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Mε τo vdo τευxog τoυ περιoδι-
κoυ μαg πoυ κρατdτε οτα xdρια
oαg ερx6μαστε vα oαq κρατnooυ-

με σιΙ\Γιρoφιd oτιg διακoπdg oαg

(για oooυg τυxερoυg θα μπoρd-
σolΙv Vα τιg απoλαυooιrv!) n απλα

τα δροoερα καλoκαιριvd βρdδια
αιo μπαλκ6Vι σαq, για 6ooυ9 πα-

ραμεivoιw εvι6g τωv τειxιi-lvr.

H υλn τoυ, oπωq παvια πλoυ-
oια, περιλαμβαvει τα υλικα απo

τιg δυo εκδnλιi-loειg-αφιεριilματα

πoυ διoργαvωoε n Πoλιτιαιι-
κn μαq Eταιρεiα πρog τιμnv τωv

κ. Mαvιbλn Bαλoαμiδn και Ni-
κoυ Σπdρτon τov Δεκdμβριο τoυ

2o\2 και τov Ιαι.oυαριo τoυ 2013

αvιiαιoιxα, τo δευτερo μdρoq τng

dρειrvαg Yια τα προoωπιδoφ6ρα
δριilμεvα, αλλα και διαφoρα ακ6-

μα θ€ματα εξαιρετικoυ εvδιαφd-

ρoπoq.
Avαμεoα o' αυτα ξεxωρiζει n Αυ-
τoβιoγραφiα τoU Mdρκoυ Γρn-

γoρiου Mαρκoβiτn dvα ιδιαiτε-

ρα σnμαvtικ6 vιoκoυμdvιo πoυ

δnμooιευεται Yια πριilτn φoρd.
Πρ6κεtται για dvα απo τα πoλλα

vιoκoυμdvια τoυ oγκιilδoυq αρ-

xειακoυ υλικoυ (dvαq απioτευ_

}],.1r1: l:r)ioΣ
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l!. l ''Y|"Γ1Γrι ε',r\

ιoq πλoυτog πλnρoφoριιbv) πoυ

κατ€xoιrv onμερα τα αviψtα τoυ

Kαι τo oπoio απdκτnoαv αιαδιακα

μετα το καλoκαiρι 2011, επελεξαv

δε τo περιoδικo μαg για ιnv πριil-

ιn τoU δnμooiευon, και γι' αιπ6
ιouq εUXαριαιoυμε ιδιαiτερα.

Kαι β€βαια n πoinon. 'Evα μl-
κρ6 αφι€ρωμα σtα δυo τελευταiα

πoιnτικd βιβλiα τoυ Ηλiα Todxoυ

κN6μοι αφιεριiloεωvυ (2012) καr

κTα πλriθn τoυ εv6qυ.'Ετoι για vα

ovειρευoμαστε τα δρooερd καλo_

καιριvα βραδια, oτα oπoiα εΠιKε-

ιτριi-lvovιαι Kαι oι ευxdg μαζ Yιcι

τo καλoκαiρι!
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Για ακομο μια φορα κnι λοyω iοωg τng οικoνομικng φiong πoυ ιτυπd πρrbτα τyν πολιτιoμ6, n πoλιι oτρiφεται
.ΙΤo)'LιτlστιKi πρoζ τα μioα και τρtφεται αποκ'kιοτικi απ6 τοv εαυτ6 τng. Το πoλιτιoτικ6 τοαπ^εo'και παλι.μετa-

ξυ Απριλiου-Ιουyiου απ6 τnιl απο$n των τοτικιbv πολιτιoτικcbv δραοεων φαiυtται οτι εiυαι πλοioιo. o^?uo'.o^ 
^o'

τi ομωg..' Aυ1,α7qi''', oι παρ{εg tiραι αλnfrεια και oxεδ6v δευ υπαριει xιλροg που vα 1τερισ('ευει yια κdτι dλλο.

ΙΙαραδοoιακοi Συ7λοyοι, μoυoικi oliματα, xoρωδiεq και ωδε{α, εικnoτικο| oiλλοyoι και εταιρεiεg yυρω απο τnν

τlxνιι 1'ειlικιilE, 1εατρικig ομαδεq πoυ ξεφυτρtltvoυ'ι) σ{ιy τα μαρoυλ6φυλλα' 
'oλoι lrουυ κnτι υa Ιτoυυ κ.aι κιiτι παει

y{) πει αυτο 1,16 τιg αναyκεq !κφραοng κα oυμμετοlig. .

Εκεiι',ο που φαivεται vα λεiltει εiyα'ι το αυaιyμα τng π6λng ττρoζ τα tξω, ιι διαδραon με αλλιοg κnλλιτεlvικoυζ

τ6που9 και ορtζovτεg. Υπαρxουν και εξαιρ!αειg βiβαια: n τiιn αiφνng vα iιουμε oυvτοτiιn μα9 τoυ Θαyo Mit_

τοαi"α fi ΔιευEυvτi τng Εoτ|αg Mουorbυ τoυ αρχιμoυoικο τnE Συμφωνικig oρxioτραg Θεooαλιyiκnq i και κd-

ποιεg αλλεg μεμουωμ{νεg tτεριττrboειg καιπροolταfrειεg πoυ λατουρ1'o0ν πλiου \εoμικi' αλΜ μια αφoρα τo xρo-

yo Kα δilωg κιιμliι αξιολiynon yκΙ τo τ1 εillαι αυτ6 πaυ Ττρa}'μaτ'ικα μ{vει ωg πολιτιoττκ6 κiρδοg yιa τnυ π6λn.

Mε τo xαiiζι τnq dνοιξng και 6xι μ6νο, τα πραyματα προoιωviζοντrιι ακομα τrιο φτωxd. Tο oκ6ρπιoμα τ6aωι' το-

πικrby δυvατοτiτωy rρειdζεται iυα oυντουιoμ6, tvα βnμα αλλου διαμετρiματoE' ετoι ωoτε υα'ανοiξει τo oιυορο.

Το friμα εiυαι'ποιοg Bα τa αι;αλiβει αυτ6 το εyrεiρnμα

Πολrτrοτικα Kαι αλλα, τoι, τρlμRvοU

Αρxieοvτοq οπο το θεοτρlκο, n φετlvn nλοΟolο xεlμερlνn

θεοτρικn lερiοδοq γlO TnV loλn μοq oλοκλnρωθnκε με δυο

ΟKOμn ερOσlTεxv κεq lοροoτοoεlq: Η vεooυoτοτn οpοδο

κΘEΑτρ κn ntvελlου, oε oυvεργοo[Ο pε To λοoγρoφtκο Συλ_

λογo Bλoxωv, οvεβοoε oε nοvελλnvtο ιnριiτnυ Tn φορσoKω-

μ'lωδΙο τoυ N[κου Zωρn αPοvτεβου oτo oniτt μoU) σε σKn_

νοθεoiο του nολοipοxου Φωτn Iγvοτlοδn KOl ιJε TnV ΠOρOU_

oiο του oυγγροφεο oτnv nρεprερο. Στnν nοροoτoon oυμ_

pετεixοv: Ποvvnq Pοnτnq, Nlκoλετο Toελloυ, Στουρoq ΕΕn-

vτο ρog ΑγγελlκΛ Αvτtφο κoυ, Γρnγορnq Γκloυ ρoq, ΑφροδΙ-

τn Τolωτn, Ηλlοvo Τoiλn, Τονlο Στοlου κοl Kρυoτο Ποvκοκn.

Tn pουoικn εnlμελεtο εixε ο μoυoLκoq Kωoτοq Kωτουλοq.

Mια δευτερn εUKαιρiα
[Vlε τn oεrρο τnq n οpοδο αΕροq_Tεxνεqυ, γνωσΤn κοl οnο nο-

λlοτερεq nορογωγεq τnq ιrεκλεloευ τn οοlζov με τnν κωμωδiο

του Πονvn Kορoμnελκου κ[Vllο δευτερn ευκοlρΙου σε σKnVo_

θεoiο Πωργoυ Mnεκο.'Ενο 6ργo γtο τlq εnlnτωoεlq μlοq (ωnq

pεoο αlo ι|εμο. Στnν nοροαlοon oυμlpετεixοv ol: Αnoαro_

λοq Ν4nεκοq, Xρυooυλο lVομoγlονvoυ, Ποvνnq Kορoμnελκοq,

Πωργοq ΙVlnεκοq, ΑλεΕnq Kοτoυφοq, Ελloοβετ Ποnοκωvαrο_

vτlvoυ, ΙVοτivo Toενκoυ, Moρiο ΤoεxελΙδoυ, Xορnq Toμnoυ-

λiδnq, Δn μ ιiτρnq Δροooυνnq, Δn μ riτρnq Δoυτοnq.

30 xρovια <<Eoτiα Mουoιilv>>
H pουolκri, μnoρoυμε vο πουμε, εixε τnv TlμnTlKn Τnq ΤnV

nερioδο oυτi, με οφορμn κυρiωq τo κγεvεθλlοll του Δn-

μοτlκoυ Ωδεioυ τnq Eoτiοq Moυoιilv, noυ εκλεloε τo τρlο-

vτο xροvlο λεlτoυργΙοq, οno τnv iδρυoΛ ToU To 19B2, οno

τον οεipνnoτo Δnμορxo Δnμnτρn Bλοxο. Σε oυvεργοοiο με

τοv Συλλογo Γοvεωv κοl Knδεpοvωv τoυ Ωδεioυ δlοργovιb_

Θnκοv τρεlq τoυλοxloτοv ιμεγολεqυ μoυoικεq εκδnλωoεlq:

Πρωτο, τo Pεolτολ ntοvoυ pε τον κοτoδlωμlεvo, δlεθνoυq

Pαvιεβoυ σΙo σΠiτι μoU

ιtrογi:τ,ι 5



φnμnq Bερotωτn vεoρo nlοviαrο Ποvο-

γlιbτn Tρoxonoυλo, ο οnoΙoq ερμrlvευ_

oε εδoxo τρiο noλιi οnοlτnτlκο κopμο-

Tlο ΤoU δlεθνoυq nlοvIαltκoυ ρεΠερTO-

ρioυ, κοl lδtοiτερο τn ιιΣυμφωviο γlο
ooλo nlοvoll τoυ Αλτoγ μογεΟoντοq το

λlγoαro, εivοl oλΛθεlο, κοtvo noυ oιrιο_

noκρΙθn κε αlnv πρooκλnon.

* Στn oυvεxεlo n Συμφωνlκn Oρxnoτρο Θεooολoviκnq, με
τρεtq vεορoυq Nοουoοiουq ooλiαι, xορloε oτo κolvo τnq no_

λnq μlο μoυolκi nορdoτοon υι.|nλoυ επlnεδου oτo nλοiolο
TOU εoρTοσμJoυ τoυ 0λoκουτιilpoτoq τnq Nοουoοq: ο Δnμri-
τρnq Πεκοq βloλovτoελo, ο ldooνοq Ποτeoγλoυ nldvo κοt ο

Νiκoq Toοvτεκiδnq βrολi, κοτω οno τn δlευθυvon του Bλο_

δiμnρoυ Συμεωviδn, Δ/vτri τnq Εαriοq ΙVloυοωv, ερμΛvευ_
oov εργo X€vτελ, [VΙnοx, Moτooρτ κοl Μinετoβεv. H πορο-
αιoon δlovΘΙσTnKε με τnv εμφοvlon τεooορωv Πρoxωρn_

μεvωv μoΘnτρtιilv τoυ τμnμοτoq pnoλετου τnq ΕαιΙοq ΙVoυ-
oιiv. XoρεQοv n KωoτοvτΙvο Αθovοooυλn, n Αρτεμlg Kολn,

n ΑγγελlκΛ Δolου κol n Εlρrivn Αθοvoooυλn.

" Tελoq o δlοκεκρlpfvoq Ko] δlεθvιilq

οvογvωρloμεvoq κtθoρlαlnq σUμ Πo_

λiτnq μoq Θοvoq ΙVnτoολog δωρloε,
oτnv κuρloλεδΙo, εvο onοvlo ρεorτολ
κlθοροq υι!nλoυ εnlnεδου σΤo μoU-
olκoφlλo κotvo τnq noλnq μοq, ερ-
pnvευovτoq εργο Ιoπovιilv, lτολιilv κol

oυγxρovωv Λοτlvooμερl κdvωv oυv-
Θετωv κοl οπoonωvτοq, γlo pro oκο_

μn φορο τov θουpοoμo τωv οκρooτωv του.

H ετfroια σUvαUλiα τoυ <<Ωδεioυ Nαoιjons>>
Απo τnv nλευρο τnq n xoρωδiο κot μovτoλtvdτο τoυ Ωδεiου
Nooυoοq εδωoε τnv κοθrερωpεvn ετnolο oυvoυλiο τnq oτo
Δnμoτlκo poq Θεοτρo. Ι\4ε μοεαιρo τov Δnμlnτρn Πορoλo
xορωδoi κol μοντoλlvοτο, novω οno 100 οτoμο επi oκn_
vΛq, noρoυoiοoov €vο oρκετo lλο0olο nρoγρομμο, xωρiq
opωq ιεoωτεptκnυ 6ιJγgx|i, κοι οnεonooοv το εΟonpo οπο
τo κolvo. Τo lαιoρrκο μoυolκο oωpοτεiο τnq πoλnq oυμ_
pετεxεl oε xoρωδlοκο φεα_rβoλ oε Εiιλοδο κοl ΕΕωτερlκο,

oυνεργοCετοt με κοτοδlωμεvουq μoυolκουq κο txεl αrnv

noλn μοq φοvοτlκουq φiλουq.

<<Στιs Piζεs τoυ MεYαλoυ Αλεξαvδρoυr,
Στο πολlτloτlκ6 κεvτρο τnq Σxολnq Αρloτοτελoυq oτο loβο-

ρlο πoρoυolοσTnKΟV or δι!o lρωτεq δροoεlq τnq εvδοnερl_

φερεlοκnq _δlοδnμoτlκnq oυvεργοoΙοq ααι q ρΙCεq του lVlε_

γολου ΑλεΕοvδρoυυ. ΠρoκεlΤO Y O τnv εκδoon εvοq κολοi_

oθnτoυ εντυnο oε δυο γλιioοεq (ελλnv κο κοl ογγλlκο) με
τiτλο ιιΣτlq ρieεq του MεγολεΕονδρου. lVυθrκεq δrοδρομ€q,

ολnθrvεq εlκοvεqυ Kο γlo ΤnV κοτοoκευn plοq roτooελiδοq

oτo δiοδiκτυο www.a ncientmacedοn ia.gr.

0l κolvεq ουτεq δροoεlq υλοπolnθnκοv ono τoυq Δripoυq
Bεροlοq, Δiου_0λιpnου, Νοoυoοq, Πελλοq κοt τnv Περl_

φερεro Kεvτρlκnq λ/oκεδοviοq, με Tn σUvεργooiο τωv Αρ-
xοlολoγlκων Ylnρεotιilv lZ' EΠKΑ, KZ' EΠKΑ κοl Α.Π.Θ._

Αρxοloλογlκο Τpnμο, με oκono τnν ovoδεlΕn KοΙ ΤnV Πρo_

βoλΔ τωv ορxοlολογlκωv μvnμεiωv Hμoθiοq, Πελλοq, Πrε_

ρΙoq (Αlγεq_Bεργivο, Δiοv, Πελλο, Σxoλri Αρloτoτελoυq, Mo-
κεδoνlκοi Τοφol Αvθεμiωv, Αρxο[o Θεoτρo ΙVliεCοq).

Mnoivoιτοq αιnv lαlooελiδo o επloκεnτnq δlοβοΖεl:0lAr-

γεq, το ΔΙov, n lViε(ο κoι n Πελλο δεv εivol μovovτεooερlq
οno τoυq onpοvτlκoτερoυq ορxοloλoγlκo0q xωρoυq oτoυq

οnoioυq μnoρεl vo nερlnγnθεΙ o εntoκεπτnq, oλλο εiνοl ol

noλεlq noυ oυoτnvoυv τnv κορδlο τoυ oρxoioυ βoolλεioυ
τωv μοκεδovωv. Εivοt n γn onoυ ol onoγoνol τoυ Δio κοl

τoυ HροκλΛ iδρυoοv τo κροτoq noυ εnρoκεlτo vο φτοoεl
εωq τo nεροτo του κoopoυ, n γn onου ovοτροφnκοv κol

οvδρωθnκοv o Φiλ nnoq B' κοt ο ΑλεΕοvδρoq o Mεγοq, n

γn οπο οnoυ ρiCωoε, δlοδoθnκε κοl τοΕlδειjεl οκομο o ελ_

λnviκοq nολ τloμoq σΙnV Πlo ονolxτn, ονεκτlκn, ευφυlt κol

γοvlpοnοlo τοι δlοαrοοnυ.

<ιAρ ιoιοτ€λoυ S ΠερiΠατoι>)
0 oμ lλoq Τoυρlαιlκιiq Ανοπτυδnq Nooυoοq οργovωoε oτov

iδlο xωρo Η μ ερiδο μ ε τiτλo : ιΑρlαroτελουq Περinoτol : Αno
τn Σxολn Miε(οq (loβoρlo Νοoυoοq) αro Λυκεlo Αθnvωvυ.

Eniκεvτρo o Αρlαιoτελnq o οnοΙoq oυνεγροι!ε αιo Λυκεt-
oV TωV Αθnvωv κol δiδolε αro xωρο rρ; :nρg κοl τo ovo_

μo τoυ, αιn Σxoλri Αρlαloτελoυc. Σ--,, l"ερΙδο μiλnoοv
n ορxοloλογoq 'Εφn Λυγκουρn -ε 3:-; .ΤO Λυκεlo κοl o

Αρlαιοτελnql) KΟ1 n κOθ",,,;-J - 
_-: o ] Οcoolκnq του ΑΠΘ

Δr'rμnτρο Σιrεvδοv.-\,1i'-.:' _. ::_ :.,οlαιoτελnq, ο ol-
Ko_Lε'.οc:'':-:-::
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<<o Mεγαs Αλ€ξαvδρos
Kαι o Αραβoioλαμικ6s κooμos>>

lVlο κοτοnλnκτlκΛ δlολεξn, nου εvτοooετol σΤoν κυκλο δl-

ολεΕεωv αMεγοq Αλε€ονδρoq: οπo τlq Αlγεq oτnν 0ικoυμε_

Vn) ΠOU δlοργονωνεt n lZ' Eφoρεiο Προi'αroρlκιilv κοl Kλο_

olκδν Αρxοloτnτωv κοΘε δευτερn Tετορτn, oxετlκο με τov

Ν4εγο AλεΕονδρo κoι τoν οροβoioλομlκο κooμo, εixoν τnv

ευκοlρiο νο onολουoοUV ol ΠoρεUρloκoμεvot oτnv οiθoυ_

oο διολεδεων τoυ Πoλlτtoτlκoυ Kεvτρου τnq ΣxολΛq Αρl-

oτοτελoυq oτο lοβoρlο Νοουoοq τnν Tετορτn 26 lουvΙoυ.

O κoθnγnτnq τnq εδροq οροβοi'oλoμ rκιbv onoυδιi:v τoυ AΠΘ

κ. Xοoοv Mnοvτοoυ , πoρουoiοoε τnν nορεiο κοl τn oxε_

σn TOU N/lεγiαιoυ τωv Eλλriνων Αλεδοvδρου μlε τoν οροβl-

κo κοoμο KOl TnV Ανοτoλn κοθι-bq κοr αιnν onnxnon noυ

ε[xοv ot οΕiεq τoυ ελλnνloμοΟ oτov Αροβlκο κοoμο, ειll_

onμοΙvovτοq οτl oτo Kοροvl, το βοolκo θρnoκευτlκo κεi_

μεVo ToU loλομ, εvο oλoκλnρo κεφολοlο εiνοl οφlερωμενο

oτov Ν/lεγo Aλεδονδρο, τoν οnoio ονοφερεr ωq ιΔlκεροτoυ!

ιO Aλt €αν δ ρ ο q υ πη ρ Εε π ρ ο σ ω1τ o T o U δ ικa[ο υ' τ o υ θ aρ ρ o υ q,

πρooτaτηq των λarbν κaι των πoλιτιoμrilν τoυq' Δεν ε(ναι πε'

ρiεργo οτι ενιit εμφαν[oτηκε ωq κατaκτητηq oτιq xιbρεq που

κατελαβε, εγινε δεκτoq ωq κοπελευθερωτηφ απο τoυq λα-

o υ q πo υ κατo ικo υ oαν o' αυτεq ;... ι οvο ρωτΛ θ n κε o ομ lλnτri q.

κ . Π ρεπει νa aναeητηθo1ν oι ανθρrilπιvεq οδιεq που γεννη_

oε η Ελλaδa ωq κοιτ[δa τηq φιλοoοφ[aq, τoυ θεατρου και

τηq μυθoλογbq πoυ ε[ναι ανε€αντλητη πηγηγνriloεωv, συμ_

βολων και πρoβλημaτιoμtbν' Στη oημερινη ΕΜαδα ixoυ-

με iΜειμμα υπoδειγματων ιΤρoq μψηση και περ[ooευμα

1Τρoζ αTToφυΥη..' Η πρooφυγη oτην ιοτoρ[α, oxι ωq λατρε(α

καιπρooκoλληση σTo xθεq, a)λαΥιαTην aντληoη διδαγ_

ματων ε[νat μονoδρoμoql τovtoε oτnv εtonγnon ToU o K.

lVlnoντοoυ t.

To αρxαiο <<Παμρατιo>) αvαβiωσε
σΙn Σxoλn Αριoτοτ€λoυs

Τελοq, μiο δlοφορετlκn εκδnλωon onο ουτεq nου εxoυμε

oυvnθioεl vo βλεnουμε, εγlvε τo Σοββoτo 1 5 loυνiου, oτn

Σxoλn του Αρroτoτελn oτn Nooυoο.

Mε οφoρpri τnν εnετεlo του θοvοτoυ του l\/lεγολου Αλε_

Εοvδρου (oτlq 1O n 13lουvioυ 323 n.X.) Kοl σTΟ nλοΙolο

των εκδnλωoεωV γlO τn φετlvΛ δloργοvωon του Πογκooμ i-

oυ ΣυνεδρΙoU Kοl ΤOU Ευρωnοiκου Πρωτοθλnμοτoq Πο_

γκροτ[ου Αθλnpοτοq αιn Bεροrο οθλnτtκο1 oυλλογot lo-
λεplκιilv τεxvωv οnο τnν nερrοxn ι-]Oq ΠoU οoxολουvτοt με

τo Πογκροτlο Αθλnμο εκοvον p[o nορoυoiοon - εniδεlδn

oτovxιilρο τnq oxολΛq, υnο τnv ο γiδο τnq lZ' EΠKΑ Ko Tnq

EOΠΑ. Αnο τnν noλn μοq πnρε μερoq o Αθλnτrκoq Συλλο_

γοq noλεμlκωv τεxvι.bv κKEΝTAYPOΣυ Nοουoοq με ΠρOΠOVn_

τn τov κ. Γειi:ργrο Kοloορ[δn κοl '14 oθλnτεq τουq Φιilτn Πο-

noυτoi, Ανοoτοoio Bοolλεlοδn, Στουρo ΤolοκΙρn, Θεοδιb_

ρο Φεlδοvτon, Θωμo lωοννoυ, Θεoδδρo ΕΕnvτορο, Πιbργο

Θονοooυλn, Σωκροτn Moρο, Xρioτo Λiτo, Δnμnτρn Mου-

ροφετλn, Πωργο Bοvτοlο, Ελεvn Γεωργοκοnoυλoυ, Kων/vο

Miγγο κοl Πονvn Kυnρiτn.

<iEργα Παραλλnλα>>

Ξ φετlvn xρονlο τωv Εικοoτlκων Eργοαιnρiων Νdoυoοq, τn

λεrτουργΙo τωv onoiωv εxει ονολοβεl o Συλλογοq γrο τn Δl_

οδοon τωv Ε κοoτlκι-bv Τεxνιilv Νοoυoοq, εκλεloε με μrο lδt_

oiτερn'Eκθεon. O notnτlκoq λoγοq Kοl n εlKOσTlKn του εκ-

φροσn οnετελεoε τo εκnοlδευτlκo nρoγρομpο γlο το τμn_

poτo Cωγροφlκnq κοl xορoκτlκnq TωV εργoσTnρiων.0r μο-

θnτiq των τμnμoτωv ουτωv nρθοv oε εnoφn με ΤoUq Πo1-

nτεq τnq Hpοθiοq κol onεδωoοv εlκοoτtκο τnv εnoφn τoυq

με ToV ΠolnΤlκo λογο ΠOU ToUq εvεnvευoε. Το εργο ΠΟρoU_

otοαιnκοv oτnv οiθoυoo εκθεoεωv τnq Δnμoτlκnq βlβλlo_

θιiκnq oε plο tδtoiτερn βροδlο λoγoυ κοl εtκοoτtκΛq οno-

δoonq με τn oυνοδεEο μoυolκiq'
Συμpετεixοv με εργο ΤOUq Ol onoυδοoτεg Α. Αλεδiου, Ι Αλε-

Eioυ, Α_Ν/l. Αλεδoκn, K. BογroτCoυλn, Λ' Δoλοpορο, Θ. Zl-

oκοq, Ε. Λουμnoυρδri_KολnοΕiδου, A. N/lnερooυ, Γ Mnρο-

τon, Ε. Mωκο, E. Ντορο, Α' Πολovτ(iδoυ, ΙV. ΠonοδonoΟ-

λου, Α. Σpερνου, K. T(οpολn, Δ. Στopενoυ, N. Φρογκonoυ_

λoυ κot Ξ. Xονδρoυ, noυ εμπvευοΤnKoV TO εργο τoυq ono

notnμoτο τωv ΙV]. Ποννοκoβiτoυ, Α. Πτοnoυλoυ, Δ. Kορο-

oοββο, Θ. λ/ορκοnoυλoυ, Δ. Nτiκο, A. Ξονθiδoυ, Γ Σοκολn,

H. Toixου κor Ξ' Xovδρoυ.

Tnν εκθεon nορoυoiοoε o Νlκoλoq lVlnλιοτκοq, Δlευθυ_

vτnq των Εlκοoτlκιilv Εργοoτnρiων, ενι.il ο H. Toεxoq οno

τnv πλευρο τωv notnτωv xοtρετnoε τnν εκδnλωon. Tο nol_

npοτο οnεδωoov το pελn τnq 0pοδοq αΑiρεolgυ ΙV. Αδομi-

δnq, K. Bογlοτeoυλn κοl I Kooοniδnq' 0l K. ΙVοloυ oτο τoε-

λo κοl n Σ. ΙVοloυ oτo βroλi oυvoδεQοv μoυolκo τn βρο-

δrο τnq εκδriλωonq.
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<<Kαλοκαiρ ι εv xo ρ ιil>>

0 0μtλoq ιΑρonlτoου, κλεiνοvτοq τn φετlvn τoυ δροon, nο-

ρουoΙοoε oτo κοτομεαιo Θερlvο Δnμοτrκο Θεοτρο μlο δρο_

oερn μoυolκoxoρευτtκn nοροαloon nλοlolωμεvn οno θεo-
τρlκεq εμβoλlμεq oκnvεq Kol KlVnιJOΤoγροφlκ€q εlκoνεq. 0l

μlκρoi κοl μεγoλol xορευτ€qτoυ opΙλoυ xoρεQovToUqTo-

nlκoιjq μoq nοροδοolοκoΟq xoρo0q, ολλο κοl οVΤlΠρoσω_

nευτlκoυq xoρoυq οno nολλεq ολλεq nερloxεq τnq xωροq,

κολιbvτοq τoυq θεοτεq oε μrο voερn δρooερn κoλοκolρl-
vι'l περlnγnon oε δloφoρο μερn τnq nοτρiδοq μοq γεpοτn
xριilμoτο κοl μoυolκεq.

N€α βιβλiα
Kol ovoμεoο o'oλo oυτο εixομε κοt τlq εnionμεq πορoυorο-

σεlq σTo Δnμoτlκo Θεoτρo δυο ν€ων oυψροφlκωv novnpο_

τωv oυ μ noλlτιiν μοq, οφlερωμ εvωv o κoθεvοq αιοv τορ εο τoυ.

" Πριilτo noρoυolοαrnκε τo βrβλio τoυ εκnοlδευτlκoυ Kω-

αιο Λοnoβiτoο αH loτoρiο τoυ p nοoκετ αιn Nοoυoο 1952_

] 9B9υ. Τov oυvτovloμo τnq noρoυoioonq εixε ο δlευθυvτnq

τnq ΕΤ-3, δnpooloγρoφoq κ. Kωαrοq Mnλldτκοq, ενω γlο τo

βlβλio κοl γεvlκo γlο τo μnooκετ KolToV oθλnτroμo μiλn-
σoV ol K. Bοolλοκonoυλoq πρoεδρoq τng ΕλλnvlκΛq 0μo-
onovδiοq Kολοθοoφoiρlσnq Kοl ο εni xρovlο oυvεργοτnq
ToU σΤnV Ε0K κ. XρυooσΓoμoq Δεlvoπoυλoq.

0 κ. [VΙnλlοτκοq τοvloε nωq εΙvol ορρnκτn n oxεon ToU Πo_

λrτloμoΟ με ΤoV οθλnτloμο εvω xοροκτliρlσε Tn Νοoυoο
ιnoλn τωv οloθioεωνll. Ανοφερoμεvoq σTnV εnoxn εκεivn
ε[nε xοροκτnρ αιlκο: rr0ι Kυριaκεqτηq Ναουoαqτoυ'60πε_

ριλαμβaναν εκκληoιaoμο, πουτ[γκα oτoυ Θωμa και ...μπα_

σKεT' πoιJ ηταν και τo αθλημaτων.'.ομορφωvl. Tο βlβλΙο
ουτo, εinε, nερ εxεl αixvn οnο το κολυτερο pοq xροvlοll. Ο

iδlοq o oυγγρoφεοq (ο εnoνoμοCo!εVOq KO αΤροw(οql τoυ

ιtrιlγ:τr 8

Νοoυoοilκoυ μnooκετ) εilε nωq κοτοφερε vο oλoκλnρω-

σε1 TnV oυγγρoφri τoυ βlβλioυ οno τnv ογonn noυ τρεφεl

ΠρOq To pnοoκετ, Πρoq Τn Νooυoο Kοl Πρoq τουq oυμnoi-
KΤεq TOU. κΣκoπoq μoυ ε[ναι να καταδειxθε( η aΕ[ατου αθλη_

τιoμo0 Κalνaπa.ρa.Κινηθoυν oινtoιπρoq αυτoν, oλλa κaι μd_
θουν oλoι oι Νaoυoα[oι την ιoτoρ[ατoυ μπαoκετl, εinε xο-

ροκτnρlαllκο, nροoΘετοvτoq οτl μ€oο οno τov οθλnτloμo
οvοnτυooετοI κol εvδυvοpιilvεl n προoωnlκoτnτο KOl o XO_

ρoκτnροq ενoq nοlδtoΟ.

* Στo nλοiο o τωv αΠουλεΙωvll iγ1γ6 n πορoυoiοon τoυ vεoυ

βlβλioυ του Mονωλ. BολoοpΙδn ιΗ nολn τnq Nοoυoοq pε

τον Αλn Ποoο <ol οl Εεvεq δυvομεlqυ οno τoυq π. Αθονο_

o o Νiκου, δρ. Θεολογioq, Αλεδοvδρo 0lκovopου, oρxlτε_

KΤοVO KΟi Πετρo Στοiδn, φιλoλoγo, ο onoioq επlμελnΘnκε
KO ΤnV nροβολn noυ oυvoδευε Kοl εlKoVoγροφoυoε τnv

ι_ ο οο υ oiο on. κ..' Δεν μoνoπωλtb τo δ ικα(ω μα τo υ ιoτo ρ ικo 0

oυψραφεο η του ιoτoρικoi ερευνητη''. Τa ooa ixω γενι-
κrilq γραιlLει μixρι τιΙlρa ε[ναι oπaραγμaTa' τΤoU θiλoυν τον

μαoτoρa ToUq νa τa oυνταιριa€ει Κaι με λ[γη προoπαθειa
νa aναoυνθεοει την εικoνο τηq ιoτoρικηq διαδρoμηq αυτo0
του τοπoυ'''ll ovoφερεl o κ. Bολoομiδnq. onωq λεεl κοl o

Γκoiτε ιι0 lαιορlκoq δεv pπoρεi vο nοροδωoεt εvο τελεlω-

μεvο εργο, nορo μovο €vο εργo οnoυ μενεr ποντο οloθnτll
n εγvolo τnq ονοCiτnonq, Tnq oυλλoγnq, τoυ μnολωpοτoq,
τnq oυγκoλλnσnq) εΠεσriμOvε o κ. Στoiδnq.
'Ετol, ο rιοvnoυxoq vεοqυ τωv 84 MοΓωv, μοq nορεδωoε το

vεo lοvnμο ToU, ΠoU τov τολοvloε δnμroυργrκο τo τελευ_

τοΙο xρovtο, εργO σTO onoio οnοκολι1πτεl τlq nερlnετεlιbδεtq,

oυxνο οlμοτnρεq, oxioεlq τnq ουτoνopnq Nooυooq με τov

Αλn nοoο το θερlo των lωοννivωv κοθιilq κol τo ρoλο των

λεγομεvωv αnροαrοτlδων δυvopεωvυ αιnv ελλnvlκn υnο-

θεon. ιTo οvo xεΙροq πovnμο δεν μεtιivεl, oυτε ovτlκoΘlαlo
τnv iαιoρΙο τωv Πλoτορiδn - Στoυγtowοκn, με τnv οnoiο

γολoυxiθnκοv κovτο ενo olωνο o noλΙτεq τnq Νdoυoοqυ

onμεtιilvεt αlov εniλoγo τoυ βlβλΙoυ ΤOU o K. Boλooμiδnq.
ιΗ δικη μαq εργαoh απoκοθa[ρει κaι πρoβολλει TaΥεΥo_
νoτα, ε[ναι μιανiαθεrilρηoη σTa ευρaq κaιτo βαθoqτoυq.
Yπoθioειq τoυ πaρoντοq πονημaτοc εποληθευθηκαν aπo-
λiτωq απο τa aρxεhτoυ Aλη Παoα, των οπohν εγινε ευ_

ρεiα xρηoη. '. Aq θεωρηθεi n εογao[a αυτη oυνεxειaTηζ Κa-

τ αy ρ aο η c τ ω ν π c O ηι', a ! ι.ε'i ω ν ισT a ρ 0Υ β οφ ων. . ll



ΓΙATΙ
oΙAPXAΙOΙ
EΛ/\rΙNΕΣ

ANAΣTAΙNAN
ToYΣ ΘΕoYΣ

ToYΣ;
Γραφει o Mudλng A. Tιβ!ριog'

καfrιιynτιig Κλαoικig AρrαιoλoyiαE oτo A.Π.Θ.

Σιnv αρxαiα Ελλαδα, γραφει o M. Trβ€ριos,

Oπωs Kαt σε πoλλ€s Θρnoκεiεs τoυ αρxαioυ

κοoμoυ, απαντΦιται παραδooεrs o0μφωvα με

τιs oπoiεs θεoi ψιilρrσαv τov θαvατo Και στn

oυv€xειατnv αvdoταon. o Διδwoos εivαι €vα

ΧαραKτnριoτικo παραδειγμα θεο0 πoυ π€θαr-

vε Kαι αvαoιαιv6ταv κdθε xρovo.

0 Απρiλnq εivαι ο μnvαg oτn διαρκεια τoυ οπoioυ

dxouμε τnv Ιτ1o μεγαλn γιoρτn τωv oρθoδ6ξωv Xρι-
oτιαvιilv, πoυ εivαι τα Παθn και n Αvαoταon του Kυ-

ρiου. Ιδιαiτερα Yια τoυg'Eλλnvεg n γιoρτn αυτn απο-

κτα πρ6oθετn onμαoiα, αφoυ αρκετig φoρ€q n Αvα-
στασn του ΘεαvθριilΠou σUσxετiατnκε με τnv αvdoτα-

σn τnq iδιαg τng φυλng, εvιil ουγxρdvωq τouq θυμιζε

και παvαρxαια θρnoκευτικα και λατρευτικd δριilμε-

Vα ΠoU n αρxn τoυg xαvεται oτo βαθog τωv αιιilvωη
οε xρ6voυg πoλυ πριv απ6 τov ερxoμ6 τoυ Σωτnρα.

