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ΔHMHTP|oY BΛAΧ0Y

H ANAΦoPA MοY

Μ ια ιδιαιτερωg εvδιαφ6,-

ρoυoα αφηγηση τoυ Υια
π iwε τετρ αετi εq Δη μαρxου
Ναoυοοg. nου φωτtiζει nολ-

λiq πτυχiζ τηg oυγxροvηg
ιoτoρiαg τηg πoληg' αλλα και

τηg Ελλαδαg γεvικ6τερα'

oελ.:318, τιμη:70€

APXEIA MAKEΔo_
NlKοΥ AΓΩNA nE-
PloxΗΣ BEΡΜloY

Συλλογη yειρoiραφωv
των Πρωταyωvιoτrbν τoυ

Μ ακ ε δ οv ικο 0 Aγ tbvα oτην
περιοy'η ιου BερμIου και

ειδικοτερα οτη Νdoυoα
κατατηi nερ|oδo 1904-
1908. Τα 6ΥΥραφα αφορoυv

Υεγovoτα και nρooωnα nου
ε μ n λi κοvτα ι oτη δ ιεξαγωγη
του αγrbνα.

oελ': 572, iιμη:2a€

ΕΠlM. KΩΣΤΑ ΛAΠΑBΙTΣA

lΣxNoΣ
KAΠlTAΛlΣMoΣ

Συλλoγη εΠιστημoVlΚων

μ.ελετLaν nου αφορο0ν τηv
αν dπτυ ξη το υ καπ ιταλ ιο μ ai
oτην 0θωμαvικη Aυτο'
κρ ατο ρ li α. Επ | κ εwρ ο το υ

ενδιαφεροwoc η noλη τηζ
Νdουααζ naυ διαδραμdτι-
oε καθοριoτικ6 ρ6λa oτηv
καn ιταλtoτ t κη αv αnτυ ξη.

oελ.: 260, τιμη: 75€

ΦιΛΩΤΑ ΑΔAMlΔΗ

ΠoPEιA AΓΩNΩN

Η ζωη και η δραoη του

μ αΧητη τεoα αρων ηaλiμων
Φ tλtbτα Aδαμ iδη (Καnεταv

Kατa rb ν η}', :Στa ε ρ ebτ η μ α :

ΚUΠηρχε αλλη διεξοδoq:,.

υστερα αnο nρooωnικig
εμΓ1ειρΙεζ Και lσToρ!Κα ΥεYο_
vοτα, ναι UΠηρχε: εtρηνικη.

nολιτικη, δ ημοκρατικη,
κοvοβουλευτtκη.

oελ.:328, τιμη: 70€
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Toν Noεμβρη, oι αρxαloι, λεει, ημιbν

πρoγoνoι γιoρταζαν τα μαιμακτηρια

για να εξευμενlooυν τo Δ[α, θτoι ιi-loτε

να απooυρθεl ωg NεQεληγερετηq

πρog 1αριν τoυ μεΘυoτη. Mια τθτoια

ευμενεια ζoυμε τo πριilτo τoυλαxιoτoν

2oημερo τoυ Qετινoυ Noεμβρloυ, τα

καζανια καλα κρατoυν και oι ηλι6λoυ-
oτεg μθρεg κανoυν καπωg πιo ανεκτθg

τιg επιβαρυνoειg, πετρ6λαιo καυooξυ-

λα κλπ., των υπoθηκευoεων.

Γιατi η 1ιilρα μπoρεlνα πλεει oτo Qωg,

αλλα εiναι oε καθεoτιbg υπoθηκευoηq

εδιb και εξι xρoνια. Ι<αι καπoιεg επ6-

τειoι αναταραξεων ο'τo μηνoλ6γιo τoυ

Noεμβρ loυ Qανταζoυν παραταιρεg και

δεν oηκιbνoυν τρi1α πλθoν oυγκiνη_

oηg' Γιατ[ εδιb και εξι 1ρoνια 6λα με-

τριoυνται με oικoνoμικoυg 6ρoυ9 και

o ικoνoμικεg υπo1ρειi-loειg.

Λεξειg, oτoιxεlα τηg πoλιτιoτικηc μαc

ταυτ6τητα9, 6πω9 πoλ[τηg, Qρoνημα,

ηθoq, τιμη, λoγoq, ανεξαρτηo[α, ελευ-

θερiα, αυτoνoμiα ε[ναι κεν6ζ περιεXo-

μενoυ κι αg δηλιi.lνoυντιg αξ[εζ εκε[νεζ

πoυ oτεριωoαν την ελληνικ6τητα και

μαg oδηγηo'αν oε καθε μικρo και με-

γαλo βημα τηg εθνικηg, αλλα και τηg

τoπικηg μαg ιoτoρ[αg.

Ι(αι λεμε και τηζ τoπικηg, διoτι πραγ-

ματι υπηρξε o'την π6λη μαg, 6πω9

και σε α}λεg ανα την ελλαδα κατα

την oυγxρoνη ιoτoρiα τηζ, μια επo-

1η, πριν τo συγκεντρωτικo τθραg τηg

γραφειoκρατlαg παρει τo πανω 1ερι με

τα γνωoτα απoτελθoματα, πoυ, εκτ69

των αλλωγ η τoπικη αυτoδιolκηoη

ηταν αυτ6 πoυ λθει η λεξη αυτoδιoi-

κηση και η πoλη ηταν αυτ6νoμη. Ei1ε

δηλαδη την ελευθερ[α να απoQαo[ζει

τα τoυ oiκoυ τηζ. Mια επoχη πoυ oι Γε-

νικεg Συνελευoειg των ενoριδν εl1αν

τo δικαiωμα να απoQαo'lζoυν πoιoυζ

Θα εξαιρεooυν απ6 τo δικα[ωμα τoυ

εκλθγειν και εκλθγεoθαι.

<&} εpaxε*vg,€ε.$}&Φq ε*vεxε ΤX€}λ&}

@xε^lg*q Y&{t v{ξ ξg}βη}-,εaxy,:ε

Τea, *1,Φp{ι}rξΦ }{εa' xΦ}-w Φτω-
gεlτεp*g Yx"{ξ 

}",{X sημε*wpγη-
{rξe :ξse&?eεrμ**--"

Υπηρξαν μαλιο'τα περιπτιbοειg πoυ

απoκλεioτηκαν απ6 τα κoινα επιQα-

νε[ζ πoλiτεζ και επlδoξoι αντιπρ6oω-

πoι τoυ λαoυ τηg Nαoυoαg, επειδη

αθθτηο'αν τιg πρoQoρικθg, ακoυο'oν,

υπoo16o'ει9 τoυζ για δωρεεg πρog

την κoιν6τητα η ηoαν αo'υδoτοι οτην

αoκηoη των καθηκ6ντων πoυ τoυζ

ε[xαν ανατεθεl (οαλoαμlδηg Nαoυoα

7906-1922, Toμog Α και B).

Στo παρ6ν τευχoζ ε1oυμε την τιμη να

παρoυoιαοoυμε oυνoλικα τo τετρα-

τoμo θργo τoυ M.Bαλoαμlδη για τη

Nαoυoα απδ τo 71g2-\g27 με αQoρμη

την παρoυolαoη τoυ τελευταloυ τoμoυ

<Tων Eλληνων oι κoιν6τητε9. Nαoυ-

oα. H Δημoγερoντlαr. Mια επo1η πoυ

6πω9 λεγαμε πιo πανω υπηρξε και θα

μπoρoυσε oημερα κατα καπoιον και

με 6ρoυ9 αιoιοδoξiαg παντα, να γlι,ει
oδηγ6q για τo μθλλoν.

Eπιoημαiνoυμε επloηc τιζ πoλιτιoτι
κεg εκδηλδoειζ τoυ τoπoυ απ6 τoυg

πoλιτιο'τικoυg oυλ\o1,ουq, oι οπoloι και

απoτελoυν τη μα}1ια μtαζ εν δυναμει

αναβ|ωαηc τoυ κo ι\'oτtκoυ πνευματoζ

πoυ τ6oο εχoυμε αναγκη οτιg παρoυ-

ο'εg oυνθηκεζ καt τo o1ετικ6 αρθρo

τηg κ' λ1πα'iτστ] \,ια τα 50 1ρ6νια τoυ

Λυκεioυ Eλληι'ιδων. Tιg επειooδιακθg

ουι,αυλiεζ του Miκη Θεoδωρακη oτην

πoλη μαc το 1961 απ6 τoν Στεργιo Aπo-

οτoλoυ. Tην επioκειpη Toυρκων Δη-

μοoιoγραQων oτην π6λη μαζ τo 1938

επiMεταξα, πoυ ξθΘαψε o Θεoδωρog

Zιιilταg απo εQημερlδεq τηg επoxηg.

Tην ιoτoρlα τηg oικoγθνειαg Toiτοη

των ΕυQρooυνη Poυπα και Eυαψε-

λoυ Χεκlμoγλoυ. Tην απελευθ6ρωoη

τoυ Γιδα απ6 τoυg Γερμανoυg τo 1943

τoυ Γιαννη Moo1oπoυλoυ, 6πω9 και

τo κε[μενo τoυ Γιαννη ΧρυoαQη απ

εξ6ντωο'η των εβρα[ων τηg Θεooαλo-

ν[κηgr, θνα κεiμενo για την πιo μαυ-

ρη oελlδα oτη oυγ1ρoνη ιoτoρlα τηg

oυ μπρωτεiloυoαg. Ι(αλη αναγνωoη.
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Πολιτιoτικα και iλλα...
Εκεiνo πoυ μπoρεi εδκoλαναyαρακτηρiαει τo φετινo καλoκαiρι ηταν η πληθιλρα, iωgνπερβoληg, τcn φoλκλορικιλν εκδηλιboεων

των oιlλλoyων, oε πoλειg και yωρια τηg περιoyηg μαζ, πoυ oυνolευoνταν μαλιoτα και απo βαρυyloυπoυgτiτλoυq, οπωg Πανilληνιo

ανταμωματαδεκqι Διεθνig φεoτιβελEεiνα! Και φαiνεται oτι αυτoυτoυ εiδoυq, oι εκδτflιλoειg αρtooυν oτoνκooμo, πoυ iρyεταινα

yειρoκρoτηoει τα δικατoυ παιδιn, αi|λα μια αυτooυyκρατηoη και κυρiωg μ'α πLo ευφiνταoτη αντιμετωπιoη τηc παραδooηq απo

πλευραq των διoρyανωτιλν δεν θα ηταν αoχημη, oτo μiλλoν τoυλαμoτaν! Γεγoνog πoυ καπoιoι oυλλoγoι τηg Nαoυoαg τo iyoυν επι-

yειρηoει με επιτυyiα ε6ιb και καιρo, δημιoυργιλνταg θεματι#q παραmαoειg φoλκλoρικoi παντα yαρακτηρα'

Δραο'ε ιg Aνιiγνιυο'ηξ και Δη μιoυργικ6τητα9
ο'τη Δημoτικη βιβλιoΘfκη

l(αλoκαιριvθq Δραοειq Avαγvωoηq και Δημιoυργικ6τηταq

διoργαvωoε με ιδια|τερη επιτυxiα o Δημoq Nαουoαg -

Δημοτικη Bιβλιοθηκη, oυμμετθxοvταζ σTo παvελλαδικ6

ΠρoYραμμα τηq ΕΘvικηq BιβλιoΘηκηq Ελλαδαq - μαζL με

αλλεq 125 Δημoτικεq και Δημooιεq βιβλιoΘηκεq - με θεμα

κΓivε εξερευvητηq του l<ooμουr. Το l(.Δ.Α.Π. oυμμετεLxε

μεXρt Tη ληξη του προγραμματoζ με πρωToTUΠεζ l(αι εU-

Qαvταoτεq δημιoυργLεq, με τιq υπευθυvεq παιδαγωγoυg

τιq l(αλλιοπη Σταvιoυ l<αι'Eλεvα Mixου. Τριαvτα δραoειq

oυvολιι<α αvελαβε Vα ΠραγμαΤoποιηoει η Δημοτικη Bιβλι-

οΘηκη (16l6 _ 16/9), η καθε μiα απ6 τιq oπoLεq απoτελε[

θvα αυτ6voμo prοject με αQετηρ|α τηv αvαγvωoη εVoζ

βιβλiου η l(εLμεVoU l(αt σTηV oυvεxεια τηv δημιoυργLα

εργαoτηρLωv l<αταol<ευδv, QωτoγραQ|αq, ζωγραQικηq,

αΦηγησηζ, αρXιTεl(ToVιl(ηq, δη μοoιoγραQ|αq, παιxvιδιδv

μVημηζ <.λπ. Η σUμμεToXη τωv παιδιιbv l(αtTωV γοviωv

τoυq υπηρξε xωρlq πρoηγoυμεvo!

2o Παιrναoυσαtκ6 Aντιiμιομα o'τo A1γελoxιbρι

Για δευτερη oυvεx6μεvη xρovια διoργαvι.bθηl<ε τo Παvvα-

ουoαir<6 Πολιτιoτιι<δ Αvταμωμα oτo γηπεδo τoυ Aγγελo-

xωρLoυ, αυτηv τη Qoρα. Mε τιq εκδηλιboεtζ αUTεζ δivεται

η δυvατoτητα oτα μελη τωv πoλιτιoτιl<ωv oυλλδγωv vα

γvωριoτουv μεταξυ ToUζ, Vα oυvεργαoτoUV l(αι V' αvταλ-

λαξoυv ιδεεq και εμπειρLεg, r<αλλιεργιbvταq παραλλη_

λα τηv εUγεVη αμιλλα, με oι<oπ6 τηv αvαβαΘμιση TωV

δραoεδv τoυq. ΣυμμετεLxαv oυvoλικα 20 πολιτιoτικοi

oυλλογοι αΠo Τη Ναoυoα l<αι τα δημoτικα διαμερLoμα-

τα, σ' εvα Πρoγραμμα με l<οιvη μoυoιι<η και παραλληλεq

l<υl<λιl<εg xoρογραQLεq απ6 τουq ΧoρεUTεζ τωv λαoγρα-

Qικιi.lv oυγl<ρoτημαTωV σε oλη τηv εl(Ταση τoυ γηπθδoυ,

που δημιoυργησαV μtα εVTUΠωσιακη ατμooQαLρα Xρω-

ματωv l<αι κLvηoηq oε παραδooιαl<oυq ρυθμoυq.

<Nιioυoα... Φιλ6ξενη ]η) απ6 την (Aρdπιτσα)

Mια πολυ oμoρΦη παραoταoη - αQιερωμα σToUζ Χo-
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ρoUζ Tηζ περtoxηζ lrαζ, βε τlτλo "Nαoυσα ... ΦλoξεVη

γη", παρoυoiαoε o oμιλog "ΑPΑΠlTΣΑ". To πρoγραμμα

περιλαμβαvε xoρoυq και τραγoυδια τηq Nαoυoαζ, ΧoρoUζ
απ6 τηv Αργυρoυπoλη τoυ Π6vτου, xoρo0g τωv Bλαxωv

καθι.bq και xoρoυg τoυ ΣτεvημαΧoU, TωV Mοvooπ[τωv l<αι

τωv xωριιbv του l<αμπoυ. Eυxαριoτη εκπληξη η σUμμεTo-

xη του ΠoλιτιoτικoΟ Συλλoγoυ Poδoxωρloυ "oι l(ομvη-

vo[", πoυ παρoυo|αoε τo δριbμεvo τωv MωμoγερωV. Tη

γεVtl(η επιμθλεια τηg παραoταoηq εLxε ο xoροδιδαoκαλοq
Γιδργoq Π[πιλαq.'Eπαιξαv ot μoUσLl(oι: Bαγγθληq Ψαθαq

(ζoυρvαq, κλαρivo, καβαλι), Παoxαληq l(αρβoυvαρηq
(κoρvετα), Νlκog Mo0τoελoq (γκαιvτα), Bαγγεληq Ψα-

θαq (vταουλι - αr<oρvτε6v), Παvog ZηκLδηg (ακoρvτε6v),

Mπαμπηq Λαζαρ|δηq (πovτιαl<η λυρα), ΣτεQαvοq Zαxα-

ριαδηg (vταoυλι). Tραγουδι: Λ|λιαv Mo0τoελoυ, ΑΘηvα

Πiιου, Αvτιbvηq l(αραQουoιαg.

Παριioταo'η τηq Σxoληg Ι(λαo'ικoυ
και Συ'Ιχρoνoυ Xoρor.ηq Eoτiαg Moυo'ιbν

Mε μια ιδια[τερα πoιoτιl<η παραoταoη l<λαoιl<o0 l<αι

oυγxρovoυ xορoυ ολoκληρδΘηκε για Qετοg μLα αKoμη

γ6vιμη xροvια oτo Δημoτιl<o Ωδε[o. Εlvαι εκδηλη, l<ρlvo-

VTαζ εl( του απoτελθσμαToζ, η υQηλoυ επιπθδου oυ-

oιαoτιl<η παιδε[α που παρθxεταt σTη oxολη μπαλετoυ
τα τελευτα|α xρ6vια με τη oυvδρομη τωv διδαoκουoι.bv

Ξαvθ[ππηq Παπαδoπoυλου και ΦρLvταq Αvτυπα. ΣTηV πα-

ραoταoη ΠoU ττραγματoπoιηθηκε oτo ι<αταμεoτo Δημo-

τικ6 Θθατρο oυμμετεlxαv δivovταg τοv καλυτερo εαυτ6

ΤoUζ ot παραl<ατω - l<ατα αλQαβητιl<η oειρα- μαΘητριεq
και μαΘητεq: Αγαlτoη Mαρ|α, Bαvτoη MαLρη, Γεωργακη

Αv|τα, Δαιoυ Αγγελικη, Δαλαμαρα'Eλεvα, l(αραγιαvvη

Ευαγγελ[α, Kαραλη Γεoθημαvη, l(αραλη Παvαγιδτα, l(α_

ρατρo υπ l<oυ M υ ρτιb, l(αρατoιδλη'Eλλη, l(αoαμπα Bαoι-

λεvια, l(oλoβoυ Ειρηvη, ΛαQαρα l(ατερLvα, Mαη ΣτεQα_

viα, M ακρ[δο υ Π αoxαλLvα, Mαvo υ ηλ|δoυ'oλγα, Mαρ ι<oυ

ΑvτωvLα, Mαρκoυ Ευη, Mαρκoυ l(ωvoταvτlvα, MαυρLδου

XριoτLvα, Mπαβελη Αvδριαvα, Mπαβθλη B[βιαv,MπLρτoη

Αvτα, Nταβ6ρα Δημητρα, oρδoυλlδηq Αλεξαvδρoq, oρ-

δουλ|δηq ΦLλιπποg, oρδoυλ[δoυ Αρετη, Tlαπα ελιoαβετ,

Παπαγιαvvη Στελλα, Pαγγα l(ρυoταλLα Σιδηρoπoυλoυ

Αγγελικη, Σιδηρoπoυλoυ Δημητρα, ΣLvου ΣτεQαvLα, Σω-

τηρoπoυλου Σταυρ[λια, Τατoιvα Αvαoταo[α, Tεvεδιoυ Ελι-

oαβε1 Tζιιi-lvα Eλεvη, Tζιιi.lvα Θωμαη, Toαρτoαvη ΑΘηvα,

Toαρτoαvη Δημητρα, ToμTση Eλιoαβετ.

Αλλη μια γιoρτη t<εραoιoυ αποτελεL πλεov παρελΘοv για
τov Πολιτιoτικ6 oυλλoγο Pοδοxωρ|oυ ol l(oMNΗNol
l<αι oι εvτυπωσειζ ΠoU αQηoε μovο Θετικεq μπoρoυv vα

Xαραl(TηρισToυv l<αι γtα Tιζ δυo μερεq πoυ διηρr<ηoε.

Στo διημερo τωv εt<δηλδoεωV σUμμεTεLxαv τα xoρευτιl<α
τμηματα τoυ oυλλογou Πovτiωv'Eδεσσαζ "ΑγLoζ Θεoδω-

ρoq Γαυραq',, το xορευτιt<o Tμημα Poδoxωρ[oυ, o'oμιλoq

Γεviτoαροι l<αι Mπoυλεg t<αι oι Mωμ6γερoι PoδoxωρLoυ.

l<αΘε βραδια εκλειvε με ξεQρεvο γλεvτι μεxρι πρω|αq!

PoδακoΙNoγνιυoiα απ6 τo α6λλoγo (MΙEZΑ>>

Συvδυαoμo προβoληq TωV αρXαιoΤητωv τηg ΠεριoXηζ,

τηq τoπικηq αγρoτικηq παραγωγηq (ρoδακιvo, l<ραo) και

Τηζ ΧoρεUτιι<ηq παραδοoηζ ToU τ6που, xαραl<τηριoε o

πρoεδροq τoυ πoλιτιoτιι<oυ oυλλoγoυ l(oπαvoυ αM|εζαυ κ.

Δημητριαδηq, τιq εκδηλδoεtζ Τηζ 1ηg PoδακolΝoγvωo|αg

ΠoU ΠραγμαToπoιηΘηκαv oτιq αρxθq Αυγoυoτου, για θvα

τριημερο, oτo Eμπoρικ6 l(εVTρo τoυ l(οπαvoυ. o κ. Δημη-

τριαδηq τ6vιoε oτι η κMlεζαll εδωoε δεiγματα γραΦηζ Tηζ

δραoηq Tlζ, βε TLζ επITUXημεvεq εκδηλιioειg <<Εξιoτοριbυ

ΠoU πραYμαToπoiηoε TηV περασμεvη αvοιξη, θετovταg ωg

oτ6xo τωv vεωv εκδηλι.boεωv, θvα ot<αλoπατι πιο Qηλα!

oι Qετιvεg εκδηλδoειq ηταv πολυπλεUρεζ l(αt περιελαμ-

βαvαv γαoτρovoμlα με βαoη το ροδαl<ιvo, μouσικoxo-

Γιoρτη κερασιoυ στo Poδoχ6ρι
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ρεUTLKeζ ΠαρασTασεtζ με XoρoUζ απo Tη Mικρα Αo[α, τη

Θραr<η, τοv Π6vτo l<αι τη MακεδοvLα, ξεvαγηoειg oτov

αρxαιoλoγιl<o xιbρo τηg Mlεζαq και oε μοvαδεζ παρα-

γωYηζ αγρoτικδv πρoi6vτωv Tηζ ΠεριoXηq, διαλεξειq

l<αι ομιλLεq και Qυoιl<α παραδooιαl<6 πovτιαι<δ γλεvτι

με Qταoμθvoυq καλλιτεxvεg. κ...εxoυμε oτ6xo oι εΠoμε-

vεq διοργαvιilσεtζ μαζ Yια ΤηV αvαδειξη τoυ τoπoυ μαg,

oυvδυαζovταζ TηV αρΧαLoλoγ[α, με TηV γασTροVoμ|α και

τov πoλιτιoμδ vα εLvαι oτη Θεooαλovlκη και μετα oτηv

Aθηvα,υ ε[πε απ6 τηv πλευρατηq η δημoτικη oυμβoυλοq

Δδρα Mπαλτατζlδoυ.

εκδηλιbo'ειξ για τo'Eτoξ Αριο'τoτ6λη
α]τ6 τoν <Aριo'τoτ6λη,

H Πoλιτιoτιl<η εταιρε[α Ναoυoαq Kαt Περto1ηζ κo Αρι-

oτοτθληqυ με σToXo τη διαQυλαξη και σUVεΧιση Tηζ

πλo0oιαq πoλιτιoμικηq κληρovoμιαq, oτo πλα|oιo τoυ "

'Eτουq Aριoτοτθλη" πoυ αvαl<ηρυξε το 2016 η UNΕSCo,

διoργαvωoε μια oειρα εκδηλιboεωv με τLτλo αΦΘιvoπω-

ριvεq εκδηλωoειg Αριoτoτθληυ.

Πριi.lτα μια μουoιl<η βραδια oργαvωθηκε oτοv ειδυλλιακ6

xιbρo του πολιτιoτιl<oυ κθvτρου τηg Σxoληq Αριoτoτθλoυg

αQιερωμεvη oτα "Φυoιt<α" τoυ μεγαλου μαq QιλoooQoυ,
αvαδεικvυovTαζ TηV πoιητιt<η πλευρα τoυ ΣταγειρLτη. To

μoυoικ6 σXημα τηq Mαριαvvαq Zαxου απoδεLxθηκε πoλU

ταιριαoτ6 με τov xιbρo, πρooQερovταq oε oλεg t<αι 6λουq

μια βραδια γεματη μελωδ|εq Xατζηδαr<η, Θεoδωραl<η l<αι

αλλωv Eλληvωv oυvΘετδv.

Mθoα oτo Qθιvoπωρo, αι<oλουθηoε εvα ταξLδι oτov l<6-

σμo Tηζ αρxαlαq ελληvικηq μoυoιι<ηq.'Hταv μια ξεxωρι-
oτη μoυoιl<η εμπειρ|α απo τo μoυoιl<o oυvoλο αoρQε[α

ΑρμοvLαυ, που καvει για πρδτη Qορα oτηv ιoτoρLα τηg

μουoιl<ηg τo εγxεi"ρημα vα περιλαβει o' ivα oxημα τα

αVTtΠρoσωtτε υτιl<6τε ρα δε[γματα μoυ oικδv oργαvωv

τωv διαQoρωv περιδδωv τηq αρxαLαq ελληvικηq μoUσt-

κηq: λυρεq, κιθαρεq, παvδoυρ[δεq, βδρβιτοι, πολUxoρδα,

αυλo[, oαλπιγγεq, κρoυoτα, σUμμεTεΧoUv o' θvα αρμovικ6

μουoικ6 σXrlβα, αvαβιδvovταζ ToUζ αρxαiκoυq ηxoυq

που ο xρ6vοq καταQερε vα διαoδoει. Εvτυπωoιαl<εq oι

Τεσσερtζ Qωvεq τoυ oυv6λoυ.

oι δραοειq oυvεxloτηl<αv υπ6 τov τlτλo κH Αρετη και

τα ΑΘληματα oτηv αρxα[α Eλλαδαυ, με εvδιαQερoυoεg

ομιλLεq oτov Πoλυxιi.lρο Πoλιτιoμoυ κXρηoτog Λαvαραgυ,

oπoυ πρδτα o διεθvηq εκπαιδευτηq Τae l(wov-Do l.T.F.

Π αvαγ ιιJ;τη q Δη μητρ ιαδηq "ταξLδει.!ε " τo υ q παρευ ρ ιοκ6 -

μεVoUζ oτηv αρxαLα Eλλαδα.

Tα αθληματα τωv αρxαlωv Ελληvωv l<αι η oπουδαι6τητα

αυτι.bv αvαλυΘηκαv με αl<ρωq ΤεKμηριωμεVα oτoιxε[α,

αvαδεικvUovTαζ TηV oπoυδαι6τητα τoυq, αλλα t<αι τηv

πορε[α ToUζ σTo Χρovo. Ακoλουθηoε o Δρ. ΦιλoooQl-

αq AΠΘ και oυγγραQεαg κ. Bαolλειoq Mπετoαl(oζ, πoU

oτηv oμιλ[ατoυ oταθηκε oτηv "Φιλ|α καιΑρετη l<ατατov

Aριoτoτθλη". Mεoα αΠo σUγXρoVα παραδεLγματα αλλα

l<αι αυτoυoια l<ομματια τoυ Αριoτοτελη αvεδειξε τουq

oριoμo0q τηq Φιλlαq και τηg Αρετηq δεxομεvog τo ζεoτo

Χειρol(ρoΤημα τoυ t<οιvου.

Η oειρα τωv εr<δηλιi.loεωv oλoκληρδΘηκε με τηv εκδη-

λωoη-oυμπoσιo, με Θεμα αΑρxαLωv γευoειq, ΠoU πραγ_

ματοπoιηθηl<ε οτo α[Θριο τoυ Πολυxιbρoυ κBετλαvqυ, με

μεγαλη oυμμετoxη l<αι εξαιρετικο απoτελεoμα, καΘιbg δo-

θηr<ε η ευl<αιρ[α σΤoUζ ΠαρεUρεΘεvτεg vα εvημερωθoUv

αvαλυτικα για TLζ διατροQικεg oυvηθειεq τωv αρxα|ωv

Ελληvωv - μθoα απo τηv εtσηγηση τoυ αvτιδημαρxoυ

Πoλιτιoμoυ l<αιΤουριoμoυ κ. Δημητρη Mαvτoιoυ - αλλα

l<αι vα δol<ιμαoουv εδθoματα (Qαγητα, γλυκα l<αι πoτα)

Tηζ αρχαιoΤηταq oυvδεδεμεVα με τηv oυγxρovη l(αt TηV

τoπιl<η t<ουζ[vα. Tα εξαιρετιl<α εδεoματα ετolμαoαv oι

μαγειρεq Αγγελog Xατζηoτυλληq, Γιαvvηq Toαl<ιρi"δηg και

Γιδργοq Mπιλιoυρηg, υπδ τιq oδηγLεq του ι<. Mαvτoιoυ.

Τov υπθρoxο μπoυQε ioτηoαv oι εΘελovτθg τoυ oυλλo-

YoU ΠoU oερβιραv l<αι τα εδθoματα.
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Η ΕυξειvogΛεoxη Πovτ|ωv Nαoυoαq διoργαvωoε oτo αλ-

σoζ ΤoU ΑγLoυ Nιl<ολαoυ καλλιτεxvικ6 Qεoτιβαλ με τlτλo

"ΛUρεg οτιq Πηγ69'1 MελωδLεq απ6 τηv l(ρητη l<αι τοv Πο-

vτo ηxηoαv δLπλα oτo ποταμι με Tη σUμμεTοxη l<ρητικιbv

l<αι πovτιαl<δV σUγl(ρoTηματωv l<αι καλλιτεxvιbv. ΣToXoζ



ΤoU ΦεσTιβaλ, πoυ Qιλoδoξεl vα διεξαγεται καΘε xρovo,
ε[vαι η αvαδεLξη Tηζ Qυoικηq oμoρQιαq του αλooυg, μθoω

τηq πoλιτιoτικηq xρηoηq τoυ. Τα θooδα Θα διατεΘoυv για
τη δημιoυργLα του μoυoεLoυ τηq Eθvικηq BιβλιoΘηκηq

Αργυρoυπoλεωq. EμQαv[oτηt<αv oι Πελα Nιl<oλα[δoυ,

Δημητρηq =εvιτ6πoυλοq, Kδoταg l(αλoυoηq, ΔημηTρηζ

Mητρoυληq, Λακηg Παvαγιωτ|δηq και oι Νll<og Zω'iδακηg,

Γιαvvη q Xω ρ αQ αiδ η q, Γιι.b ργo g A μπε ρ Lδη q, Γιιil ργoq o ρδο υ -

λ[δηq, Kδoταq Σιδπηq και Παυλoq l(αγκελ[δηq.

Mια μoυoιl<η βραδια με γεvικ6 τ|τλo "ΛUρεg τηg Ελλαδαg"

παρoυolαoε η Ευξειvoq Λθoxη Xαρiεoσαζ, σΤη 2η Γιoρτη

Γηζ, πoU διοργαvιbθηl(ε σToV πρoαυλιο xι.bρo τoυ δημoτι_

l<oυ oxoλεloυ. oι xoρευτεq και oι δεκαδεq εθελovτεq τηq,

παρoυolαoαv εvαv μοvαδικδ oυvδυαoμ6 xοριbv, ηxωv,

γευoεωv l<αι xρωματωv απδ τηv παραδooη τoυ Πδvτoυ,

τηq Θρακηg l(αt Tηζ l(ρητηq, με Tη σUμμετoxη τωv xo-

ρευτικcbv τμηματωv τηq Ευξε|voυ Λεoxηq XαρLεooαg,

τηq ΕυξεLvoυ Λθοxηq Bθρoιαg, τoυ oμlλoυ αΑραπιτoαυ

l(αL ToU Συλλoγoυ l(ρητιι<ιbv HμαΘi.αq. Mε τηv επιμθλεια

τηq κ. ΑΘηvαq Tζoυρτζια, oτηΘηκαv περLπτερα με Φαγη-
τα l<αι γευoειg απ6 τιq Τρειζ ΠερtoΧθg 'ηζ 

Ελλαδαq, εvιb

η κ. Ελεvη Toμπoυλ|δoυ παρoυo|αoε πovτιαl<α Qαγητα
l<αι πoτα. Τov oυvτovιoμ6 και TηV ΠαρoUσlαoη εlxαv o

:αββαq Τoιτλακ[δηg και η Hλιαvα Παμπoυxiδoυ.

Eνθουoiαo'ε η μπdντα τηξ Φιλαρμoνικηξ

Mια ξεxωριoτη oυvαυλLα - αQιερωμα oτη Moυoιl<η τoυ

l<oσμoU - παρoυolαoε η Φιλαρμovικη τηq ποληq μαq. Mε
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εvα oλιγoμελθq oxημα, η μπαvτα τηg ΦΕN παρoυolαoε

διαol<ευθg γvωoτιbv τραγoυδιδv τoυ ελληvιl<oυ l<αι τoυ

ξεvoυ ρεπερτορ|oυ, UΠo Tη διευθυvoη τoυ vθoυ Tηζ μα_

ioτρoυ l(ι.boτα Φραγl<oτoιvoυ. Στο τραγoυδι oυμμετε[xε

η l(ατερlvα Moρθvα, που μαγει.!ε το t<oιvδ με τη ol<ηvιl<η

Τηζ παρoUσ|α και τη βελoυδιvη Qωvη τηq. Tραγουδια

oπωq El Condor Pasa, Spanis ΕΙea, Cambio Dolor, αλλα

και δημοτιl<α 6πωq l(αραγl<oUvα, Γερακlvα και Mακρυvi-

τoα διαol<ευασTηκαV με μovτθρvο τρ6πo απ6 τov Kιboτα

Φραγl<οτoιv6 και εl<τελθoτηl<αv αQoγα απ6 τα μελη τηq

μπαvταq, πρooQερovταg θvα απoλαυoτικ6 δLωρo με vo-

oταλγικεg στιγμεζ τηq ελληvικηq και ξεvηg μουoιl<ηg.

Tη μπαvτα απoτελoυoαv oι HλLαg Γεωργιαδηq, Θαλεια

Mαλιαoα, Ελεvη Πελτθκη, Mαρ[α ΤρL,.l-.,η (κλαριvθτα),

Παoxαληq |(αρβoυvαρηg, lωαvvα Αδαμoπουλoυ, Δημoq

Παπουτoηq (τρoμπdτεq), Bαγγεληq l(αρβουvιαρηq (oα_

ξoQωvo), Γιδργοq l(ατoιιbκαληg, Ερμ[vα Φιbτη, Φαvη

l(oτζιαμπαoη (αλτo oαξoQωvο), Θαvoq l(oλλιoq (τεvoρo

oαξ6Qωvo), Γιαvvηq Mυλωvαg, Xρηoτoq Mαλιαoαq (τρο-

μπ6vια),'oμηρoq Νεoτωραg (αλτιt<oρvo), Mαργαρlτηq

Γεωργιαδηg (ευQδvιo), Αργυρηq Γιατζιτζoπoυλoq (ηλ.

μπαoo), Xαρηq l(αλπαξLδηq, Δημoc l(αραvατoιog (r<ρου-

oτα), Λαμπηq l(υριακLδηq (βιoλ[).

nzηλευει η Nυxτα...>
απ6 τo o'υλ\oγo Φiλιυν Moυo'ικηg

o ΣUλλoγοq Φiλωv Mουoιr<ηq oτo πλαLoιo τωv καλλιτεxvι

l<δv τoυ δραoτηριοτητωη διoργαvωoε oυvαυλLα με τlτλo:

αZηλευει η Nυxτα....υ, με To μoUσLκo oxημα κMπoυooυ_

λαqυ oτο δημoτικ6 Θθατρo, με εvα oυγxρovo, ivτεxvο πρ6-

γραμμα με τραγουδια vεoτερωv ελληvωv καλλιτεxvιbv. Στo

μoυoικ6 σΧημα oυμμετεLxαv οι: Mιxαληq PLζοq (τραγoυδι

- κιΘαρα), l(ωoτηq Plζoq (ηλεκτρ. πιαvo - l<eyboards), ΕUα

ΕυΘυμioυ (τραγoυδ$, Γρηγoρηq Πατ6πoυλοg (τραγουδι -

κιΘαρα), Xρηoτoq Δαμιαv|δηq (ηλεκτρ. κιΘαρα), Γιδργoq

Aθαvαoιαδηq (ηλεκτρικ6 μπαoo), BαoLλη q Mπoυ ρoυτζ|καg
(τζoυραq - λαουτo), Γιδργoq Τoαl<ελLδηq (γκαivτα - ζoυρvα
- Qλoγθρεq), Mαvδληq Παραol<ευ6πουλοq (βιoλ|), Kιboταq

PLζoq (τυμπαvα - τoυμπελεκι _ μπεvτ|ρ).

<Λιiρεg τηq Eλλ&δαg> απ6 την E.Λ. Xαρiεoo'αg



(1oo χρ6νια MUsΙcΑL)

Mια παραoταoη - δωρo, απoτελεoμα γoVtμηζ σUVεργα-

o|αq, με ωραi.εq Qωvεg, ερμηvε|εq με μπρi.o l(αt (εΠαγ-

γελματιl<η> αvεoη, υπθρoxεq xoρoγραQ|εq και κLvηοη

εξαιρετικα δεμεvη με Tη μoUσtl(η, εδωoαv εvα εκπληl<τιl<δ

απoτελεoμα το oπolo αQηoε αQωvoυq τουg θεατθq πoυ

εvΘουoιαoμθVot l(αTαΧεtροκρ6τηoαv τoυg oυvτελεoτεq.

ΣυvεγεLg αλλαγεq l<οoτουμιδv, πολυ ωραioι Qωτιoμο[,
oλα Qροvτιoμθvα oτηv εvτθλεια, ακ6μη ι<αι o ηxoq πoυ

oυvηΘωq παoxει oε τ€τoιεq εκδηλιboειg, ι<αταQεραv vα

δημιoυργηooUV μtα ovειριl<η, Qαvταoμαγoρικη ατμο-

oQαιρα. To Θεμα α1OO xρ6vια MUSlCΑLυ αvαπτ0xΘη-

l<ε l<ατα δεl<αετLα, απo τo 19OO και μετα, με τραγo0δια

πoυ θμειvαv αξεxαoτα l<αι oημαδει!αV TηV ιoτoρ[α τoυ

musical παγt<ooμiωg. Aκoυoτηl<αv l<oμματια απ6 τα μιοU-

ζικαλ: West side story, Sleeping Beauty, RΕNΤ, Mamma

Mia, Chicago, Cabaret, Sound of Music, Mary Poppins,

Crease, Νjne και αλλα κλαoιl<α μιo0ζιr<αλ.

H παραoταoη ηταv αποτελεσμα Tηζ oυvεργαolαg τoυ oυλ-

λογoυ γοvεωv l<αι κηδεμ6vωV Tηζ ΕoτLαq Moυoδv l<αι ΤωV

μoυoικδv oμαδωv Glee του Δημοτιl<oυ Ωδε[oυ και τoυ ΩδεL-

ου αΦ|λιπποq> τηg Bεροιαg, εvι.b oυμμετεLxαv l<αι παιδια απ6

τα τμηματα μουoικηq προπαιδεLαq τηq EUαq lεροπo0λoυ

τoυ Δημοτιl<ου ΩδεLoυ Nαoυoαg.

Tηv oι<ηvoθεolα και μoυoιl<η διδαoκαλ[α εLxε η NεQdλη

Mπραβακη, τoυg $ωτιoμoυq επιμεληθηκε o ΣτεQαvομα-

ριο Γαζ[λαq, τov ηxo ο Γιαvvηg l(ακαλθq, τα l<ooτουμια η

Παμελα l(εoαραl<α-Pilippοs Clee Dressing Τeam. ΣoλLoτ oι

ΣταυρLλια Σωτηρoπoυλου, Δημητρηc Pαl<καq, Nτ[vα Σπυρo-

πo0λoυ, l(ελλη l(αλπακ[δου, Eρμι6vη l(αioερλη, Δημητρηc

TριαvταQυλλLδηq, Φωτειvη Γεωργουδαl<η, Νlr<η Mπραβαl<η,

Ευα Ευθυμloυ, M|λτog Τζημoυρτoq, Nαταλ[α KελεπoOρη,

ΣoQ[α i(αβζαλLδoυ, Γεωργ|α Mπατιαl<α, Πλουταρxοg Πα-

παδoπουλοq, Π6πη Παvτη, Σιoμα oQoτζεμπε, Σταματηg

Παπαδoπουλoq, XριoτLvα l(αλαιτζLδου, Mιxαληq Plζoq, Πα-

μελα l(εoαραl<α.

Eντυπιrrο'iασε η χoρωδiα Canto A Tempo
Εvτυπωo|αoε η παιδιι<η xoρωδ[α Cantο A Tempo τoυ Συλ-

λoγoυ Γovεωv & l(ηδεμ6vωV Τηζ ΕoτLαq Moυoιbv oτηv

ετηoια oυvαυλlατηg oτo Θεριv6 θθατρo, υπ6 τηv επiβλεQη

και διδαoκαλ[α τηg Δημητραq Mητρεvτση l(αt Tηζ MαρLαq

Πετl<ου. Παvω απo 1OO παιδια(l) xoρεQαv καιτραγoUδηoαv

oε ρυΘμoυq διαQoρωv ειδι.bv μoυoιl<ηg l<αταxειρol<ρo_

τoυμεvα απ6 τo κoιv6. Στο τελog τραγoυδηoαv μαζ| με

τιq μαμαδεq τoυg κλεlvοvΤαζ με εvαv ξεxωριoΤo Τρoπo

τη oυvαυλ|α. Συvδδευoαv oτo βιoλl η Mαρ[vα Γκoργl<ατζε,

σTα VTραμζ η Αoημ|vα MατζLρη, oτo μπαoo η l(ατερ[vα

Mυλωvα, oτο μαvτoλLvo o Δημητρηq Mπιλιoυρηq.

H παιδικη xορωδ[α Canto Α Tempo ε1ει ηδη μια πλoυoια

παρoυo[α l(αι εvTUΠωσιακθq εμQαvLoειg τ6oo oτη Nαου-

oα 6oo και oε αλλεq πoλειq. Mαλιoτα σTo 1o Παvευρω-

παir<o Φεoτιβαλ Σxoλικδv Xoρωδιιbv Δημoυ l(αλαμαριαq

απθoπαoε τo '1ο Bραβε[ο Ερμηvευτιι<ηq Απoδooηq.

Mια μοvαδικη oυvαυλLα εδωoε η ΕυρυδLι<η μαζ| με τoυq

V|CTORY lΝ Rlo oτo Θεριv6 Θθατρo. Τη QιλαvΘρωπιl<η

oυvαυλlα oργαvωoαv oι Mom in action με ol<oπ6 τα θooδα

vα διατεθoυv γtα ΤηV oιl<ovoμικη εvloxυoη απoρωv oιl<o-

γεvειιilv. Tη oυvαυλlα αvoιξε η Φιλαρμοvιι<η τoυ l(oπαvoυ.

Ακoλoυθηoε σUVτoμoζ XαtρεTισμoζ απo μελη τωv Mοm

in action, πoυ ευxαρLoτησαV ToV κ6oμo για τηv παρoυoLα

του, αλλα l(αι TηV oτηριξη ToU Tα τελευταiα τρ[α xροvια

λειτoυργ[αq τoυ oυλλoγoυ.

Στη oυvθxεια η EυρυδLr<η με ToUζ VlCToRY lN Rlo πα-

ρoυoiαoαv θvα πλoυoιο Πρoγραμμα απ6 τα διαxρovιr<α

τραγoυδια τηq τραγoυδLoτριαg, μαζi με ξεvεq rocl< επιτυ_

xlεg καταxειρol<ρoτoυμεvoι απ6 τo l<oιvδ πoυ περαoε μια

ξεxωριoτη βραδια.
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Eξαιρετικη βραδιιi με τoυζ PlazaEnsemble

Mια εξαιρετιl<η μπαvτα l<αι θvα ξεxωριoτo ΠρoYραμμα-

εκπληξη εLxαv τηv ευl<αιρLα vα απoλα0ooυv περ|πoυ 150

Θεατεg σTo SecΓet concert τoυ δημου μαζ με τoυq Plaza

Ensemble. H oυvαυλLα Θα ηταv ακ6μη πιo εvτυπωoιαl<η

αv βoηΘoυvτoq τoυ l<αιρoυ ε[xε πραγματoπoιηΘε|oτη βε-

ραvτα τoυ πoλυxιi:ρoυ "Xρηoτog Λαvαραq'} 6πωq αρxικδg

εlxε πρoγραμματιoτεl. To μoυoικ6 Πρoγραμμα Tηq βραδιαg

ηταv ποικlλo. =εl<lvηoε με μtα πρωToτυπη oυvθεoη μoU-
oιl<ηg απo βoυβεg ταιvlεg με παραλληλη πρoβολη KLVημα-

τoγραQικδv ειl<6vωv, oυvixιoε με μoυoικη l<αι τραγo0δια

απ6 κιvηματογραQικθq ταιvlεq (Σιvεμα o Παραδειooq, H

ζωη εlvαι ωρα|α, Mια βραδια oτο N6τιvγl< Xιλ r<.α.), αμθoωq

μετα με αsιερωμα oτov N|vo Poτα l<αι oτo Mαvo Xατζιδακι.

5o Qεo'τιβιiλARTville

Για 5η oυvεxη xρovια o πoλιτιoτιl<oq Συλλογoq ΑRTvjlle

διoργαvωoε oτo Δημoτιl<o nαρκo τo ετηoιo Qεoτιβαλ
TεXVηζ l<αι πoλιτιoμoυ, με πλoυoιo oε δραoτηρι6τητεg

προγραμμαl Απ6 τo πρωL μθxρι τo βραδυ, σTtζ εYl(α_

ταoταoειq του Qεoτιβαλ, πραγματοπoιηΘηκαv πoικ[λεg

εκδηλι.boειq, παιδικεq δραοειg, καθδq και oυvαυλ[εg πολ-

λι.bv αξιoλoγωv oxηματωv απ6 τη Ναουoα, τη Bθροια,

αλλα καιτη Θεo/vlκη. Παραλληλα oτο xιbρo υπηρxε εκθεοη

xειρoπolητωv l<αταol<ευδv l<αι τoπιl<ωv πρo[6vτωv.

ΛειτoUργηoαv Eργαoτηρι ζωγραQικηq και θεατριt<6 παιxv|δι

για παιδια εργαoτηρι l(αταoκευηq Σαπoυvιoυ, οργαvιiθηκε

παιxvlδι κρυμμθvoυ θηoαυρου εργασTηριo ζωγραQικηg
oε OQαoμα, ομαδιr<α παιxvlδια (αΘλoπαιδιεq) για παιδια με

oτ6xo τηv αol<ηoη l(αι TηV Qυxαγωγiα. ΕπLoηq, Εικαoτιl<ο
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εργαoτηρι για παιδια, Γευoτιl<η περιπλαvηοη oτιg γειτovι€q
τoυ l<6oμου, Περιβαλλοvτιl<α Παιxvlδια ΕυαιoΘητoπο[ηoηq,

Messy play, τo παιxvlδι oτo oπo|ο τα παιδια... λεριbvovται

ι<αι αιoθαvovται ελευΘερα l<αι xαρoυμεvα!
l<αΘε βραδια εκλειvε με oυvαυλLεg απ6 τoπικα l<αι αλλα

oυγl<ροτημαTα σTα oπolα oυμμετεlxαv oι Αvvα Xατζη-

l<υριαl<oυ (Φωvη), Γιαvvηg l(εταvηq (βιoλl - μπoυζο0κι
- Φωvη), Στθργιoq ΠαρLζαq (l<ιθαρα - Φωvη), Γιαvvηq

Γl<αvτlδηg (πληκτρα), Aoημ[vα MατζLρη (τυμπαvα), Tαooq

Αδαμ6πoυλoq και η oρxηoTρα ToU με ToUζ Σωτηρη ΣoUKρt-

ογλoυ (πληκτρα), Xρηoτo Mακη (βιoλi), Αvδρεα Σαρμπivo
(τυμπαvα), η μπαvτα απ6 τη Θεooαλovlκη oYΤΕ ΣΠoNΤΑ

με ToUζ Xρηoτo Παπαδ6πουλο (κλαριvετo -Φωvη), Αoτερη

ΤoαλLι<η (πληκτρα -Qωvητικα), ΑVTρεα l(απεταvακη (ηλ.

μπαoo) t<αι Στελιο Σιoυλα (τυμπαvα) και τελogo δικog μαq
N|κoq Bαρoυδηζ, με τoυq Θωμα Πειο (μπουζoυκQ, I<ατε-

ρLvα Mυλωvα (ηλ. μπαoo), Αλr<η Παπαδoπουλο (τυμπαvα)

και Σαββα- l(ρLτωvα Παπαδ6πoυλο (πλη κτρα).

