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04 εαitοriaι

o5 ε" ουvτομiα-Πολιτιoτικα και αλλα...

14 ταon Mπαιτon
o ΕθvoμαρτUραq Avτιbvnq Miγγαq

16 εrαγγ.λou Xεκiμογλoυ
αXωρtg Ψωμi καt μαλιoτα αρxαg xειμιilvog: Bιoμnxαvικn κρtοn oτn
Nαouoα (ιgzq))

20 εrγ.rιαg Zαλιoυ

Kοoμnματα τnξ vαoυσαiικnq γυvαικεiαq φoρεοιαq

2B* :..ργιou Aποoτoλoυ
Tα vερoπρiovα Ιωv Aρβαvιταδωv στo Σ€λι και oτο Γκoυρvοooβo

33 uρool'n Τdooα

Eμμαvoυnλ Bαλoαμiδn: αNαουoα 1906_1922''

36 κ'onq Καππαrου
<YΦΑΔΙ>: 15 xροvια αγαπng και απoδοxng τnq διαφορετικ6τnταq

40 riμo, Avδρoviδn
Ηλiαq Todxoq: Aγριοxoρτo Στoμα

46 ιnμn.ραq Tζακn
<Η ΠnvελoΠn τωv τρ€vωv> τnq Mαρλdvαg Πoλιτοπoυλoυ
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Στουg δυoκολoυg και αβdβαιoυg
καιρουg πou ζoυμε, n μ6vn οτα-

θερα πoυ δivει διdξoδο στιq τoπι_
κ€g κoιvωviεg εivαι ο πολιτιoμ69
και n δnμιouργiα. ΠoυΘεvα αλλoυ
δεv μπoρouμε vα βρεθoυμε και vα
αvαoαvoυμε, vα εμΠιστευθουμε
Kαι vα ακoυμπnooυμε, παρα μdvοv
εκεi πoυ oιrvαr,τldται n ουλλoγι-
κ6τnτα Kαι n Πρoσφoρα, n απoκα_
λυψn τng απ61vωοng και οιrvαμα
τoυ dρωτα για τn ζωn.
Η εξελιoo6μεvn oικοvομoπoin-
σn τωv κoιvωvικιi-lv αγαθιbv και
n κατεδdιφιon 6λωv μαq τωv σια-
θεριilHoπριbxvει τn ζωn μαg αιο
περιθιiριo τωv εξελiξεωv. Εκεi αιo
περιθιilριo μdvo αφnv6μαoτε noυ-
xoι Vα φτιαxvoυμε τιg γιoρτ€g και
τα παvnyιiρια μαq, vα γραφoυμε τnv
ιαιoρiα μαζ, Vα αvαζnτoυμε v6nμα
αιιg παραδ6oειq μαq. Αλλd εκεi εivαι
πoυ υφαivεται κιoλαg o αvιiλoγog.
Στo ξ6δεμα τng αγαπng, σtιq oU-

oιααιtκεg oxεloειg, αιοv αγιbvα vα
κρατnθουμε ο dvαg απo τov dλλο
Kαι Vα κρατnοoυμε τnv ψυxn μαg.
Πωg αλλιιilg vα εξnβoει καvεig το

πλnθog τωv oυλλoγικoτnτωv αιnv
π6λn μαq τov τελευταio καtρo και
τnv πλnθιilρα τωv εκδnλιi'loεωη τn

διαθεon Vα εKφραστοuμε, αv dxι ωg

τo δικd μαg ιαι6, τn δικn μαg απd_

πnσn σΙιq αποφdoειg πoυ dλλoι oυ_

ιτiιoοoιrv και υπoγραφoιrv Yια μαq.
Σ'αιπ6 τo πλαioιο εivαι και n Πρo-

oπαθεια τoυ περιoδικoυ. Nα oιil-
σoυμε oτιδnπoτε αv oιbζεται. Kαι τo

πιο μικρ6 ξεφτiδι τng ouλλoγικng

Σουταριrl οτn φλdβα μοι;
μια γερ* δι1αn οκοιειvιαq
vα τnv ταξrδdψει το αiμα

ι:ι ο),rq τlq αlο0nοι'ιc.
Δε θdλω αδε6:εpε oυτε vα τουq

ακΟιlω, ο*τε ι.α τουq βλεnω
ουιε vα τουq μυg:iζω.
Xαζεriω μdρεg τιλρα

τοv αγι vα μιαq αpαxvng
vα lιpοικiιlει τοv ιοixο μου.

{[ rαw'nξ lωοnφiδnq.
6 Οκτωβρiου 2Ο15}

και ατoμικrrg μαg μvnμnq λdμε εivαι
xρfiοιμo. Kαι πιαιευoυμε 6τι δεv
διαφειrγει απo καvdvαv αvαγvιilαιn
6τι οι oιrvεργατεg τng Nιdoυαιαq,

με τιq ιαιoρικdg και λαoγραφικdg

τoug dρειrvε(, με τo εvδιαφdροv
ΠoU πρoσεYγiζουv τοv τdπo μαg,

βonθoιrv αιnv καταv6nσn τoU Πα-

ρ6vιοg. Kαι 6τι ακ6μα τα iδια τoυg

τα κεiμεvα, τα γεγov6τα απ6 μ6vα
τouq, εΠισnμαivoιrv τnv αvαγκn

vα αιαθoυμε αιo υψοg Kαι vα τι_

μnοoυμε €μπρακτα τιq θυoiεg τoυ

παρελθovιo g αvιιτdoοοvιαg, oπωg

θα dλεγε o Θουκυδiδng, ιοορρoπεg

και ιoαξιεg πραξειg oτo παρdv.'.

Στo παρdv τευxοg o Tdκng Mπα_

ιτσnζ μαq Θυμiζει τn θυoiα, τo

μεγαλεio, τnv αρετn, του vεαρoυ,

μ6λιq 32 ετιbv, Αιτιilvn Mi1γα για
μια ελευθερn πατρiδα. 0 Eυα1γε-
λog Χεκiμoγλου ξεοκεπiιζει τlq αι-

τiεg τng βιoμnxαvικng κρionq αιn
Nαoυoα ιo 7924, τn διαμαxn βιo-

μnxαvωv και κρατoυg, n πoλιτικn
nγεoiα τoυ oπoioυ πρoτιμoυoε vα
δivει δouλειdg oε α1γλικdq εταιρεi-

εg παρd vα εvιoxυει τoυg iλλnvεg

βιoμnxαvoυg, πρoοτατευoπαq τιq

θdoειg εργαoiαg oτα ελλnvικiι ερ-

γooταoια.
0 Ηρακλng Tεooαg παρoυoιdζει τo

βιβλiο τoυ Mαvιbλn Bαλoαμiδn για
τnv τoπικn κoιv6τnτα τng Nαουoαq
Kαι τo ρ6λo τng εκκλnoiαg αιnv
εvδuvαμωοn τωv δεoμιilv μεταξυ
τωv πολιτιilv τnv περiοδο 1906-
1922.

H Δnμnτρα Tζακn γραφει Yια τo
βιβλio τng Mαρλεvαq Πoλlτoπoυ_
λoυ κΗ Πnvελoπn τωv Tρ€vωv>,

dvα τυπoιg αoτιrvoμικ6 μυθιοτd-
ρnμα' σio oπoio n Nαoυoα με τnv
ιoτoρiα τng, αιπn τng κατoxng και
τng αιτiαιασnq' τωv δooiλoγωv
Kαι τnζ μεταvααιευσnq τn δεκα-
ετiα τoυ '60, με τoυg αvθριi-lπoυg

τnq ΙoU onμερα, τιq oυvnΘειεq Kαι

τιg παραδooειq τnq, παiζει Πρωτα_

γωvιαιικo ρολο.
Η Ειrγεviα Zαλιoυ αvαδεικνυεl
τo απdριτιo τωv Koσμnματωv τng

Nαoυοαiαg πoυ €δεvαv τιζ Koιvω-
vικdg οxdoειζ Kαι επιoφραγιζαv
υποoxdoειg ζωng.
0 Στ€ργιog Αποαι6λου μαg μιλα
Ylα τα vερoπρiovα τωv Αρβαvιτα-
δωv oτo Σ€λι, εvιb o Σiμog Avδρο-
viδng παρουοιαζει τnv τελευταiα
πoιnτικn oυλλoγn τoυ 1vωαιoυ
και πoλιrγραφ6τατoυ πoιnτn τoυ

τdπoυ μαg Ηλiα Τοdxoυ.
Kαλn αvαγvωon.
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Πoλιτιoτtκd και αλλα...
Ι\Ιοι'oικε 'q K(1Ι ΙoρευτικiE εκδnkbαειζ, εικtιστι1ι{g παρεμβαoειζ Και εκBioει'g, φεoτιβα')" τ{xυng, οικουομiαq κα1

πεμβα)').oι,τοg, oεμιυdρ'ια παραδοonζ κaι πολιτιομου, {ρευνεg, επβτειoι Κα1 πcιρουσιdoειg βιβλiων. Δεκ(ιδεζ

επα1'1,εi ματiεζ κ{Ιι εραοιτεxνε9 του πολιτιoμοd κιι τng πολιτιoμικng μαg dLnρoyoμιαS και δεκαδεq εκατoντdδεg

oυμποi.iτεE που oυμμετ{:rουυ ωg εfrελοντtg oτiριξng τωυ καλλιτεxυικrbν κιιι πολιτιoτικcΙlυ εκδnλriσεωυ Κoι ωζ

ει,ερyοi 0εατ{g. Παρακατω' ιδου μια επιλoyi απ6 μια oοδεια δι6λου ευκατcιφρ6νnτn και ελπιδοφoρα yια το μiλλον
τοι' roποι' K(ιι ιn συυo.rn rιιζ κοιyων[α9 μαg.

Ι50 τευxn <(NΙAOYΣTA>) Η εκδΛλωon, που oυvοδευοvτοv οno nροβολn oλωv τωv

εΕωφυλλων του nερloδlκoυ τnν onοiο εnlμελnθnr<ε o Πε-

τροq Στο δnq, tκλε oε με ονοφoρiq των nολtοτερωV σU_

νεργοτωv του nερloδlκoυ N. Σnορτon, Ι Xtοviδn κοl lVl.

Bολoομiδn oτο nολlο κο το pελλουμεVο Τnq αNιoουοτοgli.

ea a Φ Φ 6 ΦΦ € Φr r & Φ Φ s
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<<oιAOρατεs Πολεts>>

απ0 τα Εrκαoτrκd Eργαοτnρια

Πονnγιρlκn κοl τ μnτlκn nτον n εκδΔλωσn ΠoU δloργονωoε

n Πoλ τ oτlκn Ετοlρεiο Nοoυoοq "Αvοoτοο oq l\/lrxοΛλ o

λογlοq" με ΤnV εU!(Οlρiο τnq εκδoonq κοt t<υκλοφορiοq του

150ου τευxοUq TOU loλlτloτtκoΟ (κο οxl pοvο...) ΠερlO_

δrκου "Νloουoτο". ΙV]ε κεντρ κουq ομlλnτεq τοv δnμοo ο_

γρΟφO Kωoτο Vlnλ οτκο κοl τov Προεδρο τnq Πoλ τloτlκnq

Ετοlρεiοq Αλεδονδρo Ο κovoμου εn onμοvθnκε n onμοoiο

τnq εκδοonq εvοq τετοιου nερ οδlκoυ YlO plΟ μlκρn εnορ_

xlοκΛ nολn κοl τ pnθnκον ο οvθρωnot noυ ξεκΙνnoοv τo

εγxεΙρnμο τnq εκδοonq τoυ nερloδ κoυ τo 1 977, ολλο κοl

oλο οool oτn oυvεxεlο oυvεβολλοv κοl ουμβολλoυν κol

δtοoιbζουν με το γροnτο ToUq TnV oτoρiο του τoπου, τtg

oυνnθεlεq, τον noλtτloμο, τουq μlκρoυq κοl μεγολουq θn_

oουρουq τnq κolvωνlκnq Cωnq. lδrοiτερn μvεiο εγlvε oτoυq

0δυooεο Nτlvοnoυλo, Ελενn lVlnτolολο, Ποvvn Kοροτοlιbλn

κοl Λευκn Σοpορο, κοθωq κο oτουq nρωτουq ορθρoγρo-

φoUq ΠOU εlοκολoυθoυv μεxρr onμερο VΟ ΠρoσφερoUV T]q

εργοοiεq ToUq γlO δnμοoiευon. Αnεδοθn δε φoρο τlμnq

σToUq Π]o nροoφοτο xομεvουq οεΙμνnoτoυq ΝΙκo Kολλl_

δοκn, Φlλωτο ΑδομΙδn κoι Νlκολο Σομορο, n oυμβoλn των

onοiων oτn δlοτΛρnon τnq τoπlκΛq oυλλογlκΛq μvnpnq
υnορxε KOΤOγεγρομι]ενn oτlq oελΙδεq ΤOU Περ οδlκου.

α0l Αoροτεq Πολεlqυ του 'lτoλo KολβΙvο, τo οvεlρtκο κοl

σTOXΟσΤ κο l<εiμενο noυ οκροβοτουν μετοδυ noinonq κοl

φ λοooφiοq xρnolμonolnθnκον ωq nnγn εpnνευonq οrο

τουq onουδοoτεq τωv εlκοοτ;κωv εργοoτnρΙωv του Συλλο_

γoυ Δrοδοonq Ε κοoτlκιδν Τεxvιilv ωoτε νο δnμrοιργnooυν

vεεq nροoωπlκεq εlκoνεq noυ nρoκυnτoυv pεoο οno τn

βlωμεvn lδεο τnq noλnq' Zωγροφ κn, xοροκτ κn κοl μ κτο

υλlκο εlooγοUV ToV θεοτn oτoυq xορτεq τnq φοvτοoiοq

xοi'δευοντοq τn pνnμn, τnν εllθυμiο, τo xρovο, τo Θοvοτo,

το oυpβoλο'

t::lt:l::::,:r:i::la:r: :,lttuW,
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Τnv εκθεon ΤωV εlKOσΤlKωv εργοoτnρiων oτn Nοi'οq πρo_

λογnoε oτο εγκοivtο o Δ/vτriq τωv Elκοoτlκωv ΕργooτnρΙων

Νlκολοq [Vnλlοτκοq. Kεipεvο του βlβλiου κAoρoτεq Πoλεlqυ

δlοβοoοv το pελn τnq Θεοτρlκιiq 0μοδοq ιΑiρεolqυ, εvιi nο_

ρολλnλο n νεooυοτοτn 0pοδο Φωτoγροφiοq των Εργοoτn-

ρiωv nορoυoiοoε τn δoυλεlο τnq oτoν iδlo xωρo, κοθωq κοl

τo nοlδ κο τμnpοτο Cωγροφlκnq κοt p κτωv υλωv oτo οiθρ ο

του 2ου oρoφoυ τoυ Πoλυxωρoυ Πoλlτloμoυ αBετλοvqυ.

Zωγραφrκfl και street art

'Eκθεon CωγροφlκΔq κοl streetart ΠρOγμOToΠOliθnκε αιο
xωρo βroμnxοvlκriq κλnρovoμlοq'Ερrο oτo nλοiolo του

L0BΑRT FESΤIVΑL, ΠoU γlΟ τρiτn xρovlο οργοvωθnκε oτnv

nολn μoq.32 εlκοoτlκoi οnο ολn τnv Eλλοδο oυμμετεixov

pε το εργο Τouq σTnV εκΘεon. Αλφοβnτtκο: Δnμnτρnq Bυ_

Cοq, Φονn Boλου, Εiρnvn BoγloτCΛ, Kωv/vog Bροerωτnq,

Δnpnτρnq Ποvvοκonoυλoq, Θεοvω Πονεζn, Daver, Dem,
'Εντt,'Εφn Θεoδωροπoυλoυ, Ποννο Θωμο, lnsane 51, Δn_

pnτρnq Kοκορnq, Αννο Kovτoκoioυ, Δnμnτρnq Kρετonq,

Στομοτnq Λooκοq, Θωμοq Λlουτοq, Α]exΝ4artlnez, Δnμnτρο

0lκovoμου,lVορiο Πovογlιilτoυ, Rtm, Ser, Simoni, SΙmp1e G,

El ρnνn Σωτn ρonουλoυ, Φiλl n noq Tοτο κnq, Αρτεμ lq ΤoοκΙρn,

ΑλεΕοvδροq Τoοκωvoq, Δεonolvo Τoοκωvο, Ερμ ovn Τoοvου,

XρΛoτoq Tolvτoορnq, Πωργog Xlωνng. Πορολλnλο, 1 5 κολ_

λlτεxνεq οno oλn τnv Ελλοδο Cωγροφloοv oτουq xιilρoυq

nοvω κοl οnεvοvτt ono τo xωρo βloμnxοvlκriq κλnροvoμtοq
'Ερlο, Cωvτοvο μnρooτο oτο κoivο.

ANOΙΞΙATΙKΑ-KAΛOKΑΙPΙNΑ ΦEΣTΙBΑΛ

ΑRTville Festival
Πο μlο οκopn xροvlο δroργovιilθnκε τo ΑRΤville FESΙlVΑL

oτo nλοκooτρωTo ΤoU δnpοτtκου nορκoυ, pε oυνουλiεq,

nοlδ κεq δροoεtq, Cογκλερ, lορoυolοoε q βlβλiωv, δροoεlq
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γlο εvriλlκεq κοθωq κοl εκθεon xε ροlοinτωv κοτοoκευιilv.

Το εγκοΙvro εγlνοv pε oυvουλiο τnq 'Ελεvοq Δελnxρnoτoυ,

noυ nορουoΙοoε οJγxροvο ολλο κο lολ οτερο τρογoυδlο.

ΙVοei τnq οl: Πονvnq ΓκοvτΙδnq (nλΔκτρo), Ποννnq Kετο_

vnq (βloλi), Θωμοq Πεloq (μnουeoυκ ), Ποvογ ωτnq ΠεΙδnq

(nλ. κlθορο), Kοτερiνο [Vlυλωvο (plοοο) Αonpivο N/οτCΙρn

(τ0μnονo). Tlq εnopεvεq pερεq εpφοvΙσTnKοV n Ελεvn Toο-

λlγοnoΟλoυ, ol ΑPURllVΑC κοl ο Ποντελnq Θολοoolvoq.

H κ. B€φο ΑλεΕloδου μογεiρει!ε pε το nοtδtο KOl Tlq μο_
pοδεq τουq, ενιil οvοφερθnKε σTn pεoογεlοκn δlοτροφn

κοl το vεο τnq βlβλiο. H θεοτρiκn οpοδο αΣκοtvΙ Koρδovrυ

noρoυoiοoοv τo Θεoτροκ γlο lο δ o ιΟ ΠΟlHΤlΤΗΣ KΑl 0l
λ/YΘOl Π0Y ΣKΑPΩΣΑN ΠΑPΑ\lYΘlυ, n οpοδο τoυ ΙViλτου

Mορετο nορoυoΙοoε Θεοτρο oκtωv pε το εργο 0 KΑPΑΓKΙO_

ZHΣ KΑl T0 λ/lΑΓlK0 ΦlΛΤP0 Tο lOOγρΟμpO τoυ φεoτiβολ
oλοκλnριbθnκε μεTn oυvουλiο τωv Νiκου Bορουδn - Αvvοq

Xοτenκυρlοκου, pοeΙ pε ΤOUq: Ποvvn Kετοvn (βroλi, φωvn),
Θωμο Πε o (pπουCουκr, φωνnJ, Σ-,εργlο Πορieο (κlθoρo),

Koτερivο Mυλωvο (plοoο) Kωαιο Δ οpοvτn (τυμnοvο), NΙκo

Δρογoυμοvo (κλορiνο Cουρνοq) Bοoiλn Αλοlτon (πλnκτρο),

ΝΙκo Αλοiτon (vτοουλr) κο Στουρο Σ δnροlουλο (λυρο), oτο

Πλοκοoτρωτο Δnμοτlκoυ Πορκου Νooυoοq

Γιορτn κερασtou oτo Ροδοxιilρι

\']ε-ο ο-ο Οa<ε-Ο XΟO'i O ΠρOγl.]οτο-o nθn<ε n Πορτn Kε_



ρOσ oU o_ο Pοδoxιbρι με κολεq κοlρlκεq oυvθnκεq, nου

βon θn oοi'','C _ 
ΟΟVΙ-] ΟΙOΠοi nθoΟν δυο φοντοoτt κεq βροδ εq'

Τnν ι-lριb-.'.ερο ο Kιbοτοq Θεoδοοrοδnq κοl o Mοτθοioq

Τoοxουρiδ"c -ε τ q vοτεq τουq ΕεonκωσοV ToV κοoμο nου

δ οoκεδοοε -εrρ lρωΙοq, εvιi εδοlρετtκο Λτοvτο xορευτlκo

τμ:npο _ο- ο:λλογου ΠοvτΙων Πτoλεpοiδοq. Τnν δευτερn

nμερο ο Α}εδ,_q Πορxορiδnq κοl o Στεργlοq Zlμn λlοδnq

oτO τΟο',lO jδ κο ο NΙκοq Koκκ viδnq oτn λυρο, οvεβοoοv

το θερ;ο-ε.ρο τnq δlοoκiδOσnq σTΟ υι!n, εvω n κορυφωon

nρθε ,ε _ο xορευτικο οnο τoυq VlωpογερουqPοδoxωρiου.

Kοl - q δ,o .ι]ερεq, oτo xιbρο τnq εκδriλωonq, λε τουργnoε

τo λΟO,,'ΟΟΟ κο μ-;ουoεio τoυ oυλλογoυ κο εκθεon Cωγρο_

φ κnq _"q Ελεvnq Αvδρovrκiδου.

Ιo 24ο Δlεθvεq Φεoτlβολ ClOFF_Πυρoου nρογμοτolοLn-

θnκε φετοq γlο νο oυpβολλεl οnωq το κοvεl με oυvεnε ο

xρον ο τωρο, oτnv τουρloτlκn ονοnτυδn τnq nερlοxnq, κοι

oτn oυoφ Εn oxεoεωv t<οt οντολλογn εμnεrρtιilv pε οvτioτot_

xο oυγκροτnμoτο ολλων xωρωv. Πο nεvτε nμερεq ol θεοτεq

οπολουoοv μtο nοvδοloiο xoρωv, μουοlκnq κοl xρωμοτωv

lοροδoolοl<ωv φορεolωv, οlο τnν ΑργεντlvΛ, τn Χωρο τωv

Bοoκωv, τn Σερβiο, τo Τογκεoτοv, τnν Kυlρo t<οl τnv Eλ_

λοδο. Πο nεvτε nμερεq oιμμετε[xoν oλο το oυγr<ρoτnμoτο

εxovτοq κοθε ενo τnν τlμnτικn τoυ βροδrο. Αnο τnν Ελλοδο

εμφοv[oτnκοv το KΕΠΑ Bεροrοq, ο oplλoq κΑροnlτoοl Νο-

oUσOq, τo Λυκεtο ΕλλnvΙδωv Νοoυoοq, ο oυλλoγoq Kρnτωv

ιlΔΑlΑ ΓHυ κοl ο Xoρευτlκoq oμrλοg Θεo/νΙκnq

Δrnμερo φεστlβαλ Πo\τtακd)v xoρΦv

ΙVε nρooελευσn ΠOU Εεπεροoε κοΘε nρooδoκiο δloργονω_

θnκε οπo τnv EυΕεlvο Λεoxn Πovτiωv Νοoυooq pοei pε τnv

Ποpπoντlοκn Ομοonovδiο Ελλοδoq τo δlnμερο φεoτlβολ
novτloκωv xoριiν. Οl οnοoτολεq δενογnΘnκοv oτο κτiρlο

ιΤoυρnολnυ Kοl σΤnV loτoρικn βlβλlοθnκn Kοl σΤn oυvεxε ο

oυμμετε[xον εγκoiv οτnq εκθεonq φωτoγροφiοq ιΑvεoπε-

24ο Διεθν€s Φεoτιβαλ CΙOFF- Πυρooυ

ρoq Πετρου τnq Λενοq ΣοββΙδου. Τo lρογρομμο nερrελοp_

βοvε nορελοon pε oυνoδεiο τnq Φrλορμoνι<nq Νοoυoοq

oτo nεροq τng onoΙοq <οτοτεθnκοv οτεφοvlο oτo μvnpεio
τnq Γεvοκτονiοq των Πoντiωv. 0l εκδnλωoεlg εκλειoον με

xoρευτtκn nοροoτοon τωv πoντlοκων oυγκρoτnpοTωV TnV

οloiο noροκολoυθnoε nλΛθοq <οoμουoτο Θερlvο Δnμοτl_

κo Θεοτρο. Τo Φεoτiβολ Λτοv οφlερωpενo oτn μvnμn τnq

Kρυoτdλλωq KωoτοvτlvΙδο υ.

Φεoιrβαλ Υδρoκiιnons

N/1ε μεγολn εnlτυx[ο κοt με nολυ pεγολο ορtθpo σUμμεTε-

xovτωv οno oλn τnv Ελλdδο oλοκλnρωΘnκε τo τρlnμερο

Φεoτ βολ Yδροκivnonq, noυ δlοργοvωσε TO Kεvτρo Περl-

βολλοvτlκΛq ΕκnοΙδευonq Νοουoοq σε σUVεργΟσΙο με το

ΕΘvlκο [Vετooβlο Πoλυτεxvεio κοlτn αlnρlδn τnq ΑVT]Πε-

ριφερεlοq Hμοθiοq KOlToU Δnμου Nοoυoοq'

Tο φεoτlβολ YδροκΙvnonq Λτον μεροq τoυ nοvευρωlοi-

κo nρογρομpο RESTOR-HYDR0 nου oλoκλnριilvετοl ToUq

εnoμεvoυg μΛvεq κο oτο onοΙo κοτογροφnκοv oε ολn τnv

Eλλοδο το onμεiο nου υniρxον εγl<οτοοτοoεLq υδρoκiνn_

onq. Απο ουτο εn λεxθnκοv τρεlq nερlπτωσεlq, Kοl ol Tρεlq

oτn Nοουoο, γlΟ VO εKΠovnθουv ot εlδlκεq οlκοvοpοτεxvlκεq

μελετεq γlΟ TnV οΕlοnoinon τετοlου ε[δουq εγκοτοoτοοεων

Ylo TnV πορογωγΛ ενεργειοq ωoτε o δnμοq vο ε[vοt ετοl_

μoq Vο nροxωρnoεl oτ q onοροiτnτεq διοδ κοoiεq γlο τnν

οδεlοδoτnon Kοl TnV κοτοoκευn ουτωv των εργων, μovοq
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TOU n σε σUVεργοσiο με lδlωTεq. Ylεvθυμi(ετor οτl n lρωτn

φοon ουτου του nρoγρoμμοτoq εixε Eεκlvioεt με οvολoγn

npερiδο του KΠΕ τον Δεκεμβρtο τοu 2Ο1 3.

Αn6 τlq nορολλnλεq εκδnλωoειq τoυ φεoτlβολ τlq εντυnω_

oεlq εκλει|ε n εnioκεQn TωV σUμpεΤεxoντων oτo κτΛρlo

ΙVoιJγγρn, οlου n κο Ευγεviο Zολloυ p iλnoε γtο τον τρono

CωΛq των nολlωv Nooυoοiων, εvιil n κο Φοvr1 Σlnnτοvου

ετoΙpοoε μlο nοροδoolοκn vοoυoοΙl<n niτο. Αvτioτolxο oτo

ooυooμoμυλo lVοκn γεΟτnκοv γλυκεq δnμloυργiεq τoυ

TZΕΠΟY με βοon τo τοxiνl, ενω lοροκoλoυθnoοv TnV Πο-

ρουoΙοon τωv κροolι.bv BΑΕΝl κο τnv nορομυθo[r KοτερΙvο

Kλεoρxoυ vο οφnγεiτοl nορομυθl oε pυλο. ΠρογμοτοnolΛ_

θnκον εnΙonq εnlo<εQεlq oτο εργοoτοolo Πελλο oλυpnoq,

κοΘωq κοl oτο oυγκροτnμο Λογγου Τουρnολn, onου τnv

Εεvoγnon εκοvε o ορxlτεκτovοq ΑλεΕονδρoq 0lκovoμου.

Τo ΕΕΕΕK Νοoυoοq noρoυoiοoε το nρο οvτο οlo τnv κoλ_

λlεργεlo ορωpοτlκιbv φυτιiv κοl το Γυμvοolo Konονου

nορoυοiοοε ιlροi'οvτο οno τn pετοnοinon φρoυτωv, εvιil

τo Εlκοoτlκο Εργοoτnρlο κοτοol<ευοoον υδρoτoxουq υnο

τnv εliβλεQn τωv εκnοlδευτιilν Νlκoλο ΙVlλldτκο, VlορΙοq

Ποnοδonουλoυ κοl Θονου Zlοκο. Δlοκεκρ μεvοl εnloτri_

μoνεq μΙλnoοV γlO ToUq lοροδoolοκoυq vερομυλoUq, TnV

οΕlonoinon τωv υδροκivnTωV εγKΟΤOσΤοoεωv, τn δloxεΙρlon

τωv vερoμυλωV K.Ο. εvω το φεoτlβολ oλoκλnρωθnκε με Tn

oυppετoxir τnq XoρωδΙοq τoυ Ωδεiου τnq lεροq \lnτρo_

πoλεωq Kοl ToU τμΛpoτoq [Vnολετoυ τnq Ευδεiνoυ Λεoxnq.
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Πo δευτερn xρονlο φετοq n υnο oυoτοon οoτlκΔ pn κερδo_

oκoπlκn ετοlρΙο pε TnV εΠωVUpΙο ιKlΣΣOΣυ oε oιvεργooiο

με τnν lZ' Eφoρiο Προi'oτορlκωv κol Kλοolκωv Αρxοlοτiτωv

nρογpοτοnοinoε τo εκnοlδευτlκο nρογρOμμο ΤoU UΠoUρ_

γεioυ Πολ τlopου rι'Ξνοq περinοΤoq σΤo Nυμφοio τnq MΙε_

Cοqυ. Στο nλοΙolο τoυ nρογρομpοτοq δloργοvωθnκε εκlο -

δευτlκn εκδρομΛ τωv δnμοτ κωv oxoλεlων τnq Νοουoοq κο
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τoυ Ε δ κoυ Σxολεiου σToV OρXO ολoγlκo xιilρo τnq Miεeοq

l(Οl σTO πολlτloτlκo κεvτρο τnq Σxoλriq Αρ oτoτελn. Koτο τnv

εnΙoκει!n ol pοθnτεq oυμετεixον εvεργo oε εκnotδευτlκεq

δροoεlq noυ oxετiζονToV με το xωρo με TnV εθελoντlκn

κοθoδnγnon εnloτnμovlκnq ομoδοq n onοio οnοτελεiτo

οnο: τnν Eλεvn Δnμοnoυλου_δοoκολο, τnν Αwo_ΙVlορiο

ΙV n ρου βολn_δooκdλο, τnv l ωοvνο λ/l l ρο υ βολn -vn l ογωγo,

τnv Vlορiο Kορο'looρoγλoυ_l<olvωvlολoγo_δοoκoλο, τnν

Αvτlγoνn Mεγολογlovνn_κοθnγιiτρlο Αγγλ κωv, τοv Nrκολοο

Toipnρn_φ λολογo, τn [Vορlοvvο ΙVnlτερvο-δοoκολο, τον

ΑλεΕοvδρo Σoλοκoγλoυ_ μoUσ KOΠΟ δογωγo κοl τn [VορΙο

Τoρoρn_δlκnγoρο κο oυvτοvΙoτρlο τnq oμοδοq.

ΠορομυΘlo τρογουδlο κο ινερο δεqυ μογει!οv οooυg βρε-
θnκοv oτο ορxοiο θεοτρο τnq MiεCοq oτnv υnερoxn εκδn-

λωοn του KΠ Ξ Nοουoοq' lVε τnv Δn p nτρo Vlnτρεvτon oτnv

εllpdλεlο,τnν οφriγnon κο το τρογουδl,τον Πονvn Vlορpο-

ρο oτnv κlθορο κοl το τρογoυδ , τnv ΙVlορiνο ΓκοργκdτCε oτo

βrολiκοlτrq Φρivτο Αvτυnο, Ξovθinnn ΠοlοδοnουλoU σT q

xoρoγροφiεq το ορxoio Θεοτρο τnq VliεCοq ιιlλnμμυρloευ

vοτεq οnο τnv 0ρxnoτρο Νεωv του Δnμοτtκου ΩδεΙου, πoυ

nλο o ιiθnκοv οnο υπεροxεq XOρεUΤ κεq εnlλoγεq οlo τ q

μοΘriτρlεq τoυ τμipοτοq μnολετoυ.
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φεγγOρ (Ο ΓO ΤεTρOφωVo φωVnTlKO o0voλο αHxω Bεροnqυ.

Ynο τn δ εjθ,νon τnq Nοτελο lτooυοiντoε, τo ουvoλo, nου

οnοτελεi ο OiO εμΠεlρOUq εροolτεxνεq xορωδουq, ερμn_

νεUσε (a Cape a) τρογoυδlο οno τnv oεφoροδiτlκn nορο_

δοon' pε αixουq oτο adtnο (lonoνoεβρο κο), κοθωq κor

τρογοιδ Ο O-O τO ομερ κονlκo μnλουC/oooυλ ρεnερτoρlο
oε τετροοιlνn pετογροφn.

;1ηγ g(δ4λιJσn oυppετεixε KOl TO ι]OUσlKo oxnpο οlo τουq

Στοθn [<ο-Cουρο [τρογουδl, κlΘoρο, ουτl), Σοββiδn Kωv/vο

(οκορντεον) Ποvoγ ωτn Θεοδωρiδn (pnουCουκl, κ θορo)

κο Πωργο Ποlορoυoοnoυλo (κρoυoτο) noυ ερμΔvευoov

τρογοιδ ο οnο τnv εντεxvn ελλnνlκn μoυo κn oκnvn.

C 9 a & & € Φ * a9Φ&**&&rs9**9Φ€ &*

MΑΘΗTΙKΕΣ IΙAPAΣTAΣEΙΣ
e 8 r, $8&aΦ&Φ9999 &Φ9 & Φ Φ a a * * *

Tο εργο τοι Σoφοκλn "ΑΝTlΓ0NΗ" nορoυoΙοoε n θεοτρ _

κn οpοδο του 2oυ Λυκεiου, σε σKnvoθεσiο - xoρoγροφiο

Αθnvοq Ποlοθονοoioυ.'Εvο δυοκολο, ολλο δlοxροv κo εργο

υι!nλωv οnο τnoεωv γlο κο νο t<οt μοθnτεq. Αδiζεl νο on_

μ-;εrωθεΙ oτ oτο Θεοτρlκo Ν4οθnτ κο Δ ογωvloμo HμοθΙοq,

Πελλοq, Πrερiοq, nου oργονωoε το ΔHΠΕΘΕ Bεροloq, ο

Στουροq Τorοκoq nnρε 'Εnοlvo B' οvδρlκoυ ρολου γlo το

ρολo τoυ ογγελoυ κοl ο Ποvογlιiτnq KερομΙδnq'Εnοlvo

nρωτοτυlnq poυοlκnq.

'Εlo δοv or [Vlοiο lVIrκoρονn (Avτrγovn), Σoφiο Φουvτn (loμri_

vn),lMορiο Pοδoβiτoυ (Kρεωv), KοτερΙvο N4nool, Εμpονoυ_

nλ Τoελloq, Ποvογlωτnq Tοπολ[δnq, Xορουλο Koγκελiδου,

Στεργlοvn Xορion. Στo xoρo oυμμετεΙxον ol: Φiλlnnoq Kο_

ρογlοwnq (κoρυφοioq), Θωμοq Δρεvoβlοδnq, Δnpιiτρnq

λ/lnοpnoq, Bοoiλnq λ/lnoλοq, Kων. Νlκολοlδnq, Δnμ. Ποnοτο-

voq, Kων. Προnοq, Aργυρnq Σεροφεiμ, Αxιλλεοq Σlδnροnoυ_

λoq. Εnionq oυppετεlxοv ol: lωονvnq Ποnοnεoloq, Ntκολoq

Πεloq, Στoiροq Τolοκiρng, Δnμnτρnq Toiτonq, λ/lορrομ Σεnt_

τοvου. Kολλlτεxv κn εnlμελεtο Δnμ. Kουκoυλdκnq, μοκrγ οe:

ΙVlορ[ο Πεloυ, Αvδρoviκn Xρυoοφiδoυ, Ανvο Ν4nlλ ουρn.

H Θεοτρrκn Οpοδο τoυ 3ου ΓυpvοoΙoυ oυvεxi(ovτοq τnv

ποροδοon τnq nορoυoiοqTnq σTO θεοτρlκοδφωμεVο Tnq

noλnq οvεβοoε τnv κωμωδiο τoυ Kορλο Γκολντοvl: αYΠH-

PEΤHΣ ΔY0 AΦENTΑΔΩΝυ. 0l λlλlnουτεlol μοθnτεq εδω_

σοV μlο οlολουoτ κn nοροoτοon, lου xορnκov oool τnv

nορoκολουθnoοv. ΣκnνοθεoΙο. 0λυpniο Τoiτon, Σολιbpn

λ/llουvoβο. Σκnνογροφiο: Νiκoq Kυρoυ. lν4oυotκn εnlpε-

λε o: Αnooτολoq Zοφεrρiου. Kοτοoκευn οκnvtκιbν: Νiκοq

Kυρoυ. Bοnθoi: Θωμοq Νολκοg, Αλεδοvδρoq Kυρrοκiδnq,

Ν iκn Kερο μ iδο υ, Αl κοτερ[νn Kο ροτolωλn, Αl κοτερiνn lV nο_

τoολο, Ποwnq Γκεργκl, Αφρoδiτn Λοφορο.

