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Σημεiιυμα τηs oυvταξηE
Πλοδoιo σε ενδιαφ6ρ0υσα δλη και τo σημερΡ

ν6 τεilxog τoυ περιοδικoδ μαg ελπ[ζουμε να σαζ
κρατηoει καλη oυντρoφια τoυg καλoκαιρινoδq

μiνεq. Mε ειδικo αφι6ρωμα oτoν πρcbην δiμoρ-

xo Nαoυoαq Αλ6κo Xωνδ, δπωg παρoυoιαoτηκε
oε ειδικη εκδηλωoη πoυ διoρyανωσε τo Md"ιο η
Πoλιτιoτικη μαq Εταιρε[α, αλλα και με διαφο-

ρα αλλα θiματα' απ6 την τoπικη ιoτoρ[α' απ6
τη oilνoψη των πoλιτιoτικcbν εκδηλcboεων του

τριμηνoυ, μ6yρι τη λoyoτεyν[α και μd'λιoτα την

αρyα[α. Σαg ζητoι5με επfoηq να πρoo6ξετε την

πρ6ταoη τoυ φ[λoυ τoυ περιoδικoδ κ' Αριmε[-
δη Mπιλιoδρη Και να βoηθηoετε oτην υλoπo[η-
ση τoυ αφιερδματoζ yια τα Ι00 p6νια απδ την

απελευθiραlση τηζ ποληq τo Ι9Ι2. T6λoE υπεν-
θυμ[ζoυμε' yια μια ακ6μη φoρα, ιδια[τερα στoυζ

φ[λουq εκτδg πδλεωg, να τακτoπoιηooυν τιζ συν-

δρoμ6q τoυg, yιατl yωρiq αυτ69 το περιοδικ6 μog
δεν θα μπορ6oει να ανταπεξ6λθει oτα αυξημ6να
6ξoδα εκτδπωoηg και κυκλoφoρlαq του!

Πα να δε[τε τα ψηφι0π0ιημ6να τεδyη τoυ πε-

ριoδικοδ μαζ πoυ ψηφιoπolηoε η Δημ6oια Βι-
βλιοθηκη Β6ρoιαE, καθcΙlq και τα εζcbφυλλα και
τα περιε16μενα τCoν πιo πρ6oφατων τευycbν,

επιoκεφτε[τε την ιoτooελlδα τηg Πολιτιoτικηg
Εταιρεiαg oτη διεδθυνoη

ννww. p o liti s t iki et αir ei αn αo u s s α s. b I ο g s p ο t. c o m

Καλo καλoκαiρι

Διαxiνηαη πεQιoδιχ(iy
Εμβιiαματα συyδQoμ6ζ:
Aλ6ξαvδρο5 oικovιiμoυ
Kαρανdταιoυ 2, Nd,oυοα, TK 5920Ο, τη|)'.2332029380
Δημoτιxri Bιβλιoθf xη Nιioυααg
Σoλωμori 3, TK 59200, τηΧ. 2332024102

Περιoδικιi και βιβλtα απooτ6λλoνται
τα1υδ ρoμικιft με αντικαταβoλη
Etναι διαΘ6oιμα 6λα τα παλι& τεfμ τoυ περιoδικο6

για να oυμπ\ρcboετε ενδε1ομ6νωq τιg ελλεiψειg
σαζ.

TιμοxατιiλογoE εxδ6οεωv
που διατiθεγται απ6 τηγ Π. E. Nιiουοαg

Tιμr,i τει11ουE: 5.00€

E. Στουγιαwιixη: Ιoτoρ(α τηE π6λεωE Nαoιiοηg 20.00€

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

(Σxληqd εξιfφυλλo) 30.00€

Δ. Bλιi1oυ: ΙΙ ANAΦOPA MoY 20.00€

ΙΣxNoΣ KΑΙΙΙTΑΛΙΣMOΣ: 20.00€

,,Γ{ΙAOYΣTA"
TPΙMΙΙNIΙ ΠEΡΙoΔΙKΙΙ EKΔOΣH
TtΙΣ ΠoΔΙTΙΣTΙKHΣ ETΑΙPEΙAΣ NAOYΣAΣ
,,ANΑΣTAΣΙoΣ MΙXAHΛ o ΛoΓΙoΣ''

AtΙPιΛΙoΣ _ ΙoYNΙoΣ 20ιl
Eτοg 34o - Tει1xog 135, ΑριΘμ6g ΙSSN: 1106 2118

ΙΔΡYΤEΣ: Σιiλλoγog Απoφo(των Nιioυoαg, (+)oδυooεf6 Nτινιjπoυ-
λoζ

ΙΔΙOKTΙΙΣΙA: ΠoΛΙTΙΣΤΙKΗ ETΑΙΡEΙΑ NΑoYΣΑΣ
EKΔOTΗΣ: Αλ6ξανδρoq Oιxoνιiμoυ, πρ6εδρoE Δ.Σ.

ΣYNTΑKΤΙKΙΙ EΠΙTΡOΠH: Αλ6ξανδροg oιxον6μου, Ευyενfu Ζ6-
λιoυ, Πdτρog Στο'tδηE, B&oω Στdνιου, Θε6δωρo9 Zιωταc,, Ε}'ιoαβετ
Χ"Mαλof oη-Ρoιiκαλ'τ1, Δημητρα Tζακη-Mπεoλiκα.

ΓPAΦEΙA ΠEPΙoΔΙKoY - ΠΔΗPoΦoPΙEΣ:
-Δημοτιxrj Bιβλιoθr]xη Ndoυoαg
Διoν. Σoλωμori 3 T.K. 5920Ο NΑoYΣΑ, τηλ. 2332024102
-Αλεξ' oιtιoν<iμoυ, Καρανdτoιoυ 2, 59200 Nιioυ oα, τη}τ. 22332o29380

ANTΙΠPoΣΩΠoΣ BEPOΙAΣ:
Γιιiννηg Kαρατoιι6ληg - Γεωπ6νo9 τηλ. 2331060331'

ΦΩTOΓPAΦΙA EΞΩΦYΔΛOY:'Εργo τoυ Θdνου Στ<jια

ΙΙΛEKTPONΙKΙΙ ΣEΔΙΔoΠoΙtΙΣH: Xρrjατog Πραoxiδηg τηλ.

2353024287

YΠEYΘYNOΣ TYΠOΓPAΦEΙOY:
ΗΛKoΣ Φ. - PΑΛΛΙlΣ K. & ΣΙΑ o.E.
3o 1λμ. Ncioυoαg - Σ'Σ. Nιioυoαg. Tηλ - Φαξ 2332027638
Ι! ουνταxτιxη επιτqoπr| τoυ πεqιoδιxoιi δεν φfqει ιαμ(α ευΘrJνη για
τα ενυπ6γραφα ιεiμενα πoυ δημoοιειioνται. Tην ευΘιiνη φdρει ο

υπογqιiφων τo xεiμεvο.



Eν συντoμfα...
Πολιτιoτικιi και ιiλλα, τoυ τριμiνoυ

Mε oηματcορ6, 6πωq καθε Απρiλιo, τo oλοκαδταlμα, και παρα την καθολικη ανηoυylα yια την

πoλιτικη, κoινr'ονικη και oιKoνoμικη επιβ[ωoη, οι εκδηλcbσειζ τoD δευτtρoυ τρlμηνoυ του 20]Ι

ανθιoαν και μαζ[ με τoν καιρo πoυ δεν καταλαβα[νει απδ οικονoμικα, ευτυycbq, 6δrιoαν oτo κoιν6

τηg περιoyηq μαg εξαιρετικd' δε[yματα επιKoινοlνιακηq διαθεoηq και δημιουρyiαq. Tα ε[yε δλα αυτ6

το τρfμηνo; Moυoικtg και θεατρικ6E παραoτασειζ, ειKαστικbg εκθ6oειζ και παρoυoιαoειq βιβλ[ων,
πofηoη και βραβεδoειE, δημιoυρyικtg oυνερyαofεζ και επιστημoνικ6q προoεyy[oειg oικoλoyικcbν

θεματων. Ε[yε, επ[oηq, τη μεyαλη τιμη, την παρουo[α του MIκη Θεοδωρακη, o oπο[oE επtλεξε να

μrληog oτην πδλη μαζ yια την oικoνoμικη κρioη και τιζ επιλoy6E τoυ πολιτικoδ oυoτηματoq' οριιλ[α

που εξελ{yτηκε oε βραδιd μuiμηq Ιcαι μoι)σικηg oυyκiνηoηζ. Στην πλoδoια αυτη πoλιτιoτικη oυyκομιδη

τoυ τριμηνoυ, ιδιαιτ6ρωζ η μoυσικoχoρευτικη παραoταoη τoυ ΛΕN, yια να μην ξεγναμε την ιoτoρlα

τηq πoληq Kαι τo διημερo με τoν oλαyια oτη Σxoλη του Αριoτoτ{λη, ανεβαζουν πλΑον τo επ[πεδο τcον

απαιτηoεων, yια τo τι θ6λουμε να μαθoυμε, τι να απoλαδooυμε' σε τι να oυμμετbyoυμε.

(Kαι αλfκτωρ δεν ελιiληοε>>

Mια εξαιρετικη - απ6 oκηνοθετικη και
αιoθητικη πλευρd, - παρdoταοη παρουoiαoε
το ΛEN oτο κατ&μεoτο απ6 κ6oμo δημoτικ6
Θ6ατρo, oτο πλαioιo τηζ γιoρτηg τoυ

oλοκαυτc[lματog. o τiτλog τηg παρd,oταoηg ηταν
<Kαι αλ6κτωρ δεν ελ6\οε> και περιλdμβανε,
εν εiδει παραμυθιori, οε δραματοποιημενη

μoρφη, αναφoρ69 στην ιστoρiα τηq Ndουoαq
απ6 την iδρυoη τηg μ61ρι την καταστρoφη τηζ
τo 1'822. Συμμετεi1αν περiπoυ 70 μ6\ και

1ορευτ69 τoυ Λ.E.N. πoυ αναπαρdoτηoαv τιg

κυρι6τερε9 ιoτορικθg oτιγμ69 τηq Nd,oυoαq,

oε επιμ6λε1α και οκηνοθεoiα των Ακη
Toιdρκα και Xρηoτoυ Toiτοη.'Hταν μια μεoτη
παρ6οταoη τα κεiμενα τηg oπoiαq βαoioτηκαν
oτα βιβλiα των Eυoταθiου Στoυγιαwdκη,
Γιdwη Bαoδραβ6λη, Θdλειαg Σαμαρ& και στo

oρατ6ριo τoυ Niκου Tαοfλα. Tην αφηγηoη
6καναν oι Kων/νog Bαρβ6ρηq και Nικηταq
Ιωαwiδηq. Tην επιμ6λεια των κειμεvων εixε ο

Xρηοτog Toiτoηg κα1τη διδαoκαλiα των 1οριilν
o Ακηq Toιdρκαg. Moυoικη 6παιξαν oι Bαγγ6\q
Ψαθdg, Δημiτρηq Ψαθdq, Aπ6oτoλoq Ζαφειρioυ,
Γιdwηg Kετ6νηg και Aναoταoiα Kooμiδου.
Tραγoriδι: Χoρωδiα τoυ Λ.Ε.N., Xρηoτοg
Tοiτoηg, Ελιodβετ Mπdιτoη. Eκκληoιαoτικοi
liμνoι: Θωμdg Τοoυκαλdg, Δημ Παναγιrbτoυ,
Kων. Καρβoυνιdρη g, Xρηoτog Καντερiοκoq,
Hλiαq Aνθ6πoυλοq.

Διη με ρ o πΟλιτιστικιΙrν εκδη λcir οεων
στο Πoλιτιστικ6 K6ντρo τηq Σxoληg
Aριoτοτ6λoυq

Διημερo πολιτιoτικιbν εκδηλcboεων, με



καλεoμ6νο τoν
πρεoβευτη τηg

χιbραζ μαg, αλλd, και
τηg περιo1ηζ μαg,
oυγγραφ6α, ελ\νιoτη
και καθηγητη τoυ
Πανεπιoτημiου
Αθηνcbν κ.
Π6δρo oλdγια,
πραγματοποiηοαν oτο
Πολιτιoτικ6 Kεντρο

τηq Σ1oληg Αριoτoτ6λoυq o ΔΗΠoN και oι
Φiλοι τoυ Bυζαντινο6 Mουoεiου B6ρoιαq.

Tην πριbτη μ6ρα προβξθηκε η υΨηληζ
αιoθητικηq ταινiα-ντoκιμαντ6ρ τoυ κ.

oλdγια <Mε τoν Kαλλιγι&wη> (βιογραφικ6
κινηματoγραφικ6 πoρτραiτo τoυ ζωγρdφoυ
Mανιilλη Kαλλιγιdwη), τα θεματικd τoπiα
τηg oποiαg ηταν απ6 μ6να τoυg εικαoτικfg
δημιoυργiεq και διαδρoμ69 πoυ απoτtiπωναν

με τoν πιο δραματικ6 τρ6πo το πdθοg τoυ
καλλιτ61vη για τα τoπiα τηζ ζωηζ του. Tη
θ6λαooα, τη γυναiκα, τα ιoτιoφ6ρα, την Κρητη,
τη Mυτιξνη, τη μοναξιd,, τα 1ρcbματα τηg

dγoνηq γραμμηζ, το ταξiδι.

Tην επoμ6νη o κ. oλdγια μiληoε για την
πoλιτιoμικη μoρφη τoυ M' Αλεξdνδρου και
τη oημαoiα τηζ για τoν ελ\νιoμ6. Κατ6θεoε,

μ6λιoτα, δrio πρoτd,oειg πρoζ την κατεi
ανd,δειξηg τηq περιoμg τηq

Miεζαg η οπoiα γoητεriει λ6γω
τηg οriνδεoηg τηg με τιζ μoρφ6ζ
του Aριoτoτθλη και τoυ Mεγ0λoυ
Aλεξdνδρoυ: α) Nα εντα1θεi

η Miεζα σε μια πoλιτιoτικη
διαδρoμη που θα περιλαμβdνει
την Π6λλα, τη Bεργiνα και
6λλου g αρ1αιoλογικoriq 1ιil ρoυq
oυνδεδεμ6νουζ με τo Mακεδoνικ6

βαoiλειo. Tαυτ61ρoνα, να
δημιoυργηθοιiν δrio μ6νιμεq
εκθ6oειq, μiα για τον διαπoλιτιoμικ6 αντiκτυπo
τηζ μoρφηζ τoυ M. Αλεξdνδρου και μiα
δεr1τερη για την εκπαiδευoη του πρiγκιπα. β)
H Σxολη Αριoτoτ6λoυζ να γiνει διoργανιbτρια
διεθνcilv oυναντηoεων για την προιilθηoη

διαπoλιτιoμικrilν πρoγραμμdτων για εφηβουg,

με oτ61ο την ουμανιστικη και διαπoλιτισμικη

εκπαiδευoη.

'Yμνoι τηζ Mεγdληg Eβδομιiδαg οε

μελoπoiηoη Σταιiρoυ Koυγιoυμτζη

H Eταιρεiα για τη μελ6τη τηq Ιoτoρiαq
τηg N6oυoαg "Aριoτoτ6}ηζ" προoθφερε
την M. Tετdρτη στoυζ φiλoυg τηg μoυoικηg
μια κατανυκτικη μoυoικη βραδιd με
εκκληoιαoτικοrig riμνουq τηq Mεγ&ληg
Eβδομdδαq, oε μελoπoiηoη Σταr5ρoυ

Koυγιoυμτξ1 και με τiτλo "YMNOΙ
AΓΓΕ,ΛΩN". Tραγoriδησε o Kcboταg

Πατoιdq, ooλioτ, με συμμετoμ 10μελo69

1oρωδiαq τoυ ΚΑΠΗ, την οποiα απoτελοfoαν
οι Nαυoικ6 Αυξεvτη, Mαρiα Bοriλτoη,
Γαλdτεια Kαλπαξiδoυ, Kων/νοq Κoυιμτξ1q,
Xαριτωμ6νη Mπ6ροoυ, Ανθoιiλα Mπιτ6ρνα,
Δ6μνα Mπιτι1ρνα, Δημητριοq Mπιτ6ρναg,
Nικ6λαοg Σπdρτoηg και Aρετη Τooriλιου.
Στo πιdνo o Πdνoq Δ6ρβο9' Tο πρ6γραμμα
παρουoiαoε o κ. Nικηταg Ιωαwiδηg. Στην
εκδηλωοη παραβρ6θηκε η οriζυγog τoυ Σταriρoυ
Koυγιoυμτζη, oτην οποiα o δημαρ1og επ6δωoε
τιμητικη πλακ6τα. Tα 6oοδα τηg oυναυλiαg θα
ενιoβoουν την απoκατdoταoη του κτιρioυ
Mοιiγγρη πoυ ανηκει oτην Πολιτιoτικη Eταιρεiα

Nιiουoα - Λαμiα ...συμμαχiα!

oι μπdντεg τηq Φιλαρμoνικηq Ndουoαg
Kαι τηζ Φιλαρμoνικηg Λαμiαq, στην κοινη
oυναυλiα που 6δωoαν oτo δημoτικ6 θ6ατρo



6δειξαν το δρ6μο για μoυσικ6q ανταλλαγ6g. Tη
oυναυλiα &νoιξε oτo πρcilτo μ6ρoζ η Δημoτικη
Φιλαρμονικη Λαμiαg, η oποiα παρoυoiαoε
πλοδoιο πρ6γραμμα με ελ\vικ6g oυvθ6oειg
των Mουζ&κη, Xιιilτη, Σταματiου, Στεργioυ
και με παραδοoιακd o6ρβικα κομμd,τια oε
διαoκευη τoυ μα6oτρoυ τηζ κ. Δ. Mdντα. Tα
τραγoriδια ερμηνευoαν oι Biκυ Δαραγiγκα,
oλεγκ καθcilq και μια Nαουoαiα πoυ διαμ6νει
oτη Λαμiα, η Κατερiνα Mπdμπoυ. Ακoλoriθηoε
καταχειρoκρoτofμενη η μπdντα
τηg ΦEN, υπ6 τη διεriθυνoη
τoυ μα6oτρoυ τηζ κ' Δημητρη
Σταυρακd,κη, η oπoiα ερμηνευoε
διαoκευ6q τραγoυδιιilν ελληνικη g

και ξενηq μουoικηg, με την Αθηνd
Π6ιoυ να ερμηνεfει oυγκλονιoτικd
τo Εdelriezi του Goran Bregovic
oε διαoκευη του Δ. Kdλλια, ενcil
ο Niκog Ζιαμπακαc, ερμηνευoε
τo <Πoιοg να oυγκριθεi μαζi σoυ)) τoυ
Xατξ1νdoιoυ, τo <Αoπρο περιoτ6ρι> τoυ
Xατξ1δdκι και dλλα λαTκd τραγo6δια, τα
περιoo6τερα oε διαoκευ€g του Γ. Σταυρακ6κη.
Η ουναυλiα 6κλειoε με κoινη εμφdνιoη των δυo
φιλαρμονικc[lν.

Συναυλiα τoυ Ωδεtoιl

Eντυπωoιακη
oυναυλiα απ6 τουg

μαθητ6q τoυ Ωδεioυ.
<Aριoτoτ6λη9>. Σε ενα
κατdμεοτo δημοτικ6
θ6ατρo, 6λοι oι
μαθητ6q, 6λα τα εiδη
o1εδ6ν τηg μουoικηg,
καλoδoυλεμενεζ

εκτελ6οειq απo τα oρ1ηoτικd oriνoλα και θερμd
1ειρoκρoτηματα απ6 τo κoιv6. H ωραιοτερη
oτιγμη το φινdλε τηq oυναυλiαq. Mικρoi και
μεγdλoι, απ6 κοινoti οι μαθητ69 τoυ Ωδεiου και
τα μ6λη τηg Xορωδiαq τoυ oυλλ6γoυ <Φiλωv
τoυ Ωδεioυ Αριoτoτdληg, 6κλειoαν τη μουoικη
γιορτη.

Moυoικη για τo περιβιiλλoν

Aλλη μiα μoυοικη βραδιd απ6 την Kρατικη
oρxηoτρα Θεooαλονiκηζ, στo δημοτικ6
θ6ατρo. Παρoυoιdoτηκαν dργα των Μozaι1
και Beethοven. Mε διευθυντη oρ1ηoτραg τoν κ.
Mι1dλη oικοv6μoυ και ooλioτα τoυ κλαριν6του
τo νεαρ6 δεξιοτθxvη Διoνr1oη Γραμμ6νο, τo
κοιν6 απ6λαυoε 6να ρεoιτdλ τε1vικηq και
μoυoικηg φρεoκdδαq. H εκδηλωoη - oυναυλiα

ηταν απoτ6λεoμα τηg
oυνεργαoiαg τoυ ΔH.Πo.
N. και του Kθντρoυ
Περιβαλλoντικηg
Eκπαiδευoηq Τ.Jdουoαg
oτα π7.αfoια τιDν
εκδη z.ci;oεc,]\, εoρτασμοf
τη: πα7κooμια9 ημ6ρα9
πεμlιβαl-i-oι,τοq'



3η Συνιiντη ση XoρωδιιΙrν

Xoρωδιακη oυνdντηoη πραγματoποiηoε

με μεγdλη επιτυ1tα ο Πoλιτιoτικ69 Σιiλλογοg
τrlν Φiλων τoυ Ωδεioυ (APΙΣTOTEΛHΣ)

oτην κατdμεoτη αfθoυσα του δημoτικori
θεdτρoυ dνοιξαν και φ6τo9 oι εκδηλcboειζ των
ΙΖ'Παυχεiων στη Ndουoα. To πρ6γραμμα
περιελdμβανε μουσικoχoρευτικη εκδηλωoη

με τη συμμετoχη τηζ
Παιδικηg Xoρωδiαg τηq Ιερdq
Mητρoπ6λεωg Bερoiαg,
Nαοfoηg και Kαμπανiαg, υπ6
τη διεriθυνση τoυ κ. Θωμd
Toουκαλd και τη oυνoδεiα oτο
πι&νo απ6 την κ. Mαρiα Π6τκoυ,
καθιbg επioηq τoυ παιδικο6
τμηματoq του Xoρευτικοri
oυγκρoτηματοq <Αρ6πιτoα>> υπ6

τον 1oρoδιδdoκαλo κ. Γιcllργο Πiπιλα.

<<Aπ6ψε την κιΘdρα μoυ τη στ6λισα
κoρδ6λε9>

H Eοτiα Moυoιilν οργdνωoε μoυoικη
εκδηλωoη με τiτλo <Απ6ψε την κιθdρα μου τη

oτ6λιoα κορδ6λεq>. To πρ6γραμμα περιλd,μβανε
6να αφι6ρωμα στην ελληνικη μoυoικη, με
oργανικd θργα και τραγοfδια, παλι6 αλλd, και
νε6τερα. Πηραν μ6ρo9:

* H oρμoτρα τoυ Δημοτικori Ωδεioυ υπ6
τη διεfθυνση τoυ Nικoλdε Bαν6oυτoεκ, ενιil
oτo πιdνο oυν6δευoε η Mαρiα Π6τκου και στo

βιoλoντo6λο η Mαριdwα Toιdνoυ. Συμμετεixαν
οι μαθητθg: Γιdwηg Kετdνηg, Αντcbνηq Toiτoηg,
Πρ6δρομο9 Πολυ1ρoνiδη g, Παναγιcbτη g

Κεραμiδηg, Nικολ6τα Δεληpηoτου, Eλενη
Κιiρκα, Σωτηρηg K6φκε\g, Mdριoq Γκ6γκα9.

* H Xoρωδiα τoυ Δημoτικor1 Ωδεiου υπ6 τη
διειiθυνoη του Δημητρη Παρ6λα' Συμμετεixαν
oι μαθητθq: Kcboταg Αντωνι&δηg, Δαν6η
Γαλiτη, M&ριοg Γκ6γκαq, Xρυoη Δε\1ρηoτου,
'Eλoα Δημο6λα, Bαοiληq Kατoιcbκαληq,

Σταf ρo g ΚατoιιΙlκαλη g,

Σωτηρηg K6γκεληg,
Bαoiληg Mdνoυ,
Mαρiα Mπακαλιo6,
Λofκα Mπριγκiτα,
Bαoiληg Ξoυλiδηq,
Bαoiληg Παρλ6κoγλoυ,
Xαρd,λαμποq
Πολυxρoνiδηq, Σελiμαη

Ndουoαg. Στη oυνdντηση συμμετεi1αν με τη

oειρd πoυ εμφανioτηκαν α) η Xορωδiα τoυ

Πoλιτιoτικοri Συλλ6γoυ (ΠPoΙKoNNHΣoΣ))
N6oυ Mαρμαρd Χαλκιδικηg, β) η Xορωδiα
του Ωδεioυ Nαοιioηq, γ) η Xορωδiα Λ6oμ9
Προoωπικof oTE Θεooαλονiκηζ και η
Xoρωδiα πολιτιoτικοri Συλλ6γoυ Φiλων τoυ

Ωδεioυ (APΙΣTOTEΛHΣ). Kατd γενικη
oμολoγtα των συμμετε16ντων oτη oυνdντηoη,
των 1oρωδcbν, αλλd και των διoικηoεωv των

φoρ6ων τoυq, η διoργdνωoη ηταν 6ψογη και

η φιλoξενiα υπoδειγματικη, καθcbg μετd, τo

τ6λο9 τηg παρdoτασηζ τα μ6λη του διoικητικori
oυμβουλioυ και o1 1ορωδoi του διοργανωτη
πoλιτιoτικoιi oυλλ6γoυ δεξιιilθηκαν 6λου g

τoυg φιλοξενor1μενoυg oτo δημoτικ6 περiπτερo
(ΚΙoΣKΙ), 6πoυ πρooφ6ρθηκε πλοrioιοq

μπουφ6q με εδ6oματα πoυ παραoκεtiαoαν
τα μ6λη και oι φiλoι του oυλλ6γου και 6λoι
διαoκ6δαοαν μ61ρι τιg πριbτεq πρωιν69 cbρεq με
τη oυνoδεiα oρ1ηoτραq λαικηg μoυoικηq.

Aπ6 τιg εκδηλιiloειt των ΙΖ'Τlαυ}'εiων
Mε μoυoικη βραδιd γεμ6τη παιδικοfg



Eιρηνη, Ε,λfνη Tρr5φων, Niκοg Toαντεκiδηq,

Eλιod,βετ Φτεργιωτη, Aλ6ξη9 Xιλλ, Xριoτiνα
Xριoτoφορiδου.

Τo πρ6γραμμα 6κλειoε με την <ρωμαTκη

αγορd> τoυ M. Xατζιδ6κι απ6 φωνητικ6 o1ημα

τηg Θεo/νiκηζ κα1τρiα τραγoriδια του iδιoυ

oυνθ6τη που ερμηνευσε η Mαρiα Π6τκoυ και

oυν6δευoε ο Γιωργoq Κε1αiδηq.

<M6λιg XιΙrριοα> απ6 τoυt <<Επi

σκηνηζ)
Tην ανdλαφρη κωμωδiα, <M6λιg Χιbριoα>

τoυ Bαoiλη Mυριανθ6πoυλου, αν6βαoε η

νεootioτατη θεατρικη ομdδα <Eπi Σκηνηq>,

oε oκηνoθεoiα_oκηνoγραφiα Αλ6ξανδ ρου

0ικoν6μου. H ευρηματικη oκηνοθεoiα, ο

γρηγoρoζ ρυθμ6q oτο μεγαλriτερo μ6ροq τηq

παρd,οταoηq, καθωg καt τo κ6φι, η καλη o16oη

και δι&θεoη των ηθoποιιilν,1&ριoαν τη 1αρ&

και τo γ6λιο oτουg θεατ6q πoυ κατ6κλυoαν
(ειδικ& τιg δυο πρcilτεg ημ6ρεg) τo δημoτικ6

θ6ατρo' Toυg ρ6λoυq ερμηνευoαν οι Ηλι&να

Toiλr1, Αοπα Πιτdκη, Δημητρηq Δofτoηg,'Eφη
Mπαντη, Nατd,oα Φυofκα, Γιdwηq Kουκoriλog,

Δημητρηq Π&ζoq, Ελεvη Zαφεiρκoυ , Ζηνων

Mυλωνdq και Γιdwηg Ρεvτηq.
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<<Λιωμ6νo βo6τυρο>>

H ETΑΙPEΙA ΘEΑTPOY
παρoυoiαoε oτo Δημoτικ6 Θ6ατρο

τη θεατρικη παρd,oταoη <Λιωμενo

βor5τυρo> oε oκηνοθεoiα Σiμoυ
Kακ&λα (βραβεio oκηνoθετων απ6 την
'Eνωoη Ε,λληνων Kριτικιbν), με την
'Eλενα Mαυρiδoυ στoν πρωταγωνιoτικ6

ρ6λο (βραβεiα Καρ6λου Koυν και Mελiναg

Mερκo6ρη). To <Λιωμ6νo Bοr5τυρο>>, μετ& την

(2008), oτo Θ6ατρo Xιbρα (Aθηνα 2009) και
οτην Πειραματικη Σκηνη (Θεoοαλονiκη, 2Ο09),

πραγματoποιεi περιoδεiα οε 6λη την Eλλd,δα

και την Kfπρο. H παρd,oταoη dφηoε &ριoτεq

εντυπωoειq στoυζ λιγoοτor5q, δυoτυxcb g, θεατ69'

'EκΘεoη ζωγραφικηζ τoυ Θ0νoυ Στ6κα

'Eκθεoη ζωγραφικηζ με τoν τiτλo <Toπio-

Γυμν6> του ζωγρd.φου και δdoκαλου των

Eικαoτικcbν Ε,ργαoτηρiων τoυ ΔΗΠoN Θανου

Στ6κα παρoυoιdoτηκε στα μ6oα Mαibυ, στoν

Xωρo T6xvηq <Nαi6q>. Toπiα και γυμν&, η τοπiα

απ6 oιbματα, τo oιbμα πdνω απ' 6λα oε μια
διαλεκτιΦ με τη φrioη, τη φfoη τoυ.'Eντονα

διoνυoιακ6ζ, τoυ fρωτα και τoυ θαν&του,

ακομπλεξdρlστoζ και ταλαντor51oq ο Θ&νoq

Στ6κα9, αν και πολf ν6οq, ακροβατεi ηδη oτo

μεταξ6 τηg 1αρdg τηζ ζωηζ και των πιο μti1ιων

φ6βων μαg. Γεwηθηκε το 1980 oτη B6ρoια'

Aπoφoiτηoε απ6 την Aνrilτατη Σ1ολη Kαλrbν

Tεxvcbν τηq Αθηναq με &ριoτα (2000 - 2005)'
'Ε1ει πραγματοπoιηoει δfo ατομικ69 εκΘfoειg

οτo Eθνικ6 Θθατ



στη B6ρoια και Θεσσαλονiκη και συμμετεi1ε oε
oμαδικ6q. Συνεργd,oτηκε με τo ΔH.ΠE.ΘE τηg

B6ρoιαq ωζ σκηνoγρ6φoζ, με την Πειραματικη
Σκηνη τηg "T6xνηq" και με τo KΘBξ ωg

βοηθ69 oκηνογρdφoυ. Ζει και εργ6ζεται στη

Θεooαλoνiκη.

