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S tιηετα το τελειπαio διπλo τευxog

τoU περασμdvoυ xροvoυ 6που πε-

ριλnφθnκαv μια oειρα κεtμεvα με
oκdψειg και εvδιαφ€ρoυσεq Πρo-

ταoειg Ylα τo μdλλov τng Nαoυoαq

ξαvαβριoκ6μααιε παλι σtnv Kαvο-

vικn dκδoon τoU περιoδικoυ μαg,

με πoικiλn και εvδιαφ€ρουoα -θd-

λoυμε vα πιαιευoυμε- υλn, που

εκιog απ6 τιg διαφoρεq μoVoYρα-

φiεg περilαμβαvει, οπωg παvια,

Kαι μια ouvoπτικri παρουoiαon
τωv δραoεωv πoλιτιoμoυ Πoυ σU_

vdβnoαv αιn μικρn μαg π6λn τnv

περiοδo πoυ μεooλαβnoε απ6 τnv

κυκλoφoρiα του ΠρonYoυμεvoυ

τευxoυg τoυ περιoδικoυ μαg.

S τn, περioδo oμωg αυτn εixαμε

Kαι μια απιbλεια εvog <δικoυ μαgυ

πρooιilπoυ. Xαoαμε τov αγαπnτo

φtλo και τακτικo oιrvεργατn τng

NΙAOYΣTAΣ Νiκo Kαλλιδακn πou

τooεg φoρdg αρθρoγραφoυoε αιιg

oελiδεg τnq με πdvια εvδιαφdρo-

vια Θdματα, κυρiωg γυρω απo τnv

μoυoικri παρdδoon τng πoλnq.

o Niκog Kαλλιδdκnq γεwnΘn-
Kε σιn Nαoυoα τo 1939. Αrιo τo

πoλλα xρovια αρΘρoγραφουοε

αιov τoπικ6 τυπo κυρiωg oε θd-

ματα πoλιτιαιικoυ εvδιαφ€ρovιoq

εvιil απo τo 2OO3 Kαι ωq τo τdλog

τnq ζωng τoυ διnυΘιrvε τn μικτn
xoρωδiα τoυ KAΠΗ.

S Αuιoδιoικrrτικ€g εκλoγdg πλn-

orαζoιrv Kαι oι Uπoψnφιoι καταρ-

τiζoιrv τoυg oιrvδυαoμoυg Kα1 τα

πρoγραμματα τoυg. Eλπiζουμε ο

τoμεαq τoυ πoλιτιαμου ι'α μr'ι'
απoτελdoει απλιi-lg μ1α "C- ':iJai_

τnτn) αvαφoρα αvαμεoc Ιr]Uq

αλλoυg oxεδlοαμoυc. .: '-''] \ Q

ιδωΘεi με 6oo ,6 slr,.:- *ε\'a-1959 ειταooεται σtn Xoρωδiα του

Ωδεioυ Nαoυong και λiγo αρYo-

τερα εκλdγεται σto Διoικnτικo τo

Συμβoυλιo, αιo oπoiο παρdμεtvε

για πoλλα xρdvια' αvαλαμβαvo-

ιταq διαφoρεq Θ€oειg, εvιil εixε

αιrvεxn παρouoiα αιn xoρωδiα.

Συμμετεixε επionq αιo Δ.Σ. τoυ

Eμπoρικou oυλλoγoυ Nαoυoαg,

τnq Δnμoτικng Eπιxεiρnong Toυ-

ριφoυ, τoυ Δnμοτικoυ Ωδεiου τnq

Eαιiαg MoυoιilH τoυ ΔΗ.Π.o.N.

Kαι σε διαφορεg α7λεg εΠ1τρo-

πdg κoιvωφελoυg xαρακτnρα. Για

λιπερn ευριrιnτα κα i.

πρoβoλn ιoU σιo Jε'.'
πoλιιιoμ6q δει ..:_'--'

dvα καναγκοfο "-;i ' 
_

πεt Vα αοxo7 l-,Φεl ,_':-

τoυ, oπωq τo κ'-ri-' - ' :'] j-' Ι1 τcι

oκoυπiδια.Οl -] _ _' : - -l:ε7l€i

-- :. ορεi

' ]ι_.l aΠo

ιιg δυοκι,r εa _ -'_ _]', .'-ε..JIi(ει.
Αρκεi ι,.l ι]'' . *i- . - - -ι' .. - ε\'αΑρκεt \'C. c', _.;ε __l] L:!€ l'.l( €\'Q

τετoιο εβ,,'c.rεlο Kα1 ''l}:. il( απi.ti

εξαιρετικo ε;',;]: - - -

vα β1'αi ε' ιl .
-t. - 'u i

.-.l( l_1ε

Γ:ιτi o

::r ιbg

: ': πρε-

-: μαζi
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o φετινοg xειμrΛvαg' υτiρξε αρκετd πλουoιοg oε ποt ιτιoτικlE εκδnλrboειg διαφ6ρωv ειδrily και πoιοτiτωv του

oυyκlvτρωoαν το εvδιοφερoυ Toυ κοινoυ, αλΜ και προβλnμiτιο{ιy ευaaριστα με τn Bεματολoy{ατoυg,'Εxει αρriοει

να 1,iυnαι καιανonro οτι 1,1q υα 0εωρnθε[ ntτυxtιμεt'll μtα εκδfi)ιlοιι δει'αρκε[ μoνο n προο{λευon rου κοoμου
c - t--

yι{ι yα xειροφοτnoει ατα δικα μαg ταιδια, αλΜ απαιτεiται κιι κiτι αi,i'ο, μιa ενδιαφ{ρουoα $εματολοyiα, εvαg

κευτρικ6q dξοναg αvαφορι1g, τoυ 3α κεντρioουν το ευδιαφ{ροι, κοι Eα rιι'εβαoουι' το επiπεδο τng 6ποια9 εκδiιλωοnq'

oι τεριαo6τεροι }aοyραφικο[ μαq o[λλοyoι πραyματoτralnoαν τιE ετιiοιεE παραoτdoειg τoυ9 τtoυ απ{κτnoαy πια

oυyκεκριμfυn 0εμαrολοy|α, οι θεαιρικig μαg ομdδεg παρoυo[αoαt' ll9 i'εε9 ιoυ9 παρq'ωyig και πoλλtq νεεE

εκδοoειg iρBαν υα oτaλiooυv το εκδοτικd τοπiο. htΙαζ τουg ενδιαφ!ροιlοεg αρ-rαιoi,ο1!1κεζ, 01){ιπτυξιακ{g ΚΙΙι εΤ{ι-

oτtιμoυικεq δραoειg απ6 φορεiE κnι ουλλoyoυζ Πoυ πρoκnlaοαν oxoλια κnι oι'ζιιrιiοειc!

Αξiζει μια ιδιαiτερn αναφoρα oτlιυ πρoοπαEεια πoυ καταβiιλουv οι iιυEρωπoι τοl-ι ΙΙοl'ιτιoτικoυ oυιi"οyoυ στo

Poδoxriρι πoυ y1α μια ακ6μn φορd αvαβiωσα1l''τo {Bιμο των Mωμdyερωυ, αllιiμερα τrι9 Προlτο-τροvιiq, oτο xωρι6,

παρα rιg αυτiξοεg καιρικtq oυυflliκεg, με ΓoυSloρευτig yα επιοκiπιονrαι κi0ε οπiτι ιου tωρto('και ι'α καrαλιi1'oυt'

στ'ι1y KεyτριKn πλaτεiα 6που τoυg περiμενε μεyαλn φωτια αλΜ κaι yλ{ντι με ι|lnτd κnι φαoi.

Πολιτroτκο Kαι αλλα, τoυ τετραμRvoU

N€α βιβλiα (καr 6xι μ6vo)

"Γυvαiκεs και φoρεoι€s τns ]\αoυοαs''
τns Ευγεviαs Zαλrου

rγΝAικ:: RAι ΦΦΡaΣ|ξ,
ΥRΣ XΑoYΣλ:

'Εvο εvτυnωolοκo οπο οnoQn pεγεθoυq, εκτυnωonq κοt

οloθnτlκnq βlβλΙo κυκλοφoρnoε nροoφoτο pε θεpo τtq

γυvοlκεiεq nοροδooLοκεq φoρεolεq τnq Nοουoοq. Πρo-

KεlTΟl γlΟ τo εργo Τnq KΟq Eυγεviοq Zολloυ-l\/lnootοκουλn

ιΓυνοiκεq κοl φορεolεq τnq Νοουoοq, το τελoq μ lοq εnοxΛqυ

oτo οnοΙο κοτογροφοvτοl τo oυνολo των οτοlxεiωv loυ
οnοτελoυν τnν nοροδoo οκn γυνοlκεiο φoρεolο τωv Nο_

ουoοiωv, oτrq δlοφoρεq nλlκiεq κοt nερloτοoεlq, κοθωq κοl

εΕo ρετ κο εvδlοφερovτο l<οlνωvloλογ κο oτolxεΙο oε oxεon

με τnν θεon τnq γυvοiκοq oτnv τonlκn κotvωviο. Στo βlβλio
nερlλοpβοvοντοl εnionq nλnρoφoρiεq γlο TnV οvδρrκn nο-

ροδoolοκn φορεorο κοθωq κοl γrο τlq βλοxικεq φoρεοlεq.
Στ q nονω οno 40Ο υπερoxεq φωτογροφ[εq ΠOU |']ε υnopοvn

pελlooοq oυγκεvτρωoε n oυγγροφεοq κοl lερlλομβονοντοl

oτo βlβλio ΠορoUσ οζοvτοl οvoγλυφο τοoο n ο κoγενε οκn

κο κOlvωvlκn ζωn τωv πολloτερωv νοoυoοiων οoo κοt οl

θουμοαrεq λεlτοpερε εq των εvδυμοolωv, των κεντnpοτωv

KO ΤωV κοoμnμοτωv ΠoU Τιq oυvοδευoν.

Το lερrμεvομε nολυ κοlρo τo κοτοlλnκτlκο βrβλio τnq Eυ-

γενiοq. Δεv εivοl n"δουλεlο ετι.itv κοl n εninovn λοoγροφ κn

ερευνο. Δεv εivο ol εδοlρετlκεq φωτογροφΙεq_loτoρlκο κοl

λοογροφlκο μvnpεiο, δεv εivoι n οtoθnτlκn κοl τo oτno μ.lο

του βlβλiου. EΙvοl ολ' ουτο. Αλλο lονω οn' oλο εΙvοl plο

oλoκλnρn εnoxn, noυ n οvοδiφnon τnq εxεt oτo κtvτρo τnq

τn γυvοiκο τnq Νοoυοοq. EπεlδΛ n φορεolο τnq Noουοοiοq

με τlq nορολλογεq τnq, το ρoυxo, κοθnμερ vo ri γloρτlνo,
οnλo n φΟVΤOΧΤερo, δεν εΙνοl οnλωq εvο ρουxo.

Kοτω οno τ q τροxnλlεq κοl το κεvτiδlο, nioω οΠo ΤO Ko_

opnμοτο κοl το nερiτεxvο κoλnοκlο, μεoo oτlq nτυxεq τωv

noλλοnλων μεoοφορlιilν υφovθnκον το pυoτnρtο κοl ol

oυνnθεlεq, οl κοθnμερlνεq κor εnionpεq τελετεq τnq eωnq,

ol οvlooτnτεq κοl οl oxεoεlq prοq ολοr<λnρnq εnoxΛq' Kοl

n Eυγεviο ωq κoλn ερευvilτρtο nου εivοl, γεμοτn ογοnn

κοl oεβοoμlo γlο ToV τοnο τng, εΙvot κοl γυvοiκο. Γvωρi(εl

Πωq σΤo μlκροκooμo μtοq κotvωviοq Kοl σToV lυρrivο τnq,

τo εriκεντρo εivο n γυvοiκo Kοl Πωq oλο on' το xερlο τnq

nερvουν, οn' εκεi δεκlνουν κl εκεi τελεlωvουv.

Τo β βλio εn μελnθnκε ο ορxlτεκτovοq Αλεδοvδροq 0rκo_

vομου, το oxεδto που κοoμoiv το εΕωφυλλo Kοl Tlq εσω_

τερlκεq oελiδεq εivοl τoυ Nlκολο [Vπλlοτκο, n κολλlτεxv κn

κοl εκδοτlκn εnlpελε ο εγ vε οnο τοv lωοvvn ΠοnοκoρμεCn_

εκδooεlq κNουqiLP productΙοnsυ. Το βtβλlο εκδoθnκε pε

εδοδο τnq Ευγεviοq Zολlου, κοι δlοτiθετοl oτnvτlμn των 60

ιl.ιoγrτ: 5



εUρ6, εVω TO εσoδο οΠo ΤnV nωλnon τoυ nρooρi(ovTol γlo

τnv εvioxυon τoυ εργου τoυ oυλλoγου αYφoδll. Πο oοoυq

θελnooυv Vo τo Πρoμnθευτoυν το oτolxεiο επtκolνωviοq

εivοl: Ευγεviο Zdλloυ_Ν4ποolοκoυλn, Zoφεrροκn 56, 592 00,

Nοoυoο, Τnλ. : +3O 23320 239 13, e-ma i l : eza l iou @ya hοο'

gr. Αδi(εl vο τo εxεl κοvεΙq oτο on[τl τoυ. E[vοt n θουμooτn

loτoρ[ο τnq κοθnpερlvoτnτοq των γrογrοδωV Kο1TωV nοnου-

δωv μοq. ΕΙvοl n nlο εμΠερlσTοTωμεvn κοl oυvομο n ΠlO KO-

λο[oθnτn κolνωvloλογlκΛ ονοφορο oτο nορελθovτnq nολnq

pοq. Σiγoυρο δεν Θο nρεnεl vο λεΙQεl onο τn βlβλloθriκn

κομldq otκoγενεloq Nοoυoοiωv. H εnionpn nορoυoiοon τoυ

oτn Noουoο θο γΙvει oργοτερο, μετo τo Ποοxο.

ΠορουolοαlnKε σTnV Εαιiο λ/loυoων τo nριilτo βlβλΙο του

Kωoτο Kολδορο κH Σκlο του TοΕlδευτΛ, (εκδooεlq 0δoq

Ποvoq). ιι'Ενo τοδiδl oτlq noλεlq τnq Ευριinnq κοt τnq B.

Αφρrκιiq.'Eνo oδorπορlκo ουτογvωoΙοq με oορκooμo κοl

xlουμoρυ, onωq οvοφερεl oτo onloΘoφυλλo τoυ βlβλloυ

o oυγγρoφεοq. Στnν εκδnλωon μiλnoε o εκποlδευτlκoq

Πιbργοq Λlομποq KOl O σUγγροφεοq τoυ, Kωoτοq Kολδοροq.

ι'Hτον μεoo Anρlλiου oτov Εεκivnoο το τοΕiδt. 'Evο τοliδl,

xωρiq xρoνtκo nροoδloρloμο, oε ογvωαιoυq δρομoυq, με

ογvωαιεq δlευθυvoεlq, oοv εvο γρOμμΟ ΠoU To ωελvεlq o'

ενοv oγνωαlo nορoλnnτn. Eκεi μεoo γρoφεlq τrq εpnεlρiεq

σoU, Το oυvoloΘnμοτο, τo xριilμοτο, τlq γει1oεrq, μlο oλoκλnρn

Cωn μεoο οno εvολλoooοpεvεq oτlγμ€q. Αυτο nερlγροφω κοl

αιo βrβλiο "Η Σκlο του ΤοElδευτn'', noυ onωq το xoροκτiρloε

κol o nolnτnq Πωργoq Xρovοq, εivοl εvο τοEΙδl αιo τοΕiδlυ.

O Πωργoq Λlομ nοq τo xοροκτΛ ρloε τοΕlδlωτl κo xροvl κo κοl

οδo l n ο ρ l κo ο υτoγvωoioq.'O n ωq εi π ε ι'.. ο Kril oταq Kολδ αρ αq

περιπλaνιεται oaν την ομμo τηq ερημoυ γιανανιtiloει ελεi-

θερoq. Μεoα απο τιq oελδεq τoυ βιβλioυ η μoνα€ιο aπoτελεΙ

μια αoκηoη αυτoγνωohq Κaι o συ\\/ραφεaq επιδιtilκει νa

γν ω ρ b ε ι την ολη θ ε ια τ o υ καθ ε τοπ o υ TΓ o U επ ιo κεπτ ετα ι ll'

To βrβλιo τns Αvιωviαs Χαρiοn

για τn μεγαλn μορφn τns Poζαs ΙμβρrΦτn

Τo βlβλiο τnq εκποιδευτlκoυ ΑvτωνΙοq Xορion "H Po(ο lμ-

βρlωτn oτo Πρoτυnο Εrδlκo Σxoλεiο Αθnvιitv'' nορoυolο_

llrογιτ'η 6

σTnKε σTnV Ευδεlνο Λεoxn. Πο τo βlβλΙο KOι Tn σUγγροφεO

μiλnoοv n κ. Σoφio Ηλlοδoυ_Tοxoυ, οvοnλ. κoθnγnτρlο Πο_

νεntoτnμioυ Δυτ' l\4oκεδoνiοq κοlο κ. Πιi:ργοq 0ρδουλΙδnq,

κοθnγnτriq βυeovτlνnq μoυolκiq. Πo τn Poζο Iμβρlωτn κοl

τo εργo τnq μiλnoε n iδlo n oυγγροφεοq, τoνΙeοντοq nοοο

onμοντlκil nρooωnlκοτnτο Λτov oτn δυoκoλn εποxn τnq

δlκτοτορiοq τoυ [\4ετοΕο, oυμβολλovτοq σUV Τo q oλλο q

σΓnV εφoρμoγfr τnq nριlτnq εκnοtδευτlκΛq δrδοoκολiοc

oτo ποlδlο pε εlδlκεq ονογκεq.

<<Tα Σκδπια Kαι οt dλλoι>> του N. M€ρτ(oυ

To βrβλiο rιΤο Σκonlο κοl ol dλλoll τoυ κ. Ν <:'- - - . ',]ερ_

τCoυ, γvωoτου δlκnγoρoυ, δnμoolογροφO-, ]- . , - -':] <Οl

nροεδρoυ τnq EτolρεΙοq ΙVlοκεδovlκιilv Σ-:-:-.-, -]ΟOU_

olοoτnκε oτnv οΙθoυoο τnq Εαriοq lVοιoω, :: :' :'_'ωon

noυ oυvδloργοvωoov o δnμοq κοl n Eτο cε . ',':'ε5ο; κιi:v

Σnoυδωv. O oυγγροφεοq oτο βlβλiο Τo- _:5: <,.ε οτl

τo oΟγxρovo Ι\4οκεδονlκo Ζnτnγlο ε[vο δ εξ,εi οοβλnpο

oτο onoΙo, n€ρο οno τnv Ευρωnο'lκn'E''ωo'' 
_'', Ατλοντ κn

Συμμοxiο KOl TnV Ελλοδο, ΠρωTOγωV ο-ο-, " Bουλγορiο, n

ΑλβοvΙο, n Τoυρκiο, τo Kοooυφοnεδ ο <ο ο ΑλβοvoΙ noλi_

Tεq TωV ΣκonΙωv. Kεντρlκo οΙτlο το; δ εθνουq nρoβλnμοτoq

οnoτελεΙ τo κροτtκο lδεολογnμ.;ο του "Ν4οκεδovloμoυ'' oτο

Kρdτoq τωv Σκoniωv, το οποiο κοτοφωρο nοροβroCεl δl_

εθvιbq κοτoxυρωμεvo θεμελιιbδn δrκοrιiμοτο των πoλlτιi:v

ToU KOl oυvτnρεi ενο oλοκλnρωτlκο κοΘεαrιiq.

<<Παραδoοrακn Γεωργiα>>

N€o βιβλio απo τov Niκo Σπαρτon

Νεo β βλΙο εΕfδωoε o οεlθολnq κοt οκoυροαιοq lt : -_ -":_

Τσnq με τiτλο ιΠAPΑΔOΣ|ΑKΗ ΓΕΩPΓlΑ _ Οrι:::''-ι-_ <ο

<<H οκrd τoυ ταξιδευιft>> τoυ Kιilοια Kαλδαρα



_ Zωoτεxviο _ Δοon _ Αλrεiο κοr Eδελlδn ToUq σΓn Νοoυoο

(Φορμοκευτrl<εq δ oτnτεq αιο φυτο)r, Το βlβλiο αιnν ορxn

οoxoλεΙτοl pε τn δnpευon τωv κτnμοτωv τnq Νοoυoοq μετο

τnv Εlονοαrοon του 1 B22 κaιτnν εlοvοδ οvopn τoυq, κοθωq

KOl T q γεωργlκεq lροκτlκεq οno τnv ορxοlοτnτο μεxρl κοl

το 1904. lδrοiτερο οvoφερετοl n εδελlδn τnq δεvδρoκoμiοq

αln Nοoυoο oοv κυρlo nnγn εlοογωγnq oυvολλογμΟToq,

εvω κοτογροφεl το δlοφορο φορμOKεUΤlKο φυτο πoυ εiτε

κολλ;εργoυvτο σΙnV nερ oxn ε[τε εivο oυτοφυιi αro βoυvo.

<iEναs αλnτnsAψελos>>, του Λευι€ρn Xαψrαδn

H lορoυoiοon τoυ βlβλiου του Λευτερn Xοι!lοδn εγlvε oε

plο οpoρφn εκδnλωon αlnv Εαriο ΙVουoων. Τοv oυγγροφεο

Kol σΤlXoUργο nολλωv τρογoυδlωv, οlο το onotο oρκετο

εγrνον μεγολεq εnιτυxΙεq, nορoυοiοoοv o Kιbαιοq Kολδοροq

κοl o noλ oq δlεθνΛq noδooφοlαrng Αxrλλεοq Αoλοviδnq. Tο

ι'Εvοq ολnτnq ογγελoq, εΙνοl εvο μ υθ αιορnμο γlο τo ελλnvt_

κo τρογουδl. Kεvτρlκοi nρωεq ol οvθρωnοl τoυ τρογoυδlου,

oε κοτοαιοoεlq nρογμoτlκεq, ολλο κοl φοντοαltκεq.

Προκεlτol γtο το πρωτo pυθloτoρnμο τoυ Λευτερn Xοι|lοδn

κοl τo δευτερο του βlβλio, μετο το αH ζωn poυ τρογουδl,

τo τρογoυδl ζωnυ. ΑυΘεvτlκοq λοiκoq αιlxουργoq o σUγγρO-

φεοq, oυvεργοαlnκε με nλεlοδο οnο onμοvτlκo0q λοi'κoυg

μoυol <ooυνθετεq, ενιil τρογουδlο τoυ ερpΛvευoov κoρυφoiol
'Ελλnvεq τρογουδrαιεq- [V]ε το τελoq τnq nορoυoiοonq, ο Kιb-

αιοq Ποτorοq ερpΛvευoε μεγολεq εnlτυxiεq του oυγγροφεο

Ko σΤlΧouργoυ με τn oυvoδεiο αlo nlοvo τnq'Ελεvοq Ποoο .

<iΕvα αγ6ρr...-Evαs ψαριis... Δυo 6vειρα>,

ιns Σοφiαs Tοιαμn

0 Συλλoγοq Δοoκολων κot Νnnlογωγων Εloρxiοq Νοουoοq

σε σUVεργοσiο με το Γροφεiο Πολ τ oμου κο Αθλnτlopου

Δnμoυ Nοoυoοq nρογμοτοnoΙnσOV σTnV Ξoτiο lVουoιilv

εκδΛλωon nορoυoΙοοnq του β βλiου tnq φ λολoγου Σο_

φiοq To ομ-;n rr'Εvο ογορi.-.'Εvοq (;οροq.'. Δυο ονε ρου. Tον

oυvτοvloμo KOl TnV κεvτρlκn ε onγnοn οvελοβε ο Δnμnτρnq

ΠοCoq, pελοq τnq θεοτρlκΔq ομοδοq κΕlΙ Σκnvnqυ. Πο το

βlβλio μΙλnoov ο Eλ oοβετ Τορn (oυγγρoφεοq _ oxολ κn

oυμβουλoq) κοt n ElρΔνn Ανογvιiloτoυ (oxολrκn Qυxoλoγοq)

εvιil oτo θεοτρlκo δρωμεvο nου oυvοδειpε τnν nορoυoiοοn

ελοβοv pερoq ol Koτερivο Topτon, θεοτρoλoγog_εKΠOl_

δευτlκoq, Πιiργoq Vlnεκoq, εροotτεxvng nΘonolοq κοl o

Θοδωριiq Bλοxoq, μ oUσl KOq φλoγεροq'

Ψnφιακδs δioκos με δnμoτrκα τραγo0δια τns Nιioυ-
σαs τoυ Συ)λoγoυ Φilωvτoυ Ωδεioυ <Αρrοτoι€λns>>

0 Πoλlτ αιlκoq Συλλογoq Φiλωv του Ωδεiου αΑρlαιoτελnqυ

oτnv EαιΙo lVoυoιilv τοv ι|nφloκo δΙoκo ιι12 ΔHMOTIKΑ

TPΑΓOYΔ|Α TΗΣ ΝΑ0YΣΑΣ oε frxο ... ολλου, ενο δiοκo nου

nερlλoμβοvεl τn oυvουλΙo τoυ oυλλoγoυ τοv lοvουορlο του

2012 μετοv iδlο τ[τλo, κοt oυvoδευετοl οιlo ενο εn pελnμεvο

κοτοτontαrlκο εvθετο noυ oxεδiοoε o Δnμιiτρnq ΠοZοq. H

γρoμμοτεοq του oυλλoγου κο Bογγελlω ΑδομΙδου τoνloε οτt

n oυvουλiο (κol κοτο oυvεnεlο o δloκοq) nτον οnοτελεoμο

oκλnρnq δoυλεrοq τnq xoρωδiοq υnο τnν κοθoδnγnon του

μοεαιρoυ Πετρoυ PΙαιο, o onοioq εκονε κοi τnv εnεΕεργοoiο

τωv τρoγουδlιilv γ ο nολυφωνtκn xoρωδΙο, κοl nορολλnλο

φoροq τlμnq κοl ογοπnq γlO ΤnV nοροδoori του τonου μoq.

lVilο γεvlκn ονοφορο oτo δnpοτlκο τρογουδl τnq Nοουoοq

εκονε ο φlλολoγοq κ. Πετροq Στoiδnq, nου oυvετοlε κοl

επlμελnθnκε το κε[μεvο του ενθετoυ, nορoυotοCονΤOq σTn

oυνεxεlο, με τn βonΘε ο oΠT KOoKoUoτlκου υλlκου, κοΘε
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TρOγoιδ1 XωρlσTo. 0 δioκoq nερlλο μ βdvεr διio oρxnoτρl κΟ

κoμμοτro κοl δεκo τρoγoυδlo nου οnoδiδεl n μlκτΛ τετρο_

φωvn xoρωδΙο τoυ oυλλoγou με τn oυνoδεΙο oρxnoτροq

oτnν οnoiο oυμ pετεxoυv οl ΠοvτελΛq Bογlοτ(ιiq, κλoρlvετο,

λ/l ο ρ iνο Γκo ργκoτCε, β l oλΙ, Λε βov Γρ nγo ρ l ov, κοvτρο μ n ο oο,

Kωv/voq Δroμ οντnq, κρoυoτο, Ποvογl ωτnq Πo ποδonoυλoq,

οκoρντεov κοl Σoφiο Στoμκoυ, πlοvo. H επlλoγn Kοl εVoρ-

xnoτρωon τωv τρογουδlων εivοt του Ποvoγlωτn Ποnοδo-

πoυλου, εvιi n nxογρdφnσn ΠρΟγμΟτonoliθnκε oτo Studio

ΑRΤ VlSl0N Τ0Y Ωδεioυ ιΑρloτoτελnqυ.

Θεατρrκd & κrι,nματoγραφιKα

<<Πto ιρελoi δεv γivεται>>

Aπ6 το Θεαιρ6ραμα KΩΣKoΛ

Τn νεo κωμωδ[ο τoυ Kωoτο Koλλo uΠlo τρελoi δεv γivετolυ

nορoυoΙοoε σε Tρεlq nοροoτοoεlg τo Θεoτρορομο KΩΣK0Λ

αrlg ορx€q Δεκεμβρiου oτo δnμοτlκo θεοτρo. lVlo φορ_

oοκωμωδiο ιJε oσΤUVoplKn nλoκn, αιo γvωαιο γoiTοvοκt

των κωμlκιilv κoτοoτοoεωντnq Cωnq noυ nορεEnγnoεlg κοl

nροoωnlκεq oυγκρουοεlq nρoκολoυv τo γελlo κol nροoφε_

ρoυν ενο ευxoρloτo δΙωρo. Tο μελn τnq θεoτρlκiq ομοδοq,

vεο nοlδld κυρΙωq noυ εποlΕοv γlο nριilτn n δευτερn φoρο,

nορoυolooοv pε xορn κοl κεφl τoυq ρoλoυq τουq' Tov κε_

ντρικo ρολo κροτnoε o Kιboτοg Koλλοq, noυ εixε κοl τn

oκnvοθετlκri εnlμελεlο τnq ποροoτοonq, εvω εnοlΕοv oκομn

ol: TοooΟλο Moτοκlο, ΣοφΙο Ακρiβoυ, Νiκn Απooτολου,

Xρυoονθn Pωoon, Γoλnq Αδομiδnq, Αρετn Γoλoουζiδου,

Σoφiο KoλnoΕiδoυ, NΙκoq ΘεοδωρΙδnq κοl Πovvnq Kορο_

μnελκoq, Xορnq Toμnoυλiδnq, Φovnq Xρυooxoου.

Απoλαυoτικδs ..."oiκοs Εvοxns"

Απ6 τoυs <<Eπi Σκnvfls>>

Πo μlο οκoμn φορo εβoλε τov lnxn Qnλο o Συλλoγoq Θε-

oτρου κol Πολlτloμoυ ιιΕni Σκnνiqυ, nορoυolοCoVTοq TnV

δ6φρενn κωμωδiο α0Ικoq ΕvoxΛqυ oτo vοουoοilκo κοtvo.

0l πεvτε nορoαrοoεlq τoυ εργoυ ΠρoγμοToΠOlnθnκοv oτlq

ορxεq Φεβρoυορioυ o' ενο κoτομεoτo δnμοτlκo θεoτρο,

nρooφερovτοq nολυ κολεq ερpnvεiεq οlo τουq εροolτεxvεq

nθοπoloυq κοl οφθovo γελlο oτoυq θεοτεq.

ιlroγ:τr 8

H oκnvoθεoiο του Αλε€oνδρου 0lκovοpoυ Λτον ευρnμοτlκn

δixωq νο κoυροoεl τo κolνο, εvιb ol onορτορloτοi δlολoγol,

ol δεφρεvεq κoτοαιοoεlq, οl οnΙθοvεq ΟVOTρoΠεq, Πρoσε-

φερον οφθοvο κοl oβΙοoτo γελlo μεoω nορεΕnγnοεωv κol

ευτροnελων κοτοoτοoεωv ΙVi(εq, noροvoμΙεq, λομογlεq

μοi'μoυ επlxoρnγnoε q κοl πολλo οκομn αοnλυτου βγnκοv

oτn φορο.'Evοq oiκoq ονοxΛq μετοτροnnκε oε αοΙκO ενοxΔqυ

μ.lε αεργολεioυ τnv πoλlτlαllκn μoq κλnρovομ ο !

Tουq ρoλoυq ερμΛvευoοv ol: Πουλoq lωonφiδnq Ελενn

Zοφεiρκoυ, Zωri Δοoκoλoκn, Kωoτoq Ποvτonq, Δ":nτρnq

Ποeoq, Xρroτivο Poυoooυ, Ελενn Xοτ(nκιbαlο'Zi 'vωv λlυ_

λωνοq, Ποvνnq Koυκoυλoq κοl Xορnq Αδο- δ'c. Σκnvo-

γροφiο: Αλεδονδρog 0lκovoμoυ, ενδυμοτο1c.'ο: Χρ αιivο

Pουooου, μoυotκn εnlμελεlο : Δnμ nτρnc ilι ]:ι

<H ΔΙAΘHKΗ>> τoυ Mαρrου Πoιτiκα
Aπ0 τoυs ΕΡΑΣ-ΤLx\ΕΣ

Tο εργο το.; lVορloυ Ποντiκο ιιH ΔlΑΘHKHll nορoυoiοoε

αrrq ορxεq Γι/ορτiου, oε τεooερlq nοροαlοoεrq αlo δnμoτlκo

θεoτρο, n θεοτρlκn οpοδο ιΕPΑΣ_ΤEXNΕΣυ, oε oκnνoΘεoiο

Πωργου λ/lnεκο. Το εργo, noυ γροφnκε ομεoωq μετo τn

μετοnoλiτευon, oτnλlτευεl τlq δlοφoρεq τonlκεq αεΕoυoi-

εq) KOl δlοnλοκεq, oτnv ελλnνlκn εnoρx[ο. ΠορελοΟvoυv

ol πoλlτlκεq, ουτoδlolκnτlκεq, εκκλnolοoτtκεq, εκδoτlκεq

KΟl olKoVoμtKεg αορxεql, κοl oxoλtοζovτοl ot pετοΕυ τoυq

oxεoεlq εδορτnonq κο δlοnλoκnq oε βοροq τnq κo vωvloq.

Συμμετεixοv οl: Kλ. Πετρο Δnp Δροoουvnq, Νl. Τoεxελiδoυ,

Ν. Γρnγορ οδnq, Αλ. Koτoυφοq t. Koρλnq Koτ. Σoλδοτoυ, Αv.

Zωγροφοlουλoυ Ντ Ιolολοκoυ, Σ. KολnοΕlδoυ, T. Kiκο, Ν/l.

Kορο oορovλoυ Γ Kορομlελκοq, Τρ. Ποβολκoq, Ι Koτoυφοq,

Γρ Γκ ουροq, Γρ. Αδουiδnq, Αn. λ/llεκοq, Xρ. Ποvνορoκnq.



<Αoπρo-Mα0 ρο>>, Aπ6 τnv Θ.o. <<,\iρεors>>

H θεοτρlκn ομοδο αΑlPΕΣlΣυ nορoυoiοoε αlo ΙV]oυoεΙο 0iνοι

ft Αp nελoυ (Kτiρlο Mnoυτορn), oε ενlοiο nοροαιοon με τοv

γεv l<o τiτλο ιΑΣΠP0 ΙVΑYPOυ εΕl μοvoπρoκτο τoυ Kωαlo

ΙVουρoελο.'ΕΕl μlκρεq rαroρiεq.'Εδl oxολlο γlο τlq ονθρωltvεq

oxεoεrq δlοτυnωpεvο με οlxμnρo x oυμορ κοt oορκοopo.

Απoλουoτlκεq ερμnvεiεq, nου οφΛνoυν τον θεoτi Vο ιJΠεl

Kοl Vο KρUφoκolτοδεl δrοφoρoυq xοροκτriρεq oτnν κoθn_

μερlνoτnτo τουq, μεοο oτο λlτο pο τουτoxρoνο ευφοvτοoτo

oκnvlκo oε οonρο pουρo που κοτoφ€ρvεl νο oτεκετο oε

oλο το μovοlροKTΟ l(Ol vο oυμnλnρωvεl oρμoνlκο τnν ρoll

τnq κοθε loτορiοq. Συμμετεixοv or: M. ΑδομΙδnq, Kοτ. Bο-

γloτeoυλn, Αργ. Δnμnolορn, N. Kολοi'τCnq, Π. Koρυδοq, t

KοoonΙδnq, Ελ. Λογγoυ, t Πεlοq κοl M- Σογρn.

