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Φiλοι αvαγvιiloτεq

Mε πολυ xαρα και τιμn εκδιboαμε

το 2o εξiιμnvo ιoυ 2o72 δυo αφι-

ερωματικα τευxn. To €vα αφoρoυ_

σε τouq απ6φotτουg τoυ 1962, τo

οποiο και εκδ6θnκε υαιερα απ6

δικn τoug επιθυμiα και oυμβoλn.

και τo αλλo τα 100 xρovια απελευ-

θdρωong τng Nαouoαg.

Η αvιαπoκριon oαg o' αυτ6 τo δι-

πλο και ιδιαiτερo εγxεiρnμα nταv

ouγκιvnτlκn Kαι μαq καθιοτd ακo-

μα Π1o υπευθυvουq Kαι αΠαιτnτ1_

κoυg ωg Πρoζ τn βελτiωοn Kαι τn

oιrv€xεια τoυ περιoδικου μαg.

'oπωg 1'vωρiζετε n Πολιτιοτtκn

Eταιρεiα Ndoυοαg <Avαoτdoιog

Mιxαnλ o λoγιogυ αφιεριbvει xρ6_

vo Kαι πρoοoxn oτo iργo τωv σU_

μπολιτιbv μαg εκεivωv πoυ τιμoυv

με τnv παρoυoiα Kαι τo dργo τoυg

τnv π6λn. Στo πλαioιo αυτ6 πραγ-

ματoπoιnθnκαv τiλn τoυ 2012 δυo

εκδnλιiloειg.

Η πριiτn αφoρoυοε τo πολιτιoτικ6

Kαι σUYYραφικd εργo του κ. Mα-
vιilλn Bαλoαμiδn, με oμιλnτn τov

φιλ6λογο κ. Γrιiργo Mαλιo και n
δεuιερn τo εΠισtnμovικ6 καl λαo_

γραφικ6 dργo του κ. Niκou Σπαρ-

τσn' Πoυ επιμελnΘnκαv o γεωπ6_
voζ K. Θωμαg Δραγουμdvoq Kαι n

αρxιτ€κτωv κα' Θεoπiαιn Kεφα_

λti-Σπαρτon. Αvαλιπικ€g ΠαρoUσι_

αοειg αυτιbv τωv αφιερωμαιωv θα

περrλnφθουv oε επομεvα τευxn ιnq

<Nιαουoταgυ.

Συμμετεixαμε ακoμα αιnv εκδn7'ο-l -

σn τoU Συλλoγoυ τωv εV Αθtiι'αιg

Nαoυoαiωv <Η Nαουoα αιοv 21ο

αιιbvαr, αιο πλαioιο τωv εoρτααμο-lv

γtα ια lOO xρovlα οπο ιnv απελευ_

θdρωon τng (10lz-z012), με εlon_

Ynσn τoU πρoεδρoυ τng Αλ. 0lκο_

v6μoυ, n oπoiα, μαζi με τιg αλλεg

εlonγnoειg τng εκδnλωοng Θα δn-

μoοιευτεi αιο επ6μεvο τεuxοg'

Επαvερx6μεvoι Yια τo πριbτo τρi_

μnVο τoU 2013 οτnv καvovικn ροn

τng υλng, αλλd και oτnv καvovικο-

τn{α τωv nμεριbv καl ουμβαvτωv,

εκπλnξεωv και διαθdoεωv με φo-
ιτο παvτα τo ευρυτερo πλαiοιo τng

επoxng, το παρ6v τεuxog περld_

xει κατα πριi-lτo λογo θdματtι ΠoU

οxετiζovται αμεοα n iμμεoα με τα

δριilμεvα Kα1 τlq εκδnλιboειg τng

Απoκριαg. Mαζi δε θα μπoρoυoα_

με παρα Vα ΠαραXιυρriοουμε xιi'lρo,

oκdψn και τιμn αιο μεγαλo αυλn_

τn τoυ ζουρι'α Bα11'ελrr Ψαθα που

δεv εivαι Π1α cι\ αμεoα μαq Kαl ΠοU

ομωq onμαδεψε με τo μovαδtκ6
τoυ τα7εrτo το κορυφαio αΠoKρι_

αιικο δριυμε\ o ι11q Nαουoαg, τιg

Mπoυl εc. απo τtlv αvαβiωon του,

το 195-l. uεrρι οnμερα.

\1ε τlc ειt\εq μαζ για καλn καt

δllμιουρ1tκtl rρovιd πρog 6λου9

ιoυc oιι'δρομ]lιεq Kαι αvαγvιbοτεg

του περιοδtκου μαg εκφραζoυμε

τιι θερμα μαq ση'Χαρnτnρlα οτnv

Ιαιoρικti κcιι Λαo1'ραφικn Eταιρεiα

Γιαι.vιτοωv <ο Φiλιππoq) ΠoU Yιoρ_

ταζει τα εiκοοι xροvια ζωng και

δραοnq ιnq (1992-2012) και ιδι_

αiτερα Yια τo εξαιρετικα εvδιαφε-

ρoV τριμnvιαiο περιoδικο <Φiλιπ_

ΠoζD ΠoU εκδiδεl αvελλιπιbg 6λα

αυτα τα xρ6vια, με ιoτoρικα, λα-

oγραφικα και πολιτιoτtκα θiματα.

Eυx6μαoτε απ6 καρδrαq Vα σUVε_

xioει και οτo μtλλov, με τnv iδlα

ζdοn, τo πoλυοxlδdg €ργο τng.
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ev σU\'τΟμια

Στιιι, ποi.ιι μαE παiρνoυμε τo φαρμακο μαg τακτικi, κατι που μαE καvει να ελπiζoυμε τωg τουΜtιoτον Bα μει-
l'οι,με ι'ι'.rικi ιι1'ιεiq και δεy Eα απcιν1ρωπ'ιoτοiμε' Κραταμε τnν ελπiδα ζωνταvn, εiυαι αλilεια, επειδιi ιι δικli

μαc tι αi'απtι ε.τει 6νομα, {lει orllμα και Eρnoκεiα κοι παπτου oε μiρn αυτ6υομα, μiοα οτnν τουρκοκρατiα.

Αρrεrεc οι εκδιιλωoειg, oτo πρrilτo τρiμnvο του 2o13, 6λε9 βαοιoμiνεE αποκλειoτικα oτny παρεtoτικn πρωτoβου-

i.[α και 6γgγ'E oυλλ6yoυζ τnζ π6λng. Tο E{ατρo εbε τnυ τιμnτικii του αυτnν τnv περiοδο, καEcbg τtοoεριq ομiiδεg

αι'iβαοαr' n μια πΙoω απ6 τnv αλλn, τιq παραoτiιαειg τoυS Kα1 το κυρι6τερο αν{βαoαν παραοταoειg που tπιαoαy

rο κοιl'ο αiοfrnμα οτο αyκiοτρι τoυζ. Και φυoικα οι εrcδnλιiloειg τnE Aποκρ'ιαq, οι οποiεg φ{τog' oεμ'να κιι τα-

πειι'α. oτπρis\nκιιy αποκλειοτικα oτο παραδοoιακ6 μαg δρrΛμεvο αΜποiλεφ, στoυg τoπ1Koig oυλλ6yουS K{ιι φo-

ρεic' οι οπoioι αolολοivται' με τoυq λαiκo6g xoρoυ; Ka1 Tnν τaπικn μαg παραδοon, rlλΜ κa1 στL9 αυτoνoμnμ!νεE

παρlεE που β1ln6[ιy iξω να xορ{ι!oυν oε πεioμα τoυ καιρου και τng oικονομ'ικig κρ{ong.

oι )-αο1'ραφικοi μαg οiλλοyοι αττ' τn μερια τουg εiιαν τny τιμnτικn τoυg αυτnν τnν περ[οδο με τιS Κaτ' tτoE εμ-

φαt1oειg τoυζ, πoυ τα τελευταiα rρ6vια μαg εκπλioοουv ευxdριoτα yιατi τροoπαEουν υα ξεφiyoυυ απ6 τιg oυ-

ι,tιBιoμει'εg και τετριμμευεg απΜg rορευτικig επιδ6oει9 τωυ τμnματων τoυS κα1 ε'lτιΙειρoι3v κατι διαφορετικ6 και

πιo oλοκi,ιιρωμtνo Eεματικα τoυΜlιoτου καEε φορd'

Τ!i.οE' δυo μoυoικα ΨεJlovoταυ πoυ ξεφυyαν απ6 τα oυνnlιομ{υα εixαμε τnυ ευκαιρiα να ζiοουμε, αvαμεoα oτ'

αi'i-α. πιoτοπoιcbνταg yιa μια ακ6μn φορα 6τι n ιoτoρtα κnι n παρdδοon μαE μπoροlv vα yiιουυ αnμαντικt| αφε-

τιιρiε 'c γιrι ου1l-γρ6yεE δnμιουρ1'iεg!

οnωq nοvτο, ετol κol μlε ουτhν TnV ΠορoσΤc]σn, n K0σμo_

oυρρoΛ oτο Δnμoτ κo μοq θεοτρο τov δlκοlωvεl.

aaaaaaaaaaaoaaa

αKαλn Λευτεριαυ

Πoλιτιoτικα Kαι dλλα, τoυ τρtμRvοU

11'i -nil οvτ φοοloτlκn oοτlρο nου οvεβοoε το αΘεοτρορο_

_:. _]- Kωoτο Koλλο μ-lεoο oτoν lοvουορlο εnlxεlρnθnκε νο

ο ' -:: ,'θοιv οl lολ εq vοoτροr.liεq noυ ε oxωρoυν oτο oυγ_

ιa: ,: ('Οσμo KΟl ToV κοτοl<ερpοτleoυv oτρεφovτοq τov oτο
_ο:.'iο;, οιlου τo οτoμo, ολλο κοl κοθε οδυvομο'Eθvoq

'^-], aj-Ο ο τωv δυνοτωv.

l δ :c<- κn oυνnΘωq οnτ κΛ του K. Kολλο ixεl τουq δ κoυq

-.( Ο.vΟΤlKoυq φiλουq εδιil κοl xροvro oτnv noλn μoq KOl

Η Θεοτρlκn οpοδο αΑiρεο qυ εxε κοθ ερωθεi ωq μlο ολ _

γoμελnq, γl ουτο κοt oφlxτοδεμεvn nορεο lου xρoνο με το

xρονο γivετol κολυτερn κο ωρlμoτερn. Tο Φεβρουορlo n ιιAi_

ρεolqυ ονεβοoε τnν κωpωδiο rιKολn Λευτερlου βοolopενn αln

αNαζi Kαvεiq n vα(μn)ζι,



VOUβελO τoU ΠloΤρ Πoρκοφoκr κοl εΕεnλnΕε ευxορlαιο τουq

nοντεq, onωq εδεrδοv ot nετυxnpενεq nολλonλεq nοροoτο_

σε1q σΓnV noλn, ολλο Kol σΓoUq γυρω νoμουq'

Πονω oε εvο κολο Kol εUρnι]OTlKο κεiμεvο ο Mελroq Αδo_

μiδnq εβολε oλn τn oκnνoθετlκΛ τoυ εμnεlρ[o γrο vo διi_

σεl σTo κοtvο τnq Νοoυooq pto oρτlο nοροoτοon nου δεν

εixε vο ZnλεQεl τ[noτο οno οντioτolxεq εnογγελpoτlκεq'

Mε φoντo τnν κοτoxlκn Ελλοδο, μlο κωμωδiο κoτοoτοoε-

ωV, ΠoU δετυλiγεr τrq μlκρθq κοr μεγολεq οδυvομ[εq ΤωV OV_

θριinων ουτου του τonου, τn λοxτορο γlο λευτερrο' oλλο

KOl TnV οδυvopiο των vεoελλnvωv vο nρooδloρ(ooυv ευ_

κρrνιilq τn θεon τoυq εvοντt τωv ολλωv'

Γiλro, oυγκlνnon κοt ονoκoυφlon, ρυθμοq, onουδοiεq ερμn_

vεlεq κοl κoλεq oκnνoθετlκεq λυoεrq nτον το οτοΟ τnq πο-

ρoαrοonq nου τοΕlδευεr οκοpο' ΣυμμετεΙxoν οr Aφρoδiτn

KολοlTζΛ, Πιiργοq Πθloq, Αργυριi Δnμnolορn' Niκoq Kολο_

'lT(nq, Kοτερiνο Boγloτeουλn, Πωργoq Kooοniδnq κοt Ποvο_

γnqKορυδoq 

.. o......... o..

'ovειρο Χειμεριvnq Nυxτ6q

(Χριoτoυγεvvα σtn Nαoυ oα 2o1'2-2ol3)

O ΠoλtτloτIκoq Σiλλογoq Nοουooq ArtViIle ΠΟρ0Uσlοσε

TO oVοTρεΠΤlKο lοlδlκo εργο "oνεrρο Xεrμερrνfrq Nυxτοq'

εμnvευoμεvo οno τnν onερο τoυ Ravel "L' enfant et les

sοrtilege s" δrοoκευοoμενο l<οτο τρono nου νο το κοθloτο

nρωτoτυnn κor βεβοlο ουτoνομn δnμlουργiο' Mlo xρloτου_

γεvνlοτtκn nοροoτοοn ΠOU i]Oq εκovε νο δουμε τn ζωn οno

το μοτtο των nοlδlιilv.

Σxδoεlq Kοl σUμΠερrφορεq nροq το εpQυxo κοr o(;υxο [;)

υnoκεipενο κοt οvτtκεiμεVΟ ΠoU ουvθετουν το nερlβολ_

λoν εvοq οoτtκoυ ontτlο0, oxεoεlq nου κρivοvτοι Kοl μεΤO_

βολλοvτor μεoο αιnν ευπλοoτn rο δr<n '!ιxΔ' nου ευt oλο

εnnρεοCετοr οnο το toxυρο ,nνιιlο_ο 
_'C ο λ'οq' -nC ΟιΟ-

Πnq, Tnq oυγxιilρεonq, τnq oυνδ ολλογnc 
_rq -|_Ο*ι'ε 'ι'

ιlrιlγιt,t 6

H nοροoτοon noixθnκε nρωτο oτn Bερorο_Στεγn Γρομpo-

των ΕtTεxvιilν K01 σΤn oυvεxεtο oτn Nοουoο_ Δnpοτrκο Θεο-

Tρo, irε pεγολn εntτυxlο' ΘεοτρtκΛ ΔlοoκευΔ:ΔΛμnτρο Mn-

TρεVΤσn €t Λουκiο Oρφοviδου. ΣκnvοθεoΙo_KlvnotoλογtκΛ

Enlμελεlο: Λουκiο Oρφονiδου' ΣτΙxοl/MoυoIκn Τρογου_

δ rωv_ Ν4oυo. Εn r μ ελειο Εt Δrδοoκολiο : Δn μ nτρο M nτρεντon'

'Enοt€ον: NΙκoq Bορουδnq Ελεvn Δnμοnoυλου' AλεΕnq Ko-

ΤσUφOq, Poυλο Ν/οvτου, Noln Ξoνθonουλoυ Mορ[ο Ξεvου

Iωονvο Σoυλουντon,'Εφn Φουντολn, Ελενn ΦουντΛ' Ελενn

Xοτζnκιiloτο. Moυolκο[ εni oκnvnq: Δnμnτρο Ν4nτρivτon'

Δn μ Λτρnq Xρloτonoυλοq.

aaaaaoaaaaaao..

<Γυvαtκεg oε Kρion>

lVlετο τnv ειl <n _;: -,- --''': ::_]( Πρ V δυo xρovlο

ονορωτtομοο-c, - :: -:-'' -: ' :-ωq μετο οno δυο

xροvιο ονοlο-ο' i_],'1_. - ' 
- ': -:_οο oε μιο nιο κοi-

ρtο oτοxευoι^. E_ο,":: ' - '--'''- _-':5n εvoq κοφεθε_

οτρου με τnν :δ : :":. ' '.

οvειρo Kοτεοl',ο l,'_'-' -- -''' _-::'':-''Δσεl τcl oωθtκο

τωv θοpδνωι';6' (:*. !: : :: -' - - _:οοoτοon n0υ n

ΟμεσOTnTO 
_'Q a: ': ,: '-: ' - - . " ' 

-_ r' ωζ εllλoγri κοl

δrοβnμο ολλο -οο;:']: ]: -:l]ιεq εΕο ρετ κεq κoρυφιb-

σεlq KOl OTo 
_"', OC)' ..)c 

_ο -ελοc τnν ι!υxΛ οnο το oωθtκο

KOlTnν εφεOνε οτο 1,ο- ο. ΓυνοΙκεq oε κρ[on:nλtκΙοq' ουτo_

εκτ[μ non q, ε- iγvωonq' ελεγxoυ, ονοζnτioεωv'

ΓυvοΙκεq oε κρion OιKoVoι] κn, noλlτtκn, κοlνωνlκΛ'ονθρω_

ntoτlκn. Γυνοiκεq oε κρlon (ωΛq' Γυvοiκεq OιJωq nου οτον

οnoφοoloουν νο γυρioουν το nολτο τoυq οvοnoδο' n εl_

KOVo ΤoU KOσμoU oλλοζεl oιpn. H φlλ[ο γiνετοI μοxλοq κi_

Vnσnq. O θυμoq oυγκivnon. H vευρωon δυνομn' Η εΕoμo-

λογnon οnελευθερωon. H ονοoφολε ο οnoφοon' Η κοτο-

θλl$n oυμμετοxn.'Evο δυνοτο κε[pενο KΟl |] Ο ευοΙoθnτn

oκnvoθετ κn pοτlο rου oυνεxiCε τn xομnλn του nτΛon εδιil

ι'lι;ρ6 6.;,\.}gr;6ντοq ο τl ιυροiο εxοιμε' το γελto κot το δοκρυ'



Στnv ποροοτοσ" σ;-υετεixον οl Σoφlο Στομκου KοτερΙvο

lVnοoκοι, Δο'ο Πετοο, Ντiνο Τoολοκου κοθωq κοl n Σο-

φiο Mωlο οδo- <ο l Kοτερiνο Ν/υλωνο lοiCοvτοq ι]ouσl_

κn εli o<"', "(.

Προκε.ο . ο - ο δουλε ο τnq θεοτρlκnq opοδοq του Συλ_

λογο. ' ο _' i οδοon των Εtκοoτll<ωv Τεxvιilv Nοουoοq-

aΟaaaooaoaaoaoa

<o Mπακαλογατogυ

Η ο-οδο ιΞ- Σκnvnqll ΠρOq TO noρον, κο οlωq ολλωαιε δl_

KΟ o'_Ο ε:vΟ : Ο tiοοεο rlοι οηο oτl ιrοivετοr οvο(nτο το

Tlρoο' -.a <c : _', ι.Jac Ο, ,.,ε-Ξ _C ιι"JΟ -'q (ω-ω_

δiοq ο, :-: 5'' : .: a-<a'ο_εο",οil'ο ε-εδn κΟ o :δlo,

o σ---ε_ε,],-εQ _' xοε οCοvτο κο τn xρεlο(oμοαrε κl

εμεiC ι;ι (c ,O, ρερεq loυ Coυμε.

Mε-ο -" ' uΠοαrο oοκoλοτiνοll lερol κοl τo ..lMoλlq xιilρl-

οου iοO_εοo φεΤoq n εnlλoγn nτοv ι0 [Vnοκολoγοτoqυ.

Εixο,ε - q οpφrβολΙεq μOq, γ1O τo οv εΙνοl δυνοτov vο λεl_

τoυργnoεl τo εργο oτnv nλοτεΙο, κοθωq o κοθεvοq οnο

εpοc εxε δεl τοv K VnμΟΤOγρOφlκo Mnοκολoγοτο τo λlγο-

τερo ε<οτο φΟρεq. lVlo οκopn τl θο nρooθετε.'. Ανoκoυφt-

σn, εi'lΟ ολnθεlο.

Ο <οο;oq nτοv οnΙoτευτo noλυq oε oλεq τlq noροoτοοεlq

Kο, oΧ JoVo γελοoομε, ολλο n θερμn τnq nλοτεiοq nτον

τοoο oυγκtνnτlκn κο τοoo οnρooμεVn ΠoU ποροδεxτΛκοpε

Πιυ( iO nολ ο lρογμοτο, onωq το γελrο κot n οθωοτnτο εΙ_

vοl κοτολυτ κο, οτον μολ oτο oερβiρoντοl pε ευφυn τρoπo.

H ο-οδο αΞnΙ Σκnvnqυ εxεl noλλo οτου. Tο nρωτο εΙvol n

κοi" δ οθεon τnq nορεοq. Τo δευτερo ε[νοl n nοtδευτlκn

lκO,,'Ο:nΤO τoυ ΑλεΕονδρου 0lκovομου, nου oκnνoθετεΙ τtq

lοοοαlοoεlq τnq. Τo τρiτo εiνοl o Δnμnτρnq Πο(oq, nου

εiνο ε€οlρετlκο εΕυnvοq, ευοioθnτog, ουvεnnq κol ευελl_

KτOq (Οl κοvοq οnο μονoq τoυ vο κροτnoεt τo ενδlοφερov

εi- lοκnvnq _ οκο1.lο θυμομοoτε τov lonοvo τoυ οτo ιΙVlo_

λ q xιl'lρ σΟD KO θο θυμoμooτε KOl ΤoV ιZnκου τoυ γlο nολυ

ΟKOι-]Ο' Yloδυθnκε με lδloiτερn εnlτυxΙο τοv δυoκoλo ρολο

w

ToU KOl oτοθnκε εnοδlο αιn oκnνn, εxovτoq ωq οvτiβορo

oτn oυνε[δnοn τωv θεοτιilν κoριoοlουq'Ξλλnνεq nθοπol_

οιq nου υποδυθnκον το ρολο του Znκοι.

Tο υnoλοlnο pελn τnq αnορεοqυ. Χορnq Aδομiδnq Ελενn Zο_

φεiρκου, Πουλoq lωonφiδnq, Zωn Δοoκολοκn, Kωοτοq Πο_

vτonq, Αonο Πlτοκn, Δnμnτρnq Δoυτonq, Ελεvn Xοτ(nκωαιο,

Znνων ΙVυλωvοq, Xρlαrivο Pουoooυ κο Ποvνnq Kουκουλoq.

aaaaaaaaaoΟaaao

MoυoικοxoρεUτιK6 ιστoριKo δριbμεvο

απ6 τo Λυκειο Ελλnviδωv Nαoυoαq

'Ξvο ιovοδiκo μoUσ KOXOρευτlκo δριilpεvο τoυ ΛυκεΙoυ Eλ_

λnνiδωv Νοουoοq, οφrερωpεvο oτnv lοτορlκn nερioδo οnο

το xολοομo τnq Nοουoοq τo 1822, εωq τnv οnελευθερωon

Tnq, ΤoV 0κτδβρlo του ]9'1 2, εixον τnv ευl<οtρiο VO oΠo_

λoυoουv ol φiλol τoυ ΛEN, πoυ κoτεκλυoοv τo βρoδυ τoυ

Σοββοτου 20 0κτωβρioυ τo δnμoτ κo θεοτρο τnq noλnq.

H nοροαιοon, τnν onοiο oκnvoθετnoον οl κ. Tolορκοg κοl

X. Τoiτonq nερlλοpβοvε oε δrοφορεq θεμοτlκεq εvoτnτεq τn

(ωn αιnν noλn το δυoκoλο xρονlο pετο τov xολοoμo τoυ

1B22, ευxορrαιεq αιlγμεq τnq κoθnμερlvοτnτοq, oπωq n τε_

λεon εvοg γοpoυ, τnv oργοvωon τnq βloμnxοvlκnq CωΛq τnq

nολnq, pε τoυq nριilτουq βrοpnxοvουq Λογγο κοl Toυρnολn,

τnv ονοδεlδn τnq Nοουoοg του οivoυ KOl Tnq ομnελoυ κοl

τnv iδρυon τωv nρωτων oxoλεiωv τnq'

0l τελευτοiεq oκnvεq Λτον οφlερωpεvεq αlο δυoκολο xρονlο

τoυ pοκεδοviκου ογωνο, onoυ n Νοoυoο nρωτoαlοτεi κοl

γivετοt τo τρiτo αrροτnγεiο τoυ ογωvο κο τελoq αιnv ελευ-

σn TOU αEλλnvlκoυll.

Στlq 16 0κτωβρiου του 1912 ο ToΟρκoq μουντΛρnq noρο_

δiδεlτο κλεlδlο τnv noλnq oτοv Γειitργlο Τoiτon, εvω ο κο_

nετov Σnμοviκοq κοτεβοivεl οno το BερμLο με Τouq οντορ-

Τεq TOU. Στrg 17 0κτωβρiου μnοivoυv oτnν nολn ol nρω_

τοι 'Ελλnvεq oτροτlωτεq, n κομnοvεq xτυnουv xορμοoυvο

κοl ol ελλnvlt<εq onμοΙεq Εεonκωvovτο οno το oεvτουκlο.

κ'Hρθε τo Ελλnvlκου!!
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Tnν εrrlμελεrο των κεtilεvωv τnq οιpoγo φρoντroμθνnq 
nο-

ροoτοonq εixε n nροεδρoq TOU ΛΕN κ' Mnοlτon'

aoaaaa.."'

Παραoταon αφιερωμ€vn

στov Bαγγ€λn ΨαΘα

Ααrερlοq Tροκοq.

Στnv μεγολn nρoonοθεtο KΟι Τnν βοnθεlο nου xρεlοeετοt o

ιΠυρooqυ γlO TnV δroργονωon το- oετlνoυ φεoτlβολ ιιCl0FF-

Πυρoουυ ovοφθρθnκε ο nροεδοoc'ου oυλλογoυ κ' Avτιi_

νnq Tοorιivοq. Xορει!ον ολο 
_ο -εl'" του oυλλογoυ' οno το

-lTσlρiKιΟToU, μaxρ| 
ιql _O -[.c'c 

_ο δ'ο!!

H ετΛoιo πορooτοon τoυ Oμiλoυ ιΓεvlτooρot κοr Mno[lλεql

Λτον οφrερωμενn αιον oεlμνnoτo oργονonοiκτn Bογγελn

Ψοθo. Τo κοtνοΟργto o' ουτΛν τnν εκδnλωon τoυ 0μiλου

nτον n oυνεργοoio pε τn Θεοτρtκn Oμοδο τnq κΠολlουφtρ-

μεVnq) Η nορεο τnq oδoi Avτορτιi:ν nρογpοτrκo oυνiβo-

λεετorιboτεnεκδnλωonγloTOVμεγολοκοtμοvοδtκoλο_
'iκo 

μoq oργοvοno[κτn νο εδελlxθεi oε εvo ουΘεντrκo δριil-

μεvo εnI oκnvnq.

'Eνο ε[νot oiγoυρo: oτr γrο nολλo-noλλο xρονlο oκoμo οoο

ot Nοoυoοiot θo oκοiνε τo (oυρνo' o νouq TOUq θο nnγolνεt

ουτομοτο αlo Bογγελn, τοoo ουτοq κοl ο nxoq του Cουρνο

τoυ εΙvοt σUνUφoσiJενol με Tnν ονοβiωon του εθipoυ εδιil

κοt 6Ο xρονlο.

"o"oo..'o....

Eλλαδα... αUτ6q o K6σμoq

ο Mικρ6q, ο Mdγαq

H ετnotο xoρευτtκn nορooτοon τoυ ιΠυρooυ)' οφlερωμε_

Vn σToV pεγολο μοq εθνrκο notnτΛ Oδυooεο Eλiτn δοθnκε

τo βρoδυ του Σoββοτoυ 23 Mορτioυ oτo κοτοpεoτο δn-

μOΤlKO θθοτρo Nooυoοq' Στο δiωρo πρoγρομμlo "']:ιl
λομβονoντoν xoρoi οnο oλn τnν nnεtρωτικn Kοl VnσlωTl-

κn xιilρo, noντlοκoi κοl μtκροotοτlκοr' ολλο κοl τonlκoi κot

pοκεδονiτtκo1, με Tnν Λενο Ποvvο0λn oτnν γενlκΛ εnrμε-

λεtο κοt τnv oκnvοθεoiο'

Tρογo0δnoον ο Νiαιoροq Σοροντnq κοl n Eλενn Kοoμ[δου'

ενιb εnοl€ον o Πωργoq κοr o Στουρoq Πο[ορεντ(nq o Δn_

pnτρnq Πoλοtoγrοννnq ο Ποoxολnq Kορβοuνlορnq KOl o

Kιboτοq Kοiμοκομnq o Τοκnq Aλιοτonq ο ΜεΕnc Zoι'-o - 
_

ιlrιllΣτ.ι 8
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H Θfon τnq ΥυvαiKαq μiσα
αΠo το Δnμοτικo τραYoUδι

ΕΕοrρετrκΛ Λτον n εκδnλωσn ΠOU oργovωoε αrnν Eαriο Moυ_

oων οvΛμερo τnq εθvrκΛq γroρτΛq' ο'Oplλοq Περrβολλoντoq

κοl Πoλtτtoμoυ ιΑροntτoου, με θεμο τn ιrΘεon τnq γυvοΙκοq

οnωq nρoκΟnτεl μεoο οno το δnpοτtκο τρογοiδll KOl oμl-

λΛτρro τn φrλoλογο Kωvαιοντiνο Bοδοon ιJε μεΤoΠΤUXlο_

κo αιn pελετn των βολκοvrκιiν γλωooιbν κοt δlολεκτων' τnν

lαrορi9 τoUζ KΟl τnν ε-τ.υoλOv'O τι)u λεδεων'

H oμrλΛτρlο noρουoiοoε μ1Ο εμlΠερ]αΟτωpενn εργοoiο' κο_

νoιτοq tδtοiτερεq CIνΟφOρεq ονο κοτnvoρiο αιn Nοoυooiο γυ-

vοiκο κο το δn!ο-lκο τοοι'ο-δ 6 'q Νοουoοq' Πορολλnλο'

δnlο- <ο 
_οο';ο-δlο [Mο<ο ι''-oο' Ντoυλοq κ'ο') ερμΛνευ_

ffi;-λνλootοq Toογκολiδnc η Λoυκiο Bολοon



σoV σε o),. -η δ cΟKε O Tnq ΠΟροUσiοonq pε τrq Εεxωρlαrεq

φωνεq tο.q . \,']ο'οn Δουτon κοι o Αντιlvnq Kοροφο!otοq,

εvω xοοε-οι <ο rορoυq pελn τoυ oυλλογου.

H ομ λr"-ο Ο ΟΟ ερωσε τnv εκδnλωοn σToUq εκλlnoντεq

Kι|αrο Γ _ lο <ο Xρioτo Toολοκn, ονοφεροpενn με σU_

γκΙνno. .-C εΟVo ΤOUq Kο oτn oυμβoλn ΤoUq σTn δlοnλο_

σn τO- ;ιοο<-ηρο Tnq KΟ ΤnV ογοnn τnq oτnν noροδοon.

H oυvαuλiα τoυ Σuλλ6γoυ
Φiλωv Mοuoικng αΑριoτοτdλnqυ

Η ουvουλiο τoυ Συλλoγου Φiλωv Ν/oυoικnq αΑρlαιoτελnqυ

αιο τελn του Γεvορn, δεν nτοv prο οnλn ουνουλiο.'Hτοv plο

oλοκλnοωρεvn μουotκn nοροαrοon με τiτλο αΑno τoυ Ποnο_

ροντoυ ωq τοv AiΛlο... κl oιlo τo xθεq ωq τo oiμερου, μioo
οlο τnv olοiο ονοδεixτnκε dνοq ολλοq δρoμοq nρooεγγl_

σnq Τnq nοροδoorοκnq μoq μouσlKnq, εκε[νoq ΠoU σUγγε-

vεΟεi με τιτ(a(' ετor κr ολλlιbq, Kοl ΠoU μnορε[ vο εpnλου_

τrαιεi pε τουq nxουq μlοq ολλnq ενoρxnαlρωonq, lεροv τoυ

Coυρvο KΟl ToU vτοoυλlου.

Αυτοq εΙvο ολλωoτε o ρoλοqτου κoλoυ μoυolκου: n ερευ_

VΟ KOl n ονοenτnon μεoο ono τιq ρΙCεq μιoq oiγxρoνnq εκ_

φρOσnq ΠoU, εK vεoυ, θο εnloτρεφετοt oτο nορελθov, oτo

τωρο κοl oτο μ€λλοv, δ[xωq νο xοvεl πoτε τοv πρωτορxlκo

τnq λoγο κο pετρο. Kολοq μουo κοq o' ουτnv τnν nερioτο-

on nτοv o Πονογrιilτnq Πonοδonουλoq Y]O TnV εpnvευoμ€_

vn εvορxnoτρωσn TωV δlκιiν μοg δnμoτLκωv τρoγουδlωv.

Bοo κoi oυvτελεoτεq τnq nοροoτοonq εκτoq οlo τoυq μου_

olκoυq ο Πετρoq Pioτοq πoυ δlευθυvε τn xορωδiο τoυ Συλ_

λoγoυ, ο Πετρoq o Στoiδnq nου εoτρωoε το φωτογροφlκο
xολi τnq nορdoτοonq, o ΑλεΕοvδρoq 0lκοvoμoυ ΠoU Πρo-

onοθnoε vο oργovωoεl οκnvoθετlκo τo oυνολo κοl μoCi ol

noλυ κολoi μlουolκoi: ΠοντελΛg Bογlοτ(Λq, κλορlvετο, Σο_

φΙο Στοpκoυ, nlονo, Λεβοv Γρnγoρrοv, κοντρo μnοoο, Mο-

ρivο ΓκloρτCε, βlολi, Πονογlιiτnq Δloμοντnq oτο κρουoτο,

o εVOρXnσΤρωτnq Ποvογlιilτnq Ποnοδonoυλoq oτo οκoρ_

vτεov κοt nλnθοq p κρων κοr pεγολωv xορωδωv

oaaaaaaaoaaaaaa

Mουoικn Παραoταon
oΑγιilvαq - Θ υo tα jYμvο q υ

Πoρομoνn τnq 25nq MορτΙoυ oτo Δnμoτtκo Θεoτρο Nοoυ-

oοq δoθnκε εnετεtοκn pουolκn noροoτοon οφlερωμεvn αln

μvnμ n ooωv θυolοoτnκον κoτο τnv Εnοvοoτοon τοι 1 82 1 .

