
oκToBPloΣ . ΝoΕMBPloΣ - ΔEκEMBPloΣ 1993 ΕToΣ I7o - τo,MoΣ H' - τEYxoΣ ΘΦ

]|;fi0rΣTΩ
}ooοoooooooΦooooo eΦ€Φooooοooooooοοoοoοοο<zs

TPIMHN IAIO
Π EP loΔlKo
ΣYΛΛoΓoY

AΠoΦolTΩΝ
NAoYΣΗΣ



a4

Φυλ6ξτε Tα Tεfxn τnξ αNl6oυσTαc})

Παλαι<i πεo1η ,μπoρεiτε να πρoμηΘευ'τεiτε απ6 τα γραφεiα τoυ Συλλ6γoυ

Ι-ι ((NΙΑoYΣTΑυ oτnρiζεται στnv αγ&πn και τo ενδιαφθρov

τωv oυvδρoμnτιilv τnq

Παρα'καλo6'με vα μεριμvιioετε Yια τnν αvαv€ι'rοn

τnq oυvδρoμfi'q oαq

EκΔoΣEIΣ ΣYΛΛoroY ΑπoΦoIτΩN NAoYΣHΣ

1) IΣTOPIA THΣ tΙoΛBΩΣ NAOYΣHΣ

2) MlγHMH ΔHNΙH'ΓPIOY TΣAMH KAPΑTAΣΙOY

TA BΙBΛΙA ΠoY ΔEΙγ ΠPEΙΙEΙ NA ΛEΙψOYN

AΠo KANENA NAOYΣAΙ'Ι'KO ΣΙΙlTt

MΠoPElTE NΑ TA ΠPoMHΘEYτElΤE AΠo τΑ BlBΛloΠΩΛEιA

KAlAΠoΤΑΓPAΦEiAτoYΣYΛΛoΓoYΑΠoΦolTΩNΝΑoYΣΗΣ

oτη Δημoτι'κη 8ι6λιoΘrγκη Ndoυοαg' TηΜφωvα 24'l,02 κq 22'575



"λTΙΑoYΣιftA,,
ΠEPloΔlKH EκΔoΣH

ToY ΣYΛ^oΓoY AπoΦolτoN NΑoYΣHΣ
.Α}.ιΑΣTΑΣloΣ MlXΑΗΛ 9 Λ9ηoΣ,:
σκTΩBPloΣ _ ΝoEtιrBPloΣ _ ΔEKEMBP|oΣ 1 993
'Ετοc 17o _ Tδμoc Η'- τει)Ιoc'65
1ΔPYΤΑl:
ξιr!yo9 Α1!9^oiτωv- -_ oQυo-g1ng Ν1γgη9γ,\9c t
Σ YΝτΑKT| κH rΕΠ ]TP.oΓlH:

-ΕΔqγη 
η1'gψΙq lq vly1 Λε-υ κι],'Σ gu-oεδ

ΓPΑΦεlΑ ΠEP]oΔlKoY:
Δημoτlκη Brβλιoθiκη Ndouooc
Διov. Σoλωμo'j 3. τ.κ. 59200 ΝAOYΣA
Tηλ' 033'2/24.'ο2 & 22'575
A}.lτl|ΠPoΣΩnoΣ BEPOtAΣ:
Γlδγvηι Kα'ροτακilλnc JqφιQιos τηλ 60.331

ΦΩτοΓPΑΦlΑ ΕΞΩΦYΛ^oY
,Παrδlκ{ Θε'oτρrκη πoρδoτοoη:
_: 

4Ξβ999]l!_ Ψ9y,ι-Ψ-φδ η 9jo σr!Ψφo.
ΣτolxΕloΘEΣtA, EKTYΠΩΣ}I:
Tυπoγραφεio Avτδνη Γ. MαυρoYivη
Αvrων,,Koμdρα 3 - ΘεoooλovΙκη
Tηλδφωvo 260.140 & 261 .747 - F^x 26'1747

Περlεx6μεvα
Ioτoρικ6 - ΛοoYραφικa -'Ερευνεq
ΘΩMΑ rΑBPll-{Λ}ΔH: Αγοoταοiou Koμπiτoυ Νοου-

oοioυ .EniYρoμμο δlα οτi1ωv ηρωελεYεiωY.
ΓlΩPΓoY ΧloNlΔH: -:Bεργivο- H μυΘlκ{ .fuoiλo-

σο- κoι τo noYκδo.μια nlo γvωοτδ 1urρrδ τηc
Ημοθiαc

ΑΠΓEΛσY'BAΛτAΔΩPσY (εrtrμiλειo'): Αvoοτδoιoc
M'l1oι]λ ^ Nooυooioc,

ΣTΕΛlοY KoΨAXΕlΛH: Q 'μouoκδc noλlτιoμδc τωv
ορ1oΙ,ωv oτηv HμοΘΙο * ευρ{ματo

Νllχ9γ Σ'ΠAPTΣH: Tδτl κr τιirρo .To παληd
τq nιxvivτYlο"

^EYKHΣ 
ΣΑlMΑPΑ: Γρηγδ]ρηc !. Σloιjγγορηc

AΙ]ΓΕΛoY ,BΑ^τAΔΩPOY: Tiπoι κοr κδrrρο σrηv
nαλιδ N&oυoο

Ιεxvεξ
ΔΗMΗTPloY 'BANTΣH: Mε τηv nλδρη τoυ θρωτo
;ΓEΩFΓloY ΤOYPA: Aviβo oτη αrΞγη vo φδμε

τo oilYγεφo
xPΗΣToY'MΠΑTANTZH (επιμiλεrc): Αφιδριυμα

oτo θδoτρo τηc Νdoυoοc
!Γl,AΝΝH ιBYσOYΛKA: To φlλμ voυδp

Εκδ6oειq

Αryαπηπoi φ[λoι, Kαλ& XριατoΦγεvνα

Σαq ευ16μαοτε υγ'εiα, €υτυχια και εκπλf1,ραr-

αη παvτξ πoΘητori τo 199'4.

Σαg ευ1αριoτo6με 6λoυ9 για την αγιiπη oαq
και την συlμπαρdσταΦ oαξ στo περιoδικ6 μαq.

Eυ;1αριoεoιiμ€ την BAΡBAΡEΣCIΣ A.E. Nημα-
τoυργεια N<ioυoαg, πoυ με την ευγενικη τoυζ χo-
ρηγια κ6γaυμε την 3η €κδοoηi τηg Ιοτoρlαq τηq
π6λεαlq Nαo6oηg τoυ Στoυγιοrwtitκη και εlκδ[δoυ-

με και τo τε6xog πoυ κρατ<iτε ατα 1€ρια σαζ' τo
65o τηg NΙAOYΣTΑΣ.

Eυ,1αριoτoδμε τηγ Eταιρiα KΩΣTΑΣ ΔoYΔoΣ
A.E. για την γενναι6δΘρηι πρoσφoριi: τηg για τηγ
oυγγραφf1 τηq Nεd)τερηg Ιoτoρiαg τηq N&oυ,σαζ.

Aυτ€g oι τ6σo ει}γεvικ€g' και ανιδιoτελειq xo-
ρηγιεζ Θα oυνδ6αoυι, τo 1Θ69, τo of1lμερα, τo αιi-

ριo, τιζ ρiξεc μαq με τηγ 6παρξi μαc.

'Eν,α μεγ<iλo ευχqριστ6 α'B6 6λoυ9 μαg και
να θυμ<iοτε π&ντα πΦq η αγ{'.πη σαζ βαξ oτηρiζει

Koλf Xρoνι&
Η Συrrεακτι'κf1 E!πιτρoτrf1

Διακivηoη περιoδικδν

Eμ6&qματα - oι,,yδρoμ€s

Λoγιoτι,κδ ΓραφεΙo

Bαyγ ελΙτιrαq Δεληγρ{oτα;

Παvαyoliλη'l4. Tηλ. (0332) 25.278

(δΙπλα ατo ταyυδρoμεΙo)

'r 60

16t

166

t75

,67

r70
173

r76

178

Ι80
185

EΛENtlΣ MΗTΣIAΛΑ: Bβλlonορouoiο.oη 189
ΔΗMΗτPι'σY MAPΤOY: ΕγxΦμro"οτoY oδυooio 

'9Ι

Γεtrργικ6 - Δι6φoρα

MANΩΛH ΣΩτHPoΠoYΛoY: A.Σ.E.Π,olΠ.
EΛEλ}ΗΣ rΠAΠΑΔσΠoYΛOY: H κorγi oργδvωοη

ογoρ6c ατoν τoμiα τωv 'μ{λωv

Τιμl1τε0xoυg
Eττjοια συvδρoμη lδιq}τ6ν
Δ{μoι * Κoιν6ητε9 - Συv) oμoi
EξωτερικΦ δoλλ6ρια

194

197

500
2.000
4'0οο

4A

t59



ΑNΑΣTAΣIοY κAMπIToY, NΑoYΣΑIoY

EΠIΓPAMMA
ΔIA ΣTlxΩN HPΩEΛEΓEIΩN

Γρ6φει o Θιομ6q Γα6ριnλiiδιιq
διευΘυvτιiq Εoπερ ιvoιi Γυμvαoioυ

- ΛiυκεΙoυ Bερoiαg

To EΠ IΙ:ΡιAMh{A

_λ,l1ιθ$τoυ φiiλω π&ντω Θoιil ξαθt6αr Θεoφiλoυ

την δ3 xαλδ; Eij6λoy φi,\τατ,oν oftiφανε'

Δ:iιο:δαη_ιov'{ηv αρδην γu'ρ eττ6ψν' &'παααν,

δdιγηr'α.τril τε τρανot, i1 aεω τ' ι,θυry6'eι.

Tqn3'lεyrα, ψiμ'α φaρ'ιilνυμoν α[αν επi π&'oc'ν ωυιδν

{yδιrα xη1ρ0ττει, y' A"ργι'eρiμ' 1ιbνoν.

Η AiΠ'odlιoΣΗ

Toυ l€}'eΙxo6 Θιaιλφ:λoυ τoυ,, Eπιox6πoυ', 6λα

αγαπητi& 'ν'ω,. στo Θε6, μα ιοdτo τo 6ι6λ'i.o

με τΘ1νη 'τo αrγ6θεοe ν' αγαπηflε[ πε'ρ'tocια,

Tι'ατ' απ'δ lτη ρiζα α'υr'6 τιE δ'ειoιδαιμοyijεζ

τι; ξε,ρ:ζ6ν,ει'ι.αι λω'μ,β εα δξμ.ατω πρo6α)'\'ε"ι

xαι xατ,ευθιlyει στo oωcτ6 τω ηθη, τω'l οονθριiπτων'

Ιι αυ,τ6 χι η Ψ-ημη δ[xωια o' 6λη rcην Καψτ'ανl'α

{.{ρ1ιoρ,dαg eiν''ωιιτ6q ψo'tα'δ""^ιl,qu φονc{lζε'''

fΙ,ριν' απ:6 λiγo τnι"ρδ'eLγα τη XqΦ. νg' τ'ρατiρ<lι

aτα γ{''ρια,μου 'τo .iTΑΙ[EΙo'N olPΘlΟΔoEΙΑΣ' τoυ

lπιoι6πlου Kφlπαviοι6 Θooφiλω Παπαφ|λη (1749 -

1795) , '6ργo wποrμ,dr)o στη Bεyεπiα τo 178Ο, 'fla|' y'σ'

δ,ω τ'α ,επuιγρdψωτοι πoυ τ@υ αφιξρω'αωr o Νωoυoωio6

διδ&'oxαλog Aναaτa.oιaq Kαμπiτoυ ιοοι o Βaροιαi'ο5

Σπαβτιο6 Mπετελλiδηe . Aπ6 πα π,ρ[α 'επιγΦμματιι
τ.oυ Aγαc,ταoioυ Kaμiτ'oυ π'α'ραπι&στηy'αν αrιr τoν

γρ&φaνπα" πα, δ6o, Φο 'τοροrlηoηγαiη-ιενo τειiηο6 ηe
.Ν{AΟrΣΓAΣ, (τεδ1oq 63, oελ. 5'7 - 'b8). Exεt δη
λιiι'loyταν δο,ι ae π'ρoαε'1d6 ory.alιυμα sα π'oιραroι'α"ζ6-

acιν ^/fi.L τo d,λλo, το' πριiτro οτη αε'uρα lvα'l τoυζ €διυcε

q n:q,'.τFιisζ βα''ζ.

}Ιε τo oη'ιeiιυμα ανιδ exeiyηt η υπdq4εοη, εxπλη-

ριjlν,ε'τωι lοαι μ&λιοτα, d1ι rμε πoλ6 μβλη xαθυo'τερη1

οη,. Πld.vτω6 πρ6π,ει νu δτiλαΦoi dτι η αλλητii τγlE οει_

ρα,q aτην παρoυοiα,αη '11υy επ'ιγρqμβτωv οφεiλετωι

aτo 6τι' o δαξιων τα) fυlrtηρ&Ψεioυι τηrζ Baveτ{'α6, εi_

1a x&vει τ6co 'ωxα,ταλοι€ioτιxoυ'6 τlnaιαιq ατ11oυ6,

l6.ο

πoυ μοι1 ijιτ;αν' α:πpffiλεwτo 'τa απ,'αυτοι5ψενo τLα τ'ην

.ιz.τcy"ωτ&c1α,o{>> τo,υE aγ"nnτ.o διοι,ατημα. Στη oυv6"

7a'-α θω παρoνοtωcω τ.cι τlι.γπoγβοιΨιιτ.n }'αfr'η τ,ο]υ πlρω-

τοanπaυ fuLL 'TLζ διap&boει6 πoυ πρoτεiνω ι1ε τη:}ι

z|'t,--|'δι h'. eνcιαρρα. Av x&,πoιo; &λλoq aρα'.lνηττ];,

αρ'οτe!ν,ει &λλη' λδcη, clδεi; Φ4ο<' <oυδεi; τα? σ.\λα.-

μd'"pτητο6>>.. >.

o δαkaρo6 oτixo6 sivωι ,τιlπο1μ6νo; ω6 eξη6:

(Tην δε xαλιilg Bj16λoE, Ψtλτωτoν oξιl'φ'α'ig'. trπειδη

vc1ι(ζω dτι δε 6μ,i'vε''. νδη\ψ, διορθ,ιilvω πo ρ^tyl'α x&,'

νoντ'i.g τo εξΦφων'ε (aξυφωiνω) (υ,πoxeilμ'ενο: o ΘE5-

φιλoE) xαι tαν\τιχεηlrεyo, τηv δ'ε 6i6}'oν (τω ξι.6Δ6')φs
(oν.οψαaιτιτιi1 oτo πρωτfuυπo) .

'Ο τdτωρτo;,cτ{xo6 εiναι τυπo1βyoζ ι'}ζ αfo1e : <δ6T

γψατα τε τρωνd, i1'Θεhτ' ιθυryηiειr. Στo δει}τε'tpo γΙrι-

sτ|y.ιo d1ω τη γν6μη 6τι δε Φ1"αiνaι tτoι γa'ν'!'νq" voημα

Av 6μιω6 εwircoηLε τι6 δυο'λιξoιE η (διαζα:τιxd ατo

πρωτ6τιπ,ο) xα.c Θεα oε ηθaτ (: ηθ"τ) ξηωρ'iζοvτα6
τc τ (ε) : y\'al'' τΔτs 'τx' fnρηψωιu γiu''tτι'l' cα.γi1'

Tjλog οτοv tιτo x,t^1ι ιiπ*,ρ1α. '!'ιι ψ'.ιρc cε οξ_
'lιpLΞr1 ξιΞ ''ω rφoτγγαψε'Ι& t'τaτ?*φιxιS \dιθos' T}'πιil-

θτμz ".ι' Αρ1ιqoτjαr, αvτi, voμtζω, γ' Αρ1uaρηα'

Ag με σ-yγχωηaηooυv oι φ{λoι αvαγνιilcτε6, &ν φ τιE

φ.λο'λoγιxε6 διd.rrrριyfc'ειζ dγινα x'oυρωττιx66' Π'ρο_

cιτι*:θτ!cα να' ε'tν α'c'τα φ ιλoλoγι yi., &ao'γ ινατ α'ν πιο συ -

,,o'τiτLy:θ., ε@oοv )gy' {n,οε'rε lα, πο(ραλειΦoι}y εντελιilζ'

Πρ,6π,ει να τoνιΦEi ατι γ;α.δ\α α'υτα δ'ε φταiaι
xaθ.6λaυ ο μεγο{lλog δ'ιδιioxαλog, o Lνωcr"α'α'oc" Kαμπ(-

τ,ου. Απ'εγα.νrctαq xα; oτo εliiγpαμια αυ'τ6 φα{νετωι a

exφρ'α,sτcx6'" τoυ π'λoriτοg τιiι.'L τ1 L^!lαΥδητ'& τoυ ν*

,λ.ivε,, μaγιiλω νot1,ια.τα" οε '<λοιxω^rιx66 φρ&αειφ>' Eγ_

xαηιαξaι, πov φ|λo 7-'1 Υuπ,cxoπo 1ι'ηci6 vα' ξ'επ6φτει'

:': φτη])€ζ y'cλι'yιzi e -<' Xωρi g υπ'eρ6oλ66, π'αρ αi α*'ζoν -

ταζ με δυo 'οτfooυ6 τα 6'ωαιy'ω πaριεχ6'μεvα 
"ρl'1' 'φπ6

,{τδooιy, ΦΑMEΙσN oΡΘ'orΔoEΙΑΣ> πε{θει τoν σ"-

uαγvιicτη 8τι q ΦyΥγ,ραψθαq e{wl' πρ&γ1t'ιτι gtξαιlρ'ε_

τcηfi ι,ι'αψfi', &ιξ''oq τηg '6αθιd'g 'εχcilμησηζ lτoυ πoφy'i-

oυ τα)' ngμ ΤO')ι θειυρεi φνοιδιx'6 ΙΙοψε'l'*ρxηi'

To .cEπξ,ροιi-ιμα διω οτ{1ων ηtρωελe1nεiωv" τα.t A-
y,'α.c''αotον Kαμπ{ταl φαvoριit'vει δ'τι o ιτοιηιi16 τoυ τj-

!9ψiψειω oτηv oελiδα 171
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n μυδlκfτ'6αοiλloοα, κqI To
Παγκδομn πlα γvωστδ xωρlδ

Tnc Ημαδiοc

τεq σ' αυ.τ6v τoν τ6πo πoυ Θ€λoυv

ν' απoκρΦψoυν αυτ6 τo γεγov6g.
B€Θαια τo 6voμα τοrν Aιγ<3ν ε[1ε

ξε1αΦεi απ6 αι<irvεg, αλλ<1 τα ε-

ρεiπι<1 τoυg oνoμ<iζoνταν χαρα-
κτη'ριατικιi Πoλcιτiτoια.'oταν
μετι1 τηv μικραoιαrτικf1 καταστPo

φη αvαrττι}1Θηκε στη γειτoνιd

Toυ Γιιilργoυ Χ. Χιovlδn

τoυg €ναg πρoοφυγικ6ζ συνo'ικι-
oμδg, κανEvαg δεν εακ@Θημε να
τoυ δdloει τo αρ1αilo 6νoμα, δι6τι
oι δαιμ6vιoι Ιiεo6λληvε4 εsαilρη-
oαν αFη(αιoτιλη€iα να επαναφ€-

ρουγ στη ζιod €vα τ6τoιo 6νoμα.
'Eτoι τoυ εδ,6θηκε τo μf1 ελληνι-

}i. J] 
λατινικ6 6νoμα Bεργi-

Λι.π6 ε(ναι τo οrι6oπαoμα τoυ
ιiβρoυ του κ. Π. K. Χρf1οτoυ, κα-
θ6αo cιφoβ οτη Bεργtvα. Νoμt-

ζιε, 6μωζ, 6τι ε,πιΘdλλεται να μαζ
αlιαοxoλ{oει διεξoδικιl, γιατ[ Θ1-

γει πoλλ* ζτ}τξrματα και s€τει αρ
κετ<i ερ<oτ{,μ,ατα και ,μ&λιoτα -6-

oo ξ€ρω- για πρrirτη φoρd, τoυ.

λdη(ιoτοv oτα τελειrταiα δ€κα €ξι

1βνια, απ6 τδτε τιου το 1ωρι6
<iρ1ιoε να γ[vεται πωyκ6αμια γνω
ατ6, μετ& 'τηv,ανcrκιiλυψη τωv τ&-

φων' t1ων βαοιλικ<irv, του Φιλiπ-
πoυ B' 'και τΦv λbιτοrirv μελdlν τηq

oικoγ€νει&g τoυ, ατιδ τoιl Ιξ. Aγ'
δβvικo, δηλαξ ι}oτερα ατι6 τo
1977, @aα αν δ6κα 1c&vια νω-

Παlρvrο ωζ αφoριη τo πoλλα-
πλ<i εμδιαφ€ρov κε[μενo τoυ πα-
γεπιστtlμl€!κo$ κoΘηγηη κ. Παιlα-
γιcbτη K. Xρloτoυ oω εξα[ρετo
αφι€ριομα oτη Mακgδoι,iα τηg <lν!cι

κεδovικf1g ζωtφ, (βλ. τo τε$1oq
3,2,6, του Ιoυλioυ τoυ 1993, oελi-
δεg 34 - 39 και ιδιαiτερα τη σε-
λιrα 34),6πoυ, μεεαξβ &λλωv, φ€

γ€ι τoυζ Nεo€λληvεg, γ'ιατ[ <...ξι
βνo δεν διακρlvovται γιcE πρoγo-
voττληθiα 6τιωq ιopρξoι,ται ]μ€ρι.
κoi, αλλ& oυηΘωq απε1θιiνoνtαι
τα πρoγovικ<l γεοlγρcrφικ6 1 'ρo-
oοrπικ<i oν6ματα. Kαι αυτf1 η α-
πξθεια δημιoυργεi αo6αβ εμπτo-

δια oτην ευ6δ<οoη τcον εΘyικ<ilν υ-

πot€oεcoy. Πληv τηg εγκατολεiψε
Gξ τoυ oν6ματo9 ηq lιlοrκεδoνiαg
κατ<i ην τελειrταiα πεγηκογταε-
tiα με τα oδυνηβ εποrκ6λoυΘα'

ξoμε και την παραττλιivηoη πoυ
πρoκαλor3με oη διε€rι{ κoιvf1 yνιb

μη μ€ τηv παρoL}σiααη τroν ευρη-

μιiτιον στoιξ τ*{poιJζ τ&)γ Mακε-
δοvι,:v βαoιλ€coν κ<iτοr οr'π6 €να

ξθvo 6νoμα, πρooποcθo6με δηλαδf1

να απolεiξoυiμε τηv ελληνικ6τητα
τηg Ιν1ακεδoν[αq επικαλoι1μενoι {-

ι}α 'μη ελληvικ6, αλλιi ξεν6φερτo
6νoμα, Bεργ[vα. Ιδlcoq oμιλoι3με

για τoγ f1λιo, τo ιiυτρo τηq Bερ-

γιναq.

o τ<5φοι τωv βαoιλ€ωv {oαν φυ-
oικ<i oτη βαoιλικξ πρ{r'τ€ι}oιJσα,

τηv πβtη, crτιg Αιγ€g, και φα[.
vετΦι σαν να ι.πdρ1oιrν παρ&γoν-

ρiτερα o διιiαη,μoζ, ιoτoρ'ικ6q, o
'Α1rι7λog, Nικ6λα Xdμμoντ, εi11ε

προτε[vει δημ6ouα (oε επιoτηlμo-
vικ,6 Συν€δριo για τηv Aρ1α1α
Mακεδoνiα) την ταιiτιοη των Λι-
γ<bv και ηg Bεργiναg, oτηριζ6_

μενοζ στην ερμηνεiα τcον φιλoλo-
γικιbν Tηγ6ν, τιov αρ1αιoλoγικιilv
ειoδεiξεωv και στιq, γνιiloειg τoυ

γιq τη τoπoγραφiα τηg περιofig,
αφο0 ε[ναι o ιoτoρικ69 τηg Mακε_
δονiαg, oυγγραφ€αg τηq τρiτo-

μηg ιoτoρiαg τηg Aρ1α[αg rlνtrακε-

δoν[αg, και περιπαηrf1g και τaov

6ουνcbν 'τηq 'αττ6 τα 1ρ6νια ηq
Kατoxf1g.

τ ' ΠoΙΑ ιΙΤAN Η <<BιAΣΙΛΙΣEΛ>
BEiΡΓΙΙ!A

Χρει<iζεται, πριbτα - πριirτα, να
αa1oληΘο$με'με τηγ €ρευνα γ6ρι+
απ6 τo πβoωπo ηg oυγκεκριμ€-
vηq ' Bεργi,vαq ξ Bιργινiαq, τηq

μυΘικf1g <6'αoλιooα9)) τηq μεσΙαι'
ωvικf1g B€ρoιαq, γιατi ηρoq αν&-

μvηση και τιμf1 τo0τηq πξρε τo 6-

voμα τo v€ο 1roρι6 τηq l{μαΘi'αg
και 61,ι €ται αo$νδεπα με την ι-
ατoρ[α τηq περιoχηg, κατ<i' δf1'

Φεv - επιλoγf1 troi1ετηξ, λατιvικr]g
ονομαoiαq, προκειμ€voυ να ((Θα'

τετιαΘεb> τo καινo0ργιo xcoρio πoυ
κτ[τΦηκε γυα τουζ ιEλληνo'Π6ντι-
oυg Πβαφυγεζ τηζ τρkηg δεκα'
εT [αq τoυ 2ooι1 αιcδνα, για νtα στ€-

γαΦo$v και να διαGιcilooυν oτηv

t6t



Γ1lατρ[δα:

A' Γvωρiζo,με (βλ. σχετικd
οτου Γεοrρyioυ Χ. Xoviδη, Ιotoρi,α
τηg Bερο(αg, τηg π6λεωq και τηq

τεριoxfg, τ6μog δ'ευτερog, Bυξαv-
τινοi Xρ6νoι, Θεooαλoνiκη 1970'
oελiδεg 7'σ - 72, 6πoυ και o1ετι-
κξ Θι6λιoγραφiα, προ,6λ. δ,ε και
τιg αελ1δεg.Ι04 και t'47), 6τι η
λαiκ{ παρ&δooη oτη B€ρoια μνη:

μονεfει τρια πρ6σωπα, τα oπoiα
.σχετιζoνtται με την <iλω,oη τηg π6-

λει,rg τo0τηg α,π6 τoυq' To$ρκoυq,
gτον 14o f1 oτον 15o αιιbνlα.

Σlυγκεκριμ€να:

α"Oταv κατ€λαΘαv τη B€-

ροια oι oΘωμανoi, η <βαoiλιoοιi>
τηg Bιργιviα ξ B,εργiνα πρoτlμη'
σε να αυτoκτoνf1αει, π€φτoνταg α'
π6 τcν π6ργo τηξ στoν διερ16με'

νo πι6 κ<iτω Tριπ6ταμo (oτη Θ€'

ση (Kαζclvα>, τηg Mπαρμπo6ταg),

για να μη ατιμαoθεi ατι6 τo0τoυg.

Απ6 τo ((παλ(itι> τηs dρXιζαv
υπ6γειοι δβμoι (<λαγoι}μιω>) 

'
'που 6φΘαναν μ€aρι τα <Πlαλατi'

τσια)), π€ρα απ6 τoν Αλιιlκμoνα'
Περvo6ααν δε, μεταξιj dλλων'

και κ<iτcο απ6 τηv ε'κκληoιιi τoυ

Χριoτoι1 (με τιg περiφη,μεg ζωγρα
φι€ζ τoιχoγραφιεg τoυ Γ. Kολ'
λι€ργη) και τoυ Aγioυ Kηριl'κoυ

και τηq loυλiτταζ.

β' Σ6μφαlvα ,με τη δι{γηση ηq
τoπικf1g παραδ6oεω9 τηζ πρoφo'

ρικηξ, πoυ π€ρlααε τελικ6 και στη
,ΘιΘλιογραφiα, η B'€ρoια δεν τια'

ρ,αδ6Θη,κε o'ικειoΘελιbq oτoυg T'oΘρ

κoυg, αλλιi €πεoε μετ<l πρoδoαiα

ενξ ξυλoκ6πoυ, κατo1κoυ τηζ' κ*

πoιou Χατζη;κατΘια, o απoiog oδ:f'-

γησε τoυζ πoλιoρκητ€q ωι6 αφι]'

λακτη εiooδo τoυ τεixoυg τηξ πoυ

6ριoκ6ταν oτην πολι<1' τoυρ'κικr1'

oυνοικ1α <<Γιoλιi Πκελvτb (πoυ

ερμηνεriεται ωg <δβμog 'απ' δ'

που ειoξλΘαvr'). o' πρoδ6τη9 τri1'

ρε αvπαλλ<ityματα αrι6 τoν αoυλ'

τ<iνo γ'ια την ατtει1Θξ πρdξη τoι',

τ6oo γι' Φrτ6ν, 6oo και για τoυq

απoγ6voυg τoυ. Δεν 1ι1ρη'κε 6μω9

για πoλrJ τα αργιiρια τηq πρoδo_

162

olαg τoυ. Mα6ριoε το otilμα τoυ
και €ακαoε, Τρειg φορ,€g τoν €Θα-

ψαv oι To0ρ'κoι, αλλci η ελληvι.
κξ, μακεδovικη γη δεν,δε16ταv τo
ocb,μα τoυ. Γι' αυτ6 αναγκ<i.ατη-

καν oι Moυooυλμιiνoι να τo ρi-
ξoυv o' €να <λαγo6μι> τηg εκκλη
αiαg του XριoτoΦ και oτη ουv€-

χεια να τo oκεπιiαoυv ,με πoxO
oτρcirμα απ6 π€τρεg κα'ι 1cb,ματα.

γ' Μ,ε τηv dλωoη τηg B,€ρoιαg,

6μcοg, oυνδ6ει η λαiκf παρdδooη
και τρiτo πρ,6,oω'πo και ειδικ<iτov,
τ6τε, αρxιερ6α τηg π6λεω9 'και
τηq περιof1g, o oπoiog κατει]Θυ'

vlε τον η'ρι,r'iκ6 αγcilvα των κατoi'
κων κατ<i τωv ειοΘoλ€ωv. Mεειi
την προδοolα oυνελf1φ€ηκε απ6

τoιη To6ρκoυζ, πoυ τον κρ€μαoαν
(6πιoq και τoυg προ61oντεζ τηq

B€ροιαq) ατoν τλdταvo' o oπolog

διαοξεται και αf1μερcr κoντ<i ατη

(λε.y'6μεvη τ<bρα) <Παλι<i MητΦ-
πoλη>, oτηv Kεvτρικf1 offi (πμi-
ην Bααιλ€o:g Kωvταντiνoυ) .

'Αρα, τρiα i,σαν ' ε[vαι τα κιJ'

ρια πρ6oωπα τηζ σχετικηq τoπι'
κ{g παραδ6σεωζ' τηξ B€ρoιαg, δη-

λαδη η <<βαo[λιooωl Bι,ρyινiα {
Bεργivα, o πρolδ6ηζ Xατζηκατ_

6iαq και o γενναιoq μητρoπoλi-
τηζ τηζ.

B' Γιlrορiζoμε 6€6,αια 6πι η πα'

Φδooη αυτξ lδεv ε[ναι μoναδικl],

γιlα τη E€ρoια απo]κλειστι|ι(& δεν

επιxωρι<lζει 'μ6νo εδιb, αφo6 τη

6ρioκoμε (με μικρ€q παραλλα'

γ€q,'κυρtωg Φζ πρoζ τα ov6ματα
τηq γυναικαg ι! τoυ πρoδ6τη) και
ατηv 'Eiδεασα, σrα Σ€ρ6'ια, oτην

Kαατοριιt, cr.τιg Σ6ρρε9, αλλιl και
ση Θεσσαλονiκη (γtα τoν q(€τι-

κ6v βλo τωv μoνω1c3α toυ Tοα-

orig,μovαoτ{ρι, τωv Bλαoτιiδ<,lv)

κ.d. π€ρα τηg Mακεδoνtαq (πρ6λ.,

π.χ., τη Mαραiλα, oτη Λfμvo κ.τ.

λ.). Παβμoιεg διηγf1oειζ ανdγοv

ται, oι3μφωνα με τηv κρατoι3οα

ιiπoι|,ιη, ατov ΘρΦλo yια τo ((κ&σ'

τρo τηζ Ωριdφl, δηλαΦ σεov 9o

αιcilγα.
To γεγο,v6g τoι1τo, 6τι δηλαδt

€6ριoκα τoug iδιoυg ιo1υριoμo0g

για πρo,δoo[α, Θυαiα κ<iτιoιαq γυ-
να[καg, γεννα[α <1μυνα τcrν κα-
τoiκωιl και τα λo'ιπ<i παρQμoια σ€
ττo}λ69 π6λει9 και περιοx€q, μ€ €_

καμvε πoλιj επιφυλακτικ6 για την
αλf1Θεια και τηv ιoτoρικξ 'ακρi-
Θειι1 τoυg, αλλιi <iρ,1ιoε oιγ<i - ο[-

γ<i yα επιΘε6'αιcirνεται η λαiκf1
παρtlδ,ooη απ6 €γγρ,αφα.

ΙΔoΥ ΛoΙΠoN
oΙ ΑΠloΔElΞΕ,ΙΣ

{Ι' Στov αξε1αoτo Mακεδ6yα ι-

oτoρικ6ν o:υγγρ'αφ6α Ιω<iννη K.
B,αoδρrα6θλλη oφεlλoμε τη δημo"
οi.εψη (oτη oειριi τιoν εκδ6oεοrν
τηg Eταιρεiαg των Mα;κεiδovικcbν

Σπoυ,διilv) ττiq μεταφρτioεωq εγ-

γρdφων απ6 τα Tbυρκικ<l Αρ1ε1α
τηg Mακεδον[αg, απ' 6πoυ απo-
κτi1oαμε πciμτoλλεg και <rrιoυδαi-

εξ' clγνcooτεq, πληρoφoρiεg για
αημαvτικ<i γεγov6τα :ηξ TσιJρ,κo-

κρ,α.τiαq και'μ<iλιoτα 61ι απoκλει-
ατuκ* τηq iνl,ακεδov[αq.

Στη, εξετζ6μενη περiπτοrof

μαq, ειδικ<t, διαoιilΘηκαν ΦΙτoφd'

σειζ τoυ τoυρκικorj ιερο,δικε[oυ
τηq B€ρoιαg και <pιρμ<iτια τoυ

oουλτdvoυ, αrιoυ γρ<iφεται ρητ<1

6τι o ooυλττivog <...εxoρf1γηoεv

αouδo'oiαv επi τcrv oouλtαvικcbv
ιp6ρων ειg ιlτταvτα τα βλη ηq
oικoy€νειαg Xαριτoπoι3λων δι' υ-

ιrι.lηλo6 ιpιρμανloυ, xoρηγη,Θ€ντog
ειq τoν προπtiτoρα τηg oικη1εvε['
αq Ιαr<iννηv Xαριτ6πoυλoν' Φζ πα
ραα16ντα κΦτ& τηv εν €τει 852

γεvoμ€νην κατ<iληψιν τηg π6λεω9
Bεροiαg μεγ<iλα9 υτηρεαiαg ειg
τα νικηφ6ρα ooυλτ'αvικιi oπρατειj_

,μqτα...). To διδ6μενo €τoq (852)

ε[γαι 66Θαι,α κατ<i την αρα6ικf1

1ρovoλoγicr.
Nα, λο,ιττ6ν, πoυ επι6εΘ'αιcirvεται

η παρdδooη ωq πρoζ τov πρoδ6τη
Ιωι5αη Χ,αριτ6πoυλo, στoν oπo'ιo

6δω,oε τo0η τηv 1αρακτηριoτικτ]
πρooιοvιlμlα <Xατζη,κατΘ[αg>r (r
αcoζ δι&ιι κατ€6η,κε κdπco, oτη γη,



Φξ χαtζηζ' δηλαδil, στην περι
τετΦστl αυτξ, cοg προoκυνητf1g τηq

Θρrρκεiαg τ&φου τcυ Ρlωtiμεθ,
αφc6 oι 1ριoτιανoi oυμπολiτεg
τc'υ, σρθiδoξoι και 'Eλλην'εq -

Bυζαvτινc,i, τον ξ€γραψαν απ6 τα
θρη,oκευτικ<i και εΘvικ<i καπdoτι-

xα). Σημει<bvω εδcb (για πριbτη

φoρ<i, oτην €ρΞυνιi μoυ) 6τι πoλ6

πιΘαv6ν να μf1,v εiιrαι τυχα[o και
συμπτ(rμ.ατικ6 πωg τ6oo τo πραγ-

ματικ6 επ[Θετ6 τoυ, fuo και τo

κοροiδευτικ6 Xατζηκατ6iαg) αρ'
1iζoυν με Χ, [αωg για να Θυμo6ν-

ται τo πριirτo, μιλcbνταg για τo

δε0τερo...
lξετ& τα6τα, <iρ1ιoε να φωτ(ζε-

ται και να επι6εΘαιcΙlνεται η σχε-

τικf1 παρι1δoση' τα τελευταiα πε-

νf1ντα 1ρ6νια, oπ6τε πρωτoδημo'
αιεoτη'καν τα €γγραφ'α τoυ τoυρ-

κικoιi ιερoδικεioυ τηg B€ρoιαg.
6' Eξιiλλoυ, για τσν μητρoπo-

λiτη τηg B€ροιαq, πoυ'αvαδεixΘη"
κε και αε <iξιoν εΘvιiρ1η' διευκρι'
νζω 6τι δεv διαo<ilΘηκ'ε απ6 την

παβδoαη, τo 6νoμι1 τoυ, τoυλ&'

xιclτo μ€1ρι τιg 'αρ1€g τoυ αιιbνα

μαq. 'oμarg' ο ,μητρoπoλiτηg τηq

B€ρaιαg - Nιloυoαg Kαλλ[νικoq
Δελικ<ivηg (o και γνcooτ6g oυγ'

γFrφ€αq), o oπciog διατ€λεoε αρ'

1ιεβαg oτα xρloιμα 1βνια 19l'l

- 1922 (δηλαδf1 ητccν ο τελευταi'
oζ τηξ Τcυρκoκρατlαg και πμ}
τσξ τoυ <Eλληνικοrj>), oνoμιiτιoε.
αιrΘαiρετα' τo,ιiτoν Κα}λiνικo (6-

ταoq λεy&ιαv και o [δωg) f1 Kαλ-
λiμa1o, iααη για να τoνioει τη

μαxητικ6τητα κ€(ι τoν αγcbνα του

(καλλi-νικog f1 καλλiμαxoq) .

Yπ€θεoα (oτο iδιo 6ι6λi.o μoυ)
6τι τo πραγματικ6 6voμα τoυ f1-

ρ(.}α αρχιερ€α πριiττει vα f1ταν Aρ-

o€νιog, λαμ6<iαoνταc υπΦη την

αvαφοριi του ov6ματog τoιiτoυ oε

κιilδικα τηc μοι/ηξ τηg Mεταμoρ-

φιbαεωq τωv Mετειbρωv και συγ-

κεκριμ€να oτaν 2'69, του t5oυ f1

τclυ 16ου αιc5να, που εvτ6πιαε o

Ν. E€ηq και περιγβφε'rαι στηv

€κδooη, τσυ πριbτoυ' τ6μoυ τGrν

καταλοiπωγ του απ6 την Αiκαδη'

μiα τηq Αξναq.
Πρ<iγματι, αrιoδεiβηκε, μετιi

2 - 3 xρ6νια, 6τι αυτξ f1ταv η α'
λξθεια, 6ταv εixα τη 1αρ<i ν' α-

ποκτξoω μικρaφιλμ των o1ετικcirν

φιiλλων x<iρη oτη φιλικf εξυπη-

ρ€τη,αη τoυ Aμερικανo6 πανεπι'
oτημιακo0 καθηγητf1 τηg Θεoλo-

γiαq κ. G. KRODEL. EπακολoΦΘη'

oε η δημooiευoη α1ετικf1g μoνo_

γραφιαζ μoυ (:<Av€κδoτoq ακo_

λoυΘiα τoυ Νεc'μ<iρτυρog Aρoενi'
oυ, 'μηtρoπoλlτου Bερoiαq, 14og f1

l5og αι., πρ6λoγo9 μητρoπoλiτoυ
Bερoiαg και Nαo0αηg κ.κ. Πα0'
λoυ, €κδooιg τηg μητρoπ6λειο9 Bε'
ροiαg και Nαo6oηq επ[ τη oυ'β-

πληρcboει I50 ετrbν απ6 τηq εΦι'
κf1g παλιγγενεα[αg, Θεooαλoviκη
1971>>) ' πGυ υτdρξε μ&λιατα,
κατ' ευτυy.f oυγκυρ[α, η πρ<bτη

και επετειακf1 6κδooη τηq επακo-
λoυΘξoαoαg πoλυιiριΘμηq 0oτερα
αειρ&g τωv εκδ6oεa}ν τηζ μητρο_
π6λεω9 τoιiτηg.