Σε μlο κοτοpεαrn οiθουoo τoυ δnpoτlκου θεοτρoυ ΠρOYμO-

τonolnθnκε n αεnionμnυ nροβολn τnq τοlvΙοq τoυ Ποvτελn

Bουλγορn ιN/lΙKPΑ ΑΓΓΛlΑυ με Tnν ΠoρouoΙο τoυ iδtου τoυ

δnμ rουργου Tnq Kο] τnq γυvοiκοq τoυ lωοwοq Kορυαιlοvn,

αrο ομοτ τλo βιβλio τnq οnoiοq αlnρΙxΘnκε το oεvορlo τnq

τοlviοq. Πορολn τn μεγολn δlορκεlο τnq τolviοq, το κotvo

εμεlvε κοθnλωμενο αιlq θεoεlq τoυ οnoλομ βονovTοq Το KΟ_

τοnλnκτlκο τοlΙο τnq Αvδρου, τnv εΕoxn οvοnοροαlοon τng

εnοxnq noυ δlοδρομοτ[(ετοl n τοlvtο (δεκοετiο '30 κοr '40)

κοl βεβοlο τ q κoτοnλnκτlκεg ερμnνεiεg των vεωv ολλο κοl

των nολlοτερωv nθono ωv nου κλnθnκov vο eωvτοv€Qουν

αιn μεγoλn oθovn τoυq xoροκτΛρεq κοl το nοθn των nρωωv

του εργoυ. Πρlv τnv ενορΕn τnq nρoβoλriq o κ. BοΟλγορng

KOl n KO Kορυαrlοvn οvοφερθnκov με λiγο λογ ο αιo rαιoρ;κο

τooo του βrβλioυ ooo κol τnq τοlviοq, o κ. Bουλγορnq μολlαιο
οvεφερε οτl δεv εxεt Εεxοoεl τo εγxεiρnμο νo ολoκλnριboεl

τnν τοlviο noυ Εεκ[vnoε αιn Νooυoο ελniCoντοq αιo μελλον

vο τo κοτoφερεl. Tουq δnμlουργoυq nορoυoiοoε ο κ' Niκoq

Kουτooγlονvnq, δlευθυντriq τoυ N lFE αιlq δροoεlq του οnoi-

oυ εντoooετοl κοl n nρoβολΛ ουτnq τnq τοlviοq.

ΕπιoτnμovrK€S Kαt ...dλλεs δραoειs

<<Aρxαιοτnτεs Kαι αεrφOρos αvαπτυξn>>,

Σπουδαiεs δραοειs ιns [Z EΠKΑ oεΑιγ€s και Miεζα

Σnμοvτlκεq nλnροφoρiεq oxετlκo pε τlq δροoεlq των Εφo_

ρεlιilν Kλοolκιilv κοl Bυζοvτlvωv Αρxοtoτnτων οντλnoοv ol

ΠΟρεUρ oκoμενοl oτnv npερiδο noυ δloργοvωθnκε oτlq

ορx€q Ιοvoυορiου oτo Xωρο Tεxvωv τnq Bεροlοq, με TnV

nορouoiο τnq γεvrκnq γρομμοτεωq τoυ YΠΠ0 κοq Vlεvδωvn.

H lρoioτομενn τnq lZ'Εφoρεiοq Kλοorκωv κοl Πρoioτoρl_

κιi:ν Αρxo oτnτωv κ. Αγγελrκn Kοττορiδn, ωg αolκoδεonolvου

τnq nμερiδοq, δεν εκρυι!ε τn xoρο τnq δlοβεβοlιilvovτοq οτl

xορn oτnν nλoυolο xρnμοτοδoτnσn TωV nρογρομμοτωvτωv

Εφορεlιiν Αρxoloτnτωv οnο το ΕΣΠA (ουvολlκο δtοτΙθεvτοl

nερi το 22 ε<aτ. ευρω) nολυ oυντoμο θο εivοl οροτο το

οnoτελεopοτο τoυ nλoυoloυ εργoυ noυ εnlτελεΙτοl σTlq

Εφoρεiεg τnq περιoxnq μοq.

Συγκεκρlpεvo, οvοκοivωoε οτr nρoxωρoε με κολoυq ρυΘ_

μoυq τo nρογρομμlο pελετnq, oυvτnρnonq κοl ονοoτυλω_

σnq ToU Αvοκτoρoυ τoυ Bοοlλεωq ΦlλΙnnoυ B' oτlq Αtγεq

(BεργΙvο), τo οnoio nροβλεnετol vο ολoκλnρωΘεi μtxρt
τo 2020, εvω μεροq τoυ, onωq εinε, θο εivοl εnloκειplμo

οnο τlq ορxεq τoυ 2015, μετο μoλloτο οno τnv εγκρton

τnq nρoτοonq οnοκοτοoτοonq τμΛμοτοq ΤoU σε 0Qοq noυ

θο φτοvεl τo 12 pετρο με υλrκo οε μεγολο βοθμo ορxοΙo.

α'Εxoυμε oκopn vο δoυpε noλλεq εκnλnΕεlq ono τnv nερloxn.

ΕΙμοl οroroδoΕn oτl θo ονοκολυQουμε nολλo nερloooτερου

τovloε xοροκτnρlαrlκο n Αγγελlκn Koτrορiδn, εκτlμωwοq οτt

με τnv ολoκλnρωσn ΤoU vεoυ Ι\4ουoεioυ τωv Αlγωv τo 2Ο15 θο

δlοθετεl εEioου onμοvllκο εκθεμοτο με ουτο τωv Bοolλlκωv

Τdφων κοl θο οnoτελ€οεl τnv φυolκn εδρο τoυ ι|nφlοκoυ

μoυoεΙoυ αMεγoq ΑλεΕoνδροq, οno τιq Αlγεq αlnν 0lκoυpεvnυ.

Η <<MrκραAψλiα> τoυ Παιτελn Bουλγαρn
οτn Ndoυoα απο τo NΙFF
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Miεζα καr Σxoλn Αρtοτoτ€λoυs

Πο τnv ΣxολΛ του Αρlαroτελn Kol TnV λ,4Ιε(o n κο Kοτlορ[δoυ

οvεφερε oτt υnnρΕετo nvευμοτlκo κ6wρο του Mοκεδοvlκου

Boolλεioυ κοl οnoτελεi oιiμερο το brand name Tnq Περ!o_

xnq. Τo oxεδlo οvοδεlΕnq τnq εκnovεiτol nδn με τnv μoρφn

ενoq master plan, τo oπoio θο nερrλομβdvεl, εκτoq οno τn

μελετn κοl oυντnρnon τωv ευρnμdTωV ΠoU υnορxουν oπωq

εxεI γivεl Λδn με τo θεoτρο, τn δnμloυργio ορxοlολoγtκoυ

nερl nοτου αlnv nερloxn M nολτovετo-Τolφλiκl _ loβoρlO, Kο-

θιbq κοl τnv εnovολεlτoυργio του ορxο[oυ θεoτρου με τn

φlλοΕεviο nεlρoμοτlκιiv nορoαlοoεωv ορxοiου δρoμοτoq

δlεθvωv πρoδlογροφωv κυρΙωq οπο οpοδεq vεων. Σκοnoq τoυ

master plan εiνol vο εvτoxθεi αιο εnoμ.rεvo xρnμοτoδoτlκο

nρογροpμο τnq Ε.Ε. με ooo τo δυνoτ6v μεγολΟτερo υQoq.

<<Ndouoα, n π6λn τoυ oivου>> με τn oιnριξn τoυ

ΔιεΘvoυs Φεoτιβαλ Kιιmματoγραφου Nαoυoαs

0λoκλnριiΘnκε onμεlιilvovιoq μεγoλn επlτυxio το τρlΛμερο

εκδnλωoεωv ιNοουoο, n noλn τoυ Οiνουυ nου ΠρογpοToΠ0l_

nθnκε αlo Moυoεio 0Ιvoυ €t Αμnελoυ οno τlq 13 εωq τlg 15

Δεκεμβρioυ 2O13. H εκδΛλωon υλοnoinθnκε μετn αιΛρlΕn

τoυ ΔlεΘvoυq Φεαιlβολ Krνnμοτογρoφoυ Nοουoοq. Πλnθoq

κooμου oυμμετεixε αιlq δροαrnρtoτnτεq πoυ δloργονιbΘn_

κον. Τo Moυoεio 0iνoυ ft Aμnελoυ nιiρε Εoνο Cωri κοl φlλo-
δενnoε nλnθoq εκδnλωoεωv. H βοoικri εκδiλωon οφoρoυoε

τnv εκθεon Εlvομουρoυ κοt τonlκι.bv γευoεωv οnoυ το κοtvo

εixε τn δυvοτoTnΤO Vo δoκlμοoεt τοv εκλεκτο τonlκο oiνο οnο

δεκο nορογωγουq τnq ομnελoοlvlκnq Cιbvnq τnq Νοoυoοq

oε oυvδυοoμo με εΕolρετlκεq τοnrκεq γευoεlq onο κοlvo_

τoμoυq nορoγωγoΟq (Tζεnoq, Σουλo, Mnoι'ιnq, Bολοντnq).

Koτο τn δloρκεlο τoυ τρlnμερoU ΠρΟγμOToΠorriθnκε οvolκτn

oυ(nτnon γrο τo pελλoν του δlv6μουρoU ιJε Tn oυμμετoxlr

noρογωγιiν κοl οno τrq ολλεq nερroxεq αιtq onoiεg nορογετοl

Εlvoμουρο. Τnq εnοlκoδoμnτlκnq oυCnτnonq nρonγnθnκοv

oυι.ιομεq τonoθετΛoεlq onο τoυq Ποvνn lVnoυτορn, Πιiργο

ΙωοwΙδn, ΙVarkus Sto]z, Νiκο lVovεon κοl Νiκo Kουτoογtοwn.

O Ποwnq λ/nουτορnq εκοvε μlο lαloρtκi ονοδρoμn αln δnμt-

oυργiο τnq Cιivnq τnq Noουoοq KOl σΙn oυvεxεlο ονοφερθnκε

Πωq γlο vo ndεl τo κροo[ τnq Νοoυoοq pnρoαrο οποlτεiτol

n oυvεργοoΙο oλωv τωv nορογωγιiv, n πoloτtκn οvοβoθpl-

υLqογ:ιl Ι0

σn ΤoU Εrvομoυρoυ κοl n οvoλnQn αloxευμενωv εvεργεlων

μορκετlvγκ noυ θo εαιloζoυv oε υι]-rnλoΟ εnln€δoυ ογoρεq.

O Vlarkus Stο1z, δlοxεlρlαrnq κρoolωv αιrq HΠΑ, οvεφερε nωq

n ογoρο τnq Αμερrκnq oνο(nτο oυvεxιbq vεεq γευoεlq KOl Πωq

nρεnεt vο υnορΕεl μlο επlθετικn noλlτlκn μορκετlvγκ noυ vο

oυvδυο(εl το κoλo nροiov pε ενον loxυρo μΟθo.

Στo iδlo μnκoq κυμοτoq κlvnθnκε κοro Πιbργoq lωoννiδnq,

nου οoxoλεiτοl με Tn δlοθεon κροolιbv oτo Πορiot, οvο_

φερopενoq oτnv oγoρο τnq Γολλiοq, μlοq noλυ δυoκoλnq

KOl οΠοlΤnTlKnq oγoροq, τovlCοντοq πωq nρεnεl νο oνοδεl_

xθο0v ol γευoτlκεq lδlοlτερoτnτεq τoυ ΕlvopουρoU ΠoU Τo

κοθloτoυv μ.loνοδlκo oε oυγκρlon με ολλο ερυθρο κροolο.

O NΙκoq Movεonq τovloε nωq τo κροoi τnq Νοoυoοq εxεl

nολυ δρoμο vο δlοvυoεl nροκεlμενoυ νο μπoρεoεL vο oτοθεi

δυνοτο oτlq ογορθq τoυ εδωτερlκoΟ. Αvεφερε nωq ε[νol

xρnolμn μlο oυvολlκri εnοvοnροoεγγ on oxετtκο με το pελ_

λov τnq Cιivnq, ολλo κοl με τnν τουτoτnTO ToU Ε vοpουρoυ

oε εninεδo pορκετlνγκ. Tελoq, o γενlκ6q δlευθυιτΔq του

ΔlεΘνoυq Φεoτlβολ Klνnpοτoγρoφoυ Νοουoοq οvεφερε

nωq n oμοδο τoυ ΝlFF εxει δεκtvnoεt τoν oxεδ OσLro γlO Tn

δnμloυργ[ο εvoq νεου brand γlο τn Νοoυoο,

<Eλλαδα €xειs ταλειτo Και στnν oιι-oπoιiα>>

Aφι€ρωμα oτοvvεαρO oιvoπoto Kωοτn Δαλαμαρα

Oλooελ δο οο εc; - c τC, 27x.covo οLνοnο;ο Kωαrιi Δολo_

μορo δ.μοc'Σ'σt_o\' lcvoυoρ ο n ιEφnμερΙδο των Συvτο-

κτωvll, ι,ε -'-},ο <E},λοδο εxεlq τολεvτo Kοl σΙnV OlνonOliου.

Στoυζ 30 οvερxoμεvoυq Kol Περlσσoτερο υnooxoμlενουq

ονθριil lουq του κρooloυ αrov nλοvnτn oυμnερl€λοβε τo

εμβλnμοτrκo lερloδlκo αWines ft Spiritsυ τοv 27xρovo Kω_

αιΔ Δολoμορο. Kοl n εφnμερiδο εκoνε ενο oφlερωμο oτov

vεορo oυμnoλiτn μoq, με ToV υnοτtτλo α0 iδloq _ τρiτnq

γενlοq otvonoloq _ μoloeεl υnερnφοvοq μo κοθε ολλο nορο

μεΘυoμεvoq οno τnν επrβροβευonr.

0rτρlοντο οvθρωnol ΠoU To δnμoφlλεq κοl lδtοiτερο onμο-

vτtκo γtο τoν κooμo τoυ κρooloυ nερlοδlκο oυμnερlελοβε

oτn λΙoτο τωv αolνlκωv τολεvτωvυ εxουν δ οφορεq lδlοτn_

τεq. Αλλol εiνοl otvoxοol, κοnolοl OlVOΠoρoγωYoi κor ολλol

εμnoροr. Kοl n noρoιoiο τoυq oε ουτo το hall of fame του

ακροotου τnq εnopεvnq μερOq) porοCεl oε κoθε nερinτωon

με... nορoοnpo ιολλο κοl δεoμευon ωαrε vo κονω κοl oτo



μελλov o,τl κολυτερo pnoριilυ, onωq δnλωoε σTnV εφnμε-

ρΙδο o νεορoq KωαιΛq!

Evδrαφ€ρoυoα nμερiδα για τnv Αραπιτοα
απo τov <<Αριοτoτ€λn>>

Mlο εvδlοφ€ρουoο nμερΙδο γlο τo πoτομl μOq ΤnV Aροπlτoο

δloργοvωoε αrtq ορxεq Δεκεμβρioυ 2013 n ετοlρεiο γlο
τn Mελ€τn τnq loτoρioq τnq Nοουoοq Kol TnV Περloxnq ιr0

Αρloτoτ€λnq,}, σΤnV EσTiο Moυoιilv. Αno τουq ομlλnτεq o κ.

ΙVlοvιilλnq Bολoοp iδnq οvοφερθnκε oτnv loτoρiο τnq noλnq

Kοl Τnq nερloxiq oε oxεon με τo nοτοpt, nοροθ€τovτοq το

ονoμοτο μετο onoio n noλn, το noτομl κοl n nερloxΛ οvo_

φερovτοl αrlq loτoρlκεq πnγεq (lViεCo, Στρυμωvro, oλγοvoq,

Αoτρεοq κλn), κοl τovΙCovτοq oτt το nολlοτερo ovopο τoυ

noτομoυ Θo nρεπεl vo nτov ορoενlκου γεvουq κol oxl θn_

λυκου (Αροnlτoο), μrο noυ oλο το nοτομlο εxoυv oρoεvlκο

οvομοτο ωq γovlμOΠolο oτolxεiο Tnq γnq.

0 κ. Niκoq Kυρoυ, γεωλoγoq, ovελυoε οno γεωλoγlκn οno-

Qn τn pορφoλoγio τnq nερloxnq κοl το εiδoq των nnγων

noυ oxnμοτi(εl το ποτομl μοq οvοφερovτoq oτl ol nnγ€q

τnq οvoτoλlκnq nλευροq τoυ BερμΙoυ οvnκουv αrlq λε-

γoμενεq κoρoτlκεq, δnλοδn oε ουτεq αιlq onoiεq τo vερο

oυγκεvτριilνετοl οπo υι!nλoτερο onpεΙο του βoυvoυ μεoο
oε κοιλoτnτεq xωρiq vο δ nθεiτοl οno αrριilμοτo τoυ υnεδd_

φoUq Kοl γl ουτo κοnolεq φoρεq, lδlοiτερο μετo οnο εvτoνεq

βρoxonτωoεrq, nορουolοCεl θoλoτnτo olo το xιilμοτο noυ

κoτoκρnμviCοVTοl σε ουτεq τlq κolλoτnτεq.

Τελoq ο κ. ΑλεΕovδροq 0lκovομου, ορxlτεκτωv, πορoυoiοoε

τiq ορxεq γlο τn oυvτοδn ενoq oλoκλnρωμεvoυ nρoγρoμ-

μοτoq οvοδεlΕnq κol οΕlonoinonq τnq Αροnlτooq onμεlω_

VoVTOq οτl n oεrρο τωv βloμnxοvικων κοl nροβloμnxοvlκωv

εγκοτοoτοoεων κοτο μ Λκoq τnq κoiτnq οnοτελεi εvο μovο-
δlκο oυνολo γlΟ ToV ελλnvlκo xιiρο κοl pnoρεi vο oυμβολεl

oτov εμnλoυτloμo τoυ ooτlκoυ xιilρoυ τnq noλnq με vεεq

λεlτουργiεq nου θο τnq οnοφ€ρoυv ν€o εlooδnμοτo. Σxολi_

οoε μολλov ορvnτlκο τlq μεxρl τωρo εnεpβοoεlq oτlq oxΘεq

KoΙ σTnV κoiτn κοl nρoτεlvε τn δlοvolΕn δυο nεeοδρoμωv

- noδnλοτoδρομωv nλοτoυq 10_1 5 μετρωv nορολλnλο με
τlq oxΘεq τoυ noτομoυ noυ θο oυνδεoυv τnν nερloxn τoυ

Αγioυ NlκoλoOU με ΤoV κεvτρlκo κoρμo τnq noλnq.

H Σοφiα Pd-λλn oτn Xειμερινn oλυμπιαδα
στo Σ0τσι τns Pωoiαs

Τn pεγολn nοροδοon τωv Nooυooiωv xloνοδρoμωV ΠoU

oxεδov oνελλlnιiq oυppετεxουv oτoυq Xεtpερtvουq 0λυ_

μnlοκοΟq Αγιbvεq oυvεxloε κo φtτoq n Σoφiο Pολλn nου

oυμμετεΙxε αrnv Eλλnνlκn 0λυpnlοκn οnοαιoλn αlo Σool

τnq PωoΙοq γlO TnV 22n Xεlμερlvn 0λυμπlοδο ono 7 pεxρl

23 Φεβρoυορioυ 2014. 0 Δnpορxoq Νοoυoοq κ. Koρο-

μnοτeoq, xοροκτnρloε tδlοiτερn τlpn τn oυμμετοxΛ τnq

Nοoυoοiοq nρωτoθλnτρlοq σToUq 0λυμπloκoυq Αγιivεq
τoυ Σοτol, εκnρooωπωvτοq τn xωρο μοq. Tovιoε oτl n no-

ρoυoΙο τnq επlβεβοlωvεl τn μεγoλn ποροδοon nου €xεl n

Nοουoο αιn xtovοδρομiο με τn oυvεxn nορουoiο οθλnτων

τoυ E.0.Σ. oε κoΘε xεlμερtνi 0λυμnlοδο. Εlεφροoε επionq

τnv δεxωρloτn xορο τoυ, γloτi n Σoφiο εκτοg οnο oπoυδοiο

οθλnτρlo oυμμετεxεt ενεργο oτο κolvο του τοnoυ ωq δn_

μoτrκll oυμβoυλοq κοl μετεφερε τlq ευxεq του Δnμoτlκoυ

Συμβουλioυ κol oλωv τωv Nοoυoοiων. Στnv Ελλnvικn οno-

αroλn oυμμετεxoυv 6 οθλnτεq (3 oτo ολnlκo oκl, 2 oτoυq

δρoμoυq ovτoxiq κοr 1 oτο ολpο).

0t Nooυooiol xlovοδρομοl ΠoU σUιJμετεixοv oτoυq Xεl_

μερlvουq 0λυμnrοκoυq Αγιilvεq οno τo 1964 μεxρl onμε-

ρο εivοl: 9ot Xεlμ. 0λυμnlοκοi Αγιivεq (lοε+)'lvoμnρoυκ
(Αυoτρiο): Kωv/νoq Kορυδoq, 1 1or Xεlμ. 0λυμnloκoi Αγιil-

νεq (l gzz) Σonoρo (lοnωvΙο): Ακnq Tοpnoυρnq, 1 2ol Χεlμ-

0λυ μ n l ο κoi Αγιbvεq ( 1 9z6)'lvoμ n ρου κ (Αυoτρiο) : Θοvοonq

Koυτooγlονvnq, '13οr Xεrp. 0λυpnlοκoiΑγωvεq (l gso) Λεlκ

Πλοolντ (Νεο Yoρκn, HΠΑ): Λo(oρoq Kεxογloq, 14ol Xεlμ.

0λυμπlοκoi Αγωvεq (1 9sa) Σερογεβο (Bοoviο, Πoυγκooλο-

βΙο) : Δnμ Λτρnq M n lλioυρnq, 1 5οl Xεr μ. 0λυμ n lοκoi Αγιilνεq

(lgεε) κ0lγκορr (Kοvοδοq): Θωpοn Λεφoυon _ ΝiκoqΑνο_

oτοoloδnq, 1 6ol Xεl μl. 0λυ μ π lοκοΙ Αγιilvεq ( l οοz) Αλp nερβiλ
(Γoλλiο): Niκoq Αvooτοolοδnq _ ΘωμοΛ Λεφoιjon _ Θωμοq

Λεφoυonq, 17ol Xεlμ' 0λυμnlοκoi Αγωvεq (lgg+) Λlλεxο-

μερ (Nορβnγio). Θωμοn Λεφoυon _ Νiκοq Αvοoτοolοδnq,

1Bοl Xεlμ. 0λυμnlοκoi Αγωνεq (l99s) Νογκονo (lοnωviο):

Kοτερiνο Ανοoτοoiου, 1 9ol Xεlμ. 0λυpnrοκοi Αγιbvεq (zοοz)

Σoλτ Λεlκ Σiτl (Πoιjτο, HΠΑ): Kοτερivο ΙVnολκoμnο - Kωoτοq

Στορκοq, 21οl Xεlμ. 0λυpnrοκoi Αγιivεq (zοl0) Bοvκουβερ
(Kοvoδοq): Σoφiο Pολλn, 22oι Χειγl. 0λυμnlοκoi Αγιilvεq
(zοl+) Σoτor (Pωoiο): Σοφiο Pολλn.
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MAΣKOΦOPA ΔPΩMEΓ{A
Γρ d φ εt o Mαυ rbλng Β αλo αμ{δ ng, επiτιμo E Λυ κειαρxnE- ι o τo ρ ικoq ε ρ ε ι' t' ιι τ li c

(Διαλεξιι πoυ iyιuε oτα Λευκiiδια)

Χα{ρoμαι ιδιαiτερα, 6ταυ μου δ[δεται n ευKαιρiα νa επικ0ιυωυ6 με Τι1 βαoll του Λα[κου

μaζ πoλιTισμoυ, πoυ ε[υαι τo Ιωριo' n μιKρi oλ6τnτα cιι)0ρωΙΤωu' πoυ με θρnσKευτιKi

ευλαβεια συυτnρεi Kaι φυλασσει αυτo πoυ λεμε Λαi'κn Παραδooιι. Δευ βρ{oκω ΚcιTdλ-

)'nλoυg λoyoυg yα εKφρaσω τιζ ευΙαριστiεζ μoυ 1τρoζ του o[λλoyo κAυfltμια)) yια τnυ

πρ6oκλnon. Tny απoδixrnKα χωρ[ζ καμια αυτ[ρρnon, π(ιρ' oτι o χρ6υ0ζ δευ μoυ Ttερισ-

σευει. Mε oυυδεoυu πoλλα και με τnυ yτ6πια oλoτnτα Kaι με Tnυ τΓρoσφυyικi πoντιαKi,

πoυ ε{yαι τ6oo μακρια n μiα απo τny αλλn yια πoλλoυg, 6tι oμωg yια μεuα.

Σιrvnθωg βλdπουμε απoαιαoειg
και μovαδικoτnτεg oτα φαtvdμεvα
τoυ Λαiκoυ Πολlτιoμου. Παραδεiγ_

ματα: 0ι Mπουλεg εivαι μovαδικο

κlqol:Il l2

φαιvομεvo αιnv Eλλdδα και πρdπει

vα Περιφρoυρnθεi. 0ι φαvoi εivαι

μovαδικd φαιvoμεvo τng Koζαvng.

Τα ρouγκατoια εivαι μovαδlκd φαι_

v6μεvo τoυ Ρoυμλoυκloυ. Τα αvα_

αιεvαρια εivαι ...κλπ. και vα πiiμε

αιουg xορουg. Εivαι μovαδικoi ot

xoρoi μαq λdvε oι Mακεδ6vεg, τo



iδlo λivε oι Kρnτικοi, το iδιο οι Π6-

l,τιοι. 'Eτoι φταvoυμε με τιg μovαδι-
κoτnτεg vα υποαιnρiζoυμε oτι και n

0λυμπiα εivαι o oμφαλ69 τnq Ynq.

Eπιμdvω oτnv αρon τng πioτng

oτιg μοvαδικ6τnτεg. Tiπoτε δεv
δnμιouργnΘnκε απ6 μ6vo του και
δεv αvαπτυxθnκε μ6vο τoυ και μα-
λιoτα oτov τdπο πoυ το βρioκουμε.
Av ouvεβαιvε τo αιτtθετο, τdτε θα

ioxυε το παγιo, το πακιωμivo, το

αμετακivnτο. Eivαι dμωq δεδoμdvo

6τι τα πολιτιοτικα οτοιxεiα dxοιlv
πρωταΘλnτικn κιvnτικoτnτα. Eivαι
oαv oπiθεg φωτιαq που πετιουlται
απ6 το εvα μdροq oτο αλλο, εyγυc

και μακραv.

Θdμα μαg εivαι dπωg ακoυoατε αΤα

μαoκoφ6ρα δριilμεvαr. Tι εivαι τo

δριbμεvo; Στα αρxαiα xρovια nταv

μια δραοn με κdr,τρo μια τελετn

ΠoU εμΠεριεixε και θυoiα, nταv

μια τελετoυργiα, dvα oιrvτελεoμd-

vo, επαvαλαμβαvoμεvo €ργο, βiω-
on μυoτικoυ θρnoκευτικoυ μυθoυ.
'0ταv oτα δριbμεvα αυτoi πoυ υπo-

δυovιαι τα πρ6οωπα τoυ δρωμ€voυ

μασKoφoρoιrv τ6τε τα δριilμεvα τα

λ€με μαοκοφdρα Εivαι oλοφdιvερo

dτι πρoκειται Yια μUστιKn λατρεiα

με τnv dvvoια τng μ€θεξng, βiω-
σnq τoU μυθου, με oιrvεπεtα τnv

εοωτερικn αλλoiωon, πoυ βαδiζει
παραλλnλα με τnV εξωτερικn αλ_

λoiωon.'Exoυμε ακoυoεl για ιερn

μαviα, Yια εKστασιαoμουq Kαι Yια
oργιαoτικ€g τελετdg.

Tα δριi-lμεvα αυτα, τα μαoκoφορα,
θα τα εξεταοoυμε σε δυo εvdτnτεg.

Στnv πριbτn Θα δουμε τnv xρovικn
τoυg παλαι6τnτα Kαι οτn δευτερn

τnv iκταon τoυg. Π6oo λoιπov πα-

λαια εivαι τα μαoκoφ6ρα δριilμεvα;

Ξεκιvιi-lιταg απ6 τoυg αvθριilπoυg

τωv oπnλαiωv €xoυμε ευρnμα_

τα στα εoωτερικα τωv οπnλαiωv
απεικοvioειg oιw6λωv μυoτιbv με
ταυρειεg μoρφεq, καλυμμdvoυq

δnλαδn vdoυg με δdρματα ταυρωv

oιrvoδoυg μιαq KεvτριKnq μoρφlig.

Eδιb oτn Mακεδoviα και oτo xιilρο

που καλυπτει το Bdρμιο n oκαπdvn

dφερε oτο φωg αρxαiα Mnτριbα. Tα

Mnτριi-lα εivαι ιερα τng θεiιq Mnτd-

ραq' τnq μnτiραg τωv θειilv Kαι τωV

αvθριilπωv. Παμε xιλιαδεg xρovια
πioω. Πριv απ6 το δωδεκαθεo.

Η θεα Mnτερα, αιπ6xθωv, ιτ6πια
θεα, nταv το κdvιρo αvαφoραg και

ο ργiιvωong τωv αYρoτoKτnvoτρο φι-
κιilv κoιvoτnτωv τnq περιoxng τoυ

Bερμioυ. Αρxαιoλ6γoι ποu αvdoκα-

ψαv Mnτριi-lα εivαι οι 1'vωαιoi μαg
και απ6 iιλλεg αvαoκαφεg αιnv πε-

ριοxn μαq, n καθnγnτρια κ. Στdλλα

Δρoυγoυ, n κ. Λιαvα Στεφαvn, και

o Kυπριog αρxαιoλ6γog κ. Xρυoo_

αι6μoυ.'Εxουμε τov τυπo τoυ Mn_

τρι,)ου, ειδιiλιo τng θεαg και oε oπτn

γn €vα δioκo με τnv θεα αιo κdvιρο

Kcιι τΟUζ οινoδoυg Koυρriτεq Vα Χo_

ρευoιlv με ταυρεια καλυψn.

Σxετικα με τouq Kουρnτεg dvαg

παvαρxαιog oρφικ69 υμvog μαq
λ€ει dτι oι oιrvoδοi αυτnq τng

Aυdyλυφn αναπαραoταo'tι : oτo κtντρo
n Mnτ!ρα Θεα και 1lυρω απ6 αυτiυ
oυιloδoΙ Κoυρiτεg

θεαg προiτoι xορεψαv εvοπλιουq

xoρουq. Χορoυq με οπλα. δriλαδn

με αoπiδεq και οπαθια.

Σαq διαβαζιυ δUo ΧιιρtlKτΙlρισιι-
κουg Ορφrκoυq υμιουq αιο αρxαiο

τoυg κεiμεvo Kcιι σε μεταφραotr,
πoυ περιγραφouv τιq ιδtoτtrιεg ιο.lv

Kουρnτιilv και τng θεiιq.

A',. oPΦΙKoΣ YMNOΣ KOYPHΤΩN

Σκιρτnταi Κoυρnτεg.

iνoπλια βliματα 8!ντεg,

πo oo[κρoτ oι, 8o μβnταl,
δρεoτερoι. ε0αoτΠqεg.

κρoυoιλt ραι, παραρρυB μoι,
Επ ε μβ ατ αι |7ν εoι κoιi φ o ιg,

δπλoφ6ρoι, φιiλακεg,
κooμliτoρεg, αγλα6φnμoι.

μnτ ρilg 6ρειμαν log oιlνoπdoν εg.

6ρyιoφανται'

{λ0oιτ ει)μεν!oντεg

iπ ευφliμoιoι λ6γoιoιν,

βoυκoλω εidντιιτoι αεL

κεxαρnoτι BυμΦ.-

Eλευθερn απ6δoon

oρrnoτεg Κουρnτεg, σειζ πoυ

διδdξατε τουg iυoπλoυq xoρo{9

Πο δ oκρoτοι, oυoτρ εφo μενoι,

ορεoiβιoι, βακlευτε9,

Λυρoκρο[oτεg, εραoτiq τoυ

ρυrμoi, αναλαφρoι loρευτεg,

oπλoφ6ροι, φρoυρoΙ, οδnyoi

oτιg παρ αταξειg, fr ριαμβ ευτε9,

Συ υ ακoλoυ 0 o ι τn9 o ρ ειμαν oi E

μnτεραE 0εαg, μυoτnρlωυ μυnτtg,

Ελατε καλoκαρδοι με ευrεg

και ευο|ω'ιloυg λoyoυg,

Πρooιτoi oτoυ βoυκ6λo,

προolαροι παυτoτε'

ΟPΦΙKOΣ YMNOΣ MΗTPOΣ ΘEΩN

A8ανατων 8ε6τιμε 8εΦν μiLτερ,
τρoφi παντων,

τitιδε μ6λoι9, κραντειqα θεd,
o!o, π6τνι', iπ' ε07αTg,
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aριστερd: αyαλμα τng Eεαq Κυβtλnq, δεξια: o lε6q Δι6νυoo9 ωg yυυαΙκα με oιlνoδε{α, τα μ!λn τnq oπoiαq κρατiνε fr('ρoο

ταυρoφ6νων ζεdξαoα
ταxυδρ6μoν ciρμα λε6ντων,

oκnπτoσxε Ι<λεLνoτo π6λoυ,

πoλυωνυμε, oεμνfi',

fi κατixειE κ6oμoιo μiooν
8ρ6νoν, oijνεκεν α0τi

γαtαν {7ειg tνnτo{oι τρoφαE

πα0εχoυσα πQoσnVετE.

iκ o6o δ' α8ανατων τ! γiνoE
8νnτζον τ' iλoηεt$n,

oo[ πoταμo[ κρατtoνται αε[

καi πd'oα 8αλαooα,

Εoτ[α αiδαxBtΙoα: o! δ'

6λβoδ6τιν καλioιloι,

π αν τ ot ων αγ α8 C'lν 8ν nτ oTg

6τι δGlρα xαρiζnι,
{ρxεo πρog τελετ/ιν, r]5 π6τνια,

τυμπανoτερπfi

παν δ αματ ωρ, Φ qυγ[n, o cbτ ειρα,
Κρ6νoυ oυν6μευνε,

oil ραν 6π αι, π ρioβειρα'

βιo$ρtπτ ειρ α, φ[λoιoτ ρ ε :

{ ρxεo yn$ooυνoE, κεyαρnμ!νn

εioεβinιoιν.

Eλευθερn απ6δoon

Mnτερα των frεrΙlυ fiεoτ[μnπι, ζωo-

υLrογ:τr l4

δ6τρα τοlν π[lυτωυ

Σε παρακαλοι)με υα tλrειg εδοl,

βαo[λιοoα 0εα, οεβαoτi' yια τnυ

τελετoυρy[α.

