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Λατιv6φωvoι πληθυoμο[ oτη Δυτικη Kαι KεvτριKη

EuρΦπη Kαι τα Bαλκαvια - Bλ6xοι
τaυ Γεωqγ(ου M(νταη

Διxαοτri - Ιοτοqιxοιi εqευνητ{

Δημooιειioυριε απriαπασρια απ6 την d'xρωE εvδιαφiρoυoα ειoηγηαη του συyεQηld'τη ριαg Γεωρy(ο'- Miνταη

ατo ΙZ' Πανελληι,ιo 1671,lρι?1,6 Συν€δριo που lyινε ατη Βiρoια απo την 31 h{αloυ iωg 2 Ιουy[oυ 1996 με

θ6μα <Εθνοyλωααιxi'g lεθνοφυλετιx6E διερyαa{εg xαι λατινοyενη τoπcυνιiμια ιττην ΕυρrΙlπη>.

Mdοα οε αυτ6 το τ6οο ταραγμ6νo εθνoγενετιxd
xαι εθνογλωοοιx6 υπ6βαθρο τηg Δυτιxrjg xαι
Kεντριx{g Eυριiπηg y"αL των Bαλxαγiωγ
xατdρ θοlοαν να επιξη ιrουν λατιν6φωνοι πλ"η θυομο (,

αxdμη xαι μιiοα oε εθνιxd xαι γλωοoιxι1, ξ6νo η xαι
ε1θριxd περιβd,λλoν, διατηρι6νταg εθvων{μια xαι
τοπωνιiμια πρoερ1dμενα απ6 ην (δια λατινιxη ρξα
οε 6λη την Eυρι6πη: 'Eτoι, παQατηQε(ται 6τι
τoπωνιiμια, dπωg Oυαλ(α οτη Bρετανiα, Bαλλoγ(α
oτο B6λγιο, 8αλ6ντοια (rj Bαλdνθια) οτην Ιοπανiα,
la GauΙe = Γαλατ(α οτη Γαλλ(α, Bλα1(α οτη
Pουμαν(α, Bλd,1οι οτα Eλληνιxd, Valasi= Bλα1(α
(πατoυQχιχιi, ιΞ1ουν xoινη λατινιxη ρζα. Πρdxειται

για τηγ ονομdo(α Vοlcae,-arum, με την oπo(α

1αραxτ(ριξαν oι αρ1α(oι Ρωμαioι xαταxτητ6g διiο
xε}αιx€g φυλ6g τηg Γαλατ(αg (τoυg Τectοsages οτγ

οημεgινη Τoylοyse χαι τoυζ Ατecοmici), οι οπofεq
xd,τω απd το ρωμα'ixd ξυγ6 ε(1αν εzλατινιοθε(
γλιυουιxα.

Η ονoμαο(α αυτ( απαγτιiται για πqι6τη φοqιL οτoν
Ιοrjλιo Kα(οαρα (1οg π.X' αι. De Bello Gallico
<...Vοlcae Tectοsages occupaverunt atque ibi
cοnsederunt>' VΙΙ 64 <...Vοlcarum Ατecomicorum
et Ηοviorum publice eis cοncesserit...>). Λ(γο
αργ6τερα (1οg μ.X. αι.) την επαναλαμβι1γει ο T(τοg

Λiβιog (27'26,6: <Hannibal...in Volcarum perverat
agrumr) χαι τo θαυμαοτd εiναι dτι ηγ iδια πεg(οδο
ο 'Eλληναg απιj τον Π6γτo γεωγριiφοg Στριiβων
ελληνoποιε( τη λατινιxη ονoμαοiα Vοlcae με τη

μoaφi oυ6λxαι (4.1, 12: <Oυdλxαι Αρrηxομ(oxoι',
$.1.12-!3: <Oυdλxοι Tεxτ6οαγεg>),
χαQαχτηQ(ξoνταg με τoγ 6ρο αυτd λαorig τηg

Γαλατ(αg' Eπ(οηg, αξ(ζει γα αναφεQθε( το λατιγιxd
xrj ρ ιo 6νο μα VaΙens, -ntis (αυτοxρ d,τoQ αE 3 64 -31 8)'
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πoυ α\τιστoι1ε( με το ελ}ηνιxd 6νομα Kρατεq,ι': , ε;'-

τoυ valοo: δrjναμαι) χαι τo οπο(ο ελλt1l'ο-ι.'ι':'''τ7..
ωg oυdληE' αττιi το λατιγιx6 αυτd dνoιιcι 7-i:'' τ'.ι

αντioτοι1α Valerius xαι VaΙentius πQι]ειr7'i"'1-ι: ]{ι

oη μερ ινd δυτιxοευρο_l παix6" oν6 ματcι \'.ic :- : z' ι,
Valentinο.

Η λατινιxη oνoμαοiα Vοlcae στll\' :τ.1i'ιι_ " :'-γ.'ιi
τωγ αρ1α(ων γερμανιzι'iι'φυi.'. ''ι;''i."l.(ι

μετατρdπηχε σε Valles xαι α:''ο7.'_'ιρ' : -. \ "rch
(Bιlλy.) η VaΙach (Bdλα1) η οε \\-aΙch-\\':-:-]- ' :'ιTi

στα γεQμαγιπd ε(ναι oυνηθιομει'll li ι'1'-"'.;,'- : '-'\'
σε w η G οτα xrjρια τα εΘι'ι;'.rι '-'. ' "" ι:1_'. -|.7..

Viliremos- Giliremos-WiΙimer_\\_iii-rι:l. 
"'.,..:].'s-Gοulielmοs, Velphiοs-Gο1'eτphlιι Ε:.::i.ε'-'l'-

Vallia ονoμdοτηxαγ oL πεQιo761. ιiτ, -- 7-' "-: '.7. '-i -rι\'

οι Volcae, δηλαδη οι λατιι'dφι')\'ιrι ai.'a _ -_" Ε:.-ι

, α) η Γαλατ(α- η πεQιo/.]] ιi:'_'_' 7:1ι:.; i'rjι'
xατοιxο{oαν oι Vο1cae- oι'ομiιοΘll;'-ε G'.-r-, ΞΖ TιrL'

Vallia με μετατQoπri του \' οε G 1 lr:''- - z-'i:, .:z'ι'li

τηg Galles' λdξειg απ' dπol-' τgοr]7.ιtιιι l --_ ',.' '' \'(aι

γαλλιxο( 6gοι 1a Gau1e : Γcιr.cιτirι "/.Γ''-'-Ξ Γ;:*. :' :
Γαλdτηg, ει,ιil απευθε(cι: ε;r. :,''-i G:_'--. . G",ies
προηλθαν οι i'6ξει; τ-11 εi.r.l1r'ι;ul']: Γιιlj.ιel. Γιii:.ι'Ξ
(αντ(θετα oι dροι Fτance. Fran:ais ε[ι'cιι

γ ε ρ μαν ι xl] ζ- φo tι^;"i' ι 7.l-i ; :τ 11 1'l g i' 5 l_'ιη 
i : 1. B l cι:τ o τιl

Vallia πρodρ7'ετcιι τι. \\allι'.,nie ιoυιιi.i.οr'[l. ιιε

μετατρoτl1 του \' 1-5 \\ . ιπcι εi.7.ηι'ι;ιiι Bα7'7.οι'(cι'

μ(α απd τι; δfο περιφε9ειε; του Bεi'γ(ου, η oπο(α
ε [να ι τ ε ρ ι ο 7-ιj ^,' ct t -t -o φιυr'η (λατινογ ενη g γλιiloοα),
ει,ιi.l η d'i.i.η τεριo7,η του Bελγ(ου, η F1andre η
Vlaaderen (:ΦλdνδQα), εiναι γερμαν6φοlνη. Γ)
Eπiοη <. oι γ εQμαγιxη g xαταγωγη s Φγλοοd Ξοlr'ε <.

που ειοι1βαλαγ τογ 5o αι. οτη Bqεται'(α. οr'dμcιοcιν

Vallia τη δυτιxri πεqιο1η, 6που περιοι]ιLτtι\' τΟU<



πQoεQχ6μενoυE απ6 τη Γαλλ(α (Vallia) Kdλτεg'
αxολoriθω g το Vallia 6γ ιν ε WaΙli a xαι τεχιxd Wales
=oυαλλ(α, εγι6 οι xdτomo(τηg oνομιiοθηxαγ Valli-
Walli χαL orjμερα Welsh = oυαλλο(. To
αξιοπερ(εργo, πιiντωg, ε(ναι 6τι ατη oημερινη
Oυαλλ(α εξαxoλoυθε( γα oμιλε(ται η xε}'τmηl
oυαλλιxη γλιiοοα (υπιiρ1ουν xαι ειδιxιi α1ολε(α),
ενι6 oτη γλc6oοα αυτη η oυαλλ(α αποxαλε(ται
Kirmy.δ) Στη λατιν6φωγη Ιoπαγ(α τo τoπωνιiμιo
Valencia (Bαλ6νθια, π6λη xαι περιο1rj) προφανcδg
προ6q1εται απ6 την (δια λατινιxri Qζα, δεδομ6νoυ
dτι η Valencia ηταν ρωμαΙxη πdλη η οποiα τo 473

μ.X. xατεληφθη απd τουg Bηoιγ6τθου9 xαι , τ6λog,
ε) οτα γερμανιxιi η ιταλιxrj γλι6ooα oνoμιiξεται xαι
Wallische =βαλλιxη.

Aυτd 6λα oυν6βησαγ πη Δυτιxrj Eυρι6πη 6μωζ,
οτα Bαλxιiγια η [δια λατινιxri ονομααiα αxoλoriθηoε
ιiλλη πορεiα: Η γεqμανιxη μoaφη Valch
μετατρdπηχε στηγ παλαιoολαβιxrj γλιioσα σε
Vlach (=Bλιix) χαt στoγ πληθυντιx6 Vlachi (με
αντιxατ6oταση ηζ θdoηg τωγ γQαμμιiτωγ a xαι 1 ,

λ6γω τoυ φαινομα(νμου τηζ <μετιiθεoηg των υγριiν
αιlμφc6νων>) xαι αxoλorjθωg οτην ελληνιxη γλιiooα
πηQε η μoaφη <Bλιi1οι> ο εθνoγλωooιxdg 6ρog xαι
<Bλα1iα> το αιτ(oτoι1ο τοπωνιiμιo (το αρ1αι6τερο
ολαβιxd xε(μενo, 6πoυ εμφανζεται o 6ρog Vlach,
εiναι o B(og του Mεθοδ(ου τoυ 9ου αι, χαι πρι6τοg
'Eλληναg 1ρoνογρdφos πoυ χQησιμoπoιε( τoν 6qο
<Bλιi1οι> ε(γαι ο Ιωιiννηg Σxυλ(τξη; (11οg αι., o
oπo[οg αro Xρoνιx6 του αναφερ6μενοE oε γεγονdτα
τoυ 97 6 γρdφε ι : <<... τι,clτd ταg λεγoμ6ναg Kαλdg Δριj g

παρd τινων Bλι11ων oδιτc6ν>ΙΙ,435 ). o ι λατιν6φωνoι
αυτο( x6τoιγ"oι τηg Bυξαντινrjg αυτοxρατoρfαg
(<Bλd1oι>) ουγxεντριiθηxαν xυρfωg οτα βoυνιi ,

6πoυ αo1oλοιjνταν xατ6' παqιiδoοη με τηγ
χτηνoτQoφ(α' xliq ιo g τ6πο g xατoιx(αg τoυ g υπη ρξε
η Πiνδog, β6ρεια 6φθαoαν μ6χQιη B6qεια'Ηπειρo
(π'1. Moqdπολη) χαι τηγ Πελαγoν(α (Moναoτrjρι,
τo oπο6o επofxιoαγ οι 8λα16φωγoιηE Mοαtrdποληg

μετι1την χαταστQoφη ηg oτα Oρλωφιxd τo L769),
ενι6 oτα αγατολιxιi το B6ρμιο xαι ιδια(τεQα η
Θ ε οoαλ(α (xυρ (ω g ανατολιx6 g x}''αε(g η g Πiνδoυ)
6γινε μεγdλο xdιπρo Bλα1dφωνων. Για το λ6γο τoιπo
oι Bυξαντινo( ον6μασαγ τη Θεοoαλ(α Mεγ<iλη
Bλα1(α, οrjμφωνα με τη μαQτυρfατoυ 1qονογg<iφου
N ιxljτα Xων ιιiτη : <τα Θ ετrαλ tαg xατ6'γων μετd ωρ α,
ι1, νυν μεγιiλη Bλα1(α xιxΧηoxεται> (6xδooη
B6ννη9,o. 841) . Eπ(oηg , για τoυζ Bλιi1ουE xιiγουγ
λ6γo ο Ιωι1ννηg K(νναμοg <Bλιi1ων πoλd 6μιλoν, oι
των εξ Ιταλ(αg, ιiπoιxoι πdλαι ε(ναι λ6γογται>>

(Eπιτομrj , 6xδooη Bdννηg ,o.239), o Kεxαυμ6νοg
(12og αι.) xαι o Xαλxoxoνδιiληg (15og αι.).

Tην περ(oδo τηE τoυQχoχQατiαg o 6λεγχoζ τωγ
0θωμανι6ν επεxταΘηxε xαι βdρεια τoυ Δoιiναβη ,

στη σημεQινη Poυμαν(α, 6πoυ xατoιxo'ιjααν
oυμπαγεfαg λατιν6γλωσσot πληθυομο( ηδη απ6 το
2o αt. μ.X'oι Todρrxoι, λoιπ6ν,oν6μαοαν την
περιoxli αυη Mεγdλη Bλα1(α (οτατoυρxιxd Buμk
Valasi )'απολorjθωE, ot Toriρxοι ονdμαoαν Mιxqf
Bλα1fαη Θεooαλλiα (oε αvτ(θεη μεη Pουμανiα),
δηλαδη στα τoυQχιxιi Kucuk VaΙasi (: Kιoυτοοιjx
Bαλαο(). Η παραφθοριi απ6 τoυg 'Eλληγεs τηζ
τελευταiαg αυτrjg τoυρxιxηE oνoμαα(αE 6δωoε τo
6νoμα Koυτo6βλαχoι, με τo οπο(ο 6μειναν γνωαro(
οι Bλα16φωγoι τηζ Θεooαλ(αg' αντ(θετα , oι
8λα16φωνoι ηζ Bοqε(ου Ηπεfgoυ oνoμιiοΘηxαν
Aρβανιτdβλα1oι λ6γω ηg γειτν(αοηg τoυE με τoυE
Αρβαν[τεg (= παλαι6τερog τιjποg τoυ Αλβανο[). oι
βλα1dφωνoι ηg Mαxεδoν(αg (ιδ(ωg ηE Bogεfου)
ονoμιioθηxαν τLαL Tαιντoιiροι, dνoμα που
πρo6ρ1εται απd το 1λευαομ6 των γειτdνωγ τoυζ γtα
ην πεq(εργη πQoφoQιi εx μ6ρoυE τoυs τoυ αqιθμri
5, quinque < cinque < tinti, dπωg oυν6βη xαι με
τoυg λατιν6φωγoυζ cici τηg 1ερoονr]οου ηg Ιατρ[αg
οτη Δαλματfα ( αντ(θετα xqiνεται υπερβολιxι1E o
ιο1υριομdg 6τι oνoμιiοθηxαν 6τoι, γιατ( δηθεν
xατdγονταν απ6 την 5η ρωμαixη λεγειiνα πoυ
αrιiθ μευ ε αην πε q ιo1η xcn6" την αρ1α ι6ητα). T6λo g

oι βλα1dφωγol, πoυ εχγαταoτιiθηxαν oτο βουν6
Πdtxo, ονoμtioθηxαν Moγλενiτεg Bλιi1oι (Moγλενti
, εχτoυ oλαβιxoιImagla = ομi1λη, ε(ναιη ημεριν(
περιo1η Aλμωπiαg) xαι lioαν με λατιν6φωνοι 61ι
6μωE xαι αυτ61θονεg, αλλ<i Πατοιγdxoι, οι οπο(οι
εγxαταoτιiθηxαν στην περιο1rj απ6 τoγ
αυτοxριiτoρα Αλ6ξιο A' Koμνην6 τo 109L xατ6"

μαρτυqfα τoυ Bυξαντιγo'ιj 1ρoνoγρ<iφoυ Ιωdννη
Ζωναρ6' (Γ,740: <.. Πατoιγιixoι Moγλετ(γοι
xαλotjμενoι,>> ησαν δε oι Πατoιγd,xοι λατινdφωνοι,

γιατ( προηγουμ6νωg εi1αν xατotxηoει για μεγιiλo
διdoτημα oτη λατιν6φωγη Δαxfα).