Tα <Eικαστικα>) oτο PoδοΤ'ιbρι
'Eκθεoη παιδικηg ζωγραφικηg απ6 τo τμημα

Poδο1ωρioυ των Eικαoτικιbν Eργαoτηρiων τoυ
ΔHΠoN oτo xcilρo τoυ Πολιτιoτικoti Συλλ6γoυ
<oι Kομνηνοi>> oτο Poδο1ιbρι. Tο τμημα
λειτοriργηoε σε συνεργαoiα με τον Σriλλoγo για
πρcΙlτη φoρd, και oτην €κθεoη παρουoιdζoνται

ατομικ6q και oμαδικ6q εργαoiεg των μικρων
καλλιτε1vcbν. Στην εκδηλωoη παραβρ6θηκαν

φiλoι και γονεig οι oποiοι ανθλαβαν και τoν

μπoυφ6 ενcil ο δημαρ1og κ. Kαραμπατζ6g
αναφ6ρθηκε στην αναγκαι6τητα δημιoυργiαg
παραρτημd,των των εικαoτικcbν εργαoτηρiων
oτoν ν6o <Kαλλικρατικ6> Δημo μαg.

'EκΘεoη Ζωγpαφικηg και ξιoγραφiαg
'Εκθεoη Zωγραφικηζ και Αγιογραφiαg

των 5Ο μαθητων μικρcbν και μεγdλων τoυ
καλλιτε1vικori εργαoτηρiου τηq Eυξεiνoυ
Λθoμq Nd,ουoαq, oτην αiθουoα εκδηλιiloεων
τoυ oυλλ6γoυ με υπεfθυνη διδαoκαλiαζ την κ.

Xαρd Κοoμiδoυ. Eρεθiοματα και εμπνεrioειg
oτιg ζωγραφι69 των μαθητcilν 6δωoαν oτoι1εiα
τηg φfoηq 6πω9 τo νερ6 - λiμνεq - πoτdμια

-θ6λαooε9, η γη-δfντρα- λιβdδια - βουνα

-λουλοfδια, τo ζωικ6 βαoiλειο και μ6oα oε
6λα αυτd τα παν6μoρφα oτoι1εiα τηg φfoηg η
ανθρωπινη παρoυoiα. Eικ6νεq ρεαλιoτικ69 και

φανταoτικ6ζ, πρoσωπικd παραμriθlα και ταξiδια
oτoν κ6oμο των xρωμdτων 6δωoαν 1αρd oε
επιoκ6πτε9 και δημιoυργofζ. Eνδιαφ6ρoυoεq
και oι αγιογραφiεq oτα γvdρια τηq βυζαντινηq
τεγvικηq.

Bριiβευοη σπoυδαστd)ν των
εικαστικd)ν εργαστηρiων

oι oπoυδαoτ6q απ6 τα τμηματα τηq

ζωγραφικηζ κα1 χαρακτικηg των
Eικαoτικcbν Eργαoτηρiων του ΔΗΠoN



Κατερiνα Boγιατζof \, Θd,νoq Zιaκαc,,

Aνδρομ6μ Mπ6ρooυ, Mαρiα Παπαδοποr5λoυ,
Mdγδα Παπαδοπο6λoυ και Kατερiνα Xατζ&ρα
oυμμετεi1αν, iπειτα απ6 επιλoγη, oτην 6κθεoη
"Παρdλληλoι Δρ6μοι" πoυ διοργανcbνει o

Σ6λλoγo9 Kαλλιτεxvιbν Eικαoτικιbν Tε1vcbν

B6ρειαq Eλλ&δαq. Στην 6κθεoη oυμμετεi1αν 88

ζωγρ&φoι, γλr5πτεq, 1αρdκτεq και αγιογρ&φοι. Σε
πολλο69 απ6 αυτor5q o ΣΙ(ETBE δiνει για πριbτη

φoρd 6να βημα 6κφρασηζ και επικoινωνiαq

με το κοιν6, ενιil dλλoι εfναι καταξιωμι1νoι

επαγγελματiεg oτο 1cbρo τoυg.

Στην διαγωνιοτικη αυτη 6κθεoη oημαντικ69

διακρioειq απ6oπαoαν oι oπουδαoτtg απ6

το τμημα 1αρακτικηg των Εικαoτικcbν
Eργαoτηρiων Kατερiνα Xατζd,ρα (B'B ραβεio),
Mαρiα Παπαδοπoriλoυ (Δ'Bραβεiο) και Θdνog

Ζιακαc, (Eπαινoq).

Bριiβευoη μαθητιilν
Στην καθιερωμ6νη ετηoια εκδηλωoη-τελετη

βρ&βευοηg τoυ παραρτηματog Hμαθiαg τηq

Eλληνικηg Mαθηματικηq Eταιρiαg (E.M.E.),

βραβεriτηκαν οι μαθητ69 o1ολεiων του Nομο6

μαζ πoυ διακρiθηκαν τη 1ρoνιd αυτη oτoυq

πανελξνιουg μαθηματικof q διαγωνιoμoriq
<Θαληq>, <Eυκλεiδηq>, <Aρμμηδηq> και στoυζ

διαγωνιoμοrig <Yπατiα> και <<Kαραθεοδωρη>,

τoυg οπoiουg διoργανcΙlνει τα τελευταiα 1ρ6νια
(απ6 το 2008) το παρd,ρτημα Hμαθiαg. Περiπου
400 μαθητ69 o1ολεtων τηq Ημαθiαg oυμμετεi1αν

στoυζ φετινofq μαθητικοriq διαγωνιoμoriq, 11

απ6 τουg oποioυq διακρtθηκαν oτα ανcbτερα
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επiπεδα.

Aπ6 την Nd,oυoα βραβειiηκαν οι εξηg:

<Eυκλεiδηρ: Eιρηνη Aoτ6ρη, Θεoδcbρα

Ιωαwiδου. <Θαληq>: Xρηoτοq Kαραβiτηq,
Eλευθερiα Kοντoriξ, Σωτηριοq Κ6φκε\9,
Xρυo. Md,ντoιoυ, Aθην& Παυλiδoυ.
<<KαραΘεοδωρη> : Σoφiα Παπαδημητρioυ,
Eυ. Mακρiδoυ, Aθαν. Πdτoοg, Δημ. Πετρd,g,

Γιιbργoq Xρυoαφiδηg. <<Yπατiα>>: Nικ.
Aυξεvτηg, Aικ. Δαo6τη, Aργ.Λαφdραg, Αντιγ.

Mπdτoαλα, Xρ. Τoιd,καλog, Δημ. Δdλλαq, Eλ.

Kαραβiτoυ.

oμιλiα για την πυρηνικη εν6ργεια

<Πυρηνικη εν6ργεια' Eπιπτιiloειg oτον

dνθρωπο και στο περιβ&λλον και τρ6πoι
αντιμετιbπιoηg> ηταν τo θ6μα του Γιdwη
Mυλωνd, πoυ παρoυσiαoε με oμιλiα τoυ στην

αiθουoα oυναυλιcbν τηq EΣTΙAΣ MOYΣΩN με
αφoρμη τo πυρηνικ6 ατriμμα oτην Φουκουoiμα
τηg Ιαπωνiαζ, το 1ειρ6τερo πυρηνικ6
ατ61ημα στην ιστορiα τηg ανθρωπ6τηταq
6πω9 xαρακτηριoτικd αν6φερε ο ομι\τηg.
H εκδηλωoη διoργανcbθηκε με ευθriνη τoυ

Συλλ6γου Φiλων Mουoικηq Ημαθiαq.

o Miκηq ΘεοδωριiKηξ στην π6λη μαq

Mετd απ6 xρ6νια ο Miκηg ξανd oτην π6λη

μαg, επειδη η ψυχη για κd,πoιουq, λiγουg και
εκλεκτotig, δεν 61ει ηλικiα. Mε αμεiωτη ψυ1ικη
διdθεoη και με wα διαφορετικ6 κοιν6 εμπρ6q

τoυ.'Eνα κοιν6, που πλ6oν υποκλiνεται oτο

μ6γεθo9 του ανδρ69, oε 6ποιον πoλιτικ61ιilρo
και αν ανηκει. 'Hταν μια πολιτικη oυγκ6ντρωoη



μηκog κriματog, αυτ6 τηg αγανακτηoηζ και τηζ
ανηoυfαg για μια Eλλ&δα πoυ δεν ξ6ρει που
πατ6 και πoυ πηγαiνει, στην οπoiα o Mfκηg
παρουoiαoε τιg Θ6oειg του φoρ6α <Σπiθα> τoυ
oπoioυ ηγεiται. Mαμτικ6g και καταγγελτικ69,
αγανακτtσμ6νοq και δυναμικ69, παρa τα 1ρ6νια
του, κdλεoε 6λo τον κ6oμo oε oυoτρdτευση και
αντioταoη κατ6 τoυ <Mνημoνiου)), πoυ εκ1ωρεi
κυριαρ1ικd δικαιcbματα τηq πατρiδαg και
οδηγεi τo λα6 τηζ στην εξdρτηoη, oτη φτιil1ια
και την απαξiωoη. H oυγκθντρωoη 6κλειoε με
τραγοriδια του Miκη που απfδωoε η 1oρωδiα
τoυ Ωδεioυ Ndoυoαq, oτην οποiα oυμμετεi1ε

τραγoυδιbνταζ και o iδιοq ο oυνθ6τη9!

Γ{fεq εκδ6οει9
(Στo μιiΘo τηζ Aριfiδνηφ τηg
Δημητραq l{o6oη

Tο τμημα Bιβλιοθηκηg τoυ ΔΗΠoN
παρουoiαoε το βιβλio τηq Δημητραg Norioη
<Στo μriθo τηg Aριdδνηζ) τo Σdββατο 28 Mαibυ
oτην Eoτiα Moυocbν. <o μ6θo9 τηq Aρι6δνη9>,
πoυ κυκλoφ6ρηοε απ6 τιq εκδ6oειq <N6βoλι>,

εiναι τo πρωτo μυθιoτ6ρημα τηg Δημητραg
Noιioη. Πρ6κειται για μια ιoτoρiα πoυ
εκτυλiooεταt στη Θεooαλoνiκη, στoυg δρ6μoυ9,

στιζ γειτoνιι1q και oτην παραλiα τηg π6\q απ6
το μεoοπ6λεμο μ6xρι τη Θεooαλoνiκη τoυ

oημερα στα ρημαγμιξνα Bαλκdνια. oι ηρωεq
τoυ βιβλiου εiναι dνθρωπoι πoυ κυκλoφoροr5ν

ανdμεod μαζ, ερωτε6oνται, εκφρdζονται,
dλλoτε υψcbνoυν
τη φωνη τoυg
και d,λλoτε δεν
τoλμoriν να

μιληoουν για
τιg κρυφ6q τουq
oκ6ψει9. Στη ζωη
τoυg υπdρ1ει

μoναξιd και
oτην ψυ1η τουg
υπdρ1ει μια ζωη
πoυ δεν τ6λμηoαν
να ξ1ooυν.

Η Δημητρα
Nοrioη κατdγεται

απ6 τα Mον6oπιτα, γεwηθηκε oτη B6ρo1α και

μεγdλωoε oτη Θεo/νi'κη. Σποr5δαoε Noμικη oτο
ΑΠΘ και oτο Πανεπιοτημιo του Md,αoτριμ
τηg oλλανδiαg. Συν61ισε τιg μεταπτυ1ιακ69
τηq oπουδ6q oτη Noμικη τoυ Πανεπιoτημioυ
Aθηνcbν επi δυο 1ρ6νια, με υπoτρoφiα
τoυ Ιδρriματog Kρατικcbν Yπoτρoφιcilν ωg

αριoτοri1οg και πρωτεfσασα, oτoν Toμθα
Ιoτoρiαq, Φιλοooφiαg και Koινωνιoλoγiαg τoυ

Δικαiου. Αρθρα τηg 61oυν δημοoιευτεi oτο
διαδικτυακ6 περιοδικ6 <Ινδικ6 online>>, που
υπooτηρiζεται απ6 την Eλληνο-Ινδικη Eταιρεiα
Πoλιτιoμori και Aνdπτυξη g.

oλoκληριbΘηκε
τριλoγiα>> τoυ κ.

η (γλωσσικη
Στ6ργιου Aπooτ6λoυ

Απ6 τov κ.
Στ6ργιo Σπ.
Απooτ6λoυ,
τον ακor5ραoτo
ιoτoρικ6
αφηγητη και
ερευνητη τoυ
τ6που μαg,
κυκλoφ6ρηoε
ν6o βιβλio,
με τiτλo
<<Συντακτικ6
τoυ Γλωoοικoδ
Ιδιιilματoq τηg
Nιioυoαg>>.

Mε την
€κδooη αυτη, o oυγγραφ6α9 oλoκληρcbνει
τη γλωooικη τριλoγiα η oπoiα αφoρd oτο

γλωooικ6 ιδiωμα τηq N6oυoαζ, τo oπoiο,
εκτ69 ελα1ioτων εξαιρ6oεων, 6παυoε πλ6oν να
ομιλεiται απ6 τουq κατοiκoυg τηq π6λη9 μαg.
oι dλλεg δυo πρoηγηθεioεg εκδ6oειg ηταν: <To

Γλωoοικ6 ιδiωμα τηg Nιiουοαg> (Φωνητικη
- Mορφoλογiα), N&oυoα 1989 (η εν λ6γω
6κδοoη εiγε απooπdoει το β' πανελληνιο

βραβεiο τη Γλωooικηq εν Aθηναιq Eταιρεiαg, η
oποiα λειτoυργεi ωq παρ6ρτημα τηζ Aκαδημiαq
Aθηνιilν) κα1τo <Λεξικ6 τoυ γλωooικo6
ιδιιilματo6 τηg Nιioυoαt) (με οτοι1εiα
Φωνητικηg και Moρφoλογiαq), Ndoυoα 2007 '

To λεξικ6 αυτ6 περιλαμβ6νει 6.000 και πλ6oν

ΣTι]PΓloΣ Σrι AnoΣΤoΛoΥ

ΣYΝTΔΚTΙKO
TΟY ΓΔf,ΣΣΣΙKοY ΙΔΙf,rMlffoΣ

TiΙΣ NAo\ΣΑΣ

ιηι.lητρα Νοδoη

oτo μυθo τηg
Αρlοδvηg
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λημματα.

o iδιoq o συγγραφ6α9 oημειrilνει στην
ειoαγωγη του ν6oυ βιβλiου τoυ: <Eκρινα
απαρα[τητη τη συyyραφη και 6κδooη τoυ
παρ6ντο9 βιβλ{oυ, yιατi τo yλωooικδ ιδiωμα
τηq Nαoυoαg εμφαν[ζει oυντακτικ69 και λοιπ6q
ιδιαιτερ6τητεζ oι oπo[εg δεν υπαρyoυν στην κoινη
νεoελληνικη yλcbooα. Εiναι, επoμ{νωq, μ6λημα
των ειδημ6νων να μελετηooυν τη <Γλωooικη
τριλoy[α> και να αποφανθoδν με ακρ[βεια με
πoιo η με πoια yλωooικd. ιδιcbματα τoυ λοιποδ
ελλαδικοι5 ycb ρ oυ εμφ ανiζει oυyy 6ν εια. Επ[oη q

η εν λ6yω τριλoy[α oυμβαλλει και oτo 6ρyο
τηζ ιστoρικηg 6ρευνα9' yιατ[, εφδooν δoθεi
απαντηoη mo ερcbτημα αυτδ, foωg απαντηθε[ και
τo ερcbτημα τηg αρyικηg yεωyραφικηq κοιτ[δα
των ναoυσαfcον απδ την οπolα ξεκiνηoαν και
απο[κιoαν τη oημερινη π6λη τoυE. Παντrοq, με
καποιεE αμυδρ69 ενδεfξειg και δyι αποδεικτικα
oτoιyε{α, τε[νω πρoζ την απoψη 6τι η αρ1ικη

κoιτlδα τα)ν ναoυσα[ων ηταν η'HπειροE...>.

<Σπoνδη στoν'Eρωτα>> απ6 τη Mαρiα
Γιαννακoβiτoυ

"Σπoνδη oτον'Eρωτα" εiναι o τiτλοg τηg ν6α9
πoιητικηg oυλλoγηq τηg Mαρiαg Γιαwακοβiτoυ,
που κυκλoφ6ρηoε απ6 τιg εκδ6oει9 "Σμυρνιωτd-
κη" σε 3ΟΟ αντiτυπα, τα 6ooδα απ6 την πcbληoη
των οπoiων η πoητρια θα τα διαθ6oει για την
ενio1υοη oωματεiωv τηg π6ληq μαq.

Στην
πoiηoη τηg
Mαρiαq

Γιαwακοβiτoυ η απoυoiα εiναι παρo6oα oε
κdθε λ6ξη και κdθε στLχo. Aλλα εiναι μια
απoυoiα πoυ 61ει φιλτραριoτεi απ6 καρδι&q και
61ει γiνει 6νειρο και ανdμνηση και η ανd,μνηoη

ζωη αν6παφη απ6 τo 1ρ6νο. Γιατi τινα τηζ
κλ6ψει o κακoμαθημενoζ 1ρ6νo9 τηg Mαρiαg. Tο

1ρηματoκιβιilτι6 τηg εiναι πλ6oν dδειο και 6λoq
ο θη oαυ ρ 6 c' tyετ διαφυλα1τε i.' Εγει γiνει ποiη μα,
oτiγog με ftλλον oτiψo, διilρo πoυ ποτf δεν το
6κλεψε κανεiq.

<Θυμd,μαι τα γαλ&ζια μdτια ooυ / Πoυ με
ταξiδευαν oτα π6ρατα του κ6oμoυ, l oψωc,

χωρiζνα βρioκω πoυθενd λιμdνι>...

<Kαι μ6νο η oκ6ψη του oυγκλoνiζει" lΩg τoν
πυρηνα τo ocbμα μου, / Eνcb ετοriτοg o 6ρωτα9
που νιιbθω l ΧωpΙc, προoδoκiεg / Mε μεθd oαν
τo θυμ6ρι>...

<Koυρdoθηκα να πλdθω τoν ioκιο ooυ /
Mε τηg καρδιd,q τoν πηλ6 / Ξ6ρoντα9 πωg μ6νο
αυτ6ν oρiζω / Kαι να oε φωνdζω ανιΙlφελα τη
νf1τα, / Aφοri ο ηxοq 1dνεται lΣτηc, oιωπηg τoν
καημo,>

Παρ6λο που βαδiζει μ6νη τηζ τo ανηφoρικ6

μονoπdτι τηζ ζωηζ στoυζ oκληροrig αυτofg
καιρo69 και ζει σε μια <<εκofoια απoμ6νωoη>,

μα6 βεβαιcΙlνει:

αΔεν απελπiζoμαι lΓιατiνιιilθω / Πωg o Θε6q

μ'αγαπd / Και ξαγρυπvd πd,νω μoυ).

Eiναι η 11η πoιητικη oυλλoγη τηq ποιητριαq,

η oπoiα παρdλληλα θ1ει αo1οληθεi με
μεταφρd,οειg κειμ6νων και περιβαλλoντικd
- λαoγραφικd θ6ματα.'E1ει επioηg βραβευτεi
απ6 την Πανελληνια'Eνωoη Λογoτεγvcilν, τo
Σfλλoγο Eπιoτημ6νων Φιλοτf1vων Λoγoτε1vιbv
Αθηνrbν, την oYNEΣKo κ.α.

12



EΠANAΣTAΣH-XAΛAΣMOΣ &
ANΑΣYNoI K!ΣMoΣ THΣ NAOYΣAΣ.

H ΣYNEiΣΦoPA THΣ EΔEΣΣAΣ' ΠAPAΛΛHΛH ΠoPEIA
TΩN AΔEΛΦΩN ΠoΛEΩN ΠPoΣ THN EΛEYΘEPiA

H EΠANAΣTΑΣH TΗΣ NAOYΣΑΣ

Η επανd,οταση τηζ Ndoυoαg και η oυμβoλη

τηζ στην υπ6θεoη τηq παλιγγενεofαg εiναι απο_

δεκτη, αποδεδειγμ6νη καταγεγραμμ6νη. Πλα-
νd,ται 6μωq το ερrbτημα: 'Hταν αυτ6νoμη πpαξτ1

των κατοiκων και των αρ16ντων τηζ Ndουoαq η
επανd,oταoη, ηταν απoκoτιd τoυg, 6πωq θ6ληoαν

να πoυν μερικoi, η ηταν oriμπραξη oε πολεμικη
εν6ργεια με κεντρικ6 o1εδιαoμ6, επανdoταοη
συμφωνημ6νη, ιiloτε να επιτpi:πεται να διακη-

ρr1ooεται παρρηoiα για τουζ νεκροfq υπερασπι-
oτ69 τηg π6?ηq 6τι 6πραξαν το καθηκον τoυg τoTq

κεiνων pημαoι πειθ6μενoι;

Mαρτυρfεg υπdρ1oυν περιoo6τερε9 απ6 αρ-

κετ6q πoυ επιβεβαιωνoυν την ιiπαρξη κεvτρικoli
o1εδιαoμοr5 και φανερcbνoυν τιg επi μ6ρου9 oυμ-

φωνiεg για ταυτ61ρoνη επαναoτατικη κiνηoη τηq

xερoαiαq και νησιωτικηg Eλλdδαg τo 1822.'Hπει-

ρog, Mακεδoνiα, Nηoιd o1εδι6oτηκε και απoφα-

oioτηκε να επαναστατηooυν ταυτ61ρoνα, για την

ανα1αiτιoη των Τoυρκικcbν oτρατευμ6των και
τoυ Tουρκικor1 oτ6λoυ. Tο o16διo φ6ρει την υπo-

τoυ Mαγ6λη Bαλοαμ(δη

γραφη τoυ Αρ1ιoτρdτηγoυ Πρiγκιπα Δημητρioυ
Yψηλdντη και εκπονηθηκε πριν τη oυγκρ6τηoη
του Bουλευτικοti. Στο o16διo προβλ6πoνταν 6τι
τα Πελoπowηoιακ& oτρατε6ματα τηζ Ανατολι-
κηg πλευρd,g θα κινoriνταν πρoζ το Zητοfνι και
τη Λdριoα oε or5μπραξη με τον Ανδροriτoο, ενcΙl

τα oτρατεr5ματα τηζ Δυτικηg πλευρdq θα κινori-
νταν πρoζ Αρτα. Eκτ6g τoυ Aνδρoriτoου εi1αν

μυηθεi ξε1ωριoτoi οι oπλαρμγoi τηq Eλλdδαg
6πω9 o Γcbγoq τηg Hπεiρου, κα1ο Καρατdoog τηζ
Mακεδονiαq. o Ανδρoriτoog ηταν εκεiνoζ πoυ

εiπε oτον Kαρατ&oo: Mην επαναoτατηoειq τη Nα-
oυσα, πριν εycil μπω oτο Zητoδνz. o o1εδιαoμ69

ηταν πρ&γματι τ6λειoq, η εφαρμoγη του 6μωq με
τιg αντεγκλησειζ και τoυq πoλιτικoιig παραγκωνι-
oμor5g, κ6κιoτη, oτoi1ιoε oτην Πατρiδα μεγdλεg
καταστρoφ€g: Xtοq, Ndoυoα, Π6τα.

Kαταφεfγω oε 6γγραφε9 μαρτυρiεq

Mαρτυρiα 1η: <Eν Eπιδαriρω, τη 8 Ιανουαρi-
oν 1'822'

Tο Eκτελεoτικ6 ζτ1τ6ει απ6 το Boυλευτικ6 να
oτεfλει δυo εκπρoocbπoυg τoυ (ειζ τo κατd' την

Κoρινθoν oτρατoπεδoν, εΙζ τo να ταyδνωoι την

tξoδον των στρατευματων ειζ την Χtρoον Ελλα-
δα>

Mαρτυρiα 2η <Εν Κορ[νθcυ, τη 22 Ιανoυαρloυ

I 822.

Εν τη oημερινη oυνελεδoει τoυ Βoυλευτικoδ

ετ6θη τo θ6μα αν o Υψηλαντηq, 6oτιq αναyωρε[

εκoτρατεδων ειg την Δυτικην Ελλαδα, tyαlν yρεfαν

ενδq oτρατηyοι5, ημπορεi να λαβη τον oτρατηy6ν

Nικηταν με δooυg ημπορboη να oτρατoλoyηση,

ΙdαI αντ'αυτoυ να διοριoθεi αλλοq ειE την Ανατoλι-

κην με τα Κoρινθιακα και Δερβενοyωρ[τικα oτρα-

τεδματα. Και δη ενεκρ[θη oμoφcbνcοq>'
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Mαρτυρiα 3η: <Εν Κορ[νθω, τη 7 Φεβρoυα-

ρiου Ι822.

Ανατραπ6ντ0ζ τoυ πρoτtρου oyεδioυ περ[ τηg
εκoτρατεiαq του Δημητρloυ Υψηλdντη Kαι στρατη-
yoδ Νικητα ειζ την Δυτικην Ελλαδα, ο τε Πρlyκιψ
Kαι o στρατηy6g NικηταE θα εκoτρατεδoωoι με τα
Κορινθlακα και Δερβενoyωρfτικα oτρατεδματα
ειζ την Ανατoλικην Ελλd'δα. Και δη ενεκρ[θηυ.To
Bκτελεοτικ6 διαφωνεi και απαιτεi να εφαρμο-
oθεi o αρxικ6g o1εδιαoμ69. Eπιμ6νει 6μω9 και τo
Boυλευτικ6 oτα δικd τoυ.

Mαρτυρiα 4η: oι Δερβινo1ωρiτεq για vα εκ-
oτρατεr5oοDν (εν ταyει> ειζ την πtραν Eλλdδα,
ζητofν <να δοθε[ αυτο[g απ6 τηq Διoικηoεωg
yραμμα δηλωτικoν, 6τι, αν ποτ6 ανακαλυφθε[ πε-

ριoυo[α του Κιαμ[λμπεη, να λαμβαναloιν αυτo[
αναλοyoν μ{ρoq>.

Mαρτυρiα 5η: 14 Φεβρουαρioυ \822, πiντε
μ6λι9 μ6ρεq πριν την κηρυξη τηg επαvdoταoηg τηq
Ndουoαg. Απoφαoiζεται να δoθoδν Κειζ μεν τoν
Πρiyκlπα" Δημητριον Υψηλdντην yρδoια ]0.000'
ειg δε τoν στρατηy6ν Nlκηταν yρ6oια 3.000, cοq

εκoτρατεδοντεζ ειζ την π{ραν Ελλαδα>.

Mαρτυρiα 6η: 16 Φεβρουαρioυ \822, τρειc'

μ6ρεζ πριν την κηρυξη τηq επανdoτασηζ τηg 1'J6-

ουσαζ, 1ρηματα φαiνεται να μην υπdρxουν για
την εκστρατεiα του Yψηλdντη. Στο Bουλευτικ6,
προεδρεr1oντoζ τoυ Δ. Yψηλdντη, πρoβdλλεται
τo ερcbτημα <αν πρtπεt να lιεταΙcoμπθcboι τα αρ-
yυρd' και yρυoα κειμηλια των Moναoτηρ[ων του
Αy[ου'oρoυg, d'τινα, κατα βεβαlαg ειδηoειg, μετα
την υποδoδλωoιν και την ε[ooδoν των εyθρcllν
εκε[, μετεφ[ρθηoαν ειg'Υδραν, Π6ρoν και αλλαg
νηoουg....και δη ομοφδνωg ενεκρ[θη oδτωg>.

Mαρτυρiα 7η: o Yπαoπιoτηg τoυ Yψηλdντη
Σdλαg Γρηγ6ριo9 κινεiται πρoζ τα νηoι& πρog
εξεfρεoη π6ρων και oυγκ6ντρωση πολεμoφoδi
c!)ν γ1α τον oλυμπo και τη Nd.oυoα. Tα καινοf ρια
ομωq επαναoτατικd κ€ντρα δεν μπoρoυν να πε-

ριμ6νoυν.

Mαρτυρfα 8η: Στην Xio o Λoγoθετη: Λυ-
κoυργoq. αποκαθιoτ0 oτo νηoi Αρl-t;. "Jυι'(t,ιteι
:ι7'^ δοθεiol7; ριoι εζουo[α' -: πα'ρα' του il.l7ρεξοι oiοι'

':et'ι 
^,'ει'tκoυ επιτρδπoυ Δl7μl7τρ[oυ 7-ιLl7) cl.ι'τιll'' δl-

' l:l:!t''l ncιl cιπoκα.θιoτcb εοoρoL):...,).
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Mαρτυρiα 9η: Στη Nftουοα o dλλoq Λoγoθ6_
τIζ, o Zαφειρdκηg Θεoδοoiου και oι πρ6κριτοι εν

1ορcil αρνοfνται να παρoυσιαoτotiν oτην Toυρκι-
κη Διοiκηoη τηg Θεooαλoνiκηg.

oι καιρoi, λoιπ6ν, oυ μενετoi.

Mαρτυρiα 10η:2 Απριλioυ 1822. Παoyα. o
Δημητριoq Yψηλdντηq γρdφει πρoζ τoυζ Eυγε-
νεoτdτoυg Γερoυoιαoτ&q τηg Δυτικηq Eλλdδog
απ6 το Δαδi τα εξηg κΕκoτρατεδcυν απ6 την Πε-
λοπoννηooν, εfyα παντoτε πρo oφθαλμδν και τα
Δυτικd' μ6ρη τηq Ελλαδoq. Αλλα τι να καμω' φ[λoι'
6ταν τα καλcbg αποφαoιζδ1ιενα δεν εκτελcbνται και
καλcbgυ.