Στo δε0τερο, ΘιΘλio για τoν Aρ
oθνιo, διαπραγμ'ατειiτηκα π<iλι

και 6oα αν'αφ16ροvται στη σχετι'
κ{ τoπικf1 παρ<iδooη, με τη Θof1-

θεια τoυ v6oυ κειμ€νoυ πηγf1g'

πoυ επι6ε6α[ωoε τηv αλ{Θεια και
την ιoτoρικf1 ακρ(Θεια τηq λαΙκfg
διηγηoει,:g, επαναδιατ6πωoα δε

και τιξ λ0αειq oτα πρo6λ{ματα

γιiρο: απ6 τιζ πoλλ€ξ αλcbαειg τηg

B€ροιαq ατι6 τoυξ Toιiρκoυq.

γ' YΦρξε' ,iρcιγ., και η Bερ'

γivα f1 Bιργιν[α, τo 6νoμα τl'lξ o_

πolαg (oυ1νιi με διι5cφoρεq παραλ
λαγ€q) διαoιirΘηrκε και σε πλf1Θog

δημαoιεuμ€νων {δη δημoτικιbν f1

δημοτικοφαvcbν τραγoυδιcbν τηq

περιο1ηg και συγκεκριμ€να τηq

B€ρcoιαg, τoυ κιiμπoυ τoυ Ρoυμλου

κιc'ιi και tων 1ωριcbν τcυν Πιερ['
ωγ;

M€xρι oτιγμξg δεv €xoμε Θετι'

κf f1 απoφαoιoτυκf1 απ<iατηoη ατα
εραrτf1ματα, πoυ παραμ€νoυν ,με

ερωτηματικ<i και πολλti κεγ6.
Yπ60εοα (oτo πριirτo 6ιΘλfo μoυ,

oτιg oελ[δεg 72,1l5 και I16),6-
τι εiναι πιΘαν6 vα αυγ16ει (oκ6_

πιμα f ι19ελα) η λdUκη παρ<iδo'
ση το ιoτoρικri επι6ε6αιωμ€vo
(κciπαlg tελευταlα) γεγον69 τηq

επιαuμΘdoαg, πρ<iγματι' αυτoκ.τo

νiαq τη{ 6υζαντιvξq (ελληνικξq)
καταγωγηg 'Ανναg, πoυ f1ταv xρι
ατιαν{ και συγκ€κριμ€να απ6 τη
6αoιλικf1 oικoγ€ιiεια τoυ Mι1αξλ
Η' τoυ Παλαιoλ6γoυ, τoυ oπoioυ
f1ταv, μ<iλιoτα, αδελφt'1. H τελευ-

ταια αξιoπoιηθεισα διf1γηoη τoυ

To6ρκoυ συγγPαφ€α τoυ Ι5oυ αι-
cilνα Γιαζιτζf1oγλoυ, αvαφ6ρει 6τι

η 'Aννα f1ταν .μητ6ρα f1 γυvαiκα
τoυ ooυλτtiνoυ τoυ δυtικoO τμf1_

ματoζ. τoυ oo'υλταγctτoυ τoυ Jκo_
vlου, τaυ Σελτζo0κου Ιζεδiν Kαi'
καo69 B', o oπoloq πρoοxιbρηoε
ατο oτρατ6πεδo τcoν Bιlζαvτινιbv"
Δεν <iντεξε δε τo0τη ατην εiδηoη
τcυ Θαν<lτoυ τoυ και αυτoκτ6νη'
oε, π€φτovταg κovτ<i oε π6λη τcοv

τει1tbν τηq Bξρoιαg, 6πoυ' και τρ€-

1ει πoταμ69. Γι' αυτ6'και ,μiα τα1_

λη αυηg τηg π6λειοq λεγ6ταν (ε'

πoνoμιioτηκε) (τηq μητρ6q) η

<τηq, jAναg>> { <τoυ vερoιi>, 6πιo9

γρdφει και o EΘλιγιd Tοελεμτη'
αλλιt και <iλλoι. ιΙ oικoγ€vεια
τo0τη ε[1ε κτf1ματα και ατη Mε-

λi,κη προφανcbg δε και στα Παλα_

τ[ταια, μcicλιoτα δε τo 6νoμα τηq

ιατoρικ{g Kιομoπ6λεω9, olp'ειλ6-

ταγ στcν γι6 τoυ Kωνoταντivo Mε

λ1κη (f1 ατηv Λοτραττι)λη Ινlελiκη)

πoυ doαv απ6γoνoι τoυ Kαiκαo0g,.

6πα:9 και oι Γεrbργιog και MιXα'
f1λ Λυζικ69, o Θε6δωρo9 Σαραντη
ν69, ενcb και <iλλoι γιoi τoυ'Kαi-
κο69, oι Λθαν<1oιog, Aλ€ξιog και
Δημ{τριog Σoυλτιiνoq, ε['xαν εκ_

χριστιαvιστεi και f1oαv γαιoκτξ-
μoνεζ τηζ ευρ6τερη9 ωyρoτικf1g

περιo'1f1g τηg B,€ρoιαg.

Γ' oπωg να €1ει τo ζf1τηtμα,

δ,εν εiναι ιατoρικ& νεαrιλααμα και
δεv δ6Θηκε αυΘα[ρετα το 6νoμα

το6τo, η Bεργ(vα πoυ' αυvδ€εται
,με την ιατoρ[α τηg B6ρoια9, για

r6a



δι<ioτημα 6σ0 - 7σ0 1ρ6vωv. 'Aλ-
λωoτε, oημειιiwa: εδtb (π<iλι για
πρ<irτη φoρd, στιξ €ρευν€g βoU,

μιιiq 35ετiαg) 6τι τo 6voμα τoι1τo
παροι.loιctζει και κ<iπoια φαινoμε-
νικξ, oπτικf1 τoυλtixιoτov oμoι6.
τητα με τη λ6ξη B€ρoια και B€ρ-

ψιοv, δηλαδf1 Φζ πρoq τα τρiα,
πρΦτα γριiμματα (Bερ-γ[vα, Bερ-
oια, B€ρ-μιov), <1o1εtα μ€ την αρ
1ικξ, τ€τoια ξ αλλιcirτικη, πρo€-
λευ,oη t ετυμoλoy[α τoυ. Eiναι'f1-
δη ιoτoρικιi ριζω'μ€vo κα απoκα-
,Θαριoμ€vo, δoμ€νo ιr€ τov Eλ-
ληvιoμ6 και ιδιαιτερα με την τo.
πικη ιoτoρlα τηξ B€ρoιαq, αλλ<i
και τηζ γειτoνικf1g τηq περιox{g
τηζ ση,μερινξg Bεργivαg, cboτε vα
μη δη,μιoυργε[ αμφι6oλ[εq και
πρc,6λξματα, τoυλ<i1ιοτov o' 6-

οουq γνω.ρlζoυv την πoλ01ρovα ε-
πικρατo6oα λαiκξ παρ<ftδooη. Στη
oυγκεκριμ€νη περiπταroη €1ει ελ-
ληvικoπoιηΘεi τελεiωg και απoP-

ροφηΘεi τo 6vo'μα ηg <βαοiλια-
οαφ Bεργivαg, cilατε vα Θεωρεi_
ται €να πρΦμα με ηv ιατορια
τoυ τ6πoυ μαq.

Ag δoιiμε, 6μω9, αvαλυτικ6τε-

ρα π(Ι)ξ €1ει τo ζiτημα.
2. To'ιiEο xΩPΙo B]ΕΡΓΙΝΛ

A' Σ.η θ€αη τoυ οη'μεριvoι} 1ω.
pιo{i υ'rηρχαv (μ€1ρι τa 1922 -

1924) δυo 'μικρoi oικιαμoi, αττ6

τουζ oπoioυq, o €vαg λεγ6ταν
<Mπdρμπεζ) και o dλλog <<Ι(oιiτ-

λεg>, ε[1αν δε (αυνoλικιl, oι δι3o

μζi) εiκooι, περiπoυ, oικoγ€vει-
εξ.

'oταν εγlκαταoτ<i€ηκαν ατη γ0
pτυ περιo1{, κovτιi και oτo <iλλo

xιορι6, στα <<Παλατiτσια>r, oι Πρ6
σφυγεq και κτi,oΘηκε o ν€oq oικι.
oμ69, πρo€κψε η αυτoν6ητη α-
νΦκη vα δoΘεi κ<iπoιo 6ναμα oε
τoιjτov. <<Ι{oυvJoφ> τoυ v€oυ 1ωριo6
fταv o πρoαναφερΘεig μητρoπoλ[.
τηg Koλλiνικoq, o απolog Θ€ληoε
να τιμt'1oει τηv ηρωiκfi πρdξη ηc
Θρυλικ{g <βαolλιoααgΣl Υ| oftoiσ,
dλλωoτε, αυνδε.&ταγ (αι}μφarνα,με
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τη λα'iκf πqμiδooη) και με τηv
περιo1ξ τoΦτoυ, αφoιi πιoτευ6ταν
6τι τo παλιiτι τηg Bεργiναq - Πα-
λατιτoiαrv {ταv επ[αηg δικ6 τηg
τo Θεριv6, .μικρ6 παλιiπι (:<cπαλα-

τ[τoια - Παλατiτoια>) τηc Bερoι-
cir'τιooαq αρix6vτιooαg,, πou ερ146-

ταy σε τo6τo, κιvοιiμενη κιiτιo α-
π6 τη γη, μ€αω τωv <<λαγoυ,μι-

ωv>>, 6πω9 oημειιbΘηκε t,δη, Χρη-
oιμoπoιt5νταq τηv ιiμαξιi τηq με
τα <iλoγα. B€6αια, τη λα'iκf1 φαν-
ταoiα δεv εμπ6διζε τo αφιiσικo
και αδ6vατo τηq διαδF}oιιig, πoλ6
περιαo6τερο αφoυ η αττ6oτααη (α-
π6 τη B€ρoια) ηταv μεγιiλη, δη-
λαδi1 18 1ιλι6μετρα, τ6τε και (ευ
τυ1ιilg η δυoτυ16q') δεν ε(xε αvα-
καλυφΘεi ακ6μα τo αυτoκiνητo,
ωc 6χημα, αv και η λ6ξη (:<<αυ-

τoκiνητoν> Xρησιμoπoιoι3ταν κι6-
λαg, oε Θυζαντινιi €γγραφα...

Περiπτωoη vα χρη,σι,μοπoιη9εi
η οvομαoiα τ<oν Αιγcbv, δ,εv υτηρ.
1ε' τ6τε, για τoν απλoΦατατo λ6-
γo, 6τι -6πωq oη,μει<bΘηκε πι6 πιi:
νω- o εντoπιoμ69 oυνδυαoμξ, η
τα6τιαη ταrv δυo περιox<ilν ε[ναι
μ,εταγεν6oτερo, α1ετικci πρ6oφα-
to, ττvευματικ6 καταoτ<iλαγμα
τoυ N. Xιiμμovτ, πoυ πρot<iθηκε
46 1ρ6νια μετ<i τα <...βαφτiοιω>
τoυ y6ου 1arριo0, αγ και προηγη-
Θηκαv oι €ρευνεq και oι μελ€τεq
τοu Γ<iλλoυ Λ. Eζ€, τo,υ Kαrvoταγ-
τ(voυ Pω,μαioυ 'κcrι τωv συvεργα-
τcilv τoυ, ιjoτερα καΘηγητ<bν τoυ
Αριoτoτελε(oυ, Παyεπιoτημioυ τηq
Θεαoαλoνiκηg.

H λαικη παρ&δοση, ταrν Eλλf-
νG)v και Qlβοδ6ξcoν Xριcrτιαv<irv
τηg tsξροιαg και τηq περιox{g, ε[-

ναι αυΦ. Kαι εiτε υττξρξε, πρΦ-
ματι, κιiπoια γυναικα, η oπo(α
Θυoι<ioτηκε, για vα μ{ ,π€oει oτα
χ€ρια των αλλ6φυλων και αλλ6-
Θρηoκαrν ToΦρκαlv . lνlr.lοrμΦαvιilν
_ Moυoουλμιivarν, και λεγ6ταv
τoliτη Bεργiνα, Bιργιviα κ.τ.λ., η
'Αwα και uπdρχει α:ηy'xυση, €να
ε[vαι Θ€Θαιo, 6τι, δηλαδξ, o μι}-
Θoc li η ιoτoρiα αυΦ εivαι oι.rvυ,.

φααμ€γη και τ€λεια αφoμoιωμ€η
με τo παρελΘ6v τηg B€ρoιαq κα
τηζ περιoχηζ τηq B,εργ[vαq, εδcb

και εφτdc (7) αιcbνεg, κατιi τoυq
oπoloυg o Eλληvιoμξ και .η oρ_
Θoδoξlα τηg oυμπoκνωναv η, συ-
νιiπαρξη τoυζ στη ο1ετικ{ δrflγη-
ση και για τη Bφy[vα τov Φy'd}να
αντιoτ<ioε<irq τoυζ κcrτι1 τoυ ε_

xΘρoυ τηg πατρiδαq και τoυ χρι-
στιαvισμoιr.

'Aρα, η Bεργiνα - Bιργιv(α υ-

Φρξ. o6μΘoλo αγcbνα Κσlι ε]Θγ1-

κfιc (ελληνικf1q) αναt<ioεαrq και
xριατιανικηq, παραδειγ,ματικf g,

αυμπεριφoβζ μι<iq κατoiκoυ - cιρ
x6vτιooαg, η οπo[α 6πεαε αrι6 τoγ
<<lπiργo - παλ<iτι>> τηq, πoυ εiγε
oτη B€ρoα, αφoυ η φαvtαolα και
η <<πoιητικη αδεiα> κi.νηαη τηg
(κ<iτω απ6 τη γη μ€χρι τo παλ<1-

τι τηζ Bερy[ιlαq και τα Παλcrτi-
τoια, μ€oco τηq εκκληolαg τoυXρι
oτοι1 και τηq εκκληo[αq τoυ Λγ(,-
ου Kηριilκoυ και loυλ[τταg), δεv

ξταν πι<i εφικtη, μιιi και €πρεπε
να ιlτκiρξει η απqf1 Θυo[α - παΦ-
δειγμα αυταπαρνf1oεωg κcrι αξι-
oπρ€τrειαg, ελληνικ6τατηξ και χρι
oτιαvικ6τατηg πρo6oλflζ ιiμυvαq
εναντ(oν στoυζ κατακτητ€q και
τoυ εxθρο0 τoυ €θνoυg και τηq
Θρηoκεlαq τoυ Nαζωρα[oυ.

Π6oo δε εiναι ριζωμ€νη η πα_

μitδooη και αf1μερcι ακ6,μα, πoλιi
δε περιoo6τερο τo 1922 (6ταν t-
γινε η oνo,ματoδoo[α τoυ ;4ωριoιi
τG)v Πρooφιiγων, αε Bεργiνα),
φαivεται. και αττo τo γεγoν69 6τι
τα ιrrτoλε[μματα, τα oπoiα ιrπdρ-

χουv και Φμερα π[oω ατ16 τo δι-
καoτικ6 ,μ€γα,ρο τηq B€ρoιαg (πα
λι6τερα τoυ'ρκικ6 Διoικητηριo),
ατην πλατε[α Δικαoτη'ρiωv - K.
PακtιΘ<iry και Ωρολoγioυ, oι κιt-
τoικoι τα €λεγαv ((παλ&τ'ι ηζ Bερ
γiναg { τηζ Bιργινiαq>>, €τoι δε
τα παραλ<lΘ.αμε και εμε[g ωq παι-
δι& και τα oυναντ{σαμε και σε
κεiμενα και {pΦτoγραφiεg πεμη.
γητ<ilv, Eλξvωv και ξ€νωv (βλ.



σχετικ& στoν l€θτερo τ6μo τoυ
πρoαναφερΦι6ντo9 Θι6λ[oυ βΦ,
oτιg αελiδεq l47 - 148 και τιξ ει-
κ6vεg 3 και 3α, oτo τ€λoq τoιiτoυ,
εκτ6q. κειμ6νo,υ).

Δεν ξταv δυνατ6v, Θ€6αια, να
ovoμαoθεl τo ν€o 1τoρι6 και Πcr-

λατiτoια { Παλcrτiζια, δι6τι υ.

Φρxε ηδη ιiλλo xωρι6 με τo 6νo-

μα αυτ6, ασχ€τωζ ε<5cν δεv γνcil-

ριζαν το l9z2, τιΦg ξταv 6νoμα
τηq, Bι;ζαvτιvηq Eπoχ{q, δι6τι τα
α1ετικci €'yγραφα (του μoναατη-
ριo6 τoιl Bατoπεδioυ - Bατoπαιδi-
oυ τoυ Αγioυ 'oρoυq), τcrν ετcbν

l328 κcrι Ι3,3,8, δημoαιε6τηκαv oα-

βvτα 1βνια Φoτερα (δηλαδ{ τo
1962' ' αrι6 τoν αlταρdcμιλλo και
αληαβνητo Mακεδ6να καηγηΦ
τηg Bυζαvτιν{q ιοtoρtαg Γ. l. Θε-
oxαρδη.

B' Νομiζco, <nrvεπ<ξ, 6τι δεν
πρoκlιπτει πβ6λημα απ6 τo oη-

'μεριv6 6νoμα τoι.l xοrριoιi, 'τoυ η-
ταγ και τo πΦτo - μ6νσ πoυ ε11ε,

δι6τι δεν δ6θηκε oε Θιiρog τηg

πολξρoνηq ιoτoρi.αg τoυ τ6π0υ,

με τηv oποiα oυγδ€εtαι oτov 6α-
Θμ6 πoυ η μυθικf1 <<βασιλισσα>>

τηs λαtκτle παραδβoεωg oυμπλ€'
xεται <iμεoα και dρρηκτα με ην
ελληνικ6τηtα και τη 11ριoτιαvικ6
ητα τ!9 π6λεω9 και τηζ περιo1{g
τηq B€ρoιαg. Σε κ&θε περiτιtωαη
αρκorjν τ6αoι αιcbvεg oτενoι3 δε-
oμoιj και αδιdλειπτηg ιoτορικξg
oυv€1ειαg, ιboτε γα μf1 υπιiρ1ει

ζfιτημα πλ€oν εξαιτ[αg τηg πρoε-
λε$σεωζ τoυ oνΦατoξ, αφorj κα-
Θιερ<llsηκε και επιΘλf1Θη,κε, f ε<1ν

Θ€λετε, ελληνικoπoιf1Θηκε και κα-
θαγιdoτηκε oτην κoλυμΘ{θρcr τoυ

Eλληνιoμo0 και τηξ oρΘoδoξiαq,
πoλ6 περιoo6τερo αφo6 o' 6λε9
τιg γλ<boοεq και στιζ διαλ€κτoυg
υπιiρ1oυν λ€ξειg δ<iγεια (20.000

π'χ.' στην η/γλικli γλcbooα απ6

ην ελληvικf1, αν δε1τoιiμε μια
καινo0ργια €ρεuνα 'Eλληνα λε-

ξικoγρ<5cφoυ), εiναι δε τωλλ€g oι
λ€ξειq τιg oπoiεg Θρf1καv oι Aρ
11αioι 'Eλληvεg αττ6 dλλoυq λα-

o$g και τιq ελληνικoπoιf1oανε τ6-

oο πoλ6, ciroτε να ε[vαι διjoκoλo
vα τιq εντοπiαoυν και να συμφG)-

vηαουv μεταξι) τoυq και αυτoι
τofτoι oι ειδf1μoνεq γλωoοoλ6-
γοι...

Γ' Kαι <αντi <iλλων πoλλcbν>,

6πω9 λ€με και γρdcφo'με και εμειq
οι νoμικo[, πρoτι'μ<ir γα κλεioω τo
(ανcyκαoτικιi μcκρoακελ€q) κεi.

μεν6 ]μoυ με 6oα θγραψα κατd'τoν

μξνοι No€μΘριo τσυ 'l 992, με <iλ-

λη αφoρμη, δηλαδξ (ειq αν6πo'
πτov 1ρ6vov)), γιανα μη... πτω1ε6
σoυγ τα επι1ειρ{ματ.t μor, για 6-

αoυg {Θελαv νoμισει 6τι η πρo-

oπι!Θειd μoυ αυτf, oφεiλεται δf1-

Θενn αε <<Bερoιωτiτδω> f1 <ΗμαΘrι-

ΦτιτιδαΣ, πoυ €1co 1βνια για 6-

σα αναφ€ρovται στηv περιof1, 6-

πoυ ζω και κατoικcb.
'Eγραφα, λoιπ6y τα εξf1q (βλ.

στo περιoδικ6 ι<Παριiδooη>>, B'
περ[oδοq, τειi1oq 4o, oκτι*6ρioυ -

Δεκεμ6ρ[oυ t 992, oελiδεg 470 -

473 και συγκεκρlμ€να τη oελiδα
473, 6πoυ, ατη oελiδα 474, δημo'
oιε6oνται και δ€κα €ξι Θι6λιoγρcι

φικ€q oημειrboειg, με τiτλo <Συμ-

πληρω,ματικ& για τη λαiκf1 παβ'
δoαη τηg Bεργiναq και τo τριπρo'
σΦπo τ(oν ηρ(ι)ταγωvιστιirν κατιi

ην <iλωοη τηq. B€ρoιαg απ6 τoυξ

ToΘρκoυg>):

<..'Πoι6q θα φοαταζΦταν δε 6'
τι, ε6δoμηντα 1βvια 0oτερα, με'
τ<i την oνoματoδoοiα και τov συ-

νoικιαΦ τoυ ν€oυ xιοριoι} Bεργi-
να' πρoζ τιμξ ,μιι1g μυΘικf1g, μ<1λ.'

λov, ηρar δαζ τηζ τoπικηg ιoτoρi'
αζ τηζ πρι.lτε6oυαα9 τoυ νoμo$

τηq Ημo(Θiαq, τηg B€ρoιαζ (τfoυ η
ι)παρξf1 τηg τoπoΘετεlται oτα o6-

νoρα τωv δυo επo1cbν, τoυ τ€λoυq

τωv Bυζαγτινcbv Xρ6νων και τηq

αρχflζ τηg Toυρκolκρατlαg), Θα α'
πo(αλ0πτoντ'αν, αrι6 τα απλ<i1να

τηg πλoooιαg και αιματoΘαμμ€'
νηg ελληνικf1(, βdκεδoνικflζ, Yηq,

μετ<i vεκραν&τιαυαη. και αιcοπi αι
ιbναrν τα περiφημα ευρf1ματα τarν

β<ιoιλικcbν μακεδovικcirν τΦοrν,

με τι.s ενεπ[γρgφεq, επιτ6μ6ιεg
ατηλεg (μ1ε πoλλιi ε}ληνικ& oν6-

μ.ατα) κ<ιι tα 'ερ16ταv στo φG)ζ η
δ,6ξα και o εξαlρετog πoλιτιoμ69.
τωγ αρtrαiroγ lγΙακεδργωv, αvαμ-

φιo6ητητηq ελληνικ6τηταq ;

Kαι τo αrτoιlδαι6τερo εiναι 6τι
τo 6νομα τoυ (πρoηγoυβνωq ιi-
σημoυ, oxεδ6v) 1ωριo0 Θεωρεiται
πι<i τo o6μ6oλo και o oμφο(λ6q,

τoυ Mακεδoνικo0 Eλληνιoμo0, γε-
v6μενo παγκ6αμια γνω,oτ'6 και μ<i
λιoτα 1ωρig γα υπι1ρ1ει κινδυγoq,

να τo κολδψει η λfΘη μ.'ε ην πιi.
ρoQo τoυ' 1ρ6νoυ. Av δε σκεφΘει
καvεig, πΦζ o χd,ροq ,αuτ6q εivαι
πoλ6πλευρα oημαvτικξ, ακ6μα
και crτι6 τCr αρχαια 1βvια κι &τι
τo καιvo$ργιo'6γo.μα τoυ διτλαγor,

1αrριoι1 (Παλατlτoια). αvιlγεται
αaα Bυζαvτιγd και στα hΙεd),τερα

1βνια, καταλf1γει γα πιστ€ψει 6-

τι υτηρξε επιτυf1g η oτιλoγd αυ-

ηζ τηc oνoμαoiαq, αφorj σι,γiται-

ριζει και cnrv,εvtilνει τιq τρεiq ξ
κoλι1τερα τιg' π6ααερειq επo1€g
τηq σι}μπαγo6q και αυνεxoι5g (κα
τ& τoν K. Πατταρρηγ6πoυλo) ελ-
ληνικ{g"ιατoρiαg, δηλαr{ τηq cιρ-

1αiαg, τηq βuζανπιν(g, τηg τoυρ-
κοκρατiαg και τηq νεcbτερηg, με-
τιi την απελευΘ€ρ-ωση ηq Mακε-
βoνlαq (l9Ι 2) αrι6 τoυζ' To6ρκoυg.

Σiμτιτtooη, dρqyε, η €να (παι-

1νiδι> τηζ ισEoριαζ και πρoνoμι-
ακf μετα;1εiριoη μι<iq ευλoγηlμ€-
νηq και ξε1ωριατ{g, αν€κοΦεν, πε

ΡιoX{ξ, 6ττoυ κυλ& o μεγαλ6τερoq.
πoπαμξ τηg 1cirραg, o Αλι&κμo_
ναg, eκεi αrτoυ αρ1ζoυγ τα Πι6_

ρι'α, τo απ[τι τroν Eλληviδarν Moυ
σtbν, και ξι μακρι<i ατε6 τov μα_
κεδονικ6 - θεooαλικ6γ 'Oλυμπo,
6πoυ και τo Θρovl τ{iμ Θεd)γ τωι,

Πανελλfνων, 6πcog δεi1vει και τo'
o1εffiv κoντ<i, Δ[o;>.

^' 
Kαι Θα σηlμει6σω και θ'α

oυμτιληρcilοω εδcil, ωg κατακλει'
δg, δτι oτη Θ€oη τηq σημερινηq
Biργiναg δφ τoττoΘετoι}oε μ€1ρι
τελευταiα, η αρ1αιoλo.yικ{ Cρευι

Συvδ1εIo oτηv οελiδα 19σ
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AΠo To BIBΛIo αΛoΓIoI THΣ ToYΡKoKPATIAΣD
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Γοννηθηxε ,o Ayα'cτ,*olo; cτη Ν&
οuτα μετd, τ,α ψlcι τaυ ΙΖ' αιιb.ε'
'Eμαθε 7,'ι Tq?ιλ-'q. γ','4ι'μιτl' -'ττ,'ι

τνωτρiδα 7'.|J γ"ι'. '3cτε?ι ;l'γι iτz
Ιlι,i,yyο'yι τ''a z'l',;'l:ι7z; t;cιd!i.
Στ''q'ι'γo)'!; :υ)'ι Γ''ι',','-',ιι'ι O:.7'l.-

cια,ν τ6:ε cτc'lδι:'ο'. 5.?'J!. ι1". a.

πvευ1rατ:xl3; a'iι':1'ολ'iρe''i ιtaι'l
xωτα,cxi1calι τoν τ0τφ τa,3το ι6ντpc

Eπιμθλεια
''Ιlγl,ελoιr BαλταδΦρoυ

μri; οu,c,δ16,..2ηζ πγlΞlυ,ματι ιcri6 'Ννα-

γdννηoη; 1τΦ η eπiδραoτ] τηζ α-

π,)αbγoγ,τey o' o)'δx)'τ,|;ro τo Eλληvι-
y*i. Eδιbλaιπ,6v o Mι,χαηλ ξλθε ιαι
oπoιiδαoε φlλooo,φ,j61 xαι'pηFQριν:il
'xoντ6. oτaν Σoυγδoυρτ]. Ei1ε ,cυμ.

,,ροοθητξ τoυ τov Αλdξιo Σπαν6,
τoν Mα,ρ,γωρ!τη xωυ aiλλoυg πoυ 6-

γιy,ιy αργ6τaρα cπoυδα,Loι λ'6γloι

xα'ι d6,oταχaι τoυ Ιdνουg.

Κατα τω 77a2 o Mι αηλ, απd

dφεcη πrρo6 τη aoφtα ν'aι τη ψ!ι0η'
σΥ]ll'εfy"ατθλolι{iε τοι Τι&ννeνα' yuαt

ηpθe oτηv Π,,1λη. Eδιb' o1ετiτθη,xε

με τoυζ δι,αφοιρo'υ; ooφo6; τafiJ 7Lα.L'

,P,d'l xαι. γvω,ρioτηιε ακ61ι'η' με xd_

πσιoiJ,ζ γεμlανlοιiE θ'εoλ6γoυ6 π,olJ

6ρ['cx,oνταν τ6τe,cτη^l Πι5λη. Mε olγ
τ,ρoφtια 6ναν απ' α,,'υτοδζ, τoy Ay-

1ωρδo Αdelιιng, Δφ'lτ'z ξ'τiε''τ'σ' Υcα
τηTap'ψανLα. 'Eρθε ,oτη Χ*r)'λη τοoι

oτo Αltdorf , δπanl oτα γρδνcα αυ'
τi υπr|1ρaε 6να ζωη'9δ εllδιαβρον

ΥL!α 1ην Eλλd,δα xα.L το1)'ζ 'Eλληvεq.

Οι θεoλ6γoι δηλ. τωv 1tεριilν αυτιilν

xαι,ιδια{τaρα oι λoυθ+ηρανo[ "γ'ια

λξoυ6 exτ''\η,ιcαoτιxd6'6δει1vav
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ξeyoρ''.c;6 ενdυωφ{''ρ'cν τLq' την σ'ποrJ

δi1 -.τ1'"'iι; at")'η'ι'.ιi; γ'l'ιilocαq. E
ι;';lδi, ι'l--'/, ι'''l -Ξ ε:7.ι Σιil-"z'. ..τ1l

l'l7.z7e''z '/7. ^('ι|rJ.':.Ξ'''ι -τι τ1!:η
1τι: '/!7'Ξ ''LΞ Ξτι'ι ιο'1-ι:.z 'J)'τ,'r'.ι'",

ιz'. !z--)'τ,ι:C'. 'tι Ξ".'l5'ι ττ, ;.l'i-
Ι\''.7. :.ω'ι ι'!ων Ε)-)'iyΘ't \Ξ .a')Ξ

ιvγιi.r'l'. τ7''^γCνcυ3 ιου;' H ανι'
ιilυ'!τ1 -,z'3ττ1 t1τα'ν ι'ιpxετυ, π'αρ&-

δ'cξη' ^γυω το ΘυΡ6τΘ?a εl'lρωπαΙy'5

y'o'.ν'δ 'πoυ ν6μιζε πωζ Oι 'EλληνεE

aaγαν παζ.ιε'r πι,a' Υ'α υπt*,ρ1oυν.

Στoυ; xl.}ιλoυ; λoιπ5ν ο Mι1ηλ
αυτoιig ητα,ν πoλ6 1ρηoιμ,o6. Σπoυ_

δ'α'cμ6yoE στα αlpχαiα Eλ,ληνιx*

γρω'μψατ'x lιωc γνι,l,,oτη3 τη3 a["{-

1:oν!,6 ιιτ&oταcη'; τ,oυ Eλληνι,:ψιi

1Lπαρc6oe να πρocψ€ρeι π'ολλ& cτι;

μελtdτε6 τωv αo1ολουιμ16.νων 
'1_ιε 

την

Eλλ&δα γ"αL all" ελλη,νιx* Γ'ερμα_

γ,ιilγ. Kαι τ.ιrρσ'\|\ατL^!Ja", ο Mιμτ]λ $-

δι'vε πλ,η:poφoρt'e;'τ"ωι φ'ιbτιζε τlζ 6-

,pισJVθζ π,oλλιby απ' τo'lq '5oφo6; αυ'
ταiq. 'Eτcι, oτα 1'7σ4 jδω:: oπoυ-

δαiα γ,:α1rψιιτ'ιτ'ι*, oτa:'γε{α 511cν |Θe-

o\0,γ'c Tρι66ey'6ι6'"o ΥLα' να α.i'lτ*ξει

τc Lργο τoυ <Breγia linguae ,ρω-

γι'αixιfiΞ sive Graecae vulgaris e1e_

menta>> π'el.l εξεδ4θηlε οτη }ena

'cτα 77Φ. Σ-'o !ρ^γο ιιαi'ι,τια -aο$'

τo o Tρι6;6eγβn-< π'i:5ap:rΞλα6'ε

xαι ψι'αν'ι'ξ'.ocτo$δαaτη aπι:τoλ{
του Ml1οιηλ , του l,εcι'!γει πολλ&

cτο''γeiα γ.tL r,Φ?α'TΓl'c1cει6 τoυ για
την *ατ&cτα,Jη τωγ Eλλτjν'ωv oτ'α

γρ6ν''α αυτα.

Στη Γoφανtα \oιπ6ν o Mι1ατ]λ

α;'ξιoε τιζ απουδθζ του xα'ι oιiγ'

τoμα αvαδε[xτηιε dναg Φπ' τoν,ζ α'

\cd'Δ^γιz'l'' λoγioυ6. Tια τo$τa x*c τ1

;\y.,αδηιuiα τωy επ.ισ'τηl.ιιily του Bε-

pd'['7η'1 τoν dξdλεξε μdλο; τηε.

}Ιa την επ\oγi1 ταl αυτ:i1 ο 1!Ιι-

7-ι'i,}' εξ:;ιi'l'rη:ε e'.οιγυl"l'.ιδ -"'l')

). l'- 
1 
r' -*η'l 7.' l τΞ Ξ'"'' i i 7.' l''J τ τ I -''') 

^ ( f '? 
a'

',τ, zz=i::ιιτ, =τ; Ε)'),λ7': =. 
_\;ε::-

7ε )'ε;=c'ι'!.''ι'.Ξ 
--- 

^'( -a ιι s7.c);e '-ι ιιc'ι
).eιτoιργ o6c ι'/ 51.τι'/ T''υ ?'ιaxρ α-τηυ

il5νη Eλλ&δι, ΙL:x' xη') eιx,λγ}oi'z'

τηζ' γ]ιrι τι; πρ9σωπιxι6τηlτεq' τoυ

τ"α'.ρo6 y|α'' Υυα' τηv E'λληvιx{ γktlτ
oα. o iλ6γo6 του αυτ69 o..rπιbθηιε

yα.τh τω 1706 ιαι ,giy'αlι τo σπου-

δαio γιω τtζ yao1θλλη,y'ιxιdE απoυδ3g

niΠ qριηγη;-ιατ cuιδν ΙΙνητ'α-''ι6D> του.

Κ,ι','' τ2 cτ'oνδαtο δ'ιαφωτιoτιx6

€ργc τa'l 'Eλληt'r 'α.υτ:6 λoγ|o''l 'o-l-

νεa[οτητe 
'ψi-cα 

c' iνα τερι6α}J'oν,

πoυ γιvdταv 6)o xσ-ι πιδ π'oλ6 φι_

).ε,λλην,:116, i',tΞ ic't tδ''o πq''tτα πωλ-

μ4' B φωνη τr1;Eλλd.δo; α.xoυι6πqν

!τ'-l'' !^lτ:ι'2α ψ,!5x. 7TΥ!') ιαpδι'ι τη'€

N3α; Γ,ε,ρ1llαv[αq, που oτα γρ'δνια ε'

ιet';α 6ριoνlιtσ'Υ σ'e αιμτ]. To Eλ-

λην'',τ''6 Γ..tβηηια εξ &λλloυ '€παιρ"1g

cτα 1ρ6νι.ω qυτ& ψι0" ξεxωριoη Θd-

,τη στη διεθνη τo\tτι*i1. To qxdδιo

τoυ Πdτ,ο,oυ τoυ Mογ&λoυ πoU' d_

ιr.πocινtε σε ,τ,ροιγματοποiηaη eix'ο ει_

F,τj& πφ6λdQεL ΥL{ι την &λλd,δα xαι
τoυ6 'Eλληνα6. Γι' α"υτ'6 τ* 6των

οτα |77a xη,:d1τ:η'xε o 1ρωσoτo.Jρ^AL-

xr66 rtδλεμo; y"q.L 'aL e'''yι6νεg τoυ Πι6-

ΣυvE1εrο oτηv oελΙδo l90



o μoυσlr<6q πoλ1τtσμ6q τΘ)v
tcιρxαiοrv στnv Hμαδiα Ξ ευρflματα

Απ6 τα αρ1αιoλoγικιi εuρf1μα-

τα πoυ 6ρ6Θηκαν και €ρχovται
oτo φ<irg κα9ημqρινιi με τιξ, αvα-
oκαφ€g, ξεxωρiζoυν πoλλti με
μoυoικ€g παραατιioειζ πoυ μαρ-
τυρo6ν την αγι1πη και τηγ αφooi-
ωση τ('ν αρ,xαicoν Eλλ{vων Mα-
κεf&γων oτην περιof1 τηc Ημα-
Θdαq.

Στην Bεργiνα 6ρ€θηκε ελεφαv-
τooτ€ivo αν<iryλυφο Ινloιiααg πoυ

παζει λ6ρα. Η καθιoμ€νη Moδoα

Στ6λιog Ι. ΚoΦαxεiΙιnq
Ιδρυτlic τoυ Moυoικoι}
Moυoε[oυ Mακεδoviαζ

κρατ<i μ€ τo αριστερ6 1€ρι την

λΦρ<ι, ενιil oτρ€φι τo κεφdλι τηq

πρoξ τα δεξι<i τηg, πρoφανιbq αε

μια ιiλλη μoρφη πoυ Θα ι-lτπ1ρxε

εκε( rαι πρoζ τηγ oτoiα 1ειρονo'
μεi με τo δεξ[ τηs xΦ,. Eπi'αηq

€vα ελεφαvτooτ€Ιvo αvιiγλυφο ΔI'
οvιjσoιJ και Σιληνoδ, πμ!γμα πoυ

μαρτυρεi 6τι η Διoνυoιακξ Λα-
τρε[α iτcrν πoλ$ διαδεδoμ€νη
αην HμαΘiα. Σ' θvαγ μικρ6 αμ-

φορεα ιrπ&ρ1oυv κεφαλ€q Πανξ,
(ατι' τoυξ αση]μ€νιoυg αμφoρε(g

oτov τ<iφo του Φλiττπoυ) dρα η

o6ριγξ τo 6,ργανo τoυΘεoιj τιυν

Θοoκcbγ f1ταv γνωoτξ. idκ6μη και
oτov 1ι1λκινο λυxvoιi1o κ<i"τω απ6

τηv πρ6oφυση .τ'ηζ κυκλικf1g λα-
6ξq Θα δc,sμε τηv Θαυμιtαια κε'

φαλ{ τoυ Παvξ. Στα διακoσμη1-

τικ<1 ταrv πo,διcilv επiπλoυ σε χρυ-
o6 διακρiνoυμε €ναtl αυλη:τf1 πoυ

παξι και τρεig 1oρεrioυν. Mπρo-

oτti oτo &ρμα ταυ ΠλοιJτarvα oε

tΙια totxογραφlα τoυ 4οu πΧ. αι-

ffi

Δl{1^oΣ AYΛoΣ

ιbνα (τ.iφcc τc.) μεγιiλoυ τι.lμ_

6cυ), τρξει o Eρμfq, ο εφευρ€-

τηq τηs λ6ρα9. Σε ιiλλo τι1φo μια
cμ<iδα εικoνiζει μυ9oλoγικ€g μoρ
φ€g (Δι6νυoο9, Λ1oιiαα, Σιλην69),
σ' αυτf1 την καtηγoρr(α υπctρxει

μια τρι<iδα - o Πιiv και €vα Διo'
νυoιακ6 ζευγ<iρι - πoυ Θεcορεlται
(rξ το ωραι,6τερ,o ελεφαντooτ6
:τeυ οcil,θηκε απ6 τov αρxα{o κ6-

oμ6. Αυτδ 6πω9 και <iλλα ευρ{-

μ.αtα τηξ Eεργivαq, ευρioκοι'ται
ατo Μουcε(o Θεooαλoγlκηg. Τoν

Π<iνα με φλ6c*υ,το Θα τοv συναν'
τf1ooυμε t(αι σ' 6γα απ6 τα ελε_

φαvτο,oτ€iνα γλυπτd πoυ κοαμoΦ-

σαγ τηv κλiνη εvξ τιiφoυ. Στα
αo'ημ'θvια αγγεi.α επ'ισηξ υπ&ρxει
διακο'oμητικ6 ,αν&γλυφo τcυ Π&'

να, των Σιληνcilv κ.<i.