Σε πoλλ€g θρnοκεiεq του αρxαioυ κ6oμου Kαι στnv

αρxαiα Eλλdδα απαvτιbvται παραδdoειg οuμφωvα με
τιg oπoiεg θεoi γvιilριοαV τov θαvατο Kαι στn ouvd-

xεια τnv αvαoταon, 6πω9 π.x. ο φοιvικικdg Αδωvιq

lt-ηoγrτ.q 9



n o ελλnvικ6q Διovυoοg. Eπει-

δfl μαλιoτα oυxvα οι τεΘvειi-lτεg

καr αvαoταvτεg αυτoi θεοi oυμ-

βαivει vα εivαι θεoi τng γοvιμ6-
τnταq, πoλλoi dxoυv υπooτnρiξει

6τι n ιδdα αυτn τoυ θαvατoυ και

τng αvαoτασnq εK vεκριilv εivαι

παρμdvn απ6 τnv ετnoια εvαλλα-

γn ιωv εποxιbH dπoυ το vdκρω-

μα τnq φυong κατα τn διαρκεια

του παγερou xειμιi-lvα το διαδεxε-

ται τo ξαvαζωvταvεμα τng κατα τn

διαρκεια τng ζωoδ6τραg αvoιξng.

Eπoμdvωg με τα παθn αυτα τωv

θειilv oυμβoλiζοvται oι λειτoυργi-

εq τnq iδrαg τng φtong και, 6πωq

εivαι γvωoτ6, n πioτn oυxvα εκ-

φραζεται με oυμβoλιομoυg.

Γυρω απd τov ετnoιo αυτ6 αγιil-

vα αvαμεoα στnv αKαρΠiα και τnv

ευφoρiα τnq Ynq υφαvθnκε και ο

ιoτ6g αρκετιi.lv αρxαiωv μUστnρι-
ακιilv τελετιbι Yι' αυτ6 ακριβιbg

και n oυvnθng εποxn διεξαγωγng

τoυg nταv τo τiλoq τoυ καλoκαι-

ριoυ n n αρxfl τoυ φθιvoπιilρoυ,

με τα πριilτα πρωτoβρ6xια.

Tα μυoτr1ρια' ΠoU γvιilριoαv ιδι-

αiτερn αvθnon κατα τoυg xρo-

voυq τnq υoτερng αρxαι6τnταg,

υπ6oxovταv στouq μυnμdvoυg
o' αυτα μ6vιμn oωτnρiα Kαι μια
ευτυxιoμdvn μετα θαvατov ζωn.
'Eτoι, oε δnμ6oιεg αλλα κυρiωg oε

απoκρυφεg τελετουργiεq, οι Πι-

oτoi oκnvoθετoυoαv τιq διdφoρεg

φdoειq αυτoι1 τoυ αγιbvα, αvαΠα-

ριoτιilvταg τιg πoικiλεg περιπdτει-

εq τoU παoxovτoq θεoυ τoυg.

o Θαvατοq και n αvαoταon
'oπωg παρατnρεi ο Πλατωv, κα-

θιbg ο αvθρωπog πλnoιαζει πρog

τov θdvατo αρxiζει vα oκdπτε-

τα1 Yια πραγματα πoυ πριv δεv

τov αΠασxoλουοαv καθ6λoυ, εvιil

oυγxρ6vωg αρxiζει vα δivει πi-

στn Kαι oε δοξαoiεg υπερφυoικdg.

xI.ηoγrτ,q. l0

'Eτoι και οτnv αρxαι6τnτα, πoλλoi

πioτευαv 6τι με τιg μυnoειg αυτ€g

θα βonθnθoυv vα κερδiοouv τnv

πoλυπ6θnτn αθαvαoiα και ακo_

μn θα αποκτnooυv τn δυvατ6τn-

τα Kαι μετα θαvατov (vα διαoκε-

δαζoυv Kαι vα xoρευoυv' σε Kα-

ταπραoιvoυq λειμιilvεg στov Kα-

θαρ6 α€ρα.

Oριoμdvoι θρnoκειoλ6γoι dxoυv

υπooτnρiξει dτι n κεvτρικri ιδdα

oλωv αυτιi.lv τωv μυοτnριακιilv
θρnoκειιilv nταv o Θαvατog και

n αvαoταon και €xoυv oυvδdoει

τoUζ σXετιKoυg μυoτnριακουg μυ-

Θoυq με τα παθn καπoιου Θεoυ.

'Eτoι dxoυμε τov θαvατo τoυ Δι-

ovυooυ, τoυ Aττεωq, του 0οiρι_

δog. Στα μυoτnρια πoυ oxετiζo_

vται με τουg θεουq αυτουg σUvα-

vτoυμε ακoλουθiεg πdvθουg που

oτn oυvdxεtα τιg διαδixovται τε-

λετouργiεq xαραq και αγαλλiαong.

To αβαoτακτo πεvθog τng 'Ιοι-

δog για τοv φ6vo ιou αγαπnμd-

vou τnζ αδελφoυ και oυvτρ6φoυ,

τoυ Ooiρrδoq, Πoυ τov εixε κα-

τακρεoυργrioει ο θε69 τng oκιαg

Σετ (n Σεθ), oταματα dταv βρioκει
Kαι σUvαρμoλoγεi oλα τα διαμε-

Ο Δι6vυοΟζ' xωρiq αμ-

φιβολtα, nταv Kι αιΠoq

dvαq θεοg τng βλααιnσnq
Kαι σαv τtτοιοg nταv dvαg

παoxωv θεοq, Γrou Πdθαι-
vε Και αvασταιvοταv καθε
xρovΟ. Ωoτ6oο τα εΠει-
ooδια ΙτoU σxετiζovιαL με
τοv θαvατδ τοu, Ο oπotοq

ΠρΟKαλoυσε τo\r μαρασμΟ
{nE φUσnq, μΠoρΟUμε vα
ΠΟΦε οτι δεv αΠoΙελo*-
σαv σnμαvtικ6 μ€pοg τng

ολnq διnrμong.

λιoμdvα κoμματια τoυ, δivovταg

τou ξαvα τn ζωn. To iδιo oυμβαi-

vει Kαι με τouq πιoτoυg τng. Mι_

μoυμεvοι τn θεα τουg, αvαζnτoυv

τοv ooιρι, κτυπιilvταg με αλαλαγ-

μoυg τα oτnθn τoυg.

M6λιg ξαvαvτικρiζoυv τov θε6,

τ6τε τov θρnvo τov διαδ€xεται

αvεiπωτn xαρd. 0 Πλoυταρxoq

πρoτρdπει τα βαoαvα τng'Ιοιδαg,

oπωg αvαπαριoταvovται στιq σxε-

τικdg τελετ€g, vα γivοvται μαθri-

ματα ευodβειαq Kαι παρnγoριαq

για 6λoυ9 τoυq θvnτoυq ΠoU τouq

βρioκoυv τdτoια κακα.

Ο Ιουλιοg Φiρμικog Mατερvdg, πo-

λιτικog Kαι συYYραφ€αq του 4oυ

αι. μ.X., πoυ αλλαξoπioτnoε και

dγιvε Xριoτιαv6q, μαq παραδi-

δει εvδιαφdρoUσεζ λεπτoμ€ρειεg

oxετικdg με ΠαYαvιστικdq μυoτn-

ριακdq τελετdq"Ετοι αvαμεσα σε

αλλα μαq περιγραφει Kαι μια σKn-

vn κατιi τnv oπoiα μπρooτα oε €vα

oμoiωμα καπoιoυ θεoυ, πoυ κεi-

τovταv vεκρ6g παvω oε dvα φo_

ρεio, εξελiοσovταv oκnv€g οδυρ-

μoυ και θρnvoυ.

o Δι6vυoog, xωρig αμφιβoλiα,

nταv κι αυτdg €vαg θεdq τng βλα-

στnσnq Kαι σαv τ€τoιog nταv dvαg

παoxωv Θε6q, πoυ πdθαιvε και

αvαoταιv6ιαv καθε xρ6vο. Ωoτ6_

σo τα εΠεισ6δια πoυ οxετiζovται

με τov θαvατo τoυ' o oπoiog πρo-

καλouoε τov μαρασμ6 τng φυong,

μπορoυμε vα πoυμε 6τι δεv απo-

τελoυoαv οnμαvτικο μ€ρog τng

6λng διnγnonq.

Eκτog απo αvαφoρdg oτov βt-

αιo θαvατ6 τοU Kαι τov διαμελι-

oμ6 τoυ υπnρxαv και παραδ6oειg

πoυ €καvαv λoγο και Yια μια oμα-

λn καταβαon τoυ oτov Αδn, πρo-

κειμdvoυ vα φdρει oτov παvω κ6_

σμo, στov κ6oμo τωv ζωvταvιilv,
τn μαvα τoU τn Σεμiλn.

Η καθoδdg τoυ αυτn €γιvε απo



aμστεριi: H κεπiκλnoιgll τoυ

δ ε ξι ιi : Εδ cbλιo εoταυ ρ οlμ!υ oυ

Διoνυooυ, το frεioν Βρ!φo9 Δι6νυoo9 με
και αυαrnματικi πλακα πoυ απεικoνiζει

φ ωτ o o τ ε φ αν o (ι! nφιδωτ6)
τον oρφtα Βακlo

τnv ΑλKuoviα λiμvn στn Λερ-
vα τnζ Αργoλiδαq, για τnv oποiα

Uπnρxε Γrαραδoσn 6τl nταv απυθ_

μεvn.'Ετσι καv€vαg oτnv αρxαι6-
τnτα, oUΙε και o iδιog o αUτoKρiι-

τoραq Ndρωη δεv εixε μπoρdoεt
vα μεTρnσει τo βαθοg τng. Στoυg

Δελφoυg, μεσα στo αδυτο τoυ

vαoυ τoυ Απ6λλωvog, (Παρα τo

xρnoτnριοvυ, €δειxvαv τov ταφo

τoυ θεoυ. 0 Διovυoιοg ο Αλικαρ-
vαooευg, πoυ €ζnoε προg τα τdλn

τoυ 1oυ αι. Π'X., μιλα για θρnvουq

κατα τn διαρκεια <τωv διovuoια-
κιi-lv παθιbvr.

Αλλα για τιg τελετουργiεg τιg oxε_

τικεg με τov θdvατd τoυ, οπωq αλ-

λωοτε Kαι Yι' αυτig πoυ oxετiζο-
Vται με τnv αvdoτασn τoU, ξdρoυ-

με λιγooτα πραγματα. Kυρια αι_

τiα nταv n ευodβεια τωv αρxαi-
ωv σUYYραφ€ωv πoυ δεv nθελαv
Vα KoιvoΠοιnοoυv τiπoτε (Περi ωv

oυ θdμιg τoιg αμυnτoιg ιoτoρεivυ.

Εvα xαρακτnρloτικo oτοιxεiο τωv

ιελετoυργιιilv ΠoU oυvδ€ovται με
ιnv αvαoτασn τoυ θεou nταv και
ιo καλεoμα τoυ' n <επiκλnoιgυ,

αΠo τouq Πιστouq τoU, ΠoU τov

καλoυoαv, ακομn Kαι με μικρdg
oαλπιγγεg, vα αv€βει Κα1 Vα Πα-

ρoυoιαοτεi o'αυτουg.

Στov κ6oμo τωv Ιιbvωv n ιεπιφα-
vειαD τoU θεoυ γιv6ταv κατα τn
διdρκεrα τωv Αvθεoτnρiωv.'Evα
onμαvτικd δριi-lμεvo τng γιoρτng
αυτng, που εivαι πoλυ xαρακτn*

ριοτικ6 oτι γιορταζ6ταv και αυτn

κατα τn διαρκεια τng αvoιξng,
nταv ο ερxoμ6g τoυ θεου πdvω
o' dvα τρoxoφ6ρo πλoio.

To 6τι o Δι6vυoog ερx6ταv με €vα

πλεoυμεvo πιθαv6v vα oφειλ6ταv

oτo 6τι o θε69 εixε κατεβεi oτov

Kdτω K6oμο μdοα απ6 μια λiμvn,
τnv Αλκυoviα. Αλλα και o Aρι-
oτoφdvng στouq <Bατραxoυgυ τoυ

βαζει τov Διdvυoo vα κατεβαivει
oτov Kατω Kooμo απ6 μια Περιο-

xn τng Aθnvαg, ποU Ιnv €λεγαv
Λiμvαι, Kαι τnζ οποiαg τo 6vομα

oαφιilg υποδnλιbvει και παλι κα-
πoια λiμvn n €oτω €vα βαλτdτοπο.

Mε τn θριαμβευτικn επαvεμφd-
Vισn τoU θεου oι πιoτoi τoυ ξε-
oπoυoαv σε ouραVoμnκειg φω-

viq και xαρoυμεvα τραγουδια και

ξεφαvτωvαv με xoρoυq Kαι πα_

vnγυρια. Kαι εκτdg απ6 παoxο-
vτεg θεoυg oτnv αρxαiα μυθoλo_

γiα υπdiρxouv Kαι nρωεg που εi-
xαv κατoρΘιiloεl vα vlκnoouv τov

θαvατo, oπωg o Ηρακλng, o 0ρ_

φdαg, o Kαπαvdαg κ.α.

Mετiι απd τα παραπαvω μπoρoυμε
vα υπoθ€ooυμε 6τι το μdγα θαυ-

μα τnζ Αvdοταοng τoυ Χριοτoυ,
τo σnμαVτιK6τερο αoφαλιbg γεγo-
v6g τng επiγειαg ζωng Toυ, κατα

το οπoio dxουμε τn viκn τng ζωng
Kαι τnv nττα τoυ θαvατoυ, εγlvε
πιo ευκoλα καταvοnτ6 απd τoυg
'Ελλnvεq' και απo τoυg υπoλοι-
πoυg ελλnviζovτεg τng 6ψιμng
αρxαι6τnταg, πoυ αποτελoυoαv τo

Πιo σnμαvΙικd και oυvαμα το Πιo

ζωvταv6 κoμματι τoυ τoτε γvω_
oτoυ και πολιτιoμ€voυ κ6oμoυ.

Γιατi αvαλoγα oυμβαvτα διnγοιl-
vταv Kαι Yια τouq θεoυg και nρω_

εq ΠoU εixαv οτεριιi-lοει και εixαv
κυριαρxnoει oτα μdρn τουg πoλυ

πριv καvει τnv εμφαvιοn Του ο

Nαζωραiog. N

πIιoγrτl l l
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Γραφει o Χρioτog Σ. Zαλιo9, Εκπαιδευτικog_Σιl1'1'ραφtαg

Η προoωπιδοφoρiα
οτn PωμαTκn περioδο

0ι Ρωμαiοι μιμουμεvοι τouq αρ-

xαiουg'Ελλnvεg xρnoιμοπoinoαv
και αυτoi το Θεατρικ6 πρooωπεiο,

n xρnon τoυ οπoiou με τn διαδo_

σn τl1q <παιτoμiμαgυ, απλωΘnκε

oε dλn ιn Pωμαiκri αιrιoκρατoρiα.

Συμφωvα με αι,αφορdζ τω\/ Διo-

μnδn καr Δοvατoυ. tt xρtiot-t τοlι'

πρooωπεiωv τεκμnριω\'ετai σΙ]1\'

υI.loγιτr . l 2

επoxn τoυ Τερdιτιου' Tα Πρoσω-

πεiα τωv Pωμαiωv διαιρoιrιταv oε

τραγικα και κωμικα και καλυπταv

6xι μ6vo τo πρ6oωπο αλλα και τo

πioω μ€ρoq τoυ κεφαλιου.

Στιg γιορτdg τωv Kρoviωv Kαι τωv

Λυκαiωv που τελoυοαv oι Pω-

μαioι, οι δoυλοι μεταμφι€ζowιαv
oε κυρiουq' oι δε παvnγυριαιεg'

α7.εiφoιταq τo προoι,-lπο με αiμα

καt 1'αi'α. φoροlιταc δερματα. πε-

ριdτρεxαv μεθuoμdvoι τoυq δρ6_

μoUζ Kαι επιδiδolταv αvεξ€λεγκτα

οε καθε εiδoυg διαοκdδαon. Ακo-

μn Kαι oι oτρατιιbτεg μεταμφιεομ€-
voι με φυλλo αρκεiou1 n ουκιαq

ακολουθoυoαv τα ΠoμΠικd αρμα_

τα, διακωμωδωlταg τoυg vικnφ6-

ρουg αιρατrrγoυg.

Τtg ρωμαΤκig αυτ€g γιορτdg πoυ

τελoιrιταv αιιq αρxdq τoυ xρovoυ,

(πρι-lια αρxrζαv απd τιg 25 Δεκεμ-



βρioυ) διατnρnoε o xριαιιαvικ6g
κ6oμoq κατd τιg απoκρι€g και αφoυ

απdβαiιλε τnv ειδωλoλατρiα διαφυ-

λαξε oε μεγdλο βαθμ6 τα €θrμα τoυ.

Παρoλο πoυ n εκκλnoiα και πoλλoi

απ6 τoυg xριoτιαvουg αυτοκρατο-

ρεg καταδiκασαv τιq αποκριεg και

επιxεiρnoαv vα απoτρdψoιΙV τouq

xριoτιαvoυg απ6 τo vα oυμμετ€-

XoιΙV στιq <αvnθικεg και διαβoλι-

κdgυ αυτ€g διαοκεδαoειg, 6λε9 οι

πρooπdθειεg απdβnoαv ματαιεg.

H πρoοωπιδoφορiα
oτn Bυζαr,τιvn περioδo

Kατα τουg ρωμαΤκουg και βυζαr,τι-
voυg xρ6vοUq, n Πρoσωπιδoφo-

ρiα ouvεxiζεται τ6oο οτιg θεατρl-

κεg παραοταοειq τng επoxng 6oo

Kαι στ1q γιoρτdq του λαoυ ΠoU αvtι-
κατdοτnoαv τιg γιoρτεg πρog τιμn

του Διdvυoου.

Πρooωπιδοφορiα oτo Θdατρo

H πρoοωπiδα ωq αΠαραiτnτo ου_

oτατικ6 τnq θεατρικng oκευng ακo_

λoυθnoε oτo π€ραoμα τωv xρ6vωv

τnv πορεiα τoυ θεατρου πoυ εixε
oαv κυριoυg oταθμουg: Στα κλα-

olκα xρ6vια τnv τραγωδiα και τnv

κωμωδiα, αια ελλnvιoτικα τn Ndα

Kωμωδiα Kαι σtα ρωμαTκα τn Pω-

μαTκn Kωμωδiα κατ' αρxαg και
υoτερdτερα τo μiμο που κυριαρ-
Xnσε στιζ οκnv€g.

0ι παραoταoειq τωv αρxαiωv δρα_

ματωv αρxiζουv vα περιoρiζοvιαι
oε εκτελdoειg οριομivωV αΠoσΠα_

oματωv και απ6 τn ρωμαΙκn επo-

xn τo προβdδιoμα oτιg προτιμnoειg

τoU Koιvou, αλλα και τnq εξoυoi_

αg, θα τo €xoιlv περιoο6τερo δυo

viεg θεατρlκdg μορφεg: o μiμog και

o oρxnστnζ Πα\.ιoμιμoq.

Συμφωvα με τovΙ. Bιβιλακn (1999),

τo MιμoEiατρο iταυ μια αυτooxεδι_

αoτικi κωμικi παραoταon με !υτo-

υα ρεαλιoτικα oτοιlεiα και frεματι_

κi απ6 τn μυrολo1'[α, τnυ καBn-

μερινi ζωn και τ11 -Τριστιαυlκn λα_

τρε[α. o παυτομiμog oτιlριζ6ταυ

απoκλειoτικd oτo ocilμα τoυ: μo_
υog πdυω oτn oκrιyιi και με τn βo-
iδεια προoωπεiωι, παρoυoiαζε μυ-
0oλoyικig διnyioειE παρμ!υεg oυ_

υilωg απ6 τn δραματικli πoinon'

Σιrv€xεια τoυ Pωμαiκoυ μiμoυ nταv

o βυζαvιιv6g owαδελφ6g τoυ. Tο

βuζαvιιv6 μιμοθ€ατρo αιηλουoε τα

θ€ματii τoυ απ6 τn μυθολoγiα, τnv

καθnμεριvn ζωn n τα xριαιιαvικd

μυαιnρια. 0 βυζαvτιvοg μiμoq εκτog

απ6 τo λ6γο και τnv κirmon τoυ

οιδματog xρnσιμoΠo1oυoε oαv εκ-

φρααιικ6 μdoo καt τo πρooωπo, οε

Γυyαiκα παυτoμiμoq πoυ κρατιiει τρι-
πλ6 πρooωπεΙo τωυ nρcbωv πoυ υτoδυ_
εται (Aυαyλυφo απ6 ελεφαuτooτ6 1og

αι. μ.X., Aρlαιoλoyικ1 Moυoε[o Βερo_
λiyoυ)

αvιiθεon με τo ρωμαio oυvdδελ_

φ6 τoυ, πoυ φoρoυοε προoωπiδα.

Tnv προοωπiδα τn xρnoιμοποιου-
oε μ6vo αιιq περιπτιbοειg μυθoλo_

γικoυ μιμοδραματog.

Παρdλλnλα με το μιμoθ€ατρo dδρα_

σε σtoυζ πρωτοβυζαvιιvoυg αιιbvεg

Kαι ο Πα\.toμiμοg, dvα θεατρικ6 εi_

δog, 6πoυ dvαg xoρειπng με πρo-

oωπiδα xdρευε dvα μυθoλoγικo oυ-

vnθωq θ€μα, με τn οιrvoδεiα μoυ-
otκng και xoρωδiαg πou εξnγouoε

τo περlεx6μεvo τoυ παvιομιμικoυ
xoρoυ (Nαλμπαvιnq 19sa).

Mετd τoυg κλαoικoυg xρdvoυg κα-

ταoκεuαoτnKε μια ιδιαiτερn διπλn
πρooωπiδα ΠoU τα δυo μιoiι τng

παρiiοταιvαv διαφορετικα πρ6oω-

πα. Tο μικρ6τερο πρoοκnvιo dδι-

Vε στov υπoκριτn τn διrvατoτnτα vα

παiζει, xωρig αυτ6 vα γivεται αμε-

oα αιτιλnπτ6, oλ6κλnρεq oκnv€g

ixοvιαg γuριομivn Προζ τo Koι-

v6 μdvo τn μια μερια τng μαoκαg
τoυ. Αv dπρεπε v' αλλαξει €κφρα_

οn, αρκoυoε vα καvει γρnγορα μια
απλn μεταβoλn.

Η αιτιμετιbΠισn τnq προσωπι-
δοφορiαq απ6 το Xριοτιαvιoμ6

Η εκκλnoiα αvιιμετιbπιζε τo θdα_

τρo Kαι τιg μεταμφι€σειq ωq τnv τε-

λευταiα επιβiωοn τng ειδωλoλατρi-

αζ ΠοU dπρεπε vα εκλεiψει.

Πρ€πει ωοτdoο vα επιonμαvouμε

dτι o xριoτιαvιoμ6g, αv Kαι ovo_

ματιoε τo Δι6ιηroo ωζ τov μεYα-
λuτερo εxθρο τoυ, δεv μπ6ρεoε vα

απαλλαγεi ευκολα απd αυτov. Ακd_

μn Kαι oτα τdλn τoυ 7oυ αι. μ.X',
n <Πεvθiκτn2 Oικουμεvικn Σuvo-
δogυ αoxoλεiται μαζi τoU Kαι απα_

γoρευει ρnτd oτoυg xριoτιαvουg vα

1. Αρκεlοv: το φυτo Αρκουδoβoτovο
2: H Πεvθεκτn Οtκουμενlκn Συνοδoq oυγκλnΘnκε οno τov Αυτoκροτορo lουoτlv oνo B' τo 691 αιο οvoκτορlκ6 δωμοτlo του Τρο0λλoυ, οno Οnoυ

ελκε κο τnν οvoμooiο rιΕv Tρο0λλω Συνoδοqll. ΣυμμετεΙxoν 2] 1 επioκoπo κοr τo εργo τnq nτov oυμπλnρωμoτlκo ουτo0 τωv E' κοl ΣT'Συvoδων.
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τov εΠιKαλoιlvται, vα xρnσιμοΠoι-

oιrv διoιηroιακα πρooωπεiα και vα

παριoτοιrv διovuοιακα δριilμεvα.

Mε τουg καv6vεg NA'και ΞB'απα-

γoρευει τoυq μiμουq, τα θiατρα και

τn xρnσιμoποinon κωμικιilv, oα-

τυρικιilv και τραγικιilv πρooωπεi-

ωV, τιq λαTκdg διαoκεδαοειq ΠoU

γivovιαv οτιq Kαλ€vδεq' στα Boυτα

και τα Bρουμαλια, τιg μεταμφιdoειq
αvδριilv και γι-rvαικιbv, τιg παλι€g

εθvικεq γιoρτ€g πρog τιμnv τoυ Δι-

6vυοoυ.

Απαγορεψαv vα αvαφdρoιrv ακ6μn

Kαι τo οvoμα τoυ <βδελυκτoυ Δι-

6vυooυ, κατα τo πdτnμα τωv σtα_

φυλιιilv Yια τo βγαλoιμo τoU Kρα-

οιoυ. Σε 6ooυ9 απ6 τoυg κλnρι-
κουg ουμμετεixαv oτα παραπαvω

επιβαλλ6ταv n πoιvn τng καθαi-

ρεσnq' εvιil αιoυg λαiκουg n Πoι-

vn τoυ αφoριομoυ.

Kαv6vεg NA' και ΞB' Πεvθdκιnq
oικουμεvικng Σuv6δου

Kανδν NΑ'

Kαθdλoυ dπαγoρε,Jει i1&γiα αfJτη nα\

oixoυμενιx| o'Jνoδoq, 
"oδ6 

λεγoμlroυq

μ{μouq, xα| .&. τo'!"ων θlατρα,.Τ.d γu

μ|ν xαl τ& τδν xrrηγlω, θεΔψα' xα\

τλq Ξπ) oxηνijq 6ρx-'/ρειc, 3πιτελdαθαι.

Ei δl τιq τoδ παρJντoe nανΔuoq nατα_

φρorrioει, xα.\ πρ6c τι δαυτδν τδν &πη_

γoρurμduω, "o,lτωu 
ΞxδQ, εi μδν xλη_

ρ,rδ6 uΙη, xαθαιρεloΘω' εi δδ λαixdq,

&φoρι(dαθω.

Kανδν ΞB'
Τ&c ofjτω λεγoμJναq Kαλ&νδα6, xαl

τ} λεγdμενα Βoτ&', xα\" τ& xαλo,Jμε-

να Bρoυudλι α' ια| 
"}y 

Ξν τfr πρι1τη

τoi }Ιαοτloυ μηνδ: τ]μlρα dπιτελoυ-

u!νr'' τι"'/,^ι'.,c'.ν. ια0lτα:. Ξι τ76 τδν

Βεuετoιιiνικεg μdoκεg

πιoτδν πoλιτεlαq περια'.ρe1i,νι-'" βoυ 
_

λdμεθα. Aλλ& μ|ν xαl 
'&; 

τδν γυνα/_

ων δημoαlαq 6ρ7$oειc, ιil; iolμνoυq,

xα) πoλλ}ν λ'Jμην xαl βλ:iβην Ξψτoι-

εiν δυναμlναe , !τι ψ:r," ,"\" :! '< 6νΔψατt

τδν παρ"'Eλληoι {eυδδl; δνoμααθJντων

θεδν i) Ξξ &νδρδν. '} γυναιxδν γιroμd_

ναq 6ρx.{ιoεcc, xα\ ,e)'e.l<' xαr&. τ, !θog

πα}'αt6ν, xαl &λλd.ριoν τoδ τδν Xρι_

oτιανδν p[oυ' d'τoπeψπΔψeΘα, 6ρ[ξo-

ντεq, μηδlνα &νδρα γυναιxεlαν oτoλ|ν

Ξνδιδ,joxεoθαι, i) γυνdz-α τ'|ν iνδρloιν

,iρμdδιoν. Aλλ& μ{τε τρooωτs,α t'υl-

ψrn&', Ι1oατuψτ"&,' i) 
"ραγ,r'} 

δπoδj-

εoθαι' ψ$τe τδ τoδ βδελυxτoδ Διoν'j-

ooυ δroμα, τ|ν oταφυλf,ν Θιθ)'|.βoντα3

3ν ταTq ληνoΤ6, iπιβo&ν'μηδ} τδν oiνoν

iν τoΤq πlθo ιq Lτιy.loντ αc, y !λωτ α Ζπα"'" _

νεiν, &γνolαe 
"ρjr.uρ i ψα'ταrΔττρog, τ&.

τfre δαιμoνιιiδoυq πλJνη6 iνεργoδντα6.

Toδc oju &πδ τoi, ν,_1ν τι τδν προu,ρημl-

νων Ξπιτελε),ν Ξγ1ειρoδντα<, 3ν γνι5oει

"o,j.r, 
xαθιoταψtνoυ6, τo'Jτoυ6, εi μδν

xληριxo) εiεν, xαθαιρεi' oΘαι πρooταo o o _

)Ν\\ ,. l ) lv
μεν' εi δi λαixoi. &φoριζεoθαι.

Η προoωπoπιδoφορiα
oτιq Kαλdvδεg, τα βυζαwιιvα
Kλnτ6ρια Kαι τιq Αποκρι€q

'0πωg εiVαι \η/ωστ6 απ6 τιq Περι-

Yραφdq τoυ ΛιβαvιοU3, τοv 4o αι-

ωvα oι Kαλdvδεg nταv n Kατ' εξo-

xnv γιoριn oλωv τωv υΠnK6ωv τoU

PωμαTκou KρατoUζ και διαρκoυoαv

απ6 τnv πρωτn μ€xρι τnV πdμπτn

Ιαvoυαρioυ, δnλαδri εΠi Π€vtε συ-

vεxεiq nμdρεg.

Πλoυοιοι Kαι φτωxoi, αστoi Kαι

αYρ6τεq, oδoιποροι Kαι θαλασσo-

Πoρoι θεωρoυoαv θρnoκευτικ6

xρdog vα γιoρταοοιrv αιrιn τn με-

γαλn γιoρτli με εξαιρετικn πoμπn

και ευωxiα. Aπo αλλov 6μω9 οξ_
xροv6 τoU σuYYραφdα, τov Αγιο
Αοτdριoa επioκoπο Αμαoεiαg (εv

dτει 395), πλnρoφορoυμαoτε οτι

3: Λ βo'Iοc. __io:ε ο'_:.-'' : - :'- -' :'':' - i:'.' ::' - :_'_-t'-'^ -. -.'.' Ε''
αroλγiο τOU γlO ΤO κλoo κο -οoεl,::'. (c --i, -],ο'. - (: (a]'c _a- ':':_:" !'_'' Ξ'

θnκε τo 31 4 μ.X αrnν Αιτtoxε o <ο o;ο-5οcε :-", :t',ι. -::;,: _: :32 ;' !3' 
"l 

-:-'

'ε ,.,ωο-δc ., O -3 (1οσ < αι κ0 τoυ υφoq κol YlO Ιn Vo-
-:] - ':;::-:cιι a' '', OOOεοq τnq ορxοιοτnτoq. kvνn'
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Πρoοωπ{δεq τ'ιιg Κoμ!υτια vτελ dρτε

στιq Kαλεvδεζ σΠouδαι6τατo ρ6λo
dπαιζε Kαι το θ€ατρo, σtιζ Παρα-

οταoειg τoυ oπoioυ oι nθoποιoi

πρooωπιδoφoρουοαv.

0ι Bυζαwιιvoi αφoυ εκxρtoτιαvι-

σαV τιq Kαλ€vδεg, τιq γι6ρταζαv
κατα τo iδιo xρovικo διααιnμα,

δnλαδn απ6 τn γdwnon τoυ Xρι-
oτoυ μεxρι τα Θεοφαvεια, με δια_

φoρετικn 6μωq τελετn. Στn δωδε-

καnμερn αυτn γιoρτn, τng oπoiαg

τα πριilτα ιoτoρικα ixvn βρioκου-

με στn βαoιλεiα τoυ ΙoυoτιvιαvοU,

o λαdg διαoκdδαζε τριilγovιαg και

πivοvιαg με αUτoKρατoρικα dξοδα

μ€oα oτnv αυλn ποu ovoμαζ6ταv

ιων δεκαευυ!α ακκoυβiτωυ, αυτα

δε τα ουμπ6οια, δεv nταv απλιbg

παρ6μoια με τιq Αvιιoxικ€g Kλn_

οειg αλλα παραδ6ξω9 εixαv και τo

iδιο 6voμα με αυτdg, τα ovdμαζαv

<Kλnτ6ρια>.

0ι εoρτoλογικdg αuτ€g περιπλοκdg

βdβαια δεv €γιvαv ιυxαiα αλλα

υπαγoρειrιnκαv απd τnv εκκλn-

οiα' n oπoiα εixε oκoπo vα εξαλεi-

Ψει με αυτo τov τροπο τα τελευταiα

λεiψαvα τωv εθvικωv παραδdoεωv.

o καv6vαg τnq εv Tρoυλλω οιrv6-

δoυ κατα τωv Kαλαvδιiv, ouyxd-

ει επiτnδεq τιg Kαλdvδεg με πoλ_

λdg α7ιλεg εθvικdg γιoρτdg, με τn

μοvoμερn βiβαια πρdθεon, 6πω9

με τn oιrγxυοn (μπ€ρδεμα) καταρ-

γnθεi n δlακριon τoυ oυγκεκριμd-

vου xρdvoυ καθε γιoρτnq, o oπoi-

og αποτελουσε τnv κυριοτατn βdιon

τng παραδoong αυτιilv τωv πoμπιilv

τng δnμoτικng παραδoonq.

M€xρι τα xρ6vια τωv Σταυρoφoρι-

ιbι n παλια Kαλαvδικn πoμπn, δn-

λαδn τα oιrvεxn oυμπ6oια, oι θεα_

τρικ€g παραoταοειg και κυρiωg οι

πρooωπιδοφoρiεg, οιrγx€ovιαι με

τα Kλnτ6ρια και κυρiωg με τα λε-

γ6μεvα Bοτα και Bρουμαλια.

Aπo τo ΙΓ'αιιδι'α oλεg αυτdg oι

γιοριdq εξαφαr-iζoιται. αφoυ oμωq

πριilια μεταβiβαoαι, ολα τα δρωμε_

vα τoυg αιιg Απoφιdg. Τo 6vομα

αιrι6 (Απoκρευoιμoq ri Aποκρε_

ιiloιμog) το oιrvαvιαμε Yια πριbτn

φoρα επi Ιoυαιιvιαvoυ, oπου δrιλω_

vει απλιilg τιg τελειπαiεg κρεατoφα-

γεq nμdρεg πριv απ6 τnv Tεooαρα_

κoαιn τωv Xριαιoυγ€wωv Kαι ΙoU

Παoxα. Απ6 τoυg Παλαιoλoγoυg

6μω9 n Απoκρια παiρvοvιαg αυ-

vεπiκoυρο Kαι τo θdατρo, εvθρo_

viζεταl ωζ n Kατ' εξoxnv βακxικn
γιoρτn με κυριoτερo xαραKτnριστι_

κ6 τιg μεταμφιdoειg.

Tα προoωπεiα oτnv Ιταλtα

Στnv Ιταλiα oπoυ n xρnοn τoυ

πρooωπεioυ παρoυοιαζεται nδn

απ6 τov 14ο αιιilvα, εκτ69 απ6 τιg

αποκριατικεq μεταμφιεoειq τo Πρo_

oωπεio xρnσιμoΠoιεiιο και απο τιq

κυρiεg τωv ειrγεvιilv για πρooταoiα

τoυ δ€ρματog απ6 τnv επiδραon
τng ατμ6oφαιραζ. Eivαι παoiyvω-
στoι oι περiφnμoι μαoκoφ6ρoι τng

Pιbμnq, τng Φλωρεvτiαg και ιδιαι_

τdρωg τnq Bεvετiαg.

Tο δικαiωμα τoU vα φορα καvεig

προoωπiδα nταv γεvικ6 Kαι αvα_

γvωριoμ€vo oτn Bεvετiα περtooo-

τερo απd οπουδnποτε αλλoυ. Tα

πρooωπεiα ΠoU xρnσιμoποιoιrιταv
nταv διαφ6ρωv ειδιbv. Eiτε nταv

Προσαρμoσμdvα oε 6λn τnv εvδυ-

μαoiα πoυ φοροuoαv oι μεταμφι-
εoμdvot εiτε διαoτρiβλωvαv με Yε-
λοio τρ6πο τοUq xαραKτnρεg τoυ

πρooιilπου εiτε απλιbg καλυπταv

τo πρdoωπo. Tετοια nταv κυρiωg

τωv κυριιilv Kαι τωv ευπατρiδωv,

ΠoU KατασKευαζowιαv απ6 μετα-

4: Ααιερlοq Aμooεiοq: Kλnρlκoq κοl oυγγροφεοq. O Aαrερloq Aμooεiοq oυγκoτολdγετοl αroυq Πoτdρεq rng EκκλnoΙοq.'ΕCnoε τoν 4o_5ο οlωνο

κοl Λτον o6γxρονoq των μεγολωv Πoτερωv τnq Kοnnoδoκ[oq. Στo δldαιnμο 3BΟ_39Ο δlεrdλεoε εnioκonoq Aμooεiοq. Συνdγρoιpε oεlρd oμlλlωv.