Πιiντωg, για τoυζ Bλα16φωνουζ τηE Eλλιiδαg
πρ6πει να τογιαθε ( 6τι αν6'πτυξαν ιo1υρη ελληνιxri
ουνε (δη η xαι απ6δε ιξη τοιiτoυ αrτoτελε [ τo γεγoνdg
6τι o1εδ6ν 6λοι οι εθνιxoi ευεργ6τεg ,(π.x.Ζdππαg'
Aβ6ρωφ, Too(τoαg, Σiναg, Στoυρνιiραg) ηταν
Bλιi1oι, εγι6 oι (διoι oι Bλιi1οι απoxαλoιjοαγ τoυζ
εαυτοιiE τουg Armani απd τo Αr(ο)manu(s) <

a*Rοmanus τoνfξονταg 6τoι τη <ρωμαixrj>
(γλωοoιxιi τουλd1ιοτον ) xαταγωγ( τoυg.



MαKεδovικog ΑγωVαq

Συν67εια8η

Mεταξrj τωγ δdo επιoτολιδν τoυ Καπετιiν Axρ(τα
πQos τo <Κ6ντρo > ΘεοoαλονfuηE απ6 1ηg xαι 6ηE
Ιoυνfoυ, πoυ παQαθ6oαμε στηγ πQοηγorjμενη
oυν61εια 7 τ.81μεooλαβε( οημεfωμιi τoυ απ6 2αE
Ιουγ(oυ με τo oπo(o εxδηλιiνειτην αγανdxηorj του
για ην απoxι6ρηη διio αx6μη ανδρι6ν τoυ οιiματ6g
του . Απε1c6ρηααν ο λο1(αg Καλιjβαg τηE 3ηE
διμοιρ(αg χαι ο δεxαν6αg Φλωρdπoυλog , επ(οηE
τηE 3ηE διμοιg(αg . Tdοο μεγι1λη oρyη xατ€,γει τoν
Kαπετdγ Axg(τα δια την αυνε1ιξdμενη διαqροrj των
ανδρι6ν τoυ << απ6 τoυg παλιοιjg 6μεινα oxτι6> ιiοτε
διατι1ξει τoγ Γιιiνγη , δηλαδrj τoν Ιβιiντoo πoυ
ε[δαμε οτη ουνιJ1εια7 τ'81 που βριοxdταν αx6μη
οτη Nιioυοα να μr] τoυE δοθε( oυδεμ(α ουνδρομlj
δια την επιοτρoφη των'

*{ζ*{€

Oι διαφωνkg xαt oι 6ριδεg μεταξι1 των
πqοxρ(των δεγ παιjoυγ πoτ6.. Δι'αυτ6 ειδoπoιε(τογ
Γιdννη να παQαμεfνει oτην Nιioυοα 6ωg dτoυ
xανoνιαθofν oι λογαριαομο( xαι εν τω μεταξri
μtiπωs βqεθε6 xανι1ναg ξdνog , 61ι Nαουoα(οg, για
γα διευθrjνεt τηγ εργαο(α εντ6g τηE π6λ6ωg χαι , ει
δυνατ6ν, ουμφιλιι6oει τoυs αιων6ωE διαφωνοιivτε<
μεταξιj τωγ <<τσοQμπατξr]δεg > Φα(γεται dτι εξ
αιτ[αg τηE ασυμφων(αg γ'αLτηζ διαφων(αg μεταξ{
τωγ <<τσoQμπατξrjδων>> η lιατ6"oτσσ1.l , εντdg τηg
π6λεωg 61ει απoβε[ xρ[οιμη. Δηλαδrj το <Κdντρο>
διευΘtjγετo απd αγειjθυνoυE xαι διαφωνοtiντεg
μεταξf των πgoxρiτoυE , oι οπο(οι απεφιioιξαy γ"ατα
τo δoxorjν, τουτ6oτιν φρoντζοντεg πιiνω απ' 6λα
γα μη θιγorjν τα οιχoγoμτx6'τοlν ουμφ6ροντα . Για
τον λdγo αυτιi o ΓιιiννηE ειδοποιε( τoν Kαπετιiγ
Axρ(τα 6τι ε(γαι ανιiγxη να xατ6βει, στην Nιioυoα
για να επdμβει ο (διog δυvαμιx<i χαι απoφαoιoτιx6'.

oι μιxροεπι1ειρ{οειg που διεξrjγοντο υπd την
xαθoδ{γηoη τoυ ειζ διιiφορα οημε(α τηE
διxαιοδοο(αE τoυ δεν επ6τρεπαγ τηγ απομιixρυνοη

6

του Γιι6gγου Tουαiμη
Ιοτοqιxοι1 Eqευνηττi

τoυ απd τo oι6μα . Γι' αυτ6 δ(δει εντoλrj οτoν Γιdvvη
να αναλιiβει ο (διogην αυμφιλiωη , με ηγ βοηθεια
του Σπfρoυ, ( εννoεf τον Σπιiρο Λαναριi ) o οπo(ο<
τα ε(1ε xαχ6" με dλουg χαι μποροrjοε γα
ποδηγετrjoει πιiγτα ξ6νo , πλην 6μωg δεν μπoροrjoε
να ενε gγrj οε ι αποτελε o ψcnτx6' μ6νο g του. Mετιi απ6
μεgιx6g ημ6Qεζ , 6πω9 θα δοιiμε οε επdμεr,η
oυνι11εια, o Kαπετdν Αxρ(ταg αναγxιioθηΖε \,cι
xατ6λθει o iδιοg oτη Ndουοα.

H δει1τεqη επιατολ{ τη5 6ηE Ιoυγ(ου 1905

oπωg οε πολλ6g προηγοljμε\/εΞ ε:τιστΟ).d: ετoι
χαι στηγ δεrjτερη με την (δια ημερoιιr..ι'iιι 6 Ιclυι,iου
1905 επιοτολrj τoυ, o Κcιτετci,r,_\;,.οiταg
επαν6ρ1εται στoγ x(νδυνο που διεο7ετC{ι τΟ οιilμα
απd τoυg ρoυμαvζoντεg Βi.dηoυΞ . Οι ιr:ιι'aoι ηταν
διαοxoErπιoμ6νοι ει< ολdzi"ηρo τo\,ιrΟει\,ο ο-.,;rο του
Bερμ(ου.

Σε ευ1αριoτ]ριο απdι-ηη ει'φrjιιοι, ul,εicι: πoυ
dλαβε απd το < Eθγιz"d Κdιτοc, διιι τι: ει,l: τdτε
επιτυy'(εc τoυ ocδμιατd< τοι' cιπcιrτc-ι ιiτι u-τοQοfoε
να xιiμει περιoοdτερCι cι\,oι QoυLιCι\,r:ι]\τε: Bi.d7οι
τoυ Bερμiου δει, εδυο7ερcιιι,cι\, τll\, εο^,,cισ(α του .

oι μ61gι τdτε φιi'oφροι,ηοει; τQoΞ αυτΟf< , τα
φιλoδωρηματα χαι οι αυμβουλι1g του δεr, ε(7αι, φ6ρει
ιχανoπoιητιxιi αποτελι1οματα . Γι' αιη6 ιατα την
γγ6μη του, ε(ναι ανdyxη να τιμοlρ{οουr, μεoιzο{<
ρoυμανζοντε g παραδε ιγματιxd, διdτι δ ιαφορετιxd,
δεγ θα μπoρ6oουν γα xιiνoυν τ(πcπε'Ειι,οεi, βdβαια
, τoυE μεγιiλουg gουμανiξοντεζ γ'εχαγιιiδεg
Xατξηγιiγο , Aδdμ Σαμαριi ηg B6ροιαE, Στ6ργιο
Kε1αγιd του Γραμματιxοf , Tιioo Σαμαριi του
Σελ(ου xαι ιiλλουE πoυ παρd.oυραγ χαι τουE
λoιποrig. Αυτo6 οι μεγαλοxε1αγιιlδεg xρυφd
oυνεργιiξoνταγ χαL υπ6θαλπαν τα βoυλγαριxιl
oιiματα του Bερμ(oυ πoυ δρorjοαν υπd τον
αξιωματιx6 του βoυλγαριxof oτρατοrj Καπετιiν
Λoιixαg Ιβιiνωφ , επειδη η πεQιoUσiα τοlv ηταν
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Η δεfτερη επιστoλ{ τηζ 6ηζ Ιoυγ(ου 1905

διατεθειμ6γη στηγ διι1θεoη του. Υπ{Qχε δε χαι
πρ6oθετοg λ6γοE 6τι δια την ασφdλεtd τωγ απ6 τα
ελληνιxιi oιiματα ε(1αν ξητr]οει απ6 τιs τoυQχι6s
αQχds 6πωg εγχατασταθoιjγ oτα xαλrjβια των

τουρxιxd xαταδιωxτιx6' απoσπd,oματα, τα oπο[α

φυoιx6" εδυο16ραιγαγ την ελειiθερη x(νηοη τoυ
oι6ματo9 πιiγω στo B6Qμιo. Mια αυνιiντηoη xαι
οrjγxρoυαη με τoυQχιχ6 oτρατ6 δεν fταν ευ1dριαττ1



γLα τoγ Kαπετι1γ Axρ(τα , ιiοτερα μ<iλιoτα απ6 την

πρc6τη oιiγxρουοη με τoγ τoυρxιx6 oτqατ6 την 5η

Mα(oυ οην Στoυμπαν(ταα ( βλ. oυν61εια B τειi1οg

74).Βξd,λλoυ υπηρ1ε xαι η πoλιτιxη οδηγ(α πεq(

τηE αι|-16γου oτd,oεωg τηg EλλιiδoE απ6ναντι στtlν

Toυρx(α.

Φα(γεται 6τι την πρ6ταoη τoυ Γιοιjλμπαση

μετ6φεραν οτογ Kαπετιiν Axρfτα Nαουoα(οι
πρdxριτoι πoυ τoυE τηγ εμπιστεriθηxε xd'ποιog N(;)

6ψιιποgτoυ Γιoι1λμπαη σ[oγ oπo(o ο Γιoιiλμπαηg
εμπιοτεriθηχε τηγ αποoτoλη . Aλλd ο Kαπετιiγ
Αxρ(ταg δεν 61ει εμπιoτooιiνη σην μεοoλαβητιxη
τoυ ενdργεια , δι6τt τoυζ θεωρε( <ελαφροrjg>

επιπ6λαιουζ χαt φQoντζoντεg μ6νo ην αoφιiλεια
των τοιφλιxιι6γ τoυE χαL των υλοτoμιxι6ν ,

I

ανθραxoπαραγωγιxι6ν xαι ιiλλων επι1ειρηoει'iι' τιοι'

oτo B6ρμιο.

Η πρ6ταoη του Tοriρxoυ αξιωματιxοti για xoιrη
επι1ε(gηη εγαιτ(ογ του Kαπετιiν Λoιixαg, μο}'oι'dτι

β6λευε τoυE <τσοQματξηδεg> Nαoυoα(oυg δεν ηται'
δυνατdν να '1[νει
απoδεxτη απ6 τoγ
Kαπετdν Αxρ(τα
χαt ωζ εx τοtjτου
παραγγdλει στoυζ
εγδιιiμεooυg
Nαουoα(oυE να
πρoβ<iλoυν στoν
Γιοιjλμπαοη
διιiφoQεζ
διxαιoλογfεg . Oτι
δfθεν δεν

γνωρ(ξουν πoυ
ευρ(οxεται y.αι dτι

ο Kcrπετdr'Αz.ρiταg
δεv ουr'ερ'iiιξεται
με τoν dμ:τιαrd του

πριi'lτο αποδdxτη
ηζ επισroi.η; Ν.

Αιπrrψβncψεvοg
ο Tοi'ρxοg
αξιι'lμcιτιz"6; dτι
r,αυαγεi το ο7'6δι6
του εξοργfοΘηxε
γ-αL ταρdγγειλε
στoν Kαπετdν
Axρ[τα 6τι θα
εxoτρατεtiσεt στo
Περιο6ρι xαι θα
τον εξoντι6οει. o

Kαλc6g να οq(οει >

ηταν η απdντηοη
τoυ ατρ6μητου Kαπετd,ν
πρ6xληη.

Αxρ(τα ειg αυτηv την

Bdβαια , oι πεQισσdτεqοι ιiνδρεg τoυ Καπετd'γ

Axqfτα xατηγοντο απ6 την Poιiμελη , απ6 την

ιδιαιτ€ρα τoυ πατq(δα Φθιιiτιδα. Aλλιi εγτ(μωs

αναρωτι6ται ο Καπετιiν Axρ(ταE πωg rjταν δυνατ6ν

να γνωρζει τα πνεtiματd τωγ. Aναγνωρζει dμωg

6τι αρxετo( dμειναν πtoτo( xαι απεδε(7"θηoαν

,lζ ,n *

Oι τoυρπιx6g
αQχ6E ε[1αν
απoφαο(oει την
εξ6ντωoη τoυ
Kαπετιiγ Λο{xα,
o οποiοE
ελυμαiνετο , με ην
βοηΘεια τωγ

ρ oυ μαν ιξ6γτωγ
Bλd,1ωντον oρεινd
6γxo του Bερμ(oυ
χαt τα πεδινd
χωQια τηE

Nd,ουοαg. Tηγ
αποοτολη τηζ
εξdντωσηζ
αγ6θεoαν στoν
Γιoιiλμπαoη ,

αξιωματιxcj των
xαταδιωxτιxιiν
αQχωγ των
Bοδενcδν. o δε
ΓιοfλμπαoηE για
να φdρει ειg π6ραg
τηγ απoστoλη του

πρ6τε ινε στoγ
Kαπετd,γ Αxρ(τα
συγεQγασiα xαι
xoινι] επι1ε(ρηοη.
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λαψqιi παλληx<iρ ια . Δυατυ1ιδg 6μωs, αποφα(νεται
παραxιiτω, 6τι , oλ(γoι ε(γαι με ιδανιxιi , oι πλε(οτοι
xρrjπτoυν οτo βιiθog ουμφ69oντα ( αμoιβ6E,
πλιιiτοιxο xλπ.)

Tο xεγ6 τωγ απoχωρηodιτοlν αυμπληρc6θηχε με
τoυg21ιiνδqεg τoυ οc6ματog Σdββα-Θεοδdη ( βλ.
ουνd1εια Ε τ. 79 dπoυ xαι εγτυπι6οειg Kαπετιiν
Αxρiτα) . Παρ<i τoυg πρc6τoυE ενθoυοιαομοfg ,

6μωs ο Καπετdν Αxρ(ταg αρ1fξει να 61ει
επιφυλdξειζ χαι γι' αυτοr1g" Eλπζει 6μωg 6τι απ6
αυτoιig θα φανοrjν χαι μεQtχo( απολιiτωg εξαfρετοι.
oι εξα(ρετοι ε61αν αρ1(oει xι'dλαgνα διαxρ(νoνται
xαι πdγω oε αυτοtJg o Kαπετιiν Axρ(ταg οτηρζει
τιE ελπ(δεs τoυ για δημιουργ(α πυρηνων για
μελλοντιxη δρι1η.

***

Η xατ6"αταση l.ιε τουg Bλιi1oυg δεν 61ει
ξεxαθαρ(oει αx6μη . E(γαι τηg γνιiμηg ιiτι η
αντ[δραorj τωγ πρ6πει oπωoδηπoτε γα
εξoυδετερωθε( για να εργααθε( το οc6μα ελεriθερα
xι απoτελεσψατιx6'. E(γαι διατεθειμdγoE να xαrjoει
αx6μη χαL τα xαλrjβια τωγ στo Γραμματιxd. To
Γραμματιxd xαι η Ooλιανη ( Φ(α Φωτεινη) ε(ναι
τα xυριdτερα oημε[α διαβιiοει6E τoυ πQoζ Bορριiν
χαL πQoζ Aνατoλιig xαι γL' αυτd πρ6πει γα
εξαοφαλιoθε( ελευθ6ρα διιiβαοη . Σxοπεliει γα
xαλ6oει τιdπoυ, στηγ B6qoια η oτα Boδεγιi , τoυs
ελλην(ξoντεE Bλιi1oυg xεγαyτ6'δεg για γα τoυζ
υποδε(ξει dπωg χαt αυτο[ xαλ6oουγ τoυζ
ρουμαν[ξογτεζ χεχαγιι1δεg T6οxα , Σαμαqιi,
Kαρανfxου, Γι<iννη xαι N. Tξ(μα , oι oπο(oι
dδει1ναν διαθdοειg γtα συγεQγαοiα μαζ( τoυ .