Aφου ζ!ι!ειg yρnyoρο αρμα αyριων,

τ αυ ρ o φ 6ν ωυ, λιοντ α ριtilν,

Συ που κραταg τo oκiπτρo τoυ {ν-

δοξoυ π6λoυ, πd'υrilυυμε, σεμυi,

Καlεoαι oε rρoυo oτo μfoο του κο-

oμoυ Kαι yι' αυιo n iδια

Κυβερναg τn yn κm προoφtρειE oτοι' 
'c

αυ0 ρ riπoυg ευφρ6 oυν εg τ ρo φ lE.

Aπ6 oiυα yενυn0nκε τo y!ι'οE τοlι'

rεrΙlν κιι τωυ ανfrρrbποlι',

Aπ6 otυα κατ!-τoι'ται πrιι'τoτε τα

πoιαμια κιιι oλn ιi 0αi.αoοα'

Επ oν o μ d o τtικεg- αυτoκλιi f ιικεq Ε o τ| α,

δoτρια oε απoκαλoιju τιιg ευτυliαE,

Γιατi lαρiζει; στoυS αuflρtbπoυg

δrΔρα και κilε εiδoυg αyαBα.

'Ελα oτnυ τεΙετουρyiα, rb oεβαoτn

0εα, πoi φxαριoτιtoαι τxζ τυμπα-

υοκρουoiεg,

Συ ποιj δαμαζειg τα πdντα, n Φρυyια-

υn, n orilτειρα, n oiζυyog του Κρουου,

Τo παιδ[ του ουρανοi, oεβdoμια,

πoυ τρiφειE τn ζωn κrlι εioαι φiλlι

τnζ μαυιαζ'

ελα, ευiιρεοτn, επi πi'iοιl xαροιlμευn

yια τι9 λατρει'τικεq εκδnλcioειg μαg'

Παρακoλoυθ ιi-lιτα g τn xρovικn εξε-

λιξn τωι, μαoκoφορωv δρωμdvωv

βριoκομααιε μπρooτd oε μια vdα

θεoτllτα τoι'Δι6vuoο. o Δι6vυoog

εξαφαι'iζει τnv παλαια θεα, εivαι

τo ι_εo. τo oπoio αφoμoιιilvει τo

παr.αlο. αιn θεωρiα Kαι τnv πρdξn,

ιjαιε vα dxoυμε oυvθεon v€oυ και

παλαιου.'Ετoι o Διdvuoog εμφαvi-

ζεται και ωg γιlvαiκα με τυμπαvo

και οιrvoδεiα' τov θiαoo, ια μdλn
του oπoioυ κραταvε θυροo.

Θυρoοg εivαι dvα καλαμι αιoλιoμd-

vo, Πoυ καπoτε xρnσιμoΠoιεiται και

ωg πολεμικ6 6πλo π.x. απ6 τιg Bακ-

xεg - Mαιvαδεg και καποτε εivαι

oπαθια τεθυρoωμdvα, αιολιoμ€vα

oαv θυρoog. Mια ωραiα dκδoon τoυ

Παvεπιαιnμioυ Kρnτng για τα Διο-

vυοιακα επα1γελματα εivαι ακρωg

διαφωτtαιικn για τn λατρεiα τoυ

Δι6vυοoυ. '0πωg τιilρα αιn Nαoυ-

oα €xoυμε ειδικα εργααιnρια που

καvoιrv παραδoοιακdg αιoλεg και

oπαθια ετoι υπnρxαv Kαι αnv αρ-



aριστερ(ι: Ιρυσo στεφαυ1 KΙσσoιi' δεξια: o aε69 Διοuυooq με φωτooτ!φα'νo και κιoo6 oτnν αyκcιλια τoυ frεoυ Ερμιi

xαι6τnτα αvαλoYα ερYαστnρια.

'Εxουμε Πoλλα εUρnματα, αΠειKo-

viσειζ Kαι YραΠτεq μαρτυρiεq γlα
τα μασKoφdρα δριbμεvα αΠ6 Ελ-
λnvικεq, αλλii και Ρωμαiκ€g πnγ€g.

Θα καvω μ6vo δυo αvαφoρig. Θα

αvαφερθ6 oτo xρυoo oτεφαvι τoυ

αρxιερdα τοU Δι6VUσoU με τα XρU-

οα φυλλα τou κιoooυ και δευτερo

με τα ΙrρoYovικd πρooωΠεiα, ΠoU

nταv εκμαγεiα, τα οπoiα εβγαζε o

ιερdαg τoυ Θεoυ απ6 το πρ6oωπo

του vεκρoυ. Τo πριilτo βρdθnκε oτn

Σivδo, τo δεuτερo nταv παραδoon

oτnv Eτρoυρiα.

Αvαφiρθnκε o κιoodg. Nαι, ot vεoι
εivαι κιοοoφdρoι oτα αρxαiα Διo-
νυοια, αλλα και o iδιog o Διdvυoog

και οl Mαιvdδεg τoυ κιoooφoροιrv.

Eπιλdγω Kαι σαq διαβαζω εvαv, oρ_

φικd επiong, υμvο oτov Δι6vυoo.

Κικλfioκω Δι6νυooν iρ[βρoμoν,

εtαoτnρα, πρωτιiγoνoν, διφυii,
τρ[γoνoν, Βακηaoν cΙνακτα, ciγρι-

oν, ciρρlιτoν, κρ'ιiφιoν, δικ!qωτα'
δ{μoρ φoν, κιo o6βρυoν, τ αυρ ωπ 6ν,

Aρliιoν, εiiιoν. dyν6ν, δμαδιoν, τρι-

ετΠ, βoτ ρυnφ 6ρoν, !ρν εo|π επ λoν.

Εiβoυλεo' πoλι1βoυλε, Διδg κcιi

Π ερo εφoν εtng αρ ρliτoιE λ!κτ ρoιo ι

τεκνωBε|g. αμβρoτε δcιΙμoν. κλ00ι'

μ(ικcιρ' φcονng, liδυE 15' iπ[πνευ-
ooν |ιuεulφlllg ε'Οαε'vig Γιτoρ {xων.

oδν iιlζωνoιoι τι$iιναιE

Eλευθερn απ6δοon

Τoυ Δι6υυoο προoκαλrb, τoν 0oρυ-

βrbδn ποi φοlυdζει ευα, τoυ πρωτo-

yευli' ποi {xεl δ{o φυoειg, Kαt yευ_

υirnκε τρειg φορ!g, τoν ΒαK:rιK6

βcιoιλια, που ζει oτoυg αyρoιjg, τoυ

αν{κφραοτo, τoν απ6κρυφ0, ΙΓoυ

itει δυο κtρατα και δυo μoρφiS
τoν καλυμμ!υο με κιoo6' τoυ ταυ-

ρ6μoρφο, του πολεμικ6, του βακ-
lιlco, τoυ αyυ6, του ωμoφiiyο, του

τριετn, τoυ yεματo oταφυλια, τoν

oκεπαoμtυo με βλαoτιiρια. Καλ6-
yυaJμε' πoλυμilαυε, πoυ yευυirn_
Kεζ στa cιπερ{yραπτα κρεβατια τoυ

Δiα και τnE Περoεφoυng, α0αυατε

δαiμoυcι, ciκoυoε, μακαριε, τn φωυi

μoυ κα1 oπε[oε πρoonνiq, yλυκig,

με ευμευn δια0εoιι μαζi με τιg καλ-

λiζωυεg oυυτρ6φου9 αoυ (Mαιvdiδεg

καl Bακxεq).

Στα xρ6vια τα Xριαιιαvικα αλλα_

ζoυv τα πρα1ματα. Για τnv αλλαγn

xρειααιnκαv αιιilvεg. Ξεκιvιilvιαq

απ6 τo κnριrγμα τoυ Απoαι6λoυ
Παυλου, απd τo κnρημα τoυ Ιερου

Xρυooαιdμoυ, μεxρt τov 11o αιιivα
n αρxαiα Θρnoκεiα αvιιαιαθnκε.

Bριoκdμααιε αια πριi-lτα xρ6vια τnq

διαδοong τoυ Χρlαιιαvιομoυ. H vdα

θρnοκεiα τoυ Xριαιου, με τo κn-

ρUYμα τoυ Παυλου, απλιbvεται oε

6λn τn M. Αοiα. 0ι επαγγελματiεg

αγαλματοπoιoi και αλλoι τεxviτεg

ξεοnκιi'lvoιται Kαι ΠραYματoπoιoιrv

ουλλαλnτnριo' ΠoU καταλnγει αιo
αρxαiο θdατρo τng Eφεooυ φωvα_

ζovιαg αMεyαλn n Aρτεμιg Εφεoi_

ωυυ.'Εxoυμε Ρωμαιοκρατiα και τo

μ6vo ποu δε θiλoιrv οι πoλlταρxεg

εivαι vα γivει αιαon αιnv π6λn.

Σαg διαβαζω τι λdγει oτoυg dxλoυg

o Γραμματdαq του Koιvou τωv Eφε-

oiωv (Πρ. Απ. 19.35 - 41).

oΚαταoτεlλαg δt δ γραμμcιτειiE
τ6ν 67λoν φnotν. dνδρεg'Εφ!oι_
oι, τ[g γαρ ioτιν dνBρωπog 69 oo

γινωoκει τfiν'Εφεo[ων π6λιν νε_

ωκ6ρoν o{'oαν τΙig μεyαλnE BεCιg

ιlrιlγιIr l 5
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αρ1στερα: o ΙΓρoσωπoζ τnζ M1τoιiλαζ, δεξια: τo llιμο των κoυδoυνoφ6ρωυ ιAριiπιιδοlυy oτo Βrbλακα Δριiμαg

Aρτ!μιδog κα[ τoo Διoπετoog; dνα-

ντιρρrtτων oδν 6ντων τoιiτων δ{oν

im{ν δμdg κατεoταλμiνoυg ι3πdρ_

xειν καi μnδ!ν πρoπετlg πρdooειν.

λydγετε γdρ τoig ciνδραg τoiτoυg
oiτε iερooιjλoυg oijτε βλcιoφn-

μoDνταg τiv Bεαν 0μιr'lν. εi μεv oδν

Δnμfiτριog κα[ o[ αdν α0τQ τεxν[ται

{xoυoι πρ69 τινα λ6γoν, αyoραEoι

cΙyoνται καi ανBιiπατot εioιν, iyκα_

λεlτωoαν αλλnλoιg. Εi δt τι περ{

!τtρων tπιζnτεTτε, iν τi1 iνν6μοl

iκκλnolα iπιλυilrtoεταu κα[ γαq
κινδυνειioμεν iγκαλειo$αι oτα'
oεωg περ[ τiiE oliμερoν, μιιδεν69
cιiτ[oυ tπαρxoντog περ[ o{ι δυνn-

o6με8α απoδooναι λ6yoν τΠg oυ-

oτρoφiig ταtτng. Κα[ ταυτα εiπcbν

απελυoε τiν iκκλnoiαν' '

Eλευθερn απ6δoon

T6τε o γραμματευq, αφoυ καθn-
oυxαoε τov oxλoη εΙπε' κAνδρεg

Εφ!oιoι, υπαρxει καυεiE αυrρωπog

πoυ δευ ξ{ρει oτι n πoλιg των Eφε-

αiωυ εiυαι ο επιμελnτiq του υαoυ

τnE μεy[ιλng rεd9 Aρτiμιδog και
τoυ αyαλματoζ τtoυ !πεoε απo τoυ

ΝΙλοYΣΤ\ l 6

oυραυου; Aφoi λoιπ6υ αυτα εiναι

αυαντ[ρρnτα, πρ!πει υα μtυετε ioυ_

Ιoι κα1 υα μn κανετε cιπερioκεπτα

πραyματα. Εφ!ρατε τουg ανδραg

τoυτουq, oι oπoioι οiτε ιεροoυλoι

εillαι oυτε βλαoφlιμolι' τιιtl Dεαι,

oαq. Εαυ επομ{υωE ο Δlιμιiτριog

κα1 oι oυυτεlυiταi τoυ lxoυυ κα-

τnyoρiαυ ευαυτioιl καποιoυ, υπαρ_

mυυ nμiραι δικαoιμoι, υπiiρroυυ

και αν0iπατoι, αE μnυιion ο iναg

τoυ αλλου. Εαν oμωg ζnτdτε κdτι

αλλo, αυτο 3α λυBi ειζ Tnν υ6μιμον

oυυ!λευoιυ. Διoτι κιυδυυειioμεν

υα Kατnyoρnfrοιjμε διri οτdoιy διi
τα onμεριυα επειo6δια, αφοi δευ

υπαρxει καμiα αιτiα, με τnν oπoiαυ

υα μπoρεoωμε να δικαιoλoynoωμευ

τnυ ταραtiυ αυτil,'ι. Kαl αφου εiπε

αυτα, διdλυoε τnv oιrvdλεUσιv.

Mε τov καιρo oι αρxαiοι μυΘοι
€oβnoαv. Θα θυμαοτε τov Ιουλι-
αv6 τοv παραβατn. 'Eoτειλε oτουg

Δελφουg και ζnτnοε xρnoμ6. Η
απαvιnοn nταν: .Εtπατε τω βα_

oιλε{ xαμα[ πloε Δαtδcιλog αιlλα.

"Εtιτατε τGl βαoιλnι γαμαi ιτioε
δαiδαλog αoλα, οiκiτι Φοiβog

i7ει καλiβnν, oo μαντιδα διiφ-
νnν, oi παγαν λαλioυoαν. απi-
oβετο καi λαλον tiδaη".

Παρiι ταυτα, πoλλα oπαραγματα

τωv δρωμdvωv επdζnoαv εiτε με
αφoμοiωon απ6 τα Xριoτιαvικα
Eκκλnoιααιικα δριilμεvα εiτε €μει-

vαv ξεκαρφωτα θρnoκειπικii, αoτε_

Yα Kαι επlβιιilvοιrv ωg εκδnλιboειg

τoυ Koιvoυ και λεγovιαι ΠαYαv1_

αιικiι n ΛαTκα δριilμεvα. Παραδειγ-

μα οι Mπoυλεq τng Nαοuoαg. Eivαι
αυτovoμo ειδωλολατρtκ6 Ελλnηκο
οπiιρα1μα πoυ καπoιoι οτo μ€τρo
τng μεγαλng αμαθειαg τouq τo

θελoιrv Τoυρκικ6! Kλεivoιταg τo

πριilτo μ€ροg τng διαπραγματεuong

μαg, αβiααια μπoρoυμε vα πoυμε

6τι τα μαοκοφορα δριbμεvα εivαι
διαxρovικο φαιv6μεvο, πou φταvει

με τn διrvαμn τoυ εθiμου, αδldoπα_

oτα απo τα πρoΤoτoρικα xρ6vια μd_

xρι τιq μ€ρεq μαq.

Στo δευτερo μερoq τιilρα. Στo δευ-

τερο μdρog δεoπdζει το εριbτnμα:

Πoια εivαι n €κταon τoυ φαιVo-

μ€voυ; Πoυ εκτ69 τou xιilρoυ μαg

υπnρξαv και υπdρxoιrv μαοκoφd_



aριστεριi: μdoκα απo τnυ Κiuα, δεξια: παραδoοιακtq μdoκεg oτn N6τια Κoρ!α καταoκευαoμ!υεg απ6 ξυλo

ρα δρ6μεVα;

Eξ αρxng θα πouμε dτι n λατρεiα

τnq Θεdg Mnτdραg dφταoε αιnv
Αθnvα, πdραoε αιnv Mικρiι Αoiα,

oπoυ τn οιrvαιτoυμε με το 6voμα

Kυβελn. To iδιo και n Λατρεiα του

Δι6vυooυ. Απ6 Θρακn και Mακε*

δoviα κατεβαivει αιnv Aθnvα και

διαδiδεται oε 6λn τn λεκαvn τng

Mεοογεioυ Θαλαoong, 6πoυ Eλλn_

vικdg πλnθυoμ6g αλλα και oε αλ-

λoεθvεig πρog 6λε9 τιg κατευθuv-

oειg. Kαι εivαι φυοικo καθε λαog vα

αφομoιιilvει αιπo πoυ του ταιριαζει.

'Εvαg Γiιλλοg οuγγραφεαg, o Jean_

maire, περιγραφει τα Ιnq δtdδoong

τng Διοr,ιloιακng λατρεiαq Kαι τnv

επιβiωοn οε λαoυg τng Αφρικng
τoυ Διοvυoιακoυ καταλoιΠοU τnq

ωμoφαγiαg oε κατααιαοn iκαιαοng.

Aπo εδιil λοlπdv τn xιilρα τωv Bρυ-

γιbv n Φρυγdlι τn xιi-lρα τng Mακε-

δoviαq διαδ6θnκαv ια μαoκoφ6ρα
δριilμεvα οε 6λn τn Yn. H αρxαiα

μυθoλoγiα θdλει τov Δldvυoo θρι-

αμβευτn vα φτiιvει οτιg Ιvδiεq. Αρ-

γ6τερα o αθλog του αvαβιιbvεται

απ6 τοv Miγα Αλdξαvδρo.

Η Διbρα Στρατoυ, τnv oπoiα 1.vω-

ριoα, dδωoε αιn Φλιilριvα, ωg πρ6_

εδρoq τnq φιτικng επιτρoπnq μιαg

Παvελλnvlαg εκδnλωong, πριbτo

βραβεiο μoυoικrrg αιοv Πυρoο με
τn ζυγια τoυ μακαρiτn τoυ Bαγγελn

Ψαθα. Η Διi-lρα Στρατου εiδε αιnv
Koρ€α μαoκoφ6ρo δριilμεvo με
πoirλ€g oμoι6τnτεg με τo δριilμεvo

Mπoυλεg τng Nαoυoαg και κατ€γρα-

ψε τn 1vιbμn τng, 6τι n πρooωπiδα

τng Nαoυoαg πιθαv6v vα εxει Ko_

ρεατικrι πρo€λευon. Bdδιoε n Διbρα

Στρατoυ απo τnv αιτiθετn πλευρα;

Aφnvουμε Ιo τι σt' αλnθεια ouμ_

βαivει γιατi πρ€πεl vα oιrvεxioουμε

τιg αvαφoρdq μαq σε απαvιnon του

ερωτnματog μαq. Πoιαg iκταong εi-

vαι τo φαιvoμεvo τnζ μαoκoφoρiαg;

Bρ€θnκα αιo Koιrv Mιv τng Kivαg

oε oυvdδριo.'Evα απoγεUμα εμφα-

vioτnκαv xoρευτικα Yια τnv ΨUXα_

γωγiα δεκαδωv xιλιαδωv Kιvdζωv.

Eμεig, oι του παγκdoμιoυ ουvεδρi-

oU τoU CΙOFF, εixαμε τnv τιμnτικn

μαg. 0πoτε vα σoU και εμφαviζεται

επi οκnvng dvα KoρεατιKo YKροUΠ

μαoκoφορo, με μια γιrvαικεiα μορ-

φn oτo κ€vιρo και αvτρικεg 1ruρω

τnq μορφdg, κατι αvαλoYo με τιq

δικdg μαg Mπoυλεg. Tα εiπαμε με
τov Koρεdτn καθnγnτn κ. LEΕ και

για καιρ6 εixαμε επαφ€g.

Στnv Kivα n Mαοκoφoρiα εivαι
πολυ διαδεδομdvn, δεμ€vn με μU_

θoυg και με τελετ€q ξ€vng για μαq
κoυλτoυραg. Kαποτε οτnv TαTπ€ι

xορευαμε ο ΙΤΓPΣ0Σ, και nμαοταv

oλoι κι 6λoι 11 n 13, δεv θυμα-

μαl.'Eξn n oκτιb Mπoυλεg Kαι μια
Nυφn, 2 oιrvoδoi και 2 μoυoικoi.
Πoλυπλnθn τα iιλλα ouγκρoτnματα

Ktιι τα δrκα μαg παtδια με ρωτoυ-
oαv πιilg τα παμε. Δεv αργnoε και

xτυπnoαμε πρωτια και 6xι μ6vo.
Mαg παρακαλεoαv vα διboουμε

ιδlαiτερn παρααιαon Yια τα Kα-

vαλια τoυg Kαι τoυq δnμooιoγρdι-

φoυg! Eixαμε μυθo'

Αoiα λoιπ6v, Ευριbπn, Αφρικn,
αλλα και Αμερικn και Ωκεαviα
υπαρxoιrv παvιoυ μαοκοφ6ρα
δριilμεvα' Δεv Θα nταv υπερβολn

vα πoυμε 6τι iο διαxροvικο, 6πω9

αποδεiξαμε oτo πριilτo μiροg φαι-
v6μεvo τωv μασKoφ6ρωv δρωμd-



Vωι εivαι Kαι παYK6σμιo.

Aφnοαμε αvαπαιτnτo €vα εριbτnμα.

Δεv τo ξεxvιil. Πιbq εξnγεiται αυτd

τo φαιvdμεvo τng παγκ6σμιαq μα_

oκοφoρiαg; 'Εxει κοιvn καταγωγn;

Eivαι αυτ6voμα αvαΠτUσodμεvo;

0 Xρnοτog Zαλιοg, καλ69 ερειΙVn-

ιng, βρnκε μια ΠρoσωΠiδα δρωμd-

voυ στn Γερμαviα που θαρρεig και
εivαι αvιiγραφo τnq Nαουοαiικng
προοωπiδαg. Tng λεiπει τo βαρακι
oτο μdτωπo. Nα πoυμε 6τι τo πn_

ραv oι Γερμαvoi απ6 εμαg;

Η Γιαπωv€ζKn \'ιrvαιKεiα μαoκα
€xει βαρακι. Tι vα πoυμε!

Στnv Kivα, oτo παγκ6oμιo ουvd_

δριo του CΙOFF@ ακoυoαμε ειοn_

Ynσn Yια τo πιbg μια ξdvn Wφn
απ6 μακριvo μiροg dγιvε αtτiα vα

μεταφερθεi dvα δριilμεvo σ1o xω-

ριd πoυ παvιρεuιnκε.

Eπιoτnμovικn θdon εivαι 6τι n
υπαρξn 6μoιωv δρωμ€vωv oε δι-
αφoρετικoυq τ6που9 και μαλιαια
μακριvουg δεv μπoρεi vα oφεiλε-

ται μ6vo σιnv Kιvnτικ6τnτα τωv

πoλιτιoτικιilv φαιvdμεvωv. To λoγι-

κ6 επιxεiρnμα εivαι 6τι τα δριilμε-

vα αυτα καλυπτoυv θρnoκευτικdg

και αλλεg oρμ€μφυτεg αvαγκεg τoυ

αvθριilπoυ και απoτελοιrv φυoικn
_ υπαρξιακn dκφραοn τoU, ΠoU εK_

δnλιilvεται σε σιΙYKεKριμdvo τoπo

και κατω απd ειδικ€g oυvθnκεg.

Δεuιερο λογικ6 επιxεiρnμα εivαι
6τι n oπiθα που πετι€ται πρ€πει vα

βρεl ro καταλλlλo iδαφog γlα VΟ

εκδnλωθεi φωτlα.'Ετoι, μπoρεi κατι

vα αρdοει για λiγo oε αλλo τ6πo,

αλλα αv δεv μιλnoει αιοv ψυxιoμ6
τωv αvθριbπωv Ιoυ τdπou, δεv γivει
βiωμα και δεv εκφραζεται ωq βiωμα
πεθαivει.'0,τι βρiοκεται σε αvαvtι-
αιoιxiα με τιq επιθυμiεg τoυ κoιvου,

vα τo ποuμε αλλιιiq, o'τι δεv αρ€oει

αιov κ6oμo δεv επιβιιilvει.

Tι μπoρεi vα εivαι μtα μαoκα;
Mπoρεi vα εivαι πoλεμικn; Γιατi

μιloγrτq Ι8

Κoυδoυυοφ6ρoq απ6 μαoκoφ6ρo δριbμευο oτn Σαρδnυ!α τng ΙταλΙαg

6xι. Eκεi n μαoκα dxει αποτρoπαi_

κ6 xαρακτnρα. Θυμαoτε τι onμαιvε

n κεφαλn τng μdδoυοαg, n n κε-

φαλn τoυ ταυρου n n λεovιn oτα

xρ6vια τα αρxαiα, τα Eλλnvικα;

Mπoρεi n μαoκα vα εivαι αvθρω-

π6μoρφn; Γιατi 6xι; εivαι εκφυ_

λιoμ€vεq ζω6μoρφεq καλυπτρεg n

μoρφεζ nριilωv. Η προoωπiδα τωv

αvδριilv αιo δριilμεvo Mπoυλεg

περιoιbζει oτοιxεiα ζω6μoρφoυ
προoωπεioυ και μαλιoτα ταυρειoυ.

Σnμερα υπαρxoιrv Moυoεiα oτοv

κ6ομo πoυ φιλοξεvoιrv απειρεg

μαoκεg. Σε καπoια απο αυτα δωρi-

σαμε τα πρooωπεiα τoυ δικoυ μαg
δρωμ€voυ. Kαι n Niιoυoα δικαιoυ-
ται dvα Moυοεio Mdoκαg. Ιταλiδα

καθnγnτρια oε οιrv€δριo oτn Nα_

ουoα μiλnoε Yια τouq Kαλογnρουq

τng Θρακng, τoυg κoυδoιrvαδεg.

Tdτε επεoε n ιδdα vα γivει οτn Nα_

oυoα dvα Moυoεio Mdoκαg. Η ιδdα

εφαρμοοτnκε, αλλd oτn Σαρδnviα,

6που n κ. SkaΙas με τov oυζυγο

τnq iδρυoαv Mουoεio Mαoκαg,

απooπιilvιαg ειδικ6 βραβεio απο

το Bατικαvo Kαι τιq ευλoγiεg του

Παπα για τn δραοn τoυg. Σε περi_

oπτn θεon του Moυoεioυ βρiοκo_
vται Kαι τα δικα μαg πρooωπεiα.

Στο Φεοτιβαλ τng Nαoυoαq nρθε

μια φορα dvα xoρευτικo γκρoυπ
πoυ dκαvε αvαπαραoταon εv6g

δικoυ τoυg ζωομoρφoυ και ειδικα
ιραγoμoρφoυ δρωμivου. ΠoU τo

οvdμαζαv Mπoεg και αvθρωπoι.
'oταv τoυg ριbιnoα τι οnμαivει n

λdξn Mπ6εg, n απαvtnon nταv 6τι

n λ€ξn nταv ελλnvικn και onμαιvε

6,τι λdει: Boεg. Kαι ακουαιε τnv
αλλn εριiτnon μoυ.

Toυg ριbτnoα, αφoυ εivαι β6εg για-
τi εivαι τραγoμορφοι' Moυ μiλnoαv

για καπoια κ. Tουρq, καθnγnτρια

Λαογραφiαq oτο Mιλαvo. Eκεivn

ξdρει απ6 πoια απoικiα ελλnvικn
πdραoε τo dθιμο αιnv εvδoxιilρα
τng Σαρδnviαg κ.α.

Ακoυαιε τn δικn μου εκδoxn. Tα

λατρευτικα δριilμεvα ακoλoυθoιrv

τnv πoρεiα τωv θρnoκειιbv. H πριil-

τn θρnoκεiα αιov τ6πο μαg nταv τng

Θεαg Mnτdραζ τωv θειilv και τωv

αvθριilπωv. Kαι oταv λdω αιov τ6πo

μαg εwoιi.l τn Mακεδoviα και πιo

ouγκεκριμdvα τo Bdρμιo. Aκολoυ-
θnoε τo δωδεκαθεo με τov'0λιrμπo.
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oι Mπoιiλεq, κoρυφαEο δρcllμευο τng τoπικιig πoλιτιoτικig ταυτ6τnταq τnq Ndoυoαg

Θεoτnτεq τoυ δωδεKαθεoυ λατρευ-

{nKαv στov τ6Πo μαq, 6σΠoυ εμ-

φαviαιnκε n λατρεiα τoU Δι6vuσou.

Mε τnv εiooδο αιn Διor,η-loιακn

Θρnοκεiα n μoρφn τoυ προoωπεi_

oυ αλλαζει. Δεv εivαι απαραiτnτo

vα αλλiιξεl και το ovομα. Mπορoιrv

vα λdγοιται 86ε9 και vα εivαι τα

πρooωπεiα τραγdμoρφα, dπωg και

o Θε69 Διdvυοog μπoρεi vα εivαι
αvδραg και 1ιrvαiκα. Δεv εivαι ερ*

μαφροδιτog, 6xι. Αφομoiωοε 6μωq

τn θεiι μnτdρα Kαι τιq lδιoτnτ€g τng.

To iδιο Kαι στιζ Mπoυλεg. Η πρo_

οωπiδα και o κεφαλ6δεoμo9 εivαι
εvιαio oυvoλo και παραπdμΠouv

oε ταυρεια δoρd. To γιoρvιαvι και

τα ψιλd πoυ δdvor,ται oτn μ€on και

φταvoιrv Πρoq το κατω μdρog τng

φoυoταvdλαg, n λεγ6μεvn Mπρoυ_

ολιαvn onμαivoυv τn μεταβoλn
πoυ dγιvε με τo Δι6vυοο.

Mερικiι πραγματα δεv γivovιαι τυ-

xαiα και ειδικii oτα λαTκα δριilμεvα.

Τα πρooτατευει o iδιog o λα69. Kαι
πρ€πει vα επιοnμαvouμε 6τι oι με-
ταβoλ€g απαιτoυv xρdvo. Kdποιot

λαoi δεv dxouv μαoκoφ6ρα δριb_

μεvα Kαl αυτoi εivαι oι Mοuoοuλ-

μαvoι και oι Eβραioι' Kαι €xει τn

onμαoiα τnq n αvαφoρα μoυ, τo
καταλαβαivετε. Τελειιi-lvω με dvα

ευλ.ογo εριiτnμα: Mαq xρειαζοιται
αυτα τα δρωμεvα;

Eivαι n Ιoτoρiα Fαζ, n ταυτοτnτα

μαg, εivαι πoλιτιoμdg.'Eτoι καt ωg

αvαμvnοn τoυ παρελΘ6wιoq δεv
καvoυv κακ6. Η 1'vιion τoυg 6μω9

εivαι επιβεβλnμdvn, γιατi δεv μπo_

ρεig vα καταλαβειg τo παρελθov

πoυ θαυμdζειq, αλλα και τα 6oα

γivovται onμερα xωρig τn 1'vιbon
του παρελθoιτog, δεv μπoρεig vα

δnμιoυργnoειg καιvotiριo πoλιτι_

oμd, αv δεv 1vωρioειq τov παλι6.

0 Αριoτoτtλng καθαρtι μιλαει για
τn γdvεon τng τραγωδiαg απ6 τα
λαTκα τραγικα δριilμεvα και βλ€-
Πει τnv αμφiδρoμn κivnοn oτoι-

xεiωv τng λαTκng παραδοοng και

τωv ειτεxvωv πλdοv δnμιoυργιιbv

τωv μεγαλωv μαq δραματoυργιilv

πoιnτιi-lv.'Εxoυμε αvερx6μεvα και

κατερxoμεvα oτoιxεiα, 6πω9 μαg

βεβαιιilvει o Αριoτoτ€λnq oτnv

πoιnτικn τoυ. 'Eτoι μαg πρodκυ-

ψαv Πρoσωπεiα τραγικα, κωμικα,

οατυρικα, τα oποiα παρακολouθεi

n ιαιoρiα ιου θεατρoυ.

Για τn μεiξrr αυτιδι'των πoλιτιoτι-

κιbv οτotxε1ωv θα κ7'εioιυ με dvα

απ6oπαoμα τoυ Ευριπiδn απo τo

dργο τoυ Bdκxεq αιο αρxαiο κεiμε-

vo Kαι oε μεταφραon απο ιο βlβλiο
τoυ Jeanmaere (oελ. 12ol121):
-Ω 

μακαρ, ooτιg ε0δα{μων

Tελεταg 8εCον εiδωg

Βιoταν αγιoτειiει

κα[ Bιαoευται ψυxαν,

iν 6ρεooι βακyειjων
δo{oιg καBαρμoEoιν'

τα τε ματρ69 μεydλαE c|ρyια

Κυβ!λαg Bεμιτειiων

dνd Bιiρooν τε τιναooων

κιooQ τε oτεφανωθε{g

Δι6νυooν 8εραπε{ει.
"Ιτε Βακxcu. iiε Βdκxαι,

Βρoμιoν παTδα Bεoν 8εoo

Διoνυooν κατd'yoυoαι

Φριly[ων iξ 6ρiων,'ΕλλdδoE εig

ειiρυxωρoυg dyυιαg, τ6ν Βρ6μιoν.

Eλευθερn απ6δοon

Mακαριog, καλoρ[ζικog

πo{ τζον BεCον τ{g τελετ{g

ξε2ει κι αyνi ζιυi περνeι

βακyειioνταg πα oτα βoυνd

μ{ τoιiE iερoιjg τoυg καBαρμoig

κα[ νιω8ει iντ6g τoυ τliν ψυ7i
τoD θ[αooυ τo0 βακ1ικoD.
κoι τng Κυβελng. τnE τραvΠg

Mαναg, τιμωνταg τα r|ρyια,

8ιi ρoo τ ιναζονταg ψnλα,
oτεφανωμ!νog μ! κιoo6,

τ6 8ε6 λατρεdει Δι6νυoo.

Βακxεg. iμπρ6g! Βακ7εg' iμπρ6g!

