
TΡ|ΜΗΝlAlο ΠΕPloΔlKo ' :1 ..]

Π oΛlΤ l ΣTl KΗΣ ETA! PE lAΣ ΝeoYΣ_AΣ
'Eτog 34 - loυλrο5 - Σεπτiμβρlo6 2u1.''.
AP, τΕYΧoYΣ 136 - ISSN 1106-2118', .; .

,-&:
-::'i1,.:.,11 ,i





Πεqιε16μεvα
Σημεfαlμα τηE oδνταξηq
Mε πoικιλiα θεματων κυκλoφoρεi και τo φθινoπcυρινδ

τεδxog τoυ περιoδικoδ μαζ, πoυ μ' α'υτ6 <κλε{νει> το

34'' bτog oυνεyρδg bκδoαηg και κυκλoφoρiαq, yβρη στη

δικη oαg αyαπη και oτiριξη.H oικoνoμικη κρioη πoι)

περναμε τα τελευταiα επηρεαζει αναμφιoβητητα και την

δικη μαg tκδooη, αφoδ τα oικoνoμικα μαg ατενεδoυν, τ6oo

απ6 την αδξηαη τoυ κomoυq εκτδπωαηg και διακiνηoηg

τoυ περιoδικoδ 6oo και απ6 την <απoxcbρηoηυ αρκετcbν

παλιων oυνδρoμητcbν, λ6yω λιτ6τηταζ ΙcαΙ περιΙcoπcilν oτoυg

πρoδπoλoyιoμo6g τoυg. Σε τbτoιoυg καιρoilE πιoτεδoυμε

δτι πρiπει να κρατηooυμε με νδyια και με δδντια 6,τι μαg
ενωνει. Nα oταθoδμε αλληλ6yyυoι oτιg πρooπαθειεζ πoυ

α -(iζoυν και μαg oυνδloυν με τo παρελθ6ν τoυ δημ6oιoυ βEoυ

, με την πoλιτιmικη μαg κληρoνoμιακαιτην παραδooη'

Στιg πρooπαθειεg πoυ ελαφραlνoυν την καθημερινoτητα

και μαζ δbνoυν μ6oα απ6 τα κoινα ενδιαφbρoντα και

την αyαπη yια τoν τ6πo. 'oooι πιoτoi' Εμεig η Διoiκηoη τηg

Πo)'ιτιoτικηg Εταιρε{αg και η Συντακτικη Επιτρoπi τηg

<ΙVιαoυoταg> θα oυνεyiooυμε την cορo"iα αυτη προoπαθεια'

με ολoυ-c εoαg πoυ oυμμερ[ζεmε κα'ι ατηρiζετε τo δραμα

;, με δλoυq εoαg πoυ πιmεδετε δτι oυνειoφtρoDμε τo

δικo μαq λιθαρακι oτην π6λη αυτη πoυ τ6oo αyαπoδμε και
που δε xανει την ευκαιρiα να μαζ ... πληycbνει ! ! !

Υπενθυμ[ζoυμε 6τι yιανα δεiτε τα ψηφιoτoιημ{να τεδxη

τoυ περιoδικoυ μαq πoυ ψηφιοπoiηoε η Δημ6oια Βιβλιoθηκη

Β6ρoια9, καθcbg και τα εξcbφυλλα και τα περιεxoμενα των

πιo πρ6oφατων τευyων, επιoκεφτεiτε την ιoτooελiδα τηg

Π oλιτιoτικη g Εταιρεiαg oτη διεδθυνoη :
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Εν συντoμfα...
Πoλιτιoτικιi και djλα, τoυ τριμiνου

Mπoρε[ τo βημα μαg εδcb και δδο yρ6νια να 6yινε βαρδ και αρy6 καταl απδ τα oικονoμικα αδι6ξοδα
και την αναoφαλεια με την oπo[α μαq βoμβαρδfζoυν καθημερινα τα μ6oα και οι επlλοylq των κρα-
τοδντων, 6μ'g κd'θε λ{yο και λιyακι μια ν6τα αιoιoδοξ[αg oτoν α!ρα κανει το βiμo μoq yια λlyο toτω
πιο αναλαφρο. Πα λlyο δoο κραταει μια πολιτιoτικη εκδηλωoη. 'ooο οι ανθρωπo[ μαq δεν παραιτoδ-
νται απo την αναyκη τηg διαoκ6δασηζ και τηζ ψυχαyωy[αg, επειδη αυτ6 ε[ναι που κρατατo βηματιoμ6
μακρια απ6 την καθoλικη καταρρευoη. Tb καλoκαlρl μαq το αν6λαβαν εξoλoκληρου oι ανθρωπot τηζ
πoληq. oι oμαδεE, oι νioη oι oilλλοyoι, oι ατομικtq πρωτοβoυλ[εg. 'Ενα 

μ6λλον με πρooπτικη, κι αq
τoυζ να λtνε, oι νtoι τοlν Λυκε[cον μαg, oι κoιν6τητ6ζ μαζ, οι Σδλλoyoι, τα παιδια που oυνεylζoυν να ρo-
καρουν, πoυ πρoσπαθoδν να κρατηooυν ζωντανδ τον κδκλo τηζ κoινωνικηq oυνoyηg και αλληλεyyδηζ,
ελαφραiνoνταζ τo φoρτ[o τηg καθημεριν6τηταq. oι ν6oι που ανofyουν δρδμουq πολιτιoτικcbν ανταλλα-
ycbν με δμoρoυg Nομoδg Ιcαι με oλ6κληρo τoν κ6oμo - τ6λη Σεπτ6μβρη τo σημαντικ6τερο oλων αρκετ6
και απ6 μ6νο του yια να μαq κd'νει να ελπ[ζoυμε, τo Φεoτιβαλ Κινηματοyραφου τηg ΙιΙαουoαg.

Moυoικοχoρευτικη Eκδι[λωoη
απ6 τo 1o Γενικ6 Λδκειο l{ιioυoαq

oι μαθητ6q του lou Γενικοf Λυκεiου παρoυoi-
ασαν στιζ 24-6-2011 oτo θεριν6 Θfατρo τηg Nd-
oυσαζ 6να πρωτ6τυπo μoυσικoχoρευτικ6 πρ6-

γραμμα διαoκεδdζοvταζ τo κoιν6 τηg π6λη9 με
ακοtioματα ρoκ, πoπ, χιτc-χoτt και 6ντε1vα κα1 με
αν&λoγα 1oρευτικd, o6ου. Kαλriτεροg τρ6πο9 δεν
υπηρ1ε για να τελειιΙloει η o1ολικη 1ρονιd, απ6 το
να oτεiλουν oιv6oι 6να μηνυμα αλληλεγγriηq στoν
κ6oμo μαζ πoυ δoκιμdζεται, καθcbg τα 6oοδα τηg

βραδιdg ηταν για φιλανθρωπικo6q oκοπoriq. Στην
εκδηλωoη oυμμετεi1αν Eλιodβετ Bαλαη, Bdoω
Bαφ6α, Mηνdg Kατoιcbκαληq, Xρηoτog Mαλιd,o-
oαg (xoρ6q), Xρηoτoq Γιαζητζηg, Ιo&ακ oβαδιdq,
Κcboταg Παπακc[lοταq, Bαρβd,ρα Παραoτατiδoυ.
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Φαiη Σιαμiδου, Δ6oποινα Τodκωνα (ραπ), Σταr1-

ρog Bελιγδ6νη9, Στ6λιοg Δcilδηg (κιθdρα, φωνη),
Θ6μηg Λειβαδiτηq (κρoυoτd), Γιdwηg Mητταq
(μπdoo), Στρdτοg Pακιτζηg (πληκτρα), Ιd,oοναq
Γιαγτζ6γλoυ (πιdνo), Αθηνd Π6ιoυ (φωνη)'

Tο Φεoτιβdλ cΙoF του Πυροοδ
Mε oυμμετoγt'12501ορευτcbν απ6 7 χωρε9

dνoιξε την Tετdρτη 6 Ιουλioυ τo Φεoτιβdλ CΙoF
τoυ αΠυρoof>> oτο κατdμεoτo απ6 κ6oμο Θεριν6
Δημoτικ6 μαq Θθατρo. Συγκρoτηματα απ6 Boυλ-
γαρiα, Ινδoνηoiα, Ιoπανiα, Kιiπρo, Πoλωνiα, Σερ-
βiα και Eλλdδα, oυναντηθηκαν στη oκηνη του
ανοι1τoti μαq θεdτρoυ. oι παραoτd,oειg των συ-

γκροτημdτων για τ6ooερι9 μ6ρεg oυγκ6ντρωoαν
πληθoq κ6oμoυ oτo Πdρκo, απoδεικvtioνταg για
ακ6μα μια φoρd πωζ η oυνoμιλiα και oι ανταλ-
λαγ69 με dλλεg κουλτοιiρεq και επιθυμητη εiναι
και xρηoιμη. Aυτη τη δυνατ6τητα επιμ6νoυν να
αναδεικvfoυν οι dνθρωπoι τoυ <Πυρoοf>, πoυ
παρd τιg δυoκολiεq πoυ συναντοfν δεν εγκατα-
λεiπουν την πρoοπftθεια. Mετd απ6 tνα διdλειμ-
μα, τo φεoτιβ6λ επανηλθε, απoδεικvrioνταζ πωt
61ει λ6γo ι1παρξηg και πωζ πρεoβεriει πoλλd για
την π6λη και τoυζ κατoiκoυq. Αυτ6 δηλcbθηκε
6λεq τιg μ6ρεζ και ιδιαιτdρ(D-ζ την Kυριακη: 'oτι

η συμμετoxη τη'c Ndoυoα-c oτo Πρ6γραμμα τoυ
CΙoF εir,αι μιια πετυ7ημn'η δρdoη για τo iδιo το
Διεθr'6: Φεoτιβα.z- Φoi.κl"oρικcilι' Συγκρoτημd-



των, για τoυζ ανθρd)πoυζ τoυ <Πυρoori> Kαι τηV

π6λη μαg πoυ τo φιλoξενεi και πoυ τ6oη ανdγκη

d1ει την πρoβολη και την επικοινωνiα με τoν 6ξω

κ6oμο. Σ' αυτη την κατεfθυνση τo Φεoτιβdλ
επανηλθε διευρυμ6νo και εμπλουτιoμ6νo και με
dλλεq δρ&oειq, 6πωq το Συμπ6oιo για τον Aρι-
oτoτ6λη τo πρωi τηq Kυριακ'fic, Ι0-7_2011,oτη

Σxολη Aριoτoτ6λη oτη Nd,oυoα.

H Ψηφιoπoiηση τηq EΘνικηq BιβλιοΘη_
κηg Aργυρoιiπoληq τoυ Π6ντoυ

Tην Kυριακ"fi \0-7-2011 oτην αiθoυoα εκδη-

λcboεων τηg "Eυξεiνου Λ€oμq" Nd,ουoαg τtpαy-

ματoποηθηκε επ1στημονικη ημερiδα και παρoυ-

oiαoη τoυ θργoυ "Eρευνα αξιoποiηoηg o6γ1ρo-

νηq τεμολογiαg oτιg Bιβλιοθηκεζ τoυ Nομoli
Ημαθiαq: H Ψηφιοπoiηοη τηq Eθνικηq Bιβλιοθη-
κηq Aργυρoriπoληq του Π6ντoυ".

H 1ρ6νια πρooπαθεια των ανθρcbπων τηg Eυ-

ξεiνου Λ6oxηq για τη διdoωoη των oπ&νιων βι-

βλfων τηg, ευοδcbνεται μθoα απ6 αυτ6 τo 6ργo

πoυ oκoπ6 61ει την ψηφιακη φωτογρdφηση τoυζ

και στην oυν61εια την κατα1cbρηση των δεδoμ6-

νων στην ψηφιακη βdoη τoυ A.Π.Θ - Ψηφιoθηκη

http ://invenio. lib' auth. g r l τηg Eθνικη q Ιoτoρικη 6

Bιβλιοθηκηq τηq Aργυρουπ6λεωq τoυ Π6ντoυ <o

Kυριακiδη g> - htΦ : //www' efxinοslesxi. gr/index.

htm και oτ61ο την τεκμηρiωoη, διατηρηoη, πρo-

βολη και ανd,δειξη τηq ελληνικηg πoλιτιoτικηg
κληρoνoμιdξ τηζ ανατoληg oτην διεθνη κoιν6τη-

τα.

H βdoη δεδομ6νων πoυ φιλοξενεi τα Ψηφιo-
ποιημ6να παλαiτυπα υποoτηρiζεται απ6 6λα τα
διεθνη βιβλιoθηκoνομικ6 πρ6τυπα και εiναι ανα-

ζητηoιμη μ6oω τoυ διαδικτfου. Mε την ολoκλη-

ρωση τoυ 6ργoυ προoφθρεται η δυνατ6τητα oε

κdθε πoλiτη, η ερευνητη, ελεfθερα μ6oω τoυ

διαδικτlioυ, να 61ει πρ6oβαoη στα ψηφιακd βι
βλiα και 1ειρ6γραφα τηg βιβλιoθηκηζ, πoυ απo-

τελοfν oπdνια δεiγματα παιδεiαq του ελληνικori
πολιτιoμori τηg ανατοληq με εξαιρετικη εθνικη,

επιστημoνικη και πoλιτιoτικη αξiα.

Γιορτη Kεραoιοιi στo Poδoχιbρι

To Poδo1c[lρι φημiζεται γtα τα κερ6oια τoυ, τη

φιλοξενiα των κατoiκων τoυ και την προoηλωoη

τoυζ στιζ παραδ6oει9 του τ6που τoυζ. Στα πλαi-

oια αυτd και 6πω9 κdθε xρ6νο o Πολιτιoτικ6q
Σ6λλoγοq <Kομνηνoi) πραγματoπoiηoε την Πα-

ραοκευη και τo Σdββατo, 8 και 9 Ιoυλiου 201l
Γιoρτη Kεραoιοri με τη oυμμετo1η παραδooια-
κcbν 1ορευτικcbν oυγκροτημ6των απ6 τη Nιlοιloα



και τη γfρω περιoγ1.'Ηταν μια γιορτη με μoυσι-
κη, 1oρ6, κερd,oια και παραδooιακ69 λι1oυδι69.
Κατd τη διdρκεια τηg γιoρτηg λειτoriργηoε 6κθε-
oη ζωγραφικηg και λαoγραφικcilν οτoι1εiωγ τηζ
περιoγfic,.

Η Eλ€νη Toαλιγοπo6λου οτo Aνoι1τ6
Δημoτικ6 Θfατρο

Στo πρ6γραμμα τηζ καλoκαιρινηq μq περιοδεi-
αq η Eλ6νη Toαλιγoπoriλoυ τiμηoε και την π6λη

μαζ, την π6λη τηg, τo

βρ6δυ τηζ Δευτ6ρα9
23 τoυ Ιoυλioυ στo
Θεριν6 μαζ Θ6ατρo,
oυναυλiα πoυ πραy-

ματoπoιηθηκε υπ6 την
αιγiδα τηζ KEΠΑΠ.
H Nαουoαiα ιδιαiτερα
εξαιρετικη φωνη και
παρουoiα, εδcb και 25

1ρ6vια, μαg τιμd με τιζ
επιλoγ6q τηq, μαg τιμd

με τα τραγofδια τηg

και πoτ6 δw παραλεi-
πει να τονioει την αξiα πoυ 61ει oτην εξ6λιξη τηq

η λαTκη μoυoικη παρdδooη τηq Ndoυοαg. Στη
ουναυλiα παρουoiαοε την καινοtiργια τηg δoυ-
λειd, αξ€1αoτα τραγοriδια απ6 τη μoυoικη τηg δι-
αδρoμη και δεν παρ6λειψε να καλ6oει oτη oκηνη
τo ζoυρνd, του Bαγγ6λη.

ΛαTκ69 Bραδιfq σε Γιαννακoχ6ρι και
Λευκ6δια.

ΛαιΦ βραδι& οτo xιΙlρο τηqξiαq Παραoκευ-
ηg oτo Γιαwακo1cbρι απ6 τoν τoπικ6 ofλλογο με
την oρ1ηoτρα του Kιboτα Ζιαμπακα και με την
εμφdνιoη xορευτικctlν τμημdτων. Στην oρμ-
στρα συμμετεixαν: Κ. Ζιαψπaκαg (μπoυζoιiκι),
Αλ.Τoαπρdζηg (κιθ&ρα, τραγofδι), K. Θcbμo-

γλου (τfμπανα), Δ. Xριoτ6πουλοq (πληκτρα),
Kωνoταντiνα Π&λλα (κιθdρα- τραγoriδι). Φιλικη
oυμμετo1η N. Zιαμπdκα-c.

Στα Λευκd,δια, πoυ επioηg γι6ρταoαν την
εκκληoiα τoυζ την ξiα Παραoκευη, o πο}rτι-
oτικ6q oriλλογog τηq περιo1ηg oργdνc,loε διημερο
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εoρταοτικcilν εκδηλcboεων με την παρoυσiα πολ-
λcilν xoρευτικcbν oυγκροτημd,των και με τιt μoυ-
oικ6q τηg κoζανiτικηg oρxηoτραg Φανφdρα.

oι ΙΙλiΘιot) απ6 το EδεοoαTκ6 Θ6ατρο
To EδεοoαTκ6 Θ6ατρo παρoυotαoε oτην π6\

μαζ στιζ 6 Αυγofoτoυ την αν&λαφρη κωμωδiα
<oι Hλiθιοl)) τoυ N6ηλ Σiμοoν oε oκηνoθεoiα
Kωoτη Παπαδ6πoυλoυ. Mια κωμωδiα που δια-
δραματiζεται oε 6να xωρι6 τηq oυκρανiαq oτα
τ6λη του 1800. Παρ'6λ'αυτd επiκαιρη και απο-
λαυoτικη.

Tο EδεoοαTκ6 Θ6ατρo στα 25 γρ6νι"α ζοl"fiq
του, π6ρα απ6 τιq παραoτd,oειζ πoυ ανεβdζει,
δiνει εvτονα τo παρ6ν τoυ στα πoλιτιoτικ& δρcb-

μενα τoυ Noμori Π6λλα9 βoηθιilνταg με 6ποιo
τρ6πο μπoρεi (με υλικoτεχvικη βοηθεια, με την
εμπειρiα τoυ, την ηθικη oυμπαρd,oταoη τoυ) τουg
dλλoυg oυλλ6γoυ9 και φορεig και προπdντων τα
oxoλεiα τηg περιφ6ρε1αζ σε κd,θε τoυq καλλιτε-
χvικη πρooπdθεια. Στo EδεooαΤκ6 Θ6ατρο οη-

μερα υπdρ1oυν τρiα τμηματα ' H παιδικη Σκηνη
' Το θεατρικ6 Eργαoτηρι Eφηβων ' H Kεντρικη
oκηνη. .

<O μικρ69 Πρiγκιπαg>>
Η θεατρικη oμdδα Tρiπoληg παρoυoiαoε τo

κλαoικ6 αριoτoliργημα τoυ Αντoυdν ντε Σαιντ-
Εξυπερti, o Mικρ6g Πρiγκιπαq oε θεατρικη δι-
αoκευη του Miμη Kουγιoυμτξ1 και oκηνoθεoiα

Pαλλofq Mι-
1αηλiδoυ, oτo
Aνοι1τ6 Δημo-
τικ6 μαg Θ6α-
τρo. o Mικρ6g
Πρtγκιπαg εi-
ναι 6να ποιη-
τικ6 και oυμ-

βολικ6 6ργo

για μεγdλoυq
και παιδι6, 6να

μαγευτικ6 πα-

ραμriθι, 6vαg

riμνοg oτη ζωη,
την αγdπη, την

φιλiα.



J"' Φεoτιβιiλ Poκ l{ιioυοαq

Mε 21 μoυoικd, oυγκρoτηματα d,νoιξε τo βρd-
δυ τηg Τετd,ρτηq 17 Αυγorioτoυ στo Θεριν6 Δημο-
τικo Θ6ατρο τo 4o Pοκ Φεoτιβ&λ Ndoυoαζ πoυ

διoργανcυoαν o Δημοt και η K.E.Π.AΠ. Ndoυ-
oα:. Φαiνεται 6τι οι ρoκ μπd,ντεq εiναι πλfον oη-

μιεio αr,αφορ69 πdρα πολλιbν ν6ων πoυ ψdxνoυν
δρoμoυg 6κφραoηq, απ6δραoη9 και αν6νηψηq

ιιακριd απ6 τα εξευτελιoτικd πρ6τυπα τηq βλαxο-
uπαρoκ μουoικηq τoυ <νεoλαΤκof>, τηq ευτελofq
α'πoμiμηoηq κoνoερβαριoμ6νων πoπ ειδcbλων

τη-: βιoμηxανiαg τηg μουoικηg και κ6ντρα oτην

καταθλιπτικη πρooπτικη που oτρcbνουν οι μεγd-
i.oι γι αυτofg. Συμμετεixαν πd,νω απ6 110 ν6οι

μιουoικoi απ6 τη Ndoυoα, τη B6ροια, την Αλε-
Ξανδρεια, την Aριδαiα και τη Θεooαλoνiκη και

για 6να πενθημερο oυγκ6ντρωoαν επdνω τoυζ τo

n,διαφ6ρον, κυρiωg, τηg Nεoλαiαq τηg περιοxηq,

α.i'λd και των μεγαλυτθρων πoυ εξακoλoυθοrjν
ι'α εiι,αι λdτρειg τηζ ρoκ μoυοικηg. H διoργd-
ι'ιrloΙ σττ"lPiμηκε, 6πω9 π6ντα, στην ανιδιοτελη
και εθελoντικη oυμμετoxη των μουoικιilν και σε

7ορηγiεq, ενcb τα 6ooδα αποδ6θηκαν oτη oτηρι-
Ξη του κoινωνικοf και πoλιτιoτικoδ 6ργoυ τηζ
K.Ε.Π.A.Π. Δημoυ Ndoυoαq.

Εικαoτικ6 ΦΘιν6πωρ0 2011

H 9'rEκΘεση των EικαoτικιΙrν Eργαστη_

ρiων l{ιiουoαq
Παρoυoiα πληθoυg κ6oμoυ εγκαινιdoτηκε

oτι; 9-9_2011 η ετηoια 6κθεoη των τμημdτων

ει'l1λiκων των Eικαoτικcbν Eργαoτηρiων τηζ
K.Ε.Π.A.Π. oτo Xιbρo T6xνηg <NαTd,q>' H'Eκ-
θεoη φθτοq λειτοriργηoε oε δrio xcilρουg, με τo

τμημα 1αρακτικηq να εκθ6τει oτην αiθουσα τηζ

βιβλιoθηκηg.
H'Eκθεoη, dνoιξε ουoιαoτικd. τo δfκατo 6τοq

λειτουργiαζ των εργαοτηρiων και απ6δειξε τo

υψηλ6 επiπεδο oτo οποio κινofνται κdτω απ6 τη

Διεfθυνoη τoυ καλλιτεγvικο6 Διευθυντη και Eι-
καoτικoti Nικ6λα Mπλιdτκα.