Tηv αποοτολι] αυτr] oxdπτεται να αναθι1αει ειg
dτομο με xrjροE, 6πω9 o Ι' ( ιατρ6E Πεqδιxιiρηg) rj

ο oλfμπιοg ( o γνωoτdE αι6ρ Mανωλιixηg απd την
B6ρoια , η ο oμηρog ( ιερ6αg παπαΣιβdναg απ6 την
'Eδεooα)

B6βαια, θα πρoοπαθrjοει να τoυE πqooεγγiοει ,

πρι6τα με τηγ πειθι6 . Kαι ε(γαι τ6οο απαραfητο
να πQoσεγγ(oει xυρ(ωE τoυE qoυμανξoντεζ τoυ
Γραμματιxοri , r1στε αγ δεγ επιτευ1θε( ,

επαναλαμβdγει xαι οε αυτοtig τηγ επιστoλrj 6τι δεν
θα διοτdoει να xαtjοει τα xαλrjβια των , εφ' 6σoν

τo 1ωρι6 των fταν η φωλιιi χαι τo xαταφιiγιο των
xομιτc6ν. Ηταν απαρα[ητη η πρoο1ι6qηοη δι6τι
υπriρ1ε xαι 6να9 ιiλλog ooβαρ69 x(νδυνog. Yπrjρ1ε
φ6βοE μriπωE xατ6'τη διdρxεια τoυ θdρoυE , oτl,6τε

ουναθροξoγται αrο 1ωρι6 200 περfuoυ οιxογι1νειεg
απ6 τα πεδιγιi , οπλιoΘοιiν μεριxo( εξ' αυτιiν xαι
6τoιτo οcδμα απoπτjoει φoβεροτερο ε1θρd απ6 τoυg
Bουλγι1qουg.

***

oι πληρoφορfεg πoυ μαζ δ(δoγται με τηγ
επ6μενη α1ρονoλ6γηη επtστoλrj του Cοrpus τηg
ε μπ tσrεUτιχrj E αλλη λoγ ραφ (αg τoυ Kαπετιiγ Axρ fτα,

η οπο(α βd,oει εοωτεριxι6ν ενδεξεων πρι1πει να
απεoτdλη xατ6" τα μdoα Ιoυν(ου, αφogοrjν την

1gηματιx( δια1ε[ριη των εξ6δων αυντjρηηg του
oc6ματοg χαι την αυξoμε(ωoη τηg δυν<iμεωζ τωγ
οπλιτc6ν.

H δrjναμη του oι6ματog δεν ηταν πoτ6, οταθερr] .

Η αρ1ιxrj δrjναμη τωγ 58 oπλιτι6γ αυξoμειιiνεται
με ηγ απο1ι6ρηoη παλαιcδγ χαι ην προoωρινη li
μ6νιμη πqοο6λευη γ6ωγ. B6βαια , τo oιiμα ε(1ε
ενιο1υθε( αρxετιi με τoυE οπλiτεg τoυ διαλυμι1νου
ocδ ματo g τoυ Kαπετιiγ Mπorjα-Σπυρo μrjλιoυ. Αλλd
xαι απ6 αυτοfg oυνε1ι6E απo1ωροιiοαν διdτι f oαν
oιiμα πQoσωπoπαγdg xαι μετιi τoν τραυματιoμ6 του
αρ1ηγoti των απηρ1oγτο. Kατd τον μrjνα ΙοΦνιο η
oγoμαστιχrj δfναμη του oιilματοg εfναι 40 οπλ[τεg .

Απ6 αυτorjE 36 ε(ναι μιi1ιμoι στo χQησφtiγετο τoυ
Περιo6ρι,2νoηλευιiμενοι αηγ Nιioυοα ( ο λο1(αg
των Eυξι6νωγ B. Nιxολoδrjμοg απ6 την Yπιiτη ,

υπαξιωματιx6E τηE 1ηg διμοιρ(αg xαι o oπλ(ηg ,

επ(οηg ηE 1ηs διμoιρiαg Kιiπριog MπεριoτιdνoE)
xαι ιiλλoι δrjo απdιτεg ( o Mαυqοθ6δωρog o oπο(οg
6λειπε στηγ πατρ(δα του Koξι1νη y"αL o
Γραμματιxιι6τηg Xρ' Δημητρ(oυ o οπo(og
ενoηλειiετo στo 1ωριd τoυ.)

Απd τουE παλιοιig 61ουν με(νει 8. Oι
υπαξιωματιxο( τoυ οιiματog ηταν \2 xαt επ( πλ6ογ
o oπλαρμγ6 g γ ερ o-Γιο β<iνη E.αlι6 ην Σλrj μν ιτoα η g

Kαοτoριιig, o οπo(og 6μωζ επρ6xειτo γα
απo1ωρηοει λ6γω x{ληE.

o μιoθ6E των ανδριδν τoυ oι6ματoζ , oι oπoioι
β6βαια ε(1αν χαL otχoγεγειαx6E υπo1ρειδoειg, εiναι

1f,



5 οθωμανιx6g λ(qεg των υπαξιωματιxι6ν χαι τoγ

Γιοβιiνη xαt2 U2 oθωμανιx6g λ(ρεg των οπλιτιiγ'

Eγ τω μεταξf απε1ιiρηoαν xρυφ<i xαι 5

Αλβανo(, oι oπo(oι εi1αν 6λθει πoλιi πρdοφατα ' Η
απo1ι6ρηoη τωγ Aλβανιilν θεωρε(ται απ6 τoγ

Kαπετι1γ Αxρiτα μd,λλoν oυμφ6ρoυoα ' Δι6τι ηταν
< ανo ιxoν6 μητo ι> δη λqδη πρ oτι μoιiσαν τoγ λη ατρ ιx6

β(o xαι δεγ υπoτdσσoγταγ oε xαγ6γα αQχηγ6'

Aνα1ωρoriγτε ζ o ι Αλβανοi αυ μπαρ 6ουρ αν μαξ( των

,oι, dλλoug 5 oπλ(τεg, τουg οποfουg παραπλιiνηoαν
6τι Θα xdμουν x6"πoυ ληοτε(α xαι θα πdρουν

παριiδεg; xαι λ6τρα. Mεταξri των 5 παραουρθ6ντων

o 6ναg riταν ο Nαουοα(ο E ΖrΛταg , τoν oπo(o ο

Kαπετdν Αxρfταg ε(1ε υπ6 παραxoλoriθηοη, xαι o

δειiτερog ηταν ο Aυγερ6πουλog απ6 την Πιiτqα o

οπο(og πρorjρ1ετo απd τo ολιγoμελ69 οι6μα του

Poυμλουx(oυ πoυ εi1ε προoxοληθεf οτo oι6μα τoυ

Kαπετdγ Axρiτα.

***

Eν τω μεταξri πρoο6ρ1oγταt στo οι6μα για
oλιγοημερη εxπα(δευoη 6φεδρoι αυτ61θονεζ' Tηγ

πραxτιxη τηg αν6δου εφ6δρων oτο Περιο6ρι δια

οiιγοημεqη εxπα(δευη o Καπετιiγ Axρ(ταg Θεωρε(

βαοιxη αq1r]του ιδιdρυθμου αγιiνα που διεξηγαγε

. Διdτι πρoοπτιxη του rjταν να oυνε1fσoυγ τoγ

αγι6να , μετι1, την απο1ι6qηοη του , oπλ(τεg εντ6πιoι

, oι oπo(oι μεριxι6g εxπαιδευμ6νoι οτο Nα6οταΘμο

του Π6ρoυ ε(τε oτο xρυοφιiγετo- 6μπεδο απd τον

(διo τoν Καπετdγ Αxρ(τα . Eτoι ε(1ε δημιoυργηΘε(

ψfu €'xταxτη εφεδριxη δrjναμη απ6 50 εγ1ιiριουg

εxπαιδευμ6νoυg η εxπαιδευομ6νουg ' Kατd το

διdοτη μα πoυ απoοτdλλε ι τη συγχεxρ ιμ6νη επ ιαrολη

εxπαιδεfογτο οτo Περιodρι 14 d,νδρεg '

Mαg δfνει xαι μεριx6g πληροφοqiεg για το

ο16διο αυτ6. Aναφ6ρει 6τι ηλθαν 2 απ6 τo 1ωρι6
Mεοημ6ριτoυg; οπο(ου xριI,τηoε xαι 3 6φεδρoι απ6

τη Nι1,oυoα γtα oλιγοημερη παραμονη γ"αL

εxπα(δευοη. Mεταξιj τωγ 3 Nαουαα(ωγ ε(γαι xαι ο

γνωοτ6g K6ταg Kουτοογιι6Qγοζ , τον οπο(ο o

Καπετιiν Αxρ(ταg xρατοtioε εν εφεδqε(α , διdτι τoν

πρodριξε για τοπιx6 οπλαρ1ηγ6. Πd,νω oτογ K6τα

οτηρ(ξει πoλλ6g ελπ(δεg γtα τηγ μελλoντιxη
oυν61ιoη του αγιiνα . Aναγνωρ(ξει dτι ο K6ταE

Koυτoογιιilργog ε(ναι τo πdγ για τιE επι1ειρηoειg

I

1?

oτο βoυν6 χαι στoν xιiμπo . Eρ1εται μdλιg τον

ξητηοει χαt μ6νει xoyτ6' τoυ ημ6Qεζ χαL

υπoγραμμζει 6τι δdγαται γα χQησιμεdοει xαι δια

τo μ6λλoν χαι ωE αQχηγ6ζ αx6μη μιχQliζ oμd'δog

εγτoπ(ωγ.

Παριi τα xoλαxευτm6" λdγια , o Kαπετdν
Αxρ(ταg ε[ναι xαι λ(γo μεμι}'l(μoιQoζ xαι φιλιiποπτog
απ6ναγτι στoν ηQωtχ6 αυτd Nαουoα(ο oπλαρ1ηγ6'
Φoβoιiμενog μελλοντιxη υπανα1ι6ρηoη του

πρoτε(νει να π<iρoυν τον υιd τoυ πρog μ6qφωη στηγ

Aθηνα δια να τoν 61oυν 6μηQo. Σημειι6νει δε dτι

εfναι ευφυηg , ιxαν6g, γεννα(og. Kαι πρdγματι
τ6τοιog παqιiμεινε μ6χQι το τ6λog του 6γοπλου

μαxεδoνιxori αγι6να'xαι επ6μεινε χαt με την εθνιxη

του δρdoη δι6ψευoε τtζ χαχυπoιp(εg τυου Καπετdγ
Αxρ(τα.

{<{ζ*

Tαμ(αg xαι δια1ειριoτηg τoυ ( Kεντρου
Nαοrioηg> ε(γαι ο Nιxιiλαog Mπ6qοοg με το xωδιx6
6νoμα Eρμηs . Mε αποοτολη 1ρημciτοlν απd το

Προξενε(ο Θεoοαλoνfxηg πρoμηθεljει oτo οι6μα

ιματιαμ6 δια τουg γεοπQoσεQxομ6νουg η ανανdωαη

παλαιοrj , oι oπofοι < ιiρ1οlται εντελιi-lg γυμνoi '
dπωg αναφιiρει o Kαπετd.ν Axρiταg , dπωg ο

Mπα1οβiηg xαι οfτε εοcδβραxον οfτε παπο6τοι

61ουν. Eπ(oηg ο EρμηE τροφοδοτε( το oιiμα με

,,iλ'oug , φαν6λλεg . υποxdμιοα, τoαρο{1ια xαι 6τι

dλλο απαρα(ητο για ην επ6νδυη χαι την υπdδυη
των οπλιτι6γ.

Eπ(oηg τo <K6ντρο Ναοf οη<> παq61ει βοηΘεια
ε ιζ τηγ o ιxογ6νε ια του δολoφoνη θ 6vτο g Nαουoα(oυ

ειζ τηγ μdχη τηζ Γxολfοανηg ( Λευxιiδια) Nτιlνη

Nτiγο, ο οπο(οg dφηoε 6 οqφαι'd , σ^tα 2 οqφανd

τoυ πιοτοf χαι αφoσLωμ6νoυ oδηγοιi του Kαπετd'γ

Axρiτα Mriτoη απ6 το 1ωρι6 Προφητηg Ηλ[αg ο

oπo(ο5 ιjπεoα oτην (δια μdxη ( βλ' ουν. οτ' τ' 80)

χαt σε xdποια φωναxλοf (1αλdει τον xdoμο με τιζ

φων6g τηE) Nιxdλτσαινα dγνοlοτο για ποιd' αιτfα'

Kιiθε τ6λοg του μην6g υποβιiλλεται λoγιιπιx6g
απολογιoμ6g αλλιi η υποβoλη τoυ λογαριαoμoti τoυ

μηγ6ζ Mαfoυ xαθυoτ6qηοε δι6τι ο Eρμηg... 61ει

xoυxofλι 6πωg 6λoι oι Nαουοα(οι.



Tα PουμλoUKιωτιKα Xελιδοv[οματα
του Δημfτqη Πανταζ6πoυλου

Λαoγqιiφoυ _ Eqευνητri

Tην 1η Mαρτioυ xdΘε 1ρdνo γινdταν οτo
Ρουμλοrixι η "Xελιδdγα>. E(γαι 6να 6θιμo οαν
x6}"αντα, πoυ συγαγτι€ται χαι σε dλλα μdρη τηg
Ε,λλιiδαg. Krjριo χαQαχτηQιστιx6 του ε[ναι, 6τι γ(νεται
απd παιδιιi πoυ φ6ρνουν μαξ( τoυζ χαι ξfλινο oμoiωμα
1ελιδdναg . Kdριog oxoπ6c' ε(ναι η προαναγγελ(α τηg
'Ανοιξηg , τηζ
αναξωογ6γη ση E
τηg φfαη6, πoυ
oυμβoλiξεταL με
τoγ εQχoμd τoυ

1ελιδονιof ' τoυ
πoυλιorj oυ
dρ1εται στoγ
ελλαδιx6 χ6Qo
την dνoιξη μετι1
την αποδημ(α τoυ
στα ξεoτιi
x}"(ψατα τηζ
Aφριx{g.

Η ειx6γα τoυ
ερ1oμori τηζ
'Aνοιξηg με τo

1ελιδdνι μαg εiναι
γνωοτf απd πoλrj
παλrιιιi. Η
παλαιdτερη
oγετιxη μαρτυρ(α εντoπ[ξεται γ"ατ6" την Mινω'ix{
επο1ri xαι πρ6xεπαι για μια ξωγραφιd, , πoυ υπdρ1ει
οτην Aγ(α Tριdδα τηg Kqrjτηg. Σ' αυτην ειxoνζεται
επιiγοl σ' 6γαγ oβελ(oxo γ'αL σ' dγαγ διπλ6 πdλεxυ γα
xι1θεται dνα 1ελιδdγι, πoυ dxει μπρooτιi τοr..r ιjγα
παν6ρι γεμιiτo με Qωμιιi xαι xoντ6" τoυ ιjγα ανΘιoμ6νο
δ6ντρo ελι<ig.

