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Kαθε μερΟ
ΣTHN
oΘo]ιΙΗ*
ΣAΣ!

6λο το v€α καl οl δρaοτnρtdτnτεq του ουλλ6γου

καθnμερlvd οτιq οθ6vεζ σαζ με fvα κλlκ!

nαλοld τεJxn του nερlοδtκοιj <ΝldοUστα>

σε ψnφΙαKri μορφn για Ιo ορxε[o oοg

* loτoοελiδα διοθforμn οε 6λoug τουg Η/Y' tablθt pc & smarιphones

email: niaοuSιa@qmaii.com



<Ι{ΙAoYΣTA>>
ΓPΙλ,ΙΙΙNΗ ΠΕΡΙoΔΙKΗ
ΕK_\oΣΙΙ ΓΗΣ ΠOΛt ΙΙΣΤΙKΙΙΣ
t1ΑΙΡΕΙ\Σ NΑo\ΣΑΣ

"Α\.\Σl.\ΣΙoΣ r\itΧΑHΛ
o ,\()ΓΙΟΣ,

ΑΝΟYΑP ΟΣ [ΙΑPΤ 0Σ 2Ο1 6

Eτοc 39o - TειχOq 'l 54

Aρ θ,oc |SSΝ: 'l 'l06 2] 18

lΔPYTEΣ
Σ[λilο,lιq Αr oφοiτων Nooυoοq

ii] Οδιοοε"ζ Nτ νοnoυλοq

lΔl0KTHΣlΑ
Πολ τ cτ κt_ Ε ο οεiο Ndoυoοq

ιAi,οοτcο ο( γ χ0nλ ο Λoγ οqυ

EKΔ0THΣ
ΑλiΕι' δοc: 0 κονοpου' Προεδρoq Δ.Σ

ΣYNΤΑKΤ|KΗ EΠltPoΠΗ
Α/,εΞο'δcοq Ο κoνομ,oι

Ειγει'ι Zιi οu

Πετοοq Σ o δnq

1';| ρrlc Πο(oc

Ελ oοβετ XοτΙrρολolon Pοικολn

Δlllτρο Tlοκn λ/]lεoλiκο

Θεοδωροq Ζ ιlτοq

ΣXEΔlΑΣlVOΣ _ ART DlRΕcΤoR

Δnμnτρnq Πtreoq

ΓPAΦElΑ ΠΕPl0ΔlK0Y-ΠΛHP0Φ0Pl EΣ
. Δnμoτ κn Brβλlοθnκn Nοoυooq

Πο ,' ρoq o' .ο. O ,BΓ7Α\Σ
Αφιiν Λονορο €t Φ Πεxλtβdνoυ

τnλ.:23323 50025
. Αλεεcrvδρoq Ο κοvομlου Kορovoτoloι 2

592Ο0 Ndο;oο τrλ'2332 4a0074'

69 74 099 r 40

ANT|ΠP0ΣΩΠ0Σ BΕP0lAΣ
Πονvnq Kοροτo ιbλnq - ΓεωΠovoq

lrλ.:2331Ο 6Ο331

EKπΠΩΣH
HΛKOΣΦ PΑΛΛHΣK. ft ΣlΑΟ.E.

3o xλμ' Νοουoοq Σ.Σ. Nοουoοq

Ιnλ. €t Far; 2332Ο 4] 3 l 9

Η oυντοκτtκη επιτροτη rου περιοδικοi δεν

ρ ρ 'a'a .θ ι , O oε'. _o')aaο]''

ι a '' O'-oa ε 'οl'ο''Ι'l 'θ' ' 1 ο"o,

ο υτογροφων τo κεQενο'

Δ ΑK ΝΗΣH ΠΕPlΟΔlKΩN, Ελ/lBΑΣiν{ΑTΑ,

ΣYNΔPΟλ/lΕΣ (ft VlΕΣΩ E BΑΝKlNG]

Αλεδoνδροq 0 κoνopoι

Kοροvοτoloι 2' NooUσΟ, TK 592Ο0,

τnΙ'' 2332 4ΟΟ074, 6974 099 1 40

ΑPlθtvlΟΣ TP Λ0ΓΑP ΑΣNlΟY (lBΑN):

GR38 Οl40 5160 5160 020020a+248

KΩΔΙK0Σ ENπΠ0Y
lΟ436Ο' SSΝ 1 ]06-21 18

Περιοδικa roι βιβλh aπaστtλλaντaι TaΧυ-

δρομικa με ανπικοταβολη' Εfuaι διοθioιγιa

ολοτοταλιο τειJxη τaυ περιaδιΚοι γιo ν0 συ-

μτληρωoετε ενδεxaμivωq τιq ε,l.iεlιy'ειq oοq.

ΦΩΤ0ΓPAΦtΑ EΞΩΦYΛΛoY
_ ι.o'r Aρ σ-O Γ o (. E-,tεο,oο cr-

O.O.οOφnοn: Δ''1' το' Γlo(o"

Υε*x*3ζ ff* } %4 Περιεxoμεvα
ΙANoYΑPΙoΣ - MAPTΙOΣ 2oL6

04 εditoriat

05 ε" σUvτoμiα-Πολιτιoτικα και αλλα...

1 1 εμμoroυnλ Bαλoαμiδn
Aφιfρωμα στo oλοKαυτωμα τnq NαoUσαq

14 r.εργ,oυ Σπ. Αποoτoλou

Σταυροg Σαμαραg

16 πut^tl, Klimczak, Mεταφραon-εΠ1μdλεια: Aλdξαvδρou Oικovoμoυ

Η Σxολn τωv εΠιφαvιilv του Aριοτοτελn

20 πε.ρo, Στoiδn
Aριoτοτfλng-Aλ€ξαvδρoq: o δαoκαλog Kαι o μαθnτnq

24 rτtun,Στoυμπoυ_Kατσαμoυρn
κoι Mαγεμ€vεg> τnq ΘεσσαλοviKnq

32* p'uayγελoυ XεκiμoYλoU, Ευφρooυvng Ρoυπα

EπιxειρnματιK€ξ oιKoY€vειεg Nαouoαiωv στn ΘεσσαλovtKn: oικογ€vεια
Πλατooυκα

3 6 r.εργ,oυ Σπ. Aπooτολoυ

oικoγdvεια Mαvωλoυon: Mια λnoμovnμdvn ιoτoρικn οικoγivεια
τnq NαoUσαE Πoλεμιστιilv και εUερYετ6v

40 r,ωργou Mαλλroυ
κM€xρι τnv τελευταiα τoυ αvασαD, Παρoυσiασn βιβλioυ τoυ Γ. Δαμτoιoυ

43 rρnyορn ΣαKα^n
αKυτio KρUφωv ovεiρωv), v€α πoιnτικn oυλλoγn

44 πικοLα Τριαvταφυλλoυ
Γιατi n βιβλιoΘnκn Tnq Bερoιαq εivαι πρoτUΠn;

rlrιlιl:l r 3
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...αν εyflζ τεNνα, εμπνευσ7lζ
α"bτoic' τδν πρδg τi7ν θλευθερl-
αν Ξρωτα διαNαdoτερoν. θ&ν δδ

obγL 6ταν απclNτ'lρηq. θηλdo1g

αδτ& τδ γdλα πλ!ρεq ψ[ooυq
Nα"\ dιπooτρoφfig πρδq τδν βαρ-

βαριxδν ζυγδν πρδg 8λευθdρω-

otν τf6lερdg τα6τηq y'ιΙ:ρα.q...

. Mε τοuια τα λoγια τoυ φιλdλλnvα
ιαιορικoυ Πoυκεβiλ τελειιivει το

απ6οπαoμα απ6 το μuΘlαι6ρnμα
αvωνυμoυ oιrγγραφ€α, πoU σto

παρov τευxοg παραθdτει και oxoλι-

αζει o κ. Mαvιbλng Bαλoαμiδng, ωg

αφι€ρωμα oτn φετιvn επdτειo τoυ

Oλοκαυτιi'lματoq τnq πολnq μαq.'Evα

μυθιαι6ρnμα που γραφτnκε περi τα

μ€oα τoυ 19οu αιιilvα καl αvαμεoα

αιιg oελiδεg τou περιγραφεTαι με

1dιαφυρ6τατo τρoπo n καταoτροφn

τng π6λng, αλλα και n μεγiiλn θυ-

oiα τωv γιrvαικιi-lv τng Ndoυoαg, τωv

οποiωv <τα παγκαλα και ερατειvα

oιilματαυ μαρτυρnοαv πεφτοr,ταg

αα oρμnτιKα vερα τng Aραπιτoαg.

ο Tο 2016 €xει αvακnρυxτεi απο

τnv UNESCO dτog Αριoτοτdλn καt

nδn dxει οxεδιαoτεi απo το A.Π'Θ

παγκ6oμιo oιrvdδριο γlα τov μnvα
Mdιο. Ευελπιoτιbιταq 6τι με αU_

τnv τnv ευκαιρiα θα αvαδεtxθεi
καl oτdπog μαg, αvαδnμooιευoυμε

μεταφραoμ6vo Yια τουg αvαγvιil_

στεq τnq Nαoυoαg το αρθρο τng

ιoτoρικoυ, δnμοoιογρdφου Kαι

ouμγραφ€ωg Natalia Klimczak, n

οποiα μ€οα απo τlg oελiδεg τoυ

Αncient origins τιμα και καvει

1.vωοτn τn Nαoυoα Kαι τn Σxoλn

τoυ Αριοτoτdλn. Σιrvακ6λουθα και

επi τn ευκαιρiα, ο Πετρog Στοiδnq

περιγραφει τn oxion τou Aριoτo_

τdλn με τοv Mtγα Αλdξαvδρo, dτοι

6πωq επlonμαivεται κυρiωg oιοv
Πλoυταρxο, αλλd και τo oιKouμεvι-

κo oραμα τoυ M. Αλεξiivδρoυ. Στα

επομεvα τευxn θα ακολoυθnοoυv

και αλλα αviιλoγα Θdματα.

. Στo παρ6v τευxog, n oιrv€xεια

onμαιvdvιωv o ιKoYεVειακιilv ιoτo _

ριιilv περιλαμβαvεl τnV εΠιxεlρn_

ματικn oικoγdvεια Πλιατooυκα.

οτn δlαδρoμn τng οποiαq μαζ τα_

ξιδευουv n Ευφρ. Poυπα και o Eυ.

Χεκiμoγλου Kαι τnv ιoτoρικti οικο-

γ€vεια Mαvωλoυon, γlα τtlι, οπoiα

γραφει o Στdργιoq Απooτοr.ου.

ο'Εvα εξαιρετικο αφnγrrμα, ομoρ_

φo Kαl oκλnρο οαv παραμυθt, τng

αρxαιoλ6γoυ Ελdvng Στoυμπου_

Kατoαμoυρn μαq μεταφdρει oτn

Θεoοαλοviκn τoυ 19oυ αιιilvα. Mαq

μαγευει Kαι μαq θλiβει με τnv ιστo_

ρiα τωv μαγεμdvωv Kαρυdiτιδωv

τnq Pωμαiκng Αγoραg τng Θεοoα_

λoviκng, που, oπωg Kαι τα μαρμα_

ρα ΙοU Παρθεvιilvα απ6 τov'Eλγιv'
εκλdiπnοαv κι αυτdg απ6 καπoιov
Miller Yια vα βρεθουv oτo Λουβρo

με τnv ωραι6τnτα τουq ξεxαoμ€vn
απo καθε θ6ρυβo και διεκδiκnon.

ο Ακoμn o Στdργlog Απooτ6λου
κρατα κερακι αvαμμdvo oτn μvtiμn
τoυ Σταυρου Σαμαρα, απο τα ιδρυ_

τικdi μdλn τoυ oυλλoγοU μαC. σιo\-

oπoio n oιrvειoφoρα ιoυ ι'πtiρξε
αvεκιiμnιn. Mι tiιttl ro 'Uει)εl ιnv

δραon Kαι Ιll\ -,)η ]UΟ,]ιl σΙoV

πoλιτιoμο τoU O.\ιi-l.,τ(]U τoυ φi-
λου, και ΠoLτ ι\ιl _a ΙaΠoιo τρ6πο

ζωr,ται'ευει 1, ](]. _ " 
] 

''lUC απo εμiig

ol'ι1_ιεtcι Q\-aι('r'.]_]a :'iiι μιlnμεg τng

εφtrβtκr.c }'ι]' *.:]__l\Ιiq μαg ζωnq.

ο Σιοι' \ _r ]- . .l_c i.ογoτεxviαg,

oΠι')c c,..l ' ε.Ξ;-lε αιο πρonγoυ-

ιιε\ Ο ιε'τ]{ _ .-. :τ'_r,]μετdxει δυvα_

|ιικai Γ.ι].,'il :'l,]r11 μaq. Σnμερα

ο ΓιιυJ',,l; ],,lιij iοc παρουοιαζει
εΝΙε\ ι:]( .:' 1llJz 1o ιoυ Γlιi-lργoυ

\αμτοιου "]ι1εrοι ιt-ιr' τελευταiα

του ιιι'αοα,. ειι,l ο Γρtr1-ορng Σακα-

i.tiq καιαθειει ποιtlματα του απ6 τn

vεα ιου ποιtlτtκti oυ7iογn (KUτio

κρυφωv οι,εiριυι'r. Τdλοq, o Niκog

Τριαιταφυ}λoU μαq ξεvαγεi oτα

μυoτικα τng επιτυxiαζ τnζ βιβλι_
οθnκng τng B€ρoιαg, πραyματικ6

παρdiδειγμα πρog μiμnon.

'Εφυγε το μεodvυxτο τnq 6nq Mορτiου, n,λriρng nμεριbv [102 εrιilv), n Ευθυμiο Kιaoυ, μnτερο του δnμο_

οloγροφου Niκο- Klοου. H Cωn τnq oυνδεθη<ε ορρnκτο ρε ToιJq ογο3vεq'nq Αρ αεοοc <o lnν noρεiο

τουΑρrαlερoυ κlvnμοτogαιnvΕλλοδοεπi εvογοlιilvο- Γεwnθnκετο 1914αιn Νooυοο,oποuδοoεαiο'1 5

τnq δοoκολο κοl δlορiαrnκε αιnν Νοουοο {Αρκοxι,]ρl). Στn δεκοετiο του 30 οι.ιlαιεKεΙΟl σΙn δrκτοτορiο

MετοEο κοt γivετοt μελoq του KΚΕ. Στn δrορκειο τng κοτοxnq oυμμετεxεl αιο ΕΑΜ

Τo 1946 ουλ,λομβονεtο: γjΟ ΤnV OvΙlο]Oo;ο<i:nq δOcοn <οl i_gigγg; τη δοο.ο -ι;', :-1:'<ι;, _^ι εδoρiοq

Kc]:ΟJε<:oriσ-οj.\''li],οc-"ιΞλAοο;i-ε;;'"-J.-_.-^'-:]:"'ε-_'::-::'.]:.::-:-"3Ξ3<ο'1964
σΤΟl,,Ο:δii-οi,οc.Σ',ιl'::'-:r:-:2']-:1 --":'-- -:__.:_::]'-':Ξ'_-_-;:: Ξ'_-_ο!nκε
ιC .-r:< ]j'<i:- -:-: :: Ξ-1:'.: ].;'--'-::-'.':'- _'- :: .-_-.-- -_: :--- -_:]-jη<ε
-o'97'..:,.ε_-. :'--, :,: __:. :. _': :-: --.': :-'
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Πoλιτtοτικd καt oλλα...
Aρκετd ενδιαφ{ρουοεg οι εκδnλιλoειg με πoλιτιoτικ6 περιειομενο πoυ oρyαυcbBnκαy απ6 τουE πολιτιoτικοιjg

φορεiE τng π6λng μαζ τa τριiτo τρiμnυο τoυ iτουg. Εκτ69 απο τιg κα1ιερωμεuεg παρoυοιαoειg τωv lορευτικιitν

τψlμdτωυ τωυ 'λιtoyραφικrilυ oυλλ6yων εixαμε εκδnλ6oειg με ειδικ6 περιεxομευo που αποδεικνiουν τny ετιBυμiα

τωυ διoρyανωτtbυ τουg uα ξεφεiyoυυ καBε φoρα απ6 τny σtεT[aTnμtvn, και υα προτεivουy oτο κaιy6 καιυο'iρyια

πρα1,μcιτα. Aκ6μα, ενδιαφiρουoεq παρουoιdoειg νiων βιβλiοlι κιl αρκετiE Eεατρικig παραoτdoειg απο τoπικi i
φιλοξευουμευα otiματα'

9ΦΦΦΦ Φ Φ Φ9e&ΦΦ&Φ * * $rΦΦΦΦΦΦ,

ΔPΑΣTHPΙOTHTΕΣ ΣYΛΛoΓΩN

Παρoυ oiαon τωv ιτοκιμαιτ€ρ

τoυ Kιiloτα Mπλιατκα

Τnv lορουοiοσn TωV vτοκ μοvτερ του oυμnολiτn pοq δnμο_

olογροφου κοl oυγγροφεο Kωoτο lν4nλtοτκο, δlοργοvωoε n

ΠoλlτιoτtκΔ Ετοlρεiο ιAvοoτοo οq Ν4lxοΛλ ο λογloqυ, oτnv

οiθoυoο εκδnλωoεων του Πoλυxωρου Πολtτ oμoυ κXρnoτοq

Λοvοροqυ Προβλnθnκοv εnlλεγpεvο κoμμοτlο οno τlq lο_

ρογωγεq: αΗ Ιoτoρiο τnq Δrεθvoυq'ΕκΘεonq Θεooολovi<nqυ,

ιΔ οvυonq Σοββonoυλοq: Γεvvnθnκο oτn Σολοviκnυ, ιΣτου_

ροq Koυγloυμτeriq: Ι\4rο κολnνυxτο Πεq μoUD, ιΟ θnoουροi

τnq UΝΕSCOυ. Πο τον Kωoτο ΙVlnλlοTKΟ l(Ol το noλυoxlδεg

εργo TOU μΙλnoοv o οντlnρoεδροq τoυ Συvδεopου EΕογω-

γεωv B.Ε κ. Γεδειilν Boυλnq, ο nρoεδρoq τnq Πολ τloτtκnq

Ετο ρεΙοq κ. Αλ€δ.0lκονομoυ, ο δ ευθυνωv oυμβoυλοq τnq

Δ εθvουq'Εκθεonq Θεoiνiκnq κ. Kυρlοκοq ΠoCρ κiδnq κοl o

oυγγροφεοq _ δnμοoloγροφoq κ. Πωργoq Σκομnορδωvnq.

Πo τnv oδiο τoυ τρinτυxου: εlκovο, οφnγnon, τεκμnρiω_

on, piλnoε εpφοvιilq oυγκtνnpεvοq ο Kιitoτοq Mrrλlοτκοg ο

onοiοq εΕloτoρnoε lορολλnλο τnν noρεiο του oτn δnμo_

oloγροφiο Kοl ΤnV εvooxολnon ΤOU |]ε το ντοκlμοvτερ. Tnν

εκδnλωon oιvτoνιoε n δnμοo ογροφοq λ,4 μn Δεlvοnουλoυ.

Tov ΘOvo Mnτοαλα τiμnσε τo <<Γραvαζι>>

Τlpnτ κn εκδiλωon - oυvουλiο oτον κοθnγnτn κlθοροq κοl

κoλλτεxνlκo δ ευθυvτn του Δnμοτlκoυ Ωδεiου Nοουoοq

Θοvo Vlnτooλo οργοvωoε ο vεooυοτοτοq Πολlτloτlκοg

Φoρεοq αΓροvοCιυ. Πο τov Θοvο Νllnτoολο piλnoοv o OVΓl_

δnμoρxοq Πoλrτropoυ Δnpnτρnq lVlοvτoloq κοl n lVlορiο

Kοροioορογλoυ, εvιil ol κοθnγnτεq του Tοpεο Συγxρoνnq

ΙVlουolκiq Kοτευθυvong τoυ ΩδεΙου Aλ€δnq lωonφΙδnq

(nlοvo), Koτερivο ΙVιλωvο (μnooo), Αonμivo VlοτCiρn (τυ-

μnovο), ΛοCοροq [Vnivτonq (oοΕοφωνo) με τn Zωn ΙV]dντ(oυ

oτn φωvn, εnοtδοv τeoe nρογρομμο οφlερωμεvο oτοv δl_

ευθυντi τoυq. Πo τοv Θονο N/nτοολο pΙλnoον εnΙonq ο

ooΕoφωv[οτοq Λοeορog lν4nivτonq, η μOUσlKoΠOlδογωγoq

Διipnτρο Mnτρεντon, κοθωq κο o δloκεκρLpεvοq φλοοιτΙ_

oτοq B€oκο Μlnελoμοeωφ μεoω τnq pοθnτρloq του Hλlοvοq

Zοφεlροτου. Ακoυoτnκοv μoυoικεq oυvθεoεlq τoυ Θονoυ

κοl πρoβλnθnκε pΙο ολlγολεnτn oυvεντευΕΛ τoυ.



TοTτos Aριοτoτ€λn, ευκαιρiα

αvαδεrξns τns αρxαiαs Miεζαs

ΙVllο nολυ ενδlοφερoυοο εκδΛλωon γlO ΤOV φlλoooφo Αρl-

oτοτελn, noυ φετοg γloρτοCοντοl το 2400 xρoνlο onο τn

γεvνnon τoυ, oργοvωoε n ΠoλlτloτlκΛ Ετοlρεiο αΑρtoτoτε_

λnqυ, nορουolοeovτoq τo vεo βlβλiο του Kων/νoυ Στοlκoυ

ιrΑρloτoτελoυq Blβλloθnκnυ. Πο τov μεγoλo nοvεnloτnpοvo

φrλδooφο μiλnoοv ol Bοoiλnq Mπετoοκoq, δρ. Φlλοooφiοq

ΑΠΘ_ oυγγροφεοq κοl Ποvvnq Τeοvnq, δρ Φlλοooφiοq ΑΠΘ,

oυγγροφεοq κοl nolnτiq.

Στο εργο Kοl TnV nορεμβοon τnq Πoλlτtoτlκnq Eτοlρεioq

ιΑρloτoτελnq) σΤοθnKε σΤoV XοlρεΤlσpο τnq n βουλευτnq

Φροoω Kοροooρλiδoυ, ευxoμεvn o εκδnλιboεlq γlο το'Eτoq

Αρloτotελn vο οnoτελεooυv οφορμΔ γlO TnV μoνlμn nρo-

βολn τooo τoυ εργoυ τoυ ooo l(Οl Tnq nερloxΛq μοq, εvω

o δΛμορxοq Νiκoq Koυτoογlοvvnq ονεφερε oτl τo 201 6 ωq

'Ετoq Αρloτοτελn θο εΙvοl o xρoνoq εvoρΕnq ιJlΟq εKTεTο_

μενnq nρoοndθεlοq ονοδεtΕnq του lρωτου nοvεnloτnμioυ

τnq 0lκουμενnq σΤoV τοno μοq.

<<Kαt ο Θεos €πλαoε τn μαvα>>

απ6 τo Λυκεro Ελλnviδωv

'Ενο εδοlρετlκo oφtερωpο oτn ]Vονο, onωq τnv τιpουoον

nολlo oτn γ oρτn τnq Ylοιlοvτnq, nορουoiοoε το Λυκε ο

Ελλnνiδων Νοουoοq, !ε Tn σUι-]ιJετoxn τωv lο δ <ωi' <ο

εφnβlκων τμnpοτωv του. H εκδnλωon i-οι'ε'ΓΟ, - i,' τ '

5Oxρovο του oυλλoγou KΟl σTo πλοΙotο τoυ 2ου nοlδlκoυ

φεoτ βολ αΠolδrκο xορογροφΔpοτOll μ;ε τiτλο ικot ο Θεοq

επλοoε τn μοvου. Εκτoq οno τo ΛΕΝ, oυμμετεΙxοv n ΕιΕε voq

Λεoxn Νοουoοq Ko TΟ Λ.Ε. Kοτερiνnq κοl Σερριilv ΠOρOUσl-

οeοvτοq xoρουq οn' oλn τnv Ελλdδο. ιΨυxnυ των xoρευτlκων

τμnμdτωv του ΛΕN ο xορoδlδοoκολoq Ακnq Τorορκοq, ενω

τnv nolδlκn xoρωδΙο δlευθυvε ο Απ. Zοφεlρioυ.

Η προεδρoq τoυ ΛEN κο Bοoω lVlnοtτon σTnV Oμ λ[ο τnq

τovloε οτ oτoxοq εiνοl n εκδnλωσn VΟ γΙvεl θεopοq, vο φl-
λοΕεvεi κοθε xρovo nοlδlο οnο δlοφορo μερn τnq xωροq κοl

vo δtευρυνθεi κο με ολλο θεμoτο γυρω οno τn λοoγροφΙο

κοl τlq nοροδooεlq τoυ τonου μοq.

Εκδnλιiloεrs roτορικns μνnμns απο

τo ουλλογo Koπαvoυ <MΙEZA>

Ι\4ε δloiτερn εn τυxiο ilρΟγ-Ο_c_: ':'(: η.οιbτn oε ρο εκ_

δnλωoεωv nου δlοργοvωσε O 
_Ο' _ : .i.-1: :-λλoγοq κ]VliεCου

Konοvο0 μεγεv κο θεμο ιΞΞlΠ0PΩ.., -:- rρoγpοτonolnθn-

KOV σTn Νοoυoο KΟ σΤnV εδοο -ο- Σ-ijογου. 0 nροεδρoq

του oυλλoγου κ. Bοoiλnq Δnpnτρ 6ξrq _ovlσε τn onμοoio

τnq lαlορlκιiq pvΛμnq KOl ΤOV κivδlνο _ο. ελλοxευε οnο τlq

οvlαloρnτεg ομφ oβnτnoεlq Ylογρορ1-l σε Πωq αlοxοq τoυ

ιΕΞlΣΤ0PΩ...ll εivοl εvnpερωσn Tnq vεολοiοq γ ο τ q θεμελt_

ιilδεlq οΕiεq τoυ nολlτlopου μ:οq, κο εκδnλωoε τnv nρoΘεon

τo αεEloτoριilυ vο γivεl ετΛo oq θεoμοq.

H oεlρο τωv φετlvωvτεooορωv δ οδοx κιilv εκδnλιboεωV_oμl_

λlιbν nερrλομβοvε θεpοτο γ ο τn Ν/llκρο ΑoΙο, με oμlλnτΛ τον

Αnoαιoλo Eμμοvουnλiδn, τn Θροκn, pε ομlλnτρlο τnvΑνθου_

λο TεvεκεvτCδγλoυ _[Vlολλlορο, τnv ΙVlοκεδoviο, με ομiλnτn

τοvΔnpnτρto Ευογγελiδn KOlΤOV Πovτο κο ομ: λnτn τov Kων/

νο Φωτldδn. Kοθε εκδιiλωon oυvοδευοντον οlο lορολλnλεq

εκδnλωoεlq, σε σUVεργOσIο κοl με ολλουq oυΜοvουq, κοl

nλουolο γευolγvωo[ο με εδεopοτο -'Q <iθ: _ε: οxnq!

Παρoυοrαοτnκε n με; πn
orετtκα με Ιo τoΠικo μαs δριilμno
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Ελεoνoροq Σκουτερn oxετlκο με To KoρUφOio τonlκο μοq

δρωμενo, nορoυotοoτnKε σΤoV Πολυxωρο τnq Bετλονq, με

τnν nορoυoΙο του δnμορxoυ κ. Koυτooγlοvvn κol ορκετιbv

oυ μ nολlτιilν μ Οq ΠoU κυ ρΙωq oυ μ p ετεxoυv oε λοoγροφl κουq

μοq oυλλoγoυq n εxουv οoxολnθεi με τo δρδμενο.

Η μελετn εκnoviΘnκε οnο oμοδο κοθnγnτων loτoρloq κοt

λοoγροφΙοq τoυ ΑΠΘ σε σUVερYOσiο με μετοnτυxlοκουq

φolτnτεq, ol onοiοl oυγκεvτρωoοv κοt εnεΕεργοoτnκον 56

oυνεvτεJΕεlg - oυvoμlλiεq pε οvθρωnουq noυ oυpμετεixοv

οnο lολ ο oτnv τελεon τoυ δρωμεvoυ i εxoυν οoxολnθεΙ

με ουτo μεoω δnμoolευoεων κοl ολλωv μελετιilν' Kυρloq

oτoxoq τnq μελετnq, n οnοiο θο εiνοt ετοlμn, oε τoμo, τo

κολοκοΙρl, οnοτελεoε, οnωq εΙnε n κο Σκoυτερn, O Πρoσ-

δ ορ oμοq του εΙδoυq του εΘΙμoυ, οv εivοl δnλοδΛ εθlμo ιi

δρωpεvο, KΟl n οΠoσOφnvlon τng οvομοoiοq τoυ'

Πο το nρωτo εinε οτl κοτo ορxnv εivοl αοvolΕlοτlκο δρω-

pεvου γlοτi nερlεxεt θεοτρlκεq κοl τελετoυργlκεq δροoεtq,

ολλο κοl εθlpο εnεlδn εποvολομβοvετot κοτo oυvnθεtο oε

oυγκεκρlμεvn xρovtκn nερloδο κοθε xρονο.

Πο τnν οvoμοoiο, οv lροκεlτοl δnλοδn γlο ιrMnουλεqυ Λ

αΓεviτoοροl κοl λ/lnουλεqD, σnμεiωσε oτl δεv οnoφoΙvετοl

n pελετn. αΠρεnεl vο oπoφooΙoετε εoεiq ioωq με δnμoι!n-

φlσpο), εinε xοροκτnρtoτlκο, θελovτoq VO Πεl oτl εivοl oτnν

προγμοτlκoτnτο δευτερευoυoοq onμοoiοq.

H Ιδlο nοvτωq εppεoο τοxΘnκε pε TnV δευτερn εκδoxn,

nορoυolοCovτoq τn λεΕn αγενiτoοροlυ ωq nροoωnοnoinon

τoυ νεoυ, ωροioυ, δυvομtκoυ κοt οvεΕορτnτoυ μοxl1.loυ

vεoυ κοl oxl ωq μελοqTωVγενlΤσOρlκωντογμοτωvτο οποiο

εixοv δtoλυθεi τnv εnoxn πoυ n iδlo τonoθετεΙ τtq οnoρxεq

τελεonq τoυ δρωpεvου oτn Nοουoο oτο μεoo τoυ 19ου

οlωvo.

Εlδlκoτερο, εinε οτt οvτioτolxεq εκφροoεrq εvτoniζovτοl

oε noλλεq nορολλογεq του iδloυ δρωμεvoυ oε oλοκλnρn

τnv Ελλοδο ολλo κοl το Στενnpοxο τnq Boυλγορioq, εvιb

εκονε τnv εlκοoiο oτl υndρxει oτεvn oxεon pε το οvτ[oτοlxο

δρο)pεvo οno το Ποvvεvο, οn' onoυ nρΘε oτn Νοουoο λογω

τωv lδlοiτερωv oxεoεων noυ εixοv ol δυo noλεlq.

Πο τn ιιpπουλου εilε oτl εivοl μετομφrεopεvn vυφn εvτογμi-

Vn σε μlο γομΛλlο τελετn, ptο τελετi oμωq, onωq εinε, δεv

oλoκλnρωvετοl' Πο τον ιrnρooωnου τoυ rιγεviτoορουυ εiπε

oτl τov XρnσlμOΠOloυooυν ο τελεoτεq γlο vο δεixvοUv (Πlo

ονδρεqυ, nlο ιωρoΙο nολlκορloυ. Αn€κλεlοε οτl υnορxεl xο*

ροκτriροq μυnonq KOl μUσTOγωγiοq oτo δρι.ilμεvo λ€γovτοq

οτl n μυnon εivοl κκοτt nlο βορυll κοl εμnερlεxεl pυoτlκο

noυ δεv πρεπεl vο μοθoυν ol oλλοr, οnωq oτο ελευoivlο

μυoτnρlο, κοτl noυ δεv oυμβοΙνεl oτo δlκo μog €Θlμo.

