμφι-

βdλλω, 6μωζ, πωζ, αν η πατρiδα μαq κινδυν6ψει,
θα υπεραoπιoτotiν 6λoι τoυg τιq <Θερμοπriλεg>'
Kλεiνω με μια ευ1η: να βγr, η πατρiδα μαζ νι-
κητρια και στo οημεριν6 oικονoμικ6 π6λεμo που

μαq κηρυξαν oι Eυρωατλαντικoi τοκoγhiφoι και
να βρει o λα6q μαζ την ηρεμiα του.

Eυ1αριoτcil και πd,λι 6λου9 σαζ για την τιμη
πoυ μoυ κdνατε.

Φιλcilταg Aδαμiδηq

(Καπετdv Kατoιilνηq)

Ndoυoα 24 Nοεμβρioυ 2010
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H NYΦH ΣTA EΛΛHNIKA ΔPΩMENA

του Θε6δωρoυ Ζιιilτα

Στιg μυoτηριακθq τεΧετtq Kαι στιζ θρηoκευτικ6g λατρεiεg, oτιg μιμoδραματικfg παραoτdoειg
και τιζ επικλητικ6q ιερουργiεq, oτιg λαTκ€g γιορτ69 κα1 τα πανηγfρια, που με τoν 6να. η dλλο τp6πo'
6ρxονται απ6 το μακριν6 παρελθ6ν τηg ανθριbπινηg κοιν6τητα9, διανtiloυν τo παρ6ν κaι oυνε1iζουν,

η Nfφη εiναι βαoικ69 πρωταγωνιoτηq.

Αναζητιbνταg την αρχη τηζ μορφηζ και των
oυμβολιoμιilν τηg Nriφηg oδηγofμαoτε στην
πηγη τηζ ανθριi:πινηg ιoτορiαq, oτo θρηoκευτι-
κ6 εκεiνo oτ6διo oτo οποio η πρωτ6γονη oκfψη
<ντt]νει με συγκεκριμ6νη μoρφt'1 6λα τα αφηρη-

μ6να πνεriμιατα>(1), 6λα τα dυλα πvεrlματα πoυ
πιοτεfοvταv 6τι διευθriνoυν τα αντικεiμενα. To
π6ραoμα απ6 τoν ανιμιoμ6 oτον ανθρωπ6μορφο
πoλυθεToμ6 oηματoδoτεi την αρ1η των θρηoκει
cbν, 6ταν o κ6oμο9 γεμiζει θεor1g και θε6τητε9.
Tα πvεfματα και οι δαiμoνεg που κατoικofν oτα
δiιoη, oτα δ6ντρα, oτιg πηγ6ζ, και oι fwoιεg oι
oπoiεg €1oυι, dμεoη o16oη με την ευημερiα των
ανθρcbπων, τr11η, γoνιμ6τητα, μοiρα, βλdoτηoη
γiνoνται oι Nfφεg , oι μικρ66 γυναικεiεg θε6τητεq
τηq φfoηg πoυ εiναι παρoιioεg οε κd,θε εκδηλω-
ση τηξ ανθρcbπινηg ζωηg, γι αυτ6 και η λατρεiα

τoυg εiναι διαδεδoμθνη, γι αυτ6 και οι dνθρωπoι
τιg θεωρofoαν πoλf πιο κoντd' τουq απ6 τoυg

μεγdλoυq θεoι1g, γι αυτ6 λατρειioνταν πιο πoλf
απ6 τιqγυναiκεg(2). Στην πορεiα oι Nfφεg παρα-

μερioτηκαν απ6 τo θρηoκευτικ6 πdνθεoν, αλλd
επιβiωoαν oτη λαTκη λατρεiα. Tη θfoη τουq πη-

ραν dλλεq θε6τητεq, οι οποiεg ποτf δεν μπ6ρεoαν
vα αποβdλoυν τoυζ δεoμolig τoυζ με τιg Nfφεg'
Αυτoi δεoμoi εiτε εiναι δεoμοi καταγωγηg εiτε
δεoμοi που εκφρ6ζονται oτη λατρεiα τoυg. Tιq
oυναντdμε ωg τρoφoι1g, ωq ακ6λoυθoυ9 κυρiωg

βλαoτικcbν θεoτητων, πoυ 61oυν τα δικd τoυq
λατρευτικ6 χαραKτηριστικd και τιq δικ69 τουg
ιδι6τητεg.
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Η Nrlφη oτα δρcbμενα δεν εiναι 6να αoημα-
vτo στoιχεiο το οπoio απ}νωc,61ει επιβιc(loει. o
ρ6λoq τηg εiναι πρωταγωνιoτικ6q, κυρiωg, οτιq

μιμoδραματικ69 παραoταoειq, 6πω9 παρατηρεi-
ται στo δρcbμενo τoυ < Kιοπfκ Mπ€η>,(2) η oτoν
< Kαλ6γερo)(3). Πρωταγωνιoτικ6 ρ6λo d1ει και
στoυg αγερμorig του δωδεκαημ6ρoυ 6που τελoιi-
νται μικρ69 θεατρικ6q παραoταoειζ, στoυζ α Kα-
λινδρdδεg>(4), η oτα << Λουκατodρια>(5). Στα δε

δρcbμενα, τα οποiα 61oυν διατηρηoει την ιερo-
πpi:πεια τoυζ και τα αρ16γoνα οτoι1εiα τoυζ, η
Nfφη παρoυoιdζεται ωζ η κορυφαiα τoυ θιdoου,
6πω9 καθoρiζεται oτο δριbμεvo <Mπoriλεζ) στη

Ndουoα(6).

Η καθι6ρωση τηζ σε πρωταγωνιoτικ6 ρ6λo
η oε κορυφαiα τoυ θιdooυ 6xoνταq λατρευτικη

μoρφη, oφεiλεται oτo 6τι η Nfφη αντιπρoσω-
πεfει τo πνειiμα τηg ανανθωσηζ, τηζ αναγ6wη-
σηζ, τηζ γoνιμ6τηταζ, τoυ πλoriτoυ. H εμφdνιoη
τηζ σηματoδoτεi την γ6ννηoη μιαg ν6α9 ζωηq.
Aυτη την πρωταρχικη 6woια και τo oυμβoλιoμ6,

η Nfφη δεν την απ6βαλε ποτ6 ακ6μη Kαι αν τo
δριilμενo oτο oπoio πρωταγωvιoτεi η oυμμετ61ει,
61αoε την αρ1ικη τoυ μορφη(7) και αφoμoιcbθηκε
σε πανηγυριori 1ωρατd, 6τoι 6πω9 τα oυναντd,με,

πoλλ69 φoρεζ, στιζ απoκριdτικεg μεταμφι6oειq. o
αναγε\η/ητ1κ6 g oυ μβολιoμ6q τη q Nf φη g απoδiδει
oτο δρcilμενo ευητηριακη oημαoiα. Eξ'dλλoυ η
εμφdνιoη τoυ oυμπiπτει με την θναρξη τηg ν6αq

xρονιd,g. Eiτε oτo δωδεκαημερo, εiτε τιq απ6κρι-
εζ με την 6vαρξη τηg εαρινηg ιoημερiαq.

Ωg πνεriμα αναγ6ννηoη9
και oriμβoλo του πλofτoυ, η
Nfφη εντoπiζεται και στoυζ
αγερμοfq, oτιg oυναθροioειg,
δηλαδη, τoυ δωδεκαημ6ρoυ,
oε θιd,oουζ πoυ εiναι μεταμ-
φιεoμ6νοι και αναπαριoτofν
τα εξωτικd τnlεfματα, 6πω9

τα θ6λει η λαiκη πioτη (καλ-
λικdντζαρουq, oειλινοιig κλπ ).
Eiτε oυνoδευ6μενη απ6 oμd,δα

ν€ων πoυ φoρoliν την τoπικη
ενδυμαoiα, 61oντα9 δiπλα τηq

6να ρoγκατodρη με προoωπi-
δα, κυπριd και κoυδoδνια(8).

Στα Poγκdτσια τoυ Παλαιοκdoτρoυ τoυ Δημoυ
Καρδiτoαq την συναντ&με oε θiαoo 6πoυ ...oι
νεα'ν[αι ενδδονται δ6ρματα πρoβατων και αιycbν,

φοροδoιν Αθιyyανικα oJζ επΙ το πολil ενδ6ματα'

πρooθtτoυg yενειαδαq και πρoσωπ[δαg, εξαρτδ-
ol δε αφ' εαυτcbν κcbδωναg πολλoδq παλαια οπλα,

ζiφη, μαyαiραq(9). Tην oυναντdμε, ακ6μα' σε
αγερμoriq τoυ δωδεκαημ6ρου στoυt οπoiουq oι
θtαooι 61oυν την μoρφη θεατρικηg παρ6oταοη9,
oπωg oτoυg μωμ6γερoυ9 τoυ Π6ντoυ(10).

Στιg πρoληψειζ, στιζ δειoιδαιμoνiεq και oτιg

δoξαoiεg τηq λαΤκηq λατρεiαq, η Nfφη παρoυσι-
dξεται ωg κdτι τo καινοtiργιo πoυ δημιoυργεiται,
το oπoiο απειλεiται απ6 τιg δυν6μει9 τoυ κακof
και πρθπεινα προφυλα1θεi. Aυτη την αντiληψη
τη παρατηρoliμε και oτιg γαμηλιεg τελετ69 oτιg

μ6ρεζ μαζ σε διdφoρα 6θιμα πoυ τελofνται ανd
τ6πο, κατd, τo oτολιoμ6 τηg Nriφηq, η κατd, την
εioοδ6 τηζ στo v6o τηg oπiτι.

Στα δριbμενα, και στoυζ αγερμoιiq, η Nfφη,
δεν εμφανiζεται ποτθ μ6νη τηg' Πdντoτε {γεl'
oυνoδorig πoυ κατd, την περιφoρd τηζ την πρo-
oτατειioυν με oπαθιd και μα1αiρια. Στουg αγερ-

μοιig που γiνονται την πρωτoχρονιd oτo Χρcbμιo,

1ωρι6 τηq Koζdνηq, oι ν6oι, που περιφ6ρoυν τη

N6φη ωq oκλdβα, και την απoκαλofν <Mπori-
λα>, την πρooτατεfoυν 61oντα9 μακρri μαυρo-
μdνικo μαxαiρι(11). oι <<ZεΙμπtκoι)) πoυ εμφανi-

ζoνται τιq απoκρι6q oτη Σfρω πρoφυλdγoυν τιg

Nriφεg μ6oα oε κ5κλo ...yαριν ριε[ζονog αoφαλε[-

αs 02). Στο δριil <Mποιiλεq>> oτη Ndoυoαμενo
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H νfφη pιε τιg Mπoiλεg oτη Nι1,oυoα

κατd την περιφoρα τηζ Nfφηζ αMπor]λα> στoυζ
δρ6μoυ9 τηq π6ληq, η N6φη εiναι οτo κ6ντρο και
οι < Mποrlλεζ) πoυ την oυνoδε6oυν εiναι παρα-
τεταγμ6νεq δεξιd, και αριοτερd, η μiα πioω απ6
την dλλη, κατd μηκog του δριilμενoυ και εκτε-
λοriν εξευμενιoτικ69 η απoτρεπτικ6q τελετoυρ-

γiεq με την xρηoη τηg Πdλαg(13). Στo δριbμενo
<Kαλ6γερoζ)) στη Mελiκη, την <Kορiτσα) την
προoτατεtiουν δfο ανtiπαντροι ν6oι, xωρig ιδι-
αiτερη μεταμφiεoη, κρατcbνταq μακρι0 ξriλινα
oπαθιd(14). Στην αποτρoπη των κακcbν πvευμd-
των εντdoσoνται και τα κoυδofνια που φfρoυν
oι ακ6λoυθoι τηζ Nfφηq oε oριoμ6να δρc[lμενα,

μ1αg Kαι ο μεταλλικ6g ηxοg oτη λαiκη πioτη θεω-

ρεiται απoτρεπτικ69.( 1 5)

Περιoο6τερo εμφανηq εiναι αυτη η αντiληψη,
6τι δηλαδη, η N6φη πρ6πεινα προoτατεliεται στα
δριilμενα πoυ 61αoαν την ιερoπρ6πειd, τoυq και
61ουν εκλαTκευτεi παiρνoνταζ την μoρφη μιμο-
δραματικcbν παραοτd,σεωγ στιζ oπoiεg oυμμετ6-

χει και τo πληθog πoυ τα παρακολουθεi. Σ' αυτd
τα δρcilμενα γiνεται πρooπdθεια να αρπd,ξουν την
Nfφη, η οποiα φυλdγεται και o φfλακd,q τηg εi
ναι oυνηθωg 6να μθλog τoυ θιdοου, τo oπoiο 61ει

βdψει το πρ6oωπo τoυ και τα 16ρια τoυ μαliρα
και φ6ρει oπαθi και κουδοfνια. Mεταμφiεoη που
αποκαλοιiν Αλη(16) η Aραπη(17).

H Nrlφη εμφανiζεται ο' 6λεq τιq κoινωνικ6q
εκδηλcbοειq πoυ o1ετiζoνται με διdφoρεq γιορτ6q
και τελετoυργiεg τηq λαiκηg λατρεiαq και oι oπoi-
ε: απoβλ6πoυν σε μια καλη 1ρονια. Στα δριbμει'α
πoυ 61oυr'τιg ρiζε'c τoυζ στη αγρoτικη μαγεiα, 11

Νυφη παρoυoια-(ετα1 \'α τελεi ιερoπρα-Ξiε-: για
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καλη oοδειd,. Mια τfτοια ιεροπραξiα εiναι και η
εικονικη dρooη πoυ την τελεi η iδια 6πωq oτo
δριilμενο <Kαλ6γερoζ)(18). Στo iδιo δρcilμενo η
Nfφη oυμμετ61ει oε αγcbνα δρ6μoυ πoυ πdντα
κερδiζει και ζεriεται τo dροτρo για να oργcboει τη

γη, πραγματoπoιιΙlνταg 6τoι μια εικονικη dρooη.
Σε dλλα δρcbμενα παρoυoιdζεται να κρατ6 6να

φρoriτο η 6να δioκo με γεwηματα. Στo δριbμενo
<ο Mπ6ηq>>, η Nfφη αKαντiνα> παρoυoιdζεται
να κρατd, την ( κoυνoυμιd>> 6να μεγd,λo 1d}"κινo
δioκo ' '.6που υπljρyαν μια π[τα' επιy'ριoμtνη με
αυy6 και oτoλιoμ6νη με α1-ιδyδαλα' πιλd"φι, κoυ-
oκoδoι ( τo κρiαq, λ6yω τηq νηoτεlαg απεκλε[ετo)'
λαy.ανo τουρof με βαρακωμtνο πραoo 6ρθιο ειζ τo

μ6ooν με oyιoμtνo ειζ τα ανοl ωg ανθοg, yρλβαq
oπιτικog η oαραyλη, τρ[α μηλα καt τρ[α πορτοκα-
λια βαρακcομ{να επ[αηg, και μ[α φιαλη ο[νου. H
( κoυνoυμια> αυτη εoυμβδλιζε την ευτυyiα και τα
αyαθα τηζ yηζ' τα οπofα απελαμβανε η ανθρωπδ-
τηq yαριq ειζ την ευφoρεδουoαν την καλλlbρyειαν
θεαν...(19). Στα < Poγκατodρια) τηζ Θεooαλiαq

η Nfφη κρατ6 6να πορτoκdλι(20). Στη Σκriρo η
Nfφη <Koρ6λλα>> oυνoδε6εται απ6 το <Γ6ρο>

και μαζi πετοfν αλειiρι t1 oταμη(2i)oτoυg πα-

ρευριoκ6μενoυ9. Παρ6μoια περiπτωoη oυναντd,-

με και oτα <Pογκd,τσια)) οτη Θεooα}"iα(22).

Στα δρcbμενα, στα oποiα δεv υπd,ρ1oυν στoι-

1εiα τηg αγρoτικηg μαγεiαq, η Nfφη παρουoιd,-

ζεται να κρατd η να φoρd λoυλοriδια oriμβoλο
τηg αναγ6wησηζ.Aκ6μα και 6ταν δεν φ€ρει oιiμ-

βoλα γoνιμ6τηταq, απλcbg και μ6νο η παρoυoiα
τηζ στα δριΙlμενα, oηματοδοτεi την 6λευoη του

καιvοtiργιoυ πoυ απoτελεi και 6να oημαντικ6 γε-
γoν6q για την κoιv6τητα.