Mια ιiλλη χαQαχτηQιoτιxη απειx6νιοη τoυ
1ελιδoνιoιi που φdρνει την 'Aνoιξη, υπd.ρ1ει χαι σε
dνα μελαv6μoQφo αγγε(o τωγ xλαoοιxι6ν 1ρdνων. Πιο
ιiγαλυτιxιi ειxονζoνται διjo ιiντρεg, o ιJναE vιiog xαι
ο ιiλλog γενειoφdρoζ, γα xιiθογται αε δrjο μιxριi

Ημαθιcδτιxα 1997: Σxoλιαρoιiδια απ<i την Eπιοxoπrj Bερo(αg
παρoυoιιiξουν τα Ρoυμλoυxιι,iτιxα 1ελιδoν(οματα

xαΘ(oματα xαι δ(πλα στoγ γεγειοφdρo να οτdxει dρθιο
dγα παιδi. Eπdγω απ6 τα xεφιiλια τoυg πετιiει 6να
1ελιδdvι, το oπο(o δε(1νουν με τo δεξ( τουg 1dρι xαι
ot τQειE , xοιτιiξoντ6'9 τo. Mιiλιoτα ε(ναι γραμμ6να
χαι τα λ6για που λdγε οτoγ μεταξrj τoυE διdλoγo' o
νεαρdg λεdι "ιδoιj η xελιδι6ν> o γεγειoφ6Qog

oυμπληρι6νει "Nη
τoν Hραxλιjα> xαι
τo παιδ( αυνε1(ζει

"Αυτ['Eαρ {δη".
Εxτ6g τωγ δtjo
αυτG)
απειxoν(σεων,
υπdρ1oυν xαι διjo

γραπτdg αναφoρdg
, η μfα σε dγα
απdοπαομα τηζ
Σαπφorig, 6πoυ ., τ(

με Πανδιoν(E
ωριiγτl
1ελιδιδγ...νdαγ
πdλιγ ι6ραν
επd,γoιοα>, χαι στα
Avαxρε6ντεια 25,
6πoυ <αιi μ6ν φ(λη
1ελιδι6ν/ ετηofη
μoλorjoα/ θdρει

πλdx ε ιζ xαΧιην'l xειρι6νι δ' ειζ
ιlφαντoE.r.Xαραxτηριoτιx6g τdλοg ε(ναι xαι dναg
οτ(1og τoυ oππιαγοf <Eιαρινoti Ζεφ6ρoυ
πρωτιiγγελog dρνιgr, πoυ πεQιγQdφει τo 1ελιδ6νι.

Απ6 την επoxti αυτli αx6μη ε(γαι xαι η oυν{θεια
γα τQαγoυδdγε τα μιxρd παιδιd τραγoιiδια πoυ
αναφdροιται στo γυQtσμ6 των μλιδονιι6ν την'Aνoιξη
. Tα τραγorjδια αυτ6' , πoυ xαθιερι6θηxαν να
oνoμιiξονται ωg 1ελιδον(αματα, ουναγτιoιiγται μ6νo
oτογ Eλλαδιx6 1ι6ρo. Mdλιαrα 6oοι τα τραγoυδorjoαν
oνoμdξoνταγ riδη απ6 την αρ1αι6τητα 1ελιδoνιοτα(.
To πιo παλι6 τιjτoιo xελιδ6νιoμα αναφ6ρεται απ6
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τoγ συγγQαφ6α AΘηνα(o xαι τo τραγoυδoι1oαγ τογ

2o αιι6γα μ.X. τα παιδιd οτη νr{oo P6δo. o Aθηναfog
ανδQ6ρει: o xαι 7ελιδoνζειν δε xαλε[ται παρd' Poδioιg
αyερμ6g τιg d'λλog, περ[ oi Θεclvνig φησιν ε'ι'' δευτf'ρω

περi των ει' P6δω θυoιrbν yqd'φων otτωE' ε[δoE δε τι
τoυ αyεlρειν yελιδoνξειν Poδ[oιg xαλoioιν, 6 ylνεται

δι τo ειωθ6g επιφωνε[αθαιr, xαL παραθι1τει τo

τραγoriδι.

Aq1αio xε6μενο

'Hλθ'' 
ηλθε xελιδalν

xαλd'E ι7ραg dyoυαα
xαι xαλoig εν ιαυτ o'ιJg'

επ[ yαoτ6ρα λευxd,
xηπ( νι'6τα μ6λαινα'
Παλd'θαll αυ πρox{xλει
εx πbνog o[xoυ
o[yoυ τε δi'παcrrρον,
τυρrΔν τε xd'νυατρoν.
Και πιJρωvα μλιδων
xαι λεxιθiταν
oυx απωθε[ται.π6τερ' απ[ωμεg

η λαβrΙlμεθα;
ει μεy τι διΙlαειg'
ει δε μη' oυx εdooμεg

η ταν θ{ραv φiρομεg
η τo υπiρθυρoν'

η ταν yυνα|xα ταy !,αω

xαθημ6ναν'
uιxρd μεν 6crrι' ραδiωg
vιν o|αoμεE.
Av δη φ6ρη9 τι,

u6yα δη τι φ6ρoιg.
Aνoιy' d'νοιyε ταν θtραν
yελιδ6vι'
oυ yαQ y6ρovτ{g εoμ6ν,

αλλd' παιδ[α. (Yποoημ 7)

Mετιiφραοη

'Hρθ', ηρθε η pλιδ6να
φiρνoταg xαλoxαιριd
xαι xαλη yρoνιd'
oτην xoιλιd τηg d'oπqη
2tαι σtη ρd1η μα6ρη'
π6ταξ6 μαζ μια αρμαθιtι'
απ'τo πλoιjαιo απ[τι αoυ
χαι μια xoiπα με xραot
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Και παν6ρι με τυρ[.

xαι crrαρd.xι η 7ελιδ6να
xαι τooυρ6xι
δεv περιφρoyε[.Tι θα y[ι,ει; φειryoυμε;

η παtqνoυμε.
Aν μαg δcIlαειg xατιτ[g, (xαλιΙlg)

ειδαλλιrbg δε φε{yoυμε'
'H την πdρτα πα[ρνoυμε

η τ'ανcbφλι τηg

η την xυρd' πoυ μ6,oα
xdθεται
uιxρη ε[ναι xι εixoλα
Tην πα[ρνουμε.
Κι αν μαg δcΔαειE xατιτfg
Κo[τα νd' 'ναι τηg πρoxoπηE.
Aνoιy' dνoιyε την π6ρτα
oτη Xελιδ6να
Γ6qowεg δεν ε[μαατε
εiμαoτε παιδιd'( Υπooημ B)

Tα 1ελιδoν(σματα ουνd1ιoαν να υπdρxoυγ χαL στη

Bυξαντιν{ επo1li , xατd την oπo(α oι 'Eλληνεg

διατ{qηoαγ πoλλιi 6θιμα τωγ ειδωλoλατριiν
πρoγ6νων τουg. o Ιο:ιiννηg o Xρυoιioτομog αναφdρει
τη ουνηΘεια τωγ 1ελιδονιοτι6ν να γυρ(ξoυν με ι1να

1ελιδdνι, ι|.rιiλλoνταg τα 1ελιδoν(oματα ^λαL

αr.ταμoιβ6μεγot για τoy x6πo τoυg.Σ' 6να xελιδdνιομα
τoυ12oυ αιι6γα πoυ oι6ξεται αε 1ειρ6γραφo μεταξιi
ιiλλων aτ(γων αναφιiρονται;

0ικοδεoπ6τα, 7α[ρε, 1α[ρε, ψαQε μετd' πd.wοly

o xαιρ6g ειoηλθε χ,αQποφoQoivτα xαι αyαλλιoιjιπα

φiyε, φι3γε Φεβqoυd'ρηg' o Md'ρτηg oε διιδxει

'Αρξωμεν πριbτoν ειπεfu '1α(ρετε πdwεg rΙlδε

γελιδril yελιδrυ

Γεοlρyε(ται yεωρy6E' xατd' πdyτα ενθυμε|.

Δια ιiδωρ xαι πηλo'ιj πtρyoν oιxoδ6μηαα

πi,wε π6yτε' αλλα π6ιηε, δ6xα π{ιηε

6ξω φεβρουdρηg' ξξω o μd'ρτηg
αy6,τειλεy τo 6α9' (Υπoαημ. 10)

Kαι oτo Poυμλofxι oι 1ελιδoνιoτdg ε(ναι πιiλι
μιxρd παιδιιi , μαθητ6g τoυ Δημoτιxori Σ1oλεfου. Πριν
απ6 την 1η Mαρτ(oυ, xατασxε6αξαν oxαλζoγταζ με
την x6τoα (μιxρdg ooυγιdg) xd,ποιo μαλαx6 ξrjλo., 6να

oμo(ωμα 1ελιδdναg. Πoλλdg φoQdζ τo y"ατασxεriαζαν

χαι oι μεγαλriτερoι oε ηλιx(α, xυρ(ο;g oι τοoμπιiνηδεg



στιζ ατdλειωτεζ 6Qεζ τηE βoσχ1iζ τωγ χoπαδιι6γ oτα

λιβιiδια. Στην xοιλιιi τoυ 1ελιδoνιori οτεριJωναν
x6'Θετα μfα ιpιλη βdQγα, την oπo(α τoπoθετοrjoαγ

μdoα ο' dνα xαλdμι μlixoυg 60-70 εxατoοτd. Στη

βdργo αυτη xαι μdoα oτο l.αλιiμι τrjλιγαν dνα oπdγγo
(λεπτ6 o1oινQ, πoυ τηγ μiα ιixρη τoυ τηγ dδεναν οτη

βdργα χαι τηγ dλλη την dβγαξαν 6ξω απ6 το xαλιiμι
απ6 μ(α μιxρη τριiπα στoγ xορμιi τoυ. 'Oταγ λoιπ6ν
τραγουδοιioαγ τo τQαγoι1δι τηg 1ελιδ6ναg, τραβoιiααν
δυγατd το οπιiγγο χαι η βdργα περιoτρdφογταγ,

γυρζoνταg ταυτ61ρoνα χαι τo ομo(ωμα τηg 1ελιδ6να9,
πoυ ιjδιγε την ειx6να, 6τι πετoιjoε. Mε την περιοτροφη
6μω9 τηg β6Qγαζ, τυλ[γoιταν xωπdχι o οπιiγγog γυρω
τηg, δiνor,ταg τη δυνατ6τητα χαι για dλλεg αιπiοτoι1εg

ρυθμιxdg περιοτροφdE.'Eτoι τα παιδιιi με το oμo(ωμα
τηg 1ελιδdναg, επιoν'€πτo\ηαν απ6 οπΙτι οε οπ[τι dλo

τo 1οlριιi , τραγoυδι,iγταζ παγτof τo τραγofδι τη;

1ελιδ6ναg.

Συ1νι1 6μωE τα δαοxαλ6πoυ}.α πηγαιναγ χαι σε

γειτoνιxιi 1ωριd,, εxτ6ζ αγ ειδιxoi λιiγοι τo
gngr16ρευαν,6ποlg γLα παρdδειγμα, αγ ε(1ε
εxδηλωθε( xdπoια επιδημ(α xαι dγα 1ωρι6 βριοx6ταν

οε καραντiνα. O γοιxoχdQηE τoυ xdΘε οπιτιoυ πoυ
επιoxιjπτoγταν, δι6ριξε στα παιδιιi αυγιi, πoυ τα

μιiξευαν μιJoα c' dνα μεγdλο xαλιiΘι. Tα αυγd που
θα αυγNdvτQωγαγ , τα προodφεQαγ πQιγ βαοιλ6ψει o

{λιοq oτο διioxαλd τoυE.Tο τραγοιiδι δε που
τραγουδofoαν {ταν:

Xελιδ6vα €ρ7εται αιτ'τη Mα6ρη Θd'λααoα,

θd'λαooα επ6ρααε, την φωλιd' την μ6ληαε'
6xατoε xαι λd'ληαε, 6μαθε τα γρdμματα,
yρd'μματα βαλιλιxd'' ποιl μαθα{νaυy τα παιδιd',
ανθροsπog αyρd'μματoE , λ{λo απελ€κητo.

Δαoxαλog μαg foτειλε v{Ι μαζ δdloτε π6vτε αυyCι',

πα[ρνομε μια xλωαααρyια,
να yενvαει χαl vα xλωααdει
χαι yα otρνει τα πoυλιd.
Μαρτηg μαg ηρθε, κι d'λλοg μα ηρθε,
τα λοι'λotδια ανθiξουν' ο τ6ποq μιiρiξει,
τα πoυλαxια xελαηδο{ν, τα αρvdδια' μtΙ.ζ yεννοιiv,

iξω ιlliλλoι xαι xoυρο( xαι xαxοi νoιxaxυgο{,

uioα γi'λιο xαι yαρd' xαι xαλη νοtxoxι.lρα,
yια vα βdλ' τ'αqvi μεg τoυν ταβα.

Aλεξιiνδρεια 1η Mαρτ(oυ 1971. Αγαπαρd,οταoη τoυ εθ[μου απ6 τo 2o Δημοτιπ6 ο1oλε(ο

15



Συγxρfνoιπαg τη Poυμλoυπιι6τιπη 1ελιδdνα ωg μ(α
παραλλαγr,j των oriγ1ρoνων 1ελιδoνιαμιiτων με τα
αρ1αiα 1ελιδoν(oματα, μπoρorjμε εtjxoλα γα
διαxρ(νoυμε αρxετdE oμoι6τητεg μεταξιi τoυg, τ6oo

γλωooιxdg 6oo xαι τoυ τρ6πoυ διεξαγωγlig τoυ εΘiμου.

Κατιi τoγ Κι6οτα Pωμα(o oι oμoιdτητεg αυτ6g
oφε(λoνται στη συγτηQητιx6τητα, πoυ διαxρ(γει τα
μιxρd παιδιιi, πoυ λ6γω τoυ νεαρoιi τηg ηλιx(αE τoυg
δεν d1oυν ειoιiγει πολλdE xαινoτομι1g oτο dθιμο.

Mπoροιiμε να oυνoι|.l(ooυμε τα παραxιiτω xοιγιi
οημε(α μεταξrJ των αρ1α(ων 1ελιδονιομιiτων χαι τωγ
αντ(οτoι1ων Ρoυμλoυxιιriτιxωγ: α) xαι oτα διjo
πQωταγωγιoτoιjγ μιxρd παιδιd,, β) o oτ(1og <'Hλθ' ,

ηλθε yελιδc|lν> (αρ1α(ο) xαι <1ελιδ6να 6ρyεται,
(Poυμλουxιι6τιxo), γ) η 1ελιδ6να φdρνει την xαλr{
επoγ1, xαθι6g οτo αρ1α(o 1ελιδ6νιoμα φ6ρνει: oxαλd'g

c[lραg.'xαλodg ενιαυτo{g> xαι οτo Poυμλoυxιι6τιxo
<Md'ρτηg μαg ηρθε xι d'λλog μαg ιjρθε, τα λoυλotδια
αvoiyoυν, o τ6πο9 μυρξει, τα πoυλd'xια xελαηδotν, τα
αρνd'xια μαg yεννοtυ, δ) τα παιδιιi ξητιivε απ6 τoυg
νoιxoxιiqηδεg δι6ρα, οτo αρ1α(o αρμαΘιιi, xραof, τυρ(,

ατιiρι xαι τooυρdxι, oτo Poυμλουxιιilτιxo αυγd, ε) η
απειλ{ dτι αν δεν τoυg δωθorjγ τα δι6ρα, θα xλdψουν
xdτt απ6 τo σπ(τι, οτo αρ1α(o τηγ π6ρτα, r] τo
πανωπ6ρτι f τη μιxρli γυνα(xα τoυ σπιτιo(:, oτo
Poυμλoυxιι6τιχo τηγ xλωoοαργιιi xαι oτ) xαι οτιg διio
περιπτιδοειg τα παιδιd xρατoιiν στα 1dρια τoυg
oμo6ωμα τηg 1ελιδ6ναg.