EvΘουolαoαv το vεαvιl<6 Kt oxt μovo l<οιvo τηg Ναουoαq

oτo δημoτιl<ο παρl<ο oι oNlRΑMΑ.'HTαV μια πρooQoρα
τoυ Δημου oτουg μαΘητεζ Ytα Tη vεα oxoλικη xρovια.
Παρα πoλυq Koσμoζ βρεΘηκε oτo xδρo τηq oυvαυλ|αq

και διαoκθδασε με Τα τραγoυδια τωv oΝ lRΑMΑ, αλλα και

o μo ρQεq διαol<ευ εq παλαι6τερωv l<o μματιιbv. E υxαρ ιoτη

εκπληξη η oυμμετoxη oτη oυvαυλ|α τηg'Ελεvαg l(αι Tηζ

Φεvιαq Τoιl<ιτ|l<ου, πoυ πλαιo[ωσαV με xoρoγραQLεq τα

τραγoυδια ToU σUγl(ρoTη ματoq.

Mliναg Mικρασιατικoυ Πολιτιο'μoυ
Mια πoλυ oμoρΦη εr<δηλωoη διοργαvωoε, για πρδτη

Qoρα oτη Ναoυoα, o Συλλoγοq Mικραoιατδv N. Hμαθlαq,

oτο πλαLoιο τωv εκδηλιboεωV ToU μηvα Mικραoιατιl<oυ

πoλιτιoμοU, με αQoρμη τα 37 xρovια δραoηq ΤoU.'ΗΤαV

μια oυvαvτηoη xoρωδιιbv ΠoU Πραγματoπoιηθηκε oτηv

αLθoυoα α'Eριαυ, με μεγαλη αvταπ6κριoη του κ6oμoυ. Συμ-

μετε|xαv η Xoρωδ[α τoυ Συλλoγoυ ΦLλωv ΩδεLοU (ΑρισTo-

τεληgυ Nαoυoαq r<αι η παιδικη XορωδLα αDiapason> υπ6

τηv διευθυvoη ToU ΣT. Θεοxαρ6πουλου, η ΧoρωδLα του

oιONΙRΑMΑστη |{doυσα



Συλλoγου Mικραoιατιbv N. l<ρηvηq ΘεooαλovLr<ηq αH Αγi"α

Παραol<ευηυ υπo τηv διευθυvoη τoυ Π. Παπαεμμαvουηλ

και η Xορωδiα τoυ Συλλoγoυ Mικραoιατδv N. HμαΘLαq

υπ6 τηv διευΘυvoη τηg l(ατερ. Λαγιι.bvη.

oι xoρωδ|εq τωv Mιl<ραoιατι.bv με τη oυvoδεLα Tηζ oρ-

xηoτραq <Mελλoρυθμo[υ με τoυq Αvτδvη Kαλατη (βιoλi),

BαoLλη Αλαiτoη (κλαρ[vο), Παραol<ευα Bλαxοδημo (ακoρ-

vτεov) και Φιbτη Παvαv6πoυλo (κρουoτα), ερμηvευoαv

ρε μπθτικα ι<αι παραδooιαl<α μιl<ραoιατιι<α τραγo υδ ια,

αλλα ποτιoμεVα απo π6vo l<αι ΘλLQη για τιg xαμθvεq
πατρLδεq και αλλα xαρo0μεvα l<αι αιoι6δοξα για τo vεο

ξεκ[vημα που ακoλoυθησε TηV r<αταoτρoQη.
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Πoλλo| πoυ εlxαv δει αΤα PαδLl<ια Αvαπoδαυ TηV Πρoη-

YoUμεVη Qορα πoυ ο oυμπολlτηg μαq Γιδργog Γαλlτηq

τα παρoυoiασε σΤη Nαoυoα, επελεξαv vα τα ξαvαδoυv,

μαζ| με 6ooυq δεv τηv εlxαv δει, l<αι διl<αιιbΘηκαv απ6λυ-

τα. l(αλογραμμθvα κε|μεvα _ l<αποια εξαιρετιl<α - εUσToXη

l<οιvωvιl<η l<ριτιl<η, εξαιρετιr<η ερμηvε[α με ToV μovo επ[

oκηvηq Γιιbργo Γαλ|τη vα περvα με ευκoλ|α απ6 τοv εvα

ρολo oτov αλλo και, μεoα oτο λ|γο xρovο που διαρl<oυoε η

ερμηvεlα τoυ ρoλoυ-xαραl<τηρα, vα l<αταQθρvει vα l<ρατα

το επiπεδo υι!ηλo, xωρ[q vα πεQτει oε αευκoλlεgυ, xαρlζo-
vταq αβlαoτo γθλιo. o ηθοπoι6q, ξεδιπλιbvovταq τo πηγαLo

ταλεvτo τoυ, ερμηvευoε, με μαυρo ΧtoUμoρ l<αι επil<αιρεq

επιoημαvoειq, 13 xαρακτηρεq τηq ελληvιl<ηg l<oιvωvlαg. Tα

κε|μεvα τηq παραoταoηq ηταv τoυ lδιoυ τoυ Γ.Γαλ[τη και

η oκηvοθεoLα του Bλαδ[μηρου l(υριακ[δη.

"τo ι,tιiΘημα" τoυ Ιoν6ο'κo oτη Nιioυo'α

Mετα τη αΦΑΛΑl(PΗ TPΑΓoYΔlΣΤPlΑυ με τηv oμαδα Θε-

ατρoυ uΔEN,l, πoυ αviβηκε πθρυoι οτη Θεooαλov[l<η, o

oκηvoθετηg Bαolληq Bαoιλακηq, oδηγεLται βαΘυτερα
oτov κ6oμo τoυ lovθol<o Ytα Vα αvαμετρηθε|, αυτη τη

Qoρα, με αΤo MΑΘΗMΑυ' H παραoTαση ΠαρoUσιαoτηl<ε

l(αt σΤη Ναoυoα oτηv αLθουoα oυvαυλιιbv του Δημoτιl<oυ

ΩδεLoυ (Eoτiα Moυoδv).'Εvαq καΘηγητηq, μια μαΘητρια
l(αL μLα UΠηρεTρια αποτελoυv τα πρooωπα τoυ θργoυ.

Σε εvα Qαιvoμεvιl<α αQυoιολoγιl<ο> μαθημα αποl<αλυπτε_

ται oιγα οιγα ο παραλoγoq Koσμoζ τoυ lovθol<ο, μετα-
τρεπovταq τo r<αΘημεριvο oε παραδoξο και τo γl<ρoτθoκ

γελοLo oε τραγικ6.

Στo MΑΘΗMΑ o lovεol<o διαπραγματευεται τo θεμα τηq

εξoυoiαq l(αι To Πωζ αυτη επιβαλλεται, δια μεσoU Τηζ

γλιbooαg, αποκαλυπτoVTαζ Tα λεπτα oρια μεταξυ θυτη

και Θυματog.'Επαιξαv oι ηΘoποιo[: BαoLληq Bαoιλακηg,

Mαρivα Νατιιbτη καιΤivα TζαΘα
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Nαoυoηg απ6 τoν Στ6ργιο Απoo'τ6λου

o oυμπoλ[τηζ μαζ LσToρtΙ<οq ερευvητηq και oυγγραQθαq

ΣTεργtoζ Σπυρ. Aποoτδλoυ προxιilρησε σΤηV εκδooη εvoq

vεoυ βιβλLoυ ToU, To οποLo αvαQερεTαι σε ΠTUΧεζ l<αι 6xι

oτη oυvoλικη ιoτoρlα ToU μoUσικoυ oωματεLoυ αΩΔElo

NΑoYΣΗΣυ και ειδικ6τερα σToUζ δυo ληoμοvημivoυq
UΠηρεTεζ τηq μoυoιl<ηg l<oυλτoυραq τηq πoληq μαg,
τov Δημητριo ι. Bαρβdρη l(αt ToV Απδoτολo A. l(ου'iμτζη
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(Αλθκαvτη). H υλη του καλυπτει τηv περ|oδο 1950-1975,

με παραλληλη εVημερωTικη αvαQoρα l(αt σToV ΠρoΤερo

ατυπo β[o του Ωδε[oυ, απ6 τo 1926 με1ρι το 1952. Tο βι-

βλLo εxει αvαμvηoτιl<o xαραl<τηρα, δεv θα κυκλοQoρηoει

oτo εμπ6ριo l<αι τα ελαxιoτα αvτiτυπα που εl<τυπωθηl<αv

(μολιq τριαvτα) Θα διατεθοUv για τov εμπλoυτιομo δια-

Qoρωv βιβλιοθηκδv.
Η oυvoλικη υλη τoυ βιβλioυ βαo|ζεται oτo μερικδg δια-

oωθdv μoυoικδ αρxε|o τoυ επ[ δεr<αετ|εg δαoκαλου και

μαεσΤρoU τηq xορωδLαζ KαL τηζ μαvτολιvαταq τoυ ΩδεLου

Δημητρ|oυ Bαρβθρη, τιq διαoωΘεLoεg ελαxιoτεg κιΘαρι-

oτικθq oυvθεσεtζ ΤoU Απδoτoλου l(oυ'iμτζη, οτo μoυoιl<6

αρxεlo τoυ oυγγραQεα, o oπoloq υπηρξε xoρωδoq επl l5

και πλθοv XρoVtα και μελοq τηq μαvτoλιvαταg για Περtσ-

o6τερα απo 30 xρ6vια, τιg oημειι.boειq πoυ l<ρατηoε απ6

τo T95O iωg τo 1975 για πολλα xoρωδιακα θργα με η xωρLq

τη oυvoδεlα μαvτoλιvαταq, τo πληρεg κεLμεvο τωv οπo[ωv

παραΘετει, oτιq μαρτυρlεq παλαlμαxωv εv ζωη xoρωδδv,
σTLζ παρεXoμεvεq απ6 τov τoπιl<6 τυπο πληρoQoρi.εg l<αι

τελog oτα πρooωπιl<α βιιbματα l<αι σTLζ αvαμvηoειq του.

N6o βιβλio απ6 τo Ι.Φ.Δ.|{. με θ6μα τη μηλια

'Evα vθο εγxειρLδιο εξεδωoε το Tμημα Φυλλoβολωv oπω-

ρoQoρωv Δεvδρωv Nαoυoαq τoυ lvoτιτoυτoυ Γεvετιl<ηg

Bελτ|ωoηq l<αι Φυτoγεvετιl<ιbv Πορωv τoυ EΛ.Γ.o. _ ΔH-

MHTPΑ με θεμα: αMovoγραQ[α ποιl<ιλιδv, υποl<ειμεvωv

l<αι oυoτηματωv διαμoρQωoηq μηλιαq οτηv Ελλαδα>.

Στη MovογραQ|α υπαρxoυv πληρoQορ|εg oxετιl<α με TηV

r<αλλιεργεια τηq μηλιαq και ειδικoτερα γtα Ttζ oημαvτιl<ο-

τερεq ποικιλ[εζ, ΠoU καλλιεργoυvTαι σTηV Eλλαδα, για τα

κυρι6τερα UΠoKειμεVα, καΘιbg και τα oυoτηματα διαμoρ-

Φωoηq Tηζ Koμηζ τωv δεvδρωv' Tα oτοιxεlα ττoU Παρα-

τiθεvται oτo εγxειρLδιo, πρol<υπτoυv απ6 μετρηoειg l<αι

παρατηρηoεtζ ΠοU Πραγματοποιη θη καv oτo Τ.Φ.o.Δ. N.

l<ατω απ6 τιg ελληvικεq εδαQοκλιματικθq oυvΘηκεq και

πλαιoιιbvovται με oτοιxεLα απ6 τη διεθvη βιβλιογραQiα.
To πρδτο κεQαλαιο διαπραγματεUεται τιq κυρι6τερεg

ποικιλLεg τηq μηλιαq που l<αλλιεργoυvται oτη xιi-lρα μαq'
Η περιγραQη τωv πoιl<ιλιδv πλαιoιιbvεταt με αVTLΠρoσω-

πευτικεq QωτογραQiεq τηq καθε ποικιλiαq. Στο δευτερo
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r<εQαλαιo γLvεται αvαQορα oτα l<υρι6τερα ΧρησιμoΠotoU-

μεvα υπoκεLμεvα μηλιαg, oτα oυoτηματα Qυτευοηg l<αι

διαμορQωoηζ Tηζ Koμηζ τωv δεvδρωv 6που αvαQερο-

VΤαι Tα πλεοvεl<τημαΤα l(αt μειoVεl<τηματα τoυ καθε εv6g.

H περιγραQη ΤωV σUσTηματωv διαμορΦωoηq πλαιoιιb-

VεΤαt με αVTLΠρoσωΠευτικεq QωτoγραQ|εg για vα εLvαι

l<αταvoητα απ6 τoυ g αvαγvιi.loτεq.

H MovoγραQLα διατLθεται oε ηλεκτρovικη μορQη, oτιg

ιoτooελLδεg τooo τoυ ΕΛ.Γ.o.-ΔΗMHΤPΑ (www.elgo.gr)

6oo και τoυ Tμηματoq Φυλλoβoλωv oπωρoQoρωv Δθv-

δρωv Nαoυoαg (www.pοmologyinstitute.gr). Περιοριoμε-

vοq αριΘμoq αvτιτυπωv διατ|θεται δωρεαv απ6 το Τμημα

Φυλλοβολωv oπωρoQορωv Δεvδρωv Nαoυoαq. (Πληρo-

QoρLεq: Θ. ΣωΤηρoΠoυλog, τηλ.233 2041548)

Παιδικ6 βιβλio τηξ Eυδoξ[αg T6οιoυ

H παρoυoLαoη του πρδτου παιδικου βιβλloυ τηq ΕυδoξLαq

Τ6oιoυ κH xιbρα ΤoU μη)) ΠραYμαΤoΠoιηΘηκε oτοv Πoλυ-

xιbρo πολιτιoμoυ <Xρηoτoq Λαvαραqυ, απ6 τιq εκδ6οει9

"Λυ l<δQωq" και το βιβλιoπωλεLo' ΑλQαβητo'1 Συ μμετεLxαv η

λoγoθεραπευτρια Εβ|τα KoυτooυQλιαVoU l(αι η παιδαγωγοq

Kατερ|vα l(αλα[τζoπουλoU σTη δραματοπο|ηση ToU Παρα-

μυθιoU, καθιiq l(αt o μoUσtl(ooυvΘετηg Kδoταq l(αλδαραq.

<A ριο'τoτ6λη g και Αλ6ξανδ ρo g

συνdντηση δυo μεγαλoΦυ6ν>>

To βιβλLο του κΑριoτoτεληq καιΑλεξαvδροq _ oυvαvτηoη

δυο μεγαλoQυδv, παρουo|αoε o βερoιδτηq υπooτρα-

TηYoζ ε.α. διδαl<τωρ πολιτιr<ηq επιoτημηq και διεθvδv



σXaσεωV, Γιαvvηq Παρ[oηg, oτο Εl<l<οt<l<ιoτηριο lδεδv Bε-

ρoιαq. Για τo βιβλ|o μLληοαv ο Θωμαq Λιoλιog l<αι o [διoq o

oυγγραQεαq, o oποLοg αvεQερε 6τι α...τo βιβλ[o προεκυ-

ιpε ωq μια πρooπαΘεια _ ερευvα vα βρoUμε απαvτηoειq

oτo τι δLδαξε o Αριoτοτεληq oτo vεαρδ Αλεξαvδρo, διoτι

για To ΠερtεXoμεVo Tηζ διδαoκαλ|αg εδι.b oτη MLεζα δεv

υπαρxoυv ιδιαlτερα, γραπτα οτοιxε[α.

Αλλα κι οταv εγιvε βαοιλιαg, o Αριoτoτθληg oυvθxιoε vα oυμ-

βoυλευει τov Αλεξαvδρo. Παρα πολλα βιβλlα εxουv γραQε|

για τοv Αριoτoτθλη r<αι εt<ατovταδεg γtα ToV M. Αλεξαvδρο,

ωoτ6oo δεv υπαρxει μια θρευvα για TηV oxεoη και τη δι
δαoκαλ[α τoυ QιλοooQoU σΤov μικρο Aλθξαvδρo και π6oo

επηρθαoε το xαραl<τηρα l(αι TηV προoωπικ6τητα τoυr.

<Παριiθυρo στo Φιrrξr, η 6κθεo'η

ζιυγραQικηg τoυ Ι(. Bαiνανiδη

αΠαραΘυρo oτo Qωgυ ηταv o τLτλοq τηq εκθεoηg ζωγρα-

Qικηq τoυ Kιboτα Bαivαvlδη, πoυ εLxαμε τηv ευl<αιρLα vα

Θαυμαooυμε oτηv oμoρQη, ειδικα διαμoρQωμεVη YLα

εκΘεoειq, αlθoυoα τoυ Kθvτρoυ Bιομηxαvιl<ηg l(ληρovο_

μιαq αXρηoτog Λαvαραqll (ΕPlA). Πραγματιl<α, ο επιol<θ-

πτηq αιoθαv6ταv δτι αvoLγει εvα παραΘυρο l<αι μπαLvει

oτo xιbρο απλετο Qωq, xρδμα, ΧαPd, αιoιoδοξLα, γλυκεq
αvαμvηoειq απ6 τo παρελθοv.

Πρ6κειται για 31 εργα, πoικLληq ΘεματογραQLαq πoυ o

κ. Bαivαvlδηq, διr<ηγορoq oτo επαγγελμα l(αt πρ6εδροq

τoυ ΣυλλoγoU TωV εV ΑΘηvαιq Nαουoαlωv αo ZαQειρα-

κηqr, δημιουργησε Tα τελευτα|α xρδvια, απ6 τo 2009 εωq

oημερα. l(αθημεριvεq εικ6vεg ξαvαζωvταvευoυv, μαζ[

με Vεl(ρεζ Qυoειg, πoυλια, θαλαooιvα τoπ[α, UπερoXα

ρoπTρα παλιιi-lv εξωθυρωv l(αι Tα ΤΙoρTραLτα τωv γovθωv
τoυ δημιoυργoυ. ιl εκθεoη oργαvδΘηκε με τη βoηΘεια
τoυ oμ|λoυ αH Aραπιτoαυ, τηv επιol<θQτηκαv δε Qιλo-
TεXVoι τηq π6ληq μαζ l<αι πoλλoI QLλoι τoυ καλλιτθxvη,

πoυ ηρθαv εδιb ειδικα για TηV εκΘεoη!

oμαδικη εκθεoη Xαρακτικηq Eικαστικων
Eργαoτηρ[ιυν Ndoυσαξ και Nεαπoληg-Συκειbν
Tηv γoητευτικη διαδικαoi.α δημιoυργ[αg εv6q xαραl<τιl<oυ

μΠoρouσε vα δει απ6 l<ovτα ο επιol<επτηq τηq oμαδικηq

εκΘεoηq yαρακτικηq, vα oυμμεταoXεt σTη δημιoυργ|α και,

ταυτ6xρovα, vα θαυμαoει θργα xαρακτιr<ηq NαουoαLωv

l<αι Θεooαλovικιδv καλλιτεxvιbv oτηv oμαδιl<η εκθεοη

Xαραl<τικηq τωv Εικαoτιl<ιbv EργαoτηρLωv Nαoυoαq και Δ.

Nεαποληq - Συκεδv. Evτυπωoιαl<α θργα, δημιoυργημεVα

με πoλλθq διαQoρετικεq τεxvιt<θq, πoυ εl<τεΘηκαv αρxιl<α

oτη Θεooαλοv|t<η l<αι μεταQερθηκαV σTη oυvεxεια oτηv

πολη μαq, oτηv α|θoυoα Nαiαq. ΣυμμετεLxαv με εργαToUζ

oυvoλικα 3O δημιoυργοL. Απo τη Nαoυoα oι: Θ. Zιακαg, M.

Παπαδoπουλου, M. I(oτoεκ[δoυ, Ι(. Xατζαρα, Α. Mπερooυ,

Ε. Δαλαμαρα, Ε. Nταρα, =. Xovδρο0, Δ. l(υρκoπο0λου, X.

l(oυταλακLδηq, Σ. Ηλιαδηq, l(. Tζαμαλη και M. ΤoελεπLδoυ.

Bραβε|o oτov τομεα Creen City l(αι σTηV r<ατηγορLα Δια-

xεlριοη Εvεργειαq ελαβε o δημοc Nαoυoαg oτα Best City

Awards πoυ θγιvαv oτηvΤεxv6πολη τoυ δημου ΑΘηvα[ωv.

Η βραβευoη αQoρα τo επεvδυτιl<ο oxθδιo τoυ δημου για
TηV παραYωγη εvεργειαq απ6 το δ|κτυo υδρευoηg l<αι το

παρελαβε o δημαρ1oq κ. NLκog l(oυτooγιαvvηg.

Tα Best City Αwards ε[vαι μια ξεxωριoτη εκδηλωoη για
τηv Toπιl<η ΑυτoδιοLκηoη, oπoυ βραβε0ovται oι ι<αλυτερεg

πραl<τικθg τωv ευQυδv, αειQ6ρωv l(αt otκovoμιl(α βιιbor

μωv π6λεωv τηq 1ωραq. H επιλογη τωv βραβευoμ6vωv

γ[vεται απδ 2Oμελη επιτρoπη, πρoεδρoq τηq οπoLαq εlvαι

o επιl<εQαληq τηq l(EΔΕ και δημαρxoq AμαρoυoLoυ Γιι.bργοq

Πατουληq, εvδ oυμμετεΧoUV Πρoσωπικ6τητεq που επιλθ-

xθηκαv με l<ριτηριo τo επαγγελματιl<ο l<αι επιoτημοvικ6

τoυq υπoβαΘρo, TηV εμπειρlα και εξειδLκευoη τoυg oτα

αVTιl(ειμεVα τωv επ ιμi ρoυ g κατηγoρ ιιbv βραβε υ oη q.

υραβε[o στον τoμ6α Green City



NΑoYΣΑlol EΠlXΕlPHMΑΤl ΕΣ ΣTΗ ΘEΣΣΑΛoNll(H

oΙΙ(oΓEλ[EΙA TΣΙTΣH

Σημ. Συνταξηq: Συνqiζoντilζτην αναφoρα σε επιχειρηματικig oικoγ!νειεg Nαoυoαiων oτηΘεooα-

λoνiκη απo τιζ αρχiq τoυ 20oυ ilι. παρoυσιαζoυμε σημερα την oLιCoγενεια Toiτoη , απo τo iργo των

Ευφρoodνηg Poυπα και Ευαγλoυ Xεκiμo1λ,oυ: H επιyειρηματLκoτητα στην περioδo 1900-7940.

MqlcλεgεπιyειρηoεLζιffiLεπιχειρημilτικεζoικoγiνειεζ,τoμ.Γ'cτηoειρα,Hιoτoρiατηζεπιχειρημil-

τικoτητrg oτη Θεooαλoνiκη, Πoλιτιmικη rταιρεiα ΕπιyειρημnτιιΙw Βoρεioυ ελλαδog, Θεooαλoνiκη

2004.

Γραφoυν oι

Ευφρoodνη Poiπακαι
Ευαγελog ΧεκΙμo1λoυ

H oικoγενεια To[τoη ε[ναι πoλυπλη-

θηg. Ι(αταγεται απ6 τη Nαoυο'α, αλλα

κατα τoν 19o αιιjνα επεκταθηκε oτην

'Eδεooα, ο'τη Bερoια, οτη Θεo'oαλoνi-

κη και τoν 2oo αιιi-lνα oτην Αθηνα. π
ιoτoρ[α τη g oικoγενειαg εντoπioτηκε

απ6 τo πριi.lτo μιoδ τoυ 19oυ αιιbνα,

οταν ζoυoε o Xριoτoδoυλog, πoυ εi1ε
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6ξι παιδια. Απ6 αυτα, δυo αγoρια, o

Αναoταoιog και o Ι(ωνoταντ[νog,

αοxoληθηκαν με την υQαντoυργiα

και oι απ6γoνoι τoυg εδωoαν δυo

oη μαντικθg υQαντoυργικ6q μoναδεg.

o κλαδog τoυ Aναστασioυ oυνεβαλε

oτη δημιoυργiα τριδν υQαντoυργι-

κιbν επιxειρησεων, oι oπolεg παρoυ-

oιαζoνται oτo κεiμενo πoυ ακoλoυ-

θει. o κλαδog τoυ Ι(ωνoταντfνoυ oτη

δημιoυργ[α τηg εταιρ[αg αlΔπiληq _

Tο'iτoηg> και η πoρε[α τηg oικoγενει-

αg παρoυoιαζεται oτo oικεlo λημμα,

oτoν παρ6ντα τ6μo.

Ελα1ιo'τα ε[ναι γνωoτα για τoν Ανα-

oταoιo xριoτoδoυλoυ Tolτoη. Ε[1ε

δυo παιδια. Toν Γρηγoριo και τη

Mαρ[α, κατ6πιν oυζυγo Παναγη

Iωρτoη. Στα μεoα τoυ 19oυ αιωνα,

o Γρηγoριog Toiτο'ηg τoυ Αναoταα[_

oυ καταoκευαζε oαγιακια, τα oπolα

πωλoυoε oτo Moναoτηρι και oτη

Σερβiα. Παραλληλα εμπoρευ6ταν και

την παραγωγη oαγιακιιbν των αλλων

βιoτε1νιbν τηg Nαoυoαg.

Στη δεκαετiα τoυ 1B7O ταξiδει[-tε με τo

τραiνo oτο Mαντo'εoτερ τηζ AμΛ'[αg,

oπoυ γνι-bριoε την ανεπτυγμθνη αγ-

γλικη υQαντoυργ[α και τoν μη1ανικ6

εξoπλιο'μ6 πoυ χρησιμoπoιoυoαν για
την βιoμη1ανικη παραγωγη. κατα

την επιστρoQη του oυνεταιρ[oθηκε

με α}λεg oικoγενειεg τηg Nαoυoαg

και [δρυοε την εταιρ[α (Γρηγoριoζ

Toiτoηg και Σiα>, η oπolα παρoυσι-

αζεται oτo κεiμενo πoυ ακoλoυθε[.

o Γρηγ6ριog Tolτoηg παντρευτηκε

την Αννα Πετρlδη. ιnθ1ρι τα τελη τoυ

19oυ αιδνα εi1αν απoκτηoει τθooεριg

γιoυζ, πoυ ουνθ1ιoαν την επιxεi'ρη-

ση. Σε διαδoxικη oειρα, απ6 τoν με-

γαλυτερo πρoζ τoν μικρ6τερo, ηταν
oι Αναoταο'ιog, Δημητριog, Xριoτo-

δoυλoq και Mεν6λαog ( rεο0 - 1974).

o Αναoταoιog Γρ. Toiτoηg oπoυδαoε

κλωοτoδQαντoυργlα oτo Mαντοε_

oτερ. Παντρευτηκε την Ευθυμlα πλα-

τooυκα και απ6κτηoε τρ[α παιδια. o
πρωτ6τoκo9 Γρηγ6ρηc oπoυδαο'ε

χημικoζ, παρ6μεινε oτη Θεooαλονi-

κη και oυμμετεi1ε oτoν Mακεδoνκ6

Αγιbνα. Η oυζυγoq τoυ Αννα ηταν

μθλog τηg Φιλoπτιb1oυ ΑδελQoτητog

Εδεooηg τo r9O4. o Nlκoζ δημιoυργη-

αε, την πριbτη μεταπoλεμικη περioδo,

τυπoβαQεlo νηματων oτην Αθηνα με

την επωνυμ[α <Aναoταoιog To[τοηg

και Ιol>. o Διoμηδηq εργαο'Θηκε oτo

εκπαιδευτικδ πρoοωπικ6 τoυ Mετo6-

βιoυ Πoλυτε1νε[oυ.

o Δημητρηq Γρ. Tolτoηg οπoυδαoε

oικoνομικα oτη Mαoοαλiα. Απε-

κτησε τρ[α παιδια, τη Z[τοα, πoυ

παντρευτηκε τoν καπνoβιoμηxανo

Xατζηγεωργioυ, τη Miκα, πoυ πα-

ντρευτηκε τoν Θωμα Λoψo, και τε-

λog τoν Γρηγoρη To[τoη.

o Xριoτoδoυλog Γρ. To[τοηg παρθ-

μεινε στιζ oικoγενειακθg επιxειρη_

σειζ και απ6κτηoε πρακτικη εμπει-

ρ[α. Παντρευτηκε την Αθηνα ltππ|λη

και απεκτηoαν δυo παιδια, τηνΑννα,

πoυ απεβ[ωoε oε νεαρη ηλικ[α, και

τoν Aδαμαντιo (Διαμαντη).

o Mενθλαoζ Γρ. Tο'[τo'ηg oπoυδαoε

1ημεlα με ειδlκευοη στo πρωτoπoρι-

ακo υλικ6 τoυ πλαoτικoυ, oτη Λειιplα

και στη Xαιδελβ6ργη, απoκτδνταg

μεxρι και τoν oπανιo για την επoxη

διδακτoρικo τlτλo. Παντρευτηκε τη

Mαρiα Σταματη, κoρη τoυ Γεωργioυ

Σταματη, με την oπolα απθκτηο'ε τρ[α

παιδια. o μεγαλυτερog, o Γρηγoρηg,

και o μικρ6τερo9, o Αλθξανδρog, εφυ-

γαν στην Αψλiα, 6πoυ αo1oληθηκαν

με την ιδιoκτηolα και την μεoιτε[α

γηg. o Γιιbργog o'πoυδαoε oικoνoμικα.

Mθλη τηq oικoγενειαg To[τoη oυμ-

μετεixαν oτη <ΣEΦE.Ι(o)) και στην

επ ιxε [ρη oη ι'oλυ μπo g-Nαoυoαr.

Παραλληλα, oριoμ6νoι διαδραματι-

σαν σημαντικ6 κoινωνικo ρoλo. o
Αναo'ταoιog Γρ. Toiτoηg διετθλεoε

πρ6εδρoq τηg ΔΕΘ (oτα πριbτα βημα-
τα τηζ oπolαg υπηρξε εναg απ6 τoυg

βαο'ικoig υπoστηρικτθg τηg), κατα

τιg περιδδoυζ 1931_195o και 1953_

1955, ενιb o Δημητριog Γρ. Tοfτοηg

ηταν αντιπρoεδρoq (1941_1945) και

γενικoζ γραμματθαg τoυ Eμπoρικoi
και Bιoμη1ανικoυ Eπιμελητηρioυ

Θεooαλoνfκηg.

Γρηγ6ριoq Tο'iτo'ηg & Σiα
H oμ6ρρυΘμη εταιρε[α αΓρηγoρloυ

Αναoταοioυ To[τoη και Σ[α>, γνω_
oτη και ωg κΓρηγoριog Tolτoηg&

Σ[α>, ιδρυθηκε τo 1895 απ6 τoν Ι(ων-

oταντlνo Ι(6κκινo (zs.οolo), τoν Πε-

τρo ΣεQερτζη (27o/o), τoυg αδελφoυg

Πλιατooυκα, Xριoτoδoυλo (3,2%) και

Γειi.lργιo (3,1olo), τoν Γρηγ6ριo Λoγγo

(71-,7o/o), τoν Γιιbργo κυρτoη (zrπ) και
τoν Γρηγoριo Toiτoη (1o,soz).

Ι(ατα την lδρυοη τηg η επι1εlρηο'η

ε[xε δυo μoναδεg: νι[α μoναδα εκ-

κoκκιoμoυ βαμβακoq ο'την περιoxη

των Σερριi.lν και μ[α καθετη μoναδα
παραγωγηg βαμβακεριbν υQαoμα-

των πoυ καλυπτε oλα τα oταδια απ6
o Γρηyoριog Av' Toiτoηg
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την παραγωγη βαμβακερδν νημα-

των θωg την υφανo'η βαμβακερδν
υQαντιilη τη βαΦη τoυζ και τo Qιν[-

ρισμα, oτην'Εδεooα.

To εκκοκκιστηριo τoυ βαμβακog oτην

Ι(ατω Tζoυμαγια απoτελoυνταν απ6

μiα μεγαλη εκκoκκιoτικη μη1ανη και

ενα μεγαλo πιεo'τηριo. Η εκκoκκιoτι
κη μηxανη κινoυνταν με πετρελαιo-

μηχανη και 61ε δυναμη 16 |ππων. Πα-

ρηγε :-4 τ6νoυ9 βαμβακι ημερηο'iωg.

Xρηοιμoπoιoυo'ε βαμβακι απoκλει-

oτικα εγ1ιilριo πoυ παραγ6ταν στoυζ

πρoπoδεg των εγκατασταoεων.

To βαμβακoκλωoτηριo τηg'Eδεooαg

βριοκoταν oτην τoπoθεolα Αλανη και

εκμεταλλευ6ταν την κινητη ρια δυνα-

μη τηζ υδατ6πτωoη9, περi τoυζ 6oo

[ππoυg. To βαμβακoκλωoτηριo ηταν

τo μεγαλυτερo τηg περιoxηg. Δι6θετε

κλωoτηριo, υQαντηριο και βαQεio -

Qινιoτηριo. Ι(ατα την lδρυoη τoυ ε[xε

+ κλιboτριεg και 15oo ατρακτoυg.

Στα 1B9B θεωρηθηκε 6τι τo βαQεlo
και τo υQαντηριo δεν απθδιδαν κθρ-

δη και η πρooo1η των επιχειρηματι-

ιbν oυγκεντρδΘηκε ο'τo κλωoτηριo.

Στα 1912 τo κλωο'τηριo ε[1ε πλθoν 4z

κλιbο'τριεg με 16.5oO ατρακτoυg, με

δυo u6πενερ) και Παρηγε 55O.OOO

κιλα λεπτoυ νηματog.'oλα τα μηxα-
νηματα εlxαν αγoραoθεl απo τo αγ-

1Λ,ικo εργoοταoιo αLord Brοthers>.

Xρηο'ιμoπoιoυo'ε δυναμη υδατog 610

iππων και απαo1oλoυoε 35o εργατεζ

και εργατριεg.

To 1923, o επ6πτηg τηq βιoμη1ανlαg
N. Mικεληg δ[νει νεα oτoιxεlα, βα-
σει των oπolων τo υQαντηριo ηταν
εν λειτoυργiα, ενιb παρα}ληλα ε11αν

γlνει διαφoρεg αλλαγεg. περιγραQει

τo νηματoυργεlo ωg εξηg:

<(To νηματoυργεio βαμβακog) εiναι εκ

των μεγαλυτ i ρων νη μqτoυ ργε iων τηg ελ_

λαδos (..' ) iyει ( . ) δdo υδρooτρoβiλoυg,

tνα 36o iππων εκτελodντα 360 oτρoφαg

\Ι\Ol:l \ l6

κατα λεπτoν και tτερoν δια τoν φωτιo μoν

τoυ ετ!ρoυ ημioεωgτηgπoλεωg 160 iππων

tcαL 7000 oτρoφιbν.

H πτιΙloιgiδατog εiναι εο μiτρων υπoδι-

αιρoiμενη ειg δdo, ειgταπριbτα 4o μiτρα

εiναι η κiνηoιgτoυ υδρooτρoβiλoυ τoυ φω-

τιoμod, ειg 6ετα iτερα 10 και ειq βαθoq 24

μ!τρων κατωθ εν τηg επιφ ανεiαζ τ0υ νη μα-

τoυρyεioυ εΙναι εyκατεoτημtνog o διατην

κiνηo ιν τoυ ε ργooταo ioυ υ δ ρ ooτ ρoβιλog.

εξ ιλν λειτoυργodoι oι ημιoειg. Παραγει

νηματα No t6 _ s2λεπτα. (Ειg παγκoq

ητoι 400 ατρακτoι παραγoυoιν ημερη_

oiωg No 1, 70 πακα, No 32 δε s). Aξιoν

εξαιρ ετικoi ενδιαφ iρoιπo g εiναι τo τiλειoν

απoρ ρoφητικoν oυ oτηματων αιωρod μενων

τoυ βαμβακog ινιbν, oδoτηματων oπoiων

ε[ναι εφηρμooμtνων ειg ταq λαναραg και

iτερoν ειg ταg αιθ odoαg τoυ νηματaυ ρyε ioυ,

τq oπo iα τλεiωg cιπαλλαo oυo ι τoν αt ρα τoυ

ΓEN EAΛoΓl κo ΔENTPo ol KorEN ElAΣ TΣITΣH

xρια16δoυλοg + Aμαλια Mαλ6ι<oυ

i ΕυΘUμια

i...Avαgταoιoξ

: i Γρηγ6ριoq + Αvvα Πετριδη

: : 1... Avαoταoιoq + Ευθυμiα Πλατooυl<α

| | i Γρηγ6ρηc

: : i Νiι<oq

: : i Διoμηδηq

: i Δημητριoq + t(ατεριvα i<αλαΙτζr]

: : : Ziτoαxατζηγεωργioυ

. : : Miκα Θωμα Λ6γγoυ

, : i Γρηγ6ρηq

: i. Xριοτoδoυλοg + Αθηvα Mπιλη

:::ΑVvα
: : i Αδαμαvτιoq(Διoμαvτηq)
j :' Mεviλαoq + Mαρlα Σταματη

: : i ΓρηYδρηζ

| | .' Γειi'lργιoq.:
i : i ΑΛεξαvδρoζ

i :' Mαρiα + Παvαγηq Ktρτoηq

,' nημoc

:. Aυ<ατερivη

:' ' oημηrρηc

,"'- l(ωvoταvτivoξ

To yενεαλoyικo δ!ντρo τηg oικoy!νειαg Toiτoη

Παρα τoiτoν yiνεται εγκαταoταoιg νloυ εργooταoioυ απo ταζ Ιναgτoυ βαμβακoq.

υδρooτρoβΙλoυ 400 iππων καL 700 στρo- 'lδιον διαμ!ριoματoυ ερyooταoioυ κατ!γι

φΔν, ooτιg θα μεταδiδη την κiνηoιν ειgτo τo λευκαντηριoν iνθα yiνεται η λεdκαν-

ερyooταoιoν δi ηλεκτρoμηyανηq και oυyi oιqδiατμod (καθαριoμogτωννηματωνλευ-

δια oyoινiων η ιμαντων ωgyiνεται μiyρι κανoιgδ[ ατμoυκαιooδαgεπiloιbραg)και

τodδε ειqoλαταενλ6yω ερyooταoια' (Δια- διαυπoxλωριιλδoυg αoβεoτioυ αφθoνoυ δε

μετρog oωληνων 70 εK.)' To νηματoυργεi_ πλdoεωg δi iδατog' Tανηματακατoπιν στε_

oν εΙναι oικoδoμημtνoν επi z38o τετραy' ψιλνoνταιδιακειπρoφυyogκαιξηρniνoιπαι

μtτρων, lyει δε tz,s μλιαδεg ατρακτoυq, ειgυελoφρακτoν mεγνωτηριoν' H κiνηoιg



yiνεται δι! ηλεκτρoκιητηρog 11 iππωνr'

την περloδo αυτη τo υQαντηριo λει
τoυργoυoε αειg μακραν απ6oταoιν και

κατα τι υπερκειμiνην θioιν, oε κτlριo

τoυ παλαιoυ νηματoυργεioυ. Η πε-

ριγραΦη τoυ ε[xε ωq εξηq:

α(Εiναι) τo μoνoν υφαντηριoν βαμβακoq

τηg Mακεδoνiαq μiyριτηq oτιyμηq' Ι<αλi_

πτει iκταoιν 83o περiπoυ τετραy' μiτρων
iyει δε μiαν κo)λαριoτικην μηyανην δια

την πρoπαρασκευην τηg κλωoτηg, μiαν
διαoτραν και 51 ιoτodg' Υπo εyαταoταoιν

iτερoι s0' Παραyoνται υφαoματα Κα-

μπoτ λευκαoμiνs και αλεiκαoτα μiμιg
94 εκ. τλατoυg. Ι(ινεiται δ[ ηλεκτριoμoi
78 iππων' Aπαoyoλεi οo_lo ερyατιδαgκαι

ερyαταg ο. Παραyει δε περiτα 1100 μiτρα

ημερηoiωg (zoοο υαρδεq) με τιμην 17,50

Eρ' κατα υαρδαν''Εκαoτog ιm6g παραyει

ημερηoiωg 40 υαρδαg' Ετηoια παραyωγη

κατα πρootγιo ιν 5o0 μλ' μiτρα oυνoλι_

κηq αξiαg δραy.' 6.500'000 περiπoυ. Δια

τoν φωτιoμoντoυ ερyooταoioυ iyει μικραν

δυναμoηλεκτρικην lso Amperes δια δε

τoν τηζ πoλεωg 435 Amperes' o παρε-

y6μενog φωτLσμoζ εLζ την πoλιν υπo των

δio τoυτων ερyooταoiων τληρdlνεταL πρoζ

o,5oδρ. τo μλιoβαττoν εLζ την Nαoυoαν

+ δρ' κατα μηνα δι' iκαoτoν λαμπτηραr'

Στα τθλη τηg δεκαετiαζ τoυ 191o, oι

ετα[ρoι απεκτηoαν τo ανενεργ6 ερ_

γoαταoιo των Mπiλη και Λαπαβ[τoα

oτη Nαoυoα και δημιoυργηoαν εκε[

δευτερo κλωοτη ριo βαμβακεριilν νη-

ματωγ τo oπolo αρ1ιoε να λειτoυργεi

τo 1921. Λειτoυργoυοε και αυτ6 με

ιδι6κτητη υδρoηλεκτρικη δυναμη

και oυμπληρωματικα υπoβoηθoυ-

νταν απ6 τo ηλεκτρικ6 εργooταoιo

τηg Nαουoαg, 6ταν αυτo ιδρυθηκε.

o N. Mικεληg τo περιγραφει ωg εξηg:

nΕyει περιoyην 6 yιλ. τετραy. μiτρων εξ'ιλν

αι oικoδoμαi καλiπτoυoι z μλ' Ι<ινεiται

δ i υδρooτρoβiλoυ 1B0 iππων. Διαμετρog

oωληνων οo εκ. iψog υδατog zo μiτρα.
'Εχει 4000 ατρακτoυg, παραyει δε ημερη-

oiωg yoνδρα μεν νηματα 200 πακα, λε-

πτα δε lo ητoι κατα μiooν 6ρoν lι0 _ ls1

ημερηoiωg (No 4-14 η καιλεπτoτερα)' H
μtoη ετηoια παραyωyη ανiρyεται ειg 45

-so μλ' πακα, η δε ετηoια καταναλωoιg

βαμβακoq ειg zoo μλ' oκαδαg, εξ ων ιι
εiναι εyyιbριog. Εργαταg απαoyoλεΙ 30και

ε ρyατιδ αg 8 0' Δυναμoηλεκτ ρ ικη μηχανη

δ ια τoν φωτιoμ6ν τoυ ε ρyο oταoioυ υ'

H επιxεlρηoη (Γρηγ.Tolτoηg& Σ[αυ

παρηγε διαφoρα πρoι6ντα, μεταξυ
των oπolων κυρiωg πρo[oντα καμπoτ

για την εγxιbρια αγoρα και τoν oτρατ6.

Παρα}ληλα, εξηγε τα πρoι6ντα τηg

ο'την Αλβανlα, οτη Γιoυγκooλαβ[α,

οτη Poυμαν[α και στη Boυλγαρiα. To

19o3 τα πρoioντα τηg βραβευτηκαν
oτη Διεθνη'Eκθεoη των Αθηνιbν.

aξ[ζει να αημειωθε[η αμεριoτη πρo-

oQoρα των ιδιoκτητδν τηg επιxε[ρη-

σηζ στoυζ αγδνεg τoυ 6Θνoυ9. Στη

διαρκεια τoυ Mακεδoνικoυ Αγιi.lνα oι

επι1ειρη ματlεg διεθεταν τo εργooτα-

σιo ωζ κθντρo των επι1ειρησεων τηζ

περιoxηg και ωζ απoθηκη υλικoυ.
'oπλα και πυρoμα1ικα διακινoυνταν

ο'ε μπαλεg βαμβακιoυ και oι oπλαρ-

xηγoI oυνεδρiαζαν oυγκαλυμμθνoι

υπ6 την ιδι6τητα τoυ εργατη.

To 1941 τo εργooταοιo τηg Θεooαλo_

ν[κηg υπθoτη ooβαρ6τατε9 ζημιθg
απ6 τoυg ιταλικoυg βoμβαρδιoμoυq.
Eπloηg, την περioδo τηg Ι(ατoxηg

μ6ρog τoυ εργooταoioυ τηg'Εδεooαg

καταoτραφηκε απ6 τoυg Γερμανoυg.

Η επι1εiρηoη oυνθxιoε να λειτoυρ_

γε[, με μειωμενo ωραριo και ρυθμoυg

απ6δooηg, καταβαλλoνταq η μερoμ[-

o Mενλαog Toiτoηg φoιτητηg oτη ΓερμανΙα (πΙoω oτo κ!ντρo με τo μoυoτακι)
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ο'θια, τρ6φιμα και ρoυχισμ6 ο'ε περιo-

o6τερoυ9 απ6 πεντακ6oιoυg ερyατεg.

To 1949, κατα την διαρκεια τoυ ΕμΦυ-

λioυ Πoλεμoυ, καταoτραQηκε oλo-

o'1εριbq τo εργooταoιo τηg Nαoυoαg.

Ι(αθιilg oι επι1ειρηoειg δεν μπoρoυν
να αoQαλιoθoυν για την περlπτωοη

πoλθμoυ, δεν τθθηκε πoτ6 θ6μα απo-

ζημiωoηq.

Mε τη ληξη και τoυ ΕμQυλ[oυ θγινε

πρoo'παΘεια ενδυναμωoηζ τηζ επι_

xεiρηoηg (Γρηγoριoζ Toiτoηg και
Σ[α>. Αρxικα, 6λε9 oι δυναμειg oυ_

γκρoτηθηκαν με επiκεντρo τη μoνα-
δα τηg Nαoυoαg' oι ετα[ρoι αQενog

απθουραν 2.ooo.ooo δραxμ6g απo

τo κεQαλαιo τoυ εργoσταoioυ τηg

'Eδεooαg αQετερoυ, τo 195ο, δανειo-

δoτηθηκαν απ6 τo oxεδιo Mαρoαλ.

To 1951 τo εργooταoιo τηg Nαoυoαg

εixε oικoδoμηθεi εκ νεoυ και ε[xε

εξoπλιoθεl με 8o16 ατρακτoυg νε6-

τατoυ τυπoυ, καθιbg και με κλιματι-

oτικη εγκαταoταoη.

Tα επ6μενα χρονια τo εργoο'ταοιo

oτην'Εδεooα ειyε 777s2 ατρακτoυg

και 171 ιοτoυg. Παρηγε νηματα

βαμβακερα και τoελβ6λ καθιi;g και
<λαικα βαμβακερα υQαoματαυ, 6πωg

καμπoτ, δiμιτo, καμπoτ για Qαν6λα,
oινδoν6πανo, αλατζαδεg και αλλα.

Tα κεντρικα γραQεlα ηταν ο'τη Θεo-

oαλoν[κη, επlτηg oδoυ Bερo[αg.

Ι<υριoτερoι ετα[ρoι τη μεταπoλεμικη
περ[oδo ηταν oι αδελφoi Ι(ωνoταντ[-

νoζ και Πετρog ΣεQερτζηg, o Ευαγ-

γελog ΣεQερτζηq, o Ι(ωνοταντ[νog

ΣεQερτζηg, o Ιωαννηg Ι(6κκινo9, o

Θωμαg Λ6ψo9, o Iωρog ΙΦρτoηg, o

Ιωαννηg Iορτoηg και o Aναoταoιoq

Tο'iταηg.

Παρα τη δυναμικoτητα τηζ η επι-

xεiρηο'η αντιμετιbπιζε oυσιαστι-

κεg δυoκoλiεg. To 1953 η μεγαλη
υπoτiμηoη τηq δραxμηq εναντι τoυ

δoλαρloυ διπλαο[αoε τα xρεη τηg.

\ ΙΑ(ΙΣ l]c 18

Απ6 την αλλη, τo εργooταoιo τηg

Nαoυoαg υπoλειτoυργoυoε, λ6γω

τηg ελλιπoυg παρoxηg ηλεκτρικoυ

ρευματoζ. Eπιπλ6oη καθιbg oι επι-

1ειρηματ[εg ε[1αν επενδυoει 6λα τα

κεQαλαια στην ανoικoδ6μηoη των

εγκατααταoεων, δεν μπoρoυoαν να

καλυψoυν τo κεQαλαιo κlνηoηg και

αναγκαζoνταν να δoυλευoυν κυρ[ωg

για λoγαριαoμ6 τρ[των.