Tο τμημα ζωγραφικηq με δ6oκαλo τον Θdνο
Στ6κα και πληθog μαθητιΙlν μικρcΙlν και μεγdλων
παρoυoiαoε 6ργα με μoλδβι, κd,ρβoυνo, ακρυλι-
κ6 και λdδια και μεικτ6q τεxvικθg. Τo τμημα του

Bιτριb, με δαoκdλα την'Eλoα Δημηoκη, ανdδειξε
τιg δυνατ6τητεq εν69 oκληροf υλικo6 πoυ εiναι
τo γυαλi μfoα απ6 μια ιδιαiτερη τεxvικη πoυ 61ει

τιq ρiζεg τηζ στην Eυρcbπη τoυ 19o' αιcbνα. "

Η ξυλoγλυπτικη, τo oκdλιoμα του ξriλoυ και

η pιετdφραoη του oε εικ6να η 1ρηoτικ6 αντικεi-

μενo, εδιil και τρtα 1ρ6νια θ1ει'τη θ6oη τηq oτα
εργαoτηρια και στην 6κθεoη 6δωoε μια γεr1oη με

μικρd και μεγdλα αριστoτεχvικd γλυπτd και με
δdoκαλo τoν 6μπειρo ξυλoγλfπτη Pdντυ, τ1 μπo-

ρεi να κdνει κανεig με αυτ6 τo υλικ6.
Στη xcbρα που απογεiωσε την τ6χvη τηg Kερα-

μικηζ, oτη 1ιbρα πoυ ηταν τo κ6ντρο κατασκευ-

ηq και εμπoρiαg κεραμικcilν στην αρχαι6τητα, τo

επioημo κρd,τοq δεν 61ει oxoλ6g κεραμικηg!!! To

κεν6 αυτ6 αναπληρcbνoυν τα εικαoτικd εργαoτη-

ρια των δημων και ευτυ1ιilg τoυ Δημου μαζ για
τουq λdτρειζ τoυ πηλori. Mε υλικd, τo 1cilμα, τo

νερ6. τον α6ρα και τη φωτιd, οι oπουδαoτ6q τηg

κεραμικηq παρoυoiαoαν τα 6ργα τουq χρησιμo-
πoιιbνταg με την καθoδηγηoη τηζ κεραμioτριαq
Δανdηg Bενετdτoυ παλι69 και ν6ε9 τεxνικ6q.

Στo iδιο μηκoζ κ5ματοq και το ψηφιδωτ6. H
αρxαiα αυτη τ61vη που ξεκινd απ6 τoν ελλαδικ6
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xcbρο και αν&- αρχαiεζ επιγραφ€ζ.

γεται στα ρω-

ματκα και βυ-

ζαντινd xρ6νια
σε πεμπτoυofα
τηg τ61vηq και
τηζ απεικ6νι-
σηζ, με πληθοq
ευρηματα στην
ευρliτερη περιo-

xη τηq Mακεδο-
νiαq, επαφiεται
στιζ κατd, τ6-
πoυq διαθ6oειq.
Tα 6ργα του

τμηματοq Ψη-

φιδωτοli, με δαoκd,λα την Bαρβdρα Ιακωβiδου,

κινηθηκαν απ6 τo επiπεδo τηq αρ1αiαq τεpικηq
τηζ αναπαρdoταoηq, 6ωq τη oriγ1ρονη αφαιρετι-

κη 6κφραoη.
oι αγιoγρdφoι εiναι μια τ&ξη τε1vιτιilν και

καλλιτεxvων πoυ αγαπιοfνται στιζ μ€ρεg μαg'

Τo τμημα τηg Α.γιογραφiαq των εlκαστικιbν εργα-

oτηρiων, το oπoio 6δωοε στηv περιo1η αρκετοδq

επαγγελματiεq τoυ εtδoυg, με την καθoδηγηoη

τηg Αwαg Kαραγιαwοπoriλου oυμμετεi1ε oτην

6κθεoη με εικ6νε9, που κινοtiνται στα πλαioια

τηζ αυστηρηg βυζαντινηq εικoνoγραφiαg' Eνcb τo

τμημα αργυρο1oi'αq, τo oπoio επtoηq 61ει αναδεi-

ξει επαγγελματiεq 1ειρoτ61vεg του εiδoυq, επειδη

το κ6oμημα εiναι μ6ρog τηζ ζωηζ των ανθρωπων

6λων των κοινωνιcbν, με υλικ& το αoημι και τo

1αλκ6 και με δd,oκαλo τoν Γρηγ6ρη Mπ6ροo πα-

ρoυoiαoε τη δoυλειd, των oπoυδαoτcbν οε λεπτ6

και μαστoρικ6 δουλεμ6να κooμηματα.
Tο νε6τερo τμημα των Eικαoτικcilν Eργα'

oτηρiων η Xαρακτικη παρουoiαoε τα 6ργα των

oπoυδαoτων στην αiθoυoα τηq Bιβλιoθηκηg τoυ

Δημου' Mε τη oυμπαρdοταση τoυ δαoκd'λου τoυq

Nικ6λα Mπλι6τκα, οι 1αρ&κτεζ μαζ φτι61vουν
τιq μητρεg oε λιν6λεoυμ και τoiγκο και τιlπcbνoυν

με μελdνια τα 6ργα τoυζ στo γαpτi. oι ν6oι περi

τα /_αρακτικd καλλιτ6χvεζ τηg π6ληq μαζ παρoυ-

oiαoαr' εργα που δεν 61oυν να ζηλ6ψorlν απ6 τα

ερ,/α oτασl-ιει'c,lr'κα)'λιτεxvcbν τoυ εiδουq και επi

πr.εoι' καr'oυι' μ'ιυoτη oτo κoιt'6 μια τ6γvη πoυ

αr'αγεται στoυ: αμrl-αioυ: oφραγιδοi'ιθoυc και τιg

8

8o Φεoτιβιiλ Kινηματoγρdφoυ |{ιioυ_

σαζ.
Mε ουμμετoγfi451ωρων και226 ταινiεg dνοι-

ξε το Φεοτιβ6λ κινηματογρ6φου τηgNdoυoαq' Τo

μικρ6 oτην αρxη τoυ Φεoτιβ&λ μεγ&λωoε, μπηκε
oτo EΣΠA και στo Περιφερειακ6 Eπι1ειρηoιακ6
Πρ6γραμμα. Σημερα τo Φεoτιβ&λ αποτελεi μια
διοργdνωoη πρ6τυπo για τη δημιουργiα αν6πτυ-

ξηg μ6oω τoυ πoλιτιομoδ. E,φαρμ6ζoνταq θνα

πρωτoπoριακ6 αναπτυξιακ6 μoντfλo βαoιομ6νο
στην καινoτομiα και την πoλιτιoτικη δραoτηρι6-

τητα, ενιoβει την αν&πτυξη στην περιφθρεια και

καθιoτd τον πολιτιoμ6 αναπτυξιακ6 εργαλεio,

oυμβdλλoνταg παρ&λληλα oτην εκπαiδευοη των

πoλιτιbv oτιq τε1νεg.

To Διεθνfg Φεoτιβdλ Kινηματoγρ6φου N6-

oυσαζ εiναι oτη oημερινη κρioιμη oυγκυρiα

για την πατρiδα μαζ μια ν6τα αιoιoδοξiαg για
την αντιμετcbπιoη τηq κρioηq απ6 τη ν6α γενιd'
Tο 6νειρο των παιδιcilν πoυ oραματioτηκαν και
υλoπoiηoαν τo θεoμ6, fγινε αξιoo6βαoτο oτiγμα

τηq π6λη9 και αναπτυξιακ6q φoρ6α9 πoυ ενερ-

γoποιεi δραoτικd για λiγεq μθρεζ 6λo το ενθoυ-

oιcbδεq νεανικ6 κοιν6 τηq π6ληq και πρooφ6ρει

αφιερcbματα, εικαστικ6q εκθ6oειq, oυν6δρια και
oεμιναρια γfρω απ6 τα κινηματoγραφικd' και

γfρω απ6 ταινiεq απ6 6λoν των κ6oμο πoυ πρo-

β&λoυν τo απ6οταγμα εμπειριcbν, φανταοiαζ και

oνεiρων των δημιoυργcbν τoυg. Aπ6 την Π6μπτη

29 Σεπτεμβρiου, μ61ρι τιg 2 oκτωβρioυ η π6λη,

με τη συμμετο1η των κατoiκων πoυ κατ6κλυoαν

τιg αiθουoεq πρoβoληg, κινηθηκε oτον κ6oμο τηg

μυθoπλαoiαζ των εικ6νων, μιαq τ6pηq λαIκηq

που απ6 τη γ6wηoη τηζ μαζ ακoλoυθεi και την

ακολoυθoriμε.
To Φεoτιβdλ φ6τo9 πρ6oφερε fνα πληθοq

καλλιτε1vικιilν δραoτη ριoτητων με αφιερcbματα

και δραoειζ γ6ρω απ6 τη oκηνοθεoiα, τιg νfεq

τε1voλογiεq, το θ€ατρo. τη μoυoικη καt τα ει-
καοτικd: Tμημα oπουδαοτικcbν και νεανικcbν

ταινιων με την ιδιαiτερη ματι& νfων oκηνoθετcilν

απ6 τη Noτιοανατολικη Eυρcbπη. Tμημα ταινιcbν

κινητcbν τηλεφcbνων. Αφι6ρωμα οτο Γαλλικ6 Kι
νηματoγρdφo.'Eκθεoη κ6μικq.'Eκθεoη των απo-

φoiτcον τηq Σxoληg KαλcΙlν Tεxvων του ΑΠΘ με



εικαστικ6ζ δημιoυργiεg εμπνευσμ6νε9 απ6 τoν κι-
r'η ματoγρdφo. Kαλλιτ6xvεg graffi ti ζωντανεriουν
τo oιι,εμd oτην εξωτερικη αiθουoα. Παιδi και κι-
ι'ηματoγρdφοζ, μια δρdοη εκπαιδευτικη και ψυ-

1αγωγικη γtα τα παιδιd, τoυ δημοτικori. Θεατρι-
κη παρdoταση για μικρorig και μεγdλoυg απ6 το
θεατρo τηg Ξ6νια9 Kαλoγερoπoriλoυ. Συναυλiεg
συγκρoτημdτων με τo τ6λo9 τωv προβoλcbν τηq

κdθε μ6ραq oτo 1cδρο τoυ καφ6 μπαρ τoυ Φεoτι-

βdλ. Διio διαγωνιoμor1q πoυ 6τρεξαν oε 6λη τη
διdρκεια και ηταν o διαγωνιoμ6q φωτογραφiαq
με τiτλο <my festival> και ο διαγωνιoμ6q ερωτη-
σεων πoυ αφoρorioαν στoν κινηματoγρdφo. Και
ακ6μη τo Φεoτιβdλ δεν ξ6xαoε πωζ μετεξελixθη-
κε σε αvαπτυξιακ6 φορ6α και πρoζ το6τo διoργd-
νωoε διημερiδα με τiτλο: <Kεντρικη Mακεδoνiα:
oδικ69 χaρτηζ για την Ανdπτυξη>.

Σημαντικ6τερoζ παρdγονταg επιτυxiαg τoυ

φεoτιβdλ αναδεικνtiεται για μια ακ6μη φορd η
oυμμετo1η των ν6ων τηg π6λη9 μαq. Mε <αγκi-
στρι) - δεν εiναι κακ6- γvωoτοr5g προoκεκλη-

μι1νoυg ηθοποιofq, oι ν6oι μαg εθioτηKαν στo

θεoμ6, τoν περιμ6νoυν με αγωνiα, δiνoυν τον
παλμ6 oτιq αiθουoεζ και oτα δρcbμενα, εiναι oι
καταλληλ6τερoι θεατ6g και oι πιo φανατικoi oriμ-

μα1oi τoυ. Eiναι τo κoιν6 τoυ Φεoτιβdλ και χωρig
κoιν6 δεν αναδεικvιiεται 6να9 τ6τοιoq θεoμ69 6oo
καλd oργανωμ6νo9 κι αν εiναι. Eiναι το oημα κα-
τατεθεν τoυ Φεoτιβdλ και 61ει αναπτιiξει μια κα-

ταπληκτικη o1foη με αυτ6. oιν6oι oυμμετ61oυν,

oυνδιoργανcΙlνoυν και αποτελofν τo ενεργ6 κοι-
ν6 των αιθoυocbν και 6λων των δραoτηριοτητων.
'Ετoι ιυφελεiται ο θεoμ6q και κυρiωg ωφελοfνται
οι νfοι πoυ 6ρ1oνται σε επαφη με τιg τ6xvεg κι
την πολιτιoτικη δρdoη.

Eκδ6oειq που λ6βαμε
Στα πλαioια των αμοιβαiων ανταλλαγιΙlν εκδ6-

σεων, λdβαμε τιq παρακdτω περιoδικ69 εκδ6oειq
και ευχαρlστοfμε για την αποoτoξ τoυg:

-Το τεli1oq Aπριλiου-Ιoυνiου 2011 (6το9 KΔ',
τεri1οg 91) τηg Περιοδικηg θκδοoηg ιoτορικηg-
αρ1αιoλoγικηg και λαoγραφικηg ενημθρωσηζ και
καταγραφηg <ΑΡNAΙΑ> πoυ εκδiδει o ακοriρα-
στoζ ερευνητηζ τηζ εκεi τoπικηg ιoτoρiαq και πα-

ρdδooηg κ. Δημητριοq Ktiρoυ.
-To αντioτoι1o τεrixoq τηg iδιαq περι6δoυ (τεf-

γog 7|) τηg τριμηνιαiαg 6κδοoηζ τηζ Ιoτoρικηq
και Λαoγραφικηζ Eταιρεiαg Γιαwιτocbν <Φiλιπ-
πoζ))'

- To Φιλoλογικ6, ιoτορικ6 και λαoγραφικ6
περιoδικ6 oriγγραμμα (EΛΛHNΙKA> πoυ περι-
λαμβdνει δημooιεliματα τηζ Eταιρεiαq Mακεδo-
νικrbν Σπoυδcbν (τ6μο9 61oe, τεr51og \l20\|)
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oι πριilτεg ελ\νικ69 παροικiεg oτην Aiγυπτο
αναφ6ρoνται στα τ6λη τoυ 18ou - αρχεζτoυ 19ou

αι. oι μικρ69 o1ετικd εoτiεg τωv Eλληνων μετα-
ναoτιilν, 6oo πληθαιναν με την dφιξη ν6ων με-
λcilv, ενoωματιilνovταν oε εθνικοθρηoκευτικ69
oργανιiloειζ και εξελioooνταν σε Kοιν6τητεg.
Mε την dνoδo oτην εξoυoiα τoυ Mω1dμετ Αλη,
oτα μ6oα του 19ou αι. dρμoε κα1 η παρoικιακη
dνοδog τηg Aιγι1πτου. o ελληνιομ69 φτdνει τιq
200.Ο00, ενιb τo L927, μ6νo oτην Αλεξdνδρεια
καταγρdφoνται 37.000'Eλληνεg, χωρis να υπo-
λoγiζoνται αυτοi πoυ πρo6ρχoνταν απ6 την Kri-
προ κα1 τα Δωδεκdvησα.

Γqιiφει η Eυγεν(α Zdχιoυ

Η πολυπληθ6oτατη, γεμ6τη ζωντ6νια, ελλη-
νικη παροικiα, απoτελο6νταν απ6 31 κoιν6τητε9
oε π6λειq, κωμoπ6λει9 και 1ωριd τηg xcilραg του
Nεiλoυ. Διατηροrioε και συvτηροlioε 41 δημοτι
κd oxολεiα (15 oτην Aλεξdνδρεια, 5 oτo Kdιρo
και 22 oτα xωριd), 10 oxoλεiα μ6oη9 εκπαiδευ-
σηζ, 3 επαγγελματικθc o1oλ69, 3 νoooκoμεiα, 4
oρφανoτρoφεiα, 30 Ιεροrig ναofg, 30 εκπoλιτι-
oτικd ocυματεiα, 3 ημερηoιεg εφημερiδεg, εκτ6q
απ6 τα εβδoμαδιαiα 6ντυπα και περιoδικd και τιq
περiφημεq Φιλoλoγικ69 Eκδ6oειq oτηv Aλεξdν-
δρεια και τo Kdιρο.

oι'Ελληνεg πdρoικoι oτην Αiγυπτo πρo-fρ

te

fρ;11_l1_'11ρ ΖCιτciιrτ)lLιCιτι.'lι'(ιδεοqιllγ Kι,lοτr1 ;,-ιιι Γρη.,,c1οη Λa'τπcι'oτο Kiιιριl (πρι,iηl,Γιl.i'i'ιz6παι,τoπωλεio)



To δεfτερo xατd,oτημα τιυr, αδερφιi.lν Λαππα.
Διαxρfνoνται o Γει6ργη9 Λι1'ππαg, o Αριoτεfδηg Λιiππαg. o Kιi.loταg Kανδηλ(δηg xαι o Θιυμιiq Kανδηλfδηg

\'ταν απ6 δι6φoρα μ€ρη τoυ ελληνικori 1cΙlρου,
απo τη μιKρη τ6τε ελεriθερη Eλλdδα και απ6 τιq
αλδτρωτεq περιoχ6ζ. Aν εξαιρεθofν oι αδελφoi
Τooiτoα, o ΖιζΙνιαg, o Δ. Aναoτdoηg και dλλoι
((πρωτoκλαodτoι> φiλoι τoυ Mω1dμετ Αλη, φiλoι
που τoν βoηθηοαν στην πρoσπdθεια εKσυγχρονι-
σμoli τηζ Αιγriπτoυ και παρdλληλα βoηθηθηκαν
απ' αυτ6ν, oι μεταν6oτεζ πoυ κατ6φθαναν oτηv
Aiγυπτo δεν ηταν πλofoιoι. oι περιoo6τεροι ξε-
κiνηoαν προζ τo dγvωoτo με ελdμoτα 1ρηματα.
Aνdμεoα o' αυτotig και πoλλoi απ6 τη Ndουoα,
dλλοι για να αναπτfξουν εμπoρικ69 δραoτηρι6-
τητεζ και dλλoι απλcbg (για να βρoυv την τιi1η
τoυζ). Eγκαταoτdθηκαν εκεi, μ61θηoαv, πρ6-
κoψαν η απ€τυ1αν πaντoτε 6μω9 νooταλγoi τη-c

γεν6τειρα9, 6πoυ κd,πoτε θα επ6oτρεφαν, 6πω9 o
oδυoo6αg oτην Ιθdκη.

Eνιb τo μεγdλo μεταναστευτικ6 ρεfμα των
]ιJαoυoαiων για την Αμερικη παρoυoιdoτηκε
oτιg αρ169 του 20ou αιcΙlνα, πoλf πιο μπρooτd
απ6 το 1860 περiπoυ, αρκετoiNαoυoαioι εi1αv
11δη μεταναoτε6oει οτην Aiγυπτo, τo <Mιoiρι>
oπωq 6λεγαν. Γραπτd oυγκεκριμ6να oτoι1εiα
δεν υπdρ1ουν και oι πληρoφορiεζ πoυ 61ουμε
τρo6ρ1oνται απ6 διηγησειζ συγγενιbν τoυq, απ6

την oμιλiα του N. Φιλιππiδη που εi1ε γiνει oτον
<Παρναoo6> oτην Aθηvα το L879 και κυρiωg
απ6 τιg καταγεγραμμ6νεq μαρτυρiεq τoυ ξιλλ6α
Γκofτα, o oπoiοq τo 1913 γεwηθηκε oτο Kdιρo
6πoυ η oικoγ6νειd του εi1ε μεγdλεg επι1ειρηoειg
και σε ηλικiα 20 ετctlν ηρθε oτην Eλλdδα, για να
φoιτηoει oτη Noμικη Σ1oλη.

Πριbτog oταθμιiq των Nαoυoαiων μετανα_
o16i11l ηταν η Aλεξdνδρεια, 6πoυ oι'Eλληνεg π6-

ρoικo1 εi1αr, δημιoυργηoει μια μικρη, αλλd oικo-
νoμικα ιo1υρη κoιν6τητα με φημιoμ6να o1ολεiα,
ι,oooκoμεio και πoλυdριθμα oωματεiα. Φθdνo-
r,ταζ λoιπ6ν εκεi, 6βριoκαν φιλoξενiα απ6 την
ελληνικη παροικiα, αλλd και απ6 τo πρεoβυγεν6q
Πατριαρ1εio τηg Αλεξdνδρειαg, πoυ την εποxη
εκεiνη ηταν τo κ6ντρo τoυ Eλληνιoμoti, με μεγd-
λo κfρog και πλοfoια δρd,oη, oυγκεντριilνoνταζ
στoυζ κ6λπου9 του φωτισμ€νεg πρooωπικ6τητε9
τηg εκκληoiαg, των γραμμdτωv Kαι των τε1vιbν.

Απ6 τoν ιoτορικ6 N. Φιλιππiδη πληροφoρof-
μαστε 6τι μεταξ6 των oυνδρoμητιilν πoυ βoηθη-
σαν oικoνoμικd την 6κδοoη τηg oμιλiαq τoυ για
την καταστρoφη τηζ Ndoυoαq (δημooιεfτηκε τo
1881) αναφ6ρoνται και ((oι εν Aλεξανδρεiα Nα-
oυoαioι Mατθαioq Xριoτ6δoυλog (ο ζωγρdφoq),
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Δημητριog Κ. K6κκινog, Κων/νοq Δ. Λαμπiκηq,
Πfτροq Kοoβογιdwηg, Xριoτ6δoυλoq Koυλ-
τoιdκηq, Aδελφoi Mητoιdνη, Γεcbργιοq Γοriδαg,
Aφελφo'i Koντοti, Π6τρoq Πρ&τoινοq, Ιω&ν. Α.
Σαρηνoq (Σιαρ6νοq). Στην Aλεξdνδρεια εγκατα-
oτdθηκε τo 1863 και ο Aγγελdκηg Γκor5νταζ' γε-
νdρχηg τηg oικoγ6νειαζ των Γκoυνταiων, μαζi με
τoυζ γιουζ του Aναoτdσιo και Kωνoταντiνο. Eκεi
δημιor1ργηoαν το πριilτo τoυζ μαγαζi, 6πoυ εμπο-

ρεtiοvταν, μεταξf των dλλων, κραoιd', τυρι6 και
λoυκd,νικα απ6 τη γεν6τειρd, τουq. Στη oυν61εια
εξελi1θηκε oε επι1εiρηoη εμπορiαq απoικιακcbν,

με δfo καταoτηματα και απoθηκεq oτην Αλεξdν-
δρεια και στo Κdιρο, με την επωνυμiα <Yιoi A.
& K. Γκoriτα>.

To π6oo ελκυoτικη ηταν η Aiγυπτoq για την
ανdπτυξη εμπορικcllν δραoτη ριoτητων φαiνεται
και απ6 τo εξηq γεγoν6q: o Δημητριog Κ6κκιvοg
αποφοiτηοε τo |8]7-78 απ6 την Ιατρικη Σ1ολη
του Πανεπιοτημioυ ΑθηνιΙlν, αλλd, τo 1880 βρ6-
θηκε 6μπoρog απoικιακrilν oτην Aiγυπτo. Κατd

μiα εκδo1η, αφοti πηρε τo δiπλωμα τoυ γιατρori
oτην Αθηνα, ξεκiνηoε για τη }Jdουoα, μ6oιυ
...Αιγr1πτου. Eκεi oτην Aλεξdνδρεια, βλ6πoνταq
τουg'Eλληνεg εμπ6ρoυζ να <παiζουν με τιg λi-

ρεg> απoφdσισε να εγκαταλεiψει το βωμ6 τoυ Ιπ-

πoκρftτη και να πρooκυνηoει τoν κερδιbο Eρμη.
Γρηγορα μεγ6λωoε την επι1εiρηoη τoυ με απoι-
κιακd,, oτην oπoiα απαo1oληθηκαν και oι γιoι τoυ
Xρηoτog, Mιλτι&δηq, Tdoog και Kcboταg.

Aλλεq oικογ6νειεq επιτυμμ6νων ναουοαiων
πoυ αoxoληθηκαν με τo εμπ6ριο απoικιακcbν

ηταν τoυ Δημητρioυ Mπ6ιoυ με τουζ γιουζ του
Kων/νo, ΓεcΙlργιo και Γρηγ6ρη, τoυ Kων/νoυ
Mπαoδθκη, του Mητoιd,νη, πoυ παντρεliτηκε την
Ελιodβετ Αντ. Γκoriτα και του Aναoταoioυ Mι1.
Γεcυργιαδη.