To dθιμo τηg 1ελιδ6ναg ιiρ1ιoε να εξαoΘενε[ oτα
Ρoυμλoυxιc6τιxα 1ωριd μετιi τoν β' παγx6ομιo π6λεμo
χαι γα 1d,νεται oτιg αρ16g τηg δεxαετ(αζ τoυ 1950. o
oriγxqoνog τρdπog ξωr{g χαι oι ανιiγxεg των xαιρι6ν
oυνdβαλλαγ στη δrjoη τoυ εΘiμoυ. Σ' αυτd βdβαια
βorjθηoε χαι η απ6oυρoη li oυνταξιoδ6τηοη των
δημοδιδααxιiλωγ χαι τωγ διδααxιiλωγ πoυ εf1αν
Ρoυμλoυxιι,3τLτLη y'αταγωγli xαι πoυ παριiτρυγαγ τα
α1ολιαρ6πoυλα γα τραγoυδοι1γ xιiθε Lη τoυ Mιiqτη
τη 1ελιδdνα. Δυoτυ1ι6g dνα αx6μη αρ1αιoελληνιxlig
xαταγωγliE Ρoυμλoυxιι6τιxo €Θιμo 61ει ληομoνηΘε(
τ1αL δεγ Θα ξανανo(ξoυν oι θιiρεg τωγ
Poυμλoυxιcδτιxωγ οπιτιων, για γα υπoδε1Θoιiν οι
νoιxoxυρι1g τα δαοxαλ6πoυλα, πoυ xρατι6νταζ στα

1dρια τoυζ τo ομo(ωμα 1ελιδονιοri χαι τo xαλαμdνιo
xαλιiθι τoυE, τραγoυδοιioαν τη 1ελιδ6να
πρoαναγγ6λoνταg τoν ερ1ομ6 τηg ιiνoιξηg.

Yπoοημειι6οειg:

1. K. Pωμα(og, "Kovτιi oτιg ρζεg μαg" o.π.π' oελ
443

2. o.π.π' oε}' 447
3. O.π.π. oεχ 448
4. o.π'π' oεχ 444

5. Oπ'π. oεχ. 444. Για την oνoμαo(α τωγ παιδιι6γ
πoυ τQαγoυδoιjoαγ τα 1ελιδoν(αματα ωζ xελιδoνιοτdg,
o λεξιxoγριiφog Hori1ιog αναφ6ρει: "1ελιδονιoταf. oι
τη 1ελιδ6νι αγεiqoιτεg"

6. o.π.π. oεχ 44B, 449

7' o.π'π oεχ' 449,450
8. Aιxατερ(νη Tooτιixoυ-Kαρβdλη o.π.π. oελ 65
9. o'π'π' oεχ 64
10. o.π.π. oεχ 64

11. Γ. Nτελι6πoυλog o.π.π. oεχ. 43, 44, 6πoυ
περιγραφf των xινηoεωγ τoυ oμοιι6ματog τιg

1ελιδ6ναg
L2. H τελευτα[α απαγ6ρευοη στα παιδιd πoυ

τραγουδorjσαγ τηγ 1ελιδ6να γα επισχευθoιiν ξ6να
1ωριιi γιατ( αυτιi βqιοx6ταν σε χαQαγτ(να λ6γω
επιδημfαg μνημoνεrjεταtτo 1977, dταν ε[1ε εxδηλωθε(

η γνωoτri για τα εxατoμrJρια των νεxριliν τηg Πανι6λη,
που oνoμιioτηxε τ6τε ιoπανιxη γQrπη. Tην επιδημ(α
oτo Poυμλorixι μετ6δωσαγ γτ6πιoι xd,τoιxοι που
υπηρετοtjοαγ στoγ Eλληνιx6 oτρατ6, dπωg οι
oτρατιι6τεg τωγ ουμμα1ιxι6ν δυν<iμεωv πoυ
oτρατoπdδευαγ στηγ περιo1{, xαι απαρτζoιηαγ απ6
Kινdξoυg, Mαρoxινofg, Pι6οoυg xαι Γιiλλoυg. τ6τε
απαγoρεtiτηz"ε στα παιδιι1 τoυ Σ1oινιi, τoυ
Kαταφυγ(oυ χαι τoυ Kεφαλo1ωρ(oυ γα επιοxευθofγ
τo Nεo1ιilρι , τo Nηο( χαι τηγ Ξε1αομ6νη αττ[οτoι1α.

13. o( aτtγoι τoυ Poυμλουxιιδτιxου 1ελιδoνiαματog
" Md'qτηE μαg ηρθε xαι d'λλoE μαg ηρθεl τα

λoυλoιjδια ανθξoυν , o τ6πo9 μυρ[ξει'' oε oριoμdνα

1ωριιi υπιiρ1ει ωζ εξfζ " Md'ρτη Md.ρτη φλαyερ6, xαι
Φλεβdρη 1ιoνερ6l o Απρiληg o yλυx6g 6φταoε δεy ε[ν'
uαxρ6E'' . Ko(τα Γ. Nτελι6πουλoυ o.π.π. oεχ 44.

|4. Για τιE oμoι6τητεg τωγ νεoελληνιr.ιiν
1ελιδoνιoμιiτων χαι τoυ αg1αioυ xokα Κ. Pο:μα(oυ
o.π.π. oελ 450. 451'
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oι σUVεXιστεq τηq Tταραδoσηq

τηE Eλdνηg Mriτοαλα - Ζεyxiνη

Tην πεqioδο τηE Απoxριιig xιiθε xρ6νο η ψυχη
6λωγ τωγ Nαoυoαiωγ οτρdφεται πQoE τηγ παριiδooη,
με xoρυφαio γεγoνdg το dΘιμo τoυ <<ΓεγiτoαQoυ χαι
τηg Mπoιjλαζ>,πou πιΘαγ6γ να 61ει τιg ρζεg τoυ στηγ
αρ1αιdτητα, αλλιi πoυ ξει με η ημεQινr] του μoaφ{
εδι6 xαι τρειg αιι6νεg .'oλoι μαE υποστηρζουμε με
θdρμη dτι πρ6πει να διατηρηΘε( η γτ6πια λαΙxη
παριiδοoη, vα μεiνoυμε δεμ6νoι ατιg ρζεg μαζ χαι γα
ουνε1ιιrθoιjγ τα δρι6μενα τηg Aποxριιig με τουE
Γενfτoαρoυζ χαι τιζ Mπoιjλεg. Πριiγματι τα τελευτα(α

1ρ6νια 6λο xαι περιαο6τερα παιδιιi, μιxριi xαι
μεγιiλα, γεμζoυν τα
μπoυλoιixια }ιαL

oxoρπoιiν a iγη
ουγxfνηoηζ στoυζ
ντ6πιoυg χαι τoUζ
επιox€πτεg τηζ
Ndουoαg.

Η ιiΨογη
ε μφιiν ιoη τoυ

γενfτoαρoυ ειγαι
απd τoυs
χυQLdτερoυg
παριiγoντεζ τηζ
επLτυχημ6γηg
αναβ (ωoη g τoυ
εθf μoυ. Για γα
παρoυσLασθεf 6μωg
αυτιi τo γνrjoιo
θ6αμα xιiπoια ιiτoμα εργιiξoνται 6λo το 1ρdνο για
τηγ πQoετoιμαα[α τωγ oτολιiγ. E6γαι πoλrj παρrjγορo
το γεγoν6g 6τt τιαt νdοι ιiνΘρωπoι αα1oλoriνται με το

ριiψιμo τηE φoQεσιιi τoυ γεν(τoαρoυ, dται δεν
xιγδυγεfει να xαΘε( η τ61νη, dπωg oυν6βη με πoλλ69
dλλεg παραδooιαx6.g τεμιxi,ζ. Θα πρoοπαθrjooυμε
γα παQoυσιιiooυμε o{μερα τo εργαoτηQLo τηζ χ.
Φανfg Tdμτοη dπου με πολrj μεριixιxαταoxευdξoνται

φoρεoιdg για γενfτoαρoυg.
Agxιxιi αg δoriμε τo 1c6ρo τoυ εQγαστηρ(oυ πoυ

θα μπoρorioαμε γα τoγ παQoμoιιiooυμε μ' 6να μιxρ6
λαoγραφιx6 μουοε(o. Kαναπ6δεg με πρoox6φαλα
γfQω, αιτ( για xαρdxλεg xαι πoλυθρdνεg , o αoφριig
xαι t1 xofνια για το μωρd στη ιιια γωνιιi, xoμμιiτια
απ6 αυθεγτιx6g oτoλ6g xαι παλιdg φωτoγραφfεE στoUE
τof1oυg, €να π6.ytιοE για τηγ χατασxευt] τoυ
<<πρ6oωπoυ>, η Qαπτoμηχαγη χαι στo x6ντρo 6να
μεγιiλo τραπ6ξι , 6πoυ γ(νoνται οι περιοo6τεQεζ
εργαo6εE.'oλα αυγΘ6τoυγ ιjγα περιβιiλλoν πoλιi φιλιx6

xαι φιλdξενo.

Στo χ6Qo
αυτ6 η x. Φανη
αο1oλεiται με τo

ρι1ψιμo ατoλι6γ

γεν(τoαρoυ απ6
τo 1990. Για
πρι6τη φoQd
{ρθε oε επαφrj

με τηγ
παραδoοιαxrj
αυτrj φoρεαιιi
πQιγ απ6 20
περfπoυ 1ρ6νια,
dταν xqειιloτηxε
να ριiψει ρori1α
για τα παιδιιi τηE
πoυ επρ6xειτo

γα γτυθofγ γεν(τoαρoι. Δεν ε(1ε ιδια(τερεg γνι6οει9
παριi μ6νo πι1πoιεg μιxρdg εμπειρfεg απ6 τη μητdρα,
τη Θεfα χαι τη γιαγιιi τηs, πoι; 6πωg 6λεg oι παλιdg
Nαoυoα(εg dραβαν τα απαραiτητα στo oπ(τι' Διιjθετε
6μωg υπoμoν{, επιμoνrj xαι πoλrj μεριixι ('τot
xατιiφ ερ ε, αντιγριiφονταE λεπτo μερι6g παλι69 ιrτoλ6 g,

γα xιiγει τιg πρι6τεg φορεoι6g. Bλdπoγταq τo xαλ6
αποτdλεoμα τηg αν6θεααγ χαι ιiλλεg γνωoτdE τηg να
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Qdψει oτoλ69 για τα παιδιιi τoυζ χαι oιγιi - αιγιi η
εμπειρ(α μεγιiλωoε.

'Eνα οημαντtx6 xfuητQo για να αo1oληθε6 πιo
σl;στηματιχιi με ην παραδoοιαxli φoρεοιιi rjταν xαι

η <Σ1oλrj παραδooιαxtig αroλ{g> πoυ λειτoιiργησε για
λ(γo αrη NEΛE. 'oταν 6παι|.rε να λειτουργε[ η o1ολrj

αx6φθηxε χαι με την παρ6τρυγση τoυ ιivτρα τηE, που
ε(ναι oυμπαραατιiτηg oτην dλη προοπιiθεια, γα
ααxoληΘεi με τo αγτιχεiμενο αυτ6.

Tα xoμμιiτια τηζ φoρεoιιig ετoιμιiξονται dγα-dνα
Uπoμογετι1{ιi. Πρι6τα η φoυοτανdλα με τα 450 φrjλλα
(για τα μιxqιi παιδιιi τα φrjλλα ε6ναι λιγdτεQα), η
xoιτdλα (πoυxιiμιoo) με τα φαρδιιi μαν(xια, το πιo}"(

απ6 μα'riρo tiφαoμα, τα ψανιx6xια τρυπητιi, πλεγμdνα

με βαμβαxερ{ πλωoτ{, τo ταριiμπoυλo πoυ εiγαι
μαxριi ξωνιiρι
μtixoυE 4 μdτρων
δεμ6νo με
xατιiλληλo τρdπo
γUQω στoγ
πρ6oωπo χαι τo

γιλ6xo 6που ε(γαι
Qαμμεγα τα
ασημιχα χαι
απoτελοfγ τoγ

χαQαχτη ρ ιατιx6
Θιδραxα τoυ

γεν[τααρoυ. Παλιιi
τα ασημιχ6' ηταν
τLdρματα
TofQχιχα,
Aυoτριαxιi η
Γαλλιxιi, τι6ρα
χQησtμoπoιoιjγται
xυρ(ωg δ(δρα1μα
τoυ 1926'Και αυτι1 6μωg βρ(oχoνται με μεγιiλη
δυoxoλ[α, αν αναλογιoθεi xανεfg 6τι για μια oτολ{

xρειιiξoνται 500 x6qματα περfπoυ πoυ ζυγζoυν 4xιχ6..

Tα υπ6λοιπα εξαρτliματα τηg αroλrjE που πρdπει
να βρεθodν { να ετοιμαoτoιjγ ε(γαι οι μπdτoφεg -

ιioπρo μιiλλινo xαλoιiν-, oι βoδdτεE πoυ ε(γαι μαιiρεg
xαλταoδ6τεg με φoriντεg φoρεμ6νεg xιlτω απ6 τo
γιiνατo, τo ξωνιiρι ριγd <iοπρo-μπλε τυλιγμ6νo γdqω
απd τη μ6οη, τo μαφ6αι - 6να μεταξωτ6 πολf1ρωμo

μαντrjλι δεμ6νo τριγωνιxιi πιiνω ατη φoυoταν6λα - ,

1B

τo οελιιi1ι - μια ξc6νη δερμιiτινη με θrjxη για 1qηματα
xαι πιατ6λι-, τα ιioπρα μαντιλιixια δεμ6να ιjγα oτo

16ρι xαι dνα δεξιιi οτη μ6oη, τα τoαρotjxια με τη

μεγιiλη μαfQη φoιiντα χαι τα υπ6λoιπα αημιxd πoυ
αroλζουν ην πλιiτη του γεν6τoαQου, τ1 φoυοταν6λα
αλλιi xαι τo ατriθog.

Mε ιδια6τερη πρooομ{ γ(νεται o <<πQιioωπoζ> τoδ

γενiτoαρoυ χαι ηs μπorjλαg. Πιiγω oε ειδιx6 xαλorjπι

φορμιiρεται 1oντρ6 παν( xερωμdνo με γνrjαιo xερ(
πoυ d1ει μιxρ6g τqιiπεg για μιiτια xαι ατdμα, βιiφεται
με λαδoμπoγι<i xαι οτερεc6νεται τo μoυστ6xι πoυ

γfνεται απ6 xανιiβι , ενc6 παλιιi γιν6ταν με τρi1εg
oυριig αλ6γου.

Tα υλιπ<i χαι τα εξαρπ,jματα ηg αrολ{E δεγ ε(γαι
πολrj εrjxoλo να βρεθorjν. Kατιiλληλo ιiφαoμα για τo

αντiγραφα ιpιi1νoυν o' oλ6xληρη

ταριiμπoυλo
βρ(oxεται με
πoλrj ιpιiξιμo,
τoαροιixια χαι
αελ6'γtα
xαταoxευdξoνται
οη Nιioυoα αλλιi
πoλλ6g φoρdg τα
πα(ρνoυν xαι απ6
τηγ Koξιiνη
Exεfγα 6μωg πoυ
εiναι πραγματιxιi
δυoεrjρετα ε(ναι
τα ααημιxd.
ΦυσLτL6'
αυθεγτιxιi παλιd
o1εδdν δεγ
υπdρ1oυν πια
αλλιi xαι για να
βρεΘoιiν αωοτιi

την Eλλιiδα.

To εργαοτrjρι δεν ε(γαι απλι6g dνα ραφτιiδιxo
αλλιi xαι 6να o1oλε(o παρdδooηg. Αυτ6 τo ξεατd
παραδooιαxd περιβιiλλoγ επιox6πτoιηαι xιiΘε 1ρdνo
πoλλιi παιδιιi, d1ι μ6νo αυτιi που vrιjνoιται, αλλd xαι
μαΘητ6g με τoυζ δαoxιiλoυg χαι τoυ( xαθηγητ€E τoυg.

Eδι6 βλdπoυν πι6g αναβιι6νει μια παλιιi τ6γνη,
oυξητor1ν για τoγ τρ6πo ξωηg oτην παχt6" Nιioυαα,
διατυπ16γoυν τιE ερωτriοειg τoυζ χαι βq6oπουν
πρ6θυμεg απανπioειE

oμ<iδα μαθητιδν επτσx€πτεταιτo εργαοτr]ριo



H πεQroδoζ δqιiαηg τoυ εiγαι απo τα
Xριοτoιiγεννα μ61ρι τιg Aποxqι6g. Mετd, τιg γιορτ69
αρ1(ξει η ι|υ1ολoγιxη προετoιμαo(α μαξ( με την

ετoιμαo(α τωγ οτoλc6γ' Γfγεται η ουντtiρηση τηE

φορεoιιig, η επιδι6ρθωη f τo μεγιiλωμα ατα παιδιxιi

ροιixα. Mε τo ιixoυoμα τoυ ξoυρνιi 6λα πρdπει να
εfναι ι1τoιμα.