Παρατηρoriμε, oυxvd', δiπλα oτη N6φη, εκτ69
απ6 την ουνοδεiα τηζ, να υπαρyε'ι' και o γαμπρ69.
o γαμπρ6q, εiτε εκλfγεται, 6πωq και η Nriφη, απ6
τoυg dγαμoυg ν6ουg πoυ θα τουg ακολουθηoουν,
πωg γiνεται στουζ <Kαλινδρdδερ(23) -6να δρrb-

μενo τoυ δωδεκαημθρoυ στo 1ωρι6 Koκoυτofg
oτονΑλμυρ6-, εiτε η },J6φη και o γαμπρ69 αποτε-
λofν ζευγdρι oε θiαoo μεταμφιεσμ6νων με πρo-

βι6q ζcΙlων και φ6ρουν κoυδοriνια, 6πω9 oτα Poυ-

γκdτοια oτη περιφθρεια τηζ Καρδiτoαg(24). H
εμφdνιoη τoυζ, ωζ ζευγdρι, oυμβολiζει τo γ6μo,
δηλαδη την 6νcυoη των δr1o φriλων, απαραiτητη



H Koρdλα τηg Σxfρoυ

πρoδπ6θεση για την γoνιμ6τητα. Πρ6κειται για
μια αντiληψη πoυ εixε διαμoρφciloει ο dνθρωποg
απ6 τoυq αρ1αι6τατoυq 1ρ6νου9. Η γονιμ6τητα
για τoν dνθρωπo δεν ηταν μ6νο αfξηoη η πoλ-
λαπλαoιαoμ6q των αγαθιilν, γoνιμ6τητα ηταν και
η δημιoυργiα μιαq ν6αq ζωηg(25). Tην oriλλη-

ψη και την γ6wηοη τηg ν6αq ζωηq, ο d,νθρωπog,

την αντιλαμβd,νoνταν oliμφωνα με τα δικd, του
πρ6τυπα. H νθα ζωη εiναι καρπ69 τηq oαρκικηg
6νωoηq πoυ δημιoυργεiται με τo γdμo. Aυτη τη
oυμβολικη πρdξη τη oυναντdμε στιζ διd,φορεg

ιερoγαμiεq πoυ αναφ6ρονται oτη μυθoλoγiα, και
κυρiωg oτην θρηoκευτικη ζωη των αρxαiων Eλ-
ληνωr, 6πoυ η τ6λεoη του ιερoti γdμoυ, δηλαδη

η oυμβολικη 6νωoη τoυ θεori τηg βλdoτησηζ με
τoν dνθρωπo, απoτελοιioε το oημαντικ6τερo γε-
γoν69 τηg π6ληq. H μεγαλr1τερη γιορτη τηζ αρ-

xαiαg Αθηναg, τα Aνθεοτηρια, 6που τελoι1νταν o

ιερ69 γ&μog τoυ θεοri Δι6νυooυ με τη βαoiλιooα
εixε ξε1ωριοτη μεγαλoπρθπεια. Mε την τ€λεoη
τoυ ιεροti γdμoυ η τη oυνoδεiα τηg Nriφηq απ6
το γαμπρ6' αφ'εν69 εξαoφαλiζεται η δημιουργiα
τηg ν6α9 ζωηζ, αφ'ετθρoυ, η ν6α ζωη υποτd,ooε-
ται και εντdooεται oτo πολιτιoμ6νo κ6oμο, μιαζ
και θεωρεiτε o θεoμ6ζ τoυ γ&μoυ ωq θεμ6λιο
τηg πoλιτιoμ6νηζ ταξηq(26). Mε γαμηλια γιoρ-
τη, εξdλλου, επισφραyiζεται και το τfλοq oτην
αEιρηνη> τoυ Αριoτoφdνη και Nfφη ντfνει ο

μεγdλoq δραματoπoι6q την oπιilρα, την οπoiα θα

παντρfψει με τoν Tρυγαiο για
να απoκαταoταθεi ο πλοr1τοg

και η γoνιμ6τητα oε 6ναν κ6-
σμo πoυ κατθoτρεψε o π6λε-

μoq(27).

Tην αντiληψη αυτη, 6τι με
την oεξουαλικη 6νωoη που
oυμβολiζει o γd,μoq επipγεται
η γονιμ6τητα τη oυναντdμε,
κυρiωq, κατd την Αποκριd, με
την αναπαρd,oταοη εικoνι-
κcbν γdμωv, πoυ τιζ περιoo6-
τερεq φoρ69 εiναι παρωδiα, η
διακωμιilδωoη ιερoγαμιcbν.
Στoυg γdμουq αυτofq η oεξoυ-
αλικη 6νωoη oυμβoλiζεται με
την παρoυοiα του φαλλοr1 η
με τα φαλλικd, τραγοfδια η με
τη βωμoλo1tα η ακoμη με τov

τoνιoμ6 των γενετικιilν οργdνων. Στη Γαoτofνη
κoντd oτο Kιdτo τελεiται o <Γdμog του Καρα-
yκιoξ>(27), oτoν οπoiο oυμμετ61ει ενεργd 6λη

η κοιν6τητα παρωδcbνταg 6λο τo τελετουργικ6
του γdμoυ. Στο γdμo αυτ6ν, οι dνδρεq .'.Kρε-

μoδν εμπρog απ6 τα yενετικα τoυg δρyανα κουδoδ-

νια, Κρoμμδδια, oκδρδα, τα οπofα επιδεικτικcb 
-ζ

κινoδν, οι δε γυναiκεg κdτω απ6 τα μεoοφ6ρια η

φoυoτdνια κρεμoriν κoυδorjνια η τρoκdνια. Στιg
αναπαραστdoειg γdμων πολλfg φoρθζ τελοfνται

μαγικoθρηoκευτικ69 πρaξει"c, πoυ o1ετiζoνται

με τιζ ανoιξιd,τικεq ιερουργiεq. Στο δρcilμενo o

<Korlκεροg)), πoυ oυνοδε6ει τη Ntiφη <Kουκερi-
να>>, κρατd, oτα 16ρια του €να ξriλινo oπαθi και
€να φαλλ6 απ6 ξriλo βαμμ6νo κ6κκινo(28) και
αναπαριστoriν μαζi τη γoνιμ6τητα με τη γ6wηoη
εν69 παιδιο6. Yπdρ1oυν δρcbμενα πoυ γαμπρ69
απουoιdζει, &λλα με τιζ τελετουργικ69 πρdξειg

γiνεται εμφανηq η riπαρξη του γdμoυ δηλαδη τηq

ερωτικηg 6νωoη9. Στο δριilμενο <Tα. Δημητρια η
o Mπ6ηg> αναπαριοτdται η ερωτικη πρdξη τηg

Nfφηg για να μεiνει 6γκυο9(29). Στo δρcbμενo

<Mπofλεg>> oτη Ndουσα πoυ δεν 6xαoε την ιερo-
πρθπεια τoυ, και η Nfφη αναπαριoτd τoν θε6 Δι-
6νυoo, o ιερ6q γαμoζ oυμβολiζεται με την εiooδo
τηq Nιiφηq μ6oα oτo δημαρxεiο, oυνoδευ6μενη
απ6 μiα Mπoriλα, αφori 61ει πρoηγηθεi ο καθαγι-
αoμ6q του 1cbρoυ και η τ6λεoη τελετoυργιcbν πoυ
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αποσκoπoυν στην
dρoη τcυν απαγoρεri-
oεων(30).

Σ'6λα τα δριilμε-
vα τη Nυφη τηv υπo-
δυεται παvτα εφηβog.

Η αρxη αυτηq τηq
καθιερωoηq θα πρε-
πει να αναζητηθεi oε
εvα oυμπλεγμα αvτι-
ληψεων, δοξαoιcbν
Kαι πρακτικcbν πoυ
εντοπiζoνται στιζ
πρcδιμεg κι6λαq κoι-
vωviεg. οι οποiεg oη-

ματoδoτor5ν και την
αφετηρiα τoυg, για
να εξελι1τotiν και να
απoκρυσταλλωθoriν στoυζ ιoτo ρ ικoιiq xρ6νουq.
Στο ofμπλεγμα αυτ6 μπoροfμε να ανι1νεtiooυ-

με τρειζ βαoικofq 6ξoνε9 που oυ1νd περιπ}"t'-

κoνται μεταξt τoυg και πoυ 61ουν cοg βαoικ6
γvcbριoμα την αλλαγη ρoιixων.

o πριilτοg βαoικ6q dξoναg ξεκινd απ6 τιg δι-

αβατηριεq τελετdg και κυρiωg απ6 τη φυλετικη
μfηση με τιζ τελετθg ενηλικiωoηq. Αυτ6q απο-
oκοπofoαν oτην 6νταξη των v6ων αγoριcilν oτην
κοινωνiα των ανδρcbν, να εiναι 6τoιμοι να γiνoυν
πολεμιoτ€q, dτοιμoι για γdμο. Απooκοπoιiσαν και
oτην ωριμ6τητα των κoριτoιcilν, να εfναι 6τoιμεq

να ενταxθοriν oτη φυλη και με τo γdμo να γiνoυν
γυναiκεq. Παρατηρor1με 6τι ο'αυτ69 τιq διαβατη-

ριεg τελετ6q υπdρ1ει η αντιστρoφη3 1 των ρ6λων.
oι 6φηβoι εiναι vτυμθνol με γυναικεiα ροιi1α και
τα κoρiτoια με ανδρικ& και κατd την δι&ρκεια
τηg μriηoηg απoβdλουν την ενδυμαoiα τουq. H
αποβoλη τηg ενδυμαoiα o'αυτθg τιq τελετουργ[εg

oυμβoλiζει τον θd,νατo τηζ μιαζ υπ6oταoηq τoυ

μυοliμενoυ για να απoκτηoει καινοfργια υπ6-
oταoη(32). oι ν6oι απoβdλλονταζ την γυναικεiα
ενδυμιαoiα γiνoνται dνδρεg. Τα κορiτoια απoβdλ-
λοι,ταζ την ανδρικη ενδυμαoiα γiνονται γυναi-
κε':. M' αυτη τηr, πρακτικl1 δραματοπoιεiται η εi-
ooδo-: τoυ r'εου α'r'τρα.. η εiooδο-c τoυ κoριτoιof
σττl\' (l)ριιιoτ]lτα. λ.α.ι oτl1r' r1r.ικiα. του γα.μoυ(33).

Αι,τε: τι: πcl'ι'cl.γι7-αιε: αι'τιi'ηψει: και πρα.κτ1-
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H ν{φη με τι..< Mπofλεg οτη Nd'oυoα σε πιo πρdoφατη ιιπol,.ριd

κ6q τιg oυναντd,με και σε γαμηλια 6θιμα τηζ αρ-

1αι6τηταq oτα oπoiα ο γαμπρ69 εiναι ντυμ6νοq

με γυναικεiα ρori1α και η Nδφη με ανδρικd(34),
κdτι πoυ δεixνει πωζ τα γαμηλια 6θιμα των αρ-

1αiων Eλληνων διατηρorioαν την ανdμνηση των
τελετoυργιιbν τηq φυλετικηq μδηoηq.(35) Στην
αρ1αiα Eλλdδα υπηρ1αν καθιερωμ6νεq διαβα-
τηριεq γιoρτ69 που εi1αν πdνδημo γαpαμηρα
6πω9 ηταν τα <Eκδιioια> oτην Φαιoτ6 στα
oπoiα εμφανiζoνταν oι ν6oι ντυμ6voι με γυναι-
κεiα ροιi1α και oι γυναiκεq με ανδρικ6 Kαl στη

oυν€1εια τα απ6βαλλαν για να ντυθoδν τη οτoλη
τoυ πολεμιoτη(36). Παρ6μoιεq γιoρτ69 ηταν τα
<Περιβλημαiα> oτη Kρητη και τα <Yβριoτικd>
oτo Αργοq(37). o πυρηναg τηg φυλετικηg μfη-
σηζ συντηρεiται oε μεγdλεg γιoρτ69 τηg αρ1αiαg
Aθηναg, 6πωq τα <0o1oφ6ρια) με την μεταμφi-
εση των δfo ν€ων oε γυναiκεg να πρoηγofνται
τηq πoμπηg.

o δεriτεροq dξoναq ξεκινd, απ6 την καθι6ρωο'η

ανδρικιbν θεoτητων που εκτoπiζoυν τιq γυναικεi-
εg θε6τητεq. H αλλαγη αυτη τηq θρηoκευτικηg
συμπεριφoρ6q των αρ1αtcυν εμφανiζεται κατ6
την περioδo πoυ τo μητριαρ1ικ6 oιioτημα υπo-

1ωρεi και τη θ6oη τoυ παiρνει τo πατριαρ1ικ6 of-
στημα. Στην περiοδo αυτη παραγκωνiζεται η γυ-
r,αiκα και απoμoνcbνεται απ6 την κoινωνικη ζωη.
Αυτ6 61ει ιο'ζ απoτ6λεσμα να 1doει oταδιακd τα
ιεμ_lα.τικα αΞιci.lμα.τα πoυ εi1ε oτην θρηoκευτικη



ζωη και oταδιακd να τα πρooεταιρiζεται ο

6νδραq(38). 'oμωζ oι γυναικεiεg λατρεiεg
καt τα μυoτηρια παρ6μειvαν και oι αρ1αTκoi
τι1πoι διατηρηθηκαν, μ6νο πoυ τcilρα τελο6-
νται απ6 τoυg dνδρεζ με γυναικεiα ροri1α.
oι dνδρεq για να διειoδriooυν και να τoυζ
επιτpαπεi να λdβoυν μ6ρoζ oτα μυoτηρια
και στιζ θρηoκευτικθq γιoρτθg, πoυ ηταν
απoκλειoτικd των γυναικcbν, 6πρεπε να
61ουν γυναικεiα ενδυμαoiα(39), να μετα-
μoρφωθοιiν oε γυναiκεq.'Eτoι παρατηρoιi-

με, σε πoλλ6q λατρευτικ6q παραoτdoειζ πoυ

προ6ρ1ονται απ6 την μητριαρ1iα, πωζ o κo-

ρυφαiog εiναι dνδραζ με γυναικεiα ενδυμα-
oiα. Aφof o Θε6q Δι6νυoοq, αντικατ6oτηoε
την <Mεγ6λη Mητ6ρα)), στιζ ιερoυργiεg τον
υποδfεται dνδραg ντυμ6νοq γυναiκα και oι
oυμμετ61οντεζ στoυζ κcbμoυq των Mεγdλων Διo-
vυοiων φοροr5ν γυναικεiα ρofxα(4Ο).

o τρiτog dξοναq 61ει να κd,νει με δοξαoiεq και
αντιληψειq o1ετικd με τιζ γυναiκεq, oι oπoiεg δι-
αμoρφrilθηκαν απ6 τα πρcbιμα κι6λαq 1ρ6νια. oι
αντιληψειg αυτ6q ταυτiζoυν τιg γυναiκεζ με την

γoνιμ6τητα οε oημεio να λατρεriονται oι γυναi-
κεζ σαν μαγικd 6ντα(41). Mε την ανdπτυξη τηq

λατρεiαg τηg γονιμ6τηταζ η γυναiκα βρioκεται
oτο επiκεντρo αυτηq τηq λατρεiαq. Η γυναi-
κα διαμoρφιilνει τo τελετoυργικ6 υπ6βαθρo τηζ
λατρεiαq, επειδη αυτη εiναι πoυ τεκνoπoιεi και
επειδη αυτη εiναι η πρcilτη πoυ καλλι6ργησε τη

γη. H λατρεiα τηζ, ωζ oriμβολo, απoτυπιbθηκε σε
αναρiθ μητα γυναικεiα ειδcbλια που oυμβoλiζoυν
την γονιμ6τητα και κυρiωq oε 6θιμα γoνιμ6τηταq
που εi1αν αγρoτικη προ6λευoη.'Eτoι διαμoρφcil-

θηκε η γυναικεiα μoρφη τηq γονιμ6τηταζ Kαι η
αντiληψη 6τι μ6νο oι γυναiκεg f1ουν αυτη τη

δriναμη .

oι dντρεg φορcbvταq γυναικεiα ροri1α στιζ τε-
λετoυργiεq διατηροliν την μoρφη τηg γυναiκαq
Kαι συγκεκριμ6να τηq Nιiφηq, ωg or1μβoλο τηq

γoνιμ6τηταq, επειδη υπηρ1ε η αντiληψη 6τι φο-

ρc(lνταq τα ενδriματα κd,ποιου 6λλου ταυτiζεται
αυτ69 πoυ τα φoρd, με αυτ6 πoυ εiναι ο dλλοq,
επoμ6νω9 απoκτd τη διiναμη και τιζ ιδι6τητεq
του. H oυγκριτικη θρηoκειoλoγiα δiνει τιg δικ69

τηζ ερμηνεiεq, ξεκινιilνταq απ6 την παρατηρηoη

με oειληνo{E xαι μαινιiδεg

6τι 6λoι οι θεoi τηq γονιμ6τητα9 εiναι <διγενεiq>'

Mε αυτ6 τoν τρ6πo εκφρdζoυν - με βιολογικοriq
6ρου9 - τη oυνιiπαρξη των αντιθ6των, των κo-
oμoλoγικrilν αξιωμdτων (δηλαδη αρoενικ6 - θη-

λυκ6) στουζ κ6λπουq τηg θε6τητα9 . Eπoμ6νωg η
θε6τητα εiναι η υπ6ρτατη oντ6τητα, η απ6λυτη
ιoxrig, 6πω9 και να εκδηλωΘεi(2).