Αρκετα μελη τηq τρlτηg γενιαg, oι

απ6γoνoι των αρ1ικιbν εταlρωη ε[xαν

εντωμεταξυ αρ1ioει να επιδ[δoνται

oε αλλεg δραoτηρι6τητεζ. H επι1ε[-

ρηoη 6παυoε να λειτoυργεl γυρω oτα

196o' Σημερα τo εργooταoιo τηg Nα-

oυσαζ, πληρωq ανανεωμθνo, εξυπη-

ρετεl τη αBαρβαρθo'ο'og Α.Eυ.

Γρηγ6ριο9 Tο'[τοηq & Υιoi
To 1921 ot γιot τoυ Γρηγορioυ ToLτoη,

σε συνεργαo[α με τoυg αδελφoυg

ΙΦρo και Παναγη ΙΦρτoη, ξεκlνη-
οαννεα καΘετη βιoμη1ανικη μoναδα
παραγωγηg βαμβακεριbν νηματων
(ο'τριπτηριo, βαQε[o και λευκαντη-

ριo). π επιxεiρηoη, πoυ ε[1ε την

επωνυμiα (Γρηγ6ριoζ Toiτο'ηg και
Ιolυ, βριoκ6ταν στην περιo1η lφα-

γεlα τηg Θεoοαλoνiκηg, oε oικ6πεδo

1O.Oooτμ. To 1923 o N. Mικεληg περι-

γραφει την επιxεiρηo'η ωg εξηg:

<Nioν ερyooταoιoν λειτoυργodν απo δι-

ετiαg κινoiμενoν 6ια πετρλαιoμηxανηg

Diesel 3s iππων''Εyει και ατμoλiβητα

δια την παραγωyην τoυ απαιτodμενoυ,

δια τo βαφεioν και λευκαντηριoν, ατμoυ.

To oτριπτηριoν rπoτλεiται εκ200 ατρα-

κτων, παραyει δε καλτooνηματα 200 χι-
λιoyρ. Hμερηoiωg. To βαφεioν παραγει

150 -200 πακα βαμμiνα νηματα. Υπαρyει

μικρα εyκαταoταoιg βαφηg ερυθραg τoυ

o Πρoεδρog τηg ΔΕΘ Aν' Toiτoηg (δεξια) με τoν Πρωθυπoυργo Παν. Toαλδαρη στην 9η ΔΕΘ τo 7934



λαδ ιod δ ιr yρ ιλ μnτo g τo ιoiτoυ αλιζαρ lνηq'

Πρooωπικoν απαoyoλεi περi τoυg 50υ.

Σταδιακα, o εξoπλιο'μog αυτoυ τoυ

εργoστασιoυ εγινε ανωτερoζ απo

τoν εξoπλιoμ6 τoυ εργooταoioυ τηg

'Eδεο'oαg. E[xε 65O0 ατρακτoυg ΚαL\92

αργαλειoυg. ΕπιπλΑoν, τo εργooταo'ιo

ηταν εξoπλιομενo με δικεg τoυ ηλε-
κτρoγεννητριεg, oι oπoiεg κατα την

περloδo τηg Ι(ατoxηg xρηοιμoπoιη-
θηκαν για την ηλεκτρoδoτηση τμη-

ματoζ τηζ πoληg. Mετα τoν πoλεμo

λειτoυργηο'ε μθ1ρι τον Noεμβριo τoυ

1957. To 1962 και ενω η αξiα του υΠo-

λoγιζoταν σε 3o.ooo.ooo δραxμεg,

περιηλθε oτo δημoο'ιo αντ[ 6.5oο.οOO

δραxμιbν. To 1968 και υoτερα απ6

πιεoειg τoυ Σωματεioυ Ι(λωο'τoilQα-

ντoυργιbν και εμπειρoγνωμ6νων τoυ

κλαδoυ πoυ εκτιμoυσαν τιζ παρα-

γωγικεg δυνατoτητεg τηg μoναδαg,
αρxιo'αν oι επιoκευθg τoυ με oκoπ6

την επαναλειτoυργiα τoυ. Υπευθυνog

των επισκευιλν ηταν μiα oημαντικη

μoρΦη τηg ελληνικηg υQαντoυργiαg,

o Πανog Ι(εραο'ο'ιbτη g.

Ι(υρlωg λ6γω των δυνατoτητων αυτηg

τηg επιxεLρηοηg, κατα την πριilτη με-

ταπoλεμικη περloδo oι επι1ειρηoειg

<Γρηγoριog Tο'[το'ηg, oτo oυνoλo τoυg

(<Γρηγoριog Tο'Lτοηg & Σlα> και αΓρη-

γ6ριog To[το'ηg και Ιoi>) απoτελoυoαν

τoν μεγαλυτερo o μιλo υQαντoυργικιbν

επιxειρηoεων o'την ΕMαδα. N

Mια επιoημαvση απo τov Qiλo τou περιoδιl<o0 μαq δικηγ6ρo κ. Γιιbργo Δoιiδo, o;1ετικα με τηv oικoγivεια
Toυρπαλη, πoυ δημooιε0oαμε στo πρoηγoιiμεvo τειi1og:

αΑλiξαv6ρε, oε yαtρετrλ, !ατω καl εξ απoατdoεωζ μlαζ ΚαΙ βρioκoμαt ατη Θdoο, ΠληρoQορηθηΚα oTΙ σTo τελευταΙο τεayοg

τηq αΝnoυoταqo υπdρyεl μlα αvαδρομtκη αvαsoρα ατηv otκογivεια Tουρπdλη, που βαoioτηκε oε ερευvα(,:) τoυ Ευαγγλaυ

Xεκiμoγλου' Επiτρειl'ιi μου μtα δtoρθωoη: olΤoυρπdληδεg t<αταγοvταv απο το Kdτω Γραμματικο Καt oχl απo τηv'oαλtαvη (Αγiα

Φωτεtvη), οπωgεoQαλμivα αvαQiρεταt,'Ηταv oλαβδQωvot καt καπoια lατoρtκη oτtγμη μετακομloαv αρylκα oτη Ναουoα και

α ργOΤ ε ρα oτ η Θ εoo αλov i κη.

Η πληροQο/α που oαg δivω εivαt απoλυτq ακρlβηq καθοoοv η γlαγlα μου (η μητtρα τoυ πατtρα μoυ) ηταv η Ελtoαβετ Τουρπαλη'

Απο τηv'ooλtαvη κατdγονταv η οtκoγtvεn Δolδoυ η Μητoιvτουvτoυ' oπωq τaυq ελεγαv at παλliq Ναoυααiεg 6lωq, πoυ οταv

με ρωτο1oαv ποtαvοi παtδi εiμαt t<αl ToUζ απαvτουoα τoυ Δου6ου, oυμπληρωvαv τoυ MητoιvτοIvτoυ,

Επioηq η oικoγtvεtα Δουδου ηταv oλαβoQωvη, κατtβηκαv oτη Ναουoα l<αι τουλayοτοv ο πατtραq του πατiρα μoυ Γlιbργηq

Δου6oυ καt οyl Δoυδoq (ακoμα καl το επιbvυμο του πατtρα μoυ ηταv Δουδoυ _ πlθαvωg καt μαλλov σUvTμηση του Μητotvτοi_

vτoυ) με τηv ΛtoαβωΤουρπαλη μεταvαoτευααv oτηv Aiγυπτο, οπου γεvvηθηκε ο πατtραq μaU ΚgΙ Ta vεoΤερα αδiλQια του, Δεv

ξερω απο π0U o Κ' Χεκiμογλoυ αvτληoε τιq πληρoQoρiεg τoυ, αλλα ωq υποθεoη πlθαviq vα υπηρξε σU\/χUση με TηV ΚαΤaγωγη

Δoυδoυ, πoυ oυμπεθερlασαv με τoυqΤoυρπαληδεq' Να εioαl καλαι,

ΕμπoρΙoυ τηq Poυμανιαζτo 1959
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Η EΞOI{TΩΣH TΩι{ EBPAΙΩΙ{ THΣ
ΘEΣΣAΛOΙ{ΙΙ(HΣ ΣTHΙ{ Ι(AToxH.

Η ΠEPΙΠTΩΣH TΩλ[ ΙTAΛOEBPAΙΩN

H ιaroρiαηg εξoντωσηζτων Εβραiων ηg Θεooαλoνiκηg εiναι μια ανεiπωτη τραyωδiα. Κmω απo nυτη

τηντραγικη oμπρtλακρdβoνται εκατovcαδεg,yλιαδεg ioωq επi μiρoυgθλιβερiq ιoτoρiεg. Θαπρooπαθηoω,

ooo πιo oυνθεtικαyiνεrαι,να διboω τo περLyρilμματηg καταoτασηζ στην oπoiα εlcτιλiyθηκαν τατραγικα

yq/oνoτil. Και επειδη πioω απo αυταυπαρyoυν πρooωπα, θα αναφερθιλ μoνo oε ετrcα-olαιb oνoματα flπo

τα πoWi πoυ ενετλαKησilν και tπαιξαν τoν ιδιαiτερo ρoλo τoυζ στην τραy[Ιζη αυτη ιαtoρiα.

γραφει o Γιαννηg Χρυoαφηg oι Γερμανo[ ειoηλθαν oτη Θεooαλo-

νiκη oτιg 9 Απριλioυ rs+r. rνιbριζαν

πoλυ καλα την πoλη πoυ εθεταν υπ6

την κατo1η τoυζ: Tα oημαlνoντα πρo-

oωπα τηg, τη oυνθεo'η τoυ πληθυoμoυ,

την oικoνoμικη, κoινωνικη, θρηο'κευ-

τικη και πoλιτιoμικη ζωη τηg, δυνατα

και αδυναμα oημεiα. Στη oημερινη oδ6
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aλεξανδρoυ Σβιbλoυ, τ6τε Πoλων[αg,

oτo tψog τηg Εθνικηg Aμυνηg, oε

ευρυxωρo διαμ6ριoμα πανoι6ν θμενε

απ6 τo 1935 6να9 Γερμανδg αρxαιoλo-

γo g παρακoλoυθιi-lνταg μαθη ματα oτo

πανεπιoτη μιo, αg πoυμε μεταπτυχια-
κoυ τυπoυ εκεiνηg τηg επo1ηg. Hνoι-

κoκυρα τoυ τoν περιεγραιpε ωg 6ναν

ευ1αριoτo τυπo, εξαιρετικα κoινωνι
κ6, με τo oαλ6νι τoυ παντα ανoιμ6 oε

oυνoμηλlκoυg τoυ Θεooαλoνικιoυg,

xριoτιανoυg και εβραioυg'

Tην ιbρα τηg ειοoδoυ των Γερμα-

νιbν εξηλθε τoυ διαμερ[οματ69 τoυ

ντυμενog με τη ο'τoλη τoυ Γερμανου

λoxαγoυ. Eπl π6ντε και πλθoν 1ρ6νια
ενη μθρωνε τα πρo'[oταμενα κλιμακια

τηg υπηρεo[αζ τoυ. To fδιo oυνεβη

και oτην Aθηνα, 6ταν απ6 την πoρτα

τoυ κτιρioυ τηg Γερμανικηg Αρxαι-

oλoγικηg Σxoληq o διευθυντηg και
υπoδιευθυντηq εξηλθαν να υπoδε_

xθoυν τoυζ συμπατριιbτεg τoυq με

oτoλη o'υνταγματαρxη. Στην Aθηνα

oι Γερμανoi διθθεταν 17 κ6ντρα κα-

ταoκoπε[αg και πληρoQoριιbη ενιb oι

Aμβoι επτα και oι Ιταλo[ μ6λι9 τρlα.

Απεναντι oτoυg Eβραloυg oι Γερμανol

επ6δειξαν αμεoωg τιg διαθθoειg τoυg.

εl1αν αρκετα oτoιxεlα ακ6μη και για
τo γεγoνoζ 6τι oι Eβραloι oυμμετε11αν

ενεργα oτoν π6λεμo εναντ[oν τoυg,

Ιταλιbν και Γερμανιbν. Συνoλικα oτoν

ελληνικo στρατo επιoτρατευθηκαν

12.B9B Eβραioι, oτην πριbτη γραμμη

βρθθηκαν περi τιg 4.O0O, oκoτιbθηκαν

613, απ6 τoυg oπoloυg 1z4 ηταν απo τη

Θεooαλoν[κη.

Mια απδ τιg πριilτεg ενθργειθg τoυg

ηταν η oυλληιpη απ6 την Γκεoταπo

-στιζ 17 Mα[.oυ 1941, κρατηoτε αυτη

την ημερoμηνiα- τoυ αρxιραββlνoυ

zβιι<6ρετζ και η μεταγωγη τoυ oε

oτρατ6πεδo oυγκ6ντρωoηg 6ξω απ6

τη Bι6ννη. Πρ6κειται για τo πριi.l_

τo σημαντικo πρoσωπo οτo oπolo

αναQερoμαι τιbρα oτην εξιo'τδρηoη

τoυ εβρακoυ δραματog. Δεν ηταν
ντ6πιog, oυτε καν ΣεQαρδlτηg oπωg

η πλειoιpηQ[α των Θεοoαλoνικιi_lν

Εβραlων, αλλα eoκεναζι. Aυοτριακδg

στην καταγωγη, θξυπνog, αυταρχι-

κ6g, Q[λαρ1og,πρooκληθηκε να ανα-

λαβει την πνευματικoΘρηoκευτικη

ηγεo[α των Εβραlων τo 1933, αQη-

νoνταζ εντoνα τo οτiγμα τoυ λoγω

τηg αμQιλεγ6μενηg πρooωπικ6τηταg

τoυ. Θα δoυμε παρακατω.

Tα μ6τρα κατα των Eβρα[ων ακoλoυ-

Θoυν μια αυξανoμενη κλιμακωoη.
Σταδιακη γκετoπo[ηoη τoυ εβρα[κoυ

πληθυoμoυ σε τρειζ oυνoικlεg τηg

π6ληg, απαλλoτρlωoη επαψελματι-

κδν και ιδιωτικιbν 1δρων, καταo1εoη

περιoυoιακιbν oτoιxεlων, πρoπηλα-

κιoμοi και εξευτελιoμo[ ενioτε μ61ρι
θανατoυ, υπo1ρεωoη να Q6ρoυν τo

κlτρινo αoτερι,απoλυoειg απ6 θθoειg

εργαo[αg, κλεioιμo o1oλεiων και
oυναγωγιbν και πεiνα, πoλλη πε[να,

ειδικα oτη 1ειμερινη περιoδo'41_42.

'oλα αυτα απ6 τιg ο'τρατιωτικθg δυνα-

μειg κατo1ηg, αQoυ τo βαρυ oτελε1ι-

ακδ δυναμικo 6με}λε ακoμη να'ρΘε[

o Λoυτoiλλo Miρτoι oυνiβαλετα μtyιoταyια
τη διαoωoη μεyαλoυ αριθμoυ Ιταλoεβραiων

για να υλoπoιηoει την τελικη λυoη

τηg εξ6ντωo'η9 και εiναι τα πρ6oωπα

oτα oπoiα θα αναQερθιil παρακατω.

Aρxθg τoυ 1942ΚαταΥραQεται κατι πε-

ρlεργo. Στιg rz Φεβρoυαρ[oυ μετα απo

εγκλειoμ6 μ6λι9 9 μηνιbν επιοτρεφει

απ6 τo oτρατ6πεδo oυγκ6ντρωoη9

τηg Bιθννηg και απoκαθiσταται στη

θεoη τoυ ωq αρxιραββlνoυ o 2βιΙ(6-

ρετζ. eμθoωg αναλαμβανει ενα ιδιo-

τυπo μεooλαβητικo ρoλo μεταξυ τηg

εβραTκηq κoιν6τητα9 και των Γερμα-

νιλν oτo πλαloιo μιαg καταστασηζ πoυ

oξυνεται καθε μθρα επi τα 1ε[ρω, εν-

νoεlται ειg βαρog των Eβραlων. Eδιj_l oι

απoιpειg δι[oτανται: Αλλoι λθνε 6τι o

αρxιραββiνog Ι(6ρετζ ενεργoυoε πρog

oQελog των Γερμανιbη αλλoι για να

αμβλυνει την επιi.lδυνη καταοταoη

των oμoθρηoκων τoυ, oι oπoloι κα-

τεγραQαν ηδη περi τoυζ 50 με 60 θα-

νατoυg η μερηα[ωg.'oπoια εκδo1η και

αν ιoxυει, τo απoτθλεoμα θα εlναι η

εξδντωo'η των Eβραiων.

Η ανoιξη τηg Θεooαλoνlκηg τoυ 1942

βλεπει την αφιξη τηq κoρυQαiαg πρo-

oωπικ6τητα9 τoυ δραματog, τoυ Mαξ
Mθρτεν. Ag ο'ταθoυμε λiγo oτην πε-

ρ[πτωoη τoυ. Γεννηθηκε τo 1911 και

oπoυδαοε νoμικα. Διoρioτηκε o'τo

Υπoυργεlo Δικαιooυνη g, ευQυηg, κα-

ταρτιoμθνog με καλθg γνωριμlεg και

πρooβαoειg, γρηγoρα αναρρι1ηθηκε

στην εσωτερικη ιεραρ1[α και τoυ ανα-

τεθηκαν καΘηκoντα περιQερειακoυ

γενικoυ ειoαψελθα. Στη Θεoοαλoν[-

κη ηρθε ωg ανιbτατog πoλιτικog αξι
ωματoi1og, εκπρooωπιilνταζ τo γερ-

μανικ6 κρατog και τη διolκηoη θoτω

και αν θQερε εξ εQθδρων τo βαθμ6 τoυ

λo1αγoυ. Συνoδευ6ταν απ6 τoν πρo-

oωπικ6 τoυ γραμματθα Mαιανερ. Στo

γραQε[o τoυ ενταxθηκε και η 6μoρQη

νεαρη γερμανoμαθηg Θεooαλoνικια

γραμματθαg Δoξoυλα Λεoντ[δoυ. o
Mθρτεν αμεoωg επιληφθηκε των κλι-

μακωτιbν μθτρων για την τελικη λυoη
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εξoντωoηg των Eβραiων.

To Σαββατo τηζ 11ηζ Ιoυλioυ 1942,

6xι τυxαiα ημερα, εxoυμε την κo-

ρυQωoη τoυ δραματog. Ι(αλoυνται

6λoι oι ανδρεg Eβρα[oι ηλικiαg απ6

lε-+s 1ρ6νων να συγκεντρωθoυν

oτην πλατε[α ΕλευΘερ[αg. Περ[ τα

9.oOO ατoμα υQioτανται επ[ ιbρεg

απloτευτoυg εξευτελιoμoυζ κατω

απo θνα δυνατo ηλιo και 1ωρig νερo.

Εν τελει, επιλθγoνται 4.Ooo απo αυ-

τoυg για υπoχρεωτικη εργαo'lα λα_

τoμικδν και oιδηρoδρoμικιbν 6ργων

o'τη γραμμη Θεooαλoν[κη -Ι(ατερ lνη -

Λαριο'α, ατoμα πoυ δεν ε[xαν πιαoει

πoτθ oτυλιαρι ο'τη ζωη τoυg.

Σε πooooτ6 12o/o ανbρyoνται oι θα-

νατoι μεταξυ των Eβραiων εργατιbν.

π μεοoλαβητικη πρooπαΘεια τoυ

αρ1ιραββlνoυ Ι(oρετζ με τoν Mαξ
Mερτεν καταληγει oε θνα μ6νo
oυμβιβαoμo: Nα καταβληθε[ τo υπ6-

ρoγκo πooδ των 3,5 διoεκ. δρα1μιbν

επoxηg oε μετρητα, δ1ι επιταγεg,

θναντι τηg απαλλαγηg των εργατιilν.

Συ}λθγoνται με κ6πo 2 διο'εκ. και

για τo υπ6λoιπo ο'υνoμoλoγε[ται η

απαλλoτρiωση των νεκρoταQε[ων

με τoυζ 5oo.ooο εβραΙκoυg ταφoυg

με παραλληλη αξιoπolηo'η 6λων των

μαρμαρινων μελιbν των ταQων ωg

oικoδoμικιbν υλικιbν.

Αλλα τo ο'1θδιo απαMoτρ[ωoηζ των

περιoυoιακιbν oτoιxε[ων των Εβραi-

ων κατα τoν Mαξ M6ρτεν δεν oτα-

ματα εδιi-l. Γνωρlζει oτι λ[γo πριν απ6

την τελικη λυο'η πρεπει να εξαο'Qαλl-

σει και τoν χρυo6 και τα τιμαλφη των

Eβρα[ων. Συνεxlζoνταg την πiεoη και

παντα με τη διαμεooλαβηο'η τoυ αρ-

1ιραββiνoυ oυγκεντριbνει δυo τoυλα-

χιστoν τ6νoυ9 χρυσoυ και αγνωoτo

αριθμ6 απo διαμαντια, τιμαλφη και

θργα τεxνηg.

Mε την oλoκληρωoη και αυτηg τηg

Φαoηq, θρxoνται να oυνεπικoυρη-

σoυν τo θργo τoυ δυo ακ6μη παραγo-

ντεζ τηζ Tελικηg Λυσηζ.Mε εντoλη

τoυ Αιxμαγ oτιg 6 Φεβρoυαρloυ ls+s

Qθανoυν oτη Θεoo'αλoν[κη oι λo1α-

γoiτων SS Nτ[τερ Bιoλιoθνυ και Aλ6ιg

Mπρoυνερ, o πριbτog επιτελικ69 και

επoπτευων και o δευτερog αριοτog

oργανωτικ69 και εκτελεoτικ69, ενιil

τo παριλν δ[νει και θναg Αυoτριακog

υπoλo1αγog, o Ι(oυρτ Bαλντ1α[μ, υπo

την ιδιoτητατoυ ωζ oυνδθoμoυ αξιω-

ματικoυ πληρoQoριιbν τηg Bερμα1τ.

oι Γερμανo[ αξιωματoυ1oι μεoα oε

θνα μηνα 61oυν ουγκεντριi-loει oλoυg

τoυg Eβραloυg oε θνα μoνo γκθτo oτη

ουνoικlα Bαρ6νoυ X[ρg, κoντα oτoν

τ6τε κεντρικo ο'ιδηρoδρoμικo οταθ-

μo. o πριbτog oυρμ69 με 2.5oο Εβραi-

oυζ για εκτ6πιο'η και πρooριoμ6 τo

Aoυoβιτg 6Qυγε απ6 τo oταθμ6 oτιg

15 Mαρτloυ. Συνoλικα ανα1ιbρηoαν

πανω απ6 5o.ooo με 20 ο'υρμoυg με-

χρL τιζ 7 Αυγoυστoυ πoυ θφυγε o τε-

λευτα[og.'oμωζ, αυτ69 o τελευταiog

συρμoζ δεν ε[1ε πρooρtσμo τo Αoυ-

εβραioι τηg Θεooαλoνiκηg υπoκεινται oε εξευτελιoμoig απo τoυg Γερμανoυc, κατακτητiq

οβιτg, αλλα τo oτρατ6πεδo Mπθργκεν-

Mπθλο'εη και ειδικoυg επιβατεg τoν

αρ1ιραββlνo ΖβιΚ6 ρετζ, oη μαiνoυoεg

πρooωπικ6τητεζ τηζ εβραΙκηq κoιν6-

τηταζ και τoυζ 367 Ιο'πανoεβρα[oυg

τηg Θεooαλoνlκηg πoυ ε[xαν τελικo

πρooρισμo τη Bαρκελιbνη.

Mθο'α oε αυτ6 τo ζoQερo κλlμα με τιg

ανατριχιαστικ69 εξελiξειg, ευλoγα δι-

ερωταται καπoιog για την παθητικη

οταοη 55.Ooo και πλεoν Eβρα[ων τηg

π6ληq. Bεβαlωg, υπηρ1ε o Q6βog και

τα αυo'τηρα μ6τρα. Bεβαlωg και η κα-

θηο'υ1αoτικη οταο'η τoυ αρxιραββlνoυ

και η κρυQη ελπ[δα 6τι κατι μπoρεl
να α}λαξει. Αλλα υπηρxαν και εκε[-

νoι πoυ αντθδραoαν. Toυλα1ιoτoν 5O0

απ6o'τρατoι Eβρα[o ι, πoυ oυγκρoτoυ_

oαν μαλιoτα και μα1ιμo ταγμα o'τη

διαρκεια τoυ πoλεμoυ, κατθφυγαν

oτα βoυνα με τoυζ ανταρτεg. Mερι_

κθg oικoγενειεg oταδιακα βρηκαν τoν

τρ6πo να βρoυν καταQυγιo και πλα-

oτεg ταυτ6τητεζ στην Ι(αooανδρα

xαλκιδικηg. Ι(απoιoι εμπιo'τευτηκαν



τα παιδια τoυζ σε oικoγθνειεζ τηζ

Θεooαλoνlκηg, με κlνδυνo να εxoυν

δραματικθg επιπτιboειg 6λoι τoυg. Ι(αι

βεβαiωq αντθδραoαν oι Ιταλoεβραioι

τηg Θεooαλoνlκηg.

Nα τoνloω εδιb oτι oτo πλαioιo τηg

διαδικαolαg για τη διαoωoη τoυζ εκ

μ6ρoυ9 τηg ιταλικηg πλευραg, πρooιλ-

πωνκαι θεoμιilη απελευθερδθηκε οε

oλo τηg τo μεγαλεlo η ιταλικη ανθρω-

πια 6oτω και κατω απ6 επικ[νδυνεg

και εξαιρετικα δυoκoλεg oυνθηκεg.

Eπιτρειpτε μoυ να επαναλαβω τη

μoναδικη αυτη φραο'η ο'την ιταλικη

1Λ.ιboοα, τιμιbνταg 6λoυ9 τoυg Ιτα_

λoυg μ6oα και iξω απo αυτη την αl-

θoυoα. αΙn que st α o scur α, e stremαmοntο

pericolosα, nonche' dfficile situαzione n

Sαlonicco, l' iniziαtiνα e iΙbuon esito degli

sforzi dei diplomαtici Ιtnliαni, hαnno

esαltαto iΙ senso delΙ' umαnitα' itαliαnα

in tutto iΙ suo splendoreυ. λg δoυμε τι

ακριβιbg oυνεβη.

Mε την κλιμακωoη των μθτρων και

τη oυνε1η επιδε[νωoη τηg καταoτα-

σηζ, συγκεντριbθηκαν oι ελα1ιoτoι

Ιταλικηg υπηκo6τητα9 Εβραioι τηg

Θεοο'αλoνiκηζ και απηυθυναν επι-

oτoλη oτoν γενικo πρoξενo τηg Ιτα-

λ[αg, ζητιbνταζ τoυ να πανε στη μη_

τερα πατρlδα. Γενικ69 πρ6ξενo9 ηταν

o ΓκoυελQo 2αμπ6νι, διπλωματηg

καρι6ρα9, γεννημενog τo 1897 στη

Σαντα ΣoQ[α τηg Tooκανηg.

Πριilτog γραμματεαg τoυ γενικoυ
πρoξενε[oυ, γερμανoμαθηg και oυν-

δεoμog με τιζ γερμανικθg αρxεg o

Λoυτo'lλo Mερτoι, λo1αγog στη Mε-

Mε πρoκαλυΨη την ιoxυρη υπηρεσι-

ακη τoυg θθoη και την ιδιoτητα τηg

ουμμα1oυ xιbραg, 1oρηγηoαν ταξιδιω-

τικα εψραQα oε περ[πoυ 3Oo Εβραi-

oυζ τηζ Θεooαλoνlκηg, <βαQτ[ζoνταg>

τoυg κυριoλεκτικα ωg Ιταλoυg μoνo

και μ6νo γιατl καπoιog υπαρκτ69

η μη ουψενηg τoυg εi1ε ενα oνoμα

πoυ ηxoυoε ωg ιταλικ6 η γιατ[ ηταν

γαμπρoζ, νυQη, ανiι|;ι καπoιoυ δηθεν

Ιταλoυ. To πρωτευoν κριτηριo ηταν
απoκλειoτικα ανθρωπιoτικδ και μ6νo.

Mε την lδια επιμoνη και υπoμoνη oρ-

γανιbΘηκε και τo ταξlδι με τρθνo τηg

απoοτoληg oλων αυτι.bν των ατ6μων

ο'την Aθηνα και τη σωτηρiα τoυg oτιg

14 Ιoυλιoυ 1943.

o Γκoυ6λQo 2αμπ6νι δεν πρoλαβε

την ανα1ιiρηoη, λ6γω μεταθεoηg λl-

γεζ ημερεζ πριν, αλλα o αξιog αντι-

καταoτατηg τoυ γενικ69 πρ6ξενo9

Ι(αoτρoυτoιo και o παντα βoηθoq

τoυ Mερτο'ι oλoκληρωoαν τo θργo

τoυ, παρα τα τεραo'τια πρoβληματα,

κωλυoιεργlεg και απειλεg πoυ πρoε-

βαλαν oι Γερμανo[.'oλα αναQερoνται

εκτενιbg και με oυγκινητικ6 τρoπo

oτo βιβλio τoυ Λoυiτζι Mπαλερ[νι.

Ι(αι δεν θα ηθελα να επεκταθι.b εγιb

περιoo6τερo. Θα μπoρoυoα να μιλιb
επi δρεg αλλα θα κλεloω την πα-

ρεμβαoη μoυ και την περιληπτικη

εξιoτoρηoη των πραγματικιi-lν γεγo-
ν6των γυρω απ6 την τραγωδiα των

Eβραlων τηg Θεooαλoνlκηg αναQε_

ρoμενog oτην καταλη€η των πρωτα-

γωνιoτιbν πoυ ανεφερα παραπανω.

Ξεκινι.b απ6 τoυg 30ο και πλθoν Ιτα-

λoεβραloυg, 323 ΥLα την ακρ|βεια

oπωg oημειιbνει o Λoυτo'[λo M6ρτoι.

Η διαδρoμη για την Αθηνα κρατηοε

περi τιg τρειg ημ6ρε9 και oτη διαρ-

κεια τηg υπηρξαν δυo _ τρειg διαρ-

ρoθg, δεδoμθνoυ 6τι η Qυλαξη ηταν

xαλαρη και με Ιταλoυζ oτρατιιbτεg.

Φθανoνταg o'την Αθηνα η εκε[ ιτα-

!

ραρx[α Ακoυι, ο'1oλικog oυμβoυλog

πριν απ6 τη oτρατευoη τoυ. oι δυo

τoυg απoτθλεoαν ενα εξαιρετικ6

δlδυμo στην πρoσπαθεια τoυg να

βρoυν λυoη o'την κρloιμη καταoτα-

ση. Η επloημη α)ληλoγραQ[α τoυ

πριbτoυ με τιq πρo[ο'ταμενεg αρxεg

και τo λεπτoμερθg ημερoλoγιo τoυ

δευτερoυ, απoτελoυν αδιαψευoτη

μαρτυρiα των ενεργειιbν τoυζ για τη

διαoωο'η των Ιταλoεβραiων -και oxι

μoνo- τηζ Θεooαλoν[κηg.

H καταoτρoφη oτo εβρα|iκo κoιμητηριo τηg Θεooαλoνiκηg
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λικη διolκηoη εixε ηδη φρoντiοει

για την αoQαλη μεταQoρα τoυζ σε

επιβατηγo πλoio ο'τo λιμανι τoυ Πει_

ραια με πρooριο'μ6 την Ιταλiα. Λlγo

πριν απ6 την ανα1ιbρηση τoυ πλoioυ,

καταγραφηκαν νθεg μικρθg και με-

μoνωμ6νε9 διαρρoΑg. Επρ6κειτo για
ατoμα η oικoγενειεg πoυ εlxαν δικoυζ

τoυζ στην Aθηνα.

H πριi_lτη μεγαλη διαρρoη, καπωg μα_

ζικη, καταγραφηκε oτo πριbτo λιμανι

πoυ θπιαoε τo πλolo οτην Ιταλ[α. H
o1εδoν ανυπαρκτη πλεoν Qυλαξη
και η πρooδoκiα για την απαρ1η μιαg

νεαg ζωηg πoυ διανoιγ6ταν μπρooτα
τoυg, oδηγησαν αρκετoυq oτo να

αναζητηooυν αμεο'ωg την τυ1η τoυg,

μακρια απ6 τo κρατικ6 πρoγραμμα

oωτηρ[αg τoυg. oι υπ6λoιπoι oυνθ1ι-

σαν oργανωμενα πρog βoρρo.Λαθoq
oπωg απoδεixθηκε. Toυg πρoλαβε η
ο'υνθηκoλoγηση τηζ Ιταλiαg τηζ Bηζ

εεπτεμβρ[oυ 1943 και η γερμανικη
αλλαγη φρoυραq.

Εlναι αγνωoτη η τυχη των πoλλιbν.

Mια oμαδα πoυ κατθληξε oε παραλl-

μνιo ξενoδo1εio τηg B6ρεια9 Ιταλlαg,

βρεθηκε μετα απ6 λlγεg ημερεg με μια
πετρα o καθθναζ στo βυθ6 τηq λiμνηq.

Πυτωoαν απ6 τα τρθνα και τα κρεμα-

τ6ρια τoυ Αoυoβιτg για να καταληξoυν

ο'τα ιpυ1ρα νερα λiμνηq μιαg πατρlδαg

πoυ ηθελαν ναγνωρiooυν και να αγα-

πηooυν. Ι(αι δεν πρ6λαβαν.

o αρxιραββiνog Zβι Ι(oρετg ηταν απo

τoυg επιζιbντεg Eβραloυg ο'τo oτρατ6-

πεδo κρατηoηg τoυ. Mετα τον π6λεμo

6μω9 πθθανε απ6 τυQo κατα τo ταξlδι

επιoτρoQηg τoυ στη Θεoααλoνlκη. H

Qιλoλoγlα γυρω απ6 τo θετικ6 η αρνη-

τικδ ρ6λo τoυ καλα κρατεi ωg ο'ημερα.

o Mαξ Mθρτεν oυνεληφθη απ6 τoυg

Αμερικανoυg o'τη Γερμαν[α. oι ανα-

κριτικθg αρxεg ζητηο'αν απo την Eλλα-

δα να τoπoθετηΘε[ για την περ[πτωoη

τoυ. H ελληνικη κυβερνηoη, δια τoυ

NΙ.\ι)γl\ 2/ι

πρεο'βευτη τηζ στη Γερμανiα στρατη-

γoυ Aνδρθα Υιpηλαντη, τηg γνωοτηg

oικoγθνειαg, δεν πρ6βαλε κανθνα αl-

τημα η αγωγη ειg βαρog τoυ. ΑQθθηκε

ελευθερog, επανηλθε oτην υπηρεo[α

τoυ και αναρριxηθηκε ακ6μη πιo ιpηλα

στην υπηρεσιακη ιεραρ1[α. Υπ6βαλε

μαλιoτα τo α[τημα να εlναι o πριbτog

Γερμανog πρ6ξενo9 o'την Ε)λαδα, πριν

αναβαθμιο'θε[ o'ε πρεoβε[α η γερμανι-

κη διπλωματικη αντιπρooωπεiα. Πα-

ραλβ να τo πετυ1ει.

Aπo τα πριbτα 1ρ6νια τηg δεκαετ[αg

τoυ'5ο oι ελληνικθg πoλιτικθg δυνα-

μειζ κατηγoρoiloαν η μια την α7λη

για τη μη δlωξη τoυ Mερτεν. Tελικιbg

oυνεληφθη oτην Eλλαδα τo 1957 δταν

κατα μ[α εκδo1η ηρΘε να καταθθoει

ωg μαρτυg υπεραoπιoηg oτη δiκη τoυ

γραμματεα τoυ Mαιoνερ. Ωoτδoo, μια

αλλη μα)λoν με ιo1υρη βαoη εκδo1η

μιλαει για τη συναινετικη αφιξη και

oυλληιpη τoυ, πρoκειμθνoυ να κλεloει

ανδδυνα η περiπτωo'η τoυ πoυ ταλα-

νιζε τιg ε}ληνoγερμανικεg ο'1θoειg oε

oυναρτηoη με τιg απoζημιιboειg, τo

επloημo ταξlδι τoυ Ι(' Ι(αραμανλη oτη

Γερμαν[α και πo7λα αλλα.

Mετα απo μακρα πρoQυλακιoη πρo-

o'α1θηκε τελικcbg oε δ[κη στιζ 11Φε_

βρoυαρloυ 1959 με Qημoλoγoυμενη
πρooυμQωνημθνη ελα1ιοτη πoινη.

Aλλα, τελικιbζ, η ετυμηγoρlα τoυ δι-

καο'τηρioυ στιζ 5 Mαρτιoυ 1959 ηταν
καθειρξη 25 Χρoνωυ και μαλιοτα κατα

πθντε παραπανω απ6 την ειoαψελικη

πρ6ταoη, πρoκαλιbνταg πθρα απ6 την

oργiλη αντlδραoη τoυ [διoυ και εκε[νη

ακoμη δριμυτερη τηg 1δραq τoυ.

Mεο'α απo θνα κυκειbνα εoωτερικιbν

και εξωτερικδν αντιδραoεων, εκβι-

αoμιbη και αλλων πoλλιbν πoυ δεν

εiναι τηg παρoυο'ηg να εκτεθoυη η

ε7ληνικη κυβ6ρνηoη οτιg 3 Noεμβρl-

oυ τoυ lδιoυ θτoυg περαoε τρoπoλo-

γ[α ο'τη Boυλη πoυ επθτρεπε τη συ-

νθ1ιoη των δικιbν και εQθoεων για
εγκληματα πoλεμoυ ξενων υπηκoων

oτιg 1ιbρεg πρoθλευoηq τoυg. Δυo με-

ρεg μετα o Mαξ Mθρτεν αναxιbρηο'ε

για Γερμανiα 6πoυ γρηγoρα και με

oυνoπτικη διαδικαο[α αθωδθηκε.

Πθθανε τotg76 αQηνoνταg μαζ και

μια γαργαλιoτικη ιο'τoρiα η μυΘo

ΣυρμoΙτρtνων φτανoυν απoτη Θεαoαλoνiκη oτo oτρατoπεδo oυyκtντρωoηgτoυ Aoυoβιτq



H oυMηιpη τoυ Mαξ Miρτεν oτην ΕMαδατo 1959

γυρω απ6 τo xρυoαφι των Eβραiων

τηg Θεooαλoνiκηg, oε θνα πλolo βυ-

θιoμενo καπoυ κoντα oτo Nαβαρiνo.

o Nτlτερ Bιoλιoθνυ ηταν o μ6νo9

πoυ τιμωρηθηκε. oι Toεxooλoβακoι

πρoλαβαν να τoν κρατηooυν, να τoν

δικαo'oυν και να τoν κρεμαooυν oτην

Mπρατιoλαβα στιζ 4 Mα[oυ 1948.

o Αλoιq Mπρoυνερ καταQερε να δι-

αQυγει, να κρυQτεf και τελικιbg να

βρει καταQυγιo στην αυλη τoυ XαQθζ

Aλ Αoαντ oτη Συρiα, πρoο'Qθρoνταg

τoυ τιζ 6πoιε9 υπηρεο[εg τoυ.'oλεg

oι πρoo'παθειεg θκδooηg τoυ για να

δικαoθεi επεoαν ο'τo κεν6. ΠεΘανε

εν ειρηνη τo 2o1o.

o Ι(oυρτ Bαλντxαiμ θκανε κατι πoλυ

απλo: 'Eκρυιpε τo oτρατιωτικo τoυ

παρελθoν απ6 τo7942 και μετα, τo

oπoio oμωg πρεπει να γνιbριζαν
τoυλαxιοτoν oι Αμερικανo[. Mετα

τoν πoλεμo ανηλθε o'τη διπλωματικη

ιεραρ1[α τηg xιbραc τoυ και καταφερε

να εκλεγε[επ[δυo θητε[εg oυτε λlγo

oυτε πoλυ Γενικ69 Γραμματθαg τoυ

oHΕ (1972-19s1). Aμεoωg μετα απo-

καλυπτεται τo παρελθ6ν τoυ αλλα

αυτ6 δεν τoν εμπoδiζει να εκλεγε[

πρoεδρog τηζ Δημoκρατlαg τηg 1ιb-

ραζ τoυ απ6 τo 1986 μεxρι τo 1992.

Πεθανε τo 2oo7. Tην επoμενη τηg

κηδεlαg τoυ ε[1ε αQηoει να αναγνω-

oθεl επιoτoλη με την oπolα ζητoioε
ουγγνιbμη για την απoκρυιpη τoυ

παρελθ6ντo9 τoυ. Nα oημειωΘεi 6τι

ο'ε 6λη τη διαρκεια τηg πρoεδρικηg

τoυ θητε[αg αυτ69 και η oυζυγ69 τoυ

εt1αν κηρυxθεi ανεπιθυμητα πρ6oω-

πα oτιg HΠA.

H Δoξoυλα Λεoντlδoυ εlxε καλη

τυxη. To 1949 παντρευτηκε τoν δι-

κηγoρo Δημητριo Mακρη, τoν επιλε-

γoμενo Tακo Mακρη, υπoυργ6 των

κυβερνηoεων Ι(αραμανλη.

o Λoυτolλo Mθρτoι καταφερε να επι-

oτρειpει μετα τη oυνθηκoλ6γηση τηζ

Ιταλ[αg oτην πατρLδα τoυ στo Mπoλ-

τζανo, αλλα επ6μενε να επιoτρθψει

oτη Θεooαλoν[κη, για να oυνεxlο'ει

τo θργo τoυ. ΣυνεληQθη 6μωg απ6 τη

γερμανικη Bθρμα1τ και o τελευταlog

πρoΙο'ταμεν6ζ τoυ, o γενικoζ πρ6ξε-

νog Ι(αoτρoυτoιo, διακινδυνευoνταg

πρooωπικα καταφερε να πετυ1ει την

απελευθθρωoη τoυ. Mετα τoν π6λε-

μo oυνθ1ιoε τo εκπαιδευτικ6 τoυ

θργo και μαg αφηoε θνα πληρ6oτατo

ημερoλoγιo με τα γεγoν6τα τηg Θεo-

oαλoνlκηg. ΠθΘανε oτo Mπoλτζανo

τo 1984. Nα μην ξεxαooυμε επioηg

και εναν υπαλληλo τoυ πρoξενεioυ

πoυ πρooθφερε και αυτ6g τιg πoλυ-

τιμεζ υπηρεσiεg τoυ, τoν Εμiλιo Nθρι.

Tελoζ, η κoρυQαiα πρooωπικ6τητα,

o ΓκoυελQo Zαμπoνι. Mετα τoν π6-

λεμo oυνεxιoε τη διπλωματικη τoυ

καριθρα ωg πρεoβευτηg με τελευτα[α

απooτoλη oτην Tαδλανδη τo 1961.

Π6θανε τo 1994 oε ηλικiα 971ρ6νων.

To Ιο'ραηλ τoν oυμπεριελαβε μεταξυ
των Δικαiων των Εθνιbν για τη δραoη

τoυ υπθρ των Eβραiων. N
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ΠEI{HΓ{TA xPoI{ΙA ToΥ /ιYΙ(EΙOY
TΩΙ{ ΕΛΛHι{ΙΔΩI{ Ι{AOYΣAΣ

'fΙταν αρχ6g του 19661 6ταν o τ6τε δημαρxoq Φιλιirταg Ι{6κκινoq, καλεο'ε oτo γραQεio τoυ

μερικ69 κυρ[εq τηg Nαoυο'αq, επιQανη μ6λη τηξ κoινα)νiαg τηg π6ληq, για να τιξ αναlcoι-

νιboει την επιθυμiα τoυ να ιδρυΘεi ο'τη Nιioυoα Παρι1ρτημα τoυ Λυκεioυ ταrν Eλληνiδιυν.

Eμπνευο'μ6νog l(αι επιτυxημ6νo9 δημαρxoq για πoM6q τετραετiεg, oραματio'τηκε τη διιi-

σα)ση τoυ λαoγραQικoυ πλoυτoυ τηq π6ληq και τηg ευρυτερηq περιoxηg και θειbρηoε 6τι

αυτ6 δεν Θα γιν6ταν παριi μ6νo κατιυ απ6 την ο'κ6πη και την επiβλειpη εν6q Qoρ6α ο'αν

τo Λυκειo τι'rν EMην[διυν.

γραφειη Βαoω Mπαιτoη
Πρoεδρog Δ.Σ' Λ.Ε.N'

1966-1975

Πριilτη πρoεδρog τoυ Λυκεloυ των

ελληνiδων ηταν η Ι<α}λιρoη Παζη

πoυ μαζl με τo Δ.Σ. επικεντρι-bνo-

νται στην oυγκεντρωοη λαoγρα_

Qικoυ υλικoυ. mετα απo θκκληoη

oτoυg Nαoυο'αloυg πoυ ανταπoκρl-

θηκαν με μεγαλη πρoθυμLα και με
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τη βoηθεια τoυ Δημoυ για αγoρα εν-

δυμαoιιbν και αντικειμθνωη oτιg 5

Ιoυλioυ 1967 ανolγει για τo κoιν6 η
πριbτη λαoγραQικη θκθεoη τoυ Λυ-

κεioυ. Mετα απo δυo xρ6νια, τo 1969,

o'υoτηνεται oυoιαoτικα και η πριbτη

1oρευτικη oμαδα τoυ Λυκεloυ υπ6

την καθoδηγηση τηζ καθηγητριαg

γυμναoτικηg αγωγηζ τoυ Λαππε[oυ

Γυμναoioυ Eυαg Ι(ανδηλα.

To 197O μετα απ6 την παραlτηoη

τηg Ι(αλλιρoηc Παζη πρoεδρog τoυ

Λυκε[oυ αναλαμβανει η Ανθη Πε-

τρiδoυ. Eπ[των ημεριbν τηg τo τ6τε

Δ.Σ. oυνε1lζει τη oυγκ6ντρωoη λα-

oγραQικoυ υλικoυ απo τη Nαoυoα

αλλα και την ευρυτερη περιo1η και

παραψ6λνoνται oι πριbτεg Qoρεοιθg
(Γιδα και Mακεδoνoμαxoυ). Tιbρα τo

Λυκειo κανει και τιg πριbτεg Xoρευτι-

κθg εμQανloειg εντ69 Nαoυoαg αλλα

και εκτ6g, 6πω9 ο'τιg εκδηλιbοειg τηg

Aπoκριαg τηg ΞανΘηg.

To1973η ΑνΘη πετρ[δoυ μετακoμlζει
oτη Θεooαλoνiκη και για ενα 1ρ6νo

περiπoυ τo Λυκειo μενει ανενεργ6.

Toν Mαρτιoτoυll974, μετα απ6 παραi,-

νεση τηζ καg Θωμα[δoυ, oυγκαλεlται

ατυπα τo Δ.Σ. και μ6λη τoυ ΛEN, πoυ

oρlζoυν πρ6εδρo την Tolτoη Αικατε-

ρlνη. Δαoκαλoζ χoρoυ αναλαμβανει o

ZαQεlρηg Λoψog. Tα επ6μενα 1ρ6νια

γiνεται πρoοπαΘεια εψραQηg νεων

μελιbν oτo ΛEN, αγoραζoνται Qoρε-

ο'ι6g και εξαρτηματα τoυg, ενιb τo μoυ-

oε [o εμπλoυτ[ζεται oυνεxδg.

H κυρι6τερη εμQανιoη τηζ χoρευτι-

κηq oμαδαg εlναι oτη Nαυτικη Eβδo-

μαδα οτo Mεooλ6ψι, ενδ παρα)λη_

λα εμQανiζεται και oε γυρω περιo1θg

τηg Nαoυoαζ και σε oυνεργαoiα με

τoν Toυριoτικo oργανιoμo Nαoυoαg

δ[νει τo παρ6ν oτιg εκδηλιbσειζ τηζ

Απoκριαg παlρνoνταg μερog oτην

αναπαραoταση τoυ oατιρικoυ Nαoυ-

oαtικoυ γαμoυ.'Eτoι κλεlνει η πρδτη

δεκαετlα τoυ ΛΕN, με κυρια δραο'η τo

λαoγραQικo μoυoε[o και τιg πρooπα-

θειεg να oργανωθε[ και να εδραιωθε[

η 1oρευτικη oμαδα.