Στnv εκδnλωon oυμμετεixε nολυμελnq λοiκti oρxnoτρο

κο μελn οno τnν xoρωδΙo τoυ Ωδεiου KOl TnV Φrλορpovl_

κΛ Ετοrρε[ο Νοoυoοq υπo τοv μο€oτρo Δnμfrτρn Πορoλο,

o onοioq εvoρxnoτρωoε κοl εvορpovlσε γlO ΤnV lοροoτο-

on το τρογoυδιο κοl δtnυΘυvε ToUq μouσlKOυq, τn xoρω_

δiο κοl τoυq τρογoυδloτεq μονωδουq.

To δnμoτlκo pοq τρογoυδl KΟl ol poυolκεq των Λεovτn,

θεoδωροκn, Vlορκonoυλoυ κοl Ποnοδnpnτρioυ οnο τn

μlο μερlο κοι το κεi1.lεvο τoυ Pnγο Φεροioυ, του Δloνυoi_

oυ Σoλωμο0, τoυ PΙτoου κol Σεφερn, oλλο κοl το οnooπο-

opοτο nρooφοτωv εργωvτoυ Δnμιiτρn Ν4nρoυxoυ KO1 TOU

NΙκoυ Tοουλo nτοv το oτolxεlο τnq nοροoτoonq. Στοlxεiο

noυ onpοτοδoτnoοv με κο[ρto τρono τo vonμο τnq θυoi_

oq TωV ογωνloτιiν φερvoντοq oυγxρovωq oτo nρooκnvtο

εκτοq οnο τnv loτορiκn pvnμn κοt τn oυγκΙvnon ΠoU Πn-

γοCεr οn ' ουτnν. α'.'Ενιiνoυμε oημερα τιq φωνεq μaζ Υιa

να υμνηoουμε εκε[νoυq που ε[ναι απoλlτωq δ[κaιo να πa-

ραμε[νουν aθανατoι oτηv μνημη των ανθριΔπων, καθrilq η

α€[α τoυ παρaδε[γματoζ ToUq aπoτελε[ aνεκτ[μητη παρα-

καταθη κη γ ια τ ιq επε ρxο μεν εq γ εν ιεq... l οvεφερε ε κ μ ε ρo υ q

oλων τωv oυvτελεoτωv τnq noροoτοonq O K. Xριioτoq Toi-

Tσnq ΠOU εixε κοl τn γεvtκn oκnvoθετlκn εnlμελεtο με σU_

vεργοτn τον ΦωκΙωνο Mnορμnoκο.

Tnv οφΛγnon τωv oυvδετnρlων κεlμεvων εκοvε o Kιitoτοq

Bορβερnq, ενω n Αφρoδiτn Kολοli(n οnnγγεlλε το δρομο_

τll<ο μερn. XορεQοv ο Ακnq Tolορκοq, o Kιiloτοq ΔΛμnολοq

κοr ο Στεργιοq ΠοCnq οnο τo κΛ0κεlο Ελλnviδωv Nοoυoοqυ

κοθωq κοt n ΘεοφovΙο Τoiτon. N



METH
ΣΙΠHTANOY-

KoΓΙA
(1900-1987)

M lΑ ΠΑΛlΑ NΑOYΣAIΑ
MlΛΑEl ΣΤ0 ΕΓΓΟNl ΤHΣ

Γραφει o Σταυρo.c 0lκοl'oμ[δng*

-Εζnoα tn Yιαγια μoU Kλεαρεtn για δεκαεφτα

xρovια.Οταv Kατσλαβα τoι εαUτ0 μoυ n Nα-

ouσαiα γιαγια υπnρξε \'tα εμεvα αστεiρευτn

Πnμi πλnρoφoρt6\'\-ια τn ζωn στn Nαoυσα

<<ια παλιd τα Χρo\ηα>>. 6πωs €λεγε και n iδια.

oι ιoτoρiεS Πoυ μoU ε/ η ε εΧouv μεivει αvε-

ξiτnλεs oτn μνnμn μoυ. Ιoτoρiεs καΘnμερι-

v€s, ιoιορiεS για τoυs αι θριilπoυS, για τov τοπο

Kαι για εvα παρεiθοι με το oπoio n iδια ζου-

oε ακoμα καr πo)iα xρoιrα μεtα,οτnvAΘnvα.

o διαxρovικog μυθοc τllc K7.εαρετrrg αρxιζε μ€οα

oτnv αλnθεlα Ktιι μπ7,εκοιαι_ καθε oτιγμn τng ζωnq

τnq με τov θρυλο. 0ι μι'riμεq τl-ιq εixαv ζυμωθεi σε μια

διiιoταοn θαυματωv καl αvεξnγnτωv onμεiωv. Αφn-

oε τn Niιουoα oτα 19 τnq Yια τn Θεooαλoviκn, 6που

παvτρεuτnκε και εκαvε τn δικn τnq oικoγdvεια εκεi.

To 1942 dxαoε τov αvτρα τnq Kαι γυριοαv dλol oτn

Nαουοα, oτ'αδdλφια Kαι στouq καλoυq φiλουg και

oυγγεvεig, oτn ζεοτn κoιvωviα τng πατρiδαq τnq.

Aυτn nταv n δευτερn φiiοn oτn ζωn τng Kλεαρ€τng

οτnv γεv€τειρα τnq. Τo 1956 ακoλουθnoε τα παιδιiι

τnζ στnV Αθnvα. Δεv dπαψε πoτd vα εivαι Nαουoαiα,

vα μιλαει Nαουoαiiκα Kill Vα μιλαει Yια τnv Nαoυ_
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σcι. Τα τελεUταitι τnq ΧρoVια ζoυoε με τιg παιδtκdg

και vεαvικdq τ11ζ avαμvnοειg και μερικεq απo αυ-

τdg εivαι πoυ θdλω vα μεταδ6oω μdoα απ6 αυτ€g τιg

λiγεq γραμμεq, πραγμα δυoκολο εφ6oοv μiα γιαγιd
σαv τ11v Kλεαρ€τn δεv μπoρεi, Vα ΠεριYραφεi επαρ-

κιbq οε εvα περιοριoμεvο αρθρo.

κAIι'τι μπρε l'α πιοιiμε το τoαyι μαS με μια φρυyαυια,
υα βρi '€οι'με του oτ6μα μαζ' να oτn0ε[ n ιllυrli μαζ Kαι

yγ1 ffγ'μn1οι'lμε τα παλια' Η yιαyια μoυ n Ελ!υrι Nτiμπα-

λα και ο παππουg μου o ΔnμnτρoE Σιπnταυοq πnyαυ

oτα Γερoοοi'υμα τo 19]2 και y[νανι Χατζnδεq. H yιαyια

τοτεg tiται' 90 lρoνcΙlν Kαι τo'Ιε ταμcι υα πανει να προ-

oκυt'liοει oτον Παυαyιο Tαφo. Toυg πnyε τoυE' παππoυ_

δεg ο fεiog ο Xρioτοg. Και oι τρειg yiυαυι Xατζnδεg.

'oλιι lt Ι'lαουoα πnyαιυαυ oτoυq Ayiουg TοπoυE υα πρo-

oκυt'ιioουυ. ΚαραβιfE αυ0ρωπoι' Πnραν τo πλοio απo

τιl Σcιi,oy[κn. Εκεi φταoαυε και τo βραδυ τnE Aυαoτα-

σεaJζ' στo πρoα[λιo τng εκκλnoi_

α9, ε'i'rt πoλ[ κ6oμo. ΠατεΙE με πα-

τωoε. 0 παππo[g o Δnμnτροg κρα-

τοloε τlι 1'ιαyιd Ελtνn απo τo x!ρι.
Xαλαoμoq. Σαυ ιiλθε τo Φοlg και

του εiδt n Ε)'tιιι'ι π!frαyε oρfrια, οτιl

yοlι'iα δεξια, ilνε)'ε 0 παππo{q. Tnι'

πιi1'αι'ε oτοt' Κtiπo uιq Γεoτlιμαt'liq

απ!t'αl'τι κι {τοι i.Γ0Lrμε μια 1,ιcι1,ια

oτα Γεροooi'υμcι Eαμμενιlr.

<Γιαγια, τι εiναι o Knπog τng Γε-

oθnμαvng;>

αTo ιlεκρoταφεlo oτα Γερoooλυμα.

Εκε| frα '1liυει n Δευτερα Παρου-

o[α, βλοynμiυn ιια'υαι n yιαyιd n

E)'εyny.

.".Ι'Ι γtαγIα μΟU n Ελi-
vn }iτiμnαλα και Ο ΙΙ{ιπ-

πouq μoU o Δnμnτροg Σι-
Πnταvoq πnγαv στα Γερo-
ooλυμα τo 1912 και γivα-
vι Xατζnδεq' Η Yιαγι{ι {d}*

Ιεq nΤ&v 9Ο xpοvιilv K{ιι

ιΟ'Xε ταpια 1Ι{ξ παvεx Vα'

npΟσKιrvnc}ει $ιΟv [lα_
vαγlo Ταφι:. Τουq πnγε
ΤsUζ }ταnπο*δεq ο {}εtοq ο

Xpnοτοq. Kαι οι τ*}ειq γi*
Yειvι Xαιζnδεq...

κcιι δiκαιοg' Και !β)'επε απο μακριdr'

<Τι εvvoεig γιαγια dβλεπε απo μακρια:,
αΚαταλαβαιυε τα πραyμαTα τoυ Θεoυ' πιδi μoυ. Mια

φoρα, επ[τρoπoζ στou Ayιo Γεrbρ\'ιο, τo βραδι' τ11ζ )'ιoρ_

τiq τoυ AyΙoυ Γεοlρyioυ καroτcιυ oτo πα1'καρι κα1 με-
τρoioε τιζ πρoσφoρfg. Aκotει o πcιτ{ρcιq μοιl πατli-

ματα αλ6yου μεζ στny εκκλnoiα. M6νog, ι!υ.τli ζdloα

oτnυ εκκλnoiα. Γυρυαει και βλεπει τnυ εικουα τoυ A1'i-

oυ αδεια. Κιiμει !τσι, τι υα δει' Πα, πtΙ, πα! o Ay'fi1ρ_

ynq παυoυ oτ'αλoyο πnyαiυει πρoζ τo ιερ6. Σταυρoυ-

κουπιεται o ΚrΔτταg, αλαλog, ο Ayιωρyng μπαΙυει oτου

ιερο με τ'ιiλoyου και Ιαυεται, αφαυτoE! Πnyαiυεl oτoυ

ιερ6, τ[ποτεq! Βyα[υει απo τnν εκκλnoiα, τρε.rει απo

πiooυ, τ[πoτεg! 'Ετριβε το μdτια τoυ ο Κrbτταg! Παυει

π[oου oτnυ ειKoυα, o Ayιοg i'ταυ oτn r{on του' Θαiμα

πιδi μου. Θα[μαυ.

κTι αλλo εiδε o προππαπog μoυ o

Kιi-lτταg, γιαγια;>
κTο ]9]7, πρου[ υουρiE κατiβαι-
ι''ε yα π(ιυει oτo ερyooτασιoυ τoυ

Κυ ρ τo ι'ι.' Hταυ α ρxιμnlαυ ικo E ε κ ε [

o Κrilτταg. Βλ!πει υτιo oτρατιrΔ_

τεq Φραyκoυg μ'[υα μεyαλo oκυ-

λi.'Hταy τ6τεq πoυ oι Φραyκοι iλ-
0αν oτn MακεδουυIα yια υα μαS

βαλουυ oτoυυ πoλεμου. oι Φρα-

yκoι μεfiυoμtυoι, yτιπ yIα υτιπ

βλiπoυυ τουυ Κriιττα και βαυoυυ
το oκυλ[ να τoυυ oρμiξει! Aμαν,

αμαυ, λεει o πατεραg μoυ. Κiριε
nμrλυ Ιoο{ Χριoτi καμε τo frαi-

μα σoυ και oταματα το το oκυλ[.

<Γιαγια, τι εivαι n Δευτ€ρα Παρoυοiα;υ

κΣαυ !λfrει ξαυα ο Xριoτog και λευτερcbσε1 τιζ ι!υxεE'

To βραδυ εκεLυo o μπαμπdg μου o ΚcΙlττα;' πoυ iβλεπε
απο μακριd, !καμε !υα oυειρoυ. Eiδε τον πατερα τoυ

ι'α κατεβαiυει απ6 τn oκdλα φoρcilνταg κ6κκιυo αντερi'

Πα! Κoκκιyo! ΣnμαΙυει κατι oyλiyoρo! Ξυπυαει ο Κrbτ-

ταζ Ktιι ερrεται το πρω[ oτo τραπtζ κα1 μαζ τo λ!ει.
Παiζει το ματι μoυ μαρi Miτoα' ΕEπε oτn μαυα μoυ.

Δει' περυαει λiyn rbρα και !ρrεται τo τnλεyρdφnμα.

Ε'τ(ιoαμε τn μiιυα μαζ στoπ. Eρx6μαoτε rωρig αυτiυ

oτoπ. Χρioτog Σιπnταυοg - Χατζig. Εiδα τον πατ!ρα

μoυ τoy Κcbττα να δακρυζει πρcilτn και τελευτcιiα φoρd.
'Hταυ oκλlιρ69 αυrρωπoq o Κcbττα;, αλλα και καλ6q

Και του oκυλi παyoυoε oτoυι' το_

πoυ τoυ και δεy τoυ dyyιξε τουlι Κcilττα' Θαiμα πιδi

μoυ! o προπαπποg ooυ μιλουoε του Θεoi. Και με τo

φiδι; Στnυ εroυ πει τnυ ιoτoρiα;

'Hταυ, λtyανε oι παλοi, {να φiδι μεyαλo πoυ εβyαι-

1)ε απo μiα oπnλια κρυμμiυο και πiyαιυε oτo ποταμι

υα ξεδιι!αoει καfrι δεκαπεyτε μ{ρεq.'oποιoq τo 6βλε-

πε iταυ βλοynμ{υog. Tο iβλεπε o Κrllτταg τo φiδι να

πdνει y'ια υιρ6. Κεφαλι μεyαλου oαυ αρυιoιi! Περυo[-

σ1 και 6καυε τα t6ρτα πtρα. Φoυφ, φoυφ, τo φiδ'ι δεν

πεiραζι του Κωττα, τoν !βλεπε και πρoσ'ttερυoioε και

κατ!βαιυε υα πιει υιρ6.'Υoτερα y[ρυαyε παλι oτn oπn_

λια τoυ. Σταυροκoπιοταυ ο Κcbτταq, iμαρτον ΠαναyΙα

μου, μεyαg εioι Κιiριε και Bαυμαoτii τα 6ρyα ooυll.
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(ΓιαYια μoU' Πεq μοU Yια τn Miτσα τn μαμd σoU)'

κH μανα μoυ n Miτoα' τoυ Tiμn, εixε μανα απ6 τoυ

Κ{ρτon, Ελ{yn κι αυτi, αδ!λφια με τoυυ Παναyi' Η
M[loα iταυ oμoρφn' Aρ16ντιoσα κα1 καλn ιlοικoκυ_

ρd. Καλi yυυαiκα.'oλn n Nαουoα τnυ αyαπο[oε τn

Miτoα.'oταν nτcιυ υα πεrαυει πiρε ν6nμα' Nτiθnκε,

oτoυλ[oτnκε, lτενEoτnκε και κ(ιλεoε 6λα τα παιδια και

τα αyyoυια' Toυg εiδε 6λoυq, τoυg {δωoε τnν ευκi τng

και πnyε oτnυ κiiμαρi τnq και ξαπλωoε υα πιBαyει'

Ayια yυυα[κα n Miτoα. Ε[tε μiα φiλn, Toiρκισα' τnL'

Εμιυε. Κατι yειτoυιooεg πiyαν oτα Γερoooλυμα και y[_

υαυι ΧατζnυεE' ToυE ζnτnoε n Εμινi μiα αyκ[δα απ6

τo αyιου ξiλo. Aυτ69 τnυ κoρoΤδ!'ιflανι, μnυ και τ119

δrbooυμι αyκiδα απ6 του αyιoυ ξ[λoυ τng Toυρκαλαq'

Nα' παυε βy(ιλε μαρi μια αyκΙδα απο τoυ πατερ6 και

πε τnζ εiυαι απο τoυ αyιου ξiλoυ''0μωE n Εμιυ{ nταυ

κρυφn Χριoτιανn. Π[oτευε! Tnν πiρε τnυ αyκiδα και

εβαλε oλiyoυ oτn πiττα. k εyιυε

μια πiττα! Φoioκωoε και φoυoκω-
oε κι {yινι μεyαλn! Tnιl tδειrι'ι o'

6λn τn yειτoυυια. Aμαυ τι παfiα-

με! Aυτn πιoτευει! Λlyαυε oι κα_

κlq yειτoνιooεE!
'Yoτερα μια φoρα n M[τoα, n μiiυα

μoυ, με εiπε: Κλιαρiτn! Nα εioι
καλi, oxι ooυρτoiκου, υα πιoτεi_
ειζ στnL' Παυαylα κι 6, τι Biλειg lα
το lxειg απ6 αυτnυ. Tiiμα υα κα-

μειg Κλιαρtτn yια τnυ Παναy[α.

Κι {τoι τnυ ΠαυαyΙα τnυ lxω βοi-
Bεια' Πριυ yυωρiooυ τoll παππo6

...Tοιεq γΙνδιαv () Πυλεμ(,c

με ξ{-}ιrq {3οιrλγαpοιΙq. ΤΟ

βουvο εixε γιομ{αεl κο*

σμ* Kilι εixαv *λ&ει και
αrgε: τnrr Eiιλαδα παλικα*
pli} Kαι nολεμοι-lο{ιv για
τn &ΙακεδC}Γιri{,ι.'Ημοιlv

μxKpΟ K{}pi{σι K&l uΙxlpxε
Wι$}{tx}l αιn Ναιlι;αα..""

oα oτ'αλnfrειa τoυ πcιππoi ooυ. Ερyοoταoιαρ.rng oτn

Σαλoυiκn, oτn Mοιlαoτnρiου 1 6! Aμαξοπoι6E.'Εφτια-

xυε παiτoyια. Εixε φτιαξει και τo λαυτrλ τoυ Πετρoυ,

τoυ Βαoιλια τnE Σερβiαg! Πιδ{ μoυ πi'oτευε! H μαυρο_

φ6ρα πoυ oδnyoιioε τnν (ιμαξα nταυ lι Παυαy|α μαg'
'oπωg με εiπε lι Miτoα !1'ι1'g. gir' παlιτα τnν Πανα_

yiα oδny6 μoυr.

<Γιαγια Πεq μoU Yια τouq Boυλγαρoυq>.

αMια μ!ρα δευ με αφnκαν ι'cι παt'οl οτο oκoλεiο. Ε[xαυ

κρεμdoει oι To[ρκoι Βoυλ7'1ιροι'q ),noτεE oτo Kιοoκι. Tι

λnoτεζ; Mε λεει n μαυα μoι', ε1'ιι'ε μαrn oτo Nτουβρii

και τoυζ πιαoανι τoυg Βουi'1'αρoι'E. Τoυg πιαυoυυ, τουg

παyl oτoυυ ΚαΤμακαμn, oτοι'ι' Και'τti, 0αυατοq! Toτεg

yιυoταυ o π6λεμοq με τ0L)ζ Βοt'i'yαρουg. To βoυυ6 εilε
yιoμioει κ6oμo και ε[.rαι' ε).fει και απ6 τnυ Ελλαδα

παλικαρια και πολεμο[σaι' )'1α τn Mακεδουυ[α.'Hμουν

μικρ6 κoρiτoι και υπiιρ'ι'ε ταρα.τιi oτιι Ndουoα. Σε ολn

τn Ι\,Ιακεδoι'ι'[α.

Λt1'αl'ε ffα 1'iτ'ει Βουλyαρικo και

δικα μα 'c πιι'τιd Nαoυoαioι πn-

}ιαiι,αι'ε l'a Τouζ πoλεμioουυ τoυg

Bofi'1'αροι'q, τoυζ ΕξαρxικουE

ντιαβοi.οτ'E. Ε{'rαμε Και τoν κcιπταιl

Mπεμπtι απo τlι Nαουoα και τoυ

παπα_Γιcδρ1'lι τoν Λυμπιυιd και οι

fg:'ιρκ0ι φoβorτουoαν. Δεy ξ!ραυ'ι

απo πoι' ι'α φt'λαxτo[ν. Tα βρii-
δια 1'[ι'oι'ται' πρα1'ματα oτl'ι Nαoυ_

oα' Σι'ζιιτιioει9. oμιλiεg, ι!oυ, ιlloυ

εδcb ιl'oι'' ('οt' εκεi. Πρα1lματα μυ_

oτικα. Υπιιρεο{εq. Mιi φραE λ{yα_

σoυ τoν Σταiρo oτlι Σαλο'ιli'κn !καμα τnυ πρoσευΙn

μoυ Kαι [βαλα τnν πρωτn μoυ μIoυκια o'iυα μαυτ[λι

μεταξoυτ6 και κdτoυ απ6 τo μαξιλαρι μου.υ

<Ti εiδεg γιαγια εκεivo τo βρdδυ;l

αΕiδα {να παΤτ6υι μεyαλo' yυαλιoτερo και οδnyοloε

μια yυυαiκα oτα μα[ρα. Φταυει δΙπλα τo παiτ6υι κ(ιι με

λεει n μαυρουφ6ρα: αυ{βα Κλιαρiτn! Tαμπαρ το[μπαρ

αυιβα[νω και με πιρυαει απ6 yειτουνιtE αyυωoτεq, με-
yαλoυE μαxαλαδεq', μεyiλα σπ[τια, αδεια τα ooκdκια'

Φτανουμι !ξω απo !να ερyooταoιo μεyαλο. Mια π6ρτα

αυoι.rτn, μεyαλn. Φτιαxυαυε αμαξεg' Περιμ{νει {ναE

αυτραg απ'tξω. ΞαυEog, yαλανd ματια, yελαoτ6q. Φο-

ρoιjoε μια πoδιd κiτριυι'ι με αρxικα μπλ! oτn τo!πn'

H μαυροφ6ριι με λ!ει: Κατiβα! Και κατεβαiυω και

yυrilριoα τoυ αυτρα αυτον. Nτιο -rροι'ια μετα 1'ι''ο'lρι_
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υε μπnκε μυoτικα οτιι Nαουoα o A1lραg ντυμευoζ yυ-

yαiκα. Κανεiq δει' fiξερε.'0λoι εilαν υποιfliεg'

Υoτερα cιπo -rρoι'ια τελεiωoε κcιι μπnκε o oτρcιτ6E οτn

Θεooαλoυiκn ανιiμερα του Ayιd Δnμrtτρn- Nα oε πω

τnυ ιoτoρiα;'Hταυ o ελλnυικ6E oτρατog tξω απo τα

τεi.rn. Mε1'αλα τε[xn αυτα τnE Σαλoυ[κng xαlnκε τo

αoκ!ρι, δευ i'ιξερε απ6 πoυ yα παyει υa μπει μtoα oτnυ

π6λn. Ξαrρνικα βyα[υει !υαE καβαλαρnE ooβαρ69, cιμ[_

λnτoζ' ToυE καυει ν6nμα, παει πtoω του το cιoκ!ρι' τoυ9

δεirυει τoυ δρoμo, τoυg βαυει σε μι(ι πoρτolλα μικρn

τ6on δα.'Hταν o Ayια ΔnμnτρrιE. Και μπιiκαυ και στn

Νdουoα τo αoκiρι και nλfrε κι o βαoι)ιιαEll.

<Πωg nταv o βαoιλιiιg γtαγια:>

κ'o)ιι1 11 Nαουoα κrιτiβlικε oτο Κιοοκι' μilρι του Ayιrbρ-

)'ι1, και περiμεl'ε' Εiδαμε τol' καμπo |α yεμiζεI στρα_



ndJτεζ κtιι σt1μα[εζ. Στιl oτρoφti βλ!πουμε μια αμα-

ξα με του βαoι)'ια ντυμευo oτρατιrbτιι.'Εμοιαζε με τo1)

Ayιd Δnμiτρtl! Και βλ!πουμε καλ{τερα: n dμαξα δευ

εllε αλο7'α! Πα, πtι, πα! Aμαυ κι Aμαυ!

Τι εiycιι αtlτο;'0λοι φωυαζανε! Δεν trει αλoyα, δευ llει
αλο1,ηl Δcιl'κ6'n''"oμε! Καυω ετoι, o βαoιλιαg μπαiυει
oτιι Nαουoα, φωυαζαν 6λοι, κλαiyαυ, τρcιyουδoυσαυ τnυ

Mιιλiτoα τα πιιlτια. Nταo[λια και ζoυρυατζiδεq παtζα-

υε, μoy πα[ζαυε. Και τραyoυδοιjoαμε τnυ Πoυλιαυα και

rορευαμε, ολα oτoλιoμtυα. Πρωτn φoρα βλtπαμε αυ-

τoκiyιιτo. Και εiπαμε: rα υαι καλlτεροg βαoιλιαg αυ_

τoE απo του'..dλλοyll

<Πoιov αλλov γlαγια;>
κAπo τoυ Aμπυτoiλ Χαμiτ κcιι απ6 τoυ Mεxμετn!υ

κl εμεig''Hμαoταυ ))ε[Toyε;' ιiμcιoτcιυ φtλoι, δουλε[_

αυ 01 περισσοτερoι oε'ΕλλnυεE. Aλλoι ιiτcιy οι olτρoi

μαg. oι Boυλydροιι.

nΑπ6 πou κραταμε γιαγια;υ

αAπ6 του9 Σmnτανoυg, τoυq Κiρτonδεg κcιι τουq Τυ-

μnδεg"Hλθαυ απ6 τnι,'ooλιαυn, oτo Β!ρμιo, πoυ ιiταυ

πioω απ6 τoυ Nτραζλoυβoυ, λi1'ο πριυ τoυ Mε1ldλο Χα_

λαoμο τng Niιουoαg yια υα φυλαxτoιjυ απo τoυg Κοιlια-

ρoυζ τoυ Σαριyκι6λ' Κι dλλoι πολλo[ iλrαy τοτεg απo

τnυ'ooλιαυn oτn Ndουσtι: oι Toiτonδεg, οι ΛιrΔλιοι.

Aκoμα πιo π[σω, λευε, 6τι κρατoιioαυ απ6 τnυ Σαμα-

ρiυα.'Hλ1cιυ oτο Β!ρμιo απ6 τn Σcιμαρ[να, διωyμ{υοι

απo τoν Aλιi Παoια.υ

ιMα αυτοi nταv Toυρκoι γιαγια!>

αΓιατζiκ! Toυρκoι,'ΕλλnυεE'..0α oε

Nαoυoα επi Toυρκiαq! Κd0ε Mπα-
iραμι o Κωττα9 o πατ!ραq μoυ με
!παιρυε κcιι κρατoιjoαμε !ι'α oακ-

κoιiλι 1'rcμ;11ο oιlμcιiεg 1'ια υα παμε

υα oτoυλtooυμε τo Pολ61'τoυ frεi_

oυ Toυ Κ{ρτon.

o πατiραg μου εixε τα κλειδια και

πnyαιuε και το κουρντιζε, iταυ και
αρΙιμn.rαυιΚ6q oτo ερyooτdoιο του

0ε[oυ. Aνεβα{ναμε, αυεβαiναμε oτo

Poλ6i' μια oτευn oκdλα yυριoτi και

oκoτειυn, τελειωμ6 δευ εitε. Mια

φoρα επαυω, oτου εξiloτιι, κρεμo{_

σαμε τα ol'ιμαιακια yLcι τn yιoυρτi.

Παυ το [ o ι'ιμα[ εg κρ εμo io αμευ.

<Τι onμαiεg γιαγια; Για π6τε μιλαg;>

κAυτlq με τo...φεyytiρι πιδi μoυ!,

..]0ται, φιrγαvε oι Τουρκοι
ειπΟ t1_ι Ναουoα, Kαραβα-
viιi Yrin τn &,{1κ6:* Αgiα,
κλαiyαpιε Kι αι,{{li Kι
ε&ιεiq.'}[μαε:rιαv γεi{svεq,
nμααταv φiλ*ι, δεlυλειiειrr

i}ι jΤεpισσοιεpοι αε'Ελλi1*
vεζ. 'Α}λ{lt nιαv Οι ΟXτ$}${

μ{ιq" Οι X*υλγαρι:ι.""

Ιov Yαμo σoU)

oτn Θεooαλοyiκι'ι oε Eε[εE μoυ Nαoυoα[-

αποyεμα, μiα παρ!α iμαoταυ μπρooτα
oτον Λευκo Πtρyο, εixε τ6τε9 κn-

πoυ εκεi και βαριετ! και αυ(ιμεoα

oτoυg αλλoυg iταυ καl o παππoυg

oου o Στα[ρoE ο Κ6yιαg'')μoρφοE;

ΚομΦoq; MπαoτουυαKι και ι!αfrα_

κι' Κdποια oτιyμi εκε[ που τρil-
yαμε To καταtφι yoιcilfrω κατι να

με παταει' oυΙ, oυΙ, oκιαβιdoτn_

κα' Tι εiυ'αυτ6 μαρt; Κoιτrb καλ6-

τερtι| με πατoυoε o ΣταυρoE ελα-

φρ(ι, με τnυ dκρn τoυ παπουτoιο6

τoυ, με υ6nμα. Γυρυcb τoυ κoιτω,

mμοyελoυoε, tλαμπε ολ6κλιιρog!

Κoυυιεμαι απ'τn 0lon μου, λαlτα-

πω τωρα yια τn

ιΠεg μoυ γtα
αMε oτε[λαυ

εg. Εκε[, iυα

<Πωg ζoυοατε με τoUζ Τουρκουg;υ

(Ερloντcιυ κατω απ6 το παρα0υρο και {παιζαυ 6ρyα-

υα KαL roρευαυ yια τoυ Κcbττα, τιg Aπoκριlq. Εκε[uoE

παλι αφο[ τελεiωyαυ τoυg πετoυoε τα yρ6oια απo το

παρ(ι0υρο, ioτελυε κι !υα πιδi yα τoυq φιλ{ιllει Kαι

τουq tδινε τnυ ευκi τoυ κaι φεiyαυ. Toυq βλ!παμε,

μαE βλ!πανε, iταυ λ[yoι oτn Nαoυoα, περιoo6τερoι

oτoυυ καμπoυ και εixαμε και φiλεg πoυ μ0ζ ζnτο[_

ocιν α1'icιoμα.'oταy φlyαυε oι Toυρκoι απ6 τn Nαου-

orι, καραβανια yιa τn Mικρα Ao[α, κλαiyαμε κι αυτοi

ρ[oτnκα! Nτραπnκα!

Tρωω λΙyo καταiφι ακ6μα, ξαυd με πcιτ/ιει, πιo δυ-

υατα. Tι εiυαι αυτα μπρε; Γιατζκ! Κα'ιυo[ρια παποi_

τoια φoρcil! To iδιο απ6yευμα πiyα oτον Ayια Δnμi_
τρn"oλoq καμευog, oταlτn, lωρig oτεyn απ6 τo 19]7

πoυ εt.rε κcιyεi n μιoi Σαλoυiκn κι o Ayια Δnμiτρng,

κι αυτ69. Κανω τoν oταυρ6 μου: μεyαλn n xαρn oου

Ayιd Δnμnτρn μoυ. ΠρooευκirnKα yιa αυτo πoυ μoυ

oυυ{βn oτo ζαlαρoπλαoτε[ο' Aμαu κι αμαυ. Nτροπng

πραyματα!

Πα[ρνω τo τρiυo υα παyω oτn Nαoυoα υCι σoυ τoυ τo1)

Σταιjρo υcι περιμ{νει με {υα κoυτi yλυκα! Κiiπoιον iξε-

ρε απo τnν παρ!α Kαι τoυ εiπε τnυ rilρα πoυ θα 'φευyα'

Περiμευε δiπλcι oτο βαyoνι, παyτα yελcιoτ6g, κ6υτευε

υα oκαoεi απ'τo xαμ6yελο. Tα πiρα τα yλυκα αυiβnκα

oτo τρ{νo, κοιτο{oε πoυ iφευyα και xcιιρετοιioε. Zε-
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ματiστ1'ιKα! Mα εiμαoτε με τα oωoτα μαq; Φτανω oτn

Nαoυoα, oτo πατρικ6 μoυ, δεν περυiιει μnυαg, xτυπα-
ει n πορτα φωυiιζει o Κcbτταg του Γιωρyακn υα παυει
υα δει ποιoE εiναι.'Hταy ο Στα[ρog και ilελε υα μι_
λnoει με τoυ πατ{ρα! Σφ{yyει τα φρ[δια o μπαμπαg
του δixετcιι αμ[λnτοg, oαoτιoμtuog και yευριασμ!υoq'

Mαg βyαζει oλoυq απ'τoυ oυυτ(ι, μtuoυυ oι δυo τoυq

μυoτικd δυο rilρεg. Ti εiπαυε, τι δευ εiπαυε, ακουyα

απ6 τnν πoρτα yια τnυ πρoiκcι! Λωλαθnκα, φoυρτα-
κιαoτικα! Παυαyiα μoυ πCιυτρε[oμαι! Aυoiyει ιι π6ρ_

τα βyαiυει o Κc/lττα;, με βλ!πει. Φωνiiζει τιl Miτoα, με
βαυoυυ oτoυ ουyτα απευαυτι απ6 τoν Σταυρo' ΕyrΔ υα

παyω να lαfrtll απ'τιg υτρoπ!E. Κοιταω κατω, κοιτdω δi-
πλα, κoιταω απdνoυ τα πατερ(ι.'oλoι εμενα κoιταyανε.

Παντρεiτnκα oτn Ndoυocι διjo rρoυια μετα, oτου Ayια
Mlιυα. Mε llτioαιlε, με oτολ[οα-

υε, oλα τα αoιιμικα, oλα τα yιoυρ_

υταyια παυου μoυ τα βαλαυε. Και
αυτ69 o Σταtρog; Καμαρωυε και
{λαμπε κcιι :rαμoyελουoε. Tα πi-
υτε αδ!λφια μoυ μπρoστα, εyril oτn

μ{on με του μπαμπα, oλn'ιι Ndoυ-
oα iταl'l oτoυ Ayιιi Mnυιi και εμε_

υα n καλ{τερlι μ{ρα τng ζωnE μoυ
πιδΙ μoυ _ Για πα[ξτε τα υταοiλια,

βαρεoτι τα βιουλια, πcιντρε'ιi'ιτι lι
Piυα, παiρυει τoυυ Κι'rαid'.'