Αlo το κοlvο υnnρδον nολλεq ερωτiloεlq, μlοq KOl n μελε_

Τn Τnq κoq Σκουτερn οvοτρεnεl nολλο οno τo μεxρl τωρο

δεδομενο γlο το δρωμεvo.

<AΠ0 τnv επrι€λεσn στnv αvαπαρdoτασn Kαt
διαxεiριon ιωv λαiκιilv μαs δρωμ€vωυ>

ΙVto εδοtρετlκΛ oμlλΙο με θεμo (οΠ6 TnV εnlτελεon oτnv

οvοnοροoτοon κοl δloxεΙρlσn ΤωV λοl'κιilv μοq δρωμεvωνυ

ono τοv λοoγροφo _ ερευvnτll Πιiργn ΙVlελiκn εixον τnv

ευκοlρΙο vο ποροκoλoυθnooυv οl φΙλor του ΛυκεΙoυ τωv

Ελλnνiδωv oτov nολυxωρo noλlτloμοιj τnq Bετλοvq.

H εκδnλωon εγlvε oτο nλοiotο των εκnoιδευτlκιiv δρο_

oτnρloτnτωv τoυ ΛΕΝ γlο το nεvivτο xρoνlο εoρτοoμοΟ

οno τnv iδρυori τoυ. 0 oμlλnτnq εoτiοoε oε Θεμοτο onωq,

n nορoυoiοon τωv λοlκωv εθiμωv oriμερο, n ολλoΙωon τnq

ονομοoΙοq τoυq, κoΘωq κοl το λoΘn nου γivοvτοl οτοv οno

dγvοto n xορlv εVTUΠωσlΟσμo0 ποροnoroυVΤoι τΟ λοoγρο_

φtκο oτolxεΙο τουg'

Στο τελoq τnq oplλiοq εγtνε εnοtκoδoμnτtκi oυCι'rτnon με

τo κolvo κol οκoλoΟθnσε VToKlμOVΤερ τoυ με Θεμο το pο_

oκoφορο δριilμενο οno τnv Ελλοδο.

a & a 6 a a a & & & Φ 9 Φ ο, o Φ 9 Φ eΦ a & a & a

MOYΣΙKEΣ EKΔHΛΩΣEΙΣ
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Mε εvτελωq δrοφoρετlκo κol ovονεωμεvο nρoγρομμο n

μnοvτο τnq ΦΕN, υn6 τnv δlευθυνon τoυ vεου μοεoτρoυ

τnq Ποoxολn Kορβουvlορn, εvτυnωoΙοoε τo κolνo με τo
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ορτlo nοiδlpo KO] TnV εpnvευoμεvn εvoρxnoτρωon, δεiγμο

τnq noλυ κολng δoυλεlοq nου γivετοl oτo μoυolκo μoq

oωμοτεΙo. Eνδlοφερoυoo l(οl n oυνεργοoΙο pε τn vεονlκll

xορωδiο τoυ ΩδεΙου τnq Mnτρonoλnq, υno τnv δlευθυνon

τnq Moρioq Πετκου, nου εδωoε ενo δεxωρloτo xρωμο oτn

oυvουλiο.

Στo nρωτο μεροq o Ποoxολnq Kορβουνlορnq εvορxrioτρω-

oε κol δlευθυvε κλοolκo €ργο, εvω oτn oυν€xεlο οκoλoυ-

θnoον τζοζ οnοxρωoεlq oε εvoρxioτρωσn Kοl δ ευθυvon

τoυ Kωv/vου Φρoγκoτolνoυ. Στo τρΙτo pερoq n xορωδio

τρογουδnoε υμvουq κοl noροδοotοκo xρloτουγεvvtοτtκο

τρoγοι1δlο oτo τελoq δε, ολol μοei, nορoυoiοoοv γνωoτεq

μελωδΙεq οno το δ εΘν€g ρεnερτoρlo.

Τo μoυoικo ο0voλo'Αιτrστiξειs"

με τοv βαρ0τovo Tdon Χριoτογιαwoπoυλo

ΙVtο εΕolρετlκΔ μουolκn βροδlο με κλοolκο εργο ελλΛvωv

oυvθετιilv, υno τnv εvορxiloτρωon κot δlευθυνon του Πο_

vογrωτn Ποnοδonoυλου, nορoυoiοσε To μoUσlKo oυνολo

κΑvτιoτiΕεlqυ oε oυvεργοoio με ΤO ωδεio ιΑρloτoτ€λnqυ κοl

τοv Συλλoγo Φiλωv τoυ ωδεioυ.

ΙVε τn oυμμετoxn τoυ βορυτovoυ Tοon Xρloτογlοννonoυ-

λου, nρωτογωvtoτΛ οnο το 19B9 oτn Λυρlκn ΣκnνΛ κοl

oτo ΙVlεγορο Mουolκιiq Αθnvιilν κοl τn oυvοδε[ο δυο vεο_

ρων τρογουδlαιρtωv, τnq Αθnvοq Πε oυ κοl τnq Bοo λ κnq

lVlοδεβοviδoυ, nοροιolοαlnKOV, |]'εvο ολλο υφοq κοl nxο

"εli το λυρ κωτερov", pελωδiεq κo τρογoυδ ο των μεγολων

πι.qoγ:τl 8

ελλnνωv δnμloυργωv (Xοτζlδοκl, Θεοδωροκn, Ξoρxοκoυ

κ.ο.), noυ κoτεxουν Εεxωρ oτΛ θεon oτnv loτορ[ο του ελ_

λnνlκoυ τρογουδlου.

'EποlΕoν ol poυolκoΙ:Σοφiο Στομκου - nlοvo, ΠovτελΛq Bο-

γlοτenq _ κλορlvετo, Πονογlωτnq Kελεκnq _ φλooυτο, ΙVο_

ρiνο ΓκoργκοτCε - βlολi, NτΙvο ΣοροτCn _ τoελo, Δnμnτρnq

Mnιλlουρnq _ μοντoλivο κοl μnoυCουκL, Θεoδoonq Λlλlοp-

τnq - μοντoλivo κοl μnογλοpο, Πωργoq Λωλοq _ μnoγlον,

ΑvοoτοonqΣτοiδnq - κλoolκΛ κlθορο, Πονογ ιliτnq Πεiδnq

- κλοotκn κlθορο, Στουροq Koβολlεροτοq - κovτρο μnοoο,

Πετρoq Στoiδnq _ φιoορμoνlκο, κοl ooλioτ oτο pnουζoJκt

o Hροκλriq Ζlοκκοq, noυ κυριολεκτlκο οπoθεωθnKε γlO To

ΟρlσToΤεXVl Ko nοiΕl pο του.

Η oυvουλiο oυvoδευoτov οno κεiμενο KΟ oΠΤ κo υλlκο nου

ετoiμοoε κοl nορoυoiοοε o Πετροq Στoiδnq.

Moυoικn Παραστασn αΠ0 τo Ωδεio

γrα τoυs αγιilvεs τoU-Εθvoυs

Το Ωδεio Νooυonq nορουoiοoε oτnν εnετεlο τnq 25nq [Vlορ_

τiου μtο lδ οiτερn μουolκn ποροoτοon οφlερωpεVn σTOUq

ογο)vεq τoυ εθvουq γlο λευτερrο. Αnο τnv Αλωon τnq Πoλnq

ωq τnv ΕnοvοoTοσn ΤOU '21 κοι τo ιxολοoμoll τnq Νοουoοq,

n κδiκο n λυρol (ωντονευεl μεoο οno Tο μoUσ κo εργο τωv

[Vορκonoυλου, Λεovτn, ΠοnοδnμnτρΙου, Θεoδωρoκn, βο-

olopεvο oε noΙnon Σoλωμoυ, Σεφερn, Piτoου, N/InρoJxoυ,

γlο vο υμvl1oε1 ToUq ογιiνεq κοl τn θυoiο τnq γεvloq του

'21. Το εργο οlεδωoε n τετροφωvn μlκτn noλυpελΔq xoρω-

δiο τoυ ΩδεΙoυ με τn oυνoδεiο 1 5μελoυq εvτεxvnq-λoiκnq

ορxnoτροq κοl xoρευτεq. Σολioτ: lMοiρn Δουτon, Αλiκn

Kελεμ oυ ρiδoυ, Θωμ ο q M n lγκoνoq,ΦωκiωvΙVl l ο ρ μ n ο κοq,

Xρrioτoq Τoiτong. Αφnγnon Kωoτοq Bορβερnq.

ΑnoγγελεL κοl ερμnvευε nolnτlκο οnoonοoμlοτo n Αφρo-

δiτn Kολοl'τζn. Ενορxnoτρωσn, εVOρ|-]ovlon, δlδοoκολiο

τρογουδlοlv κοt δ ευθυvon: Δnυη-Οnq Πορολοq. El λογn

<ο ε. -ε},ε c <ε -εvιl',,, ο__ <οι -i <:' <ο oκnvοΘεoio:
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Τρεrs επαψελματtκ€s παραoτdoειs...

lωoΛφ lωonφiδnq κοlιΙVορτυq μου o Θεοqυ. Μlετο τo nερ_

otνο εn τυxnμενο nεροopο οπο τnv nολn pοq κοl τnν εnlθυ-

μiο ουμπολlτι-bν γlο εnονολn(;n τng nοροoτοong, o lωonφ

lωonφiδnq€οvοnρΘε οτn Nοoυoo με τo βροβευpεvο εργο

τoυ lV]οκn Τoiτο α[VlορτUq pOU o Θεoq,l, μlο nοροoτοon,

nου nοiζετοl γlο δευτερn xροvlο oτnv Αθivο κοl οnεonοoε

εΕοlρετlκεq κρ τiκεq, εΕοoφολ oε δε oτov ιlρωτογωvloτn

βροβεio ερμnvεiοq κοi nερloδευoε oε nολλ€q lολεlq τnq

xωροq. Η oκnvοθεoiο nτοv τnq ΣoφΙοq Kορογlοννn.

KΘBE:Δυo θεοτρlκεq nοροoτοoεtq οnο το Kροτll<o Θioτρo

Bορεioυ Ελλoδοq ΠoρOUσ οoτnκοv oτn Νοoυοo.

ιΩΧΤA NΕΦPΑ M0Yυ. KωμωδΙο τoυ λ/1nομnn Tolκλnρonoυ_

λου, oε oκnνoθεoiο Πιbργoυ Kloυρτoiδn, με ΤoUq Θοvοon

Kεροpiδο, Kλεtω_ Δοvοn 0θωvοioυ, Tοoo Πεerρκlοviδn κοl

ΣnυρoΣοροφlovonoυ oφnoοv τrq κολυτερεq εvτunιioεlq

oτουq oxετtκο λiγoυq, oλλο εκλεκτουq Θεοτεq κοl ιT0 ΑΓ0_

Pl MΕ TH BΑΛlΤΣΑυ τoυ Molκ K€vl, nοlδrκn nοροoτοon

xε ρonoinτn, xωρiq εvτυnωoloκo oκnνlκο κοl κoοτoΟμto,

oτnρlγμενn oτo βooiκo υλtκo τoυ θεοτρoυ:τo nοlxνiδl, τn

μετομορφωon, το ολnΘlνo οloθnμοτο, τov ουτooxεδlοoμo,

τn φοvτοoΙο, TnV εΠlKoivωνiο τωv nΘonolων με τo κοlvo.

...και δUo ερασrτεXvrκ€s

-Tο εργo τoυ Ποvvn Kοροpnελκoυ αΤl δεv κοτολοβοivε q,υ

lορoυοiοoε n θεοτρlκΛ ομοδο ιΤο KορnουClυ.'Ενο εργο

onoυ εμπλεκovτοl oυeυγ κεq οvτ CnλΙεq, iντρ γκεq Kol ΠO-

λτ κο oκονδολο oτο γνωoτo μoτiβo τωv ακωμωδlωv κο_

τοoτοoεωvυ, με nολλεq ονοτροnεq oτn δlορκεlο κοl οiοlo

τελοq oτo φlvoλε- 
'Ενο εργο γlο οoο oυμβοlνoυv γυρω pοq

κοl κdνουμε οτl κδεν κοτολοβοΙvουμευ.0l oυvτελεoτεq nρο-

onοΘnoοv vο μετοφερoυv με κεφl l<οl xlουμορ τnv nλοκn

τoυ εργoυ KO] XεlρOKρoτnθnκοv οπo το κolvo.'ΕnοlΕον οl

ΙVοτiνο Τoεvl<ου, ΙVορo0Koροioορογλου, Tρυφων Ποβολ_

κοq, Ποvvnq Koρομnελκoq, Γρnγoρnq Γκloυροq, Θεoxορnq

Xοτζn ωοvνiδnq, Ευn Σμερvου, Νlκ. Θεοδωρiδnq, Ελ. Πο_

n ο κωvoτovτΙvο υ.

"H Θεοτρlκn ομοδo ιΕΠl ΣKHΝΗΣl nορoυoΙοoε μlΟ OΠo-

λουoτlκi nοροoτοon με τo €ργo τωv Ν. Tolφoρου _ Π. Bο-

olλεlοδn α'Εvο εδυnvo εΕυnνo... μουτρoυ, oε oκnvoθεoiο

ΑλεΕovδρoυ 0lκovoμoυ. 0l εροolτεxνεq nΘonoloi εδωoοv

τοv κολυτερo εουτo τoυq αln oκnvn, οnοonωντοq τo θερ-

μοτερo xεtρoκρoτnμo τoυ κοlvoΟ. Εlδrκoτερο o Δnμnτρnq

Ποeoq nτοv κοτonλnκτlκοq σToV ΠρωΤoγωvloτlκο ρoλo τoυ

εργoυ, ΠoU σΤnV KlVnμοTOγροφlκΛ εκδoxi εixε ερμnvειioεt

o Kιboτοq Boυτoοq, οnoγεiωvε κυρloλεκτlκo τnv ποροoτο_

ιllογrτr 9



σn KΟθε φoρo ΠoU εβγοlνε oτn oκnvll. KοτοnλnκτlκΛ κol

n Xρloτiνο Poυoου oτo ρολo τnq κΑμολlοqυ, εvιil τnv oλn

nορdoτοon oυμnλιiρωoον ορμoνlκο οl Πουλοq lωonφiδnq,

Ποvvnq Koυκουλoq, ZωΔ Δοoκoλdκn, Kωoτοg Πovτonq, Mο_

ρiο ΣεΕτoυ, Τοvro Πdvτon, Eλεvn Xοτζnκωoτo, ΙVερκoJρloq

Ποντonq, Δnμriτρnq Δρooο0νnq, nου δεxωριοε oτο ρoλο

το μoγκο λοxοvογoρiτn, ΙVορiο Ξεvου, oλlο Αλεδlοδoυ κοt

Ποwnq Ponτnq.

,, & & && a & & r o a Φ Φ a r δ * & & & a, a, a
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Το noλυ ενδlοφερov τo βlβλiο "Γυpvοoτlκoq Συλλογoq

Ποvτiωv Νοoυonq ιιΑκρiτοqυ 1928_1956'', τnq Θεoδιiροq

Mουρiδoυ Kol ToU Kιioτο Xοτζnoτυλλn nορoυolοoτnκε

oτnν οiθουoο EPlAτoυ Kεvτρoυ Tεκμnρiωonq Bloμnxοvlκnq

Kλnρονομlοq. Πο τo βlβλiο μiλnoοv ο φlλoλoγοq κ. Γεωργιoq

Mολλlοq, ο εn- κοθnγnτnq loτoρiοq Πovεnloτnμ[ου Δυτ.

MoκεδovΙοg κ.lωdvvnq Ν/lnετoοq KΟlo ΠρoΠovnτriq μnοoκετ

κ. lωοwnq Σφol ροnoυλοq.

Τo βlβλio nερlλoμβονεl onοvto nρωτογεvεq ορxεloκο υλlκo,

οπωq δnμoolευμοτο nολolων εφnμερiδωv, oυvεvτευΕεlq

TωV ΠρωΤoγωvloτιilv, φωτoγροφiεq οθλnτωv κοl οθλnτtκιilv

εκδnλιiloεωv, εγγροφο K.O., ΠoU oνοφερovτοt τooo oτnv

εγκοτοoτοon τωv Πovτiωv πρooφ0γωv oτnv nολn μοq, ooo

KΟl σTn δnμloυργiο του nριilτου οθλnτtκου oωpοτε[oυ, τoυ

αΑκρiτου, noυ κροτnoε τnv υnορΕn ToU Ylο 28 xρovlo, οno

το 192B μεxρl τo 1956 noυ δlολΟθnκε κοl oυγxωvευτnκε

με ολλεq oμoδεq γlο νο δnμloυργnθεi o Ποvνοoιoοi"κoq.

ΑΕiζεl vο onμεtωθεΙ nωq εivοl τo nριitτo ουτoτελεq σUγγρO_

φlκο εργo noυ οφορο τoυq nρooφυγεq Tnq Νοoυoοq κοl

κυρΙωq τoυq nρooφυγεq ToU Ευδεlvου Ποvτoυ. Το βlβλΙο

εκδοθnκε οno τnv Ετοtρεiο Ν4ελετων lαrορiοq κοl Πoλlτ _

oμου Ν 

":i::

κιιογrτι l0

[Vε pεγολn oυμμετοxn κοoμoυ ΠρOγμOToΠo Λθnκε n nο_

ρουoiοon τoυ nρωτoυ βrβλiου τnq Ευγεviοq Kοβολλορn

α0l loτορlκεq εκλογεq τoυ 195B κοl n Hpοθiοll Πο τo βl-

βλio piλnoοv o loτoρlκοq, κοθnγnτnq του AΠΘ Πιilργoq

ΙV1οργoρiτnq, n φlλoλoγoq'Εφn Xρloτοδουλου κο n iδtο n

oυγγρoφεοq. Τnv εκδriλωon nρολογ oε ο φ λολογοq Πιbργοq

Vlολλloq noυ noρουoiοσε K0l To β oγροφ κο τnq oυγγροφε_

ωq. 0 Πωργoq t\4οργορiτnq onpεΙωoε oτr το βlβλiο οvoφε_

ρεΤοl σε μΙο αοδlκnpενn περioδoυ [oε oxεon pε ουτiv τoυ

'40), nου δεv εxεl pελετnθεi Oσo εΠρεlε, κοl oτ κ Vε1TOl (σε

βlβλroγροφ κn ερnμol. Σnpεiωoε ωq Ορεtεq του βlβλΙου τnv

oΕlοnoinon_οvθολογnon nnγωv κο VεV KoΤερο ορxεlοκoυ-

nρωτoγεvουq υλ κoυ κοθωq κο τlq οlοrε ρεq oυvθεonq κοl

εΕογωγnq oυμnεροoμοτωV ΠOU ειl xε ρεi Εεκ vωντog οnο

τo τοπlκο oτο γενiκο, ολλο κοl οvτiαiροφο.

H φlλoλογoq Εφn Χρ αrοδουλου xοροκτtiρtoε τo βlβλio
ιιnoλJ εvδloφεροvυ, αnου oεβετο TnV ΠρoσωΠlKοτnτo του

οvογνωoτn nρooφεροvτοq ToV Tn δυvοτοτnτο γlο κρionυ.

ΣnμεΙωoε tδlοiτερο τoυq nορολλnλlopουq εκεivnq Tnq εΠo-

xriq pε τo onμερο, τοvi(ovτοq oτl uβρ oκoμooτε αrο iδlo

εργo Θεoτεql. Ανοφερθnκε σε XOρΟKTnρlαrlκο oτlγμtοτυno

τωv τοτε εκλογιiν κοl εκοvε ovοφορεq oτo οnoτελεoμοτo

oτn Nοoυoo (EΔΑ 520/o).

Στn oυvεxεlο, n iδlο n oυγγροφεοq τoνloε: H nερiοδoq τnq

Kοτoxriq Kοl ToU Εμφυλioυ oε τonlκo εninεδο εxεl nδn €εκl_

vtioεl νο μελετοτοl oυαlnμοτlκo ono τοv Αλεκο Xοτ(nκιilαιο,

τοv Στεργlo Anoαιoλoυ αιn Nοoυoο κ.ο, onοτε n μεTεμφU_

λtοκn εnoxn οnοτελεi πεδio oνε€ερευνnτo κοt nρoκλnon

γlο κοθε εniδoΕo ερευνnτn... Τωρο μεoο οπo τo nρioμo τnq

ρευαιoτnτοq τnq noλlτlκdq μοq Cωnq, τωv εvτovωv noλlτlκωv

δlεργοolιiv Kοl OVοKοTΟTοΕεωv Tnq εK ν€ου εvτοonq τωv

Cnτnμοτωv τnq εlορτnonq, ToU loλεμου, του Kιnρlοκoυ,

οφεΙλουpε νο nρooεγγiooUι.]ε Kοl vο μελετnoουμε Qυxροlμο

KOl Oν-I|Kε|pεV κο τnv μετεμφυλrοκn nερΙοδo, τnν nερΙoδο τnq

6lη-9;6ρiοQ, τ"Q ljε_Ο"oλ:-ει]σnζ γ O J O Γl O ει]ΠερlσΤοTω-

-gl,lr g',,ii-6n -.c c-,,XjΟι,"( _Jο','-c- <ο-nτηq

<<or roτoρικ€s εκλoγ€s τoU 1958 Και n HμαΘiα>
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AΦΙEΡΩMAΣTo
OΛOKAΥTΩMA THΣ NAOYΣAΣ

Aπσ αψωστo στn Ι\αoυoα μυθιoτoρnμα, με τnv ευΚαιρiα τns Επετεiου τoυ oλoκαυτΦματos

τns πoλns, δnμοοιε0ω αυτotjoro απ6oπασμα ΠoU αvαφ€ρεταr στα συvtαραxτrκαγεγovOτα

τns κατdλnψns Kαι Kαταστρoφns τns πoλns απ6 τov oτρατi τoυ Aμπo0 Λoυμπo0τ τo |822.

Γραφει o

Ε μ μcιυoυ nλ Β αλo αμiδnq,
τ. Λυκειαρxl'ιg _ Συyyραφtαg

Tο ιδιαiτερo εvδιαφdροv τoU Yρα-

πτoυ αυτoυ κειμ€voυ βρiοκεται
oτo 6τι γραφεται απd μn Nαoυοαio,

γραφεται oτα xρ6vια τng Tουρκo-

κρατoυμεvng ακ6μn Ndoυοαg,

διεκτραγωδεi τα δειvα τnq Kατα_

oτροφng τnq Kαι καvει €κκλnοn

oτιg μεγαλεg δυvαμειg για τn δι-

καiωοn τωv αγιbvωv τng γραφo-
vταq τα εξng: [ελευθερn απ6δoοn]

κΗ {υδoξn και ιερn αυτi yn, πoτι-

oμiνn με τα αiματα τωυ ευyευcbν

τ{κyωυ τng, πooεq πoλλlg φoρ!ζ
αyιαofrlικε και εξαyυioτnκε καιμt_

υει ακoμn υπ6δουλlι! Ω μεydλol και

ιoxυρof τnζ yns' βαρυ τo π!υfroE

rl.rιlrιι.r L l



τn9, βαρυ9 Kαι αφoρnτoζ o Φyo|
τnζ σKλαβιd7 τn9, τnζ Tουρκικig'

Στευαζει, yοyy[ζει, δακρυρροε[, πι-

εζ6μευn απ6 φoβερii δεoμd, απ6-

τραnlg και α0ραυoτεg cιλυoiδεEr.

Aπευθυv6μεvoq o oυγγραφtαg oε

καθε Ελλnviδα, που oυγκιvnθnκε
δrοβαζοv ιαq l lq οελfδεg ιnq Περl-

Yραφnq τng πτιbοnq Kαι τoυ θαvα-

τoU τωv nρωiδωv τng Nαoυoαq oτα

αφριoμ€vα vερii τng Aραπιτοαg,

γραφεl: κMn κλαιE, κρατnoε τα δd_

κρυd ooυ. ΠtφτoυταE oτo βαραfrρo

τoυ πoταμοιi oι λεοντ63υμε9 ομ6-

φυλlg ooυ δεν π!frαlιαll. H μυiμn
τoυE μ{υει και Bα μ!υει αlαυατn

ooo frα ζει το Ελλnνικ6 oυομαι.

Τdλog προoθdτει, για καθε μια
απ6 τιg αlδnμovεg, 6πωq τlg απo_

καλεi, αvαγvιboτρι€g τoυ τα εξng:

αAυ lxειq τiκllα, να τα εμπνεioειE

πλloυ διακαi τoν !ροlτα πρo9 τnυ

ελευfrερ[α, εαυ δε δευ {rειg,οταυ

cιπoκτnoειg, llα τα tιιλdoειg με ydλα

γεμdτo μioog και απooτρoφn προq

τoν βαρβαρικδ ζυy6, y1α τnυ απε_

λευ1{ρωon τnE ιερig cιυτig xrilραgι'

Oλoκλnρo τo απooπαoμα, αυτοu-

oto €xει ωq εξng:

nΦαραγξ βαθυτdτη Nα'L Tce-

ριNαλλi1g δια την βλαoτηoιν
αδτηg Nαi δι& τ& δQiNoμα Nα\

μεγαλoπρεπη δdνδρα, ατtνα
τi1ν περιNooμoδoι, Nεiται δυ_

τtNCog τηq π6λεωg Nιαo6oτηg
tιπ{γoυoα πλdoν τ'\q ψiαc' δραq
αδτηq.'EN τ!g φαραγγoq ταυ-
τηζτηζ μητρδζ πoλλδν ρυαN['
ων τηyαζει δ πoταμδg Aραπι-
τoαg taων τλα"τoq δdNα π6ντε

μdχρι τρtαNoντα μdτρων NαΙ

περιβdλλων απδ μεoημβρlαg
την π6λιν 1ιiνει τ& δδατd τoυ

εiq τiν λ(μνην τδν Γενιτoδν.

Eig τ& μdλανα τοD πoταμoδ
τoυτoυ ρε61lατα. (lτε μετα
την fiτταrl xα''. τη'l 6ξoδoν Ξx

τ!g π6λεω ζ ^η πeρl'γo(λλη-< zαi

rtrιlγrτr l 2

Tο oyαλμα πρog
τιμιiν τωυ Nαoυ-
oα'[οlν Hρωiδωυ
oτο Xtilρo Θιloiαq

&νθηρ& l{ιdoυοτα Nατ€πεoεν
εi'q Lρεfum πυρπoληθεioα δπδ

τδν 'oθωμανδν' γdρoντεg δδ

Nαi παΖδεq Nα\ γυναixεg μετ&
παρθdνων περιφημισμdνων
δι& τi1ν λευN6τητα Nα\ &βρ6_

τ^ητα τoΓl πρooωπoυ αδτδν θξ

δν ol μiν &oπλdγχνωζ y'ατε-

oφαγηoαν μη πρoλαβ6ντεg
ν& φιiγωoιν, αi δδ θo6ρoντo
εi'c, αLγμ.αλωo(αν δπδ βεβη-
λων xειλ6ων δαNν6μενα"ι Nα\

μιαρδν μιαιν6μεναι δαNτ6λων

&'τtβηoαν θ6ματα oi'Nτρα τΙ1q

πoθoυμdνηg θλευθερ(αg' τ6τε

xατ& τiiν πoλυδdNρυτoν Nαi

πoλυθρτiνη τoν LNεi'νην oxηνην

τi1ν θξ6xω ζ y'ατανυy'τυNην Nα\

LNταNτοlg τραγιNην π /'.εioτα't

παρΘ6νot Nα\ γυναixεq μετ&
τδν τdNνων των, &q αi'Ωραι
Nα\ αL Χdριτεq αφθ6νωc, Nα\

δαιpιλδg διλ δελεαoτιNδν τoδ

Ndλλoυq θελγητρων περLε-

N6oψoιlν dτooτ€ρξαoαι [αρ_

νoυμενε; l 'lα πεoοlo'.ν εi'c τα'c

μυoαρα-< το'l'l -\oια",: Glrl 1zΙρα.c.

ατoo τ ρcφoμΞνα ι. 
=δe'.δ 

eτ'< ια.''

αiδημoνεq την xα'ταυoa6νην Nαι

περιφρoνoδoα'ι τδν Θανα.τoν'

&γαλλ6μεναι xαi μειδιδoαι
Nατεπηδηo α..l ια'\ gny [ιγ ηo αν'

ΤiL ταγxαια xα''' Lρα'τειν& τδν
εδxλεδν ηρωiδων oωματα δδα-

τ6oτρωτoc' δπεδdξατo ταφoq
τ& δδ δρμη τι'xα τoιl βαΘi'og πo-
ταμoδ ρει1ματα Nατεxαλυι!αν
παραo6ρoντα αbτα" θνδ αi
&γγελιNαi. τδν μαρτιiρων τo6-
των ιpυxαi δδδν oωτηρiαq. την

δδδν τ!6 τιμηζ xατ& τδν'Ηλiαν
'ΙαNωβd'τoν* θεωρ{oα o αt ψετ€-

βαινoν εiq την ψαNαρLαν τv1g

αiωνι6τητog διαμoν'l1ν' (lτο:g

δνωθδoι μετ& τδν περιδ6ξων
ξιεtνων τoυ Ζαλ6γγoυ μαρτ6-
ρων Nαi δεiξωoιν εig τδν πλα-
oτην τiiν 6.oπtλoν παρθενiαν
των Nαi τd' δ[xαυα δdNρυα.

'Εαν, εbαbθητog'Eλληνig, oυ-
νεxινliθηq Lx τT 19 τραγιxωτατηq
ταυτηc, oελ(δog. 1ιηκλαΙε' xρα-
τησoν τ& δαxρυα.

Καταπoιlτ,rcΘ εto αι. α'i' λεoντ6-
θυμoι oμoφυ7ιoι δμο-lν δδν &πd_

Θ α.'l o'l.' Η |]ν'ημ''η αδ τι.lν δ ιαμdνει



χαι θ& ψ€ν1 αΘανατog LφΙ (looν

ζll τδ'EλληνιNδν δνoμα, Lφi 6ooν

θαλλει fi δr1φνη, θξ ηq y'ατe_

oNευαoθη δ d'ψαραντog αδτδν

μαρτυριNδ g oτi'φαν oc,, θφi δooν

αi' oNια"\ θ& παραNoλoυθδo'ι
τ&g διl,rιNoρ6φoυg Lλαταg τGlν

τερπνδν NαΙ μυριανθδν τηg

MαNεδoνiαg δρdων Nαi δ μυρ(-
πνoυζ Nαi κα\λυNdλαδog ζξφυ-

ροq θ& ι].,ι1ιλλη εig τ& lερ& Nα)

pαΘ6oxtα &λοη τδ ιλ€'oq xαi, την

δdξαν των. αi δδ πηγαi Nαi oi
πoταμoΙ θα Nυλ(ωoι τ& ρε6ματα
των βαφdντα δπδ τoδ θνδdξoυ

xαi μαρτυριNoδ αδτδν αΙματog.

oδδεμiα i"oτoρfu oδδενδg λαoδ

H ξ[λιυιι y!φυρcι
τng AρiiπιτoαE
oτoυ9 Στoυμπdνου9

θξιoτoρεΙ τoυα"|lτα Nαταπλη-
xτιNd' θθελoθυoiαg παραδε(γ-

ψατα Lν τoια.6τη πληθιiΙ Nα\ τη-

λιNo6τω μεγαλεiφ Nαi δμωg η

θνδoξoq Nαi iερ& αi5τη γ'η. fiτt5
τooαNυg ηγιαoθη τoτυoΘεΙoα

Nαi Ξξαγνιoθεioα ΞN τoδ αYψα-

τoq τδν εδγενδν τdNων τηg.