T6 Βρoντερ6, τoo Bεoo τ6 γι6'
τ6 Bε6 τ6 Δι6νυooν' iδCο

απ' τd βoυνd' τd' Φρυyικα

μ6g oτΠg'Ελλαδαg τ[g φαqδι6E

τ[g oτρατεg πloω φ!ρτε τoν,

τ6 Βρoντερ6, τ6 Βρoντερr5! N

ltrιlrιl.r l9
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ΓYMNAZONTMToYΣ
MAΘHTEΣ ΣTΗ1\ MΑKΕΔ o1\ΙA

ToYMEΣoΠoΛEMoY
0 ΠPΩTOΣ ryMΝΑΣTHΣ Τ0Y ΕN ΝΑ0YΣΗ ΛΑΠΠE|OY

ryM ΝΑΣl 0Y ΑΠAΘΑΓΓEΛOΣ ΦΩΣTΗ P0Π 0YΛ0Σ-

Γρiιφoυυ oι: Δρ. Mαλλιοg Γεrbρyιog' φιλ6λoyog
Mαυρiδoυ Θεoδrbρα, καBnyiτρια φυσιKig αyωyig

Xατζnoτυ λλng Κων oταυτiν 09, KαBnyfiτig φυ oικig αy ωyig

Mετα τnv αTrελευ0iρωon τωυ Nεωυ Χωρcilυ και τnυ ευσωμ(ΙTωoi τoυg oτο ελλnι,ιικ6

βαoiλειo, n εKπαiδευσn τnS Mακεδoyiαg dρlιoε σταδιαKα υα πρooαρμ6ζετaι στny εKT[αι-

δευτικιi πρtιyματlκοτnτα τoυ υTΓoλoιτΓoυ Kρaτoυg, oπω9 υlταyoρευε To βcLσLλικ6 διdταyμα

τnS ]9ιιE Aυy'gioτoυ ]9]4, δnμooιευ1tu oτo ΦΕΚ 234/21-B-191a. Σδμφωυ(Ι με τo dρ-

8ρo 1 τoυ διατα)'μαTog: κTα oroλεiα τnE δrιμoτικιig Kαι μεσng εKπαιδευσεωζ τωL, Ntωυ
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Ωg εκ τουτου, oτnv Nαoυoα τng

Ημαθiαq, π6λn 6που n oιrντρlπτtκn

πλειovoτnτα τoυ πλnθυoμoυ nταv

xριοτιαvικn και ελλnv6φωvn, κd_

\.ιρo τnq βιoμnxαvικng παραγω-

γnq ολoκλnρnq τnq Mακεδοviαg,

ouv€xιoε vα λειτoυργεi το διταξιo

Ημιγυμviιoιoι το οπoio μερικιbq

μ6vov καλυπτε τιg εκπαtδευτικ€g

αvαγκεg τoυ μαθnτικoυ πλnθυ_

oμου. '0οoι επιθυμουoαV Vtι σU_

vεxiooυv Kαι vα ολοκλnριilooιlv
τnv μ€on εκπαiδευon dπρεπε vα

ξεvιτευτoυv στnv Υεlτovικn Bdρoια

Kαι τnv Θεooαλoviκn. Αvα1'vωρi_

ζoιταg τnv δειvn αυτn καταoταon,

γυρω oτα 1920, oι αδελφoi Γειilρ_

Yιoq Kαl Kωvαιαvτivog Λαππαg,

πλoυolοι dμπoρoι εγκατεoτnμεvoι

oτo Kdιρo τng Alγυπτoυ (Γκoιrιταg

1999:7B-79, Ziιλιου 2o1Ι: 12-13),

προxιbρnoαv σε μια μεγdλn δωρεα

Yια τnV αv€γερon τoυ Γυμvαoioυ

Nαoυong (Mπdrτonq 1981: 155,

Bλαxoυ 1994:14). Σκοπ69 τoυg

nταv vα ouγκρατnθεi o μαθnτικog
πλnθυoμ6g αιnv π6λn αλλd και vα

καταoτεi n μdοn εκπαiδευon ελκυ-

oτικn ακdμn Kαι Yια τα παιδια τωv

xαμnλ6τερωv oιKoVoμιKα ταξεωv.

Συμφωvα με Πρoφoρικ€g μαρ-
τυρiεq το κτflριo τoυ Γυμvαοioυ
oxεδiαoε ο Ξεvoφdlv Παιoviδng
(Bλαxoυ Ι994:15_16), o σnμα-

ιτικoτερog κατα τo α'τdταρτo του

20oυ αι' αρxιτεκτovαg τng ελλnvι_

κng κoιv6τnταq στnv Θεοoαλοvi_

κn. 0 iδιog εixε μdλtoτα oxεδιiroει
πoλλα oxολεiα τooo oτnv ιδιαiτερn

πατρiδα του Χαλκιδικn 6oo Kαι τnv

υπoλoιπn Mακεδoviα (Mαιτoπou-

λoυ_Παvαγlωτοπoυλoυ 1997 και

1 99B, Kοιτογιαvv6πoυλog 2010).

Συμφωvα με τnV υπεραιωv6βια
onμερα απ6φοιτo τοu οxoλεioυ,
κ. Bαοιλικn Λαφαρα, oτo vεo κτn_

ριο μεταφdρθnκαv οι μαθnτig κατα

τo oxoλικο €τog 1923-\924, oιαν

δrrλαδn n iδια φoιτoυοε oτnv Γ'
ταξn. Tnv iδια περiπoυ περioδο
oτo Γυμvαoιo τoπoθετnΘnκαv vεoι
καθnγnτεg με oπoυδαiεg ικαvoτn_

τεq Kαι πλoυoιεg εκπαιδευτικdg

εμπειρiεg. Σ'αυτουg αvnκει κι o

πoιτιακng καταγωγng Αγαθα1γε-

λog Φωοτnρ6πoυλog, γυμvααιng
του Λαππεioυ Γυμvαoiοu απ6 το

|924 ωc, ιo 7937. Η πολυπλευρn

εκπαιδευτικn δραon τοu κατα τα

δuoκoλα xρ6vια τoυ μεooπολ€μou
oτnv Nαoυoα απoτελεi τo αvιικεi-

μεVo τοU παρ6vτog αρθρου.

Γtα τnv oιrγκdwιρωon τωv αΠαι-

τoυμεvωv πλnροφοριιilv σtnρι_

o πρcbτoq yυμυαoτιig τoυ Λαππε[ου Γυ-

μυαoioυ, Ay αfl αyy ελog Φωoτιlρ 6πo υ λoE

xτnKαμε αρXιKα στιq ΠρoφoριKεq

μαρτυρiεg υπερnλiκωv onμερα

απoφoiτωv του Λαππεioυ Γυμvα-

oiou, ο1 oπoiοι υπnρξαv μαθnτdg
του Φωαιnροπoυλoυ κατα τιg δε-

καετiεg τoυ 1920 και 1930. Eπι-
πλεov, πoλυ xρnoιμα οταθnκαv τα

διαφoρα δnμοoιευματα τωv τoΠι-

κιilv εφnμερiδωv που εκδiδovιαv
κατα καιρoυq στnV Nαoυoα απο το

1928 και εξnq και τιg εvτoπioαμε

oτo πλoυolo αρxεio τoυ oυμπoλiτn

μαq K. Tακn Mπαιτon.

Επiοng, αξιoπoιnθnκε τo αρXεια_

κo υλικο τoυ oxoλεiου, ειδικα oι

απoφdoειg τoυ oυλλdγoυ τωv δι-
δαoκolτωv πoυ αφoρoυoαv το μdi-

θnμα τng φuoικng αγωγng, καθιbg

Kαι φωτoYραφικα καl αλλα τεκμn_

ρ1α ΠoU ouγκειτριiθnκαv απo τoυg

παλιoυg μαθnτdg τoυ Λαππεioυ
Γυμvαoioυ. Σnμαιτικdg εξαλλoυ
πλnρoφoρiεg, κυρiωg Yια τo σUY-

γραφlκo dργο του πoλιrγραφdτατου

Φωοτnρ6πoυλου, αvιλnoαμε απ6

τnv πλουoια oυλλoγn τng βιβλlo_
θnκng Ευξεivου Λdoxnq Nαoυοαg.

Τα δnμooιευμdvα κεiμεvα του, ει-
δικα doα αvαφ€ρovιαι oε παιδαγω_

γικα θdματα, δivoιrv μια ξεκαθαρn
εικ6vα για τo πιbg αιτιλαμβαvoταv

o iδιoq τουg αι6xoυg τng φυoικng
αγωγng πoυ θεραπευε αιο Λαπ-
πειo. 0πωοδnποτε n αvτiλnψn τoυ

ειταooεται καλα αιιg γεvικ6τερεg
τiioεlg τng εποxng πoυ dδραοε, dταv

αια ελλrιvικiι oxoλεiα κυριαρxoυoε

το ουαιnμα τng οουnδικnq γυμvα-
αιtκng Kαι oι μαθnτdg παλλοvταv

απo τα ιδαvικα τoυ oλυμπιακoυ και

αρxαιoελλnvικου rn εuματο g.

o Aγαθα1γελog Φωoτnρ6πουλog

* 
[Vliο nlo oυvoπτlκli εκδoxn του ορΘρoυ oυτου nορουolοαιnκε σΓO 140 Ποvελλnvro Συvεδρlo ΦυorκΛq Aγωγhq κοl AΘλnτloμο0 [Θεoooλοviκn, 7-B

Δεκεpβρiου 2013) κοl δnμooε0τnκε στo εΠ στnμovlκo nερloδlκo τnq'Ενωonq Γυpνοαrων Bορεioυ Ελλοδog Φυolκh Αγωγf κοl ΑΘλnτloμoq 33.4

(2013\24_31.Πο τnν βoΛΘεlo ΠoU ι]oq ΠρoσεφερOV 1-lε ιοΘετρ6nο vιο)θουμετnv οvoγκn vo ευxορlαrnooυμετουq nολlουq μοθnτdqτoυ Λοnπεioυ (B.

Λοφoρο, I O ιovoμ'δ., Φ Αδοliδη, Ν. Σ.ορ_o"} noυ δεxτr..ov vO οΓοVτiσOJν αr q ερωτnoε,q μoC Kοl pOq δ εθεoov ΠρoσωΓ κεq lουc coωτoγoooiεq,

τnv κορn του γυ1.lvοαιn κ. Θdλεro Φωαrnροπo0λοU KOl ToUq κ.κ' Ι l\4ποlτon, Αφρ. Λiτn, Αρlαr. lVln λ o0ρn, θ. ΧρlαιοφορΙδn, A κ. Pωooloυ.
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YεVvnθnKε τo 1B95 στnv oρειvn

Ιμερα τoυ Eυξεivoυ Πdvιoυ. Η'Ιμε_

ρα nταv ivα απ6 τα κεφαλοxιi-lρlα

τng περιφ€ρειαq Αργυρουπoλng
Kαι στα μdoα του 19oυ αι. αριθ-

μουoε περiπου 500 οικoγdvειεq.

Στο xωρι6 λειτουργουoε πλnρng

αoτικn οxολn με επτα ταξειg, oτnv

οπoiα φoiτnσε Kαι ο Φωoτnροπου-

λog κατiι τnv πριbτn δεκαετiα τoυ

20ου αι. Στο oxoλεiο nταv αρι-
oτοg μαθnτng και εixε ιδιαiτερn
αδιrvαμiα oτα Αρxαiα Eλλnvικα,
6πω9 μαg πλnρoφ6ρnoε n κoρn

του, Θαλεια. Mετα τnv απoφοiτn-

οn τou εγγραφnκε οτo Ιερoδιδα-

oκαλεio τng Σdμου τo οπoiο εixε
ιδρ0οει o Συλλoγog Mικραoιατιi-lv

<H Αvατoλnυ. To oxολεio αυτo, πoυ

αιτιoτoιxoυσε στα τριταξια διδα_

oκαλεiα τοu ελλnvικoυ βαoιλεioυ,
εκτ6q απ6 τoυg μελλoιτικoυg lε-

ρεig πρoετoiμαζε και εκπαιδευτι_

κουg, για vα διδαξoυv oυμφωvα

με τιg v€εg παιδαγωγικdg μεθ6δoυg
οε oxoλεiα τng Mικραq Αοiαg, ει-
δικα oε αΠομαKρυσμ€vεg Περιo-

xdg, 6που παρατnρουvταv σnμα-

vιικα εκπαιδευτικiι κεvα αλλir και

o κivδιrvog τoU Πρoσnλυτιoμoυ

οτo Ιoλαμ (Σιδερn 2002, Ριi'looιoυ

2ol3). Στoυg καταλογουg τΟU σXo-

λεioυ ο Φωoτnρdπουλοg αvαφ€ρε-

ται απd το oxoλικ6 dτοq 191Ο_1911

ωq το oxoλικ6 dτοg 1913_1914

(Pιilooιoυ 2o\3:795 κ.ε., 12O4 κ.ε.).

Απoφoiτnoε απ6 το Ιερoδιδαoκα_

λεio με βαθμ6 αριoτα 10 (Pιi-looιoυ

2o|3: 1238)' o μ6vοg απd τnv τdξn

του 1914!

Mετα τιg οπoυδdg τoυ επdοτρεψε

oτnv γεvετειρα του, οπoυ εργα_

στnKε ωq δdοκαλog και οxoλαρxng

oτnv αoτικn οxoλn. 0 μαθnτnq τoυ

και μετdπειτα γvωοτoq ευθυμoγρα_

φοg Δnμnτρng Ψαθαg παραδiδει
τnv ακ6λoυθn μαρτυρiα Υια τov

Φωoτnροπουλο, εvδεικτικn τng

πρooπαθειαq τoU δαoκiιλoυ vα
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εμπvευoει oτα παιδια του Π6vιου

τα εθvικα ιδειbδn, σε μ1α εποxn

ΠoU o Πovtιακοg ελλnvιoμοg παλ-

λ6ταv απo τnv ιδdα τnq δnμιουργi_

αq αvεξαρτnτoυ κρiιτουg:

0ι μαEnτlq τng AoτικnE Σmλnq τng

'Ιμερα9 τlιυ Πρωτομαyιii τoυ 1919

εirαιl καυει μια nμερnoια εκδρoμn

στn yuτoulKi Κρtbμνn κl επιoτρt-

φoυταg oτo .rωρι6 τουE', oυνdυτnoαν

oτo δρ6μo, κοντα oτo μουαoτiρι τoυ

Ay{oυ Ιωdυυoυ , τo αυταρτικο ocΔμα

του Ευκλεiδn. ΚαEcbE o orολιiρlnq

Mαlnτoλοyιo Ιερoδιδαοκαλεioυ Σdμoυ 19Ι0_ 1 91l
(φωτoyρ. αρxεio Θ' Χριoτoφoρlδιι και Κ. Pdlootοι')

Φcιoτιl ρoποιl)'οE εiδ ε Τ0L' ζ μ α L' ρ o φ 0 _

ρεμει'οtlg'Ελ)'lιrεE αt'τclρτεg ζoloμε'
υ0υζ τ' αρματα τoυg, περliφaνoυζ,

αφοβoυE κι cι'1l!ρ1'11gμg, εδωoε το

o{νrnμα κι' αμioωg τα παιδ'ια αρ-

Ιισαυ να τραyουδαυε:

Mαυα ooυ λiω δεν μπoρril / τουζ

Τουρκoυq να δουλε[ω.

oι oπλιoμ!υοι Σαυταiοι παρακολoυ_

0o[oαυ τoυg μαlnτεg oυγ'κιυnμtυοι

και μερικo{ δακρ[oαυε, καfrtilE ακου-

)|αυε και βλ!πανε τιlυ ιlεοi'αiα να

κατ!-ι'εται απο τα [δια αιo1liματα και

τoυg π6lου9 πoυ κυριαρΙoioαν oτnν

δικi τoυq τnυ ιfruxn.

0 Φωoτnρ6πoυλog υπnρdτnoε για
dvα ouvιoμο διdoτnμα (1920-1921)

Kαι στo φnμιoμdvο Φροvτιoτnριo

τng Tραπεζοιrιταg ωg 1υμvαοτnq
Kαι δαoκαλoq τωV ελλnvικιilv
(Σαλβαvoυ 2002, Παυλiδng 2004:

19B). To Φροvιιοτnριο dπαυοε vα
λειτoυργεi τov Nodμβρn τoυ 1921

(Σαλβαvoυ 2002) λ6γω τωV Kαται-

γιοτικιi.lv γεγov6τωv πoυ oδnγn_

oαv τελικα oτnv Mικραoιατικn κα_

ταoτροφn, oταv ο Φωοτnρ6πουλog

αvαγκααιnκε vα εYKαταλεiψει τov

Πovιο Kαl vα καταφuγει oτnv Ελ-

λdδα. 'Ηταv απd τoυg πριbτουq πoυ

εγκαταoταθnKαv στov ΠρoσφυYl-

κ6 oιrvoικιoμο τng Ναουoαg, oπoυ

δnμιουργnoε τnv oιKoYdvειiι τoυ.

Tο πρooφυγικo οπiτι του oιbζεται

ωg onμερα oτnv B'Πdροδo Γερβα-

oiου oτοv αριθμd 2.

Αξιoπorιilwιαq τnv εκπαιδευτικn
πρoυπnρεoiα του oτοv Π6ιτo, ο

Φωoτnρdπoυλog τοπoθετnθnκε ωg

γυμvαoτng oτo Λdιππειo Γυμvdoιο



Kατd Ιo σXoλιK6 tιoq Ι924_Ι925.
'0πωg πρoκυπτει απ6 τoυg γεvt_
κoυg καl ειδικoυg ελ€γxουg τoυ

Γυμvαοioυ, n xρovια αυτn nταv

και n πριbτn κατα τnv oπoiα διδiι_

XτnKε τo μαθnμα τng Γυμvαoτικng

oτo oxoλεio. Yπnρdτnoε oτo Λαπ-
Πειo Ylα 13 oιrvολικα xρ6vlα ωg τo

1937. Evδιαμεσα' 1o 1930, μετεκ_
παιδευτnκε oτnvΑθnvα μαζi με 70

ακ6μn oιrvαδελφουq τoυ διαφo_

ρωV εΠαρxlακιi.lv πoλεωη dπειτα

απ6 πρooκλnσn τoU υπoυργεioυ.

Στoxoq του πρoγρiιμματoq μετεK-

παiδευong nταv n επιμορφωοn
ΙoU l.ιJμVαστικoυ προοωπικου τng

xιi.lραg, πρoκειμ€vou vα εφαρμo-

oτεi μια εvιαiα μ€θoδoq oτnv δι_

δαoκαλiα τnq σωματιKng αγωγnq

oτα oxoλεiα (Σκιαδαg 1996:254).

Tnv εποxn πoυ o Φωoτnρ6πoυλοg

αρxιοε vα εργαζεται οτo Λαππειo

Γυμvαoιo και καθ' 6λn τnv δεκαε_

τiα τoυ 1920, κυρiαρxn ΠρoσωΠ1-

κ6τnτα οτov xιilρo τng ελλnvικng

φυoικng αγωγng nταv ο Ιωdι'vnq

Xρυοαφng (Γιατong & Kαραwια-

Βιβλ[o yενικcbυ απoτεi'εo μiτοll' Ιεροδιδαoκα)'εiοt' Σi μοt' Ι 9 1 3 - 1 9 1'tr

(φoτo1'ρ. αρ'rε|ο Θ. Χριoτoφoρ[δn και Κ. Pc|looιoι'),

iδoυ 1995:24, Λιβdρn 1995:31,

Σκιαδαg 1996:254, Kαιτζiδoυ
2oo7:2o). Απo τoυg πριilτoυq 1'υ-

μvαoτdg oτrrv Ελλαδα, διακρiθnκε

Yια τnV πρooφορα τoυ oτov ελ_

λt-ιvικο αθλnτιoμ6, κυρiωg dμωg

εiι,αι γ-vωoτog απo τnV μια ωq o

Θεωρnτικοg τnq αρxαιoελλnvικnq

1'.υμvαoτικnq Kαι τoU ολυμπιομoυ

και απo τnv αλλn ωq o Kατ' εξoxnv

υπdρμαxog τnζ εφαρμoγng οτnv

Eλλiιδα τoυ oουnδικou ουοτnμα_

τog 1ι-lμvαoτικng.

0 iδιog tiλλωoτε ο Xρυoαφng διε_

Kριvε στο ooυnδικd oυoτnμα, ioωg

εoφαλμdvα, μια oτεvn oxεοn με
τn YUμvαστικn τωv αρxαiωv Eλ-

λnvωv Kαι μ1α εΠιστnμovιKα τεκ_

μnριωμεvn δoμn τωv Yυμvαστι_
κιilv αoκnoεωV στn οειρα και τοv

τρ6πο εφαρμoγng τουg (Γιατong ft

KαραιταTδoυ |995:23, Kαντζiδoυ

2oo7:|o), θdon oτnv oπoiα oτnριξε

Kαι τnv διαλεξn τoυ (0λυμπιακ6

οιrvdδριo τng Πραγαg, 1925) αH

αμα[α ελλnyικli yυμυαoτικi και l'ι

επiδραon αυτig επi τltυ νεοτ{ραυ

επ1στt1μoυ ικli ι, α )' οl)' li t', (Σκιαδ αq

1996254),

oι απoψειg τoυ Χρυoαφn, τοοo

λoγω τoυ κυρoug τoυ ooo κι εξαι-

τiαg τoυ θεομlκoυ τoυ ρoλου oτnv

δtοiκnοn τng εκπαiδευσnζ, Kα-

θ6ριoαv τov τρoπo διδαoκαλiαq
τωv γUμvαστιi'lv oτα oxoλεiα τnv
περioδo τoU μεσoΠoλεμoυ, ειδικα

μdoω ιωv πρακτικωv oδnγιιi'lv και
τωv πιvακωv nμερnoiωv ΠρoYραμ-

ματωv εκγυμvαοng τωv μαθnτιi-lv.

Tα προγραμματα αυτα dδιδαv iμ-

φασn στnv oουnδικn γυμvαοτικn,
καταργιilιταg dτoι το προnγoυμε_

vo YερμαVικo μoιτελo. (Xρυοα-

φng 1905:74, Σκιαδαg \996:253,

Kαvτζiδoυ 2oo7:22)' Το τελευταio

παρουoiαζε πoλλdg αδιrvαμiεg για
τα τoιε EΜnvrκα δεδoμ€vα, καθιbg

προυπεΘετε oτεγαoμ€voυg xιilρoυg

Yια τnv τoποθdτnon γυμvαοτικιilv
οργαvωv πoυ κ6αιιζαv ακριβα,

oυvεxn παρακoλoυθnσn τoU συ_

voλoυ τωv μαθnτιbv τng ταξng πoυ

xρnσιμoΠolουoαv 6λα τα 6ργαvα

ταυτ6xρovα, γεγοv6g ΠoU εYKU-

μοvoυοε κtvδuvουg ατυxnματωH

αλλα και oωματικεg και ψυxικ€g
ικαvoτnτεg (π.x. μεγαλn διrvαμn,

μικρo oωματικ6 βαρog, θαρρog

κ.α.) απ6 πλευραq μαθnτιilv (Σκια-

δαg 1996:253).

Αvτiθετα, τo oουnδικ6 ουoτnμα
nταv ευκολo στnv δlδαoκαλiα καt

προoιτ6 oε 6λoυ9 τουg μαθnτdg.
Δεv xρειtιζo\'ιαv αΠαραiτnτα oτε-

γαoμdvοι xιilροι και γυμvαoτικα
6ργαvα, αφoυ nταv διrvατ6v n

εκγυμvαon τωv μαθnτιi'lv vα γivει
Kαι στα oxoλlκα πρoαυλlα. 'Evαg

γυμvαoτng μπoρoυoε vα γuμvαoει
ταυτ6xροvα μεγαλο αριθμo ατ6μωv

δivolταg παρα1γdλματα oυμφωvα

με τα oπoiα ol γυμvαζ6μενoι εKτε-

λoυoαv τιg αoκnoεtg (παρα1γελμα_

τικn γυμvαoτικn).

ΕπιπλεοΙ δεv απαιτoυvταv ειδικdg

:a /.
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σωματιK€q ιKαV6τnτεq αΠ6 τoUζ

Wμvαζ6μεvouq, Yιατi oι ασKnσειq

riταv oxετικα πρoοιτ€g οε oλoυg

oxεδdv τoυg μαθnτig, αvεξαρτnτωg

ατoμικιilv xαρ αKτnρ ιστικcbv.'Eτοι,
n διδαoκαλiα τωv αoκnοεωv τoυ

oουnδικου oυoτnματοg απd τουg

γuμvααι€g γιv6ταv ευκoλ6τερα.

Ταiριαζε δε με τιq κuρiαρxεg παι-
δαγωγικ€g και διδακτικdg μεθoδoυg
τoυ rιδαoκαλοκεvιριoμoυD, αφoU o

γuμvααιng nταv το επiκεvιρo τωv

απoφαoεωγ εvιil oι 1υμvαζdμεvοι
nταv απλα εκτελεαιικα 6ργαvα.

AκoλουΘιbvιαζ τα Πρoτειvdμεvα
πρoγραμματα τοu Xρυodφn, ο δι_

δαoκωv εixε τnv διrvατ6τnτα vα
επιλdγει μεταξυ πoλλιbv και δια-

φoρετικιilη καθιbg nταv διαβαθμι-
oμivng δυoκολiαg αvαλoγα με τnv
ταξn, τo επiπεδo Kαι τouq οτoxoυg

τng διδαοκαλiαq. Για τoυg Παρα-

παvω λ6γoυ9 o Xρυoαφng (lοοε),
διακnρυιιε αvεvδοiαoτα oτι κ... δευ

διoταζω δε ουτε oτιyμiυ υα αυακn-

ρiξω ι n ν α δ ι α φιλoυt I Kn'ι oυ υ ΓΓερo_

xitl του Σoυnδικοιj (oυoτiματog),

το οποiου καlnμεριυcΔg κατακτd

iδαφog πρoq βiβαιoυ και αoφαλlq
6φελο9 τnζ σωμ(Ιτικig αναπτ[ξεωg
και υyε[αE τng' αυlρωπoτnτog.

Ε[vαι γεγοv6g πdντωg πωg o Χρυ-
odφng παρ€μειvε εγωιοτικd πρo-
onλωμ€vog στo \,.ιΙμVαστικd αυτ6

ουoτnμα υπoτιμιilwιαg dτοι τnv
αξiα τoυ ελευθερoυ παιxvιδιoυ και
τng αuιεv€ρYειαq τωv παιδιιi_lv, μo-
λov6τι κι oι iδιoι οι Σoυnδοi απ6

το 1920 επ€δειξαv καπoια ευε_

λιξiα και ταoειg εκοιryxροvιoμου
αιn οxoλικn τoUζ φUσιKn αγωγn.

Η εμμοvn αυτn απoτ€λεoε oτo_

xo €ιτοvng κριτικng τα κατoπιvα
xρovια {Γιατοnq 2006, Γιατong tt
Kαραιταiδoυ1995:27 )'

Ωαιooο, κατα τιq δεκαετiεg 192O

και 1930 oι απoψειq τoυ Χρυoα_

φn θεωρoιnrιαv oxεδdv αδιαμφι_

ιtloγ:τe 24

oβnτnτεg, διαμoρφιilvovιαg iτoι τo

γεvικo πλαioιo μdoα οτο oπoio ερ-

γdoτnκε o Αγαθd1γελog Φωοτnρ6-

πουλog οτo Γυμvαοιov Nαουong.
Tο πλαiοιο αuτd εξειδικευεται οε

διαφορα voμoθετnματα 6πω9 τo
Αvαλυτικ6 πρ6γραμμα oωματικng
αγωγng Kαι στρατtωτικng πρoπαι-
δευoεωg τoυ 1925 (ΦΕΚ 366121-

11-Ι925) και o v6μog 4371l1929,

με τov oπoiο καθιεριbθnκε τo UΠo-

xρεωτικ6 τρiωρo τoυ μαθnματoq
ιnq Yυμvαστικng κdθε εβδoμαδα.

Εξioou onμαr,τικog εivαι και ο ου_

YKε\.ιρωτιKdg v6μog 5620l1932
πoυ κωδικoπoinoε τnv υφιoταμε_

vn ωg τ6τε vομoθεoiα και ειonγαγε
καiριεg διατdξειg Yια τnv αvαβαθ_

μισn τnq φυoικtig αγωγng, απo-
oκoπιilιταq στnv αυτovoμiα τoυ
€ργoυ τωv γυμvαoτιilv και τnv αvd-

πτυξn τoυ οxoλικου αθλnτιoμoυ,
αvεξαρτnτου απ6 τιg oμooπovδiεg
τωv διαφ6ρωv αθλnματωv. Mετα
τo 1936 β€βαια παρατnρεiται μια
ταon αιrιτnρnτtκοπoinοnq τnq εK-

παiδευοng που ειδtκα σιnv φU_

oικn αγωγn λαμβαvει τnv μoρφn
oτρατικoποinοng.

Xαρακτnριαιικn τoυ πvευματog τng

επoxhg Mεταξα εivαι n εγκυκλιog
τoυ επιΘεωρnτn γυμvααιικng E.

Παυλivn (Kαvιζiδn 2oo2:43): α...δια

ταυτα εφιoτtΙlμευ τnν πρooοriυ των

K.κ. yυμυ(Ιστrby και yυμυαoτριrΙlυ επi
του ζnτiματog τolτoυ και παραyy6_

λομεv αυτo{g, 6πω9 ορyαυrilon iκα_

στo9 τo olολεiον τoυ κατiι τo στρ(Ι-

τιωτικoυ πρ6τυπoυ, ειg λ6xου...l'

Απo τα πρακτικα τωv oι-rvεδριd-

σεωv τoU ουλλoγoυ τωv καθn_

γnτιilη τα δnμooιευματα τοπικιilv
εφnμερiδωv Kαι τιq προφoρικεg
oιrvειτευξειq Πoυ λαβαμε, δια-
πιοτιbvεται oτι ο Αγαθαγγελog
Φωαιnρ6πoυλog μοiραζε τnv δι-
δαoκαλiα τoU σε τρειg τομεig: α.

ooυnδικn γυμvαοτικn, β. αγωvι-
αιικd αθλnματα Kα1 γ. αθλοπαιδιdg'

Η διδαoκαλiα τng oοunδικng γu-
μvααιικng, 6πω9 εivαι φυoικo,
κατεixε τo μεγαλυτερo τμnμα τoυ

μαθnματοg. Γlv6ταv βdβαια oliμ-
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φωVα με τιq oδnΥiεζ τoU αvαλUτι-

KoU ΠρoYραμμαΙοq Kαι Ιouq Πivα_

Kεζ τoU Ιωαι'vn Xρυoαφn.

Ωοτooo, πiρα απd τnv 6πoια oυμ_

μoρφωοn oτo αvαλυτικo πρoγραμ-

μα, φαivεταt 6τι o Φωoτnρ6πoυ-

λog εvoτερvιζ6ταv τιg απ6ψειq

τoυ Xρυoαφn Yια τα oυγκριτικα
πλεovεκτnματα τoU ooυnδικoυ

μovιdλoυ. Xαρακτnριoτικα, σιo
ουyγραμμα τoυ με τiτλο <Πρoοd-

xετε v€οι τnv υγεiα σαq) o Φωoτn-

ρ6πoυλog αvαγvωρiζει τnv σoun-
δικn γυμvαοτικn ωq τo καλυτερo

Kαι εΠιστnμovιKoτερo YUμvαστlKo
oυoτnμα. 0 λ6γo9 φαivεται πωg εi-

vαι n oxdοn τng oουnδικng με τnv

αρxαιoελλnvικn 1ιrμvαoτικn παρiι-

δοon, καθιi-lg θεωρεiται 6τι για τnv

καταρτιon τoυ μovι€λoυ αυτoυ λn-

φθnκαv υπ' 6ψιv τα οιrγγραμματα

τou Πλατωvα' τoU Αρloτοτdλn και

τoυ Φιλοoτρατoυ (Φωoτnρoπoυλοg

7947 : 2o_21, Kαlτζiδoυ 2oo7 : 68).

0 Φωoτnρdπουλog αλλωoτε dτρεφε

απεραwιn αγαπn Yια τnv αρxαiα

Eλλαδα και τo 0λυμπιακ6 πvευμα,

oπωg δrαβεβαιωνει και tr κορn του

Θdιλεια, oιrιταξιoυxog δαoκαλα. rr

oπoiα xαραKτnριστικα onμειωvει

Yια τov πατdρα ιnq: κ...πioτευε στnΙ'

ουolcι τωυ πραyματοlv κtιι πρoσπα_

0ουoε να μεταδcboε1 στoυ9 μα0nτtE
τoυ τtt oλυμπιακα ιδεrΔδny.

0ι αξiεg 6μω9 τoυ ολυμπιομoυ
Kαι τnq αρxαιoελλnvικng αμιλ-
λαg καλλιεργoιrιται κυρiωg με
Ιnv αYωvιστικn γυμvααιικn και o

Φωoτnρ6πoυλοq, 6πωg oιlvαγεται

απo τιg διαφoρεg μαρτυρiεg Kαι τα

τεκμnρια τng επoxng, αφι€ρωvε

dvα ιδιαiτερα οnμαvτικo μερog του

nμερnoιoυ πρoγρiiμματο g γυμvα-
σnq τωV μαθnτιilv τoυ oτnv διδα-

oκαλiα αγωvιοτικιi_lv αθλnματωv.

Σε αυτα δlαγωviζοιταv oι μαθnτdg
αιnv διαρκεια τωv γυμvααιικιilv
επιδεiξεωv n κατα τoυg εvδoοxo_

λικoυg και διαoxoλικoυg αγιi'lvεg

πoυ δlεξαγolταv καθε xρ6vo. Εivαl
εvδιαφdρov πωg απ6 τα αθλnματα

αuια αλλα απαvιoιrv nδn κατα τnv

αρxαι6τnτα, α7rλα παλι εivαt v€α

και περιλαμβαvor,ταv αιoυg oυγ_

XρovoUζ 0λυμπtακoυg αγιbvεg: τρι-

α\'μoζ. διελκυαιivδα, αvαρρixnοn

επi καr.ο-l. πειηοθλo, λιΘοβολiα και

οφαιροβoi ια. δρομοι ταxυτnταg και

ιιντοxtiq. α7 ματα. ρiψειg' Διαπιαιω-
vouμε €Πop€\_tdC. \-ια μ1cι ακoμn

φoρα, το υποβαθρο ιr,q διδακτικng

πρακτlκng τoυ Φιυαιtlρoπoυλoυ,

δnλαδn τnv αρxαiα ε7'"l l-ιι,ικti \.υ-

μvαοτικn παραδοon, oπωg κυρi-
ωg εκφραζεται σΙo oυγxρovo (τrrq

εποxng τoυ) ολυμπιακo κiνrrμα.

Kαπoια απo τα αθλnματα oτα oπoiα

αoκoυoε τoυg μαθnτεg τoυ Λαπ-
πεioυ Γυμvαoioυ o Φωοτnρ6πoυ_

λοg iοωg xρnζοιrv περαrτερω δι_

ευκριviοεωv.

Tριαγμ69: Eivαι €vα εiδoq παλng

6πoυ vικnτng αvαδεικvυoταv αυ_

τοg πoυ θα €ριxvε κατω τov αιτi_
παλo τoυ τρειg φoρdg, εξ oυ και
n οvομαοiα τριαγμog. Γvωρioουμε

oτι tr παλn απoτελoυoε αvεξdρ_

τt-ιτο αγωr,rισμα σtouζ μεγαλoυg
παvε}'λtivιoυq αγιilvεg, αλλα oυ-

μπερrλαμβαv6ταv και μεταξυ τωv

αγωvιoματωv τoυ πειτdθλου (Πα_

λαιoλoγog l976:2o2)' H εκτiμnon

τng οποiαg ixαιραv τ6oο το iδlο
το αθλnμα 6oο και οι διαγωvιζo_

μεvol αθλnτ€g κατiι τnv αρxαtoτn_

τα δtκαιολoγεi ωg €vαv βαθμ6 τnv

αvαβiωon τoυ αθλnματoζ στouq

oιrγxρ οvoυ g oλυμπ ιακoυg αγιilvε g

και β€βαια τnv διδαoκαλiα τoυ τρι_

αγμoυ oτα ελλnvικα oxoλεiα κατiι

τov Mεoοπdλεμo.

Στo Λαππειo Γυμvαοιο oι αγιilvεg

τριαγμoυ εixαv μαλλov oμαδικ6
xαρακτnρα, υπ6 τnv dwoια οτι oι

μαθnτ€q διαγωviζoιταv ωg εκπρd_

σωΠo1 τng ταξng τouq Kαι oι viκεg
πρooμετρoυVταv σε μια κoιvn,
oμαδικn βαθμoλoγiα. Αυτo τoυ-

λαxιoτοv προκυπτει απο οxετικ6

αρθρο τnζ εφnμερiδαg Πρ6oδo9
(9_6-1929) Yια Πq γυμvαoτικdg
επιδεiξεlq oτo τ€λog τng xρovιαg:

H oικiα Φωoτnρoπoυλoυ oiμερα oτιι Ναoυoα, επi τι'ι9 oδoιi Γερβαo[oιl 2
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<To αyωυιoτικ6 μ!ροE τωυ επιδεΙξε_

ωυ περιελαμβαυε αyrΔυαg ομαδικoig

μεταξιj τωυ ταξεων, ΠεyταEλoυ και

Tριαyμoιj '''ειζ τoυ Tριαyμ6υ ευi_

κnσε n oμαg τωυ μικρoτiρων τng

Δ'τdξεωgυ.