Το εργο τoυ xορoκτnρieεTOl γlc] τo oρxοiCοv κo κομιpo υφοq τoυ.

ιtloγrτr 15



ξι και καλυπταv μ6vo τo παvω μ€_

ρoq τoU πρooιi'lπou. Η αρxn δε τωv

vε6ιερωv προoωπεiωv απo κερi,

xαρτ6vι, μεταξι πρ€πει vα αvαζn-

τnθεi oτn Bεvετiα και oιrvδfεται με

τιq λαμπρ€g γιορτdg πoυ γivοvιαv
τιg αποκριdq.

Η πρoοφιbvnσn σε καθε πρoοω-

πιδoφoρo nταv: siora maschera
(κυρiα προoωπiδα). Η πρooω-

πιδoφoρiα αρxιζε απ6 τn δευτε-

ρn μdρα τωv Xριoτοιrγ€wωv και

εξακολουθoυoε μdxρι τnv Tεταρ-

τn τnq πριbτnq βδoμαδαq τnq με-

γαλng Σαρακoαιng και μ€xρι τιg

μερεg τnq λεγ6μεvnq μικρnq Απo_

κριαg (Carnevalone).

Oι πατρiκιoι φdροιταg προoωπεiο

και φoριilvιαq τo μαvδυα πoυ ov6-

μαζαv bauttas μπoρoυoαv vα μΠoιΙv

οπoυδnπoτε. To iδιo δικαiωμα εixε

και o απλ69 λα69, ο oποiog φoρω-

\.ιαq προσωΠiδεq μπoροuσε vα μΠει

ακ6μn Kαι σtιq αiθουoεg τωv μεγα_

ρωv τωv Bεvετιilv ευγεvιilv.

Tιg πρooωπiδεg πoυ XρnσιμoΠoι-

oυoαv oτo καρvαβαλι τng Bεvε-

τiαg και oτn λεγ6μεvn nKoμdvτια

vιελ dριε6, τιg φορουoαv εραoιτd-

xvεg nθoπoιοi οτα οκετq που παi-

ζovιαv παvω αια αρμαια κατα τιg

καρvαβαλικtg γιορτ€q. Περιφερ6-

μεvoι θiαooι €παιζαv oτιg tταλι-

κ€g πoλειg μικρ€g κωμικdg ιoτο-

ρiεg, απ6 τιg oπoiεg ξεπnδnoαv oι

γvωoτoi λαiκoi nρωεq τoυ ιταλικoυ

θεατρου σαv τov Πoυλτoιvdλα και

τov Αρλεκivo.

Στn Bεvετiα, n xρnon πρooωπεiου

κατd τn διαρκεια 6λoυ τoυ xροvoυ,

επdτρεπε τo αΠαYoρεUμ€vo, δnλα-

δn τov τζ6γo, τn μοιxεiα, ακ6μn

BενετoιαυικεE μdoκεq

Kαι τnV παρακoλoυθnon μιαg θεα-

τρικng παρdoταong απo τιg \'ιΙvαi-

κεg. 'Oταv n Bεvετiα κυριαρxnοε

oτιq ελλnvικ€g περιoxdq επdβαλ-

λε o' αυτdg επionμα n αvεπiοnμα

και πoλλα απ6 τα βεvετικα dθιμα.

Aυτο μπoρoυμε vα τo πoυμε κυ_

ρiωq για τα Eπταvnoα, ιδιαiτερα

Yια τnv K€ρκυρα Kαι τn Zακιrvθo

αλλα και oε μικρ6τερo βαθμd για
oριoμ€vεq περιoxdg τng Ηπεiρou,

dπωg τα Γιαwεvα.

H περiοδοq ιnq Tουρκoκρατiαg
Kαι τα onμεριvα

αποκριατικα δριilμεvα

Tnv περioδo τnq τoυρKοκρατiαg,

n πρooωπιδoφoρiα oιrvεxiαιnκε

απ6 τoυg 'Eλλnvεg, κυρiωg μdoα

οτα αποκριdτικα dθιμα και o' αυτα

του δωδεκαnμερoυ. Η πρooωπιδo-

φορiα τnv περioδo τωv Απoκριιilv

θεωρnθnκε πdvια ωg dvα απ6 τα

ιoxυρoτερα dθιμα τoυq και oε πoλ'

λ€g περιπτιilσειq τo απαiτnoαv ωq

προv6μιo απo τnv τoυρκικn nγε-

oiα. Oι Τoυρκoι πdλι απο τnv πλευ-

ρiι τουq, κατd τnv οιrvnθιoμ€vn τα_

κιικn τoυg Πρoq τouq λαoυg πoυ

κατακτoυoαv, 6πoτε τouq ouvdφε-

ρε odβovταv τα dθιμα Ιωv Kατα-

κτnμdvωv λαιbv και παραxωρου-

οαv εκτoq απo τα διοικnτικα και

τα oιKovoμικα και εθιμικα προvo-

μια, 6πω9 n πρoοωπιδoφoρiα και

n μεταμφiεon.

Xαρακτnριαιικ6 παραδειYμα τoU

τρ6πoυ με τov oπoio παραxω_

ρουoαv τiτoιoυ εiδoυg πρov6μια,

εxουμε κατα τnv κατακτnon τωv

Ιωαl'vivωv απ6 το Σιvdv Παoα.

Στnv τoυρκικn κοιvoπoinon πoυ

απnυθιrvε o Mdγαg Bεζiρnq Σιvαv

Παodg κατd το €τog 1431 σtouζ Πo-

λιoρκnμ€voυg Γιαι'vιιilτεg υπ6oxε-

ται πoλλα πρovoμrα και καιαλnγεt

5: bautta n tabarrο, Λτον 1,lκροc ρovδjcc οrο ιoiρo μετοΕr nου τOV ερlXVOV povο novω αrουq ιbpoυq κo τo nλειρo κo κολυnτε το κεφολl ndvω

αιο οnοio τοv αιι'lρ Cε το τρiκωxq κo ε),O.

6: l-1 κομεντrο ντελ ορτε [Cοrnrrεαia oe 'a.'e1 ε'''ο - o',o-οoiο _"c ic"<.c -οi <;C c--οοxεδ οor,κiι κω;ωδioc n onοio nτοv δnμoφrλnq μετο-

δυ του 16oυ κo τoυ 1Bου olιilνo κο εγlvε oiι-οrο o'"ο-"-i <c εEω ο-ο -c o''"'cοc -'q !_ολ'oC'
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Πρooωπlδεg τnq Κoμtντια υτελ (ιρτε

με τn φρασn (κm 6τι αλλo ζnτioε-
τε 8α σag τo δcllooυμεil. Πραγματι

τoτε ζnτnθnκαv απ6 τουg Γιαwtιi'l-
τεq Kαι πoλλd αλλα πρovdμια ΠοU

τoυq δ6θnκαv Και μεταξυ αuτιiv:

Nα εξαoκoiυ με πλnρn ελευ0ερ{α

τιg ilρnoκευτικtg τoυq' τελετ{q και

τα απαμruωμ{να ε0ιμα. (Αραβα_

ιτιv6g 1856).

0 Aραβαvιιvdg μαg λdει 6τl μετα-

ξυ τωv ouvnθειιilv πoυ απoρρ€-

oυv απ6 τα προv6μια τoυq εivαι
Kαι n Πρoσωπιδoφορiα κατα τn δι-
αρκεια τωv εορτιi-lv τng απoκριdg.

H πρooωπιδoφoρiα nταll αυεκαlευ

ευ lρion και τnν διατnρnoαν παρα

τιg παong φioεωg περιπ!τειεg και

αυτιξo6τnτεζ τωυ πρonyoυμεvωυ

ετrbυ. Και πρooπαfrnoαυ με lαρα
υα διατnρioουυ αυτi τn oυυiflεια,
επειδi οι απλοi αυffρωπoι π[oτευαy

6τι αυτo τo lBιμο εΙυαι μεyαλo πρo_

ν6μιο και oτολiδι yια τnυ κoιυω-

νiα.Kαια τov iδιo, n oιrvnθεια ιnq
πρooωπιδoφoρiαg (τn oπουδαlo-
τnτα τnq οπoiαg αμφιoβnτεi) φαi-
Vεται vα ξεκivnoε απ6 τnv επoxn

κατd τnv oπoiα κυβερvouoαv τnv
'Hπειρo Δουκεg και Δεoπ6τε9 ιτα-

λικng καταγωγng και πιθαvov απο

τnv εποxn του Kαρoλoυ τoυ Α', o

oπoiog nταv Δεoπdτng τng Ηπεi_

ρoU Π1q αρxdq τoυ 14oυ αtιitvα.

oι Γιαr,.vιιilτεq 6μω9 φαivεται vα
εxoιrv αλλn απoψn Kαι ωq Πρoq Ιn

oπoυδαι6τnτα Kαι ωζ Πρoq τnv Kα-

ταγωγn τωv απoκριατικωv εθiμωv

τoυg. Γι' αυτ6 και κατα τnv παρα-

δοon τng π6λng οτoυg Toυρκοuq,

πnραv απ6 τo Σoυλταvο Moυρατ B'
Χατι Σερiφ (ιερ6 αυτ6γραφo δια_

ταγμα) μεταφραoμ€vo Kαι οτα ελ_

λnvικα, με το οπoio απαριθμoυ-
vtαv Kαι εξαoφαλiζovιαv τα Πρo-

v6μια με 6ρκo και oτο 6voμα τoυ

Mεγdiλoυ προφnτn. Αvαμεοα αια

προv6μια αυτα nταv Και (n πρo-

oωπιδoφορ[α κατα ταg εoρταg τωυ

Aπ6κρ εω υ (Λαμπρiδng 1 ss7).

Mετα το εΠαVαστατιK6 κivnμα τoυ

1612 οια Γιαι'vεvα Kαι τov εξιολα-

μιoμo πoλλιbv τιμαριoυxωv xρι-
oτιαvιi-lv (1635) τα πρov6μια τωv

xριαιιαvιilv περloρioτnκαv μ6vo
oτo δικαiωμα vα φdρoιrv Πρoσω-

πiδεg τιg μερεq τng αποκριαg, vα

τελouv ελευθερα τιg θρnoκεuτικdg

τουg τελετdg xωρig 6μω9 κωδωvo-

κρoυoiεg ΚQl \'α φρorτi(ουι. Ylα τα

γραμματα.

Φαivεται λoιποr' oτι oι Τoυρκοι
εκτ69 τωv δloικnτικωι- Kaι oιΚo_

voμικιilv πρovoμiωv, εδιι'αι. και
πρov6μια οxετικα με τιg oιrviθει-
εζ Kαι τα €θιμα τoυ απλoυ λαoυ.

Yια τα oπoiα πoλλdg φορdg υπriρ-

xαv, dπωg oτnv περiπτωon τωv Ιω-

αwivωv και γραπτdg δlαβεβαιιil-
oειg 6ιι θα γivouv oεβαοτiι.

Η προoωπιδoφορiα
οια λαΤκα δριilμεvα

oι μεταμφιdoεtq πoυ oιrvαιτoυ-

με οε ολ6κλnρn τnv Ελλαδα μdoα
oτα εθιμικα λαTκα μαg δριbμεvα,

απoτελoιrv εκδnλιboειg με εUετn-

ριακο xαρακτnρα και παvαρxαια
καταγωγn. Eπιδιιi.lκoιrv οuμφωvα

με τnv παραδoon vα διιbξοιrv τo

κακo και vα εξαoφαλioouv τnv κα-

λoxρovια, δnλαδn ιnv καλn υγεiα,

τn βλαoτnon Kαι τnV καρποφoρiα

τnζ Ynq' 6πω9 οι αρxαiεg διolηrοι-
ακdg γιoρτ€g. Πoλλdg απd αυτ€g τε-

λoυwιαι τo Δωδεκαnμερο εvιb dλ-

λεg τιg Απoκρι€g.

'EΘιμα του Δωδεκαnμερου: Aρα-
πnδεg τouq σιΙVα\'ιαμε οτn Nικn-
οιαvn Kαβαλαg, oτo Movαoτnρα-

Kι, στo Bιbλακα, oτnv Πετρουoα,

oτov Ξnρoπ6ταμo, oτoυg Πυργoυg

Kαι στnv Kαλn Bρυοn τng Δραμαg.

Mπαμποuγερoι στnv Kαλn Bρυon

Δραμαg. Pαγκoυτoαρια oτnv Kα-
οτoρια.

'Eθιμα Aπoκριαg : Kουδοιrvoφ6ροι

Σoxoυ, Mπουλεg Nαoυoαg, Γdροg

και Koρ6λα Σκυρου, Mπαμποιrγε-

ρoι σTo Φλαμπoυρo Σερριiv, Kα-
λ6γεροι oτn Mαυρoλευκn Δραμαg,

παλαι6τερα oτn Bιζυn.

Tα τελετoυργικα τoυg περιλαμβα-

voιrv xορoυq Kαι αYερμoυg, αvα-

παραoταοn oργιbματog Kαι σΠo_

ραg, αvαπαραoταοn γαμoυ, πλoυ-

oιo φαγοπdτι, ευxdg και πραξειg
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απoτρoΠnq τoU KαΚoU, αvαΠαρα-

στασn τελετιbv φUλετιKnq μυnong,
αvαπαραoταon Θαvατoυ Kαι εΠα-

vαφoραg oτn ζωn. Tα παvαρxαια

αυτα dθιμα με κυριo xαραKτnρι-

oτικo τιg μεταμφιdoειg, dxoιrv τιg

ρiζεg ιoυg οτnv αρxαiα ελλnvικn

θρnoκεiα και κυρiωg στιq Yιoρ-
τ€g πρoq τιμnv του Διovυoου, εvιi-l

dxouv δεxτεi επιρρo€q και απ6 τo

xριoτιαvιoμd.

Λ6γω d}λειψng xιbρου, σto σU-

γκεκριμdvo αρθρο θα εξετααιοιrv

μ6vο n εvδυμαοiα και οι πρooωπi-

δεg που xρnσιμoΠoιouιται o' αιπα

τα €θιμα. Τo τελετoυργικ6, τα μdλn
του θιαοoυ, ο xιilροg και o xρ6_

vog τ€λεοnq, n μουοικn, o xoροg,

ο οκoπ69 καθιi-tg και n πρodλευon

τωv εθiμωv θα αποτελεooιΙv αvtι_

κεiμεvo καπoιαg dλng εκτεvdαιε-

ρng δnμooiευοng μoυ.

oι Αραπnδεg
oτo Bιbλακα Δραμαg

Η κυρια φoρεoια τωv Αραπnδωv
εivαι oι μαυρεg φλοκωτ€g καπεg.

Γυρω απ6 τn μdon τoug περvoιrv

τρiα μεγαλα κoυδoυvια, o nxog

τωv oπoiωv διιilxvει τo κακo. Στο

κεφαλι φoροuv μαυρεg πρooωπi-

δεg απ6 γιδoπρoβι€q. Στα x€ρια

κρατουv dvα ξυλιvo oπαθi και dvα

oακουλακι με αιαxτn.

oι Aραπnδεg οτn Nικnοιαvn

Στn μ€οn τoυq φdρvοι-rv τρiα μεγα_

λα κουδouvια τα κτoιαvιαυ και dvα

dλλο ιδι6μορφo κουδoιlvι' τo (μΠα_

ταλnυ. Στιq κvnμεq τωv ποδιιilv τουg

φoρoυv μαλλιvα κομμdiτια υφiιoμα_

τoq, τα nκαλτoιouvιαυ. Aιτi Ylα Πα-

πoυτoια φoρoυv τα <τοιρβoυλιαυ,

ΠoU KατασKευαζoιται απ6 ακατdρ_

Yασιo xoιριv6 δdρμα. Τo επιβλnπκο

καλυμμα τng κεφαλnq πoυ ovομα-

ζεται Mπαρμπ6τα, εivαι αιoλιoμdvo

με κειτnμdvo μαvιnλt και απoτελεi-

rIrιlγ:τ,t l8

επdυω: oι Aρdπnδεq oτο Βdlλακα Δρ(ιμα9

κατω oι Aρdπnδε7 oτιl Nικιioιαυn Καβdλαg

ται απ6 ακατiργααιo δiρμα τραγoυ,

γεματο με x6ρτo.

Mπαμποιrγερoι στnv

Kαλn Bρυon Δραμαg

Η αμφiεon τωv Mπαμπoιrγερωv

απoτελεiται απ6 αoπρn περιoκελi_

δα, γυvαικεio μαυρo αμαvικo φλo-

κωτo επεvδιπn πoυ δivει τnv εvιυ-

πωοn πρoβιαg, αοπρο πoυκαμιοo

και πεvιε μεγdλα κουδoιrvια πoυ

ζωvοιται oτn μ€on.

Τo κεφαλι καλυπτεται με Πρoσω-

πiδα απο μαλλιvo λευκo υφαομα

τoυ αργαλειoυ. Mε κoμματι πρo-

βιαg oxnματiζoιrv μoυοτακι, μα-
κρια γεvειαδα και φρυδια. Kομμα_

τι επiong απo πρoβια τοπoθετεiται

αιnv απ6λnξn τωv κερατωv πoυ

oxnματiζowιαι ωq ouvdxεια τng

πρooωπiδαg, απo τo iδιo υφαvιd.

Tα δolτια δnμιoυργοuιται απ6 δυo

oειρdq φαooλιιilv. Γυρω απ6 τα μα-
τ1α, τα ρoυθoιrvtα και τα κdρατα τo-

πoθετοιrιται κοκκιvα oιρiτια.

Mπαμπouγερoι στo

Φλαμπoυρο Σερριilv

0 Mπαμπoγεροq απ6 το Φλαμπoυ-

&ξr;,,
i|Φ&sii9'
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ετrαyω: Mπαμπoi1lεροg οτnυ Καλn Βρυon Δραμαq και Κoυδoυυoφ1ρoq oτoν Σοxιi

κdτω: o Γ!ρog και ιι Κoρtλλα oτn Σκυρo

λεκο. φτrα1'μει-α απο δερματα τρα-

γoυ. Παl'οl απo τα δερματα δdvoυv

οτn μdot'ι τΙ1 \'Ιouζi\'tι. τα ιεooε_

ρα μεγαλα μΠρouτζιva κoυδουvtα

και €vα xαλκιvο, πολυ μεγα/'ο. oιο

πioω μερog τoυ κoρμιoυ Kiιι φo_

ρouvε τnv KoKKιvn πλεxτti oαλπα.

Στo κεφdλι φορiιvε τo καλπακι που

εivαι μiα πρooωπiδα απ6 μαλλιvo

μαυρο υφαoμα σε KωVιKO oxnμα

Kα1 στnV KoρUφn του κρεμιdται μια
oυρd απ6 αλεπoυ. '0λn n επιφα-

vεια εivαι οτολιομdvn με κoρδdλεg.

Στo oτ6μα, τα ματια καl τn μυτn
υπαρxoιrv τρuπεg εvιil οτo μετω-
πο €vαg κειτnμtvοg οταυρ69. Kiiτω

απ6 τn μυτn υπdρxεl ivα μεγαλo
αoπρo μoυοτακι απo oυρα αλdγoυ.

o γiροq και n Kορdλλα

τnq Σκυρου

Στn Σκυρo dxoυμε δυο τυπουg με-
ταμφι€οεωv. Τιg νυφεg και τo Γdρo

με τnv Koρdλλα. 0ι vuφεq εivαι vdol

αιτρεg που φoροιrv τn γιrvαικεiα

φoρεoια τnq περιoxng τouq Kαι Πρo_

oωπiδεg απ6 vααιdxαρτο n παλι6_

τερα απ6 μεταξωτo λευκ6 μαvιnλι.

0 Γdρog φοραει λευκn μαλλιvn πε-

ριοκελiδα (παvωβρακι) τnv oπoiα

φoρoυoαv oι γεωργoi τo xειμιilvα.

Στο παvω μdροg τoυ oιilματοg φορα

μακρια μαυρn καπα τnv oπoiα αvα_

αιρiφει ετoι ιi-lαιε το εξωτερικo τρι_

xωτο μdρog vα τov δεixvει αγριοτε-

ρo. Tα ακρα τng καπαg δdvovιαι με

λεπτ6 oxοιvi αιn μ€on. Γυρω απo

τn μdοn κρεμιouιται μεγαλα Πoιμε-

vικα κoυδoυvια (τροκ6vια) διαφo_

ρετικoυ τυπoυ, nxoυ καt βαρουq.

Ωg προoωπiδα xρnoιμoπoιεi oλ6-

κλnρο τo δdρμα vεoγdwnτou αρ-

vιoυ n κατoικιoυ n ακ6μn καl λα-

γoυ. Η ουρα και τα π6δια τoΠo_

θετoιrιται παvω oτο μdτωπo τoυ

Γερoυ και καλυπτovιαι oπωg και

τo κεφαλι απ6 τnv κouκουλα τoυ

καπΠoτou, αφoυ πριilτα αvoιxτoυv

ρo φορα oτο oιbμα μαυρα και καφ€

δdρματα αιγoπρoβατωv, εvιi-l γυρω
απ6 τn μdοn τoυ κρ€μovιαι με-

γαλα κoυδoυvια. Στo κεφαλι τoυ

φοραει εvα μαυρo, τεραοτιo, μυτε-

ρo καπdλo περiπoυ τριιi'lv μετρωη
πoυ καλυπτει ωζ ΠρoσωΠiδα και τo

πρoοωπo, oτoλιομ€vo με xαντρεg,

κoρδdλεg και μαvιiλια, τn λεγoμε_

vn (μΠαμΠoυoαρκαr.

Kαλ6γερoι οτn Bιζυn και

τn Mαυρoλευκn Δραμαg

0ι Kαλ6γερoι oτn Bιζυn γivor,ταv

μ6vo μια μ€ρα τo xρdvo, τn Δευ-

τdρα τng Tυριvnq. To πρooωπεio

τoυg, ουμφωvα με τnv ΠεριYρα-

φn τoυ Γ. Bιζυnvoυ, nταv απd δ€ρ_

μα ελαφιου n τρdιγου κoυρεμ€vo

oτo πdιvω μdρoq του πρooιilπου και

τρuπnμεvo oτα μiιτlα και το oτομα,

ακoυρευτo 6μω9 oτο κατω μtρog

πoυ €πεφτε oαv μακρια γεvειαδα
ωg τn μdοn τoυ oτnθoυq.

Kουδουvοφ6ρoι Σoxου

Η φoρεoια τωv Koυδοι-rvoφ6ρων

απoτελεiται απ6 παvιελ6vι καl γι-

lt.ror'rIl Ι9



δuο τρυπεg Yια Ια μdτια, 6xι ομωg
Kαι Yια τo oτ6μα, γιατi δεv εμπo_
δiζεται n αvαπvon λoγω τoυ 6τι τo
κdτω μ€ρog τnq ΠρoσωΠiδαg εivαι
αvoικτ6.

Για vα οτερεωθouv n κουκoυ-
λα και n προοωπiδα, n κουκου-
λα περιβd7ιλεται απ6 λευκ6 ζωvα_
ρι τα ακρα τoυ oπoiου κρ€μοwιαι

μπρooτα oτo οτnθοg. H Kορdλλα

φoραει ωq ΠρoσωΠiδα δ€ρμα μι-
κρου αρvιou πoυ dxει δυo τρυπεg

Yια τα ματια n €vα κoμματι διαφα-
vουq υφαoματog n και προoωπi-
δα απ6 vαοτdxαρτo.

oι Mπουλεg τng Nαoυoαg

Στn Ndoυoα παρα τo dτι δεv oιb-
θnκαv γραπτdg διαβεβαιιiloειg απd
τoυg Tουρκouq για τα εθιμrκα προ-
vdμια, εivαl 1,vωαιd 6τι τα αΠoKρι-
dτικα dθιμα και ιδιαiτερα oι Mπoυ-
λεg, nταv πρov6μιo πoυ γιvdταv
οεβαoτ6 απ6 τoυg Toυρκoυg και
διατnρnθnκε ωg €θιμo ζωvιαvd μd-
xρι τιq μdρεg μαg.

Λdγω τng oπoυδαιdτnταg τoυ εθi-
μoυ Mπouλεq στn oιrvεiδnοn τωv
κατoiκωv, μπoρoυμε με μεγαλn βε-
βαι6τnτα vα υπoθioουμε dτι nταv
προvdμιo πoυ απ6κτnσαv oι κdτoι-
κοι απ6 τnv κτion τng πoλng. H με-
γiιλn αγαπn πou dδειξαv και δεi_
xVoιΙV ακdμn καl onμερα oι Nαoυ-
oαioι για τo εθιμ6 τoυg, μαg δεi-
xvει πdoo βαΘια nταv και εivαι
ακdμn ριζωμdvo oτnv καρδια και
τn oιrvεiδnon τoug.

Σiγoυρα, ο κατα τnv παραδoon
ιδρυτng τng πdλng, αιρατnγdg τoυ
ooυλταvoυ Moυρilτ A', Γαζn Eβρε-
vog, αvαμεoα σtα Πρovdμια ποu
υπooxdθnκε αιoυg κατoiKouq τnq

Παλιovιαουαιαζ Και τωV βρω περι_
oxωv, πoυ θα αιrvoικoυoαv τn v€α

Πρooωπiδα Mπoυλαq

π6λn, τn Nιαouαια, θα αuμπερι€-
λαβε και το oεβαoμο τωv παλιιilv
εθiμωv τoυg. H προοωπιδoφoρiα
πρ€πει vα riταv εθιμικo πρovdμιo
πoυ δ6θnκε απo τo Σoυλταvo Moυ-

ρατ Α' κατα τnv κιion ιng πdλng
αιoυg κατoiKouq τnq Ndoυoαg, για
τov iδιo λ6γo πoυ δoθnκε απ6 τo

Σουλtdvo Moυρατ το B'αια Γιdwε-
vα, κατα τnv κατακιnσn τnq π6λng
απ6 τουg Toυρκoυg.

H πρooωπiδα oτιg Mπoυλεg

Η πρooωπiδα (Πρdoωπoq κατα τn

vαoυoαiικn διαλεκτo) πoυ φοραvε
oι Mπofλεg, καταoκευαζεται απd
xοvιρd παvi παvω οτo oποiο μπαi-
vει γuψοg. Eoωτερlκd αλεiφεται με
1rznoιo κερi για vα εivαι δρooερn.

To βαψιμο γivεται με μεiγμα πoυ
dxει ωg βdon το αιrγd' H βαon εi-
vαι λευκn, τα φρυδια μαυρα, εvιil
τα xεiλn Kαι τα μdγουλα κdκκιvα.
Στo μdτωπo υπαρxει το κiτρrvo βα-

ρακι (oτρο1,1ιrλ6 οnμαδι). Στα μα_
τια dxει μικρd αvoi1,ματα oτo μi-
γεθog τng κ6ρng του ματιoυ και
oτn μuτn και τo oτ6μα μικρig τρυ_

Πεq Yια ΤnV αvαπvon. Kdτω απ6 τn

μυτn υπdρxει μouoτακι απ6 αλο_

γ6τριxα και κατραμι πou κατα τnv
παραδoon εivαι <αρειμαviωg αvε_

οτραμμdvo>.

To πρooωπεio αυτo αιnρiζεται
πdvω oε κdκκιvo, τodxιvo φioι και
oτερειilvεται οτo λαιμ6 με τo (μα_

φ€oιυ, κdκκιvo βαμβακερ6 μαvιiλι.
Παvω απo τo φdoι δdvεται τo ιTα-

ραμπoυλoυ πoυ εivαι ζωvαρι, δiμι-
τo μεταξoβirμβακo.

Για τnv προoωπiδα πou φoραvε
oι Mπουλεg €xοuμε τnv παρακατω

περιγραφιi απ6 τo Σταuρo Xωv6,
τo 192B: αΠροoωπtg δε παυoμoι-
6τυπo9 αυτn n onμεριυi ηrbμα_
τog ερυlρoλευκoυ παριoτcbυτog τoν

oφριynλ6υ υεαυi{lυ, με ματια μι_
κρα' oτoμα μικρoυ αλλα μioτακα

7: ορεlpοvΙωq: ογρiωq, pε πoλε1-οxορ^ _οo_c
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Πρooωπlδα Nυφng και Πρooοlπεio MποIλαE με κ6κκινo φεoι και κμαφloιυ

ρn σΧεσ11 αι'αμεοο σt1i \laouσιa
Kα1 τn\' Ηπειριjτtκtl Γ7',-ποιr','lαυ_

σtα, Ιn σl1μερ1\-Ιi λj ειδι,-lι-ιiι αιο
δυτικo Zαγορr ιιlC HΠειρoU.

. 0 1στoριKog τnq Bερoιαc Χιoι'i_
δng οε αρθρo τoU Yιa τοι-ooιο Θε_

οφiιvn oτα MΑKEΔΟNΙKΑ διαπι-
oτιilvει: Φαiι,εται 6τι δεy tiται' τt''

lα[α n iλευoιq και n'ΓΓαραμουιi τoι:

Θεoφαυoυg ειg τnυ περιοxnυ τng

Nαoυong, αλλd o 6oιο9 επεδ[ωξε υα

ελfrn πλnoioν τωυ Hπειρωτοlιl Nα-

oυσα[ωL'' yευ6μενοq και πολιοlrog
τnE π6λεrΔ9 των.

Eivαι φαvερo dτι απ6 τα xρovια τng

iδρυong τng πoλng υπαρxει μεγα_
λn oxdon με τnV'Hπειρo Kαι KU-

ρiωq τα Γιαι.vεvα. Yπαρxει μεγαλn
πιθαv6τnτα oυμφωvα με mV Πρo-

φορικn παραδοon και n καταγωγn

πoλλιilv Nαouoαiωv vα εivαι απ6

τnv'Ηπειρο.

0 ιoτoρικ69 ερειrvnτng τng Nαoυ-
oαg Στ€ργιog Αποoτ6λoυ, oε πρ6-

σφατo αρθρο τoU σιnV εφnμερi-

δα Ndoι Kαιρoi καταθdτει μαρτυ_

ρiεg πoυ οι-rvnγoρουv oτnv Ηπει-

ριilτικn καταγωγn πολλιi-lv Nαου-
oαiωv. Συμφωvα με μαρτυρiεg πoυ

oιrvdλεξε, μετiι τnv καταλnψn τωv

Ιωαvvivωv (1431) απ6 τoυg Toυρ_

κoυg, μετοiκnσαV στn Nαoυoα δι-
ωκdμεvεg, oικoγεvειεg oικoδ6μωv

απd τ€οoερα xωριd τng περιοxng

Δωδιbvnq Ιωαw(vωv.

7\λλn μαρτυρiα εμφαviζει Vα εYKα_

θioταlται oτn Ndoυoα πρ6oφιrγεg

(αρβαvιτοβλαxοι) απ6 τn Mοox6-
πoλn, μετα τnv KατασΙρoφn και λε-

nλαoiα τng απ6 Αλβαvικα μιoθo_

φορικα οιilματα, τo 1769, καθιilg

και απ6 τn Nικoλiτoα (περιoxn Ko-

ρυτοdg). 
'Exoυμε ακ6μn Kαι μαρ_

τuρ1εg για εγκατdοτασn στn Nαου-

σα oιKoYεvειιilv απ6 τnv Kldιφα και

αλλα xωρια τoυ Σoυλiου.

Mια επiong onμαvιικn πλnρoφo-

ρiα πoυ αvιλoυμε απ6 τo αρxεiο

μακρ6ν αρειμαυ[ωq7 πρoq τα dυω

oτραμμiυoυ ειg !υδειξιυ του ελευ-

fi!ρου φρουiματog. Δια τιιυ κατα_

oκευiν τnζ πρoσωπiδog τα[τng ο

Nαoυoαioq Mπλατoιιbτng αρκετ6υ

rρ6νoυ εμα0nτευoευ ειg τεxυiτnυ

Ιωατ'υ[τnυ' Aπo τουg oιο{g δε αυ-

τοi εδιδαrrn τnυ τεrυnυ o μoυα-
δικ69 ειg τo εiδog' αυτ6 Aριoτεiδng
Mπλατoιrbτngr.

Απ6 τnv περιγραφn αυτn εivαι φα-
vερ6 oτι ο παλαι6τερo9 1'vωoτ6g
Kαι φnμισμdvog καταοκευαοτng

πρooωπiδωv oτn Nαουoα, ο Αρι-
oτεiδng Mπλατoιιbτng, dμαθε τnv

τ€xvn τoυ απ6 Γtαr,'vιιδτn τεxvi-
τn. '0πωg θα δουμε παρακατω oι

Γιαwιιilτεg καταoκευαζαv παρ6-

μoιεζ Πρoσωπiδεg, γιατi εixαv και

παρ6μoιo dθιμο με τlg Mπoυλεg!

Yπαρxoιrv πoλλ€g εvδεiξειg 6τι oι
Nοοιrοαiοι εixαv απ6 πoλυ παλια

δεoμoυg με τα Γιdwεvα Kαι τnV
'Ηπειρο. Toπικoi ερειrvnτdg ixοιlv
υπooτnρiξει ακ6μn Kαι τnv KαΙα-

γωγn απ6 τnv'Ηπειρo. Αg δoυμε

ψnφiδεg αυτng τng οxdong.

ο Mαζ εivαι γvωοτd 6τι o πολιoυ-

xog dγlοq τng Niιουoαg, 'Οoιog Θε-

οφαvng' γεwnθnκε αια μ€oα τoυ

16oυ αιωvα αια Γιαwεvα Kαl Πρo-

ερx6ταv απo επιφαvn οικoγ€vεια

τωv Ιωαwivωv.
ο 0 αρxαl6ιερoq Kαι oπoυδαι6τε-

ρoq 6λωv τωv λογiωv τnq Niroυ-

oαg o Αvαoταoιog Mιxαnλ (δευτε-

ρo μιο6 17ου αι. - αρxdg 18 αι.),

αφoυ τελεiωσε τnv εκπαiδευon
Ιoυ στα oxoλεiα τng Nαουoαg, ου-

vdxιoε τιg oπoυδdg τoυ παvω oτnv

Aρxαiα Eλλnvικn Γλιbooα Kαι τn
Φιλoλογiα oτα Γιαwεvα.
. Tn xρovιKn περioδo 1765 _ 1775

φαivεται vα διαπρdπει ωg οxoλαρ-

Xnq στα oxoλεiα τng Nαοuoαg, ο

Γιαι.vιιbτng δαοκαλog, Αμφιλdxι-
og o Παραοκευαg'

ο 0 dρxοlταg τng Nαouoαg Zαφει_

ρdκnq εixε oπouδασει σtα oxoλεiα

τωv Ιωαι.vivωv, τo iδιo και ο Yιoq

του γ€ρo Kαρd Ταooυ, o Γιαι'vακng.

. 0 €φoρoζ αρxαιoτnτωv Φ. Πdτoαg

oτnv ετυμoλoγικn πρoo€YYισn ΠoU

καvει για τnv οVoμασiα τnq Niιoυ_

σαζ σε αρθρo τοU στα Mακεδovι-
κd, υπooτnρiζει dτι υπαρxεl oiγου-
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τοU Αλn Παoα, μαq λεει Yια εYKα_

τααιαon αιnv πoλn Σαμαριvιωτιbv:

0 Αλn Παoαg αιελvει μπoιrγιouριπi
αιn Nαoυoα με το οπoio πρoαιαζει:

oι ΣαμαρινιrΔτεζ πoυ εyκαταoταBn-

Ka) στn Nαουoα υα επιoτρ6ι!ουν και

να επανεyKαταοταilo[υ oτoν τ6πo

καταyωyig τoυq.

Απαvιιir,ταg με Aρτζoυxdλι με
nμερoμnviα 26 Ιoιrvioυ 1801 oι

πρoεαιοi τng Nαoυoαg αvαφdρoιrv

6τι κoι Σαμαρινιcilτεg αυτοi δεν iρ-
rαν πρ6oφατα αλλα εiναι εyκατε'

oτnμ{νoι oτn Nαουoα παllω απ6 30

lρ6υια. Tου παρακαλoιjυ να μnυ
τουg ευorλioει, καlrilg και αλλoυg

κyιεμπευτζiδεg, (ξενοφερτoυg) πoυ

βρioκουται oτn Nαουoα, yιατΙ xαρn

oε αυτουg πoυ εillαι περιoo6τερoι

απ6 τoυq Nιαουοτιυoig μπορε{ και

εκπλnρrΔυει n π6λn τιg φoρoλoyι-
κ6E τnq υπotρεrboειgr.

To €γγραφo δεixvει 6τι n Nαoυoα

λ6γω τωv πρovομiωv και τωv ελεu-

θεριιi.lv πoυ απoλαμβαvε nταv π6-

λog dλξng τωv δυoαρεαιnμdvωv Eλ-

λnvωv' Εivαι πολυ πιθαv6 δε μετα
τnv επαvααιασn τoU ΔιoWoιoυ
(1612) αια Γιαwεvα Kαι τnv καταρ_

Ynσn τωv πρovoμiωv πou απoλαμ-

βαvαv οι Γιαwιιi.lτεg, πoλλοi Γιαv-

vιιi-lτεg και Zαγoρioιoι vα μεταvα-
σtευσαv αιnv ελευΘερn απ6 Toυρ-

κουg, αιπoδιoικουμεvn Kαι πρovo-

μιoυxα Nαoυoα.