Δ οvopιi ρολωv: ΙV]nτoκοnουλοqΑvοoτοonq, Ποnο Ελ oοβετ,

Δnμουλο Ελroοβετ, Ν/Ιοvτoοq Kωv/νoq, ΤοοκΙρnq XρΛoτοq,

XοτζnoτυλλΔ Στεφοviο, KοτCloμnοon ΦoνΛ, N κολοiδnq

NΙκοq, ΙVοντoοq Niκοq, Πελτεκnq Γειilργloq, Kοnnο Ελεvn,

Kολτoοκn Ελloοβετ, Νοτolοq Στεφονoq, Λοφορο Kολλlοnn,

Ποτoου Αικοτερiνn, ΠoυτοκΙδoυ Ευδοκiο. Στοv Θεοτρlκo

MοΘnτ <ο Δlογωvlopο ΗμοΘiοq, Πελλοq, Πlερiοq, επο νo Α'

ονδρlκoυ ρολου lnρε o Στουρog Νοτοrοq γlο τo ρολo του

Τρο υφολδ iνoυ.

Φ* *e*&a*9aΦ $ Φ Φ Φ * * Φ a aΦ r 9 a 8 8

MOYΣΙKΕΣ EKΔHΛΩΣEΙΣ
eδ & * * 6 e &ΦΦ9Φ*s & * Φ $ Φ 8e&Φa &Φ

Mε τΙτλo ιlν4ουotκ€q oε δldθεon ΕΘΝlKυ, τo Δnμoτlκο Ωδεiο

Νοουoοq nορουoΙοoε εvο οφlερωpο oτnv εθvlκ μουo κn pε

εργο βoolοpεVο σΤlq μουolκεq nορoδooεlq τnq Ευρωnnq,

ιl.rιllιτ.r 9



Tnq Ασiοq, Tnq ΑφρlKΛq KοlΤnq Αμερtκnq. ΣυpμετεΙxοv ol

μοθnτεq, κοθnγnτεg, oυνεργoτεq κοl οnoφolτol του Δnμo-

τlκoυ Ωδεioυ, noυ nρooφεροv εvο δiωρο πολυxρωμo θ€οpο

βοoloμεvo oε poυolκεq κοt μnολοντεq οnο oλο το μnκn κοl

nλoτn τoυ κοoμoυ. Tnv οργοvωon Tnq ΠOρOγωγng εΙxοv ol

Δnμnτρnq Πορολoq, 0ρεoτnq Tοvnq κοl Θοvoq MΛτoολοg.

l\,4 ο εΕο ρετ κn μοuolκn lοροoτοon μετiτλο ιιΤο τρογoJδ ο

τnq ι!υxnq pοvον οτov το ρolροCεoοl, υnoρxουvυ lορoυoi_

οσε σTO δnpοτlκo θεοτρο το ΩδεΙο αΑρ oτοτελnqυ pοCi με
τo oυλλογο φiλων τoυ ωδεΙου. H nοροoτοon nτοv εnογ-

γελpοτlκoυ εn lεδoυ, με l<οτοnλnκτll<ουq μουo κοJq κοl

τn xορωδΙο εvnλiκωv κοl μ.llκρωv vο oυvοδευε εδο ρετ κο

oτο τρογoυδ ο, noυ ερμilvεUσοV O Αθnνο Πεloυ κοl Bοol_

λ κn MnοΕεβoviδoυ, κο o Kωvoτοντivοq Τoοxoυρiδnq με
τnv θεoιlεolο φωvil τoυ. Συvδετlκoq κρiκoq oτo τρογουδlο

με τn δρομoτonoinon τωv oτixωv o Δnpnτρnq Εροτεlνοq,

ενω τnv επlμελεlο τωv κεlμεvων KοlTnV nορουoΙοon εixε ο

Πετρoq Στoiδnq' Τnv εnlλoγn, εvορxnoτρωon TωV ΤρOγoU_

δlωv l<οl τnv δ ευθυνon τnq ορxnoτροq εΙxε ο ΠονογlιΔτnq

Ποlοδοπουλoq, TnV εvoρxnoτρωon TωV ΤρoγOUδtωv, τnv

εnεΕεργοoΙο γlο noλυφωvrκn xoρωδΙο κοl δlευΘυvon oρ_

xnoτροq κol xoρωδlωv εΙxε ο Πετροq Pioτοq.

Evτυlωoiοoε plο οκoμn φορο n p κτn xορωδiο κοl pο-

πt''lιlγιτr l0

vτολlvoτo τoυ Ωδεioυ pOq σΤnV ετnolο oυνουλiο τoυ, oτo

δnμοτll<ο θεοτρο. Ynο τn δlευΘυvon τoυ ΔnpΛτρn Πορολο,

noρουoiοoε εvο nλoυoro nρoγρομpο pε ελλnvlκεq κοl Εεvεq

κλοolκεq oυvθεoεlq, με τov μοεoτρο τn φορο ουτti νo εxεl

εvο δlοφoρετ κο ρολο, vο oυνoδευεl με To nlοvo oε 6λο

το τρoγοJδlο.

\,4oγεQε n nοlδlκn xορωδiο Cantο Α Τe mpο του δnμoτtκoυ
pοq Ωδεioυ, oτn oυvoυλiο ιlου εδωoε oτnv οiθουoο τοι
δnμοτll<oυ θεοτρoυ. 0l p κροΙ ερ;-; nvευτεq εvθουoiοoov τo

κo vo με Tlq φωVnτ κεq τουq lκοvοτnτεq KC]l TnV ορτlο εp-

φοvlon ΤOUq, μετnν κοθοδnγnσn TωV poυo κωvΔnμnτροq

lV1nτρεντon κοl λ/lορiοq Πετκου, nου εδε δοv το εΕοlρετlκο

εργο nου γiνετοl oτο nοtδ o' Το lρογροpμo nερlλοpβονε

oυvθεoε q κοθε εΙδουq μoυo κnq, οlο Kροoυvοκn κοι 'Ελ_

τov Τζov pεxρ Randy Ne wman κο nοροδoolοκο lonωvΙοq,

noυ ομoρφο κοr με pnρiο οlεδωoοv or 50 plκροi μοθnτεq'
Στo βloλi oυvοδευoε n Ν4ορ[vο ΓκοργκοτCε, oτnv κlθορο ο

Bογγελnq Δερβoκnq KOl σTO φλοουτο ο Λευτερnq Kτιbvοq.

Aφt€ρωμα στov Bασiλn Totτoαι,η

με πtdvo και φωvfl
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KOλλTεXVεq, τnV TρOγOUδioτρlο Πιilτο Niγκο κοl τov δlκo

pοq Νiκο Oρδoυλiδn oτo nlοvο, εixοv τnv ευκolρiο Vο Πο-

ροκολουθnοουν οl φlλopουσol Τnq nολnq μοq oτο δnμοτlκο

θεοτρο. l\l ο βροδro οφrερωμεvn αrov Bοoiλn Τolτoοvn, με

το τρογουδ ο τoυ opωq vο onoδiδοvτοl εδοlρετlκο με τo

ntοvο τoυ ΝΙκου Oρδoυλlδn κοr τn φωvΛ τnq Πιbτοq Νεγκο,

oε εvο δεo ιJo ΠOU nρooφερε εΕolρετlκεq oτlγμεq Kol μlO

δtοφορετrκn ΠρOσεγγlσn oτο λοlκο τρογoυδlο τoυ μεγολου

μοq μουoοιργου.

Ν4noρεi το λοlκο τρογουδrο vo εivοl oυνδεδεμ€νο pε τo

μnουCοΟκ , ωoτooο κοl n οnoδooΛ τουq με το nlονο τoυq

εδωoε prο κλοolκn φoρμο, nου οnoδεlκvυovτοt οθονοτο

εiτε με nολιpελn ορxrioτρο εiτε με ντoυετο, οnωq oυvεβn

oτnv περinτωon μοq.

Τιpnτlκn oυνουλiο oφlερωμεvn oτov οεiμνnoTo μOεσΤρo

ΝιKO KΑΛΛ|ΔΑKH οργονωoε τo KΑΠH. Στnv κοτομεoτn οi_

θουoο τoυ δnμοτLκoυ θεοτρου or nοροβρroκopεvοl ε(noον

Εεxωρloτεq oτlγpεq, γεpοτεq oυγt<ιvΛoεlq γ]o TΟV nριbnν

δοoκολο κοl θουμoopo γlΟ ToUq xoρωδoυq KOl ToV pοioτρo

κ. Δ. Πορολο, nου δlευθυνε pε εnlτυxiο τn oυνουλiο' Στnv

nορουolοon του nρoγροppοτoq nτοv οr Ν4ορiο lωοννiδoυ

κοl Ελεvn Στομεvoυ. O δnμορxoq κ. Kουτooγtονvnq προoφε-

ρε σTnV κο. Kολλlδoκn τlμnτlκn nλοκετο γlΟ ΤnV δεκοxρονn

nρooφορο τoυ οεΙμvnoτoυ μoεoτρoυ, τοvieοvτοq oτr o Ni_

r<οq Kολλlδο κnq οnoτελεi φωτεlνo no ρο δεlγμ ο n ροoφοροq

γlO Toν τono pοq.

Το nλoυoto nρoγροpμο με γvωoτο τρογoυδlο εκτελεoοv

ol xoρωδoΙ: Anδοvonουλου B€ρo lωonφiδου λ/lορο0λο,

KολnoΕiδoυ Γολoτεrο, Kορoμnελο Nουolκο, Kωoτελiδoυ

Πoρooκευn, ΛοCoρoυ Δnμnτρο, N/lnερoου Xoρlτωμ€vn,

ΙV1nlτερvο Δομvο, ΣτομενoυBουλο, Τοxο Πoλυτiμn, Tοnουζn

Mοvτlονο, ΑμolροnοΟλoυ Πωτο, Αυξεντn Νουoll<o, Bλοxoυ

ΝΙvο, Bλοxonουλoυ Πετρo!λο, Γογoτon Δεonοιvο, Γολοvn

Mοiρn, Δoυτon Ελενn, Kοντoυλn Koiτn, MελlτZοvΛ Στου_

ρoυλο, ΙVn€oloυ Δεonοlνο, Niκου ΕλευθερΙο, ΣυμεωvΙδου

Πωτο, Toουλloυ Αρετn, Φεtδovτon ΛoυΙζο, Φεlδοvτon Σo_

φ[ο, Φουντολn ΕrρΛνn, ΔoOτonq lMονωλnq, Znpνοq Ευογ_

γελοq, Kομτolκoq Γρnγoρnq, ΛοCορoυ Νlκoλoοq, Ν4ολoκnq

lωοvvnq, Mπlτερvοq ΔnμΛτρloq, Στομενοq Γειbργrοq, Tοxοq

Σωτnρloq, Σoμοροq Γειilργloq, Αλδoκοq Θωμοq, Zlομnοκοq

Bογγελnq, Σnο ρτonq Ν l κoλοoq, Συ μ εων[δn q Xρυ oοoτop oq

κοr Τoομo[lλoq Kωv/voq. Στnv κlθoρο o Πετρoq Zlωτοq'

Mε μlο ονεnονολnnτn poυolκn oυvουλiο οnoλουoοv οl

oυμnολiτεq μοq ΤnV Αυγoυoτlοτ κn nοvoελnνο, oτο κοτο_

pεoτο θερινο Θεοτρo. To poυolκo oxnμο αXPΩΝ/ΑΤΑ KAl

ΝOTEΣI (τρογουδl: Νiκοq Zrοpnoκοq, Δnμnτρο Kοροφουolο,

ΙVορiο Πετκου, ορxnoτρο τnv onoiο οnοτελουv ol:Niκοq

Πonoδοnoυλοq_p nουCουκr, Θεοδoonq ΣlωQnq_μ πουCoυκl,

Kων/voq lν4 nτorοvnq-φυoο ρμ ovI κο, Π οvνnq Kο κoβΙδnq-κl _

θορο, Blργrvio Kοροφoυolο_nlονo, Δnpnτρnq Δoυτonq-

κl θο ρo, Kοτερivο Vl υλωνο_ μ nοoο, Tοoοq Ko ργοq_ κρoυ oτο)

τοΕiδειpε μoυoικο τo κolvo με γvωoτiq μελωδiεq ελλnvων

oυvθετων οφl ερωμ ενεq σTo O UγoUσTl οτl κo φεγγο ρl'

lV1lο μονοδlκΛ μoUσιKOΧOρευτlκΛ nορdoτOσn, με τΙτλο αΣον

nολlο otvεpου κοl τρογουδlο του nολloυ ελλnνlκου κtvn_

μοτoγροφoυ, ΠρoγμοΤoΠolΛθnκε oτo δnμoτlκο θεοτρo, με

nρωτοβουλiο τoυ εθελοvτlκoΟ oωμοτεiου lVlominactiοn
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με σKOΠo TO εσoδO Tnq ΠOρOσΤOσnq ΘO δoΘοι]v Y ο TnV

ενioxυon nοlδlων κol pnτ€ρωv κotvωνlκο ευnοθωv οpοδωv.

Στnν εκδnλωon oυμμετεixε n xoρωδΙο α0λυpn ο Ωδnυ τωv

εκnο δευτlκιilv τnq μεonq εκποiδευonq κοl φiλωv Tnq μoUσl_
κnq Kοτερivnq, τοnlκοi κολλ τεxvεq (Στεργlοq ΠορΙCοq, Αvvο

XοτCnκυρlοκου, 0λυμniο Toiτon, Ποvνng Kετοvnq, Θωpdq

Πεroq, Πovοq Λυκοκωoτοq, Αντωvn ΤoΙτonq, Kοτερiνο Mυ-

λωvο, Αonμivο ΙVοτCiρn, Σοκnq Σ δnρoπoυλoq) κο n oxολn

xορου Body Control τnq KοτερΙvοq Νiκου, nου εδωoοv τον

κολ0τερο εουτο τουq γlο TnV εnlτυxΙο τnq oυνουλiοq.

Mεγολn oυvουλΙo με τiτλο αΤο BοoΙλεtο του Ποvτoυυ l<οl

lερo ol<οπo τnv Ιδρυon μoυoεiου γrο τn φυλοδn κοl δl_

οoωon τωv loτoρlκωv βlβλiωv τnq Αργυρουnολnq του

Πovτου l(οl ΤnV τoπoθετnon κο οnοκοτοoτοon τουq oτov

εlδr<ο δrομορφωμεvο xωρο του δ οτnρnτεoυ ιTΟYPΠΑΛHυ,

ΠρOYμΟToΠolnθnκε olo τnv EυΕεlvο Λεoxnq Νοoυoοq, οτο

θερrvo θεοτρο. Η εκδnλωon, εκτoq οno novτlοκd τρογοΟδrο,

nερlελοpβοvε ονεκδοτο videοs οnο τov Πovτο l<οl θεοτρ κo

δ ριil μ εvο.

Τnν επlpελεlο κοl εvoρxnoτρωon εixε o XρΛoτoq Kεpο_

vετCiδnq κοl oυμμετεixον o nρωnv οντvοpορxnq Kιioτοq

Kοροπονογlωτiδnq, n Πελο Nlκολοiδου, κοi nολλοi ολλol

novτtol κολλlτεxvεq. Σriμερo, γivετοl lρoonοθεlο TO Kε]_

μiλtο κοlτο βlβλiο, νο εnloτρει!ουv oτo l<τiρtο Τουρnολn,

onου κοt βρioκοvτον μεxρl τo 1949. EκεΙ, θο δnplουργnθεi
τo μουoεΙο, το onοio θο το oτεγοoε.

Eκδnλιiloειs για τnv Παμοoμια Hμ€ρα
Moυorκns αΠ0 τnvEoτiα Mουoιilv

To nρωi ο Αvοoτοonq Στoiδnq nορoυoiooε εvο μονοδr_
κο κονoερτo κlθοροq pε εργο τωv Weiss, Bach, Legnani,

Vi laLobos, Barrios, εvω μογει|ε pε τn φωvn τnq n Αλiκn

Kελεμoυρiδn oε οlοοnοoμο τnq oπεοοq αΤο Φοvτοopο τnq

onεροqυ του Α.L. We ber. Στo δεΟτερo pερoq or Λοeορoq

ιlrιllιtl l2

MπΙντonq κοl Αλεδ lωonφiδnq εlonγογοv τo κοlvo oτoν

pογlκo κooμο τnq τeοe με τo oοΕοφωvo κοl τo ntονο τoυq.

Τo οnογευμο τo Τpriμο ΙVoυolκnq Πρonοlδεiοq τoυ Δnμο_

τlκου Ωδεiου πορουoiοoε To μoUσ κο noρομυθl u0 Πορο_

μυθoροφτnqll βοo oμεvo oτο βιβλΙο τnq Bloλετοq Σολ δο_

κn. Tn δlοoκευi_εnlμελεtο _ δ δοoκολiο εκοvε n Δriμnτρo

lMnτρεvτon ενω oτο nlοvo oυvοδευoε n Ελεvn Koλlοδn.

Tο βροδυ oτnv nλοτεiο Kοροτοοloυ τo 3o ΓυpνοoiO Πoρou_

oiοoε μtο μουolκn βροδtο, μ ο oιvυnορΕn ρεμnετlκnq κοl

λοiκng μουolκnq, με ΠρωΤΟγωVloτεq τουq pοθnτεq i(οl ΤoUq

Αnooτoλn Zοφεlρ[ου κοl Mορiνο Γκοργκοτeε.

[Vlο οnο T1q Πlo ομoρφεq oυνουλiεq τωv τελευτοiωv ετωv

οnoλουoον οl μloυolκοφlλοt τnq noλnq pοq, lου κοτεκλυ*

oοντο θερtvο θ€oτρo γlο vο οκoυoοUV ToV nοoΙγνωoτο'Ελ_

λnvo τρογoυδloτn [Vοvιiλn Mnτolο, oε μlο ουμnροΕn pε

εκλεκτoυq μoυo κουq τnq noλnq pOq, ΠOU τov oυvoδευoοv

οι|ογο, τοΕlδευovτοq τo κotvo oε μνnpεq οlo τo nορελθοv,

oε τρογουδtο μεγολωv oυvθετωv μΟq, ΠoU onμοδεQov τnν

nορεiο του τρογουδtoτn κοl τnv lα.ορΙο του ελλnvlκoυ

τρογoυδ ου. Τn oινουλiο, n οlοiο ε'Xε ΤOV τiτλο 'ΙV'εvο

ιιθο θο σΟC -ι] θ'ι,.oεq nολ εq' δ n,θ..1γε ο Ποvογlωτnq

Ποlοδo_ο-lοc δ ε-'l-,'-;( -ο- ι.lδε o- ιΑο αιoτελnqυ, εvcil

o Mαvιilλns Mnτοtαs οτn Ndoυoα



Το Kεi!εVO εΠjμελnθnKε Kol δlοβοσε ο Πfτροq Στοiδnq.

Συ p p ετεixοv οr Σoφiο Στο μ κoυ (n rονο), Ποντελriq BoγrοτCn q

(κλορlvετο), Πονογlωτnq Kελ€κnq (φλοουτo), Ν4ορiο Γκoρ_

γκοτCε [βloλi), Ντiνο ΣοροτCn (τoελoJ, Δnμnτρng ΙVlnlλloυ_

ρnq (μοντολΙνο κοl μnουCoυκr), Θεoδoonq ΛlλLομτnq (μο-

vτολiνο κο pnογλοpο), Πονογlιiτnq Αvδρεογλου (μnογlοv),

Zοφεiρnq Ν4nερoοq (oκoυoτlκil κrθορο), Πετρoq Pioτοq

(κλοolκn κlθορο), Στoυρoq Kοβολlεροτοq (κοvτρο pnοoo),

Πετροq Στοiδnq (φυoορμovlκo). ΣoλΙoτ oτο μnoυCουκl ο

Hροκλnq Zοκκοq' Συμpετε[xε oτo τρογoυδ; n Αθnvο Πεloυ'

Ξεxωρtαιn oτlγμn n oυμμετoxi των μελιilv τnq Φlλορμovt_

κnq oε τρio nοροδoo οκο τρογoυδ ο, ΠOU Tρογoυδnoε με
τnv δ οiτερn xρorο τnq φωvnq τoυ o Mοvιbλng Mnτolοq.

ΕΘvoμου οrκoλογικo oεμrvαριo
"MoUσιKoi xαρτεs τnS EλλαδαS"

Δ nμερο εΘvομoυolκoλoγlκo oεplνορto α[Vloυolκoi xορτεq

τnq Eλλoδοqll, οno τοv εθvoμoυotκoλογo κ. Xορn Σορn,

δloργονωΘnκε οno το Ωδεio τnq Mnτρonολnq κol τnv Ευ_

Εεlvo Λεοxn. Τo oεplvορlo τεθnκοv το ερωτΛpοτο: Ποlο

εivοt n ενvοto τoυ μoυolκoυ xdρτn; Eivol n μoυolκi ενoq

τonου οnλιiq ενο oΟνολo ono οπoθnoουρloμενεq oτοτtκεq

poυolκεq ι!nφiδεq; Kοl τl εivol ουτο nου εvεργonolεiτnv

κlvnτtκoτnτο μoυotκων, xορωv, τρογoυδrιilv κοl μουolκιliv
oργοvωv oτo διοβο τoυ xρovoυ;

[V]εoο οπo τεooερlq δiωρεq εlonγnοειq KO ΤnV nροβoλn

το lv[οq vτοκl μ οντερ oκlογροφnΘn κοv p ο υol κεq δl οδρoμ εq,

oxεoεlq κοl ολλnλεnlδροoεlq, ol οnoiεg Εετυλiγουν ενο γο_

nτευτικο κουβορl οnoυ n μoυo κn κοl o xoρoq nλεκovτοl

με τρonο ολλnλενδετο με τnv loτoρΙο KOl To KolVωVlKoΠo_

λlτloμlκo nλοiolo. Εoτ οoτnκοv lδlοΙτερο oτlq nερlοxεg τnq

Θροκnq, οπo τn oτερlοvn Ελλοδο, KOl Tnq Kρnτnq οnο τn

θoλοootvΛ, εδετοoτnκε ο οvτiκτυnog noυ εixοv σTlq ΠOρο_

δoorοκεq poυolκεq τng Ελλοδοq oρoonpο οπωg n οvτολ_

λογri τωv nλnθυoμιilν, ο Πολεμoq, n ρογδoiο οοτ κοnοinon

των μετoloλεμlκων xρονωv, n μετovοoτευon.

Εlδlκoq λoγoq εγlvε γiο τo onμερο, γlο TO ρευμο τnq (εΠοV_

οvοκολυι!nqll τoυ πoροδοotοκoΟ nxου οno τnv vεοτερn

γενlο κοθωq KΟl Tnq δlοδoonq τωv noροδoolοκιitν xoρευ_

τlκων oυγκροτnμοτωv.

BιβλroπαρoUσiασn

ΠορoυolοoτnKε σTo cafe NE0N τo βlβλiο τnq Θεoδιiροq

l\/1ουρiδoυ KΟl ToU KωvοτovτΙvoυ Xoτenoτυλλn ιlωοvvnq

TCοvοβοροq.'Εvοq Εεxωρloτoq κοθnγnτnq oτnν κοτοxlκll

Nοουoου oε εκδoon τnq Ετοlρεiοq ΙVελετων loτoρΙοq κοl

Πoλiτloμoυ Ν. Ημοθiοq' Πο τo βlβλio μiλnoοv ot Πωργοq

ΙVlολλlοg, φlλoλoγoq, Xρnoτoq Σκουnροq, nροi'oτομεvoq

Εκnοlδευτlκιilv Θεpοτωv τnq Δ/vonq B/θμlοq Εκ/onq Ν' Hμο-

θiοq κοl Θεoδωρο MουρΙδoυ, κοθnγnτρlο Φυolκnq Aγωγnq,

εvω τov oυvτovtoμo τnq εκδnλωonq εΙxε o nρoεδροq τnq

E.λ/l.l.Π.H ΙVlοvιiλnq Ξυνοδοq.

Πρoκεrτοl γlo εvο βlβλiο βloγρoφlκου εiδoυq Kοl γ]ο TnV

ερευvο ΤOU XρnσlμoΠoliθnκοv κυρΙωq οvεκδoτεq ΠρωΤoγε-

νεiq nnγεq, οnωq το ορxεiο του Λοnnεioυ Γυμvοoioυ, oλλο

κοl oυvεvτεΟδεlq οno ovθρωnoυq noυ γνωρloον τον Πovvn

TCοvοβορo, κυρΙωq εδω oτn Nοoυoο.

Συγκεκρlμεvο oυvεvτευδεlq εδωooν or: ΙVlοvιiλnq Bολ-

oομ iδnq, EυδoΕ[o Kορογloβdvvου, Xρfroτοq Kοροι!τooq,

Xρnoτoq ΙVdροq, Ποvοq Vlορvερnq, lωοvvnq Vlοτoοκiδnq,

Kωνoτοvτivoq Vlερτ(οvnq, Ευγεvio ΙVlεoκoυ, Eυθυμiο Περ-

δlκορn κοr Γεωργloq Σοκελλορiδnq.
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o ΕΘNOMAPTYPAΣ
ANTΩNHΣMIΓΓAΣ

Γριiφει o Tακlι9 MπαιτolιE, Λαo1'ραφog

To l869 εξερρ0γn n Kρnτικn εΠαvdσΙασn. Tο l870 o σoUλτανoS για vα εκδικnθεi τoUS-EλλnvεS

Kαι τo Πατριαρxεio, μετα αΠo αiτnμα τoυ Ιψατιεφ, UΠoγραφει Καt τnv iδρυon βoυλγαρικιilv

σxoλεiωv σε oλn τn Mακεδoviα, σε μερn oπoυ τα2/3 τωv κατoiKωvτnS επιΘυμoυvvα Πρoσελ-

Θoυv οτnv Εξαρxiα.

\lετο οnο ουτo n oλοβlκn nρonογοvδo

κοτορθωoε vο δnμlουργrioεl μεγoλn

oυγxυon oτrq μlκρεq κοlνωviεq οκομo

κο oε otκογεvεlεq oλοβoφωvωv ελλn-

vων, Αλλοl vο εivο 'Ελλnνεq κο ολλοl

βουλγο ροφ tλο ι.

ιlrιlr'lτl Ι4

0 Bουλγορο lοι δεv κονorotουvτΟt

pε oλο οιτο, θελοvτοq νο nετjxουv

γρnγορn λυoη ιπεο οιτων οlο τnν

Eυριbln, οργοvωvο-'', οrο =c ] 893

βoυλγορlκο κοp τοiο' ο -οrεl'iο''-οc

θvonλο oιiμοτο oτn \4ο<εδο','Ο, Τ],

Αnρ[λlο τoυ 1903 κορυφωνετοt n OΠO_

oτoλn oρ oτο εΕοnλlopεvωv oτlφιilv,

γlΟ VO εΠ βλnθουv

Αντioτοlxο το ,l9Ο3 
οργοvιbvετοl nλε_

6l., 16 9r6 -nl, g}}nγ κn κυβερvnon

c.-'ΓΟσ.. Kε,_οο -ο lρolενεio τnq



Θεooολoviκnq με ορxnγο το Λομnρo

Kοροp nλο. Αvο μ εoο oτουq oυvεργοτεq

ΤoU KΟi ο γlοτροq Xρloτοδoυλοq Περ-

δlκdρnq ο οnοiοq τiθετοl υnευθυvοq

τoυ oγωvο oτn Νοoυoο. Στnν nερloxn

μοq ol εnlδρομεq τωv κoμlτοτCnδων εi_

vοr ογρlεq κοt το οvτορτ κο φoυvτωvεt.

0 ντοl ot ογωvloτεq, πρωτol σTo με-

τερΙe, pε ορxnγο τοv κοnετον Πογκo

Σlμoviκο. Αnο τnv AθΛvο oτελvoντol

οδlωμοτlκoi του oτρoτoυ με το Qευ_

διivυ pο Ακρiτοq (Kωv/voq tVαCορο_

κnq), λ/lnουοq (Σnυρoq Σnυρoμ nλlοq),

Poιβοq (Πωργnq Kοτεxoκnq), Kιboτοq

Γορεφnq κοl Αγροq (Tελοq Αγοnnτoq)

κοι ολλo.

Tnv lερiοδo ουτn κοΙγοvτοl oλoκλnρo

xωρlο κοt γivovτοl λεnλooiεq. Πoλλεq

φoρεq δoλoφοvoυvτο 'Ελλnvεq 
γροl_

κομlονol, οπωq τoυq λεvε, οκoμo κοl

μεoο αιlq εκκλnolεq' 0 ογωνοq γivετοl

οδυoωnnτoq μεoο αlο βολτo των Ποv_

vtτoωv, οnωq οvοφερεl Kοl n Πnvελοnn

Δελτο. Ο Αγροq, vεοq oνΘυπoλoxογoq

τnq oxολΔq Ευελniδωv, nολευεl μlεoο

oτn λipνn γενvοiο. Πρooβολλετοl οnο

ελονοoΙο κοt δlοκoμ1CεTOl σTn Nοoυoο,

γ ο Vο γlOΤρευτε[. Φlλοδεvεiτοt κοt αιο

oniτl του οδnγου του Αντι.bvn Ι\4iγγο κο_

vτο αrov Αn-Πωργn. [V]ετοΕΟ τωv δυο

ονδρωv ονonτυooετοl εlλlκρlvnq φlλiο.

0 Αvτιivnq Miγγοq εiνοlv οnοντρoq με

τnv Ευγεviο Αλδοκoυ l<οl εxεl οnoκτn-

oε εvo κορlτoοκt τnv Eλεvn.'Eνθερμoq

nοτρlωτnq, εvoτερvΙ(ετol τlq δεεq του

κοnετονιoυ ToU KOl κονεl o τ κολυτερo

Y O TOV ογιilvο. Πορομελεi τn δουλεlο

ΤoU σοV ροφτnq_γoυvοροq, oγροτnq

κοl οnooτοκτnq τoΙnουρωv. Τιbρo εivοl

ολoκλnρωτtκο δooμενoq oτov oγωνο.

Δεv nτοεiτοl οno τrq nοροlvεoεlq τnq

γρlοq pοvoq ΤoU KΟl των δυo οδελφων

τoυ. Δεv εnnρεοCετοl οno τn γυνοiκο
ToU, ΠoU θελεl τo εvδlοφερov TOU VΟ

oτροφεi oτo μlκρο βλοoτορ ToU KΟl

αιlq δoυλεrεq τoυ. Π ουτoν μετρονε nε_

ρlooοτερo ο Αρxnγoq κοl n λευτερto

τnq nοτρΙδoq.

oτοv ο οvεlρonoλoq ΑYροq, oον δευτε-

ροq Pnγοq, θελεr vο εvιiloει oλουq τoυ

xρloτlοvουg εvοvτlο oτnv 0Θωpοvlκn

Aυτοκροτoρiο κοl ερxετοl σε σUVεV-

vοnon με ΤoUq KOplΤοΤCΛδεq Kοoο-

ΠΤσε Kol Zλοτοv, o ΙViγγοq εnlκρoτεi

τlg Θεoεlq τoυ. Πορο τlq oυμβουλεq

τoυ γlοτρoυ Περδlκορn κοι των ολλωv

nορoγovτωv τoυ Kεντρoυ τnq Νοου-

σοq, ΠoU γνωρiCουv τnv τοκτlκn των

κομlτοτCnδωv, VΟ μn σUVΟVTnθεi μονoq

κol οοnλoq, γ οτi ουτο θο εivοl lογiδο,

ουτοq μονοq, με onλο τnv εlλlt<ρivεlο

KΟ] TOV κοθορlo τoυ xοροκτnρo, δεκ vο

γlο τn oυvοvτnon. 0 Αvτωvnq δinλο

ΤoU σε ο,τl nεL ο ορxnγοq.

lVlε μ lο τετρομελfr oυvοδεΙo οno τoυq

Zοφεiρn Λoγγο, Αvτιilvn tV1iγγο, Tολlο

κοl Πιilργn Ποννοκοβiτn φτοvουv oτnν

τonοθεoiο Ποβροv Kομ iνl γlo τn oυvο-

vτnon. Η nογiδο εivοl κολο oτnμεvn.0l

Boυλγορol, τoυq κομloτεq τnq εlρnνnq

τουq oυλλομβoνoυν. Αφnvoυv oλουq

τουq ολλoυq. Τoυq ενδrοφερεl pοvo

o Αγροq, loυ κοτο τo δlοoτnμo τnq

ορxnγiοq τoυ εγlνε o φoβog κοl τρo_

μoq σΤnV nερiοxn. Ενω οl oυvτροφol

φευγουv, ο Miγγoq oρvεΙτοl Vo οΠo-

xωρloτεi τον ορxnγo του: ιH τυxn μοq

θο εivοl κolvΛυ.

Xτυπnμεvουq, τολοtlωρnμεvουq, δυ-

noλnτoυq, ol κoplτοτ(Λδεq τουq δl_

Η προτoμιi τoυ μακεδoνομαroυ Aυτcbyn

Mi1yα oτo πιiρκo τnE NdoυoαE

olομlευουν σTο Xωρ ο τnq'Εδεooοq,

γlο vο κο μ ιpoυv το nθ κo τωv Ελλnvων.

ΙVlετο τρεlq μερεq οτlq 6-7-'1907 τoυq

οnογxoviCoυν δinλο_δinλο σε |] ο με_

γολn κορυδlο oτο Bλοvτoβο. To ολλo

nρωΙ, pε οδεlο τοφnq οno τov Τoυρκο

δlolκnτn τωv Boδεvιilv, γυvοiκεq κol

οvτρεq Bλoδoβiτεq οnoκοθnλωoον

τουq δυo ιiρωεq. Τoυq εvτοφiοσΟV με

κοΘε τlμn κοl οθoρυβο σΤo VεKρoΤo-

φεΙo του xωρlου τουq.

Η οιμοτοβρεxτn IVoκεδov κn γn δεxτn-

l<ε αο onλοxνΟ Tnq TO κoρμ lο τουq. Δυo

κoρμlο ντερεκ ο, βροxoυq θεpελlωμlε-

VoUq Kοl οoολευτουq τnq ελλnνlκnq

ελευθερΙοq, θυoiοq κοl τlμnq. Τo θλlβε_

ρo μοvτοτο ερxετοl αιn Nοουoο κοι n

τonlκn κolvωvΙο πογωvεl. ΘρΛvoq αrο

oniτl του ΙViγγο, onωq pοq nερlγροφεl

n Θολεlο Σοpορο αιο βlβλio Τnq (σToU

Bερpioυ τnv οvτdρου. Χoθnκoν δ[lo

nολλnκoρlο. 0 ΙVΙγγοq, nου nτον τoτε

32 ετωv, nρooτ€θnκε oτο νοoυooilκο

θυpοτο του Αγωvο δΙnλo oτoυq Σομορο,

lVlnολlο, Pουoοo κor ολλο.

Αvοnοντnτο μενε τo ερωτnpο oτoυg

Νοoυoοioυq τo τl nθελε vο οnoκολυ_

ι!εl o pετovο;ωμεvοq Zλοτov, KΟl Πo]o]

εixον oxεδ οoεl μοCi τoυ τn δoλoφοviο

τωv nρωωv, γLoτi κοl o iδloq δολοφo-

vnθnκε λiγo κο ρο μετο τo γεγovoτο'

0 Αντωνnq tVlΙγγοq nioτει!ε oτoν Αγιi_

VΟ KOl ΤO tδοvtκο του. Αφnoε πioω τoυ

μονο, γυνoiκο κοt κoρn τρlων μnνωv,

γlο vο οκολoυθnoεl τov ορxnγο του

ωq τo τελoq. Tiμnoε τnv εlλlκρlvΛ φl_

λiο πoυ oφυρnλοτriΘnκε μεoο oτoυq

κtvδυvουq κοlτlq ογωvΙεq των nμερων

εκεivων. To oνoμο τoυ γροφτnκε οτ q

xρυoεq oελiδεq τnq roτορΙοq μοq, πλοl

oτο οvoμοτο των εnωvυμωv κοl ονω_

vυμωv nρωωv μορτυρων.

Ευλοβlκο ο λοοq τnq Nοoυoοq κλεΙvεi

τo γονυ oτοv δοφvooτεφοvωμεvo οno

τnv Eλλοδο εθvομορτυρο Αvτωvn M[γ-

γο του Πιiργn. Θο εivοl lovτο pοCi μοq,

φοροq ποτρlωτloμου, ουτonορvnonq,

nθουq κοl nloτΛq φlλΙοq. Νl
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<xΩPIΣ ψΩMΙ KAΙ MΑJ\ΙΣTAΑPΧM
ΧEΙMΩl\oΣ: BIOMHΧANΙKH KPIΣH

ΣTrΙ NAOYΣA 0924)>>

yρdφει o Eυdyyελοg Χεκlμοyλoυ' Δρ. oικoυoμoλ6yog

_Εvα επειoδδιo τns βrομnxαvtκns ιοτoρiαs τns Ndουoαs ΠoU αφoρd oτnv πρoκλnοn κoιvωvικfts

αvαταραΧns λδγω εvos oυvδυαoμ€voυ λοκ-dουτ oτo οπoiο και€φυγαv δυo απo τιs μεγαλυιερεs

βιoμnxαvtκ€s επιxειρftoειs τns NαoυσαS' n εταιρiα <<EPΙΑ> Kαl n εταιρiα <<,z\αvαρα-K0ρτon

Kαι Σια>>, με Πρoφαvn oκoπ6 vα επtι0xouv κρατικ€s παραψελiεs. Εv oιpει tωv σUvεΠεrιilv πoυ

Θα πρoκαλοf oε n απoλυon Ιωv εργατιilv, n κυβ€ριnon θα πι€ζοιταvvα αvαθ€oει παρα}γελiεs

oτα δυo εργooτσoια αvιi oτo εξωτερικo. M€oα απο εγγραφα ΙnS επoxfls αvιxvειjεται n oτdon

6λωv ιαrv μεριilv πoυ εμπλ€Χτnκαv στnv τoΠιKn αυτfl κρiοn, τ6oo τωv βιoμnxαvωv oοο Kαι τωv

εργαζoμεvωv αλλα και ΙωvAρxιilv.
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oλο ουτο oυoxετtoμεvο με τn γενll<οτερn ΠO-

λlτlκn κοτοoTοσn TωV nμερωv εκεivωv, με τn

φoβερn κυβερνnτlκn ooτοθεlο κοl τlg οnεtλεg

πονελλοδlκωv κlvnτοnοlnoεωv οnο πλευροq

των εργοτl κωv oυνδl κοτων.