Στo μoυoεlo Bερo[αq, 6να μαρ-
μιiριvo τραπεζoφ0ρo εiνα'ι ατoλι_
oμ€νo με τρεiq ανιiγλυφεg 1oρειi-
τριεg'" Σ' €να <tλλo τραπεζoφ6ρo

φα[vεται αν<iryλυφη παβjοoταoη
Διoνι}ooυ πoι.l Θαoτι1ζεται απ6 Σ6
τuρο, (αρ. 365, Ρalμαiκcbν 1ρ6-
Υ.oν,). 6n1orq €vα &λλo o$μτλεγ-
μα ΔιoνΦαoυ Θαoταζoμ€νoυ υττ6

ΣατΦρoυ ('αρ. 487, Aνδριαvεioυ
περι6δoυ) και τα δ0o απ6 την B€-

ρoια.
Σ' θvαν τηλινo qρυ@ρ6μoρφo

κcoδωrdαxημo κραtf1,ρα ρυΘμo0
Ι{€ρ'τg εικovlζεται oε υπαiΘριo ιε-

β €vα cicδηλo Θ€μα πoυ α1ετi'ζε-
τEΙι 'μΕ τov κ6κλo τoυ Διoν$οoυ
και τηζ Αφροδiτηq. Bρ€9ηκε oτo
Β_Λ γεκροταφεio τηq B€ροιαg και
ε[γοιι τoυ 4oυ αιιbvα π.X. (αρ.
ευρ. Π. 508). Fικ6μη θνα ττ{λιvo'

ειδιi:λιo Aφρoδi.τηq πoυ κ'ρατιi
oτo δεξi. τηg 1€ρι €νεr πρoοωπεlo
Σειληvoιi απ6 τα μ€oα τoυ 2oυ αι'
Φνα πΧ. (qρ. ευρ. Π. 3.l0,9),

πρdryμα που φ,ανερtbvει την o1€-

σηi τGΙν κατoi,κων με τo αρ,1α'io

δριiμα. Στηv 6cioη τoυ αγ<iλμα_
τoq τηζ Αφρoδiτηq Θα δoιiψε μια
κιθtiρα, εiναι τoυ 2oυ π,X. αιιb_

νoζ.

Ta 242 μ.X. ιδρdΘηκαν oην B€-

ροια απ6 τov Γαρ,δ[α Eυoε6fι τα
<<oλr3μπια Αλεξ<ivδρειω>, 6πoυ
διoργ'ανcirvovταν Θεατρικ€g και
μοι.aoικθg εκδηλιiroειg. Αυτ€g τιg
6ρilακoι.lμε και σε επαρ1ιακιi
voμiοματ'α τoυ 236 μ.Χ. που φ€ρ'
νουγ την εΙπιγραφη B oΛYMΠ ΙA
E]N EElΡoΙΑ και σιrιιπφαtvoυμε
6τι τo 236 oι qμτbvεq 6γιναν για
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δεfτερη φορ&. Yπ<iρxoυν Θ€6αια

και επιγρ'αφ€g που μαρτυρoι1v γι
αυτojg τc,υg αγιilνεg, 6πω9 αυτη

η προερxομ€νη απ6 τηv Ηρdκλεια
tηξ Θριiκηg 5πoυ αvαγ,ρdφεται

<Αλε.ξ<iνδρεια Oλι1μπια εy Bε-

ροια> στα oπolα €λα6ε μ€ροg και
κ6ρδιoε κciποιog αΘλητf1g. Συxνci

επioηq στιξ' ασΧoλιεζ των κατo'i-

ι(frγ τfjν μακεδο.,'ικcilv π6λεων 'α'

vαQ€ρονται ηθοποιoi, ραι.|.lωδοi'

1ι:υοικoi, αυλητ€g ιερoσαλπιγ-
κτ€g κ.<i.

Η Θρηoκεiα τoυ Απ6λλωνoζ η-

ταv rιολιj διαδεδcμfvη oτηv Β€'

ροια (αρ1αiεg επιγραφ€g Bεροi.-

αc) ' iτωq και τcυ Διcνδooυ μετα
τηg ακολουΘiαq τoυ 6πω9 ε[δαμε

απ6 τα πoλλ<i αρΥ.αιoλoγικd ευ'

ρξιl-ατα. Ξπioηq ο Eρμic, οι F1o0'

σε{ και o Π&ν λατρειioνταy πoλιj'

o Eρμ4c, εφευρ€τηq τηg λιiραg'

ετιμιiτo 6πα:q και ο Απ6λλωγ ωq

αγιi:νιο.q f1 εναγ6νιog. Fi ημ€ρα
που ξταν αφιερω'μ€νη oτoν xΘ6νιο
Eρμξ ονc,μαζ6ταν ημ6ρα EρμoO'

oι lvlοιioεq Kλει<il, Θtiλεια, E-

ραtι3, Eυτ€ρπη, Πολ0μνια, Καλ-

λιiτ:η, TερψιΧ6ρη, oυρανiα, itελ_

πc,1ι,Jνη, ξ,oαν Θε6τητεg πρooτιiτι -

δεq τηζ πνευματικf1g γενικ<i δη-

μιουρy(.αg οτoυg αρ1αioυg 'Eλ-
ληvεq πρo π&ντοq 6μωg oτιg εκ'
δηλιiloειg αυτ€g'τηg ωδf1q, τηgπoi

ησηq και τηζ μoυσικηq. o n&v

φ,€ρεται και ω'q δειv6g μουoικ69
δdoκαλog του μoυσικoιi 0λ6μπoυ

oτην o0ριγγα, τoυ Διiφvιδog ωq

και ανταγωνιατf1ξ τoυ Aπ6λλω-

γ'c'g. oι ψυxικ€q καταοτ<iηoειq oτιξ

εκδηλcboειg τoυ Δι6νυαoυ εκδη-

λo0ντo δια λ6γoυ, f1xoυ και κiνη'

οηg. Κιjρια τρ'αγoιi'δια στιζ γtoρ'
τ€g αυτ€g fpαν oι ΔυΘiρ'αμΘoι'

'oπωg εi:δαμε ατto τα ευρf1μα'

τα ποι, f1pΦαν στo φ,ωq μ€1ρι τrilρα

oι αρηα[oι €παιζαv την λ0ρα' τηv

κιΘιiρα ,την o0ριγγ'α ,τov αυλ6

1(αι τα τ0μπαvα πoυ χρησιjμoπoιoιi'
σαv ,στιq ιερotελεστιεg τoυ Διoν6-
σoυ. FΙ κιΘιiρα f1ταv πιo επεξεργα-
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ομ€vo κ.αι τελειoπoιη1μ€νo 6ργα'
νo απ6 τηv λιi'ρα. Eixε δυrνατoι3g

και συ'μπαγεiq 6ρα1[oνε9 και ε(_

χε πιo πλατι] και ηxηρ6 ixo. o
εκτελεcrτf1g την κρ'ατo0oε 6ρΘια

ενrb τηv λιiρα λoξ<1. o Aριoτoτ€-

ληq ατα Πoλιτικιi απoκαλε[ ην
κιΘιiρα 6ργανo' τεxνικ6 επαγγελ-

ματικ6 ,ενcb η λfρα fταv για την

εκπα(.δειrοη τωγ v€ων. H λdρα εν€-

πvεε μεγdλo oε6αoμ6 ωq τo εΦι-
κ6 κυρiοrg 6ργανo, Στoυg εθνι'

xoOg αγcirνεg τα 0λ6μπια χρησι'
μοπoιo6oαv πoλιj τηv κιθ<iρα.

Στcυg τρcκλαoαικοιiq 1ρ6ι'οι-<

η κιθ<icα εiy'ε οrττ6 τρειg ωg εrtci
ycρδ€g. Αρι,6τερα y'ρηoι μοτoιf1θη -

καν κιΘιtρεq και με περιoα6τερεq
yορδ€g. Σriμφcoν'α με τoν Πλot]ταρ

χο τo σΧi]μα τηg κα.Θoρi'ατη'κε απ6

τoν Kηπ[ων'α μαΘηη τoυ T€ρπαv-

δc'υ. Eφευρ€τηg τηq λ6ρα9 Θεω'

ρεiται o Eρμtc ο oπoiog την πρo

α€φερε oτoν Aπτ6λλcovα για να τoν

καλoπι<liαει γι'α την κλoπ{ τoψ Bo

διιjrv τoυ α0μφωνα με τηv μυΘoλo-

για.

o Eρμηc αφo6 καπαo,κειiααε τηv

επτιil1ορδη }.ιiρ,α 1ρηαιμοπo ιcbνταq

για 1oρ'δ€g τα €ντερα τωγ 6o'διιbν

δiδαξε τov Oρ,φιiα, κι o o'ρ'φ€αq

τoν Θαμdρι και τov Λivo. Στην αο

xη η λ6ρα καταοκευdζονταv 1_ιs 6-

στρ€{κo 1ελti:ναg αλλd αργ6τερα
τo η,xεio τηξ με ξ0λo. O Nικ6μα-

Xοζ μαζ λ6γει 6τι o ΠυΘαγ6ραq

πρ,6oΘεoε ακ6μη μ[α 1oρ'δf1, 6yn'

μ'ατiζοvταg €τoι μiα oκτdφιlνη α

ρμον[α. Aργ6τερα προoτiΘηκαν

και dλλεq xo'ρ'δ'6g.

o 6ρo9 onρrγξ 1ρηοιμoποιoιiν'
ταv oυxν<i για 6λα τα ττνευοτ<i 6ο

γαvα y.ωρig γλtεoοiδα, ενιir για ε-

κεiνα πoυ εiy.αν γλωα<r(δcι xρηαι-

μoπoιor1νταν o 6ροζ αυλξ. [Ι αι1'

ρt)ηy'α f1'ταv μovo:κιiλqμog { πολυ'

κeiλαμοg. Tα καλ&μια {oαν αυνf1

Θωq επτci ,με διαφoρετικ6 μ€γΦoq'
και {ταν συvδεδεμ€vα l$ε κερl ξ
και λιvξρι. Η oι1ριγγα τ|ταv πoι'

μεvικ6 6ργ'ανo και δεν χρησιμo_

ποιo6νταv πoπ€ για καλλιτε11νι-

κoιig oκoπoδg. Στηv περiπτωoη ι_

ααμεγεΘcbν καλqμιιbv γ€μιζαν €'

να τμf1μα κ<iΘε οωλξνα με κερi,

6τoι μπo.ρoιj,σε vα παρα1Θεi δια-

φoρετικ69 f11og αvιiλoγ,α με τηv

α€ρινη ατ{λη πoυ πoλλ6ταv" Σ0μ'

φωνα ι1ε τoν lμrjοο o Πιiναg αγd_

τησε την ν0μΦξ Σ6ριγγα την f_

πo[α οι Θεoi'μεταμ6ρlφωσαν σε κα
λαμι<i για την oιillαoυv απ6 την

καταδ(ωξ{ τηξ. o Π&ναg €oπαoε

τα καλciμια αε κo'μlμ<iτια απ' τoν

θυμ6 τoυ κι &ρμιoε lμετανιωμ€νoξ
ι,α κλαiει και να φιλιi τ'α καλιi-

μια. Ακoιiγcνταg 6μω'-c του'g ξ-
Χουξ 9oυ €6γαιναν oδηγξΘ'ηκε ατη

καταακευξ αυτorj τoυ oργιiνου, με
αυτti τα τμηματα ατ6 τo otilμα

τηξ μεταμoρΦωμεγηq νΟφng. H o6-

ριγγα υπiρξε και o κυρι6τερoq
πρ,6δρoiμog τηg Φδραυληg.

o αυλ69 fταν απ6 τ'α σημαντι'
κ6τε,ρα 6ργανα τηζ'αρχαιαζ Ημα'
Θiαg. Xρηoιμoπoιoιjνταν oε ττoλλι6q

τελετ€g κυρ[ωq πρog τι,μξv τoυ Δι
ον6oου, στ'α δρdiματα' στα oυμπ6
σtα' στουζ y_oρ,oιiq oτα εμ6ατfiρια,
oτig πoμπ€g και ,στoυξ εΘνικοδq α-

γι3νε'c. Σoμφων'α 'με την παριiδο
oη η Θ'ε<1 ,\θην<i εφειiρε τov αυλ5

αλλιi Θλ€πo1/ταξ στα ιlερ& 6τι τo
τρ6,ocrπ6 τη ζ παραμoρ'φ<,:ν6ταv τoν

π6τα.ξε μακριιi. o αυλ6q €πεαε

oτην Φρυγiα 6που τoν 6ρfi]κε ο

lνtrαρofαg o cπoiog διαγοrνiατηκε
αcγ6τεoα με τoν (διο τον Απ6λ-

λωνα. o μ0θοg αυτ6q τεiνει να
καθιερΦοει την ε}ληνικf1 κατ'αγti-

γξ του αυλod.

o αυλ69 καtαακευαζ6ταν απ6

κα}.α:_ιι, πυξcilρι, λωτ6 ,κ6κκαλo ε'
λαφιo$, ελεφαv,τ6'δoν"το, κ€ρατo ξ
κατεργαoμ€νo 1αλκ6. oι 'Eλλη'
νεq γνcbριζαν διio τ0πoυg γλω'οo['
δαg τηv Φtλf1 βπωq oτo κλαρi-
νo) και την διπλfi (6πωq οτo ζoυρ
vιi). Στo διπλ6 αυλ6 απαρ'αfτητη

fταv και η Qoρ6ειι1 μι6 δερμdτι-
νη λαrρiδα πoυ δεγ6ταν π[οω αrε'



τσ κεφdλι και ΘoηΘo0σε τoν παι-
κτη γα εκμεταλλευτεi 6λo τoν α'
€ρα και να φυΦξει δυνατ* τoυq

αυλo6ζ. oι δ6o αυλoi λ€γoνταν δι-
αυλoι f δiδυμoι αυλoi ξ δικciλα'
μοι f1 δiζυγεq. o κ6€'ε'αυλ6q εixε
τo δικ6 τoυ €πιστ6ιμι0. oι αι.rλoι

lιαιρo6νται, ανιiλoγ,α μξ την €"

ΔIABAZΕTE

Ι<Al

ΔIΕJrιlΔtTE

Tt{

(NIA,oYΣTAp

κταση τoυ 6,φυ9, αv<lλoγα με τηγ

πρo6λευoη, τo υλικ6 καταοκευf1g,

τov 1αρακτfρα και τη x,ρf1oη, το

αxf1lμ'α και την παραγωγf1 τoυ f1'

1oυ. o ,αυλ6q ξτ'αv περιαo6τερo
oυνδ.εδεμ€voq με τηv λατρεiα τoυ

Δι6νυooυ εv6 η λι1ρ,α με την λα'
τρεlα τoυ Απ6λλωνα. ll αυλητικi1

τ€ivη f1ταv πcλ6 oε6αoτf1 oαν μoυ
αικf1 τ61νη και περιζf1τητη.

To τιilμπανo f1ταv €vα κρoυατ6
6ργ'ανo απoτελoι5μεvo ,απ6 €να ξδ-
λινo κιjλιν'δρo πoυ καλιiτιτετο με
δερμdτινεg,μεμΘρ<iνεg τεvτΦlμ€νεq

και απ6 τιg διio πλευρ€g. Παιζ6'
ταv oυνf1Θω,q Φπ6 γυναlrκεg ατιg

θακxικ€g τελετ€g. Tα τΦμπαv,α

1ρηoιμoποιoιiνταv πoλ6 στιq ιερo-
τελεoτlεq τoυ Διονdooυ αλλιi και
τη'q KυΘ€ληq.

Eπειδξ λατρευ6ταv o Διονιiοog
εδιi oiγoυ'ρα παιζ6ποrν και o αρ.

χαιoq ζilσκαυλοg (αακ69 + αυλ69)
f1 αακ69 του Διον6αoυ πoυ παρ'€'

μεινε μ€1ρι τιq μ6ρ,ε9 μαg, ε(vαι

η γvω'oτξ γκd'iνtα.

,(9

Πρoσ€ξατε
_ Οl oτηλεξ τηC "ΝlAoYΣΤAΣ" εivol στη δ16Θεση 6λωιr

τωv Νooυοαiωv Kαl τωv φiλωv τoU nερlolδlKo8.

- ol cιnooτελλoμεvεc γlα δημoσιεUση εργασiεξ Kα| 6ρθρα
vο εivαl σι]γΤoμεc σε 6 το nολ0 οελiδεc γρα(ρομηXovηc Kol vΦ

μηv 6x,οuv δημaolευ,θεi oε αλλo Περloδlκ6 η εφημερΙδo.

_ Παρdκληση oι ερYoσiεc vα γρdφoγταl στη Δημοτlκη καb

με το μο'VoToVlKδ σ0σTημα.

_ Η .ΝlAOYΣΤA" δεν φ6ρεl καμ1α εuθιjvη γtα τlq ει{φρα-
('ομεvsc vvιbuεc τωv σUvερlατιilv τηc.

_ Eργαoiεc εiτε δημοο:εUΘo,ιjν εΙτε 61l δεv εntoτρθ(poνΤo|.
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Tc!τl I<I TΩΞΞA
Tα nαλn6 Tα πlxvΙvTγ!α

Toυ N[κoυ Σπ6ρτoιι

α5ι' τoυ μπιζι6ρι κι τoυ φoυσκoυ
ν<tμι μη τoυ 'oτoι1μα vα γ€νι μνιci
φoι.loκiτoα πoυ τη 1τυπorioαμι
oτoυ γκλ€φαρoυ vα πλιαoν(αει.
Aπoι1 κλειατιi μπoιrμτιoιiκια aπoι)

μπιζι6ργια που φα[νουνταν oυ-

λiγoιr κ6κκινoυ, ανoιγ<lμι του

μτtoι.lμπooκι τoυ πρτi'oιvoυ κι τρ{Ι

6ο,ιioαμι vα 6γoΦv τα κ6,κκινα
(π€ταλα) γα γ€γoυν oα φoυoτ<i-
vι κι εκoυ'φτci,μι τoυ πι&δι (πoδi-
oκo) κoυvτ6 2 - 3 χιλιoυoτ<1 κι
απανouΘει6 ε6αv<iμι ατto,ι3 oπoυρ

γιαoμ€voυ ανοιχτ6 μπιζι6ρι τoυ
t{ιφtiλι (ωoΘf1κη) ποι]ταtl σαν κoυ'

ρcbvα κι y€νoυνταv πατtαδlτoα 6'
πoυq φα[νητι oτ' απιiνoυ μ6ρoυq
τηζ φoυτcυγραφiαg.

Eφκιοrvdμι κι αργαλει6v μη φ0λ

Φωτ. 2. 'Α:ργoλIδc μη φιiλλα onoιi

nlvτivtυρoυ.

λα απo6 πιντιiνιυ'ροv, 6τιoυ9 φαi
νητι στη φoυτoυγραφ[α. o'uδι κει
που ηεαv του φ,ι]λλoυ το κoυ'φτd-

μι oι vτγι6 μιρι€g του κoυτoιιiνι

1oυρig vα κ66oυ.vτι τα vε.ljρα κι
τoυ πηγηvdtμι αιαtπ6νoυ oιακcl-
τoυ σαν αργαλει6ν.

E'κoυφ'τ<lμι, πιiιλι τ6τι τou Μι1η,

€να στ&Χυ απ' 6να 1αμπηλ6
1oυρτ<iρι πoυ oυrμνιιiζει μη στι-
ιiρι κι πoυ <iμα oτιγν<iloει oυλ(-

γoυ δεv αμπoυρoriv να τoυ φαv
τ' <iλoυγα, τoυζ oτ6κειτι oτoυ
λιιΦ, κ, τo Θαwiμι oηv απαλ<iμι

μαc (αfτ' τoυ ζιρ6i τo,υ x€ρι) α-
vιiμιoα αlt' τα ντγι6 τα μιoκιd
τα δξτυλα κι τoυ 6αoτoιiααμι
oφι1τ&" Μιτ<i τo κoυrφτιilμι oτη

μ€oη κι τo Θαv<iμι πιlλι απαvoυ-
Θι6 xoυρlg να φα(vητι κoυμ€νoυ.
Α,υτ6 τρ φκιανιiμι Φπακρυφιl χoι,
ρig να μαq γλL€πoυν κι ρoυτo6-
σαμι τoυv <iλλoυ <<Θ€λειg ν,α 6γεi
oυ ,μτταμττξ ,ooυ απ' τη φ,υλα-
κη); 'Λμα ε[λιγειν Θ€λoυ χτυ-
ττo0oαμι τηv αrtαλf;μι μαζ μη τoυ
διξ[ τoυ 1€ρι κι τoυ κoυματoιoΦ-
λι ατrητ61vowταv 6ξoυ. 'Eται €-

6γηvειv oυ μπαμτι&g απ' τη φυ-
λακ{.

Eiφκιαvciμι κι oφυρtrδα απo0
λιαv6 1λoυβ ξiλρυ καρυδιιig.
Tου πιλικo6oαμι αμπρoυιoτ<i μι
τoυ μα1αiρι αα oφυρ[δα (6πoυg
τoυ κλαρiνoυ) μη μι<i τρι!rπα oτην
π€τoα (oττoυq στη φoυτoυγραφiα
3Α) . Mιτ<i του oαλιουν<iμι καλιi
εικεiν τoυ κoυ'μdτι απ6 τoυ 1λου
ρ6 τoυ ξ6λου κι τoυ 1τυπo6oαμι
μη τη λαΘξ απ' τoυ μα1α[ρι o'
€να oτ€ριoυ μ6ρoυq' Toυ 1τυπo$-
oαμι καλ<i για vα ξιακoυλf1αει
η π6τoα απoir τoυ ξt1λoυ. Πρr.v

τoυ xτυ,πf1,αoυμι αμd εκoυφτ<iμι
του γιo,6ρoυ - γιo$ρoυ την π€τoα
ioιαμι τoυ ξ0λoυ καμιti 6 - 7 των

τoυg μιiικρoυg.

l& κ6ταξει πιilg τραγoυδtiει oυ

οι<iλακιαg, 6ταy τoυv 6ι1νoυμι
ι:τη ζι<iρι να ψη9εi μη ουλiγου
tlλαg, μαζ (λιγαν τ6τι τη μι-
γ<iλη Σαρακoυoτη κι αργ6τιρα9
6ντα9 μι1ζoυνοcv oιαλι<ilκια απ'
τιq <iκρειg απ' τα μπαξ€ντγια.
Kι oυ αιιiλιακαg τoιταiριζειv πoυ

καiγoυvταv oτη φoυτxιd.
Tιirρα τα oιαλι&κια μαζ τα α-

φdvισαι, oι AλΘαvo[ πoυ δεv ι6-

1oυν τi να φαv.
T6τι πoυλλt1 πιxνiντγια εixαuι

απoι1 1oυ,ρτιiργια, φυτιi κι δ€ν'
tρα. Πcbg κι π<ilq καρτιροιiααμι
ν<iρΘει η <iαoιξη να μ<iαoυμι κι
να φd4μι κανιi Θλαoτιiρι απ' τ'
αψτ€λι, τiπoυτα κιiταιoυδειg πoυ
τρouγιiμι τoυ λoυλoΦξι, τα λoυ-
λoιlν,τyια α1τ' τιζ κoυτooυπ€g, vα
μ<1αoυ,μι κι γα φdμι <iγριoυg κα-
ι}ιo6νoυ9 αrι6 καμνιti dκρα. Kι'
5νταg iφιρvαν oι μπαμπ6δειq

'μαg 1oυρtιiρι για τα ζd}α απ'
τ' αμπ€λι κι απ' τoυ μπαξ€ του

μdη η τoυ Θιριατf1 μf1να πιirq κι
'πcilg τoυq καρτιρoooαμι για ναπιi
ρoυ,μι μπιζι6ργια στoυ μαχαλι1,
yα φκι&σουμι φoιiοκειq πoυ τιξ
πλιαoνo6oαμι στoυ γκλ€φαρoυ,
Στρι6dlμι oυλiγου του π€ταλoυ

Φωτ. 'l . MπιΖιδργlα κι πα]rοδiτσειc
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Φωτ. 3 A., Toυ κoυλoiφl τηc nδτoαc
'μη τoU Eιiλou hιλικrμivoυ.

ιiq η γaΘρoυ 6νταq τoυ 6<iλειg

oτα xεiλια κι φυodg 6πoυq φκιιi-
νoυγ qι τζιoυrμπαvαρoi. Πoυλλo'i
<rφυρlζoυv κι μη τoυ oτ6μα γυρ'
ν,6γταζ τη γλcbooα f1 Θιiνoυνταq

τα γτγι6 τα δ<i1τυλα (δε(κτεg)

oτη γυριoτf1 τη γλιboοα.
T6τι oQυρ(δειq μι τρoιjκoυλL':1.'

κι αργ6τιρα τρcυrμπ€τιq μαq €-

πιρ,vαν απ' τα πανηγ0ργια τng

Αγιαooυλουμoυηq, Aγιανdργυ-
ρoι, r\για Παραoκιoυ'Θfq κι ιiλ.
λα πoυ τηγηναν μη τ' clλoυγα oι
πατηpιiδειq μαg.

T<ilρα δεv πoυλoΦv αφυρ[δειq

ξι1oυριoτ6q τιq Θι1νoυν στα πι'
11νivηyια αrτ' τα μικρ<i τα πιvτ'

γι& για vα oφυρiζoυν. Για πι1ν[.
δι εixαμι κι τη 6oυoκξ στα μπα-
ξ€ντγια ντγ.ι6, τρειg f1 κι π€ντι

μαζ[ απ' τηy ιivoιξη πηγαινιiuι
για ρουμ<ivι iμη τoυ ζoυΘανci να

ταiooυμι τoυ μαvιiρι τηq πασκα.
λι&g, Nα 6ρo6μι κι τiπoυτα oιαρ_
λιαγ,1ξγ,o (Ηλiαν'Θog κoνδυλ'6ρ'

ριζoζ) oι καμνιιi ιiικρα ν,α τα
πλ€voυμι, να τα καΘαρ(ooυμι κι
να τα φιiμι. Λργ6τιρα μαζoυνι1-
μι μoΦρ,α oι καμνιιi μαλαγκoιiτα"
Αργ'6τι,ρα τρoυγιiμι πρoιjνα εκλι'
φ&μι κ<iνα κιρ6oι, τ[πoυτα ιi-

γρια αxλ6ντγια, ζ€ρτζιλα, γκ6ρ
τoα, Toυv Aιiγoυoτoυ, Σιπτ€μ6ρη

μf1να πoυταν 6λα τα καλoιiyτγια
απoι] κατωy{q ετρoυγιiμι κoΦμ-

πoυρα, τζiντζιφα, κρ<iνα, ταti-
πρoυvα' πατo0λια, Θατoιν6μoυ-

ρα, ooκα, Eκλιφτ&μι κι τα Θαν<1

μι στoυν κ6ρφo,υ κ<lνα αταφιiλι,
κι1να ρ6δι, lκιδιbνι, δρ6κινoυ,

Qαμ6oκηvoυ κι €ρ1oυμ<iοτoυν

ατoυ μαxαλ& να τα φdμι. Kι πη-
vεΘoιaμιioτουν πoυ ,μαq κυνfγη-
σειγ oυ ντρ,αγ<iτηg.

#ffi?::Ξi;i:,!!;;ι

Φωτ. 3 B. H oφυρiδα 6τolμη γlα oφil-

ρlYμo'

tlιτ<i τoυ κoυλo6φι €Θγηνειν κι
lι,ει στoυ αιμ&δι τηq τilι}παξ' κoυv-

τ<i τηλιxoriσαμι κι εφκιοcvdμι i'
γα δdrτι (1oυν[α) στoυ ξ0λoυ
τoυ γκ6λιoι.l. Πηλικoιioαμι ol.lλi-

γcυ κι τoυ ξιiλoυ τηc τo:oμιαq
οοι6 τηv τΦrπα ioιαιrι ην ciκρα

ξου για να oη6α[νει α€ρα-c απoυ

xει μη f,ι.rιμα' E6αv<iμι τoυ κoυ'
λoriφι τηq π€τoαg σιoυν τ6ττoυ

τηq κι (lοταρvαg φυoo6oα,μι απ'
τηv τβπα κι oφδριζειν.

Σφυρ,iδειg εφκιανιiμι κι μη νoυ-

ρ6q (φιjλλα) α',oυ κoυρ,μivτγια

φρ€σικα, E'κoυφτιiμι €να κoυμ<i'

τι ΦτΙ' τ ημ.€,αη τρι1π1ιoυ τo κλε,'
ν6μι 'μη τα 1ε[λια κι σφυριζειν.

Σφυρlδειg γ€νoυvτι κι μη κα'
λ<lμι oτιιiρι 1λoυρ6' Toυ κ6φτει9

σ' €yφ κ6μπουv απαι,oυθει6 [αι'
αμι 10 - 12 π6ντου9 κι κ6φτει9

μvιιi γλcδooα 1 - t,5 π6vτoιη κα-

τ<1 τη μιρι<i τoυ κ6μπoυ κt σφυ'

ρ[ζει. 'oνταg φυocig γ'€νητι oαv
π[ιακα.

Kι μη €να φδλλoυ απoδ oτιιi"

ρι f1 αγρι<iΦαg { 6oriλιαρηξ γ€νη
τι σφυριδα 6vταg τoυ 6αoτ<iq

oφι1trτ<i oτα ακoυλημ€να τα τρα.
vιl τα δξτυλα ατι' τα νηlι6 τα

1€ργια κι φιιoιig μη δtivαμη. Σφυ

ρζει κι €να μικρ6 φriλλoυ oυξι_

Eπiγραμμα Avασταoioυ Καμπ(τoυ
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Κz'γττ α'l tα'; Θ,a6φ lλ'o ζ Π ωπ'α9iλη ζ, y.,α'L'('o oπo,υ'δαιδτε-

'p'a, τ-α'τ'ω τaν Lν,ι'aτc'cι'ο Kaμπlτoυ' !?Υo |'ιυiσ3' το'

,,{Tαιιεlcy o,οθοδoξiαρ.

tΙ aπαν'ixδοaη τoυ oTαμεioυ Ορθοδoξiα6, τoυ Κ,α-

iιπ,:.ν'Jα.; @gιζ,φι).ου ΙΙαπαφiλη, πιoτειjο: δτυ 'ειtναι οφει-

i";'l'ι,ιε';'a Υ,'?,{οq x'αι' cτον ,dtξι,o ιoρωριaτl; y'α'L 1aa'Jζ |σ&r

ξιου; φiλoυE !''α'' 5')ν'ΘρΥdτεζ rιcυ διδxσλλλo't:,τoυ Γd_

vιlυ;. αλλd, χσ". 5τc ου,cε6,dq πληrριυμα τη'i Aποατoλι_

x^li; Ειι'Ττ,':'tα.; Βεpοtα; ' χq',r".ιν|"α'; xαι Nαοιi:'ηΞ,

xl"'' t'y"'. Ψfi,3Lτ,i "μδνο',, αυτr,'3.

Σημε(αlοη; Tο <Tαμεioν oρθoδoξιαζ) τoυ Θεo_

φ[λου Παπαφ(λη υπ<iρxει στην Kεντρικf1 BιΘλιoθξ'
κη τoυ Aριατcτελε[oυ Πανεπιoτημioυ Θεooαλoνi-
κηζ.
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Απ6 τη Xριoτoυγενvιιlτικη (Φωηη τηg Nαo6αηφ> τoυ 1964

Tα Χριoτoιi
σTn Nιaoυστα

H τ1rd η ,Kατiγκoυ μoδγ
γι noυ δεv κατoυρiΘηκrv
αn' τη 1oρi τηc' Tηv i-
oτειλov 1oμπδρI αn' τηv
AvΘflvο vq 'κoρτlpδεl γIo
τα Xρroτoil τoυv οvlψtδ
τηc τouv AvτΦvη noυ δα
vδρxoυvτοv μΙ τη γυvαiκα

τoυ κi τα nιvτγlδ vα γloυpτi'ooυv oτη 'Νlδoυoτα'' Αvιinοvτpoυc
iφυγlv κi πατiρoc 6ρ1oυvταv.

Πdγιv oτoυ μnαΕi ou τ1lδc oυ-Pio-τoυc κοUβδvηolv τoυν

*oρro,o,jro, Ylα τoU τζldκl κi η Kοτiγκoυ iβoλlv vo γivη
ioδ nρorζoιμl για vο φκιδoη το-1i - τo1Ι' τlc πtτoυλiτoΙc δnoυ

;; ;;ρ;;;; η μδvα τηc xo'ραi'i τα. κδλλrντα',γro τoυ 11αpλΙ

εl*ou 
-no, 

γ,rrηθ,*,, ou Xρioτδc. Tδτi oδoυκi1ΘηκΙv :κi τΙc
τΖtoυμnαvΙκlc:

_ Aρi Pioτoυ τρδ,βα vα φκlδoηq κομμri τZroυ,μnαγΙκα'

Ti δg το 6δoorμ, τα nιviγrδ γlα vα nivoυv γε μδλλivτo;

Πηλi.ληoιv tκεivoυc Πdλt στoU μnαΕi κΙ γιiρr'οlv μi- vτγυδ

'z,orμn'ori*ii, μnιρκlδτ πρδφτοotv.' Δεv -πδραoiv μi'α δρo κi

iφτooov or λvθ'ηvοiol. ΣκoυτΦθηκov μi τ' oγκoλι6oμoτot τo.φι
i,-a π-io- *lidμμο'o. A1iρηoov'ιiατoρYoc v' ovoiγoυv τic βo-
Ιi;";; -Γ ,o β'γ'6Ζ*, roυγiω' τi λoυYIδv_ κολoivτγlο' Εμ_ κl'
;;;i;; ;; "ηJιii", τi Θι6μo dταv oυτδ; Ti ουτoυκivητο κi τi
μdνλl1ερ κi κoκδ.

_ Πιilc γα τιc φαvιρδσoυμl τδρo τic τZloυμπoγiκεlq;

ρoυτ&ει oυ ΡΙoτoυq τηv KατΙγκoυ'

_ Eμ κi ιγδ nωc vo rrrαλvτfoou vo φκl6σou τoυ τα1il πl

τoυλiτolc;'Δεv τηρδc τi AΘηvoiiκo γλυκi κoυβ6vηoov; Λεc
vα ,μαc nιργlλδoουv;

lκεi noυ τδλrγαv oUτδ μεc τoυ μαγεrρlδ οκoilγητι ρδnου
τoυc oτη'v nδρτα;

_ l|(iχ1γ1q μnδ,μnoυ!

oυ Avτδνηc εΙ1ιv βρi1 τΙc τΖιουunoγiκιq ατoυv nυρμδ1oυ
κΙ κoτdλαβrv, nflρiv ι(i τic iδουκιv οτα ntvτγιδ κi τo πρoυμ0

θηψιv τΙ vα φκιδοoυv. rKι αυτ6 δπoυc εΙ1αv μπιΖlρioη οnorj τα

τραv6 τα nr{vΙδlo, κατο;1δρηκαv μi τic τZroυ'μnαγiκεlc' Kατο-
x'iρηκ,, oμδ,' nλειδτηρoυ ou PΙoτoυc πoU δεv nηγrv 1ο_μδvoυc
δr' 

"οnoui 
ii η Ko'iγ*oυ trriλvτηolv τoυ ταχιi vο φκlδoη πI_

τoυλiτoIq. ,KΙ τΙ φαγΙ τΙc iφκιαoοv g1 'μlκ'ρoi'' Αεv πρδφτ:vαv
vα βγoυv'αn' τoυ'τηγ6νl κi vo Zloυμοτloτoilv οτoυ μiλι"

_ Tιirρα κoτiλα'βο τ1lδτoα γoυρ'τac' τη-λ6εr oυ Ayrδ-
vnc' Αnoi τδρα κi nδρo lδδ δα μoc iγιτι τo Xρι<rroi, δoπoυ
vo μoξ μnIZrρiolτr. 'AΙ ri τoυ x'ρδvou!

H lNΑNΑ H MΑΡlΓlΑ
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Γρnγδρnξ l. Σpιiγγαρnq

Στιq 17,9.1995 τo Yπoυργε[o
Συγκoιvcυvιcbν, με υπoγραφf1 τoυ
υπoυργo0 Π€τρoυ Riλλη, τoυ'πα-

ρα1ωρεi με τoν αριΘ. πρτlτ. 81766

€γγραφο τηg διευ&5νoεωg oιδη-

ρo,δρ6μαrv ιilεια ηλεκτρικcbv εγ'
καταατιtoεcrηl και <iδεια εγκατιil
στασηζ κcrι oυγκ€ντρΦσηζ τωη/ ε'
vαερlωv γραμμ.irv του δη1μoτικo$

φω,τισμo6 του νoμo0 Koζdνηc.

Στιg 28.8.1938 δivει πρooφoρΦ

πoυ ε14κρ,ilvεται για τoν ηλεκτρo"
φalτιoμ6 ηg τι6λεοrq τηg Πτoλε-

μαtδog.
Στιζ 4 Ιαvoιrαρioυ τoυ 1o89

παiρvει ιtδεια ηλEκτρικcilv εγκα'
ταoτdαεcov oτo voμ6 Φλc5ριναq με
τo υητ' αριΘ. πρωπ. 7ssοo €vryρα'

φo τoυ τ6τε Yπoυργεioυ Σιδηρo_

δ'ρ6μων και Aυτoκιντ]iωv.

Στιg 2O'"9.t9Θ9 τo T.T.T. γρα'
φεio Αμυvταtoυ 'με τo uπ' αριθ-
πρωτ. tσ2 εγγραao' αιlακoινιbνει
ατoν Γρηγ6ριo Σιo6γγαρη 6τι τoυ

1oρηγfξκε με τo ιrπ' αρ,286397

Φγραφo τoυ Ytτoυρρεiα.l Συγκoι'
ι,αrviαg &δει.α κατof1g και λει'
τoυρytαg ροδιφ<il'νoιl.

Aπ6 6λα τα τιμoλ6για και τα
επ[,oημα θyγραφα, ατιoδεικνl3εται
πιilg o ΠρηΜΦρηc Σιo$γγαρηq η-
ταv €vαg πετιlγημ€vog Nαoυοα[oq

επι1ειρη,ματiαg πoυ ηλεκtρoδo'
τoι3αε τoi A[rιJνταιo, τηv Kζ&η
και τηv Πτoλbμαiδα και δεv φαι'
v6ταν να €1'ει τ6τε ουδεμtα q(€ση

με τηη, πoλιτικf -

Aυt& μ€xρι ηv κατof1, 6πoυ

εγκoθioταται στηv Θεo)viκη με

μια αε6αατf1 ττερoυο[α, γuα εxε['

1lo τov καιβ, και γ[vεται κoυμπ&

ροζ ,με tov Bcxρδoι-lλdκη, παv[q1υ_

ρo, τδτε, αρχηγ6 ηg αoτυvoμtαg.

Στην Νιiουoα μετ<i τoν Στ€ργιo
Φετλf1, οι διoριoμ€νoι δdμαρ1oι
απ6 τo επ!oη,μo κρι1τog δoλοφo-
νotjνται απ6 τoυg αντιiρτεg. Eiναι
η μαriρη επo1η τoυ aμφυλioυ.

o BCξΦουλ<iκηg ηρoτρ€τtει τov
Γρηγ6ρη Σιo6γγαρη να γυρioει"
στη]ν Ν<ioυσα και να αvαλ<iι6ει

ffιιμ€λεια - Παρoυοiαon
Λευκti Σαμαρt

δf1μαρ1οg, μετ& την δoλoφoνiα
τoυ Xριoτ6δoυλoυ Πετρ[δη, γιατ1
€xει παντo0 φiλoυg και 6λoι τoν

εκτιμo$ν. 'Oπωg λ€ει o Aλ€κoq
o Xωνξ, 6λoι πρooπ<iΘηoαν vα
τoν αττοτρ€ψoυν, γιατi κιvδΦνευε'

η ζΦη tΘU ,σV δε16ταv, αλλ& o
ηρηγΦρηs Σιo0γγαρηg αv€λα6ε
δf1μαρ1oq xωρiq oι1τε €vαν δη'μo'

τικ6 αoμΘoυλo, γιαti 6λoι φo66ν-
τoυσαv. l\6νoq τoυ αι.lν€ταoε 6λα
τα €γγραφα για πρoμf1ΘειΕζ, toε

πoθετf1oειq γμiφoνταg, 6πωg μαg
ωtαφ€ρει o Π€τροζ Δειv6ττoυλog-

<<ΛαμΘιiνoνταq uπ' &pιv τηv €λει-

φ δημoτικof αιrμΘουλioυ και τιq.

επικρατo6oε9 €κτακτεq oυΦf1ιcεg,

απoφαoζoμεv...>>,.'fΙταιr παληκα-

ριιi αυη η αιoδofi η φυλoδdiα;
'ΗΘελε πι1oη Θυοiα την (πoιr|πoυ*

λ€vια καρ6κλα>, 6πο19 τoiν καττl_

γoρoιioαν oι οrvτiπαλoi πoυ f1 τηv

<καρ.€κλα τoυ μαρτυρioυ>r, 6πω9

τηv αrιoκολoιjoε o iδιoζ;

<Aν6λα6ε για να ocboει τoυq

συμπατρι6τεξ τoυ αττ6 τo αιματo_
κ6λιoμω> με 6ε6αiωoε o Mαv<il-

ληq !ωτηβπoυλog πoυ μαζi με
τov πατ6ρα τoυ τov ε[1αν και γε[-
to1να και ατεv6 φλo" iγtrε, την κoυ"

μτιαριιi τoiΙ μξ τov Bαβoυλdrκη,

Γρηγδρηc Σloitγγαρηc

Toν Σεπτ€μΘρη τoυ Ι99o στo

5ι2 τεr31oq, η NΙrAOMΣTA εi1ε πα-

ρουoκiοει τoυζ δημ<iρ1oυq τηζ
Nιioυααξ εκλεγμ€νoυg και διoρι'
oμ€ιoυg, οτα διjακoλα 1βvια, α'
π6 τo 1862 μ€1ρι τo Ι-975. Στo α-

φι6ριoμα δεν αvαφ€ρΘηκε τo 6'

voμα τoυ Γρηγ6ρη Σιo0γγαρη,
που 1ρημ6τιoε δt'1μαρxoq την πι6

δ6οκoλη περioδo, τo t946 μετιi
τηv δoλoφoviα τoυ Χριoτ6δoυλoυ
Πετρiδη.