Δεfτεροg οταθμ6q εγκατ6oταoη9 ηταν τo Kd-
ιρo, Αλ Kα1iρα (η ι,ικητρια), πρωτεriουoα τηq Αι-
γliπτου και κθι'τρo τoυ αραβικοδ ιoλαμιoμοδ. Και
εδcb η ελληr'ικη παρoικiα εi1ε μεγdλη ανdπτυξη

με αξι6λoγε; o1o)"ε-:. π αρ θ ει' αγcυγεio, ο ρφ ανoτρo-

φεio κτλ. Στηr'Aμπετειo Αoτικη Σ1oλη, γvωoτη
για τη\,πoιoτητα τη: παιδεiα.-: πoυ πρoσ6φερε και
γαl'oδ1η oε πo}'i.ε : γει'ι θ : ε7"i"ηr'cυι' μι εταr'αoτcilι'.
α.πo τo 18900-1900 δiδαΞε και διεπρεΨε ι!)-: δ1-
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ευθυντηg o δ&oκαλoq και διανooriμενog Σταfροq
Xων6g, o μετ6πειτα πvευματικ6ζ ηγ6τηζ του λαT-

κori κινηματog <Ποriπoυλo> oτηg Ndoυσαζ, στ1ζ

αpχεζτoυ 20o" αι. Στην iδια Αoτικη Σxoλη δiδαξε
κα1o ναoυσαiog δd,oκαλog Bαοiληq Mι1αηλiδηq,

γvωoτ6q ωq Bαoi\q Toιολd,κoq.

Tην δεκαετiα 1860-]0 εγκαταoτdθηκαν oτo
Kdιρο ο Tρriφων Mπdιτoηg με τoν ετερoθαλη
αδελφ6 του Κων/νo Mοfγγρη, και εμπoρεr5oνταv
κραoι& και λουκdνικα απ6 τη Ndoυoα. Mdλιoτα
o Κων/νοq απo τo Kdιρο πηγε oτο Σoυδd,ν, 6πoυ
6γιvε <βεζiρηg> (πρωθυπoυργ6g) oε μια φυλ]i,
και επ6oτρεΨε στη Ndoυoα τo 1904-05.

Στιq αρ16q τoυ 20o'αι. η εμπoρικη εταιρεiα των
Γκoυνταiων επεκτdθηκε απ6 την Αλεξ&νδρεια
και στo Κdιρo, ενcb αργ6τερα συνεταιρioτηκε με
τoν εξdδελφ6 τουq Κιiloτα X"Γιαwd'κη. Την iδια
περiοδo οι αδελφoi Λdππα (Γρηγ6ριoq, Αριoτεt-
δηg, Γεcbργιoζ και Kcboταg) εγκαταoτdθηκαν στo
Κdιρο 6πoυ αν6πτυξαν μεγdλη εμπορικη δραoτη-

ρι6τητα απ6 απoικιακ& και dλλα εiδη. Tην περio-
δo τoυ Α'Παγκοoμioυ πολ6μoυ, στην επι1εiρηoη

μπαiνoυν και oι αδελφοi Kανδηλiδη, Θωμd,q και
Κωνoταντiνoq. Η εταιρεiαΛdππα και Kανδηλiδη

Oιxoγdνεια Aναoταoiαg Σεφερτξrj ιαθημενη oτo x6ντρo
Αριoτεριi 6ρθια η ΣoφΓα, o{ξ. Περ. Λαναρd,, o Π6τρog
r1 Δημi]τριog Σεφερτξηg z'ciι δεξιιi η Ελ6νη ο{ξ. Γεωργ.
Πi.ιιτoιουzcι.



αναπτ1iσσεται απρ6σκoπτα με μεγαλα καταστη-

ματα στo Kdιρο και παρεμφερεig επι1ειρηoειg
μ61ρι το \957, oπ6τε παλιwooτotiν oι εναπομεi-
ναvτεζ διdδο1oι, για να ιδρriooυν oτην Αθηνα τη
yνωoτη εταιρεiα <Λαπαφdρμ) A.E.

Στo μεooπ6λεμο ευδoκιμεi η ποτoπoιiα τoυ
Kων/νoυ Σαμαρd, και τoυ ΖαφεiρηΛαναρd. Αντι-
κεiμεvo τηg επι1εiρησηζ τoυg εiναι η ειoαγωγη
κραoιιilν, παραoκευη λικ6ρ και dλλων ποτcbν και
η εμπoρiα τoυq. Mαζi τoυg εργd,ζονταl οι συγγε-
νεiq τουg Kων/νoq Στανioηg και Παναγηg Γιcilτηg.
Την iδια επoγfi oι γιoι τoυ Nικoλd,oυ Πε1λιβdνoυ
Mιλτιd,δη g, Γρηγ6ρη g και Γειbργιοg αo1oλoriνται

με το εμπ6ριo απoικιακcbν λειτoυργιbνταg μεγd-
λo παγτoπωλεio. oι αδελφoi X"Παρdο1η (Eπα-

μεινcΙlνδαg, oδυoo€αq και Γεcilργιοq) iδρυoαν
βιoτε1viα παραoκευηζ και εμπoρiαq τουρoιcbν,
τoματοπoλτof και αλιπd,oτων. Ανταγωνιoτηg με
τουg X"Παραo1αioυg, oτo iδιo εiδοq εμπoρtoυ,

ηταν o ναουoαiοq Γ. Toαρου1dq.

Στουg εμπoρικo6q oiκoυg των ναoυσαiων oτo
Kdιρο ηρθαν και εγκαταoτdθηκαν αρκετoi oυγ-

γενεiq η απλcilq γvωoτοi των παλιιbν μεταναoτιilν,
oι οπoiοι 6μω9 oιiντoμα γf ριoαν oτην πατρiδα: oι
αδελφoi Παπαφιλiππoυ Kιiloταg και Γιαwοlioη q,

o Γειilργιog (Tζωρτζiνog) M6oκοg, o Γρηγ6ρη9
Κολτoι6κηq, o Παρμενiων Mcbκιog, o KcΙloταq
Mαρκoβiτηg, o Δημητρηg Mπ6ρoοg, o Αντιilνηg
Τoiτoηq, o Περικληg Xριoτiδηg, o Bαoi\g Xρι
oτiδηq, ο Xριoτ6δoυλοg X"Δημοfλαg, o Γιdwηg
Boγιατξ1g κ.d.

Nαoυoαiοι οτο Δ6λτα τoυ Nεiλου

H εtiφορη περιoμ1 τηq Kdτω Αιγfπτoυ, oτo
Δ6λτα του Nεiλoυ και γriρω, πρooεiλκυoε πoλ-
λorig'Eλληνεq μεταvdoτεq. o πλo6τo9 απ6 τη
βαμβακoκαλλι6ργεια μαγvητιoε αρκετotig, oι
oποioι ξεκινrilνταq απ6 τo λιμ6νι τηg Aλεξdν-
δρειαg πρo1ωροriν πρoζ την Kdτω Αiγυπτo. Στιg
πλofoιεg αυτ€g περι"oγtc, εμφανioτηκαν νωρiq
Nαουoαioι μετανdoτεg, πoυ προ6δευoαν με την
εμπoρiα βαμβακιori και αποικιακcilν.

Στο Mιτ Γαμπρ ανoiγoυν, το 1885, κατd,oτημα
απoικιακrbν και εμπoρεlioται βαμβdκι τα αδ6λ-

φια Nικ6λαoζ και Δημητριog Bαλταδcbρου. oι
αδελφοi Γειbργιog και Χρηoτoq Δoιiδoυ ακoλoυ-

θor1ν τoυq Bαλ- s:]:ll
ταδωραioυg'
oτο Mιτ Γαμπρ

νικ6 διd,oτημα,l1;1,

και τα' αδfλ-

φια Δημητρηg
και Aναoτd-
σηζ Δoriδoυ. $l]l:'

Την iδια εποxη &l,,,,

εγκαθioτανται
oτo Mιτ Γαμπρ
o Γεcbργιog Σι
πητdνog και τα

Στo Ζαγαζiκ,
μεγd,λo εμπoρι-

ριo. ( Φωτ6 1885.)

κ6 κ6ντρo και πρωτειiουσα νoμof , ο Αλ6ξανδρo9
0ικον6μου διατηροlioε παντοπωλεio απ6 τo 1910

μdxρι τo 1920. Kοντd του πηγε και ο μικρ6τερog
αδελφ69 τηg γυναiκαζ τoυ Αγγελικcbq (το γ6νo9
K. Mofγγρη) Αγγελοg Moriγγρηg, o oποiοq πα-

ρακoλοfθηoε μαθηματα στo γαλλικ6 oxoλεio τηg

π6ληq. To 191Ο εγκαταoτdθηκε στη Mονoor5ρα o
Γειbργιog (Τζων) Περδικdρηg και αo1οξθηκε με
επιτυ1iα με τo εμπ6ριο βαμβακιoli.

Στην Ανω Αiγυπτo δεν εγκαταoτdθηκαν Nα-
oυoαioι. Στη μεγdλη π6λη Mπ6νι Σoυ6φ, o μ6-
νoζ ναoυσαiοq ηταν ο Γιωργdκηq Λdππαg, πoυ
λειτoriργηoε επι1εiρηoη απoιKιακιilν μ61ρι τoν
B' Παγκ6oμιo π6λεμο, διατηρcbνταg παρdλ\λα
και κατdoτημα στo Kd,ιρo. Πριν απ6 τo 191Ο, o
Kciloταg 0ικον6μoυ και o Αντcbνηg Mητoιαλαg,
αφof π6τυ1αν εμπoρικd oτην Aiγυπτo, πρoτiμη-
σαν να φ6γoυν για την Aμερικη.

Αυτoi εiναι oι Nαoυoαioι π&ρoικoι τηg Αιμi-
πτoυ, 6ooι τoυλd1ιoτoν θ1oυν καταγραφεi μ6γpι
oημερα. Αυτoi πoυ πριν πoλλd 1ρ6νια 6φυγαν για
την <Αραπι&> για να βρουν την τr51η τουq. Mε
κiνητρο τo oικoνoμικ6 oυμφ6ρoν, εγκαταoτdθη-

και αργoτερα 
'.

-. ..- Λ: __-..__-.. μ i'εγKαυισταvται t/ ' *

στo Ζαyαζiκ"' ''i:'
oπoυ πηγαv. ry
για μικρo 1ρο- d,
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καν στη φιλ6ξενη 1cbρα του Nεiλoυ, αγdπηoαν τη

v6α τουg πατρiδα, μ61θηoαν και πρ6κoψαν.'Ηταν
dτομα με ανηoυ1o πvεriμα και διoρατικ6 νου. oι
περιoο6τεροι ηταv μικρoαoτοi και δι6θεταν κd,-

πoια oικoνoμικη &νεoη απ6 τιq oικoγ6νει6q τουq,

6μωq καθιbg εixαν δημιoυργικ6 δαιμ6νιο, τ6λμη-

σαν να μεταναoτεtiσoυν στην Aiγυπτo και μd,λι-
στα την κατdλληλη περiοδo.'oταν δηλαδη o Mω-

γasi.ετ Aλη, o παλι6q θμποροq απ6 την Καβdλα
πoυ 6τρiφε φιλικd αιoθηματα για τoυg'Eλληνεg,

προoπαθor5σε να εκσυγ1ρoνioει τη xcbρα τoυ. Δεν

πηγαν oτην Αiγυπτo για να προoφ6ρoυν χειρoνα_
κτικη εργαοiα, αλλd με oτ61ο να αoxoληθoriν με
τo εμπ6ριo, να δημιoυργηoουν κεφdλαια και να
τα φ6ρουν οτην πατρiδα.

Krlρια δραοτηρι6τητd τoυg ηταν η εμπoρiα
των oικtακcbν ειδιbν και η πρoωθηoη πρoT6ντων

απ6 τη J.{doυoα: κραoi, λoυκd'νικα, καo6ρι Bερ_

μioυ, τουροιd, τoματoπολτ6q κ.α. Kαι πρ&γματι

με την εξυπνdδα κα1 την εργατικoτητα τουq, δι-

ατηρcbνταq 6ριoτε9 o16oει9 με τo ντ6πιo πληθυ-

oμ6, κατ6ρθωoαν να συγKεντρcboουν οτα x6ρια
τoυζ σημαντικ6 μ€ροg τoυ εσωτερικoδ και εξω-

τερικoti εμπoρioυ, δημιoυργcbνταq μεγ6λεζ και
επικερδεiq επιxειρηoειg. Χαρακτηριoτικo εiναι
τo γεγον69 6τι ενcb πηγαν ωq μεταναoτεq, εi1αν

υπηρετικ6 ντ6πιο πρooωπικο, o1ι μ6νo στιζ επι-

1ειρηoειq, αλλd και για τιζ oικιακ69 εργαoiεq των

οικoγενειcbν τoυζ.

Ξεκινcbνταq απ6 μικρoμπακdλικα, επεκτd-

θηκαν oτη δημιουργiα μεγdλων παντoπωλεiων

- απoθηκcbν απoικιακιilν πρo16ντων και αοxoλη-

θηκαν με τη μεσιτεiα και τo εμπ6ριo τoυ βαμ-

βακιori. Σriντομα πρo6δευoαν, πλoιiτιoαν και
ουoocbρευoαν κεφdλαια πoλλd απ6 τα οπoiα

διo16τευoαν στη N6oυoα για την αν6πτυξη τηg

βιομηxανiαq Kαι για τη γενικ6τερη πρ6οδ6 τηζ.

oι εμπειρiεζ Kαι η ]"/6ση πoυ απ6κτηoαν απ6

τιζ εμπoρικ6q τουq δραoτηρι6τητεq, ηταν καθo-

ριoτικ69 για τη βιoμη1ανικη ανd,πτυξη τηg Nd-
oυσαζ.

Παρ' 6λo που

βριoκ6ταν μα-
κριd απ6 τη γεν6-
τειρα π6λη τουq,

ενδιαφ6ρoνταν
dμεoα και ανα-

μειγνtiονταν oτιq

κομματικ6q δια-

μdχεζ.Aπ6 γρα-
πτtq μαρτυρiεq
καταφαtνεται
6τι oι Nαoυoαt-
oι τηζ Αιγr1πτου

εi1αν oυντηρητι-
κ6 πvεfμα, αφot)

υπoστη ριζαν
τoυζ ((oικοκυραi-

oυζ) δηλ. τoυξ
<τζo ρ μπατζ\-
δεq> oτον αγcbνα

τoυζ κατd, τoυ

<Πoriπoυλου>,
oε αντiθεoη με
τουζ Nαουoαi-
oυζ τηζ Αμερι

d
f,

Η oιi,.ο',εr'ειcι Kcιl'δηi"iδη oτo Καιρo μια Προlτο1ρor'ια
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Πoτoπoιiα τoυ Kωνoταντiνoυ Σαμαριi xαι τoυ
ιoυγιd,δoυ τoυ Zαφε(ρη Λαναριi

κηq πoυ συμπαρατd1θηκαν με τo <Πorjπoυλo>.

Πρωτooτdτησαν σε σωματεiα με εθνικoliζ σκo-
πofζ και συνθβαλαν ηθικd και υλικd στo μακε-
δoνικ6 ξcilνα. oριoμθνoι απ6 αυτorig και κυρiωg
τα παιδια τoυq oυν61ιoαν oτην Αiγυπτo τιζ οι-
κoγενειακ66 επι1ειρηoειg μ€1ρι τo 1950-60, αλλd
οι περιoo6τερoι επ6oτρεψαν oτη γεν6τειρα π6λη
τoυζ, τη Ndoυοα, 6πoυ oυν6χισαν τιq εμπoρικ6q
δραoτηρι6τητεq.

Bιβλιoγραφiα

Aμλλfαq Φ. Γκo6ταq: <Nαουoαioι μετανdoτεg
oτην Aiγυπτο) στoν τ6μο <Ndoυoα 19os-20"s αι.> fκδ.
Πoλιτιοτικηq Eταιρεiαq Ndουoαq Aναoτdoιοq Mι1α-

ηλ o λ6γιo9, Ndoυoα 1999.

τoυ ιδioυ: <H lι{doυoα τoν 19" αι> Θεo/νiκη 1999.

Πoiηoη Γρηγoρη Σακαλξ

Ζωη
Θρυμματιoμ6νog,
κoλυμπαω oτη νικοτ[νη Kαι τo πιοτδ,

oι δρ6μoι oτενεδουν και ydνονται,
τα πρδoωπα yiνoνται φριχτd',
oταν τα βραδια περπατδ oτην ακρη τηg

λεωφ6ρoυ
και τα' αυτoκiνητα περνoδν
oδρριζα δ[πλα μου
τρoμαζω και ξυπνd"αl,

Ψαχνω την παραλιακη

μα η π6λη δεν [yει λιμανι,
oε ξεκoιλιαoμ6νεq βιβλιoθηκεq
καταφεδycο,

βyαζ' 6πωq 6πω9 τιq μ6ρεq,
οι ν6οι yδροl μου εραlτεδονται,
εμ6να τα yiνια μoυ μεyd"λcιoαν
και αoπριoαν

μα Kαι yω μπoρcb ν'αyαπcil,
bνα yαμδyελo,
6να απλωμ6νo ytρι,
την α"ληθινη ζωη,
oyι τη oυorcευαoμtνη
σε μια προθηκη,
δ6λεαρ yια λιμαoμ6νουq.

'Oταν βρ€1ει
'oταν yραφcο oτo τραπ6ζι μaυ
κι ακοι3οl να μoυ τραyουδαει η βρoxi
μεζ τα θoλα τoπiα
Kαι τιζ ομiyλεg τoυ μυαλoδ μoυ
ξεπρoβαλλειg αρyd' αρyα
σαν φωτεινδq ηλιoE
και φ{ρνειq τη ζωi
καιζ τη θλiψη μoυ
κι εycb αναρωτι6μαι
αν ε{ναι αληθεια η 6νειρο
τιq rbρεq που π6φτει πoταμι η βροxi
κι εiναι μiρα, νδyτα, δεν ξ{ρcο.
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H YΔPoKI NHΣH
ΣTHN KENTPIKH MAKEΔON lA

H υδρoκiνηoη ακολοriθηoε απ6 πoλri κoντd
την μηχανoποiηoη των μθoων παραγωγηg και
απoτ6λεoε τον καθοριoτικ6 παρdγoντα εκβιομη-
xdνιoηg μιαg περιoxη c,, παpiyoνταζ, ωζ η μoνα-
δικη πηγη εν6ργειαq για €να μεγdλo 1ρoνικ6 δι
doτημα, τη δυνατ6τητα εγκατd,στασηg μεγ&λων

Toυ AΘαγιiαιoυ Χατξηγιfγα
Mη1αvoλ6γoυ μηχαγιχoιi

μονd,δων κoντd, oε υδατoπτrΙloειg.

Στη Mακεδoνiα, 6που βρioκεται συγκεντρω-

μ6νo τo μεγαλιiτερο τμημα του υδρενεργειακori
πλo6τoυ τηg xcbραg, απ6 τα τ6\ του 19ou αιcilνα
πoλλd εργooτdoια εγκαταoτdθηκαν oτo βdθοg
των υδατοπτιiloεων, οε απ6κρημνεq 1αρ&δρεg, με

6λε9 τιg δυoκoλiεq πoυ εi1ε oαν
- oυν6πεια αυτη η επιλογη, γιατi

η τουρκικη κυβ6ρνηoη δεν επd-

τρεπε την παραγωγη και μετα-
φoρd ηλεκτρικo6 ρεriματοg μα-
κριd απ6 τoυζ καταρρd,κτεg!

Παρ' 6λη την κακoδαιμο-
νiα τηq τoυρκoκρατiαq, 6πωq
αναφ6ρει o Δημ. Χατζ6πoυλοq,
(...εtζ την Mακεδoν[αν ε[1εν

δημουρyηθεl μ[α μικρα, αλλ'
ανθηρη βιοριηxανικη πρooπα-
θεια, τηg οποlαg ιδρυτα[ ηoαν
επιyειρηματfαt εκ τηζ ευαν-
δρoυ π6λεω9 Nαoδoηg, με τoν
αμιyi ελληνικδν πληθυoμ6ν
τηq. Πρcilτoι αυτο{ toyον την
6μπνευoιν να χρησιμoπoιηoω-
σι ωζ κινητηριoν δδναμιν τουE

περιφημoυg καταρρ(ικταζ των
υδατoπτcboεων τoυ Βερμ[ου... >.

oπωg περιγρdφει oε oxετικη

μελ6τη τoυ o Κων/νοq Γαλd-
τηg τo \932 <...οι κατοικoι τηg
NαoυoαE αποτελοδν {ocοg τoν
oυμπαy6oτερον βιopιηyανικ6ν
πληθυoμ6ν τηq Ελλαδog. Αυτol
εδημιoδρyησαν και ταg βιομη-
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χαν[αζ τηg Εδtooηζ Kαι Bερo[αg, αfτινεq βαoiζo-
νται επ[ των υδραυλικcbν δυναμεων τoυ Β6δα και
τoυ Tριπoταμoυ''')). '

'Hδη απ6 τo 1875, σε περioδo τoυρκoκρατi-
αζ, 6χoυμε την iδρυση τoυ μεγαλoυ κλωoτηρioυ

βdμβακoq Λ6γγoυ-K6ρτση και Toυρπd,λη oτη
Ndoυοα και ακoλoυΘεi μια εντυπωσιακη βιoμη-
χανικη αν&πτυξη με την iδρυoη πoλλc(lν dλλων

βαμβακoκλωστηρiων, εριoυργεiων και σχoινo-
πoιεiων στην ευρliτερη περιo1η Nd,ουoαζ, B6-

ρoιαζ και'Eδεσσαζ, με αντiστoιχη εκμετdλλευoη
των πoταμcbν Αρ&πιτσαζ, Tριπoτd,μoυ και B6δα
(Eδεooαioυ). 'Eτoι φτανoυμε τo |9\2 να 6χoυ-

με, μαζi με την Θεooαλoνiκη, 6πoυ ιδρr1ονται 33

εργoστασια (νη ματoυργεiα, μη1ανουργεiα, αλευ-

ρ6μυλοι, ζυΘoπoιεiα, κεραμoπoιεiα, σαπωνoπoι-
εiα κλπ) συνoλικd 58 εργooτdσια στη Mακεδo-
νiα πoυ λειτoυργοr5ν με θερμικη και υδραυλικη
διiναμη ισχυot 5.0ΟΟ iππων.

Mετd την απελευθ6ρωoη, στιζ 29 Ιανoυαρioυ
1914, oυοτηνεται α1τo 27 βιoμηxανoυζ των σπoυ-
δαι6τερων κλdδων ο <Σ6νδεoμoζ B1oμηχανων
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Διιiγραμμα xατανoμr]g τωγ υδd,τωγ τηζ ΑQd,πιτσαζ σζτιζ βιoμη1ανιxtig χαι βιoτεχγιχ(.g εyν'αταoτ6'oειg τηg π6ληg

Mακεδονiαζ) με σκoπ6 την επiλJυση πρoβλημd-
των πoυ πρoΚ5πτoυν απ6 τιg ν6εζ συνθηκεζ τηζ
αγoρdζ, νoμoΘεσiαζ και φoρoλoγiαζ μετ6 την
6νωoη με την υπ6λoιπη Eλλdδα. o πρ6εδρoq του
Συνδfoμoυ τo 1'922, o Hρακληg Xατξηδημofλαq,
εισηγεiται στην Kυβ6ρνηση την oρθoλoγιΦ, συ-

νoλικη εκμετdλλευση των υδατοπτcboεων τoυ
Bερμioυ για την παραγωγη ηλεκτρικοli ρε6ματοζ
που θα χρησιμoπoιηΘεi για τον φωτ1σμ6 των π6-
λεων και την κiνηση των βιoμηχανιιilν, αντi για
τoυζ μικρoriq υδροoτρ6βιλου9 που χρησιμoπoι-
orioε κdθε 6να εργooτdoιo. Η ε1σηγηση ττεp\εiχε

την απo\yη των βιoμηχdνων για την διαφriλαξη
των κεκτημ6νων δικαιωματων τoυζ στoυg ιδι6-
κτητoυζ (?) καταρρd,κτεg με δiκαιη αντιπαρoχη

ρε1jματoζ.
Tην iδια χρονια (1'922) επιτρoπη απ6 μηχανι-

κofζ και ανCbτερoυζ υπαλληλουζ τoυ Yπoυργεioυ
Eθνικηg oικoνομiαg επισκ6πτεται την περιoχη
και υπoβαλλει o1ετικη γενικη μελθτη για τη στα-
διακη υδρoηλεκτρικη εκμετdλλευoη των υδατo-
πτcΙ)σεων. Παρdλληλα συστηνεται στo Yπoυρ-
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γεio Γεωργiαg ειδικη Tεpικη Yπηρεoiα υπ6 τη
διεtθυνoη του αξι6λoγoυ υδραυλικοf μη1ανικor5
Αρη Toαλiκη, πoυ καταρτiζει' πρ6γραμμα εκμε-
τdλλευoηq και γενικη μελ6τη για την αξιοπoiηoη
των υδdτων τoυ πoταμοf Αλιdκμoνα, καθcbq και
νoμoθετικη διατ6πωoη τηg υδdτινηg πoλιτικηg με
το N.Δ. τη920-Ι-Ι923 <<Πεpi ρε6ντων υδftτων>.

o Σriνδεoμοq Bιoμη1&νων Mακεδoνiαq, f1ο-
νταζ κατανoηoει τη oημαoiα τηζ αξιοπoiηoηg
τoυ <λευκof dνθρακα>, καταρτiζει τo 7925, oε
ουνεργαoiα με την Eθνικη Tραπεξα, τον <<oμι-

λον Eκμεταλλεriοεωq YδραυλικcElν Δυνd,μεων

Mακεδονiαζ) και 'sτa απ6 την Kυβ6ρνηση να
επιτpαπεi oτoν oμιλο να πρoβεi oε ειδικη μελ6-
τη για τιq υδατoπτωoειq τoυ B6δα, πρdγμα που

γiνεται τo 1927 απ6 τη Σουηδικη εταιρεiα Elec-
tro-Ιnvest Α.B.