Mαρτυρiα 11η: Αναφoρd. oτην επαναστατη-

μθνη Ndουσα τoυ Δημητρioυ Yψηλdντη: <1/α

μην αφ[νωμεν τοιoδτουg μαλιoτα λαοδg δυνατoδg
και δια την θtoιν και δια την ανδρε[αν και δια τoν
αριθμον να ψυyρα'[νωνται, η δι tλλειψιν πoλεμl-
κcbν εφοδ[ων να παθωoιν (δ μη yiνoιτο) τι δει-
ν6ν. H iyερoιg τοlν oλυμπfων (oλυμπog και Nα-
oυoα) ωρyανioθη προ καιροδ, και δι'αυτην εoτα-
λη o προειρηριενog υπα'oπιoτηg μoυ, πριν ακ6μη
oυoταθεl η Εθνικli1 Βoυλη>.

Mαρτυρiα 12η: Η dφ,ξη του Γρηγoρioυ Σdλα
oτη Mακεδoνiα.

o υπαoπιoτηg τoυ Δημητρioυ Yψηλdντη
πρdγματι φτdr,ει oτo Λευτερο1cbρι τηg Kατερi-
νηζ με εφ6δια, πoλεμοφ6δια και καν6νια, oτιq1r2
τoυ Mdρτη τoυ 1822. Η ]ι{doυoα καλd κρατεi.
Eμπλ6κεται με τoυζ Τofρκoυg oτoν Koλυνδρ6

Τci'oo: Kαρατdoιog



σε χρoνoβ6ρε9 ε1θροπραξiεg και μετd, ατc6 20

oλ6κληρεq μ6ρεq 1αμενεg, τo Πdo1α, oτιq 2 του

Aπρi\ απoo6ρεται στη Mηλιd. Mετd τo Xρι-
oτ6q Aν6oτη, ανdβει o π6λεμοq. o Σdλαq op-
ρcilθηκε oε 6ναν πιiργο. o Διαμαντηg Nικoλ&oυ
κατ6λαβε τα ψηλ6τερα oπiτια του 1ωριοr5.'oταν
η μdχη 6λαβε τ6λο9, o μ6νo9 πoυ φτdνει oτη N6-
oυoα εiναι ο Διαμαντηg Nικoλdου με τoυζ δικorig

του, τελευταiα 24ωρα πρtν τον 1αλαoμ6 τηg π6-

}ηq. oι dλλοι διαλrioνται καt επιστρ6φουν oτoν

N6το.

Στo ερcilτημα πoιoζ φταiει για την καταoτρoφη
τηg N6oυoαζ, τηζ ζηλευτηq αυτηq π6\9, αλλd
και των περιo1cbν τoυ oλfμπoυ, πoυ επαναoτd-
τησαν oliμφωνα με το o16διo, ο Διαμαντηg Nικo-
λd,ου, μαμτηq τoυ oλriμπου και τηg Ndουoαg,
λiγο πριν πεθdνει, παiρνει το κρiμα επ6νω τoυ:

<Mε λυπε[ κατακαρδα 6τι δεν θα δω την yην τηζ
yεννηoεωq μoυ ελευθερωμiνην, oπoυ εyδθηoαν
τ6oα α{ματα εξ αιτlαq μoυ' 6πoυ εoηκωoα την

επαναoταoινll.

oι Σπετoιιilτεg πρ6κριτoι, πληρoφορoriμενoι
την απ6βαoη τoυ Kαρ6 Αλη oτη Xio, παραμoνη
Πd,οxα, με το μd,τι του τρiτου, oτo1αζ6μενoι 6τι

xd,νονται τ6oοι αδελφοi Xiοι, γρd,φoυν oτη Boυ-
}"η: <6mω η αμαρτ[α ειg βαρog oαq>.

Kαι η λαTκη μo6oα oτη N&ουoα θα πει:

κTb κρ[μα ναyει o Mοlριαg κι 6λα τα βιλα6τια,
πoυ oηκα'loαν επαναoταση, πoυ oηκcιoαν κεφα-

λι>.

Συμπfραομα

ΙΙ επανdoταση τηg Ndoυoαq δεν ηταν αυτ6-

νομη. To διακriβευμα ηταν μεγdλo. H Ndουoα
dκoυoε τη φωνη τηg Mεγdληg Πατρtδαg,παpaτo
6τι ηταν πρoνομιorb1oq π6λη, τελευταio κd,oτρo

του Bυζαντiου oτην Eλλd,δα, 6κανε τo 1ρθοq τηg.

Για ενdμιoη μηνα, καθηλιΙlνoνταq xιλιdδεg Toυρ-

κικ6 oτρατ6, αγv6ηoε πρoτdoειq και πρoτροπ69

για αμνηστiεg και παρdδooη, δεν λoγ6ριασε τον

Toriρκo δυνd,oτη, πfλεψε και ι1πεoε oτo πεδio τηq

τιμηζ.

Ακoλoιiθηoε το Π6τα. Kαι εiναι να απορεi
κανεiq με τo κoυρd,γιο των υπεραoπιoτιbν τηg

Nd,oυoαq, 6oων επ6ζηoαν, 6ταν τoυg βλ6πει να

μ61oνται oτην'Hπειρo στην μεγ0λη oriγκρoυoη
των Eλλr1νικιilν και Toυρκικcilν oτρατευμd,των

και να δiνoυν παρdδειγμα πoλεμικηq τακτικηg
και ηθoυq. Mε τη διdλυoη τoυ Eλ\νικoti oτρα-

τοπ6δoυ και τη φυγη των πd,ντων εν μ6oω πα-

νικο6, oι μ6νoι πoυ υπεxcΙlρησαν τακτικd,, παρα-

λαμβdνoνταζ κα1τoυζ νεκρor5g oυμμαμτ69 τoυq

απ6 τo πεδio τηg μdχηζ ηταν oι υπερασπιστ6q τηg

Nd,oυoαg υπ6 τoν Kαρατdooo, τον Γdτoo και τoν

Nικoλd,oυ, oι oλriμπιοι!

To MEΓEΘOΣ TΗΣ K-\TAΣTPOΦIΙΣ

Διακαινηoιμη εβδομdδατoν |822, μετd τo Πd-
oyα,Π6ψττη πρoζ Παραoκευη, η π6λη τηgN6ου-
oαq, μετd ι1ναν αγιbνα πoυ ξεκiνησε την Kυριακη
τηq oρθοδoξiαg, 6πεoε οτα 16ρια των Tοriρκων.

Σε λiγεg μ6ρεζ η λαφυραγιbγηoη, οι λεηλαoiεq, oι

μεμoνωμ6νε9 oφαγ69, η αι1μαλωoiα, €1oυν λ&βει

τfλoq.

Tbδρκoι διαβηκαν. Xαλαoμ6g.
ΘανατοE π6ρα ωg π6ρα

o oτρατd,ρμg διατdoσει την πυρπ6\oη τηg

π6λη9, την καlioη των πτωμ6των και την oυγκ6-

ντρωση του αρρενog πληθυoμori oτην τοπoθε-

oiα Kι6oκι.'oοα γυναικ6παιδα δεν μπ6ρεoαν να
ακoλουθηoουν τoυζ πoλεμιoτ6q τηg εξ6δoυ oδη-

γηθηκαν oτον πfργο του Zαφειρdκη.

κΔιεμερ[oαντo τα ιματια μoυ εαυτofg και επ[

τoν ιματισμoν μoυ 6βαλον κληρον.>

Στo Κι6oκι', απ6 τη μια πλευρd,, πρog την Aρd-
π1τσα εi1ε oτηθεi ανθρωπoμακελι6 και απ6 την

dλλη, στo σημεριν6 πλακ6οτρωτo oκλαβοπd-

ζαρο και αγoρd για την εκπoiηoη των λαφriρων

των μεμονωμεvων μoυooυλμ6νων oτρατιωτcilν.

i$ωoτοq αριθμ69 6θλιων πλιατoικoλ6γων και
εξακ6oιoι Eβραioι, oριoμ6νοι των oποiων χρη-
oιμοπoηθηκαν καt ωq δημιoι, μετ6τρεψαν τον

1cΙlρο oε μακft βρια εμπoρoπανηγυρη.

Tα τιμαλφη, 1ρυo69, dργυρog, τα ιερd oκειiη
των Nαcilν, πoυ επιoημωq περιηλθαγ στην δικαι-
oδοoiα τoυ oτρατ&ρχη, εκπoloιiνταν oτη B6ροια
και στη Θεoοαλονiκη. oι τιμ69 ηταν: Tα 1ρυod,
αoημθνια κοoμηματα 1,5-3 λiρεg τo δρ&μι. Tα

αιγoπρ6βατα και τα βοοειδη 2 - 2,5'Tα γυναικ6-
παιδα μ€yρι20 λiρεq, (Και oυκ ην ο αyoραζοlν>'
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Δr1o 6μπoρoι, Eβραioι, απ6 την Θεooαλονiκη, οι
Σαλομιilν Παoαρι6 και Αελιcbν Αoακη fρ1oνται
oτη B6ροια με 55 βαoτ6ζουq - υπηρ6τε9, να δια-
λ6ξουν απ6 τα δημευθfντα 6,τι τoυg ενδι6φερε.
Συνολικd κατ6βαλαν 7.10Ο λiρεg για να γiνoυν
κr1ριoι πολλαπλd,oιαg αξiαq αντικειμ€νωv.

Mεταξri των γυναικcΙlν πoυ κατd τιg oυμπλoκ69
oτο B6ρμιo απoκ6πηκαν απ6 τo ocilμα τηq εξ6δoυ
ηταν και οι oικογ6νειεζ των Zαφειρaκη, Γd'τoιoυ,
Kαμπiτη, Kαρατdoιoυ, Mαλdμου και &λλων, o
αριθμ69 των oπoiων, 400 υπdρξειg, αναφ6ρεται
oε o1ετικ6 6γγραφο, απoτ6λεoαν τμημα τηζ μα-
κdβριαq παρ6λαoηq, τoυ θριdμβoυ τoυ Λουμπoriτ
oτl'g 25 Aπριλioυ (ν.ημ.) oτη Θεooαλονiκη. o
Πoυκιεβiλ περιγρ&φει με τα μελαν6τερα χρcbμα-
τα τα διαδραματιoθfντα, πoυ απoτελοfv 6νειδοg
για την πoλιτιoμ6νη Eυριilπη. o Λoυμπoriτ ωoτ6-
oo διαπομπεfει τo Δαν6 πρθoβη Eμμανoυηλ Kυ-
ριακoti, o6ρνοντdq τoν δ6oμιo oτην κεφαλη του
θριdμβου. H Θεoοαλονiκη μετατρ6πεται oε <θ6-

ατρo βαoανων και oφαycbν>'

Tοπoγραφiα τηq σφαγηζ

Aφηoαμε 6μω9 το Kι6oκι. Στoν 1cbρο τoυ Kιo-
oκιoli εoφdγηoαν η απαγyoνiστηκαν 2Ο00 Nαoυ-
oαioι ηλικiαg απ6 15- 65 ετc[lν. o Αμπori Λoυ-
μπoriτ γρdφει: <M6yρι oτιyμηg καταlρθcbθη και oυ-
νεληφθηoαν πλioν των 2.000 απ/oτcυν, κατα τοlν
οπolων εφηρμ6oθηoαν αtrι1ocυg και αμειλ[κτωq τα
παραyy6λματα τoυ ιεροδ φετφα, ητοι απαντεg μεν
o6τοι απηyyον{oθηoαν η εθανατcbθηoαν δια τηg
oπαθηg, αι yυνα[κεg και τα τξκνα των εξηνδραπo-
δ[oθηoαν, αl περιουolαι τοlν διενεμηθηoαν μεταξδ
των Moυooυλμανοlν oτρατιωτcbν, αι δε oικ[αι των
κατεoτραφηoαν, παραδοθεioαι ειζ τo πυρ Kαι την
τ6φραν>.

To oκηνικ6 τηζ σφαγηζ μεταφfρει απ6 αυ-
τ6πτη μdρτυρα o James Baker oτo βιβλiο του
(ΤURKEY> (H. Ηolt & Cο. 1877 N.Y. oελ. 81).
<'Hμουν oτη ΙΥαουoα τoν περασ[ιiνο yρ6νο και
iνα 

-c 
ytρog με oδηyηoε oε 6ναν δμορφο ριπαy3oε με

κα'ρυδ#g, πανοl απδ 6να βραyο' δπoυ tπεφτε tι,α'
d'oκαθα'ρο πoταριι oε μικρoδq κα'τα.ρρα'7τεζ με/ρt
πoυ \'σ. φτα.oεt κd'τcυ oτl7ι' πεδlα.δα.....'Hτclι' εδcb'

εiπει' o ^,'iροι'τα';, δτα'ι' πcllδ[ ε[δcL ι'eL' oiρι'oι''ι' τοι'
r.l.ρoει'tκο il-l7θυα,ιιδ τl7; \-lα.ιltloτC/.; ','ΙC/' εκτε).eol7 '

16

, E'θνoμαρτιiρων.

oι Tοδρκoι επ[oηριoι oτtκονταν εδδ και oι δη1ιιoι
εκεi. Tbυg 6φερναν 6ναν-6ναν και τoυζ ρ0)τoδoαν,
"Γκιαοδρ' θ!λug να ociloειg την ψυxη ooυ, πιoτεδ-
oνταζ oτον θε6 Ι{αΙ τoν πρoφητη,''. H απαντηoη
ηταν κ6xl' Αφ6ντη>. Και ο Δημιog bκανε τη δου-
λεια του>' "Πραyματικα'', γpαφει" με θαυμαoμ6
απ6 τη oτdoη των σφαγιαoθ6ντων Nαουοαiων o
Baker, "αυτο[ ηταν Xριoτtανo[ μαρτυρεg κl η φυλη
τουg πρ6πει να ε[ναι αξια yια μεyαλα κατορθcbμα-
τα''.

Aξιoλ6γηοη τηg μαρτυρiαg Baker, oυμπεριi-
σματα

Η μαρτυρiα τoυ James Baker εiναι πολfτιμη
για τoν αoφαλη πρoοδιοριoμ6 τoυ τ6πoυ τηq
σφαγηζ. H μαρτυρiα αυτη επαληθεfει και dλλεq
δfo μαρτυρiεg, θα αvαφ6ρω την oπουδαι6τερη:
Γ6ρcυν dρ1oνταq τηg Xαρiεooαg περi το 1960

μoυ εiπε 6τι oτιq ημfρεζ τoυ 1αλαoμor1 τηg Nd-
oυσα:. oπcυq 6λεγαν oι παπποtiδεζ, τα νερd τηg
Αρα"πιτoα: βαφτηκαν oτov κd,μπo κ6κκινα.

Τεi-ο: oτη oφαγη 6δωoε τo περπατημα ακ6φα-
7'oι, oιil!ιατo:. πoυ θεc,lρηθηκε oημdδι για την κα-

Η αvδριx{ μoaφf απιi τo ν6o μινημιε(o των



τ6παυση τoυ ειδεχθofg εγκληματoζ τηζ σφαγηζ.

H θανdτωoη των αι1μαλcbτων oυνεxfοτηκε την

dλλη μ6ρα με απαγχoνιoμ6 των υπoλοiπων oτην

dλλη πλευρd, του Kιοοκιoti, oτο oημεριν6 πλακ6-
στρωτo. Eκεi και τdφηκαν τα νεκρd, ocbματα των

μαρτliρων Nαουοαiων oε μεγdλoυq oμαδικoriq
τdφουg. Για τo dνοιγμα των τdφων μεταφ6ρθη-
καν χωρικοi απ6 τα κoντινd 1ωριd, τoυ κdμπoυ.

H λα'τκη μo6oα θρηνηοε τo 1αλαoμ6.o}η η

φrioη 6κλαΨε για τον 1αμ6, 6λα τα πoDλιd,, 6λα
τα 1ελιδ6νια κt oι π6ρδικεq......

<Tρειq περδικoδλεg καθoνταν oτηg Ndoυoαg τη

ραxη
η μiα τηραει τα Βoδενα rcι η αλλη τη Σαλoνfκη

η τρiτη η μικρoτερη μυριoλoyαει και λiει
Πcbg yαλαoαν τη Nιαουστα και την τρανη την

xcbρα
Πηραν μαν[τoεE και παιδια και πεθερtg με νδ-

φεq... κλπ.

O απoλογιoμ6q

Στη Boυξ των Ελληνων εiναι καταγραμμ6νη

η εκτiμηoη των απωλειιilν των μα1ων τηq Nd-
oυσαζ oε 10.0Ο0'Eλληνεg και 14.000 Toιiρκoυq.

Στην ανθofoα 6λλoτε π6λη δεν 6μεινε τiπoτε,
οιiτε κ6κοραq για να λαληoει.

Σττ9 27 Απριλioυ του 1879, τo τακτικ6 ενερ-

γ6 μ6λo9 τoυ Φιλoλογικori
Συλλ6γου <<Παρναoo6q> N.
Γ. Φιλιππfδηq διdβαoε oτην
κατdμεoτη αiθουoα του

Παρναooοr5 την ιoτορικη
πραγματεiα τoυ με Θ6μα <H
επαναoταoιζ και καταoτρoφη

τηE Nαoδoηg>. H πpαyματεiα
τoυ Φιλιππiδη δημooιεr1θηκε
το 1881. Σ1ετικd, με την τfμ
των Σ1oλεiων και των Nαcbν

διαβdζoυμε: <H μεyαλoπρε-
πηq π6λι9 Nαουoα παρεδ6θη
ειζ ταζ φλ6yαq. Nαo[, τα σχo-

λεiα, η βιβλιoθηκη, αι oικlαι
και παντα τα δημooια και ιδι-
ωτικα καταoτηματα κατ6πε-

oαν ολoκαυστα. oι δε κατοι-

δ[oθηoαν βαoανιoθ6ντε9 ανηλεcbζ.'l.Kαι oε d,λλo

oημεiο τηg πραγματεiαg επiοηg: κoδτοl, αφοδ

κατεoκαφησαν oι ναο[, εν οιg ελατρεδετo o δψι-

στoζ, Και τα oxολε[α, εν ο[q εθεραπεδοντo αι Mοδ-

σαι, απετεφρωθηoαν δε και αι oικ[αι, κατεoτραφη

εντελδq η περιφανηq Nαoυoα, αλλ'η απαραμιλλog

τοlν κατolκcυν αυτηq αντfmαoιg Kαι o ηρωικ69
θdνατoq αν6δειξεν αυτoδg εφαμ[λλoυq των παλαι-
δν εκε[νων τηg ελευθερ[αg πρoμαyαlν>'

o ANAΣYNOΙKΙΣMOΣ THΣ ΠoΛrΙΣ

o Aναoυνοικιoμ69, τηg N6oυoαg, εiναι 6vα

πρ6βλτ1μα. Eiναι β6βαιo 6τι η απ6φαoη τoυ

Σoυλτ&νoυ ηταν να μη πατηoει π6δι Xριoτιανorj
oτην π6λη"0μωζ η απ6φαoη τoυ αναθεωρηθηκε.

Π,bg;

o Mdμαντηg Δραγατ6q, ομ6oκηvοg του Αμποli
Λoυμπoriτ με 6ooυq δικοrig του, ηδη 61ει εγκατα-

oταθεi oτην π6λη ωq Koτodμπασηζ. oι περi τον

Περδικdρη, αντiπαλoι επioηq του 2αφειρ6κη,
απαιτotioαν την παραμoνη τoυg oτην π6λη ωζ μη
ενε16μενοι oτην επανd,σταση. Mια τρiτη δυνατη

οικογ6νεια, πoυ διατηρolioε o16oειq με αξιωμα-
τor1xουq και oικoνoμικοfg παρdγoντεζ τηζ επo-

1ηq, εiναι η oικoγι1νεια, στην oποiα o Δημητρηq

Λ6γγoq βρ6θηκε γαμπρ6q.

Mε τρειq 6μω9 oικoγ6νειεq, 6oτω δυνατι1g,

αoφαλcbq δεν oυνoικiζεται π6\. Eδ6 προοτiθε-

κοι εoφαyηoαν η εξηνδραπo- H γυναιxεiα μoaφη απ6 τo ν6o μνημε(o των Eθνομαρτfρων
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ται μια oικογ6νε1α μπερατληδων, πανiσχυρη, με
καταγωγη απ6 την'Eδεσσα. Tην ακολoυΘoιiν 6λoι
οι περi αυτην, oυγγενεig, εταiρoι, υπ6λληλoι, κd-
ποιoι 6νoπλoι, που αo1oλοι1νταν με τη φορολo-
γiα τηg περιoxηg τηq'Eδεooαg. To Bερdτι oφεiλε-
ται σε πρooφερθεioεg oτον Σoυλτdνo υπηρεoiεq
oτoν π6λεμo τoυ 1768 του Bιλα6τ Kοτodμπαoη
Kηρυκου, γιof του Αντωνdκη Avαoταoioυ. oι
Eδεooαioι αυτoi, μετακ6μιoαν oτo 1ωρι6 Δραζi-
λoβo, και απ6 εκεi, περi το 1800 κατ€βηκαν και
εγκαταoτd,θηκαν 6λoι οτη Ndoυoα.

Πιoτεr5ω 6τι το πιo ιo1υρ6 γαpτiγιανα αναθε-
ωρηoει ο Σουλτ&νοg την απ6φαoη τoυ ηταν των
Eδεooαiικων oικoγενειcilν, κλdδων τηζ oικoγ6-
νειαζ τoυ Kηρυκoυ Αντωνdκη. Απ6δειξη 6τι τoυg
επιτρiπεται η εγκατdσταση oτη Nd,oυoα τρiα
1ρ6νια πριν τηv αμνηoτiα, τo \82]' Eπi μθρoυg
κλdδoι τηg οικoγ6νεια9 αυτηg εiναι oτη Ndουοα
οι Κriρτoηδεζ, oι X" Π€τρoυ, oι Παπαvαoταoi-
oυ, oι Δημου και oι Πετρiδηδεg.

Aμνηοτiα
To 1830 δiδεται αμνηoτiα και dδεια εγκατα-

oτdoεωq oτη Ndoυoα oε 198 oικoγ6νειε9, στιζ
oπoiεg απoδiδεται η κτηματικη τουg περιoυoiα.
Δεν ηρθαν 6μωq 6λoι πioω. oι δεδηλωμ6νoι και
αμεταν6ητoι επαναστατεg δεν τri1αιναν καληq
υπoδομq oτα πρrbτα xρ6νια. Δεν γiνεται δεκτ69
1τ.χ". o Toακμdκηq και τρ6πετα1 πρoζ τα Γιαwι-
τo6. oι Toακμdκηδεζ, γVωστoi ωg Διδαoκdλου,
6μειναν oτα Γιαwιτod και εf1αν ooβαρ6 ρ6λo
οτoν Mακεδoνικ6 αγcbνα.'Eναg μ6νo επανηλθε,
o οπoiog κρdτηoε τo ToακμdκIζ, o Θεολ6γη9
Τoακμdκηg που xρημdτιoε δdoκαλοg και Γραμ-
ματ6α9 τηg Eλληνικηg 0ρθοδ6ξoυ Kοιν6τητog
τηq Nαοrioηg. Στα Kαiλdρια εγκαταoτdθηκαν,
και επαvηλθαv ολiγoι, oι Πληκαioι, ενcb oι Nα-
oυoαioι που 6φταoαν oτιg Σ6ρρε9 δημιοfργηoαν
παρoικiα υπ6 την προoταoiα του Xρυodνθoυ με
το 6νομα Πουλιβdκoι. Aπ6 τιg Σ6ρρε9 επανηλθε
ο Mιxαηλ Γεωργιdδηg πoυ oυντ6λεoε τα μ6γιoτα,
ωζ εφορoταμiαg των o1oλεiων, oτην oργdvωoη
τηg Παιδεiαζ στη Ndoυoα. Aπ6 ττ9 oικογ6νειε9
των επαναoτατrbν που ocbθηκαν, δειλd δειλd,
με τo π6ραoμα τoυ 1ρ6νου, επανηλθαν oyι γω-
ρig φ6βo αρκετoi. Kdποιoι dλλαξαι, τα ον6ματd
τoυζ.
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Mελετcbνταg τα γεγον6τα oτdθηκα σε περιστα-
τικd παιδιrbν πoυ πιαoμ6να απ6 τo 1ερdκι βγηκαν
απ6 τoυg καπνοr5g και 6ψαxvαν τουg δικοr5ζ τoυζ
η κdποιον να τα βοηΘηoει. ΑυτιΙlv των περιπλα-
vcbμενων παιδιrilν oτα αποκαiδlα τηζ π6\9 μερι-
κ69 ιoτoρiεq εiναι εξαιρετικd ενδιαφ6ρoυoε9. Θα
αναφερθιb oε δυo περιπτιboειζ πoυ τιg f1ω ηδη
δημοoιoπoιηoει, για να υπoγραμμiσω τη διiναμη
τoυ 6μψυ1oυ δυναμικof αυτηg τηg π6λη9 πoυ yα-
θηκε.

Δυo παιδdκια, 6να αγορdκι, o Αλ6ξανδρoζ, βα-
φτιoτηρι τoυ Bεροiαg και Nαofoηg Xρυodνθoυ,
τoυ εκ Γραμματικof και 6να κοριτodκι, η Eλ6-
νI, βε τη oυμβoυλη των γoνιιilν τoυg, περνcbνταg
μ6oα απ6 την κ6λαoη των πεδiων των μα1ιilν,
6φταoαν oτo κτημα τoυg στην Παναγιoπo6λα και
περiμεναν τoυg γονεiζ τoυζ κdτω απ6 τη μεγd-
λη καρυδιd, μdταια. oι γονεig τoυg δεν 6φταoαν
εκεi πoτf. Tα βρηκε 6να9 Tοriρκoζ και τα ποti-
ληoε. To κoριτodκι τo πηρε κα1 το παντρεriτη-
κε 6να Toriρκoq Mυλωνdg. Mετd το θdνατο τoυ
Mυλωνd γυρiζει oτη Nd,oυoα 6πoυ παντρεtiεται
6ναν απ6 τoυq Λαππαiουq, πoυ 6ναν αιrilνα μετd
τo xαλαoμ6 κτiζbυν oτη Ndoυoατo t\aππειo Γυ-
μvdoιο και oτηνουν 6να απ6 τα εργοoτdoια τηq
'Eδεooαg. To αγορdκι μαζi με dλλα παιδιd εξαγο-
ρdoτηκε απ6 τo Πατριαρ1εiο.

Το 1844, Πατριdρχηζ Κωνoταντινoυπ6λεωq
εκλ6γεται ο Xρrioανθοg. Θ6τει τοv Aλ6ξανδρο
υπ6 την πρooταoiα τoυ, τoν παντρεfει με μια
κοπ6λα τoυ oρφανoτροφεioυ τηq Π6\9 και τoν
oτ6λνει με συστατικη τoυ επιoτoλη πρog τον Mη-
τρoπoλiτη Bεροiαg Διoνιioιo oτη Ndoυoα. 'oταν
ο Aλ6ξανδρoζ και η Eλwη θα απoκτotioαν παιδi
εξ6φραoαν την επιθυμiα να το βαπτioει ο Πατρι-
apχns, και εκεiνog τoυg 6γραψε: αν εiναι αγ6ρι
θα τo πεjτε Λυοiμαγo, αν κορiτoι Σμαραγδη.
Γεwηθηκε αγ6ρι και o κλdδog των Λυoιμd1oυ
αναπτri1θηκε, δημιοriργησε εμπoρικ6 οiκο oτην
Αfγυπτο με γραφεiα μεχpιτη Σαγκdη.

Αλλα τρiα αδελφdκια κουρdστηκαν να κλαiνε.
'Eναg Tοr5ρκog αρπαξε τo πρωτo, τo oκτ61ρoνo
αγoρdκι.'Hταν o Γρηγ6ρη9' Toν Γρηγ6ρη, που
εκτfθηκε oτο Σκλαβoπdζαρo τηg Θεooαλονiκηg,
τoν αγ6ραoε, για καλη τoυ τti1η,6vαg oπλα1vικ6g
1ριoτιαν6q Σdρβoq 6μπορo9. o Σ6ρβo9 μεγdλωoε



τον Γρηγ6ρη σαν παιδi τoυ και μdλιoτα τον θκα-

νε Kαι γαμπρ6 τoυ στην κ6ρη τoυ Eλ6νη. Mε τoν

καιρ6 ο Γρηγ6ρηq επαν6ρ1εται στη N&oυoα. Tα

&λλα δυο αδελφdκια, 6να αγ6ρι και 6να κoρiτoι,
κdπoιoι τα φιiλαξαν. Tα μικρd επ6ζηoαν, μεγd-
λωoαν, θκαναν οικoγ6νειε9 oτη Ndουoα. o με-
oαiog, ο Kωνoταντiνοq Koλτodκηg μετανdoτευ-
σε στην Afγυπτo. Mετεγκαθiσταται oτην Aθηνα
6που παντρεriτηκε την Aικατερiνη Γκoυντoriλη

γεwημ6νη oτη Aiγυπτο. Παιδι& τoυg εiναι o με-

γ0λog φιλ6λoγo9 oτην Aθηνα Γ. K. Kωνoταντινi-
δηq και ο δωρητηg 6λη9 του τηζ περιoυoiαg oτη

Ndουoα, για την iδρυoη του Γυμναοτηρiου τηq

Ndουοαg, πoυ φ6ρει τo 6νομd τoυ, <Aντcbνιοg K.
Kωνoταντινiδηg>.

Απ6 την dλξ πλευρd, 61oυμε ειoροη και &λ-

λων πoλλcbν μη Nαουoαiων απ6 την επαρfα τηq
'Eδεooαg και απ6 dλλεg περιo16q. Σιγd oιγd δη_

μιoυργεiται κoινη πατριωτικη oυνεiδηoη μεταξf
των κατoiκων. Π6\ τουq εiναι η Ndoυoα και αυ-

τοiνιdlθουν πολiτεg αυτηg τηg π6ληg, Nαουoαioι,
και θ6τoυν ωg <Κoιν6>> oτ61oυ9, με πρcbτoυq την

εκκ\oιαoτικη oργdνωση και την αν6πτυξη τηg

Παιδεiαg. Η oυνειoφoρd τηg'Eδεooαq μεγ6λη,
υπ6 την oκ6πη εν6q εξαιρετικd, δραoτηριoυ ιε-

ρdρχη, του Bερoiαq και Nαοrioηg Διoνυoiου.