1976-198s

Ι(ατα τη δευτερη δεκαετ[α, 1976-

1985, τo ΛEN αναπτυo'oει πλoυoια

δραoη, πoλιτιoτικη και κoινωνικη,

oτην πoλη τηg Nαoυoαζ και oXι

μoνoν. Ι(υρ[ωg 6μω9 επι1ειρεi θνα

ανoιγμα ο'την κoινωνlα τηg πoληg, με

απoτ6λεομα τo σημαντικ6 ενδιαQε-

ρoν πoυ δημιoυργε[ται στoυζ πoλlτεg

για τoν λαoγραQικo πλoυτo τηg"Eτoι

ενιoxυoνται oι δραoτηρι6τητεζ τoυ

Λυκε[oυ, κυρiωg 6μωg εμπλoυτlζεται

ο'ημαντικα τo Λαoγραφικ6 Moυoε[o,

πoυ ανακαινιoμθνo πλθoν ανolγει τιq

πoρτεζ τoυ τoν oκτιbβριo τoυ 1976 και

oυνεxiζει να ε[ναι η κυρι6τερη μθ_

ριμνα τoυ Δ.Σ. Mε τιg εν6ργειε9 τηg

πρoθδρoυ Aικατερlνηg Tο'iτoη, τo Λυ-

κειo λαμβανει αρκετ69 επιxoρηγη-

oειg απ6 την πoλιτε[α, απ6 πoλιτικα

γραQεlα, Qoρεig και ιδιιi-lτεg.

Aναμεoα oτιg πoλλεg εμQανloειq τηg

xoρευτικηg oμαδαq oημαντικη εlναι

αυτη τoυ 1976 σε χoρευτικ6 φεoτιβαλ
τηg Φλδριναg, δπoυ απooπα τo πριi-l-

τo βραβεio, και η εμQανιση τoυ σε

τηλεoπτικη εκπoμπη τoυ Παναγιιbτη

Mυλωνα <Moυoικη παραδooη>.

To1977 τo ΛEN μεταβα[νει oτην oλ_

λανδ[α, στo DeuΙne, ο'τo πλαloιo τηg

<ΕMηνικηg Εβδoμαδαg, πoυ διoργα-

νδνει oλλανδικ6 oxoλεio.

Toο'o καλθg ηταν oι εντυπι-boειg των

oλλανδιλν διoργανωτιbν απ6 την εμ-

Qανιoη τoυ Λυκε[oυ πoυ, για αρκετα

χρoνια αργ6τερα, ηταν o επ[oημog

καλεoμθνog τηg <Ελληνικηq εβδo_

μαδαg, τoυ o1oλεioυ. oι Qιλικεg oxε-

σειζ πoυ αναπτυ1τηκαν μεταξυ των

μελδν τoυ Δ.Σ. και των διoργανωτιbν

oυνεxloτηκαν για πoλυ καιρ6 με επι
ο'κ6ιpειg των oMανδιi-lν oτη Nαoυoα.

Δυoτυxιbg oμωg δεν βρθθηκε στo αρ-

1ε[o τoυ Λυκεioυ oυτε θναg ενημερω-

τικog Qακελog γι αυτην την επικoινω-

νlα, παρα μ6νoν λlγεg QωτoγραQiεg.

oι εμQανloειg oτo εξωτερικ6 oυνε1[_

ζoνται με αυτην τo 1978 oτo Παρioι, τo

1979 στην Δαμαο'κ6 και τo οημαντικ6

ταξ[δι oτην εooτιilνη τα Xριoτουγεννα

τoυ 1978, 6πoυ παρευρloκεται καλε_

ομενo τo ΛEN απ6 τoν εκεl oυλλoγo

των Nαoυαα[ων. Tη δεκαετ[α αυτη τo

ΛΕN βραβευεται για την κoινωνικη

και QιλανΘρωπικη τoυ δραoη απ6

τoυζ ρoταριανoυg oμ[λoυζ τηζ Θεσ-

oαλoνlκηg και τηζ Nαoυoαq.

Δεν λεlπoυν oι καθιερωμ6νε9 βαoι-
λoπιτεg για τα μθλη και τoυζ χoρευ-

τεζ, καθιbζ επloηq η ο'υμμετoxη oε

oλεg τιg εθνικdg επετε[oυg, oι Qιλαν_

θρωπικθg επιoκθψειg oτo νoooκoμεlo

και στo γηρoκoμεio την περloδo των

γιoρτιbν. παραλληλα γlνoνται ανα_

παραoταoειg τoυ ναoυοα[ικoυ γαμoυ
Στιyμιoτυπo απo εκδηλωoη τoυ Λ.Ε'N
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και τoυ παραδoσιακoυ τρυγoυ.

Αυτην την δευτερη δεκαετiα τηg

ιoτoρlαg τoυ τo ΛEN απoκτα πoλλθg

νεεg Qoρεoιεg oτην ιματιoθηκη τoυ

και εμQανiζεται σε πoλλα μερη τηζ

ελλαδαg. Σημαντικη η παρoυoiα τoυ

o'τo Qεo'τιβαλ παραδooιακιbν 1oριbν
oτην Ι(αλαματα απo 6πoυ απooπα

και τo πριilτo βραβεio xoρoυ και

Qoρεoιαg. Παlρνει μερog oτην o'υ-

ναντηoη Λυκεiων πoυ γ[νεται oτoν

Λυκαβηττo, oτην Aθηνα, oε ημερlδεg
και oυνεδρια.

Δαoκαλoι 1ορου αυτα τα xρoνια εi.-

ναι oι Δαμιανoζ Xαραλαμπ[δηg, o

Απoo'τ6λη9 Παδι69, o Mελτιg Mo-
ο'κoQlδηg, η'Eλoα Σπανoυ, η Eυθυ-

μlα Mπαλκoυ, η Ι(ατερiνα ΣτεQανη

και απ6 τo 1981 και μετα o Δημητρηq

Ι(αραloκog.

To 7977 oρiζεται η πριbτη εκπρ6oω_

πoζ τoυ ΛEN στην EQoρiα παραρ-

τηματων τoυ κεντρικoυ η Αντων[α-

Pενα Xρηoτ[δoυ.

To tszs γlνoνται μετα απ6 πoλλα xρ6-
νια αρχαιρεσ[εg oτo ΛEN και πρ6ε-

δρog εκλθγεται η Ι(αlτη To[τoη.

Παρατηρε[ται μια θντoνη Qιλανθρω-
πικη δραο'η τoυ Λυκεloυ υπερ των

παιδιιilν με ειδικθg αναγκεg, oε πλημ-

μυρoπαθε[g τηg περιo1ηg, oικoνoμικη

βoηθεια οτoυg Ι(υπρioυg αδελφoυg

και σημαντικη ε[ναι η oυνδρoμη τoυ

oτην αν6γερση τoυ γηρoκoμε[oυ.

1986-199s
Mπα[νoνταg oτην τρ[τη δεκαετ[α

τoυ ΛΕN, 1986-1995, oι πληρoQoρi-

εg αντλoυνται απ6 βιβλiα ταμεloυ,

απ6 εψραQα τoυ Λυκε[oυ η απ6

πρoQoρικεg μαρτυρ[εg, καθ6ooν δεν

βρεθηκαν oτo αρxε[o πρακτικα διoι-

κητικιbν ο'υμβoυλlων. Φαiνεται πωg

η παρoυolα τoυ ΛEN εντ6g και εκτ6g

Eλλαδαq με τιζ χoρευτικθg τoυ oμα-

δεg oυνε1[ζεται με πoλλη επιτυx[α.
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Δαοκαλoι xoρot εlναι τιbρα εκτog

απ6 τoν Δημητρη Ι(αραlbκo και oι

Γιιbργog Πiπιλαg και Xρηoτog Toια-

τoog. o τελευταiog απo1ωρεi τo 1990

και αναλαμβανει o Ακηg Toιαρκαg.

Tο ΛEN δ[νει πoλλεζ παραο'ταoειg

ελληνικιbν 1oριi.lν oτo Δημoτικo Θ6α-

τρo, ενιb oυμμετθ1ει oτo Nαoυoαlικo

Ι(αρναβαλι με πατιναδεg. Διoργανιi.l-

νει ιpυxαγωγικα απoγευματινα και

χoρoυζ για τα μθλη και τoυζ Q[λoυg,

ενιb πρooQθρει θνα oημαντικ6 για
την επo1η πoo6 oτo Eιδικ6 Σxoλεlo

τηg Nαoυoαg. Eπ[οηg oυμμετθxει

ενεργα oτα Λυκειακα δριilμενα, oπωg

τo Πανελληνιo Συνθδριo των Λυκεl-

ων των Eλληνlδων oτην Ι(αβαλα τo

1993 και την EQoρε[α Παραρτηματων

τoυ Ι(εντρικoυ, 6πoυ τo 7992 oρ lζεται

ωg αντιπρ6oωπoζ η Ελπiδα Ι<εQαλα.

Toν Φεβρoυαριo τoυ \992, η χoρευ-
τικη oμαδα, πρooκεκλημθνη απ6

τη Mακεδoνικη εο'τiα oτην Aθηνα,

χoρευει σε χoρoεσπερlδα πρog τιμην

αντιπρoσωπε ιιbν μακεδoνικιbν o ργα-

νιbοεων Αμερικηg, Αυoτραλiαg και

Ι(αναδα και μαλιoτα παρoυolα τoυ

τ6τε πρωθυπoυργoυ Ι(. Ι(αραμανξ.

oι εμQαν[oειg o'τo εξωτερικ6 εiναι

oτo Neustadt τηg Γερμανiαg (rsεε,

1994), στην Ι(ωνoταντινoυπoλη

(roεs), oτo Aλατρι τηq Ιταλ[αg (roοο),

oτo Qεoτιβαλ Duna Ment (oυγyα-

ρiα, 1993). Ιδια[τερα oημαντικη

ηταν η μεταβαoη τoυ Λυκεioυ των

Ελληνlδων τηg Nαoυoαg τo 19BB για
αλλη μια Qoρα ο'την Αμερικη, πρo-

o'κεκλημενo οτη Φιλαδ6λQεια απo

τo Ι(θντρo Aπoδημων Mακεδ6νων.

Χαρακτη ριoτικo αυτη g τη g δεκαετ[αg

ε[ναι o εμπλoυτιoμog τηg ιματιoθηκηg

με πo}λθg Qoρεoιθg, πoυ αλλεg πα-

ραψθλλoνται oε ειδικα εργαoτηρια,

παρα πo)'},θg 6μω9 ραβoνται και κε-

ντιoυνται απ6 τα iδια τα μελη τoυ Δ.Σ.

Toν Δεκεμβριo τoυ 199Ο τo Λυκειo

βραβευεται απδ τoν Δημo Nαoυoαg

με τo 1ρυo6 μεταλλιo τηg π6λη9 για
την πoλιτιoτικη τoυ πρooQoρα.

Δραoτηρ ι6τητε9 τoυ Λ'Ε.N. κατα την πριbτη δ εκαετiα λειτoυ ρyiαq τoυ ΣυMoyoυ



1996-2005
Φτανoυμε οτην τεταρτη δεκαετ[α

τoυ ΛEN, 1996-2oo5, παλι δυοτυ1ιbg

xωρlg πρακτικα διoικητικιilν oυμβoυ-

λlων μθ1ρι τo 2Oo1. To 1997 γ[νoνται
αρ1αιρεoiεg και πρoεδρog επανεκλθ-

γεται η Ι(α[τη To[τoη.'Ενα xρ6νo μετα
παραιτεlται, υoτερα απ6 εικooιτεo-

oερα oλoκληρα χρoνια καθoριο'τικηg

oημαo'iαg πρoo'Qoραq oτo τιμ6νι τoυ

Λυκε[oυ, και oρlζει oτη θ6oη τηζ την

Ελιo'αβετ Xωνoυ.

To 1999 ξεκινα μια ν6α δραοτηριo-

τητα πoυ εντασσεται στoυζ εoρτα-

σμoυζ τηg πoληg για τoν πoλιoυxo
'ooιo ΘεoQανη. Mε τ[τλo <Tιμιbνταg

τoν'oο'ιo ΘεoQανηυ καθε Αυγoυoτo

τo Λυκειo των Eλλην[δων τηg Nα-

oυσαζ πρooκαλε[ αδελφα Λυκεια
oε κoινθg 1oρευτικεg παραοταoειg,

θεoμog πoυ oυνε1[ζεται για τα δθκα

επ6μενα 1ρδνια.

τα ταξiδια και oι εμΦανloειg τηg xo-

ρευτικηg oμαδαg oυνεxfζoνται, τo

1996 στη Γερμανlα, ο'τo Αλατρι τηg

Ιταλiαg και τo 2ooo και 2oo1 στην

Περγαμo και την Σμυρνη. To 1998

απo1ωρε[ απ6 δαoκαλoq o Δημητρηq

Ι(αραioκog και τιζ 1oρευτικεg oμαδεg

αναλαμβανoυν o Γιιbργοg Πiπιλαg

και o Ακηg Tο'ιαρκαg.

To 2ooo, μετα απo πρ6ταoη τoυ

Δημoυ Nαoυoαg, η λαoγραQικη

oυλλoγη τoυ ΛΕN μεταQ6ρεται ο'τo

νεo[δρυθεν ιατoρικ6 και λαoγραQr

κ6 μoυoεio τoυ Δημoυ Nαoυo'αg με
oκoπ6 την καλυτερη Qυλαξη και δι-

ατηρηoη των εκθεματων τoυ, oε ενα

αναπαλαιωμiνo διατη ρητθo olκη μα,

με τη ο'υμQωνη γνιλμη τηg πλειoι|;η-

Qlαg τoυ διoικητικoυ ο'υμβoυλ[oυ.

oι αρ1αιρεo[εζ τoυ 2oo1 αναδεικνυ-

oυν πρ6εδρo την Mαρ[α Π[πιλα. To

ΛEN συμμετθ1ει ο'τα ουνεδρια τoυ

Λυκε[oυ των Ελλην[δων ενδ παlρνει

μ6ρo9 και oε παραο'ταο'η τoυ Ι(εντρι-

κoυ Λυκεloυ oτo Ωδεlo Hριbδoυ τoυ

Αττικoυ με χoρoυζ τηg Nαoυoαg. Επι-

xειρεiται μ[α νθα αντiληιpη για τιζ χo-

ρευτικεg εμQανioειg.'Eτoι, γ[νoνται

αναπαραοτασειζ τoυ τρυγoυ και τoυ

παραδooιακo$ ναoυοα[ικoυ γαμoυ,
ενιb oι 1oρευτικεg παραο'ταοειg ο'τo

Δημoτικ6 Θ6ατρo με τ[τλo (...μια

α7'},η παραο'ταση)) και τo αλα[κ6 πα-

νηγυριD ε[ναι για πριbτη Qoρα θεμα-

τικεg. To 2oo4, τo ΛEN διoργανcbνει

ημερiδα με θεμα την παραδooιακη

Qoρεo'ια τηg Nαoυoαg και αλλα ζη-

τηματα ιματιoθηκηg.

To ΛEN χoρευει oε πoλλα μθρη τηc

ελλαδαg και στo DeuΙne τηg oλλαν-

δiαg (zοο:), ο'την Σμυρνη και την Πθρ-

γαμo τηζ Toυρκ[αg (τo 2004 και 2005).

Toν Ιoυνιo 2οO5 γ[νoνται αρ1αιρεα[εg

και αναλαμβανει πρ6εδρo9 η Bαo'ω

Mπαιτοη. Υπo την ανανεωμθνη δι-

olκηoη, τo ΛEN ουνε1[ζει τo πoλιτι
oτικ6 τoυ εργo με τιg καθιερωμ6νε9

ετηο'ιεg εκδηλιi-loειg τoυ και εμQανi-

σειζ σε διαφoρα μερη τηζ Ελλαδαq

και τo εξωτερικ6.

Πραγματoπoιεl δυo εκδ6oει9, - oι
παραδoo'ιακ69 Qορεoιεg τηg Nαoυ-

σαζ και τo δημoτικo τραγoυδι (με εν-

ο'ωματωμθνo oτo oπιoθ6φυ}λ6 τoυ

cd με ναoυoαiικα τραγoυδια), πoυ

παρoυο'ιαζεται λiγo αργ6τερα οτo

κoιν6 απ6 τη λαoγραφo Nελλη Mε-

λlδoυ-Ι(εQαλα, και Στoυ Bερμιoυ την

ανταρα, επανεκδoο'η τoυ βιβλloυ τηg

Θαλειαg Σαμαρα, πoυ παρoυσιαζεται

oτo κoιν6 τoν oκτιbβριo απo την δη-

μooιoγραQo Eλθνη Tρα'ιoυ.

Διεκπεραιδνεται τo Πρoγραμμα

leader τηg Αναπτυξιακηg Hμαθlαg

μεoω τoυ oπoioυ τo ΛΕN 1ρηματoδo-
τεiται για τιg εκδηλιboειg τoυ Αυγoυ-

oτoυ <Tιμιbνταg τoν'ooιo ΘεoQανη>

και κατασκευαζει Qoρεoιθg για την

ιματιoθηκη τoυ η oπoiα εμπλoυτiζε-

ται και ανανεΔνεται.

2006-2016
H τελευταlα δεκαετ[α των πενηντα

χρoνων τoυ ΛΕN, 2oo5-2o16, σημα-

Συμμετoγ1 τoυ Λ'Ε.N. oτην Λληνικη εβδoμαδα oτην πoλη Nτiρνε τηg oMανδiαgτo 1977
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τoδoτεi μια καινoυργια oελ[δα για
την ιoτoρlα τoυ' AQoυγκραζ6μoυνα

τιg αναγκεg τηg επo1ηg και εκσυγ-

xρoνiζoνταg τιg δραoτηρι6τητε9 τoυ,

τα Διoικητικα Συμβoυλια με πρ6εδρo

μθxρι o'ημερα την Bαoω Mπαιτoη,

δiνoυν θναν αλλo υφog oτην oλη πα-

ρoυolα τoυ.

Mε τη βoηθεια τηg πoλιτεiαζ, τoυ

Δημoυ, τηζ NoμαρΧ[αg, τoυ Γιαν_

νη Mπoυταρη, ιδιωτιbν, μελιbν και

Qiλων και με απio'τευτη oικoνoμlα

αγoραζεται τoν Mαιo τoυ 2OO9 τo δι-

ατηρητεo κτηριo τηζ Π. mελα ε. Στα

επ6μενα 1ρ6νια βελτιιbνεται η κτη-

ριακη υπoδoμη τoυ κτηρioυ με την

ευγενικη oυνδρoμη τηg Χριoτlναg

Poυοo'oυ και τoυ Σπυρoυ Ι<εQαλα.

Σημερα Qιλoξενεl την γραμματεlα
τoυ Λυκε[oυ, την ιματιoθηκη, και την

αlθoυoα πoλλαπλιbν xρηoεων 6πoυ

εκτ[θενται Qoρεo'ιεg τηζ μoυσεια-
κηq oυ)λoγηg τoυ Λυκεloυ και 6πoυ

πραγματoπoιoυνται εκπαιδευτικεg

και ιpυ1αγωγικεg εκδηλιboε ιg.

ΣταΘμ69 για την ιοτoρ[α τoυ ΛEN
απoτελεl η διoργανωση τoυ 14oυ

ΠανεMηνloυ Συνεδρioυ τoυ Λυκε[-

oυ των E}ληνlδων τoν Σεπτεμβριo

τoυ 2oο9 με θεμα ααπo τoν λαik6

πoλιτιο'μo o'τιg πoλιτιo'τικεg αγoρ69υ

με αξιoλoγoυg oμιλητθg, πoυ θθτoυν

καινoυργια δεδoμενα oε oτι αQoρα

την πoρεlα τoυ Λυκε[oυ των E7λην[-

δων oτα πρ6θυρα τηζ νεαg εκατoντα-

ετtαg τηg ζωηg τoυ. Tα πρακτικα του

oυνεδρioυ εκδ[δoνται τo 2o1o.

Αυτην την δεκαετlα η διolκηoη τoυ

ΛEN, παντα με την oυoιαoτικη oυμ-

βoλη τoυ δαoκαλoυ τoυ Ακη Toιαρ-

κα, ο'υνε1iζει τιg θεματικθg xoρευτι
κεg παραoταoειg, αoτηνει τραγoυδι

και xoρ6, τo αγιo τo αμlλητo νερ6r,

uγιoρτθg και καλαντα του δωδεκαη-

μερoυ), <o Mαιog μαg εQταoε εμπρoζ

βημα τα1υr, nμεoα oτιg γιoρτθg τoυ

xρ6νoυ 1oρευoυμε και τραγoυδαμευ

ιoτoρικ69 αναδρoμθg ο'την πoλη με τιg

παραoταoειg ακαι αλθκτωρ δεν ελα_

ληoε...r, nτ6τε που ηρθε τo Eλληνικ6υ.

Γiνoνται εκπαιδευτικα o'εμιναρια

απo την πρoεδρo και τo Δ.Σ. o'τoυg

1oρευτθg και χoρευτριεg τoυ Λυκε[oυ

για τιζ παραδooιακθg Qoρεoιθg και

την ιoτoρ[α τoυζ, για τα μoυoικα πα-

ραδooιακα oργανα και επiδειξη των

Qoρεoιιbν oε μαθητθg των δημoτικcbν

ο1oλε[ων τηg πoληg μαg. Mθλη και

xoρευτεg επιoκεπτoνται λαoγρα-

βραβεlo, ο'την Bαo'ιλεlα τηg Ελβετlαg

μετα απ6 πρooκληoη τoυ uΙ(υκλoυ

των Qlλων τηg Eλλαδαg oτην Ελβε-

τ[αr, καθιbg επloηg και σε Qεoτιβαλ
oτην Bαρκελιbνη, oτην Σ6Qια και
oτην Nαπoλη τηg Ιταλlαg.

Η οημαντικ6τερη oμωg παρoυο[α

τoυ ΛEN oτo εξωτερικo εiναι η συμ-

μετoxη τηg ανδρικηg oμαδαg oτo

πρooλυμπιακ6 φεoτιβαλ τoυ Πεκ[νo

τo 2oOB, 6πoυ παρoυοιαζει 1oρoυg
απ6 τo δρδμενo τoυ <Γιανiτoαρoυ

και τηζ Mπoυλαg> oτην εκδηλωoη

Qικα και ιοτoρικα Moυoε[α και τα

παιδια παρακoλoυθoυν θεατρικεg

παραoταoειg oτην Θεoο'αλoν[κη .To

Λυκειo πραγματoπoιε[ εκπαιδευτι-

κ69 εκδρoμεζ και oι oυμμετθxoντεg

παρακoλoυθoυν δριilμενα 6πω9 τιg

<Λαζαρ[νεg> οτην Ι(oζανη, τα (Aνα-

o'τεναρια, o'τoν Λαγκαδα.

oι xoρευτικεg oμαδεq τoυ ΛEN με_

ταβαiνoυν oτo εξωτερικδ oπωg oτην

Tulcea τηg PoυμανLαg oε διαγωνιoτι-

κo Qεoτιβαλ 6πoυ απooπα το πριbτo

<Η Aθηνα και η oλυμπ[α 1αιρετα τo

Πεκiνo> πoυ γ[νεται υπδ την αιγlδα

τoυ υπoυργεloυ πoλιτιoμoυ, παρoυ-

o[α των πρoθδρων των xωριbν τηg

Eλλαδoc και τηζ Ι([ναg.

Πoλλεg ε[ναι oι εμQαν[oειg των χo-

ρευτικιbν oμαδων o'ε φεoτιβαλ και

oυναντηoειg εντoζ Eλλαδαg, 6πω9

oτην Bερoια, στην 'Eδεooα, oτιg

Σερρεg, oτην Ι(αρδ[τoα, oτα Ιωαν-

νινα, στην Λημνo, οτo Nαυπλιo oτη

Σκoπελo. Στην εκπoμπη τηg EΡTs

Συμμετoyη τoυ Λ'Ε'N. oτην oλυμπιαδατoυ 2008 oτo Πεκiνo



(o τ6πoζ και τo τραγo$δι τoυυ o λαo-

γραφoζ Γ. Mελ[κηg κανει αQιθρωμα

oτη Nαoυoα, 6πoυ πρωταγωνιoτεi τo

Λυκειo των E7ληνlδων με την παρoυ-

ο'[αoη των αoτικιbν εθ[μων και 1oριi_lν

τηg π6ληg καθιbg και πoλλα δημoτικα

τραγoυδια απ6 την 1oρωδlα ενηλl-

κων τoυ Λυκεloυ.

Γ[νoνται παρoυο'ιαοειg βιβλlων, oμι-

λlεζ oε επετειακθg γιoρτεg, εκθθoειg

1ειρoτεxν[αg, ζωγραQικηg και Qω-
τoγραQlαg πoυ τιζ επιoκΑπτoνται

oxoλεlα και τo κoιν6 τηg Nαoυο'αg.

Σημαντικη η 6κθεοη QωτoγραQ[αg

μακεδoνoμαχων τo 2012 για τα εκατ6

χρoνια επετεioυ απδ την απελευΘθ-

ρωση τηζ Nαoυoαg.

H ιματιoθηκη εμπλoυτ[ζεται με και-

νoυργιεζ γυναικε[εg Qoρεoιεg Nαoυ-

οαg, παιδικθg Επιoκoπηg, Γιδα και

αλλεg, ενιi-l η μoυο'ειακη oυλλoγη τoυ

ΛEN μεγαλδνει απ6 δωρεθg συμπo-

λιτιbν μαg. Στιg 1ριοτoυγεννιατικεg

γιoρτθg τoυ ΛΕN γ[νoνται εκδηλιb-

σειζ για τα παιδια, πoυ ντυνoνται

Σrγαvοι1"ΙΙψil
rοι,1ιι:tιι τιr Ι1'\l,1iιl

τοι; ψι1tntmtιοl ;ιιljμιiτοι

rω εθι.1οπlομπi πr1l Ι.L\ιiι

H υπoyραφη των oυμβoλαiων αγoραg τoυ διατηρητloυ κτηρioυ oτην oδo Π' Mλα 8

με παραδoo'ιακθg Qoρεoι69 απo oλα

τα μερη τηg Eλλαδαg, ακoυνε για τα

θθιμα τoυ δωδεκαημερoυ ιpα)λoνταg

τα καλαντα και παρακoλoυθoυν μoυ-

oικα 1ριoτoυγεννιατικα παραμυθια

απo παιδαγωγoυg.

To 2o15 και 2o16 διoργανιbνει τα

uπαιδικα xoρoγραQηματα, με καλε-

oμθνεg παιδικεg 1oρευτικθg oμαδεg

Λυκεiων των E}ληνiδων και αλλων

πoλιτιοτικιbν oυλλoγων.

Tιg Aπoκριεζ δ[νει μια διαQoρετικη

ν6τα oτην πoλη η παρoυoiα τηζ χo_

ρωδiαg ενηλlκων. Mε κθφι, ναoυoα[-

ικα τραγoυδια και κεραο'ματα περι-

διαβα[νει τoυg δρoμoυg τηg Nαoυoαg

θυμiζoνταg παλιθζ καλθg επo1θg.

To 2o15 και 2o16 διoργανιbνει τo u1o

και 2o Φεστιβαλ ΛαoγραQiαg και πα-

ραδooιακιi-lν 1oριbνr, με καλεoμθνα

αδελφα Λυκεια των Eλληνiδων πoυ

παρoυoιαζoυν τoυζ Χoρoυζ των τ6_

πων τoυζ. Στα πλαloια των Qεoτιβαλ

γlνoνται θεματικα oεμιναρια 6πω9

(για την Qoρεoια τηg Nαoυoαg και

τoυg 1oρoυg)) τηζ και αεναλλακτικθg

πρooεψ[οειq τηq λαικηq παραδoο'ηg

-η διαδικαo[α μιαg δημιoυργικηq πα-

ραoταoηgυ oπoυ διδαoκoυν εκλεκτoI

επιoτημoνεg ειoηγητεg τoυ xιbρoυ.

Για πριbτη φoρα ο'τo Λυκειo Ελλη-

νiδων τηg Nαoυoαg δημιoυργεlται

τμημα εκμαθηoηg ο'τoι1ε[ων ε}λη-

νικηg γλιbo'οαζ και πoλιτιo'μoυ για

γυναiκεg πρooQυγεg και αλλoδαπθg

(δωρεαν) με υπευθυνη την εκπαιδευ-

τικ6 κα Mαρiα Σγoυρiδoυ- Tο'lτοη,

πoυ πρooQθρει τη διδαο'καλlα τηg.

Δημιoυργε[ται τραπεζα αlματog τoυ

Λυκε[oυ στo Noσoκoμεlo Nαoυoαg

και oυμβαλλoνταζ σε Qιλανθρωπικη
και περιβαλλoντικη δραο'η ο'υλλεγει

πλαoτικα καπακια για ανακυκλωo'η

με oκoπ6 την αγoρα εν69 αναπηρι-

κoυ αμαξιδ[oυ.

Προζ τo αυριo...
Ι(λεiνoνταg τo αQι6ρωμα αυτ6 oτα πε-

νηντα 1ρ6νια τoυ Λυκεioυ των Ελλη-

νlδων τηg Nαoυο'αg πρθπει να πoυμε

6τι τlπoτε απo 6λα αυτα πoυ θγιναν

απ6 την lδρυoη τoυ μθ1ρι ο'ημερα δεν

θα ηταν εQικτα αν δεν υπηρ1ε o εΘε-

λοντιο'μog και η αγαπη για την παρα-

δooη oλων των κυριιbν των Διoικητι-

κιbν Συμβoυλlων τoυ καΘιbg και 6λων

6o'ων πθραοαν απ6 τα τμηματα τoυ.

αTo oημερινo Δ.Σ. oφεiλει iνα μεyαλo ευ-

yαριoτιλ oε oλεg αυτtgτιgγυναiκεgπoυ με

αυταπαρνηoη iδωoαν τoν καλiτερo τoυg

εαυτo y ια ν α φταo ει τo Λυκε ιo μετi απo μια

επιτυyη μiνη πo ρεΙα να γιo ρταζε ι oη μερ α

μιo6 αιιbνα ζωηg' Εμεig, με oεβαoμ6 και

επiyνωoη τηg ιoτoρiαg τoυ πρooπαθoυμε

να αφηooυμε παρακαταθηκη την ιoτoρiα

αυτη oτιg επoμενεqyενιtg με την ευyη να

yιoρταoει τo ΛΕN πoλλtg πεντηκoνταε_

τiεg oτo μi)λoν, τoνlζoυν τα μελη τoυ

Διoικητικoυ Συμβoυλloυ τoυ Λυκε[oυ

των Eλλην[δων Nαoυoαg. N

tr
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(TΩλ[ EΛΛHI{Ωι{ oΙ Ι(oΙNoTΗTEΣ.
ι{AoΥΣA. H ΔHMOΓEPOΙ{TΙA)

MlΑ ΣYNoΛll(H ΘEΩPΗΣH ΕNoΣ ΣΠoYΔΑloY EPΓOY
ToY MANΩΛH BAΛΣΑMlΔΗ

yραφειη ιημητρατζακη

τo βιβλio τoυ l(. Mανιbλη nαλο'αμiδη <Tιυν ελ\ηνιυν oι κoιν6τητεq. Nιioυο'α. Η Δημoγερoντiα>

παρoυo'ιαστηκε ο'τo κoιν6 τηg π6λη9 την Tετιiρτη 22 Ιoυνioυ, στoν πoλυxιbρo τηg <B6τλαν9>,

οτo πλα[ο'ιo τα)ν 22ιlν <Παυλεiιoν>. To βιβλio παρoυo'iασαν oι δικηγ6ρoι κ. Zηo'ηq M. Πα-

τo.[καg και Σταυρoξ A. nαλo'αμiδηg, ενιir απoο'παο'ματα τoυ διιiβασαν oι εκπαιδευτικoi κ.

Θεoδιirρα Mαυρiδoυ και B6ρα.ιβραμiδoυ. Στην παρoυo'[αση συμμετε[xε και o καΘηyητηg

τηg Ι(oινιυνιολoγ[αg τoυ Δικαioυ τηq Noμικηg Σxoληq τoυ ΑΠΘ κ. Nικ6λαoq Ιντζεοiλο1λoυ,

o oπolog oυν6βαλε στην επεξεργαoiα και στην 6κδoο'η τoυ πoνηματoξ.
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Ε[vαι o τελευταlog Toμoζ εVoζ σΠoU-

δα|ου και κoπιαoτιl<οU θργoυ ιoτορr

l<ηg, πολιτιoτιl<ηg t<αι l<οιvωvικηg αξLαg

πoυ ερευvα l<αι ξεδιπλδvει oε καθε

τηg λεπτoμερεια μιαv ευτυxη xρo-

vιr<η περLoδο Ytα τηV πoλη τηg Nα_

oUσαζ, τηv περLοδo 1892_1927.'Ερyo

πoυ ξεπερvα τα oυvoρα τηq πoληq,

καΘδg αvαδεικv0ει l<αι αΠoκαΘισTα

εvα παραδειγμα l<οιvωvιl<ηq ζωηg και

αυτοoργαvωoη g.'Evα παραδειγμα που

εXεL τtζ ρLζεq τoυ oτηv αρxαι6τηTα l(αι

oτηv εl<κληolα του Δημoυ l<αι εLvαι πα-

vτα επ[καιρo σε σXεση με τov τροπo

διo[κηoηq και αoι<ηoη τηq εξoυolαq.

o πρδτοq τoμoζ αUToU τoυ μεγαλου

πovηματοg, αNαouoα 1892-1906υ εκ-

δoθηκε το 2O1O και εLvαι αQιερωμεVoζ

απo ToV oυγγραQεα oτηv ατρoQο μη-

τερα ορθoδoξη καΘολικη εl<κληolαυ.

oι δυo αλλοι τoμoι κNαoυoα 1906-

1922υ εκδoθηκαV Τo 2O]5 και εlvαι

αQιερωμεvοι (σTo l(oιVoTLl<6 πvεΟμα,

τo βαθρo τηq τoπικηg αυτoδιoLl<ηoηgυ.

o τεταρτog τ6μοg, αTωv ελληvωv oι

κoιv6τητεg, Nαoυoα, H Δημoγερo-

vτicιrr, εκδοθηκε το 2O16, με αQιερω-

ση σTη oUvτροQο Τηζ ζωηζ ToU σUγ-

γραQεα l(αι σToV πρδτo τoυ Δ/vτη

oτηv ει<παLδευoη, l<ατι πoυ δεlxvει

πωζ o l<υκλog επL τoυ Θεματoq εxει

κλε[oει γtα ΤoV Lδιo, εxει l<ατατεΘεL η

ειoQoρα ToU σTηV πολη oτo θπακρο

και θxoυv απoδοθεl oι τιμθq και oι

αvαγvωρ|oειq εκεL πoυ πρθπει. E[vαι

σαV Vα λεει oτη γεvια πoυ ακoλoυθε[

η oειρα oαq vα πtαoετε τo vημα'

Γι αυτδ αλλωoτε εLvαι οπoυδα|ο τo

εργo, επειδη δεv ε|vαι απλα θvα ιoτo_

ρικ6 vτοl<oυμεvτο. ELvαι που απαvτα

oτo πιbq μια πολη μπορεL Vα αVαγεV-

vηΘεL oε oυvτομo xροvικ6 διαoτημα

l<αι l<ατω απ6 πoιεq πρoυπoΘεoειg.

E[vαι oπoυδαLo, γιατl oε καΘε τoυ

oελLδα αvαδεικvυεται η oημαoLα τoυ

εVεργoU ρoλoυ τoυ πoλlτη oτο oxεδι-

αoμ6 και τιg αποQαoεLζ ΠoU UΠαγo-

ρεΟovται απ6 τιg αvαγl<εg τoυ l<αιρoυ,

απ6 τιq αvαγr<εg τηg l<οιv6τηταq.

H τυxη θεληoε τo τετρατoμo αυτ6

ερYo Vα QαvερωΘε[ οε μιαv εποxη

(2O1O-2O16) πoυ η ελληvιt<η l<oιvω-

v[α οoκαριoμεVη αΠo τηv oιl<ovoμιl<η

κρ|oη μoιαζει α$oπλιoμεvη απo καθε

δυvατ6τητα vα καΘoρLoει η Lδια τo

ΠαρoV l<αι τo μθλλοv τηg. l(αΘε ιδεα

αυτοδιαΘεoηζ l(αι σU μμεToxικηq δη -

μoι<ρατ[αq μoιαζει αvεQικτη. l(αΘε

ιδεα oυoιαoτικηq απoκθvτρωσηζ l(αL

αυτovoμ|αg oε τoπιl<6 επ|πεδo μοια-

ζει ουτοπιl<η.

Η oταδιακη προoxδρηoη τηq xδραq

oε υπερεθvιl<ουg μηxαvιoμoυq, μετα

απo μια περLοδο Qευδoυq ευημερL_

αq l<αι επαvαΠαUσηζl εθεoε, με Πρo-

σΧημα ΤηV oιl<οVoμιl<η κρ[oη, oλη τηv

επιl<ρατεια oε επιτηρηoη και μαζ[ τηv

Τoπικη Αυτoδιο|κηoη, oτραγγαλLζo-

VTαζ l(αι τηv τελευταLα ικμαδα τηg,

αQαιρδvταq καθε δυvατ6τητα vα

oυζητηooυμε l(αt Vα αποQαoloουμε

γιατη ζωη μαζ.o <I(αλλικρατηqυ ι<αι

o αl(απoδioτριαζ)), oL xαλκιvεq πλακεq

rΙAΙΙ,aι{ ]\,ιΑκ'Δ(}ΝΙKΩΝ ΣΙΙ(}ΥΔ()N

r'ΙM3Ν oΥF. Στ Β/ι/ΣΑa1 Ι.1 H
NΙ xaΜoy l :' ΝΤZ f, Σ')ο Ιaο''

Τωv &λληvωv ιrι K*ιvιlτητεq
]\{ι&ι}{r{iι

}Ι &.ημεrγ*;lοvτiα

εξευρωπα[oμou Tηζ ελληvικηq επι-

l<ρατειαg, θγιvαv η ταQ6πλακα τηg

ελληvιr<ηq κoιvoτηταg. κH αυτοδtoh<η_

ση εχεl μετατραπεi oε ετερo6loΙκηoηυ

καl ολα αυτα, γtα τουg Ιδloυgλoγουq που

it<αvαv τo iδlο οl Bαυαροl το 1833,

Στηv ιoτoρLα τηq αvαουoταoηg, βε-

βαια, τoυ ελληvιl<oυ l<ρατoυq, απ6 τov

'oθωvα μεXρt ΤoV TριKoUΠη l<αι απ6

τοv Tριl<oυπη μθxρι τοv ΕλευΘεριο Bε-

vιζελo, o οxεδιαoμoq τηg διο|κηoηq

τηq περιQερειαζ, TηρoUμθvωv τωv

αvαλoγιιbv, ηταv γραQειoι<ρατικoq l<αι

oτα πρ6τυπα τωv δυτιl<ιbv ι<ρατδv.

ΑγvoηΘηκε παvτελδg η ιoτoρlα και

η εμπειρLα τωv τoπιl<δv κoιvoτητωv

l(αt ToU l<οιvoτιoμoυ, oι τoπικεq ιδιαι-

τερ6τητεq, η τοπιr<η κουλτoυρα l<αι η

oημαoLα τωv αvθρδπιvωv oxθoεωv

για TηV δημιoυργLα l(αt TηV αvαπτυξη.

Απο μεταρρυθμιoη oε μεταρρυΘμιoη,

τα μεγαλα λογια περ[ αποl<εvτρωoηq

l<αι αUΤovoμ|αq τωv Δημωv l(αt TωV

l<οιvoτητωv κατεληξαv βαvαυoα l<αι

εl( ΤωV αvω, oτιg μεγαλεq oυvεvδ-

σειζ l(αt σTtζ απρ6oωπε9 περιQθρειεg,

oτοv εl<μηδεvιομ6 εvτθλει τηζ εVVotαζ

τoυ πoλ[τη l(αL ToU διl<αιδματ6q τoυ

vα απoQαoLζει για Tη ζωη τoυ. Τα

εκλεγμθvα δημοτικα oυμβoυλια oημε-

ρα εlσoζ πoυ oρLζovται απ6 θvα oτεv6

l<oμματικ6 πλα[oιo, δεv ε[vαι τLπoτε

αλλo πλεov παρα διεκπεραιωτικο| μη-

xαvιoμo[ πoυ δLvoυv καΘημεριvα λογo

oε κθvτρα εξoυolαq εκτoq πoληq.

Σ' αυτη τη oυγl<υρlα ε[vαι πoυ o l<.

Bαλoαμ|δηq εκθ6τει oε oλη Tηζ Tη

διαoταoη μtαV εΠoΧη που τo πvεU-

μα ΤoU l(otvoTισμou υπηρξε, αvΘιoε

ι<αι oυvεβαλλε oτη διαoωoη τoυ ελ-

ληvιoμoυ l<ατα τα XρoVια Tηζ ToUρ-

l<οl<ρατ[αq. Αλλα και μετα oτηv αv6-

πτυξη τωv πρδτωv l<οιvoτητωv του

ελευΘερου ελληvιl<oυ l<ρατoυq, πριv

πρoλαβει ο ι<ρατικ6g σUγI(εVTρωTι-

σμoζ Vα εδραιωΘεL και vα ελθγξει τιq
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To εξδφυMo τoυ βιβλioυ κTων εMηνων oι

κoινoτητεc,, Nαoυoα, H Δημoyερoντiα>
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Tα πρακτικατηg

ΔημoyερoντΙαg

απoτo 18% !ωqτo
1927, η διαoωoη
των oπoiων oφεi-

λεται oτoν Mανιb-
λη Βαλoαμiδη και
τoν Παπαναoταoη

Σαρατoη'

ToΠιKaζ KoιVωVιεζ. Ε|vαι εvα ισToριK6

VTol(oUμivΤo ΠoU UΠεVΘUμlζει πωq

τLποτα δεv τελεLωoε, Πωζ UΠαρXoUV

ζωvταvα Tα παραδειγμαTα ΤoU Πα-

ρελΘοvτog Πρoζ aVαV αλλο τρoπo

Θεαoηq τωv πραγμαTωV.l<αt πωq θvα

τετoιo παραδειγμα l(otVoTιKηζ αλλη_

λεγγυηq l(αt σUVαισΘηματιr<ηg εVoTη-

Tαζ, otl(ovoμιr<ηq και πολιτιoτικηq αvα-

πτυξηq, αλλα και ταξικηq διαπαληq και

αγρυπvιαq για τo δil<ιο l<αι τα oυμQε-

ρoVTα TωV πoλλιiη προoπαΘηoαv vα

ζηooυv οι πρoγovο| μαζ σTη Nαoυoα

αηo Γo 1892 εωq και τo ]922.

Ι(oινoτ ιoμ6q και δη μογεροντiα
ιυg απαιπηοη στον oικoνoμιoμ6

Στηv παρουolαoη τoυ τελευτα[oυ

τoμoυ, oυγl<ιvημεvoq o oυγγραQεαq

απ6 τηv ευοδωoη τηq εξαvτλητικηq

του προoπαΘειαg, εμQαvδq κουρα-

oμεvog, αλλα καιxαρoUμεVoζ απ6 τη

γλυl<ε[α KoUραση τoυ μ6xθoυ, μαζε-
ι|ε τιq δυvαμεtζ ToU t<αι αviβηκε οτη

ol<ηvη δπωg τo ζητηoε η α|θουoα.

l(αι επειδη ε|vαι ο Lδιog εvαq oπoυ-

δαloq αQηγητηq και ρητoραq εθεoε

αμεσωζ το δαxτυλo oτηv πληγη:

(σεσσερα ερωτηματα θα υπoβαλω oτηv

oμηlUρη'

1. Ποoα oyολεiα iyτloε το κρdτοq oτη Να-

0Uσα μεχρΙ το 1940,

2' Πooεq πολεlg τηq Ελλαδoq τωv 10_12

ylλt α δ ωv κατο i κωv εiyαv Ν o oο κο μ εi ο,'

3. Πolα πολη αvαλoγου πληθυoμoυ oτηv

Ελλαδα εiyε κλεtoτο γUμVασΤηρlo,

l1t 4, Ποlα η πotδτητα τηq αποvομηq τηq

δl<nοolvηq oτη Νdoυoα oτoυq yρovoυq

λεlτo υ ργ i α q τ η q Δη μ ογ εροvτ l α q,

Aυτοg εivαt ο ελληvlκοgτροποqζωηq, αλη-

θlvοq τρδπoq, ο oυλλoγlκoq η lΦtvοτlκοq

ΤρOπOζπ0U προoβλεπεt oτο oυμQtροv τηq

πδληq, oτηv l<οlvωvι<η εtρηVη lζαΙ ΤηV πρO-

oωπtκη ελευθερlα τoυ πολiτη. Εvτlπωoη

καvεl οτt oτlg δiκεg οt t<αταθioεlg γivοvταv

αvωμoτi, o πολiτηq αvαλαμβαvε ευθυvεq,

εiyε αξlοπρεπεtα' Σημερα \/lq π0lα αυτοδl_

oiκηoη μλdμε Kal πoΙlv πολftη,'ι

Αυτη ε|vαι η oημαo|α αvαδειξηq τηq

εποxηq 1892_1922 τδτε που ο πoλLτηq

εLxε τηv ευl<αιρLα vα εlvαι εVερYoζ

και ο λ6γoq ToU Vα αl<oυγεται. Απδ

μoVεζ ToUζ οι πρooπαΘειεg oυvτα-

ξηq και βελτiωoηq του l(αvοvιoμoυ

τηg l(οιvoτηΤαζ l(αι ιδιαιτερωq το

κεLμεvο τοu l(αvovιoμoU ΤoU 1912

τηq Διαρl<oυg Αvτιπροoωπε[αg τηq

l(οιvoτηταq (Nαουoα 1906_1922, 2oq

Τομοq, oελ.304-329) δεlxvoυv πωq o

l(αvovιoμoq ηταv πρo'[ov ζυμωoηg

μεoα oτoυg κ6λπουq τηq Ι(oιv6τηταg,

αQορoυoε oτη ζωη 6λωv t<αι παρα
τιq οξυμεvεg πoλλεq Φoρθq εριδεg,

απεβλεπε oτηv εξευρεoη λυoεωv

Πρoζ To oυμQεροv ολωv.

'Εvαg l(αvovιoμ6g πoυ καΘ6ριζε τov

τρ6πο εκλoγηq και τα t<αθηκovτα τηg

Διαρl<oυq ΑvτιπρooωπεLαg τηq l(οr

vδτηταq, τov τρoπο εκλoγηq l(αt Tα

καΘηκovτα l(αt Ttζ δικαιοδoolεq τηq

ΔημoγεροvτLαq, τωv εQορειδv τωv

oxoλεLωv, τωv επιτρoπιi.lv τωv εl<l<λη-

oιδv, τηv πρooταolα τηq περιουolαq

τηq Ι(oιv6τηταζ l(αL Tηζ εl<κληoιαoτι

κηq περιoυolαq απo διαΘεoειq αρ-

Παγηζ.'Evα κε|μεvο που καθοριζε τιg

εvορ|εq ωq πυρηvα τηq Δημοl<ρατLαq

oτηv l<oιv6τητα. Αυτεq αvαλαμβαvαv

το καΘηκov η καθε μlα vα εκλεξει δια

μUσTtl(ηζ QηQοQoρiαq 4 Αvτιπροoδ-

ΠoUζ για τη oυoταoη τηg Διαρl<oυg

ΑvτιπρooωπεLαg, τηq οπo[αq αυτoδr
<α|ωq πvευματικoq αρxηγoq και Πρ6ε-



Tα πρακτικατηq

Δημoyερoντiαq

απo τo 18Β !ωg

τo 1927, ilπoτα
oπoiα o oυγρα-

φ!αg oυνiyραιpε

τo τλευταio τoυ

βιβλio'

δροq ηταv o εl(ασToTε MητροπολLτηq.

H Διαρr<ηg ΑvTtττρoσωπεια εξελεγε με

μυoτιl<η QηQoQoρiα τη Δημoγερo-

vτiα l<αι τηv ΕQoρεiα τωv oxολεlωv

l(αt TωV επιτρ6πωv τωv εl<l<ληoιωv,

ελαμβαvε αποQαoειq για τα oxoλε[α

!(αt TηV περιoυoLα τηg l<οιv6τηταg, τη

διαΘεoη τωv xρηματωv απo δωρεθg,

εβριol<ε Πoρouζ για Tη oυvτηρηoη

τωv oxολεLωV l(αt TηV πληρωμη τωv

δαoκαλωv, ελεγxε τα oικovoμιl<α τηg

ΔημoγερovτLαq, τηg ΕQoρεlαq τωv

oxoλεLωv !(αι TωV επιτρ6πωv ΤωV εl(-

κληoιιbv και γεvικα ηταv υπευΘυvη

l(αt γtα καΘε Θεμα τηζ l(oLVoTηTαζ μη

πρoβλεπ6μεvo απo τov l<αvovιoμ6.