H ενδυμαoiα τηq Nfφηq oτα δριbμενα εiναι
πoικιλ6μoρφη. Στον <Kαλ6γερo)), στo Kωoτi,

φoρd την τοπικη νυφιd,τικη ενδυμαoiα(43). oι
<Nυφdδεq>> oτη Σκr1ρo φορο6ν παλι6q νυφιd,τι-

κεq ενδυμαoiεg των οικoγενειιbν τουq(44). Στουg

<< Ζεitrιπ6κηδεq> τηg Σfρoυ oι νδφεq ... φiροιloι
oανδαλια καΙ περlκνημfδαq λευκαζ και χρυσoπι'
κ[λτoυq, εoθητα λευκην' απο[κιλτον ταδτην, εκτ69

μoνoν oτηθουq επ[ τoυ oπo[oυ φ6ρoυoι δilο η τρεiq

oειραq φλουρ[οlν απ6 τηq κεφαληq εξαρτδoι μα-
κρδν π6πλον λευκδν η αλλoυ τιν69 yρcbματog ( υπ6-

ρυθρον, υπoκδανον)' επ[ τηq κoρυφηq τoυ οπofoυ

ε[ναι επικεκoλλημ6νoq oτtφανoq εξ ανθiων τε-

yνητcbν λευκcbν, επ[ τoυ πbπλoυ δε ακριβcbq πρo

του trιετcbπου ε[ναι επερραμμtνη oεlρα φλωρ[ων.
Προg δε τοιiτoιq φ6ρουoι δ6oμαq ανθ6ο'lν φυoικcbν
ειq ταg yε[ραg' αfτινεg κοoμοδνται δια βραyιoλfων
yρυocilν(45). Στoν <Καλ6γερο)), στη Mελiκη, η
Nfφη φορ6 την παραδοoιακη φορεoιd,(46) και,

φυoικd, δεν τηg λεiπoυν τα νυφιd,τικα oιiμβoλα
πoυ εiναι o π6πλoq και τα dνθη.

Eν κατακλεiδι: H Nfφη, ωg μικρη θε6τητα
τηg φfoηq, ωg ofμβoλo τηζ βλdoτηoηg και τηζ
αναγ6wηοηζ, ωζ μυητικ6 oriμβολo κoινωνικηg
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ενταξηg κα1 ωζ oriμβολο του γdμου και τηζ συ-
ν6μoηg τηζ ζωηζ, πρωταγωνιoτεi oε 6λα τα λα-
τρευτικd, δρcilμενα και διατρ6χει την παρdδοoη
και τoυζ τ6πουq τηq ελληνικηq γηg απ' 6κρη o'
6κρη και μθχρι τιg μ6ρεq μαζ, ενταγμ€νη κdθε

φορd με τρ6πo,6ξυπνα, μαγικ6 oτo παρ6ν τηq
επoγ\c', oτoλιoμ6νη , πaντα και παvτοrl, με dνθη
και π6πλα πoυ oθρνoυν το παρελθ6ν 61ι μ6νo oτο
παρ6ν, αλλd και oτα μθλλoνταvα oυμβοfν...
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45 Ι. Σιδ6ρη < Oι ΖεΙμπεκ > Λαoγραφiα. Δελτioν
λαoγραφικηq εταιρεiαg ετog 1912 τoμ. Δ 562
+ο Λ. Δρανδdκηq < To 6θιμo τoυ Καλoγ6ρoυ oτo 1ωρι6
Mελiκη τoυ ]ιΙ. Ημαθiαg > Γ Συμπ6oιο λαoγραφiαq του

βo ρειoελλαδικori y-ιb ρoυ o ε) ".23 ]



H Avτfoταoη. . .Tηζ αρXαloλoγlKηζ σKαπαvηζ
του ΓιιΙlργoυ Mιiλλιου

Aρ1αιολ6γου

Στι925 του No6μβρη κορυφcbθηκαν oι επετεια- κατd τ6πoυq <Eπιτροπ6g Απ6κρυΨηζ Kαι Αoφd-

κfq εκδηλωσειζ για την δρ6oη τηq Εθνικηg Αντi- λιoηq των Aρ1αiων)) πoυ oυντoνiζονταν απ6 τον

στασηg κατd την διdρκεια τηg τριπληg κατo1ηq γραμματ6α τηq Aρ1αιoλογικηg Ε,ταιρεiαg, καθη-

τηg xcbραq μαζ τα Ετη |941 |944. Κoντ6 oτα γητη Γ. 0ικoν6μο. Πρdγματι, απ6 τoν Nο6μβρη

6νoπλα τμηματα, πoυ αναπτtixθηκαν κυρiωq oτα τoυ 1940 ωζτιgπαραμoν69τηζγερμανικηgκατd_

βoυν6 τηq Eλλdδαζ και σε oριoμ6νεq μεγd,λεq π6- ληψηq τηq Αθηναq 1ιλιdδεg 6ργα αρ1αiαg τ€1νηq

λειg, oυντd1θηκε πληθοg ανιilνυμων πoλιτιbν που εγκιβωτioτηκαν, oυoκευdoτηκαν καταλληλωq

βoηθο6oαν με την παρο1η υλικιilν και εφοδiων, και απoκριiφτηκαν oε ειδικd κατασκευαομ6να

την απ6κρυψη και φυγdδευoη ξ6νων oτρατιωτιbν oρriγματα μ6oα oτα iδια τα μουoεiα η oτον πε-

και ντ6πιων ανταρτcilν η .ην παρo1η πληροφoρι- ριβdλλoντα 1cbρo. oλα τα μεγdλα μουoεiα τηq

cΙlν. Το μεγαλδτερo μ6ρoζ πdντωq τoυ ελληνικof χcbραζ εixαν αδειdoει εντελcbq. Hρωικη θα 1α-

λαori oυν6xισt, β' 6λε9 τιg oτερηoειg και τιq δυ- ρακτηρiζαμε την προσπd,θεια €γκαιρηq (ταφηζ)

o1dρειεg, τη ζωη τoυ στιζ πρoηγοriμενεg
τηg κατο1ηg εργαoiεg τoυ. Δεν μποροli-
σαν να εiναι και 6λoι ηρωεq! Ωoτ6οo,
ακ6μη και μεταξf αυτιbν πoλλοt ηταν οι
πολiτεq πoυ με διd,φoρουq τρ6πoυq 6ρθω-
σαν τo ανdoτημd τoυζ στιζ απαιτηοειq
των κατακτητcbν, κατθβηκαν oε απεργiεq
και διαδηλιboειq, αρνηθηκαν την εκτ6-

λεοη των διαταγων. Στιq oυντεταγμ6νεq
δυνdμειg του ελληνικοri κρdτoυg πoυ λει-
τοfργηoαν παρdλληλα με την κατo1ικη
παρoυoiα 6λα αυτd τα 1ρ6νια εντdooo-
νται τo επιστημονικ6 δυναμικ6, οι εργα-
τοτεxνiτεg και oι φ6λακε9 τηq Αρ1αιoλo-

γικηg Yπηρεoiαg. Στ61οq τoυg παρfμενε

η διαοωoη τηq πoλιτιoμικηζ κληρoνoμιdg
και η oυν6χιση τoυ αρ1αιoλογικof θργου

παρd τιq δυoμενεig περιoτdoειg οτιg oποi-
εg περιηλθαν.

Mετ& την κηρυξη του EλληνoTταλικof
Πολf μoυ τον oκτcbβρη τoυ 1940 η Aρ1αι
oλογικη Yπηρεoiα, λαμβ&νονταq 6γκαιρα
τα μηνr1ματα τoυ μετcbπου, πρo6βη oτην
διdλυοη των μουoεiων και τηv απ6κρυψη
των αρχαιοτητων πoυ φυλdoσoνταν σ'
αυτ6. Στην απ6φαoη αυτην oυνετ6λεoε
ο κiνδυνoq αερoπoρικcbν βoμβαρδιoμcilν
καθωq και η αναμονη ηq γερμανικηq επi
θεoηg απ6 βορρd. Tο 6ργo αν6λαβαν οι

Απo την πρoετoιμαo(α απιixρυι|ηg του αγd'λpιατog τoυ

Πooειδι6γα τηg M{λoυ



τα αρχαiα τoυζ Kαι oι 6φoρoι και oι επιμελητ6ζ
των αρχαιoτητων διοικοtioαν dδεια μoυoεiα η
1cbρουg, για τoυζ oπoioυg oι αποφdoειg τουg εiτε
περvoιioαν απ6 τoν iΧεγyo και την 6γκριoη τoυ
ε1θροιi εiτε ακυρcbνoνταν.

Στoυg κ6λπoυ9 των κατo1ικcilν δυνdμεων
διαμoρφcilθηκαν τρειζ πρακτικ69 ωζ πρoζ την
αντιμετcbπιση τoυ αρxαιολoγικof πλofτoυ τηζ
Eλλdδαg' H πρcbτη, η 1ειρ6τερη, πρo6βλεπε την
συστηματικη καταoτρoφη και τov εξευτελιoμ6
τωv αρ1αiων μνημεiων. H δε6τερη διακριν6ταν
για την πληρη αδιαφoρiα και 6λλειψη oεβαoμοιi
πρoζ τα κειμηλια τηg πoλιτιoμικηζ μαg κληρονo-
μιdg, μια οτdoη που oημαινε oυ1νd και κλοπ69 η
καταστρoφ6q των μνημεiων. H τρiτη, τ6λo9, oτ6-

χευε στην απoκλειoτικη δια1εiριση τηζ αρχαιo-
λoγικηg μαg κληρoνομιdg απ6 τoυq κατακτητ6q
καt την ανdδειξη τηζ για δικoriq τoυζ, πρoπαγαν-
διoτικoι1g oκoπofq.

Πιo oυγκεκριμ€να, οι Bor1λγαροι πρo6βηoαν
σε μια συστηματικη διαρπαγη και καταoτρoφη
κειμηλiων τηg ελληνικηg ιoτορiαζ στιζ περιo169
τηg ευθriνηζ τoυζ. Στηv καλr1τερη περiπτωoη επ6-
δειξαν πληρη 6λλειψη oεβαoμοf πρoζ την ελληνι
κη πoλιτιoμικη κληρoνoμιd. Σε κdθε περiπτωoη
π6ντωq κινοriνταν μ€oα oτο πλαioιo τηζ στρατη-

γικηζ αφελληνιoμoιi των περιo1ιilν τηg Aνατoλι-
κηg Mακεδoνiαq και Θρdκηg πoυ εi1αν υπ6 τη
διοiκηoη τoυg. Xαρακτηριoτικη εiναι η διαρπαγη

o Koιiρog τoυ Σoυγ(oυ 6τoιμοg για να ταφε(

των εκθεμdτων των oυλλoγιilν τoυ Eθνικοf Αρ-
1αιoλογικori Moυoεioυ, επικεφαληg .ηg οπoiαq
τ6θηκε o Διευθυντηg τoυ Moυoεioυ Xρηoτog
Kαρofζoq με την αμ€ριoτη oυμπαρdoταση τηζ
oυζfγoυ του, επioηg αρ1αιολ6γου, Σ6μνηζ Kα-
ροriζoυ:

Aμ6oωq foτερ' απ6 τo πρωi εκεi-
νo τηζ 28η; oκτωβρioυ, 6ταν oι σει-

ρηνεζ ανηγγειλαν την 6κρηξη τoυ;
πoλθμου, dρxιoε τo κατ6βαoμα απ6l
τιq βdoειq, το ξερiζωμα απ6 τoυq
τοi1oυg, αργ6τερα και τo θdψιμo
των θηoαυριilν του Moυoεioυ. Θα
μεiνει αξθ1αoτη, o'6oουq τηv 6ζη-
σαν, η oυγκλονιoτικη θ6α τoυ εσω-
τερικoil τoυ Moυoεioυ, το πληθοg
εκεiγο των αιθoυoιilν πoυ 6μειναν
6ρημεζ, dδειεg απ6 τo oεπτ6 τουg
περιεx6μενo.

'Ετoι, μετd την oυνθηκoλ6γηoη
τη-c κυβ6ρνησηζ Tσoλακογλoυ. <oι
'Ε7')'ηr,ε'c 

βρεθηκαν ξαφι'ικα 1ιυρi'c

1'

Mdoci οε oρf.1ματα πoυ ol,'επd'ξο\,τα\, ιιε iιμμο z'αι oπλιoμ6νo
οlr.ι'oιjδειια. τcιρdμεr,cιr, τcι. cl'ρy'cι(α τoι' Εθr,ιz.oυ Moιοεioυ οlc τo 1946.



ολ6κληρη9 τηζ αρχαιoλoγι- γryΦ*

κηq oυλλoγηq τηg Kομοτη- '.',,..]

νηq και η καταστρoφη μαρ- ,;' ;,,1

μ6ρινοlν αρ1ιτεκτονικcbν 
]

μελcbν του Αρoινοεioυ τηg

Σαμoθρ6κηq, πρoκειμ6νου
να χρησιμοποιηθο6ν oτην
καταοκευη λουτριbνα! !

Αντiθετα. oι ιταλικεg ffi
oτρατιωτικεq δυvdμειg ffi
oτην πλειoν6τητd, τουg δεν

αoxoληθηκαν ιδιαiτερα με
τιq ελληνικ6q αρ1αι6τητεq.

φ6q αρ1αιoλογικcbν μνη- 
Λι'iΛιιιι"!ν""": 

_-;:- ";;'^;:;:;;'-'Ξ \ - '-l

μεiων, 6ταν εκτελotioαν διdφoρα ο1υρωματικα Υ|!?";ΥΨ::1γ:"::,::γ:'"::j"j,1'"1' ji;
6ργα και dλλεg πoλεμικ69 πρoπαρασκrud5.'E.o,, :.1'"-l.::"ουσαν 

oτι ειχαν τo αναφαιρετo και

τo Mουoεio τηζ Ακρ6ποληq ,ix. μr.o.i;^;';; T::}::''"u 
δικαiωμα να δια1ειριοτοtiν' να

1ιbρο oτρατωνιoμοf o βρdxοq .ηζ Α;;';""'λ; ffi#yil;;: 
"ΨiTπ:i,ξJJJ 

ff::ffiγ:ii
oτo oυvoλο του 1ρηoiμευε ωζ βαoη τηc αvτιαε- *'o.*'.* 

.^:^''-__ '::.-::.-- '.--. 
! '

ρoπoρικηg αμυναq, ενιil oι Ιταλoi ".r..λl.i'εr' 1 :li':*' τηq κατοxηg διεξηγαγαν αναoκαφεq

δioταζαν να oπαζουν τα μdρμooo, 
'r,o'lo 

iio- oε oλη 
-τnν 

επικρ6τεια. oι ελληνικ6q αρx6q, κυρ,-

κτηooυν oουβενiρ απ6 την παραμoνη .";;;; ωζ oι τoπικoi επιμελητ69 αρ1αιοτητων και φfλα-

Yπηρ1ε dλλωoτε μια ειδι- ,ll

κη πολιτικη υπηρεoiα πρo- w:i:::*x
στασιαζ των μvημειωV. πoυ ξ.*
6μω9 υπoλειτoυργοfoε στη ]::.;r]]*x;;

παντωq Ιταλοi oτρατιcbτεg ".':.l.l:',,,,:1l,::111,:::il.l .' lll|::]:]]]]i]ai].:]],.i*]]]:aiii|,i*]]sa.ξ]t]Φ

πρo6βηoαν σε καταστρo- Σαxoι αμιμoυ για τηγ πρoφι1λαξη των παραθιiρ(,Jγ τoυ υπoγε(ου τoυ Eθγιxoιi

.^Α^ ^.^^.^,'-^1 ^^,'...1-., , :,_ Aρ1αιoλo'1ιxoιi Moυοε(oυ απ6 τoυg βoμβαρδιoμoι1q (19a1)

Aθηνα! Δεν 6λειψαν β6-

βαια και περιπτιboειq κλo-
πηq αρ1αιoτητων, ειδικd, oε
πιo απoμακρυoμθνεg περι-
o16q. Στην Καoτoριd, για
παραδειγμα εξαφανioτηκε

μεγdλo μfρoζ των εικ6νων
τηζ τoπικη6 βυζαντινηq
oυλλoγηq. Για την κλοπη
κατηγoρηθηκαν βαoικd οι
στρατιωτικoi τηq μεραρxi-
αq Giulia πoυ θδρευε oτην

ρiπτωoη των Γερμανιilν. 1i

Eθνιxo{ Moυoε[oυ
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κεζ των αρχαιoλoγικcilv 1ιilρων, προoπαθofoαν

μd,ταια να περιoρiσoυν στo ελd1ιoτo τιg ζημιθq
μιαg αδιαv6ητηζ <αρ1αιoλoγικηζ)) αυθαιρεoiαg.
Σ' αυτ69 τιq αντιδρd,σειζ η Γερμανικη Στρατιωτι-
κη Yπηρεoiα Πρooταoiαq Mνημεiων θα απαντη-
σει με εκβιαoμofq, απειλ69, προπηλακιoμorig,
oυλληψειg και ξυλoδαρμofζ. Συ1νd πdλι, Γερ-

μανoi αξιωματoιi1οι απαιτoιiσαν την επαν6κθεoη
των θαμμ6νων αρχαιoτητων, μια απαiτηoη 6μω9
πoυ βρηκε αντiθετoυq τ6oo τoυq 6λληνε9 αρχαι-
ολ6γου9 6oo (πρog τιμην τηg) και την κατο1ικη
ελληνικη κυβ6ρνηoη. o πρoToτd,μενoζ τηq Διεf-
θυνoηq Ιoτορικcbν Mνημεiων και Aρ1αιoλογiαg
oτην Mακεδoνiα oτα 1ρ6νια τηq κατo1ηζ X. Ι.