Κι iφυyα πια μ6υιμα yια τn Σα-
λουiκn' oδ69 Ιταλiαg, oτιg Εξο_

fiq. Δ{πλα oτn 0αλcιooα, απ6oτcι-

on λiyα μ{τρα. Ωραio oπ[τι, οlραioE

κοoμog, παυτα τo βιζ_α-βι υα περι-

μ!υει oτnυ π6ρτα, δεy πατl,ιoα τo

πoδι μoυ oτου δρ6μo, ooo ζoυoε o

s'{l&lξ&ρ{e}vε K&l εΛξιp}πε

Kαl Xα}r$Yελοι:οε. Τα πε-
ι,ιε αδι:}.ι1}Ιu μυU μΠρoσlcl.
,'..rir rtr^ -t-.r- rr,,ιγ{Ι, ()ιlΙ μΣ{,iι μt: ΙΟV }lΠa-
μπα, ολrr xτ Nειουoα nται'
$ΙΟ1/ Αγια &{nvα...

oτng Σo[δαq καl μ!υcιμε λιyακι. k ioτερcι παλι πioω

oτn Σαλοy[κn.'Ερloυταυ κα1 τα πιyτια oτo oπiτι oτιg

Εξοr!9 κaι τoυζ κoιμiζαμε, y{μιζε τo oπ[τι κ6oμo και
xαρd. Aλλα κdBε φoρα αμα !παιρυα τo τρtυo, yια τn

Nαουoα κdτι αλλαζε πιiλι.'Εμειυcι παυτα Nαoυoα|α!>

αoυx, ουl! Aμπρ! με ξελq'ιαoεg! Πdν oι oαρμdδεg!

Nτ[λι, υτiλι' !λα υα μoυ κρατιioειq υcι cιυyοκ6ιflω!υ

<Γιατi μυρiζoυv τooο ωραiα oι oαρμαδεg γιαγια μoυ;υ

κΕiυαι το κtμινo' Χωρiq κιiμιι'o ζοlιi δευ υπαρlει, oυτε

oαρμαq! Ευλoynμiυο μπcιrcιρικο, μoυ 0υμiζει τn Niι_

oυσα' τa Xριoτo{yευυα, επi T0L1ρκitιζ"0πωg ο Χριoτ6q
iιταυ oτιE φαoκιig, ετoι κι εμεig φαoκιrbι.,αμε τ0υζ σαρ_

μαδεg αυnμερα τωυ Xριoτoιl1'it't'οll'' Βραζαμε τcι λdxα-
υα απο βραδιjE και μετα τnι' εκil'lιoiα τoυζ ετoιμdζαμε'

Εκεi l'α δειc'.'0i;οι oτnE 0ειcιq' τnq

Miτoαc ερ"ι-orταt' και περνοιioε ολn

ll 1'ειτot'ιi απο το oπiτι. Ερlοταυ
κ(lι 0 μπαμπ1ιE oτoλιoμευog οlραiog

με Τα μπει'ιβρεκια τoυ, τo καλπα-
Kι ΓoL' και Τo μεταξ!νιo το ζoυυα_

ρι και oi.α τα καλιi τcι Nαουoα{ικα

κaι μtιe εδιt'ε τιq ευκ!q'"Εξω κρ[o.

ΙΙ Χτοι1ρ).ια oκεπαoμ!υn, n Nτoυρ-

t'τοι'βαι'α καπoυ εκεi cιπαυω. Εκεi_
t'α τα παi.ια τα rρουια πdυτα xι6-
t'ι τα Χριoτo1i1'ευυα. Κι εμε[q μεoα
orοι' οι't'τci' μια ωρα[α ζ{oτn' μυ_

ρoι'διεc απο τα φα1'ιtτd, τιg πiττεg,

rα κεραoματα' ΤoL1ζ oαρμαδεq, τo

καi'ο το ζ'nτo με τιq πατατεg. Toυ

Aβραμ και τoυ Ιodκ τα καλιi ε[.rcι_

με. Περνoioαυ κaι οι Toιiρκoι και
αφnυαμε τnυ πoρτα αυoι.rτn yια

Σταiρog. Φ[λoι μα9 oι Mεycιλooικoυoμοι, oι Ayyελα_
κnδεg, oι Mπoυyτ6υα, oι Περι'oορατnδεg, oι Κ[ρτon-
δεg. Totiρκεζ με τo παΤτoyι oτo Mπεl_Toιυαρ, yια εκ_

δρομn ωg τny Επαυομi, dλλεg φoρ!9 oτo Λεμπ!τι, εκ-
κλno[α oτoυ Ayια Mnυα: κMαoτρο-Στα[ρo εycb 3α oαg

πdωυ φcllναζαυ ol Εβραioι oι καρoτoιtρnδεg, καrε πoυ

βyαiυαμε να παyουμε !ξω απ6 τo oπiτι μαg! Aλλα n

Ndoυoα; Mε iλεlι!ε πoλi yια.'Εκλαιyα και 0υμoμoυν

το πατρικo τo oπiτι, τιι ζωn με τ'αδiλφια μoυ, τnυ πα_

λιii ζοlli πoυ ε|'rε κλεioει.
'oλα oμoρφα y[ι,αι''. Κι o Στcιυρog liτtιυ μtρα, νlxτα δi_

πλα μου, κι ε1'dl ο'αt'τ0ι'. Nαουoα! -'Ενcι μιiλoυ cιαααμdυ,

δtου μιiλα αατιαμαι'', ι'ιi.rτοι'οε και πooooL1 frα με{ι'οιl!

Πl'ιyα{υαμε oυ-ryα oτ'αδεi'φια μoι', oτot' ΔιιμιιτρoL\ και
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τοι' κooμο' Περυo[oαυ κι αυτoi, καyiυαυ δευ 1lφn_

ι.,ε αφfilευτo o Κtllτταg. Ε, μπρε, ε, μπρ!! Γκiλ κι εoιj

ι',α παρειq κατι υα oτn0ε[ n ι!υtn ooυ! Πιε μπροioκο
μπρε oερoiμn!'Ελα κι εoi, κι εoυ, ολοι ελiιτε! Φrbυα-

ζε o Κοlτταg και oειoταυ τo oπiτι' ΒαoιλιdE Toυ σTtι-

τιo[. Σωoτ69 βαoιλιαg!

Και n M[τoα μoy iφερυε απ6 τltt.' κοtlζ|yα φαyια και
αyαfrα και εδιυε.'oλα τα πιι'τι(ι το ει'' δiπλcι oτ' dλ-
λου, ο ΚrΔτταg oτn frloιl τoLr σΤo τζιακι 1'ιcι υα yυρυii-

ει τα ξiλα' oτoυ ooφρd κrι0oμαoταt' !ι'α y{ρ1, και !ρ-
Ιoυυτ0υ oι oαρμiιδεg και τo κL\ι'1i)'ι και τo ιflnτ6 και οι

πiττεg, καπ(ικι. Tοτε ot'οι επιτρεπoτcιιl υcι πlo{υ cιπ6

τo μπρο[oκo.'oi'oι. Και τα πιt'τtri' Εyril βonloυocι τn

μαμα oτo κoι'βil.lιμα κ(ιι σΓo oερβiριoμα. ΠρωτoE frα



δοκ|μαζε o Κrilτταq. Περιμtυαμε ολoι τlιυ l'ιε}lαλl'ι απo_

φαoιl.'Ετρω)Ιε.'Εσμιyε τcι φρiδια, δευ iβλεπεg ματια
απ6 κiiτοl. Mοιο φρiδια. Και toτερα, μετα τnυ πρtbτn

μπουκι(ι το μπρο[oκo, απo τιg υταμιτQαυεE oτo κελ_

λdρι. Aααααl!'Εκαυε o μπαμπαq. Aυτo onμαιυε: Ευyε

M[τoα, εiyε Κλιαρ!τn' Φατε και πιεiτε!ι'

0 μπαρμπα_Tdoιoq o TιjμnE, αδελφ69 τnE Miτoαg, υπt_

ρoΙoζ dυ0ρωπog, μoυαδικog ακορυτεoυ[oταE και ειδι_

κοg oτα β6ταυα Kαι στnυ κα0ε μια ηnon τoυ ερxoταυ

με Tnυ oικοy!υεια τoυ στιζ yιoρτ6E αυτig.'Hταν n 'ιflυri

των yιoρτcbυ. Καλog, καλ69, κα),oq, πρωτog oτo yλi-
υτι, πρωτοg oε 6λα. Ερ16ταυ o μlταρμπα_Tdoιog κii0ε

φoρα απ6 τoυ Σ!λι yεματog oακιiι με β6ταυα"Hξερε τα

παuτα yι' αυτα. Και μαq ytμ'ιζε τo oπiτι με μυρoυδι!q'
Aυ1ροlπoE_ευλoyiα αυτ69 ο lε[οg ο TαoιοE και εκαυε

και πολυ καλ(ι πιυτιd αρy6τεραι.

oταυι με τtιt'' π{τριl'n βρτ\oιι' αι'τιi πot' δοlριoε o πατε-

ρaζ μoυ oτo Κιοοκι. Το μποοτrit'ι ε{.ι'ε .rρι'oαι'Bεμα. ει'α

y[ρω.'oλo lρυoαυfrεμα, δει' εβ)'επε9 τiποτι 'c α)-i'ο. Και

oτo βαloq εixαμε κ(]ι τoy π!τριt'o τοι' φoι1ρt'ο.

<Πεg μoυ για παλι€g NαουoαiΙκεg oικoγdvειεg,

κTo πρoλαβεg τo παλιo τo oπ[τι oτιιυ οδο At'ταρτdlι',

τωυ Toιλιiiλnδωy' oι Toιλιαλnδε; εi.rαυ oτα μπαoυ-
λα τoυg καlε λοyιril, λoyιrb υαουoαiικο ρoυ'rο, oτο2'ι_

oμα, παλια 6πλα, κ(ιμε9, 6, τι xρειαζουται τα μπoυ_
λo[κια yια τnυ Aπoκρια' Εκε[ πnyαiυαμε υ(ι συυι(ι_

xτo{με oτnυ Aπoκρια και οι ToιλιαλnσεS μαζ {διυαν

o, τι 0tλαμε yια τn yιoρτi' Παραδειoog nτcιιl τo οπ{τι

τoυg απo παλlα πραyματα και κειμiλια. Aυ ρωτnoειg
τn μαυα ooυ rα σoυ πει εκε[ πiyαιυαL' με τn Nαταλ{α

nΠωg nταv τo παλιo τo oπiτι oτn

Nαoυoα; Kαι πou nταv;υ

κMεyαλο.'Hταυ.'Ειlαυ δρομο πioω

απο το Κιοoκι. Εi-rε frlon yια οi'oι'g.

Aρxoυτικ6 oπiτι, πα)νιo, πd'υ πα_

λι6. ΕΙlε oτo δρ6μο τι'ιυ πoρτα' δi_

φυλλll. Aυ{βαιυεg αριoτερri μια ξυ'
λιyn oτευi oκαλα και περυoioεg

μloα απo τo πατωμα oτoυ πρrbτo

6ροφo.'Εκλειυε με πoρτα πoυ Κα_

τεβαιuε απ6 πανω, μια φορα iπει!ε
ο ΚdlτταE τoυ κλnτnρα, ευα Toυρ_

κακι, oπEτl να παρει κατι yια τo ερ-

yooταoιo, βλiπω το κεφαλι με τo

φεoι αυαλωλιαoτnκα. Toυ φ!ρυω
τnυ κaταπ(ικτi oτo κεφαλι.

Στo ιo6yειo nταυ τo κελλαρι' Γιουμdτο καλd' Aπ6
του υτcιβdυι κρεμουνταυ τα παoτα' Aπo κατω iυα πi-
))(1ιυαν τα βαiυια τo μπρoioκo. Σταρι, τρoφ{g, λαδια.

Επαyοl πdλι iταυ o πρcbτoq oυυταE, oλoE με τα xαλια

του xειμt|lυα. Mαξιλαρια, xαμnλα καflioματα κaι στo1)

μεyαλο τοixο ε[lαμε Kαι τo....'ευτεiα o αλλoq oυυταq,

o πιo συμμαζωμiυoq, με τoy ooφρα oτn μton και τα

υτιβdυια yIα τoυ κοoμo' Εκεi εilε Kαl τo μεyαλο τQα-

κι στα δεξ'ια"Ευα y[ρω απo π{oω τα δωμdτια, n Koυ_

ζiυα, o αρyαλει6g'

o κiιfrε το[log !υα μtτρo loυτρ6E, μικρα παραlυρα
πρo9 τ0ν δρoμo, με oιδεριlq και εixαμε Kaι τo μπo_

.""fl{xε α{Ο δ$'}(lμ(l Τ},ιv Τ1Ορ*

τα, δ{φυλλn. Αvdβαιvεq
αριστερα μια ξυλιrrn αιε-
vri oκα},.α Και Περvoυoεg

ιιεσα απο το πατωμα σtΟv

Ιτριi-}τΟ οροφο.'Εκλειvε μιε
nοpτα Ι{{-}ιr KαΤiβα1vε {1Πo

πειvω, trlια φορα εNεψε ο

Kιλιταq {Οv KλnΤnpα, ξvα.

Τοιlpκακι, σΓ{{Τι y{ι 11α*

ρει KζiΤ1 Yrα ΙΟ ερΥ{ii}1{1σiΟ,

βλdwω {{} Kεφdλl με τΟ

φ*α αvαλωλιαιlτnκα.."

yια υα υτυlοιJυ με τα πcιραδooιακα'

Ε[:rαμε και εμεig, cιλλα οι Toιλια-
λιoεg ε[rαν τnυ καλ{τερn oυλλοyli

με παραδοoιcικα φoρ!ματα' Tι και
πoιou ι)α πρωτοfυμltfrcb; Tουζ Πε_

ριoορdτnδεg; Toυg Γκoιiυτα; Toυg

Σιoυ'1'κα ρ!oυE; Και oι Σιου1lκαρ961

εi-ται.' με1'dλn oυλλol,ιi απo υαoυ_

oαlικα ενBυμια, lαυτζiρια, παλεE,

ρollα, yιουρυτdυια νυφικα' κειμi-
λια απο τουg nρωε9 Σιoυyκαρtoυ;
που πoλ!μnσαy στoυy Alι-Γιrilρyn
τoν Aμπυτo[λ Aμπoιiτl'ι, πευτε

αδ!λφια, oλα μαζi με τα oπcι0ια

oτα x!ριαr.

nΓιαγια μοU σε αγαπιb πoλυ πoυ

μoυ λεq 6λα αυτα Yια τnv πατρi_

δα μαg τnv Nαουοα>.

αΣταiρo μoυ, πιδ[ μoυ, μny ξεxαoειg πoτε τn Nαουoα.

Πoτi, μ'ακο[q;'Ελα τrbρα υα oερβiρoυμε τoυq oαρμti-

δεg και μετα lα σε πω κι ιiλλα παλιαυ'

<Γιαγια πριv φαμε Πεq μoυ κι εvα τραγoυδι απo τn

Nαouoαr.

κTρIα πoυλακια, αμαυ κι αμαυ, κι αy καrουυτaυ στn9

Nιαoυoταg το καoτρο, MακριυΙτocι μoυ, καnμo πorει
n καρδlτoα μoυ. Tο'υα τnρdει, cιμαυ κι αμαν, τα Βου-

διyll, τ'αλλoυ τn Σαλoυν[κll, Mακρινiτoα μoυ, καnμ6

πο[lει n καρδiτoα μoυD' N

- O oυγγροφεοq ε[vοr Αρxοlολ6γοq-loτoρlκoq, Αdjunct Prοfessor οfArchaeοlogγ, Αrcadia Uniνersity, Glenslde, Cο le9e fοr Glοbal StudΙes, Πρ6_

εδροq lvoτ τoυτο Δloβoλκοv κnq Πoλ τ oμlκnq Συvεργοoiοq, ΔrευΘυντnq τnq Eλλnvοολβovlκnq oρxoloλoγ κnq Αnooτoλnq
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To NYMΦAΙO THΣ MΙEZA.Σ
ToΠoΣ ΦYΛETIKHΣ MYHΣΗΣ;

Γραφει o ΘεoδοlρoE Zιcbταg

o xιilρos οπoυ €ζnoαv για λiγo n γrα μεγαλo xροvικ6 διαoτnμα μη'αi εs tοτoρtκ€s φUσto}γωμiεs απο-

κτα oυνnΘωs rδιαiτερn αiγλn και γivεται παoi}ηuωοτos. Aυτn τnν τυxn εixε και τo \υμφαiο τns Miεζαs

πoυ φrλοξ€vnοε δ0ο μεγαλεs ΠρoσωΠικ6τnτεs τns παμοoμtαs roιορiαs' ιo\' οτρατnλαιn Αλ€ξανδρο

καr τov φι}'οοοφo Αριoιoτ€λn.

Tnv nλnρoφορiο κοl τον oκοno γlο τnv oυvdvιnon

τoυ vεορoυ ΑλεΕovδρoυ με τοv φlλοooφo Αρl_

αlοτελn μΟq TnV δivε o Πλoυτορxοq αrο εργο

τoυ ιιBiοl Πορολλnλοl ΑλεΕovδροq - KοΙoορυ: n...

oxολην μεν ουν αυτo[q καιδιaτριβηντoπερ(M[ε'

eαν Νυμφαiον απεδειΣεv, οπoυ μixρινυν Aριoτo_

τελουq εδραq λιθ[ναq και υποoκ[oυq περιπατoυq

δεικviουoιν.'Εοικε δ' Aλε€ανδροq oυ μονον τov

ηθικον και πο),ιτικον παρο)'αβε[v )'ογον α)λο και

Tων a1ToρρηTωv καt βοθυτερωv διδαoκολιtΙlv, αq οι

ανδ ρεq ιδ [ω q ακ ρ οατ ικαq και εποπτικαq π ροoaγο -

ρεi oντεq o υ κ εtiφ ε ρον ειq πο)λο υ q'.'ll1

Εlεlδn τo lαrορlκο ενδrοφερov εn κεvτριbθnκε

κυρΙωg o'ουτn τnν oυvοντnon, αιo NυμφοΙο

οnoδoθnκε κυρ[ωq n εννolο τnq Σxoλιiq KΟ UΠo-

βοθμiαιnκε n βοo κΔ λε τoυργiο ToU, ΠoU σUV_

δεοvτον με θρnoκευτ κεq, λοτρευτtκεq ΠρOl(T]_

κεq κοl εδυnnρετουoε κo νωv κουq θεopoυq. Av

ιiιιlγrIr l6



oμωq oυvυnολογrαιoΟν κοl ουτεq του ol δ o-

TnΤεq σTnV εnlλογn τoυ οno τoν Φiλlnlo, μlo-
ρουμε vο εlκοoουμε oτl n ελευon εδιb του vε_

ορου Αλεδοvδρou KOl των oυvτρoφων τoυ εΙxε

κοl ολλο oκonο, nεροv τnq οκοδnμο κnq μoρ_

φωonq τoυq.

Η onoφοon τoυ Φlλinnου B' vο κολεoεt κοl

vο αrεiλεl τov Αρlαrοτελn vο δlδοΕε] ToV VεO_

ρo ΑλεΕοvδρο αrο Nυμφοio τnq ΙVΙε(oq φοiνε-
τοr λ[γo nοροδoΕn. 0l βοolλεiq τnq Mοκεδoviοq

ουvnθl(οv vο φlλoΕεvoυv αιnv ουλn τουq2 τoυg

φlλοooφoυq Kοl ToUq οvΘρωloυq τωv γρομμο-
ΤωV Kol τεxνιbv. Αυτi n οnοφοon n θοvολoγεΙ_

τοt οτl εxεl νο κοvεl με τov loxυovτο κolvωvlκο

θεoμo τnq Ι\/lοκεδovΙοq nου οφορο αrουq νεουq

κοl lδiοiτερo αlουq βοoιλrκουq nοiδεq, τov θε-

oμo τnq φυλετlκnq pυnonq.

Πορ'ολo noυ n nλnρoφoρiο γlο τnv nορομονn

τoυ ΑλεΕονδρoU KOl ΤoU Αρlαιοτελn αrο Νυp-

φοΙο τnq λ/1ΙεCοq εivοl γρομμεvn μετο οnο τε_

τροκοolο xροvlο3, κοl ε[νοi επομεvo κοnolol nο-

λοlοi θεoμoΙ αιο pετοδυ vο εΕολεΙφτnκοv n vo

εΕελixθnκοv, ο Πλουτορxοq μοq δΙvεt κοnolο on_

μοvτlκο αlolxεiο, το onoiο βonθουv VΟ ΠρOσεY-

γioουμε σΓOV ΠρOγμOTLκo λoγο τnq ποροpοvnq

oτo xιilρο ουτo τoυ vεοροΟ Αλεδονδρoυ nου

nρθε κοr nορεμεlvε γrο τρΙο xρoν ο εδιi οπo τnv

nλlκΙο τωv δεκοτρtων ετιbv.

Ποροτnρoυpε οτr o Πλoυτορxοq κovεl εvo oοφn

δrοxωρlopo oxετlκο γlΟ ToUq λoγουq Τnq ΠορO_

μovnq του Αλεδονδρoυ. Δεν nρθε μοvo vο μο_

θnτευoε τοv nολlτlκo κοl nθlκo λογo του Αρl_

αrοτελn, α. .cλλα ΚαιTων οπoρρητων και βαθi_
τερων διδαoκaλιtilν, αg οι aνδρεq ιδlωg ακρoaτι_

καq κοι επoπτικαqπρooaγoρε0oντεq ουκ ε€tφε-

ρoν ειζ πo}λo1qι. Αn' οoο γvωρl(ουμε γlO TnV

ορlαlοτελlκn oκει!n, oλλο κοr οno τnν φlλoοο_

φlκn τoυ nροκτtκti, δεν τεκμnρlωvετοl loυθενο

oτl xρnotμonο oυvτοv οlορρnτεq oκροομoτlκtq

κοt επonτlκεq δlδοoκολΙεq. Πριilτο οn' ολο τrq

oxολεq noυ δnμloυρYnσε O Αρlαιoτελnq αrnv

Αooo κol εnεlτο αιnv Αθnνο, τnv Περlnοτnτ κn

oxoλn, iτον οxολεq oνοlxτεg oε μoθnτεq, olο-

δoυq κοl θουμοαιεqa, δεv λεlτουργoυoοv ωq

κλεlαrεq oμoδεq, γlο TnV εvτοΕn αrlq onoΙεq θο

xρεlοCoτον μlο tδlοΙτερn δlοδlκοoio, onωq ουτn

τnq oxoλriq τoυ Πυθογoρo. Εnionq αlnv Αρlαlο_

τελlκn oκεQn κol φlλοooφlκn τoυ nρoκτlκn δεν

ιnορxεl To μUσTlKlσTlKο αιolxεio noυ vο εtκοζεl

κοl vο δlκolολoγεi οnoρρnτεq οκρooμοτlκεq κοl

εnonτlκεq δlδοoκολiεq. ΕΙνοl γvωαι6 oτr ο Aρl-

αιoτελnq, οno vωρiq, εixε οnoβολεl κοθε nλο_

τωvlκo μυαllκloμο κοl κοθε lδεoκροτiο κοl δtο_

μoρφωoε τlq βοoεlq τnq εnlαrnμovl κnq ερευvοq.

Τo εnlαlnμovικo ερευvnτlκο εργo τoυ Αρlαιοτε-

λn δεv τo γvιilρlCοv μoνo ol μrοθnτεq του, ολλο

κοl τo ευρΟ κolvo, μεoω τωv οvolxτιilv οκρoοoε_

ωV Kοl TωV oυγγρομμοτωv τoυ. Ωαrοoo, οτοv ο

Αρlαrοτελnq δnμooiευoε το αΙVετο τo Φυotκου

ο ΑλεΕovδροq δlοpορτυρnθnκε noυ εγlvον γvω-

αιo[ οl οκροομοτlκoi λογο loυ δlδοxτnκε οlο

τον δooκολο του5, Φοivετοl oτl o V1εγοq Αλε_

Εovδροq θεωρουoε KO] ΤoUq ΟKρoΟμΟT κoυq λο_

γOUq τoU Αρlαrοτελn οloρρnτoυq κοl ει.ιογμε_

VoUq σTn δlοδlκοoiο τnq μυnonq.

Tlq onoρρnτεq ΟKρOομοT κεq κοl εnonτlκεq δl-

δοοκoλiεq τtq oυvοvτομε povo αι q δlοβοτΛρi-

εq μυnτικεq τελετεq, αrο μυαlΛρlο κοl οργo_

TερO σToUq θlοooυq KOl σε μUnTlKεq ετοtρεi_

εq. Στn μυnon μεoω τωv οnoρρnτωV OKρoομO_

τl κωv κο l εnοnτl κων δlδοoκολlιilv οnοκολΟ nτo-

vτοv n ολiθε1ο σToUq pυουpεvoυq με εlκοvεq,

oJpβολο, n λδlεrq6. Στn φυλετlκn pυnon, δn-

λοδn αιn δlοδlκοoiο τoυ nεροoμοτoq τoυ νεου

σΤnV Ko vωvΙο των οvδρων, n οnoρρnτn οκρο-

ομoτlκn κοl εnoπτlκi δlδοoκολiο οnoτελoυoοv

το αιοθερο τnq αrotxεiο noυ εiνοl n κοτΔxnon

κοt n οnοκολυQn/.

Mε τnv κοτnxnon μοθοiνουv το δlοφορο το_

μnου, το oυαlnμοτο oυγγεvεlοq κοl τουq κονο-

1. Πλoι1τoρxοq ιιBiol Πορολλnλοl, Αλεδovδροq _ Koioορυ 7.4

2. Kονoτoο0λnq Δ. tH l\4oκεδoνΙο οπ6 ορxoloτoτωv xρoνωv pdxρr τnq oν6δoυ του ΦlλΙnπου B 'l oελ 93

3. 0 Πλo0τορxoq γεvνΛΘnκε τo 50 μ.X. κo nεθοvε τo '1 20 p-X.

4. Kορδdτoq l. ιloτoρΙo τnq Αρxοiοq EλλnvlκΛq Φlλooοφioql oελ.339

5. Πλoυτορxog κBiοl Πορdλλnλor Αλdδovδροq Kοiooρl /.7

6. W,Ottο ιΕλλnvrκο pυoτnρ οl oελ.26
7. Λεκοτooq Π. ιH Koτoγωγn τωv Θtοoωv Δ ομoρφωon κol E€dλlΕn τωv ΙVlυnτ κωv Ετolρεlιivlr Εnlθειiρnon Tεxvnq,

Tε0xοq 9Ο, loυviοq 1 962, oελ. 656
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Vεq ΤOU γομoU, Tn σωσΙn δlογωγΛ OΠεVOVTI σTO

pελn τnq φUλnq, τoUq TρOΠoUq KΟl Tlq TεXVεq

ToU βloΠoρισμoι, TΟ εθtμο κοι τn pυθtκi κοt

θρnoκευτtκn noροδoon κοt tαlορiο τnq φυλΛq'

τlq δροpοτrκεq nοροαιdoεlq Tnq, Tο τρoγoυδlο

KΟ1 ToUq xoρουq τnq. ΙVε τnv onoκολυι|n φο-

vερωνοvτοl το o0μβoλο κοt το lερο τnq φυλnq

O λoγoq Tnq ΠOροιJoVΛq του νεορου AλεΕον_

δρου αlo Νυμφοio τnq N/Ιεeοq pοei μ'ε τουq

oυνοpnλtκουq τoυ nρεnεl νο ονοCnτnθεi αιουq

κolvωvtl<oυq Θεoμoυq εκεΙνnq τnq εlοxnq noυ

κοθορleοv τtq nλtκiεq κοι κιρ[ωq αιrq δlοβοτn-

ρlεq μ U nΤl Kεq τελετεq'

Δ0ο εnlonμοvσειq γ O τnv xρovlκn nερ[οδο noυ

θρxετοt αιο ΝυpφοΙο ο vεoρoq ΑλεΕονδροq pοCΙ

με oυvοpnλrκOUq TOU: H nριiτn εnroΛμovon εi_

vol oτt τo ετoq 343 n.X. xροvro noυ iρxετοt αlo

Νυμφοio ουτo, το νυμφoiο, ωq θεoμoq, δεv εi_

xοv oτoνt1oεt t<ot δtοτnρουoον τnν Θρnoκευτl-

κΛ τoυq onpοoiο8. H δευτερn εnloΛμονon εEνοl

οτt οt κοlνωvlκεq δoμεq κol ο δtοtκnτlκoq τρο-

noq οργovωonq Tnq Moκεδονiοq εivοt δlοφο-

ρετrκοq οno τn υnολοlnn Ελλοδο, με lδroΙτερο

xoροκτn ρtαιtκo.

Or φυλετlκεq Περ]oΧεq κοθιl)q κοt Ol oσΤlKεq Πε-

ρlοxεq δεu O_o_tΛo,v nολlτ,ηεq ενοτn-εqo κο

εΕoρτωvτo οl' ευθεiοq οnο τov βοorλεo1Ο' H

φυλn οlο;ελεi οκομn ενο κυρiορxo oργονωTl_

κο οτοLxεiο ToU KolVωV1Koi oxnμoτlopoυ' Αυτri

. ε-.l onι,Ονon ι.]Oq εΠ ΤρεΠε vο nροoδloρlooυμε

-οv βοθμο εΕελ Εnq των κolνωνlκιbν θεoμιbv' τωv

θ ρ n oκειτt κιilv κο l λοτρευτt κωv εκδ nλιboεωv κo l

vο oυμnερονoυpε oτl δlοτnρουντοl οκopn αιnv

ιJoρφΙi ΠoU lKΟVOΠοtouν τlq οvογκεq τnq φυλΛq'

Στnν iδlο τnν nερΙοδο nου εΕετοζoυμε, oυμφω-

Vo με τlq nλnροφoρiεq noυ υnορxουV, σΓnV μεν

νoτlο Eλλοδο αιnv Αθnvο o θεoμοq τnq φυλετt_

κιiq μυnonq εδελΙxτnκε oε θεopo εφnβε[οq κοt

λεlτoυργεi αιο ορrο τnq nολnq με θεομoθετn-

μεvo δrοτογμoτο οποoκοnιiνΤοq σΓnν noλtτtκΛ

ογωγΛ τωv vεων oλλο xονovτοq iτol κοθε γνιil_

ρrμo μυnτlκο αrotxεΙο, ενιil onotοδΛnοτε oxi-

σn ToU με τn φυλετlκΛ μΟnon ονtxνευετοl αιlq

γrορτεq κot τελετoυργiεq onoυ nρωτoαιοτo!v ot

ν6ol. Στn Σnορτn δlοτnρουvτοl οκoμn oρrοpε_

vεq εnlβtιboεrq τnq φυλετlκΛq μυnonq'

Στn Moκεδοviο, τnv iδIο nερiοδο, n φυλετtκn

μυnon εxοoε ToV ισoKρOΤlKο11 xοροκτnρο τnq

B. AρIοτοδΛμου Γεωργio ιO Γλυnτοq Διοκooμοq Νυμφοiων κoI Kρnvιbv αο Aνο-oλ <ο ΤμΛμο τnq Pωμoiκnq Aυ-

τoκροτooiοcl oελ.41

9. Koi'oτooιtrnc Δ. uΗ i\,4ο<εδoγio οιlο ορroloτοτωv xρoνων μεxο τ"c ογοδο- _o'

: '. 
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Φ 
_i .ηου B'll oελ. 23

iγ' ε,'iολο υ 11ru61qγ1|γ9μl, κ\,4 ο-
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δnλοδn vο εΙvοl UΠoXρεωΤ κn oε ολoυq τoυq

νεουq, ολλο δlοτnρεiτοl pοvo οno τoυq βοolλl-
κουq nοΙδεqr2, γ ' ουτο τov ΑλεΕοvδρo ΤoV OKo_

λουθoυν μoνo το τεκvο τωv ορ αιοκροτιbν τnq

ΙVlοκεδovlκnq Αυλnq. Xοvovτοq τoν oοκροτ κο

τnq xοροxτnρο n φυλετ κn pυnon, εnομεvο εΙ_

νοl vο οτoνnooυv ορlopεvο αιοlxεiο Τnq KΟ VO

εlοοxθουvvεωτερloμoI noυ vο εΕυlnρετoυvτ q

οvογκεq ΤωV Oρ αιοκροτtκoiv κοl βοοlλlκωv οl_

κογεvεl ιilv.'Εvοq τετο l οq vεωτερl op οq δ l κο oλο_

γεΙ κοl τnv nορουoΙο τoυ φlλoooφoυ Αρlαlοτε-

λn αro Νυμφοio τnq lViεCοq.

Εlε δn ο oρxο[εq φ λολογlκεq ονοφoρεq γlO TnV

κolvωvtκn ζωΛ τωv μοκεδoνωv εivοl nεvlxρεq

κοl λοpβονοvΤΟq UΠ' οιprv oτ, lδ οiτερο γ ο τn

Cωn τoυ pεγολoυ Αλεlονδρου, εivοl γροppεvεq

τετροκοolο xρονlο μετο τωv θοvοτο του, nρε_

Πε VO σlρΟφOυpε αιο ορxοlολογlκο ευρΛμοτο

nου τεκμnρlωVoUV TnV υnoρΕn τετolων KOIVω-

νlκιδv θεopωv κοl l<υρΙωq γlο TnV θρnoκευτlκn

oυμπερlφoρο τωv μοκεδoνωv, n onoΙο κοΘορ -

Cε ομ.lεoο τlq κotνωvlκ€q oxεoεlq.

ΕΙvο γvωαιo oτl ol δ οβοτnρlεq τελετεq κοl δ _

οΙτερο ol τελετεq εvnλlκiωonq, noυ o' ουτεq

ονοφεροpοoτε, εivοt εvοq κotνωvlκοq θεopoq

ο οnοΙοq lοροτnρεiτοl oε ολεq οvεΕοlρετωq τlq

φυλετlκεq κο vωviεq. Εnoμεvωq θο βonθnοε

oτnv ερευvο μοq n oυγκρ on pε οvολογεq φU_

λετ κεq κο vωviεq onου υnορxουν pορτυρiεq,

οlωq ουτn Τnq σΠΟρΤ οτ κnq κo vωviοq onοι,

Ο. rOi ι_Ορ,o ι δ οφoρεc ωC _ρoC 'v riολ -

τειοκn δομn, nοροτnρουμε noλλεq οpοlοτnτεq

ωq Πρoq τoυq θεoμoυq KOl T q ΠρΟl(Τ κεq τng]3.