0 pελετnτnq oυμnεροiνεl oτl τo plκρo oυτo

εnε ooδlo εΙvοl noλυ ΧορΟKTnρlσΤlκo τoυ τρο_

ΠOU μετον οnοio οoκnθnκε n βtομnxovlκn nο-

λlτlκn oτn μεoonoλεμlκn Ελλοδο, οnεvοvτt oτlg

εnορxlοκεq βlopnxονiεq, ov oλn n oτοon του

Kρoτουq oυvtoτο ιιnoλlτiκnυ κοl δεν εΙvol τυxοio

οΘροlop ο εvεργεlιilv εn ι μ ερου q οΕlωμ οτο υxωv,

οnωq φοiνετοl vο oυμβοiνεl nρογμοτl oε εni_

nεδο αμlκρoioτoρiοqυ. Aρxlκο ol υnοoxεoεlq,

n πρooφυγn oτο μlκροβonθnμοτo.'Enεlτο n

κοτooτoλn, n εΕοoφολlonτωv δυνοpεωV Tnq

τοΕnq noυ Θ' οvτlμετωniσoUV με το onλο τoυq

οvεργoυq. Σε οvωτερο εninεδo, n οΕloλoγn_

σn ΤoU κlvδυνoυ τωvορtoτεριilv δυνοpεωv κοt

lδεωv, n εnΙκλnon τnq ονογκnq νο γiνoυν το

οlτΛpοτο τωv βlopnxοvων δεκτο γlO Vo μnV

εnωφελnθεΙ n Αρroτερο.

ΣκεQεlq nου δεv nnγο(oυv οnο φiλο nρooκεi_

μεVoUq oτlq βlοp nxοvΙεq, οno τn oτlγμ Λ noυ

εκφροCετor εnionμο n υnoQiο oτl οl βtoμn_

xονol θο oυvεργnοoυν με ToUq κoμμουvloτεg

γlο τn δlοoολεUσn Tnq τοΕnq' Τελoq, o Γεvlκoq

ΔlοlκnτΔg, nου υlοθετεi πλΛρωq τlq onoι|εlq

των βlομnxοvων, xωρiq vo oυμβoυλευτεi nρο_

nγoυμεvωq τlq οno$εlq τoυ Ynoυργεioυ. oλο

δnλοδn το nλεγμοτο noυ oυvθετουv τov Kρο-

τloμo. H οvoγκn τnq TοΕnq, τnq κοτοoτoλnq,

τnq οvτtpετιδΠlσnq TωV οvτlnολωv lδεωv, n

ενioxυon τnq τontκnq βrομnxονiοq, o ΠρOσTο_

τευτtoμoq. Ποtxνiδlο γtο υι!nλο nρooωnο noυ

κλnθnκον vο nοiξουν ol nεντοκοolεq εργOTl_

κεq οlκoγεvεtεq TωV Πρoσφυγωv,nρlvκολοκολο

εγκoτοoτοθουν oτn vεο τουq nοτρiδο. Αρxεq

xεlμιiνοq, θτoυq 1924.

Η περiληζlη αυτη τηq ειoηΥησηqTou Ευαψελoυ

Χεκ[μoλoυ oτo Συνεδριo Bιομηxανικη Κληρo_

νoμια και oικoνoμικη αναπτυ€η τηq Ναoυoαq,

1 875-1994, Ναoυoα 1994) δημooιευτηκε oτη

ιι Ν ιao υ oταl τεi xοq 67, Aπ ρ iλιoq_ Ιο 0ν ιoq 1 99 4

οελ. 7B-79 μaC[ με τιq περιληι!ειq των υπoλo[_

πων ειοηγηοεων ToU oυνεδρ[ου, oε επιμελεια

Aλε€ανδρoυ 0ικονoμoυ'

Τo επoμενο κε(μενo, aποτελε[ οπooπαoμαaπo

την ειoηγηoη πoU TTρoανaφερθηκε κaι πρotρ_

xετaι απο τo εργο των Ευφρooυνη Pο0πα και

Ε υ αγγελο υ Xε κQoγλo υ, H επ ιxε ι ρη ματ ικoτητα

oτην περ(οδο 1900_1940' Mεγαλεq επιxειρη-

σειζ Και επιXειρημaTικiq οικoγενειεq, τoμ. Γ'

oτη oειρα Η ιoτορ{αTηζ επιXειρημaτικοτητaq

oτη Θ ε o o ολo ν [ κη, Π ολιτ ιoτ ι κη Ετ a ι ρ ε 
(α Επ ιxε ι-

ρηματιtΔν Βορεiου ΕΜαδoq, Θεooαλoν[κη 2004

bελ.2a_2s)'
_Οl oxεoεlq τnq μoκεδovlκnq βlομ nxονiοq με

τlq δnμooιεq υnnρεoiεq τnq ΑΘnvοq δεν nτοv

ol κολυτερεq. Τοv lοΟνlo τoυ 1924' το l<ροτoq

οnοφοoloε vο nρομnθευθεi κλlνooκεnοoμο_

TΟ Kοl ol δυo vοουoοilκεq βloμnxοviεq α'Eρlου

κοl αΛoγγοq & Τoυρnολnqυ nρooεφεροv τlμεq,

γlο κλlvοoκεnooμoτο ορloτnq notoτnτoq, 13

oελivlο κοl 9 πεvεq. 0l ογγλοl οvτογωvloτ€q

n ροoεφεροv τlμ Λ B oελΙvlο, ολλο γlο nοtoτnτο

κοτωτερn. Δεv nτοv ομωq μοvο nolοτlκn n δl-

oφορο. Δlοτl, ον oτnv τlμn ουτn λομβοvοvτον

υnoι!n κοl o δoopoq, nου nτοv εnionq B oελΙvlο

ονο μoνοδo, n τlμn noυ nρooεφερον ol Αγγλor

Δτοv oυolooτlκο 16 oελivlο.

Στnv nροΕn βεβοlο ο δoopοq δεv θo lλnρω-

νoτον, οφoυ ογoροoτnq nτοv τo κροτoq, oλλο

εnρεnε vο λnφθεi υnoι!n, ιiloτε vο εivοι oυ_

γκρiolμεq οl nρooφoρεq ελλnvωv κοl Εενωv

nρoμnθευτιiv, γlοτi δrοφoρετrκο οl ελλnvεq

nροpnΘευτεq τoυ κροτουg Θο εixoν εlq βο_

ρoq TOUq τrq φορoλoγlκεq εnlβορυVσε q ΠoU

nερlεxovτοv oτo iδlo το κροτoq. Ωoτοoο, τo

υnουργεio nροτΙμnοε Vο μnV nροxωρΛoεl oτnv

nο ρογγελΙο.

Τo 1925 oτn [Vlοκεδοviο λεlτoυργoυoοv 21 1

ιβlοpnxονiεqυ, ol oοβοροTερεq σTO κλωαro_

υφovτουργlκο. 0l vnμοτoυργiεq nετΟxοlvοv

onμovτlκ€q εδoγωγiq oτn Σερβiο. Tο νnμoτo

ερxovτoν nριilτο oτov κοτολoγo τωv εΕογωγιilv,

ολλd or ερloυργΙεq εxοvοv olγο otγο TnV ΠορO_

δootοκi ογορο του αιροτoυ. Στlq 2 Σεnτεμβρi_

ου 1925 κοl εvω n κotvn γvωμn oτnv Ελλοδο

nτοv αιρομpεvn oτnv nροκnρυδn δnμoτlκιilv

εκλoγιilv γlΟ T1q 5 0κτωβρioυ, ol δυo βοolκεq

κλωoτoυφοvτου ργiεq τnq Nοoυoοq κn ρυΕον

λoκ_οoυτ. Η κnρυln εγtvε τnv iδlo npερο κοl

με ΤoV [δlo τρono, δnλοδn pε τolxoκολλnon

ιειδοπoιηοεωy, ΠρOq To ΠρoσωΠlKo τουq, oε

tιδιαφoρα εμφανη oημε(αι των εργooτοotωv.

"."{ΓΓ1q 2 Σε_
ΙτΤεμβpi{-}ι}

1925 οι διτο

βαιiικθg κλω_
$τΟ{iφαIi'[ΟUp*

γ{εg τnq lι{αου_

σeq Knpι]ξav
λοκ_ααυι με
τnv K{}xv11" 1'vti}*

μn σΤρeμμ*v}1

ζF{1q εKλ{-}γdq-..
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.".ΙΤρΦσεφε$}ε,v

π*λυτιμεq wΓ[n*

ρεοtεq ι:τq:ιr ελ*
λ.ιιlrικο oιglαι*
---'" 'λ-'..' ' ."-'"ιιιlι Ιl1ιΙv lιι-!-

\,-εΟ{ε gε Φdαxτ

veι t*v εφοδι*
αoιlυv, κι;g:i*

α}E σε ατrγμ*q
πολυ κρiοιμεq,
επi πlιτιιi)σε}.."

To ερyoοτdoιo τng εταιρε[αq ιιΕPΙAι

Συγκεκρlμεvο, n κΑvωνυpοq Ελλnvrκn Yφο_

vτουργtκfl Ετο ρεiο ΝοoΟonq'Eρlου γvωoτοnοi_
nσε σTo nροoωnlκο τnq το εΕnq: κΔεδoμiνου

oτι απο καιρo0 η Kυβερνηoιq δεν μαq παρixει

προμηθεiaq ερiaq κaι κλινοoκεπaoματων Στρα-

το0, αγοραoaoα παντα τα aναγκaιo0ντα αυτη

πo oa ε κ τo υ ε€ωτ ε ρ ικo υ, δη λo 0 μεν μετα λ0 πη q

μαq ειq To TΓρoσω1T|,Κον οτι ελλεiιlLει εργαo[aq

ευριoκoμεθα ειq Tην oκληραν αναγκην νa σTa-

ματηoωμεν την λειτoυ ργ(α του εργοoταobυ

απo π ρ ιilτη q π ρoo εxo 0 q 0 κτ ω β ρ [ουl'

Αvoλoγo nερlεxoμεvο εΙxε κοl n γvωoτonοi_
nσn Tnq ετοlρεiοq αΛονορο Kυρτon κοl Σlου,

oυμφωvο με τnv onoΙο, με αnovοv ιpυxiqυ των

lδtοκτnτωv εnρoκεtτo vο οnολυθoυv 240 ερ_

γοτεq κοt εργοτρlεq οno ] n Oκτωβρioυ. Θο

εpενοv oτlq θεoεlq τoυq μovo oool εργoCovτον

σTnV Πορογωγn των υφοoμοτωv τnq ογοροq.

Kοl oυvεxlζε n ονοκοΙvωon: ιιΤην oκληραv αυτην

απ o φ αo ιν επ ρ o κε ιτo ν α λαβ ω μεν π ρ o τ εooαρ ωv

μηνti:ν, οταν το Κρaτοq εδωκεν περ[630 xιλια_

δεq μετρα xακ[ ειq την AψλIαν, ολλ' επειδη εν

τω μετa€0 μαq υπioxοντο οτι κατιθοεδιδοv ειq

τη ν εγ x ιil ρ ι αν β ιο μη x αν [ αν ε €η κ a λo υ θ η o α μεν ν α

κροτoiμεν oλoυq τaυq εργατοq κοι εργατρ[αq

κaι πληρrilνομενδιακoohq xιλιaδοq κοθε pιηνa

η μερoμbθ ια xω ρ ξ νa βγaCω μενπαραγωγην

οπωq oλoι oaq τo €iρετε''Ετoι λοιπoν με Uπo-

oxεoειq πiραoαν τεooαρεq μηνεq κat επληρri_

oaμεν B00 xιλιαδαq δροxμαζ Kaι To Κρaτοq δεν

μαq εδωoεν oυτε μετρoνι.

Τnv εnομενn μερο, 3 Σεlτεp βρioυ, ol δυo ετo -

ρεiεq κοlvοlοinoov oτο Δnμορxo Nοoυoοq Θ.

Αρvn το κεipεvο τωv οvοκοlvωσεωV Πρoq To

nρooωnlκο τουq. Toυτoxρovο, ΠOρouσlοoθn_

l(ε σTOV δnpορxo μiο εnlτροnn εκ μερουq τωv

εργoτωv, n οποiο υnεβολε το noροnovο τnq

γ ο Tnν οlοφοon TωV εργoσΤοoiων ιικαι ετo-

νιοεν τον βiβαιον κ(νδυνον ειq oν προκειτaι να

εκτεθoiν οι μεΜοντεq νο aπολυθο0ν εργaταυ'

Στnv επtτροnn ουτn o δnpορxoq oυvεoτnoε

υπoμovi, φρovnon κοl εγκορτ€ρnon. Συνε_

oτnoε εnionq oτο μ€λn Τnq VO βρΙoκovτοl oε

oυνεvνonon pε τον Ιδlo κοl το δlοβεβoiωoε oτt

οπο nλευροq τoυ θο δlοβiβοCε ορμoδiωq τo

nοροnovο κοl θο εκοvε κοθε δυvοτn εvεργεlo

γlΟ TnV οπoτρonn τoυ ιεπικε[μενoυ κακοill.

Kοl εvιil οt τonlκεq nγεoΙεq εonευδοv vο ζn-

τΛooυv τn βοriθεlο τoυ oτροτου, δtοτt n nεΙvο

θο εonρωxvε τoυq εργοτεq oε βiο ο επεlooδlο,

ο τoτε γεvlκοq δtοtκnτfrq τnq lV1oκεδοvΙοq lω_

οvνnq Kοvνοβοq εolευoε vο ζnτΛoεl οlο τnv

κ-βεργι^o" vο ογοροoεr το nρο ov TωV TOΠl_

ιl:ιlrιlq Ι8
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Τcl ερ119(]7α61' τnζ εταLρεΙαS κΛαυαρα_Κiρτσn Kaι ΣΙa)

KωV εργoσΓOoiωv. Στn σXεTlKr] εΠ!σToλΛ ToU

εΠ]σnμΟVε oτl το δυο εργoσTOσlΟ ΠOρnγOγοV

υφοoμο xοκΙ κο κλlvooκεnοoμ.lOΤο, με ετno ο

nορογωγri 450.000 pετρο κοl με oυvολlκo nρo_

οωllκο B50 nρooωnο. Το δυo εργοoτοolο πρo-

oεφεροv πολΟτlμεq υnnρεoiεq oτov ελλnνlκo

oτροτο, δlοτ nτοv ndvτοτε oε θεon VO ΤoV εφO-

δlοooυν, κοl κυρiωq oε oτlγμεq noλυ κρiοtμεq,

εni π oτιiloεl. Kοnolο εnοxn μολloτο τo κρdτoq

oφε λε oτο δυο εργooτοolο το onpovτlκo nοoο

τωv 10 εκοτομμυρiωv δροxμιilv. Πορολλnλο,

ol βloμnxονiεq ουτεq nτον οl pονοδlκεq oτnv

Ελλοδο ωq Πρoq το εiδn noυ πορnγογον, εΙ-

xοv τελεlεq εγκοτοoτοoειq κot iτοv εφομlλλεq

τωv Εεvωv εργοοτοoiωv. Ωoτοoo, κlvδJvευοv vο

κοτοoτροφoυv τελεiωq λoγω τnq ΦσToργoU))

oυμnερlφoροg τoυ κροτουq κοt tδlοiτερο του

υnουργεiου τωv Στροτtωτlκωv, τo onoiο oαδι_

καιολογητωq, οΠεKλεlσε το εργooτοolο ουτο

oε εnονεlλnp μενεq δn μon ροoΙεq.

Αλλο οnο το Moρτlo τoυ 1924 n ιπεριφρo_

yησl(, Πρoq τnv βlopnxοviο τnq ΝοουoΟq σU-

ντελεoε σΤo VΟ εnlδεlνωθεi n θεon ΤωV εργo-

oτοoiωv, ωoτε νο οnεtλεiτοt κΙvδυvοg nλnρουq

εΕοvτωonq τoυq. Συγκεκρlμεvο, τov Moρτro

εΙxε nρoκnρυxθεi δnμonροoiο 630.000 με_

τρωv xοκi, δnλοδn τμnμο μοvo τnq CnτoΟμε-

vnq nοoοτnτοq με τlμn 1Ο oελ[νlο κοl 6 πεvεq

τo μετρο. H δnμonροoio opωq κoτοl<υρωΘnκε

oε βρετοvlκο εργοoτοorο οvτi 9 oελlν[ων κο 3

nενων, xωρΙq νο λnφθεi υnoQn oτl το εγxιδρlο

nρoi'οντo εn βορυvovτον οno μiο oεlρο φoρωv,

onωq, δnμοτικoq φoρoq, εloογωγtκoΙ δοoμοi

γLο το xρωμοΤο KΟl εlσογωγrκοi δοoμoi γ o το

μολλΙ, το μ.;εγολ0τερο nοoooτο του οnoiου το

εργοαιοoro lροpnθευοvτοv οπo τo εΕωτερtκο.

'Eτo, ol ελλnνlκεq βloμnxονiεq εixον μtο oo_

βoρn εnlβορυνon οno κροτlκoυq φορoυq.

Αv ουτn n επrβoρυνon λομβονovτον υnoQn,

τoτε oI τlμεq τoυq Δτοv xομnλoτερεq οπo τlq

οvτΙoτolxεq βρετοvlκεq.'Ητοv λο nον, εvτελωq

οδtκn n oυνολlκn οvοθεon τnq εργοoΙοq oτlg

τελευτο Ιεq.

Η οποvτnon ΤoU UΠOUργεioυ τωv Στροτlωτt_

κων oτο γεvlκo δlolκnτΛ nτον noγερn.'Εφθοoε

διilδεκο μiρεq μετo' Δεv υπoγρdφnκε οno τov

υnουργo, ολλο οno τoν δlευθυvτn του γρο_

φε[oυ τoυ, ο οnοΙoq εnεoτρει.pε τo εγγροφo

oτον Kοvvοβo, onμεtωvοvτog oτl ορμοδlο γlο

vο οΕlολογnoεl τlq οnοιpεlq του nτον n Vεo_

oυoτοτn Ynnρεo[ο Kροτlκιilν Πρoμnθεrωv. 0

υnουργοq οnοΕloυoε vo οoxολnθεΙ pε το θεpο,

oε prο κυβερVnσn ΠoU εnρoκεlτo vο nεoεl oε

μερrr<εq pερεq. N

...n {i]_{ε$}iq-}$ro*

vnσiq$ }r$'}{}q

{nv βlΟμnx{:ιv{ει
ξnq Να.ι}ξrσ{xq

ε}l1δεivιLX}ε

τlι s*εrn τι*ηi'

εΓ}γ{X}{{isi{t}η

ιλεyτε 1Ια &}τει*

λεiεε:l κivδυvι:q
πλnpε:ι;q εξε:*

&'τιι}{rnq {Φυq"".
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KOΣMHMATA THΣ Γ{AOYΣAΙIKHΣ
ΓYNNKΕΙAΣ ΦOPEΣΙAΣ

y ρ dφ ει n Ευy ευ i α Zαλιου _ Mπαo ιακοi λn

To κooμnμα, ωζ διακooμnτικ6 oτoιrεio, διαμoρφcbνεται Κaι απ6 τny εBιμιKi και (ιισ0nnKn

πaραδoσn τoυ Kαrε τoπου, δiυει με τoυ τιjπo τn9 φoρεoιαg Kαι αKoλoυrεi τnυ εξ!λιΦ τng.

H Ι'/αουoα δευ εixε ιδιαiιερn παραδoσn στru) Koσμnμaτoπoιiα. Κειμiλια πoυ ocilζoυται στoυζ

απoy6υoυ9 των λιyoστcllυ αoτικωυ oικoyευειωy τng επolig εκεiυnE, πρoiρroυται απ6 τnυ Ai-

yυπτo Kaι τιζ παραδoυυαβιεg rcilρε;, 6πoυ ioαv εyKατεσTnμ!υoι Nαoυoα[oι μεyαλ{μπlρoι

Διαφερoυv απd τα παραδοoιακd

κooμnματα τα οπoiα καταoκευti-

ζοvταv απ6 vτoπιoυg τεxviτεg καt

κI.rογl:τ: 20

εξακoλουθoυoαv vα oυμπλnριil-

vouv τnv τoπικn φoρεoια oτιg

λαiκ€g ταξειq. Στα τ€λn τoυ 19ου

αρxεg 20oυ αιιilvα, KαταYεγραμ_

μdvοι vτ6πιοι xρυoικοi ΠoU επε_

ξεργαζovταv κυρiωg τo αοnμι,



εivαι o Kωv/vog Kαραμπατζog

Kαι τα αδdλφια Kωvoταvτdq και
Avαoταοng K6λιoυ (Xρυοοxooυ),

το μετ€πειτα επiΘετο τωv oπoiωv
οxετiζεται με τo επαγγελμα τoυg.

κ0ι παλιo[ τεrυiτεg με απλα μεoα
δnμιoi ρy no αυ κo μι! οτ ε ru nμ ατ α'

Δευ πα[ζει ρ6λο τo μ!ταλλο, ooo

n ερyαoiα. Χρειαζεται δεξιoτεxυiα

xεριot, υπoμoυi, υα εioαι αρρω-

στoζ με τnυ τtlυn, 1)a τnυ αyαπdg.

H δoυλεια με τo καλtμι εiναι πολυ

κoυραoτικn, ερyαζ6ταυ απ6 τnυ

αllατoλn του iλιoυ μtlρι τn δion,
yια !υα κoμματι ιllωμiυ. (Σπυρog

Γιαγκαg, 20ΟB)'

Tα κoομnματα με τnv ιδι6τnτα τou

πoλυτιμοu και ακριβου αvτικειμd_

VoU, ouxvα αποτελουv μioοv κoι-

vωvικng προβoλng και διακριong,

€xoυv oταθερn απoταμιεUτικn αξiα

Kαι ωζ εiδog ευκoλng μειαφoρdιg
υπoλoγiζovται ιδιαiτερα oε περioδo

βiαιng μετακivnong. Εκτ69 απ6 εi-

δog oτολιoμου, εivαι και επdvδυon,

και πολλdq φoρtq με τnv αξiα τουg

καλυπτoυv €vα αξιολoγo πoooοτ6

τoυ ουv6λoυ τnq πρoiκαg. Mε τo

κooμnμα oυvδdovται πoλυτιμα

voμioματα και φλoυρια, τα oπoiα

αλλoτε εivαι διαμoρφωμdvα oε

κοoμnματα, αλλοτε αvαφερovται

αvαλυτικα κατα εiδog με τnv αξiα

τουg n δiδovταt ωg vαxτι.

Στo πρolκοoυμφωvο τou 1909 τng

Eυφnμiαg Δnμ' Toυρπαλn, κoυ-

ζευyυυoμευng μετα τoυ Γεωρyioυ

Χριoτ[δnν, n vυφn πρoικiζεται

με κοoμnματα oυvoλικng αξiαg

7.500γρ. και παiρvει vdxτι 250 λi-

ρεq. Η oυvoλικn αξiα τng προiκαg

εivαι 58.070 γρ. Παραλλnλα τo

κooμnμα λειτουργεi Kαι ωζ μαYι-
κ6 μ€oο, εiτε για τnv προodλκυon

ευvοTκιilv δυvαμεωη εiτε για τnv

απoτρoπn τoυ κακoυ, με ρευοτα
6μω9 oρια αvαμεoα o' αυτ€g τlg

δυo λειτoυργiεq. Διi-lρο αγαπnμd_

vωv πρooιi'lπωv, dxει εvαποθn-
κευμivεg διαφορετlκoυ εiδoυq

αξiεg, θεωρεiται κατι ξεxωριοτ6,
αoxετα απ6 τnv αξiα του Kαι Yια
τo λ6γo αυτ6 αλλαζει xdρια πιο

δυoκoλα απ6 αλλα πραγματα.

Η Nαoυoαiα εixε αγdρωxo και
υπερnφαvo xαρακτnρα Kι αvε_

ξαρτnτα απο κoιvωvικn ταξn,

αψoγn Kαι εvτUΠο]oιακn εμφdvι-

σn' τnv οπoiαv dφειλε στn φoρε-
oια τng, με τα πολυτελn υφdoματα

Kαι xρUσoKεvτnματα.'oλn αυτn

n αρxovτιKn εικdvα oυμπλnρω-
vdταv Kα1 με τα πoλυτιμα oτολi_

δια πoυ φορoυoε. Mαργαριταρια,

φλουρια, γιoρvταvια, βραxι6λια,
οκουλαρiκια, καρφiτοεg, π6ρπεg,

oταυρoi, onμαδευoυv τn Yυvαι-

...τα KΟΟμnμαιιl εκτοq αiτο

εiδοq ir{ΟλlσμΟlr, εivαι
Kα.l εr{fvδυσrι, K$ι πι:}ιλdq

φep*q με τnI/ αξ{α ι*wq
KαλUΓ{ι{;Ljv $vα *ξιολογο
,τ{}σΦσ{s τΟι} {rξjv{]λου τnq

}rpΟiKαq"."

κεiα παρoυoiα δnλιbvovταq Kαι

προφυλαooovταq τn θnλuκ6τnτα

τng. Σxετικoi εivαι Kαι oι oτixoι
τoυ δnμοτικoυ τραγoυδιoυ τng

Mακρυviτoαq, ΠoU αvαφdρεται

στnv Kαταστρoφn τng Nαoυoαg:

...Πiραυ yυυαiκεg με παιδια και

πεBερlg με υ{φεg.'. Πiραυ ICι μιαL'

αρx6uτιooα κι μ1α κυρα μιyαλn..
Aπ' τoυ φλoυρi δεν φαiυoυυταυ κι
απ'τoυ μαρyαριταρι.

Ag θυμnθουμε επiong Kαl τo YVω_

oτ6 τραγoυδι τng Eυθυμiαg Zαφει-

ρακn: Πιρπατα, μnλου κ6κκιυoυ

κι ροΤδoυ μoυ yραμμ!υου, μnυα
τα ρoυrα oι βαρo'ιjν μiυα τα κoυ_

υτουyoiυια, πoυ 'yι yιoυματα απ'

τα φλουρια κι (ιπ' τoυ μαρyαριταρι;
'Exovταg υπ6ψn τα παραπαvω

στoιxεiα, πρooπαθnoα vα αvτλn-
σω Ιιq πλnροφoρiεq μoU Yια τα

πoλυτιμα oτολiδια πoυ oυμπλn_

ρωvαv τn vαoυoαiικn φoρεoια,
απ6 πρoφορικig μαρτυρiεg, απo τα

κooμnματα πoυ υπαρxoυv οε ιδιω-

τικdg oυλλoγdg, απ6 φωτoγραφiεg,

οτιg οποiεg φαivεται και ο τρ6πo9

ΠoU n Yυvαiκα τα φοραει, και απ6

τα ΠρoιKoσυμφωvα, 6που παvτα

onμειιilvεται n αξiα τoυq, Πρoσ_

διoρiζεται με oαφnvεια n υλn και

ouxvα τα μoρφολoγικα τουg oτoι-

xεiα. Ιδιαiτερn εvτυπωon ΠροKα_

λεi τo γεγov6g 6τι oε 6λα oxεδ6v

τα ΠρoιKoσυμφωvα δivovται ωg

πρoiκα κοομnματα, αvαλογα β€-

βαια με τnV oιKovoμικn καταoτα-

σn τnq οικoγεvειαg. Tα κoομnματα

XρnσιμoΠoιnθnκαv ευρυτατα, 6xι

μ6vo απ6 τιg αρx6vτισσεq Kαι τιq

πλoυοιεg μεγαλoαoτdg, αλλα και

απo τιg γυvαiκεg τωv κατιilτερωv

λαTκιilv oτρωματωv.

Απ6 πλευραq κooμnματωv, n

καθnμεριvn εμφαvιon τng Nα-

oυoαiαg nταv γεvικα απ€ριττn.

Eκτ6g απ6 oκoυλαρiκια, oταυρ6,

δαxτυλiδι και β€ρα δεv dβαζε κα-

vεvα αλλο οτολiδι. Απd αvυπα_

vτρn κoπελα oτολiζovταv με λiγα

κooμnματα, τα oπoiα γivovταv
περιoo6τερα αρxiζοvταq απo τnv

nμ€ρα τoυ γαμoυ τng. Απ6 εκεi
καt πdρα αφαιρoυvταv oταδιακα,

6oo μεγdλωvε oε nλικiα n αv τυ-

xαιvε πdvθοζ στnv οικoγdvεια.

Tα οτoλiδια oτn βρεφικn και παι-

δικn nλικiα, εixαv κατ' εξoxnv

φυλακτικ6 xαρακτnρα: βαπτι-
oτικoi oταυρoi, oκoυλαρικiικια,

βραxιoλακια, δακτυλιδακια με_

γαλαζεq π€τρεg, xαΤμαλια, oταυ_

ρoυδiικια, xρυoα Yια τo καλ6 και

αonμ€vια Y1α τnv αγv6τnτα.

Στnv εφnβεiα ο oτoλιoμ6g oυ-
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μΠλnρdrvovταv με Περιδεραιo αΠo

dvα n περιoo6τερα φλoυρια.
'oπωg αvαφdρΘnκε nδn, τα Ko-

ομnματα αποτελoυoαv μ€ρoq
τng προiκαq τnq Yυvαiκαg. Πoλ-

λα nταv και διiρα τoυ γdμoυ τng

απ6 δικoυg τnq σUYYεvεig n απ6

τnv οικογεvεια τoυ γαμπρou. Ωg

τα Π1o βαοικα μπoρoυμε vα θεω_

ρnοoυμε τα φλoυρια, τα κoλαvια,

τα δακτυλiδια Kαι τα oκoυλαρiκια

Σnμερα ωοτ6oo, λιγοοτα εivαι
αυτα πoυ οιbζovται γιατi τα oπi-
τ1α τnq Nαoυoαg καnκαv αρκετdg

φoρdq λdγω τωv πoλ€μωv και ιδι-

αiτερα τoυ εμφυλioυ τo 1949 και

€τoι xαθnκαv ΠραYματιKοi θnoαυ-

ρoi. Στov πdλεμo του '40, πoλλii

κoομnματα πρooφdρθnKαV στoV

dραvo Yια τnV εviοxuon τoυ ελ-

λnvικου oτρατoυ και αλλα πoυλn-

θnκαv αργdτερα, προκειμdvοu vα

αr1oραoτoυv τρ6φιμα, Ylα vα αvτι-

μετωπιοτουv προβλnματα επιβiω_

ong κατd τnv Yερμαvικn κατoxn.

Στo Ιoτoρικo και Λαoγραφικ6
Mουoεio τng π6λng μαg υπαρ-

xoυv μ6vov καπoια XαραKτn-

ριοτικα κooμnματα. Αξt6λoγα
κoμματια ουvαvτnoα ωq oιKoYε-

vειακα κεlμnλια, αλλii oε Περιoρ1_

oμdvο αριθμo. Tο oτι τo κdομnμα

πρooφ€ρεται Kαι μεταφερεται ωg

πρoiκα, μoιρiιζεται ωg κλnρovo-

μια, δivεται στouq ξεvιτεμ€voυg,
πoυλιdται oε περiπτωοn αvαγκng
και το μdταλλo τoυ λειιilvει Yια Vα

ξαvαδoυλευιεi αργ6τερα oυμφω -

vα με τlq v€εg επιταγ€g τnq μoδαg,
εivαι o λογoq πoυ αρκετ€g οικoγd_

vειεg €xoυv μ€ρoq μοvο απο αυτα.

Evιilτια (oκουλαρiκια)

Tα εvιbτια, τα συvαvτoυμε oε 6λα

τα Πρo1Koσυμφωvα και εivαι τo

κ6oμnμα πoυ φoριοταv ωg καθn-

μεριv6 και γιoρτιv6 απo ολεg τιg

γυvαiκεg, μdxρι μεγαλn nλικiα.
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Oιovoμαoiεg τoυg εivαι αvαλoγεg

με τnv πoιdτnτα, τnv πρodλευon,

τn διακdoμnon n τo οxnμα: μα-

λαματdvια, φλωρdvια, αοnμεvια,

ασnμoKαΠvιομ€vα, αρYUρoxρU-

οωμfvαoταxυοεlδn, xρυοα με

μαργαριταρι, xρυoα με αδαμαvτεg'

μαλαματ€vιa με μαρYαριτdρr. Avα-

λoγα με τnv αξiα τoυq καταιαooo_

Vτcιι σε πρωτα. δευτερα, κατιi'lτερα.

Mdxρr τα τελn του 19ου αρxεg

20oυ αιιi'lvα, oι vεoΠαvτρεμ€vεq

αγαπoυoαv ιδιαiτερα τα Kρεμα-

oτα oκoυλαρiκια, με πoλλα κρε-

μαoiδια. Πoλυ διαδεδoμdvα nταv

τα σUρματερα τζoρακια, διακο-

oμnμdvα με xρωματιoτεg πετρεq,

κρεμαoiδια και βαρiδια Kαι στιζ

πλoυoιεq, τα μαλαμαιdvrα τζoρα-

Klα μετρoKoλαδεq.'Ηταv το πατρικ6

διbρo τng vυφng και δεv dλειπαv

oxεδdv απο καμμια πρoiκα. Γvω-

οτο κοl αγοπnτα nιαv ια oκoυλα-

oι φιλευαδεg Xαρiτοl Λαποβ[τoα, Aικατερ[υlι Φειδdντon, Πιιyελoπn Φωκioυ, Aυα_

oταoiα Χ''Δnμoιiλα, Mαρiκα και Σoφiο Διαμitντn' ντυμtυεg με μεταξοlτtg yιoρτιυlE

φoρεoιig' xρυooκ!υτnτα επαυωφ6ρια, πλoυ μιoτ{g τραlnλιtq, φλoυρια και

κooμiματα, φωτoyραφiζouται μετα τoν περΙπα'το oτo παρκο. (Aμεio Ελ. Μloιρλi)



ρiκια τng βldvvng, με μαργαριταρια

και κρεμαοiδια. Tα vυφικα εvιbτια

εivαl xρυoα και λiγο κρεμαoτα,

oυvnθωg κυκλικα ωq Προq τo

oxnμα και οτoλiζovται στo κdvτρo

και oλ6γυρα με μπριγιαv, μαρYαρι-

τiιρια n nμιπολυτιμεg πετρεg.

Σε γtoρτιvn και καθnμεριvn xρnοn

φορι6ταv φιτιodδεg, οταxυα, τρo-

κoλαδεg, oκoυλαρiκια με φλωρiα,

καρκελεg και oκoυλαρiκια απλd

oτρογγυλα με πdτρα οτo κεvτρo.

αH yιαyια μου Ευlυμcb Λαμν{δlι

yια καfrε rρουoταυι ε{xε και τα

αυαλoyα oκουλαρiκια' Tα βρiκαμε

μ{oα oτιg δΙπλεg απ' τcι φoυoταυια,

οπω9 τα εilε τακτοποιnμευα μ6oα

oτο μπαoυλo τnSD, δlnγεiται n κα

EυθυμoυλαΛαμviδn-Toολακου.

Mπιλιτζiκια (β ραxιολια)
oTα καλλrι τα δικii ooυ Mαρiyια,

δευ τα 'rει αλλn Kαμιt].

Ιo[ 'oι' υαE καEρtcρτnq Mαρiyια'
του Φραyκικου yυαλ[, πoυ φlyyει
με9 στn Δυon Mαρ{yια, κι σTnυ

Aυατoυλn.

Ωφαιμαυ, yκαλι αΤμαυ τcι τζιτζκια
ooυ, yκ!λι αi'μdυ ωφ tιiμαυ τα μπι-
λιτζiκια oουυ.

Tα βραxιdλια μπιλιτζiκια, αV Kαι

nταv ιδιαiτερα αγαπnτα oτιg vεεg

γυvαiκεg, δεv τα oυvαvτoυμε oυ-

xvα οια πρotκoουμφωvα, 6πoυ

αvαφερovται oυvnθωg oε ζευγn
με τιζ εξng ovομαοiεg: xρυoα,
αργυρα, oυρματερα, οπαοτd, φι-
δακια, β€ργ.s xρυodg, αonμdvιεg,

βiργεq με κoυμπια' Ωg οικoγεvει-
ακ6 κειμnλιo οιbζεται και γυαλι-
vo βραxι6λι. Πoλυxρωμα γυαλιvα
βραxιoλια φορoυoαv οτnv Kυπρo,

ωg oυμπλnρωμα tnq γιoρτιvng
φoρεoιαg, εvιδ οτn Λ€oβο oι λε_

xιi'lvεg τα εixαv ωg φυλακτo.

κ.''Mε l!ρια αυαolικωμ{υα xορευει

n υ[φn''. φαiυεται !να .riρl oτολι-

oμ!υο με απειρα'ρlfrμcι βραxιoλιαυ

Tα νυφικiι βραxιoλια εivαι xρυoiι,

φλωρoκαπvιομdvα n αonμdvια,

με πoλλdg οειρdg αλυoiδεg με
αvοlκτn oυρματdιvn διακ6oμnon.
Τuλiγoυv τov καρπo και 6οo πε-

ριοo6τερεg oεlρtg εixε τo βραxι6-
λι, τ6oo ακριβdτερο θεωρoυvταv.