Διελκυoτivδα: Περloo6τερo Παι-

xviδι παρα πραγματικο αθλnμα,

n διελκυoτivδα nταv 1,vωoτn nδn

κατd τnv ελλnvικn αρxαιoτnτα
(Bαoιλoπoυλου 2003:52). 0ι δυo

αvιiπαλεg oμαδεg οτα ακρα εv6g

oxoιvιου πρooπαθoυv, τρα βιbvιαg
το, Vα παραoυρoιrv τov αvιiπαλo
Πρoq Τo μdρog τoυg. To αθλnμα

καλλιεργnθnκε ιδιαiτερα oτιg β6-

ρειεq εUρωπαiκdg xιilρεg κατd τοv

19o και πριilιμo 20o αι. Αuιοq εivαl

αλλωoτε ο λoγog Yια τov oποiο oυ_

μπεριλnφθnKε στouq oιrγxρovoυg

oλυμπιακoυg αγιbvεq μειαξυ τωv

ετιbv 1900 και 1920 Kαι στnV με-
ooλυμπιαδα τoυ 19Ο6 oτnv Αθnvα
(Σκιαδαg 1996: |67).

Για τιg αvαγκεg τωv εvδοoxoλικιilv
αγιilvωv oτο Λαππειo o Φωoτnρ6-

πουλog oιrvnθιζε vα xωρiζει τοug

μαθnτ€g oε oμαδεq απo δrαφoρεg

ταξειg, oι oπoiεg διαγωviζowιαv

μεταξυ τoug. Tο Ι92B n διελκυ-
oτivδα nταv το dvατo αγιilvιομα
τou διαγωvιoτικου μdροg Ιωv Yυ_

μvαοτικιilv επιδεiξεωι 6πω9 δια-

βαζoυμε οτo ρεπoρταζτng Eφnμε-

ρiδοg του Λαoυ τnq Nαoυonq (17

Ιοιrviου 1928): oαyrbυ Θ': Διελκυ-
oτiυδα μεταξυ oμαδωυ Ang, ΓnE,

Εnq ταξεοlυ και ΒnE, Δng ΣTng.

Nικiτρια n Β.Δ.ΣTυ

Π€ιταθλo: 0ι αρxαiοι'Ελλnvεg θε-

ωρoυοαv το πdιταθλο oπουδαio
αγιbvιoμα, γιατi 6oοι αγωviζοvιαv
o' αυτd oυvδυαζαv oωματικα και

ψυxικα xαρioματα πoυ οπiivlα
oιrγκειτρωvovtαV ολα oε αθλnτdg

μεμovωμ€vωv tιYωvισματιυv. Τo

αρxαiο Πdιταθλov περιελαμβαvε

τα εξng αγωvioματα: αλμα, δioκo,
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oτdιδιo δρ6μo, ακor,τιομ6 και πiιλn
(Παλαιoλ6γo c, 197 6:214). Avιiθετα,

κατiι τιg 1υμvαoτικ€g επιδεiξειq του

Λαππεioυ, oτο τdλog τng δεκαετiαg

τoυ 1920, o Φωoτnρdπoυλog oιrv-

δυαζε οτο πdr,ταθλo τov δρ6μο τωv

B0 μ., τnv λιθοβoλiα, τo αλμα ειg

υψοg, τo απλουv αλμα εlg μnκog
Kαι τoV τριαγμ6, τα oπoiα β€βαlα
διεξdγοιταv και αvεξαρτnτα. Απd

oxετικ6 δnμoοiευμα τoυ τoπικoυ

τuπoυ (εφnμ. Πρ6oδo9 Nαoυong,

9 Ιοuvioυ 1929) μαθαivουμε dτι

στιζ Yuμvαoτικ€g επιδεiξειq του

Λαππεioυ Γυμvαoioυ vικnτng του

πειηαθλoυ αvαδεixτnκε, παρα τov

πρ6oφατο τραUματισμo τoυ oτo

π6δι, o K. Toυοιαδng, μετdπειτα
δικnγ6ρoq και vομαρxng.

Ev6ργαvn γυμvααιικn Εt αvαρρi-

xnσιq επi καλω: Δεv γvωρiζoυ-
με πoλλα Yια τnV δlδαoκαλiα τnq

εv6ργαvng γυμvααιικnq oτο Λαπ_

πειo Γυμvαoιo κατα τnv διαρκεια

τoυ Mεοoπoλεμoυ. To πιο πιθα_

vοv εivαl oτι ο Φωoτnροπoυλog

δεv περιdλαβε τnv αoκtron τωv

μαθnτιi-lv τoU στnv εv6ργαvn γυ-

μvαoιικli παρα μovo μετα ιo l934.

T6τε δlατdθnκαv 10.Bi1,20 δρx. για
αγoρα και εγκαταoτασn WμVαστι-
κιbv oργαvωv με βαon €ooδα τoυ

1υμvαοioυ απ6 εραvo και oxετικn
δωρεα τng εταιρεiαg Γρnγoρioυ
Toiτon και Σiα. Eιδικ6τερα, oτo

βιβλio πραξεωv τng oxoλικnq εφo-

ρεiαg (πραξn KE'τng 14ng Δεκεμ_

βρioυ 193a) αvαφ€ρεται n αγoρα

δdκα πoλυζιrγωι δuο δoκιbH dξι

εδραvωH εvog εφαλτnρioυ και B

εμπoδiωv. Mαζi με τα Yυμvαστl-

κα αυτα 6ργαvα αγoραoτnκε και
€vα ικρiωμα Yια τnv αvαρρixnon
επi καλω. Η αvαρρixnοn nταv dvα

θεαματικ6 και δυoκoλo αγιilvιoμα

ΠoU σUμΠεριλαμβαvoταv στo \'ιJ-

μvαoτικo πρ6γραμμα τωv oυγxρo-

vωv Oλυμπιακιi_lv απ6 τo 1896 ωg

ιo 1932 (Σκιαδαg 1996:172). Nικn_

τng αvαδεικvυ6ταv ο αθλnτng πoυ

κατdφερvε vα αVαρριxnθεi γρnγo-

ροτερα αιο υψnλoτερo onμεio εv6g

κρεμαoμdvoυ απ6 ιoτ6 καραβο-

σKolvou. Η αγoρα τou ικριιilματoq

0ι μετεκπαlδευ6μει'οι 1'υμναoτi9 τoυ 1930 (αρxεio Θ. Φοloτnρoπoιiλoυ)



αΠ6 τo Λαππειo Γυμvαoιο τo 1934

δnμιouργουσε τιq πρoιiπoθdoειg
vα καλλιεργnθεi τo αγιbvιoμα αυτ6

oτο πλαiοιο τoυ oxoλεiου. Παρα

ταυτα φαivεται Πωq o Φωoτnρο-

πoυλog δεv €διvε ιδιαiτερn σnμα_

oiα oτnv αvαρρixnοn, oι μαθnτdg
τoυ 6μωg oυxvα xρnoιμoπoιoυoαv

τnv nμιτελn αiθouoα του oxoλικου

yυμvαoτnρioυ, απ€vαvtι απo τo δι_

δακτnριo, 6που oυμφωvα με τnv

προφoρικn μαρτυρiα του Niκoυ
Σπαρτon: αυπnρlε μια oπαρτiυα

και κρεμ6μασταν...)).
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λιolρn τo 1929_19j0 (αρtε{o Aριoτ' Mπιλιoυρπ)

Λιθoβoλiα: Tο αγιbvιoμα τng λιθo-

βoλiαg, αvαλoγo τnq oφαιροβoλiαg

Kαι τnq διoκoβoλiαg' καλλιεργn-
θnκε κυρiωg κατα τov 19o αι. απ6

διαφoρουg ελλnvικoυg oυλλ6γου9.

Koρυφαiα oτιγμn Υια τo αθλnμα

υπnρξε n διεξαγωγn τοu oτo πλαi_

σιo τnζ μεooλυμπιαδοg τoυ 1906

αιnv Αθnvα, 6πoU το xρυo6 και
xαλκtvo μεταλλιο κ€ρδιoαv αvιi-
σtoιxα oι 'Eλλnvεq Γεωργαvιαq

και Διbριζαg (Σκιαδαg Ι996 |97).

Αv και oι επionμοι λiθoι ζιrγιoαv

παvω απo dξι κιλα, oτo Λ&ππειo
xρnσιμoΠoιnθnκαv ωoειδεig λiθoι

ποικiλου βαρουg. Aυτoi πoυ oιi-l-

ζovιαι ωg onμερα αιιg απoθnκεg

τoU σXoλεioυ dxoιrv βαροg 2'5

και 5 κιλιbv. Συμφωvα με δnμo-

oiευμα τng Εφnμερiδog του Λαoυ
τng Nαoυong (tz Ιouvioυ 1928)

n λιθoβoλiα nταv ιο τdταρτο oτnv

oειρα αγιi-lvισμα τωv γυμvαοτικιi'lv
επιδεiξεωv ιoν 1929:αAyrbv δ':
ΛιBοβoλiα' α' Κoυτοπoυλοg 14,25

μ. β' Γιαyκoυλαg Γρ. 13.73μ' '1''

Δnμnτριαδnq 13,31μ.υ.

Αλματα. Αγαπnμ€vo αΘλnμα κυ-

ρiωg τωv αγoριιilv nταv τα αλματα

ειg μnκog, ειg υψog και τριπλοιrv.

To μεγαλυτερo ταλ€vιo τng επoxng

αιo αλμα ειg υψοg αλλα και γεvι-
κdτερα nταv o μαθnτng Kωvoταr,τi-

vοg Toυoιαδng, 6πω9 θυμαται και

μαg περιγραφει xαραKτnριoτικα ο

πρooωπικ6q τoU φiλog Γιιilργog

oικovoμiδnq: α...lυμαμαι μ6υoν
του ΚcΔoτα τoν Tουoιαδn, o oπoiοg

πnδοioε αλμα ειg ιJιllog, {υα (μ!-

τρο) και...., κι tπεφτε oτnυ αμμο,

oτo oκαμμα μioα...και o ΚrboταE, ο

μακαρ{τng, δευ πiyαιυε oπωg τrilρα

πλdi ...πiyαινε κατευl εiαι, απαν ω. y

Η εφnμερiδα Πρdoδοg (9-6-1929)

αvαφdρει Πιo σιΙYKεKριμdvα 6τι ο

Toυoιαδnq εixε περαoει τα 1,65 μ.,

καθdλoυ αοxnμα, αv λαβouμε υπ'
6ψιv 6τι περvoυoε τov πnxn με
το oτfiθοg κι 6xι με τnV τεxvικn
Fosberry 6πω9 oυμβαivει onμερα.

Απd τα αιτικεiμεvα διδαοκαλiαg

βεβαια δεv €λειπαv Kαι τα oμαδι-

κα αθλnματα (πετooφαiριon, κα-
λαθooφαiριοn, πoδ6oφαιρo)' Γvω_

ρiζουμε μdλιαια 6τι με πραξn του

oυλλoγου καθnγnιιilv (s- 10_ 1 93 1)

λαμβdvεται μεριμvα δnμιoυργiαg

oxoλικιilv αθλnτικιilv oμαδωv για
τnv καλλιdργεια πoικιλiαg αθλn-

μdiτωv με οκoπ6, dπωg αvαφdρεται

ρnτιilg, α...yα επιδιωl0 εi πρ ωτ{oτωq

n πλnρωoιg τωυ παιδικcbv oρμrΔυ

και αυαyκcbν και n εκτοq των μα-
frιιματωυ απαol6λnong τωυ μα0n_
τcbυ 6ooν τo δυυατ6tl περιoo6τερoυ

xρoυον ευτoq τoυ oroλεiου' Mε παι_

lυiδm, αyωυioματα κ.λ.π. υα δnμι-

oυρynEε[ δια τoυg μα0nταg oxολικi

ζωn τοιαiτnυ ciloτε υα κινrbνται με
τ{ρι!ιν και ικαιloπoinoιν oι μαrnταi
ευτ69 τoυ omλεiου και oικειofiελdlq'

υα αποφεiyουυ ξ!υουg κ6κλoυ9l.

0ι ξ€voι αυτoi κυκλoι δεv nταv αλ-

λoι απd τιg εξωoxολικdg ομdδεg

τng Nαoυoαq' ΠoU oιrvnθωg oτn-

ρiζor,ταv στοUq μαθnτ€g τoU YU_

μvαoioυ, Yια vα τιg οτελεxιbooιrv.

Φαivεται 6τι κατα τo πvευμα τng

διoiκnong τng εκπαiδεUσnq τnq

επoxng oι εξωoxoλικ€g oμαδεg

δρoυoαv αvtαYωvιστικα πρog τοv

oxoλικ6 αθλnτιoμo, γι' αυτ6 και

€πρεπε vα αΠoτραΠοιrv οι μαθnτ€g

απ6 τnv ouμμετoxn τouq σ'αυτ€g.

Η εμπειρiα dδειξε 6τι κατι τiτοιo
τελικα δεv επετευxθn.

To πιο απρooμεvo παvιωg αγιil-
vισμα πoυ διδαoκoταv απ6 τov

τoυ μοfrnτi Πoλυδωρoυ Mπι_
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Φωoτnρ6πoυλο oτo Λαππεlo nταv

n οκοπoβoλn. Eixε ειoαxθεi ωg

αvιικεiμεvo τng διδαoκαλiαg τnq

γυμvααιικng οε 6λε9 τιg ταξειg

τoU YUμVασioυ με βαoιλικ6 διd_

ταYμα που δnμooιευτnκε oτo ΦEK

257 121-12- 1907. Σκοπ69 nταv vα

απoκτnoουv oι v€οι μια σΙραΙιω-

τικn πρoπαιδεiα' ακ6μn Kαι ΠριV

υπnρετnooιrv οτov oτρατ6. Φαi-
vεται 6μω9 oτι n εφαρμογn του

διατdγματog οuvαιτnoε διαφoρεg

δυοxdρειεg, κυρiωg ωq Πρoq τnv

εξαoφαλιοn και διαvομn ικαvoυ
αριθμoυ dπλωv Yια τnv διεξαγωγn
τoυ μαθnματog. Γι' αυτ6 με πρoε_

δρικd διατα\μα στo ΦΕΚ 366121_

11_1925 περιoρiζεται n UΠoxρε-

ωτικn εξαoκnσn στnv oκoπoβολn

μovο oτιg δυo αvιilτερεg ταξειg τoυ

γυμvαοioυ. Επαvαλαμβαvεται δε n

πρ6βλεψn Yια τnv διεξαγωγn oκo_

πευτικιi-lv αγιilvωv οτο τ€λog τoυ

oxoλικoυ dτουg (Kαr,τζiδnq 2002).

o Φωαιnρ6πoυλοg αoκουoε oυ-

oτnματικα τoUq τελειoφοιτουg

μαθnτ€g τoυ Γuμvαoiου Nαoυong

oτnv oκοπoβoλn κατd τnv δεκαετiα

τoυ 1920, oι oπoioι μdλιαια διαγω-

viζovιαv μεταξυ τουq οτnv διαρ-
Kεlα τωV γυμvαoτικιi-lv επιδεiξεωη
dπωg αυτdg τoυ 192B και 1929, γtα
τιg oποiεg διαθdτουμε Kαl τα σXετ1_

κα δnμοoιευματα (Εφnμ. Πρ6oδοq,

1929): κAycbυ Z' Σκoπoβoλi δια

εξ (6) oφαιρcbυ 6κcιoτoE α1λnτig
α' ΧατζnμiτoιοE Xρ' με ιilροιoμα
24, επιτυlcbυ βολiυ ειg 6λα9 ταg

oφα[ραg, β' Δnμnτριαδng 20ι.

Η πρooαρμoγn του οxoλικου πρo-

γραμματog Kα1 τοU μαθnματog τng

γυμvααιικnq στιq oτρατιωτικdg

αviιγκεg τoυ €θvουq ε\,tατιKoΠoι_

nθnκε ακoμn περιooοτερο, οταv με
τovvομο 4371l1929 θεoπioτnκε n

<ειδικi αιρατιοlτικti προπαiδευoιgυ

Yια Ιouq iιρρεvεq μαθtlτεg ιωι' διiο

αvωτdρωv τiιξεωv τωv 1r-rμvαοiωv.
H αιρατιωιtκn εξαoκlon ιωv μc]-
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θnτιbv γιv6ταv απ6 τov Φωoτnρd-

πουλo αιιg ιi-lρεg τoU KαvovιKoU

μαθnματog Kαι Πρoαιρετικα κατα

τιg Kυριακdg καl αργiεg. Kατtι τov

v6μo, <oι ευδoκiμωg υποαιαvιεg
τnv πρoπαiδευoιν ταuιnv, εφοδι-

dζovιαι δι' ειδικoυ πτυxioυ αιρα_

τιωτικng ικαv6τnτogυ. 'oπωg δια-

βdiζoυμε αιο πτυxiο Στρατιωτlκng

Πρoπαιδευοεωq τoU μαθnτn τoυ

Λαππεioυ Γυμvαoioυ Πoλυδωρoυ

Mπιλιoυρn, απoφoiτου τoυ 1930,

oι μαθnτdg αoκoιrvιαv σtnv σKo-

πoβoλn, οτoυg δρ6μoυq ταxυτnταg

Kαι nμιαvtoxng, αιιg ρiψεlg Kαι σtα

αλματα, καθιbg Kαι αοUq ελιγμουg

του πε(κoυ. 0t επlδdoειg μαλιαια
καταγραφοιταv λεπτoμεριbg' To oυ-

γκεκριμεvo πτυxio φ€ρει τιg υπo-

Yραφdζ του Διευθι-rvιoυ Αr,τωvioυ

Παπαoικovdμou Kαι τoυ 1ιrμvααιoυ
Αγαθαγγελoυ Φωαιnροπουλου.

0 xιbρoq dπου o Φωoτnρdπουλοg

δiδαoκε τo μαθnμα τng φυoικng
αγιυγrig liτcιv oιn nθιυg n μεγα-
7,tr xωματιι,tr αυλ.i τoυ oxoλεioυ

μπροαια cιπo το διδακιnριo, ειδι_

tξ

Γυμναοτικtg εrriδεiξεlq τnq δεκrιετ|αg τοιl ]930. Σoυιιδικιi yυμυαoτικi'
(αρ"rε|ο Aφρ. Λiτn)

κα για τn oουnδtκn 1n:μvαοτικn
Kαι τιq παlδιdg. Η αυλn διdθετε,

επιπλεov, oκαμμα με αμμο για
τα αλματα καl φιλi Yια Ιnv Πετo_

oφαiριon' To κτnρlo τou κλειoτoυ

γυμvαoτnρiοU τoU οxoλεiου oικo-
δoμnθnκε ιo 1933-34, παρdμειvε

oμωg nμιτελ€g καr εκτοg xρnong

για μεγαλo xρovικo διαoτnμα. Γl'
αυτ6 και τrg βρoxερdg και κρυ_

εq μdρεg τoυ xειμιbvα o Φωοτn-

ρdπουλοg δiδαοκε, ουμφωvα με
πρoφoρrκn μαρτυρiα, μdoα oτnv

αiθoυoα διδαoκαλiαg. Tιq μ€ρεg

αυτdg οιrvnθωg αοxολoιrι.ιαv με
θdματα uγιεtvng, διατροφng και
nθικng, πoυ επαv€ρxοVται Kαι σε

δυo απ6 τα βlβλiα τoυ (Φωοτnρ6-

πουλog 1947 και 1949). Σ' αυτα

oυμβoυλευεt τoυg μαθnτdg τoυ και

τουq vdουg γεvικoτερα vα αποφευ-

YoιΙv τα oιVoΠvεUματιbδn ποτii, τo

καπvιoμα, τιg κακ€g σιΙvαvαστρo-

φdq, τα xαρτoπαiγvια, τα ξεvuxτια,
αλλα και πιilg vα πρoφυλαoοovταl

απo μεταδoτικdg αoθdvειεg.

Mεγαλn οnμαoiα €διvε o Φωoτn_
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ρ6πουλo9 oτnv καλλι€ργεια του

xαρακτnρα, <<διd vα nμπoρεon vα

επιτυxει καvεiq oτn ζωn τoυ Kαι

vα ωφελnοει Kαι τnv οικoγdvεια
τoυυ. Mιλoυoε ακ6μn Yια τ1q ΨU_

xικdg αρετdq' Ιnv ειτιμoτnτα, τnv

καλοoυvn, τnv μετριoφρoοuvn,
τnv πρα6τnτα, τnv ευθυτnτα κα'ι

τnv εγκρdτεια. Πρoειδοπoιoυοε
επiong, μ€oα οε πvευμα ιδεα7ι_

oμoυ, για τoυg κιvδυ\/ouq ΠοU

ελλoxευoιrv σtnv υπερβοi.ικri
εvαοxoλnon με τoV α1'ιυr-ιαιικo

αθλnτιoμo: κ...τα διαφορα α1'οlι'i_

σματα lctt1 αι αyωυloτικα[ παιδιαi
εiυαι oυμπλiρωμα Tnζ yυμυ(Ιστι-

κ,lg. oι υtοι lxoυυ φυoικiυ ρoπiυ
ειg αυτα, διoτι ακουiζoυν τo πνευμα

rnQ ευytνοiq αμι|λλng καi roιιιΔνoυν

τιg ι!υnκtq αρετig τoυ 0iiρρουg και

τnζ αυτoττεIο[finong' Πρiπει 6μω9

υα' πρoollουy πoλ{ οι y!οι πoυ επι-
δ[δoyται στα σπoρ, υα απoφειiyoυν

τιg ακρ6τnτεζ και τιg υπερβoλ!g,

που βΙαπτoυυ τoν oρyαυ1oμ6ν. Δι-
oτι οταll απoβλiπoμε με καlε τρο_

πoL' στ1ζ μεyαλεg επιδοoειg Kαι στ(Ι

τtρματα καταyτα o oκoπ69 μεooυ
Kαι τCι μεoα οκoπoE. AiJ'i (1ι μεL|

υ1'ε{α τil'oq' τα δε πρoE' ι'1'εiαι' ει'ε-

κα ot' τε).ο 'ζυ κ(ιτ(ι τοι' Στα1'ειρiτtιι'

φιi'οoοφοt'.

Bdβαtα Πpo\ιυpouσε και σε Πιo

ΠραΚτl}'εc oυμβoυi εc. Χαρακτlr-

ριαιtκα a\'aφερoUμε ιo εξic ιιπο-
σΠaσμcι: u-''Ιε τltl' ζοlτικoτtιτα και

Γιιι' (lμεριμt'ιιοiα τlιq ιιitικiαg oαg

l'tιoμοt'εiτε gγl.ι't.'tι, υloι, τnυ φρο-
ι'τiδα δια τt'ιυ υyε[α oαE. Και ομωg

ξερετε πολυ καλα, οτι lωρiE καλi
υ)1εiα δευ ε[ιlαι δυνατ6L, να πρ(Ιy-

ματοπoιnlolυ τα 6υειρα Kaι Ta σΙε-

δια τnq ζωig oαg, υα εξαoκnoετε

τo επαyyελμα τn9 πρoτιμioεrbg oαg

και υα δnμιουρyioετε oικoyενειακi

φωλια. Και επειδi o ορyαυιoμ6g

oαg {xει τ6oο ταλαιπωρn0ε[ απ6

τιg κακoυriεg τoυ πoλ{μoυ, ε[υαι

αυαyκn, 6rι μ6υoυ υα πρoφυλαττετε

παυτoτε, αλλα και υα ευιox{ετε τnυ

υyεiα oαg, πoυ nμπoρεi υα κλo-

υιo1εi καποτε ανεπαυ6ρ0ωτα απ6

αyυoια i αδιαφορiα [..'.] n τροφn

ε[υαι το καρβoυνo τng μn.rανig τoυ

αυ0 ρrilπιυoυ ο ρyανιoμol' Και επει_

δn ο oρyαυιoμ6g μαg απoτελεiται

απ6 διαφορα oτoιlεiα (υδρoyονoν,

οξιl1,ot'ον' dυfr ρακα, αζωτου, αoβε_

οτιoι'' φdloφoρoυ, o[δnρoυ κ.λ'π.)

πρεπει ι'α παiρι'ει τα oτoιxε[α αυτα

απo o).α τα εiδlι τοlι, ζοlικοlν καl

φL'Τικ(')ι' τρoφcilι'. l\iγ'α απo 6λα

ε[t'αι ιl κα).ι\τεριι δiαιτα. H κατα_

oκευli τοst' οδοt'το:ι' κ(ιι Τo μtiκoq
τoυ εuτερ Lκo[ o d'ιiu o g υπ o δ ε ικι',[ _

oυυ οτι o αυlρωπog πρtπει να τρcil-

yει Kαι φυτικεq και ζοltκtg τροφtgυ.

Aκ6μn 6μω9 πιo onμαvιικdg κι
απ6 τα μαθnματα oτο πρoαυλιo
n τnv αiθoυoα διδαoκαλiαq του

οxoλεioυ Θεω ρouvιαv oπωoδnπo-

Ιε o1 YUμvαοτικ€g επιδεiξειg αιo
τiλog καθε oxoλικng xρovιαg. H
oργαvωon τoUξ αΠαιτoυοε, τ6oo

απ6 πλευραg τoυ Φωoτnροπoυλoυ

6oο κι εκ μ€ρoυg τωv μαΘnτιilv
ιoU, Χρovoβoρα και κoπιααιικn
ΠρoεΙoιμασiα. o τoπικdg τυποg

πρoεβαιvε σtnv αvα\γελiα τωv

επιδεiξεωv, Ylα vα oιrγκεvιρωθεi
o κ6ομo9 τnq Nαουoαq, αλλεq xρo-

vι€g oτo πρoαυλιο τoυ 1υμvαoioυ,
αλλεg παλι οτo γnπεδo oτnv θεon

Kιooκι n oτo Δnμoτικo Στdδιο. 'Eτoι

oτnvΠρ6oδo τoυ 192B αvαγγdλλε-

ται oxετικα: αΓiυεται yυωoτ6υ, oτι

oiμερoν Κυριακiυ ])ny του μnν6E
διενερyoιjυται ευ τaJ πρoαυλiω τoυ

Γυμυαoiου τnυ 5 1/2 μ.μ. cbραν αι

ετioιoι yυμυαoτικαi κα1 αyωυισu-

καi επιδεiξειζ τoυ Γυμυαoiου. Eκ
του Γραφεioυr.

0ι μlμvαoτικεg επιδεiξειq αΠoτε-

λουοαv €vα κoρυφαiο κoιvωvικ6

γεγovοg για oλ6κλnρn τnv π6λn.

0ι εφnμερiδεq τnq επoxng κiiλυ_

Πταv τnv εκδnλωon με καθε λε-
πτoμdρεια. ?\λλn αv€φερε 6τι n
€vαρξn τωv επιδεiξεωv γιvοταv <με

παρiλαon ολων τωυ μαEnτcbυ και

μα0nτριrΔν τεταyμ{νωυ κατιi τρια_

δαg nyουμενnζ τnζ yαλαυoλεiκoυ

και παιανιζoυonq' τng φιλαρμουι-
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'Εδεooα 192B' oι oυμμετε'rουτεζ στ0υζ διaomλικo[g αycilνε; μαanτ{q τoυ Γιlμνcιoioυ
A. Toiτonq, αριoτερ(ι και Γ. oικονoμiδnq, δεξια (αρlεio Γ' oικoυομ[διι).



rligυ, αλλn oτι ιιμε επικεφαλig τoυ

πρωταfrλnτn μαE Tοιloιαδnν που

με λεβ!υτικn Koρμoστασια κραταει

oτα yερα τoυ ιερια τn onμαiαll' ει'-

odρxoιται οι μαθnτ€g oτο γnπεδo'

O βnματιoμ6q διv6ταv oιrvnθωq

απo τnv φrλαρμovικn n απ6 τov

iδιo τov Φωαιnρ6πoυλο με τnv

oφυρixτρα. Σιnv οιrvdxεια 6λα τα

τμnματα παραταoοovιαv Ylα τnv

αvdκρουon τoυ εθvικου υμvoυ και

τnv dπαρon τnq onμαiαg' Aκολoυ-

θουoε o 6ρκοq τoυ αθλnτn Πρo τnq

ελλαvoδiκου επιτρoπng Πoυ αΠo-

τελoυιταv απo τov Διευθυvτn Tρα-

πdζnq, Avθυπαoπιoτn, Aoτυv6μo

και αλλα oμoιdβαθμα πρ6oωπα τnq

τοπικng κοιvωviαq' 0ι αρxovιεq

τng πολεωq δεv παρελειΠαv vα εK-

φωvnoοιrv τoυq ownθιoμdvoυg oε

τ€τoιεg περιαιαoειq λ6γoυq'

To γυμvαoτrκo πρ6γραμμα τnq

nμ€ραg περιελαμβαvε επiδειξn

oουnδικnq γuμvαoτικnq με ακρi-

βεια oτnv εκιdλεon τωv αoκnοε-

ιυv κατoπιv παραγγ€λματog απ6

τov Φωοτnροπουλο πoυ oυvnθωg

oτεκ6ταv επi βαθρω' oι αοκnoειg

nταv ατoμικ€q αλλα Kαι σιΙvερYα-

oiαq δυo n περloooτtρωv μαθnτιilv'

Η ακρiβεια, o σιΙYxροvloμοg τωv

κιvnοεωv Kαι n oμoιoμoρφiα τωv

οτολιbv εvιυπωoiαζαv' Tο θεαμα

πoυ πρ6οφερε στο κoιv6 τnq π6-

λng n ooυnδlκn γυμvαoτtκn nταv

αvιiοτoιxo μεγdλωv διoργαvιb-

οεωv, εvιi-l n οργαvωon τnq oλnq

εκδnλωonq πρoo€διδε μεγαλn επι-

οnμoτnτα oτo γεγοv6q'

Tο αγωvιoτικ6 μtρoq περιελαμβαvε

αγωvioματα και αθλoπαιδι€q 6πoυ

διαγωviζovταv ατoμtκα oι μαθnτdq

και oι ομαδεg διαφoρετικιbv ταξε-

ωv. To oτoιxεio τoυ αvtαYωvιομoυ

κυριαρxoυoε Kαι n διακριοn nταv

καλoδεxoυμεvn' H πρooπαθεια

τωv μαθnτιbv για viκn nταv τ6oo

μεγαλn ιbαιε αψnφoυoαv τnv δει-

vn oικovoμικn τουg Kατασιασn'
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oριoμ€voι μαλιoτα oυμμετεixαv

ακoμn και αvυπ6δnτoι'

M6λιq oλoκλnρωv6ταv το αγω-

vιαιικ6 μεροq, ακoλoυθουoαv oι

απovομdg τωv επαθλων ("'ειζ τoυζ

υικnταg απoνεμnfrnoαυ πτυilα μετ'

επαlλωυy, γραφεται oτιg τoπικ€q

εφnμερiδεq. Πρoφαvιilg μdοα oτo

πvευμα τnq αρxαιoλατρiαg πoυ

επικρατoυoε τnv επoxn αυτn'

αλλα καt λ6γω τnq rδιαiτερng αγα-

Πnq τoU Φωoτnρoπoυλoυ για τnv

αρxαiα Eλλdδα Kαl τov 0λυμπιoμο'

τα επαθλα τωv vικnτιilv nταv oυvn-

θωg κ6τιvoι, κατι πoυ oxoλrαζεται

θετικα oτov τυπo'

Tdλog, κμετα τnυ απoυoμn επα-

flλωll, ατιυα ειS τo yυμναoιoυ μαg

εiυαι oμoια με τ(ι τωυ αρlαiωυ πρo-

y6υωυ, μn αυTIKαταοταfrευτα ειo{τι

υπo τωυ ε1ζ τ0υS διαφ6ρoυ9 α)'iJναζ

διδομ{υων κερμdτων, ιllαλλεται o

Ε0νικog υμνoq' και λiyει n ωρα{α

αυτn μα\nτικi πανiyυρrgl (Eφn-

μερig τoυ Λαoυ Nαουonq' 192B)'

Aπ6 τιg πρoφoρrκεq μαρτυρiεg τωv

παλιιilv μαθnτιilv διακρivoυμε τnv

μεγαλoπρ€πεια του θεoμου Kαι τnv

θετικn επiδραon oτnv ψυxoλογiα

τουg. Η τιμn για τoυg oυμμετdxο-

vτεg μαθnτ€g nταv, φαivεται' πoλυ

μεγαλn. Mαζt με τov καθnγnτn

τoυq απoκoμιζαv τα περιoo6τε-

.""εK{Οq dμ*q απΟ τΟ

μαθnμα τnζ }'υμv{1στL}ιnq
Kαι τlq γUμvαστικεq επι-
δεtξειq με τΟιΙζ εvδΟσXΟ*

λικουq αγt \/εq, ο Φωαιn*

;:lιlπουλι:q πρΟεΤΟ{μαζε

{Ουq μαΦnΤ*q ΤΟU Λαrι_

Τ{εiοU, Ylα. vα σ1}μμετε*

XΟUγ σε Ομαδ1Kξl αθλnμα*

{α K&l [lYb}v{σματα ατ{βου

στξι σXΟλlκα περιφερειαKα
Πρωταθλnματα...

ρα θετικα ox6λια απ6 καθε αλλn

nμ€ρα και dvιωθαv περnφαvot για

τnv μαθnτικn τoυq ιδιdτnτα Kαl 1o

οxoλεio oτo oπoio αvnκαv'

Tdτoιoι αγιbvεq διεξαγovιαv μετα-

ξυ 1ιrμvαoiωv τωv π6λεωv τnq E'

εκπαιδευτικnq περιφdρειαq'

To 1928 oτnv Eφnμερiδα του Λαoυ

τnq Nαoυong n oxετικn εiδnon κα-

ταλαμβαvει oλ6κλnρo μovooτnλo :

κTo ΓυμναoιoL' τnζ πoλεrbg μα9 ε1ζ

τoυζ περιφερειακοig oxoλικo[E

αyrbυαg τng ΕδloonE' Tnυ 3n και

4n Ιoυυioυ τελoιiυται ευ Εδtoon

oμαδικoi oωχικoi αyrbνεg πρoΚn-

ρυoo6μενοι υπo τoυ Υπουρyεiου

ΠαιδεiαE Κα1 ειζ τoυg οπoioυE 0!-

λει oυμμεταoln δια πεντnκoυτα-

δog αfrλnτcbυ Και τo Γυμναoιoυ τnE

π6λεcbg μαg μετα τωυ Γυμυαoiωυ

Βερo{cιg, ΦλωρEυnq και Εδ6oongν'

Mεταξυ τωv 50 περiπoυ μαθnτιilv

τoυ Γυμvαoioυ Nαoυong nταv και

o μαθnιnq ι6τε τng A' ταξnq Γειbρ-

γιοg Oικovομiδng' 0γδ6ιτα π€vιε

xρ6vια μετdi περιγραφε1τnv εμΠει-

ρiα τoυ ωq εξnq: κ0 Φωoτnρoπoυ-

λoq (yυμναoτiE) , πριhτn yυμναoioυ 
'

εμ{να και τoll Tαoο τoυ Toiτon"'

- oτα 100μ. βyα{υαμε πρtilτoι oτnν

αυλi του yυμυαoioυ ' Και μaζ

loτειλε υα λαβoυμε μ{ρo9 oε olο-

λικ6 cιyrbυα τng Εδioong "'και πiyα

και !τρεxα' εyril και o ToΙτonE και

βyiκαμε πρcbτoιν'

To 1937 ο Φωαιnρoπουλοq ζnτn-

σε vα μετατεθεi απ6 τnv Nαoυoα'

Tοπoθετnθnκε διαδoxtκiι σιnv

Aρvαiα, τnv Γoυμ€νιooα και τdλog

αιο 2o και 3o Γυμvαoιo Αρρεvωv

Θεooαλoviκnq. Π€θαvε το 1985

αιnv Θεooαλoviκn μετα απ6 μια

μακρ6xρovn 6oo και λαμπρn καριd-

ρα. Αφnoε πioω τoυ εvα πλoυoιο

ouγγραφικd dργo πoυ περιλαμβαvει

διnγnματα, μεταφραoειq, λαoγραφι-

κα κεiμεvα, λεξικα πovιιακng δια-

λεκτου και μεγdλn αρθρoγραφiα oε



εφnμερiδεq Kαι ΠεριoδιKd.