0l δrοβοτnρlεq τελετεq εivοl ομεoο oυνδεδεμε_

νεq pε τnv λοτρεio oυγκεκρl μεvωv θεoτnτων κο

με τnv θρnoκευτlκn (ωn τnq Ko vοτnτοq οnoυ

pεγολεq γlορτεg οlοτελοΟοoν μεροq τnq φυλε_

τlκΛq μυnοnq. Tο ορxolολογ κο ευρnμοτο nου

βρεθnκοv αln ΙVοκεδoviο κοl κυρiωq Ol εΠ1γρO_

φεq τεκpnρ ιilvoυv τnv υnορΕn Kοι TnV λοτρεΙο

ουτωvτων θεoτiτωv KOl σUγKεKρ]pεvο μιοq pε_

γολnq θnλυκnq θεοτnτοq Kol ΤOU ορρεvοq nο_

ρεδρου Τnq ΠOU εxoυv τnv μoρφn τnq Δnμn_

τροq ri τnν lVnτερο τωv Θεων κo του nορε_

δρου τnq Δlοvυooυ, του l<οτεΕoxnv οnολlτ κoυ

θεoυ1a . Αλλο κοl oε κοnοlεq γloρτεq, ΠoU OU-

τεq εivοl oυvδεδεμεvεq ιJε ΤnV φυλετtκn pυn-

on κοl εxoυμε γ' ουτεq lερroοοτερεq rrλnρο_

φoρΙεq, οnωq το Δοφvnφoρlο15, nοροτnρoυμε

ομοlοτnτεq ωq Πρoq ουτn τnν nροκτlκn, δnλο_

12. λ/1nlργoλoq \.'ιtBοo λlκοi πoiδεql oτn l\4oκεδovio κo noλlτlκοi tΠοiδεqυ oτn Σπoρτnl, Αρxοiο lVοκεδοviο, Vl

Συpπoolo, oελ. 145

1 3. lVl n ργoλοq N. : ο π. n.

14. XoτCδnoυλoq [\4.: tΛοτρεiεq τnq lVοκεδοviοq: Τελεrfq pετοβοοεωq κοl pυΛoεlq. Λοτρεiεq oτn αΠερlφερεtol

του Aρxοiου Eλλnvlκου Kοoμlουl oελ. 14

15. Bρεττοq Λ.: ιιΛεδ κo Τελετιbv Εορτωv l<οl Αγιilvωv τωv Αρxoiωv ΕλλΛvωv, Λ. Δοφvnφoρlo
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δn τnv οnopoκρυνon τoυ nolδtoυ τnq ευγεvε-

σΓερnq olκoγενεlοq γ ο εvο pεγολο xρovlκo δl-

οαιnμο KOl ΤnV nοροpoνn ToU σε λοτρευτlκο

xωρo μοκρ ο ono τnv noλn.

ΕnΙonq n ορxolολoγlκΛ οκοnοvn αrn Ι\4οκεδoνiο

εφερε αιo φωq εntγροφεq nου οvοφερOVΤOl σε

ογιivεq δρoμου κοl ερμnvευovτοl μoνο ΟV σUV_

δεθουv με τελετεq εvnλlκΙωonq16. Εivο γνωαιo
oτl ο ογωvοq δρoμoυ οnοτελoυoε γ ο τoυq εφn_

βoυq τελετn εΕoδου οnο τn εφnβεiο κοl τnv εΙ_

oοδο τoυq αrnv nλlκiο των vεωv οvδριilvl7, μ ο

κοl ol εφnβol vωρiτερο δεν λοpβοvον μερoq oε

τετoloυq ογιi:vεq κο γl' ουτo Kοl ToUq oΠoKο_

λοιjoοv KOl αοη$sρgμoUqυlB' Αρο μnoρoυμε vο

oυμnερovουμε oτl κοt αιn ΙVlοκεδοviο υnnρxε

ουτoq ο θεoμoq19.

0lτελετεq εvnλlκiωonq γlο τlq φυλετlκεq κolνω-

νΙεq nτoν o loxυρoτερoq δlοβοτnρloq Ko VωVl_

κοq θεoμoq, κοτο τov οnoΙo μετοΕi τnq nοlδl_

κnq nλlκiοq KΟl Tnq ωρlμοτnτοq, τnq nλlκiοq του

nολεμoυ Kο τnq nολ τlκriq (ωnq nορεμβdλλετοl

μio lερΙοδοq δoκ μοolιiv KO μUnΤ κωv δtοδlκο_

olωv2Ο. E[vοl n φυλετlκri μιinon onoυ ol εφn_

βοl γΙvovτοl οvδρεq κοl εvτοooοvτO] o KolVωVl_

κο oυvoλo κol γΙvoντοl εvεργο μελn τng φυλnq.

ΙVlεoο οno τlq τελετoυργΙεq τnq μυnonq ol vεo

δεxovτοl το θρnoκευτlκο κοl κolvωvlκο nθn κο

εθlpο τnq φυλnq'

Πο νο εnlτευxθεi o pυnτlκοq οlοκλε oμδq, βο-

olκn nρoυnoθεσn KOlτo nριilτο αιοδ ο Tnq ΦU_

λετlκriq μυnonq, nρεlεl o vεo νο φυγουν οl ο

το oniτl τoυq, ιbαrε vο ακoιlεill κοθε o KoγεVε _

οκοq κοl κolνωvlκoq δεopοq. 0l εφnβο Cουν

oμοδrκο, lερlφεροντol αrο oρlo τnq πολnq κο

δεv υnοκεlvτοl oε κοvενo κοlνωvlκο ελεγxo κο

vομο. Αυτεq τlq εφnβrκεq ομοδεq αιnv Kρnτn

τlq oνοpοCoυv ογελεq, αln Σnορτn κρυnτεq κοl

ο-nv Αθ;νο nερl-oλο;q.

0 xιiρor nου εnlλεγovτοt oυvnθωq εivοl τo lερο

oλon κοl το Νυpφοiο, δnλoδn το lερο oliλοlο

nου δlεθε=οv πnγεq' Σ' oυτο το onΛλο ο, λογω

τnq poοοολογiοq τoυq, οnοδoθnκov oυμβoλl_

opοi.o- εδυrnρετoΟoοv nροκτlκο τlq μυnτlκεq
.ελε_o-ογiεq κοl οnεκτnoοv plο lερoτnτο21, γlο
,, ο εδε) xθoιν oε λοτρευτlκουq xωρoυq' H εnl_

}ο', ; _O- 
Φ λinnου νο εivο το Nυpφoiο τnq ΙVi_

εicc -o-ο( -οοοpοvnq του vεορου ΑλεΕovδρου

KO Τ0]\,/ o;νομnλiκωv του δεv nρεnεl vο nτοv
_:xοiο. Φοivετοl oτ ο τonοq ουτοq, ολλο κol n

ευρυτερn lερloxn, λογω τnq pορφoλογiοq τoυ

τοnioυ, nτον εvοq xωροq οnoυ nρoτlμoυoοv νο

οnoμoνωνοντΟl Kol Vo nερlnλονιilντol ol εφnβt_

κεg oμοδεq, nτοv ο κοθ ερωpεvoq xιbρoq οno_

poνωonq κοl δoκ μοoiοq τnq μinonq.

H nορομονn του νεορου ΑλεΕονδρου αrο Νυμ-

φoio, μοCi ι]ε ToUq oυvομnλiκoυq του, υloδεl_

κνυεt τnv υnορδn κοl λεlτουργΙο αιnv nερloxn

pυΔoε c. ΛOτρεiεc αrn αΠερ φερεlοl τoυ

ιlrιlγlt l 20
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Τnq λ/]iεaΟq ToU Ko VωVlKOa Θεoμoυ τnq φυλε_

τr <nq μυnonq. Θεωρεiτοl ωq εvο loτoρlκο αιοl_

xεΙο nου oυντεiνε αlnv τεκpnρiωσn Tnq lστo_

ρlκiq κοl λοτρευτlκnq oυvεxεlοq ουτoυ τoυ τo_

lου pεxρl onμερο.'Ετο, nορ'ολο noυ n φυλετl-

κn pυnon εδελixτnκε κο nροoορpοσΓnKε σΓoUq

vεoυq κοlνωνlκoυq oxnpοτ oμουq n κοt εΕολεi_

φΤnKε, σΓOV τοno ουτον κοτoρθωoε VΟ pεΤOσΧn_

poτlαεΙ oε λοτρευτtκn εκδnλωon Kοl Vο εVσω-

μοτωθεi pε το θρnoκευτlκο υlοαlρωμο, δnλοδn

pε τn λο κn liαιn κοl λοτρεiο, κο vο εnlβtωoε .

H εvοωpοτωοn τnq φυλετ κnq μυnonq αιο θρn_

oκευτtκο υnοαlρωpο οnοδεtκvυεt lοoο loxυρoq

nτον ουτoq ο θεoμοq κοl γtο noon μεγολn xρο_

ν κn δlορκεlο τελουντοv αιov τonο ουτo. ΕnlβΙ_

ωoε εδω pε τn poρφΛ του δρωμlεvου αlMloυ_

λεqυ, nου τελεΙτο αln Nοoυoο KOl σΤo oπο[ο εi_

vοl οΕtoonμεiωτο oτl δtοτnρnθnκοv oλn n δrο_

δ κοoiο κοl το αιοδlο τnq μ.lυnonq__

Αλλο o θεoμοq τnq φυλετlκΔq μυnonq δεν ε',_ι_

nΙCετοl μovo αιo δριilpεvο ιMnουλεqυ, OV ΧVtυ8'

ΤΟ KOl σΓΟUq pυnτtκουqτonoυq οnου δ οτnρουv

τov ορxlκo λοτρευτlκο τoυq nυρnvο. Το ορxοlo_

λoγlκο ευρΔμOΤΟ ΠoU βρεθnκον αιo onnλοlo τnq

αΠολο ο_Σωτnροqυ23 n ιΣnnλοloυ noυ ονοφερε_

το οlο τοv Struck κol οι:ο τον Deiacoulonche2a

κο τo olοio ο ερευνnτεg ουτοΙ εonευoΟV Vο Τo

τουτΙooυv με τo Nυμφο[ο τng Vliεeοq (λονθο_

opεvο, olωq οloδεixθnκε οργoτερο!), μορTU_

ρουv oτ το onnλolo ουτo xρnorμοnotnθnκε ωq

τοnoq μυnτlκιilv τελετουργlωv. (Σnμερο το onn_

λο ο ουτo δεv υnορxε , γlοτi οnωq λεγετοt οvο-

τtνοxθnκε οno vορl<οoυλλεκτεq κοt oκεnοαn_

Kε με ΤnV δlονοlΕn τoυ δρομου, ολλο nορομε_

vεl οκoμο τo οvομο τnq nερlοxiq αΣnnλlοqυ, Λ

αΛοκκοq lου Σnnλο'o-r)

Kοl nρoΕενεi εvτυnωon σToV ΠOρOTnρnτlκo

ερευνnτn oτ αro iδrο οnpεio τlpοτοl onμερο,

εαrω μ.] εvο τοnεlνo ε κoνοαιοo , n pνnμn τoυ

Αγiου ΘεοδωρoU ΤOU Tιρωνoq, τOυ οnοΙοι τnv

oxεon pε τnv μυnon τnν επlβεβοrωvουv οl λο_

τρευτlκεq εκδnλωoεlq κοt το εθ μο τnq npεροq

ουτiq ο' ολn τnv Eλλοδο, οnoυ οt τελετουργΙ_

εq ΠoU δlοδρομοτΙ(ovTol pΟq nοροnεμnoυv oε

μ υ nτl κεq nροΕεlq θlοotκΛq μOρφriq25.

Εl[onq Kο1 n ΠρoσωVυ1.liο τoυ Αγiου Θεoδωρου

ιτυρωvυ δnλοδn αvεooυλλεκτoqll δnλωvεl τnv

ox€on τoυ ογiου pε τnv μυnon. Φoiνετοl κο_

θoρo oτ n υnορΕn ΤOU XρlσTlΟVlKου ιnερ βλn_

μοΤoq)) δεv εlολεrQε το nολοloτερο λοτρευτl_

κο αlolxεiο. 0 xιbρoq μloρεi νο κολυφθnκε με

ToV XρlσΓ ονlκo μοvδυο, ολλο δlοτnρεΙ τnν oxε_

σn ΤOU pε τnv φυλετlκn pυnon.

Πορομεvεl οκoμn ο xωρoq οnoυ τελεiτοl τo τε_

λευτοiο αιoδlο τoυ δρωμεvoυ αΙVnουλεqll, noυ

ερμnvευετοl ωq n nλnρnq οnoδoxn κοt εvτoδn

τωv vεωv μυαlιilv αlnν κolvωviο τωv οvδριilv26.

ΙVlο εlκοo[ο loυ οδiCεt τov κono νο δlερευvn-

θεi nερlooοτερo! N

22'Ζιωτac' Θ.:ι0 κ [lnο0λεq τng Nooυoοq. Απo τn φυλετtκn lV0non oτn Δloνυolοκn Λoτρεiοl oελ. 51

23. Πετoοq Φ: t0 τoφoq των Λευκοδiωvl oελ 9,1Ο

24. Πετoοq Φ: οπ.π.

25. Ποnοp xonλ _ KουτροΟμπo: t0 Στουροq oτο Eλλnvrκ6 Εθrμlκο Δiκοrol, Εnετnρig τoυ Kεvτρου Ερευvnq τnq Ελ_

λnv κnq Λoογροφiοq, τοp. KΣΤ '_ KZ', ετοq 1 98 1 - '] 986, oελ. 41

26. Zrωτοq Θ.: t0 tlVπουλεq τnq Νοουooq. Αno τn φυλετ κΛ ΙV]0non oτn Δrοvυo oκn Λοτρε[οl oελ. 69
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o AYΛHTHΣ BAΓΓEΛHΣ ΨAΘAΣ
Γρciφει o ΚωυfνoE ΠεριooρατlιE, εκπαιδευτικoE

Tnu τελευταia Toυ ττyoi dφnoε τα ξnμερcbματα τoυ Σαββατoυ 3 Noεμβρioυ 2012 oε nλι_

κiα 76 .rρ0υων, o λαiκ6E δnμιoυρy6g Βαyyελnq ΨαEαE. o αyαπnμευog μoυoικ6E τnE Nd-

oυσα9, εirε τo μoυαδικ6 lαριoμα Kαl Tnυ ικαυ6τnτα υα μεTaτρεπει τι9 καλαμιtg σε aυ-

λoυg Kαι μtσα απo τn μoυσlKi δnμιoυρyΙα υα oκoρπα τιg xαρεg τng oμαδικng μ{Eεξng

oε κυκλικoιig roρoυg μετα μoυoικig. ΔιακρtBnKε Kαι βραβε[θnKε με πρωτε{α oε Παyελ-

λnuια και Διεlyn μoυoικd φεoτιβαλ. 'Εrει επionζ συμμετdorει oε πoλλεq διoκoyραφικig

παραyωyεζ. To Mdιο τoυ 200B cιιlcι1'oρευfrι'ικε Επiτιμog Διδακτοlρ τoυ Tμιiματog Moυoι-
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Αρκετα απo τα εvδιαφ€ροvτα oτoιxεiα
πoυ ακoλουθoυv εivαι καταxωρnμεvα
oτn διπλωματικn εργαoiα τoυ Δnμnτρiου

Αβραμiδn τoυ τμnματog Mουoικng Eπt-

oτnμng και Tεxvng τoυ Παvεπιoτnμiου

Mακεδoviαg και πρoεκυψαv απo Πρoσω-

πικdg ουvεvτευξειg με τov iδιo τοv Bαγ-

γελn Ψαθα oτιg 3 και 12 Aπριλioυ τoυ

2008. Eπionq στnv καταγραφn oυvdβα_

λαv και oι γιoi του Αvτιbvng και Δnμn_

τρnq Kαι o εγγοvog του Bαγγdλnq.

H πριbτn επαφn τoυ Bαγγελn Ψαθα με
τn μoυοικn, εγιvε oε πoλυ μικρn nλικiα

μdοω τωv κoμπαvιιilv πoυ €ρxovταv vα

παiξoυv oτn Nαoυoα κυρiωg κατd τnv πε-

ρioδo τng Aπoκριiιg. 0ι κομπαviεq αΠoτε-

λουvταv κυρiωg απ6 ζoυρvdδεq και vτα-

ουλια πoυ dρxοvταv απο τn Γoυμεvιooα,

τnv Aλεξαvδρεια n τnv Τζουμαγια.
'Evα επionq onμαvτικo ερdθιομα πoυ δε-

xθnκε απ6 μικρn nλlκiα iiταv απο τov

πρoπαππo τoU' τoV oπoiο θυμαται vα παi-

ζει οτnv γκαιvτα τα vτ6πια τραγoυδια τng

Niιουοαg. Παρ6λα αυτα o ζουρvαg nταv

αυτοg ΠoU τoV εvτυπωoiαοε καl τoυ τρα_

βnξε τnv πρoooxn.'Eτοι πρooπαΘιivταg

vα μιμnθεi τoυg ζουρvατζnδεq που €βλε-

πε, αρxιoε vα καvεl με τα αδiλφια τοU

αυτooxdδιεg φλογdρεq Kαι vα εξαoκεi τnv

κυκλικn αvαπvon.
'Ηταv δεv nταv €ξι xρovιilv 6ταv oτo θ€-

ρoq €φτιαξε με καλαμια τnv πριbτn αυ-

τooxεδια φλογερα τoυ. Aρyoτερα, !oτn-

υε αυτi yια υα μαfrει τα τρqlo[δια 6Πωq

€λεγε ο iδιog. Mετα απο καποια xρ6vlα,

λ6γω τng αγαπng τoU Yι' αυτo το oργαvo

αγ6ραoε τοv πριilτο τoυ ζoυρvα απd τnv

Γoυμ€vlooα καt αρxιοε vα μαΘαivει τoυg

πριilτουg oκoπουg.

Kαθoρtoτικn oτιγμn oτnv πoρεiα τoU

Bαγγελn Ψαθα υπnρξε τo 1955 oπου για
πριbτn φoρα τοv προoλαμβαvoυV ωζ oρ_

γαvoπαiκτn oτιg <Mπουλεgυ, μετii απo

πρdταon τoυ τoτε δnμiιρxου Αλiξαvδρoυ
Xωvoυ.'Hδn και Πριv τΟ '55 o Bαγγd-

λnq επιoκεπτoταv oπiτια nλικιωμdvωv
οι οπoioι τoυ τραγουδουoαv oκoπoυg και

τραγouδια τng Nαουοαg. 0 iδιog επ€μεvε

πoλυ oε αυτnv τoU τnV αvαζnτnon ψα-
xvovταζ vα βρεl τouq Π1o καλλiφωvουg
ιi-loτε vα μπορdoει vα απoδιi'loει τouq σKo_

πουg με τοv καλυτερo δυvατ6 τρ6πο.

Σnμαvτικn πnγn απoτdλεoε o Tαonq Mαρ_

κoβiτng, o oπoiog nταv ψαλτnq Kα1 συvε-

πιi_lg καλοg oτn φωvn. 0 iδιοg λtει,: ι(oταy

),[ριoα απ6 φαυταροq ifrελα υα μiifω τα

τραyo[δια.'Ετoι πnyαιυα oτα oπiτια και

παyοl: o Βαyytλlιg Ψα.frαg πα[ζει το κμαoιμoι
κατοl: Mε παραδooιακιi φoρεoια π[oω clπ6 τo

μπoυλoιiκι oτo καfr ι εροlμtυo δρομoλ6y ιo

-.. Γξ ρ {.} $i{{lξJ {"i} *

vιεΣq ve μt}ι11*
sri ιι:ι:q ζι;υρ*
v{ιιΦδεq ff*ιΙ
εβlε'ili:, ιιμXι-
{rε 1l{& καvει
βε ξ{1 εlδελφια
ξ*ξ] i11j{i-}$X**

διεq φλ*γερεq
K{1't vα εξι:*κεi
ξr-1v KljKλιK*
εev&}ll/{i}-L, - -

ιlrιlγ:t r 23



o Βαyytλnq Ψα0dq με τnν oυζυyo κtιι τoυζ διjo η'ιοt'E τοι' Αl'rιiι'lι και Δnμliτρn

r rl rτρnrrτrτΛ*

^,, -. {}-.ιc-μιl ιιd ιμLιUιι
,' ",'' -^' , 'Τ';^-

&{αglκοβtιι"ι

ΙxΟij n{&1/ Kα*

λοg ο-ιx s{r}vn.
Movο Yια τ111Ι

κΠαπαδιαυ δεv
riξεραv }ο-

για. Αιπri τnιl
oφυριζαι.. Τl'ιl.
εμιαθα απο τοι'
Τρυφωι. Χα-
tζnτρυφωr,,, ια
oφυριζε κα)α...
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μoυ τα τραyoυδo[oαν"Ε(lαsycι 791'E κcιi'ι\-

τερoυζ yιατi 3!λει υα oμoρφαiι'ε1ζ Ttι τρα-

yουδια, δευ εiυtlι μot'o t'α τα παiζειq. Tα

περtoooτερcι τα εμα0α rιπ6 τoυ Tioιι Mαρ-
κoβ[τl'ι πoυ liται, καλ6q oτn φωυli' Moυo

yιtι τιlu κΠαπαδιαl δευ iξεραυ λ6yια' Aυτn

τnυ oφiριζαυ' Tny {μα0α απο τoυ Tρ{φωυ

Χατζnτρ[φων, τα oφ[ριζε καλci' Σαυ ζoυρ_

υd τo {φτιαυε.'Eτoι εiιlαι 6oο τα ακoiq, τα

κiιυει9 δικα oου, B!λειg υα ομορφαiυει9υ'

Στnv εριiτnon εαv τov oυγκρiVαVε με
παλαι6τερoυg ζoυρvατζnδεg, μαg λdει:

αNαι, μoυ ελεyαν καμiα ollon Βαyy{λn'

Ε'ioαι τo κατι dλλοy. Για τo αv προoπiι-
Θnoε vα βαλει τραγoυδια απο αλλεg πε_

ριοxig, απαvταει: κAφo{ δεν παει. ΚdBε

μεροg εxει τn δικi του πατιυαδα. Β{βαια,

αρy6τερα μπiκαυ και καιυο{ρyιεE πcιτιυd-

δε9 ylα παραδειyμα κτου Nικολακny n το

κNυoτdξαυ τα ματiiκια μουυ μπiκαυ αρyo_

τερα Kαι αυτα Nαoυoα[ικα iταυ, αλλα του

τραπεζιου. Ε),dl μετd τα εκαyα πατιυαδεE,

ytατi δει' μπoρεiE 1'ια 500 μ!τρα υα παi-

ζειq τo iδιο' aα :r'iι'ει βαρετoι.
'Οται- δε τοι-ρι,lτουoα\'ε Qv o μεγαλog καλ_

7 tιεxι'nq 1'ει-r_lεται li 1'iι'εται. απαι,τoυοε

ΠΟ]q Ι1 πρα1.ματiκα με1'αz oι εroυι' εμφU-

ιo xαριoμα, πoυ dταv τo αvακαλυΠτouv
δεv τoυq αφnvει vα noυxαooυv αv δεv

γivovται κdθε μdρα και καλυτεροι.

Εδιb αξiζει vα oταθουμε Kαι vα εoτld-
σoυμε στn μoUσιKn oξυδdρκεια αυτoυ

τoυ αvΘριi-lπoυ. Bλdπουμε απo τn μiα dτι

αρvεiται vα πρooθdoει στo €θιμo ξεvα
τραγουδια, διατnριilvταg dτοι αγvn και
αvεπnρ€αoτn τn μouσικn του παραδο-
on, αλλti απο τnv αλλn dxει τnv ικαvo-
τnΙα Vα μετατρdπει καθloτικiι τραγoυδια

oε πατιvαδεg, εξελiooovταg €τot τnv Πα-

ραδoon xωρig vα τn μολυvει.
Eπιπλ€ov n δnμloυργiα vdωv κoμματιιi-lv

δεv dγιvε μovo με τnv μετατροπn καθt_

oτικιilv τραγoυδιιbv oε πατιvαδεg, αλλα
Kα1 με διαoκευn καπoιωv κομματlιbv απd

dλλεg περιoxdg ΠoU τo ιδiωμα τουg dμoια_

ζε πολυ με αυτ6 τnq Nαoυοαg.

Για τnv πατιvαδα <K6κκιvα τριαvταφυλ-

λαυ, €vα απο τα δικα του κoμμiιτια, λdει:
κTο μιo6 κoμμιiτι ε[υcιι πcιρμενo απ6 !υα

oκoπο πoυ παiζεται στnν περ1oxfi τng Κα-
oτoριαq, oυyκεκριμtυcι εyrb το ακoυoα oτo

'rοsριo Aρ1'oE oρεoτικ6' Εixα πdεl oτο Aρ_

)'0ζ πριι' αρκετα 'rρoνια περ{που, το ]973-

75' με τιg κL[ποιjλεqν και ακουoα καποια



H αυακliρυξn τoυ Βα1'yil'n Ψα0d oε επ{τιμο διδdκτoρα τοι'Tμliμrιτoc lΙoι'oiκiig Επιoτliμlι'c τοt'Πο_
υεπιστnμloυ Mακεδot'[αg το 200B

ΙoρευτιKrt ομιiδα τn9 περιoΙ\iζ υα K(|υει

lτατLυαδα με αυτ6υ τoυ oκοπ6. o oκoπ69

CιυτoS !μoιaζε πoλ[ με τnυ αΠαπαδια> και

με κaπoιoυg dλλουg σκoπo[ζ τι1ζ Nαoυ-

σαS. ΣK{φ0nκa oτι lα ταiριαζε πoλi υα

παιtτεi oαu πατιυαδα oτn Ndoυo0ζ, καldJζ

n μελωδ[α iταυ πoλi κoιlτii oτα ακo[oμα_

τιi μαg. Κdποια στoιΙεiα απ6 τnυ κΠαπα_

διαι και καποιεg καταλiξειE και !τoι lyι_
υε τo κoμματιυ'

Στnv πoλuxρovn Πoρεiα τoU o BαYYdλnq

€μειvε πloτdg oτnv αυθεvτlκn δnμιoυρ_

γiα. Η διαρκng αvαζnτnοn Kαι αvnσU_

xiα του Yια τnv Nαουoαiικn παραδοon,

αvdδειξε ακoμα περιοooτερo το μouolκ6
τoυ ταλivτo. Αvαζnτoυοε τn μoυotκn oε

oπoιo μερog του κdoμου κι αv βριοκ6ταv
και θαυμαζε μoυoικoυg δtαφoρετικoυg oε

κoυλτoυρα καl vooτρoπiα.

Αλλωoτε, oλoι oι μoυοικoi, μdοα απ6 τn

δlαφoρετικ6τnτα τoυg αγαπιoυvται και
αλλnλoθαυμαζovται. Αδlαμφιοβnτnτα,
θεωρεiταl γεvαρxng μιαq μouσιKng oι_

κογ€vεtαg Πoυ σUvεxιilg μεγαλιbvει Kαι

αποτελεi onμαvτικd κρiκo oτn διαoωon
και ouv€xιon τnq μouσlκng παραδoοng

τng Nαoυοαg.

Στnv τελετn αvακnρυξnζ τoU σε επiτιμο
διδiικτoρα τoυ Tμnματog Mουoικng Επι-
oτnμng, o πρυταvng τoυ Παvεπιoτnμioυ
Mακεδoviαg' Ηλiαq Kουοκουβ€λng τ6vι-
oε 6τι κεiυαι oτα l!ρια ooυ, oτα δαlτυλα
σoυ, στα πυευμονια σoυ' στo αμtλιl τoυ

ζoυρυα σoυ' στnυ !μπυευon ooυ Βαyyε-
λn Ψαfrα, υα μεταδrboεη αυτ6 που lxειg
oυooωρε[oει, στα παιδιa μαg. oι καλλιτi_
Ιuεζ τι1ζ μoυoικig παραδoong εiυαι lι ζω-
υταυli μαg σΙ!σn, Ιoωg lι μ6υn μαg ot{orι

με τι'9 ρtζεg μαg, εiyαι ο μoυoικοg mμ6g
πoυ oυυδ!ει εμiιE, τα κλαδια με το παρελ_

δ6υ μαg, ooo μακρια Kαι αυ αυτ6 φταυειr.

ΘεματoφυλαKαq τnq μoυolκng κλnρo_
voμιαg Kαι τωv βιωμdτωv τng ιδιαiτερng

τoπικng παραδoong, dvιωθε περnφαvοg

γιατi π€τυxε vα μεταλαμπαδευoεl oτα

παιδια Kαι τα εγγ6vια ΙoU το iδιo πdιθog

και μερακι Yια τοv λαικ6 μαg πολιτιομd.

To Nοdμβριo ιoυ 2o12 dλoι μαg αΠoxαι-

ρετnοαμε τo λαΙκ6 μαg καλλιτ€xvn.'Eφu-

γε o oτuλoβατng τng μoυoικng μαg παρα_

δoοng. Σiγnοε γlα παvτα ο ζoυρvαg πou

dκλαιγε Kαι ΠοU oταv τov iικουγεg o' dκα_

Vε vα (τσιμουριdζειgll.

Kαλ6 ooυ ταξiδι Bαγγ€λn. N
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ΖOΥPNAΔEΣ Ι(AΙ KOMΠANΙEΣ
ΣTΗ MOYΣ|KH ΠΑPΑΔOΣH ΤΗΣ NΑOYΣΑΣ

Σε πρonγooμεvo αφr€ρωμα μoυ στo περroδικo NIAOYΣTA πoυ κυκλοφoρnoε τov Περασμεvο Δεκ€μ-

βρro 20l2, εixα αvαφερθεi oτnv Πoλιτιoτικfl, Θεατρικn καrΑθλnτrκn δραoτnρt6τnτα oτn Ndουoα στα

εκατO xρovια πoυ π€ραoαv απo τnv απελευθ€ρωon τns μ€xρι οnμερα. Απ€φυγα oκoπtμα vα αvαφερ-

θιil oε εvα ολλo τoμ€α τns μouσικns παραδoσns, αUτO τωv λαiκιilv oρYαvoΠαlκτd)v, επειδn Θειilρnoα

δτι €πρεπε vα απoτελ€οει Φα ξεxωριoτo κεφαλαrο.

Γραφει o

Niκοc Κα).).ιδοκnq
Πioτευo οτl ετol θο μoυ δivοvτοv n εUKΟl_

ρΙο vο οvοφερθιi oε nροoωnο nου εnοlξοv

pεγολo ρολo με τn γvιbon ToUq σTn μoU_

olκn oυνοδευovτοq oxl μoνο το μnoυλo0-
( Ο σΤ]q [Vnουλεq τnv lερiοδo τnq Αnoκρ _

οc ολλc σJ-ι-εΤεXOVTοq oε γοpουq, γλεvτ ο

(Ο -Ο u'. ,,- c a, ',,,- -';οαr κεq εn δεilεlq oxo-

i'ε ωι,<ο δ οοο:εc i ιlgi Q3"61ε--tκε( τε_

λετεq. Kοlοlοi OΠo Ο,_Ο.Q _]- σ-* -ε-εΙxοv

oτn Mnοvτο τnq EP|OΛΑN τωv εργοoτοoΙωv

Λοvορο οnoτελεoοv οργoτερο τn αμογlου oτn

Φlλορμoνtκn pοq.

ΑρxiCοvτοq οnο τov ZOYPNΑ θο οvοφερθω

oτoυq κολυτερOUq oργOvonοiκτεq πoυ υnnρ-

XOV σTn Νοoυoο oτo τελoq του 1 9oυ _ορxεq

του 20oυ ο ωvο κοτο 1.lορτυρiο τoυ pnορμnο

Kων/νου Πlrιοκn (Τοκnq ΙVnοιτonq. ΙVnoυ-

λεq κο Ποvviτoοροt τnq Νοουoοq): Λτοv o



TUφλoq [Vlυτοonq, o ΤCομολnq, ο Ντoυρμο-

κοq, ο loiνγκοq (NτooΟλl) κοl o vεωτερoq κοl

nλεov Εοκoυoτoq ΙVΛτρoq Xοiβοvoq (N/lno_

γloτenq). Πο τov 'lolvγκο λfγετοl oτl εποl(ε

τοoo κολο κοl δυνοτο vτοoυλl ωoτε οργo-

τερο, oτοv nλεκτροδoτnθnκε n Νοουoο κol

nΛγοv oε εvο oniτl vο ποiΕoυv, εoβnoοv το

φιiτο κοl εonοoον τo τCομlο.

Περvωντοq το xρov ο ο N/nτρoq Χο'tβοvoq

(BoγrοτCnq) εγlνε ενο lεxωρloτo τολεvτo,

μovοδlκoq oτo εiδoq, oυμφωvο με οφnγn-

oεlq lολοtωv Nοoυoοiωv πoυ αvτΟvovτΟV) Tlq

Απoκρrεq κοl εποlρvοv μερoq oτο N/noυλoυκt

nου εnοlζε ουτoq"Hτοv o μοvοq CουρvοτCnq

oτnv nρonoλεμrκn Nοουoο' Στlq oυCnτΛoεlq

noυ nολλεq φoρεq κovoμε με TOV Αλεκo τo

Xωvo, ο oποiοq ντυvovτοv κMnoυλου γlο noλ_

λo xρoνlο KO] ΠoιJ τov εixο τοκτtκο εnloκε_

ΠTn σΤo μογοCΙ, pου ελεγε γlO ToV λlnτρo οτl

oτοv εnοlρvε το xερlο ΤOU ΤOV Cουρvο κελοn_

δoυoε κο οκουροoToq εΠO Cε γlο μlερεq κο

νυxτεq τnv nερΙoδo τnq Αnοκρ οq ουvοδευ-

OVTΟq TO μπουλoυκl.

oτοv opωq εφθοvε n Kοθορο Δευτερο τo

βροδυ κρεpoυoε τον eoυρvo κοl τοv Εovο_

Πο1ρVε oτο xερlο ToU TnV εnοpεvn xρoνlο.