Π,ρωτoιi αvαφφθoΦμε oτην δ6-

oκαλη περi,oδo τηζ δημαρ1tαq
τoυ, αq ανατρ€ξoυμε oτo π,αρελ'

Θ6ν τoυ ν'α δoΦμε πoι69 f1ταv o

Γρηγ6ρηs Σιo6γγαρηq σαν &ν'

Θρωπog, σαν επιχειρηματiαq, oαν
πολιτικ6g.

o Γρηγ6ρηq Σιoιiγγαρηζ γεν-
νt'Θηκε ,ατην Nι1oυαα τo l9o9. A-

voι1τ6 μυαλ6 και δραoτfl1ριoζ' σε

ηλικiα 26 ετtbν εivαι κ<5πo1og

τηg }λεκτρικηg Eταιρεiαq A,μw'
ταioυ. 'Eτoq iQρυoηg τηg Eται'
ρε[αq τo Ι 935, σrτΦξ πρoκ}τtτει
ατι6 εγγραφo coυ Yπoυργεioυ E.
Φικflq oικoνoμiαq.
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Εκλoγic 1958 με ορxηγδv Ποnovδρδou. Δημoι<ροτlκη

'Evωoη.

νικ&, 6πωq τo διηγεitαι o ιδιoζ.
<lE[1ε κουΘ€ρτα Mανιilλη; Π6oo
oηκωμ€νη ηταv, κιiνα μ€τρo;>.

BοηΘ'6ντα9 δυoτυ1odντεξ και
παιρ,νoνταζ ,μ€ρog σε εκλoγικ€g
αναμετ,ρξoειq, η περιoυ,σια €ξαvε'

μioτηκε, αλλΦ o μεγιiλog <ivΘ'ρcl'

πoq 6μειvε. Πιiντα 1αμoγελαα'
τ6g, να Θclζει ηρ6Θ'υμα τo 1€ρι
ciτην τα€πη,, να Θγ<iζει τo καπ€λo
τoυ xαι,ρ'ετιirνταg τιg κυρiεg, με

μια ευγ6νεια πoυ oπαviζει, μ€1ρι
τo τ€λog τηs ζα}ηc τoυ. 'Ηταν o
ανοι1τ6κα,ρδo9 <iνΘρωπog, o κι'
μπdρηζ, με τo ooφ6 μυ'αλ6 και
τηv μεγιiλη καρδι<i. T€ααερα 1ρ6
νια μετ<i τoν Θ<iνατ6 τoυ, δεv υ'
: ιiρ1ει oι-ζf1τηoη., κυρiωq γ0ρω
απ6 τα δημoτικ<i ,μαg πμiγματα
πoυ να μf1ν τoν ΟυμηΘoιiν oι }Ιια-

οιroαioι. ,.Σoφd τtiλεγε o qρχη'

γξ>.

Αυτd τα ελci1ιoτα, σαν πρoσφo

ρ<i oτην μvημη του Γiρηγ6ρη Σι_

oιiγγαρη πoυ f1ρΘ'ε και €φυγε πριv
τ€οαερ'α xρ6νια και σαν €να μι-
κρ6 αφι6ρωιjα για το εiδog τoυ
πολιτικo6. πoυ εξ€λειπε. Toυ ovει-

ρoπ6λoυ. Αυτο6 πoυ €μπαιvε oτηv
πoλιτικ{ πλo6oιoq και €6γαινε
πιiψφτω1oq.

€αωoε κCομo και κοoμdκη στoν

€μφιjλιo. Αυτ6 τo oμoλoγο0v 6λoι.
Στoν δημαρ'1ιακ6 Θ<bκo, €μεινs
περiπου €ναv 1ρ6νo. Aλλ* ααν α'
πλ69 ιivΘρωπcg δεν υπξρξε δiκη
oτo €κτακτο oτρατοδικεiο Γιαν-
vιτoιbv που να μην πιiει για μιiρ-
τυραζ υπερeioπιοηq. Η oυvεiδηαξ
τoυ δεν του επ€τρ'επε vα αφηνει
ανθρcbπουg oτηv φυλακf1 για πo'
λιτικ<i φρoνf,ματα.

o Δημξτρηg Σιιbπη{ 6να9 'απ6
αυτoιjζ πoυ γλ6τωoε απ6 την εκ'
τ€λεoη oτo 6κτακτo oτρατoδικεio
δεν €παιpε πoτ€ να του εκφριiζει
'την ευγvωμοc6νη τoυ. Eπτloηg o

Θα:μιiq Γκιoυλ6κα9 με μια επιστo-

λ{ τoυ τo 1948 τoυ εκφριiζει ην
παντoτινf1 τσυ ευγνωμo,σ0νη για
τηM 6oξΘεια που του πp6oφερε.

<'oταv oι ιiλλoι δεν μoυ €λεγαv
οιiτε και καλη,μ€ρα, αυτ69 ,μoυ

πβoφερε δoυλει<i>, ε(πε παλι6g
αντ<iρ,τηq. Kαλ6καρ'δog και ανoι'

1τo1€,ρηg 6οηto6<rε 6oουq και
6oo μπoρoιiοε λ€γoνταq πdντα
Θ,qρρετι1 την γv6μη τoυ, Xοl"

ρic να φo6ιiται καν€vαv. To

μικβ6ιo, 6μωζ, τηζ πoλιτικfiq
ft τηc πρooφoρ'ιig τον εi1ε κατα-
λιi6ει. To Ι964 κατεΘα[γει γ'ια
δξ'μαρ oq με €να ψηφo'δ€λτιo
πραγlματικf1g εΘνικf1g, oυμφιλlaι

oηg, α9o6 μετ€xει o Θωμιiq Γκι-
ουλ€καq κ3it η Ελ€νη Δημητρι<i-

δη, αλλ<i τιg εκλoγ€q τιg κερδ[ζει
o Φιλ6ταζ K€,κκιvog.

Ση δικτατoρiα διcρiζεται πρ6_

εδροq oτl1ν ('E}'ωση>, αλλ<i απo-

λιjεται γιατi δεν ε[ναι α.ρεoτ€g oι
εv€ρyει€g τoυ σtην <εΘνικf1 κυ'

6'€'ρvηoηυ. <'o,τι €1ει την υπoγρα

φi μoυ εi':αι δικ6 μoυ. Tα δ€ντ'ρα

πεΘα[voι',ν 6ρθια>, διεμdvηoε oτη

1ο,ι5ντα.

Στo δημoψfφισμα τηg xoιivταg
δεv τηγε vα ψηφισει. Ptbτηoε τov

Mαvr}λη τoν Σωηρ6πoυλo ειρ<υ_

olκoγivεrο Σιoiγγορη

lΦ φ.Φ Φ&dEΦEEΦΞFffi ΦoEεΦΞ*trd<EΣ6Dr'Φ-+ΦιΞE&'Φ'&
l+: :+: !.O: :+: :+: :+: 3--: :+: !+3 :+: :+: :+: :+: :Ξ *: j- :+: >: ι+:
l+: '. }: :.r}: t+: :+: :+: i+: :+: :+t !+, ,+: :+: :<>: :α :+3 :+: :Ξ g lα
ΦpΞ€.rpw Ξbr.;Φg<!FΦ aFePΞsΞΞEΞqΡΦ ΞiiξlftlΞΞΞFΞEΞΞΞqΞ5ΞFΞn Ξl'ΞlFqF
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Στo πθρασμα τoυ xρ6voυ

TYπoI KAI κEIυTPA ΣTH]υ nAΛlA NΑoYΣA
Στα πap,αoρiνι 'y'1τ'ιnt ττaυ a \1ωp-

zuco3;'τ1g .τoυ T6λη ,*p'riβτ1xe 'n ψΕ-

τιινωaτg5aae cτην Αφφιxi ψ'iπ';
Υ.α''L fir'Ε το τ,λο!r' αol 8ω τ{iδευε
τ3γαtν.e ια Ξ|-'ιιι ''o !'iι ,s-uα γ'lλια'
oπω; dλεγε. rol flω 6αi'''α,r.ε. Τ6'
τe 'ii''να'i α,'ι'l rι leιh'{f''o; o Γxa'5γ-

ιοui)x-Ξ ii Γlανν0r'o'lλo1, φo,ριbντ,αg
τc αlτeρ! a'J! Φy"6ιψη', εψε δηλι1oει

5τa διτxcτt,ρ'-,' ω6 εποιγμλβ τoυ

or'!ο,- ?ω-.:'ο;3νται, δηλαδη πωλιil γνtil

lιη.

Στα πεocαoμξνσ' |x'ν^i|^ιo1)Υ ^λι1'{ τσ"'

xιλλι,cτεilα τη6 <Aθηv*φ> με τηΥ

ex)'tγfi τηζ ATγελιxη6 Nιx,6λτη
ωi oNlιζ Nαouoωr. Eπi,τη6 xαι ξ'ν'ιζ

οtλλο; γρaφιx6s τiπoE, πoυ +ιε τη}'

\οτα,ρiα τσυ y"q,L ,dνα xωλαθι γεβ_
τo τωoατ6ψo, βριζε '5την 'α.Υolρα,

|ιL στα cτeyοqδτyuωγ"ω τωy Φ}γοι_

xιιδν' o μπ'αrρμπ,rι - Γιιilvvηe o E6_

λoq, πo".l ιtfirγε α.δoξω bs'uε';"α ατd ξ'

';α θαyα.τrlφξ7o π€c1ιμo απ6 xL.πaιι
ουιιι.

ΧρL'ι.ι c;i'sτιi' ;a)'λι !7-ο''lν ωε-

ρλce'' ι.--/, Ξ}JaΞ ;'.J! !ν4 γιi4*'"'3
c ε'l;α.-*'.'. ι τ1.ct''. ιi, ;'ι'.i ι τ ι :τ' ι't l

γιrμ',,ιοi.υl '''"7.Ξ T-?a:aτι ΞΞ a'ι1".7ιΞ'

σ τ 1a τ1 Ξi l. 7ι'ι'":-τ, :τ iΞ . . . ι ρ'' ι',''' -i -- τ,'

τl"1 τ."'l ιx'. !'lιi Q3.ξζ 'rυ\ν.' 
-:!'a.ε'.

το rd: -:7|'',L.+iθτi7J7''/ αpθ'.c'- '''- =ο:-7c'.

τη'" 'αlΓ;o'liιζ αi76 τa τιl.'iδι''tι6'ι''a
"nαl' τOν οι.'ι,ια"τα πoυ επαxoλo'j,θη.oε.

Θιι"τσ"ν π'α'ρi)ιCr!η α'l'ι')'%1ιΞσa'

σx'o'.l ζ xσ"nay"τηiρ ιlστ'ι)ιοιiζ τδπου; δ'εν

σilαφ:'p.'L',\'Ξ γ.σ'L την Κοι6';ι Αcπa_
.c'i,r μιε τ,α. ψ,ιτ.οiυθ" θ.7πι?'σ' τk'/τ''-r'
τη,;' τι: ψ}'α;,ιτα'7'"'" φo6cτεc' τ'J" y.τe

')α.ι'.'α τι''. τι; ιo'pδJλλεζ cτr. z''c|J-

ν'Lr1" q.γ\xξν'''σx1J y'Lr' y!σ-%')6σ'x))\Li'να

',lly'λλι'j. τηζ fioυ Φρ,ζ. στa γγΦlστd'

aιιi.τ,.σ' xροιτιδνταE τo ο1lπuρε')'[νο τ'η6

- θλ16ε,ρ^11 τοα.'pιxα''ο'5ρ'α, τη6 πα'λωc-

θ.q εποxj3, xωθιilE eτ!'oηQ γJα.L τοl
ε,|ι2ηroδ,χη Ιγγλdcη αaυ r;tpτ1'el να"

εξoτ&oει γ,ια 4ι*,ρτqροι τoV Nτε'ρ-

1ιπoo3,ρx, ξ6vo r'ψoμαξ oε Nlαoυ-

c,'z tt zτι ψ ι τ',ρ oδ'' αφo'ρ'α!

Aλλτi xα,ι το <ιΙ(ι,6oy'l:> στα 1τ:Θ'/α-

αμ,dvα εz''εi,vα apδνια τoυ μιeooπ,oλJ-
,μου υπηρξε iνα y'c.ι q'ιoνωδιτ,'6. Κα-
τα δια,oτ/;irlι1α .]'υβπQpεliττ1%σ.') "/"d.L

dιλ\α αξ'a7ιν'α τ,liντρα μιlr'ρli€ ι1μω;

uε,μ.6ξλοιαζ>> 6πω6 τoυ Mo'.loταφ*.,

Σnμεiιυμα τoυ
κ.'Aγγελoυ Bαλταδιbρoυ

τcυ Kωoττ) Δημιoιiλα, '$nqυ 'y'cΔγ η ο'

1ιιb,;roμη 6'ρυιη τoν,cTειρπαxd,λιoυ>>,

Φ-\ι!\\%ντ. ατ6 ττy πα]λιi, Biλα Πε-
τ,ρiδ'η, τoυ <aΣoρiiφηυ, ατη γωvι'& του

τα)''ιιo'3 δ1:4μoι.i Aγiαl Δημητ,ρioυ

L,α: Στcψπ&}ωy' τo Nido Κιdoιι, δ-

πcυ ':^il,'*aP,ι τo ιΞ'Γ!,.α.lω 1τ10"?Ιy.rJ y'aι'L g't

τd),Js|ι τoυ ,iMηττα, ψε τa .1υiΓυ'ιxα-

τJω>> fiσ) lLα ιιp'Lr]". lμc'τpi1 τapiοδo τoυ

μεoaπ'oλdψυ 1 Υν6pL5s δdξε_( 1-ιε oρ'

1'tρτρ,εq xαι,θ,sdιιατα.
Αil.d. τo utKι6cy;ι, το τ"c.λqιl Κt-

6οι'' ylι'ι τo 1ιετακaλe1rιxd 'ε'πi μ,iαv
δειze-'!ιν i'ται ιa'τ'' τo εF-'α''ρeτ'.τl,

--.' 'ιt51z'','''το ' i.'ι 7.νΞ,-u7''1i}.τι7'1'J .

;:'l ιττρz 'Ξ-*'J7-t,, 
'Hτl", ιι='' γε'

:l'Ξ'ι -τ,3 'oi=ι'''l:s z2t'- --T,Ξ ''\i','-
'/'τ,Ξ :,:ι', '\\τι'ι!:'ι 'ι7.'. :a') ,_\:υy-ου

Τ7':''^7''''l :η: Θ^.-,:ι)''''':-zτ,:.'o_
;.;'.'' E!ι'"-z' i!';:' 'ι;ι'- 'l!,'' ;') reι'
'rο"ι=: z;' τι τ!''t-.zz z'l:ι :i"-ιi
τc μeγαλ'jτερο ψ€7ο'' n,a)Υ'!6aΞ y-'-

y';-'δ το Kιi6cxl.
λxc,c6ωτεq, ταyιυδ'aχτυλoυργoa,

φαxiρτ1δeq, 1οpoυτdE, αλ')'α xα'ι. α'

ξ'"l'.}'ογεr, o1yi1οτρεq, ξΞνgΞ ιαι ντδ-

a',..Ξ' 1'cq"Υαυδl,cτ6q iOυ xλασσ'.}ζo15

τ.'l.,' ε)'α'φρο'5 τραγουδιoιi. ,δπωE 
'.)

}Ιοi1oν*E' o Γιαν'z,6πουλo6. Ο'ιxoνο_

1ιiδη;, Tτοu'l]πιptΞ, Lzνθ.η xα'ι Mdy-

|ι';η xiι|. σΞ lυjια, c/"στ'?σ':π1h επ,ioιεQτ1

η B6irπo. Il{;θε θp'&δ'u, αiλλ,&, ιδiωi
τι; Klυ,p,ιαxl5g ιαc γr,o'αlt€q o 1aρ6q

τ,rfiγα'''ιε γ'6να oτη"i' πiατα του qrε τo

6α'λg xα'ι τ.o ταlγτ"6.

To θuμ'd'ηlοιι με δυo μεγdλε6 λ*-

τ'o διευ;Ojyει o Lτ1μi1τριo6 Kouρμιi-
}:16, πατi'ρα-: τoυ ΙΙανoυ Καlρμoιi-
λη 1ιε xον_',&, xrι'1!c'',ιατα γ"α.c ι,ν'.xρλ

τ'1,λ;Ξ'i*.y't'L'6τorl cτo cερ6{ρυcψα.,

;':':'2ια9y'οι3oa τa ψπιoτ:ho, τo λαυ-
y)ο15!i\'L1 τj 6q'γ'DL'α. xωL τo γ,}"υ'τi τoυ'

ιο'lτ,α)'ιo'3, η γιωζ6|α yuαι τa ocy'α.i

zο. Mετeγεvicτaρα, πξρωaαν αρYε-
τοi επ:yβ.ρ{εrατiεE rμεταξι1 τ{oy c-
ποtων a Γ. Kαηs, o Σ'ωτ. Mτ)ττα,6,

o Ιζιb'ττοι; Γ,ρ6ιζιog' o T. T:ιιilμoE
xιι xc'τα το μεγαλ6τε'pιo χpoΥ|'Υι|
δι&oττρμα πaυ 'ιilφηoε τηrν αφραγi)ει
τo1J στo π6ραψα τσ\ o TExη6 ο

Δ*,ρηe. Πριbτη τρJαΥ'auδ[στ:ρcα ι''α-

πoια uΣouλα> /πoυ για, ν'a αι;α\"γe-

ται xαlΜτε,ρ& στo') ,α'rcι.*t6 γιιφ,
yipτριψaποιαloε,dyα τεIρdcτιo τενe-

τεδtνιo 1ωlri, πρrδδ,ρot}ο τoΙJ ψLy"ρo-

φιδνο'υ,.
Αλ)d απl, τc, 19bΟ y'Φ'' ιrLeτα' Υvh

ρ:oε δ&ξε6 xαL η τ,α"μηy*q. γ,li.τι's'

'ιπ' τaν rπλi'τανο' μια πα) τo τlαΔρ|1'-

δC:ι.α.y'δ r.'τi,cμα' a|ae xαιαcτρα,φεi,.
ιδ,iιυ; :,πi Δα)'*,ιωγιι' ',ψε αξcδ)'oγα
'''''5';':'',"ι ια''' ='Jα.γcυδι,cτ'd;, 

6πω6 η,

}Ιιiρη \Ιο'i:. ιzι ιc ζeξoi Ndvη -

Bi;,ι.,ν. H ;α'ριγιι τ'l',JατηaΞ dω;

:τ,'l ι'ιaι'ιi'/'.iτι "ια'' αroτap6.τινι'ri
τ.'' l -* z't' z'. ο'3 .'.Κ zi i γ ουr. α').j'ω τ'll1ρ |' -

υl1 γ'.l';|. ιL7ι ιlktcει τo r,!'ραaψα.

:τf 71'}'1''.iζ ^i'z'ι.eτ3 τ'' εt7e.μπΞι orρ.

l :.τi. rιj!. η'ιi ι-, τω *λ)'α'ξ€ αυ'; θ.4 ιe 
-:

xα". γodoτι.
'r" -*^γxδ ιαυ τo 6!;λq εγ'τοπ'[οττι.

τα'ν q"τi τa coυ!'γι y'σ''|" τo 'c'oy' %q"L

ο xα'6α1λι{''ρa6 δεν π,λη,otα'ζε πλtoν
τηv ντdμοι τoυ 1με z"oυμπoη'ι,6vc 'cαiι-

τ"ατ"ι γcα Υσ- xηζ πΘι μιΞ' i,πδxλ'"'sτι

τo,.x'ορ'οιi,:τ'ε πα'2ατι"α)'ιb 7r.

E|τια&s, ,εiae μπεi φoνριf"α" η ν€ω

γ :vι jι οr: γιi: ; δ ι α1ιυiρ'l c1.ιd vη (ιtΙl' την

διx,y'1 .μo,υ τoν α'νiτ,ρed7ε y'qι ''coτ€-
διυ,sε 16λεζ, τιE oυνηθaι,ε6 τuωι τα 'l1Φη

1i'ο|υ ^Ιαρσ'xτtρ'υζαν τo ταλαιδ ρo'

';,*')τ''x'δ xιι uιατυl; ιτπoτιx'6 i'cωg

ειδl;,λλ,:c'x,6 sdlλ τηξ eποxηs τηs

vι6τηE μοι6.
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Με Tnv πλΦρn ToU θρωτα

Mυoτικri ΣυvoμιλΙα

ΛNTΡΛΣ:
'o,τι αγdπηoα εiναι ιδο:μ€vo αrτ' τα μciτια oου.

To ocirμα μου αγtilπηoα τo φι1τρωοεg λoυλoΦδια

μloσχομιjριστα
κι r]Θ,ελα παντoιj τη μυρω,δι& τo,υξ να oκoρπιb.

ΓYNIA,IKA:
Η αγtiπη τ6oο ειπω'μ€νη λ€ξη, μαζi oου πλημμ6ριoε

απ6 ν6ημα
οαν φλ<iμπoυρo που τουg αιΘ6ρε9 κυματ(ζει
,με τo Θαθ'δ τoυ κ6κκινo
f1,μoυν εγιb, ηoουν εoιi, oαv €ναg κ6oμoq,

ΑNTΡΑΣ:
Συναντf1oαμε μια π6ρτα oτo δρ6μo
<<τιo,6 oδηγεb>; oε ρ6τηLoα
<<'oτηv <iλλη μεριιi> μoυ ε[πεg και τηγ dyoιξεq.

ΓYΝΑIKA:
Δεν f1μoυν εγcb πoυ <iγoιξα την π6ρτα.
M6νη τηg μαg καλooιbριαε. M6νo τo φωζ πoυ

αρπdητηκε
oτα μdτια μαg Θυμ<iμαι και τυφλΦ'Θtiκαμε.

:Ιξα €νιωoα rrην παρoυσ[α <iλλοrν lpατι{bν μ€oα μoυ
πoυ ν' αvτικριiζoυν τα πρ<iryματα τηg <iλληg

βερι<ig μπoρoΟ'oαν.

ΑNΤΡΑ,Σ:
ΘιiΘελα πιiντα αυτξ μoυ την εικ6να να Θοrρρεiq

καΘ69 με τ' ιiλoγ,6 'μ]ου στoγ oυραν6 xαλπζω',
oλ6γυμvoq,

κρατιbνταq στο 'να μoυ 16ρι κεραυv6 και στ'
dλλo τιr φεγγdρι.

ΓYNΑIΙKΛ:
Σ' €Θλεπα 6ταν τ' αοτ€ρια ιiγαΘεζ μ' €να δαυλ6

oτo 1€ρι
,6ταν απoκoιμι6ooυν ατo φεγγ&ρι
κι €oτεκα δ[πλα ooυ τα 6νειρ& σoυ να μαζε6ω'
.lξα και om 1cirμα o' €6λεπα σαν Θoι]λιαζεg αργd
λερω,μιiνog oστ' τη λ<iαττη

κι 6ρθια εγcir να ooιl 1α'iδΦω (α μαλλι&
σκoυπιζoνταg τα δ<iκρυα ,μ' €να μανrfiλι.

ΛNl]ΡΛΣ:
E iμαι Θρ<i1oq' πoυ αντιoτ€κεται δiπλα oτη Θdλααoα
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o φωτtσμ€νaq απ' τoν f1λιo

π6τε περfφανoζ τα κιiματα πoυ ν1κηοα

π6τε ακυlφlτ6ζ να υπo]μ6γω' τη φΘoρd μoυ.

ΓYΓ{AlΙdA,:

E(μαι 1ιια λiμνη, τη μ6ρα ανατ<iραξ€ με
κολυμπιbνταξ γoργd

ο κdΘε οoυ κ0κλog 6λo μoυ το εiναι Θα διαoxloει
τη v61τα γαληνεψ€ με με λ6για τρυφεP{i

6πωg αυτti πoυ ψιθυρiζει στo πρ6oιυπo ο <5αεμog

καθ<bg τηv καλoκαιριvη ζ€ατη απoτιν<iζει

6πωq τoυ μονα1ικo0 αηδoνιο0, πoυ τη oιωπξ oπιiει,
σαν τραγoυ'δι1'ει τοv ερ1oμ6 εηg <iαoιξηq.

Νoμiζω πωg δεν ξαφvιtiιoτηκα
6ταν η Θρoxft Θρoνι<ioτηκε oτα μαλλι<1 τηq

κι ι}ατερα κ0λιoε απαλ<i, γε6oνταq την αρμι)ρατηg

και υπcτ&1τηκε στα π6δια ηg
Θειbρηoα το γεγov6g
oαν ιιπεv9ιiμιση τoυ απρ6οπτoυ τηζ ζΦζ
μα 6τcrv κι o f1λιog ιpανερ<oμ€vog πλ<id τηg

με τα 1ρυo<i φτερ6 τoυ

γoν<iτιαε ικ€τηg τηq λdμιιJηq των 'ματιcbν τηg

απoφ6oιoα πωξ η ζιυτ] μου, με ακοcΘ6ριoτo τΦπo,

oυνδ6Θηκε μ' 6vα μυατικ6, που 6φ'ειλε εξι1νiαoη'
Λναoηκ6θηκα κι ακoλo0θηoα
τα 1vtiρια τηζ στo 6ρεγμ€νο δρομo.

<Φευγολ€εg εικ6νε9l

tξ,c,υ 'δειξεξ πioω απ' τα αιiννεφα τoν f1λιo

τoν λιiτρειpα
τα 1ρ<i>ματα μ€oα oτc *oπρo

την αττoυoiα του 1βvoυ oτη ματι<i ooυ

τ'αγ6πηoα
μο6 'δοroεg 1€ρια ν' ωrηyζω τη ζ&η
ατf1ριγμα τcoν ελπiδωγ μoυ

1ελη να μιλιb
vα αιo8<iγoμαι το κ<iΘε αoυ σκιρτημα
εσ6 rpε ην ωydατη ooυ

μου 1<iριoεg τoν κ6ομo.
'Aνoιξη ε(vαι τo 6ραμα τηq νiκηc
εν<iντια oη Θλiψη μαq.



Η oμoρφιti €xει 6νoμα - τ' 6νoμι1 αoυ
ε[ναι 6μοριpη γιατ[ αoυ μoιξει
αg κρ6'6εται κtiΘε πoυ,την ψiηxνειq
γεραoμ€νη Θαρρε(q τη Θλ€ττειg

σαν αrτ' τo 1ρ'6νo νικημ€νη

μα o' €vα αoυ γ€λιo
Θλ€τκο τo πρ6σΦπ6 τηζ
η oμoρφι<i υπ<iρ1ει.

H αγ&τrη τρυπιi:vει απ6 τιq γρi,λιεq
oε πλημμυρiζει €να φG}q πoυ σε τυφλ(bνει

,στ€κεται ακivητη και σε κοιτιiζει
με μια ματι& πou δεν πρoαμ€νειg

τo πρ6oc,yπ6 ooυ δ'ρooiζει

μ'ε τα καυτd τηq xεiλη
τo9εig 6λη τη γη να αγκαλι&σ€ιq
,μα 1cbνεoαι γλυκ<l oτην οη1καλι<i τηq.

Tην ξ€ρω τη μoffi ooυ

φoρ€g την €xαr ovειρευτεi
να μπαινει απ6 τιg γρ{.λιεg.

<<Διυμ&τιo με γρλιεg>

'ΗΦ.c
γυ,μνo[ στo κρεΘdτι
σφιχταγκαλιιiζoνταg τ' 6rlειρo

κανεξ δεv ε[δε
απ' τα αφαλιoτ& παμiι€υρα'

κ6αμo9 c,λ<iκερog κρυμμ€νog απ' τo αεντ6νι
π6λευε vα λευτερωΘε[
κι 6ταν oι αιαΘf1αειq

1<tραξαν την πoρε[α τoυq

γι6ρταoε ,μεΘυoμ€νη

η αγ<iπη μαg'
<<Aγκαλιιi με τ' 6νειρo>

T[ εiγαι o €ροcταg;

Δεv ξ€ρω
να ξτo'ι ξαφvικιi
f1ρΘεg μ€οα oτη ζιof1 μoυ
€λιω,oεg τoυg π<iryoυq τηq καρδιΦ μoυ
6<iζoνταq' μoυoικf1 oτο πικtiττ

την cbρα τoυ πρωEνo$.

T( ε[ναι o €ραrταg;
Δεν iξ€ρω'

να €τσι απλd(

1ιirΘηκεq oτα oκεπdαματ<i μoυ
ανακ<iτφεg τα xαρτι& oτo γραφεio μoι.l

καtτvζoνταζ τo μιαoοΘηoμ€vo τoιγ&ρΘ μoυ
κι <iαoιξεg τα παρdιΘυρα δι&ττλατα.
T[ εiγαι o €ριoπαg;

Δεν ξ€ραl
καθd}ζ δiπλα μou oτ€κεoαι
υπoψι6ζoμαι πωζ εισαι εσi !

,ιcΠαρoυoiα>

ΠAιPAiIζrιΗΣΗ

Για ιrα'μ'n xaν'ovται τα τειbαι, εν'n'μεριi}στtε 'μαg 6γκαιρσ

Tnv ν6α διεilΘυιaοΠ, 1q6Θ,€ φoρ6 rιoυ αr\λaζετε τ6tτo κατoικιαq.
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o'ΑNlBA ΣTH ΣTltH NA ΦAMl T0 ΣrNNlΦO,,
ΦοoοooΦoooΦoooo@

Στ'ι'; 20 ylι'. 21 το,υ Ncd,μ,6ρη δd-

θη,xo ,;r.ε μeγil.η ι'π''τυγi'ω ιτο δτs

γ'": .''ι'L Θ'ξατ,?o'r1 παιδ''x:\ 1iα?α"1τ'q"

': η <_\',θδa 5ττ| 
',1ι"{Υl 

'lα φr&i1'g -,
αι,1γ;,aφor. T c iι','"γo 1iσ''i!'j'Ja\[1'5'α\t τσ'

ii'αLδL'C'/" τη; πjμτη; rλξη; του 4ο^l

τα'poy;i1; γγιbrgωy1 αλ')'c" γ"Yιτι κ'λα'-

τ[τεp','1. 'Ενυ.q γιjιρ'οq 6ικου Θα ιxι"
'; oωo'' oι5'ι τ α"'. xαc α)' λε ; α'';,α"{ xe ζ ττιi
ειτ.L^y'"'a". νυJ\,ι!' σ'ξ' Ξ η ; συ γ Ξ,p"Ι" g.c|' c' i y.,l"''

τΥ!Ξ ,!yJt?r)i"fιζ. Ιζ'ιντ'α '-''e α'"lτα υπi7'ρ

/\1'',' γ'1'' r''. 71'"γr"1i ι,'ι','λζ Ιiιprιi|iiι'Υιι'i.

:η; δουλειriζ .l1σ'Ξ, m:aι6λτ1ιατιct,ιot

'ii.''ν L|:''/'.yJ'J t' ανηαυ1ir: 
-< 

παν υl'oa Θ|'i'

'| 
1.τ,r. L''5Θ"η1-''y'^i) 

-Ξ.

Στην er'λo^1τj τo'ι {η""γο'υ μεγ*λη

='r;:|'ιz"-'tα 
εiiy;: γ'ια p,€'iα ο ιa'ρι'Q,'ρδg

τοlγ ;αιδιιily ποι, 'θι σJ!i.ιlιΞτgη/.ε σ9

ι"'ι'τ'6 Δ:τω '"j'. 
i)'Ξ μιriρo'li6 xα:'" 6'ω-

2'ο* -< pt')':'ι;' ιαΘιili yJ'ι. -.o -*e'2|.Θ-

γ,!'''ιΞ',ε ' τl' ;,ιτ,'iν',ιl'ι'l' το'ι !..7^γc'υ '

_\'.,j Jγιv: τi ι.','}'Βε'οτ1 τlω}, ρ4-
)'ων, τz''r q''.δ''. h υ'φ'€Θητ.αν'ε)ι:liθεl;,α

'r'ι 6ι'ι}:''υη τ,ο !.'ργa ια". sττ1' ιιjγ(.-

γ|Ξ|.α ν,σ" ]ΞAl'?.Lai.'jν |\Ξ ioν τ?6'ico

πoυ l1sa)lα'ν y''α\ l,' Ιο.o' 'σ'ιν.

'!,1'5ι' xτl\ι ο:ι2y;''ι"t1 τaΙυ i)!'αi,'Ψι xo

[.'ρ"γc ττ;;' τιi1.,le απι6 τα π,α.ιδι*'. (Jι

;::''7εr1.ι6lι)'!q ,ιια; σΞ 'α'υτ^iγl 'ττ1 φ'αaη
^i,'-"ιν J'θ'1γ''cxa '< 

yναL α:φσρa156'q:y τ.o-

)'ι3 .γ ει'' ιι* ττ,,'ι&'ν ι',\'α α.ιτ α .

J:ν :'.7α,μa ,'l1' ili"νaνιJ'ε pudνo με
τ'ρc6)'^l,'.'.1.1'' _-.'' ei.yα.'t {6οη +ιε

ττ;l'φιι"'"l,, iτΓ) yJt'τΙ5'η1 ττγ;' €τ'ηι',,α'

ττ1, α.)'λω Kαι μΞ τα- π'ρae\)'ri,qιατa

c''lτ'z;,zπ,ιt}ηaηζ',σχ6'σεωγ μrπωξ6
τoυ;, ωλλ& r''αι gr,εταξ'j των διi'o φ6-

λιυγ. Γι' σ"|)'ν1δ τo λ6γo θ,:ιυρηcαμε

&τ'';ιο ο;ιγ ιετ'7'''ψtν ε'3 παρ'ot,''6a)-€q

Δηrμ. Σχoλ:icυ Nα"oυ'cα6 {ΙlΞ τηγ Ξ-

πιμdλε,l.α xαι φ,ρ,ovτiδοι cου δ'ιcx6'-

λο,'l τoυ; Γ,ιιbρ'γ,:υ ToJ'pοι. Τα xa-

σx'ct|,J'|''α τηζ τ'α'?α'6τα'5η'ζ oπ'ιμΞλη-

,0ηχΞ η τ". ΤΙι.τατη, 1Lζ xa\?οΥΡα,Ψι-

εg η X,:liccι Στι6ρα )ζαι τη]ν' μσJ-

ο".x"Δ, ο,c αδελφ,ci T'5μτοη'

o'''1,ι'r.τιr' o'ι τ1:θ ο'π'a'. at π oυ χ α,τ]6πλη -

ξα,ν 1rε τa 'γ'οr,s6, τ'o τ,ρα"γονδι τlαι

aην aρ'μην,ε'iα aa'υζ γJα1σ'x6ι'ρaτlpa-

τ^iβηιαν. ΙΙ Φxi τη,ζ r,αl?σ..ftσ"σηζ

o δ6,'οτ'α).ag -ψ'7, 11,11$l1(1.7, Γιιil,ργo6

'Τla{,,?αζ,'5τo %α}"δτoυστo πρδγ,ρα1μ:

,μ1 π'Oυ ψa'"ραιιτηιν''ε, γριλφι: ΙLσ' io
a';,1ix:,'}α τaυ 6?Υot) |

H 6λη ηpo:πId,θεια, ,fuωζ y'αι αλ_

).ε,; παλαι'δτΕl?cι,, ξ€y.ινη'cε 6αoιφ,6-

γη .στηy αντiληι}η πoυ υπd.ρμoι αο

6,λoυ6 6ocn,l,ζ σt'Jνiaργ&στ'γ]iχαy σΨl

δoυλε,ι& oilτi], ,6τL τo o1oλεi'o δεν

π,,r,dπ'ε'ι ,νσ' ai.Υ|ιL μ,ι1,νo 6νrα9 1ιλροg
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τρο6λη1;lιτ'''ι';'C". y'a|- t'Υ'rl5υ'1|'e;'

17,-. ο6 t'τ1μα:''s ψ'' 
i' ττ. αtδι'^γ υlγ :xa t cγε

τ,'ι0. '::''e τrtli =ιor,l3; t'a'' ττ1 φν'ση



Ιi'aυ πσ'ιpo'')ι3''.&'οτ'τ1τ'αν' ωτi6 την'Ξτ,L-

λo'γη των Γ(ρOσιbπιt)y για ,aριψ j-

νοl4 ατ6 τoυE ,ρ6λo,υg, αλλαγ66 δεν

!γινα.ν. Π,:,cτe6ουlιε dτι δ,εy αξjζs',

,- α, πληγ,ιυ ;-'':r'' yJkπ c'' c π'αcδ'! π'ρ'aτιιι -

q-r.6νo,υ vα lL'ι€!6o'" |L'''σ' 1|1''c π'ετυχηlμε-

\τ|"ιτ,.ι ?t'51σ'\3η.

:\ξilζει '74, oη1μ,ε,ιοr'θ,a[ δπι. oι πιρo-

6εζ Υi'/oνix'ν Σιil66'ι'τo π,pωf η ,61η

δ'6'ρν':'.α iυy/ a'?6(Lωη y'q'L σa Nα]l[σ"

;,ε,piπ"'οl:τ1 5Ξ 6i.ρ,ιq των '1ι'ιθ'ημιi,_

τl])y,

Θeι'.γ.ιδ επLc'ηζ iiταν 'το δι'' τα rιαι
δ'.α ^i,ταν ιιi; ιδcιre τα.,ξηιΞ' i'-ι9 τι; i-

δ:a; υπ,oyl2ειb:ει; l'ι'ι τcy iδ':.o δd-
qια)'ο '

t'a$pαq Γε'ιil,:γιo-<

a'.Υ1 φ'α6Υ1 αυτ! ε,πιδεiνω\;q.ι iτ|\) yια,

-: --,^ -.^-'.J"J'Jlι.

' o':.' ;1ογυl ρ'''3 ο'J-'l c'' ;'''L6 ei ι'ι'.
-.'..- ι ^':'.'-n'' - 'Ξ7- ;a7''.', '7. '!. |''t .7-'ι 7.'.a 'ι'ιΞ17. l7-'.

'i,-"ι''l ce 0!'ιτ, νι )'!γγ'ο'ιν γ.}.τ'''.'t

τa7, ι"1 :,,"ιτ ι ; ε''.'. ι : L τ z7 c ι ;'6 t τ : c ι τ i'
1'?Υ.'il' oL διx,3; ,μe_< πl'ρεt,ιif.'αιaη "γi-'

'/.'l-ι'i) 1i'"O συΙy'Ξy''?':,;,ιjfι:,;.'Aρχ,_

Ξα.ν δ'ι\LυE 'ie γtνονται παιpeγιι6ο}.ι€;

xα-'. τ'7ο'-.θ'lγι.tΞζ χΦt ατ,'5 τα'' iδtrι τz
τ'α'.δ,.0.. Πc,λλ6-c \τeν o'. φoρ[3 τοt'l

1']. Φ',\' λ ιι. οτ.fiτ'ιηι; υι,γ&'ρ'c cπ α απi τ ι Ξ

i.{:,:l; ';iσ) eπινoo'3cαν ' ' A'ρy.ιοιιγ

';ι :''' δ''..ιcy'zδ'λ=f,oυ'l, νa απg)'sυθε_

ι.,.ιbι'c'tτι.'' y.1.'. νa i'e'.τ,ll?^P0ν cι'l
ε','''. ι.'.'" 