Eκτog τωv Παραπαvω αoxoλoυ-

vtαv με τnv βυζαvιιvn μουoικn,
dπαιζε μαvιoλivo και μιλουoε πολυ

καλα τnv γαλλικn Kαι τnV ριilotκn.
Συμμετεixε επiong αιo κivnμα του

ΠρoσKoΠισμou, 6πω9 ποΜοi οιrγ-

xρovοi τoU Yuμvασt€g. Στnv Ndου_

oα μαλιοτα διετdλεoε και αρxnγdg

τng τoπικng oμαδαg προoκοπωv
(Zαλιog 20Ο6). Eπiong, 6πω9 βε_

βαιιilvει Kαι τo oxετtκ6 δnμooiευ-

μα τoπικng εφnμερiδαq (Nαoυoα,

77-3_l92B), oιrvdβαλε oτnv iδρυon

τoU ΠρoσφιΙYικoυ αθλnτtκoυ oυλ_

λdγoυ ιAκρiταgυ Kαι τnv εΠιστn-

μovικn εκγυμvαon τωv αθλnτιbv.

'Ηταv, αλλωoτε, αυτog ΠoU Πρω_

τοοτατnoε oτnv διoργαvωσn τωv

πριilτωv παwαoυoαiκιbv αγιilvωv

oτiβoυ αvαμεoα αιιq ομαδεg τng

Αθnvαg Kαl τoU Ακρiτα τοv Απρi-
λn του 1928 (Mαυρiδoυ και Xα_

τζnαιυλλng 2o|4). Πdρα και παvω

απo dλα 6μω9, o Φωoτnρdπoυλog

nταv €vαg δρααιnριog εκπαιδευτι-

κ69, dvαq δαoκαλog τng φuoικng
αγωγng.

Tα βιβλiα τoU με ιΙτλo Πρoo!-τετε

v!οι τnν υyεiα oαg και Βε'/ντιrΔyετε

υloι τοι' rαρακτiρα oag (Φωoτn-

ρoπoυλog 1947 και 1949) εivαι
εvδεικτικα τng dπoψnq τoU Yια
τoυq σKoΠoυg τng μrμvααιικng

πoυ απoβλ€πει oτnv υγεiα και
oτnv nθικn τελεiωon τng vεολαiαg.

Παλιoi μαθnτεg τoU στo Λαππειo
Γυμvαoιo, πoυ onμερα μετρoιrv
οxεδdv (n και παvω απ6) €vαv

αιιbvα ζωng, θυμοιrνται με αγdπn

Ιov YUμvαστn τoυg Kαι τoV xαρα_

κτnρiζοιrv oπoυδαio εκπαιδευτικ6

και καλ6 αvθρωπo. Στοv τυπo τng

επoxng (Πρ6oδo9 Nαoυοng, 9-6_

1929) διαβαζoυμε μαλιοτα το εξng

επαιvετικ6 ox6λιo Yια τov πριilτο

1.uμvαοτn του Λαππεioυ Γuμvαοi-

oυ: κΣτoυ κ. Φωoτnρoπoυλου yυ_

μυαoτιiυ, αξiζει κα0ε iπαιυog που

καταβαλλει κoλoooια[εg πρooπα_

0ειεE yια τo καλo κtιι τnυ πρ6oδo

τoυ αflλnτιoμo[υ. N
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oΙ ΙGΠETAΓ{APAΙOΙ
THΣ BEPOΙAΣ
Γ ρ dφ ει o Χρioτ o g Z αλιo g' Ε κπ αι δ ευτ'ικo ζ - συ yy ρ tι φ ε α 9

oι Kαπεταvαραioι εivαι παλαιο αΠoKριατικο €θrμo τnS B€ρoιαs. Eivαι €vα xορευτrKo - Θεατρικo

δριilμεvo, με ρiζεs Πoυ δοσKoλα αvrxvεοovιαt, oπωs σUμβαivεt με τα περroooτερα αΠo τα €θιμα

μαs. Σiγoυρα Oμωs oι ρiζεs αυτ€S εivαr κoιv€s με αλλα €Θιμα τnS Περιoxns 6πωs οι Mπoυλεs

Kαι τα Pου1κατοια.

oι Kαπεταvαραioι εivαt €Θιμo που

τελοιrvιαv oτα xροvια τng Tουρκo-

κρατiαq αλλα και αια xρovια τoυ

μεοoπoλεμoυ απo Bερoιωταδεq

και απo Bλαxoυq τng Biρoιαg και

τωv γυρω ορειvιilv xωριιbι' (Σdλι'

Ξnρoλiβαδo, Σκυλiτoι). Mετα τov

π6λεμo τoυ 194O δυoτυxιbq ατ6-

ιi,lor:τl ]32

vnσε Kαι oιγα-οιγα xαθnκε'

To εθιμo ετελεiτο τnv περioδο τng

Aπoκριαg. Η δρdon τoυ nταv κυρi-

ωq XoρεlΠιKn, εμπεριεixε oμωq και

Θεατρικα αιoιxεiα.Η ovομαoiα τoυ

εθiμoυ παραπdμπει αιουq Kαπετα_

vιouζ τωγ κλεφτιbv και αρματoλιbv'

Η εvδυμαoiα εivαι n κλεφταρματo-

λiτικn φορεoια τωv Kαπεταvαiωι

oπωg τnv περιγραφεr o Kωv/vog

Znoιoq oτo βιβλiο του <Nικοτoα-

ραgυ, τo iBB9.

Γραπτεq αvαφορ6q για τo dΘιμο

O ιαιoρικog τnq B€ρoιαg Αvαoτdιoι_

oq Xριoτοδουλου1 αvαφ€ρει oxετι-



Kα με τ1q Aπoκρι€g oτn Bερoια πρo

τng απελευθερωong αλλα και κατα

τn διαρκεια τoU μεσoΠoλ€μου. <1l

Βiρoια εφtιμ|ζtro παυrort yια ι(]

εξαιρετικα καρναβαλια πoυ τtα-

ρoυoiαζε κtifrε lρoυο τιq απoκρ'ι!g,

ιδ|ωq κατti τoυg lρ6νoυq τng δου_

λεiαq, oτoυg oπoioυE oι ΒερyιrΔτεg

ξεφαυτωυαν ειg εfrυικαg εκδlιλdl_

oειq μεrρl παρεξιηlnoεωg' Παρ!εE
διiiφoρεg υτυμ!υoι με τ1111 δοξαoμ!-
yn τoυ αρματολoιj φουoταυελα και
τα επακoλου0 α εξαρτliματα, πιoλιd,

τoαρoυlια' oιαπκα, κιileroεg, βoυ-
δ!τεE και αφ3oυα αonμικα, περι-
!τρεloυ τnυ π6λινloρε{oυoαι και

τραyουδo[oαι Εfrυικd αoματα'

o Λακlιg ΚαλλιdυδραE υτυμευog

yυυαικεiα ευρωπα1|κα, κoκcΔyα

cιποκαλoυμευoζ' με τnυ oμπρ{λα
αυαπoδoyυριoμενn, oυυtλεyε τα

εκ τωy παρα0[ροlν και τωy κ[κλω
0εωμtυωυ ριπτομευα νομ[oματα,

yροodκια, μετcιλ)'iκιcι, πρog (lμ'γn_

yωyiαυ τωy μ ετ(ι μ φι ε ο μ !ι' οl t'.

Toυ9 αρματo7'gγig καt il'!φτεg, τοιlE

oπo{ουg nμεiE απoκαλoιjοαμε αΚα_

πεταυαραfoυgll oυυcbδευcιu oρyαυα

εy.rcbρια. oι ορyαυoπα[κται καiτοι
Toυ ρκ6yιουφτoι, εyνr|l ρ ιζoy εν τol _

To1g κα1 τα Εryικii μαg τραyoiδια,
τα oπoiα ευxαρioτωg 'ιικo[oυτo,

παιζομευαι'

0 Bερoιιbτng Στdφαvoq Ζαxoqz, oιo

βιβλio τoυ κΑvαμvnoειq εvοg Bε_

ρoιιbτnυ, μαg περιγραφει τιg Απο_
κριdg αιn Bdροια κατα τnv περioδo
Πρo τnq απελευθdρωοng:

αH Βtρoιd μα9 δευ iταυ μ6υo Bε_

ατρoφιλlt και μoυoικ6φιλlι, αλΜ
nταυ και καρυαβαλ6φιλtι.Και επ[
τουρκοκρcιτiαq τo καρυαβαλι nταυ

πdυτα oτl'ly πρtilτn yραμμi' Γραικο[

και Βλdxοι ντυμευoι Καπεταναi_
οι'αo nμο oτ oλι o μεν oι, β ο oκoπο[ λεg

με τιζ .rρυooκευτnτεg φoρεoι{g και

τα φλωρια oτo )'ιlιμ6, με εylcbρια

6ρyαυα yι)ριζαυ oτoυq δρ6μουζ κaι

αoτ cι ματtι τ α rο ροπnδ ol o αυ δiδ oυταg

lcιρiι κcιι κ{φι o' 6)νn τny π6λlιy'

Tα κυριoτερα αιοιxεiα τoυ εθiμου
ΠoU μαq μεταφdρoιται απ6 τnv
προφoρlκri παραδoon εivαι:

ο H xροι-ικn περiοδog πoυ τελεiται

ιo εθιμο. οι Απoκριdg.

ο Η oη'κροι]1σl1 τoU μπoυλουκιου,
πρoυπoθdτει τtrι- αποδoxn και τn-

ρnοn oρloμdVω\, Κα\'o\,ιυr, τdλεonq

τoυ εθiμoυ Yια σUμμετoxti o' αυτo.

ο H αuvθεonτου μπoυλoυκιoυ. [Kα_

πεταvαραiοi, Booκoπουλεq, Mαγκεq)

ο Tο φυλo τωv τελεoτωv εivαt μovo
vdoι αvδρεg

ο Η €vδυon, n μεταμφiεon Kαι n σU-

μπεριφoρα τωv τελεαιιbv διdπovιαι
απo πατρoπαραδoτoυg καvdvεg.

ο Tα μoυοικα 6ργαvα και οι xoροi

o Γιαυυng Toιαμιiτρoq ιi Κoτρrilυι'ιg
(yευ'1905), ντυμ!υog καπετdυιoq με τo

μπoυλοιiκι των Καπεταυορα[ων oτιι Βt-
ρoιa τ1ζ απoκριtE του 1934' To 6πλo
πρooτt1nκε μ6uo yια τn φωτoyραφιon.

Η Aμφtεοn

Τα ρoυxα που απoτελουoαv τo

vτυoιμo τoυ Kαπεταvloυ εivαι:

Tα τoαρουxια' ΠoU nταv κ6κκιvα

με μαυρn φoυvτα.

Tα oκoυφοιrvια, (καλτοεg) πoυ

γivovιαv απ6 τιq vοικoκυρεg με
καταoπρo μαλλi.
To μπιvιβρdκι, μακρυ αvδρικ6
εoιbρoυxo μdxρl τοv αoτραγαλο
που δdvει με υφαoμdiτtvο κoρδdvt.

0ι μπdτοφεg, αoπρεg καλτoεg πoυ

φταvoυv απo τo μnρ6 μdxρι τov
ααιραγαλo και φoριoυιται παvω
ιιπo τo μπιvιβρdκl.
0ι βoυδετεg. μαυρεq υφαoμdτιvεg
ταιviεg ΠoU σιΙYΚρατoιrv τιg καλ-
τoεg (με φouντα oτnv iικρn τoυg)

και δ€vovιαι κατω απo τo γdvατo
oτιg μπετοφεg.
Η κοvιdλα (Kαμαoια), πoυκαμιoο

με πoλυ φαρδια μαviκια. M€oα απo

τnv κovιdλα φoρoυoαvε μαλλlvn
αoπρn φαvdλα.
Η φουoταvdλα εivαι το βαoικοτερo
κομματι oτn φoρεoιατoυ Kαπετd_

vtου. Εivαι κoιτn αρματωλικn και

φθαvει 4-5 δαxτυλα πiιvω απ6 τo

γovατo.

Tο πιoλi (Toαμαvιαvι) εivαι dvα

εiδοq γιλ€κoU ΠoU φoριdται παvω

απo τo πoυκdμιοo, φτια1μ€vο απ6

βελουδιvo n μαλλιvo υφαομακαι
παλιoτερα παvω τoυ ρdβovιαv τ'

αonμια.

Στn μdοn ζιbvovιαι με εvτUΠωσια_

κα κoλαvια.

To μαwιnλι που φoρι€ται γυρω απd

τo λαιμo και oυxvα oτερειi'lvεταl με
oμφαλωτ6 κοομnμα.

Σιαπκα3, μαυρo πnλnκιo Yια τo

κεφiιλι.

Tα αonμικα περιλαμβαvoιΙv μια
μεγαλn πoικιλiα απ6 κοομnματα'

Παλια, 6λα ρdβoιταv €vα-dvα πdvω

rlιoγ:τc 33
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στοV KαΠεταvιo το Σαββατoβραδo,

παραμοvn τng Aπoκριαq. Mπρo_

οτα oτo oτnθοq εivαι ραμμεvα τα

ρoυπια (κtρματα). Eivαι περαoμdvα

oε αλυoiδεg πoυ καταλnγoιΙv σε

oταuρoυg και xαTμαλιiι.

Xαiμαλια dxoυμε κυρiωg τετραγω_

vα Πoυ εικοviζουv τov Aγιo Γειilρ-

Ylo Kαι τοv Αγιο Δnμnτριo. 'oλα

εixαv oτo εoωτερικ6 τoυg, 6πω9

Kαι oι σταυροi, τiμιo ξυλo.

Oι τoκαδεq. Tουg τοκαδεg τoυq

βαζoιrv περαομdvoυq απ6 λoυρια

κατω απd τn μdοn οτn φoυoταvdλα
απ6 τιg δυο μερι€g.

Εvιυπωoιακd εivαι τα κολαvια πoυ

φoραvε οτn μdon Kαι τα κιoυοτi-
Kια στo oτnθοg n τnv πλdτn.

Oι αMαγκεgυ φoρoυοαv Αρβαvi-
τιKn φορεσιdι, μαυρn ζiβρα, μαυρο
πoυκαμιoo, μαυρο γιλdκο, μαυρo
καπ€λo Kαι σto κεφαλι περουκα με

μεγαλα μαυρα μα7ιλια. Στn μ€on
εixαv ζωoμ€vα φυοεκλiκια καl

πιoτ6λια.

Η τ€λεοn του εθiμoυ

Η πρoετoιμαοiα ξεκιvoυοε απo

πολυ vωρiq. Oι τελεoτdq τoυ εθi_

μoυ δαvεiζο\'ιαv ασnμιKiι και φo-

ρεoιdg απ6 παλιoυg xoρευτ€g και

απ6 οιrγγεvεig και φiλουg oε 6λn

τn Bdροια.

To vτυοιμo τoυ vdoυ τελεoτn τoυ

εθiμoυ ξεκιvoυοε απο τo Σαββατo

το βραδυ τng Aποκριαg.

Στo oπiτι του v€oυ που επρ6κειτο

vα vτυθεi Kαπεταvιog βonθουoαv
oι γιrvαiκεg τng oικoγdvειαg 6πω9

και παλιοi καπεταvιoι πoυ ξdραvε.
Tα αonμικd ραβοιταv 6λα οτo xiρι
απ6 μoδiοτρα n απ6 τιg γιrvαiκεq
τng oικογdvειαg.

Η oιrvθεοn του μπουλουκιου
Τo μπoυλουκι αποτελoιrνταv:

α) απ6 vdoυq iιvδρεg φoUσταVε-
λoφ6ρoυ9, vιυμdvουg με τnv κλε_

φταρματολiτικn φορεoια τωV KαΠε-

ταvαiωv (Kαπεταvαραiοι).

β) απ6 vdουg iivδρεg l,τυμtvoυq με

πIroγιτ:34

Βλαtoιυτυμ!νoιΚαπεταναρα[oι.AπoκριtgτoυΙ939oτnΒ!ρoια.oιτρειE6ρ8ιoι
ε{υcιιυτυμtυοιΚαπεταναραioικαιoκαfi.ιoτ69μετoKoμoυτσiκικMαyκαgι.oπρciτclg
απ6 αριoτερα εiνcιι o Κciloτcιg Toιαμιiτρoq (Ι'εν' 1920)'

γιrvαικεiα φoρεoια (Booκοπουλεg)'

Tιg 1ι'lvαικεiεq μoρφεg τιg υπoδυ_

ovtcιv παr,τα dvδρεg.

γ) απ6 δυο αvδρεq vιυμdvoυg αια

μαυρα με τnV αρβαviτικn Mπoυρα-

ζiιvα πoυ φορouv μαυρεq περoυκεq

Και σtα xdρια κρατoυv καμτοiκια.

O Kιbαιαg Toιαμnτροg μαg περιγρα_

φει πιilg κιvoυvιαv τo μπoυλoυκι
αιουg δρ6μoυq τnq Bdρoιαg:

αoι Mαyκεq πfiyαιυcιιl iναE μπρο-
oτd cιπo τo })κρoυπ και tι'cιζ π[oω,

αυτoi κiyαyε κoυμciντο στo μπoυ-
λο{κι! 'oταυ o μπρooτιν6E μαyκα9
yυρυουoε και xτυπoioε τo καμτoiκι,

oταματο[o αυ 6λoι, olnματιζαυ κiκλo

κιιι αρlιζαν τo xoρ6, μετα rτυπoioε

παλι τo καμτokι και ξεκινουoαν τnυ

πατιυdδα'
'oπoτε απoφαoιζαυ oι Mαyκεq' το

μπoυλoυκι εκανε oταon. 'oταy τo

μπoυλoυκι αλλαζε κατευEυυon τ6τε

ο τελευταiοg μαyκαE yιυ6ταν πρrbτoE'

'oταll rτυπο{σε τo κaμτσiκι 6λoι οι

Καπεταυαρα[oι εκιιυαυ oβo[ρα. Χ6_

ρευαν Κtιι oι κaπεται)(ιρα[oι κnι oι

β ο o κοπο ι'lλε9. Στo δ ρo μο δ ει' τρ α1'ου -

δουοαμε 1'ιατi τα oρ1'αι'α, τα 'rαλΚιυ0,

παiζαι' πoλ[ 1'εραll.

Tα 6ργαvα

Tα oργαvα ΠoU xρnσιμoπoιouoαv
απ6 παλια nταv oι ζoυρvαδεq πoυ

παiζοvταv κυρiωg απο τουρκ6γυ-

φτoUζ μουoικουg τnq περιoxng'
Aργ6τερα απ6 τιg αρxdg τoυ 20oυ

αι., oταv καθιεριbθnκαv στn μoUσι-
κn ζωn τoυ τ6πoυ τα xαλκιvα oρ-

γαvα (τρoμπ€τα-κλαρivo-τρoμπ6-

vι), oι Bλαxοι κυρiωg, dπαιρvαv

για τo dθιμo κoμπαviεg με xαλκιvα

απ6 τn Nαoυοα Kαι τnv'Eδεoοα'

Το δρομoλ6γιο

Tnv Kυρrακn τo πρωi αφoυ γιv6-
ταv n μαζωξn τoυ μπoυλοUκιοU,
πnγαivαvε με τα oργαvα, vιUμ€voι,

oτnv εκκλnοiα ιoυ Aγιαvιιbvn.

Mετα τnv λειτουργiα ξεκιvoυ-
oε πατιvαδα τωv Kαπεταvαραiωv

μdoα αιnv π6λn. Παiρvαvε τnv

παλια κειτρικn και απ6 κει oτouq

μαxαλαδεg, 6πoυ οε καθε μαxαλα
ο καθivαg x6ρευε με τnV οειρα το

δικo τoυ xορ6.

Περvουoαvε και απ6 τα oπiτια 6λωv

τωv παιδιιbv πoυ nταv αιnv παρdα'

Στιg αιαoειg του μπoυλoυκιoυ xο_

ρευαvε ownθωg oι v€oι πou nταv



Aτ6 αριoτερα κaaιoμ!νoι: TdκιιE Κυρiτong, Tακnq Κ6κκιυo9, Γιιbρynq Aριiβα;, Γ1ιiL,υ119

ToιαμiτρoE fti Κoτρrbυng yεν. 1905). Aπ6 αριoτερ(ι 6ρ0ιo9: Περικλig Δnμοil"rιg (φoυ-

oταυελoφoρoq). Aπ6 δεξα 6ρ0ιoq: oρ{oτng ZαρoyιαυνnE (φoυoτονελoφ6ρoq). (]936)

αΠ6 εKεivov τo μαΧαλα καθιbg και
6λoι οι σπιτlKoi. Χoρευαvε μΠρo_
σtα σtο Kαφεvεio <ΑΛΤυ Kαθωq Kαt

μΠρoσtd αιnv <Ελιαυ. Tα €ξoδα για
τα dρYαvα τα μoιραζo\'ιαv τα μ€λn
τoU μΠοUλoυκιου. To μπoυλoυκι
μαζευε Kαι λεφΙα απ6 τov κ6oμo.

Συvnθωg μια βooκοπoυλα 1rrρvoυ-
σε μια oμΠρελα αvαποδα και 6λoι

οι θεατdζ, αλλοι απ6 τα μπαλκ6vlα
Kαι dλλoι κατω αιo δρ6μo, dριxvαv

μdoα o,τt ψιλα εixαv.

To βραδu τo γλdr,τι οιlvεxιζ6ταv
oε καφεvεio μ€xρι τιg πρωιv€g
ιilρεg, κoιμ6\Γtouσαv λiγo με τnv

φορεοια Kαι τnv Kαθαρα Δευτdρα

τo dθιμo επαvαλαμβαv6ταv με τov

iδιο ακριβιilg ιρ6πo. Tdλog κατi-
λnγαv στnv τoΠoθεοiα Ελια, 6πoυ

οερβiρoιταv και o παραδοoιακoq
Bερoιιilτικog φαooυλovιαβαg.

To xoρευτικ6 ρεπερτ6ριο
τou μπουλοuκιου

To μπoυλουκι γuρvουoε στoυq μα-
xαλαδεg τng Biρoιαg με πατιvαδεg.

Στιg oταoειg τoυ μπoυλoυκιoυ xο-

ρευαvε Toιαμικα, Συρτα, Mπερdτι-
κα, Πατριbvα, Γκαi'lτα, Zαxαρoυλα
και αλλουg xορoυg τng επoxng
πoυ εxoιrv iοωg ξεxαoτεi.
o Γιαιvng Toιαμnτρog μαg πλnρo-

φoρεi 6τι oπoυδαioι xορευτdg Kα-
πεταvαραiοι τnv περioδo τoU μεσo-
πολdμou nταv o Γιdiι'vng Koτριbvng
(Toιαμnτροg), o Tακng Kυρiτonq, o

Γιιbργng Aραβαg, o M6καvog, o

Aρiαιoq Zαρoγιαwng, o Περικλου-

οιοg Δnμoυλαg, o Tακng Πατoια_

βoriραq και o Niκog Boυρδoιrvng.

Θεατρικα oτoιxεiα του εΘiμoυ

0 Kιilαιαq Toιαμnτρog μαq περι_

γρdφει €vα Θεατρικ6 xoρ6 που
τελoιrιταv αιo €θιμο: ι(oταυ πn-
yα[ναμε oτnυ αυλn oε καπoιo oπi'_

τι, παiζανε {υα τουρκικo τραyοiδι,
τo ΚιoιiMπατζακ, πoυ τo xορεiαυε

με τo μαlα[ρι. 'Hταυ {υαg πoυ φo-
βεριζε τoιι αλλo, α υα τoακωroυυ,
α υα τoακωEoυυ, ευτiλει του δiι,ει

μ{α... πιiρτοI) κατω, oκυβει απ6
παυω τoυ και 6πω9 εixε το ζωυαρι
oτn μεon το λiνει και καυει oα υα

βyαζει τα αυτερα, μoλιg βyαζει τα

αυτερα 6λα, τoυ τραβiιει απ6 τo x[ρι
και onκωυεται. o xoρog αυτog iταυ
τ6oo παραoτατικ69 πoυ oι yυυα{κεq'

φr1lυαζαυ, υoμιζαυ iταυ αλi0ειαr.
Πριv το 1940 €βγαιvε dvα μπoυ-
λoυκι Bλαxoι Kαι dvα μπoυλoυκι
με Bεροιωταδεg.
'0ταv οι Bεροιιilτεg δεv €βγαζαv

μπoυλoυκι, τoτε dρxοwιαv και
ιτιrvοvιαv με τo μπouλoυκι τωv
Bλdxωv. Aπ6 τoυg Bερoιιilτεg πoυ
r,τιrvovιαv Kαπεταvαρ αiο ι, αvαφd_

ρεται ο Kολoκoτριbvng.

Tnv περioδo ToU μεooπoλεμoυ
οι Kαπεταvαραiοι τng Bdρoιαg δε

φoρoυοαv πρoοωπiδεq oιrιε και
iφεραv παλεg. Φoρoυoαv μdvo μα-
r,τnλια δεμ€vα αιo λαιμd. Στο μπoυ_
λουκι ouμμετεixαv μdvo dr,τρεg και

μικρd παιδια αλλα πoτ€ γυvαiκεq.
Kατα τn μαρτυρiα τoυ Kιilαια Toια-

μnτρου τελευταiα φoρiι πoυ r,τυθn-
καv Kαπεταvαραfoι oι Bλαxoι τng

Bdρoιαg με αρxnγ6 τoυ μπoυλou_
κιoυ τov iδιο, nταv το 1940. N

Bιβλιογραφiα
1. Xρlαroδoυλoυ Eμμ. Αvοαrdo oυ, Ιαlορiο τng B€ρolοq, Το κoρvoβoλl,

lVορrloq 1 960, oελ. 1 Ο5.

2'Ζaxoυ Ε. Στεφοvoυ, ΑvομvΛoεlq εvοq Bερolιiτn, Το Koρvοβdλl _ Αnο_

κρlεq _ ΣορoκoαrΛ, Bεροlο 1979, oελ.109.

3. Τolο μ Λτρoq Πονvnq, KΑΠ ΕTΑΝΑPΑl 0l -B0ΣK0Π0YΛΕΣ- λlAΓKΕΣ, Λοoq

Bερo οq, 25_2_2012.

4. λ/ΙEPTZOY l. N., κAPVlΑΝOl 0l BΛAXOll αΠρωτo αιορμoτο κol αlo
τdμoτο, αιο γρ6οlο κol αrο γρομμoτο...υ, Εκδooεlg PΕK0Σ E.Π.E', 2000.

5. Ζnoloq l. Kωv/voq, ΝlKOΤΣAPAΣ Eν ΑΘΛνοlq 1 BB9, oελ. 9_1Ο

Π nγ6g: Tolo p nτροq Πownq (γεv. 1 952), Τolομ nτροq Kιiαrοq (γεν. 1 920),

Φωτoγρoφlκo ορxεio τoυ Συλλογου Bλdxωv Bερorοq

πIloγ:τr 35



oΙKoΓENEtA MΠOYPΛA
MιΑ HPΩιKΗ EBpι[κμ 0ιKοΓENEιΑ

Στn γεν€τειρo μoυ τn N6oυοα ε}'Kατασταθnκε απo πoλυ παλια', Πριv τnv απελευΘ€ρωσn στα

|g|2$ια Εβραiκn οικoγ€νεlα Πραματευταδωv' n οικoγ€vεια Mπoυρλα' Πoiιλοi απO τουs nλικι-

ωμ€vουs θα τnv Θυμoυιται. o παππoυs ιns oικoγ€vειαs αvoιξε οιn Ndουoα δiπλα oιnν πλατεiα

<<Kαμ€vα>>, αργOτερα Διoικnτnρioυ και onμερα πλατεiα Tρoμπακα' €vα μrκρo μαγαζ6κι οπoυ

€oτnoε εvαv αργαλει6, στov οποio 0φανε μ€τεs, οιρiτια και καλτooδ€τεs γrα τoUS Nαoυoαiουs

Kαι τoυS αλλουs κατοiκoυs τnS Περroxns, ιδιαiτερα τωv μεγαλωv nλικιιilv. Συμροvωs πoυλoιjoε

καr διαφoρα ψrλrκα, εμΠoρευ6ταv 6xι μοvo με xρnμα' αλλa Kαι με εiδos'

Γραφει o

Φιλ'ωταq Aδ α μ { δ n g (Κατ o tb ι'ng)

O μεγαλοg τoU μοq Δαβiδ παρdλαβε

και αvεπτυξε στιq KαιVoυργιεq οιrv-

Θnκεg, μετα τnv απελευθερωon απ6

τoυq Τoυρκouq' σε εμπoρικο μαγα-

ζακι και nταv γvωoτog και αγαπnτοg

απ'oλουq τουg Nαoυοαioυg' Eixε με-

γαλn oικογ€vεια, αλλα μαζi τoυ oτn

Nαουoα dμεvαv or δυo μικρoτερεq

κoρεg τoυ, n Φαvn και n μικροτερn

παvdμoρφn Σαρiκα' Tα αλλα μεγαλυ-
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τερα Παιδια τoU nταv oε iιλλεg π6λει9 και

αιo εξωτερικd. Για dvα διαoτnμα (πdvιε

xρdvια) €μειvε oτn Nαouoα και o μικρ6_
τερog αδελφdq τoυ Δαβiδ, ο Λε6v. Eixε κl'
αυτ69 €ξω παιδιd (δυo αγορια και τ€ooερα

κoρiτoια). Tα δυo τελευταiα, n Nτoρα και

ο Σoλoμιilv γεwnθnκαv οτn Nαoυoα. 0
τdταρτoq αΠ'τα παιδιd nταv o Mωυong, o

κεr,τρικ69 nρωαg του γραφτου μoυ.

Tnv περiοδo τnq κατοxng n οικογεvεια του

Λε6v €μεvε oτn Θεοoαλοviκn. 0 Mωυong

οργαvιbθnκε απo vεoλαioq στnv ΟKNΕ και

βγnκε απo τουg πριilτoυg οτo βouv6 οτιg

αρx€g τoυ 1943 οτο Παικο, oτo οιrγκρdτn-

μα τοU καπεταv Γαρ€φn, με τo ψευδιiιυ_
μo Bυρωv. Mετα απ' αυτ6v βγnκαv οτov

EΛΑΣ oτo Biρμιο και τα τρiα αδ€λφια τoυ,

n μεγαλuτερn (τρiτn) αδελφn του Γιoλdιτα
Kαι τα μικρ6τερα Nτ6ρα και Σoλομιbv. o
πατdραg πnρε τo ψευδιbvυμο Λεωviδαg,

n Γιoλαvια Mαρiα, n Nτ6ρα Ταρζαv και o

Σoλομιilv Niκog. 0 πατ€ραq Λεdv με τα δυο

τoυ παιδιiι τn Γιολαι,τα Kαι τov Σολoμιilv

υπnρετnoαv αιo ταγμα του Koλoκoτρωvn.

To διdoτnμα αυτο Θα dβγαιvα Kαι Yω σto

βοuvo με τouq υπoλoιπoυg αξιωματικoυq

πoυ βγnκαv, οταv o καπεταv Mαυρog
(Xρnοτog Παλαμαg) κατdλαβε για μ€ρα τn

Nαουoα οτιg 31 Mαρτiου τoυ 1943. '0μωq

n κoμμαιικn oργαvωοn τng Nαoυoαg δεv

μoU τo επdτρεψε επειδn nμoυv, εκτ69 απ6

oτdλεxog τoυ EΑM, τo δεξi xdρι τoυ μα-
καρiτn πρoiδρoυ τoυ Eργατικou Kdvιρoυ
Γιιilργou Boυτυρα. To διαοτnμα αυτ6, ωg

oτdλεxοg τoυ EΑM, πnγα oτο oπiτι τoυ

Δαυiδ Mπoυρλd Kαι τoU πρ6τειvα εκ με-

ρouq τoU EΑM vα βYoιrv οτo βoιrv6, αιο
Biρμιo, υπ6 τnv πρoαιαoiα τωv αr,ταρτιi-lv,

Yια vα μnv ακoλoυθnoοιrv τoυg uπ6λoι-
πoυq Eβραiouq πα Γερμαvικα oτρατοπεδα.

Δ€xτnκαv αμεoωg xωρig καμiα αvιiρρnon,

6wιαg πρoετοιμαoμ€voι και 1vωρiζovιαg
dτι o Λε6v με τα 4τdooερα παιδια τoυ nταv

nδn oτo βoιrvd. 'Eται με τnv βonθεια τnq

oργdvωong φιrγαδευτnκαV με τα απαραi-

τnτα σto βοιrv6 Kαι εYKατασtαθnκαv oε

μια μεγαλn oπnλια σε μια xαραδρα κατω

απο τo xωρι6 Δραζiλοβο. Ο μ6vog πoυ
τoUζ εΠ1σKεπτ6ταv Kαι τouq τρoφοδoτoυ-

oε nταv τo παλικαρι Xρnoτoq Eξnvταραg

(Λυκoq). 'Exω γραψει γι' αυτov.

0ταv αργoΙερα το Miιιo κuvnγnθnκα
απo τn Γκεoτdπο και βγnκα oτo B€ρμιo,

αιo Δραζiλoβο, oτο λnμdρι παvω απd τn

οπnλtα oιrvαιτnoα τo Λυκο Kαι Ιn Nτ6ρα

(Tαρζαv) με αλλoυq καμμια δεκαριiι και
αvελαβα τn δion τουg. Η Ταρζiιv με τα

τoαρoυxdκια τng nταv oλο ζωιταvια, εKτε-

λιi-lvιαg με πρoθυμiα oλεq τng απoαιολ€g.

0 Λυκοg dφερvε π6τε_π6τε τn Σαρiκα oτo

λnμdρι vα δει τn ξαδdρφn τng Nτoρα.