Mακαρ6ναq αναφ6ρει, 6μ xcυρiq ενo1ληoη, 6τι o

διακεκριμ6νο9 αρ1αιoλ6γog και αξιιυματικ6q των
Nαζi Dr. H. Vοn Schδnebeck:

ηξ[ωoε παρ' εμoδ trιε α.πεl)l7τικδι' τρoποι' να

)'[νη η εκταφη το'lν α'ρ7α.[c'lι'τoυ -\[ουoε[oυ (Θεo-
od"ον[κηq) κσ'ι η επα'ι'iκθεoι; cLυτcbι' ηci.ρlι' τcιlι'
Γερ1ια.ι'cbι' oτρcl'τιc'-lτcbι'. -\ Ιετ(L κctτl7','ορl7,ιlα.τlκlj
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μoυ αρνηoιν οδτog απηυθδνθη ειζ τo Υπουρyε{-

oν Παιδεlαq με εξ[oου απειλητικην διαθεoιν. Εν
τoδτοιg τo Υπουρyεlον με επαινετ6ν oθtνog αντε-
ταyθη ειζ την α'ξ[ωolν εκεiνην.

Xαρακτηριoτικη τηg γερμανικηg διdθεoηq
οικειoποiηoηζ τηζ αρ1αiαg ελληνικηq κληρο-
νoμιdg υπηρξε η ανεriρεoη γυναικεioυ αγdλ-

ματoζ κoντd οτo Ωδεto τηg PωμαTκηg ξορdg
oτην Θεooαλονiκη και η ακ6λoυθη μεταφoρd
τoυ στη Bι€wη. Mετd τη λiξη του πoλ6μου τo
oημαντικ6 αυτ6 γλυπτ6 εντoπioτηκε oτο αλα-
τωρυ1εio Bad Ausse κoντd, oτo Salzburg! Αλλd
και στην γειτονικη μαq Bfρoια η oυμπεριφoρd
των Γερμανιbν oτρατιωτcΙlν δεν ηταν και πoλf
καλιiτερη. Eπ6ταξαv τoν xιbρo του μoυoεiου,
πoυ oτεγαζ6ταν τ6τε οτην Παλιd Mητρ6πoλη,
προκειμ6νoυ να τoν χρησιμoπoιηooυν ωg oτd-

βλo' Πρoηγουμθνωg β6βαια φρ6ντιoαν να απαλ-
λαγoriν απ6 τιg <ενo1λητικ6q> αρ1αι6τητεζ, oι
oπoiεg <ε -(εβληθηoαν και κατα α '(ιοθρηνητοlg
βαναυoον τρ6πoν εκαλδφθηoαν δι' απoρριμtrια-
των και τηg κ6πρoυ των ζcΙlων...>υ

Eντofτoιg, παρ'6λε9 τιg δυo1dρειεζ τηζ Kα_

τoχηζ τo επιστημoνικ6 αρ1αιoλογικ6 6ργο δεrl

6παυoε, oι επιμελητ69 αρxαιοτητων θoπευδαν
oε κdθε ν€α θ6oη πoυ ερ16ταν στo φωζ εiτε τυ-

Ι917. ι1iιr,oδo: στo φ(l'):. Το μιz"ρd ι1γαλμα τηg Aθηνι1g
zc''ΘιilΞ β',,cιiι'ε ι cιτci τo ill^,d"δι τη< Axρdπoληg, 6πoυ

q ,,i., ιασυτ, ιι' ρτi rl 7ο6j1,1ιι.

Συoxευαoiα τoυ αγι1,λματog τηg Αφρoδ(τηg τoυ Πd,να xαι
τoυ -Eρωτα



1αiωg εiτε λ6γω των αυθαιρ6των αναoκαφικcbν
εργαoιcbν κατo1ικcbν αρ1αιολ6γων. 'Eτoι, ο X.
Mακαρ6ναg βρ€θηκε την dνoιξη τoυ Ι942 <<..'

παρα τo ycυρfoν Λευκαδια, κε[μενον ειg απ6oταoιν
π bντ ε π ε ρ [π o υ y ι λι o ρι iτ ρ rον β ο ρ ε ι o αν ατ o λlκcb g τη q

Nαοδooηg .... (δπου) εytνετο yνωoτ6g τυyρlcοg και
ανεoκαφη (τον Σεπτ6μβρη τoυ [διου 6του9) αξιο-
λoycbτατοq <μclκεδονικ6q> ταφοg ελληνιoτlκcilν
yρδνων..>ι Πρ6κειται για τoν εξαιρετικ0 διατηρη-

μfνο oτo εoωτερικ6 του τd,φo του Λι1oωνoζ και
Kαλλικλ6oυζ, τη oωτηρiα τoυ οποioυ xρωoτ&με
oτιg d,oκvεg προoπd,θειεζ τoυ φωτιoμθνου αυτo6

αρ1αιολ6γoυ.

H αντioταoη λοι-
π6ν κατd τηq ξθνηg
κατο1ηq 6λαβε και
πολιτιoτικ6q δια-
oτdoειq. o ελλη-
νικ6q λα6q 6φειλε
vα μην απoκoπεi
απ6 τιq ρiζεq τηg

πολιτιoμικηg κλη-

ρoνομι&q του. Tα
ελληνικ0 μνημεiα
tπpεπε να πρoστα-
τευτotiν απ6 τουq
καταoτροφεiq και
6ρπαγεq, καθcbq κα.ι

απ6 τoυq επiδοξουq
oφετεριoτ6g τηq αi-

γληq τoυg. Πρωτo-

π6ρoι oτην αντioταoη αυτη oτdθηκαv oι 6λληνεq

υπdλληλoι τηζ αρχαιoλoγικηg υπηρεoiαg, πoυ σε

1αλεποriq καιρorig δεν δioταoαν να διαφυλdξoυν
τα κειμηλια τoυ ιστoριKori μαg παρελθ6ντoζ και
να oυνε1ioουv, 6oο ηταν αυτ6 δυνατ6ν, την αρ-

xαιoλoγικη 6ρευνα'
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NIKoY ΣΠAPTΣH

ΠAPAΔoΣIAKH MoYΣIKH KAl TPAΓoYΔIA
ΣTH NAoYΣA

Eκεiνη τη 1ρoνιd, τo Λdππειo Λι1κειo fκανε τη

μεγdλη του εκδρoμη oτη Στρdvτζα. Kdθε τ&ξη
6πιαoε 6να μ6ρo9 για να yαρεΙ τη μ6ρα. oι μι-
κρoi κοντd στoυζ καθηγητ6q, οι μεγdλoι ξ6μo-
κρα. Kdπoια cΙlρα, εiδαμε να ανεβαiνει oτο xcbρο
πoυ ημαoταν, oε πoμπη παραδooιακor1 γdμoυ, με
κανoνικι1 6ργαvα η τdξη τoυ Niκoυ. Tο τoοriρμo
υπoδ61τηκε τη γαμηλια πoμπη με ενθoυoιαoμ6.
Πρωτooτ6τη9 φυoικd o Niκoq. Toν τραβorioε η
Παρdδooη απ6 νθo: Tα αvτθτια, οι oιακdδεg, τα
τραγoιiδια.

Eixε 6μω9 και μ1α dλλη αγ&πη o Niκog: Tη
δενδροκομiα που αι1μαλιilτιoε τo ενδιαφ6ρoν
τoυ για 1ρ6νια. Σπoιiδαoε γεωπoνiα και μαq 6δω-
oε απ6 τη θ6oη τof επιμελητη δενδρoκoμiαg oτo
A.Π.Θ. και στη oυν6xεια ωg εκλεγμ6νoq καθηγη-
τηq TEΙ πολλd επιστημoνικd γεωπoνικd βιβλiα
μ61ρι που oυνταξιoδoτηθηκε, αλλd και μετd,
θωq τo 2004. Στιg αξι-
6λογε9 επιoτημονικ€g
εργαoiεq περιλαμβd-
Voνται και τρiα αυτo-
τελη εικoνoγραφημ6να
oιilματα οημειιboεωv
oxετικd με την Δενδρo-
κoμiα, την Ανθoκομiα
και τηv Eλαιoκομiα' H
πριilτη αyaπη 6μω9 δεν
ληoμoνι6ται.

o 1ι{iκοg εμφανi-

ζεται πoλf vωρig με
τoυg Σιακdδεq του oτη
<Φιυνη τηg l'Jαοr5oηq>.

Για πριilτη φορα πρo_

βa).) "ετυ.ι,tιε α-Ξιιiloει:
αzυδo711: 11 ι'τοτιoi.α-

:'b&-.

o οι,',,',,qlcιι1 εcι: τιlι, βι|1).ioι, oτcι δεΞιι'ι ιιε τι)ι1: $1rρ gισηγητdζ
\Ι. Bcιi.οcιιι[δi1 ;,.ιιι Τ. \1τciιτoη.

EΙΣΗΓΗΣΗ: Mανιilλη Bαλσαμiδη

λιd, καταγρdφoνται oυvηθειεq, περιγρdφονται
νooτρoπiεg, παθηματα Kαι ταυτoχρ6νω9 6ρ1oνται
στo φωζ φρdoειg και λ6ξει9 εν69 γλωooαρioυ
αξιολογ6τατoυ. Απ6 τo 2004 o Niκog Σπ0ρτoηg
μαg δiνει για τ6ooερα oυναπτd, 6τη τ6ooερα βι-
βλiα του, 6να κdθε xρ6νo. Tα Aντ6τμα τηg Nd-
oυσαζ, τουg Νιαoυoτιανotig Σιακdδεg, Tα Ιαvdφ-
κια - επαγγ6λματα και τo 2007 τo Παρoιμiεg και
γvωμικd.

Σημερα €xoυμε τη 1αρd να κρατdμε oτα 1€ρια
μαζ τo τελευταio π6νημd τoυ' τo βιβλio (ΠΑPA-
ΔoΣΙΑΚH MOYΣΙKH KAΙ TPΑΓOYΔΙA ΣTH
NΑOYΣAυ με 394 oελiδεq γεμdτεg με ν6τεq,
ποiηoη και ρυθμor1q. 'oλα τα μoυoικd κoμμdτια
πoυ ακotioτηl(αν oτη 1ι{doυoα, 6λα τα τραγofδια,
6λων των επo1cilν, απ6 τo 1αλαoμ6 τηg Nιdoυoταg
μ61ρι και τιg μ6ρε9 μαg, αθροiστηκαν και τυπιil-
θηκαν, για να θυμor1νται oι παλιoi και να )rvωρi-
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σoυν oι καινofριoιτην αξiα εν69 πολιτιoμοf πoυ
oυνε1iζεται. K6ποg πολιiq. H ευ1αρioτηoη 6μω9

τηg εναo16ληoηg με αντικεiμενo αγαπητ6 αλα-

φραiνει τo β6ρoq. o Niκog θθλει να ξαναζr1oει,

ξαναζεi τα 1ρ6νια εκεiνα που, μ6oα oε μια πoλf
oκληρη πραγματικ6τητα, τo τραγο6δι ηταν μια
κdπoια δι6ξοδoq: Tραγοδδι ιoτορικ6, τηq αγd-
πηq, θρηνητικ6, τηq ξενιτιdg, τηq κλεφτoυριdg,
τραγoriδι για κd,θε κατdoταoη τηζ ζωηζ πoυ πt-

ραoε τotiτoq o τ6ποq. Αν 6ψαxvε κανεig να βρει τι
oυνδ6ει αυτ6 τα τραγoιiδια, δεν θα ηταν μακριd
απ6 την αληθεια, αν 6λεγε 6τι oυνεκτικ6q δεoμ6q
των τραγoυδιιilν εiναι τo βιωματικ6 oτοι1εiο του

oυγγραφ6α.

Η δικη μoυ πρoσφορ& oημερα θαηθελαναγi-
νει γ6φυρα για τo π6ραoμα στην καταν6ηoη τηq

πoικιλiαg και τηζ διαφορετικ6τηταg τηq μουοικηg
μελωδiαg, τηζ πoιητικηq ρυθμικηζ και των χo-

ρ ευτικc(lν πo δ ιΙlν τωv παρ αδο oιακcilν τ ρ αγου διc(lν

τηg Nd,oυoαq.'Eνα δεriτερο oημεio, oτo οπoiο θα

ηθελα να oταθrb, εiναι τα πρoβληματα τηζ ερ-

μηνεiαg των λεγ6μενων ιστoρικcΙlν τραγουδιcbν.

Yπd,ρxουν oτη oυλλoγη Nαουoαiικα τραγo6δια
πoυ εiναι η μπορεi να εiναι μoυοικη και oτi1og

δημιουργiα εν69 προοcbπου. Σαν παρdδειγμα θα

φ6ρω τo κ'Ενα Σαββατo βραδυ η Αλcbνια>>. Θα το

βρεiτε oτη oελiδα 261. Tονικ6q o ρυθμ6ζ στoν
oτiγo, oτη μουoικη και στoυζ 1oρευτικοliq π6δεq

δ6γει oε πλαioια δακτυλικοr5 επταμfτρoυ. Και επi
πλfoν αλλoτροπiα η γiiριoμα η μiξη ηχων. Πoιoq
εiναι ο oυνθ6τη9; Πo6 να τον βρoriμε. Πdντωg,
πρiπετνα ηταν dριοτοg γvιboτηq τηg Bυζαντινηq
Moυoικηg.

To ofνηθεg 6μω9 εiναιη πoικiλη πλoκη. Αλλου
εiναι η μoυoικη, 6λλoυ τα λ6για. Σ6νηθεq φαιν6-
μενo τα δdνεια. Aκ6μη δεν λεiπoυν και μακριν6q
ειoβoλ6q. Tα oτoι1εiα πoυ μελετdμε κινotiνται
επ6νω oε 6ναν ιoτ6 διαδρομcbν που oυνδ6ει τιq
Eλληνικ6g παροικiεg, 6πoυ και αν βρioκονται, σε
κ&θε γωνιd τηζ γηζ.

H κινητικ6τητα των oτoι1εiων τηq λαΤκηg δη-

μιoυργiαq δεν μποροιiσε να αφηοει αν6παφη τη

ντ6πια δημιουργiα.'E1ουμε ειoβoλ69 βιωματικηg
o1θoηg και ειoβολ69 ειδηoεoγραφικori 1αρακτη-
ρα. To ξεν6φερτο 6μω9 υπo1ρειbνεταινα περdοει
απ6 τα oτενd πλαioια τoυ απoδεκτοti, την τoπικη

φ6ρμα, και παθαiνει μερικη η και μεγdλη αλλοi-
ωση.

Παρdδειγμα απ6 το βιβλio του Niκoυ η <Pοi'-

δοποδ).α'y. Σελiδα 265. Κaτω oτη P6ιδο οτη
PοTδοπoδλα Toriρκουg αγ6πηoιν μια <Pωμνιο-
ποδλα>. To τραγoriδι περιγρdφει γεγoν6ζ πoυ

oυνεβη κdτω oτη P6δo. Mεταφ6ρει εiδηoη. Kαι
ταυτo1ρ6νω9 πρoβdλλει τo παραδειγμα τηq κ6-

ρηζ πρoζ μiμηoη: <Mdνα μoυ oφdζoμαι,Tοfρκo
δεv θθλω>. Περν6νε oτη Nd,oυoα oι oτi1οι του

τραγoυδιori και μdλιoτα αoυνηθιoτηq oτον τ6πo

μαq μετρικηq δoμηq.Δεν περνdει 6μωq η μoυoικη
του, δεν περνοliν oι χoρευτιKoi τoυ π6δεq. Eδci),

μoυσικoχoρευτικ& 61ουμε πατινd,δα και μd,λιoτα
τετρdμετρη η διπλη, fναν καθαρ6 επiτριτo. Φιλ-
τρdρεται τo τραγοriδι και παiρνει τη μoρφη ντ6-
πιου τραγoυδιori. Στα νηoιd και στη μικρ& Aoiα
η P6ιδo εiναι μπαλοg. Kαι εiναι πoλf ενδιαφ6ρον,
6τι ο xoρ6q αυτ6q εi1ε ooυξ6 oτη Ndoυoα και κα-
τd,φερε να μπει και στο κεντρικ6 τελετoυργικ6
δρcbμενo με τιq Mπoriλεg. Σαν πατινdδα, παρα-
τηρεi ο Niκοq, 1ορεfεται απ6 τιq Mπo6λεq oτo
Δημαρxεio, αφoti δοθεi η dδεια απ6 το Δημαρ1o,

μετd τoν ΖαΧιoτ6, με τo μαντiλι oτο 16ρι. Aκo-
λουθεi ο θοriριοq τoυ Ρηγα <<ωg π6τε παλικdρια>,

βιωματικη o6νδεoη, και οι Mποr5λεq βγdζoυν τιq

π6λε9.