δo6λη Uτt ψ€νεt' δ μεγdλoι Nαi

ioxυρo( τηζτΛζ' oτ€νoυoα xα\

βαρυπενθoδoα δπδ τδν βαρδν
Nαi. &"φ6ρητoν ζυγδν τ!g Toυρ-

NtNηq δεoπoτεiαg, γoγγ6ζoυoα
NαΙ δαNρυρρooδoα ruεζoμ'{νη

ξx τGlν φoβερδν δεoμδν τδν
&πηνδν Nα\ &'ρρi1κτων &'λ6oεων.

'Eν τfr θλιβερα τα6τ1τηg l{ια-

oιioτηg y"αταστρoφi δπδρ τoδg

θξα"Ntoγιλ,Loυ q θφoνε6θηoαν.
Μα"Nα"ρεc, NαΙ τρiq ψαxαρeg
oδτoι. ol μi1 θπιζηoαντεgNατd.
τ!ν αi1μαλιυoiαν τi1ν πληρη

φρtN'ηζ Nα\ oαταν|"y'Cδν (3ασα-

νιoτηρiων τδν δπδ τoδ αiμo-

xαρoδg Παood' Nαi τCον αxo-
λoυθo6ντων αiτQ ξy'oυo[ων

δημiων Lπαρατoυ'Eβρατxηq
φυληζ θπινoηθεiντων.'ENτδg
τδν αi1μαλωτιoθdντων Nατd,

τi1ν π6λιν Nαi θ'N τδν περi τ&
τtρtξ τoδ π6ργoυ Nαταφυγ6-
ντων πλεΙoτoι oυνελfiφΘηoαν

Nα\ LN τδν φευγ6ντων. πoλλδν
'tππtNCιν oωμd'των &'τooταλ€-
ντων τfrδε Nd'NεΙoε πρδg o6λ-

ληιpιν, δι6τι f ψανLα Nαi η δ(ι],,α

τot'l τi'ρα'τog LNε[νoιl δπ!ρξεν
&N6 ρ εo τ o c, xα) &δυoω π'ητo ζ.

Λαι ηoη. αtoημoν αναγνωστρια.
Nλεiooν τoδq δφθαλμoδg xαi
παρdδραμε τ&6 &λγειν&g Nαi

απoτ ρ oπ αioυ c, τ α6τα6 oελiδα g

τi1q αi.γγLα}ιωotαc,. η &ναγνωθι

μ6νoν τd'c, ταραNαταθηooμdναg

γραμμ&ζ τoδ φιλdλληνog ioτo-

ριNoδ ΠoυNεβiλ, iνα. &ν Ξx1g

τ{Nνα' θμπνειjo1q αδτoΙq τδν

πρδg την θλευθερiαν 6ρωτα δι-
αNα€oτερoν. θλν δδ oδ1(. δταν
&πoxτfioag. θηλdoτl6 αδτd τδ

γdλα πλ!ρεg μ[ooυg Nα\ &πo-
oτρoφlq πρδg τδν βαρβαριxδν
ζυγδν πρδg θλευθdρωoιν τ!g
iεραq τα6τηg χωραζ. N

-O Hλiοq lοκωβοτoq γεwiθnκε τo 1B'1 4 αrnv Kεφολοvlο. Σnοuδοoε

Noprκri αro nοvεn αrnμ o τnq ΠΙ(oq.'Hτον οn6 τoυq ορxnγoOq τoυ

κ6pμοτoq τωv Pl(οonoαιιiv τoυ Hνωμlενου Kροτoυq τωv loviωv ΝΛoων.

ΕEεδlδε onο τo 1 B49 τnv εφnμερΙδo Φlλελευθερoq onο onου οoκoΟoε

fντονn κρlτl κri εvoντiov τωv Αγγλων.

To 1B5O εκλεxτnκε αrnv lovlo Boυλn κοl υnεριpnφroετo εvωτrκ6 ι!Λφl_

oμο. 0ι Αγγλo onοντnοον με δ ιbδεlq, εΕορiεq κοl κλεiotμo Γnq εφnμε_

ρiδοq τoυ. 0 iδlοq εδορΙoτnκε αro ΑvτlκΟθnρο. To κoλoκο[ρl του 1864

ελοβε μερoq αrnv B' EΘvrκΛ Συvdλευon αrnv ΑΘΛvο ωq nλnρεδο0o oq

Kεφολλnνioq. Εκτοq onο noλlτlκoq, εixε κοt πλoυolο oυγγρoφ ιο κol

nοlnτ κο εργο. Δnμοoiευσε lστOρ κo, κοlvωνtκd κοl nθrκoλογlκο εργο,

τρεlq nοlnτtκεlq oυλλoγεg κo εvο δρdpο, με τ[τλo Εvoρετn.

ΠdΘοvε τo 1 B94. H oνοφoρd του αοvωv0pουll αroν Ηλio lοκωβοτο on_

μo[vεr 6τl ο loκωβoτoq κοnoυ αrο εργo τoυ κdvεi onμοvτ κΛ oνοφoρο

σΓnV KoΤΟστρoφn τnq Νοοionq. Θo nτοv ευxnq εργo νο βρεΘεi τo κεi_

μεvo ουτ6.
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Tnq ΠOλnq μοq, To εΠiΠεδo Tnq oΠoiοq

KΟTO Tn δrορκεlο του Epφυλiου πo_

λεpου εixε πεoεt oε pnδεvlκο βoθμo,

ουvεβολε κοτο κοiρtο τροlο γlο τnv

ονοβiωon τnq.

Οl δnpοκροτiκεq οντLλnι!εlq οlο τ q

οnοiεq εpφορουντοv οvεκοθεv ε_ε-ε _

vοv οκο1.lο Περ]σσOΤερo τnν εr θ:y'Ο

του vο oυμβdλε αrnν ορon τnq nvευ-

μοτrκnq κol nολlτlαrlκnq onvοlοq τnq

noλnq pοq. 0 μοvοq οδ oλoγοq loλlτl-

αr κοq φoρεοq noυ υnΔρxε τnv εnoxn

εκεiνn αln Nοουoο nτοv ο Συλλογοq

Αnοφοiτωv του Λοnlε[ου Γυpνοoioυ

Νοο:oοq.AΝΑΠΑΣ 0Σ λllXΑΗΛ Ο Λ0-

Γ 0Σ,l, ο _ΟOσ-Οιlt ε( -ηq iδουοnq τoυ

ΣTAYPOΣ ΣAMΑPAΣ
ENΑΣ ΑΠO TOYΣ ΠPΩTOYΣ ΣYNTEΛEΣTEΣ ΤΗΣ ΑNΑZΩΠYPΩΣHΣ THΣ ΠNΕYMΑΤl-

KHΣ KΑl Π0ΛlTlΣTlKΗΣ ΔPΑΣTHPlOTHTΑΣ ΣTH MΕTEMΦYΛιΑKH NΑOYΣΑ

Θυμαται o Στ{ρyιog Σπ. Aπooτ6λoυ

Mε τov καθnγnτn τωv Mαθnματrκ(ilv Στα0ρo Σαμαρα ουvδεθnκαμε με στεvR φrλiα απo

τα ΠρΦτα μετεμφUλιαKd Xρovrα KαΙ σUYKεKριμεvα 0ταv dvorξε γrα Πριilτn φoρα τo φρovtι-

oτnρι6 τoU τo |954-|955, αv θυμαμαr Kαλα, αΠεvαvtι αΠo τo Δnμoτικo σxoλεio Γαλακεrα.

Αυτοδnμloυργnτoq, ονnoυXoq KOl ιJε

δtεroδιτlκο ερευvnτlκo nνευμo, ωq ορt_

αιoq γvωαιnq τnq εnlαιiμnq τoυ oυvε_

βολε οxl μοvο αιnv ορτlο κοτορτlοn τωv

μ.lοθnτων TOU φρo\ΓΓ αιnρiου τoυ, οiιλο

με τn Cεon ΠoU ToV δ οκοτεixε γιο ΤnV

εκ τεφροq οvογεvνnon Τnq ΠVεUι]Oτ _

κnq κοl nολlτlαιtκnq δροαιnρloτnτοq
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OΠο[oU, ι]ε ΠρoTρoΠn ToU ToTε γUμVο-
σ ορΧn Hλiο ΙVloυvδρεο, plοq οΕlολoγnq

nρογμoτl nρooωnικoτnτοq, lεκivnoοv

τo ετoq 1952 κor oλοκλnρωΘnκοv το

1953.0 Στουροq Σομοροq εκλεxτnκε

οvτlnροεδροq του ονωτερω Συλλoγου

το ετοq '1955, 
με nρoεδρo τοv Περlκλn

XοτCnnοροoxn.

Θυμοpol οτl κoτο το ετoq ουτo κnρυ-

xθnκε nοvελλnνlο οnεργiο τωv κοθn-

γnτιbv N/lεonq Εκnοiδευonq. Πορ' oλo

πoυ εixοv nορελθεr εΕr nερΙnoυ xροvlο

οno τn λnδn τoυ Eμφυλioυ noλ€pου,

το εμφυλlonoλεμlκo nνευpο εΕoκo_

λoυθoυοε vο nορoμεvεt ομεiωτo κοt θο

δlοt<tvδυvεΟoω μολlαιο τn δtοτυnωon

τnq οnoι|nq, oτl κoτο το οvωτερω xρο_

νlκο δlοoτnμο, τo κρoτoυv oτn xιilρo

μoq nολiτευμο nτον oxεδoν δlκτοτορl-

κo, εvτεxvο oμωq oυγκεκολυμμεvo με

κolvoβoυλευτικo pοvδυο. Εvδεtκτlκο

θο οvοφερω oτl γlο κοθε oυvεδρiοon

του Δlolκnτlκoυ Συpβουλioυ τoυ Συλ_

λογoυ, nτοv υπoxρεωτlκn n οnoαroλn

εvnpερωτlκoυ εγγρoφoυ αrnv τonlκΛ

Αoφoλεrο, αlο oπoio οvογροφovτοv

λεπτoμεριilq o τonoq κοt o xρovoq τnq

πρoγμοτonοinσnq Τnq oυvεδρiοonq,

κοθιilq κοl n οκρtβΛq οvογρoφn των

προq oυenτnon θεμοτωv.

Mετo ono oxετlκn oiτnoi ToUq, n

Αoφoλεlο ορvnθnκε αroυq κoΘnγnτεq

τoυ Λοnnεioυ Γυμvοoioυ VO ΠρOγμΟ-

τonοlΛoουv oυγκεvτρωon γovεων κοl

κnδεμoνωv των μoΘnτωv με oκono

τnν πλnρn ενnμερωon ToUq γlo ToUq

oκonoυq τnq onεργiοq. 0 ΣΟλλογoq

των Αnοφοiτωv ToU Λοnnεioυ Γυμνο-

oioυ Νοoυoοq, υαlερο οnο οnoφο_

σn ToU Δlοlκnτlκoυ Συpβoυλiου τoυ,

εvθερμoq υnoαrnρlκτnq τnq οnoioq

υnnρ€ε o Στουρoq Σομοροq, οnεωεtλε

τnλεγροφnμο δrομορτυρiοq Πρoq ΤnV

κυβερvnon, Cnτιilvτoq vo γivoυv δεκτo

ολο το οlτnpοτo τωv κοθnγnτωv.

To εnoμενο ετoq (lgsο) o Στουρoq Σo-

μοροq εκλεγετοr nρoεδροq του Συ)λo_

γου Αnοφoiτωv. Στο iδlo Δ.Σ εκλεxτnκο

κr' εγω με τnv lδloτnτο τoυ Δlευθυvrn

τnq Πoλlτtαrlκnq Kiνnοnq. Mεγολn εnl-

τυxiο onpεiωoε n δrολεEn noυ δoΘnκε

υno τnv οlγiδο τoυ Συλλoγου, με Oμl_

λnτn τov Στεργrο Χοooniδn ono τnv

Kοτερivn κοl Θεμο: α0 |ΔPYΤHΣ Τ0Y Δl-

ΕΘN0YΣ EPYΘPOY ΣTΑYPOY ΑNPl NTl_

ΝΑNυ. To εnopεvo ετoq (lgsz) o ΣτοΟ_

ροq Σοpοροq εκλεγετοl oυμβουλoq αro

Δ.Σ. τoυ Συλλoγου. Mε εlonγnοn του,

ο Συλλoγoq εγκοlvlοCεl τn δροon του

τo ετοq ουτο με μουolκo rρωtvo αlnν

oiθoυoo τnq oxoλnq Εενων γλωooωv
Πυλορ vοΟ. Τo μουolκο nρωlvo nερl_

λοpβοvε οnοonοoμοτο οπo γvωαrεq κol

ογοπnτεq αlo κο vο onερεq. Τo iδlo ετοq

ΠρογμoToΠolεiτοt κot μoυolκn βροδlo

με οnερετεq αrnv Ιδlο oiθoυoo' Tlq δΟο

poυolκεq εκδnλιiloεlq εnlpελiθnκε κοl

nορoυoiοoε o Στουροq Σομοροq. Σnμε -

ωvω oτl γ1ο ΤnV nρογpοτonoinon ουτιilv

των εκδnλιδoεωv o Στουρoq Σομoρoq

δlεθεoε ολο το οnolτoυμεvo τεxvlκo

μεoο (μογvnτoφωvo υQnλnq nlαlοτn-

TΟq, μO\^/nΤoτοlviεq, oυoκευ€q λn ι|nq

κol μετοδοong, nxεiο κλn.) lδlοκτnoiοq

τoυ. Αno τοv τonlκo τΟno (εφnμερiδo

ιΦΩNΗ THΣ NΑOYΣHΣυ, ορrθ. φΟλλoυ

293 l 1 - 1 2_ 1957) δl οτυ πωvοντο l κολo-

κευτlκο oxολlο γtο τov noρουolοαln.

0 Στουρoq Σομoροq υnoαιΛρlδε με

θερpn τnν lδεο τnq εnοviδρυonq τnq

Δnμoτlκnq Blβλloθnκnq n οnoio εixε

nυρnολnθεi κοτo τn δrορκεlο τoυ Εμ_

φυλΙου noλεμoυ κοl oυvεβολε οΠoφοσl-

αιlκο μοei με τo ο/ιλo μελn τoυ Δ'Σ. αιnv

nρoγμοτοnoinon ono το ΣΟλλογo τnq

π ριilτnq μετοnολεμ l κnq εκθεonq (ωγρο_

φlκΛq αrn Νοoυoο με εργο τωv Nοoυ_

oοiων Cωγροφων Γενoβεφοq Toοτoloυ,

Θωμo Αλδoκoυ, Σοββο Xοτenoοββο,

Αλε€ονδρoυ Kορομnελκoυ κοl τoυ Δn_

pnτρioυ Kολοτon οno τn Στεvnμοxo.

To ετοq 1958 o Στoυροq Σοpοροq

εκλεγετοr εκ νεoυ nροεδροq τoυ Συλ-

λογoυ. 0ργovιilvovτο t μ ουol κο βρoδιvd
pε οnoonοoμoτο οnο onερεq. Σnpεlιb-

vω oτl ωq Πρoq TO θεμο τωv poυolκιilv

εκδnλιioεωv, n οnoQn noλλων μελιilv
τoυ Δ.Σ τoυ Συλλoγoυ κοl lδlolτερο

του Στoυρου Σoμoρο, nτον n κλοolκΛ

poυolκΛ Vο μnV εiμοr μovo κτnpο τωv

oλiγωv, ολλο vο γivεl ευρεωq γvωoτn

αlnv nολn pοq. Δroργοvωθnκε κοl μiο

xoρoεonερiδo τωv μελωv κο φiλωv τou

Συλλογου nου nορoυoiοoε μεγολn εnL_

τυxio. To ετοq 1 962 ο Στουρoq Σοpοροq

εκλεγετοt οντl προεδρog του Συλλογoυ

με nρoεδρο τov γροφοvτο. Kοτο το ετoq

ουτo nρογμoτonοlnθnκov δlοφορεq

δlολεΕεrq κol μΙο εκδρoμri αrο lVολτεnε

(Kολλlθεο) Kοooovδροq.

Mεγολn υπnρΕε n ουμβoλn τoυ Στου-

ρoυ Σομορo αrnν εκδoon το ετoq 2002

τωv ορxεiων τoυ lVlοκεδοvlκoυ Αγιilvο,

το εγγροφο του onoiου οφορoυv αrnv

nερloxΛ μοq. To βlβλΙο ουτo εκδoθnκε

οno τnv Πολlτrαιlκn Ετοrρεiο Noουoοq

rιΑNΑΣΤΑΣl0Σ MlXΑHΛ 0 Λ0Γl0Συ, oπωq

μετovομοαrnκε ο μixρr τοτε oμωvυμoq

Συλλoγoq Anοφοiτων Λοn nεiου Γυ μvοoΙ_

ου Νdουoοq, με Τn σUVεργΟoiο του Λοo_

γροφlκo0 ΙVlουoεΙoυ τoυ ΔΛμου Νοουoοq.

Δεv γvωρΙCω ον o ΣτοJρoq Σομοροq ε[xε

υπoβoλεl οiτnon γtο τov δloρtopο τoυ

αιn Μεon Eκnoiδευon KOl σε KOTΟφOTI-

κn nερinτωon, γlοτl δεv δroρiαrnκε. Πo_

vτωq, εΙνοl γvωαιο oτl γlο εvο δ οαιnμο

εixε δ oρroθεl αrnν Τεxν;κn Σxολn Νοoυ-

οnq. Kοτo τnv nερioδο τnq δlκτoτoρΙοq

-ωv Συν'ογμοτoρxων (Xουvτο) 1967 -

1 974, οvτl 1.lετιi:n loε oοβορο n ρoβλn μ o_

τo κοt μoλlαrο, oν δεν με οnοτο n μvnμn,

εixε nουθεΙ οπο τn θεοn τoυ.

lMε τov ΣτοΟρo Σομορo, εκτoq οno

τoυq δlοxρovlκoΟq κolvoΟq ογωνεq

μοq Ylο τnv ονοδo τoυ nvευμoτlκοΟ

κοt noλlτtoτlκoi εnlnεδoυ τnq Νοoυ_

oοq, oυvδεθnKOμε KΟ| με olκoγεvεtοκΛ

φlλΙο. Αυτο το oλiγο γIO TnV on6τton

ελοxloτoυ φoρoυ τlμnq oτnv μvnμn
τoυ εκλlnοvτο φiλoυ. N

0 Στα[ρoq Σαμαρd9

ιtroγιτ.ι 1 5



Η ΣXoΛH TΩΓ{ EΠΙΦA1\Ω1\
ToYΑPIΣTOTΕΛH

Σπαυια βλtπoυμε συyKεφιμ!υn αυαφoρα τng Ndoυοαg oε διεfrιlεig oελ[δεg, και μαλιoτcι με τoσo

ωρα[α περιyραφi. Ag ελπiooυμε τo {τog Aριoτοτ{λn υα αναδε[ξει Tnυ τεριoΙn ooo τng αξiζει

και φυοικο αg ελπiooυμε πωζ θα εiμαoτε 6τoιμol να διαlειριoτoιiμε oωoτα και αξιoπρεπcilg 6λn

αυτn τnυ πρooοri Kcιι To ευδιαφ{ρoυ απ6 τoυg Aριοτοτελιoτ{g παyκooμiωE. To περιoδικ6 μα9

fr{λoυταg υα oυμβαλει o' cιυτ6υ τoν παyκoσμιo ε0ρταoμ6 lα πρooπαlnσει υα παρoυoιdoει στ(ι

επ6μευα τευln οτoιrεiα απ6 τn ζωn και το {ρyo τoυ μεyαλου αυτο[ φιλoooφoυ που πdυοl τoυ

oτnρilθnκε oλoκλnρo τo oικοδoμnμα τng οιjyrρoυnE οκειllng'

1lραφει n NαtαΙiα ΚΙill'ιczαk

Mεταφραon_επιμtλεια:
AλεξανδρoE 0ικoνoμoυ

Tριαvτα xιλl6μετρα απ6 τn Bεργivα,

oτο μdρog oπoυ βρioκεταl o τdφog

του Φιλiππου B, υπiιρxει μια πολt'ι

πoυ ovoμαζεται Nαoυoα. Η Nαου-

oα,τdπog oπoυ oι vυμφεg λατρευo-

vταv εδιi'l καt αιωvεq και περιoxn με
πολλα ομoρφα ιοπiα, nταv επiong το

μερoqμlαq Σxολriq oπoυ ο διαοnμog

πllιlγ:τl l6



φιλ6σoφoq Aριοτoτdλng παρdδιδε τα μα-
θnματα τoυ σε κdπoιουg πoλυ οnμαvτι-
κουg μαθnτ€g.

Η Σxoλn σε εvαv Παραδεtσo

0 Αριoτοτdλng nταv μαθnτng τoυ μεγα-
λου φιλoο6φoυ Πλατωvα. Η φtλοooφiα
τoυ απoτελεi oυvdxειατoυ iργoυ τoυ δι-

αonμoυ δαoκαλoυ του καιεvδεxoμεvωg_
τoυ Σωκρατn επiong. Λ6γω τng φnμng
τoU ωq €vα απd τα σnμαvτιK6τερα μυαλα
τng εποxnq τoU' o Αριoτoτ€λng κλnθnκε
απd τov βαoιλια τng Mακεδοviαg, Φiλιπ-
πo B', για vα διδtιξει τov Yιo τoυ Αλdξαv-
δρo. Η Σxoλn του Aριoτoτdλn βριοκ6ταv
οτo Nυμφαiο τng Miεζαq.

To περιβαλλov τng Σxoλngnταv σαV Vα

πρodρxοvταv απo μια μυθικn ιoτορiα για
vυμφεq και Θεoυg. To τoπiο nταv γεματo

φυτα και τρεxoυμεvα vερiι, και τα βαθυ-
σKιωτα oπnλαια φαιv6ταv vα εivαι dvα

τ€λεlo μdρog Yια Vα μαθουv τn φιλooo-

φiα καl πoλλdq αλλεg επιoτnμεg. Σε αυτn

τnv 6μορφn τοπoθεοiα, oι μαθnτdg τoυ

Aριoτoτdλn πρoικioτnκαv με oλεg τιg

γvιilοεlg τοU πoυ nταv διαθdoιμεg κατα

τov 4o αι. π.X.
'0ταv o Αριoτοτ€λng δnμιουργnσε τn σxo_

λn με τα oπnλαια, n περιoxn, εκτ69 απ6 τo

ιερ6 αφιερωμdvo oτlg Nυμφεq, nταv nδn

γεματn απ6 αρxαiα κειμnλια. Kdiποια απ6

αυτtι, αvαμεσα στα οπoiα και ivα διιilρoφo

κτiριoμε οτο€g με ιωvικουg κiovεg πoυ

oxnματiζουv dvα Π, €xoυv διατnρnθεi μ€-
xρι onμερα (!). 0 ouvδυαoμdg τωv τριιi-lv

φυοικιbv oπnλαiωv πoυ υπnρxαv στnv

περιoxn απoτελoυoαv,oυμφωvα με τov

Aριoτoτ€λn,μια τ€λεια βdon για τn Σxο-
λn. Στnv καθετn επιφαvεια τoυ βραxoυ-
εivαι ακdμn oρατα οnμερα τα αvoiγματα

Yια τn oτnριξn τωv δoκιilv τng oτdγng. Tα

κεραμiδια Kαι τα πnλιvα ακρoκεραμααπ6

τnv ατdγn εκτiθεvται oτo Αρxαιολoγικd
Moυοεio τng Bdροιαg.

To τoπio 6που o μεγdλοg φιλ6ooφog πε-

ριπλαvnθnKε με τoυζ μαθnτdg τoU Kαl

τoug δiδαξε Yια τov nθικ6 και πoλιτικ6

κ6ομο, δεv ixει αλλαξει παρα πoλυ μdoα

στouq αιιbvεg. Aπλιbvεται ακdμα δiπλα

oτιg oxθεq (του ποταμoυ), γεματo απ6

μovoπiιτια κατω απo πυκvn βλαoτnοn,
εvιb δρoοερα ρυακια αvαβλυζoυv απ6 τιg

ΠnYdq και ρ€ουv nρεμα.

o Δαoκολos τns Ndoυσαs

0 Αριοτoτ€λng γεvvnθnκε πιθαvιilg το

3B4 π.X. oτnv πdλn τωv ΣταγεiρωV, στn

Xαλκιδικn, oτn β6ρεια περιφdρεια τng

Kλαoικng Ελλαδαg. 0 πατ€ραg τoυ nταv o

Nικ6μαxοg, ο οπoiog nταv γιατρdq Kαι n

μnτdρα τoυ nταv n Φαιoτiα, n oπoiα κατα

παoα πιθαv6τnτα oυvδ€εται επionq με
τnv ιατρικn (αv και oι λεπτoμdρειεg εivαι
αγvωoτεg). Eκτdg απo τοv Αριoτοτdλn

εixαv dvα γιo που ovoμαζεται Αρiμvn_

στoq Και μια κ6ρn πoυ οvoμαζεται Αρι-

μvnoτn. 0ι γovεig τoυ Aριοτoτdλn πdθα_

vαv 6ταv nταv πoλυ vεοg, αλλα εixε dvα

κnδεμovα, ο oπoiοq αv€λαβε τn φρovτiδα
τou. 0 Πρ6ξεvog o Αταρvdαg εκπαiδευoε

τov Αρtoτoτ€λn για €vα_δυo xρ6vια πριv

τov oτεiλει oτnv Αθnvα' στnv Ακαδnμiα
τoυ Πλατωvα.
'Oταv ο Aριοτoτdλng nταv δεκαοκτιi.l ετιilv,

εvταxθnκε oιnv Ακαδnμiα τoυ Πλiιτωvα

oτnv Aθnvα και παρdμειvε εκεi μ€xρι τnv

nλικiα τωv τριαvτα επτd.'0ταv iφυγε απ6

εκεi τo 347 π'Χ.' €γιvε πoλυ δnμoφιλnq,

μεταξυ τωv ευγεvιilιστnv πρωτευοuoα

τωv Mακεδ6vωι Πdλλα.

Στnv αρxn, o Aριοτοτ€λnq oυvdβαλε με τιq

απ6ψει9 τou στov Πλατωvιoμo, αλλα μετα
τo θαvατo τoυ Πλατωvα, o iδιoq πρoxωρα

εμβαθυvovταq σε εμπειρικdg μελ€τεζ Kαι

μετατοπiοτnκε dτοι απο τov Πλατωvιoμ6

στov εμΠειριoμ6. 0 Αριoτoτ€λng πiοτεuε

oτιg €vvoιεg και 6τt n γvιbοn βαoiζεται
απoκλειoτικiιoτnv αvτiλnψn. 0ι απ6ψειg

τoU σxετιKα με τιg φυoικdq επιoτriμεg

απoτελoυv τα θεμdλια για πoλλdg απ6 τιg

φιλoooφικig τoυ θεωρiεg.

Tα oυγγραμματα τoυ Αριοτoτ€λn καλυ-

Πτouv πολλα θdματα, μεταξυ τωv oπoiωv

τn βιoλoγiα, τn ζωoλογiα, τn μεταφυoικn,
τnv ψυxoλoγiα, τn φυoικn, τn λoγικn,
τnv nθικti, τnv αιoθnτικn, τnv ποinοn,

...Ο1 eΙ}ΟΨεlq

τΟιΙ ΑριστΟ_
τ*λe"ι αxειικα
με Τιq Ψυσ1*
κiq εrrtοιoμ.q
αΓ{Οτελ{iuv τα
θεμdλια για
πολλ*q απd τlq

φιλοιrοφικdg
{ΟιΙ f}ε&}ptεq...
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...ο Αριατε:ι*_
λnq nταv $vαq

μ*λλοv κοvx*q
αvδg:αq, φαλιι*
κpοq, με μικpα
ματια και ε'ixε
αδυvαμiα ατα
ακριβα ρουxα
Kαι α\.τιKεtμε_
vα...

Η Σlολιi τoυ Aριoτoτ{λn oτn Nαoυοα oτn onμεριυi τnq κατdoταοn

τo θεατρo, τn μoυοικn, τn ρnτoρικn, τn

γλωooολoγiα Kαl τnV πoλιτικn. Tα απoτε-

λ€oματα τnq αvαλυonq του δnμιoυρYnσαv

μια απoψn οxετικα με τιq φυoικ€q επι_
oτnμεg, πoυ επnρiαoαv βαθtd τouq μoρ-
φωμ€voυg oτο μεoαiωvα Και n επιρρon
τουg επεκταθnκε μdxρι τnv Αvαγdvvn-
on. EπιπλdoH δεv αvτικαταoιdθnκαv και
xρnσιμoΠoιnθnκαv σUστnματιKd μεxρι
τov Διαφωτιομο και θεωρiεgτoυ,dπωg n

κλαoικn μnxαvικn. Πολλdg απ6 τlg πα-

ρατnρnoειg τoυ Αριoτοτiλn ζωολoγικoυ
περιεxoμ€voυ, oπωg για παραδειYμα o

αvαΠαραYωγικ6g βραxiovαg τou xταΠo-
διoυ, δεv εixαv ακ6μn επιβεβαιωθεi n
διαψευοτεi μdxρι τov 19o αιιilvα. Mερι_
κα απ6 τα dργα του περιdxουv επiong
τnv παλαι6Ιερn Yvωστn επιoτnμovικn

μελ€τn τng λογικng, n οπoiα απετdλεoε
τn βiιon Yια τn oυγxρovn επιoτnμovικn
λoγικn κατα τov 19o αιιilvα.
'Ooov αφορα τnv εμφαvιαn τοU, o Αριoτο-
τ€λnq nταv εvαg μαλλov κοvτ6g αvδραg,

φαλακρ69, Kαι με μικρdi ματια. Eixε αδυ_

vαμiα oτα ακριβα ρoυxα και αvτικεiμεvα.
Η πρooωπικdτnτd τoυ nταv xαριοματικn
καl μαγvnτιζε τoug μαθnτ€g τoυ. Αv δεv
nταv dτoι, o iδιog δεv θα μπορoυoε πι-
θαvdτατα ποτε vα απoκτnοει μια τdτοια

επιρρon ωg δdoκαλoq Yια τouq αΠαιτn-
τtκoυq μαθnτdg τoυ.

oι μαθnι€s τoυ Αριοτoτ€λn
καl oΙ διδαoκαλiεs τoυ

Λiγο μετα το θαvατο του Πλατωvα' o

Aριoτoτdλng εγκατdλειψε τnv Aθnvα και
κατoπιv αιτnματoq τou Φιλiππoυ B'τng
Mακεδoviαg, δiδαξε τov Mdγα Αλdξαvδρo

ξεκιvιilvταg απo 343 π.Χ. 0 Αριoτoτdλng
nταv επiong δαoκαλog οε μερικα απo τα
αλλα onμαvτικα ατoμα τng γεvιαq τoυ

Aλεξαvδρου. Εκτdg απo τov μεγαλo Mα-
κεδ6vα βαoιλια, δiδαξε αλλoυg ευγεvεig
τng μακεδovικng αυλng, αvdμεoiι τouq τov

Πτολεμαio (ιδρυτn τoυ ΠτoλεμαTκoυ Bαοι-
λεioυ oτnv Αiγυπτο) Kαι τoV Kαοοαvδρο
(τov μελλovτικο βαoιλrd τng Mακεδoviαg).