Tov Ιουλιo του 1943 επdοτρεψε αΠ' τnv

Eλευθερn Eλλiιδα οτo Bdρμιο ο καπετdv

Aκρiταg (Αv€oτnq Kowιoζng) με τo σU-

γκρ6τnμα τoU Kαι απoφαoioαμε vα εvιi_l-

σoUμε τα δυο μικρd μαg oιrγκρoτnματα oε

dvα, αvαλαμβαvoιταg oιrvδιoικnτεg.

Στlg αρxεq Aη,oυαιου πnραμε ειτoλn vα

φυγoυμε με τo σuγKρoτnμα oτo Πdικo καt

μετα απο 10 μdρεg oλα μαζi τα oιrγκρoτn-

ματα (Bερμioυ-Παικoυ_Kιλκig) αιo KαΤ-

μακτoαλαv, γιατi υπnρxαv πλnρoφoρiεg

για μεγdλεg εκκαθαριoτικdg επιxειρnoειg
τωv γερμαvιilv πoυ τελικd δεv €γιvαv. 'Eτoι

τα oιrγκρoτnματα επ€oτρεΨαv στα βouvα
τoυg, εκτ69 απ6 εμdvα, ΠoU με τnv εr,τoλn

τoU αρxnYoυ καπεταv Πdτρoυ (Χριαι6_

δoυλου Moοxoυ) εμειvα oτo Παικο για
vα oxnματiοω vdo oιrγκρdτnμα με τouq

παμπoλλουg εθελovιd g_καταδιωκoμεvουg

πoυ εixαv dρθει oτo Παικo απ'τn Θεo/

viκn και απd αλλεg περιoxdg. H Nτ6ρα

βdβαια επdoτρεψε με τov Aκρiτα oτo Bdρ-

μιo' n Σαρiκα αφnοε τoug γοvεig τnq με
τn μεγαλιrιερn τnq αδερφn τng Φαvn και

καταταxτnκε κι αυτn oτο ΕΛΑΣ.'oταv oυ_

γκροτnθnκε τo 16o Σuvια1μα του Bερμi-
oυ, υπnρdτnοε δiπλα αιov πoλlτικo τng

"". MωυαnE op_

Yαv**nKε Cιπδ

vεΟλα{Οq στnv
ΟK1ι{E Kαι στΟ

βοuvιl {rΙιq αρ*
xεq τoU l943
σ{Ο Γ{d'ιKΟ, στE

σUΥK{:X}Τnμα

{Οι, KαΙτεταIr'

Γαρdφn, &ιε ΙΟ

ψευδιλvυμι:
B*ρωv.".

x σΓn φωToγροφiο: ΙVνnpooυνo αro Στoυρo. Σεnτεμβρnq 2001. Αno ορlαιερo: Aδoμiδnq Φ λωτoq, n o0eυγ6q τoυ

Znvοβiο, tV1ωυonq lVπoυρλoq,'0λγo N/noυρλiδoυ κοl o dvτροq τnq Tοκng lVnoυρλΙδnq, ο οnoiοq iτον μοxnτlrq
τoυ Koλoκοτρωvn
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"..μεΤα ΤmΙ

απελειysε$]ιι}σn,
ntαot}aκε και
αταλEnκε εξο-
g:{α ατιav {xα*

ρiα, απ' *πι;ι;
pιεταφθρθnκε
αpyοτερα oπr
Μακ6:διmοο,
ι;τ:ε-lι: π$ραοε
lτειg:α ;τιl}iλεl

βαααvιιxnpx{λ...
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Σ'αγαrιω
φιλι} ια δ&:<pυα οaυ

xαr γοvαιiζω :_11fρaξ ΟLην λεβεvιiα ιlου
Ο ζrvιq;ias ooυ

ΑΛΝ1Ι iEΙ:ao E]ΣΚΙiΝΑZΗ

yρaμμα πoυ tστειλε
o n00πoιoζ Aλμπtρ_
τo Εσκει)[ιΦ, tΙυε'
ι!ι69 τoυ Mοlυoi κcιι
yιoi τn9 ξαδβλφng
τoυ ΣoρΙKαg

Διoiκnong τοU ΣuvταYματoq.

Ο μικρoτερog αδερφοg τoU MωUσn, Σo_

λoμιilη 2O xρovιbv, UΠnρετoUσε στo ΙΙo

{diYμα τoU 16oυ Σιrιτiιγματoq' με δloιKnΙn

τov KoλoKoτριbvn (Kιboτα Kολivτζα), με το

Ψευδωlιlμo Niκοq. Σκoτιbθnκε μαζi με τov

ταYματαρxn τo ΣεΠΙεμβρn τoU 1944 σΙo

Σταυρd Ημαθiαg στo ΧτUΠnμα φαλα}γαq

υΠoXωρouVτωV Γερμαvιbv. Απ6 τoτε Πoυ

dγιvε το μvnμεiο στo ΣταUρ6 Kαι Yια με_

ρ1Kα xρ6vιcι α\'ιαμιbvαμε στnv εΠ€τειo τnζ

μdxnq με τov Mωυon Ylα Vα KαταθdσoUμε

στεφαVl. Αυτog Yια τοV αδερφ6 τoU, εY6

Yια τov ΠΣΑEEA Nαoυoαq.

'Oοo για τov MωUσn, αUτ6q Πoλεμnσε

Πρ6τα στo Αλβαvικ6 μdτωπo, μια Kαl o

π6λεμοq τoV βρnKε στρατι6τn. Mε τn λnξn

τoU Πoλdμoυ Kαi με τnV οΠlσθoxωρnσn

dφταoε ΠεζoΠoριb\'ιαq μεXρl τnV ΑθnVα,

αΠ' oΠou, με1α tιΠo ταλcιlΠιυρiεq, εΠdαρε_

ψε στΙ1 ΘεooαλοviκΙl. Δε φoρεσε Kαθoλoυ

τo KiτριvΟ ασtερι στο Πdτo ΠoU εΠεβαλαν

o' 6λου9 τoUζ Εβραiouq oι Γερμαvoi.

Mε xiλlεg δυoκoλiεg, τdλn τoυ Φλεβαρn

τoU 1943 dφυγε αΠ'τn Θεοoαλoviκn για
τo ΠαιKo, 6πoυ καταταxτnKε α\'ιαρτnq στo

σιΙYKρoτnμα τoU KαΠετiιv Γαρ€φn, με τo

oΠοio Πnρε μερoq σε Πoλλdq μαXεq με Γερ_

μαVoUq Kα1 ταYματασφαλiτεq. '0ταv αργ6-

τερα o EΛΑΣ oρYtιvιbθnKε σε ταYματα Kαι

o Γαρdφng dφιrγε oριστιKα Yια τo KιλKiq με

τoUξ KlλKισιιitτεg αvταρτεq, μετατρεΠoν1αq

τo σuγρ6τnμα τoU σε Ιo τiιγμα τoU 13oU

ΣυιταγματoE, o Mωυσnq dμειvε αo ΠαιKo,

στo Ιo ταYμα τoυ 3OoU Σuιτα1ματoζ, UΠo

tov Σoφιανo (Γιιbργo Ηλιαδn), Kαι σUV€-

xισε τov π6λεμo μdxρι τnV Παραδoσn τωV

6πλωv, ovομασθεiq αvθUΠoλoxαΥ6q.

Mετα τnv αΠελεUθ€ρωσn αρΧισε τo KUVn-

Ynτo. ΠιαστnΚε Kαl oτiιλθnκε εξoρiα oτnv

Ικαρiα, αΠ' oΠou μεταφdρθnKε αρY6τερcl

στn MαKρovnσo, oπou Π€ρασε πdρα πολλα

βαoαvιoτnρια. AΠ'τn MαKρ6vnσo τov με-

τεφεραV στov Αi Στρατn, αΠ' 6ΠoU τdλn τo

1951, βαoεr μιαq σUμφωviαq Eλλαδαg-Ιο-

ραnλ, €oτειλαV τοUq Eβραiουg στo Ισραnλ'



Eκεi dμειvε 15 xρdvια μixρι τo 1967.'0λα

τα xρ6vια oτο Ιοραnλ αoxoλnθnκε με τo

Koμ. K6μμα' ΠoU φUσιKα υπεραοπιζoταv

τn Σoβιετικn 'Evωon. Tοv καιρο εκεivο
nταv dvιovn n δυoφoρiα αιo Ιοραnλ εvα-

\.tια στn Σoβιετtκn'Εvωοn, επειδn €διvε

dπλα oτουg Αραβεg.'Ετoι o Mωυong πiρα-
σε στn δυoμdvεια, αV Kαι με τn διαοπαon

τoυ KK Ιoραnλ πdραoε με τnv αvαvdωοn.

Mε τn Pωοoεβραiα oυζυγ6 τoυ αποφαoι_

σαv vα φξoυv Ylα τn Σoβιετικn'Evωon,
αλλα επεlδn δυoκoλευdταv Vα βγαλoιrv
xαρτια, απoφαoιoαv vα φιryoιrv σαv τoU-

ρiοτεg, μ€oω Ιoπαviαg-Γαλλiαq_Ιταλiαg,

πριi-lτα αιnv Ελλαδα.

Eκεi, το Noiμβριο τoυ 1967, πρ6λαβε vα

δει τov πατdρα τoU Yια πiιτε λεπτα oτnv

Αoφαλεια κρατoυμεvo Kαι σε κακα xαλια
απ' τα βαoαvιαιnρια τng xουvταg, n oπoiα

τov dβγαλε μετα απo μερικ€g μdρεg για
vα μnv πεθαvει οτn φυλακn. 0 πατdραg

αvιαρτng Λεdv Mπoυρλαg πdθαvε αιιg 3

τoυ Γεvαρn τoυ 1968 απ'τα βαoαvιαιnρlα.

Tοv Mωυοn με τn μlvαiKα τoυ, μετd τnv

επioκεψn αιοv πατdρα τoU' τouq οιrv6δεψε

n αoφαλεια μdxρι τα Bουλγαρικα oιrvoρα,

Yια Vα oιγουρευτεi dτι φευγorrv απ6 τnv

Ελλαδα. 0ι Boυλγαρoι δεv θdλαv vα τouq

δεxτοιrv και αvαγκαζοvtαι vα καvoιrv oτo

λεωφoρεio απεργiα πεivαq Yια vα τouq

κρατnoοιrv Kαι vα μnv τoUζ γ:ρiοoιlv
πiοω oτnv Eλλdδα.

'Yoτερα απ6 αρκετdg ταλαιπωρiεg ΙoUζ Kα_

τdβαοαv oε καπoιo xωρt6 κovια oτα-Toυρ-

κικα οιrvορα. Στn Boυλγαρiα dμειvαv και
εργααιnκαv περiπου 6 μnvεq καr μετα φυ_

Yαvε Yια τnv Σoβ. 'Evωon, 6πoυ dφταoαv

τdλn Aπρiλn τo 1968, καπoυ oτα Oυρdλrα.

'Eζnoε αιn Σοβιετικn'Εvωon περiπoυ 22,5

xρ6vια οε διαφορα μdρn, €xovιαg παvια
oτo vου τoU Ιnv επιoτρoφn αιn μnτdρα
πατρiδα 6πω9 τnv €λεγε, τnv Eλλαδα. Στα

xρ6vια πoυ dζnoε εκεi εiδε 6λα τα αρvn-

τικα τoυ καθεοτιi'lτog, αλλα Kαι τα θετικα,

6πω9 τnv Yγεiα, Παιδεiα, τo εvδιαφ€ρov

Yια τo παιδi, τnv παvιελn dλλειψn αv€ρ-

γωv, κατι πoυ διαπiαιωσα Kαι o iδιog oτnv

33xρovn πoλιτικn μoU Πρoσφuγια oτnv

Toεxooλoβακiα.

0 Mωυong, αv Kαι εixε απtραιτn αγdπn για
τnv Ελλαδα πoU τnv θεωρoυoε πρα1,ματικn

τoυ πατρiδα Kαι πoU τ6οα τng πρ6oφερε

αuι6g και 6λn τoυ n oικoγεvεια, αιπn τov

ταλαιπιbρnoε εwdα oλdκλnρα xρ6vια, για
vα τoU διi_loει επιτdλoυq τo 1999, υαιερα

απo αγιilvεg και xωρiq vα xiιοει oυτε αιιγμn
τnv πiαιn τoU, Ιnv πολυπ6θnτn Eλλnvικn
Ιθαγ€vεlα. Eυτυxιομ€voq Yια τnv αvα1vιil-

ριon αυτn €ζnoε τα τελειπαiα τoυ xρ6vια
αιο Ιοραnλlv6 γnροκομεiο τng Θεg/viκng,

6πoυ τo 2000 dγραψε το uπ€ρoxo βιβλio
τoυ "'Eλλnvαg Εβραiog και Aριαιερ6q'',
απ'τo oποio και αιηλιb πoλλα αιoιxεiα για
τo γραπτ6 μoυ. '0ταv μoU τo €αιειλε, λoγω

του δεομoυ μαq, μοU dαιειλε μαζi κι' dvα

αvιiγραφo του γρdμμαΙoq πoU τoυ dαιει-

λε ο αvεψι6g τoυ nθoπoι6g o Αλμπ€ρτοg

Εoκεvαζυ, Yιoq τnq ξαδdλφng τoυ Σαρiκαg,

πoυ δnμooιευεται παρακατω.

Απ6 τα δυo αδελφια, o μεγαλιrιερog Δαβiδ

με τn γιrvαiKα τοU Ρiιvα, τn μ1α κ6ρn τoυ

Φαvn και τnv κωφdλολn αδελφn του Eαιdρ

καθιi-lg και αλλoυg Εβραiουg εκτελdαιnκαv

αΠ'τouq Γερμαvουg oτιq27_4-1944 oε αγρο

dξω απ6 τo Poδoxιilρι, xωρι6 τoυ Bερμioυ,

6πoυ τουg αvακαλυψαV σtn τn διαρκεια

τωv εκκαθαριαιικιbv επιxειρnοεωv. Eixαv

φιrγει απ6 τn oπnλιd 6που εγκατααιdθnκαv

τnv αvοιξn τoυ 1943, γιατi oι oιrvθnκεg

nιαv τo xεlμιilvα αvεπiτρεπτεg. 'Eτoι βρd-
θnκαv αιo Ρoδοxιilρι, ΠoU τoυq €κρυβε μαζi
και μερικoυg ακ6μα πoυ βγnκαv αργ6τερα

αιo Biρμιo' Η μικροτερn κ6ρn Σαρiκα αιov
EΛΑΣ αlταρτιοοα.

0 μικρ6τερoζ Yιoq Λε6v με τα μικροτερα
τdooερα παιδια τoU, τn Γιoλαvια (Mαρiα),

τov Mωuon (Bυρωv), τov Σoλoμιilv (Niκo)

Kαι τn Nτ6ρα (Tαρζαv), 6λoι αvιαρτεq στov

EΛAΣ, εvιil oι δυo μεγαλυτερεg αδελφdq

PεΤζivα και Σαρiκα xαθnκαv αιo Αoυoβιτq,

oτα Γερμαvικα κρεματoρια.

Η ζωn τoυ Mωυon nταv μια Πρα\ματι-

κn 0δυοοεια. Πdθαvε oτιq 19.3.2011 οε

nλικiα 93 ετιilv oτo EβραTκd Γnρoκoμεio

Θεοoαλoviκng.

Kλivω το γ6vu με απεριdριαιo oεβαoμ6

αιnv nρωΤκn αυτri oικoγ€vεια oτnv οπoiα

αξiζει δ6ξα και τιμn!! N

"".tζnoε τα
τελειrιαiα του
XρΟ1rι{ι στΟ

Ιαpαnλιvδ

γnpΟKoμεiΟ
Τnζ Θεqlvtκng,
οπου τΟ 2ΟΟΟ

iγραψε το

υπ€ρ0XΟ βιβλiο
του "'Eλλnvnq
Eβρα{οq και
Aριοτερdq".".
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To Ι(AΛAΘΙ THΣ ΙGPΔIAΣ MΑΣ

Aνnκω oτn γεvrα ΠoU μΠoρεi vα παιvευτεi δτι 0κoυoε τo καλεoμα απ6 τιs θρυλrκ€s μoρφ€s τωv

Niκoυ Γκαλn και Παvαγιιilτn Γιαwακn καt παρατnοε τιs xωματιvα αλαvεs για vα παtδευτεi oτα

oκαoμ€vα τoιμ€ιτα τωv oxoλικιilv αυλιδv Kαι κατr αxαρεs μεταλλικ€s καταoκευ€s με σKoUρια-

oμεvα oτεφdvια και οιδερ€vια ταμπλ6.

Γρdφει ο

Zαφεiριιg Μπ!ρoog'
Ιατρ69 Παfrd'6yo9

Ακoυοε KOl Tο UΠoΤlιJnτlκο oxολlο ooωv

οoxολοΟvτοv με Τo (σωσToυ οθλnμo,

εκεiνo noυ δεv εnlτρεnετοl vο nlοoεlq

τn μnολο pε το xερlο, εκεivο nου n μnολο

δεν εxεl rιoπυρlου, εκεivo nου γεpiCεl το

γnlεδο, ιlοι εκτOvιbvε τοv κοoμo, noυ

ενωνεl τον κοopο, ολλο γlο κοlο ο λογο

δεv p λουoε αln δlκn pοq κορδrο.

Η κορδlο pοq οlωρουvτον oτο onοoiμ.;οτο

τnq μεonq τoυ Γκολn, oτοpoτουoε oτο

κλοομoτο δευτερoλεnτOU ΠoU δlορκoυ-

oε n noρεiο τnq μnoλοq οnο το xερlo

τoυ εωq τo nδοvlκo nεροoμlο τng ono το

τολοlnωρnμενο δlxτοl<l γ o νο Εovοxο_

oεi τo ρυθμo Tnq σTnV ομlεoωq επoμεvn

εniθεon, nρooευxovτοv κοθε βροδυ vο

μοq βρει το εn6μεvο nρωlvo εiκool n

τρlοvτο lοvτουq ι|nλοτερουq n εοτω vο

μnορoυμε vο nnδομε λiγο nlo Qnλο, vο

φτοvουμε το τοpnλο n τo φtλε, n οκοpο
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KOλιTερο Τo σΓεφοVl, Λ κοl νο κορφιilνoυμε'

H κορδlo μοq μογεμενn εnλεκε οvεlρο με τnν

noρτοκολi μnολο...

KολoκοΙρr με κολoκοiρ nερlpεvοpε vο ιpnλω_

σoUpε, vο δυvοpωooUμε Kοl κοθε onoγευpo

σOUT με ΤO σοUΤ, ολμο pε τo ολμο ολoενo κοl

nlο κovτο αιο κoλοθl, oλο κοl γlvoμοαrοv κο-

λΟτερol, Πlo οΠΟ]TnTlKoi, nlo δnμlουργlκοi, n o

oλoκλnρωμενol, nερlooοτεροt. H εφnβεΙο pοq

oυvυφοoμεvn με το δρωpεvο οnογευμοτο nρω_

το αlo Λdnnεlo |]ε Τlq μnοoκετεq nου xοv βοon

οno pnετov, pετολλlκο οonρoμουρο τοpnλo κοl

μουρο αιεφοvlο xωρiq φ λε, κοl κoτonlv σΓo μO_

γlκoτερεvτου An-Νlκoλo, εκεi onoυ εnolζον ol

μεγdλol, oι κολoi, αιo γnnεδο με τlq βομμεvεq

γρOμμεq κοl το ελοφριbq κοvτυτερο κολοθlο,

noυ δεvτo'ΠlOVε o OΠoγεUμοT νοq κολoκοlρ vοq

nλloq, εκεΙ onου n ουρο οnο το nοτομl δρoolCε

Τlq K0UροσιJεVεq OVOσεq,

οnoυ τo vερo ετρεxε

οφθovο κοl nογωμεvo

οno τlq βρυoεq, εκεi ιlου

το βλεμμοτο οnο τ q κερ-

κiδεg ολλοτε εδ vον ωτε_

ρο κr oλλοτε μοq εκοβον

το noδlο.

Η μετοβοon αrovΑn-Νl-

κoλο nτοv πρooγωγri. H

lερο ρxio δεδoμ ενn' oτoν

μoCευoι.lον οl ιnολloiυ,

ol vεoτερol'δlοκρlτlκο

οnoxωρoυoοpε, n δε

oυpμετοxn oε ογιbνο με

τουq μεγολυτερoυq nτον τlμn. Η μετοβοon αrον

Αn-Nlκoλο nτov δυoκολn. Λiγο οvεβο|VOVε με

nοδnλoτo τoτε, οκoμο λrγoτερol οψορευοwοq

τoυq μnοpnοδεq.

0l nερlooοτερol με TΟ nοδlο, με το οαι κο n

με φiλουq, οδερφoυq, oυγγεvεiq nου δlεθετον

μετoφορlκo μεoο. H κoθoδoq nτοv nοvτο ευκο_

λοτερn οφου εΙxομε νο κουβεvτlοσouμε KOl TO

nοlxνiδl. Στnν κορδlο n ελniδο oτl θο nοiCοpε

με ToUq noλ ουq, οτr θo γlνoμooτοv κdnoτε ol

noλlo[, ioωq κοl κολυτερol οno oυτoΟq'

H pετοβοon αlov Αn_Νlκoλο nτον πρooμοvn

κol ευτυxio, το oυvωνυμο των κολoκοlρlνδv δl_

οκonωv, ογωνεq κοl nεlρoγμoτο, εφnβεiο κοl

οvεμελlο, μnοoκετ αrn δροorο, με το xρoνlο vο

γλlαrρovε οvJποnτο onωq τo ευεργετlκ6 οε_

ρoκl αro pεγολοoωμο δεντρο noυ εnlβλnτlκο

οnλωνουνε τn oκ ο τouq σΓO τo pεντενlο γnπεδο.

Tο plοoκετ μεγολωνε κοι ωρiμοCε pοCi με μοq.

H δnpοτlκοτnτο του oλοεvο κο ουξdvοvτον.

Περrοδlκο, τnλεοnτlκεq pετοδooεrq, lλo0olεq

εnεvδυoεlq εΠlΧεlρnμοT ιilν, lδlωτ κο κοvολlο,

n Ελλοδο σε μlo δivn κοntτολlopoυ κο τo

1..l 
ποoκετ σε οστρovoμlκo μεγεθn vο εδελio_

σεΤοl σε εκλεκτo nρoi'οv. NBΑ, FlNΑLFOURs,

DREΑMΤΕΑΙV1, ΠογKoσμloΠοΙnon κοl βροxυν-

σn TωV οnooτοoεων, εφερον oτlq oθovεq μοq

οφθovεq nοροoτοοεlq οnο τo oγοnnpεvo μοq

nλεov οθλnμο, εφεροv αιo αιoμο pοq τnv ολn_

θεlο κοl το θορροq VO ΠερnφΟVεUopooτε γtο το

οθλnμο noυ δlολεΕoμε KΟ μOq δlολεΕε.

Ποixτεq - lνδολμoτο, σοV σε κtνnμοτoγροφlκn

τοlviο ερxovτov κοl nορερxoVTOV ιJε το xρovlο,

δΙνoιrιοq οφoρμ n Ylο

θoυμοoμο, κουγοδεq,

nροoδoκiεq κοl κοζοj_

ρο. ΠοΙxτεg onpοiεq noι

με τον κolρο ΕεθωρlοCοv

vlο νο υποκλlθoυv αιlq

οδ'α.οκτεq επ τογεq του

οφθoιο' .ΟΓUOτOq ΠoJ

ερεε ολογ σΙO σΤ" σTε_

νωlο _nq οο"μnc <ολο_

θooφοiρronq noυ Εοφvου

εγrvε λεωφoροq οnoυ

nορελουvοv οαlερεq πο_

γκooμloυ βελnvεκoυg.

Ποlog οlo μοq θο lioτευε το '89_90 οτl θo

ολλοζοv oμοδo o Γκολnq κο ο Ποvνοκnq, o

lωοvνiδnq, o Φοoουλοq, ο Φοynζ, lοlοq θο li_

αlειε οτ θο βλεnομε oε ελλnνlκο γnnεδο τον

Ντoplv κ, τοv [\4nοlρον Σκοτ, τov Ντivο Poτζο,

τo Ντεγlοv MnοvτΙρoγκο, τo Poλοντο Mπλoκ_

μοV, TOV Στolκo Bροvκoβιτq, τov Zορκo Πο_

onολl, τov Pol Τορnλεi, οκ6μο κοl τov NτροCεν

Πετροβlτq οv δεv pοq εixε nρoλοβεl κonolοq

on p οvτl κoτερoq;

Αpετρnτο ovομoτο, φυoloγvωμ[εq, κοτoρθω-

μοτο, ομετρnτεq plκρεq n μεγoλεq oτlγp€q,

κολοθlο, φοoυλ, ρtμnooυvτ, κοQiμοτο, οoioτ,

κορφιiμοτο... Στο μoτtο ι]οq, σΓΟ μυολo κοlτnv

κορδlο μοq oτlβoγμενεq pvnμεq οθλnτων τωv

οπoiωv n οδΙο δεv οnoτtpοτοl με oυμβoλotο

β,,li,:,,.,l,

'-:a -

'si:

...n μεταβασn
σ{Οv Αn_Nι_
κiλα nταv δυ-
{rKΟλn. Λtγοι
αvεβαivαvε
με ποδnλατα,
*λλοι με τα
rτοδια, με τΟ

eισΤιKd n με
οoουg διdθε*
Ιειv μεταφΟρι*
κ6 μ*αο.."
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...καΦε καλε:-
KCιiρl eKΟμ& 1Ια

ovειρεUoμασΙε
οτι 1ιπορεi λ{γο

v& Ψnλιbσou_
με, vα διrvα-

μιilοουμε, vα
svεiρε1Ιoμαστε
ι1τι μποpουμε
λiγο vα KαθU-
Φ{εp}iσouμε τΟ

X']d}vΟ.."
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κοl κοoplκεq rεργομnvεq: Ντεiβlvτ'lvγκροp,

Αλφονoo Φoρι-ι, Xενρl Τερvερ, 'Ovτl Νορlq,

Mnoμno Πονκoβrτq, Αντοv ο Ντεrβ q, l\,4nοιρον

Ντiνκlνq, Mοlκ Τζοουvq, Γoυολτερ lV1nερt κοl

Ζoρον Σοβlτq, λ/lnοvε Πρελεβlτq κοl ol δlκoi

μοq Αγγελοq Kορωνrοq, ΙVnνοq Γκεκοq, Λευτε-

ρnq Koκrουonq, Φρογκioκoq Αλβερτnq, Πιilργοq

Σlγολοq, ΕυΘυ p nq PεντCtοq.

Λioτο οτελεiωτn μικρωv n μεγολυτερωv nρω_

ωv, μlκριilν n μεγολυτερωv εxθριi:ν, noυ oτον

κonοoεl n μoxn, οτοv δroλυθεi n oκovn κοI

o θυpοq τωv nlκριilv οnoτελεoμοτωv, oτον o

xρoνoq τουq ευλογlloεl ιJε ΤnV ovογκοio OVOσo_

nοinon oτlq πρooβoλεq κol τουq τonοθετnoεt

oτo οnυρoβλnΤo ΤoU ενδοΕoυ nορελθοvτoq,

ΤoUq OVOγVωρiCουpε nλεov ωq onpοδlο τnq

δrκnq pοq Cωnq, ωq oυpποiκτεq σTO φονTο-

αrlκο nοlxviδtο nου κερδioομε n xοoομε, ωq

oυvτρoφουq σΤ]q ΠρoσωΠlκεq μοq αrtγμεq ωq

οvοpνnoεlq μovο κρl βεq.

Συμποixτεq γi νοl, οvθριilnlvοl ολλο εΕiooυ no_

λΟτlμοl οool μotροoτnκov xιilρο, ι:οoεq, lδριiτο

μnlνελ[κlο κοl onρωΕipοτo oτo γnnεδο του Αn-

Nικoλο με τo nεροoμο τωv xρovων: o Γoλnq,

ο ΑλεΕnq ο Mnvοq, ο Mno0κυ, o Σοββοq, o

Στοθnq ο Πετροc o Bολοντnq o Δlopοvτnq κοt

ο Αvεoτnq, ο Σr:ο, ο lVοοκoq ο Φωτnq ο Ηλiοq

<ο ο Ν4ορ οq, o Θοvoq ο Φiλ lnοq o λ/nτοοq

κοl o Πολ, o Kοητεν o, o Πouoγ,orοκnq. . λiαιο

οτελεiωτn γvωαlιbv κο φiλων, plκριbv n μεγο-

λυτερωv xοριiv κο nορεΕnγΛoεων Kο ΤρΟU|]0-

τloμιilv nου ovεliτnλο xορoxτnκοv oτlq κορδlεq

κο το nοδlο μοq.

Kοθε κολοκοiρl εκεΙ, γροφlκoi, γελοoτoi, με_

γολυτεροr, βορυτεροl κοl pοlροiο nlo οργοi,

ολλo pε nοροαιοoεlq οnο μυρrοδεq ογωvεq,

με τo εvοxλnτrκo θρoooq ΤoU (ΠOλ1oυ) ΠoU

υnεροoni(ετot κεκτnμενο, oλλo κol τnv ooβε_

oτn φλoγο TOU ρoιJoVTtKoΟ noυ γvωρiCεl oτι

το γοvοτo δεν θο βοoτοvε γlο noλυ οκομο,

κl oτl κοθε Σoββοτo εivοl ολλn μlο ευκοtρ[ο,

ολλn μlο οφoρpΛ, ολλn μlο ovοβΙωon, ολλn

μlο ονομvnon.

KοΘε κολοκοiρ εκεi pε τov ovonτo εγωtoμo νο

υnογορευεt vο τρεΕεlq εκεi noυ δεv μnoρεΙq,

vο nnδΛδεlq εκεi nου δεv φτοvεlq, γlο Vο ιJnV

noροδεxτεΙ oτl μ noρεi νο εiνοl κοt το τελευτοΙo

κολoκοiρl με οΘλnτtκn nερlβoλιi. Kοθε κολo-

κoiρr οκoμο νο ovεlρευομooτε οτl pπoρεi λiγο

vο Qnλιioουμε, λiγo vο δυvοpιilooυμε, κI οτt

δεv εxουμε οκομο κοτοφθρεl το τελεlo nοt_

xviδt, vο oνεlρευoμοoτε οτl μnoρoυμε λiγο vο

κοΘυoτερiloοU με ΤO xρoνo...

To μnooκετ εvnλtκlιilθnκε μοei pε μoq.'Eγlνε

rδtοτροno, ουoτnρo, €xooε τov εvΘουotοoμo,

τn φλογo, το τολεντo, οnεκτnoε εμnεtρiο, ουτο_

p οτroμ-; oυ q, vευ ρο, δlο βοoμ o l(ο l Π ρoεΤol μ οoiο'

Το υιpοq nλεov δεv ε[νοι oρκετo, oυτε n ευκlνn-

oiο, ουτε KοV n εUσToXiο. XρεlοCετοl δουλεlο,

nροnοvnon, τοxυτnτο, μυiκn μoCο, τοκτtκn κοl

nροonλωon. Tο pεροκι nορομερioτnκε οnο τoν
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εΠOγγελμOΤ oμo. H ουoΙο pετοnnδnοε ΟΠo ΤnV

εΠiθεσn σΤnV ομUVO, onωq κοl σT]q aωεq μOq,

ομυvο oργοvωμενn νο ΟVΤεεOUμε τn oυγκυρiο

μεXρl Vο βρεθεi εγο κολο ρlμnoουvτ, p Ο ι.]Ο_

Kρlvn ΠoσΟ, εvοc ο ογ δrοopoq εκτονωοnq, ι ο

μlκρri vlκn σTn','(]::'-εJ ,'; =iεσ".

H κρion xτυr noε i] _: 
' 
_:].ia-' Ο _ <:ο,ε_

oοiεq οpοδεq <ο-εδοο π"<ο,' ο τrλεοnτ κεq

κροlnoλεq ε<δ ωxθηκοv oτο οινδροpnτlκο

ΠορOδεlσo Ιωγ λiγωV, ο οoτεροτοl ΠρωTo_

γωvloτεq ΠpOΤ poι,", το λiγο εVΟΠoμεiVοVTο

xλlδοτo lρωτοθλ"μ.οτΟ, KOl σΙnV Ελλοδο τnq

κρionq KοVΤOρOXτ]: οjντοl οκομο το κουφο_

ρlo δυo τ τονων ΓoJ σ!\TOpO θο oωρlooτoΟv

OΠOKOμω|JεVΟ ολλο xοο-οο1-lεvο οlο δοΕο κο

δrοκρ[oεlq. Tο θεpελ ο ο;ωq εxουv xτloτεi,

υnοδoμεq Koι ΤεΧVoγνωσiο rλεoν υlορxουv, n

γεv ο nου pnoρεi onpερο νο δ δοΕε μlοoκετ
εΙvοi n γεvlο ΠOU Τo ογοlnoε κο το εζnoε nto

noλ0 οnο κοΘε oλλn.

Στo μ κροκοoμo τoυ Αn_Νlκολο ι|οοωpεvοl nr_

τorρrκοδεq lερ pεvουv UΠoμoVεT κο αι q κερ-

κiδεq vο τελεlωoουv τov ογιilvo ToUq O] lολroi,

οl ιικoλoiυ, vο βρεθουv oτo γnnεδo Kοl Τρε_

XoVTOq lονω_κοτω μ:ε τo φρεvΛρn ρυθμo τnq

εφnβεΙοq VO οφOσ ωθoυv o' εvo ογωvo xρονου

pε νiκεq γλυκεq nπεq oδυνnρεq, γνωρlpΙεq,

φlλΙεq, κoμllvεq κοt τεxvοoμοτo, οnoγοnτειl_

σεlq KO j εnlδoκlμοoiεq, μεXρl νο vlιiooυv το

γoνοτo βορlο, το nοδ ο οlρoθυμο, το ολμοτo

κoυροoμεvο κοl το xερ ο pουδrοopενο, μεxρl

νο κοlτοloυν με τn oεlρο TOUq σTlq κερκiδεq

KΟ VΟ οVΤlKριlooυv τnv εnoμεvn γεvlο πl-

τolρlκοδων VO TOUq oxoλldCεl pε θρoooq κοl

οιρελε ο KΟl Vο σUVε δnτοlοtnooυv nωq εiκool

'..fl,rg 13617 O ΟγωV αιΔκονε oτo γnnεδο.

Ξ <οo nεvτε xρονlο lδρωτο γlo τlq λiγεq oτlγμεq

ΠoU οΠoKoμωμεvοr θο oκυιpουμε oτn βρυon pε

τo lογωμενo νερo, θο κλεiooυμε το μoτlo γlο

vο vlωooυμε το βoυviolo οεροκl, θο κροτnoου_

pε βοθεrο τnv ονοoo κοl oφiγγoντοq το δovτlο

θο ογvοnooυμε τoν noνo γlο νο nετυxoUμε Τo

εnoμεvο σoUΤ, VO οφι1ooυμε τov Λxo οnο τo

δlxτοκl Vο μOq γολnvεQεl, νο οvοenτiooυpε

τnv επlβροβευon ono ToUq σUμΠOρευτεq pοq,

Kοl ΠρlV γυρiooυμε nλοτn γlo τnv ομυvο, vο

κolτοδoυpε πovnρο το κολoθl τnq κορδldq μοq

με τnv υnοoxεσn VΟ Εονοντομωθουμε.