='3' 
ι'")''' .

lΙz'Ci -;'ι y.'i.;,''g -*?''6λi,ι!ι'τz
o Σημ.: oι φοrτoγραφ[εg εiναι ατΦ την παιδικ{ παριioταoη

rΝ
iΙiiiii$
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AΦlEPtlMΑ ΣT0 θΕATP0 Τl{Σ NAOγΣΑΣ
-.ι.\.\.\rιt\r\.\.ι.ι.\.\lι!!.:.\ι\.\r\ 

\tι.\l\'\'\'\'ι'\'\'\'\':'\'\'\'\'ι'Ξ'ι'\'\

( oτo περroδικ6 αΘEATPIΚAυ )
Eπιμ€λεια Xριioτoυ ΙΦtαταvτζιi

'Eνα τιoλ0 ενδιαφ€ρoν 'iΦρo
για τη Θεατρικf1 ζω'f1 τηg Ndιoυ-

orcrq, δηψooιειiΘηrκε oτo AΘηναiκ6

περιoδικ6 ι€lEΑ ΡΙΚΑ γεγov6τα
και ζη,τf1μcατα>, 'μιiαα ατα πλαi_

oια ενξ μεγdλoυ αφιερ6μσ{oq

με τiτλo (To ΘEu\iΙ'lΡΘ ΣTFt MΑ'
ΚEΔo]ΙjΙ'λ> (TεΦ1oq Ι l, Ιαιloυdpι'

og, ΦεΘρoυ&ριoq, Ινt&ρτιoζ 1993)'

o εκδ6τη9 τoυ περιoδικo$ κ' Γε-

FΙια o0γ1ρoη ζalντανf1 π6ληl

μ€ ζωηρη κoινωνικf1 ζr,l{ και πo'

λιτι.oτικf1 δραoη'ρι6τητα 6ρiοκε'

ται αf1'μ€,ρg π&γοr ατα iδια 1ιilμα'
τα που ζoΦoε κιjπoτε η αρ1d'κf1

μακεδονικf Mtεζα. oι ερευνηgι'
y.€ζ μαq αvζη:tξoειg πoυ €1oι'lν

αηrrικειμενo τηv Θεα'ιρuκf, €!φ'ρΦ

oη oυvαvτo0ν στηγ N&oυoα τtoλ-

}..d εvδιαφ€ρoντα. Tα λαnκιt δρ<il"

ιrενα, πoυ ζωντανειioιrv κdιΘε p6-
ιrro cπο Kαρvα6<iλι τηq π6λη9, α'
πoκd$ητtoυγ τιq ΘοΘει€q ρζεq
πoυ €1ει ατoυq, κατoi,κoυq τηζ 

'τFf
ριof1{ η ανα'παρ€κσrατικη }ει'
τoυργiα και η δραμαι'ικf1 και μι'
μητικη αττεικ6γιoη κατlαστ&σε('yy

τηq ζΦηq. Αλλ* και Θεατρικ€g

εκδηλιboειg με την αι.lγitιεκριμ€νη

μoffi τηq σκη1vικηζ παρ&oταoηg,

κοπα'yρ&φει αττ6 πo}.ιi v<ορiq o ρr

ρ€υνητηq. Σ.roηματικτ| Θeffiρικi

ζωf1 πρ€τιει vα ε[1ε η Γ{doυoα νcο'

ρiτερα cπ' την δεΦεερηi δεκαετ[α

τoυ αιcilγα μαq. Ωστfuo αJγ'κεlφι'

μ€ν,εζ πληρoφoρiεg orιoι11ειωθε'

τo6ι, μιΦ κtνηoη αrτ6'oτιoραδι'

κ€q αλλ& σιrγεχειζ και εrιαιlειλη:

μ€νεg παραατdαειq' Φττ' τ€E στξρ'

v& τoυ t 9oυ αιιixyα. Ιγ!ε Φroκoλ1α

l8ο

cilργιog Xατζηδdκηg, i.ρθε σε επι'
κoινωνiα με γνοr'oτo69 α.lμπoλi'

τεζ πoυ αoxoλoΦvται με τo Θ€α_

τρo και Φρε τ,s πληρoφoρiεg πoυ

xρqιζοvταν για τη αι)ντξη τoυ

εκτ,ενoιig <iρΘρoυ.

Eπειδf1 τo περιoδικ6 αlτ6 δεν

6'φιταoε ακ6μα oτη Ι'lrioιrαα (εμ&c

Fαζ τo 6oτειλε φλog ανοοyν<b_

oτηq απ6 την Ati1να), παροΦ€τoυ_

με ατιooπιiαματα ατι6 τo <iρΘ'ρo

αυτ6 για ηv ενημ€ρcοoη τoν Θε'

ατβφιλιoν αvαγνωoτιbv μαg, αλ-

λιi και 6λιοv των Nαoυoαkον γε'
vικd, ,μιιi πoυ oπ*νια Θλ6πει τo

φ(Ιrξ τηζ δημooι6tηπαg, oε €ι'α

αοΘαρ6 και εξειδικει1μ€νo περιo*

διιι6 τoυ κ€νπρoυ, μια τθτoια δoυ-

λειιi πoυ αι'lvτελε[ται στη'v επαΡ_

χια.

NAoYΣA 1J:$$:;:T""ffi;Lx?
πoυ τly δημιot ργει η €λλειψη

oτoι11εi<ov Θα πρoαιoΦt1αoιrμε vα

αvααυνθ6αoη.rιι€ τηv 1αμ€νη περl,'

oδo τηg Θεατρικf1g δραotηριδτη'
ταζ τηζ }t&oιEαq 6ααιoμ€νoι oε

πoλιitιμε9, οο\λe ιoxγ€q μαρ_
τυρiεg. Σ3γτροφoq o' αυτ6 τo

αιr.αδρoμικ6 oδοιrτoρικ6 o 'Λγγε'
λoq BιxλταδΦρog, εξξoν μ€λoq

τηq Γ{αoι-ε6iκηq κoιvιoviαc, αυvδε'

δεμ€vog στEld με τηv ιoτoρla τηq

π6λη9. ri evε'Jι} διεμ8vηρη πηγιilν

εi,vαι αf1,μερrcr αδι]vααt. }Ι Ndoυoα

κdηκε η1εΦv oλoκλnρωτι'κd τo

1949 και oι φ}..6γεq, τoυ εtμφι3λιoυ

κατ€ctρεψαv πo}λd ιδιιυτικ& αρ'

1ε[α, 6ι6λιoθdrκεg και δημ6οια

θwραφα καιμζL τoυζ χdοηrκαι'
oι μαρ"tιlρtεg για πoλλ&'

Κ&πoιoq Bαotλειoq Αiyγελ&κηq

πρΦto,σrατεt oτα 1βvια τoυ Mα'

κεδoνικo6 Αfudoγα lοαι αι''e6ζει
πατριωπικ6 6ρryα. Ttπoτε τtερισ'

o6τερo δrν τεκμηριιbvετcι παβ
μ6rvo πωq και vιορitqρα ακ6μα δt'

γσyταy Θεατρικ€g παραατ&oειg' H

αιdμνηoτ1 τoυ αιωγ6Θιoυ γ€ρo'ι'τα
,ro, *6ρtκdλει1θψ<ε για xgρηlτoυ
αημειcbματξ μαζ δEι' ατι€δωαε

πιo σι.ιγlκεξριμθvα oτoιμtα' Aiv&'

μεσα στc 1@ια t9,l2'1920' oι
αoΘεγεiq qγqμv{σειS μιλ&νε για
Φιοραδψκ€c εκδηλdroειq λ.6γ<o τ<ov

γεγov6π<ον. Mια oυγt<εκριμ€νη

μαρτυρ[α χΦριq πo}λ€q' πληρoφo'

ρiεζ, αναφξρeται qg βιc παρ&οτα'
σlι ηξ ccΛvτιγ6νηφ> α'π6 μια oμd'
δα δεoπoινiδ{rν tμε την συμlμεto_

f1 μαΘψc;lν Γυμναο[oυ πoυ δ6θη_

κε oε α1oλ. αi.θbυoα πριv α1τ' τηv

Μικραoιατικf1 καταστρoφη' oι
ΦXρ€q αυτ€g αναφoβg δiνoυv τη

θ€oη τoυq. μετ<ic τo l92o oε πιo

oτ€ρε4 πληφoρiεg. To 'μoυαικ6
Σωματεio κΑΘηνιb πo.υ διΦεηρ€ι

μια 1oρtoδiα και !ιoργ'αv<itvει oυ

vαυλiεg oιημπερλαμΘdνει σrα
πρoγβμlματιi τoυ και παραoτ&_

oειg. Συγ'κεκρι,μΦεg εivαι oι αν<ι'

μν{αειg τoυ πρ6€υμoυ κ' 'Αγγε'
λoυ Bαλταδ<bρου αrτ' τo αv66α-

σμα τoυ <Λγαπητικο6 ηq Boακo-

ποΦλα9>. Toυζ γυγαικεioυq 'β-
λoιη θτtαιζαv ,j*"ρ.ζ. Tηv 6ooκo*

πo0λα 6παιζε o Αναoτιloιοq To6'

μoυq και τΙιν γρηΦ Γι&vvενα o Δη

μiτριoq Δdρηc. Eiδιil ε(vαι οrlια'

ραiητo να ανατρ6ξoυμε o' θγαι'

κατdλoγο πoιr Θρiοκεται oτα 1€'

ρια μαξ για γα αι'φ€ρoυμε ψια



παρ&σταση πoυδινεΞαι απ6 μαΘη'
τ€g τo Ι928 με τo μoν6πρακτ0 τoυ

T'1ooκ6πoυλoυ. <ιo 6αoιλιdq τηq

Ρ€γγαq2. Ωoτ6αο τo 1927 δiνεται
cατ6 μαΘητ€g Γυμνα<rloυ τo 6ργo

14r\Θαν<iαιoq Δι<iκog>> και oι ει-
oπβξειg πdνε <υπ€ρ τηg Αερoπo'

ρi:αφl. To 1932 ση1μει61/εται μια
πολιτυoτικη €ξαρoη. Aπ' τoν μoυ'
oικoδιδ&oκαλo Δημητριo BαρΘ€'

ρη ιδβεται μια xoροrδiα πoυ α-

ναπτιjoει μεγ&λη δρtioη. Tην iδια
1ρoνιti απ6 τoν <<Α1ιλλ6ω>, Σωμα'
τεio πoλιτιoτικ6 ccνε6α[νoυγ (oι
Φοιτητ€g>> του Ξενoπo,jλου. To l933
εκδηλιbνεται μια εντυπωoιακf1

τιρο:τo6oιrλ[α απ6 Eλληvoαμερικ<i
ν,oυξ ,ιoυ γ6ριoαν ατoν τ6πo τoυg,

oυν6oτηααv €vαν Σιiλλoγo,και α_

v6γειραv, €να Δηrμoτικ6 Θ€ατρo

με 6λε9 τιg πρoδιαγραφ€q. Aπ6
τov κι]κλo αυτoιj τoυ Συλλ6γoυ
οτα εγ'κα[νια τoι, νεoδμητo6 Θε<1'

τρου, παi1Θηκε η (1BαΘυλωγιΦ)

τoυ Bυζαvτiloυ. To 1934 τo Γυμνd,'

oιo αγ€Θαoε τo πΦEριωτικ6 <<Να

ζει τo Mεooλ6γγι> και την <δκλ&-
6ΦD κι αυτf εivαι η τελευταiα

μαρτυρiα πoυ €1oυ'με για Θεατρι'
κξ παρ<iαταoη πριν τoν π6λε'μo,

To 1935 απ6 τoν πoδoαφαιριK6
Σljλλογo <0λυμπιακ69> αyε6α[νει

το δμiμα <Η καβιei τoυ Πατ€-

ρΦ.

M€oα oην Κατo1η τo Θ€ατρο

εivαι μια αυ1vξ καταφυyf1. Λλλη'
λooιryκρou<bμενεq ε(ναι oι πληPo'
lPoρiεc μαζ για τιg 11ρoνoλoγiεq
παραoτι1oεωv. Τo 6€Θαιo εiναι
πΦζ η N<ioυoα κ&ταr απ' την κα-

ταττiεoη του κατακητ{ διατηρεi
θvαv τρ6πo διαφυγf1g και επικoι'
νοrν[αg' τo Θ€ατρo. <ιΠατταφλ€α'

.σαζ)) τoυ Mελ& αf!6 μοιΘητ€g τo

1942 <<T' A,ρραΘωνιιioμαιΦ) 'rι)υ

Ιηlπσyρη αrι' τo Eργατικ6 K€ντρo

τo 194'3. <Tρειg Αλ{τεφ €ργo τoυ

κασηγηΦ Boιiλγαρη Δηiμητρi'oυ

τωυ πρ<,lτooτ&rησε και ατo αy€Θα'

ομ* τoυ. 'Eνα ακ6μα €ργο τoυ

iδιou <<o Nεκρo'θ<iφτηφ) παζεται
ται, επξμεrro χΦι,o.Tα δυo €ργα

τoυ Boδλγαρη αyε6αιvoυν υπ6 τηv
oκετη τoυ Eργατικoιi K€ντρoυ πoυ
oυvε1iζει μ€oα oτo 1944 και πα-

ρ'ουoι<iζει την <Kαινo6ργια Zcοf1>

καt τo <<Ινlπαμπιiq εκiπαιδε$εται>r

του Μελ<i. To I94i5 η καλλιτε1νι-
κf1 φιλoτιμiα τoυ Eργατικot] K€ν-

τρoυ εκδηλιbγεται μoυoικ<1. Aνε-
Θαivει η oπερ€ττα o <Xoρ6g ηq
Τ6χηq, τoυ Στ6λτq, 'μεγι5λη αΘη-

ναiκη επιτυxiα προπoλεμικιi. Στην
περloδo τηg κατo1ξg o συμπσ.ρα-
oτ<icτηq oτηv πρoαπ<iθει<i μαg 'Αγ
γελog B,αλταδ6ρoq πρooΘ,€τει και
τα €ργα <Γιog τoυ π6νoυ>> και <T6-

πo στα νειdτα>>. o1μoλoγοιrμ€νωζ
πλoΦoια η Θεατρικf ζωf1 τηg Kα-
τoχηζ.

Eiκε[νη την 'επof1 εμφανiζεται

μια παρ<1λληλη δραατη.ρι6τητα α-
π6 τo τ6τε Ωδεio τηg Νιiouααq.
Ιδρυτdq τoυ o Mαρivog Bααιλειd-
δηq. Στo ενεργητι,κ6 του κΦτα-

γρci,φoνται oι παρασt&σ€ιq με τα
€ργα <To κoρiται τηξ Γειτoνιdφ),
o'<<B'αφi"rι'ατικ6q> και πdλι <<o Xo'

βq τηq T,iχηξr. Γνdαιo μoυoικ6
ρεπερτ6ριo πoυ μαρτυρ&ει την 0-

παρξη ικαvcirv καλλιτΘχMd)ν και
με τηv αvιiλoγη μoυoικf1 κατdρ-
τιση. Δυατιηxξ ελλε[πoυν oλo-

κληρωτικ& τα oν6ματα των (ruν-

τελεoτcbν 6λων αιrτ<bv τG)ν παρα-

γιoγci:ν των ετιbv πoυ προαvαφ€ρ_

Φκαι,, Mετci την δημoo[ευατ1 αιl-

Φc τηc 6ρειrνα9 αν c'τ' τoιξ αι,α'
yνcbcrτεq τηq πρoκ&poυν τα oν6_

ματα 6σΦν αa1oλf1θηκαv με tιξ
πα.Pασr&σειq Θcr ε[ναι μια πρo-

σφoρ* oτo Θεατρικ6 1ρoνικ6 ηg
π6λη9 αγ μαζ τα oτε[λoυv, 6τταrq

κ<iθε dλλo oτoι;4ε[o t φtlτoγρα-
φiα. Etμε(.g πρ6&.lμα Θα τα δημo'
oιει1αouμε.

Α1π6 τo 1945 αρχζει μια πιo

γoργi παρ<iθεoη. Tην 1poνι* αυ'
τη αvε6ζει o <<oλυμlιιακξ)) to

γvι,:oτ6 κcoμειδ.ιiλλιo <oι εdθυμoι
Ινlυλαlν<ilδεφ και <Φr Θεioq αrι6 την

επαρχια). 'Eγα κεv6 μ€xρι τo

195,1 για vα χΦρι(rτεi η πoιλι* ε'
πoχη απ' την νεclrτερη. <Λρρα6ω"

νιti.oματω> τoυ Mrπ6γρηl αττ6 τoγ
Σ6λλoγo <Aκρiταg.>> τo 195t και
τo Ι 953 <ισ κ6ριo9" τηg κυρiαg
πpo6δρoυ> ατt'τoν <0λυμπιακ6r,
<,Η 'Αγνωoτoq)) τo t'9r54 αrt' τo}.

<<Aικρ[τα>, αλλτi και o <Tαρτo6-

φoζ}) και απ6 τηv <dνl€ριμνω>

<<JνΙπρooτ6 ατo 6&ραΘρo> και o

<'Αρ1οvταq τoυ' K6'oμου)) α1τ'τoγ
<<0λυμττιακ6>.' E1ει προηγηΘεi τo
'l 953 (dt Θυαiα τoυ A6ραιip> eπ6

μαΘητ€g. Axρονaλ6γητεq oι παρα
oτ<ioειq πoυ ακoλoυΘo0ν oυμπλη-

ριilνουν μια αrτ' τιξ πιo πλo$οιεq
θεατ'ρικ€g κιvfloειq ,μεταξ$ 6λcον

τcrν ελληνικ<bν π6λεοrν. Aπ' τo
'l 954 και π€ρα καταγρ<iφovται <tΙ

Λ6ρα του Γερoνικ6λα> απ6 μαΘη-
τ€g, <<o Πc,πoλ<iροg2> αττ' τoν Σjλ-
λoγo r\πoφoiτωv, <rΗ N<iουoα> αrΦ

μαΘητ€q, <o' Kαλ6γερoζ Α'vανιαφ)

xωρig ι1λλη €νδειξη, <<Γιπρ69 με
τo oτανι6> απ6 μαθητ€q, <dEαμ€ ηl

Touρ,κoποδλα)) απ6 μαΘητ€q. Eπα'
ν€ρ1εται η xρovoλ6γηση στov κα'
τ<iλoγo με τov <ι0λυμπιακ6)) πoυ,

ανεΘ&ζει ατα l956 τo <,Π€γκ καρ.
δo6λα μoυ>. Η Θεατρικξ ζ€αη -λi,-

γα xβνια νωρiτερα €ργo με τi'
τλο ,,; Eαo ' Etoι,μoq>> πρ6κειται
για Eφoρiα πρoo'κ6πων πρoφα'
vξ. Παρ<bv και o Moλι€ρog. fιπ6
τoν <Ακρ[τα)) στα t 95,6 πα[ζεται
o <Aρ1oντoxcοριιiτηφ>. N€o μεγ&'
λo κεγ6 oτηv τληρoφ6ρηοf1 μαq
και oιiλτo oτα t963 6ττoυ oυναν-

τ<iμε μια παβoταoη τoυ ((oλυ'

μπιακoο> με τo €ργo <BcrΘει€g εi'
ναι oι Piζεζr.

Στην Ν<ioυoα ζow ιiνθρcoπoι με
oυvεf1 Θεατρικιi ενδιαφ€ροντα.
lν1ε 6αα παραΘ€oαμε ωq' τcbρα oιr'

μπληριil,Θηκε μια αλιrαolδα q(ε'
δ6v-αδι<iκoτη-με αλλεπdλληλεg
πρε,μι€ρεq. Φπ' τηv αρχη τoυ αιι3'
'yα. Eιναι Θ€6αιo πωζ oι κρlκoι
εiναι πoλι] περιoo6τερoι και πG)q

στηv κoινωνlo ηζ π6λη9 ιπεf1ryε

€ναg αoταμ,5πη.oζ Θεατρικ69 α'
vα6ρασμξ. Παρατηρoι1'με τo δια'
δo ικ6 π€ρcιoμα rηg Θεατρικιlq
προcτoΘoυλ!αq αδι&κoπα αrι' τov

Ι8l



€να Σ6λ}.oγo στoν (iιλλo. Σην
oτοι1ειoΘεo1α τηξ Θεατρικf1g ι'
oτορiαg τoυ τ6πoυ sεν εiμαατε oε

Θ€oη vα oυμπεριλ<iΘου'με τα συγ_

κρoτf1ματα πoυ επιoκ6πτoνται την

π6λη. oι επιoκ€ψειg αυτ€g, f1ταν

ο'πω}σδηπc\τε αραιcilτερεq στα πρo-

πoλεμικιi xβvια και πιo πυκν€g

ατα 'μετti την εμιp6λια λαiλαπα,
6πωq και ν<iναι 6μι,19 oι επιoκ€-

$ειg ετιηyγελματικcbv Θι<jcαων oυv

τελoιioαν oτην oυντf1ρηoη τoυ Θε_

α1ρικοι) ενδιαφ€ρoντog και Θελτi-
(rναν τιζ επιδ6αει9 των ε'PGσιτ€-

1vιbν. Eπιoτρoφf1 στο 1ρoνικ6

μαζ. o κατιiλoγog μαg αvαφ€ρει

δΦo oυνε16μενεq μοΦητικfζ πα'

ραστ&σειζ, τιg μ6νεq μ€σα στη

δικτατoρ[α <Θρi.αμ6og τηζ αρε'

Φc, τo 19\72 Kσι <Kατoαντ<bνηq>

το Ι973.

Mια ετto1f1 ξεκινdει τo Ι 976 με
τo καλλιτε1vικ6 τμf1μα toυ Eκτο'
λιτιoτικοΦ ΓυμναoτικoΦ Συλλ6γoυ

Nαοιioηq. Δεν διαθ€τoιlμε δυoτυ'

μξ περιoo6τερα σroιXεια για τo

δραoτf1ριo αυτ6 *οματεio. Δεν

ξ€ρoυμε τiπoτα για ην 1ρoνoλo-

για τηq lδρυαηq τoυ, τιπoτα για
6αου9 πρarτοoτ<iτησαν ατη δηrμι-

oυ,ργiα τoυ καλλιtεXvικori τμf1μα'

τog'. Π6oo μεγολ0τερη αξiα Θ'α

εi1ε 6μarq η Φ/αφορ<i στo χρoνι'
κ6 μαg κιiττoιων oνoμdτων; Mε 6-

λη τη δβoη πoλιτιoτικcilν €ργclν

αξιολoγεiται 6λη η π6λη, o εoιo'

τερικ69 τιoλιτιoβq τ(rν ανθριit"

πΦν τηζ περιof1g. <Γλdρo9> τoυ

Τα€xωφ τo πρ<bτo' €ργo. Eiπι1εiρη'

μα φλ6δ.oξo τo αν€Θαoμα τσεχ(''

φικοιi €ργoυ πoυ 6μcυq oτ€φΘηκε

ατιo επιτυ1i'α. ΣκηνoΘ€ηc o xρη'
ατog Σα6Θατ6πoυλo9 Ι(αι σκηνo'

γρ&φoc ol\. Χαoιoι1ραg. Toυg β_
λoυζ 6παιξαν oι Aικατ€ριvη Mπα-

μ11α, ιDιilτηq Ιγνατι&δηg, Θε6δω-

ροq Toρ6ρηq, Xαρo6λα Aιμoνι6'
τoυ, Avαot<toιog l(aπολακlδηg,
tλ6κτρα Παy'κοcλiδoυ, Aικατερi'
νη Kαλταoγι&vνη ΠαΘλοq Παρα'
ατατtδηc, E,}"ει-Φ€ριog Ιι1ιμιλtδηg,

loβ,&νηq Ξαιlθ6ττoυλog και Bααi'

r82

λειoq Στotδηg. Aυτ69 εlναι o πριb'

τag Θlαoog τoυ <Zαφειρ<lκη>' A*

κoλoυθo0ν τα €ργ'α <'oλα για
την πατρ[δα> του Στα6ρoυ Δcicδη'

<E'oε[g oι απ' €ξιυ τoυ Σαρoγι<5α

και (o' ΙιxτΦτερμαν και oι Erμιρη-

τ69> τoυ Ιsαξ Φριg, και τα τρiα

μ€οα oτo 1977.

<cΔραπ6τεg τηq πρ&σινηq ευτυ'

xiαgp λ€γεται το €ργo πoυ αrrεΘ<!ι-

ζrι o <Ζαφει.ρ<iκηg> τo 1979' Συγ'

γραφ€αζ και oκηvoΘ€τηg ε[vαι o

Kcoαταg K6,λλαq,. To l98o τo €ργo

τcυ K<bοτα Κ6λλα <To μεγιi}'o αν'

Gρoπ<iκ'ι> oε oκηνoΘεαiα τoυ' ['
διoυ,. N€ο €ργo τoυ παρωyclγικoιi
Κ6λλα oκηvoθετημ€γo απ' τογ ['

διe τoν ε'τι6μενo 1ρ6νo. Ti'τλoζ

<Ποι69 φo6&ται τoγ oδιloo€αr
και to εiδog o&τυρα με τα oμηρι'

κ<i πρ6oοyπα. <ΔιακoτΦ για τεχvι-

κo69 λαyoυq> καrμιοδiα τoυ Σακ6'
νι τo 1984. Tην αιcηνoΘεoiα υπo-

γΦφoυγ η Kαiτη Toπτo@λoυ και
o oδυoo6αq Γωvι&δηc

o Kιboταg K6λλαq, ε.παrr€ρxεται

το 198,5 μξ επιΘε<bρηoη. Λπ' τα

ατoι1εlα πou 61ο'uμε ατη διι5ιθεαξ

μαq φαiνεται πωξ τo cBλ€πoνταq

και κ<5αovταq)) για τα δεδoμ€να

τηg N<ioι.lοαg f1ταv μια μεγ<iλη
παραγιογfl. Zι,:ντανf1 ορf1oτρα,

πoλυμεξg Θiαoοξ,, Χoρoγρ'αφιεζ,
ακηνικ6 κλπ. Συγγραφ€αg και
oκη,vοθ€τηs o K6λλαq, Xoρoγραφ'ι'
εg M€λπαr Bαoιλικo0, μ'oυoικf1 Π€

τροg Στoiδηg.

Ακoλoυθεi μια ακ6'μα επιτυ1lα

του μ6νιμoυ πια oκηνoΘl€τη και
oυγγραφ€α. To Ι 9'B7 αvε6αiνει η

κοrμcο'δiα <' Evαq 6oυλευπf1q ατo

κρεΘ&τι μου>. Φαρooκωμοr'δ[α την

1αρακτηρζει o σι}γγρcrφ'€αq πoυ

και π<iλι αναλαμ6dνει την σκηνo'

Θεoiα. Ι4ια ακ6μα επιΘειbρηoη τo

198'B. <<Kουκαρd.τoα> KεLμενα και
oκηνoσεαlα τoυ ηγ€η τηg Θεα-

τρικf1g oμ&δαg>. iνlε την παρ&'

σταση αυτf1 γιoρrαtζoνται τα δcb"

δεκα 1ρ6νια oυνε1o$g δραoτηρι6'

τη,ταξ και επιτυ1ιcbν' Mια evιi'

παυλα ατηv δραματoυργικf1 δρα-

ατηρι6τητα του K6}.λα. Δεν λεiπει
6μω9 απ' τo rlovτιoΦμ τηξ σ'κηv'o'

θεoiαg. t98'9 και <τα Δ€ντρα πε-

θα['lουγ 6ρΘια> του Kασ6να

To i99o η oκηνoΘεo[q gγατiΘ€'_

ται σε επαγγελματiα, αv και η 'ι-

δι6τητα του εραoιτ61νη για τov

Kιi>oτα Κ6λλα, μετ<i απ6 t 3 1ρ6_

νια θ'εατρικξg δουλει&g ε(ναι αμ_

φι.αΘητioιμη. To 6ργo tων Γιαλα-

μ<i - Πρεντετθρη <Mιαg πεντιiραq
'νειd]ια;> πoυ ανεΘα(νει τη 1,ρoνι<i

αυτf1 τo αναλαμΘ<iνει o oδυooιξ-

αg Γωνι<iδηζ. Δυo ακ6μα κ('μ(δ_

δiεg Θγαλμ€νεζ απ'την π€νν'ατoυ

Κ6λλα ατα €τη '9'l και '92' <KPo-

κ6-τεq Aλ<iακαζ) η μilα κ'αι <Πι_

τoουν<iκια oτo €κτo>> η <1λλη' Σκη

νοΘεoiα τoυ σuγγραφ€α'

ΙYlε πρoθ€,αειg ouoιαoτικtbτερεg
,' απ6 την ανcbδυνη ι{.tυ;trωyωγiα' λει'

tουργεi παρdλληλα otη Ndoυοα

τo αΘεατρικ6 Eργαoτξρυ που α_

vξκει oτo Πoλιτιατικ6 Κ€vτρo τoιl

Δτ]μoυ N<ioι:oαq. Mε τηv δρ<1oη

τηg δε0τερηq αι.rτηq θεαtρικf1g κi-

ησ'lc κολiιπτεται απ6λιrτα 6λo

τo φ&σμα τcrv Θεατρικιbν αναγ_

κιbν τr1g π6ληs. Τo δlπτυxο ψυχα_

γωγiα και προ6ληlματισμ6ζ συμ-

πλ:;ριirvεται ατι' την otμαlδα τoιr

<Zαφειρ<5cκη)) αφ' εν6ζ με τo ελα-

φρ,δ ρεπερ'τ6ριo και τo Eργαoτη_

ρι αφ' 'ετ€ρου με τo περισα6τερo

απαιτητικ6 τoυ δραμαπoλ6γιo'

Αντιγρ&φoυμε μυα περικoτη ατι6

μια oiwτoμη μπροαor1ρα τωυ Θρi-

σκεται oτα 1€ρια μαg' αΗ Θεατρι_

κf oμ<5lα (Θεατρικ6 Eργαoτf1-

ρι} του Πcλιτιατικolj K6vτρoυ N<i

oυσαζ ιδριj€ηκε τo t983 με oτ6'1o

vα παρoιroι&σει στo κoιν6 τηg πδ

ληξ,. αλλ& και εκτξ αυτξg' πα-

ραoτιioειg πoι6τητα9 και €ργα

του κλαoοικoιj δραματoλoγioυ'
oυμ6&,λλoντα9 €ται oτo αv€Θαoμα

τηg Θεατρικ{q παιδε[αq τoυ τ6_

τoυ>.
To θεατρικ6 Eργαοτf1ρι' ξεκι_

νdει με τo cΠανηγΦρι> τoυ Kε-

1αtδη, ετιιλογf1 τιo)'ιl ταιριααtf1

για θιιαρξη μιαg διcrδρoμηq ανe-



λογηg με τηγ παρατι<iνω διακf1ρυ'

ξη. Σκηνοθ€τηg ο ηΘoπoι69 του K.
Θ.B;E. Mπιiμττηg ιboρτοτf1ραg πoυ
€κανε και τα oκηνικc1 και τα κo-

οτo6μια.

Mε oυv6ττεια σ/τo νεoελληv'ικ6
δραματολ6γιo για δε6τερo €ργo
επιλ€γovται <<Oι Φiλoι> τpυ Κιi:ατα
FΙουραελ<i. ΣκηnrδΘ€τηq και π<iλι

o Φoρποτf1ρ'αq. To αρxαlo ελληνι-
κ6 o€ατρο μπα(:νει ατουg, πρoΘλη-

ματιoμο69 ταrν θεατρικιi:ν ζυμιil-
σεωv τηζ Ndoι.:οαg με τov (Πλorr-

τo>) τoυ Λριoτoμ1νη πoι.l αyεΘαi-
νει το 1985 με ακηvoΘ€τη τovlDoρ-
τoτf1ρα. Eπιατρoφf1 oτηv νεoελλη-
νικf1 αvζf1τηση τo 198,6 με tα 'μo-
'v,6πρακτα τoυ M<iτεοι <Ιξικρoα-
οτικ6 δ[καιo>. Σκηνoθεοiα του αρ,-

1ιτ6κτοtvα Aλ€ξανδρoυ oικoν6-
μoυ} πoυ €1ει αvωιτξει τtoλυμε-

ρf1 δρ&oη oτα Θεατρι,κd .ηc N&-

oυσαζ με επ!δooη oτov τoμ€α τηg

σκηνoγραΦιαg. Toυg ρ6λoυq ερ-

μf1vευoαν' η Ιπιπoλι3τη Mπ<iρκα, η
Κλει<b MπoΦoκα - Πετμi o Νiκog
Zq1αβκηq, η 'Eλαα T<tvoυ, o
Α:ιπ<bνηg Φετλf1q, o Σαrτηρηq Mπoυ
σκαζ και o ιDdαηc Xρυoo16oυ. ΙνΙ€-

,σα στo 19E7 πραγματoπoιεiται

μια δεΦτερη, παραγorγf1 με την

<Λoκαντι€ρωr τoυ Γκoλγτ6νι σε
oκηvoθεοiα τoυ Γιdwη Παποι€$-

μιoυ. Για την παμioτααη αι:r4
δεγ διαθθτoυμε τrεριoo6τερα στoι'

1εiα. Σκο6ρηζ στη αυν€xεια τov
<1λλo 1βνo με τo €ργo τoυ <o

Kαρεrγκιζηq .παρd λιγo BεζΦ.

ρηξ) σε μια παβoταση πoυ χα'
.ρακτηρioΘηκε €κπλη4η. ΣκηνoΘ{'

τη'q f1ταv o Xρf1oτog Mπαταντζfg
1(αι oι ηΘoπoιol πoυ τrf1ρ'αv μ€ρoq
f1ταν; oι Γιcbργog Mπ€κα9 Tdooζ
Π6-ηq, Γιthργog Παrταδ6πoυλoq,
Ιξ1]τooζ Bfντoηg, Ι{λειτir Πετρd,
Αλ€κoq Oικov6μoυ, Kατερ[να Ιν1ττ6

oκoυ, Kcirαταq Kεt<iνηg, Περικλf1g
Χριoτ!δηq, zωrξ Π6πη, )ffcρηc Λ'
δαμiδηg, tllκog Zφ1αρdκηq, Θτ,r.

μξ Zξrμναg, Mελ€τηg Αδαμtδηq.
lγΙε τoγ τ[τλo <Γαβλιo ε,μ6ατf1-

,ριo) αyεΘαivoυv τo 198,8 τα τρ[α

γ';t:oτιi μoν6πρακτα τoυ Tα€1αrφ.

Tην oκηvoΘεoiα τηv φoρd αυτf1 α-
ναλαμ6&vει o η9oπoι69 Δημξτρηg
Αραμπατζ6γλoυ, με oκηνoγρ&φo

φiv Αλ€ζανδρο 0ικoν6μoυ.

Σταθεμi αυνε1iζεται η πoρε[α
του Θεατρικo6 Eργαoηρ[oυ με
μια πρεμι€ρα κctΘε 1ρ6νo με επι'
λoγ€g ευβτερηg ιδεoλoyiαg. To

Ι989 <To θερι6 τoυ Tα0ρoυ> τoυ
Aoi.ζ Nεoiν με oκηνoθ€τη τoν Δη'

μξτρη Λραμπατζ$γλoυ και σ'κη-

νογρ<tφo τoν t\λ€ξαvδρo 0ικoν6-

μ.ου. Tov iδιo 1ρ6νo ανε6αiνει απ'
τηv παιδικf ακηνf1 τoυ Eργαατη'

ριori τo €ργo τηg Ξ€νιαg Καλoγε_

ραπoιiλoυ <oδυαoε6ci1> oκηνoΘε-

τημ€vo ,ατt' τov Λλξαvδρo oικο'
ν6μoυ.

Mε τρiα ιταλικ<i 6ργα κλε[νει

η μ€χPι Φμερα διαδρoμf1 τηq α_

κo'6ραοτη9 αυvτρoφιξ τoυ Θεα-
τρικοιi Eργαατη,ριo0. <Ι(λ<tξov,

τραμπ€τεg και πλ&κε,g> τoυ' Nτd'

ριo Φ, <οAπ6ψε αι.rτoaxεδιιiζoυ_

με> του Πιραvτ€λλo και <<Δεν

πληρ<ilνιυ, δεv πλη,μjrναr> τoυ' Ntd'
ριo ιFο. ΣκηνoΘ6τη9 και oτα τρ[α
f1ταv o Δημητρηc Αραμπατζ6γλoυ
και σκηνoγρΦoq o Λλ€ξανδρoζ
0ικον6,μoυ. 'Evαq oλ6κληρo9 κ6'

αμoq κινε[ται εvε,ργd γι}ροr απ'
τιg δυo Θεατρικ€.g εατiη τηζ Nd-

ουσαξ, με oυvε1ξ και δημιoυργι'
κf δμi.αη. ΛPκε[ να αναλoγιαΘεi
καvεlg πG}ξ αΕα δ€κα τελειrταtα

1βνια €1oυν ωr€6ει στlγv Ndοι.lοα

εικoοιπ€γτε περ[πoυ 6ργα και ερ'
y<ioηκαι. γιαιrα* ττ&νω απ6 εκοr-

τ6 <iνΘρωπoι, τα πqPακoλoιiΘηoαv
δε 4o.0,σo Θεατξ κΦιd τoυq με'
τριoτ€ρoυq υπoλoγιαμoιiq. jηια ζη
λευtξ θεατρικη πρωyματoπoιηση
πoυ εκφρ&ζει την 'ηγαiα ανdγκη
του πλη€\.loμo6 ηq περιφξρειαq

για επικoιvG}νiα μ€οα σ'E' την τ€'

χνη ηc σκηηrηζ. Eιvαι ατtαρα[τη'

τov' αγα{pξρsεt, πωq o Θlαooq τoυ

Θεατρικoδ Eργαoτηριαl τri'ρε με-

ρoζ σε πoλλ€q θεατρικξ διoργα'
vΦoειg 6πoυ και διακρi]Θηlκε και
€1ει π&μι ,μ€1ρι of11μερα πoλλ&

6ραΘεlα και επαlνoυg για τηv
oκηνoθεoiα και τιq ερμηνεiεq.
Συγ1αρητf1ρια σε 6λ0υξ' σ' αυ-
τοιiq πoυ πρωτoστΦrotν, σ' αυ'
τ,ci}g πcυ δημιoυ,ργoriν και o' 6-
λoυg τoυg τοπικoι1g παρ&γoντεq
πoυ οτη'ρ,ζoυν αυτ€q τιζ πρoοπιt-
θ'ειεg για πoλιτιαμ6 ατo ,μακεδo-
vικ6 1cbρo.

Π α,ρακoλoυ:Θcilwαg τo διιiγραμ_
μα τωiv Θεατρι,κcilν o'μιiiliοrv δια-
oταυρωΘξκαμε .με τo πdθog πρo-
οιilπωv πoυ δivoιται oλ6ψru1α
otην οκηνικξ ιlπ6Θεοη;. ,Αν ακo-
λουΘ{οoυμε τ<bρα ηv πoρε[α ε-

ν6ξ απ' τα πρ6oωπα αυτd Θα α-
voιxτοιiμε oε ν€oυg Θεαιρικo6q o-

ρiζovτεq. 'Ecoι πιστεΦoυ,με πωg
δεv ατιοκαλιjψαμε παμ1 ,μ6'vo €vα

μ*.ροg τηq τσιXογPαφιαξ πoυ, €ικo-
νiξει τηv Θεατρικf1 ζΦfι ηq Ν<ioυ-

οαg. ΠαραΘ€τω €να απ6ατrαoμα
απ6 μια επιατoλf1. <Γεννf1.Θηκα

xαι μεγ<iλ<,loα oτη Ndουoα τηg
lι1ακεδoviαg. Αh6 πoλ6 νοrρ[g δια-
πiοπαlo,α ηγ α.y&πη και rλ[οη

μoυ πρoζ εην Θεατρικf1 τ€1νη. Πα
ρακολoι19τ1oα lμε τciΘoξ, 'απ6 πo-

λ6 νεαρη ηλικ[α κd€ε παρ*oτα-
σγl, ε'ρασιτεxvικ{ fl επωyγελματι-
κf1 πoυ διv6ταv ατην τιoλη μoυ.
Αργ6τερ,α μoυ δ6Θηκε η ευκαιρ[α
να παραxoλoυΦoαl Θ€ατρo oτημ
Αθfνα και κατ6πιν oη Θεooαλo.
ν[κη, Aυτ6 απoτ€λεoε και την θε.
ατρικf1 μoυ μ6ρφ<,roη. Πμilτεg, α.
π6πειρε9 θεατριr€g μιioα oτα 1ρ6
vια ηq δικτατoρlαq f1ταv μια
<θεατρoπoιηβνηr παρoυα[σαη rlι
μ€vοrν τoυ <Λιqxιiλoυ> με θμφαστ|
oτoν ιιΠρoμηθ€α Δεoμcbη>r. Aι<o'

λo6Θηoε αργ6τερα 'μια παρΦoια
παρouoiαοη τoυ πoιητικoι1 €ργoυ
τoυ Σεφ6μ1. tΙ oκηνικ{ παρoυo['
αση τoυ πoιf1]ματog' τoυ Bξρ'vολη
<<,o Moν6λoγoq τoυ Mr;)lμoιD τoυ
Ιανoυ,αρiou τoυ 1977 μ' €φ€ρε

κoντd oη1γ oλoκληρωtμ€η θεα-
τρικ{ τβξη. Λφoρμi liταιl €vα

φιλoλoγικ6 ΘρΦυν6 στο- Δημoπι'
κ6 Θ€ατρο τηq Ndoυoαg, αφι€ρG)F

μ€νo oτoιv μεγdλo πoιητιt για τα
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δυo 1ρ6νια απ' τoν Θdyατ6 τoυ.