Δακτυλiδια
Tα δακτυλiδια απoτελουv βαoικ6
κooμnτικ6 oτolxεiο με εξαιρετικdι

μεγαλn λαΤκn απnxnon, αonμ€-

vια, σε διαφορα μεγαλα κυρiωg

oxnματα, εivαι oτoλιoμivα με πo-

λυτιμεq n nμιπoλυτιμεg πdτρεg και

εivαι μ€ρog τng προiκαg n διbρα

τou γαμou τnq vυφnq.

Απ6 τιg φωτογραφiεg πoυ διαoιil-

Θnκαη εvτυπωοn πρoκαλεi o με_

γαλoq αριθμ69 δακτυλιδιιilv ΠoU

φoρουοαv oι παvτρεμtvεg. Χρυοα

δακτυλiδια oτoλiζουv τα δακτυ_

H Aρτεμιι Λι6λιου με τll yιορτινi rρορεoιil τllg μnτ{ρα9 τnE' To μπoιioτo oτoλΙζoυυ lρυoo-

κtυτnτεg κιομιρ!νιεg τρα.rlιλιtg, υυφικο oμαφloιυ με lριlοιi κrιρφ[τoα και ρολοι, τlι μtoιι

ζc]νεt το κολdυι και μπρooτα πρoβαλεται ιι κκλωυαρατlll ζιiloτρα. Φοραει ιoilcrαμdρκαl

κcu κεφαλoκdλυμα αφoιjυτcιl. (Aρ:εiο Aρτ' Λιολιoυ)
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λα τng Oλυμπιdδαg' Στο αριoτερo

xdρι φαivεται vα dxει εvα δακτυ_

λiδι 6μoto με τα oκoυλαρiκια και
επiπλdov αλλα δυo. Στο δεξi 6μω9

xdρl, dμπαιvε παvτoτε και n xρυon

βερα. Στα δακτυλiδια τωv αoτικιilv
oικoγεvειιilv κυριαρxouv oι πoλυ-

τιμoι λiθoι. Tα vuφικd oτoλiζovται

με δldφαvεg π€τρεg n μαργαρι-
ταρι και Yια τα γιoρτtvα ακoλoυ_

θεi το ζωnρo κ6κκιvο ρoυμπivι.
Στιg vεoπαvτρεμdvεg, αλλα και

μεγαλυτερεg nλικiεg, απαραiτn-
το εivαι τo xρυοd αμυγδαλωτο n

oαi1α δαxτυλiδι. Στιg nλικιωμεvεg
ο αιματooτατnζ Kαι τo τετραγωvο

δαxτυλiδι με πλατεια oτεφαvn και
oκουρoxρωμn πdτρα.

Γκιoυρvταvι (περιλαiμιo)

To γκloυρvτdvιεivαι κdoμnμα τng

βαong τoυ λαιμoυ, n ovομαοiα
τοu πρodρxειαι απ6 τnv ΙoUρKι-
κn λdξn gerdan, gerden και εivαι
διαδεδoμdvo οτn Mακεδoviα και
τn Θρακn' Tο oυvαvτoυμε oτα

προικooυμφωVα με τιq οvομαoiεg:

γκιουρvτdvt, γιορvταvι, γιoρδdivι,
γερδαvl, ουρματερ6, κoμματιαoτ6
και n αξiα του εξαρταται απο τo

υλικd πoυ εivαι καταoκευαoμdvo:

αonμdvιο (αoπρo), αρYUρoxρUσω-

μ€vo, μαλαματ€vto, μαργαριταρd-
vιο, XρUσωμ€vο, καπvιoμdvο.

To αγαπnμdvo κ6oμnμα, Yια Vα

οτoλiοει τo λαιμ6 τnq vεoΠαvτρε-

μdvng Nαουοαiαg, nταv αvαμφi_

βολα τo ταπειv6 οε μ€γεθog μαρ-
γαριτdρι.

To μαργαριταρdvιo γκιoυρvταvι
απoτελεiται απd πoλλ€g oειρdg μι-
κρου μεγdθoυg πdρλεg, πou φθα-
voυv Kα1 τιg δ€καεπτd, περαoμdvεg

οε κiτριvεg μεταξωτdg κλωοτig. Σε

προικoλαβn του 1879 περιλαμβα_

vεται κ€vα γκιoυρvτdivl μαρYαριTα-

ρdvιο 2000γρ.>.'0oo περιoodτερεg

οειρdg εixε, τdoο πιo βαρυπροικι-
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oμεvn Θεωρουvταv n vυφn.

Φλοuρια λαιμου

Τα φλoυρια, κρεμαoμ€vα oτο oτn-

θog τng γυvαiκαg, εivαι oxεδ6v

μια παvελλnvια oυvnθεια πoυ

€xει μακρα παρiιδoon, τooο οτnv

Eλλαδα 6οo και oτov ελλnvι-
ομ6 τng M. Αοiαg. Στn Nαoυoα

απoτελoυv τo Π1o XαραKτnριστι-

κο oτoλiδl τnq φoρεσιαg και δεv

υπnρxε vεα γυvαiκα ΠoU vα μn

καμdρωvε μdoα oτnv αoτραφτερn

λαμψn τoυg.

Λαμπει oυ iλιoυg, Mαριyril, oτα

παρα16ρια ooυ, λαμπουυ κι τα

φλoυρια oου, Mαριyrll, παυω oτα

oτnτtια oου.

Η εvτυπωοn τnξ αδιαταραxτng
xρuοng ρonq πou δnμιoυργoυοε

ο oτoλιομ69 τng vuφng, αρxiζo_

vταg απd τo κεφαλι με τo xρυοd
κεφαλoκαλυμμα Kαι καλυπτovταg

oλn τnv dκταon τoυ κoρμoυ με τα

H υι6παντρn oλιlμπι(ιδα Toιlρμπιiλιι. Τo oτιifrog τιι9 oτoλiζoιlν φλoυριd' λα'ιμoιi, φoρ-
διi μαρyαριταρ!υιo yιoρυτdυι και κρεμαoτo ρoλ6ι με roυτρiι αλυoiδcι. Σκoυλαρiκια
και δακτυλ[δια oυμπλnρilυoυυ τιιυ υυφικi ευδυμαoiα'. 1905. (Aρtε'io Ar Γκoιiτα)
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xρυσoKεvτnματα τnq φoρεoιαg
Kαι τα αλλα οτoλiδια, επιτεivε_

Ιαι στo αvoιγμα τng τραxnλιαg,
πoυ oκεπαζεται απ6 φλoυρια. Tα

φλoυριiι τoυ λαιμου, πρoiκα τng

vυφng, αvαφεροvται στlq Πρoι-

κoλαβdq Kαι ωq περlδ€ραιov ειg

φλωρiα και μετα τo 1904 τα συ_

vαvτoυμε Kαι ωq καoτivι n καoτι_

ovι.'Ηταv επiδειξn πλoυτου και ol

vεoΠαvτρ εμdvεg oυvαγωviζovταv

πoια θα φoρdoει περloο6τερα και

μεγαλυτερα. Σε πρoικoλαβn τoυ

1861 περιλαμβαvovται κφλoρiα

oπoυ rρορε[ το κoρiτζι 4'800 yρ.υ.

Eivαι εvα επιoτnθιο πoλυτιμo φα-

vταxτερo κ6oμnμα με φλoυρια,

ραμμdvα επαvω oε υφαομα Yια vα

μnv ερεθiζεται τo δ€ρμα. Tο πε-

ριδdραιo αυτo nταv αρκετiι βαρυ

και απoτελoυvταv τo λιγ6τερo απd

3O κομματια. Στn oειρα κρ€μovταv

πεvτ6λιρα, λiρεq, vτoυμπλεg n

διακooαρια, πoρτοκαλι€g, μαxμoU-

vτιdδεq, μιonρικα, πoλiτικα, βε-

vdΙικα, ρnγγivεg, αvτnλιdg, κωv-

οταvτ1Vατα, βαθουλεg, τooυκviδεg

μεγαλεg, ρoυπιdδεq, φλoυρια με
αγioυg, αvαλογα με τov πλουτo

Kαl τnv αvτoxn τng οικoγdvειαg.

0 λαTκog ποιnτnq Kωvοταvτoυλng,

οxολιαζει περιπαικτικiι :

Φλωρια, αμiiλ1lαμcι oαφιi tlετε
κρεμαoμtυcl, εilltιι rρερμ!υcι cιπ6

μακρια 'πoυ μlocι 'Ioυ τn By{υα.

Tοiτα τα επ[onμα φλωρld το oτi-
frοq oου oτολiζοιlυ, τα κtiλλl'ι σtι9 τα

!μoρφα, τoυE υloυg τoυg ζαλiζoυυ.

Σnμαvτικog παραγovταζ σ' αU_

τnv τnv ιδιαiτερn πρoτiμnοn oτα

φλουριiι θα πρdπει vα θεωρnθεi

n oταθερn τoυq αξiα ωg v6μιoμα,

ΠoU τα dκαvε vα εivαι κιvnτd πε-

ριoυoιακ6 oτoιxεiο oxετικα πρo_

oιτd και oτιg αoθεvdστερεζ oιKo-
voμικα τdξειg.

0ι vεαρng nλtκiαg κoπdλεg oτ6λl_

ζαv τo oτnθοg με απλ6 περιδdραio

απο λiρεg n φλouρια, τo καoτiv1,

καoτι6vι n αρμαθlir, τo oποio απo-

τελoυvταv απ6 5-B φλoυρια και

λiρεg που πoλλdg φoρεq εφταvαv

τιg 12. Yπnρxαv καl περιδdραια με

λιγοτερα n ακoμα και dvα φλoυ-

ρi, για τα μικρ6τερα κoρiτοια. Στιg

αρραβωvιαομ€vεg τo περιδiραιo

γivεται πιo πλoυoιo, απ6 τα φλου-

ριiι πou xαριζε ο γαμπρ69, Ια Πε_

θερικα Kαι τo o6ι τoυ. Πρεπει vα

τovιoτεi 6τι n vυφn, 6ταv πnγαιvε
oτnv εκκλnoiα για τnv τελετn τoυ

γαμoυ, δεv dβαζε καvdvα αλλο

κ6ομnμα παρα μ6vο τα φλοuρια
oτo αvοιγμα τnq τραxnλιαg. oι
oυγγεvεig Kαι oι φiλoι διbριζαv
xρυoαφικα μετiι τnv τελετn.

Kολdvια
Mετα τα φλουριiι του λαιμoυ, πoυ

θεωρoυvταv τo xαραKτnριoτικ6
επιoτnθιo κ6oμnμα oτnv εvδυμα-

oiα, dxουμε τo κoλαvι, €vα απο τα

ωραι6τερα παραδooιακα κoομn_
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0ι αoτ!9 oυνυcραδεq Ευδoξiα και Ευrυμb Λαμυ[δι.ι (Λαμια), ιδιoκτnτριεq ερyooταoioυ

κΕPΙAι με )'ιoρτιυ!9 φoρεoι!9 και πoλiτιμα κooμnματα. Nαoυoα τ!λlι 19ου αρtlg 20oυ αι.

(Aμεio Ευff. Toολiκου)
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ματα. Eivαι φαvταxτερn Kαι 1δι-

αiτερα εVτUΠωσιαKn μεγαλn πορ_

Πn, Περασμdvn oε xρυooκdvτnτn

ζιivn' Σαv κdoμnμα μdong τo φo_

ρουoαv παvω απo τnv ζιboτρα n

τnv πoδια. Mε τo ωραio oxnμα και

τnv καλλιτεxvlκn του διακdoμn-

οn dδιvε ιδιαiτερn αρxovτια οτnv

εμφαvιοn τng Nαoυoαiαg.'Ηταv
δεiγμα πλoυτoυ και λ6γω 1oυ με-

γdθoug Kαι τnq αξiαg τoυ, φoρdθn_

κε μοvο ωg vυφικ6 και γιoρτιvo
κ6oμnμα. Ωg πoλυτιμo απdκτnμα

τng vυφng, αvαφdρεται παvτα oτα

πρoικooυμφωvα, oΠoυ τoviζεται n

αξiα και n τεxvικn τoυ' 0ι Πιo εU_

καταoτατε g κoπdλεg πρ oικiζοvταv
Kαι με δuο κoλtιvtα.

oι ovoμαοiεq με τιg oπoiεg το

ουvαvτoυμε εivαι: oυρματερ6,

ουρματερ6 καπvιoμdvo, φλoυρο_
καπvιoμ€vo, καπvιομdvo, με δα-

xτUλα, δαxτυλωτ6 καπvιoμdvo,
αρYυροxρUσωμ€vο, ασnμοKαΠvι-

oμεvo, αonμivιο κολαvι, αonμ€-

vιo αoπρo, κεκooμnμ€vo κολαvι,

κoλdιvι με οιvτdφια, αoπρo κoλα-

vι, παφταδεq. Ωοτooo, oι πoλλ€g

ovoμαοiεg δεv αvαφ€ρovται σε

ιoαριθμα εiδn, αλλα oτov τρ6πo

καταoκευng, τα υλικα και τov δι-

ακoομ6 τoυ.

Στα oωζ6μεvα ΠροιKooυμφωvα
απ6 τo lB33 μεxρl ιο l90B' o τυ_

Πoζ ΠoU ουvαvταται oτo μεγαλf-
τερo Πoσoστ6, εivαι τo σUρματε-

ρ6 κoλαvι τo οποio θεωρεiται n

αvτ1ΠρoσωΠευτικn πdρπn τnq vα-

oυoαiικnq εvδυμαοiαg. Mdxρι τα

τ€λn τoυ 19oυ αιιi-lvα, βρioκoυμε
αρκετdg φoρ€q Kαι τo κoλαvι με
δαxτυλα, πoλυ λιγ6τερo τo ασn-

μdvιo αoπρo και oπαvια με oιvτ€-

φια Kαι παφταδεq.

Tα oυρματερα κoλαvια εivαι xυτiι,

oφυρnλατα, μπρoυτζιvα, οπdvια
αοnμdvια και dxoυv περiτεxvo

oυρματερ6 διακοομo, με τεxvικn
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που δnμιoυργεi δαvτελωτn επι-

φαvεια, dπoυ τα ουρματα σxnμα_

τiζoυv φυτικα μοτiβα, κoλλnμεvα

μεταξu τουg. To οxdδιo επιβαλλει
τnv εvτυπωσn τoυ διατρnτou και

επιoτρατευεται n ουρματερn τε-

xvικn, n oπoiα επιβiωoε και μετα

τo τdλog τnq βυζαvτιvng επoxng

και dφταοε oε υπερβoλικn xρnοn

στouq xρ6voug τnq τoυρκoκρατi-

αq. Η διακ6σμnσn καλυπτει oαv

δαvτdλα 6λn τnv επιφαvεια και

κυριo θdμα εivαι oι ρ6δακεq.

To κoλαvι με δαxτυλα, εivαι με-

γαλn π6ρπn, oφυρnλατn, αρκετα

βαρια, με πλoυoιο αviιγλυφo φυ-
τικο διακοoμo.

To κoλαvι με ουvτdφια εivαι

μπρουτ(vo oφυρnλατo και oι δυo

παραπλευρεg πτ€ρυγεg καλυπτo _

vται απ6 φιλvτιodvιεg πλακεg, με
αvαπαραoτασn σxnματoπoιnμd_

voυ αετoυ και περικλεiovται oλ6-

Yυρα με οφuρnλατo και εγxαρα-

κτo διακooμο.

Tα κoλαvια φoρdθnκαv oτn Nαου-

oα απ6 6λε9 τιg vdεg γυvαiκεg ωg

τιg αρx€g τoυ 20oυ αιιilvα, oπ6τε

οταδιακα n xρnon τoυg αρxιoε vα

περιορiζεται. Mετd τnv απελευθd-

ρωσn τoU 1912 καταργnθnκαv ωg

πρoiκα και δεv αvτιKαταστdθnκαv

απ6 αλλo εiδog ζιbvng με π6ρπn.

Ζωνn
To κoλαvι, 6πωq εiδαμε, εiVαι

αvαπooπαoτo τμnμα τng ζιbvng
και μαζi απoτελουv dvα εvτυπω_

oιακ6 κ6oμnμα πoυ oτoλiζει τn

μdοn. Η ζιbvn εivαι λουρi πλατoυg

5'5-6,5 εκ. απ6 ευλυγιoτo δdρμα,

τuλiγει oφιxτd τn μεon και θn-

λυκιi-lvει μπρooτα με τo κoλαvι.

Eξωτερικd καλυπτεται απ6 βελoυ-
δo αριoτng πoι6τnταg οε xριbμαια

κ6κκιvo, βυooιvo Kαι Πιo oπαvια

μπλε, και εivαι xρυooκ€vτnτn με
τερζiδικα oxdδια. Σιo κ6κκιvο και

μπλε xριilμα, απoδiδovταv μαYι-
κ€g ιδι6τnτεq' ΠoU πρoφυλαoοαv

τn γυvαiκα απ6 τo κακ6 ματι.

Η γαμnλια 6μoρφα κεvτnμdvn

H Λlyκoυ Διαμdυτn με κεφαλoκαλυμμα ιτιπιλo[κιυ, dιloyα τoπo0ετnμiυα' κτoουλoi_

φιaΣ στo μtτωπo, ατλαζωτo κλιμπαυτill, lρυocπλεyμtvεg κιoμιρ{νιεq τραxnλιlg με
κμαφtoυ κα'ι φλoυριο λαιμoυ. Ndoυoα. 1929' (Aρ.rεio Παυ. Διαμαντn)



Η υεoπαυτρεμtυn Ελtυn Zαλιoυ με τoν oυζυy6 τng Aλ[κo Toιακo. Tο oτnfrog τnζ στo_

λiζoυν lρυooκ!υτnτεg κιoμιρ[υιεg τραmλιtg, μαφtoι κα'ι φλoυρια. To κεφαλoκiλυμμα

κτιπιλoυκι> trει εyτυποloιακ6 ιλoυλo[διι. Nαoυoα 1937. (Aμεio Θωμα Toακoυ)

ραKτo διακoομo Kαι στιq αστεζ

vUφεζ στoλiζovται με διαμdvτια.

0 6μορφoq διακooμοg τouq τα με_

τdβαλε σε ΠολUTιμα κoομnματα.

Η ειoαγωγn τουg γivovταv απ6

ευρωΠατKεq X6ρεq, 6πoυ nκμαζε

n τ€xvn αυτn.

Στο οτoλιoμ6 τng vυφnq, n vυ-

φικn τoiπα στερε6vovταv Kαι με
xρUσn σUρματερn διακooμnτικn
Kαρφiτσα' απ6 τnv oΠoiα Kρdμο-

vταv με αλυoiδεg μικρα φλouρια.
'Ηταv διiρo τoU YαμΠρoυ και πi-
στεUαV 6τι dxει αποτρoπαΤκn και

φuλακτικn δυvαμn.

Mε τnv καλn φoρεoια απαραiτnτο

oιολiδι nταv και n καρφiτoα oτο

μαφ€oι, οτολιoμ€vn με πoλuτιμεq

n nμιπoλυτιμεg πdτρεg, σUρματε_

ρn διακ6oμnοn n αλλα μoτiβα.Στα
τ€λn του 19oυ αρxdg 20oυ αιιilvα

αγαπnτα κoομnματα nταv και τo

παvτατiφ, ΠoU τo φoρoυoαv oαv

καρφiτoα παvω οτo μαφdοιτou φo-

ρ€ματoq. 0ι κοπ€λεg Kαι oι vεαρnq

nλικiαg γυvαiκεg, αγαπouoαv ιδι-

αiτερα τα πουγγια, πλεγμdvα και

λεπτοδoυλεμ€vα με μεταξωτdq πo_

λυxρωμεg xαvδρεq. Tα πουγγια,

oυvoδευτικ6 οτoιxεio τng εvδυ-

μαοiαg, εixαv ευρυτατn διαδoon

oε Ευριiπn και Avατολn, nταv dργα

τdxvnq Kαι τα Xρnσιμoποιoυoαv

γυvαiκεg και αvδρεg.

Mετα τo 1920, oι πλoυoιεg Nα_

oυoαiεg που εξακoλouθoυoαv vα

φoρoυv εvτ6πια ρouxα, αρxιoαv

vα κρατουv στo x€ρι xρυοο n

αοnμ€vιo κρεμαoτ6 oυρματερ6

τoιαvτi με αλυoiδα.'Ηταv τo εU_

ρωπαTκ6 oτoιxεio πoυ προοτdθn-

Kε στn vτ6πια φoρεoια. 0ι τελευ-

ταiεg πoυ κρατουoαv αonμ€vιo

τoιαvτinταv n Mαρiα Λ6γγoυ, n

Λυμπιdδα Bαvτon και n Avθiα
Kαλλn, τoυ Χριοτακn. αXρυo6

τoιαvτi εixε μ6vo n 0λυμπιαδα
Toυρπαλnυ. N

ζιbvn μαζi με τo κoλαvι, nταv μ€-

ρoq τnq προiκαg, διbρo τnq oικo-

γεvειαg oτnv κoρn.'Evα oπouδαiο

και ξεxωριoτ6 διi-tρo Kαι Ιτρoq τov

γαμπρd. Συμβολο αγv6τnταg, που

τo λυοιμ6 τng θα γιv6ταv μovo
απ6 τov iδιo. Η καταοκευn Kαι τα

κεvτnματα τng ζιbvnq γivovταv
απ6 τουg αvτρεg ραφταδεg, πoυ

dκαvαv Kαι τα κεφαλoκαλυμματα.

Λoιπd Koσμnματα

Παvω απo τα φλoυρια του λαιμot
oι vυφεg φoρoυoαv ωg φυλαxτd,

μεγαλο xρυo6 oταυρ6 με xοvτρn

καδεvα, διbρo τnq πεθεραg. Στo

ουγκεκριμ€vo κdoμnμα, n αΠo_

τρoπαTκn n φυλακτικn δυvαμn
λειτouργnοε παραλλnλα με τnv
ιδιοτnτα τοU ωq oτoλiδι. 0 vυ_

φικog oταυρog €xει oυρματερ6

διακooμo με πoλυτιμεg πdτρεg n

εivαι εγxαραKτoq. oι παλι6τερoι

oταυροi, nταv xυτοi, εοωτερικd

κουφιoι, Yια vα τoπoθετnθεi κα-

πoιo πρ6oθετo φυλαxτ6: τiμιo

ξυλo, oταυρολouλoυδo, κ.d.

Αλλo φυλακτικο κ6oμnμα, YUVαι-
κεiο και αvδρικd oυγxροvωg, εivαι

τα xαiμαλια απd βoυκιvo κdραg.

Σε oτρoγγυλα ri oβαλ oxnματα'

πoυ περικλεiovται απ6 αοnμ€vια

n μπρouτζιvn oτεφαvn και κρd-

μovται oε μικρn αλυoiδα, dxουv

oτιg δuo 6ψει9 αvαγλυφεg μoρφ€g

αγiωv n αλλα φυλακτικd oυμβoλα.

Συμπλnρωματικα oτoλiδια τng

φoρεoιαg nταv και τα κοoμnματα

δυτικng πρo€λευong. To κρεμαoτ6

ρoλoι με xρυon θnκn, περαομ€vo

oε μακρια xovτρn αλυoiδα γυρω
απ6 τo λαιμ6 και n διακoομnτικn
καρφiτοα. Tn xρυon αλυoiδα με
τo ρoλ6ι, εξακoλoυθoυοαv vα τn

φoρoυv Kαι oι μεγαλυτερng nλι-
κiαg γυvαiκεg, δεμdvn κ6μπo,

xωρig καρφiτoα oτo μαφ€oι. Tn

βλdπoυμε επiοng Kαι στιqφωτo-

γραφiεg τωv YUVαιKιilv πoυ αρxι-

σαv vα φoρουv ευρωπαTκα.

Tα γυvαικεiα xρυoα κρεμαoτα

ρολ6για, dxoυv θnκn με €κτυπεg

αvθεμωτdg παραoταoειq, πολυ-

xρωμα μoτiβα με oμαλτo, εγxα-
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TA NEPOΠPΙONA TΩN APBANΙTAΔΩN
ΣTo ΣΕN KAΙ ΣTo ΓKoYPNoΣoBo

yρdφει o Στ{ρyιοE Aπoοτ6λoυ' Ιoτoρικ69 ερευynτiζ_Συnlραφεαζ

H μελ{τn αυτi1 αφoρα απoκλειστιKcι στnυ KατασKευi Και εΚμεταλλευon υερτπρioυωυ lcατcι τα

μ{oα τoυ 19oυ με cιρΙ{9 τoυ 20oυ αιωυa στo 6ρ0ζ Β{ρμιo, στιg τoπorεσlεζ Σ{λι και Γκoυρυ6-

σoβo, απ6 ειδικoυg τεxuΙτεζ Kaι επεξερyαoτ{E ξυλε[αg πoυ Kαταyouταυ aπo τa Ιωριa Nταρδα

και Ziτoιoτα περιoΙng Κορυτoα9' τoυζ oπoioυζ oι Nαoυσαioι απoκαλoυoαυ κAρβαυiτεEυ. Θα

To xωριo αυτ6 εivαι oρειvd, βρi-
σKεται οτo 6ρo9 Mοραβα Kαl σε

υψ6μετρo 1300 μ€τρωv απd τnv

επtφαvεια τnq θαλαooαq. Πα-

λια nταv κεφαλοxιilρι με dvιovn

ιl.rιlrιI r 28

αυ(ιφερ06 ειδικα στo χωρι6 Nταρδα.

δραoτnριoτnτα στoV oιKovoμι-

κο, πvευματtκo και πολιτιoτικo
τoμdα. Τo xοlριο δεv εivαι πoλυ

παλιo. 0 xρoι,οg iδρυοrig του φτα-

vει σε βαθoq τριιilι, _ τεooαριυr.

αιιbvωη 6xι περιoo6τερo. Eivαι

γvωοτd oτι oι κdτoικοi τοu κατα τo

μεγαλυτερo πooooτd προdρxovται

απo φυγαδεg κυvnγnμdvoυg απo

τουg Τουρκoυq, μεγαλo μdρog τωv

r ,,,'11;{.



oΠoiωv dλκει ιnv καταγωγn απ6

τα xωρια του Σουλiοu, ειδικ6τερα

απ6 τnv Kιiιφα, Mπ6τοα κ.α'

Θα αvαφερθιb εvδεικτικα oτov

παππου μoυ Πετρo Kιαφoυλn (απο

τnv πλευρα τnq μnτdραg μoυ), κα-

τoιKo τnq Nτiιρδαg, που dφερε τo

επιi-lvυμo Kιαφoυλng, επειδn o

πρoπατoραg αυτng τng οικoγdvει_

αq ΠoU nλθε και εγκαταοταθnκε

oτo xωρι6 αυτ6, καταγοvταv απd

το xωρι6 Kιαφα Σoυλioυ' Η Nταρ_

δα, τnV oποiα dxω επιoκεφθεi κατ'

επαvαλnψn, περιβαλλεται απo

πυκvα δαοn με πευκα, ελατα και

οξι€g, απ6 καταπραoιvα λιβαδια

και οργιιbδn βλαοτnon. Σnμερα

εivαι θdρετρο και θεωρεiται o ιδα-

vικ6τερog τoυριoτlκdg τ6πog.

Ελαxιoτn dκταon διαθdτει για
αγρoτικn καλλιdργεια, γι'αυτd oι

κατοικoi τoυ απ6 λ6γoυ9 βιoπορι-
oμoυ αvαγκαoτnκαv απ6 παλια

vα oτραφουv οε επαγγdλματα πoυ

dxουv oxdon με τnV εκμεταλλευon

τωv δαoιi-lv, oπωg, καταoκευαοτdg

Kαι xειριστdg vερoπρiovωι επε-

ξεργαoτ€g τng ξυλεiαg oε διαφoρεq

μoρφdq και διαοταoειg, μεταφoρεig
και dμπορot ξυλεiαg, KατασKεUα-

oτ€g καμιvιιbv για παραγωγn ξu_

λαvθρακωη ξυλοκ6πoι και πελε-

κnτ€g ξuλεiαq Kαι dλλεg ouvαφεiq

με τα αvωτdρω δραοτnρι6τnτεg.

Απ6 υπαρxovτα YραΠτd οτoιxεiα

μαq παρ€xεται n πλnρoφoρiα

6τι oι Nταρδαρnδεg (κατοικoι τα

Nταρδαg), π€ραv τng επαγγελμα_

τικng απαox6λnonq τoυg οε δι-

αφoρεg περιοxdg τng Aλβαviαg,

εixαv επεκτεivει τn δραoιnριοτn-

τα τουg στnv εKμεταλλευon τωv

δαoιilv Kαι σε αλλεg xιilρεg, 6πω9

Eλλdδα, Toυρκiα, Σερβiα, Bουλγα_

ρiα, Pouμαviα κ'α. Eιδικ6τερα, n

παρoυoiα τωv Nταρδαρnδωv oτnv

Eλλαδα, αvαφdρεται αρxικα oτο

6ρo9'oλυμπoq, στo oπoio υπnρ-

xαv vεροΠρiovα απ6 τo 1800 μd-
xρι τo 1935, οτo B€ρμιο (oτο Σελι
πριilτα και υoτερα oτo Γκουρvooo-

βο) απo τo 1840 μdxρι τo 1913, oτο

Αγιo 6ρo9 απ6 τo 1850 μdxρι το

1926, οτιg περιoxdg Λαριoαg, Ιω-

αvvivωι Kαρδiτoαq, Λαμiαg κ.α.

απo το 1820 μ€xρι το 1910, oτnv

Πdτρα απ6 τo 1840 εωg τo 1BB0,

oτo Mεooλ6γγι απ6 το 1B45 μ€xρι
τo 1910, οτo Aγρivιο απ6 τo 1B50

μixρι το 1935, oτnv Πελoπ6vvn_

oo απo το 1800 μfxρι το 1908, oτn

Θαoο, oτnv Kρnτn, oτn P6δo κ.α.

Ωg πρog τnv Παρouσiα τωv Nταρ_

δiιρnδωv oτo Σiλι τoυ Bερμiου,

απ6 πnγdg τoυ oιKoYεvειακoυ και

oυγγεvικoυ μου περιβαλλovτog
και απ6 μαρτυρiεg τωv Nταρδα-

ρnδωv ΠoU εYKαταoταθnκαv ιε-
λικα οτn Nαouoα, πρoκυπτει 6τι

n πριilτn oικoγ€vεια απ6 το xω_

ριο Nτdιρδα πoυ nλθε oτo Σελι τo
1B4Ο-1B50 Kαι KατασKευαoε vερo-

πρiovo με το oπoio εκμεταλλευo_

vταv τα παρθdvα δαοn τoυ nταv n

oικoγdvεια Oυρμαvn. Αυτ6 nταv

τo αρxικ6 αυΘεvτικ6 επιbvυμo

αυτng τng οικoγdvειαg. Στn oυ_

vdxεια, απ6 Oυρμαvng τραπnκε

oε Γερμαvnq Yια vα καταλnξει oε

Σαvιδdg (απo τo επdγγελμα κoπng

και επεξεργαoiαg oαvιδlιilv).

oι γdvoι αυτng τng oικoγ€vειαg

εγκαταοταθnKαv oριστικα oτn

Nαoυoα και φdρουv πλdov τo

επιi.lvυμo Σαvιδdιg. Δεv μαg εivαι

...n nρd}τ}1 Ο}KΟYεvεtα

αΓrΟ ξΟ X{t}ρlΟ i\}ταρδα που
llλΦε ιττο Σ*λι {Ο 184Φ*
1 858 Kα1 KειΤ{ισKεLrα{rε

vεpΟπρievΟ με τΟ snΟiΟ
εKμεταλλειrε:vιειv Ια ΓX}p *

Φdvα δ*αn τΟU nταv n

γvωοτ6 τo (βαπτιoτικ6) ovoμα

τoυ Oυρμαvn ΠoU nλθε πριi'lτog

oτo Bdρμιo, 6μω9 γvωρiζουμε τo

6voμα τoυ γιoυ τoU ΠoU λdγovταv

Ηλiαg, καθιilg Kαι τα οv6ματα τωv

τdκvωv τoυ τελευταioυ πou ovo-

μαζovταv Σωτnριog, Περικλng,
Nικ6λαog, Eυδoξiα, Eλεvn και
Πoλυξ€vn. 0 Hλiαg εixε καt δυo

αδελφεg ΠoU Παvτρευτnκαv οτn

Nαoυoα με Nαoυoαiouq, n μiα με
αvτρα απ6 τnv oικογdvεια Παπα_

vαvoυ και n αλλn με αvτρα απ6

τnv oικoγdvεια Mπακαλn.

Mετα απd καποιo διαoτnμα απo τnv

εγκατiιoταon τoυ πριi-lτου vερoπρi-

ovoυ στo Σiλι απo τov Oυρμαvn,

κατ€φθαoε και αλλοg Nταρδαρng

oτo Σ€λι, o Θεμελnq, πoυ €oτnoε

και αυτog vερoπρiovo και αρxιoε

Vα αvταYωviζεται τοv oυρμαvn.
Tελικα, μετα απo αρκετα xρ6vια,

o Oυρμαvnq Kαι o Θεμελng αvα-

γκαoτnκαv vα κλεiooυv οριοτικα

τα vεροπρiοvα τoυq oτο Σdλι γυρω
οτο 1BB0, γιατi τnv επoxn αυτn

εμφαviοτnκε εκεi dvαg δαιμdvιog

oυγxωριαv6ζ ΙoUζ' o Ηλiαg Παζng,

με τεραoτια πεiρα oτnv καταoκευn

vερoπρiοvωv Kαι στnv εκμεταλ-
λευon τωv δαoιilv.

Επειδn ο Oυρμdvnq και o Θεμελng

δεv μπ6ρεοαV vα αvταYωvιoθoυv

τov Hλiα Παζn εγκατ€λειψαv τα

vεροπρiοvα τoυg. Aπ6 αυτoυg,

o μεv Oυρμαvng, 6πω9 πρoαvα-

φ€ρθnκε, εγκαιαoταθnκε μ6vιμα
oτn Nαουoα, o δε Θεμελnq oτn

Bdροια, 6πoυ εφεξng αoκnoε το

επdγγελμα τoυ ξυλdμπoρoυ. Πρd-

Πει Vα onμειιi-loω 6τι τnv περiοδo

εκεivn οι περιoo6τερε9 εκταoειg

τoυ Bερμioυ αvnκαv oε Aλβα-
voυg μπ€nδεg, γ6vουg αρxnγιilv
Αλβ αvικιilv μιοθoφoρικιbv oωμα-

Ιωι Πρoq τoυg οπoioυq n Υψnλn
Πυλn, επειδn δεv εixε xρnματα

vα πλnριiloει τouq μιoθουg τωv
ΟιKΟγ*vεlα Ουρμαvn...
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μισθoφ6ρωV, εixε εKxωρnσει με
ταπιii (τiΙλoι ιδιοKτnσiαg) εκτετα-

μdvεg εκταoεlg οτο Bdρμιo.

Kαiτoι αγραμματοq o Hλiαg Παζng,

μιλoυοε με ευxdρεια τα Αλβαvι-
κd, τα Ελλnvικα, τα Toυρκικα και
τo Σλαβ6φωvο γλωooικo ιδiω-

μα τωv xωριιi-lv τoυ καμπoυ τng

Nαoυοαg. Διορατικdg 6πωζ nται
μετα τnv αφιξn τoU στo Σdλι και
τnv εγκαταστασn απd αυτ6v του

δικου του πριilτoυ vερoπρiovου,
εκριvε oκ6πιμo vα επιoκεφθεi
τoUq ΠρoαVαφερ6μεvουg μπ€nδεg
oτnv Kωvoταvτιvoυπoλn για vα
τoυg γvωρiοει πρoοωπικα.
'0λα αυτd και doα θα αvαφdρω οτn

oυvdxεια Yια τov Ηλiα Πiiζn, μoυ
τα αφnγnθnκε o γι69 τoυ Mιxα_
nλ Παζng, πριbnv βoυλευτng τoυ

ΛαΤκoυ K6μματog πoυ εκλdxτnκε
απd τιg εκλογdg του 1946 και θεioq

μoυ (nταv εξiιδελφog τng μnτdραg

μoυ). Aπo τnv αρxn τng γvωριμi-
αq τοUq με τov Ηλiα Παζn, oι μπ€-
nδεg €δειξαv εμΠιστooυvn oτo

πρooωπ6 τoυ. Επειδn διdβλεπαv
οτι πoλυ oυvτoμα o Boρειoελλα-
δικog xιilρog θα εvoωματιbvοvταv

oτο ελευθερo Eλλnvlκo κρdτog και

6τι θα dxαvαv τιg tδloκτnoiεg τουg

oτο B€ρμιo, δdxτnκαv τnv πρdταon

τoU vα τοv καταοτnοουv πλnρε-

ξουοιo vα εvoικιαζει Kαι vα πωλεi

εv μ€ρει n εv dλω αυτεg κατd τnv

κρion τoυ, αρκεi vα τουg απdoτελ-

λε τo ειοπραττoμεvo αvτiτιμo τoυg.