0 Αριoτoτ€λng δiδαξε τουg vioυg μαθnτdg
του oλn τn γvιbon τoυ. Moιραoτnκε μαζi
τουg πολλd θ€ματα πoυ dμαθε oτnv Ακα_
δnμiα τοu Πλατωvα, αλλα και τουg μiλnοε
για πoλλd αλλα θεματα ΠoU τoV γοnτευαv.
Διαβαζαv βιβλiα τoU Ylα τn μεταφuoικn,
πoυ nταv γραμμdvα oε dvα oτυλ που τα
dκαvε αxρnoτα για ouvnθιoμdvn δlδα-
oκαλiα. Ωoτ6oο, oτοxog τoυ nταvVα τouq

διδαξει vα μπορουv vα δnμιoυργnooυv

μοvoι τουg μια αvεξiιρτnιn dποψn, Yι'αυ_
το xρnoιμoπoιουοε βιβλiα που nταv απλιbg

διδακτικα, με τn μoρφn onμειιi'loεωv, για
ooουq nιαv nδrr εξoικειωμdvoι με τοv τρd*

πο διδαoκαλiαq τoυ.
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Κευτρlκε9 μoρφiζ τng oυνfrεong τoυ Pcιφαliλ, o Πλατωναg καl o Aριοτoτtλιι;

0 Aρloτοτdλnq nταV dvαg μεγiιλοg λατρng

τng Ιλιdδαg τoU Oμnρou Kαl τnv δiδα_

ξε oτov Aλ€ξαvδρο Kαι ΙοUζ φiλoυg τoυ

ουμφωvα με τo αvτiγραφo τοU iργoυ πoυ

o iδιoq εixε διoρθιiσει, ΠοU τo φυλαγε ο'

εvα ξυλιvo κιβιbτιo ((εK τoU vdιρθnκogr).

Διαβαζαv επiοng πoλλα απ6 τα dργα τoυ

Eυριπiδn, του Σoφοκλn, τoU Αιoxυλου
και καποιεg διθυραμβικ€g ωδdg του Tε-

λ€oτn Kαι τoU Φιλ6ξεvου.

Αvαμφiβoλα, o Αριoτοτ€λng προοπdiθnoε

επiong vα τouq διδαξει καποιεg πτυx€q

τng ιατρικng, 6πω9 το πιilg Vα αvαYvω-

ρiζoυv τιg αoθdvειεq και πιilg vα λυvουv
προβλnματα υγεiαg. Η γvιbοn αυτn nταv

πoλυ onμαvιικn για τov Aλdξαvδρo κατα

τn διαρκεια πoλλιbv μαxιilv. 0 iδιog επiong

εixε παvτoτε μαζi τoU το αvτiγραφο τng

Ιλlαδαg. (που €γιvε γvωoτ6 ωg n iκδoon
(εK τoU vαρθnκog, [δnλ. του κιβωτιδioυ]

Kαl ΠoU φυλαγε παvτα κdτω απd τo μαξι-
λαρι τoυ μαζi με το εγxειρiδιo τουυ).

0 Αλtξαvδρog αγαπoυoε καl λατρευε τoν

Avαφoρ€s

Αckrill, J. L., Αristοtle the Philosopher,1981

Rοss, Davio, Α'istot'e, 1995

KΙernan, Τhοmas P, ed., Αristotle Dictiοnary, '1962

Αριoτoτελn 6xι λιγ6τερo απo τo αv o φι_

λooοφog nταv ο πατdραg του, λεγοvταg 6τι

εixε λαβει τn ζωn απ6 τοv €vαv και o αλ-

λοg τov εixε δlδαξει vα ζει καλd"Oταv o

Αριoτoτdλnq επdoτρεψε oτnv Αθnvα τo 335

π.X., ο πριbnv μαθnτnq του ετοιμαζdταv Ylα
τnv κατακτnσn τnq Περoικng Aυτοκρατο-

ρiαg. Στnv Αθnvα, o Aριoτoτdλng iδρυoε

εvα oxολεiο που ovoμαζεται Λυκειo και

παρ€διδε μαθnματα oτo oxoλεio αυτ6 για
περιooοτερo απ6 μια δεκαετiα. Π€θαvε τo

322 π.Χ., €vα xρ6vo μετα τo θαvατo του

Αλεξαvδρου. Η κλnροvoμιiι τoυ περιdxει

πoλλα βιβλiα και oυvδεεται με τnv ιoτoρiα

Y1α τοv οnμαvτικoτερo βαoιλιdi τoυ ελλnvι_

οτικoυ κ6oμοu,τοv M€γα Αλdξαvδρο.

Σnμερα, πολλoi τoυρioτεg επιοκdπτοvται

καθε xρdvo τn Ndoυoα. Αuτoi oι επιoκ€-

πτεg καθοvται στov τdπο 6που ο Aλiξαv-
δρog και o Αριοτοτdλng μiλnοαvκαπoτε

για φιλοοοφικα θ€ματα και πρooπαθουv

vα αιoθαvθoυv τn oοφiα τωv αρxαiωv

δοoκdλωv. N

Whiting, J., The Life and TΙmes οf ArΙstοtle , 2Ο06

Natali, c. Αristotle: Ηis Life and Schοol, 2013

"..n KλilpΦva}ιι*
τΟ1-Ι Τ{ε$]tεXει

ΙτΟλλ{ι βιβλiα
Ke& σιrvδdεται

με {χxY ισΤΟρiα
τοι] $Ι1μα\,'τ11{Ο*

{{:pΦι} βαo:λια
ΤΟw ξλλnvιστ1*
κοι; κοαμΟU }\,{.

Αλ*ξαvδpο...
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APΙΣTOTEΛHΣ - AΛEΞANΔPOΣ:
o ΔAΣΙ(Α/\oΣ KAI o MAΘHTHΣ

... ευrb oε {υα ocbμα oυyκευτρωσε τoυ9 παυτεg, (ιπ' 6π0υ Kι αυ καταyoυταυ, σαι) υα αυαμiyυυε oε

{υαυ κρατiρα αyαπng τι9 ζω{g, τα i1n Και τ(Ι {lιμα, τoυg yαμoυζ και τoυg τρ6πoυq ζωig τωυ αυ-

lρcilπωυ, και προoταξε 6λoυ9 υα θεωρotυ πατρ{δα τoυζ τnυ oικoυμ6νn' τo οτρατ6πεδo καταφιiyι6

τoυζ Και oιyoυριd, oυyyευεig τoυg αyαroδg αufrρrbπoυg, ξ!υoυg κι αλλ6φυλoυ9 τoυE κακo{g. Και
6ριoε υα ξεxωρiζoυυ οι'Ελλnυε9 απ6 τoυE βαρβαρουg 6rι απ6 τn rλαμιiδα oιjτε απo τnυ αoπiδα

μiιτε απ6 τo oπαfri n τo μαυικωτ6 xιτcΔυα. AλΜ yα συμπεραiυoυυ τo Ελλnυικ6 απo τnυ αρετi και

απο τnυ κακiα τo βαρβαρικ6. γπερi τnE Aλεξαυδρoυ Tυtng i Aρετi9, Λ6yοE A, 6, μεταφραon: Θ. Γεοlρyιαδn)

1'ρdφει ο Πtτρog A. Στotδllg
εκπαιδευτικο9- ο ρ.ι'οι il.ο1οE

Τα λογια αυτα, μαg δivoυv oλοκαθα_

ρα τnV εικdvα Y1α τov Αλiξαvδρο τo

Mακεδovα: τn μεγαλυτερn πoλιτι-
κti και oτραιιοlτικti πρooι,.lπι κοτnτα

oλωv τωv επoxιbη με Ια Πιo θαυμα_
oτα οραματα τnq oιKouμεvικng πα_

ιρ1δαg' πoυ θα διoικoυv ot dριoτoι

με voμoυg. xωρig διακρioειg φυλng,
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ρατσαζ, xρ6ματoq n φυλou!

Θαυμαoτ€g oι ιδ€εg τoυ πριv απ6

2.300 περiπoυ xρ6vια, 6ταv on-

μερα oι πoλιτικoi αγωviζovται vα
πεiooυv τoug λαουg, 6τι τα πρo-

γρdμματd τουg διακατ€xovται απ6

παρ6μoιε9 ιδ€εq, πoυ θ€λoυv vα
τιg καvoυv πραξn.
'Εvαq λα69 τnq oιKouμ€vnq <μo-

voιαομ€vog oτnv κoιvn πρoκoπn>.

Λ6για και €ργα εv6g oτρατnλατn,

που μπoλιαoμdvog απ6 τnv ελλn-
vικn φιλoooφiα, τnv €καvε πολι-
τικn, απoδεικvυovταg oτι υπiιρxει
δρ6μo9 πoυ oδnγεi οτnv ειρnvn
Kαι στn oυvεργαοiα τωv λαιilv.'Η,

oπωg τo διατυπωoε o Πλουταρxog

απο τn Xαιριilvεια: κAυ ο Θε69, που

ioτειλε εδrb κατω τnυ ιllυln τoυ

Aλεξαυδρoυ, δευ τny !παιρυε τooο

yρiyoρα απ6 τoy κ6oμο μαg, !ναE

ν6μo9 frα κυβερυo[oε oλoυg τoυq

ανfrρrΔπoυg και tυα δiκαιo, σαυ L'Cι

εβλεπαυ εκεiυoι πρoζ τnυ iδια κοι_

υn πnyi φωτ69. TrΙlρα oμωg iμειυε
ανnλιo και oκοτειυο ενα μ!ρog του

κ6oμου μαg, αυτο πoυ ο Aλεξαυ-
δρoq δευ εiδε.l (Πλoυταρxog, Περi

τng Αλεξdιvδρoυ Tυxng n Aρετnq,

Λoγog Α, B)

Σια 342 π.X. o Φiλιππog πρood-

λαβε με αδρn αμoιβn τov Αριοτο-
τdλn, για vα διδαξει φιλoooφiα,
πoυ ουvδυαζε πρακτικn και θεω_

ρnτικn γvιilon. Tα μαθnματα Kαι οι

ουζnτnοειg γivovταv ουvnθωg oε

αvοιxτo xιi-lρo, οτο Ιερd τωv Nυμ-

φιilv κovτα oτn Miεζα, dvα παv€-

μoρφo μiρog με oπnλι€g μdοα
στοUq βραxoυg, ΠoU στα xρ6vια
τoυ Πλουταρxoυ nταv αξιοθdατo,

oπωg και οnμερα. Η επiδραοn του

Αριoτoτ€λn oτov Aλiξαvδρo nταv

τεραoτια. 0 Αλ€ξαvδρog απoδε-
XτnKε τιg απ6ψειg τoυ Αριoτοτ€λn

oτnv Kooμoλογiα, τn Γεωγραφiα,

τn Boταvικn, τn Zωoλoγiα και τnv

Ιατρικn, γι' αυτ6 και πnρε μαζi

τoU εΠιστnμovεq, oταv εKστρα-

τεUσε oτnv Αoiα. Eπiong εvτU-
πωoιαoτnκε απo τιg διαλdξειg τoυ

Aριoτοτ€λn oτn Λoγικn, τn Mετα-

φυοικn, τn φυon τng πoinong, τn

onμαoiα τng πoλιτικng. Παvω απ'

oλα, dμαθε απ6 τovΑριoτoτiλnvα
εκτιμαει τn δυvαμn τoυ voυ. Στnv

πρooωπικn τουg οxεοn, o εφnβι*

κ69 θαυμαομ69 μεταιραΠnKε σε

βαθια αφooiωon' Koιvο τoυg εvδι-
αφdρov εixαv τnV αΠoKατdoταοn

τoυ κειμdvoυ τng Ιλιαδαg.

Xωρig αμφιβολiα, ο Aριoτoτdλnq

nλπιζε vα καθoδnγnoει το μελ-
λovτικ6 βαοιλια οτnv αoκnon
τωv καθnκ6vτωv του, 6πωq o

δικ69 τoυ δαoκαλog, ο Πλατωι
πρooπαθnoε vα καθοδnγnoει το

Διovυoιo τo Nε6τερo, ωg nγ€τn

τωv Συρακoυoιbv. Γt' αυτ6v τo

λ6γo iγραψε Yια τov Aλ€ξαvδρo

μια ΠραYματεiα Περi βαοιλεiαg,
πoυ δυοτυxιbg δε διαοιbθnκε.
Mdλιoτα, λdvε 6τι dταv περvoυoε

μια μ€ρα xωρig vα καvει καλ6 oε

καπoιοv €λεγε dτι αoiμερoν ουκ

εβαoiλευoαυ. Eivαι αμφiβoλο, αv

εixε καπoια επiδραon επαvω του

μετα τnv αvoδο τoυ στo θρ6vο'

0 Aριοτoτdλng φρ6vτιοε Vα εΙoι-

μαoτεi Ylα τοv Αλdξαvδρo dvα

αvτiγραφo τng Ιλιdδαg. Απ6 τov

Πλoυταρxο (Περi τng Αλεξdv_
δρoυ Τυxng n Αρετng, Λ6γo9 A,
6) γvωρiζoυμε τn ουμβoυλn που

dδωoε o Αριοτοτdλng oτov Αλd-

ξαvδρo υοτερα απ6 τo θαvατo

τoυ Φiλιππoν: αΣτoυg'Eλλnυεg υα

φiρεoαι oαυ αρlny6g τoυg, στoυζ

βαρβαρoυg 6μωg oαυ αφεντng τoυg'

τoυg πρrilτουg υα τoυζ υοιαζεoαι
oαυ φiλoυg κα1 συyyευεig oου, τoυg

δειjτερoυg 6πω9 δ{υει καυεiq' τρoφn

oε dλοyα πλαoματα.ll 'Eτoι μιλαει
dvαg αvθρωΠoq ΠoU n πολιτικn
τoυ oκdψn riταv επnρεαoμdvn
απo ιlq εΘvlκloιικdq ΠρoKοια-

λnψειg τωv Ελλnvωv απdvαvτι
στouq αvθριbπoυg τng Αvατoλnq.

Η ουμβoυλn τoυ αυτn βρiοκεται
σε τραvταxτn αvτiθεon με τnv
πoλιτικn του Αλdξαvδρoυ.

Παvτωg oτα 336 π.X., ωg εκλεγ-

μ€vog nγεμ6vαg τωv Eλλι1vωv
οτov π6λεμo κατα τng Περoiαg, ο

Αλdξαvδροg dδειξε τn φρovτiδα
τoU Yια τn <φιλοοoφiα>, dταv επι-
oκdφθnκε τοv κυvικ6 φιλ6ooφo
Διογdvn. Παρατnρnoε: κAυ δευ

nμουνα o Aλiξανδρog, Bα iθελα
υα iμoυυ o Διoyενngl. (Πλoυταρ_

xog, Biοg Αλεξαvδρoυ 14)

0 Αλdξαvδρog διαμ6ρφωσε Yε-
γovdτα, δnμιoυργnοε ιοτoρiα και
αγαπnθnκε απ6 τoυg λαoυg πoυ

κατdκτnoε. Eivαι φαιvdμεvο 6τι

onμεριvoi λαoi, oπωg τng Αιγυ_
Πτoυ' τnq Περoiαq, τωv Ιvδιιbη τng

Λιβυng, τoυ Πακtoτiιv κ.d. μιλoυv
με υπερnφαvεια Yι' αυτ6v. Λεvε

με καμdρι κεiμαoτε απoyoυoi τoυr.

0 Aριοτoτ€λng κατiιφερε κdτι πολυ

πlo oπouδαio απd τn μ6ρφωοn τoυ

Αλdξαvδρου. Kατ6ρθωσε vα τoU

ξυπvnοει τn φιλoμαθεια Yια τnv
τεxvn τoυ αρxιτ€κτovα, τoυ γλυ-
Πτn' τoU μoυοικoυ, vα εκπαιδευ-
σει τo αυτi τoυ oτn μoυoικn, vα

ξuπvnoει τnv αγαπn και τo θαυ-

μαομ6 τoU Yια τα €πn τoυ Oμnρoυ

Kαι τα δρiιματα τoυ Σoφoκλn, τoU

Αιoxυλoυ Kαι τoU Ευριπiδn, τov

€καvε vα vιιbθει δ€oq για 6λα 6oα

€βλεπε oτn φυon γυρω τoυ: τα

φυτα, τα ζιiα και κυρiωg τo αv_

θριi_lπιvo oιilμα. vα παρατnρεi τn

Yn με τα βoυviι τnq, τn θαλαoοα,

τnv €ρnμo Kαι τα πoταμια.

Mε αυτ6v τov τρoπo διδαoκαλiαg,

o μαθnτng δεv ουvειδnτοπoιoυοε
dτι διδαoκεται - απλιbg κεvτριζ6_

ταv Ιo εvδιαφdρov τoυ για 6λα

αυτiι τα πραγματα. Παραλλnλα,
εξαγvιζοταv o xαρακτnραq τoU' τα

παθn ελdγxovταv απ6 τn λoγικn

πlroγrτr 2l



Kαι n (UβριqD Xαv6ται δnμιoυρ-

γιilvταg dτοι dvαv αvθρωπo ακα-

λov τε και αγαθ6v>, οπωg dλεγαv
οι αρxαioι'Eλλnvεq. M6vο dvαg

τ€τotοg αvθρωπog μπoρουoε vα
απoκτnoεl τnv υψιoτn τωv αρε_

τιbv. Παλαι6τερα, n αρετn δεv
nταv τiπoτα περιοο6τερο απo τnv
ικαv6τnτα τoυ αvθριbπoυ ο'dvαv
ουγκεκριμ€vο τoμεα' 0'0μnροg,

για παραδειγμα, θεωρoυoε ωg

αρετn τnv αvδρεiα, ο Σωκρdτng

τnv εργαoiα' τnv αUτoσυγκρiιτn-
σn Kαι τελικα τn μεγαλoψυxiα.
To lδαvικ6 τoυ Aριoτoτ€λn, το

γvωρiζoυμε μ€oα απ6 τnv ΗΘικn

τoυ. Eυδαiμωv ζωn τoυ αvθριilπου

εivαι n αoκnon τng αρετng, αρετn

δε, εivαι n αvαπτυξn τng λoγικnq

εvεργεiαg. 0 μεγαλ6ψυxog αv-
θρωπog δεv εivαι δυvατ6v vα μn

γvωρioει τnv ευδαlμoviα, εvιb oτn

δυoτυxiα δεv θα εκφραζει τoV ψU_

xικo τoυ π6vο. Στov κivδυvo, δεv
διoταζει vα θυoιαoει τn ζωn τoυ,

αφoυ δεv τoυ αρκε{ vα ζει με 6πoιo

αvτiτιμo. Tα €ργα τoυ εivαι ooφα,

o λ6γo9 τoυ μετρnμεvoq. H βiα δεv

αρμoζει οτοv αvτρα o oπoiog εvδι-
αφdρεται για λiγα πραγματα, n δε

φωvn τoυ αvθριbπoυ δεv βαρυvει,
εαv δεv θεωρεi κατι oπουδαiο.

o Αριoτoτdλng πλoυτιοε τnv

ψυxn τoυ μαθnτn του με παρα

πολλα εvδιαφdρovτα, τα οπoiα
αvαδεixτnκαv αργoτερα, κατα

τnv εKστρατεiα του οτnv Περoiα.

oι επιρρo€g αυτdq επdδραoαv
oε διαφορα €ργα: λ6γoυ xαρn,

o Aλdξαvδρog dδωοε εvτoλn vα
KατασKεUαστoυv αρδεuτικα ου-

οτnματα, αv€πτυξε τn βoταvικn
φdρvovταg απd τn Mικρα Αοiα
vdα φυτα και μεταφtρovταq dλλα

εκεi, dδωoε εvτολn vα μετρnooυv
oι ειδικoi τng επoxng τιq απooτiι_

oειg μεταξυ π6λεωv και τn διαρ-

Kεια τωv ταξιδιιi-lι εoτειλε απ6
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o Aριoτoτ!λng διδαoκει τoυ uεαρ6 Aλ!ξαυδρo (π[υcικαg τoυ J'L.G' Ferris, 1895)

τnv Περoiα αλoγα oτnv Eλλαδα,

αvακαλυψε μαζi με τουg γιατρoυg
ΠoU τoV ουv6δευαv αvτiδoτο για
τo δαγκωμα τωv φιδιιilη ακ6μα

προοπαθnoε vα θεραπευοει ivαv
αρρωoτο φiλo τoυ με δικεg τoυ

oυvταγdg καt βdταvα.

Aργ6τερα, ο Αλεξαvδρog nρθε oε

ρnξn με τo δαoκαλο τoυ.'0μωg,
δεv ξ€xαoε ποτd 6oα tμαθε απ6

αυτ6v. κΣτον πατiρα μoυ lρωoτrΔ

τn ζωi μoυ' στoυ Aριoτοτ!λn 6μωq

rρωoτrΔ τny τεrυn τng [διαg τng

ζωig., (Πλoυταρxog, Bioq Aλε-

ξαvδρoυ s)

Kατα τov Πλoυταρxo (Biog Aλε-

ξαvδρου B.2) ο Aριoτοτdλng εixε
διi-loει οτο μαθnτn τoυ dvα αvτi-

Yραφo τng Ιλιαδαg που εixε <δι-

oρθιiloειυ, δnλαδn επιμελnθεi φι-
λoλoγικα o iδιoq. H €κδoon αuτn

τov oυv6δευσε ωζ τnv Ιvδiα. o
vεαρog oτρατnλατng dφειλε τn

oτoιxειιbδn φιλολoγικn Kα1 μoU-
oικn παιδεiα τοU στouq παιδαγοl-

γoυg τoυ Λεωviδα καl Λυoiμαxo.
(Biog Aλεξαvδρoυ 5.7)

0 Αριoτoτ€λnq, oμωg, πoυ nταv

εκτoq τωv αλλωv και πoλυπλ.ευ_

ρog φιλ6λoYoq - o πραγματικog
δnμιouργ6g τnq επιoτnμnq τnq

φιλολoγiαg, oπωg τov απoκαλεi
ο Jaeger _, μπορεi vα dκαvε τo μα_

θnτn τoυ πιo ικαv6 vα εκτιμnoει
τn λoγoτεxviα.'0πωg αvαφdρει o

Πλoυταρxog (Biog Αλεξiivδρου
B.2): ιiHταυ επ{onE [ο Aλtξατ,δρoq]

απο τn φion τoυ φιλολοyοq [δnλα-

διi εραoτig τoυ λoyου] και φιλoμα-
Big καl φιλαυαyνrΔoτnE. Θεωρoioε

τnν Ιλιαδα ωζ τo κoρυφα'io βιβλΙo
τng πολεμικig αρετiq και επαιρ-

υε μαζ τoυ στιζ εκoτρατε{εg τoυ

ειlα κεiμενο που εixε καταρτioει o

Aριoτοτ{λnq, τo oπoΙο lyιυε yνω-

oτo ωg n !κδοon (εKτoυ υdρfrnκogυ

[δnλαδi τoυ κιβωτιδiου] που φυ_

λαyε παντα κdτω απo το μαξλαρι
τoυ μαζ με τo εyχειρ[δ'ιo τουy.

Στo κεφαλαιo 26.Ι o ουγγραφdαq

μαg περιγραφει τι ακριβιig nταv

αυτ6 το μικρ6 κιβιiτιo αMiα μ{ρα
του iφεραν iυα κιβωτiδιo πoυ oι

αξιωματικo{, πoυ liτcιν υπε[Eυυoι

ylα τιζ cιπoοκευtE κtιι τoυζ rnoαυ-

ρο{E του Δcιρε[oυ, τo rεωρnoαυ

ωζ τo π1o ποi'υτιμo αιlτικεiμευo,

1'i αι'το και ο Αi'!ξαyδροζ ρcbτnoε



τoυg φiλoυζ τoυ τ1 lα επρεπε υα

φυλαξει μloα o' αυτ6 ωEτo πιo βα-

ρυτιμo κτιiμcι του. Aφo[ τoυ !καyαy

πολλig διαφορετlκtq υπoδε{ξειg, ο

Aλ{ξαυδροE ε[πε 6τι oκ6πευε υα

τoποrετioει μioα εκεt τo πρoσω-

πικ6 τoυ αυτ[yραφo τl'ιg Ιλιαδαq yια

υα φυλdooετcιι oε αoφαλ{g μ{ρog.ll

Avιi επrλoγου

To αv ο Αριoτoτdλng εixε κdiπoια

επiδραοn παvω oτn διαμ6ρφω-

σn τnq voοτροπiαg τoU Kαι π6οn,

Bιβλroγραφiα

o Bολoοpiδnq Στ. Εp., lViε(o, Νυμφοiο - ΣxολΛ - Toφo , Νοουoο 2005

ο Duringln., 0 Αρlαrοτελnq, Πoρoυoioon κοl ερpnvεio τnq oκειpnq τoυ,

τopoq 2οq, ΙVορφωτ κo'lδρυμο Εθνrκnq Tροnεenq, Αθnνο 1994

o Hammοnd Ν.G.L., ΙVlεγoq Αλεδοvδρoq, εvοq δlοφυnq, Θεooολoviκn 1997

ο lVlονoυoοκnq E. [, Συvομl λ[εg με τoν Αρlαιoτελn, Ελλnνlκο Γρομμοτο,

ΑθΛνo 2003

. 0 Αρlαrοτελnq Σnpερo, Δrεθνεq Συvεδρlο, lViεζο _ Νdoυoο, 2Ο-23

ΣεnτεpβρΙου 2Ο01, τoμoq Προκτlκιilv, Nooυoo 20Ο2

ο Πετρonουλoq |., κH Πolδεio τoυ ]Vεγολoυ Aλεδοvδρoυl, Περ oδtκo

Πορνοoo69, τε0xοq ΛΕ' '1993

. Φiσερ_ Φoμπlοv Σ., Mεγοq Aλεlοvδρoq, Tο'0ρομlο τnq Ε ρnvnq τωv

Λoιbv, Αθιiνο i995

θα παραμ€vει εvα αλυτo ζnτnμα.
Eκεivo 6μω9 πoυ ξdρουμε εivαι

n επiδραon πoυ εixε o Αλdξαv-

δρog και o μυθog ΙoU στnV πoρεiα

ιng tοtορfαg ιnq Ευριilπ nq Kαl ιnq

Αoiαg.

κH loτορ[α μαE δiυει το δικα[οlμα

υα πιoτε[ουμει, yραφει o 0υiλ
Nτoυρdvτ οτo εργo τoυ Ιoτορiα

τng ΦιλοοoφΙαc,, κοτι o Aλiξαυ-
δρο9 irελε με Iραyματικ6 πd1og

υα oυyrωυειiσει τ1ζ φυλεg Kαι τoυζ

πoλιτιoμοig, κ/ιτι πoυ 6φειλε ευ

μ!ρει oτn δtυαμn και στo αιlαoτιt_

μα τoυ πmδαyωyoi τoυ, τoυ με))α-
λ[τερου και πλiου πολυoυυlετου

διαυooιiμευoυ που yutllριoε πoτ! ο

κ6oμο9. Πιoτεtoυμε ακoμα πωS t1

lliκlι τωυ ταξεωυ oε πoλιτικο επi-
πεδο, απoτελoioε μ!ρog τoυ δρα_

ματικoi και μεyαλoπυooυ oxεδi-

oυ τoυ yrι εyωoει του τοτε lαoτικο
κ6oμo κατω cιπο μια δυυαμlι. Tο

πoλιτικο αυτo ox!διο τoυ μαfrnτιi,

βαo[oτnκε oτn φ ιλοo oφικn iιπoιfllι

τoυ δcιoκαλου περ| ζωιig.ll

Η oυμφιλiωσn τnζ Αvατολng με
τn Δυon nταv oiγουρα εvα μεγα_
λo ζnτnμα ΠoU εμφαvioτnκε για
πριbτn φoρd oτnv αρxαι6τnτα, και

παραμdvει αvoιxτo μdxρι onμερα'

0 Αλ€ξαvδροg €ψαξε vα βρει τn

λυon και dθεoε ωq oτ6xo τnv υλo*

ποinon τng μεγiiλng lδdαg τoU: Vα

εξαλεiψει τo μioog, vα παραμερi_

σει τιζ προκαταλnψειq τωv λαιbι
vα ιδρυoει dvα παγκ6ομιo εθvog.

M6vο dvαg ovειρoπoλog θα μπo_

ρoυoε vα oραματlστεi κατι τdτοιo.

'0μωq, τι θα nταv n αvθρωπ6τnτα

xωρig εvα τdτoιo 6vειρo; Xωρig

μια ουτoπiα; Xωρig τnv αvτiδρα-
σn Πρoζ τo κατεoτnμdvo;

Πιbg αλλtιbg θα αξιζε vα ζει κα-

vεiq... N

[Τo κεiμενo αποτελε[ μεροq του εκπαιδευτικoυ υλικoυ του δημι_

ουργηθηκε γιο τov αρxaιολoγικο xtbρο του Νυμφα[ου τηq MiεCαq

- Σxολη Aριoτoτiλουq τo 2008 απo τη Διευθυνoη Moυoε[ων, Εκθi-

o ε ωv και Ε κπαιδ ε υτ ικrilν Π ρ oγ ρ αμμοτ ωv το υ υ π ο υ ργ ε [ο υ Π oλιτ ιo μo υ

oε oυνεργαo[ο με τοv Δημo Ναoυoαq, oτo πλα[oιο εκπαιδευτικων

π ρ ογ ρ αμματω v γ ιο μαθητ εq Π ρ o oxολικη q Aγωγi q, Π ρ ωτ o β οθ μ ιαq

κaι Δε υτ ε ρ o β αθ μιaq Ε κπα[δ ε υ oη q'

Π ε ρ λαμβaνε ι πλη ροφο ρ iεq, κε[μεvο και τ ροτεινο μενεq ε κταιδ ευτικεq

δρaoειq, πoυ απευθυvοWaι σToUζ εΚTταιδευτικo0q καιτoυq μαθητlg
πριv κaι μtτατην επ[oκεζlη τουq oτoν aρxaιoλoγικο xιbρο oτο τλα[oιo

π ιλοτ ικων εκπαιδευτικriw τ ρoγ ρaμματων, τα oπο ia υλoπo ιο υwαι oτο

Π ολιτ ιoτικο Kivτ ρo Σxoληq Aρ ιoτoτελoυ q.]

o Aλ!ξανδροq και ο φιλ6ooφog Διoy!υng (π[υακαE ttυtιyεyυllσιαKiq περι6δοιl)
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(oΙMAΓEMENEΣ>>
yραφει n Ελ!υn Στo[μπoυ-Κατoαμο{ρn, Aρrαιολ1yog

Σnμ. ΣυνταξnE: 'oλoι yυωρiζoυμε τnζ Καρυατιδεζ τoυ Ερεxfrεioυ τng Aκρ6πoΙnE και τnu αρ-

παyig τoυζ -μεταξυ αλλωv rnoαυρcbυ τoυ Παρfrειlωυα- απo τoιl λ6ρδο Εlgin. oι κMαyεμtυεE',

λoιπ6ν, εiυαι oι αιlτioτoιxεg κΚαρυατιδεgυ τng PωμαTκig AyοραE τng ΘεooαΙoviκng, oι 6πoιε9

υπεoτnoαυ τnυ iδια απεrVi αρπαyi απo τoυ Miller, και μεταφtρ0nκαu oτo Παρioι.