0 Kωv/vog Toιιbμng πρ6εδρo9

τωv εv Θεooαλoviκn Nαoυoαiωv

oε επιαιολn τoU στnv εφnμερi_

δα Φωvn Nαoυong oτιq lt/ε/tgο1
oιrvδεει τn Nαoυoα με τnV'Hπειρo
εκφραζowιαg τn γvιiμn 6τι oι Nα-

oυoαioι €xoιrv καταγωγn απ6 τnv
'Ηπειρo. Γραφεi επi λdξει: αo lαρα-
κτliρ μαq, o τροπoE ζοsfiq μαg πα_

λαι6τερoν, τα iffn και !0ιμα μαζ' τo

iνδυμα τοlυ παλαιoτερωυ yυυαικtbυ

και αυδρrbυ, n βιoτεnEα μαq, τα πd_

1)τα μ(Ιρτυρoυυ τnιl oυyy{υειαυ μαg

Ττρog τoυζ Δυτικoμακεδ6υα9 και

Hπειρcilταgι.

Η μαρτυρiα πoυ θα παραθdoω oυ-

vnγoρεi ωq Πρoq τn oυγγivεια που

€xει τo οnμαvιικ6τερο απo τα iθι_

μα τnq Nαουoαg <0ι Mπouλεgυ με
παρ6μοιο dθιμo τωv Ιωαwivωv
uτιq Πρooωπiδεgr.

0 Γιαwιιbτnq K. Kρυαιdλλng δnμo-

oιευει αιnv EΣTΙA τo 1892 αρΘρo

...Kατ{1 τl1v εσΠερα σuYKε-
VτρΦvΟγται ολοι oι Ιτρo-

σ[ι)ΙΤιδΟφοροι και o λαoq

στ1ι1/ nλατεiα τωv Mνn-
ματωη εΙτιστρdφo\'tαq
αΠd {Ουq δpομουg Και τιq
δι&φοpεq σlrvoιKtεq Kαι
XoρεUΟUv μfxρι τn βα-
θια vιiκτα. 'oταv \,'uxτ6-
σει Yια τα Kαλα το πλnθοq
αρxiζει vα αραι6vει Kαι
oι Πρoσωπιδοφοροι εΙΙα_

v6ρxοιrια ι στιq σιΙνoιKiεq
τΟυq XΟρευοwιαg...

τoυ με τiτλo <Αι Αrι6κρεω εv Ιωαv_

vivoιφ 6πoυ περιdxo\'tα1 oι Παρα-

κατω onμαvιικdg πλnροφoρiεq.

κAπo τn oατραπεiα τoυ Aλιi παοci

Tεπελευλi oι Ιtρoσωπιδoφoρol-

υτεg (oτα Γιαυνευα) iτcιυ υπο.rρε-

ωμtνoι υα ζnτdυε τnυ dδεια τωυ αρ-

πbν, δnλαδn τoυ Παoα και του Mn_

τρoπoλiτn. Aφoi διυ6ταν n αδεια,

τo πανnyiρι αρxιζε απ6 τnν Κυρια-

κi τnE κρεατινiq. Aπ6 το μεonμ{ρι

του Σαββατου oι κατoικoι ξεriυo_
υτ(ιι στιζ κεντρικ6τερε9 oδoιjg και

πλατεiε9 6πoυ yiυεται n παρ!λαon

τωυ πρoσωπιδoφ6ρων' o μεyαλυτε_

ρoq 6μω9 oυυωoτιoμ6g yiνεται oτnυ

πλατεiα τωυ Mυnματων.

Στα ΓιαιlllευtΙ oι πρoσωπιδοφο-

ρoι τoυ9 οπoioυg o λα69 oυομd-

ζει απλrΔg απροoωπΙδεglg, ωE επi
τo πλε[oτoυ απεικoνiζoυυ με τny

ενδυμαo[α κα1 τnν παρελαoi τουg

τα nρωικα lρ6νια των Aρματoλrilυ

μαg. Συyκρoτoiυ 6πωE οι Aρματο-

λoi, μπoυλo{κια απ6 π!υτε, επτα

και περιoo6τερα πρ6oωπα, μ{oα
oτα oπoiα διακρΙνoυται οι καπετα_

1.'ιoι κaι τα πρωτοπαλiκαρα απ6 τnν

ενδυμαo[α αυτrbν.

Φoριiυε δε τnν εBυικn μαg oτoλi,

επiong oπωg και οι Aρματoλο{, με
κoυτi φoυoταυ{λα, κα)"τoεg, yελ{_

κια lρυoα, φλωροκαπυιoμ{υα τoα-

πραQα, yαυτζουg, παλ'αoκεg, lcρυ-

ooκtντnτα oελαrια, αρyυρα oταυ-

ρωτα παυω oτo oτilog.'Ετoι ντυ-

μiυoι παiρυoυταg μαζ τoυζ Kα1 τα

βιολια βyαiυoυν oτoυg δρ6μoυζ Ιo-

ρε6oνταq τoυg κλ!φτικoυE loρουE.

oι πρooωπiδεq τoυg εiυαι κατα-

oκευαoμ{νεg με ιδιαΙτερo τρ6πo,

παριoτοtν ομαλα, ωραiα και μεyα_

λoπρεπi πρooωπα oτολιoμtυα με

μεyαλα ματια και παx{τατα μαiρα

μουoτακια απ6 μαλλi, αρειμαυ[ωg

πdντoτε αυεoτραμμiυα. Στo κεφαλι

φορoιjυε ε[τε κ6κκιυο φioι με μα-
κρια φουυτα με λ"ευκ6 μαυτiλι απ6

μεταξι ylρω απ6 τo φ{oι, εiτε αλ-

βαυικ6 φloι λευκ6.

Κατα τnυ εoπερα oυyκευτρrΔνoυται

6λoι οι πρooωπιδοφοροι και ο λα6q

oτnν πλατεiα τωυ Mυnματωυ, επι-
oτρεφoυταg απo του9 δρoμουq και

τιg διαφoρεg oυνοικiεg και xορεi'

B:Kοτοτοvλooγ0oφoΦοiδωvoKouκoυλ6.','_:-'::-Σ<-.:'..._. -ιnρoοωniδlo'_] .-ιC<εo<οj'.--ο-ο-<εφoλoυκοt αrnvOlνoυvτο,

pnοι!λo:μ6oκo, pooκoροq. iVlοοο--ε',lO _C' ,] -_::ι::'-: o_ : (;-::':':.,];.::,-:ι _: εθ -ο ωQ 'ιΠοooωliδεql εvvοεi τlq ιlVno0λεqυ.
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oυυ μfΙρι τn βαfrια υiκτα. '0ταυ υυ'

rτcl:loει yιcι τα καλα τo πλifroq αρ-

riζει υα αραιcbνει Kαι oι πρoσωπι-

δοcρ6ρoι επαυ!ρloυται στιζ συυ0ι_

κ[εq τoυg toρευoυταg' Εκε| αυtiβoυυ

oε oταυρoδρ6μι i oτlιυ πλατεiα με-
ydλn φωτια τn τζαμαλα και 1'[ρω

απ6 αυτi roρε[oυυ τραy'ουδrllυταq

μllρι τα μεoανυxτα. 'oooι πρooω-

πιδoφoρoloαυ τt1υ lιμ!ρα εδril βyd-

ζουυ τιq προoωπiδεg και τoυE βλ{_
'tlειg υα loρειiουν με τιζ tΙρματo-
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MAPKOΣ ΓPΗΓ. MAPKOBΙTHΣ
ΓEΝ Ν ΗΣΗ : 1 lOYΛl0Y 1 905 ΣTH NΑOYΣΑ

ΘΑΝΑTOΣ: 19 MAPTIOY 193B ΣTH MOΣXA

Γραφει o Mαριog Διαμαντπ Mαρκoβiτnq

H <<αυτοβroγραφiα> τoυ ochalis - Mαρκου Mαρκοβiτn Πoυ παρoUοιαζεται oτο αρθρο αυτ6' εivαt €vα

ιδιαiτερα onμαιτικo ιτοκουμ€ιτo Πoυ δnμοoιευειαr για πριfuτn φoρα' H ιoτoρrκn τoυ σnμασiα για τn

}Jαoυοα εiι,αι πρoδnin. Προκειται 1ια εvα απ6 τα πoλλα ιτoκoυμειτα τoυ oμιilδoυs αρxεrακoδ υλικoυ

(€vαs απioιευτos π}ο0ιοs πinρoφoρrιiγ) πoυ κατ€xουμε οnμερα. To πολυτιμo αυτO Aρxεio απoκτflοα-

με τα ανiιpια τoυ, οταδιακα μετα ιο καiοκαiρι 20l 1, υοτερα απο τn μωρrμiα και oυvδεon μαs με τov εY-

γοvo του Mαρκου (και δικo μαS α\1ψιo) Dmitη'Αrakeh-ants. καθn1nτn ι|.rυxoλoγiαs Πoυ ζεr oτn Mooxα'
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H oυμβoλn ToU γlΟ τnv οnοκτnon τoυ

ΑρxεΙου υnn ρΕε κοθoρlαrt κi. Ακoλου_

θnoε μlo oυγκlvnτlκn oυvεργooiο noλ-

λωv_nολλωv ωριilv με τnv ογοnnμεvn

φΙλn Mlρooλοβο Πovoυ ΔnpnτρΙoυ,

ορloτn γvιiloτρlο τnq ρωolκnq κοl ελ-

λnvlκnq γλιilooοq κοθιbq κοl τnq nολΟ

εδεlδrκευμενnq noλtτtκnq KOl Koι.]μΟ_

τl κΛq oρoλoγiοq του μεoοnολεp oυ κοl

τo nρoi'ov ουτnq, μlο οΕlonlαln pετο-

φροσn oλων τωv oτolxε[ωv1.

To Αρxεio ουτo, το oτolxεΙο KOI OρXεl-

οκo υλlκο noυ κοτεxoυν ot oυγγεvεiq

oτnv Ελλοδο κο Pωoiο, με TnV Πρoφo_

ρικri μνnμn κol μορτυρΙεq nου δεv xο_

θnκov, n oτoon των KK μεoο οπο ορ-

xεio κοt μορτυρΙεq, n nλoυotο onμερο

β βλloγροφiο γlο τo pεoοnoλεμo oτnv

Ελλοδο Kοl γlO τn δεκοετiο του 1930

oτnv EΣΣΔ, οnρoolτn μ€xρl nρlv λiγο

xρovlο, oλο ουτο οnoτελoυv εvο τερo-

oτlο υλtκo, μεγολnq loτορlκnq οΕiοq,

τoυ onoiου n εnεΕεργοoiο κοl οδlοnoi_

non εxεl Εεκlvnoεl, μ.;ε τnv lρoonτlκn

oυγγροφΔq κοl εκδoonq εvοq β βλΙου'

Σnμεlωνετοl οπλωq τωρο, oτt ο [Vlορκoq

Γρ. ΙVlορκoβiτnq - 0chalis Konstantin

Vasil'evich (pε τo ρωolκo τoυ ovoμo)

εκτελεoτnκε το ΙVορτlο 193B pε τnv

κoτnγορio Tnq KοTοσKoniοq κοl ωq

εxΘροq του λοoυ. Αυτn nτον n ΠοVo_

poloτυnn κoτnγoρiο με τnv οnοiο oυλ_

λομ βovoντοv οno τnv δrοβonτn N KVD2

κοl εΕoντιilvovτον xlλldδεq εnoνοαrοτεq

κομμoυvlαlεq αrο xροvlο των αrολlvl_

κων δlιilδεωv κol εκκοθορioεωv, 1936_

193B'H οnοκοτoαloon γlο ΤOV Mορκο

Λρθε τo 1956, nρωτο ono τo Avιilτοτo

Δlκοαιnρlo τnq ΕΣΣΔ, λiγo δnλοδn μετo

τo 20ο Συvεδρlο, nερlφnμo γlΟ ΤnV (μU-

αllκn εκθεonυ τoυ Xρoυαrooφ.

Στn oυv€xεlο, oxεδov '10 xροvlο oργoτε_

ρo, σΓn 10n 0λoμελεlο τnq K.Ε. του KKE

αrn Poυμοviο, εβγολε κοr τo KKΕ μlο

onoφοon οnoκοτοαιοonq γlο τov Ι\4ορ-

κo κοl oλλoυq 12 ιιoυιrιρoφουq θυμοτο

Tnq ΠρoσωΠoλοτρioql onωg τoυq οno_

κdλεoε' H οnoφοon ουτn nου KOΤοXω_

vioαrnκε γlo noλλο xροvlο αlo υnογεlο

τωv ορxεiων τoυ KKΕ, oυδεnoτε κolvo_

nolnθnκε σΓoUq σUγγεVεiq τoυ. H μnτε_

ρO ToU KOl το nερloooτερο οnο το oδερ_

φlο ΤOU, εφυγοv ono τn ζωn xωρiq nοτε

vο μοΘoυv τl εγlvε O γloq Kοl οδελφoq.

H nορoυoiοon τnq αουτoβloγρoφiοqυ

onoτελεΙ οnoτlon φορoυ τlμnq oτo

Mορκo Mορκοβiτn, oτoυq γοvεΙq τoυ,

oτο oδελφlο ToU, σToUq oυvτρoφουq

τoυ εκεivωv τωv xρovωv αln Νοoυ_

oο κοl Ελλoδo γενlκο, αloυq oυvτρo-

φOUq OγωVlσΓεq αlο xρovrο nου εenoε

αιnν ΕΣΣΔ κοl lδiωq αιoυq εnοvοαrο_

τεq θυμ.lοτο των oτ'ολ ν κωv εκκοθορi-

oεων. ΑnοτivοVovΤΟq φορο τtpnq αrnv

nρωlκn noλn Nοουoο, οlου γεvvΛθn_

κε, pεγoλωoε κοl ογωvΙoτnκε o l\/oρ_

κοq, εnlλεΕομε γlΟ TnV nρωτn ουτιi δn_

μooiευon τo Θουμοolo nερloδtκο τnq

noλnq, τn αNIΑOYΣTΑυ.

0l υnoonμεtιilσεlq ΠoU οvnκoυν oτov

υnoγρoφovτο, loωq φοvoΟv nολλεq,

κρiθnκοv oμωq οvoγκοiεq γlο vo εvn_

μερωθεi ο ovoγvιbπnq γlο ooο nlθο-

vοv ογvωoτο n δυovοnτο οvοφερovτοl

oτnv ιιο υτoβloγροφiου.

Ν4ο ρloq Δlοp οvτn λ/ορκοβiτnq

ΑYToBΙoΓPAΦΙA
Γεwnθnκα oτnv π6λn Nαoυoα

(Ελλnι'rκo Τμnμα τnq \1ακεδοι.i_

αg) τov Ιoυi.ιo 1905. Ο πατdραq

μoυ εivαι κιtrματiαq απο ιl llρo-
vομια' Εixε, οταv tiμoιπ'α ακoμn

οτnv Eλλαδα, 300 εκταρια 1'tlq. Τo

βαoικ6 τoυ ειo6δnμα προερxο-
ταv απ6 τo voiκιαoμα τωv κιnμα_

τωH oυμφωVα με τo παλιo δiκαιo
και απoμυζoυοε3 iτοι τουq αγρo-

τεζ-εvoιKιαoτdg. Eκτ6q απd αυτo

εixε ειooδnματα απ6 το voiκια_
oμα δαοoυg4 και βooκoτ6πωv και

απd τnv κτnvoτρoφiα. Σε πoια κα_

ταoταon βρiοκεται τιbρα δεv 1vω_

ρiζω, επειδn δεv dxω μαζi του αλ_

λnλoγραφiα.

Σαv μαθnτng Γυμvαoioυ απεxθαvo-

μoιΙv Ιnv πoλιτικn. Tnv θεωρoυοα

ωg dvα επαγγελμα τωv ψειπιilv τoυ

λαoυ, πολτικαιτnδεg και vομιζα dτι

θα εξαφαvιαιεi oλο τo ιrκακ6> αιov
κ6oμo καt θα dρθει μια καλn ζωn

για ολουq, αv oι dvθρωΠoι μoρφω-
θoυv, αv παψoυvvα πιαιευoιrv αιo

Θεd κλπ. Για το oκoπo αιπ6 1vωρi_
αιnκα μ€oεg dκρεg με τα θ€ματα τng

εκπαiδευong, με τα προβλnματα τωv

γ?ιωoοιilv αιnv Eλλαδα, με τnv λo-

γoτεxviα και τdxvn κλπ. και πρω_

τoαιατnoα αιn δnμιoυργiα μερlκιilv
<προoδειπικιiv, διαφωτιαιικιbvυ και

αλλωv oωματεiωv (αιιg πdλειg Nα_

oυoα, Boδεvα5, Θεοoαλoviκn).

Tnv iδια επoxn αρxiζω vα σU-

μπαθιi Ιo KoμμoιΙvιoτικ6 κivnμα.

Επιoκεπτ6μoιΙVα ερYατικig ουγκε-

ιτριiloειg, διαβαζα λiγο τn βιβλιo-

γραφiα που dπεφτε oτα xdρια μoυ,
αλλii ακdμn δεv καταλαβαιvα τι θd_

λoυv oι KoμμοUvιστdg. Στο Γυμvα-

'l :Ευκολoθoδlοnlαrωθεi oπoτovοvoγvιboτnoτ δtοτnρεiτοl oτovγροnτoλoγo(κoτοτnpετoφοροτnqpετoφροonqοπoτopoγvnτοφωvο) οxυμιiδnq,
(ωvτοvoq λoγoq τnq μετοφρooτρ oq. 0l δ oρΘωτrκεq πoρεμβοoεrq uπnρΕov ελοxrαrεq.

2: NKVD:Λoi'κn Εnlτροnf Εoωτερlκhq Αoφdλε oq - NarοdniiKοmisariatVnurithDie]

3: Evτυnωolκn n εκφροon οnoμυCο0oε: ωq κoμpουvloτnq 6τοv κoτo τnq lδloκτnoioq κο μdλlαrο τnq μεγoλnq κol κoτo κoθε μoρφnq εκμετολλευonq.

ΕnnλεoνoovpελoqτoυKKΕdnρεnεvοoρvε[τo τnvκovωvκnτουnροελευon,ολoΙμov6τoυεovεnοiρετOγlΟTnVμεγoλοτorφλrκοδlκnοtκoγεvεloτoυ|
4: Στo Περ οδ κo Ν]ΑOYΣTΑ,'Ετοq 12o, τομοq Θ', Τε0xoq 71, oτo oφιερωμο αΗ Νooυoo τoυ 191Ol, nορoτiθετοl κοτdλoγoq pε τουq εnογγελμοτiεq Νο-

ο0οnq τoτε. Ynoρxεl n κoτnγορiο κΔοoιbv lδ Oκτnτoιυ με το noρoκoτω ovομοrο : Kovελnq Θεoδ., Ν/ορκoβiτon Αδελφoi, lVlορκoβΙτonq Αvrωvlοq, ΙVoρκo_

βiτonqKωvoτ., Χοτen Δnpnτρioυ Αδελφoq, Xωv6q Στο0ρoq.

5:Βoδεvd,oπωqθυμoυvτol oλo o nολoloτερο,οvoμοCοτovn'Εδεooo,nρoφοvι,iqλoγωτωvoφΘovωvvεριilv.
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σιo τωv Boδεvιilv (1923) και B€ροt-

αg (αρxdg ιoυ 1924) εixα απoβλn_

θεi για 5 μερεq Kαι στα δυο, επει-
δn oυμβoυλεUα τoUζ μαθnτdg vα

μn πλnριilvoιΙV τnv ξεxωριoτn αιo-
λn που μαg υπoxρdωVαv στo σxo-

λεio vα ρiιβoυμε καl επειδn o iδιog

δεv υπoταxθnKα σε αυτo. Για αυτd

τo λ6γo καl επειδn δεv nμoιrv ευ-

xαριoτnμ€vog απ6 το oxoλικ6 κα-

θεοτιbq (ourιnρnτιoμog oτn μ€θo_
δο και τo περιεx6μεvo, 6πω9 λd-

γαμε εμεig τdτε oι πιo αvαπτιrψd-
voι μαθnτ€q, xωρig vα καταλαβαi-

VoUμε ακ6μn τnv ταξικn φυon τoυ

oxολεiou).'Eκαvα δnλαδn oτα εξnq

Γυμvαoια τng Eλλαδαg: oτn Nαou_

oα, τα Boδεviι, Θεoοαλοviκn A'και
B', Bεροlα και Πατρα οτo Γ'.

To Σεπτdμβριο 1924 βριoκoμεvog
oτnv Πατρα, μαζi με δuo dλλoυg

μαθnτdg, δnμιουργnθnκε εκεi κoμ-

μoυvιοτικn dvωon μαθnτιilη τμn_

μα τnq vεoλαiαg. 'Eτoι dγιvα μd-
λοg τng Kομοομoλ6. Στo τdλοg τng

iδιαg xρovιαg nρθα oτn Θεοoαλο-

viκn, 6πoυ oε λiγo με τo oιrιτρoφo

Παρτoαλiδn7 και dλλoυg, δnμιoυρ-

γnοαμε τnv Koμοoμ6λ τωv μαθn-
τιbv (τμnμα τng Koμooμ6λ Θεooα-

λοviκnq). Για τnv <αwιεθvικn μoυ
δραοnυ οτo Α'Γυμvαoιo Θεoοαλο_

viκng, το ouμβουλιο καθnγnτιilv με
καλεi και με απειλεi με απoβoλn

απd 6λα τα γυμviιoια τoυ κρατoυg.

To 1925 τ€λειωoα το Γυμvαoιo οτn

Θεοοαλοviκn Kαι τo φθιv6πωρο
τng iδlαg xρovιαg με καλεoαv oτo

αιρατo (Α' oιrvιαγμα πεζικoυ oτnv

Αθnvα). Πρdπει vα Πω' αv και θε-

ωρουμoιlv τoτε κoμoομ6λo9, δεv

\.vωριζα τi μεγiιλn onμαoiα dxει n

δεξι(ι: 'Ιδρυoι'ι Φιλοπροοδου Συi')'o)'oυ κMt1'αg AλtξαυδροEι τo 1922
(ο Mαρκοg Mαρκoβ{τng καfrιoτog oτo μloo)

δoυλεια εv6g κoμμoιrvιοτn αvα-

μεσα στouq oτρατιιbτεg. Kι ακ6μα

περιoο6τερο δεv nξερα πιilg γivε-
ιαι αuτn n δoυλεια. Δεv μπ6ρεoα
Ι6τε, τnv περioδo τng δικτατoρiαg

τoυ ΠαγκαλoU, vα oυvδεθιb με τnv

οργiιvωon τng πoλng. Γι αυιο πε_

ρlορiαιnκα oε απλn πoλιτικn πρo_

παγdvδα και υαιερα απo ει,vdα μn-
vεg (τov Ιoυvιo 1926) λιποτiιKτnσα.

Απ6 τoτε και μ€xρl το 1930 ζουoα

με πλαoτα xαρτιd.

To καλoκαiρι. |926 αρρωαιnoα απo

τυφo και παρdμειvα αιn Nαουoα.

Το Σεπτdμβριo |926 γραφτnκα oτn

Nομικn οxoλn του Παvεπιoτnμiου

Aθnvαg, αλλα δεv παρακολoυθoυ_

oα καθoλoυ τα μαθnματα και δεv

εixα διαβαoει oxεδ6v τiποτα. Πε_

ρiπου τov iδιo καιρο, 6ιτα9 μ€λog

τng oργiivωong κoμooμ6λ τωv φoι-
τnτιilv, πlαoτnκα oτn oιrγκdvιρωon

τωv αwιιδραοτικιi-lH εvαvιια oτoυq

oποioυq εμεig nμαoταV Kαι καταδι-

κααιnκα oε πdιτε μ€ρεg φuλακιon.

Στιq αρx€g ιoυ 1927 εκλ€xτnκα μd-

λοg τng επιτρoπng κoμooμ6λ τωv

φoιτnτιi-lv τng Αθnvαg. To καλοκαi_

ρι 1927 oτn Nαοuoα, 6vιαg Yραμ-

ματdαq τng τοπικng οργαvωong τng

κoμooμoλ, πnρα δραoτnριo μdρog

oτnv oργαvωσn τnq απεργiαg τωv

υφαιτoυργιilv εv6g εργοoταοiου,

γι αυτο και υπ€oτnv διωγμoυq8. Ωg

αlτιπρdoωποg αυτng τng oργαvω-

ong πnρα μ€ρog oτn oιrvδιαοκεψn

τng οργαvωσnq Koμσoμ6λ Kεwιρι-

κng και Δυτικng Mακεδoviαg πoυ

διεξnxθn oτn Θεοoαλoviκn.

Tov 0κτιbβριo 7927 iγιvα τεxvικ6g

γραμματεαq τng K.E. τnq MoΠP9

Ελλαδαg oτnv Αθnvα, oπoυ δoυ-

λεuα ωg τo Mαιo 1928. o μnvιdτι-
κoq μιoθ69 μoυ nταv 1500 δραx-

6:(o-::-:1 ..i-:_::.,.l ] ',J-jj(ιJ,ι.ΠονεvωoloκnΛεvtvoτlκnKoμμουvlοτκn'EvωonΝεωVι191B-199'1).Hovτiαιοlxnελλnvlκnλεγoτοvτοτε0KNΕ:
O"::_ο'5 : (:_-:' ' -.i'_. 'i.]',: :'r. Ξ],'rοδοc (iδοιοn Νοεμβρ oc'1922)'

7:Γoο_cο'5.ι','-_:::.":':-'t.'''(::_:_:'ο-οooω,κοτnτοτoυελλnvlκoυKoι]l']oUVlσΙκoυκvnpοτoqμεπολυoxδnδροonκοl oυμβολn,γεvtκoτε-

ρoσεσ.,ο'-1O 1_-i..:.:,:,:-]','.'-:--:!(']E:-ι-ol924.VετοτnδοοnοonτoυKKEτο']968,oτελεxoqτουKKEΕοωτερlκoυ.
8. Γο τn δοοo. τ3' ''1;;..'^,' '.'-:. :: _. ' , ''''- -- _. .:! _'" j]oOo'εC δ'γε <ο ο Σ-εo,,,ο( Σlιρ' Αnοαδλου oτο ηoλυ onpovτ κo βlβλΙοτου:Η K0Ν/-

ΝlAT]KH OPΓAΝΩΣΞ i\]iΟ,Σ:Σ -a' ((: i._ -: _-'':'-'-'. 
-] -: I::Ο < \]!',' j 19iε-'937l, ε{δ. -o- 'δ ου, Νοουoο 2Ο03.

9. lV0ΠP: Δ εθvnq 0ργoνωor^ Bo':: :ι Ξ-;,ι:-:--_. ]. --' --'..
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μdg. Mετα, δουλευα για εvαμιon

μnvα ωg διoρθωτng στnv εφnμε_

ρiδα τωv δnμοοiωv υπαλλnλωv και

oτo'Pιζooπiioτn' (Kειτρικ6 6ργαvο

τoυ KKE). Tαυτdxρovα oτnv Αθnvα

nμoιrvα μελog τωv επlτρoπιilv τng

κoμοoμ6λ τωv φoιτnτιbv Kαl ερYα-

τιilv καθιi.lg και μελoq τoυ γραφεi-
oU τnq περιoxnq τnζ ΠρoΠαYdvδαg

τnq Koμσoμ6λ καl dκαvα διαλdξειg

στoUζ πρoΠαγαvδιoτεg. Πnρα με-

ρoq σε 6λε9 τrg oιrvδιαoκiψειq τnq

oργdvωong τng περιοxnq τnq Koμ_

ooμ6λ Αθnvαg εκεivn τnv εποxn.

Στιg απεργiεζ τωv φoιτnιιiv 1929

και 1928 πnρα δρααιnριο μdρog
και διιbxτnκα.

To καλoκαiρι 7928 ζoυoα oτn Θεo-

oαλoviκn με τo ψευδιbvυμο Mεγα-

λiδng και δoυλευα ωq υπαλλnλoq

με μεροκαματo 50 δραxμεg oτnv

ελευθερn ζιbvn, απ6 οπου με απ6-

λυοαv τo Σεπτdμβρ1o ωq KoμμοU-

vιoτn. Tαυτ6xρovα οτn Θεooαλovi-

κn nμoιrvα γραμματdαg τnq ερYα_

τικng oργαvωσnq Kαι πnρα μdροg

oτn ουvδιασKεψn κoμοoμ6λ Kε_

vιρικng και Δυτικng Mακεδοviαg.

To Φθιv6πωρo 1928 dγιvα μdλοg

τoυ KKE Kαι Yραμματ€αq τng ορ_

γαvωong Nαoυoαq. Το Nodμβριo

αιιg απεργiεq τωv υφαιτουργιbv
πnρα δρααιnριo μερog καθοδnγn-

τικd. Στn oυγκdvιρωotl τωV αΠερ-

γωv πιααιnκα αλλα απελευθερω_

θnκα αμdoωq με απαiτnοn τωv μα-

ζωv. Mετα τιg απεργiεg ξαvαπια_
στnKα και dμειvα τρεtg μnvεq φυ_

λακn (oτn Bdρoια), υoτερα απελευ-

θεριbθnκα oτιg αρxdg 1929 με τοv

6ρo vα πλnριilοω 8000 δραxμdg

ωq εγγunοn Kαι με τnv επiβλεψn

τnq αστιΙvoμiαg. Xρnματα Yια τnv

εyβnοn πλnρωoε o πατdραg μoυ.

Mια παρατnρnσn: αV και εixα αρ-

xioει vα δouλευω, δεv εixα διακ6-

ψει εr,τελιbg τιg oxεoεtg με τo oπi-

τι μoυ. Για vα μnV αΠoσΠαoθιb απd

τo KoμμoιΙVιαιικo κivnμα, απ€φευ-

γα vα βρioκω για πoλυ καιρo δoυ-

λεια oε ααιlκα ιδρυματα. Γι αυτ6

6ταv dμεvα xωρiq δoυλειii n αρριil-

σtαιvα εixα βonΘεια 6xι μ6vo απ6

τα αδdλφια μoυ (o dvαg nταv γε_

ωπdvoqlo Kαι με αγαπoυοε, o αλ-

λog οιδnρουργ6g, μελog τnq Koμ_

aριστερα:
o Μιiρκοq aε

μια απ6 τιq

oπdνιεq φωτo_
yραφΙε9 τoυ

δεξια:
H πριbτn oελi_
δα τng αυτoβl_

oyραφiα7 oτα

ρωοικii

ooμ6λ και αργ6τερα τoυ KKE), αλλα

και απd τo oπiτι μoU Kαι τo κ6μμα

το γvιbριζε. 0 πατdραg μoυ σXεTι-

κα με μdvα δεv nταv τ6οo αr,τιδρα-

oτικdg και καπωg με αvεx6ταv. Kαι

πρoφαvιilg αιπο εξnγεiται 6xι τdoo

απd τo xαρακτnρα τoU Kαι τnv αγα-

Πn τoU Yια τov πρωτ6τoκο, 6οo απο

τnv εxθρα τoU ωq τoιφλικα oε οxd-

σn με τoUζ βιομnxαvoυg, oι οπoiοι
αvαπτυxθnκαv γρnγoρα σtnv Πα-

τρiδα μoυ, εvιb o iδιοg δεv πρ6λαβε

vα μετεξελιxθεi11. O iδιοg δεv πnρε

μερog αιnv πoλιτικn. Στιg εκλογ€g

ψnφιζε μovαρxικo κ6μμα.

To Mαρτιo 1929 με απdβαλλαv για
παvια απ6 τα ελλnvικd παvεπιoτn-

μια Yια (KoμμoιΙvιστικn δραon γε-
vικdυ. Tαυτ6xρovα, ευριoκ6μεvog

oτn Nαoυoα, €μαθα dγκαιρα 6τι

με ψαxvουv στnv ασTιΙVoμiα, εκεi

ΠoU UΠnρετoυoα oτo αιραι6 και

γι αυτo €φιrYα. '0λo τo καλoκαiρι

δoυλευα ωg εργdτng γng oτn Γε_

ωργικn oxoλn Θεοοαλoviκnq με
το επιilvυμo Στυλιαviδng. 'Eπαιρ-

vα nμερoμioθιo 55 δραxμ€g. Eκεi

οργαvωoα απεργiα τωv εργατιi-lv

1Ο: Γεωnovoq nτοv o λlovτnq-Δlοpοvτnq lVoρκοβiτnq (noτεροq pου) κol orδnρουργδq o Θωμdq Ι\4oρκoβiτnq. Πρoκετοl γlo τo δυo μεγoλo oδερφlo τoυ,

opdoωq pετd olο oυτov. Πo τo oλλo εδl οδiρφlo τoυ, γρoφεl oε oλλο βroγρoφ κο τoυ n. .nτοv p κρo κol πnγοlvov oxολεiου.

1'1: Evτυπωotοκn nρoγμoτlκo onoδoon τωV KOlVωVlKoo]κovoμlκιiv ολλογιilv κol τnq οvοδυonq τnq ooτlκnq τdδnq noυ ορxr(ε τo xρovlo εκεivo.
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Ynq Kαι αΠoλUθnKα αΠo τn δoU_

λεια. Mετα dφυYα οτn Λαριoα καl

βρnκα δoυλεια 4 xιλμ. πιο dξω, oε

καταoκευn δρ6μωv' Δoυλευα εκεi
yι'α 7ιlz με 2 μnvεq με μερoκαμα-
τo 50 δραxμ€g. Αρριboτnoα βαριd
απο ελοvooiα και αvαγκαoτnκα vα

πiiω oτn Nαouοα, 6πoυ παρiμειvα

μ€xρι vα αvαρριi_loω.

Στιq αρxdg 1930 iφυγα oτn Θεooα_

λοviκn αλλα δε βρnκα δoυλεια και

γυριoα οτn B€ρoια 6πoυ και πιd-
στnKα τo Mαρτιo. Προφαvιilg oτα

βιβλiα τoυ στρατoυ υπnρxε κα-
ποιο μπdρδεμα, γιατi αvιi vα με
δικαοοιrv ωg λιπoτακτn με Kατn_

γ6ρnοαv ωg diτομo πoυ απ6φειryε

τn στρατιωτικn θnτεiα. Mε πnραv

oτo 16o ουvταγμα Bdρoιαg 6πoυ
dμειvα oαv απλ69 οτρατιιbτng 2llz

μnvεg. Στο διαοτnμα αυτ6 αV Kαι

nμoιrvα γvωoτ6g σαV KομμoιΙVι-

oτng, δnμloυρYnσα oτoυg oιρατιil-

vεq KoμμoUVιαιtκn oργαvωon, τdo-

οεριg τριαδεq' στnv οπoiα nμoυv

γραμματεαg και ταυτ6xρovα oργα-

vωσα τnV κoμooμ6λ oτn Bερoια.

Tο Mdιo 1930 oταλθnKα στα κατερ-

Yα στo Kαλπακιl2 για τnv αvtιμι-
λιταριoτικn μoυ δρdοn oτo oτρατd.

Eκεi, τοv Aιrγoυοτo oι KoμμoιΙvι_

oτ€g οτρατιιilτεg οργαvιiloαμε εξd_

Yερσn Yια το κλεioιμo του κdτερ-

γου. Στn διαρκεια τng ουγκρou-
σnq τραUματioτnκα oτo κεφαλι απ6

ιov διοικnτn. 'Yoτερα απo αυτd μαg
απομovωoαv dλoug οτιg φυλακig
oτo Ακταιo (Γιiιwεvα,'Ηπειρog).

Σg}ΣΙ'Ε't'91'Σ
Αr*xlxθ:,Τε ΓlA

ΙiΑ'Ι'ΑAt KΑt{pr:$I'ΑΣ iΙ}Α1{-rΑpeYN
Τtl}| KAΤΑpΓ}lΣ}l ΤoY "XΑ&[tAXl8Y,,

;-- "..," ., ,, ,....*
:. aιilo αε' roιιg Υrrdφos -!Ψ roτdιrfutqιov {e gaem$ rε, ,.!Φdrr{r,rr. irro: c.poaorΙ:d ι&te9yotω 8,cλαiql
:,,,**g,1tg|δΨ

oι δυo καταδικαoμtυoι oε f αt'ατo φαl'ταροl (απ6 )ΔHΓHTH 7/5/19s7)

Εκεi κnρυξαμε τετραnμερn αΠερ-

γiα πεivαg εviiιτια oτo αιιlπoφορο
καθεοτωg τng φυλακnq. Στα τελn

1930 τo oτρατoδικεio αια Γιαwεvα

με καταδiκαοε εμdvα καt dvα απ6

τoυg ουvτρ6φouζ σε θαvατo, για
τnv εξεγερon και βiα εvαιτiov τωv

πρoΤoταμdvωv oργαvωv. Στn διiιρ-
Kεια τnq δiκng καταδικαoτnκα οε B

xροvια για εξυβριοn τoU στραΙo_

δικεioυ και παραλλnλα εκκρεμoυ-

oαv iΙλλεg δυo υπoθdoειg oε βαρoq

μoυ (απειλn Πρoq τα αvιi'lτερα 6ρ_

γαvα) πoυ εixαv oxdon με τnv Πα-

ραμovn μoυ στn φυλακn Ακταioυ.