Στo πριbτo βιβλlo αNαouoα 1892-

1906υ, περloδo εδραlωoηq ToU l(oι-

voτιoμoυ, oπωg λεει o oυγγραQεαq,

αvιxvεΟεται η ζωη τηg l<oιv6τηταg

αUTα Τα 15 xρovια l<αι o αvαγvδoτηq

θxει τηv ευl<αιρLα vα δει τηv l<αταoτα-

ση Tηζ παιδεLαq και ΤωV oxoλε|ωv, τη

βιoμηxαvιl<η προoδo τηq περιοxηg, τιg

εριδεq μεταξυ τωv Toορμπατζηδωv

vα επιβληΘουv, αλλα και τηv αvoδo

τoυ <Πo0πoυλoυυ και τηv oξυμθvη

αvτ|δραoη ToU Πρoζ ΤoUg πρoUxοvτεg

τηq πoληq' H εξαvτλητιr<η μvημovευ-

oη ovοματωv oε oυμβαvτατου καθη_

μεριvoυ βloυ τηq επo1ηq, γιoρτθq και

ΧαPεζ, ε[vαι η αvαγvδριoη μεγαλoυ

μερoUζ τωv αvΘριbπωV Tηζ ι<οιv6τη-

Ταζ, oι παππoυδεq και oι γιαγιαδεq,

το βαoικ6 παρελΘ6v τoυ oημεριvου

ιoτoυ τηq πoληq.

Στα επ6μεvα δυo βιβλLα <Nαouoα

1906- 1922>' αvαδειt<vυεται η σημα-

o|α τηq εvορlαg γtα TηV αvαδειξη τoυ

l<oιvοτιl<ου πvευματoq και τηv οργα-

Vωση Tηζ l<oιv6τηταg' l(αταγραQo-

VTαt με ovoματεπιbvυμο ολoι oι εVερ-

γoL πoλ|τεq και αQιεριbvεται μεγαλo

μερoζ σTα πραl<τιl<α τηq Διαρκo0q

ΑvτιπρooωπεLαg, το εκλεγμθvo απ6

τιg εvoρ[εg oργαVo διοLr<ηoηg Tηζ Πo-

ληq και oτα Θθματα πoυ απαoxoλουv

τηv l<οιv6τητα: Πρooταolα ToU l(oι-

voτιl<ου πλoυτoυ, διαxεLριoη δωρε-

ιbv, εl<πα[δευση l(αt π6ρoι oxoλεLωv,

διεκδικηoειq και αιτηματα, διεvεξειg

και ταξικθg oυγl<ρουoειg.

Mεγαλo μεροζ ToU βιβλLου αQιερδ-

VεTαι σTtζ oυvΘηκεg δoυλειαq oτα

εργooταoια l(αt σTLζ πριbτεg απo-

Πειρεζ oργαvωοηq τωv εργατιbv,

oτηv αvαδειξη του αΠoυπoυλoυυ oε

εVεργo πλiοv l<oιvωvικη δυvαμη για
TηV πρoσTασlα τωv πoλλωv απεVα-

VTt σToUζ κΤooρμπατζηδεq>, η oιl<ο-

vομιι<η επιQαvεια τωv oπo|ωv τoυg

επετρεπε vα θxουv ωq τ6τε το παvω

Xερt σTLζ αποQαoειq τηq r<oιvδτηταq.

αTωv Eλληvωv oι Koιvδτητεq. Nα-

oυoα. H Δημoγερovτiαυ, ε[vαι τo τθ-

ταρτο l<αι τελευταLo βημα για τηv oλo-

κληρωoη τoυ εργου l<αι το Qαvθρωμα

μtαζ εΓto1ηζ oτηv oπolα η αΠovoμη

δικα|oυ αΠo Tη ΔημoγερovτLα επαιξε

oημαvτικ6 ρoλο για τηv l<οιv6τητα.

'oπωq το oυvηθ[ζει o κ. Mαvδληg

Bαλoαμ|δηq oε ι<αθε θκδοoη, θτoι l<αι

o' αυτ6 τo βιβλLo τoυ θvα μεροq αQι-

εριbvεται oτov λ6γo τωv Qlλωv τoυ,

o' αυτουq πoυ παρακολoυΘoυv oτε-

vα τηv πoρε|α ToU l(αt με τoυq oπo|_

oυg oυvεργαζεται.'Evα μθρoq κρατδ

o καΘηγητηq Τηζ κoιVωVιoλoγLαq τoυ

Δικαioυ τηq Νoμικηq Σxοληq τoυ AΠΘ

Νικολαοq Γ. lvτζεoLλογλου, δι6τι o oε-

μv6q εργατηq τoυ Λ6γου, πoυ εLvαι

o κ' Mαvιbληq BαλoαμLδηg, αποζητα

τηv oτηριξη εvδq ειδικου, μιαζ l<αL

το βιβλlo αυτo l<αταπιαvεται με TηV
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αΠovoμη Tηζ ΔιKαιoσ0Vηζ σTηV l(oι-
v6τητα, τηv ευΘ0vη τηg oποiαg εixε
η Δημoγεροvτiα.

o ειδικδg voμικog κ. Nιr<oλαog lvτζε-
olλoγλoυ oε l<εiμεvo 39 oελiδωv πou
oυμπεριλαμβαvεται oτov τομo, δ[vει
τo oτiγμα τηg ιoτοριr<ηq εξελιξηq τηq
l(oιv6τηταq απ6 τηv αρxαιδτητα, τo
βυζαvτιο εωq και τα υoτερα yρδvια
τηg Τoυρr<οκρατiαg. ΠαραΘετει μια
oυvτομη αvαδρομη oτov κvoμιl<ο
πλoυραλιoμου τηg Αvατολικηg Pωμα-
Ικη g Αυτol<ρατορiαg, επιoημαivοvταg
τη διαπλαoτικη αοl<ηoη τηg που εδι-
Vε TηV ευl<αιρiα oτουg διl<αoτdg oτo
Bυζαvτιo vα απoQαolζoυv 6xι μovo
με τo γραμμα του Ν6μου, αλλα εxo-
vταg l<ατα VoU J(αt το ηθικδ δiκαιo.

Δlvει τελog τα yεvιt<α γvωρloματα
πoU Xαραl(Tηρ|ζoυv τηv Ι(oιvoτητα
oτα xρ6vια τηg υoτερηg oΘωμαvι-
r<ηg αυτοκρατoρlαg και κυρiωg επι-
oημαivει τα απαραiτητα oτoιxεiα που
πρεπει αv υπαρxουv ετoι ι,joτε vα δι-
ατηρηoει ι<αΘε l<οιvωviα εvα βαθμο
αξιoπρεπειαg l<αι αυτοvoμiαq.

Το τρ[τo μερoζ ΤoU βιβλioυ εivαι το
παθoq ΤoU ερεUVηTη, τo παθog του
λογιoυ, Vα απoμαl(ρυvει τη ol<οvη
που επικαθηoε για xρovια παvω oτη
ζωη τηc oυγκεκριμεvηg επoxηg, oτηv
καθημεριvη ζωη τωv απλιi.lv Tηζ αV-
Θριi.lπωη oτιg διεvdξειq r<αι διαQορdq
ΤoUζ, σΤoV τροπο πoυ διεκδικουoαv
τη Θεoη τoUζ l(αt τo διr<αiωμα τoUζ Vα
oυ μμετεxoυv oτηv l<oιvoτητα.

Eivαι oι μικρdg r<αι μεγαλεg ιoτορiεg
ατoμικoΟ και oυλλoγιl<ου εvδιαQερo-
VΤoζ, oL oποiεg για τριαvτα τεooερα
xρ6vια εQταvαv oτη Δημογεροvτiα

για vα βρoυv τη λυoη τουg. Εlvαι τα
πραι<τιl<α τηq Δημoγερovτiαq απo τo
1893 εωq το 1927, τη διαoωοη τωv
oπolωv oQεiλoυμε oτov iδιo τov
oυγγραQεα l(αt σToV Παπαvαoταoη
Σαρατoη (oελ.3O7).
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ΣυμQωvα με ΤoV Ι(αvovιoμ6 τoυ
-19-12 (Ναουoα 1906-1922, Α, Mερoq,
οελ.315-317) Τη Δημoγερovτiα απo-
τελo0oαv τεooερα ευuπδληπτα μελη
τηg l(oιvoτηταg, τα οποi.α εκλdγοvταv
απo τη Διαρr<η Αvτιπρooωπεiα l<αι η
θητεiα τουg ηταv διετηq.,Hταv ατο-
μα πoU, oπωg λdει ο oυγγραQdαq,
επρεπε vα εxoυv ooβαρoτητα t<αι vα
xαlρoυv Τηζ εμΠισΤooυvηq Kαι ΤoU
oεβαομoυ ΤωV XρtσTLαVι,,.lv. Δ[r<αζαv

υποΘεoειg υλικιbv διαQοριiv t<αι ηθι-
κcbv παραπτωματωv oυμQωvα με

περL διl<α[oυ, ετoι 6πωq διαμoρQιiΘη-
t<ε oτη ouvεiδηση ΤoU γεVoUζ l<ατα τη
μαr<ραiωvη ιoτορ[α τoυ.

H αξiα τoυ βιβλ[oυ δεv εivαι μovo
ιoτoρικη. Εivαι πρωτlσΤωζ l(otvω-
vιl<η l<αι μαq καvει περηQαvoυg l<αι

oυγxρ6vωq oκεπτιt<oυg oτιq παρoυ-
oεg oυvθηκεq. To παραδειγμα αUTo_
voμiαq l(αL l(oιVoTισμo0 πoυ εκΘετει
ερXεΤαι vα πρooτεΘεi oτα αvαλoγα
παραδεiγμαTα ΠoU εμQαvloτηr<αv
τηv iδια επoxη oε αρl<ετεq αλλεq κoι-

ToUζ l(αVovιoμoυg τoυ Πατριαρxεi-
ου, αλλα και oΟμQωvα με τα επιτoπια
εθιμα, αυτα που εQαρμοζovται αδια-
l<οπα απo πολλα xροvια l<αι oυμQωvα
με τιg εr<κληoιαoτικεq διαταξειg πoυ
εixαv ιoxυ vομoυ.

oι απoQαoεLζ Tηζ Δημoγερovτlαg,
oυμQωvα με τov Mαvιilλη Bαλoαμiδη,
παlρvovταv oε πvε0μα t<αταvoηoηq
l<αι l<αταλλαγηg. Στoxog παvτα ηταv
η l<οιvωvιl<η γαληvη l<αι τo αioΘημα

VoΤηΤεζ oτοv ελλαδικο xιbρo.,oλοι oι
ερευvητdg ΤoU I(otVoTισμου oυμQω-
vo0v πωg η αoκηoη τηg δικαιοoυvηq
απ6 τη Δημoyεροvτiα oυvεβαλε oτηv
εvδυvαμωoη Tηζ l(oιVωVικηq oυvo'
xηg, oτηv εδραiωοη τoυ κοιvoτικου
πvευματoq i(αι σΤη διαoωoη τηg oυλ-
λογικηg περιoυo|αg.

H αoκηoη τωv καθηκ6vTωV Τηζ Δη_
μογεροvτlαg oυvειoεQερε σTηV l<oL-

vωvιl<η ειρηvη, oτηv αvαληQη ευθυ-

Στιyμιoτυπo απo την παρoυoΙαoη τoυ βιβλioυ oτoν Πoλυyιbρo κΒiτλανζy



vι.bv απ6 τov πoλLτη, oτηv πρooταolα

τηg αξιoπρεπειαζ ΤoU. l(αι εLvαι ακδ-

μα πρoQαvεg oε ολουq οτι oι oρθο-

δοξη ελληvιl<η εκr<ληoLα oυvεβαλλε

σTηV Tη δημιoυργ[α τoυ l<ιvηματoq

τωv t<oιvoτηTωV l(αL τoυ πvευματοg

ToU σUVεργατιoμoυ. Mθoα oε fvα

εxθρικο περιβαλλov ηταv ο μοvog

TρoΠoζ vα διαoωΘεL ο ελληvιoμog.

Δεv εlvαι τυxαlo που δλo To σUY-

γραQικο εργo ToU Mαvιbλη Bαλoα-

μlδη διακατθxεται απ6 τηv μελετη

τηq oρΘοδoξ[αq ι<αι τηv αvαδειξη

τηq oημαoiαζ Tηζ για τηv αvαπτυ-

ξη κoιvoτιl<ou πVεUμαToζ. Δεv εLvαι

τυxαlo πoυ επιλθγει ωg oυvδετικ6

κρ[κo καθε xρovιl<ηg περιδδoυ τov

εt<αoτoτε μητρoπoλLτη τηq περιοxηq

για vα παραΘεoει με βαoη τιq διl<αιο-

δοoLεq τoυ, 6λα τα γεγov6τα και 6λεg

τιq θεματικεq πoυ απαoxολoΟoαv τηv

κoιvδτητα. ΘεωρεL Πωζ o μηTρoΠo-

λLτηq oυμQωVα με Tα πρov6μια τoυ

l<αι αvαλ6γωζ TωV tl(αVoTητωv τoυ

oυvεβαλε oυoιαoτιl<6 oτιq εξελiξειq

τηg περιoδου πoυ εξεταζει.

Η αγαπη τoυ επioηg, τo [διo ιoxυρη,

για τοv τ6πο l(αL ToUζ αvΘριbπουg πoυ

τov περπατησαV, ΤoV οδηγε| oτηv

εξαvτλητιl<η αvlxvευoη Τηζ oρYαVω-

τικηq δoμηq τηq r<oιv6τηταζ l(αι TωV

διεργαoιδv γtα TηV επιl<ρατηoη vθωv

ιδεδv και διεκδιt<ηoεωv. Στη διαρr<η

ιxvηλαolα oημαδιιbv l(αι αΠoTUΠω_

ματωv. Στη διπλοτυπLα τηq ζωηq τηg

κοιvδτηταq l(αt ToU l<oιvoτιl<oυ πvευ-

μαToζ ΠoU αvαπτυooεται γυρω απ6

τιg εvορLεg τηq ποληg, oι οπoLεq xαριv

τωv πρovομLωV ΠoU εΧαιρε η ορΘoδo-

ξη εκκληolα oτα υoτερα XρoVtα Τηζ

oΘωμαvιl<η g αUToι<ραToρLαq πηραv

TηV TUXη τoυ τ6που oτα xθρια τoυq.

Ε[vαι η ζωη .ηc l<οιv6τηταq τηq Nα-

oUσαζ σε μtαV επoxη l<ατα τηv oπο[α

η Ευρωπαil<η'Hπειροq oυvταραooε-

ται απ6 μεγαλα γεγov6τα. oι μεγα-

λεq αυτεq ιoτoρικεq σTtγμεζ πoυ ζει o

κ6oμoq, oι πoλιτιt<εg ι<αι οιl<ovoμιl<θg

αvαl<αταταξειq, oι ιδεεg l<αι οι διεl<-

διι<ηoειq, η γεVιl(oTερη δυvαμιl<η τηq

πολιτιl<ηg ουγl<υ ρiαg δεv αvαQθρεται

oτo τετρατoμo αυτo θργo.

'oμωq δεv κρυβεται απ6 τov oυγ_

γραQεα. Ε[vαι παρoυoα σΤηV οξυvoη

τωv oxθoεωv μεταξυ κoιv6τηταg l<αι

εκκληoLαg, μεταξυ τωv τooρμπατζη-

δωv l<αι τoυ πουπoυλoυ. E[vαι πα-

ρoUσα oτα μιl<ρα ερωτηματα l(αt σΤtζ

διεκδικηoειq, οτα μιl<ρα oυμβαvτα

TωV πραl(Ttl(ιbv που oηματoδοτουv

τηv αμQιoβηTηση TωV πεπραγμθvωv

τωv ιoxυριbv τηq πoληq.

ΕLvαι παρoυσα σTtζ εκλογθg τωv

αvτιπρooιbπωV, σΤηV απαLτηoη για
δικαιooυvη l<αι oυvθπεια, oτη δι_

εκδlκηoη vα αl<oυoτεl η Qωvη τωv

αvΘρι-i.lπωv του μ6xΘoυ που εβαλαv

πλατη Ytα Vα αvαδειxτεl η ΠερtoΧη

oε l<εvτρo βιομηxαvιl<ηg αvαπτυξηg.

Η διαoωoη τωv l<ωδLl<ωv. Tα πραl<τr

l<α τωv oυvεδριαoεωV TωV αVΤLΠρo_

oωπειδv τηg r<oιv6τηταq. oι κδδιl<εg

τηq δημογερovτLαq, oι κιbδιl<εq τωv

προιl<ι-bv τηq Mητρoποληq, τα αρxε[α

τoυ Mαl<εδovιl<oυ Αγδvα και πληθoq

αλλα βοηΘηματα, βιβλ|α και oυγγραμ-

μαTα, μtα Θαλαooα απ6 τιg Xαρεζ l(αt

τιq λUπεq τoυ τ6πoυ μαζ αΠo τα αιτη-

μαTα l(αι ToUζ αγιbvεq, τηv αγωv[α του

απλoU αvθρδπoU γtα TηV επιl<ρατηoη

l(αι ToV ελεγxo τηq ζωηq τoυ.

M' αυτα πoρευΘηκε για xρovLα o σUγ-

γραQθαq. Aυτο[ ηταv oι oυvτρoQoι, εv

Xριoτι.b, τηg ζωηq του.'oλα τα πρooω-

Πα Τηζ l<οιv6τηταg, ολα τα γεγov6τα

μιαq επoxηq, 6λα τα ov6ματα t<αι η

θdoη τουq oτηv κoιv6τητα.

H διπλoτυπ[α μιαq επο1ηq πoυ, ι<ατα

πωg Qα|vεται oημερα, η αvαγr<η vα τηv

l<ρατηooυμε σΤo Χερt l(αι Vα TηV Πρo-

βαλλουμε εLvαι πιο μεγαλη απο πoτε ι<αι

διl<αιδvει τo εργo ΤoU oυγγραQθα. N

oι oυντελεoτ!ζτηζ εκδiλωoηζ παρoυoiαoηgτoυ βιβλioυ με τoν oυγραφtα
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ToYPΙ(oΙ ΔHMoΣΙoΓPAΦoΙ
ΣTH I{AoΥΣATo 1938

oι κυβερνηoειq τιυν βαλκανι.κιbν κρατιbν (με την εξαiρεoη τηg Boυλγαρiαs) πρoxιirρηoαν
o'τo διαoτημα 1933-34 oε πρoκαταρκτικ69 αυνoμιλlεq πρoκειμ6νoυ να διερευνηo'oυν τη

δυνατ6τητα o'υμπραξηq τoυq σε μια πoλυμερη διαβαλκανικη o'υμQιυνiα. Ωg βαo'ικ6 αiτημα
τα)ν ενεργειι.bν αυτιirν θειυρηθηκε η υπ6ρβαο'η τ(υν επιμ6ρoυg τoπικιbν διαQoριilν και η
o'υoo'ιυμιiτωση τ(Ι)ν κρατιirν τηg xερooνηο'oυ σ'6να ενιαio ο'υνoλo.

yραφει o Θεoδωρog Zιδταq Πρεπει να oημειωθεiπωg η oταoη των

Mεγαλων Δυναμεων απεναντι oτιg

δραoτη ριοτητεg αυτεg κυμαιν6ταν απ6

απ6λυτα θετικη (Γαλλiα) εωg αρνητικη
(Σoβιετικη'Eνωο'η). H πρωτoβoυλlα για

τη ο'1ετικη oυνενν6ηoη ανηκε oτoν'Eλ-

ληνα πoλιτικo Αλεξανδρo Παπαναo'τα-

o[oυ, o oπoiog ειoηγoυνταν την ιδdα τηg

oμoοπoνδιακηc αρxηc oτo βαλκανικ6

xιi.lρo ηδη απ6 τo 1929. Η διαβαλκανικη
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αυτη επικoινωνια, πoυ υλoπoιηθηκε

μθο'α απ6 τθooεριg ουνδιαoκθψειg,

κατεληξε να απoκρυσταλλωθεl oτo

ΣυμΦωνo τηg Bαλκανικηg Συνεν-

ν6ηoη9 τηζ 9ηζ Φεβρoυαρ[ου 1934,

μεταξυ Poυμαν[αg, Γιoυγκooλαβiαg,

Toυρκiαg και Ελλαδαζ. Στα επιμερουg

αρθρα τoυ τoνιζoταν η επιθυμfα κατo-

xυρωoηg τηg ειρηνηg oτα Bαλκανια,

η διατηρηoη τoυ εδαQικoυ καθεoτιb-

τoζ και o o'εβαoμog oτιg αρ1θg τηg

διεθνoυg νoμιμoτηταζ. H oυμQωνlα

εlxε διετη διαρκεια με δυνατ6τητα

ανανεωoηg. xαρακτηριστικη εlναι

για τα ελληνικα πoλιτικα δεδoμενα η

oταoη τoυ τ6τε αρχηγoυ τηq αντιπoλ[-

τευoηg Ελευθθριoυ Bενιζελoυ, o oπoi-

og αντιτα1θηκε οτo γενικ6 πνευμα τoυ

o'υμQιi_lνoυ, θεωριbνταg πωg η xιbρα

κινδυνευε να εμπλακεi oε ευρυτερεg

διεΘνεlg διεν6ξειg.

Στα χρoνια 1934-39, η απooυνθεoη τoυ

καθεoτιbτog τηg ειρηνηg και η επιδεi

νωση τηζ διεθνoυg κρloηg υπ6βαλαν

oε oκληρη δoκιμαoiα τo oυoτημα

των ενδoβαλκανικιbν εψυηoεων και

τελικα oδηγηoαν oε αδιθξoδo. Παρα

την υπoγραQη τoυ oυμQιbνoυ Bαλ-

κανικηg oυνενν6ηoη9, η καταoταοη

ε[ναι ρευo'τη. Η απειλη παραμενει και

πρoερ1εται κυρlωq απ6 την εξωτερικη

πoλιτικη τηg Boυλγαρ[αg.

H E)λαδα και η Toυρκlα, oι αμεοα

απειλoυμενεζ χιbρεζ, για να αντιμε-

τωπiooυν αυτην την απειλη, αναγκα-

ζoνται να υπoγραιpoυν μiα oυμπλη-

ρωματικη oυμQωνlα Qιλ[αg ο'τιg

oυμQωνiεq πoυ υπoγραψανε τo 193ο

και τo 1933, πρoσαρμoσμθνη oτα νεα

δεδoμθνα. Η oυμπληρωματικη oυμ-

Qωνlα υπoγραQτηκε στLc 27 AπρL_

λ[oυ τoυ 1938 στην Αθηνα απ6 τoυg

Πρωθυπoυργoυζ τηζ Eλλαδαq και τηζ

Toυρκiαg Ιωαννη Mεταξα και Tζελαλ

Mπαγιαρ αντloτoιxα και τoυ Toυρκoυ

υπoυργoυ Eξωτερικιbν ιoυoδη aρα'

Mε την ο'υμQωνlα αυτη επανεπιβε-

βα ιιbνoνταν η ελληνoτoυρκικη φιλiα,

γεγoνoζ πoυ τo δικτατoρικ6 καθε-

oτιbg τoυ Mεταξα Qρoντιoε να πρo-

βαλει εμπρακτα εκεlνεg τιg ημ6ρε9

κατα την κατα την αφιξη και παρα-

μoνη τoυg oτην Eλλαδα τoυ Toυρκoυ

πρωθυπoυργoυ Tζελαλ Mπαγιαρ και

υπoυργoυ εξωτερικιbν loυoδη aρα.

E[1αν ο'τηθεi επιδεικτικεg πανηγυρι-

κεg εκδηλιboειg υπoδo1ηg απ6 6πoυ

θα περνoυoαν, για να δoυν oι τoυρκoι

τα Qιλoτoυρκικα αιoθηματα τoυ ελ-

ληνικoυ λαoυ. o δε τυπog τηζ επo-

1ηg, oτρατευμθνog και υπ6 καθεoτιbζ

λoγoκριolαg την περioδo αυτη, αQι-

6ρωνε τ[τλoυζ στα πρωτoo'ελιδα τoυ

για την ελληνoτoυρκικη oυμQωνlα

και για τα Qιλoτoυρκικα αιoθηματα

των Eλληνων.

Παρ6ντε9 στην υπoγραQη αυτηq τηq

oυμQωνiαg ηταν και τoυρκoι δημo-

oιoγραQoι πoυ θφταoαν εδιb για να

την καλυιpoυν δημooιoγραQικα. oι
δημoο'ιoγραφoι αυτol, λoγω τηg ιδι-

oτηταg τoυg, θεωρηΘηκαν απ6 τo δι-

κτατoρικ6 καθεοτιbg τoυ Mεταξα ωg τo

καλυτερo μεooν πoυ θα μετθφερε τo

Qιλoτoυρκικ6 κλ[μα τηg Ελλαδαg, γ/
αυτ6 φρoντιoαν να τoυζ υπoδεxτoυν

και να τoυζ Qιλoξενηooυν με μεγαλη
επιοημ6τητα, με παραθεο'η γευμα-
των, συναντηoειg με υπoυργoυg, ξε-

ναγηoειg oε αρxαιoλoγικoυg 1ιbρoυg

και ιδρυματα. Ι<αι πραγματι, τo Qι
λoτoυρκικ6 κλ[μα πoυ επε1εiρηoε να

πρoβαλει με τιg εκδηλιboειg αυτεg η

κυβερνηoη Mεταξα, με την ευκαιρiα

τηζ υπoγραΦηc τηc ελληνoτoυρκικηg

ο'υμQωνlαg, δεν περαo'ε απαρατηρητo.

o ι τoυρκo ι δη μoο'ιoγραφoι Qρoντιoαν

να τo μεταδιi-lσoυν στην Toυρκ[α.

Mετα την υπoγραQη o μεν Toυρκog

πρωθυπoυργog επθο'τρει|-tε στην

Αγκυρα, oι τoυρκoι δημooιoγραφoι

oμωg ηλθαν oτην Θεooαλoν[κη,6πoυ

τoυg υπoδθxτηκαν και εκε[ με καθε

επιo'ημ6τητα. Παρθμειναν δυo μθρεg

oτη Mακεδoνlα, πριν να ανα1ωρη-

σoυν για τo Bελιγραδι oπoυ επρo-

κειτo να καλυιpoυν δημooιoγραQικα

την oυναντηση τoυ Toυρκoυ πρωθυ-

πoυργoυ με τoν αντtoτoι1o Γιoυγκo-

ο'λαβo πρωθυπoυργδ. :τo διαo'τημα

αυτ6 τoυg δoθηκε η ευκαιρiα να επι-

oκεQτoυν και την Nαoυoα.

H επιλoγη τηg Nαoυααg απ6 τoυg δι-

oργανωτθg τηg επloκειpηg πιΘαν6ν

να μην ηταν τυ1αlα. ΙΙ Nαoυoα εixε

να επιδεiξει ανεπτυγμθνη βιoμηxα-
ν[α και διθθετε απαραμιλλεg Qυο'ικθg

oμορQιεg, ηταν δε γνωoτη για τα Qι-

λ6ξενα αιoθηματα των κατo[κων τηg.

Eνδεxoμθνωg να ηταν και μια oυμβo-

λικη κiνηoη για να nξεxαοτoυν, τα

μελανα oημε[α πoυ oημαδειpαν την

νειbτερη ιoτoρlα τηg κατα την Eπα_

ναoταoη τoυ].822.

Απ6 τα δημoοιευματα των εφημε-

ρlδων εκεiνηg τηg επoxηg, πoυ oρι-

oμθνεg μαλιoτα καλυιpαν αυτ6 τo

γεγoνoζ με καθε λεπτoμθρεια και

QωτoγραQiεζ, συμπεραiνoυμε 6τι

επρ6κειτo για μlα καλα o1εδιαο'μθνη

απ6 τo καθεoτιilg τoυ Mεταξα επιλo_

γη, για την oσo τo δυνατ6ν μεγαλυ-
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Δημoo ιευματα τoυ τυπoυ τηg επoyηg yια την

επioκεlpη των Toυρκων δημooιoyραφων
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τερη αναδειξη τηζ (ελληνoτoυρκικηζ

Qιλ[αg>. H επloκειpη των τoiρκων
δημooιoγραφων στην π6λη μαg εi1ε

πoλλα κoινα oτoιxεiα με αντ[oτoι1η

επloκειpη τoυζ στην oλυμπlα. H Nα-
oυoα δμωg υπερεβαλε εαυτ6η τ6oo

oτην Qιλoξεν[α ooo και oτην ανα-
δειξη και εκδηλωoη Qιλoτoυρκικιbν
αιoθηματων oε oημεio υπερβoληq.

o ελληνικog τυπog, υπo1ρεωμενog
[οωg, λ6γω τηg υπoγραQηq τηq ελ-

ληνoτoυρκικηg oυμQωνiαg, δη μoο.[-

ευε με εκτενη ρεπoρταζ καθε Qιλo-
τoυρκικη εκδηλωoη των Eλληνων.
'Eτσι, και η επloκειpη των τoυρκων
δημooιoγραφων στη Nαoυoα και η
Qιλoξεν[α των Nαoυoα[ων δεν πθρα-

oε απαρατηρητη. oριoμθνεg απ6 τιg

εQημερlδεq αυτεg αQιερωoαν εκτενη

ρεπoρταζ 6πωq η εQημερiδα αEθνικηυ

που αναQερει: <''.H Nαoυoα σημαιo-

oτoλιoτo g και εν συνα1/ ε ρμιλ επε φiλαξεν
tνθερμoν υπoloxην εLζ τoυζ αφιyθiνταg

δημooιoγραφoυg' Aπ6 τηζ 10 π'μ. απαντα

τα καταoτη ματα oημαιo oτoλιo θ !ντα iκλε ι-

σαν και o ι κατoικoι oυyκεντρωθiντεg ανt-

μεν oν τoυ g τoυ ρκoυ g επιoκ!πταg...li.1 Στoν

[διo τ6νo και oι εQημερiδεg <Πρωiα>

και <Απoγευματινη> Qιλoξενoυν
oτιg oελlδεg τoυg εκτενη ρεπoρταζ.
H εQημερiδα αNθα Αληθειαυ γραQει
συν τιζ αλλoιg: κ.'.'γενικιλg η π6λη τηg

Nαoυoαg ευρioκετo επi πoδog, yαιρετiζoυ-

o α τoυ g τoυ ρκoυ g δημoo ιoyραφoυg, απαντα

τα καταoτηματα αυτηg εiναι κλειoτα και

oημαιooτoλιoτα....υz. Αλλεg εQημερiδεq

oπωζ η <Εoτ[α>, η ιιΑκρ6πoλη> κλπ.
τo αναQθρoυν απλιλg ωg ε[δηοη.

Στιg 11 τo πρωi εφταοε ο'τoν οιδη_

ρoδρoμικ6 oταθμ6 τηg Nαoυoαg, oε

θκτακτo δρoμoλ6γιo, η αμαξooτoιxiα
πoυ μετεφερε τoυg δημooιoγραQoυg

Eκρεμ Tαλoυ τηg κΣoν-Π6σταυ, Nα-

δηρ παδη, αρxιoυντακτη τηg <Tζoυμ-

xoυριετ, και τηζ γαλλικηg (Pεπoυ_

πλiκ>, MoυQτα Φαxητ, αρxιoυντακτη

τηg <oυλoυgυ τηg Αγκυραg, PεQηκ
Α1μετ τηg <Ι(oυρoυν>, Axμετ Xελαλη
τηg κΑξαμll, Eτεμ Ιτζετ τoυ ιΣoυ-Tε-
λεγραQ>, Σεντατ Σιμαβη τηg <Γενη-

Γκιoυνυ και Zακερiα τηg κTαν>.

Toυg τoυρκoυg δη μoo'ιoγραΦoυζ τoυζ

oυν6δευαν ωg ξεναγol iλληνεg oυνα-
δελφoi τoυg, ο διευΘυντηg τoυ ΓραQε[-

oυ Tυπoυ τηg Θεooαλoνlκηg Ι(oνιτδ-

πoυλog και τo διoικητικo oυμβoυλιo

τηζ'Eνωσηζ Συντακτιbν Θεooαλoνl-

κηg. Πιo νωρ[g, με τα αυτoκiνητα τoυg,

ηρθαν oτην Nαoυoα o πρ6ξενo9 τηg

Toυρκiαg Ι(αραμπoυταg, o Λ6κκo9 και
αλλα επlλεκτα μελη τηg Toυρκικηg

παρoικ[αg τηg Θεooαλoνiκηg.

Στoν oταθμ6 τoυg υπoδεxτηκαν o

Δημαρ1oq Φιλιbταg Ι(6κκινo9, με τo

δημoτικoυg ουμβoυλoυg Χατζηδη-

μητρ[oυ, Παo1αλη Ιωαννoυ, Γ. Πλα-
τooυκα και Στ. Ι(oiλη, o διoικητηg

τηg 1ωρoQυλακηg κ. Mαντoυβαλog,
o Διευθυντηg τηg Ι(oινηg Διευθυνoηg

Αυτoκινητων Eδεooηg Aoπιιilτηg, o

πρ6εδρog τoυ oρειβατικoυ oυλλ6γoυ

Φιλ. 0ικoν6μoυ κ.α. El1ε oτηθε[ μiα
αιplδα με χαιρετιστηριo επιγραQη,
οτoλιoμθνη με ελληνικ6g και τoυρκι-

κεg oημα[εg. Eπloηg μετθφεραν οτo

Σταθμ6 και τoυζ μαθητ69 τoυ o1oλεl-
oυ τoυ Xωρoπανioυ μαζi με τoυg δα-

oκαλoυg Δρooακη και την δαoκαλα
Περooυρατη (Περιooρατη;), oι oπoioι
κατα την αφιξη των δημoo'ιoγραφων

ζητωκραυγαζαν υπθρ τηg Toυρκiαg.

H Nαoυoα ηταν επ[ πoδ69. Nα πωg

περιγραφει η εQημερiδα τo αΦωg>:

κ...H γραφικη Nαoυos. εν oυναγερμιb,

oτoλιoμiνη με αιpΙδεq και με τoυρκικαg

yαιρετιoτηρioυg επιγραφαg, επεφiλαξεν

iνθ ε ρ μoν υπoδoxην ε ιg τoυg τoi ρκoυg δη _

μooιoγραφoυg' Aι τoυρκικαi και αι εMη-

νικαi oημαiαι, αδλψωμiναι, σε χαρακτη-

ριoτικα oυμτλiyματα, εκυματιζαν oε καθε

oπiτι, oε καθε παραθυρo, oε καθε δiντρo'

oμαδα NαoυoαΙων κoριτoιιbν με παραδooιακη φoρεoια υπoδ!yεται τoυg To[ρκoυg δημoαιoyραφoυq

1. αΕΘNll(Hυ αρ. QΟλ. 9l6 iτoq Γ 6l5β93B
2. (ΝEΑ ΑΛΗΘElΑυ αρ. Qυλ.290 ετoq 35 5/5/193s
3. αΦΩΣυ αρ. Qυλλoυ 1O23O θτοq 25oν 61511938
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Aπo τηζ 10ηζ ττρ ωινηg rπαντα τα καταoτη -

ματα !κλειoαν και oι κατoικoι κατηυθυν-

θηoαν ειgτην oδ6 τηg πaλεωg αναμiνoντεg

τoυ g τoiρκoυ g επιoκtπταg.'. r.3

Στην εlooδο τηg πoληg ε11ε oτηθεi μiα

αιplδα και παρατα1θηκαν oι μαθητθg

των o1oλε[ων με oημαiεg, λαβαρα και

ανθη και oλoι oι κατoικoι τηg Nαoυ-

oαg. Mπρooτα παρατα1θηκαν νεoι

και ν6ε9 με τoπικθg ενδυμαolεg.

Στo εργooταoιo Mπ[λη-Toiτoη, λiγo

εξω απ6 την π6λη, οι τoυρκoι δημo-

oιoγραφoι o'υναντηθηκαν με τoυζ

υπ6λoιπoυg τoυρκoυg πoυ εi1αν θλθει

με τα αυτoκiνητα τoυζ και αQoυ επι-

oκ6φτηκαν τo εργooταo'ιo, ειoηλθαν

oτην πoλη. M6λιg κατθβηκαν απ6 τα

αυτoκiνητα oι κατoικoι τηg Nαoυoαg

ξθoπαoαν oε ζητωκραυγεg ενδ η

μικρη μαθητρια oυρανlα Aδαμ[δoυ

πρooQερε ανθoδεoμη η oπo[α εφερε

κoρδελεg με τα τoυρκικα 1ρδματα
oτoν Eκρθμ Tαλoυ και πρooQιbνηo'ε

α.'.Ι@λιλg ωρΙoατε' Tα παιδια τηg Nαoυ-

4. (MΑΙ(ΕΔoNιΑυ αρ. Qυλ.']Ο204 εToζ 29 6l5l193B

5. κMΑl(EΔoNlΑl αρ. Qυλ.']0204 εToζ 29 615β93B

σαζ σαζ πρoσφiρoυν την ανθoδioμη αυτην

την oυμβoλiζoυoαν την tνδoξoν και ιεραν

oημαiαν τηζ φληζ μαg Toυρκiαg και σαζ

παρακαλoυν θερμιbq επιoτρiφoντεg ειg

την yιbραν oαgναyαιρετiσετε εκ μtρoυg

μαc, τα αδελφακια μαζ τηζ Toυρκiαζ.'."4 '

'Eπειτα o εQεδρog αξιωματικ69 και

γυμναο'τηg Eλευθεριαδηg ευ1ηθηκε,

ο'τα τoυρκικα 
' 
('.'εκ μiρOυζτoυλαoiτηg

Nαoυoαgτo καλιbg ηρθατε oτην πoλη τηg

Nαoυoαg, η oπoiα θεωρεiται ευτυyηg πoυ

υπoδiyεται ωg αδελφodg τoυg εκπρooιλ _

πoυ ζ τηζ φ iλη g τoυ ρκiαg>'

oι Toυρκoι δημooιoγραφoι oδηγηθη-

καν κατδπιν oτo <Ι(ι6oκιl, 6πoυ τoυg

παρατθΘηκε πλoυoι6τατo γευμα. Στα

δε ιpωμακια τoυ γευματog θγραιpαν

oτα τoυρκικα κκαλιbg ηρθατευ. Ι(ατα

τα επιδ6ρπια o Δημαρxog Φ. Ι(6κκινo9

6κανε πρ6πoση και εξηρε τα κoινα

ο'υμQερoντα πoυ 61oυν τα δυo κρα-

τη και την o'τεν6τητα των δεoμιbν

και o1θο'εων τoυg. Απαντιbνταg εκ

μθρoυg των δημoο'ιoγραΦων, μlληoε

o κ. Toετo6ν πoυ ευxαρloτησε τoυζ

Nαoυο'αloυg για την τ6oo θερμη υπo-

δo1η τoυg και ε[πε 1αρακτηριοτικα:
<'''Tα oiνoρα πoυ yωρiζoυν την Εi|λαδα

μετην Toυρκiα εiναιτυπικαπλioν, αφ' ηg

σTιyμηζ iπεoαν τα oδνoρα πoυ εyιbριζαν

τα αιoθηματα μαg' Tιλραη yαρα oαg εiναι

και yαρα μαg, η λdπη σαζ καL λυπη μαq,

καιταναπαλιν' H oυναδiλφωoΙg μαq εiναι

πληρηgκαι ριζωμtνη oτιgκαρlιtg μαq.'.υ5 '

Στη oυνθ1εια, μετα τo γευμα, oι νθoι

και oι νεεg πoυ Qoρoυο'αν τοπικεg εν-

δυμαolεg χoρεψαν εθνικoυg 1oρουg,

ενιb oι κατoικoι τηg Nαoυoαg μαζl με

τιg γυναlκεg και τα παιδια τoυζ πα-

ρακoλουθoυσαν τo θθαμα'

Αργoτερα, μθο'α ο'την ημερα, oι τoυρ-

κoι δημooιoγραφoι επιoκ6Qτηκαν

τo τoυριστικ6 περlπτερo τoυ Αγioυ

Nικoλαoυ. Στα εργoo'ταoια Λαναρα-

Iορτoη πoυ επιoκθφτηκαν τoυζ πα-

ρατεθηκε δεξlωoη, 6πω9 περιγραφει

η εQημερiδα τo <Φιbgυ:

<''.T!λog επιoκiφτηκαν τα φημιoμiνα

ερyooταoια Λαναρα _ ΙΦρτoη 6πoυ τoυg

εyiνετo απoθεωτικη υποδoyη. To ερyατι_

κoν πρooωπικoν αμφoτiρων των φiλων,

υπε ρβαΙνoν ταg δi o μλιαδαg, επ ευ φη μηo ε

ζrηριbs τoυg τoυ ρκoυg δημoo ιoyραφoυg.

Toυ g ξiνoυ g μαg πρ ooφ ιλνηo ε καταlληλωg

o διευθυντηg τoυ ερyooταoioυ Zαyαρoπoυ _

λog και κατ6πιν, με oδηy6ν τoν iδιoν και

τoν ιατ ρoν Xατζηyρηγo ρ ιαδη, π ε ρ ιηλθ oν

oλoκληρo τo συyκρoτημα των ερyooταoi-

ων, θαυ μαoαντεζ την τελει6τητα των μη -

yανη ματ ων. Aκoλod θ ω g ε δ o θ η π ρ o g τι μην

των τod ρκων oυναδλφ ων δ εξiωo ιq'.' o.

oι τoilρκoι δη μooιoγραφoι ανα1ιilρη-

σαν για την Θεooαλoνlκη τo βραδυ

μθoα απ6 επευQημ[εg τoυ πληθoυg

πoυ εi1ε παραταxτε[ oτoν δρoμo απo

6πoυ θα περνoυο'αν. N

. },'1'] 1 ι,{.-'|.
r- 1 l;.'1:.:ili.δil
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oι φιλoξενoυμενoι με τoν Δημαρyo Nαoυoαg Φιλ' Κoκκινo (oτo κ!ντρo) oτoν oιδηρoδρoμικo oταθμo
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H ΑΠEΛΕΥΘEPΩΣH ToY ΓΙΔA
AΠo ToYΣ ΓEPMAλIOΥΣ

Toν oκτιirβριo τoυ |944roι Γερμανo[, νικημενoι απ6 τoυg Συμμιixoυg ο'ε 6λα τα μ6τιυπαrαP-

χισαννα απoα6ρoυντιξ στρατιιυτικιig δυνιiμειg τoυq απ6 τoνελληνικ6 xιilρo. Στην περιoxη

τoυ Γιδιi, oι Γερμανo[ ιiρxιο'αν να ανατινιiζoυν τιq β6μβεξ και τα πυρoμαxικιi τoυ αερoδρo-

μioυ τoυ Παλαιoxιυρioυ. Υπιiρxει μ[α αερoQιυτoγραQiα τoυ 1g45'πoυ δεixνει τιξ παμπoλ-

λεq γoυρνεq απ6 τιg πoλλαπλ6q εκρηξειg πoυ θyιναν στην αγρoτικη περιoxη ανατoλικιi τoυ

Γιδιi μεxρι 6ξιυ απ6 τo Παλιoxιilρι. M6xρι και αημερα η περιoxη αυτη ε[ναι καταo'παρτη απ6

μεταλλικιi θραυοματα.

γραφει o Γιαννηg Mooyoπoυλog o Θ. Mπαλωματηg μoυ ανεφερε 6τι

τ6τε περνoυο'αν απ6 τo Αιγlνιo πρog

τη Θεo'ο'αλoν[κη τρα[να πoυ μετθφε-

ραν πoλλεg γερμανικθg μoναδεg, αρ-

ματα, oχηματα, μεχρι και μικρα αερo-

πλανα (με διπλωμθνα τα Qτερα τoυg).

ΣυμΦωνα με τoν N. Σαλπιοτη, oι

Γερμανo[ θφυγαν στLζ 26_10-7944
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[πεμπτη] απ6 τoν oταθμo Ι(ατερl-

νηg ανατιναζoνταζ τιζ γραμμ69 πioω

τoυg. Tην lδια μερα μπηκε o ΕΛAΣ
oτην Ι(ατερtνη και μετα: μερεg εγινε

o επ[o'ημog γιoρτασμoζ τηg απελευ-

θερωoηg.

τo βραδυ τηζ 26-1o-1944 η Διoικηση

τoυ EΛAΣ ηταν oτoν oιδηρoδρoμικ6

oταθμo Aιγινioυ, ενιλ δεν υπηρxαν

Γερμανoiν6τια τoυ Αλιακμoνα [Θ.

Mπαλωματηg].

Ι(ατα τoν Aλ. xατζηκιbστα oι Γερμα-

νoiθφυγαν μαMoν νυκτα τηζ26127-

10-1944 απo την πoλη τηg Bερoιαg και

στιζ 27-1ο-1944 [Παραoκευη] μπηκε
o EΛΑΣ, αλλα η γιoρτη τηg απελευ-

θερωο'ηg θγινε oτιg 29-1o-1944 [Ι(υ-

ριακη].'oμωg o Χρ. Σκoυπραζ υπo-

oτηρiζει 6τι oι Γερμανo[ κατε11αν τoν

ο'ιδηρoδρoμικo oταΘμ6 Bερolαg μlα

μθρα ακ6μη, μαλλoν μθ1ρι τo βραδυ
τηζ27l29-1o-1944.

Για την απo1ιbρηοη των Γερμανιbν

απ6 τoν Γιδα και την εlooδo των δυ-

ναμεων τoυ EΛΑΣ ο'υγκεντρωoα τo

1997-1998 μαρτυρlεg κατo[κων Αλε-

ξανδρειαg, oι oπoioι μoυ εlπαν:

o s4χρoνoζ -Γ. (απo τo Nηoθλι): α To...

'44 iφυyαν oι Γερμανoi απ6 εδιλ [.'']. uετα

τιg 26 oκτωβρioυ iφυyαν, ['']"Εφυγnν
πρoζ τo Γιδα. Mπρooτα iφυyαν oι Γερ-

μανoi κrι doτερα απ6 καμια ιbρα ηρθαν

ανταρτεg, καβαλα και oτλιoμtνoι' Moλιg

iφυyαν oι Γερμανoi, μπηκαν ανταρτεg.

Aνταρτεg παντoi, 6πoυ και να κoιτoioεg'

[.'.] oι ανταρτεg ριbτηoαν oι Γερμανoi πoυ

εΙναι, [..']ι

H 71χρoνη _Β.: αTo'44.'Εφυyαν oιΓερ-

μανoi απo δωτoν oκτλβριo μηνα, [...] ιdo

Aυoτριακoi ηρθαν oτo θ'κo μαq τo oπiτ'

και iψα7υαν αλoyα' πανε εκεi oτo M'
να παρ'ν τo αλoyo, iρyoνται καL σε μαζι

μπαiνoυν μtoα"Hταν νiyτα. Στη πλα-

τεiα ΠαπαντιΙlνη ηταν oυγκεντρωμiνα

αυτoκiνητα' Tα τρtνα φιbναζαν, iκαιyαν

αyυρα απ' τιg ['-]απoθηκεζ, πωζ εiναι τo

Πανoραμα' Εκεi εiyαν [.'.]απoθηκεg, αyυ'

ρ α πo7λα' Π ιo μπ ρ o oτα ε iyαν αν ατιν αξε ι τo

αερoδρoμιo' ['..] oι Γερμανoi αρμoαν να

ανατιναζoυν τιg βoμβεg' 0π6τε μαζεdτη-

καν η φαλαγα oτη τλατεiα Παπαντιbνη

και oε εμαg και o,τι iβριoκαν iπαιρναν.

['..] να φωναζoυν τα τρiνα, oφdριζαν yιατi

oπιoθoyωρodoαν, πηyαιναν πioω oτη Σα-

λoνiκη' Εiyαν ανατιναξει, τη γiφυρα τoυ

'66 και δεν παqιναν τα τρiνα κατα κει τα

τρiνα yυρνodoαν. Moλιg περνoioαν iνα

πoταμ' τα τρtνα iκαναν επιoτρoφη μiyρι
εδιb και πioω. [...].'oταν iφυyαν oι Γερ-

μανoiτην αλλη μiρα, μπηκαν ανταρτεg

ατo Γιδα' ['..]>'

o B1χρoνoζ -Μ': κoι Γερμανoi iφυγαν

τtλη oκτωβρioυ τ0υ '44' εδιb ημoυν 6ταν

iφευyαν''Εφευγαν πανικoβλημiνo ι και

εκνευριoμiνoι. Mε φαλαγα' Mε πλια-

τoικα''Hθλαν να ανατιναξoυν τoν oταθμ6

και oηκιbνoμαι εyιb, o Π.M., o A', δεν θυ-

μαμαι πoιog ηταν κoινoταρyηζ KαL o Π'Ι<.