Mε βdoη τη μελ6τη αυτη ιδρfεται τo <Eλλη-
νικ6ν Yδρoηλεκτρικ6ν και Xημικ6ν Συνδικ6τoν>

με συμμετoxη τηq Eθνικηq Tρ6πεζα9 τηq Eλλd-
δoq, τηq Ηellenic and General Trust του Λoνδi-
νoυ και τηq Elecrto-Ιnvest τηg Σoυηδiαg. To Συν-
δικdτo υπoβdλλει oτην Κυβ6ρνηση τo \929 αi-
τηoη ανdληψηg οριoτικηg μελ6τηq εκτ6λεoηq και

xρηματoδ6τησηζ των υδατoπτcboεων του i\ρα,
με κεφd,λαια του Σoυηδικο6 oμiλου και εγγriηoη
τηg Eθνικηg Tρ6πεζα9 τηg Eλλdδαg. To 1 930 υπo-

γρdφεται η o1ετικη o6μβαoη, τον Md,ρτιο Ψηφi-

ζεται oτη Boυλη και παραμι1νει η επικr5ρωoη τηq

απ6 τη Γερoυοiα. Δυoτυ1ιilg 6μωζ, η παγκ6oμια
oικονoμικη κρioη οδηγηoε oτη ματαiωση τηζ
oριoτικηq κ6ρωoη9 τηg ο6μβαoηζ για την κατα-
oκευη w6g oημαντικor5 fργου πoυ θα 0λλαζε την
πορεiα εξ6λιξη9 τηg περιoμ1q. M6νο μετα απ6 22

xρ6νια, τo 7952, γiνεται ν6α μελθτη τηg υδατ6-
πτωσηζ τoυ i\ρα και τo 1954 η ΔEH θ6τει oε
λειτουργiα τo πριbτo υδροηλεκτρικ6 εργooτdotο

με ιoβ 50.000 KW. Αντioτoιχα η ΔEH παρ6λαβε
τιg υδρoηλεκτρικ69 πτιiloειg τηq π6\g τηg 1ι{dου-

σαζ, τιζ oπoiεg εξαγ6ραoε απ6 τουq αναδ61ου9.

Eνδιαφ6ρoν παρoυσιdζει τo καθεoτcilg εκμε-
τdλλευoηq των υδραυλικιilν δυνdμεων πoυ io1υε

μ61ρι τo \923, oπoυ λiγο η πoλri εφαρμοζ6ταν
oι διατdξειq του βυζαντινo-ρωμαTκοι1 δικαioυ και
τα τoπικd 6θιμα.'Eτoι λoιπ6ν, otiμφωνα με τoν
B. oικoνoμiδη oτα <Στoι1εiα αoτικoti δικαioυ>,
1931, αρθρ.119, υπooημ. 18 παρ. ε' ι<...επ[ τcυν
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μη πλo[μων ποταμcbν' επ[ των yεtμαρρων Kαι τCDν

ρυακαlν, ωζ μη δημoo[ων, oυδtν δικαfcομα ιδιω-
τικηg φδoεωg 6yει το δημδoιoν. M6νον τo Κρατοq
εξαoκε[ επ' αυταlν τo τηζ εποπτεfαg κυριαρyικδν
δικα[ωμα.'' Tα δδατα λoιπδν ταδτα ειofν αδboπo-

τα μεν κoινηq yρηoεοlg, δεκτικα 6μωq ιδιoκτηo[-
αζ...))

H εκμετ&λλευoη των υδdτων γ1α κινητηρια
δfναμη γιν6ταν απ6 τιg βιoμη1ανiεq με β6oη νo-

μικd δικαιcilματα (κυρι6τητα9, δουλεtαg κλπ) που
απoκτοfoαν εθιμικd 6oτερα απ6 μακρo1ρ6νια
χρηση.Tα κεκτημ6να δικαιιbματα, αν και dγρα-

φα oυνηθωq,61ουν παρ' 6λα αυτd ιoβ τoπικηg
vομοθεoiαζ. Mε αυτ6 τo πρoνoμιακ6 καθεoτcilg

6μωq δεoμεfονταν απ6 τιg βιομη1ανiεq πoλλ6q
υδατοπτcboειg, ειδικd oτη Mακεδονiα, για την
παραγωγη μικρηζ μ6νo εν6ργε1αζ, για δικη τoυq

χρηση. Mε τη νfα νoμοθεoiα του 1923 (N.Δ.
τηg \7-7-1923) αναγvωρiζεται ωζ <<αυτoτελ6q

εμπρdγματoν δικαiωμα)) τoυ Δημooioυ η εκμε-
τdλλευoη των ρε6ντων υδdτων με oκoπ6 την
παραγωγη ηλεκτρικori ρεtiματοg, χωρig να θiγo-
νται 6μωq τα δικαιιbματα των βιoμη1ανιcilν για
παραγωγη εν6ργεια9 για δικιd τoυg 1ρηoη, 6ταν
δεν πρ6κειται να παρdγεται ηλεκτρικη εν6ργεια!
Στην oυoiα δηλαδη δεν αλλdζει σημαντικd το γε-
γον6q τηq δ6oμευσηζ των υδατοπτcboεων με με1-
ωμ6νo βαθμ6 απ6δoοηq απ6 διdφoρεq μικρ69 η

μεγdλεq βιομηxανικ6g μoνdδεq.
Mια oμματικη κατανoμη τηζ χρησηζ των

υδdτων oτην π6λη τηq Nd,oυoαζ μαg δiνει το δι-
dγραμμα εκεiνηg τηg επο1ηg που δημοοιε6oυμε,
6πoυ η ποo6τητα τoυ νερο6 μετρι6ται oε <μdτια>
(6να <μ&τι) αντιστoιχεi oτην κiνηoη μιαq μυλ6-
πετραζ με πτciloη περiπoυ 5 μ., δηλαδη παρoxη
130 λiτρα/δευτερ6λεπτo). Αντioτoιχα στιζ τoπt-
κ6q oυμφωνiεg τηg B6ροια9 oι παροfg ορiζονται

με βdoη τη μoνdδα <<τod,πα)>, πoυ δηλcilνει την
παρο1η ανοiγματοq με το6πα oε 1ωμd,τινο φρ&γ-

μα και ιoοδυναμεi με 60 λiτρα /δευτερ6λεπτo.

H φθiνoυoα πoρεiα τηg βιoμη1ανικηg ανdπτυ-

ξηq 'ηg 
K. Mακεδονiαq εiναι γvωoτη oε 6λoυq

μαg.'Ηδη πpιν απ6 τoν B' Παγκ6oμιo Π6λεμo με-
ταφ6ρεται απ6 τη Ndoυoα oτην Αθηνα η μεγ&λη
εριoυργiα των Aφων Λαναρd και τo iδιo κdνουν
πoλλ69 dλλεq βιoμηxανiεq. Αυτ6 πoυ προκαλεi
κατdπληξη εiναι π6oo νωρiτερα εi1αν εντoπιoτεi



τα αiτια τηζ παραKμηg και εi1αν γiνει πρoτd,oειg

για την αντιμετcbπιση τηg.oπωg αναφ6ρει oε δη-

μooiευoη τoυ στoν 0ικονoμικ6 Tl5πo τo 194Ο o

Δημ. Xατζ6πουλog, τα βαoικd αiτια εiναι:

Α. Tα δυoβdοτα1τα Kαι αναχρoνιoτικ6 διαπf-
λια τ6λη πoυ ανεβd,ζουν τo κ6oτoζ των επαρχια-
κιilv πρoΤ6ντων στην πρωτεfoυoα.

B. Tα μεγ6λα 6ξoδα μεταφoρ6q απ6 την επαρ-
yiα πpog τo κ6ντρο.

Γ. Τα πλεoνεκτηματα τηζ πρωτεtioυoαζ σε

φτην69 πριbτεg riλεq, βοηθητικd υλικ& και ανταλ-
λακτικd μη1ανημd,των.

Δ. To μικρ6τερo κ6oτοq τηq ηλεκτρικηq εν6ρ-

γειαζ και γενικd τηg κινητηριαg διiναμηg (π1για
την τιμη τoυ ρεriματοg 1:3).

E. Η ευνοTκ6τερη πιoτωτικη πoλιτικη των τρα-
πεζcbν.

Στ. H oυγκ6ντρωoη του 1/7 του πληθυoμοδ
στην περιoxη τηg πρωτευοtioηζ, βε απoτ6λεoμα
και μεγαλriτερo καταναλωτικ6 κοιν6, αλλd και

ευκολ6τερη εξεriρεoη φθην6τερου εργατικοf δυ-

ναμικοli.

Ζ.H ευyt''ρεια τηζ επi}ωoηg 6λων των hτημd-
των πoυ ανακtiπτoυν κdθε φoρα, οικoνoμικrbν,

φoρoλογικcilν, αγoρανoμικc[lν, διοικητικωv με
6να απλ6 τηλεφcbνημα η μια πρooωπικη επioκε-

Ψη στην αρμ6δια υπηρεoiα, '6ταν για την iδια
υπ6θεoη οι 6τυ1oι επαρ1ιιbτεq εiναι υπo1ρεω-

μ€νoι να κατι1ρ1oνται στην Aθηνα οπαταλcilνταg

xρ6νo και xρημα για αoημαντoυg πoλλ6ζ φoρ6g
λ6γου9!

Αυθ6ρμητα 6ρ1εται στο νoυ μαζ η oκ6ψη 6τι
δεν 61oυν αλλdξει πohi μερικ69 oυνθηκεg μετ&
απ6 τ6oo 1ρ6νια!

oμωζ αq oταθor1με λiγo oτον παρdγoντα τηζ

φτηνηζ εν6ργεια9 απ6 τιg υδατoπτcΙloειζ κα1 αζ ρi-
ξoυμε μια ματιd oτα oτοι1εiα πoυ δiνoυν oι μελ€-
τεζ τηζ επoμg εκεiνηq.'oπωq αναφ6ρει oε δημο-
oiευoη τoυ στα Tεxvικd Xρoνικα (τεf1og 23-24
τoυ 1932) o Κων/νοg Γαλdτηq, η ετηoια διαθ6oι-

To o1oινoπoιε io τη g'Eδεoοαg "Καναβoυρ^1 
ε ioγ A.E'. "
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μη εν6ργεια απ6 την εκμετd,λλευση των πτωσεων

ανθρ1εται για την'Eδεooα oτιq δriο θfοειg του

i\ρα και τoυ Eδεooαiου οε 9Ο'000'00Ο ΧBΩ, για
την Aρ6πιτσα τηζ N6ουoαq oε 45'000'0Ο0 XBΩ
και για τον Τριπ6ταμo τηt B6ρoιαq oε 51 '000'ΟΟΟ

XBΩ, ενcb οτην iδια τ&ξη μεγ6θoυq κινοr5νται οι

εκτιμηoειq του Γραφεiου Mελετcbν Yδραυλικων
'Eργων τoυ Yπουργεiου Συγκοινωνιων και διd,-

φoρεζ μελfτεg ηλεκτρoλ6γων μηχανικrilν κατ6

τη δεκαετiα του 1940 (Γ. Πεζ6πoυλο9, M' Πε-

oκινiδηq, Θ. Pαυτ6πoυλog και Π' Koυβ6ληq)' Η

εν6ργεια αυτη υπερκαλfπτει τιg τοπικ6q ανdγκεg'

αλλ6 ακ6μα και τη ζτ1τηoη πρoζ τη Θεooαλoγi-

κη.

H YΔPOKΙNHΣΗ ΣTo ΣXoΙNoΠoΙEΙo
TΙΙΣ EΔEΣΣAΣ (KANNABOYPΓEΙO Α'E'>

M6oα oτo γενικ6 πλαioιο που διαγρ6φτηκε

παραπ6νω o1ετικd με την υδρoκiνηoη ωg ζωτικ6
παραγοντα για τη βιoμη1ανικη ανdπτυξη oτην

περιομ1, αq δo6με απ6 κoντd,, πιo συγκεKριμθνα

oτο παρdδεlγμα εν6q εργooταoioυ καταoκευη-c

νε odρκα και ooτd η εκμετdλλευση μ1αζ υδατ6-

πτωσηg για παραγωγη εν6ργειαq για κiνηoη'

'oπωq αναφ6ρθηκε και oε dλλo oημεto, η

ι1παρξη oημαντικηq πτcbοηq αποτ6λεoε καθoρι-

oτικ6 κριτηριο για τo oημεiο 6που κτtoθηκε τo

εργooτd,oιο, αψηφcbντα-c dλλεg δυoκολiεg, που

oτιq μθρεq μαq oiγουρα θα εi1αν d'λλη βαριiτητα,
6πωq η πρ6oβαοη και η διακiνηση των πρcbτων

υλιbν (και των πρo16ντων) oε 6δαφoq με τ6oo με-

γ6λεq κλioειg.'Eτoι λoιπ6ν βλθπoυμε τo κτiριο

παραγωγηq oε 6να πλdτωμα oε βdθoq 80 περiπου

μ6τρων, εξαoφ αλiζoνταζ μια πoλf ικανoποιητικη

πτωoη. Tο επ6μενo βημα εiναι η διευθ6τηση τηζ

πορεiαq του νεροδ, που αρ1iζει oτo ψηλ6τερo
οημεiο τoυ oικoπ6δoυ και απoτελεi απ6 μ6νo τoυ

θνα oημαντικ6 τεxvικ6 6ργο, με κανdλια παρd-

καμψη'ζ τηq φυoικηζ ροηζ, oriρτεq για τη ρriθμιοη
τηq ποo6τηταζ και τηq κατεriθυνσηζ τoυ νερori

και oxdρεg κατακρ6τησηζ των διαφ6ρων αντικει_

μ6νων πoυ παρασ6ρνει το νερ6, 6πωq κλαδι6, π6-

τρεζ' κoμμdτια υφ6oματoq, σκoυπiδια κλπ, πoυ

θα μποροfσαν να προκαλ6οουν βλ&βη στα πτε-

ρtiγια τηζ τoυρμπiναq. To νερ6 oυγκεντρcilνεται

σε μια μlKρη δεξαμενη, 6πω9 ακριβcbg η oτ6ρνα

oτου-q νερ6μυλoυq και απ6 εκεi, με of ρτη, οδηγεi-

ται σε 6ναν μεταλλικ6 αγωγ6 απ6 6λαoμα πd1oυq

5 1λoτ. πoυ 61ει διd.μετρο 60 εκ' και τρoφοδoτεi

την τoυρμπiνα oε απ6oταoη 120 μ' o αγωγ6qγια

, ,o noρoυoιαζει τιq λιγ6τερεq απcbλειεq ακoλου-

' θ.i κατα τo δυνατ6ν ευθfγραμμη πoρεiα και 61ει

οταθερη κλioη, πoυ τoν αναγκdζει dλλoτε να εi-

ναι υπ6γειo9 και αλλοτε να oτηρiζεταl σε π6τρινα

υποοτυλcbματα, r5ψoυg μ61ρι 10 μ' Στo oταθμ6

διευθ6τηοηg τoυ νερori βρioκεται κτιoμθνo θνα

. φυλd,κιο για τoν υπεfθυνo πoυ κανει τιq ρυθμi-' oειζ παρo1ηq or5μφωνα με τιζ ανdγκεq τoυ εργο-

oταoioυ, foτερα απ6 oυνεw6ηoη με ημτικd oη-

ματα κωδικoπoιημ6να (1 oφriριγμα : πιo πoΧυ,2

. oφυρiγματα: πιο λiγo κλπ).ξ' o χcbρoq 6πoυ βρioKεται εγκατεστημενη η

τουρμπiνα, η καρδιd τoυ εργoστασioυ, εiναι δι-

αμoρφωμ6νο9 αν&λογα με τη μεγdλη οημαoiα

που 61ει: H δι&ταξη τoυ υδρoοτρoβiλου εiναι

μελετημ6νη με λεπτομ6ρεια και βαoiζεται oε

ox6δια τoυ κατασκευαοτη, ενιil υπ6ρxει εγκατα-

σταση γερανογ6φυραζ για την επισκευη και τη

oυr'τηρηoη. Στoι' τoi1o υπdρ1ει ξfλινo ταμπλ6
;r. εr'το ιzci ci.'Ξοr'cι του ε Q^i'oστtισtoυ
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O xεντριxιig πQoσαγωγ6ζ σωλfναζ πoυ oδηγεr τo γεQ6 στην τoυQμπaγα

με τα απαραiτητα εργαλεiα και 6λα τα ελεriθερα
τμηματα πoυ περιστρ€φoνται μεταδiδoνταζ την
κiνηoη πρoστατεfονται με μεταλλικd κdγκελα

για απoφυγη ατυxημdτων. H υπd,ρχoυσα τoυρ-

μπiνα εiναι τtiπου Francis, καταoκευηg 1939, του

ο1κουVEVEY και ιoβog 400 iππων και αντικα-
τ€οτηoε τιg2 αρyικ6g τoυρμπiνεζ του \9\2,η ψiα
τtiπου Franοis τoυ iδιου κατασκευαoτη, ιoβοg
|90 iππων - 830 oτρlΧεπτ. και η dλλη τriπoυ Ρe1-

tοn, 180 iπποlν - 200 oτρlΧεπτ. αντioτoι1α. oι
δrio πρoγεν6oτερεq τoυρμπiνεq βρioκοr,ται πε-

ταγμfνεq oε υπαiθριo χ6ρo.
o oημεριν6q υδρooτρ6βιλoq εiναι πoλδ καλ6

oυντηρημ6νoξ και ηταν oε λειτoυργiα μ61ρι τo

1968.'Eδινε κivηoη με φαρδri ιμ&ντα oε μεγd-
λεq τρo1αλiεq πλdτoυg 60 εκ. και διαμ6τρoυ 2'40

μ' πoυ κινofoαν με τη oειρd τoυq κατd μηKoζ
του εργoσταoioυ 6λεq τιq μηxαν6g παραγωγηg.
o τρ6πo9 αυτ69 μετdδooηq τηg κiνηoηq (τραν-
oμιoι6ν) καθ6ριζε τη διdταξη των μη1ανcilν μ6oα
oτo 1cbρo παραγωγηg και δεν επiτpεπε μεγdλη

ευελιξiα, καθιbq κd,θε μη1ανη 6παιρνε κiνηoη με
ιμdντα απ6 τoν κεντρικ6 dξoνα που δι6τρε1ε 6λο
το μηκog τoυ κτιρioυ.

Εκτ69 απ6 την κiνηoη των μηχανcbν o υδρo-
oτρ6βιλο9 ηταν oυνδεδεμ6νo9 με ηλεκτρογεν-
νητρια και φρ6ντιζε για την ηλεκτρoδ6τηoη,
κυρiωg τoν ηλεκτρoφωτιoμ6 τoυ εργoσταoioυ.
Τη διανομη του ρεriματοq αναλdμβανε 6να9 μαρ-
μdρινoq ηλεκτρoλoγικ6q πiνακαζ με αoφdλειεq,
διακ6πτεq και τα o1ετικd ενδεικτικd 6ργανα.

Η τoυρμπiνα δ61oνταν διαφoρετικ6 φoρτiο,
ανd,λογα με τoν αριθμ6 των μηχανιbν πoυ ηταν
oε λειτoυργiα oτην παραγωγη και αυτ6 εixε ωg

απoτ6λεoμα την αυξομεiωoη των oτρoφιilν τηg,

επoμ6νω9 και την αυξομεiωoη των oτροφcbν των
υπ6λoιπων μη1ανcbν παραγωγηq. To ανεπιθriμη-
το αυτ6 απoτ6λεoμα αντιμετωπιζ6ταν απ6 fναν
oγκιbδη μη1ανιoμ6 για την αυτ6ματη ρfθμιoη
των στρoφcbν, που φρ6vτιζε να διατηρεi μια πρo-
καθοριoμ6νη ταβτητα περιoτρoφηξ τηζ τoυρ-
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μπiναζ. Η εντυπωoιακη ιoxυq τηg τoυρμπiναq
(400 HP) απαιτo6oε βελτιωμ6νο orioτημα λiπαν-
σηζ και ψfξηg των εδρdνων τoυ dξονd τηζ πoυ

γδριζε o1εδ6ν 6λo τo 24οlpo'

Mια μικρ6τερη τoυρμπiνα τfπoυ Pelton, ιoμi-

otiρτη. Στoν τοi1o βρioκε-
ται ακ6μη o ηλεκτρoλoγι-
κ69 πiνακαq διανoμηg τoυ

ρεr1ματog.

Αξιooημεiωτο εiναι τo

γεγoν6q 6τι λiγο πριν το
οριoτικ6 oταμdτημα τηζ
λειτoυργiαζ του εργoστα-
οioυ εγκαταoτdθηκαν ιo1υ-

ρ6τατoι ηλεκτρoκινητηρεζ
με oκοπ6 τηγ αντικατ0oτα-
ση τcDν υδρooτρoβiλων,
κατd μiα εκδο1η με την
πiεoη τηq ΔEΗ, ωg μoναδι-
κοf δικαιof1ου παραγωγηζ
ηλεκτρικori ρεtilματοq, πoυ
6βαζε φραγμοrig oτη 1ρηoη
των υδατoπτcboεων απ6 με-
μoνωμ€νεg βιoμη1ανiεg'

Η ΣHMEPΙλΙH K/JAΣTΑΣH
Το νoμικ6 καθεoτιilq 61ει αλλdξει o1ετικd πρ6-

σφατα (1'J6μoq 1559/85) και τcbρα πια επιτρΕπεται

η παραγωγη ηλεκτρικοri ρεriματoq απ6 ιδιιbτεg και
oργαι'ιoμoδg Τoπικηg Aυτoδιoiκηoηg, τ6oο γιαπτ. ε1ναι ε Kατεστn uενοg 28 iππων \70

6ξω απ6 τoν 1cbρo
του μηχανoυργεi-
oυ και φρoντiζει
γ1α την κiνηoη
τωv εργαλειoμη-

1ανιilν καθιbq και
για 6να τμημα
τoυ ηλεκτροφω-
τιoμοf με μια
μικρη γεwητρια
ρεδματog. 'Exου-

μιε αι,τioτοιχα κι
εδc;.l προoαγωγη
τoυ r'εροil με μι-
κρoτερo αγcυγ6
διαuετρoυ 25
εκ'. a'ιδ Π μlυθ-
ιιι6η τ(l)\' σΤμ'la-
ι_]1,',i' -,.iι,εται 

!1ε
.-.,t ,,

-,.,_/_!J. ]ι ']:

;1Liιr1'l-]: ι_ιiΤιi :ι1
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iδια 1ρηoη 6oo και για πcbληοη τoυ πρoζ τη ΔEH,
κdτω απ6 oριoμ6νεq πρotποθ6οειq.'Ιoωq oι ν6εq

αυτ€g oυνθηκεq δcboουν τη δυνατ6τητα για αξι-
oποiηoη των μικρcilν υδατoπτcbσεων που παλι6-
τερα κινofσαν τα εργooτdoια' Aξiζει μια διερεli-
νηση τηζ τεxvικηq κατ&oταoηζ συγκρoτημdτων
υδρooτροβiλων, 6πωq αυτ6 που αναφ6ρθηκε πιο
πd,νω, με oτ6xo την πιθανη επαναλειτουργiα τουg

για την παραγωγη ηλεκτρικηg εν6ργεια9, τt'χ. yια
ηλεκτρoφωτιομ6 των δημων. Δεν εiναι μ6νον η
οικoνoμικη πλευρd, του Θ6ματοq πoυ θα μπoροli-
σε να πρoκαλ6oει το ενδιαφθρoν, αλλ& πιo πολf
η πρoοπ6θεια αξιοποiησηζ μιαζ πηγηζ ενfργειαq

φιλικηg προζ τo περιβdλλον.