Evαvιια oτnv εκτdλεσn τnq Kcιτtι_

δiκng, εvαl,τlα στnv τρoμoκρατiα

Kαι Yια τn διαλυon τoυ Kαλπακi_

oU' τo κ6μμα μαζ Kαι n MOΠP ξε-
κivnοαv μεγαλn εκοτρατεiα. Mετii

τ1q KιVnτoΠolnoειg τωv Ελλnvωv
εργαζoμdvωv Kαι τωv διαμαρτυρι-

ιilv απ6 το Εξωτερικo, €γιvε αvαθε_

ιbρnon13 τng υπdθεοng μαg oτnv

Αθnvα και n θαvατικn καταδiκn

μετατραπnκε oε 4Uz xρ6vια φυλd_
Kισnq. Απ6 τα xρ6vια αυτα πdρα-

σα στιq φυλακεg περiπου B μnvεg.
ΤοvAπρiλn 1931 μαζi με αλλoυg 7

oυvτρdφoυg δραπετευοαμε απd τn
,1Λ

φU^αKn LιΓyγρoU' ', Kclι Uσιερα αΠo

1llz μnvα με τnv αδεια του κ6μμα-

τog €φταoα oτnv EΣΣΔ'

Στnv Eλλαδα δεv αvnκα oε καμια

αirλn oργdvωon n κ6μμα εκτ69 απd

τα παραπαvω (απo τnv αρxn τng εμ-

φαvιong τωv λtκβlvταριαιιilv 1 5 αιo

κoμμα Kαι σtnv κoμooμ6λ, πnρα
καθαρn θiοn και παλευα εvαιτια
o' αυτoυq oε oλεg τιg oργαvιiloειg
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o τ6πoq 6πoυ 0αφτιικε o Mdρκog (μαζ με 14.000 0[ματα τoυ Σταλιι''ιoμο[')

τoυ ΠKK (μπoλ.) αιο KUNMZ19

6πoυ oπoυδαζα απo τo Δεκdμβριο

1931 μdxρl τοv 0κτιJβριο 1933. xω-

ρig vα τo τελειιi'loω20. Τo Nοdμβριo

και Δεκdμβριo 1933 αυvοδευα τnv

Ελλnvικn εργατικrr αιτιπρo oο-lπεiα

πoυ nρΘε αιnv ΕΣΣΔ Yια τ1q Y1oρ-

τdg τng 0κτωβριαvng επαvααιαong,

oιrv6δευα επiong Kαι τnv Πρωτoμα-

γιdτlκn αvtιΠρoσωΠεiα του 1934.

Απ6 τov Ιαvoυαριo 1934 μdxρι τov

Aπρiλιo 1935 δoυλευα σtnv ΙKKΙ21

ωg ειδικοg Yια τnv Eλλαδα.

Tnv κoμματικn εκκαθαριon μoυ
τnv πdραoα oτο KUNMZ τo 1933.

Tov τελευταio κoμματικ6 dλεγxo

εκαvα στnv Περ1oxn Φρoιrιrιζεoκι.

Koμματικdg μoμφεq δεv dxω22.

'0λn n oιrγγραφικn μoυ δoυλειd εi-

vαι μερικα dρθρα, αιταποκρiοειg,
ερειlvεg και διnγnματα που εixαv
τυπωθεi στ1ζ εφnμερiδεg και πε-

ριoδικα τoυ KKE. Kατα τo 1928

εixα γραψει μια μΠρoσoυρα εvα_

ν_τια σtov αρXειoφασιoμ6 (ελλn-

vικ6 τροτoκιoμo), αλλα λdγω τng

ελλειψng μεoωη τo αρθρo €μειvε

στnV εΠιτρoπn Θεοoαλoviκng xω-

ρiq vα δnμoοιευτεi.

31l|2l1935 Ochalis (Πιoτn αr,τι-

Yραφn απ6 τo xειρ6γραφo) N

6πoυ δουλεUα, σtnv Αθnvα, Θεo-

οαλoviKΙ, Nαoυoα και Σdρρεg 6πoυ

αιαλθnκα τo 1928 απo τnv oργdvω-

σn τnq κoμοoμdλ και απ6 τo κ6μμα

Yια ΙnV πdλn κατα του λικβιιταρι-
ομoυ, που uπερiοxυε ο' αιπdq τιq

oργαvιiloειg). Στnv φραξιοvιαιικn
παλn16 τo 193O_1931 δεv πnρα μd-

ροg. '0ταv αρxιοε n αvοικτn πdιλn

αvαμεoα αιιg δυo oμiιδεg, εγιb βρι-
οκ6μεvοg αιn φυλακn αιο vnoi Ai_

γlvα, μαζi με ΙoUζ oυvτρ6φoυg Σα-

καρελλο17 και Tυρiμo1B και μετd

o iδιoq αιn φυλακn Σηryρου, και

αιιg δυo φυλακtq nμoυr,- μdλοq ιoυ

KoμμoιΙVισtικoυ πυρnι'α. καταδiκα-

ζα και τιg δυο απoψειg' αiiα δεv

εixα καθαρti εικοr-α Kcl1 σιΛ/εΠωq

δεv πnρα Kcιl αΠoφασιαιtκti αιαοtr

(δεiτε τnv απoφαon τoU KoμμoιΙVι-

αιικoυ πυρnvα τωv φυλακιομivωv
τnq Aiγιvαg και τn δnλωon μου αιo

γραφεio τoυ KoμμoιΙVιαιικoυ πυρn_

vα σtn Σuγγρoυ).

Tov Ιαvoυαριo 1932 εγιvα μ€λog

onτoυKKE.ΘεωρoioovοτiτομορφωτκoεninεδοτωvμελιbvτoυKKΕεivolnoλ0xομnλo,δεvεnρεnεvογ[vετοιμoeκnorρoτoλoγnonκo μoλloτοερ_

γoτιδv, οτ επρεnε vο αrροτολογnθoiv oοβοροi, μορφωμεvor δεολογol oπo τo oαrlκο n ιol τo μlιrροοoτlιο oτριbμοτo γlo vo oυμβoλλoυv αrο oνεβοομο

τoU μoρφωT κου εnlndδoυ τoυ nρολετoρ οτoυ. Γεvlκoτερο ο λlκβlvτoρ opοq υlοθετοιloε κvοplμεq poρφεq εvεργε oq oτο nλoioro του ooτlκo0 κoθεoτω-

τοql. Kiρlol εκnρdοωnol τnq τoonq ουτnq, πoυ πρoβλnμoτroε τo KKE κoτo τo 1925_1927 
' 
nτοv οi Π. Πoυλlοnoυλoq κol Π. Πoτooπoυλoq (xρnμoτloοv κol

o δυoΓρoμ1.loτεiqτnqKE) o onoiο τελκιilqδloγρoφnκovτο1927κοl oδnγnθnκοvαrοvΤρoτoκlομο.
1 6: Φροδ οvlαι κn nολn xωρiq ορxεq: dvτοvn δtομoxn οvo1.lεoo οε κoρυφοio αιελεxn του KKΕ noυ δixοoε, βooovrοε κol εφτοoε vo nορολ0oεl ΓO K Vnι]ο.

H μ o opοδο, tωv XolTo-Ευτυx οδn-KολοCιiφ, oυτn noυ εnοvopoαrnκε δεδ ο (Eλεφovτnq) εixε oov βοοlκn τnq Θεon κnριilτο οργovωon κο 0oτερo εnο-

vdoτoonυ.Hδευτερnopoδoμεr0ρloυqεκπρooιbnouqτoυqΣlovτo,Θdoκο Πυλιilτn,nεποvoμo(oιJεVnKοl ορlαrερn,Θεωρο0oεoτl λoγωτnqκρ[onqεΙ-

xοvωρlμloοεlοlεπovooroτlκεqoυvθnκεqκolετo κοθεμκρΛoυθορμnτnοnεργiο1.lπoρo0oεvοεδελxθεΙοεγενlκnπoλlτtκΛonεργiο.Ηδομoxnoτoμο-
τnσε με τn δρooτlκn noρdpβοon τnq K.Δ. lVε τnv nερiφnμn εκκλnon τnq Eκτελεαι κnq Επlτροnnq εβoλε ορ αι κo τελοq(;) oτn φρoδlονloτlκn ndλn. Τιl-

n κo δεv υnερioxυoε κοplο ομoδo. Kοθοlρiθnκοv oλοl τουq oπo τo οvιilτoτo κopμoτ κο nοoτo κol δ ορioτnκε (δloμoρφιiθnκε κοτo τo Enionμo Kεiμεvο)

νεo κoθoδnγnon με γρο1.lμοτdo το Νiκο Zοxoρrοδn.
'1 7: Σoκoρdλλοq Δnμnτρnq: nολlο γvωoτ6 oτdλεxoq του KKE.'ΕΖnoε oτn Pωoio ωq δοoκολοq, nρθε oτnv Eλλoδο, φυλοκΙoTnKε Kol οn€δρooε (ΑΙγ vo 1 934),

noλεμnoε αrov lonovlκο εμφυλlο. Δυο εκδoxεq γ o τo θdvoτo TOU: οερoΠoρ κο οτ0xnpο oτn ΠoυγκοoλοβΙo, εΕovτωon κοτd τlq oroλ v κεq εκκoθoρ[oε q.

1B:TυρiροqΝ/xoλnq,19OB-1945:ovιilτερooτελεxoqτoυKKE,βoυλευτnqκotδlευΘυvτnqτoυPlζoondoτn ΑλλoδεκοτdτnμεrοΕκnδκτoτορioκο εγlvε

oυvεργοτnq τωv ορxιiv τnq Αoφoλε oq (onωq λεγετor, oτov dμoΘε nωq ο p κρoq oδερφoq τoυ πoυ βρ oκoτοv αιnν ΕΣΣΔ εδοvτιiθnκε κoτo τ q εκκoθoρloεlq).

19: ΠKK (μnoλ.): Πovεvωoroκo Kopμoυvlαιlκo Kοpμlo (μnολoεβiκωv). KUNl\/Z: Kopμoυvloτlκo Πovεnlαrnμro Εθvlκιbv ΙVεlovoτnτωv τnq Δ0onq.

2Ο: Σnμεlιbvετο nωq oργoτερo oxl μovo τo τελεΙωoε oλλο δiδo€ε κo oε ουτ6, pdxρ τo ΦΘlvonωρo 1936 πoυ εκλεtoε.

21: lKKl: Εκτελεoτ κn Enιτρonn τnq Kopμoυvrαr κnq Δrεθvoυq (1919-1943)

22'.Γnτoν pnοκεlω1-lεvoonμερoovoγvωσΙn,σnμεlωVoUμεoτ oλοτομελnτωvKKnερvoυoovκοτοτoκτlκoδooτΛpoτoτοvλεγομεvοκoμ1.loτlκοελεγ-
xo, n εκκοΘoρlon n οnογροφh. Πv6τον oυvnΘωq oτnν κoμpοτlκΛ oργovωon noυ ovnκοv, nτov nροφoρ κn n κο γροnτn, με εvτοvο ουτoκρ τlκo Koι oΠo-

λoγnτ κo XοροKΙnρ oτlκο. Πο κoΘε noροβοon υπnρxov oυ1.lφωvο pε τo Kοτοoτοτ κo κο ο oντ[oτοlxεq τlμωρ[εq.
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ΤlKn ToU ΠρoσΠοθεrο θo μοq κοVο\iKο-

σεl) εOVO VO εσT οσoUμε ΠOVω ΤoU KOl

σT q Vεεq ΟVΟYVωσεlq Τnq ΤoΠlKι:rq μOq

σTOρiOq ΠOU ΠρoTεivεl.'ΕΤσl, σTOXoq

Τnq ΠOρoUσiΟσnq OUTaq θο εivο vο
_JO3Ολε UεσO ΟΠO T|q βΟσ Kεq ε(δn_
_''.'Jε 

C -'C δΟΟσ.C -o- - C o-οθεοεc

ε(ε','εC-o- )lOac<-.ο'Ξο-,. -"'" _ολj-

ΠλεUρn ΠρoσωΠ κοτnτο TOU l(οl φωTl_

eoυv, ωq εvοv βοθpο, Tlq KοTο KO|ρoUq

εnlλoγεq του.

Kοl εΙνοl nρογpοτl μlο ΠOλUΠλεUρn

ΠρoσωΠ κοτnτο ο Ν4οvωλnq Boλoομi-

δnq. Ξivοr ορx κο ο θεoλογoq με τlq

σUγKρOTnμεVεq τοι onουδεq nλοl oε

υεγολουq κοθnγnτεq τoυ Αρloτoτε-

MANΩΛHΣBMΙΔHΣ
Τ0 Π0ΛΙTlΣTl K0 KΑl ΣYΓΓPAΦ|K0 Τ0Y ΕPΓ0

Γρtiφει o Γιcbρyοg Mαλλιog' Φιλ6λoyog-4ρlαιoλοyoE

H παρουoiασn τoU ΠoλΙτrστrKoυ καt ουψραφικoU €ργου τoU MαvΦλn Bαλoαμiδn εivαr μΙα oφεilOμε-

νn τtμR σ'€vαv ερYατn τoυ Πoλrτrσμou τnS Nαoυοαs με Πλoυσια δραοn γlα Παvω αΠo 60 xρovια.Ολor

καταvooi|με 0τΙ n Παρouσiασn αυτft δεv μπoρεi παρα vα €xεI €ιτovo τov ΧαραKτnρα τns πρoοωρrvο-

τnταs, KαΘΦs o MαvΦλns Bαλoαμiδns εxεr ακ0μn πoλλoOs ΠVεUματrκois καρΠoυs vα μαs Πρoσφερεt.

Εlομεvωq εvοq nλnρnq οnoλoγloμoq

τ"C δοοonq τoυ lVοvωλn Bολoομiδnq

εiγο εδω Ο_O ΤOUq αιοxουq pου. Αλ_

λωο-ε εi,',ο _ooο _ολιox δnq n δοοoη

-o'" ε--ε .O-ε'' _:__C,J].C Cε_O_

l <ο, εθv κο <ο δ εθ,ει ε_'_εδo, :-r:
μο ροiο loλλο θο -ε'VO-,,' οοrO],'ΟrΟ.

Kl εnlnλεοv, ολο κο κοlο ο ι,εο ε<δο_
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λεiου Ποvεnloτnμiου onωq o Bοoiλεl_

οq'Eδoρxoq. Αoυνοioθnτο n κοl ουvεl-

δnτo, φοivετOl Πωq αlnv εnlλoγΛ τωv

θεoλoγrκωv τoυ onoυδων εnnρ€οoε n

βοθro xρloτrοvlκn noροδoσn Tnq ol_

κoγεvεlοq τoυ, onωq θο δoυμε Kοl Πo_

ρoκοτω. Εivol οκoμo - κοτo τnν γνωμn

μoυ εivol κυρiωq - o poxlμoq εκnol_

δευτl κoq κοt nρωτonoροq ποlδογωγοq,

noυ επ[ τρlovτο κοl nλεov xρoνlo ono

τlq εδρεq τωv oxoλεiωv noυ υπnρ€τn_

oε, iδρυoε n κοl δlnυθυvε nρooφερε

πolδογωγlκο o' oυτov τov τ6nο. Ko-

ρυφοiο oτlγμri τng εκnοlδευτlκΛq τoυ

oτοδloδρομ Ιoq n ρεnεl vo θεωρnooυμε

φυolκο τnv iδρυon κοl λεlτoυργΙο των

tδlωτl κωv εκπolδευτnρiωv Νοoυonq.

Kl o Ιδloq, οκομn κot xωρiq οnoρoiτnτο

vο τo oυvεlδnτonotεi, μorοCεl VO Πρo-

κρivει τnv lδloτnτο ToU ωq nοlδoγω-

γoΟ. Συvnθωq υnoγροφεl ωq Λυκεlορ-

xnq, oρo ΠOU ToV εκλομβοvεr μολλοv ωq

τiτλo μεγoλnq τlμnq. Εγιi: θο nρooθετο

oτl n τtμi εivοr ομolβοiο, οφου n θεon

τoυ Λυκεtορxn, nου κοτελοβε κοτollν

οΕloλoγnonq, τlμο τnν εκnοlδευτlκΛ τoυ

nρooφoρo, ολλο κl o iδroq με τo εργo

τoυ τlμο κot κooμεi τnv Θεon oυτn.

Eivοr οκoμ n ο Mοvιbλnq Bολoομ iδnq

εvοq onpovτικoq ερευvnτnq τnq το-

nlκιiq μοq ιoτoρiog, γlο TnV οnoiο εxεl

oφlεριioεr τo μεγoλυτερο τμnμο του

oυγγροφrκoυ τoυ €ργoυ. Εivοl επ[onq

oτοθερoq εn lφυλλrδoγροφoq oτov τo-

nlκo τυno εδιit κοl nεvnvτο nερinoυ

xρovlο. Tρεlq τoμοl pε τoν τiτλo αΨnφi_

δεqυ €xουv oυγκρoτnθεΙ οno oρθρο κοl

nορεμβοoεrq TOU σε εφnμερΙδεq τnq

Νοoυoοq Kol Tnq Bερoloq μovo κοτο

τnv τελευτοio 2Oετio'

Γεvlκoτερο βεβοlο o ΙVlοvωλnq Boλ_

oομΙδnq εivοl εvοq πoλυγροφοτοτοq

oυγγροφεοq, ιioτε δεv pnoρεΙ κοvεiq

vο κοτολοβεl nοτε βρioκεt τoν xρovo

κol oυμμετεxεl - με lδlοiτερn εnlτυ-

xio oμoλoγουμεvωq _ oε τooουq πo-

λlτιoτικoυq φορεiq κοl oργοvιopoυg

εiτε oτnv Νοoυoο εiτε oε εθνlκo εni-

nεδo Λ κοl δlεΘvιiq. Τo €ργo ΤoU KOl O

κοθοδnγnτlκoq τoυ ρολoq εni xρoν ο

oτov Πυρoo τnq Nοoυooq, onωq εni_

onq n κοiρlο oυμβoλti ToU σTnV oυαlo-

σn TOU ελλnvlκoυ τμnμoτοq τoυ C|OFF

oλλο κοl oυμμετoxn ToU σε δtεθνεiq

δροoεlq του noγκοoμloυ oυτου φoλ_

κλoρrκoυ oργοvloμου onoδεtκvυoυν

τoυ λoγoυ τo ολnθεq. Πονω κοl n€ρo

οno oλο oμωq, ο λ/οvιiλnq Bολoοpi_

δnq εivοl ιlvοq εvεργοg noλiτnq λoγω

κοl εργω, κοl ουτο θο nρoonοθΛοω vο

κοτοδεΙlω ωq το nερoq τnq nορουoΙ-

oonq ουτΛq.

Bloγροφrκd αrolxεio

0 Mοvι.bλng Bολooμiδnq γεvviθnκε
oτo τελoq τoυ 1929 αrnv'Εδεooο. Εi_

vοl γoνoq τnq noλυτεκvnq ΠρoσφUγl_

κriq olκoγενεlοq ΤOU Στουρoυ Bολoο-

μiδn κοl τnq Zωriq ΠοποCoγλου. 0 nο_

τεροq του κοτογοτoν οπo τnv Hροκλεlο

τnq Pοlδεαιoυ, n pnτερο τoυ οnο τnν

Αρτοκn αrnν οιlεvοvr οolοτlκn οκτri.

Στnv φωτoγροφiο των ορxωv του 1 929

εlκοviζovτο o ΠOτερΟq Kο n ιJnΤερο

τoυ [Voνιiλn Bολoοpiδn (ορloτερο)

μοCi με τnv γlογιο του (αιo κεvτρo) κοl

H oικoy!υεια τoυ Mανιilλn Βαλoαμiδn
oτnυ'Εδεooα τo 1929

τoυq διo θε'o-( (O -. ι θεiο τoυ οπο

τnv nλευρο _rq ,r-tΟCi -ο" [οτο κε_

VTρo KOι δεδlο). Η oωlΟ,,JΟC Ο 
_οο3n-

XTnKε pΠρoσΓο οιlo το o-οθεοo oκn_

vrκo τnq'Εδεooοq τoυq κο:ορροκτεq.

0 iδloq o Bολooμiδnq δεv φοiνετο αlnv

φωτoγροφiο, μnv oμφιβολλετε ομωq oτ

Λτοv nοριilv αrnv oκnvn, μεoο αlnν κοl_

λιo τnq εγκυμovοΟoοq μnτεροq του. Τo

nοlδοκl αιo κειrrρo τnq φωτoγροφiοq

εivol o μlκρoτεροq oδελφοq τnq μnτε-

ροq ToU, o [Mοvωλnq. 0 nρoωρoq θo-

vοτoq τoυ, οδnγnoοv τoυq γovεiq τoυ

Boλooμ iδn, poλlq λiγωv μ nvιilv τoτε, vο

δωooυv τo ονομο Εμμovoυriλ αro νεo

pελoq τnq olκoγεvεloq.

Bοοt κο XoροKTn ρlσΓl Kο τnq or κoγεvεlοq

τoυ Movιilλn Bολooμ iδn, κoθoρlαltκo

αlolxεio γlο ΤnV δlομoρφωon κol οvο_

nτυΕn τnq nρooωnlκoτnτoq τoυ εν γε-
νεl, υnnρΕε n xρlαltοvlκi otκoγεvεlοκn

του noροδoon. 0 nοτεροq τnq pnτεροq

ToU, o ΠoΠΠoυq του δnλoδn, iτον lε-

ρεoq onωq βλεnoυμε Kοl σΤnV oxετlκΛ

οlκογεvεlοκΛ φωτoγροφiο. Αλλο κοl o

noτερoq τoυ iδtoυ τoυ Boλoομiδn εixε

αlεvli oxεon με TnV Εκκλnoiο, κoθιδq

nτον lεροιloλTnq Kοl μoλlαιο οno τoυq

κoλυτερoυq noυ υniρxοv' Tο xoρloμο

ουτo αoΘnκε n οlτ[ο τωv μετοκlvnoε-
ωV Tnq olκoγενεlοq.

Αρxlκο οno τnv ΘεooολoνΙκn oτnv
'Eδεooο ioτερο οno nρooκλnσn TωV

κροτοlων βlop nxοvωv τnq nολnq. Στnv
'Eδεooo 

γεvvnθnκε κol nερooε το δυo

- τρiο nριilτο xρovlο τnq Cωnq τoυ o

Bολoομiδnq. Kl εnεtτο, με TnV σUμ_

βoλn τoυ Σιπnτοvoυ, μnxovlκoυ τοτε

oε vοoυoοil κo εργooτοolo, μετοκoμ i*

Cεl οno τnv'Eδεooo oτnv Nοoυoo, τo

1933, onoυ o nοτεροqτoυ δροoτnρlο-

πolεiτot oτo εμπoρlo, κροτιbvτοg nοντο

μlο θεon Qoλτn oτnν Mετoμoρφωon.

To 1936 o Bολoομiδnq εγγροφετol

oτnv nριilτn δnpoτlκoυ. Αρxlκο φolτd

oτο ΣεφερτCεlo κt εnεlτo oτo 2o δn-

μοτtκο oxoλεΙo. Αno τoυq δοoκολoυq

εκεivnq τnq nερloδου θυμοτοl με πoλυ

ογοnn τnv Γκοιjγκoυρo KΟl ToV Φλεγκο.
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Σε nλrκiο ]0 ετιiν εγγροφετοl oτo Bτο_

Εlo τοτε γυμvοolo. Τελεlοφοlτο γUμVΟ-

oioυ τοv loΟvn του 1947 _μεoουvτοq

τoυ εμφυλΙoυ noλεμoυ- τov βλεnου-

με σε ιJlO οvομvnoτIκn φωτoγρoφio
λΙγo nρlv τnv οnoφoΙτnon. Εloογετοl

oτnν loτρlκn Σxολn τoυ ΠοvεnloτnμΙ-

ου ΘεooολovΙκnq, δεv θο noροκoλoυ-

θnoεl ομωq το μοθnμοτο τnq oxoλnq

ουτnq. Πο τρΙο xρoνlο ωq το 1950 ερ_

γοCετοl ωq o1KοVoμlKoq δlοxε ρloτng
oε μlο οnο τlq nοiδoυnoλεlq τnq Θεo_

oολoviκnq, εvιil nορολλnλο φοtτο κοl

oε μlο οxoλΛ λoγloτrκnq.

Tο 1950 δivεl εEετοoεlq κοl nετυxοΙνεl

vο ε oοxθεi oτnν Θεoλoγlκn Σxoλn τoυ

Αρloτoτελεioυ Πονεn loτn μ ioυ Θεooο-

λοvΙκnq. Φοivετοt oτl n olκoγεvεlοκn

τoυ nοροδοon τοv oδnγεΙ οvοnoφευ_

KΤο σTnV εvοoxολnoΛ ΤOU ιJε τnv Θεο_

λογΙο. Ano τo 1 950 ωq τo 1 954 onου_

δοζεl ολλο δεv nουεl vο εργοCετοl του_

τoxρovο. Στo τρiτo ετoq τωv oπoυδωv

του γΙvετοt βonθoqτου κοθnγnτi Bo-

oiλεloυ Εδoρxου oτοv τoμεο τnq Kοτn-

xnτlκng κοt Εγκυκλonοrδεiοq τnq Θε_

oλoγiοq.

Το 1954 nοiρvεl τo nτυxio, εvω nδn

υnnρετoυoε TnV σTροTlωTlκn τoι θn_

τε[ο. 0 θοvοτoq τoυ nοτερο ΤoU TOV

οvογκοCεl vο οnορρiι|εl τnv δελεοoτl-

κn nροτοon γlO μεΤOΠTUΧlοκ€q onου_

δεq oτο Πορiol. Ωq o μεγολυτερOq γloq
εiνοl nlo nρooτοτnq τnq noλυτεκvnq

οlκoγεvεroq ToU Kοl τnq xriροq μnτε-

ροq ToU.'Eτol n τρlτοβοθμrο εκnοiδευ-

on εxοoε οno τlq τοδεrq τnq τoν lVlo-

vωλn Bολoομiδn. Tov κερδloε ομωq n

μεon εκnοiδεUσn KOl n Νοουoο oτlq

οloiεqτο εnoμενο xρovlο θο οφlερω_

oε το pεγολυτερo pερoq Tnq εVερYn_

τ κoτnτοq τοι,

H θnτε[o αro oxoλεio τng Π6λλοq

Η ε<-lο δε-_ <; ο-οδ οδοο; io -οι \lο-
νωλ. Bολoο_ 'δ' ο.l , .-ε :,εδ C ' C_ ε_

oωq pετο τnν οηοιloiτno; -ο-, Kο_

θωq oυνεργοCετοl pε τηγ lι/nτ96-3_

λn Εδεoonq γlΟ ΤnV οvοδlοργοvωon
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ΤωV KoΤnXnTlκιilv oxολεiωV Tnq Περl_

φερεlοq, θο κοτολοβεl p ο θεon ovο_

nλnρωτn θεoλoγoυ oτo lδ ωτlκo γυ_

μvοolο τnq Kρυog Bρυοnq δloκτnoi_

οq tVΙlοδεβοvoυ κοl l\l nττο. 0nωoδn_

nοτε nτοv μlο ορxn, οκo1.lο κ οv nτοv

μlΟ ΠρOσωρlvn λυon.

Tnν εnoμεvn xροvlο llοvεt δουλε ο αrο

lδlωτ κo Εκnοlδευτnρ ο Ποvνlτoιilv lδl-

oκτno[οq lvτCεoiλογλου. Θο εργοαιεi

ωq Θεoλoγoq εκεi οlο το 1955 ωq το

1 959, εvω πορολλnλο εΕοκολoυθεi νo

oργονωvεl Tο KΟTnXnTlKο oxoλεΙο τωv

xωρlων τnq Πελλοq, εvοoxoλnon ηου

τoν φερvεl oε ομεon εnοφΔ pε τoυq

κοτoiκουg τnq nερtoxiq, λο κουq κοl

ερεiq. Αno τnv ολλn δεν nορολεinεl vο

oυμnλnρωoεl τnv κοτορτlon τoυ φοt_

τωvτoq γlο δυo xρovlο oτnv Φlλooο_

φtκn Σxoλιi τnq Θεoοολονiκnq.

Kοτο το δloαιnpο Tnq ΠΟρOl..]OVnq τoυ

αlο Πoνlτod γvωρΙCεl τnv o0Cυγο του

Αvοαlοoiο Σοφορδovn, δοoκολο αlο
εnογγελμο. Mοζi θο οnoκτΛοoυv δυο

κορεq, τnv Zωn κοl τnv Bοotλlκιi, κοl μlο

κοlvn Cωn γεpοτn oxεδlο γlο το μελ-
λov.'Eτot' το 1959 n vεο olκoγεvε ο θο

ε'',<ΟτΟλε'ι-εr το Ποwlτoο, lροκε μεvου
,ο ε' <.-c.-οθεi π.γ Νοο.oο. Εδιil ο
'"O,LJi'C 3c:c:_ δ.c lο t-'' '_σε -Ο

ovεlρo τoυ δnμlουργωντοq το nριbτo

lδlωτlκo oxoλεiο αrnν noλn pοq.

κMtο ωρo[ο nρoondΘεtου:
n iδρυon κol λεlτoυργiο

τoυ lδlωτlκoι1 γυμvοoΙoυ

Το lδlωτ κο εκnοlδευτiρrο Νοουoοq εi_

νοt μ lο τoμ n τooο οτnv ζωn τoυ Mοvω_

λn Bολooμlδn οoo κοl oτο εκnοtδευ_

τlκο nρογμοτο Tnq ΠερlOXriq. H εφn-

μερΙδο Φωvri τnq Νοoυonq ΠoρOKo-

λoυΘεi οno κovτo τlq nρoετolpooiεq

λεlτoυργiοq τoυ oxoλεioυ με oxoλlο

κοl οvοκotνωoεlq, μεoo οno τlq oπoi-

εg το v€o oxoλεiο oυoτnvετοl oτοδlο-

κo oτoυq Νooυooioυq. Σε μro ono oυ-

τεq τlq οvοφορεq με Τo XOρoKTnρlσTl-

κo oxολlο τoυ oυvτοκτn (ιlVllο ωρoiο

nρoonοθεlου), n κοτοκλεiδο εivol pολ-

λοv nρoφnτlκn ιιειJy(μ26' ειq τoν κi-
ρ ιoν Β aλoαμ [δην κoλην π ρ ο oδ oν, β ε_

βαιοι oντεq oτι οι oυμπoλ[τεq θα εκτι_

μηooυν την πρooπαθειαν τoυ διατην
αν 0 ι]L ωo ιν To U TΓν ε U μaT ικo 0 επ ιπiδο υ

τηq πολεrilq μαφ'

Προγμ-lοτl n nρoonοθεlο τoυ ΙVοvωλn

Bολoομiδn ογκολlοCετοt οno τov κo-

σι]O Τnq Νοουoοq, ιioτε τo lδlωτtκo

γυpvοo ο νο γivεl γρnγoρo εvoq δευ-

rεροq, roοτlpοq nολοq τnq μεonq εκ-
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ΠοΙδεUσnq σTnV Πoλn, nλοl oτo Λοn_

Πεlo. ΠO ΠερiΠοU μlο εlκooοετiο εKο_

TOVΤοδεq μοθnΤεq Tnq Πoλnq μΟq OλλΟ

KOl TωV γυρω xωρlωv λομ.l βοvουv lol_

oτlκri μoρφωσn, OUσ οαιlκo oυγκρο-

τoυν τnv ΠρoσωΠ κoτnτο τουq αlο δt_

ωτlκo γυμvοolo.

0l περ ooοτεροl οnο ουτουq θο θυμου-

Wοl σnμερO με lδtοΙτερn voαrολγΙο το

μοθnτlκο τoιq xρoν ο, nερlooοτερo βε_

βοlο τlq nομnoλλεq εκδρoμεq oε δlο-

φoρo μερn τnq Ελλoδοq Kοl ToU εΕωτε_

ρlκου, τlq oθλnτrκεq nμερiδεq KOl TOUq

ογωvεq με το ολλο oxoλεΙο, τlq τοlνΙεq

κοl τlq nοlκiλεq εκδnλωoεlq-

Θnτεiο oτnv δnμ6olo εκnoiδευon

Η xορο0μενn ουτn nορεo τoυ lδlωτl_

κου γυpvοoΙoυ τnq Νοoυooq δlοτnρn-

θnκε ωq τo 197B, oτοv ol εκnoιδευτt_

κεq pετορρυθp Ιoεlq τoυ Γεωργloυ Pολ-

λn κοθloτουν οτελεoφoρn τnν δlοτn_

ρnon lδlωτlκωv oxολεiων σTnV εΠOρ*

xiο. 0 Bολoομiδnq μετοτoooετol τoτε

αlnv δnμootο εκnοiδευon τnν onοiο

υnnρετεi κοτεxovτοq τov βοθpo τoυ

Λυκεlορxn pε τoν iδlo Criλo, oxt ομωq

με τlq iδlεq δυνoτοτnτεq ευελlδiοq.

Συpμετεxεl σTnV pεΤοφOρo τoυ Λυκεi-

oυ Νοoυooq οnο το κτnο l _:- ',Ο-_

λοlο. ΣυvτοΕloδοτεiτο -εi' <; 
_ο ]9BB

lωρiq O-_O Oμωq VO a'-L .. ._ ε/-O_

τελεlι!ε noτε τnv εκnοiδε-on <O TnV

vεoλοiο. Συxvο nικvο εlloκεnτετοl το

oxoλεΙo τnq nολnq μοq δΙvοvτοq oυvε_

vτευlεrq κοl δlολε€εlq, γlοτΙ ενοq δο_

oκολoq δεν oτομoτo noτε vο δlδοoκεl.

Πoλυδl6oτοτo noλlτloτlκ6 6ργo

H εκnοlδευτlκΛ δροon του [V]ovωλn

Bολoομ[δn δεv εivοt οnοκoμ.lpεvn οno

τo noλlτtαllκo εργo lου εκτεivετο oε

nοrκiλουq τoμεiq. Φοivετοi oτl o Bολ_

oομiδnq εixε βοθlο oυνοioΘnon τoυ

ρολoυ noυ plορουoε vο ποiEεl oτο

noλlτloτlκo nρογ1.lοτο, ωq εκ τουτoυ

υnnρΕε μελοq oε πολλουq φορεΙq τooο

oε τontκο ooο κο oε εθvtκο κοl δlε_

θvεq εninεδο. Στnv Νοoυoο oυμμετεΙ_

Xε σTlq δtolκnoεtq τoυ ΦΑΣ (οvτlnρoε_

δρoq), του Ε0Σ (nρoεδροq), των Πρo-

oκοnωv (τolrκοq εφoροq). Bεβοlο τo

πvευμoτlκο τεκvo του λ/lοvωλn Bολ_

oομ iδn δεv εivol ολλo οno τov oι]λλo-

γo ToU ΠυρooJ Νοουoοq.

0 Πυρooq γεvviθnκε oτo nλοiolo τωv

ιδlωτtκιbv εκnοlδευτnρiωv το oxολl_

κo ετoq 1960_6'l οπο 1..llο OVTIKεΙμεVl_

κi ονογκn, οlωq lοροδεxετοt ο tδρυ-

τng τoυ.'Elρεlε με κοrοlοv τρonο νο

δlκοlολoγnθoυν ol lολλεq εκδρομεq

KOl Ol ΠO κiλεq οΘλnτlκεq δροoεlq των

μοθnτωv, ol onoiεq δεv nρoβλεnovτοv

oυμφωvο με το loxυov τoτε κοθεoτιbq.

Π'ουτo oτο nρωτο xροvlο τnq Cωnq του

o Πυρooq θεροnειlεl εΕioου τov οθλn-

τιoμo κοl τοv nολlτloμο. Tο 1970 oμωq

o τopεοq τoυ οΘλnτloμoυ μετοφερε_

TΟl σToV ιιΦΑΣ NooυoO} Kοl o Πυρooq

μετοτρεnετοl oε εnΙonpo nολlτloτlκo

oωμοτε[o noυ oτoxεΟεl κυρΙωq oτnv

pελετn, κολλr€ργεro κοl δtοδοon τoυ

λο κoυ, nοροδοoloκoυ noλlτloμου τoυ

τοnου μog.