Σ1ετικcbq με την δημιουργiα των λεγ6μενων
ιoτoρικιilν τραγουδιων και την πρoβληματικη
τουg νoμiζω 6τι το τραγοriδι <Mακρυνiτσα) πρo-
oφ6ρεται για επεξεργαoiα περιoo6τερο απ6 κdθε
dλλo. Eiναι, κατ' αρ1ην, Nαoυoαiικo τραγοr5δι;

Eiναι ειoβολη;
Στη N&ουoα 6λα τα θ6λoυμε εξ oλoκληρου

δικd μαg.'Eτoι το Mακρυνiτoα πoυ δεν υπ&ρ1ει
oτη Nd,oυoα, ωq 6νομα η τοπωνriμιo, θγινε Kρι-
νiτoα και τo τραγoriδι επιγρdφτηκε τηg Kρινιιbq,

με την προoθηκη, μd,λιoτα, 6τι η Kρινιιb ηταν η
κ6ρη τoυ Zαφειpaκη. Kαι πρooτ6θηκαν και 6λλα
θεατρικd,, και γρ&φτηκαν, 6πωq: Tον fναν μιλcb,
αμdν, εiναι νεκρ6q! Toν ftλλo μιλιb, πω, πω, τα
iδια!

ΛAΘoΣ! Και επειδη oυδεiq αναμd,ρτητoζ, αζ

μην εiναι τα λ6για μoυ πρoζ κακoφανισμ6 oυδε-

ν69!
o Niκοq αποκαθιoτ6 τo ορθ6 με τη Mακρυνi-

37



τσα τoυ oτη oελiδα 263.
κMαg πατηoαν, μαg yαλαoαν, μαζ πηραν τιg

yυναlκιq
<Mακρυν[τoα μoυ,
<καδμ6 πδyει η rcαρδ[τoα μου.
<'Ενα μηλο, αμαν κι αλλo μηλo, αμαν,
<βραδιαoε και πoδ θα με[νω.
o Niκοg μαg λ6ει 6τι πρ6κειταt περi τηg Mα-

κρυνiτoαq τoυ Πηλiου και αναφ6ρει 6τι τηg
iδιαq dπoψηq εiναι η αφεντιd μoυ και ο Θωμd,g
Γαβριηλiδηg. Tα πρdγματα εiναι απχa. To τρα-

γοriδι oτηρiζεται oε τραγor5δι τηq Mακρυviτoαg,
ευρriτερα γvωoτ6 oτoν Θεooαλικ6 κdμπο πoυ
τραγουδι€ται μ61ρι oημερα. Eiναι τραγofδι τηg

ξενιτιdg. Nοoτα\εi o ξενιτεμ6νoq τo 1ωρι6 τoυ,
τoν γεν6θλιο τ6πο, θυμdται τιg ομoρφι6ζ τoυ, την

ξακoυoτη βρ6oη με τo κρδο τηg νερ6.
Aκo6oτε την αρxη τηg πρcbτηg τoυ oτρoφηg:
<Nαπιω νερδ απ'τoυν Κακoυνα, απ6 την κρδα

βρδoη κλπ. και το yδριoμα:
<'Ενα μηλo, αμαν κι αλλo μηλo' αμαν,
<βραδιαoε Kαι πoυ θα με[νοl'
Σημειιbνω 6τι βριoκ6μαστε oτο Πηλιο, με τα

ονoμαoτd μηλα του. Eπioηq oτη Mακρυνiτoα,
6πoυ υπdρ1ει μι61ρι και oημερα η κρ6α βρr1oη τoυ
Kακουνd. Σημειcbνω, ακ6μη, 6τι εκεi, oτo Πηλιo,
oτη Mακρυνiτoα, λiγο πιo κd.τω, oτο Tρiκκερι,
βρηκαν ερεioματα τα υπoλεiμματα των υπερα-
oπιoτιbν τηq Ndουoαg μετd τo 1αλαoμ6 τηg. Eκεi
αναoυντdxθηκαν οι δυνd,μειζ των Nαoυoαiων
αγωνιoτιilν, εκεi o Γερo-Kαρατ6oog διoρiζεται
oτρατηγ6g Θετταλο-Mαγvηoiαg, εκεi κατ6φθα-
ναν πολλoi κατατρεγμ6νοι Nαoυoαioι και o1εδ6ν
κdθε μ6ρα τo oτρατ6πεδο εixε αφiξειg και κλd-
ματα. Tα πoρioματα επιτ6πια9 6ρευνα9 πoυ 6κα-
να εκεi, οτη Mακρυνiτoα, ν6ο9 κdπoτε, τα 61ω
δημooιεrioει στη <Φωνη τηg Ναofoηq>' Θα πα-
ρακαλorioα να αφηooυμε λiγο τη φαντασiα μαq
ελε6θερη για να μαg φ6ρει oτo Πηλιo. Πdoxα του
1823, εivαι τo επ6μενο €τoq του 1αλαoμor5 τηq
Ndoυoαg. Aλλοι xαiρoνται, ψηνoυν, γλεντotiν,
τραγουδofν και dλλoι εiναι βoυτηγμ6νoι oτην
πiκρα, θυμotiνται, μoιρoλογoriν και κλαiνε! Mαg
πd,τηoαν, μαg xdλαoαν. . .

Στo oημεio αυτ6 θα ηθελα vα διαβdoω δυo
κoμμdτια απ6 την παγκ6oμια λoγoτεxviα. Γραμ-
μdνα δυ6μιoι 1ιλιdδεq xρ6νια πioω, και πoυ τα
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μετ6φερα με ελεfθερη απ6δooη oε oriγ1ρονo
πoιητικ6 λ6γο. Eλπiζω να μην τα αδiκηoα πoλιi.

ΑΠo ToYΣ ΨΑΛMoYΣ TOYΔABΙΔ
H ΑΛΩΣH TΗΣ ΣΙΩN
BΑBYΛΩNΙAAΙXMAΛΩΣΙA
Ψα}"μ6977's
Πdτηoαν την π6λη
Exθρoi απειρdριθμoι

l ιμημεvoι vεκρoι
oι υπεραoπιoτ6q τηg,
Tων oρν6ων τρoφη.

Bεβηλωμwα τα ιερd!
Πoτdμι τo αiμα,
Πεταμ6να κoυφdρια
-Θηρiων βoρd.

l υναιKεζ. παιδια
Στoυg δρ6μoυ9, oτιg πλατεiεg,
Koρμιd dταφα
Kυκλcbνoυν την π6λη
Καl, "oυκ ην o θαπτων''|

Ιo κρ1μα ναχoυν
ooοι τo 1αλαoμ6 πρ6oταξαν,
Eκεiνoι πoυ φιbναζαν:
<Αφανioτε την π6λη
Ξεθεμελιιboτε, oργιiloτε την'
Kdνετ€ την 1ωρdφι>.

l loΛη τωv ovειρωv μαζ.
Tαπεινωθηκαμε,
Γiναμε ''ειq 6νuδog''
Xλεriη των ε1θρcilν μαg,
Tων γειτ6νων μαζ μυκτηριoμ69,
Tο dπαρτo κd,oτρο!
Πiκρα ανεiπωτη...

Ψαλμ69 135og τoυ Ιερεμiα

Στον Tiγρη κα1 τoν Eυφρdτη,
Στα πoτd,μια τηq Bαβυλcbναg,
Σερνdμενουζ μαζ 6φταοαν,
Aνθρcilπινα ρdκη
< ol αιlμαλωτ[oαντεg η lιαζ ))



>.,g oιoιouolg
Kρεμdoαμε τα 6ργανα
Kαι κλd,ψαμε
Στη θfμηoη oου,
Πατρiδα αγαπημ€νη!

Mαg πρo6τρεπαν
"oι απαyαy6ντεg ημαq''
Στα 16ρια να π&ρoυμε τα 6ργανα...
<Παiξτε κdτι, ψd,λτε 6ναν tiμνο, "Αoατε ημ[ν
εκ τoJν ωδδν Σιδν''>,
Mαq καλoriσαν o1διιilκτεq μα6
Nα ψd,λλoυμε...

Πιilq να ψdλλoυμε oε ξ6νη γη!
Αν oε ξε1doω, Πατρiδα μoυ,
Nα με ξεxdoει τo γt'pι μου τo δεξi,
Nα κoλληoει η γλιbooα μoυ
Στο λαρ6γγι μoυ,
"Εαν μη ooυ μνηoθδ''.

Θυμηooυ, Kriριε, των λεyδνταlν
"εκκενoδτε, εκκενοδτε 6ω9 τcυν θεμελ[οlν αυ-

τiq'' '

Mακdριoq, Bαβυλcilνα, εκεiνog πoυ θα "αντα-

ποδδoει το ανταπδδομα oου, δ ανταπ6δωκα9

ημ[ν''

Kd,τω απ6 6μοιε9 oυνθηκεg oι 6νθρωπoι εκ-

φρdζoνται με τoν iδιo τρ6πo'
Nα πρooθ6oω κdτι yια. παpαπt'ρα πρoβληματι-

ομ6; Πoια ox6oη υπdρ1ει ανdμεoα oτη Mακρυ-
νiτoα και στo τραγofδι (F{ KΑΤAΣTPOΦHAΠo
ToNAΛH>; oελiδα 28. Kαι ακ6μη, αναμεoα oτα
δυο πρoηγοriμενα και στo τραγofδι (ΑNAΘΙMA
ΣToYΣ AΙTΙOYΣ); (oελiδα 31).

Στο βιβλiο του Niκoυ υπd,ρ1oυν και dλλα τρα-

γor5δια πoυ πρoβληματiζoυν. Σαν παρ6δειγμα
θα φ6ρω τo τραγofδι <Ι4'4Σ XΑPΙΣΙN oY ΘΙoΣ
ΠΑΙΔΙΣ αρ.11,oελ.15.

H δηγηoη ξεκινdει με μtα εικ6να διαλ6γου,

βγαλμ6νη, θαρρεig, απ6 αρ1αiα τραγωδiα. Eπi
oκηνηg oι φiλεq τηg Γιαwoιloιναq, ωq xορ6g, ρω-
τd,νε τη Γιαwο6oινα <Παννoδoινα, τι καθιoι,
δεν βyαlνειζ στoυ oυρyιανι;>.

Kαι η Γιαwolioινα απαντα:

<Σαν τι κd"δ 6yου ιycb να oτουλιoτc[l' ν'αλλα-
ξoυ;

<Mαζ yαριoιν oυ θιog πιδ{ κι αυτδ ηταν ντιλ-

μπwτtρηq.
oι oυμβουλ6q προq τον νfo πηγαιναν oτoν

βρ6ντo.
<Κατoη Γρηyoρη, φρδνιμα, κdτoι ταπεινωμ6-

να'
δεν ε[νι ου περoινδq κιρδq' ικε{να τα ζαμανια
τcilρα του πiρι η Αρβανιτια, τoυ iyει oυ Λιαμ-

τoιoδμπεηg>.

o Γρηγ6ρηq πor5 να ηoυ1doει. <Mι την Toυρκια

κoυνoδoτιζιν' μι τoυζ Γlαννιτoαρα[oυgι. o oτi1oq

αυτ69 εiναι πρoβληματικ69 και θ6λει πρooo1η.
Πηγε μαζi η εναντioν τoυq; To ρημα κoυνoυoτiζω
fyετ piζα τη μεσαιωνικη λθξη κotiνα που oημαi-
νει κdνω ανορθ6δoξo π6λεμο.

Κdποιoq καταδiδει τον Γρηγ6ρη. Πλfoν τoν

ψdxvoυν.
<Nα κι ου Mπεκταoηq ποδρyιτι, Γρηyδρην πα-

λαyiζει>. H παλαι6τερη γραφη Mπεκ Τdοηq εiναι
λdθog. o Niκog απoκαθιoτd τo oρθ6.

Ψd1vει, βρioκει και oυλλαμβdνει τoν Γρηγ6ρη
o φανατικ69 Τoιiρκog αξιωματofχoq τoυ τdγμα-

τoζ των Mπεκταoηδων και τoν oδηγεi στην κρε-

μ6λα.
((και τoυν παfρνoυν π6ντι αμπρoυoτα και δξκα

αποδ π[oου '..

ψιλη λαλlτoα iβyαλιν, ψιλη δoου αμπoυρoil-

σινΣ'
Ζητaει να τoν περdοoυν απ6 τoν δρ6μο τoυ

oπιτιοtl τηζ φiηg τoυ Λ6νκουζ, στην οπoiα φω-
ν6ζει:

<Δεν βyα[νειq, oκδλα να μι δειg, πdνoυν να μι
κριμαooυνυ.

Nα ποtμε 6τι o Γρηγ6ρη9 πρoo1ωρηoε οτην
Tουρκι&, πηγε με τουg Γενιτoαραioυg, 6πω9 γρd-

φτηκε; Τ6τε πρtπει να απαντησoυμε οτο ερcilτη-

μα: τo απ6oπαoμα με τoν Mπεκταoη τι εiναι, δεν

εiναι Tουρκικ6;'E1ω την αποψη 6τι δεν μπoροr1-

με να <βαφτioουμε) τoν Γρηγ6ρη Γεwiτoαρo.
Δεν εiναι απλd λdθοq, εiναι κρiμα. o Γρηγ6ρη9

εiναι παλικd,ρι πoυ κdνει αντioταoη, κλ6φτηq,

απoφασ1σμ6νoq να πεθdνει για τα ιδανικd του'

Αλλα αυτd, oτην 6ρευνα oυμβαivουν.
Για παραπfρα διαφιilτιση τoυ προβληματοq
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τΕαρατt6LLτtω oε dλλα τραγοfδια τηg oυλλoγηg,
6πoυ υπdρ1oυν παρd,λληλεq καταoτd'oειg, 6πω9
oτο Tραγοriδι ο KΑTΣΙANTΩNΗΣ, oεχ. 44,
oτo ToY KΙTΣOY H MANA, oελ. 48 και στo
ΑNTΩNH MoY, TΙ ΣΚEΠTEΣΑΙ, TΙ BΑNEΙΣ
ME ToN NoY ΣoΙ oελ' 55.

κΣαν παg κατα τα Γιαννινα κι τoυζ παλnδq τoυq

κλt φτιq (Κα"τoιαντcbνη μου)
<Πtoτουg να" κdτooυν φρ6νιμα, να κατooιlν τlμη-

μ6να
<Δεν ε[νι ου περoιν69 κιρ6q, εκε[να τα ζαμανια'.
<Βyfκιν 6ναE ντιρβ6ναyαζ αυτoδg oυ Βιληyκ6yκαg
<Zηταει κιφαλια κλiφτlκα, νανει και ξακoυoμ6να
Στo dλλo τραγofδι:
κTbυν Κfτoου τουν επιd"oανι, πανoυν να τoυν Kρι-

μαooυν
<X[λιoι τoυν παν αποδ μπρουoτα κι δυο yιλιαδεg
π[ooυ
<Κι'δλουν ξουπ[ooυ πηyαινιν η μαδρη τoυ η μα-
νoδλα.

Aκoλουθεi διdλoγoq ανd,μεoα oτoν Kiτoo και
τη μdνα τoυ πoυ πoν6ει 6μ για τo θdνατo τoυ

γιori τηg, αλλd για την ατiμωoη, επειδη τoν γri-
μνωσαν απo τα dρματα τα ((πατρικoδoμ6να>.

o Kiτooq εξανioταται και oτρ€φεται με oργη
πρoζ τη μd,να του:
κMανα λωλη, μανα τρελη, μ(lνα -(εμυαλιoμ6νη>
κλπ.

Kαι πd,με oτο τρiτo τραγοfδι, oτo: Αντcbνη μoυ,
τι οκ6πτιoι.
κΠεντ6ξι Tζιανταρμαδιg κι iναq αoυβαρηq
<Πανoυν να μι κριμαooυν, δε βyα[νug να μι δειq!

<Tlooερα δεν μαg μiλλει, /ια την Παναyια
κΕltrιαoτι προυβαλμ6ν0ι yια την κριμαoταρια.

Mε την παρdθεoη των απoσπαoμdτων των
τραγoυδιcbν αυτιbν βλ6πoυμε κοινοr1q τ6πoυ9,
oτi1ουg ταυτ6oημουζ κα1 παλικdρια κλ6φτε9
πρoαπoφασιομ€νoυg. κΕiμαoτε προυβαλμ6νοι
yια την κριμαoταριιi>.

Γενικ6τερα θα πω 6τι τo Δημoτικ6 τραγoriδι
i:γεl'τι9 μητρεE τoυ. Kαι τον 6ρo μητρα θθλω να
τον πdρoυμε σαv τον 1c[lρο τηq γ6wηοηq εν69
τραγoυδιοri, αλλd Kαι σαν καλoδπι για τη δια-

μ6ρφωoη dλλων.

Αφηr,oντα'c τα 1στoρ1κα - ειη'oιoλoγικα πdμε
oτoι'oτi7o.