Aντioτoι1εg προoπdθειεg 6xoυν ξεκινηoει εδω

και πολλ0 xρ6νια οε 6λλε9 χrbρεg, 6πωq για πα-

ρdδειγμα oτη Γερμανiα και oυγκεκριμ6να στo
κρατiδιο τηg Bαυαρiαg, με τo πλolioιo υδρενερ-

γειακ6 δυναμικ6. Σriμφωνα με στατιστικ69 τoυ
1984, λειτουργo6ν πdνω απ6 4'000 μικρfq μο-
ν6δε9 παραγωγηg μ6xρι 500 KW (περiπoυ 750
iππουg) με ετηoια παραγωγη 825 εκατoμ. XBΩ,
περιoo6τερo δηλαδη απ6 τo διπλd,oιo τηg ετηoι-
αζ παραγωγηq του υδρoηλεκτρικοri εργοoταoioυ
τoυ i\ρα'

Σημερα στην περιo1η η 6woια τηζ υδρoκivη-
oηq εiναι oυvυφαoμθνη με τη ΔEH που f1ει oε
λειτoυργiα 3 μ6νο oταθμorig παραγωγηq ηλεκτρι-
κηq εν6ργειαζ, ο μεγαλfτερoq oτον Αr1ρα, με ιoxli
50.0Ο0 Kξ oτoν Eδεooαio με 18.000 KW και
oτο παλι6 εργooτd,oιο (BEPMΙO)> oτη Bfροια,

με 1.800 KW μ6νo, ενcb 61ει τεθεi εκτ69 λειτουρ-

γiαg για oικoνομικorig κυρiωq λ6γου9 6ναq oταθ-

μ69 παραγωγηq oτη Nd,oυoα και 6να9 θξω απ6 τη

B6ρoια τo 7975.

Π6ρα απ6 αυτη την αξιoπoiηoη του <λευκοri

d,νθρακα> βρ6θηκε στην περιοxη κd,τω απ6 τουg

καταρρd,κτεg τηζ'Eδεooαq 6ναq αγρ6τηζ με μια
πoλf απλη εγκατd,oταση πoυ καλfπτει τιq δικ6q

τoυ ανd,γκεg oε ηλεκτρικη εν6ργεια και oημερα
υπ&ρ1oυν μερικ69 ακ6μη παρ6μoιεq περιπτcboειg

μικριbv ιδιωτικcbν επι1ειρηoεων πoυ κ&νουν 1ρη-
ση των <ρε6ντων υδd,τωv> γ1α παραγωγη εν6ρ-

γειαζ πoυ πωλοriν oτη ΔEH.

Tcbρα oε 6τι αφoρd oτην oρθολογικη χρηση
του υδd,τινoυ δυναμικo6 υπdρ1ει ο αντiλoγog

oτην d,ποψη πoυ θ6λει μεγdλα φρdγματα, τεχVη-

τ69 λiμνεq και μονd,δεζ υΨηληζ απ6δooη9. Ση-

μερα υπ6ρχει η εμπειρiα των επιπτcboεων απ6
6ργα τ6oo μεγdληg κλiμακαg με απρ6βλεπτε9
εξελiξειg, υπd,ρxει το δεδoμ6νo τηg oταδιακηg

μεiωoηq τηg oτdθμηg των νερcbν, ειδικd και στην
περιo1η μαζ, πoυ ανατρ6πει την αρxικη αιoι6δo-

ξη πρ6βλεψη για μεγ&λεζ εγκαταστ&oειg και δη-

μιουργεi προβληματα oε επο1ι1ζ πoυ τα νερd δεν

επαρκo6ν για τιζ αρδεfoειq.'Eτoι λοιπ6ν τo πα-

ρdδειγμα τη g επαναλειτου ργiαq μικριΙlν μoνdδων
oε 6λλεq χωρεζ δεν απoτελεi μια επιoτροφη oτο

1ρ6νo με ρoμαντικη διdθεoη, αλλd μια βιιboιμη
ρεαλιoτικη λrioη oε μια επο1η με 6ντoνα oικολo-

γικ6 προβξματα'
Στο πλαioιο επανd1ρηoηq oριoμfνων βιομη1α-

νικcbν κτιρiων μπορεi να ενταxθεi η απoκατdoτα-
oη υδρooτρoβiλων που θα κριθofν κατdλληλοι,

με την πολfτιμη oυμβoλη ανθριilπων πoυ 61oυν

δουλ6ψει παλι6τερα oε αντioτοιxεq μoνdδεζ και

με τη oυvεργαoiα και dλλων ενδιαφερoμ6νων

φορ6ων. Η προoπd,θεια για την καταγραφη και
αξιολ6γηoη εν6q παρ6μοιoυ μηχανoλογικοr1 εξo-
πλιoμoli πρooκροriει β6βαια oε αρκετd, εμπ6δια,

με κr1ριo πρ6βλημα τη φθoρd τoυ 1ρ6νoυ και

μαζi μ' αυτη την απιbλεια oτoι1εiων oημαντικcbν

για μια ολoκληρωμ6νη dποψη τηg λειτoυργiαg
του. Ωoτ6oo, διdoπαρτεg πληρoφoρiεq, πετα-

μ6να o16δια, εμπειρiεg παλιιilν εργαζoμ6νων οε
oxθoη με τιζ βλdβεq και τη oυντηρηoη των μηχα-
νημdτων μπoροriν να ανασυνθ6ooυν την εικ6να

για την κατdoταoη των oυνθηκιilν πoυ επικρα-
τofoαν. Kι αυτ6 εiναι πολfτιμο 6xι μ6νo για την
καταν6ηoη τηζ τεχν1κηg πλευρ&ζ τoυ θ6ματog,

που αργd η γρηγορα θ' αποκαλυφθεi, 6oo για
την αναζητηση των o16oεων πoυ επικρατοtioαν
τ6τε ανd,μεσα στoν dνθρωπo και την τεxvoλoγiα
τηg επo1ηg.

'Eτoι μπορεi 6να τμημα τηζ παραγωγηq εν6ρ-

γειαζ να γiνει ζωνταν69 κρiκοq για την ιoτορiα
τηg βιoμη1ανiαq oε μια περιo1η που απoτ6λεoε
ενα oημαντικ6τατo παραγωγικ6 κ6ντρo.

(Σημ. oι φωτoγραφiεg τoυ <Kαwαβoυργεioυ εiναι απ6

το αρxεio τoυ Αλεξ. 0ικoν6μoυ)
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ΠOIHTEΣ THΣ APXA|AΣ MAKΕΔONIAΣ

Γριiφει o Θωμιig Γαβριηλiδηg
Φιλ6λoγοg

1. ΦΙΛΙΠΠoΣ o ΘEΣΣΑΛONΙKEYΣ
Πcδg περνοfν τα 1ρ6νια! Ξαvακoιτcbνταζ τα

περιε16μενα τηζ NΙAOYΣTΑΣ (τεrixοg 78 τoυ
1997) εiδα 6τι Kαι πριν απ6 εiκοoι xρ6νια, τo
799|, εiγα αoxοληθεi με τουg αρ1αiουq Mακε-
δ6νεq πoιητ69 oε δrio oημειc[lματα, στα τε6y154
και 57 , με αφορμη τα o1ετικd δημοoιειiματα τoυ
Kορiνθιoυ oυγγραφ6α Bαoιλεioυ Λαζαν6.

o πολυγραφ6τατo9 Bαoiλειog Λαζανdg κατ6ρ-
θωoε να φ6ρει oε π6ρα9 τo πoλriμo1θο 6ργο τηg

μετdφραoηζ και τoυ o1oλιαoμoti των επιγραμμd-
των πoυ περι6γoνται στην Eλληνικη Aνθολoγiα,
τη γvωoτη κα1 ωt Παλατινη, μ6oα oτα xρ6νια
1989-L994 (6ργo ζωηg) και εi1ε την καλoofνη να
μoυ πρoσφ6ρει το πoλriτoμο και πoλfτιμo 6ργο
τoυ ανταπoκριν6μενo9 γεwαι6δωρα σε κd'ποια
μικρη δικη μoυ φιλολoγικη πρooφορd.

Τtiμ αγαθη θ6λ11oε μαζi με τo 6ργo πOυ πρoα-
ν€φερα να απoκτηoω και την αγγλικη 6κδooη τηq
Eλληνικηq Avθoλoγiαg, oπ6τε απ6 καπoια πα-
ρdλληλη ανdyvωoη των δrio κειμ6νων διαπioτω-
oα μερικ6q διαφoρ69, 6πω9 αυτη π'χ' πoυυπapyεl"
στoυζ τελευταioυq oτi1oυg τoυ <Στ€φανoυ)) τoυ
Φiλιππoυ τoυ Θεooαλονικιοti, τηv oποiα θα οxο-
λι6oω παρακdτω.

oι διαφoρ6ζ πoυ υπ6ρxoυν ανd,μεoα oτα κεi-
μενα τηξ Eλληvικηg Aνθολoγiαζ στιζ νε6τερεq
εκδ6oειg τηg (ξγλικη, Γαλλικη, Γερμανικη)
απoτ6λεoαν την αφoρμη να καταπιαoτιil και ,γω

με την απ6δooη oε 6μμετρo ελληνικ6 λ6γo κd-
ποιων απ6 τα επιγρdμματα πoυ περι61ονται o,
αυτην, 6oα με oυγκiνηoαν ιδιαiτερα.

'Ηδη d1cο δημοoιεδoει στoν ημαθιcbτικο τδπο
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κdμπooα επιγρdμματα διαφ6ρωv πoιητcbν, κατd
προτiμηoη Mακεδ6vων, επειδη αυτοi εiναι oι λι-
γ6τερo, 6πωg νομiζω, γvωoτoi oτο ευρri ελληνικ6
αvαγvωoτικ6 κοιν6, ενιil δεν εiναι καθ6λου λιγ6-
τερο αξι6λoγοι απ6 τoυg dλλoυg'Eλληνεq συμπα-
τριcbτεq τoυg'

To oημεριν6 μου oημεiωμα (τo πριΙlτo τηq ν6α9
μου oειρdq), εiναι αφιερωμ6νo στov Φiλιππo τo
Θεooαλονικι6, επειδη αυτ69 εκτ6q απο επιγραμ-
ματoπoι6q υπηρξε και συγγραφ6αg ποιητικη6 Aν-
θoλoγiαg με τoν τiτλo <Στ6φανoζ)), τηg oπoiαq τo
6μμετρo προoiμιo παρουoιdζω στη oυν61εια oε
6μμετρη επioηg δικη μoυ απ6δooη'

(ΦΙΛΙΠΠoY ΣTEΦANOΣ)

L. Ανθεα σoι δρ[ψαq ΕλικcΙlνια, και
κλυτοδiνδρου

2. Πιερlηg κε[ραg προlτoφδτoυg καλυκαq,
3. και oελfδοq νεαρηg θερioαg oταyυν,

ανταν6πλεξα
4. τοιg Mελεαyρεfoιg ωE iκελoν oτεφανoιg.
5. H'λα παλαιοτtροlν ειδcbq κλ6o9, εoθλ6

Κd'μιλλε,
6. yνcΙlθι και οπλoτbρων την ολοyomιy[ην.
7. Αντiτατροq πρ6ψει oτεφανcο oτα1υg, ωg δε

κδρυμβοg
8. ΚριναyδραE, λαμψει δ'ωq βoτρυg Αντ[φιλoq,
9. Tδλλιοq α)ζ μελ[λωτον, αμαρακoν cbq

Φιλδδημoq,
10. μδρτα δ'o Παρμεν[cυν, ωg ρ6δον Αντιφανηg,
1L.κιoo6g δ' ααυτoμ6δων' Zωνα'g κρ{να' δρrq

Βιανωρ'
12. Αντ[yονog δ' ελd'η, και Δnδcυρog [ον'
L3. Εδκτ,οι, δαφνη, oυι'επιπ)'εκτοδg δε περιoooδg
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14. ε[καoον oιg εθ6λει9 ανθεoιν αρuφδτοιg.

<ΣTEΦANOΣ) ΦΙΛΙΠΠoY
ΘEΣΣAΛoNΙKΕA

Aφοf για χdρη σoυ 6δρεψα λουλοriδια
Eλικιilνα
Kι 6κοψα τηζ ωρι6δενδρηζ μπoυμπotiκια
Πιερiαq

3. καικdπoιo oτ&xυ θ6ριoα απ6νεαρη oελiδα
4. με του Mελ6αγρου 6π\εξα παρ6μoιο oτεφdνι.
5. Αλλd, λαμπρ6 μου Κd,μιλλε, τη δ6ξα μιαg και

ξ6ρειq
6. των πιo παλιιbν, αq μdθειq Kαι πιo ν6ων λiγoυq

oτi1oυg.
7. Mεo'oτo oτεφ&νι o Aντiπατρoζ σαν oτd1υ θα

φαντdξει
8. και σαν τo dνθog τoυ κιoοοf κoντd τoυ o

Kριναγ6ραg.
9. Θα λαμψει ο Αντiφιλog τoαμπi απ6 oταφriλι
10. και oαν τριφriλλι ο Tιiλλιogπoil'y'ευωδιd oα

μ6λι'
11. Θα λdμψει κι ο Φιλ6δημo9 6πω9 η

μαντζoυρdνα
L2. oα μ6ρτα o Παρμενiωναg, σα ρ6δο o

Aντιφdνηq,
13. κιoo6q ο Αυτομfδoνταζ και o Ζawαg oαν

κρiνα,
14. βαλανιδιd ο Bιdνoραg, ο Aντiγoνοq λιοδ6νδρι
15. 15.και oα βιολ6τα o Δι6δωροq θα λdμψει oτo

oτεφdνι.
16. Παρ6μοιασε τoν Eriηνo με το δενδρi τηq

δdφνηq
17. κι 6oουq μεσ' oτo oτεφd,νι μου θα βρειq

πλεγμ6νoυq dλλουq
18. παρ6μoιαo€ τoυζ μ' 6πoιoυ9 θεζ ανθοr5q

νιoφυτευμ6νoυ9.

ΣxoΛΙA
1. o Φiλιπποq o Θεooαλονικι69, 6πω9 γρd,φει

στουζ πρcΙlτουg oτi1oυg τoυ πρoolμioυ του, ακο-
λoυθcilνταq τo παρ6δειγμα του Mελ6αγρoυ τoυ

Γαδαρηνori oυν6γραψε και αυτ69 ποιητικη Aν-
θoλογiα και μd,λιoτα oμ6τιτλη με την Aνθολoγiα
εκεiνoυ, η oπoiα oνoμαζ6ταν επioηg <Στ6φανoq>

(: oτεφdνι απ6 πoιητ69- dνθη).

2. o Mελ6αγροζ γεwηθηκε oτα Γd,δαρα τηζ

Συρiαq κατd την εικοοαετiα |40-120 π.X. και πθ-

θανε oτην Κω τo 60 π.X., 6που δ6κα 1ρ6νια πριν
απ6 το θd,νατ6 τoυ εi1ε εκδ6oει τoν <Στ6φαν6>

του, στoν οποio εi1ε ανθολογηoει πoιητ69 απ6
τον fβδομo πρoχρ1στιανικ6 αιcbνα μ(:γpι τα yρ6-
νια τα δικ& του. Παρd,ρτημα, κατd, κdπoιο τp6πo,
τoυ μελεαγρικori Στεφdνoυ εiναι o <Στ6φανοq>

τoυ Φιλiππoυ τoυ Θεooαλονικιο6 oτoν oποio
περιλαμβανoνται πoιητ6q o6γ1ρoνoi τoυ (1οg αι.

M.X.) και λiγo προγεν6oτερoi τoυ.

3. 'oπωg ο Mελfαγρog αφι6ρωoε την Ανθολo-

γiα τoυ oτο φiλο του Διoκλη, πoυ ηταν Mαγvη-
oιοq φιλ6ooΨοζ, ι1τoι και ο Φiλιπποg αφι6ρωoε
τo δικ6 τoυ fργo oτo δικ6 τoυ φiλo, τoν fπατo
Kdμιλλo (L. Amtndius Camillus Sοribonianus).

4. Για τoυg δ6ο πρcbτoυg πoιητ6q, απ6 τoυq δε-

κατρεi6 που αναφfρει ο Φiλιππoζ στo προοiμι6
τoυ oνoμαoτικd,, χρησιμoπoιεi τo ρημα πρfψει
(γ' ενικ, πρoσ. μ6λλoντoq τoυ ρηματog πρ6πω)

ενcb για τoυq επ6μενoυ9 δ6κα τo ρημα λ&μψει (γ.

ενικ. πρoσ. μ6λλοντoq του ρηματog λdμπω).

5' Για τον δ6κατο τρiτo, τον Eriηνο? καt για
6oου9 &λλουg 6xει ανθoλογηoει, αλλd, δεν τουq

αναφ6ρει ονoμαοτικ& oτo πρoοiμι6 του, χρησι-
μoπoιεi, otiμφωνα με την αγγλικη fκδooη τηq Eλ-
ληνικηg Ανθoλoγiαζ, τξν oπoiα 6xει υπ6ψη τoυ o

γρd,φων τo oημεiωμα αυτ6, την πρoστακτικη εi-
κασoν (β'ενικ. πρoσ, πρoστακτικηq αoρioτoυ του

ρηματog εικdζω, ενcb oτην fκδοoη τηg E.A., που
εi1ε υπ6ψη τoυ o Bαoiλειog Λαζανdq, υπdρ1ει η
πρooτατικη oυνεπiπλεκε (β'ενικ. πρoσ. πρoστ.

ενεoτιilτα τoυ ρηματοg oυνεπιπλ6κω).

6. Για να γiνει πιo εtiκoλα και πιo oriντoμα
κατανoητη η διαφορd oτο πρωτ6τυπο κεiμενο
και την μετd,φραοη παρουoιdζω στη oυν61εια
του δr5o τελευταioυq oτi1ουq τoυ πρooιμioυ τoυ

Φiλιππου τoυ Θεooαλονικιoιi, 6πω9 61ουν oτo
6ργo του Bαoιλεioυ Λαζανd και στo δικ6 μoυ π6-
νημα:

ΦΙΛΙΠΠoY ΣTEΦΑNOΣ
Στιy'
\3.Ευηνω δαφνην oυνεπiπλεκε, τουg δε περισ-
oοδg
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Ι 4.ε[καooν οιq εθtλειq ανθεoιν αρτιφιiτοιg'

METΑΦPAΣH BAΣΙΛEΙOY ΛAZANA
Στιγ'
13.Aνdπλεξα και δdφνη για τoν Εriηνo. Τουg
dλλουg
Ι4' με λουλοriδια νιoφfτρωτα παρ6μoιασα
6ποια να 'να1

ΦΙΛΙΠΠoY ΣTEΦANOΣ
Ι3.Ε{lηνoq δαφνη, oυνεπιπλεκτoδg δε περισ-
oοilg
]4. Εlκαoον οιq εθiλειg ανθεoιν αρτιφδτοιq.

METΑΦΡAΣH Θ.ι
15.Παρ6μοιασε τoν Eriηνο με τo δενδρi τηg
δdφνηg
16.κι 6ooυζ μεσ' oτo oτεφd,νι μoυ θα βρειq
πλεγμ€νoυg dλλoυg
17.παρ6μoιαo6 τουg μ' 6ποιoυ9 θεq ανθorig
νιoφυτευμ6νουg.

7. Στην αρ1η του προτελευταioυ oτi1oυ (τoυ
13"') ο Φiλιππog dλλαξε και oliνταξη και ρημα
και προκdλεoε, 6πωq φαiνεται κd'πoια or5γpoη
στoυζ αντιγραφεiζ τoυ. 'Ετoι πρo6κυψαν δfo

εκδο1dg. Σriμφωνα με τη μiα το ρημα εiναι <oυ-
νεπiπλεκε>), τo υπoκεiμενo εori (Κdμιλλε), εvcb
or1μφωνα με την 6λλη τo ρημα εiναι <<εiκαoov>>,

τo υπoκεiμενο επioηq τo εof (Kdμιλλε) κα1 τα
αντικεiμενα Eriηvoν (αιτιατικη, dμεoo) και δdφ-
νη (δoτικη, dμμεoο)'

Aξiζει" να σημειωθεi 6τι στη μια περiπτωoη
61oυμε 6να ρηματικ6 επiθετo oε πτc[loη αιτιατικη
πληθυντικof, <<oυνεπιπλεκτolig>, ενιil oτη θ6oη
τoυ, στην dλλη περiπτωση' 61ουμε μια πρoστα-
κτικη <oυνεπiλεκε)) και τo dρθρo τηq αιτιατικηg
<περιooοtig' τουg περιooof q>.

8. H oxoλαoτικ6τητα oτιg λεπτoμfρειεg 1ρη-
oιμoπoιηθηκε απ6 τoν γρdφοντα oκ6πιμα για
να πdρoυν και oι μη φιλ6λογoι μια γειioη τoυ τι
αντιμετωπiξoυν 6ooι αναλαμβdνoυν να εκδril-
οουν κdπoιo αρ1αio η βυζαντιν6 1ειρ6γραφo και
6ooι αποφαοiζoυν να τo μεταφρdooυν.

Σαν ανταμoιβη 6ρ1εται, 6ταν tpγεταη η ικα-
νοπoiηση 6τι καταφ6ραμε να διειoδfoουμε στη
oκ6ψη τoυ αρ1αioυ μαζ πρoγ6νoυ και να αρθριil-
σoυμε oωoτd τo λ6γo του.

Συνε1iζεται

Eπειδf χαπo]oι φ(λοι Qωτoιjγ...

ANAΣTAΣΙOΣ MΙXAHΛ o λιiγιοE
o Αναoτdσιoζ, γιoE τoυ Mιχαliλ, o επoνoμαξ6μενog xαι Λ6γιog, γενν{θηχε στη Ndoυαα
τηζ Mαχεδoγ(αζ στατ6λη τoυ 17oυ αt. Στη γεν6θλια π6λη 6λαβε ταεγγ'6γ"χια μαθηματαγ"αL
στη συγdχεtα μετdβη oτη Γερμαν(α για ανι6τερεg oπoυδ6g. Περιdδευσε σε διdφoρα μdρη
τηg Ευρc6πηζ }ιαι περι6λαβε τιζ εγτυπ6σεtζτoυ oτο βιβλ(oτoυ <Περιηγητιχ6γ Πυπτdxιoγ>
πoυ εxδ6Θηχε στo Aμoτερνταμ τo 7706. Yπηρξε βαθdg γγι6στηζ τηg Eλλην L}lηS τιαL τηζ
ΕβραΙ:'.l1g γλιilooαg χαι φημισμ6νog ρrjτοραg. H Axαδημ(α τoυ Bεqoλ(νoυ εγ'τLμ"6νταζ
τηι' dΞο7l-1 ταιδεiα τoυ 7.αι το πoιz(λo συγγQαφιτι6 τoυ ι1ργo τoν αναγ6ρευαε μ6λog τηg.
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o NoNHΣ o ΠIΠAΣ
MoNoΠPAKTo

τoυ Γιι6qγoυ Koιiλη

o αyαπητδg φiλoq Κδoταq Κoδληq εiyε την καλooδνη να μαζ oτεiλει μερικα <ξεyαoμ[να>

μoν6πρακτα θεατρικα κε[μενα τoυ εξαδ6ρφ0υ τoυ Πωρyoυ Κοδλη που yραφτηΙcαν τo Ι975. Αναμε-

oα τoυg και αυτδ πoυ δημοoιεδoυμε παρακατω, yια τo οπο[o o Κcboταg oημειcΙlνει.' <Πρ6κειται yια

πραyματικo περιoτατικo. o νoνηq ο Π[παg ε[ναι o Φlλιππog Αρνηq' προπαππoζ μoυ (πατ6ραq τηE

yιαyιαq μoυ Ελ6νη9 Κoδλη) και περιyραφoνται οι τελευταIεE oτιyμlE του, δπωq τιq εiyε διηyηθεi ο αλ-

λog ηρωαg τoυ tρyoυ, o θε[og μoυ ΦIλιπποE Κoδληq (πoυ εlyε παρει και τo 6νoμα τoυ). o Λαζoζ, πoυ

αναφ6ρεταη ε[ναι o πατ6ρα9 μoυ Kαι o Nικηφ6ροg θεloq μου. H θε[α MIνα καποlα yειτδνιooα, επloηg

υπαρκτo προoωπo' πoυ 6μωq δεν ξtρoυμε το επ[θετ6 τηg>.