Εδιi nρεnεl vο onμεlωoω oτl or oργοvοnοi-

xτεq nλnρωvοvτον οno το μελn των lVnoυ-

λoυκlωv κοl ε[xov υnoxρεωon vο τουq φlλo-
Eεvουv oτο oniτtο τουq. Επionq oτl δlοκρiνo_

VτοV γlο τnv οΕlonρεnεlο τoυq κοl ποτε δεv

εnοl(ε Coυρvοq κο vτοoυλl εκτoq οno τlq με_

ρεq Tnq Αnoκρrοq. Θο οvοφερω εlionq οτl το

nολlο xροvlo ερxoντον Cευγορlο CoυρvοτCn_

δεq οnο τn Γουpεvlooο, τn Bερolο, τnv Αλε-

Εοvδρεlο κοt οnο ολλoυ γtο νο ουvoδευooυv

δ οφoρεq opοδεq loυ vτυvovτον κορνοβολlο

τlq δυo Kυρlοκfq τnq Αnοκρlοq κοt oxt μovo.

0 ΙVΛτρoq Xοi'βοvοq κοnotο oτlγμn οφnoε το

εγκooμlο κοl δυoτυxωq δεv υnΛρxε δlοδο_

xoq κoτοoτοon, nρθε κοl o noλεμoq με TnV

Koτoxn noυ oτομοτnoε τo εθlμο Kοl ol oρ-

γοvonοΙκτεq τoυ (oυρνο εΕοφοvloτnκοv κοl

ol oκonο[ nου εnοlζov δεxοoτnκον.

Αυτo κροτnoε μεxρl oxεδov τlq ορxεg τoυ

1954 oτοv μετο οno nορoτρυvon τoυ τoτε

δnμορxoυ Φlλιbτο Koκκivoυ κοl τoυ βoυ_
λευτΛ κ. Xοτ(nγρnγορloδn νο oVοσUγKρoTn-

θεi το μnoυλoΟκl, επloτροτευτnκε o Αλεκoq

Xωvοq κοl o Tρυφωv Xοτ(nτρυφωv γlο vο Εε-

κlvΛooυv τnv nρoonοθεlο. 'Eτol, οτοv εκλε_

xΘnκε Δnμορxοq ο Αλεκoq Xωvoq, τtq Αno_

κρlεq του 1955 μοeευτnκον κοnolο οτoμο

noυ vτυvovτοv nρonoλεμlκο κMnουλεqυ κοl

οloτελεoοv τo nρωτo Mπoυλουκl. XρεlοCο-

vτοv oμωq Cουρvο κοl vτοoΟλl.

Tnv ευθΟvn οvελοβε ο Τρυφωv XοτCnτρυφωv,

o onο[oq lnγε oτn TCουμογrο κοl βρΛκε τoυq

Aφουq ΙViλκο, τov Ποvvn, noυ εnοlζε Cουρvο

KOl TOV οδερφo TOU σΤo vτοoυλl. Toυq εφε-

ρε σTn Nοoυoο, τoυq φlλoΕεvnoε oτo oniτl

ΤoU l(οl γlο δεκοnεντε nμερεq ToUq TρΟγoU-

δoυoε τουq ρυθμoυq τnq nοτlvοδοq, ολλο κοl

τoυg xoρoυq τoυ μnουλoυκloυ'

ΑκoΟροoτοq o Tρ0φων κοτοφερε το οκoτορ-

θωτo, κl ετol, oτοv nρθε n Kυρlοκn τnq Αno_

κρroq ol μουolκοi nτοv nοvετolμοt κοl oυνo-

δευoοvτο pπoυλουκl oτnv κοθoρtopεvn οlο
τnv ποροδoon δlοδρoμn κονovτοq τov κο-

σι]O VO δοκρυoεl οnο oυγκivnon, τooo οnο

τo nοiΕlμο τουq, ολλο κο κοlοiοt πολο οτε_

ροl εiδοv μετο οnο τοoο xροvlο νο οvογεvvlε-

τοl τo εθtpo. 0l vεoτερol γvωρroον κοl εiδοv

κoτl noυ μovo oτn Νοoυoο υnnρxε κοl nτοv

υnερoxο, Ε€xωρο nου κοnolol οn'ουτoυq oτο

εnομεvο xρovlο vτυθnκον κοl ol iδlοl.

oμωq γlο το θεpο τoυ Coυρνο KOl ToU VTΟ_

oυλloυ εnρεnε νο βρεθεi μrο λυon με vτο-

nloυq. Τnv εnοxn εκεivn ο Bογγελnq Ψοθοq

nτοv μlκρoq, oμωq εixε εμlφυτo τολεvτο κοl

κοτοoκευο(ε povοq του φλoγερεq κοl εnοtζε.

Αυτo τo nλnρoφoρΛθnKOV O ΔΛμορxoq Αλε-

κοq Xωvoq, o Tοonq o N/oρκoβiτonq, ο Tρ0_

φωv Xoτ(nτρυφωv, o Tοonq ο Πlτoloυvnq κοl

o Kιioτοq ο Πoκολοq, πoυ εκεivn τnν εnoxΛ

εργοCovτοv oτov Λoγγο, oτnv οnoθnκn τoυ

oυvετοtρlopoυ.

0 δnμορxoq Αλεκoq Xωvoq nορnγγεlλε κοl

εφερε εvo (oυρvo οno τnv Τoυρκiο, κοl οl

υπoλoιnol, εvοq-εvoq, nΛρον τov Bογγελn

κοl ορxloov VO ToU μοθοΙvουv τoυq xoρoυq

κοlτlq nοτlνοδεq κοθιbq κοl κοnolο nοροδo_

olοκο τρογουδlο τnq Nοουoοq. Το θοΟμο δεv

oργnoε vο γivεt.'Eτot o Bογγελnq oτo Coυρ_

vο με τοv οδερφo τou Δnμnτρn oτο vτooΟλl

οvελοβοv vο oυvoδεQουv τo μnoυλoυκl τnν

επoμεvn xρovlο με μεγολn εnlτυxΙο.

Λ Ιι;ιnΤr]1aF...ι, 1YaιιιPU\

XαΥβαvιlq *γεvε

*vα ξεxωριεrο
ιαλ*ντο, μΦve_
δrκε}q s{Ο εi*
δ*q, ουμιpωvα

}rε αφnγn{rειq
xαλεaιι}v ΙιJα*
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aρΙστερα: o Βα1ly!λng Ψαfrdg oε λcιoyραφικti εκδiλωοlι oτn Ndoυocι

δεξιd: 0 Tρυrροlυ Παζαρ!υτonq, oυυεlιoτiιq τn9 oιΚoyευειακiq παραδoonE οτoν ζoιlρυd
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ΙoU. με τo τα-
r ει-ιο Πo1Ι διε-
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l\,4ετο onο oxετtκn δrοφnμion γlο τo δρω_

μεVO, TnV Αloκρ ο του 1956 εixov εΠlσKε-

φθεi τn Νοoυoο ορκετεq xtλtοδεq κoopoυ

οnο oλn τnv Eλλοδο KOl XρoVo με To XρoVO

oλoεvο ουΕοvovτοv. Πορολλnλο κοt τo εvδl_

οφερov τωv Νοουoοiωv γrο oυμpετoxn oτo

μnουλoΟκl μεγολωvε, xρεlοeοvτοv λolnov vο

εκnοlδευτoΟv κο ολλor oργοvonοixτεq.'Ετo

ol κεκnοιδευτεqυ τoυ Bογγελn Ψοθο εκnοΙ_

δευoοv KOl ΤoV ΣτοΟρo ΠοCορεvτen (Pομ-

τolo) γlο vο oυvοδευoεl το δευτερo μΠoU_

λo0κl noυ εixε δnμlουργnθεi, κοθιiq ορxloον

vo vτυvovτοl κοt vεo nοlδtο.

0 Bογγελnq oΠ'ΤnV nλευρo ToU, με τo τολε-

VTo ΠoU δlεθετε ορxloε vο μοθοivεl Kοt σTο

υnολollο pελn τnq olκογεvεlοq του τo (ουρ_

vο κοt τo vτοουλl.'Ετol εκτog οno τov οδελ_

φo τoυ Δnμnτρn, nτοv o Kωoτοq noυ εnοl_

δε Cουρvο κοl ντοoΟλl, ολλo δυoτυxιiq nε-

θοvε nολυ vωρiq oτο 29 τoυ xροvlο. 0 Πιbρ_

γOq ΟKoρVTεov κοt oτον nοντρε0τnκε Kοl pε_

γολωoον το nοlδtο ΤoU, ToUq δΙδοδε οnο μl-
κροΟq τnv τεxνn τoυ Coυρvο κοl οxl μοvo.

Bλεnουμlε λo nον τοv Αvτωvn vο ποi(εl vτο-

:'', κο οκoριrrεοv, τοvΔnpΔτρn Coυρvο κοl

._].-l <ο -cοoλλnλο με ουτoυq εκnοiδευ_

':.: - -':!:-'', _εγ';" -oU (ουρvο τοv l\/IΛ_

_-: :,.a]-:- : :-' ::, -:Ξ -ε_OγlO-ΓOU σΤO

,_-:_] _'.:5.-:a"' --,:5ε-: ε,c c-o_c

Bογγελnq opωq κεβγολε) Kοl ΤOV εγγoνo τoυ

Bογγελn, lου οlωq φοiνετοt, θο εΙvοr οΕloq

oυvεxlαrΛq τnq nοροδoonq Tnq oικoγενεlοq

Ψοθο με τo τολει.rο που κλnρovομnoε οno

τοv υnερoxο κοl μovοδlκo nοnnοΟ του.

Στο onμεiο ουτo θο πω oτl o Bογγελnq Ψοθοq

μοq εκοvε nερnφοvουq ωq Nοουoοiουq γlοτi
onoυ κοl οv εμφοvΙoτnKε με Tο oυγκρoτnμο_

το τooo oτnv Ελλοδο ooo κοl oτo εδωτερlκo

οnoonoΟoε βροβεiο κοl εnοiνoυq, με οΠOKo_

ρΟφωμο τnv pεγολn τlμn noυ τoυ εκοvε τo

nοvεn loτn μ ιο Ν4οκεδovlοq οvοκn ρυooovτοq
τov εniτtpo δrδοκτoρο του Τpnpοτoq ΙVloυ-

olκnq Εnloτnμnq KΟl Τεxvnq.0 Bογγελnq Ψο-

θοq ε[xε vο nρooφερεr noλλο οκομο, oμωq o

δοφνικοq θοvοτoq ToU γloU του Αvτωvn, nου

εnοleε οκορvτεοv κοl vτοoΟλl, του oτoixloε

nορο noλΟ κοl μεoο oε εvο xρovo εφυγε κοl

o iδloq οno τn eωn οφnvοντοq εvο δυoοvο-

nλΛρωτo κεvo'

Eivοr ολnθεlο oτl τετolο τολεvτο βγοiνoυv
noλΟ onοvlο, oμωq ευτυxωq οφnoε κολο nοl_

δlο κοl εγγovlo noυ θο nρooφερoυv σUμμε_

τεxοvτοq αιο μovοδlκο δρωμεvο κMno0λεgll

κοθωq κοl oτουq oυλλογOUq ΠoU οoxoλoΟvτοt

pε τo xoρo [Λ0κειo Eλλnνiδων, Πυρooq κλn)

Τo κολoκοiρl ΠoU μOq nεροoε τo Αγρoτlκo Ki-

vnpο Ελλοδoq τiμnoε τοv Bογγελn με εlδlκn

ιlλοκετο pοCi pε ολλεq nροoωnlκoτnτεq οno

-ηv ΕΜοδο κοl το εΕωτερLκο.



Aπoκρια τoυ 19t9. Διακρ[νoυται ε[υαι o Δnμnτρ6E Aτonq (κ)'αρil'o) ο Φι)'tbταq Aτon9 (τρομπ6l'ι) και

o Γκ6yκαζ AτonE fi'κραυκdoα) (αρlεiο Χρ. Zriλιoυ)

Η τελευτοΙo Tlμn ΠoU ΤoU εγlVε Λτοv μετο θο-

VοΤOV, OΠo ToV σιλλOγO ιΓεvΙτοοροl KΟl ΙVlΠoa_

λεqυ αtnv ΠορΟσTοσn ΠOU Πρ0γμΟTOΠOlnθnKε

το Σοββοτο 5 lοvoυορioυ 20'l3 αro Δnpoτlκο

Θεoτρo, μlO ΠOλι ωροiο εκδnλωσn ΠOU εΤOi_

pοσε o oιλλογοq σε σUVεργΟσiο με τnν θεο-

τρlκn οpοδο Τnq OδOU Αντορτωv, n OΠoiΟ nTOV

ΟφlερωμεVn σΓn pvnι]n ToU KΟlοΠOVεμnθnKε

τlμnτlκn nλοκ€το oτnv olκογενεlο τoυ.

ΙVΙiο ολλn olκoγεvεlο loυ oυvεxiζεl TnV Τo-

ltκn μoυotκΛ ΠορOδOσn εivοl τoυ Στο0ρoυ

ΠοCο ρεvτon (Pο μτoloυ). 0 Στο υ ροq ΠοCορε-

ντCnq γεvvnθnκε το ετoq ] 934 oτn Γoυμεν o_

σο ToU vοpoΟ Klλκiq οno olκογεvε1ο ι.JOUσl_

κωv. ΠοvτρεΟTnKε σTn Nοουoο τo 194B κοl

οnεκτnoε τεooερο lοrδlο, ενο κορiτol τnν

Αφρoδiτn κοιτρiο ογoρ ο, τoν Δnpnτρn, τoν

Tρυφωνο KΟl ToV \,4 lxολn.

Ο Στουρog οno noλΟ μlκροq nnρε το lριilτο

τoυ μοθnpoτο oτo Coυρvο οno τοv θεiο του

Tροi'οvo, o οnoioq εnοtζε Coυρνο oτn Γoυ_

pεvlooο Kοl σUγKεKρlμενο τov μοκρυ Coυρ-

vο, ΠoU εnοl(οv oυvnθωq τnv εnoxn εκεivn'

ΙVετο τlq oτροτlωτικεq του υnοxρειilσεlq o

Στουρoq, γΟρω oτο 1954, ορxloε νο μοθοΙ-
vεl oυγxρovωq με ToV Bογγελn, με εvο eoυρ-

vο noυ εixε φερεl, onωq κοl γlο ToV Boγγελn

Ψοθο, οno τnv Tουρκiο, ο l<υρ Αλεκοq Χω-

vοq, τoν κovτo Coυρvο, onωq θο θυμo0vτol

ol nερloooτερol, Τouq ρυθμουq τnq Πoτlvο_

δοq κοl τoυq Xορουq.

To'l956 ουνoδευoε τo δευτερο pnoυλουκl μlε

τlq ΙVloυλεq noυ εixε ουγκροτnθεiοlo lολοlο

κοl νεο οτομο loυ εixοv μεροκ γ ο το δρωμε_

νο, εvω με το vτοoυλl τον ουvοδευε ο Kωv/voq

Γκο'lvτοτCnq, τov onoio εixε μοei τoυ γlο ιtολ_

λο xρovlο μετο, onωq KOl ΤoV ΙVnτoo Αγγελ-

Tσn, ΠOU οργoτερο τov μ0noε κοl oτo Coυρ_

vο. Επionq το εnομεvο xρovlο τοv oυvoδευε o

μεγολoq TOU Yloq o Δnμnτρnq ΠοCορεvτCnq.

ΙVlετο τo 19B0 εvο pnoυλoΟκl oυvοδευοv o

Στο0ροq μοCi με το nοlδlο ΤoU σΤO vτοουλlο,

τοv Δnμ nτρn κοl τοv Ι\4lxολn noυ εnοlζε κοl

Coυρvο κοl τo ολλο pnoυλουκl o TρΟφωνοq,

noυ εlο Cε Cουρvο ενδ oτo vτοουλ nτοv ο

Xρnoτοq οno τn Γουμενlooο. oλο ουτο με_

xρ τn oτlγpn loυ o Στoυρoq εφυγε οlo τn
Cωn. Σnμερο τnv loροδοon Τnq o κoγεvεlοq

oυvεxiζουv το nοlδlο ToU KΟl το εγγovlο τoυ

noυ εδελixθnκοv περloooτερo. 0 ΔnpΛτρnq

(vτοoυλl, soprano), o TρΟφωv [Coυρvο, κλο_

ρivo, sopranο, οκoρvτεov, φλoγερο, vτοoυ_

λr), ο ΙV lxολnq (eoυ ρvο, vτοoυλl, oκoρvτεoν).

0 γlοq του Tρυφων κοι το εγγovlο τoυ, o Πιi:ρ-

γοq (Coυρvο, vτοoυλl, κλορIvο), O Yloq ToU

Δnμnτρn Στουρoq, πoυ nοi(εl oλο το oργοvο

κοθιiq κοl O γ]Oq ΤoU ΙVllxολn Στουρoq (κλο_

ρivο, ντοουλl, soρrano) noυ γροφεl εnionq

poυolκn κοl nοi(εl κοl ολλο oργοvο oυνεnρο_

Εοv κοl oυμnροττoυv με μεγολεq ορxΛoτρεq

-" \ -...-^^^.".t 1 J!ιιιUμιJ\

αn* πεlλιi μl-
κpιlq xnρε τα
X$]ι;}rα ξ{}ι} μ{.,.*

s*;;αια εrιε;

ζιlυρvα α:το

ΤQv *}{:{Φ Ι*ι,
ΤpαΤαv*, ο

{}ffΦieq *rqαl*

ζε ζ*υpvα α'ιat

Γαυtrx*vtε:οα"..

rtlιllιr l 29



σTnV ΑθnVΟ, KΟθωq KΟl ιrε ιJεγολoUq κο δrο_

σnμOUq τρογoυδrοτεq. Kλεivω τnv οvοφορο

μoU σTnV οlκογεvεlο ΠοCορεvτCn κοt ονοφε_

ρoμοl tδlοiτερO σToV Tρυφωvο, o onοioq εxεl

τlpnθεi με μετολλlο κοl εποlvουq οnο εnt_

οκει}εlq KOl σUμμεTOXεq oτnv Kυπρo, Γολλiο,

Bουλγορiο, Τουρκiο, Kοvοδο, Αυoτρiο, Πεκi-
vο, Booτovn κοl δlοφορεq nολεrq τnq Ελλο_

δοq' oλοr τουq εiνοt εlοδlοl oυvεxtoτεq του

εργoυ κοl τoυ τολεvτου ιlοτερο τoυq.

Πορολλnλο με ToUq Cουρvοτenδεq, υnnρ_

XΟV σΤn Noουoο KΟl oi pOUσlKεq κoμποviεq

KOl ιJεμOVωμεvο οτopο onωq ο Δnpοq Γκου-

YKoUρOq (βroλi), o Αλεlnq Kοτoοvοq (βroλi),

ολλο κοl κοnolοl noυ εποl(οv oΟτl κοl κλο-

ρivo κοl εnοtρvοv μερoq κοτο κοrρο0q oτlq

μεγολεq κομlοvΙεq.

Mlο οπo ουτεq nτοv του Δnμnτρn Ατon (κλο-

ρivο), με τov Nlκoλο (τρopnovl), τov Θοvοon
(κορνετο), τov Πωργo (κoρvετο κοt Π<ροvκο_

oο), κοr τοv Φlλωτο (τρoμnovl). O μnομnοq
Δnμnτρnq με ΤoUq γ]oUq ToU noυ nρoοvε_

φερο εnοlρvοv pερoq oε πορελοoεlq, θρn-
oκευτlκεq γloρτεq, γομoυq, nοvnγυριο κοt

σΤlq YUμVοστlκεq εnιδεiδεlq τωv oxoλεiωv
τng Nοουoοq. 0 Δnpnτρnq Ατonq, ο lδρυ_

τnq τnq, γεvνnθnκε το 1864 κοt lεθοvε το
1952, lnρε μεροq oτo Mοκεδov κο Αγωvο

δinλο oτοv κοlετοv Σ pοvΙκο κοl οvεlτυδε
lεγολn δοοon. Ε-iσηc OρVOτερO οργοvωoε
τη Φ λοο'ον'<r' -Oι i'iΟιCΟi [ΕP Οl\ΑΝ) κο

δiδοoκε γ ο -ο}λο χΟO', Ο. Ι: _: δ ! -O' σ-_

Σιlυαυλ[α oτιl
Nioιloα. Διακρ[_
υεταΙ o Θαυdon9
Aτong με τιlυ
κoρυtτα
(αρ.τεio

Xρ. Ziλιoυ)

νεxtoοv τnv ενοoxoλnon τoυg με τn poυorκn,

εvω ο μl κρoτερoq YlOq ToU, o Φlλιiτοq, εποl_

ζε κοl oτn φlλορμονrκn οno τnv Ιδρυon τnq

Kο| γlΟ noλλο xρovlο.

Mlο ολλn κoμnοviο nτοv του Xρloτoδoυλου
Ατon (κoρvετο) oτnν onoΙο oυμμετεixοv o

γομriρog τoυ Δnpnτρoq (κλορivo), ο Ποv_

νnq Σrογκοq (κλορΙvο), o TοΟonq Torοφκοq
(τρομιlοvl κοl γκροvκοoο), o Ευρlliδnq Πο_

Cορεvτenq (γκροvκοoο). Kοl ουτn n KoμΠο_

viο εnοlρvε μερoq oε nορελοoεlq, γUl.JVΟσTl_
κεq εnlδεΙδεtq oxoλεiωv, γυμ-rvοoiωv κοt δn_

μοτlκωv, oε γο1.loυg oυvοδεΟοvτοq τn v0φn

oτnv εκκλnoiο κοt oτn oυvεxεlο εnοtζοv oτο

γλεvτlο noυ γivovτοv oτο oniτlo noυ οφnoοv
εnοxn κοt πολλεq φOρεq οvοφερovτοl οκο-

μο κοi onpερο.

Mlο ολλn κορnοviο nτοντων οδελφωvΑvτω_

vn κοl Στουρoυ Bελlγδεvn. 0 Αvτωvnq nτοv

μεγολο τολεvτo κοl εποlζε κoρνετο _ oοξο_

φωVO 
_ κλορivο, εvω o Στουροq εnοl(ε τρο-

μnοvl. Πολλεq φOρεq μοCi με τnv κοpnοviο
τoυ Χρlοτοδουλου Ατon εnοlζοv εμβοτnρrο
κο xορουq oτrq nορελοοεlq KOl Tlq γUpVOσΤ]-
κεq εllδεilεlq των oxoλεiωv τnq nολnq pοq

ΠoU ΠρΟγμOΤololουντοv εΙτε oτlq ουλεq τωv

oxoλεΙωv εΙτε oτο γnnεδο κοl βεβοlο εnοr_
(οv oε γομουq κοt γλεvτlο nου γivοvτοv oτο

Nοουoοil'κο oniτ ο.

0 Αντο)vnq Bελ γδεvnq δiδοδε κοl δln0θυvε
ιl Ο οοκετο xροvlο τooο oε nολlο μελn ολ_
iι,.,u Ο λοοι,οv κωv (ΕPlΟΛΑN - ΑΘHNΑ) ολλο

...ι} μrXιμr{αq
&npιr:ιρnq με
τΟUq γrαυq ΙE1J

επαrpvαv με-
ρΟζ σε Ι1&ρελ**

σειq' θρnσKει]-
{1Kεq γιoρτεq'
γα1ιουq, Πtι\rΙ1-

γr'Ιρια Kαι σtιq

μΙμVασtιΚεq
επrδεiξειg...
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KOl σε Vεο pελn pετο το 195B. Εlionq δiδο_

lε pουolκn σTo γ o του Ποvνn, ο oπoiοq εγl-

vε εvο μοvοδlκο τολεvτo oτο οκορvτεov κοl

εβγολε nορο noλλουq μ.lοθnτεq αιο xοονlο

πoυ δ'δοδε pεXρl ο θονο_ο τo.;.

'Ολο ουτο το pελn τωv κομnοvlωV ΠoU ΟVοφερ-

θnκοv εnοvδρωVΟV KΟl δnμtουργoυoον ορxΔ-

σΓρεq σε δlοφoρο κεvτρο δlοoκεδοonq τnq

εnοxnq εκεivnq οlωq το KlOΣKl, του ΙVilολο_

νου, n Φωλlο του Tolορο, το 0λυpnlο, n ΙVnλlο,

ο Προolvoq Knnoq, του Pοκnpnεn κοι ολλο.

N/οCi τουq εnο ρvοv ενο δlοonμο βlολ oτn τnq

Nοoυoοq τov Kωoτο ΙVnολlο, o oloioq oτοv

εnοl(ε, κοτεβοeε το noυλlο οnο το δεvδρο με

τn μελωδiο του βlολloυ του, onωq ελεγοv xο_

ροκτnρloτlκο oool τον οκoυγοv, το oμoρφο

εκεΙvο xρovlο noυ o l<ooμoq γλεvτουoε ογvο

με μoυolκoυq δlκoυq τoυ.

ΤελευτοΙο οφnoο τnv κoμnονiο Αλοiτon, τoυ

Χρrαιoδουλου Αλοiτon, noυ €nοlζε (γκροvκο_

oο) κοr nτοv ο lδρυτnq τnq κoμnοviοq. N/lοCi

τoυ εnοlζοv O γlOq ToU Xρnoτοq (κλορivo), ο

Αγγελoq (τρoμlοvr), o ΝΙκoq [γκρονκοoο) pοCi

TOUq KOl ol Bογγελnq Kορβoυν ορnq (κλορi-

vo), o Bοoiλnq Σrονoq (κoρνθτο) κοl ο Γρnγo_

ρnq Kορβουviορnq (οκoρvτεοv). Πο το xρo_

vlο εκεiνο nτοv κοl ουτn plο οΕloλoγn ομο-

δο μουolκωv κοt εnοlρvοv μερoq oε Yομn-
λlο γλεvτlο, εoρτεq κοr δlοφoρεq oλλεq εκδn_

λιioεrq ΠοU ΠρογμοTοnοloυvτοv oτn Νοoυoo.

Tnv nοροδoon Tnq KoιJΠOViοq Αλοiτon oυvε_

xiζoυv onμερο ο Bοoiλnq ΑλοΙτonq (κλορivο),

Κομπαι'[α oτοι'
περ[βd'ο τotl

A1'iοιl Γεοlρy[otl.

Διcικρ[ι,εrrιι ο A'
AlναiτonE (τρo_

μπ6υι)
(αρ'rε|ο

Χρ' Zαλιoυ)

NiκoqΑλοiτonq (οκορvτεov), M xολnq Pολλnq

(κoρvετo), Niκοq Pολλnq [κορvετο), Ποoxολnq

Kορβoυv ορng (κορvετο), Kωαlοq Kο'lμοκο-

;nq (<οοvετο) Bοoiλnq Pολλnq (γκροvκοoο)

Ξδω )ε 'ε ' C'CΟOΟO -a- ' Ο 
_C 

-O-σ _

κο oxnpοτο nου ψιxογιi:γnσΟV (Ο 9υΧΟ!0J_

γoυv 1.lεxρl κο onpερο.0 vει.bτερο ΟΓO ΟU-

τoυq nοΙρvουV !ερoq στO OΠOKρ οτtκο δρω_

pενο, ολλο oυvoδευoυν KOl TO XoρεUTtκο oυ_

γκρoτnμοτο τωv oυλλογωv (ΛΟκεlo - Πυρ_

ooq - Bλοxol) oτlq δlοφορεq εκδnλωoεlq nου

δlοργοvιilvουv n oτlq εΕoρμ noεlq τουq εκτoq

πoλεωq. Θεωρnoο υnoxρεωon μOU VO ερεU_

vnoω, vο κοτογροι!ω κοl vο αδlοoωoωυ oλο

το γνωοτο oνοpοτο τωv μουolκιilv ουτιilv, noυ

γlο nοvω οnο εκοτo xρονlο δlοoκεδοCοv τουq

Νοoυoοiουq, ολλο κοl τnρουoον με θρnoκευ_

τlκn ευλοβε ο το δρωpεvo [\4noυλεq.

Πο νο θυμnθoυv οl nολο oi κol vο pοθουv ol

vεοl. 0l lερtoooτεροl οlo ουτoυq εφυγοv

οlο τn Cωn, οφnoοv ομωq nloω τoυq κο-

ΠOlOUq loυ oυvεxloοv, oυvεxiζoυν κοl θο oυ_

vεxiooυv, nlοτευω, KΟl σTo μελλov, τl pιilvτοq

ετot τoυq πρoγovουq ToUq, Y] ουτο noυ τουq

δiδο€ον nονω oτn μουotκΛ, εΙτε ουτο λεγε_

τol Cουρvοq, κoρvετο, κλορivο εΙτε onο οδn_

πoτε ολλο οργοvο εμοθοv vο ποiζουv.'Ετol

κl ολλlωq nοροδoon μrοq nολnq n εvoq λοου

δεv voεiτοl xωρiq poυoικn Λ μουolκο oργοvο

noυ τερnoυv l<οl ογολλlο(oUV ToUq οvθρω_

noυq ολλοCοVTΟq KOl γεμiCovτοq pε TnV με-
λωδiο τoυq τnv κοθnμερlvoτnτο τoυq. N

n Λr, lljιιrrr,'
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ΠPoΣΩΠIΔΕΣ
KAI ΠPoΣΩΠΙΔoΦoPIA

ΑΠ0 TlΣ Γl0PTΕΣ TOY Δl0ΝYΣOY
M ΕXPl TΑ ΣΗ M Ε Pl ΝΑ ΑΠ 0 KPlΑTl KA ΔPΩ M Ε NΑ

Γρdφει o Χρnoτοg Σ. ZαλιoE, Εκπαιδευτικog_ΣυyyραφiαE

H πρooωπiδα oυtlαyτι!ται διuρoυιKα oε 6λoν τoυ K6σμo. H ιoτoρiα τng ΙανετCιι oτα βαBn τωυ

αιωυωy Kαι n κατcιyωyn τn9 Bα μπoρo{σαμε ν(Ι πo[με 6τι ε[ναι τ6οο παλια ooo και ο αυ0ρcilπι-

ι'og πil'ιΤιoμog. H φnon τn9 y1tι τελετουρyιKoig Kαι μαyικo{g oκoπoιjg εiυαι διαδεδoμi,υn oε

d.ot'g τot'i ),αo{lg και llει παυdρlαια καταyωyn. Φορωυτcιg τnυ τΓρoσωπ[δcι ο dυ0ρωπog μπo_

ροι\oε ι'α ισoρρ0πε[ oτn δια-rωριoτικn 1'ραμμi n και υ(ι μεταπnδd απ6 τo πραyμcιτικ6 οτο φcι-
ι'ταoτικo. απο τlιι' αι'Bρdlπιl'ιι t'π0οτcιolι oτιι 0εΓκιi, απo το ευα φυλo oτo αλλo, απο τoυ αυ0ρω-

πo σΤo 'ζdlo' απo τιι μια ιι)'ικ|α οτιιl' α).i.lι. απo τo παραλo)lo στo λoyικ6, απ6 τnυ πραyματικo-
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\1ε τnv πρooωπiδα ο αvθρωπog

παυει vα εivαι απλ69 Παρατnρn_

τnq n θυμα ΙωV UΠερφUoικιbv δυ_

ι'iιμεωv Kα1 τωv φυoικιi'lv φαιvo-
;ιdvωη μετoυoιιi'lvεTαl σε UΠερφυ_

oικ6 οv και γivεται o iδιog θεοg,

δαiμovαg, ζιbo, κεραυvοg, βροxn,

φωτια, αοτραπn.

Eαv εξεταoouμε τouq oκοπουq για
ιoυg oποioυq ΧρnσιμoΠoιnθnκαv,

ιoτε θα oυvαvτnοoυμε προοωπi-
δεg ζιbωv, τελετουργικdg, θερα_

πευτlκig, vεκρικ€g (ταφng), πο-
λεμικεg, θεατρικdg και απoκριατl_

κεg. Πρoοωπiδεg φoρουv οt θεoi,

o πιoΙoi' οι μυοτεg, oι πoλεμtoτfg,

oι nθοπoιoi' ol μεταμφιεoμdvoι.

Τo dθιμo τnζ Πρoσωπιδoφoρiαq

Kcιι τωV μεταμφιdoεωv oυvαvτiι_

ται σε αρxαι6τατουg λαουg. Στrq

αφρlκαvικdg Kαι αμερ1Kαvικεg πε-

ριoxdg oυvαvταμε μ6vo τελετoυρ-

γικd πρooωπεiα, οτιg αoιατικdg
περιox€g κυρiωq τελετουργlκii και

θεατρικα, εvιb oτο xιbρο τnq Mε_

oογεioυ και ιδιαiτερα στov ελλn_

vικ6 xιilρo, dxει βρεθεi oτι xρnoι-

μoποιoυvταv vεκρικα, τελετoυρ_

γtκiι καl Θεατρικiι προοωπεiα.

0ι προoωπiδεg nταv γvωoτdg απo

πoλυ παλια Kαι στnv Aφρικn. 0

Δι6δωρo9 o Σικελιιbτng μαg λdει

οτι ol Αιγυπτιoι βαoιλεig πρo-
oωπlδοφoρουoαv και vτυvovταv
λιοvταρια, λεoπαρδαλεlg, λυκοι.

0l ιερεig δε πoυ εixαv υπoxρdωon

vα τρ€φoυv τα ιερil ζωα, παρoυoι_

αζovταv μπρooτα oτο λαd με Πρo_

οωπiδα πoυ παρ{oταvε τo ζωo τoυ

oποioυ n φρovτiδα τoυq εixε αvα_

τεθεi. Tα πρoοωπα απ6 τιg μου_

μιεq μερικεξ φoρεq καλυπτovταv

με πρooωπiδεg. Στov Πλoυταρxo

βρioκoυμε oτι κατiι τnv ταφn τoυ

ιερoυ βοδιου ot Aιγυπτιoι ιερεig

τελoυoαv καπoιο εiδog βακxικng
γιoρτnq, φοριbvιαg πρoβιdg και

κρατιbvταg θυρoουq, φωvαζοvταq,

xoρευοvταg καt οργιirζοvταg.

Nεκρικα πρooωπεiα

Απο τουg αρxαiκουg xροvουg τα

vεκρtκiι πρooωπεiα, KατασKεUα_

σμεva απo xρυoο n απο iiλλα υλι_

κα, εixαv oκoπo vα διατnρnooυv
αφθαρτο ιo πρdoωπo τoυ vεκρoυ.

Χρtroιμoποιnθnκαv Ylα τn δlαιιb-

VισΙ1 τoU πρoοιbπoυ κυρiωg βαoι-
λιαδωv και βαoιλιooιiv αλλα και

επιφαvιbv αvδριbv και γυvαlκιilv
τng αρxουoαg ταξnq.