10

Mεγ&λo, διαxρoνικ6 κεφdλαιo o oτi1oq και η
δομη τoυ' Συλλαβdg, ρυθμoi.

Πηρα τα πρcΙlτα 24 τpαγoυδια απ6 τη oυλλo-

γη τoυ Niκου και μ6τρηoα τιg oυλλαβ6q τoυg. 15

τραγoriδια 61ουν 15 oυλλαβ69 και 9 τραγουδιcbν
oι oυλλαβθg πoικiλλoυν. 3 τραγoriδια θ1oυν 13,

2 tγoυν 1l και τα υπ6λoιπα 4: 10, |2, |4 και 16

oυλλαβ6q.
Mπαiνω oε λεπτoμ6ρειεζ, αλλd εiναι απαραiτη-

τεt για τoν χαρακτηριoμ6 τηζ φυσιoγvωμiαq των
Nαουoαiικων τρ αγουδιcbν. Παρατη ρη oα, λoιπ6ν,
6τι τα τραγοr1δια με τιζ δεκαπ6ντε oυλλαβ69 εi-
ναι, κατd' τo πλεioτoν, Nαoυoαiικα-Nαoυoαiικα,
εvcb τα 6λλα 9 εivαι ξ6να.

Δεν θα ηταν υπερβολη, αν λθγαμε, 6τι oτη Nd-
oυσα επιχωριdζει o 15oιiλλαβoq. Ιαμβικ69 αλλ&
και σε περιπτιiloειg Tρο1αiκ6g.

Kλεiνoνταq θα ηθελα να πω 6τι o Niκoq δεν δι-
εκδικεi για τo βιβλio του τiτλoυg που δεν τoυ ται-

ριdζoυν. Δεν 6κανε oυγκριτικη μελ6τη. Αν ξεκι-
νo6oε κdτι τ6τοιo, δεν θα τ6λειωνε, εκτιμcb, ποτ6.
'Eκανε oυλλογη. Kαι 6κανε πoh] καλd"E1oυμε
oε τotiτo τo καλαioθητο βιβλio 6,τι τραγoυδηθη-
κε στη N6ουoα για δυο αιι[lνεg. Kαι αυτ6 εivαι
dθλοg. To εκπληκτικ6τερο εivαι 6τι f1ουμε τρα-

γoriδια, με 6λα τα oτoι1εiα τουζ, μουσικη και λ6-

για πoυ oυν6δεψαν, oτo 1ρ6νο, την πoρεiα αυτoti
του λαοιi. Στην ειoαγωγη τoυ βιβλioυ τoυ o Niκοg
oημειc(lνει: Tα κα'ταoταλαyματα τηg πορεlαg ενδg
λαoδ, τα ιδια[τερα τoυ χαρακτηριoτικα αποτυπcb-

νoνται oτιq παραδ6oειq και oτον πoλιτιoμ6 του'

'oταν €γραφα αυτfg τιg γραμμ69, φiλoι τηg Πα-
ρdδooηg, μoυ ηρθε στο νoυ μια εικ6να απ6 τα
παλιd. Aνεβαiναμε, πρoσκoπd,κια, για την Yπα-
παντη. Στον Πρoφητη Ηλiα oταματηoαμε να

ξεκουραoτοfμε. Mαg 6βαλε9, Niκο, δυo δυo,
πλdτη με πλdτη. Nα μην κρυcbooυμε. Kαι otiντο-

μα μαζ oηκωoεg και ξεκινηoαμε για πιo ψηλd.
Θ6λω απ6 την εικ6να αυτη να πdρω δυo ιδ6-

εg: H πρcbτη να βdλουμε πλd,τη, παλιοi και ν6οι,
να ανεβd,oουμε αυτ6ν τoν τ6πo. Η δεriτερη εiναι
oxετικη με την ηλικiα μαζ Kαι την ανdγκη αλλα-

γηq διdθεoηg.'Ημoυν oτα 10 Niκο, ηoουν oτα 16;

ooo και τιbραl Συγxαρητηρια' σε ευ1αριoτotiμε,
καλη oυι,6xεια και ειq ανcbτερα.



IΣToPlKo'Η MYΘI ΣTOPHMΑ;
τηq AΘηνιiq Κακοιiρη

Για δεδτε;ρη oυνεyη yρονια' η ριη κερδοoκoπικfi ετα'ιρεicl. ,,Θci'li .c και ωiλoιy (ιυww.thαΙesαndftiends.

org) διoρyανωσε τoν Ιoδλιο τoυ 20Ι0 oτη Ιrtαοιloα, στo\''1^,'ιο Νικδλαo, τo καθιερωριtνο εδcb καΙ πε-

ντc;ιετ[α πενθημερο Ερyαoτηρι με τlτλo ΙΣToPΙΕΣ ΑΓ\-ΩΣTΩN, αφιερcυμiνo oτι -ζ 
Λ6oyεg Ανd'yνωoηq'

oτην εκπα[δευσt1, τη ζωη και τoν πολιτιoμδ. Mια με",'(l')l7 α.ι'oι7τli πclρiα απδ oxεδδν εκατδ ατoρια, ριε

κoινο ενδιαφ6ρoν τt1ν αyαπη yια τo βιβλiο και τo oτο7α'o1ιδ, oυ^''κεντρcbθηκε και φtτog κουβiντιαoε ylα

παλαια και νiοι βιβλiα, ανταλλα -ξε απδψlεlg oυQτηoε ^/ισ. τo θεotrιδ των Λεoy.cbν Αναyνοloηζ στα oyολε[α

και σε ομ(l'δεg ενηλfκοlν καl ακουoε ενδruφtρουoεg εlol7^,'fioει -: cl'πδ τoυζ συyyραφεlg Απδoτoλο Δοξιαδη'

Αθηνα Κcl'κοδρη' Tεδκρo Mlyαηλiδη, Αρyδρη Παυλιcbη, Βcl.',,i'd:1 Pα'πτoπουλο και Π6τρo Tατoδποιlλο.

Στη oυν6yειc:ι δημοoιεδoυμε την εloηyηoη τ4ζ κ. Αθηι'α'; Κακοι)ρη που εlyε την ειlyενη καλοoδνη να

μαg διαθtoει yιατo περιoδικδ μαζ.Η Αθηνα Κακοδρη','ει'νiθηκε τo Ι928 oτην Πατρα με καταycοyιj

απδ την Κεφαλoνια. Ξεκ[νηoε τη συyyρ(χφlκη τηq καριiρα' το ] 950, με μiα' oεlρα y'ρονοyρcxφημ(lτων Ιcαι

τα 'ξιδrulτικcΙlν εντυπcboεοLν απο iνα τα -ξ[δι τηζ στη ΙuΙ6oη Ανατο)'η που δηγιοoιεi'lτι1καν oε εφημερ[δα

των Πατρδν. Στcι τ6λη τηq c)εκαετ[αg τoυ 50 αρyιoε να δηριοoιεδεl αoτυνοtrιικα δηyfiματα στo περnδικδ

Tαyυδρδμοg, 6yρcιφε ραδιorρωνικ6 -c εκπo1.ιπtg, ενci.l oυy1ρδνcυq μετ6φραζε Αyyλικα και Γαλ)"ικα μυθl-
oτoρηριατα Ιcαl ιστoρικα oυyyραμματα. Στα τtλη τηg δεκαετiαg του 70 πiραoε στo ιστoρικo μυθιoτδρη-

[ια /ιε πιο yνcοoτα το <Πριμαρδλια>' βραβεiο Ι{lκηφoρου Βρεττακου ]999 και τo αΘiκλη>, βραβε[ο
ιδρδμα'τοg Πiτρου Χ(l"ρη τηg Ακα'δημ[αg Αθηνrbν 2005.

Tο Ιoτορικ6 μυθιoτ6ρημα εivαι εiδοq o1ετικd
πρ6oφατο, πρdγμα φυoικ6 δι6τι δεν μπoρofοε
να υπd,ρξει πριν απ6 την εξθλιξη τηq Ιοτoρικηq
Επιoτημηq απ6 τη μια και την διαμ6ρφωση τoυ

μυθιοτoρηματoζ ωq εiδουq απ6 την dλλη. Κι
αυτd, θγιναν 1οντρικd oτα μ6oα του 18ο αιιΙlνα.

Σαxiνηq, θεωρεi τoν καλfτεpoν'' ιστoρικ() ειναι τo

μυθιoτδρηρια πoυ ixει cοq θtμα πρδoωπσ' κ(]'ι yε-

yονοτα μιαζ περασμiνηq εποyηg και δημιουρyε[ το

ιδιαfτερo y.ρcbμα τoυ τδποιl κσ'ι τoυ y,ρδνοιl.

Tα 6oα θα πω oημερα για τo Ιoτoρικ6 μυθι-
oτ6ρημα δεν εiναι dλλo απ6 τα 6oα μου δiδαξε

Πατ6ραq τoυ Ιoτoρικοri μυθιoτoρημα-
τoq θεωρεiται o 0υ6λτερ Σκωτ, πoυ
6γραψε οτιq αρ16q. τoυ 19oυ αιcbνοq

- σα να λ6με, τoν καιρ6 που ωριμd,-

ζει oτoυg τ6πουq μαζ η δυναμικη τηq

Eθνεγερoiαg. Ενδιαφ6ρον εiναι να ση-

μειιbooυμε 6τι oτην Ε,λλdδα το πρcbτo

ιoτoρικ6 μυθιoτ6ρημα, o Αιlθ6ντηq
τοιl Mοlρ6ωE, του Ραγκαβη, γρdφηκε
oτα 1 850, αρκετd κoντd δηλαδη oτην
πριbτη τoυ εμφdνιση στη Δfoη.'Εκτο-
τε τo ιστoρικ6 μυθιοτ6ρημα γvωριοε
και γνωρiζει μεγdλη εξdπλωoη πα-
ντοδ, και φυοικd και στην Eλλdδα.

oριoμοi τoυ λογoτε1νικor5 αυτοri

εiδoυq €1ουν δoθεi τρειg βαoικd, αλλ&
αq μεiνoυμε o'εκεiνoν πoυ o εξαιρετι-
κ6q κριτικ6q λογoτε1viαq Απ6oτολοq
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η πεiρα - δεν εiμαι θεωρητικ69 (oriτε ιoτoρικ6q,
otiτε ιoτορικ6q τηg λoγoτεxviαg, οιiτε φιλ6λo-
γοg,) αλλd 6να9 ενθoυoιιbδηq αναyvcboτηζ και
6να9 τεγviτηζ, πoυ 6μαθε καμπ6oα π&νω oτη
δoυλειd και oυ1νd, διερωτηθηκε -τι βαραiνει πε-

ριoo6τερο, Η Ιoτορiα η τo Mυθιoτ6ρημα; Kαι η
απdντηoη που δiνω εγιΙl εiναι: Aκ6μη κι fνα μ6-
τριο μυΘιoτ6ρημα oτ6κει - η τoυλιi1ιoτον δεν

βΧaπτει- αν η Ιοτoρiα εiναι οωοτη, ενcb ακ6μη
κι 6να καλoγραμ16νo μυθιoτ6ρημα δεν oτ6κει.-

η ενδ6χεται να εiναι και βλαβερ6 - εdν η Ιoτoρiα
δεν εiναι oωoτη.

H Ιoτορiα, βλ6πετε, εκτ6q απ6 διαoκεδαoτικη
και ενδιαφ6ρουoα, εiναι και 6να εργαλεio. Αν τo
καταoκευd,σoυμε Kαι τo oυντηρηoουμε καλd,
τ6τε μαq πληρoφoρεi πoλλd για τoν εαυτ6 μαg
κα1 για τουg &λλουq, μαg δiνει παραλληλιoμοrig
πoυ μαζ βoηθοfν να εκτιμηooυμε μια κατ6oτα-
σI, βαζ προoφ6ρει oτoι1εiα πoυ βoηθοriν για να
λαβαiνουμε απoφdoειζ, για να ακoλουθηooυμε
αυτ6ν τoν ηγ€τη η τoν dλλoν, να προλdβoυμε
λdθη... Αν 6μω9 δεν τo φροντiooυμε 6πω9 πρ€-
πει, τo εργαλεio αυτ6 μπορεi και να παραπλανη-
σει, να θoλcboει την εικ6να τoυ τι εiμαoτε εμεig
και, ακ6μη xειρ6τερο, τoυ τι εiναι κd,ποιοι dλλοι,
να δημιoυργηoει επικiνδυνεq oυναιoθηματικ69

φoρτioειq, να μαζ βdλει oε λανθαoμ6νoυ9 δρ6-

μoυζ και να μαζ oδηγηoει oε καταoτρoφfg.
'Eνα παρdδεlγμα πoλδ κoντιν6 μαq: H Ιoτoρiα

μαq διδdoκει πωζ η Δικτατορiα εiναι κακ6 πρdγ-

μα. Συμπεραiνoυμε λοιπ6ν πωg oι εκπληκτικ6q
επιτυ1iεg μαζ στην Αλβαviα τo Ι940 δεν εivαι
δυνατ6ν να οφεiλονται στoν τ6τε δικτdτoρα - και
καταληγoυμε 6τι τo oXΙ τo εiπε ο λα69 και την
Αλβανiατην 6κανε o λαTκ69 ξεoηκωμ6q' Eντof-
τοιζ η Ιoτoρiα μαq διδdoκει πωζ ναι, πρ6γματι,

η Δικτατoρiα εiναι κακ6 πρdγμα κι αυτ6 δεν
πρiπε'ι" να τo ξεpdμε ποτ6. Αλλα μαg διδd,oκει
επioηg και πoλλd, dλλα πoυ πpΕπει να λd,βουμε
υπ'6ψιν μαζ, κι ανdμεod τoυg 6τι πoτ6 δεν 6γι-
νε λαTκ69 ξεoηκωμ6q πoυ vα απηντηoε ακαριαiα
και επιτυ1cbζ σε μια επiθεoη or1γ1ρoνου oτρατo6,

με επιτελικ6 o16διo και συνεργαoiα 6λων των
6πλων τoυ σε μια 6κταoη μετιilπου. Η Ιoτoρiα
δεν μαg δiνει καν6να τ6τoιo παραδειγμα- Αρα κd-
ποιoζ εi1ε πρoετoιμαoει τo 1940. Mικρη 6ρευr,α

αρκεi για Vα διαπιoτcbooυμε oτι τηι' αμυι'α τr1c
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χ(bραζ -στρατιωτικη και διπλωματικη- την εi1ε
oργανιboει o Mεταξdg απ61ρ6νια, με 6λoυ9 τoυg
πoλfπλoκoυg τρ6πoυ9 πoυ απαιτεi 6να τ6τοιo εγ-

1εiρημα. To oXΙ τo εi1ε ετoιμdoει. Aν αυτ6 το
εi1αν καταλdβει καλd οι κρατοtiντεζ τo 197 4, δεν
θα εixαν λdβει τιg απoφ6oεtζ πoυ 6λαβαν με τιζ
oικτρθq τoυg oυv6πειεq.

Σκοπιμ6τητεζ τoυ εiδουq που ψευτiζουν την
αληθεια εiναι τ6oo επικiνδυνεq 6oo και τα σκα-
νταλ6ματα τηq πυξiδαq εν6q πλοiου. Tα παρα-
δεiγματα εiναι πληθοg - σαζ oυνιoτcb μdλιoτα
fνα μικρ6 -αλλd πολri oοβαρ6 -βιβλio πoυ κυκλo-

φ6ρηoε πρooφd,τωg και ελπiζω να μεταφραoτεi,
ΧΕy ετ αι Dangerous games, επικiνδυνα παιγviδια,
The uses and abuses οf histοry, τηg διdoημηq
ιoτoρικοti Margaret Macmillan πoυ διευθfνει τιζ
Σπoυδ69 τηg Ιoτoρiαq oτo Πανεπιoτημιo τoυ Kαi-
μπpιτζ. Θα μoυ πεiτε, ioωg,6τι αυτd ιoβoυν μεν
για την Ιoτoρtα αλλd για το ιoτορικ6 μυθιoτ6ρη-
μα μπορεi να υπ6ρ1ει μεγαλιiτερη ελευθερiα, μια
και οiγουρα αν μαζ επιτεθεi η Bουλγαρiα, λ6γoυ

γ6"ριν, δεv θα κdτooυν οι κυβερνητεζ μαζ vα δουν
τι λ6ει η Πηνελ6πη Δ6λτα oτoν Kαιρ6 τoυ Boυλ-

γαρoκτ6νoυ για ν' απoφαoiooυν τι θα κd.νoυν.