TΑ ΠPoΣΩΠA

N6νηg Πiπαq
Θειιi Mfνα (μια γειτ6νιoοα)
Φiλ"ιππαg (εγγov6g του ν6νη)

Λιiζog - Ι{ικηφ6ροg (αδελφoi τoυ Φiλιππα)

Γυγαiκα A_ Γυναiκα B - Γ6ροq

Φων6q γειτ6νων

ΣKHNH ΠPΩTH

(Nαoυoα. 'Ενα δωμdτιο με τζακι. Στα Ι 920.

o νδνηg o Π[ππαq oτο oτρcbμα δ[πλα oτo τζακι.
Πανοl απ6 οyδ6νταyρ6νων. Βoyyαεη αρρcοoτog.

H θε[α η MIνα καθιoτη' oτην αλλη κ6yη, εβδο-

μηνταρα, oιαyνει τo τoεμπtρι τηζ. o Φ[λιππαg,

δcbδεκα - δεκατριcbν yρδνων ζωηρεδει τη φωτια
τoυ τζα"κιοδ με μια φυooδνα).

H Θεiα η Miνα: Αιντι, ιγω δα παγαiνου.

o N6νηg: Mαρi κdτoι. Δε δα κoιμηθcb. Tι, τα
oτoι1ειd, φoβdοι αποti νliμoυoιν;

H Θεiα η Mfνα: Toυ oτοι1ει6 να φουβηθεi
oτοι1ει6;

Φtλιππαg: Kdτoε θεiα, θα βρdoω τρα1ανd για
τo N6νη. Nα πdρειq μια ρoυφιξι6 και oυ.

o N6νηg: Aρd τρα1ανd να ρoυφηξει η Miνα;
Καν& αρακi να τη δ6oειq, α! Aυτ6 δα τη 1ουρ-
τdoει.

H Θεfα η Mivα: Λ6λε, αντi1ριoτι! Ιγcb αρακi;
Moriνγκι τη μετ&λιψι πiνoυ.

o N6νηg: Mιταλαβαiνειq κανd- δυο βουλ6q την

ημ6ρα.

H θεiα η Miνα : oυμιλdει κι'oυ αναμdρτη-
τουg. Ιo6 τoυ νιρ6 μoνd1α 6ταν πλ6νει9 τα ποδd-

ρια σoυ τoυ γλ6πει9.

( o N δνη q β oyy αε ι, yαo μ ο υ ρ ι bτ αι, κο υκου λcbν εται

με τη φλοκατη).

Φiλιππαg: N6νη, θα κοιμηθεig;

o N6νηq: oυμιλd,τε oειg. Ιγcb 6τoι α δα τoυν
π&ρoυ λiγoυ. oυμιλd,τε' oειg. Σα οε αγρυπviα
oτην εκκληoiα'.. oι μπdμπεζ στoυ oταoiδι...(P-
o1αλiζει).

H Θεiα η Miνα: Bαρει6 τουν πiριν. Αι καληνιi-

γτα, Φi}"ιππα, δα φriγoυ κ'ιγιb.

Φiλιππαg: (Βιαoακα) K6τoε θεiα, θα βρdoω
τον τραχανd, να φαg κι' εof ...Πoιοg oε περιμ6-
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νει στo σττirυη' Kdτoε λiγo γιατi...o N6νηg δε με
φαiνεται καλd. Bογγdει απ6 νωρig. oταν ηρθε η
μdνα τ'απ6γευμα εiπε να μην τoν αφηoω μονα-
16 καθ6λου απ6ψε.

H θεfα η Miνα: Δεν 61ει αν6γκη αυτ6q. Ιφτd-

Ψυχoυζ εiνι. Δα μαg παρα1ιiloει 6λoυ9.

Φiλιππαg: Θεiα. ' ' (Δεν ξtρει πcbg να τo πει).
Θεiα Miνα, 6ταν πεθαiνει o &νθρωπog βγαiνει η
ψυxη τoυ απ6 τo oτ6μα;

H θεiα η Miνα: 'oξoυ και μακριd! Aμd λoυ-
λαμdριg! Kαν τiπουτα δε βγαiνει. Ιof εioι πιδi
τιilρα. Δα oυλλουγι6oι τoυg πιθαμ6νoυq; Σκιd-
χτηκιt απori βουγγdει ου N6νηq 6τoι α; Σα βoυ-
βdλι γιρ69 εiνι, oα βουβdλι βoυγγdει. Aντι, d,ντι!

Kι vα πειg τη μdνα oου vα μη οι oτ6λνει μονα16
ιδcil oτου N6νη.

Φiλιππαg: H μdνα €γειπoΧ}"a oτο κεφdλι τηq.

oλoι 61ουν τιq δoυλει6ζ τoυζ. Α, τcbρα θα παν
oτo οπiτι ψ6φιoι να φαν, vα κoιμηθοfν'..

Η θεiα η Mivα: Κι oυ 61ει9 oκoυλει6 ταμd τo
ταβ. Δα κ6τoειq 6λη νriμα μι τoυ N6νη;

Φiλιππαg: Θα διαβdζω. Nα κοιτcb και τη φωτιd
μη oβηoει... M6νο, θεiα, dμα φriγειg tioτερα,
νd 'ρθω να με δ6oει9 6vα φυλτζανdκι λdδι για
τo κoυκοfμι. Δεν 6xει εδc[l dλλο. Θα το φ6ρει η
μ6να αtριo. Eof εiοαι, εδcb δiπλα μη πd,ω μiχρι
τo oπiτι...

Η Θεiα η Miνα: oυ, κι δεν του λεg τ6oην ιilρα;
Δα ου φ6ρoυ ιγril λdδι. Ιd διiο δραoκ6i"ια iμιoτι.

Φiλιππαq: Kαλd, θεiα.

(Φτια1νει τα oκεπαoματα τoυ yiρoυ. Mετα φυoα-
ει τη φωτιd").

Η Θεiα η Miνα: Eμ δε ζεoταiνει. Kρυγι&διoιν
oυ κιρ69. Ια, κι'εγcΙl oα να μι ρi1voυν νιρ6 oτoυ
oβ6ρκου. Δα dρπαξα καμιd ποιiντα' (Ψευτoβη-

1ει). Τι oυ λ6γoυ;

Φi}"ιτcπαg:'E1ω τodι ευρωπαTκ6 μ6oα. Nα ooυ

βρdoω να π1ειζ; Θα ooυ κdνει καλ6.

H Θεiα η Miνα: Αμπα-μπα! Δα με φ6ρει ταρα-

χη. Δει, αμπουρcb. Mη γλθπειq ιoεiq ioτι πιντιd.
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Ιμ69 τιq μπ6'ψτιc, μαq βλdφτει. Αλλoυ iνι τoυ

φdρμακoυ για τoυ κρfουμα, αμd ποriντου.

Φi}uιππαg:Σινaπl". Bdλε 6να κατdπλαoμα κι'
αliριo θα εioαι μια 1αρd.'Eτoι κdνει o' 6λου9

μαg η μdνα.

H Θεiα η Miνα: Ιοεig ioτι πιντιa' Αλλoυ εiνι του

φdρμακoυ για τιζ μπaμπιq. Mη του 'πιν κ1'oυ
oυ1ουριμ6νoυζ oυ Mιμiκουq oυ γιατρ6q. Kανd-
ντι6 τoiπουρα πι6 και πdει τoυ κρfoυμα.

Φi}'ιππαq: Nα oου φ6ρω;

H Θεiα η Miνα:'E1ει ου N6νηq;

Φiλιππαg:'E1ει ακ6μα 6να μπoυκdλι μεταβρα-
oμ6νο. Eiναι λiγο αΨf ...

Η Θεiα η Mivα: Aμπρ6 δεν πειρdζει, αq εivι...
Tι για xdζι δα τoυ πιιil; Φdρμακου εivι. Kαλ6-
κακ6 δα τoυ υπομ6νoυ. Αιντι, φ6ρτου.

(o Φlλιππαg βyαiνεη η θε[α MIνα τρlβεl τα y!ρια
τηζ με λαyταρα.'Ερyεται παλl ο Φiλιππαq μ'iνα
μπoυκdλι ρακ[ κι'6να πoτηρι' Βαζει yιατη θεiα).

Η θεiα η Miνα (Κοιταει τo ποτηρι):'oλου λεg;

Φi}'ιππαq: E, 6oo πρtπεl', θεiα...

Η θεiα η Miνα : Ag. Αιντι κι πιραστικd μαζ'
(Tο κατεβαζει μoνoρoιiφι) Aψα πρdμα! Kι τo
'χιν χαντακoυμ6νo ου βdρβαρoυc,. (Κoιταει τoν
Φ[λιππα) Αμπρd, δηλητηριο εiνι αυτ6; Λ6λε, μι
καψdλιoιν τα τζι6ργια! Αι, dι, δεν πειρdζει. Ιoi
τρdβα τcbρα να φκιdoειq τoυν τραχανd. Ιγιb δα

φυλdγου τουν N6νη.

Φiλιππαg: Eντdξει θεiα. Πιεg κι'd,λλo αν θ6-

λειg.

H Θεiα η M[να: Αμπα-μπα! Nα μι χεiπε'ι"τΕ-

τοιoυ φαρμ6κι.

(o Φ[λιππαg φεδyεη η θε[α MIνα αδειαζει oτα
yρηyoρα δυo τρ[α πoτηρακια ρακ[ ακδμα. Mετα
κοιταει απ'τo παραθυρo τη νδyτα, φυoαει τη

φαlτlα, πληoιαζει τoν Κoιμισμbνo yiρο, καθεται
δ[πλα τoυ. Mιλαει oιyανα xαi'δεδoνταg τα oτρωo[-
δια. Σ'δλη την διαρκειατoυ μονoλ6yoυ κατεβα-

ζει ποτηρι- ποτηρι τo ρακ[).

Η θεfα η Miνα: Aι, αρd Πiππατηρα καλd! Mη



κι συ καταφ6ρει ου εξαπουδcb. Ιγcil...Mdι καλd,

ιγιil αρxiτιρα... Mι την αρακη; Π6oη αρακη αρd
Πιππα H Nιdoυoτα 6γει' 6oα μ'6να ποτdμι αρα-
κη, 6oα μι την Aρ&πιτoα; Ιd, ικεi στουζ Στου-

μπdνουq πviγουνταν μι τoυν καμ6 τουg οι Nια-
oυoτινιfg. Ιγιil oτην αρακη, αρd Πiππα;Λ6λε, δα

ταμπλoυθιb! Kι'oυ μοr1τοg! Κo6τoουρου μoυ-
vdxoυ τ6oα 1ρ6νια. Kι μια πουρτoυπofλα μαq

xoυρiζει. Κι'δεν εiπιg μιdβλα <dι μαρη καημwη
Miνα!>.'Eναν λ6γoυ καλ6ν. Bdρβαρι. Kι'ioι κι
ψoυρoυπιρiφανoυg. <Ιμενα κιαρατd να μι πoυν
κι'61ι καημ6νoυν>. Αι β6γγα τcbρα μoυνα16q
ιδcΙl. Απof δα o'6βανα κατdπλαoμα κι ζιoτ6q
κιραμiδιg κι δα 'τρουγ1ζ κι μπουμπ6τα ζιοτη. Δα
o'6πλικα κι oκoυφofνια. Σdματι δε oτα fπ}"ι'ξα;

Στου oιντo6κι κdθoυντι, ντι6 ζιβγdρια τα ραγα-
νiζει. Kι μι πιργιλofσαν κ1 τ' ανηψiντια μoυ:
<Mαρη θεiα, oυ θειοg δd1ει τ6ooιρα πoυδdρια,
oα γoυμ6ρι;>.

Φiλιππαg: (Mπα[νει oκoυπ[ζoνταg τα y6ρια τoυ

σε μια πετo6τα) 'Eτoιμο θεiα.

Η Θεiα η Mtνα: Ποιο αμπρ6; Πoιo γoυμ6ρι;

Φi}'ιππαg: Tι γoυμ&ρι, θεiα; 'Eτoιμοg o τραχα-

ν6q, λfω.

Η Θεiα η Miνα: Ιγιil τρα1ανd; Πoυ 6ριξι, γιε
μου. Kι πηρα κι μια φρiξη... Kαταoιγiστηκα.

Φiλιππαg: Γιατi θεiα; Mηπωg o N6νηg...

Η θεtα η Miνα: oυ N6νηg κoιμ&τι. Ια, τoυ

γυαλi...

Φiλιππαg: Tο ρακi;

H Θεiα η Miνα: Nαι ντε. Δεν τ' ακοtiμπιoιq
καλd κι'6γυριν κιπdειτoυ μιo6. Ια απ'αυτη
τη φυρ&δα οτου κιλd,ρι δα βθηκιν.

Φiλιππαq: Δεν πειρ6ζει. Eoli νdoαι καλd.

H θεiα η Miνα: Ιβαγγιλιoμ6νoυ παιδi! Αι τcbρα

ιγcΙl δα o'αφηκoυ. Tdιoε τoυν κ1'αυτ6ν.Δα
αντιριfτι αμπρoυoτd μoυ να τoυν ταiζoυν σα

βρ6φoυ9. Kαλd να τα π&θει. Αι καληνriμα . (Κo-

ντοoτtκεταy' Kι δεν αληoμ6νηοα αq εiμι κι μπd-

μπoυ. Tου λ&δι για την καντηλα δα oι τoυ φ6ρoυ
ιy6. (Φεδyε)

(o Φfλιππαq βyα[νεl απ'τo δωματιο' ξαναρyεται

με μια κοδπα αyνιoτ6 τραyανα. Πρooπαθεl να

ζυπνηoει τον ybρο).

Φiλιππαq: N6νη, 6λα... N6νη να φαg λiγo τρα-

1ανd, θα ooυ κdνει καλ6...'Eλα N6νη...

(o ytρoq δεν αντιδρα, το κεφαλι τoυ πtφτει βαρδ
ζανα oτα μαξιλαρια)

Φikιππ αcr( Σ η κ cilν ετ αι, κ αν ε ι δ υ ο β η μ ατ α π [ o οl) :

Πdει o N6νηq! Θεiα! Θεiα Miνα! (Tρtyει oτην

πδρτα, ξαναyυρlζεη δεν τολμαει να πληoιαoει τον

πεθαμbνo) N6νη! Πdει o N6νηq. (Σταυρoκoπι6-

ται) Σπk'ι". Nα π6ω oπkι'. Nα 'ρθουν να τoν ση-
κιΙloουν. Eγcil δεν μπορcb μoνα16q εδrb. '.

( Φεδyει τρtyονταg. Mtα oτιyμη αδεια η oκηνη.

Χτυπηματα oτην πδρτα τoυ oπιτιοδ. Mετd' πατη-

ματα ακανoνιστα- βαρεια oτη oκαλα. Εμφαν[ζε-

ται η θε[α MIνα μ'6να φλιτζανι λαδl oτο ytρι
Παραπαταει')

H Θεtα η Miνα: Φiλιππα! 'Eλα τoυ λ0δι... Φi-
χιππα αμπρ€! Ιγcb η θεiα η Miνα ειμi... Mπα!
καν καν6ναζ. Kι'η oυξ6πoυρτα ανoιμη. Kι'
εγcb ρoυπoυτο6oα. Δα ξriπvαγιν oυ Πiπαq κι'δα
τρουκoυλνιofνταν oτιg oκdλιq . (Γελαει oιyαν α.

Mετα πληolαζει τoν ακ[νητo Nδνη. Toυ yαιδεδει
το κεφαλι)' Kοiμoυ, κοiμoυ' oυ r1πvoυg θρ6φει

μdγουλα κι' κ6λουν ξεβρακιbνει'Mη oιγι6oι ιγcΙl

iμι ιδcΙl. (Πα[ρνει τη μπoυκαλα το ρακ[, π[νει

και ξαναπiνει). Ιyω ειμi για o6να αμπρ6! Kι τι;

oι μπ&μπιg , αι πaει; δεν τουq τικvd,ει θαρρεig;

Aρ& oι ξ6ρoυ κι o6να. Σ'αρfoουν τα μα16oικα.
Mo6νκι πoυ μαζcbγvειq τα'ανηψiντια ooυ ιδcb

6λην cbρα. Kι'ικεiνουν τoυν καημ6νου τουν

Φiχιππα.'. (Φcοναζεr) Aρα Φiλιππα! Mπα!
Φυβγdτoυg κι'αυτ69. Δα πηγιν κατ& τη μ6να
του. Δα οκιd,μηκιν μι oι1να τoυν βρουκ6λακα.
μουνdxoυg νfμα ωρα A, ιγcb δε oκιdζoυμι κια-

ρατ6πoυλο! Nα αμπρ6, τιbρα δα ζυγrilooυ, μα
κoυντ6 τα 16ρια. Kαν τiπoυταq δε θ'απλcboειq

oυ τ6 'κoυψα, αντi1ριoτι! Ι&, 6τoι. oπαλd,κια...
(Ξαπλcbνει δ[πλα oτο N6νη, oκεπd"ζεται) Aρα
Πiππα- Πiππα, παγoυμ6νoυζ ντιπ γ1α ντιπ ioι. Δα
oυ ζιoτdνου ιγcb τιΙlρα. Αρd τραβιοri παρ6κει...
Α, μπρε. Π6oα 1ρ6νια iλιγα να βρεθofμι 6τoι ια
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μαζi...Kι' θ1oυ μιαν αvτρ6λα. '.

(Xαoμoυρι6ται. Σκoυνταει ακδμα τo N6νη.Toν
πεταει 6ξω απ'τo oτρcbμα. H [δια κουκουλcbνε-

ται πανω απ'τo κεφαλι με τη βελiντζα' Tb φωg
του καντηλιοδ yαμηλcbνει, oβηνει. Σκοταδι. Mια
oτιyμη μετα πoδoβολητα mη oκαλα. o Φ[λιππαg,

κρατcbνταg tνα φαναρι λαδιοδ μπα{νει πρcbτoq

και πfocο τoυ δυο νεαρol μεyαλδτερoι τoυ).

Φi}"ιππα9: Eγcb δεν τoν πι6νω' Σηκcboτε τoν
εoεig. Eγc[l τον 6βραoα τoν τραχαν6 και...

Ι{ικηφ6ρo9: Aυτ6 μαg τdπεq. Φ6ρε τcilρα τη ντι-

ζιριd να τον βdλουμε απdνω. Bdoτα αρ& Λ6ζo
τo φανd,ρι εoli να τον φθγγειq.

(Φ[λιππαg κι o Λαζοg yανoνται μια oτιyμη, ξα-
ναρyονται. Φtρνoυν το ζδλινo φορε[o. Mετα
οι δδo μεyαλοι oηκc[lνoυν κουκoυλωμ6νη με τη

φλοκατη την Koιμισμ6νη θε[α MIνα και τη βαζoυν
πανοl oτο φoρε[ο. Tο πτcbμα τoυ N6νη μ6νει κα-
ταyηζ στη σκoτειν4 ('κρη μ'tνα oεντ6νι)

Λιiζοg: Nικηφ6ρε, κρd,τα απ6 μπρooτd, εo6.

Φiλιππα φ6ξε να κατ6βoυμε. Αιντε, oιγd - oιγd.
Kαι θε69 o1ωρ6oτον το N6νη. Mακdρι να φτα-
σoυμε κι'εμεig oτα xρ6νια τoυ.

Nικηφ6ρoq: Aρd παιδι6, βρωμoκoπdει ρακiλα!

Φiλιππαg: }Ι θεiα η Miνα θ6ριξε ρακi oτη βελ6-
τζα.'Hταν εδιil νωρig '..

Λιiζog: Απoυγd,λια! Mη τoυν τρoυκoυλνiooυμι
oιακdτoυ.

(Κατε β α[ν oυν β αρ ε ια τ α oκαλo πατ ι α)

Nικηφ6ρog: Θυμdoτε πoυ τρoυκουλνioτηκε o'
6λη τη oκd,λα 6ταν ηρθε να πdρει τουq oαρμd-
δεg για την παρ6α. Mεodνυμα;

(Γελοδν Κι'oι τρειζ. Tα βηματα τoυg ακοδyονται
κατω - κατω oτη oκd.λα, η ανταδyεια απ6 το

φωζ τoυ φαναριoδ 1ανεται)

ΣKΗNH ΔEYTEPH
(Σκoτεwδq δρδμοq τηg Nαoυoαq. o Φlλιππαq με
το φαναρι ριπρooτα, 1'tετα, κρατcbνταg φoρε[o, o

Ιι[ικηφ6ρo9 κl o Λαζο 
-c)
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Λιiζοg: Σταθεiτε να πdρουμε μια ανdoα. (Αφi-
νoυν τo φορε[ο)

Φiλιππαg: H μdνα περιμfνει. Θ€λει να τoν αλ-
λdξουν μη λ6ει o κ6oμoq πωq δεν τoν κοιτ6ξα-

με.

Nικηφ6ρog: Αρ& πoιoζ θα πει; Θυoiα fγwε η

μdνα γι'αυτ6ν. Αντε ofρε Φiλιππα. Nικηφ6ρε,
Λdζo, ν&xει o N6νηg τo ζεoτ6 του τα καθαρd
τoυ τα ροf1α, τα oεντ6νια τoυ, τη φωτι6 του!

Kι' αυτ69; Kofτooυρo μoν&xο. ofτε να μαζ μι-
ληoει καλd - καλd. oμ να πει φ1αριoτιb.

Φiλιππαg: (Φ o β ιoμ6ν ο q αyκαλιαζε ι τo Ι'[ικη φ 6 -

ρο) Μην τoν κατηγoρdq. Aμαρτiα εiναι. Nικη-
φ6ρε, βρoυκολακιdζουν oι πεθαμfνoι;

Λιiζοg: Αι, 1αζoμdρεg. oι ζωντανοi παν με τoυζ

ζωντανor1q κι'οι πεθαμ6νoι με τουg πεθαμ6νoυ9

- €τoι λθει η μdνα.

Φiλιππαg: Mπoρεi λ6ω... γιατi 6τοι μoυ φd-
νηκε, να σα να κουνηθηκε μια oτιγμη εκεi oτo

φορεiο...

(H π6ρτα ενδq oπιτιοδ ανο[yεη oτo φωτιoμ6νo
τηq ycbρo παρουoιαζoνται δυo yυναlκεg κι'tναq
ytρoq)

Γυναiκα A: oυ, oυ! Θει69 φυλdξει!Aμπρ6 τι

φκιdνιτι νriμα cbρα;

Nικηφ6ροq: o N6νηg. Π6θανε. Toν πd,με oτo
δικ6 μαg oπiτι να τoν αλλ6ξουν.