Aiγυπτοg
Evτυπωolακα δεiγματα vεκρlκιi-lv

προoωπεiωv εivαι n xρυοn πρo_

oωπiδα του Toυταγxαμιilv που βρi-

σKεται oτο Moυοεio τoυ Kαiρoυ,

καθιbq και t-ι xρυoti προoιlπiδα τoυ

Αγαμεμvοvcι ιου 16oυ π.x. Qιιlι,α.

πoυ βρdθnκε στlq NΙυκrivεg απο

τοv Ερρiκo Σλnμαv τo 1876 και

βρioκειαι oτο Εθvικ6 Αρxαιoλo_

γtκo Moυοεio τng Αθnvαg.

o vεαροg φαραιil ΤουταγxαμιilH
nταv γιog τoυ φαραιi-l Ακεvατ6v
και oυζυγog τng βαoiλιooαg Nε-

φερτiτng. Η βαoιλεiα τoυ εvταο-

σεται σΙnV 1Bn δυvαoτεiα (1sηο_

1295 π.Χ.) τoυ Nfου Bαolλεioυ,
που nταv €vαg απ6 τoυg ιoxυρ6_

H lριloιi προοοlτEδα του φαραch τnq

Aιy ιi π τ o υ To ιιτ αy l αμ ιil υ

τερouq βαoιλικoυg οiκoυg τnq cιρ_

xαiαq Αιγυπτoυ. 0 vεαρog Φαραιi.l

πdθαvε τov dvατo xρovο τng βα-
otλεiαg του, γυρω oιo 7324 π.Χ.,

oε nλικiα 19 ετωv.

H αvακiιλυψn τoυ ταφoυ τoυ Tου-

ταγxαμιbv dγιvε το 1922 απo ιoν
Bρεταvo αρxαιoλ6γo Kαρτερ oτnv

κolλαδα τωv Bαolλdωv.'Ηταv o μo-
vοg αoυλnτοg ταφοg απo τoυg 69

πoυ βρdθnκαV στnv περιoxn. Avα-

μεσα στα πoλυτιμα αvτικεiμεvα
πoυ βρdθnκαv μ€oα oτo φdρετρo
Kαι στouq γυρω xιilρουg τoυ ταφoυ,

τn μεγαλυτερn εvτυπωon πρoκαλεi

n oλ6xρυon προοωπiδα πou κα_

λυπτε τo πρdοωπo τoυ φαραω και

n oπoiα εμειvε oτnv ιoτoρiα ωg nn

πρooωπiδα τoυ Tουταγxαμιilvυ.

Στov ελλnvlκ6 xιilρo, vεκρικα
πρooωπεiα και μαλιοτα xρυοd,

dxoυv βρεθεi μdxρι τιi_lρα oτιg Mυ-
κivεq Kαl σΙn Mακεδοviα (Σivδog,

Αρxovιlκο Πdλλαq).

Mυκnvεg
Η αρxαιολoγικn oκαπαvn αΠo_

καλυψε oε ταφoυg τωv Mυκnvιbv
πdvτε αvτρικεg xρυodq πρooωπi-
δεq. Aυτdg καταoκευiioτnκαv απo

xρυοo €λαoμα Kαt αΠ' 6τι φαivεταl
oφυρnλατnθnκαv oε ξυλιvo πυ_

ρnvα. 0l λεπτομdρειεq τωV Πρo-

oιbπωv φαivεται vα προοτdθn-
καv απo τov τεxviτn ΠoU τ1q Kα-

ταoκευαoε, μετα τn oφυρnλατnon.

Η vεκρικn προoωπiδα αvδρlκng

μoρφnq, γvωoτn ωg <πρoοωπiδα

τoυ Αγαμ€μvoVαD' εivαι n ωραι6-

τερn απο τtg π€vτε oυvoλικα xρυ_

οdq πρooωπiδεg που ixoυv βρε-
θεi oτov Ταφικο Kυκλο Α τωv

Mυκnvιi-lv. Απ6 τιg τρυπεg πoυ
υπαρxoυv στnv ΠεριoXn των αυ_

τιιilv μπoρουμε vα oυμπεραvoυ_

με 6τι oι προοωπiδεg oτερειilvo_

vταv παvω oτo πρdoωπo τoU vε-
κρoυ με vnμα'
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aριστερi: Η ολ6xριlolι

μtoo: Xαλκιυo ΚραyoE
δεξιd: Χαλκno κρdνog

πρooοlπ|δα τoυ Ayαμtμυονα (ΙΣT'π.Χ. αι6l{ι) πo1l βρtallκε οτoι''< r1ιφοtE τοll' ΙlΙυκnυrhυ
και rρυoιi υεκρικi προoοlπiδα. Aρ-rαl'κli περ{oδoζ, (520 π.Χ.)Σiι'δοq. tιρ.ι'ο1κo l'εκροταφε|o, Mοιloε[o Θεofυ[κιιg
και 'rρυoli νεκρικn πρooωπ[δα πoλt:μloτιi' Aρ.rol'τικo ΠilJ'αq

Tα xαρακτnριστιKα στlq Περισ_

σoτερεq ΠρoσωΠiδεq (εκτ69 αυ_

τng τoυ Αγαμdμvovα) φαivεταr
vα εivαι οxnματικα τυπoπoιnμd_
vα. Δεv Πρoσπαθouv vα αΠoδ6-
ooιlv ρεαλloτικα τα XαραKτnρι_
oτικd τoυ πρooιilπου αλλα μovo
τo φUλo, τnv nλικiα και ioωq κd-
Πoιcι στoιXεiα τng πρooωπικoτn_
Ιαζ ΙoU vεKρoU.

Mακεδoviα
Σε αρxαΤκουg και κλαotκoυg τα_

φouq τnq Mακεδoviαg εκτοg απo

τα πλoυοια κτερioματα ΠoU σU_

vdδεuαv το vεκρ6, αρκετα σUvn_
θloμεvn nταv και n καλυψn τoυ

προoιilπου τωv vεκρωv, αvδριilv
Kαι YUVαιKιbv, με xρυoα διακo_
oμnμdvα ελiiοματα, oυvnθωg επι_

oτoμια και εποφΘitλμια n με ΧρU-

odg πρooωπiδεg. Η πoλυτελεια
αυτti tiταv dvδειξn γοnτρου τnq

αι'ι,iτερrrq κοιvιυvικng ταξng πoυ
Κtιτεi-\ε και διιιxειρtζoτcιv το xρυ_

oαφt ιt-ιq \Ιακεδoι'iαq.

Τα vεκρικα ΠρoσωΠεiα
τnq Σi\-δΟU

Τo 19B0' n αρxαιoλο1-tκti oκαπα_
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vn απoκαλυψε κοvτα στn σnμε_

ριvn Σivδο, 121 τdφoυg εvdg αρ-
xαioυ vεκρoταφεioυ. Σε π€vτε
αΠd τouq ταφουg, βρ€θnκαv π€_

vτε xρυο€q πρooωπiδεg' τρε1q YU_
vαικεiεg και δυo αvτρικεq. 0ι τα_

φoι nταV τng περι6δoυ 520-500
π.X. Απ6 τιg xρυοεg προoωπi-
δεg αλλεg nταv καταoκευαoμε-
vεq απο xovτρo dλαoμα και αλ-
λεg απd λεπτ6. Tα xαρακτnριoτl_
κα τoυ πρooιbπoυ nταv δlαμoρ_

φωμdvα μαλλοv παvω oε μnτρα
και oλεg oι προoωπiδεg εixαv τα

ματlα κλειοτα, εκτ69 απ6 μια γυ_
VαιKεiα ΠoU τα εixε αvoικτα.'0λα
τα ΠρoσωΠεiα εixαv τdοoεριg τρυ_

Πεq πoU xρnοiμευαv Yια Vα δdvo_

VΙαι με vnματα ΠαVω στo πρ6οω_

Πo τoU vεκρoυ.

Tα vεκρικα πρooωπεiα
αΠ6 τo Aρxοvτικo Πiλλαg

Στlg αvαοκαφεg πoυ €γιvαv οτo

Αρxοvτlκo Πdλλαg, βρ€θnκαv
αvτρικdg Kαl YUvαιKεiεg ταφdg

πoυ αvnκαv oε διαφορεg κoιvω-
ι'ικεg ιαξειg.

'τic tιι δρrκεg ιαφεg υψrrλoβαθ_

μιlJ\' σ Ι ρ aι ιιllΙ ι Ktδ\' ιιΕιι,l μι cιιου xοlv.

τouq vεKρoυg ουvdδευε πλnρng
αμυvτικ69 και επιθετικ6g εξοπλι-
oμdg (αoπiδα, κραvog, θιbρακαg,

κvnμiδεg, ξiφog και αιxμdg δορα_

τωv)' Eκτ6g τωv αλλωv πoλυπλn_
θιiv κτεριoμdτωv καθε κατnγoρi*

αg, o πoλεμιοτng oε αρκετdg περl-
πτιiloειg €φερε oτo πρ6oωπo xρU-
oο προoωπεiο n αvτi αυτoυ xρυoo
επιoτoμιo και xρυοα επoφθαλμια.

Στιg γυvαικεiεg ταφεg, οι ευπoρεg

γυvαiκεg εφεραv xρυoα oτdμμα_

τα, xρυoα διαδnματα, xρυoα επι-
oτdμια και εποφθαλμια, καθιiq
και xρυoα προoωπεiα.

H προoωπιδοφορtα στιξ Yιoρ-
τdg πρog τιμnrr τoυ Διοvυooυ
Στnv αρxαiα Eλλαδα oι πριilτoι
προoωπιδoφ6ρoι πou μαg εivαι

γvωοτoi, nταv οι πιoτoi τoυ θεoυ
Δι6vυoου.

Στιg τελετdg μυnong και λατρεiαg
του θεoυ XρnσιμoΠo1oυνταv πρo-
oωπiδεg. 0ι μυοτεg τωv δlovυoι-
ακωv τελειιiv €βαφαv τo πρ6_

oωπο τoυg με τnV τρυγiα (το κα_

τακαθι τoυ μουoτου), εvιb oι ιε-
ρεiq φoρoυoαv τo Πρoσωπεio του

θεου. Στο πρooωπεio αυτ6 oι πι_



αριστερα: Aττικ6E εριlι1ρ6μoρφoq κροτliρα7 β00-490 π'Χ.), με πcιρrioταon τρα1'ικot\.ι'ορoι\ μπροoτri oτo βοlμ6 τoυ Διoyυοoιl.

Tα μ{λn τoυ toρoυ φoρουυ πρoocο'πε{α υεtιυικd και ομoι6μορφα. Πρoοωπε{o l.rεl κril το ε{δrιi'ο τοιl Λt6υιloοιl-

δεξια:0 Δι6υιloog παyοl οε λεoπαρδαλtι. Στo {υα -r!ρι κρατ(ιει oτεφit'ι κ(lι στO οi)'ο bι\ρoo και προoοlπ[δcι.

στoi εβλεΠαv τoν iδιo τov Δtοvυ_

σo' ΠoU σUμμετεixε στιζ \Ιιoρτεq

Kαι στα μUστnριcι.

Η λατρεiα τoU Δlovuσou nταv tιρ-

ρnKτα oυvδεδεμdvn με τn Xρn-

σn πρoσωΠiδαg, nταv o Kατ' εξo_

xnv θεog τωv λατK6V στρωματωv,

o Πρoστατnζ τoU αμΠελιoυ καl του

KρασιoU, Ιnq YοVιμoτnταq, τnq με-
ταμφiεσnq, τnq σUμμετoxnq, τoU

ξεφαvτιbμαΙοζ, τnζ μυστnριαKnq

μυnοng, τοU Yλεvτιoυ. Συμβoλα

τoU nταV o φαλλoq και o κιooog.

Στα αρxαiα Διovυotα, oι iivδρεq

μεταμφιεσμ€vοι oε Σlλnvoυg και

Σατυρoυgκαι οι YUVαiKεζ σε βαK_

xiδεg καl vυμφεg, oτεφαvωμdvoι

με Kισσd, με πρ6oωπα βαμμ€vα με
ΙρUYiα, πnλ6, καπvια Kαl βαφdq,

φοριilν ιαg δερμα ιο ζωωv KΟl Kρt]_

τιilvταg οτα xdρια θυρoουg, περι-

φεροvταv στouq δρ6μουq μεθυ_
σμdvoι, τραγoυδιi-lvταζ Kιι1 xορευ_

ovταq οπωg περiποU Kαι onμερα

oι μεταμφιεoμ€vοι πoυ oυμμετd_

XoUv στ1q απoκρtατικεg γιoρτ€g.

Στnv ΑΘnvα γivovταv oυvoλικα
τdoοερlg γιoρτdg πρog τιμnv τoυ

Διοvυooυ κατα τoυq xειμεριvoυg

Kαι τoUζ εαριvoυg μnvεq:

α) Τα μικρα ri κατ'αγρουg Διοvυ-
oια: Γrορτiιζo\'τα\' ιο μtivα Πoοεt-

δαtιi-lvα (Δεκεμ βριοq _ Ιαι-oυαρrο g),

με Θυοiεq, παvnγυρικεq πομπdg,

θορυβιilδειg xoρoυq, xυδαiεq βω-

μολοxiεg τωv xωρtκιbv, ΠιιvnYU-

ρικ€g πoμπdq με αvεΠτUγμdvo τo

oτoιxεio τnq ΠρoσωΠrδοφoρiαg.

β) Tα Λnvαια: Γιoρταζovταv Kατd

τo μnvα Γαμnλιιbvα (Ιαvoυilρlog

- Φεβρoυαρlog), και o' αυτα δια-

γωviζovταv τραγικoi πoιnτ€g με
δυo τραγωδiεg και πdvτε Kωμω-

δiεg.'Ηταv n αρxαι6τερn γιoρτn
Kαι Yι αυτo διoργαvωτng τnq Πα_

ρdμειvε o dρxωv βαoιλευg.

γ) Tα Avθεοτnρια nταv ετnolα

γlορτn τng αvαγενVnσnq τng φυ*

σnq Kαι γιoρτn τωv vεκριi-lv πρoq

τιμn του Λιμvαioυ Διοvυoου και

τoυ xθ6vloυ Eρμn. Tελουvταv τo

μnvα ΑvΘεoτnριιilvα (απo 18 Φε-

βρoυαρioυ - 17 Mαρτ1oυ περiπoυ)

και κρατουoαv 3 μdρεg.

Τnv πριbτn nμdρα γιορταζovταv
τα Πιθoiγια. Αvoιγαv τα πιθαρια

γ1α vα δoκιμiιoουv τo κραoi τng

v€αg xροvιαq. Tnv nμdρα εκεivn
καθιbq Kαι τnv επdμεvn, oι Αθn-
vαioι επ€ιρεΠαv στouq δουλουg

vα πivoυv μαζi τουg.

Tn δευτερn nμdρα γιoρταζovταv
οι Χοεg n Xοdg, ΠoU n ovομαοiα
τουg πρodρxεται απ6 τo xouq, τo

ειδtκ6 πnλιvo αγγεio, που εixαv

μαζi τουg οι εoρτdζovτεg. Γιvoταv
n πομπικn εiooδοg τoυ Διοvυ_
σoU -τoV oπoio υποδυoταv o αρ_

xωv βαoιλευg_ oτnv πολn, παvω

oε καραβι με τρoxουg. Παvω oτο

καρdβι υπnρxαv μεταμφιεομd-
vοl οκιiλοιlθol του Θεoυ Διovυ_

ooυ, Σατυρoι Kαι Σιλnvoi, πoυ
πεiραζαv τov κ6ομo με τιg βωμo_
λoxiεg τoυg, δnμloυργιi.lvταg κ€φr

και xαρiι.

0l μεταμφιεoμdvοι Σαιυρoι φo_

ρουoαv προoωπiδεg. 0l πρooωπi-

δεq αυτdq nταv πnλιvεg και dμοιεq

μεταξυ τoυg. Αλλoι Σατυροι φo_

ρoυoαv δdρματα ζιbωv, iiλειφαv το

πρ6oωπο τouq με τnv τρυγiα (κα_

τακiiθι του κραotου) και oτεφαvιil_

VoVταv με κιoo6, τo αειθαλdg ιερd

φυτ6 τoυ Δι6vυoου.

Τnv τρiτn nμερα γιoρτdζovταv oι

Xυτροι. Η γιoρτn αυτn nταv αφι_

ερωμdvn, εκτog απ6 τοv Διdvυ_

σο, στoυq vεκρουg και oτov xθ6-
vιo Eρμn τov Ψυxοπoμπο.
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aριστερd: Σιiylρclυlι
δ εξι(ι : Διio ιlι1 οποι ο i

π(ιρ{ιστασn cιρlαloυ
μετα aπ6 Iαρ(iστασn

0εciτρoυ

oατυρικοιi δριiματoq. (λεπτoμtρεια rιπ6 τoι, κρατliρα rοι: Προl'oμοιl, τ{λoq 5oυ αι. π.X.

δ) Tα μεyαλα n εv αoτει Διοvri-
σια: Γιoρτdζovταv τo μnVα Ελα_

φnβoλιωvα (Miιρτrog - Απρiλιog),
με πoλλdg πoρεiεq dξω απο ια τεi_
Xn τnζ πdλng' Kρατωvταζ αvαμ-
μεvouq ΠUρσoUζ καt τεραoτtουg

φαλλουg. Kατdλnγαv με θυofεg,
διαyωvιoμd δtθυραμβωv Kαι Kω-
μωδι6v, τραγωδιιbv Kαι σατUρι-
κιilv δραμdτωv.

Προoωπιδoφoρiα στo
αρxαio ελλnvικo Θiατρo

Τo αρxαio ελλnvικd θiατρo γεvvn_
θnκε oτιg αYρoτlK€q γroρτ€q προg
τιμnv του θεoυ Διdvυooυ. Αvαπτυ-
xθnκε oτα τdλn τng αρxαΤκng πε-
ριdδoυ και δtαμoρφιδθnκε πλnρωg
κατd τnv κλαoικn περioδo - κυ-
ρiωg oτnv Αθnvα. Τo αττικ6 θdα-
τρo εivαι αρρnκτα oυvδεδεμivo με
ιo θεo Διdvυoo Kαι τιq θρnoκευτι_
κεq τελετoυργiεg προg τlμnv τoU,
καθιδq τooo tl τραγωδiα doo και n
κι]μι|]δ1α παρουoιiιζοvται tιΠοKλεt-
oιικα oτα π7 cιiοια τι1)\- εoρτασμι')v
προc τιμtiι' ιοιτ _\ιοι-υιlου.

Σε αυιdg ιιg γιoρτdq ψαλλοvταv
διθυραμβorl, απαγγdλλoVταV Πoι-
nματα, φαλλικα ιραγoυδrα και
τραγουδια με πεrρdγματα' ΠoU
περιεixαv oτοtxεiα διαλoγοu και
oπ€ρματα θεατρικnq δρiιong. Πολ_
λοi μελετnτdg θεωρoυv dτι η αvα_
πτυξn τoυ διθυραμβoυ οδnγnoε
oτo αρxαio δραμα.

Η μεταβαon απd τov δlθυραμβο
στnv τραYωδiα 6πωq τnv εvvoου_
με μixρr αnμερα dyιvε απd τov Θi-
σΠn' o oπoiog τo 535 π.X. κdρδιoε
τnv πριδτn viκn θεdτρoυ oτα Mε_
yαλα ΔIovυolα. δlδοoκovtαq lρα_
γωδiα. Σuμφωvα με τnv αρxαiα
παρdδοon, o Θdoπιg, o μεγαλog
αυτdg θεατρdvθρωποg τoυ καιρου
τoυ, πdραoε τn μεταμdρφωσn στo
θiατρο Kαl KατασKεuαoε τnv πριil-
τn αvθρωπoμoρφn προοωπiδα.
'Evαg dλλοg μεγαλog θεατρiιvθρω_
Πoq' o Χoιρiλοg τελειoπoinoε τnv
αvθριilπιvn πρooωπiδα απd απo_
ψn KατασKευng.'0πωq εΙvαι yvω_
οτo κατd τουg αρxαiουg θεoμoυg
oι γυvαiκεq δεv dπαιζαv oτo θd_
aιρo Ktιl oλoι oι γυvαικεioι ρdλoι

παiζοvταv απd αvδρεg. Εδω iρxε-
ταt ο ΦρυvιXoq Vα δωοει dvα οn_

μαvτικο βonθnμα. Kαταοκευdζει
τn YUVαιKεiα πρooωπiδα καr δi-
vει dτoι τn δυvατdτnτα στouq Uπo-
κριιdg vα υποδυovται με μεYα-
λυτερn ευxdρεtα τoυg yυvαικεi-
oυg ρdλoυg.

0 Αιoxυλog καvει €vα επιπλdοv
onμαvτικd βnμα, πρooθdτει oτnv
καταoκευn τnq ΠρoσωΠiδαg φυoι-
κn και τεxvnτn κoμμωon. Tα πρo-
oωπεiα τωV UΠoKριτιilv καλυπταv
dτoι, dxt μovo τo πρdoωπo αλλd
oλoκλnρο τo κεφαλι.
To πρooωπεio ωg μ€ρog τnq σKεU-
ng τωv uπoκριτωv (φoρεotiι, προ-
oωπiδα, υπdδnμα), nταv το βαoι_
κd oυoταιικd τou αρxαiου θεα-
τρoU ΠoU υπoδnλωvε το δεoμd με
αρxεγovεg τελετεg, oπωg n μd-
σKa τoU μdyoυ oε πoλλoυg πρω-
τογovoυg λαoυg.'Oταv ο nθoπoιdq
φορoυoε τo πρoσωΠεio, ταυτrζd-
ταv με το πρooωπo πoυ υπoδυd-
ταV Kαl ot θεατdg αvαγvωριζαv οε
αυτdv, dxι τ6οo τοv iδιο τov θεd,
doo το oυμβoλικd xαρακτnρα του.

:εσn Jε το 0.τoυtκo εiδn ορxoiοq noinonq, τnv ελεγεiο κoi']-Jε__ ιει λε τoιoγiεq.

ιl ιιlrιιι 36



Ξ
i!ιii

,-

αρlστεριi: Tρειg lιBoπoιo[ μiλlι lορoυ oατιlρικol δρriματog. ol διjo αριoτερ(ι κρατoιiυ τo πρooοlπεlo

φoρiι. Aρl{q 10υ αι. (Σ/δυειl, Μotlοε[o Nicholson), δεξια: Τo Aρ'rαΙo liατρo τιιg Επιδαυρoιl

oι λoγοι ΠoU εΠιKρατnoε
n xρnσn Ιωv Πρoσωπεiωv
στιq ΘεατριKεζ Παρασταoειq

Mε τnv KcιτασKεUΙi μεγαλωv θεα_

τρωv κατα τouq εΠoμεVoυg αιιbvεg,

ια ΠρoσωΠεiα διευκoλUVαV τnv
απdδοοn τnq iKφρασnζ Kαι βελτi-
ωσαV τα αKoUστιKα αΠοτελεσματα.

0ι περιoo6τεροι απ6 ιoυg Θεα_

τεg λ6γω τoυ οτι καθovταv μα_
κρια απd τn oκnvn τoυ θεατρoυ,

δε μπoρoυοαv vα βλ€πoυv καλα
τα πρ6oωπα τωv nΘoποιιiv. 0ι
nθoπoloi φoριi_lvταg ΠρoσωΠεiα,

εκαvαv πιo ευδιdκριτn σε μεYα-
λn απ6οταon τnv dκφραon πoυ

απαιτoυoε ο ρ6λo9 τουg και dδεt_

XvαV Πιo ευκoλα τιg δlαφoρoπoι-

nοειg ωg Πρoq τnv nλικiα Kαι τo

φυλo, αφoυ o1 ερμnvευτdg 6λωv

τωV YUvαlKεiωv ρoλωv nταv μdvo
dvδρεg. Ακoμn γlv6ταv olKovo-

μiα oτoυg nθoπoιoυg, γιατi με τιg

πρoοωπiδεg dvαg nθoποι69 επαι_

ζε ουxvit δυo, τρειg n και περιο_

o6τερoυq ρολoυg.

Eκτdg αυτoυ oι προοωπiδεg κα_

ταoκευiιζοvταv με τdτoιο τρ6πο

ιiloτε vα ιKαvoΠoιouv και μια βα-
olκn αvαγκn τoυ θεατρoU, vα δυ_

vαμιbvoυv οπωg dvα μεγαφωvo

τnv €vταon τng φωvng τoυ nθo_

πotου. Γι' αυτ6 εixαv αρκετα με_

1'α}.ο αι οr1'μtι στo oτ6μα ωoτε

vα β1'αiι,ει ευκοr,.α tl φιt]\jli Kαι

Xρnσ1μoΠoιουoαv dvα επloτο_

μlo (μεoα απo τnv πρooωπiδα)
οαv xωvi το oπoio δυvdμωvε τn

φωvn ιioτε vα ακoυγεται πιo Kα-

Θαρα απo πιo μακρια. Avτiθετα τo

oτoμα στlq Πρoσωπiδεg τωv υπo_

κριτιbv πoυ dπαlζαv βουβoυg ρd_

λουg nταv κλειoτd.

Απ6 τιg θεατρικdg προοωπiδεg αλ_

λεg καταοκευαζovταv απ6 ξuλo,
αλλεq απ6 δdρμα καt αλλεg απd

λιv6 υφαομα ΠoU τo εviοxυαv με

γυψo n αλευροκoλλα και μετii τo

dβαφαv. κAπ6 πoλ[ υωρig, απo τoy

καιρο του Θioπn, διαlοlριζαυ τoυg

),υυcιικεiουζ απo τoυg αυδρικουq rα_

ρακτiρεg με τo xρrΔμα τnζ πρoσω_

πiδαE, yιcιτi 6λοι oι rιroπoιo[ iταυ
αυδρεg"Ετoι y' αυτo[E που {παι-

ζαυ yυναικεioυg ρ6λoυ9 τo δ!ρ-

μα (πρooωπο κcιι υπ6λoιπι'ι odρ-

κα) ιiταυ βαμμ!υo με αoπρo ryrΔ-

μα ευcb οι αυδρικοi ρ6λoι παiζο_

υταy απo nBoπoιolg πoυ εμφαυι-

ζαυ oκο{ρcι αnλιoκαμiνn επιδερ_

μiδαυ' (l\αμπρακn 19s4).

To πρooωπεio καλυπτε oλ6κλn-

ρo τo κεφαλι 6πω9 τo κρdivog καl

oτερεωv6ταv κατω απ'τo οαγοvι

με ταιviεg n δερματιvoυg ιμαvτεg.

Η περoυκα πoυ αυvδε6ταv με τo
προoωπεiο καθιig Και τα γfvια
υπoθdτουμε oτι nταv απo μαλλi.
Δυoτυxιbq δεv εxει διαoωθεi κα-
v€vα πρooωπεiο τng κλαoικng
επoxng, τα γvωρiζουμε dμωg αρ_

κετα καλα xαρn οτο διαonμο αγ_

γεiο τoυ Πρov6μου, dvα μεγdλο
κρατnρα τoυ τελoυg του 5oυ αιιi.l_

vα ΠoU απεικoviζει oατυρικd xoρ6.

Η παραοταοn τoU Kρατnρα εivαι
απο ιιg Πιo σnμαVτικ€q oxετικα

με τo αρxαiο ελλnvικ6 θ€ατρo. Σε

δυo ζιbvεg απεικoviζovταl o σUY_

γραφεαg, oι μoυoικoi, oι nθoπoιoi

και τα €vδεκα μ€λn τoυ xορου εvog

oατυρtκου δραματog. Στo μioο τng

επαvω ζιivng, επαvω οε πολυτε-

λn κλivn, εικoviζοvται αγκαλια_

ομ€voι ο Δι6vυοοg με τn oυvτρo_

φ6 του Αριdδvn.

Στo μdoo τng κατω ζιbvng κdθεται o

Θnβαiog αυλnτng Προvoμog, dxο-

Vταq μΠρoστα του τo λυραρn Xα_

ρivο. Aρκετoi απd τoυg nθοπoιoυg

κρατoυv oτα xiρια τouq τnv Πρo-

oωπiδα ΠοU xρnσtμoπoιουv oτnv

παραoταon. 0ι πρoοωπiδεg αυτdq
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dxουv μαλλια και γdvια, φαivεται
vα καλυπτουv 6λο τo κεφdλι, εi-
vαι xρωματιομdvεg και τo μ€γε-
θ69 τoυg εivαι oxεδdv iοο με τoυ
κεφαλιου. Η μlα γυvαικεiα πρo_

oωπiδα ξεxωρiζει απd το λευκd
xριilμα τng.

Tυπoι θεατρικιilv ΠρoσωΠεiωv
Απd τοv 5ο π.X. αιωvα σε σU_

vαρτnοn με τn μεγαλn αvoδo τng

δραματικng τixvng, αρxiζoυv vα
διαμoρφιilvovται Kαι καπoιοι oτα-
θερoi τυπoι πρooωπεiωv.

0 τυπog 6μω9 τoυ αρxαioυ ΙραYl_
κoυ πρoοωπεioυ πoυ εivαι γvω_
οτ6 μdxρι τιg μiρεg μαg, διαμορ_

φιi-lvεται oτα μdoα του 3ουπ.X. αι_

ιbvα' Δυoτυxιbg, δεv dxoυv δια-
οωθεi προoωπiδεg τoυ αρxαioυ
θεατρου, dxoυμε dμωg εκτog απo
τιg ζωγραφιdg πdvω oε κεραμικd
και πολυ καλdg περιγραφdg τουg.

Σnμαvτrκdg πλnρoφoρiεq Yια τα

θεατρικd πρooωπεiα μαg δivεr o

Πολυδευκng2.

Bαoιζdμεvog κατα παοα πιθα_
voτnτα οε πnγ€g τng ελλnvιoτι_
κng περloδου, παραθdτει σUvo-
λικiι εβδoμnvτα €ξr διαφoρετικd
πρooωπεiα τα oπoiα εivαι εiκοoι
oκτιi_l τραγωδiαg, oαραvτα τdooε-

ρα κωμωδiαg και τdooερα σατU_

ρrκoυ δραματog. Πoλλoi UΠoστn_

ρiζoυv 6τt o Πολυδευκng μαλλov
περιγρdiφει τo oυvnΘιoμdvo απo_
θεμα προoωπεiωv πoυ dφειλε vα

φ€ρεt μαζi Ιnζ μια περιφερ6μεvn
ομαδα nθoπoιιilv.
Πρooωπεiα θεατρoυ κατd τοv Πo_

λυδευκn:
o Τραγικir προoωπεiα
ο Σατυρικα πρooωπεiα
ο Kοlμικα προoωπεiα

2. Ο loυλrοq Πολιδε- <.c .-ο ' iO" -.:
δlκο oυvωv0μωv oτo oποiο o σΟo .-_.ι σ'
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M ιιse o Nα zi οι'ι αle Arch e ol ο g ic o ).
κiτοl : Θεατρικd πρooοlπεiα (Δι6υιlooq, φιλoooφοE, oτρατι6τnq)

Tυποι τραγικιilv πρoσωΠεiωv
ο'Eξι πρooωπεiα γερovτωv (ξu-

ρiαE, oπcιρτoπoλιog, μ{λαg αυiρ,

ξαυfroE αυliρ κλπ).

ο 0κτιb προοωπεiα εφnβωv που
αVΙιΠρoσωπευουv διαφoρετικουq
xαρακτnρεg (o πriy.rριιoτog, o οi_
λοE, o παρoυλoE, ο οlsρoq κλπ).

ο oκτω γυvαικεiα πρoοωπεiα.
Δuo μεγαλng nλικiαg (n παλια
κατακooμοE, το ελε[0ερoυ 1ιρdδι-

o/. Πdvτε πρooωπεiα vdωv γυ-
vαικιilv και dvα κoρng. (n κατα-

Koμoζ ωtρi' lι μεo6κoυρog ωrρα,

ιl κο[ριμοq παρ0{υοg κλπ).

ο'Εξι πρooωπεiα υπnρετιbv. Tρiα

αvτρικα (o διφBερ[αq, ο oφnυoπcb_

yωυ' o αυαoιμoq) και τρiα YUVαι-
κεiα (ro oικετικ6υyραδιoυ, τo οικε_

τικoυμεooκουρoυ κm n διφ0ερiτιg)'

Eκτ6g απo αυτdg τιg πρooωπiδεg
υπαρxoυv και μερικ€g με Πρoσω_

πικα xαρακτnρloτικd θειiη nρω-

το ερVο ioU oωθnκε μovο rο Ovoμοoτrκοv, εvο λε-
' - O ' , O. o.Oι οo οc rρογ1 oτωv.-c0-a'Q ε(Ο0οοc



ωη τερατωV Kαθ6q Kαι αφnρnμi_

vωV εvvoιd]v. Σατυρικit Πρoσω-

πεiα εivαι γvωoτα μοvo τdooερα:
ο 0 οατυρog πoλιdg
ο 0 oατυρog γεvειωv
ο 0 oατυροq αγdvειoq
ο 0 oειλlvοg πdππoq

Πρooωπεtα αρxαiαg κωμωδiαg
0ι υπoκρlτdζ Kαι τα μ€λn τoυ Xο-

ρoυ τng Αρxαiαg Kωμωδiαg φo_

ρoυoαv oυxvα γκρoτεoκα Πρoσω-

πεiα, τα oπoiα nταv το βαoικ6 oτoι_

xεio τng μεταμφfεοng τουq. Εδιb

€xoυμε τρειg oμαδεg πρooωπεiωv:

1. Πλαoτιilv πρooιbπωv

2. Πoρτραiτωv

3. Φαvταoτικιiv δnμιoυργιιilv

Πρooωπεiα τng Niαq Kωμωδi-
αg oαραvτα τdooερα (++)

Στn vεα κωμωδ1α που γεvvιdται
γυρω oτο 350 π.Χ., παρατnρεiται

μεγαλυτερn dμφαon σΙov ατoμι-

κιoμd Kαι τnv πρooωπlκ6τnτα. Τα

κωμικα προoωπεiα αvτικαθioτα_

vτα1 με αλλα oτα οποiα εκτog απo

τo κωμtκ6 oτolxεio δivεται μεYd_
λn €μφαon οτnv €κφραon (Λα_

μπρirκn 19B4).