Nαι, το μυθιoτ6ρημα δεν απoτελεi oτοι1εiο

για την ληψη απoφ6oεων. Aλλd αποτελεi 6να
πoλf ιo1υρ6 μ6ooν δημιουργiαg κoινηq ],vcbμηg,
πρoδιαθ6oεωq, αιoθημdτων, φρoνηματοg δη-
λαδη. H Πηνελ6πη Δ€λτα ανdθρεψε δr1ο γενεθg
νθων -6xι, πιο oωoτd,, oυνfβαλε στo να ανα-
τραφοriν δrio γενε6q ν6ων, -εμπv6oντdζ τoυζ με
ηρωικd. παραδεiγματα αυτoθυoiαg για την πατρi-
δα. Σκεφτεiτε τo αντioτροφο - αν τoυζ τροφοδο-
τοtioε διαρκcδg με ιoτoρiεg 6πoυ o ηρωαq εiναι
o φυγ6oτρατοq, 6που τo dτoμo 61ει το δικαiωμα
να απoφασiζει μ6νο τoυ π6τε θα υπηρετησει την
πατρiδα τoυ και π6τε 6μ,6πoυ o αρ1ηγ6q εiναι
πρ6oωπo κατd,πτυoτo και η ανυπακoη oτoυq ν6-

μoυg εiναι δικαiωμα του καθεν6ζ, πoιo θα ηταν
το απoτ6λεσμα την κρioιμη oτιγμη τoυ 1940;
Πουρκoυd!

ξγiζουμε εδιil θνα oημεiο πoυ εiναι πoλιi λε-
πτ6 και πoλ6 επικiνδυνo: το ιoτoρικ6 μυθιoτ6ρη-
μα πoυ oτo1εtiει oε κdτι. Nομιμoπoιεiται να γρd-
φεται θνα τ6τoιoυ εiδουg μυθιoτ6ρημα; Δηλαδη
oτην oυoiα 6να εiδoq πρoπαγdνδαζ; H ερrilτηoη
εiι'αι μiιταrη' δι6τι ετoι κι αλλιcbg αυτη εiναι κoι-



νη πρακτικη και 61oυμε πoλλd τ6τoια μυθιoτoρη-
ματα, εiτε ιoτoρικd, εiτε 61ι' Η Xdριετ Mπητoερ
Στ6oυ 6γραψε <Tο Καλδβι του Mπαρμπα Θωμd">

oτo1εliονταζ στην κατdργηoη τηg δουλεiαζ. o
Nτiκενg 6γραψε τoν <'oλιβερ Toυ[oτ> oτo1εfο-
νταg να oυγκινηοει τoυζ συμπατριcbτεg του (με-
ταξri dλλων και) για την κατdoταoη των oρφα-
νoτρoφεiων. o Kανταρ€ 6γραψε τo <<o Στρατη-
yοq τηg νεκρηg oτρατιαEυ oτο1ε6oνταq (μεταξιi
dλλων) στo να τoνιiloει την εθνικη υπερηφdνεια
των Αλβανcbν. Αυτ6 λoιπ6ν γιν6ταν και γiνεται
και θα εξακολουθηoει να γiνεται.

Mπoροr5με 6μω9 να κρiνoυμε π6τε νoμιμοπoι-
εiται και π6τε 6γι Πιoτεfω πωζ ναt. Πιoτειiω
πω-c υπdρ1ει θνα απ6λυτo κριτηριο: η αληθεια.
Αυτην, ο μυθιoτoριογρdφoq d1ει την υπoxρ6ω-
ση να την υπηρετηoει, 6πω9 ακριβcbq την 61ει
και o ιστoρικ6q. Πcbg βρioκει την αληθεια; Ψd-

χvoνταg για να εξακριβιboε'ι" τι oυνbβη και yιατ[.

Σαν καλ6q ανακριτηg θα φροντioει να ακotioει
6λεg τιq πλευρ6q, να εξετd,oει αμερ6ληπτα 6λα τα
oτoιxεiα, να επιoημ&νει τιζ αντιφdoειq, να στα-
θεi εφεκτικ69 oε 6,τι φαiνεται αναξι6πιστo, να
εξιγvιdoει τα κiνητρα και κυρiωg -κυριοτατα- να
αντιoταθεi στoν πειραoμ6 να πρooαρμ6oει τα
τεκμηρια στιζ πρoκαταληψειq oου.

Mα δεν εiναι αυτ6 δoυλει& τoυ Ιoτoρικori; θα

με ρωτηoετε. Δεν αρκεi εγcb να πdρω 6να Eγxει-

ρiδιo Ιoτορiαq, να μdθω τα γεγον6τα και μετd,
να αφηoω την φαντασiα μoυ ελεriθερη στo μυ-
θιoτ6ρημα;Αμ δεν γiνεται 6τoι! Kι αργ6τερα θα
oαq εξηγηoω γιατi. o μυθιoτoριoγρdφοg θα δoυ-
λfψει ωζ ιστoρικ6q, θα μεταχειριστεi πηγθg, δη-
λαδη Hμερολ6για ανθρcbπων εκεiνηq τr1q επο1ηq,
εφημερiδεg, αλληλoγραφiα, αρ1εiα, διπλωματικd
6γγραφα...Kαλ6 εiναι να μην ξεwα 6τι δεν εiναι
εκπαιδευμ6νο9 ιoτoρικ6q, 6τι δεν 6xει εξαoκηθεi
στην τεχvικη που απαιτεiται και δεν 61ει αoκηoει
το μυαλ6 τoυ να αμφιβdλει, να αντιπαραθθτει, να
κρiνει, κoντολογiq 6τι τoυ λεiπoυν πολλd εφ6δια
και ιipα πpΕπει να πρoof1ει διπλιi.

Toυ επιτρ6πεται 6μω9 να παρoυσιαoει' 6να μ{-
ρoζ ψιαc, περiπλoκηg o6νθεoη9, ενc[l o ιοτoρικ69
oφεiλει να παρoυσιdoει τo oliνoλ6 τηq. o μυθι
oτoριoγρ6φoζ -εμπνευoμ6νoq απ6 την ζωη και
τo θd,νατο του Kiτooυ Mακρυγιdwη Mαλτ6ζου

- δικαιotiται να περιγρdψει πωg αντιδρd μια πα-

ρdα ν6ων oτην Κατογfi 6ταν o πιo χαρισματικοg
μεταξti τουq δoλοφονεiται απ6 κομμoυνιoτfq. o
ιoτoρικ6q 6μω9 οφεfλει να διΙloει ολ6κληρη την
εικ6να των αντισταoιακιbν oργανciloεων και να
διερευνηoει τα αiτια και τoν τρ6πo πoυ αποφαoi-
στηκε και εκτελ6oτηκε αυτη η δολοφονiα. (Mιλcil

για βιβλiα πoυ υπd,ρ1ουν και ωq μυθιoτορηματα
Kαι ωg Ιoτoρiα)

o μυθιoτoριoγρdφog 61ει λοιπ6ν αυτην την
ελευθερiα να διαλ6ξει 6να μ6ροζ και να παρoυ-
oιdoει αυτ6 τo μ6ροζ, αλλd 6oo καλfτερoq μυ-
θιoτoριογρdφog εiναι τ6oo πιο πιoτa θα απεικο-
νioει αυτ6 τo μ6ρoq, και τ6oο πιo oωoτd θα τo
τoπoθετηoει μ6oα oτo 6λoν. Στo'Oοα Παiρνει
ο Ανεμoq η συγγραφ6α9 παρουoι6ζει τoν N6τo
αλλd ο Bορρ&g δεν απουoιdζει οriτε απooιωπd,-

ται η δουλεiα - αντiθετα, 61oυμε την ευκαιρiα να
δο6με (μεταξri πoλλcbν dλλων) και τo πωζ η απε-
λευθfρωoη τοlν μαr5ρων απ6 τιg φυτεfεq δεν ηταν
αμιγηζ κακrilν - τoυζ oτρiμωξε οε εργooτdoια. H
αληθεια λοιπ6ν πpΕπει να υπηρετεiται, και να
υπηρετεiται πdντοτε. Tο αντiθετo εivαι επιβλα-

β69 και επικiνδυνo ακ6μη και για εκεiνoυg πoυ
υποτiθεται 6τι oκoπεfει να υπηρετηoει.

Ξαvαγυρiζω oτα τρiα παραπdνω παραδεiγ-

ματα - την Kαλδβα του Mπdρμπα Θωμ6, τον
'oλιβερ Tουioτ και το o oτρατηγ6ζ τηζ νεκρηg
oτρατιdq. Eiναι και τα τρiα απ6 τo επικiνδυνο
εκεiνo εiδoq των μυθιoτoρημdτων που 61ουν ωq

oκoπ6 να oυγκινησoυν και να επηρεd,ooυν. Tα
δrio πρcbτα υπηρετoriν την αληθεια - oι oυνθηκεg
στoν αμερικανικ6 N6τo αποδiδoνται oωoτd απ6
την συγγραφdα, 6πωq oωoτd αποδiδoνται και oι
oυνθηκεq στα ορφανoτρoφεiα τηq Bικτωριανηζ
Αηlγλiαq απ6 τoν Nτiκενg.

Tι oυμβαiνει 6μω9 με τoν Στρατηγ6 τηq Nε-
κρηg Στρατιdg; H ιοτoρiα εiναι η εξηg:'Eναq Ιτα-
λ69 οτρατηγ6q φθdνει oτα 1960 oτην Aλβανiα
oυντροφιd με 6ναν παπα. Eiναι επιφoρτιoμ6νoι
να βρουν τα οοτ& των στρατιωτrbν πoυ oκoτιilθη-
Kαν στην Aλβανiα, να τα oυγκεντρcilσoυν Kαι να
τα οτεiλoυν πioω στoυζ oυγγενεig των νεκρcbν.

Η αναζητηoη oυνεfζεται επi μηνεζ, και κατd τη
δι&ρκειd, τηζ o Ιταλ6q oυναντι6ται και με €ναν

dλλον αξιωματικ6, τoυ οπoioυ η εθνικ6τητα μ6-
νει απρooδι6ριoτη, αλλd 61ει κι αυτ69 ανd,λογη

αποoτολη' o Ιταλ6g ταλαιπωρεiται, γvωρiζει
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πoλλ6q πικρiεg και παiρνει πoλλ6 μαθηματα για
την πoλεμικη ικαν6τητα των Aλβανcilv, και τελι-
κd oλoκ\ριbνει την απooτoλη τoυ, ενc[l o 6λλο9
αξιωματικ6q, ο απρooδιορioτoυ εθνικ6τητo9, δεν
τελειc[lvει τη δικη του επειδη o βoηθ69 τoυ o1κει-
οπoιηθηκε κεφd,λαια πoυ ηταν πρoοριoμ6να για
την oυγκ6ντρωση των ooρcbν, αλλd oκιiλευoε και
τα πτιilματα κλ6βoνταq τα 1ρυod τoυg δ6ντια.

Αλλd π6τε oυγκρo6oθηκαν Ιταλοi και Αλβα-
νοi; oι Ιταλοi εi1αν μετατρ6ψει την Αλβανiα oε
πρoτεκτoρdτo τoυζ ηδη τo 1938 και το 1940 6ταν
επετ6θηoαν oτην Eλλdδα, εi1αν τoν αλβανικ6
oτρατ6 or5μμα1o και συνεργdτη τουq. Aν γ6μι
σαν τα βουνd τηg Xιμdραg κα1 τηζ Kορυτodg με
πτιi:ματα ιταλιΙlν oτρατιωτcilν, υπαiτιοι oiγουρα
δεν ηταν oι oυμπoλεμιoτ6g τουg Aλβανoi, αλλd
oι'Eλληνεq. Στo μυθιoτ6ρημα o Kανταρ6 μιλ6
για φoβερ6q oυγκροr1oειζ και απιilλειεq των Ιτα-
λιbν με αντd,ρτεg Αλβανοrig. Aλλd καμιd ooβαρη
αντioταoη δεν oυνηντησαν oι Ιταλοi oτην Aλβα-
νiα, η δε πρooπ&Θεια εφαρμoγηq τηq εντoληg τoυ
Tocilτoιλ βαλτε φοlτια oτην Ευρcbπη Set Εurοpe
αblαze απθτυ1αν oλoo1εριilg oτην Αλβανiα, 6πω9
περιγρdφει oτo βιβλiο τoυ SoE in the Land of
the Εagles, o Roderick Bailey με πληθog ελd-

χιστα κoλακευτικ69 για τoυg Aλβανοr5q λεπτoμ6-

ρειεζ. Mπερδεμ6νεg εiναι και oι 1ρονoλoγiεg τoυ
Kανταρ6, δι6τι αναφ6ρεται oτo |943 αλλd 6μ
oτη oυνΘηκολ6γηoη τηg Ιταλiαg πoυ dγινε εκεiνo
ακριβcbq τo 6το9. Kαι oτo 196Ο,6ταν διαδραμα-
τiζετατ αυτη η ανακoμιδη, αναφfρει μεν 6τι η
Σoβιετικη'Eνωoη δεν oτ6λνει πλ6ov oτdρι oτην
Aλβανiα, αλλd παραχεiπει'τελεiωg να πε1 6τι oτo

μεταξιi τo κoμμουνιoτικ6 Aλβανικ6 καθεoτcbg
εi1ε απoκτηoει vθo or1μμα1ο και πρooτdτη, την
Kiνα του Md,o.

Πρθπει να πω 6τι, foτερα απ6 την φαoαρiα για
την dρνηoη του Kανταρ6 να 6ρθει oτο M6γαρo,

ξαναδιdβαoα τo βιβλio αυτ6 πρooεκτικd,, μ6χρξ
6τoυ 6φθασα στην oελiδα 69 και oτoν διdλoγο
μεταξri των δ6o oτρατηγcilν τoυ Ιταλori και τoυ

μη κατoνoμαζ6μενoυ d λ λ ο υ- 6πoυ και oι δrio
λ€νε πωg €1oυν βρει 61ι ενα αλλd πoλλd πτcbμα-

τα α ν t π α φ α. Tcbρα εγcb μ6νoν αγiων πτιilματα
θ1ω ακor1oει να 61oυν διατηρηθεi αι,6παφα μ6oα
στη γη επi εiκooι 1ρ6νια - να μη\' εxoυι'ε )'ιciloει.
δηλαδη - κι αυτη η μεγdλη oυγκει'τρc,lol1cL^,'ic''lι'

44

με παρακiνησε να μεταχειριστιil αυτ6 το μυθι-
oτ6ρημα πoυ εν τotiτoιg δ6ξαoε τoν Kανταρ€!
- ωq παρdδειγμα oημερα. H μυθoπλαoiα εδctl δεν
αφoρd τα πρ6oωπα αλλd τα ιoτoρικd γεγoν6τα,
πoυ δημιουργor5νται με τελεiα περιφρ6νηoη πρoζ
την αλ(θεια αλλd κα1 πρoζ την νoημoσriνη του
αναγvιiloτη.

Eiναι δε επικiνδυνη αυτη η αυθαiρετη κατα-
oκευη τoυ παρελθ6ντο9, δι6τι απενo1οποιεi τουg
Αλβανοfg αποκρfπτoνταζ τιζ o16oειq τoυg με
τουq ιταλofg φαoioτεζ, συκoφαντεi τoυq'Eλλη-
νεζ ωζ oκυλεfοντεq πτcbματα' και γενικιilq πρo-
6γει παρανoηoειq, πoυ πρoλειαiνoυν τo €δαφog

για ν6ε9 oυγκροfoειq μεταξri γειτ6νων. Θα πρ6-
πει λoιπ6ν να αναθεωρηoουμε τουg oτ61oυζ τoυ
oυγγραφ6α -δεν oτοxεtiει oτo να τoνcΙloει την
εθνικη υπερηφ&νεια των Aλβανιbν, αλλ& κατα-
oκευdζει εκ τoυ μη 6ντoq 6να παρελθ6ν που υπη-

ρετεi oκoτεινοfg oκoπofq και επικiνδυνουg.

Tcbρα πωg γiνεται αυτoti τoυ εiδουg η λoyοτε-
yνlα να μεταφρ6ζεται ελληνικd και αυτo6 τoυ
εiδoυq o λoyoτ6yνΠζ να τιμdται απ6 oπoυδαiα
ελληνικd, ιδρriματα, μη με ρωτdτε εμ6να! Εγcb

πιoτεtiω και διακηρfooω πωq oεβαoτ69 και τι-
μητ6oq εiναι μ6νoν o συγγραφ6α9 πoυ συvαι-
oθdνεται την βαριd τoυ ευθfνη να εμφανioει,
oτο μυθιoτ6ρημd τoυ' πιoτα τα πρ6oωπα και τα
πραγματα τηζ περασμ6νηq επο1ηg πoυ επiΧεξε.
Τo 6ργo τoυ δεν εiναι €να αθιbο παι1viδι, εiναι
fλη δυν6μει εκρηKτικη και ο 1ειριoμ69 τηζ απαι-
τεi μεγd,λη προoο1η.

Tο παρελθ6ν βλ6πετε εiναι oαν κdτι μπαofλα,
πoυ υπηρ1αν oτα oπiτια τηq παλαιd,q Πdτραg με
την μακρ6 καρναβαλικη τηg παρdδooη, δηλαδη
oεντοliκια 6πoυ 6ταν ψαxoriλευεg 6βριoκεq μια
περo6κα μαρκηoiαg, δ6o oκουλαρiκια πειρατη,
€να κooτotiμι oπανι6λα9, καμπ6oα 1ρυodνθεμα
απ6 κιμoν6 γιαπωνdζικo. μια περικεφαλαiα... κι
6τoι μποροtioεg, απ6 τη μια oτιγμη oτην dλλη να
εμφανιoτεig ωg Mαντdμ ντε Πομπαντotiρ, oεi'-

χηg τηq Aραβiαg. Nαπολ6ων η ακ6μη και Mεγα-
λ6ξανδρo9. Eiναι μεγdλog ο κiνδυνοg, περιβεβλη_

μfνoq αυτd τα ροri1α, να oικειoπoιηθεig κdπoιο
παρελθ6ν και βαoιoμ6νο9 o' αυτ6 να πρoβdλειg
απαιτηoειq για το μ6λλoν. 'Eνα τ6τoιo παρ&δειγ-

μα (orjμε oλο6ι,α, στην γειτoνιd μαg και με πoλf
α\'ησυ/1lτικα oυμπτιirματα μdλιoτα.