'Ηταv n επoxn ΠoU n Poυμαvικn
πρoπαγαvδα oργiαζε κυριoλεκτικα

oτα Bλαxoxιi'lρlα μ€oω τoυ Ρουμα-

voδlδiιoκαλου Αποoτολου Mαργα-

ρiτn, ο oποiog oε πoλλα Bλαxικα
xωρια εixε κατορθιbοει vα αvoiξει
Ρoυμαvικii oxολεiα. 0ι εκπρ6oω_

Πo1 τωv Ρoυμαvιζ6vτωv Bλαxωv
του Bερμiου εixαv πλnolαoει τοv

Hλiα Παζn Kcιl ΠρoσΠαθουoαv vα

ιοv πεiooυν vα πoυλnoει τιq εκτα-
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o HλEαE Πdζnq oε πρrltωρnμtυιι lιλικ[α' lι yυυcιΙκcι του Πcιυαyιcilτcι, oι κoρεq τoυ

Θεoδcbρα και Pωξαυn και o Nταρδdρlιg Κιilοταq Γκερiiζn;

σειq τωV μπεnδωv οτο Bdρμιo o'

αυτoυg, υποox6μεvoι vα πλnριil-
σouv τnv αξiα τoυg oε λiρεg. T6τε

o Ηλiαg Πdζnq ταξiδεψε oτnv Αθn-

vα, επιοκ€φτnKε τα αvακτορα και

γvωoτoπoinοε ο' αυτα Kαι στnv
Eλλnvικn κυβερvnon τlg πρoθd_

σειq ΙωV Ρoυμαvιζdvτωv Bλiιxωv.
Η εvdργεια αυτn του Ηλiα Παζn
επεoυρε τnv ευvοlα τωv αvακτ6-

ρωV Kα1 τng Eλλnvικng κυβiρvn-
σnq στo πρdoωπ6 τoυ.

0 Ηλiαg Παζng, ωg πλnρεξoυoιog
τωv Αλβαvιi.lv μπεnδωη πουλnοε

μεγdλn δαoικn iκταon τoυ Bερμi-

ου κovτα oτn Nαoυoα oτnv Ελλn-
vικn βαoιλικn oικογdvεια.'Eκτo-
τε' n oιKoYdvεια Πdζn πoυ εixε
εγκαταoταθεi oριoτικα oτn Nα-

oυoα, εγιvε φαvατικdq UΠoστn-

ρικτng τωv αvακτ6ρωv. Αργdτε-

βα, Ρε ειonγnon τωv αvακτoρωη
αποvεμnθnκε απo τnv Ελλnvικn
Bουλn oτov l{λiα Παζn τo αριoτεio

εξαιρdτωv πρiιξεωv.

Σxεδov, ταυιoxρovα με τΙlV εYΚα-

ιαoταon oτo Σdλι vερoπρiovoυ
απo τov Hλiα Παζn' εμφαviζεται

οτo Γκουρvοooβο και αλλog <Aρ_

βαviτngr, ο Σωτnρng n Σωτnρα-

κng (αγvωoτo τo επιilvυμο του) με
καταγωγn απ6 τo xωρι6 Ziτοιoτα

περιoxnq Koρυτοαg, παvdξυπvog
κι' αυτ69 και εφαμιλλog του Ηλiα
Παζn, o oπoiog καταoκευαoε vε_

ροπρiοvο Kα1 εKμεταλλευovταv
τα δαon τnq Περιoxng. Kατ6πιv
τoυτου, εκδnλιbθnκε οξυτατog

αVταYωvισμ6g μεταξυ τωv δυo

Αρβαvιταδωv.

0 Ηλiαg Παζnq, Yια vα αvτι-

μετωπioει απoτελεοματικα τov

αvταYωvιστn τoυ, μετdφερε oτo

Σελι απ6 τn Nταρδα και απ6 τo
διπλαv6 xωρld Σιviτoα τεxviτεg
vερoπρiovωv, επεξεργαoτdg ξυ-
λεiαg και υλoτ6μoυ9. Πολλoi απ6

αυτουg €φεραv αργ6τερα Και τιq
oικoγ€vει€g τouq Kαi εγκαταοτd-

θnκαv oριoτικα oτtg π6λειg Niιoυ_

οα, Bdρoια, Kατερivn καl'Εδεoοα.
Eιδικα, τα επι.bvuμα τωv oιKoγε-
vειιilv απd τo xωρι6 Nταρδα που

εγκαταoταθnKαV στn Nαouoα εi_

vαι: Παζng, Toι6τong, Kιαφουλng,

Kτι_lvαg, Bεvdτng και απο τn Σιvi-



Διακρ[νoνται απ6 αριoτερ(ι': Ευrυμιog ΚιαιρoυλιιE, 9εioq yρdφoυτα, Π{τρrlq Κια'φo[λιιE,

παπποlq yραφoυτα (τεrυiτεq υερoπρioνων)' Mιiτιιq Σκtυτεg, (ιyυωoτoq (υλoτ6μο)

τσα: ΑΠoστ6λου, Tορoρng, Σivoq'

Πivng, Kιouτng, Γκoγκαg.

0 Ηλiαg Πiιζnq πολυ ουvτoμα θα

αποκτnoει μεγαλn oικovoμικn
ευρωoτiα απd τnv εκμεταλλευon
τng ξυλεiαg oτo Σ€λι και βεβαια,
dvεκα τouτoυ, οεβαοτn περιouοiα.

Θα αγoρdoει μdροg του δαooυq

Xωροπαvioυ (Στεvnμαxου), με-

γαλα oικoπεδα oτo Σιδnροδρo_

μικ6 ΣταΘμ6 Nαoυoαg Kαι στo

Χωρoπαvι, πολλoυg αγρoυq οτn

Nαoυoα Kα1 στo Xωρoπαvι και θα

αvεγεiρει oτo κivτρo τng Nαoυoαg

μεγαλoπρεπn oικiα με εvτυΠωσι-

ακdg Kαρυατιδεg κατω απo τουg

εξιioτεg τng. Στιg μαxεg μεταξυ
τoυ Eθvικου oτρατoυ με τo Δnμo-
κρατικ6 oιρατo κατα τnv επiθεon
τoυ τελευταioυ εvαvτiov τnq Nα-

οUσαq τnv 11n Ιαvoυαρiου 1949, n

oικiα αuτn θα γivεl παραvαλωμα

τoυ πυρ69 μαζi με τo oυvεx6μεvo
κτiριo τng δnμoτικng βιβλιoθnκnq.

Πρdπεl vα onμειωθεi 6τι τα ioο-
δα τoυ Ηλiα Παζn εixαv αυξnθεi

onμαvτικα απ6 τn oυμμετοxn
τοU σε διαγωvιoμ6 τoυ Τoυρκt_

κoυ Δnμοoioυ κατα τn διαρκεια

τnq KατασKευng τng οιδnρoδρo-

μικng Yραμμnq Θεooαλοviκng
_ Mοvαoτnρioυ (BitoΙa) γlα τnv

προμnθεια ξυλεiαg που θα xρnσι_

μoπoιουvταv σαv τραβdρoεg. Στιq

απoθnκεg που εixε oτo olδnρο-

δρoμικ6 oταθμ6 Nαoυοαg υπnρ-

xαv αποθnκευμ€vεg μεγαλεq πο_

o6τnτεg ξυλοκiiρβoυvωη τα oπoiα

αγ6ραζαv διαφoρoι ξυλ€μπoρoι
Kαι τα μετ€φεραv με τo τρdvo oε

αλλεg πολειg.

0ι τεxviτεg και επεξεργαoτ€q ξυ_

λεiαg που εixε oτo vερoπρiοvο τoυ

o Σωτnρακnq στο Γκoυρvdooβο,

κατiιγovταv κυρiωg απ6 τα xωρια

X6τoιοτα, Γκραψι, Γκιουρdol περι-

οxng Koρυτoαg και ελαxιoτoι απ6

τn Nταρδα. oι περιoo6τερoι απd

τoυg υλoτ6μouζ τoU nταv Bλαxoι

απ6 τn γυρω περιoxn και μερικoi
Nαουoαiοι. Πολυ oυvτoμα δ6θnκε

και o' αυτ6v n δυvατ6τnτα vα αYo-

ραοει καπoια ακivnτα oτo κdvτρo

τng Kοζdvng. Kατα τnv περiοδo τng

dvoπλng φαοng τoυ Mακεδovικoυ

Αγιilvα (1903-190B), o Ηλiαq Παζng

σUμΠαρασταθnκε oτα Eλλnvικα
αvταρτικα oιilματα παρ€xovταq

αφειδιilq τροφn, oτdγn, και καθε

αλλn περiθαλψn o'αυτα, πραγμα

πoυ δεv dπραξε o Σωτnρακng, o

οποiog εξ αρxnq δεv παρεixε καμιd

βοnθεια προg αυτα. Για τov Σω-

τnρακn τov Aρβαviτn κdvει μvεiα
οτο βιβλio τnq ιιΣToY BΕΡMΙOY
THN ΑNTAPΑ> και n Θαλεια Σα-

μαρα (Δεuτερn dκδoon, oελ. 154

- 161, Αθnvα 1977).

Συμφωvα με τα Yραφ6μεviι τng,

o Σωτnρακng αρvnθnκε Πεισμα_

τικα vα oυμμoρφωθεi με τn δι-

αταγn ΠοU τoυ εδωοε oτo oπiτι
τoυ Nαoυοαioυ γιατρου Xριoιο_
δoυλoυ Περδικdρn ο αρxnγdg
τωv Eλλnvικιi-lv αvταρτικιilv oω_

ματωv περιoxng Bερμioυ Γειbρ_

γιog Kατεxακng (Θε6φιλοq) vα
προολαμβαvει εφεξng oτo πριovι
τoυ μ6vο Nαουoαioυg uλoτoμoυg

και 6xι Poυμαviζovτεg Bλαxoυg,

οι oπoiοι κατεδιδαv σUστnματl_

κα τoυg'Ελλnvεg αvταρτεg στouq

Tουρκoug. Εivαι γvωoτo, dλλω-

oτε, 6τι oι Poυμαviζovτεg Bλαxoι
υλοτ6μoι τoυ Σωτnρακn εixαv
oκoτιi'loει oτo vερoπρiοv6 τoυ δυo

Ναoυοαioυg, τοv Xαραn και τov

Nτριοτιλιαρn Kαι τρειq Ελλnvo-

φωvouq Bλdxουg απ6 τn συvoι-
κiα Αλιi.lvια, πoυ εργαζovταv σαv

uλoτομoι o' αυτ6v.

Kατα τα γραφ6μεvα πdvτoτε τng

Θαλειαg Σαμαρα, ο Σωτnρdκng
oργioθnκε oφ6δρα απ6 τn διατα-

γn τoυ Kατεxακn' δεv θdλnoε vα

υπακoυoει και εκτ6ξευoε απειλdg

πρog αυτ6v Kαι Πρoq ιov Περδικd-

ρn dτι θα ειδoπoιnoει τnvToυρκικn

φρoυρα τng Nαoυoαg. Δεv δioταoε

μαλιoτα vα τραβnξει το περioτρoφ6

τOU Yια vα πυροβoλnoει τοv Kατε_

xακn. Παρεvdβn αμdoωg 6μω9 o

Περδικαρng o oποioq τov nρdμnοε.

Mετα παρ€λεUσn oρισμdvου xρo_
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vιKοU διαoτnματog απ6 το Περ1στα-

τικd αυτd, o Σωτnρdικnq, με εvτολn

του Kατεxακn Kαι τnq τoπικrig Eπι_

τρoπng Mακεδovικου αγιilvα, oυ-

vελriφθn υoτερα απ6 εvεδρα που

τoυ ioτnοαv oι αvταρτεg μ€oα oτn

Nαoυoα και φυλακiσΙnKε ο' dvα

oπiτι oτα Αλιbvια.

Eπειδn, και μετiι τn ουλλnψn τoυ,

oυvdxιοε vα αρvεiται με πεioμα
vα σUvερYαoθεi με τα Eλλnvικα
αvταρτικdi oιilματα. oφiιxτnκε τελι_

κα oτo αγιbγι (αυλακι με vερo) πoυ

περvoυoε απ6 το οπiτι πoυ nταv

φυλακιoμdvog. Yπερnλικεg Nα_

oυoαioι διnγoυvταv 6τι, επi ιbρεg

μετiι τn οφαγn του ΣωτnραKn' τo

αυλακι nταv ακ6μα κατακ6κκιvo
απd τo αiμα του. Αξιο απoρiαg εi-
vαι Yια πoιο λoγo οι Bουλγαρdφω-

voι Koμιτατζnδεg με επικεφαλng
τoυq βoεβ6δε9 Λoυκα Ιβαvωφ και
Χατζn εixαv πυρπoλnoει τo vε-

ροπρiοvo Kαι τn ξυλεiα τoU στo

Γκouρv6ooβo, γvωoτoυ 6vτog dτι

αυτdg δεv περι€θαλπτε τα Ελλnvι-
κα αvταρτικα oιilματα. Tο περιoτα_

τικd αυτ6 τo περιγραφει οε πoinμα

τoυ o Nαoυoαiog λαiκ6g πoιnτng

Kωoταvτoυλng Σιoυγγαρng.

Απ6 τo πoinμα αυτ6 παραθdτω

αΠοσπασματικα μdρn τoυ: ιXατζiE
και Λoυκαg κiυnoαυ oτου Πρ6δρo-

μο υα πdυoυυ κcιι με τoυ διαβoλo

oδnyo τo ερyo τoυζ υα καυoυυ. o
διαβoλοE τουq [λεyε oτoυ Πρoδρoμo

υα πατε, υα καμετε xρυoi δoυλεια,

με oρεξn υα φατε. Κdιllατε τnυ ΙLε-

ριοli, αυrbyια και ouτiiδεq', ετoι lα
oαg δtlloω αξiωμα σ(Ιυ τoυζ ντερβε-

ναyαδεg. Κι' 6τoι απoφαoioαυε τoυ

Προδρομo να και!ουυ. (...') k' αφoυ

εκαμαυ το κακ6 oτo μεyα μoυαoτiρι
ειg τo πρι6υι πiyανε του Aλβαυot
Σωτiρn και τα oαυiδlα και|lαυε μαζ
με τo πρι6υι..'ll.

(Τiικng Mπiιιτοng ιιKΩΣΤΑNTOΥ_

ΛHΣl. 0 λαIκog πoιnτng τnq Nια_

κτιoγrrι 32

ouσταq. Σελ. 32. Nαoυoα 1982).

Mετd απ6 τnv πυρπoλnon τoυ

vεροπρiovou τοU Σωτnρακn oτo

Γκoυρvoooβo, οι τεραoτιεg πo-
o6τnτεq ξυλαvθρακωv πoυ εixε
απoθnκευμ€vεg οτo οιδnρoδρο-

μικ6 oταθμ6 τnq Nαoυοαg o Ηλi-
αq Παζng, €γιvα παραvαλωμα του

πυρ6g απ6 εμπρnoτικn εvdργεια

και καnκαv oλooxεριilg. Φυοικα,
δεv εivαι δυοκολo vα αvτιλnφθεi
καvεiq 6τt δραοτεq τoU εμΠρn-
oμoυ nταv οι Boυλγαρ6φωvoι
κoμιτατζnδεg.

Πριv κλεiοω, θα πρoοπαθnοω εv

oλiγoιg vα περιγραψω τι ακριβιbg

nταv το vεροπρiovo. To vερoπρio-
vο αρxικiι δεv αποτελουoε μ6vtμn
εγκαταοταon, αλλd τo σUvαρμo-

λoγoυoαv κovτα oτo οnμεio πoυ

γivovταv n υλoτ6μnαn καθε φoρd,

μεταφdρovταg τα ξυλιvα Kαl με-
ταλλικα εξαρτnματd τoυ εκεi (φτε-

ρωτn, πρι6vι, βαγ€vια κ.α.). KαΘε

φoρα καταoκευαζαv vdα vταvα,
δnλαδn βαon, που τnv απoτελoυ-

oαv επdλλnλεq oειρ€g απ6 κoμμiι-

τια xοvτριbv κορμιilη τoπoθετnμ€-

vεg xιαοτi. To μdγεθ69 τoυ, κυρiωq

τo μnκoq τou, εξαρτιi-lvταv απ6 το

ποoo μεγαλoι nταv oι κoρμoi που

επρdκειτo vα πριοvιοθoυv.

Η θion Yια τnv εγκαταoταon
τoU VερoΠρiovoυ επιλ€γovταv
vα βρioκεται παvτoτε oε πλαγια

με μεγdλn κλion ιioτε vα εivαι
δυvατn n μεταφoρα τωv κορμιilv

...{Ο 1/ξρΟπρiοvο δεv
απΟΤελΟUσε μovιμn εYK{ι_

ταατααn, αλλd το σUvαρ_

μολογουoαv Ko\Γtα στO

σnμεio Πoυ Ytvo\ταv
καθε φoρα n υλoτομnon

μεταφ€ρovtαq τα εξαρτn-

ματα τΟU...

με oλioθnοn επαvω οε ξυλ6δρo-

μoυq n με οπριbξιμo με τoεκoliρια
n με xρnοn τnq ροrig τοU Πoτα-

μoυ. Αργ6τερα, με τnv πdρoδo
του xρ6vου, παρdοτn n αvαγκn
καταoκευng μ6vιμoυ vερoπρio-
vou σε oτεγαομdvεg εγκαταoτα-

oειg, ouvnθωg πλiιι oτα πoταμια n

στοUζ πρ6πoδε9 τωv δαoωμdvωv

πλαγιιilv στnv Περιoxn dπoυ γi-
vovταv n υλοτ6μnon.

Kατα τn λειτoυργiα του vερoπρio-
vou' n ΠεριστρoφιKn κivnon τng

κατακdρυφng φτερωτnζ τoυ Kα1

ιoυ oριζ6vτιοu αξovα, μ€oω εv6g

μεταλλικoυ oτρ6φαλoυ μετατρd-
Πovταv oε παλιvδρoμικn Kατα_

κ6ρυφn κivnon του πριovιoυ. Σε

κdπoια vερoπρiovα υπnρxε n δυ-

vατ6τnτα κoπng oε dvα λεπτ6 τng

ιbραq κoρμoυ μnκoυg 2_3 μdτρωv.

Tα vερoπρiovα τωv Αρβαvιταδωv
oτo Bdρμιo παuουv vα υπαρxoυv

μετd τo 1913, πριilτα οτο Γκoυρvd_

ooβο και μετd οτo Σdλι.

Στα πρoθυρα τoυ Α'Παγκooμioυ
πολ€μoυ εμφαviζεται oτo Bdρμιo n

Aγγλικn εταιρεiα ιMillars Timber
& trading company Limitedυ που

καταοκευαοε δικα τnq πρι6vια
oτo Γκoυρvοooβo. Tο ετoq 1985

ΠραYματοΠoιnθnκε oτnv Αλβαviα
τo πριi.lτο εΠιστnμovικ6 Συvdδριo

Yια τo xωριd Nταρδα, oτo oπoio

dγιvε και ειonγnon απο τov Nταρ-

δdρn Vasil Balli με ιiιλo αPylli

dhe sepαtα e Dαrdhαritυ (To δd-

σoζ κu τo τoεκo[ρι τoυ Nταρδαρn)

με αvαφoρα στιζ εΠαYYελματικig
δραoτnρι6τnτεq τωv κατοiκωv τng

Nταρδαg γυρω απ6 τn σUστnμα-

τικn εκμεταλλευon του δαοικoυ
πλoυτoυ. Η αvωτdρω ειonγnon
περιλαμβαvεταl στo βιβλio τoυ

Nταρδαρn ουγγραφdα Vangjo
Ιlo: κDARDHA DHΕ NJΕRΕZΙT F'

SAJη libri 1, ribotim, fαq. 110 -

]15. Tirαne 2008' N



EMMAΓ{OYHΛBffiΙΔH:
<Γ{AOYΣA Ι906-1922>>

Παρoυoιdoτnκε στov Πολυxιilρo <<B€τλαvS>, στo πλαioιo τωv φετιvιilv <<Παυλεiωv>>, τo

δiτoμo €ργo <<Ndoυoα 1906-|922>> τoU συYγραφ€α Eμμαvoυnλ Bαλoαμiδn. To €ργo

αυτ6 εivαι oυv€xεια τoυ €ργoU τoυ iδιoυ σUYγραφ€α με τiτλo <<Ndoυoα 1892-Ι906>

καr εκδ6θnκε υπ6 τnv αιγiδα τns Εταιρiαs Mακεδovικιitv Σπoυδιilv, με Χoρnγoυs τnv

Περιφερεrακfl-Εvωon Δnμωv Kειτρικfrs Mακεδoviαs (ΠEΔ/KM), τov Δnμo Ndoυοαs

Kαr τnv Πoλrτroτrκn Eταιρεiα Nαoυoαs <<Avαoτdoιos Mrxαnλ o Λ6γιos>>.

Γραφει o

Hρακλng Tloοαg,
Δnμooιoyρdφog

Το εργο, τo onoΙo προγμοτευετοl τn

λεlτoυργio τnq ΕλλnvορθoδoΕnq Kolvο-

τnτοq κοτο τnv nερ[oδo 1906_1922,δn'

λοδιi τn oυγκρoτnon τωv oργονωv τnq,

τn λnQn κοl υλonoinon τωv οnoφοoεων

Tnq, Tlq oxεoεlq Τnq με Τlq τoτε κροτου_

oεq 0θωμovlκεq Αρxεq, τlq οvτlθεοεlq, τlq

oυγκρoυoε q ολλο KOl Tlq σUvεργοoiεq
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KOl Tlq σUVθεσεlq μεΤΟει ΤωV ΤoΠlKωV

Ko]VωVlKωV oμΟδωV KOl εΠογγελμoTl_

KωV σUσσωμOTωσεωV, l(Ol δlΟiTερO TnV

οδ ολεlπτn φροvτiδο τnq Kolvοτnτοq γlο

τnν nορoxn ελλnνlκnq nο δεiοq σΙn Vε_

oλοiο του τοnου, κ.λn., onμεtωvεl oτov

lρολογο του o ομοτlμoq κοθnγnτnq

τnq oτορiοq του vεοτερου ελλnνloμου

κ. Aθονοoloq Kοροθονοοnq.

Το ββλiο lορουoΙοoοv o φλολογοq
Πετρoq Στoiδnq, ο n. Αθονοoloq Νiκoυ,

δ δοκτωρ θεoλογiοq κοl ο ορxtτεκτοvοq

Αλεδονδροq 0lκονο1.lου, ol οnοiol ονο_

φερθnκοv οvολυτlκο oτo nερlεxοpενο

(Οl σTn onμοoiο τnq εκδoonq ουτnq.

Το oλο εργο οnοτελεi ενο noλυμoxθο,

ολλo oυνορnooτlκο τοliδl oτον nλoυ_

ΤO ΤωV Kωδlκωv, κυρiωq ατnq 0ρθοδο_

δου Ελλnνlκnq Ko voτnτoq Νοoυonqr,

lου οφορο oτο τελευτοio xρovtο τng

τoυρκoκροτiοq KOl σTO nρωτο δυoκoλο

xρονlο τnq μετοβοonq oτlq vεεq nρογ-

μοτlκοτnτεq nου εnεβλΛθnσΟV με TnV

ενoωpοτωon τnq Ν4οκεδoviοq oτο oυγ_

xροvo Ελλnνlκο κροτoq, μετο τουq Bολ_

l<οvtκουq lολεμουq τoυ 191 2_ 13, nου

οnωq ονοφερεr ο iδloq o oυγγροφεοq-

ερευvnτnq oτo Πρoλoγlκο του onμεΙωμο

(. .ε[νaι xρονια ελευθερ[αq, επoικoδο-

μητ ικη q και δη μιο υ ργ ικηq o υ ν ε ργαo [αq

τηq ελε0θερηq ε)ληνικηq ποληq με το

ελληνικο κρατoq, α)λa και xρovια aφo-

μoiωoηq κaι κaταργηoηq' με το xρovo,

των aυτ o δ ιo ικητ ικrbν αρ μο δ ιοτητ ωv τη q

Κοινοτητaql.

'0πωq oυvεβn Kοl σTOV πρωτo τopο του

εργoυ, noυ nερlλομβοvεl τnv κρiolμn

δεκοnεvτοετiο τnq Νοoυoοq otο xρο-

VlΟ Tnq υoτερnq τoυ ρκoκροτiοq ( l sgz_

1906), τo υλlκο τωv δυo vεων τομων

τoδ vopεiτοl oυμφωvο pε τlq nερ ο_

δoυq τnq Αρxrεροτεiοq ΤoU μnTρOΠo_

λiτn Αnooτoλoυ [Xρroτοδουλoυ)( l gοε-

1909), noυ δlοδεxθnκε τov Kωνoτοvτ ο

loοοκiδn, του pnτροnολiτn Λoυκο [Πε-

τρiδn_Tρiκωλn) (lgοg_l91 1) κοl τελοq

του μnτροnολΙτn KολλΙνlκoυ [Δελ κοvn)

(191 1-l 922).l' ερευvο nου lορoυo ο_
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Τα εξciltρυλλα τoυ δiτoμoυ !ρ1'ου τoυ Mανcilλn Βαλoαμiδn κNιioυoα ]906_]922y

ζετο οτο nοvnμο ουτo ονοδε κvυεl τον

βοolκo ρολο τnq Ενορiοq oτnν Kolνoτlκn

ζωfr τωv Ελλnνων κο lδlοiτερο οτοv o

μετορρυθμΙoεlq noυ εnlβλnθnκοv οnο

τn Δυon εnετρεQοv τnν εκλoγΛ μεoο

οnο τlq Εvορiεq TωV ΟVTlΠρoσιbnων τnq

πολnq γrο τo ευρυτερο Kοlνο, τnν nολn

n τnv nερlφερε Ο, OVTiΠρOoωnων noυ

οnοφοoi(oυν γlο nολυ oοβορο θεpοτο

οnωq n Ποlδεiο, n δ κο οoυνn, n οoφο_

λεlο, o nορογωγlKεq εργOσiεq, n ογoρο

κοl n ονonτυδn.

Το εργο nρολoγiCεr ο lροεδροq του

Δ.Σ. τnq Ετοrρεiοq lV]oκεδοvlκωv Σnου-

διilv, nου εΙxε τnv ευθυvn τnq εκδoonq,

opoτlμοq κοθnγnτnq τnq Θεoλoγrκriq

Σxολnq τoυ Α.Π.Θ. κ. Αθοvοo οq Kορο_

θovοοnq, εvω xοrρετΙCε o Προεδρoq

τnq Περrφερεlοκnq'Εvωonq Δnμων Kε_

vτρlκΛq Ν4οκεδoνiοq nου εiνοt xoρnγoq

τnq εκδοonq, κ. Λοeοροq KυρiCογλου,

διi μορxοq Αμ nελoκn nωv_Vlενεμενnq.

0 πριiτoq τομοq εκτεΙνετοl oε 353 oε'

λΙδεq κοl nερlλομβοvεl τlq nερlοδoυq

του λ/1nτρonολΙτn Αnooτoλου (lgοε_

1909) pε εlΙ pερουq κεφολοrο Α'-ΛΑ',

του lVnτOοnολiτn Λοικο (l g0g_l gl l)

με εt,i lεοουc <εφολοlο Α'_KZ'κοl τnν

ορxn τnq εροτεiοc -ο: |ι/ητοοηoλiτn

Kολλ νiκoυ (l gl l _i 922) -ε ε-' -εοουq

κεφολοrο Α_B ΠροτοοσεIO -O ΠΟo-

λoγlκο onμεiωpο τοι oυγγροφεο κοl

ολοκλnρωνετοl με Πivοκο 0νοpοτων.

0 δεΟτεροq τομoq εκτεivετοl oε 345 oε-

λiδεq κο περlλομ βονε κυρiωq TnV σU_

vεxεtο τnq πεoloδoυ τou N4nτρonoλiτn

Kολλ viκoυ (1911_1922) με εni μερουq

κεφολοlο Γ _lΓ'. Στoν τopο ουτo περt_

λομβοvετοr KΟι ιJlΟ oεlρο εκτετομενωv

εlδtκων θεμοτωv, onωq οt λoγορ οoμοi

τnq Εntτροnnq οvεγερoεωg των Σxο_

λεΙων, ol εγκοτοοτοοεlq κοl οντολλογεq

nλnθυopωv oτn Νooυoο, n oτoρΙο του

ΛοnπεΙoυ Γυμvοοiου, το ΙVονοoτΔρ τnq

Ynοποvτnq κλn.

Προτοooετοt το Προλoγlκο onμεΙωpο

ΤOU σUγγρOφεο, xοlρετlopοi τoυ Αvτt_

Περlφερε dρxn Hpοθiοq κ. Kωoτο Kο-

λοliζiδn KOl TOU Δnpορxoυ Νdoυoοq κ.

ΝΙκoυ Koυτoογ οvvn κοl oλοκλnρωvετοt

ιJε φωTOΤUΠnμενεq oελiδεq οnο τoυq

δ οφορουq Kωδrκεq κοl Hpερoλογlο,

μοCΙ pε Πivοκο Ovoμοτωv, ΠΙvοκο xω_

ρων, πoλεων κλπ., ΠΙνοκο νοων, oxολεi-

ωv oωpοτεiων, nερlοδlκωv κοl φυotκο

εκτενεoτοτn βl βλtoγροφΙο.

κΗ oυνομιλ[α με το παρελθον κaι η δια-

μορφωoη ιοτoρικηq oυvε[δηoηq, oε μια

επoxη τεxνoλογικο υ θ ρ ιαμβa U, aπoTε-

λε(, γιa οoουq πραγματικα εργaeoντοι

γιa TηV προοδο Κaι Tην ευημερ[α αυτo0



ToU ToIΤoU, Toν aKρoΥωVια[o λ[θο oε κaθε

πρooπaθεια να oικοδoμηθε[ κaτι νio,

κaι ε[ναι εγxειρδιo πoλiτιμo για oλεq

Tιζ εTΓισTημovικiq και πvευματικiq μαq

ΚαταKTησειζ' Aυτη εμπνεει τoυq αγil-
yεcμΟq γιaτo oημερο καιτo a0ριo, μαg

θωρακ[Cει με αδ1εg και ιδανικα Κaι σημa_

τoδoτε[την αποoτoλη μαq' Η πoλη μαq

txει ανaγκη απo aυτο υ q το υ q aνθ ρ riπο υ q

πoυ ιoκολICουvll το παρελθoν' τoυq κδo-

ομiνoυql oτo oκoπο τoυg. Ευxoμaoτε

To εργO αυτο του Mανrilλη Bολoαμiδη να

αvo [ξε ι νiο υ q δ ρ o μo υ q oτην κaτdκτη oη

τηq oυλλoγικηq μaζ aUTOΥVωαioql.,,,, εnε-

oriμονοv oτo κλεiolμο τoυq.

ιΣυeηταμε Υιa To ΚoιVoTικο πνε0μο oε

μια εποxη TΓoυ o aToμlΚιoμoq aρxιoε να

φθ[νει. BλiπoUμε TroU μαq οδηγηoε η

εγκατολειζLη των α€ιtΙlν τoυ γ!νoυq μοq'

0 φ εiλo υ με v a επ αv ελθ o υ με oτα δ ικα μαq

εΜην ικα π ρ oτ υπ α. Ν α π aμε μπ ρo oτα'

βoηθriwταq ο iναq τoν aλλow, τoνιoε

oτnv κοτολnκτlκn τoυ oplλ[ο ο iδlοq o

oυγγροφεοq.

H nορ6μβοon τoυ M. Bολοoμiδn

Vllλωvτοq oτo τελοq τnq nορoυoiοonq,

o oυγγρoφεοq K tVΙ BολooμΙδnq εinε

pετοδυ ολλωv γrο TO εργO τoυ oυτo:

Tο βlβλio δεν εivο μυθroτορnμο. Εivοι

oμωq oυvορnοoτlκo, γlοτΙ εivοl οvευρε_

on _ οvοδεlΕn μεγολoυ κοt εδοlρετlκο

xρΛo μoυ noλtτlκου θnoουρoυ. Πεoομε

oε μοvτεμl, εiπο οε φiλn που μου εoτεlλε

ευxεq. Πεooμε oε nνευμοτlκο, κolvωvlκο

κοl πoλlτlκo μετολλεiο, οτΙμnτn ΠOTρo_

γoνlκΛ κλnρoνoμιο. ΣΛμερο ερxετοl oτo

φωq θεμοτlκo oργονωμεvο, τo nλnθοq

τωv προκτtκιilν τωv oπoυδοiωv κωδiκωv

τnq 0ρθoδoδoυ Ελλnvlκnq Kοtvoτnτοq

τnq Νοoυoοq κοl οκoυγετοl σUVορΠoσTl_

κn n οδnγnτlκn φωvΛ τnq noλυnοθnq -

ενδοlnq πoλnq _ oτον κοτολλnλo κοlρο.

H Νοoυoο Εονομ lλdεl. Kο μ lλdεr κοl ουτll

τn φορο, εκκωφοvτικο κοl πολιj ooβορo.

Πριbτn φoρd n Νοουoο θομnωoε τov

κooμo με τnv nροoδο Tnq σTn δlορκεlο

των τεooορωv οlωνωv Τnq ΤoUρKOKρΟ-

τiοq. ΑΕroenλευτn EλλnvΙδο noλn Τnv

nρooεΕον δlκοi μοq κοl Εενol. Περiφnpn

noλn! Mενω αιov ΠουκεβΙλ. Τnν οnoκο_

λεi xρ αιlονlκri p nτρoπoλn τnq εvτευθεν

τoυ Αtlο0 ΙVοκεδoνΙοq. H λεΕn xρlοτlο_

νlκn εxεl κοl εθv κο nερrεxομεVo Kol n

λεΕn μnτρonoλn onμοivεl τnv pnτερο

τωv noλεων.

To δευτερο lοφvlοoμo ιiτον n οnοφοon

τnq Νοoυoοq vο oυμμετοoxεl σΤnV εΠΟ_

vοoτοon.'Ητοv noλn ΠOU Tο εixε ολο.

Δεv τnq ελεl πε oυτε n ελευθερiο. Θυoiο_

oε το ndvτο ατο q κεiνωv ρnμοolυ πεlθo_

μενn. 
'Εγlvε ολoκουτωpο κοι μ iλnoε κοl

μ λoε γ ο τnν οΕΙο τnq nΙοτnq oτο Θεo

Kοl σΤnV ΠοτρΙδο. Kοl εον υnοθεooυpε

οτl κοnοτε θο oτομοτnoεl vο οκoυγετοt

αιoυq Στoυμnοvoυq το ογρlο βoυnτo

των νεριilv τnq Αροπtτooq, n θυoiο τnq

θο oυvεxioε νο μlλοεl γlO Tnν οΕiο τnq

ελευ θερ iοq.

Tο τρiτo θoμnωμο nτοv, εivol, το μετο

TnV KΟTΟσTρoφn γεγovοτο. Αvοτρεnετοl

oε λlγoτερο οπο οκτιil xρov ο ooυλτονtκΛ

οnοφοon κοl εnlτρεnετοι vο κοτoLκnθεi

n noλn οno xρtoτlοvoυq ρογ οδεq, nο_

ρoλλnλο ΠρOq TOUq ιiδn εγκοτεoτnpε_

VoUq σΓnV πoλn, γlo nριiτn φoρο, Toυρ-

KoUq, oφεVTlKο. H πολn γlο ovοκτnon

δlκοlωμοτωv εivοl oυνεxnq, με nρooδο

κo nloωγυρioμοτο, εnιilδυvn, ωoιloυ,

γεγονoq, οργονι-,)vετοl n Koiνoτnτο.

YQιiνoντοl τεooερεq ενορlοκεq εκκλn-

οlεq, λε τουργoυv, xτi(ovτοt oxολεiο,

βl βλLoθn κn, Νooοκoμεiο. Αvοτρεπovτοt

κοτεoτnμενο κο ol ρογrοδεq γivoντοl

ελευθερol, κυρiορxol oτnv noλn, οφε-

ντ κο, nερ θωρ onο ωντοq οnoλυτο τoυq

κυρiορxoυq.

Vliλnoε n ι!υxn. VlΙλnoοv or οlωvεq. \li-

λnoοv oι οΕΙεq τnq φυλι1q, n δlκοtοoUvn,

n ολλnλεγγυn, o ολτρoυloμoq, τo Koι_

vοτlκo nνευμο, n nροoΛλωon oτnv lδεο

noλn, oτnv lδεο nολ[τnq, noυ υndρxεl

oον οvτοτnτo εφοooν υnορxεl n nολn. Η

θετ κn, εvωτlκΛ oxεon noλnq κol μορiωv

κοτο Αρloτoτελn n oωμοτoq κοl μελιiv

κοτο τον Αnooτoλo Πουλο δnμlουργn_

σοV ΤnV ovτoτnτο Kolvοτnτo, τo Kοlvo-

τlκo oυoτnpο, με βoon oυvτoγμοτlκδ

xdρτn θεωρnpεvo κοt ι|nφloμενο οno

Γεv. ουνελευ oεl q n oλtτιilv.

Το oυoτnμο oυτo κροτnθnκε oτnv Pω_

μοloκροτiο, οvδρωθnκε oτo Bυ(oντlo,

δoκtμοoτnκε σTnV ΤoUρKOKροτio κο nε_

ρloωθnκε οnoυ βρΛκε γοvlμo εδοφoq

κο foωoε τον Ελλnvlοpο. Τo δrοβοeουμε

κοl oΛμερο κοl τo θεωρoυμε βεβοlo οτl

ετol εγlνε, κοl ετoι iγlνε, ομωq nnγεg

ΠΟU VO μ λoυν οvολυτικο γtο τo ouoτnμο

κο vο nερlγροφOUV TnV λεlτoυργiο τoυ,

δεν υnορxoυv n κοl οv υnορxoυv δεv

εΙδον τo φιiq τnq δnpοoloτnτοq.

Αυτδ τo κεvο δlοφοvnκε oτl κολυnτετol

με ΤOV nρonγo0μεvo τoμo, αΝοουoο

1B92- 1906υ. lV]ε το οvο xεiροq nοvnμο,

το δiτoμο fργo αΝοoυoο 1906-1922υ,

τo δοφνlοoμο θο μεγολωoεl. Tο xροvlο

nλεοv γiνovτol τρlοvτο δυo...