' : - : - ]- .]_: lιεαc Kι,-lμι,lδιαc tr

φa\_ιal,]], -':] i..]] ]_' '. j',-i _,τεσκa

υπερβο7 ]. .ι'-'"' _-_:Ι.}.'''.' :iι',;-1tι_
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oτo ρεαλιομο τl-ι ε l,'r: l'ι. Τι _'lο_

oωπεfα ιωρtl ε'ι Q' -,,; _ Γ.._

ραοτατικiι απο αυτιi ι]l( -{l'ri.ιiι_

αg Kωμωδfαζ KΟl ll oU\\ 1l \.,] ,,]

οριομεvωv τυπωv oδn1'tloε οτl_ι

δnμιουργiα μιαq τUΠoΠoιt'ιμει'tlc

oυλλoγng πρooωπεiωv ΠoU εφερε

μαζi του καθε αξι6λογo9 θiαοοq.

Στn vdα κωμωδiα o Πoλυδευκng
καταγραφει 44 εiδn πρooωπεiωv
ο Εvvdα πρooωπεiα γερ6vτωv
και ιbριμωv αvδριilv (o παπποg, ο

ιl1'εμcbt' πρεoβιiτnE, o ΕρμrllυιοE, ο

oφlιt'oπtΔyωυ κλπ).

ο'Evτεκα προoωπεiα vεαριbv [o

πd1'-ι'ριιoτog, ο μtλαE υεcιυ[oκog,

ο οι\)'oE ι'εαι'Ioκοg, o iιγ'ρoικοg, o

επioειoτοq κ)'π).

ο Eπτα πρooιυπεiα δoυλωv_

υπt-ιρετιl,,, (ο lιyεμdlι' 0ερdπωυ, o

επ[oεtoτοq ltyεμtilι', ο μα{oωu frε_

ρdπωυ, o τ!ττιξ frερdποlι' κλπ).
ο Δεκαεπτα προoωπεiα γυvαικεi-
ωv xαρακτnρων (yρdδιoνιo.rυoυ, ιl

oαρτοπ6λlog λεκτικn, τo οlρcιiουε_

ται ρ ικ6υ, τo π αρ α(ln 6 τo υ fr ε ρ cι π cι ι _

υiδιoυ κλπ).

Θεoi, nρωεq n μυθικα προοωπα

παριοταvοvταv κατω απ6 πρo-
oωπεiα oυμφωvα με τα lδιαiτερα

XαραKτnριστικd τoυg.'Ετoι ol Eu_

μεviδεg εixαv τα φiδια τoυg υπo

μoρφn κdμng, o Aκταiωv τα ελα-

φια κiρατd του, ο Αργoq τouq εKα-

το oφθαλμoυg τoυ.

Θα μπoρoυoαμε vα πoυμε με με_

γαλn βεβαιοτnτα oτι τo προοωπεiο

Tωv σnμεριvιilv απoκριιi-lv δεv εi_
vαι πρoTdv τωv γιoρτιilv Kαl TωV

μεταμφι€oεωv τωv ΔtοvυoiωH
αλλα γdvvnμα τoU αρxαioυ θεα-

τρoU' τo oπoio εivαι τo αμεoo πρoT-

6v τωv Διovυoiωv. (Συυεriζεται) [!

ξ

παιlω: Mαρμtiριι,o frεατρικ6 προoοlπε[o, 300_250 π'Χ. (αριoτερ/ι), Mαρμtiριυο τρα-
yικ6 πρooοlπε|o, Ιog αι. π.Χ. (κ!ντρo), Πnλιυo προoωπεΙο απ6 το ιερ6 τιιq oρι1iαq
oτll Σ'πdρτn. 6clq αι. πΧ.
κdτω: Xdλκu'o αυαfflιματικ6 πρooalπε[o. Τ!λog 4otl αι. (αριoτερα)' Προoοlπε'|o κοl-
μωδ{α9 ftεντρο), Tρα1ι1γ[ πρooοlπε[ο (δεξιci)
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THl\ΩPATHΣMΑΧHΣ
ΓE1\NHToYPIA

nvοq loυvnqτου 1944 Tο φοvτο-
σμO ToU φοoloμου, noυ πλοvlο_

τοv οlο τo 1 933, εxεr nορεr oορ-

<Ο κO, oσ-ο ο_lc nερlοooτερεg

xωρεq τnq Ευρωnnq κοl βεβοrο κοl oτnν nοτρi_

δο μοq, οxl opωq με nερinοτo, οlωq ολλου.0
'Ελλnvεq δεv oυpβrβοoτnκοv noτε με τn oκλο_

βlο- Δivουv nρωτοl τo nοροδεrγμο τnq εΕεγερ_

onq εvοvτlο oτov nονioxυρο φοoloμo, οδlοφο_

ρωvτοq γlΟ Τlq oυvεnεtεq. κ'Εναq ε[νaι μονο ο

oκοπoq μαq, θανατοq oτο φοoιoμo...l, λεεl €vο

οnο το τρογουδlο τoυ E.Λ.Α.Σ., nου κολεΙ τουq
_O-Ο ω_εC'ο _οοποvτοc lουc vεουq VΟ (οTO_

-οxθο-,'o- ( \,'ΟΟl']ιεq του. Kο n οvτοlοκρtοn
_εοc ο-ο <:θε _οοοδοκiο, γlοτi ολot Cουν oτο
_ε_σ _O-Q - c a-.ε-ε aC -.c c<lο3 ο(. Bε3οlο

δε.ε'ε-C'.ι ) Ε'''''ι( _.- lι-o'_CC

Γριiφει o

Φιλcilταg AδαμiδnE
oτn viκn ΤOU φοσlσμoυ, μετο τlq nρωτεq τoυ

εnlτυxiεq, τοxΘnκοv κot nολεμnoοv oτο πλευ_

ρo τoυ, τnν iδlο ΤoUq ΤnV noτρiδο.

Στnv εnοxn ΠOU ΟVοφερoι]Ol, σTο pεγoλο με_
TωΠΟ ToU ΟVτ φΟσlσTiKoυ_loτρlωτlκoυ r'lολε-

μoυ, onωq τo Αvοτoλlκο, o γερμονlκoq σTρο_

τoq υnοxωρεΙ oυνεxωq οnο το εδοφn πoυ κο_

τελοβε, n nλοoτiγγο γερvε oε βορoq τoυ κοl γ'
ουτο γiνετοt ποντoυ nlο oκλnρoq oτlg υno κο_

τoxn xωρεq που οvτloτεκοvτol. Πoλλεq εivοl οt

olκογεvεlεq οτnv noτρiδο μOq ΠoU oτελvουv το

ποiδlο τoυq vο nορoυv μiρoq ιroτο xορο Qnλο

με ToUq οvτορτεql γlο τn xlλlοκρlβn τn λευτε-

ρlο. 0μωq εtνοl κοt κοplοoεq olκoγεvεlεq noυ

εδωoοv ολο τουq το nοlδlο o' ουτοv τοv ογιb-

vο. Εivοl το μlκρο olKoγεVε οκο oλoκουτωpοτο.

Σε u ο τετοtο ο κογεvεtο εivοl οφlερωpεvο το
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γροφTo μoU. ΠρOKεlΤΟl γlO ΤnV olKoγεVεlΟ TOU

Ποροoκευο Τοκολοκn, nου υnnρετnoε γlο κο_

μ nοoο xροvlο oτn Νοουoο ωq γ οτροq τoυ l.K.Α.

κοl εφυγε οn6 τn (ωΛ τo 2007.

'Οτον oτο τελn τoυ ΙVοn τoυ 1943, κυνnγnμε_

νoq οno τn Γκεoτοno βγriκo oτo Bερμlο, βρn_

κο κoμlο δεκορlο οντορτεq oε λnpερl δ[nλο

αιo xωρio ΔροCiλoβo. Αl'oτ θυpοpο ilτοv ol

nοροκοτω : Χρnoτoq Εδnvτο ροq (ιιΛυ κoqll), Θω_

pοq Λloλioq (ιMπορoυτοqυ), Δnμnτρlοq Xoμoυ-

ρlοδnq με τn γυvοiκο του Αvοoτοoiο (ιλ/nου_

pnoυλiνoυ), Kωαrοq Kυpnρiτnq (αΣnlvθnροqr),

Τελnq Σrιilnnq, PΙCοq PiCου, Nτoρο Mnουρλο

(αToρCdvr), ενοq με το ιpευδωvυμo ιΙVlnovτo-

λloυ κοl o δεκοεφτοxροvoq Ποροoκευοq Tο_

κολοκnq nου βγnκε οnο τn Bερolο 1-2 μερεq

νωρ[τερο οnο pεvο.

Αvολopβοvovτοq τn δ ευθυvon τoυ 9 <οο- ο-_

τoυ oυγκρoτιiι]OΤOq ιrε το ι!ευδιiνυpο αKο-oι:-

Vnq), με το onοiο με βοφτ oοv ο ποροnοvω,

θεωρnoο nωq ο Ποροoκευοq nτοv nολυ μlκροq

γlo οvτορτnq. Σ'ουτo oυμφωνnoοv κοt ot ολ_

λοl κοl ετol μετο οno λΙγεq μερεq nορομovnq

oτο λnpερl, τov oτε[λομε, noρο τlq εvτovεq δl_

ομορτυρiεq του, nioω oτn B€ρolο.

Στο δlooτnpο ουτο το oυγκρoτΛιJΟTO TωV

Xρnoτoυ Πολομο (αΙVουρουr), Αvεoτn Kovτo_

Cn (nΑκρiτου) κοl Kωv/vου Kολiντζο (αKoλoκo-

τρωvnυ) βρioκovτοl oτnv Ελευθερn Eλλoδo.

0 Πoροoκευοq, oργοvωμεvοq oτn Bερolο αrnv

E.Π.0.N., KΟ με ToV εlοvοoτοτlκo εvθoυolooμο

ΠOU TOV δlεκρtvε, εntoτρεφε σΤO Xωρ o τoυ, τov

Ευρωnο (Αorκλορ) Ποlovioq pετοφερovτοq τοv

εvθουolοoμo ToU KOl oτο οδελφlo τoυ. 0 με_

γoλυτεροq οδελφοq τoυ, Συμεων, οργοvωvετοl

oτnv ορxn οτov Eφεδρlκ6 Ε.Λ.Α.Σ. τoυ xωρloυ

TOU Kοl το φθ voπωρo τoυ 1 943 οnοφοoiCεl vo

βγεl oτo βουvο οvτορτnq, οφιivovτoq nΙoω τoυ

τnν εγκυo γυvοiκο του Σουλτοvο p'εvο βρε_

φοq 1,5_2 xρoνωv κot το τεooερΟ μ KρoTερO

οδελφlο τoυ. Ynnρετnσε σTo λoxo μnxονnpο_

TωV ToU 30ου Συv/τoq oτo Ποlκo ωq σKOΠεU-

τΛq noλυβολου.

Tov lοlvlο τoυ 1944 n κοτdoτoon oτnv nερlοxll

τoυ KlλκΙq γivετοl δυoκoλn γlο το 13ο Σ0ντογ_

μο ToU E.Λ.Α.Σ. nου εxεl VO οVTlμεΤωΠioεl οτο

Kρουolο, εκτoq οno τoυq Γερμοvουq, κοl τoυq

Bουλγορoυq, KOl TOUq onλ opενουq τoυρκοφω_

VoUq Tnq lερioxnq υnο τov εφ. Αvθ/γο Kωαιο

Ποlοδonoυλo, ΠoU Ol ΓερμοvoΙ τov εv oxυoυv

με ολο το μεoο.'Ετol oνογκοCεΤΟ , To μεγολυ_

τερο μερoq ToU, VO nεροoεl oτο Πdlκo. 0 Πο_

lοδοnουλoq, εκμετολλευομεVoq ΤnV κοτοoτο_

on, οnοφοoieε KΟ] ιJε τo lnn κo nου εxε οργο_

vωoεl, vο nεροoεl τοv ΑΕlο κοl vo κυρlορxiloεl

KOl σToV κομlο τnq Γουμεvlτoοq κοl τωv Ποv-

vlτoωv οlλleοvτοq τo xωρlο του.

Bλεnοvτοq τov κivδυνο noυ δiογροφεTol o KO-

nετοv Πετρoq (Xρiαιoδoυλοq ΙVοoxoq), ΠoU Kο_

θoδnγεiτο τρiο Συv/το τoυ E.Λ.A.Σ., 16ο, 30ο κοl

13o, ευρloκομεVoq σΓo Ποlκo οnoφοoi(εl vο

διioεl εvο γερo xτυnnμο πoν Πoπoδοnουλο oε

oλoιiμερn, γlo nρωτn φoρο, pοxn αlov κομlo.

Στrq 1 2 τoυ loυvn τo οoυρoυιlo τo 3Οo Συv/μο

εxεl oυγκεvτρωoεl oλεq τrq δυvομεlq ToU KOl

_ov Εroεδρlκo, αιn θεon MπελοBovτο oτo Πο_

<Ο <c εiνΟ, ετolμο vο Εεκlvnoε γto τov κο_

pπo 9ο} c OθOoω <, εvω με τo τογμo μoU, To

ll/30 οlo το Kο -ο<-oολογ Εixο noρεl onμεi_

ω!Ο TOU Πετρου vο κlvnθιb οιεoωq με oυvτο-

vn noρεiο οnο τlq κορφεq του Kοi'pοκτoολον

γlο τo Ποlκo, γlο ooβορn οnοαιολn.

ΙVoλlq πnρο τo onμεiωμο, oυγκεvτρωoο Ομε_

σωq To Τογμο κοl κoτnφορΙoοpε γlο τοv κομnο

τnq KοροτCoβοq κοr υoτερο οnο εΕοντλnτtκll

oυvτοvn nορεiο 24 ωρων φθdoοpε το ooυρου-

nο αln lVnελο Bovτο, olου μοq nερΙμεvε o Πε_

o Συμεοlν Toκολιiκιιq
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Τρoq γlΟ Vo μoU διioεl αιο γρnγορο ΤnV ΟΠo_

oτολn pου κοl vο ΕεκlvnooUιJε γ|O τnv εnlxεΙρn-

on. Αnοvτω αlοv Πετρo Πωq To Tογμο pου εivοl

οδυvοτo vο κlvnθεi, ον δεv δεκουροαιεΙ τουλο_

xlαιo 2_3 ωρεg. 0 Πετρoq xτυnωvτοq ιJε σΓoV

ω1.lο μoυ λεεl γελωντoq' ι'Εxoυμε εμπιoτooυνη

oταπολικαριατου Ιl/30 και oτη Δ/oη του' Θο νι-

κηooυν την κο0 ραoη και θατα βγaλουν πiρaι.

Πnρο τnv οnooτολn noυ nτοv vο oτnoω εvε_

δρεg oτουq δροpoυq nρog Ποvvlτoο. Τo υnο-

λolnο Συvτoγμο τροβnΕε Πρoq ToV l<ομrro τnq

ΠοloνΙοg γlο νο l<υκλωoε το xορομοτο το oπλt-

oμεvο xωρrο Ευρωnο, [Vεolο κοt Αγrο Πετρο κο

vο το xτυnnoεt. Πο vο nροκολεoεl τoυq οnλl_

oμεvoυq vο βγoυν εδω οnο το xωρlο τουq,

€oτεlλε plο μlκρn oμοδο oτον Ευρωnο οlo
οvτορτεq του xωρiου, μετοδυ τωv onοiωv κΟt

τοv Συpεωv Toκoλοκn.

Η εl xεiρnon εixε pεγολn εηlτυxiο κοl οπnxn_

σn σΤo λοο τnq nερloxnq γtοτi o Ποnοδoloυ_
λoq pε ορκετεq οnωλεlεq, τρουμοτlομεVοq KOi

o iδrοq, το μοeεQε YiO TnV nερtοxn τoυ, τo Klλ_

κiq, κοl δεv δοvοεpφοvioτnκε oτnv lερtοxn.

Αlο τnv nλευρο μοq οr οnιilλε εq nτον οτo δtκo

poυ τογμο. ΠοροβlοCοντοq το ορlο οvτοxnq

τoυ ονθρωnου εixοpε 1 1 νεκρoυq KΟ ΟρKε_

τoυg τρουμοτiεq oε μlo nρoωθnpεvn δlμοl_

ρiο με εnlκεφολnq τοv Δlolκnτri του 7ου λo-
xου, μοvrμo οvθυlοonloτn Θεοδοon Εργοτο0_

δn, οτοv εnεοε nοvω Τouq TO lnπlκo τoυ Ποnο-

δοπουλoυ KΟl ΤoUq βρΛκε νο κοlμoυvτοl οlο
τnv υlερβολlκn κουροon. Mετοδυ τωv vεκριδv

nτοv κοl ο Δ/τnq τoυ λοxου.

H δυoκολiο τnq pεγολnq ουτΔq εnlxεiρnonq

nτοv n oυpπτυΕn, λογω τng εnεμβοonq τωv

Γερμοvων, nου εoτεlλοv οπo nοvτoυ δυvομεlq.

ΙVε τnv υlοxωρnon, pοq οκoλουθnσΟV KOl oI

γυνοiκεq τωv οvτορτωv οno τοv Ευρωlο, noυ

oτολθnκοv vο xτυnnoουv το xωρiο τoυq, οπο το

φοβo των οvτΙnοlνωv ΠoU Τouq nερiμεvov. lVε_

τοδυ των γυνο κωv nτοv l<οl n ετοl1..loγενvn γυ-
νοiκο τoυ Συμεωv, Σoυλτοvο. ΙVoλlq το nρωτο

τμnμοτο ΠoU Τ]q oυvoδευov, εnlοoοv TnV ΟVn_

φoρlο οτο οpnελlο τnq Φυλλlρlοq, τnv εnlοoοv

ο nοvοt κοl οτομοτnοε.

0 οιγxωρlοvεq τnq τnν nnγοv nοροnερο oτο

ορlελ ο <ο τn ΒοnθnσΟV VO γεvvnοεt υoτε_

ρΟ ΟΠo λ γο ενω ο 'lοxεq oιvεxieοντοv pε τlq

o ιcιτρ69 Παραoκειldq Toκαλdκnq

on oθοφυλοκiq pοq, pεxρl vο nεροoουv ολο το

τμnpοτο ηoνω οnο το Δnμοotο. Το μωρο, nτον

κορlτoοκl, το nnροv O] σUγXωρ]οVεq κοr οφου

βολοvε τn pοvο lοvω o' εvο μουλορl, οκολoυ-

θnoοv το τpnμοτο μεxρl τo Ποlκο.

Το ονοnοvτεxo ουτo γεγovοq oτο τελοq p οq

εn τυxnμεvng nολεμlκnq εltxεiρnonq τoυ 3Oου

Συv/τοq, oτnv olοiο oυvετελεoε ο nοτεροq Συ_

μεωv, θεωρΛθn <ε γουρl κοl n Δ/on του Συv/τoq

οπoφοoloε νο γiνεl ο vοvoq τoυ κορlτotoΟ. H

οloφοon εγlvε δεκτn pε xορο οnο τουq γοvεiq
ολλο κοl οrrο ολο τo Συv/pο. Αυτo βεβοlο εγl_

vε κοpnooεq pερεq οργoτερο.

Αφoυ oυvnλθε n Σουλτοvο, πnγε oτο Ποlκο τ q

μερεq loυ εixε οvολοβεl κοnετοvloq του 3Οου

Συν/τοq ο Στοθnq (Ποvvnq Kορυoφυλλnq) κol

Cnτnoε vο γivεt n βοφτlon του pωρου οnο το

Συv/μο. Εγω εixο φυγεl με το τογpο μOU γlΟ To

Kοiμοκτoολοv. Οnωg εpοθο, τo Συv/μο οργο-
Vωσε σTO Ποlκo plο opoρφn τελετn κl εκοvε το

βοφτΙolο με oλουq τoυg τυnουq μlοq κοl εΙxε

κοl lοnο, τov Ποnογtωργn (Γεωργlo Kοροντε_

ου) οno τnv Kολn Ποvvtτoωv. Nοvoq του Συv/

τοq nτov ο Στοθnq noυ εδωoε oτο κορlτoοκl

τo oνομο Λοοκροτiο. lVετο τn BορκlCο o Συ_

pεωv γυρloε, onωq ολοr ol Ελοoiτεq, λυnnμε-
Voq σΤo xωρtο τoυ γ Ο VO ΠlOσTεi λiγο οργοτε-

ρΟ l(Οl VΟ φυλοκtoτεi oτn Θεο/viκn κοl οnο κεt

εδoρiο oτο ΙVloυδρo τnq Λnμvoυ.



o Aπooτoλog Tοκα l'tt κllc

lVετd l.ν ο_ο1 _ο' ;O- Ι - O Oε σO . ''lJ a '" '
ι.]n OVTεXοVTOq ΤO KUVnγnTο εφιγε σΓo βOι_
Vo, σΤo Δnpoκροτlκο Στροτο (Δ.Σ.E.), oΠωq KΟ

ο οδελφoq του Ποροoκευοq' 'Εnε το οno λiγο

τουq οκoλουθnoε κοt ο μlκρoτερoq οδελφoq

Anooτoλoq, ]B ετωv. Πολεμnoοv Kοl o Tρεlq

oτο Γρoμμο KOl !ε Τ]q τελευτοΙεq εltxεtρnoεtq,

τo 194B, oκoτδvετοl nρωτο ο p κροτερoq, o

Αnοoτoλnq. \lολlq τo εμοθε o Συμεωv, nnγοl_

Vε σT q pοxεq οQnφωντοq τελεiωq τoν κivδυνο,

οnoτε μlετο οno δυo pιiνεq οε μlο pοxn oκο_

τωvετοl κ ουτoq οnο βλnpο oλpoυ.

Τnv Ιδ ο nερioδο oκoτι;jθnκε κοl o μlκρoq οδελ_

φoq τnq Σoυλτοvοq, Στελlοq Bορvοβοq, εvω

τρουμοτioτnκε βορlο σTnV Ko λ ο κο oτo nοδr

ο μεoοioq οδελφοq Πoροoκευoq Toκολοκnq. 0

Ποροoκευοq εpε vε nονω οlο εvο xρονo κοτο-

KO TOq, οτnv ορxn σTo VoσΟKoι-]εiο, oτo Kου_

pονoβο Σκοniων, oτn oυvεxε ο oτο lVnοιλκεq

κο oιlο Kεl σTn Σrvογtο Poυμlοviοq

ΙVετο τn θεροnεiο του oτολθnκε αro τοιlο ου-

γκεvτρωonq nολlτlκωv nρooφυγωv αrnv πολn

Φλορiκο, olου nοvτρευεTοl Tn Νοoυoοiο Φοvn

Klρp νlωτn κο φευγεl γ ο τn Bροlλο γ ο δουλε ο.

Αnο τn δoυλεlο τoυ αιελvετοl oε δixρονn lρο-
ΠOρOσKεUΟσΓ κn οxoλn κοl μετο αιο ιlοvεπlαrn-

μlo ToU Kλουζ οl οlοι βγοivε το 1962 γlΟTρoq

loθoλoγοq. Eκεi εργοCετο μεxρt το 1976, oτον

εlοvοlοτρΙCεΤo σΤn Nοουoο κοl δloρieετοl αιο

l.K.Α. ποθoλoγoq onου nορεpε Vε μεXρ Tn σU-

vτοΕ oδoτnon τoυ. Πεθονε τo 2007 '

Η Σουλτοvo, εγκυpοvουοο κοt lολl oτο τρi_

τo τnq ποlδi οvογκoCετο , λογω τρoμoκροτiοq,

vο φυγεl με το noδlο οτn Πουγκooλοβiο, oτnv

ορxn oτo [Vοvοoτιiρl κοl κoτonlv oτο Μlnoυλ-

κεg, onoυ γεvvnοε τo τρiτο τnq nοlδi. lν4ετο το

τελoq τoυ εpφυλiου l<οl λογω δ οφωvlιiν Στολlν

- ΤΙτo ολo το ΙVlnoυλκεg φευγε γlο Τoεxοoλο_

βοκiο. ΕκεΙ, oτn pεγολυτερn Πoρo κiο τωv Eλ_

λnvων noλlτlκων nροoφυγωv oτnν loλn Kουρ_

vοφ (Krnov), oυvοντnθnκο με τn Σουλτοvο κοl

nμοoτοv κοl γεiτoνεq γlο εvο δlοoτnμο μεxρl

τnv ονοxωρnon μoυ γlο ΤnV Πρoγο.

H p κρΔ Λοoκροτiο, οφου τελεlωoε pε εnιτυxiο

τnv κοτωτερn κοt pεon εκnοiδευon, plnκε oτο

-Ο,"/εΠ σtnμ] ο κοl βγnκε γlοτρoq νευρoλογoq'

Σ_., οοxη δουλει|ε εκεi ωq γloτροq KOl με TOV

:-:. :_._J g-o -ηq o KOγεVεlοq, δoυλειpε oτnv

ε 5 l:-'-ο _"Q Γ' Θεo/vlκn, μεXρ Tn σUVTo_

δοδo .ο; -"c Σ,^-εοο eε lε τo ου(υγο τnq

Ποoxολn Ν,κολο δn ο η Σι:[ο ολn Χολκ δ κnq.

Kλεivω τo οφιερωμο μoU σTnV lολι.οθn ο κο_

γενεlο Tοκολοκn με τnv οnροoδοKnTn KO σU_

γκlvnτlκi oυνοvτnon pOU, ι.]ε τn oιvτοΕtουxο

πlο ΛοοκροτΙο, γlο nρωτn φορο pετο τo Kουρ-

vοφ. 0lωq γρOφω Kοl Π o lοvω, ο Ποροoκευ_

oq nεθονε oτn Νοoυoο τo Φλεβορn τoυ 2007.

lVε τοv Ποροoκευο μοq oυνεδεε μ lΟ ΟγωVlσTi_

κn οlκoγεvεlοκn φlλio. oτοv nεθοvε, με Τn μο-

κορiτlooο τn γυvοi<ο pου, nnρομε λουλoυδ ο

κοt nnγoμ-;ε oτο olΙτl του Ποροoκευο.

Εκεi nτον oυγκεvτρωμενo oλο τo oοl του οnο το

Χωρlo K οnο ολλου, nου δεν τoυq γvωρ Cο. Σε

μrο oτ γpn ζnτοω οlo Τouq ΠOρεUρlσKoμ]εVoUq

VO !oU εnlτρει|ουv vο nω δυo λoγrο γlο TnV o]_

κoγεvεlο Τoκολοκn, lου ετυxε νο γνωρΙeω οnο

τον E.Λ.Α.Σ το μεγολυτερo οδελφο τoυ Συμεωv

KOl ΤoUq ογωvεq του.'Οτοv ορxloο vο λεω γlο τn

γεVVO Tnq Λοοκροτiοq κοl το βοφτio ο με vovo

τn Δ/on του 30ου Συν/τοq οκoυω, vο μoυ λεvε

δεixvοvτοq, κναη Λαοκρατ(α, εδril ε[ναυl.

H Λοοκροτiο κl εγιil oυγκlvnμεvol, nεoομε o

εvοq oτnv ογκολlο τoυ ολλoυ, οvεβοeovτοq

οκoμn nερlooοτερο τnv nδn φoρτloμεvn oυ_

γKlVnσ οκο οτμoοφο ρο. Αυτn nτοv n olκoγε_

vεlo Tοκολοκn σTnV onoiο xρωoτoυoο ουτn

τnν οφtερωon. N

. !''1___ ,-
--- -' ''-1"

,x
t'ι. tl/l1-J_ι ftΤτ/1

ι l,x. a\ι |''L!1 Jaτ,1!:

I

il

!!

}'u, rt l ir,lι- *;'l ι'ι

ιJijvι-a{ ιu 1/{{,

;\ll t ιl}, r/. idr',' ι.r:i

ιaj iι, l{c ι ιJ tr 1

,

rlrοr:I r 43



TA IΙAPAΔOΣΙAΙG ΦAΓHTA
THΣ NAOYΣAΣ

ΠΑPOYΣ|ΑΣΗ B lBΛl0Y TOY Ν l KOY ΣΠΑPΤΣΗ

Γρdφει o Δnμiτρng ΙVΙαr'ιrlιοq

H yευoτικi τταραδoσn τng Nαoυσαζ εΙυm dριοτα δεμ!υn με τι1'υ KoilΙo[ρα τωy KaτoiKωl) τnζ, εν6
επιπλεoυ πολλoi παρdyoυτεg επnρεdζoυυ τnυ εξελιξn τng.'Ετoι μαg ειoαyει στn yευστικi περιπΜ-
υnσn τnζ NαoυoαiικnE κoυζυαg o κ6ριo9 N{κοg Σπαρτong, lωρfζουταg τo π6υnμα τoυ σε lεματικεg
ευoτnτεg, ξεκιυrbυταg με τιζ υωπ{g oαΜτεg, βραoτ{g οαΜτεg και τoυρoια, oλεg τιg ooljπεg, τα ξερα

Kαι τα lλωρd 6oπρια 6πω9 Kaγ συυταyε9 απo dλλιι flωρd λuαυικιι.

Ακολουθεi εvο onpοντtκo κεφολοrο pε

τtq niτεq, oκοπt1-lο n αιευω XωρIσι-rεVεq

oε vnoτnolμεq KοI μn' Kοl oυvεxiζεt

τn γευoτlκn nερtnλοvnon pε το (';nτο

κρεοτο κοl ιpορlκο, τοoο oτο κορβουvο

ιLrotιt r 44

oοo κοt οτο φo0ρvο. Σε ptο lεxωρloτn

ενο-nlο υοq nορουolοζε, τo -inγΟVn_

το κοl το lοoτο εvω n μεγολοnρεnεtο
ΤωV μΟγε ρευτωv φογnτωv τnq Νοου_

oοq κοτεxε το δεxωρ oτο 9ο κεφολοlο

του βlβλioυ. Mlο lδroiτερn ευοloθnoiο

δlεκρlvο oτo ] Oo κεφολorο 1.Jε TnV ΠO_

ρουoiοon τωv βρεφrκωv φογnτωv κοl

το lρooφογlο, pε rδlοiτερn εκτΙpnon

οτn φετο με eοxoρn κοl κοφε. Η γλυ_



KlO σT γμn του β βλ'oυ εxε το δ'<ο -ηι

δεxωρ oτο κεφολο Ο _ε -Ο ο-ο <ο δ ,ι
κοl το λlκερ. '0λο c-' . ιl:'-:; ,:_

TΠTO yoc, KΟ_C.t'... . . : ..:..._.._ :.

φυτο κο 3οτο'ο ε _: -. . -. - : ..-
vΤΟc γειo' σ-O ι ..

Αυτοpοeipετοχ'_': -'':- -_]
οvθριilιllvο oιb9ο _: : -_._ .:_' - _-,

lυροpΙδο Tnq ι-rεσ. ,:
_ορουolοCον-ο c, _ l:,
λοlο δ'vοvτοc , L ''" ' '''''

κονοντοq lO lΟt_C'"-'.. :

κολo οδnγο ι-]Ο\,'ε : .-:

βlοiοτρlκοεγxεο-: '._

κυρlοq NΙκοq ιJΟc 
_:.: 

- '
ΓoγΟOφιoορ'εΟ_: _:..

ρlO Oλληq VoΓO'. . . :-

Αq δoυpε οpωq rι'lι:'_'
plκn lοροδοon εδεl .:',':.': :'-

ωq Τlq ι]ερεq ι-rClq

VIελετωvτοq το β βλiο βλεlουpε οτl ο

δlοτρoφlκεq o-vnθε εc lωV (O_Oil.ων

τnq nερlοxΛq μοq εδορτωvτOl KUρiωq:

1. Αlo το nρoiοντο nου ο τοnoq lορογεt.

2. Aιo TnV γεωγρΟφlκΛ Θεon KOl ΤnV

οnοpοvωon τnq lερlοxnq οnο κυρ ουq

οδ κoυq οΕovεq.

3. Αnο τlq κolvωvlκεq εκδnλιboε q κοl

τnv εvολλογn vnοτεiοq KO KρεΟΤoφο_

γiοq οnωq ουτn ορi(εl n 0ρθοδoδn Εκ_

κλnoiο.

Συoxετi(ovτοq τlq oτορlκεq nnγεq

ονοκoλυnτουpε οτ n τontκn γοσTρO-

voμlκn lοροδοon, εκτoq οlo τoυq

nοροιlονω εlnρεοopουq εxε δεxθεi

noλλο oτolxεiο οlο τnν ενoωμοτωon

σΤnV ToΠ κn κοlvωviο οpοδωv οvθριi_

ΠωV, ΠoL εφθοοοv o_'ι _tΟ O,n ε 'ε

ωq εσωTερlKοi μrετοvοo_εq, ε ο ωc

n ροoφυγεq.

Bοo κoτεροq οpωq nορογoVΤOq ΤωV

γOσΤρoVOι-]lKιbv εl λoγωv ΠορΟμεVεl n

xρnon τωv τοπlκι-bν nρoioντωv κο εl_

δtκοτερο του κροolου, ωq εvο ο€rολo-

γΟ KΟTεργΟσι-]εvο πρoiov τnq opnελοu.

'Ετol 
γ Ο TnV ΠΟρΟσκευn εδεopοτων

εxουμε ωq κυρlo εργολεio τn φωτlο

oε oυvδυοopο pε oκευn onο nnλo Δ

ι] ΠΟ( 0 |-]ε εσωΤερlKo γοVωμO KΟl pε

ΟΟ'ι,Ο ψnσ po oε τeοκ ο κοl Ευλoφουρ_

'/oι]q. \4ε ουτοv τοv τροlο οloλομ βο_

VoUpε ΠεVΤOVοoτlμoυq vτοβοδεq xol-

ρ vου pε lροοο n oελlvο n κρεpυδου_

λ ο n οκοpn κοl με φοooλlο γiγοvτεq.

0 κυκλοq τnq κολλlεργεrοq Tnq γnq

lοι δεκtvοε τo φΘlνοnωρo ι.]ε TnV

onορο ορxΙeε με ΤnV nροoφoρο τωv

nρωτων κoρlιbv τnq. Η ευφορn γn δΙ_

vε plο nλε οδο φρουτωv κοl λοxονlκωv

oε οφθoνεq nοoοτnτεq, τlq οnoiεq δε

p loρε[ vο οnορρoφnoεl n :<οτοvολω_

on κοτο τn δlορκεlο τnq oυγκομlδnq.