Πριilτog Nα6g υπ6 τη oκ6πη του οπoioυ 6oπευ-

δαν κdθε Kυριακη ωg κατατρεγμ6να πoυλιd, oι
Nαoυoαioι να εκκληoιαoθotiν εiναι o Nα6g του

Tιμioυ Πρoδρ6μου, ψετ6γι" oτη Ndoυσα τoυ

fξω Πρoδρ6μoυ. o Nα6g παραxωρεiται απ6 την
'Eδεooα στoυζ Nαoυoαioυg κατ6πιν oυμφωνiαg

πoυ επιoτ6φεται απ6 Συνοδικη - Πατριαρ1ικη
απ6φαoη, υπ6 ημερoμηνiα 15 Ιoυλiου 1832.

Η oυμμετo1η των Eδεooαiων oτo ξαναμioιμο
των Nαιilν τηg π6λη9 εiναι δεδομ6νη. oι ooλια-
νkεg, εγκατεστημ6νοι κατd το πλεioτo στην πε-

ρ1oχη τηg Mεταμoρφcboεωq oυνδρ&μoυν στην

αν6γερoη τηg εκκληoiαq αυτηq, ενrb o εξ Eδ6ο-

σηg και Δραζιλ6βoυ oρμcbμενoq Xατζηπ6τρog

X"Παπαναoταoiου κτiζει εξ oλoκληρoυ με δικ69

τoυ δαπ&νεg την εκκληoiα τηg Παναγiαq.

ΑΔPA XPHMΑTΩN ΔΑΠΑNH ΑNΔPoΣ ΚΑ-
ΛoΚΑΓΑΘoY

ΠΕTPoΥ ΣΥNΕToΥ ΙΙΑΙΔoΣ b)tΙΑΙΙΑ ΑNΑ-

ΣTΑΣΙoY

Στην ανd,πτυξη τηq Παιδεiαq η oυμβολη εiναι
επioηq μεγ&λη.'Eνα μ6λιoτα o1ολεio, το Nηπια-

γωγεio τηg Mεταμoρφciloεωq κτiζεται εξ ολοκλt1-

ρου απ6 τoυg ooλιανiτεq, ενrb ooλιανiτηg εiναι
και o ιδρυτηg - δωρητηq τηq Bιβλιoθηκηg τηq

N&ουoαg Ιω6wηg Nικ. Toυρμπ6}ηq.

ΠAPΑΛΛHΛH ΠOPEΙA TΩN AΔEΛΦΩN
ΠoΛEΩN, NAOYΣAΣ KAΙ EΔEΣΣAΣ'
ΠPoΣ TΗN EΛEYΘEPΙA

Mε τoν ανασυνοικιoμ6 εixαμε 6να oυμμdζε-

μα Eλληνικoδ πληθυoμοri oτη Ndoυoα, 6μωζ η

επανεγκατftσταση δεν εiναι εiooδοq στoν πρo τηg

καταστρoφηq Παρdδειoo. H N&oυoα η παλιd,, το

τελευταio πρoπriργιο τoυ Bυζαντiου, η πρoνoμι-
οr51og, η ακμ&ζoυσα, η ευημεροtioα, η ευνoμori-

μενη η ελεriθερη π6λη δεν υπd,ρ1ει. Στην π6\
πoυ δεν πατοtioε Toriρκoq, τιilρα 61ουν εγκατα-

oταθεi 100 οικoγwειεg Toriρκων.'E1oυν τo πdνω

x6ρι και υ βρiζoυν, προπηλακiζoυν, αυθ αιρετοriν,

διαρπdζoυν. To ποτηρι ξε1ειλiζει με την αρπαγη

και υπdνδρoυ γυναικ6q. Π6ρα απ6 την αoυδοoiα
των μεμoνωμ6νων To6ρκων 61ουμε κακoμετα-

1εiριoη των ραγι&δων και απ6 την επioημη Kυ-

β6ρνηoη.'Eδεooα και Nd,oυoα δυoτυ1o6ν καt για
ν α επιβιc(l ooυν ταπεινιilνoνταt και εκλιπαρ otiν.

κΒεζδρ εφiντη

Υψηλoτατε ιoyυρωτατε και πoλυyρoνιωτατi μαg,
την μεyαλει6τητd. ooυ oκλαβικcbg προoκυνoδμεν,

και τα [yνη των ποδcbν σoυ Kαταφιλo6μεν, Kαι τoν

Παναyαθoν Θεδν καθεκαoτην παρακαλoδμεν'.' ))

κλπ γρ6φoυν oι Eδεooαioι.

<Υψη λ6τατε, μεyαλoπρεπ6στατε, και πoλυyρo-

νεμ6νε

Σκλαβικcbg πρooκυνo(lμεν, τα [yνη των ενδ6-

ξων υμcbν πoδδν δoυλικcΙlq καταφιλοδντεζ, lcαι

παρακαλoδντεζ''.Σ κλπ. γρ&φoυν oι Nαoυoαioι.

oλα μα6ρα. Eπoμ που στιζ π6λειq μαq 6λα τα
'oκιαζε η φοβ6ρα και τα πλ6κωνε η oκλαβιd'
Toυg Nαουoαioυg τουg πηραν πioω την περιoυ-

oiα τουq μεχμι τo 1'852, επιoημωg οι Tουρκικ69

αpχεs' τρειg φoρ69'

To δεriτερο μιo6 τoυ 19oυ αιιbνα αλλdζουν
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τα πραγματα με το Tανξμdτ και oι Nαουoα και
'Eδεooα oργανιilνονται σε Κοιν6τητε9, με κανo-
νιoμo69 και δικαιιilματα. Διευθετoriν τιg μεταξr1
τoυg διαφoρ69 και ξεκινοfν απ6 κοινor5 τον αγιilνα
τηq ανdπτυξηg και τoν αγrilνα για την ελευθερiα.
Eιδικd με την ανd,πτυξη τηg Παιδεiαg oτην'Eδεo-
σα oι προoπdθειεc, 6γι μ6νο βαδiζουν παρdλ\-
λα, αλλ6 η'Εδεooα 61ει oικονoμικ6 oτηριγμα τo
Moναoτηρι του Πρoδρ6μoυ τηg Ndουoαg.

Στl"c, 29 oκτωβρioυ 1846 απoφαoiζεται με
πρωτoβoυλiα τoυ Mητρoπoλiτη Mελετioυ η αν6-

γερση τηg Eλληνικηg Σ1ολr1g Eδ6ooηg. Συνει-
oφ6ρουν: o Nα6g του ξiου Nικoλdoυ'Eδεooαg
1000 γρ. o Nα6g τηq Yπαπαντηg'Eδεooαq 1000

γρ. η Mητρ6πoξEδεοοαq 3000 γρ. το Mονα-
oτηρι του Προδρ6μoυ Nαorioηg 1Ο.893 γρ.! Για
την τdξη πpΕπει"να πoιiμε 6τι τo Moναoτηρι υπd-

γoνταν εκκληoιαoτικd oτην'Eδεooα.

Στoν εκπαιδευτικ6 τoμ6α να oημειcbooυμε 6τι
η Ndoυoα δiνει oτην'Eδεooα, πριbιμα, δdoκα-
λo τoν Δημητριo Πλαταρiδη, W6 αργ6τερα η
'Eδεooα δiνει oτη N&ουoα Διευθυντη των Σ1o-
λεiων τηζ τoν Λυκειdρμ Eυoτd,θιo Στoυγιαwd-
κη.'Eργο των δfo αυτιbν εκπαιδευτικcbν εfναι η
<Ιoτoρiα τηg π6λεωq Nαοrioηg>.

H Bιoμηxανικη ανdπτυξη 
'ηg 

N&ουoαg fγει οlc,

αποτ6λεoμα την π\θυoμιακη f*ρηξη τηg Ndου-
oαg, αλλd 61ει και τον αντiκτυπ6 τηg και στην
'Eδεooα. t\6ππαg και X"Δημo6λαg και: K6κκι-
νοq, Toiτoηg, Σεφερτζτ1g, Λ6γγo9, Krlρτoηg και
Πλατooriκαg δραoτηριοπoιotivται oτην'Eδεooα
και oυντελοιiν oτη βιoμη1ανικη ανdπτυξη τηζ
Π6ληq.

Στα 1ρ6νια τoυ Mακεδονικoti αγcΙlνα oι δυo
π6λειq oυνεργd,ζονται γtα να κρατηθεi ανoιμη
η επικoινωνiα των ελληνικcilν ανταρτικrbν oω-

μdτων πρog Boρρd. Σαq διαβdζω επιoτολη τηg
επoγi1g εκεiνηg.Γρdφει ο πρdκτoραg τηg Ndoυ-
oαg Φλcbροζ στον πρdκτορα τη-c'Εδεooαq oμηρo
(Εiναι o Παπα Σιβεr,αg):

Σεβαm6 1-ιου oμηρε,

Θα. ε).θετε oτι7 Φ)-cbριι'α. κα.τα. πcb; θα. σσ.; α.ι'(Ι.-

φερεl ο Ευτα.ζiα.:. ';'Ιo. τ1| oιιο.ιτl1oι1 ιιε τοt; εδcb

).εοιτoκο.ρδoι,: κ0-Ι ιιε (/.ιτι;τμ()σo;Lirι. rι.7g 7ι7','

Tρiπoi-l1. Πα.ρcυι θα. εiι'rll κ0.! 0 κrι.Ηl7','l7τli: :ο'lι'
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Σyoλε[ων. Σκoπδg τηg oυναντηoηq ε[ναι να λη-

φθoδν απoφd"oειg yια την καλδτερη oρyανωoη τοlν
Σxολεiοlν των περιoycbν μαζ, Φλcbριναg, oμηρoδ-
ποληg και Tρiπoληq. Ειδικ69 απoφαoειg θα λη-

φθoδν yια τιζ εκδρομ69 πoυ θα ξεκινηooυν με την
dνoιξη και πρ6πει να ε[ναι αποτελεoματικ6q.

Σαg πληρoφορcil 6τι 6φταoαν oτην Φλδρινα yια
δ ι αν o μη Σyo λικd" ε iδ η (κoν δυ λο φ 6 ρ o ι, καλαμ αρ ι α,

od'κοι και oπ6ρoι yια τoDζ oyoλικoδg κηπου). H
πρ6oδοq των Σyολεicυν μαζ πρ6πει να ε[ναι oυνε-
yηq και η μ6ριμνα μαζ yια τoυg μαθητ6q αyρυπνη.

Mε Υιikoδ s yαιρ ετιoμoilg

Φλcbρoq

H μυoτικ6τητα στην πραξη ηταν τ6τoια, tboτε
oλ6κληρo Eλ\νικ6 orbμα με βαριd τραυματι-
oμ6νουq, αν6μεod, τoυζ και o καπετdνιog Mπof αg,

o Σπηρoμηλιog, φτ&νεl" απ6 τα Kαλriβια Σουλτo-
γιdwη και κρ6βετα1στo Bλdντοβo χωρiζ να τoυζ

μυριoτεi κανεiq. Στη oυν61εια ο Kαπετ&νιog με
dκρα μυoτικ6τητα, με oδηγo69 Eδεooαiουζ, Ttσ"-

ραλαμβ6νεται απ6 Nαουoαiουζ και μεταφfρεται
με απ6λυτη αoφdλεια oτη N&ουoα.

Xαρακτηριoτικ6g τηq κoινηq πορεiαg ων π6-
λεcbν μαq πρoζ την ελευθερiα εiναι εκεiνεg oι
εθvικ6g εκδρoμ6q. Nαυλωμ6νο τραiνo ξεκινdει
με Θεooαλoνικεig πατpι6lτεc,, γεμiζει απ6 B6ροια
και Ndoυoα και φτdνει oτην'Eδεoσα, 6που oι
Eδεooαioι επιφυλdoooυν στoυζ εκδρομεig εν-
θoυoιcbδη υπoδo1η. Aπ6 ταNαoυoαiικα βαγ6νια
κατ6βηκαν μαζi με τoυg Nαoυoαiουg και αρκετd,

βαρ6λια κραoi. Αλλο τραiνo 6φτανε oτην'Εδεooα
απ6 Moναoτηρι και απ6 Φλcilρινα.'Εναq κ6oμoq,

μια ψυ1η, 6να πdΘοg, 6να9 π6θoq: Λευτεριd,.

T6λo9, τιq δυο π6λειq τιg ενcΙlνει και 6να τρΨι-
κ6 γεγoν69, ο απαγχoνιoμ69 των αγvιbν εκεiνων
Eλληνων'αγωνιoτcilν τoυ Mακεδoνικοιi αγrbνα,
τoυ i\ρα και τoυ Miγγα. Η'Eδεooα oτdθηκε μη-
τfρα π6λη για τoυζ δυο μdρτυρεζ τηζ ελευθερiαg,
τoυq τiμηoε και τoυζ τιμd, κρατdει doβεoτo το
καντηλι των πρoσευxrilν τηg και τηg μνημηq των.

Φiλοι Eδεooαioι, oι γεν6θλιεc, π6}"ει9των μαρ-
rυρcοι'Αγρα και Miγγα oαg εiναι ευγvιbμονεg.

Σ.Σ. Τo παραπιiνω κεiμενο απoτελεi oμιλiα τoυ κ. Mα-
νω}-η Bαi.oαμiδη oτην'Εδεooα (2011)



o AΓ|AKΩNΣTANΤINoΣ KAl H EΛENH
ToY MEΣoΠoΛEMoY

KAl o AΓIAKΩNΣTANTINOΣ KAl H EΛENΗ
ToY ΣHMEPA

Eiθιoται oι κατ6 καιροlig εορτdζoντεg οriντρo-

φoι τηζ παpt'αg,να κερνotiν ειq τo oτ6κι, ειoπρ6τ_
τoντεζ oυγ1ρ6νω9 και ταζ ευ1dq για πηγαιμ6 μα-
κρri με υγεiαν, ευτυ1iαν και 1αρdν.'Eτoι και την
21η τoυ μην6ζ MαToυ, εoρτη τoυ Kωνoταντiνου
& Eλθνηg, o μoναδικ69 εoρτdζων εκ τηζ συντρo-

φιdg Kcboταζ τoυ Ι.K.A, απ6 νωρig εi1ε προo6λ-
θει και oτρωθεi ειζ τo oτ6κι για τα καθιερωμ6να.
'Eναq θναg ωodν τα μπακατ&ρικα πρooηρχoντo
οι oriντροφoι και oτρωνoνταν ειζ τα τραπtζια,
πoυ o Γιcilργηq λ6γω ζdoτηg εixεν απλcboει ειζ τo
επi τηq Bενιζ6λoυ φαρδr1 πεζoδρ6μιoν. o μ6νo9
απcbν τηq βραδιdq, ο Γιdγκog τηq πλατεiαg απ6 το

<oυνεργεioν)) τoυ Αγioυ Λoυκd, Θεooαλoνiκηg,
6vθα εixε ειoα1θεi πρo δεκαπενθημ6ρoυ και εi-

1εν αλλdξει επιτυ1cΙlq τα oωληνd,κια τηg π6μπαq

Γριiφει o [δι6τροπoq
(κατ6 κ6oμoν Nικ6λαq Σαμαρ&g)

(καρδιdg), η οπoiα τον βαodνιζε εδcil και καιρ6.
Επiτη ευκαιρiα του ευ16μεθα oλοψri1ωgταγεiαν
ανdρρωoιν και τα1εiαν επανd,καμψιν. Δυoτυ1cbq

oφεiλω να oμoλoγηoω 6τι oι περιoo6τερoι εκ
τηg oυντροφiαg κουβαλdμε κoυσoυριαoμ6νην
κα1 επισκευαoμ6νην υγεiαν, 6πωq δriο τρε1ζ πα-

ρ[oτανται με επtσκευαoμ6νεg π6μπε9 (καρδι6q),

τιν6q δεν παρακotiν καλd,, dλλoι ταλαιπωροfνται
απ6 τιg αλλαγ6q τoυ καιροf απ6 τα τoακιoμθνα
πoδαρια, dλλoυg τoυg βαoανiζoυν τα ooτε6φυτα
απ6 την μπ6λικην αρμriραν πoυ κατd,κατσε ειζ
τα ovri1ια των. Kακ& τα ψ6ματα. Eiναι δυνατ6ν
να μην παρουoιd,ζει αυτην την πoι6τητα υγεiαq η

ζωη μαζ, 6ταν oι περιoo6τεροι κουβαλ&με στι6

πΧατεg μαg ξυλoθηκαg απ6 oκληρ& δoυλεμ6να

1ρ6νια, απ6 1ρ6νια δrioκoλα κατo1ικd', μ' 6,τι



αυτ6 συνεπαyεται. oι περιoo6τερoι εξ ημrbν τυγ-

16νεινα εiμεθα παιδιd, τηq κατο1ηζ, μιαξ δ6oκo-
λτ1q επoμq πoυ τα γεγoν6τα εi1oν κυριoλεκτικd
λιανioει τα παιδικd, μαg 6νειρα. Παρ6λα αυτd
oταθηκαμε 6ρθιοι oτο διdβα τηζ ζωηξ, με ηoυ-
χoν την ουνεiδηoιν 6τι ετελι1oαμεν ειζ τo ακ6ραι-
oν τo πρoζ την πατρiδα μαζ Kαι ειζ την μικρ&ν
μαζ κoινωνiαν καθηκoν. Δoυλ6ψαμε oκξρd,
τον πλofτο και την προκοπην πoυ παραγdγαμε
με την 6ντιμoν εργαoiαν μαζ, τον παραδcboαμε
απλ61ερα ειζ ταζ νεoτ6ρα9 γενι&q πoυ oημερον
τον απoλαμβ&νoυν, τον ζουν και τoν 1αiρoνται.
Eμεig τηg τρiτηg ηλικiαg παραμ6νοντε9 πιoτoi και
αμετακiνητoι εραoτ69 αυτηg τηζ αγαπηoι&ραg
Nι&ουoταq, πoρευ6μεθα ειq τoν υπ6λοιπον βioν,
κρατcilνταg ειζ την φλογιoμ6νην ακ6μα καρδiαν
κα1 εtζ την ζεoτην αγκαλι&ν, τουg oτi1ουg τoυ
αριoτουργηματοζ <H Π6λι9> του Αλεξανδρινοιi
ποιητη Kαβd,φη πoυ μαζ υμνεi και μαζ καθoδη-

γεi:
Καινoδρyιoυq τ6πoυE δεν θα βρ''q,
δεν θα βρ'rq αλλεq θαλαooεg.

H π6λι9 θα oε ακoλoυθε[.

Στουq δρ6μoυq θα yυρναφoυg [διoυE'

και στιζ yειτονι6E τιq iδιεg θα yερναq

και μεζ oτα [δια oπ[τια αυτα θα αoπρ[ζειg

πdντα oτην πδλη αυτη θα φτανειg,
yιατ[ τα αλλoδ μην ελπ[ζειq.

Δεν [yει πλolo yια σε, δεν 6yει oδ6

bτoι πoυ την ζωη ooυ ρημαξεg εδcb.

Στην κ6yyη τoδτη τη μικρη,
o'6λη τη yη πoυ yαλαoεg.

Θα απoτελοrioε μεγioτην παρ&λειψιν να μην
τoνioω 6τι μ6oα oε αυτην την συντρoφιd τηg
τρiτηq ηλικiαg ξε1ωριoτην ελπιδoφ6ρoν ν6ταν
απoτελofv oι παρουoiεζ των νεαροτdτων Ιωdν-
νη των Γερανiων και Ιωdwη των μαθηματικιilν,
που σαν μεvεξ6δεq κdποιoυ δροoεροli πρωι-
νoιi oτολiζουν αυτ6 το μαδημ6νo απ6 τo 1ρ6νo
μπoυκ6το. H cΙlρα περπατotioε κανoνικd. Aiφνηq

βλ6πω τoυξ περισo6τερουq να εγκαταλεiπουν τα
6ξω τpαπ6ζια κα1 να ειo6ρxoνται ειg τα εvδ6τερα
τoυ καφw6. Παραξενεriτηκα και ειοερ16μεvog
τελευταioq τoυq ερωτcb.

22

-Αρα παιδια μδyα oαg τolμπησε Kαι με εyκατα-
λε[ψατε δλoι μαζi; h τ6oη βιαoδνη, δεν ηρθε η
δρα ακ6μη yια τo κεytρθητι> και την απoycbρηofν
σαζ.

Toν λ6γo πηρε ο ofντρoφog Tdoηq και μoυ
εξηγεi'

-T6τοια9 βλαyικηq ρατoαg που εloαι Ιδιδτρoπε,
πoδ να παρειs yαμπαρι, 6τι 6ξω μαE θ6ριoε τo

αyιαζη που ξεκιναει βραδιατικα απ6 τα δδο λακd'-
δια Mαυρ6λακα-Σελιcbτη και αφοδ παρει τoν Kα-
τηφoρoν, θερ[ζει 6λη την Βενιζiλoυ και oκαζει oτo
Hρcboν. Ιδι6τροπε, oημερα τoυ Καlνoταντfνoυ και
Ελtνηq μπορε[ να θ6λoυν να φ6ρουν το καλoκα[ρι
τα oτρατα με την αλλαyη των oτολcbν απ6 xειμερι-
ν69 oε καλοκαιριν6q, μπoρεf επ[oηq τo καλoκαlρι
να θ6λoυν να τo φtρoυν τα τoελιyκdτα, πoυ την 2 Ιη

του Md'η εyκαταλεfπουν τα χειμαδιd. και πα[ρνoυν
τoν ανηφορo yια τα παρθ6να και ξεκoδραmα απ6
τoν yειμcbνα yκ6λια τoυ Βερμ[oυ. MπορεI ακδμη
να θ6λoυν να μαζ φ6ρoυν τo καλoκα[ρι μερικof
απδ την παρ6α πoυ αυτ69 τιg ημ6ρεE d'λλαξαν τα

μαλλινα καταoαρκια και φ6ρεoαν βαμβακεροδq
καoκoυρo6δεq. oμωq τo αyιαζι απ6ψε βαρα[νει
yερd' και δεν 6yουμε καιρ6 yια φταρνfoματα και yια
κανξνα πλευρ[τωμα, δoτε να ε[μεθα tτοιμoι δια
να μαζ καλoδεyθε[ η αoιατικη ατυπη πνευμoν[α,
αφoδ κατα τo πωζ λεν και yραφoυν, την δικια μαg
Tρirη ηλικiα κυνηyd'ει να καμακcbσει και να την
αποτελειδoει'

Mε αυτ6 και με αυτd η ωρα εi1ε παρ6λθει
και oι περιoo6τεροι εξ ημcbν εi1oν ανα1ωρηoει
δια ταg oικiαg των. Στoν καφεν6 απομεiναμε ωg

oυνηθωq εγrb, ο ofντροφog Tdoηg, oι δυo Γι&ν-
νηδεq και o Αντcilνηζ ο κραodg. Σε λiγο πηραμε
την ανηφ6ραν να αρdξoυμε oε καν6να ταβερνdκι
δια να ροκανiooμεν κανd, δυo cbρεg ακ6μα.'Eτoι
και 6γινε. Στρωθηκαμε, αλλft πριν πρoλdβουμε
να τελειιbooυμε την πριilτην καρdφαν με κραoi,

βλfπω αrε*vαντι τoν ο6ντροφο Tdoη με κομμ6νo
τον τoαρθv να oυλλογι6ται oαν την μιoiρκαν.

-Αρd' oδντρoφε Tαoη, oε βoδλιαξαν τα παμπ6-

ρια και oυλλoyι6oαι 6τoι;

-'oyι Ιδι6τρ0πε, νε παμπ6ρια με βοδλιαξαν νε o
τoερbq με κδπηκεν. Αλλα oτo μυαλ6 μoυ ξεπηδη-
ζα.ν πd'ι6 -c καotτεg και oυλλοyι6μαι πδg μ6oα oε
50 7ρδνια' αλλαξαν 6λα και ηρθαν τα πανω κατω.
Θυρια.oα.l ),ειτονδπoυλο Ιδι6τροπε τετοιεg μtρεq



τoυ Κ(Dνσταντ[νoυ και τηζ Ελtνηq τι κoυπαδι6q
πρ6βατα ξεφoρτcbνoνταν ειζ τo Σταoι6νι και περ-
νoδoαν απ6 το μαyρλα μαq ( Mπατανι Αyια Tρι-
αδα), ταyδ -ταxδ yια να πιd'ooυν τα ριζδματα τoυ

Αyiου Θεoλ6yoυ και απ6 εκε[ να τραβηξουν yια
τα yκ6λια; Θυμι{oαι ακδμη τα καραβανια απ' αλο-
yα και μουλαρια φορτωμ6να με 6λα τ'αyκια yια
να δουλiψουν τo yαλα,' Και τι δεν ε[yαν φoρτω-
μbνo' καζανια και καρδαρια, yκιοδμια, κoυπανεg
yια την αλμδρα, μπαoκια yια τo τυρ[' .λαμαρ[νεq
yια τιζ καλδβεE. Θυμιboαι επ[oηq το oπιτομαζωμα
πoυ ε[yαν φορταlμiνo στα πιo φρ6νιμα αλoyα yιατf
πανωoαμαρα 6βαζαν τα βυζανιαρικα; oλδκληρo
νoικoκυρι6 φoρτοlμtνo, αφoδ θα tμεναν oτα βoυ-
να απδ Mαη μ6yρι Σεπτ6μβρη. Αρα Ιδιδτρoπε, τi-
τoιεg μiρεq περνοδoαν yιλιαδεq πρδβατα απ6 την
Θεooαλ[α και oημερα δεν απαταζει oδτε oυρα.

-Σilντροφε Tαoη' με μεyαλην πρoooyην Ιcαι συ-
yκfνηoιν ακουoα δλεg oου αυτ69 τιg αναμνηoειg.
Ακoυoε τcbρα και εμ6να yια να μαθειg απ6 πρcllτo

x6ρι πδoεq οικοy6νειεE κτηνοτρ0φικ69 με πρ6βατα
και yfδια εfyαμε τον καιρον εκε[νον oτην βιoμη-
yανικην Nιαουoτα μαg. Πριν λ[yεq μ{ρεq βρ6θηκα
oτo δικηyορικδ yραφεio τoυ φlλoυ μαζ τoυ Γδλη,
εκε{ ανταμoJσα τoν Στtρyιo τoν Κτηνoτρδφο και
μετα ζαyαρoπλd'oτη και πdνω ειζ την oυζητηoιν

μoυ λtει" <Ιδιδτρoπε, μια πoυ θα αoyoληθεlg και
θα yραψειE yια την 2 ]η Mα[bυ εορτη Καlνoταντ[-
νoυ και Ελtνηq δια τoν βio, yραψε 6oτω και oαν

ψυyοyαρτι πδ oo ι Nιαoυ oτιαν o [ κτηνoτρ 6 φo ι κατα
τo Ι940 και μετd" βooκoδoαν oτα βουνα μαg.

t Tfτoιoν καιρ6 τoυ Kωvoταντiνου και Eλ6νηg
6βγαιναν για βοoκη ε1ζ την Σκοτiνα - Γραμμενη

- και oτα Nioια ο Mητρηg ο Toiρηg, o Nικ6λαg
o Koυτoογιdwηg, o Γιcbργog o Koυτoογιdwηq,
o Π6τρo9 o Κoυτooγιdwηg, o Nταρλακ6ταt, ο

Totioιαq, o Mπ6καg ο Γιαw6κηg, ο Bλα1οδημog
ο Γιcbργηq, ο Mιλιcbνηq ο Γor5λαg, και ο Λoυκdg ο

Γο6λα9. Στιg Bολ6γγεq o Mπαρμπα -Αντcbνηq ο

Toαμπdξ1q (Γραμμουoτι&νoq). Στo Moυντd,κι, ο

Γιανori\q ο Tζιilτζιαg και οιγιδαραioι o Καβdκηg
ο Kcilοταg και ο Γουτιdνοq o Σωτηρηq. Στα Πρι6-
νια o Φfκαταg ο Γι&wηζ και o Mπαρμπαρotioηg
ο Γo6λα9. Στη Nτορντ6πoλη - Περιoo6ρι Bρυ-
ooriλεq (5 Πηγdδια) βοoκorioαν ο Bλα1οδημog
Ιωdwηg και Mιμληg, ο Πουρεγκαζ o Tdoηq και
o Kriloταg, ο Kαφαντdρηq o Γofλαg, ο Mπαμi1αq
ο Γιdwηq, o κoλλητ6q του Mπαρμπα- Tζιbτζια, ο

Γιαwοriληg o Nικ6λαg, o Piγog ο Π6τρο9, ο Mπι-
τουλιdνoq ο Γιιilργηq, ο Mατζiρηg o Στ6ργιο9, o

Ndoτοq o Αναoτd,oηζ, oι Zηoημαναiοι, ο Λoυκdq
ο To6oιαq, o Καραγιdwηg ο Nικ6λαq, ο Καρα-
γιdwηg Ιω&wηg και ο Kαραγι&wηg ο Σωτηρηg,
Γιδαραioι o Πiτoq o Γιιbργηg, ο Mπιτ6ρναq Ιω-
6wηζ και ο Mπιτερναζ Torioιαg. Στην Παπαντη
ο Xρηoτοg o Σιανταμcilναζ και ο αληoμ6νητο9
αδελφ69 του Γ6ληq εκπρ6oωπο9 τηg EΠEK του
Nικολdου Πλαoτηρα oτα δ6oκoλα 1ρ6νια.

Για 6λoυ9 τoυζ παραπdνω τo ψυ1ο1d,ρτι αυτ6
τo πηρε oτα 16ρια και τo πηγε oτoν παπd να δια-

βdοει τα oν6ματα o τoιoμπdνoζ τoυ Γ6λη τoυ Σι
ανταμcbνα, o τoακιτξ1q τηq Παπαντηg Σωτηρηg
πoυ ζει και βαoιλεriει ειg τo γηρoκoμεioν Nαori-
σηζ.

-Σiντροφε Tαoη αυτο[ οι ανθρωποι και αυτα
τα κoπdδια τρoφοδoτoδσαν την Nιαουoτα Kαι την
περιοyη oJζ Kαι τη Σαλoνfκη με εκλεκτα παρθ6να
αν6θευτα τυρoκoμικα. 'oπωq τo αρωματικ6 κα-
oκαβαλι, το αbρog κεφαλoτδρι που 6ταν τo 6κoβε9
δακρυζε αρωμα και αδρα Βερμ[oυ, τιq yκρoδντεq

μπατoιο πoυ oι oυμπατριcbτεζ μαζ τιq αλατιζαν oτα

μπατoιoκαδια ειζ τα κελαρια και 6καναν κουμαντο
yια δλo τo yρ6νo. Tα τoυλoυμoτδρια' που ε[ναι

μουoειακo εlδog oημερα. Και αλλα πoλλd..