Τonlκn ουτoδloiκnon, nολtτεlοκoi nο-

ρογovτεq, nοlδογωγοΙ, nvευμoτlκoi οv-

θρωlοl, nοvεn toτn μ ιo εxουv ονογλυφn,

λεnτoμερεtοκn τn λεrτoυργ[o τnq 0ρ-

θoδοΕnq Ελλ. Kolvoτnτοq τnq Νooυoοq,

oφθoνo υλrκο γlo δnμlουργlκΔ εργooiο

oτοv τoμεο του κοθενοq. Εivοl ευτυxnq

oυγκυρiο vο oυCnτουμε γlο τo Kοtνoτlκo

πvευpο oε μlο επoxi nου n onoλυτο-

noinon ToU οToμ κloτlκoυ προτυnoυ

φθiνεl. Bλεnουpε noυ pοq οδnγnoε n

λοθοq lερoρxnon των οΕlωv.

Kοlρoq vο onoβολουμε οnο nοvω μοq

τον υλloτlκo OToμoKεVTρlKo υλloτlκo

εnεvδυτn Kο VO ΠρoXωρΛooυμε ντυ_

pεvol τnv nοvolλ[ο τoυ nvευμοτοq,

nρογpοτlκoΙ nολiτεq, με ευθυvn κοl

ογoπn γιο τoν τοπο, κoτd το δlκο μοq

nρoτυnο' Θο κλε[oω με εvο δονεlο οno

ToV XοιρεTlσμo του κ. KυρΙ(ογλου, οno

τον0μnρο, κοτολλnλoτοτο γlο τnv nερi-

aτοan'. ιΠρooω [εoτε, αΜηλοιq κiλεoθεl'

Bοδi(ετε μιlρooτο, δΙδovτοq κουρογlo ο

εvοq πov ολλo. Tουτοonμο με τo λοi'κo

γvωμlκo: Kροτο με vο oε κροτιi V' οVε-

βουμε το βoυvo. Αυτο εivοι τo Eλλnvlκo

δlοxρovlκo nνευμο. N
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(YΦAΔI>>: 15 ΧPONΙAAΓAΠHΣ Ι(ΑI
AΠoΔoΧHΣ THΣ ΔΙAΦOPETΙKOTHTAΣ

Mια ξεxωρroτft 6oο καr σU\,.KινnΙrκn εκδnλωσn Yια τα l5xροvα λειτoυργiαs τoυ <<Υφαδιoσ>>

ΠραYματoποιftθnκε oτov πoλυxιilρo τns <<B€τλαvS>, παρoυoiα τoυ συYγραφ€α και nΘoποιο0

Γιιilργoυ Kαπoυτζiδn. Tnv l5ειn δραοn ιoυ oυλλ6Yoυ Παρoυoiαoε n δnμοoιoγραφos Kικn

Kαπdτoυ, n oπoiα κατεγραιpε τts πoλυoxιδεis δραoιnρι6τnτεs Πoυ αvαΠτι]oooυv τα παrδιd

παλε0 oιταs εvdιτια στnv Koιvοrvικfr απoξ€vωon.

yρaφil fi
Κικn Καπdτoυ, Δnμo oιoyρ(lφοq

Η nο δοι!υxολoγοq Εlρnνn Ανογνωαrου

τονloε oτ το οτοpο pε εlδlκεq οvογκεq

εnlβολλετοl vο εxουv τnν φροvτiδο κοl

τnν αιοργιi oλωv μοq κοθnpερ vο Tουq

ομ λnτεq nρολογloε n nρoεδροq κ. Ευ_

γεviο Zολlου, εvω ο oεβοoμlιilτοτοqpn-

τροnολiτnq κ. Ποvτελεnpων εΕΛρε τo

nορογoμεvo εργo τoυ ιιYφοδloυυ εκ-

φροCοντοq To .βαBri oυναioι9nμα τιμΠE

κgi i11lgγ1l6ρi6εωg γιιi τoιig αν8ρωπoι-lE
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πoιi αγωνio8nκαιl 15 1ρdνια τωρα για
νιi λειτoυργrioει αι'lτ6 τ6 θργαoτnριo

πρooφjρoνταg διdξoδo, oυμπαραoτα_

αn, εtκαιρiεE, βoriθεια οd γονεig καi

παιδιd, πoυ τ6 εi1<ιrl καi τι1 j1oυιl

d,νclγκn. Eiναι διlα βα8ιi oυναioBn-

μα τιμiig καi &ιlαγνωρioεωg για τcl

μdλn τoi.r iργαoτnρioυ πoιj 3δωoαν

τ6ν καλιiτερo θαυτd τοι-lE, ii μσ'λλoιl

TιQoσπd8nσαν καi αγωνio8nκαν ιlci

τdι, δπεQβoo1,, για να iπιτιi1oυν δoα

μπoQoτ)σαν περιoo6τεqο καi νιi μιi-

8oυν δoα μπoQoυσαν περιoα6τεqo,

αλλιi καi γιιi ι,α μιiι9οι)ν Καi σd δλol)t

θμσg δτι δταν Ξ1ει και,εiE τιi θdλnolι

τ6τε βρiοκει καiτn διjναμn να iπιτιi1ει'

δταν j1ει κανεig τri θdλnon μTcoQετ

να βρεi διdξoδo καi oτα αδιdξoδα τng

γQαφειoldQατiαs, τls αδιαφoρiαg, τΦιl

θλλεiψεωιl πoιi μπoρεi να δπdQχol)ν'

δταν δ1ει l<ανεig τri θdλnon μποqεΤ ιlιi

δnμιoυργlioει πoλλα καi νιi 3πιτυ1ει

ακ6μn περιoα6τερα,.

0 Πωργoq KοnoυτCiδnq, ΠoU nρθε οΠO

TnV ΑΘnvo εlδlKO γlο ΤnV εKδnλωσn,

οVεφερε oτl n φρoντiδO Tnq ΠoλlTεioq

γlο To OTOμO οUTο δεV μΠoρεi Vο θεω-

ρnΘεi εΠOρKnq Kοl OTl XρεlOaOVTΟl VO

γivoUV nολλο οκoμn, XOρOKTnρlσε δε

τo αYφοδrυ ωq φωΤεlvo ΠοροδειγμΟ Ylo

Το οTOμο pε VonτlKεq KOl KlVnTιKεq δU_

σKoλiεq KΟ εΠεσriμΟVε οτ τοv εKφρΟaεl

Τo σUVθnμο κoλοl εiμοαlε δlοφoρετl-

κο[, oλol εΙμοσΓε Ιoolυ. Πρεnεl, εinε, n

Πoλlτεio Vο εVδlOφερθεi nερloooτερo

γlο Tο oΤoμο oUTO, δnμ]oUργωVToq Tlq

KοTολλnλεq UΠoδoμεq Kοl δρOσεlq.

ΕΕοlρετlκο σUYKlVnTlKo riτοv τo pερoq

Tnq εKδnλωσnq, ΠOU οl μnTερεq Ko_

ΠolωV οΠo Tο Πο1δlO οUTο ΠερlεγρΟ_

ι!ov τlq δυoκoλiεq Tnq KOθnμερlVOTn_

TOq ToUq, ToV KolVωVlKο onoκλεloμo

ΠoU βiωVοV ΠρlV OΠo Tn λεlTouργio

του ιYφοδloυυ, τlq ογωνiεq ΤOUq γlO TO

μελλoν τωv ΠοlδlωV oτον ol Ιδlor δεν θo

βρioκovτol δ[nλο τουq γlΟ VΟ Το φρo_

WiσoUV Kοl TnV KoθoρlσΓlKn σUpβoλn

ToU ΠoρογωγlKOι οUΤOι εργοσΓnρiou

Kol Tnq Πρoεδρou ToU EUγεVΙoq Zoλloυ

σΤnV KolVωV KoΠoinσn TωV ΠOlδlωV KOl

TnV ρlrlKn ολλογn σΓlq σUμΠεριφoρεq

ΤoU Πρoq To KολUTερO.

H εκδnλωon σUVoδεUοTOV OΠO εKΘεσn

φωToγρOφioq KOθωq KΟl Πρoβoλri φω_

ToγρoφrKOυ υλ κoυ οno Tlq δροσΓnρlo-

ΤnTεq TOU ιYφοδ ουl, ΠoU εΠ]μελnθnKε

ο Πετρoq Στοi'δnq. Στουq nορευρtoκο-

μεVoUq ΠρOσφερθnKoV σΓO Τελoq ovo-

μVnσΓ KO KερOμlKΟ ΠoU KΟTοσKεUοσε O

Δlονυonq KOl n ΔnμnΤρO Vlnεoλiκο μοC[

μεTο ΠOlδlΟ KΟl KεροσμOTO, ΠρOσφoρCI

ToU ΦoιiρVOU Θονοooυλn Kol Τnq Πi_

TσOq ΑλΠIVO Kοl DaΕliO.

YΦAΔl: 15 xρ6vlo
δlδ6oκεl oγdΠn Kοl oΠoδox6

τnq δloφoρετΙK6Tnτοq

Η δεο τnq [δρυonq ToU ΠορOγωγlKoι

ΕργοoτnρΙoυ αYΦΑΔlυ γεvviΘnκε τον

0κτωβρn τoυ ']999, σε μlΟ xροvlκΛ

αιrγμΛ ΠoU σΤn Nooυoo δεv υnnρ_

xε τΙnoτε oxετtκο, κoμΙο δopΛ, κομΙο

προβλειpn - nροvοlο γlο nοrδlο κοl εvi_

λlκεq pετο τo ΣxολεΙο Εlδικnq ΑγωγΛq.

Τnv Ευγεviο Zολloυ, pε τ q lδlοτnτεq τnq

ωq δnμOΤlKnq oυμβoυλoυ κοι υnευθυ_

νnq Kolνωvlκnq Πρoνolοq ToU ΔnpoU

_ επΙ ΔnμορxOU ΔnμnTρn Bλοxoυ- τnv

oποoxoλoΟoε τt θο οnoγivoυv ot vεot

κοt οl vεεq τnq nολnq μοq noυ, λoγω

δlοφoρωv ΠρOβλnμOTωv, δεv μno-

ρoυσοV νο εvτοxθoυv αrnν υnορxoυ_

oο εκnο(δευon, με οποτελεσμΟ, oTοV

οnoφolτoυoοv οno τo ΣxoλεΙο Εlδtκnq

Αγωγnq, κλεivovτοv oτο onΙτlο τoυq,

με Το γVωσΓO εnοκoλουθο.'ΗΘελε onο

κορδlοq, νο δnμloUργnθεi ενοq xιi:ρoq

6noυ θο μnoροΟoοv vο εκφροαroυν

...{(:} ιιYΦΑΛΙ* γεvι'ιι_
Φnκε τοv {3κιιi}β$:X'ι τ{rι,

1999, σε μξα Xριlvικn
σ{{γμn Γr{'}ι, σΤn Ναοιlαα
δεv υnlιpxε τiΙ1Ο{ε, K{ιμi{ι

δομn Kαμiα ,ip*vΟ}α"..

ελευΘερο, νο vlωoουv oτl οδiζουν κol

vo οnοκτiooυv κοnοlο εΕεlδiκευon'
'Ετot δnμtουργriθnκε τo YΦΑΔl με το

nρωτo 1B κoρiτotο Kol Ογoρlο οno τnν

Nooυoο κοl τn γΟρω nερlοxn.

H oνομοoiο nου εnlλεxθnκε εxεl oxεon

με TnV UφοVToUργlKn nοροδoon τnq

Νοουooq ολλο κοl δloτl θυpi(εl oτl

κοΘn pερlνo oτο εργooτn ρl υφοivoντοl

oxεoεlq κοl δnμloυργiεq. Μlε τnv θερμn

υnooτnρlΕn του Δnμορxου Bλoxoυ oτo

εγxεiρnμο, εδοoφολioτnκε n oτεγοon

ΤoU εργΟσTnρiου oτlq εγκοτοoτοoεlq

του Kεντρoυ ΕργοCομεvnq Nεοτnτοq

τnq Εργοτlκnq Εoτiοq. Η oυvυnορΕn

τωv noLδlωv τoυ YΦΑΔl με ολλο οτoμο

τωv τμnμοτων τnq Eργοτlκng Εoτiοq

εκοvε κoλο KΟl σTlq δΟo αnλευρεqυ,

κοθιiq nροκdλεoε ολλογn σUμΠερl_

φoρων πoυ oδnγnoov σTnV οπoδoxn

τoυ δtοφορετtκoυ, oτov oεβοoμo κοl

oτnv oλλnλoεκτ[pnon.

Ωq oκoπ6q τoυ Εργοαrnρiου oρiαιnκε

n ι!υxonοlδογωγlκΛ _ κolvωνlκoθερο-

nευτtκΛ μερlμvο, n nροεnογγελpοτικll

εκnοiδευon KOl n εΠOγγελμοτlκn κο_

τορτlon _ οπoκοτοαrοσn ΤωV KolVω_

νlκο οnoκλεloμεvων νεωv-pελιiv τoυ,

με τελlκo αroxo τnv κolνωvlκn εvτοΕn

κοl εvoωμοτωoΛ τoυq μεoω τnq πορο_

γωγικriq δlοδtκοoiοq. Σκonoq ΠOU, με

olγουρlο μnορoυμε νο noυμε onμερο,

oτt εntτελεαlnKε -Kοl oυνεxlζει VO εΠl_

τελεiτοt_ nλnρωq KOl με TOV κολΟτερο

τρolo ουτο το 15 xρovlο λεlτoυργiοq

τoυ YΦΑΔl. Το οτoμο nου oυμμετεixov

οno τnv ορxn, μrκρο nolδlο τοτε, εvn_

λlκlωθnκοv μεoo o'ουτo τo εργoαιΛρl

κol nορoμεvουv, oκoμn κοι oiμερο, oυ_

γκlvnτlκο κovτd του. To αΕργοαrnρl Δn-

μ lου ργl κriq Αnοoxoλnonq Αp εA YΦΑΔlυ

φlλoΕενεi onμερο 25 νεορο οτομο με

νοnτικi υoτερnon, κlvnτlκο πρoβλn-

μοTο KOΙ oυvδρομo ελοφρloq μoρφiq.

To δlοlκεΙo Συλλoγoq Γovεωv κοl Φiλωv

noυ δnμloυργnθnκε γlο το oκοno ουτo.

MοΘnτεq, δrδοoκοvτεq, εΘελoντεg κο_

τoφεροv νο κερδiooυv τnν ογοnn, τnv
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οΠoδoxn Kol TOV σεβOσμo Tnq ToΠl](nq

Ko VoTnTοq, σUVOlσθnμoΤO ΠoU δloTn_

ρOUVΤΟl οVOλλolωΤO OUTO TO 15 xροvlο

κοl δυvομωvουv οκομn nερloooτερο.

Avoψιilρlon - βροβειlοεrq

H onpooiο τnq λεlτoυργiοq τoυ YΦΑΔl

κοlτο ιεtδlκο του βοροqυ αιnv κοlvωvio

pοq, ολλο κοl n οκτlvοβoλiο τoυ loλυ

€ξω οno ουτnv, oε δlεθvεq εninεδο,

οvογνωρiαrnκε οπo δnμοotο nροoωnο

κοl φορε[q. Tο εργο ToU KΟl n ΟΠoTε-

λεoμοτlκoτnτο τωv oνΘρωnωV ToU εΠl-

βροβευτnκοv nολλεq φoρεq. Η δουλεlο

loυ γivετο αιo YΦΑΔl εκτlμnθnκε κοl

δlοxρovlκο κερδloε τnν υ noαlnρlΕn on_

pοvτll<ων nρooωntκοτnΤωV Tnq xωροq.

Αλλο κερδloε Kοl TnV εκτiμnon KΟl ΤnV

oγοln τωv οnλιbv ονθρδΠωV KΟl TωV

εnογγελμοτlιilν τnq nερlοxiq, ΠoU TnV

εκφροCουν με κοΘε τροnο.

Σ6μερο: N6ο oτ6γn, v6ol oτ6xol

Εδιb κοl δυο xροvrο, τo YΦΑΔl εxεl

οnoκτΛoεl vεo oτεγn. Tο ollτοκl του

εnlαlοτn αιnv ουλn του Λοnnεioυ Γυ_

μvοoioυ, noυ nρooεφερε o Δnμoq Νο-

OUσΟq, OVOKOlviαrnκε lλnρωq pε εΕoδο

τoυ oυλλoγου Kοl TnV βοΛθεlο xoρnγωv

κοl εθελοvτων κοl το εργοoτnρlo αιεγο-

ζετοl αιοv ομορφο nλεοv xιilρo του' Tο

YΦΑΔl, ομωq, nρεπεl vο onoκτΔoεl δlκn

του αιεγn, γlοτi ουτο οnoτελεi βοo κn

nρoυloθεon (μo(i με τo οnοlτουμεvo

nροoωπlκο) γ|O VΟ εΠlTεUXθεi n llαrο_

nοinoi τoυ ono το YnουργεΙο Yγεiοq

κοl Πρoνοtοq, ολλο κοl n oΕlonoinon

εllδοτoυμεvωV ΠρoYροι.Jpoτωv' Kοl

οφου δεν υlορxεl κοpΙο oργονωμενn

δoμn τnq nολlτεΙoq, τooo αrn Νοουoο

οoo αln γυρω nερ oxΔ o αιοxoq ουτοg

κολο θο nτοv vο εvτοxθεi αιο οlτnpοτο

τωv τonlκωv ορxιiv κοl φoρεωV KOl VO

δlεκδlκnΘεi δυvομlκο n tκοvonοΙnon

του.'Εωq τοτε, n oυμβoλΛ τωv εθελo_

vτι.bv θο nορομlεivε οvογκοΙο κοl κοθo_

ρlαl κΔ γ O TnV υnορδn κοl τnν oυνεx on

τnq λεlτου ργiΟq ToU εργΟσΓn ρioυ.''
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Στιyμ'ι6τυπo cιπ6 τι'ιy εκδiλωoιι yιa τα ] 5 lρ6νια oτoυ Πoλυxιllρο κΒ!τλαυgι

Eθελovrlομ6q στo YΦAΔl
(Παρεμβaoη ηq εθελ6ντριaq Πoτηq Nικoioη)

Ακουoομε με δlοiτερο εvδlοφερον τlq

δροoεlq, Τlq σUμμεToΧεq, τlq εnlτυxiεq

τoυ YΦΑΔl0Y ολο ουτo xρovtο. Εvτυ_

nωolοαιnκομε αrο ολnθεlo. Tinoτo

oμωq οlo ολο ουτο δεv θο μnορoυoε
vο εnlτευxθεi xωρiq τnv οδtολεlnτn κοι

oδlοκοπn loρoυoiο των εθελoιrιωv,

xωρ[q τlq lδεεq τουq, τnv δoυλεlο, τnν

nροoφορο τoυq. Eipοl oΔpερο εδω μοei

σOq γlo VΟ σOq μετοφερω τnv εμnεtρΙο

εvoq εθελοvτn αιο YΦΑΔl, onωq τnv εxω

β ιiloεr n iδ ο. ΣυγxωρεσΓε poU TOV ΠρO-

oωnlκo τοvο κο τnv εκδnλn oυγκivnon,

ολλo n onμερlvn εκδnλωon εΙvοt nολυ

lδlοΙτερn γlο ολουq εpοq lου τo YΦΑΔl

εivοl κοppοτl τnq κοθnpερtνοτnτοq μοq

κοlτο nοlδlο τoυ ol δlκοi μοq οvθρωnοl.

Σεβοoμloτοτε, δεv εivοl εnεtδn βρl_

oκομοαrε αιο Πουλεrο, εiνοl εnεlδn οl

nροτροnεq τoυ Αnoαroλoυ τωv Eθνωv

εΙvοl onμεio ονοφοροq, κivnτρο κοl l<l_

vnτnρlοq δυvομn γlο ΤOV εθελovτloμο

oτo YΦΑΔl, κοt θο 'τον πoρολnQn vο

μnv οvοφερθω: "Πc'lr, δ.τι iδr, πoιiiτε,

iκ ψυ1Πg iρ1,ciξεo8ε. iοg τιρ KυρΙφ κιιΙ

oυκ ciι,8ροiπoιg". Δnλοδn κοθετi ιloυ

κοvετε, νο το ερVοCεoθε lροθυμο κοl

μ-;ε τnv κορδlο σOq, σOV vο το εργοCεoθε

αrοv Kυρlο κοl oxl oε οvθρωnoυq, nρo_

τρεnεl ο Αnoαrολoq, υπoγρομpΙCoντοq

το γεγοvoq οτt υnnρετωvτοq τoυq οδελ-

φoΟq μοq υnnρετoΟμε τov Ιδlο τoν Kυ_

ρlo. Αλλο Kοl nMαl<αριoν θoτi μαλλoν

διι,ιjrlαι, ii λαμβαι,ειν"" oυνο$leovτοq

τn βοon Τnq Xρ σΓlOVlKnq δ δοoκολΙοq:

vο Εεxνοω τοv εουτο μoU -με τnν κολn

εwoto_ κοl νο oκεφτopοl τoν ολλo,

oυpμετεxοvτοq αrnv δυoκoλΙο τoυ κοl

εnlxεlρωvτοq τnv οvοκουφlon τoυ.

Tο κivnτρο του εθελοvτn μnoρεi vο εxεl

εφολτnρlo nνευμοτlκo, μnορεΙ vο εxεl

τn βοon TOU σε οδiεq nοvοvθρωntνεq,

μnορεivο αlnρiCετε oε βοθlο nΙαrn αιo

rδοvlκο τng oλλnλεγγυnq, vο κολυnτεl

TnV ΠρoσωΠlKn οvογκn τnq nροoφοροq

ι1 vο οντλεi εpπvευοn οπο τnv τεxνn...

ΠυlΙδο το λογlο του μεγολου οvθρωnl_

oτn Σβolτoερ ιΔενψωρ(eω πoιo θa ε(ναι

τo μεΜοντου κooμoυ,ψωρICω μoνo iνa

πραγμa. oι μoνoι που θa ε[ναι aληθινα

ευτυxιoμtνοι θa ε[ναι oooι aναeητηooυν

και βρoυν τoν τροπo να προoφiρουνtl'

Kοl nοoο μtλοεl αlnv κορδlο ο ογοnnpε-

vοg ΛεlβοδΙτnq, οτοv υπεvθυμΙCεl. rιΠο_

τ[ οι aνθρωποι oυντροφε, eoυν οπ' οταν

βρουν μια θεoη oτη eωη των ο)λωνl.

[Vllορω vο βεβοlιboω nooο ομορφo

ε[vο vο Cεlq εxοντοq βρε τn θεon ooυ
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οτl n ovοnnρiο δεv εivοl ]σOΠεδωΤlKn

ωq ΠρOq ΤοUq XοροKTliρεq. 0 KΟθεVΟq

Τn βlωVεl δloφορετlκο KOl ΠOλU λιγo

!ΠoρOUV VO σε βonθnσoUV Ol εΠ σTn_

l-]OVlKεq ΤεXV Kεq οντtpετιillonq, οv δεv

εxε q οnoφοoioεt vο οVΤlμεTωΠlσεlq

To ΟΤOμo OΠεVΟVTi σOU ωq Εεxωρ oτn

l ροoωn l κoτnτο.

0l εθελoντεq oτo YΦΑΔl, εivοl lδtοlτε_

ρωq κολοnλnρωpενol. Aκοpn κοl οε

l<οlρο l<ρionq ομεiβoντοl nλουolοnο_

ρoXO ιJε xοpoγελο κοr pοτ ο nου λο_

μΠoUV. Λοpβοvουv lκοvοnο[nοn οnο

pll<ρο κοθnμερlvο nρoγμοτο, onο το

μnvυμο γlο κολnpερο του lVlερκου, οlο

το xοpoγελο του IVοκn oτοv τρεxεl νο

ooυ δεiδεl Τo οUToγρΟφο nου nnρε,

οnο τoν εvθoυolοoμo oτο βλεμμο τnq

Ελενiτοοq oτοv ooυ oρεoεl τo l<οlvουρ_

γlo Tnq φoυoτοvl. Ποiρvουν xορο οlο

κοθnpερlνο oυμβοvτο, οιlο το xορο του

Στεργ oι l(Ol TOU Kυρloκου αιo οκου_

σι]O ToU ογοnnμενoυ τoυq τρογουδιoυ,

οnο τnν εμn αlοoJvn τnq Φoυλnq κοl

τnq Πonnq oτοv oου εl<pυαιnρευοvτοt

ΤO μUσΓ κο τουq, οnο τn δ οθεon του

ΙV rxoλn νο polροoτεΙ τlq γvωoεlq του.

EvθoυolοζovτΟl με Τιq Cωγροφlεq τoυ

μεγολoυ Bοοiλn κοl xοΙρovτοl pε τn

xoρο του μrκρoJ Bοoiλn οτον κερδieε

n ογοπnμεvn τoυ oμοδο. Αnoλομβο_

VOUV VΟ ουζnτo0vε με το ΔnpΛτρn, τo

Boγγελn, τnv'Εφn κol τn lVορiο, δεv

xoρτοΙvoιv το ενθoυolοoμ:o του Πωρ_

γoU γlΟ το oθλnpοτο.

Eivοl loλλο oκoμn ουτο noυ Θο pnο_

ρoυoο νο μorροαιω μοei ooq. Θο κλεΙ_

oω oμωq εδιi, λεγoντοq oτl αlο YΦΑΔl,

μlκρο οοροτo νΛμοτο μοg κροτονε δε_

μεvουq, αrο υφovτο τωv οvΘριiltvων

oxεοεωv, τωv oxεoεωv CωΛq nου εxoυpε

δnμ lου ργnoεl' Αν μ lορεiτε vο δεΙτε τov

εoυτο ooq μεoο αto nολΟxρωμο υφο_

vτο μoq, ωq φiλor Λ ωq εθελoντεq, σΟq

λεμε οτr ποvτο υndρxεl xωροq ολλο κol

ονογκn γlο vεο nρ6oωnο pε δloθεon

nροoφοροq. Ελοτε vο oυμnoρευτουpε

κοr o[γουρο δεv θο βγεiτε xοpενoi. N

αιn ζωn ουτι-bν των nο δlιilv, TωV ΠΟ _

δ ιiv οlo το YΦΑΔl κοl nοon nλnροτnτο

οnολομβοvεrq οτοv nροonοθεiq vο τnv

κοvεlq λ[γo κoλυτερn. Tο YΦAΔl εxεt το

δlκο του μοθnμοτ l<ο, με δlκoυq τουq

οvοτρεnτtκουq κονονεq. 0τον δivεlq, το

ορxlt<o κεφολοlo δεv μεlιilvετοt. Avτi_

θετο loλλοnλοo οeετοl οκoλουθωvτοq

γεωpετρlκri nρooδο... Δiνε q ογοπn κοι

nοiρvεrq lioω noλλοnλoolο' Δivε q πρo_

οoxn κοt nοiρvεlq nioω rολλοnλοolο.

ΔΙvεlq εvδrοφερoV KΟ nοiρvεlq nioω

nολλoπλοο o. To ορx κo κεφολο o πoλ_

λοnλοotoζετοl KΟl σOU φτονεl γlο νο

διiloεrq κl ολλoυ, KOl VΟ To δονοπορεtq

nioω μεγενθυμεvο κοl νο οvοenτοq τρο_

ΠoUq K0l οvθρωnουq νο το μοlροαιεiq

γlοτΙ φτοvεl κοl περlooευεl γtο τlq δ κεq

ooυ οvoγκεq, γtοτΙ κλεΙvεlq το pοτ ο κο

κρυφο φοvτο(εoοl οτl γεμieε ο οερoq

οno οnoθdμοτο ογοnnq, κο δεv μεvεl

κοvεiq nου δεν μnορεi νo το nροoλοβεL

αlnv οnoροiτnτn δoon, με μlο δlοδlκο_

oiο τooο οnλn ooo n ονοlνοΔ... Kοι εiνοl

τoτε noυ oε ρωτονε γlοτΙ xοpογελοq κοt

noiρνοιv γlο οnοvτnon ενο οκoμn πtο

οφnρnpεvο xομ-;oγελo.

Στο YΦΑΔl, ονοτρεnοντοl κοl οl ρoλοl.

Ο nρογροppοτ opoq λεεl nωq βρΙoκεoοι

εκεi γlο νο κοvεlq oρlσμεVO pοΘnpοτο.

H lρογpοτικοτnτο λεει nωq οnο δοoκο-

λοq γivεoο μ-;οθnτΛq κοl pολlαιο oε pιο

oεrρο μοθnμοτωv. Mοθnμο ιlρωτo κοι

κυρ ο: pοθοiνεlq νο λεq το nρογμοτο

με το ονοpο τουq, xωρiq υnεκφυγεq

κο κοlτιilντoq κοτοpοτο τnv ολnθεlο.

Αρxi(εrq νο οlεxθονεoοl φρdoεlq οnωq

εlδl κεg l κοvoτnτεq, lδlοΙτερεq δεΕloτn_

Tεq KOl οτoμο pε ειδrκεq ονογκεq κοt

μlλοq nλεον γ ο ονοlnρiο. Kο οnοφο_

οi(ειq οτl κομlο ovοnnρiο oτov κooμο,

oωμοτlκn n nvευpοτlκn δεv ε[vοl tκοvn

νο αιερΛοεl οπo κοvεvov pιO φUσlo-

λoγlκn (ωΛ. Kοr οnoφοoieεlq oτt oτο

βοθμο nου nερνοεt οno το xερl ooυ,

ουτo θο γivεl nροδn.

lVIοθο[vεlq οκομn τnv ονoγκn Tnq σUp_

pετοxnq, oε κoθε nτυxΛ τnq δnμοo οq

eωnq, οvεΕορτnτο οnο τnν onolο δlοφo_

ρετlκοτnτο τoυ κoθεvoq. Kοl onοφοoi_

Cε q οτl oτο βοθμo loυ nερvοεl ono τo

xερl oου, ουτo θo γivεl nροΕn.

Εnlβεβοrωνεlq ουτο noυ υnoQlοeο_

σoUV, To οτopο με οvοnnρiο βlωvoυv

το oυvοtoθΛμοτο τoυq οπωq oλol.

Γελονε onωq oλol, κλοiνε onωq oλοι,

θυμωvουv οnωq ολol, vευρld(ουv οnωq

oλor, φοβoJvτοl 6nωq oλol, xοΙρovτοl

onωq oλοr, γοnτευovτοl l(Ol οΠoγon_

τευοvτοi oπωq oλor. Vloθο[vεlq εnΙonq

\l\!r\ Σι \ 39
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HΛΙATΣEΧOY
<AΓPΙoXoPTo ΣToMΑ>>

yριicρει o Σ'iμo; Aυδρoνiδιlg _ Υπo(lnφιog Διδdκτωρ AΠΘ

Kυκλοφ6ρnσε τo l lo βιβλio του Ημαθιιilτn πoιnτn Ηλiα To€xoυ, απ6 τιs εκδooειs Εvδυμiωv

20l5, Kαι Ια 42 πoιnματα xωvεσouv Kαι ξερvο0v τιs επox€s μιαs αvoιξns, βoυτιilvιαS τo ψωμi

oτo θdvατo ιoU voυ, μiαs παμοoμιαs κοrvοτnταs μiοοs αvαμαoΦιταs.

"oι πotnτ€s μιonΘnκαν /'oao αγαπnΘnκαv...'' Λδρκα

MΙKPO ΣXoΛΙo
ΠEPΙ ΠoΙHΣHΣ

H ποΙnon, n nolnτlκn τεxvn εivοl

nερloooτερο ovογκοΙο κοl εniκοlρn

ηllιlγl:τl 40

oοο nοτε. Η nοlnτlκn γροφn lρoo_

δiδεl vοnpο κοl βοθοq αιο nρογμlοτο

KOl σΤΟUq ονθρωnουq, xοροCεl τουq

δρομoυq του μελλoιrrοq Ynορxεr εvο

oροτο vriμο nου oυvδεεl nοlnτεg οnωq

o PabloNeruda, ο Ποwnq Piτooq κοl

o Hλiοq Toεxοq: Αυτo το οροτο vnμο

lερ κλεiεr τlq oτoρΙεq κοl το nοθn



rωV ΟVθρωΠων.0 οvθρωnοq εργoCε_

τοl oκλnρο, ερωτευετοι, ονοnνεεl. To

δ κο τουq nροτογμ;οτο pετοoxnμoτi_

ζοvτοl oε nοinon.0 εnlκoq Νeruda

oυνοvτο τov οvθρωn vo Piτoo KOl ToV

γι1lνo Τoεxο. H noinon ωq n τεxvn τoυ

λογου oυνορθρωνεl το λεγεlν με τo

ιlροττεtν, nροoδiδεl vonpο, oυoΙο κοl

nερlεxoμεvo σToUq KOlVωVl κοnολtτl -

κoυq ογωνεq'

0 nolnτnq τολμo, κοlνοτoμεi, οφoU_

γκροeετοl τo κοlvoυργlo, οnoδoμεΙ το

ολο εΕoυolοoτlκo nλο[olo. H nροoΙδ ο

oτοτlκoτnτο δεv οnoτελεΙ iδlον τnq μο-

xομενnq nοinonq. Θο λεγομε lωq μiο

XοροKTnρ oτlκi λεκτlκn κ vnτlκοτnτο

oυvορθρωvεl τουq nοlnτεq δtοφορε-

τlκιiv εnοxιiv. 0l oυγxροvοl nolnτεq

oφεΙλoυv vο εΙvοl ενεργοi VΟ OφΟU-

γκροCοvτοl τ q ικρtolοκεqυ lερ oτοoεlq

κο τlq οvoγl<εq τωv ιοno κοτωr. To nο -

nτικ6 εργο ετol οvογετol αto δlnνεκεq,

xωρο pεoο τlq lολλοπλεq oγωvloτtκεq

oτooεlq, pετοnλοθεr τo nεδiο ToU Ko1-

vωvt κου.

Xοροκτn ρlαll κo nοροδεlγμο οποτελεi

τo Canto General τoυ Pablο Neruda.0

oloυδο[oq X λlονοq, ορpιilμενoq οno το

rαtoρlκo πορελθoν uoυvενωvεlυ λεξεlq

l<οl οlτnμοτο, μοτωpεvo λοiκο xερlo

κοl κoκl<tνεq onμοiεq, nοροδooεlq κοl

nολΟxρovεq ογωvεq. H xυμιiδnq κοl

ρεολιαιlκΛ τoυ noinon, oloδoμεi κοl

OΠovoμlι]OΠolεi oυvομο το αιυγvο δl-

KTΟΤoρ κο κοθεαιωτο τnq nnεiρου, λεl_

τουργιilντοq ωq εργολεio xοροΕnq εvoq

νεoυ κotνωνl κonολlτl κου γ[γνεoθοl.

Αυτο τo εnlκo nολiμι!noτο, ονογε τnν

noinon oε υQloτn μOρφn τεxvnq, εκεΙ

οπου ol μοxopεvo οvθρωnol-εργοτεq

nρooδloρiCουv το εΙνοl. H noΙnon loυ

ιιονOnvεεlυ τo ονθρωnlvο εiνοl κοl τlq

θεμελlιiδεlq ovθρωnlνεq οvογκεq εi_

vo ζωτtκο εniκοlρn κo ονογκοiο. Δεv

oβnνεl noτε. Kοl vοl, n oτρoτευμεvn

τεxvn, n oτροτευpεvn nοinon nου δε_

φευγεl οlo τιq voρμεq τnq nρooΙδlοq

oυδετερonoinσnq, ΠρOσlδtο(εl oτο

εvδoδo ογωv oτlκo nορελθov, oτο δυ_

oκoλο τιbρο KΟl σTΟ ελnlδoφορo pετo.

Η nοinon τoλpο κοl νlκd.

Aπλcbνεoαι αεραq l Kι ολο ρ&νεoαι f
Yγροποιtilντοq τα λiπαoμα /

Aκουγονταq τoν Λορκο l '' 0ι πoιητεq

μιoηθηκον l'0oο ογαπηθηκαν l
Φοβηθηκaν ooo lΤουq εxουν Φoβηθε[

l Κοι ooο €ετιναkoοι l'Ερxεται

πολι oκoνη l Να oε θρεtlLει l Aκοiγο_

νταq τρaγουδι Περa μακρtα παρα_

δοοηq l Χορoiq να μην διακρ[νειq

(Hλiοq Toεxoq, H oκovn ουρlο)

Η vεο lοlnτtκn oυλλογΛ τoυ Hμοθ ιδ-

τn no nτn Hλio Toεxου φερεl τov τiτ_

λο ιΑγρlοxορτο oτoμου. To nοlnτ κο

αογρtοxoρτo oτομοll, οnοτελεΙ μΙο oυγ-

XρoVn KO] l<ρlo oκΛ oυvοpο lotnτlκn

κρουγn, εκεi οnoυ o nolnτiq ΠΟρεp_

βοivεl εvεργο, οvoοJρovτοq σΤnV εΠl-

φovεlο μvnpεq κοι κρυμμενεq οΣiεq.0

nοlnτiq εxεl ακοτοκτtiσε ) ΤnV noinon

ωq ολον, nου εloxωρεΙ oτlq γωνiεq τnq

l(οlVωV κnq κοvovlκoτnτοq. Tο αΑγρtο-

xoρτο oτoμου δlοκρivετοl γlο τov ωμo

ρεολloμο ToU, γlο τnv αγnlνnl εnoφn

τoυ nolnτn με τ q λεΕεlq κοι τnv noin_

on, κοlτελlκο γlο TnV iδlο τnv oυγκρo_

τnon piοq Cιboοq notnτlκnq nροδnq-

Elvοr δΟοκoλo νο γροφεlq loinon τnv

εnοxn τnq βοθlοq οtκοvoμικng κρlonq.