Γfροq: oυ Πiππαg; Θει69 o1ουρι1oτoυν! Eμi
δdταν κανd δυo 1ρ6νια τρανητηρoυg απ'τoυν
Tηλ6μα1oυ. Ικεiνoυg π6ρoυ, oυ Πiππαg φ6τoυ,
αι, καλd διξfματα.

Γυναiκα B ( Στo Γ6ρο ):oυ πoυ να φαζ τη

γλιbooα ooυ! Aυτd εiνι απoιi θειo6. Kοιiφια η
cΙlρα.

(Ανο[yουν κι'αλλεg π6ρτεq yδρω, yυνα[κεq'

dντρεE ρωτoδν, μιλoδν μεταζι5 τουg δλoι μαζ[)

Φων69:-< Mαρη τι γ6νιτι;>.

< Στη ντιξρι6;>.

<< oυ, o N6νηq!>.



-< Θει6q o1oυρ6oτoυν>.

-<< Αιντι, αμπροoτd τoυ να κoιτdζει!>

-u Eμ, ηταν κι'τραν69 α;>

-< Aρd τι oυ λ6γoυ 6λα τα δ6ντια του i1ιι' oου-
oτd!>

-< Aμπρ6 για γfλια η για κλdματα iμιοτι,>

-< Η μ&να σoυ καρτιρdει oτoυ oπiτι;>

-< Αι δdρθoυμε κι' μειζ να βoυθηooυμι να τoυν
αλλdξει.>

-<Tα κλειδιd, τdφηκιr, στoυν μικρ6 οι λ6γoυ,

στot)ν Φiλιππα ντε|>

-α Στου oιντοιiκι κliριoυq iδιν. Eμ'δεν δα iμν
κι'λiριg;>

- < Αρ& παλαβ69 ioι; Xρυod δ6vτια oυ Πiππαg;>

-<Tουν κoiταξιν η καημ6νη μι τα δυo μdτια μ6-
λιoτα. i\ια γυναiκα.>

-<< Kι' εixιν να θρ6ψει κι 6λα τα oυρφανd τηg.>

-< Mαρη xαζιd, ποια θα τoυν τηρofoιν; Bdρβα-

ρουg ηταν. Θει6q o1oυρ6oτoυν!>

(Ακoδyεται tνα βoyyητδ και μετα παλι αλλo απ'
το φoρεfo .ΚoκαλcΙlνουν ολoι oε ημικδκλιo yδρω

απ'τo oκεπαoμtνο ocbμα. Παλι το βoyyητ6. H
φλoκατη αναoηκωνεται αρyα αρyα. oλοι οπι-
oθoyοlρoδν απooβολωμξνοι. H φλoκατη oηκcbνε-

ται δρθια Και ξαφνικα η θε[α η MIνα πεταyoνταs
το oκiπαoμα τηq αρyiζει να τραyoυδαει με δυνατη

βραwi φωνη):

<Ti 'θελα κι o'αγαπotioα
κι δεν κd,θoμoυν καλd
πηρα ζdλη oτoυ κεφdλι...
κι μαρ6ζι oτην καρδιd>

(Κι'oλαq απ'την πρcbτη φαlνη 6λoι yδροl oτρb-

φoυν τιζ πλατεg στo αναστημ[νo oδμα δlyωg να
το καλoδοδν Και με μια κραυyη yυναlκεq αντρεq

εξαφαι,[ζονται)

Γllναiκεc Αvτoεc: κΛελε uανα uoυ!>

'Εναc δυo ιorονd,fουν: <Boηθειαl>

'εναc aυο ιoωναroι'ν: < Bρουκουλdκιαoιν!>

(oι κραυyic κ Λ!).ε μα'να γιου> oκεπαζoυν τιq

α').).εq. H θεΙα. M[να' oτο κ6ντρo τoυ πανικoδ,
oτ ρ α'β οπατ cbνταg, κρ ατ cbνταg παντα τη φλοκατη,
κ α'ν ε ι 7ο ρ ευτ ικ α π η δ η μ ατ ακ t α ε π αν αλ α μ β αν oν τ αq

το τραyoδδl τηg

-<Τi 'θελα κι o' αγαποfoα...>

Πδρτεg κλε[νουν με παταyo, εζαφαν[ζoνται 6λoι..

o Φlλιππαq με τo φαναρι oτo y6ρι oτ{κει Koκα-
λωμbνoq oαν dyαλμα)

H Θεtα η Miνα: < '.. Kι 61oυ ζdλη oτου κιφd-
λι...> Aμπρ6! Tι φκιανειg ιδιb; Στoυ δρ6μoυ μι
του φανdρι; Kι'o N6νηq;Toυν dφηκιq μoυν6-
1ου;Αρd οι ουμιλoriν! Tι, oτoι1ει6 iδιg; Σκι&-

χτηκιζ αμπρ6; Ια, να oι φoυνdξου στoυν αφαλ6

(Σκδβει oτην κοιλια του Φ[λιππα και φωναζει).'
Φiλιππα ! 'Ελα καρδιd στoυv τ6που τηq.'Eλα
καρδιd στoυν τ6πoυ τηq.'Eλα καρδιd oτoυν τ6-

πoυ τηg!

Φiλιππαq: Θεiα, θεiα Miνα εof ηooυν; Θεiα o

N6νηq... o N6νηq o Πiππαq...

H θεiα η Miνα: Tι αμπρ6; Tι μoυλcbνειq;

Φiλιππαg: o N6νηg π6θανε, θεiα...

(H θεiα η MIνα τρικλ[ζει πdλι' παει παρiκει,
πεφτει oτα yονατα. Tραyoυδαει βραyνα, oιyανα,

κoμριtνα):

<Ti 'θελα κι o'αγαποr1oα
κι δεν κdθουμoυν καλ6
κι' 61ου ζd\ oτου κιφdλι...>

(Mετα oφlyyει πανω τηg τη φλοκατη. H μια lcραυ-

yη που βyα[νει ε[ναι π6νοq βαθδq κι απελπιo[αg):

<Λ€λε μd,να μoυ>.

ΑYΛAΙA

AΘHΙ\ιA 1975
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Aαrερια Kαι ΑvΘρωπoι σΓη Nεα Xιλιετ(α
1 1 1ρ6vlα αδldλεlπτηξ παρoυoiαξ σTηv uπηρεoiα τηq λαiκtig επlμ6ρφωσηq

Γqιiφει o Χαq(τωv Tομπoυλ(δηE
Δq. ΑατqοφυυιnηE, ΠqιiεδqoE EταιqεfαE
Aoτqονoμ(αζ τlαι Διαατrf ματοg Nιioυοαg

H oειρα διαλ6ξεcιν <Αoτtμα και Ανθρωπoι στη NIα Xιλιετ[α> 6κλειoε τo 6τοq 20Ι] iντεκα
yρδνια αδιαλειπτηg παρoυo[αg oτο ycΙlρo τηq Εoτlαg Mουoδν τηE Ναoυoαg. Tριαντα τρειq tλληνεg
καθηyητ6g πανεπιστημ[oυ, ερευνητ6q αλλα και δημοoιoyραφοι απ6 δλo τον κδoμo καλυψαν επ[καιρα
θ6ματα επιστημoνικοδ περιεyoμ{νoυ με τιg 53 ειoηyηoεlE τoυζ yια την ευρδτερη περιοyη τηE Κεντρι-
κηg Mακεδον[αg. oι oμιλlεg διορyα'νcilνoνται απδ την Ετα"ιρε[α Αoτρoνομ[αg καl Διαoτηματog Β6λoυ
παραρτημα Nαoυoαg σε συνερyαolα με την ΚΕΔHΠoN καθε τελευταio Σαββατο τoυ μηνα. Tb ακρoα-
τηριο πoικfλει oε ηλικ[α και εκπα[δευση και oυμμετtyει ενερyd" oτιg oυζnτησειζ πoυ ακoλουθο{lν μετα
απδ καθε ειoηyηoη. H αyαoτη αυτη oυνερyαo[α των πoλιτιoτικcilν oυλλ6yοlν μικρc[lν πoλεων, δποlg η
πληττδμενη απ6 ανερy[α ]ι[αoυoα, με τoυζ τoπικοδg ερασΙτεWικoδg oυλλ6yoυE oυμβαλλoυν τα μbyιoτα
oτη oοloτη ενημ!ρωoη τoυ κοινoil rcαι αποτελοδν βαoικδ παραyoντα oτην λαi'κη επιμ6ρφωoη, κατι πoυ

φα[νεται καl απ6 τoν μ6oo 6ρo των Ι00 ακροατcbν που υπαρyoυν oε κd'θε oμιλlα oτα ] Ι αυτα yρ6νια
παρουo[αE τηg oειραg κΑoτ6ρια και Ανθρωποι oτη Νtα Xιλιετ[α> oτη Ναoυoα. Απoτελοδν επloηg xcbρο
tμπνευoηg yια τη νεoλα[α. Tα επιτυyη απoτελ6oματα" oε πα"νελληνιoυg διαyωνιoμoδg αoτρoνoμfαq νbων
επιβεβαιcbνoυν τη oυμβολη τοlν ομιλlcbν αυτcbν και σαν πΠy6s tμπνευoηq και εξ6λιξηζ τ(ι)ν νtων τηg
επαρyfαg.

Tο προoiμιo τηg σειρ6ξ
Η επομ πoυ ζoriμε 1αρακτηρiζεται απ6 τη ρα-

γδαiα τε1voλoγικη εξ6λιξη Kαι την παγκοoμιοποi-

ηoη. Aυτ6 61ει θετικd και αρνητικd επακ6λουθα

για τιζ μικρ69 κοινωνiεg των επαρχιακιbν π6λε-
ων. 'Eνα απ6 τα θετικd oτoιxεiα εiναι η 6γκαιρη
και εfκολη πρ6oβαoη oτην πληροφoρiα και 6να

απ6 τα αρνητικd η ανεργiα και τα επακ6λoυθα
τηg. Mια ανθor1oα βιομη1ανικη και γεωργικη
oυγ1ρ6νω9 π6λη σαν τη Ndoυoα κατdληξε τιg

ημ6ρεζ μαζ να εiναι oυνιbνυμο τηζ ανεργiαg. Mια
απ6 τηg πpωτεc, βιoμη1ανικ6q π6λειq τηg oθωμα-
νικηg Aυτoκρατoρiαq με υφαντoυργικ69 μoν6δεq
απ6 τη δεκαετiα του 1870 που μεγαλoυργorioε
oτo 1ιbρo τηg κλωoτοδφαντουργiαg, κατdντηoε
oτα τ6λη τoυ 20ou αιcbνα να παρoυσιdζει ανερ-

γiα τη'c τα'Ξη-c τoυ 50%' Παρdλληλα η πρ6oβαoη
oτo διαδiκτυo αι,oιξε διiιπλατα τηι, ανεξ6λικτη
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πληθιbρα τηg πληρoφoρiαg. H 6φεoη των κατoi-
κων τηg Ndoυoαg για τη oωoτη πλη



και η δυνατ6τητα για τη νεoλαiα να προoφr5γει

oυγ1ρ6νωg oε εναλλακτικ6q πηγ6ζ γvcboηg και
διαoκ6δαoηq κυρiωg τα Σαββατοκtiριακα, 6φερε

τη γ6wηoη τηg oειρdg των διαλ6ξεων με τiτλo

<Aoτ6ρια και Aνθρωπoι στη Nfα Χιλιετiα>.

Η αφoρμη ηταν o ερ1oμ69 τηq ν6αq 1ilιετiαq.
Γιατi ν6α 1ιλιετiα και ωζ προg τι; N6α 1ιλιετiα για
τoυζ χρ1στιανor1g τηg υφηλioυ. Π6ραoαr' πραγ-

ματικd fλια xρ6νια απ6 τη γ6wηoη τoυ Xριoτοti

η λιγ6τερα η περιoo6τερα; Yπηρξε o Xριoτoq

σαν ιστορικ6 πρ6oωπο και πoιεg εiναι oι πηγεg

πoυ μπoρoιiν να 1αρακτηριoτor1ν ωq ιoτoρικ69

Kαι στιζ οποiεq πpi:πεινα πρooτρ6ξουμε; Tι ηταν
το &oτρo τηq Bηθλε6μ;'Hταν ιoτορικ6 γεγον69 η

μεταφoρικη 6wοια; Kαι 6τoι ηρθ, η πρcbτη ομιλiα
τηg oειρdg με θ6μα <To d.oτρo τηq Bηθλε6μ) και
ειoηγητη τoν διδd,κτορα αστρoφυοικηq τoυ πανε-

πιoτημiου τηq Στoκ16λμηq Xαρiτωνα Tομπoυλi-

δη, πoυ εiναι και o συντoνιστηg και δημιουργ69

αυτηg τηq oειρ6q διαλ6ξεων. Ακoλοriθηoαν μετd
αδιαλεiπτωg για fντεκα xρ6νια μ61ρι τιilρα, dλλεg

52 ειoηγηoειζ επιστημ6νων, καθηγητcbν πανεπι-

oτη μiων και dλλων εκπαιδευτικcilν οργανιoμcbν,

ερευνητιilν, oυγγραφ6ων και δημooιογρdφων

επtστημoνικcbν d,ρθρων.'Eντεκα 1ρ6νια για μια
oειρd ειoηγηoεων πoυ d'πτoνται

&μεoα με την επιoτημη και τoν

dνθρωπο σε μια π6λη επαρxι-

ακη των 21 000 κατoiκων και
ανεργiα πoυ φτ&νει τα 50oλ ,απ6
το 1987 που 6κλειoαν τα πpcilτα

εργοoτd,oια κλωoτoδφαντoυρ-

γiαg και απoλl5θηκαν 3 000 ερ-

γ6τεq, μ6xρι oημερα.

H μορφη των εισηγηoε-
ων9 τo περ\εN6μεν6 τoυζ,
oι εισηγητfq και oι ειση-
γητριεζ.

H oειρ& των διαλfξεων
<Αoτ6ρια και Ανθρωπoι στη

N6α Xιλιετiα> διοργανcbνεται
απ6 την Εταιρεiα Αoτρονoμiαq
και Διαoτηματoζ Ndoυοαq, Πα-

ρ6ρτημα B6λoυ, oε oυνεργαoiα

με την Koινωφελη Eπιxεiρηoη Πολιτιoμοf N6-
ουσαζ (KEΔHΠON) και κατ'επ6κταση το Δημο

lι]doυoαq. oι oμιλiεg πραγματoπoιofνται κ&θε

τελευταiο Σdββατo των μηνιilν απ6 τoν oκτcb-

βρη μ6xρ, τον Md.η και ιilρα 20:00 oτη μεγ6λη
αiθoυoα των συναυλιcbν τηq Eoτiαq Moυoων
N&ουoαq, πoυ παραχωρεi αφιλoκερδιbg ο Δημοq

Nd,ουoαq και εiναι ελεriθερη για τo κoιν6. oι ει-

oηγητθg επιλ6γονται καταλληλωq απ6 τoν Πρ6-

εδρo τηg Eταιρεtαq Aoτρoνομiαζ και Διαoτημα-

τοg. H Eταιρεiα Αoτρονομiαζ και Διαoτηματo'c

με τη oειρd τηg, διαφημiζει και παρoυoιd,ζει τoυζ

ειor1γητ6q με κεiμενα κα1 φωτoγραφiεg oτην

ιoτοoελiδα τηζ ww\Λ/.astronaοussa.webs.cοm και
oτo περιoδικ6 τηq oYPANoΣ. oι ειoηγηoειq δι-

αρκοr5ν oυνηθωq απo 45 χεπτα 6ω9 μtα ιilρα και

ακoλoυθεi oυζητηoη και ερωτηoειζ τoυ κοινoti

στoν εισηγητη πoυ oυντoνiζει ο υπειiθυνοq τηg

oειρdq.

H θεματoλoγtα των ειoηγηoεων επιλ6γεται απ6

τoν υπεfθυνo τηζ oειραq αυτηg σε συνεργαoiα με
τoυg εισηγητ6q. Tα βαoικd κριτηρια επιλoγηg εi-

ναι η επικαιρ6τητα των θεμdτων και η εξειδiκευ-

ση τoυ oμιλητη. Yπηρ1αν περιπτcboειq 6που 6λη

η oειρd των ομιλιιbν ηταν αφιερωμ6νη oε κdπoιo



επετειακ6 γεγον6g. Aυτ6 6γινε τιζ περι6δoυ9
2005-2006 κατ 2006-2007 καθcbq και τo 6τοq

2009,6πoυ οι oειρfg των ειoηγηoεων αφιερcil-

θηκαν σε επετειακd γεγον6τα. Η πρcbτη oτα 100

1ρ6νια απ6 τιg πξντε δημοoιεrioειζ τoυ Αλμπερτ
ΑΙνoτdιν πoυ dλλαξαν τη ρoη τηg επιoτημηζ και

η δεriτερη oτα 50 1ρ6νια απ6 την εκτ6ξευoη τoυ
Σπofτvικ 1 πoυ θφερε την αρxη τηg διαοτημικηg
επoγi1c, και την περαιτθρω }rvcboη του ηλιακοri
μαq oυoτηματοq. ( Bλ6πε Πiνακα 1 )

oι ειoηγηoειζ τoυ 6τoυ9 2009, παγκοoμioυ
6του9 αoτρoνoμiαq 6πω9 καθιερωθηκε απ6 την

LΙNESCO, ηταν 6τoι πρoσαρμoσμ6νεq cboτε να

ξεκινo6ν απ6 την αpyαiα Eλλdδα, να περνo6ν
στην αστρoνoμiα του Bυζdντloυ και να κατα-
ληγoυν oτιq ημ6ρεq μαζ με τηv ειoηγηoη <Απ6
τον Γαλιλαio Γαλιλ6ι oτoν Στiβεν X6κινγκ: 400

1ρ6νια αoτρoνoμiαg>. (Bλ6πε Πiνακα 1 ) Πανη-

γυρικ6 xαρακτηρα εixε η oμιλiα του καθηγητη
τoυ Α.Π.Θ. Γιdwη Σειραδ0κη oτι'c,2l5 12009 πoυ
6γινε oε oυr,εργαoiα με την EΛ.ΑΣ.ET. και τo
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τμημα ζωγραφικηg ν6ων τηg KEΔHΠON oτην
αiθoυoα oυνεδριdoεων τηζ oxoληg Aριoτoτ6λη
oτη Ndουoα, με 6κθεoη ζωγραφικηζ των παιδι-
ιΙlν oτην αiθουoα του Πολιτιoτικoti oμiλου τoυ
Δημου ξiου Παιiλoυ oτo Mακρoxcbρι Hμαθiαq
τoν Ιotiνιo και Ιoriλιο τoυ iδιoυ 6τoυ9.

Προoπdθεια γiνoνταν καθε φoρα να υπdρ1ει
και μiα γυναiκα oε κdθε περioδo και σε εΧαγι-
oτεg φoρ69 και δr5o ειoηγητ69, 6ταν αυτ6 κρiνo-
νταν αναγκαio.

Tηροfνταν απαρ6γκλιτα ο xρ6νog και ο 1cb-

ρoζ τηζ παρoυoiαoηζ των ειoηγηoεων, για να
καθιερωθεi η oειρd oτη oυνεiδηση τoυ κ6oμoυ
oαν €ναq πoλιτιoτικ6q θεoμ6q, πpayψα που επε-
τεri1θη.

Στoν Πiνακα 1 δivονται 6λε9 oι ειoηγηoε1ζ Kαι
τα oν6ματα των ειoηγητcbν κατd, περiοδο και

ημερoμηνiα τ6λεoη9 τηg κdθε ειoηγηoηg.



Πiνακαg 1

Aoτfρια και AνΘρωπoι
στη |{6α Xιλιετiα

Πεοiοδoq 2000-20001

20Λ2t2000 To Αoτρo τηq Bηθλε6μ Xαρiτωv Τομπoυλiδηg

27 t01t2001 H δημιoυργiα τηg Σεληνηg και oι επιδραoει; τηc οτη Γη Σταυρoq Αυγoλoιiπηg

03t03t2001

3110312001

Eξ6λιξη των Ιδειilν τηq Φυoικηq.'Υπαρtη εξcυγηινων
πoλιτιoμcilν Γιdwηg Mυλωvdq

Ατμ6οφαιρεg / Aτμooφαιρικd φαιv6μει,α
Θε6δωρog Kαρακrboταg,
Xαρiτων Τoμπoυλiδηq

28104t2001
Aρ1αιoαoτoνoμiα / Αoτρoνομικ6q μ6θoδoι oτην
αρχαιογVωστικη 6ρευνα Mdρω Παπαθαναoiου

2610512001 Xdοg και κοoμικ€g καταoτρoφ69 Xdρηq Bdρβoγληg

Περiοδoζ 2001-2002

24Λ1t2001 H εκπαiδευoη στιζ εγκαταοτd,oειζ τηζ NΑSΑ oτo Xdvτoβιλ
τηq Aλαμπdμα Xαρtτων Toμπoυλiδηg

2610112002
Γαλαξiεq.. Tα vηοιd τoυ Σriμπαντoζ με τo τηλεoκ6πιo τoυ
Ηubble

23102t2002

3010312002

21104t2002

Γεωλoγικη oriζευξη και διαoτημικ6q καιρ6q Aναoταoiα Mεταλλινοrl

Mετεωρoλoγικd' και κλιματολoγικα θ6ματα αιχμηζ Θε6δωρo9 Kαρακcboταg
Aoτρονομικd oτοι1εiα oτην Ιλιαδα του oμηρoυ
καταγραμμdνα με μια oriγxρονη ματιd

Kciloταg Mαυρoμμdτηg

2s105t2002 Ε€ωγηινoι πολιτιoμot Διovrioηq Σιμ6πoυλoq

Πεoioδoq 2002-2003

30t11t2002

2811212002

Aoτρικd πτcilματα Γιdwηq Σειραδdκηq

Tα ζcilδια, oι αστερισμoi και o καζαμiαq απ6 επιο,τημoνικη
oκoπιιi Χαρiτων Toμπoυλiδηg

2310112003
Ηλιοφεγγαρoγv6ματα - oι παλiρρoιεζ σαν πρodγγελoq
οειoμcbν Γιdwηq Toατοαρdγγoq

2210212003

29103t2003

10105t2003

Πεμπτoυoiα, η Π6μπτη δriναμη τoυ Σιiμπαντog Χdρηg Bdρβoγληq

Η 6woια του 1ρ6νoυ - Απ6 τoν υπoκειμενικ6 1ρ6νο oτo
1ρ6νo τηq Θεωρiαg τηg Σ1ετικ6τηταq Mdρκoq Λιdμoq

To 1ρoνικ6 του Αρη Αλ6ξη9 Πετiδηq
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Περioδot 2003-2004

t311212003
Eiμαοτε Aρειανoi; ιΙ ζωη oτoν Πλανητη Aρη' oι αποoτολ6q
των NΑSA. ESΑ

Xαρ[τωv Tομπουλiδηg

3ν0ν2004 Η αοτρoφωτoγρdφιoη. Παρατη ρη ο"ειζ τηζ ηλιακη g

δoαοτnoι6τnταc τωv τελευταiων unνιbν
Aριοτεiδηq Bot5λγαρηq

2810212004
To Eθνικ6 Αoτερoοκoπεio Eιiδoξοq. N6εg πρooπτικ69 για τη
νεoλαiα

Niκoq Σολωμ6q

2710312004 Kοομικd τθρατα oτα κ6ντρα των γαλαξιιbν Ε,λ6νη Χατζη1ρηoτου

2410412004
H θdoη τηζ Γηζ μ6oα oτο 1ιbρo και oτo 1ρoνο και οt

επιoκ6ψει9 εξωγηινων
Xαρiτων Τoμπουλiδηg

Περioδoζ 2004-2005

21Λν2004
Yπερμεγ6θειg μαιiρεg τρriπεq oτo Σtiμπαν: Kβdζαρg,
Mπλ6ιζαρq και Pαδιογαλαξiεg

Ελ6νη Xατξ11ρηoτoυ

291011200s
Τα διαoτημ6πλοια Γαλιλαioq, Καoiνι, X6ι1ενq και η €ρευνα
των μεγdλωv πλανητcilν