'Ηρθα onμερα vα σαq αφnγnθιb μια

tοτoρiα τng Avατoλnq. Γιαιi Αvα-

τoλn nταvε n Θεooαλoviκn τo 19o

αιιbvα, 6ταv το μικρo ελλnvικ6
κρατοg αγωviζovταv vα onκιboει

κεφαλι. Salonique, Turquie, dγρα-

tνIιoγ:τ,ι 24

φαv μdxρι ιo 7912 οι oφραγiδεg

ιοu ταxυδρομεiou.

Mlα ιoτορiα με βαoiλιooεq και βα_

oιλιαδεg, με xαμ€vα παλατια και

λαoπωμdvoυg oτεvoυg δρ6μoυq

αvαμεoα oε ξυλrvα τoυρκdοπιτα,

με ζαπτιdδεζ Kαι UΠoxρεωτικoυg

παοαδεg, με UΠερoΠτικoυq ξdvoυg

και ατdλειωτn, πολυxρωμn φτω_

xoλoγια, πoυ dβγαζε τo ψωμi και

ζoυοε, κι αg xτυπαYε τnv π6λn o

βoριαg κι αq π6vαγαv τα κoκαλα

-.,,,;$f'!1
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αΠ6 τnv UYρασiα - ΠραYμα στο

οΠoio επιμεvouv oι ξdvoι ταξιδιιil-

τεq - .Xoαvn ζωvταvn n Θεooα-

λoviκn, πoυ dβριοκαv καταφυγιo

oι KατατρεYμεvoι'

0ι "Mαγεμ€vεq" oτεκovταv ακi-
Vnτεq, oαv μαγεμ€vεq που nταv,

παvω oε μια KιovΟστοιxiα αvαμε_

σα στα oπiτια τng εβραTκnq σUVoι_

κiαg Ro$os, μεταξυ τωv λouτριilv
"Παραδειoοq'' Kαι τng Παvαγiαg

Xαλκdωι πdivω απo τnv Eγvατiα

oδd και voτια τng αvαoκαμμ€vng

αρxαiαg αγoραq. Mε oυvολικ6
υψοq 12 μ., μπol δικο τoυg 2,1B

μ. Kαι μnκog τnq Kιovoστoιxiαg

12,69 μ' ξεxιilριζαv απo μακρια κι
dκαvαv πoλλn εvτυπωon σUYKε-

vτριbvovταg φιλoφροvnοειg απo

τouq ΠεριnYnτ€g, πoυ nθελαv vα

τιg κλiψoυv και δεv μπoρoυoαv.
'Aξιοπρ 6 o εκτn Kατασκευn'' oυμ-

φωvα με τoυg Stuart και Revett

(17 52), "διαοnμo αρxιτεκτ6vnμα'',

Clarke (lε0ι), εvιil τα γλυπτα τng

Λnδαg Kαι τoU Γαvυμnδn nταv

δixωq αλλo "ανταξια τng ωραiαg

επolnE τnq ΕλλαδαE", Cοusinery
(ιττg_lτsz).

To μvnμεio οvoμαοτnκε "Eiδω-

λα'', <Στoα τωv Ειδιbλωvυ απ6 τoυg
'Ελλnvεq, Ιncantadas (Mαγεμdvεg)

στα ισΠαvoεβραTκα και Suretler
(Αγγελoι) στα τoUρKιKα.'Hταv μια
δiτοvn, διιi-lρoφn δnλαδn Kιovo-

οτoιxiα, απoτελουμεvn απ6 πdvτε

αραβδωτoug κiovεg απ6 καρυοτιo

μαρμαρo, εvιi.l τα κιov6κραvα και

oι πεoοoi nταv καμωμ€vα απ6

μαρμαρo τng Θαοoυ. 0ι κiοvεg

dφεραv κoρtvθιακα κιοv6κραvα
υψoυq 0,90 μ. πou oτnριζαv τρι-

ταιvιωτ6 επιoτυλιo, υψoυg 0.58

μ., ζωφ6ρo αυλιi.lι υψουg 0,525

μ. Kαι γεiοο 0,54 μ.

Ακoλoυθoυoε με λεγ6μεvn "ατ-

τtκn οτoα'' ωg δευτερog τovog,

με τdooεριg οωζ6μεvoυg πεooουg

(τετραγωvεg κoλιbvεg) υψoυq 2,1B

μ. πdvω oε βαθρo 0,33 μ. κι dvα

xαμnλoτερo επιoτυλιo με σUμφU_

dg γεioo υψoυq 0,60 μ.

0ι πεoooi αυτoi απo τn μια Kαι

τnv dλλn dψn dφεραv αvαγλυφεg

μυΘoλoγικ€q μoρφεq. Απο vοτια

πλευρα απ6 δυτικα πρog αvατολι-

κα: Mαιviιδα, Δι6vυoog, Αριαδvn,

Λnδα και οτn βoρεια:Niκn, Αυρα,

Δ16oκoυροg' Kαι o Γαvυμnδng πoυ

τοv αρπiιζει o αετ69. Στn βdρεια
πλευρα, oτnv αvιi-lτερn ταιviα τoυ

επιoτυλioυ oωζoταv τμnμα εΠιYρα-

φnq ...N ΓEΓΕNHMENON YΠ0....

Η κιovoοτoιxiα φαivεται πωg nταv

ελευθερn, δεv uπnρxε δnλαδn

κτiομα ουvδε6μεvo με τn μiα απ6

τιq δυo πλευρtg, 6πω9 ουvdβαtvε

."."εivαι *vα μvr'ιμεiο τrιq

ε}$}X{iι{}rnτ'ιq }_{8ιr δεv
Kα{*p$}εlrΦε Kαι σ{jv*Xισε
\r{r ε{ve} Ορατi σΤΟ K*v{ρs
Ιnq X{}λnq αKΟλΟUEιbvταq
τnV lσΙΟρiα ιnq, μdxρι
l-ιοι; διαλυθrικε K{ιι μεΙα._

φdρOnκε oτn Ιαλλiα...

oτιg oτodg, και λειτoυργoυoε ωg

διαφραγμα αvαμεoα οε δυo υπαi-

θριoυg xιi.lρουg πιθαvιbq εv6g oυ_

γκρoτnματοq λoυτρου-γυμvαoioυ,

παρ6μoιoυ με γυμvαoια-θdρμεg
πoυ dxουv βρεθεi oτn Mικρd Αoiα,

πρooδiδovταq κoμψοτnτα Kαι με-

γαλoπρdπεια.

H ακριβng λειτoυργiα τng δεv εivαι

οαφng.'0oο για τnv ειKοvoYραφiα

τng, φαivεται 6τι oxετiζεται με τnv

αUτoKρατoρικn λατρεiα και ειδι_

κdτερα με τn ουvδεσn στα xρ6vια

τωv οψιμωv Σεβnρωv αvαμεoα oτn

διοvυoιακn Kαι τnv αυτoKρατoρι-

κn λατρεiα Kαι ιnv αvαφoρα oτοv

αυτοκρατoρα ωg Δι6vυοo.

0ι xρovoλογnoειg πoυ dxoυv
προταθεi Yια τo μvnμεio πoικiλ-
λoυv απο τo δευτερo μιo6 του 2ου

αι. μ.X. dωg τοv 5o αι. Η Lucia

Guerrini, πoυ μελdτnσε το μvn-
μεiο τo 1961, τo τoποθετεi αvα-

μεσα στα τελn τou 2oυ και τιq αρ-

xdq τou 3oυ αι. μ.X., επoxn ποU n

Θεooαλοviκn απoκτα onμαvτtκ6

ρ6λo oτn Pωμαiκn αυτοκρατoρiα

και εμφαviζει dvτovn oικoδoμικn

δραoτnρι6τnτα.

H ιoτoρiα τωv Mαγεμdvωv πα-

ρoυoιαζει εvδιαφdρov απ6 πoλ-

λtq απdψειg. Πριilτα απ' 6λα εivαι

εvα μvnμεio τng αρxαι6τnταq ΠοU

δεv κατερρεUσε Kαι oυv€xlοε vα

εivαι oρατ6 oτo κ€vτρo τng π6λng

ακoλoυθιi.lvταq τnv ιoτoρiα τng,

μdxρι πoυ διαλυθnKε Kαι μετα_

φ€ρθnκε oτn Γαλλiα (n αφαiρεon

oλoκλnριbθnKε τo Δεκdμβριo του

7864,n αφιξn oτo Παρioι €γιvε τov

Ιαvουiιριo τoυ 1865) μdoα oτn γε-
vικn κατακραυγn, 6πω9 θα δoυμε

οτn oυv€xεια.'Επειτα, oυvδ€θnκε

μ' dvα γonτευτικ6 παραμυθι πoυ

φαivεται πωg πρoiiπnρxε απo τnv

εγκατdoταon του εβραiκoυ πλnθυ-

oμoυ oτn Θεοoαλoviκn τo 16o αι.

Avαφdρouv oι Αγ1dιoι περιnγnτεg

James Stuart και Nicholas Revett,

ζωγραφoι και αρxιτ€κτovεq, ΠoU

επιoκ€φθnκαv τn Θεοoαλoviκn τo

|752 και' αποτυπωoαv τιg Mαγεμ€-

vεg: "0ι'Ελλnνεg τnq Θεooαλoνi-

κnq λiυουυ τo περ[πλοκo ζiτnμα
πoυ αφoρα τnν προiλευon αυτoυ

τoυ μνnμεioυ με μια ιoτoρiα μα-
yεiαg ανακατεμtυn με {ναν {ρωτα

του Mεyα Aλtξαυδρoυ με καποια

βαoiλιooα τng Θρdκng' Σ'αυτ6y τo

παραξενο μυ8o o Aριoτoτ!λng φi-
ρεται να παiζει το ρ6λο ευ69 υικn-

φ6ρoυ oυμμαroυ, που απoκαλιjπτει

τιg' εκδικnτικlq μnxαυο ρ ραφiεq του

πλnyωμ!υoυ oυζυyoυ και καυει τα

NΙΑoΥΣΤΑ 
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μαyια ευog αυτiπαλου μαyου "υα

επιoτρει!ουυ Kαl υα tτυπnoουυ αυ-

τ6υ που τα επιy6noε''.

Δεv μπoρεi τdλog vα αγvοnθεi τo

γεγοvog 6τι n δlαλυσn Kαι μετα-

φoρii του μvnμεiου απoτdλεoε μια
oργαvωμdvn επιxεiρnon υπ6 τnv

πρooταoiα τoU αUτoKρατoρα Nα_

πoλdovτα Γ'τng Γαλλiαq, εvταo-

σεται στo πvευμα oυλλoγnq n αρ-

παγng' οπωg Θ€λετε, αυθεvτικιbv

νιτεμου τωv Mαγεμ€vωη oπωg τα

παρoυoιαζει o iδιοg o εvτεταλμ€_

voq "ουλλdKτnq'', παλαloγρdφοq

Εmmanuel Mi11er, oτιg επιoτoλ€g

που doτελvε oτn ουζυγο του, oι

oποiεg δnμooιευθnκαv oτov τ6μo

"Le mont Athοs, Vatopedi, 1' i1e de

Τhassos''' Ρaris 1BB9.

Στιg 10 Oκτωβρioυ του 1854, απo

τn Θαoo 6που βρioκεται σUγKε-

vτριbvovταq αρxαιοτnτεq, o Miller

γεμdvωη αλλα o εκαoτoτε παoαg

nταv απρ6θυμoq. "Θα llω λoπ6y
τα αydλματα μου, λεω frcι !rω, yια_

τi υπαρ:roυυ ακ6μιι μεyαλεE δυ_

oκoλ|εg' o εβραΤκο9 και ελλl'ινικ6E

πλnfrυoμ1q τιιg Θεooαλουiκng frα

εκμαυεi 6ταυ μcilει oτι frα πiiρουv

αυτd τα αydλμcιτcι'... Θα tρειαοτεΙ

o πcιodg ιlα oτε[λει !υoπλn δ[υαμlι

και 6oo διcικριτlκoi κι cιυ εiμαoτε

τo y{o 0α κυκλοφoρlioει πολυ yρi-

Σlεδιαoτικιi απoδοon τωυ oMαyεμ{υωυ, (απo αριoτεριi ττρoζ τtΙ δεξιιi): Aιiρα, Aριdδυn, Γαυυμiδιlg

ελλnvικιi'lv αρxαιoτnτωv πoυ nταv

ιnq μ6δα9 τo 18ο και i9o αι Kαι

ΠραYματoΠοιnθnκε με Πρωτoφα-

vn αδιαφορiα για τo iδιo το μvn_

μεiο που δεv πdραoε αoxoλiαoτn

oυτε απ6 τουg ουγxρovoυg, ουτε

απo τoυq μετdπειτα μελετnτ€g.

To θ€μα μαq onμερα εivαι κυρiωg

αυτn n τελευταiα πτυxn.

Tαξiδl oτo xροvo, γυρvαμε οτo

1864 για vα παρακoλουθnooυμε

τα ΠραYμiιτικα περιoτατικα τoυ ξε-

αvακoιvιbvεl "τo μεγdiλo vdo'': "o

oουλτiιυog, μ{oω του μεyαλoυ βε_

ζρn Φoυαυτ Παoα, μου !δωoε τnυ

iiδεια να αφcιιρloω και υα μεταφ!_

ρω στΙ1 Γαλλ{α τα oκτt|l αyαλματα

τlιg Θεooαλoυiκng πoυ τ6oο επι_

rυμο'ιjoα'' (Le Mont Athοs, o.322)'

Φαivεται Πωζ Y1α περιoο6τερα

απ6 εκατd xρ6vια ol πρ6ξεvoι τng

Γαλλiαq Kαι τnq Aγγλiαg €καvαv

πρooπαθειεq Y1α vα απoκτnooυv

αδεια γrα τnv αφαiρεon τωv Mα_

yορα. TtΔρα πoυ 11 τoυρκικi κυβiρ-

υnon !δοloε τo λοyο τnE' δευ frα

επαυ!λrει κu πρ!πει oπωoδnποτε

υα δραoουμε" (o.π. o.322).

Mετα απ6 €vα περιπετειιbδεg θα_

λαoοιvd ταξiδι o Miller αYKUρο-

βολεf oιn Θεοοαλοv(κn. οlο λl_

μαvι τωv Mυλωv Aλλατivn γlα
λ6γoυ9 μυοτlκoτnταg, στ1ζ 29

oκτωβρiου. Τo oxεδιo εivαι vα

μεταφερθουv εκεi τα γλυπτα τωv

Mαγεμ€vιυv xωρig vα παρεl εi-

δnοn ο κooμog. Ωoτοoo, κατiι τn
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σUvdvτnσn με τoV Γαλλo πρ6ξεvο

M. de Pontcharra μαθαivει οτt n

εvτoλn απ6 τn Γαλλiα €xει αλ_

λαξεl: "Υπαρ-rει ευδιαφ!ρον 1ιια

το olyoλo του μυnμεioυ, παρτε τα

6λα'' (o'π. o. 337).

0 Mi1ler xαρακτnρiζεI τnV εvτoλn
"τρ€λα αvεφικτn" καθιbg το πλoio

τoυ δεv διαθdτεr τα αvαγκαiα μn_
xαvnματα Ylα Vα υψωoει μαρμii_

ρlvoυq oγκoυg π€vτε iωq dξι τo-

αυ(ιστατωμευot Kαι κ1.ν11τoπoιεΙ-

ται.'Εxει εκμαυεi που πρoκειται να

παροl τα cιyiιλμcιτα, τcι οποiα εiυαι

φρ ικτα π(ιρα μo ρφ ω μ ! ν α''.

Σnμειιi'lvει εδιb dτι oι παλιoi γε_
viτoαρoι διαοκ€δαζαv καvovταg
oκoπoβολn πdvω oτα γλυπτα και
αργ6τερα τo iδιo και oι κατoικot(!)
"o ιδιοκτιiτlιg κυρiωg, που βρ[oκε-
τcιl μεocι οτnυ cιυλιi του τo μνnμεiο,
διαoκεδιiζει με τn oειρα τo1) yα

τo πρωi, ΠεριΙριγUριομ€voι απo

dvα πλnθog "περiεργωv γεματωv
κακοβουλiα". Στιg διαμαρτυρiεg

του ιδιοκτnτn τoU σΠ1τtoυ o Mi1ler

τov οτdλvει vα Πει τα παραπovα
ΙoU στov παoα. Ο παoαg φταvει με
αμαξα Kαι τnV €φιππn oυvoδεiα
ιoυ. "'oλog ο κ6oμο9 διαλυEnκε
6πωg πετii {υα oμnυoq περιoτ!ρια''
(o.π. o' 339). 0 παoαg πιαvει τοv

Miller απ6 τo xdρι και τov αvεβdi-

Σ.rεδιαoτικit απ6δοon τωυ κMαyεμ!υωυι (απ6 αριοτεριi πρog τα δεξιd): Δι6νυoo9' Δι6oκoυροg' Λi,tδα

vωv. Φdρvει το πλοio oτo λιμαvι
τnq Θεooαλoviκng, το vεo κυκλo_

φορεi. To iδto πρωi πnγαivει στov

παοα, o oπoiog εivαl υπερβoλικα
εξυπnρετικdg μαζi τoυ Kαι τoU Πα-

ρεxει d,τι ζnτα: αvδρεg, οτρατιιi_l-

τεg, αμαξεg κ.α. Toυ xαρiζει μαλι_
στα Kι ivα αρxαio αγγεio, o Miller
τo δ€xεταl "με εUYVωμooυvn".

Τnv 1n Noεμβρioυ μdρα τωv Αγi_
ωv Πdvτωv δivει ρεπ6 οτoυg vαυ_

τεq τoU. "o πλnrυoμ6E iδn εiυαι

σπαε1 aπo Kαιρoυ ειζ καLρoυ Koμ_

ματακια Kaι υCι τα πουλiiει ατoυg

τoυρioτεg''. Λ!ει oτι orεδιdζει να

φ{ρεl τnν επαiριο oτρατιcllτεE yια

να κ6ιlloυυ τnυ κυκλoφορiα oτo

δρ6μο τωυ ερyαoιcbυ κι ακ6μα υα

rρερει ζαπτι!δεg (lωροφιjλακεE) υα

κοιμolυται oτo oπ[τι yια yα εμπo-

δioουυ "τnυ κακoβουλiα υα φfrεi_

ρει περιoo6τερο αυτd τα αyαλματα''

(ο.π., o. 33B).

Στιg 2 Noεμβρiου αρxiζoυv απ6

ζει oτnv αμαξα του.

0ι vαυτεg ετoιμαζoυv το oxnμα για
τn μεταφoρα τωv αγαλμαιων. 'Aπ6

εκεiνn τιι oτιyμti, 6λα μαEε[τnκαν
παυτoιj και ο πλn3υoμ6E oυυταρα-

xBn.κε με θα.υμαoτ6 τρ6πo: Κoυτσo_

μπoλια, λoyια, φλυαρ[εq, απ{oτευ-

τε9 ασυυαρτno{εg.'oλoι oι ξtνoι
πρ6ξευoι iτρεξαν υα τnλεyραφn_

σoυν σΤnυ Κοlυoταyτιyoiπoλn yια

υα oταματiooυυ τnυ απoμακρυνon

τωυ αyαλματων''. (o.π., o. 339).
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Στιg 3 Nοεμβρioυ, με τn βοnθεια
εvog βαρoυλκoυ, κατεβαivει τo

πριi'lτo απ6 τα τρiα τμnμαΙα τoυ
επιοτυλioυ "υπ6 το yευικ6 Bαυ_

μαoμ6''. oι γυρω oτεvοi δρoμoι
nταv γεματoι αοφυκτικα. "oι
oτρατιcbτεE με τα μπαστο[υια τoυq

δυoκολεiτnκcιυ υπερβoλικα yια υα

oυγκρατnoουυ τoυS περiερyoυE,
oμωq 6φτανε υα onκωδε| o συυτ(ιy-

ματαρlnE: τoτε {yιυε το "ocboε''' To

l:1,,,::rrlir.rl,rr,:ll:lr'r:r:.,:r:i:,:...r::r1r:l- l::,, l:-,.:,..:t:.:iitru:,1;r::.:::i t:t:ttr:ta,r:rr.1:.r:r.rrrrt::u,.,:
l

Σxεδιαoτικli cιπ6δoοn τnq Mαινdδαg' Δεξια:

friαμα iτcιυ πρωτoτυπο, {τρεxε ο

!υαq πανοl oτου αλλo, iπεφταυ oτo

ρε[frρo τoυ δρoμου, τι ιδι6ρρυfrμoq

λα6q!ι ο.π., o' 34O).

Tnv επdμεvn nμdρα, Σdββατo, εi-
vαι αργiα Yια τov εβραΤκ6 πλnθυ-
oμo. "Δευ μπoρεiτε υα φαυταoτεiτε
τo συyωστισμ6 oτoυg δρoμoυg πoυ
oδnyo[υ oτo filcιτρο τωυ ερyαoιcbυ

μαg. Δευ υπiρxε τρ6πo9 υα πε_

ραoειE. Εiυαι !υα frεαμα πoυ 6λο9

o κοoμοg frtλει υα δει. Εxltg' ιι
κυρiα Ponchαrrα (n olζυ7lgg 79'

ιl;ιlγ:ll 28

πρoξ{uoυ) κι {ιlα πλnlοg iιλλεg
κυρiεq iρ0αυ y1α υα δουυ τo κα_

τ!βαoμα τoυ δευτερου μαρμαρι_
υoυ Koμματιου και τng δευτερng

ομdδαg αyαλματωυ (πεooo[)... Για
υα καvουμε τουg Εβραioυζ υα oπL_

o0οxωρnooυυ, oι oποioι ωoτ6oο

φoρoυoαυ τιg καλlg τoυζ φoρε-
oιεg, μεταtειριoτnκαμε κoυβαδεq

υερ6. Aρκtoτnκa) υa βyαλoυυ τουg

oκo[φουg τoυζ Kcrι υα βαλoυυ tυα

o. 345). Αvαφ€ρει oτn oυv€xεια
dvα περιoτατικ6 πoυ oxετiζεταt
πιθαvιilg με τιq πρoλnψειg τωv
Toυρκωv Yια τouq 'Αγγ€λoυg''
(Suretler), 6πωg ovομαζαv τιg

μoρφ€q του μvnμεioυ. "'Ευαg απο
αυτo[g επαιξε μια κωμωδiα απo τιq
πιo yελοiεg.'Ευαg καβαonq, υπιl_

ρtτng, iρffε δiπλα oτo αyαλμα τng

Ntκng.'Εκλαιyε και iEελε yα τn

φιλioει' H ι/lα0α τiλιyε το αyαλμα

oι κMαyεμ!υεζι oτo Moυoε[o τoιl Λο[βρου onμερα

μαυτliλι oτo κεφαλι' Tnυ επομευιι
εβδομαδα rα μεταφερουμε απo τo

πλolo τnυ πυροoβεoτικi αυτλ{α,

και oποlg υπαρxει πnyαδι oτο oπ[_

τι, lα καταβρ!ξoυμε τουg περ{ερ_

yoυq' iτoι ciloτε υα τoυg κoιlloυμε
τnυ 6ρεξn'' (o'π.' o.342).

Στιg 12 Noεμβρiου dxει oλοκλn-

ρωθεi n μεταφορα τωv πεooωv oτo

αμπαρt τoυ πλoiου' "oι To[ρκoι
λυ o o o μαυo I l παυ τα, υ πoλoy [ ζου υ

παυτα σε μιa cικυρωτικn διαταyιi
απ6 τ ιιy Κοl y oτ αν τ ι υ ο[πoλlι'' (o.π.,

oxεδ6υ oλ6κλnρo. oι υαiτεE ε{xαυ

αφιiοει μ6υo τo πloω μ!ρoq τoυ

αyαλματog. o αυ0ρωπoζ μag μn
βλtπoυταg dλλο πρooωπο απoφα_

σ1σε Kαι τo φiλnoε. Φαυτ(ιζεoτε τα

y{λια τoυ κooμoυ και τ(ι yιoυxαt_

σματα τωυ υαυτrby. Ε[υαι iuα τρε_

λ69 n nλirιog" (o.π., o.345).

Στιg 9 τoυ μnv6g ο MiΙler ψαxvει
για βουβdλια Yια Vα μεταφdρει τα

αγαλματα oτo λιμdvι. "Φταυoυυ

τ{ooερα eευyi1ρ1n πoυ τα ζ{ι!αμε,
αφo[ τoποfrετnοαμε τnυ πρrbτn



Σrεδιαoτικli απ6δoon τιιq Νiκng. Δεξια: oι κMαyεμlυεqι oτo MoυoεΙo τoυ Λoυβρoυ oιiμερα

oμαδα (πεoαrΔυ) aτο 6xnμα πoυ

ε[xα φ{ρει απο τn Θdoο. Δυοτυ-

rωq, oι δρ6μoι Tnζ Θεσσαλουiκng

εiναι πoλ{ στενoi κtιι εμφαυ|ζoυυ

yωυ|εq πoυ ε{L'α1. δυoκoλο υα oτρi_

ι!ειq' Tαλαιπωρn0fiκαμε πoλi yια

υα καυoυμε τn δουλεια μα9. oι
δρ6μοl tlcουυ φρικτo oδ6oτρωμα,

ixει τρ[πεg παυτo[, μετα πρ{πει

καυεig υα περαoει oλα τα παζciρια,

υα αποφiyει τα yωυιακα μαyαζιd κι

αυτ6 με oκτril βουβdλια oτο ζυy[!
Δευ καfrαρiζoυυ πoτ{, πετοiυ τα

ι116φια ζcbα oτουq δρoμoυg, 6πoυ

ocιπ[ζουυ'.. T!λog oε μιαμιon ebρα

φταoαμε oτo λιμαυι... Δεν xρειαζε_

ται να πoιjμε oτι iroυμε oτnιl πλdτn

oλo τοy πλnrυoμο, κι οτι οι ζαπτι!_
δεg πoυ μαq oυνoδεiουy δυoκολα

τα βyαζoυυ π!ρα'' (o'π., o' 346)'

Tο ζnτnμα ΠoU αΠασXoλεi τιi-tρα τοv

Miller εivαι o θρlγκοg "H υπo0εon

τωυ αyαλματων πdει καλd, αλλα

υπαρxουυ αλλα μiρlι του μυnμε{_

oυ πoυ frα nEελαυ oλ6κλnρα oτo

Παρ[oι. H πρrilτn oειρα λilωυ τoυ

Bριyκo[ εfνcιι το μεydλο πρoβλlιμα.

Δευ υπαρxει τρ6πoE υα βyει αy δευ

κoπoill oτα δυo τcι τlooερα κoμμα_

τ1a πoυ τl'ιυ απcιρτ[ζουll''. o Mi1ler

δεv δεixvει vα πρoβλnμαιiζεται
καθ6λoυ Yια τo διαμελιομ6 του

μvnμεiου, τoV αΠασXoλεi μ6vo τo

τεxvικ6 κoμματι.

Στn oυvεxεια αvαφερει μια

dμπvευon τng vυxταg Yια τo Πωq

vα κoψεl ια μαρμαρα εξοlκovo-

μιilvταg xρ6vo και xρnμα: "Πoλυ

απλd rρειαζοταυ υα μπoυυ τα μαρ_

μαρα oριζ6υτια κατd τρoπo cboτε το

μεyαλυτερo μ{ρog υα αιωρεiται oτo

κευ6' Θα oυyκρατοtoaμε με σKo1-

υια τα δ{ο μ{ρn ιcαl με !υα oδε-

ρiυιo 6yκο που Bα τoυ αφiυαμε υα

πloει oτο τμiμα πoυ προεξε[lε 8α

oπαζαμε τo μdρμαρo oτα δiο" (o'

347). Πριv πρoxωρnoει, αποφαoi-

ζει vα ζnτnoει τα απαραiτnτα ερ-

γαλεiα Yια τn μεταφορα τωV μαρ-

μdριvωv ογκωv απ6 το vαυαρxo
Αbovi1le, δlοικnτn τng γαλλικnq
vαυτικng μοiραq oτοv Πειραια. 0
vαυαρxog τoυ oτ€λvει ατμ6πλοιo

με 91 iivδρεq Kαι μnΧαVnματα.

Στn oυvdxεlα συvαvτα δυoκo-
λiεg με τα ζιbα. 0ι Bουλγαρoι
ιδιoκτnτεg τωv βoυβαλιιiv δεv
oυvεργiiζοvται με απoτdλεoμα
"oι ζcιπτιiδεg i oι oτρατιrilτεg υα

αναyκαζoυται πdυτα υ(Ι ΙρnσIμo-

πomooυυ τo μπαoτoυyι'' (o. 35o).

Eπoμεvo πρdβλnμα εivαι n λdoπn
οτo παζiιρι που εμποδiζει τα ζιilα
Vα Πρoxωρnοoυv. 0 παοαg υπo-
σxεται vα τnv καθαρiοει. 0ι βρo_
xdg τng Θεooαλoviκng 6μω9 δεv

ξεπερvιουvται (ο. 350). 0 Miller
αρxiζει vα αΠoYonτευεται. 'Zεz
θα yραιllοl onμερα oτον αυτoκρατo-

ρα, yιατi δειl llω τ[πoτα καλο να

τoυ αυαyyεiλω' Δευ rα noυxαoοl

παρα μoνου οταυ δω oτo λιμtiυι τnν

πτlογrτl 29



πρωτlι απ6 τιg τ{ooεριg μεyαλεE
π!τρεg. Εiυαι μια δoκιμαοΙα yια

τιlυ oπo[α itω πoλλlE αμφιβoλ{ε9.

Tι κλ[μα αυτo τnE Θεoocιλoυiκng!

μm olεδ6υ διαρκig υyραoiα πoυ

με nαyιbνει!" (o. ]5l).

Λiγεg μdρεg αργ6τερα φταvει
μnvυμα απ6 τnv πρooτdτιδα τoυ

MmeCornu, πoυ παiζει τo ρ6λo
τoυ εvδιiιμεσoU σΙnv επικoιvωviα
τoυ με τοV αUτoKρiιτoρα: "βλεπω

οτι υπdρxουy πολi μεyαλεg δυ_

oκoλ{εg, αυτd που 0cι μεταφερετε
αρκo[υ".0 MiΙΙer vιιbθει αΠoYo_

nτευon Yια τoV dδlκo κoπο (6xl

6μω9 για το διαμελιoμ6 του μvn_

μεioυ) (ο. 355).

Στn oυυilε'ια αποκcι0nλisυει oλα

τα cιρΙrτεKτoυικα μ!λιι τnζ αριστε-

ρig πλευραg κcιι το κιoυ6κραυo τnζ

τελευτα|αg κoλrbυαq, που αyαoκii-

πτει yι(Ι υα φαυεi n βiion τnE και o

oτυλοβατng' "Εiυαι β!βαιο οτι δευ

διαoκεδαζει καυεΙq καταoτρεφο-

νταζ τα Bεμiλιcι ευ69 μυnμεioυ,
τα οπo[α ocbζουται ioωE ακ{ραια.

Ayαoκdπτουταζ κaι oυυ ε.:ciζouταg

rα iταυ ευκολο υα βρεlεi n yευικi
κατoι!n''oμωg τι δυoκoλiεg! π6on

δoυλεια, ιδiωg αυτn τnν εποti με
τ6oο κακο καιρο...'' (o.357). Για τιg

κολιbvεg διαπιoτιbvει 6τι n μ6vn
λυon γlα vα μεταφερθoυv εivαι
τα τιq δdoει o καπεταvιog oτnv
κoυβdρια ιου πλοioυ.

Στιg 28 Nοεμβρiου με τnV Προ-

oπτικn τnq εΠιστρoφng φιλoοο-

φεi παvω στnv αρxαιoλοyικn του

απooτoλn: "αυτn n αρxαιoλοyικi
εκoτρατεicι πoυ μoλιg iκαυα, μ'
!καyε υα δω οτι iμουυ καταλλn-

λοE yι' αυτo το εlδog τng doκnon..'