Kr ομωq, o HλΙοq Τoεxoq τοnοΘετεi τnν

πoinon ΤoU σΤnV ιικορδlοll Τnq olKOVo_

p l κΛq κρionq, κοτογροφoντοq oκειpεlq

κοl nροlεlq pioq δυoκoλnq KolVωVlKo_

."-n Xιr&Xtδftq K{ιι $}εαλ1*

{i{ιKxL [{X.J 
't{}{ftΦ11, 

{ι}1&*

δομε{ K&l &fi*vι}μιμ*Wetei
αιΓv{r}eξξ t{i σril\Ιvα δι*
K{εΣΙi}$}ιKi} κεr{}εαεελιεi 1nq

niτ εlip {.}ι,, λειιι:ιlργι}v'ι {}q

&}E εpΥα.λεi* xαp;αξnq εv*q
γ*αιr KΟ1Lι*vιKΦn*kΤιK{;*

γ ι γνισUιl ι. '.

noλtτl κιiq κοθn p ερlvοτnrοq. Θο ελεγο

ΠωqTOU οΕΙ(εl o XΟρΟKTnρ opοq μεieων

κκρlolοκοqυ no nτnq, κοθοτ n κρ o οκΛ

nolnτlκΛ του τουτοτnτο λεlτoυργε[ oοv

nυΕiδο κοl εργολεΙο οnoδοpnonq των

δlοφορωv εκφοvoεωv τnq κρΙonq. Η

lο nτlκn τoυ lρο(ο nρooδiδεl ε0ροq

oτoν ονθρωnο, ΤOV σUγKρOTεΙ δοvο κοt

δονο ωq nolnτlκo ον.

lVlετο ιrΤο nλiΘn τoυ εvoq, (z0l:), ερ_

XεΤO n nοlnτtκn oυλλογn κΑγρloxoρτo

oτoμου γlo Vο I(ΟTOYροι|εl oτo xορτi

ιrογρlεqυ λεΕεrq μ iοq ιlδρωμ€νnqυ κol

nλερrοq Cωriq. ΘορρεΙq lωq οr λεΕεrg

oxnμοτΙ(ουv μΙο nοlnτ κri ολλnλoυxiο

noυ oυvδεεl το nορελθov με το nορον,

μiο ολλnλουxiο onοiο οφεvοq ι-]εV OVO_

vειilvεl l<οL ovοCωογovεl τnv εγxιiρlο

nο nτlκi nροeο, οφετερου αδε oφρο_

γiCε , με noinon ToUq σnμερ]Vουg δυ-

oκολoυq κοlρoυq.

'' Δεν ζl ιθ υ ρ ikoα( Κρ αυγ ε iq, δ ιaιων [eε ιq

l Επηρα λαθoq δρoμo l Ξηρα[νεoαι xλω_

ρaiνεοaι / Aγρ ια ογρ ιa l '0xι δεν γραφω

να l Συγxωρηθε[ ο Θονατoq l Να παq

τουαλετa lA)λη μiα ιδρωμiνο sex f Δεν

Υραφω να l 0μoρφα[νoυν f Xεoμενα_

oνε ιρa l Xo ρτo β ρυ κολακεq l Aνiμo ('

Στo nοinμo αογρtοxoρτoυ, oυμπυκvω-

VεTOl To nolnτtκο γΙγvεoθοl του Ηλiο

Τoεxου. Ποτi nρlν l<οl nοvω οnο oλο

ουτn n δlοoτοσn ΠoU oνοδυετοl εivοl n

κρουγn, n κρουγri nου lρooλομβοvεl

τnν μoρφΛ τnq πο[nonq. Στo ιΑγρl_

oxορτο oτομου o nοιnτΛq εntδlωκεl

νο υnερβε[ τlq θλlμμεvεq γωνiεq τnq

olωnnq KOi Τnq λnθnq, lρooδiδοντog

ερpο κοl vοnμo oτlq υnορδlοκεq οvο_

CnτΛoεlq τnq κοθnμερtvοτnτοq. Kl ετoι,

ονοδυετol n nοinon Τnq (μrOq οvοoοqυ,

κουτfr, lδρωμενn κοl αγυpνnl, n noΙn_

σn ΠoU nορρω οπεxεl onο τnν γλυκtο

εΕ δονiκευo" τ nq CωΛq.

''Δενγραφω να l 0μoρφαiνουν f Xεoμε-

ν αoνε ιρα f Χο ρτ o β ρ υ κολακεq l Aν iμο (',

τoνi(εl o nolnτnq nου γivετοl δεκτnq

μnvυμoτωv Kol TΟ μεΤοσxnpοτiCεl oε

nοinon noυ αonοεl το κoκκολου τωv

ιlrογιr.l 4l



σUιJβοσεωV, TωV UλlKωV OνTrλnψεωV

Kol ΤoU KoθωσΠρεΠlσιJoι.'ΟXl Τo (οYρι-

οxoρτο αlopοll δεv oxετ[Cετοl με τnV

κoτοnτωon τnq υλlκοτnτοq κο τnv δlο-

ι!ευon τωv οvεΙρωv. Αwlθετωq, αεγγi(εlυ

τnv αγυμνnυ υnοαιοon του ovθρωnου,

δivoντoq ιιφωνΛl οxl αlo ovεlρo, ολλο

αlnv nροΕn. 'Eτol οκρrβωq nρ€nεl vο

κοτονοΛooυ μ 
g τ6 ιΑγρloxορτο αlopου.

Ωq μiο lοlnτlκn nροΕn lου δυvοτoi vο

nρoκολεoεl ρnΕεlq κοl τοpεq oε οτt ονo_

pοeoυpε κοl nρooλοpβοvουμε ωq ευθυ_

γρΟp ι-] 
n noρεiο τnq τεxvnq κο τnq Cωnq.

'''Oοo απoυoιαCω l Kaντε με πaρiα l Xa_

ρακωμaτα f Ταραooεται xαρα l Aπο το

φωζ τΤoU l Φε0γει κt ερxεται l πελατη

αν αγν ιil oτη l Μ αντολακ ι f P o υ xαγ κ ρ ε μν α

l Πaτιoμa αυτοματo f Σε καπoτε περ[-

πτερα / AνολoΥa Τα l 0πιoθοφυλλα l
Τιμη να αλλα€ειq l Maνα xrhρα l Χρoνο'' '

H αοιlουoΙου του nοlnτn οφnvεl lΙoω

τnq το onμοδlo τnq loinonq. H lοinon

τoυ "εγγΙCεl" τrq "γωνiεq'τnq υlορΕnq,

'φωτieεr" τοv δρομo γtο εvοv κοθnμε_

ρlvδ ποtnτlκo ρlCοonοoτlop o. Η "Tιμη

να οΜα€ειq l Mανα xωρα l Χρoνo'',

οlτετοl τnq iδlοq τnq lοlnτlκnq ΠΟρεμ_

βοonq τoυ ιογρlοxορτoυ oτoμοτοqυ.

Eδω n ολλoγn, κυρ ο, loοδυvοpε[ pε τo

ευροq noυ οlοκτo n lο nτlκn oυλλoγn

ιΑγρroxoρτo oτομου.

0 lοlnτnq Hλiοq Toεxoq oμ rλεΙ ωq

εκπροoωnoq τωv οvθρωnων noυ βl_

ωvoυv τtq oυνεlεlεq τnq οtκονοplκnq

κρΙonq. 0 xροvοq οντtoτρ€φετοL κοt

οιloκτο το votipοτο τnq noinonq κοl

τnq nolnτlκnq noρεiοq TOU l(Οl εVσω_

pοτωνεl το θεμελlωδn xοροκτnρ oτlκο

τnq lοinοnq τoυ Kωoτο Bορνολn: 'Zε

δ[νω λε€εqπαρηγoρια, δ[νω μαxα[ρι o'

ολoυνoυq καθωq το 1ιτηy,ιl ρεC το ι ωιrα

γ[νετaι φωq, γ(νεται νoυq''.

Kοr o λεδειq κο το vοnμοτΟ ToU (Ογρl_

οxορτου oτοpοτοqυ, αγivoντοt νoυqυ,

οlοροiτnτο κεργολεiου γ]O ΤnV κοτοvο-

nσn ToU oυγxροvου γiγvεoθο . Ο Hλi_

οq Toεxoq pε τnv κοlvουργtο lοlnτlκn

oυλλoγn του, ιpετοφερεl) TnV Ιδ ο τnv
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noInon κοl τlq οι!εlq Tnq σTO TωρO, σT0

onμερο, nου nρooδlορΙCετοl οno τnv

υλlκοτnτο τωv oυpφεροvτωv. ΙV1οq κο-

λεi oε εvο OρXεγoVo τοδiδl oτοv xωρο

](O] σΤo xρovο, εκεi onoυ τov nρωτο,

ολλο κοl τov τελευτοΙο λoγο εxεl n

noi'on. Γροφε ο _ο'_Λq:

''Aφεντικο τι νoμ[Cειq l Σπtι oτo xωριο

l Στην πολη (λλo / Aoφcλτoυ αυτοκ[-

νητo l Αλλο oτο xaλ[κια / Aδιaβαoτα

ογ ρ αμματα l Τ ρ h παιδ ια Τo ο υ β ολια oτo

τοoυ βολι l Τινoμieειq l Ποει η eωη l Mε

μιαγυνα|κα μaπα lΣε κλα[ω αφεντικο f

Σκieω μαγουλa μελaτα l Προoκiνα μ'ε

l Δεν oε πιoτε0ω''.

Στo oυγκεl<ρlμενο ποinpο, o nοlnτnq

nρoβοiνεl σTnV Opφ oβΛτnon KΟ] σTnV

onορρlQn εvoq δεδoμεvου τρoloυ

eωΛq. Ν4ε τροπο oοτlρll<o κοl ομεoο,

nρoβοΙvεl σΤnV KοΤΟγγελiο του ευκο-

λου lλoυτ opoυ <οl τnq επiδε Εnq. 0

λεΕε q ιεκτοδευοvτο υ ογρ εq, οvoiγουv

δροpο γlο νο δ οβεi το αογρlοxορτο

o-ο1-ου, ro- t,O -O o-o-OI To-

_g n Γn ΓOU uλOεε t '' 
_' . - ι' -\' _',J

κοτογγελiο KO ΤnV οlοδοpnσn σTOV

xωρo l<οl oτο xρoνο. To ιΑγρroxoρτο

oτoμοll βοΘοiνεl τnv τεxvn τoυ l<οLροι

μοq. Δεv εnlζnτεiτnv εnlδοιpΙλεUσn T _

μιi:v, οvτ Θετωq, κολεΙ τov ονογνωoτn

oε εvο τοδiδl nου κοτολnγεt oτο ιοτοθ-

μου του onpερο. Kοl oε ουτo το τοEiδr

ο υ l οQ rοoμ εvοq οvογvιiloτn q oυvοvτο

τnv μvιiμn, τnν οnoδομnon , τov ερωτο

noυ εiνοl αγυμvoqυ, ιoκλnροqυ, ολλο

κοl unερβοon ToU ΟΤO|']l<ου εΙvοι-

Εvδrοpεoοl αrοθpοi δεν υπορxoυν. Tο

αΑγρloxορτo αrομου εl<<lvεi KOl κOTΟ_

λnγεl εxovτοq ωq βοolκo οδnγο τnv

nοinon nου δεv εποvοlουετοl σΙΟ l(ε-

κτnpεvο τoυ nορελθovτoq, ολλο αβoυ_

τοεlυ αrn αλοonnl του oriμερο, γlο vο

οvοoυρεl oτnv εllφοvεlο εκεΙvεq τlq

οΕιοκεq κοl ρnΕοκεq τοpεq ΠoU σU_

γκροτουv p ο vεο οvτiλnQn. Δrομορφιil_

Vεl TnV UΠoKεlμεV κoτnτο τnq nοinonq,

ΠoU ι]ε τοv δtκo τnq τροno κοτογροφεl,

nοροτnρεi κοl ονολυεl. Kl ουτn n UΠo-

κεlpεvlκοτnτο δεv oτεκετοt μετεωρn,

δεν oτροβlλΙCεTο] σΤlq γωviεq τωv αφο-

vτοxτερωνυ λiδεωv. lVετοoxn pοτieετοl

oε ενο οpολγΟι-]ο ΠVεUι-]ΟT κnq δlοφο_

ρετtκοτnτοq loι τοoο εΧΟUμε οvογκn

o HλiαE Toltog απο7'yε)νει ποinμ(ι τoυ cιπ6 τn oυλλo1lιi κA1'μ'6lορτo Στ6μαl



σnpερΟ. Αq κλεiooυμε οιτο τo κεΙμεvο

με τlq υnομνnσε1q TOU nolnτn.

''Aυτη η νυxτα Αδεια l Θα oπαoω Πε_

rρεq l 'Ενα το xελιδoνι Δiο κυνηγoi /
Χaρτινο τo M ιoθουλακι / P[€ε oτo κoρμ[

μου MεΜoν l Zιγκoυaλα Maxα@ι 1-ιε-

γολo l'Εxεγεια Πaναγη l 0 πιo κaλoq ο

μοθητηq Μια καπιτολα l Δrλδεκα ευeω_

νακια Aνηλικα l ZεΙμπiκικo τηq Μαλa_

κiαq l Kατω oτηq Maργαρtaq _ενιτιiq l
Σoυ' πα μανα μ' Σοiπα l Πaιδιοτηq Ελ-

λαδoq Κω λoπαιδ α l M ακεδ ον (α €ακo υ -

oτη Φaτoo1λα l Τo πλο[ο θα oολπαρει

ΠOU σUγKρoTουv τnν nolnτlκn oυλλo-

γn, εγκιβωτ|COVTO σToV xωρo ωq oQεlq

δlομορφωonq piΟq vεοq nolnτ κnq

αυλtκοτnτoqυ KOl UΠOKεl μεvll<οτnτοq,

κοl nερtεxεl αλοβωpενεq'τlq eωεq τnq.

KAΙ MtA ΣYΙ',{ENΙTEYΞH...
κH noinon εivol n κoθnμερlv6 μοq

ov6γκn ολnΘεiοqυ. Συνtντευ€η oτη

ΜAlPΗ ΛAPΕΝΤZAKΗ _ ΓΚΙΩΝΗ (ΠρtΙl-

τη δημοo[ευoη. 1 il9l201 5_ Εβδομοδ'

εφη με ρ iδ α Γολατo [ο υ o Π aλμο q ι).

κεq εφnpερiδεq ΤωV vομωv HμοθΙοq

κοl Πελλοq. Πolnpοτο κo oτixο τoυ

εxoυv μελοnοlnθεi οlο τουq Θoδω_

ρo Αvτωνiου, Τοoο Γκρoυq. Ποιnμοτο

του ixουν μετοφροoτεi oτο ογγλlt<ο,

γερμOV κο, λlθoυονlκο, ολβοv κο. Στn

ζωn κοl τo εργo του ovοφερovTc]l Tο

ντοl<lpοvτερ τoυ Hλiο lωonφiδn, αΑlo

nετρο κο xρovου (2009), ι'Η oτογοvο

Δ ωκεοvoq, (2Ο'10). Στ q no nτlκεq τoυ

oυλλογiq περlλομβοvοvτοι: α'Ερnp n

ολnθεlου (Kεδροq, 197B), αTογpεvου

(Δlογ€νnq, 19s0), αΔoφvε nοτoμευ

(Δrογενnq, 19B 1), rιΑvθεμ lου (Kεδρoq,

'1982), ιrΤo nοθn noυ φοροqυ (Θεωρiο,

19B3), <Φωvεq ο'ενο μoυοεio, Alρο_

οnτn υλn, Ν4υθol oγουροiυ (Hρlδοvοq,

19B5), αΔrωρoφο μελλοvυ (Συγxροvn

EnοxΔ, 19BB), κ.ο.

ι ΠΑΛN4 ΟΣυ : Στo Γιανν ακoxtb ρ ι ηq N α-

oυοαq €εκινo0ν και ε€ελ[oooνται oλα;

HΛlΑΣ ΤΣΕX0Σ. Στο Ποννοκοxιilρl τnq

Νοουoοq Εεκlνoυv, εΕελiooοvτοl, εnt_

oτρεφoυv, ολο, οlo nολο ο KΟl φoρ-
τωμεvο, ουρlο οnοpεvoUV TO plοo l<οl

oτο μελλον, ουτο γvωρiCεl. Eδω, oτo

Ποvvοκoxιilρl, οnο το 200Ο, το δεκο

xροvlo με τn μοvο κol το τελευτοiο

nεvτε xρον ο, κκολλnμενoqυ, opωq με

κολi κολλiεργε O KO nορογωγn, εxo_

vτοq οnο τo 2Ο1 1 τεooερο βlβλiο, α'H

oτογοvο i ωκεοvoql 201 1, κNopot οφ -

ερωoεωvυ 2012, κΙa lλnθn του εvoqυ

201 3, ιΑγριοxoρτo oτοpου 201 5, οφoυ

nροnγfrθnκε εκδοτικn olωln 22 ετιbv!

αΠυ: H πo[ηoη εfuαι η γλtΔooα τηq

αληθειαq πoυ δεν ε[ναι παντα τooo

6μoρφη;

H.TΣ.: Ερωτωvτοq n oxl, n nοinon εiνο

n κοθnμερlνn μοq ονογκn ολnθεiοg,

εn tτυxιiq p iοq, οδlοiρετnq, εμ lvεοvτοq

τεxνεq, xεiλn, ζωΛ κο θοvοτo γροφnql

Ti εivοl nlκρo; Τoon λοτρεio, τοon

onουδri, γυρω oτουq 2000 ογγελrκoυq

υnnρετεq Τnq KOl δεv εxεl οvογvωoτεq,

βεβοΙωq εnοxnq ιογρομμοτnqυ. 0μωq

δ ολολω, ιrn noinon βολτoq τoυ μελλο_

vτoq/ δixωq κOυνουnlου. 0λo το β βλiο,

Τρενα l Σαν τα μαρμαραΤηq pιπαγκαq

f Συννεφιαoμtνη Kυριακη Δευτερaq/

Mηλο μου κοκκινο Σοβaτιoμενο f Ιτια
ιτιa ΔουΝουΤιαoμiνη f Σαν παq oτην

Kολαματα μανι mοneγ l Κεφαλαιο να

παρατραγaυδαq''

Η nolnτlκn oυλλoγΔ του Hλiο Τoεxoυ

ιrΑγρLοxορτο oτοpοll δεv lο ρελθοντο_

λογεi, αγενvου το ορ Ο μ Oq VεΟq ΠΟ-

ρεμβοτlκnq κοl oυνοpο ιt<ρtolοκΛqυ

noinonq, τnq loinοnq lου ενωνεl τοv

οvθρωno_οvoγνωoτn με τοv κolvωνt l<ο

xιiρo nου τoν nερlβολλεl. Το nolΛμοτo

0 Ηλiοq Toεxοq γεvvΔθnκε το ] 952 oτo

Ποννοκoxιilρl Nοoυoοq. Ano το 1976

fωq τo 2001 ε(noε oτnv ΑθΛvο. Συμ.l-

μετεΙxε γlο δεκο xρoν ο oτο μnολετο

τnq Δοροq Στροτoυ (1976_1986) oο

xoρευτnq. Συvεργοoτnκε σTlq ( VnμO_

ΤoγρOφιKεq τοlνlεq τωv Kουvδoυρoυ,

TCεφrρελl, Αγγελonoυλoυ, Zερβoυλο_

κoυ, Ψορρο, Αxουρtιbτn, Xορολοpno_

noυλoυ, Σμορογδn, PοκlντeΛ, Xoυρ_

οoγλoυ κ.ο.

Αno τo 2002 δnμooloγροφεΙ σε ToΠl_

Στη,μι6τιlπο cιπ(l τιlυ πιlροιlo'iαolι τnq otlλ),oyιiE κAyρι6lορτo Στoμαl τoιl HλIα To!.roυ
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ολοl ol nolnτεq, ol λεΕεlq, ol γρΟφεq,

εxουv xωρο oτnv κoρδlο μcrq, σΤo VOU,

γ' ουτον τo λογo κρουγοCουμε' Δro-

βοoτε, δlοβοCετε... Tο βrβλiο εΙvοl ο

κολυτερoq εουτοq μοq oτo φiλo.

κΠl: H εναox6ληoη σαζ με τo xoρo
(10 xρ6νια oτα μπaλiτa τηq Δrilραq

Στρατoυ) ε[ναι η dMη iκφραoη τoυ

πoιητη με τo otbμα τoυ; Ε[ναι o xo-

ρoq oτα γoν[δια μαg; Ε[ναι η πo[ηoη

μελωδ(α oτη hη μαq;

H.ΤΣ.: Τl pου θυpieεlq, τl] Πoλλo κo_

λoκοiρlο, 197B^19BB, oτo λoφo Φl_

λοnοnnoυ KO σTo θεοτρο Τnq οUΤO_

κροτεl ροq Δωροq Στροτoυ... lδρωvομε

μεq σToUq xορουq, κοθε βροδυ, nεvτε

μnvεq! ΑλλοCομε κοθε δυο εβδομοδεq

nρογροp μο l<οl τοlουq, κooτουμ lο κοl

μεροl<lο, οno το oρεlνο ωq το nεδtvο,

οnο τov Ποvτo εωq τn Θροκn, οnο

νnoΙ οε vnoi, xoροi, xoροi, νο λομnεl

ο οεροq, nλnθn, lλnθn κοoμ-lου... Eκεi

oυvοvτουμε Πονvn Piτoο, Ποvvn Τoο_

ρουxn , γlvομοoτε φΙλol κor xορευoυν

ο (;υxεq μοq σTo xροvo!!!

...onoυ κοl vο τοδlδ€Qω oτnν Ελλοδο,

xoρευω μοCiτnq, lονω οπο xΙλloυq ελ_

λnvlκουq λοiκoυq xoρουq... κXορευαν

ωραb oι'Ε)ληνεq f Το ωρaιoτερα κο-

oτo0μιa φoρriνταq / '''Xoρευαν ωρa[a

oι'Ε}ληνεq / Το ωραιoτερα λaθη φο_

ρrilνταql λtρ ε o' εvο l οin μ o...

κΠl: Yτηρ€ε καπoιo βιβλio η κd-
πoιoq πoιητηζ TroU iπαιΕε απo-

φαoιoτικ6 ρ6λo oτo ν' αρx[oετε να

γρaφετε πo[ηoη;Τι oαq ετηρεαCεη

τι σa,ξ αναoτατtbνει, oαq διεγε[ρει,

oαq εμπνiει σTo ναγραφετε;

Η.ΤΣ.' 0 ρολοq τnq nοΙnonq δεv εxεl

ρoλουq n o ρολoq τng πoinonq δεv

εxεl ρολoυq, εxεi ολn τnν Qυxn του

κοoμoυ, ooο ονοnν€ουv, φωτ[Coντοl,

Ευnvoυv τnν nλοon, oε οnεροvτεq

εκτοoεlq οοτοpοτnτο'.. oλο τoυτο ερ-

ΧoVΤOl VO pοq oυvοvτiooυν oκλnρο

κοl τρυφερο, νο nλnθοivεl n nορεο,

το oωpο, νο nοvεoουv γlο vο οωθουν

σ_O {Oρ_ ιΟl VO ,xOpo- V OνO //ωσε(JC.,.
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nολoq εipοl εγω κοr δεν οnευθυvoμοl,

ευθυvομοl'.. Σε ιiρrpn nλlκΙο, φοivετοl

oλoκοθορο ουτo..' onωq KOl TO OVο_

γvωoτlκo κolvo, οnο τnν προoωnlκn

δlοδρop n μου, 1.lονο oτo μελλον οvτl_

λομβοvoμol υπορxεl,ολλο εipοl ευ_

τυxnq τnq οιiμεροv, γlο οoεq ογκολεq

οvoiγoυv οvογvωoεωq... κοl μοq κολω_

oορΙeοιv, oε ολο το μiκn κο το nλοτn

τoυ oυpποvτοq.

κΠl: 'Εναq oτ[xog TroU σaζ aγγtει
ιδια(τερα''.;

H.TΣ. :'Εvοv αrixο; Δεκο oοq lοροκολιb

ΠOq ΟΠo ΠρlV.

_ Ι\ilε λΙγο oυvvεφο oτο μοτlο, oλοq o

vτουvtoq βροxn.

- oλεq οr λεδεlq lεροοov μοCi μoυ τo

noτο μ l'

_ Αnο τοv Αδn ερxομοl, δεv εxεl οpορ_

τiεq.

ιιΠυ: 0ι καιρo[ ολλαeoυν' AMdCει και o

πoιηηg; Στoν κατ' ε€oxηv εTΓιΚoινω-

νιακo μαg αιtbνα, xρειαCεται εττιΚoι-

νων[αη iκφραη, καταηψιbμη oαg;

H.ΤΣ': 0l κοrρoΙ ολλοCoυv κi αολο το

iδ ο pεvοιvll ελεγε ο N. Ποποeoγλoυ,

Πιbg vο Τo Πω KOl VO μnV τρομοΕoυ-

μεI Η lοinon noρολnρεi μεq σTO σφl_

xτοδεμεvο ονεlρο, noυ λ0vοvτοl pονο

με nροδεlq ωφ€λlμεq, nωq ολεg ol

εpnvευoεtg οvθρωnol θελουv vο γΙvω,

εiνοl n ροn τoυ xροvου noυ εipο εγω...

ιιΠυ: Σε πoιo αvαγνωoτικ6 κoινo

απευθ0νoνται τα βιβλ[a σaζ, μιaq Κaι

κυκλoφoρoaν Kαι σε α}λεqγλilooεg;

H.ΤΣ.: Εvνoεiτε lωq εxουv μετοφροoτεi

ποlnpοτο |]oU σε ολλεq γλδooεq, οxl

nωq εγροQο οε ολλn γλιbooο! Ποvτωq

ο lρωτoq οvογνωoτnq, o nρωτoq οvτΙ_

Kοl σοq xοpoγελω...

_ Η δlο ωvlon του εiδoυq, εKοTοVTΟ_

lλοοlο το λοθn pοq.

_ Eiνοl δυoτυxiο τo μελλοv vο μ nv εxεl

n ο ροv-
_ Τοxο δεν nττnθnκομε oτo τελοq τnq

ογοnnq'
_ Πωq κοl o ολλοr nlθονοτnτεq εivοl,

nου θελoυν vο enooυv.

_ 0,τl βiο γεvvο, μn γεvvnθεiτε οκoμο.

- 0oo nοlδευεσοl σTO μεγloτο, τοoο

nοlδευoυv το ελoxloτο.

_ Δεv δlκο ωvεoοt με <ερδn, δεv ογο-

,i:i:rurutit:::tul
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nοoo μολλov ο nοlnτεq! Vlnο! Koυβο_

λoμε τnν nοlδlκoτnτο μoq, To lδlo οiμο

ιJοq, εΠ θυμiεq nου δεv nρογpοτωθn-

κοv οnο τοτε κοι οoο ο νoυq υλonoΙ-

noε, εΕοργυρωvoντοq μοq ολJτρωτο...

Tο τελοq ndvτο δlογροφεl TnV ορxn κοl

n ορxn ορxΙeεl opορτωλο... Tl ωφελεi

n τoon εnlκο vωviο, οφoυ τιilρο εioο

Εενοq κοl μοq ορvεiτοt n Εενιτεlο...

Πλnθοlvε o κοopoq, nλnθοlvε κοι τo

κοκo μοq nδn xολl... ΤΙlοτο δεv μοq

ελκεl. oμωq κο nολl ολο οvΘριbn νο

εivοl, oq εivοl δlο nοvτοq οoυγxιilρnτο...

0 Hλiαq Τoεlοg oε λ6φo τng περιorιiq αΚρ1ιoταl

Τωv οlιbvων οδυνομiεq ι-]Οq OσUpφω_

viεq μoq, μετρlεq μovοδlκοτnτεq pΟq

Kοl lεφτουv ερωτnμοτο κο δεv onκω_

νovτοl tloτε, κοvεiq δεv το ιonκωνεlυ...

XρεlοCopοl ; XρεlοCεoοr ; XρεLοCετοl ;

Ποoο nοvο n γεvvnon, εxε ομωq οκλo_

νnτo ολλοθl τo nεροopο, μεθωvτοq n

εnlκolvωviο, pοq ογοπo τελlκο, oλο

oγοnnq τυροvviο εiνοt κοl δ κοΙωonq...

Δεν θο ολλοδουv το nρογμοτo με

τετolo VoU KΟι γvωon ολ oΘο[νουpε

τοxloτο, oλo κοl nεριoooτερo, δεv

εpnloτεΟετοi κovεiq κοvενοv, δεv κοl_

vωνtκonοlουvτοl ονογκεq, ol lδlιilτεq

nιbq νο Tο Πεlq KOl VΟ T' oκουoεtq, γloτΙ

Vο To Πεlq, γloτi vο τo οκουoεlq: rrΦo_

νιαδεq των λαtilν νοικοκυρο[οιLl. ΙVinv

τοροeεoτε τοoο, loxJε... H lδlοκτnoΙο

εiνot τo xεlροτερο ογοθo, n olκογενεlο

οθεροnευτο'.. Αq oτοpοτnoω! ! !

ιιΠll: Πoιo ε[ναι αυτo πoU σa'q ενoxλε(

περιoooτερo;

Η.TΣ.: -] (O-OσΓρO_εLσr οδ ωv.0 nλoj-

τοq. 0 κλiκεq. 0 τεμnελ εq.0r αοvορ-

ρ xnoεlqυ. 0l εΕουo ooτεq. H εργοτlκn

τοδn noυ δεv ονογvωρiζεt τnv τοδn

τnq. Η nρooυμφωvnμεvn noΙnon.0l

lλnρωpεvεq κρlτlκεq. 0l pnλοφεq δlο_

φnμioεlq. 0l οτlμεq τροnεCεq. 0l δovεt_

oτεq nου εxουv κl ολλο τooο θελουv. 0

Eεδrovτροnoq noλεμοq κot oooυq τov

ογonoυν Kοl TOV nρoτεivουν. Tο ι|εpο_

το ιpωμ lο. Tnv τεxvn oτοv εp nορευετοt.

Kο nolο δnμοκροτiο κροxτn, oφοxτn o

Ευρωq... Αq oτοθμευoω Εοδεμοl

κΠl: 0 πoιηηq Xiντερλιν iλεγε
κεκε[ 6πoυ μεγαλtbνει o κ[vδυνoq,

μεγαλtilνει κι αυτo πoυ oιΙlCευl' Συμ-

φωνε[τε ; H ιιπoλιτικη o ρΘ6τητωl ε [-

νCιι η xaρaKτηριoτικη πρooδευτικη

μoρφη τηq πoλιτικηq κατα εν69 φo-

βιoμiνoυ λαo0;

H.TΣ.: Η ερωτnon, οno poνn τnq εiνοl

εvο noλlτlκo δοκiμlο, εvοq οτοφοq κo_

σpoq, Πoσεq πλευρεq εxεl τo oυμnοv,

ενοq θλ μμεvοq ερωτοq, plο μονο δixωq

nοlδLο, εvoq εκδoτnq εμlορoq, nοτε-

ρoq oκοτωpεVοq, n KοTΟVonon nωq

τελε ωvεl n Cωn, οxυρωμενεq ol οvo-

noiεq, κλε oτο pοvτολο, oλο κnολ τrκοjq

oρθου φυλοκιoμεvo... Δεv οlοντω !

N4οvοv πoυ o Xεντερλlν ελεγε: rrKι oι

πoιητεq τι xρειαeονται o' ενα μικρο-
ι!υxo κοιρo; Aκριβrilq oτa oκοτaδιο

τηq νυxτoq εxει xρεοq o ποιητηq, Σαν

ιερεαq τoυ ΔιονυoοU πoU ειyαι, /Vα

τραγoυδηoει Kat να μην aδρaνεbl (aε

μετοφροon Τοκn Ποloτoωvn).'Eλεγε

εnionq: (Εναq λαoq μπορε[να δtiloει

τoν καλ0τερo εαυτo του f'0Tαν auToa_

ναγκαoτε[ll. ΙV ο κο ρr, δl oτl ονοργovωτοq

nοεl εl<εi noυ εΙvοl.'.

ιιΠl: Τι αγαπdτε; Μαq αγαπατε;

H.TΣ.:Tr ογοnοτε; ΙVοq ογοnoτε; Kλεi-

VoUμε TnV oυνεvτευΕn;

Ψnλεq κορφεq pOq oγVOVTευoυν, οl vε-

κροi μoq ογοπoυv, το οvΘlο oι ευωδlεq

μοq, κορnοi ωρlμο μοq ογοnουν, vερο

ΕεδlQιilvτοq τοv τοnο, o θολοooεq μυ_

ρloδεq ιpορ ο κοoμοq, H ορxοlοελλnv _

κn κλnροvoplο, H nοΙnon οrιi:vων, Piζο

oλωv των θρnoκεlιilv ογοπn, Tο ποτρο_

γov κο μογtοτlκο εργοτlκο oτεφονιo,

0 nλ οq pΟq Τlq v0xτεq, 0l ερωτiq oοv

οκορντεον, φλoγερo, φυoορμovl t<ο, 0l

λεΕεlq, ol oτixοl, το nοlnpοτο, κερδn

pοq σΤlq τροlεCεq...

Nοt, oοq ογοnιil, οv δεv λnopovlετοt n

noinon, n ολΛθεlο, n οΕiο. Kοl οτοv ο

κooμoq κοεi... Αvορωτlεpοl: ΠοτΙ xl_

λrετnρiδεq τιilρο ο οvΘρωnoq, οκopο

δεv nnρε το pοθnμο του!!! Αθωο ooq

λεω... [Vlnν ογοnοτε ooo δεv nροττετε.

ΙVlοκρov Tροnεeωv εoν ογοnοτε. Nο

i<λεioουμε τnν κουβεvτο pοq; Νοr! Kοl

εΕoμολογoυpοl: Kοθε oυvεvτευδn με

oργωvεl, pε onερvεl, pε Θερi(εr. N
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<H ΠHNΕΛOΠH TΩN TPENΩN>)
THΣ MAPΛEI\AΣ ΠoΛΙToΠoYΛoY

ΕNΑ ΑΣryΝOMlK0 MYΘ|ΣTOPHMΑ MΕ BΑΘ0Σ
ΠEΔ|OY ΤΗ NΑOYΣΑ KΑl THΝ EYPrΓΕPH ΠΕP|OXH

Γριiφει n Δfiμlιτρα Tζακιι' Εκπαιδευτικog

To ιτυoιμo €xεt ξεκινnoεr xαρdματα.-Εxoυv βγαλεr τts oτoλ€s Kαι τα oτoλiδια απ0 τα oε-

vιoOκtα, τo αγoρι oτ€κεται 6ρθιo oτn μ€on τns odλαs. oι iδrεs κινftoειs θα επαvαλnφθoυν

6πωs τα xρ6vrα ΠoU τo πdτωμα nταv xιilμα πατnμ€vo Kαι τo ταβαvι τo oτnριζαv κυπαρio-

σια Koμμεvα απ0 τo κτnμα ΙnS orKoY€vεtαs oτs πλαγι€s του Bερμiou.ΤρYo του πατ€ρα

vα ραιpεr τn ζιilvn στn φoρεotd, και τo κdvει με UΠoμovn. 
_Αλλn 

τ6on υπoμovft €xει ο γιoS,

πoυ oτ€κεταr ακiιmΙos vα ραφτo0v τα oτoλiδια πdvω τou. Στnv πουκαμioα τα αonμικd

oτερειilvovιαr €vα €vα.Οπωs τ6τε.

(απ6oπαoμα απ6 τnv εlσαγωμl)
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ιιH Πnvελonn τωv τρεvωνll εΙvοr €νο βr_

βλΙo noυ pοq οφoρο, ox μοvov εnεlδn

εivοl μio δυvοτn lαορ[ο με μυαιΛρlο,
nλoκn κοl δροon. ΙVοq oφoρο εnεlδll

o' ουτo τo μυθlαrορnpο, noυ βρnκε
τo δρoμo ToU σTO βιβλlonωλεiο οno

τοv loυvlo, o τοnoq ιJοq KOl n oυγxρovn

lαloρiο του, οno τnν κoτoxil εωq κοlτlq

μερεq μοq, nοiCεl nρωτογωvlαltl<ο ρολo.

Mοq οφoρο οκoμο, εnεlδn n σUγγρO_

φεοg Mορλεvo Πoλlτοπoυλου εζnoε

oτnv noλn pοq nονω οnο ενο μΛvο με

οφoρμn τnv ερευvo γlο τn oυγγροφn

τnq loτορiοq τnq, φlλoΕεvnθnκε οno

φiλoυq- τoυq ovoμοτΙCεl ευγεvlκο αιο

τελoq τoυ βrβλioυ_, οκoλoυθnoε τnν

τελετου ργio τnq M πoυλoq, nερnοτnoε

τoυq ορxοlολογlκουq xιilρoυq, το oτενο

Kοl T|q εδοxεq μοq, εntoκεφTnKε Χω_

ρtο κol olvοnolεiο τnq lερtοxng γlo vo

oτioεl τlq εiκovεq Tnq, VO δωoεl oτουq

Λρωεq τnq ι].rυxn οn' τnv ι|υxΛ μοq.

Aυτfr n εnlλoγn τoυ τonου μοq δεv

nτοv τυxοiο. Εivοt κοτl noυ oυνnΘiζεl

n ΙVI.Π. oτlq οoτυvoμlκεq τnq lοτoρiεq.

Kοθε φορο εvoq oυγκεκρlμεvoq τonoq

εivοl nου λεtτoυργεi ωq vo εiνοl n κε_

vτρtκΔ oκnvn γ O ΤnV nλoκi, τo πρooω_

Πo Kol Tο μυoτnρlο ΠOU TO oυvεxoυv,

το εni μερoυq τoniο Kοl Tlq oμixλεq

ToUq ΠoU θoλωνoυv τn μvripn.