Xαρiτων Toμπoυλiδηg

2602t200s Mετεωρολoγικd' και κλιματολoγικd θ6ματα αιχμηζ Θε6δωρo9 Kαρακcboταq

24t042004 H θεoη τηζ Γηζ μαζ μεoα οτo Συμπαv Σταtjoοc Αυγολor5πnc
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Περioδo€ 2005-2006

26t1ν2005 Η ζωη και τo θργo του Αλμπερτ ΑTνoτdιν Xαρiτων Tομπoυλiδηq

2810112006 Ktiuατα βαρriτηταc. 6να νfo παρdθυρο οτο Συμπαr, Kriloταc Κ6κκοταc
2s10212006 Π6oο κoοτi(ει 6να γoαuuαoιο φωτoc: Kcilο'ταc Zωκoc

0810412006 Tο Σriμπαν oτιq Aκτiνεζ Χ Niκoq Στεργιoriλαg

Πεοiοδοc 2006-2007

25111.12006 Πλοfτων: Αργcυν oτο βαoiλειo των νdνων πλανητcbν Xαρiτων Toμπoυλiδηg

2'710112001 o μη1ανιoμ69 των Αντικυθηρων Γι&wηg Σειραδdκηg

24t0212007 To κυvηγι των πλανητcbν Bλ&ooηg Πετorioηg

3ν031200'7 Tο νfο nλιακιi οfoτnuα: Πενnγτα γo6νια uετd τoν Σπoriτvικ 1 Σταud,τnc Koιuιξnc

281041200'7
<K6κκινo Φεγγdρι>, το dκρωg απ6ρρητο ooβιετικ6
διαoτημικ6 πρ6γραμμα με θ6μα τηv κατακτηση τηζ Σεληνηg

Θαν6oηq B6μπo9

Πεοioδoζ 2007-2008

2411112001
Tα αoτρονομικd oτοι1εiα τoυ oμηρoυ και η μυoτικη Ιλιdδα
τoυ

Xαρiτων Toμπoυλiδηq

2610ν200B Η Aθ6ατn'Yλn και n Αθ6ατn Eν6ργεια τoυ Συμπαντοζ Γι&wnc Γoriναρηc

2610212008
oυρανογραφtα, η Ιoτoρiα και η Mυθολoγiα των
Αoτεριoμιilν

Xαρiτων Tομπoυλtδηq

2910312008 Eπιoτημεq τηg φrioηg, υλιoμ6q και διαλεκτικη Eυτfμq Mπιτο&κηq

Πεοioδo€ 2008-2009

291]112008
'Ενα ταξiδι oτο CERN, 6να ταξiδι οτo K6ντρo τηq

Eπιoτημηg
Kιboταζ Zιilκoζ /
Eμμανουηλ Πdoχoζ

31t0112009
oι νε6τερεq αvακαλliψειζ για τo Mη1ανιoμ6 των
Αντικυθriρων

Mdνοq Poυμελιcbτηq

0'710312009 Η Αoτρovou(α oτo Bυξαντιo Eμμανoυηλ Πdο1oq

29t0312009 Η παραπjρηση τηζ Γηq απ6 τo Διdoτημα Eλ6νη Xατζη1ρηoτoυ

0210s12009 M6ρα-Nriγτα. Xειμcilναζ - Kαλoκαiρι Γιdwnc Σειoαδ&κηc

Πεοiοδoξ 2009-2010

3Ιl]Ι012009
Απ6 τον Γαλιλαio Γαλιλ6ι oτoν Στiβεν Χ6κινγκ. 400 xρ6νια
αοτρονoμiαζ

Xαρiτων Toμπουλtδηq

2911112009
Tα εκπαιδευτικd προγρdμματα τηg NΑSΑ. Πρoοωπικη
εμπειρiα απ6 τo Space Camp, oτο Ηuntsville, Αlabama

Mαρiα Kρικθλη/
Xαρtτων Tομπoυλiδηq

3110112070 o πλανflτnc Γη: 4.5 διoεκατouμιlρια γρ6νια εξ6λιξη Niκοc Kυooυ

2710212010 Aoτρoνoμiα, αoτρoλoγiα. Eπιoτη μη, παραεπιoτη μη
ΙΙo/ιυχρoνηζ
Ι{αnπηrrl nΓiλnr

2710312010

Η Ιoτoρiα τoυ Σriμπαvτοg: To δικαiωμα του ανθριbπoυ να

γvωρiζει τα μυoτικ& τηq δημιoυργiαq και τηg εξ6λιξηq τoυ

Σfμπαντoζ
Xρηoτοq Ξεν&κηq

2'/t0412010 oι Yπερxορδ6q και η <δoμικη μoυoικη> τoυ Σriμπαντοg Διοvδoιoc Bαβουγυιoc
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Περioδoq 2010-2011

30t10t20r0 'oτι λd,uπει δεν εiναι αοτθρι Xαοiτωv Τοuπουλiδnc

2711112010
oλικη 6κλειψη ηλioυ 11 Ιουλioυ 2010. Aποciτoλη οτo Nηoi
τoυ Πd,ογα

Αριoτεiδηg Bofλγαρηg

29101120t1 Φυοικη κooμολογtα. Ιοτoρικη εξ6λιξη και τρ61oντα ζητηματα
Eυ&γγελοg
Xωoοπαvtτnc

26102120Π Tο Σr5μπαν τoυ ΑTvοτ&ιν Kιboταq Κ6κκoταg

26l03l20Ι1
EυρωπαΤκ6g 0ργανιoμ69 Διαoτηματoq (ESA). Η Π6λη τηq

Eυρcbπηq οτo Διdoτημα και στιζ δορυφoρικ6q τηλεπικοινωνiεq
Bαotλειoq Kαπινdg

Aπ6 τoν Πiνακα 1 προκ5πτoυν τα ακ6λoυθα
συμπερdσματα:

1.Στα 6ντεκα 1ρ6νια λειτoυργiαq τoυ θεoμori
αυτοf, πραγματoπoιηθηκαν 53 ομιλiεq. Tρειg

μ6νο αναβληθηκαν (oτιq 3\l3l2001, 301312002

κα'ι' 2913120Ο8. Bλ6πε Πiνακα 1) yι,ατi υπηρ1ε
κcbλυμα με τoυζ ομιλητθg.

2.Aπ6 τoυζ εισηγητ€g 15 ηταν καθηγητ6q πα-
νεπιoτημiων, 18 ερευνητfg επιoτημoνεζ, 9 καθη-

γητfζ dλλων εκπαιδευτικcbν oργdνων,2 0μ6τι-

μοι καθηγητtg πανεπιoτημiων, 3 oιiμβουλoι εκ-
παiδευoηg, 16 oυγγραφεig,2 δημοoιογρdφοι. 3

τε1vικοi επιστημoνικcbν oργftνων Kαι ερευνητd-c,

fναg διευθυντηq Πλανηταρiου, 2 ΑκαδημαTκoi, 2

μουoικοi, και δriο oπoυδαoτ6g πανεπιoτημioυ.

3.Aπ6 τoυζ εισηγητ6q 30 ηταν dρρενεq και 4

θηλειg.

4.Στoν Πiνακα 2 δiνονται τα θ6ματα πoυ θi1τη-
καν στα 6ντεκα xρ6νια τηg oειρdq <Αoτι1ρια και
Ανθρωπoι oτη Nθα Xιλιετiα> κατd κατηγoρiεg.
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Πiνακαg 2

Φιλoooφικd

Αρ1αιοαοτρoνoμiα/ Ιoτoρiα

Kooμoλογiα

Aoτ6ρεq (Δoμη- Eξ6λιξη)

Ηλιακ6 Σιioτημα

Aoτρoφωτογρ αφiα/oργανα Παρατη ρηση ζ

Γαλαξiεg

Θεωρiεq Σ1ετικ6τηταg

ο

ο/

16

15

12

Γη - Σεληνη

Διαoτημικη

4

4

a
J

-)

iα vs Αoτ

39



Συμπεριiσματα
Στα 6ντεκα 1ρ6νια riπαρξηg τηq oειρdg των

oμιλιrilv <Αoτ6ρια και Ανθρωπoι στη },{6α Xιλι-
ετiα>>, η oειρd:

1ον) 'Exει καθιερωθεi oαν βαοικ6q θεoμ69 λα-
Τκηg επιμ6ρφωσηζ oτoν 1cbρo των επιστημιbν για
την μικρη επαρ1ιακη π6λη τηg Ndουoαg. 'Exει

oυμβdλλει τα μ6γιoτα oτην υπεriθυνη γvιiloη για
τουg κατοiκoυζ τηζ π6ληg και 6ξυνε το κριτηρι6
τoυζ σε 6τι αφoρd την ανεξ6λεγκτη τoπoθθτηoη
διαφ6ρων <ιδικcilν> πoυ παρoυσιdζoνται oτα Mα-
ζικd M6oα Eνημ6ρωoηg' Συν6βαλε με τον τρ6πo
αυτ6 και στην καταπoλθμηoη πoλλcbv δειoιδαι-

μoνιcilν και καταστροφoλoγιιilν πoυ μαg κατατρ6-

xoυν καθημερινd.
2oν) Λειτoυργεi oαν χcbρoζ €μπvευoηq κα1 συ-

νd,θρoιoηq για τoυg μαθητ€g των Λυκεiωγ, τoυζ

φoιτητ6q και τoυζ εφηβoυq γενικd τηq περιοxηg.
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Aυτ6 διαφαiνεται και απ6 τα αποτελ6σματα των

μαθητcilν τηg π6λη9 στoυζ Πανελληνiουg Διαγω-
νιoμof g Αoτρoνoμiαg πoυ διοργανcbνει η μητρικη
Eταιρεiα Aοτρονομiαζ καt Διαoτηματoq B6λoυ.
Eλdμoτ6g εiναι oι π6λει9, oε πανελλαδικη κλi-

μακα πoυ 6xουν τ6ooυq πολλοrig βραβευμ6νουq
μαθητ69 oτα 16 1ρ6νια που διοργανιbνoνται, 6oο

η Ndoυoα.
3oν) Tα τελευταiα xρ6νια oυγκεντρcilνει ακ6-

μη και τη μαθητιcboα νεoλαiα των Δημoτικιbν και
των Γυμναoiων τηg περιoμg και oυν6βαλε ioωg
oτo γεγoν69 η πρωτεr1σασα στoυg δrio Πανελλα-
δικorig Διαγωνιoμolig Aoτρoνoμiαq πoυ διεξη-

1θηoαν, να εiναι απ6 την B6ρoια.
4ον) 'Exει oυμβ6λει με την παρουoiα τηζ τα

μ6γιοτα oτην 6νθηση τηζ αoτρoνoμiαζ στην
π6λη. Aυτ6 διαφαiνεται απ6 τo 6τι τo μdθημα τηg
Αoτρoνoμiαζ-πoυ δυoτυxιilq η κυβ6ρνηoη αυτη
εξoβελiζει απ6 τα λιiκεια απ6 τη ν6α o1ολικη

1ρoνιd 20ΙΙ-20L2 - επιλ6γoνταν 6λα τα 1ρ6νια
τηq λειτουργiαg τηg Mεταρρf θμιoηg Aρo6νη απ6



μαθητ6q των Λυκεiων τηζ π6ληq Ndoυoα'q. To

6τι η π6λη τηg Ndoυoαq επελ6γη οαν μiα απ6 τιζ
τρειq επαρxιακθg π6λει9 6που μ6λη τηq EΛ.AΣ.
Ε,T. παρουoiαoαν το Παγκ6oμιο'Eτoq Aοτρο-
νoμiαq oε εκδηλωoη τουg (εκδηλωoη 21512009,

βλ6πε Πiνακα 1) εiναι μια ακ6μη 6νδειξη για τo

γεγoν6q αυτ6. Η παρoυoiα πoλλcbν τηλεoκοπicυι'
oτην π6λη μαg κατ& τη διοργdνωoη αoτρoβρα-
διcilν (βλ6πε www. astronaous Sa. web s. cοm) εiναι
ακ6μη θνα oτoι1εio πoυ επιβεβαιcilνει την dνθηoη
τηζ αστρoνoμiαq oτη Ndoυoα. Yπd,ρxουν ακ6μη
και oκ6ψειq o Δημog τηq Ndουοαζ να παραχωρη-
οει 1cbρo για την αν6γερoη εν6q αoτερooκoπεiου
πoυ ioωg oυμβdλει oτην αfξηoη τoυ τoυριoμ6
πρoζ την oε μεγd,λo βαθμ6 πληγεioα απ6 την
ανεργiα Ndoυoα.

5ον) Προoφ6ρει μια δημιoυργιΦ μορφη δια-
oκ6δαoη9 τo βρdδυ τoυ Σαββdτoυ για 6λε9 τιg

ηλικiεg και o κ6oμoζ τo εκτιμd αυτ6. M6oοq 6ρο9

oυμμετοxηζ στιζ ειoηγηoειq τηq oειρdg εiναι τα
εκατ6 dτομα, 6ναq πohi αξι6λογoq αριθμ6q, αν
oκεφτoriμε 6τι o πληθυoμ69 τηg Nd,ουoαg εiναι
21 000 κd'τoικoι. Απ6 τo ακρoατηριo τo 50oλ εi-
ναι ν6οι, 6να απioτευτα μεγ6λο νor1μερο για Σdβ-

βατo βρdδυ.

6ον) Προβdλλει τoν 1cΙlρo τηg Eoτiαq Moυocilν
N&oυoαq oαν δημιoυργικ6 1ιilρo πoλιτιομof και

με την πραγματoπoiηoη των εισηγηoεων oτη

μεγdλη αiθoυoα oυναυλιcδν αλλ& και με τιg δrio

εκθ6oειq φωτογραφiαζ πoυ 6γιναν oτο φoυαγι6
(Ιανoυdριoc,2004 και oκτcbβρηq 2010), η δεriτε-

ρη απ6 τιg οπoiεq διηρκηoε δδο μηνεg με αφoρμη
τη oυμπληρωoη δεκαετiαg απ6 την λειτουργiαg
του θεoμoδ αΑoτθρια και Ανθρωπoι oτη Nθα
Xιλιετiα>.

Eπiλογοq

Στιq ημ6ρεq αυτdg τηg πτιiloηq των αξιιbν, των
περικοπcbν oε 6λoυq τουq τομεiζ, στI φθiνoυoα
πoρεiα των }η/ωστικcbν αντικειμ6νων, παρd την
αr1ξουoα πoρεiα τηq πληροφορικηζ και τηq εξει-
δiκευoηg, oι oειρ6q διαλ6ξεων, ειoηγηoεων, τηζ

μoρφηζ <Aοτ6ρια και Ανθρωπoι στη Nθα Xιλι-
ετiα> εiναι odoειg, τιηyεs υπεr5θυνηq γvcbοηq και
ενημ6ρωoηζ, πηγfg fμrrvευoηg και 1ιilροι στoυζ

oποioυg oυναθροiζoνται &τoμα που διψo6ν για
αν6ρθωοη τoυ ηθικοri τoυζ και ικανoπoiηoηζ των
yvωoτικιilν αναγκcbν τουq. Mε ελd1ιoτα 6ξοδα oι
τοπικ6q κoινωνiεq μποροliν να προοφfρουν πd,ρα

πoλλd στoυζ κατοiκoυg τηg περιo1ηg τoυq. Eξαi-

ρετoι επιστημoνεq και παιδαγωγoi π6ραoαν απ6
τη μικρη π6λη τηg N6oυoαq και με τιq ειoηγηoειg
τoυg 6δειξαν oτο κoιν6 πωζ με τιg 6ρευνfq τoυq

παρdγουν γvcboη και με τoν τρ6πo αυτ6 oτην κυ-

ριoλεξiα ανliψωoαν τo επiπεδο των κατοiκων σε

αστρoνoμικd fψη. Mε τον τρ6πo τουq fκαναν oυ-
r,εiδηoη στoν ακρoατη 6τι κd,θε τελευταio Σ&β-

βατo των μηνcbν oκτωβρioυ-Mα1bυ μπoρo6ν να
πρoo6ρxoνται στην Eoτiα Moυocbν τηq Nd,oυoαg

μαζi με τα παιδιd, και τoυζ ν6oυ9 καινα δρ6πoυν

,tr,-ιboη επιστημoνικη και φιλοoοφικη για τρ61ο-

ντα θ6ματα τηg επιoτημηq. Eιoηγησειζ σαν αυτ6q

πptπεινα oυνε1iooυν να λειτoυργoriν σαν πηγ6ζ

γvιboειg oτιq δriοκoλεg αυτ6q ημfρεζ που περνα η
κoινωνiα μαg.

Πηγ6q

1.oYPΑNoΣ: Στα αρxεiα τoυ περιοδικo6 και
oτα τεri1η των ετcbν απ6 το 2000 μ6pι τo 201'1

υπdρ1oυν πoλλd 6ρθρα και φωτoγραφiεg απ6 τιg

ειoηγηοειq τηg οειρ6q.

2.MΑKEΔONΙKΑ NΕΑ, NEoΙ KΑΙPoΙ,
ΦΩNH NΑoYΣΗΣ, MΑKEΔONΙKΗ: Στα αρ-

1εiα των τoπικcbν εφημερiδων τηg Nd,ουσαζ κα1

τηq B6ροιαq απ6 τα 6τη 2Ο00 μ6xρι oημερα υπ&ρ-

1oυν πoλλd dρθρα και φωτoγραφiεq απ6 τιg ειoη-

γηoειq τηq oειρ6q.

3.www.astronaousSa.webs.com: Στην tστo-

oελiδα τηq Eταιρεtαq Aoτρoνoμiαg και Διαoτη-

ματoζ Ndουoαg υπαρ1oυν πoλλ6q αναφορ69 και

φωτογραφiεq απ6 τιg ειoηγηoειζ τηζ oειρdg.

tοmbοuΙides@gmaiΙ.com

4\



Mια εvδιαφερouσα πρoταoη

Απδ τον παλι6 oυνερyατη και φΙλο τoυ περιοδικoδ μαg Γιαννη Καρατoιcbλη λαβαμε την

παρακατω επιoτoλη με την ενδιαφ6ρoυoα πρδταoη yια την αναληψη πρωτoβουλiαE yια 6ρευνα oyετικιi

με τoν Αναoταoιo Mιyαηλ τoν Λδyιo, πoυ αξ[ζει τoν κ6πο να την oκεφτoδμε ooβαρd':

B6ρoια 12-8-20|\

Αγαπητ6 Aλ6κο

M6λιq 6λαβα τo καινo6ριο τεr51og τηg

<Nι&ουoταζ) και oτην τελευταiα oελiδα (2)
δι&βαoα 6να μικρ6 oημεiωμα για τoν Aναoτd,oιo
Mιxαηλ τoν Λ6γιo, τoυ oπoiου την επωνυμiα

φ6ρει η Πoλιτιoτι"η μoq Eταιρεiα, καθcbg και
oδog oτηv π6λη μαg.

o Αναoτdoιog Mι1αηλ ηταν η μεγαλιiτερη
πvευματικη φυσιoγvωμiα τηg Ndoυoαq και μια
απ6 τtc, μεγαλriτερεg πανελξνια, oυνδε6μενoζ
και με τoν Διαφωτιoμ6. Δεν υπd,ρxει'Eλληναq
ιoτορικ69 του 19ou αιcδνα πoυ να μην αναφ6ρεται
σ' αυτ6ν (Σdθαg, Ζαβipαc,, Δημαρdg και
νε6τερoι Κoρδd,τοq, Bακαλ6πουλo9 κ'π.6.). Nα
oυμπληρriloω 6τι oτη <Nιdoυoτα> 6γραψε oxετικd
o φιλ6λoγo9 KcΙloταg Σπoρ6λα9 ενδιαφ6ρoν dρθρο
oτo τεri1oq αρ. 13 τoυ 6του9 1980, για τη δρdoη
τoυ στη Ρωoiα.

Προ ετrilν o ιoτoρικ69 Γιιbργog Xιoνiδηq
θδωoε oτον Π6τρο Δειν6πουλo (με την ευκαιρiα

μιαζ επετεioυ τηζ <Φωνηg τηζ Nαorioηg>)

πoλυo6λιδo d,ρθρo, μdλλον oriγγρου ερευνητη.
στα γερμανικd,, oxετικ& με τoν Αναoτdoιo, για
αξιoποiηoη -μετdφραoη -δημooiευoη, αλλd
δυoτυ1ιbg δεν γvωρiζoυμε τι απ6γινε.

Πρoτεiνω, με την αιγiδα τηg Eταιρεiαg

μαg(πoυ δικαiωg φ6ρει το 6νομα τoυ d,ξιoυ

αυτoti τ6κvoυ τηg N&ουoαq), εναg απ6 τoυq

τ6ooυq oημερα φιλoλ6γoυ9 τηζ π6λη9 να
ενιo1υθεi οικονoμικ6 απ6 τoν Δημo μαζ για
να εκπoνηoει διδακτoρικη διατριβη για τον
Aναoτ&oιo Mι1αηλ, επιoκεπτ6μενo9 Bερολiνο,
Αμοτερνταμ, M6o1α, ξ. Πετρoriπoλη και 6πoυ
αλλo6 δραoτηριoποιηθηκε' Tο αρ1ειακ6 υλικ6
υπαpγει' και γλωoooμαθεiq oυμπoλiτεg επioηg.

'oπoιog τo τoλμηoει (θ6λω να ελπiζω η Eταιρεiα

μαζ και ο Δημog Ndουoαg) θα αφηoει ανεξiτηλη
τη oφραγiδα τoυ στην τοπικη μαg ιoτoρiα'

Φιλικd

Γιdwηg KαρατoιcΙlληg

.Γεωπ6νoq
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...β'βλ[α που δεν πq6,πε[ να λε[πoυν απ6
την βιβλιoθixη σαζ

EYΣTAΘΙOY ΣTOYΓΙΑNNAKΗ

ΙΣTOPΙA TrΙΣ ΠoΛEΩΣ NAOYΣHΣ
AΠo TΗΣ ΙΔΡYΣEΩΣ MEXPΙ TΗΣ ΚΑTΑΣTPOΦΗΣ

TΗΣ -Γo Ι822
(κaτa ΑNEKΔoToN ΣXEΔΙΑΣMΑ Δ. ΠΛATAΡΙΔoY)

Σε}u.270' τιμη20€

NAOYΣA, 19oE-20oE αl".
Συλλoγιx6 6ργo πoυ παQoυoιdξει πτυγ€gτηE tστoQ(αg τηg

π6ληg μετd, τηγ χαταστροφη τηE τo Ι822 xαι μ61qι τoγ B'
Παγx6αμιo π6λεμο

Σε}".414, τιμli 25 € (1αρτιiδ.) & 30 € (παv6δ.)

ΙΣΤοΙ,1Α
ΤllΣ ΠΟlιΕΩΣ NΑΟYΣΗΣ

lΣXΝoΣ
KΑΠlTAΛlΣΜοΣ
Η tiΑκΞΔοiiiΑ ζ.4τt τi\ vΞEΞi ΟΘQλ1AiιJKH nEΡloiο

KΩΣTA ΛAΙΙABΙTΣA (BΠΙMEΛEΙA)

ΙΣxNoΣ KAΙΙΙTAΛΙΣMOΣ
H MAKBΔΟNΙA KATA TΙΙN YΣTEΡH OΘΩMAΝΙΚH ΠEPΙΟΔΟ

Tο βιβλiο απoτελεi oυλλογη επlσημoνικιbν μελετcbν που αφoρoriν
oτην ανdπτυξη του καπιταλιομοr5 oτην oθωμανικη Aυτοκρατορiα.
Επiκεvτρο τoυ εvδιαφfρoντοq εiναι η περιo1η τηq Mακεδoνiαg και

κυρiωq η ,16}η τηg Ndουoαg πoυ tπαιξε καθοριοτικ6 ρ6λο στην καπι-
ταλιοτικη ανdπτυξη.

Σελ".260' τιψη2a C

AλdξαvδqoE Oιxovιiμου τη}'. 23320 29380
Aποοτ6λλογται 1tαι με αγτιχαταβoλ{

ΔΙAΘEΣΗ: Πολιτιοτιxri Eταιqε(α Nιiουααg Δημoτιxri βιβλιoθrjxη τηΧ.2332024L02