Διoργανωτηq ηταv o Σιlλλoγoq Λ-
πoφoiταrν Λαττπεitoυ Γυ'μναo[oυ.
Toν Ιγlκiio του 'l 9E,l , ι1oτερα ατι6

πoλλ€g πρoαττ&θειεq', κατ6φερα
να υλoπoιf1oω τα Θεατρικd: μoυ o-

ριiματα, αvεΘ&ζoνταg τo {ργo τoυ

Στραη Kqρρ& <<oι AΘλητ€g, α0d-
vΦrεζ ιστoρiεc Φydcπηc oτoν π6λε'

μο> 'με μια oμ&δα v€ωry πoυ κυ-

ριoλεκτικ<i για πρcirτη φoρd ερ-

χovταγ oε επαφlξ με τo Θ6ατρo.

Mε την παρΦαταoη αυτf1 υλoττoι-

f1ξκαν oι Θεclρ[εg κlαι τα (πι-

oτε6ω> μoυ για το ερα,σιτεXνικδ
θ6ατρo. To €ργo αν€6η1κε ατι6

την vεoo0oτατη <Ανεξ<1ρτητη E-

ραoιτε1νικf1 Θεατρικf1 oμdδα Νd,-

oυσαφ) σε σuvεργ,ασ[α με τoν Σ0λ
λογo Aπoφo[των Λαττπε[oυ Γυμνα
oioυ. T'oν ΑΘγoυoτo τoυ Ι 986 σκη-
voΘ€τηoα τιq <<Eκκληoι<iζoυαεgr>

τoυ dριατoφdνη oυνEργαζ6μενog

με τηγ Θεατρικ{ oμιiδα τoυ Συλ-

λΦoυ Aπoφο[ταrν Λαττπε(oυ Γυ-

μναα[ου. Toν Λπρiλιo τoυ 1987

oκηvoΘθτηoα τo <Xρovικ6 τoυ o-

λoκαι/rd)lμ'ΦroqΣ.'tΙταv,μια πρo'
αrτfΘεια θεατρικf1g πρoo€γγιοηg
τoυ πoιητLκo6 μoυ €ργoυ <ιΕκε[-

voq o ακληρ,ξ Λπρ1ληοl. Σηtv
πρoοπ<iΦειd μoυ αυτf1, owεργ&'
σ|Eη,κα με τηv Θεατρικf σμ&δα
τoυ πoλιτισEιxoo K€vφoυ τoυ Δf1'

μoυ μαφ.

Kρυφt ελπ(δα αυτf1g τηg €ρευ-

ιηαq για το Θ6ατρo oτo μακεδoνι'
κ6 1ιbρo εiιrαι vα <1π;τιf1oει> τ€'
τoιε4 φλ6Θεq Θεατρικoι1 μεταλλε6-
μ€rτoζ. Λπ6 ην αrιoκ<iλυιpη τ€τoι-
ιuν αvΘμbπcoν, με τ€τoια oρΦμα-

τα, με τθτoιo'υq ,μι11ιoυg oκoπoι1g

και αΘ'6ρυ6ε9 εv€ργειεg δικαιcir,'

νdται η πρooπdΘει& μαq,. lγΙια πo-

λr1rτιμη διovυoιακι] Φλ6γα πυρπo'
λε[ αιrτf1ν τηlν μακ,εδoνικf καρ-
δια. Ιiδ€ε.g, εμττνειioειg, π<i.Φog και
αyrilvαq εγιiιιπια o καΘ€γαξ' κατ,c
λα6αiγει oε το6oε9 αντιξo6τητε9.
Παραδiβοuμε τ9γ yσotΧIcio επι'
oτoλoγρ&φo μαg -ε[,ναι o xρη'
orog Ι'l,. Mπαταvτξ{φ ατην Πoλι'

τε[α. Λg ενδιcEφεPΘει τo Yπoυρ'

γ,ε[o Πoλιτιoμo0 και oι παρι5ηyoν-

τεζ τηq ΛΘfναq, αg ενδιαφερΘεl
τo Yπoυργεio Mακε.δοviαq Θρd-
κηζ, αg εvδιαφεΦεi η EΓΓ3, τo
Kρατικ6 Boρε[oυ Eλλ&δoζ,, o Δη-

μoξ τηq Ι{<loυoαq. Η αΘεcbρηοη>

π&vταlζ Θα εγδιαφερβε[ και Θcr ε-

πιδιιξoυμε να δo6με ατηv ΛΘf1-

γα <<To Xρoνικ6 τoυ Oλoκαυτcbμα-
τoq ηq Ndoυd'αζ)).

Συνε1[ζεται ω,cτ6oo τo €ργo
τoυ Χ,ρf1οτoυ Mπαντατζf1. Ιγ1ετ&

τηv παρdαταση τoυ <<Kαραγ'κι6-

ζη...> του Σκoιiρτη πoυ oκηνoΘε-
τε[ στη Θεcrτρικf1 Oμ&δα του

Πvευματικoιi K6ι.τρoυ τoυ 'E'7 (α-

ναφε,ρξ,καμε iδη) αrfpει τo 'E8

€να ,μικτ6 Θ€αμα-ακβαμα με τ['
τλo <Π&με μια 66λtcι oτo Φεγγ*-

ρι} και τoν Aπρλιo τoυ '9l €'ιι'
1ειρε[ μια v€α παΦταση μt tο
€ργo αE,κεivoζ o σlαηPξ Απρι'
ληφ. Tιbρα ετoιμζει με τoυζ μα'

Θητξ του Λ' Γυμνααioυ την τ'ρα-

γοlδ['α αΗ Ιφιγ€vgια oτη χ6ρα
τωv Tα0ρων>. To καταττληκτικ6
εivαι πcrg o Χρf1ατog Mπατατζf1g,

€1ει μια πλατει& και αδ'€ομευτη

φαταo[α κι 6πα:9 συμπε,ραιvoυμε
α1t' τα πρoγρtilμμ'ατα και τιq κρι-
τικ€g τoυ τoπικo6 τ6πoυ, oι παρα-
ατ6oει9'τoυ εi,v'αι μεγαλετε{6oλε9
Θεαματικ€q και πoλυdn8ροrπεq.
Για παρ<1δειγ,μα clτo ξργo τoυ
Kαρρ<i <oι αΘλητ€g'..> τoιη εξf1ν-

τα €ξι ρ6λoυ9 τoυ 6ργoιr ερμ{νευ
σαv εικoσιoκτι} ηΘοπoιol πoυ f1-

τ.αv <...Eργιiτεg, υπ<iλληλoι' α-

γρ6τε9, κ<iιΘε κcrρυδκig καριj,δι
ττoυ λ6με. Αι.π6 [αωg f1ταν και τo

μυατικ6 τηg επιτux[αq. 'Ηταν τo
παρΘ€νo υλικ6 πoυ τo €πλααε o
oκηνoθ€τηq αιωg αυτξ f1'Θελε...>>.

Στov 1μακεδ6να oκη'νoΘ€η Χρf1oτo
Miι,ωαvτζ{ και σRoυζ αvΘρ<irπoυq

πoυ τoν ΘoξΘηoαv 1ροroτ&με μια
ιδιαiπερη αvαφoβ. Π,ρog τo πα-

ρ6Ιγ (σιF}rχαρητfl ρια l >.

ΔIΑBAZETE
κAI

ΔΙAΔΙΔ]ETΕ
T,Η

NΙAoYΣTA

TA ΓΡAΦEIA TιΣ ((NΙAoYETΑΣll

o ΣJλλoγoq Ατroφoiτων και τo τεριoδικδ τoυ <ΝlΑ-
oYΣτΑ> ατεγζoιrrαι oτη Δημοτικfl Bι6λιoθ{,κη.

'Ωρεg fuιτα.lρyΙαg:

KdΘε Παρcοoκευη 6 - 8.30 μ,μ.
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KlNHMATOΓPAΦOΣ

To φlλμ voυ&ρ

<ιo κ6αμo9 εiν,αι 6να επικivδυ.
νo μ€ρog για vαξεi καvεiφ>. Η α_
τι1κα εivαι τo,υ Ρε'dμoντ To<iv-
τλερ oυγγραφ€α αατυνoμικcilv μυ
Θιατoρηlμtiτωv και εκφρ<iζει την
,ατμ6σφαιρα τoυ φλμ νoυιiρ.

Nι11τα. Η Θρoxf1 γυ,αλξι π<lν-

τα π[oω απ' τα παρ<iΘ,υρα f π€-

φτει σαv υδριlργυρog π<iγco ατα
παρμπρζ τcrν αυτoκιv{τωv. Aυτo-
κiνητα φρενιiρoυν απ6τo,μα. Nτ€-
τεκτι69 με καπ€λα και καμπαρτi-

Ο Ti εivαι τo φlλμ voυdρ
To φιλμ νoιxiρ με την τλατι6

€voια, απoτελε( τη μητρα τoυ
o0γ1ροvoυ κινημοrτoγμiφoυ. την
αφ,ετηρ[α α,τι6 την o,τιoiα ξεxiνη-
σαy oι πιo προοsημ€vεq τιiαειq
τorv Eυρωπαiαrv και Aμερικαv<ilν
oκηνoθετ<irv.

Eτηρ€αclε και oυvε1iζει να ε-

πηρεζει αρκετ<i ε1δη κιvη,ματo.
γραφoυ. 'Eπαι, παβτι oαv εiδoq
εξ€ττνευoε, oυvε1iζει να εμπν€ει
πoλλoιig o6γ1ρoνου9 κιvηlματo.

γραφιατ€g.
To φιλμ voυ<i:ρ ε[vαι €ναq 6ρo9,

πoι, περιγ.ριiφει τo oυγ'κεκριμ€νo
6φoq εvξ ,μεγι1λoυ κι1κλoυ αoτυ-
νoμικcirγ ταιvιιbv, αrτ' αυτ€q πoυ
€yιvαv οτηv ΑJμερικη απ6 τιq αρ-

χ€c τηg δεκαεπ[αq τoυ '4'O ωξ το
τ€λog τηg δεκαετ[αg τoυ '50,.

Δεγ ατιoτελε[ ξεxcoριoτ6 κιvη-
ματoγραφικ6 εiξoq, αλλd μια ιδι-

νεζ μ]ε |σηlκωiμ€vo yιακ<i. Μυoτη-
διcilδει'g κι.lρiεg 6λo λ<iμμpη πoυ
ξιlτινoιjv τov π6Θo και τo ΦΘo.
'AvΘραrπoι τou υπτo1κ6σμoυ, δαρ-
μ€vo'ι ατι6 τηv μo[ρα πiνoυv για
vcr ξ,εχ<iαoυv τov τι6vo τoυg. Oι
καθρr€φτη των μrlαρ αvτανακλoιjν
τηv ταρocx{ των πρooιb'παrv. To
€γκλημα παραμovεΦει κιiθε oτι-
yμ{ και 61ει κιiΘε λ6γo να γiνει.
Aτμ6oφcrιpα τ6oo μω1ρη 6,oo και
o Θρα1v<lq τηq τι,μω,ρ[αg πoυ πε,
ριiπταται. '"1v πρooΘθαoυ'με o'
αυτci.αρκετ{ 6iα και πoλ0 πd€oq,
€1ουμε τo φιλμ νoυιiρ.

α(τερη κατηγoρltι μ€oα oτo α-
oτυvoμικ6 φλμ, τηv πιo πρo6λη-
ματιαμ€vη, την πιo διειoδιrτικf,
τηγ πιo Θελκτικf1 .

Πιi'c ΦGrζ αιrτ6c o κ0xλog ται.
νιclrv πη-1cε αι.π6 to 6ιpμα; To 6-
νoμα oφεiλεται σιαξ Γιiλλoυq
κριτιxoιξ τtoιr cιρ11ικ<i ατιακιiλε-
σαy cSERΙE Ι.loΙREΣ (Mα0ρη
oειρ<i) μια αειρi αμερικ<iνικων α
oτυνo1rικcirv μυθιoτoρη,μtiτG)ν τoυ
l93ο πoυ μεταφρ(ioτηrκαv και
δημooιειiτηκαν σε λαiκ<i γαλλι-
κ<t περιαδικιi. Aυτ<i τ<r μυΘιoτo-
ρf1ματα εixατ Θεματικ€q 9μoι6-
τητεζ με τιq αμερικ&νικεg ταινhg
τηg περι6δoυ 194a - 1946' τιq
oπoiη oι κριτικoi τα}v (cAL.
VΙiE,RS Dα GΙ'ι!ΕΙηrAo> ε(δαv μαζε-
μ€vη μετf τov π6λεμo αvακαλιj-
,fοoνταq €vα καινoι}ργιo ιi,φog oτo
αoτυνoμικ6 sρλερ. o 6ρo9 προ:.

τoακoδαΘηκε στηv A,μερικf1 αργ6'
τ'ερια' τq 1955, 6ταν προrτoκυ,κλo-

Φρηαε τo σημαντικ6 Θι6λio των
RΑ'YMOIND Β'ORDE και ΕsTΙ-
END{IE cΗΑαMETohi <cΠαν6ραμα
τoυ αμερικιlvικo'υ φιλμ νoυ<iρ>>.

Toυ
Γιdvvn BυιΘo6λκα

'Εryινε απc'δεκτ6g, μ6νo oτα τ€λη
τηg δεκαετ[αg τoυ '60,, 6ταv oι
Aμερικ<iνoι ιiρ1ιoαν vα αyτιμ€τω.
πζoυv τιq ταινiεq αυτ€g oαv oo-
6αρ€9 δημιoυργiεq.

'Ag δδ6με, 6μω9, πoι€g εivαι oι
διαφορ€q τoυ απ6 τo τυπικ6 αoτυ-
voμικ6 φιλμ, καθτbg και τα ιδιαi.
τερα χαρακτηριστικ<i τoυ φιλμ
νουciρ.

To τυπικ6 αoτυνoμικ6 φιλμ δεv
εvδιαφ€ρεται για τo βνo ααv κoι
νclvικ6 γεγovξ. Λπoοι.rγδ€εται
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πλf1ροrq απ6 τo 1cbρo και τo 1ρ6-
νo πoυ διαδραματiζoνται τα γε'
γοv6τα και η υπ6Φεoη γlνεται €-

να εγκεφαλικ6 παι1ν[δι πoυ ζη-
τ<1 τη λιioη τoυ. Σtαματ<l εκεi πoυ

τελειιbνει τo ιpιλμ. tΙ αν'ζf1τηοη
τoυ δoλoφ6νoυ εivαι η μ6νη πρo'
6ληματικf1 τcoν ταιvι<bν αυτcbγ και
oι κoινωνικ€g επιδρ<ioειq τoιl φ6-
νoυ τιζ αφηνoυν αδι<iφoρεq

o ηροlαc πoυ καλεiται να λ6'
σει τo μυοτξριo, εiναι €ναg ντ€'

rrτεκτι6 πoυ τo μ6νο μ€λημ<i τoυ

εivαι η αvαζf1τηoη τoυ δρ<iοτη.

Tυπικξ vt€ντεκτιΘ Crτo α(rευνo-

μικ6 φi.λμ εiναι o ευ{ραφηq Ηρα-

κΜc Πoυαρ<b, 'που καταΘdλλει

μια λαΘυρινΘcbδη διανoητικf1 ερ-

yαoiα προκειμ€νoυ vα λt3οει τo

'μυoτf1ριo.

Αιoθητικ<l ακoλoυΘεl τηy κλαο-
oικf1 αφηγηματικf1 γραφη, χωριq
ακρo6ατιoμolig και ιlττo1ρεο6ται

oτην απ6δειξη τηc ισχυρηc και Ι-
vαιlτξρητηs αυvθxειαg των γεγo'
v6τωγ, H γυναικεiα παρouolα εi'
vαι ααf1lμαvτη. tl π6,λη και η φrj'
σηi απoτελο$v τo vτεκ6ρ τoυ εγ.
κλ{ματog και δεν παlζoυv καν€να
αlιoλ.ι,tιoq ρ6λo.

Aντi,Φετα, oτo φιλμ νoυdρ o φ6'
vog απoτελε[ κoινοlvικ6 γεγoΦζ

Ι86

με 6λε9 τιq επιδρι1oειξ crEoυq η-
θικo0q κrbδικεg και τηv διατ<lρα-

ξη των ιooρροπιcilv πoυ αυτ69 εμ'
περι€xει. E[ναι πρo:i,6ν π<iΘoυg και
απoτ€λεoμα διακαo69 επιΘυμiαg

για €ρωτα και χρη'μα. Για τo

φιλμ νoυ<iρ η απdντηoη oτo εΦ-
τημα <<πoι69 εiνarι o δoλoφ6νo9>'

δε Θει,:ρεiται 6τι λ6νει τo πβ6λη'
μα.

Διειοδιjει oτην καρδι<i των η_

ρtilι,:ν πoυ oπαριioooνται' απoκα-
λoπτoνταq τoγ εσΦτεPικ6 τoυg κ6

σμo Kαι Θ(γ,ει τιg κoινωνικ€g δo,'

μ6c.

H αναφορ<i στov ιστoρικ6 1ρ6_
vο πoυ διαδραματ[ζoνται τα γε'
γoν6τα δεν αποτελεi τυxαio γε'
γovξ, αλλιi,oηlμεio,αν,αφoρdζ. oι
κoινcοvικ€g αυvΘf1lκεg τηξ οικoνo-

μικf1g κρioηζ, τl'lζ ανεργi'αg, τoν

φ66ο του πoλ€μου, τηg €κτιτωoηq

τωv ξιcbν, αντανακλo6ν στηγ

ιpυxoα6vΘεoη των ηΦωγ. o φι}-'

μικ69 1βνog καταγρ<iφει τη 9η

tη τ<ον ηρcixον με την μικPoαστL-
κf τoυg ζcof1, καΘιilq παραoι)oov.
ται σ' €vα εyκλημεrτικ6 παι1νiδι
ανατρ€πovταg απf1θειεg και κα'
τακτξoειg μιιig oλ6κληρηζ ζωηζ.
Καταγρtiφεται o xρ6νοq πoι} απαι-
εεif,αι γι'α να εξιλιxΦ[ o μικρoα-

oτ69 υπιtλλλog oε <<επικiνδυνo δo-

λoφ6vo>>, oι φιλf1oυxεg νοικοκυρ€g
σε (μoιραιεg γυvα[κεq>. oι fρω'
εq δη}.αδξ δεν ειο<iγoνται ααv
δολοφ6νoι, αλλ<i δημιoυργo6νται.

Tυπικ69 ντ€ντε,κτιΘ τoυ Φrλμ
νoυιiρ εiναι o <<oκληρoτρξηλoq>>

Φiλιπ ,Ινl<iρλooυ πoυ ζει o' €να 6i-
αιo κ6αμo και η κ&Θε υπ6Θεαη

πoυ αν,αλαμΘdvει εiναι διαρκξg
κlνδυvog και για τoν iδιo. Oι αiμ-

φι6ολiεg και τα προοωπικ<i τoυ

τρ'αuματα τεκμηριcirνoυv την oυ_

oιαoτικf1 <οαυ,μμετo1ξ> τoυ στο

δρ*μ'α.
Η γυναικεiα παρoυo[α ατo φιλμ

voυ<iρ αν<iγεται αε Θεμελιακ6 λi'
Θo, αε μυΘικf1 φιγoιjρα καθιεριil_

νoνταζ τoν τirπo τηζ (μoιραιαζ

γυναiκαg> (F'EMΙNE FΑTΑLE) "

Mια διαΘoλικf1 πανi,,oxυρη γυναi_
κα' με μια σoκαριστικf1 ικαν'6τη'
τα ταπεivωαηq και ευvoυ'xιαμοδ
τωv αν,δρcbv, dπληαπη για λα_

γνε[α, xαrρig i1vog συvαισΘflμα-

τcq για τη δυατυ1icι πoυ πρoκα_

λεl. Tα ρoυχα τηq πoτΞ' dλλoτε
στην ιo'Eoρα τoυ αμερικ&νικoυ κι
νημοrτογρdφoυ δεν f1ταv toλμηρ6-.
τsρα στιξ oημααlεq τoυg.

Mα6ρα 66λo πoυ φυλακiζoυν τα-

6λ€μματα, cioπρα γciιrτια πcυ τ.)-

viζουv τιg καμτιιiλεζ του γυμvο6
μπρ<iταoυ, ι!ηλ<i τακo6νια και στε
vei φoρ'fμ611α υπηρετo6ν μια κινη'

ματογριiφηoη που για πρtilτη φo_

ρ<1 τεμαxiζει σε ερ(Ι)τικ<i <γκρο
πλαν> τo γυναικεio oιirμα.

Tα μια<iνoι1τα xε[λη τηg Mαi'
ρη 'Αoτoρ, τα γυμvιi π6δια τηg

Δ.<iτα Tιiρνερ, τα ερ(Jrrικ<t Θλ€μ-

ματα tηζ Λoρ[ν Mπακ6λ, τo προ-

κλητικ6 μπoιjoτo τηg Ρ(.τα Xαiη'-
yc,υωρs €1ow ocrν τελικ6 απoδf-
κτη τov αvδρικ6 π6Θo ,oτηv πιo α_

κραiα του 6κφρααη: τo €γκλημα.
oι ιivδρεq για να κερ,δfuαoυν αυ_

τ€g τιq γυvαiκεg ακoτιbνoυν, αvα-
ατατcbνoυν την f1αυ1η ζω{ τoυg,

εγ,καταλε[ιπoυν τιq oικoγ€νει€q
τoυq' γινoνται κυιrι!(oι, ιirιληoτoι'
λ<iγvoι, πρo,καλo6ν τηv επ6μ6αoη



τηξ μoιραζ, πoυ θπ€ρxεται σαν τι
μωρξ, ξαναρ1iζoυν τo αιcirvιo Θι-

6λικ6 παραμ6Θι τoυ Xαμ€νoυ Πα_

ραδεaσoυ.
Aπ6 πλευβg αιoΘητικf g to

φιλμ voυιiρ δεν ακoλοιrΘεl την τυ.
πικ{ αφηγηματικξ γραφη αλλd
πρo1αrρεi αcθματικ<1, oυγκoπτ6-
μεvα, με ααυv€1ειεq, προσδιoρι-
ζovταg την mμ6oφαιρα πoυ αρ-

βζει oτα πρ6oωπα και στα γε.
γον,6τα' Η γραφη πα[ρνει κ*τι α-
'τt6 τη Θiα και τα π&Θη τoυ κ6rσμ0υ
πoυ περιγρ<iφει.

H φsoη και η ττoλη δεv ε[vαι α-

To φλιμ νoυ&ρ εivαι αυτoτελ€q
δημιo0ργη'μα τηζ c(μερικ<1νικηζ
κουλτo6ρα9 πoυ <ir,€ιoε ατηv δε_

καετια τoυ '4,o. Ωoτ6oo δεν δια_

μoρφabθηκε αττ6 η μια οτιγ,μr]
οην dλλη.

lΙ oυμμετofi τωv συγγραφ€ωv
αoτυvoμι,κιbv διηγημ<iτιοv τηg δε.
καετ[αq τoυ '3o με καλ6τερoυ9
τov Ντ<ioιελ Xciμ,ετ, τoν Ρ€ιμoντ
Tαιicvτλερ, ταv Tζ€ιμg K€ιv κα'ι τoν
oρτiτιo Mακ K6ι ξταν τo πρoζ6-

μι τoυ φιλμ νoυciρ, δημιουργιi:ν-
ταg ηρcυεq που ε[1αv μεταζιi τoυg
πολλti κoιvιi oτoι1εiα και απoτ€-
λεoαv €τoι τo αρ1€τυπo τoιJ η-
ρωα του φιλμ νoυ&ρ. Απ6 την κα-

μπαρvτ[να τoυ Χ<iμφρε0 lι1π6γ-
καρτ με τo oηκωμ€νo γιακ6 και
τo μισ6,σ6η ro τοιy<lρo oτην ιi-
κρη τoυ oτ6ματo9 φτιivoυν σε μr|Ξ
κoιvf1 oτΦοη { μdλλov σε ,μια κoι
vξ αiαΘηαη τηζ ζc)ηc.

K6ριoι παρτiγoντεg που ουv66α-
λαν oτη γ€νvηoη και διαμ6ρφω-
ση τoυ φιλμ νoυιiρ f1ταν η oικo-
νομικξ κρioη πoυ oυ,ρρ1κν<oαε tην
κινημοeτoγrραφικη παραγωγf1' o

π6λεμo9 πoυ περι6ριoε τιg εξα-
γωγ€ζ, η εiαoδog τoυ ομιλoΦντoq
κιvηματoγρ<lφoυ τoυ αημε[οrαε
κ&μψη τη,g πρoo€λευσηζ του κoι-
vo0 oτιq κινηlμΦτoγραφικ€g αiΘoυ
oεq κoιΘtξ ,επioηq και η εlαoδog

C oι κατα6oλθq τoυ φιλμ] voυ,aρ

πλ6 ντεκ6ρ οcλλιt oυμμετ6xει. Πoλ
λ€q φoρ€q ,μτiλιoτα εiναι και η i.
δια €νo1η, 6πω9 και oι {ρωεg.

Η v61τα, η 6ρoxt, η oμi1λη, τα
υπ6γεια μπαρ πoυ κυ'κλoφoρεi o
υπ6κooμo9, ι.lπoγραμμiζoυv τον
κιvδυνo, δημιoυργrbνταq τηv δρα-

ματικ{ ατμ6oφαιρα
Διιinαη.μοι oκηνoΘ€τεg πoυ ασχo-

λ{Θη,καν με τo εxΦξ ε[vαι oι Mπ[_
λι Γoυciιλντερ, Τζrilν Χιo6oτoν, o,ρ
αoν Γoυ,€λg, Φρiτg Λ<iνγκ, Tζ6τζεφ
Λ6oζυ, 'oτo Πρ6μιγ'κερ, Χ. Xιbκq
'Αλφρεvτ Xiτoκακ, Z"jλ Nταα€v,
Eλiα Ιtαζιiν και πoλλο( <1λλοι.

τηg τηλε6ραoη9.
Auτ6g oι oυvΘξκεg επ€6αλαv τη

δηrμιoυργ[α φτηvηζ παρ,αγωγ{q
ταινιcbν μειcirνoνταg oημαντικ& το
κ6στoζ'

'Eτcrι η xρη,oιμοπo(η,oη των ν€-
αrν τεxvcλογιcbv, τηq αξιoπolηoηg
τωv φακcbv και τoυ φιλμ υψηλcilν
τα1υτηταlν, αυv€Θαλε o' ω.lrη τηv
κατεΦΘυνoη,. Λκ6μα η επανοq[ρη"
oιμoπolηαη oκηνικ<bv, η εκμετ&λ
λεuoη υλικoυ ΦΦ ταιvιoΘf1κεg ε.
λα1ιατoπoiη,oοcν τo 1ρ6νo γυρi-
σματoq. Δεν εiναι επoηg τυxα(o

6τι αιoΘητικι1 επηρε<ioτη.κε απ5
τη, λιτ6τητα του }εplβανικoι] εξ-
πρεσσιovισμο6 και τoυ ιταλικoιj
vεoρεαλιoμoι1.

'Eνα 6λλο oτoιxε(o πoυ επη-

ρ€ααε τη διαμ6ρφωοη τoυ φιλμ
voυ<iρ ηεαv η επιΘoλξ τηg λoγo-
κριo(αg με τoν κcilδικα X€ζ Φrι6
τo I93o. 'E!oι, λ6γω τηg απΦy6-

ρ€υσηq τηq ,ε.πiδειξηq των γqμνcirv
αω,μ<iτων και τωv αεξoυαλικcilv
περιτtπiξεων, διαμoρφ<bΘηκε μiα
αιοΘητικf1 πoυ τo κ0ριo xαρακτη-
ριατικ6 τηg {ταν η <<απ6κρυψη>

με φυσικ6 επακ6λoυfu την κυρι.
αρ1iα εν6q εραrτικo6 φετι1ιoμo6
και στηjv δημιoυργiα τoυ τιJπoυ
τηq (μoιραιαξ γυvοEικαζ)).

Eπiloηs o MακαρΘιoμ6g επ€δρα
oε ξι τ6oo oτην αρ1ικ{ διαμ6ρ-
φιooη, αλλ<i oτην πoρε(α τoυ φιλμ
νoυ&ρ. 'Eτoι, μετ,απολεμικιl εκ-
δηλ<bvεται μΞοα απ6 τo,υζ διω_
yμoιjζ τclν ανθpιiπω,v τc'υ κιvημα-
τoγρciφου, αλλιi'xαι μ€oα αττ6 τo
ιp,66o τoυ πυρηνικo6 oλιiΘρoυ με-
τ<i το αοκ τηrξ Xιροσιμα, επηρει1-

ζοντ'αg oη,μαvτικιl μια oειβ αrτ6
κ,rημαi"γραφιατ€g ποu εitε <lμε.
oα ε[τε €μμεαα αvαφ€ρoγταγ σ'
αυτ6ν.
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To €γκλημα απoτελε[ μια πPα-
κτικf1 πoυ €ρ1εται να καταργf1οει
τo v6μo και την κατεατηiμ€νη ηΘι'
κf, πρoτεiνoγ/rαζ στη Θ€oη τoυq

ιivα ιiνoμo πt1θo9. Στα πλα[oια
αυτ<i τo Qιλμ voυιiφ αρθβvει €'

να ηΘικ6 λ6γo. Η Θtα, o ιiτιλη-

oτog φιλo1ρηματtσμ6q και τo α-

κ6ρεoτο ερ<,rτικ6 π<i€oq καταδι-
κζovται oαν αιτ[εg απoρρυΘμι-

oμoιi των Φτ6μΘν. Ωατ6oo 1ρειιi'
ζεται να διευκριν[αoυμε 6τι δια'
μoρφ6vει μια <ιiλλη>> ηΘικξ, μια
<ιiλλη> κλiμακα αξιcirv π€ρα απ6
τηv κατεοτη'μιfoη.

Για τov ντ6ντε,κτι6 τoυ φιλμ
voυ&ρ η πιoτf1 εφαρμoγf1 τoυ ν6'

μoυ α1τσrελεi ιερ6 και απαρα6iα-
στo καν6vα. Πoλλ€g ιpoρ,€q ,μt1'

λιoτα αγολαμΘ<iνει πρooωπικ<i να

l8€

παiξει to βλo τηq δικαισσ6νηq
6ταν αυτf1 η iδια αρνε(ται τo ρ6-
λo τηq, λξco διαφΘoρdq και oυ'
vαλλαγf1q τωv oργι5cνωv τoυ κρ<i-

τoιη lμε τoυg'αvΘρ6πoυq τoυ υπo-

κ6αμoυ.
Σ' €να δεr1τερo επiπεδo τo φιλμ

νoυciρ γ[νεται φορ'€αg κoινωνικf1g

κριτικf1q,.

Σε μiα επof1 τιoυ τo αμερικιi'
νικo 6νειρo πρo6Gλλεται σε πσy-
κ6oμια κλ[μακα oαν ιδαvικ6 και
oι ιδ€εg για μια φιλελεoΘερη κoι
ν<ον[α με κυγιεig> Θεoμο$g €ρ

χoνται γα 6ε6αιιilooυν τιζ oικονr'

μικ69 και κoιvιoνικ€g κ€(τακτησειξ'

τηg flμερικf1g αναδεικνι1οντ<iq τη

oε ηγετικf1 δι1ναμη και Θεματoφ0

λακα τoι.η δυ'τικoιj πoλιτιoμo6 ε-

v<lγτια ατoν <<κ6,κκινo oλο'κληρω-

τιαμ6>>, τo φιλμ νoυιilρ σικια'y'ρ'α'

φεi υπ6γεια τov αμερικeivικo ε'

φι<iλτη. Aπoτελεi τo πορτρ'€τo 1ηg

oliγ1ρovηg μεγαλo6πoληq του κα
πιταλιαμoι1, με 6λε9 τιq κoινωνι-
κ6g και oικ@νoμικ€q αντιφd'σειζ
πoυ αυνεπdγετ,αι αυτξ η παραδo'

χη. o rgΘικ69 ξεπεoμ69 των ηρ6-
ων που τoυg oδηγε[ oτo €γκλημα
καt που απoτελεi την 6μ'μoνη ι_

δ€α τoυ φιλμ νoυ<iρ, εiναι απoτ{-

λεoμα μι<ig διφΘαρμ€νηζ κotνω-

viαg, εv6g κ6αμoυ xωρ(g ιδανικti.
Παρ' 6λα αυτι1 oι ταιv(εg νoυ'

ιiρ δεν f1ταν (oιοg πoτ€ αυνειδητιi
ταινiεg κoινωvικf1g κριτικ{g, αλ-

λιi φτιωyμ€νεg απ6 αημαvτικoιig
oκηνoθ€τεg, ευαioθητoυq δ€κτεq

του καιρo6 τoυζ, που κατdφεραν

μ€oα απ6 τα ασEυγoμικιi <oτ6_

ρυ)) vα ψηλαφlαoυlν 6λη την αγω_

ν[α και την ενoxf1 αυτf1g τηq κoι_

νωνiαg.

Θ ,Eπιδρ6oειq
τoυ φιλμ voυiρ

'oταν ciρ1ιoε η παρακμf1 τoυ

φιλμ νoυιiρ, με τηγ εφαρμoγf1 τoυ

κι;iδικα Χ6ζ και τηq επικρ<iτηoηq

τoυ Mακαρoιoμοrl, τo ,ειδoζ μετα'
φ6ρΘηlκε oτην Eυριilπη με πρ<iπτ|

και καλ6τερη τη Γοιλλiα πoυ εi'

χε ηδη μια υπoδoμf με κι1ριoυg

εκπρoocbπουζ τηζ τoν Nταo€ν, 'το

Ζαν Πυ€ρ MελΘiλ, αλλ<i και τoυζ
Γκoντ<iρ (με κoμμ€νη την αιlri_

αα), Tρυφri και Σαμπβλ- To ρι_

QιQi (1955) τoυ Nταo€ν θα μπo_

ρο8cε να oριoτε[ σαv η ταιν[α -

μεταix.μιo αν&μεσα σrην αμερικcr
νικf1 και τη γαλλικf1 'εκδo1{ τoυ

φιλμ νoυ&ρ. o Zαν Πι€ρ Mελ6tλ,

φανατικξ Θαυ'μαoτ{g τoυ φιλμ
νoυ<5ιρ, απ€φυγε τηγ πΦyιδα τηq

μιμησηζ και τηζ μηηανιoτικf1g με
ταφορ<iq των κω,δ1κων και τG)v

τoπωv τoυ αμερικdνικoυ υπo'κ6-

σμoυ στην Eυριilπη. 'Eτοι απ6

ταιviα σε ταιvια πλιjcΘει τo δικ6
τoυ πPoσωπικ6 <<'lξελ6ιλικ6>> 6φog.

Xαρακτηριoτικ6 τoυ MελΘιλικo0
6φoυq εivαι η Θ,ραδ{.ιταrη αυνεtδη
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|?!:ilrιiaiι:x;i!|j':'!:!||i.:|.|a:i|ii;i|iiiii|1'.|.\.||!ii.



Br6λroπ αρoυσiασn
llΙΙlΙIlllllllllllΙιllιll||lllll1tllllllιΙiι|ll

((Παραδοoιακ6 λαi:κ& 6ργαvα και
oι φ[λοι τoυ Λαoγραφικo6 και

EΘ!ολογικο6 Moυoεioυ Mακεδoνi-
αg εξ6δωoαν τo αξι6λoγo 6ι6λio
του Σ. Koψοqηεiλη <<Παραδooιακci
λαiκιi 6ργανα και λαlκoi oργα_
νoπα(κτεg τηg Mακεδοviαg>> - oε-
λiδεg l35 Θεαοαλoν[κη 1993.

To 6ιΘλlo 1ωρiζεται oε διio ε-

νδτ':1τεg. Στην πρcbτη αα1oλε[τα'ι

με την περιγpαφ:f1 των διαφ6ρων

μουαικcilv oρyιivων και κιiνει τov
διαxιεριoμ6 τoυ,q σε 1oρδ6φαrvα
αερ,6φωνα,,μεμ6ραν6φωνα, ιδι6-

φGJl/α και ι,|.lευτo6ργαvα. Στo δε6-
tερο μ€ρog παραΘ€τει φωτoγρα-
φiεq λαiκri:v oργαvoπαικτrbν. Στιq
oελi,δ,εg 94 - 96 υπ<iρ1oυv φωτo-
γραφiεg απ6 τη B€ρoια και την
περιo1η τηq και ατd τη Nιioυoα.

o Σ. Koψα1ε[ληg, πoυ εLναι και

τnζ Μα1κεδoviqqll

αυvεργιiτηg τηξ dftΙAioΥΣTΑb,
€xει κd'νει €ργο τηg ζω{q του τη
διιioa:oη, τη διαφΦλαθη και τηv
προΘο,\.ξ τηg μουoικi1c μακεδoνι-
κηq παρcicδοσηζ στην Eλλ6δα.

Tng Ελ6v,nq
Mfiτιrιαλα _ Zεγ'1qiγn

Ι{dτω απι1 τov τ[τλοv αυτ6 του
6ι6λ(ου iιριiΘεται ,μια αξι6λoγη
και παλ6τιμη, εργαoiα του συγ-
γρα'φ€α που μ' €vα πρo'oωπικ6 6-

φοg απλδ, λιτ6 και παραoτατικ6
aπιxειρεl ιrια καταγραφη και πα_

ρουlσιαση τωv παραδοο'ιακιilν μoυ
oικcirv o,ργιiνG)v τηξ lνΙακεδoνiαg,
καΘιiig καL τ('v αυτο,δ(δακτωv oρ-
yανoπαικτrbν τξζ, πoυ €δωοαν €-

λαi]κoi oργαvoπαiκτεq
yα oημαντικ6 παρ6ν, μια ανε-
πioη,μη ηροlσφορα ατo π€ραoμdc
τουξ απ6 τo 1ιilρ,o τηq Mακεδoνi-
αζ.

o oυγγραφ'6α9 μ€oα απ6 τo

μ.Cιυσικ6 τc,υ oδoιπoρικ6, μ<ig επα-
ναφf,ρει ατιg ρiζεg μαg, oταθμε0-
ει αε αξ{xαατεq επο1€q και 'μ<ig

προ6λη,μ"ατiζε.ι για το παρ6v και
το μι€λλoν τηg φυλ1g μαq.

Eλπ{.ζιυμε 6τι η μελ€τη τoυ 6ι-
θλiου αυτο,j 6γει πολλ<1 να δti,oει
ατον α'vαγνεi:,ατη.

o πoλυγραφ,6τατο9 Σ'. Ko{.lαxεi-
ληq κυκ}.oφ6ρηoε πρ6οφατα και
δ,υο ιtλλα 6ιΘλi,α πoυ €xoυν o1€-

ση με τη μoυoικf1 <Ιατρ69 και
μουοικ69>> τοr[Ι. Α' και <'Η rμoυσι-

rιη τηζ Eυριilπηg μ€oα απ6 €vα
Ελληvικ6 μουoε[ο>>.

9

]ilNHMAT(IΓPAΦ(}Σ: To φIλμ UoUορ
ση τηζ τρayικf1g μοiραg και τoυ
αδιεξ6δoυ cαr6 τoν fιμoα - παΦ-
νoμo, 

'τC}υ 
πoτ€ δεν τον xαρακτf1.

ριζε ατo παρελΘ6v.
Στην Αγγλ(α, 6πoυ η παριiδo_

of1 τη,g π<iτω oτηv αoτυνoμικ{ νου
Θ€λα με κ6ριoυ9 εκπρoocbπoυg toν
Koυ<iry Γiτ6'iλ και τηv Aγ,κιiΘα Kρ[
στι διατηρεi τo δικ6 τηζ πρoσω-
πικ6 oτυλ πιilνω oτο αoτυvoμικ6

φιλμ με ελιi1ιατoυg επηρε'ααμoιjg
απ6 τo φιλμ voυriρ.

Πρoπoλεμικιi, 1ιπoρο6με να δια
κρiνoυμε κ&πoιεg ταιviεg του xιτσ
κoκ (<T& 39 oκαλοπιiτια>, Ι935,
<<Σαμπoτζ> Ι93,6, <rΙ κυρ1α εξα.
'Qανiζετ'αι> Ι93,8), τov Tζ6oεφ Λ6-
ουζυ ττoυ μετ€φερε τo oτυλ αττ6

τηv Aμερικf1 και την εκπληκτικf1
ταιy[α τoυ Kιiρoλ Φiντ <Φ τρ[τoq
Φ'/€pωπoφ) t949.

Mετιi την περioδo τηq παρακ-

μf1g oτιq δεκαετ[εg '60, '7o και
'80 επαν€ρ1εται τo φιλiμ γoυ&ρ,

μ€oα απ6 τo γκΦ/κστερικ6 φιλμ
πoυ cυσιαστικιi αvανειirνει τo si-
δcq (α'τωq τo <οΙγ1π6vυ και lΟ,dΙvτ>
1955, <Φ{oνξ I' ΙI' ΙΙΙ> <<Tααiνα-

τ<ioυν>> 1974) .