Tιg μεγιiλεE δ6ξεg τoυ o xc6ρog αυτ6g τιg d1ει xιiΘε

1ρ6νo τιE δrio Kυριαx6g τηg Απoxριιig. Δεπι1δεg
ιiτoμα, Nαoυoαfoι xαι ξdνοι, oυγxεντρc6νoγται εδι6.

Aφoιi τoυζ πQoσφερθorjν τα παραδοαιαxιi γαoυαα(ιxα
xεριiαματα , ραx(, γλυx6 τoυ xoυταλιοf, μουoτdπιτα
xαι xoλoxυΘ6πιτα, παραxoλoυθoιjγ τo ντ{oιμo τoυ

γεν(τααρoυ χαι τηγ ιεροτελειrτ(α ηg ανα1c6ρηαηg απ6
τo οπiτι. Αg ημειωθε( dτι τα τελευτα(α 1ρ6νια τα δυo

παιδιd τηg oιxoγ6νειαg γτrjγογται γεν(τoαροι. Αρxετ6g

φoQdζ διιiφoρα τηλεoπτιxd xανιiλια xαλιjπτουγ τo

dθιμo xαι το μεταδ[δoυν o' oλ6xληQη τηγ Eλλιiδα.

Kλε(γoγταg τo oημε(ωμα αυτ6 παραθι5τω την
επιατoλf μιαg θεατριx{g ομιiδαg γ6ων απd την Aθηνα
πoυ επιαxιjφθηxαν τo εργαoτtiQιo }ιαι dγραψαν τιg

εντυπιδoειg τoυg. Noμζω δτι αξζει γα τtζ διαβιioει
xανε(g.

Αyαπητ6 xιiριε T6μτoη

Θα θ6λαμε μ6'αα απ' αυτ6 τo yρdμμα' να
ευyαριατηαoυμε yια μια αx6μα φoρd' εod.g χαι την

oιxoy6νειd' σcιζ yια τιg μoναδιx6g oτιyμ6E πoυ μαζ
γαρ[oατε 6αo xαιρ6 βqιαx6μαcrτε ατη Ndoυoα.

Πρiπει να ξ6qετε πωg αυτ(ι' πoυ ξηααμε την ημ6ρα
τηg μπo6λαg, ηταν iνα ξ{πημα αlτ'τo ληθαρyo πoυ

ξοδμε oαν παιδιd. τηg π6ληg.

'Ηταν μια 6vεαη τ6νωαηg yια να πd'qoυμε δι1ναμη

χαι να πρoxωρηooυμε, ν' αιπιαrαθo6με oε 6λα εxε[yα

πoυ x6βoυν τιg ρξεg μαζ χαι υπνωτξoυν τιg μημεg
uαζ'

Τo βρd'δυ πoυ η αiξυyοg σαζ' με μεyiι'λη ευy6νεια

xαι αydπη' μαg xqdτηoε δ6ο περ[πoυ ιΔρεg ατo oπ[τι

ιlαg, xαταλd'βαμε αxo0yoνταE την να μιλd'ει με τ6αη

αυγxiηoη yιατηv μxτo6λα, πωE εoεfg ξε[τε oε i'ναν d'λλo

x6αμο, 61ετε μια d.λλη επαφη μ' αυτ6 πoυ λ6με
παραδooη'

'Εyετε μημεg xαι ξε(τε μ6oα απ' αυτ6g'

oNoμ[ξωr, ε[πε η xυρ[α T6μτoη, <πωζ αν
oταματηoει να γ(νεται αυτ6, θα πεθdνoυμε xι εμεigr.
'Hταν η πιo συyχινητιxη στιyμη, yιατ| αυτd τα λoyια
6.βyαιvαν μ6oα απ' την xαρδιd. τηE.

K εμεig μιλd.με yια παρd'δοση' yια τη διατηρηoη

τηg, αλλd' τα λαyια αυτd' €ρyoνται απ'τoν εyxiφαλo
uαζ' χαι η επαφη μαζ με την παρd'δoαη ylνεται μ6.oα
απ6 oυξητησειζ χαι εxδηλιΙloειg oτιg εθνιxi,g επετε|oυg.

Για oαg, 6λο το δριΔμενο τηg μπo'ιiλαg ηταν η iδια η
ξωη oαg, ηταν xd'τι διx6 oαE που 6βyαινε πρog τα 6ξαl

απλ(ι., φυαιxd', xατoρθrΙlνoνταg 6μω9 μ6oα απ' αυτη
τη φυoιx6τητα vα μαζ yεμfuει iwαoη xαι clυyx[ηoη.

Aυτ6 πoυ ξηoαμε ηταν μoναδιx6. Θα ε(ναι yια μαg
απ6 δω xαι π6ρα κd'τι ααy τα νομfoματα στη oτoλη

των yενfτoαQων, 4 ααπ[δα μαζ o θc6ραxαg πρoαταα[αg

uαζ σε 6λα τα o{γ1ρoνα xτυπηματα.'Hταν τ6oo
oημαιπιxi.E αυτ6g oι ατιyμ6g yια μαg !!

Κd'ποιεg φoQ6ζ αιαθανθηxαμε do7ημα 7(oυ

τραβoιioαμε φωτoyQαφ[εg, νοιtΙlσαμε τoυQ[oτ εg,

λυπηθηxαμε πoυ δεν ημαoταν xι εμε[g 6να xομμdτι
6λων αυτων που y[νoνταν.

Σαζ ευ16μαoτε να ε[cπε πdlπα xαλd.yια να xρατdτε

την Ελλd'δα ξωντανη.

Mε εxτ[μηαη

η θεατριxη oμd'δα
του Δημoυ Moαydτoυ
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Pιντξοtλια
'H 'lφτυμδ τfrc Kατoηβρ6-

τιναξ μιd χρoυνιi 1oσ1αν
πoυλλι} oiκα γιατt oδ &γτραξ
τηq o0 Mo6λξξ 1&1ιv κριμθ'
αει μoυμo0Dι, lδv fiξιριv πoδ
γ& τd τιρι&oη.. 'AΙλoυoιν
καλαμπoι:τ& παντo0. Σtoδy
'Λλιακδ oioδv dμπατζι&,

Moιiλη: 
K6ψι μι& &bτρη κoυλoυκ6θα λιανd κoυματαιo0λια

κα9&ρνα κι''oθλ(γα κυδq1vια ν& βdλoυμι oδλ[γιq κ6ριs. Στ€'
γνoυσα κι κarι ριντζo0λια Φ6τoq μd τ(.

'Λφκ6 μι μαρl yυνα[κα νd φκιασoυ τd τoαρo01ια
μoυ γιαιl δd xαλ&ooυ τd καλd τd γιμιvιd.

ΔAν πd γd κoυμπουριαoτiξ γιτζ[πη.
κι βραση γκ(ι'τι βbαoη δλην τiv ιiμ€ρ. πλdvταξιv oτ.ι)

Θoυτι&. o0 Mo0ληs clxιν βdλει τt φαακιd dπ' τd τσαρo0'
iια μ1 τig voυζltoιq σιη βρ0oη γιd νd μoυoκε0oυν. ^_-' 'Η ;tΦτυμ'δ διταq d1tρηdιν vd 66νη τo0' μθλι !βγαλιγ
6λιξ τlc κ6ριi dπoδ τtιν &bβ6oτη μαζυ μi τlq dρμgΘιtg &πoL)

τd ριντζoΦλια κl πfiγιv oτd βρ0oη νd τd πλ€νη' Aθν παραΤ'
yλιiτιν dπ'τd μftτια'καλd κι' Eτoi πδq τ6πλινιν Eφυγαν. oδ-
i(να oιντEo0λιL oτoδ πoυoτdβι κι' dνακατcbΘηrαv μt τig
vδi.,ζιio,q 'κl τdριξιν δλα μαζΦ oτoδ καζdνι. oδ.Mo0}nc

',oοδοr, 
dπ'δξoυ' δαταρνα &πoδ καμπ6oη δρα γιd νd_ Qκι&gη

14 igαρo01ια δAν 1iq βρflκιν κι' 41(ριoιν νd nα\αγl,ζη'

8o!.oκoυ μιd. Πoδνι ot dλλιc;_ 'Aμτφε λt'pει dπ' 1d μdτια μoυ ι(ι'lo6. Δ6 ζEρ-oυ,
τtν αλλη τ{ν'f1μ6ρα, δoταρνα 

'dπ' τoq γι6μα fiρΘιν
μιd μπdμπoυ d'π.' τo0"μα1αλd μι .τoδ^ 

α.κoυφo0ν-ι τηq'

μπ6vταιν φoOρκιG oτlξ μoΘ_
τλιc κι' 6oπoυ vd τd oιvιdξτl εΙδιν κι' tnqθιν. Σ&ν dπoυoτl.
γνωσαv, &λλα !φxιαoιυ. iρμαΘιδq κι' &λλα t6κoυ$ιν oτd
μtoη γι& βρdoιμoυ, λ6ει κl τo0 Ιν1oι1λη μιιl τα1υoινf1:

φθρηc λ[γoυ dιiπρbυ χlμα dπoΦ καμι& μπιoτιριd γ& τo0
τoακ(ooυ.

'Eφιξιv o0 Θιδq τtν tμθρα ιιι' δνταζ o0μαoιv τoδ μoδ'
oτoυ στ'.dγyιd Eβαλιv τo0 καζ&',,ι vd βρ&ζη, λ6eι κl τoii

' -- ' 'Moρi δδν Ε1εi τ(i'oυτα v& βρtξoυ τo0 oτ6μα μoυ
ι}01α τα._ -Λ μαρt τxι&. Ad ot βdλoυ λ[γoυ ταζθδικoυ μ€λι
πoυ EΦκιασα yτθq μΙ oταλα1(δα.

Tit φ6'ρviι o''Eνα λιγv€ρι μ' Eναv μπoυv6λoυν.

-''λ,' τodκoυ τ;1ι&,'o' 
-Eβαλα λ(Υα ριντζo'iλια γιατi

δθν Eyειc δ6ντια.-_- -τi1o0oμι d1ιρν&ει νd τρdlη -κi καμιdφραq καταλα'
Bα(νιι oτδο oi6μo"iηc tνα 1'ιρδ πbΦuα. Tfl μπoυντo0oι6 κi
Iαμηδooυ, dμd ioυoiιμιΦoυvταv κt μoΦν τρoβoioιν κt μo0v
τ6iλoυθιν oτd τξιντζ[λια τηq.

I κ,ι Γ'tνiialπoυ μoδν μαodει κi καμιd δρα λ€ει:
I : Mαρt δδv τo0 βγαξoυ νd δδ τ' Tνι α0τδ, γι6μoυoιν
l τoO ατ6μα βoυ κ( ld γκoυρλ9υΘΦ:l - τ.in n-AΙ'ρ, rl ti'vιΙ δoδν_ -Eνα κoυB&oι Ioια ui μι&'-- -τ-&-ρ}L!ε,-κl τι'v& boOν. 'Evα_κoυβ&ρι.τ9!q μi ψι&
μ19ψγioν,d.' Τ" cινο(γoυr, τoO ξυτι\[yoυν κl βλtπoυv βιd
νoυζ(ioα 1oια μ'Evα μθιρo.

Tαμτλ&E'τdv Eπιoιv tι)ν καιiμ6vη την lφτυμ6'
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Hπριγx(πιooα DORA D'ΙSTRΙA tLαL η MAPΙA
ΧATΖH _ KΑΛoYγqdφoυν γtα τη NAOYΣA

Tηg Eλ6νηg Mrjτοιαλα - Ζεγxfuη

Για πgcδτη φοQ<i δημooιεrjoνται στη
"NΙAOYΣΤA'' xε(ψεγα πoυ 61oυν γραφεi απ6
γυνα(xεg ουγγραφεiζ πQιγ απd δεxατ6ooεριg xαι
ενγιd δεxαετiεg αντ(αroιχα χαι αφoqoιiνη Nιiουoα
oτα 1ρ6νια τηg Toυρxoxqατ(αg.

Tο οπoυδαιdτερo ε(γαι αυτd ηE Poυμαν(δαg
πριγxfuιοααg Dοra d' Ιstria xαι περιλαμβιiνεται
oτo βιβλ[o τηg Excursiοns en Roumιlie et en Mοrιe
Ρaris 1863 που τo εγραιpε επηρεαομ6νη βαθιiτατα
απd τουg αγι6νεE των Eλληνωγ xατιi των Tofρxων.
Tο δεrjτερo δημooιεrjθηxε απ6 την Mαρ(α Xατξrj -

Kαλorj οτο βιβλfo τηE "EντυπιioειE ε}4 xηS Ιεριig
Mαxεδογ(αE χαι Θριixηg"Αθηνα 1909 xαι ε[γαι
αφιερωμdνo οτουg υπ6ρl τoυ Mαxεδoγιxoι] Αγι6νoE
πεο6νταg αγωνιoτιig.

Λεπτομ6ρειε9 απd τo βιβλio τηg Δι6ρα9 6φερε
στo φωE πρ6oφατα ο μεγιiλοE μαE ιοτοριx6g
Aπ6οτoλο9 Bαxαλ6πoυλog στo ιiρθqo τoυ
"Ιoτοριx6g χαταγQαφ6s τηs πριγx(πιοοαE Dοra
d'Ιstria" Mαxεδoγιxιi τdμog 29'ζ Ι994. Η γνωοτrj
στoUE φιλoλογιxo6g x{^ι}'oυE τηE Eυριiπηζ με το
ιpευδι6νυμο Dοra d' Ιstria δεγ ε(ναι ι1λλη απ6 ην
πριγx[πιοοα Eλdνη Γx(xα Κολτoιiφ Mαodλoxη
(1828 - 1868 ) ανει|.tιιi τoυ ηγεμdγα τηs Bλα1(αg
Αλεξιiνδρου Γx(xα. Στην αυλrj τoυ 6λαβε ευρε(α
μ69φωοη xατιi βιiαη ελληνοxεντριxtj, με δdοxαλο
τoγ oγoμασ16 "Eλληνα λ6γιο Γρηγ. Παπαδdπoυλo,
o oποfοg xαι θα επ6δqααε αoφαλιig πoλrj oτην
ανdπτυξη σ' εxε (νη θερμι6ν φιλελληνιxι6ν
αιoΘημιiτων , πoυ διαποτ(ξoυγ τα εθγoι,oτoριxιi
βιβλ(α τηζ , τα δημοoιευμdνα μετιi τη oυμπλrjρωoη
τωγ οπoυδι6ν τηg οτη Δυτιxrj Eυρι6πη. Η εξα(ρετη

φιλoλογιxrj δραοτηριdτητα την xt1,νει ευρι1τατα

γνωοτri 
'LαL"cα 

βιβλ(α τηζ μεταφQιlξoνται oε πoλλ6E

γλι6αοεg.

Στα φιλελληνιxιi τηg αιοθr{ματα χαι στο
θαυμαoμ6 τηE γtα ην Eλληνιxrj Eπανιiσταση τoυ
7821 oφεiλεται χαι η μεγιiλη επιθυμ(α τηE γα
επιoxεφθεi xαι να γνωq(oει απ6 xoντ6. η χι6Qα
χαι τoυζ απογdνουg των αρ1α(ων Eλλrjνων. o
oxoπ6Eτου ταξιδιοri τηE Δc6ραE σηγ Eλλ<iδα rjταν
γα μελετrjoε t επ( τ6που τα διι1φoρα
ιoτoριxoλαoγραφιxti πρoβλriματα πoυ παρoυo(αξε
xαι6γιγα xιiγει θεωρ(εg. "Eμιpυ1ωμ6νη απ6 ξωηρr1
επιθυμ(α, γρι1,φει, να ε(μαι αμερdληπτη, dxoυσα
τoυE ανθqι6πoυg 6λων των μεgiδων, μελ6ηoα 6λεg
τιg τιiξειg xαι ρι6τηoα με ηγ (δια φροντ6δα τ6oo
τουE γιδοβοοxorig του Παρναοoοtj χαι τoυζ
βoοxoriE τηg Αρxαδ(αg, 6oo χαι τουζ Φαναριιiτεg,
τoυE xαθηγητ'('5 xαι τoυE θεολ6γoυE τηs Αθrjναg.
"Εγ'ω πιiqει μαξf μoυ αναμφ6βoλα μια εντιiπωη
ευνο'ι,xrj για τηγ Ελλιiδα , ιiλλα νομζω 6τι μπoρι6
να πω dτι για τη μαρτυρ[α μoυ δεν 1ρηoιμοπo(ηoα
xαγ6γα τ61ναoμα με oxoπ6 να x<iνω τoυg
αναγνι6oτεs μoυ να oυμφωνriooυν μαξ( μoυ".

Αg οημειωθε( 6τι ατην περιηγησli ηE αυτ], πoυ
xρtiηoε δυo μηνεg, απ6τtg6l18 Ιουλioυ 1860 x.ε.,
oυνοδ6E τηζ χαι ουoιαοτιxιi αQχηγ6ζ τηg oμιiδαg ,

πoυ xατεdθυνε τo δρομoλ6γι6 
"ηt, 

πρ6πει να tjταν
o 6διog ο παλιdg τηg δdοxαλoE Γ. Παπαδ6πoυλog,
xαθηγητrjg τ6τε των Καλc6γ Tε1νιiν xαι μ6λοg ηg
Aρ1αιολογιxηg Eταιρεiαg. Η παqoυo(α του θα
διευx6λυγε πoλιj β6βαια , απ6 ιoτoριxtj xαι
λαoγραφιxlj ι1πoι|.lη ην πριγx(πιoοα. o γεννημ6νοE
οη Θεoοαλoν(xη τo 1819 Γ. Παπαδ6πουλο9 δεν
θ6ληoε γα γQαφε( το 6νομιi τoυ για λ6γουg
πQοσωπιχofg, πoυ θα εf1αν foωg o16oη με την
εθνιxη τoυ δραoτηρι6τητα oτην ελειjθερη Eλλιiδα.
o iδιoE, oυγxινημdγos χαι απ6 την πρdoφατη
ανανεωμ6νη δ(μηνη αυντqoφιιi τηg xατ6' την
περιrjγηorj τoυE στηγ Πελoπ6ννησo χαι τη Poriμελη
, τηE αφιεQ ιΛνει 1'4 μεγιiλεg oελ(δεg , βιβλιοxριο(εg
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χαι βιoγQαφ(εg μαξ(, οτo περιοδιx6 Πανδc6ρα
15 (1864 - 1865), με τtE οπo(εg x<iνει ευριiτερα

γνωα16 οτo ελληνιx6 xoιν6τo 6ργo ηζ χαι η ξω{
ττlζ.'

o Γ. Παπαδ6πουλoE xαθι6g xαι ιiλλοι πoυ

γνι6ριoε xατ6' την περιηγηοrj τηg ε(ναι αοφαλι6g

εxε(νoι πoυ τηζ x(νησαν το ενδιαφ6Qoγ να διiloει
oτo βιβλ(o ηg πληρoφoρiεg χαι για η oxλαβωμ6νη
τdτε Mαxεδoγ(α (ε(ναι φανερd 6τι δεν την
επιox6φθηxε η (δια),ειδιπd γιαη Δυτιxri xαι μdgog
τηg KεντριxηE xαι γtα η Nιiουoα. Aνατρ61ει οτo

μαxριν6 παρελθ6ν τη5 πεqιο1riζ χαt στα βυξαντινd
1ρ6νια. Eνδιαφ6ρεται η Δι6ρα για τηγ xoιπινη προg

τον Aξι6 Nιioυοα , τηg οπο(αζ η αγταQσ(α xαι η

τραγιxη τri1η του πληθυομοιi τηs στιE 72 xαι 13

ΑπQιλioυ 1822 εQε ουγxινηoει την xoινη γν6μη.

Ση Nd,oυoα, μετd ην χαταστQoφη τηζ , εtγαν

εποιxιαrε( 40 τoυρxιx6g οιxογdνειεg, 6πωE μαg λ6ει

η (δια . Συγxρ(νoνταS τtE τoυqxιx6g οιxoγdνειεg ηg
Nd,oυoαg με τtE ελληνυx6g γριiφει - xατ6
πλη ροφoq (εE β6βαια πρoερ16μενε g απ6 εντoπ(oυg

τηg περιo1rjE - 6τι οι πριiτεg υoτερotioαγ ωζ πQoE

τα φυοιxιi χαι πγευματιxd τoυg 1αρ(οματα ' 
xαθιig

χαι ωζ πQoE τη φιλεργfα χαι τoν πατQtωτtσμci τoυE.

oι γυνα(xεE μd,λιoτα ουνδfαξαν ομορφιιi xαι 1ιiρη
xαι θ6μιξαγ τoγ δωριx6 τriπo τηg xυνηγoιi
Αρτ6μιδo9. O xοπdλεg φοιτοιioαν στo δημoτιx6
o1oλε(ο 2ιαι παγτQεμ6νεg βoηθοfoαν τoυg dντgεE

τoυζ να xdγoυν γ6νιμη χαt χαQπoφ6ρα ην πεδιιiδα
που απλι6γεται εμπρ6ζ στην π6λη τουg. Aπ6 τα

αμπ6λια τα φυτεμ6να oτLζ πλαγιdg των λ6φων ηg
6βγαξαν τo Ογoμαoτ6 - αx6μα χαι πQtγ τηγ

Eπανιioταοη - μαriρo xραo( τηg. Kαι τι6ρα,
παρατηρε( η Διiρα τα x6qδη του Nαoυoα(ου ε(1αν

αυξηθε( απd την ανdπτυξη τωγ εQγoσταοfων
οινoποι(αg, xαθιilg xαι απ6 τη βιοτε1ν(α πιλημιiτων,

απ6 τιg μπαταν[εg πoυ τιζ δοιjλευαν ατα oρμητιxd

νερd τηg Αριiπιτσαζ χαt τιs πoυλοιjααγ στηγ

ελεrjθερη Eλλιiδα.

Kατ6πιγ η Δι6ρα 6ρ1εται στηγ πεQιγραφη τoυ

xαλιiμματoE τηE χεφαληg των γυναιxι6ν, πoυ τo

θαυμdξει χαι τo παρομoιιiξει με τηv αρ1α(α
οτε φιiνη . M ιλιiντα g γ ια τη Nι1,oυ oα'LαL τLsγυν α f x ε g

ηg βq(οxει την xατιiλληλη ευxαιρfα να πλ6ξει μ6οα
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οτην αφrjγησli τηs "1αριι1στατoν διηγημα περ(

ηqωiδog Eλλην(δog'' ' 6ττω9 τo χαQαχηρξει o Γ.

Παπαδ6πoυλοE οτη βιβλιoπριτιxη τoυ στην
Πανδc6ρα'

To διrjγημα διjο αδελφι6ν , τηE Aνθηg 10 ετι6ν

χαι τoυ Στι1ργιoυ 15, των oπoiωγ o πατ6ρα9 ηταν

φημιoμ6νοg αρματoλdg τoυ Oλιiμπoυ χαι οι γoνε(g
τουζ xατoιxοι]οαγ στη N<iουοα πQιγ τηγ
επανdοταοη. To διηγημα τηρε( τηγ " ιοτoριxην
αυτo{ αξ(αν" χαι απεtχoν(ξει τηγ πQαγματιxην
nιατ6"oταoιν τωγ τ6πωγ 6πoυ διαδραματ(ξεται η

υπ6θεοη , 6πω9 διαπιατc6γει o xαθηyηaηζ x.

Α.Bαxαλ6πουλog. Σγεττx6. με ηγ αξιοπιoτ(α τηg

ιoτoρ(αg αυτrjg γριiφει η [δια η Δcδρα "Eπειδη η

Mαxεδονiα 6μεινε υπιj τον ξυγ6ν τωγ μωαμεθανι6γ
, o "EλληναE που μoυ 6δινε αυτ6g τιg λεπτoμ6ρειεg

με προειδoποiηoε 6τι ε(1ε ιo1υροrig λ6γουg ν'
αποαιωπηοεt τo πQαγματιx6 dνομα των xιiριων
πρooι6πων τηg διηγηoε{ilg τoυ", εφdοoν μdλιoτα
απoxd,λυπτε xιiπω g 6 μμεοα, ην ταυτdητα τωγ νιjων

λdγovταg 6τι τoν πατ6qα τoυE τoν ε(1ε οxοτιiοει o

Αλ( παoιig τωγ Ιωαw(γων, 1ωρiq dμωg να xαθoρζει
πι6g xαι π6τε 6γινε αυτ6. Tο μ6νο πoυ μαζ
αγαxοινιiνει η Διδρα ε(ναι 6τι o πατ6qαg των

παιδιι6γ ξε1ι6ριξε αν<iμεοα στoυs αρματολοι1g τoυ

Oλιiμπου γtα τηγ ανδqε(α χαt τηγ πεiqα τoυ.

Πιiντωg τo γεγον6ζ τoυ φdνoυ του πρ6πει να
oυνdβηxε μετd το 18Ο4.

Tα παιδιd ανdλαβε γα τα φροντξει χαι να τα

μεγαλιiοει dνα ουγγενιx6 τουg πρ6οωπο, απ6 τα

πιο dφοβα παλληxιiρια του φημισμdνου αρματoλoιi

ηg περιo1ηζ, τoυ Γ6ρoυ Kαρατdοoυ. M6οα οτην

ηρωιxη λοιπ6γ ατμdοφαιρα τωγ xλεψαqματολι6ν
χαt τωγ τραγoυδιι6γ τoυE ανατρtiφηxαγ oι δrjo γ6οι.

Φιλοδοξfα του Στ6qγιoυ riταν ν' αρπd,ξει το
xαριoφfλι χαι να μοιιioει τoυE oγoμαοτοιig
xαπετιiγιoυE στην αντρειωofνη τoυζ. Kαι τo

απ6δειξε , 6ταν o γLoE εν6g αγιi τηg Nd,ουoαg

θ6ληοε ν' απαγdγει τη μιxρrj τoυg φ(λη Mαλoυoιi'
Στη ουμπλοxri πoυ αxoλoιiθηoε οxoτι6θηχε o

θραoιiE απαγωγ6αg, d,λλd, oι τQεtζ αναγxdoτηxαν
να παταφιiγoυν στα βουνd, xαι τελιxd να βρουν
ιiουλο οτην Kαoτoριd, , στo oπkι του γ6ρoυ
Nιxdδημoυ, xαθηγητj d,λλoτε των ελληνιxιiν οτην

Koξdνη. O oεβαoτ69 αυτ69 δ<ioxαλοg, xατd την

αφηγηση ηg Δι6ρα9, αρxετ6E φoQ6E ε(1ε υποoτε(



τιg διιiξειE των ToιiErxων, γιατ6 δεν τoυ
ουγ1ωqoriσαν τoγ εγθoυσιαομιi, με τoγ oπofo
μιλοιiοε στoυE νdoυg γLα τoυs αρ1α(ουE πρoγ6νoυg
τoυs, για τoν "Oμηρo, τo Σοφoxλrj χαL τoγ Πλ<iτωνα.

Σην Kαατοριιi τα δυo αδ6λφια Ανθri xαι Στdλιοg
φιλοξενrjθηχαγ χαt χειQαγωγηθηxαν απ6 τo
Nιx6δημo, o oποiog τουg δ(δαo}ιε την ιοτορ(α των
Eλλ(νων, τoυE γνι6ρισε η γραφιxrj π6λη xαι την
ωρα(α λ(μνη τηs, ηγ Oρεoτιι1δα, τιE διιioπιiρτεE
ελληνιxdg ουνoιx[εg, xdτω απ6 τιg oπo(εg, δ(πλα
απ6 τα νερ<i τηζ λiμνηg βρ(οxονταν ο
εβραιομα1αλιiE, τη oπηλιιi, τo μογαστrjρι τηg
Παναγ(αg χαι του Αγ[oυ Ανααταofoυ. Kατιi τη
διιiρxεια τωγ πεQιηγr]oεων μdoα oτην πdλη o
Nιxdδημog τoυg oδrjγησε χαι τoυs παρoυο(ααε
oτoν επ(oxοπo Kαατορι<ig Nεdφυτο, ποιμ6να χαι
ουοιαστιxιi πρdε δρo τη s χQ ισrια ν ιxηE xο ινdηταg.
o μητροπολ(τηg ρι6τηοε τoυg ν6oυE γtα τηγ
τιατ6'oταoη πoυ επιχQατοιjοε oτο παοαλfuι τηg
Θ ε oοαλoγ ( γ"ηt %αL γ ια τo ιiγq ιo xαθ ε οτι6 g τoυ παoιi
τηg Mε1μ6τ Eμ(ν, τoυ γνωoτοιi με το επ(θετο Eμποιj
Λoυμπoιiτ (goπαλoφι1ρog).

''Ετoι περνorjoαν τιg μ6ρεE τoυζ oι δυo νdoι, o
Στ6ργιοE διαβι1ξoνταg ξανιi xαι ξανιi ην ιoτορ(α
ηg αq1α(αg Eλλιiδαg xαι τρεφdμενοE με 6νειρα για
την απελευθ6ρωοη απ6 τα παλληxιiqια που θα
xατιJβαιναν απ6 τα βoυνιi xαt απ6 τoυg ναυτιxoιjg
τηg "Yδραg, ενιi η Ανθrj oυμμεριξ6ταν, βιJβαια, τα
πατQιωτιχιi τoυ αδελφoιj τηg αιοθrjματα , αλλιi
περιοo6τερo γoητευdταν απ6 η "φυλλιiδα του Mεγ'
Αλdξανδρου'' 

'LαL 
τoυg βioυg των μαgτriQων χαι

αγ(ων τηg oρθοδoξ(αE. T6τε dγα ξαφνιxd
πεQLστατιχ6 6δωoε ν6α εξ6λιξη oτη ξωrj τoυg.

Στα 1820 6να9 απεοταλμ6νοE τηg Φι}"ιx(g
Eταιρεiαg dφταoε oτην Kαοτoριιi xαι dοπευοε γα
μυrjoει τo Nιx6δημo στα ψυoτιx6" τηg, θ6λoνταs γα
επωφεληθε( απ6 τηγ επιQQoη που αoxoιjοε στoυs
παλιοrjg μαθητ6E του. 'Eτoι o Nιxdδημοg μιiηoε τo
Στ6qγιo οτη Φιλιxrj χαι τoυ 6δωoε xιiπoιo βαθμd.
Kατdπιν μιjηoε χαι τηγ αδελφrj του,
χQησιμoποιιiνταg γLα να την πε(oει χαL τιs
μυστιχιστιχ6E ρ{oειg τoυ Aγαθdγγελου.

Mε την εναρξη τηg ελληνιxrjg επαναοτιiοεωg

οτην Eλλιiδα, η oπo[α υπrjρξε o μεγαλυτερog

αταθμ69 ηg νει6τερηE ιατoρ(αζ ηs, η Δc6ρα
αναφ dρ ε ι 6τι τ6τε ξ ε η xιΙl θη xε οτη Δυτ. Mαxε δoγ fα
xαι η Σdλιτoα (oη μερ ιν{ Eριiτυρα).Πoλλοi ν6ο ι η g

Σ6λιτoα9, αγαναχτtσμdνoι απ6 τα δειγιi πoυ
υπι1φεραν, αxολoriθηοαν ηγ Aγθt1 ω5 αq1ηγιi xαι
πηγα(νoνταg - μ6oα απ6 1ftιουE xινδrjνουE- πQos
τη Xαλxιδιxη, ν(ιιηoαγ δυo φοQ6s απooπιioματα
Toιjρxων ( εδι6 ο A. Bαπαλdπουλog διευxρινξει 6τι
πριiγματι oημειι6θηxαγ διjo ν(xεg,γενιxιi dμωg των
Eλλrjνων xαt 6γι μι1νo των Σελιτoιωτι6ν. 'Oπωg

γριiφει η πριγxiπιοσα, τιs πληροφoq(εs τιE πliQε η
(δια πολλd 1ρdνια μετιi τα γεγoν6τα εxε(να απd τογ
ατρ6μητο μoνα1ιi Αγαθιiγγελo πoυ ξοrioε αxdμη.
Αυτ6g ε(1ε φ6ρει οτο αrεγ6 απ6 τo μoναατrjρι τηg
Σιμων6πετqαg δrjo xαν6νια, για ν'αμυνθοrjν. Mαξ(
με τoυs oυμπoλεμιm6.g ειγαν συμπαQατα1θεi 700

μονα1ο[ xαι oμιiδεE γυναιxιiν με επιχεφαλrjg την
Aνθrj, οι οπο[εg, dταν βoμβι1gδιξαν oι Toιiρxoι,
6τρε1αν πQos τoυE ατd1oυg με xoυβιiδεg νεροrj xαι
doβηναν τιg φωτιdg.