Πο τoυq oκonoΟq ουτoΟg o Πυρooq

εn δiδετοl σTnV KοTOYροφn κοl nο-

ρουοioon oτolxεlωv τoυ λοl'κoυ πoλl-

τloμoυ τnq noλnq Kο Tnq nερlοxnq τnq

Νοoυoοq, εlδtκο τoυ xορευτlκου τoυq

nλουτoυ. Συμ μετεxεl oε nοροoτοoεlq

κο oυvεδρlο oε Ελλοδο κοt εΕωτερl-

κο. Ξκεi, μεσω ΤoU Πυρooυ, o N/ovιil-

λnq Bολoοpiδnq ερXεΤοl oε εnoφi κοl

pε το Δlεθvεq Συμβoυλlo 0ργονωoε_

ωv Φολκλορl κωv Φεαιl βoλ κοl Τεxνωv,

δnλοδιi τov ClOFΕ

Ωq oυvεnεlο ουτnq τnq εnοφnq o Mo_

vωλnq Bολoομiδnq υπnρΕε εvο οno το

lδρυτlκο pελn τoυ ελλnvlκο0 τμnμo-

Toq TOU C|OFξ ενω δrοτ€λεoε KOl γε-
νlκoq τoυ γρομμοτεοq. Εnlnλεoν, xρn-

μοτloε πρoεδρoqτoυ nογκooμloU σU-

νεδρioυ τoυ ClOFF αrnν Θεooολoviκn

τo 1997. Xορn o'ουτοv κοl ToUq σU-

νεργoτεq ToU σToV Πυρoο oxεδlοoτn-

κε κοl υλonolεiτοl n δloργοvωon τoυ

δlεθvoυq φoλκλoρrκoυ φεoτl βολ Cl0FF

- PYRSOS _ ΝΑOUSSΑ ΠoU γlO Περiσ_

o6τερο οnο 2Ο xρoνlο τιi:ρο vτυvεl με

φοvτοxτερo xριilμοτο, υnεροxεq μου-
olκεq κοt nερiτεxνoυq xορoιjq τlq βρο-
δlεq τoυ κολoκοlρloυ oτnν noλn μοq.

H οvογvωρron noυ τυγxovεl o Bολoο-

μiδnqοno τoυq oυvoδελφOUq ToU σToV

Cl0FF εivol κοΘoλtκll. 'Eτol, noλυ oυ_

xνο oυμμετεxεl oε δlεθvn oυνεδρlo κοl

oυμnoolo ωq εκnρooωnoq τnq Ελλo_
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δοq, nρoβολλοντοq nοντο τnv Νοoυoο

KOl ToV πoλtτlopo τnq. ΙVlε τlq δ οφoρεq

lδloτnτεq του γvωρiCεt onμοivoντεq οv_

θριinουq αιnv Ελλοδο ολλο κοl δlεθνωq.

Συvoμrλεi με φορεiq τnq UNΕSCO κοi

τoυq κοθlαlο κolvωvoυq του δlκoυ μοq,

ελλnvrκoυ ολλο κοl εlδlκοτερο μοκεδο_
νiκου, vοoυoοitκoυ nολ τloμου.

Kο lvoτoμ io, εδωoτρ6φεrο
κol Ndouoo

ΣυvοQ Ιeovτοq, δlο κρiνoυ με τρΙο oτol_

xεiο που oυvεxουν τlq lο κiλεq δρo-

oτnρloτnτεq τoυ ΙVοvωλn BολoοpΙδn :

κοlνoτομ iο, εΕωoτρεφεlο, Nοoυoο ωq

εniκεvτρο δροonq. H κοlvοτoμiο εvτο_

niCετοl κυρiωq oτο εκnοlδευτ κο εργο

τoυ BολoομΙδn KO1 n εVσωpοτωon τnq

oτnv εκποlδευτtκn δlοδlκοoiο υπnρΕε

εvο οno το βοolκο nλεοvεκτipoτο τoυ

tδlωτlκοι] γυμvοoioυ nου δlnυθυvε' Αq

nοροτnρnooupε γjΟ nοροδεlγμο μlο
οπο τlq οvοκotvωoεlq oτον τoπlκo τυnο

ΠρlV TnV ενoρΕn τnq oxoλlκng xροvlοq

1960_ 1. Θο δlοtlloτιioουμε κοτορxοq

oτl ol μοθnτεq oε κοθετpnμο του οxο_

λεioυ δεv υπερεβοlvοv τoυq 25 (τnν

lροnγoΟμεvn xροv ο εφΘονοV ωq τoUq

30). Αυτo εΙνοl εvo oοφ€oτoτο nλεο_

vεκτnμο ενοντt του δnμoolου oxoλεi_

οU ΠOU εκεiνn τnv εnoxn εixε oυνn_

Θωq τμnμοτο με 40 μοθnτεq κοl ovω.

Επlnλεov, oτo lδlωτlκο γυμvοolo δlδο-
σKοVΤOV υπoxρεωτlκο δυο Εεvεq γλιio_
oεq, ογγλlκo κοl γερpοvlκο. Koi βεβοlο
n μελετn τωv μοθnτωv εnlτnρoυvτον

οnο τουq iδlουq τουq κοΘnγnτεq επi

εvο τρΙωρο κοθε μερο τo οnογευμο. Εl_

δ κo οr μrκροi pοθnτεq δεv μπορουoοv
vο Εεφυγoυv με τinοτο ! ΑδiCεl τελoq vο

εn οnpονουμε τnv ογοnn του Bολoo-

μiδn γrο τo oυγxρovο εκεΙvn τnv επo-

xn οlτ KoΟKoισT κο pεoο, οnωq φοi-
vετο ο-ο -"ι'λε τΟUOViο oxολlκου κl_

VnpΟΤΟVΟcΟOι ο_O -λο'ο,O Ιnq εKΠΟ _

δευτ κnq δ οδ <οolοc.

'Εvο ολ1ο KO.vo-o-o \ΟοC._.O σ- .]
τnq φ λοoοφiοq τoυ Bολoοp iδ" ;-οv

ο εκnolδευτrκεq εκδρopεq. 0r μοθn_
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τεq τoυ oxoλεΙου εntoκεπτοvτοv κοθε

xροvο δ οφορο μερn σTnV Περ οxn τnq

Nooυoοq κοl ευρυτερο αιnv Ελλοδo.

Σε μlο τετοlο εnΙoκεQn oτnv Pοδο oυ_

vοvτnoοv Kol ΤoV Αvτοvυ Kουiv, οlωq
δnpοolευτnκε oε τοτε φιλλο τnq κΦω_

vnqυ n φωτογροφiο 0 ε<δροpεq βε-

βοlο λε τoυργοιv δrπο: οφεvοq φερ-
VOUV ToUq μoθnτεq με β ωμοτrκο τρο_
-lο κοντο σ-nV YVωσ., OφεTερoU oU-

oφΙγγουv τlq oxεoεlq τnq nοrδογωγlκnq

oμοδοq (κοθnγnτεq_μοθnτεq), lρου_

noΘεon οnοροlτnτn γlO TnV ευδoκΙμn-

σn ToU nοtδoγωγlκoυ εργου.

Αλλo oτοlxεiο Tnq εKΠΟ δευτ κnq nρο-

κτlκnq του nτοv o οθλnτloμoq. Δεν εi-

νοl τυxοio οτl nοντο δiολεγε noλυ κο-

λουq γυμvοoτεq γlο vο oτελεxωooυν τo

oxoλεio τoυ' l\/lετoδυ ουτωv nτοv κοl ο

BooΙλnq Koκκoλnq, nρoπovnτΛq nο-

γκooμlων nρωτοθλnτρlωv κol oλυpnl-

ovlκιilν αlο οκovτto. Tooο ουτoq οoo

κοl ol ολλοl oυvoδελφοΙ ToU γUμVO_

oτεq εργοoτnκον με Cnλo, γlO Vo Πρo-

ογουv τnv οθλnτlκi ογωγn oτo oxo_

λεiο κο vο κολλrεργnσoUV To τολiντο

τωv μοθnτωv, Σ' ουτnν ΤoUq TnV Πρo_

o-οθε ο εL.;ο o<ον ηΟvτο τnv ουpnορο_

σ-cσ. _O- δ ε:θ,ι-n [V]ογωλη Bολoο_
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το θεοpο. Π'ουτο εμφυσnσε νεo nvευ_

μο σTlq oυνnθ opεvεq ωq τoτε γUμVO_

oτlκεq εnlδεiδεlq κοl δloργοvωvε οvτ'

ουτωv οθλnτl κεq n μερΙδεq.

Στ q εκδnλιioε q ουτεq τo κolvo τnq Νο_

oυoοq ερxοτοv oε εnοφn κοl με oγvω-

σTΟ σΤoUq loλλoιjq oΘλΔμοτο, onωq

nτοv ττο βολλευ κο τo pnooκετ. Eni_

onq noλυ μεγολn onμοoio δlνoτοv αlnv

κολλlεργεlο τnq xloνοδρoμΙοq, n oloΙο

βεβοlο oυvδυο(oτοv με TnV ΠροYμοTo_

noinon εκδρομων αlo xlοvloμενο Bερ-

μlo. Τo onμοvτll<ο μολlαιο ε[vοl οτl oλο

ουτο δεv περlορiCovτov αlo αιεvo nλοΙ_

σ1o ΤoU oxολεiου ολλο δlοxεovΤOv KOl

αιnν ευρυτερn vοουoοilκn κolvωviο. Το

olερμοτο ουτωv τωv δροoεωv κορπi_

ζoυv αιο εnoμεvο δlοαrnμο. Πρεnεl vο

θεωροιμε oiγουρο oτl n οθλnτlκn οv_

θlon τnq πoλnq μοq κοτο τlq δεκοετiεq

τoυ 1970 κοl 19B0 οφεiλεl noλλο κοl

oτnν οθλnτlκn noλtτlκn τoυ oxoλεiου

τoυ ΙVονωλ. Bολoομiδn.

Τελoq, lδlοiτερο onpοντtκn nροoφoρo

οτoν τoμεο τnq εκlοlδευτtκnq κοtvo-

τoμiοq εivοt n oυμβoλn του Mοvωλn

Bολoοpiδn αιnv oυoτοon κοl _ κυρiωq

- αlnv οργοvωσn TωV Τεxνlκcbν Σxoλωv

τnq Νοοιoοq, τnν iδρυon τωv onοiων

rnν xρωαιουpε oτο ορομο κοl τnv δn-
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λlεργεlo TωV ToΠlKωV XOρωV ΤωV Xω-

ριωV Τnq Noουoοq nδn οnο τnv δεκο-

ετiο του 1970, κοτl onovo KΟ Πρω-

τοnoρlοκo γlο κεivn τnv εnοxΛ. Αυτo

oυνοδεl με TnV γεv κoτερn oντiλnι!n

τoυ Bολoομiδn oτl ol οφoνεiq γ o Πo-

λrτlκo0q λογoυq πλnθυopοi τωv vτο_

n lωv (=oλο βoφωvωv) ΙVοκεδονων o nο_

τελoυv κυρtο oτolxε[ο ουτoυ τoυ τo-

ΠoU ΠoU οΕiCεl vo ΕονοoτοθεΙ αιo κε-

VTρo Tnq roτορiοq.

Συγγρoφlκ6 6ργo

Πρεnεl νo nοροδεxτo0με oτl o Moνιj:_

λnq Bολoοp iδnq εiνοl εvοq noλυγροφo_

τοτοq ολλο κοl noλυnρογι]ωV σUγγρo_

φεοq. Kr εvιb τo oυγγρoφlκo εργο τoυ

lερlλομβονεr noλλoυq τiτλoυq KOl με-

γoλn nοlκlλΙo θεμdτωv, εvτo0τοlq oε κo-

μ ο lερilτωοn δεv xορoκτnρieετοl οno

εn φoνεlοκoτnτο. Ποροκοτω nοροτiθε-

τοl ενoq κοτολoγoq (oxl εδoντλnτlκοq)

των βlβλiωv nου oυvεγροι!ε.

Το nρωτο τρiο βlβλiο του, oτnv δεκο-

ετiο τoυ '60 κlολοq, γροφτnκοv με τnv

oυvδρoμΛ τωv μοθnτων τoυ tδtωτlκoυ

γυpvοoioυ με oκοno Vo ΧρnσlρoΠOln_

Θoυv oτο oxoλεΙo' ΑΕlοonμεΙωτn σUY-

γρoφlκri nροoπoθεlο ι'tτοv τo μ κρο βl_

βλio αΓvωρtp iO με Τlq ορxοtoτnτεq τnq

Νοoυoοqυ, ΠoU γlo noλλο xρoνlo iτοv

τo povοδlκo εργo με θεμο τnv oρxοl-

oλoγiο τnq nερtoxnq. Kl ουτο Xρnσl_

pοlolnθnκε ευρεωq on6 τoυq μoΘn_

τεq τnq noλnq. Εiνοl oμωq τo βrβλiο
τoυ ιΗ Πotδεio oτnv Νοoυoο μετο τnv

κοτοoτρoφn τoυ 1922ll pε τo onoio o

Bολooμiδnq nρoxωρο αnν nρωτoτυ_

nn toτορlκll ερευvο με τnν μελετn κοt

εκδoon ορxεiωv τo onoΙο δrοoωζεl oxl

μovo οno τnv λΛθn ολλo κοl τnν βε-

βoln φυolκn κοτοoτρoφn.

Τo βlβλio oυτo, εκδoon τoυ 1996, εΙνοt

onμοvτlκo γlο πoλλoΟq λογoυq. Kοτορ-

xοq o'ουτo oυγκεvτρωvovτol κοl δn-

p ootειiovτο l εδot ρετl κo εvδ tοφερovτο

τεκμ i ρlο τnq vοoυoοilκnq εκποlδευτt_

κnq loτoρiοqτoυ 19oυ οl', oυγκεκρlμε-

vο ο Kωδlκοq των ΣxoλεΙωv κοl το Προ-

.-:tiΞ:
- L:'a

Ξ.{s

p Loυργlκoτnτο του Φlλιbτο Koκκlvoυ.

Δουλευοvτοq εκτoq ωρορioυ ολλο κοl

εκτoq Θεoμlκoυ nλοloΙoυ, θo ελεγο, ο

Boλoομiδnq οργoνωoε το ονολυτlκo

lρ6γρομμο τnq Kοτωτεροq κο Mεonq

Τεxvrκnq Σxολnq, δεv δioτοoε pολlαrο

vο oυγγροιpε], pε TnV βοnθεrο TωV ιJο_

θnτιiv, κdnolo onο το βlβλiο.

Τo δευτερo αrolxεΙο noυ xoρoκτnρi(εt

τoν Movιiλn Boλoοpiδn εivοt n εδω_

αιρεφεlο, το γεγοvοq δnλοδΛ oτl δεv

pεvεl αιο αrεvo oρlo τnq noλnq ουτιiq.

Συμμετεxεl oε δtεθvi fora, nοροκολου-

θεi n nρογμοτoπolεi δlολεΕεlq KOl εΠO-

φεq oε oυvεδρlο αιo εΕωτερ κ6, γροφεt

βlβλiο nου μετοφροCοvτοl oε noλλεq

Εενεq γλιilooεq κl onευθυvoVTOl σΓoUq

εnloκεnτεq τnq nολnq μoq.'Εxεl nρo-

βολλεl €τol τoν nολlτloμo τnq Νοoυ_

σoq σΓO εΕωτερlκo οoo λiγol μovo μεxρt

τωρο. Mε τlq δlοoυvδεoεlq ΠoU εxεl δn_

μ lου ργrioεl εΕooφολieεl τnv oυ μ μ ετoxn

τnq Νooυooq αrο ευρωποi'κο nρoγροp-

μο Cu1ture 2000. Στο nλοioro oυτo oρ_

γοvωvεl πρooυvεδρlοκο oεμ lvoρto κοt

εκnοlδευτtκεq δρooεlq φfρvovτοg κo_

ιτο αιo εθrpo l\/πoJλεq τooo τoυq δε_

νoυq επlαlilμovεq ooο κοl τoυq Nοoυ_

oοioυq μοθnτεq. Kοl τελoq, οq μnv λn-

oilovουμε ToUq εKοToVToδεq τωv Εε-

vωv εnlαlnμovωv, φοlτnτων, μ,οθο-ωv

κοl xορευτωv noυ εxoυν lενο '':ε'ο-ο
τον iδ o τον Mοvιi:λn Bολoc-'δr αι q

ορxοlοτnτεq Kοl ΤoUq οτoο <οjq xιit-

ρoUq Tnq nερtοxnq μοq, εrδ,κο αιnν

Σxολn Αρlαloτελoυq lου εiνο pολλοv

τo oγοnnμενο του onμεiο.

En oκonιbvτoq τnv CωΛ κοl τo εργo

του lV]οvωλn Bολoοp iδn δlοnloτοj-

vουpε οβiooτο οτl κυρiωq lερloτρε_

φoVTOl γυρω οnδ τnv Νοoυοο. Η εα-[_

oon ουτΛ εivol τo τρiτο γvωρtoμΟ Tnq

δροonq τoυ. AnοδεlEn γι' ουτo ε[νοl n

εnrλογri ToU VO εnlαrρεQεl oτnv Νο-

ouσo KOl vο lδρυoεl εδω τo lδlωτlκo

τoυ oxoλεio. Θo μnoρουoομε VO Πρo_

oθεooυμε κl ολλεq, οnωq n oυvεργοoiο

ToU με τo Λ0κεlo Ελλnviδωv Αθnνιilv

KOl ToV Τοκn lVnοlτon γlο τnν δnμl_

oυργiο τoυ μovοδlκoυ ωq oriμερo εnt_

oτnμovlκο τεκμnρlωμεvoυ cd με θεμo

τo €θlμo ΙVnουλεq, ol επloκει!εlq oτο

oxολεiο KOl n σUγγροφn βtβλiωv oxε-

τlκο με oτoρlκο κοl λοoγρoφtκο θε_

ιJοΤo Tnq Noουoοq, n oυvεxiq oρθρo_

γρoφiο ToU σToV τοπlκo τυnο.

Περroooτερο oμωq θο nθελo vo oτο-

θω oτo γεγovoq οτl o Mοvιbλnq Boλ_

oομiδnq κοl o Πυρooq εxουv εnlδo_

Θεi oτnv oυoτnμοτlκn μελετn κοl κολ_
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KΤlKO ΤωV Συvεδρrοοεωv τnq Ελλnvl_
κnq 0ρθοδoδoυ Kοivοτnτοq τnq Νοoυ_
oοq. Στo ορxεiο oυτο οnοδεlκvυετοl n

πρoonλωon τωv NοουoοΙων oτo ογοθo
τnq lοrδεiοq oε xροvtο nολυ δυoκολο

γlο Τouq κοτoiκoυq τnq πολnq ολλο κοr

κρiolμο γlο TnV μετεπεlτο nορεiο τουq.

Πορολλnλο nορεxετοl εvοq nλουτοq
nλnρoφoρlωV γlο ΤnV ΠρoσωΠoγρO_

φiο τnq Νοoυoοq κοτο τov 19o οl.,

n0υ μnoρεi vο οnοδεlxτεΙ noλυ xρri-
σlμoq γlO TnV σUγγρΟφn μroq oυvθε-
τtκnq loτoρlκnq μελετnq γio τnv nολn.

Tο βlβλiο του Bολoομiδη αMiε(ου εivοl
εvοq ορxοtολογlκoq oδnγoq ΠoU ΠΟ-

ρoυοlοeεl το onμοvτtκοτερο μvnμεiο
τnq ορxοiοq πoλnq.

Mε τnv pετοφροon ΤoU σε τεooερlq
Εεvεq γλωooεq (Αγγλlκο, Γολλrκο, lτο-
λlκο, Γερpovlκο) εivοl εvο προγμοτt-
κο εδωoτρεφεq εργο. Τυnωpεvo oε
7500 οντiτυnο εxεt εnloκlοσεl pε TnV

κυκλoφορΙο τoυ οκομο κοl τοv oδn-

γο τnq Αρxοlολoγlκnq YnnρεoΙoq. Εi-
vοt γρο1-lpεvο με λoγo γλοφυρo, oiγoυ_

ρο οxl ουoτnρο εnloτnμovtκο, pε τοvo
πρooωπl κo, εΕopολoγnτlκo κοr ρυθpo
γρnγoρο, oυxvo κoτοiγloτlκο nορο τrq

oυxvεq πορεκβοoεrq του oυγγροφεο.

Εδω θο βρoΟμε noλλεg οπo τlq πρo_

oωnlκεq οnoι!εlq τoυ Bολoομ iδn oxε_

τlκο pε τnv ερμnvεiο τωv ορxοloλο-

γlκωv δεδopεvωv. Kοnorεq εΙvοt τoλ-

μnρεq υnoθεoεlq, loλυ ελκυoτiκεq oi_

γoUρΟ, onωq n nρoτοon τnq τουτtonq
του vεκρου τoυ τοφου τng Kρioεωq με
τov lVllε(εο oωpοτoφυλοκο του [Vlεγο-

λoυ Αλεlοvδρου Πευκεoτο. To βrβλio
ουτo εivοl τo nlo οvολυτlκo oυγγρομ_

ι]0 γ Ο Tlq ορxοlοτnτεq τnq nερtoxiq
!Oq KΟ1 θεωρεiτοl lδlοlτερωq nροolτο
'/ Ο -Ο P" εδεlδtκευpεvο κolvo.

H oη-ο,,τ <O-ερη ορθρογροφΙο του
^lu"l6,';.'. Bcioc-'δ" o_οv τοllκο τυno
ε',,Ο σ-. <ε,-Jι.'-ε,,. ο-ο τOΙτO!ο

|ε.ε-c <ο -ε-:a-:C _a-:c 
εΟ. a -ε

τοv _ -λο uΨrΟ'δεC,. Σ-ο;<' cl : , c - ._:
κεiμενο oxετlκο |.]ε τnΙ/ θεo),ο,.'ο, _ο.

πoλlτlopο, τnv εκnοiδευσn, τnV σ-O_
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ρΙO KΟ j τnv εntκοlρoτnτο ιεvlκο. Αlo-
δεiκvυετοl ετot γlο ptο οκο-n φορο το
ευoυ φοoυο τωv εvδ OυεΟOV-ωV TOJ

oυγγρoφ€ο.0λoκλnροq lοvτωq o τρi_

τoq τομoq εivοt οφrερωρεvοq αlnv τo-
nlκn lοτoρiο τnq Nοoυoοq, οlουδοΙο
oυpβολn oτnv κοτοvοnon oκοτεtvωv

nερlοδωv τnq Cωnq σToV -oΓo pΟq.

Το βlβλiο ι0l ρυθι:οl -ι_lι ρογoυδtωv
αιo δρωμεvο l\,4rο'λεq τnq Νοουoοqυ

οnοτελεi p rο δiγλωoon (oτο ελλnvlκo
κοl το ογγλtκο) ονεlτυγμεvn εκδoxn
τnq δlολεδnq noυ εδωoε o BολoομΙ-
δnq oτnv Σορδnνiο' Ουotοoτtκο οvο_

λ0οvτοl οl ρυθpoΙ τωv βoorκωv τρο-

γoυδlωv κol oκοnων που οκoυγοvτοt

oτο πλοiolo του εθiμου. Δivετοr ομωq
κοl n οφoρpn vο oυvοι|ioε o σUγγρΟ_

φ€οq τrq οπoι|εlq ToU γlO το εθlμο, ιloυ
κοτo τnv γvωμn του nρεnεi νο oυvδε-
Θεi με ovτioτοlxο δρωρεvο κοt lδεο-
λογrκο oxi1..lοτο τnq ορxοΙοq Ελλοδοq

ιιΗ [\4οxn τnq Xοντρooουγκλοqυ, δnpo-
olευpεvn το 2006, εivοt κορnoq Τnq σU_

νεργοoiοq του ΙVοvωλn Bολoοpiδn pε

εvοv ολλo onμοivovτο λoγro τnq nολnq

μΟq, ΤOV Στεργro Αnooτoλου. Στo βl-
βλiο ουτο nορoυotοCετοl ο Mοκεδο_
v <οq Αγωvοq αlnv nερloxn τnq Νοου_

:aC, -Ο ;οοoω,;ο nου εpnλiκοντοt κοt
_; ,:, a ' a-Ο -O' Oδn'',nσΟV σTnV KΟτΟ-

σaaa. _.ι Xο''τοοοο', <)οι. Τc -οr κο

.:w$,$Φ$β€l.,

ουτo γεγovoq εvτοooετοl pε εvοργεlο
αlο ευρυτερo πλοiolο τnq εvοnλnq oυ_

γKρoUσnq Ελλnνων κοt Bουλγορωv αlnv
MοκεδοvΙο ολλο κοl του lδεολoγlκου
noλεpoυ πoυ δlεΕογoτοv nορολλnλο.

Το ενδlοφερov nοvτωq γ|ο TOV Mοκε-
δovlκο Αγωvο δεv εivοl οnοροiτnτο vο

nροερxετοl povο οnο Τ]q εΠΙσΤηpOVl_

κεq οvοCnτnoεlq ΤοU Bολoομ iδn. 'Ιoωq

εivοt το οnoτελεopο p iοq οδloροτnq
nοροδοonq οl ορxεq τnq οnoiοq φθο_
voυv δυo γεvlεq πlο nioω, oτo οδελ_

φo τnq γlογlοq ΤoU, ΤoV lερεο Xρυoo_
oτoμo Xρυooμολλiδn, ΠoU ιJε τo οvo-
pο Ποnοδρoκoq εixε γivεr ο φoβοq κοr

o τρopοq τωv BoυλγορωV σTnV Δ. tVIο_

κεδovΙo oτο nρωτο xρovlο του 20oυ οt.

Τo nlο nροoφοτο βlβλiο του Bολoομi_

δn ιNοουoο 1 B92_ 1 906υ οnoτελεΙ κοτο

τnv γvωp n pOU ΤηV κορυφωon τnq σUγ-

γροφlκnq τoυ δροonq, κοθωq εΙvοl με
ουαln ρο κρtτn ρlο εn lαrn μ.rovl κoΤnTOqn

niο oλοκλnρωμεvn τoυ μελετn. Προκεr_

TοΙ γlO μlO oυγκρoτnμεvn nορoυoiοon
τnq κolvoτlκnq eωnq πnv Νοoυoο αlo
pετοixμro τoυ 19oυ KοΙ ToU 20ου οr. H

επlpερoυq nερlοδoλoγnonτnq'1 5ετiοg

γivετοr βοoεr ΤωV ΠoiμεVOρxωv τnq [Vn_

τροnολnq Bεροiοq κοl Νοoυonq. Η με_
λετn βοoieετΟl σΤoUq κωδlκεq τnq Ελ-

λnvl κnq 0ρθοδοδου Kοlvoτnτoq Νοου-
σnq TωV ετωv '1B92_ 1906.
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Προγμοτευετal Πολλο θεμοτο Τnq λεl_

ToUρYiοq (κοl δυoλεlτoυργioq) τnq Kol-

νoτnτοq το xρovlο ουτο, εvιil φωτΙCε_

τοl n κοτοαrοon τnq εκnοiδεUσnq σΓnV

noλn αlnv κομnn του 19oυ οl ΠρoqΤoV

20ο. λ/εoο oτο βtβλio nορελουνουv οl

onμοwtκoτερεq nροoωπlκοτnτεq Νο_

oυoοiωvτnq εnoxnq ουτnq- Πορεxετοl

επionq εvοq εΕοtρετlκο ενδiοφεροv

κοτoλoγοq των γομωv των NοoυoοΙ-

ωv noλλoi ono τουq onoioυq βρioκo_

VTοl σΤnV oρxri onμερlvων olκoγεvεl_

ιivτnq noλnq. Kοτο τnvγvιilμn μoυ εi_

vοl εvο lδrοlτερωq noλυτlμo βlβλio γlο

TnV oUTOγVωσio τnq Νοoυooq.

Θo κλεioω nορουotοCovτοq δυο τεκ_

pnρlο τoυ nιilq οντrλομβονετοlτnv εν-

VolO ToU εvεργoJ lολiτn o Ν/οvωλnq

Bολoομiδnq. Ο εvεργδq noλΙτnq εΙvοl

ουτoq noυ δεv φοβοτol vο nορει θεοn.

Ν4noρεΙ νο κοvεl κοl λοθoq, oλλο ουτo

δεν τov εpnoδΙeεl vο εκφροCεl τnv

θεon τoυ γro τo nρογμοτο. 0 lVοvιi_

λnq Bολoομiδnq δεv δioτοoε πoτε vo

nορεl θεon οvολομβοvοντοq τo βοροq

τnq ευθυvnq. Στlq δυo nερlπτωoεlq nου

nορουolοCovτοl nορoκoτω το onoτελε-

σμoTΟ Tnq oτoonq του υnnρδοv κοθο_

ρlαrlκο γlo το μελλοv δυo nολυ onpο-

vτt κιilv ορxοlολογl κωv xωρωv.

ΙVετο τnν οvοoκοφn τoυ τοφoυ τnq

Kρioεωq οnο τov Φιδτto Π€τoο oτο

κΝΙπo[λεg τnE NdoυoαEυ

μεoο τnq δεκοετiοq του '50, τo -,'-
μεΙo ορxloε vο noρουolο(ε or -;5 ο

φθoροq noυ oφεiλovTοV σε _οο;]'_

μοτοoτoτtκoτnτοq ολλο KΟ Γ". ]_]-
oοΘρωon των υλ κωv κcτοο<ε-"c. Ο

τοφoc 3ρloκο-ον } γο -J . 
_'. ' .-:J-

ρεtση <Ο ο Bολoο" δ_c _ι Ο-,t:t C

οvoφορεq κοl oxλnoε q -Οoq τnν Αρ_

xοtολογl κi Yn nρεoiο Cnτουoε εl iμοvο

τnv εντοΕn τoυ μvnμεΙoυ oε εvo nρo_

γρO!μO οnoκoτοαrοonq.

'Εφθοoε pολlαιο αlο onμεiο vο nρoβεΙ

oε μiνυon κοτο nοντοq ιlευθυvoυ (n

ovευθυvoυ, κoλυτερο) 0 nορεμβοoεlg

ΤoU KlVnToΠOΙnoον τον Δr_.po, nοi'λoυq

φορεiq ολλο κοl lδ ιiτεq \/ Ο TnV oωτnρiο

του τοφου. Tο nετυxον, ολο pοCi (πooο

onοvlο ολnΘεlο ουτο]) κ εTσ] εXoUμε

onμερο oxεδοv οκερο o εvο povoδiκo

δεiγμο τnq pοκεδον κnq τοφlκnq ορ-

xlτεκτoνlκnq σTO OρlO τoι δΛμoυ μοq.

0l nρooτρlβεq του Bολoομiδn με τnv

Αρxο ολογlκΛ Ynnρεoiο εixον ορxi_

oεl οno πoλυ lρlv, οτοv Λτοv οκομο

νεoq κοθnγnτnq αιnv Πελλο. Το 1954

βρioκετοl oε lλnρn οvοnτυδn τo oxε-

δlo ονoδloργονωonq των κοτnxnτl κωv

oxoλεiωv oτο xωρlο τoυ κομιloυ των

Ποvvlτoωv κοl ο vεορoq θεoλoγoq nε_

ρlερxετο ΤoUq olKlσμoυq με τo nοδn_

λοτο τoυ. Σε μlο oπo τlq εnloκει|εlq

ToU σΤo xωρlo Αγtοl Αnooτoλοl (onμ-

,--a (0

τυμ.;βlο αlnλ.' , :

oτoν τοixο TOU σ_ _ c- _:'.

Nεoq, ρoρον-l<ΟC ,ο 1;: '_ , : . :

BoλoομΙδnq εμnοδiCε ΤnV K._Ο.-..-

φn.0 xωρr19q ΤoV _O Oνε ε._]: _)-

οxυρωvο, γlο Vο ToU δεiΕει κοτ οκοrο

oμoρφοτερo noυ γεwnoε n lελλlιbτl_

κn γn. ΠρoκεlTol γlO τον γvωoτο pορ_

μορlνooκυλo noυ κooμουoε τoν τοφο

εvoq nλoυolου N4οκεδovo oτo β' μloo
τoυ 4oυ οl. n.X. Τoτε ο BολoομΙδnq nn-

γοiνεl oτnv εκκλnoiο κοl οno τov ομ-

βωνo εκφωvεi λoγο oxl γlο τo Ευoγ-

γελ o ολλο γ1O ΤnV oτοon noυ nρεnεl

νο εxο-v οl'Ελλrvεq onενoντl σ_lq Ορ_

xο οτnτεq τoυ τonoυ τoυq. Ξεκlvo εvο

ογωvο, γ ο νο Εεκlvnooυv εnlτελoυq ol

ορxοtoλογlκεq ovοoκoφεq σTnV Περl_

oxn τnq Πελλοq. Γροφεl κοτογγελτlκο

ορθρο αιnν lVlοκεδoνiο noυ εntonμοi-

νOUV ToUq κlνδυvoυg τnq οδρovεlοq.

Ο iδ oq Oρωq o Γεvrκοq Δlευθυvτnq Αρ-

xο Oτnτωv \lοκεδοviοq οlοντο pε μιo

φροon ορxοiου loτoρlκoυ η Πελλο

κατεoκαφη απo τoυq Pωμa[oυq' oπo_

τε καθε ερευνο ε[νaι aoκοπη. Tnν λυon

θο δωoεl τελlκο n τυxn: oε plO εKσKO-

φn εvoq xωροφloυ ερxετοt σTO φωq

εvοq οno τoυq κioνεg τnq οtκiοq του

Διoνυoου. Τo εΟρnμo εivol πoλυ με_

γολo γlο vο μn δoθεi n nρεnoυoo on_

μοoiο. Kοτοφθοvεl τοτε o oρxoloλo_

γoq Φωτloq Πετoοq κot ετol Εεκlνoυv

ol οvοoκοφεq σTnV nρωτευoυoο τωv

ορxοiωv ΙVoκεδovωv.

Kοl oτtq δΟo oυτεq εvδεlκτlκ€q nε_

ρlnτωoεiq ol εvεργε;εq τoυ ΙVοvιiλn

Bολoοp[δn onoδεixτnκov κοθορloτl-

κεq, γlο VO KlVnΤOΠolnθεi o δυoκivn-

τoq κρoτlκ6q pnxοvloμοq KOl VO ovo_

λοβεl nλεov εργο. ΘυμiCεl εnoμεvωq ο

Bολoομiδnq TnV σωKροTlKn ολoγoμυ_

γo ΠoU δεv οφnvεl κοvεvov Δoυxo, xω_

ρiq vο του υnεvθυμ[Cεr τl εxεl ευθυvn

vo nροττεl. 0υolοoτlκo υnεvθυμiCεl τι

onpοΙvεl vο εΙool ενεργoq noλiτnq κor

λoγω κοl εργω. N
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To <<ΦAΙl\oMENo>>
NΙKoΣ ΣΠAPTΣHΣ:

ΔΑΣΙG/\oΣ Ι(AI ΣYMΠOΛΙTHΣ
Tωυ Aλεξ. oικoυ6μoυ, Θωμα Δραyoυμαυoυ' Θεoπ|oτng Κεφαλd-Σπiiρτon

Εκδnλωon τιμng στoυ συyyραφiα και ευερy6 πoλ[τn Niκo Σπdρτon oρydυωσε n Πoλιτιoτικi
Εταιρε[α κAllαoτdoιoE Mιtαiλ o Λoyιοgυ oτα μloα Ιαυoυαρ{oυ 2013, oτnυ Εοτiα Moυocbυ, οτo

πλαioιo τng oειρdg αυαλoyωυ εκδnλcboεωl) πρoζ τιμnυ αυBρcilπωυ τtoυ με τo {ρyo τoυg τιμoιjυ

τιιt' πo)'ιι μαg' Tιιυ παρουoΙαon τoυ συyyραφιKo[ {ρyoυ, εΙtιστnμoυικoυ κcιι λαoyραφικolj, τoυ

ακot\ραoτoι' ερ\'ciτlι τtlE Ndoυoαg N{κoυ Σπdρτon, εκατ'αy o yεωπ6νog Θωμαg Δραyoυμdυoζ Kαι

tι ttρ-ι'ιτεκτοll' Θεoπioτlι Κεφαλii-Σπdρτοn' Nωρiτερα o πρoεδρoζ τnζ Πoλιτιοτικig Εταιρεiαg

Aλiξαι'δρoE oικoι'oμoι' αι'αφερ0nκε επι1'ραμματικ(ι οτo πλo{οιo βιoyραφικ6 τoυ πoλυyραφ6τα-

τoυ κ(ιι υπερδραoτliρtοt' τιμdlμει'οι' τllg βραδιαE, κεl,og κdπoτε δειyo[ oκι!ρ και ακ6μn κcιι oiι-
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Ο Νiκoq Σnορτonq γεvvΛθnκε oτn Noουoο τo

1921. H olκoγεvεlo του εivοl οno τlq nολloτε-

Οεq Tnq noλnq.ΑnoφolToq ToU Προκτlκoυ Λυ_

<εΙoυ (Λοnnεioυ) Nοoυoοq τo 1941. Πτυxloυ-

xοq ΓεωnovlκΛq Σxoλnq Αρlαrοτ. Πovεn. Θεo_

oολoviκnq τo 1947.Ωq φolτnτΛq ελοβε μερoq

αιnv Eθνlκlr Αvτioτoon (μ€λoq τnq ΕΠ0N) εκ_

δiδoντοq με ολλουq noρdνopn εφnμερiδο τnv

οnο[ο pετεφερε Kοl σTn Νooυoo, ενω με κtvn_

τonοlnoεlq κοl noροoτοoεlq δlομορτυρiοq εΕo-

oφολlCον τρoφlμο YlO ToUq φolτnτεq' To 1943

με τov Εεonκωpo ποvω οno 20'0Ο0 φolτnτωv

οnoooβnθnκε n εnεκτoon τnq βoυλγορlκnq κο_

τoxnq oτnν nερloxi nερο οnο τo vομo Σερριiν,

οnωq oxεδΙοCε n βουλγoρrκn nλευρο.