Xτiζεl τo φοvτοαιlκo novω αlo ΠρΟγμΟ_

τ κο, ε-oi ιδαlε ο ονογvδo-nq VO μ_o_

ρε[ vο γiνεl μερoq τnq toτορ[οq. Στnv

Πnvελοnn τωv τρεvωv εivo n Νooυoo

κοl n γ0ρω nερlοxi. Στo βlβλiο τnq α0

κυρlοq ΙVορroq pετοvtωoε οργου εivο n

Αvδρoq. Στn rrΙVlνrlμn τnq Πoλοροlν'ιll, τo

βlβλΙo loυ κοθlερωoε τnv lV.Π' αιoυq

οVoγVωρ]σμεVoUq ΠlΟ oυγγροφεiq τoυ

vεου ελλnvlκoυ οαtυvop lκoυ pυθiωo-

ρnμoτοq, εivοl το Πnλto.

Kl οτον λεpε oυγxροvn οoτυvoptκn

λoγοτεxviο, τo λεγopεvo κοl voυορ

μυθlοτορnμο oτο οnο[o ονnκoυν το βl_

βλΙο τnq [Vl. Π. εννoοιμε το οoτυνομlκo

pυΘloτορnμο nου xτiCετοl γυρω οnο

τnv lδεο nωq n loτoρlο εiνοl n lρoγ-

ματlκoτnτο κoτω οnο το noδlo μοq

KOl Πωq fνο ooτυνoμlκo μυθloτoρn_

μο nρεnεl vο υπολογiCε κοl oε ουτov

τον nορογovτο. Στ q loτoρiεq TωV ΠiO

οΕroλογων oυγxρovωv oυγγροφεωv

τoυ εiδoυq (Ατr ο, 1ζo, Ποκo Tοlμno II,

Kομlλερι, ολλο κοl αιov [Vlορκορn) n

loτορio, το nορελΘov, nοΙζεl κoθορi-

oτlκο ρoλο, οlωq κοl οl noλlτloτlκεq

οδiεq, οl κοΘnμερrvεq oυvtiθειεq, ol

lδεoλoγlκεq κοl nολlτlκiq οντrλnι!εlg,

ol KolVωV κεq οvτ θεoεlq.

'Eνο ολλo oτolxεio noυ δtοφoρonol_

εi τo οoτυvoμrκο μυθloτoρnιJO TωV

τελευτοiων δεκοετlιiv εiνοl ο κΟρ oq

xοροκτiροq ουτoq τoυ ερευvnτn plοq

οoτυvoplκnq υnοθεonq. Τo oυγxρovο

οαlυvομtκo μυθ oτορnμο δε βοoi(ετοl
Π]O σToV εδυnvο οoτυνoμlκo n vτετε_

κτlβ loυ oτεκετοl εΕω οno τον κJκλo

τωv εpnλεκοpενων oτn μυΘloτορ[ο

KΟl ToUq nορoτnρεi (ΑγκοΘo Kρioτl

κοl Hροκλnq Πoυορω, Kovοv Nτo λ

κο Σερλoκ Xoλμq), ουτε oτov μlλοCε
τυno ντετεκτιβ, τον λiγo βριbμlκο, τo

οvθρωlο τnq vυxτοq ΠoU Tο €xεl δεl

oλο (Nτοolελ Xομετ κοl Σοp Σnεlvτ,

το κoρυφοio noροδεlγpο τoυ εiδoυq).

0 riρωοq, o ερευνnτΛq, αο oυγxρovο

οoτυvoμtκο μυθloτορnμο γiνετοl pε_

ρoq Τnq lαιoρ[οq loυ κολεiτο vο λυoε

κοθωq κοτολοβοΙvεr Πωq KΟ1 o iδloq

εivοl οκoλoυθnμο μloq loτoρlκiq κο

κolvωvtκiq nρογμoτικoτnτοq noυ βο-

oοvloε κοl βοoονieεl τουq nρωεq τoυ.

Eivοt oυvnθωq δlοvοουμεvoq ο Ιδloq

.".n σι}γΥρffiq}*&E *ζnιlε
στnv πιlλn μ{ιq Ι{{.ιvii} {rΠ{i

dvα μnvα με {ι{BΟpμn τnv
*ρει;-vα για Ιn $UγΥραq;n
τnq Ισξe,]iαq τnq, er{{σK**

φξnKε Τnv }-iε,]ι*Xn &rαq

Yι{i v{ι ε}tnσει τξq ειK{r*

vεξ Τ}"ιq, vζ, l{rx}ε:l Ο{&ξrq

ng:εrldq Ιnq ΨιΙ}rn ειΓ" ξnv
q-njxn μα.q.".

κo ενoxtκοq, νlι.bθεl nωq xρωoτοε oτnv

ολnθεlο. Ν ωθεl nωq n οvομετρnon

pε τo nορελθov, n oυμφιλiωσn με ΤnV

ολΛθεrο ε[vοl λυτρωon.

Το λεεl οnοκολυlτlκο n ΙV.Π. αιnv Πnνε_

λοn n των τρεν ων'' ιAργυρril' ολοι κoυβα-

λαμε ενa oακoυλακι με τα Coρικα' A)λoq

το ixει κρεμαoμtνo oτο oτηθoq Toυ, To

βλεπει κaι aναμετριiται, κι οMοq oτην

πλατη τoυ και κaνει πωq δεν το €iρει.

Kι εo0 κι εγrb το oακουλακι το ixoυμε

μπρooτa μαq' Το δικο ooυ μoυ μοιαeει
υφaντο και εxειπολιiq ιοτoρbq μεoαι'

H εδlxνΙοon του εγκλnμοToq γlo TnV

Μlορλ€vο ΠoλlτοπoΟλoυ, onωq κο γtο

τoυq nερlooοTερOUq oυγγρoφεiq τnq

oυγxρονnq οoτυvoμ t κnq λoγoτεxvΙοq,

εΙνοl pολλov n οφoρμn κοl εvο τ€xνο_

σμJο ΠoU κροτο τo εvδlοφ€ρov τoυ

οvογνωoτn ωq τo τελoq.

Στο β βλiο Tnq ΠρωTOγωvloτlκo ρoλo

nοΙ(oυv n nερlγροφn κοl n ονixνευ_

σn ι-j oq oυγκεκρlμενnq noλtτlκnq κοl

κo νωvlκng nρογμοτlt<oτnτοg κοl κοτω

οno nolεq oυvθnκεq ουτΛ δlομoρφω_

θnκε κοl δlομορφωoε i εnnρεοoε κοl

εnnρεοCεl τουq nρωεq των loτoρtων

Tnq KOl Τlq ΠρOσωΠlKεq τoυq loτορiεq

κοl δ οδρopεq.

Τo μυoτnρlo δεv εlvol τo δγκλnpο

ουτο κοθεουτo, ολλο οl οvθρωnol κοl

το nοΘn ΤOUq, ol κo vωvlκεq τoυq oxε_

σε]q, ol oυvθnκεq που οδnγoυν τn ζωn

ToUq, ol ι!υxολoγLκεq εnlnτωoεlq noυ

εxoυν oτουq Λρωεqτnq, Ol olKoγεVε O_

κεq εnrλογεq, ol noλlτlκεq πεnοlθnoε q,

oλλο κοl To OιKOγεVε οκo υnoβoθρo, n

εvογιilvlο nρoondθεlο δlοφυγnq οnο τo

olκoγεvεlοκο noρελθ6ν, n δυvοτoτnτο

εoτω oυμφιλΙωonq.

Αv κοi n λoγrκΛ Tnq OσTUVOμlκιiq nλο-

κnq oτο βlβλiο τnq ΙVl.Π. υnορxεl εδ

ορxnq κοt κροτο το εvδlοφερov ωq τo

τελοq, oτnv noρεiο τnq ονογνωonq n

οφnγnon δεixvεl πωq ολλo εΙvοl το ζn-

τoυμεvo: H noροτnρnon τωv nριbωv. H

κρlτlκΛ nροoεγγron τnq loτορioq κοl

Tnq KolVωV κιiq τουq nρογμοτlκοτnτoq.

ιIlογrτ:47



0l oυνθnκεq ΠoU ol οvθρωnol φτlo_
XVοUV ΤnV nρooωllκn τoυq loτoρiο l<οl

nου εivοl oυνΘΛκεq noυ εv nολλοiq δεv

δ ολεlον οl iδ οl. Kοl n pνnpn εντελεl,

n οvομνnοn ωq δ κοiωon, οlωq λεεl το

μοτo τoυ βlβλiου.

Τo Θ6μο ιi nρ6oxnμo τnq ιιΠnvε-

λ6nnq τωv τρ6vωvυ εiνο δυο φοvοl
οvεΕlxvΙοoτο. 0 εvοq oτο oτοθμo τoυ

lVοvdxoυ τo 1965 τnv ιilρο noυ nλnθοq

ελλnνων pετοvοoτιbν υnoδεxοvτοl μlε

λοτρεiο τoν Koζovτ(iδn κοl o ολλοq

τo 1969 oτlq onnλlεq oτn Σxολn του

Αρloτoτελn, oτn Νοoυoο.0r δυo φovο
oυvδεοvτοl pε εvο τεκμriρlo ΠoU σΤo

lVlοvοxο εδοφονioτnκε οnο τοv τοno

του εγκλnμοτοq, εvω oτlq onnλlεq, oτο

l oβoρl ο, τo τεκp n ρl ο εxεl nερloυλλεγεΙ

οnο την οoτυvομiο δΙxωq vο ερεUVn-

θεi n οxεon ToU pε το φoνo κο nολυ

nερlooοτερo με τοv ολλο, τoυ 1 965.

Δυο υlοθεoεlq ΠOU σUσXετΙ(ovτοl l<οl

loυ ζnτoυv τo δlκο[ωpο oτnv ολnθε ο.

To τεκμΛρro τnq oυvδεonq τωv δ0o

υnoθεoεων εiνο μlο eωoτρο n Γλωooο,

olωq λεεl n Ε. Zολloυ oτo βiβλΙo τnq

γlο τn γυvοiκο τnq Νοουoοq KΟl ΤnV

φορεolο τnq. [V ο nερiτεxνn Cωoτρo

δυo μετρωv pε κρooolο κοτο pΛκοq

τnv οnοiο μετοΕΟ τoυ i925 κοl 1940

φορoυoοv ol nοvτρεμεvεq γυvοiκεq
oτn μion TOUq KOl ΠOU n μlο τnq οκρn

κοτελnγε οοv γλιbooο ωq το μ n κοq τnq

nοδlοq. Εivol μrο ζωνn λorlov ΠOU μl-
λοεl κοl €xεl noλλο VO Πεl. Εivol plο

γλωooο noυ δivεl λογo, noυ οnοδiδεi

Ιoωq δlκοlοoυvn, ον oκεφτoυpε nωq

eιivn φορουoε KOl n 'lρrq n θεο τoυ

λογου l<οlτnq δtκοlοoυvnq, μlο Cωoτρο

noυ δεv τnv εβγοCε ποτ€ γ ο Vο μnV

δεxvοεl _ο <οθnκov _nq

H οvεδoκρiβωτn ουτn υnoΘεon των

δυο φovων εiνοl μ[o οno τlq 7 υno_

θεoεlq oτο γροφεiο του οοτυvοptκoυ

nοτερο του ερευνnτi nου δεν εκλεtoοv

KΟl ΠoU n oυγγροφεοq μοq κολεi νο

lοροκoλουθnσoUpε Tn δtολευκοvon

τnq, xρovlο μετο. 0 Πουλοq o ερεU-

vnτnq, κυρloq nρωοq τωv οoτυvομtκωv
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βlβλiων τnq M. Πολtτοlo0λoυ, εivοl

οτο εlογγελpο ορx τεκτovoq, σKlΤσO_

γρOφoq oτον τυnο KΟl σTnV οoτυvοpΙο

KOl ΠερlσΤOσ οκoq βonθoq oε εγκλn_

μοτlκεq υnοθεoεlq.

0 nοτεροq του Πουλου εxεl lεθονεl. 0

γrog, οnωg oλol οl Ylol KO] ol κορεq με

τoυq γovεiq, εxε θεμοτο νο λυoεt, κεvο

vο <ολυι|εl, ογνωoτεg lτυxεq τnq eωnq

του nοτερο τoυ vο lεoκεnοoεt, νο τov

γvωρΙoεl εoτω pετο τov θονοτo του.

Kοl n πορολλnλn ουτfr ερευvο, οφnvε

vο εvvοnθεΙ n ΙVlορλεvο Πολlτοnoυλου,

θo κροτΛoεl ωq εκεΙ noυ οvlεxετοt τo

βορoq τnq. Ωq εκεΙ noυ ο nρωοq, ολλο

κοl ο οvογνωαlnq κοτο κοnοtοv τρono,

οvτεxεl τn δ κn του nροo€γγron KO ΟVΟ_

δiφnon σΓo olKoγεVε οκο τoυ nορελθοv.

κH Πnvελonn τωv τρεvωvυ εΙνοl n τρiτn

υnoΘεon πoυ ερευvo o Πουλoq οno

τlq οvεΕlxνΙοoτεq υnοθεoεlq ΤOU Πo_

τερο τoυ. Σ' ουτn τnv υπoθεon, noυ

οnωoδnnoτε μοq οφoρd μlο κοl μtλοεl

γ o ΤOV τono μοq, Ylο ΤoUq δlκουq μοq

οvθρωlουq, o nρωοq κολεiτοl νο οκoυ-

σεl ΤnV οντixnon τoυ εμφυλiου οτο

xρovo κol vο εloελΘε οτnν οδlευκρi_

VlσΤn KΟ] οxορτoγροφnTn Περ oxn τnq

δευτερnq κοτοxnq lου εivοl n loτορΙο

τωv δωoiλογωV Tnq xωροq pοq. Τωv

μll<ρωv €οτω. Koλεiτοl νο βlιiloεt τον

nοvo κοt τουq κοnμουq TωV pεΤοVO_

oτων oτn Γερpοviο τnq δεκοετiοq του

'60, κoλεiτοl νο nοροκoλoυθΔoε τn

CωΛ τnq δε0τερnq κοl τρΙτnq γεvlοq
TωV pεTΟVοστδv noυ Cουvε τn onμε_

ρ vn nρoγμοτlκοτnτο oτn xωρο pοq.

'Ετo oτnvετοt εvο nολlτlκο KΟl KOlVωVl_

κο οφnγnμο με ιlρooxnμο εvο εγκλnμο

nου ουvεβn oτο nορελθoV KΟl ΠOU οV

κοl nοτε δεν εΕlxνlooτnκε, εxε εΠnρε-

οoεl εvοv ευρυτοτο κυκλo ovθριδnωv

γrο nολλo xρovtο μετo. H οvοCnτnon

τnq λυοnq τoυ p υoτn ρiου γtο τοv n ρωο

τnq ΙV'Π. εivοl οvο(nτnon κοl τnq δl_

κnq τoυ υnορΕnq κοl τουτoτnτοq' 0

οvοlxτoi λογορrοopoi με το πορελθοv

δεv κλεivουv εvοq_ εvοq povo γlο τoυq

nρωεq τnq loτoρΙοq noυ ερευvο o κε_

vτρlκοq τnq nρωοg, κλεivουv Kol γlο
τoν iδlο κοτο κοnolov τρono.

Εivοl κοl γιο ToV iδlo εvο τοEiδl oτlq

ονεΕlxvΙοoτεq πτυxεq τnq Cωng τωv δ -

κωv τoυ οvθρωnωv, τooο, ooο κοt τo

τοΕlδr oτrq Cωεq κor oτουq τοnουq loυ

εζnοov οr nρωεq του βlβλioυ.

Η Πnvελonn τωv τρεvων εxε κο ενο

nρooθετο εvδlοφεροv. Σ' ουτο το βl_

βλio n oυγγροφiοq p λοεl κοτο κο_
-lοlο-ρο_ο,O] 

l Ο 
_ΟJ' 
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Η Mαρλ!υα Πoλιτoπolj),ου μιλ'd οτo κοιl'ο 1'tcι τlιl' κΠllνελ6πn τοlυ τρtυωuι

ερευvο, μlΟ ι-]oVOXlKn δ οδρομ-]n, nου

εxεl oxεon ι-rε ToUq τoloυq Tnq lσΤo_

ρiοq Kol pε ΤoV KOpβO, To γεV κοτερο

lσΤoρ KO nλο[oιo σTo oΠoio κot διο του

onοiου δrοδρομοτieoVTOl ol loτορiεq

TωV nρωωV τnq. Αλλο κοl l€ρο οno

ουτο ειllvoεi τnv onτtκn ΟVOΠορOσTο_

on,επεlδri n oΠT]KOΠOlnσn τoυ xωρoυ,

n δnμloυργΙο nορολλnλο ιJε TnV lσTo-

ρiο εvοq olτlκου oεvορioυ oυμβολλεl

[oωq oτnν οvοτροnΛ τnq εlκovοq lου

εxε γlο το xιiρo o ονογνωoτnq (n.x.

το loβορ ο εivοt τοnoq nρεpiοq, ivο

εVεργε οκo θετlκο πεδiο oυvδεμεvo με

τοv Αρ oτοlελr. 'Οτοv o Ποιλοq Cω_

γροφi(εl τ q onnλlεq, οφου τελεlωoεl

pε τo τoniο, τοnoθετεi oτο xιiρo τo

oιbμο του δολοφovnμενου oυpφωvο

ι-Jε Τlq οVοφoρεq τnq ooτυvopiοq. Πο

τοv ονογvιiloτn τoτε τo τoniο γiνετοl
κοτl oλλo, oυνδεετοl με εVοV ολλo κο_

σι]o Π]o nροoφοτo, oκλnρo κοl οφοvε-

ρωTO, ΠoU (nτο νo φοvερωθεi.)

H γροφn τnq ΙV.Π. εivοl οι!lμlθiooτn,

oτοl<οτn (δεv pnερδευεl τoυq nxουq

τnq κοθε εnoxnq, τo nροoωιlο κοl το

νonμοτο), θυμieεl δnpοorογροφlκo

λoγo, με τnv εννotο oτ οnoφευγεl το

nερlττο. ΕΙνοι μlο γλιiooο γρnγoρn nου

δεv εκβlοeεl τn ouγκΙνnon pε γλοφυ_

ροτnτεq κοl ι|υxoλoγlκο τερτintο. lVtο

γλωooο loυ εΕυnnρετεi τnv roτορiο

νο βρεl το δρoμo τnq δixωq εσωTερl-

κoυq Λ εΕωτερ κoυq εΕοvογκοoμουq,

μlο γλιilooο ΠoU UΠnρεTεiτoυq xορο_

κτnρεq κοl ουτο πoυ nρεnεt Vο εlΠω-

θεi. Mlο γλriooο noυ δενεt τnv loτορΙο

oφlxτο, onωq εκεivn n ολλn γλιiooο, n

eωoτρο, τo υφοvτο, υφοvε κοt εδεoε

oφlxτο τoυq οvθρωnouq Tnq loτoρΙοq

τnq Πnνελonnq ΤωV τρεvων.

H Πnνελonn των τρ6νωv εxεi oλο το

γνωρΙoμoτο εvoq κολοΟ μυΘloτoρn-

μοToq: Oλoκλnρωμενοl xοροκτiρεq,
(ωvτοvοi κοl xρnolμot γlO TnV loτoρiο

δldλογοl, εvδlοφερoυoο nλoκn' 0 τρο_

noq εnionq nου εloxωρεi τo nορελθov

oτo nορov [o εμφυλrοq oτn δεκοετ[ο

του '60, n δεκοετ[ο τoυ '60 σΤn σn-

iδlo. Πωq γροφεl, nοbq lροετο μοCετο ,

nωq οντlλοpβοvετοlτο τοl[ο pεoο αιο

onoiο θo ολoκλnρωθουν Λ κol οxl οl

nρωεq τnq'

κAργηoα ναγραt!ωιλtεL n Ε ρΛvn Λiτn,

εvο οnο το nρooωπο τnq loτορ[οq, oυγ_

γρoφεοq κοt n iδlο.. κΣτην αρxη,6ταν

καθoμουν μπρooτa οτο xαρτ(, oι λε€ειq

πετοioαν oε iναv κaoμο απ'oπoυ ηταν

αδiνaτο νατιq ανaoiρω. Kοπoιa μνη_

μη μπλοκαρε τιqz1εδειq. Η αγaπη μoυ

oτη δυναμη Κaι σTην αυθεντικoτητα

τoυ λαΙ'κοi oτοιxεbυ και η aναCητηoη

μιaζ συΥ\/ρaφικηq φινετoaq που δ[νει η

εσωTεριΚη ανογκη γιa ομορφιανομ[ω

1Τωζ με μ1τερδευεγιο xρονιa. Και ηρθε

η rilρaπoυ ioπaoε iνα φρaΥμa aoxετο

με τη γ ρaφη. Φ αιν ο μεν ι κα aox ετ ο' Στ ον

κoινο νoυ αoxετο. Η γραφi δεν lxει νa

κανει με τoν κoιvο νoυ, εiνοι εντελιbq

ακoινtilνητη' Kι ετoι, το φρiνα λυθηκaν

και πη ρα τον δ ρο μο πo υ ενcbvει τον φα-

νταoτικo κooμο του νoυ με το xαρτ[.

Εoυ oxεδιakιq με ευκολ[α2l

Kοι ο ερευνnτnq τnq υloθεοnq Εετυ-

λiγεr τn δlκΔ του εκδoxn γt ουτο noυ

l<οvεt: ,rΣxεδιαeω με μεΥOλη τoxlτητa

και αφανταoτη ευκoλb διοφoρετικα,

δεν πιανω τo μολ0βι oτo xtρι μoυ. Aν

το πιaoω, ε[μαι ετοιμoq. Ερευνtil ομωq

μιε τεραoτια δυoκολ(α, oκεφτoμαι πολi

αν θα ανολαβω μια υπoθεoη, καθε μoυ

βηματο oxεδιaCω μεπρoοoxη' Δεν κοι_

μαμaι Tξ νυxτεq, κι οταν κοιμηθri, ixω

το μπλoκακι μου δhλa, αν €υπνηoω κι

εxω μιa ιδεa' νατη γραιlLω να μη xaθε[o.

Σ' ουτn τn oυνoμtλiο κρυβετοl o τρο_

Πoq ΠOU Εεδlnλιδvοvτοt ol loτoρiεq τnq

n Ν4.Π. οno τnv ορxtκΔ εntvonon ωq το

κοΘε βnpο Πρoq ΤnV oλoκλriρωon τnq

οφnγnonq. Δlοτl nρογμοTl o KεVTρl_

κοq τnq nρωoq, o ΠοΟλοq, κοτο τnv

ερευνο ToU oΠT1KoΠotεi το γεγovoτο

oxεδrο(ovτοq nρωτο τov nερiγυρo, το

nερ βολλov, το τoniο oτo onοio τελευ_

το[ο τonoθετουvτοl τo nρooωlο noυ

εμ lλεκovτοl.

H οnτLκonoinσn μlOq loτορiοq οnωq

δερoυpε οlo το κoμtκq, το oενορlο κοl

ΤOV KlVnμOToγροφο κρυβεl μεγολn δυ_

νομn.0 ερευvnτig €xεl ουτn τnv οvο_

γKn VO φOVΤοoτεi, vο δopnoεl _ορxlτε_

KToVΟq, nωq ολλlωq - KOl Vo oτερlωoεl

τo τοnΙo oτo onoiο δlοδρομοτieοvτοl

τo γεγovοτο, εnεlδn xωρiq τn δυνομn

τnq εlκovοq, ο λoγoq pivεl οδ0νομοq

κοl εnεlδn ioωq τo τonΙo τo φτlοxvουν

or οvΘρωrol κοθε φορο.

Αυτo κοvεl κοl n M.Π.: Πioω οnο τnv

toτoρiο τnq κρυβετol μlo εvδελεxnq
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μερlVn ΠρOY}.JOΤ κoτnτοJ μεoο οno τtq

εnlμερoυg loτoρiεq τωv xορoκτnρωv

κοvεl oυτn τn oυvδεon nερο γtο nερο

ολnθοφοvn κοl δlvεl τn δυvoτoτnτο

oτov οvoγvδαln VO TοUTIσTεi, vο οvο-

γvωρΙoεl oτnv loτορiο εvο κopμοτl τng

δrκnq τoυ loτoρiοq n τnq loτορiοq δl_

κιilv τoυ ονθρωπων. Δlοτl onωq τo λεεl

κοl n iδlο n M.Π. oε ενοv οno τoυq δl-

ολογουq του βlβλioυ τnq: rrαvδεβρειq

τροπo νa μιληoειq για πραγματα πoυ

ε[ναι βaθια oτη μνημη των ανθρtilπων

μετροπο αληθινo, θa κoλυμπηoειq οτο

ρηxα.l_ δεν κοvεlq λογoτεxviο.

Σ'ουτο το τελευτοiο, oτnv ολnθοφο-

VεlΟ Τnq loτορiοq, oυμβολλoυv ot τοnol

nου δtοδροpοτiζoντοt το γεγοvοτo κοl

ο,τl οποφοoiCεl n ΙV.Π. vο φωτΙoεl οno

ουτoυg τoυq τοnουq: Μ]ονοxo, Αθnvο,

Nοουoο.

M6voxo 1965: Η noλn τoυ Moνοxου

εivοl οnoυoο oτnv Πnvελonn τωvτρε-

vωv. H ωρotοτερn noλn τnq Γερμοviοq

γlO ΤOV μετoνοoτn δεv υnορxεl oτο βl_

βλio, onωq δεν υnnρxε Kοl σTnV ΠρOγ_

μοτlκoτnτο του. Ολο τo ορxlτεκτovlκo

τonio oυμnυκvιilvετol oτο oτοθμο τoυ

ΙV]οvοxoυ- τo on pεiο οvοφoροq τoυ ελ_

λnvο μετοvοoτn. Eoτlοζετοl οκoμo αlο

Oμ γωq ελλnvlκο κοφενεiο, oτο He im

onoυ oτolβoζovτοv το nρωτo xρovlο

ol μετοvοoτεq, oτο οθλlo δlομερ[oμο-

TΟ KΟl σToUq xιbρουq δoυλεlοq_ oτn

δloμοxn κυρiωq μετοΕυ τωv ελλnvωv

μετovοαrιiv Kοl ΤωV Γερμοvιilv oυvδl-

κολloτιilν γtο τo oκορvτ. Kοl βεβοlο oτο

τρογουδlο τnq Εεvlτloq του Kο(oντζi_

δn noυ ol αlixol τoυq δrοτρεxουv ολο

τo βlβλΙo. (0 Kο(ovτ(iδnq εivοl οnωq

oλοl γvωρiCouμε o ΤρOγoUδloτnq του

μετονοoτn. Kοl ο KοζοvτCiδnq με τn

Mορlvελο n ρογμοτl τoν 0κτιbβρlo τoυ

1965 nnγοv oτn Γερμoviο γtο oυvουλi_

εq KΟt n υnoδoxn ΠoU TOUq ετoiμooον

οl 1.lετονοoτεq εκεi nτον oυγκlνnτlκi.

Εixοv μoei ToUq TOV X. Nlκoλonoυλο

μολlq 17 xρovωv τoτε κοt εnionq τον

Ημoθlιi:τn ΙVliμ n Ποnοi'ωοvνoυ.)

ΑΘ6vo: Στo βrβλio τnq Mορλεvοq

ιlcιlγιτl 50

Tο εξcilφυλλo τoυ βιβλioυ κH Πnι'ελ6πlι
τοlν τρtυωνl

ΠoλlτοnoΟλου n ΑθΛvο εiνοl n Αθn_

Vο ToU onμερο. Tων μlετovοoτιilν, τng

οll<ovoplκnq κρionq, τnq noλlτloτlκng

nοροiτnonq κοl onoδεvωonq. Mlο

lρωτευουoο n nοροκpΛ τnq onoiοq

οnoτυnιδνετοl oτo βrβλiο oυμβολlκd

γΟρω οno To KOTεσΤρΟμμεvo κτiρto

τnq KoλουpπlΟ, Tnq dλλoτε οvθnρnq

μoυolκnq βlομnxοvΙοq τoυ τonου μοq.

'Εvο κτiρlο noυ εli 60 xροvlο oτεγοeε

το ονεlρο των μoυolκι.δν, το pεγολυ-

τερο ονoμοτο τoυ λοlκoυ τρογoυδroυ

Kοl ΠoU τo οφnoομε vο ρnμοEεl.'Ενοq
τonoq με oυνοloθnpοτlκn oδiο γlο Τnν

lαιoρiο τnq μoυolκnq KO1 TnV nολlτl_

oτlκΛ pοq κλnρoνoμlο (εivοlγvωαιn n

δlοpοxn τnq ετοlρiοq ΙViνωg- Mοτoοq

κol υlοq με TOV Kο(οvτζiδn, μlο δtο_

μoxn nου olγo-otγο εφθεlρε KΟl TnV

iδro τnv ετοlρεΙο, lδlοκτnoiο τnq οnoΙ_

οq nτοv κοl το κτiρlo τnq KολoΟμnlo)

oτov onοio onμερο, oτ q ρnμογμεvεq
εγκοτοoτooεlq τoυ, βρioκoυv κοτοφυ_

γlo Αλγερlvoi κυρiωq pετονοoτεq.

N6oυoο-Hμoθio: Η Hμοθiο λεεl n

oυγγροφεοq εivοt μlο te rra incognita.

0r lαιορlκεq κοt ορxοloλoγlκεq nnγεq

οvοφερουν nολλεq noλεlq nου oμωq

δε βρεθnκov nοτε οno τnv ορxοloλο-

γlκn oκοπονn. onωq τo xιilpο λοlnον

κρυβεl pυαιlκo noυ lοτε ioωq δε θο

ερθoυv σΤo φωq, iτot κοl ol ονθρωnοl

τnq nερtοxnq εxoυv κρυμμεvεq μ€oο

τoυq lοτoρiεq nου noτε δεv γροφτn-
κοv. loτορiεq πoυ nροolδlοCουv με

τnv loτoρiο noυ εnlvoεi n Ι\4.Π. oτnv

αΠnvελoπn τωv Tρεvωνυ Kοl ΠoU To

βοροq τουq nοροδiδετοr, pε τov εvo

n τov ολλo τρonο, οπo τoυq μεγολουq
oτoυq μrκρoυq οnωq ροβovτοl εvο -εvο

το φλoυριο τnq λ/lnουλοq οπο τουq nο_

λl6τερoυq αrο oτnθoq τωv vεoτερων.

Τo €θrμo τnq Αnοκρloq oτn Nοoυoο,

o κonμoq των ΠovτΙων τnq Mlκρoolο_

τlκng κοτοoτρOφriq κοl το xωρlο με

το xωρloτο vεκρoτoφεiο, n κοτοxn, o

εpφΟλlοq κοl ol εnilτιbσε q ToU σTlq

μετεnεlτο γενlεq, n βloμnxovlκn ον-

θton κοl n nτδon, το ομnελlο, ΤO Kρο_

oΙ κοl τo τoiπουρo, ol ορxοloλoγtκoi

τonοl κοl το βloμnxovlκο κτiρtο, τo

βουνo κο το δοooq, n φlλoδεviο κοl

οl κοθnμερlvεq oυvΛθεlεq γυρω οnο το

τροnεel, oλο εivο εδω oτo βlβλΙo τnq

ΙV.Π. Πο κοιlοloυq οnο εμοq oλο οoο

εxoυμε (noεl μεoο οno τlq loτoρiεq

τωv γovtιilv μοq, μεoο οno τlq Πρoσω-

πlκεg μoq loτoρiεq.

Ynορxουv oυγγρoφεiq nου €xoυv τo

nρονoprο KOl TnV ευvolo τoυ τoλεντου

ΤoUq Vο εκδiδουv p looτελεlωμεvεq

loτoρiεq οφiνovτοq οno εvο onμε[ο

κοl μετo μovo τoυ τοv ovογνωoτn νο

τo βγολεl nερο. Αλλο οκoμο κοl oτo

nlo τελεlωμεvo μυθloτoρnμο, oτοv

μολloτο ουτο βοoiCετol σε μlO σUγKε_

κρlpεvn loτορ κΛ nερiοδο θο υnορ-

xoυν nοvτο oκl€q γlο vο φωτloτoυv'
ΙVlε τnν Πnvελοnn τωv τρεvωv πορεo

μnορoυμε vo nεροooυpε ευxορloτο o'
εvο τoniο οvογvωρiotμο KΟl VΟ ΠOρo-

κολoυθnooυ με με ομεiωτo εvδlοφεροv

τn δtολευκονσn TωV φovωv. Vlnoρoυ-

με oμωq κοl vο οκoυooυμε τn φωvΛ
τoυ τonoυ pOq KOl τωv οvθριbnων του

φωτleovτοq λiγo κοnolεq oκoτεtvεq

nλευρ€q Tnq ΠρογμοTlκoτnτοq μlοq

εnoxnq oxl κοl τooο pοκρlνnq Koi Kο_

θoλoυ οoxετnq οnο τn onμερ vn.'0τt κι

οv δlολεΕoυμε θεμlτo θο εiνοt. N
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EYΣTAΘl0Y
ΣΤ0YΓlAΝNΑK*

lΣToPlA THΣ
ΠoΛEΩΣ ΝAογΣΗΣ

AΠ0 TΗΣ lΔPYΣΞ--
MEΧPι TΗΣ
KΑτAΣTPΟΦΗΣ -_:
τo 1822

(KATA ANEKΔc-:'.,
ΣXEΔlAΣMΑ
Δ. ΠΛAΤAΡlΔΗ

oελ.: 270' τιμη: iC€

ΝAoYΣA,
19oq-20oξ αlιilvαq

- -'''ογικο 6ργo nου
' :'οουotαζει πτυχ!ζ τηζ

- .:ιiαg τηζ Π6ληζ μετα την

' : !αστρoφη τηζ τo 1822
' -: L.εχρlτoν B'ΠαΥKoσμΙo
- Ξ\ιΞ[lo.

oελ':414,
τlμη:20€ (χαρτoδετo)

25€ (παv6δετo)

ΔΗMHTPl0Y BΛAX0Y

H ANAΦoPA MoY

Μ ια ιδιαtτ!ρωg εVδ tαφ i-
ρoUσα αφηΥησll τoU ΥΙα

π tvτε τετρ αετ[ εg Δη μ dρxο υ

Ναoυoαζ, nου φωτiζa nολ'
λεq πτυxΕζ τl]ζ o0ι'Χρονηζ
ιoτορiαg τηζ πολι]ζ, αλλα και

τηq Ελλαδαg γεν lκοτερα.

oελ.: 31-8, τιμη: 10€

ΕΠιM. KΩΣΤA ΛAΠABlΤΣA

lΣxNoΣ
KAΠlτAΛ:ΣMoΣ

Συ λλoγ η ε n ιoτη μ οv κr'bv

μελετtbν που αφορουv τηv

αναnτυξη τoυ καn ιταλιo μ ο υ

oτην oθωμαvLκη Aυτο-
κρατορiα. Επiκεwρο του

εvδιαφεροwog η nολη τηg

Ναουoοq που διαδραματι-
σε KαθoριστtK6 ρoλο oτηv
καπ ιταλιoτικη αvαπτυξη.

oελ.:260, τιμi: 15€
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ΔIAΘEΣH: Πoλlτloτlκh Εταlρεiα Ndoυoαg, Δnμ. Blβλloθriκn, τnλ.: 2332350025 |Aλ6ξαvδρoq 0lκov6μoυ, τnλ.:2332 4000]4



EΙftptr

ffi ζρ"ι4κ&tt
νΘ;ι'; fttΦfi&.ιν"1,ι"

ξ * : Θ'GΙ;& g"ω'ν μ oλ #μ aw

ΑΙΑΦEΣΗ:
Πολιτιατlxi Eταιρεiα Νdουoαξ
Αλiξαl.δροg Οικοι.6μου, τnλ.: 2332 iaaa7q,
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rΙ uΩ}Ι Ι(ΑΙ tΙ ΑpΑΣrΙ
ToY λΙAΧHTH
TrΣΣΑpΩΝ ΙΙΟΛne'Ιg}Ι\i
ΦΙΛg}TA ΑΔΑbΙΙΔtΙ
(Ι{ΑΠΕTΑΝ ΚΑTΣΩΝH)

Σtο ε1lιilτnμα <<υπiρxε dλfuι
δι€ξοδοsr; δnλιilvιυ }iατn}'oρnμα ιιxd
πιοq, iltlτερα απ' ιiοα *ζnοα:τρoσα}-
πικdι και διδdxτnκα αni τrg εμπειρiεq
dλλι*r, ΙΙρ{*τ{Ιγα}vιοτιirι, καt ιοτορικιbr',
ι'αι, υπn1lxα ειρnι'ικfi, πιlλrτικ/-ι, δllμο-
κρατrxfr,κιlιvοβοι:λευτικfr..,

Σtrrγ πολιτικ1ι μου nρ<rοφυγιd, μετd
τt1l, fittα, σε μιdΙ αa6 τrq πιΟ αγεfiτιrγ-

μ€vεq xιilρεq το1, υπ{ΙρξτΟ$ τ6τε 6Οοι-
αλιομοιi. dφτιαξα τn δικfi μoυ-
οικογfι'εια και iζnοα οτlr οιivτομn,
δυαιυxιirq, nΑr'οιξιι τnq ΠρdγaιξΣ' τo

oοοιαλιομ6 που oι'ειρε6rnκα. λΙε
δnμοκpατiα και ελευθερiα με'αvθριil-
πtvο πρo(rα)πΟl r,υΧoμαι Οι vεΟτερεξ

γει'lfg \-α ιιnl'ξαι'αζftοουι' rα πfτριl-α
xρ6vια που fζnοα εγιil. 
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