- Ιδιδτροπε, μην τα ψαγνειg, φτανει τo ψυyοyαρ-
τι και μ6νo. oι ανθραlποι αυτol φεδyονταg yια τoν
αλλο ντoυνια πηραν μαζ[ τoυg και τα κoπαδια και
τα καρδαρια και τα καζανια και την επoyη τoυq.

ΕδcΙl θα oταματηooυμε oδντρoφε Td'oη yιατl αρκε-
τd' oεντονιd'oαμε.

Eξερ16μενoι μεταμεσoνυκτiωq εκ τηζ ταβfρ-
ναζ και αφοf ανταλλdξαμε ευ1dg δια καλ6 ξημf-
ρωμα, o καθεiq εξ ημcilν τρdβηξε τoν ξε1ωριoτ6ν
δρ6μoν με προoρισμ6ν την κατoικiαν του. Eiμε-
θα 6μω9 παραφoρτωμ6νoι, απ6 ταq πoλλdg πα-
λαιdg αναψηoειg, απ6 τι'c, συγκινησιακ&g αφηγη-
oειq υπ6 τoυ oυντρ6φου Td,oη, που ερ6θιoαν κα1

ανακdτωoαν 6λαq τα μνημαζ τηg παρfαg.

Bαριiq αν6βηκα τη oκd,λα. To υπ6λοιπo τηζ νυ-
κτ6q δεν περνo6oε εriκολα. Tην πρωiαv τηg επαr5-

ριον αφοri 6ψηoα τo παραδoοιακ6 βoυνioιo τod,ι,

ακο6μπηoα την κεφαξν μoυ ειg τoν καναπ6 και
προoεπdθουν να φ6ρω ειq την μνημην μoυ συγ-

1ω ριανori g μoυ ΣελιcΙlταq κd,ποιαq πρ o1ω ρη μενη g

ηλικiαq.'Ηθελα να 6xoυν o16oη με την κτηνo-
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τρoφiαν μ1α πoυ τα lστoρoliμενα τoυ συντρ6φoυ
T6oη, αφορorioαν γεγoν6τα διαδραματιoθ6ντα
πρo πεντηκoνταετiαg και πdνω. Πριilτη μoυ φρο-
ντiq ητo να επικoινωνηoω με φιλικ6 oπiτι του
Tεκελi (Σiνδοq) και να ρωτηoω τον γvωoτ6 μου
κτηνoτρ6φo Λdλα Γofλα, 6oτι9 εβ6oκη τo κo-
πdδι του ειζ την πεpιoγfiτου Mικρori Mερ6. Aπ6
αυτ6ν που γvιilριζε πo}ν}'α, ηλπιζα να αντληοω
πολλfq πληροφορiεg. Δυoτυ1cbc, απ6 την επικo1-

νωνiα μου αυτην πηρα την πρcilτη κρυ6δα, αφoti

ο εν λ6γω Λdλα Γo6λα9 εixεν καταξξει πρo τρι-

μηνoυ.
Eoκι1φθην 6τι η μ6νη εναπoμεiναοα ελπiq

ητo η &νοδ69 μoυ ειζ Σfλι, 6νθα αυτ6ν τoν και-

ρ6ν oυγvdζoυν ειζ τον καφεν6 - εoτιατ6ριo τoυ

Mπdρμπα-Γιdwη του Mπαρμπαρor5oη 6λoι oι
δαooφιiλακεζ και oι περιoo6τερot κτηνoτρ6φοι
τηg περιο1ηg. Eιζ την &νoδ6 μoυ αυτην εoτ&θην
τυ1ερ69 δι6τι ειg τον καφεν6 εκτ69 των δαooφυ-
λdκων εoυνdντηoα και τον υι6ν του Mπdρμπα
Γιdwη τον γεωλ6γον Γιcbργo πoυ με την πριbτη

επαφη μoυ λ6ει:

-Mην ψαyνειζ Kαι μην ρ ωταg rcανtναν.'oλoι τουq

εδcb ε[ναι ν6oι, αoyετoι με την επoyη πoυ ψdyνειg,
τρd'βα yια Β6ρoια να ανταμcbσειζ τoν πατ6ρα μoυ
πoυ παρα τα oyδoντα π{ντε τα 'yει τετρακ6σtα Kαι
απ6 αυτδν θα παρειg 6ποιεq πληρoφoρiεq Φταq,
αφoδ εκτδq απδ καφετζηg πενηντα yρδνια oτo xω-
ρι6, ν6o9 δoδλεψε πολλα yρδνια ωg μαoτοραq oτα

τυροκoμε[α.

Aφοr5 ηπια τoν καφ6 αμ6oωq πηρα τoν κατη-

φoρoν προq B6ρoιαν. Eιg μiαν cbραν περiπoυ αφi-

1θην ειq τo επi τηg οδof 'Ιωνoq 4-6 και ειζ τoν
τρiτoν 6ρoφον κατoικiαν του Mπdρμπα - Γιdwη.
Τoν βρηκα να με περιμθνει φορiυνταq τα καλ&
του. Ei'χα 1ρ6νια να τoν ανταμrboω. Tα p6-
νια μπ6λικα στην πΧατη τoυ. To πρ6oωπ6 τουq

αρυτiδωτο με μrioτακα ιωνiαq, διατηρεi ακ6μη
δρooερην την αιiραν των βoυνιilν, μια πoυ 6λα
του τα 1ρ6νια τα 6ζηoε 1ειμιilvα καλοκαiρι ειζ τα

ψηλd και ειδικd ειζ την κoιν6τητα τoυ Σελiου.
Tα μαλλιd τα εiyε 6λα, αλλd κdταoπρα 6πω9 η
1ειμωνιdτικη κορυφη τoυ Aoοriρμπασι. To κα-
λωo6ριoμd τoυ, η 1αρ6 τoυ κα1 η εν γ6νει oυμπε-

ριφoρ6 τoυ απερiγραπτη.'Hτo η iδια 1αροκ6πα
συμπεριφoρd 6ταν μαg καλωooρι(ε, μα-c τdιζε
κα1 μα; διαoκ6δαξε απ6 τo 1950 και επi oειρd
ετιilι' ει: τor' καφει'd- εoτιατοριo τoυ. τ6τε πoυ
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τo Σ6λι ητο το μoναδικ6ν μoνoδρομικ6ν κ6ντρoν
τηq Mακεδονiαg. Δια την ιoτoρiαν και μ6νoν oαg

αναφ6ρω, 6τι αυτ6 το μoνoδρoμικ6ν κfντρον ειg

τo Σιdμπαλι τo €φτιαξαν και τo oργ&νωoαν Nα-
oυoαiοι επi δημαρ1iαq Φιλcbτα.

Ωραiog dνθρωπoq ο Mπd,ρμπα-Γι&wηg. Γνω-
oτ69 και αγαπητ69 ειg 6λου9 τουg 1ιoνοδρομικοrig
oυλλ6γoυq τηq Eλλ&δog. Aπ6 τι9πpωτεc, κoυβ6-
ντεζ πoυ ανταλλdξαμε ανακdλυψα 6τι ο Mπd,ρ-

μπα - Γιdwηg αποτελεi παρθενo και πλor5oιο oε

γvcboειg μαντ6μι. Aπ6 τιg πριbτεg δε απαντηoειq
διεπioτωoα 6τι διαθ6τει μυαλ6 ξoυρdφι και 6τι
ειζ τoν φoριαμ6 τηg μνημηq τoυ τιg παλι6g καoιlτεq
τι"g €γει' π&ρα πoλδ καλd τακτoπoιημ6νε9. H rbρα

εiγε π}νηoιασει την δωδεκdτην πρo μεσημβρινη.
H αoπρομαλo6oα oriζυγοq i\vvα δια τo καλωo6-

ρ1σμα μαg προo6φερε απ6 6να λιτ6 τoιπουρd,κι.
Mετd τo τooriγκρισμα τoν ακοιiω να λ6ει:

-Nικδλα παιδ[ μου, παρε yαρτ[ και μoλδβι κα-
τoε απ{ναντι στo τραπtζι και yραψε. Πρw δμωg

μπoδμε στιζ κτην0τρoφικ69 λεπτομ6ρειεζ KαΙ yια
να μην ξεyαoαl, αλλα yια την ιoτορ[α, yρd.ψε πρcb-

τα τοδτα. 'oτι o'αυτ6 τo περιπατιαρικο βoυν6, το

Β6ρμιο, πριν απο τoν π6λεμo βooκoδoαν 250 yι-
λιαδεg yιδοπρδβαtα Και τo περιoo6τερο απ6 αυτα
yd"λα δουλεδoνταν oτην κoινoτητα Σελ[oυ. Γρd'ψε
επloηg δτι μ{yρι τo Ι926- Ι927, πριν yfνει η μεyα-
λη και καταραμ6νη μεταναoτευση στην Nτoμπρoυ-
τod' Poυμαν[αg yια να αλλoιδooυν oι Poυμdνoι
τον βoυλyαρικ6ν πληθυoμδν, μ6νo η κοιν6τητα
Σελfoυ κρατoυoε ]20-Ι30 yιλιαδεg yιδoπρ6βατα
και 3000 κερατζ[δικα μουλαρια, φoραδεg και αλo-
yα. Td μoυλαρια αυτα ηταν οι oημεριν69 νταλlκεg
αφοil μετ6φεραν απ6 6λo τoν oρειν6 6yκo, τα καυ-
o6ξυλα, τα ξυλoκαρβoυνα, τo κιριoτtν (xρiorμη

ξυλεiα) και oλα τα τυρoκoμικα μαξoδλια. Εκτ69
απ6 αυτα 6καναν Kαι μεταφ0ρ69 αyαθcbν κατα
τoυg καλoκαιρινoδq μηνεg απ6 τα λιμdνια τηq Σα-
λον [κη q και Κατερ[νη q oτα Mπιτo λια (Mοναoτη ρ ι)

και σε oλ6κληρη την Αλβαν[α" ειδικα oτην Κορυ-
τoα. Nα λαβειq υπ6ψη ooυ Nικδλα παιδ[ μoυ oτα

ιoτoρcb αυτα yιατf πριν ylνcο καφετQq oε νεαρη

ηλικΙα δoδλεψα αρκετα yρ6νια oαν μαoτoραζ στα

τυρoκoμε[α τoυ yωριoδ. Ακoυ λοιπδν:

oι Κεyαyιαδεg πoυ 6βyαιναν την επoyη εκε[νη

oτιg καλοκαιριν69 βooκ69 τoυ Βερμloυ ηταν oι
εζηq. Στη βooκη τoυ Mικρoδ Mερα - Καταl Mπα-

ρα' βooκoδoε o Mπ6καg ο MιyαληE απ6 το Tεκε-



λ{ με τουg oμιμ69 τoυ. Στη Βoλαδα-Βρδoη Nτi-
μoυ, o Mπαρμπα"-Παννηg ο T6oκα9 (πατ6ραq).

Στο Αooδρμπασι oι Σαρακατoιανα[oι Αρκoυδαloι

- Κoρδναg. Στο Στουρναρι, ο Nταοδτηg ο Nακoq,
ο Md.ρτoq ο Tbδoιαg και o Nιδπαg ο Κrboταζ. Στη
Στ6ρνα, o Σαρακατoιανog Αyyεληq με τo φαλκd'-

ρι τoυ και μετα o Θεooαλ69 Λδτραq Δημοoθ6νη9

με 5000 κεφαλια. Στην Πιλαληoτρα' oι Σαμαρα[-
oι απδ την Βραyια.Σ"ηu Tζoυμαyια, ο Σαρακα-
τoιανog Tζαμαληq και o Αρκo6δαq o Hλ[αg. Στο
Mπbη-Mπoυναρ oι Κατoαρα[oι. Στo Καρα Τoαiρ
o Σαρακατoιανoq Σταυροθοδωρoζ. ΣτιE Βολ6y-
yε 'c o Mπαρμπα-Nτcbνηg o Toαμπαζ7g. Στο Πα-
λιoycbρι, oι αδελφof Mπαρμπαροδoη. Στo Αyκd'θι
o Σoδμπoυρoq o Κουλοδoιαg και η παρiα τoυ η
τρανη. Στο Ξερoβoδνι o Βiρog o Nικ6λαE. Στo Xα-
τζηδiν, o Σoδμπoυρog o Γoδλαζ. Στη Mαρoδoια,
o Πακαq o Mπιζ6ταg. Στo Σιδερακι, o Mπλ6τoαq
ο Hλ[αq απδ το 1927 μ6yρι oημερα με την μεyd'-
λη παρ6α του. Στo Toανακτoη, oι Mεyαριcbτεζ με
τιE αyελαδεζ τoυζ. Στιg Βρυoοδλεq- Mπαλκ6νι oι
Καραθoδωρα[οι απ6 το Πoλδκαoτρo. Στoν kκ4
o Σαντog o Παναyιrbτηζ με τoν yιo τoυ τον Toυ-

λ[κα. Στo Αλη-Χ6τζα, o Καραβlδαg ο Tbδoιαg και
oι Κατoαρα[oι. Στo Σαλαμν[,'o Σαρακατoιανog o

Pαπτηq o Ιαlαννηg. Στo Mατουτod"ιρo, o Σαρακα-
τoιανog Γαλατo[δαg Λεων[δαq. Στo Κoυζλοδκι'
oι αρχoντoτoελιyκαδεE Πολυζαioι απ6 τoν Β6λο.
Στην Σαβαρiκα, Σλiβεq' Απρo Δρ6μo, oι Σαρακα-
τσιανoι Toαπα{οι, Καραταoα[oι και o Mπανδραq.
Στην Mεyαλη Ptκα, Σιαμπανlτoα o Κoνταλ6ξη9
και o Κδκκαληq. Στην Toαρκ6νιανη, Mπεντ Mπου-
yαζ' Φυτ[να και Mπoυρνd'ρι οι Παννακαfoι και o
MπoυτληE. Στo Mαδρo Nερδ' Πιρπιτ6, Mπoυνd'ρ
και Κoδλα, o Παρ[ζαg ο Xρηoτog, o Mπουτκαρηg
o Θ6δωρα9, o Pωooq ο Στ6ρyιog και o ToiλιαE ο
ΠδρyηE. Στo Ανω Σ6λυ ηταν 6λοι οι κdτοικoι κε-

ρατζfδεq και κτην0τρ6φοι και βοoκοδoαν περ{που

Ι0 yιλιαδεq πρ6βατα. Nικ6λα παιδ[ μoυ oημερα
αυτοδE θυμηθηκα και αυτoδq ιoτδρηoα. Tδρα αν

ξ6xαoα καν6ναν αζ με συyχωρtooυν μια πoυ απ6
τ6τε πtραoαν 60 με 70 yρ6νια.

Γρd.ψε επloηg δτι τo παραy6μενο απ6 αυτd" τα
κοπαδια yαλα τo δo6λευαν τυρoκ6μoι τηq κoιν6-
τηταg Σελ[oυ oε παραδooιακα τυροκoμεlα Kαι πα-

ραoκεδαζαν ωζ επi το πλε[oτoν πρoi'6ντα αtρoq
δπωg αρω ματικα καoκαβαλια' εξα[ρετα κεφαλoτδ-

ρια, τoυζ παραδοoιακοδg μπατoιoυg, τουλoυμoτδ-

ρια Και φ6τε9. Πρδτoι και τρανδτερoι τυροκομοι
oε εξαyωy6q oτην Αμερικη ηταν o Λ6κκαq- Δρiβαq

μετα ερxoταν ο Σoδμπουρoζ o Κoυλoδoιαg - Γκι-
ζαρηq' o Xατζηq o Γo6oιαq, o Σoδμπoυροg Γoδ-
λαg' oι αδελφol Mητριτδνoι, ο Κlρτoοq o Γοδλαg'
ο Σαμαραq o Nικ6λαq' ο Tζιμιτζ{ρηq o Γoδoιαg
και Nακog, ο Mπ6καg ο Mιyd'ληq, o Καραyιdννηg
ο Δημητρακηζ και Δημooθtνηg, ο Καραyιαννηq o

Γoδoιαq, o Zαρκoδληg o Θανd'σ4ζ, o Πioκοg, ο

Nταoδτηg, oι αδελφoi Mπιζ6τα και ο XατQyδyοq
ο Δημooθ6νηζ πoυ τo τυρoΚoμε[o τo 6yει ακδμα
oτη Zcυoδδyo ΙΙηyi.'oλo αυτ6 τo παραy6μενo μα-
ξοδλι Nικ6λα παιδ[ μoυ συντηρoδνταν oε ειδικ6q
α"ποθηκεq μiyρι το φθιν6πωρo. Πoδ εκεlνoν τoν
καιρoν ψυyεfα yια oυντηρηoη. 'oταν μαλιoτα τα

βραδακια ανoιyαν τα παραθυρα yια να ανανεcb-
σoυν τoν α6ρα και να μπει δρooερ6q μooκoμι5ριζε
oλo το yωρι6 απδ τo αρωμα τoυq. Tb φθινδπωρο
μδλιq δρδoιζε oτoν καμπo' τα oακιαζαν, τα μετ6-
φεραν και τα πoυλοδoαν oε δλη την επικρατεια.
Αυτ6q oι δoυλει69 ηταν εκεiνη την εποyη και με
αυτ69 τιq δoυλειig μεyαλcboαμε και σπoυδαoαμε
τα παιδια μαq' Σημερα Nικδλα παιδ[ μoυ αλλαξαν
δλα. Αν κανειg μια β6λτα θα διαπιoτcboειg 6τι oι

μ6νεq που {μειναν αναλλοfωτεq yωρlg να τιg πα-

ρει oβαρνα o 1ρ6νoq ε[ναι οl βοoκ6q πoυ ματαfωg
περιμ6νoυν να υπoδεyθoδν τα κoπαδια, να ακoδ-
σoυν τα yιαννιcbτικα κoυδoδνια και τα κλ6φτικα
τρ αy οδ δια των τζo μπαν αρ α[ων.

Mε αυτ69 τιq κουβfντεg τ6λειωoε την ιoτ6ρη-
oiν τoυ ο Mπdρμπα-Γιd,wηg. Σηκrilθηκε λεβ6-
ντικd απ6 τoν καναπ6, με αγκd,λιασε με φiληoε
και με ξεπροβ6διoε με τo (καλ1i αντ&μωoη oτα

Ψηλ&).

Σημ. ΠρωτoδημooιεδτηΙeε στην εφημερiδα NEo
ΒHMΑ THΣ NΑoYΣΑΣ oτιg 29-5-03
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Στα
Mε τo πoυ εiδε η Kατiνα τον dνδρα τηg Eυ-

θυμiαq να βγαiνει για τo καφενεio, πηλ&ληoε να
πε1 τoν π6νο τηg oτη φιλεvdδα τηg, γιατi την 6ρ-

χoνταν να πλιαvioει.
-Δεν τ6ντιζα αυτ6 απ' την κουνιd,δα μου. Εγιil

καρτερo6oα να 'ρθoιiν απ'τη Σαλoυνiκη που
γ6wηoε η νtφη τηq, να πdω vα το δωρioω τo

μικρ6, 6βγαλα κι την καξ τηv πιαταντζα για
τοv 1αλβd τoν oιμιγδαλioιo κι η κoυνιdδα μoυ
-καν αντρoυπη- μι τ6κoψε.

<ξ6ρειq Κατiνα.... dφκ6τo για αργ6τερα,
τc[lρα δεν €1oυν καιρ6, κoιτdζoυv το μικρ6 κι
εiπαν να μη δε1τοιiν κ6oμo oτo oπiτι...ιd, για τα
μικρ6βια...>

-Γιατi μαρη, εγιb δα τo μoλιc[loω το μικρ6;
γερη τoιλiκι εiμαι. Δεν με θ6λουν αυτοινoi μιd,-
φρα εγιil δ6κα, αμd πoλri oιγioτηκα, δεν αμπορcil
να τo 1ων6ψω.

-Αι μαρη γαζια, καν μην τη oυνιρiζεtζ, απ' τ'
αρri τo γτtντπiρνατο. Trilρα γiνηκε μ6δα να μη
δ61oνται οι λε1ιilνεq oτo oπiτι. Tα δrilρα τoυg τα
παγαiνει ο κ6oμoq μιdφρα oτα βαφτioια στην
εκκληoιd. Mην τηρd,q εμεig. T&1α μαg φr5λαγαν
μ6oα 40 μ6ρεg, κουβανιoriνταν 6λα τα o6ια κι
βiρα το 'φτυvαν τo μικρ6 να μην το αβαoκ6-
νουν.'Eρι1vαν κι παρdδεg για διilριoμα στo μα-
ξιλdρι τoυ... δεv εixε μικρ6βια τ6τε; Eμεiq ντιπ
χαζξ9, μoriτεg!

Σα θυμιοriμαι, μ6νo oτην κoυζiνα ειγαμε ζi'-
oτα. Nτoυμdνι η oτ6φα, πανoυθιrb oτα oιiρματα
που oκ6λωναν στo τοιiμπο, oτ6γvωναν ταπανι6'
απ' τo μικρ6 -απ6 πo6 μπεμπιλiνα-κι o πεθερ69
μoυ ντoυμ&νι τα ''τ{χετoν", τ6vα τo 'oβηvε τ'
&λλο τ' dναβε, αντdρα η κoυζiνα. Eκεi μ6oα
6λοι πλακoυτο6ρα, ωg κι fvα ντιβ&νι για τη
Φανη μoυ τo oτριμωξdμε αποti κdτω απ' την
καvτηλα. Φoβοιiμoυν για καμιd oκαντζιξθρα,
αμd δεν εi1ε αλλοri τ6πο κι "η καντηλα δεν
oβηνει κι δεν φε6γει απ' τoν τ6πo τηg'' oτηθηκε
η πεθερd, μoυ.

-Βyωπt1γανriφη oτo παλιουροriτι, η κρεβατο-
κdμαρη βορινη, 6λο φυρ&δεζ και καν καμιd-
φρα δε ζεoταiνoνταν. Eρι1v&με τo νυφιdτικo τo
πaπΧωμα (oατfν o&πιο μηλo) πoυ τo 'φκιαoε
η μdνα μου παραγγελiα κι τdxα κoυβαρντοιi, τo
παραγι6μωσαν και oτ6κoνταν oρθ6. "να τo παζ
oπioω, ξυλεvιο π6πλωμα o' 6δωoαν, ντιπ δε λυ-
γdει" τoιατiζoνταν o dνδραg μου. Το οεvτ6νια-
ζα με τα κρiγα τα πρoικιdτικα τα oεvτ6νια και
τo ταyιi 6λο ντduκεc εiγαuε 61g μfvoυλα απ' τα

νια τoυ 0 και μετα...
κεντηματα τα κολαριoμεvα. Στο πoλf τo κρriγιo
ερι1ν&με πανουθιιil κι μιd doπρη βελεντζοriδα.
'Evα τ6τoιo βρdδυ-ψ6φο 6βαλα 6να ποτηρι νερ6
κoντd, oτo παραθιiρι μηπωq μ1 χρεlαστεi γιατi με
μπαoμπαλνo6oε ο λαιμ69 κι τo πρωi τ6βγαλα
γκλoιiπ...παγdκι!

Aραιd και πoli αγ6ραζα το "ρoμdντσo" και μ'
dρεζε να τo διαβd,ζω oτo κρεβdτι με αναμμθvo
το πoρτατiφ. o θει69 μoυ o Nικ6λαg μαg εi1ε κd-
νει διilρο γ1α τo γ6μo, μια ρoζ μπλαφoνι6ρα, απ'
τοv Στι1ργιo τον Δροoη, με δυo πoρτατiφ ασoρ-
τi, μεγ αΧη πoλυτ6λεια ! Στην αργfi Εβy αζα απ' τα
oτρωoiδια το ιilα γipιγια να κρατril το "ρoμd,-
vτσo" κι 6ταν με πdγωνε τ'&λλαζα. Ωoπου, πωg

μ' ι1κoψε, 6βαλα 6vα γ&ντι κι oιilθηκα!
Α! μ' 6φερε κι η αξαδ6ρφη μoυ η μοντ6ρνα

απ' τηνAθηνα, 6να μπ6μπι-vτ6λ που ηταν μ6δα
απ6 τo oινεμd. Tο τι γ6λιο 6πεoε ! Πoιi να τo
βdλω η 6ρμη και ποti να ξεγκολιανιoτιil; M6vο
στα καρναβdλια τo 1dρηκα πανουθιrb απ' τα
ρo61α!

-Σ' εμd,q, για τo γdμo, 6φκιαoαν τα πεθερικd
μoυ λουτρoκαμπιν6 oτην ταρdτσα και καζανdκι
για ζεoτ6 νερ6 πoυ τo καiγαμε πιλικo6δια απ'
την κορδ6λα τδυ Mπαμiμ. Mαq καλοτ6γζαν
oτo μα1αλd, "γλυτωotτι τo πdνω-κdτω, tyετε
κι ευκολiα oτo πλfoιμo, βαoιλιd,δεg|" M6νο
πoυ για να παζ oτο λουτροκαμπιν6 περνorioεg
απ' την κουζiνα πoυ κοιμοriνταν για ζ6oτα τα
πεθερικd, 6βγαινε9 oτην ταρdτσα στo ξιdoτερο
κ1 στη βροxη κι εi1αμε κι την τγετaτoα τη Mα-
ριγο6λoυ oτo παραθriρι αντiκρυ να μαζ μετρ&ει
π6oε9 φορ6ζ π&με oτο xαλ6. Δε βαρι6oαι, τiεπα-
θd,με; oι πλι6τερoι 6τoι ηταν.

-Nαι αμ& μια Toικvοπ6μπτη-δεν τ' α\oμo-
νιil- που πηγαμε oτα νταo6λια στoν Kτιilνα, την
ιiλ\ μ6ρα μι λ6ει η φιλεvdδα μαξ η Δημητρo6-
λα "Eoεig τυxεροi εioτε, μια 1αρd 61ετε oτo
oπiτι τoυg παπποriδεg,oαg φυλdγoυν τα παιδιd
κι γλarτ&τε ωζ τo ταγ6. Εψεig oι καημενoι δεν
6xουμε πεθερικd,."

-Nα oι μdoουμε γκαiλrl μαυρd,δα ooυ!!! Mι
ηρθε να τη διilooυ μια παταριd!'Eτoι ''πLπtρκα
μπoδκoυβη" πoυ εiναι αυτη, μια ιbρα δεν ζorioε
με πεθερικ6 αμ6 μοfλωξα να μη 1αλαoτοriμε.

-T6λoq πdντων φιλενd,δα, πdει εκεivoζ ο και-
ρ69, d,λλαξαν 6λα κι αν δεν αλλdξoυμε κι εμεiq
τζταψπα δα oιγιοriμαoτε. Tι oι εiπα;καμπ6oη ξι-
μιτο1ιd. θ6λει κι απ' τ' αρf τo μwι 6λα!

E.Δ.
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AΛEΞΑNΔPOΣ XΩNoΣ
(24t 5 t 1 e1 1 - 24 t 5 t 2006)

τoυ Δημητρη Bλιixου
Δικηγ6ρου-τ€ωg Δη μιiρ1oυ Nιiουoαq

'u^'+"'-1ι'"TJ""T,}H'*;;ιil".Til',l

Παρfμβαoη τoυ Στ6ργιoυ Σαριiτoη

Στιg 6 Ιoυνiου 20 Ι Ι η Πoλιτιoτικη Εταιρεiα NαουoαE <Αναoταoιοq Mιyαηλ o Λ1yιogll με τη

oυνερyαofα' τηq Σ1ολκηq Βιβλιοθηκηζ τoυ 2o" Γυμναo{oυ Nαουoαq διoρyανοloαν ειδικη εκδηλωoη

μνiμηq oτoν πρcbην Δημα'ρ1o Nαουoα'q Αλiκo Xων6 oτην α[θουσα τηζ Εoτfαq Moυoδν. Παρακατω

δημοoιεδουμε τα κε[μενσ' των ομil"ιcbν καθcbg και πλοδoιo φoJτoyραφικδ υλικ6 oyετικα με τη ζωη και

τη δραoη τoυ Αλtκου Xωνoδ.

ΠPoΛoΓoΣ-EΙΣAΓΩΓH
του Πθτρου Στοfδη

Kυρiεq και κliριoι,

Eκ μ6ρoυq τηq Πολιτιoτικηq Eταιρεiαq Nd_

oυσαζ <Aναοτdoιog Mιxαηλ ο Λ6γιο9> και τηζ
Σxoλικηq Bιβλιoθηκηg τoυ 2ou Γυμναoioυ N6oυ-
σαζ σαζ καλωooρiζω στην απoψινη εκδηλωoη

μνημηζ πρog τιμη του πρcΙlην δημ6ρ1oυ Ndουoαg
Aλ6ξανδρου Xωνori και σαζ ευ1αριoτω θερμd

για την παρoυoiα οαg.

Στιq2! Nοεμβρiου 1954 η Ndουoα εκλ6γει δη-

μαρχo τo γιo του λ6γιoυ Σταδρoυ Xωνοri Aλ6κο,
αγωνιoτη τηg Λευτεριd,g και τηq Δημοκρατiαq.
Στα τ6ooερα και μoναδικd 1ρ6νια τηg θητεiαg

του dνεμoq δημιoυργiαg πv6ει oτην π6λη μαq,
oημαδεriονταg ανεξiτηλα την κατoπινη τηg πo-

ρεiα. Η καταoκευη υπον6μων, αγροτικων δρ6-

μων, o χαρακτηρ1σμ6ζ τηq π6ληq ωq <ηρωικηq>,

η αναβiωoη τoυ καρναβαλιo6 και τoυ δρcbμενου

<Mπofλεq>>, η εγκατd,σταση τoυ στρατoπ6δoυ,

η κατασκευη τηζ γ6φυρα9 oτα Mπατdνια εiναι
κdπoια απ6 τα 6ργα τoυ που απολαμβ6νoυμε οι
νε6τερε9 γενι6q. To βαoικ6τερo β6βαια 6λων εi-
ναι η αγoρ6 του δημoτικoti δdooυq απ6 τη ofζυ-

γο τoυ Kαν6λλη Λ6oλι Kiνγκτoν, με δωρεd του

Γρηγ6ρη Tρ6μπακα και τoυ κρdτουg.