και oηκωνoμαστε και παμε μioα oτo Γιδα

και μαζεdoυμε oταρια, με oταριαyινoταν

τoτε oι oυνα)λαyig κnι παμε και αyoρα-

ζoυμε 3 yoυρodνια και λiγo τoiπoυρo και

τα δ ιllo αμε oτoυ g Γ ερ μανod g y ια να 1λιτιΙl 
_

σoυμε τo oιδηρoδρoμικo oταθμo' Θατoν

ανατiναζαν' Ι(αι oριoμiνα oικηματα oτo

νεκρoταφεio. Εκεiνεg τιg απoθηκεg πoυ

ηταν παλια. Ιltιτιboαμε' Ιζαι πoλλα αMα

πραyματα' Aμtoωg με τo πoυ tφυγαν oι

Γερμανoi, μπηκαν oι ανταρτεg μioα. Σε

δυo τρειg μiρεg μπηκαν μioα' [..'l'rπαν o

Παπαζηoηg, o διoικητηgτoυ 16oυ Συνταy_

ματoζ τoυ Πεζικoυ, ηταν Tαγματαρyηg,

ηταν παλι6g αξιωματικog, και o καπεταν

Mαdρog' o X.Π. απ'τη Nαoυoα'['.']>.

o Bοχρoνoζ _Π: κ'oταν iφυγαν oι Γερ_

μανoiπtραoαν απ6 δω φαλαγεg' Σταμα-

τησαν στην τλατεiα Παπαντωνioυ, oπωg

εiναι τιbρα, βoυρβoiριζε απ6 rερμrνoig,

απ6 μηxανoκiνητα, απo αυτoκiνητα, απ6

διαφoρα.'Hταν η τλευταiα βραδια. ιεν
θυ μαμαι ακρ ιβιb g πoτε'' Hταν φθ ινoπω ρ o.

'Hρθα εδιb, γiμιoε η τλατεiα απ6 αυτoκi-

νητα καL απo τανκg' To πρωi πoιog ξtρει

τι ιλρα φiyαν αυτoi, oταν ανoιξατα ματια

μoυ δ εν υπη ρyε oυτε ιρυyη. ιπ6 την π ρ oη -

yodμενη μiρα εiyπν αρyioει oι ανατιναξειg'

Aν ατ iν αζαν oτ ι ηταν yρη o ιμo' ['''] Aκoi μ ε

μυπαει η καμπανα και να αναρωτι6μαoτε

μεταξυ μαg. Aπ6 τo iνα oτoμα oτo αλλo,

ηρθαν ανταρτεq' Mπηκαν μtoα oτo Γιδα,

τρεyαλα, yαρα λoι εμεig' Σηκων6μαoτε

παμε oτo πρoαiλιo τηg εκκληoiαg και τι

να lειg. o tναg πανω τoν α)λo και απ6

γi ρω yi ρω ηταν και απo αiλα yω ρ ιπ, απδ

τo Σyoινα απ6 τo Nεoyιλρι' Ιζαι εκεiνo τo

περιoτατικo πoυ θυμαμαι εiναι τoν A'Π'
και τoν Παπαfooη' ΙΦβαλoυoε iνα μαi ρo

αλoγo δικo τoυ o Π', o παπαζηoηg εiyε

iνα αλoyo oτρατιωτικ6, ιpαρi, λεβtντικo.

Παπαζηoηg Γιιλρyog, ξtνoq ηταν αυτog,

['''l''Εβγαλαν λoγo αυτoi, o πρ6εδρo9, o

'M. και o π-"oλoι μληoαν.'Hτανκooμog
και κoo μακηg.'Εγινε δoξoλoγiα, μiληoε
αυτog, μληoαν αυτoi, εμαg μαg πηραν τα

lακρυα' Aρμoαν να μιλανε o Παπαζηoηg

και αυτoi, πωg πoλεμoioαμε και πωg κα-

ναμε αυτη τη μαχη καL πωζ καναμε την

α}λη. Πo7λα τiτo ια' Εμεig oυyκινηθηκα-

με. Aφoυ iφυγαν, ανiλαβε τo ΕAM, oι

δικoi μαg' /.../,,. N
Mαyητigτoυ ΕAM-ΕΛAΣ
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ΠoY EΙI{AΙ H ΠAΛHOΙ{ΙAOΥΣTA;

o Στoυγιανν,i*ηq o'τη ο'ελiδα37 τoυ βιβλioυ τoυ ΙΣTOPΙA TΙΙΣ ΠoΛEΩΣ NAOYΣΙΙΣ αναQ6ρει:

uΠ6τε ακριβιbq κατεoτραQηo'αν η Miεζα και τo Ι(iτιoν αγνooυμεν. Υπoθ6τιυ 6μιυg 6τι oι κα-

τoικηoαντεg βραδriτερoν την oνoμαζομιhlην νυν παληoνιιioυσταν κιiτoικoι. Θα rio'αν λεiψανα

τιυν κατo[κα)ν τ(Ι)ν διio τoυτιυν π6λειον ioιυq και ιi,λλαrν συνoιl(ισμιirν, ητινα πρoq αoQιiλειιiν

τιυν κατ6Qυγoν ειq την μεοαiαν κoρυQην μεταξυ Δoυρλιαg και Σκoτiναg (Mπιτζινιαg), ειg

την r<ατ(Ι)Φερη πιυq εκεiνην αλλ'oμαλην και τερπνην oρεινην πεδιιiδα εν η νυν ο'ιbζoνται

πεν ιxριi τ ινιi ε ρε iπ ια π ρotπιiρξαιrco g αυνo ικιo μoιir.

γραφει o Niκog Σπαρτoηg Σελig 3ζ 38 (...o εβρενog κατακτιbν

τω 1361την Mακεδoνiα διηλθε και
δια τoυ μερoυg ενθα η νυν πoλιg.

Aκoλoυθηoαζ τoν ρoυν τηg Aραπι-

τσαζ ειζ ταg πηγαg ευρεν oμαδα αν-

θριi_lπων ημιαγρlων και ημ[γυμνων
αρδευoμ6νων εκ των πηγιbν. oυτoι

ιδ6ντε9 6φυγoν δρoμαiωg ειζ την

δυoπρ6oιτoν περιo1ην τηg Παλαι-
oναoυoηg..υ και παρα κατω οελlδα

ΝΙ \()Ι) l:_\ .4;l



qzχξειπωg θπειoε τoυg ανθριilπoυg

αυτoυg να κατεβαooυν τιζ oικoγ6-

νειθg τoυg oτην πoλη. αΓλιbooα των

αρxα[ων εκε[νων oρεινιλν κατo[κων

ητo η ε)ληνικη, πoλυ καΘαρωτθρα

τηg λαλoυμθνηζ εν πoλλαlg πoλεoι

περιξ, εψig η κατωτερω τηg Nα-

oυo'ηq κειμθναgr. H Θρηoκε[α των

παλαιιbν εκεiνων Nαoυoα[ων ητo η

oρθoδoξog Xριoτιανικη.

Mε oλεg τιg αναζητηαειζ και αναβα-

oειg πoυ καναμε κατω και πανω oτην

περιo1η Παληoνιαoυoταg δεν βρη-
καμε oρεινη πεδιαδα, oυτε απρ6oιτo

oρoπθδιo, oυτε oπαoμενα κεραμiδια,

Qα[νεται oτι τα 1ρ6νια πoυ π6ραoαν

απ6 τ6τε εξαQανιoαν τα παντα. H
δαoδδηg βλαoτηoη, η υιpηλη και

η χαμηλη με την επl πoλλα χρoνια
oυoo'ωρευμθνη Qυτικη Qυ}λαδα και

καπoια Qερτα υλικα απ6 μεγαλεg

μπ6ρε9 βρoxηc πιθανιbg καλυιpαν

για καλα καθε oτoι1εio oικοδoμηoι-

μo. Ξυλα, πετρεg, κεραμ[δια ioωg και

πoυρ6πετρεg. Αν ηταν πoυρ6πετρε9

πελεκητθg πιθαν6ν να τιg ο'ηκωoαν

και να τιg μετεφεραν κατω στη ση-

μερινη πoλη.

Aπ6 τo Lg52' ψε την επανiδρυση τoυ

oρειβατικoυ ΣυM6γoυ Nαουoηg, oαν

τακτικα μελη με τoυg Bαolλη Mπ6ρ-

oo, Poυλη Miντoη, Σταυρo Πλατi_

τσα και αλλoυg μερικoυg τη δεκαε-

τlα εκεiνη μθ1ρι τo 1960 ανεβηκαμε

πανω απ6 δεκα Qoρεg απ6 τo μoνo_

πατι των πηγιλν τηg Mπαμπωg πoυ

ηταν ανoι1τ6 απ6 τoυg ξυλoQδρoυg.

Toτε 6λα τα oπ[τια τηg Nαoυoαg εl-

χαν και απ6 6να υπoζυγιo, υπηρ1αν

ακ6μη και oι κατ' επαψελμα ξυλo-

Q6ρoι πoυ πoυλoυο'αν ξiλα. T6τε

μoνo τζακια υπηρxαν και καπoιεg

ο'τ6φεg πoυ 6καιγαν μoνo ξυλα.

Aνεβαlναμε μθxρι τo τ6λo9 τoυ δα-

ooυg απδ καοτανι69 πριbτα και δρ6-

νια, μετα μ61ρι την ακρη απo τo πριb-

τo 1τθνι (η δ6ντΟ, εκε[ τελεlωνε και

τo μoνoπατι και λlγo αριατερ6τερα

oκαρQαλιbναμε πιαoμενoι απ6 δε-

ντρo σε δεντρo τηg αδυνατηζ βλα-
στησηζ λoγω πθτραg. Σε ενα τ6ταρτo

τηg ιbραg, εlκooι λεπτα φΘαναμε o'ε

θνα επικλινεg μικρo 1ωραQακι γυμνo,
εiκoαι τριαντα μετρα ακριβιbg πανω

απ6 τη Mπαμπω με τα κατolκια.

Φαιν6ταν καθαρα απδ την εκκληo'tα

τoυ Αγioυ Nικoλαoυ γιατ[ τoτε εlxαν

ανεβε[ και την 6βαιpαν με αoβθoτη o

Γιιbργog Ι(αραπετoαg με τo Nτ6τoη

Aναγνιboτη.'Εβαιpαν τα κατolκια και

τo τεπελoυκι τηg Mπαμπωg.

o μυθoq λθει oτι η γρια θβγαλε να βo-

oκηoει τα κατolκια τηζ απo την Πα-

ληoνιαoυoτα και εlπε: κΠρoυτg ΙνΙαρτη

ξqειμιλνιαo α τα yιδακια μoυ, (ηταν αρxθg

Mαρτioυ), θυμωο'ε o Mαρτηg και δα-

νε[ο'τηκε μια δυo μθρεg απ6 τoν Φε-

βρoυαριo κι θκανε Qoβερo κρυo πoυ

μαρμαρωο'ε τη γρια και τα κατoLκια

τηg εκε[ πανω, κι ετoι o Φλεβαρηg,

εμεινε Ι(oυτο'oQλ6βαρog.

Εκεlνo πoυ βρηκαμε εκεl ηταν θνα

1ωραQακι μιο'6 oτρθμμα περ[πoυ, αρ-

κετα επικλινεg και γυμνo με παρα

πoλυ ωραiα θεα πρog τα κατω, oαν

να βλ6πει9 απ6 αερoπλανo, με θνα

o'καμμα oτη μθο'η ενα μ6τρo βαθog,

με μια μικρη γωνια ντoυβαριoυ απ6

z-ε πελεκητεg πoυρ6πετρεg πoυ βρi-

σκoνται ακ6μη. Φα[νεται 6τι καπoιog

6oκαιpε για λlρεg.'Εμoιαζε υπ6λoιπo

oπιτιoυ μικρου. H πθτρα πρεπει να

μεταQερθηκε απ6 τη Nαoυoα γιατ[
εκεl δεν υπαρxει πoυρ6πετρα πoυ-

θενα oτην περιo1η.

sΤ,}εμμ{x rτεp&X&w εm-tK&1-

v*g Nαxι γ1}p{1Ι$ &&r X&ρ{X ΤεΦλ*

&},Xe,{Σ sεα xglαq Τ{, K{ξΤ&}, ${xξ,

Αργ6τερα, με τoν Σταυρo Mεoκo,

ανεβηκαμε πloω και κατα μηκog
απ6 τo δ6ντι η xτθνι τo πρδτo. El1ε

θνα γυριoτ6 μoνoπατι μθxρι πανω

τoν αυ1θνα τηg τoπoθεoiαg. Σκαρ-

Qαλιbνoνταg θνα μoνoπατακι 2-2,5

μθτρων βγηκαμε ο'τo [διo xωραQακι

με τo oκαμα. Απ6 τoν αυ1ενα εκεi-

νoν γυρloαμε δυo τρειg αλλεq Qoρ6q

και δεξια μαg Boρεια και αριοτερα

μαg ν6τια τιg απ6τoμεg κατωQθρειεg.

Δεν βρεΘηκε oε μεγαλη θκταoη πανω

απ6 tοο_tsο oτρθμματα καπoιo πα-

ταρι η [o'ιωμα oριζ6ντιo τoυλα1ιoτον

5_1o τετραγωνικιbν μ6τρων. Υπη ρ1αν
δρθνια μικρα και μεγαλα πυξαρια και

γαυρα κατω, α7λα o κατηφoρog ηταν

μεγαλog. Πioω μαg Δυτικα υιpδνo-

νται βρα1ια απ6τoμα πoυ δεν μπo-

ρ6oαμε να ανεβoυμε..

Mε τoν Θαναoη Zα1αριαδη oτη δεκα-

ετ[α τoυ 196ο, περπατηoαμε [oια xω-

ρig μoνoπατι, δiπλα απ6 τo :o 1τθνι
oε πoλυ μεγαλη ανηQ6ρα πιαoμθνoι

απo δdντρo oε δ6ντρo yLα7_7'5 ωρεζ

απ6 κατω τη Bθρβερα (oτρατoπεδo).

Tελικα Qθαoαμε εκπληκτoι ακριβιbg

oτo oρ6oημo απ6 τo Moυντακι. Mετα

απ6 λ1γo κoλατoι6 και ξεκoυραoη θε-

ληoαμε να παμε ανατoλικα κoρυQη

- κoρυQη oε πoλυ κατηQoρικo μερoc'

'Υoτερα απ6 λiγo βρεθηκαμε oε απ6-

τoμα βραxια αδυνατo να τα περα-

σoυμε. Ι(αναμε δεξια πρog τo δαoog

δπoυ τo εδαQog ηταν πoλυ κατηQo-

ρικo, αλλα 61ι γκρεμog. Ψαξαμε για
θνα o'ημαδι, 6να μικρ6 παταρακι η
κεραμiδι oπαoμενo η να oμoιαζει

oρoπεδιo. Απ6 θνα oημε[o και π6ρα

η κλioη μlκραινε Qθαoαμε oτo ιζβ6ρι

τηg Σ6τα9 1ωρig να βρεθεiτ[πoτε και
πηραμε τo μoνoπατι επιoτρoQηg.

Αλλη Qoρα πηγαμε με τo Φlλιππα
Bαλταδιbρo, βρεΘηκαμε ατυ1oι για-
τi τo μoνoπατι απ6 τιg πηγθg εκεiνo

xαθηκε. Toτε πρ6oQατα ε[1ε γ[νει ξυ-vα βλ*rεεεξ αJxΦ {XερΦmλξavΦ,-.
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λευoη και τα κλαρ[δια πoυ επεοαν
6oβηoαν τo μoνoπατι. ΣκαρQαλιbνo-
νταg iο'ια απ6 πετρα ο'ε πετρα oπoυ η
κλioη oυνεxιbg μεγαλωνε Qθαο'αμε
δυo τρiα μετρα ακριβιbg κατω απo τη

Mπαμπω, ηταν αδιεξoδo ακoυω τo

Φiλιππαl

- Πoυ με παg αρα Σπαρτoη, θα με
οκοτιiloειg; Zαλiζoμαι.

- Mην κoιταg π[oω o'oυ καθδλoυ, διboε

μoυ τo 1ερι ooυ και μη Qoβαoαι! Toν

θπιαoα γερα απo τo xθρι. Nτραoκ6λνα,

μην πανικoβαλλεoαι, απλωoε αρκετα

τo πoδι σoυ πρoζ τα μενα.
'Hταν ενα αρκετα μεγαλo xαo'μα oτo

βρoxo.Λlγo _ λ[γo παoπατευoνταg τα

βρα1ια oρθιοι (ευτυ1ιbg ε[1αμε λαoτι-

xωτα παπoυτσια πoυ oκαλωναν ο.τα

βραxια) καναμε αριο'τερα πρog ν6τoν

και oε καμια εικooαρια μετρα απ6oτα-

ο'η βρηκαμε την κoρυQη απ6 ενα δρε-

νιo ιpηλ6. Πιαoαμε θνα 1oνδρ6 κλαδl
και ανεβηκαμε oτo δεντρo πριi-rτα εyιil

για να δε[ξω πωg πρεπει να γlνει.
o κoρμ69 ηταν κoντα oε καθετo βρα1o
s-ο μετρα υιpog παραλληλα. Αγκαλια-
σα τoν κoρμ6 με 1ερια και π6δια και
κατ6βηκα.'Eτoι θκανε και ο Φiλιπ-
παg. To μθρog κατω ηταν πιo oμαλ6
και με λιγ6τερα βρα1ια αρκετα κατω

μ[κραινε η κλlο'η και αρxιζε η ζιbνη
τηζ καστανιαg. Ι(ανενα oημαδι δεν

βρθθηκε πoυ να θυμlζει Παληoνιαoυ-
oτα. Pωτηθηκαν και καμια τριανταρια

ξυλoQoρoι και κυνηγoi oλoι εlπαν oτι

βρioκoνται oπαoμθνα κεραμ[δια απo
παλια 1ωρlg να δεiξoυν πoυ.

Πριν oαραντα-πενηντα xρ6νια ανε-

βηκαμε με τα π6δια απ6 τη Bερβερα
oτo Moυντακι μεο'ω Mαυρoλακα-
ο'υρμα 6πoυ oτιg μπ6ρε9 αναβλυζει
νερ6 και ακoυγεται η Αραπιτoα,

ημαoταν πθντε ατoμα Σπαρτoηg, Mi-
ντσηζ, Mεoκog, Mπ6ρoog και Πλα-
τlτoαg. I(αναμε τρειoημιoι ιbρεg πo_

ρεlα. H απoγoητευοη μαg ηταν oταν

Ι\Ι1ι]γ:'Γ1,l6

βρηκαμε τoν Bαψελη Noiδη με τo

γιo τoυ να μαζευoυν τoαι εκεl ψηλα.
- Tι αρα ιδδ πιilg βρεΘηκ6τι;

-'Hρθαμε με αυτoκlνητo εlπανΙ

Δεν ξεραμε 6τι μ6λι9 εixε ανolξει αυ-

τoκινητ6δρoμoζ απo Πρι6νια _ Mπα-

ρα Nαoυoα|ικη- Moυντακι. Ι(ατηQo-

ρioαμε την κoρQη και σε λiγη ιbρα

βρεθηκαμε ο'τo μαντρ[τoυ Mπαρμπα
Nτ6νη Zηoιμανoυ (πεθερoυ τoυ Σταυ-

ρoυ Πλατiτoα). rr θκπληξη ηταν 6τι

μαg κεραoε ξυν6γαλo απ6 ενα μικρo
τoυλoυμι απ6 δερμα μικρoυ αρνιoυ
αναπoδoγυριο'μενo με τo μαλλi μθο'α.
Αναιpυκτικ6 κατoε καλα, πoυ λενε,
απo γαλα πρ6βειo, ξινιoμενo λ[γo,

πoυ ο'υμπληριbνεται oυνεxιbg και ξε-
διιpαει. Ι(ατεβηκαμε πρoζ τo oρoση-

μo ιpαxνoνταc δεξια αριο'τερα για τo

μικρ6 oρoπεδιo τoυ Στoυγιαννακη.

Εδιb πανω ανεβηκαμε αργoτερα με
τo Γιιilργo Ι(αραπ6το'α απ6 τo Φεwα-
ρι μoνoπατι τoυ Nταβελη ι{:α1νoνταg

για lοιωμα πoυ να θυμ[ζει xωρι61ω-
ρlg να βρoυμε τ[πoτα. Aλλη Qoρα oι
δυο μαg παλι ανεβηκαμε ioια απ6 τo

ξθουρμα oλο πλακεg μικρεζ και με-

γαλυτερεg. Δεν υπηρ1ε τ[πoτα ουτε

oτo [oιωμα με τo ιζβ6ρι τηg Σεταg

oυτε πανω oτην κoρυQη.

oκτιbβριog μηναg ηταν η επo1η απo
τα καoτανα με τoν Ι(ιioτα Ι(απετα-
ν6πoυλo, ηρθαμε oτην περιo1η τηg

Σεταg oτα Nιαoυoτιανα, κι αQoυ μα-
ζειpαμε λ[γα καoτανα πηγαμε πρog

τo βουν6 Δυτικα απ6 τo ιζβoρι βρηκα-

με εκεi πoυ τελεlωνε η μικρη κλloη
κoντα oτην ανηΦoρα ενα πλατωμα
2o-3o τετραγωνικιbν μθτρων πoλυ

μακρια απ6 τo ιζβ6ρι και αρκετα κo-
ντυτερα απ6 τιg πηγεg Aγioυ Nικo-
λαoυ.'Ι{ταν καλυμμενo με xαμηλη
βλαo'τηο'η απ6 πυξαρια και λoιπα
θδειxνε για βαo'η ο'πιτιoυ 1ωρig κε-

ραμ[δια oπαoμ6να. Εξεlxαν λlγo απ6
τo xιilμα δυo τρειg πλακεg μα)λoν
πελεκητεg. Πιθανιbg εκεiνα ε[ναι τo

πραoινo oρoπεδιo.

Mε τα xlλια τ6oα χρoνια πoυ περα_

oαν η πυκνη βλαο'τηoη και η Qυλλα-
δα καλυQε τα παντα.'Ιoωg ηρθαν απ6

μπ6ρε9 δυνατθg και Qερτα υλικα πoυ

εξαQανιoαν τα παντα"Ιoωg πρεπει
να γlνει ειδικη εκoτρατεLα εξερευνη-
σηζ σε κεiνo τo μθρog πoυ εμoιαζε με

μικρη πεδιαδα. N

oι πηytgτηg Aραπιτoαq oτoν Ayιo Nικ6λαo



ΣE ΙAΙΩMΑ ToΠΙΙ()...

Aνiβηκιν η Aναoταcτiα να πει τoν πoνo τηg oτoυν αδαρφo

τηζ τoυν Mιyαλακη παραδiπλα κι τoυζ βρηκι ν' ακoiν τιg

ε ι6ηo ε ιq oτην τηλεoρ αoη.

-Σφαλνr την αμπρt, δεν αμπoριλ oυτε να τoυg τηριb oiτε

νατoυζ ακoυγω, μαg ξετiναξαν κqλα- καλil, oμιλoυν κι απ6

πανω, ντiφιναγiνoυν 6λοινoι, ιp6φoυgνατoυζ μαcει, 6λo

λoyαριαζoυμι τιg παραδεg κι oλo δε φτανoυν.

-Ε! μαρη, μη oιγιioι iτoι,τιναγtνει; μι o,τι iyoυμι δαπερα-

ooυμι, oαματι τi iξaδα txoυμι ιμεig, ταλουoα η τα oερyιανια;

τρανoi ανθρ6πoι εiμαoτι, yιαodρτι τριbμε καθε βραδυ..' κι

καμαEωμiνoι δεν εiμαoτι, 6τnν αμπoρoυoαμε oεργιανιoαμι'

-Ιoεig oερy ιανιoiτι, τoπoν απατητoυν δεν αφ ικiτι, yo ρταo iτι
εκδρoμiq! ιμεigκαν πoυθενα δεν πηyαμε.''

-Αμαν μαρη κoυνιαδα, πιταyτηκιν η Φανoiλα,τi oαg αμπoυ-

δodoι να πατι κι ιo εig; Aληoμoνηoιg πoυ oαg παρακαλaυoαμε

να tρθητι oτην Ι(ρητη; Ιo{ μαg λεγεq 6τι oι αvτραλiζoυν τα

βnπoρια.

- Σαματι ανiβηκα καμμιαφρανα δω πιbg εiναι κL αν μι αντρα_

λiζoυν; αμα oμoυλωξι, μι εiπιν oυ oυγxωρεμiνoυg,να μπιτi-

σoυμε τα μαyαζιi, τα πoυoταβια κι τα πλακqκια απoμειναν.

Aμπoρεi τιλρα να oφιγoυμloτι καμπoooυ αμα δα ixoυμι για

αργ6τερα εμτη odνταξη εμτανoiκια απ'τα μαyαQακι δε δα

iyoυμι αναyκη καν κανiναν, δα μαg iyoυν oτα ιΙlπα-ιbπα.y

Ti νατoυν πω τιbρα; δεν εiναι εδ6 νατoυν αρπαyτω. Oι

νo ικιαoταδεg μι αφηκαν απλη ρωτα κι τα νoiκια κι τα νερα,

παραδεgγια δικηyoρoυg δε μι απ6μειναν, η εφoυρiα βiρα μι

γυρεiει φ6ρoυ9, νατα πotΜoω 6εν τs παiρνει καν κανtναg'.'

Mια oυνταξη κι αυτη πιλικιμiνη πod πριbτανα πανει;

-Ε!Ε! αιντε oταματα, μη φ!ρνειgτoυτiλog, δαoι iρθεικαναg

νταμπλαg κι δα πtλαλoυμε''' fuΙoυγι ιoυ δεν τoπαθεg τoυ

ταξιρατι, iyει oυ κ6oμo9 πλi τρανυτερα βαoανn'.'

Aυτogταλεγε αυτogτακoυyε, η Aναoταoiα α}λoυ κι ξια}λoυ!

-'oταν πηγατι oτην Πoλη, μερακιτoυ εixανα iρθoυ να ιlιb

την Ayια-Σoυφια' κModλωξη μι εiπε αξανα, δεν εiναιτιbρα

κfrLρoζyLα tξoδα, tyoυμιναπατιbooυμιτoυ απανω τoυ πα-

τωμαΥLατoυ παιδi, αρyoτερα δαπαμε,o μιτ6κoιpεν παλι oυ

αυyyωρεμiνoυg'

Πηyι τoυ παιδi oτην Aθηνα να oπoυδαoει κι απoμεινι aυδ'

ικεi, ικεi βρηκε Eoυλεια, ικεi κι γυναiκα, τoυ oπiτι ακoμα

τoυν καρτεραει'.'

Mι πηρε σημεραττ1λiφωνo oυ ΥLoζ μoυ κL μL iφκιαoι την

καρδιαγκαρμπoυλαyανoυ κTiηθελε μαρη μανακι μ' tφ-

κιαoι oπiτι oτη Nιαoυoτα oυ πατiραg; Mι ριbτηoε εμiνα;

Mπιζiρηoανα πr1λαλιb yιαyαρτια κι yια φ6ρoυg!> Λoυλα-

θηκα, μoυντζιΙlyτηκα ικατ6 φoυρig πoυ δεν πατηoα πoδαρι

oταν iπρεπε. κAργ6τερα 6α παμε..'o π6τε αργoτερα; <Aμα

oι τoακioει oυ παπαg τoυ oιoλι, παει μπiτηoιν η δoυλεια,

iλεyιν η νανα μαg'

_Ια oiνερθε yριoτιανη μoυ, τιλρα oι τiκνιoε να θυμιλoειg για
τιg εκδρoμig; καλα πoυ θυμηθηκιq κL μι τoυν πεθαμ!νoυ;

αμαyαζoυμαρεg.

_Δελiγω, ιγιλ μπιρκιατ πρ6καμακι βγηκακαμπoooυ παρα-

oξω, μιαφραg μιτ' ιoαg, καναδυ6 μιτιg αξαδiρφεgτιgyηρεq,

εiδα τi yiνητι παρiκει' Aυτ69 oυ iρμoυg oυ rνδραg μoυ καν

πoυθενα δεν πηγι, δεν oπαραxτηιζι απ' τη Nιαουoτα, τoυν

αλυπ ιoυ μι πoυ τoυν o υλλoγ ιoi μι.

-Καν μηντoυν αλυπιiot αδαρφη, θυμαoαιτιτoιμπρoi ηταν η

τyειατoα μαgη Βαγλη; Nε φαγiνε ρoυyαyαρηκε,yαiρoνταν

να τιg πατικιλνει τιg παραδεg, μετρoυoε ωζ κι τα ξυλα oτη

φωτια. Aμα την iβριoκιν η μανα να κrθεται oτoυν ιpoφoυ

"iτoιμη εiνι η φωτια, iλεγε, ια iνα oπiρτoυ θiλευ,.

'oταν μια xρoνια πιργλodoαμε γιατi μ6νo oτα δικα τηg τα

κεραμiδια εiyε ξιαπoμεiνει αLιωτo τoυ μoνι, θυμαoαι τι μαg

εiγ πει o πατtραg; <Κα0ε ανθρωπog αλλιι}lg τιg yαiρεται τιg

παραδεg τoυ, αλλoq τιg βiνει oτην ακρα (oαματι τιg πηρε

κανiναqκoντα;) αλλog oτην κoιλιατoυ, αΜog oτoυ κoρμiτaυ

κι αλλog oταντoυβαρια'> oυ 6ικ6g σoυ, aυ oυγxωρεμiνoυg,

πηyι ευyαριoτημ!νoυg, καν μην oκανιαζειg. Tαφκιαoι, τα

yαρηκι κι μπιρκιατ πρoκαμε να φdγει πριν να πιoμανilpει!

Aι oυρε τΔρα ιod κατ' την αξαδtρφη μαq την Λιoαβoυδα να

μαoλατiιpτι καμπ6ooυ, να i ρθ ειg oτα oυyκαλα o oυ. Aμπoρ εΙ

να την iyoυμι για καμπδooυ yαι-xoiι, αμi αυτη τoυ βρηκιν

τoυ κoυμπi, τα περναει oλα απ' τ' αρυ τoυ yτiνι. ιΕχεL oυ

Θεoq> λtει κι εiνι μια yαρα, μπαξig μι λoυλoυδια, καΜτερα

απ'oλoυνoυg' N

πηy ιν ιφχaρ ιστη !ι !ν oυ g I
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oΙ EΠEΙΣOΔΙAΙGΣ ΣΥι{AΥΛΙEΣ ToΥ
ΘEOΔΩPΑΙ(H ΣTH Ι{AoΥΣATo 1961

H μετεμQυλιακη περloδog oτη Nιioυο'α rCαι τα κατ' αιlτην αυμβιiντα, επειδη δεν 6xει μελετηθεi

μεxρι α{ μερα, πρ6πει να τυxει τηg δ6oυoαg πρoooμiq απ6 μ6ρoυζ τ(.ι)ν ιo'τoρικιirν ερευνητιbν,

τoπικιbν και μη, δεδoμ6νoυ 6τι τo επικρατηo'αν κατιi την περioδo αυτη πoλιτικ6 καΘεoτιirg

6τη xιilρα μαg, ενιb επιQανειακα εμQανiζoνταν ιυg κoινoβoυλευτικη δημoκρατ[α, κατ'oυ-

o.iαν ηταν μια δικτατoρiα η oπoiαr 6ντεxνα, εi1ε περιβληΘεi τoν κoινoβoυλευτικ6 μανδυα.

yραφει o Στtρyιog Σπ. Aπooτ6λoυ

Ιoτoρικog ερευνητηg - Συγραψiαq
Θεωριi-l oτι η πρooπαθεια πoυ κατεβα-

λα oτo πρ6ο'Qατo παρελθoν, αQ'ενδg

μεννα καταγραψω και επιoημανω την

ιδιαlτερη ο'υμβoλη τηg Nαoυoαζ στην

Εθνικη Aντ[oταoη 194l-7944 και αQ'

ετερoυ να πραξω τo αυτ6 για oλα τα

γεγoνoτα τα oπolα oυνθβηoαν o' αυ-

την κατα τη διαρκεια τoυ EμQυλioυ

Πoλεμoυ 1945-1949 με τη oυψραQη

και θκδoο'η αντ[o'τoι1ων εργων μoυ,

\| ι l\ΣT1 rl8



δεν τερματ[ζει βεβαlωg την ιoτoρικη

oυνε1εια αυτηg τηg πoληg. Aπαι-

τoυνται περαιτερω πρooπαθειεg για
τη oυγγραQη, αρxικα, τηg ιoτoρlαg

τηg κατα την μετεμQυλιακη περio-

δo, εiτε με μεμoνωμθνα αρθρα εlτε

με μoνoγραQlεg. H περloδog αυτη η

oπoiα αQoρα oτo xρoνικ6 διαoτημα

7g5o-7g74, δηλαδη, απo τη ληξη τoυ

EμQυλioυ Πoλεμoυ μθ1ρι την πτιiloη

τηg δικτατoρlαg των Συνταγματαρ-

xιbη εμQανiζει ιδιαlτερo ενδιαQθρoν.

Ι(ατα την περloδo αυτη, εκτ69 απ6 τιg

μα1εg και τιg πoλεμικθg oυγκρoυoειg

oι oπolεg εixαν εκλεlψει παντελδg,

μεγαλη μερ[δα τoυ Eλληνικoυ λαoυ

και Qυoικα και αυτoυ τηg Nαoυoαg,

δεν θπαιpε να υQ[oταται αγριεg διιb-

ξειg, Qυλακ[oειg, βαoανιoμoυg, εξo-

ρ[εg, παραπoμπθg oε oτρατoδικε[α,

ακ6μα και θανατικθg εκτελ6oειg.

Mε τo αρΘρo μoυ αυτ6 θα επιxειρη-

oωνα Qωτ[ο'ω διαφoρεg πλευρ69 των

δυo επειooδιακιbν oυναυλιιbν τoυ

Mlκη Θεoδωρακη oτη Nαoυoα την

5η oκτωβρioυ 1961, 6xι μ6νo μθo'α

απo γραπτα oτoιxεiα, αλλα και απo

πρooωπικθg αναμνηoειg, δεδoμενoυ

oτι παρευρεθηκα σ'αυτθg και θζηoα

εκτoυ oυνεψυq 6λα ooα oυν6βηoαν

κατα τη διαρκεια τoυg.

Tην 1η oκτωβρ[oυ 1961δημooιευεται

oτoν τυπo τηg Nαoυoαg η παρακατω

εiδηoη, την oπoiα παραΘθτω xωρlg

καμια επ6μβαση στo κεlμενo τηg:

BPAΔΥA ΘEOΔΩPAKIΙ
ΣTHN ΠoΛH MAΣ

MπιΘικδτοηg, Παtζη, Σαμπα1

oι φλoι τoυ λq[κoi τραyoυδιoi και ειlι-

κιbτερα oι θαυμαoταi τoυ Miκη Θεoδω'

ρακη καιτoυ ερμηνευτoυ των τραyoυδιιλν

τoυ Γρηyoρη MπιθικΔτoη θα iyoυν την

ευκαιρiαν να παρακoλoυθηooυν την Πi-

μπτην (Σημ' δικη μoυ: 5/10/1961) εLζτην

AιΔliλικα μiα ε ιδ ικη αμoυ o ικoκαλλιτεyν ι-

κη βραδυα, με iρyατoυ oυνθiτoυ τηg μo-

lαg' Στην εκδηλωoη πυτη θαoυμμετiyoυν

κilι η πρωταyωνΙoτριατoυ θεατρoυ Aλtκα

Παiζη μαζi με την Σodλη zαμπαyκαθιλg

και μoυoικo συγκρoτημα με βαoη τα

μπoυζodκια' Θα εκτελεoθoiν απoκλειoτr

κα iρyατoυ Miκη Θεoδωρακη: Επιταφιog,

Πoλιτεiα, Aρμπiλαγog, και Λιπoτακτηg,

επανω oε στLχoυζ Piτooυ, Χριoτoδodλoυ,

Γκατooυ και Λειβαδiτη. Δio παραoτα-

oειg: Aπoγευματινη, ιΙlρα 7 μ'μ' με τιμtg

ειoιτηρioυ 75-70 και βραδυνη, ιbρα 10, με

ειoιτηρια 20 KαL 10 δρx. (εΦημ. ΦΩNΗ

TΙ{Σ NΑoΥΣΙ{Σ,1η oκτωβρloυ 1961,

αριθ. φυλ.495, σελ.4).

H αΑΓΓEΛΙΙ(Α>, ιδιoκτηolαq AQ6ν

Ι(ελεμoυρiδη, θνα μαλλoν ακoμιpo

και με τεραoτιoυg 6γκoυg μπετoν
κτiριo, βρioκoνταν επ[ τηg πλατε[αg

,,-K{X?{ξ aηv ει:αpξη €{i}v .&*Φ

{r$ξ,{eξ}λe&}v aΦξJ &&ixη Φεεl-

&ωpεxxη ;ε*ιl lαΦηx{Nξ, σΤη1i

Τ{xp*iιΤ{t{x ?}}q {{&s'F&,&lr{.Α},,

κεNe** αx*l αιαΦηεΦ qr&}XΦξ"-,

Tρoυμαν (νυν Ι(αραταooυ), oτην iδια

θεoη πoυ εlναι oημερα η oικoδoμη

AQιbν Ι<εoiδη. Διεθετε αiθoυoεg 1ει-

μερ ινoυ και θερ ινoυ κινη ματoγραφoυ

oι oπolεg Xρησιμoπoιoυνταν και για
αλλεg εκδηλιboειg. o θερινog κινημα-

τoγραφog βρloκoνταν oτην ταρατoα

τoυ κτιρloυ και η πρ6oβαoη o'αυτ6ν

γlνoνταν μεoα απo μια oτενη ελικo-

ειδη κλiμακα. To β6ρειo τμημα τηg

ταρατοαg γειτνiαζε με τoυζ επανω

oρoQoυg των oικoδoμιbν πoυ βρloκo-
νταν επi τηg oδoυ ΘεοQ[λoυ. Ι(ατα την

πρoβoλη των κινη ματoγραQικιbν ται-

νιιbγ oι θνoικoι αυτιbντων oικoδoμιbν

εixαν ελευθερη oπτικη πρooπελαoη

πρoζ την ταρατoα τηg κΑΓΓEΛΙΙ(Αυ

και παρακoλoυΘoυoαν τα πρoβαλλo-

μενα 6ργα ανετα και ανεξoδα απ6 τα

ανoιxτα παραθυρα τoυg.

aυτo ο'υν6βη και κατα την θναρξη των

δυo oυναυλιιi-lν τoυ Miκη Θεoδωρακη

πoυ δoθηκαν oτην ταρατoα, κατω απ6

αιοθητo Ψυχoζ, παρα τo γεγoνoζ oτι

εκ των πρoτθρων εl1ε αυμQωνηθε[η

χρηση τηg 1ειμερινηg α[θoυoαg. Aιτiα

ηταν η αρνηoη τηg ΑoQαλειαζ να χo-

ρηγηoει τη oxετικη αδεια για τη 1ρη-

oη αυτηg τηg α[θoυoαg. Στo επ6μενo

QυMo τηq lδιαg εQημερ[δαq και μετα

τιg δυo επειooδιακεg ουναυλlεg τoυ

M[κη Θεoδωρακη, εlδαν τo Qιbg τηg

δημooιoτηταζ την Bη oκτωβρtoυ 1961

τα κατωτθρω:

TA TPAΓoΥΔΙΑ ToΥ ΘEoΔΩPAΙ(Η
KAI TA...ΠAPATPAΓoΥΔA

Tην Πtμπτην (Σημ' δικη μoυ: s/l0/l00l)

ε6oθη ειg την Aγtλικα μoυoικoκαλλιτε-

yνικη βραδυα με iρyα Miκη Θεoδωρακη

απo συyκρoτημαλα|κΔν oρyανων υπo την

διευθυνoιν τoυ oυνθiτoυ και oυμμετoyη

τoυ Γρηyoρη Mπιθικιbτoη, τηg Σoυληq Σα-

μπαyκαι τηg πρωταyωνioτριαg τoυ θεα-

τρoυ Aλiκαg Πα[ζη. ενdl εiyεν tλειoθεl η

yειμερινη αiθoυoατηg Aγiλικαg, oι θεαταi

και o ι καλλιτtyyαι ετoυ ρτoδ ρ ιζαν εLζ την

Tαρατoαν, διoτι δεν ..'εδiδετo αδεια διc-

την yειμερινην αiθoυoαν. Ι(ατατην διαρ-

κειαντων δυo παραoταoεων _ απoyευμα-

τινηg και βραδυνηq - εoημειιλθηoαν δια-

φo ρ α επ ε ιool ια' Ι(ατα την απoγευ ματινην

διεκoπτετo oυνεμλg η παρ0χη ηλεκτρικoi

ρεδματog, ενιλ η βραδυνη παραoταoιg δι_

εκoπη ειqτo μiooν oταν ευμεyiθηgλiθog

εκoφενδoνioθη εLζτην oκηνην και δημι-

od ρyηoεν πανικoν μεταξυ των θεατιbν oiτι-

νεq εoyoλiαζoν μiyρι αργατηννυκτα μετα

δυ oαρ εoκεiαg τα oυ μβαντα. Tα γεyoνoτα

απηoyoληoαν καL τ0ν Τiπoν Aθηνιλν και

Θεo/νiκηζ ooτιg ανηγειλε oτι o υπoυρy6g

Εoωτερικιλν κ' Λιαν6πoυλo9 6ιiταξεν την

διενtρyειαν ανακρioεων' (εΦημ. ΦΩNH

THΣ NΑoΥΣHΣ, B oκτωβρloυ 1961,

αριθ. φυλ.496, σελ.1)
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Δεν υπαρ1ει η παραμικρη αμQιβoλiα,

κατα την απoιpη μoυ, oτι τo κε[μενo

αυτ6 τoυ ιδιoκτητη και διευΘυντη

τηg ανωτθρω τoπικηg εQημερ[δαg

Πετρoυ Δειν6πoυλoυ, εν69 ικανoυ

κατα γενικη oμoλoγiα δημooιo_

γραφoυ, πριν δημooιευθεi, υπεoτη
λoγoκριοfα απ6 την AoQαλεια. Δεν

εξηγεfται αλλιιbg, η λιτη αναQoρα

oτα επειο'6δια πoυ oυνεβηoαν κατα

τη διαρκεια των δυo ο'υναυλιcbν τoυ

Miκη Θεoδωρακη.

Για πληρεoτερη ενημερωση τoυ

αναγνιboτη για τα διατρθξαντα κατα

τη διαρκεια των δυo αυτιilν oυναυλι-

ιbν θα παραθεoω μlα ακρωg ενδια-

Qερoυoα oυν6ντευξη πoυ θδωo'ε τo

7964 o Mlκηg Θεoδωρακηg πρoζ τoν

Mανιbλη Παπoυτoακη, δη μooιoγρα-

Qo τoυ περιoδικoυ (ΔPoMoΙ TΗΣ
EΙPHNHΣII (δημoο'ιευτηκε τo 1964,

o'τo τευ1og τoυ μηνoζ Φεβρoυαρioυ

τoυ [διoυ ετoυg), oτην oπoiα περι-

γραφει με εναργεια 6λα 6οα ο'υνθ-

βηoαν oτιg επειooδιακεg oυναυλ[εg

τoυ στη Nαoυoα. Παραθ6τω τα μερη
εκεlνα τηg ουνεντευξηg τα oπolα

oxετlζoνται μ'αυτθg:

Mανιiληq Παπoιlτoακηq, (ΔPoMoΙ
THΣ ΕIPHNHΣ): Aυτ6ν τoν καιρo iκανεq

την αμoυoικη ooυ επiθεoηr, αg πoiμε. Tα

τραyoiδια ηρθαν τo iνα doτερα απ' τo α)λo

κ( ατλιλθηκαν o' oλητην Ελλαδα, oαντη

φωτια oτα ξερα yoρτα τo καλoκαiρι.'.

Miκηg Θεo6ωρακηg: Nαι ' Toτε κυκλoφo -

ρησαν oι αΛιποτακτεg> πoυ τραyoυδoioα

εγιb o iEιog και τo κAρμπiλαyog>''. Συγ-

yρoνωq η ρθ ε και τo βραβε io τoυ Φεoτιβαλ.'.

Toν ilιo καιρo εκδηλιλθηκε και η λυooαλtα

αντiδραoη πoυ oυνεxiζεται μiyρι oημερα'.'

H επiθεoη εναwioν μoυ κoρυφλθηκε oτην

περιoδεiα πoυ iκανατoν καιρo εκεiνo oτην

επαρyiα και ιδιαιτiρωg oτιg πoλειg τηq Mα-

i 'Τgiir;,,:;
l' '',!$rliil

βραδινη oυναυλΙα με 1'000-1.100 περiπoυ

ατoμα, 6oα δεν εΙxε καταφiρει να συyκε-

ντρrΙloει o μηyανιoμ6g τηg Δεξιαg yια την

υπoδoyη τoυ Ι@ραμαλη''' Φεdyoνταg nπo

εκεΙπηyαμε oτην ΙΦζανη' Εκεi εiμνυπo-

yρεωθεi oι αξιωματικoΙ να εξαργυρrλooυν

τα ειoιτηρια πoυ εiyαν πρoμηθ ευτεi.'oπωg

tμαθα, oμωq, εiμν αγανακτηoει, με την

εντoλη των ανωτiρων τoυg.

Aφoi διλoαμετιg δ{o oυναυλiεg oτην Ι{o-

ζανη, φdyαμε γιατη Nαoυoα"o,τι tyινε

oτη Nαoυoα ηταν τρoμερo και εyκλημα-

τικo' Εiyε φθαoει η ιbρατηg απoγευμq-

τινηg oυναυλiαg και δεν εΙxαμε εξαoφα-

λΙoει ακoμα αiθoυoα' H καταoταoη ηταν

δραματικη. Ι(ατα odμπτωoη βρηκα εκεi

!να φλo μoυ, παλιo oυμμαθητη καL ση_

μαiνoντα παραγoντα τηg Nαoυoαg πoυ

ηταν δεξιog1' Πηγε o iδιog oτo Δημαρχo

και τoυ πρoσφερε ss μλιαδεg oαν δωρεα

να yiνει iνα oιντριβανL yια να εξαoφαλi-

σ ε ι τη συyκαταθ εoη και τη oυνδ ρ o μη τoυ,

ιboτε να βρoυμε μια αiθoυoα. Πραγματι

ενlιαφtρθηκε και o iδιog o Δημαρyog, α}λα
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Η πλατεΙα Ι(αραταooυ τη δεκαετΙατoυ '70. ΠΙoω διακρΙνεται η κAΓΓΕΛΙΙ(A>.