Πο τn δροon τoυ ουτn τtμnθnκε με μετολλro

κοl Δinλωμo oυμμετoxnq oτnν ΕΘvlκn ΑvτΙoτο_

on.Δlδοκτωρ kωπoνlκiq ΑΠΘ τo 1965. Θεμο

Δlδοκτoρlκnq δlοτρlβnq: αAροiωμo κορnoιj

lo κtλlιilv μ nλεοq, oxλοδεοq κοr ρoδοκlvεοq δrο

μnxοvtκων κol xnμlκιilv μεoωvυ. Εnloτ. Εnετn-

ρΙδο ΓεωnovoδoooλογlκΛq Σxoλnq ΑΠΘ 1964'

Εργοoτnκε oτo Ynoυργεio ΓεωργΙοq _ Δvon Γε_

ωργioq KοCovnq οnο 29- 1 - 1957 εωq 1 1 -'l 1-

1957 κol αrο lvoτlτoυτο ΔεvδρoκoμΙοq Νοoυ_

onq οnο 29-11_1957 εωq 1 1-1 1-1958.

Συμμετoxri oτο κolvd

YnriρΕε, κoI εΕoκoλoυθεi vo εivol εvεργοq nο-

λiτnq αro δρωμεvο τnq nολnq μoq ono μlκρn
οκopο nλlκΙο. Συμμετεixε oε nορo noλλo!q

oυλλoγoυq, σUVεΤolρlσTlKεq oργοvo)oεtq κοl

oλλεq κorvωφελεiq δροoτn ρloτnτεq.

Εvδεlκτlκο οvoφερoυμε 6τl υπιiρΕε οπo το

lδρυτlκο μελn τoυ Συλλoγoυ Αnoφoiτων Γυ_

μνοoioυ Νοoυoοq, τnv onμερlvn Πoλlτlαιlκn

μοq Ετοlρε[ο, δtετελεoε μoλloτο κot Πρoεδρoq

τoυ Δlοtκnτtκoυ τnq Συpβoυλioυ.Εnionq oυμ_

μετεixε oτo Ωδεiο ΝooJonq, τoν Προoκonlopo,

τοv E0Σ (δειvoq oκ ι1ρ μεxρl οκομο κοl nρlν λiγο

xρovlο), τo Kεvτρoυ ΠροαιοoΙοq Kοτοvολωτωv

(KEΠKΑ) κοl ολλων, κoΘωq κοl τoυ Αγρoτtκoυ

Συλλογoυ Kol ToU AΣΕΠ0Π.

MoCi με μlο 1.llκρn oμoδο φiλωv εδερεΟvnoοv

onlθομri nρoq οnrθομn oλoκλnρo τo βoυvo pοq

κοτoγροφovτοq μlο oεlρο τonoΘεotιilv κοτολ-

λnλωv γlo οΕlοnoinon, nροq οφελoq Tnq olKO_

voμiοq τnq nερloxιiq μοq.

Δ6oκoλog κol oυμnoλΙτnq

Tnν noρoυoiοσn TOU εΠlσTnμovlκoυ εργoυ (ερ_

γooΙεq, βlβλiο) του κοθnγnτn κοr oυγγροφεο

εκοvε o κ. Δρογουμovοq, plλωντοq με oυγκi_

Vnσn Kοl oεβοoμlο γlο ToV αδοoκολo Kol σU_

μnoλiτn κυρ_ΝΙκoυ ΠορουorοCοντoq τo nλoυ-

oro εργο τoυ κ. Σrορτon ο κ. Δρογoυμοvoq τov

xoροκτΛρtoε ωq ΤoV lρδτο οΕloλoγο γεωno_

Vo Tnq Περ oxng Νοοιoοq κοl ολnq τnq HμοθΙ-

Oq, με ΠρωΤonοοεq -οοκτlKεq Kοl δροoεlq oτn

δεvδροκoμio TΓC -εΟ oxnq, Tοvloε εlδlκoτερo

oτl το κτnμοτo -ηq o <O'lεvε οq Σnορτon oτov

Αρxoγγελο Hpοθ'οq ε'xο'r ι,Ov-ο vεεq rrolκtλiεq

κο; noloτnτο, ενω δε',' ε'',,O --xΟiO oτ το nριil-

τo κτnμo με oκ-:,,,'δ O ;-ο,; δ κo του αιnv nε_

ρloxi αΛοCοροoκοr.

0 ομlλnτnq oνοφερθικε ο-". ,AκoδnμοlκΛ κo_

ρlερο τoυ κ. Σnορ.g", ωι 3:"θου-Enlpελnτn

Εργοαιnρiου Δενδοο<ο- οι Γεωlοvlκnq Σxo_

λnqΑΠΘ οno']]-11_]953 ε;c 'l6-2_]973 κοl

oτn oυνεxεlο ωq KOua" l'_' (-,ΤEΞ (TΕl) Θεooο_

λoviκnq οιo 17-2_1973 ει:c 1Ο-9_19B7. Kοτο

τn δlορκεlοoυτιiv-ω', ε-ω'ν σ-,rε-εixεoεδ ο_

φoρο nρoγρομ!ο;O PεΤεKΠοiδευonq σε ΠΟVε-

ntαlnμlο κοl lvαrlτουτο του εΕωτερlκου, εvιil

oυvoλlκο δnμοoiευoε σε εΠlσTnμovlκο lερlo-

δtκο κοl oλλεq εrδrκεg εκδooεrq πονω oπo '15

ερευvnτtκεq εργοoiεq, ol nερtoooτερεq με θd-

μοτο Δεvδρoκομiοq, εΕlεκnοlδευτlκο βlβλΙο με

Γεωnοvlκο θεμοτο κοθιbq κol oεlρο onμεlιi.loε_

ωV γlο Τouq onoυδοαrεq τoυ TΕl.

Mετεκnο tδευoεlq.

_WYE College Ποvεnlαrnμioυ Λovδiνoυ ono

1-10_1966 εωq1 _10-1967 oε βloλογlκο θε-

pοτο. (Postgrad uate Certificate).

_Cοu rse Λοxοvοκομ Ιοq Πονεn tαιn μ lo Wagen ln-

gen, OΠO 9_B_'l971 εωq 15_11-1971

_Πονεnlαιnμlo Wageninge n, Dep. 0f Ηorticultu_

re, loυvloq-Σεnτεpβρloq 1972 oε nεiρομο ιΕnl_

δροoεlq φωτ6q κor θερμοκροoiοq αln [Vnομlου.

_ΣΞΛΕΤΕ οnο 19-2_1973 εωq 13-4-1973

_lLOCΕNΤΕR ToρΙνo, οno 16-9-1974 εωq 1 1_

10-197 4

_B0STΟΝ Cοllege Αγγλiοq γlο 3 μ nvεq το 1 98 1 .

Eρευvnτrκ69 εργooiεq - BrβλΙo Γεωnoviοq

BlBΛlΑ

l. ΓεωργlκΛ Broλογio, 1978
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2. Δεvδρoκομiο Ιll ([VΙnλοεrδn:υvο, Φυτο θερμωv
xωρωγ Mrκρoi κoρnoi), 1981

3. ΔενδροκοpΙο ll (Πυρnvoκορlο, Ακρoδρlο,
Δlοφoρο], l9B3

4. Λοxονoκομiο, τομoq Α', 19B5

5. Λοxοvoκoμiο, τopoq B', 19s5

6. ΑvΘoκnπευτrκεq Koλλlεργεlεq (oε σUVεργO-

oiο με τov Π. Kολτoiκn), 1 9Bz

7- lVlnοplο, abelmoschusesculentus (L moe nch),

200], Θεooολoviκn

B. Ποτοτο, sοlanumtuberosum 2OΟ4, Θεooο-
λoviκn

ΣΗ tV]ElΩΣΕlΣ Εl K0NΟΓPΑΦHM EN ΕΣ

1. Γεvlκriq Δεvδροκopiοq, 19BO

2. Γεvrκnq κοl Εlδiκnq Αvθoκopiοq, '|9B.l

3. Ελοlοκoμiοq, 1982

0 κ. Δρογoυpοvoq εκλεloε με ευxορlαliεq Πρoq

τov κ. Σnορτσn γlo Τn pεγολn τoυ nρooφoρο

oxολlοeoντοq '' ιιH Νaουoa oξμερa oε τιμο για-
τ[τo ο€(ειqll.

Τo λooγρoφlκ6 6ργo τoυ

Ακoλo0θnoε n nορουoiοon τoυ λοoγροφlκου
dργoυ τoυ oυγγροφεο οno τnv κ. Θεοntoτn
Kεφολο_Σnορτon. ιιM' aρioει o κooμoq, o κo-
σμoζ σTa ποvηγυριο, η φ0ση, τα €ωκληoια.''lι,

με ουτnν τnv οτελεlωτn φρoon noυ xωροεl
-οoο _ολλο οκομn, τελεΙωoε τnv κoυβεντo μοq
o <-; οC λ] 

'<οq 
Σ_:ορτonq, στηVτελευτoiο oυ_

',,c',-"a" _c- ε'χΟ-ε, -ε οοορμn τnν onμερlvΔ,
ΞΟoc - -/, -c-, ε<δ;lωσ.ll, ο'iεοεοε n oμrλn_
τρiο, Σε Oι;Ο,J -Ο,, <οο-:, σt O'-lΤΟ,,' -ο; -οο-ο

eωnq, oε ουτΛ τnv noλn οφlερωoε εvο μεγoλo
pερoq τnq eωnq τoυ'

Συνεγροι!ε εδr βlβλiο, με εvο εβδoμo vο εxεl nο-

ρεl τo δροpo ΤoU ΤUΠoγροφεiου. Oλο θnoουρο-

φυλοκlο του nορελθoι.roq, οloυ nροβολλετοr n

noρεiο εvοq λοo0, ενoq τoπoυ. Mε κυρto κοl oυ-
olοαιtκo ΧοροKTnρlσΤlKο, o oυγγροφεoq Kol Ιjε-
λετnτnq vο nροερxετοl οπo τo λοο noυ μελετο.
Αvοφερoμεvn oυvonτtκο αrο περlεxoμεVO ΤωV

βlβλiων ουτωv η oμlλnτριο υπεvΘ0ploε:

1. ANΤΕTX|A ΣΤH NAOYΣΑ 6κδoon 2OO4

Mεoο oτlg 4OO κοl πλεοv oελiδεq του nρω_

τoυ βlβλioυ γlο ΤnV λooγροφrο τoυ Νlκoλοου
Σnορτon, υnορxεl oυμnυκvωμεvn n κοτογροφn
τωv noρoδooεωv poq. Αυτo πoυ οnoκoλοuμε
(ol ρiaεq μοq), Τo loτoρlκo poq πορελθον, nωq

nτov, nωq pοq noροδoθnKε KΟι τt κροτnoομε.
Πιilq nτοv n κοθnpερrvn μοq (ωri, οt δlοτροφl-
κεq μoq oυvnθεiεq, το ρoυxο μοq, or nοροδool_
οκεq pοq φορεorεq, nωq κτieοpε το oniτlο μοq.
Πωq Λτοv n ζωll oτo xτnμoτο κοl oτο ομnε_
λlο, τl κοl nωq το φυτευομε. Σε ουτo το βrβλio
μοθοivoυμε γlο oλo τov κυκλo τng Cωnq μοq,
οnο τnv oυλλnι!n μ€xρl τo τελoq. Πιilq nτοv
oτo oxoλεiο, pε TnV olκoγεvεtο, τoυq φiλουq,
αrlq εκδρομεq, γroρτεq, oτnv δεvlτlo. Πιiq δrol_

κο0vrοv n πoλn, ol ολλnλoβonθεlεq, τo Εθlpl_
κo δiκοlο. ΙVlεγoλo κομμοτr τoυ βlβλioυ κοτε-
ΧoUV Ol Θρnoκευτtκεq Πoρτεq, το 6Θn κοl €θl_
pO, ol οVOφoρεq α-ο nοvnγιjρlο - κdθε μnvο,
ολο το xρovo _ κοθε xρovο. H γλωooo τoυ βl-
βλiοl p ο κοτογροφn του Νοoυoοilκoυ lδlιil-
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μοToq, με TnV εριJnvεiο ΤωV λεεεωV σΓO TελOq

κοθε oελiδoq'

2. ΣIAKAΔEΣ NιAOYΣτ|NOl 6κδoon 2005

H κolvωvlκil ζωΛ τωv Νοoυooiωv _ ειδoμεvn

μεoo οno τo nρΙoμο ToU oVOΤρεΠτlκoΟ noλ_

λεq φορεq xlουμoρ, nερlγρoφετοt μεoο oτlq

μ l κρεq loτoρiεq, τουq ιιolο κοδεqυ. 0l Σlο κoδεq

οκoλουΘoυoov TnV εΠlKοlρoτnτο κοl μεoο οno

ουτiv κoτογροφnκοv xορoκτnρεq οvθριinωv,

nοροδooεrq, oυντογεq, nοtnpοτο, lορομιlθ ο,

riθn κοl εθlμο.

Τo βlβλiο εiνοl γροppεVO pε Τo γλωoolκo lδi_

ωμo ΤωV Nοoυoο[ων τoυ nρonγoυμεvoυ οtιil_

vο, δυoκoλo βεβοlο, ολλο μεγολn ΠOροKoTO-

θriκn γrο τlq εnομεvεq γενl€q. 0ι 266 oloκοδεq

τoυ γροφτnκοv oε δlορκεlο 53 ετιiv κol δnμo_

olεΟτnκοv oτnv τoπlκi εφnμερΙδo αΦωvn τnq

Nooυonqr. YnoγροφτnκOV με Τo ι!ευδιivυμo

αΑΠΗΔ0YΛΑΣυ μεxρl το 1970 κοl μετο ωq α0Y

NΟN HΣll. Ε[xε μεγολriloει iεει... και τo aλλα€ε !

Mεγολtilνουν ποτε τa πaλικaρια; Γερναει πoτt

iνa ανoιxτο μυαλo;

3. lΣNAΦKlA κol EΠAΓΓΕΛMAΤA 6κδoon 2006

Ανοφερετοl oτο εnoγγελpοΤO, Tlq εnογγελμο_

τlκεq nροκτικεq αιn Νοoυoo KO] ΤnV εΕελlΕn

των επογγελμοτlκιiv oωμοτεiωv _ tovοφlων,

τnν κolνωvlκlt κοt εθvικi τουq δρoon, τn oxε_

σn ToUq με TnV εκκλnolο ono τnν εnoxn τnq

Toυρκoκροτioq pεxρl oΛμερο. Tο nορoδoolο_

κo επογγελμοτο οnoτελουv onμovτrκo κεφο-

λοlo τoυ λοlκoυ poq noλιτιoμoυ, δεδoμεvoυ

οτl nρoκεtτοl γlο τεxvεq κοl τεxvlκεq ΠoU OVO-

nτυxθnκοv, κοθ εcι::'..]. 'l': ε-l3iωoοv oτn

δlορκεlο xlλlετtιb'u.

Tο nοροδoolοκο ε-ι, 'ε'_]-] _nq Nοoυoοq

οvτοvοκλουv τlq δ c _ε::: ' : , ι]'/ κεq κοl ol_

κovoμtκεq oυvθiκει _:- : --::cΔθnκον oε

εvο loτορlκo lλοio : :',:,-_,'|]'.3-3,κωvολ_
λογιiv, οnο το 19ο :-ι , 2': :. ' " :. i,Ιεoο οno

τlq oελiδεq KO] -Ο -_'] ': . :]ω_a , ο:ο <ο :λl-

κο του βlβλiου θ- -:_:rε ο-lo-c cνθοω-oυq

τoυ τonoυ pοq, ο ο-οiο l,ε ΤnV τεxvn τoυq

εγροι!οv Tn μlKρΓ ;ουq lαrορiο, ιαιoρΙο Cωnq

κοl μoxΘoυ, lαrορiο οvθρωnlοq κοl oυvεnεtοq.

Τo βrβλiο εxεl τρΙο αrοlxεiο ΠoU ΤO xορoκτnρΙ_

ζουν κοt φερOUV -" oφρoγΙδο τoυ oυγγροφεο:

1 ' Τn γλιiooο. Χοro ;οno εl κοl nολl o σUγγρO-

φ€οq το voουoοi κo, μοvo noυ τιilρο δεv υnορ-

XoUV ΠOρOΠo|]lεq Pε τnv ερμnvεiο των λ€δεωv'

2. Tnv oε βοθοq οvολυτlκn περlγρoφri του

επογγελμoτoq, τωv δlοδ κοotιilν lορογωγnq,

τωv εργoλεiωv κλrl.

3. Τnv εμβολlpn εΕ αloρnon γεγοvoτωv Kol Πε_

ρlαιοτtκιilv, lου δ[voυv noλλο αιolxεiο γlο το

xoροκτn ρο τωv Νοουoοiωv.

Στlq 52Ο oελiδεq τoυ κοτογροφovτοl 1 77 επογ-

γελμοτο κο οoxoλiεq.

4. ΠAPolMlΕΣ - ΓNΩM|KA -ΠAPolMlΩ-
ΔEΙΣ ΦPAΣE|Σ - AlNlΓMAΤA NlAoYΣTlNA

6κδoon 2007

Στο 17 Kεφολοlο noυ xωρiCετοl τo βlβλio, oυ_

νοvτoυ1.lε ΠAPOlMlΕΣ, ΓΝΩtvllKA, ΠAPOlΙvlΩ-

ΔEιΣ ΦPΑΣΕlΣ κoιΑlΝlΓΝ/ΑΤA noυ κοτoτοxθn_

κοv oυμφωνo με τo εiδοq _ θεpo nου οvοφερo_

τοv. Σε ουτεq λoιnov τrq μlκρεq φροoεtq υπορxεl
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σUιJΠUKVωμεVn n λοlκΛ οoφiο. Kοl ο λοοc -οq τ q

xρnοlponοlεΙ εiτε γ ο vο δωoεl εμφοon οε κοτl,

εΙτε γ ο VO Τo Πε] με εμμεoο τροπο. Στnv ε oο-

γωγn του βtβλioυ, ο oυγγροφεοq, εκτoq οrο τnv

εnlαιnμοvlκΔ οvολυon τoυ θεμοτoq τoυ, οvοφε_

ρεl TOUq λογoυq ΠOU XρnσlιJoΠolεiτnν ΝοουoοΙ_

lκn δtολεκτo KΟl ΤoUq λογoυq nου εnελεδε ουτo

το βlβλiο vο εμnλoυτioεl με nλoυolο φωToγρο_

φlκο υλlκo.Στo τελoq τoυ βlβλioυ υloρxε p ο

κολο εnlλεγμενn β βλlογροφiο'

5. ΠAPAΔoΣIAKH MoYΣ|KΗ KAl ΤPAΓoY-

ΔlA ΣΤΗ ΝAOYΣA 6κδoon 2010

α'Εγινε προoπαθεια μεγολη κaι μακροxρονιαγια
την oυμπληρωση Tων τρογoυδιιΔν ουτιilν γιο να

μεfuoυν θiμησεζ Κaιπaρακαταθηκη oτoυq νε6-

TερoUζ Κaιγιανα φανε( με ενaργειο η oxtoη τηq

Νεoελληνtκηq με την Aρxab ΕΜηνικη γλrΔooαll'

lVlε ουτn τnv φροon τελεlι.ilvεl τnv εloογωγΛ

του nεpnτου κοτο oεlρo βlβλioυ τoυ ο Ν κο_

λοoq Σnορτonq. Kοl εvιil κοθε xρoνo εixοpε κο

ενο vεο βlβλio, εδω pεooλοβoυv τρiο xροv ο.

Tρiο xροvlο οvοenτnonq, μελετnq, σUVεργO-

oiοq με εlδrκουq γlο νο εxoυpε oτο xερlο pοq

εvο βtβλiο οnoυ το περlooοτερo τρoγoυδrο

εxoυv οτixoυq κοl vοτεg. Εivοl ετοlpο Vο TρO_

γουδnθoυv'

1ΣTΟPlKΑ οlo το κλεφτtκο μεxρl ουτο nου τρο-

γουδnθnκοv ωq τo 1944, ΕPΩTlKΑ (nολlο κοl

οομοv-lκnq εlοxnq ωq τo 1920), τng:ΕΝlTlΑΣ,
-nq Ν,1Π0YΛΑΣ -ου ΓΑΝ/0l τnq ΠΑPΕΑΣ, Εμ_

βοτr^ο ο -OOOδOσ ο<ου Vουου, Kολοvτο 'Yμvο

Xρlαroιγεvι'ι:γ Ποoxολ';ο Tροloρ o θρnvο

rnq Ποvογiοq, Σοτυο κο, Πο δ'κο, Pε:lε- κο

nολlοg εnοxnq, Σxολlκo, Δloφορο, Nοvoυρi-

σιJOΤο.315 ΣYΝOΛlKΑ TPΑΓOYΔ|Α ΠoU Τρo_

γουδnoον κοl τρογoυδoυv ol Nοoυoοiοt oτο

onΙτlο, oε KolVωV κεq εκδnλωoεlq, σTlq Xoρω-

δΙεq μοq, μουοlκεq noυ οκo0γοvτοl οπο τn φl-
λορμovlκn pοq, οno τlq noροδοοtοκεq pουol-

κεq μnovτεq ροq.

λ/lε nλoυolο βlβλlογροφiο κοl noλλεg φωTOγρΟ_

φiεq - ορκετεq Τnq οlKoγεVεiοq Σnορτon [εΙxον

κοl εxoυν ολοl υnερoxεq φωνεq κο κυρiωq τρο_

γoυδoυv, oον vο εiνο τo τρογοι-1δl κoμpοτl τnq

κοθnμερtvoτnτοq τoυq). Στo γλωooορi υnoρxoυv

κοl πολl οl ερμnvεiεq τωv κογvωαlωvυ λεΕεωv'

6. ΤA ΠAPAΔoΣ|AKA MAΣ ΦΑΓHΤA ΣTH

NAOYΣA 6κδoon 2012

Τo τελευτοio -μεxρl onμερο_ βlβλio τoυ Nlκο_

λοου Σnορτonδεv εiνοl oον το ολλo βlβλiο oυ_

vτογων. Δεv εxουpε δoooλογiεq υλtκωv, oυτε

θερμoκρooΙεq κοt xρovoυq ι|noipoτoq' 'Exoυ_

μ-lε opωq prο nλnρn κοτογροφn τωv δlοτροφl_

κωv oυvnθε ωv pοq, nερlγροφn τωv υλtκωv, τoυ

τροnου pογεlρεμοτοq, ολλο κυρiωq τnν γνι.bon

τoυ nοτε τo τριbμε, noυ βρΙoκουμε τlq nρωτεq

υλεq, τl oυpβoλi(εl, τn oxεon τoυ φογnτo0 pε

τlq θρnoκευτtκiq εnlτογεq γlO σοροKoσTlονο, νn-

αliolpο, ορτυolμο.

lVοθοivoυμε γlο TnV δlοτnρnon _ oυvτΛρnon

τωv φογnτωv κοl noλλο μυoτlκο τωv γlογlοδων
pOq σTnV κoυζivο. ΙVlεoο οlο το κεφoλolo του

β βλioυ nοiρνουμε onpοvτlκεq nλnρoφoρiεq

γ ο TnV oωoτn διοτροφn, τnν xριion των φορ-

μοκευτlκιilv KOl Oρωμ0T κωv βoτοvωv σTn μO-
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*'xo'Σn^PτΣ}i1

γεlρlKn, γlO Tlq β1ΤOpivεq KOlTO XnιJ]KΟ σTOlXεiO.

Τo φolv6μεvo Νiκoq Σn6ρτonq

0λoκλnρωvoνToq TnV οι!vτομ n nορoυo[οon των

λοoγροφlκωv βlβλΙωv τoυ τlμωμενoυ oΛμερo

σUγγρoφεΟ οvορωτnθnκo γlο το φοlvομεVo ToU

κυρ Νiκoυ. Αvετρεδo oτo Google κol βρnκο
nερΙτο '1700 οnoτελεσμΟΤO OVοφoροq αιον Νr_

κoλοo Σnο ρτon' Kαι πoΜo 0 q xaρaκτη ρ ιo μο 0 q'

Aε ιθ aλη q' Aκo 0 ρ αoτoq, Ε ρ ευ νητη q, Αε ι κ [νητ ο q,

oυγyραφεαq, Aoκνοq, 0€0νoυq, Σωoτοq iφη_

βοq, παντaνεaq, Σεμπαoτιαν Φετελ (φaρμου-

λα 1)ετtΙlν 92' Aκoυραoτoq εργατηq κ.α'

Kοl θυμnθnκο γ Ο εVO nολrο μnοουλo !ε TΟ Oρ_

xεiο του. Kοl του τnλεφωvnoο κοl (nτnoο vο δω

κonolο. Kοl μoυ το εφερε oτo oniτt ιτo Θnρioυ

τnv μερo noυ εΙxε τo noλυ κρυο. Kοr γω με TnV

μυτn vο τρεxεl κol κoυκουλωμεvn, με Tιq ΠU-

τCοpεq ενolωoο...ουτo noυ εxονο' Τnv δloθε-

on γlο Cωri. Ντυθnκο κοl βγnκο εΕω!

Aυτo τo nερlαlοτlκo oε ουvδυooμo μετο oρxεiο

ΠOU μoU εφερε με εκονοv vο oκεφτιδ oτl τΙno_

τε δεv εΙvοl τυxοio! Eivol λolnov τετροδlo οno

τo oxολεio, με τlq onμεlιilσεlq ToU γlοτi noυ νο

εβρroκοv βlβλiο εκεiνο τοv κοtρο. Τετροδtο oε

ορlαrn κοτοαrοon. Ακοpn κο το nρoxεtρο με

το αllxο κlο nου τελεlωvε τo oxολεiο, τlq n ρωτεq

nρoonοθεlεq οvει1ρεonq τροnου υnoγροφnq κοl

oκiτοo nρooι;)ΠωV ΠoU θυpi(oυν λiγοκl Αλεκo

Φοolοvo. Kοl oλο ουτο nρlv novω ono 70 xρovlo.

ΙVεoο λornov οno τlq 2Ο00 κοl nλiov oελiδεq

των λooγροφlκωv βlβλiων τoυ κυρiου Σnορ_

τon, γvωρioομε TnV γλωooo, τον τροno eωΛq,

_lq 0vθρω_ .:. -,::: : _- _:,' 
'Ο pεσ0, _otζ

τροnουq oκε-'ι_: : '':':. : οπ[λnιpnq, τnν

θρrοκεiο, TO'C__'' -'''_.,;εωσεlc, ToUq

τρonουq ι!υxογιlνiοc _ ι _:::δοoεlq τωv Nο_

ουoοiων τov ] 9ο <ο 2 - : - "- ';' \4,ο ολοκλn-

ρωpεvn KΟΤaγρΟΟ'_': ".]''-r-οοq μ οq nο_

λnq nου pοq lοοοδο:'(ι (Ο <οr,oιpοαιε vο

τnv κροτnoουpt' ,',6 -" ' δ οrε Ο ΓO-lt ;t ToV

κoλiτερο τρolο, vο rοοθεoο-1-lε κο νοιογlεq

δnμloυργiεq KΟι VΟ ΤnV nοροδιboουμε αι q εlo_

pεvεq γεvlεq. Kοl onpερο φoΙνετο εΠlTOKTl-

κοτερn n ovογκn, μεoο οno τnν nορoδoolοκn

γvωon, vο κροτnoουμε τnν lαloρlκi μοq φUσl_

ογvωμiο, βρioκοντοq ο κοΘε ενοq μoqτlq δlκεq

του toορρoniεq κοl δεκοθορi(ovτοq τn oxεon

ToU με το loρελθov.

Θο κλεioω pε μ ο φροon nου εinε oε πορουo[ο-

on βrβλΙοι του ο iδroq ο oυγγροφεοq-. ιι''.'Μετα

βιβλia μoυ aφηoα μια κoλη πορακαταθηκη καl

αρκετa εφoδια γιο ολoυq τoυq Ναoυoα[ουq...ll
' Hταν μ ια π ρ ο oποθ ε ιο γ ια εργαo b Κa't Tτ ρo σφ o -

ρa γ ιa την Ν αο υ oa πο υ oλο ι αγαπη oαμε''. ll

Συγκlvnμεvοq nnρε τov λoγo oμ€oωq μετο γlο

λΙγo o κ. Νiκoq Σnoρτonq. Ευxορ[oτnσε γlO Τn

pεγολn τlμn noυ του εnlφJλοδε n Πoλtτloτt_

κn Ετοtρεiο κοl οnoκολυQε oτl τo nερlεxoμε_

Vo ToU vεoυ του (7oυ κοτο oεlρο) βlβλΙoυ θο

εΙvοt το (360 oτov ορlΘμo) nolxviδlο oτn Nd-

oUσο Tωv notδlκιbv τoυ xρ6vωv, κοnotο oπo

το οloio εδοκoλoυθoυv vο nοi(ovτor μεxρl on-

pερο, Τo δε εnoμενo βlβλio τoυ, oγδoo κοτο

oεlρο, θο εΙvοt γtο Τo φoρμoKεUτlκd β6τovo

τoυ Bερμioυ! N
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Γραφoυν oι
ΠαντελiE ToαλoυriδnE
Δnμnτρα Tζdκn

Δεv εivot μοvo οl δυo oυνεxoμενεq oυλλoγεq

pετo on6 εκδoτlκi olωni εlκoot δυo xρονωv

εivοl πlο nολυ τo εvτοvo οvεβoκοτεβοoμο τnq

εvτοonq ToU ΠolnTlKoυ λoγου οno nοinμο oε

noinpo, n εvολλογri oυντoμωv KOl εΠlγρOμμO-

τl κων, ουxνo ελλεl nτl κιilv nol n μ οτωv [ονο μ εoο

oε ουτο μovooτlxο, εnlγρομpοτο κοl xοll<oυ)

με εκτεvεαιερο κοl lλοτ0τερο. Εivο οκoμο

n οvογκn τoυ δnμ oυργoυ vo Cnooυv oυτο

το rο:nμ.;οτο, vο μ.ln xοθουv ολλo ουδoλωq vο

oΙ ΔYo λJEEΣ
ΠOΙHTΙKEΣ ΣYΛ/\oΓEΣ
ToYHΛIATΣΕΧOY

(N0M0l ΑΦιEPΩΣEΩN D (2012)
(TΑ ΠΛΗΘH TOY EΝ0Συ (zοl:)

κN6μol Aφιεριitoεωvυ (z0τ z)

Toυ Πovτελri Tooλoυxiδn

H vεο oυλλoγi του Hλiο Toεxου ιNομol Αφl-

εριiloεωνll 2012, tνa xρovo μετο TnV εΠtσTρo-

φn τoυ αιnν noinon με τn oυλλογn κ'H Στο_

γοvο n Ωκεονοqll [zοl 1 γ'εκδοon), εnολnθευ_

εl γ ο roλλoαιn φορο το nρωτε κο oτοtxεΙο

nουxοροeε κο ορieεr-" ζωn κο τq nροδεlq

του Hλiο Τoεxor.
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ΠρωTογωVlσTnσoUV n oΠoρOlTnTO V0 ορεσoUV.

Στoυg αΝoμoυq ΑφlερωoεωVll εη1η}iou, o.o

κotvd με τnv πρonγoιlμενn oυλλoγn ρυθμο xο_

ρο κτn ρl oτt κο - oυvεxεiq μ ετο1-t ορφωoεlq ιJ oρ_

φnq κοl περlεxopεvoυ, Τn σUVΤOKΤlKΛ δoμn τoυ

λογoυ vο τεvτωvετοl αιο ορlο Tnq γlo Vo oKO-

λoυθnoεl τov nolnτlκo ρυθpo _ nρooτΙθετοl

εvοq δυvομlκοq κοl εviοτε βiοloq πoλlτlκoq λo-

γoq ΠoU δε μεvεl σToV εΠΙKOlρlκο οno τo onoio

οφορμοτol ολλο επεκτεivεΤol σε oυvoλlκoτε_

ρn θειiρnon, noλlτlκn, κolvωvlκt'l, με εγvolo κor

oδo γlο τov τono.

Εiνοl n nρωτn φορο nου n noΙnon τoυ Τoεxoυ

εκφερεl ρnτo κοr ομεoο λoγo noλlτlκο εxεl λοl_

nοv lδloiτερo βoρoq n επlλoγri ουτΛ τoυ noln-

τn' oπωq κοl n εnlλoγn τωv 39 οφlερωoεων oε

γvωoτoυq κοl olκεioυq noυ φωτi(εl τov τiτλo

τnq oυλλoγΛq, αΝ6μοl Αφlεριi:oεωvl Kol onωq

noντo ol κoλOτερεq, nloτεΟω ,αιlγμεq βρioκo_
VΤOl σTo ελεγεiο τnq μvnμnq: pνriμn τωv φi-
λωv oε μoκρlvεq xωρεq ri μoκριvoυq κοlρουq,

μvfrμn noυ δεv οnoλλoτριιilvετol oυτε κoτορ_

γεΙτοl, ooo, onolo κt οv εΙvοt τo onμερο, κυρi_

ωq τo ουρlο.

Kαθε φoρα πoυ aντκρ(eω την Π0λη του Aδρι_

ανοi

Ωq oκηνικo θεrΙlν, απo την oδo Λυoικρατουq

Εμπρoq μoυ φaνερtilνεται oγαλa€iαqΤακηq Βaμ_

βακiδηq

Πετtil την oκoυφια μoU, Ta. oπλoxνα

Την aρxητηq eωηq μου εν Aθηναιq 1976

Δεν πηγε aδικα' 00τε €ενιτεια

Kοι οκoμn oε nlo ελοooovεq τovoυq, oυxvο l..lε

λεΕlλoγlo οnο τnν lovτlοκn δlολεκτo, οnoθε_

ToVTοl ol nlo εnιiδυvεq μvιipεq γlο olκεiο nρo_

σωΠο ΠoU ndροoοv αrnv οvτiπερο oxθn τnq

ΑxερoυoΙοg:

ΜεγαλειtLα aδερφaδεq

ΜαC(oαq oiloq τα€ιδευω

H μaνa oε παντoτινo τρaγoυδι

κAρalετε με oλ, θ' αρa0ετt με

Kι ολλo πoλλα εo0 πoυλ[μl

Aq μην τελεtaι η λaλiατq, ταπaρaπoνaτq

Πo[oq να tλεεν πωq μ[αν κι οΜo κι aφιλrilγατην

Kι aφαea την κι α)λaeο Tην Κaι aq γo υ eε0 ω

Maνa!

Δoq xαιρετ[αq τoν πατερa μ'

Aq oυ Mπaρaq τα xωραφε πiατoν

Miο μοvlpn κοτοφοon αιn ζωn εivol n noi-

nσn ToU Ηλiο Toεxου, oτlq xορεq Kοl oμoρ_

φlεq των οvεiρωv Tnq, σΤ q λυlεq κol oτlq πi-

Kρεq, σΤo ολκoολ τnq noinonq, μυαιlκo δωρo

noυ δεv εCnoε.

κTo πλfiΘn τoU εv6qD (2013)
Tnq Δriμnτρoq Τe6κn

Η v€ο nolnτtκr1 oυλλoγn τo; Hλiο Τoεxoυ μoυ

xορioτnκε αlnν εκδnλωon του ΣυλλoγoU γlο τn

Δlοδoon τωv Εlκοαιtκωv Τεx';ωv ι 'Εργο Πορολ-

λnλου. 'Εβγολε τo βlβλiοοοκ ο Hλiοq γενvοlo_

δωρο οno το xορτoφiλο<ο :ου Cnτωιrιoq μoυ

oυγvιiμn κoλοq πoυ ο"-ο το τελευτoΙo οντi_

TUΠo ΠoU κoυβολουoε εrοvω του Λτοv οvοnο_

δο τυπωμivo, ολλο λεq κοt οnολυτο αrοlxloμε-

Vo ι.jε TnV nροκτ κn τnq noinonq κοl κοθε lol_

nτlκιiq nρoΕnq ΠoU γ ο vο εκτlvοxθεi αιo μελ-

λοv n Qnλo κοl μoκρlο οv θελετε, δεν μnoρεΙ

nορo vo lxvnλoτt1oεt εni pοκρov Kοl με Πρo-

,t il.]Σ 7ΣEχoΣ
ιl, Λ ,

I!ονο \ψ tρiαεων'1

{)ι}τιζ
ΑaiΙΝΑ 2012
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Πonιτικi Συλλoyi: κTα πλiln τoυ ευ69ι

σεXTlKn ευλοβεlο Τo ΠOρελθOV.