Γο το λογο οιτo οvοnτυxθnκov μεθo_

δο oυvτnρnonq κο δlοτriρnσnq ΤωV

;Ο:lΟν κωv με nllο ι]oρφΙi μετοnoi_
- -': (c'' Ο',,τΟc OΠoKλεloτ κο xρnon

- - ' . '-, _ :]ι.j,. O-ιJC ,,'lο nοροδεlγpο

ο_:i"rε']. ]ε :'] ,ο . -ηλlvο βο_

ρελ ο n κο Εερορο Γol "i o ιjοτε το

ογοθο vο pnορουv νΟ Xρnσlι-]oΠo]n_

θουv oε nooοτnτεq lκοvεq κοl σε Πε_

ρioδo pn lορογωγnq τουq.

'Εvο ολλο nροiov noυ n oφθοviο τoυ

εnnρεοoε τnv τonlκι'l κoυζivο εiνοl τo

γολο, loυ n κοτοvολωoΛ του nτοv κοl

εΙvοl οτο κοθnμ.;ερrvο δ ο τολoγiο, εvιil

n δlοτΔρnon του nλεοvοCovτοq γivε_

TΟ] pε TnV ποροoκευn γtoουρτloυ, τυ_

ρ ου n κοl nεντοvοoτ pου μnοτoloυ.

Η δnμloυργtκoτnτο κοl n εUρnμOT]_

κoτnτο οΕ οnolουν κοl το nορομ.; κρο

κομpοτ πορογωγnq κο το υλ κο oυv_

δυοζoντo pε oοφiο κοl τεxνn εxovτοq

ωq οloτελεoμο vοoτ μο Kο 1σoρρoΠn_

μ ενο n lοτo.

Η oυvδεon τnq τonlκnq κoυeiνοq pε

τnv θρnoκευτ κn λοτρεiο εivο εντo_

vn' Το Xρtoτoυγεvνlοτ κο εθlμο εllβολ_

'!_
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λoυν oορpοδεq_lΙτεq.

0l Αlοκρ εq onpοΙνoυv τo nερooμο

οπo τov xε pωvο οτnν οvotΕn κοl εi_

vο μiο δεxωρ oτn lερioδoq γ ο τn Νο_

oυoοilκn κoυ(iνο' Tο κρεοq δεν λεinε

οnο κοvεvο onΙτ το Tρlωδ o, ε δ κoτε_

ρΟ TnV To κνonεμnτn onωq κο ol ni_

τεq με τυρlο τnv Kυρ οκn τnq Τυρrvnq

ιlου φυolκο ορxΙCεl n Mεγολn Σοροκο_

oτn περioδoq vnoτεiοq κοl εγκροτε _

οq. Tnν Kυρrοκn τnq 0ρθοδοδΙοq xορο-

κτnρ oτlκεq εΙνοl οl ρυCon τεq, ol μΠO-

κλοβοδεq κοl οl γκροκλlονol nου δεv

λεinουv nοτεq εωq κο onμερο οnο τnv

oυvοvτnon τoυ Σl nλο iου.

Νnoτεiο, κο το xορτο τnq εnoxnq nρo_

oφερoυv piο οδloθoυμlοoτn nolκtλiο

κοθωq ol βρoxεg lρoκολουv οργlωδn

βλooτnοn. Τooυ κvtδοn lτεg. xoρτοπ r-

τεq, λοnοτο, φρεσKΟ κρεppυδοκrο κοl

oκορδοκlο pε vτοpοτο pο(l pε lλοoτo

ι!ωp i οnοτελoυv ολλεq φορεq τo κoλο_

τo ο oτο δ ολλεiμlοτο ono τtq εργοoi_

εq κο πολλεq φoρεq κο κυρ o γευμο-
ΤO ΠoU nολυ ευoτoxo ονολΟοvτol onο

τo 4o εωq κο το ]Οο κεφολοlο.

To βlβλiο oτο 9ο κεφoλοlo KΟl σTnV

3n εvοτnτο μοq nορoυolοeεl τn δlο_

τροφΛ κoτο τnv Σοροκοoτn λτn, pε

οpογεiρευτο φογnτο, οnωq xορoκτn_

ρloτlκο pοq οvοφερεl ο oυγγροφεοq

l<οl κοτονολωon κυρΙωq λοxοv κιbν, δn_

ρωv κορnιilv, μ lοxoρl κωv, ελοloλοδoυ,

κροotου κο $ωμ loυ.

ΣυvΛθωq pεoο οτnv Σοροκοoτn εivοl

κοl n 25n Ι\4ορτΙου noυ εnrβολλεl ωq

εOρTοσT κο nlοτo τov nοoτo μnοκολlο_

ρο μογεlρεμεvο nλοκi.

H κoρυφωοn τnq Σοροκooτnq, nου oυ-

p nΙπτεl xρoνlκο με τnv οvογενVnσn Γnq

φυonq, εivοl n KυρlοκΛ τoυ Ποoxο. Kυ_

ρiορxn τρoφΛ το ορνΙ ολλο Kοl ΤO γο_

λοκτoκop κο, τυρlο, ουγο κοl οl li_
Tεq με Kρεοq. lδloμoρφΙο oτn Nοoυoο

οloτελεi τo γεγοvοq oτt τnν KυρlοκΔ

τoυ Ποoxο ο vτοβoq με το κρεμυδoυ_

λ ο κυρlορxεi, οπωq οvολυτlκο μΟq Τo

ΠΟρoUσ οeεr ο κυρroq Νiκoq oτn 62n

oελiδο του β βλiου. Εivοl το nοροδo-
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σlοKo φογnΤo ΠoU εVωVεl ΤnV olKoγε_

VεlO σTo σΠΙTl, εVω o oβελiοq ιpnvετοl

τnv δευτερn nμdρο τoυ Ποoxο, με pε_

γολο οντομωμοτο, xορουq KΟ] ΤnV oμO-

λoγουμενωq οκοτομοxnτn κoυνlο oτlq

εδοxεq KO] σTο plοΕεδlο.

Mετο τnv Kυρlοκn τoυ Θωpο ορx[eε n

oνolδlοτlκn δrοτροφn με πoλλο XOρTο_

ρlκο κοl Qορlο. Το οpnελlο εxoυν τρυ_

φερο φυλλo γlο το ντολμοδοκlο κοl το

lερο ooπρlo κοτοvολωνovτο λlγoτερο

οφου εivο κοlρoq γlο φρεoκο.

Τo κολοκοiρl nρooφερεl τnv μεγολυ_

τερn nοlκlλiο λοxοvlκωv κοl φρoυ_
τωv. Koλοκυθlο, μ.;ελlτeοvεq, nlnερlεq,

vτοpοτεq, βλiτο, γλloτρiδο εiνοl pερt_

κο οnο TO Π]o oγΟΠnτο λοxοvll<ο, ολλο

κο οκοτομοxnτεq lρωτεq υλεqγlο μ ο

γευoτ κn μοvτelο onου n oΕlvn γευon
τnq vτoμoτοq onοεl pε τo ορωμο τnq

nlnερlοq, εvoωμοτιδνovτοq τnν ολμ υ_

ρO ΠoU ζnτο το φογnτo οnο τοv βου-
τυρoτo μlοτolo.

H ονογκn vο oυvτnρnθουv το κολοκοl_

ρlvο λοxονlκο KΟl ΤoV xεlμωvο σε l(οl_

ρoυq δJoκολoυq xωρiq τlq τεxνoλογl_

κεq oνεoεlq, εntβολλε τnv oυvnθεlο vο

λlο(ουv, δnλοδn νο οnoδnροivoUV ΤO

λοxοvtκο oτοv nλlο.

'Ωρ pεq vτοpοτεq με pnoλ κο xοvτρο

ολοτt, το οnoΙo εllτρεnεl τnν inlο
οφυδοτωon, ωoτε vο xρnolμonοloυ_

vτοl oλo τοv xεlμωνο κροτωvτοq ου_

τουolο τnv γεΟon κοt το ορωμο του

κολoκοlρloΟ, oε oρμοθl€q ΠoU Ko-

opoυv το γευpοτο, ολλο noλλεq φo_

ρεq κοl δlοκοoμoυν οnο pοvεq τoυq

το xιδρo nου κοτολοpβοvουν.

Σε οφθoνΙο κοl το φρουτο, εvιil εxoυv

οvοQεl το κο(οvlo γ o τrq μορpελοδεq
οno pooxομυρωδοτο ροδοκιvο δομο_

σKnVO KO] λlγοτερο οno οxλοδlο κοl

βερiκοκο. Τnv τtμnτ κn τουq εxoυv ol

κοpnοoτεq αιο βο(ο, ΠoU με μεθοδl_

κoτnτο ι]Oq ΠΟρouσlοeοvτοt oτo β _

βλiο, pε κυρiορxο σUσΤΟΤ κο το φρου_

TO Kοl Tn Cοxορn.

To φΘlνοnωρο οnpοτοδοτεi ολλογεq
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Mdντζιcι (επdνω)' μπdτoιog σq)αι)(ικι (Kdτω)

oτn δlοτρoφn με xεtμlερlνο <nnευτt_

κο οnωg τo λοxοvo, τo κoυvουniδt, το

nροoο κο το oελlvο. Η oκλnρn εργοoΙο

τωv ογρoτιilv oτlq nερlooοτερεq ΠερlO-

xεq δεv οφnνεl nολυ xροvο γlO TnV ΠΟ-

ροoκευn τoυ φογnτου κοl ετοl εxoυμε

piο λrτn δlοτροφn κυρiωq με οonρiο,

οnοΕnρομενο λoxοvll<ο κο τoυρolο.

Η κoτοκλεΙδο κοθε γευpοτοq εnlonpoυ

n μn εivοl το γλυκo κο εδω oτn Nοου_

oo n nοροδoon ουτi oυvεxiζετοl κol

θελω nροoωntκο vο nloτευω nωq δεν

θο nοι].,:εr lοτε.

Tο γλυκο τnq ΝοουoοΙlκnq κoυeivοq

εxουv €εκοθορn κοl εvτονn γεJon ενω

lορολλnλο μnορουμε vο το κοτoτο-

δoυμε oε δυo pεγολεq κοτnγoρiεq: Tο

βοo opεvο oτο ολευρ κοl το lορογω_

γο του κοl το βοolopεvο oτο φρoυτο.

Kοθε nερrγροφΛ των γλυκωv τnq πρω_

τnq κοτnγορΙοq εiνοl nερlττn μlρooτο
oτn δoκlμil ενοq nετυxnpεvο γκρο_
κλtοvου pε εvτοvο τo ορωμο τnq κοvε_

λοq κor τoυ γoρrφολου n εvoq μlοκλο-

βο pε τρογονο φυλλο. Πο οg θο οντl_

oτεκoτον oτn γευon μlοq μoυoτοlt_
TΟq KO] nolog δε Θο δοκΙμοCε plο γλυ_

κlο ρυeon το n μlο lροκλnτ κο xρυoο-

ιpnpεvn κoλoκυθonlτο;

H δευτερn κοτnγoρΙο nερlλοpβο_

vεl γλυκο οlο φρουτο κοl λοxοvlκο

εpnλoυτ oμεvο pε lλουolo ορωpο οlο

φυλλο oμυρνoυ, κοvελοq κοl γορυφολ_

λoυ κοl Cοxορn oτον βροoμο ToUq ωq

1.εoo oυvτfρnolq.'Εντoνr n VεJΟ'

olο τlq κoρεq μελ τCοvοq κοl κολοκυ-

θoq ενω το τρlφτο κυδιbvl, εικολο κο

γρnγορo σTnV ΠΟρOσKευn του, pε τnν



Kεφlεδεc lt/ ι:|'..i' .'',/lι.r/. μoι'oιoΠΙι0 (κιiιω)

μOVοδ Ka -.: n_.' .εjοη, δεν lρεnεl

λεΙnε οlο (:':.- '']ΟJσOIlKoσΠiTl KOl

o KUρloq Σ-:;_''ι -οq δΙvεi ΟΠλoΧε_

ρO TO μUσ ' 
'- ' . _' . _ΟρOσKεU'I ΤO-q.

0l τoουκνiδει -: : , j O xορτο, το λοxο_

vlκο, το φρΟ--: .: : κορlοΙ των δε_

WρωVKΟ τt-]. ,'''::: ωv, oυμnλnρωνοv

τn δlοτροφ. _a ':. : <ολο vτoπlo κρo-

oi, το οι!υ 'iσ _: ':: εδ vοv κο δivουν

τn δυνομn 'ιi C _' ]-,εx on τnq oκλn-

ρΛq Cωnq ενιr' ',::':ο ο lονο KΟ Vol-

κol<υρο εδωοε -:,' _ε .lεγολn ολυoi_

δο γρnγοροι Ll.,'_]' <ο 3γΔκε κερ_

δropενn οlοδε <' - ] ,_Οq ν ο μl lο οκo_

μ n φoρο TOV n Οι,r σ- c _ηc 
ρ ε τnν nερi_

φnμn πλοτoiντO, - Ο ,lεOoΧn Νοουοο[_

lκn rΙτoο ΠOU μrΟq Γgρ γρOφεl ο κυρtοq

Νiκοq αln oελiδο 52 τoυ βlβλ[oυ του'

lδlοlτεροτnτο ΠΟρOUσ οeεr τo οvο γpο

τoυ φυλου τnq liτοq oτn Νοουoο με

λΙγδο, n μ:ε βoυτυρο κοl n nερlγροφo_

μεVn TεXVOΤροlΙο τoυ nλlου, loυ pετο

δεκουροCετοl, κοvεl nn ο τnv εvoωpο_

Τωσn Tnq λlnορng ουoiοq, με τnv γλου-
τενn δnp ουργιilvτοq λlλlδlοoτο φυλo,

noυ εivοl o προoγγελoq τnq oφολlο_

τοq, εvιb τo o v ο pε το δ οpoρφο pε_

γεθοq τoυq δnplουργουv εvτovεq γο-
oτρ pοργrκεq ορεΕε q.

Στlg μερεq pοq υλ κο κο τεxvοτροniεq

μnλεκοντοl μετοΕυ ToUq σε οαltκεg κοl

OγρoTlKεq Περloxεq κοl loλλεq lορo_

δοolοκεq oυvτογεq τροnοloLουvτοl κol

nο ρoυolοCοvτοl τελεiωq oλλογμ εvεq pε

τo nεροoμο του xροvoυ n Εεxνloυvτοl.

Mε τοv nλoυρολloμο oτnv δlοτροφn

μΟq KOl 1.]ε TnV nοlκlλiο τωv oγοθωv

nου βρiοl<ουpε οnμερο oτnv ογoρο,

μοq εivοl δυoκoλo νο φοvτooτoυpε oτt

μεxρr lρrν λΙγο xρoνlο κοθε εnοxn εΙxε

τnv δlκn τnq nορογωγri ορρnκτο δεμε_

Vn pε Τlq κοtρlκεq oυvθnκεq ολλο κοt

με τnv εδοφtκn μoρφολoγΙο κοθε τo*

nου. Σε κοnοlεq ολλεq λolnov εnoxεq

οx l<ο τooo μοκρlvεq, n ελλnνlκn κου_

Ciνο onμοlvε τonlκο υλlκο, τεxνlκεq δl-

οφoρετlκεq οlο τοnο oε τοno KO KU-

ρΙωq nροiοvτο nου nορογovTοV σε σU_

γκεκρlμενεq εnoxεq του xροvoυ. 0λol

Εερoυμε τnv γvωoτΔ noρolμiο ΠoU To

εl βεβοlωνε ακοθε lρομo oτοv κοlρo

ΤoU KO ο κoλloq τοv Αυγoυoτoυ.

ΙVε τnv οvοnτυΕn τnq τεxvoλoγiοq κο

του εμπορioυ onμερο nlο pnoρου_

με νο οnολοpβονουpε ο,τl θ€λoυμε,

οnolοδnnoτε oτlγμn του xρovου. oμωq

μοq δtοφευγεl κοτl ουolοoτlκο, οτl n

nορογωγn των nερloooτερωv οno το

τροφlμο nου κοτονολιiνουμε γΙvετοl

βεβ οoμεvο με ορμovεq κοl οvτlβlοτlκο

γtο vο οιloκτnooυv ελκυoτlκn εpφοvl-

σn Kο o τρoποl nου οιvτnρουVΤοl γlO

vο μετοφερovτοl ολο κοL oε μεγολυ-
τερεq οπooτοoεlq κοτοoτρεφουv ολεq

τlq θρεnτtκεq oυoiεq τoυq.

ΑΕiCεl oμωq τον κοnο vο γνωρloουpε
TnV γΟσΤρovoμlκΛ μοq nοροδοon κοl

VO ΤnV oυvεxiooυpε, vο οnoκοτοoτn_

σoUpε ΤoV oεβοopo μοq oτnv φΟon

ΠoU ι]Oq δivεl οnλoxερο nοvτο οτoν

κοlρo τουq νoοτ μο κοl κυρiωq θρεnτl_

κο nροioντο. Kοl εxουμεvο κερδioου_

με nολλο με nριilτn οπo oλο ΤnV Uγ _

εlvn δ οτρoφn μοq, ολλο κοl νο Εοvο_

βροΟμε TnV ΠρΟγμΟΤlκn Nοoυoοilκn

γευοn lου xοvετοl μεoο oτnv οφθoviο

τωv υλlκωv KOl TnV φΟ]VopεV κn μογεt_

ρrκn ευnpερΙο μοq.

Ο xρυoοq κοvοvοq δlοτρoφnq με τlq

τρεrq λεΕεlq εiνοl: Πolκtλiο, ΑvολογΙο,

Ι\4ετρο κοl n onoυδΔ του κυρioυ Νiκου

Σlορτon oτο nοροδοolοκο μοq φογn_
το oτn Nοoυoο το εμnερlεxεl oλο.

'Ενο 
βlβλiο noυ μnoρεΙvo φερεl κοθε

λοτρn τoυ ουθεvτlκου φογnτoυ oε γο_

oτροvoμlκο ιlορολnρnμο. N
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ΠoΙΗTEΣ
TΗΣAPΧAΙAΣ
MAKEΔo1\ΙAΣ

yραφεl o ΘωμαE Γαβριιιλ[δnq
Φιλoλoyοg - Συyyραφεαg

ANTΙΦΑNΗΣ o MAKEΔΩN
0 Αvτιφαvng εivαt ο τρiτog Mακεδdvαg εΠιYραμ-

ματoπoι69 απd τουg περιλαμβαv6μεvουq οτov

<Στdφαvoυ τoυ Θεοοαλovικεα ποιnτn Φiλιππoυ
(2og αι. μ.X.;), παρoμolαζ6μεVoq με ρdδo: oωg

ρ6δοv (λαμψει) Aιτιφαvng>. Για τn ζωn τοu δεv

αvαφ€ρεται τiπoτε αλλο εκτ69 απ6 τo dτι πρdπει

vα εζnοε n oτα xρovια τoυ Pωμαioυ αυτoκρατo-

ρα Oκταβιαvoυ Αυγoυoτου (:l π.X.. _ 1a μ.Χ.) n

oτα xροvια τωv διαδoxωV τoU, του Tιβdριoυ (14

μ.Χ._ 37 μ.X..) και Kαλιγoυλα (:z μ.X. - a1 μ.X.)
Στnv Ελλnvικn Αvθoλoγiα, τn γvωoτn καl ωg Πα_

λατιvn' περιλαμβαvovται εwια επιγραμματα τoυ:

dvα ερωτικ6' ΠoU εK παραδρoμng μiιλλov σUYKα-

ταλdγεται oτ' αvαθnματικα ((VΙ BB), τioοερα επι-
δεικτικα (ΙΧ 84, 245, 256,409), €vα ΠρoτρεΠτι_

κd X10Ο) καl τρiα oκωπτtκα (XΙ 16B, 322,34s).

Στn oιrvixεια θα παρουoιαoτoυv οε dμμετρn με_

ταφραοn τoυ γραφοr,τα το onμεiωμα αυτd με_

ρικα απo τα επιγρdμματα τoU Αιτιφiιvn πoυ θα

μαg βοnθnοoιrv καπωg Vα τov 1vωρiooυμε και

ωg πoιnτn Kαι ωζ αvθρωπo.

ΦΙΛAPΓYPΩ (xΙ 168)

1. Ψιιφ[ζειq, κcικ6δcιιμoυ, o δε xρ6υoq, ωE το_

κου' oiτω

2. και πολι6ν τiκτει ynρcιg επερxoμευοg,

3. κουτε πιrll, oι.iτ' dυfrοq επi κρoταφοlq cιυrιδlioαE,
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4. oυ μιiρot'. οt' ':l.αφι'ρoι'' l1ι)oυζ πoτ' ερω-

μευιον,

5. τεrνliξιι' πi.οt':οι'οαt' αφε|q μεydλrιυ δι_

ιιlιiκιιι''
6. εκ πilJlιi' ο:)ο','δι μoιjι,ου ευεyκαμευοq'

ΣΤoΙ! TΣΙΓKOYNH
Ι' Λoyαρ1Γιk;ι ι.τ; δal'αμετριig τα λεφτd

σoυ, κaκoμoiρε.

2. αλλα τα .ι'ρ,-i:'lri καBdlg το εyα ακoλoυ-

Eiiει το il.l.ο.

3' oπωq roι'c Ιoi'_oι'q' ετoι και τα yκρiζα

yενυdυε 1'εραμ'i τι;

4. και sοlρ{c το τlοτο l'α sαρε[E, τoυ9 Kρo_

ταφουg σoL' 1' a: {'οοτoλ|oειE

5. και "rωρ[c ;' aπο).αioειg τα μ[ρα και

μιaυ τρ o φ(ιι' I ll : ιι': tι π o [ λα

6' rcι πεt1αt'ε:c arρliι'οι.'ταg πioω σoυ μια
δια0nκlι με) L7''''ii

7. κι tιπ' τα πo'|.i.ri i.εφτd πoυ διαρκr|q 0'

αυyατcιit'οι'ι'

B. εoυ μια δεκnρd μoι'd-rα lα παρειq μαζi
σoυ.

T0KoΓ'\ΥΦ0Σ (ΙX 409)

]' Ε[ τιt'α μ1Ι lερπει )'οsτoυ #λυg, fi yλυ_

κig ιiso 
'c

2. ιllαλμdll'' ιi rρι,ι'εροlt' υεκταριog βρ6μιoq,

3. n πε[και. s1'lμoι. oτiφαυoι, μιiρα, λιτα

δε δειπι'οlι'

4. λαfrροποδαc τρrilκταιE lερoi τillιoι τ6_

κoυζ'

5. oιiτog εμοt τεtl'tlκε περi μυioτιυ δε πα-

ρερπω

6. υεκροι'' εc α)"i.oτρiουg φειδoμενoν φα-

ρυyy(ιζ.

Ο ΤoKoΓΛYΦoΣ
Ι. Aμα καποtοι' δεt' τot' ευφρα[νει n λω-

τ!ιυn λιiρα

2. oυτε οι 1').ι'κοtι.ι'ε 'c μεi'ωδiεE οiτε και το

νεmαρ!υιο

3. κραo{ τo παμπi)'αιo κι oιiτε οι δdδεg,

τα yλ!υτια, τα μι\ρrι

4. κα: φτω-ι'ικα δειπυcbυτα; μαζεiει o'

αΙoρτaya Ιερια

5. υπουλoυq τ6κουq', yια μtυανε το{τoq ε.rει

κι6λαE πεEαυει

6' κι ωg νεκρ6υ προoπερνril τoν και ξεxυril

τ' oνoμi του,

7' επειδfi oτn ζωn τoιl oτερεiεται yια ξ!-
ι,oυ9' καταπιωυεζ.

ΣxoΛΙΑ
Στo πριbτο απο τα παραπαvω επιγραμματα

o Αντιφαvng otκτiρει τοv φιλdρ1ιrρo, iiv-
θρωπο ΠoU εUXαριστι€ται βλ€ποιταg οτι με

το πdραoμα του xρovoυ τα τοκιoμdvα xρn_

ματα τoυ γειwoβoλοuv, xωρig vα oκ€φτε_

ται oτt oυγxρovωq και o iδtοg γερvαει, κατt

ΠoU ΙoU τo φωvdζoυv τα μαλλια τoυ' ΠoU

καθnμεριvα oλo και γivovται πto αοπρα.

H xαρα πoυ παiρvεl ο φιλαργυρog απ6 το

γει.voβoλnμα τωv τοκωv δεv τou αφnvει

ουτε καιρo oυτε δldΘεon για πtοτ6, για
oυlτρoφlκiι oυμπooια, για αvθιvα oτεφα-

vια, αριi_lματα και dρωτεg, αλλα oυτε Kαι vα

οκεφτεi οτι θα πεθαvει μlα μdρα xωρig vα

dxει γευτεi τιg xαρεg τng ζωng, εvω τα λε_

φτd, που με τdτoιεg και τ6οε9 oτερnoεtg

μαζευει, θα τα φαvε καπoιoι αλλoι, γtατi
αυτ69 μπαivo\rΙιιζ στn βαρκα τoυ Xαροvτα

Yια τo αvεγυριoτο ταξiδl δεv Θα €xει μαζi
τoυ τiπoτε περιoooτερο απ6 dvαv oβoλd,

μια τρυπια δεκαρα Yια Vα πλnριiloει τα με*

ταφoρικd...

Στo δευτερο απd τα επιγραμματα ΠoU Πα_

ρουοιαοτnκαv Πιο παvω ο Αιτιφαvng o

Mακεδ6vαg αvαφερ6μεvog ο' dvαv αv_

θρωπo τoυ οπoioυ λειτoυργεi μ6vο μiα
αioθnon, εκεivn τng αφng τωv xρnμdτωv

που μαζευoιται απ6 παραvoμoυg τ6κoυ9

στα αρΠαKτικα, oαv τρωκτικd x€ρια τoυ,

δεv τοv oικτiρει μovo, dπωg dκαvε oτov

φιλαργυρo, αλλα και τoV αΠoστρdφεται

τ6oo πoλυ πoυ δεv θ€λεl ουτε τo 6voμα

τoυ, oUτε τnv υπαρξn τoυ vα ξdρει.

Για τov Αιτιφαvn €vαq αvθρωπog που δεv

απολαμβαvει τn μoυοικn oυτε τιg σUvtρo-

φικεg xαρεg τng ζωng δεv μπoρεi vα λο_

γαριαζεται αvαμεoα οτoυg ζωvταvoυg, εi-

vαt εvαg ζωιταv6g vεκροg.
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ΣYλ4ΠΕΡΑΣMΑΓA
0 πoιnτng Αvτιφαvng ο Mακεδιiv, oπωq

oυμπεραivεται (xωρig βdβαια με απ6λυτn

βεβαιοτnτα) απ6 τα παραπαvω' αλλα καl
απd το ouvoλο τωv οωζoμεvιi-lv του πoυ
περιλαμβiιvovται στnv Ελλnvικn ΑvΘο_

λoγiα, nταv αvθρωΠoζ KolνωVικdg, oπωg

πioτευε oτι πρiπει vα εivαι ολοι oι αv-
Θρωπoι.

Απoλαμβαvε τnv καλn μoυoικn Kαι τιq με_
λωδiεg, oυμμετεixε στα σU\.ιρoφlκα γλ€_
vtια' τouq κιbμoυg, πoυ γivovιαv Kαι τ1ζ

νυxτεg κατω απd τo φωζ τωv δαδωv (πυρ_

oιbv), €παιρvε μdρog οτα oυμπdolα φoριi.l_
ιταg αvθιvα οτεφdvlα Kα1 αρωματιoμ€vog

με μυρα και xαιρoταv τα xiiδlα καποιαg
vεαρng ερωμdvng <γλαφυρrig>, πλoυoιαg
oε <καλολoγικα οτoιxεiα...>

Tα ποtnτικα τoυ δnμlουργnματα μαρτU_

ρoιrv \.vnoιo-πnγαio ταλειτo, ειlαιoθn_
oiα, βαθια γvιbon τωv καv6vωv πoυ δt€-

Πouv τnv ελεγειακn πoinon καt πλoυoι6_
τατo λεξιλdγιo.

ΙNΩ (vΙ Bs)
Ι. Aυτli ooι Κιl0!ρεια τoυ rμερ6εyτ' απ6

μαoτrΔυ

2. Ιυtb, λυoαμευn κεoτ6υ !δωκευ {tειν,

3. ωg αυ 0ελξιν6οιoιυ αεi φiλτροιoι δα_

μdζnE

4. αυ!ραg, ε:rρnoω δ' ει9 εμε πdoι μoυoυ'

ΣTΗN ΙNΩ
1. Σε oiυα, Ινrb, τnυ rαριoευ n iδια n

Aφρoδ[τn

2. λιiυoυταE tιπ' τCι oτlifrιcι τ11ζ τι1l κεντn_

μευn ζrllυn

3. τlιy ποfrnτιi, yια L|α μπoρε{q 6λωυε τωy

αντρcbυε

4. πdυτoτε μ' ερωτoφirrρα τo yoυ υα τoy

δαμιiζειg,

5. oμοlE εo{ τα ξoδειllεg oλα μουο oε μευcι.

ΣXoΛΙo
Στo παραπαvω επiγραμμα ο ποιnτnζ, ΠCι-

ραπovιdται στnV αYαΠnμ€vn του Ιvω, επει_

δn, εvω θα μπoρoυoε vα γonτευει ολoυq
τουg αvδρεg, αUτn δεv dxει ματια για κα_

vdvαv dλλοv Kαι τον βoμβαρδiζει oυvε-
xιilg με 6λα ια ερωτ6φιλτρα που διαθε-
τει ωq ευvοnμ€vn τng θεαg του 'Ερωτα,

τng Kυθdρειαg Αφροδiτng. Tραβα με Kι αq

κλαiω...'Η μnπωg n Ιvιil κι oxl αuτοg nταv
θυμα γοnτεiαg;

TA YΠoΛoΙΙΙA
Απd τα μn Παρouσιαζoμεvα oτο onμεiωμα
αυτd, για vα μn γiνει δυoαvdγvωoτo λdγω

μεγεθουg, το Χ 100 μιλαει Yια τα γεραματα
Kαι Yια τo πdoo ouvτoμn εivαl n ζωn και
oι xαρdg τng λiγεq, τo ΙXB4 Ylα τo θαλαo-
oοπviξιμo εvog βooκoυ, ιo ΙΧ245 Yια τoV

τραγικο θαvατo μιαq μικρoυλαg vιοvυφnq,
τo ΙX256 Yια τo παραποvo μιαq μnλιαg.
Σ' ολα τα παραπdvω επιγραμματα ο ποιnτng

oυμπdoxει με Ιouq nρωεg Kαι τιq nρωiδεg
τoυ. Στα δυο πoυ απoμ€voιrv εκφρdζεται n

απdxθεια Kαι n αΠoσtρoφn τoυ, ακdμn πlo
dvτovn απo εκεivωv πoυ εiδαμε κατα τoυ

φιλiιργυρου Kαι τoU τοκoγλυφoυ. To dvα'

ιo ΧΙ322 αιρdφεται κατα τωv Γραμματικωη

τωv ouγxροvωV τoU κριτικιilv και τo αλλο,

τo XΙ348 κατα εvog πατροκτ6voυ.
'0λωv τα θiματα βρiοκowιαι παvτα oτnv
επικαιρdτnτα. Mε κdπolα iοωg vα clσXo-

λnθoυμε οτο μελλov. N

ηl ιιllιI r 50
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srβλεοsnκn

πoυ δεy rrpεrτεl vα

ΕYΣTΑΘΙoΥ ΣΤΟ't, l Δ\ \κΗ

ΙΣTOPΙA ΤHΣ
ΠoΛEΩΣ ΝΑoYΣHΣ
ΑΠo TΗΣ ΙΔP\ ΣΕιrΣ ]ι1ΕΧΡΙ
ΤΗΣ Ι(ΑTΑΣΤPΟ,ΙΗΣ ΤΗΣ
Τo 1B22

(ΚΑTA ΑNLK-\ΟΤ -,\
ΣΧEΔΙAΣMA j. Γ'-\Τ\ΡΙΔΗ)

oελ.: 270, τιμιi: 2Γ-l€

NAoΥΣΑ,
19οq-2Οοg αrιilvαg

ουλλογrκ6 €ρyο που παρουotαζεl
πτυxfg τng lαιoρiαζ τnζ π6ληg

μετα τnv καταcrιροφn ιnq τo 1B22
καt μ€xρr Ιοv B' Παγκ. Π6λεμο

ιsελ.: 414, τιμrt: 25€ (xαρτοδετo},

30€ (πανοδαο)

σα-ζ- "'

ΔΗMFiTPΗ BΛAXOΥ

FΙ ΑNAΦΟPA MoY
μlα tδια l ιερωg ενδrοφεροUσα
αφnγnοn ΙΟU ylα π€ιτε τετραετiεg
Δnμdρxου Nαoυciαg, που φωτiζεr
πολλεq πτυxεq τnq ουγxρονng
rοιoρiαg τng πολng, αλλ6 και
τng E)λιiδαg γεvικ6ιερα

αελ.: JΙ8, τιμ{ι: 2*€
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Δ1AΘEΣH: Πoλlτlαιrκn Eιclρεiα Νooυοαg, Δnμ. Bιβλιoθnκn, τnλ.: 2332a24102 l Αλεξοvδρog olκovoμoυ, τnλ.: 2332ο29380



KΩΣΤA ΛAΠAB|ΤΣΑ (ΕΠ l MεΛΞlΑ)

lΣxNoΣ
1{ΑπlTAΛlΣMοΣ
Η ΜAKΕΔoΝlΑ KΑTA TΗΝ

YΣΤΞPΗ oΘΩΜAΝlKΗ ΠΓPlΟΔΟ

Το βlβλiο απoτελεi ουλλογfr

εΠ lστnμοVl Kδv μελετιbv
Που αφoρο*v τnv αvdπιυξn
του καnιταλlομο* οτnv

Οθωμαvl κn Αυτοκρατορiα'

EπΙxεvτρo του εvδlαφfροVτoζ
εivαt n περtοxti τnq Μακεδοvfαg

καt xυρfωg n π6λn ιnζ Νdοuοαζ

nου διαδραματlοε κoθορloτrx6 ρδλο
στnV t{αΠlταλroτικΛ αvdnτυξn.

οελ. 26σ, τrμιi: 20€

AlΑΘΞΣΗ: Πολlτlοτixfi Ετοlρεiα Νdουοag, Δnμ. Blβλlοθnκn, τnλ.: 2332C,241o2 l Α,λfξαvδροζ 0lκον6μου,:nλ': Ζ332Ο293Bο