ξf
ι1

ewζpffi

ΔΗ\L\1'ΧoΣ \sa1 }]ΑΣι
6" ι 9r

Ktιι ιι 0ραοι1 Τoυ 'ν' J

Γι' αυτd, λoιπ6ν και γενικ6τερα για τη ζωη και
τη δρ6oη τoυ πρωτoπ6ρου πρcbην δημdρxoυ θα

μαg μιληoει o τ6ω9 δημαρ1oq Ndουoαq κ. Δη-

μητρηg Bλd1oq. Θα ακολoυθηoει η πρoβολη

r'14..1
',: i..
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40λεπτηg περiπου ταινiαq
απ6 τo αν6κδοτo υλικ6 που
ευγενικd, μαg παρα1cbρησε o

γιoζ του Αλ6κoυ, o κ. Σταri-

ρog Xων6g. Πριν διboω το

λ6γo oτoν κ. Bλ&1o θ6λω

να τoν ευ1αριoτηoω για την
&μεoη ανταπ6κριoη τoυ

oτην πρ6ταoη μαζ να εiναι o

oμιλητηg τoυ απoψινοιi αφι-
εριbματoq. Eπioηg θ6λω να
ευ1αριoτηoω τoν κ. Σταriρο
Xων6 γιατi μoυ εμπιoτεti-
τηκε τo πoλιiτιμο υλικ6 του
oικoγενειακori τoυg αρxεiου, τo Δημo τηg π6λη9

μαg, πoυ μαq επ6τρε\.με την πρoβoλη τηq ταινiαq

για τo oλoκαfτωμα, την Κ'E'ΔH.Π'O.N. για την

παρα1cbρηoη τηq αiθoυσαg, τoν κ. Δημητρη Π&ζo

για τη δημιoυργfα τηg αφiοαq, τoν κ. Παναγιιb-
τη Γιdτoη για την τεχvιΦ υποoτηριξη και 6λου9

εo69 που ανταπoκριθηκατε oτην πρ6oκληoη μαq

γ1α να τιμηοoυμε το Δημαρ1o πoυ αγd,πησε τη

Nd,ουoα και αγαπηθηκε απ6 αυτην 6oo κανfvαq
6λλoq.

KYPΙA EΙΣHΓΗΣΗ
του Δημητρη Bλιi1ου

Toν Aλ6ξανδρo Xων6, τoν Aλ6κo μαg, τον θυ-

μdμαι αμυδρd απ6 τιq πpωτεgημ6ρεζ τηq απελευ-

θθρωoηg τηg Ndουoαg απ6 τον ναζιoτικ6 ζυγ6.
Πανriψηλοg, ευθυτενηζ, με αρχαιoελληνικη κα-
τατoμη, λοxαγ6g τoυ EΛΑΣ, fναζ απ6 τουg ελευ-

θερωτ69 τηg π6\9 μαg. Στην παιδικη φανταoiα

μoυ 6μoιαζε γiγανταg. Kαλriτερα τoν γvωριoα
oτιg πριbτεg μετd τoν εμφιiλιo δημoτικ69 εκλoγ6q

τoυ 1951, ωq υπoψηφιo δημαρχo, βε αντιπdλουg
τoυg ΦιλcΙlτα K6κκινο, το Δημαρxo και Δημητριo
Χατζηδημητρioυ, τo γιατρ6. T6τε ημουν μαθη-
τηq γυψαoioυ και αρκετd πoλιτικoποιημ6νo9,
ιiloτε να υπooτηρiζω φανατικd τoν υπoψηφιο
τηq Aριoτερdg, τοv Aλ6κo. 'oμωζ αq πdρουμε τα

πρ6γματα με κ&ποια xρoνολoγικη τd,ξη, γιατi η
παρoυoiα τoυ Aλθκου oτα κοιν6 ηταν και μακρo-
xρ6νια και καθoριoτικη.

Γεwηθηκε oτη N&ουoα τo 1911, γ6νοq δια-
κεκριμ6νη9 oικογ€νειαg και γιοg τoυ δdoκαλου,
εξ6xoντoq Mακεδονoμdxoυ και ιστoριKo6 Σταf-

ρoυ Xωνοr1. Tην παρoυoiα τoυ στα κoινd τηg

Τ.{dουoαg την αρxiζει με τον αθλητιoμ6. Tο 1930,

oε ηλικiα μ6λι9 19 ετcbν εiναι ιδρυτικ6 μ6λo9 τoυ

αθλητικoιi oυλλ6γoυ <ξιλλεfg>), τoυ oποioυ
τρειq φoρ69 διετ6λεοε πρ6εδρoq πρoπολεμικ6,
την περiοδo 1935 - 1938. oμωζ οι καιρoi oυ με-
νετoi, τo Ι940 αργiζει ο ελ\νoTταλικ69 π6λεμo9
καιoΑ vθοι'Eλληνεg, στρα-

τεfεται και απooτ6λλεται
oτo Αλβανικ6 μθτωπo. oι
εμπειρiεg τoυ απ6 τo Αλ-
βανικ6 μ6τωπο, εiναι η
<μαγιd> για την μετθπει-
τα δρdoη τoυ. Tο Aπρiλιo
του 1941 oι' Γερμανoi ει-
oβdλουν, καταλαμβdνουν
την Eλλdδα κα1 αρfζει η
κατα1vιd τηg τριπληq κα-
τoχηζ. Tα παλιd, κ6μματα
και οι κατεoτημ6νοι πo-
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i.ιτικoi λoυφdζoυν, αν δεν oυνεργdζoνται με τoν
κατακτητη''Eτoι ν6εq δυνd,μειq ξεπετιoriνται για
ι'α διbooυν τo παρ6ν oτoν αγcbνα κατ6 των κα-
τακτητιilν. Κfρια δriναμη και στην περιο1η τηg

Νdoυoαq απoκλειoτικη, τo EΑM, τo στρατιωτι-
κo oκ6λοq τoυ o EΛΑΣ και η oργdνωoη νεoλαiαq
EΠoN.

o Aλ6κog κατατd,ooεται απ6 τουq πριbτoυg
oτoν EΛAΣ και στα μ6oα του 1943 εiναι διοικη-
τηg του 7"' Λ61oυ τoυ 2ou Tdγματοg τoυ 16o" Συ-
ι,τdγματoq τoυ EΛΑΣ Bερμiου, με τo oυνθηματι-
κ6 6νομα <Λογοθ6τηq>. Kαπετdνιοg του Λ61oυ

ηταν o επiοηg Nαoυoαioq Αθανdoιog Aραμπα-
τζηq. Kατd την διdρκεια τoυ αγcbνα τoυ EΛΑΣ, ο

Αλ6κo9 επικεφαληg του Λ61ου του 6λαβε μ6ροζ
oε πoλλ69 μdχεζ, οτo B6ρμιο, στo Σινιd,τoικο,
oτo Π6ικο, αλλd και μετ6 την εκδiωξη των Γερ-

μανcbν, κατd των αιματoβαμμ6νων πρoδoτικcbν
ΠAo, oτη Δυτικη Mακεδoνiα. Ιδιαιτ6ρωζ σημα-
l,τικη ηταν η δρdoη τoυ για την απ6κρoυση τηζ

γερμανικηq μεραρ1iαg, κατd τιg εκκαθαριoτικfq
επι1ειρηoεtζ τoυ Bερμiου την Ανoιξη τoυ |944.
o Αλ6κo9 μετ6 τη oθεναρη αντioταoη τoυ 16n"

Συντd,γματοζ και προ τoυ κινδfνoυ να περικυ-
κλωθοfν oι δυν&μειq τoυ EΛΑΣ, κατ6ρθωσε να
διαoιΙloει τoν λ61ο τoυ, με oυντεταγμ6νη υπoxcb-

ρηση πρoζ τo Π&ικo, πoυ δεν κατ6ρθωoε να ολο-
κληριboει και στρατoπ6δευoε oτιq υπcbρειεζ του
Bερμioυ, πρoζ την πλευρd τηg N&ουoαq. Eπioηq
oημαντικη και εξ iooυ επιτυμ1g ηταν η μ6μ του
7"'Λ61oυ oτo 1ωρι6 Περδiκα Πτoλεμα1δαg, κατd

γερμανικηg φdλαγγαg πεζικοri την oποiα διθλυoε
την 11 oκτωβρioυ \944, ενω oτιg 6 oκτωβρiου
Ι944 και πd,λι o 7"' λ6χoζ μαζi με τον 5o χτυπη-
oαν μεγdλη αυτoκινητoπομπη 100 oμμdτων
oτον Σταυρ6 Bερoiαq, με μεγdλεq εκατfρωθεν
απcbλειεg. H δρdoη του Aλ6κoυ στην διdρκεια
τηq κατο1ηg εiναι μεγ6λη και δεν εiναι δυvατ6ν
να παρατεθεi o' 6να μικρ6 τιμητικ6 αφι6ρωμα.

oι Γερμανoi εκδιril1θηκαν απ6 τη Nd,ουoα oτα

μfoα του oκτωβρiου 1944.Toν Aπρiλιo τoυ 1945
ο κ6κκινοq oτρατ69 ειo6ρ1εται oτο Bερoλiνo και
τoν Md,ιo τoυ 1945 η Γερμανiα oυνθηκολoγεf
dνευ 6ρων. Η δικαiωoη 6λων αυτcbν πoυ αντ1-

oτdθηκαν στουζ ναζi ηλθε oε 6λη την Eυρcilπη.
'oμ oτην Eλλαδα. Στην πατρiδα μαq, με oυν6ρ-

γεια i\γλων, Bαoιλ6α και παλαιoκoμματικcbν, oι

Σιoι1γγαρη 28η oxτωβρ(oυ 1955

δωoiλογoι αναγoρεfoνται σε αντιστασιακο6q και
αναλαμβdνoυν την εξουoiα. oι <παρταλdδεg>,

6πωq τουg λ6γαμε oτη Ndoυoα, oυνεργd,τεg των
Γερμανcilν, γiνoνται τcbρα τo μακρli δολoφoνικ6

16ρι τoυ κρdτουg των δωoiλoγων και oι dνδρεg

τoυ EΑM, Ε,ΛΑΣ, EΠoN, τα καταδιωκ6μενα θri-

ματα. Ανοiγει o <N6og Παρθενcbν)), που dκουγε
oτο 6νομα Mακρ6νηooq. Eκεi 1ιλιdδεg αντιστα-
oιακoi ν6oι, οτρατευμ6νοι κυρiωg, υφioτανται
τα πd,νδεινα, με σκoπ6 την ....εθνικη και ηθικη
τoυq διαπαιδαγιilγηoη, απ6 τουq oυνεργd,τεg των
Γερμανcbν, τα μ6λη τηg ΠΑo Kαι των διαβ6ητων
Tαγμdτων Aoφαλεiαg. o Αλ6κo9 δεν ηταν δυνα-
τ6ννα απoτελι1oειτην εξαiρεoη' Mαζi με xιλιdδεg
συναγωνιστ69 τουg υφioταται τα βαοανιoτηρια
των ((παρταλdδων>' Ακολoυθεi o αδελφoκτ6νο9
εμφδλιoq π6λεμοq και κdπoτε η Eλλαδα ειρη-
νεtiει, 6μωq με τιq εξορiεg, τιg φυλακiοειg και τιq
εκτελ6oει9 αγωνιoτcilν oτην ημερηoια δι&ταξη.

Παρ6λα αυτ6 αρxiζει η επο1η τηg αναoυγκρ6-
τησηζ. H Eλλdδα κεiται oε oωρ6 ερειπiων. Tα
παιδιd τηq επo1ηq τρ6φoνται με oυooiτια και τρ6-

φιμα τηζ IΙNRRΑ. F{ Eλλdδα πρtπει να oταθεi
oτα π6δια τηq. Tα δoλ&ρια τoυ o1εδioυ Mdρoαλ
και τoυ δ6γματoq Tροriμαν, υποτiθενται πωq 6ρ-

χoνται για να 1ρηματoδοτηooυν την αναoυγκρ6-
τηση, αλλd κατd 6να μεγdλο μ6ρoζ καταξγουν
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στιζ τσ6πεζ μιαζ αoriδοτηg oλιγαρ1iαg, που
εν πολλοiq ταυτiζεται με τουζ δωοiλoγoυg.
'Eτoι o αγcbναg τηζ ανασυγκρ6τηoη9 τηζ χcb-

ραq π6φτει και π6λι oτιg πλdτεg τoυ Λαof
μαζ. o Aλ6κο9 και πdλι εiναι απ6 τoυζ πρω-
τεργdτεg στα ειρηνικd 6ργα. Τoμθαg δρdoηq
τoυ o Γ.Π.Σ. Ndoυoαq. Eκλ6γεται πρ6εδρoq
και στ1ζ ημ6ρεζ τoυ ιδρriεται τo πριbτo υπo-
τυπcbδεg κονoερβοπoιεio για κoμπ6oτα ρο-
δdκινoυ. Στεγ6ζεται oε 6να παλαι6 κτiριο,
oτην πλατεiα <Kαμ6να>>, απ6ναντι απ6 το

oημεριν6 διοικητηριo και εiναι για την επo-

xη τoυ ενα εξαιρετικcδg πρωτoποριακ6 6ργo,

πoυ κατατdσσει τη Nd,ουoα στην πρωτoπo-

ρiα του συνεταιριστικοf κινηματog. Περιττ6
να τoνioω 6τι αυτ6 τo υπoτυπcbδεg κονoερ-

βοπoιεiο εiναι η μαγιd, μα την iδρυoη, μετ&
λiγα xρ6νια, τoυ εργοoταoiου BEPMΙON-
NΑoYΣΑ και των ψυγεiων, oημερα, τoυ

ΓΠΣN.
oλα αυτ& καθιoτotiν τoν Aλ6κo ιδιαιτ6-

ρωζ συμπαθη oτoυg Nαoυoαioυg και 61ι μ6-
νoν στoυζ αριoτερolig''Eτoι 6ρ1εται η rbρα

τoυ vα διεκδικηoει την εκλoγη τoυq ωζ Δη-

μd,ρ1oυ τηq π6ληq μαq. oι πρcbτεq δημoτικ6q
εκλoγ69 μετd, τoν π6λεμo, γiνoνται τo 1951.

Eiναι oι εκλογ69 πoυ ψηφiζουν για πρcbτη

φoρd oι Ελληνiδεg. Την επoμ εκεiνη, λι-

γ6τερo απ6 δυο 1ρ6νια μετd τον εμφriλιο,
θ6λει μεγdλο κoυρ6γιo να εioαι υπoψηφιοg
τηg Aριoτερ6g. o Aλ6κo9 τo tyει. και εiναι
υποψηφιοg. Tην εκλoγη εκεiνη την κερδiζει
o Φιλιbταg K6κκινog, παλαι69 δημαρ1οq πριν
απ6 τoν π6λεμο και μdλιoτα με ιδιαιτ6ρω9
περιπετειιbδη τρ6πο, λ6γω του 6τι η εκλoγη
τoυ Δημdρ1oυ ηταν 6μμεoη.

Eiναι και πdλι υπoψηφ,oζ το 1955 και
πdλι με αντiπαλo τoν Φιλιilτα. Aυτη την

φoρd κερδiζει τιq εκλoγ69 και εκλ6γεται πα-
ι'ηγυρικd Δημαρxog. Aρxiζει μια θητεiα με
μεγαi-ε-' επιτυxiεq. αλλd και απoγoητεrioειg.
\tε δαr'ειo εr' μ6ρει' αλλd κυρiιυq με μεγdλη
διυμl561 τoυ εi.i"ηr'oαμερικα\'oυ JιΙαουoαioυ
Γμ]η','ομ-lig1l Τμ'loμπα.κα. αγoραζει τα 45.000
στaειιιιατα τoυ δαooυ: Kα.ι'ε7-i-η κα'ι ετoι
κιtr:lιoτα τιl fηuο |Ισ.Ξ Τι-) ιιε',,αi.υτεμ-lo δα.oo-

Ν;]lιιΟ\'('ι _\τ1ιιο τη: Ε7-)-α.δα:. 
'Eι'α ιιε,'α7'o
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o Αλ6xog Xων6g ατo γραφε(o τoυ στo δημαρ1ε[o.

Piψ'η oτεφιiι'oυ στo xιδρο θυoiαg oτoυg Στoυ lζ, μετα τηγ
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oi πoλιiιxεg, oτρατιωτιx6g xαι θρηoxευτιx6g αρ1dg, πρoodρxoνται
oε xd,πoια επ(οημη εxδrjλωoη τo 1956. Απ6 αριoτεριi Bdτα Χωνoi,

Kατ(γα Γιαμιi (oι1ξυγoE βoυλευτrj), Παπανιxιiλαg Mπεoλixαg,
Παπαναοτd'oη g Σαριiτoη g Αρ1ιερ. Eπ(τρoπog, Αλ6xog Xο;ν6 g

Δημαρ1og, Παπαoτ6λιog Xo1λιixαE xαι X"δημr]τaηζ Δημ{τaηζ
(πρ6εδρog Δημoτιxoιi ουμβoυλ(ου)

Kαπετανιlπουλog, Α. Xων6g Δ{ μαρ1oE, Eπαμειvι6vταg Γxαρνdταg
Mαx ε δoνo μιiχoζ, K. Tοoιiπτoη g No μιiρ1η E, Παπαναoτιioη g

Σαριiτoη g Αρ1ιερατιx6g Eπ(τρoπo g, Δη μrjτρ ιοg Xατξη δη μητρ(oυ
ιατρ6g, Πρ6εδρog Δη μoτιxoi Συ μβoυλfoυ, Στ6ργιo g Ζια'ψπ(ιν'o'g

Δη μαρ1ι6ν, Γειi.lργιo g Αγτωγιjπoυλog, Διxηγ6ρo g, Δη μoτιx6 g

Συμβoυλog.

fργo του ηταν και η κατασκευη μεγdλoυ
δικτfoυ υπoν6μων, 6πoυ μαζεfoνται τα
ποτdμια πoυ δι6ρρεαν την π6η, αλλd και
τα αστικd λδματα.'Hταν 6να πρωτοπορι-
ακ6 6ργο. Παρdλληλα αρχiζει 6να ευρri
πρ6γραμμα διdνοιξηq και χαλικ6στρωσηζ
αγρoτικd)ν δρ6μων. Eπioηg μεγdλο 6ργo,

εν 6ψει τoυ γεγoν6τoζ 6τι oι αγρoτικ6ζ

μεταφoρ6ζ παfoυν να γiνovται με υπoζli-

γ1α και στην ζωη μαζ μπαiνει τo αυτoκi-
νητo.'oλα αυτd και πολλd dλλα γiνονται
κd,τω απ6 ιδιαιτ6ρω9 αντiξoεζ συνθηκεζ.
Tο κρdτοq μαζ δεν εi1ε ιδιαiτερη αγαπη
προζ του αρlστερo1iζ δημdρ1ου6.

o Aλ6κο9, π6ραν τoυ 6ργoυ του, δι-
ακρiθηκε ωg δημαρxοζ, για τo ηπιo τoυ

1αρακτηρα τoυ, την πρoσηνεια πρoζ
τoυζ δημ6τεζ, την γvηoια λαTκ6τητd,

τoυ, χωρiζ <γλειψiματα> και περιφoρ6
απ6 γdμoυζ, σε κηδεiεζ και μνημ6oυνα
η xατiρια σε ισχυρo6g.Ειxετo κoυρdγιο
να συγκρoυoθεi με δυo ιοpρ6q οικογf-
νειεζ τηζ π6ληg μαt και να κατεδαφioει
αυθαiρετα κτioματα πoυ ουoιαoτικd,
αν6τρεπαν την βασικη οδικη αρτηρiα
τηg N&oυoαζ, την οδ6 Zαφειρdκη. Tην
περioδo αυτη o Αλ6κo9 νυμφε1iεται την
B6τα Σιor1γγαρη και σε μερικd χρ6νια
απoκτoιiν τoν μoναχογι6 τoυζ Σταriρo.

To 1959 εiναι η τρiτη φoρd πoυ o

Αλ6κo9 αντιπαρατiθεται με τον Φιλcb-
τα, στιζ δημoτικ69 εκλoγθg. Eiναι oι
εκλoγθg πoυ Ψηφiζω για πρCbτη φoρd και
μdλιoτα (σταυρ(bνω) τoν Γι6ργo Παπα-
δ6πουλο και τον Στ6ργιο Σαρdτoη. Eiμαι
φoιτητηq και f1ω ενεργ6 ανdμειξη oτον
πρoεκλoγικ6 αγcΙlνα υπ6ρ τoυ Αλ6κoυ.
'oμωζ oι εκλoγ6ζ γiνoνται o' 6να κλiμα
fνταoηg. Eiναι η επoγ\ πoυ τo κρdτoq
τηg Δεξι&g oκληραiνει και πdλι την πo-
λιτικη τoυ. Ei1ε προηγηθεi, τo 1958, η
αν&δειξη τηg Ε,ΔA ωζ τoυ κ6μματo9 τηq
αξιωματικηg αντιπoλiτευσηζ, με περiπoυ
25oΛ των ψηφων και 79 6δρεq oτη Bου-
λη. Aυτ6 ανηoυ1εi τουq <εθνικ6φρoνε9>
και στ1ζ δημοτικ6q εκλoγ69 του 1959 oι
υποψηφιoι τηq Aριoτερdg εμπoδiζoνται

o Αλ6xog Xωνιig με τιg Mπoιiλεg, μετd' την αναβ(ωoη τoυ εθ(μoυ
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στoν πρoεκλoγικ6 αγωνα τoυζ, με δι-

dφορoυq τρ6που9. o Aλ6κο9, παρ6 τo

κλiμα τρομoκρατiαg, εiναι αγαπητ6q

και φαiνεται 6τι προηγεiται τoυ Φιλcb-

τα στιζ πρoτιμηoειζ των Nαoυoαiων.
Στo oημεiο αυτ6 επεμβαiνει o Δρο6-
λιαg, υπομoiραρ1og, διoικητηq τoυ

τμηματoq Aoφαλεiαg N0ουoαg. Aοκεi
μια συγKαλυμμ6νη τρoμoκρατiα oε

βdρoq των Ψηφoφ6ρων, με oκoπ6 να
τουq φοβioει και να αποτρ6Ψει την

ψηφo πρog τoν Aλ6κo. Tο αoτεiο εi-
ναι πωζ και o 6λλοq υπoψηφιoq δεν

εiναι δεξι6q. o Φιλιbταg ηταν παντα
Φιλελε6θερoζ και μdλιoτα oτιq εκλο-

γθg του 1956 πρoλ6γιoε τoν Γεωργιo
Παπανδρ6ου, πoυ μiληoε oτη Ndουoα εκ μ6ρου9
τηq Δημοκρατικηg'Eνωοηg, πoυ ηταν oυμμα1iα

ΦιλελευΘ6ρων, κoμμd,των του Κθντρου και τηζ

EΔΑ. oμωζ για το κρd,τoq τηq Δεξιdg o Φιλcbταg

ηταν πρoτιμ6τερoq απ6 τον Αλ6κo. o Δρor1λιαg

κινεiται δραoτηρια, απειλεi, εκφοβiζει, 6που τoν

παiρνει. Απoτ6λεoμα η εκλoγη τoυ Φιλωτα ωg

Δημdρ1ου. Eivαι η τελευταiα εμφ&νιoη του Aλθ-

κου Xωνori oτην πoλιτικη oκηνη τηg π6λη9 μαg'
Aπoοriρεται με αξιοπρ i'πεια, μoλoν6τι νε6τατoq,

μ6λι9 49 ετιΙlν, 1ωρiq να π6ψει να ενδιαφ6ρεται

για τα κoιν6. 'Eτoι παραμ6νει αγαπητ6q oτoυg

Nαουoαioυg μ6χρι τoν θd,νατ6 τoυ τoν Md,ιo τoυ

\ -- a srglξι*

2006, oε ηλικiα 95 ετων.

Aυτ6q εiναι, σε πολυ αδρ69 γραμμ6ζ και με με-

γd\ oυντομiα oΑλ6κοq Xων6g.'Eναq 6νθρωπο9

πoυ δι6πρεΨε σε 6λoυ9 τουg τoμεig τηq ζωηg τηg

Nd,oυoαq.'Eδωoε πoλλd, αγ6πηoε την π6\ μαq
και αγαπηθηκε απ6 τoυg συμπoλiτεq τoυ.'Ηταν
dξιog.

Eυxαριoτcb τoν κ. Στθργιo Αποoτ6λου για την

πολriτιμη βοηθειd του.

ΠAPEMBAΣH
του Στfργιoυ Σαρ6τoη
Mε την παρ6μβαoη μου αυτη, αφιερωμθνη

oτoν Aλfκο Xων6, θα ηθελα, ωg μ6νo9
επιζcbν τoυ ψηφοδελτioυ τoυ, να περ1-

γραΨω κdποια περιστατlKd, και γεγον6-
τα πoυ ε1oυv o1doη με τo 1αρακτηρα
και τη δρdoη του.

o Aλ6κοq Xων6q, κουβαλιbνταζ μ1α

ιoτορικη οικoγενειακη κληρoνoμιd,

φρ6ντιζε π6ντoτε να κινεiται μ6oα oτo

πλαioιo τηg λογικηq και τoυ δικαioυ, για
να μην εκθ6τει τo 6νoμα τηq οικoγενεi-
αζ τoυ και την ιoτορiα τoυ πατθρα του.

H οικoγ6νε1α τoυ Aλ6κoυ 6παιξε oη-

μαντικ6 ρ6λo oτη διdπλαοη τoυ χαρα-
κτηρα του, μαζi τα ακotioματα απ6 την

περioδo τoυ Π6πολo, τηζ εργατικηg και
αγρoτικηg παρdταξηg τηq οπoiαg πυρη-

ναg ηταν o πατ6ρα9 τoυ μαζi με dλλoυq

ι,αουoαioυq. Toν Aλ6κo τoν βρioκoυμε
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YΠ0ψιlΦ|oE Δt{M^FxoΣ

ΔΛEΞAi{ΔpοΣ xΩ].loΣ τoε ΣτAYPoγ

στασiαζ εν6q δικo6 τoυ Συμβoriλου! Tην επ6με-
νη 6μωζ περioδo κερδiζει τιζ εκλoγ6ζ!

Tο κλiμα στo Δημo αλλ&ζει. To γραφεio του
Δημdρxoυ εiναι πdντoτε ανoικτ6 για τoν κdθε
πoλiτη. Tην περioδo αυτη διακρiνει κανεiζ την
ωριμ6τητα τoυ χαρακτηρα τoυ. K6νει μεγdλεζ
πρoσπαθειεζ για vα εκτoνd)σει τ1ζ πoλ1τικ6ζ αντι-
πdθειεg πoυ δημιoυργofν εχθρ6τητα' Πdντoτε
6λεγε το να 6χειζ αντiθετη d,πoψη απ6 τoν dλλo
δε oημαiνει" 6τι πpfπει να διατηρεig ε1θρ6τητα,
αλλd να φρoντiζειζ να 6χειg ι1ναν καλ6π1στo και
ειλικρινη διdλογο γ1α την επiλυoη τoυ πρoβλη-

ματoζ. o Αλfκog διατηρorioε τtανxoτε την iδια
συμπεριφoρd και στoν 1σχυρ6 oικoνομικ6 παρd-

γoντα, και στον κατιiχoντα εξουoiα, αλλd και oτo

φτωχ6 και απλ6 πoλiτη.'oταν εi1εg μια χειραΨiα
με τoν Αλ6κo 6νoιωθε9 μια ζεστασι& και 6μενε9

με την ιδ6α πωq 6xειg δiπλα σoυ κd,πotoγ που θα
oε βoηθηoει. Eκεiνo πoυ ηταν εντυπωσιακ6 ηταν
πωζ o Aλ6κο9 δεν 1ρηoιμoπoιofσε πoτt' τη Χfξη
(εγcι)). Πd.ντoτε 6λεγε <εμεiζ). Δεν εi1ε oτ61o να
πρoβdλει τoν εαυτ6 τoυ και ηθελε τιζ επιτυχiεζ
να τιζ μoιρdζεται με τoυζ dλλουq.'oταν το ζεfγog
Tρ6μπακα απεφd,σισε να κdνεlτη δωρεd για τηv
αγορα τoυ δdσoυζ, o Aλ6κο9 θ6ληoε την επtτυχiα
αυτη να την μoιραστεi μαξi με την συμπoλiτευση
και την αντιπoλiτευση, κα1 αφoli πρd)τα κdλεοε
στo γραφεio τoυ 6ναν Δημ. Σriμβoυλo τηg 1ταpa-

ταξηζ Xωνof και 6ναν τηζ παρdταξηg Φ. Koκκi-

o Αλ6xοg Xωνιig με την παρ€α τoυ σε xd,πoιo αγρoxτημα.
Πρι6τη oειρd,: Mαγγανιlρηg Παντελrjg. Δεriτερη oειρd,:

Kαo(δαg Aθανd,οιο g, Σxυλiτoη g Kι6οταg, Φιλ(ππoυ Σωτri ρη g,

Boγιατξli g Στ6ργιog, Mπιλιoiρη g Πoλιiδωραg. oρθ ιo ι:

Πρofoαληg Θεoδ6oηg, Λιιiλιog Σταrjρog, Xοlνιig Αλdxog,
Φερλα1(δηg Bααilηg xαι Boγιατξrjg Γειilργιog.

Δημητριoι,

Eιlθυμ iου
'Aρεαδi >υ

Δημητρtoυ
Ν ικoλαoυ
'Αλκιiιiδ9υ
'Αλεξαν5ρoυ
Γεωργioυ
Γεορ','ioυ
Δημητρilυ
Νικο λαoυ
Νι{o λ?ου

IQoiρ:iioυ
ληιηιρ|oυ
ΣoΦoκλioυq
'Aοσvασιrυ
ΣΙ.ρj1,i o υ
] 

l αr*y yoo

.Γpηγcpioυ

7) Γρη)oo'jb1ξ 'iιυανvnq
8) 'Zαμπdκαg
g-) Z,iXoq

To ιpηφoδdλτιo του Αλdκου Xωγof
οτιg εxλoγ6g τoυ 1955.

ωζ ενεργ6 πολiτη την πρoπολεμικη περiοδο να
κατ6χει τη θ6oη τoυ διευθυντη στo εργoστdσιo
Λ6γγου-Tουρπαλη κα1 σfμφωνα με μαρτυρiεζ
oοβαρcbν και αξ16πιστων ναoυσαiων την εποχη
αυτη εκδηλcbνει τιg πρ6τεg φιλεργατικ69 και φι-
λoλαiκ6q διαθ6oειq, ενci) τo iδιo oυμβαiνει 6ταν
πηγαiνει ωg διευθυντηg oε εργoστ&σιo τηζ'Eδεσ-
σαζ.