κεδoνiαg. Σε μια μικρη πoλη oυνiπεoε,

την iδια μiραπoυ εμεig εiyαμε oρyανιboει

oυναυλiα, να iμι και πρoεκλoyικη oυyκi_

ντρ ωoη η Ε'P.Ε', o Ι@ρ αμαληg.' Hταν παλι

πρoεκλoyικη περioδog''oλη μtρα κoυβα_

λodoαν απo ταγdρω yωρια ανθριilπoυg oε

αθλια καταoταoη, με καρα, με αυτoκiνητα,

πεζη, γιανα παρoυν μ!ρog oτην υπoδoyη

ΚαL ν' ακodσoυν τo λ6yo τoυ Ι@ραμανλη ' ' '

Tiλoq ηρθε o Ι{αραμανληg, μα δεν iμεινε

ικανoπoιημtνog απ6 τoν 6yκo τoυ ακρoα-

τηρioυ τoυ και oηκιbθηκε και iφυyε yωρiq

να μιληoει. Στo μεταξd, πληoiαζε η ιbρα yια

την αττoyευμqτινη μαq oυναυλiα. o κινη-

ματoyραφog πoυ θα δiναμε τη oυναυλiα,

oι δρ6μoι πoυ oδηyoioαν o' cιυτoν καθιbg

και oλη η y{ρω περιoyη εiμν καταληφθεi

απo μυoτικoιJg και yωρoφiλακεg' Mαλι_

oτα η εiooδog τoυ κLνηματoγραφoυ εiyε

απoκλειoθεi απ6 διπλη oειρα yωρoφυλα-

κων ΚqL oτρατιωτικηg αoτυνoμiαg'.' Για

oτρατιδτεg, oδτε λoγog' Δεν μπoρodoαν

oδτε να πληo ιαooυν' Παρ' oλα αυτα, oμωg,

διboαμε κανoνικα την απoyευματινη και

1. Πρδ <ειται για τοv Χριoτoδoυλoπoυλο, oημαivοv oτελεxoq τηq εταιρεiαq <l(ΛΑiΝυ oτο oιδηρoδρoμικo oταθμo τηg Ναoυoαq
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o Διoικητηg τηg Xωρoφυλακηq εiμ γiνει

αφαντog. Toν βρηκαμε την τλευταΙα

oτιyμη και μαg παραμbρηoε την ταρατoα

τOυ κLνηματoyραφoυ yωρΙg α}λη oυζητη_

oη' Ι(αιτodτo,yιατi tκανε αρκετo κρio κ|

tτoι δημιoυργoυνταν iνα ακoμα εμπ6διo

yιατη διoργανωoη τηg εκδηλωσηζ μαζ'

Εμεig, oμωg, με μεγαλdτερη επιμoνη

επιδιιΙlξαμε και oρyανιboαμε αυτη τη

oυναυλiα, πoυ μπoρεΙ να διεκδικηoει τo

χαρακτηρLσμo τηζ πLo πρωτoτυπηg και

δραματικηg oυναυλiαg πoυ δ6θηκε πoτ!'

o ι yαφ ιiδ εg, o L παρα1ζρ ατLΚo i, o ι επΙδoξo ι

rκoτζαμανηδεq εΙyαν απolλεioει την τα-

ρατoακαι φωναζαμε τoν κooμo να ανiβει'

'ooo ι απo αυτod g διαθ iτανε η ρω ιo μo, yΙνo -

νταν oμαδ εg και, με τo κεφαλι κατεβαo μt -

νoι yLανα μην τoυgyνωρiζoυν, ανiβαιναν

τρtyoνταgτη oκαλα'

Aφoi oυγκεντρωθηκαμε γδρω oτα 3o0

ατoμα, αρyioαμε..' Σαν πριbτo τραyoυδι

διαλiξαμε τη κMυρτιαυ' Ενιb η εκτiλεoη

oυνεμζ6ταν, ξαφνικα, yωρiq να τo περιμi_

νει κανεig, απo δεξια, απo αριmερα, απ6

πανω απoτα δiντρα, απ'τoυg δρoμoυg, απ'

τιg ταρατoεg, εκατoνταδεg φωνig αρμo αν

να τραyoυδoυν τη αMυρτιαυ' κMυρτια>

ηgκαι Γρηyoρηg Mπιθικλτoηg' Διακρiνεται δεξιαη Mελiνα Ιν[ερκoυρη

κι! λoι μαζi ξεκινηoαμε γιατην αoτυνoμiα'

zτo δρoμo αρμσε να μoυρμoυρiζει ενα δικ6

μoυ τραyoiδι' κΣκαoμog, βρε, τoυ λtω, πoυ

θ α τραyoυδαg και δ ικo μoυ τραγoυδυl. Φτα_

oαμε oτην Amυνoμ[α και παρoυoιαoτη_

καμε στoν αξιωματικo Υπηρεoiαg. Aφod

πηρε τα oτoιyεiα μαζ καL μαq ρdxηoε για

τo πιbg και τι tyινε, ακoiω oε μLq στLγ-

μη καπoιoν να φωναζει δυνατα κMiκην'

Γυρiζω πρoζτo μtρogτηg φωνηgγιανα
δω πoυθε iρyεταικαι oτoλεπτo βλtπωτo

αφiλo μαq>, τo yωρoφdλακα, και δυo τρειg

α}λoυ g να εξαφανΙζoντπι'.'. o αξιωματικo g

μαq καθηodyασ ε πωζ o χω ρ o φiλακαg τρ i -

yειyιανα oυλλαβειτo 6ραoτη.'' Aυτo ηταν'

Aπo εκεΙνητη oτιyμη δεντoν ξαναδαμε'''

Βyαiνoνταg απo την Aoτυνoμiα μαg oτα-

ματαει iναg nτiπogr, μαg oυoτηνεται

o αν δη μoo ιoyρ αφ o g τoπικηg εφη με ρ iδ αg

και ζηταει να πληρoφo ρηθ εi τα yεyoν6τα'

Aφoi τoυ εκθioαμε τα πραyματα oπωg

εiyαν, oτoτtλog μoυ ζητατα oτoψiα μoυ'

'Hταν εξωφρενικ6' Ι<ανεig μαg δεν μπo'

ρodoε να διανoηθεi μιατiτoια εξiλιξη. Ι(
αυτog ηταν πρ αy ματι αoτυνo μικo g.

Aπo κει και πtρατα πραyματα αiΙλαξαν.

'Cλoι oι παραyoντεg τηg oυναυλiαg αρμ-

σαν να ανηoυyodν και να επιμiνoυν να

ματαιωθεi η oυναυλiα''' Σε μια oτιγμη o

Mπιθικιbτoηg μoυ λiει: <Pε Miκη, ηρθαμε

εδιb y ια καλλιτεμικη περ ιoδεiα και 6μ γ ια

να παiξoυμε τη ζωη μαg κoριλνα - yραμμα_

τα> Εyιilτoυg εξηwσαπωζ o καθtναg εiναι

λεiθερoq να κανει o,τι νoμiζει κι| εγιλ o,τι

καyω τo κανω απo παλικαρια και yινατι,

πoυ λiyε' Φταoαμε oτoν κινηματoyραφo κtl

oooι απo μαg πηραν την απoφαoη ανεβη-

καμε επανω' ΙΦoμog 6μω9 δεν μαζευ6ταν'

Toτε φωναζω κi εyιb να περαoει 6πoιo9

θiλει δωρεαν. Ι(αι βλtπoυμε αρκετoig απ6

αυτoigπoυ εΙxαν αραξει απoτ' απoyευμα

iξω απ o τoν κινη μ ατoy ρ αφ o ν α αν ε β αiν oυν

τρoβδηντη oκαλα'-.

ΙνΙαν ιb7η g Παπoυτ o ακη g Aντ ιφ ρ oν oυ -

ντεg, δηλαδη.'.

ΙΥIiκηg Θεo6ωρακη9: Nαι. Aντιφρoνod -

εδιb, αMυρτια, εκεi, παιπod <Mυρτια>...

Aληθινo πανδαιμoνιo''' Σε μιαoτιyμη, ενιΙl

oυνεμζoταν η πρωτoτυπη αυτη oυναυλiα

oβηνoυντα φιλτα. oι μoυoικoi oιbπαoαν, oι

ηθoπoιoi θoρυβηθηκαν-' Σπεdδω να τoυζ

καθηoυμoω λtγoνταg πωg αδεν εiναι τi-

πoτα, rτλιbg καηκε η αoφαλειαr'''

Πρ αy ματι, o ε δi o λεπτα, αφ od τακτoπo ι-

ηoαμε τo φωζ, τq πραyματα ηρiμηoαν.

Mετα απo λiyη δρα, παλι τα iδια' Ξα-

ναφτιαyνoυμε τo φωζ και oυνεyiζoυμε.

Δεν πρλαβαiνoυμε να τελειιbooυμε tνα

τραyoiδι και oβηνει παλι τo φωg''' Ι(ατε_

βαΙνω o ,διog και πηyαiνω oτην καμπiνα

πρoβoληg, 6πoυ ηταν η ηλεκτρικη εyκατα-

oταoη''oταν καταφ i ρνoυ με να αναιp oυ με

τO φωζ, βλtπω oε μιαακρη μαζεμtνo iναν

ανθρωπo ναλoυφαζει. Toν πιανω απ'τo

γ ιακα και τoυ ζητιλ να μoυ εξηyηo ε ι τι ρ cλo

iπαιζε εκεi μioα και yLα πoLo λoγo δημι-

oi ργηoε αυτην την ανωμαλiα.'Εδειyνε

πωg δε βριoκoταν oε δυoαρεoτη θioη κ(

oταν τoυ ζfiτηoανα μoυ διλoει τα oτoιγiα

τoυ yLilνατoυ υπoβαλω μηνυoη καινα

ζητη o ω απ oζη μiω oη, αρνηθ ηκ ε'.'

o κ6oμoq εΙyε αwιληφθεi τι yινoταν καL μαζ

εiyε περικυκλιλσει. Toν βαλαμε oτη μioη
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ντεζ, α)λq πoυ ανiβryCαν τη σκαλα με τLζ

καλiτερεg διαθεoειg yια ν' ακoiooυν τη

oυναυλiq' Mαζi κι| o επικεφαληg τoυg

τoπικog αρyων τηg Ε.P.Ε''' Aφod μαζευ-
τηκαμε καμια εκατooτη ακoμα, αρyioαμε.

Ι(αλλιτ!yνεg δεν εiμμε, μoνo δdo μoυoι-
κod g.' Ετo ι αναγκαoτηκα να τραyoυ δηo ω

εyιλ o iδιog. Θα αρyiζαμε με iνατραγoiδι
απ'τo <Nεκρo Aδελφo>' Aρyιoανα εξηγιλ

τι εiναι o αNεκρog Aδελφogυ'.' Δεν εiyαμε

πρoλαβει καλα - καλανα αρyioει κ| tναg

oyκoλιθog πiφτει μπρooτα oτα π6δια μαg
oτη oκηνη. Εν oυνεxεiα αλλoι, κ( αλλoι'..

Aλλog oκαει πανω oτα 6ρyανα κi α)λog
oτην τλατεiα' o κ6oμo9 τα yαoε. Εμεig

πoυ εiμαoτε πανω oτη oκηνη αλαφια_

oτηκαμε' Mια πελιbρια πiτρα μoυ πiρα-

oε τooo ξυoτα, φooooτ!, πoυ !νιωoα την

κ ρυ αδ α τη g.' Hταν τ ρ o μ ε ρ 6' Εy κλη ματ ικ6'

Aπoπε Lρ α δoλoφ oν iαq E ια λιθ o βλιo μoi'
Aκ6μακi 0L (αντιφρoνoiντεgυ πoυ ηταν
oτην πλατεiα, φιλναζαν oργιoμiνoι καi-

oyog>! Ι(αι τoτε επεμβαiνει oαν o ααπ6

μηyανηg Θεogυ, o Διoικητηgτηg Xωρoφυ_

λακηgκαι εξηyεΙ πωg, μLα'καLη oυναυλiα

αετελεiωoε>, εiναι υπoxρεωμiνog, yια τη

δ ιατη ρηoη τηg ταξεωg και π ρ o g απoφυyην

δυoμενιλν εξελiξεων ειg βαρog μαq,ναπα_

ρει oριoμtνα μiτρα''.

Ι(ατεβηκαμε oτo δρoμo και φρoυρodμε-
νoι απo yωρoφυλακεg τραβηξαμε για τo

εoτιατoριo' o κooμog oλog ακoλoυθoioε.

'oλητην ιilραπoυ εμεigτριΙryαμε, o κ6oμoq

περiμενε oυγκεντρωμiνog' Βγηκαμε απo

τo εoτιατ6ριo και, υπoτην πρooταoiατων

yωρoφυλακων κqL τoυ κooμoυ, φταoαμε
oτo ξενoδoyεio. Aφod κλειoτηκαμε μioα,

η yωρoφυλακη απεyιbρηoε και o κ6oμo9

διαλυθηκε'.' Aρyoτερα ηρθε o φλog μoυ,
πoυ εiyε πληρoφoρηθεi πoλλα πραγματα

καL μoυ τα εμπιoτεdτηκε ιδιαιτiρωg. Moυ

εiπε πωg 6λα αυτα εiναι oρyανωμiνα και

πρoyραμματLσμ!να και πωζ τη διεdθυν_

ση των επιμιρηoεων την αoκεi ανιλτερo

oτiλεyog Mυoτικηg Υπηρεoiαg πoυ εΙμ
tρθει απo την Aθηνα''' Moυ εiπε ακoμα

πωζ μqζ iyoυν oτηoει καρτiρι oτo δρoμο

πρog την'Εδεoσανα μαζ αχρηoτ!ψoυν oτo

ξυλo, γi αυτo τo καλiτερo εiναι να φdyoυ 
_

με πρωi-πρωi'..

Πρωi - πρωi, ενιb ετoιμαζoμαoτε, με πηρε

moτηλiφωνo o Pακιντζηqκαι μoυλiει: αTι

εyινε, Miκη; Tι iκανεg παλι πανω εκεi2r.

Toυ απαντηoα πωg δn iκανα τiπoτα,

παρα μ6νo oαν πoλiτηgτηqyιbραg αυτηg,

oε Ελληνικα yιλματα, yιΙlματα δικα μαg
αyιαoμiνα με τo αiμα μαg, αoκrλ τα Eικαι-

ιbματα μoυ καιτιgυπoyρειboειg μoυ 
_ τiπoτα

π ερ ιoo6τερ o, τiπoτα λιyoτε ρo. Toν ριbτηoα
αν εγυαται τη ζωη μoυ γLατη oυνiμoη

τηg περιoδεiαg μoυ, απtφυyε. Moυ λiει,
εκεi πανω δεν iyει αυτog Eικαιoδooiq α}λα

εiναι α)λog' Κατω απ' αυτigτιq oυνθηκεg

εγκαταλεiψαμε τη Nαoυoα και γυρioαμε
mην Aθηνα. Στη Θηβα, εiμμε μια ξεyω_

,-,&g'&{'ξ :aελε{}g*aα x*apα μεxa:
x*ρααε ε*αε: ξatαaε1ι, $α,*ααei,
n€}€-, εξte{'}s{& €a}&i κgiε:εisα εηq.
'&{eαal ?,X} $e*:*}Φ. Eγxλη gεαx ε***,

ριmη, μια απρooδoκητη tκπληξη. oμαδεζ

νiων και τληθ oζ Klσμoυ μαζ υπoδiyτηκαν'

Γλεντηoαμε, τραγoυδηoαμε μαζi τoυg και

μαg κατευoδ ωoαν γ ια την Aθηνα.

MανιΙληg Παπoυτoακηg Aυτη η Lστo_

ρiα τηq Nαoυoαg παρoυoιαζει τρoμερo,

τραyικ6 θα tλεyα ενδιαφ!ρoν. Ι{t! εκτ69

απ6 oεναριo ταινiαg περιπετειιbδoυg, tyει

πoMα αλλα oτoψiα'.'

rνIiκηg Θεo6ωρακη9: Nαι' Δεν ηταν η
πριλτη φoρα' Θυμαμαι την πριbτη μiρα
oτην Ι{αβαλα πoυ απηγειλε o Λειβαδi-

τηg' H αiθoυoαητανγεματη απo απλoig

ανθρtbπoυgκαι oτα ματιατoυg λαμπε μια
ευψωμooυνη, μια ζεoταoια' To oτι iναg

πν ευ ματικo g ανθ ρ ωπo g ηταν δ iπλα τoυ g κi
επικo ινωνoioε μαζi τουg μioω τηg τiyνηg

τoυ, ηταν yι| αυτoυg μια μυoταyωyiα, κnτι

εξαioιo, iνιωθαν πωg δεν εiναι μoνoι' Στιg

Σiρρεg, θυμαμαι, iρyoνταν τα παιδια, oι

νioι μαg αγκαλιαζαν καL μαζ φιλoioαν
t{αι μαζ !λεγαν <αυτo θiλoυμε κi εμεig>'

'Hταν μεγαλo πραγμαγι| αυτodg oλη αυτη

η πρooφoρα...

aπ6 αMη πηγη, για τo [διo θεμα, μαg
παρθxoνται oι κατωτερω πληρoQoρ[εg:

<Tην αΤλη μtρα εiyαν oυναυλiα oτη Nα_

oυoα' Moλιg αρμoαν toβηoαν oλα τα

φ6τα. Σταματηoαν, περiμεναν, καπoτε τα

φrλτα ξαναναιpαν, γιατi εixαν αναψει και

τα πνεdματα τoυ κo ινod. Πηyε να ξαναρyi-

o ει η oυν αυλiα, οταν δεκαδεg τ ρ αμπoiκo ι

oκoρπιoμiνoι μioα oτην αiθoυoα αρμoαν

να oυ ρλιαζoυν : κΙΦμμoυνιoτη !'Εξω απo

εδιΙl, πρoδoτη!υ

Aρyιoανναπετανε πiτρεg' o Miκηg loκυ-
ιpε, μια πiτρατoν !ξυoε, πηyε και την μα-

ζειpε. Hταν πoλi μεyαλη, δdo - τρiακιλα
και μυτερη απo τη μια μερια, oπν μdτη μα-
yαιριoi. H ορyηoτρα και o τραyoυδιoτηg

oταματηo αν.'Hταν κoυτo να oυν εyiζoυν,

κινδiνευαννα oκoτωθodν' o Miκηg oμωq

πηρετo μικρoφωνo και αρμoε μoνogτoυ
να τραγoυδαει. o κooμog πηρε θαρρoq.

Ι(υνηγηoε τoυg τραμπodκoυg, εναg μα-
λιoτα δεν πρoλαβε να φυγει, πιαoτηκε'

Φυ o ικα η oυναυλiα τελε iωo ε π ρ o ω ρ α'

o Miκηg πηγε oτη Xωρoφυλακη να

διαμαρτυρηθεi και νq παραδιboει τoν

ααιyμαλωτ6υ τoυ. Mαταιog κoπog, ηταν,

6πω9 απoκαλiφθηκε, yωρoφdλακαg με
πoλιτικα. Toν παρεδωoελoιπ6ν o' αυτoig

πoυ τoν εiyαν διαταξει νπ πεταξει πtτρεq,

δηλαδη.'. τoν ελευθtρωoε. Δεν ηθελε να

τo βαλει κατω' Ιζαλεoε oε υπεραoτικη

oυνδιαλεξη τoν υπoυργo Εoωτερικιbν.

Εκεiνog τoυ απαντηoε; <Mα τι θεq, βρε
Miκη, να ooυ κανω; Δεν περναει η επιρ-

ρoη μoυ o' αυτoig' Σταματα καλiτε ρα τιg

oυναυλiεg και γiρνα oτην Aθηνα> Τoυ

iκλε ιo ε o ργ ιo μiνog τo τηλεφ ωνo.' Εβαλε

την πετρα yια ενθiμιo oτη βαλiτoα τoυ.

Ι(αι yυ ρ ιoε oτην Aθηνα διακoπτoνταg την

π ε ρ ιο δ ε iα' (http:/iwww.1amprakides.
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Θα επιxειρηoω να παραθθoω oυμπλη-

ρωματικα oτoι1εlα τα oπolα θεωριb δτι

εμπλoυτiζoυν τα 6ο'α o M[κηg Θεo-

δωρακηg αναQθρει oτη ανωτερω oυ-

νθντευξη τoυ. Tα oτoι1εlα αυτα, πα-

ραλληλα, αναQθρoνται και oε αθθατεg

πλευρθg των πoλιτικιilν o'υνθηκιbν

πoυ επικρατoυο'αν oτη Nαoυoα πριν

απ6 τιg oυναυλlεg τoυ, oτα oυμβαντα

κατα τη διαρκεια των oυναυλιιbν και

oε μερικα αλλα γεγoν6τα πoυ oυνθβη-

σαν στo εικooαημερo πoυ διερρευοε,

δηλαδη, μθxρι την 29η oκτωβρloυ

rsοt, ημθρα διενεργειαg των πρoκη-

ρυ1θειoιJ_lν βoυλευτικιbν εκλoγδν.

Eπιoτρατευo'α oλη τη μνημη μoυ και

πρooπαθηoα να πρooδιoρloω την

ταυτ6τητα τoυ Nαoυoαloυ τoν oπolo

o Mlκηg Θεoδωρακηg αναQθρει oτη

oυνθντευξη τoυ ωζ αφiλo,παλιo oυμμα-

θητη και oημαiνoντα παραyoντα τηg Nα-

oυσqζ, πoυ ηταν δεξιoqr' Εντoπιο'α δυo

τθτoια πρ6ο'ωπα, 6μωc η Qραoη τoυ

Miκη 6τι uηταν παλι6g oυμμαθητηq

μoυD, τα απθκλειε.

Aν δεν κανω λαθog, o Miκηg Θεoδω-

ρακηg oπoυδαoε μ6νo μoυoικα και τα

πρδoωπα αυτα δεν εixαν oxθoη με τη

Moυο'ικη, επoμενωg δεν ηταν δυνα-

τ6ν να εlναι ουμμαθητθg τoυ.'oμωζ,

τoγεγoν69 6τι αυτog o Nαoυοαlog Qi-

λog τoυ πρoσφερε oτo Δημαρ1o τηg

Nαoυoαg ωg δωρεα 3s xιλιαδεg δραx-

μθg για την κατασκευη oιντριβανιoυ

ο'την πλατε[α Tρoυμαν (νυν Ι(αρατα-

ooυ), αρκε[ να ευριο'κε αlθoυoα για
τιg oυναυλiεg τoυ MLκη Θεoδωρακη

(xρθη nημαρ1oυ Nαoυoαg εκτελoυoε

τ6τε o Φιλιbταg Ι(oκκινog), επαληΘευ-

εται απoλυτωg απo δημooiευμα μετα

τρ[μηνo τoυ τoπικoυ τυπoυ, τo oπolo

θxει ωg ακoλoυθωg:
(ΘA AΙIOΚTHΣΕI Η ΠΛATEΙA

ToΣΙNTPΙBANI;

o Δημαρyoqκ. Κoκκινog iδωoεν εντoλην

δια την εκπoνηoιν μελiτηg διαρρυθμi-

σεωζτηζ πλατεiαg Tρodμαν 6ιατην κα_

ταoκευην πΙδακog περιβαλλoμ!νoυ υπo

κηπαρioυr. (ΕQημερiδα ΦΩNΗ THΣ

NAoΥΣΗΣ, 6 Ιανoυαρloυ 1962, αριθ.

φυλ' 5o9, oελ. +).

Διoικητηg τηg Υπoδιolκηoηg Xωρo-

Qυλακηg Nαoυoαg (για τoν oπoio

κανει μνε[α o Θεoδωρακηg) την

επo1η εκε[νη ηταη αν δεν με απα-

τα η μνημη, καπoιog oν6ματι Απo-

oτoλ6πoυλo9. Θυμαμαι, ακ6μα, και

τo 6νoμα καπoιoυ αοτυν6μoυ πoυ

λθγoνταν Γιαννετog. <oι yαφιiδεg, oι

παρακρατικo i, o ι επiδoξo ι Γκoτζαμανηδεq

τηg Nαoυoαg> για τoυζ oπoloυg κανει

λoγo o Mlκηg Θεoδωρακηζ, υπηρ-

xαν πραγματι και μαλιoτα αρκετoi.

"..ο N{ιΦirσ{ξiΦq @&&*q xεxa.r

πρoο'Qερε σΤΦ &ηtr&{xpx€} Τx-&ζ

lι[αoυο'αg ωq δωglεα 3$ gιλ*ε}-

δεg δραxμεg για ?ξv K{xΤ{x-

σliευη σι1,τριβαvtο1}."-

Η πλειo!;ηQ[α τoυg ηταν μioΘαρνα

oργανα τηg Ao'Qαλειαg.

Nεαρoζ, τ6τε, ε[1α την τυχη να γνω-

ρlοω πρoοωπικα τoν πρ6εδρo τηg

τoπικηg επιτρoπηg τηg Ε.Δ.Α (Ενια[α

Δημoκρατικη eριoτερα) Ι(ιboτα Αγ_

γ6λoυ και να oυνδεθιb με Qιλiα μαζi

τoυ.'Hταν εναg oυνεπηg αγωνιoτηg

τηg Aριo'τεραg πoυ κoυβαλoυoε oτην

πλατη τoυ xρ6νια Qυλακioειg και εξo-

ρiεg. Παντρευτηκε με Nαoυoαlα και

εγκαταoταθηκε στη Nαoυο'α. Συζυγ6q

τoυ ηταν η Eυρυδ[κη Γιαννoπoυλoυ,

δαoκαλα, με πλoυoια αντιο'ταoιακη

δραoη αυτη και η oικoγ6νεια τ1ζ, βε

Qυλακioειg και εξoρlεg μετεπειτα.

'oταν απoλυθηκε, τo καθεoτιilg αρνη-

θηκε να την επαναπρooλαβει ωg δα-

oκαλα. Αναγκαoτηκε για τα πρoζ τo

ζην να παραδiδει μαθηματα oε μαθη-

τεg τoυ Δημoτικoυ και επειδη γνιbριζε
καλα μoυoικη παρθδιδεκαι μαθηματα
κιθαραg.'Hταν καλη γνιboτηg αυτoυ

τoυ oργανoυ. To θτog 1950, 6ταν Qoι
τoυο'α ο'την oγδ6η ταξη τoυ Λαππε[-

oυ oκταταξioυ Γυμναο'ioυ Nαoυoαg,

αρxιoα να πα[ρνω μαθηματα κλαoι
κηg κιΘαραg απo αυτην. Mθο'ω αυτηg

γνιλριο'α αργ6τερα, 6ταν παντρευτη-

κε, τoν o'υζυγo τηg Ι(boτα Aψελoυ.

Παρα τo γεγoν6g oτι δεν ημoυν μθλog

τηg τoπικηg επιτρoπηg τηζ Ε.Δ.Α., o

Αψελoυ ετρεQε μεγαλη εμπιoτoο'υνη

oτo πρ6ο'ωπ6 μoυ και δεν ηταν λ[γεg

oι Qoρεg πoυ μoυ εκμυoτηρευτηκε

πoλλ6q απ6 τιg μυoτικθg δραoτηριo-

τητεζ τηζ Ε.Δ.Α στη Nαoυoα.

Mια απ6 αυτεg ηταν και oι oυντoνεg

πρooπαθειεg πoυ κατεβαλε για τoν

εντoπιoμ6 των παρακρατικδν και

των xαQιθδων τηg AoQαλειαζ στην

πoλη αυτη. Για τo oκoπ6 ανεθεoε oε

θμπιο'τα ηγετικα πρ6oωπα των πθντε

oυνoικιακιbν επιτρoπδν τηg E.Δ'Α

Nαoυoαg να πραγματoπoιηooυν εν-

δελεxη θρευνα για τoν πληρη εντo-

πιoμ6 τoυg.

Tα απoτελ6αματα τηζ θρευναg πoυ

εi1ε κανει η E.Δ.A oτη Nαoυoα για
τoν εντoπισμ6 των xαQιθδων και των

παρακρατικιilν ηταν εντυπωoιακα'

Eντoπloτηκαν 20 ο'υνoλικα απ6 τoυg

κυρι6τερoυ9 Nαoυoαioυg xαQιεδεg
τηg ΑoQαλειαζ και παρακρατικoυg,

καθιbg και η ηγετικη τoυg oμαδα. oι
πριbτoι (oι περιoo6τερoι αγρ6τε9)

ηταν αδ[oτακτα εκτελεoτικα 6ργανα.

Mερικo[ απ6 αυτουg, απ6 τη Qυoη
τoυg, εl1αν εγκληματικα θνστικτα,

6πω9 αυτo[ πoυ λιθoβ6λησαν τoν

Miκη Θεoδωρακη και oε α)λη πε_

ρiπτωoη εριξαν με τo κεQαλι πρoζ

τα κατω oε δημoτικ6 φρεατιo για να

πνιγεi τoν αναiο'θητo απo ξυλoδαρμ6
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Δαμιανo ΙωoηQlδη, μελog τηg τoπι_

κηg επιτρoπηc τηc Ε.Δ'Α.

o Δαμιαν69 ΙωoηQiδηg αναoυρθη-
κε απ6 τo Qρεατιo απ6 διερ16μενoυ9

Nαoυoα[oυg. Tιg διαQoρεg απoQα_

σειζ για εγκληματικ69 επιθioειg και
αλλoυ εiδoυg ενεργειεg τραμπoυκι-
oμoυ και xαQιεδιoμoυ κατα των oτε-
λε1ιilν τηζ E.Δ.Α Nαoυoαg τιg επαιρ-
νε η ηγετικη oμαδα oε oυνεργαoiα

με την τoπικη AοQαλεια και τιg δια-

βiβαζε o'αυτoυg για εκτ6λεoη. Στην

ηγετικη oμαδα περιλαμβανoνταυ

μεταξυ των αλλωη και δυo πρ6oωπα
καπoιαg ηλικiαg απ6 την παλια Επι_

τρoπη Δημ6oια9 ΑoQαλειαg Nαoυ-
oαg (E.n.a.N., η oπoiα λειτoυργηoε

1ωρlg διακoπη ο'' 6λη τη διαρκεια τoυ
EμQυλloυ Πoλεμoυ.

Συμπληρωματικα, θα πρθπει να τo-
ν[oω 6τι o Αψθλoυ εQαρμooε την
oργανωτικη δoμη τηq κατoxικηg
E.Π.o.N (ενια[α πανελλαδικη oρ-
γανωoη Nεων) oτιg oυνoικιακθg επι-
τρoπθg τηg Nαoυoαg. Αυτ6 oυνεβη,
ακριβιbg, την επo1η κατα την oπoiα

η Ε.Δ.A oτιg εκλoγεg τηζ 11ηζ Mα[oυ
1958 ουγκεντρωσε πανελλαδικα τo
z+,+z των,!lηQων κα ι zs βoυλευτικεg
6δρε9, εκλεγεioα τελικα ωg αξιωμα-
τικη αντιπoλiτευoη.

'Eνεκα τoυτoυ, επανηλθε στην επι-
καιρ6τητα o χαρακτηριoμ69 τηg
Nαoυoαg ωg αMικρη M6oxα>, τoν
oποlo τηg εi1αν πρooδιboει oι Γερ-

μανoi κατα την κατoXικη περioδo.
oι oυμμα1ικol παραγoντεg, ιδιαiτε-

ρα oι Mυστικεg Υπηρεο.iεζ τoυζ και
τo καθεoτιbg, Θoρυβηθηκαν απ6 τo
απoτθλεoμα των εκλoγιi-lν.'Επρεπε
να παρεμπoδ[ooυν με καθε τρ6πo
τη μελλoντικη oυνεxη ανoδo τηg
Αριo'τεραg ατην Ελλαδα.

H θλευoη τoυ Miκη Θεoδωρακη oτη
Nαoυoα oτιg αρxεg oκτωβρioυ 1961

για να διiloει τιg δυo oυναυλ[εζ τoυ,
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oυνεπεoε με εντoνη πρoεκλoγικη
περ[oδo. Ωg ημερoμηνiα για τη δι_

ενεργε ια βoυλευτικιi-lν εκλoγιbν ε i1ε

oριο'θε[η 29η oκτωβρioυ lsοr, δηλα-

δη, μετα απ6 θνα εικooαημερo περi_

πoυ. H επιτρoπη τηg Ε.Δ.Α Nαoυσαζ
εl1ε διboει γραμμη να πρoo,ελθoυν

6λα τα μθλη και oι Qlλoι τηζ στιζ συ-

ναυλiεg αυτεg.

Παραλληλα, ε[xε αναθεoει oε μερικα
μ6λη τηg να παρακoλoυθoυν αγρυπνα

τιg κινηoειg των 1αQιεδων τηg ΑoQα-
λειαg και των παρακρατικιbγ τα oν6-

ματα των oπoiων ηταν ηδη γνωoτα o'
αυτην. Πριν απ6 την απoγευματινη
oυναυλlα η oπolα επρ6κειτo να πραγ-

ματoπoηθεi την 7η μεταμεo.ημβρινη
ιbρα, αυγκεντριbθηκαν αρκετα ατoμα

μπρooτα oτην <ΑΓΓΕΛΙΙ(Α>. Πoλλol
δεν τoλμoυoαν να ανεβoυν στην τα-

ρατoα 6πoυ θα πραγματoπoιoυνταν

τελικα oι ουναυλiεg, γιατi xωρoQυ-
λακεg, xαQιεδεg τηg ΑoQαλειαg,
παρακρατικo[ και τραμπoυκoι εlxαν
περικυκλιboει την πλατεlα και πoMoi
απ6 αυτoυg, μαλιoτα, εi1αν Qρoντioει
να ανεβoυν και να παρoυν διαφoρεg

θεoειg oτην ταρατoα.

'oταν ηρΘε η ιbρα, μερικo[τoλμηρoi
αρxιοαν να ανεβα[νoυν βιαoτικα την
ελικoειδη κλ[μακα πoυ oδηγoυoε o'
αυτην, 6xι 1ωρig καπoιo αiο.θημα

Q6βoυ. Αν6βηκα κ1 εγιil και καθμ
σα σε μια θεoη. H ο'υναυλlα αρxιoε

xωρ[g καΘυoτερηση.'oπωg διαβα_
oαμε, γλαQυρ6τατα και με απ6λυτη
ακρiβεια αQηγεiται oτη oυνεντευξη
τoυ o Miκηg Θεoδωρακηg 6λα 6οα
oυνεβηοαν κατα τη διαρκεια αυτηg
τηg oυναυλiαζ με τιζ αλλεπαλληλεg
διακoπθg τoυ ηλεκτρικoυ ρευματog.

oλoι 6ooι ημαoταν παρ6ντε9 oτη
oυναυλiα νιιboαμε ο'τo κoρμ[ μαg
ενα ρlφg, καταλαβαμε 6τι κατι oυ-
νεβαινε, κατι τo μη Qυο.ιoλoγικ6 και
6τι, ενδε1oμθνωζ, με την παρoδo τηg

ιilραg, κατα τη βραδινη ο'υναυλiα αυτ6

τo κατι να επαιρνε μεγαλυτερεg δια-
oταoειg. Πoτε 6μω9 δεν μπoρoυoαμε
να διανoηθoυμε 6τι αυτ69 oι διακoπεg

ηταν τo πρoolμιo μιαg πρoo1εδιαoμε-
νηg δoλoQoνικηg απ6πειρα9 κατα των

μελι.i_lν τoυ oυγκρoτηματog, πoυ επρ6-
κειτo να εκδηλωθεi κατα την επ6μενη

o lιiκηg Θεoδωρακηgκαι o Γρηyoρηg Mπιθικιλτoηqτo 1961



συναυλια και ιδια[τερα, κατα τoυ [διoυ

τoυ M[κη Θεoδωρακη, με την εν ιpυ-

xριb και κατ' επαναληιpη εκoQενδo-

νιoη ευμεγεθιbν λ[θων εναντ|oν τoυg.

Mετα την επειοoδιακη διακoπη τηq

πριbτηg ο'υναυλ[αg, απo τoυg μετε-

Xoντεζ oτo o'υγκρ6τημα ηθoπoιoυg,

τραγoυδιoτθζ και μoυσικoυg, oι πε-

ριoo6τερoι θδειxναν καταπτoημενoι,

ειδικ6τερα o Mπιθικιbτοηg και απ6 τα

λεγ6μενα τoυg Qανηκε 6τι ηταν υπθρ

τηζ μη πραγματoπoησηζ τηζ δευτε-

ρηg oυναυλ[αg. Παρα ταυτα, o Mlκηg

Θεoδωρακηg επθμενε για τo αντlθετo.

'Eτoι αρ1ιoε τη δευτερη oυναυλ[α

με πoλλουg o'υντελεoτεg απ6 τo oυ-

γκρ6τημα τoυ πoυ δεν ελαβαν μθρoc.

Γ1 αυτ6 αναγκαoτηκε να τραγoυδη-

oει o [διog. Παγωoε κυριoλεκτικα τo

αlμα 6λων μαq (πηγα και στη δευτε-

ρη oυναυλ[α) 6ταν, πριν καλα - καλα

αρ1lο'ει αυτη, απ6 διαQoρεg πλευρεg

τηg ταρατoαg πoυ ηταν κρυμμθνoι

xαQιεδεg τηg ΑoQαλειαζ και τρα-

μπoυκoι, αρxιoαν να εκoQενδoνi-

ζoνται ανελdητα επανω oτη ο'κηνη

πθτρεg διαQ6ρων μεγεθιiν κατα των

oυντελεoτιbν τηζ συναυλiαg, εxo_

νταζ σαν ιδιαiτερo oτ6xo, κατα τη

γν6μη μoυ, τoν Mlκη Θεoδωρακη.

Eκτog απo αυτoυg, oι Nαoυoαloι

πoυ την παρακoλoυΘoio'αν, πανω

απδ τoυg oπoloυg περνoυο'αν oQυ-

ρlζoνταg και με ταχυτητα oι εκoQεν-

δoνιζ6μενεg πθτρεg, εoκυβαν τα κε-

Qαλαια τoυζ ενστικτωδιi_lg για να μη

τoυg θρθει καπoια απ6 αυτεg.

H Eυρυδiκη Γιαννoπoυλoυ, oυζυγog

τoυ πρoεδρoυ τηg τoπικηg επιτρoπηg

τηζ E.Δ.A Ι(ιbο'τα Aψθλoυ, πoυ κα-

Θoνταν στα μπρoστtνα καθloματα με

τoν αντρα τηg, oηκιbθηκε oργιoμθνη

απ6 τo καθιoμα τηg και απευθυν6με-

νη στoυζ παριοταμενoυg xωρoQυλα-

κεζ τoυζ εlπε: <Αlo1og! Nτρoπη oαg!

Γιατ[ καθεoτε με σταυρωμενα τα

1θρια και δεν πιανετε αυτoυg τoυg

δoλoQoνoυg; Δεν καταλαβαlνετε 6τι

η ευθυνη βαρυνει κ1 εoαg για 6,τι

oυμβαiνει;r.

Αυτoματωg, μαζ[ τηg, αρ1ιoαν να

ακoυoνται oργιoμ6νε9 διαμαρτυρlεg

και απ6 τo κoιν6. Γ1 αυτη τη oταoη

πoυ τηρηoε και για oo'α ε[πε η Ευρυ-

δ[κη Γιαννoπoυλoυ - Αψ6λoυ oτoυg

1ωρoQυλακεg κατα τη βραδινη oυ-

ναυλiα, 6πω9 ηταν επ6μενo, εγινε

oτ6xog των 1αQιθδων τηq ΑoQαλειαg

και των παρακρατικιbν.

Mετα απo αρκετεg ημθρεζ, συγκεκρι-

μθνα την 12η oκτωβρloυ 1961, καπoυ

τηg θoτηoαν καρτερι oι τελευτα[oι,

νυxτερινη ιbρα, και την ξυλoκoπη-
oαν αγρια. Aκoλoυθωg, ωg oυνηθωg,

εξαQανloτηκαν. Σxετικα με αυτ6 τo

o'υμβαν, o τoπικ69 τυπog δημooiευoε

τα κατωτερω:

MIΙNΥΣΙΣ Ι(AT' AΓNΩΣTΩN

H κ. Ευριδiκη Aγ!λoυ μαg κατηγειλε

oτι την παρλθoioαν Πiμπτην αyνωoτoι

τηg επετiθηoαν και την εκακoπoiηoαν,

εδηλωoεν δε oτι επρ6κειτo πρffiig να

υπoβαλη μηνυoιν κατ' αyνιΙloτωv. (EQημ.

ΦΩNH THΣ NΑoΥΣHΣ, 15η Oκτω-

βρioυ 1961, αριθ, φυλ. +ol, oε)ι'3)

Υπ' 6ιpιν δλων των ανωτθρω, αβ[α-

οτα πρoκυπτει τo oυμπθραομα 6τι

oι πoλιτικ69 oυνθηκεg πoυ επικρα-

τoυoαν oτη Nαoυoα κατα τoν xρoνo
θλευoηg τoυ M[κη Θεoδωρακη και

τoυ συγκρoτηματ6q τoυ o'αυτην oτιg

αρ1εg oκτωβρ[oυ 1961, δεν ηταν πρo-

ο'Qoρεg για την πραγματoπo[ηoη των

πρoγραμματιoμθνων oυναυλιιbν τoυ'

oι αντιQρoνoυντεg, oπωg αQηγεlται

o Mlκηg Θεoδωρακηg, πoυ πηγαν να

παρακoλoυθηooυν την απoγευματι-

νη oυναυλlα τoυ με επικεQαληg τoν

τoπικ6 αρxoντα τηζ Ε.P.E (πρoεδρoq

τηζ τoπικηζ επιτρoπηg τηg E.P.Ε.,

τ6τε, νoμiζω πωg ηταν o Xαραλαμπog

Xρυoo1ooυ), δντωg, πηγαν με καλθg

διαθεoειg και δεν ε[xαν καμια oxε-

ο'η, βεβαiωg, με τoυζ xαQιεδεg τηg

aoQαλειαg και τoυζ παρακρατικoυg.

o Qiλoq τoυ (o δεξιog Nαoυoαiog)

πoυ τoυ εκμυoτηρευτηκε 6τι τη δι-

ευθυνoη τηg εναντioν τoυ ιδ[oυ και
τoυ συγκρoτηματog τoυ επtθεοηg

την εixε ανδτερo οτθλε1og Mυoτι-

H Nαoυoαiα Ευθυμiα Mηττα δiνει την ανθoδioμη oτo oυνθ!τη στην AΓΓΕΛΙΙζAτo 1961
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κηg Υπηρεolαg πoυ εi1ε ελθει απ6

την Αθηνα, δεν εixε, βεβαlωg, αδικo.

Aπo καπoυ τo πληρoQoρηθηκε. Εδιil

Qα[νoνται καθαρα oι πρooπαΘειεg

τoυ καθεοτδτoζ να τοακioει εν τη

γενεoει τoυg καθε εlδoυg πoλιτιο'τι-

κθg εκδηλιboειg πρoερx6μενεg απ6

πρooδευτικoυζ αριστερoυg καλλιτθ-

χνεζ με κoινωνικθg ευαιoθηo[εg, που

απευθυνoνταν πριilτιoτα oτo λα6.

Επ[οηg, oι Mυoτικεg Υπηρεο'iεg πoυ

κινoυo'αν τα νηματα αυτι.bν των επι-

θθo'εωη δεν παραιτoυνταν ευκoλα

απ6 τα οxεδια τoυζ, στην περiπτωoη

κατα την oπolα τα o1θδια αυτα δεν

o'τθφoνταν απo πληρη επιτυ1iα κατα

τo πριbτo oταδιo τηg εQαρμoγηg τoυg,

oπωg ο'υνεβη με την επ[θεoη κατα τoυ

M[κη Θεoδωρακη ο'τη Nαoυoα.

o lδιog o Nαoυoαiog Qiλog τoν ενη_

μερωoε 6τι o'.'θατoυg toτηναν καρτtρι

oτo δρoμo πρoζτην'Εδεσoα, μλιg iφευ_

yαν απ6 τη N αoυ o α, y ια να τoυ g αyρηoτi-

ιpoυν oτo ξυλo.'.r' o Ρακιντζηg, o oπol-

oζ τoν πηρε αμθoωg oτo τηλθφωνo

απo την Αθηνα μετα τιg επειο'oδιακθg

oυναυλlεg τoυ, δεν ηταν αλλοg απ6

τoν Aπ6ο'τoλo Pακιντζη, Διoικητη τηg

Γενικηg ΑoQαλειαg και Διευθυντη

τηg Αο'τυνoμlαg Αθηνιbν κατα την

περloδo 1957-196ο και Aρxηγo τoυ

Σιbματog τηζ Αστυνoμ[αg π6λεων
κατα την περioδo 1961-1964.

Σε o1ετικη αναρτηo'η οτην ιoτooελi-

δατoυ, o Mlκηg Θεoδωρακηg αναQε-

ρoμενoζ ο'τα oυμβαντα oτη Nαoυοα

κατα τη διαρκεια των oυναυλιιλν πoυ

θδωoε τo 1961, επιxειρε[να κανει μια

βαθεια τoμη oτην Ελληνικη μoυoικη
εκεlνηg τηg επo1ηg, να την αναλυoει

o1oλαoτικα απ'6λε9 τιg πλευρig τηg,

να πρooδιoρloει επακριβιbg τιg μελ-

λoντικεg ταoειq τιg oπo[εg επρεπε να

ακoλoυθηoει αυτη και να τoνloει τη

διττη πρoo'ωπικ6τητα τoυ μoυσικo-
oυνθθτη, η μ[α απ6 τιg oπo[εg, κατα

τη γνωμη τoυ, Πρεπει να υπηρετει

τη μoυoικη με ο'υνεπεια και η α)λη,

μεoα απo 6να ιδεoλoγικ6 - καλλιτε_

1νικ6 πνευμα, να τoν καταο'τηoει

oυναμα εναν ευαιoθητoπoιημενo

κoινωνικ6 μαχητη.

Εiναι ανoιξη τoυ 1963. Η αtθoυoα τoυ

θεατρoυ (ΑΙ(PoΠoΛ, ηταν καταμε-

oτη απ6 ενθoυoιιbδεg κoιν6. Mε-
ταξυ 6λων των αλλωη oτην πριi.lτη

ο'ειρα, καθoνταν o Γιαννηg Plτoog, o

NικηQoρog Bρεττακog και o Miκηg

Θεoδωρακηg.'Ηταν η πριbτη Qoρα
πoυ o Mανog Λoiζog και o Xρηοτog

Λεoντηg θα παρoυο'[αζαν ο'τη oκηνη

τραγoυδια τoυζ σε ο'τl1oυg τoυ Mα-

νoυ Eλευθερ[oυ, τoυ Φιbντα Λαδη

και τηζ Mαρωg Λημνoυ, μετθπειτα
oυζυγoυ τoυ Λo[ζoυ.

Moλιg τελε[ωοε η ο'υναυλiα, o Miκηg

Θεoδωρακηg οηκιbθηκε απ6 τη θθo'η

τoυ, ανθβηκε oτη oκηνη και πρδoQε-

ρε στoυζ πθντε νθoυg ψιαπtτρα: <Σαν

παλιoτερog πoυ ε Ιμαιr, εξηγηoε, oηθ ελα

σ ε σqζ τaυζ νtoυg oυνα6iλφoυg να yαρ ιζα

κατι περιoooτερο απo λoγo' Ειpαξα, μα

δεν βρηκατiπoτακαλiτερo απo αυτη την

πiτρα, πoυ πiραoε ξυoτα απo τo κεφαλι

μ0υ την ιbρα πoυ διηυθυνα τoν αΕπιτα_

φιoΣ στη Nαoυoα,τoν oκτιbβρητoυ 7961.

Noμiζω πωg καλdτερη τιμη δεν μoυ tγινε

ωgτrilρα, ακoμακi αν, oμ απoλαθoq δικ6

μoυ, δεν !φαγα αυτoντoν oκληρ6 καρπo

τηg Mακεδoνικηgyηg oτo κεφαλυ'. Μboα

oτη oυγκiνηση τηζ βραδιαq η πετρα

xαθηκε μετα oτα παραoκηνια.

Αλλα o 26χρoνoζ, τoτε, Λolζog ...μαλ-

λoν δεν ξε1αoε τo διbρo τoυ ανθριb-

πoυ πoυ ε[1ε για εiδωλ6 τoυυ (http://

www.kathimerini.gτlzorssiartic1e/
prswpaiproskhinio/1oizos). Tελικα,

αυτη η πετρα, δηλαδη, o παρ'oλiγoν

επiδoξoq δoλoφ6νog τoυ Mlκη Θεo-

δωρακη, επεoτρειpε oτη ...γενετειρα

τηg Nαoυoα, δωρεα τoυ Xρηoτoυ Λε-

oντη πρog τoν Δημo Nαoυoαg, κατα

τη διαρκεια oυναυλlαg τo 2oO6 στo

Δημoτικ6 Θθατρo Nαoυoαq, κατα την

oπo[α τραγoυδηο'ε τραγoυδια τoυ M.
Θεoδωρακη o Nαoυoαlog τραγoυδι-

oτηζ Ι(ων/νog Πατoιαg και παρ[oτα-

ντo, εκτ69 τoυ Xρηoτoυ Λεoντη, και
οι Ηλ[αg Ανδριoπoυλog, Noτηg Mαυ-

ρoυδηq και Γιιbργog ΛoγoΘετηg. N

H κεπιoτρoφη> τηg πiτραg oτo Δημo Nαoυoαgτo 2006 clrτo τoν συνθtτη Χρηoτo 'ιεoντη



MΙΙ(PEΣ ΙΣTOPΙEΣ...
MΕPll(ΕΣ AΠo TlΣ lΣΤoPlΕΣ ΠoY MoY ΕXEl ΔlHΓΗΘEl o ΦlΛoΣ ΓlΩPΓoΣ

ΣΑl(EΛΛΑPloY ΣXΕTllG ME ΤH NΑoYΣΑ lGl ToYΣ ΑNΘPΩΠOYΣ THΣ

yραφει o Λαζαρog Ttμμαq

Στα 1906 θvα xειμωvιατικo βραδυ ηρθε oτη Ναoυoα κρυQα

o l(απεταv ΓαρεQηq, o oπolοq Qιλoξεvηθηl<ε oτο oπ[τι του

Mπακαλιoυ (παππου τoυ Γιι.bργoυ ΣακελλαρLoυ απ6 τηv

μερια τηq μητθραq του). MoUoκεμα απ6 τη βρoxη o Γαρε-

Qηq και αQου τoυ εδωoαv oτεγvα ρoUΧα γtα v' αλλαξει,

ιboτε vα oτεγvιboουv τα δικα τoυ, καΘιoε δ[πλα oτo τζακι.

Pωταει, λoιπ6v, τη μιl<ρη τ6τε Ελεv[τoα, ΠoU ηταv τδτε

επτα xρovδv (γεvvηΘηr<ε τo θτοq 1B99), αv ξερει l<αvεvα

τραγoυδι Vα ToUζ Πει.