Σημ.ρα τo φιλμ νoιxiρ μπoρεi
vα μην υπιiρxει oαv ε(δog ωoτ6.
σo οι υπαινικτικ€g αvαφoρ€g {1

και oι φανερo[ επηρεααμoi κ<l-

νoυv την παρoυoiα τoυg oε πoλ_
λ€g α6γ1ρονε9 ταιν[εg, 6πω9 τc
<<Mπλ€Ιντ Ριiνερg> τoυ Ρ. Σκoτ, τo

ι<'ΙνΙτιr5ιρτoν Φινκ) των Tζ6ε9 και Ι-
Θαv K6,εν, <<To ακρωτ{ρι τoυ Φ6_
6oυ>>, <<Tα καλιi παιδιdοl τoυ M.
Σκoρτ6ζε, η <Γυναiκα xωρig πα-

ρελΘ6ν> τoυ K€νεΘ Mπριfrv,α, τo
<<Bαoικ6 6ιloτικτo>> τoυ Bερ16φεν
και πoλλ<i dλλα.

Mπoρεi να 6αΘηoαv oι oυvΘf1-

κεζ πoυ δημιo6ργηoαν και δια-

μ6ρφω,oαν τo φιλμ νoυ<iρ, η επι-
6[α:oη ωοτ6σo των κωδικων τoυ

μΞ,oα απ6 ciλλα κινηματoγραφικι1
ε[δη υπαινiooεται τη δυνατ6τητil
τoυ <iν 61ι για 6παρξη τoυλ<ixι-
στoν για oυν$παρξη.

Bι6λιovραφΙα

Ι. <To φι\μ νoυdρ> τoυ Στ<iιΘη Bα
λοι1κoυ και Bαoiλη Σhηλι6πoυ-
λoυ. Erκδ. N€α Σιivoρα . AA
Λι6<1vη Ι9E5.

2. Χiτο'κoκ - Tρrφcb (Eκδ. 'Yψι.
λoν, AiΘdvα, t9,86).

3. <<Η γυναiκα ατo φιλμ voυdρ>
απ6 τo <1Η γυναiκα στoΙν κινη-

ματoγρ<lφo> τoυ N. Koλo6oιj.
Eκδ. A,ιγ'6κερcrq.

4. <<}Ι ιoτoρiα τoυ φιλμ νoυ6ρl.
KαΘημερινf1 7.9.199B.
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τlρ,oυ ωζ απaλaυθ'aρωτoυ των Eλλη_

'zωv xυxλoφoρo6cα'i' oτη Βα}'u"ανc-

xfi , o'πατp'''tlτηg λν α'cτιιι'o6 Mι1'α-

ηλ aξθδωxε ατo 'Αμττoρνταμ τo

{'ρ^γo του <<Bαoιλιxr6y Φ€ατ,9'oν"' xα"

τo προ,cμbvη'oε στoy ελε'υθ':ρωτη

η6 πατρ':lδαζ τoυ. 'Eyα aρ'γa ^γqιa"

τo π[oτ'η; oτ'η'ν Eλλd,δα y"αL 6τα τε-

π,ρ(υμ6rα' τη,;. Στην Eλλ&δα, πo;'l

βλεg τι; δυcτυix|,:.6 τη; μπ'o'ρ'o6oε

ψε τo cτ6lια τoυ Mι1α,f'λ, να 6ρον

τoφr.rrν'εi πδ6 6oo ,c {λι'oq xαι τα α-

aτρα lrυα'τ'2'(aoυy τηγ iδια τpo1ι*,

<<E Eλλ&g μ.ενεi τε Lα'" ξ:\cεται"'
o ωiλa1ιo; τ'ωγ Pιixsωy 6ψ.ω; δεν

ευα}1η,cε. Kαι oι 'Eλληvε6 6μει-

γαy π&λι oτα γ€ρια τωv α'ιμo6δρων

e'i@ννων τoυg.

o M,1αy'1λ, πaυ ε[μ γiνeι πoλ'6

γνοr:τ66 cτηv Baριilπη"τοροηλ{bθη

nΘ σTT1Pωoiα. 'Hξaρε rιαλ* aλλη-

vιx*, λατιvιιlτ, 'a6'ριΤxα. B εxxλη_

o/ω fiG PωciαE τol αΥαc'3ντα'c'sε

η αlvoδο τηζ τoγ γρe.ωζ6τα'ν να

ηv ,6οt'θηoει' Και a Mιxarp. δaν α-

τιoπoιtβηxe τ'ηv πρ6oxληoη. Epγi_

σηχε ιστη Pοltiα xωι αυνd1ιcε τo

δι'αφωτιcτιx6 τoυ ι"ργo για τoυζχρι

ιrτιαγoδζ ^,/"ry.'. τσ}'ζ 'Eλληvε6' Στα

t722 lμε |xντo'y!?α.τo?LxΔ διdτωnlα'

γivετα'ι πι!ψπιo'g π4ραδρo; τηζ Συ_

νt6δου ατη M6qxα xωι 'α-lvε1i(ει τo

Εφγo τol ι6_c πoυ τov παirρvει o θ&_

yατοζ.

Bι8λιoYραφ'[α

1. K. Σ,&sα, Ν,εoελλη:,'ιxη Φιλo-

λoγiα.
2. Benοseγic V. Anastasiοs Na-

usiοs oτo Byzantinish ' Ne-

ugriechische }ahrbiicher, τ6'μ'

1Ο (1932 - 34).

BAiΣlΛIκlσN σEA,TΡoΝ
o!Π]EiΡ

Tιil ΓαληvoΦτω Kραταιoτθ'τω τε

ιαυ og6aωιn Κωicαρt ΠETPΩ A-
ΛEEΙΑΔB, μεγ&λη; ψυxρ&.q τe Nα.

λευxt'1g Ρtrτciα6 απlr;oη'g λντoτuρ&'-

τoiρι. MΞγiστω 1\[oνd,ρ1η Mooxω6i-

αg, Bλαδι,1l,υρiαg, No,6oγραδioι6, 6α_

oιλεi Kωζαyioυ, 6α:ιλεi Aoτροι1α_

liω, 6αoι,λ'ei Σι,6η,ρioυ. λ:εonfi.'
ιa'ρ'. Ψιο6iαζ' y"σ';'' με'γioτω η'γεrμο_

vι Σμ,ολε'ir;xiα'6' Toυε,ρiαE, Ιoηoρl-
αζ, Πqp,μlαζ, BιΦρxjα.g, Boυλγαρi-

α6 ,d,λλων τε Moviρ1η, xαι ηγεμ6_

ν'L xρωτLsιω No6oγραδiαE τη3 xιL-

τ'ωτ6ρω, Τcaρν"γ.l6tαg, Ρ'εoανitι6'

P ocτ,c6iαζ, Ιαραιλαy [αq, Bελooε'ρi-

αg, oυδoρiαq' 0ι6δ,oρiοι6, Koy'διyiαζ,

παι πi&γτων τ{υ'ν υπΞ1ρ6ocΞiω'v 1l'oριbi'

Mεγioτι,l \taνα,ργη xαι ηγεμδvι I-

6ηρiαg, Ιiαρταλiα; 1ι9 Υ"σ"L Κα:6c'ρ'

δινiα6 1ιil,:α;, τωv Γρoυθιyιxιby 6a'

cιλ6ωy, Tcερxοιοiων τe *σl Mo'rτι-

Φv ηγεμ'6vωv, &λλωv τε oυ'x oλ'i_

γων ,αvατολιxιilν' δυτιxιilν te γ'q,l-

α.ρxwxιbν ηγεμoνιιilv xωι Kλιμ&τωv
'eτ τ'α.a'Poπα,ιΙτπιba; Διαδo1d6 xλφo-
.ξιυ τε τωι Διωδ61ω Lυτo'ιρατo'

ρ''',' Αrlαxτυ βυ5gβ96τ(iτοl Κραται-
οτ&ιω, Eυδαιμoveατ&τ'ω α,ε( s"τ{τ|Φ'

Φ, eΥ αι'ιiιrι Φ τoυ τωρ6lτag

(rΨ,) vΞ,ου 6'τoυE ωρ1τj ταπειΦG
πρocφωvεi.

AΝΑΣTΑΣΙoΣ MΙxΑBΔ

εz" Nιa'icη; Mαzεδδy ^/.1'L τftζ ιΞΥ

Bεραλiνω. υrο τctJ Ιιληνoτd'τaυ

xα,. Κρ ιτω'.aτ*τα; BιτιλΞδ; ΙΙ,ρoυα

ciαq aητ"ρoττ]aa|'η;, F,πιστημ''9yι-

xτiE Eτωιρ'εiα6 Συμμoρiτηε.

((ιBEΡΓINJιD
,Κσl To παYκ6σμια

ΗμαΘ{αq

oυvi1ειo οπδ τηv οελiδο t65

ν€t και η ιoτoρικf1 επιoτi1μη τιg

Aιyξ, πoυ τιζ αvζητolioαν αυvf1

θοrξ και oτoν κcrγ6να στη θ€στ}

τηq αημεριvξg 'Eδεooαξ (6ττt'lc

κιiμvoυν μερικoi και αi1μερα ακ6

μη), αλλ6 <iλλεg αρ1αlεg π6λει9.

6πωq, π.1., η Bιiλλα, ιiπoιpη την

οπo[α ε[1α δε1θεi κcrι εγιb, πριv

τρι<iντα τρi,α 1ρ6νια (oτov πριb'

τo τ6μo τηg Ιoτoρlαg τηg Bερoi'αg

B€ρoια 1960, oελiδεζ %, 95' 99

1σ0 και κυρir,lq I04 - I'0l8, 6ftoυ

και oxετιxξ Θι6λιογραφiα) .

Συvακ6λoυΘα, τo 6νo,μα Bεργi'
να ε[vα.ι oυvυφαομ€νo τ€λεια με
την ιστoρια τoυ' Φπoυ μαg, εδ<b

και πoλλnιig αιcbνεg και κοιθιεριb-

ν,εται συνεχ<ξ και o' 6λoν τov κ6

σμo, Φζ Χιbρoc oπoυδαloq, ιστoρι-

κξ και απoδεικτικξ ηq Eλλη_

vικ6τηταq τ.cον Αρxαiων lγ1ακεδ6-

νων...
METAΓENEΣτEP!{'

ΠlΡoΣΘΗKtrl
Aξtζει να σξlpειΦθεi 6τι η πρ<i

τη ανφoρ& (πoυ γνωρζoμε Φ'

Η μυΘικιi 6αoiλιooα
πια wιd<rτ6 xurρι6 mq

,μερcr) για τo 1cορι6 <ιlν1π<1ρμτtε9>

εiναι η μνημ6vει.loi1 τoι, σε τoι}ρ_

κικξ καταγραφf1, ττoυ €γιvε oτη

δι<iφκεια τ16 oovτoμηq 6αoιλεiαq.

τc,υ ooυλτ<tyoυ Jι19xμθr B' (1444

- 1ιι6y. oπ&ε αριΘμεiπαι ('μιiλ-

λoν τo t446) και τo τιμι1ριo' τo$-

τo (πoυ εi1ε ! 5 σττiτια, δηλαδξ oι-

κoγ€νειεg και €γαγ ft μicι Φαμo
fι ιjηrαμη και μiα xftρα), με τo 6_

νoμα Mπ&ρμπεg, ι'πcrγ6ταv δε

σηy κυριαρ1ιοι ενξ απα1η, πoυ

εixε ατo τιμιtριo τoυ πoλλ<1 1c+-

ρι<i, τα oπο[α αvf1ικαv oε δι<iφορεg

περιo1€g, <<oαντζιiκιcr>. Στην τtε-

ρiπτcooη τoυ 11ωριo6 (τοιφλικιoιi'
oτην ευρεiα €woι,α τoι'r Θ'εoμos

και τηq λ€ξεωq) Mπ<tρμτrεg, πρ€-

πει να αι.ιψτλημiloω 6τι καταγ'β-

φεται με <iλλα 1ωριι1' στo ((τε_

φτ€ρι> τoυ 6ιλαετ[oυ τoυ' ΑΘρ€τ

Χιoι1ρ, δηλαδf1 τοι) στ|lβεpιvo$ Kιλ
κiq (Θλ. Bαοi,λη Δημητρι&δη, <lDo

ρολoγικ€q κατηγoρ(εq τα}γ χωρι'
6v τηζ Θεoοαλoν[κη9 xατ<l τηv

Toυρκοκρατ[ω>, σto περιoδικ6

<dγΙ,ακεδoνικΦ>, 2,σ (tt980r),' 3v5 '

4159 και ιδιαiτερα oεη oελ' 388) "

Ι9ο



EΓ]<Ωlvllcl ΣTCIN CIAYΣΣEA
@

To κεiμενo αυτ6 αττoτελεi μ€ρoq μι<ig ευρ0τερηg εργαoiαq τoυ Δη-
μητρη M&ρτoυ πoυ εκδ6Θηκε αε 6ιΘλio μετiτλο: <nTo ζfιτηlμα τηg Eπι_
oτρoφξg τωv Αρ1αιoτf1τωv>.

Eiναι επιλoγfι αττ6 τo τρiτo Kεφ*λαιo πoυ πραγματε6εται την Πα_

ρεκτρoτcf τoυ Δυτικoευρωπαικoιj Δια<pαrτισμoι1.

Μταρcνψε y'x πrιj:ιε iτι o Δια,φ,ω-

a L 5,,il! ζ 6 ) Υ τ^i 
l Ρ τ ιιΞ Ξ τ,' ζ α Ρ ν'τlτ'' y"(. Ξ εx -

δη,λιb,o,ει; τoμ <}Ιυθo,λ'oγιcηro6> δη'λ.
τα αl'ψ6d'α ι'αr. xιbδ'.xε; χo'ιγωyιχηi
'.'€]?'α.ρχι'αζ ι'α'' xαταπte,cηl -c.' Εxα'ιa
α'πλ&. υπax'αταcτιc4rd +'.ln,υ'ν yνατατ,|'ε-

cτιbν. Eξ&λειι|.iε δo τι; θετιxι6E πλaυ_
pd-c το,υ, δη'λ. τηv "1τν'Ξl')'|ιL'ατ|'"1ιΙil' 0"'pε-

σrl1 υπay-a.p'ενιxfi (aτau'.xη, cυλλo-

γwιl1) οι.τ''e"'oπο'tηcη των αξιιilν 1ρl1-
cη3 (φιicη, α'ντcxε[1ιeνα, \α,.'a.!q'πα''

? x.>,aτΞ'. :' 1(.?-/'a''a1,τι1'Ξ : z.λ.π.) .

\f;'"-ι: τι .\'-ι)'ιz=''ιi, το'l !'.ι-
: o'ι:'. l,'-."J 1 |-\' ι'\' i-;a..... - \η ι7'λτ -

'Ρ?' ^r7. Ξ.','7-'. i!-..L .7.a Ξ.-Ξ ιι:..ιb-
--Ξi'ΞΞ 75'.:'.'z.Ξ: τσ) "J:α:ηo:: a-ιο'j,
ιι'. α;.'y'ii;ι!η; τι}7 ;7'?Ξ7i?.fi1bν
τ,oυ, ακ)ιi 'ψev'.τΙq φavlq xατα.\ii-
'(aυν yJaL oι ιδιo,ι oε π'ωpexτ'ρσlrfi.
'Eτοι επε l δ"ξ δ,ια6'!χουν τηιν' t,cτaρ'[α
y"x'a 'ντ1Υ xoLΥκnΥ{α' 6αν uiδιωφ,ωτι_

oτi6> δηλ. aαν 'αναxαλυπτ,dg, oδη-
^γc'3ντωι σε α."πλar,o.ησειζ' Φφοι, θ€-

ω1ρα3ν, δτ'. oι β&:ει_c τLnν fi'αι.,ey'τρ'l-

τιιδy τo'υ δ:αφωτι:μoli y"lα.L τa'J ση-
N?oη'oυ δυτιιo,6 πoλιτιο1.ιo6 pρiaxον-
τα'L στην oξdλιξη τωy αi:ι{by y.α"L α',o-

χ6γ τoυ Kλαocιxcυ Eλληνιομoι1,
πOυ η}πoτa'θετc,L tL"πoδξNτη,χΦy oι Δυ_

τ''yυξ'ζ xaLνωΥiε6. Ιδιαiτερα θ'εωrρo6,l

6τι η δ:αλεxτιx{ δηλ. ο Lι'eτ'α'.οχη-

;μωτLσψδζ τoυ M6θoυ cε Λdγo (δια-

φωτιqJdζ) yJα,L'coυ Δ6γoυ εχ γ|6o'υ

€ε M6θo (πωρexτρoτii τoυ Διαφω-
τισιJ,oιj) , εiναι 'αΥτανα.xλ'Φσ'η τηζ
Διω\exτι.x:t1q τoυ Διαφiωτισμoδ στη,ν

Ο'δ6oooια τoυ Ομηρoυ. Kαταλτ]γoυv
δτi}. ve βλdπoυv την oδ6ccεtα σα.ν

τaν 1lαθρξ1ττη τ'LnΥ α,νaLφ'&oeων το'.l

δυτιπrod α3τLxo13 ,πoλ.υτιcγιo6 σαy' {-

να' απδ <<τ,ω πc'dιτω αν'τLπ1φσωπ1sυ-

τ''γ&, τoυ '''τay"ου|\|ξνxαr. M' ,αυτ6y

τoν a:?6πa eπιτυ'γ1&voυy νlα εyσο)ιιι'α_

τ[Jνaυν την loδ6coει α y'αL ι',Lαζ{" ψ'
σ!ντιν τaν Κλα'coιy'δ Eλλη,νιιl πo_

λιτι.αβ oτιE oιi,γ1ρoνεΞ Nl?iσΞ.ζ σα.ν

xοiμενra τlσυ η y'ο''νt] πωραDoγfi τo'l
νoιψ|.ψaτ'.JLεt -uc σ7],'rιεrpιVd oτ'ni'τουq -

Λω. 'Ετcι υ'πaννae|τα; δτ'ι α) H
E).ληlιz{ σyJ!Φη e|'να'c π1ροcτ&'δ"'o

ττ,i ιιτ'-τ.tii ;;lτ'.ιt; ιο''νιυν|'c'< xαa
l-l:'. .' Φ)υι;tzi ε!.'tz'' . f,?6Ξ. -: Ε')-
,'!ia:.' Ξ z:=l. :. ι''-rο-.a :. i'Ξ.''.τι1τι-

:i,'. ιι'. z;c''z'.'';ιιiττi -Ξ' ?l ι-'. 
'-L'.7'

'-#7eιη :,''l tη2a7'.'ιo'.l c*:ω3 -

τfr rρc'h,oσ3::ι ;ηv ay7iρ:erτ1
6λωy τωy cτοι1aiιωv r,σ) 10 διq-ιaρ-

φιilν,o,υv, εαδψεν'ω xωL τηζ 0'δ6ooει-

Αλλr, aμπερ,ιd1ει η oδ,ιiααεια την
. δι,αλεxτιxτj τoυ Διαφωτι,cpρ6, η
ανπt0ετυ' ε.,ιπ:εcι,6χ,ε,ι την διαλεττι-
xi1 τηιν ιm616αd6 τoυ';

Σ' αυτ,δ το' τeρ&'oτιo 1-ιoρφωτιx6

ζi1τη1ια πoυ θ6λει d"λλα; επιπ6δoυ

eρΥα.6.ιεζ' θα rε1ρ'LoρLι6τ,oυφρg σε oρι-
αμθvεE απλdE επιαημ&νoειq lJ,ε €π,ι-

γ'ΘντρO frl&yτoτ€, το ffiτηι'ια πoυ ε-

πfi'aγγ'α(iδ'',να'cτe" . fr;ροxατω6oλcx&,

λiμε, &λλο '0δυoo6αζ, ιiλλo Xριoτ6-

φoρog Κd,qι6o-c, P. KροιioooE τ}

Eλγιv. A)"λa επliηζ, dλλοr Mξ*:
Aλdξ αγδ ρ o; γαυ d.}'λ'o Βrιug6 α'ρδ'αοαq.

Στηv Δυ,τιxτ) φιλoλαγiω o o,δ\.lα_

aiαg 'cυγxρtvετα'{, μrε τ,oυE οωξιδιιil_

τε6 θαλαoooπδ'?σ'Jζ ταlE u,ανα'x'αλυ-

πτ66>>, τ.)|)Ξ pΘΥιil'ο'l4 ε1ιπ6ρ'oυq κ'
λ.'π. B,J6,αια απ'δ πο)'lι5 πωλιri (18ο;
αιιilvαg) , cτα γρδν'ιω τηg θ'εμελikυ-
,ηζ τη6 yι|?Lα,?x:α'ζ τωiy qΔιαφ(υτι'_

cτιb'i n, τz "aδοιπcι?c'n&'',ψπν'€oντ'αι
ατι6 τα ταξt$9α' τc,'υ o'δooοi6α, α\λ&,
y''.L'. τ,cυ Mdγa Aλdiξα'vδρ'oυ η dπω;
i^γ'ρα,!e χcι'?αxττt?'ι'5τιy,n τo 1814 η
Edubegh Reγieu. sNε,α,ροi y''α.L Υη-
ραι'6.q xlυ'ρtεg αvυπψovα}ν νσ. ε.Γυα.-

ν'α}'h6aνy τη'ν ,dνδαξη π'oρε'tα τoυ, M.
Aλdξ&vδρoυ,. H,επ6λαoη τoυ M. Α-

Toυ
Δnμ. M6ρτoυ

Aρxιτ€κτoνα - Mnxαvικof

λοξα,νδρoυ στη/ ΑγoιτOi)η ,δεγ εiχε
τσ' ΧΦ'ρl1"xτηρι oτ:'τ'lι τωy €πlελ&σεων

τωy δ,υτιxιby εμπdρ,ωv y'α'. στσ.1)ρo-

φδ?ων (*πot%LoyJ?α1,ιbν). Δεy xατ'd-
)'υ:ο τηv ro\,.τιoτ''τi1 |(ενoxτoν[,α'.

Ο }tJγr;'\)''!ξα.'i'Σ'','c3 c' αι'i,τ[Θε'oη
|JΞ Ξ'') -Ξ l'_lτly.c'j-: ('-ιι''Jη'id;> τoυ δgly

9ι ι::'ι:..p.e,zz lai! i'μ^i,ψα,τα των Kη-
-.ιο'/ ΞτΙ: Bzδuλιi,vα; cτην Π'4λλα
ττ6 ilΙzιetoνiα;. 1ιε -'-.c6εxτ1ψα την
δl*oωcτi -;σJζ x.λ.;.

ΙΙ <.loδ0coεlα', ει.'/ι'" .μι,ι ,ιoρΨω-
τ.yJ^it y,;.ι.L ιιoιν ωνιτ'ii fi'?'c 5αθ'Θ 9l. α' αι,L-

φυffiiγτη'oηq τoυ δ''xqta'l του ια1υρd-

τeρ'a'} y"αι τηζ y'υρ|'7.?Χiα6 τη6 φri-
Ξη; (Ι(ιixλωπ,εg, Koιλυβ' Kipxη'
Σε:,,:τjva;, τ]ριyJυμjεi x'λ.π.) , ενd) οι
,'ι r,'1''y' q)''9n1:!3r, €μ'π ο ρ o ι γ"α.L fr ε ?'aη-

ριπtq eiγ'ι'' η τ,1i'acfr6$εLοι επ'16€η;
φυ Διy'α,Lοnl τoυ ισyυρ'cτ6]ρ,oυ.

'oco ομω6 η oδδocει'α θα μoλε-
τ*,τα'υ cαy xε'dμενo,<δrιαφωτιoτιx6"

ται δγυ uαπελευθε,ρωτιxβu τlοο ο

o,δυoαdα€ ,θα ταυτξεται (&ρα ,exφ'υ-

λiζεται) με τ'oy αηγρaνo αoτδ - ξ'

\Lr.σρ'o.
Πριilτα α,r' 6λα o oδιp:6αg ξε-

τc'ε?'tι' τaΥ .,ψθoλoγιΦ,.l,δ, (πωραδo-

oιοιxd; φυoιxd6 χΦι )οoιyωvιχι{ζ 'δυ_

t9t



ν&,μειg xαι δοξωα[ιεE) με την <πα-

νaυργ'(α'r, (εξυπy&Ιδoρ, Φηb oι <τα-

ξυδιιbτε6, του uδιωΨωτισi_ι'oιi με ε-

πι'6αλλ6μεy,o ε0ι τωy πφτ&ρων ,α1d-

διo, επιcτημoν.xlfi o,βρωoη xα'ι δ-

πλα.
E θε,ιrl,ρi'α τη,g,.αυτ,oεEαmα,τηoηl

των .μα(ιbv, πoυ διl&φoρο'ι αιρeτιxoi
διοιφωτιoτ,d6 απ' τ,oy Mα,xια6,dλλι

μdχρι τ'oy Niτσε) δ,ιατdιπωoαy δεy
6'ρ['cτ'ει aφαρψoγi1 στLζ <εξαπσ,τη-

σ91ιζ> τoυ oδ,υoodα. Aυτdg δεv τ)τωv

τι?ο'(δν ψιωq xoc'lrip τ"ωι ι}εriτιxηq
oυve('δη,cη€ α"riδτσ'|'oΕ τηr' wιρια'ργ!'-
αe. Αυ'τ'6 'ψπoρet να ιoxιiει γιο(, τα)ζ
ταξlδιιbτεE διωφωτιoτdg τα,L α-ρxσ.'L-

oλ'ωτρεg πol eξα"lr'ατo3oαν' τoυg αδιi-
γαξΙσJζ για ν,α επu6.d,λλoυy τηιy x6J-

ριωργ[α τoυ6. o ΟδυcodαE α'r'aνα.y-

τ'tαq eξωπατotiσε τoυζ xllρ'tαρaαι;
τδτe γυα yα aπtι'6ιιbσε,ι τ"α,L r'ιω Ψ'dι-
σεL στιoν πρoo,ρccψδ τoυ. Δεv εixε
cii'λω μ€oα.

B oδdαoειa εiναι μια διαδρψτ)

με ,6ριω xωι ψ€τ,ρo, μια περιlπΕτεια

με aρχt γ'α. τε}"oζ, εvιil ο αττ,ιψ.66

ε|ναι ψι;ι7.,διωδρφτ] γιl.ρiq δφα xωι
,μdτ,ρo, εtiyα,ι μιοι ωLν'ωτ1 .aγyρ's2,μrΦ

επ,ηxolρη,η> π,oν eLνω', Lxωrt'lιι ''-

oοπ'εδιδ5ει ωξijeg τ'ωι ιδανcyfi, zτρυ

oτξ'xqlται εμπ6διo oηv διαξφ,^/7

τrc.
Tαυτ0ζουν τorr oδυooθει μ. τoy

Χφot6φoρo Koλ6μ6ο αιL τaν Po-
&yαilyα Κρo6coo fi τoν π'ωνoι\ργc

ψaνα"arrr ταξ'ι,διιilτη μ τoν homo
economicιrs.

Ο oδυoαdαE δμοe xdvει [ναν α-

γιδ,ν.α αυτoαυy\ιlΡη|CηE' γy''bηζ, €ι-

πφ-υθoπoiηoη,ζ xαι διωτι]ρηη6 τoυ

ατoψ^l'.ο'3 κilδιια αξιdlν (φιλiα - γυ-
νωtxxr - πατρ['δα x.λ.π.) .

oι uταξιδι,ιilτεζ> τηζ Δ6oηc νi-
γου,y ,6yαy α.γι\νω να γivoυν Θ,εoi

oτιg βρε6 τωy ,Θεκily. Kλd,6oυy δχι

Ι'Lα, ν\& ζτ}ooυv, αλ}lα γιω νσ. 1yπ12-

τ'&'ξoυν τ'oνζ'Lσ|τoPL'rρι1E λωo0E.
H α\πριη τη6 oδ{rooειοζζ με

1ην Ρo,6ιyοωydlδα εiνωι ατυχr1E.

Γιωτi o olδυoo6α6 ,στο ndλoE τoυ "ce-

ξιδωιi τoυ oδηtγ{θηxε στηy ωριμ16-

τητοζ' εy6 o Po6ιy:ιΙlyα6 οδηγ{,θηxε
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oτη α\γιaη.
H oδιiooεια .oτηlρlξεταc στo 'd'-

mρo Φδτ'ψo, oτην πoρ ιπtτaLq, 1 στηy
ωα'toqργtα (ιxαν6πητα' εξαπατηoηq

με λoγι,x& eηcγaι'ρflψωτα, με μdτρo
ται δημιoυ'ργιxδτη'τω), Φtir o αoτι-
ομδ5 οτηρξεται στη,y ocγanριd, xαι
o'τc' 6π)'α'. o+ φ1αι6τητeζ α,r,' TηΥ
Eλλ,iδα,ελduπηcαν nα'ρoυ6ιlω oτρα-
τo'3 xαταxτη'τLγσ3 σ;L'αΙπo!xLo.ιι.Pα.-

τ'|'y;o[.

o Οδυαodαg d1ε,ι 'dναν aτ$tro,την
επυoτ'ρoφi1, E επιoτρoφli εtνωι' η α-
πoxατ&'cταcη τoυ διxαi,oυ, τηζ φJ-
otβq xαι Φx,Φs ιoqρρoπ{αq. fr'
eπ'ιaτ:,ρο'φt1'εt'/αι τ,a τ'ωταoτ&,)"αγψα,

η l''yρLιi\bτη'τ|1", η aλοxλiηρωaτ1'

ol ,qΔυτιxoi Διωφoτι,oτ,dg>> δεy
xατ α'λi1γ ονν πoυ,θεyd., ανwπαnρξow
τa ^/'|ι','νo13πιo' Υια. Ιa xαιy'Φργqρ, 6-

χoυy μετατρ απet oε πa"πα}'6,^γxι" .

To x[ητ'φ τoυ oδυoo4α δηλ. η
εcωτεριxη Μvωμη, ιΦ'ν τoν xι'νei,,

εiyωι o x6oτaq oι αξliε6, o ιpυ1ι,φr66,

η εc,ρi1νo'lαη. To τ'tντρ'ρo τωy <(cιyα-

y.,ωλυπτιδy> etναυ τo xυφq xα.ι τo
τlρδoq.

E oδυcoεια αhlα'ι μια πφoατι&,-

Θε.'.ι eτψeτα).λεrη; τυv αντιφd'oε_

ωy :o9 elsτtγμι:ο3 τlt'!τ1 -< eιε!ντ1Ξ

ττ1Ξ'.τ'ογt,-< (frlθrr)'τγ:o,ιl';\ γ.7-!'

ανατρατvfi ττιζ'ιaψ!4; τι'. ΘεΤrr,6
εξoυadq,6 (Λυτoμiγoι, Κφιη, l,'-
oειδι.bvα6, ΧΦyos x.λ.π.) , ε,Λδ οι
irγ,xρονοι χoιyωγι1οo'ι φετα,ρρυθμ,ι-
αο6ρ θψa)eιtilναηl με ν6oυ6 6ρα.lE

τo,r φθολoγι.ql'l fr'τω'απ' τtg τα-
,μπdλε'g τoυ διαφωτιφo6.

o oδυοo6α6 dταν β,ριoε oηv
Ιθαxη 

'δεv 
εηε τiπoτα μαζi τoυ' Φ-

νo εμπεuρ[ε6 γ"αn ωιρ'LιJiττγτα' oι τα-

ξιδιιilτε6 1,6ψ,.1dη4;φ,ωτιqφιi, αvτi-
θετα, επξcπ,ρφωv γεβτoι. ωργαιδ-
τητεζ y'α,L d,λλaυ6 θηοαηρo116.

λ"Φη x'αL τo τ[νηπ'ρο τ|'σ' τoν
,qT6ρo τoυ x6q-υoυ ιcε 8Ο '1#ρεg, εi-

να.L τa #ρδos (Στo|1φrα.) . LτnΔ3
τωy atλλωy pΔ6ωυω τo oτωξ0δι, απα
xτd., Φι1trl'ω, ξxι πλ6oν oαν γxilη
ι,rριβτητω, αλλ& oω.r uβελτiωηi τα.l

xρov6μετρoυr. Eγxωιvιζ,εrωt ξτaι'

η ,επιφΦγθι&xi1a προo6γγη τt$ψ ι-

oτoριxιirν 1ιilρωv %d"L η\ ιyτι,aταryrt, στo

χρolydlμετ1ρο.

Aν η oδιicoeια i1ταν η' πφeiα ε-

vdE αoτoυ - εμπ&ρ.α.l, τlτe o Θε,66 -

πφacτιiτη; τoυ oδυopi6α 'δεy θ*τωy

η Αθηvι (Θed, τηe Σφiα6 %α"'L τηζ

"x.Φηe) 
, αλλ& ο Eρμts (ηρq"-d"'

τηi τoυ ω.lθριbπoυ πη'q πορetαg) ,

Θοδ; των εμπδρων γL:αΙ. 'cσι lxlεΡ-

δα..l;5.

o oδlcοdαE ,δe,y παρoυoιrξeται
σa'/ ΞyJ7\ρ6σι'yπoζ του,uπoλιτιcιl'οιi>
πoυ sjλει yω εxπολιτilαει. τ,aυ6 u&-

ξεοτoυρ xτι,.αψαθεiζ" 1 τθτauι" πρo-
d6γγι:η {'*ανα'ν o'. L'lαxaL αfia.%Lo-

τ",βτεg. Ο Οδ'lο#α< τ'ωρουoιξeται
ααv αυη.l,φιλιωττj;, λdμυ aηζ 1!Poι-

γοψεηι ψπe'ι'ρtαg τliσ) a'oν' αΦγη-
σε lστ'ηy βωρ6ωρ'lξ1η1Φ τoυ Tιρωixodl

π,oλ6μω. Δεv θεωiρεi πλθoy τα/ εαυ-

τρ τoν eν,πιρ6aιιlπ,o τoυ πoλιτιo1-uαi,

α),λω τo'l αναξηιτ&. }Ιθoω 'απδ τι;
,α.l,γιρoιioει5 μo τω οι\-ι6oλα' γ"α'r. :,σJζ

xιilδιxεE αξιιλν τoυ πλα'υαl αιΔψοt
στoν σroLo xαι' o l[διοζ α''Ιixaι. y.α'ι

i1των γαρlαq τα.t, επιδιιirxεt y' €tλ-

λciξaι τov xιiδιxa 'αξιιbv xαι 'lα oι-

xαδoψfi'a* dλλε6 ioυvΦr}xε6 ζωτ}6 με
ΙmTPΟ, oPΙ,o, EΙPIrNE xα't .L-

ΙΙΛΟtΓBTΑ. ΙΙ oι}γxρoυσηi με τiσ}

K,jyj',ι'rπι rρν gινα!" εxφ,ραοτy'16 η9
-* 7' ? a;".'Ξ'- x' ^/i ι -'- τo'"ν ω ν t a i, δ εγ ε iν α l

cb1ι'r:tιτ, ιlvLa71-υl ιι'- ιδrjγα-

μου. Eivaι μ'.ι,ιbμρclαη δ'x xω-

διz'ιbv ιξ""ιb'l xι'. τrrΔy'ccΥ'L |'|'& υ'
π.ρ6ιcη. o Οδυοc6:ι-< δei επιδιιb-

χε,ι ν{ι γivει K$x).ωr'ι'3 ο-ιη Θθcη

ταrKιiιλ.ωποι. Tα_l πραcφ6ρει τι;
αντo|1'πoxτηψ6νοE α,π' την πaριπi-
τε'υα, τaν ,ωξ'iεE, τηv φιλdeviω ται
τoν δ,ιci,λoγο. B τlξλυoη τoυ Kιi_

rλαyπα g' 66oφεξoντσ"ν α,ν a {διoζ

οιπoδε16τωv τη φιλ[α τoυ oδυoo1θα.

Αv δηλ. τo lιραoi. πoυ τo,'l 'dδωoε
π''εj'' o 0δυοα6ω5 εξαοθεyoΦcε τα*

b'yi τo'l xιbδιxα ωξιιilν πoυ στηρι-

ζοντιν oτo διxω'o τα.l uηuρoτi€ρoυ"

Ta 6μlοE θωυμαζoυ,'l η η}γ1φvoι
uα'cτoi> - uτωξιrδιιilτε φ τηζ ΔΦoηs

αfi' την oδi1coaια. Θαυμdζoυν τov

0δr.ιoo6.οι την ιilρω πoυ τυφλ6yει τoy

Kι]xλωπα. Δεy τoυ6 εΦιαβρoυv oι



δ''ωλoΥ'oι,,α'φφoιιbνουν πo\6 xq}L
ιτγl βtα.:η oτι"γ'1ι,i16, α'λ\α' δa'. τ'ιq r
cτcηιuθq,δlωδιτ,αoiε6,, τoυ; διαΜ-

Υoν; y"σ'L τι6 αιτiοg. Γι' αυτd oL φΦ-
οi:τεg (1ειρδ-νe!\ι eιδα|;|1 τoυ Δυτr
γ"oευρ,ιJ'τ'ω('rJσ3 Δl'οιφωτιομ.oli) oΨr-

ηrοuιilnrο,υν αΙi' Ξ7. dργτ των α'ρaαtων

τι; οτιγμ36 τ.a'l ezqρωξεται η δ,dvα-

'μη xx'L τ, ι'lρ'.αιCγtι aαν oνωπ't|

βiα>. Στoυ; pαι7ιcτeq β€6αυα δeν α-

ρiceι ο6τe n γrucτt, oι5'τε η ιaτ'ο-

?'.a.

Πc.l4; τ:ιξι'διιiτηE 6μπqo'o'ζ τηζ
ΔGc τ1.' eπ ι οxεπ τd'μνog ται q <βy'' Φα,
.ρoυ;, )'αo66 oιξππετα'ι vα ,μεταφ'd_

'.ι'9'. ^ι1']. μεριxd, διilρα { π'ρo71δντ'α

πα.l αυτdg πυ'ρtγαγe τLα, νω 1v.σLΡο-

oφ,ξρε,,. roαv 6νδaιξη φιλiιαE τ} θoτω

οιν αντα.ψo!'6'i1 τηe φιλoξεviωE πoυ
τo,υ; π,ρ6φεραv; 'oι δπoι.εq (αγτοιλ-

λαγ6;, ΥLν6τ'αν με 4ρα.lζ δαφlδoxi'
α.e γJα|. εξαπd,τηηε.

Πo6 πτjγαv τoυq δυo τελαυταioυE

αιιby'εζ οt εxπιρ6aω'πoι τoυ Δυτιxo6
πoλιτιoμo6, oαν φ,iλoι; N. Αμεριη'
οτηv Ι'vδiα, οην Eλλιiδαη στ?]l} M€-

oη Aνατoλτj xαι δεγ πρ6δαrοαv την

oJοξενια αυτιiry των λα6v, την o-

','oi.αν ei.τa εvψεταλλευoταγ,ε'πειδη
τη'i θιω2υ3+ιy cιy udyδoιEη, oδυvo,_

μie;>>' εiτa ;τ,'t a;6ι\ιν'ιΞ φL?β'
γ ι...

B Οδ)c;οιa eiνa'. i'tι: ι'1'l'l'ι;
ενl.ντια' oτην ληΦη {k"ρoι, Kιλυ-

β, λoτoφ&γoι ι.λ.π.) . o Αοτιoβ;
el\tω'. 'ξναΞ ωγιilvαE 'e'ν&;τLΦ οτηv μ'η-
βτ]ι Γι' αυτ6 γ"αι. τηy y!α,'τσ.στ?εpe'.

c-'o τι6ρ'αqtrt τan'

H o'διiocoιω ανi1xε'ι λoιπ6y oε

l,ιιι π'ωιδεiα υπ16ρ161ηg τoυ Διαφω-

τιoμod ν,nc 6γt ψφe τηε αi',l&πτυξv]6

τoυ.

ΣBΠΙllΙΩΣlΙΣ:

1. H Διωλειτι'β τoι Διαφ,1g1g-

οη-r,oι1: Mαξ Χορ,xηιiiφορ - Tε
ovτδrρ Aντfρu.l: εxδ6oειζ Ιι.[rιλοv, Α-

θτ}vοι 198Ο.

2. Λφoρα τιζ επιπαiroα€ τη6 η-
ycψιηE τoυ6 Διωφωτημoιtr τov

1E - 19 ωιιbγ,α cτoυζ rqριηrrΓ
τ66 πoυ ληΜτηααv aq ψη-

ιle(τ τη€ Eλλ&δoE.
3. 'Eτoι απ,oy,a.λe[ aτoυ6 λΔγoυE'

τoυ τoυ,ξ Δυτιxoειηριοπα[aνq o

φ}λαρ1o5 Toυi'd6ι ιη6 vi1sον
Tι'α6€ω τ'oυ N6τιoυ Eιρηvιxο6.
Διαπicτωoε .6των,επιox6φθηxε

τηl Δι}oη ψtω νπoταγi'1 αvθpιb-

1119ι7 σTΦ αντtxei'ψενα' y!σιL 
|'Jaα'

ψανLα νω παρd.ηoυν &γρηoτω
πραγ'ρα'τ,α.