YΓ. Αφιερωμενo σTα πaιδια πoυ Cωντανεζlα_

νε φiτοq (2013) το τoιμεντiνιo γηπεδακι, τo

Στα0ρο και τo Λακη πoυ αφιiρωoaν rbρεq,

πρooπaθειο, μερακι, τoν Βολαντη πoυ iδωoε

εικονα και εκταοη oτηγιoρτη, τoυq φ(λoυq πoυ

aνελaβον να διαιτητεiooυν ενα τoo0 ρμo ονη_

o υ xα πν ε0 μaτα υπ ο μεν oνταq γ κ ρ [ν ιεq, παραπο -

νa, εΥωισμouq, oλoυq τoυq οθλητiq πoU με Tη

oυμμετoxη τoυq δdloανε α€(α και μεγολε|o oτη

διoργανωoη, oλoυq τoυq φiλoυq τoυ aθλημο_

Toζ TΤoυ γεμ[oανε τιq ε€εδρεq και πρooφiρανε

κ[νητρο και επιδoκιμaoΙα. N

"".Ο-rpiyγΟvταq
τα δοιτια,
πpι\r 1rugltετοιl*

με ΙΙλ&m γι{ι
{nv αμ1E1/α,

vα K{iιΤ*ξΟU_

με πi}wlρCι ΙΟ

καλα8ι τng
K{xpδιαq Ι-Ιαq με
τffir iJΙΤδσXεσR

vα ξ{ιvα\'ξα*
μωθουμε"."
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ΓPHΓoPHΣ
ΣAΙ(Α/\HΣ:
<HΠoΙHΣΗ
YΠHPΞE
ΠAΓ{TA
ΠPΩToΠoPIA>

ΠΑPOYΣ|ΑΣΗ ΤΗΣ Ν EAΣ

Π 0lHTlKΗΣ ΣYΛΛ0 ΓHΣ
κΠOPEIΑ ΣTΗ ryMNlΑυ

Συνtυτευξn oτoν Δl'ιμnτρn Nτ[κα

Kυκλoφoρnoε απδ τnv Bοokstars n και-

voOρια πornτικft oυλλoβ τoυ Γρnγδρn

Σακαλn.-Exει τiιλo <<Πoρεiα oτn γriμvια>>

και απoτελεiται απδ τριαvιατρiα πoιflματα.

Mια καλαioΘnτn €κδοon Kαι μια κατdΘεon

ψυxns απ6 τov Nαoυoαio πoιnτfl. Διατiθε-

ται μ€oω δrαδικτ0ου απo τnv bookstars.gr.

Προκεlτor YlΟ ΤnV τρiτn oυλλογri τoυ Γρnγoρn Σοκoλn,

μtο κοτοδυon oτnv οvΘρωnlvn ι]-lυxΛ KOl μlO ωδn oτnv

ελευθερiο noυ βολλovτοl nοvτοxoθεν. Aφlεριivετot o'

ουτoυq πoυ οvτlπολευoυν το κυρiορxo ι|εμο. Ano τον

iδlo δικτυοκο τonο, δlοτΙθεvτοl ol ολλεq δυo oυλλογεq

του Γρnγορn Σοκολn με τiτλο αΘοpμεvoq oτnν Αμυου

κοr ιKiβδnλoq Kοtρoq'
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o βios
0νειρεμiνα xρoνιa

μεoa oτo καeανιτηq ληθηq

λιμνaeoυν'

Aλλoτε κoιμo0νται

aλλoτε Ευπνo0ν

oαν καπoιoq νaτα aναδε0ει

εvαq oεραg δυνατoq

η καπoιo xtρι θε'tκo

νa παρεμβα[νει.

Φυλακιoμiνα βλiμματα

oε μιa μoρφη

o' ενα κρaν[o

δεoμευμtνα

κoλυ μπο 0ν oτα o ρ ια τo υ q.

Θερμεq ανaoεq

aν ασT εν aΥ μo [ _ αγ κo μαxητ ο

oημερα Cουν

κι αiριo πεθα[νoυν.

Zωη που oη μερa oε πν(γει το Χθεq

και τo Ai ριο o' οποτελειωνει.

Πoρεiα oτn γσμvtα
Kaθrilq περνaq

μπροoτa απο δωματιaτoυ xθεq

κoιταq φευγaλiα

κι αμεoωq απooτρεφειq τo βλεμμa ooυ,

καπο ιo ι δ ιαδ ρο μο ι πολιο [

oτενa ooκακιο

aνo[γoντaι πολι εμπροq oου

λοβ0 ρ ινθ ο ι πο υ δ ιεoxιoεq

π ρoβλη μοτa πο υ ε lxεq λi oει,

ν ο μ ι eεq, επ aν aτ [θ εντ αι μεγ αλοπ ρ επ α,

Cητoυν λ0 oη επ ιτακτικα,

δεv εxειq απ αντη oε ιq π ιa' Υ ιa τ hoτα,

xρoνια κaνειq κ0κλουq

νoητικo 0 q κ ι ενoril ματο υ q,

καθιδροq τa€ιδευειq

oε παγωμiνεq πολιτε[εq

υπoδυομενοq ρολουq

μ' ανθρrbπoυq xυδah υλικo0q,

μεTaνaσTεUειq απο κυκλo oε κ0κλο

απo ομαδο oε oμαδα

μaTa.ιa επιΧειρειζ

ν α ε ιoελθ ε ιq oτoν π υ ρην α τη q 0παρ €η q

κι οι aνθρωποι Υιa σενa

πat!aν πλεον vα ε[ναι ανθρωπoι,

tγ ιν aν π aρ ο pto ιo ι o κελετο [,

πρoσωρΙνa wυμiνoι,

μιιο ατελειωτη oειρα

οπο aκτ ινογ ρ αφ (εq θrΔ ρακοq

πoυ ο xρoνοq τιq κιτρfuιoε

και δεν μπορε[q πιa

νατιq €εxωρbειq.

Γρηγ6ρη πoιoζ TtισTεiειg oτι εiναι

o ρ6λoq ηq Πoiηoηq oημερα oην
κoινων(α μαg;

H Πoinon oιiμερο εxεr noλ0 σnμοVTl_

κo ρολo vo nοiΕεl.'Εxεl κοτ' oρxοq oε

...οoοv αφoρα τnv Πoιo-
τnτα τnq σnμεριvnE ΠΟi-
11σ11q, δεr' εivαι καλυτερrι
oυτε xειροτερn αΠΟ Πρo_
nγou}ιεvεq εΠoΧεq. Yπαρ-
XΟ1rv Ι{Ολ1", καλdq φωVdq,
ι}ΙΙαρXεl β*βαια K{ιι α-']Kε*

τn μετpιδ{n{{ι.".

οτoμlκo εninεδo νο εκφροoεl To σU_

vοloθnμoτο του nolnτn Kοl TωV oVO-

γνωoτωv ΤOU Kοl νο lκοvoπolnσεi γε-
vlκοτερο Τlq ΠVεUμoT1Kεg οvοCnτnoεlq

τωv ονθρωnωv.

Eiνοl pεoο εκφρoonq κol εllκoιvωviοq.

Περο οpωq on'ουτo υπορxεl Kol ΤO Kol_

vωνlκo αlolxεio τnq Πoinonq ΠoU σTnV

εnοxn μοq οvοδεlκvυετοt ioωq κοl ωq

τo onουδoloτερo.0 πolnτnq μnoρεi vο

εμι!υxιiloεl τοv κοopο αllg διioκoλεq

ουτεq αl γμεq nου Coυμε, νο τoυ δωoεl

oρομο γlο v' ογωvlαlεi κOl νo οnοlτt'lσεl

μro κολ!τερn κolvωv[o, εvο κολυτερo

ουρlο. EΙνοr βορυ ουτo τo φoρτio γlο

τov nolnτi pο δεv γivετοl ολλlιbq, δεv

υnoρxεl ολλoq τρonoq' Στnv εnoxlr μοq

μεγολοl notnτ€q θ' οvοδεlxθoυv oool

μnoρεooυv vο τo onκιbooυv.

Aνταπoκρfuε:raι o κ6oμoqγενικα oη-

μερα Και πoια ε[νaι η Yν6μη σoU Yιo.

ην πo ι6ητα η q oη με ρ ινη q Π o iη oη q ;

Γεvlκo δεv υnορxεl μεγoλn οvτοnoκρl_

on τoυ κolvoυ κοl ουτο εivol λυnnρο. 0

κooμoq βρiοκετοt υno τnv εnriρεlο μloq

loxυρnq υnoκουλτουροq onωq ουτn εκ-

φροCετοl μθoo ono τnv τnλεoρoon, το

videos, τo facebook, το noδooφοlρo,

το τυxερo nοtxviδlo, τn δlοoκεδοon τnq

φτnvriq κοι|oυρoτρογωδiοq' Mεoο o'

ουτο το μΠoUμΠoUVnTo τnq βλοκεioq

KO Tnq υnoβοθμlonq, n φωνti τnq Ποi_

nonq δυoκoλo μnoρεi vο οκoυαrε[.

Yπορxεr oμωq εvο oxετtκο μlκρo ολλο

φοvοτlκo κolvo noυ δlοβο(εl Πoinon,

noυ ιpοxvεl κοl ι!oxvετol κot ουτo εΙvοl

nορriγoρo' oooν φoρο τnv noloτnτο

τnq onμερlνnq Ποinonq, Θo ελεγο oτl

δεν εΙνοt κoλ0τερn oυτε xεlρoτερn οno

n ρonγoυμεvεq εnοxεq. Ynο ρxoυv nολυ

κολεq φωvεq, υnορxεl βεβοlο Kοl OρKε-

τri μετρtοτnτο. 0 οvογvιiloτnq oφεiλεl

vο ι!οlεr, vο κρivε κοl vο oυγκρΙvεl κοl

vο κοτολΛlεl oε oυμnεροoμοτο.

Πofioη και Πoλιτιoμoq'

Θο ελεγο oτl εiνol ολλnλεvδετo, τo

εvο oυμβoλλεl oτo ολλo. Η Πolnon

nορογεl Πoλlτloμo, εlnμερωνεr τoν

οvθρωnο, τov κολλlεργεΙ. Αno τnv ολλn

Πoλlτloμοq xωρiq Πoinon δεv νoεiτol,

δεv υnnρδε πoυθεvο κοτl τετolο o'ολn

Τn γn σTO δrοβο τnq Ιoτoρiοq. 0φεiλω

vο nω εδιb 6τl n Ποinon κοl o Πoλl-

τloμoq εiνοt onμερο 'εnlκnρυγμενo

oτn xιilρο pοq κοθωq δεν βοnθoΟvτοl

εoτω κοl κoτ' ελoxloτοv ol οvθρω_

Πol ΠoU το πορογουν. Aq oι].rοvτοl ol

υπε[lθυνol. Τinοτο oμωq δεv μnoρεl
vο oτομοτnoεt τn Zωn κοl τov noΘo

γlo Δnμloυργiο κοl n Πoinon εivοt μlο

τ€τolο περ[πτωon. Οool ovεl ρεΟovτοl

τoυq nolnτεq δεκοviκlo τnq εΕoυoiοq

εivοl γελοoμενol. Η Ποinon υnnρΕε

novτο Πρωτonoρio. l!
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ΣEΛΗNIo
ΑΠ0 T0ΞlK0 Π0Y EΘEΩPE|TO, ΑΝΑΔΕlXΓHKΕ ΣTHN KOPYΦΗ

TΩΝ ΑNTlOΞElΔΩTlKΩΝ KΑl ΣYNEPΓΗΤlKΩΝ ΠOlXΕlΩN

Για πoλλd xρ6vια τo oελnνηo εΘεωρεiτo δnλnτnριo. Σnμερα τo oελflιιo δεv θεωρεiται ιοξικο, αλλα

προoτατειiει τov oργαvιoμδ τωv αvθριilΠωv με τιs ιoxυρ€s αvιιoξειδωτrκ€s τoυ rδriτnτεs, καΘιils

Kαι τn σUvερYnστικfr τoυ δραon, ιδiωs με Ιnv βrταμivn E. Θεωρεiται ωS το πρΦτo αvtιKαρKrvo-

γ6vo, πριv απ6 τrs βιταμivεs Α, C και Ε. Eλαxιoτεs πoooιnτ€s τoυ Θωρακiζουv τov οργαvιoμo των

αvΘρΦπωv κατ0 τoυ καρκivoυ, αλλd Kαι τov πρooτατευoυv απi πλnθιilρα dλλωv αoΘεvεrΦv'

Γρdφεoυν oι
A.Δ' Σιμcllνng' Επιτ. Δfντrιg Ιuoτιτ.

Εδαφoλo1l{αg Θ εo / ν { κn E

Δ'Κ. Στυλιαν|διιq, Επιτ. Δfυτnq Ιυoτιτ.

ΦυΙλoβoλων Δευδρων N ioυoα9

To oελnv ο εivοl ενο ομετολλο oτοlxεio

με μrο μοκρο κοl εvδlοφερOUσO iσTO_

ρiο. Αvοκολυφθnκε τo 1B1B οnο τοv

BερCελlουq. 0l oτoρlκοi λεvε nωq τo

oελnνlo nnρε τo οvoμο τoυ οno τnv

θεd Σελnvn κοl οl γεωλoγol nωq εΙνοl

onοvloτερo οπo τov xρυoo.Ynορxεl

oε nολυ μlκρεq noooτnτεq pε τo θεio

oε θεloυxο ορυκτο. H nερlεκτtκoτnτο

των εδοφιilv oε oελiνlo εxεl nροoλο-



βεl pεγoλo εvδloφεροv. 0ρloμεvεq xωρεq κοl

κυρiωq oε εκεivεq τlq onoiεq ovoγvωρΙαnκε

ευρiτερο o ρoλoq τoυ oελnvioυ αrnν υγεiο τωv

οvθριilnων κοl Cιbωv. Το εnlφοvεlοκο εδοφοq oε

noγκooμlο βοon, nερlεxεt p ο pεon ΠoσδΤnTO

0,33 ppm oελnνioυ. Η δlολυτοτnτο τoυ σελ"-

vioυ, oτο nερloooτερo εδοφn εiVΟ ΧO- "i' <O

noλλο γεωργlκo εδοφn nορονο-v φ"-ο "ε μ-l ο

xομnλn περlεκτlκοτnτο oε οεr'iv o. Ωπooο oε

εγγεvωq εμnλουτ oμεvο pε oεi; ' ο εδοφn, oε

κoκωq oτρογγleοpενο η οο3εο-ojxο εδοφn,

oε εδoφn τωv Εnρωv _ερ OΧω! <οi εlionq oε

εδoφn nου δεxτnκογ λ- --Oνo,ω,l, τo oελn-

νlo εivοl δυvοτοv vο -ρoo},"οθε' οnο το φυτο

oε noooτnτεq OρKετO 'ψ.λεC ιbα.ε vο εiνοt

τοΕ,κεq αιο βοoκοrο Cωο

Tο εninεδo oελnvΙoυ του εδοοουq γενlκo oxε-

τΙζετοl με τnv εvτονn εκnλυon κοl το μnτρlκo
υλlκο τoυ εδοφουq. Ynορxε plο θετlκn ευ_

θυγρoμpn oxεon μετοΕυ τoυ oελnvΙoυ ενοg

φυτtκoυ loτoυ κο του oελnvioυ τωv εδοφωv

κοl τo ολlκο oελnv ο του εδoφουq δivεl εvο

κoλυτερo μετρo τnq οι.iδοοonq τοι φυτου

nορο το υδοτοδ ολυτο κλοopοTO TOU.

Γεvlκo n nροoλnι|n oελnvioυ oπo τo φυτο

εδορτοτοl οno τlq κλlμοτlκεg oυvθnκεq, τnv

υγροoiο τoυ εδοφουq, τo δυvομlκo oΕεlδω_

οvογωγnq, τo PΗ κοl TnV ΠερlεKΤlKoτnτο oε

oδεiδlο olδnρoυ κοl oργlλioυ τoυ εδoφoυq.

0l δloφoρεq μελετεq nου εxoυv γivεl δεixvoυv

τnv onουδolοτnτο τnq oυγκεvτρωonq τoυ

διoΘεo μoυ oελnviου αrο τonlκο εδοφn, ωq

κοθορlαr κο nορογoντο Tnq ΠερlεKτlκoτnτoq

oελnvΙου σTο φUτ κο nροi'oντο.

Λειτoυργiεq τoυ oελnv[oυ

στov oρYovlσμ6 τωv οvθρdlnωv

0l nιo γνωαιεq λεrτουργiεq του oελnvioυ εivοl

n oυpμετoxn ΤoU σΤo ενCυμο υπεροΕεlδioυ

τnq γλουτοθε οvnq (GΤP) KOl n ΠρoσΤοoio nου

οvοnτυοoεl εvοιτiοv τoδlκιi.lv Ylo TOV oργovroμδ

oυolωv. Tο ενCυμo GΤP πρoογεl κοl εnlτoxυvεl

τn δtoonοon τοδrκωv υnερoδεlδiωv ΠoU σXn_

μοτΙCοvτο κοτο τnv δrορκεlo του φυoloλoγlκoυ

μετοβoλloμου τωv κυττο ρωv.

Εκτ6q οπo τnv δροon τoυ ουτn, τo oελivlo
πρoαrοτευεl τουq lαιουq TOU oργOVlσμo0 οno

βλoβεq πoυ μnορoυv vο υnοαlουv οπο επlβλο-

βΛ βορlο μετολλο (cd, Pb, Hq, Αs).

Το oελnvlo εvωvετοt με ουτo το oτοlxεiο κol το

κοθlαιο οvενεργο κοl λ γoτερo τοΕlκο _ ολλο,

οτοv δεν υnορxε oε ορκετεq nοoοτnτεq, n

δ εργooiο ουτi τnq onoτοlΙvωonq εivo ovε-

lορκnq κοl εnlτρεnεl oτlq βλοβερεq oυοΙεq vo

oυooωρευοvτοl oτoδtoκο, μεxρt noυ γΙvovτol

ο oθnτο το εnlβλοβΛ onoτελεoμοτο ToUq σToV

oργοvloμo τωv οvθρωnωv. Σε μερlκεq τoυ λεl_

τουργiεq σToV oργοVlσμo εivοl δυoκoλo vo

ΕεxωρΙoουμε τo oελnvlo οno τnv βlτομΙνn Ε.

Αν κοl δεv γvωρieουμε τnν οκριβn φΟon τnq

oxεonq ουτriq, υnορxoυv, ωαιοoο, δεδoμ€νο

noυ δεixvουv oτt γlo τnv nρoαιοoiο ΤoU OργΟVl_

opoι1 δεv ορκεi μοvo τo oελnν o, ολλο nρεlει νο

υnορxεl αloν οvθρωπlvo oργοvroμo κοt εnορκnq

noooτnτο βlτομΙvnq E. ooo ουδοvοvτol n γνιδ_

σεlq μOq γlο τo ρολo noυ nοi(ουv τo oελiνtο κοl

n βlτομiνn Ε αιov ονΘρωΠlvo oργOVIσμδ, τooo

ουΕοvετοi κοt το εvδtoφεροv oxετlκο με το ρoλo

του oελnvioυ αιnv nρoλnι|n τoυ κορκΙvoυ.

Γεvlκο, μετoΕ0 τωv μlκρoθρεπτlκων oτolxεiωv

lου εxουν oxεon με τn θρεQn οvθρωπωv κοt

Cωωv, τo oελΛvro θεωρεiτoι εvο οno το πlo δρο_

αltκο κοl nολλοnλο xρnoiμο. Ynορxoυv εvδε[_

Εεlq οτl n κoτολυτlκi κοvοτnτο τoυ oελnvioυ

oτo μετοβoλloμo τωv κυττορωv nοiCεr ενο ρoλo

κλεlδi oτnν δrοτiρnon τnq οκεροloτnτοq των.

H oυαlnμοτlκΛ ερευvο γlO TnV εnΙδροon του

oελnvioυ αrnv οvθρωnlvn υγεiο, oρxieεl με τn

oυox€τlon τnq ελλεlι!nq oελnvioυ pε τnν οoθε_

vεlο Keshan αnv Kivο, noυ εκτεivετοl σε ιJlo
ευρεΙο (ωvn πλoτoυq 160 xλμ. Ποvω οno δεκο

εκoτoμμΟρlο οτομo nρooεβλnθnoοv οno τnv

ooθεvεlo oυτn. Τo θοvοτnφoρo κρουoμοτο nτov

ορκετεq x λrοδεq τov xρoνο. Στnν ζιbvn ουτi τo

επiπεδo τoυ oελnνΙoυ αrο εδοφoq κοl το vερd

εivοl nολυ xομnλο Koι KoT'εnεκτοon, τo τρoφlμο

περlεxoυv ονεnο ρκεΙq nοoοτnτεq oελnvioυ.

Πρooθετn nοροxn oελnνtιbδουq vοτρioυ oτουq

οoθεvΛq οnoδεixτnκε οτl μεlωvεl τnv εninτω-

σn Tnq voonρoτnτοq κοl τo θοvοτο ono τnv

οoθεvεlo. Στnv Kivο, τo εvδrοφερoV γlο TnV

ooθενεlο Keshan εivοtτοoo μεγολo ιilαιε δnμl_

ουργnθnκov εlδiκο ερευvnτlκο lδρυμoτο. Αno

το lδρυpοτο ουτο βγnκε πλΛθoq μελετιbv noυ

οπoδεtκvυoυν οvopφloβΛTnΤo TnV oxεon τnq

οoΘεvεlοq με τnv ελλεlQn oελnνΙoυ oτο vυxto,
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σ-O μολλlO KOl σΙo Oiμο.

Πo γεωxnplκo0q λoγoυq τo εδοφoq τnq Φlv_

λοvδΙοg εivot φτωxo oε oελnvtο. Αλλο κοl τo

oελnνlo nου υnορxεt, λoγω τnq δεoμευonq τoυ,

τnq xομnλr'rq θερμοκρooiοq Kοl Tnq υγροoiοq

ΠoU εΠlKρOTεi, δυoκoλο nρooλoμβονετol οnο

το φυτο. Πο νο οντlμετωnΙooυv τo nρoβλnμο

αrn ΦlvλοvδΙο οnoφοoloοvτo 198] vο ε oογoυν

olτnρd lλoυo ο oε oελnν O Kοl Vο ουδnooυv ετol

τnv nοooτnτο τoυ oελnνioυ noυ nρooλομβονεl

o μεooq Φlvλoνδoq με τlq τροφεq, οno 25 oε

5Οp9 ονο nμερο. Τελrκο oμωq τo 19B4 το Y.[

οnoφοoloε vο πρoπεθεi oελnvlο αro λtnοoμοτο.

H oκοvovlαln κοτοvoμn τoυ oελnνioυ εpφοviCε_

TOl σTΟ εδdφn τωv δ οφoρωv xωριilv, ολλο κοl oε

nερlοxεq τnq iδrοq xιilροq. Αυτo οντlκοτοnτρiCε_

TOl σΤo nερlεxομεvo oελnviου τωv τροφι-bv nου

nορογovτοl αllq περloxεq ουτεq (βλ. livοκο 1),

oλλο κοr αιnv nοooτnτo τoυ oελnviου nου nοiρ-

VoUV TnV nμερο κοτolκοt oρloμεvωv nερtοxιilv,

δroφoρωv xωρωv (βλ. nivοκο 2).

Πnγ6q oελnvioυ

Τo oελnνlo του εδoφουq nροoλοpβovετοl οno

το φυτo Kοl σTn oυvεxεlο, μεoω τnq τρoφlκriq

ολυoiδοq, nερνοεl KOl σToV οvθρωnο. Ωoτοoο,

εnεtδn n nερlεκτLκοτnτο του εδοφoυq oε oελn_

vto κυμοivετο] εUρεωq OΠO Περ οxn oε nερlοxn,

n nεριεκτlκoτnTO TωV δlοφορωv τροφΙμωv oε

oελnvto κυμοivετοl εnionq κο εivοl δυoκολo vο

γivεl πρoβλεQn.0l κολ!τερεq πnγεq oελnviου,

εiνο το δnμnτρlοκο ολlκnq ολεonq κο o δnροΙ

κορnοΙ, εvιi κot τo κρεοq, το nουλερlκο κοl το

ι!ορlο nερrεxουν εnlonq onμοvτlκεq noooτn-

τεq. Tο φρoυτo κοl το λοxοvlκο ΘεωρoΟvτοl

γενlκο φτωxεq nnγεq oελnviου, ενω οvτΙθετο

or δnρoi κορnoI nερlεxουv oυγκρlτlκo onμo_

vτlκεq nοooτnτεq' lδ οiτερο το ovτloδεlδωτlκο

κορυδl onωq οnοκολεiτol τo κoρυδr τnq Bρο_

elλΙοq (Brasilnut) nερlεxεl μεγολεq nooοτnτεq

oελnνioυ'

Σε nροoφοτn ερευvο noυ εγlvε οno τnν ομοδο

nου μελετο τn δlοτρoφ κn οEiο vωnι.ilv κορnωv

_ δnριilv κορnων κοl oπoρωv, nρoi'ov nου κολ_

λlεργεiτor αrn xωρο μOq, To onoio oυμnερtελn_

φθn oτn μελετn, εδεllε vo εxεr noλJ υιpnλοτερn

nερlεκτlκoτnτο oελnvioυ κοl οnο τo Brasilnut

(l οoo μq εvοντt 9B5 μg του Brasilnut). Ωαrooο

κρiνετοι oκonlpn n oυν€xton τnq μελετnq onου

θο εΕετοαιoυv δεiγμοτο οno δrοφoρεq nερlοxεq

κοl οnο δloφoρεq nοlκlλiεq.

H oυvtoτωμεvn οnο WH0 nροoλnι|n oελnvioυ

εivοl:50_ 2OO plκρογρoμμορlο (μg)/nμερο. Στn

xωρο μοg o pεooq υγlnq εvnλlκοq υlολoγiCετοl

oτt nοiρvεl 110μg oελnvioυ τnν npερo 50ο/o

οno το δnpnτρlοκο (Ψωμi), 17olο οno το ιpορlο,

1Oo/o οlo τo κρεοq κοl μoνo 0,30/ο οnο το vερο.

0ρloμενεq οoθεvε εq ΤωV οvθρωnων [Keshan-

κορδlolοΘε ο) κοl (Keshin_ oαrεooρθρiτlδo)

εpφονiCοιrrοl oε περιοxεg με φτωxο oε oελivto

εδοφn Avεnορκε ο oελnνioυ αιlq nερtοxεq τnq

Kivοq, olου ol οvθρωnοl υnoφερoυv οno τnν

οoθενεlo Keshan, nρoκoλεi oτο μnρυκοαιlκo
(ωο τn λευκn μυiκΛ οoθενεlο (λευκn oορκο).

::ΣΕΛΙ{λl}o

r,..{p$lkg}

Η.Π Α s00

KΑNΑΔΑΣ 7Ο0

ΣΟBlΕTlKH EΝΩΣH lΟΟ

ΑPΓΕΝTl N Η 5Ο

ΔΑΝlΑ 5Ο

ΓΕPMAΝιΑ 40

ΓΑΛΛlA 30

ΣΟYHΔlΑ 20

ΦlNΛΑNΔlΑ (ΠPlN Τ0 19s4) 1Ο

ΦlΝΛΑNΔlΑ (MΕ ΠPOΣΘHKH ΣΕΛHΝlOY MΕ ΛlΠΑΣλ/lΑΤΑ _ APX|ΣΕ Τ0 19B5) 250
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Πρoφοvωq n oυνεργοoio lοτρoυ- κτnviοτρου των θοvοτωv οπo κορκivο τoυ nνευpονoq, τoυ

κοl εδoφoλογου εlvol οvογκοiο. Το ζωο δεv nοxεοq εWεοOU, του oloοφογOU KO ToU ΠρO_

εxoυv nερlθιiρlο εn λoγnq τnq τροφnq τουq O Oτ", -ε-. ;εγολυτερn ΠρOσTOΤεUΤIκΔ δροon

nρεπεl Vο ορKεσToUV σTnV τροφn Πoιj Toιq ,'ο οcοοi _oν <ορκiνo του lρoαrοτn pε 65ο/o

xεiωv οντονοκλουν oτn θρεlτ κ" (:-]- ;]. -: -εrε--οiο iΟ xρovlο, ο ερευvnτεq οno ολο

TOUq KOl τo ζωο δivoυv nολυτ ρεc -'._:' - ': :: 
_:" <οoμo, εxουv xρno pοnolrioεl δεiγμοτο οnο

γlο ΤnV ovθρωnlvn υγεiο. Το ε',,δ :'-.:-, ' : '-x ο δεiγμοτο οΙμοτoq Koι ερωTnμοTολoγlο

το μlκρoθρεπτlκd οvοeωlιοιji.': -_-. : :,_ - σΧεΤ κο με τn δlοτρoφιi γlο vο οδloλoγnooυv

oτωΘnκε oτl το oελnv O ε:,,ο :_aa : --- ' - - 'οooλnΨn του oελnνioυ oε oxεon με τov

nρoοφερετol n nου βooκουv.

Π' ουτο, oε τοnlκεq ελλεΙι!εlq θρε._ <ιj ' Τ. _

ομUVO ΤoU oργOV σ!oU γ c _:,

δεν εivοl μlκροq ο οο θ_ :c _.. 
.

Σελrivlo κol κoρκ[voq

Τo oελnvιο εxεl κοτοαlεi εvο εniκοlρo θεμο γlο

ooουq οoxολουvτο 1-lε τnν υγεiο KOl ol ερεU_

νnτεq onpερο επ κεvτρωvοvTol σTn oxεon τoυ

oελnvΙoυ pε τοv κορκ'νο. Οl lρωτεq εvδε[δεlq

nρonρθοv οlο τnv lοροτnρnon nωq n oυxvο_

TnΤO ΤOU κορκiνo" nτοv 1.liκροτερn oε nερloxεq

onoυ n ΠερlεKT κoτnτο τoυ εδοφoυq σε σε_

λivlο ε[vο μlεγολn. Α<ολoυθnoov nεlρομοτο,

noλλο οnο το olοiο εδεlδov Πωq ΤO oελnvlο

nορουolοCε διγnτ κο οvτlκoρκlvlκn δροon.

ΕnΙonq επlδnμ.l ολογlκο οloδεlκτlκο oτolxεiο

δεΙxνoυv οτ o rlλnθυoμ.;oq noυ Cεl oε nερtο-

xεq με xοpnλο lοoο oελnvΙoυ εxεl εμφοvioεl

υι!nλοτερο ιlοoοαιο κορκivoυ, οnο ooο nορo-

τnρoΟvτοl oε lλnθυoμoυq που δlοβlωνoυv oε

nερtoxεq pε υι|nλο nοoooτο oελnvioυ.

Σε μlο μελετn γrο τn δlοτρoφlκn nρολnι]:n

τoυ κορκivου nου δnμoolευτnκε τo 1996, το

oελnνlo oυνδεθnκε pε μlο σnμοVτlκn μεiωon

' ':_ε:O-q θοvοτoυq αrnv opοδο των ονδρων

-: ' :r O - 3ογοv το oελnvlο.

μετρlοq lοoδτnτοq oελnνioυ oυvδεoτοv με plο

pεiωon του κορκiνoυ του nρooτοτn κοτο 26olo.

H nρoαrοoiο φοlvοτοv νο εivοl μεγολυτερn oε

oυτoυq noυ εixον το υι!nλoτερο εninεδο oε-

λnvioυ κοl nτov nlo εκδnλn ooov οφoρο αrον

κορκivο n ρoxωρn μivoU σTοδiOU.

'Hδn 
γrο το oελltvlο μlο κοθoρlοτtκn τυxοlonοl-

nμενn pελετn βρΙoκετοl oε εΕελlΕn, ΧρnμoTo_

δοτοΟμενn οπo τo εθvLκo lνoτtτoυτo γlο τov

κορκΙvο τωv ΗΠΑ, ρελετn SΕLEcl Θο οΕloλo-

γnoεt τn δροon του oελnvioυ KOl Τnq βlτομ[vnq

Ε, μοvωv n oε oυvδυοoμο, oε 32.400 oνδρεq.

H SELECΤ θο δΦoεl οnοvτnoεlq γlο τo oελnvlo

Kοl γlο ενο ολλo ομφlλεγopενo oυμnλnρωμο

δlοτροφnq, τn βlτομivn Ε.

ElΙonq ερευνnτlκο πρoγρομμο ΠρOγμοΤoΠol-

ε[τοl oε Eυρωnn κοr ΗΠΑ, με oκοno Vο Πρoσ_

δloρloτεi n noooτnτo oελnνioυ nου nρεnεl vο

λοpβοvεl κοθnpερlvο εvοg εvnλlκοq γΙο TnV

nρολnnτtκΛ οντtμετιl)nlon τoυ κορκivoυ.Xορο-

κτnρlαιlκo nοροδεrγμο onoτελεi n εΕoρon τoυ

nρoτεivουvΤnVΤ μn τnq c-c:_.: -: - _.''. - _ ':,_a a'δΟεq loυ κοτoiκουV σε Περloxεq με

oτo οΙμo ωq δlογvωο- (a _'- .--. . - - -':^;, ,εTQ ο κο xομnλn ΠερlεKT κοτnτο τoυ

εδοφουq oε oελnvlo. Bρεθnκε nωq n nρooλnι]-rn

ΧcrPΑ 
l,

ΣΞΑ$sΙt&:i]
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ΣEΛΗNloY ΣtoN KAΠΝo

ΣKΩΤlΑ 84,1 0,1 6

ΑΓΓΛlΑ 73,5 0,16

HΠΑ. 48,9 0,'t 6

ΕΛΛAΔA 29,6 o,2B

K0Λ0MBlΑ 13,0 0,49

λ/lΕ:lK0 8,1 0,49
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κορκivoυ τoυ nροαlοτn, noυ δ οn αlιiθnκε αlnv

Αγγλiο κοl0υολΙο, μoλrq αιομοτnσov olε σOγω_

γεq οno τn βoρεlo ΑμερlκΛ oiτoυ l<οl oλε0ρων

noυ nτoν nλουolο oε oελnvlο.

Εnionq oτoν nοροnοvω nivοκο φoivετοl n oxε-

on θνnotpoτnτοq οno τov κορκiνο τoυ nvευμο_

VΟ KΟl n ΠερlεKΤ κoτnτο oε oελnvlο τoυ κοnvου

τωv τolγoρωv. H oυxvoτnτο οno κορκivo του

nvευpoνο oτnv Eλλοδο εΙvol μεlωpεvn, oε o0_

γKρlσn με ολλεq xιilρεq. Tnv μεiωon onεδωoov

με εnlφυλοΕn KO σTO nοoooτo oελnvioυ noυ

nερlεxουv το ελλnvlκο κοnνο, nοντοTε σUγKρ]_

τlκο pε κοnνο ολλων xωρωv. Ξlionq KOTOTοΠ _

oτrκεq ερευνεq που εγtvοv oε nογκοoμto εnirε_

δo τnν nερΙoδο 1 964-65, εδεlδov τn oυoxετ on

εμφονlonq κορκ[νoυ τoυ μοoτoυ, ονολoγο pε

τnv noooτnτο oελnvioυ nου λομ βονεTol με Τlq
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