Aκoλoυθοfν τα γεγoν6τα τoυ EλληνoΤ-
ταλικοf πoλ6μoυ, 6πoυ o Αλ6κο9 υπηρετεi
ωq 6φεδρoζ αξιωματικ69 και κατd, την πε-

ρioδo τηζ Γερμανικηg Κατο1ηg εντdσσεταt
στην Eθνικη Αντioταoη. Mετd την απελευ-
θfρωoη εξoρiζεται για μεγ6λο χρoνικ6 δια-
στημα στη Mακρ6νησo.'oταν επαν6ρχετα1
στη Nd,ουσα απ6 την εξoρiα, αρχiζει να τoν
απασχoλεi η αξιοπoiηση τηζ αυξαν6μενηζ
παραγωγηg των ρoδακiνων και μηλων.
Φροντiζει να γiνει €ρευνα αγoραζ και στη
συν6χεtα oργανωση και αξιoπoiηoη τηg

παραγωγηζ απ6 τoν υπdρχοντα Αγροτικ6
Συνεταιριoμ6. Ωριμdζει πλιioν o χρ6νot για
vα ασχoληθεi με την Toπικη Aυτοδιοiκηoη
και 6τσι, τo 1'952, κατ6ρχεται ωζ υποΨηφ1og

Δημαρ1oq και (χdνει)) τo Δημo λ6γω απo-
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απ6γαγτι απ6 τo σπrτι τoυ. K. Δαλαμdραg, Γ. oιxoνoμ(δηg, Α1'

Γxofvταg, Αλ. Xων6g, Δ. Tρdιog xαι Πoλ. Mπιλιo{ρηg'

νoυ, μετ& εισηγηθηκε επiσημα στo Δημ. Συμβο6-

λιο για την απoδoχη τηζ δωρεαg.

Κατd την πρoεκλογιKη περioδo των δημoτlκcbν

εκλογcbν τoυ 1959 η παρd,ταξη Xωνori δ6xθηκε

πoλλ69 πι6oειq και oι ψηφoφ6ροι δw μπoρorioαν
να εκδηλωθofν, oι δε υποψηφιoι δημoτικoi or1μ-

βoυλoι δ61oνταν καθημεριν6 απειλ6q εκ μfρουq
των πoλιτικων και αoτυνομικcΙlν αρ1ιbν. Για να

γiνει αντιληπτ6 π6oo oκληρ6q ηταν oι πι6oειq

και απειλ69 θα αναφερθιil oε 6να γεγoν6q: 
'Eνα

ψηφοδ6λτιo για να τιi1ει αναγvcbριoηq απ6 τo

Πρωτoδικεio B6ροιαq iπpεπενα 61ει απ6 εiκοοι
oυμβοriλουg τo ελdμoτo μ61ρι τριdντα το μ6γι
oτo. Τo ψηφoδ6λτιo τoυ A. Χωνο6 αριθμor1oε ει-

κooιδ6o oυμβοriλουζ, και αυτo69 φρ6ντιζε πd,ντα

να τoυg f1ει oε καθημερινη επικoινωνiα με την

επιτροπη εκλoγικοli αγcbνα' oταν λoιπ6ν ηρθε η

τελευταiα ημ6ρα για την υπoβoλη των δικαιoλo-

γητικrilν των υπoΨηφtων δημοτικcbν oυμβοriλων

μ6χρι τιc, |2 τα μεodνυμα, η παρ&ταξη εi1ε τo

φ6βο μηπωg κd,πoιog απ6 τoυg εικoooδιio απo-

1ωρηoει τελευταiα oτιγμη η μηπωq πηγαiνoνταq

γtα τo Πρωτoδικεio B€ρoιαg δε1θoriμε καθ' οδ6ν

κd,ποιo oαμπoτdζ απ6 την παρdταξη τoυ Κ6κκι-
νoυ Kαι δεν θα προλdβoυμε να εiμαoτε οτο Πρω-

τoδικεio oτιc, \2 παpα πΕντε. 'Eτσι, το o16διο με-
τdβαoηq προ6βλεπε τρiα αυτoκiνητα, το πριilτο

θα ξεκινο6oε απ6 τη Nd,oυoα και εdν μ61ρι τo

δενδροκομικ6 Φυτcilριο εiμμε ξημiα oτο αυτoκi-

νητο απ6 oπαδoriq του K6κκινoυ, εi1αμε δεfτερo
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αυτoκiνητo, εφεδρικ6, oτo Φυτrbριo,

και 6να τρiτo κοντd oτo Xωρoπdνι.

To ψηφoδ6λτιο τoυ Αλ. Χωνo6
61oνταq θναν προoδευτικ6 1αρακτη-
ρα φρ6ντιζε π&ντoτε με πoλιτιoμιilo
τρ6πo να αντιμετωπiζεττo κd,θε επει-
o6διo ξε1ωριoτd. Tην επoμ€νη των

εκλογιΙlν o Aλ6κoq Xων6q θ6λονταq

να δεiξει τον πoλιτικ6 τoυ πoλιτιoμ6,

μαζi με τουq εκλεγμ6νου9 Δημ. Συμ-

βo6λου9 τηq παρd,ταξηq του επιoκf-

φτηκε τoν εκλεγμ6νο Δημαρ1o Φιλ.
K6κκινo για να του εκφρd,oεlτα συγ-

1αρητηρι6 τoυ και δηλωoε πωq κd,θε

πρooπ6θεια πoυ κρiνεται πωq εiναι

για τo καλ6 τoυ Δημoυ θα τυγ1dνει

θετικηg Ψηφoυ. Ωoτ6oo, παρ6 την

τooο πoλιτιoμεvη συμπεριφoρα εκ

μfρoυg του Xωνof o Φ. K6κκινoζ, ωζ Δημαρ1og,

καταθ6τει oτo Yπoυργεio Eoωτερικιbν εξαo6λι-

δη καταγγελiα εναντioν τoυ Αλfκου Xωνοf πoυ

τoν χαρακτηριζε κομμoυνιoτη και 6τι ενηργηoε

με δ6λo για την αγoρ6 τoυ δdooυg Kανθλ\. Στη

Nd,ουoα καταφθd,νει ο Γενικ6q Eπιθεωρητηq του

Yπουργεiου Eoωτερικιilν κ. Mαλγιcbργog, o οποi-

og μετ6 απ6 εξ6ταoη μαρτr5ρων απεφdoιoε o φd-
κελοg να τεθεi oτο αρ1εio,yιατiη ανdκριoη απ6-

δειξε τo ανυπ6oτατo τη6 καταγγελiαg. Mdλιoτα,
πριν αναχωρηoει ο Eπιθεωρητηg oυνε1αρη τoν

Αλ6κo και του εδηλωoε πωq επρ6κειτο για κακo-

ηθη εμπ&θεια. Tην Tcραξτ1αυτη τoυ Φ. K6κκινoυ
o Xων6g δεν θ6ληoε να την καυτηριdoει δημ6oια

otiτε να καταφliγει oε 6νδικα μ6oα καταθ6τoντα9

αγωγ69 για ηθικη βλdβη.
Mετf την πdρoδo τηζ τελευταiαq τετραετiαg

που αρxiζει τo 1959, η αυλαiα τηg πoλιτικηq του

διαδρoμηg κλεiνει για τoν Αλfκo Xων6. Στη oυ-

νi{εια, ωg απλ69 πoλiτηg, φροντiζει με τα πρoε-

δρεiα των φιλανθρωπικιilν oυλλ6γων για τη δημι-

ουργiα Γηρoκoμεioυ στη Ndoυoα. H πρooπdθεια
αυτη απoδiδει και €τoι oε μικρ6 xρονικ6 διαοτη-

μα τo Γηρoκoμεio λειτουργεi.

Kλεiνονταg θα 6λεγα πωζ o Aλθκοg Xων6g εi1ε

μια διαδρομη με μεγdλη πρooφορ6 oτην πατρi-

δα, τo Δημo N&oυoαg και στην επiλυoη κoινωνι-

κιbν προβλημdτων.
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ΠAΛATlN H ΑNΘoΛoΓIA:
'EVα αρlστo0ργημα TηS EλληvlKηS Γραμματεiαg

τoυ Xρηoτoυ Mανωλιiκη
υπεδΘυνου τηg ο1ολικηg βιβλιoΘηκηζ τoυ 1- EΠA.Λ. Nιiουoαq.

Tαυτ6xρoνα 6μω9, λiγoι γvωρiζουν πωq τo
παραπdνω αριoτοf ργημα τoυ ανθριilπινoυ
λ6γoυ, που μαζ 61ει διαoωθεi μ6oα απ6 τη
oυλλογη τηg Παλατινηq Aνθολογiαg (βιβλiο
7o, επiγραμμα 249) δεν απoτελεi παρd fνα
απ6 τα εκατοντdδεq, εφdμιλ\q αξiαg με τo
παραπdνω, κoμΨoτεχVηματα τoυ λ6γου, που με
την ελdμoτη δυνατη τουq 6κταoη, δiνoυν την

μ6γιoτη νoηματικη και συγκινηoιακη φ6ρτιoη,
κι 6πoυ <<oτo oτεν6 τουg κ6oμo μαg ζωγραφiζουν
6τι δεν βρioκoυμε oημερα oε oλ6κληρε9 oελiδεq
ποιητη απ' τoυζ τωρινofq>2, 6πω9 γρdφει
χαρακτηριστικd, o Kωoτηg Παλαμdg.

Ωq πoιητικ6 εiδοg, τo επiγραμμα 6xει
oυγκεκριμ6να και διακριτd χαρακτηριστικ& oε
o16oη με τα dλλα εiδη τηg αρ1αiαg ποiηοηq:
Eiναι περιοριoμιlνηq fκταoηq (τα περιoo6τερα
επιγρdμματα εiναι των δr5o 6ωq 6ξι oτi1ων),
61ει 6να oυγκεκριμ6νo μ6τρo π&νω oτο οπoiο

γρdφεται (ελεγειακ6 δioτιxο), και χρησιμoπoιεi
μια γλωooικη διατr1πωoη πoυ διακρiνεται

για τη oυνοπτικ6τητα, τη oυμπtiκvωoη, την
ελλειπτιΦ 6κφραoη κα1 τα νoηματικd dλματα,
πoυ 6λα 61ουν ωq oκoπ6 τη μ€γιoτη δυνατη
oυγκινηoιακη φ6ρτιoη τoυ αναγvιiloτη. Tα
θ6ματd τουq προ6ρχoνται, κατ6 κr5ριο λ6γο,
απ6 την καθημερινη ζωη τoυ ανθριbπου τηg
επo1ηg: oυναντofμε επιγρ6μματα γραμμ6να
για ψαρdδεg, βoοκofg, εμπ6ρουq, κυνηγoriq,

για φτωχorig ανθρcΙlπoυζ, για πoλεμιoτ69 αλλd
και γ1α ερωτευμ6νου9, για oυνδαιτυμ6νεq,
αθ\τθg και αρχιτεκτoνικd μνημεiα, 6τoι που,
π6ραν τηζ αναμφιoβητητηg καλλιτε1vικηζ τoυζ
αξiαg, απoτελo6ν και μoναδικη πηγη γvrboηq
τηg καθημερινηg ζωηζ, των oυνηθειιbν και των
εθiμων των ανθρcbπων τηζ επoγi1c, εκεiνηg.

'Eτoη o αναγvcΙloτηζ τηζ Παλατινηq Aνθολογi-
αg, δεν μπoρεi παρd να θαυμdoει την ελλειπτι-

'Eνα απ6 τα σημαντικ6τερα- αλλd ταυτ6χρoνα
και απ6 τα λιγ6τερο διαδεδoμ6να - 6ργα τηq
αρ1αiαq ελληνικηg γραμματεiαg, εiναι, χωPis
αμφιβολiα, η Παλατινη Ανθoλογiα. Απαρτiζεται
απ6, περiπoυ, 3700 επιγρdμματα, γραμμfνα
μ6oα oε 6να 1ρoνικ6 διdoτημα δ6κα αιιbνων (απ6
τoν 5o π. X. 6ω9 τον 5o μ. X), ενcb oνoμdστηκε
Παλατινη, απ6 την Παλατινη βιβλιοθηκη τηg
Xαiδελβ6ργηg 6που και ανακαλιiφθηκε τo

1ειρ6γραφ6 τηζ, τo \607. Aπoτελεiται απ6 15

βιβλiα ταξινoμημ6να θεματικd: για παρdδειγμα,
τo 5o βιβλiο τηq Ανθολογiαq περιλαμβdνει τα
ερωτικd επιγρdμματα, το 6" βιβλiο τα αναθη ματικd
επιγρdμματα (αυτd πoυ 1αρdoooνταν πdνω
σε πρoσφoρ69 πρog τoυq θεοfg), τo 7o βιβλio,
περιλαμβdνει τα επιτtiμβια επιγρdμματα, το 11o

βιβλio τα συμπoτικd και oκωπτικd επιγρd,μματα
κ.ο.κ.

To επiγραμμα, ωζ λογoτεxvικ6 εiδoq,
πρωτoεμφανioτηκε τoν 8ο αιιΙlνα τ.. X.,
γvωρiζονταq ιδιαiτερη dνθιoη κατd τη διdρκεια
των Περoικιilν πoλθμων και φτ6νoνταq oτo tiψιoτo
oημεio τηq καλλιτεxvικηg τoυ αρτι6τηταq κατ&
τoυg Eλληνιoτικοr5q 1ρ6νoυq. oλοι γvωρiζoυν
το περiφημο επiγραμμα για τoυζ πεo6ντεq oτη

μdμ των Θερμοπυλιilν, πoυ απoδiδεται oτον
Σιμωνiδη τoν Κεio, θvαν απ6 τουζ κoρυφαioυq
επιγραμματoποιοlig τηg αρ1αι6τηταζ:

' Ω ξεtν', αyybλλειν Λακεδαιμονο[oιg,
6τι τηδε κε[μεθα

τοtg κε[νων βημαoι πειθδμενoι
(μετ6φραoη)

Ξbνε, πηyαινε στoυζ Σπαρτιατεq
να πειζ πωg εδcb θαμμbνοι ε[μαoτε,
oτα λ6yια τoυq μbνoνταE πιoτο[.Ι

35



κ6τητα τo λ6γoυ, στo παρακd,τω επιτ6μβιo επi
γραμμα τoυ Αδριανor1 γραμμ6νo για τoν πoιητη
Aρxiλo1o:

AΔPΙAN0Υ
Toδτo ε[ναι τo μνημα του Αρyιλδyoυ, τoν oπolo η

Mουoα' κανoνταg yαρη στoν Mαιoν[δη,3
τον 6oτρεψε στoυζ λυooαoμiνουg ιαμβoυg-4

(ΠΑ' VΙΙ' 674)

Eδcb η oυνoπτικ6τητα και η oυμπr1κvωση τoυ

λ6γου εφαρμ6ζεται oε απ6λυτο βαθμ6, στo πα-

ρακd,τω επfγραμμα του Καλλiμαχoυ, τoυ σπoυ-

δαι6τερoυ, μαζi με τoν Σιμωνiδη, επιγραμματo-
ποιoti τηq αρ1αι6τηταζ:

ΚΑλΛΙMΑXoΥ
Δωδεκαyρoνo τo παιδ[ τoυ ο πατtραζ τoυ o

ΦIλιπποE εδcb το απξθεoε, τη μεyαλη τoυ ελπ[δα,

τoν Nικοτ6λη.
(ΠΑ' VΙΙ' 453)

Στο παρακdτω, ερωτικ6 επiγραμμα τoυ Aoκλη-
πιdδη, η πρωτoτυπiα 6γκειται oτη ofλληΨη τηζ
πoιητικηg εικ6ναq:

ΑΣKΛHΠΙΑΔoΥ
Mε oυνεπηρε αυτη η Διδδ' τα καλλη τηq

θωρcbνταg απδ τη λαδρα ο δiloμoιροζ, σαν τo

κερακι λειωνω'κι αν ε[ναι, ωq λεν, μελαyρινη;
Mην και τα μαδρα τα καρβoυνα, ωζ πυρωθoδν,

δεν λαμπoυν σαν τα ρ6δα,'
(ΠΑ' η 2]0)

Kαι oτo αναθηματικ6 επiγραμμα του Αντiπα-
τρου απ6 τη Σιδιilνα πoυ ακoλoυθεi, διαβdζoυμε

για τη ζωη και τα ηθη των κυνηγιilν τηq επo1ηg

εκεiνηg:
ΑNTΙΠΑTP)Υ ΣΙΔΩNΙoΥ

Tα oδνερyα τηg τ6γνη9 τουg αφι6ρωσαν στoν

Πανα: Παyiδα ανbθεoε yια των δαoων τ'αyρ[μια
ο ΔαμιE. Δiμυα yια ψαρια ο Κλε[τoραg. Κι αυτ69

o Πiyρηg' τ6λo9, yια τ'αyριoπoδλια δδκανo'

Πατ[ κι oι τρειζ τουg, Ξ6νε, απ'τo κυνηyι oτoν

α'bρα, oτη θαλαooα, oτo δαooq, με oακoυg

α'δειανoδq δεν yilριoαν, πoτ6, oτο oπ[τι.
(ΠΑ' VΙ' ]4)

Ενcb oτo παρακdτω επiγραμμα, ο Niκαρxog,
oατιρi(ει τr,ικανοτ.1;1 

;";'uou"υ 
ωg αθλητη:

Στηι' '1ρκα.δiα. τρε7οι'τα.; o 'Υdρμo; με d')")"ουq

τει"τε fiρθe εβδοuo -: - παρα'δοξο 1tα- cυoτδoo

ci.ι7θπδ - oτο τiριιcl..' ]Ια. θcl ροlτtioει; πc'lζ,' Απ'
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τιq κερκ{δεg καπoιoq φiλοq oτo oταδιο μπηκε να

τoν εμψυycboει' <Εμπρ6E ω Xαρμo>. Ιδοδ πωq

ηρθε bβδoμoζ'και αν εiyε ακδμη π{ντε φ[λουg,

oτο λ6ω εyω, αoφαλcbg δωδtκατoE θα ερyδταν.
(ΙΙΑ, XΙ, 82)

Kαι τ6λο9 το παρακ6τω ανcΙlνυμo oυμπoτικ6
επiγραμμα, περικλεiει τo ν6ημα τηζ ζωηg για τoν

επιγραμματoποι6:
ΑNΩNYMo

Π[νε και διαoκ6δαζε. Κανεlg δεν ξtρει πωg

θα ε[ναι το αδριo η πωq θα ε[ναι το μ6λλoν.
Mην τρ6yειζ, μην κoπιαζειg. 'ooo μπορεfq να

εloαι yενναιoδcυρog, να δ[νειg, να τρωζ και να

oκ6φτεoαι θνητα'τo να ζειg απ'τo να μην ζειq,
δεν απ6yει καθoλου. 'oλη η ζωη ε[ναι τ6τοια,

μ6νο μια oτιyμη' τα παντα ε[ναι δικα σoυ, αν

πρoλαβειg να τα απoλαδoug' αν δμωq πεθανειq,

ε[ναι αλλoδ και εoδ δεν tyειg τ[πoτα.
(ΠΑ' XΙ' 56)

Aπ6 την ανακd,λυψη τoυ χειρoγρ6φου τηζ και

μετd,, η Παλατινη Aνθoλoγiα απoτ6λεoε μiα δι
αρκη πηγη γvcδoηq και 6μπνευoη9, 6μ μ6νo για
τoυq απλorig αναγvιiloτεg, αλλd και για πoλf
αξι6λoγου9 ποιητ69 6πω9 o Δ. Σoλωμ6S, o 1-.

Σεφ6ρηq, ο T.S. Eliot, ο Κ.Π. Kαβdφηg και dλ-

λoι. o Διονιioιοq Σολωμ69, γρ6φει πληθog απ6

επιγρ&μματα d,λλoτε περιπαικτικd (με τη μoρφη
εν6q αινiγματοq) - κατ& τα πρ6τυπα τoυ 14ου

βιβλioυ τηq Ανθoλoyiαζ - και d,λλoτε επιτriμβια,

με απoκoρriφωμα το αριoτοliργημd τoυ για την

καταστρoφη των Ψαρcilν:

H ΚΑTΑΣTP)ΦH TΩN ΨΑPΩN
H ΔoΞΑ

Στων Ψαρcbν την oλ6μαυρη ραχη
περπατcbνταq η Δ6ξα μoναyη,

μελετα τα λαμπρα παλληκαρια'
και στην κoμη oτεφανι φoρε[
yεναμt:νο απ6 λlyα xoρταρια

που ε[yαν με[νει oτην 6ρημη yη.

(t 824)

o Γιcbργog Σεφ6ρηq, γρd,φει επιτr1μβιo για τo
θ6νατo τηg γd,ταg τoυ τηq Τοιiτηq, αλλ& και τo

πoiημα <Ε,πιτriμβιo>>, απ6 τη oυλλoγη <Tετρdδιο

Γυμναομdτων>:
ΕΠΙTYMΒΙo

Tα καρβουνα μεζ την ομiyλη

fiτανε ρδδα ριζωμ6να mην καρδια ooυ



κι η σταχτη ακεπαζε το πρδoοlπο ooυ
καθε πρωi.

Mαδcbνταg [oκιoυq απ6 κυπαρlooια
6φυyεq τ' αλλo καλoκα[ρι.

Eδcb, αξiζει να oημειcilσoυμε την αναλογiα τηg
πoιητικηg εικ6να9 των πυρωμ6νων κdρβoυνων
του επιγρdμματοζ τoυ Αoκληπιdδη (πoυ παραθ6-
σαμε παραπ&νω), με τoυζ δrio πρctlτoυg oτixουg
του Σεφ€ρη.

Αυτ6q 6μωq που 6xει επηρεαoτεi περιoo6τερo
απ6 την Παλατινη Aνθολoγiα, εiναι o μεγdλοg
Aλεξανδριν6q ποιητηq K.Π. Kαβdφηζ. o Καβd-

φηg 61ει επηρεαοτεi oε μεγ&λο βαθμ6 απ6ταεπι-
τriμβια επιγρdμματα τηg Παλατινη g Ανθολoγiαg,
6πω9 μαρτυροriν πληθοg πoιημdτων του: <Ιαoη
Τd,φοq>, <Ιγvατiου Tdφoq>, <Λ6νη Tdφoq>, <<Eπι-

τriμβιoν Αντι61ου, βαoιλ6ωq Koμμαγηνηζ) κ.d.
ΛΥΣ Ι oY Γ PΑ MMΑTΙ ΚoΥ TΑΦ oΣ

Πληoι6oτατα, δεξιd' πoυ μπα[νειζ, στην

βιβλιoθηκη τηq Βηρυτοδ θαψαμε τον oοφo Λυo[α,
yραμματικ6ν. o ycbρoE καλλιoτα πρooηκει.
Tον θ6oαμε κοντα o'αυτα τoυ πoυ θυμαται
{oωq κ'εκε[ oyδλια' κε[μενα, τεyνoλοylα,

yραφ6ζ' ειg τεδyη ελληνιoμcbν πoλλη ερμηνε[α.
Κ'επloηg 6τoι απ6 μαq θα βλ6πεται και θα

τιμαται ο ταφog του, 6ταν πoυ περνoδμε oτα

βιβλiα.

ΙΓNΑTΙoΥ TΑΦoΣ
ΕδcΙl δεν εiμαι o Κλ6cυν πoυ ακoδoθηκα

oτην Αλεξανδρεια (οπoυ δδoκολα ξιπαζoνται)
yια τα λαμπρd' μoυ oπ[τια' yια τoυζ κηπoυg,

yια τ'α)"οyα και yια τ'αμαξια μoυ,
yια τα διαμαντικα και τα μεταξια που φoρoδoα.

Απαyε' εδcb δεν ε[μαι ο Κλ6ων εκε[νoq'
τα εfκooι οκτcb του yρ6νια να oβηoτoδν.

Ε[μ'o Ιyνατιοg, αναyνcboτηζ, πoυ πoλδ αρyα
oυνηλθα' αλλ'ομωg κ'6τoι δ6κα μηνεg 6Qoα

ευτυxε[g μεζ στην yαληνη Ιζαι μεζ oτην αoφαλεια
τoυ Xριoτoil.

Θα τελειcbooυμε αυτη την ενδεικτικη αυτη πα-

ρdθεoη των πoιητcbν πoυ €1oυν επηρεαoτεi απ6
την Παλατινη Ανθoλογiα, με 6να πoiημα απ6 τη
oυλλoγη επιτr5μβιων επιγραμμdτων τoυ Ndooυ
Bαγενd, <Στ6φανoq> (K6δρog, 2004), η οποiα τι-

μηθηκε με το Kρατικ6 Bραβεio Λoγoτε1viαq τo
2005:

Γ MΙΙΛΕTΣoΣ
Αθηνα[oE περιoo6τερo παρα Θεooαλονικεδq'

Ευρωπαfoq παρα'Ε λληναg,

φ ι λδτ εγν ο q παρ α καλλιτtWη q,

αιχμη τoυ νε(Dτεριoμoδ αλλα και - εν[oτε -

ραβδooκ6πoq τηq παραδooη g,

oυν αtρ cbνταq παρ ελθ δντεζ Και μ6λλoντε9 - ιoμoδ g

oε 6ναν καl μοναδικ6 6ρo: εαυτ6τητα'

ηταν, o [διοq, oυyyρ6νωq o ποιητηg και τo 6ρyο

τoυ: τo πo[ημα με oαρκα και ooτd (ioταl δiyωq
λ6ζειq).

ΣΣ1: o Xρηoτog Mανωλdκηq εργdζεται, απ6 το
2000, ωg καθηγητηg πληρoφoρικηζ oτην Tε1vικη
Eκπαiδευoη' Tο 1998, ολoκληρωσε τιζ πρoπτυ-

μακ6q Kαι μεταπτυ1ιακ6q του oπoυδ€g oτο τμη-

μα Επιoτημηg Yπολoγιoτιilν τoυ Πανεπιoτημiου
Kρητηg και τo 2010,τιζ μεταπτυ1ιακ69 τoυ σπoυ-
δ6q oτη Δημιoυργικη Γραφη, oτο Πανεπιoτημιο
Δυτικηg Mακεδoνiαq (Φλιbρινα). Aπ6 το Σεπτfμ-

βριo του 2009, εiναι υπειiθυνoζ τηζ oxoλικηq βι
βλιοθηκηg του 1oυ EΠA.Λ. Ndoυoαg.

ΣΣ2 Tο παρ6ν dρθρo αποτελεi μ6ρoζ τηζ

μεταπτυxιακηg εργαoiαg: Παραλλαγ6q πdνcυ

σε επιτf μβια επιγρ&μματα τηζ Παλατινηg
Aνθoλογiαζ, πoυ εκπoνηθηκε στα πλαioια των
υπoxρ ειil oεων τoυ μεταπτυχιακor1 προγρ d μ ματo ζ
Δη μιουργικη Γραφη, του Πανεπιoτημioυ Δυτικη g

Mακεδoνiαg.

Υποoημειcboειc
Ι.Φιλoλoyικη oμαδα Κακπoυ (Φ. o. Κακτoυ), Ανθoλoy[α
Ελληνικη (ΑΕ), τ6μoE 5og' Αθηνα 2003' 83-84
2.Κωoηq Παλαμαg, Απαντα' τ6μo9 6ο9, Αθηνα' 1990' 472.

3.MαιoνΙδηq oνoμαζδταν o'oμηρog, ε[τε επειδη καταyδταν
απδ τη MαιoνEατηg Mικραq Αoiαg' εiτε επειδη ηταν απδyονog
καπoιoυ MαιoνΙδη'
4.Φ. o. Κακτου, ΑΕ' τ6μoq 6oq' Αθηνα 2004' ]72-]73.
5.Φ. o. Κακτoυ, ΑΕ, τ6μoE 6oq, Αθηνα 2003' ] 2-] 3.

6. Β αo. Ι' Λ αζαν αE, Tα αρ yαΙ α ε λλην ικ α ε ρ ω τ ικ α επ ιy ρ αμ μ ατ α'

Αθηνα' 1990.
7'Βαo. Ι' ΛαζαναE, Tiι αρyαiα ελληνικα αναθηματικα κα'ι

πρoτρεπτικα επιyραμματα, Αθηνα, Ι 99 2.

B.Λαζαναg, Βαo., Ι., Tα αρxαiα ελληνικα oυμπoτικd' και
oκωπτικα επιyραμματα, Αθηνα, Ι 99 2.

9.Φ. o. Κακτου, ΑΕ' τ6μoE Ι0oq' Αθηνα 2006' ]84-]85'
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lΣXNoΣ KAΠlTAΛlΣMoΣ
H Mακεδoviα κατα τηv 0oτερη oθωμαVlκη περioδo.