Bεβαiωg, xd,ριg oτο περiφημο εκεiνo μπαor5λο,

μπορεiq εξ iooυ καλd να εμφανιoτεiζ και αντι-
oτρ6φωq,1ειρ6τερo9 απ' 6,τ,ι εiοαι, ωq ανdπηρoq
ττ.χ.η ωg ορφαν6 μητρ6ζ και πατρ6q, 6να fκθετo
πoυ μ6λι9 πρ6οφατα φ6ρεoε μια ταυτ6τητα κα-
τασκευασμ6νη απαρxηζ μ6χρι τfλουg - τo ζo6με
κι αυτ6 oτιg ημθρεg μαζ, και μdλιoτα πρoερx6με-
νo απ6 μ6ρoζ τελεiωg απροoδ6κητo.

Σαg παραπfμπω στη μελ6τη του διακεκριμ6νου
ιoτoρικοti Mιxαηλ Σακελλαρioυ, πoυ αναφθρεται

μεν στην Δυναμικη τηg Eθνεγερoiαq, και εiναι

γραμμ6νo πριν απ6 δεκαετiεq, αλλ& τυ1αiνει να

ξεκαθαρiζεt και να τεκμηριιbνει πoλλ& εξαιρετι-
κd 1ρηoιμα στην σημερινη οriγpoη ιδεcilν.

To ιoτορικ6 μυθιoτ6ρημα, λoιπ6ν, πoυ εξ ορι-
oμο6 αo1ολεiται με το παρελθ6ν, δiνει oε 6πoιoν
τo γρd,φει, την ευκαιρiα να βγd,λει απ' τo oεντor1-

κι τ6oo περικεφαλαiεq 6oο και κουρ6λια και να
παLξει και τo 6να παιxviδι και τo αλλo' Πιoτεr1ω

6τι και oτην μiα περiπτωoη και στην d,λλη, η μυ-
θιoτο ρη ματικη καλλι6ργεια τ6τοιου εiδουq μr1θων
εiναι βλαβερη γιατi oδηγεt με μαθηματικη ακρi-

βεια oε λανθαoμ6νε9 εκτιμηoειζ και επιλoγfg.

Παρdδειγμα: Nαι, στoυζ Bαλκανικof'c Πoλ6-

μουg 6ναq μικρ6τατοq oτρατ6q "Eλληνων (τo fνα
τρiτo τoυ Boυ\dρικου) 6κανε θαfματα, και ναι
oτην Αλβανiα τo θαriμα επαναληφθηκε, αλλd αν

καλλιεργηooυμε την εντfπωoη 6τι o ελληνικ69
oτρατ69, αδιdφoρo που πολεμd και με τι ηγεoiα
και oυνθηκεg θα κdμει θαfματα, τ6τε θα πoυ-
ληooυμε ioωg πoλλd αντiτυπα τoυ βιβλiου μαζ,
αλλα θα ετoιμdoουμε μια dλλη Mικραoιατικη
Καταoτρoφη. Kαι αντιoτρ6φωζ, αν καλλιεργη-
σoυμε μυθιoτορηματικd ατεκμηρiωτεg ιoτορiεg
δειλiαq και διαφθορdg, μπορεi πaχτ να πoυξ-
σουμε πoλλd αντiτυπα, αλλd θα καλλιεργηooυμε
6να ελληνικ6 POURQUOΙ, και την διdλυοη πoυ
6ξηoε η Γαλλiα oτoν τελευταiο π6λεμo. Eλπiζω
6τl" tyω πλθoν απoδεiξει το π6oο εκρηκτικη riλη
εiναι η ιoτoρiα και dρα με π6oη πρoooxη για την
αληθεια πp6πεινα την xειpiζεται ο καθfναg μαq.

Kι εδcil θα επαν6λθω o' αυτ6 πoυ fλεγα πρo-

ηγουμενωg, και θα εξηγηoω γιατi ο oυγγραφθ-

αζ τoυ ιoτορικοf μυθιoτoρηματοq δεν μπoρεi
να βαoιoτεi o' 6να εγ1ειρiδιο Ιoτορiαq και μετd
ν'αφηoει ελεriθερη την φαντασiα τoυ. Mε τι θα

τραφεi η φανταoiα αυτη; Θα oαq δcboω θνα πα-

ρiιδειγμα:
Σε επιτυ16στατo ιoτoρικ6 μυθιoτ6ρημα -πρ6-

σφατo- εμφανiζεται ο Γεc[lργιοζ Α' oε μια επi-
oκεψη τoυ σε επαρ1ιακη π6λη, να ξ1τd, να τoυ

πρoμηθεr5οoυν παλλακiδα, με την οπoiα και
γλεντd την νr11τα μ6oα oε μια εκκληoiα. Tcbρα

ο Γειbργιoq Α' ηταν πρdγματι γυναικdg, και εixε
πληθοq περιπ6τειεq. Αρα νoμιμoπoιεiται o μυ-
θιoτοριογρ&φoq να πει 6τι ξεφdντωoε με μια
κυρiα εκεiνη τη νri1τα στην επαρ1ιακη εκεiνη
π6λη. Aλλd β0ζοντdq τον να μετα1ειρiζεται πρoζ
τοfτo μια εκκληoiα, δεi1vει πρωτoν dγvoια περi
τoυ πρooωπου: Eκτ6q απ6 γυναικαg, o Γειilργιοq

ηταν και θρηoκοg. To να κdνει κdπoιοq αταξi-
εg τ6τoιου εiδoυg μ6oα oε εκκληoiα παpαπi'μπει'

μdλλoν o' εκεiνον τoν προ λiγων ετιbν Yπουργ6

μαg Πoλιτιoμoti, που δηλωoε 6τι oπουδαiα φιλo-
δoξiα τoυ ηταν να κ6μει 6ρωτα πd,νω οτην αγiα
Tpaπεζα, παpα o' 6ναν εoτεμμfνo του τ6λoυq

του 19oυ αιcbνοg, πoυ εκκληοιαζ6ταν ανελλιπc[lg

και πoυ oεβ6ταν τα θεiα.

Αλλo παρdδειγμα, πα}α απ6 επιτυ16oτατο
ιοτoρικ6 μυθιoτ6ρημα: Bριoκ6μαoτε oτα 188Ο.
'Eνα μπουλo6κι ηθoποιιilν μεταφfρoνται προq 6να

νηoi με τoν φθην6τερo δυνατ6 τρ6πo, δηλαδη με
πλoio oτην τρiτη θ6oη, 6πoυ με την θαλαoooτα-

ρα1η κατρακυλd,νε π6ρα διbθε oι ηθοπoιoi, απ6
τo 6να τoi1ωμα τoυ αμπαριοti oτο 6λλo. Αλλ6 τα
αμπdρια δεν εiναι πoτt' ανoιμa πtρα για π6ρα,

πdντoτε μπαiνoυν 1ωρioματα διαφρdγματα,

μπoυλμθδεc,πpayψα πoυ θα διαπioτωνε o μυθι-
oτoριογρdφoζ αν εi1ε μπει οτον κ6πo να εξετd-
σει πωζ ηταν τα αμπd,ρια, και πωζ ηταν oτα επι-

βατηγd η Tρiτη και φθην6τερη θ6oη.

To 6να παρd,δειγμα αφoρ& 6να πρ6oωπo, τo

d,λλο μια κατdoταoη, Ενα πρayμα. Kαι τιg δfο

φoρ6ζ η λογικη θα μπoροfσε να εi1ε παρ6μβει
κdπoτε θα εi1ε μπει σε β6ρκα ο oυγγραφ€αq

και θα ηξερε π6oο εriκoλα την τoυμπapει η απ6-
τoμη μετακiνηoη β6ρoυ9, ενιb ο dλλοq συγγρα-

φ6α9 π&νω oτην επιθυμtα του να μαζ ενιοβοει
τoν απoτρoπιαoμ6 πρoζ τo γεγον6q και πρog το
πρ6οωπo τoυ βαoιλιd, δεν oτdθηκε να αvαρωτη-
θεi που και πωζ θα 6κανε o Γεcbργιοq αυτ69 τιg

τρελλiτoεq μ6oα oε 6ναν τ6oo dβολo πρog τo6τo

χ(bρo,6oo εiναι μια εκκ\oiα. H λογικη, ο κoιν69
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νoυζ, μπoρεi 6yι μ6νoν να oιΙloει τoν αναγvιiloτη
αλλ6 και να τoυ 1αρioει και κdμπooεg oτιγμ6q

μεγdληq ευθυμiαg, πoυ 6μωq θα εiναι ειg βdροq
τoυ συγγραφ6α και τηg αξιoπιoτiαg τoυ. Tην
oποiαν, αν θθλει vα διατηρηoει, πρ6πει να συγκε-
ντριiloει πολλd, πoχχa, πoλλd oτοι1εiα, παoγiξo-
νταζ να καταλdβει καλd, τι ουν6βη και γιατi, και
μ6νoν μετd μπoρεi, μετα1ειριζ6μενo9 τo υλικ6
πoυ oυγκ6ντρωσε -αυτ6 και 6yι αλλα φανταoτικα
πραyματα- τ6τε μ6νoν να καταπιαoτεi να o1εδιd-
σει την πλoκη τoυ και τα πρ6oωπα. H φανταoiα
του θα τραφεi απ6 oυγκεκριμ6να oτoι1εiα -αυτd
τα oτoι1εiα και τα γεγoν6τα και τα πρ6oωπα που

βρηκε oτιg 6ρευν69 τoυ, αυτd θα εμφανιoτoδν
και στο μυθιoτ6ρημα μετoυσ1ωμ6να φυoικd- και
πdλι αυτd, θα θ6ooυν τα πλαioια oτην πλoκη πoυ
o1εδιdζει. Nα λoιπ6ν γιατi δεν μπoρεi ο μυθιoτο-
ριoγρdφοg να διαβd,oει 6να εγ1ειρiδιo Ιoτορiαg
και αυτ6 να τoυ αρκ6oει.

Υπαργει" και κd,τι ακ6μη: Συxvd πολιτικ69 oκo-
πιμ6τητε9 η dλλεg δυνdμειq oτρεβλιbνουν την
ιoτoρiα. Παρdδειγμα περiτρανo o Kαπoδioτριαg
και τα 6oα κατ6ρθωσε στα τρiα μ6λιq 1ρ6νια πoυ
6ζηoε oτην Eλλdδα ωg κυβερνητηq. o Καποδi-
στριαg πoυ εi1ε κdμει εκπληκτικη καρι6ρα δι-
πλωμdτη φθdνoνταg να γiνει o dναg εκ των δfο
Yπoυργιbν εξωτερικcilν τoυ Todρoυ Αλεξ6νδρoυ
τηg Pωoiαg, ηταν και φλογερ69 πατριιilτηg. Aπ6
την υψηλη εκεiνη θ€oη πρooπdθηoε να υπηρετεi
- 6πω9 τo oμoλoγofoε και oτοv iδιo τoν Tod,ρo
- τα ελληνικd oυμφ6ροντα oυνδυαoμ6να με τα

ρωoικd. Πριν 6ρθει oτην Eλλdδα εixε oυντdξει
τo Σιiνταγμα τηζ EλβετiαE, τo oποiον λειτoυρ-

γεi ακ6μη oημερα και γι' αυτ6 oι Eλβετοi τιμοriν
την μνημη του' Αυταπ6δεικτο εiναι 6τι πptπει
να αγαπoιioε πολf τοv ελληνιoμ6, αφori ηρθε
εδcb να τρcΙlει ξερ6 ψωμi και να κoιμd,ται περiπoυ
oτo πdτωμα (6μ μεταφoρικ6 αλλd 6τoι ακριβιilg)
αφηνονταg τα πλoriτη και τα καλd τηq τoαρικηg
αυληg η ακ6μη και τoυ πατρικοδ oπιτιo6 τoυ
oτην K6ρκυρα.

Δι6πραξε 6μω9 τo μεγd,λo oφdλμα να μην κα-
ταπιαoτεi να εφαρμ6oει εδcb 6,τι του υπαγ6ρευε
o Koραηq απ6 τo Παρioι, κι 6τoι ο μεγdλοg ελ-
ληνιoτηq (που δεν εiyε πoτt του πατηoει τo π6δι
oτo Mοριd η τη Στερεd η καν τα Nηoιd) τoν μi-
oηoε θανdσιμα και φρ6ντιoε \/α τoυ φoρτcboει
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την κατηγορiα του φωτooβ6oτη, τoυ απoλυταρ-

1ικοf, του υπερφιλ6δοξoυ και τoυ τtiραwoυ. Σ'
αυτ6 τoν oεγκoντdρισαν και dλλoι καλoi φιλfλ-
ληνεg αλλd απληροφ6ρητοι και αιθερoβdμoνεq,
σαν τoν βαυαρ6 Tiερg, με τ6οη δfναμη μdλιoτα
ιboτε o Kυβερνητηq δυoφημioτηκε επi τριd,ντα
περiπου xρ6νια.

Αν λoιπ6ν καταπιαν6oαστε στα 1 850 να γρdψε-
τε 6να μυθιoτ6ρημα τoποθετημ6νο oτo Nαriπλιo
στιζ παραμoν6q τηq δολoφoνiαg του Kυβερνητη,
τo προ1εiρωq διαθ6oιμο υλικ6 θα oαq παρoυoiαζε
μια τελεiωq λανθαoμ6νη εικ6να. Kι εδcb, τo μ6νo
πoυ μπoρotioε να oα6 oιiloει, θα ηταν η doκηoη
τoυ κριτικori μυαλοri oαg: Αν ηταν τ6τoιo9 απαi-
σιoζ o Kυβερνητηζ, πωζ και τoν αγdπηoαν oι Ελ-
βετοi; Πιilq και του oτd,θηκε τ6oo καλ6q φiλog ο
Eδν6ρδog; Πcbq και ξεφriτρωoαν o'6λη τη 1c[lρα
αυτ6 τα μικρd αλλd τ6oo xρηoιμα o1oλεiα; Πcbg

και oπor]δασαν στo εξωτερικ6 τ6oα oρφανd πo-
λ6μoυ; Πori εiναι το παλ6τι 6πoυ 6ζηoε αυτ69 ο
τfραwog; Γιατi τoν λdτρευε o κooμdκηg;...

Tελικd, νoμiζω, πωg 1ωρig μυαλ6 τiπoτα δεν

μπoρεi να γiνει oωoτ6. Απ6 τo κ6oκινο τηg λo-

γικηζ θα περdoει ο μυθιoτoριoγρdφog την κdθε
τoυ oκηνη, αλλd και με τo κ6oκινo τηg λογικηq
θα την εξετdoει o κdθε αναγvιiloτηg. Eiναι μεν
δ6κτη9, o αναγvcbοτη6, αλiμoνο 6μωq αν μεiνει
αδρανηq δ6κτη9. Aλiμoνο αν καταπiνει 6,τι τoυ
oερβiρεται - αλiμονo αν αφεθεi να τρ6φεται με
γαριδdκια και γκοφρ6τε9. o αναγvcboτηq 6xει κι
αυτ6q τηv ευθιiνη να oκεφτεi και να αντιδρd-
σε1. oπωq ακριβcbg αντιδρd oτο κρtiο η τη ζ6-
στη, στην πvιγηρ6τητα η τoν καθαρ6 αθρα, oτo
θ6ρυβo η oτη μελωδiα - fτoι και στo βιβλio θα
αντιδρdoει- o φ εiλει να αντιδρdoει, οφεiλει
να εκπαιδεfoει τo μυαλ6 τoυ να ζυγιdζει και να
κρiνει, πρoκειμ6νoυ να ξε1ωρioει τι θα πετdξει
ωg υπoβoλιμαiα καλλι6ργεια βλαβεριbν παρoρ-

μηoεων, τι θα θεωρηoει ωq d1ρηoτη οαβofρα
και θα τo παραμερioει, και σε τι θα ανατρ61ει

για να εμπλoυτiζει τιt 1στoρικ6q γvιboειg του, να
διευρriνει τoυq oρiζοντ6g τoυ, να εξετdζει ξε1α-
oμενoυq πρoβληματιoμoιiq €τoι ιiloτε η περαoμb-
νη επoyη oτην oποiαv θα ζηoειγια λiγo μ6oα απ6
τo μυθιoτ6ρημα να oυμβdλει στo να καταλdβει
καλr1τερα το παρ6ν και να πρoxωρηoει πιo oτ6-

ρεα πρoζ το μελλοv.
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