Εγε[ρει καιρo

0 πρoφητηq Hλiαq

Στιq κoρφiq μoυ

λεεl oε €vο οno Tο σορOVTO xοlκου o HλΙoq.

Kοr o λοoq εnΙonq Πωq σοV κοτεnεoοv ol θεoi

οno τoν oλυμno, εoβnoε ο 'Hλloq Kol σTΙq Ko_

ρυφεq των βoυvωv οvεβnκε o πρoφnτnq Hλi_

οq.'Εxτloε το εκκλnoοκl τoU KoΙ πορ€λοβε το

ορμο τoυ 'Hλloυ 
γlο νο γivεl ορμοτnλοτnq του

vεoυ xρovoυ κοl εφoρoq τωv κοlρlκωv ToU φOl-

voμενωv. Αυτoq π ο ρυθμieεl τn βρoxn, τn βρo-
vτi, τov κερουvo. Kl oτοv βρovτο λεεi o λοoq

εiνοl o nρoφΛτnq Hλlοq noυ εΕoρκi(εl τo κoκo.

Τo εκκλnooκl τoυ Ηλio, onωq noλυ κoλo γνω_

ρΙCoυpε, To ΠOρOΤnρnτnρlo nου δlολεδε γ o

τo μοvοxtκo του τοδiδl, ουτο τnq πoinonq, εΙ_

VOl σTnV κορυφn του Bερpioυ κo αlο nλnθn

τoυ εvοq pοeευεl τοv κο ρο nοvω του Kοl ιJοq

εnloτρεφετο κορφιilvοvτοq τ q λεΕε q μ O σTO

onμοvτlκo KOl μiO σΓO οonμοντο, plο αιο ελοxl_

σΤO KOl μiO σTo μεΙCον, μlO σTn γn KO ! O ο-iOV

oυροvo. Πoτε ενοq μlκροq κοl lοτε εvοq -ε-

γολoq Αvτοioq, nοτε οαrροφτεl κοl βρoι.lο <ο,

noτε ρixvεl plο Qlλri βροxoυλο γ ο VO οVOσn-
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κιi.loεl εvο γ0ρω μυρωδlεq xωμοτoq Kol KUΠO-

ρlooIου, ετol γlo Vο μnV Εεxvloμοoτε.

Πlο nολlτlκoq nορο noτε μoυ φoiνετοl o Hλi-

οq Toεxoq o' ουτn τnv τελευτοiο τoυ oυλλo-

γri. 0xl δε λεinουv oυτε τo Πovνοκοxιilρl, oυτε

οl φiλοl τoυ, ουτε o xoρμoλυnεq τnq plκρnq

Cωriq. Αλλο μοCΙ p ' ουτο εivol δloxυτn n οVU-

noμovnoiο γlο ο,τt δεv γiνετol, γl ουτo noυ δεv

KOl ΠoU θο εnρεnε' Bορυθυpοq εivοt pε υno-

γεlο οργn κο θυpο γlO Τo Πωq θερi(οντοl το

κολoκο[ρiο μοq:

Aφελfiq loιivloq

Τo κaλo κaQ ι €επο υ λη θη κα

Σε εποxiq δωματιa

Pοδοκινα, twitter

Xaxανa γιανακoxωρtικα

Διtilρoφa κατoικημiνα

Aνiεq επανοληιt'lηq

loiνη μαoκαρa2012

Προoβoλλουν

Τρhτυxοι xaφιiδεq

Τo κaλοκa[ρι αγoραmηκα

Aτiλειωτα μηδενtκα

Φτ υ o ιεq, β ρ ιo ιεq' πληγεq

Η κaτoαρoλa βρaeοντaq

Zητιανa €υπολητη

Fιq ταg Ευρtbπαq

Το κaλoκa[ρι ε€aντληθη κa

Τooο ανoητa oε εκλογεq

Ε κατo μμυ ρ ια x ρ oν ια γi ρ aoα.

Τωρο ουτn τn oτlγμi nου γρdφετοl τoυτo τo

onμεiωμο, ορxεq loυλn του 2013, ο Hλiοq Toε-

xοq pοlροCετοl κol κολωq, γεvvοrοδωρο τlq λε-

δεlq κοl τ q εlκovεq TOU σΤo facebοok oυvεxiζo-

ι.ιοq οnο το nλnθn τoυ εvοq: κAK)Y Π)YΛAKΙ

l'l0Y!0 ΘΕ0Σ ΔΕΝ ΕΝΔlAΦΕPΕΤAΙ ΓlAΤ0YΣ AΝ_

ΘPΩΠ)YΣ AYΓ)l ΕΝΔlΑΦΕPΟΝΤAl Γl' AYΓΟΝ'

AΝΤΕ ΠΕΤA ι Αυnν Hλ'ο. N

}1Λ!ΑΣ lΣt|Χ{JΣ-τ' \ ,'.
Ι( j 'Yι,Γ [c:' ε'"aζ
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Ynορxεl oμωq n δυvοτoτnτο Vο UΠoλo_

γΙCεt €vοq φUσlOλOYrKOq οvθρωnoq τnv

ΠoσoTnTO του olδnρoυ, ToU φωσφo_

ρoU KOl nροlοντοq TωV μlKρOθρεΠΤl_
κιilν, oπωq o ι!ευδοργυρoq Kol To σε-

λΛvlo nου ο oργονlopoq xρεlοCετοl oε

onεl ρoελοxlαrεq loοoτnτεq ΠOU KΟΤO-

voλιbνεt κοθnμερlvο, ωoτε vο οκoλoυ-

Θεi nloτο τlq oυoτοoεtq τωv εiδlκιiv;

Πωq θo εΕοoφολloθεi εnορκriq nρο-

oλnι|n oλων τωv οnοροiτnτωv γlο TnV

υγεio θρεnτl κιbv αlolxεiωv ;

onωq οvοφερεl o κοθnγnτnq δlοτρo-

φnq κol δlolτoλoγlοq κ. Συvτωonq, n

onoντnon εΙνοt οnλn κot οκoλoυθεΙ τnv

οnλn λoγlκri, 6nωq ολλωαιε οnλεq εi-
νοl οl οnovτΛσεlq σε oλο τo φolvoμε_
νl κο noλυnλοκο n ρoβλn μοτο.

Η κοτονdλωon ooο τo δυvoτov μεγολιJ_
τερnq nοtκtλΙοq τροφiμων, με μετρo, ot_

γoυρευεl εnορκΛ nρooλnι!n oλων τωv

μoKρo KοΙ μlκρoθρεnτlκιbv noυ xρεlο-

ζετοl o oργovloμog γlo κολn υγεiο.

H BΙTAMΙNΗ Ε KAΙ o ΣYΓ{ΕPΓΗΣTIKOΣ
PoΛoΣ ToY ΣEΛHλtΙoY

oι βιταμivεS Kαr τα αvoρYαvα Θρεπτrκα στoΙxεiα (μακρo καl μtKρoθρεΠτκd), αΠoτελoι]v αΠαραiτn-

τα στorxεiα Yrα τnv oμαλn αvαΠτUξn καl σU\,.tfrρnσn τωv λειτουργιΦv τoυ oρYαvισμou τoU αvΘρ6Πou.

Υπαρxoυv τoυλαxtστoν 4Ο ψωoτ€s βιταμivεs, αv6ργαι,α θρεrπικα στorxεiα και dλλα διατρoφικα οτoι-

xεiα, πoυ ιo αvθριilΠtνο oιilμα δεv μπoρεi vα τα ΠαρασKεUασει σε εΠαρKεis πoo6τnτεs και γι'αυτ0 τo

λογo θα πρ€πεr να τα ΙIρoσλαμβαvεr μ€oω τns ιροφRs n απ0 ουμπλnριδματα διατρoφns.

Γρdφουν oι

Δ. Στυλιαυiδlιg, Επiτιμο9 ΔιευBυυτnE
Ιυoτιτοiτoυ Φυ λλo β oλω ι, Δ ει, δ ρ ω υ

Θ. Σωτnρ6πoυλog, Aι'' ερευυιιτιig
ΕΛ.Γ.o. αΔiμιιτρα,l, Ινoτ. Φυλλoβo_

λωυ Δtνδρωυ Ndουoαg

A. Σιμιbνng, Επiτιμoq Διευfrυυτlig
Ινoτ. Ε δ αφd'οyiαg Θ εo o αλoν | κng'

Δ. Aλμαλιιbτιιg, τ. τακτικ6ζ ερευυn_

τi9 ΕΘΙAΓΕ, Ιυoτ. Εδαφoλ4'{αζ Θεo-
oαλουiκnE
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Boolκ69 γvιiloεrq γlo Tlq βrτoμivεq

H λεΕn βlτομΙvn εivοl oxετlκο εvoq

vεoq 6ρoq. Kοτογροφnκε oτο λεδlκd
τo 1912, εvιi εntvοiΘnκε γtο Vο Περl_

γρoQεl οργοvlκεq oυoΙεq noυ nερtεxο_

VTοl σTlq τροφεq κοl εivοl οποροΙτnτεq

γlO Tlq Περlσooτερεq xnμlκεq δlεργο_

oΙεq του οργovloμοΟ. Πρlv τnv οvοκd_

λυQn των βlτoμlvων, ol γlοτρoi oυvl_

oτoυoοv oυγκεκρlμεvεq τροφεq: κο_

ρoτο (nλoυolο oε βlτομivn Α)γlο κολri

oρoon, εonερlδoεlδn (nλουorο oε βl-
τoμivn C)γlO ΤnV nρoλnι!n ToU σKoρ_

βoΟτoυ, δnμnτρlοκd ολlκnq ολεonq
κol λοxοvlκο (pεγολn περiεκτlκoτnτo

oε βlτοpivn B1) γlο τnv εΕoυδετερω-

σn ToU beriberi. 0l εnloτnμovεq εxoυv
οvoκολυι|εl 13 βlτομΙvεq ωq οnοροiτn-

Tεq Ylο κολn υγεiο, onοροiτnτεq εnεt_

δri o oργοvroμοq δεv oυvθετεl ουτo τo

θρεnτlκο oυoτοτlκο μοvoq του. 0l βi-
τoμiνεq τoΕlvοpoυντοt oε δυo κοτn-

γoρiεq: λl nοδlολυτεq κοl υδoτoδlολυ_

τεq. 0l λlnoδrολυτεq εivοt ol Α, D, E κοl

K Yδοτοδlολυτεq βlτομiνεq εΙνοl ol C,

B, B1, 82, 83, 85, 86, B12, το φoλlκov
oΕυ κο n βloτΙvn.

Τo οvθρωnrvo oωpο onoρροφο τlq βl-
τομ ivεq τnq τροφriq ευκολοτερο οn' oτl

το xοnlο. Εnlnλεov n εnloτnμn oυvε_

xιiq οvoκολυπτεr noλλο φυτlκο θρεnτl-

κο oυoτoτlκο noυ δρουv oυvεργlκο με
τrq βlτομivεq oτnv nροωθnon τnq υγεi_

οq κοl oυτο το φυτtκο δεv εivοl δiοθε_

σlpO σt μoρφri δloκiωv.

BlτoμΙvn Ε

Δυo βlτoμΙvεq, Ε κοl C, δtεκδlκoυv τοv

τiτλο τoυ αrρoτnγo! των βlτοplvωv.
Φοiνετοl Πωq ΤOV κοτ€xoυv κοl ol δυo.

H βrτομΙvn E εivοl εvο οnο το πlο δn_

μοφlλιi oυpnλnρωμοτο. Πρoκεlτοl γtο
εvο loxυ ρο λl nοδlολιτo οιrrloΕεlδωτt κo,

υnευθυνο γlO TnV lροαιοοiο τωv λlnο_

ρωv pερων τωv κυττορωv ΤoU oργΟV]_

oμoυ οno τrq ελευθερεq ρieεq. Η lερio_
oεlο ελευθερωv ρl(ωv nου oφεiλοντοl

oε nnγεq onωq o κοlvoq του τorγορoυ,

ol ρυnoγoνol nορογowεq -,lq οτpο-
σφOlρOq, n οκτlvoβoλiο UV κol ο)ιλο,

nρoκολεΙ βλοβεq αlo κυτrορο, ol οnoi_

εq pοκροlρoθεopο pnoρεi vο οδnγn_
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σoUV σε οoθ€vεlεq οnωq οl κορδlonο_

θεlεq κοt o κορκivoq. H βlτoμivn Ε nρo-

αlοτεΟεl τnv κορδlο οvοαlελλoντοq τn

μετοτρonn τnq xoλnαlερoλnq LDL αrnv

οΕεlδωpεν" τnq μoρφn.

Enlnλεov, n β τομrvn Ε εivοl οποροiτn_

Τn γlΟ TnV προoτοoiο τωv ερυθρωv οl-

μooφοlρ[ων Kοl ΤnV οnοκoτooτοon κοl

οvοvεωon τωv loτων, olου κοl ο ρολoq
Tnq σTnV εnουλωon τρουμοτωv, oτtq

μυοoθεvεlεq KOl σΤlq vοoουq TωV ορ-
θρωoεωv. Xωρiq τn βrτοpivn E, o oρ-

γοvlopοq του ovθρωπου θο δυoκoλευ_

οτοv vο onoρροφnoεl τn βlτομivn Α.

Η βlτοpivn Ε οvοκολυιcθnκε lροoφο_
το. Αvογνωρioτnκε οnο ΤOUq ερεUVn_

τεq το 1 922. Σε nρωτεq ερευvεq noυ

εγtvοv oε nεl ρομοτοCωο, nοροτn ρnθn-
κε oτl, oτov n δlοτρoφn τωv πoντtκωv

Λτοv φτωxi oε θρεnτ κεq oυοiεq, nο-

ρoυoΙοCοv oτεtρoτnτo, εvω οτοv n δl_

οτρoφn τoυq εplλουτ ζοτοv με σΠO-

ρελοro, nλoΟolo oε β τοpivn E, το no-

vτiκlο γlvοτοv γovr μο.'0τοv οnοpovω_

θnκε n υπευθυνn θρεnτlκn ουoiο τnv

ovoμooοv τοκοφερoλn, οnο τlq Ελλn_

νlκεq λεδεlq (τOKOq κο φερωυ.

H βrτομivn Ε oτnv nρογpοτlκoτnτo

nερlλoμ βovεl δυo οt κογεvε]εq σUσTο_

τlκιδν, τlq τoκοφερολεq [oλφο, βnτo,

γοpο κοl δελτο) κοr τ q τοκοτρlενoλεq
(ολφο, βriτο, γοpο κοl δελτο). To oυoτο-

τ κο nου εxoυv μελετnθεΙ nερ ooοτερo

εivol n ολφο-τoκoφερoλn, n δελτο-
τoκοφερoλn κot n γοpο_τοκοφερoλn,
nορo τo γεγovoq οτl oλο το oυoτοτlκο

τnq βrτομivnq Ε εiνοl ωφελ μO Y O ΤOV

oργovroμo. Σε οντiθεon με τtq υπολol-

lεg λlnοδtολυτ€q βrτομivεq το οπoθε_

μOTΟ Τnq βrτομΙvnq E oτοv οργοv oμo

δεv εΙvοl pεγολο. Πρooλοpβοvετοt onο

το αroμο, φθονεr oτo εvτερo, oπoυ κοl

οnορρoφoτol pοCi με τo λ[πn κο το

xoλlκο oλοτο, nερvωVTOq σΤo λεμφl-
κο oυoτnpο KOl σΤn oυvεxεlο oτο ο[μο

pε το onοiο μετοφερετοl oτo nnορ γrο
VO XρnσlιJoΠolnΘεΙ n vο οnοθnκευθεi.

To μroο κο lλεοv τng nερiooεtοq τnq

β τοp ivnq οnοβολλετοl, εvιb ορlopε_

vn -OοO_"τΟ ο-οθnκευετε στOUq Oρ_

Χε]q, στa υ nτρο, oτο εr νεωρiδ O' στnV

UΠoφUσn Kο σTO οirο H β -οι,iνn Ξ

οnoρρoφoτοl επionq κοτο εvο μερog
κοl pεoω τoυ δερμοτoq, oτοv xορnγεΙ_

Τοl σTn μOρφn ολοtφng λοδlου.

To oφ6λn on6 τn βlτoμΙvn E

Avοτρεxοvτοq κοvεΙq oε β βλ ογρο_

φlκεq nnγεq, βρioκεl nλnθωρο θετr_

κιilv εnlδροoεωV Tnq β τομΙvnq Ε αrov

oργοvloμo τoυ οvθρωlου, πoυ εxουv

oov οnoτελεσμο ΤnV nρoαιooiο του

ovθριilπoυ, οno noλλεq οoθεvεtεq, n

οκoμο κοl θεροnεiο loλλιbv οιlο ου_

τεq. 'Ετol οvοφερετοt οτl n βlτοpiνn E

μnoρε[ vο κοθυoτερnσε TnV οvοnτυδn

τoυ κoτορρdκτn, vο εvtoxυoεl To ΟVO_

oonolnτlκο ουoτnpο, vο μεlωoεl τον

κivδυνo εμφοv οnq κορκiνoυ Kο KOρ_

δloκιiv nοΘnoεων, vο εμ loδioεl τnv

κυvογxn, νο κοτοnολεpnoεt τlq τoδi_

νεq οno δlοφoρoυq ρυnουq, νο θερo-
nευoεl τnv νοoo Parkinsοn vο εnlβρo-
δυvεl τnν εΕελlδn τnq voooυ Αlzhe imer

κοl οκoμn εxεl οντtγnροvτrκn δροon.

Προλομβοvεl τn δυonλοoiο του τροxn_

λoυ τnq pnτροq, oυμβολλεl σTnV οVTl_

pετωnlon οvεllθυμnτωv κoτοαlοoε_
ωV ΠoU oκoλoυθουν τnv εμμnvonου_

σn, οWlμεTωΠiCεl τo n ρoεμ μ nvoρροi'κo

oυvδρoμo, οnοτελεi αlolxεiο oυμπλn_

ρωμοτlκnq ογωγιiq κoτο τnq ρεUμοToεl_
δοιjq ορθρiτlδoq, υnoβonθdεl TnV εσω_

τερlκn οpυvο ToU oρYοV]σμου οnεvοvτl

oτnv υπερlιi:δn οκτlvoβολiO KOl Πρo_

αlοτευεl το κιjτloρο τωv nνευμovωv.

Ωoτooο, μελετεq oτiq nρoοvοφερθεi-

oεq δρooεlq τnq, βρIoκovτol οκopο oε

εΕελlΕn. 0t nto υnooxopεvεq οnοδεi_

Εεrq pεxρr α-lγpng οφορουv TnV Πρo_

oτοoiο οno δloφoρεq κορδlοκεq lο_
θnoεlq, κοθωq n βlτομ iνn Ε φοiνετοl
vο nορεpπoδi(εl το ορxlκo oτοδlo τnq

οθnρooκλnρωτlκnq δlοδlκοoioq πoυ

εiνοl n oδεiδωσn Tnq LDL ακοκdqυ xo-

λnoτερολnq. Αnoτελεoμοτο μελετωv
εδεrδov οτl n xρnon oυpnλnρωpοτωv

δlοτρoφriq noυ nερl€xoυv βlτομivn E

μπoρεi vo μεlωooυv τov κiνδυvo κορ-

δ οκωv nοθnoεωv οno 25-50ο/ο.

Προολnι|n ποooτnτοq plκρoτερnq

τnq Συν οτωpεvnq Ημερnolοq Δoonq

ιΣ.Η Δ ) plορεΙ vο oδnγnoεl σε VεUρO_

λογrκn (nμiο. Εοv ομωq γΙvετοl looρ-



ρoΠnμεVn δlοτρoφn nου θο nερlλομ-

βoνεl εoτω κοl μlκρi noooτnτο nολυ_

οκορεαlωv λtnορωv, πρooλοp βοvετοl
n Σ.Η.Δ. ΠρooλnQn μεγoλnq noooτn_

τοq, οκopn κοl noλυ μεγολnq, φoivετοl
vο δnploυργε[ λiγεq nορενεργεlεq nε_

ρlαrοolοκo, onωq δlορρolO Κοl ΠoVoKε_

φολoυq. Σε υιJ:nλ€q δooεlq n βlτoμivn
E nορεpβοivεt αιnν κοvοτnτο θρομβω-

σnq ToU οiμoτoq. Αυτo εΙvοl nροβλnμο

γl' oυτoυq noυ λοp βονουv φορμοκο γlο
τnv οροiωon τoυ οΙμοτoq κοl γl'ουτo θο

nρεnει vο υnορδεl lοτρlκn oυμβoυλn.

Evω n Συvloτωμεvn Hpερriolo Δοon εi_

vot lκοvn γiο vo εμnoδiσειTnV ελλεlQn

τnq βrτομΙνnq, ωoτooo δεv εivol lκοvn

γlo vο εκδnλωΘεi n μεγlαιn οντloΕεl-

δωτlκi δροon τnq. Πο τo λoγo oυτo

oυνlαrοτοt n nρooλnι|n 200 εωq B0Ο

lU noυ looδυvομεi pε 133_533 mg βl-
τομivnq Ε οvο nμερo. Koθιilq εivοl οδυ_

VοTn n nρooλnι|n ουτΛq τnq nooοτn-

τοq μεoω τωv τρoφιilv, xρεloCετοl oυ_

μ nλn ρωμoτl κΛ xoρΛγnori τnq.

Πoυ υndρxεl n βlτoμivn Ε

ΠλoΟolεq oε βlτομiνn Ε εivol ol τρo-

φεq noυ εΙvοl nλο0otεq oε nολυοκο_

ρεαrο λlnορo, οnωq τo οροβοolτελοro,

το nλlελοlo, τo ooυoομελοlο κοl ολλο.

To ελοloλoδo, κοτo τnv Αpερlκovl_

κn βlβλloγροφiο δεv εivοl nλoυoιo

oε βlτομivn Ε, γlοτi το κΟρlο λlnορo

ΤoU, TO ελol'κo oΕυ εΙνοl povooκoρε-

oτο. Πλoυolοl εivοl κοl ol oπoρol, κο_

θωq κοl οl Εnρo[ κορπoi noυ nερ ε-
xoυv noλλd πoλυοκoρεαrο. Σε βtβλl_
ογροφlκΛ nnγιi ονoφερετol oτl ol Kορ_

πoi τωv ομυγδολων nερlεxoυv onμο-

ντtκn noooτnτo βlτoμivnq Ε. Απο ονο_

λυoεlq Εnρωv κορnωV ΠOU ΠροYμοΤo_

noliΘnκοv αιο lvαιlτουτο Τεxvoλoγi-

οq Γεωργl κιilν Π ρoiovτωv, δlο n toτωθn _

κε oτl, oxεδov τo oυνoλo τωv λlnoρων

οΕfωv τωv ομυγδολωv (550lo), οnoτε_

λεiτοl οno ελοl'κο οξυ, δnλοδΛ μovo-
οκoρεαlo. Πλουolο oε nολυοκoρεoτo

εivοl το κορυδlο, τooο με Ω3 ooo κοt

pε Ω6 λlnορo. Τo Ω6 λlnoρο (λlνελοl'_

κο olυ) κυprοiνovτοl οπo 58-770lo, εvω

το Ω3 οno 2,5 εωq 150/o.

Πλoυolο σε Ω6 (42_43olo) εΙvot κοl το

oι ξnρoi καρποi εiΙ'αι Ι,'.''!1|σilj ιrε τερiεrΙ,r6τι-ιτα βιταμiνnq Ε

Bρo(lλlοvο κορυδlο [B':: '-: - " j' τοv οκρlβri ρoλo τoυ αroν οvθριilnlνo

οργοvloμo. Τo oτolxεio oυτo εivοl oυ-
αlοτiκo τnq nερoΕεlδoonq τnq γλoυ-
τοθε'lοvnq, εvο οντloΕεlδωτtκo εvζυ-

|']O ΠOU υnορxεl oε oλο το κυττορο κοl

\εrτουργεi oυvεργnoτtκο με τnv βlτο_

-',lη Ε. Εninλεoν τo oελivlo xρεlοCε-
-O 'i O Τn oωαln λεtτoυργ[ο του θυρο-

ε δουq οδεvο Το οτt το αlοlxεΙο ουτo

pπορεi VΟ ΠρoσΤΟTεΟoεl τoν οvθρω_

ΠlVO OργοVlσμο οno τov κoρκivo δεv

εγ vε οκοpn oοφεq. Αρκετεq μελετεq
δεΙxvουv oτt οt οvθρωπol noυ ζoυv oε

Περ OΧεq onoυ n nερlεκτlκoτnTO TωV

εδοφωv oε oελnvlo εiνοl noλυ xομn-

λn, εμφονieoυv υιpnλο noooαro κορ_

κivoυ κol κορδloκωv nοΘnoεωv. Ωαlο-
oο, οvoφ€ρετοl p ο μελετn τoυ 1996

noυ εγtvε oε ονδρεq, oυpφωνο pε τnv

onoiο, oυμ nλnρωμοτο oελnvloυ (200

μlκρoγρoμμορlο ΤnV nμερo), nερrορl-

oοv nερinoυ κoτo τo nμloυ τnv εμ_

φονlon τoυ κορκΙνoυ τoυ nvευμovoq,

τoυ nοxεoq εvτερoυ KOl ToU πρooτο-

τn. Το οτοpο που εnlλεxΘnκοv ζοιjoοv

oε nερlox€q με xoμnλο εnΙnεδo oελn_

vioυ oτo εδοφοq.

Xομnλri nρ6oλnι,Un

Η ελλεlι|n oελnviου αιo εδοφoq δεv εi-

vοl noλυ oυxvn. H oυνεxnq xρnon τoυ

λlnοoμοτoq κΘεtlκn oμμωνiοll οvεΕορ-

τιiτωq pH εδοφoυq, υnnρΕε οlτΙο το τε-

λευτoio xρovlο νo εκδnλωθoυv xοpnλο

μoolευμεvο αlοlxεiο). -] : - : - :: j _-

pivn E εivol τo oκoυρο -.: ' ,-- '.'.,
κο κo τo οβoκοντο. i ;:. - -: -'.-
ρl βρoμnq KΟl oi KOκ<c - --: - - 

_.:

εxουν οnμoιrl κf _οoc-'_- : _:_ ,':

Συvεργnαrlκri δρ6on

βlτoμivnq Ε κol oελnvioυ

onωq οvοφερεTOl σΓo -ελc: - - - . :q !_

λοiου ιBοolκεq γvωoεlq γlο 
_ c 3 'iομ i_

VεqD, To οvθρωrlνo oωμο:_ -:-a ]O l,q

βlτομ[vεg τnq τρoφnq ε-<:_' j_εοο οl'
oτl το xonlο. Εntnλεοv r ε_ c-;.n σU-

vεxωq ovoκολ0nτεt no}'],c c -- κο θρε-

πτlκο oυαrοτtκο noυ δοο', o-νεργlκο

με τlq βlτopivεq σTΠν -ο:ωθnon τnq

υγεioq κοl ουτο To φι- <ο θρεnτlκο

δεv εivot δlοθεorpο σt ιOΟΟi δ oκioυ.

Τo oελivlo εΙvο φυτ κο ' <οoθρεlτlκo

αrolxεio τo onοΙo ΠOOo.σ οeεl loxυρn

oυvεργnoτlκn δροon -ε τn βlτομivn Ε.

To oελnvlο pεxρ τ9 1 979 δεv εθεωρεi_

τo οποροiτnτο αlolxεiο γlο τn δlοτρο-

φn τoυ οvθριilπoυ. Σ0wοpο oμωq εγl-
vε εvο noλυ ενδ οφερoν αιolxεio, ooοv

οφoρο τnv δροon ToU σTnV οvτlμετιi_

Πlσn oρ o1.lεvωv οoθεvεlωv.0l επloτn-

μοvεg μελετουν τlq nlθοvεq ΠρoσTo-

τευτlκ€q του εllδροoεlq κοτο ΤOU Kορ_

κivoυ κο των κορδloloΘεlιilv κοl ioωg

οκoμn κοl Tnq ρεUμοToεlδoυq ορθρi-

τlδοq κοl τoυ ΑlDS.0l εnloτnμoνεq

nροonοθoυv οκoμn vο ονοκολυQoυv
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Καρπο[ του δtυτρoυ Brαzil nut

εΠlΠεδO σελnVΙOU σε OρKεTεq ΠερlOΧεq.

Εκτετομ€vn ελλεlι!n σελnvioU ειJφΟ-

vioτnκε σTnV εΠOρΧιO Keshan τnq Bο_

ρεloq Kiνοq. Αργoτερο δlοnloτιbθnκε

oτl n οoθεvεlο Keshan εκτεivετol oε

μ lο ευ ρεiο Cιivn nλοτουq nερinoυ εκο_

τov εΕnvτο xlλloμετρων. Περloooτε_

ρo οno 10 εκοτoμμJρlο οτομο, nλl_

κiοq κοτω τωv ]5 ετωv nρooβλnθn-

κοv οno τnν ooθεvεtο. Η lερlεκτ κοτn_

Tο TωV εδoφωv oτnv nερloxn oυτΛ εi-

vοl 5 με 1 0 φoρεq xομ nλοτερn ono το

κοτωτερο εninεδο των H.Π.Α. Αno τnv

vooo Keshan nρoκολεiτοl μεγεθυvon
τnq κορδlοq Kοi μlO ιJoρφn oσTεoορ_

θρiτlδοq oε nοtδlο κοl vεoρο οτοpο.

ΠoλΟ xομnλο εninεδο oελnvΙου εivοl

δυvoτov vο εδοoθεvnooUV TO οVOσo-

nοlnτlκο oυoτnμο του οργονloμo0 κοl

νο μεlωooυv τnv tκοvοτnτΟ ToU σΤnV

εδουδετερωon τoδl κων ουolιilν.

Εκτoq οnο τnν Kivo, nρoβλnμo ελλεl_

Qnq oελnνiου υnορxεl Kοl σΤn Boρεlο

Ευρωnn. Τo εδοφoq τnq Σκοvδrvοβ[oq

κοl oxεδοv oλnq τnq βορε οq Ευρωnnq,

εivοl φτωxo oε oελnv ο. EΕolτiοq oμωq

τnq φυonq τoυ εδοφουq κol τωv κλl-

pοτ κωv oυνθnκων, οκοpn κο το λ[γο

oελnνlο πoυ υnορxεt, δεv εivο ευκο_

λο nροoλnιp pο οlo το φυτο.'Exε υnο_

λογ oτεi οτ ο μεooq Φ νλοvδοq εlο ρ_

νε nμερnoiωq 25 εκοτοppυρ oαrο του

γρομpορioυ, οτον n nμερnolο ονογκn

lρooλnQnq εiνοl 70 plκρoγρομpορ ο

πtqoγ:lc 50

γ O ToUq οvδρεq κοl 25 γtο τ q γυvο[κεq.

Πο τnv οvτlμετωntοn τoυ προβλnpο_

τοq, n Φlvλovδiο εlonγογε olτnρo οlo
xιiρεq με εδοφn nλοΟolο oε oελnvlo.

Αργοτερο εφΔρμooοv εvο πρoγρομμο

εpnλoυτtoμoΟ τωv xρno ponolοΟμε-

νωv λlnοoμoτωv με oελnν ο. Στnν Aυ-

oτρολiο n ελλεlιpn oελnνlου lρoκολεi
oτο nρoβοτο μlο οoθεvε ο γvωoτn με
τnν ovoμοoiο αλευκn oορκου.

Πnγ6q oελnvioυ

Bοolκn nnγn oελnνioυ, οno onoυ τo

nροoλομβοvoυvτο φυτο κo οn'ουτο ο

ονθρωnοq κοl το (ωο, εivο το εδοφοq'

To oελnvlo βρioκετor oε μεγολο ορlθ_

μο τρoφiμων. Εκεiνο ομ:ωq τo nρο't'oν

τo οπoio εivοl lδtοiτερο πλoυolo oε oε-

λnvlo εivοl τo Bροelλtοvo κορυδr γvω_

oτo ωq Brazil nut. (ΑκρrβΔq pετοφρο_

on. BροClλlοvo οκρoδρυο).

Σε oxετlκn ερευvο ΠOU ΠρOγμoTOΠo]_

Λθnκε oτo Εργοoτnρlo Εδοφoλογiοq

τoυ Α.Π.Θ., εnlβεβolιilθnκε με ορlθ_

poυg n pεγoλn υnεροxn oε oελnvlo

του Brazil nut, εvοvτl 25 δεlγμοτωv Εn_

ρo)v κορnιliν κοl onορωv, με 1325 μl_

κρογρομμορlο εnivωnoυ βορουq 1 xl_

λlογρο μ p oυ. Aκoλουθεi το οπoφλolω_

1.lεvο oουoοpr pε 65Ο μlκρoγρομμο_

ρlο ενοντl 337 του pn onoφλolωμε_

vου, ΦοΙνετο οτ τo oελΛvlo σUγKε_

vτρι|νετοl σΙO εσωτερ]Kο τoυ onορου.

Ακολουθεi o nλlooπoροq με 520 μ: -

κρoγρομ μορrο. Tο xομ nλoτερo εlinε-
δo nορουoiοoε n notκtλiο οpυγδολlοq

Τexas (93 xlλlooτoγροpμο) (oτο xεiο

μn δnpοolευμεvo).

Brazil nut
'Εvο τροnlκο δεvδρο τnq Νοτiου Αμε_

ρrκnq, τo οπoio εiτε oοv ουτoφυεq, εiτε

oον κολλlεργoυpεvο, υnορxεl σΙnV KO -

λοδο του ΑμοCoνioυ, οnoυ το εδοφn

εΙvοl nλoυolo oε oελnv o. Εivο γνωαrο
επionq Kol ιJε TO ovopοτο: Para nut,

Cream nut, κοt Castana. Το εl αιnμoνt-

κoτου ονομο εiνοl:Barthοl etia excelsa.

Τnv υι!nλn TOU ΠερlεKTιKoτnτο oε οε_

λnvlo τnv oφεΙλεr οφ' ενοq αιο nλουotο

oε oελnvlο εδοφn κοl οφ'ετερου αrnv

lκοvoτnτο τoυ vo nροoλομβονεl με ευ_

xερεtο το αιolxεiο ουτο.

Στn xωρο μοq εloογετol εδιi κοl ορκε-

το xρovlο υπo poρφΛ εvδoolερμioυ
(ιpixο). Συxvο oμωq κοτοvολωτεq nορο_

noνloυvτοl oτl nολλεq φορεq το εvδο-

orερμ ο εivο τογγloμενο (οΕεlδωpε-

vο). Το Brazil nut εnεrδfr αιn xδρο μοq

κυκλoφορεi γυμvο oοv Qixο οφ' ενoq

KOl Oφ' ετερου εvο μεγολo μεροq των

λ nορων τoο (42-43olo) εiνοl nολυoκo_

ρεoτο (Ωε), εiνοl πoλυ εnrρρεnεq αιo
τογγroμο. Αno τnν Kυnρo τo 198Ο μοq

οnεαιολλn plο nooοτnτο Brazil nut το

οnoiο εixοv κol τo εvδοκορllο. Ακopn

Kol ΤoV εnοpενo xρoνο δεν nορουoio_

oον τογγlopο. 'loωq θο nρεnεl νo εδε_

τοoΘεi n εlooγωγn ΤoU με ενδoκορn o

(δυλιbδεq περΙβλnμο) γlο VΟ 0W1μεTω_

n oθεi oε κοnolο βοθμο τo τογγloμο.

HλiovΘoq

0 nλΙοvΘoq, φυτo οno τo onoΙο πορο-

γεΤol O nλloonoροq κοl το nλlελοlo, το

oπoiο oον nnγn noλυοκoρεoτωv λt_

nορωv nρεπεl vο nερlεxoυV σnμοVΤl_

κΛ nooοτnτο βlτοpivnq Ε. Συγxρονωq

oτov nλ οonoρο οΕloλoγn εivοt κο n

nερlεκτlκοτnτO ΤoU σε oελnvlo' Αv λn-

φΘεi δε υnoι!n oτl o nλrοonoρoq εiνοl

nλoυo οq oε οvoργοvο θρεnτlκο oτot_

xεiο, τοτε δiκοlο ο nλlοonoρoq κοl το

nροiοvτο του κοτεxουv μllο οΕrολογn

θεon αrlq τρoφεq τωv οvθρωnων' N
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