Aυ n τ[tn με ε{xε oτε[λει σε μια
rcbρα πλο[σια σε αuεξερε{νnτεg

αρrαι6τl'ιτεq, τι συyκoμιδi rα εilα
μαζει!ει!'' (ο. 359).

Στιg 4 Δεκεμβρioυ, "oι υπofi{oειg

πρotωραυε λΙyο !ωg κα0ολου''.'Ενα

rul,rογ: ιr 30

Τα ερεiπια τng αρlα[αE ροlμαΤκlig αyoρα7 τnq Θεοoαλoν[κnq onμερα

τnλεγραφnμα τng Mme Cornu τoυ

ξεκαθαρiζει 6τι δεv πρdκειται vα

τoυ oτεiλει τiποτα Kαι vα αρKε-

oτεi oτα μnxαvnματα που €xει.

Ακολουθεi μlα απiοτευτn κρiοn
ειλικρivειαq: "Θα xρειαoτε[ λoι-
π6υ υeι oπαoω τα μiιρμαρα yια υα

ατtoKtιταστalε[ n κυκλoφoρEα oτo

δρ6μo, ομωE τι αξιofrρiυnτn αυα-

yκαι6τnτα! Θα εixαμε πιo πολi
δiκιο υα διαμαρτυρn1o[με yια τn

βαρβαρ6τnτα. Θα nταy καλ[τερα

υα αφiυαμε το μυιιμε[o tτoι 6πωE

nταy και υα αρκεoτoiμε oτα αyiiλ-

ματα. To υα τo KαTαστρ!ι!oυμε, να

αποκα0nλωσoυμε 6λα τα μαρμαρα
πoυ τo απαρτiζουυ, και μετα υα τα

κoμματιαooυμε εiυαι πρdξn ευ69

Βανδαλoυ.'oλοE ο κooμog lα μαq

κατnyoρioεr". (o. 360).

0ι μ€ρεg περvoυH ο MiΙΙer αρxiζει

vα καvει εκπτιiloειg: 'Aυ μπορoυ_
oα μ6υo υα μεταφ!ρω τα μlκρ6τερα

μαρμαρα, Eα iμoυυ ευxαριoτnμε-

υoζ Kαl lα αφnυα, xωρig πολλig
τiιllειg τα τ{ooερα πoυ εiυαι Bnρι-

cbδn και τα oπoΙα δευ μoυ φα{υεται

6τι μπορουυ να μετcιφερ0oυυ παρα

μ6υo με το μετoxλιoτρo... Nα τrbρα

τl εlοl απoφαoioει αυ τα πραyμα-

τα δευ παιlε καλd' Θα απλοloω τα

μαρμαρα κατα μnκοE τωυ το{Ιωυ,

iτoι cboτε να μnυ εμποδ[ζω τnu κυ_

κλoφoρiα και 0α τοπofrετnoω τα

τlooερα μεyαλα σε μια πλατειoi-
λα, εκεΙ κουτiι. ΕπιoτρεφουταS στo

Παρioι Eα πω στoy αυτoKρατoρα

6τι μπoρo0με να παμε να τα πα-

ρoυμε, αu 0!λoυμε, διcιφoρετικα,

lα τα xαρΙoω στnυ εκκλno[α τoυ

Ay{ου Nικολαου που xτiζoυυ oτn

yειτoυιiι και rα εiναι ευrαριoτn-

μiυοι πoυ frα {xουυ μαρμαρα υα

Ιρι1σιμoπoιioουν'' (o. 361)

'Eτoιμog ψυxικα vα αvαxωρnoει,
αvαφωvεi "Tι κακ6yoυoτo αoτε[o,

αυτn n !κφραon "Ωραiα Aυατο-
λi"!..' (ο.362).

To τελεuταio γραμμα τoυ Miller
απd τn Θεooαλoviκn dxει nμε-

ρoμnviα 13 Δεκεμβρiου.'Εxoυv

μεταφερθεi αλλα τρiα "μικρα"

μαρμαρα, τα κιov6κραvα, Πρo-

βλnματiζεται ακdμn για τα τdo-

oερα μεγαλα. Δεv γvωρiζουμε τι

απεγιvε με τα oxiδια τoυ.

0 MiΙΙer δεv nταv αρxαιολ6γog,

αλλα δεv εixε oυτε τo απλ6 εv-



Tα ερεiπια τl'ι9 αρxαiαg ροlμοi'κιiE αyoρilg τng Θεooαλoυiκι'ιq oιiμερα

μoρφ€q τnζ ΘεσσαλovfKnq, Xωρiq

x6ρo Yια vα oΠισθoΧωρnσει Kαι

vα δει τo oυvoλo μετωΠlKα.

Η Θεoοαλoviκn, εκατo xρ6vια
oxεδ6v μετα τnv απελευΘdρω-

on'τng λ1γα πραγματα εxει vα θυ_

μiζoυv τn θλiψn τnq τoUρKoKρα-

τiαg. 0l παλιoi μυθοi τng π6λng

dxoυv ξεxαoτεi, αλλd παραδοξωq,

n καμπn πoυ ζoυμε οnμερα μαq

βαζει παλι απo τnv αμεριμvnoiα
στnv ιoτoρικn μαg oυvdxεια.
Πoτd, oτα xρ6vια τng δικng μαg

ζωng, τo παρελθdv δεv nταv τ6oο

αvαγκαio Yια vα γvωρioouμε τov

εαυτ6 μαq' vα αγωvιoτouμε και
vα αvτdξoυμε, οπωg oι ατελειω_

τεg γεvrdq πoυ dζnoαv κατdκτnσn,

περlφρ6vnοn Kαι Kαταστροφdg.

Δεv γvωρiζω αv €xει vonμα τo αi-

τnμα περi διεκδiκnong τωv Mα_

γεμdvωv πoυ ακoυγεται αραια
Kαι ΠoU' ουτε πoλυ περιοοoτερo

n απoκτnon αvτιγραφωV Kαι n
θριαμβoλoγiα περi αυτιilv. Eκεivo
6μωg πoυ dμαθα αvαoκαλεuovταg

τιg πnγig εivαι oτι oι Θεοοαλovι-
κεig τng επoxnq εκεivng, oι Θεo_

oαλοvικεig 6λωv τωv κoιvoτnτωv,

αιoθαvovταv τιg Mαγεμ€vεg δικεg

τouq Kα1 αvτdδραοαv στnv αρΠα-

γn τουg 6πωg μπoρoυoαv.,

0ι κMαγεμεvεgl, n τα Eiδωλα, οι

Kαρυατιδεg τng Θεooαλoviκng
6πωg οvoμαoτnκαv, βρiοκovται
με τoυq αριθμoυg 1391 -140i oτo

Λουβρο. N

δlαφdρov vα περιγραψει τo μVn-

μεio, vα κρατnoει onμειιiloειg για
τnv ακριβn τoυ θ€on, vα Kατα_

γραψει τα μdλn πoυ αφαιρoυoε

Kαι vα τα αριθμnoει.'Eτoι, oιo
Moυoεio τoυ Λουβρου dφΘαoαv

λiγα xροvια αργ6τερα oι πεooοi

με τιq αviιγλυφεg μoρφεq Kαι τα

κιovoκραvα, εvιil μεταφ€ρθnκαv
αργοτερα απo απoθnκεq οι βαoειg
τωv πεooιbv, εvα τμnμα επιoτυλi-

oU Kαι δυo τμnματα ζωφ6ρoυ. Δεv

εivαi γvωoτ6 τι απdγιvαv τα iiλλα

κoμματια πoυ αvαφdρει o MiΙΙer

oτιg επιoτολdg του.

0ι κiovεg Kαι τα μεγαλα κoμμiι-

τια τoυ θριγκoυ φαivεται 6τι δεv

(0μλiα oηv εκδηλωoη _ αφιiρωμα mιq Mαyεμivεq πoυ oργαvωoαν

o Σaνδεoμoq Θεooaλoνικiων καιτo Ελληνικ6 K!ντρo Πoλιτιoμoi oτo

πλαloιo ηq Εκδηλωoηq Money Show).

"'01 λlAΓEM ΕΝ ΕΣ". Αρxo roλογl κ6, εκnοlδευτ κo vιoκl μ oιτdρ, δlο ρκεlo :

7'.3O". Σεvo ρlo-oκnvoθεoiο : Ελdνn Στoυ μ noυ_Koτoo μ o0 ρn, no ρoγωγlr :

Αρxoloλογlκο lvαrlτo0το ]V]οκεδovlκιilv κol Θρoκlκιbv Σπουδιbv (YΠ.Π0.Ι)

201O. Συμμετεixε αro δroγωvlαιrκ6 τpnμο του Φεαrlβολ oρxoroλογl-

κων τolvlιbv τnq MπεCοvoov (Γολλiο) (lV' Festival internatiοnal du fiLm

μεταφερθnκαv ποτt. H oυvoικiα
Rοgos Kαι τo oπiτι πoυ βρioκo_
vταv oι Mαγεμ€vεg καταoτραφn-

καv απd τnv πυρKαYια τoυ 1917,

τo iδιo και o vα6g του Aγiου Nι_

κoλdoυ oτo xτiοιμo τoυ οπoioυ

πtθαvιi'lg XρnσιμoΠoιnθnκαv τα

ξεxαoμdvα μdρμαρα. Δεv γvωρi-

ζoυμε πoια nταv n τυxn τoυq.

H θλιβερn αυτn λεnλαοiα' αvτiθε-

τα με τnv περiπτωοn τωv Eλγlvεi-
ωv, απoσιωπnθnκε και ξεxαoτn-
κε. M6vo απd τυxn μπoρoυoε vα

πdoει καvεig μdxρl πριv απ6 λiγα

xρ6vια οτn μακρdοτεvn αiθoυoα

τoυ Λoυβρoυ 6πoυ παρoυoιdiζο*

vταv o1 πεοooi με τιq αvαγλυφεq

d'archeοiοgie Besancon), τοv lo0νlo του 201 1.

H Ελεvn Στουμnoυ-Koτooμο0ρn onoυδooε ορxοloλoγΙo αιο ΑΠΘ κo κl_

vnμοτoγροφo αro Πoρiol με τo Jean Rouch. To 2007 κdρδ oε τo βροβεio

1l κρου μΛκουq αro φεαrrβdλτnq Ν4nεCoνoοv (ΓoλλΙo) γlo τον "Aμφoρdo

τnq Ελευoivoq κο τo 2Ο1Οτο iδlο βροβεiο αrο oντΙαrolxο φεαrlβολτnq
Αμrdvnq (Γoλλiο) γlο το "ΠοροEεvo πεnρωpdvo τnq ορπoγεΙoοq κoρnq".

H τελευτoio τnq δoυλεrd εivοl dνο ντοκtpovτdρ γlo τo λοl'κ6 p0Θο noυ

εδωοε α lq ΙVογερεvεq lο ovo-ο lοιq.
Δnμoo ε0τnκε αιnv iαrooελiδo http://www.e!zoni.gr/.

ιt:ιlγιι,l 3Ι



EΠ lxΕlPHMΑTlKEΣ 0lK0ΓΕNElΕΣ ΝΑOYΣΑlΩΝ ΣTH ΘEΣΣΑΛ0ΝlKH

o ΙKOΓENEIA tΙΛATΣΙ OYKA
Γραφoυυ oι Ευφρoo[νιl PοIπα και ΕυαyyελoE Xεκ['μo1'λoυ

Σnμ.ΣOιταξns: Συvεxiζovtαs τnv αvαφoρα σε εΠιΧεlρnματΙΚεs oικoγ€vειεS l\αoυσαiωv

στn Θεσσαλoviκn αΠ6 τrS αρx€S τoυ 20oυ αΙ. Παρouoιαζoυμε onμερα τnv oιKoγ€vεrα

Πλατoιo0κα, αΠo τo εργo Ιωv ΕUφρoσοvns PoOπα και Eυαψελου Xεκiμoγλoυ: H επι-

Xειρnματικ6τnτα στnvπερioδo Ι900-Ι-940.Mεγαλεs επιxεrρftoεrs Kαι εΠtxεtρnματικ€s

orκoγ€vεΙεS, τoμ. Γ'oτn σειρα <<Η ιοτoρiα τns εΠιxεtρnμαιικOτnταS στn ΘεooαλoviΚn>>,

Πoλtτ ιoτικn Εταrρ εiα Eπιxειρnματιιilv Bo ρ εioυ Eλλαδos, Θ εooαλoviκn 200 4.

Η oικογ€vεια Πλ(ι)ατo(ι)oυκα κα-
τdγεται απo τnv Πivδo. Ωq απιilτερο

πρ6γovo θυματαi τov Nικoλd Xρl-
οτoδουλου Πλατοιoυκα, ο oπoiog
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οτο δευτερo μιo6 τoυ 19oυ αιιilvα

nιαv εγκατεoτnμdvoq οτn Nαουoα

και αoxολουvταv με τnv oιKoτε_

xvικn παραγωγn oαγtακιou' E1xε

καvει δυο γdμoυg απd τουg οποi-

oυg εixε απoκτnoει εξι παιδια: τov

Kωvοταvτivo, τov Xριοτ6δουλo
(tgz+_tssο), τοv Ιωαvvn, τov Δn_



μnτριo (Δnμnτρo), τnv Eυφnμiα καt

τοv Γειi-lργιo (Γιιilργn).'Ηταv μdλoq
τng δnμογεροvτiαg τng Nαoυoαg

επi Τoυρκoκρατiαg.

Mεxρι ιo 1972 (xροvoλογiα τoυ

θαvdτου τoυ), o Nικoλ6g Πλατooυ_

Kαq Kαι oι Yιoι τoυ εixαv δnμιoυρ-

γnoει μiα oειρα απ6 επtxειρnoεtg
και εixαv πρoβεi oε επεvδυοειg
και αγoρdg ακιvnτωv oυvολlκng
αξiαg 29.000 τouρκικιbv λιριilv,
πoo6 πoυ τoυ τoπoθετουοε μεια-
ξυ τωv πλoυοιoτ€ρωv ελλnvικιilv
olκογεvειιilv ιng Mακεδoviαg.

Συγκεκριμ€vα εixαv εvα τoιφλiκι
2.500 oτρεμμiιτωv οτα Mov6oπι-
τα τnq Nαouoαg, διαφoρα κτnμα-

τα με αμπdλια Kαι λαxαvικα oτn

Nαoυoα, καθιi-lg και €vαv μυλo.
'Eκαvαv xοvδρικ6 εμπoριo λαδιoυ

και διαιnρoυoαv €vα καιαοτnμα
πιilλnong ειδιiv μαvιφατουραg.
Παρdλλnλα, oυμμετεixαv σε

διαφoρεg oε διαφoρεg επtxειρn_

σειq: το 1895, o Xριοτ6δoυλοq Kαι

o Γειilργιοg Πλατooυκαq σUμμε-

τεixαv στnv ετα1ρεiα <Γρnγ6ριog

Tοiτong ft Σιαυ (Eδεοoα), με Πo-

oοoτ6 oυμμετoxng 3,2olo και 3,1olo

αvτioτoιxα. Στα 1912 n ουvoλι-
κn oυμμετoxn τng oικογ€vειαg
N. ΠλατooυKα στnv παραπαvω
επιxεiρnοn €φθαoε oτιg 12.000

τoυρκικ€g λiρεg.

Η oικoγ€vεια ΠλατooυKα σUμ-

μετεixε, επiοng, οτα rιHvωμdvα

Zυθοποιεiα <'0λυμπoq Nαoυοα>

(Θεοoαλoviκn 1909) με κεφαλαιo
7.000 τouρκικ€g λiρεg.

Mετα τo θdιvατo τoυ Nικoλoυ Πλα_

τoouκα, oι πdvτε Υιοι τoU oυv€-
στnσαv Yια τn διαxεiριοn 6λωv
τωv παραπαvω ομορρυΘμn εται_

ρεiα, με τnv επωvuμiα <Αδελφoi

N. Πλατooυκα>. Διαxειριοτ€g τng

εταιρεiαg αυτng oρioΘnκαv oι
Xριoτoδoυλoq Kαι Γειilργιog, με
ετnoιεg αποδox€g 200 και 120

τoυρκικdg λiρεq αvτioτoιxα.To
191B απεβiωoε o τρiτοq κατiι oει-

ρα nλικiαg απ6 τoυg αδελφουg, ο

Γειilργιog. Tα επdμεvα xρdvια δι-
ατnρnθnκαv μεταξυ τωv υπoλοi-
πωv oτεvoi oιKovoμιKοi δεoμoi,

παρ οτι φαιvoμεvιKα κιvnθnκαv
αvεξαρτnτα o €vαg απ6 τov αλλo.

To 7929 oι Aδελφoi N. Πλατooυ_

Kα σUμμετεixαv oε δυo vdεg επι-
xειρnoειq, oτn <ΣEΦΕ'K0.υ, oτnv
'Eδεooα, Kαι σΙo <Σxοιvoποιεiοv

Nαoυοng, Επαμειvιilvδαg K6κκι-
vog _ Θραουβoυλoq Toυρπiιλng -

Πλατooυκαg κα1 Σια>, oτn Ndoυoα.
'ooοv αφορii τnv εριoβιoμnxαviα
(ΣEΦΕ.KOD, απ6 τnv oικoγdvεια
Πλατooυκα, τυπικα τoυλdxιoτov,

οuμμετεixαv o Xριoτ6δoυλog (με

πooοoτd oυμμετoxng 6οlo), κiιτοι_

κog'Eδεooαg, o Δnμnτριog (με πο_

oooτo ουμμετoxnq 4olo), κατoικog

Αθnvαg, Kαι oι κλnρov6μoι τoυ

Γειi.lργιoq και Χρnoτoq (6ψO).

Οι αρμoδιoτnτεq στιq oιKoYεvεια-

κdg επιxειρnσειq Kαι n πρoοωπικn
εξ€λιξn τoυ καθεv6g απ6 τα μdλn
τng οικoγdvειαg εixαv ωg εξng:

Kωvoιαιτivos N. Πλατσouκαs

o Kωvoταvτivog N. Πλατooυκαg
(10) (1s71-1934) παvτρευτnKε τnv

Αθnvα, κoρn τoυ vαoυοαioυ κτn-

ματiα Δnμnτρn Xατζnδnμnτρn.
Aπ€κτnoαv τρiα παιδια, τov Γρn_

γoρn, τnv Αφροδiτn (1900_1975),

κατoπιv oυζυγο Θωμα Λαvαρα,
Kαι Ιn Mαρiκα, κατ6πιv oυζυγο
Παvαγlιbτn Πιπιλn.

Στn Θεoοαλoviκn εvτoπiζεται vα

δραoτnριοπoιεiται τουλαxιoτov
απ6 τo 19oB, oπ6τε oυμμετεixε
oτnv iδρυοn τng κAγγλoελλnvικng

Eταιρεiαg Θεooαλoviκng Ltdυ. Kατiι

τnv απελευθερωon τnq π6λng ο

Kωvοταvτivog N. Πλατoουκαg

nταv μovιμα εYKατεστnμ€vog εδιil

Kαι σUμμετεixε oτnv εταιρεiα <Nα-

oUσα). Συμφωvα με τnv o1KoYεvει-

ακn παραδοσn, σUμμετεixε επiong

Kαι σε καπoια αλευροβιομnxαviα'
Ακdμn, εixε επεvδυοει κεφαλαια

oτo τοιφλiκι Αδεvδρο (Kιρτoιλαρ),

oτo oπoio nταv εγκατεoτnμdvoι
50 αρβαviτεg βoοκοi. Eξ€τρεφαv

πρdβατα και αλoγα, εvιb dκαvαv
διαoταυριi-loειq Y1α τnv παραγωγn

μoυλαριιilv. Η τελευταiα αυτn επι_

xεiρnon iπαυoε vα λειτoυργεi με
τnv απελευθdρωon τng περιoxng,

δloτι τα ζιiα παραxωρnθnκαv oτov

ελλnvικ6 οτρατο.

0 Kωvοταvτivog N. Πλατooυκαg

επdδειξε ιδιαiτερo εvδιαφdρov

Yια τα κoιvα και €λαβε εvεργ6

μdρoq oτιg πολιτικdg εξελiξειg.
Συvεργαζοταv με τov πρ6ξεvο Λ.
Koρομnλiι oτn διαρκεια τoυ Mα_

κεδovικoυ Αγιilvα.'0ταv ε ιonλθ αv

oτn Θεooαλoviκn τα ελλnvικα
oτρατεuματα, μoiραoε oτιg ελ_

λnvικεg oικογ€vειεg αλευρι, για
vα ζυμιi-lοouv Kαι vα διαvεiμoυv

ψωμi oτoug dλλnvεg οτρατιιi-lτεg,

εvιil παραλλnλα διdθεοε τn βριbμn
τoυ ζυθoπoιεioυ για τα dιλoγα. Tο

191Ο διετdλεοεg μ€λog τng δnμo-

γερovτiαg τng ελλnvικng κoιv6_

τnταq τnζ Θεooαλoviκng.

Τo 1915 nταv μ€λog τng Ndαg Λd-
σxnq Kαι τoυ Tμnματog Θεooαλovi-

Knq τoU Ελλnvικou Eρυθρου Σταυ-

ρoυ. Συμμετεixε oτιg εκλογdg με τo

ψnφoδdλτιo τωv ΑvεξαρτnτωV Kαι

εξελiγn βουλεuτng. To 1917 εixε
oτραφεi οτov oυvδυαoμd τωv Φι_

λελευΘiρωv Kαι στιq εκλoγdg τng

1.|1.1920 κατnλθε ωg υπoψnφιog

τoυ oυvδυαoμou αυτoυ oτov Nομ6

Θεooαλοviκng. Kατoικoυoε oτn

oυvοικiα τoυ Αγioυ Kωvoταvτivου
(onμερα Ιππoδρομιo).

Απd τo 1915 εγκαταoτdιθnκε μ6vι-
μα στnv ΑΘnvα, 6που δnμιoυργn-

oε αλλαvτοπoιεio. To 1920 τo ζυ-
θoπotεiο <Nαουoα> ουvεvιbθnκε
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με Ιnv εΠιxεiρnσn ι'0λυμπog> και
ιδρυθnκε n <'0λυμποg-Nαoυοα>.
'oταv n επιxεiρnon επεκταθnκε
περαιτ€ρω, με Ιnv απdκτnon αvα-
λoγng μovαδαg oτnv Πατρα, τ6τε

o Kωvoταvτivog N. Πλατooυκαg

εγκαταoταθnκε εκεi και αviλα-
βε διευθυvτικn θ€on. Eκτ6q απ6
τα αρβαviτιKα Kαι τnv ελλnvικn
γ-λιbooα μιλoυοε τnv αγγλικn, τn

γαλλικn, τn YερμαvιKn, τnv αρα-

βlκn, τnv εβραΙκn Kαι τnv τoUρ-

κικn. Aπεβiωοε τo 1934.

Στιq επlxειρnoειq τov διαδdxθnκε
o Yloq τou Γρnγ6ρng Πλατooυκαg,

o oποiog vυμφευθnκε τnv Eλι_

odβετ, κdρn τoυ oυvεταiρoυ τoυ

Παvτελn Γεωργιdδoυ. 0 Γρnγdρng

διεμεvε oτn Θεoοαλoviκn και μd_
xρι τo θiivατ6 τoU' τo 1940, nταv
διευθυvτικ6 oτdλεxog τng επιxεi-

ρnσnq <i0λυμπo g-Nαoυοαr.

Xριoιoδoυλos N. ΠλαιooOκαs
καr αΠoγovor

0 Xριoτ6δουλog N. Πλατοoυκαg
nταv διαxειριοτnq τng 0.Ε. <Αδελ-

φoi N. Πλατooυκα>.'Ηταv μdτoxog
τng <ΣΕΦE.KO>, εvιil παραλλnλα
διnυθυvε τo ιΣxoιvoποιεiov Nα-
ουοngl και διατnρουoε κατdιοτn-

μα εμπoρiαq υφαoματωv στov
ιo6γειο xιbρo τng κατoικiαg τoυ

οτnv oδ6 17ng Oκτωβρiou (Eμμ.

Παπα) oτn Ndoυοα. Στn Nαoυoα

ξεxιbριζε Yια τn μορφωon Kαι τn

βιβλιoθnκn τoυ.

Παvτρευτnκε τnv Kαλλιoπn Γoυρ-

γoυλιατoυ, με τnv oπoiα απiκτnoε
επτα παιδια: τnv Ευφnμiα (190a-

1985), τov Nικ6λαo (1905-1992),

τοv Aριoτοτdλn (1907-1982), τn

Mαρiκα, τov Γειilργιo, τn Xρυοdvθn
Kαι τov Aγαμdμvοvα (1917_19s6).

Τo 1949 o Xριoτ6δoυλοg N. Πλα-
τooυκαg oυμπερlλnφθnκε oτov

φoρoλoγικ6 κατdλoγo κευπ6ρωv

πoλιτιi-lvr, ΠoU αvαKoivωoε τo
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υπoυργεio Oικovoμικιilv. Η ουμ_

μετοxn oτov κατdλογο δεixvει 6τι

ο εΠιXειρnματiαg ξεπdραoε (και oε

ποιo μdτρo) τα oικovoμικα πρo-

βλnματα πoυ δnμιoυργnoαv o Eλ-

λnvοTταλικ6g Π6λεμοg, n Kατoxn
καl ο Εμφυλιοq. Απεβiωοε λiγα
xρ6vια αργ6τερα, τo 1956 oτnv
Αθnvα, oπoυ εixε nδn εγκαταoτα-

θεi απ6 τnv περioδο τng Kατoxng

μαζi με τnv oικογdvειti του.

H επαγγελματικn εξdλιξn τωv
διαδ6xωv τoυ Xριοτ6δουλoυ N.

Πλατoουκα εixε ωg εξng:

0 Nικoλαοq Χρ. Πλατοουκαg φοi_
τnσε στnv Eμπορικn Σxολn Kωv*

oταvτιviδn oτn Θεoοαλoviκn και
κατ6πιη τo Ι923, ουvtxιoε oτnv
Avιilτατn Εμπoρικn Σxολn Αθn-
vιilv. Mετd το π€ραg τωv σΠoU-

διbv του επdoτρεψε oτn Nαoυoα

και αvdλαβε τn διευθυvσn τoU

σXoιvoΠoιεioυ. To 1940_1941 πo-
λiμnοε οτov Aλβαvικ6 μετωπo.
Mετα τnv καταoτροφn τoU σxoι_

vοπoιεioυ απ6 τoυg αvταρτεg τo

1949, μετoiκnσε στnV Αθnvα και
π€τυxε Vα xρnματoδoτnθεi απo τo

Σxεδιo Mαρoαλ. To 1950 μαζi με

τουg αδελφoυg τoυ, Αριοτoτ€λn
Xρ. Πλατoουκα και Αγαμ€μvovα
Xρ. Πλατοoυκα, ουvdoτnσαv τnν

εριoβιoμnxαviα κMΑKTΕΞl, μl-
οθιivοvταq Ιιq εYKατασταoειg τωv

εργoοταoiωv Λαvαρα oτnv Ko-
λοκυvθου. Η επιxεiρnοn παρnγε

κυρiωg κoυβdριεg και λειτoυργn_

oε μ€xρι τo 19B7. 0 Nικ6λαοg Xρ.
Πλατooυκαq εixε παvτρευτεi τnv
Αδ αμαvτiα Xατζnαθ αvασιou.

0 Αριoτοτελng Xρ. Πλατοoυκαg
oτα τ€λn τng δεκαετiαg τoυ 1920

εixε oπουδαoει υφαvτουργog
oτnv π6λn Bερβιd τoυ Bελγioυ
Kαι Yiα δυο xρ6vια, λiγo πριv απd

τοv π6λεμo, εγκαταoτdθnκε oτn

Γερμαviα Yια ΠραKτ1Kn εξαoκnon
καl ειδiκευοn. Παvτρευτnκε τnv
Eυδoξiα Koλτoακn.

o Aγαμ€μvωv Xρ. Πλατoουκαg
(tstz-lsεο) oυvεργαoθnKε με τα
αδdλφια τοU στnv παραπαvω επι-
xεiρnon. Παvτρευτnκε τn Σεβα-
oτn Mετρiδου.

0 Γειbργιοq Χρ. Πλατooυκαg φoi_
τnσε σΙnv Eμπoρικn Σxoλn Kωv-
οταvτιviδn oτn Θεοoαλoviκn. To

1948 αυμμετεixε oτnv iδρυon τng

Η οικoy[vεια Χριoτoδoυλoυ Πλατooυκα oτn Nαoυoα τo 1935
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oι οικoy!υειε; Toiτolι, Πλcιτοo[κα, Σεφερτζιi' Λ6yyου, Κ[ρτon στι1 Ndoυσα τo 1925

ιιNdαg YφαvτουργιKnζ Εταιρεiαζ
N.Y.Φ.ET. Α.Ε.υ, n oΠoiα εiXε εδρα

ΙnV Αθnvα Kαι αvτlKεiμεvo τnv
KατερYασiα, ΠαραYωYn' εισαYω_

Yn Kαι εξαγωγn Uφασματωv Πα-

σnζ φUσεωζ Kαl σUVαφωV ειδ6V.

Δlατnρουoε κατiioτnμα εμΠoρiαq

υφαoματωv σΙnv oδo Σκουζd. Πα-

vτρευθnκε τnv Eλdvn Σεφετζn.
'0λoι oι αδελφoi Xρ. Πλατοoυκα

πoλdμnoαv Ιo 1940_1941 oτo αλ_

βαvικd μdτωπo. Kαvεig απ6 τουg

απoγοvoυg τοUζ δεV oυvdxιoε oτοv

τoμiα τnq κλωoτουφαvτουργiαg.

Ιωαwns N. Πλατoo0καs

0 Ιωαvvng N. ΠλατooυKαq Kατol-

κouoε oτn Θεooαλoviκn, Ιο μεv
1913 oτnv εvορiα τng Αvdλnψng,
τo δε 1915 oτnv oδ6 Eθvικng
Aμυvng. Mετεixε το 1919 oτnv
<oιvoπvεuματoπoliα "o Πρω_

τευg" τωv Aδελφιilv Γεωργιαδn
& Σιαυ. Επiοng, εργdoθnκε oτnv
κΓρnγoριοg Toiτong και Σια>(33)

στιq εYKαταoτiioειg τng Nαoυoαg.

Παvτρευτnκε τnv Eυθυμiα Γιαv.

Xατζnγιαvvακn απ6 τn Nαoυoα,

δεv απdκτnoαv 6μωg απoγdvoυg.

Δnμnτριos N. Πλατoo0καs

Ο Δnμnτριog N. Πλατoουκαg oπoυ-

δαoε πoλιτικ6g μnxαvlκdg oτo Πο_

λυτεxvεio τoυ Bερoλivου. To 1931

oυμμετεixε oτnv εριοβιoμnxαviα
<ΣΕ.ΦE.KO.υ με πooοοτo 4olo.'Εζn_

σε στnv Aθnvα. Παvτρευτnκε τnv

Παραoκευn (Boυλα) Θαvoπουλου,

με τnv oπoiα απdκτnoε δυο παιδld,

τov Niκo Kαι τnv Eλ€vn.