4. Σ' αyτr'θιgσηr 'με τοy ,oδυocdα,

o Φιλd'ωg Φ6νγx xανει tναν ε-
πιδoρμιx6 τoηιsψl' 1ωρ,iE vι
'1;ξζιg'1'g.ι τLα τo1.'ζ α,vθριiπoυq

\"αn' ταυζ πoλιτιοψξ rgpμ, δια-
πειρνα οι5ae vα qμ6αθiiνει o'

α,υ,τorjζ. Δεy τα.lζ γνω,ρ{ζει α-

πλb" τωq βλdπει.
5. o ημaρcνδq Lντιιlζ πoλιτι-

cγιδ,g ,eiναι μoνoθεi:x6E δηλ. δι-

oγxιbνιει ψδνo pLq. διιd:oταoη τη6

αν€ριbπιvη6 'iιoη,E xωι ενdργeι-
α,ζ. A'νΦ τov dKaρδιiloυ Φρ-

μτ],. Υπo6αQ-rJJζει τoυ6 αλλoυ;
.οΦeo6ζ, (διωoι&oει6 τηζ αβ
θ,ριilπινη,g Φη,E) μe του6 απoi-
oυ6 o. 'dλληνε5 ,εftχαy μια πι6
L,σo'ρ PoLη1μJeνη σχdη.

6. Αι6,μη xαι η π\€oν αyτLπ'ρo-

oωπ,ευτιxτ] ,1ιbrρα ταυ Δυτιx,α}
πoλιτιαμ,ori o: BΠA €γeι. a'ρ^γα-

vιiloει τη,v xoυλτ'oιiρα τη€ Φρω
α'πν' τηry λατρei'α τη6 βiαE. oι
λψεριτ"&'νaι αφoμοιιιilvow 7Lι7L

α:υτot δπ'ωg o,ι φαoioτε6 ηv ι-
cτaρtω σ,Φll ιL,σ:.,'oιρil1υ pi,αq, γ'"'
αυπ6 ηΙYr61ρα, τω,γ <,x*,ουμπdυgr

ει1ει γivει η πρ6η στην τ.cLτα'-

v'&λωoη τ'oυ εγχλliματοζ, fωy
ναφιωτιxιirv xα; τηζ β'i;σ'ζ.

N6εq trκδ6οεrg:
Nτivαq,ΛoυιιrιoυρδΓi - Παλι6μπεn

ΛΠAΛ1Μ1Λ ΓΥr'ΙA Ι KΑΣ (πoιf11ματα)

(LElκδ6oει g <ιMαlαvδpoφ )

Nτivαq floυ'μπoυρδri - Παλι6,μπεn
Σ' AYI1σΓΙ TDN ElPΩtr"\ Δ'EDl EXEIΙ

HMΕlrcΙηraΙΙΑ Ν{Ξ{Σ
( Eiκδ6ιoειq <rΠαρατηρητ{9l)

To
περ ιoδικ6 (Ν Ι ΙιOYΙΣTAD

vα μπεl
σε κ6Θε Nαoυoαiiκo σπiτι

Ο-

116Θε συιiδρoμ,nπiq
vα vρθΦει

6vα καινoη1ργιo
ουvδρoμn'πi
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Toυ Μανιilλn Σωτnρ6πoυλoυ

Αγαατ. Kουoαξiδηg
Δημ. Mπιλιoιiρηg του Αδciμου
Σαν αναπληρωματικο[

ΓIA To Δ.Σ. oι κ,κ.:

A, Σ, E, IL 0, rΙ,

Δημξτριc,g Παττακωvαταντiνου με
Θεμιoτ. Παπαγιιiwηζ >

Avτ. Koτζιclμπασηq τoυ M. >

ΓΙA To E"Σ. cι κ.κ.:

Kων)νοg iνiητooκ<iπαξ })

Ιω<iwηq Γαλiτηq τoυ Eμμ. >

))

)

>

)>E]ΠΩΓtYMΙu\ ΣEΠolΠ NαoΦoηg

Σημερινf1 A]ΣEΠoΠ NΑ]oiYΣΗΣ

EToΣ ΙΔPYΣΗΣ ]966

o Συν) oμ69 μαg ιδρ0θη,κε απ6 μ€λη τιου επι_

Θι:ιμoι3οαv εκε[νη τηv επo1ξ oι Συν)oμo[, vα ε(ναι
επ[ Σw) κf1g 6<5coηζ' και 6xι ν'α 61oυν εταιρικf1 μoρ-

φ,f1. lδρυτυκιi μ€λη 33.

Evεγμiφη,oαv,μηρι την ημ€ρα cπ.lγκληoηg τηq

πρcbτηq Σuv€λευαηg dλλα lOΙ v€α μ6λη.
Η πριilτη Συν'€λευαη πoυ €γινε o αριΘμ69 ταrν

μελcilν €φθαoε τα l34.
H πριbτη Συv€λευαη για την εκλoγf1 τιον Διoι-

κητικoιi και Eπoπτικoιi ΣυμΘoυλicον, €γινε oτιq 24

Απριλi,oυ 196,6 και απ6 αυτfν εξελ6γηoαν για

Δ Ι olΙKflT ΙΚo ΣYMBOΥΛΙ;o

>> 94
>> 7l

lvΙε την κατονξ αξιω,μciιτιον εξελ€γηoαν για

119

115

Π3
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87
τo

Eπoπτικ6 Συμ6o6λιo oι κ.κ.
Kτ,rν)vog Toiταηq Προioτιiμενog με Ψηφoυc 3

Aναoτ. Koυoαξiδηg Α)ηc )) )) 3

Δημ. lν1πιλιo6ρη9 ΣiμΘoυλoq ) }) 3

Aπ6 την πρ{bτη μ€ρα αν&ληψηc ηζ Διoiκηαηg
τoυΣυν)ομcι] τα δ6o' Συμ6ο6λια αυνεργciζoνταv
oτεv<i με Φ/&πη, o0μτrνοια και oμ6νoια.

M€ριμνα τηq Διolκηoηq f1ταν η πρ6oδο9 του

Συν)oμoιi, η συ,νεργασiα με 6λoυ9, μ€λη, υπηρ'εoi-

εg, επιζητcirνταζ την oυμπαρ&oταoη 6λων.
Aπ6 τηv πρcbτη μ€ρα αν<iληψηc τηζ Διo(κηoηs

o Συν)oβg ζfτηoε την συνεργαoiα και oυμπαρ<i-

σταση ,6λo:ν των Yπηρεαιιbν AΓΡOTΙKH TΡAΠiEZΑ'
E]παρxιακoι1g Γειυπ6νoυq και Διε6θυναη Γειοργiαg'
A,υτ6 τo π€τυ1ε κατιi 'l 00}9

α) Στα θ6ματα Yπηρεoιιbν: Συμπqραoτιicθηκαν

6λε9 oι υπηρεolεg τηg ΑΤE, ΔιεriΘυνoη, Eπoτττικf1

Yτηρεoiα και Tε1νικη

β) Eπαρ1ιακo[ Γεcυπ6voι πoυ 6λoι ,με μια ι|'rυf1

ξδ<υααν τιg γνtboειg τoυζ στο Θ€μα εξαγωγcbν, πoι-

οτικoδ ελ€γ1oυ, επιμ6ρφcοoη τclν αγiρoτιirν μελcbv

π<i"yιυ oτο θ€μα καλλι€ργειαg των φρoι1των.

γ) Η ΔιsιiΘυvoη Γε<οργiεrg: Συvεργι5οoτηκε o' Συι')

μξ και αυΦ με δι&φορα oεμιν&ρια επιμo'ρφιoτικι1

€διυοε oδηγiεg για την καλf1 καλλι€ργεια τcον φρo6

των, κλdδε.μα, αρα[ωμα, ψεκαoμ6 λiπαvoη κλπ'
Eκεi πoυ πρ€πει να oταΘo6με εivαι oτo 6νομα

τoυ α.lμπoλ[τoυ μαζ κ. Aντι,rνioυ Xριoτiνα τ6τε αν_

Ψfιφous
>)i

)

I. Eμμ. Σωτηρ6πoυλoq
2" Δημ. Nικo,ιiοηg

'με ΨfιΦoυq 12o

)) > 118

3. zφ'Ινlπ1λλαg ))

4. ArΘ. Mπακαλι6g ))

5. Δη;μ. lν1παμπι5πoηζ )
,oι oπolοι και απετ€λεoαν τo πριbπo Δ.Σ''

Στην κατανoμf1 πcυ €γινε, εξελ€γησαν:

Π,ρ6εδρo9, o Zαφεξριog Mπiλλ,αq με Ψξφoυc 5

Aντ)δρoq, o E,μ,μ. Σωτηρ6πoυλog >l )) 5

Tαμ[αgoΔημ.Νικorioηq > ) 5

Γραμμ.o ΑΘ. Μπακαλιξ " ' 5

Σ6μΘoυλoqoΔημ.ΙνIπαμπ<iτοηg > ; 5

ElΠoiΠTl,K]o ΣYMBοIYΛΙO oΙ κ.κ.:

Ι(ωv)νog Tolτoηs με Ψtφoυg 1I8

194

> lΙ5
> lΙ5
> 10'8



τιπρoσd)'του τηξ ΑTE στo M6νqχo στη Γερμανια, o
oποιoq με τrξ γν(}σειq τoυ και την μεγdλη εμπει-
ρ[α, 6oηΘηcrε oτα μ€γιατα 6λε9 τιg Συv) κ€g Orργα:_
νciroεg και ιδια(τερα τoν Σ'lν)oμ6 μαg oτιg εξαγω_
γ€g παρακολoυ€6vταq απ6 κovτ<i τoυq εκπρooιir_
πουζ τoυ Συvεταιριoμo6 μαg και εξαoφαλiζoνταg
καλλ[τερα αυτoιig και 6oηΘιirvταζ στη δι<iΘεοη τωv
νωπιilν πρoi6vτων πoυ oτ€λvoyται στo l\6να1o,.

Στι.g δΟακολεq oτιγμ€g ξταv o oυμπαραoτti-
fηζ'

Τ€λog πρ€πει vα επισημ<iνoυμε την <iριoτη oυ-
νεργ,ασια του Συv) oμo0 μαq 1με τιζ εκιioτoτε Δι-
ευΘι3νoειg τoυ Ινοτιτo6τoυ Nιioυ,oαg (φυτri,ριo),
οι oπo[εg oυvεργcloτηκαv με τoν Συv)oμ6 και
κατ' επ6κταοη με τα μ6λη μαq για τηvπρo<irΘη-
oη ν€ων πoικιλιιilν ιδιαiτqρα δε με τηv καταπoλ€_

μηση των αo,θ,εvειιi1ν των δ€vδpων.

To ηρ,cilτo €τog τηg iδριlοηg, o Συν)αμ6q αμ€_
oωq πρ,ο1rilρησε στην αυγκ6ντρωoη και απ6 κoι-
νοι1 ,δι6θεαη τf,Ι)ν πρoi6ντων oτηv εξι,:τερικf1 και
ε,αcoτερικf αγορ<i. To πρcb,τo 6τoq ο Συvεταιριoμ6q
oυγκ€ντραl,oε πqρiπoυ 2oσ0 τ6vvoυq ρ,oδ<iκιvα εκ
τωv οποiωy τουζ Ι385 τ6vνoυg πρo<bΘηoε oτo εξ<ο_

τερικ6 και τoυζ υπ6λοιπoυq ση,v εσωτερικf1 αγo_

ρ* και oτηv Bιoμη'1ανiα BEPMΙO _ NAOYΣA.
oι τιμ€g πoυ π€τυ1ε σαv πρ6τη 1ρονι<i, f1ταν

oι καλ6τερεq απ6 6λε9 τιg Συν) κ€g oργανcboειq
τηg περιo1ξg.

To €τog 196,7 διπλαoι<iατηκαν oι πoo6τητεg
και απ6 20i0'0 τ6ννο,υq,, oυγκ€ντρcloε 4,6'16.373

κιλ<i τα oπoiα και πρocbΘηoε στo εξω,τερικ6 και
εoωτερικ6.

To iδιo €τog και κατιi τον μfνα Ιoιivιo o Συν)
οβg απoκτιi δικ6 τoυ μωyαζ(, oτηv Kεντρικf1 Λα_

xαvοη7oρ<i ΑlΘηv<irν και στην oδ6 B- Ι4 6ατoυ τα
περιoo6τερα πρot6ντα τα διΦετε μ€oιo αυτori και
ε[,1ε oυνεlργασια με ιiλλα Kατ) τα, 6πoυ δι€Θετε

με πρoμηΘεια τα ρoδιiκινα, ,μf1λα' α1λ<i:δια και
ι€ρ&σLα.

Φρoντiδ,α τηq Διoiκηοηq f1ταν η oυνεργαo(α
τoυ Συν),αμoι] και με ιiλλεq Συν)κ69 oργαv6σ€ιζ
6πιo9 Ι{QρινΘo, Πιiτρα, Aχαtα και Kρf1τη,, 6πoυ

o Σ*lν)oμξ €oτελνε δικιi τoυ προ'i6vτα για π<!r,-

ληoη και αυτοι €στελvαν δικci τoυξ πρoι6ντα στo

μΦ/αζι τoυ Συν)oμoι1, πo,ρτoκ<iλια, μανταριvια
α6oκαντοξ κι ciλλα κι 6λoι €Θλεπαν και τo χαι-
ρο\r'εαv, γιατ(' υτηιρxε αγιilπη και συvεργασiα.

T€λog τoυ t,967 F€ αρ1&g 196ι8 qρρα)σιαιvει
o Zαιp,εiρηg o Mπ[λαg και αναλαμΘdνει Πρ6εδρo9
o Ι{αvιilληq Σω,τηρ6πoυλoζ' o of,τoιοg παραμ€νει
tμ€1cι oτ{μερα. o Συν)oμξ fταν εξφyωγικf1 μo-
νιiδα lκαι τα αρμ6δια ιιπoυρyεiα, Γεωργiαg και

Oικovoμικcbv, εv€κριναv με δαvειο,δ6τηoη' τηg A.T.
E. την ,αγoριi οικoπ€δου και τηv καταoκευf κτη_

ριακtbν εγκαταoτ*αεων γtα τη'ν λειτoυργiα K€ν-
τρoυ διαλoγf1g και αυoκευααiαζ Φlρoιjταlν.

'Ετoι o Συν)rοημ5g αγ6ραoε oτov Koπαv6 Νd-
ου,σαζ ατην θlιioη KαταιΘ[τoα ειπ6 διαQ,6ρo.υ'q α-
γρ6κτημα oυvoλικoι] εμΘαλo6 20.800 τ.μ.

Στo διo oικ6πεδo και σε €κταoη 5 στρ. κατα-
oκεJαoε δ ιαλογητf1 ρια, 6πoυ τoπoΘ€τηoε οιiγxρovα

αυoκευαατξρια δυo γραμμιilν €να υγρ<ig απoχνoυ-
δ6oεω9 με φo0ρvo και €να ξηριic α',τΦxνoυδ6σηζ:.

Tα δυo αυγκρoτfiματα ηταν τo 'μεν πρ{bτo τoυ
oiκo,υ RoDΑ ΙΤAΛΙΑΣ και τo δε6τερo τoυ o,aκoυ

BΛR'EEΤT Γαλλ('αq και τα δδo f1ταν ιo6τoνη9 δυ-
ναμικ6τητο9 αvιi 8ω1ρο. 

.

To €τοg 196'8 o Συν)oμ69 €γιvε μ6λo9 τηg Φρoυ

τ€vωαηg,,oημερινf1g' Evωoηq Αγρoτικ<bν Συν)oμ<bν
Nαo6oηg.

To 1979 η Διoiκηαη κιi'νει €να μεγιiλo <iλμα,
καταoκευιiζει δυo Θαλc1μoυg τρ6ψυξηq και συvτη-

ρησηζ τι,:v νtoπιbν προi6ντcoν για I00,σ περiπoυ τ6ν,

Λ1ε την αυvε1cig αυξαν6μενη ποo6τητα φρoυτων
και την αnξηστl αριtμo0 μελtbv και για να πρoστα-
τ€ψει τηv παρωyοrγf1 και κατ' επ€κταoη τα μ€λη
τoυ επεκτε[νει τoυξ ψυκτικo6ξ Θαλ<iμoυg και cπ6
δυo κcιταoκευ<1ζει dλλoυg 3 και 6τoι τo oιjvoλo τo,υ

ψυκτυκoιi 1ιilρoυ διπλαoιιicξεται απ6 Ι.oοr0 σε 2.200

τ6ννoιη l.ll@Ql '1$γ. πρ6ψuξη και 2.20Φ π6v. oυνd'ρη'
ση.

Φ&iνoυμε στo €τoζ t989 πoυ f1ταν και τo ι.στo-

ρικ6.
H Διoiκηoη αντικαθιoτ<i τα παλαι<i oυoκευ'α-

oτf1ρια μ€ v€α τε1νoλoγiα, τoπoΘετtbνταq iμια γραμ
μη με ηλεκτρoνικ<i μηxαντ]ματα (φωτoκ$τταρα)

για τηγ διoλoγξ oε μ€γεΘoq, Θ&ρoq και 1ρ<bμα
τ.Φv φρoηJτωv δυναμικ6τητoζ l2o τ. ανd oκτ&G)ρo

του οικoυ oλι:iμπιcig τcov Aφ<ον Παναγ6πoυλoυ.
Αγoρζει για την ταxε[α πρotbθηοη τωv πρoι.
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6vτcov πoυ πρooρiζoντ.αι για εσCoτερικf1 αγoβ (μη

λα) και εξωτερικf1 ρο.δ<iκινα €ναv ηλεκτρoγικ6
καλλιμπραδ6ρo για την ποσστικξ και πoιοτικf1 εκ'
τilμηoη ξφtrωριατιi κd€ε παρωyοrγoΦ και €τoι oλ6'
κληρη η ττο'o6τητιi τoυ περν<i απ6 τo μη1ιiνημα'
xωρiq απιbλεια και καΘυoτ€ρηoη και σ€ ελξιoτo
11'ροvικ6 δι&oτημα o παρωycoγξ θ€ρει την πoο6τη'

τα και ττoι6τητα μ€oιo του ηλεκτρoνικoι1 ιrπoλoγι-

κrτoΦ.

Aγ6ραοε 6να μηx&vημα μικρf1g oυoκευαolαq

για τυπoττoiηση σε δiκτυ τoυ ενξ, ξυο, τριcbν κι'
λιbν ,μf1λων, κεραoι<bv και λoιπ<i. Σ"φρωyiζoνται

και επικολλεiται κtiρτα ακρι6o69 6<icρoυq, πoι6τη'
ταζ κ.λ.π.

'oλεg αυτ€g τιg πρooπ<iΦειεg η Διolκηoη τιg €'
καvε για την πρ6οδo τoι.l Συv)αμo0 t(αι για τoν αv-

ταγωvιαμ6 με μoνιiδεg εξc,rτερικo0.

Σε 6λα τα €ργα η Διοtκη'οη Θρfκε ατα πy'ooω-

πα τωv μελ<bν τοι) σι}νεργαοiα και 61ι dρηoη γι'
αυτ6 μ€xρι Φμερα και Θ6λει να πι,στaiει αυτξ Θα

oυvε1ιατεi και στα επ6μενα διiακoλα Xρ6για.
Γι' αυτ6 o Συv)ομ'6g Φεαrρεiται απ6 6λε9 πιζ υ'η-

ρεoiεg oυνεργιiτεg o πιo oμογεvf1g Συν)αμξ 6πoυ

δι€πει η oιrvεργαο[α, αγdπτη και εκτ[μηαη.
Σiμερo o Συν)<rμ6s oυν'εργζεται o'tΦζ και απ6

την αρ1f1 στo εσωiEερικ6 (γιατ[ o Σ-ιν)ομ69 πρar"

τoττqρεi) ,στηγ εσCoτερικf οcγoβ με dλλα κατ)τα
που o αριΘμξ τoυ αν€ρxεται ,oτα 2o' Λθdν'α ' Θεo)
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ν!κη - Kρf1'τη, 6πoυ διακινo0vται 20 - 3σ.0,0,0 τελλιi'
ρα ημερη:σιωg fτoι 1,2ο - l5o τ. και <iλλoυg 50' τ.
διαΘ€τει oπo 1ιbρo τoυ ιpυγεioυ oτo α6voλo ημερη-
oiοrg γιi.ρtο στoυζ Ι8,ο - 2,o0 τ6vνoυg.

Για την καλ0τερη λειτουργiα τoυ Συν)αμoιi και
για να €1ει μεγαλιiτερη ευελεξ(α o Συν)ομ6c με
ομ6φcονη απ6φαoη και τωιν μελcilν τoυ €γινε O.Π"
(oμ<ilδα παραγιoγ<ilv) 'EΓΛ τo €τog 1992.

Mε 'την αναγνcllριαη oαν oμ<!ιδα παροη1',ιoγcirv

πετι;1α[vει πoλλ<i και αξιoπoιεi oλ6κληρη την πα-

ρΦyω]γη τcov μελrilv και στιq ,καλ€g και στιζ κακ€q

xρoνι€g και αυτ6 φtivηoε ατα μf1λα παρayωγf1g
1992 6πaυ δεν υατf,ρ1ε ζfιτηoη και σΦ oμιlδα τα
δι6Θεoε oτα ιδβματα (μ€oω EoK) με <iκρωg ικα-
vαπoιητικιi απoτελ€oματα 61ι μ6voν τωv μ:ελ<bν τoυ
Συν)bμcι3 αλλci και εκτ69 Συν)oμo$ ωμρoτ<ilν μf1

μaη.
Γι' αυτ6 τoνζoυμε και π<iιλι πρcoτqρ1ικξ crτ6-

χoζ τηζ Διolκηoηg ε(vαι τo αγκ<iλιαoiμα 6λr,lv. Kα-
τ6βωoε να κ<iγει €μπειρο πρooαrπικ6 αε 6λου9

τουg τoμεig, ciloτε 6λoι μζ( να αγωνζoνται τ6oo

για τηγ πρ6oδo ι1λλo τ6oο για την Φ:rξηση του 6ι_

oτικoη1 και oικovoμικo6 επιπθδoυ τΦν αγρoτrbv ' με-
λcilν.

Η oημεριvξ παραγωγ{ τoυ Σ.rν)oμo0 oε πoo6_

τητεζ που δηλcbΘηκαν τo €τοg 1993 εivαι:

Ρο&iκινα σε τ6woυg 1oΙ 7σ

Νεκtαρ[νια . >> > Ι3οo

ΣυμτΦρινα .> } l5o'o

Kερdoια )) > 4οΦ

Ιν1ξλα ,, ,, 350io

Σταφ6λια Σ ) 600o

Aκτιγiδια )) > l5o
Σiivoλο παρ<ιγωγf1g a3o'2a

Η οημεριvf1 Διoiκηoη αrrοτελεiται:
1. Πρ6εδρo9, Eμμ. Σωτηβπoυλοq
2. Aντ),δρog A;Θ. Ι{πακαλι69

(Πρ6εδρoq και Αντ)δρog ε[vαι απ6την 1δρυαι

τoυ Συv)oμοιi και εκλ€γoνται συvεX6q 6λα τα

1ρ6vια)
3. Tαμlαg Γ. Bλξoq
4. Γραμμ. A. Πααxotiλαq
5. Συ,μΘ. Δ. Koυταou<pλιιiαog τoυ Γρ.

Ε.Π. Σ.ιjμ6oυλοι:
t. Προioτ<iμεvοg Γρηγ. Γκ€τoog
2. Αναπληρ<o,ηζ Συμ. Σιμoμιοκιoq
3. Σιi1ι:6oυλοξ Θ€oφ. Λαφ<iραg.

o Σι-rv)oμξ πρoκειμθιloυ να πρoωγ&γει τα μ6-
λη τoυ και vα προΘ&λει tη'v Nl&oυσα εi11ε και €1ει

&ριoτη crυνεργααiα με τoν Δξμο και 6λoυq τoυ5,

Πoλιτιoτικαiζ Συλλ6γoυ9 και oργαvd}σειg tηg ττ6'

λεωg ωg και τoν τoπικ6 τ6πo.



H tr(olrn 0p1οuωσn Aιopαc σToU τoμiο TtlU μnλωu

To o'3'cττμα aτ$,,ρcξηQ y"αL π?a-
cτωctα.q τωv μη,λων στη1ν Κoιy'6τη-
τω. υπ,d","εται 'ιτo π)'αt'ο''c aΥ1ζ ,ΙΕa-

λι.τ'.γliιζ τηζ τLα. την οργα'νωη τηΞ
αγ oρι.E των aτ,ω1ρoy'ηπl:ι'lτιxιbv. Σ,τo

ο'3ττηιμα αντΔ υπα.γο'lται επi'sηζ τω
'πaφο'xo!.λια, τα λ.as6'tια' 1α' ψα'wα.-
,ρL\'cα, τ'α 'aπl'τρα'πΔζιω oταφιiλ,ια, τα

φcδΦ,nι';α' τα δxψωoxτγl'α, τα αγ}'&,-

δια, τα enε'75xoxxα,, τα'γιeοd,aια nαι
a,' φραο'υλεE μaζi ,με τo oliνολo αγ,ε-

δ5ν τω,γ,πα,3rγδμε,,t'lν ν"ηπειιτcxιbν
ττ1Ξ Κc'.'hττiτα:.

H τ.ι)''.='.ιt, τri' z't'τvi*.τι'. ''ι!-cι z-i =c ι3:=τ,υι εγγπβνων :''-

ψΔν' r'1ιrzz!z ; z-*l' aν-*aτ υ''/'.στ'.-

zn apιC4ν=ι ιι'. δ''ιρflvb-'a.ωγ. Tι
σfi ι;Ψ σιτ|Γ'-a'. ιτi λογ υl aτt': ε'i Ξ qrrιζ
Fir\oχ!'Lδτηid'; τoξ πα'ρaιm'-αζαoν
rμεβλη διαr,ιiμαvcη των τ,ιμιbv τα'16

μr: d,'μocη er'!δραcη oτα, ,:ιcoδτjματα

τωy παlραTιι}γιilv. Για την ηq?aστα'-

ctα λοι,π6γ του ειcoξrατog των
παρ*γωγιilν, η xoc'ν6τητα τιιΘaρ'tξει

Υιι τη1\)' επdlμεη γρoνιω ττ1tν τcβfi
Φ,oη;, την τl;ι,τ] aξαηoΦs γ"αι'. τη\\t

ιιψfi απ6ω7cη,g.

Tι1ιfi 6'α'cηe! oi,rαι η τιlμτ] πoυ
επιθιψεl η Κoυt6τητα yα' λ.&6ει c

ευροrπαio6 lπσJ?αΥωΦζ. ιδoτε l,ια e-

ξωφοιλξει 6να ιxανoπocητιτΔ 'εαi-
πεδo ε,ι,:oδη!rατ06. Γ:ια τaν τα0oρι-
qllδ ηs τωμhq 6α.oηe eξoταΓ"oνπ'αι oι

μεoε6 τιμ66 τωy τoπιxιilν ωγηων
τη6 Koιv6τψαζ "ιΜfri, τα τρ[ω τ'e-

χsντα,fux, γρaνια y.α.L λψfiWνoνται
''.l,π' Φη'!

ω) η oτηριξη τoυ γειυ1ργιxoιi ,ει-

'ooδtψατo5

β) η oταθ,eρoπoiηη' τωv τι;βν
τη€ αγoψ'g, 1οrρi6 την δημιουrργΙa
π.λεovαoμ&των

γ) τ:ι oυμφθφ.ντrι τωy y.α,τ'α,να.-

λωτιbν.
H π,ρα'τ.τcτ'i1 cτ,|1ιωc!'.L τη; τι1r,{;

d'ν'αΥωΥ^ii'3 ei.'Πι 6τ'ι aΞl1'πτιpετ6[ cα'l
oημιεio αlαφa7iq Υ''α' τ,oν y.ωθao'--

oμ6 τω'l τιlr,ιi'l'ν οξαγο od.; xιc 'οι'τ'Δ-
σlipση6.

Tιμf1 εξαγoρ<is: oρζετα,;'aτiiaια
q'πc το Σ,,qμ6odλιo τιυv Τποqργιbν
Γεωργiα;, ωg πoοocτ6 τη; τυ,νl.1q 6a
σηζ γ"α. εi'iα.'ι διαιφο'?,z'τ'.x6 για. ια-
θ= πρoιbν - τLα a'r, 1ιi7\'x τ"αι. αy.λα-
δια s[να,. bΟ- 55 τοιg ετ'ατ6. Ει|''νω''

τ1 τ'lψi1 lττsl cπoi.α εφα'ρβζo.ντα;
ιr'ι-ι3 ι.ν'τjaτoιχo9ζ α)7r9λεaτ6.; γπ,rιι-

6ττi:ι; τz,- ιιc''y",')'l.z;. ο ε&,zιir,o_: φo_
''Ξ4 ;L7{6aJτ!ζ (.''. ο'-'}7.}JΞζ ;.'a-cα-

γοriων) ι,!-7.ι.'Ξ|' 'ι7. ι^1.'.''ιοe'. τc
-'"Cc'aγ' z.i' o=ιν !ρ: )'τBaι!. ιr'o-

φαoη ι.π6 ιην &π'"τ'ρoπi1.
Tιμt απ6αuρoηq: αυμπληρδνει

τι ψ€τ'ρα. oτ'iiριξη; πο':l αρξoνταc
xπ6 τo Συ,,r,6os).ιo. Γlt'ν.α.υ τo τι?α"γντL-

ιι5 ψtτpο ττγ; esωτε9υτti1g 'cti;'μιξν1g
'πcυ oυyδdετσ'. ν'ε iηη α.rτiοξη1μiο}ση,

nογ ι',ιτa'ρoι3ν να εxτα1ιc,υ!oo'υν q,π6

τηly BJpωπr'tu"i1 ιοcνοτητα, οι. a.aθ'-

δε; πα;,α.γιυγιilν γ:a την αfficνρoη
των π,ρο'iδντωy. Ουcιωατ tτι.', η τ.1l"i1

αm4αl'ρcη; ιst';ι,. y"ατd. 10 το''q εxα-
τd 1lεγα,)'6τε.'η ατδ την τυμri1 'aξα-

τqcaζ. '9 ,',ρχργι,αμ6€ τω-ιq etγ,αι

1r,i)'λoν το\'3τfi"oxo3 εiξ' αιτ!αq των
προcaρμ'cγωY πoυ πριJπ,ει' να γ.νo'ν-
τα'' Υ'"α τo :μdγ,εθ'oζ, την πo"'τlιλiα
'/}1'. ττγl τοι6τη'τα τωy προidvτων,
6--ω6 cτο π,ι'ρ&δει^1ψα.

Παρ6δειvμα ι}πoλoγισμoιi τnq τιμtiξ
α,πιSoυρonζ μιifudv GOLDEι\Ι DΕLΙcIUs και cox

Δεκθμ6ριιq 1982, (|EcU 10oκιλd)

Τιψη ffi.oηq
Tιψi'1 aξαγo'ilι*'q (5Ο _ bb%)
Ιπο}.oγιo,rdE !

Tιψη εξαγαρiιq
X Συyτε)uεcτ ^l 1q τoι6ττ1τα9 ΙΙ

α,) }ΙaγυιλoE τ'αρπb; (>76
mm Tι..ι τo G. Belicious,
) 65mm γlα τo Cox)
Χ ΣυvτελοcΦE r1-ιεγdθoυ6

+ Ι0o/o τη; τιψii,q &xsηg
: τΜ ατdoaυρ'sηζ

β) Mικp65 'ιωρπlq (>70
mm γtα τo G. Belicious,
}65mm γιω τo Cox)
Χ Συyτeλooτ{q μεγθθ0υ6

+ \ff/o τηζ τ'ψηζ ω-σηζ

- τιμ1i απ,6ouρη6

Golden Belicious

2j8,46

14,59

14,49
Χ Ο,?

1Ο"2o

x 1,0
10ρ0

+ 2,94
13'Ο5

0,7

7,14
2,84
9,99

Cox

%,46
14,59

14,48
X Ο,7

72,24

x1ρ
14,24

+ 2,84
15,Ο9

ο,6
7,34
2,84

1Ο'19

197



H πa,.6τητα τι.iν Cιπο'r3lρσ'εων ποι_

x!λει απ.6 tτο'l; c^. jτo; aξ' α"cτtαq

τιυ}\ δ ιαχ).μ,*,γσεω.ν στηy πα ?αγ ωrγ t1'

ι6ao 'oεχq''','q1,'y,6, 6ao vc"'" os εθyι-
yι6 eπ!αεδο.

Πoιoτικ6ξ πρoδιαvραφθξ

'\πτιαρωiττ1τη πρ'ο0πιδazιoτ1 τη6 ε-

φοιρμoγtζ τηε Kοlv{ξ f^γo'ρ'α5 aτον

τorμ,6οι τωv ,μ{λων εtνat ο'oε6αqιδ;
των λεπτoμε'ριi:.ν πoιoτιτ'ιbν τ'ρoδLα'

γραφιbν τ'o,'6τητα;, πo:l d1oυν θε-

oπ'.cτεt απ6 τη,1 xο'.v5τητ'ι για 28

φpοντω xαι λαaα'ιιnα. H γενιxi';
πoιoτ'ιx't1 ιατωταξη' γiνετα'. c'e τ€r'-

σΕι?εLζ α'a|'cτLι.€; vιαττ1γ ορie6, Extra,
Ι, ΤΙ, τα"ι' ΙΙΙ γlα τιq τo'c'.iτητε-:

τc ου eι at' 7,1'ο' l' τ 
rι'''σ τ.ι xιι'ν θ'λι.L ει,ια c -

ρt'αq. H 'oφωρι,ιογi1 τω'l ιq.')6γω') ω'ι-

τι-isν ιπο',Δττi'τz; δεν ιcydel γ''α rocl"-
τητεζ πoυ |τg?δxεL-'ι'. ν7. ΨΞτα.r,aLη-
Φoδν η π,ιυλo6'/ταL *π' eνbo[αg απΔ

τo γω'ρ'0''φι.

oι oμdδεq nαραYιυYιirv

Tα μdτρω ατηριξη6 τoυ μl1λoυ
πον ων α,φi ρfr]η,Aαy Θφο0ρμ6ξονται ψδ-
νo,eφ' 6coν αυτ6 ,ψπoρ,ει1ετωι ιβoω
των q.ιd.δωv παραγωγιilν }r.,αι τωy €-

yιboe$y τoυ6. H Κoι'yιδτητω επιδoτεi
τa rubcτo; iδρυoηe xοιι λειτoψγiα6
τι'lν oμ&δωv πα1ρα,γωβν xα1'θ, τ'α,

πριilτα χ,ρ$νιω τηe iδρυΦs τα"}ζ ,,ι-

ναλαyα με τη{y αξiα των πρoι6ντων

πoυ διαχ}ιγo6ντω'. ωπ,6 αυτ{. Παβ
τ'ο γηaνδq αnιτ6, απoτaλεi διαπi-

στωση τηζ F'πυτ'ρ'οπ^i1€ 6τι η διαxt-
yη|ση τωy o1iυJ'ρa'γ'ησl'εj9τιxιbν μdcιυ
τωv o1l*,δω,ν πα.ραγωγιit'r γ"α'L τιnν

o'lyεταιoιτ1ιιb'l νπο,}ιεtτεται,α'πδ την

1"ν1i'στo|'y'τl τω'i ,σιτηlρ{ω'/, τoυ γ&λα-
y'τo; yια'. τω''i 1oιρινιilν.

Πρooταoiα oτα o6voρα

Σε ,6λz" τα πpa'i6ντα π'oυ oιαiΥον-
τα"υ η Κo:,,b'ΞTβα" ετι'.60-λλει Kοιy'6

eι'ταγωγ w.δ Δαoμ6,'*'ρaxel.p€'Nnl ν'ι
τ\liJoσxα'c'!ΦsL την eγγω'ρ'' z τ,Φ?1'τ Lδ -

γf. Eπειδ{ ωPlΦιdγα ico'3τα -ινz-

ψΕσα σ-1' cκ.'tι g!'lι'' *a'. 1'' 'rl:i,λo-
y.ω'' )'αlz'ν'-τι' τ*','ι Ξτiι Ξ-'.607+ι Ξ'"

σLf ω\ :ι'ι'!) δι:μc,j, ι'ντιμ.οτω,iζoυν
!'' το')., z'l-. ι^γ ων'. αμc αJtδ ΙΞ|. σαΥ ωΥ;ζ

z.# -",.,'!τ4 χιλρεζ, η Κoιν6τητα e-

π'''6α"λε'.'€'l α πρ'δcθξn .a5'cτη1,ια προ'

c:,ι'cLα.q. Aυτ6 συy'ioτωται ωπ6 τιE
τ,''γν6q αν'α^γωΥηζ, τoν τ'αΘaρι4li ε-

'μπoρι'x,ιilv 1τ,ε,ριδδων y"α.L roσooτrbσε-

ωy' πoυ oε αυνδ'lααβ ,μ,ε τοv αε6α-

αμδ τ'ωv uι.[:"r/λιbν εlqρ'ωπω'iκΙ:v πφ_

διωγρωφιbν πο'ιδτητω6 των aιoαγ'6με

νωv μ{λων, υλoπoιoi την φγi1 τηe

Κa υ'ν a τ'' xi. e πρ oτ Lψηtη'q.

Tιμ6g αvαφoρaζ
ιi σ'ιiγκρισnq

Κωtoptζ'eται ετηciωE ι"rt <τ1ν Ε-
πιτρoπi1 xαc etναι δυyατd 'vr' |3ΕτΦ'
6ii'λeτωι xαc την δι'ιρxεcω τηg ι'
ryio6 τηι. Bαoiξeται στην ιΙ€η, τι_

ψii τα"ψγ ιιrγα5 ττ1Ξ Κοινδτηταq'xα'
τα τιq τ'ρε!q πιρoηΤα1ψεyε 6 γρo't'lτ€q

περ,:6δoυg, 'με τηγ πρι1,6λει{.,η να ηr,^ξ

et'lα'''. 1ι''τ"ρδτ.eρ'η απ6 1ην α'ν![στOLxη

τ''''Ιtl αν σ.ΥυJγt'ls τηs ruροηγ'οδψε^lηe

τa'ρι6δον, o'jτε 1ιεγαλιiτε'ρη απs την

Ξχτl:-ιιbiμεyη ω6ξητη τoυ y'6στoυζ fr.l"

ρι1υrγt6. 'oταν \ τ.ψ'tl ..L,5α"Υιn|:{+|ζ

ιrη,)'ιυν, ωπ6 yrtπo''α -υρ'[τη χΦρa
οτην Κ,:ιν6τ\,τtι ε'[ναι 'ψι'xρ6'τερη 

α-

τ6 ττ;l i''Ψ+] αν1"^(ωτt)ζ} η δ\LLΨoP&.

τ,'ψt'i eτ''6ι'ριiy'ιι. αωγ dy,α ,eiδo'ζ δ,α-

:ι'ι.'5, b}'eζ ='.3 ι'.Cα"1'6'μe;,εE ποodτη1
-,ε; ;ιη).ιυν τυl qyie1'[ζουν να ^γ[-

',r''1-'7.'.. o >'ι.nιL| L'76< Ξ'iΥ"a'' τt αν-

:'. ; τ l.Γj'''''. ι:'.nt, e''sψ'u',,ι πoυ'επ ι6α λ-

)'e:ι'' s e re'.,'''.l'|,oη ντε'vπ ρ a1φoρα ;,
oπδτε ια'ι απCυλοdν:-c.L aα' qιoοδξ-

p"α-νσ. τ'ΦΥ πα,ραγωγ6v απδ π'τnhoη

των τι,1lιb,ν.

Eπιδoτιiοε ιq εξαγωγιirv

ΙΙ,ρo'xοιμdνυυ yΦ πlρoωθηiσΘι τιζ
sξοιγωΥ€g, τη'ζ η, Koιv6τητα δiδιει

avιq4δτει6 ε'ξαγωγι.bv, ot o'πotεq'τ'α-

i.1jπτα.1,i την διωφορd' τωy Koιyoτι,-

ιων απb e'ζ διεθyε(ζ τιψg. Σιiμφω_

Υσ. μβ τη') ω'4i1 τον dλειiΦqρoυ αν-

ταγων,l'oμo'j, οι eθ't''τ!'3 aπ ιδoττjoeι;

ajlιι αgl'β''.6zc-.zq ψc t''3 ιρatq τη1.

Ιζ4.ΙΙ.

EΛΙ:NH ΠAΠAΔoiΠoΤΛΟΙ
Γεωπδνo; MSc

Toμ6α6 Aγρoτι'x!ι oιxoνo1ιiα 
=c

Tμημ" Γoωπo,yiαζ

Σ1oλf Γeωπoy,l,xιily Eπιoτηβv
Α.Π.Θ. ΘtrΣ)NΙKE

Η (Ν I ιlιoYtET]j[ll στnριζετα ι

στnv αY6,Γιrι και τo εvδιαφ6ρoν τωv συ$ρoμnτιbv τnζ

Παρακαλoδμε να μεριμvriσετε

για τnv αvαv€'ιΙΧrn τnq συ\δρoμi1q σαξ
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