επl μ6λεlα KΦoταg Λαπαβiτoαg

του Aλfξανδρου 0ικoν6μου

Πριν απδ t;να περ[πoυ yρδνo, Ιcαl συyκεΙcριμ6να oτιg Ι6 Απριλioυ τoυ 20]0 η Πoλιτιoτικη Εταιρε[α

<Αν'αoταoιoq Mιyαηλ o l'iy'roq, ε[yε διoρyανωoει oτην Εoτ{α Moυoων μιαπoλδ ενδιαφtρoυoα εκδηλωoη

με θ{μα κoικονομικη nρioη καi ΕυρωζcbνηΣ, και oμιλητη τον oυμπoλ{τη μαg καθηyητη oικoνoμικδν

oτo Πανεπloτημιo του Λoνδ[νoυ κ. Κδoτα Λαπαβ[τoα'

Mε αφoρμη εκε[νη τη oυναντηoη μαg δρoμoλοyηθηκε και η υλοπoiηoη τηqιδ6αqτoυ ΚδoταΛαπαβlτoα

yια την oυyκ6ντροloη o' 6να βιβλio ερyαolcbν διαφοραlν επιoτημ6νων που αoxολoδνται με τη μελtτη τηE

oικoνoμικηg ιoτορlαq ιδιαlτερα στην περιoχη τηg Mακεδον[αq κατα την κρ{oιμη περ[οδo τoυ τ6λoυq του

Ι9."-αρyig τoυ 20ou αι', oταν η oθωμανικη Αυτοκρατορ[α διηνυε την τελευτα[α περfoδo τηg ζωηg τηg'

oποlg ε[ναι yνωoτδ, η π6λη μαζ, η Nαουoα διαδραματισε, iνα πολδ oημαντκ6 ρoλo κατα την περ[oδο

αυτη με την τεραoτια αναπτυξη τηq βιομηyανlαq τηg'

Σημερα 6yoυμε τη yαρα να παρoυσιαζoυμε τον καρπ6 αυτηg τηq εκδoτικηg πρooπαθειαg, ενιoyδονταg

iτoιiηνπαρouoιorηξ"iaoυoαq oτη διεθνη επιoτημoνικη βιβλιoyραφ[αμετo βιβλio κΙoγνδgκαπιταλιoμδg,

η Mακεδονiα κατd" την δoτερη oθωμανικη κυρlαρy[α>'

H ανd,πτυξη τηζ βιoμη1ανiαζ στιζ περιο1θg

τηg Kεντρικηg Mακεδονiαg και ιδιαiτερα στo

ανατoλικ6 B6ρμιo δεν εiναι τυ1αiα' Yπηρ1ε oτο

1cΙlρο αυτ6 τηg Mακεδονfαg μακρd παρdδοoη,

τ6oο oτην υφαντικη και κλωoτικη, 6oο και σε

&λλα εiδη 1ειροτε1viαq. Ωq τα τ6\ τoυ 18oυ αι'
υπdρ1ουν στην περιoμ αυτη πdνω απ6 10'0Ο0

αργαλειoi. Απ6 νωρig γiνεται εκμετdλλευoη
τoυ dφθoνου ενεργειακοri δυναμικοil των

υδατoπτcboεων με την λειτoυργiα μικριbν
εργαoτηρiων μεταξoυργiαζ, υφαντoυργiαg και

νημdτων, απ6 την αρμ ακ6μα τoυ 19oυ αι'
'oπωg επιoημαiνει o Γ.N. Κοφιναg, (|914)' κ..'η

αρx{y ον ο q εκεiνη βιo μη lαν[α υπη ρ ξε η αφ ετη ρ[α
προg ανιiπτυξιν του βιομηxανικοδ πνεδματοq

παριi τω αιζραιφνcbq ελ)'ηνικcb oτοιxεftυ τηq

)-α.οδoηg, εξ οδ προiρxoνται πολλο[ των

oημερινcilν βιομηfiινcυν τηζ Θεooαλονlκηq,
και ει -ζ την βαθμηδδν και κατ' d'[yον, υπδ τι1ν

επ[δρααι'ι' τoυ βιομη7'α.νικοδ πνεδματο -c αυτcbν

ι δ i α' δ ι α.μ 6 ρ φ ω σ ι |' τ cυι' o ιi ρι ε ρ ο ν ).ει τ ο υ ρi' o υ σ (bτ'
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εν Θ εo oαλον[κη, Β ερ ρ ο[α, N αοι5 αη και B ο δ εν οiq

βαμβακοκλcυoτηρ[ων, υφαντουρyε[cυν ιtαι
ιiλλαlν τινcbν ερyο oταα[cυν. ν

Aπ6 τo \814-75 που δημιoυργεiται τo πρcbτo

μεγ6λο βαμβακoκλωoτηριo Λ6γγου-Κl5ρτoη
& Toυρπd\ oτη Ndoυoα, μια oειρ6 μεγd,λων

βιομη1ανικcbν μονd,δων εμφανiζεται και στ1ζ

γειτoνικ69 π6λειq, 'Eδεooα Kαι Bθρoια. oι



lΣXΝoΣ
KΑΠlΤAΛll.ΣΜoΣ
Η MΑl{εΔοΝlΑ KAΤΑ ΤΗΝ YΣΤEPΗ oΘQΜΑΝ|KΗ ΠΞPloΔo

κεφαλαιoti1oι, Nαoυoαiοι τηζ διαoπoρdq οι
περιoo6τερoι, που εi1αν εμπoρικo69 oiκoυ6 oτο
εξωτερικ6, αποφ&oιoαν να πραγματοπoιηooυν
αυτ6q τιq επενδtioειg cboτε να εκμεταλλευτo6ν τιg
δυνατ6τητε9 μεγdλoυ κ6ρδoυq λ6γω του xαμηλori
κ6oτουq παραγωγηq' και τηζ γενικ6τερηq
διεθνo69 ευνoTκηq oυγκυρiαg. Xρηoιμoποιιilνταg
λoιπ6ν τελειoπoιημ6να ευρωπαTκd μηxανηματα,
o1ετικd φθηνη και καλη πρc[lτη r1λη παρηγαγαν
πρo16ντα oυναγωνioιμα με τα αγγλικd. Γiνoνται
με τoν τρ6πo αυτ6 oι κr5ριoι προμηθευτ6ζ τηζ
κεντρικηq Bαλκανικηq, Αλβανiαq, Hπεiρoυ,
Bοoviαg, Kρoατiαq, 6που oι o16oει9 παραγωγηg
εξακoλoυΘοfν να βρioκονται oε παραδοoιακ6
oικoγενειακ6 πλαioιo και υπd,ρ1ει 6τoι Φlτηoη
νημdτων ωζ πρcbτηg fληg για xειροτεγvικη
παραγωγη.

H ανdπτυξη τηζ βιoμη1ανiαζ στην Eλλdδα
εiναι μια ιoτoρiα πoυ δεν f1ει μελετηθεi oτην
6κταoη που xρειdζεται για να κατανoηθεi πληρωq
τo φαιν6μενo. Kαι 6ooν αφορd μεν oτην Eλλdδα
πoυ πρo6κυψε μετd, την Eπαν&σταση τoυ 1821

και το συγκρoτημ6νo Eλληνικ6 Kρ6τog, 6xoυν

εκπονηθεi και δημοoιευτεi αρκετ€q oημαντικεg

μελ6τεq, πoυ διεξοδικd, προoεγγiζουν τo θ6μα
τηg εκβιομη1dνιoηg τηq Ελλdδαζ τoν 19o αι.,
ελdxιoτεg 6μωζ αντioτoι1εg μελ6τε9 για την

βιομηxανiα πoυ αναπτf1θηκε στιζ ελληνικ69
περιο169 πoυ βρioκονταν ακ6μη oτη oθωμανικη
επικρdτεια 61oυν δειτο φωq τηq δη μοoι6τηταq. Kαι
αν η γενικη διεθνηg oυγκυρiα εiναι κoινη και για
τιg δriο περιπτιΙloειg, οι επi μ6ρoυq oυνθηκεq εiναι
τελεiωg διαφορετικ6q και απαιτoliν ειδικ6τερε9

μελ6τε9, τoπικοf 1αρακτηρα, για την ανdπτυξη τηg

βιoμη1ανiαg στoυζ oυγκεκριμ6νου9 1ιbρουg και
1ρ6νο πoυ αυτη αναπτ61θηκε, τιζ ιδιαιτερ6τητε9
κdθε περιo1ηg, επιoημαivoνταg τι'c ομoι6τητε9
και διαφoροπoιηoειq κdθε περiπτωσηζ, cboτε oτο
τ6λo9 να δημιουργηθεi υλικ6 βdoηg για εξαγωγη

γεr,ικ6τερων συμπερασμdτων.

Mελετcilνταζ τoυζ τ6πoυ9 δoυλειdg, τα κτiρια,
τιq μη1αν69, φτdνει κανεig στoυg ανθρcbπoυg

και τιζ ν6ε9 κoινωνικ6q τoυq o1θoειg και τdξειq,
σε μια επο1η πoυ η βιομη1ανiα αναλαμβdνει
καθoριoτικ6 ρ6λo στoν ο1κoνομικ6, κοινωνικ6
και πολιτιoτικ6 τομ6α. Η ελληνικη κοινωνiα, θ1ει
πoλλ6q ιδιαιτερ6τητεq o1ετικd με τoυζ oτ61oυ9,
τιg μεθ6δουζ, τιζ επιτυxiεq και τιζ απoτυχiεg, για
τα 6oα κατ6ρθωoε η δεν κατ6ρθωoε να κd,νει για
να πλη oιdoει τo βιo μη1ανικ6 6 ραμα τη q E υρcbπη 

-c.

Ιδιαιτερ6τητεζ' πoυ θα πρ6πει να ερευνηθofν oε

βdθοg και απ6 πoλλ69 μερι69.

Παρ'6τι η ανdπτυξη τηζ βιομη1ανiαζ στην
Eλλftδα, τ6οo oτoν 19o αιcbνα, 6oo και oτoν 206,

δεν μπ6ρεoεvα επιβdλειτη δικη τηζ φυσιoγνωμiα
στηv oικoνομiα τηq γιbραg, 6πωq oυν6βη για
παρdδειγμα οτηνΔυτικη Ε,υρcbπη, μπ6ρεoε 6μω9
να oημαδ6ψει πoλλ69 6ψειq τηζ οικoνομικηζ
και κοινωνικηg ζωηg και κυρiωg καταφερε
να προοδιoρioει την φυοιογνωμiα κdποιων
π6λεων, πtτυyε δηλαδη να τιt αποoπd,oει απ6
τoν αργ6oυρτo αγροτικ6 ρυθμ6 τηg oθωμανικηq
παρdδooηg και να τιq κdνει oημεiα αναφορd,g

μιαg ν6αq εθνικηg ταυτ6τητα9, αυτηg πoυ λiγo
πολf αυτον6ητα φ6ρουμε oημερα oι'Eλληνεg'

oι τρειg π6λειq τoυ Aνατoλικοri Bερμiου, η
Nιioυoα, η Bfροια και η'Eδεoοα, 6πωq επioηg

η Θεοοαλονiκη, η Kαβιiλα, το Σουφλi, η
Kαoτoριιi, η Kοζιfiνη κλπ εiναι μερικθg απ6
τιζ ενδεικτικ6q περιπτιboειζ πoυ απoτελo6ν
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τα κoμμ6τια του παζχ τηζ ανdπτυξηg των
βιoμη1ανικcbν δραoτηριoτητων οτη Mακεδονiα,
6πω9 εiναι o Πειραιιig, η Eρμoιiπολη, η Πιiτρα,
το Λα6ριο κλπ τα αντioτoι1α κομμdτια για την
Παλιd Eλλdδα. 'oλεq οι ελληνικ6q π6λειg πηραν
μια επαφη και μια γεrioη τηζ βιομη1ανικηg
ανdπτυξηg. Kdπoιεq 6μωg βρ6θηκαν πιo oτεvd,
δεμενεg με τη βιoμη1ανικη δρdoη, κ6τι πoυ
απoτυπcbθηκε 6xι μ6νo oτην αρχιτεκτoνικη και
τηv πoλεοδoμικη τoυζ φυσlογvωμiα, αλλd και
πdνω oτην ψυxoλογiα και την oυνεiδηoη των
κατoiκων τουq' Απ6 την &ποψη αυτη, οι π6λει9
πoυ πρoαναφ6ρθηκαν εiναι μερικd παραδεiγματα,
η iδια η ιiπαρξη των οπoiων, με τη oημερινη τoυg

μoρφη, η δρdoη και η ζωη των κατoiκων τoυq δεν

μπορεi να κατανoηθεi 6ξω απ6 τo βιομη1ανικ6
or5oτημα εργαoiαq.

Aπαιτεiται λοιπ6ν η διεν6ργεια ειδικcilν
ερευνcilν γriρω απ6 τo θι1μα τηg ειoαγωγηg
και στη oυν61εια ανdπτυξηq τηg oriγxρoνηg
βιoμη1ανiαg στιζ περιo169 αυτ6g. EρευνcΙlν πoυ
θα πρooεγγiζουν την κdθε περiπτωoη ξε1ωριoτd
και θα αναλfουν τ1ζ τoπικ69 φυoικ€g και
dλλεq ιδιαιτερ6τητεq κdθε 1ιbρoυ, τουg iδιουg
τoυg ανθρcilπoυg πoυ δημιoriργηoαν αυτ6 τo

μικρ6 <θαriμα>, εργοδ6τε9 και εργαζ6μενoυζ.
'Ετoι, oε δεfτερο επtπεδo, απ6 τι'q oυγκρioειq
των επi μ6ρoυ9 περιπτιiloεων, θα μπoρoriν vα

εξα1θοfν αoφαλfoτερα oυμπερdoματα, και
να καταγραφοr5ν oι αφoρμ6q τηg βιoμη1ανικηq
αν6πτυξη9 (η μηπωζ υπαν6πτυξηq;) στoν
ελλαδικ6 1ιbρo και να μελετηθοfν oι αιτiεg τηq
oη μερινη q 6ντovη g απoβιομηxdνιση ζ τoυ xcΙlρoυ.
Kαι 6λα αυτd, 61ι μ6νο μ6oα απ6 τo πρiομα τηg
αντiληψηg για την βιoμη1ανικη ανdπτυξη ωζ
oικoνομικ6 φαιν6μενο, αλλd και ωg διαδικαoiα
πoυ d,πτεται ιo6τιμα του 1ιΙlρου τηg oικoνoμiαg,
τηq πολιτικig, τηζ κoινωνiαg και τηζ ιδεoλoγiαg.

Mια μικρη oυνειoφορd πρoζ αυτην την
κατεfθυνoη απoτελεi και η 6κδooη πoυ με
υπερηφdνεια παρουoιdζoυμε oημερα με τoν
γενικ6 τiτλo (ΙΣxΙ{oΣ KAΠΙTΑΔΙΣMOΣ,
η Mακεδoνiα κατιi την 6οτερη οΘωμανικη
κυριαρ1fα>>, πoυ επιμεληθηκε o oυμπολiτηg
μαq καθηγητηq oτο Πανεπιoτημ1o του Λονδiνoυ
και αγαπητ69 φiλοg Kctloταg Λαπαβiτoαq. H
6κδooη xρηματoδoτηθηκε εξ oλoκξρου απ6 την
ΠολιτιoτιΦ Eταιρεiα Ndουoαg <<Αναoτ6oιο9
Mιxαηλ o λ6γιo9> με την ηθικη μ6νο υπooτηριξη
τoυ Δημoυ Nαουoαq.
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στην Ιαπωνικη oικοr'ομiα. 'Ε1ει δημooιευoει
πληθog επιoτημοr'ικcbν dρθρcοι' στα αγγλικd,
ιαπωνικd', ελληι,ικα και αλλε-' γλιi:ooεc. Δiδαξε
σε πανεπιστημια τη-c Ιαπιυι'iα-c, τη-a Toυρκiα; και
αλλοri, ενcil αρθρoγραφεi oτor'ε}'i'ηι'ικο Τfπο. To

βιβλio του <2010 Kρioη Ευρωξωνηc, Φτιir1εια
τoυ Δυνατoιi, πτcii1ευoη τoυ Aδυγdιτου>>

κυκλoφoρεi απ6 τι-q εκδ6oει; }ioβοi.ι. εργo τcοr'

oπoiων απoτελεi και τo βιβλiο πoυ παρoυσια(oυμε
oημερα.

Tο βιβλio πoυ παρoυoια(εται oημερα
απoτελεi oυλλoγη επιστημονικcbν μελετcδr' πoυ

αφoρo6ν στην ανdπτυξη τoυ καπιταλιoμoti
oτην oθωμανικη Αυτοκρατoρiα. Επiκει'τρo τoυ

ενδιαφ6ροντo9 εiναι η περιoμ τηg Mακεδoνiα-c
και κυρiωq η π6η τηg Ndoυoαζ που 6παιξε
καθoριoτικ6 ρ6λo στην καπιταλιoτικη ανdπτυξη.
o βιομη1ανικ69 καπιταλιoμ6q δεν εμφανiστηκε
αρ1ικ&, otiτε κατ' εξο1ην, εκεi πoυ θα περiμενε
κανεiq, δηλαδη oτη Θεooαλονiκη. Aπεναντiαg, η

μακεδονικη επαργiακαι συγκεκριμ6να η περιo1η
τoυ Bερμioυ, αποτ6λεσε την πλ6oν δυναμικη
εoτiα βιομηxανικηq αν6πτυξη9 κατd, την
6oτερη oθωμανικη Αυτοκρατoρiα. Στο βιβλio
περιλαμβdνoνται τ6ooεριq oημαντικ6q μελ6τε9:

-Bιομη7ρνικιi ανιiπτυξη ιcαι κοινιυνικ6g

μετασχηματιoμ6 -c
στην oθcυμανικιi

Αυτοκρατορiα (Kιδoταg Λαπαβiτoαq, Σxολη
Ανατολικιllι' και Αφρικανικcilν Mελετrilν (SOAS)
Πανεπιoτη μioυ'\or'δiνου)

-H δπαιθρο -: τηζ Mακεδον{αq απδ την
o θ cυ μανικ ιi oτ η ι' ε)j-η ν ι κ ιf εξο υ o{α ( Ι 9 0 0 - Ι 9 2 0).

(Σωκρdτη-c Πετμεζα':. Παr,επιoτη μιο Kρητηq)

- H ο θ cυ μ αl' ι κ ιi β ι ο τ ε v' i α 1 8 Ι 2 - Ι 91 4 (N τ6ν αλντ
Koυdτερτ. Παι'επιoτηl-ιιo τηζ Πoλιτεiαq τηζ N.
Y6ρκηq oτo \Ιπi','κ7αμπτoι')

-oθιυμαι'ικιj αποβιoμη7ιiνιαη, Ι800-Ι913:
Mια απoτ[μηση τη -Ξ iκταoη -:, τcιlν επιπτιboεcυν
ιeαι τ(υl' αι'τιδρdoεc'lτ' (Σεβκ6τ Παμοtiκ,
EυρωπαΤκο Ιι'oτιτoδτo. Σ7-o7"η oικονομικων και
Πολιτικcl'lr' Επιoτl1μιcilι' τoυ Λoι'δir'ου & Tζ6φρεδ
Γουiλιαμooι'. Παr'επιoτημιo Χdρβαρντ καt
Πανεπιoτη μιιo oυιακoνoιr,)

oι με7.ετε: αυτε: αντιπρoσωπεfουν ofγ1ρoνεq
τdoει-: στη\' oικoνoμικη ιoτοριογραφiα τηζ
o θ cυ μαr'ικη : _\υ τoκρ ατoρiαg και oυ μβ dλoυν στoν

εμπλουτιoμ6 τηζ οικoνoμικηζ ιστoριoγραφiαq
τηg Eλλ&δαg, ενιoβουν δε τη θ6oη τηq N6ουoαg
oτη διεθνη βιβλιoγραφiα.

o κ' Λαπαβiτoαq με την ευκαιρiα παρoυofαoηg
τoυ βιβλioυ αναφ6ρθηκε στη γενικ6τερη
οικονoμικη κατdoταoη τηg 1ιilραg μαg oημερα'
Εiπε 6τι η εφαρμογη του Mνημονiου εiναι
αδι6ξoδη καt τo μ6νο που θα πετri1ει εiναι τo

βdθεμα τηg δφεoηζ, τ1ν αιiξηoη τηg ανεργiαq,
τη δι6γκωoη τoυ 1ρ€oυg και τηγ αδυναμiα
ανdπτυξηg. Θεrilρηoε αναπ6φευκτη την αθ6τηοη
πληρωμcbν μιαζ και η χ(bρα μαq θα πptπει" τo

20Ι2 να δανειoτεi 35 διq. Eiπε 6τι το 1ρ6o9 εiναι
δυoβdoταμo και 6τι Θα πpiπει' να <κουρευτεi>

κατd. 150 διg cboτε να εiναι βιcboιμo. Γι αυτ6
πρ6τεινε αναδιdρθρωση τoυ 1ρ6oυq τoυλd1ιoτον
κατa 30oΛ. oπωq εiπε, υπd,ρ1ουν δυo μoρφ6ζ
αναδιdρθρωσηζ, η <φιλικη> με τη ofμφωνη

γvcbμη και των δυo μεριbν και η μονομερηg με
πρωτοβoυλiα τoυ δανειζ6μενoυ. <Θ6λει oκ6ψη
πoλri για τo πoια μoρφη αναδι&ρθρωoηq θα

πptπει να ακoλουθηθεi>, εiπε ο κ. Λαπαβiτoαq.
<Απαιτεiται πohi oυξ1τηoη και λαiκη
oυμμετo1η>, πρ6oθεoε και εξ6φρασε την απορiα
του γιατi oτην Eλλdδα δεν γiνεται oυξ1τηoη
π6νω oτo θ6μα τηq αντιμετcilπισηζ του xρ6oυg'
Αν6φερε 6τι δημιoυργεiται επιτpoπt1 λογιoτικori
ελ6γ1oυ του xρ6oυq για να εξεταoτεi ποιo τμημα
τoυ εiναι <παρd,νoμο)) και ((απεχθ69>. <Tο κdνει η
Ιρλανδiα και θα τo κdνει και η Πορτoγαλiα>, εiπε
o κ. Λαπαβiτoαq. Για τoν iδιo η μ6νη λυoη εiναι η
επιβοξ δραoτικori <κoυρι1ματοζ), I 6ξoδo9 απ6
το ευριb (Η Eλλdδα δεν μπoρεi να αντεπεξfλθει

μ6oα oτο ευρcb, 6πω9 εiπε)' η ανατρoπη τωv
κοινωνικιilν ιoορροπιιbν υπ6ρ των εργαζομ€νων,

η τ6νωoη του παραγωγικoιi ιoτoti με υποτiμηoη
τηg δρα1μηg, o δημ6oιo9 6λεγ1ο9 των τραπεζcbν
(<oημερα εiναι ζωντανoi νεκρoi οργαvιoμοi>,
εiπε), o περιοριoμ6q τηq κiνηοηζ των κεφαλαiων
και η εφαρμoγη oυγκεκριμ6νη9 βιομη1ανικηg
πολιτικηq. Παραδ61θηκε 6τι θα υπdρξει κ6oτο9
απ6 μια τ6τoια κiνηoη (απoκoπη απ6 τιg αγορ6q,

τραπεζικη αoτdθεια, πληθωριoμ6q, τριβ6q με
την E.Ε.), τ6νιoε 6μω9 6τι <παραμ6νει η μ6νη
αιoι6δoξη προoπτικη για να βdλει την ελληνικη
κoινωνiα oε ν6o δρ6μo>.
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AΦIΕPΩMA ΣΤA 1O0 XPoNlA
ΑΠo THN AΠΕΛΕYΘEPΩΣH THΣ NAOYΣAΣ

o φλog τoυ περιoδιxori μαg x. Aριοτε(δηg
Mπιλιoι1ρηζ εLy'ε την xαλooι'1γη γα μαg οτε(λει
τηγ παQαχdτω επιατoλη, μ. την oπo(α εxφρd,-

ξει μια πoλιj ενδιαφ6ρoυαα πq6τααη oyεττlι6

με την πQoετoιμαο(α εν<ig ειδιxoιj αφιερc6μα-
τoζ τoυ περιοδιxof μαζ στην επ6τειo τωγ 100

1ρ6νων απ6 την απελευθdgωση τηζ Nιioυoαg
τo 7912' Tην παραθιJτoυμε αυτοfσια, ευχαQι-
οτιiνταg για τα xαλd λ6για, xαι ν"α}uo6με dοoυg
απ<i τoυg φiλoυg μαg διαθ6τoυγ xιlπoιo oγετιx6
ντoxoυμ6ντο να oυνδqιiμoυν την πQoσπdΘεια
ουγxιJντρωoηg αυτιiν τωγ στoιχε[ων (φωτoγρα-

φ(εg, επιoτoλ6E, δελτ<iρια, xε(μενα, rj αx6μα δι-

ηγrjοειg παλαιοτ6qωγ πoυ 6ζηοαν τα γεγoν6τα),
ι6oτε γα προετoιμιiσouμε ιjγα 6oo τo δυνατ6ν
πληρ6οτερo αφι6qωμα για την σημαγτιν"η αυτη
επdτειo. Tηλ6φωνo επιxoιγων(αg 2332029380 {
69] 4099t40 (Αλεξ. oιxoν6μoυ).

H επιoτoλrj τoυ χ. Mπιλιofqη

Καλημ6ρα Αλiξανδqε.
Θiλω' xατ'αρ1ην, να συyχαQιb εα6yα xαι 6λη

την oμd'δα πoυ φQoντξετε την 6xδοαη τoυ πεQι-
oδιxoιj ''Nιd.oυαταr. Ε[ναι εμφανηg η βελτiωαη
τoυ απ6 τε6yοg oε τε6yog, τ6oo απ6 d'πoι/lη πε-

ριεyoμ6νoυ 6αο xαι αιoθητιxd.

Πιατε6ω 6τι yια το φθιν6πωQo τoυ 2012 θα
ετoιμd'oετε xdτι ειδιx6, yιoρτd'ζoνταg τα 100 yρ6-
νια τηE Απελευθ6ρωoη9. Mια ιδiα yια την αυλλo-
yη πqωτoyενoig υλιxoιj ε[ναι να ζητηαετε απ6
τoυζ ναoυσα[oυg να φiρoυν ατην Πoλιτιoτιxη
Εταιρε|α 6τι yραπτd' xαι αδημookυτα oτoιyε[α
διαθiτουy πoυ vα αναφiρoνται στηv συy?(,εχQι-

μ6νη πεqioδo. Πρooωπιxd' iyω oτo αρyεio μoυ
μια επιoτoλη πoυ ταyυδρομηθηxε oτιg 26111l

1912 (παλ' ημεa.) απ6 την μ6λι9 απελευθερωθε(-
oα Nd.oυαα oτoν Πειqαιd' Tην επιoτoλη iατειλε
o προπd.ππoζ μoυ Αyαoτdoιog Βoyιατζηζ στην

x6ρη τoυ xαι γιαyιd' μoυ Χρυoo6λα oιxoν6μoυ
πoυ ηταν παντρεpι6νη με τoν επ(αηg ναoυoα[o
Αριατεiδη oιxον6μoυ (πρr1lτog εξd.δελφog τoυ

παππo'ιj ooυ Αλiξανδρoυ) xαι ζoιioαν oτoν Πει'
ραιd'. Σyεδ6ν oλ6xληqη η επιoτoλη, πiραν των
oυνηθιαμiνων πoυ θα €yραφε €ναE πατtραζ στην

ξενιτεμ6νη x6ρη τoυ, ε[ναι αφιερωμiνη σε πανη-
yυριx6g περιyραφig τoυ πρ6αφατoυ yεyoν1τog
τηg Απελευθiρωoηg xαι δfyει μια απλoi'xη αλλd

ζωντανη ειx6να τoυ xλ[ματoζ πoυ επιxqd'τηoε
ατην π6λη' Πιoτε6ω 6τι παρ6μoια, η xαι πoλ'ιj

πιo σημαντιxd' xε[μενα' μxτoQoιjν να βρεθoι1ν
στηy χατoχη oυμπατqιωτιllν μαg.

Mε εxτ[μηoη.
Αq ιατ ε [δηg Mπ ιλιoιi qη g

Eπειδrf }iαπoιoι φ(λoι Qωτoιiγ...

ANAΣTAΣΙOΣ MΙXAHΛ o λιiγιο5
O Aγαoτd,σιOζ, γtoζ τoυ Mι1αliλ, o επoνoμαξ6μενog xαι Λdγιog, γενν{θηxε oτη N<ioυσα τηs

Mαxεδoγ[αE στα τdλη του 17ου αι. Στη γεν6θλια π6λη dλαβε τα εyτι6τι}"ια μαθηματα χαι στη

ουν6xεια μετ6βη oτη Γερμανfα για ανcδτερεg oπoυδιig. Περι6δευαε αε διd,φoρα μdρη τηg

EυgιiπηE xαι πεqι€λαβε τι< εvτυπιiοειg τoυ στo βιβλio τoυ <Περιηγητιx6ν Πυxτdxιoγ>> πoυ

εxδ6θηxε ατo AμοτεQvταμ τo 7706. Yπ{ρξε βαθfg γνι6oτηg τηg Eλληνιν"η5τιαt τηg Eβραixtig

γλιi:οoαg χαι φημισμ6νog ρητοραζ. Η Axαδημiα τoυ Bερoλ(νου εxτιμι6γταζ την 6ξοxη παιδε(α
τoU 7"αι το πoι;,.0.ο σL'γγQαφιχ6 τoυ dργο τoν αναγ6ρευoε μ6λo9 τηg.
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) )' i .ι 1-a' ^---/.'.βιγ)).{cι ποι' δ εγ ;τQi,πει να λε[πoυν αxτo
την βιβλιoθixη σαζ

Ε \ΣTAΘ Ι oY ΣTOYΓΙANNAKH

ΙΣToΡΙΑ THΣ ΠoΛEΩΣ NAOYΣHΣ
"dΠo T}l ΙΔΡYΣEΩΣ MEΧPΙ TΗΣ KΑTΑΣTΡOΦHΣ

TΗΣ To t822
ι-\Τ-{ "\\EΚΔoToN ΣXEΔΙΑΣMA Δ. ΠΛATΑPΙΔOY)

Σε}'.270' τι1ιη20€

Γ\ΙAOYΣA, 19ο E-20og αι.
Συλλoγιx6 dργo ;toυ παQoυοιιiξει πτυy€gτηζ ιστoQ(αg τηg

π6ληg μετd τη\/ χατασtρoφi τηζ τo t822 xαι μd1ρι τογ B'
Παγxdoμιo πdλεμo

Σε\.4Ι4, τιμ'i 25 € (2gαqτιiδ.) & 30 € (παvιiδ.)

}ΣXΝοΣ
ΚAΠΙΤAΛlΣMοΣ
x ιrΑΙ€liar{A KAτΙ Τi|ιττttlαΞrraQr ΙΞΡnδο

ΚΩΣTA ΛAΙΙABΙTΣA (EΠΙMEΛEΙA)

ΙΣxNoΣ KAIΙΙTAΛΙΣMOΣ
H MAKEΔONΙA KATA TΗN YΣTEPH OΘΩMANΙKH ΠEPΙ0Δ0

Τo βιβλio απoτελεi oυλλoγη επιστημoνικιbν μελετcbν πoυ αφoρoιiν
οην ανdπτυξη τoυ καπιταλιoμoιi oην oθωμανικη Aυτοκρατoρiα.
Επiκεvτρo τoυ wδιαφ6ροντog εiναι η περιo1η ηg Mακεδoνiαg και

κυρiωg η π6iη ηg Nftουoαζ πoυ Επαιξε καθoριoτικ6 ρ6λο oην καπι-
ταλιoτικi αν&πτυξη.

Σε}u.260' τι1ιη20 €

Πολιτ ιοτ ιπf Eταιqε(α NιioυααE Δη μoτιxri β ιβλιoθri xη τηΧ. 23320 24L02

Aλ6ξαvδροg oιxοvιiμoυ τη)'. 23320 29380
Απoοτιξλλο\ται χαι με αγτιχαταβολ{

ΔΙΑΘEΣΗ:




