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Ση με iωμα τη ζ σιjνταξrt ζ
Mε iνα ε2rτεταμενo αφι6qωμα ατo φιλo-

λoyιx6 2{αι ιστoQιχ6 iρyo τoυ συμπoλ[τη μαE
ιστoQι?toLj εQευνητη 21αι μελετητη τoυ τoπι?tod
yλωαo ιxo6 ιδ ιcδ ματ og τη g Nd'oυ oαg x. Στ i ρy ιoυ
Απooτ6λoυ xυxλoφoρε[ τo τειjyog πoυ xρατd'-
τε στα y€ρια oαg. MαζI iνα εξαιρετιxd ενδια-

φ€ρoν xε[μενo με αφoqμη τη αυμπληqωαη 100

χQ6νων απ6 τηv θεμελfωoη τoυ Σyoλε[oυ τoυ

Αyioυ Mηνd' (1o-2o Δημoτιxd Σyoλεiα) xαι
τη oυν€yεια τηζ xταQoυσ[ασηζ τoυ iρyoυ των
πoιητcδν τηg αρ7α[αg Mαxεδoνfug. Και dπωg
πd.ντα oταyυoλ6yηση των πoλιτιoτιxιilν yεyo-

ν6των του τελευτα[oυ τριμηνoυ τoυ i'τoυE, iται
yια yα εxτιμoιjμε oυνoλιxd. τα τoπιxd' oδρcδμε-

να> 11αι yα μην περιoριζ6μαστε στιζ oυνηθειE
yxρiνιεg 6τι '..τ[πoτα δεν y[νεται. Στoν τoμ€α
αυτ6 τoυλd.χιστoν oι δρd'oειg των πoλιτιατιxι'|lν
αυλλ6yων τηE π6λη9, με τη διευqυμiνη τηg πλ€-

oν μoρφη' διαιpειiδoυν ι1,ατηyoQηματιxd' τιg

6πoιεg τiτoιεg θ€oειg'
Υπενθυμξoυμε 6τι τo τειiyοg αυτ6 εiναι τo

τελευταio πoυ αιτoστiλλεται αx6μη ?tαι σε

6ooυ9 δεν €1oυν εξoφληαει τιg αυνδqoμig τουE

των τελευτα(ων ετιbν (oλoι iyoυν ειδoπoιηθε|

με ατoμι2{,d' ειδoποιητηρια) δfνoνταg μια τε-

λευταiα ευxαιρ[α oταxτoπoηαηg>. Tα iξoδα
εxτιJπωαηg xαι ταyυδρ6μηoηg xd'θε τειlyουg
iyoυν xαταoτεi πλ6ον απαyoQευτιxd', μετd'
χαι την διαxoπη τηg επιδ6τησηζ τηζ xυxλoφo'

ρ[αg τiτοιαζ μoaφηζ εxδ6αεων σαν τo περιoδι-
x6 μαg απ6 τη Γενιxd. Γραμματε[α Tι1πoυ, oτo
πλα [o ιo τ ων y εν ιx 6τ ε Q ωy π ε ρ ιx oπι1lν.

Καλη xαι δημιoυQyιιtη yρoνιd. oε 6λoυE!
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H π6λη μαq βιcbνει την ανερylα Και την εoωτερικη μεταναoτευoη εδδ και δυo δεκαετ[εg, απ'
6ταν αρyιoε η oταδιακη αποβιoμηyανοπο[ηoη τηq περιοyηq. Σημερα αoφαλcbg τα πραyματα 6xουν
y[νει yειρδτερα καt oι ν6οι μαg πρoσανατoλiζoνται yια τo αλλοil, εκτδg oυν6ρcυν αυτη τη φορα' Αυτ6
7τoυ η π6λη απ6φυyε τη δεκαετ[α τoυ '60, φα[νεται πωζ δεν μπoρεf να τo απoφδyει oτην παροδoα oιl-
yκυρ[α. Ε[ναι o φoρog τηq <προoδoυΣ πoυ πρ6πει να πληρωθεi,' o φoρoq του αλ6yιoτου εφηoυy,αoμου
iναντι των κbντρcυν τηζ παyκooμιoπolηoηζ και τηζ <προδδου>' 6ναντι εν69 πoλιτικοδ oυoτηματoζ πoυ
αυτην την εποyη τεντcbνει τιg αντoy{q των λαδν oτα 6ρια τουq,' Σε καθε περ[πτωση o τδποq, ο τδπog
μαg' μαθημ6νo9 oτα πανω και τα κατω τoυ, ψαyνει να βρει τo βηματιoμ6 του. Και φα[νεται πωζ αν
ε[ναι να yεννηθεl κατι καινοδρyιo, μ6νo oτιq ρiζεg τoυ πολιτιoμoδ και τηg παραδooηg μπορε[ να ρζcb-
oει. Αυτ6 τουλαyιoτoν δε[yνει η oυμφcυν[α του VΑΕNΙ με την Κ[να. oι δρδμoι τoυ κρασιoδ τηq δεκαε-
τlαg τoυ '90 βρ[oκουν το δρομo τoυζ ΙCαι ανolyονται ανατoλικα (υζ μια αν6λπιoτη δlακριoη.

Και ειg αλλα ελπiζoνταζ' και παρα τη yενικδτερη δφεoη, η πoλη δεν εyκαταλεfπει, α)-)'α αντ[-
θετα' διαoκεδαζoνταg την ανησυχ[α τηg' yεμiζει ψυχαyωyικα το πολιτιoτικδ τηg ηtrιερd'o,:,lο !ιε tερo-
τελεoτ[εE κραoιοδ και τo[πoυρoυ, με ιδιωτικ6q προβoλlg ταινιcbν, με μoυoικη θiα.τρο κα'l ομl)"[εg επ[
παντ69, με αναβ[cοoη χριστoυyεννιατικο.lν εθ[μων' Ιcαι με ιoτoρικα αφιερcbματα yΙα. να. μηι' ζε1ναtrιε
Kαι να τιμoilμε αυτοδg πoυ με την παρoυσiα και το 6ρyo τουq μαq βοηθoδν, μηνα τo ριfiνα., να oυνεy[-
ζoυμε την πρooπαθεια.

Mεγιiλo αφιdQωμα τoυ πεQιoδιxoιj
Γαλλ(αg x. Θε6δωρog Xαqτοματξiδηg, τo πε-
ριoδιx6 6γινε ανdρπαστο xαι η διαφr1μιοη τηg
περιo1rjg αλλd xαι oλ6xληρηg τηE Eλλdδαg,<<Figaro>> οτo M6γα Aλdξαvδqo χαι τηγ

πεQιoχli μαE

Mεγdλo αφιdρωμα τoυ Γαλλιxοrj περιoδιxοd
<FΙGΑRO" (τo μεγαλιiτεQo στηγ Eυqc6πη)
οτoν MιJγα Aλ6ξανδρο, τη B6ρεια Eλλιiδα xαι
τηγ πεQιoχti μαg. oλιixληgo τo πoλυτελ6'gτε6-
χoE τoυ (115 οελ(δεE) αναφ6ρεται στη ξωrj, την
πορεfα γ"αLτα βrjματα τoυ μεγι1λoυ Στρατηλι1-
τη, τα oπo(α xαι φυot^,ι'6' oδηγoriν οτη Bεργ(να,
οτιE ΑιγιJg, οτην πρι6τη πρωτεtioυοα τωγ Mα-
xεδdνων xαι 6δρα τoυ Φιλ(ππoυ τoU B', για την
oπο6α γfνεται εν;tεν€'g αφιι1qωμα, περfπoυ 50
oελ(δεg, μαξ6 με την Σ1ολf τoυ ΑριoτoτιJλη, την
αρ1α(α Mfuξα χαι τoυζ Mαxεδoγιxo{g Tιiφoυg
τηζ πεQιoχtig τηs Nιioυoαg. Aφιεριiματα με
ιοτoρ ιx6g, πoλιτιoτιx 6E χα ι αQχαιoλoγ ιx ι1 g ανα-
λιioειg xαι dνα πλrjθοg τιαταπΧην"τιxι6ν φωτο-
γραφιι6ν απd τoυg αρ1αιoλoγιxο{g 1ι6ρoυg xαι
τα ευρrjματα των αναoxαφc6ν, με απoτι1λεoμα
την πqoιiθηση χαι πρoβoλrj των πολιτιoτιxι6ν,
τoυριοτιxι6γ αλλιi xαι EΘγιxc6γ μαζ θεμι1των.

'oπωg ενημdρωoε o Δ/ντrjg τoυ E.O.T.
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εfr'αι τεjτοια πoυ εfναι αδrjγατo να μεταφραoτε(
με oι7"οvoμιx6" oτoιyε(α. Kαι αυτ6 γιατ( δεν
απoτελε(ται απ6 πληρωμ6νεg xατα1ωqηοειg,
αi.i-α 6χα τα xεiμενα υπoγριiφoνται απd τoυg
zορυφα(oυg δη μoοιoγρdφουg τoυ περιoδιxoιj
Ζαι τoυζ επιxεφαλ{g του Moυoεfου τoυ Λoιj-
βQoυ. 'Oλoι oι παραπdνω φιλoξενηΘηxαν xαι
ξεr'αγηΘηxαγ απ6 την Π.E. Ημαθiαg τoν πεQα-
ομιdι,o Ιo{λιo oτo Noμd μαζ για τo oxoπ6 αυτ6
zαι dφυγαν με τιζ xαλriτερεg εντυπι6οειg, πoυ
απoτυπιiγoγται πλdoγ οτιg oελ(δεζ τoυ χoQU-

φα(oυ περιoδιxo{ τηg Eυρc6πηζ χαt πρoβdλoυν
τουριοτιxd xαι πολιτιoτιxd, με τoν xαλιiτερo
δυι,ατ6 τρ6πo την πεQιoχri μαs.

Στo ειoαγωγιxd του περιoδιxorj γ[νoνται
ιδια[τερεg ευ1αριoτ(εg οε 6λoυ9 6ooυg ουνd-

βαλαν xαι βorjθηoαν στo αφι6ρωμα αυτ6 xαι
μεταξi τoυζ στoγ Αντιπεριφερειιiρ1η Ημαθ(αg
z. Κιi_loτα Kαραπαναγιωτ(δη, την Αρ1αιoλ6γο
Προiατ. τηg ΙΖ'Β'φoq(αg Kλαοοιxc6ν Αρ1αιo-
τt1τοlν x. Αγγελιxr{ Koτταρ(δη, τoγ Aρ1αιολdγο
z". Γιdννη Γραιx6 oτη Bεργ[να, τoγ υπεrjθυνo
Tουριαμoιi τηg Π.E. ΗμαΘiαg x. Γιc6qγo Σαλιιi-
^|?"αγ'αLτηγ χ. Αννα Σαββατoπoιiλου, Aq1αιo-
λd.1ο oτη Nιioυοα. Eπ(οηg ιδια(τερη αναφoρd
'1(νεται oτo Ξενoδo1ε(o <EΣΠEPΙΔEΣ ΣΓΙΑ>
oτo οπo(o φιλοξενrjθηxαν xαΘιδg xαι oτo Oι-
γoπoιεio <ΔΑΛΑMAPA> 6πoυ γεfτηxαν τα
τoπιγ,α xραoιιl με γαστQoνoμιx6g γειioειg τηg

περιo1rjg.

Η ουγαυλi,α τηE Φιλαqμoνιxrig
Eταιqε(αg Ιt{ιioυοαg.

Στιg L7 l \212Ο1 1 πραγματoπoιrjθηxε oυγαυλ(α
τη< Φιλαρμoνιx{g Eταιρε(αg Nd,oυoαg ατo
Δημoτιx6 Θdατρo. Tα μ6λη τηg μπdνταg τηg Φι-
λαρμoνιxrjζ, με τη αυμμετo1ri στα φωγητιx6"τoυ
Αλdξανδρoυ Tοαπρσ,ξη χαι τηζ Aθηνι1g Πι1ιoυ,
πoυ με τιζ φωνητιx'6'gτoυg ιxαν6τητεg xαΘ{-
λιυοαγ πιiγω απ6 400 θεατιig, εγΘoυo(αoαγ τo

;,"oιγd xαι απoΘει6θηxαν με παQατεταμ6να μπι-
ξαρ(oματα. Η αυγαυλ(α 6φερε την υπoγραφli
τoυ μαιiοτρou τηζ χαι αQχιμoυοιxο{ x. Ιωι1,ννη

Σταυραxι1,xη. Στo πqιδτo μ6Qoζ τηg ουναυλ(αg η

μπdντα ερμliνευοε γνωοτ6g ξ6νεg μελωδ(εg oε
διαoxευrj oι πεqιoο6τεQεζ τoυ μαι1οτρoυ. Στo
δεfτερο μdρoζ ελληνιxrj μoυoιxη xαι γνωoτι1,

τραγoriδια πoυ η ερμηνε[α τoυg oυγxiνησε χαι
πρoxd,λεοε την ανιixληoη πoλλdg φoρ6g των
τραγουδιoτιiν oτη oπηνη.

Pευιτ6}u πιdγoυ τoυ Χαqιiλαμπoυ Aγγε-
λιiπoυλoυ
Pεoιτιiλ πιdνoυ δ6θηxε
απ6 τoν Xαρι1,λαμπo
Αγγελ6πoυλο oτην
Εοτ[α Moυoωv oτιg
2611\1201Ι. To ρεoιτdλ
παραxoλοιiΘηoαν οι
φ(λoι τηg xλαoιxrjg μoυ-
oιxηg xαι απ6λαυααγ
την δεξιoτε1ν(α xαι την
πρooωπιxη ερμηνε(α
του xαλλιτ61νη. o διαxεxριμ6νog πιαν(oταζ εQ-

μrjνευοε 6ργα τoυ Λιοτ, με αφoQμli τη oυμπλη-

Qωση 200 1ρ6νωγ απ6 τη γ6ννηoη του μεγdλoυ
oυνθ6τη. Πριν το ρεoιτι1λ πQαγματοπoιf θηxε
orjντoμη ειοαγωγιxη διι1λεξη απ6 τo μoυσιχo-
λ6γo xαι λdxτοqα τoυ Α.Π.Θ. Kι6οτα Xιiρδα.
o Xαρdλαμπog Αγγελ6πoυλo9 γεννrjθηxε oτη

Θεoααλoγfu'ηxαt oπofδαoε με UπoτQoφ(α τoυ
Ιδρ{ματog Bουδοfρη οτην Koλoγ(α. Αxoλoιj-
Θηααν μεταπτυχιαx6g oπoυδdg oτη Σxoτ(α xαι
ο τ(τλog του Master in Performance.'Εγει εν'-

πρooωπr]οει επανειλημμ6να τη 1c6ρα μαζ στo

εξωτεριx6 ν'αι 6'γει απoοπdoει πρc6τα βραβε(α
oε πoλλofg διαγωνιoμο{g.

Φεοτιβιiλ χoQωδι6γ ατι6 τo Ωδε(o
Nιioυοαg
Mε τη αυμμετo1η 4 1oqωδιι6γ χαι σ' 6να γ"α-

τdμεoτο Δημoτιx6 Θdατρo, πQαγματoπoιηθη-
xε τo 3u Φεoτιβdλ Xoρωδιcδν NιI,oυoαg, oτιg



εoρτασμo{ τηζ απελευθdqωοηg τηg Nιioυοαg
τo l9!2' Συμμετε(1αν η Xορωδ(α του Πολιτι-
oτιxoιj Συλλ6γoυ Aρταg "O Mαxρυγιιiννηg>,

η Xoρωδiα τηg Eυξε(νου Λ6o1ηg Γιαννιτoι6ν,

η Xoρωδ(α τoυ Πoλιτιοτιxof Συλλ6γoυ Γoυ-

μι1νιαοαg <oι Πα(oγtζ>),1 ανδqιxr{ Xoρωδfα
Aταλdντηg xαι η Χoqωδ(αg xαι Mαγτoλιγd,τα
τoυ ,.Ωδε(oυ Nαofoηg>), υπ6 τη διεriθυνση τoυ
MαιJoτρου Δημriτρη Παq6λα.

Συγαυλ(α τoυ Ι(AΠH Nιioυοαg
Στιg517112011 η 1ogωδ(α τoυ KΑΠΗ Nι1ουoαg
dδωoε μια απ6 τιg xαλιiτερεE oυναυλ(εζ τηζ.
Στο xατ<iμεoτo Δημoτιx6 θ6ατρo τα μ6λη τηg

xoρωδiαg ερ μrjνευoαν νooταλγ ιxd τραγοrjδια

με τη διεrjθυγση τoυ N(xoυ Kαλλιδdxη χαι πα-

ρ6oυραν τoν x6oμο σε μια νοoταλγιxrj συγχιγη-
τιxη βραδιd.

H 1qιοτoυyε\'\'ιdτιχη συγαυλ(α τoυ Δη-
μoτιχoιi Ωδε(oυ NιioυοαE
Tην Παqαoν'ευη23 Δεxεψβρ(oυ oτo Δημoτιxd
Θdατρo Nιlουoαg πQαγματoπoιηΘηxε η χα-
θ ιερωμdνη μεγιiλη χQ ιστoυγεγνιι1,τιxη συγαυ-
λ(α τoυ Δημoτιxof Ωδεfoυ NιI,oυoαg <Eοτ(α
Moυοc6νr. MαΘητ6g xαι Kαθηγητ6g 6λων των
τμημdτων τoυ Δημoτιxorj Ωδε(oυ, παρoυσ(αοαν

γνωοτd g χQ ιστoυγ εγ ν ιdτιxε g μελωδ (ε g xαι γ ι6ρ-
τασαγ μαξ( με τo φιλdμoυαo xoιγ6 τα Xριατo{-

γεγνα χαι τoγ ερ1oμ6 του ν6oυ ι1τουg.

<<Ψυ26oλoγ(α Συqιαvoι1 ουξι1γoυ>>, του
Eμμαvoυtiλ Pofδη.
Η θεατριxr{ ομιiδα GΑFF, ξεx(νηοε την πα-
νελλrjνια περιοδε(α τηg απ6 την π<iλη τηg

Nιiουoαg, παρουoιd,ξoγταζ oτο Δημoτιxd μαg
Θdατρo, τo Θεατριx6 6ργo τoυ Eμμανoυ{λ Po-
tδη <Ψυ1ολoγ(α Συριανof Συξιjγου> οε δrjo
παραoτdοειζ στιζ 10 xαι 11 Δεxεμβρ(ου. Mε
xατd,μεοτη την α(θουοαγ'αLτιg δ{o βqαδι6g o
Ιωοrjφ ΙωοηφiδηE, o Σriφηζ για τoυζ παιδιxo{E
τoυ φ(λoυg, oυγx(νηoε τo xοιγd χαι χαταχειQo-
xροτriθηxε απ6 τουg oυμπoλ(τεg του. Mαξ( με
την Eιqriνη MoυqελιI,τoυ χαι με βoηθ6 τo (διo

το xε(μενo τoυ Eμμανoυrjλ Po[δη 61τιoαν μια
dψογη επαγγελματιxrj παρι1oταση χαι τη 1ι1ρι-
σαν στo xoιγ6 τηg π6ληg. o (διog ο x. Ιωoηφ(-
δηg δεν παρ6λειιpε να αφιερι6αει ευγενιxd την
παριiοταoη στoυζ ανΘρι6πoυ9 πoυ ι11oυν φrjγει
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απ6 xoντ6' μαζ χαι πoυ 6μωg το dνoμd τουg ε[-
ναι oυνδεδεμ6νo με το ξεx(νημα τηζ Θεατριxlig
τoυ διαδρoμrjg απ6 τoυg x6λποUζ τηζ Θεατρι-
xrj g Eραoιτε1νιxrj g o μ<iδαg τoυ <<Ζαφειρd,xη.

Στον Γρηγιiρη Kαιοαρ(δη, oτoν Δdνη Ξαν-
θdπoυλo, οτo Γιc6ργo Boγιατξo{λη xαι οτον
Λευτ6ρη Mιμιλ(δη" αφι6ρωoε ο x. Ιωοηφ(δηg
xαι μαξ( του oυνηγ<iQησε χαι τo xoιν6 γι αυ-
τoιig τουE τdοoεριg ευγενιxo{g xαι αθ6ρυβoυg
πρωτεργd,τεζ τoU εQασιτεχγιxο{ θεdτρου στηγ
πdλη μαg.

<<O xιjxλoE με τηγ χιμωλaα τoυ
Mπqε1τ>>
To Θεατριx6 6ργo τoυ Mπρε1τ "O xιixλοg με
την xιμωλ(α>> παQoυσ(αoε η θεατριxη oμιiδα
τoυ ΠAME,. oτo Δημoτιxιi Θdατρo, σε σχηγο-
Θεο(α Σdναg Σαρρri χαι μoυσιχf Tdοου Καρα-
xατοd,νη. Η ανταπ6xQιση τoυ xdομoυ 11ταν εν-
Θαρqυντιxri με τηγ ιjννoια τηg προodλευσηζ χαι
Θετιν'ηxατ'αρ1tiν η προοπι1,θεια τoU ΠAME γα
δημιoυργrioει Θεατριxrj oμιiδα xαι να δ[νει
παραοτι1,οειg με ουμβoλιx6 ειoιτr]Qιo τη οτιγμrj
πoυ τo ειοιτηριo τωγ επαγγελματιxι6v θιdoοlν
ε(ναι απληο(αοτo για τηγ επο1{ που ξοf με xαι
για ι1να πολιi μεγιiλο μ6ρo9 του χoιt'οf . To θ6-

ατρo dμωg, αγ χαι ε(ναι μdρog τηg i'αΙzt1g xoυλ-
τot'ραg xαι xληρoνoμιd,g, δεγ ε[l'αι μια εfxολη
υπ6θεοη xαι πoλr] περιοο6τερο ο Mτρε1τ πoυ
θ6λει ειδιxrj οxηνοθετιxrj ματιd zcιι υψ'ηi"r] θεα-
τριxrj παιδε(α για γα λειτoυρ^,,t1oει.

Πqoβoλ6E ταιγι6γ
Tην 6λλειιpη χινηματoγρdφoυ oτr1ι'τιil.η μαg

xαι εν6g πρoγρd,μματog προβoi'l]: τcιιι'ιοil' απd
την KEΠAΠ του Δημoυ υποzcιΘιαrι-lι1r' τi.doν
o ι πριυτο βoυ λ(ε g Σ υ λi'f ..11111''τ g 1' τqlιr β ιi i.i.ο υr'



για τα μdλη τουg
ταιν(εg xυρ(ωg
ειδιxorj εγδι-
αφ6ρoντo9. Η
oυμμετο1η τoυ
xdομoυ o'αυτ€g
τιg πρoβολ6E
δε(1νει πωζ τηγ
6λλειψη τoυ χι-
νηματoγgdφoυ
ατην π6λη μπο-
qoriν να τιαχ6-
ι|oυν ωg dνα oη-

με(o ταιν(εζ πoυ
ουνoδεfoνται
απ6 oυξητrjοειg
xαι ανταλλαγrj
απ6ψεων oε ιjνα

σUγχεχQιμdνo θ6μα.

ΠQoζ επ(ρρωοιν, ο Σιiλλoγοg για τη Διd,δoοη
τιυν Eιxαστιxc6ν Tεγνιiν NιioυoαE, σε συγεQ-

γασια με τα
Ειxαoτιτι6"
Eqγαoτriqια
τoυ Δrjμου,
εγxαιν(αoε τoν
oxτc6βριο μια
oειρι1, πρoβo-
λι6ν με Θdμα:
Ελπiδεg, Tiyνη
xαι'ovειqα'
Στo τρ(μηνo
oxτωβρioυ-
Δεxεμβρ(oυ
πqoβλrjθηxαν
τρειg ταιν(εg,
<Σεραφ(νr,

"Mιg Π6ττερ>
zαι <Kαφ6 Bαγδι1τη>. oι πqοβολ6g 6γιναν xαι
θα ουνε1(ooυν, στo Πολιτιoτιxd K6ντρo τηg

Σxολf g τoυ Aριoτoτ6λη με την πιoτli ουμμετo1rj
ενdg xoιvoιj που ενδιαφdρεται για την ιοτoρfα
τηg τd1νηg oε o16oη με τoγ xαλd xινηματογqd,-

φo.

'Eναg νι1oE, επ(oη g, ν'{ν"}ιog χιγηματoγQα-

φιν"ιilν εxδηλι6αεων ξεx(νηoε oτο Δημoτιxιi
Ωδε(o Nι1,oυoαg με τ(τλo <Mουαιxti Kινηματo-

γραφιxrj Λdo1η> χαι με θ6μα τη μoυoιxtj χαι τη
ξωrj μεγι1λων ουγθετι6ν. H πρι6τη πqoβoλrj dγι-
νε αρ1dg Δεxεμβρ(ου στην α(θoυoα oυναυλιι6ν
τηg Eο'τ(αg Mουoιiγ με την ταιγ(α τoυ Mftog
Φ6ρμαν <Aμαντ6ουE>> χαι με Θdμα τη ζωη xαι
τo 6ργo τoυ W.A' Μozart'

Διιiλεξη για τoγ B. Tοιτοιiγη χαι τη
Σωτηq(α Mπ6λoυ
Στo μουoιx6 xαφενε(o <Σε(ριog> πQαγματoπoι-
rjθηxε την Kυριαxi21111'1201'1 διι1λεξη για τoν
Bαολη Tοιταιiνη χαι τη Σωτηρ(α Mπ6λoυ, πoυ
oργdνωoε η μη Kερδooν"oπιxη Ε,ταιρε(α Moυ-

τQια τηζ εxδrjλωoηg {ταν η x' Σoφ(α Αδαμ(δoυ,
δημoοιoγρι1φog η oπofα εξ6δωoε xαι τη βιo-
γραφ(α τηg μεγd,ληg τqαγoυδ(στQιαζ με τ[τλο
<Π6τε ντ6ρτια, π6τε εξd.qεg>. Kατd τη διdρxεια
τηg oμιλ6αg πqoβλ{θηxε πλofoιo oπτιχoαχoυ-
oτιx6 υλιxd xαι αγαλfθηχε η q6oη μεταξιi των
δrjo xαλλιτε1νι6ν oι oπo(oι oφρι1,γιoαν μια ολ6-
xληQη επoγη.

oμιλiα y.ατo ηλιαxιi μαE σιjστημα
Mε τoγ τ[τλο <Αoτι1ρια xαι dνΘρωπoι οτη νι1α

1ιλιετ(α, ουνε1ζεται για δωδ6xατη 1qoνιιi η
πoλf επιτυχημ6γη οειρι1, oμιλιι6ν απ6 την Eται-
ρε(α Αoτqoνoμ(αg xα Διαoτηματog B6λoυ- Πα-
ρι1ρτημα Ndουοαg. Στη οειρι1, αυτη, πoυ oτην
πdλη μαg d1ει μεγdλη ανταπ6ν'Qιση χαι φαγα-
τιτι6 ν,oιν6, πQαγματoπoι{θηxε τo Σι1ββατo 19/

||l20t1' τo πρι6τo μ6Qoζ τηg ομιλfαg με θ€μα:
<To νιjo ηλιαx6 μαg orJατημα>) χαι με oμιλητrj
τoγ αστQoγ6μo- αoτρoφυοιx6 x. Xαρ(τωνα To-

μπoυλ(δη, διδdxτoρα τoυ Aοτεqooxoπε(oυ τηg

Στox16λμηg xαι πq6εδQo τηζ Eταιρεiαg Aoτρo-



γoμrαζ χαι Διαστliματoζ. To δειiτερo μdQoζ
πQαγματoπoιrjθηxε oτιg L0l11l201\ ψε Θι1μα <τo

ηλιαx6 μαg oιioτημα oε ειxιiνεg>.

Παqoυοιιiστηιlε τo βιβλ(o τηE BυγεγaαE
Φαx(γoυ <<To τq6vo τωγ γεφ6γ>>
To Σι1ββατο 17 Δεxεμβρ(oυ 2011r oτην α(θoυ-
οα ουγαυλιι6ν τηE Eοτ(αg Moυαc6ν παQoUσι-
6'oτην"ε τo βιβλio τηg Eυγεν(αg Φαx(νoυ <<To

τρ6νo των νεφιiν>. H εxδrjλωση οQγαγcδΘηxε
g τηE K.E.Π.A.Π. Δ{-
μoυ Ndoυοαg, τo 3o
Γυμνιioιo N<iουααg
γ'αLτLζ Exδ6οειg
,.Kαστανιι6τη>> σε
oυνεργαo(α με τo

βιβλιoπωλε b τηg
Pdναg. Η ουγγρα-
φ6αg μilηoε για τo
ν6o τηg βιβλfο πoυ
εiγαι ιjνα ταξ(δι oτη
λατινoαμερ ιtιdνιxη
rjπειρο αλλι1xαι oτη
λατινoαμερ ι"κ6νιxη
λoγoτε1ν[α. εvα τα-
ξfδι με τo τq6νo τηg

ξωriE, τηg Ιατoρ(αg,
τηζ φαγτασ(αgxαι
oυξriτηoε με τo χoι-
νι1. Προηγoυμ6νωg
εδωoε μια εvδιαφd-
Qoυσα ουνdντευξη
στoυE μαθητdg τηg
oμι1δαg Bιβλιoθrjxηg
τoυ 3ου Γυμναo(oυ
NιI,oυοαg.

Ndo βιβλ(o τoυ εχπαιδευτιno6 K. A.
Λαπαβ(τοα

Aπ6 τιg εxδιioειg
ν6o βιβλiο τoU εχ-
παιδευτιxof K.A.
Λαπαβ6τoα <To
παιδ( xαι o x6oμog
τoυ>>.'Oπωζ σημει-
c6γει οτoγ πρ6λoγ6
τoυ o αυγγραφ6αg
τoυ, oxοπdg τoυ

βιβλioυ εiγαι να
παρουoιιiαει τα
πιo ο'ημαντιx<1
Θ6ματα που o1ετ(-

ξoνται με τo παιδf
χαι να δc6οει οτογ
αναγνΦoτη την ευχαιQ(α γα απoxτrjoει μια πo-
λfτιμη τtαL γ,ατα^Coπιοτιν"η οφαιqιxf γνι6oη για
τα απουδαιι1τερα πρoβλrjματα πoU το αφoρorjν
χαι στoUζ τριiπουg επftυorjg τουg. Παqιiλληλα
oτo βιβλ(o γ[νεται αναφoριi οτην πολυπoλιτι-
ομιxrj εxπαfδευαη οτιg οriγ1ρoνεg xoινων(εg
χαι στα ι1,τομα που απειλoιjγται με xοινωνιx6
απoxλειομ6. Κιiποια απ6 τα θ6ματα που δια-
πραγματεfoγται oτo βιβλ(ο εiναι η Δυoλεξ(α,
μαΘηoιαxdg δυoxoλ(εg xαι τριiποι αντιμετι6πι-
orjg τoυg, Η τε1νoλoγfα oτo ο1oλε(ο, o ρ6λog
των γoνι1ων oτη oriγ1Qoγη χoινων[α, η oημαo(α
του Παι1νιδιoιi oτην ανι1,πτυξη τoυ παιδιοf ,

ΒπιΘετιτ"η συμπεQιφoριi του παιδιo{, η πQoσω-
πιτ'ι"6τητα τoυ Δαoxιlλου, τo oλorjμερο ο1oλεio,
η Eυ6λιxτη ξι6νη οτo Δημοτιxd, x. d.

Avαβjωοη τoυ <<χαQτσιoιiγoυ>> στo
Aqκo1ι6q. nαJ στη Ndoυσα

Aπ6 την Παραoxευη23 Δειεγιβρ[oι' αναβΓ
ωσε τo 6θιμo χαι στo xιονιοpιdr,ο ^-,ραφιzd Αρ-
xo1ι6ρι. Στην πλατε(α τoυ 1οlριof μdoα οε μια
πQαγματιχli 1ριoτουγεννιι1τιz'η ατμ6oφ α ιρα
χαι με τηγ παQoUσ(α πoλλι'ir, επιο;r-εττc'it,, dνα-
ιpε o <Kαρτοιofγoζ> xdτc'l απ6 τη βρο7r] πυQo-
τε1νημιiτωγ. Oι xdτοιχoι τoι! /ιl-loιof dψ'cιi'λαν
τα παqαδοoιαxd τουq xιii'αr'τCl..zα.L α'i.i'cι 1"ρι-
oτουγεννιd,τιχα τQαγof δια. εr,ι,i ο ι ε τ ι ο;r. επτε g

1dρηxαν τογ πλofοιο μιτoι'φε. το ;r.ρcιοi;r.cιι
τo τo(πoυρo, μdxρι τι: πqlιυτε: --τQι|]ι\,ε: ιδρεg.
'oπωg fταr,φυοιzcj το εθιιιο τιιιr]r]l1'zε δεdr,τωg

ZΥΓoΣ,xυxλοφ6ρησε τo



χαι στη Nι1oυoα,
6πoυ τα 1αρdμα-
τα των Xριοτου-
γ6ννων d,ναι|-lαν

πdνω απd ε(xoοι
μιxρo( xαι μεγd-
λoι ,,xαρτoιofγoιr,
τdoo oτιg παραδo-
orux€q <Θι1οειg,

(Mεταμ6gφωοη
xλπ), αλλd xαι
ατιg διdφoQεζ γει-
τονιdg τηg πdληg,
ατιg oπo(εg, χdQιζ
οτo μερdxι των

περιo(xων <μεταφdρθηχε> η oυο(α τoυ εθ(μoυ,
xαι οτ{θηxαν τριxof βερτα γλdντια, ιδια(τεErα
απ6 τη ν6α γενιd.

Κιiλγτε στα Λευχιiδια & οτo
Γιαγγαxoχι6Qι

Πιoτ6g οτην παρdδοοη o Moρφωτιx6g Πo-
λιτιοτιx6E Σf λλoγog <ΑΓΙA ΠAPΑΣKEYΗ>

Λευxαδ(ωγ ανα-
β(ωοε ν"αι φ6τo9,
oτιg23 Δεxεμ-
βρ(oυ τo βρdδυ,
τo παραδοoιαx6
dΘιμo τoυ 1ωριοrJ
<KOΛNTE> με
τo ι1,ναμμα τηg

φωτιιig γ"oντ6"

οτην εxxληo6α.
Mετd, τo ιiναμμα
τηg φωτιι1g απ6
την Πρ6εδρo
τoυ 1ωqιof αxo-

λo6θηoε η παρουo(αoη παραδoοιαxι6ν 1oρι6ν
Mαxεδoνiαg απ6 τo τμrjμα Ndων τoυ Συλλ6-
γoυ, υπ6 τoν rj1o τηg oρ1rjοτQαζ τoυ Axη Π6ιoυ

"ΠAPΑΔoΣΙΑKo MEPAKΙ>. Παριiν xαι
οτην εxδηλωση o Αγιog Bαοilηg 6πoυ μο(ραοε
oε 6λα τα παιδιι1 διiρα xαι €τoι dδωοε μια ευ-

1ιiριοτη oτιγμrj οτα μιxqd παιδιd.
Tην (δια μdQα, αντ(oτoι1εg εxδηλc6oειg διoq-

γdνωoε o Πoλιτιoτιx6g ΣιiλλογoE χαι η Toπιxli
Kοιν6τητα Γιανναxο1ωρ(oυ με dναμμα τηζ με-
γιiληs φωτιιig oτην αυλrj τoυ Δημoτιxof Σ1oλε(-

oυ, πoυ oυνoδε{τηχε με μoυoιxrj γ"αι τι6γ"γ"ινo
y"acιo('.

ΠPoΣKΛHΣΗ
AΠoΛoΓΙΣTΙKΙΙΣ ΓENΙKΙΙΣ

ΣYNEΛEYΣHΣ ΓΙΑ T}Ι ΔΙENEPΓEΙA
EKΛoΓΩN

To Διοικητικ6 Συμβofλιo τηζ

Πoλιτιοτιηζ Eταιρεiαζ N&ουoαg

<Aναoτ&oιoq Mι1αηλ ο λ6γιo9> καλεi τα

μ6λrl τηg oε Eκλoγικη Γενικη Συνfλευoη

τηv KυρuΚη 12 Φεβρoυαρioυ 2012 και
ιilρα 11.00 πμ στην αiθoυoα τηg Eoτtαg

Mουoιbν N&ουoαg με θ6ματα:

-Aπολoγισμ6ζ απερχo μ6νoυ
διοικητικoιi oυμβoυλiου
jEκθεoη εξελεγκτικηg επιτρoπηζ
-Πρoτ6oει9 Δρ&oεων τηζ Eταιρεtαg

-Eκλογη ν6oυ Διoικητικoιi
Συμβουλioυ καt ν6αq εξελεγκτtκηζ

επ1τρoπηζ.

Για το Διοικητικ6 Συμβofλιο

o Πρ6εδροq: Αλ6ξανδρo9 0ικoν6μoυ

o Γραμματtαq Π6τρoq Στoiδηg
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H lΣToPlA ToY ΣXoΛEloY ToY AΓloY MHNA
Γριiφει ο Mαν6ληg Bαλoαμiδηq

Γιορταoτηκε τηνTεταρτη,2Ι/Ι2/20]Ι,ηεπ6τειoζyιαταΙ00yρδνιααπδτηνfδρυoητoυΙoυΔη-
μoτικoδ Σyολεfoυ Nαουoαg. oι εκδηλcboειq' oι oπofεg διoρyανcilθηκαν με πρωτοβουλ[α τoυ Δημου
και τηq Δημoτικηg ΚοινοτηταE Nαoυoαg σε συνερyαolα με τoυg εκπαιδευτικοδE και τoυζ μαθητiq τoυ

Ιoυ Δημ Σyολεloυ' ζεκ[νηoαν νωρlg τo πρω[ με Αρyιερατlκη Θεiα Λειτoυρy[α πoυ τελ6oτηκε oτoν Ι.N'
Αylου Mηνα. Ακολoδθηoε η κεντρικη εκδηλcυoη oε α[θουoα του ]oυ Δημ. Σyoλε[ου με κδριo ομιλητη
τoν κ. Mαν6λη Βαλoαμ[δη. Tιq καλδτερεg εντυπcboειg αφηoε oτο κοινo η'Εκθεoη που δημιoυρyiθη-
κε oτουq ycbρoυζ τoυ Σyολε[ου με πλοδoιo φωτoyραφικδ υλικ6, tyyραφα, ελiyyουq απoφο[τηoηg και
oyoλικα αντlκεfμενα παρoυoιαζονταζ τo oημαντικδ εκπαιδευτικδ 6ρyο και την ιoτoρικη διαδρομη τoυ

Σyολε[oυ. To απδyευματηg [διαg μ6ραg πραyματoπoιηθηκε oτo Δημοτικ6 Θtατρο εκδηλωoη απo τουg

μαθητig 6λcυν τcον ταζεcον του Δημoτικoδ, oι οπolοι με oκετoακια, τραyoδδια rcαι αφηyηoειg, πσ"ρoι)-

olαoαν την ιoτoρ[ατoυ oxoλεfου απo τα πρcbτα xρδνια μ6yρι και oημερα, μη παραλε[πονταg να κα-
νoυν αναφoρig oτον πoλεμo και την κατοyη. Παρακατω δημooιεδoυμε την oριιλfα τoυ κ. Βαλoαμfδη

H Eλληνικη παιδεiα στα χρ6νια τηζ
οκλαβιιiq

Στον πρcbτο αιιilvα τηq oκλαβιdg η Eλληνικη
Παιδεiα 6φταoε oτo Nαδiρ. Δεν πηγαινε dλλo

}Φ3' &Η&,{.{3Υ'x φ''γ XX&&X Γ{}Υ::'

?Xx&rξΓx{ xr e&ξ &,s$&$ξX]ζ}y eQΙΙ ]

παρακdτω' Η απαιδευoι6 oε 6λα τα επiπεδα τηq

ζωηζ, εκκ\oιαoτικηg, κoινωνικηg, κοινoτικηg

ηταν εμφανηq.To 1593 εκατ6ν oαρdντα xρ6νια
μετ6 την dλωoη 61ουμε 6να Πατριαρxικ6 θγγρα-

φο, Σιγγiλιο λ6γεται, που λ€ει τα εξηg:

1.o κ&θε επioκοπog στην επισκoπη του θα
καταβdλλει κftθε δυνατη πρooπdθεια, φροντiδα
και δαπdνη, cboτε να μπoρoriν να διδdοκoνται τα
θεiα και ιερd γρdμματα και

2. Nα βoηθdει το κατd δfναμη, 6ooυq 61ουν τη
διdθεoη να διδ&ξoυν η να διδdoκoνται, προoφ6-

ροvτd,q τουζ τα μθoα και 6τι 6xoυν ανiιγκη για
τoν oκoπ6 αυτ6.

Η Πατριαρxικη αυτη εντoλη καρπoφ6ρηoε αλ-
λοf λiγo, αλλori πολti, ανdλογα με τoυζ ανθρcb-
πoυζ τoυ τ6πoυ και τιζ διαθ6oειq τoυ δυr,&oτη.
Αλλori εi1αμε φανερd oxολεiα, αλλoδ κρυφd,,

πaντoτε ανdλoγα με τιζ oυνθηκε-c. Παρdλληλα,
εixαν ηδη φανεi και αναπτfσσo\'τα\' Eλληνικd
κ6ντρα oπουδcbν oτο Eξωτερικo. Τo \176 τυπ6l-
νεται στo Mιλ6νo η Γραμματικη τoυ l\doκαρη
και ακολoυθεi πυρετ69 εκδooειor' Εl.7'ηι,ικιilν

βιβλtων στα νεoπαγη τυπoγρα.φεiα. τη: TιΙυρεμ-

β6ργηg, Pcbμηξ, Φλωρεντiα-c. or'ομιαoτο ηταν το
τυπoγραφεio τoυ Αλδoυ oτη Bn'ετiα. 1εr' ηταv
απλd τυπoγραφεio. 6γιι'ε εργαoτl1ριο ',,ια δεκdδεq
ελ\ν6παιδεζ πoυ αoκηoα.ι' τo ε;τα"',',,εi',tlα τoυ
τυπογρdφoυ. κεl'τρο τιυι' Ε 7-)'ηr'ικιD\'','μ-l σ. μ ρ1ατων.

ι,pr,1 n }{;. τ \ *l }lιr.{s€ βl'λΙbi,ξ9'stl 1+3i4 iι.l{tγfι !-ι

itθ'.1 ιtt μΟ a sl{Fη Ltlr.".ι--iΦ ιi1'8l ,{.1 "t},Ak{,i ) 4 
'"tJ'{ll'i i'J {li? .Ll{λrt r-l ] λ i) ι }Ι ! ] f t ) t i:ι : ι:ξ }'}! ι s-ξι{^ι.i ι} !,

-1....
\tlξλ* \Φ/tΙ ιl 1lt!ιil)_ι*Jlr'{5!.ι1{ιξ\rι:1)ξ}
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Τα βιβλiα εi1αν πορεiα πρoq δr5ο κατευθfνoειg,
τη Δrioη κα1την Ανατοξ. Yπ6ρ1oυν ακ6μη oτιq
εκκληoι69 μαq εκκληoιαoτικd βιβλiα με την 6ν-

δειξη 6τι τυπιbθηκαν oτη Bενετiα(1).

H 6ρεξη για γρ6μματα υπdρ1ει. 'oπωq oτα

1ρ6νια τoυ Aριoτoτi)"η: "ανθρωπog φiloεt τoυ ει-
δtναl oρ6yεται''.To καντηλι τηg μftθηoηg δεν 61ει

oβηoει, η θμφυτη 6ρεξη για γvcΙloη 6βριoκε αντi-
κρισμα. Σιyα - οιγ6, υφαiνεται θvαq εκπαιδευ-
τικ69 ιoτ6q. Τα Koινoτικd Σ1ολεiα, απλcbνoνται
oαν μανιτd,ρια. Πολri γρηγoρα θα αναπτυχτafν
κθντρα γραμμdτων και στην υπ6δoυ\ Eλλ6δα.
Πoλλοiν6οι ενιoβονται απ6 τιg Koιν6τητfq τουg

και oπoυδdζουν oτην Kωνoταντινoriπολη, oτo
Ιdoιo, oτo Bουκoυρ6oτι, αλλd και oτη Bενετiα,
oε Eλληνικ6q Σ1ολ6q και oιγd - oιγd και oε ξ6να
Πανεπιoτημια.

Tα δ6oμoιρα ελλην6πoυλα με 6να oακoriλι
oτoν cbμο, με λiγα βιβλiα, με πoλri 6μωq 6ρε_

ξη, βαδiζoυν τoν ανηφορικ6 δρ6μο τηq Παιδεi-
αζ και πολλd διαπρ6πoυν. Eδc[), oτη Ndoυoα, o

Aναoτdoηg, 6να παιδi oτην ηλικiα oαg, αγαπητoi

μαθητ6q, καμαριilνoνταg τo καινotiριo oακofλι

πoυ τoυ riφανε η μ&να τoυ και τα λiγα καινo6ρια

βιβλiα πoυ τoυ αγ6ραoε ο πατr1ραq τoυ, Mιβλη
θλεγαν τoν πατ6ρα τoυ, ανεβαiνει βημα _ βημα
oτα υψηλ6τερα διbματα τηζ Παιδεiαg. Eiναι o

Αναoτdoιoq Mι1αηλ o Λ6γιο9, περιζητητοζ στα
πvευματικd Eυρωπαiκd oαλ6νια τηg επo1ηg. Aυ-
τoc, εiπε στoυζ Eυρωπαiουg oυναδ6λφoυζ τoυ

ΑκαδημαΤκorig να μη φοβoιiνται 6τι θα oβηoει η
Eλλdδα: "H Ελλαq μενε[ τε και ζηoεταl" και τo
oτηριζε oτα πoλλ6 o1ολεiα πoυ δημιουργοιiνταν
oτην υπ6δουλτ1 Eλλ&δα.

Tα o1oλεiα oτην μετεπαναστατικη |{fi-
oυσα.

1'822 - 1830 κd,πoιοι Nαoυoαiοι, oκι6q, κινo6-
ντα1 στην π6λη με oρμητηριo 6ναν <μα1αλd>,

oτoν oπoio oωρεfονταν 1ρ6νο με το 1ρ6νo κι
dλλoι Nαoυoαiοι μετd τη μεγdλη καταoτρoφη.
'Εμtζαν, εκεi, oπiτια, το 6να επdνω oτο 6λλo,
oτα μπατ&νια, πtρα απo τα ποτdμι, εκτ6q π6λε-
ωq, εφαλτηριo για ειoπηδηoη oτην π6λη. H μ6oα
π6η, με απ6φαoη τoυ Σoυλτ&νoυ, θα κατoικηθεi
απ6 Tor5ρκoυg, θα τoυρκ6ψει.

1830. Δiνεται αμνηστiα. H π6λη δειλ6 - δει-
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}"α αργiζει να ξαναζεi. T6τε για πρcbτη φορd οι
Nαoυoαioι καταλαβαiνουν τι θα πει να εiναι κα-
νεiq ραγι&q. Αφ6ντη9 oτη Ndoυoα εiναι η Toυρ-
κικη Koιν6τητα και oι ειζ β6ροg των Nαoυoαi-
ων εν6ργειεg των Tοfρκων καθημεριν6q, ακραiα
εξευτελιoτικ6q.

'Eναq δυναμικd ευεργετικ6ζ για τη Ndoυοα Δε-
oπ6τηq, o Mητροπoλiτηq Bερoiαg και Nαorioηg
Διoνfoιοg, μd,1εται για τα δiκαια τηg Xριoτιανι-
κηq Kοιν6τηταζ και περιορiζει τα δικαιcilματα των
Toriρκων oτη δικη τoυq Koιν6τητα, πρoκαλcilνταg
o iδιοg μ6oω του Πατριαρ1εiου Σoυλτανικ6 Φιρ-

μdνι. To φιρμdνι περιoιilθηκε, υπd,ρ1ει. Eiναι τo
πρcbτο βημα που κdνει η Ndουoα γ1α τη νoμικη
και oυσιαστικη oriμπηξη Xριoτιανικηq Κοιν6τη-
ταζ στην π6λη. Γρηγoρα η Ελληνικη 0ρθ6δoξη
Koιν6τητα τηg Ndουoαq oτdθηκε oτα π6δια τηg,

ξεκiνηoε ορθrilνoνταg Nαοriq και o1oλεiα. Πioτη
και Γνcboη. Tα ιδανικd, του Eλληνιομori, οι βρ6-
1οι θεμελiωσηζ τηζ επιβiωoηg τoυ.

Τα πριbτα μαθηματα γiνoνται oε ενoικιαζ6με-
νoυq ιδιωτικofg xcbρoυζ. Mε τη μεooλdβηση τoυ

Πατριαρ1εiου και με &δεια Σoυλτανικη yτiζoνται
δr1o o1oλεiα εκ βdθρων. Eiναι τo Aρρεναγωγεiο
oτoν i\ιo Θεοφdνη, και τo Παρθεναγωγεio και
η Eλ\νικη oxολη oτoν Αγια-Σωτηρη. Τo Aρρε-
ναγωγεiο λ6γεται και Σ1ολεio του Nικoλd,oυ Ζα-
φεiρη η xατζη Kουρκοriτα πoυ εiναι o δωρη-
τηq του. Σε αυτd τα κτiρια και σε κdποια επioηq
ενοικιαζ6μενα oπiτια oτεγdζονται 6ξι o1ολεiα.
Tετρατdξιo Αρρεναγωγεio, 6πωq εiπαμε oτoν
i\ιo Θεοφdνη, τετρατ6ξιο Παρθεναγωγεiο, oτoν
Αryιαoωτηρη, δriο νηπιαγωγεiα, 6να oτη Mετα-
μ6ρφωoη 6να oτον ξιο Mηνd, η Eλληνικη Σxο-
λη και τρειg ανcΙlτερεg τdξειg Ζ', H'και' Θ', πoυ
θα εξελι1θofν oε Γυμν&oιο.

H ορθ6δoξη Eλληνικη Κoιν6τητα τηζ Ndoυ-
oαq καυμ6ται δiκαια 6τι "Κ6κτηται τiooαραq
ενoριακαg εκκληo[αq... ωζ και εκπαlδευτικα κα-
ταoτηματα αρρ6νων και θηλ6ων ". Eiναι θαfμα η
θωρdκιoη τηg Πioτηg με την αν6γεροη τεood-

ρων Nαcbν(2). Etναι θαriμα η θωρ6κιoη τηq γνιb-
σηζ με ταπαραπaνω Σxολεiα(3)'

Απ6 ποf 6μω9 και πιbg μπoροlioαν να τα βγd-

s
,,x

H τελετr] θεμελ(ωoηE τoυ διδαxτηρ(oυ (1911)
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'Eoοδα oε λiρεg
Απ6 τιg Eκκληoiεg
Απ6 την Παναγιοποr5λα
Aπ6 μουκατd Πρoδρ6μoυ(4)
Απ6 πρoικοδοoiεg
Απo 6γγpαφα και εvδεικτικ6
Aπ6 κoυκo6λια
Aπ6 oταφιiλια και ντικfτεg
Απ6 δι&φoρα τυ1ερd
Απ6 oυνειoφoρ6ζ

4Χ35:140 λiρεq
25
15

30
30
25
10

25
70

λoυν oικoνoμικ& π6ρα οι Koινοτικoi Επiπρoπoι
με τ6oα o1ολεiα; Δειγματo\πτικd αναφ6ρo-

μαι σε 6ναν ετηoιο o1oλικ6 προ$πολoγιoμ6 τoυ
1 893.

για τη ζωη.

Δdoκαλoι απ6 την αρμ ηταν wαg! Αργ6τερα
προoτ6θηκε 6να9 υποδιδ6oκαλoq(5). Δ6oκαλoι
τη 1ρoνιd, αυτη, 1893, εiναι 6ξι (6) oι: Nικ6λαοq
Παπαευαγγ6λoυ, Παντεληg X"Π6τρoυ, Θεoλ6-

γηq Toακμd,κηq, Kωνlτiνoc, Δημητριdδηg (Mπ6-

μπηζ), Nικ6λαoq Bαiνανiδηg και Π. Συργιdwηg.

Mε τ6oα o1oλεiα oε λειτoυργiα τα διio κτiρια
εiναι ανεπαρκη. Η Koιν6τητα κινεiται να θεoπi-
oει φ6ρου9 υπ6ρ τηg Eκπαiδευοηζ στα ειoαγ6με-
να και εξαγ6μενα πρoi6ντα, αλλd απoτυγxdνει.
Θ6λουν oι πoλλοi, δεv θ6λει o θvαg, που oυμβαi-
νει να εiναι και o δυνατ69. To 1903, oτι927 Ια-
νoυαρioυ, oι ooλιανiτεg απoφαoiζουν και ζητoιiν
απ6 την Koιν6τητα να ανεγεiρoυν νηπιαγωγεiο

με δαπdνη τoυg. H Aντιπρoοωπεiα oε πληρη
oμοφωνiα εγκρiνει(6). Tο Σ1oλεiο απoπερατιb-
θηκε(7) τoν Σεπτι1μβριo του 1905 και κ6oτιoε 23.

854 γρ6oια' Eργoλdβoq ηταν o Mαoτρoγιcbργηζ
o <ξ6νο9>.

'oλoι ενδιαφ6ρoνται για την εκπαiδευoη. Για
τoυg Nαουoαioυq, η Παιδεiα εiναι τo πριilτο μ6-

\μd τουg, αλλd η υπ6θεοη των o1ολεiων τηq

Ndoυoαg, δυoτυ1ιΙlg, γiνεται αντικεiμwο τριβιΙlν
και πoλιτικcbν διw6ξεων(8).

Πρωτoβoυλiα για την αν6γερση τoυ
Σ1ολεiου του Aγιoυ Mηνιi

To 1906, Θεiα ευλoγfα, εκλ6γεται Mητροπο-
λiτηq Bερoiαq και Nαorioηg, o'Ιμβριοq την κα-
ταγωγη Aπ6oτολog Xριoτοδofλoυ. Λ6ω θεiα
ευλoγiα, γιατi o Mητροπoλiτηq Απ6oτολo9, απ6-

φoιτoζ τηq Θεoλoγικηg Σ1oλτ1g τηg X&λκηq, δια-
κρiνoνταν για τη μειλι1ι6τητα, τov Πατριωτιoμ6
και ιδιαιτ6ρωg τη μ6ρφωoη τoυ και την μεγd\
εκπαιδευτικη τoυ εμπειρfα.'Ηταν διδ&κτωρ τηq

θεoλογικηg Σ1oληq τoυ Kι6βου, δiδαξε oτo Z&π-
πειo Παρθεναγωγεiο τηg Kων/πo\g, διετ6λεoε
καθηγητηg απ6 τo 1883 για oκτιb 1ρ6νια oτη Θε-
oλoγικη Σxo}η τηg Χdλκηζ και στη oυν61εια τα

1ρ6νια μ61ρι την εκλογη τoυ 1ρημdτιoε διευθυ-
ντηg τηg.

'Ηταν φυoικ6, πριilτo τoυ μ6\μα oτηv καινοti-

ρια τoυ επαρyiα να εiναι η πρoαγωγη τηg παιδεi-
αg. Για τη N6oυoα oε oιioκεψη στo επιoκoπεiο
τηq π6λη9 με την Aντιπροoωπεfα και τη Σ1oλικη
εφορεiα γiνεται ευρεiα oυζτ1τηoη για την εν γ6νει

Σ ιlrιρλο 

- 
-. λiρεs_370- .-

'Eξoδα
Σε μιoθor5g δαoκdλων λiρεq 360
Σε επιoταoiα, κα6oιμη riλη και επιoκευ69 42 χi-
ρεξ .=

Α02
Γiνεται φανερ6 6τι το κriριo 6ξοδo εiναι oι μι-

oθοi των δαoκdλων. Eiναι 360 λiρεg. oι 180 απ6
αυτ69, τo 50oλ τηq δαπdνηg για μιoθo6q. κατα-

βdλλονται απ6 τιg Eκκ\oiεg.

Tο επiπεδo των Σxολεiων τηζ l{doυσαg
στα πρoαπελευΘερωτικfi χρ6νια

Πoιο εiναι το επiπεδo των Σ1oλεiων τηg N&oυ_

oαg γiνεται αντι\πτ6 απ6 τα διδαoκ6μενα μα-
θηματα και τιζ επιδ6oει9 των μαθητιbν o' αυτd.

Mαθηματα πoυ διδ6oκoνται εfναι τα Eλληνικd,
Θρηoκευτικd, Aριθμητικη, Ιoτoρiα, Kοoμογρα-

φiα, Γεωγραφiα, Ωδικη, Γαλλικd και Toυρκικd.
Αριoτα ηταν τo 6. Κρiνω oκ6πιμο να αναφ€ρω

μερικd oτoι1εiα τηq o1oλικηg ζωηg. Eiμαoτε oτο
o1oλικ6 6τοq 1892 - 1893. Στιg ανιilτερεg τaξειq
αριoτεtiουν:

ΣτηΖ' τ&ξη o Αντιilνιοq ΠαπαTω6wου απ6 τo
Aγγελo1cbρι, και ο Θωμ69 Tζαλιβ6ρα9 γιοg Nα-
oυoαfoυ εργ&τη. Στην H' τdξη o Γειilργιog Ψα-

ρd,q, γιog αγρ6τη και o Στα6ρo9 Kακdληg, γιog
εμπ6ρoυ. Στην Θ' τdξη πρωτεtiει με 0ριoτα o

lωdwηq Γεωργioυ Mοιiρτξog, ορφαν69 πατρ69.

Αυτd τα παιδιd, απ6 την επαpγiα, απ6 τη Ndου-
oα, παιδι0 εργατcδν, αγρoτιΙlν, εμπ6ρων, oρφανd,

1d,ριg oτην Eλληνικη Koιν6τητα, υπ6 τη oκ6πη
τηg oρθ6δoξηq Eκκληoiαq και με δαπ&νεq κ6ρια
τηg Eκκληoiαg, παiρνουν τα 6oα εφ6δια μπoρor5ν
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αναβdθμιoη τηζ παιδεiαq. Eiναι xαρακτηριoτικ6
το απ6οπασμα τoυ o1ετικoti πρακτικοri τηq Aντι-
προoωπεiαζ που παραθ6τω oε γλcilοοα απλoελ-

\νικη.
Θbμα 3' .

Επειδη τα κτ[ριατων εδδ oxoλδν ε[ναι εντελc[lg

oαθρα και ανθυyιεινα, απoφαo[oτηκε να ζητηθε[
αρμoδ[ωE η αδεια yια αν6yερoη νboυ yενικoδ oyo-
λικoδ κτιρ[ου στην περιoχη του Αyiου Mηνd', με
δυνατoτητα να 6yει και oικιiτρoφoυζ και ανατi-
θηκε oτoν πρoεδρεδoντα η διεν6ρyεια των δoων
απαιτoδνταl yια τo oκoπδ αυτδ. Επ[ πλ6oν επειδη
oε λ[yo yρoνικδ διαoτημα θα προκδψει και η ανα-
yκη lδρυoηζ νηπιαyωyεloυ και στην περιoχη του

Αy. Mηνα, αποφαo[oτηκε, να ζητηθεi oυyyρ6νωg
και αδεια yια ανtyερoη νηπιαyωyεlου.

Στo πρακτικ6 δεν εiναι παρcbν o Δεoπ6τηζ' γ1α-
τi πρ6λαβαν κ6πoιoι και τoν κατηγγειλαν (εiναι

dγvωoτo πoιοι και γιατi), 1αρακτηρiζoνται oμωq

ωq εxθροi τηq εκκληoiαg και τoυ γ6νoυ9 και η
τoυρκικη αpχ]1, μ6xρι τη διερεriνηoη των καταγ-

γελλoμ6νων, απαγ6ρευσε στoν Mητρoπoλiτη να
επιoκ6πτεται τη Nd,ουoα. Eiμαoτε στην καρδιd
τoυ Mακεδονικοf αγcilνα. Στη θ6oη τoυ απ6ντο9
Δεoπ6τη πρoεδρεr5ει ο αρ1ιμανδρiτηg Σωφρ6νι-
oq. H παρoυoiα του Σωφρoνiου εδcb ωq αρχιερα-
τικof επιτρ6που εiναι 6λλη ευλογiα Θεof. Eiναι
ν6οq κ\ρικ6q απ6φοιτoζ τηζ μεγdληζ τoυ γ6νoυ9
Σxοληg, πτυ1ιori1og τηg Nομικηq Σ1οληg Αθηνιilν,
f1ει κdνει μεταπτυχιακ6q οπουδθg, διδακτορικ6
οτη Nομικη, oυνεxiζει oπουδ6q oτη Γερμανiα
oτα θεoλογικd και παιδαγωγικd oτα πανεπιoτη-

μια Γoτiγκηq, Bερoλiνoυ και Ι6νηq. Ανακηρrio-
σεται διδdκτωρ φιλοooφiαq τoυ πανεπιoτημioυ
Ι6νη9 τo Ι904' o Σωφρ6νιο9 προoλαμβd,νεται
απ6 τον Απ6oτολo ωq βoηθ69 τoυ, χειρoτoνεiται
12 Noεμβρiου 1906 διdκοg oτoν Mητροπoλιτικ6

ι]ι
LI

Παιδιιi τoυ 1oυ νηπιαγωγε(oυ στα χαQγαβιiλια με τιg xι'ρiε: Σoφ[cι ;<cιι Τ=εl'r1 ι ιιετci τιl 19b- )
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να6 των αγiων Aποoτ6λων Bερoiαg και πανη-

γυρικd τoν Md,ρτιo τoυ 1907 yειpoτονεfται πρε-
oβιiτερog εδιil oτη Nd,oυoα oτο Mητρoπoλιτικ6
να6 τηq MεταμορφcΙloεωq τoυ Σωτηροg. Aυτ6q
εiναι ο ν6ο9 Aρxιερατικ6g επiτρoποq Nαo6oηg.
Σ' αυτ6ν ανατiθεται η ευθriνη να φρoντioει για
την dδεια αν6γερoη9 Σ1ολεioυ, οικoτρoφεioυ και
Nηπιαγωγεiου oτoν i\ιo Mηνd.

O ο1εδιασμ6t τoυ Σχoλεioυ - εμπλoκη

To Σxoλεiο πρoβλ6πεται διιilροφo, ιiψουq 16(?)

μθτρων, με διαoτ6oειq 46X 1 0 και πρo0πoλoγιoμ6
2.500 τoυρκικ69 λiρεg Mελετητηζ εiναι o Σαλoνι-
κι69 αρ1ιτ6κτoναζ Απ6oτoλο9 Γραικ69. Η βοf-
7ηoη τηg Eλ\νικηg 0ρθoδ6ξoυ Kοιν6τηταg
Nαor5oηg (κυριαρ1or5ν oι πλotioιoι) εiναι να πρo-

1ωρηοει τo 6ργo μεταγεig ρυθμoιiq. H ανdμειξη
και olκoτρoφεioυ oτην αiτηoη 61ει τo λ6γo τηq.

Υπαpγει μια κατ6θεση για την αν6γερση oικo-
τρoφεiου θηλ6ων. Υπt1pγε ανdγκη oτ6γαoηq των
oρφανcilν τoυ Mακεδoνικo6 αγιilνα N6oυoαg και
τηg ευρr5τερηg περιoμg.. Στην απ6φαoη τηζ ανε-

γ6ρoεωq τoυ Σ1ολεfoυ τoυ ξiου Mηνd, φαiνεται
6τι fπατξε κdπoιo ρ6λο και το κ\ρoδ6τημα τoυ
πριbην Kiτρουq ΘεoκMτoυ B', ο oποiοg δι6θεoε
τo \13 τηζ περιoυσiαq τoυ, πoυ εi1ε oτην'Eδεooα,
υπ6ρ των κoινωφελcilν Kαταoτημdτων τηg ιδιαι-
τ€ραg του Πατρiδαζ τηζ Nd,oυoαg. o Κiτρoυg Θε-
6κλητo9 ηταν Nαουoαioq, τo γ6νο9 Παπαν&νoυ.

o Mητροπολiτηg Aπ6oτoλοq και o Aρμερα-
τικ6q τoυ επiτρoποq oτη Ndoυoα Σωφρ6νιoζ, ot

δ6o αυτoi αντpεc,, ιερd τ6ρατα, απoδriθηκαν σε
6ναν αγιilνα, ιboτε να φυoηξεt στην π6λη ν6oq

dνεμοq πdνω oε ξ1τηματα θρηoκευτικd,, κοινωνι-
κd, εκπαιδευτικd,. oι oμιλiεg τoυ Σωφρονioυ απ6
d,μβωνoq θφεραν α6ρα Kωνoταντινoπoλiτικο,
αλλd, και κooμoπολiτικo, Eυρωπαiκ6 oτη Ndου-
oα. Η διδαoκαλiα τoυ Eυαγγελiου του Xριoτori
πρ6βαλε και φιilτιζε τα or5γ1ρoνα προβληματα
τηg επο1ηg. Για τoυg Πoπoλdρoυg o Σωφρ6νιοq
εiναι o θεωρητικ69 τoυg' Για τoυq πλoιioιουg εi-
ναι τo κ6κκινo πανi. Bρoxη oι καταγγελiεg κατd
τoυ Aρxιμαvδρiτη oτον Mητρoπoλiτη και στo

Πατριαρ1εio. Kατηγoρεiται 6τι δι1dζει τη Nd-
oυσα, καταγγ6λλεται 6τι εiναι o oυντd,κτηq τoυ

Kαταoτατικof τoυ <<Ποf πoυλo>>. To καταoτατικ6
αυτ6 τo βρηκα.Το 61ω δημooιεrioει, τo αναδημο-
oiευoε o συμπατριcbτηg μαg Στ6ργιo9 Aποoτ6λου

oτo βιβλio του <Πτυ1θg απ6 την ιoτορiα των πα-

ραταξιακιilν αντιπαραθ6σεων στη Nd,oυoα (1 67 Ι

- !918)). To Kαταoτατικ6 o1oλιdoτηκε απ6 πoλ-
λοfg, δεν εiναι τoυ παρ6ντο9 να πρoχωρηoω oε
επαληθευoη η διdψευoη αυτηg τηg π\ροφορiαq-
καταγγελiαq.

H κατdoταoη περιπλ€κεται 6ταν oυμβαiνουν
δυo πρdγματα.

1) Aξιcδνεται ν6α εκλoγη oικοπ6δoυ. 'o1ι oτον
i\ιο Mηνd αλλ& oτoν Φιιbργη. Πρωτοoτατεi

για την αλλαγη οικoπ6δoυ ο X"Kωνoταντiνog
Mαλo6oηg(9). Στιg 15 Ιoυνioυ τoυ 1907, η Αντι-
προoωπεiα oυγκαλεiται εκτd,κτωq με μoναδι-
κ6 θ6μα την πρ6ταoη ν6α9 επιλoγηg oικoπ6δoυ.
Προτεiνεται o κοντd oτην εioοδo τηg π6λεω9
oυκαμινεcbναg (κτημα με μoυρι6q), ιδιοκτηoiαq
Γρηγ.X' Πετρiδη, λiγo πιo κ&τω απ6 το Kι6oκι,
με ξε1ωριoτη θ6α πρoζ τον κdμπo. Και "τoδτoυ

μη πcολoυμ6νoυ'' κατd, δηλωση τoυ παρ6ντo9 ιδι-
oκτητου τoυ, υποδεικvtiεται η περιομ του ξfου
Γεωργioυ' Ση oυνεδρiα αυτη εκλ6γεται επιτρo-
πη απoτελofμενη απ6 τουg Kωνoταντiνο Λαμνi-
δη, Aριoτεfδη K6κκινο, Κωνoταντiνo Mαλο0oη,
Δημητριo Tρ6μπακα και Θραoιiβουλo Toυρπftλη
να πρoβor5ν στην καταμ6τρηση τoυ 1rbρoυ. Aκo-
λoυθεi περioδog 6νταoη9 και διενfξεων'

2) H υπ6Θεση τηg επιλογηg οικoπ6δoυ περι-
πλ6κεται με την κoινoποiηoη στη Διαρκη Aντι-
προoωπεiα επιoτoληq των αδελφιilν Σεφερτζη

με ημερoμηνiα 23 Aπριλioυ i909 με την oπoiα

γvωστoπoιεiται oτoν Mητρoπoλfτη απ6φαoη των
αδελφcbν Σεφερτξ1 περi ανεγ6ρσεωζ, κατd τον
ευoεβη π6θο τoυ αποβιιiloαντoζ πρo μην6ζ αδελ-

φof των Aλεξdνδρoυ Σεφερτξ1, Nηπιαγωγεioυ
oτην ενoρiα του ξioυ Mην&, ανdλoγου πρog

το τηζ ενορiαg τηg Mεταμoρφιiloεωg. TελικιΙlq

η πρ6ταoη για την αν6γερoη τoυ νι1oυ o1oλεioυ
oτον i\ιo Mην6 δεν ανακαλεiται.

AντιπαραΘ€oειq - Λουκιiq
o Δεoπ6τη9Απ6oτoλoζ εν τω μεταξri αθωcbνε-

ται απ6 τιt κατηγoρiεg, απoofρεται 6μω9 απ6 τη
Nd,oυoα o Σωφρ6νιoq, λ6γω καταγγελιcilv. Tον
καταγγ6λλoυν o1 πλorioιoι. o X"Mαλοrioηg με
τo Πoιiπoυλo oαριbνει oτιg εvδοκοινoτικ6q εκλο-

γ6q και oAρμμανδρiτηg Σωφρ6vιoq επαν6ρχεται.
oλα πλ6oν θα 6πρεπε να πdρoυν το δρ6μo τουq
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και κυρiωζ να λυθoriν 6λα τα εκπαιδευτικd πρo-

βληματα.

Παθoγ6νεια Eλληνικη, τo Ποriπoυλο διαρρη-

γvriει τιg o16oειq τoυ με τoν Σωφρ6νιo: Σκαη oυ-

μπεριφoρd των υπειiθυνων τoυ Πo6πoυλo 6ναντι
τoυ Σωφρονiου, υπo1ρεcbνει τoν Αρ1ιμανδρiτη
Αρ1ιερατικ6 Eπiτροπo να υπoβdλλειτην παραi-
τηoη τoυ, να πd,ρει των ομματιcbν τoυ και να φri-

γει σε 6λλη Mητρ6πολη. Kαι τcbρα;

Παντoδriναμο πoλιτικd' τo "Πoriπουλo" στα
Kοινοτικd απoδfεται oε fναv αγrilνα να μioει
τo Σ1oλεiο. Πο6 6μω9 θα βρεθoriν τα 1ρηματα;
oι πλοfoιoι αρνotiνται να δcbooυν xρηματα. o
X"Mαλofoηq 61ει τη oτηριξη τoυ Δεoπ6τη. Πα-

για αρμ τηg Mητρ6ποληg εiναι να φρoντiζει να
ενcbνει τα διεoτrbτα, oυνεργdζεται 6μω9 διοικη-
τικd με τoυq εκλεγ6μενoυ9 απ6 τοv Λα6 Κoινoτι-
κοfq Αντιπροocbπουg. o X"Mαλofoηg ενθoυoι-
dζει τον λα6, αλ\λογραφεi με τoυζ πολυπληθεiq
oμογενεiq πατριcbτεq τηq Aμερικηζ, τoυζ εγγρd-

φει στo Ποriπουλο και πιoτειiει 6τι θα φ6ρει το
o1oλεio oε π6ρα9. Aγιilναg oκ\ρ69, αγιbναg κατ&
των πλουoiων, αγιbναζ για τα παγκdρια, φανατι-
ομοi, ουγκρorioειq. Απ6 το 19Ο8, ειo&γεται πo-
λιτικη αvτεκδικηoεων. Στdλθηκαν επi oυoτdoει
επιoτολ€q πρoζ τoυζ Γρηγ6ριο Λ6γγo, Ιωdwη
Tουρπdλη, Γεcbργιο Kriρτοη, Γειbργιο Κ. Λ6γγο,
Δημητριο N. Toυρπdλη και υιοrig και πρoζ τoν
Δημητριo Toiτοη. Ποιοg dρμoε xειριbν αδiκων
θ1ει λιγ6τερη oημαoiα απ6 τo πoιoζ πληρωoε

αυτη την κατdoταoη. oι oικoνομικd ιo1υρoi
oφiψουν τoν βρ6γ1o στoυζ αντιπd,λoυg τoυζ και
oτην Kοιν6τητα. oι Ποπoλdροι εγκαλofν τουg
πλoυoioυg για οφειλ6ζ πρoζ την Koιν6τητα και
τoυq οδηγοfν oτα δικαoτηρια, oτα οπoiα οι iδιoι
δικdζουν. Πftρθηκε και κdπoια απ6φαoη, πoυ, αν
δw ματαιcbνoνταν τυ1αiα, θα εixε ωg απoτ6λεoμα
τo αιματoκtiλιoμα τoυ τ6πoυ.

M6oα o' αυτη την κακoδαιμoνiα εκλ€γεται
Mητροπoλtτηq Bερoiαζ και Nαοrboηq o Λoυκd,g.
o Λουκd,g γενηθηκε οτη Mdδυτo ηζ Θρd'cηg.

Eiναι 54 ετcilν. Eivαι απ6φoιτoq τηg Θεoλoγικηζ
Σ1οληq τηg Xdλκηg και Πρωτοoriγκελog του oι-
κoυμενικοf Πατριαρxεioυ. Eυφυθστατoζ dνθρω-
ποg, 1νιboτηζ των πρoβλημdτων του oικουμε-
νικoti θρ6νου και των προβλημdτων των, 6πoυ

γηζ λειτoυργotioαν, Eλληνικcbν Koινoτητων.
Πoiμανε το πoiμνι6 τoυ στα xρ6νια 1909 - 1911

οτη B6ροια και τη N&ουoα καταβdλλονταq κdθε

φρoντiδα για την απoκατd,oταση τηζ τdξηq και
την προd,oπιση των δικαιωμ&των των Xριoτια-
νcbν απ6 τιq αυθαιρεoiεq των To6ρκων oε αγαoτη
oυνεργαoiα με τη Mητρ6πoλη τηg Θεooαλoνi-
κηq. Aμ6oωg μετd την ενθρ6νιoη τoυ o Λουκdq
πρoβαiνει σε αστραπιαiε6, θα 6λεγα αυτoματo-
ποιημwεq κινηoειq.

Συγκαλεi δfο επανωτ69 γενικ69 oυνελεrioειg
του λαοf τηg Ndουoαq. Nοικoκυρεtiει και απο-
καθιoτd, ην τdξη oτα πρdγματα των Kοινοτικcbν
<Σωματεiων>, δηλαδη ηq Aντιπρooωπεiαq, ηg

Eφoρiαg των Σ1oλriw, ηζ Δημο-

γεροντiαg, των woριcΙlν κλπ. Συ-

μροτεi εππρoτη για η αυνταξη
νfoυ κανoνιoμori ηq Koιν6ηταq.
Ξαναφ6ρνει σην επικαιρ6ητα το
θ6μα ηg αν6γερoη9 τoυ Σxολεi
oυ τoυ Αryioυ Mηνd, τoν φdκελo
του oποioυ εi1ε διαβιβdoει o iδιog
oτov Σουλτ6νo, 6ταν ηταν Πρω-
τoα6γκελo9 τoυ Πατριαρ1ικοr5
θρ6νου. Συγκροτεi εvoριακ6q επι-
τpoπtgγια αιiναψη d.τoκoυ λαiκοr]
δανεiου τετραετoυ-c διdρκειαg με
ην εγΦηση ηc εκrd'ηoiαg riψουg

800 λιρcilι,για η\'ε''αρξη των ερ-

γαoιιbι, αr'ηzερη-: του r'6oυ Σ1o-
)εiου. Παραθετιo αποoπαoμα τoυ
πρακπκoυ η: 1'i-; \oεμβρioυ τoυ

a' ) -: ζ''.Jt 'c-

L6

Σ1oλιx{ παρd,οταoη



1910.

Θ6μα 2"

Καταβληθηκε καθε
απουδη yια την περιoυλλο-
yη iναντι τοlν 2500 λιρc/lν'
δπωq η μελiτη τηq ανεy6ρ-
σεωζ απαιτε[, τoυλαyιατo
ytα' τcbρα 800 λιρcbν yια
την !ναρξη τoυ tρyου. Tb

ποo6 αυτ6 κατανεμηθηκε
ανα 200 λlρεg ατιg τ6ooε-

ρεg ενορ[εg. Απ6 tκτακτη
oυν6λευoη 40 πολιτcllν mη
Ιν[ητρδπoλη, διορ[mηrccιν
επιτροπig' μ{α yια καθε
ενoρ[α, πoυ απoτελε[ται
απ6 τoν επiτροπo και απδ
τρειq ενορ[τεq y ια την εζεδ-

ρεoη ατδκου ενοριακοδ δανεiου δψoυg 200 λιρcbν
yru καθε ενoρiα. Η oιlν6λευoη μετα διαακεψη otrιδ-

φcυνα εν6κρινε τα παραπανω με την ευyη ooα λοιπα
εκκρε1ιη μtνουν θ6ματα να διειlθετηθοδν( Ι 0).

Ταυτ61ooνα, συγκρoτεiται 8μεξg μικη επι
τρoπη με iooυg εκπρooιilποι)ζ ''των δδο yνοlμcilν''
(μερiδων η κoμμdτων) για ην αντιμετιilπιοη των
θεμdτωv ηg Παιδεtαg. M6λη ηζ επιτρoπiq εκλεγ-
μwα απ6 η Γεvιq Συν6λευoη εiναι oι: Γεcilργι
oq Λ6γγοq, Eπαμεινιbνδαq K6κκινοg, Δημητριog
Toiτoηq, Κωνoταντiνoq Σεφερτζηg και Αντcbvι
og Περδικdρηg, Θεoδ6oιoq X" ΔημητρioD, Χ"
Κωvoταντiνοg Mαλorioηζ και Διoμηδηq Γκαρν6-
ταζ.

Mικρηq δι6ρκεια9 η παραμovη του Λουκd
oτoν Aποoτoλικ6 θρ6νo Bερotαg και Nαoιloηg.
Aρ1ιερdτευoε απ6 27 Aυγοrioτoυ 1909 ψiypι 25
Ιoυνioυ 1911. Mεγdλη 6μωq η πρoσφoρd τoυ oτη
Ndoυoα. Kυρiωg, γιατi εiδε και απoδ6μηκε την
πραγματικ6τητα τηg ιiπαρξηg δrio ιoxυρcbν, αντt-
μα16μενων μερiδωv. Ε,iδε 6τι 1ρειdζoνται και τα
δυo κoυπιd για να πανε τα Kοινoτικd μπρooτd,.
ofτε oι πλo6oιoι εξωκoινoτικd μπoρoriν να κoυ-
μαντdρoυν τα Koινoτικd, ofτε oι πoπoλdρoι,
πoυ εiναι oτην εξoυoiα εiναι oε θ6oη με ftδεια
πoυγκιd να oδηγηooυν τα Kοινοτικd oε dνoιξη
και καρπoφoρiα. o Λoυκdq πdτηoε oε δυo βdρ-
κεg, αφoti πρooπdθηoε να τιζ δ6oει μεταξf τoυq,
dνοιξε oρiζοντεg και oδηγηoε τoυζ πoλiτεg τηq

Ndουoαg oε υπερβdoειζ για τo καλ6 τoυ τ6που.
oπoυ εκδηλcilθηκαν 6κvομεg ενdργειεg, αντι-
μετωπioτηκαν με την επιβολη τηg τ&ξηg με τo
ν6μo.

Tο φιρμιiνι_Δωρειi Ι] Λαπαβiτoα_
Aποτελ6oματα διενoριακο6 δ ανεioυ

7η oκτωβρioυ 1910. Hμ6ρα y'αραq,
ελπiδαg. o Δεoπ6τη9 Λουκdg παραδiδει oτην
Αντιπρooωπεiα το φιρμdνι για την αν6γερoη τoυ
Σxoλεioυ τoυ ξioυ Mηνd.'Hρθε τo Φιρμdνι!

Απδoπαoμα Πρακτικoδ τηq /ι; oκτcοβρi-
oυ ]9]0.

Mετα την αναyναloιν τ(ι)ν (ι)ζ ανcυτtρα'l εyyρα-
φων o Σεβαoμιδτα'τog προεδροg κατ6θηκεν ειζ τo
yραφεlον τηg διαρκoδζ αντΙπρoσoJπεiαg το επtτρi-
πoν την ανtyερoιν τηq oyρληq των αρρ6νων υψη-
λον αυτoκρατορικoν φιρμανιoν επευξαμενοq [να
Κδριoq ο Θεδq aρηνεδων πανταE τουg ευoεβεfg
κατοiκoυg τηg πδλεcυE Nαοι5oηg oυναψtη τα διε-
oτcbτα και κατα παντα ενιoyδoη ειζ την ταyε[αν
απ o πε ρ 

(ιτ cο σ ιν τη ζ αν εy ε ρ θ η αο μ iνη q oyρ λη g δ πε ρ
oι παρ6ντε9 oμοφδνωE ειq Θεον ηυyηθηoαν iνα
oυντελεoθη Εiτα διελδθη η oυνεδρ[α. Εν Nαoδ-
oη τη 7η oκτωβρioυ Ι9Ι0

o Πρ6εδρoq
o Βερρο[αg και Ιι{αoυoηg ΛoυκαE

Tα M6λη
Αντ. Περδικαρηg Αναoταoιοg Γ Mπiληq Xριoτ'
Tooυκαλαg Γεcbρyιοg MπαδδλαE Xριoτ6δ. Πα-

Mαθητ6g τoυ 1oυ νηπιαγωγε(oυ με τηγ xα Πι1πη (1957)
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παφιλ[ππoυ Πτoλεμ. Κoλτoιακηg Κ6τα9 Καρα-

μπατζog Αρyδριοq Xαλκεδg X" Κcον/νoq Mαλοδ-
oηq Δημητριog ΠριμtνταgXρloτοq Δραyoυμανog
Δ. Toιcbμηg

Δεκ6μβριοζ 1910('').

Φτd,νει oτην Aντιπρooωπεiα επιoτoλη τoυ Γε-
ωργioυ Λαπαβiτοα, βιομη1ανoυ, o οποioζ ανα-
κoινcbνει 6τι δωρiζει 1Ο0 λiρεg για τιζ αν6γκεq
των o1oλεiων. o πρ6εδρo9 τηg αντιπρooωπεiαq
Mητρoπoλiτηg Bεροiαg και Nαofoηq Λoυκdg

γρdφει πρoζ τoν δωρητη μια εξαιρετικd θερμη
επιoτoξ και η Αντιπρooωπεiα ανακηρfooεl τoν
Γ. Λαπαβiτoα Mθγα Eυεργ6τη των Σ1oλεiων τηg
Koιν6τηταq

H Επιoτολη:

H αξιδτιμοE Διαρκηg Αντιπρoσωπεlα τηE Ελλην.
0ρθoδ6ξoυ Κoινδτητog Nαoδoηq εν τη Ι. Mητρo-
πολει oυνεδριαζουoα την 28ην Noεμβρ[oυ ημ6ραν
Κυρtακην υπ6 την προεδρ[αν ημδν Ακρoαoαμ6νη
τoυ εκ ταlν μελδν αξιοτlμoυ κ. Χ'Κωνoταντ[νoυ
Mαλοδoη δηλcboαντog δτι η υμετtρα εντιμδτηg
δωρε{ται ειζ τα Σyολεfα τηq καθ'ημαq ενταδθα
Κoιν6τητo9 εκατ6ν λiραq οθωμανικαg'

Διαoκεψαμiνη ευyαρ[oταlg αποδεξαμtνη την
yεννα[αν ταδτην υπ6ρ των oyoλε[ων δωρεαν υμcbν

oμoφcbνωq Ανεκηρυζε την υμ. εντιμ6τητα M6yαν
Ευερybτην τοlν Σxoλε[ων τηE Κoιν6τητο9 καl φ[-
ληq ημ(bν πατρlδοg αξιοilμενον τ(ι)ν νενoμιoμ6νων
τιμcbν απδ των ευερyετoυμ6νων τbκνων τηg πατρ[-
δog ημcbν και αμα διcbριoεν
επιτρoπην ειδικην ειg 6κφρα-
σιν των ευyαριoτιcbν και τηζ
ευyν αl μo oδνη ζ τη ζ πατρ [δ o q.

Tην ωg ανωτ6ραl απ6φαoιν
τηg αξιoτ[μου Διαρκoδq Αντι-
πρoocυπε[αζ ανακoινoδμενoι
υμ[ν και δια τoυ παρδντog
ευyετικoδ yραμματog ημCbν
επιδαψιλεδoμεν ταζ ευyαg και
ευyαριoτlαg τηg Αy[αq ημ(bν
εκκληofαg ικετεδοντεq τoν δo-
τηρα τοlν αyαθcbν και δωρη-

ματcυν επoυρανιoν Θε6ν [να
ουραν6θεν επευλoycbν υμαg
και την ευoεβ6φρoνα ημcbν οι-
κoy {ν ε ια"ν αντ ικατ απ t ρι ψ η υ μ [ν
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αδιd'πτωτον υyεiαν μετα παντ6E αyαθο{l επιyεfoυ
Και επoυρανfου πρoq δoξαν τoυ Αy[oυ Θεoδ δoξα-

ζoμ6νου δια των καλcbν tρycον των πιoτcbν αυτoδ
λατρ ευτcbν και δ ιατελoδ μεν

o ΒεροΙαq και Nαoδoηq Λουκαg ευy6τηg

Eν τω μεταξri o ενοριακ6q δανειoμ6q απoφfρει
πoo6 4]7 λιριilν. o Δεoπ6τηq πρooδoκοr5oε 800!

Eνορiα ξioυ Γεωργtου

Απ6 5 λlρεq oι Γκαντfνηg Στ., Καληcbραζ Γ,
Mπαρδαg Κ., Mπoδoδη Αφoι, Φαooδλαq Στ.- Απ6
Ι0 λiρεq oι Καψαλιαρηζ Κ., Σιcbψηq Κ', Toαρνoδ-
yαq Βαo, Ι5 λiρεq Σαλoνικιαg Θ.- Απ6 25 λiρεq
Mαμαληq Αν., Παπακcboταq Κ. και 50 λiρεq Mα-
λoδoηq X" Κωνoταντiνoq . Σδνολo Ι70 λiρεq.

Eνορiα Παναγiαq

Απ6 5 λiρεg oι Πcbτηq Π., Λιλιαμτηζ Θ., Mη-
τρ6ληE Γρ., Mπαντηλαq Γ, Toικιτ[κog Γ- 6 λiρεq
o Παyκoδλαζ Γ, 20 λ{ρεq o Toαρνoδyα-c Θ., 25 o
Λαλαq Αν. και 40 ο Zd'xoq Γ Σδνολο 116 λiρεq.

Eνορiα Mεταμορφιirοεωg

Απ6 5 λfρεq oι Βoyιατζηq Γ' Γαλαν69 Αν.' Πd'-
ντσηζ Κ. ΔεβεντQ Mαρiα, Mαyyαναρηg Z., Mπι-
λιοδρηq Ι., Mπ6κoυλoq Στ., Mυλωνα-c Κ., Παληαq
Κ.Δ., Παπαδ6πoυλoq Αθ', Παπαoληq Δ., Πtyιog
Κ., Περooρατηq Γ' Πλατlτoαq Θ., Σιδπηq Χρ.
Β.' Σμiρνοg Φ.' Tριανταφδλλου Α., Toελεμπηg
Π., Φδτηq Θ., Xατζηπαραoyη Ελtνη και Σ., Xα-
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τζηπαραoyη Ελιoαβετ Κ. Απ6 Ι0 λiρεq Mακηq
Θ', Mατθα[oυ Στεφ., Mηταq Κ.- Απ6 15 λlρεq oι
Γκαρν6τα Αφol και Παπαφιλlππoυ Λ. και 20 λiρεq
o oηq Δημ. Σδνoλο 185 λiρεq.

Eνoρiα ξiου Mηνιi (ουδεig)

Kανεiq δεν πρooφ6ρθηκε να βoηθηoει. Η ενo-

ρiα ανηκει στoυg πλoυoioυq. Η υπ6ρβαoη δεν

θγινε.

Aλλεg πρooφορfg

o ΛαTκ69 Σriνδεoμοq πρooφ6ρει 150 λiρεq
και η συντεxviα oικoδ6μων προoωπικη εργαoiα
αξiαg150 λιρcbν.

Tο καπ6λωμα

Mε αυτ6 τα 1ρηματα φτ6νoυμε oτη 1αρμ6oυνη
ημ6ρα τηq θεμελiωσηζ τoυ Σ1oλεioυ.'Hταν Kυ-

ριακη, 3 Ιoυλioυ του 1911. Tηg τελετηg πρoibτα-
ταιιερ6α9. oΛουκαg Εγει ψετατεθεi, λ6γω
υγεiαq και δεν f1ει ακ6μη εγκαταoταθεi ο

νεοεκλεγμ6νοq στην Kωνoταντινoliπoλr1
διdδοx6g τoυ Kαλλiνικοg. To Σ1oλεio φαi-
νεται 6τι γτiζεται απ6 τo Ποriπoυλo(l2).
Στo φιαλiδιo των εγκαινiων τοπoθετεiται
fναγαpτiπoυ απ6 μ6νo του λ6ει πολλd. To

κεiμεν6 του δημοoιεtθηκε απ6 τον φiλo
ερευνητη Στ6ργιο Aπooτ6λoυ. Aπooπιil το

κεντρικ6 κoμμdτι τoυ κειμ6νoν'' "ετ6θη ο

θεμ6λιο9 οδτoq λiθοq τηζ εν τω περιβδλcυ

τηζ εν Nαουoη ορθoδδξου Εκκληofαg τoυ

Ay[oυ Mηνιi ελληνικιig oγολιig τηζ ανε-
yειρομiνηg τη πρωτοβoυλiα του Λαtκοδ
Συνδioμου <Ayιοg Δημιiτριοg''. M6oα
oτο φιαλiδιo τοπoθετοfνται και διio oημα-
τα τoυ Λαtκοri Συνδ6oμoυ.

'E1ει oημαoiα 6τι ανεξdρτητα απ6 τα
6oα με τουq πoλιτευ6μενου9 οτην π6\
oυμβαiνoυν, oι Nαoυoαiοι διεγεiρoνται
απ6 την αγdπη τoυζ για την Παιδεiα. Προ_

oθφεραν και πρooφ6ρουν.

Στο οικ6πεδo τoυ Aγioυ Mηνd 6γιναν
πληθοq εργαoιcΙlν. Ξηλcilθηκαν τα κελιd
τoυ ναori, διευθετηθηκε ο 1cbρog του παλαι-
oti νεκροταφεiου, 6γκοι oιδηρ6πετρεζ και
πωρ6λιθoι κdλυψαν τoν τ6πo. Λιθοτ6μοι,
αoβεoτ6δε9, λαoπιdδεg, μioτεc, 6πιαoαν
δουλει&. 'oλog o τ6πo9 6γινε εργoτ6ξιo.

Xτioτηκαν γερd θεμ6λια, τo ξ6ρω π6oo γερd(13).
Kαι 6φταoαν πdνω απ6 τη γη. Ωg εδcb 6μωq. Tο

6ργo oταμ&τηoε. To oταμdτηoαν οι αντιπαλ6τη-
τεg και η παντεξq 6λλειψη 1ρημdτων.

Mε την απελευθ6ρωση τηζ Nd,oυoαg oτιc, 17

oκτωβρioυ τoυ '72, τα πρd,γματα θα περiμενε
κανεig να αλλdξουν. Δεv αλλdζουν. Aντιθ6τω9
oξr5νoνται. Η 0ρθ6δοξη Eλληνικη Koιν6τητα ωg

διoικητικ6 K6ντρo, μ6xρι που να γiνουν Kαι να
εφαρμοoθοriν οι ν6μοι για τιg νθεq 1ιilρεg, κρα-
τd,ει και πρooπαθεi να ξεπαγcΙlσει τα πρdγματα.
Mdταιοg κ6πo9. Απ6 την dλλη, τo Δημoτικ6 απ6
τετρατdξιo γiνεται εξατθξιo και η Παιδεiα υπo-

1ρεωτικη. T6τε καλεiται o μελετητηq τoυ 6ργου

Γραικ69 και πρooθ6τει στην αρ1ικη o1εδiαoη dλ-
λεg τ6ooερεq αiθουoεg, οι oπoiεg μαζi με τo πρ6-
πυλο του κλιμακooταoioυ δiνoυν οτο κτiριo oτην
πρoζ τον βορρd πλευρd τoυ τo oχημα EΨΙΛoN.
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Αυτ6 oτα o16δια.

Γiνονται επιτρoπ6q επi επιτρoπιbν. To 6ργο

μ6νει oτα θεμ6λια. Nα παiζoυν τα παιδιd και να
τοακiζονται. Αναφ6ρεται ατ6μμα με τoν Στα-

μπoυλοf μικρ6. Tον πηγαν αγκαλιd αιμ6φυρτo οι

φiλοι τoυ oτο Φαρμακεio του Αρνη, oτεγ&ζονταν
oτον Aγιαμηνd,, για τιq πριΙlτεq βoηθειεg.

Tα xρ6νια περνotiν. Eγκαλο6νται γoνεig για-
τi δεν οτ€λνoυν τα παιδιd τoυζ στα o1oλεiα' To

κρ&τοq δεν αoτειεliεται. Mε τoυg μαθητtq .'. χα-
μ6q. Δεv πηγαινε dλλo.

Eπανεκκiνηoη των εργασιd)ν ανfγερσηζ
μετα απ6 1ρ6νια!

Tο 1919, οκτcb 1ρ6νια μετd τη θεμελiωoη, κd,τι

αρ1iζει να κινεiται. oι πρcilτεq εγγραφ69 δαπανcbν

γ1α τo Σ1ολεio του ξioυ Mηνd γiνoνται oτιc,20
Φεβρουαρioυ τoυ 1919. Tο iδιο fτog κατd μηνα
Σεπτ6μβριο tργεταl" oτη Ndουoα ο Yπoυργ6g
Παιδεiαg τηq Kυβ6ρνησηζ Eλευθερiου Bενιζ6-
λoυ, ο Δημητριοq Δiγκαq. Στιg 9 το πρωi τηζ 5n'

Σεπτεμβρioυ, στην αiθoυoα oυνεδριdoεων τηξ
Ιερdg Mητροπ6λεωq γiνεται ευρεiα oliοκεψη των
προκρiτων υπ6 τoν Yπουργ6, o oποioq 61ει δiπλα
τoυ και τoυg αρμ6διουg διευθυντ69 τoυ Yπουρ-

γεioυ του. Π&ντωq, 1ωρoθετoriνται τα v6α ο1ο-

λεiα των oποiων 61ει ανdγκη ο τ6ποq, 6να προq

fνα, και oτoν xcbρο τηq Παιδεiαg αρxiζει να πv6ει
καινofριoq &νεμoq.

Yπoυργεiο Παιδεiαg, Eκκληoiα, Δημoζ, με Δη-

μαρχo τον Θωμd Aρνi, κ6πoιον απλ6 6νθρωπο,

μπακdληg ηταν, oι πρ6κριτοι 6λoι, πλoriσtoι και
ποπoλd,ροι, οι πολiτεq τηg N&ουoαq, oι απ6δημoι
Nαoυoαioι, μια καlνοriρια επιτροπη ανεγ6ρoεω9
και fναg δdoκαλοq γραμματ6α9 - λoγιoτηg, o Nι-
κ6λαoq BαΤνανiδηg, 6καναν το θαιiμα. K&πoτε:
"Ανdyκακαι θεo[ πε[θoνται'', iΧεγαν οι αρ1αioι.

Eiναι ιiξιο υπογριiμμιoηq 6τι ενιΙr η πoλιτι-
κη δι16νοια ιiφηοε oτα Θεμ6λια για δεκαπfντε
και πλfον 1ρ6νια 6να Σxολει6, μ6οα oε πfντε

1ρ6νια, με οιiμπνoια των κατοiκων κτioτηκαν:
τo Πριirτο καιΔειiτερo Δημοτικ6 η Σ1ολεto τoυ

ξια-Mηνιi, το Tρiτο, απ6 τον Γαλιiκη Λ6γγo,
το Γαλ6κειo, o επιiνω 6ροφοq τoυ Nηπιαγω-
γεiου των oολιανιτιilν, το T6ταρτο, το λεγ6με-
νo Σεφfρτζειo, και επioηg τo Λfrππειο Γυμνιi-
oιο. Η ομι1νοια, η οδμπvοια, η προοηλωοη οτα

20

ιερ6 και τα 6oια, η αγιftπη για τη N6ουοα, το
ενδιαφfρον για την Παιδεtα fκαναν τo πεντα-
πχ6 αυτ6 θαιiμα.

Kαι κd,τι &λλo πoυ για πρcΙlτη φoρd θα ακου-
oτεi: 'oπωg ηδη 6xει αναφερθεi παραπdνω, υπηρ_

1ε κατ&,θεoη στην Tρdπεζα των Αθηνων ποoοti
749 Χ'ι"ρων και 64 γρooiων για την αν6γερoη οι-

κoτρoφεiου θηλ6ων. To πoo6 αυτ6 προ6ρχονταν
απ6 ειoφορ69 πoυ επ6βαλε ο Kατε1d.κηζ, καπε-
τdν Θε6φιλο9, oτoυg 61oντεq και κατ6xοντε6..
Mε τη διανομη των περloυoιακcbν oτoι1εiων τηg

Eλλτ1νικηq 0ρθoδ6ξου Kοιν6τητoq, απεγκλωβi-
στηκε τo πoo6 αυτ6 και χρησιμoποιηθηκε oτην
ανθγεροη τoυ Πι1μπτου Δημοτικοf o1oλεiου τηζ
Nαουoαq(14).

Για το o1ολεiο τoυ ξioυ Mηr'α δαπανηθηκαν
την περiοδο 1919-1930, Ι.321.465 δρα1μ6ζ τηq

επoγ\q εκεiνηg. Tηg δrioκολη'c επo7.η;. Π6λεμo9,
Mικραoιατικη καταoτρoφη, τo o1oi'εto κτiζεται

χωρiζ διακoπη. o Θωμdq Αρr'η; πηγαir,ει oτην
Aμερικη και γiνεται δεκτo-: με a'θουoιαoμ6 απ6
τoυg απ6δημουq Nαουοαioυ:. ^\ι'oiγoυι' oι κρoυ-
νoi και ειoρ6oυι' απο τηl'Αμερικη 39-+.883 δρ,rχ-

μεζ.

Eδc,i oτη Nd,oυoα τα
xληρoδoτη μαται s φτd,νουν τιg

57.400.

H επιτρoπf ερd,νoυ Ndουoαg
xαταθ6τει ποο6

55.100.

Tα εργooτdσια, oι πλoιiαιοι,
μεταξf τoυζ χαt 6να9 Eβρα(og
dμπoροg τη g Θεooαλoν(xη gl ο,

υπ6 τ{πo δαγε(oυ { δωρει6ν,
τη δrioxολη 1ρoνιιi τoυ 7922,

ειoφ6ρoυν oτογ xoιγ6 αγι6να, για
το Σ1oλε(o

77.000.

To xρdτog επι1oρηγε(τo o1oλε(o

με
253.900

Απιj το Tαμε(o τηg 0ρθoδ6ξoυ
Ελληνιxrjg Kοινdτητog NαoιioηE, τo
oπο(o διαxειρζεται η Mητρ6πoλη,

διατdθηxαν

279.L00

Kαι απd διι1φορα dοoδα
αυγxεντρc6θηxαν:

204.082

ΣYNoΛo
1.32r.465



Eμεig, 6ooι φoιτηoα-
με(17) στo Σ1ολεiο τoυ
Aγια-Mηνd και 6λoι oι
μαθητ6q τηg π6\9, 6λη η
π6λη, κατανοιbνταg αδυνα-

μiεg τoυ παρελθ6ντoζ, πα-

ραδειγματιζ6μενoι απ6 την
ιoτορiα, νιc[lθoυμε oημερα
ευγνιbμονεg πρoζ 6λoυ9
εκεiνουq πoυ δo6λεψαν και
δαπ&νηoαν για την αν6-

γερση αυτoti τoυ o1oλειoti'
Απoδiδoνταq φ6ρo τιμηg o'
αυτοrig μπορoriμε να τoυg

βεβαιcΙlooυμε 6τι πηραμε
τα μηνfματα. Kαι 6τι την
παιδεiα την 61oυμε στην
καρδιd μαg.

Eπiλoγοg

Απoπρooωποπoιcbνταq
τα πρdγματα, θα ηθελα να χειρoκροτηooυμε τιg
δυνdμειq εκεiνεg πoυ με την περiπoυ ιooμερη
προoφορd τoυq 6ρθωoαν αυτ6 τo Σ1ολεio και εi-
ναι oι εξηg τ6ooερε9:

1. oι απ6δημoι Nαουoαioι
2' H Eκκληoiα
3. Tο Eλληνικ6 κρdτοq
4. o λα69 τηg Ndoυoαg

Yποοημειciroειg
l Nιcbθω περηφανοq που πηyα παιδια απδ τη Nd'ουoα, μαθητtq

μου, mην kρyioτη' oτη Bενετiα' ατη Φλωρεντiα, oτo Παρiαι, oτην

Mαδρiτη και ζηoαμε κd'τι απδ την εκεi παρουoiα των Ελληνων. Zει

ακoμη, δεν oβηνει oτα κ6ντρα αυτd' o απδηyog εκε{νηg τηg εποyηg.

Mουoεiα'' βιfl"ιoθηκεq, oρθδδoξεq Ελληνικ6q εκκληoιig, κ6ντρα

oτoυδδν, 6πο19 τo iδρυμα του Αyioυ Γεcυρyioυ oτη Βενετiα, τo

οτo|o μαλιoτα επιδoτεiται απδ τo Ελληνικο Κρατοq.

2 Toυ ναoδ τηq Mεταμoρτρδoεcog τoιl Σωτηρoq ΙB33, τηq Πανα-

y[αg, το Ιδιο, ΙB33, τoυ Αyioυ Mηνd Ι817 και τoυ Αyiου Γεωρyioυ

]B48. Σε Ι5 yρδνια oε μια τδλη φανταo1ια, oταyτη, τbooεροι περι-

καλioτατoι Nαοi!

3 H Αλληλoδιδακτικη Σxολη τηg Nαουoαg ιδρ6εται ταυτδy.ρoνα με

την Αλληλοδιδακτικη Σyρλη τηg Btροιαg. Mα)"ιoτα το διδακτηριο

τηq Σyoληq εiνα"ι bτoιμo τo 1B53.

ΕπΙτρoπoι oyoλικοi o Ιcο(l'ννηg Σιμανiκαg και o Αντδνη 
'c 
Περδι-

κdρηs.

4 Ενoiκια κ:rημdτcον του Mοναoτηριoδ.

5 o πρcbτοq υτοδιδαoκαλog και Γρα"μματtαg τηq Κoινδτηταg

εiναι ο Δημητριoq Πλαταρiδηg, oυyyραφ6αg τηg ιoτoρiαg τηg Nα-

oυσαζ'

6 Ετικεφα)"ηg των ooλιανιτcilν ε[ναι oι.' Δημητριoq Toiτoηg, Ιω-

dννηg Tουρπd'ληg, Νικ6)'αo9 Πεxλιβανoq. Υπoβd'il"oνται τα χαρ-
τια αρμοδ[ωq, tρxεται τo Φιρμd"νι και την Ιη Αυyoδmoυ του ]903

εyκαθioταται o ερyoλαβ og.

7 ΠρΔπει να rρα"νταoτoδμε τo νηπιαyωyεio με κεραμooκεπη, η

oπoiα αφαιρiθηκε, δταν πd'νω τoυ κτimηκε ο δρoφοg Σεφερτζη.

8 Tριβ6q {yoυμε πρδτα μεταξδ Λδyyoυ και Περδικαρη, αρyoτε-

ρα μεταξδ τcυν τλoυoicυν' oι Λδyyου απ6 τη trιια, ol Toιτoα[οι απδ

την d'λλη και μετd', μiyρι και την α'πελευθiρoJση και τbραν αυτηq,

δηλαδη Ι9Ι2 και oyεδ6ν yια iξι (6 ) ακ6μη yρδνια, μεταξδ των

πλουoiοlν και τoυ Λαikοδ oυνδtoμoυ η τoυ Πoι5πoυλο, πoυ ε{yε

πρoεδρo τoν Χ"Καlνoταντiνο Mα)"οδαη. Δυoτυxδg εδcil δεν πρo-

κειται yια τριβΔg, δεν lyρυμε απλδg διεν6ξει9, lyoυμε διyαoμδ πoυ

θα κooτioει oτην πδλη.

9 Σiα Κoινoτικd', yια" πρcbτη φορd", εμφανiζεται o Κωνmα"ντiνoq

Γρ. Mαλοδoηq oε oδακεψη yναlριμiαg, κα'λεoμtνοq απ6 τον Δεoπ6-

τη Καlνoταντιo, oτιq 3 Mα"Ebυ ]896. ΕEναι Δημαρyoq τηg πδληg,

εξωθεoμικδg γα τα Κoινoτικα. Ε[ναι Κυβερνητικδg, δηλαδη τoυ

oυν6λoυ τcον κα'το[κcυν Tbδρκων και Χριoτιανδν'

Στιq ενoριακtg εκ)"oy{g τηg 5'1ζ Αυyoδoτου του Ι903 εκλiyεται οlg

επiτρoποg και πoλιτεilεται ωoεi παρcbν, ερyd'ζεται 6μω9 εντατικα"

yια τη δημιoυρyiα μιαg φιλoλαlκηg μερiδα"q oτην πδλη κδντρα oτoυg

πλoυoioυq, αν και o ΙδιοE δεν εiναι φτοlxog.

10 Τo πρακτικδ υπυyραφclυν''

o ΒερoΙαg και Nαoδoηg Λoυκd'g' ωg πρδεδρoE, κα"ι τιl" μ{λη:

H π(oω ιiψη τoυ o1oλε(oυ
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Χ " Κοlνoταντ!νοg Mαλoδoη g, Xριoτ. Δ ραyου1ιανοq, Αναoτdo ιoq

Δημοδλαg, Ανcιoταolog Γ Mπiληq' Πτολεμαlοq Κoλτod"κηq' Γε-

cbρyιog Βαδδλαζ Χρ. Κ. Tooυκαλαg, Αρyδριog Αντ. Χαλκεδg, Θ

Χατζηδημητρioυ, Γεδρyιoq Παννδπουλοg και Δ. Toιcbμηq'

1'| o Διευθυντηq των εκπαιδευτηρiαlν Nαοδoηg Θεδφραoτοq

X''Πc1lρyηq υτoβαλλεl mην εφoρεiα' των oyρλδν εμπεριστατ(ι)-

μΔνη Εκ0εoη για τιq αναyκεg των Σyρλεiαlν Ιcαι την ευρυθμ6τt:ρη

λειτoυρyicι τοlν. H Εφoρεlα των Σxoλcilν παρ'δτι εκτιμα θετικd'

τιg βελτιοlτικtg τoυ !ρyου τolν oyολεiων πρoτd.oειg τoυ Διευθυντoδ

των Εκπαιδευτηρiαlν τηq Κοινδτητog Θεoφρd.moυ Χα"τQyεcbρyη,

τιg απoρρiπτει oτιg Ι-Ι2-Ι9Ι0 λδyω ελλεiψεcυg yρη1ιατων.

12 Εν iτει απδ Χριoτoδ ^1εννηoεαlg xιλιomcb εννεακooιooτcb

ενδεκατω, ] 9 ] ] , επi Πατριd'ρyoυ εν Κοlνoταντινουπδλει ταlν il"λη-

νcον oρθoδδζων Ιcυακεi1ι του Γ" , επi Ι[ητρoπολiτoυ τηζ ε7τι]'ρχiαζ

Βεροiαg και Nαoδoηq Καλλινiκoυ τη 3η τoιl μηνδq Ιoυλloυ ημbρα

Κυριακη, ετ6θη ο Θεμiλιοg οδτοg λ{θοq τηζ εν τ(ι) περιβδλω τηζ

εν Nαουoη ορθoδδξου Εκκληolαg τοιl ΑyΙου Mηνιi ελληνιrηg

αxοληq τηζ ανεyειρoμiνηg τη πριυτοβουλiα του Λαtκοιj Συνδ6-

oμου κΑyιοg Δημιiτριοg>, δαπανcΙloηg εκ του υoτερηματoζ τηζ

Λαikηg τd'ξεωg τolν πτωyβν τηq αυτηg πoλεωg Nαοδoηq, τη yεναlα

oυνδρομη τοlν εν Αμερικη Nαoυoαiοlν τοlν διd' τoυ τιμiου ιδρδτog

αυτcbν oυντηροδντοlν ταq πτοrydg αυτcbν εν Nαoδoη οικoyενεiαg,

τη επιmα"oiα τηg επ[ τoυταl επιτροτηg καl επιμμελεiα του αρ7ιτ6-

κτον o q Α πo oτoλoυ Γρ εκoι'l'

To Δyyραφο βεβαιcilνει κα"l υποyραφει o Αρxιερατικδg επiτρoπoq

Παπα-Nεδφυτοg και ο Γραμματεδg Ν. Βαiνανiδηq.

|3 Ωg Εφoρεiα Πρooκ6πων κd'νcιμε ιooπiδcooη του δαπ[δoι't τηg

Λtoγηq oτo υπoyειο τoυ Σyoλioυ του ΑyΙου Mηνd.. Ξηλcboαμε tνα

τ1ιημα των εyκαταλειμμΔνοlν, λδyοl αλλαyηq oxεδiolν θεμελiων

του παλnδ oxεδιαclμoδ τoιl

o7oλεiου με τoν καoμα. Γερα

θεμ!λια.

\4 Το ποoδ αυτ6 τo ανει5ρε o

Mητροπd'iτηg Λoυκ(ιq, αλλd

δεν oταθηκε δυνατιi η εκταμιΙ-

ευoη τoιl yιατi ητcιν κατατεθει-

μiνo ytα d"λλο oκoπ6. H απd"-

ντηση τηζ Tρdπεζαq.

Εν ΘεooαλoνEκη τη 2Ι Δεκεμ-

βρiου Ι9Ι0

Πρog την Α. Σεβαoμιoτητα τoν

Αyιoν Βερροiαq κα'ι Ναoioη''

Κον Κ. Λoυκd'ν' Ειq Νd'oυoαν.

Σεβαo1ιιcbτατε

Ειq τα αιlτ6θι Κoινοτlκd' Σο.l-

ματε[α πcιρακαλoδμει' να α.l'α-

κoινδoητt δτt τυ t ': ,:ισιooΓ!;]\'

τιυν Να.ουoα! coι' πριl ερ7.δ μ ει' οι'

τοoδι' εκ λιρcbι' οθcομ' επτσ'κo-
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oiοlν τεooαρακoντα εννiα, εξηκoντα τεooαροlν yρooiα.lν (αριθ. 749

64 Ι2n0) κατετ[θη εΙζ την εν Αθηνcιιg Tραπεζαν Αθηνcbν προ-

ωριoμiνoν απoκλειoτικcbg υπΔρ τηq ανεy!ρoεtυg και oυντηρηoεcυg

oικοτροφεioυ θηλlcον εν Nατlδoη.

Mετα oεβαoμοι'l κλπ.

'oτι ακριβΔq α"ντiyρα"φον <Εν Βερροiα τη 26η Δεκεμβρiου ]9]0

TΣ (lπoyρ.) ο Βερροiαq και Nαoδoηg Λoυκd'q.

Ι5 Αξiζει να αναφερθοι''lμε o'αυτd':

Αδελφoi Χ"Δημoδλα oτη μνημη τηg μητρδg τrυν δρ. Ι5.000

Αδελφοi Γρ. Toiτoη ,
Απo Στtρyιο Χ"Nδτα ,

)) τoυ πα'τριjq τr'ον y ]0.000

)) τ()ι) πατρoζ τοι) Σ L500

t.000Αδελφoi Κουτoοyιαννη ι , τoυ πατρδg το.lν ι
Kλη ρoδ6τη μα Α ικατερiνηg Mανωλοδoη v 2.000

Και αλλα, Zηoη Md'νoιl, Κοloταλiτoη Χ"ΔημητρΙου, Χ"Γιαννακη,

Παμαλη, Moilρτζoυ, Λαμνiδη, Σιοδyyαρη, Γκoδτα, Αλδακου' Xα-

ρoδλη, Bo^1ιατζη, Παπαδηtrιητρioυ και Χονδροy1j"yyη. Σilνoλo

δραxμΔq 57.400.

|6 Λαναραg και Πεyλιβανoq 5.000, Γρηyδρηs Toiτoηq Ι0.000,

Γκoilνταq - Καρd'τζιαq Ι0.000, Mπiληg-To[τoηq 7.000, Ιωαννηq Ν.

Π λι α"τoιoδκαq Ι 0. 0 0 0' Θ ρ αoδ β ουλog Toυ ρπd'λη q 5. t) 0 0' Δ ruμ αντη q

Γρ. Mπ!ρoog 5.000 και τιl ερyooτd'oιο ΕPΙΑ δcυρεα ]0.000 Σαλτι-

Δλ, yια" το xτ{oιμο μια"q αiθoυoαg του oxoλεΙoυ' ] 5.000 δραyμiq.

17 Tιg τρειq πρcbτεg τd'ξειq τoυ Δημoτικoil φοiτηocL ατο τΔταρτo

oyoλεlo' τo Σεφ!ρτζειo. Στην τεταρτη, λδyω αλλα7ηg κατoικicιg,

φo{τηocι oτο δεδτερο τοιl Αyioυ Mηνα. Στo πρcilτo φοiτηoα cυ; μα-
θητηq τηq Α' τd'ξηq ττlυ oκταταξ[ου ΓυμναoΙου, yιατi δεν yαlροilαα-

με oτo Λατπειο.



ΣΤEPΓIoΣ ΣΠYP. ΑΠoΣToΛoY
Τlμητlκo αφ16ρωμα ατo φlλoλoγlκo Kαl lσToρlκo τoυ 6ργo

H Πoλιτιoτικη Εταιρε[α Nαoυoαg <Αναoταoιoq Mιyαηλ o λ6yιog>, oτo πλαfoιo τcυν ειδικδν αφιε-

ρωματων πoυ πραyματoποιε[ πρog τιμην διακεκριμ6ν(Ι)ν πρoσωπικoτητων τηq π6λη9 μαg διoρyανοloε

oτιg 30 Noεμβρioυ' στην α[θουoα τηg Εoτlαg Mουoδν' ειδικη τιμητικη εκδηλωoη 6πoυ παρoυoιd'oτηκε

τo φιλoλoyικo και ιoτoρικ6 6ρyο τoυ oυμπολ[τη μαq Στ6ρyιoυ Σπ. Απooτoλου. o κ. Π6τρoq ΣτoΙδηE

αναφ6ρθηκε oτο φιλολoyικδ 6ρyo τoυ Κ. Απooτoλoυ ενcb η κ. Δημητρα Tζακη-MπετλIκα αν6λυoε το

ιoτορικ6 iρyo τoυ oυyyραφ6α. Παραλληλα πρoβληθηκε και πλoδoιο oπτικ6 υλικ6 απ6 τη ζωi και την

εκδοτικη δραoτηριδτητα τoυ τιμcbμενoυ' πoυ επιμεληθηκε o κ. ΣτοΙδηg. Tην αφ[oα τηg εκδηλωσηζ συ-

ν6θεoε o κ. Δημητρηq Παζoq.

60 7ρδνια ιoτορικιig και yλιυoooλoyικιiE 6ρευ-

ναζ.

2 2 7ρδνια εκδοτικιi E δραoτη ριδτη ταζ.

o λογιoτηq, o μoυoικ69, ο αθλητηg, o ιστoρι-
κ69, ο πoιητηq, o γλωoooλ6γo9, o ιoτοριoδfφηq,
ο δoκιμιoγρdφοζ, o o1ολιαoτηq, o αρθρoγρdφoζ,
o λ6γιο9, ο ουμανιoτηq, ο ερευνητηg, o συμπo-
λiτηg μαg Στ6ργιo9 Σπυρ. Αποoτ6λoυ ανdλωoε
τη ζωη τoυ πρoσπαθcbνταg να διατηρηoει ζωντα_
νη την τοπικη ιoτoρικη μνημη, απoμακρriνοντdg
την απ6 την α1λη τηg ληθηq, <<.. 'cboπου να 'ρθει

τo φωζ να διcbξει τo oκoταδι>>, αρνotiμενot (να
αρνηθε[ την ανθρωπfi', ατiμητο τηg oκ6ψηq τoυ

διαμαντι...>>. (<Aναλαμπ69

oκoτdδι>). Στη ζωη και oτο 6ργo
λoιπ6ν, του ανθρcbπoυ πoυ με
πθνα τoυ 6oωoε, τo xαμ6νo πλ6

ον απ6 τη μιλιd των ανθρcbπων

γλωooικ6 μαq ιδiωμα, εiναι αφι
ερωμ6νη η αποψινη βραδιd, ελd

χιστo αντiδωρo oτην

ζωηq προq την π6\ τoυ και τo
ανθριilπουg τηq.

Στ6ργιo9 _ Στ6ργιoυ6, Στιργ
o6ληq, Γιo6λη9, T6γου9, Tfγ
(τo 6νομα εiναι ευ1ετικ6 και πα

ρdγεται απ6 τo ρημα οτεργιcirνω.
Δtνονταν oτα βρ6φη για να

M6ρog α': παρoυoιιiζει o Π6τροqA. Στοiδηq

ρoνoμεtται απo

γενιd oε γενιft).

H ζωη τoυ

o Στ6ργι
oζ Aπooτ6λου

γεwηθηκε στη
N&oυoα το
\932' Kατdγε-
ται απ6 δημo-
κρατικη οtκo-

γ6νεια με αρι-
oτερ6q καταβoλ69. o πατ6ρα9 τoυ Σπr1ρog Aπο-
oτ6λoυ υπηρξε ιδρυτικ6 μ6λo9 τηg κoμματικηq

γιιboουν, να μην πεθdνoυν. Κλτl



oργdνωσηζ Nd,oυoαq του Σ.Ε.K.E (Σooιαλιoτικ6
Eργατικ6 K6μμα Eλλdδοg) και για αρκετd xρ6-
νια γραμματ€αg τηq.

Σττ9 αpyig τoυ 1 95Ο, σ' 6η την Eλλdδα oργα-
νcilνoνταν oυλλα\τηρια καt διαδηλιboειg oε 6ν-

δειξη oυμπαρdoταoηq πρoζ τoυζ Kfπριoυg πoυ
αγωνiζoνταν για την 6νωoη τoυζ με την Eλλdδα.
Στιc' αpγtc, Mαibυ τηq iδιαq 1ρoνιdg, oτη μεγdλη
απεργiα πoυ oργdνωoε τo Λdππειo Γυμν&oιo, ει_

δικ6τερα η τdξη τoυ (8l), για να oυμπαραoταθεi
oτον αγcbνα των Kυπρiων, ο τελει6φoιτο9, τ6τε,
τoυ Λαππεiου γυμναoiου Στθργιoq, 6παιξε πρω-
ταγων1στικ6 ρ6λο και μdλιoτα,
με δικη τoυ πρωτoβoυλiα και
y'ωpiζ να γνωρiζει κανεig τiπo-
τα, τliπωoε προκηρriξειg oxε-
τικ€q με το κυπριακ6 ζητημα.
H Αoτυνομiα θορυβηθηκε και
προoπdθηoε να εντoπioει το
πρ6οωπο που πρo6βη o'αυτην
την εν6ργεια, 1ωρiq απoτ6λε-
oμα. Tην iδια 1ρονιd (1950)
απoφoiτηoε απ6 το Λdππειo
oκτατdξιο Γυμνd,oιo Ndoυoαq
και πρoσελr1φθηκε oτo λογι-
oτηριο τηq εταιρεiαg ΛΑNΑ-
PAΣ-KYPTΣHΣ & ΣΙA 6πoυ
εργdoθηκε ωq λoγιoτηq επi μια
περiπoυ δεκαετiα.

Απ6 τo 1ρ6νo απoφoiτηoηg
τoυ απ6 το Γυμνdoιo (1950)

μ6xρι και τo 1961 η τoττι-

κη Αoφdλεια του αρνοfνταν
τη χoρηγηση πιoτoπoιητικοιi
νoμιμoφρool5νηg για να δcboει
εξετdoειq στo Αριoτoτθλειο
Πανεπιoτημιo Θεooαλoνiκηq.
Tελικd, τo Ι962 του δ6θηκε τo
εν λ6γω πιστoποιητικ6 και fλα-
βε μ6ροq oτιg εξετd,oειg (με τo
τ6τε orioτημα) για την εισαγω-
γη τoυ oτη Noμικη και oτη Σ1o-
λη oικoνομικcbν και Πoλιτικcbν
Eπιoτημcbν (o.Π.E). Π6τυxε
και στιζ δr5ο o1oλdg. Πρoτi-

μησε να ακολoυθηoει τη No-
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μικη oτην oπoiα γρdφτηκε ωg εργαζ6μενog φoι-
τητηζ.Tην περiοδo αυτη (εi1ε απολυθεi το 1960
απ6 την εταιρεiαΛANΑPAΣ-ΚYPTΣHΣ & ΣΙΑ)
εργdζονταν oτη βιομη1ανiα επεξεργαoiαg φρor5-
των BEPMΙON-NAOYΣΑ ωq αναπληρωτηζ r,ρo-
Toτdμενοq λογιoτηρioυ. Παρdλ\λα τηρofoε και
τα λογιoτικd βιβλiα μερικιilν φρoυτεμπoρικcilν
εταιρειcbν.

To 1964 εξελ6γη δημoτικ69 ofμβoυλog με τoν
oυνδυαoμ6 ANAΓENNΗΣH του δικηγ6ρου Ni-
κου Mοrbγγρη, θ1oνταq την υπooτηριξη απ6 την
τoπικη E.Δ.Α' (Eνιαiα Δημοκρατικη Αριoτερd).

*β

1950. Παρ6λαοη μαθητc6ν τηζ 8ηζ του Λαππε(oυ Γυμναο[ου

1950. oι ciτ6φoιτoι τη: 8η; ιιε τoυ: z'αθη.,,ητ6g τoυg



To |967 , εiκooι ημ6ρεζ μετα τo oτρατιωτικo πρα-

ξικ6πημα τηq 21ne Aπριλioυ, η Xor1ντα τον απo-

μακρriνει απ6 τo Δημoτικ6 Συμβοfλιο Nd,ουoαq
(yια oοβαρoδg λδyουq δημoo[αg ταξεωq και
αoφαλε[αq>. Toν Aπρiλιo τoυ επ6μενου 6τoυ9

1968 oυνεληφθη απ6 την Aoφ&λεια για απεiθεια
σε στρατιωτικη διαταγη, κρατηθηκε για fνα δη-
μερo και ακολoriθωq παραπdμφθηκε στo'Eκτα-
κτo Στρατοδικεiο Θεooαλονiκηζ με την iδια κα-
τηγoρiα, 6πoυ δικdoτηκε την 31η Ιουλiου 1968.

Προβληματα ειyε οτιq o16oειζ τoυ και με τo
διoριoμ6νο απ6 τη Xofντα Διοικητικ6 Συμβoιi-
λιο του BEPMΙON-NAOYΣA, το oπoio τελικd,

τoν απ6λυoε το Mdρτιο τoυ 1974. Mετd
την απ6λυoη του πρooλαμβ6νεται ωζ πρoT-

oτdμενoq Λoγιoτηρioυ στην 'Eνωoη ΓεωργικcΙlν
Συνεταιριoμcbν Nαοfoηg, 6πoυ παρ6μεινε ψiχρt
τo τ6λoq τηq iδιαg 1ρονιdg.

Βiγε ενεργητικη oυμμετο1η σε διdφoρoυg

oυλλ6γουq τηζ π6λη9. Στoν A.o. Nαor5oηq
(ΑXΙΛΛEYΣ), διετ6λεoε για μικρ6 δι&oτημα
πoδooφαιριoτηg και ακoλofθωg γραμματ6αζ τoυ.

Eξελ6γη δr1ο φoρ69 πρ6εδροq του Συλλ6γου Απo-

φoiτων Γυμναoioυ Nαοfoηq (ANAΣΤAΣΙOΣ
MΙXAΗΛ o ΛoΓΙoΣ> και επi επτa oυναπτd
6τη pημ&τιoε ταμiαg τoυ E.o.Σ Nαοfoηg. Eπi
32 ολ6κληρα 1ρ6νια oυμμετεi1ε oτη 1oρωδiα και
μαντολινdτα τoυ Ωδεiου Nαor5oηg ωg βαρriτονοg
και κιθαρioταq αντιoτoi1ωq.

Ao1oληθηκε με την ιoτορικη και γλωooικη
6ρευνα και oυν6γραψε 11 βιβλiα, εκ των oποi-
ων τρiα αναφ6ροντα1 στo γλωooικ6 ιδiωμα τηg

o Στ. Απoοτιiλoυ με oυναδ6λφoυg τoυ στο λογιoτrjριo
τoυ Λαναρd

N6oυoαg και 8 oε ιoτορικd, θ6ματα, με κεντρ1-

κ6 dξονα αναφoρdq τη Nd,ουoα. Απ6 κoινοti με
τον αξι6λoγο τοπικ6 ιoτoρικ6 ερευνητη Mανιbλη
Bαλoαμiδη oυμμετεi1ε κα1 στη oυγγραφη του βι

Mε τo Δ.Σ. τoυ oυλλ6γoυ αποφo[των

βλiου για την μαχη τηζ Xoντροooιlγκλαg. Π6ρα
απ6 αυτd, για πoλλd 1ρ6νια αρθρoγρ&φησε και
oυνε1iζει να αρθρογραφεi oτoν τriπo τηq Ndoυ-
οαq, καθrilg και σε &λλεg εφημερiδεq καt περιo-
δικd επi θεμd,των πoικiλoυ ενδιαφ6ρoντoζ, με
ιδιαiτερη αναφορ& στα ιστoρικd. Ιδιαiτερα, ωζ
τακτικ69 ουνεργ&τηg, δημooiευε ιoτoρικ6ζ και

γλωooικ69 πραγματεiεζ στo περιoδικ6 <NΙΑoY-
ΣTA) τoυ τ6τε Συλλ6γoυ Απoφoiτων Γυμναoioυ
Nαorloηg (νυν Πoλιτιoτικηg Eταιρεiαg) (ANA-
ΣTAΣΙoΣ MΙXΑHΛ o ΛoΓΙoΣ)).

Kατd την περiοδo \916-1'978 φotτηoε στη

Σ1ολη Bαλκανικιilν Γλωoorilν τoυ Ιδρriματοq

Mελετcbν Χερooνηoου τoυ Αiμoυ απ' 6πoυ απε-

φoiτηoε τo 19]8 με πτυ1iο αλβανικηq γλcbooαq.
Ακoλοfθωg, κατd την περioδo 1978-1983 6λαβε
υπoτροφiα απ6 τη Φιλοooφικη Σxoλη τoυ πα-

t<



νεπιστημioυ τηζ Πριοτiναq (K6ooβo) και παρα-
κoλοliθηoε επi τ6ooερα oυναπτd 6τη (oε ειδικd
oεμινdρια) μαθηματα Φιλoλoγiαg και Ιoτoρiαg

για τη διεriρυνoη των γvcboεων τoυ γriρω απ6 την
αλβανικη γλιΙlooα. To 1988 πρooεληφθη ωζ κα-
Θηγητηq oτο τμημα τηg αλβανικηq γλιilooαζ στη
Σxο}η Bαλκανικrbν Γλωoorilν τoυ Ι.M.X.Α 6που
δiδαξε την αλβανικη oε γκρoυπ φoιτητcbν ψiy"ρι
τo 1991. Yπηρξε μθλοq τηq Πανελληνιαg oμo-
oπoνδiαg Mεταφραoτων - Διερμηνfων, με ειδι-
κ6τητα την αλβανικη γλcbooα.

Eiναι παντρεμ6νoq με την Ε,λεvη Kαρυδd του
Π6τρου με την οποiα απ6κτηoε δriο θυγατ6ρεζ εκ
των oποiων η μiα εiναι oυμβoλαιογρdφοζ και η
dλλη καθηγητρια φιλ6λoγo9.'E1ει oυνoλικd, τρειg
εγγονorig και μiα εγγoνη.

To 6ργο τoυ
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<<Nιioυοα, o6μ-

μεικτα), \992, τ6_

μog A', στη oειρd
MAKEΔoNΙKΕ,Σ
MEΛΕTΕΣ. Προκει-
ται για oυλλογη απ6
επi μ6ρoυ9 μελ6τεq
ανεξdρτητεg μεταξf
τoυg ωg πρog το θ6μα
oτo oποiο αναφfρo-
νται, και το οπoiο oε
oλεq τιg περιπτιboειg.
σαν κεντρικ6 d,ξoνα

ιoτορικηg αναφoρdg
61ει τη Ndoυoα και τoυζ κατoiκoυg τηg, στηρ1γ-

μdνεg, κατd, τη δεοντολογiα τoυ Στ6ργιoυ Απo-
oτ6λoυ, oε πλo6oιε9 και αν€κδoτεg πηγ6q. Πiην
ελdxιoτων εξαιρι1oεων, oι περισσ6τερε9, απ6 αυ-
τ6q δημooιειiτηκαν oτη <Nιdουoτα>> απ6 τo 1985

ψiχ.ρι και τo 1991. Tο βιβλiο απoτελεi oημαντικη
oυμβoλη oτoν εμπλoυτιoμ6 τηζ πενιχρηq μ6xρι
τ6τε βιβλιογραφiαq για τη Ndoυoα και τo ιστο-

ρικ6 παρελθ6ν τηg. oι μελ6τεq, ταξινoμημ6νε9
κατd κατηγoρiα, αναφ6ρoνται oε θ€ματα γλωo-
oολογiαq, ιoτορiαq, λαoγραφiαg, ταξικoιiq - πoλι-
τικοrig αγcbνεg και πολιτιoμοri oυνοδευμενεg απ6
πληθιilρα πηγcδν αλλd και πλofoια βιβλιογραφiα,
κd'τι πoυ 1αρακτηρiζει, 6λλωoτε, τo otiνoλο τηc
προoπdθειαq τoυ Αποoτ6λoυ.
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<<Aναλαμπfgοτo
οκοτιiδυ, \999,
εναq τ6μo9 με δo-
κiμια κoινωνικo6
πολιτικοli και πo-
λιτιoτικοri πρoβη-
ματιoμοri και Θ6μα

την oδr5oσε1α τoυ
ανθρrbπoυ απ6 την
α6ναη παΜ τηζ
ανθρωπιd,q με τιζ
δυνdμειg τηg βiαg,
τηt απανΘρωπιdq
και τoυ oκoταδι-
oμof . Πρ6κειται

AΝAMMΠEΣ Στο ΣKoτrdl

για τo μoναδικ6 6ργo του Aπooτ6λου πoυ 61ει
περιβλτ1θεi (με πoιητικi αχλi>,6πω9 δηλιbνει ο

iδιog oτον πρ6λογ6 τoυ. Kαι εξηγεi: < ''.θ6ληoα
να απoφδyω την ξηρ6τητα την oπo[α, πολλ69 φo-

ρtg, εμφαν[ζει o πεζ6q λ6yoq δταν διαπραyματεδε-
ται κανεlg θ6ματα αυτoδ του εlδoυq και να τoν[oω
περιooδτερo τo λυρικ6 oτoιyεlo τo oπolo παρ6yεt
τη δυνατ6τητα να τα πρooεyyloει oυναιoθηματικα
πιο πoλδ...>.

To oυνoλικ6 απoτ6λεoμα, κινoιiμενo oτα 6ρια
περιoo6τερo τηg λoγoτεxviαg και λιγ6τερo στoν

Ψυχρ6 δoκιμιακ6 λ6γo, απoκαλfπτει τιg ευαioθη-
τεc, πτυγt'c, τoυ συγγραφ6α, την αγdπη τoυ για
τoν dνθρωπo και κυρiωg την αγωνiα τoυ για τo
μ6λλoν αυτοιi τoυ κ6oμoυ ενιb αποτελεi απ6τιoη

φ6ρoυ τιμηζ <<στoυζ απανταyoδ τηζ yηζ αycονιm6g
τηg ανθρωπιαq.>>

<Στιg <Αναλαμπ69> βρloκoυν την 6κφραoη τoυq

6λε9 εκε{νεg oι δυναμειζ oι oπolεg αyων[ζονται
yια την ελευθερ[α' την πρδοδo, την ειρηνη Και την
προκoπη τoυ ανθρcbπoυ επανω στη yη, yωρ[g κα-

μια απολδτοlg διακριoη xρcbματog, φυλiq και θρη-
oκεlαq.>

Aξiζει oτo oημεiο αυτ6 να oαg διαβdoω δrio
αποoπdoματα απ6 τo 6ργο αυτ6, τα οπoiα απoτε-
λofν και oημερα <<αναλαμπig oτo oκoταδz>> που
επι1ειρoriν οι ιo1υροi τηζ γηζ να επιβ&λουν στoυζ
ανθρcilπουg, oτo 6νoμα μιαζ ζωηg εξαρτιbμενηg
6γιαπ6 τoν μ61θο των ανθρcbπων, αλλd απ6 την
ευημερiα των απρ6oωπων <<αγoριilν>>, πoυ μιλdνε
για ει,ωoη τcυν κρατcbν πρεoβεrioνταζ τη δι6λυoη



τoυζ μ6σα uτ6 την οικoνoμικη τoυζ εξαθλiωση
και εξαxρεiωoη, πoυ dλωoαν τoν πλο6τo και την
ζωη των πoλιτrilν τoυζ γ1α μiα προνoμιοli1α ελiτ.
Tα αφιεριilνω σε 6oου9 πιoτε6ουν, 6πωq και o
oυγγραφ6αζ, πωζ <Αν θ6λει9 να λ€γεoαι dνθρω-
πog δεν θα πdψειg οr5τε oτιγμη να αγωνiζεσαι γ1α
την ειρηνη και γ1α τo δiκιο>. (TΑΣoΣ ΛΕΙΒΑΔΙ-
THΣ, Αν θ6λειq να λ6yεoαι ανθρωπoq)

(Ι) ΑPNOΥMAΙ

κEνα τραν6 θtλω να πω ΑPN)ΥMΑΙ
στoυζ αρyoντεg τηq βiαq και τoυ oκ6τoυ9,
την τδxη αυτο[ πoυ κρlνoυν των ανθρδπων
παναl mη yη.

-ΑPNOΥMΑΙ να yουφτδσω τo μαlαlρι
mo ybρι πoυ μoυ βαζoυν
Κι αναiτια με πρooταζoυν

βαθια oτιg oαρκεq να τo yδoω
ανθρcbπινου κoρμιoδ
-ΑPN0ΥMΑΙ να απoδεyτcb
τη λoyικη τηg ζoδyκλαq
πoυ αυτol να μπω με oπρcbγνoυν
και με πρooταζoυν αyρfμι να yενcb κι εycb,

oαν 6λα τ'αλλα,
o' αυτην πoυ yυρoφ6ρνoυν'
-ΑPN0ΥMΑΙ να πιoτ6ψcυ o' υπooy1oειq
-και λ6yια ωρα[α
-πoλλα o'εμ6 που ταζoυν,

μα, αντd'μα, με πρooταζoυν
τα βηματα μoυ να oδηycb
oε μoνoπd'τια
που αυτoi oρ[ζoυν να διαβcb.

- ΑPN0ΥMΑΙ εycb oυν|νoyog να yiνω
μ'6λoυ9 αυτoδg
την πε[να πoυ σκoρπoδν παντοδ
Και τιζ φριxτig αρρcboτιεg
κι αθcbα παιδικα κορμια
oτo θανατo oδηyοδν,
πριν, καν καλα αυτα,
τoν κδoμo y6ρω τoυg yνωρioουν.
- ΑPNOYMΑΙ, τ6λο9' ν'αρνηθcb
την ανθρωπιd',
ατ[μητο τηg oκiψηg μoυ διαμαντι'
πoυ με πρomd'ζει,
καθε oτιyμη'
τo δδoκολο oτρατ[, τηζ να διαβαiνcο,
τα'αυτlα μoυ κλε[νoνταE yερα

να μην αΚoυν
τo πλdνo τcον Σειρηνων τo τραyοδδι.

*{<*

(ΙΙ) ΑYTOΓNΩΣΙΑ
<Αραyε, ε[ναι μπoρετδ
ο ανθρωπog αν ψαξει,
να βρει πoδ βρ[oκoνται ακριβcbq
τα oδνορα τoυ ΕΓΩ τoυ,'

Κι αν πιoτεδει πωg πtρα απ6 το ΕΓΩ
το δικδ του
τlπoτα αλλo δεν υπαρyει,
τd'yα, δboκολο εiναι yι'αυτδν
να ψαζει λlyo ακδμα' να δει

μ4πωg υπαρyει καποιο μονοπατι
πoυ απ'τo ΕΓΩ
τoν βyαζει oλδιoια oτo ΕMΕΙΣ,'

Και τo ΕMΕΙΣ; Tι 'ναι τo ΕMΕΙΣ;
Πcbg μπορε[ να 'ναι αλλο
απ6 την ανθρωπια,' Αυτ6 δεν εiναι πoυ δε[1νει
τo δρ6μo στoυζ ανθρcbπoυq,
o 6ναE oτoν αλλo πλαι να m6κει παντα,

χαρ6ζ και λδπεg να διαβα[νoυν μαζ[;
Κι ακ6μα, τo ΕMΕΙΣ δεν εiναι,
πoυ τoν dνθρωπo κανει να ξεycορlζει
απ'τα'αyρiμια,
τo [διo 6ταν διαβα[νει oτρατ[

μ' αυτ6 τη g ανθρ cllπιαg ;
'oμ'g, 6ταν τo ΕMΕΙΣ
την ανθρωπια εντoq τoυ tyει
νεκρωμ6νη,

μ'αyρiμια κι αυτδ μoιαζει,
πoυ απ'τo ξνoτικτo oδηyημ6να,
τo' να τ' d'λλο καταoπαραζoυν.

<<oι |{αουσαιοι και η Aρ1ιεπιοκοπη Axpi-
δ oζrr, 1 9 9 9, κptτικη -ιoτo ριοδιφικη μελf τη, πλοri -
σια σε 1τηyεζ και αρχεtακ6 υλικ6, που αποτελεi
oυμβολη oτηv 6ρευνα για τα αiτια τηζ βραχυ-
χρoνηζ υπαγωγηg τηg N6ουoαζ στην εκκληoια-
oτικη δικαιοδooiα τηζ Αρ1ιεπιoκοπηg ξρiδαg,
oτα τ6λη τoυ 17o", αρy"Φ 18ou αι. Mε τη μελ6τη
αυτη, πoυ την αφιεριbνει στoυζ αγ6ρω1oυ9, υπε-
ρηφανουg και ανυπ6τακτoυζ Nαoυoαioυζ, o συγ-
γραφ6α9 ι<πιoτεδει,6πωq γρdφει στoν πρ6λoγ6
τoυ, 6τι επιyειρεi μiα oε βd'θοq κριτικη - ιστoρι-
oδιφικη τομη oτo θiμα αυτδ, και 6τι oυμβαλλει,
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oΙ ΝΛoYΣΛ1oΙ
κΛΙ Η ΛPXΙEutΣΚOΙ1ff ΑXΡΙΛΛΣ

lii] l ιl!!'[.Ψ'ΞΖ
d]$d ιr dsΦ

κατα κd"πoιo τρ6π0,

στoν πρoσδιoρισμ6
των αιτιCbν Kαι τη

φδoη τουq, 6νεκα των
oπolων οι Nαoυoαl-
oι υπoχρεδθηκαν να
πρoβo()ν στην αλλαyη
τoυ εκκληoιαoτικoδ
καθεoτcbτoζ τoυζ.))

To ΓΛΩΣΣΙKo
ΙΔΙΩMA THΣ NA-
oYΣAΣ

H γλωooικη τριλo-
γiα τoυ Στ6ργιου Αποoτ6λoυ, η ναυαρ1iδα των
φιλoλoγικcbν τoυ εναo1οληoεων, εiναι η μoνα_
δικη μ61ρι oτιγμηg oργανωμ6νη και ολoκ\ρω-
μ6νη πρooπdθεια καταγραφηg και 6κδoσηζ του
ιδιαiτερηq αξiαg γλωooικοti ιδιcbματοg τηg π6λη9
μαζ, κ...6να απδ τα πoλλα που απαντcllνται στo

βoρειoελλαδικ6 ycbρo, καθαρα ελληνικηg πρot-
λευoηE, με εξαlρεoη oριoμiνα yλωooικd' δανεια τα
oποiα, 6πω9 και oτην κoινη νεοελληνικη yλcbooα,
υπειoηλθαν o'αυτ6 διαyρoνικα απo αλλεg yλcbo-

σεζ σε αoημαντη εκατooτιαlα αναλοy[α'''>>

oι εξηγηoειg τoυ Αποoτ6λoυ για τov τρ6πto
oυλλoγηg τoυ υλικοti, ξαφνιdζoυν ευ1d,ριoτα τον
αναγvcboτη κα1 απoκαλιiπτoυν τo μ6γεθο9 τηq
προoφορdg του ακαταπ6vητoυ ερευνητη, που δεν
υπηρξε πoτf ειδικ69 γλωoooλ6γο9, oτην π6\
μαq. Σε διdoτημα oαρ6ντα 1ρ6νων o Στ6ργιο9
Απooτ6λου, με υπoμoνη και επιμoνη, oυν6λεγε

και κατεγραφε τtζ
λdξειg Kαι τα στoι-

1εiα φωνητικηg και
μoρφoλογiαg τoυ

γλωooικoιi ιδιιilμα-
τog τηg π6ληq μαg.
Πoλfτιμη πηγη του,
περα απ6 τα πρoσω-
πικd ακotioματα, oι
γ6ροντε9 Nαoυoαioι
του παρκου πoυ συ-

ζητουoαv στηv τoπι-
κη διdλεκτοδιdφoρα
θ6ματα και oι oτεvoi
τoυ συγγεvε(q. γηγε-

:_:-:-:-_ ; ΣiΞlfτoΥ r. scΣTo1οτ i :__:__-_-

ΓΓιEΙ &l]{ΓΠ

i 10 asΣrsο &rc& !rΣ Ι1oΙη: ,

-:::::Ξ (Φιn{r - Mο!Φο1οra) ]:::::'

mπ

νεiq Nαουoαioι, κυρiωg τoυ β6ρειoυ τμηματog
τηg π6\9 (π.x. AλιΙlνια, οδ69 Ανταρτcilν), 6πoυ
το γλωooικ6 ιδiωμα 61ει περιoo6τερου9 ιδιωμα-
τιομοrig και ιδιαιτερ6τητε9 στη φωvητικη (πιο

βαριd και αργ6oυρτη oμιλiα).

Γρ&φει oτον Πρ6λoγo τoυ Συντακτικo6 τoυ:
<<ΙΙρ6πει να κανω μνε[α 6τι η oυλλoyη' επεξερyα-
oiα, καταταξη κατd' ενδτητεg και 6κδooη τoυ υλι-
κoδ τηg yλωooικηq τριλοyiαq πραyματoπoιηθηκε
πρooδευτικα μ[oα oε tξι περ[πoυ δεκαετiεg και,
βεβαiωg, δεν ηταν 6ρyo ευyερ6g, yιατ[ o κπανδαμα-
τωρ yρ6νoq> και η παρεy6μενη απo την Πoλιτεlα
ενια[α παιδε[α oε 6λo τoν ελλαδικ6 yδρo, oυν6τει-
ναν απoτελεoματικd' oτην εξαφανιση τoυ yλωooι-
κoδ ιδιδματoζ τηζ Nαoυoαg. 'oπωg πρoαν6φερα,
oι ελαyιoτoι Nαoυoαloι oι οποloι oυνεy[ζoυν να
oυνδιαλ6yoνται στo παλιδ yλωooικ6 ιδiωμα, εi-
ναι πσ'ρCDχημ6νηg ηλικfαg καη κυρiωE, εiναι αυτol
oι oπο[oι, yια διαφδρουg λ6yουg' δεν βρηκαν τη
δυνατ6τητα μ6orι καπoιαE παιδεlαq η αλλου τρ6-
πoυ να y[νoυν κoινcονol τηg κοινηg νεοελληνικηg
yλcbooαq.> Και καταληyε'ι": <<Hδη, με την 6κδooη
τoυ παρ 6ντo g β ι β λlo υ, 6παυ o ε o ρ ι oτ ικα ν α υπαρ yε ι
το κεν6 αυτδ και χωρ[ζ να επα[ρομαι, θα τονioω
δτι η τριλoy{α αποτελε[ 6να oημαντικ6 oταθμ6 oτη

μελ6τη του yλωooικoδ ιδιcbματoζ τηζ Ναoυoαg, με
την tyκαιρη διαoωoη Και σι)στηματικη αναδειξη
τoυ yλωooικoι5 πλoδτoυ τoυ.>>

Σημερα, με τoυζ ανθριilπoυg τηq Nd,ουoαg,
πoυ τ6oο πokfl αγaπησε και τoυg πρ6oφερε τo
ofνολo των πρoσπαθειιΙlν τoυ, πολλ69 φορ69 με
πρooωπικη oικoνoμικη αφαiμαξη, μoιρ6ζεται
την ευxαρiστηση τηg πoλriπoνηζ και πολδxρονηg
μελ6τηq τoυ πdνω oτo γλωooικ6 μαq ιδiωμα με
την oλoκληρωση τηg τριλoγiαg των βιβλiων του,
τη <<μνημη τηζ ναoυσαiικηq yλιboσσζ)), που θα
σαζ παρoυσι6oω oυvoπτικd ευθ6q αμ6oω9.

A) (To ΓΛΩΣΣΙKo ΙΔΙΩMA TΙΙΣ NAOY-
ΣAΣ) (Φωνητικιi -Moρφoλοyiα/, Ndουoα 1 989'
H εν λ6γω 6κδooη απ6oπαoε τo β'πανελληνιo
βραβεiο τηg ΓλωooιΦg εν Αθηναιg Eταιρεiαg, η
oπoiα λειτουργεi ωq παρd,ρτημα τηt Aκαδημiαq
AθηνιΙlν. Πρ6κειται για μια ιδιαiτερα καλαioθη-
τη 6κδooη, πoυ δακτυλoγραφηθηκε απ6 τoν iδιo
και κυκλoφ6ρηoε δυoτυ1cilq oε λiγα μ6νo αντiτυ-
πα λ6γω του μεγdλoυ κ6oτου9 εκτriπωoηg, αφo6
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τ6oο αυτ6 τo βιβλio 6oo και τα υπ6λoιπα 6γιναν
πραγματικ6τητα με προoωπικ6ζ oικoνομικ6q θυ-

oiεg τoυ iδιoυ τoυ oυγγραφ€α. Πρ6κειται oυσια-
oτικd, για τη γραμματικη τoυ γλωooικο6 ιδιcilμα-
τoζ με την προoθηκη ερμηνευτικoti πiνακα στo
τfλοq για τιζ dγvωoτεg και ιδιωματικ69 λ6ξει9 και
εκφρdoειg, προdγγελo του Λεξικoti πoυ θα ακo-
λoυθοfoε. Tο εξαιρετικ6 αποτ6λεσμα τoυ κ6πoυ
τoυ εκθεiαoε ο 6γκριτοq γλωooολ6γoq καθηγη-
τηζ κ. Γειbργιoq Mπαμπινιιilτηg πoυ o1oλiαoε τo

βιβλio που τoυ 6oτειλε o συγγραφ6α9. Mετd την
6κφραoη των συγχαρητηρiων πρoζ τo πρ6oωπo
τoυ κ. Απooτ6λoυ για τη oημαoiα τηg προoπd-
θειdg τoυ, oημειιbνει 1αρακτηριoτικd: <<Ε[ναι

πολδ καλη δoυλεια, 6oο καλδτερη μπoρεl να ε[ναι

μια yλωoooλoyικη περιyραφη απο μη yλωooολδ-
yο. H ακρ[βεια των περιyραφων σαζ lζαι η επιμoνη
σε μια αυoτηρcbg περιyραφικη πρoo1yyιoη σε συν-

δυαoμο με τη βαθδτερη yνcboη του ιδιδματoζ και
την ευαιoθηo[α του κεπαρκoδq yρηoτηι, δ[νoυν

μια βαρδτητα στo πδνημα oαq>>.

Αg δo6με, λοιπ6ν καποια παραδεiγματα παρα-

γωγηζ λ6γου κατ6 περiπτωση'

1. To APΘPO
0ριoτικ6 Π.y. oνομ.: ου μπατo6λα9 κ6φτει
Γεν.: η μοfτoκα απoι1 την αγιλdδα
Aιτ.: ιφιρdμι τα τιντξρ6ντγια
A6ριoτo Π.γ. oνoμ.: ακο6γιτι fvαq κfρκαg
(:τριζ6νι)
Γεv.: ακοriγoυvτι γfλια απoi κftτι γυναiκιq
Αιτ.: τρουκoυλιodμι κftτι κοfτooυρα στoυν

γκρ6μoυρα
Kλnτικnπτcbon ποooωωνnoειc:
-ω Πiππα(Φiλιππα), εioι ιδcΙl;
!F'ι', παμεiπι (:πdμε) να φ6γουμι αγρηγoυραq(g).
-MdριΛιoαβοriδα, τι ταξιρdτι (:κακ6) ηταν αυτ6
αποri επαθ&μι;

2. OιANTΩNYMΙEΣ
Πρooαlπικbc Π.1. ιμ€να μι εiπαν να του πoυλι-

μηoου (:πετdξω) oιαπ6ρα
Κτητικ6ζ Π.1. αποr5 τιq δικ69 τoυ τιζ πρoυν6q

εiνι τα πρofνα
Α6ριoτεζ Π.1. τουν τρdβηξα 6ναν oιdτουν (:
1αoτοliκι), dμα τι oιdτoυν

3. TΑ EΠΙΘETΑ
Π.1. ου γαμπρ6q εiνι 6μoυρφου9

η oυρνiθα εiνι παρναρουτη (:πoικιλ61ρωμη)
τoυ 1ι6νι εiνι μπλιοιiτκαβoυ (:νερoυλ6)
4. TA PHMAΤA
Ποιirτn oυξυγiα
Π.x. oριoτικη ενεoτιilτα ενεργητικηq φωνηg
αλε{φου τη φιλ[τoα (:φ6τα ψοlμιοδ)

μικουλιαolα (_ταy[νι)
Π.x. Eυκτικη παρακειμ6νου παθητικηg φωνηζ

κ6oκι (:μακιiρι) να i7ει ραφτε[ τoυ oιαλιβαρι
yΙα τoυ yαμπρδ, δα παντριφτε[ την Κυριακη yιατ[.

B) (ΛEΞΙKo ToY ΓΛΩΣΣΙKoY ΙΔΙΩMA-
ToΣ TΗΣ NAOYΣΑΣ> (με oτοιxεiα Φωνητι-
κηq και Mορφoλoγiαg), Ndουoα2001'

Tο λεξικ6 αυτ6 περιλαμβdνει 6.Ο00 και πλ6-

oν λημματα. Mετd, τη oελiδα τiτλου υπdρ1ει μια
λιτη αφι6ρωoη αντiδωρο του συγγραφ6α <

Στoυg δαoκαλoυg μoυ τoυ Α' Δημoτικoδ Σyολε[ου
Nαοδoηq και στoυζ καθηyητtq μoυ τoυ oκταταξ[-
ου Λαππε{oυ Γυμναofου Nαoδoηq>>. <<Δεν φιλοδo-
ξcb να πιoτεδω, οημειcbνει oτο Πρ6λογ6 τoυ ο

Απooτ6λoυ, 6τι 6yω καταyραψει τα πdντα, δμ'q,
ε[μαι ικανοπoιημ6νo9 απ6 το yεyoνδq 6τι απ6φε-

ραν καρπoδg oι πρooπαθειεq μου να διαocbocο 6'τι
ε[ναι δυνατο απo τo yλcοooικo ιδ[ωμα τηq Nαoυ-
oαg. Noμfζαl' λ0ιπ6ν, oτι η βραβευση τoυ βιβλioυ
μoυ τηζ 6κδooη9 Ι989 απ6 την πρoμνημονευθε{-

oα Γλωooικη Εταιρε[α αποτελε[ καπoια δικαfωoη
των κδπων μoυ>>. Δικαiωoη των κ6πων αποτ6λε-
σε και η ν6α επαινετικη επιoτολη τoυ κ. Mπα-

μπινιrbτη με την oπoiα αναν6ωoε τα oυγ1αρητη-

ριd τoυ για τo νfo βιβλio.

oι εξηγηoειq
πoυ δiνει o συγ-

γραφ6αq, καθιbq
αναφ6ρεταt ανα-
λυτικd, στoυζ κα-
ν6νεq πoυ ακo-
λοriθηoε κατd
τη oriνταξη τoυ,
εiναι d,κρωζ κα-
τατoπlστικfg και
ιδιαiτερα ωφ6λι-

μεζ για τoν ανα-

γvιiloτη, ειδικ6
και μη. Ποhiτι-
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μη εiναι η συνδρoμη των στoιχεiων φωνητικηg
Kαι μoρφoλoγiαg πoυ υπdρχoυν στο τελευταiο
κεφdλαιo του βιβλioυ βoηθcbνταg 6τα τoν ανα-

γvιiloτη να πρoσεγγioει 6να γλωooικ6 ιδiωμα που
61ει επιβιcilσει σε κdπoιo βαθμ6 στα σliγχρoνα
χρ6νια, τταρα τη μoρφoλoγικη και φωνητικη με-
ταβoλη πoυ υπ6στησαν oι λdξειg τoυ με την ττα-

ροδo τoυ χρ6νoυ.

o Στ. Aπooτ6λoυ δε διoτdζει να Kανει αvαγω-

γfq oτο παρελθ6ν τηζ ελληνικηg γλιbooαg καt να
διατυπcilνει απ6Ψειζ για την ετυμoλογiα των λ6ξε-
ων με επιχειρηματα γλωσσικd ιδιαiτερα επαρκη.
'Eτoι 6xει εντoπiσει πoλλ6q λ6ξει9 με αρχαιoελ-
ληνικη πρo6λευση, μερικ6ζ μdλιoτα και με oμη-

ρικη. Π.χ. τo επfθετo πιiντyοιουq: o πoιK[λoζ, o
καθε εlδoυq απ6 την αρχα[α λ6ζη παντοiοg: o
καθε ε[δoυq.

Πρog επiρρωση των oημαoιcbν των λ6ξεων o
συγγραφ6α9 δε διoτ6ζει να αντληoει παραδεiγ-
ματα απ6 τον τοπικ6 λαTκ6 πολιτιομ6 στoν oπoio
61ει εντρυφηoει με πλοfoια αρθρoγραφiα. Π.x.
παtαντζ{δα: oδνολο μικρcΙlν νομtoματcυν 7Γoυ

κρ6μ0νται στη φoρεσια τηg ναoυoαfiκη 
'c ριποδλαq,
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αλλd και oι πληρoφoρiεq oτο Tf1ψμα μποδλα- F'δω
ο συγγραφ6α9, γvcboτηζ των λαΤκcbν δρωμ6νων,
δiνει περιoo6τερε9 π\ρoφoρiεζ, χωρiζ 6μωq να
ξεφειiγει απ6 τον αρχικ6 του oτ61o, την αυστηρη
περιγραφlKη πρoo6γγιoη.

Γ) (ΣYNTΑKTΙKO ToY ΓΛΩΣΣΙKoY
ΙΔΙΩMATOΣ TΗΣ NAOYΣAΣ>>, 2011. Γρdφει
στην εισαγωγη τoυ βιβλiου o Στ6ργιoq Απooτ6-
χoυ: <<Mε την ανα yεlραg 6κδοoη ολοκληρcbνω τη
yλωooικη τριλoylα η oπo[α αφoρα στo yλωσσικ6
ιδ[ωμα τηg Nαουααg, τo οπο[ο, εκτ69 ελα1[oτων
περιτττδoεοlν, 6παυoε πλioν να oμιλεlται απ6 τoυg
κατoiκουg αυτηg τηq π6λη9. Ercρινα απαρα[τητη τη
oυyyραφη και 6κδooη του παρ6ντo9 βιβλ[oυ' yιατl
τo yλωooικ6 ιδ[ωμα τηq Nαoυoαg εμφαν[ζει oυ-
ντακτικbg και λoιπ6q ιδιαιτερ6τητεζ oι oπolεq δεν
υπαρyoυν oτην κοινη νεοελληνικη yλδooα' Ε[ναι,
επoμ!νcυq, μ6λημα των ειδημoνων να μελετηooυν
την <Γλωooικη τριλoy[αΣ Και να αποφανθoδν με
ακρ[βεια με πoιo η με ποια yλcυoαlκα ιδιcbματα
τoυ λoιπoδ ελλαδικοδ yδρου εμφαν[ζει oυyy6νεια.
Επioηg' η εν λδyω τριλοy[α oυμβαλλει και oτo iρyo
τηζ ιστoριΚηq 6ρευνα9' yιατ[' εφ6oον δoθεl απα-
ντηση oτo ερcbτημα αυτ6, loωq απαντηθε[ και το
ερcbτημα τηg αρyικηζ yεωyραφικηg κoιτlδαζ τoJν
Ναουoα[ων απ6 την οπο[α ξεκ[νηoαν και απo[κι-
σαν την oημερινη πδλη τoυg. Παντοlg' με καποιεE
αμυδρ6q ενδε[ξειq και 61ι απoδεικτικα oτoιyεiα,
τε[νω πρoζ την dπoψη 6τι η αρyικη κoιτfδα τcυν
Ναoυoαiων ηταν η Hπειροq.>>

Στιg \44 oελiδεg του βιβλiου o συγγραφ6αζ
του, ακoλoυΘcil-
νταζ την oργανω-

μ6νη και Τvιbριμη
πλ6oν μεθoδoλο-
γiα του, παραπi-
μπoνταζ τoν ανα-

γvcboτη - μελετη-
τη για ερωτηματα
Moρφολoγiαq και
Φωνητικηg στα
δriο προηγοfμενα
6ργα τηg γλωooι-
κηg τoυ τριλoγiαq,
καθιbq αυτη απo-
τελεi εvιαiο και

ΣTΕPΓ'oΣ ΣnΥξ Αfl οΣTo,ιοy

ΣYΝτλΚΤΙKο
ΤοΥ ΓΛg}ΣΣllΦy ΙΛΙΩMΑTt}Σ

Τ}ΙΣ NΑolΣAΣ



αδιd,oπαoτo γλωooικ6 πλ6γμα, απoκαλfπτει τη

oυνολικη 6λη τoυ συντακτlκof τoυ γλωooικori
ιδιcilματoq XρηoιμoποιιΙlνταg, 6πω9 παντα, πλη-
θιilρα παραδειγμdτων απ6 την τoπικη κoινωνiα

για 6λεq τιζ αναφoρ6q πoυ κdνει oτη δομη τoυ

γλωooικo6 ιδιcbματοg, αποκαλιiπτει παρdλληλα
τιq πτυγtc, τoυ πoλιτιoμoι1 τ6oο oτο γλωooικ6
6oο και στo κoινωνικ6 αλλd, και ιστoρικ6 πεpι-

βdλλον, απ6δειξη τoυ oτενoti του δεoμοri με τη

ζωη και το παρελθ6ν τηq γεν6τειρd,q του π6)ηg.

Π.1. oτo κεφdλαιo των πτciloεων η χρηση
τηζ αιτιατικ'fiq: πηyιν yια κιioτανα στoυ Πιριoιδρι
: ττηyε για κdoτανα (να μαζ6ψει κdoτανα) oτo
Περιoι6ρι (καμθνo τo |822 απ6 τουg Tor5ρκουq

ορειν6 1ωρι6 τηg N&oυoαg). Δηλcbνει oκοπ6.

Π.χ. ο ρ6λo9 τηq πρ6θεoη9 μι:εiναι ταυτ6oη-

μη με την πρ6θεoη τηq νεoελληνικηq με. Απαντd

μ6νo οτη or5νταξη: μι απoδμα" επιζαμι 6ντα9 ημα-
στoυν μικρα πιντια: με απoδμα (τδπι αυτοoytδιo

φτιαyμbνo απδ κoυρ6λια) πα[ζαμε δταν ημαoταν
μικρα παιδια.

Π.χ. o ρ6λo9 τηg μετo1η q: μπουντιbνταg δυ-

νατα τoυ ooυyκλ[ στoυ τσαρo{lμ δεν αμπ6ριoιν
να φκιαoει τρδπιg yια τιζ νoυζ[τoιg: αν και πiε-

ζε δυνατd, του οoυβλi oτο τoαρofxι δεν μπ6ρε-
σε να κdνει τρriπεg για να περdoει τιg νoυζiτoεg
(δερμ6τινα κoρδ6νια για τo δ6oιμο τoαρoυ1ιcΙlν).

Mπουντ6νταζ: εν αντι ω ματικη μετοyη'

Π.x. Η oriνδεoη των πρoτdσεων: ofνδεoη με
τον ο6νδεομo και: σηκωνoυμfoτι 6λοινoι πρoυi
πρoυi κι παγ6νουμ1στoυ wημα oτου Mπα1otiτoι
να κλαδ6ψoυμε τιζ δρoυκιν6q : oηκων6μαoτε
6λoι πρωi πρωi και πηγαiνoυμε στo μημα oτo
Mπα1οriτoι (αγροτικη τοποθεoiα κοντd oτη N6-
ουoα) να κλαδθψoυμε τιζ ρoδακινι69.

Η γoητεiα του βιβλiου αυτο6, 6πω9 και των
dλλων δr1o τηq γλωooικηq τριλoγiαq, fγκειται
oτην επιλoγη τoυ oυγγραφ6α για λ6γoυq φωνη-
τικηg δεoντoλογiαg να ακoλουθηoει, κατd την
παρdθεoη των ιδιωματικιbν λ6ξεων, τη μ6θoδο
τηζ ηχητικηq ορθoγραφiαg, δηλαδη, οι λ6ξει9
αναγρ6φoνται 6πωq ακofγoνται και 61ι 6πω9

πρoβλ€πει η ορθoγραφiα τουq.'Eτoι δiνεται η ευ-

καιρiα στoν αναγvcΙloτη να π6ρει μια καλη ιδ6α

για τoν τρ6πο πoυ μιλοr5oαν οι παλι6τεροι απ6
τo 1αμwο πλ6oν γλωooικ6 τoπικ6 μαq ιδiωμα.
Tο γεγον69 6τι ο ακdματοg Στ6ργιο9 Απooτ6λου
δι6oωoε τη (μνημη τηζ ναoυσαiικηg γλιbooαq>
αναλιilνoνταq το μεγαλriτερο μ€ρog τηq ζωηg τoυ

και τo εξ€δωoε oε λiγεg μ6νo δεκdδεq αντiτυπα,
εvτελcilq μ6νoq τoυ, 6πω9 και dλλoι oυνoδοιπ6ρoι
τoυ τoπικoi ερευνητ69 oτην iδια μoναξιd τηζ δη-

μιουργiαq, μεγαλιbνει την ευθriνη 6λων μαg και
ιδιαiτερα των τοπικcilν αρ1ιbν.

oφεiλoυμε, λοιπ6ν, να

φρoντioουμε η αποψινη εκ-
δηλωoη να μην εiναι η τε-
λευταiα φορd πoυ μιληoαμε
για τo γλωooικ6 μαg θηoαυ-

ρ6 αλλd η αφετηρiα μιαζ
ν6α9 προoπd,θειαq διατηρη-
οηg του, τoυλd1ιoτoν μ6oα
απ6 τα βιβλiα του Στ6ργιου
Aποoτ6λου, τα oπoiα πρθ-

πει να φτdooυν oτιq βιβλι
οθηκεg 6λων των o1ολεiων
τηq π6\q μαg. Παρdλληλα
oφεiλoυν oι ταγoi αυτoti τoυ

δημου, αφηνoνταq τιq δη-

μoκοπiεg, να υλοποιηooυν
επιτ6λoυ9 την υπ6o1εση πo-
λιτιoμori περi oτηριξηg των
ντ6πιων δημιoυργιi:ν, oργα-o Στ. Απooτ6λoυ με τoγ Π. Στο[δη απαιπιi οε ερωτljoειg τoυ xoιγοtj
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νιΙlνονταg τo τμημα των τoπικcΙlν εκδ6oεων, τo
οπoiο θα oυμβ6λλει, ανd,λoγα με τιζ δυνατ6τη-
τεζ τoυ δημου και μθoα απ6 διαφανεig επιoτη-

μoνικ6q διαδικαoiεg, στην ενioxυoη και στην
oλoκληρωoη 6ργων o1ετικcΙlν με τoν πολιτιoμ6
και την ιoτορiα τoυ τ6πoυ μαg. M6νoν 6τoι, εν-
θαρρfνονταζ τoυζ λιγooτoιig oυμπoλiτεg μαq
πoυ ακ6μα αντ61ουν να δημιoυργo6ν, θα μπoρ6-
σoυμε, oτιq δfoκολεg oικoνομικd oυγκυρiεg πoυ

μαq επ6βαλαν vα ζηoουμε oτα επ6μενα 1ρ6νια,
να στηριχτotiμε o' αυτ6 τελικd πoυ μαg απομ6-
νει, ωg π6η, στoν τoπικ6 πoλιτιoμ6 μαζ, για να
διατηρηooυμε την ταυτ6τητd μαq.

Αλλωoτε αυτη ioωg και να εiναι η μoναδικη
μαg αντioταoη. H αντioταση μιαζ π6λη9 που

φθiνει oικoνoμικd και θ1ει το κoυρd,γιο να δημι-
oυργεi πνευματικd, κοιτcbνταg, θ6λω να πιoτεfω,
κριτικd oτo παρελθ6ν τηg και ατενiζoνταg με α1-

oι6δoξη(;) διdθεoη τo μ6λλoν τηζ. ι1 αντioταoη
μιαq π6λη9 πoυ κιiποτε κατd, τoν πoιητη (oδυo-
o6α Eλιlτη)

κ...π6ντε μεyαλoυq βyανει πανω τoυq βαρε[
να λε[ψουν απ'τη μioη τουg δoξoλoyεl>

αΧ}'a παpαμθνει
<6μoρφη και παραξενη πατρ[δα

ωoαν αυτη πoυ μoυ'λαyε δεν ε[δα.'.>

o Kικ6ρων 6λεγε: α o πριbτog ν6μo9 τηg 1στo-

ρiαq εiναι να μην τολμd, να λ6ει κανfνα ψ6μα, o

δεriτεροg να τoλμd να λ6ει 6,τι εiναι αληθεια. o
or5γ1ρoνog Γdλλog ιoτορικ69 Η. Marrοu παρατη-

ρεi 6τι ((o ιστoρtκ6g πρiπει να θ1ει δr1o φαινο-
μενικd, αντιφατικ6q ιδι6τητε9 τo κριτικ6 πνεδμα
και τo 1dριoμα τηc, oυμπαθεzαg>. Kριτικ6 πνεri-

μα, που δε διoτdζει να αμφιοβητεiτα πd'ντα, πoυ
αναλfει, κρiνει και ελ6γ1ει oε βdθog 6λα τα oτοι-
xεiα και oυμπdθεια, διd,θεoη καταv6ηoηζ, πoυ
πρoφυλdooει απ6 την υπερβολη τηq κριτικηg και
αποτελεi πρoδπ6θεoη τηζ επιστημoνικηq γvιb-
σηζ. o ιoτορικ6q δεν αρκεi μ6νο να διαπιoτcbνει,
αλλd και να κατανoεi.

Mε γvcilμoνα αυτ69 τιq γενικ69 αρχεe και με
βαΘιd oυνεiδηoη των πρoκλησεων πoυ oρθcb-
νoνται μπρooτd βαζ, o oυμπατριιilτηζ μαζ ιστo-

ρικ69 ερευνητηζ Στ6ργιοq Απooτ6λoυ, 6μπλεoq
6λων των παραπdνω χαρακτηριστικcΙ)ν, συνε-

γiζει' τo δικ6 τoυ <ανfνδoτo>> αγcilνα, μ6oα απ6
την πρoσωπικη τoυ οδfooεια, αναδιφcilνταζ στo
παρελθ6ν τηg π6λη9 που λdτρεψε, για να διαoιil-
σει τη oυλλoγικη μνημη τηg περιομζ μαζ, να
τη oτερyιcboει, ψf.oα απ6 τιc, ποικiλεg εκφdνoειg
τηg, oυμβdλλoνταg oτη διαμ6ρφωση ιoτορικηg
αυτοoυνειδηoiαg μακριd κραυγ6q και oτεiρα
oυνθηματολoγiα.

Mε τη 7oριυδ[cι zcιι ιιιιrτoi.ιr'ιiτcι τoι, (lδεioι, Nαoιloηg
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o Στεργιoq Aπoαroλoυ Kαι τo
ιστoρικo τoU εργo για τη NαoUσα

MdqoE β': παqoυοιιiζει η Δriμητρ α Tζdxη'Mπεολ(xα

Mετd' τη δεxαετ[α τoυ '60, με τηy ανανiωoη των ιστoQιχrlν απουδc6ν, η τoπιxη ιατορ[α εντd'o-

σεται στηy επιoτημη τηg ιoτoρ[αζ 2lαι η μιχQo-ιστoρ[α διεxδιxεl yιOqo στιζ μαιlQo-αναλdoειg. H
τoπιxη ιατoρlα oυνδιαμoqφrΙινει πλ€ov τη yενιxη.'oλo xαι πιo αυyνd οι επιoτημoνεζ ιστoQιtιo[ xα-
ταφε6yoυν oτo €ρyο τoυ τoπιLιo6 ιατoριxo6' Ιδιαιτ6ρωζ σε μια χ,i'Qα, 6πω9 η διxη μαg' πoυ η [δια η
oιioτααη τηg επiβαλλε την ανd.πτυξη τοπιxιbν πολιτιoμc6ν, σε μια yc6ρα πoυ διαμoρφc6θηxε απ6 τον

ξ€νο ξυγ6 ?lαι στην oπo[α ευνoηθηxε η αυτoδιofuηση των τoπιxrΙlν xοινoτητων, η ιατoρ[α, η εθνιxη,
ε[ναι oε μεyd'λo πoαoατ6 τo iι.θqoιαμα των τoπιxιΙlν τηg ιατoριrlν' Αυτ6, αyνoηθηxε yια πoλλd' yρ6νια
απ6 τo xεντριx6 xρd'τoE. Αψoηθηxαy 21αι αyνooι|νται ωE 6να βαθμ6 2tαι oι τoπιxo[ ιoτοqιxο(. Αυτoi
οι εqyd'τεg τηg πiνναg πoυ ταQα}1oυνοιjν τη μvημη, πoυ ξ6νoυν με επιμoνη τα επd'λληλα oτριilματα
τoυ yρ6νoυ πd'νω απ6 yεyoν6τα 2lαι πq6αωπα yια να απoxαλιiψoυν την ιδια|τερη αληθεια μαg.1

Ειοαγωγιn6.
o διx6g μαζ ιστoQιν"6g, o τoπιτι,69 ιστoQι-

xdg τηg Ndoυααg ε(ναι o Στ6ργιοg Aπoοτ6λoυ.
'Eναg απ6 τουg τοπιxo{g ιoτoριxoιig τηζ πεQιo-

χriζ μαζ, o μ6νog ωoτdoo πoυ αo1oλrjθηxε επι-
oταμdνωg με τη νε6τερη ιoτoρ[α του τ6πoυ μαg.
Ιoτoριoδ(φηζ χαι ιoτoριx6g αφηγητlig, ιστoQιo-

γQdφoζ xαι λ6γιog, αρθρoγρι1,φoζ χαι συγoμι-
λητris 6λωγ εxε(γων oι oπο(oι αo1oλorjνται χαι

Θα αo1oληθodγ oτo μdλλoν με τo παQελθ6ν τηg

π6ληg. 'Eξι ιoτoριxι1 βιβλ(α, πoυ αναφι1ρoνται
στην τοπιχrj ιοτoρiα απ6 τα ιiοτερα 1ρ6νια τηg

τουρxιxrjg xυριαρ1(αg μ6χQι τo τdλog τoυ εμφυ-
λ[oυ πoλ6μoυ. Πλ(Θog δoxιμ(ων, εElευνητιxc6ν

μελετι6ν xαι dρθρωγ πoυ αναμο1λε{oυν τη μνrj-

μη μαE χαι τηγ xρατoιiν ξωντανrj, πoυ ενεQγo-
πoιofν oε βι1θog την τοπιxrj μαg oυνε(δηση χαι
xληρoνoμιιl,, πoυ ζωντανειioυγ χαι αναδειxγf-

oυγ τηγ ιδια(τερη 1ροιι1 τoυ
τ6πoυ μαg. 

"Ε,να πoλιi μεγdλο
πρoαωπιπ6 αρ1ε(o. Mια ξωrj
αφιερωμdνη στην ιoτoρ(α τηg

π6ληg, τηγ τoπoγραφ(α xαι
τηγ ανθρωπογεωγqαφ(α τηg.
Mια ξωrj αφιερωμ6νη στηγ
ιJρευνα για τη ουμμετο1rj του
τ6που μαζ στα μεγdλα γεγo-
ν6τα τηg πατρ(δαg, στηγ oι-
xoνoμιxrj xαι ταξιν'η εξ6λιξη
τηg π6ληg, στoυζ oυλλoγιxoιig
αγc6νεg τηζ χαι oτιg ατoμιxdg

μαE ιοτoρ(εE χαι διαδρoμ6g.
Αx6μα- αx6μα xαι τo ι1qγo

τoυ γriρω απ6 τo γλωoοιx6
ιδ(ωμα τηζ πεQιoχtis γρdφτη-
χε για να γ(νει εργαλε(o οτα

16ρια d,λλων ιατoριxι6ν xαι
ερευνητc6ν που θα rjθελαν να

Η Δriμητρα Tξι1xη xαι o Πdτρog Στoiδηg στηγ παQουσ(αοη τoυ dργoυ
τoυ Στ. Απoοτιiλoυ
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τεχμηQι6σoυν την χαταγωγli των Nαoυσαιων
χαι τη γdννηoη τηg π6ληg οτα 1ρ6νια τηg νε6τε-

ρηg ιoτoρ(αg.

o τoπιx6g ιοτoqιx6g τo πιo oυ1νd δεν ε(γαι
επαγγελματ(αE ιατoριx6g. Kαι ο Στ6ργιog Απo-
oτ6λoυ δεν ε(ναι. Aυτ6 6μω9 δεγ τoν xdνει λι-

γ6τερo ιoτoριx6 μιαζ χαι την ιδι6τητα την απo-
δiδει το (διo τo 6ργο τoυ. 'Eνα 6ργo πoυ πολλ€g

φoQ6ζ ε(ναι πιo δrjοxολo xαι απ6 τo ι1ργo των

επαγγ ελματιι6ν ιoτοq ιxc6ν, επε ιδ{ γ ενν ι6τα ι oτη

μoναξιd, τηg μιxρrjg π6ληg, μαxριd απ6 τιg με-

γι1λεg βιβλιoθηxεζ χαι τoυζ παγεπιστημιαπo{g
δαoxdλoυg, μαxριd, απ6 ιδρrjματα χαι επιστημo-
νιx6g ιοτοριx6g xoιν6τητεζ, μαχQt6' απ6 oιχoγo_

ψιx€g ν"αιτιμητιxd g απoλαβ d g. E(γαι δυ οxoλ6τε -

ρο, επειδη αx6μα πdνω οτoν xαμβιlτηg εΘνιπlig

ιoτoρiαg o τoπιxdg μαζ ιστoQιx6g αναoυνθ6τει
τoν xαμβd τηg ιοτοq(αg τηg π6ληg του υπαxοfo-
νταg απλd, xαι μ6νo στo εσωτεQιx6 τoυ xd,λεoμα,

oτην αγdπη τoυ για την 6ρευνα, οτo ενδιαφdρoν
τoυ να πd,ρει χαt να διioει απαντ(oειg για 6oα
ουμβα[νoυν γιiqω τoυ, στηγ oυμπdΘειd, τoυ για
τιg πρdξειg των ανθρι6πων, στην αγιiπη τoυ για
τoν τdπo χαι τoυζ ανθρι6πoυ9 αυτoιj τoυ τ6που.

'E1oυμε διαβdoει 6λoι την Eθνιxη μαζ ιστo-

ρ(α xαι μdλιoτα οε διdφoqεg εxδ6oειg y"αι απ6
διαφoρετιxofg ουγγqαφεig. Η ιοτoρ(α τηg π6_

ληg αναφ6Qεται σε μια παqιlγqαφo στηγ επα-
νdoταoη τoυ t822, Χtyεg
αναφορ6g οτo Mαxεδoγι_
xd Αγc6να, δfo τρ[α oν6-

ματα ηρι6ων τηg π6ληg xαι
δε Θα μπoqοriοε να rjταν
αλλιc6g. Mε αυτd τo δεδo-

μ6νo, 6ταν διαβι1ζουμε την
Eθνιxri μαg ιoτoρ[α δυoxo-
λευ6μαοτε γα εντdξoυμε
τηγ ατoμιχ6τητ6" μαζ, τηγ
oιxογ6νειd μαζ, τηγ τoπιxη
μαE ο'υλλογιx6τητα μdoα
o' αυτd τo μεγd,λο πχα(-

oιo γεγoν6τωγ χαι πoλιτι-
xι6γ. Δυαxoλευ6μαοτε να
ουνειδητoπoιηοoυμε ωζ
το βdθοg τη αημαo(α πoυ
61ει για την πρoοωπιxη

μαg ιοτορ(α χαι τη διαpιdρ-

φωση τηζ πQoσσ_)πιxηg μαg
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ουνεiδηοηg. Αντiθετα 6ταν διαβιiξoυμε μdoα
απ6 τα βιβλ(α τoυ Στ€qγιου Aπooτ6λoυ την τo-

πιxη μαg ιoτoρ(α πoυ ξεδιπλι6νεται oτα πλα(οια
τηg Eθνιx(ζ μαζ ιοτοq(αg xαι oυγδιαλι1γεται μ'
αυτην, τ6τε πραγψατιν'6" xαταλαβα(νoυμε την

τoπττιη μαg ιoτoρ(α με τηγ εθνιxη ωζ μια oγ(.oη

αναγxα(ων xαι αμoιβαiων ανταλλαγιiν. T6τε
αντιλαμβαν6μαατε την ιστoQιx6τητα τoυ τoπ(-

oυ πoυ περιβιiλλει την πdλη oτην oπo(α ξοf με,
περπατd,με αναπν6oυμε. T6τε xαταλαβα(νoυ-

με τη γdννησli μαζ ωζ την εxδo1η μιαζ συγχε-
xριμ6νηg τι1ξηg πqαγμιlτων πoυ μαζ ανd,oτηoε
εδιi, ο'αυτ6γ τoν τdπο xαι 6γι xd,πoυ αλλoιj' xαι
γιατi υπdρχoυμε xαι γιατi αγαπι1με αυτdν τον

τ6πo. Κι αυτη ε(ναι η μεγαλriτερη πρooφoρd
τoυ Στ6ργιoυ Απoοτ6λoυ. Η αφι6ρωorj τoυ στηγ

απox<iλυιpη των γεγον6των χαι των ανθρι6πων
πoυ oυνdργησαγ ιJτoι ι6oτε να εfμαoτε τι6ρα
εδc6 εμε(g χαι να μιλd,με. To 6ργo τoυ ουμβdλ-
λει οτην αυτoγνωο(α μαζ χαι στην oυνε(δηοη
τoυ τ6πoυ μαg.

o αυγγq αφ€αζ, η αξιολιiγηση χαι η
χQιτιχf ανιiλυοη στo ιστoQι}id τoυ dQγo.

o Στ6qγιοg Aπooτ6λoυ δε γριiφει μoνo γε-
γoν6τα. Tι, πωg, απ6 πoιoν, ττoυ, ττ6τ,ε. Πρo1ω-

ριi xαι ατην αξιoλ6γηoη των xινητρωγ χαι των

πρoθι1oεων H dρευνd, τoυ παραθ6τει xαι αξι_

ολoγε( xαι αγαλfει την χoινωνιxη, oιxoνoμιxrj

o Στdο.,ιο: Αποoτ6λοιr με τη ofξιlγd' τoυ Eλdνη



δoμrj τηg π6ληg oτα πλα(oια τηζ πoλιτιxrjg xα-
τ6"oταoη9 xdΘε 1ρoνιxοti oρ(ου2. E(τε πρdxειται
για τα 200 τεχευτα(α 1ρ6νια τηζ τουqxοxqατ(-
αg, ε(τε πρr6xειται για τoγ 20o αιc6γα xαι μ61ρι
τo 1950, η χoιγωγιχrj xαι oιxoνoμιxrj δoμη τηg
πι1ληg, oι πολιτιxιjE των αρ16ντωγ τηζ ατα πλα(-
σια τηζ xεντριxrjg εξoυo(αg rj xαι παρdλληλα με
αυτιjν, oι oιχoγoμιτι('g ilτk, αλλd, τo (διο xαι oι
απλo( εργαξ6μενoι, ε6ναι οτα d,μεοα ενδιαφ6-

ρoντ<1τoυ. Η xαταν6ηoη τωγ ιστoQιxriν, xοινω-
νιxι6ν, πoλιτιxc6ν χαι oιχoγoμιxc6ν oυνθηxι6ν
τιdτω απ6 τιg oπo(εg δημιoυργrjθηπε η π6λη, η
ταξττιη διαoτρωμd,τωοr{ τηg, μ6oα oτη νε6τερη
ιoτoρ(α πρoβd,λλεται επιστα|-ιι1νωg xαι για πριi-
τη φoριi. Για πρι6τη φoQd, μ6oα απ6 τα βιβλ6α
τoυ, αναδειxγιjoγται τα επιiλληλα οτρι6ματα τoυ

1q6νoυ που ιiφηoαν oτα πρ6αωπατων xατo(xων
τηE τo ξημα των αγιiνων για επιβiωoη, επιxριi-
τ1σI, dνταξη. 'o}"α τα γεγoν6τα, 6λα τα oνdμα-
τα των τ6πωγ τηg μιxqrjg πατρ(δαg μαE, 6λα τα
ον<iματα των ανθρι6πωγ τηζ ( 6oo τo δυνατ6γ
περιoo6τεqα oν6ματα, εxε(νων πoυ 6ξηοαν εδc6

xαι πrjραν απoφι1οειg για τo 6να η τo d,λλo, πoυ
πliγαν με τoυζ εδιn { τoυζ χει, πoυ εfπαν ναι {
d1ι ατo xι1,λεομα μιαζ συγχεxριμ6νηg ιoτοριxηE
oτιγμrjg.'oλoι αυτo( oι ιiνθqωπoι με 6νoμα, που

η μεγι1λη πατρ[δα αγνoε(, χαι πoυ πoλλ6E φo-
Q6ζ γι αυτι{ τη μεγι1λη πατρ(δα 6δωααγ τη ξω{
τoυE, απoχαθ(οταγται οτo xε(μενo τoU τoπιγ'o(l

μαg ιoτoριxoti.

Παqουο(αση τωγ ιστoQιχ6γ τoυ βιβλ(-
ωγ με β,iοη τη χQoγo}"oγtα τωγ γεγoγd-
τωγ χαι 61ι την 6xδoοη, αfi61'627-1950.

Tα ιοτoριπιi βιβλ(α τoυ Στ. Aπoοτ6λου, ξ σU-

νo1rj xαι η 1ρονoλoγιxrj τoυg ουνι11εια δ(γoυγ
οτην π6λη oλoxληqωμ6νη ιατορ(α τριι6ν xαι
πλ6oν αιc6νων. H ιατoριxrj εργoγραφ(α τoυ ξε-
διπλc6γεται με χQoγoλoγιxli oειqd, απ6 τo 7627

μ6χQ ι t9 50 γ'ατ πε ρ ιd1ε ι ιoτoρ ιoδ ιφ m€ g ψε}ι€τεg,
ιiρθρα xαι oλοxληρωμ6να ν"ατ6' επoyri ιατoριx<1

βιβλ(α, τα oπo(α μαg δ(νoυν την πoρε(α τηg π6-
ληg απ6 τηγ παQαμυθητιxrj τηg γ6ννηοη μ61ρι τo
πoλf πρ6oφατo παQελθdγ. *

AqματολιομιiE τιαL Ληοτανταqο(α L627-
\8L2.

To πqc6τo τυπωμιJνo ιoτοριx6 τoυ 6ργo εf-
γαι τo 6qγο: Aqματoλιομιig παι Ληοτανταqα(α
\627-L8L2. To €ργo βαoξεται oτα αρ1ε(α, xυ-

ρ6ωg, των ιερο-
διxε(ων Bερof-
αg-NαofοηE χαι
Θεooαλoν(xηg.
Mdoα απ6 τιζ
αελ(δεg τoυ αγα-
δε(1νεται o Q6-
λog των αQματo-
λιiν xαι ληοτι6ν

-ανταρτc6ν oτην
περιo1rj τηg Mα-
xεδoν(αg. E(γαι
μια πQoσπd,θεια
να δια1ωριοτorjγ
τα δυoδι<lxρι-
τα 6ρια μεταξri
ληoτε(αE xαL
ανταρo(αg xατ6' την περ(οδo τηζ τoυQχoxρατi-
αg, μεταξri ληoτανταρτι6ν αφ'εν6g xαι αQματo-
χιxιΙw oωμι1των, η δημιoυργ(α των oπο(ωγ υπo-
τ(θεται θα διαoφd,λιξε τηντι1ξη στιζ ν"ατ6"τ6πoυg
περιo169 τηζ τoυQχιν"ηg επιν"ρ6τειαE. Στο 6ργο
αυτ6 xαι με βd,οη τα παρατιθdμενα αq1ε(α, ανα-
δειxνfεται η ενεργrj διι1θεoη τηg π6ληg γα αντι-
oταΘε( επαγαστατιν"6' oτη ατρατoλ6γηση τωγ
νεαριliν παιδιc6γ τηg απ6 τα γεγιτσαqιxd τι1,γμα-

τα, ν'αΘι|lg χαι η πQoσπιlθεια τaw xατobιωγ τηζ
Nιioυoαg για τηγ απoμι1xρυνση τωγ αλβανιxcδν
ληoτριxc6ν oμιiδων πoυ ν6μoνταν τηγ περιo1rj.

Πτυa€E απ6 την Ιοτοq6α των Παqαταξιαxιfν
Aντιπαqαθ6οεωγ οτη Nιiουοα
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Σημαντιx6τερo, απ6 μια ιiποψη, 6λων 6oωγ
61ειγρι1ιpει, ε(ναιτo dργo "Πτυ16g απ6την Ιοτo-

ρ(α των Παραταξιαxι6ν Αντιπαgαθdoεων στη
Nιioυoα (1'67t- 1918). Eiγαι 6να 6ργο πoυ oι δα-
xτυλoγραφημdνεg τoυ αελ(δεg αναπαριi1θηxαν
αε πoλfγραφo, σε λ(γα αντ(τυπα χαι διαμoιρd,-
στηχαν oε βιβλιoθητιεg^ιαι φiloυg τo 7994.'Βyα
€qγo 520 οελ(δωγ με πλrjΘog αρ1ειαxι6ν εγγQd-

φων, o (διog τo λ6ει μελ6τη xqιτιxrj-ιοτoριoδιφι-
xr{. E,(ναι dνα θαρραλ6o εγ1ε(ρημα πoυ 6q1εται
γα ταραχoυνrioει τιE μ61ρι τ<iτε πρooλriψειg για
την τoπιxη μαE ιoτoρ(α χαι τoν αγι6να τωγ Nα-
oυoα(ων οτα 1ρ6νια απ6 τo |67t 6'ωg τo 7822,
xαι 6,τι αxoλoriθηαε μ61ρι τo 1918. Kαι επειδri
oι ωραιoπoιημdνεg πρoολrjψειg διioxολα ξερι-
ξι6νονται xαι επειδrj επ(oηg αx6μα γ"ατ τo 1995
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ΣlEpΓioY Σn. AnoΣrοΛoγ

ΠτYxεΣ Anο THΝ |ΣτoPlΑ
ΤrrΝ ΙlΑPΑΤΑΞlΑκοΝ ΑΝTlΠAPAοEΣEΩΝ

ΣτΗ ΝAoYΣA ( 1671 - 1918 )

ΜΕΛEΤH
KPlπκt lΣoPioΔlΦ]KΗ

"MΑΚEΔΟΝΙ(EΣ λl!ΛEΤEΣ"
NΑαΣΑ 1994

o θιiρυβog
των πQoβλη-

ματισμC6γ τωγ
ιστoQιχι6ν
πoυ ξεχ(γησε
στιζ αQχ6ζ
τoυ 20ou αιc6-
γα για τo ττ6ζ

γQdφεται χαι
ξαναγρι1φε-
ται η ιστo-

ρ(α δεν d1ει

φτd,oει στηγ
πdλη μαg xαι
επειδη foωg,

η ν"αι γι αυτ6,

η απoδεxτti
ιoτoρ(α ε(ναι

αυτr{ των xυρ(αρ1ων ,{αι των μ6οων πoυ υπdρ-

χoυν χαι διαμoρφι6νoυγ τηγ xoινη dπoιpη xαι
oε 6γα μιxρ6 τ6πo oαν τo διx6 μαζ, τo βιβλio
αμφιοβητrjΘηxε, παρd τα τεxμrjqια πoυ φ6ρει,
αν'6ψα-αν'6μα χαι απ6 τουg ιοτoριxοfg τoυ τ6-
πoυ χαι ουνoμιλητ6g του Στ6ργιoυ Απoατdλoυ.

E(γαι αλrjθεια πωζ χαι αημερα dλεg oι ιoτo-

ριxdg μαg πqoαλriΨειg 61oυν οημε(o αναφoqdg
την ιoτoρ(α τoυ Πλαταρ(δη- Στoυγιαννιlxη. Η
ιoτoρ(α τoυ Στoυγιαννdxη ε(ναι dνα πoλf οημα-
ντ,*ι6 ν'ε(ψενo επειδrj ε(γαι τo πρι6τo τυπωμ6νo
ιοτοριx6 πε(μενο που αναφ6Qεται οτην π6λη απ6
τηγ παQαμυθητιxrj τηg γ6ννηoη τo t33L μ61ρι τo

1αλαoμ6 τηζ τo L822.* Γι αυτ6 τoυ 1ρωοτdβε, Yι
αυτ6 ι11ει τoν oεβαoμ6 μαζ. Αυτιi dμωg δε οη-

μα(νει πωg δεν d1ει παραλriψεrζ, αγαxoλoυθi
εζ? απoσιωπηoεtg, oτρoγγυλoποιrjοειg. Θυμζω
6τι ι1,ρ1ιoε να γρι1φεται απ6 τoγ Πλαταq[δη τo
1880, (οωg βαοιξ6μενο σε πQoσωπιxdg μαqτυ-
ρ(εg, xαι πdγω o' αυτ6 τo αγ5xδoτo χαι y"ατα-

oτραμμdνo xε(μενo o Στουγιαννι1xηg 6γραιpε
την ιοτoρ(α τηζ π6λεωg Nαofοηg, χQησιμoπoι-
cilνταg ελι11ιατεg πηγ6ζ, 6πωg λ6ει o (διog, για
να επιβεβαιι6oει τα γεγoνdτα πoυ περιγριiφει
o Πλαταρ(δηg xαι γα εxδι6oει την ιστoQiα τηg

π6λεωg τo 19243.

o Στdργιog Απoοτ6λoυ με τιg <Πτυ1dg απ6
την Ιοτoρ(α των Παραταξιαxι6ν Αντιθdoεωγ
οτη Ndoυoσ), β αυτ6γ τoγ μετQLoπαθη, το δι-
oταν'τιν,6, θα ι1λεγα, τiτλo, απoxαΘιοτd με ιoτo-
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ριxιi ντοxουμι1ντα αλriθειεg, δiγει απαντrjoειg
oε ερωτηματα, oυμπληρcδνει παραλrjψειζ, επα'
ναφ6ρει στo πQoσχtjνιo αποοιωπημ6να oν6-

ματα αγωγιστι6ν, πρooγειι6νει στα ανθριiπινα
μ6τρα πτυγ€gτηs ξω{s ηgιiων, Θ6τει ερωτriματα
xαι xυρ(ωg σχιαγQαφεf τoγ xoινωνιx61dqτη τηg
π6ληg oτα τελευτα(α 1ρ6νια τηζ τoυQχoxρατ(αg
xαι μ61qι την απελευθ6qωοrj τηg, ν"dτι πoυ γ(νε-
ται για πρι6τη φoQι1. E(γαι 6να βιβλ(ο πoυ €γεt

για οrjμμα16 τoυ αγ6xδoτα αρ1ε(α, αν6xδoτεg

γqαπτdg μαρτυρ(εg, πλrjθοg βιβλιoγqαφ(αg ν'αι
αρ1ε(ων πoU εγ τω μεταξ{ ιjxαγαγ την εμφdνι-
oη τoυg xατ6' τoy 20" αιι6γα.* E(γαι 6να βιβλ(o
που ι1πρεπε o Δrjμog γα εxδι6oει εδc6 xαι πoλλd

1ρ6νια, χαι γα τo απoδιiαει στηγ ιoτoqιxrj βιβλι-
ογqαφιxη xληρoνoμιd τηg πdληζ μαζ.
Η μιixη τηE Xoντqoοo{lγx}uαg

To βιβλ(o αυτ6 εxδ6Θηxε πg6οφατα,τo 2006,
xαι αφoριi oτη ουμβoλ,i τηs Nιloυoαg oτo Mα-
xεδoγιxd Αγι6να. E(γαι το μοναδιx6 βιβλfo το
oπo(o ο x. Aποοτdλoυ δεν εxδ(δει μ6νοgτoυ. Ex-
δ6θηxε με τη ουνδρoμ( τoυ Ιππιγ,o(: oμλoυ Nd-
oυσαζ xαι αγoρdσxηxε απ6 τη Noμαq1[α Ημα-
θ(αg για να διαxινηΘε( οε βιβλιoΘrjxεg xαι oυλ-
λ6γουg τηg oμoγ6νειαζ, σε oyo}"ιν'('g βιβλιοθf -

χεζ χαι .. E(ναι το
γαδιx6 επ(oηg

βιβλio πoυ o χ.
Αποoτdλου μoι-
ρdξεται με ιiλ-
λoν oυγγραφdα
γ"αL σUγχεχQι-

μ6να με τoν χ.
M. Bαλoαμ(δη.
o τελευτα(og
αναλαμβι1νε ι
τo πρι6τo μdQoζ
με βι1oη ειοrj-

γησli τoυ στo
Eπιοτημoνιx6
Συν6δριo τoυ
Δoβρ<i για τo
Mαxεδoνιx6 Αγι6να χαι τo ρ6λo τηg περιo1tjg.
o x. Στ6ργιog Aπoατdλoυ γqd,φειτo δειiτεqo μ6-

Qoζ για τη Mι11η τηg Xoντgoαoιiγxλαg μ6οα απι1
πλrjθog εγγριiφων, 29 τoν αριθμ6, απ6 τo πρo-
oωπιx6 τoυ αq1ε(ο xαι απ6 τo 1905 6nητo 1907,
τα oπo(α αρxεiα xαι παραθ6τει oτο τdλog τoυ



βιβλiου. To βιβλ(o, δια τωγ γραπτι6ν μαqτυριι6ν
πoυ επισυν6πτoνται, απoδειxνrjει τoγ xoμβιx6
ρdλo τηg Ndoυoαg oτo Mαxεδογιx6 Aγc6να, τη
ο'υνεργαοiα τηζ π6ληg με τιζ απελευθερωτιxι1g
δυνd,μειg τoυ xι1ντρoυ, τηγ τριπλri αντ(οταoη τηg

εναγτ(oν των επιβoυλc6ν τωγ ρoυμαν6βλαχων,
τηg βoυλγαQιχliζ εξαρ1(αg χαι τηζ τoυρxιx{g
xυριαρ1(αg.

H ιοτoρfα τηE ΚoμματιxηE oqγιiνωαη5 Nd-
oυσαE του KKE 

'lα\ 
τo Πανελλriνιo Aqιατεq6

Kjνημα (1918- 1937)

O x. Aπooτ6λου με αυτ6 τoυ τo 6qγo τιμιi τoυg

αγωνιoτιJg τηg Αριοτεριig τoυ Mεooπoλdμoυ,
6λoυg εxε(νoυg πoυ 6φτιαξαγ τα ουνδιxdτα xαι
τtζ εQγασιαxdg ενc6οειg πoυ δι6δωσαγ τιζ σoσια-
λιο'τιx6g ιδι1εg οτον τ6πo μαg xαι oδrjγηoαγ στην
'Ιδρυoη τoυ Σooιαλιοτιxof Eργατιxoιi Κ6μμα-
τog Eλλd,δαg xαι μετεξdλιξη του οε ΣEKKE xαι
τo L924 οε KKE, δ(1ωg να παραλε(πει γα τoγ(oει
χαι τιζ διαμιi1εg στoυζ x6λπoυg τoιj oτα οπdρ-

. Tιμι1, τουg
π8ωτεQ-
yατεζ τoυ
Aριoτερof
xινrj ματog
στη Nd-
oυσα πoυ
dνoιξαν
τo δρ6μο
χαι για την
π6λη μαζ.
To δρ6μο
τωγ χινητo-
πoιf oεων,
τηE oQγα-
νωμ6νη9 δι-
εxδ(xηoηE,
που 6βαλαν
τo οπ6qο

για τo ι1ποg

τηζ αντ(-
στασηζ, το ι1πogτoυ EAM. Eδc6 παραβιiλλoγται
xαι αγαλιjογται 6λα τα γεγον6τα μετd, τo 1918

στηγ πατQ(δα μαg. Γ(γεται xqιτιxrj oτo x6μμα
τωγ ΦιλελευΘι1ρων, ο'τo Bενιξ6λo xαι την πα-

ριlταξrj τoυ, τη διαμd,1η τoυ με τoυg βαοιλιν"o69,
τη ουν6ργεια χαι τωγ δ{o που οδriγηαε oτη Mι-
xραoιατιxrj Kαταοτρoφf. Eδι6 παρατ(θεται η

πολιτιxη πoρε(α χαι η εξ6λιξη τoυ αριοτερorj
xινrjματoE μ6χQι τη διxτατορ(α τoυ Mεταξd,. Σ'
αυτrj την ιοτoριxrj διαδρoμrj αναδειxνtjεται χαι
η Θdoη τωγ Nαoυoα(ων, εiτε πρ6xειται για τη δι-
αμdχη μεταξιi βενιξελιxι6ν χαι βαoιλoφρ6νων,
ε(τε πρ6xειται για τη διεxδ(xηoη διxαιωμdτων
των εργαξoμι1νων. Παρι1λληλα xαταδεΦεται
o ρ6λog των βιoμη1ιiγωγ xαι τηg τoπιν"ηg εξoυ-
o(αg πoυ 6ναγ αγτ(παλo αναγνωρζει xαι βdλει
εγαγτ(oν τoυ: τoν οργανωμ6νo εργιiτη τηg βιο-
μη1αν(αg, 6ναν ε1θρ6: τoν αQιστεq6, τoν xoμ-

μoυνιοτrj. Η αξiα τoυ βιβλ(oυ, μdQεζ που ξof με,
εxτ6g απιi την τιμrj πoυ περιπoιε( στoυζ αγc6νεg

τηζ εQγατιν"ηgτdξηg, των εργαξoμ6νων, τωγ εQ-

γατc6ν χαι αγQoτιiν, των μιχQoεπαγγελματιc6ν
τηE π6ληg μαE, ιJγxειται στιζ αναγωγ6g oτo οrj-

μεQα πoυ θα xι1γει o αναγνι6oτηg, ε(τε πρ6xει-
ται για τo αQιστεQ6 x(νημα, ε(τε πρdxειται για
την εξoυo(α στoγ τ6πο μαg, ε(τε πρ6xειται για
τo xεφdλαιo χαι τα μιJoα πoυ δι6ρ1εται ανιiλo-

γα με την επο1rj.

H αυμβολf τηg NιiουοαE στηγ EΘνιxri
Aντ6αταοη

Σε μια επoyη πoυ oαρc6νει 6λα τα ιερι1 xαι
6oια, 6λα αυτd για τα οπoiα αγων(oτηxαγ oι
ι1νθρωπoι, ελευθεq(α, αξιoπρ6πεια, δημoxqα-
τ(α, ιo6τητα χαι αλληλεγγιiη απ6 τη Γαλλιxrj
Eπαγdοταση χαι μ6χQι τo πρ6oφατo παρελθ6ν,
σε μια επο1rj πoυ η δημdοια μγliμη απαξιιiνεται
xαι oτρι6νεται o δρ6μoζ τηE νεoχατoχιχηg- oλo-
xληρωτιxrjg παρdδοoηg, η θf μηoη των μεγd,λων
oτιγμι6ν τηg ανθρι6πινηζ υπ6αταοηE ε(ναι xα-
θrixoν. Αυτ6 τo xαΘrjxoν υπηρετεi o Στ6ργιοg
Απoατ6λου με τo βιβλ(ο τoυ <<Η ουμβoλrj τηg

N<ioυααg oτην Eθνιxrj Aντ(oταοη". Eπειδrj το

EAM ηταν μια απ6 τιg xoρυφαiεg οτιγμ6g τoυ

λαorj μαg xαι θα μπoρofοε, αν τo αναΘυμηθorj-

με, να αγασUγχQoτrjοει την ταυτ6τητα μαζ χαι
να θdoει ιjνα γιjo πλα(οιo για oxdψη xαι δρdoη
ατιg δrioxoλεg oτιγμ6g που περνιiμε.

o oυγγραφdαg, δ(πλα απ6 μια περιληπτιxrj
πε ρ ιriγη oη στα χQoγ ιχιi των γ εγoνdτωγ πoυ 6ξη oε

η πατρ(δα μαg απ6 τo 194| μ6χQι τo |944, παQα-

βιiλλει λεπτομερι69 τ( oυν6βη oτην Ndoυσα χαι
τηγ πεQιoχη. Πιng oυγxρoπ{θηχαγ oι αντιστασι-
αx6E oργανιfoειg τoυ τdπoυ γ"6τω απ6 την xαθo-
δηγηοη τoυ K.Κ.E χαι απoφαo(oτηxε η ανdληιilη

37



Σ ι[|Ι]OΣ Σ1tΥι' ΑΙΙoΣl'oΛο}

tΙ ΣY}ΙBοΛΙΙ TΙΙΣ NΛoYΣAΣ
ΣΤΗN EΦΝlKH ΔNTΙΣTAΣΙΙ

(i941 -1941.)

γ"αl' γ'6Θε d,νδρα xαι γυνα(xαζ χαι εφηβoυ πoυ

αυμμετε(1ε απ6 xαθηxoγ στηγ Eθνιxη Αντiοτα_

oη' xατιi'των Γερμανι6ν. Πιig απ6 την EΘνιxη

Aνd,ταoη τoυ EAM, π6ραoε o τ6πο9 στη συμφω-

ν(α τηg Bdρxιξαg χαt στo δρ6μο τηg εxτ6λεoηg'

τηg εξοq(αE χαι τηζ αναμ6ρφωσηζ για 1ιλιd'δεg
αγωνιατdg τηg Eθνιxηg Aντioταoηg'

E(ναι συγχινητιχ6 αυτ6 τo βιβλio τoυ Στdρ-

γιoυ Aπoοτdλου xαΘιig μdοα oτιg οελ(δεg τoυ

προοxαλorjγται 6λoι οι αγωνιστdE τηg π6ληg

μos με 6νoμα xαι επ(θετo. 'oλoι εxε(νoι πoυ

αυτoβor;λωg πηραν τα βουνd γ"6τω απ6 τo βd-

Qoζ τηζ xατd,φoqηg αδιx[αg, χαι με την π(οτη

nr! μro <1λλη πατρiδα, μια d,λλη xοιναlν(α ε(ναι

εφιxτli. Σ'αυτ6 τo 1ρoνιx6 τηζ ξω{ζ xαι του θα-

ν<iτoυ, τηg τιμηg τωγ 6πλων χαι των 6πλων τηg

αδιx(αg, δ >τ6ργιog Απooτ6λoυ χQησιμoποιε(
οε μεγd,λo βαθμ6 τηγ πQoσωπιx{ μαqτυρfα' Η
o116o*oη απ6 τα γεγoν6τα ε(ναι μιxρ{, o iδιoE

6ξηοε 6φηβos την επo1ti xαι πολλo( απ6 εψ6"g'

61ι, μ6νo γνωρξoυμε πρdoωπα xαι πριiγματα'

αλλd 61oυμε υπooτε( γ"αL τ'Lζ oυνι1πειεg τoυ εμ-

φυλ(oυ. ΓεννηΘrixαμε εξαιτfαg αυτrig τηE επo-

1ηg, €1oυμε 1d,αει oυγγενε[g, 61ουμε βιι6oειτην
αγαoα τoυ εμφυλ(oυ να μαg αxoλoυθεi μ61ρι τo

1981 xαι ξε1ιiοαμε ποιoι ε(μαστε τιζ τQειζ τε-

λευτα(εg δεxαετ(εg. Aυτ6 ε(ναι τo οτo(1ημα, τo

πρ6βλημα αν θdλετε, που θ6τει ο oυγγραφdαg'

πωg θα μdθoυμε απ6 τα λιiθη μαg, πωg θα ανα-

θυ[ηθor1με για γα τqαβriξoυμε μπqοoτιl' Eπειδη

οι ουνθ{xεg μπορε( να dλλαξαν, 6μωg τo δια-

xfβευμα παραμ6νει αναλλo(ωτo' Η ελευΘερ(α'

η δημoxρατ(α, η xoινωνιxη διxαιοotjνη, αQχ6ζ

για τιE oπo(εg πoλ6μηoε τo EAM ατην Aντ(oτα-

ση χαι o Δημoxρατιx6g Στρατ6g oτoν E'μφιiλιo

εiναι ξητoιiμενα χαt oημερα.

To x(vητQo τoυ ουγγqαφdα 2η'αJ η συ-

γxivηοη τoυ αγαγνι6οτη.
Aυτ{ η oιiντoμη αποτ(μηο'η τoυ ιoτoριxoti

dqγου τoυ Στdργιoυ Aπoοτ6λoυ δεν ε(γαι ιxα-

u|'γro γα xαταλd,βει xι1,πoιoζ τηγ ιoτοριxη δι-

αδρoμη τηg π6λη9. Aυτη η διjoxoλη διαδρομη

τηf π6ληg με τα πd,γω χαι τα xιiτω τηg φαfνε-
ται xαθαρ6" γ"ατ6" την ανd,γνωση τoυ (διoυ τoυ

6ργoυ. Aνd,γνωoη πoυ μαζ βoηθι1 να πQoσεγ-

γ(ooυμε χαι τηγ προoωπιx6τητα τoυ (διoυ τoυ

ουγγqαφ6α χαι πωζ αντιλαμβd'νεται τo ρ6λo
τoυ ωζ ιoτoριxoιi χαι tστoQιoδ(φη' To πι69, το

6νοπλη9 δρd-
σηζ εναντ(oγ
των γερμανι6ν
τ':ατατιτητιilν ,

π6ζ ιδqι1Θη-

χε τo Eθνιx6
Απελευθερω-
τιx6 Mdτω-
πo, EAM, xαι
o Eλληνιx6g
ΛαΙx6g Aπε-
λευθερωτιx6g
Στρατ6g, o

EΛΑΣ, πoιεζ
oQγαγιioειg
oυ μμετε (1αν

με βιiοη τιζ αQ_

1dg τoυ EAM,
πoιoζ o ρ6λog

τηζ εQγατιxηg τdξηg τηg π6λη9, πτig oργανc6θη-

xε η αλληλεγγfη μεταξf των πολιτι6γ, πoιoζ o

ρ6λog των βιομη1dγων xαι τωγ αoτι6γ τηζ πεQι-

δxπs, πι69 oργανι6θηxε η αντ(oταοη τηζ π6ληg

γ"αrπιt'l<oι 6νoπλεg oμι1δεg των αγταQτιiν, πoιεg

μdχεζ dδωoαγ oι Nαoυoα(oι αγωνιοτι1g, ποιog

o ρ6λog τωγ συνεQγατι6ν, τωγ δoo(λoγων, των

πqiδοτιiν του λαoιj ν"ατ6' τη γερ μανιxη τιατoγη'

niιoι Nαoυoα(oι oυμμετε(1αν στo ηρωιx6 16"

Σιiνταγμα τoυ EΛΑΣ. 'Eνα βιβλ(o μιαE ηQω-

ιxηg επo1ηζ, βιαζ επo1ηg με 6ραμα, που 6πω9

noι 
'o 

επ6μενo, περ( τoυ εμφυλ(oυ, διαβι1ξoνται

απνευστ(, παρd τo πληθog των εγγqd'φων πoυ

παρατfθενται εμβ6λιμα στo xε(μενο'

H Nιiουαα οτη δiνη τoυ Eμφυλ(oυ πολ6μου

Kλε(νoνταg την Tριλoγ(α τoυ για την πq6-

σφατη ιοτoρ(α τηg π6λη9 o Στdργιog Aπooτdλoυ

μαg παραδfδει τo 2008 τo dργo του <Η Nd'oυoα

o'η aπη τoυ Eμφυλ[oυ πoλ6μoυ (7945-1949)>'

Η τραγιxri ο'υνd1εια τηg ιoτoρ[αg τηg Αντ(o'τα-

oηg, αυν61εtα πoυ γρι1,φτηxε με τo μελιiνι των

ξενοaoυιων xυβερνησεων, τωγ πoλιτιxιilν γ'αι

των αoτιiν, oι oπo(oι αν χαt δεν oυμμετε(1αν

oτoν αγc6να χαι οτιg θυo(εζ τoυ Eλληνιxorj

Λαorj xατd των Γερμανι6ν, ανdλαβαν με τιE ευ-

λoγ(εg των (συμμd1ων' την εξoυo(α, ν"ατ('oτη-

σαν συνo μιλητ6 g τoυ g πqoδ6 τεζ γ'αL δoofλoγoυ g'

τoυζ μαυQαγoρ[τεg xαι δημιoυg xαι επιδ6θηxαν

λυooαλdα oτo xυνηγι των xoμoυνιoτc6ν, αλλd
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ττoaε'ι1,αL τo γιατι χαι με ποιoγ τQoπo ειναι εQω-
τrjματα πoυ θιjτει o αναγνιiοτηζ με τη oειριi τoυ

για τo oυγγραφ6α. Eπειδη απ6 τιdπoυ oqμc6νται
oι d,νθρωπoι, ιiταν πριiττoυν, χαι για xiιποιoυg
λ6γoυg επιλι1γoυν 6να δρ6μo xαι 6γι xdπoιoγ
ιiλλo.

Mεγ<1λo ρ6λo oτιE επιλoγ6g τoυ Στ6ργιoυ
Απoοτ6λoυ φα(νεται 6τι 6παιξε o πατ6ραg τoυ
Σπιiρog Aποοτιiλου. O πατdραζ τoυ Στ6ργιoυ
Αποοτ6λoυ υπrjρξε oυνιδρυτrjg xαι διετdλεοε
Γραμματ6αs τηζ τoπιχrjg oργ<iνωσηζ τοU KKE.
o Σπι1ροE Απooτ6λου 1ιlθηxε πoλιi νωρ(E.Πρd-
λαβε 6μω9 οτη αjντoμη ιoτορ6α τηζ ξω(ζ τoυ να
ουμβι1λλει oυoιαoτιxιi oτην ανι1πτυξη του Αρι-
ατερoιi KινriματoE oτην π6λη }.ιαι γα ε(γαι απ6
τoυζ πρωτεργd,τεg τoυ KKE NιI,oυoαg. Αν xαι
6φυγε πoλιi νdog o Σπrjqog Aπoοτ6λoυ, η παQα-
xαταΘηxη τoυ, τo απ6θεμιi του, φα(νεται εiναι
ιδια[τερα μεγιiλο xαι μεταβιβι1ξεται, αφο{ με-
ταφραoτε( πι1γω στιζ γQαμμdg τoυ xαιρoti, ατo
πρ6oωπo τoυ γιoυ τoυ Στ6qγιoυ, o oπo(οζ, στιζ
ταραγμ6νεζ μ6Qεζ τoυ 1945, αγαxαλ{πτει τo αQ-

1ε(o τηg τoπιν"ηg oργdνωοηg τoυ KKE, xρυμμ6-
γo στογ τo(1o τoυ υπoγεfoυ τoυ oπιτιotj τoυζ χαL
xαταλαβα(νει, αγ xαι 6φηβog αxdμα, τη σημα-
o(α τoυ. Kαι εxε( ξεxινιl, (oωg, τo νrjμα τηg πρo-
oωπιxηg διαδqομrig τoυ συγγQαφ6α. Παραδ(δει
ατην oργιiνωση τo αq1ε(ο, αφoti τo oxαλζει.
Η πρι6τη τoυ αoυγε(δητη ιοτoqιοδιφιxri πρι1ξη.
Tο ξεδιαλdγει- η πρc6τη τoυ xριτιxli πqoodγγι-
ση- χαι αποφααζει να xρατrjοει τηγ πρooωπιxr{
αλληλογραφ(α τoυ πατ€ρα του με τoυg ουντρ6-

φουζ τoυ. Eπιατoλ6g, oημειι6ματα, xd,qτεg, φω-
τoγραφ(εg. Yλιxd πoυ θα γ(νει τo πρc6τo γadμ-
μα μιαζ μαxριd,g διαδρoμrjg, η μαγιιi, (oωg, πoυ
θαξυμc6οειτη Θ6ληoη γιατo μετ6πειτα 6ργoτoυ
χαι τη γενιxdτερη θdoη τoυ απ6γαγτι oτα πριiγ-
ματα.

Axdμα γ,ι 6'τoι ε(ναι διjoxoλο γα εξηγηοει xα-
νε(E τo μεγ<iλo 6ργo τoυ Στ6ργιoυ Aπoοτ6λoυ.
To εqγαoτηρι6 τoυ ε(ναι τo εργαοτrjριo xd,θε
ιοτοριxο{, αυτ6, δηλαδri, 

"ηE 
ανdγνωoηg xαι

τηζ γQαφlig. Aυτrj η εμμoνrj 6ρευναg xαι αγd-

γνωσηE, γaαφiζ xαι πdλι ανdγνωοηg γ"αLl1ατα-

γaαφfζ τηg ιατoρ(αg τηg π6ληg απd τo [J" αιι7-
να μ61ρι τo 1950 ε(γαι δ{oxoλο να εξηγηΘεi. Tα
υλιxιl τoυ υπερβα(νουν τα υλιxd, τoυ ιoτoριxoιj
πoυ γριiφει γενιxrj ιοτoρiα. Εxτ6g απ6 την αγιi-

πη τoυ για την αναζliτηoη τηg αλrjΘειαg, ετιτ6g
απ6 την αγι1πη για τoγ τιjπo xαι τoυg ανΘρι6-
πoυζ τoυ, εν'τ69 απ6 το πιiθog τoυ γLα την 6ρευ-
γα χαι τη γνι6oη πιiγτωγ 6oωγ xειμdνων ι11oυν

γραφτε( για την εθνιxη μαs ιoτoρ(α, το εργαοτrj-

Qι τoυ περι61ει επιπλ6oν την ιστoQιχrj τοπογρα-

φ(α τηg π6ληg μαζ, τιζ προοωπιxιJζ μαζ μαQτυ-
ρ(εg, τιg ληξιαρ1ιxdζ μαζ πρdξειg, τα μιxρd xαι
μεγι1,λα γεγoν6τα μdαα οτα 6ρια τηg π6ληg xαι
τηζ πεQιoχηg, 6}"ε9 τιζ χοιγωνιx6'g ν'αι oιχoγo-

μιxdg αναφoρ69 για την π6λη χαι τηγ περιo1η
oε βιβλιoθην'εg xαt αq1εiα, 6λo το υλιx<i πoυ
xρf βεται oτα μπαoιiλα τηg μγliμηζ του xαθεν6g
εξ ημc6ν, dοο τo δυγατ6γ πιo πολλdg μαgτυρ(εg
xαι μνrjμεg ατoμιxι1g { ουλλoγιx6g. E(ναι υλιx6
πoυ απoχτrjθηxε με πoλιi ιδρι6τα, πoλrt x6πo γ"αι

6ννoια, δ(1ωg βo{θεια απ6 γ"αν€ναν, με πιiθοg
6μωg xαι ι|.rυ1rj xαι δεν απoπληρι6νεται παqd με
την ανιiγνωση τoυ χαι τηγ αναγνι6ριoη τηζ ση-

μαo(αg τoU για τηγ πQoσωπιxrj μαg, την τοπιxη
πρooπιiθεια ολoxληρωσηζ.

oι λoγoτ61νε9, μ6oα απ6 6να μεμονωμ6νo
γεγoν6g, 6οο αυΘα(Qετo χι αν ε(ναι, μπoρoιiν
χαι απoχαλfπτoυγ oυ1νι1, τo πνε6μα εν6g oλ6-
xληρου xoιγωγιxo{ περιβι1λλoγτoζ, τo πνεfμα
μιαE επo1rjg. O τoπιx6g ιoτοριx69 {.yει πιo δf-
oxoλη δoυλειd,. Aο1ολε(ται με ιJνα ε(δοg 6ρευ-
ναζ η oπoiα απooxοπεi στηγ αγαγνc6ριαη xαι
τo ξεπdρασμα μιαζ dγνoιαg, την παραγωγrj
εν69 πqoβλrjματοg, την εξriγηοη, ερμηνε(α χαt
αναγ'αταστLευrj μιαg ειx6ναg τoυ παρελΘ6ντog.
Συ1ν<i o λoγoτ61νηg εμπν6εται απd τoγ τoπιxd
ιoτoριx6 για γα μαs συγ).ιιγrjoει. Η λογoτεxν(α

με τηγ ιoτoρiα ε6ναι oε μια αμφ(δρoμη o16oη
χαι o αναγνc6oτηg π6"εtγ"αι 6q1εται απ6 τα ιοτo-

ριxd oτα λoγoτε1νιx6" γ"αt ταγι1,παλιν. O ιατορι-
lι6gτo πιo oυ1νιi οτρc6νει 6δαφοg γtα να πατη-
οει η λoγoτεμtα, αλλιi η δουλειιi τoυ δεγ ε(γαι
αυτrj. Aν η δουλειd τηg λoγoτεWfuζ ε(ναι η oυ-

γxiνηoη, η δoυλειd τoυ τoπιχo{ ιoτοριxo{, ε(ναι

η διdoωοη τηζ μγliμηζ, η orjνδεoη του παρ6ντog

μαζ με τo δημ6oιo παρελθ6ν μαζ. Η oιiνδεoη
τηζ ατoμιχ6τητ6"9 μαζ με τιg ρζεg μαg. Παρ' 6λ'
αυτ6', oυμ6' o Στ6ργιog Aπoοτ6λoυ xαταφι1ρνει
χαι μαζ oυγxινε(, 6ταγ xd,γει oρατrj την ιστoQι-
ν"6τητα τoυ τoπ(oυ γrjQω μαE. Καταφιlqνει xαι
μαζ συγχινε| 6ταν παραθι1τει την dxβαοη μιαζ
μdχηζ, ενι1g oλ6xληρoυ αγc6να, πoυ επηρ6αoε
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χαθoQιστιχ6' γ'αι επηρεdξει αx6μα xαι orjμερα
τη ξωri μαg.'Oταν μαg φ6qνει αντιμ6τωπoυζ με
τo ουοιc6δεζ τoυ πQoσωπιxoιj μαg xειμ6νoυ χαι
με το μεγι1λo αγ τηg μιxρηg μαζ ξωηζ.

To εqευvητ.n6 6Qγo τoυ Σ.A tlα.ηΘdοη
τoυ απdγ αντ. σταιστoQ]χd γεγoγ6τα πoυ
εqευvιi.

O Ιοτoριx6g ε(ναι πι1γω απ' 6χα εqευνητrjga.
Kαι o εgευνηπjg 1ρειdξεται πειθαρ1(α, μ6θoδo
xαι αφoο(ωoη. Ιδι6τητεζ πoυ διαΘ6τει οτo 6πα-
χQo o Στdργιog Aπoοτ6λου. Eξιiλλoυ αν τoγ Qω-
τrjοoυμε Θα μαg πει πωζ θεωqε( τoγ εαυτ6 τoυ
πdγω απ' 6λα ιoτoριoδ(φη. To αρ1ε(o τoυ με-
γαλc6νε ι δ ιαρxι6 g. Ζωνταν €' g μαρτυ q (ε g, oc6 ματα
xειμdνων πρoηγo{μεγων ιστoQιc6ν, εθνιxι6ν xαι
τoπιν,ιilν, απoμνημoνε{ματα, oτoι1ε(α βιoγρα-
φιc6ν, επιoτoλ69, νoμιxιi χαι oιχoγoμιxι1, αρ1ε(α
δ ιxαoτη ρ 

(ων, νo μοΘ ετιxιiν oω μdτων, Θρη ο'xευ -

τιxcilγ αρ1ι6ν, επι1ε ιρrj oε ων, φωτoγQαφ (ε g, γ gα-
πτ€g ν'αι πρoφoqιπdg αφηγηoειg, ε(ναι το υλιx6
τoυ. Yλιx6 πoυ παQατ(Θεται οτα βιβλiα τoυ μετd
απ6 xριτιxrj ανι1γνωοη χαι επιλoγrj μ6οα απ6
ι1ναν υπερδιπλι1,οιo 6γxo εγγρι1,φων xαι βιβλf-
ωγ πoυ αναζητηθηxαν, βρ6Θηxαν, διαβιiστηχαγ
αξιoλoγrjΘηχαν, επιλd1Θηxαν ωζ τα xαταλληλ6-
τεQα για να φανερι6σoυν μιαγ αλrjθεια. Δε 1ρει-
ι1ξεται xανε(g να 61ει αο1oληΘεf με τo γρdψιμο
για γα xαταλdβει τι επ(πoνη δουλειd ε(ναι αυτti.
Xρειdξεται μ6νo να oπεφτε( λ[γο τo oυγγραφ6α.
Nα 6ρθει oτη θdοη τoυ. Nα αxoλoυθηαει μι1οα
απd το oc6μα τoυ xειμdνou τoυ τη διαδρoμrj πoυ
€γει ν,dνει, τo λα1dνιασμα, τιg ι1πειρεg ιitQεg

πνευματιx{E χαι χειQoγαχτιxrjg εργαο(αg πoυ
6yει ν"cιταναλι6oει, για να 61ουμε εμεig εμπρ6g

μαζ τo βιβλ(o τoυ, τηγ ιoτoq(α μαg.

o Στ6qγιog Aπoοτ6λoυ 6πωg xαι o xιlΘε
ιοτoqιπ6g αφηγητliζ, ιoτoqιoγqdφoE, ιοτoqιx6g
αναλυτrjg δεν ε(γαι αμ6τo1og ωζ πQoζ τα γεγoν6-
τα χαι τιg xαταoτιiσειζ πoU παραθι1τει μdο'α απ6
τo oι6μα τωγ ιστoQιxι6γ του xειμιJνων. Πα(ρνει
Θ6οη. 'Eτοι xι αλλιι6g η υπo}1,ειμενιx6τητα oτo
ιoτoριx6 dργo ε[ναι αναπ6φευxτη. <Κd'θε φoQd
που yρd'φει xανεfg ιατορ[α oημαiνει 6τι πα(qνει
θ6oη oτα ooβαqiι. θεωρητιxd ζητηματα, εiτε τo
xαταλαβα[νει o ιστoQιx6g ε[τε 6yι _ xαι πoλλo[
ενερyo[ ιατoqιxo| δεν τo xαταλαβα[νoUV,s' Η
παρ6μβαοη oτιg πηγdg, η επιλoγη του xατιiλλη-
λου υλιxοf ε(ναι απd μ6να τουg ατoι1ε(α αγαi-
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Qεσηζ τηζ αντιχειμενιxdτηταg, 6πωg oτoι1ε[o
ανα(ρεoηg τηζ αγτιχειμενιx6τηταg ε(ναι η θ6oη
τoυ ιστoQιχοιj απ6ναγτι oτα μεγdλα ιδεoλογιxd,
xαι φιλoooφιxι1 ζητrjματα τηζ επo1ηg την oπo(α
περιγριiφει xαι αγαλ{ει, xαΘι6g χαι oι μ6θoδoι
που επιλ6γει για να αναδεξει τα γεγoν6τα γ'αι
τo πνειiμα μιαg επo1r]g. Δεν ε(ναι τυ1α(o πoυ o
Στ6ργιoE Aπooτιiλoυ επιλι1γει να αo1oληΘε( με
την ταξιxrj δoμrj τηg π6ληg απ6 τo πρι6τo τoυ
ιο'τoριxd 6ργo <Πτυγ€g απ6 την ιoτoρiα των
παραταξιαxc6γ αντιπαραθ6oεων οτη Nιiουαα>.
Δεν ε(γαι τυyαΓο πoυ απ6 εxε( τιαt π6ρα αo1o-
λεiται με τηγ ιoτoρiα τηg π6ληg χαι τoυζ αγι6νεg
των τ'ι'ατobιωγ τηζ μdοα απd ιοτoριxιi xε(μενα
που φωτζoυν τηγ ιoτoρ(α τηg Aριoτερd,g οτην
Nι1oυοα, τη ουμβoλ{ τηs π6ληg oτην EΘνιxrj
Aντiαταoη, τα τoυ Eμφυλ(ου Πολ6μoυ.

Η ιδεoλoγιν"η ν"αι φιλoooφιx{ τoποΘdτηοη
τoυ ιστoQιxo{ ε(γαι αναπdφευxτη χαι oγετξε-
ται ιiμεoα με τηγ επιλoγri μεθ6δoυ. o Στdργιοg
Aπoο'τ6λoυ ωζ ιστoριχ6g ε(ναι παιδ( τoυ xαιρoti
τoυ χαι πιo μπQoστ6' απ6 τoγ (διo τον xαιq6. Δεν
αxoλoυθε( τη διαδρoμη πρoαωπιxoτt]των, δεν
απoλoυΘε[ απλι6g τα γεγoν6τα χαι τιg τoπιν"€g

πολιτιxdg χαι χoινωγιν"€g ε}ιk' Πρo1ωρd, οτην
ανdλυαη τηgτoπιxηg xoινων(αg χαι των τoπιγ"ιilν
συμπεQιφoρι6ν πoυ βρ(αxoνται διαρxc6g σε μια
διαλεxτιxri oy€oη μεταξri τoυζ χαι oε διαλεxτι-
ν'η oy€oη με την xεντqιxη εξουo(α. Θα λ6γαμε
dτι εiγαι μαρξιoτlig, επειδrj αναλrjει τιE χoιγω-
ν ιχoo ιχoγo μιxd g oυνΘ ην"εg ^aαι αναδε ιxνιj ε ι τη
ο'ημαο(α τoυE γtα τα γεγον6τα6. Θα λ6γαμε επ(-
oηg 6τι οι ιoτοριxdg τoυ αναλιiσειζ χαι oι χQιτι-
xιJg τoυ πρoοεγγ(oειζ συγγενεfoυν με τη δoμιxli
ανdλυoη τηg ιoτoρiαg, επειδrj τoν ενδιαφdρει
η ανιiδειξη τηg ιοτoq(αζ τωγ xαθημερινcδν αν-
θρc6πων χαι η xαθημεριν6τητ6' τουg μdoα οτα
μεγιiλα γεγoν6τα7. Eνδιαφdρεται να διαoωθεi
τo dνoμα, η συμμετoχrj τoυ απλοrj ανθρι6πoυ τηg
π6ληg, τo πρ6οωπd τoυ με 6νoμα xαι επfΘετο,
ιiπoυ αυτ6 ε(γαι δυνατιiν. Kαι dπoυ ε(ναι αδιj-
γατo με τα χαQαχτηριοτιxd τoυ πqοοι6πoυ τoυ,

με τη oτoλrj πoυ φωνι1ξει rjμoυν ν"ι εγιil εxε| ψε
τα μdτια ενdg πρoοc6που που οτυλc6γoγται στo

φαx6 xαι απαΘανατ(ξουν τη ατιγμη τηE πQoσω-
πιν"ηg ιοτoρfαg χαι πoυ χωQrζ την xατdθεοη τηg

δεν υπιiq1ει ουλλoγιxr{ xαι εθνιxrj ιoτoρ[α. Aπ6
εγ"ε(xαι π6ρα εναπ6xειται στηγ ευαισθηo(α μαg



χαι στηγ αφαιQετιχη μαζ ιχανoτητα, στη φαντα-
α(α μαg, να αγασυνθdοει τη 1αμ6νη ξω{ xαι να
τηγ απoχαταoτ(oει, 6πωg αρμ6ξει.

[Ι οημαο(α τηE πQoσωπιχlig μαqτυq(-
αζ, ττlζ φωτογQαφfuζ xαL των oνoμιiτωv

Η μνriμη 61ει παξει μεγιiλo ρ6λο οτη oυ-

γxρ6τηoη παρoντιxι6ν ταυτoπjτων. O τρdπog
πoυ β(ωoε o xαθιiναg τα γεγον6τατηgxατoγηg,
τηg αντ(οτασηζ χαι τoυ εμφυλ(oυ xαι πoU ωE

πρ6oφατα τη βιωμ6νη ατoμιxrj εμπειρ(α τoυ η
την απoσιωπo{οε απ6 φ6βo η την διηγoriνταν
ι|-lιθυριoτιi στοUζ διxof g του, ε(ναι μ6oo ουγxρ6-
τησηE τηζ ατoμιχηg xαι τηg ουλλoγιxrig μνημηg.
Mιαg μγημηζ πoυ πολλ6g φoQdζ ουγxρo{εται με
την επ(oημη μγ1iμη, ε(τε πρ6xειται γLα την xυρ(-
αρ1η εΘνιxη, εkε πρ6xειται για τηγ xoμματιxrj

μνliμη. Mdοα απ6 την πρooωπιxrj μαρτυqfα, η
oπο(α ε(γαι xαι oυλλoγιxrj, αφοιi τα ι1τoμα orjμ-

φωγα με τoυζ θεωρητιxo{E τηg μνliμηζ θυμori-
γται πι1ντα ωg μ6λη τηE oμdδαE πoυ ανιjxoυν,

φωτξονται τα γεγον6τα χαι επαναπQoσδιoqζε-
ται τo παρελθ6ν χαι τo παρ6ν των ατ6μωγ χαι
των oυλλoγιxoτtiτων8. o Στdργιog Aπoοτ6λoυ
x6νειτoγ x6πo χαι χαταγQd,φει πλrjθoE πQoσω-
πιxιilν μαρτυ ρ ιι6ν 1 χQη σιμoπo ιε ( τιg προφoq ιxd g

μαρτυρ(εg, αλλ<i xαι τιg rjδη xαταγραμμ6νεg
προαωπιx€E μαρτυρ(εg ανθρc6πωγ πoυ β(ωoαν
oι (διoι τα γεγoν6τα' γ"αL γ"αταΘ€τει χαι τιζ διxdg
τoυ πQoσωπιν'i.g μγliμεE ατο τελευτα(o βιβλiο
τoυ, 6ταν 6φηβog μεν, αλλd, ι6ριμοg παQατηQη-
τηg β}'i.πει την ιoτoρfα να γρι1,φεται μπQoζ στα

μdτια τoυ χαι να 1αqdξει ανεξ(τηλα τη μγliμη
τoυ.

Eγδειxτιx6 παριiδειγμα τηζ διdoταoηg τηg

ατoμιxηg μγtiμηζ χαι τηζ επ(αημηg (xoμματιxrjg
εγ πQoχειμdνω) εfναι η παqdθεoη τωγ πQoσω-
πιγ"ζlν μαρτυριι6ν πoυ μ<iζειpε o σUγγQαφ5αE

για τη oτρατολ6γηση αγoQιι6γ xαι xoριτoιιilν
απ6 την Nιioυoα τoγ ΙαγουιiQιo τoυ \949.'Aχ}'α
λ6νε 6αοι υπ6οτηoαν τη β(αιη οτqατoλ<iγηoη
xαι ε(1αν την τιi1η να επιξr{ooυν, ι1λλα λ6ει η
επ[οημη xoμματιxrj θ6οη xαι 6αoι ε(1αν εντoλdg
να πρoβo{ν o'αυτrj τη οτρατoλ6γηοη.7\λλο πα-

ρι1δειγμα διdoταoηg τηg επ(οημηg εxδo1rjE των
νιxητι6ν τoυ εμφυλ(oυ απ6 τη μια xαι αυτι6γ πoυ
ε(δαν με τα μd,τια τoυζ τo γεγoνdg ε(ναι η oυ-
ντριβη τoυ αεQoπλd,γoυ oτη θ6αη ,,αερoπ6ρog>.
H επ(oημη εxδo1rj λdει πωg oυνετρ(βη λ6γω

oμ(1ληg. Oι πρooωπιx6g μαρτυρ(εg των μα1ητι6ν
τoυ Δημoxρατιxoιi Στρατorj τoυ Bερμ(oυ στoγ

τoπιγ"6 μαζ ιστoQtτι'6 χ6'νε πωζ τo αερoπλdνο

βομβιiρδιξε τιg Θ6oειζ τoυζ χαι τo xατdρqιιpαν.
Εkε €τoι, ε6τε αλλιι6g, η θdοη ε(ναι εxε(, 61ει

γρd,ψει ιoτορ(α γ"αι εναπ6γ'ειται σε μαζ χαι στη

φανταo(α μαζ γα αγααυνθ6ooυμε χαι γα επα-
γαπQoσδιoq(ooυμε εQμηγευτιχd τo παρελθ6γ,
αλλιi xαι τη θ6oη μαζ ωζ πρog αυτ6. Θα δof με
τον αεροπ6ρο Προx6πη Δαoxιlλoυ ωg ι1,νθρωπo

πoυ εf1ε μdνα, πατ6ρα, φiloυg η θα τoν δοriμε
dργανo oτα 16ρια τηE παΘεoτηxυ(αg τι1ξηg; Θα
δoιiμε τo μα1ητη τoυ Δημοxqατιxof Στρατorj
Mπoυρλ(δη Δημrjτριo ωζ συμμoQkη, lιατ6" την

μ6χQι πρ6τινοE επ(oημη d,πoψη, ωg πλιiνητα του

ανιiφιxτoυ { θα τoν δorjμε ωg dνθρωπo με 6ρα-

μα, πoυ αγων(οτηxε για τα ιδαγιxιlτoυ. Oι πρo-
oωπιx6g μαρτυρ(εg πoυ παραθdτει ο Στ6ργιo9
Αποoτ6λoυ, χαι πoυ ψε x6πo oυνιJλεξε, θα πα(-

ξoυν xαι αυτ6 το q6λο. Mαg δ(νoυγ τηγ ευχαι-
q(α για τη διxη μαg τoπoθdτηoη απιjγαγτι oτα
ιοτoριxιi γεγον6τα του xαιρoιj πoυ περιγρι1φει,
αναλ{ει, ερμηνεriει. Mαg δ(νoυγ τηγ ευxαιg(α
αναoυγxρdτησηζ τηE ατoμιχrjg xαι τηg oυλλoγι-
y"iζψαζ μνliμηζ.Δ(1ωg αυτrjν δεν μπoροrjμε να
ορiοουμε τη θ6oη μαg απ6ναντι στηγ ιooπι1δωοη
τηg επo1rig που ξoriμε.

O Στ6ργιo9 Απoοτ6λoυ στα βιβλ(α τoυ <η

Κoμματιxrj oργιiνωoη του KKE, τηg Nιioυοαg>
χαι <η oυμβολrj τηg NιiουoαE στηγ Eθνιxti Αγτ(-
σταση>> χQησιμoπoιε[ αρxετ6 φωτoγQαφιx6 υλι-
x6. Η φωτoγQαφ(α xαι γενιxd, τα oπτιγ"6" τεxμrj-

Qια συνιστo{ν ιoτoριx ('g πηyd4, 6πω9 τα αρ1ε iα
χαι oι πρoφoριx6E μαρτυρ(εE9 Η ιατορ(α εν πoλ-
λo(g xαταoxευιI,ξεται, η ιoτoρ(α πoυ διδd,oxεται
oτo ο1ολε(ο ε(γαι η ιο'τoρ(α τηg επ(oημηg πλευ-

ρdg που oυνrjθωg εξυπηρετοιiν oι ιο'τoριxο(. Σε
αυτrj τη λoγιxη αντιτ6'ooεται πoλλdg φoQεζ η

ξωντανrj μγf μη με τεxμηριo τη φωτoγραφ(α. Η
φωτoγQαφ(α απoτελε( oυνδετιx6 xρ(xο μετα-
ξf μγriμηs xαι ληθηg, xαι γ(νεται οτoι1ε(o με-
τιiδooηg τηζ μγliμη xαι απoδειxτιx6 oτοι1ε(o
ιjναντι τηg 6πoιαg oτρdβλωoηg. Θυμ6μαστε τηγ
πρ6οφατη διd,οταoη μεταξri τωγ ιστοQιxι6γ πoυ
6γραιi-lαν τo βιβλ(o τηE 6ηζ δημοτιxo{ για τηγ

ιoτoρ(α χαι τo διωγμd των ελληνων αl('' aηΣμfρ-
νη. Στo επι1ε(ρημα τoυ απλoιj λαo6 6γαγτι τωγ
ιοτoριπc6ν 6παιξε μεγι1λο ρ6λo η φωτογqαφ(α
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ωζ απoδειχτιχ6 στoιχε[o, ωg αδιdψευoτoζ μdQ-
τUQαζ του β(αιoυ διωγμof των ελλrjνωγ απ6 τoν
τ6πo τουg.

Η φωτoγραφ(α οτoν Στdργιo Αποοτ6λoυ
παζει τo ρdλo τoυ αδιdψευστoυ μι1,ρτυqα για
την οqγι1,νωση τoυ ΣEKKE, oτην Ndoυσα χαι
τη σUμμετo1rj 6νoτολωγ στην οργdνωοη, xα-
Θι6g επ(οηg επιxυρι6νει χαι τo γραπτ6 υλιx6 πoυ
απoδ ε ιxνf ε ι την oργι1νωαη χo μμoυγ ιστc6ν οτρα-
τιωτι6ν οτo μιJτωπo τηg Mιxριlg Αα(αg. Στo βι-
βλ(ο "η oυμβoλf τηg Ndoυoαζ στην Aντ(oταoη,
παρατ(θενται πλ{Θοg φωτoγQαφιc6ν πoυ επιβε-
βαιc6νoυν τη συμμετo1rj μεγdλoυ αριΘμοf Nα-
oυoαiωγ oτoν αγι6να. To φωτογQαφιxd υλιx6
παElατ(Θεται τo πιo πoλri για να τι1-ι{oει 6λoυg
εxε(νoυg πoυ αυΘdρμητα χαι oργανωμ6να riψω-
σαν τη oημα(α τηg αντ(oταoηg εναντ(oν τηg Γερ-
μανιxrjg Kατoxηg. E(ναι συγχινητιχη η αναφoρd
οτo Γιcδργo oιxoνομ6πουλo. o oυγ-

γραφ6αg θα {θελε απ6 ι|-rυ1rj να ι11ει

μια φωτoγQαφ(α τoυ. Δεν dxει 6μωg
xαι τιμd τo\/ αγωνιστrj γρd,φoνταg
xιlτω απ6 το πλα(οιo τηg απoυoiαg
oπτιxoιj υλιxof τα oτοι1ε(α τoU 1o"

διoιxητr] τoυ 16''u oυντι1γματoζ τωγ
Eλαoιτι6γ πoυ ωζ επιxεφαλrjζ τμli-
|ιατoζ τoU 16o" Συντdγματog 6πεοε

ηρωιxι1, oε μι11η με τoUζ ουνεργdτεg
των Γεqμανι6ν, τουg ΠΑoτξrjδεg,
oτο xωρι6 Πελαργ6g' Aντ( προoι6-
πoυ μ6oα οτo πλα(oιo με μεγdλα
γρdμματα γqdφει τη λ6ξη EΛΑΣ.
Αυτ6 δηλαδrj πoυ ε(1ε oτην ι|-lυ1rj

τoυ o Συνταγματιiρxηg τoυ EΛΑΣ
Γει'iργιog Oιxoνoμ6πoυλog χαι πoυ
αoφαλι6g θα dγραφε oτo πρdoωπ6
του. Αγτ(θετα στo βιβλ(o τoυ <<Η

Ndουοα οτη δ(νη τoυ εμφυλ(oυ πο-
λdμου" απουαιι1ξει τo φωτoγραφιx6
υλιx6. 'oγt 6τι δεν υπdρ1ει, αλλd
επειδη (oωg ε(ναι πoλf τραυματι-
xrj η εμπειρ(α xαι δεν ξdρειg πoιoζ
θ6λει να ξε1dοει χαι πoloζ Θdλει να
θυμdται.

Kαι pιπορε( η φιυτoγραφfα να
περιxλε(ει δfναμη αλr1θεια: ?"αL

επιβεβα[οlοηg, αλ,ι'ci οι ψηφ[δε: oτο

μοlοαΙz'd τη< Ιοτoρ(α< Ζαι τo 7ρι'iμια
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πoυ φ6ρoυν ε(γαι 6λα τα oν6ματα. Tα oνdμα-
τα τωγ απλι6ν ανθρι6πων πoυ ιjδωοαγ τo πα-
Q6ν ατιg πρ(oιμεζ για τη 1ιilρα ιoτoριx6g οτιγ-
μ6g ου μπυxνι6γoνται oτoν ιiγνωoτo οτρατιι6τη,
o'αυτ6ν τoν μεγdλo dγνωoτο πoυ δf1ωg του δε
γρdφεται ιοτορ[α. Για τoν ιοτoqιxd Στdgγιo
Απoοτ6λoυ δεν υπdρ1oυν ι1γνωoτoι. Yπι1ρ1oυν
dνθρωποι με dνoμα xαι επ(θετo πoυ ουμμετε(_

χαγ στα ιoτoqιxd γεγoν6τα που επιλιJγει να χα-
ταγρdψει, ε(τε επ6ξηoαν, ε(τε dπεoαγ oτη μd,1η.
Γι αυτd ε(ναι πoυ αo1oλε(ται σUστηματιχd με τα
oνdματα xαι 6λα αυτι1, πoυ φdρoυν τα ον6ματα
απ6 το παρελΘ6ν οτo παρ6ν μαg Αxdμα, αν'6ψα
χαι o αγνc6οτων οτoι1ε(ων σε ι.ιια φωτoγραφ(α
του ε(ναι εxε( για να βρεθε6 τo ιiνoμα, Ι-ιαζ χε-
ντρζει να τoU διiooυμε dνα ιiνoμα. Eπειδrj τo
6νoμα βγι1ξει την {παρξη απ6 τη oxιd oτo φωg,
απoΘιjτει την ταυτdτητα χαt επιβεβαιιi:νει. Eπει-



δri γ(νεται μια xαταφαoη, ι1να <ημoυν χαι εγω
ε1ιε6>.

oι xατιiλoγoι τωγ ονoμdτων ατα βιβλiα του

Στ6ργιoυ Aπoοτ6λoυ λειτoυργοriν ωg ιJνα πρo-
oxλητrjριo τηζ μγ'iμηζ για dλουg αυτoιig πoυ δεγ

γνωq(oαμε χαι πoυ 6μωg οι πρι1,ξειg τoυζ μαE
xαθdριoαν χαt μαζ xαθoρζουν. Mιjοα απ6 την
xαταγραφη των oνoμιiτων, 6λoι αυτo( οι d,ν-

θρωποι πoυ συμμετε(γαν απoxτo{ν υπ6οταoη,

γ(νονται xιl,ποιoι, γ(νoνται αυτο( στoυζ oπo(-
oυζ μπoQοfμε να αναφερΘofμε. Ιδια(τεQα στo

τελευτα(o τoυ βιβλ(o <H Nιioυoα στη δ(νη τoυ
εμφυλ(ου" χαι στo παρdρτημα Nαoυοα(oι τηg

oKA χαι τoU EΛΑΣ, 6που εxτ6g απ6 τo 6νομα
παρατ(θενται ουντ6μωE βιoγραφιxιi oτoι1ε(α,
στηγ επαγαλαμβαν6μενη επωδ6 τoυ πρoοxλη-
τηρioυ <r€πεσε oτη μd1η>, μαg 6q1εται στo νoU

ο oτ(1og τoυ Aρη του Αλεξdνδρoυ, oτoιg iνδον

ρημααι πειθ6μενοE". Και o τoπm6g μαζ tστoQι-

x6g, δεoμc6τηζτoιζ iνδoν ρημαoι πειθ6μενo9 xαι
o (διog, μ6οα απ6 τo ocδμα των xειμιJνων του γ(-
γεται o ληξ(αρ1oζ πoυ επιxυρc6νει τηγ παQoυ-
oiα γ,αι τιg πρdξειζ στη συγχεxριμdνη ιοτoριxrj
επo1ri των αγωνιοτιiν τoυg oπo(ουg, 1ωρ(g να
παραλε(πει την επιoημανση λαθιiν, τιμd για τo
6ραμιi τoυζ, τo θιiρροg, τιg επιλογdζ τoυE, τoυζ
τιμιi με το 6νoμd τουg.

Αν η γνιioη ε(ναι πρdγματι 6να xομμd,τι πε-

ριoυοιαx6 επi τoυ oπo(oυ μπoρoriμε γα διεxδι-
xrjooυμε xυqι6τητα, oι γνι6αει9 περf τηg ιατoρ(-
αζ τoU τ6που xdγουν τον Στ6qγιo Απoοτ6λoυ
τoγ πιo πλoιjαιo ανd,μεod μαg.'oμωg ο Στ6ργιog
Aπoοτ6λoυ δεν ενδιαφι1ρεται για την επιxriρω-
ση μιαζ τdτoιαg { ι1λληg xυqιdτηταg. o Στdργιog
Απoοτ6λoυ ε(γαι 6να oεμν6g ι1,νθρωπog. E(ναι
6ναg απ6 τoυg λ(γoυg ευγενε(g αυτoιj τoυ τ6πoυ.
Η παρoυo(α xαι τo 6ργo τoυ μαζ τιμ<i ιδιαιτ6-

ρωg. Tιμd την πdλη χαι τoυζ πoλiτεE αυτrjg τηg

π6ληg xαι ε(γαι η π6λη πoυ Θα 6πρεπε γα εxδ(-
δει xαι γα διαxιγε6 τα βιβλ(α τoυ.

'Βτoι γ'ι αλλιι69, o (διοg xd,νει αυτιi πoυ τoυ

αρ6αει. Toν ενδιαφ6ρει η π6λη. oι ρζεg τoυ. Η
ιoτoρ(α μαg. Σαν ουνεπrig ουγγραφ6αg, ιpι1,1νει,

διαβιiζει xαι γρd,φει, επειδη αυτ6 τoν ευχαQι-
oτε( πιο πoλιj απ6 το xd,θε τι χαι {δη μαg 61ει
επιλ6ξει ωE τoγ φανταστιχ6 τoυ αναγνι6oτη, το

φανταστιχ6 τoυ xoιγ6. Aν εμε(g ανταπoxριθo6-

με στo xdλεομα τoυ ri 61ι, ε(ναι πλιjoν διxri μαg

δουλειd. Aν xdνουμε τογ x6πo να διαβιiooυμε
τα βιβλ(α τoυ ανo(γoνταζ μια oυνoμιλ(α με τo
dργo τoυ, εμεig ε(ναι πoυ θα xερδ(oουμε ωζ πo-
λ(τεg xαι ωg d,νθρωπoι.
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H <<Nιιioυστα>> χαι σε

Ψηφιαπrf μοqφf
Για να δεiτε τ{Ι' Ψηφιοπoιημ6να

τειiχη τoυ περιoδικo6 μαg πoυ

ψηφιοπotηoε η Δημ6oια BιβλιoΘηκη
B6ροιαq, καθιElq και τα εξιbφυλλα και
τα περιε16μενα των πιo πρ6σφατων
τευχd)ν, επισκεφτεiτε την ιστoσελiδα
τηq Πολιτιoτικηg Eταιρεiαg στη

διε6Θυνoη:
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ΠolHTEΣ THΣ ΑPXAIAΣ MAKEΔoNIAΣ (2)

Γριiφει o Θωμιig Γαβριηλiδηg
Φιλ6λoγο9- oυγγραφ6α9

ANTΙΠAΤΡOΣ o ΘEΣΣAΛONΙKEYΣ
Απ6 τουq δεκατρεig επιγραμματoποιοriq, πoυ
αναφ6ρoνται oνoμαστικd oτo πρoοiμιo τηg Αν-
θoλογiαg (ΣTΕΦANOΣ) τoυ Θεooαλονικιof
πoιητη Φiλιππoυ G.{ΙΑOYΣTA τ. \36,20\1), yvω-
oτoi ωg Mακεδ6νεg εiναι τρειg, o Aντiπατρoζ o
Θεooαλoνικειiq (1oζ αι. π.X.- 1og αι. μ.X.) Tων
διio τελευταiων δεν εiναι γvωoτ6g οι ιδιαiτερεq
πατρiδεg'
oι πληροφoρiεg για τη ζωη των περισσοτ6ρων
αρxαiων επlγραμματoποιcilν εiναι δυoτυ1cilg ελ6-
χιστεt μη εξαιρουμfνoυ otiτε τoυ Aντiπατρoυ,
oτoν oπoio αφιεριbνεται τo σημεριν6 μου oημεi
ωμα. To ευτfμμα γι'αυτ6v εiναι, 6τι αρκετd απ6
τα εκατ6 (100) περiπoυ oωζ6μενα επιγρdμματd
τoυ, πoυ περι€1oνται στην Eλληνικη Aνθoλoγiα,
61oυν αυτoβιoγραφικ6 1αρακτηρα και μαζ βoη-
θoriν να τον σκιαγραφηoουμε. Tα oημαντικ6τερα
απ6 αυτd, κατd την κρioη β6βαια του γρdφοντα
το oημεiωμα αυτ6, θα παρoυoιαoτotiν παρακdτω
με τα εντελωg απαραiτητα o16λια:

ΣToN ΛEYΚΙo KΑΛΠoYPNΙo ΠEΙΣΩΓ{A
(E.A.Ι.x.428)

Ι.Σoι με, θρηoκiηq oκυληφ6ρε, Θεooαλον[κη
2.μirηρ η παoηg π6μψε Mακηδoνiηg.
3.Αε[δω δ'υπo ooι δεδμημtνoν Αρεα Βεoocbν,
4. 6oo' εδαην πoλ6μoυ παντ. Αναλεζαμενog
5.Αλλα μoι ωζ θε69 6ooo κατηκoοg, ευyoμ6νoυ δε
6.κλδθι. Πq εg Mοιioαg oδατog αoyολiη''

AΠoΔoΣΗ Θ.Γ
Ι.Σε o6νανε, λαφυρoφ6ρε τηg Θρακηg' μ' απ6oτει-
λε
2.η Θεooαλoνlκη, τηq Mακεδoνiαg ολ6κληρηq ποδ
'ναι

3.η μανα, lζαι τραyoυδαcο yια κεfνoυg πoυ 6yειg
δαμαoει,
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4.τoυq πoλεμ6yαρoυE Βεoooδg, και αφηyoδμαι τα
παντα,
5'6oα να μd.θω κατδρθcυoα yια τoν πδλεμo ποδ
'κανεζ.

6.Ελ'd'κoυo6 με κι ωζ θε69 την προoευyη μoυ ει-
oακoυoε.
7.Στιg Moδoεg τι θα εμπ6διζε καποιoν τ'αυτ[ τoυ
ν'ανο[ξει,'

ΣxoΛΙΑ
1.To παραπανω επiγpαμμα (E.Α. ΙX 428) εiναι
iνα απ6 εκεiνα που αφιθρωoε o Θεooαλoνικι6q
Αντiπατροg στoν πρoστdτη και φiλο τoυ Avθ6πα-
τo τηζ Mακεδoviαg, Λεfκιo Kαλπoriριvιo Πεioω-
να (η Πioωνα). Παiρνoνταζ αφoρμη απ6 τιg viκεq
του Pωμαiου φiλoυ τoυ εναντioν των ανυπ6τα-
μων Bεooc[lν, μιαg θρακιcbτικηζ φυληζ, τoυ λ6ει
6τι εivαι απεoταλμ€νog τηζ Θεooαλονiκηζ (τηζ
γεν6τειρdg του) και ωg πoιητηq εμπν6εται απ6
τα πoλεμικd του κατορθιilματα πoυ τoν κdνoυν
να φαντdζει στα μdτια τoυ σαν θε69. oι εfκο-
λεq απoθεcbσειζ πoυ oυxvd-πυκvd βλ6πoυμε και
ακofμε και διαβdζoυμε και oτιg μ6ρε9 μαζ στην
πoδooφαιρικη προπdντων ζωη και γλc[looα, εivαι
γvcbριoμα επoγων,6πω9 ηταν εκεiνη τηg Ρωμαιo-
κρατiαq, πoυ oι 6vθρωπoι ψd,1voυν εiδωλα, απo-
κo6μπια, προoτdτεg. Αq μην ξεxvdμε 6τι ο Αντi-
πατρoζ εi1ε γεwηθεi και ανδρωθεi και ζοfoε oε
μια περioδο πoυ η Eλλdδα δεν ηταv ελει1θερη.
2.O Aντiπατρog χαρακτηρiζει τη γεν6τειρd του
Θεooαλoviκη μητ6ρα πdoηg Mακεδονiηζ, για-
τi, 6πωq φαiνεται, oτιg μ€ρεg τoυ οι Αιγ69 και
η Πfλλα εiγαν πtoει oτην αφdνεια. Η μoiρα τηg
Bθρoιαg την ηθελε παντα δεfτερη π6λη τηq αρ-
xαiαq Mακεδονiαg.
3.o Πεioων ηταν γvωoτ6g ωg φιλ6μoυσOg, πρo-
oτdτηg πoιητctlν και καλλιτεxvcbν και oυλλ6κτη9
6ργων τ6χVηζ που αν6ξοδα πλoriτιζαν τη oυλλογη
τoυ.



MANTΙEΣ AΣTPΩN (E.A.Ι.X.112)

Ι.Tμq δtκα με πνεδoειν κα'ι διg τρ[α μαντιεq
αoτρων
2.φαo[ν, εμof δ'αρκε[ καl δεκd'q fi τριτd'τη,

3.τοδτo yαρ ανθρωποιg βrcτfi -c 6ροE' η δ'επl τoδ-

τoιζ
4.N6oτoρι, και Nioτωρ δ'ηλυθεν ειg αi'δην .

ΑΠoΔoΣΗ Θ.η
Ι Tριαντα6ξι yρδνιαπcιE θα ζηoω oι αoτρoλ6yoι

2 Λξνε, αλλα εμ6νανε' μoυ φτανoυν τριαντα,

3 Γιατ[ αυτο 'ναι τo 6ριo του β[ου των ανθρcbποlν

4 Mακρoβιoτερη ζωη ο N6oτωρ λεν πcυg ε[yε'

5 Αλλd. κι o Nboτωρ καπoτε κατ6βηκε oτoν Αδη.

ΣxoΛΙA
1 oι μdντειζ των d'oτρωv, oι αoτρoλ6γοι, πoυ,

6πωq φαiνεται, τoυζ ρcΙlτηoε, του εiπαν 6τι θα

ζηoει τριαντα6ξι xρ6νια. Η πληρoφορiα αυτη δεν

τον oτενo1ιbρηoε καθ6λου, γιατi αυτ69 θα ηταν
ικανoποιημ6νo9 και με τρι6ντα 1ρ6νια ζωηq
T6oα ζorioαν τ6τε οι περιoo6τεροι dνθρωπoι. o
M. Aλ6ξανδροq εi1ε ξ1oει τρι&ντα τρiα 1ρ6νια.
oι αιων6βιoι σαν τον oμηρικ6 βαoιλιd τηg Πf-
λου, τoν N6oτορα, ηταν οι oπ6νιεq εξαιρ6oει9,
αλλd, κι αυτoi κdπoτε επioηg π6θαιναν....
2 Aπo τα παpαπaνω συμπεραiνεται, 6τι o Θεo-
oαλονικι6q πoιητηq Αντiπατροg (υπηρ1ε και επι-

γραμματoπoι6q Αντiπατρoζ απ6 τη Σιδrbνα τηg

Φοινiκηg, o Αντiπατροq o Σιδιilνιoq) ηταν πoλf
ν6o9,6ταν oυν6θετε τo παραπdνω επiγραμμα, και
δεν ανηoυ1οr5oε μηπωg δε θα πρoλdβαινε να εκ-
π\ρciloει τoυg oτ61oυζ τoυ, 6πω9 o oιiγ1ρoν6g

μαg Niκoq Kαζαντζdκηζ, o κoρυφαiοg πεζoγρα-

φoζ μαζ, πoυ 6γραψε 6τι θα γιν6ταν ξ1τιdνοg για
λiγo ακ6μα xρ6νο ζωηg για να βγdλει απ6 μ6oα
του 6oα τον παiδευαν. . ..

3 H πoι6τητα τoυ συγγραφικo6 τoυ 6ργoυ μαρτυ-
ρεi 6τι ο Αντiπατροg o Θεοoαλoνικι69 ειγε τbγει
πoλιi υψηξq παιδεiαg.

ENA oNEΙPo
Ι.'ΥδατoE ακρητoυ κεκορημtνω αyyι παραoταg

2.Xθιζoν εμol λεyεcbν Βακyoq tλεζε τd'δε:

3'<ΕδδειE d'ξιον δπνoν απεyθoμ6νων Αφρoδ[τη,

4.ειπ6 μoι, ω νηφοlν' πει5θεαι Ιππoλilτoυ;

5.Tαρβει, μη τι παθηg εναλiyκιον.)) Ωζ oμεν ει-
πcbν

6.cbyετ" εμo[ δ'απ6 τηq oυκtτι τερπν6ν δδωρ.

AΠoΔoΣH Θ.Γ

].Κει πoυ απ'ακραoωτο νερ6 yoρτατoq εκoιμ6-

μoυν
2.ηρθε κοντα μoυ o Βακyog yθεζ και στo κρεβdτι
πλαι
3.oταθηκε καl μιλδνταg μoυ τoδτα τα λ6yια μoυ

4.α'Υπνo κoιμαoαι ταιριαoτ6 oε κε[νoυg πoυ μι-
ooδνε
5.την Αφρoδ[τη, αλλα συ, πoυ δε μεθd"g, yια πεζ

μoυ
6.το τι 6παθε o Ιππδλυτοq ρωτηoεg να τo μαθειg;
7.N' ανηoυyεfg παρδμoιo κατι και oυ μην πα-
θειg. >

8.Ttτoια μoυ ε[πε κι iφυyε, Και τo νερ6 απ6 τ6τε

9.ευyαριoτο δε μοδ 'ναι πια δπωg πιo πριν μoυ
ηταν.

ΣXoΛΙΑ
1.Aπ6 τo 6νειρo, πoυ περιγρdφεται oτo παραπd,-

νω επiγραμμα, συμπεραiνεται 6τι ο Αντiπατρoζ

ηταν εγκρατηg (oriτε μεθorioε οtiτε ερωτoτρo-
πο6oε) και θεooεβο6μενοq. Πioτευε επioηq oτα
6νειρα και δεν αγvoorioε τιg λαΤκ69 παραδ6oειq
και 6oα 6λεγαν για τoν Ιππ6λυτο τo γιo του Θη-
o6α, τoυ οπoioυ τo τραγικ6 τ6λoq εi1ε εμπvεrioει
oτον <<απ6 oκηνηg φιλ6οoφo> Eυριπiδη μιαν απ6
τιg oυγκλoνιoτικ6τερεg τραγωδiεq τoυ.

2.Για το θε6 Bdκxo- Δι6νυoο υπηρ1αν oτην Aρ-

1αiα Eλλdδα διdφορoι μriθoι. o πιo γvωoτ6g απ6
αυτοrig 6λεγε 6τι ηταν γιog του oλιiμπιου Δiα
και τηζ Σεμ6ληq, τηq κ6ρη9 τoυ βαoιλι& τηg βοι-
ωτ1κηg Θηβog K&δμoυ, και 6τι γεwηθηκε oτη
Θηβα.
3.'oταν γεwηθηκε ο Δι6νυoοq, ο Δiαq τον παρf-
δωoε oτο θε6 E,ρμη να τov πd,ει για να τoν ανα-
θρ6ψoυν oιNf μφεg oτη Nιioα, o'θναν τ6πo μ6oα
oε απdτητη απ6 τουq ανθριbπoυq φfoη, πoυ &λ-

λoι τον θεωροliν φανταoτικ6 και &λλoι τoν τo-

πoθετοr1ν oε κdποια μεταξri τηg Θρdκηζ κα1των
Ινδιιilν χcbρα'
4.Αg oημειωθεi 6τι oτα 1ρ6νια τηq γεwηoηg
του Bd,κ1oυ Δι6νυooυ δεν εixε ιδρυθεi ακ6μη
το μακεδονικ6 κρdτοg (700πX), καt η περιοxη
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τoυ κατoικοtiνταν απ6 διd,φoρα 6λλα ελληνικ6
(Πρωτο- Aρκdδεq και Πρωτo Αιολεig) αλλ&
και θρακικd φriλα, 6να απ6 τα οπoiα ηταν οι Bρi-
γεg- Φρriγεζ, των oπoiων ο περiφημοg βαoιλιdg
Miδαq, o γιoζ του Γoρδiου εi1ε τουg κηπoυg του
στουζ πρ6πoδε9 τoυ Bερμiου. Στουq κηπoυg αυ-
τorig, που ηταν ξακουoτoi για τα εξηκoντdφυλλα
ευωδιαoτd αυτoφυη ρ6δα (τα oπoiα, 6πωq υπo-
oτηριξα oε παλι6τερα oημειιilματd, μoυ, δεν εiναι
τα γvωoτd μαζ ωζ τριαντdφυλλα, αλλd, εκεiνα
πoυ στη Ndoυoα εiναι γvωoτd ωq <<κd,τoιoυδoι>>,

ενrb αλλof ονoμdζονται παo1αλofδεg, πρiμoυ-
λεq, primrοSes, και με διdφoρα dλλα ον6ματα),
εi1ε πιαoτεi o παιδαγωγ6q του Δι6νυooυ, ο Σιλη-
ν69, 6πωq και στα 1ρ6vια ακ6μη τoυ Hρ6δoτου
(490-425 π.Χ.) θυμotiνταν oι Mακεδ6νεq.
5.Mια πλατιd 6ρευνα για τη o16oη τoυ θεoιi
Bdκ1ου- Δι6νυoου, αυτof πoυ 1dριoε στoυζ αν-
θρcbπoυq Kαι την dμπελο, με την περιo1η τoυ
Bερμioυ, την περιo1η μαg, θα εi1ε οπωoδηποτε
πoλri μεγ6λο ενδιαφ6ρον.

PoΔoΠA KAΙ BoΙΣKΑ (E.A. vΙΙ 493)

].oυ νοδoω Poδδπα τε και α yενiτειρα Βo'ioκα
2.oυδ' υπδ δυoμεν6ων δοδρατι κεκλ[μεθα'
3'αλλ' αυτα[, πατραg oπ6τ' 6φλεyεν αoτυ Κορiν-
θoυ
4.yoρyδq Αρηq, αi'δαν αλrcιμον ειλ6μεθα.
5.'Εκτανε yαρ ματηρ με διαoφα"κτηρι oιδαραl,
6.oυδ'ιδ[ου φειδcb δδoμοροg 6oxε βioυ,
7.αψε δ'εναυyενlω δειραν βρ6x'' ηg yαρ αμε[-
νων
8. δ oυ λo oδν αζ αμ ιν πoτμο q ε λευ θ6ρ ιο g'

ΑΠoΔoΣΙΙ Θ.Ι]
Ι.'oyι απ' αρρcboτια εycb η Poδ6πη κι η Βofoκα η
μανα μου δyι
2.κι οilτ' απ6 δδρυ εxθρικ6 oκoτωθηκαμε, μα
εμε[q, α lδιεg
3.6ταν ο yρηyορoq Π6λεμο9 bκαιyε τηg πατρικηg

μαg Κoρiνθου την π6λη,
4.θανατo πoil 'ναι ytoματοg με δδναμη, μ6νε9 δια-
λ6ξα1ιε:
5.Πρcbτην εtrι6νανε η μανα μoυ ioφαξε με oιδερ6-
νιo μαyαiρι
6.και τη δικη τηg κατοπι ζωi η βαρι6μoιρη δεν τη
λυπηθηκε
7.μ'απαyyον{oτηκε βαζονταg yδροl oφlyτη ριια θη-
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λιd' oτο λαιμ6 τηq,

8.yιατ[ ηταν yια μαζ πιo καλδτερog και λυτραlτηg
ο θανατοE
9.απ6 ζωη oτη oκλαβια βoυτηyμ6νη τη μαilρη.

ΣxoΛΙA
1 . o Θεooαλονικι69 ποιητηq Αντiπατροq d,κμαoε,
ωg γvωoτ6ν, oτα 1ρ6νια τoυ αυτοκρdτορα oκτα-
βιανοιi Αυγοtioτου (31 π.X.- Ia μ.X.) δηλαδη
πdνω απ6 εκατ6 1ρ6νια υoτερ6τερα απ6 την κα-
ταoτροφη τηg Kορiνθου απ6 τoυq Pωμαioυg πoυ
6γινε τo |46 π.Χ., και ενιΙl με κ6μπooα επιγρdμ-

ματd τoυ εγκωμιdζει τo φiλo και πρooτ&τη τoυ
Aνθιiπατο τηg Mακεδoνiαg Πεioωνα παρoυσια-
ζ6μενo9 ωg φιλορωμαiog και oυμβιβαoμ6νοq με
τη Pωμαιoκρατiα, με τo επiγραμμd, του αυτ6, τo
αφιερωμ6νo στιζ δr1ο Kορiνθιεg ηρωiδεg BoToκα
και Poδ6πη μαζ απoκαλfπτει 6τι oτα βdθη τηq
\μυχηζ του φιbλιαζε η πiκρα για την υπoδoriλωoη
τηg Eλλdδαζ και η ελπiδα πωg oι ηρωικ69 θυoiεq,

μwονταg oτη μνημη τωv επερχoμ6νων γενεcilν,
κdπoτε oπωoδηπoτε θα θερι6ψoυ τον π6θο των
oκλdβων για την ελευθερiα για να ξαναζωνταν6-
Ψoυν τα < περαoμfνα μεγαλεiα>.
2.H κατακλεiδα τoυ επιγρdμματoζ των Koρινθi-
ων ηρωiδων (ηζ yαρ αμε[νcον δoυλooδναg αμiν
πδτμοg ελευθ6ριοq) (ηg, δωρικοg τliπog αντi ην),
χωρig αμφιβολiα καμιd, εiναι η φωνη των προ-

γ6νων που ακotiγεται κατd καιρorig με δι6φo-

ρεq μορφ6q, dλλoτε oαν ofνθημα επαναστατικ6
<ελευθερiα ιi θανατοg!.,l και dλλoτε ωζ oτι1οfρ-
γημα εθνεγερτικ6 6πωq εiναι o θoriριοg του Pηγα
Φεραioυ (\757-\798), τoυ οποiου δfo oτi1oι
βρoντοφων6ζoυv:
<Καλλι6 'ναι μ[αg cbραg ελεδθερη ζωi
παρα oαραντα yρ6νoι oκλαβιd' και φυλακη! ι.
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