H μικρη απαvτηoε xαρουμεvη l<ατα-

Qατιl<α t<αι πηγαLvει oτηv αγκαλια του

l(απεταvιου o oπoLoq τη ριbτηoε αΣε

πoια γλιbooα θα μαq Τo πειζ;) t<αι εl<ε|-

Vη αΠoρημεVη απαvτηoε αMα ελληvι-

κα Qυoικαl Eγδ μovo ελληvικα ξdρωtr.

o ΓαρθQηq τoτε γθλαoε l<αι εLπε αΠoλυ

καλαl Τι Θα μαg τραγουδηoεtζ;)) l<αι

η Ελεvη αρ1ιoε τov Eθvικ6'Yμvo <Σε

γvωρ|ζω απ6 τηv κοQη τoυ oπαθιoυ

,..oι Ι{αoυoαioι, o},ωq, Φw,
μι{Ι ιδιαιτερη σx${iη &ξg €ηv

nολη τουξ και τα βοwvα ΤΦξ}q,

p&ι{ι σχεσ'η ξεxωpιαεηq αYεi-

Ιεηξ σε καθε περ{nΤ{λ}sη,",

Στα 1938 ο Γιδργoq Σακελλαρ[oυ, εvδεl<α xρovωv τoτε

(γεvvηΘηκε το θτog 1927), πηγαιvε oτo oxολεio l<αι εLxε δα-

ol<αλο τοv Γιδργo Σιατρη (αδελQo τoυ, επ[oηg, δαor<αλoυ

NικηQoρoυ Σιατρη). Φαvατικ6g πατριδτηg o δαoκαλog,

λθει oτoυg μαθητεq τoυ α'oποιοq μαΘητηg Θθλει, καθε

Σαββατo το απ6γευμα, Θα θxoυμε πρoαιρετικ6 μαΘημα

τoπικηq ιoτορLαq.'oπoιοq τo παρακoλoυΘε[, θα παρει l<αι

καλ6 βαθμο oτo μαθημα τηq ιoτoρlαqυ. Τoτε το oxoλε|o

λειτoυργoυoε τιg καΘημεριvεq πρωi _ απ6γευμα t<αι τo

Σαββατo μovo πρω[. Tιg |(υριακθg ε[xε

εκκληoιαoμ6.

<Θα oαq δυoκoλεQει oτηv αρxη, αλλα

oτo τθλoq θα oαg αρθoειr. l(αΘε απ6-

γευμα Σαββατoυ, λoιπ6v, o καλoq δα-

oκαλog δ|δαoκε τηv τoπιl<η ιoτoρLα

oτoυq μαθητεζ ToU. Διαβαζε απ6 τo

βιβλlo τoυ Στoυγιαvvαl<η η ΤoUζ μι-

λoυoε γtα ToV l(αραταoo, τov Γατoo

l(αι ToV ZαQειραl<η με πoλυ oυγκ[vηoη,

ΤηV Tρoμερη...).

κΠoιo αλλo τραγoυδι ξθρειq, Ελεv[τoα, Vα μαζ Πειζ;) Τη

ριbτηοε μετα.

Αυτη oυvεxιoε αΕ[μαι'Ελληv τo l<αυxιbμαι, ξερω TηV l(αTα-

γωγη μoυ, η ελληvικη ι|υxη ελευθερα παvτα ζει...υ.

Συγκιvημivoq τ6τε o ΓαρθQηq, τη Q[ληoε oτo μετωπo l<αι

ε|πε oτoυg παρακαθημεvoυq αNα, γιατL αξ|ζει vα Θυoια-

oτεLg γι' αυτα τα παιδια l(αι ΤηV πατρLδα>.

Σημεiωoη: Η θεlα Ελεvη Μπακαλtoυ-Σακελλαρioυ ηTαV η μη_

τiρα του Γlιllργoυ Σακελλαρioυ, η oπoiα πiθαvε τov Νoεμβρtο

του 1990'

τoviζovταq παvτα, 6πωq γραQει l<αι o Στoυγιαvvαι<ηq oτηv

ειοαγωγη του, 6τι αoι vεoι oλ|γov διαβαζoυv t<αι oλi.γov

διαβαζovτεq, oλLγov διαvooυvται, oλiγov δρoυv l<αι t<ιvoυ-

VΤαι πVεUματικιbq....

oι NαoυoαLoι, 6μωg, θxουv μια ιδια|τερη σXεση με τηv πολη

ToUζ l(αι Tα βoυvα τoυg. Mtα σΧεση ξεxωριoτηq αγαπηg l<αι

το δεLxvουv oε καθε περLπτωoη πoU παρoUσιαζεται αvαγκη.

Θυμαμαι τη Qωτια oτα Πρι6vια τo 1993 και oτο Παλιoμπατoι

τo 2007, πoυ xτυπoυoαv oι l<αμπαvεg l<αι διαl<6oιoι Ναoυ_

oα[oι, με τα τραl<τθρ και τα βυτ|α τουq, ηρθαv oτη Ντoυρλια

για vα βoηθηoουv η oτα Πρι6vια, oταv αλλoι γεLτovεq κα-

θovταv oτιq r<αQετεριεq γειτovιt<oυ ΧωρtoU l<αι ρωτoυoαη
αv εoβηoε η Qωτια oτo δικ6 τoυq δαoοg τo 1993...

Για μαζ η Nδoυoα εLvαι, 6πωq η μαvα μαql N
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oΙ Δyo AΔEΛΦEΣ
ΔlH ΓH MΑ

l(ΑΤΕPlNΑΣ ΛYΣlMΑXOY

TαV Χηρα Xωριζ ΠαLδια. Γυvα[κα ερμη,

oτηv ηλικ[α πoυ αλλεq ΧoρεUαV σTηV

αγκαλια ToUζ εYYoVια. Tηv εLxε Qερει,
πριv πoλλα ΧρoVια, τo l<υμα TωV πρo-

oQυγωv τoυ 1922 oτη μικρη αυτη oρειvη πoλη μετα
απo πoλλεg περtπεTεtεζ, Qρtoκια vυQoυλα ToTε Χω-

ρlq δυoτυxιilg τov αvτρα τηq. Απo κακη μo[ρα τov

εLxε απoxωριoτε| βLαια μθoα oε κεLvη τηv τρoμερη

λα|λαπα τoυ ξεριζωμoυ απ'τηv πατριl<η ΤoUζ γη, ΤoU

xαμoυ, Tηζ l(αΤασTρoQηq και τηq πρooQυγιαq.

XωρLq vα xαvει τιg ελπlδεq Tlζ, βε μια π[oτη πoυ εl<α_

vε αυτoΟq πoU TηV γvιbριζαv vα oυγl<ιvoυvται, αl<oυ_

γε καθε απoγεUμα 3 με 5 η ιbρα, l<ρατδvταq μoλυβι
l<αι xαρτl, τιq αvαl<oιvιbσειζ ToU Eλληvιl<oυ Ερυθρου

Σταυρoυ απo fvα παλιo ραδιoQωVo. Σ' αυτο τo δLωρo

ακoυγε με υπoμovη πoιoq αvαζητoυoε πoι6v, παιδ[,

γοvιo, αδερQι η oυvτρoQo, μεXρι v' αl<oυoει τη δικη

τηq ταπειvη αvακo[vωoη, ελπlζovταg vα αQoυγl<ρα_

oτε[ τηv απαvτηoη τoυ αvτρα τηg.

Παρηλαυvαv αoταματητα, ov6ματα αvθριbπωv, τo-

πωv, γεγovoTα ΠoU θα θυμιζαv, o' 6πoιov τ' αl<oυγε,

l<ατι τιq γtα Vα πιαoτεL η ακρη τoυ l<oυβαριoυ, vα

ξετυλιxτε[ και vα Qταoει o'αυτov ΠoU με Τoση Πρo_

oμovη l<αι λαxταρα ελπιζε vα βρει τo η τα ΧαμεVα Tρt-

σαYαΠημεVα τoυ πρooωπα. Για ε|κooι fvα oλoκληρα

xρ6vια ει.pαxvε απελπιoμθvα αvαμεoα oτα βραxεα
l(αt σΤα μακρα l(UμαΤα l<απoια εvδειξη για To ΧαμεVo
τηq αvτρα. l(ι ιb τoυ θαυματog μετα τooo l<αιρo τοv
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αvαr<αλυQε oτo τελog oιbo, αρρωoTo oμωζ l(αι Tα-

λαιπωρημεvo μετα απο πολυxρovη αιxμαλωoLα και

περιπετειιi.lδη διαQυγη τoυ απο Tη μαl(ρLVη Αvατoλ[α.

ΕκεL πoυ ε[παv vα ξαvαoτηooυv τo oπιτιl<o ToUζ l(αι

vα κoλληooυv τα oπαoμθVα ToUζ οvειρα, vα τov Qρo-
vτLoει εκεLvη γι' αυτθq τιq βαΘιεq πληγθq Tηζ ψUΧηζ
ToU ΠoU o γιαTρoζ δεv μπoρoυoε vα υγιαvει, ηρΘε o

πoλεμοq, Οoτερα η Γερμαvικη l(αΤoΧη l<ι η πεLvα ι<αι

τov ξαvαxαoε, oριoτιl<α πια. Απo πvευμovlα ε[πε o

γιαTρoζ. Αυτη oμωq δεv τov πLοτεQε. Hξερε Πωζ o

αvτραg τηq δεv εQυγε ετoι απλα απo βακ|λoυg l<αι

ΠUρεToUζ αλλα απo πoλυ βαΘ0τερα αLτια.'EQυγε για-
τ[ απλo0oτατα ε[xε κουραoτεL vα ζει και vα παλε0ει,

αUΤoζ o παλαιog αρxovταq, με ToV πoλεμo, τηv πε(,vα,

τη Qτιi.lxεια l(αι TηV αVεXεtα...

H κυρLα Ι(ατ[vα, εΤσι Tη λεγαvε, xωρ|q αoQαλεια l<αι

βοηθεια απo πoυθεvα, ξεxαoε Πωζ σTα μiρη τηq ηταv
l<απoτε απo μεγαλη και πλoυoια γεvια, με UΠηρε-

τεq, δαoκαλoUζ l(ι oλα τα καλα τoυ ΘεoΟ και μπηκε
oτη βιoπαλη, δoυλευovταζ oΠoU ευριol<ε. Eργαoτη_

l(ε για XρoVια oε θvα μαvαβικo, εγιvε εργατρLα σTo

υQαvτoυργεlo, oQoυγγαριoε oκαλεg, εl<αvε για dvα

Qεγγαρι τη μαγε[ριoσα σTo εoτιατoριo αH ωραLα

Φλαμoυριαll l<αι l<ατiληξε εv θτη T959 oτov αMΕΓΑ

ΑΛΕΞΑNΔPoυ, ξεvoδoxε[o ΠεμπTηζ l<ατηγoρ[αq, oαv

Kαμαρtερα, πλυoτρα t<αι oιδεριboτρα.

Mεριl<εq Φoρεζ, βοηΘoυoε τov ιδιoκτητη, l<αvovταq



l(αι l(αΠoια βαρδια oτo γραQεlo υπoδεxoμεvη τoUζ

πελατεq, μια κι ηξερε γραΦη και μιλoυοε λLγα Γαλλικα

-ooα δεv ε[xε ξεxαoει απo Tη ΓαλλLδα r<oυβερvαvτα τηq.

'Eμεvε o' θvα δωματιακι 2,5X3 μ.'Εvα xωρo πoυ Πρoo_

ριζoταv για λιvoΘηκη l<αι απoθηκη l<oυβερτιbv, κατω

απ'τη oκαλα, μ' θvα μιl(ρo παραθυραl<ι ι.|-,lηλα για
εξαεριoμo.'Evoιωθε μεγαλη εUYVωμoσUVη πoυ o ιδι-

oKTηTηζ τηv αQηoε Vα To XρησLμoπoιε[ αQoυ βoλεQε
oε αλλo xιbρo τα oεvτ6vια l(αt τιζ l<oυβερτεq ToU l(L

ετoι δεv εi"xε vα πληρδvει vo|κι. Σ' αυτo τo δωματιαl<ι

[oα- [oα ΠoU ΧωρoUσε εVα μιKρo vτιβαvι κι tvα τραπε_

ζακι, 6πoυ αl<oυμπoυoε ivα καμιvθτo oιvoπvευματog

l(αι σTη oειρα εvα Πoτηρt, θvα Qλιτζαvι, εvα l<oυτα-

λακι, δυo μεταλλικα l<oυτια με ζαxαρη l<αι καQθ και

μια γυαλιvη l<αvατα, oπoυ εβαζε vερo για Tη VUXΤα.

l(ατω απ'τo vτιβαvι μεσα σε μια Qθαρμεvη βαλ[τoα
ε|xε oλo τo βιoq Τηζ. ΔUo ρoυxαλακια oλα κι oλα κι εvα

Qακελo με πεVTε QωτoγραQLεg, l<ιτριvιoμivεg απ'τηv

πoλυκαιρ[α. Η μLα QωτoγραQ|α ηTαV Τo πoρτρετo τoυ

αvτρα Tηζ σε Vεαρη ηλιr<[α.'Ηταv

αUTη ΠoU εixε δωoει oτοv τoπιl<6

Ερυθρo ΣΤαUρo 6ταv τοv εQαxvε

l(αι TηV πηρε πLoω αQoυ τov βρηoε.

Η αλλη ηταv τωv γοvιδv τηq.

Πcbq εlxε βρεθεi σTηV l(αToXη Tηζ

μεσα αΠo τov xαλαoμo πoυ εLxε πε-

ραoει, oυτε πoυ τo θυμoταvε πια...

μθρα με τρυQερoτητα αQoυ για l<αμπooo l<αιρo εLxε

με[vει l<αρQιτoωμθvη oτov τolxo τoυ oτεvoxωρoυ

γραQε[oυ μαζl με αλλα iγγραQα Vα TηV Qτυvoυv oι

μUγεζ l(αι τηv εβαλε oτη βαλlτoα τηq... Στηv αλλη

QωτoγραQLα η [δια με ToV αvτρα τηq Qιγoυραριζε
oτo παρl<o τηq πoληg, l(ραTημεVot vτρoπαλα απ'To

xερι.'Hταv λiγo πριv τov xαoει oριoτιl<α Αυτηv ειδι-

κα τη QωτoγραQLα oTαV TηV l<oιτoυoε _ oπαvια ε[v'

αληθεια- εριΧVε μαUρα δακρυα...

H πεμπτη QωτoγραQLα, παρloταvε μια γυvαlκα,

μπρooτα oτo Λευκ6 Πυργo τηq Θεooαλovlκηq. H

γυvαi.l<α αυτη ε|xε πλoυoια oγoυρα l<αoταvα μαλ-

λια, τραβηγμεvα δεξια κι αριoτερα πloω απ'τ' αυτια

Tηζ- γtα vα QαLvovται πρoQαvδq τα κρεμαoτα τηq

oκoυλαρ|κια-σε μια πoζα γεματη oκθρτoo. H Qωτo-

γραQ|α ηταv βγαλμεvη λiγo Qλoυ r<ι ετoι δεv μπo-

ρoUσε vα πρooδιoρLoει καvε[q με ακρ[βεια τηv ηλικ[α

τηq γυvαLr<αq. Αυτη ηταv η κμιl<ρηυ αδερQη τηq κυρα

l(ατLvαq, η ΦωΦω.

Δεv τηv λεγαvε παvτoτε θτoι' Mι-

Kρη - μιKρη τηv Qιbvαζαv Φαvoυ-

λα, Απειτα Φωτειvη l<ι υoτερα oταv

αQηoε τη μεγαλη τηq αδερQη vα

δoυλευει oε διαQoρεg δoυλειεq για
vα επιζηooυV - αUTη δεv ε[xε μαΘει
Vα Χρησιμoπoιε| τ' αoπρα Tηζ πε_

ριπoιημεVα Χερια - l<ι εQυγε oτηv

ΘεooαλovLκη ακoλoυθιbVTαζ ToV

τηq- θvαv παλαιοελλαδ[τη Qαvτα-

","Qλ:aιξε αε &{γα Xg}ev&& 1r{x

εxαιρwε τεα:ε*ια $&expΙ} α*ιyaαx-

ξη κ*a e,{ι ]x*Yεeev*j },εa &$pε& ξr}v

αδεp@η τηq s{η {$ε$ξXxλΦξ,{-

κη...

Στιq αλλεq δυo ηταv l(ι αUτη μεoα. H μια ηTαV με To

πρooωπικ6 τoυ ξεvoδoxε|oυ. Τηv εlxε βγαλει εvαg

Αμεριl<αvoq μεταvαoτηq που εixε με[vει oτo ξεvoδo-

xεlo για αρl<ετο διαoτημα. Εi.xε ερθει vα επιor<εQθε|

μετα απo πoλλα ΧρoVLα απoυο|αg τηv πατρiδα τoυ.

'ΕQαxvε, λθει, vα βρει oτεvουq ΤoU σUγγεvε|q για τoυg

oπo|oυg δεv ε[xε vθα για πoλυ-πολυ καιρo. Δυoτυxδg

δμωq μετα Toσα XρoVtα απουoLαq ToU καL τov πολεμo,

τηv l(ατoxη l(αt ToV εμQυλιo πoυ ακoλoυθηoαv, 6oo

κι αv ρδτηoε δεv καταQερε Vα μαθει τiπoτε για TηV

τυxη τoυq... Αυτιi_lv δηλαδη που δεv ε|xαv πεΘαvει.

'EμεVε vα ιpαξει αv ι<απoιoι απ' αυτoυq μεταvαoτευ-
oαv η xαΘηl<αv... Ψυλλoq oτ' αxυρα δηλαδη...

Tη QωτoγραQ[α τηv εoτειλε oτη διευΘυvoη τoυ ξε_

voδoxεioυ, oTαv επεσΤρε(..,ε πLoω oτηv Αoτoρια, σαV

εUΧαρtσTηριo δδρo μαζ[ με θvα oυγl<ιvητιl<o γραμμα.
Toυq εvoιωθε, θγραQε, oαv Q[λoυq καρδιακoυg, oαv

oυγγεvεLq ΤoU πεζ. H κυρα l(ατLvα τηv μαζεQε καπoια

αρραβωvιαoτιl<o

ρo-εγLVε ΦωQιb.

ΑΠo ToTε εγραQε απo l<αιρo σε l(αιρo l<αvθvα γραμμα,
κυρ[ωq oταv xρειαζ6ταv xρηματα. Απ' ooo ηταv γvω-
oτ6 ηταv ακ6μη αρραβωvιαoμεVη με τov Qαvταρo
Tηζ πoU ηταv αγvωoτo τι επαγγελμα εl<αvε πλiov.

ΑπεQευγε vα γραQει λεπτoμερειεζ Yια Tη ζrη τηq,

μεVoVTαζ oε καθημεριvεq xωρLq oυolα Qραoειζ, l(oU-

βεvτεq ρηΧεζ ΠoU δεv ελεγαv τ[πoτα... Mθoα o' θvα

απo αυτα τα γραμματα ε|xε oτε[λει τη QωτoγραQ[α
Tηζ μπρoσTα oτo Λευκo Πυργo...

H κυρα l(ατ[vα, η θρημη αυτη γυvα|κα, δεv παραπo-

vι6ταv πoτi για τ[πoτε.. Mαζευε τo μιoΘoυλαι(o Tηζ,

ζδvταq o'αυτ6 τo δωματιαι<ι- απoΘηκη. Δoυλευε απ'

τo πρω[ μεΧρι To βραδυ με πρoΘυμ[α και l<αρτεριl<o-

τητα. Ε[xε oυμβιβαοτεL απo xρovια με τα γυρ[oματα
Tηζ ζωηζ yωρlq παραπovo, xωρLq vα ρωταει γιατ[.'ιlλ-
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πιζε σε λ[γα xρovια vα θπαιρvε l<απoια μικρη oυvταξη
l(αL Vα πηγαιvε vα βρει τηv αδερQη Τηζ σΤη Θεooα-
λovlr<η. Δεv ε[xε εξαλλoυ αλλov αvθρωπo διr<δ τηq.

Eixε vα δει τη αμικρηυ μετα πoυ τθλειωoε o εμQ0λιoq.
T6τε πoυ εκε[vη ακoλoυθιbvταζ ToV αρραβωvιαoτιl<o
τηq εQυγε απo TηV μικρη oρειvη πoλη για vα βρει τηv
TUΧη Τηζ. Παρ'oλo πoυ δεv ηξερε πoλλα_ πoλλα για
Tη ζωη τηq ξεvιτεμεvηg, oταv τηq tγραQε παvτoτε
πρooΘετε oτo τελoq τηq επιoτoληq oυμβoυλθq, oαv

μεγαλυτερη αδερQη πoυ ηταv. Σε l<απoιo απo τα

γραμματα, αQo0 τo βαoαvιoε γLα αρl(εTo l<αιρ6 oτo

μυαλο Tηζ, Tηζ θγραQε για τα oxεδια τηg v' αγoραζαv

μαζi εvα oπιταl<ι.

H ΦωQιb εvθoυοιαoτηl(ε με τηv ιδεα, αρxιoε τα ιpα-

ξlματα l<αι τελog τηq εγραQε πωq βρηκε τo διαμερι-
οματαl<ι τωv ovεi.ρωV ToUζ σε μLα αΤτo Τιζ πoλυκα-
τoικLεg πoυ αρxιoαv vα xτlζovται oτιq παρυQεζ Tηζ
σUμπρωTεUoUσαζ l(αL πoυ θα τo εξoQλoυoαv, λθει,

με δooειq. Απo τoτε η l(ατLvα τηq
θoτελvε ακθραιo oxεδov τo μιoθo
τηq καθε μηvα μαζi με επιoτoλη,

ζητιi.lvταq oλo και καλυτερεq περι-

γραΦεζ τoυ oπιτιoυ τoυq, oλo και
ΠερισσoTερεq λεπτoμερειεq...

Η ΦωQιb δεv ηταv καθoλoυ oυ_

γl<εl(ριμεVη oτιg αραιθq απαVTη-

σειζ Tηζ. Mιλoυoε αoριοτα για To

lr

", -{a,}X1$ε'ξ'{a :ξas€frξ}εe {Σ€& &X9-

a&{€ €x3ζ rε&ιξ e]{Xr }&x*}Φ{rξε} n}ζ

$ξr ξ}gii,}}{e 3{{xg. *{ΣΤ{e ΤryJ {x&εp-

sη x*w εigε ι:α {$εa,qραa:aεx eεεxe

ρα βαμμεvα ξαvΘα μαλλια. Τα ε[xε τραβηγμεvα πρoq
τα παvω, για Vα QαLvovται τα l<ρεμαoτα ol<oυλαρ[κια

τηq. Παvω oε Qηλoταl<oυvεq γoβεq και vτυμθvη με

ρoUχα πoυ πρoκαλoυoαv τηV πρoσoΧη ε[1ε xε[λια
βαμμεvα κ6κκιvα r<αι xiρια ξεραl<ιαvα πoυ κατεληγαv
oε μαl<ρια l<αταl<ol<l<ιvα VUΧtα. ΕLxε μαζlτηq μια βα-
λiτoα αρl<ετα μεγαλη και βαρια πoU ΤηV κoυβαληoε
oτov ιbμo ToU απ'τo oταΘμ6 TωV Uπεραστικδv λε-
ωQoρε[ωv o Θoδιboηq o xαμαληq.

Στο δρoμo η γυvα[κα ε|xε πρooελκυoει τα περ|εργα

βλεμματα TωV ΠερασTικιbv, δεκαετLα τoυ 196O Yαρ, σε

μια πoλη πoU oι γυvαlκεq vτυvovταv εκτ6q απo εvτo-
πια Qoρεoια Ytα Ttζ YηραtoTερεζ, με oεμvη αμQLεoη
που δεv πρoκαλoΟoε καv€vαv. αΘεατρivα θα εLvαιυ,

oιγoQιΘυριζαv μεταξυ ΤoUζ l(αι τηv ακoλoυθηoαv
περ[εργoι, vα δoυvε που θα πηγαιvε...'Eτυxε v' αvo|ξει
τηv πoρτα η l(ατivα. Στη Θθα τηg γυvαLκαq μπρooτα
rηg θμειvε αoαλευτη, oαv οπωq iμειvε η γυvαlκα

τoυ Λωτ oΤαV YUρισε vα l<oιταξει

τα Σoδoμα l(αt Tα Γoμoρα παρ' ολη

TηV αUσTηρη πρoειδoπo|ηoη τoυ

Αγγελoυ.

Αλλα κι η επισKεπTρια εμειvε αoα-
λευτη για λlγo παρατηριbvTαζ με
απoρ|α τη oκυQτη μαUρoVTUμεVη
l(αι ασπρoμαλλoυoα γυvαLκα. Moλιq

περασε τo πριbτo σoI(, η ΦωQιb,

,{εxμαve*x"."

αoπιταl<ιυ τoυq, αλλ' η μεγαλη τηq αδερQη δεv τηv
παρεξηγoυoε γιατ| απo παvτα τηq δεv ηταv καλη oτιq
περιγραQεg. Θυμoταv η l(ατ|vα oτα μιl<ρατα τoυq
-εixαvε δδδεκα ΧρoVια διαQoρα με TηV αδερQη τηg-
τo δαoκαλo ToUζ, ΠoU παvτoτε μαλωvε τη ΦωQιb,

γιατi, ηταv τεμπελα οτα μαθημαTα oπωζ εξαλλoυ και
o'oλα τ' αλλα...

M6vo oτοv καΘρεQτη δεv κoυραζοTαV Vα oτεκεται με
τιg ιbρεg, v' αλλαζει xτεvloματα, εκQραoειg, πoζεq...
'Eλεγε πωg Θα γιvoταv Θεατρ|vα οαv μεγαλωVε Πρoζ

μεγαλη απελπιo[α τωv δικιbv τoυg. Η Ι(ατ[vα παvτοτε
τη δικαιoλoγoυoε, τηv l<αλυπτε l(αι ΤηV προoτατευε,
ιδLωg oταv εXασαV τη μαvα ToUζ l(L η Φαvoυλα ηταv
ακoμα πoλυ μικρη.

'Ετoι εlxαv τα πραγματα, μaXρt πoU μια μερα, χTUΠησε
TηV πoρTα τoυ ξεvoδoxεloυ uo Mθγαq Αλεξαvδροqυ

μια l<υρLα, απρooδιoρLoτου ηλικ[αq, με πλoΟoια oγου-

ΝΙΛ()l:T1 6o

γιατL αυτη ηταv η επιoκθπτρια, διoταl<τιl<α πρoxιb-

ρησε πρoζ τηv αoαλευτη ακoμα γρια r<αμαριερα ΠoU

oιγα- oιγα, αρxιoε vα πιoτευει oτα ματια τηq πωq ε[xε

μπρooτα Tηζ με oαρl<α l<αι ooτα τηv αδερQη πoυ εLxε

vα δει xρ6vια l<αι ζαμαvια.

ηq Qαvηκε γεραoμθvη κι αλλιιbτικη, η Lδια σTo σoU_

λoυπι αλλα oΧt oΠωζ τη θυμoταv l<αι τη Qαvταζoταv.
ΞαvΘια απo l<αoταvη, με πρ6oωΠo l(αρtl(αTo0ρα τoυ
παλιoυ τηq εαυτoυ, oπoυ δθοπoζαv τo l<ol<l<ιvo l<ρα_

γιov t<ι oι μαl(ριεζ Qευτικεq βλεQαρiδεq. Πρooεξε τα

ρoυμπιvια VUΧια Tηζ πoυ λεq t<αι τα εlxε βoυτηξει oτo
αLμα... Tετoια δεv ε|xε ξαvαδε|oτη ζωη Tηζ ωζ τιbρα η

Kατ[vα oε καθωoπρiπει γυvα|κεg, παρα oε l<ατι τρo-
τεζεq πoυ ξiπεQταv oτηv επαρx[α ToUζ πoτε, π6τε...

TηV επtασε l<ατι oαv απooτρoQη και vτρoπη μαζL.

Πδq καταvτησε εΤσι η αδερQη Tηζ;'EKαVε λ[γo πρoq
τα πLoω και αvoιγ6κλεtσε Τα ματια λεq κι ηΘελε vα
εξαQαviοει αΠo μΠρoσTα τηq τηv εικ6vα αυτη τηg



παρδαληζ γUVαιKαζ. Στo τελog oμωg l<ατι ζεoτo ξεπη_

δηoε απ'τη Θεoη τηq καρδιαq, υπερloxυoε η αγαπη

απ'τηv κακη πριbτη εvτυπωoη ΠoU Tηζ πρoκαλεoε

η θεα τηq αδερQηq τηg _ εικδvα πoU Tηζ θυμιoε oι-

TεμεVη μαvταμ τoυ Bαρδαρη_ l<ι αvoιξε διαπλατα τηv

αγκαλια τηg. ΣQιxταγκαλιαoμεvεg f κλαQαv κι oι δυo.

H μLα με λυγμoυq, η αλλη oιγαvα, ol<oυπ|ζovταq με

πρoooxη τα ματια Tηζ με εvα δαvτελεvιo μαvτηλαl<ι
πoυ μυριζε Φ.ηuη κoλ6vια, μηπωq και παρει ToV κα-

τηQoρo τo ρ[μελ απ' τιq βλεQαρ[δεq τηq...

H l(ατlvα oυvειδητoπo[ηoε ξαQvικα πωq απ'TηV αVoι-

xτη πoρτα l<αμπooα πιτoιρ[κια, περ[εργoι περαοτιl<oi

l<ι απoρημθvoι μαγαζατoρεζ πoU τηv ηξεραv, εlxαv

oτυλδoει τo βλεμμα τoυg παvω oτη vεoQερμεvη

l(αι σΤη ol<ηvη πoυ εt<τυλ[oσoVTαV μπρooτα τoυg.

Bιαoτηl<ε λoιπov Vα TηV περαoει μεοα τραβιbvταq

τηv απ'τo xθρι. XoυQτωoε τη βαλ|τοα κι θκλειoε τηv

ΠoρΤα ξoπioω τoυg.'Yoτερα τηv oδηγηoε oτo ταπειv6

τηg δωματιαl<ι.

Η ΦωQδ oαv εLδε Πωζ με τo ζoρι

xιbρεoαv vα μπoυvε μεσα γtα Vα

κλε[oει η πoρTα, ρι.bτηoε τηv l(ατ[-

vα, αv εμεvε πραγματιl<α σ' αυτ6 τo

αl<oτθτoι> η τηv πηγε εl<ε|γιατi δεv

υπηρxε ελευθερo δωματιο oτo ξε_
voδoxεLo. ΕκεLvη δεv τηq απαvτηoε,

μovo Tηζ θγvεQε Vαt l(αι τηv l<o|ταξε

,,,ολα ε*3gεaι: gαsεt, τοοωv

XpΦx}{,"}v ιε*x*ι K{x}' {Σ?εpησε aq,

ταlαα Φvειρεx- X{**vηαε tΦ Xε-

@ε}λa aηq {ξreΦ€{:}&&{x }rι{x }:εx διεi*-

{ει τιζ }ιαυ{}t( σκι.ΦεiC,."

Αλλ' εκεivη θκλαιγε, ει<λαιγε l<αι δεv μιλoυoε, λεg κι

αδειαζε με τα xovτρα τηq δακρυα-μαUρα σΤηV l(UρL-

oλεξlα- τη λυπη Tηζ σΤηV αγκαλια τηq μαυρoQoρε-

μθvηg αδερQηζ Tηζ. Εκε[vη τηv τραβηξε oτo oτηθog

τηg επαvω, oΠωζ oTαV ηταv μικρη l(αι Tηζ 1αιδει|ε
τηv πλατη τρυQερα...

Περαoε λiγη ιi-lρα οιωπηq ι<ι 6ταv εQυγε τo oυvvεQo

τηq αβρoxηgυ l<ι iμειvαv μovo oL κoQτoL αvαoτεvαγμoI

τηg αvαl<oυQtσlζ, |-l l(ατ[vα ol<oυπιoε με τρυQεραδα

τα ρυαt<ια απ6 τα μαγoυλα τηq αδερQηζ Tηζ, TηV

ξεvτυoε l(αι TηV ξαπλωoε oτo vτιβαvαl(t Tηζ.

- Ι(oLμησoU τιbρα, τηq ε|πε, ξεκουραooυ. Θα Tα ΠoUμε

αργoTερα με TηV ηoυx[α μαq. Εγδ εxω δoυλεια τδρα.

'Yoτερα εoπρωξε τη βαλ[τoα τηq vεoQερμεVηζ απo

r<ατω, δ[πλα oτηv ταλαιπωρημεVη δικη τηg' ΠερLμεvε

cboπoυ Vα TηV παρει o UπVoζ κι εQυγε vα τελειδoει
τη δoυλεια τηq.'oταv ξαvαγυριoε τo βραδυ, η αδερ-

Φη'ηq κoιμ6ταv βαθια. Ξαπλωoε

l<ι αυτη δ[πλα τηq, oτo πλαι, πλα_

τη-πλατη, τα πoδια oτo κεQαλι και

τουμπαλιv γιατ[ τo vτιβαvαl<ι ηταv

μov6 και μ6vo ετoι τιg xωρoυoε.

Περαoαv τo βραδυ οπωq oταv ηταν

μιKρεζ- η περ[πoυ εTσt_ oTαV ερ-

x6ταv η Φωτειvoυλα oτo l<ρεβατι

τηq μεγαληq τηq αδερQηq και τo
oκεQτικα.'YσΤερα τη ριi.lτηoε με τη oειρα τηq πιi.lq

ηταv αυτη η ξαQvικη επLoκεQη; 'Ετoι xωρ|q Πρoεt-

δoπolηoη. ΞoQληoε τo oπιτακι ToUζ l<t ηρθε vα τηq

καvει εκπληξη;

'H μηπωg τηv επιΘ0μηoε l<ι ηρθε vα περαoουv λ|γεq

μερεq μαζl; l(αι γιατiτελoq παvτωv ηταv βαμμεvη ετoι

oαv θεατρ[vα; l(ι o αρραβωvιαοτικ6q τηq; Ει<ε[vη δεv

απαvτηoε καθoλoυ.'YσΤερα, σαV Πωζ αvolγει oιγα
-oιγα η βρroη oλo και πιo πoλυ και xυvεται πλθov

l<ρoυvηδov τo vερ6, αρxιoε vα κλα[ει οιωπηλα oτηv

αρXη με r<ατι xovτρα δακρυα πoυ εγιvαv oε λ[γo λυγ-

μoL πoυ εβγαιvαv l<ατ' ευΘε[αv αΠo TηV l<αρδια τηq.

Αvακατωμθvα τα δακρυα με τo ρLμελ αυλακωvαv oαv

μαυρα πoταμαl<ια τα μαγoυλα Tηζ l(αι μoυol<ευαv
oιγα, oιγα τo Qoρεμα Tηζ. Η l(ατ|vα αvαoτατδθηκε.

- Tι εxειq Φωτειvoυλα μoυ; Τι ooυ oυμβαLvει; Ε[oαι

αρρωoτη; Tι εxειq; Γιατ[ κλαιg ετοι; Tη ρωToUσε TρU-

Qερα l<αι δειλα τηg xαιδευε τα μαλλια.

μoιραζoταv oλo τo βραδυ, ιδ[ωg oταv εριXVε ασTρα-

πoβρovτα η oΤαV εβλεπε αοxημα oVειρα...

Τo αλλo πρωL η l(ατLvα ει.pηvε τo καQεδακι τηg, αQoυ

εlxε Qερει YLα Πρωtvo oτηv αδερQη τηq γαλα με κα_

καo l<αι Qρεor<o ιpωμ|με βoυτυρo l<αι μtλι, oταv ξυ_

ΠVησε η ΦωQιb απ' τη μυρoυδια τoυ καQε. Tεvτιb-

θηr<ε vωxελικα oτo oτεvo vτιβαvι, xαλαρωμfvη απ'

τo λυτρωτιl<o κλαμα Tηζ πρoηYoUμεVηζ βραδιαq και

τo βαθυ υπvo πoυ ακoλoυθηoε.

Ξαπλωμεvη αl<oμα, με ματια μoυτζoυρωμθvα απ'τo

ρ[μελ l<αι τα xτεoιvα δακρυα, αvαQε τoιγαρo. l(αvo-

vταg l<υκλαl(ια με ToV l<απv6 τoυ τoιγαρoU Τηζ, ΠoU

ξθQευγαv θξω απo τηV αVoιXTη πoρτα, αρxιoε vα εξι_

oτoρεL τη ζωη τηg. Απo τ6τε πoυ αQηoε τηv αδερQη

τηq ακoλoυθιbvταg τov ααρραβωvιαoτιl<oυ τη g...

ELπε για Tα XρoVια τηζ VιoTηζ Tηζ ΠoU ξ6δεQε μαζl
τoυ, voμiζovΤαζ πωζ βρηoε τov πρLγκιπα Tηζ σTo
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πρoσωΠo ΤoU... ΑUToζ ΤηV εl(μεTαλλευτηt<ε, τη αxα-
λασευ, αΘθτηoε Tιζ UπoσΧεσειζ ToU l(αι TηV Ι(αΤρα-
κυληoε μαζi του oτo βo0ρr<o Tηζ ζωηζ, αv λεγ6ταv
ζωη αυτη. Mε αvαγl<αoε vα π[vω πoτα με τoυq πελα-
Τεζ, l(ovσoμαoι6v τo λεvε l(ατtvα μoU, σTα μπαρ ToU
Bαρδαρη... Mε Qoβθριζε, με dδερvε r<ι απ,τηv αλλη
oρκιζ6ταv πωζ με λατρευε.

Στηv αρxη vτρεπoμoυvα αλλ, εκεlvoq μoυ ελεyε πωq
δεv ηξερα τ[πoτε αΠo Πραγματικη ζωη. Πωq ημoυv
xαζη, πωq δεv ηξερα vα ζηoω. Εξαρτιομουv απ,αυτov
oλo και περιoooτερo, ToV αyαπoυoα, τov μιoo0oα
l(αι ToV Qoβoμoυv μαζl. Moυ ε[xε γlvει απαρα[τη-
τog, δεv μπoρo0oα vα Qαvταοτιb τη ζωη μoυ xωρig
εt<εivov. Στηv αρxη μoυ θταξε γαμo αλλ,αυτ6 6λo και
τo πηγαιvε πιo πloω μθxρι πoυ oυτε τo oυζητoυoε
πια. Σιγα, oιγα τα ΧρoVια περασαV t<ι εγιi.l αρxιoα vα
γερvδ κι η oμoρQια μoυ, 6oo κι αv QτιαoιδωVoμoUVα
xαvoταv. Δεv ηταv πoλλo[ πια εκεlvoι πoυ πληρωvαv
Ytα εVα πoτo μαζ[ μoU σTo μΠαρ.

Αυτοq αρ1ιoε vα δυoαvαoxετε[ και
vα τα βαζει μαζi μoυ. Λεg t<ι εQται-
γα εγιi-l πoυ γερvoυoα. Mε εδερvε
πιo oυxvα. Toτε ηταv πoυ ηρθε τo
yραμμα σoU για τo oπιταl<ι που
ovειρευ6ooUVα V, αγoραooυμε.
Mεoα oτηv απελπιoiα μoυ τo ε[δα
oαv oαviδα oωτηρ[αg. ΓαvτζιbΘηκα

-.,*βλεxε ξ* v{e}r&n ιΦ εξq
*xlεp@x}q aξq X{X& Τεq s&X*q
eηg ελxisεq rεΦξ} ?η}, gΤpεΦ{e&,

τCIαα gpε}v&{! &,{X X{il'svΤα& σ{&,
τεx lαgεalλ{&aεx aφa; }'{{trξl,Φι},,,

τ[πoτε vα περιμ6vω απ, αυτov. Mou τo ξεκαΘαριoε.

l(ι εγιb ξαQvικα βρεθηκα μ6vη o,εvα δωματιo Qτη_
voυ ξεvoδoxεloυ, απoδιωγμεvη, vα μετρι.b τα λiγα
xρηματα πoU μoU ε[1αv απoμεivει. Δεv ε[xα πλεov
πο0 v' απαγl<ιαoω. Τρελεg oι<Eι.|ειq oτρoβιλlζovταv
oτo μυαλo μoυ. Στηv αρxη oκ€QτηKα Vα τoυ ρiξω
βιτριoλι. Nα τov oτραβιboω τov ατιμο, Vα ΤoV l<αιpω,
oπωg με εixε l<α,.pει κι αυτ6q τ6oα xρovια.,Yοτερα Θα
πηγαιvα vα πεoω oτη θαλαooα l(αι Vα πvιyδ...

Εr<ε[ αvαμεoα οτιg μαυρεq oκεQειq μoU σε oκθQτηκα.
Θα ερx6μoυVα Vα σε βρω πριilτα. Nα ooυ πω για To
oπ|τι πoυ δεv εlxα πoτd αγoραoει. Ι(ι αq μηv εixα ματια
Vα σε αVτtl(ρloω πoυ θγιvα αιτiα vα QαγωΘo0v oλεq
oι oιt<ovoμiεζ σoU. Πoυ oου l<ατεoτρεQα τo ovειρo
για l<απoια ηουxα γεραματα οτo δικo ooυ oπιταt<ι. Τι
αλλo vα ει<αvα;'Ετoι πηρα τη βαλlτoα μoU Ι(αt ηρθα
H ΦωQιi.l oταματηoε l<ι αvαι|ε καιvουργιo τoιγαρo. Δεv
τoλμoυoε vα δει καταμαTαTηV αδερQη τηq. Περ[μεvε

TηV εTUμηYoρ[α για TηV TUΧη Tηζ l(αt

τηv τιμωρlα για τα μεγαλα oQαλμα-
Τα ΤωV επιλoγιi.lv τηg.

H l(ατivα πιo xλωμη t<ι απo πεθαμε-
Vη, πιo YερασμεVη απo πoτε, εβλε_
πε τo vαυαYιo Tηζ αδερQηq τηg
l(αι Tιζ διr<εq τηq ελπiδεq πoU TηV

απ' αυτo.'Ελπιζα Vα ToV βαλω κι αυτov μioα oτo ovει-
ρo μαζ.'Ελπιζα εoτω oε l<απoια ηρεμα γεραματα μαζ[
τoυ... Αλλ' αυτ6q αρxιoε Vα μoU παiρvει τα xρηματα
πoυ εoτελvεζ για To oπιταl<ι μαq. Στηv αρxη λεγovταq
πωq Θα τo l<αv6vιζε εκεlvoq κι αργoτερα xωρlq vα
λεει τ[πoτα. H ΦωQιb oταματηoε για λ[γo, εoβηoε
τo τοιγαρo Τηζ |(αt κolταξε Qευγαλεα τηv αδερQη
τηg.'Εμoιαζε οαv δαρμεvo oκυλl. Δioταoε για λiγo r<ι

UσΤερα με oπαoμθvη Φωvη oυv6xιoε.

_ Tα xρηματα αυτα ηταv απλι.bg μια αvαβoλη Yια To
τελog πoυ δεv ηθελα vα δω. Φυoιl<α l<αι δεv τov l<ρα-
TησαV l<ovτα μoυ. Εlxε βρει αλλη, vεoτερη, Ytα ...Ttζ
δoυλειεq τoυ.'Ετoι μια μερα μoυ εiπε πωg ηταv l<αι-

ρoζ Vα τα μαζθQω l(αL Vα τoυ δlvω αΠ,Τo oπ[τι που
μεVαμε μαζl. Bιαζoταv κιολαg vα Qερει τη λεγαμεvη
εr<ε[.'ΕQταoε μαλιoτα Vα με l(UVηYηoει με μαxαiρι,
γιατi δεv ηθελα vα Qυγω, πoυ vα παω δηλαδη... Δεv
ηΘελε v' ακoυοει τα παρακαλια μoU... Δεv εiγα, λεει,
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ετρεQαv Toσα ΧρoVLα vα xαvovται
σαV Τα δαxτυλiδια τoυ t<απvoυ απ,

τo τoιyαρo τηg αδερQηζ Tηζ ΠoU διαλυovταv οιγα,
oιγα oτov αερα καθιbq ξεQευγαv αΠo Tη μιoαvoι1τη
π6ρτα. Συvειδητoπoιι.bvταg τι μoλιq εlxε ακoΟoει oι-
γoQιθυριoε.

_ Θεi μoυ, ε[vαι δυvατov vα oυμβαivoυv oλα αυτα;

Για μια oτιγμη θvoιωoε vα κoβovται τα πoδια Kαι Τα
Xερια Tηζ.'Εvoιωoε vα βoυλιαζει, vα xαvεται. Ι(ατι oαv
λιγoθυμια.'oλα λoιπ6v εlxαv xαθε[, τ6oωv XρoVωV
l<oπoι l<αι oτερηoειq, τ6oα ovειρα... Ι(oυvηoε Τo l(ε_
Qαλι τηg απoτoμα για Vα διcbξει τιq μα0ρεq oκθι|ειq.
Γρηγoρα oυvηρθε. ,E καιl Δεv ηταv δα και τo τελog
τoυ κ6ομoυΙ Αυτη vα ηταv καλα και Θα τα l<αταQερvεl

Δεv εiπε l<oυβθvτα, μovo oηκιbθηr<ε 6ρΘια και ξεκ[-
Vησε ΤηV καθημεριvη τηg εργαo[α, oπωg r<αθε πρω[.
Τιbρα πλεov ε[xε κι υπoxρειboειg. Εixε vα Qρovτloει
l<αι τη μιl<ρη τηq αδερQη... oπωq τoτε oτα μικρατα
τoUζ... N



}tAογΣA, :

19οq;2gog αtΦvαq

Συλλογικο iργο που
παρουoιαζεt nτυχtζ τηζ
tατορ[αg τηg nοληq μετd την

καταοτρoφη τηg το 1822
και μ6yρι τov Β' Παγκ6oμtο
Πoλεμο.

oελ.:474,
τιμη: 20€ (χαρτ6δετo)
25€ (παv6δετo)

ΕYΣΤAΘιοY
ΣΤοYΓlΑΝΝAKH

lΣΤοplΑ ΤΗΣ
ΠoΑΕΩΣ NAογΣΗΣ

AΠ0 TΗΣ lΔPYΣΕΩΣ
MΕXPlΤHΣ
ΚATAΣTPOΦHΣ THΣ
τo t822

(KΑΤA AΝEKΔΟΤΟΝ
ΣXEΔlΑΣMΑ
Δ. ΠΛAτΑΡlΔΗ},

oελ.: 270, ιιμη:10€

EΜMAΝOYΗΛ ΒAΛΣΑMlΔΗ

ΝAοYΣA 1906-
L922 {A',MEPοΣ}

tοτoρικα γεγονοτα ΚαΙ η'Υενl.
κη επ ικρ ατο υ oα Καταστασ η
oτη Ναουoα κατα τηv nφi'
oδο 1906-1922 με βαoη το

δ ιαο ωθ tv π ρωτοΥ εv tζ υλικδ

αno τουg κtbδικεζ τηζ ορθο'
δοξo υ εΜηv ικηg κο ιv6τηταg

τηq Ναουoαg.

aελ.: 352, τιμη:70€

ΕMMANoYHΛ BΑΛΣAMlΔΗ

NAογΣA 1906_
t922 {B',MEPoΣ)

lστoρlΚα γεΥoν0τα Και η Υενl-
κη εnικρατουoα Κατασταση

oτη Ναoυoα κατα την περt_

οδο 1906-1922 με βαοη τo

δ ιqo ωθ iv n ρiωγg:γ εv lq υ λικ6

αnο τουq κ6δtκεg τι'1g ορθο-
0oξoU εΛΛηVlΚηζ ΚoιVoΓηΓαζ

τηc Ναουoαg.

oελ.: 352, τιμη: 70€
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ΔιαΦaρα αρθρα θ μeλ€τes τaυ Στiρyιoυ Aπψτoλaυ
γLα Tη Nαoιloα καL τoν λoιτa Eλλαδικci xcυρa

(B' Taμos)

H eκδωη πeρλαμβ&νeι dλes τυs μeλiτes και τα αρΘρα τα oτolα o

Στdρyιε Σπ, Aπωτ6λoυ eγραιtre απ6 τo 7992 και eιηe'\θal καL απξ
reλεi σημoιι'τLl<τi ouμβoΧf1 aτoν eμπλo'ιtτι.oμo lτβ βΦ>ιιοyραΦLαs yLα τη

Jιrαoιloα καL τo ι.cτoρικ6 παρeλθdν τrιs, καΘcΙε ouloδeι3eται απo πλη-

θιbρα πη/dn, αλλ& καυ πλαl,oια βιβλιayραΦLα, κ&τι παa 7αραιcττ1ρLξeι'

ιi)δρor€, τo otνoλo ττ1s πρωπ&Θeιαs τoυ Nαoιnαi'oυ oιr1ηιραΦcα"

oeλiδεs 442, τψη ι5€

ΔIAΘEΣH: Πoλlτloιtκri Εταιρεiα Ναoυοαq, Δnμ' Blβλroθιiκn, τnλ.: 2332350a25 i Αλεξανδροc Ο κονομου, τnλ.: 2332 4aaa74