Γειilργιos N. Πλατooυκαs

o Γειilργιog N. Πλατoουκαg εixε

φοιτnοει oτnv Eμπoρικn Σxo_

λn Nουκα oτn Θεooαλοviκn και
αoxoλnθnκε με τιq oικογεvειακdg

επιxειρnοειg. Απεβiωoε το 1918

oε vεαρn nλικiα μ6λ19 32 ετιilv,

απ6 αoιατικn γρiπn.'Ηταv vυμ_

φευμdvog με τn Φαvoυλα Xριoτ.
Kολτodκn, με τnv οπoiα απ€κτnoε

ιdoοερα παιδια. Eπiζnoαv δυo, o

Xρnοτog (Xριoτ6δouλog, 1913-

1970) και o Γειbργιog, nταvμdτoxoι

οτnv εριoβιομnxαviα (ΣE.ΦΕ.KΟD,

με πooοoτο oυμμετoxng 6οlo.

0 Χρnoτοg (Χριoτ6δουλοq) Γ.

Πλατοουκαg nταv λoγιoτng οτα

γραφεiα τng ιιΓρnγ. Tοiτong και
Σιαυ και κατoπιv oτn ΔΕΘ. Yπnρξε
παραγovταg τou αθλnτικου oμf_

λoυ <Hρακλng>. Η τoπtκnεφn-

μερiδα <Φωvn τng NαoυοnqD τov

περιγρdiφει ωg εξng:

(... με τo σ1K και ακριβ6 υτυoιμ6

τoυ, (στυλ Ayκλαlυ oπαyιo yι0 τι11)

περiοδo εκε:1ylι. Χρυoα ρoλ6yια και

π{πεq', δαrτυλiδια και oτυλo, ακρα

καBαριoτlιτα απo κoρυφlig μεtριg
υπoδnματοlυ. Ευfrυτευnq στo περ_

πατnμα τoυ, iJoτε δiκαια oι' Nαου_

oα[oι τoυ απ!υειμαυ τoυ τ{τλo τoυ

κβαρ6υουυ ωζ παρtlτσo[κλι καl το

οπoio !φερε μtxρι τo frdυcιτ6 τoυ.
'Hταυ κυυnyoq με εξαρτυon τελεια
και ακριβn. 'Ευα αυτiyρaφo τω1)

εyyλtζωυ κυυnyrΔν τnE αλεποig.
Ε'i.tε {υα τζπ πoλυτελ{oτατo δια_

oκευαoμ!υο με τoon μαoτoρια που

δεν oυyκριν6ταy οtτε με κo{ρoα

τnE επoxiE' Φrbτct κcιι εξαρτiματα

με μεριiκι και yo[oτo. Στ'ιq θiκεg
τo δiκαuο Kαl. τo μoνoκαυo KαI τα

oκυλιii ρατocιg που yυαλιζε n τρixα

τoυq' απ6 τnυ καrαριoτnτα με τα

ακριβα περιλαiμια και λoυριαtl.

o Γειilργιog Γ. Πλατoουκαg, ο

oπoiog γεvvnθnκε λiγo μετd τov
θαvατo του πατdρα τoU Kαl βαπτi-
oθnκε με το dvoμd τoυ, εκπαιδευ-
θnκε ωg κλωoτoιiφαvτoυργdg oτn

Σιβιταviδειο καr εργαοθnκε απ6
το 1951 dωg τo 1962 οιn <Γρn*

γdριog Toiτonq Kαι Σια>, στnv
'Eδεoοα. Απ6 το 1963 εωg τo 7975

εργdoθnκε oτn <ΣE.ΦE.K0υ, oτnv
oπoiα nταv μετoxog. N

Σημε[ωoη: Στην παρoioα δημoo[ευoη παρoλε[πoνται oλεq oι υπooημειιiloειq τoυ αρxικoi κειμiνoυ, τιq oτo[εq o ενδιαφερoμενoq

μτoρεl να βρει oτην κανoνικη tκδooη τoυ oλoυ εργoυ.
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OΙKOΓENEΙA MANC)ΛOYΣH
M ΙΑ ΛΗΣM0Ν H M EΝ H lΣTOPlKH 0lKOΓEΝ ΕlΑ
ΤHΣ ΝΑ0YΣΑΣ Π0ΛΕMlΣTΩΝ KΑl ΕYEPΓΕTΩΝ

yρtiφει o Στiρyιοg Aπooτoλoυ, Ιoτορικog ερευυnτng-Συyyραφtαg

Mε αφoρμn oxετικ6 δnμoοiευμα Ιoυ N€αvΘου Θρακiτn στo ΠερΙοδιKo (<ΕΠΙ TΡoxΑΔΗN>> τns
Tδεooαs(l) με τiτλο <<NTΙNTΙNHΣ (KΩNΣTANTΙNOΣ) MΑNΩΛOYΣΗΣ, o MΙKPOΣ ANTAP-
THΣ ΣTo ΣΩMA ToY KΑΠΕTΑN ΑΓPΑ>> Θπo nρωαs λnoτfts) και τnv ευλδγωs διατυπo6μεvn
απoρiα ιoυ πιirs o UΠoφαlvoμεvοs στnv ΠερισΠoOδαστn - οΠωs Ιn xαρακΙnρiζει - μελ€τn μoυ
με τiιλo <ΠΤYxEΣ AΠo THN ΙΣTOPΙA TΩN ΙΙAΡATΑΞΙAKΩN ANTΙΙΙAPAΘEΣΕΩN ΣTH NA-
oYΣA> α67|-|9l8), μελ€τn κριτικft - ισΙoριoδιφικft, €κδoon |gg4,Ndoυoα, δεv ειτoπισε Kαι
δεv προ€βn σε εΠαρκfl αvαφορα γ0ρω απ6 τnv oικoγ€vεια αυτfl τωv Nαουoαiωvγαtoκτnμ6vωv
Kαι εUεργετ{ilv, δραττoμαι ΙnS εUKαιρiαs vα παρdoxω ΙιS απαιτο6μεvεs διευκρtvioειs και vα
παραΘ€οω oυμπλnρωματικd ιoτoρικd πλnρoφoριακd oιoιxεiα τα oπoiα πρo€κυrpαv και6πιv
εvδελεx€oτερns και διεξoδικ6τ ερns oxετικft s €ρ ευvαs.
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Mαλιoτα, με τnv ευκαιρiα αυτn,

βαοιζ6μεvoζ Kαι στιq αξι6λογε9
ιoτoρικ€g πλnρoφoρiεg oι οπoiεg
εμπεριdxovται στo αvωτ€ρω δn-

μooiευμα τoυ NdαvΘoυ Θρακiτn
καταγραφεioεg _ 6πω9 μαq αvα_

φdρει _ απ6 τα xεiλn τng Miτoαg
(Eυθυμiαg) Mαvωλoυon, θα επι-
xειρnoω κι' εγιil με τn oειρα μου
vα αvασUvθdoω τnv 6λn εικ6vα
τng πραγματι ιoτoρικng αυτng oι_

κoγdvειαg τng Nαoυοαg κατ6πιv
τωV ΠρoKuψαvτωv απ6 τnv ερευ-
viι μoυ oυμπεραoματωv.

Πρoπdτοραg, καθ' oλεg τιg εvδεi-

ξειg, τng oικoγ€vειαg Mαvωλoυοn
(6πω9 εivαι γvωοτn οτουq Nα-
oυoαioυq) πρdπεt vα Θεωρεiται

o Ταoιog(2) n Tαoιιi-lvαg(3). Mετα
τnv καταλnψn Kαι καταοτρoφn

τng Ndουoαg απo τoυg Toυρκουg

ιo lB22, ο Tαoιιi-lvαg Mαvιbλn n
Tαοιog ακoλoυθnοε τouq διαοω-
θdvτεg Nαoυοαioυg επαvαοτατεg
oτο N6τo και τ€θnκε κατω απ6 τιg
διαταγ€g τoυ Δnμnτρioυ Υψnλdvτn

οτο Nαυπλlo. Mετα τn xoρnγnθεi_

oα αμvnoτiα επεoτρεψε oτn Ndoυ-

oα(4). To διαταγμα Yια τn xoρnγn-
on αμvnoτiαq στouq διαφυγ6vτεg
τn oυλλnψn n θαvατωon Nαoυ-

οαioυg επαvαoτατεg πρoεβλεπε
Kαι τnv επιoτρoφn o' αυτoυg τωv

δnμεuθdvτωv υπ6 τοu Δnμoοiου
περιουoιακιilv τoUq oτoιxεiωv.

Πλnv ελαxiοτωv εξαιρεοεωH για
τn σUVτριΠτικn πλειoψnφiα τωv

τυx6vτωv αμvnoτiαg Kαι εΠαvε_

γκαταοταθdvτωv στnv πολn Nα_

oυoαiωv επαvαoτατιbH δεv γivε_
ται ειδικn μvεiα για τo εiδοg τωv

επιoτραφ€vτωv σ' αυτoug ΠεριoU-

oιακιbv τoUξ στoιXεiωv"Eτoι, δεv

γvωρiζoυμε εξ υπαρxnq τα Πε_

ριουoιακα oτοιxεiα του Tαoιιilvα
Mαvιbλn(5).

Kατα τnv πριilτn περiοδo τnq με-
τεΠαvαστατικng Nαoυoαq, n εΠα-

vαφoρα oε oμαλoυg ρuθμoυg τng

oικovoμικng, κοιvωvιKnq και πoλι-

τιoτικng ζωng τng πdλng, καθιbg και

o επαVασUVoικιoμdg τnq, oφεiλo_

vται κατiι κυριo λdγo στov Πρωτα-

γωvιoτικ6 ρdλο τοv oπoio διαδρα_

ματιοε o Mαμαvτnq(6), πρoυxovταg

και πoλιτικ69 αvτiπαλοg τoυ Zα-

φειρακn πριv απο τnv επαvαοταon.
'Εγγραφn μvεiα του ovdματog τoυ

Tαoιιilvα Mαvιbλn κατα τnv μετε-
ΠαvαστατιKn περioδo γlα πριbτn

φoρα γivεται σε ΠραKτικ6 εv6g
κιbδικα τnq Ιεραq Mnτρ6πoλnq
Bερoiαg με xροvoλoγiα 9 Αυγου-
οτoυ 1853, oπoυ n Δnμoγερovτiα
Nαoυong με εΠιKεφαλng τov Mα_

μαvτn Avαoταoioυ τοv τoπoθετεi
ωg dvα εK τωv επιτρoπωv τnq μ6-
λιg αποπερατωθεiοng Aλλnλoδι_
δακτικng Σxoλng Nαoυοnq(7).

Ακoλουθωg, μvεiα τou οv6ματog

τoυ ιδiου ωg πρoκρiτoυ Kαι εVo-

ρiτn τng εvoρiαg Mεταμoρφιiloε-
ωg γivεται περi τo 1866 - 1B67(s).

Tnv iδια περioδo εμφαviζεται vα

μετdxει στnv Koιvωvικn κλπ. ζωn
τng πdλng Kαι o Yιoζ τoυ Tαoιιb-

vα Mαvιbλn, Eμμαvoυnλ n Mα-
vουnλ (Αvαοταοiου) Mπiλλαg(9).
Επiong, o Mαvουnλ Α. Mπdλλαg
εμφαviζεται vα μετdxει ωg μiλοg
oτnv Eφορευτικn Eπlτροπn τωv
Σxολεiωv τnq Nαoυoαq(10).

Kατατnvπερioδo 1869 _ 1B71o iδιog

αvαλαμβαvει ταμiαg και διαxειρι-
oτnq τng Eφoρεiαq τωv Eκπαιδευ-

τικιbv Kαταοτnματωv Nαoυonq(1 1)'

ΧαTδεuτικd τoυ βαπτιoτικoυ ovο-

ματog Eμμαvoυnλ n Mαvoυnλ oτn

Nαoυοα εivαι τo ιιMαvωλoυongυ. To

xαTδευτικd αuτo, αργ6τερα, μετdπε_
oε oε επιilvυμo (oxι επionμο) τng

oικoγ€vειαg.

Kατα τα καταγραφεvτα απ6 τov N€-

αvθο Θρακiτn εκ xειλεωv Miτοαg
(Eυθuμiαq) Mαvωλoυon, o Tαοιιil-

vαg (Mαvιilλn) απ€κτnoε μια θυ-

γατdρα, τn Xατζουδα και dvα γιo,
τov Mαvωλουon, ο οπoiοg oαφιilg

εivαι o Mαvounλ Α. Mπελλαg. 0
Mαvωλoυong οπουδαοε oτn Bιdv-

vn γιατρ6g, 6μωg ουδ€πoτε iioκn-
oε τo επαγγελμα αυτo λoγω τng

μεγαλng oικovoμικng ευρωοτiαg
τng οικογdvειαg τoυ. Για τοv πα-
τερα τoυ Mαvωλουon, τov Ταοιιil_

vα Mαvιbλn, θρυλεiται 6τι nταv o

πλουοι6τερo9 Nαουοαioq και 6τι

oι Nαουoαioι κατiι τιg oικovoμικdg
ουvαλλαγ€q τoυq επικαλoυvταv
ωg oτoιxεiο αξιoπιoτiαg τov 6ρκo
<Mα τoυ Tαoιιilvα τα μιλιoυvιαυ(12).

Aπ6 τnv iδια πnγn μαq παρdxε-
ται n πλnρoφορiα οτι o Tαoιιbvαg

αγ6ραoε 3.000 oτρεμματα οτn Nεα
Koυκλαιvα (οnμερα Tρiλoφog) Bd-

ρoιαq Kαι αλλα τ6οα oτo Ριζo και
oτo Λoυτρoxιilρι τnq 'Eδεοοαg.

Αουvoριαoτα nταv τα βooκoτdπια
τoυ στα Σεβαoτιαvα (Eδεooαq) και
oτnv'Eδεooα(13). Στo onμεio αυτd,

o γραφωv πλnρoφορεi το N€αvθο
Θρακiτn 6τι καvει μvεiα τng γαι-
oκτnoiαg τoυ Tαoιιilvα οτo xωριo
Γιαβdρvιτοα n Γιαβ6ρvιτoα, μετd-
πειτα Ndα Koυκλαιvα και onμερα
Tρiλoφog, xρnσιμoΠoιιbvταg ομωg

τo επιi-tvυμο Mπiλλαg, 6πω9 ακρι-

βιilq αυτo οnμειιi-lvεται oε ιoτoρικ€g

πλnρoφορiεq παρεxoμεvεq απ6
τοv Ευoταθιo Στoυγιαvvακn(t+).
'0μωq n αvαφoρα τoυ Παvαγιdl-
τn Δεκαζoυ Yια τo τοιφλiκι τng

Γιαβ6ρvιτοαg, δυo dτn αργ6ιερα
(1913), φdρει ωg ιδιoκτnτεg τoυ

dλλα πρ6oωπα. Συγκεκριμdvα, μαg
παρixεται n πλnρoφoρiα 6τι ιδιo-
κτnτεg τoυ τοιφλικιoυ αυτoυ εivαι
oι Ιωdvvng Σαλφαταg και Απ6οτo-
λog Xατζnγιilγog με ουvιδιoκτnτn
τov Δερβig Mπdn απ6 τn Bdρoια.

Φαivεται dτι oτο διαoτnμα αυτo τωv

δυο ετιilv (lsll - 1913) n oικoγd_

vεlα Mαvωλουon, μεoω τnq oρl-
oθεioαq _ μετα τo θiιvατo τoυ Eμ_

μαvoυnλ A. Mπ€λλα _ επιτρoπng

Yια τn δlαxεiριοn τng περιoυοiαg
τoU, dxαoε τo τoιφλiκl αυτ6(1s).

Περi τα τdλn τoυ l9oυ αι. oι Nα_

oυοαioι ζnτnoαv απ6 τov Mn-
τροπoλiτn Bεροiαg dπωq τoυg dξι

ruτrογ:τl 37



αΠο τoυq διbδεκα μnvεq τoυ €τουg

παραμεvει oτn Nαoυοα. Στnv ευ_

σΧnμn αρvnοn τoυ Mnτρoπoλiτn
6τι τoυτo εivαι αδυvατo καΘ6οov
n Nαoυoα oτερεiται oxετικιi-lv
κτιριακωv εγκαταoταοεωV Yια τn
διαμovn τoυ ιδioυ Kαι τnζ αKo*

λουθiαq τoU _ Kα1 πραγματι oτε-

ρoυvταv - παρεv€βn ο Eμμαvoυ-
nλ Α. Mπελλαg o oπoiog δnλωοε
dτι παραxωρεi ωg επιoκοπεio τnv
dvαvτι τng εκκλnoiαg Mεταμoρ-

φιilοεωg olκ[α ιoυ με ιnv πρου_

ποθεon βεβαiωg dτι θα αποδεxθεi
τo αiτnμα τoυτo τωv Nαoυoαiωv.

Πρdγματι, ο Mnτρoπoλiτng δdxτn_

Kε Ktιι o Eμμαvουnλ Α. Mπdλλαg
παραxιbρnoε τnV οικiα του (n

μαλλov τn διiριοε) - δεv γvωρiζω
ακριβιbg τo ιδιοκτnolακ6 καθε-
oτιbg) _ xτiζοvταg ο iδlοg ακριβιbg

απ€vαvτι' μεγαλoπρεπ€oτερo oπi-
τι. Φαivεται 6τι για καποιο xροvικο
διαoτnμα, πoλυ μικρο oμωg, τnρn-

oε ο Mnτρoπολiτng τnv υπ6oxεon
τoU Vα διαμdvει Kαi στn Nαoυoα'

Toυτο, αλλωοτε, απoδεικvυεται
και απ6 το γεγovdg dτl oτn Nα-
oυoα ιδρυθnκε (περαv ιoυ Α' oτn
Bdρoια) και B'Tμnμα Mικτoυ Eκ*

κλnoιαoτικου Δικαoτnρioυ. Eπι_
κρατεi n iιποψn 6τι οτn oυμφωviα

μεταξυ του Mnτρoπoλiτn Bερoiαg
Kα1 τωV Nαoυoαiωv υπειonλθαv
Kαι κυκλoι τoU Πατριαρxεioυ
Kωvoταvτιvoυπ6λεωg. Eπειδn
dμωg δεv dxει διαoταυρωθεi n

φnμn αυτn απ6 αλλn dγγραφn
πnγn πρεπει βεβαiωg vα θεω_

ρεiται μετ€ωρn(16).'0πωg Πρoα-
vαφdρθnκε, για πολυ ελαxιoτo
xρovικ6 δlαoτnμα τnρnθnκε n
oυμφωviα, καθ6oοv o Mnτρoπο_
λiτng Bερoiαg δεv παρdμεvε κατα

τouq σUμφωvnθdvτεg dξι μnvεg
oτn Ndouoα. H δωρnθεioα dμωg

οικiα του Eμμαvoυnλ Mπdλλα, απ'
6,τι γvωρiζω, εξακoλουθεi vα πα_

ραμ€vει oτnv ιδtoκτnoiα τng Eκ-
κλnoiαg, εκτ6g βεβαiωq αv dιλλωg
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Στo πρcilιιυ κτιiριo Mαuωλoion οτqlαζt:ται oιiμερα τo ΙζAΠΗ Ndoυοcιq

εxoυv τα πραγματα.

Miα απο τιq τρειζ θυγατdρεg που
εixε ο o Eμμαvoυnλ (n Mαvω_
λoυοng) A. Mπ€λλαg, τnv Mαρiα,
τnv παvτρεψε με τοv Γειi.lργιο

Αλεξαvδρoυ. Aπ6 το γαμo αυτ6

τo ζευγog απdκτnoε μiα θυγατd_

ρα, τnV Miτοα (Ευθυμiα) Kαι τρειq

YιoUζ, τουq Εμμαvoυnλ, Aλiξαv_
δρo και Kωvoταvτivo (Nτιvτivn).

Εκ κλnρovoμiαg απο τnv μnτdρα
τng Mαρiα, n Miτoα, π€ραv απ6
διαφoρoυg αγρουg oτnv περιoxn
τng Nαoυoαg και καποια αστιKα
ακivnτα oτnv πολn, απdκτnoε και
τo βooκdτoπo oτn θεon Γκoυβερ_
vταviκ τng περιφ€ρειαq τnq κolvo-
τnταg Σαμαρ vομαρxiαg Eδεoong,
1B00 oτρεμματωv.

Eτoι, επαλnθευovται εv μdρει αυτα

πoυ γραφει ο N€αvθog Θρακi-
τng(17). Eπiοng, απ6 τo iδιο δnμo-
oiευμα τoυ αvωτdρω oτο περιoδικo
(ΕΠΙ TΡOXΑΔHNυ μαg παρdxεται n

πλnρoφορiα 6τι π€ραv τng δωρεαg

τoU εΠισΚoΠεioυ oτn Mnτρdπολn
Bεροiαg απo τov Mαvωλουon και o
πατdραg τoυ Tαoιιδvαg φtρεται ωg

δωρnτng τoυ oικοπ€δoυ oτο oποiο
xτiοτnκε n εκκλnoiα τng Παvαγι-
ωπoυλαg μαζi με δυο παρακεiμε-
vα oπiτια τα oπoiα xρnοiμευαv για

καλoκαιριvdg διακoπdg. Τα οπi-
τια αυτα onμερα δεv υπαρxουH
καθ6oov καταoτραφnκαv(1B). Ωg

Πρoq τo θεμα τoυ Nτιvτivn (Kωv/

voυ) αδελφoυ τng Miτoαg, περαv
τωv 6oωv πoιεiται μvεiα o Niαv_
θog Θρακiτng, θα παραθdοω και
τα κατωτdρω πλnρoφορtακα oτoι-
xεiα(19).

H δεκαετiα |92o _ 1930 διακρivε-
ται Yια τιg εvτovεg παραταξιακdg
αvτιπαραθεσειζ Kαι τnv oξυvθεi_
oα εμπαθεια μεταξυ τωv τoΠlKιιbv

παραγdvτωv τng Ndoυoαq. Η προ-

μvnμovευdμεvn μελdτn μoU Kα_

λuπτει τo διdoτnμα μεxρι το 1918,

οπdτε, βεβαiωq, δεv τιg περιλαμβii-
vει. Η ταξn τωv βιoμnxαvωv αvα-
δεικvυovταv oυvεxωg oε μεγαλn
οικoνoμικn δυvαμn, εvιil, τα παλιiι
τζακια, ol τσoρμΠατζnδεg, oooι δεv
αoxoλουvταv με τn βιoμnxαviα n

αλλα πρoooδoφdρα επαγγdλματα,
εξαoθdvιζαv ουvεxιbg και €xαvαv
τα ερεiοματα τoυg. 0t υπiιρxοvτεg
(ολiγοι ευτυxιbg) Nαoυoαioι Π1στo_

λαδεg βρnκαv τnv εUKαιρiα τoτε

και εvταxθnκαv εiτε oτnv μια εiτε
oτnv αλλn πλευρα, προoφ€ροvταg

Ιιq UΠnρεσiεg τoυg o' αυτdg αφ'

εvog καt διατnριilvταq και καλλι_
εργωvταg αφ' ετdρoυ ακdμα Περισ-



σ6τερo τιq ΠρoUπdρxoUσεq μεταξU
τουg διαφoρ€q.

'Evαg εξ αυτιi'lv τωv πιοτoλαδωv
nταv και o Nτιvτivng, ο oπoiοg

εixε εvταxθεi o' αυτoυq Kαι με_
τεixε oτnv κακoπoιo δραon τουg,

παρα τo γεγov6g oτι nταv κλn_

ροvoμog μεγαλnq περιoυοiαg.

M€οα oτα πλαioια τoυ κυκειbvα
αυτιilv τωv αVτιΠαραθdοεωv και
πρooωπικιi-lv διαφοριilv o Nτιvτi_

vng πdφτει θυμα αγριαg δoλoφo-

viαg. Πολλdg εικαoiεg υπαρxoυv

Yια τα αiτια τng δoλoφoviαg τoυ,

6μω9 τiποτα δεv εivαι oiγoυρo.
0ι πρωταγωvιoτεg αυτιilv τωv Yε-

γov6τωv δεv υπαρxouv Πια Και

o xρ6vοg με τα σΚoτειvα πdπλα

τoυ oυvεxιbg εξαoθεviζει τιq λiγεg

αvαμvnoειg πoυ €xoυv απομεivει,
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<MEXPΙ THN TEΛEYTAΙA
ToYANAΣΑ>

ΠΑPOYΣ|ΑΣH BlBΛl0Y TOY ΓlΩPΓOY ΔΑMTΣlΟY

o ΓιΦργos Δαμτoros γεwnθnκε τo |978 oτn Ndoυσα Kαl εργαζεται oτo Eλλnvικo Δnμ6-

oιo απ6 το 2000. Eκτ6s απ6 τn σUYYραφfr, τoU αρ€oεt vα διαβαζει μαvιωδιils εvιil εivαr

λατρns τns heavy metal, τoυ gaming KαΙ τoυ αΘλnτrομoυ. EξακoλoυΘεi vα μ€vεr οτn

lιΙdoυoα, μαζi με τn oυζυγ6 τoυ Avαoταoiα και τnv κδρn τoUS. To μυθroτoρnμα <<M€xρr

Tnv Tελευταiα Toυ Avαοα>> εivαr τo πριilτo πoυ εκδiδεται.

Γρtiφει o

Γιcbρyoq Mαλλιog
Φιλ6λoyoE, αρ:rcιιoλ6yog

To βlβλio ορxΙeεl σTo OVOKρlTlκo δω-

μοτ o τng οoτυvoμiοq τnq Nεοq Yoρκnq

onου o κροτoυpενoq Pομn ΙViορq, δlνε

κοτοθεon oτοv ιpυxiοτρo τnq υnnρεoiοq.

ΙVoλlg λiγεq μερεq πρlv εixε δoλοφοvn_

σε TnV olκογενεlο τnq nριinv oυCυγoυ

τoυ, oυvολlκο τεooερο οτoμο. 0 Pομl

Εετυλiγε τo κουβορ τnq oτορΙοq τnq
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δoλoφονΙοq, KO o-σ cα .'i -ο κoυβορl τnq

Cωrig τoυ. Bοotκο Γc .lε'. -ο- τορογμεvoυ

βioυ τoυ, nου δε< \C _ j: -:Ξ xοoνωv oε μlο
nολn τnq Bορεiου Ξ)'c5:: 1c ,J ..;VεΧi(ε| σTnV

Nεο Yoρκn, εΙvοl n ε- JJ, :. :ο νομεvωv loυ
θο ovομοCομε μεTοΟ-'] <ι _οοοι!υxoλoγlκο.

Πρoκεlτοi κυρiωq γ ο 
_j.-:1_ 

<ο ορομοτο κοl

πρoφnτlκoυq εφlολ_εc ,'ιοi::C <ο οvεΕnγnτεq

oυpnτοioε g nου εi-ε €rt Ο δ oq εiτε εxoυv

ολλol, ,ο ΟφoΟo-. C --:,.

H ερμnvεiο nου δiγε-ο ΓΟ -εiΟφUσtκο ουτο

φοlvoμενο εivοl οτ: ο Pο-_ _οε_εt vο οvολοβεl

μlο οnooτολn γ ο λο' ο; cc-ο τoυ iδloυ του

Θεoυ:vo οlοτρει|ε _.'. ,tι'VΠσΠ ενοqnο δlου

nουnρooρi(εΤO Vο ε'νΟ n 'δ ο n nροoωπonοΙ_

nσn TOU οπoλυτoι κο<ο", ενoq ποlδlοΟ lου
κυoφορεi μεoο τnq n Πο;ελο Χ ουτοv. Tο nρo-

βλnpο ε[vοl oτr n Ποpελο εivοl n ογοnnpεvn

oυCυγoq του Pομ π, n pοvn φωτεtvn οxτ[δο oτnv

Coφεριi ωq ΤoΤε (ωΔ τoυ, το nοlδi δε εivο ο

κορnοq του γομου τουq, οlορο δ κn του. Τo τl

θο γivεl οnο κεl κο nερο KΟl _ Τo onpοντtκoτε_

ρo _ nωq κο γtοτΙ θο γivεl,εΕυφοiνετοl με εvοv

nερ[nλoκo κot οvοnοvτεxο τρolο.,.

Δoμιi: το βlβλΙo xωρiCετοl οε οκρlβωq 100

κεφολοlο, το περtoooτερο οno το οnοiο εivοl

μολλοv oΟvτoμο, nολλεq φορεq δεν Εεnερvoυv

τlq 3 oελΙδεq. Τo γεγoνοq ουτo, oε oυνδυοoμo

με τnv οnλi, κοθnμερlvn γλωoοο loυ εnlλεγεl

VΟ ΧρnσiμoΠOtΔoεl ο oυγγροφεοq, κοθlοτο τo

μυΘloτoρnμο ευκoλοδloβοoτο. Αno τo 4ο κε_

φολοlo κοl εΕnq lεκtvο n οvοδροpn τoυ nρωο

oτο γεγοvοτο ΠoU ToV οδnγnoοv oτο εγκλnμο.

Στο μεγολΟτερο ουτο τμnpο τoυ βlβλΙoυ εivο

εμφονnq n nρoonoθεlο ΤoU σUγγρOφεο vο δο_

μnoεl το γεγοvοτο ετol, ωoτε vο φοivετοt οτl

n τελlκn nροΕn τoυ nρωο ilτον οvοloφευκτn,

n nορεΙο πoυ οκoλουθnoε οvοnoδροoτn. Tο

τελευτoiο nεvτε κεφdλοlο οδnγoιiv σTnV Ko_

ρυφωon K0l TnV τελrκΛ λυon τoυ δρομοτοq.

Bοolκlig lδ6εq: o βοolκoq οδovοq γυρω οnο

τov onoio κlvεiτο το εργo εΙvοl n οvτlnολοτnτο

του κοκoυ KOl ToU κολoυ. Bεβοiωq το ορlο τoυq

εμφονi(ovτol oυγκεxυμενο, onωq εivοl Kol σΤnV

ΠρOγμOT κn ζωn ολλωoτε. Αλλο θεpοτο ΠoU ΟΠO-

oxoλουvτoυq ιiρωεqτoυ εργoυ εΙvοr n γνιion κοl

n ογνolο,, n nρογμοτlκoTnΤο Kοl n ι!ευδοioθnon,

n μετoφυolκn nορεpβοon κοl n λoγlκn εΕnγnon,

τo nορολογo κοl το λογ κo, κο κυρΙωq το oρlo

τnq ουτοβoυλiοq κol τnq xεrρογωγnonq, Τnq Kρl-

τlκnq oκει!nq KOl Tnq τυφλiq nΙαιnq.

Aφnγnμoτlκo[ τρ6nol: Koθ' oλn τnv δtορκεlο

τoυ εργoυ ο oυγγροφεοq XρnσlμoΠolεi δlο_

φOρεq Οφnγnpοτlκεq τεxvlκεq lρoκεlμεvoυ vο

εκθεoεl το γεγoνoτο KOl VΟ μοq εloογογεt oτnv

oκει|n κοl το oυvοtoθnpΟΤO ΤωV nρωων τoυ. Η

δiιiγnon εΙvοl βεβοlο κυρiορxn, δlοκoπτετοl

ομωq oυxvο ιlυκvo οnο δ ολoγoυq _ oυxνo xω-

ρiq οpεon oxεon pε το δlnγουμεvο γεγοvoτο,

nρογμο ΠOU ΟΠoφOρTiCεl κοlωq τnv οτpοoφο _

ρο κοi oτρεφε TnV Πρoσoxn pοq nερtoooτερο

oτο riθoq τωv nρωωv. Αv κοt ol nερrγροφεq δεv

εivοl τooο oυxvεq, εivοl ωαιooο τοnοθετnμεvεq

oε κρ[otμο onpεio του εργoυ, εlδlκο οτοv μεoo

onο ουτεq οφnνοvτο εvτεxνωq υnolvlγμoiγlο

τo nοtov τωv nρωων.

Aφ6γnon: 'Εvο οno το εvδlοφερoντo - κοτο

τnv γvωμn μoU - σTOlXεiο του βtβλioυ εΙvοl n

οφnγnon, κυρΙωq γlοτi oυvδυοCovτοl δlοφορε_

τlκο εn[nεδο οφnγnonq, δ οφορετiκο[ OφnYn_

τεq κοl εoτlοoεtq. Σε ολn τnv δlορκεlο τoυ ερ-

γoυ υnορxεl εvοq οδ οροτοq, ετεροδlnγnτlκoq

οφnγnτnq nου οφnγεiτοl οτo τρiτo lρooωnο.

Δεv εivot κοιlοtο οno τo nρooωnο τoυ εργoυ

κο μolοCεl VO LJnV εoτ oζε οε oυγκεκρ pεvo

nροoωno, φοΙvετοl δnλοδΛ vο εxεl τnν οnoλυτn

γvωon τωv γεγovoτωv, lρoοδευτlκd οpωq τεi_

vεl vo εoτlο(εl οnoκλεloτlκο oτοv ΠρωΤΟYωVl-

oτn. Bλεnεl δnλοδri με το μοτlο τoυ nρωο του

εργου. Αnο τo 4o κεφολοlο κοl pετο o iδloq o

Pοpπ γiνετο ο οφnγnτnq τnq loτορiοq ToU ΠoU

ετo εγκlβωτi(ετο oτnv κυρ o οφnγnon.

EΕloτορoυvτοt οno τnv oκonlο του δροoτn το

γεγovoτο πoυ oδnγnoοv oτnv δoλoφoνio. Αυτo

εxεl μεγολn onμοoiο, γlοτi oτοxoq ΤoU σUγγρΟ_

φεο _ οv pnoρω vο δtοκρivω oωoτο _ εivοt νο

κοτοοτnοεt oυμπoθnτlκο τοv κεντρlκο iρωο

oτοv οvογvιiloτn. ΙVlε τον τροno ουτο, νομiCω,

το nετυxοΙvε . T€λoq, ενοq τρΙτoq οφnγnτnq εμ_

φοviCετοr oτο τελευτοiο κεφολοrο του βlβλioυ.

Αυτοq εiνοl o nρογμοτlκoq OVTογωVIσΤnq τoυ

Popn κοl, olωq μοvο τoτε γΙvετοl κοτovonτο,

o οnoλυτoq Kοκoq riρωοq τoυ βlβλioυ. Αv κοl

εΕloτoρεi το γεγοvoτο οno τnν δlκi τoυ oκonlο,

με εoωτερtκi εoτiοon onωq λεγετοl, μolοCεl

τελlκο vο το γνωρiCεr τo nοvτο, οφου ουτoq

-..i-}ι }-l{:$'}ιY$}**

φ*q ε{vαι {i}ΤΤΟ-

&ειnμ*vεq οε
K$}iσι}ια σnμεi{Ι
τsi] dpγ{}ιr,

dlταv pdαα αlτο
{ιιr{*q εxφnvc*
1/{&ι εV{*XV&}q

ιJriα1vιY}r*{ γιιι
τΟ πΦιΟv ιιι}v
n nr]ιr,ιτr"t'**-"'
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.".σΙι: βιβλiο
* εpοβι:q εi*
vαι οαφ*$tα{α
nαpιλv, κυpiωq
*:}r*q pξε {n\i
αρεοτοτελι*
κn ιivvοιfi, ξnq
αγωviαq Yι{.i. {e
τι ε:τεται $Τ1"tri/

ζωn ιι*v }'ιBd}*

{r3V.,,

ολλωoτε oργονωoε τo nοvτο.

KλΙμο: H οτμοoφοrρO ΠoU εΠlKρOτεi αro €ργο

_ onωq oφεiλεr γrο τo εΙδοq noυ υlnρετεi - εi_

νοl oκοτεtvn, γεμοτn ογωνiο. 0l xοροκτnρεq δεv

εivοt ουτo noυ λεμε ιιxορο Θεoυυ. Πρoερxowοl

onο n ρoβλn μ οτl l<ο κolι,ωvl κο nερr βολλοντο, εn l-

δεlκνυoυv εδiooυ nροβλnμοτlκn oυμπερlφoρο

ΠoU TOUq κοθtαro oε onμοvτlκο βοθμo οviκονουq

νο ε€ωτερlκευσOUV Το oυνοloθnμοτo κοl τlq οvο-

YKεq ToUq. Kοl oε ολo ουτο ερxoντοl Vο ΠρoσΓε_

θoυν το μετoφυotκο φοlvοpεvο nου βtιilvουν οπο

τnv αrlγμΛ nου Εεκlvο n ρon τωv γεγovοτωv το

οnοio κοτολΛγoUV σΓnV δολoφoνiο.

Ε(ναι ομωq aυτο oτoιxε[απoυ αρκo0ν γl,a'νa Xa-

ρακτηριoτε(τo εργo iνα βιβλb τρoμου;

0nωoδΛnoτε δnμloυργεiτοl, οnωq ε[nομε plο

oκoτεlvn οτμooφοlρο, nου υnοβoλλεl ουvοpο

τoν φoβο, nερlooοτερο ομωq ωq δ€oq nρoq το

οvεδnγnτo, nορo ωq τρoμo. Προγμοτl Τo με_

τοφυolκo φοlνομεvο noυ nερrγροφovτοl δεv

εiνοl τooο τρoμοκτικο οoo κυρiωq οδΟvοτoν vο

ερμnvευτoυv οno τov κοlvο voυ. 0 φoβοq εiνοt

ooφεαlοτo nορων, κυρiωq opωq με ΤnV OρlσTo_

τελlκn €vνolο τnq ογωviοq γlΟ To Τl εnετol αrnν

(ωn τωv nριilωv. 'H κολ0τερο, δεδoμεvoυ oτl o

οvoγvωαlnq γvωρiCεl οnο τnν ορxn τo τ oυvε_

βn _ ο Pοpn εxε oκoτωoεl τnν ο κογεvεlo Τnq

Πoμελο Xlουτoν, κομrο ομφtβολΙο γl'ουτo _ το

οφnγnμοτlκo βορoq lεφτεl κοl n ογωνiο 0φoρO

οτο nωq oυvεβnοοv τo γεγοvoτο κοl κυρiωq γlοτi

oυvεβnoοv ετol, οnωq κοτελnδοv vο oυμβουv.

Προoωnlκο λοlnoν θο δυoκολευοpoυv noλυ vο

xοροκτnρioω το εργo €vο βlβλiο τροpου'

Εiνol pnnωq ενο ι|υxoλoγrκo θρiλερ; Αv κο n

ι|υxογροφnon τωv nρωωv εΙνοt βοolκo pελnpο

ToU σUγγρOφεo, με τετοlεq μετοφυotκεq εμnεt_

ρiεq πoυ (ουv Θο nερrμfvοpε nlo εκτεvεiq nερl_

γρOφεq τωv εn tnτωoεωv-ιουq oτov Q υxlop ο των

nρωωv' Aντiθετο, ουτo αrο οloΙo δΙvετοl εpφοon

εΙvοl oι κοlvωvlκεq εnlnτωoεlq TωV ιJεΤOφUσL_

κων ουτι.bν εpnεlρlωv. Προγμοτl, pετο οnο κοθε

εντοvn εμnεlρiο βλεnoυμετov nρωο νο OΠoμO_

νωvετot οκοpn nερlooοτερo, vο οnoκοnτεl τoυq

κοtνωνlκουq δεoμο!q με το ομεoo nερlβολλov

ΤoU, VO oδυνοτεi vο εnlκolvωνioεl.

Στοv κolvωvικο τομεο, vομΙCω, Kοl σTo εnΙnεδo

τωv δlοnρooωnlκωv oxεoεων εντοniζετοl τo

nροβλnμο τoυ nρωο noυ pεxρl τnv τελευτοiο

τoυ οvooο κοτοτρυxετοt οno τoυq αδοiμοvεqυ

τoυ. lVllο ευφοvτοoτn οvοτρonn oτο τελοq τnq

loτορiοq θο τoυ δεiξεl οτl οr ολλοι, ol oυνοv_

θρωnοi τoυ nρωο δεv nτoν τελtκο οl δοiμovεq

τoυ, ολλο n nρογμοτlκn oωτnρiο του.'Ετot πορο

τον αeoφο κοl το ερεβoq) ΠoU επlκρoτεΙ oτo

βlβλiο, nρεnε νο oμολογrioουμε oτt τo τελlκο

μnνυμο nου εΕογετοl οnο ουτο τo pετοφυo κο

δρομο εΙvor rδlοΙτερο οlolοδoΕo' N
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<KYTIO KPYΦΩ}J ONEΙPΩN>
N EA Π 0l HΤl KH ΣYΛΛ0 ΓH TOY ΓPH Γ0 PH ΣΑKΑΛΗ

Mια εποxfl oτov παραδεroο πληρη και δo€αoμενo.

Νοoτcλγηoατιq μiρεq

που ε[xa ενα δωματlo

μ' iνα κρεβaτι

δ0o καρiκλεq και tνατρaπεeL.
'Ημoυν ευτυxηq

xωρξ νατo €iρω'

Νοoτολγηοατον καιρo

πoυ ε[xα ενa κoρ[τoι eωη ρο

oταματaγετο xρoνο

μ' αναoταινε με τα φλια τηq

κoρ[τoι αιxμηρο.

Νοoτολγηoατην εποxη

πoυ δio μπλoυτeιν κρεμοντaν oτoν

τo[xo

πεντε βιβλiα ανθιeαν oτo ραφι

κ ι η επ αν αoτ αoη φ αιv oταν αν απο φ ε υ κτη

XXα{nαn
llIlIlllllIllIlllllΙlllΙl]lΙllΙlllllll

Tιiρα
ΜoιραCομοι

oε πoλυ κατo ικ[εg τo υ φθ ονo υ

τηq π[κραq, των λυγμtbν

oε πολυκaτoικ[εq

του κaκoμo[ρη ερωτα

μοιραCoμαι

oπoυ το oε€ iγινε τελετη'

oτιq ταρατoεq

οι κατοικοι απλtilνoυν

την μπουγαδατηq oυνε(δηoηq τoυq

πηγαινοερxoμαι

oε γκρ(eεq πολυ κοτoικ[εq

οπου o ι νεκρο( τρoφ tμo [ τoυ q

ε[ναιπαρoντεq

ooo κι oι eωντονo[

αυ ριανo[ νεκρo(

κι o xρονoq

θaρρεiq πωq δεν υπαρxει

παρoλο πoυ κaπoιoι

γενν ιo iντaι, Co υν, πεθ α[νo υ ν

oλa μoιαeoυν νa oυμβα[νoυν

oε tνα aτiλειωτο τrbρα.

Χριoτoυγεwα
στo ΓKoUαvrαvαμo

Στo παρκo aναβοoβηνουν

ταλαμπιονια'

Το καρoυeελτρ[Cει.
' 
Η ρθαν τα Χρ ιoτo 0γεννa;

Ξiπνηoa oε μια oaoη ελευθερlαq

Διaβoλο ι και τρ ιβολοι oμωq

wυμενoι ανθρωπoι

δεν μ' aφηοαν να ηoυxαoω'

Βoυτη€a oτα βαθιανερα

ναπεραoω τον το[xο του xρoνoυ

να €αναγ(νω νεoq

μα ε[δατtρατα

πoυ με κλtilτoηoaν πaλι πbω

σTην πραYμαTικoτητα.

Στ ρ ατ ιb ν εq γε ματη oλη η γη

λoxoι, λoxογo[ και oτροτηγο(

ολοι με καπoιo o0μβολo

oτo xiρι η oτo πετo'

Ελευθερh πoυθενa.

Moνo oτρατrλνεq'

Ελπiδa δεν υπαρxει

γιaτoν ανθρωπο

παρα μoνο ωq πιθονoτητa'

Eλευθερn ψυxR
'Εxειq τo xρtilματηq aβ0ooου

ιllυxη αψελικη ινδιονα μoυ

μακρια μaυρα μa}λια

πεφτoυν oτoυq rbμουq oου

φoρiματα ινδικα

τυλ(γουν το oιbμa oου

κι oτaν xαμoγελαq

δoντ ια λευ κα aoτ ρ αφτo υ ν

και φωτ[eουν τουq γ0 ρω

oλεq οι φυλεq oε διεκδικo0ν

μa εoi xορεiειq

τηq ελευθερ(οq τo xoρo

κι ουτε oε νοιαeει

πoιoq θaπληγωθεi

πoιoq θαπoνioει

πoιoq θa κλαι!ει.

ΙΙλnρoτnτα
Θελω πεντε βιβλiα

κaι μιa αγκολια

γιανa ε[μαι ευτυxηq

ταπoιηματa μoυ

ναγεννιoiνται

απ'τη μητρα ooυ

εγtb απλανα κaταγραφω

Θεε μoυ τι ευτυx[α

να txω τη μυρωδια oου

αρωμα μoυ

να κoιμαμαι

νο Ευπνril

μετο δικ6 ooυ xiρι

νa ε(νaι παντα ανοιΕη

παντα κολoκα@ι

κι o θανaτοq να μ' εiρει
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ΓΙATΙ H BΙBΛIOΘHKΗTHΣ
BΕPOΙAΣ EΙNAΙ ΠPOTYΠH;

KατOρθωσε vα κdvεt τnv πoλn τωv 40.000 κατoiκωvvα €xεr 33.000 βrβλιOφiloυs. K€ρ-

δroε τo βραβεio τoυ Ιδρ0ματoS Γκ€tτs και €vα εκατoμμ0ρro ευριil. Tιilρα πρoxωρα με

τnv KαμΠdvrα <<Mαζi θα αvαι|.loυμε τα φιilτα>>.

yραφεl o

Nικ6λαE Tριαυταφ6λλoυ
Bλ€πovταg τo μικρο κτiριo απ' dξω,

δεv εvτυπωoιαζεοαι. Aπoυoια-

ζoυv τα dvτοvα n ιδιαiτερα αρxι_

τεκτovlκα οτοιxεiα Kαι n UΠoYρα-

φn κiiπoιου αρxιτ€κτοvα διεθvoυq

φnμnq. Αvαρωτι€οαι γιατi εivαι

τdoo διαonμn Kαι φoρτωμdvn με

τn φnμn τnζ εΠιτUXnμdvng βiβλι_

οθnκng, τng πρoτυπng. Bλεπετε,

dxoυμε oυvnθioει τ6oo πoλυ oτιg

βιβλιoθnκεg_αξιoθdατα' oε onμεio

vα ξεxvαμε 6τι oι xιbρoι αυτoi

φτιαxvovται πρωτioτωq Ytα vα

εξυπnρετουV τοUq κατoiκoυg τωv
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π6λεωv και δευτερευ6vτωg ωg <ατραξι6vυ

για τoυρioτεg.

Αvoiγovταg τnv πdρτα τng Btβλιoθnκng
τng B€ρoιαg, ακoυg φαοαρiα. 0ι υπαλ_

λnλoι oτnv υπoδοxn εξυπnρετουv με
ευγ€vεια, κiφι και xαμdγελo, τα παιδια
εvθουoιαομ€vα παiζoυv παιxviδια και

ψαxoυλευουv τα βιβλiα, oι εvnλικεg μι-
λουv δυvατα. Kι αυτ6 εivαι τo βαοικd
διακριτικd τng απο τιg αλλεg βιβλιoθn-
κεg: εivαι ζωnρn ολn μdρα και το δεixvει,
καvει αιoθnτn oτnv π6λn τnv παρoυοiα

τng, €xει καvει τnv π6λn vα τnv εxει
αvαγκn για xiλιoυg δυo λ6γoυ9 πoυ θα

απαριθμnθoυv παρακατω.

To κτiριo εivαι πεvτα6ρoφo, με τουg δυo

oρdφoυg vα εivαι oτn δliiθεοn τoυ κοιvoυ

για 6λεg τιg λεlτουργiεg τng Bιβλιoθnκnq
Kαι τov τελευταio dρoφο vα μετατρtπεταl
αυτnv τnv εποxn oε dvαv πανdμoρφo και
υπερoυγxρovo πoλυxιbρo εκδnλιboεωv.

Mαλιoτα, πρoκειμdvoυ vα εξευρεθoυv
ια xρriματα Yια τnV αγορα του εξoπλl-
ομου, n Bιβλιoθnκn ζnτiι τn oυvδρoμn
τωv πολιτιilη με τnv καμπαvια τng <Mαζi

θα αvαψoυμε τα φωταr.

Τo κτiριo αvακαιviοτnKε με τα xρnματα

εv6g βραβεiου πoυ απdvειμε τo'Ιδρυμα

Gates oτn Bιβλιoθnκn τng Bdρoιαg. <0ι

αvθρωποι τng π6λnq τo περiμεvαv τo

βραβεior, λdει oτo Protagon n Αoπαοiα
Tαoιoπoυλoυ, βιβλιοθnκov6μog Kι ερYα_

ζ6μεvn oτn Bιβλιoθnκn επi 20 xρovια.
<Συμμετεixαμε απd πολυ παλια σε Kolvo-
τικα προγραμματα, ξ€ραμε απd εξiλιξn,
απ6 διαδικαοiεg. Το'Ιδρυμα Gates €xει τo

θεομ6 'Αccess to learning awards''.

Tnv πριilτn xρovια πoυ υποβαλαμε τα

xαρτιd μαg μπnκαμε στn λioτα με τlq
δiκα καλυτερεq, τn δευτερn xρovια oε

εκεivn με τιζ τρειq Kαι τnv επ6μεvn xρο_

vιd πnραμε τo βραβεiο πoυ ουvoδευoταv
απd 1.000.000 δολdρια. Συμμετεixαv 350

βιβλιoθnκεg και υπαρxουv αvθρωποι του

Ιδρυματοg oι oπoiοι επιoκdφτnκαv ιv-
κdγκvιτo τιg βιβλιoθnKεq Yια vα καvoυv
ελdγxoυgr. Mε τα xρnματα τoυ βραβεioυ
αvακαιviοτnKε τo κτiριo και απoμ€vει

μ6vο n αγορα τoυ εξoπλιoμου. 1'ια ιt_.ι'

οπoiα γivεται n καμπdvtα <Mαζi θα αr'α-

ψoυμε τα φιilτα>.

Στo πλαioιο τng αvακαivισnq, μπtiκαι-
φωτοβoλταTκα οτn oτ€γn ωoτε vα μειω_
θoυv τα €ξoδα για τo ρευμα, τoποθετnθtr_

κε μnxαvnμα seΙfcheck και τoιπακιαrfid
oε καθε βιβλio.

Η Bιβλιoθnκn τng Biρoιαg εivαι <γdvvn-

μα θρεμμαυ εv6g οnμαvτικoυ Bεριιbτn,

τoυ Γldvvn ΤρoxdπoυλοU, VUV διευθυvτn
τoυ <K€vτρoυ Πoλιτιoμoυ'Ιδρυμα Σταυ-

ρog Nldρxoqll. Για τov κ. Tρoxoπoυλo μιλii
6λn n πoλn με oεβαoμ6, αvαγvωρiζοvταg

oτι, μεταξυ dλλωv, καταφερε vα καvει
τn Bερoια τωv 40.000 κατoiκωv vα dxεl
33.000 βrβλloφιλoυq. Αυτog εivαι o αριθ-

μ69 τωv καρτιbv πoυ dxουH μ€xρι oτιγ-

μng, εκδοθεi και τα εvεργα μελn εivαι
πoλλdg xrλιαδεg. <Kαθnμεριvα δεxoμαoτε

3-4 τμnματα oxoλεiωv.
'0oα παιδlα δεv εivαι μdλn, θα ερθουv τo

Σαββατo vα βγdiλουv κiιρτα>, λdει n κυρiα

Tαοιoπουλoυ. Eivαι n πριiτn βιβλιoθnκn
πoυ αvoιξε Σαββατo και κdθε xρdvo δα-

vεiζει 1B0.000-200.000 oτoιxεiα: βlβλiα,
εφnμερiδεg, kindle, παιxviδια, πατρov

ραπτικng, cd, dvd, ακdμn Kαι φωτοYρα_

φικn μnxαvn. κΔεv dxουv dλoι καλdg

μnxαvig. Πολλ€g φoρdq τn δαvεiζουμε

για γαμoυg n βαφτioια n εlδικdg τελετ€g>.

Η βιβλιoθnκn €xει πdρα πολλεg γωvιεg
και xαρεg πoυ δε φαivovται με τnv πριbτn

ματιd. Στo αvαγvωoτnρrο για τιq εφnμερi_

δεg και τα περιοδικα, κυριοι μιαg καπoιαg

nλικiαg διαβαζουv εiτε απd τn xαρτιvtr

dκδoon εiτε απ6 τo ΡressReader, πρoγραμ_

μα ΠoU δivει μiοα απo τοv υπολoγιoτn
πρ6οβαon oε 2.300 dvτυπα απ' ολov τov

κ6oμο. Mαζi τουq κι εvαg αoτεγοg. <Πoτε

δεv μαg dxεr ζnτnoει κατι>, λεv oι αvθρω-

Πoι τnq Bιβλιοθnκng. <iEρxεται καθε μ€ρα
και διαβαζει επi μiα-μιdμton ιbραr.

Εivαl dξυπvα οτnμdvn. Tα παιδια βρi_
σKoUv τοv παραδειo6 τoυg oτn δεξliι
πλευρα τoυ ιooγεioυ. Πρoκειμεvου vα
εxouv Kαι oι μεγαλoι το δικ6 τouq, στo

αριoτερo μdρoq €xouv μπει. εκτdq απο

...τo Kτιριo ει\rαι
Ιiει'ιαoρoφo,

}ιε δUo oρd-

Ψ{ruq vα εivαl
εlτn διαθεοn
τΟ1' KoιvΟυ και
-^aa -olorr--r'^Lι' γ ιL/ιLι] Luιι'

χ^.","'.i-,^.'ιJμιrιΙrι] (-vuv

ιΙrτεp{3U}TζρΟ1ΙΟ

πολυxιilρο εκ-
δnλιiloεωι'...
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Ψlιφιακiι cιπεικ6υιoιι τωυ ιlπ6 αyακαiνιon αιfoυοcilυ τllE βιβλιoflιiκlιg

τα βιβλiα τnq λoYoτεXviαq, Kι εuπεπτα:

βιβλiα για ζιbδlα, μαγειρικn, oυμβoυλεg

oμορφιαq. ιrH ταξιv6μnσn τωV βιβλiωv
δεv εivαι n κλαoικn πou διδαoκ6μαοτε

oτn Σxoλn>, εξnγεi n Αοπαοiα Tαοιo-
πouλου. nΔιαμoρφιbvεταl αvdλογα με Ι1ζ

αvαγκεg τoυ κ6oμου Kαι με αλλα, δrκα

μαg κριτnρια. Στο παlδικd τμnμα, Y1α Πα_

ρiiδειγμα, εivαι με xριilματαυ.

Yπαρxoυv onμεiα απoμ6vωong για αviι_

Yvωσn, στoUvτιo nxoγραφnoεωV, 1διαi_

τερog xιi-lρog απoκλειoτικα για εvnλικεg
oπου μπoρoυv vα καvουv skype, αiθου-

σα _ ερYαστnρι με τριoδtαoτατo εκτυπωτn

oπoυ πραγματoπoιουvται μαθnματα vdωv

τεxvολoγιιilv Kαt γ1α αρxdiριουg Kαι Yια
Πlo Πρoxωρnμdvoυg, βιβλiα με τn μ€θoδo
Mπραιγ για τυφλουg, δωρεαv πρooβαon

oτo ivτερvετ μ€oα απo 18 υπολoγιoτεg
οτn διαθεon τoU κ6ομoυ, ξεv6γλωooα

βlβλiα κι dvα υπdρoxo εvυδρεio -απο

μ6vo τoυ εκπαιδευτικ6 εργαλεiο.

Av βρiοκετε 6oα διαβαoατε ωg εδιb φυot-
oλoγικ€g παρoxig Yια μ1α μικρn βιβλιoθn_
κn, απo δω και πdρα θα oαg πουμε τα Kα_

λυτερα. Η Bιβλιοθnκn λειτoυργεi oαv dvα

μικρo KΕΠ! Εκτυπωvovταl δωρεαv τα τdλn

κυκλοφορiαg, oυμπλnρωvοvται αιτnoειq

γlα το επiδομα θdρμαvong n τo κοιvωvικo

τιμoλoγιο τng ΔΕH, παρ€xεται βonθεrα oτn

oυμπλnρωon βιογραφικoυ' εvιi-l γivovται
και oxετικα oεμιvαρια. Kι ολo αυτ6 ξεκi_
vnoε oταv μια μdρα πριv πολλα xρdvια
dvαg αγροτng ζnτnοε Yα τοU εκτυπιilooυv
τοv καιρ6. Σκ€φτnκαv, τ6τε oι αvθρωποι

τng Blβλιoθnκng, oτl δεv εxουv 6λoι oι

αγρ6τε9 πρoοβαοn oτο ivτερvετ Yια vα

ξdρουv τοv καιρd, oποτε dβγαλαv αvακοi_

vωσn: <Ελiιτε oτn Bιβλιοθnκn για vα δεiτε

τι καιρd θα καvει!>'0πωg nταv φυoικo,
ακολoυθnoε κooμooυρρon !

Αρxιoαv vα αVταΠoKρivovται oτιg αvd_

YΚεq τoU κooμoυ: vα βοnθoυv αγρoτεg

vα δnλιbvουv τn οoδεια nλεκτρovικα, vα

βοnθουv φoιτnτdq oε εργαοiεg, vα καθo-
δnγoυv μnτ€ρεg πιi_lg vα γραψουv μ€oω
υπoλογιoτn τα παιδιd στnv Kατασκnvω-

on, μdxρι ΠoU τouq ζnτnθnκε βοnθεια για
αiτnon επιδ6ματοq πετρελαioυ.'Eμαθαv
τn διαδικαoiα κι εβγαλαv αvακoivωon:
<Ελατε οτn Bιβλιoθnκn για vα καvετε αi-

τnσn Yια το επiδομα πετρελαiου!υ Ξαvα

κooμooυρροn.

Η φιλοooφiα τng Bιβλιoθnκng <vα φd_

ρoUμε τοv πoλiτn oτn Bιβλιoθnκn μαg
Kι αq μnv παρει βιβλio> dxει απoδιi-loει

πολυτιμουg καρπoυg. Γι αυτo και αξiζει
vα τn βonθnooυμε. N

te.1r
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ΔΗΜΙ-{ΤΡΙΟγ BΛΑΧΟY

Η ANAΦoPA Μoγ
''iLα ιδιαιτiρωg εl,i :-.'
)ουoααφηγt\oll ..' ' -.

'cνηεTεΤραεLtΓ( '..

' .αaυσαζ. ΠaιJ p''-' -: -

'.εg nτυy6g τηζ συ','' ' ' ' 
.

{ΙτoρΙαζ 1η( Πor' .. ..

τ|]ζ Ελλαδαζ yεyjK.:. ' '

oελ':378, τιμη: 70€

ΑPΧE|A MAKEΔo-
NlKoY AΓΩNA ΠΕ-
Pl0ΧΗΣ BEPMloγ

' 1εpa|pα{pων- _'^'τανωVΙστωvτ0U
'. . -'=_ .' <OU AγωVα στtlv
' ' ' '' '1 J Βερμt|oυ και

. -, l:,. 1στΠΝαOυσα
- - . -Ξg'aδa1904

'---: j εγγραφααφoρ0υν
. . . -_. } 'Jι 'pooΟΠa ΠoΙJ

: . :. .-. . l. Jrl? d,εξαγωΥη
.- -.,-.,.1,

oελ.: 512, τιμη: 2a€

Ξ"€e

ΕΠlΜ KΩΣΤA ΛAΠΑBιΤΣA

lΣΧΝοΣ
KAΠΙτΑΛlΣΜoΣ

Συ λλογ η ε Π ιστl] Lt ον ΙK6V

μελετ6ν Πoυ αφoρo1v τηV

αv αΠτU ξt'Ι τa υ ΚαΠ ιταλ lσ μ O 0

οτηv 0θωμανtκtτ Aυτο-
Κρατoρiα. Επi κεντρο του

ενδlαφερονΙaζ η nολη τηq

Ν αo υ oαζ πο υ δ Lαδ ρ αμ ατt-

αε καθοριoτικ6 ρολο oτην
καnιταλιoτικη αvαπτυξη'

oελ.:260, τιμη: 15€

ΦlΛΩΤA AΔAMlΔH

ΠoPElA AΓΩΝΩN

Η ζωη και η δραoη του

μαχητη τεσσΦων nCIλiμωV
Φ ιλωτα Aδαμl|δη ( Καnεταν
Κατoιilνη)' Στο ερωrημα:
α UΠ0βχε αλλη διiξοδoq: 

"'
Uστερa αΠo ΠρooωΠΙΚεζ

εμnειρfεg καt ιoτορικα γεγο'
v6τα, ναι υπηρyε: εtρηvικη,
noλιτLκη' δη μ o κρατικη,
κοvoβουλευτlκη.

oελ.:328, τιμη: 10€

Λf\}L
ΤΑΛ}ΣMΟΣ

ΔlΑΘEΣH: Πoλlιloτlκli Eταlρε[α Ναoυoαg, Δnμ. BlβλloΘfiκn, τnλ.: 2332 350025 | Aλιξξαvδρoq 0lκovoμoυ, τnχ.:2332 400074



,Nλογiλ;.,..1..,,'1'.1,1 -:

19oq-20oq αlιilvαg

Συλλoγικο 6ργο noυ
παρoυoιαζεL nτυy6g τηg

toτορfαg τηg nοληq μετα την

καταoτροφη τηg τo 1B22
και μ6yριτον B' Παγκ6oμιo
ιΙoΛεμo.

oελ.:414,
τιμη:20€ (14αρτ6δετo)

25€ (παv6δετo} :

EYΣTΑθlΟY
ΣToYΓlAΝNAKΗ

lΣTοΡΙΑ Tl-{Σ

ΠoΛΕΩΣl}llAoYΣΗΣ
,,,",,

AΠ0 THΣ ιΔPYΣΕΩΣ
MEXPlTHΣ
KATAΣΤPOΦHΣ TΗΣ
τo t822

(KAΤAAFJEKΔοΤON '

ΣXΕΔΙAΣΜA::,] :| ]

Δ. ΠΛΑτΑPlΔ*), ]:]. 
.

oελ.:270, τιμη: 70€
.,:.

EMMANoγHΛ BAΛΣAMlΔH

NAoYΣA 1906-
1922,{Aι'ΜΕpoΣ}

loτορικα γεγοv6τα Και η \/ενΙ-

κ η εnικρmo1oα καταoταoη

oτη Ναoυoα κατα τηv nερi-

οδo 1906-1922 με βαoη τo

' δnaΦ,Θ,6ν nρωtογεν'tg'.υλικο

αηa ioυq κebδ1γ6g ηg oρθο-
δοξου ελλην ικ ηζ Κo ιVo Lη Lαζ

τηζ Ναoυoαζ.

oελ.:352, τιμη: 70€

ΕMMAN0YHΛ BΑΛΣΑMlΔH

NAoYΣA 1906_
L922 (B',MEPoΣ)

lοτορικd γεγοvοτα Kαt η ΥεVι-
κη επικρατoυoα Κατασταση

oτη Ναουoα κατα τηv nερt-

oδο 1906-1922 με βαoη το

διαoω θ iν ll ρ ωτaγ εν t g υ λικ6
αnο τουg κtilδικεg τηg ορθο-
δ6ξoυ ελληv ικig κο ιvοτηταg

τηζ Ναουoαζ.

oελ.:352, τιμη: 70€
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