Tελιx<i oι Torjρxοι ειoι{δυοαγ oηγ Kααοdνδρα
11,αL αxoλοιiθηoαν oι γνωoτ6E oφαγ6E xαL
xαxουργ(εE τουζ. 'Ooοι γλrjτωααν , xατ6φυγαν με
ταxαtxια, πoυ παρ6πλεαν, αη Σx6πελο xαι μαξf
με αυτoιig η Aνθ{ xαι ο Στ6ργιo9.

Kαι η Pουμαν(δα πριγx[πισσσα Διiρα ,

εγθoυoιαoμdνη απd ην πQoσφoQ<i των Mαxεδdγωγ
oτoν παγελλrjνιον αγιiνα τoυ 1821γρι1φει τα εξrjg
"Nιxημ6νη oτo 6δαφ6E τηζ Η Mαxεδoν(α 6δωoε
στoγ εθνιx6 oτqατd πολλoιig δgαoτrjqιουE
πoλεμιοτ69. Aρxε( ν' αναφ6ρω τoν Kαρατιiοo, πoυ
6λαβε 6γα τ6οo oημαντιx6 μ6Qοg οτoν π6λεμo τηg
Ανεξαρτηο(αg. o Στ6ργιο9 dμωE, ιiπωg χαι o
πατ6ρα9 τoυ, ε(1ε την τιμrj να 1rjoει 6λo το α(μα τoυ

για ην Eλλιiδα . Αν xαι η Mαxεδονιxlj εξ6γεqοη
δεν π6τυ1ε αrογ oxoπd ηg , dφηoεμολαταriτα στoυζ
'Eλληνεg ι1φθαρτεg ^ιαι πo}ν(sτtμεg αναμν{οειg . H
εθνιxrj εν6ητα , πoυ πQιν απ6 τ6oα 1ρ6νια εi1ε
ουντριβε(, εixε απoxαταoταθεf dνδοξα οτα πεδ[α
τηζ ψdΧ]]ζ"

€g



Για τη Mαρ(α Xατξη - Kαλοιj δε γνωρζoυμε
παριi μ6νo αυτιi πoυ αναφ6QεL στoν πq6λoγ6 τηg'

Tα δειγoπαΘrjματα των oμoγενι6ν αδελφι6ν τηg

Mαxεδoν(αg απd τουζ Boυλγιiρουg, πoυ

oυγεxλdγησαν oλ6xληρo τoν ελληνιoμ6 δεν

μπoqoriοαν παρd, να αγγξoυγ χαι τηγ xαρδιιi ηg
ουγγραφ6ωg. Θειiρηoε λoιπdν xαθηxoν τηE γα

μεταβε( πQoE τουE πdο1oνταg αδελφoιig xdνoνταg

d,τι μποροrjσε για να τoυs αναxουφ(oει χαι να τουE

ενθαρρfνει αιpηφιiνταζ τoυE xινδriνoυg, τoυζ

xdπουE, τα 6ξoδα χαι πQoπαντdg η μεγιiλη ηλιx(α
τηζ.

Eπιοx6φθη τ!,ε "rLζxυgι6τερεg π6λειg, xωμoπ6λειg

xαι 1ωριι1, xαι προoxfγησε τoυζ τd,φoυg των ηριiων
τoυ πενταετoιi g Mαxεδoν ιxoι] Aγc6να. Mετ<i το τ6λο g

τηg περιοδεiαg τηg απεφιiοιοε τηγ 6xδoοη των

εγτυπι6oει6ν τηg. Για xιiθε π6λη την oπo(α
επιox6φθηxε αφιεριiνει xαι 6γα αιiντoμο xεφd,λαιο'

Παραθdτουμε τc6ρα αυτοfοιο τo xεiμενo γLα τη

Ndουoα, τo oπο(o δεν πρooθdτει β6βαια xd,πoιο

xαινοriργιο οτοι1εio γtα την π6λη μαg επιβεβαιι6νει
6μωg τα rjδη γνωoτιi.

"AτL6 Bερo(αg ανε1ιiρηoα διd Nιι1oυoαν,
απ61ουοαν ημ(οειαν ι6ραν μ6λιg oιδηρoδρομιxι6g,
6φθαοα δ' ειg τoν οταθμdν αυτrjg, μετιi δ(ωρoν εφ'

αμdξηζ πορε(αν, διαο1ζουoα την ωρα(αν πεδιιiδα,
xατdφυτον απ6 αυxομωq6αg xαι ωρα(ουg λειμι6να9'

Φθιioαοα ειζ τηγ βιομ(1ανoγ πdλιγ Nιdoυoα,
xατιjλυoα ειE τo ξενοδο1ε(oγ. o x. Aντc6νιog

Oιxoν6μoυ, ιiμα ωg 6λαβε γνιioιν τηg αφξεc6ζ μoυ,
επιμdνωg με παρ6λαβε εγτη οι}ι(ατoυ,6που dμεινα

επ( δ6xα επτιi ημdραg. Eν τω μεταξιi δε πqοοεxλ(θη

προg φιλοξεγε(αγ o(xαδε παριi πολλι6γ επιoriμων

xαι xαλιiν oιxoγενειι6ν. Η Nιιioυοα διαxρ(νεται επ[

φιλoξενε(α , 61ει ιiνδραE ευγενε(g, αγεπτυγμ6νoυE,

xαι διαxρινoμ6νουg δια την εμποριxrjν xαι
β ιο μη1αν ιxriν αυτc6ν ιxανdητα xαι δραoη ρ ι6ητα'
Eπεοπ6φθην ταg διαοημoτdραg oιxoγενε(αS, lσQ'
ων 6τυ1ον μεγι1,λων περιποιηoεων. Yπd 6πoιpιν

μoρφc6oεωg, αναπτιiξεωg, διατηρε( τελειdτατα
εxπαιδευτηQtα με ιiριoτον πρoοωπιx6ν, τα oπo(α

λειτουργοlioι xαλιig, υπ6 την αυoηριiν επiβλειpιν

των αρμοδ(ων ηE π6λεωg. Διαηρε[ αδελφ6ητα

24

πoλυμ6ληoτον, ητιg εqγιiξεται αενιiωg υπ6ρ του

επιδιωxoμ6νoυ ιερoιi xαι φιλανθρωπιxoιi oxoποιj

τηg. Eν γ6νει ιiπαγτα τα σωματε(α απoβλ6πoυσιγ
εtE ην αν<1πτυξιν χαt ευημεQ(αν ηg xoινdτητοg.

Η Nιdουoα d1ει ιiφθονα νεριi, χαt ωζ εχ
τorjτoυ υφ(oτανται διιLφoρα εργooτdoια,
υφα\πoυQγε (α, xλωαη q ια xλπ. Eπεox6φθην με q ιx<i

εξ αυτrig ωE τoυ x. Toυρπdλη, τoυ x. Kriρτη τoυ χ.

Λdγγoυ xλπ. Η παραγωγri τoυ τ6που ε(ναι, εν

πρι6τoιg τα περ(φημα χαι oνομαοτιi xραoιd τηE

Nιαοr1oηE τα oπo(α xατ61oυν την πqcδην θ6oιγ εγ

6λη τη oθωμ. Αυτοxρατοq(α, απooτελλ6μενα ειg

dλα τα μ6aη ηζ Tουqx(αg xαι πωλοrjμενα με πoλri

xαλιig τιμιig. Γ(γεται επfηg δε xαι μεγιiλη εξαγωγη

ειg διιiφορα μdQη του εξωτεριxo''3. Εxτ6g τoιiτoυ

εξιiγεται xαι μεγd,λη πoo6ηg μετιiξηg. To εμπ6gιον

χdQιg εtE τoυE πεπειQαμ6νoυg εμπ6qoυg τηg

αxμιiξει. Oι εμπορευ6μενoι 6ντεE dνθρωπoι
ανεπτυγμ6νoι χαι επιχειQηματ(αι ημdρα η ημ6Qα
ευρ{νoυοt τoγ x{xχoν τωγ εμπoριxι6ν των

επι1ειρriοεων, χαι επ( τοιjτω εxτ65 τωγ επιτoπ(ωγ

εμποριxc6ν xαταoττ1μ<iτων, fδρυοαγ τoιαfτα χαι εν
Θεοoαλoν(xη, ενδυναμι6νοντεg oιjτω τo εμπ6ριoν

των ημετdρωγ εγ Θεooαλoν(xη."
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"AYρoτικη AπoKρι6''
Γιoρτη τηg Φυσηq με λατρευτικ6 Kαι αvαTρεπτιK6 xαρακτηρα

(Aνατriπωoη απ6 τo "Εm6 Hμ€ρεg" τηg "Καθημερινfg" τηg 1ηE Mαρτ(oυ 1998)

τηE MιgιiyταE Tεqζoπoιiλoυ
Λαoγqιiφoυ-EΘvoλ6γoυ.EgευvriτριαEτoυ Kdντρoυ Eqεriνη5

Ελληνιxι{g Λαoγqαφ6αEτηg Axαδημ(α5 AΘηvι6ν

Tα λατρευτιxd dΘιμα d1oυν εxπΧηxτtxη

μαxρoβι6τητα. Mε θαυμαoτη πoλιjμoρφ(α χαι
πQoσαQμoστιx6τητα περνοrjν ανιi τoυg αιιδνεg απ6
θρηοxεfα οε θρηοxε(α xρατιδνταE στo βιiθog
αγαλλo(ωτο τoγ μαγtχoθρηoxευτιx6 τουg πυρ{να,
π(σαl αττ'τoγ οπo(o xρriβovται αρ1dγονεg δoξαα(εg
xα δειαιδαιμoν(εg, ανεξι1ν[αοτεE για τo γoυ τoυ

λαΙxorj ανΘρωπoυ
αλλd ραοιj
ριξιομdνεg οτην Qυxtj -
χαL τη oυνrjθειd τoυ.

Aπιj τtζ
λατρευτιx6g εθιμιx6g
τελετουργ(εE, πιo
ανθεy.τιr.εζ
α π ο δ ε (γτ η χ α γ
εχεtγεζ πoυ
επιτελοf γται στα
επiφoβα γυρ(oματα
τoυ x{xχoυ τoυ
ανθρο.lπ(νoυ β(oυ.
Και ε(γαι φυοιx6,
αφoιj η απαρdβατη
τ6λεorj τoυg αφορd
την (δια τη oυν61ιoη
τηζ ξωηg, xαΘι6g
xαλofγται μαγιxd
υπεQφυσιx€g
δυνciμειg, επουρd,νιεg

η xαταyΘ6γιεζ , γα
εξαoφαλioουν τηγ
υγεiα, τη γoνιμ6τητα
χαι τηγ αφθoν(α oτoυg ανθρι-'iπουg, στη γη χαι στα

ξωνταvd,, εγια(α xαι αδια1ιδQιστα ' 6πωg αxριβι69
oμoοιioια τα αντιλαμβιiνεται ο dνΘρωπoζ τωγ

O 1oρ6g ταlν τρd,γοlν oτη Σx{lρo

αγρoτιxι6ν xoιγωγιιδγ.

To διαφαν6μενo τ6λο9 τoυ 1ειμιiνα xαι η αq1ri
τηg ιiνoιξηζ με τιζ προοδoxι6μεγεζ χoσμoγονιx6E
αλλαγdg υπηρξε πdντα η xατεξo1r]ν κgfoιμη xαμπη
του 1ρ6νoυ xατ(ιτην oπofα oι dνΘρωπoι - οπαδo( μιαg

φυoιxriE θρηoxεfαg 6νιωθαγ την ανιiγxη τdλεoηg
xιiποιαE τελετουργ(αg
πoυ θα υποβοηθo{οε τη

γη στo αναβλαoτιx6
dργo τηg. <Ξεxιvd.ει μια
αφoQμη τηE ανo{ξεωE...
εd'ν θα γ[voυιl
επιτυyεμ6να τα
xαρναβαλια, θα ε[ναι
γρoνιd επιτυ1εμ€νη.'.r,
λ6ει τo 1976 6να9
αγρ6τη9 απ'τo Σo1d
Θεοοαλονixηg,
δ,γoγταζ
επιγραμματιxι1 τηγ
πλ{ρη ερμηνε(α για τιζ
ευεργετιxdg αυτdg
τελετ€
(Aιxατερινiδηg).

'Εfiσι , oε πoλλorig,
εντελιig διαφogετιxorig

μεταξιi τoυζ
πoλιτισμofζ,
εντοπ(ξoυμε γιoρτdg
χαι ιεQoτελεοτ(εg με
φανερη παγανιoτιxf
αγροτιxrj προιJλευοη,

πoυ τελotjγται αυτtiν xυρiωg την επoμj τoυ ιJτoυg, για
να παγηγυQ(ooυγ προεξαγγε}"τιx6', μ' dνα ξ6φρενo
ξdoπαoμα, την ετrjοια αναγdννηοη τoυ x6oμου μdοα



απ6 τηγ αδιιlxoπη εναλλαγη των επo1ι6ν.

Στoγ τιjπo των εoρτι6γ αυτι6γ ανr]xει χαι η
νεoελληνιxri αγρoτιxη Aπoxqιd, xαΘι6g γ"αL xo
ευρriτερα γνωoτd Kαρναβdλι τoυ δυτιxotj x6ομoυ.

Mαγιxri πqodλευοη

o ι πρo εαρlιvdg αυtdg τελετoυργ (ε g περιλαμβdνoυν
oτo τυπιx6 τoυg πoλλιi xoιγιi oτoιγε(α, με ολοφιiνερη

μαγιxf προdλευoη χαι σχoπιμdτητα: μεταμφιdoειg με
αντιπαρdθεοη ριiλων χαι μιμoδqαματιxdg
παQαστασειζ,
xαθαρτηριεg φωτιιJg,
oυμπdοια με γεQd
φαγoπ6τια xαι μεθrioια,
oργιαατιxorig 1οροrig,
αιο1ρoλoγ(α, χaηση
oμoιωμdτωγ τωγ
γοvιμιxι6ν oργdνων,
αγαπαQαστιioειg τηζ
γενετηοιαg πριiξηg xτλ. ,

παριiλληλα με
γεχQoλατριxdg

Eξωεxxληοιαοτιxη

H xυρ(αρxη Θρηoxε(α εξoβελ(ξει xατ6' xαy6yα
oτoν περιθωριαx6 αλλιi παγτoδιiναμο 1ι6ρο τηg

μαγε(αg 6,τι δεν μπορε( γα ιδιoπoιηθε( απ6 τιg
ξεπεoμdνεg πρoγενdστεQεE θρηoxε(εg. Aπ6 τιg
πανιiρ1αιεg εθιμιxdg Θρηoxευτιxdg εxδηλι6oειζ πoυ
oι 'Eλληνεg με oυvdπεια τελofoαγ ατoγ xιjxλo τoυ

1ρ6νου χαι πoυ η χQιστιαγιxf διδαοxαλ(α δεν
xατdρθωοε να ξεqιξιioει, η Exxληo(α εναωμd,τωoε
οτo λατρευτtx6 τηg x{lxχo τιg περlιοodτεQεζ: τιE γιoρτ69
τoυ xειμερινοιi ηλιooταοioυ στoγ xιixχo τωγ

Xριoτoυγ6γγων, τιζ
γιoρτdg τηζ εαρινr{g
ιοημερ(αg χαι τηζ μ6σηζ
ι1νoιξηg στoγ πασχαλιγ6
x6x}'o, τιg γιoρτdζ τoυ
θερινorj ηλιooταο(ου οτη

γιoρτri του AΙγιιiνγη τoυ
Kληδωνιiρη xτλ. H
Aποxριιi παρdμεινεE μ6νη
γ'αθα
εξωεxx}"ησιαστtxη
λατqευτιxιj ιpυ1αγωγιxη
γιoρτf, πoυ τυπιχo( μ6νo
δεομo( τη oυνδdoυγ με τo

χQιστιαγιχd εoρτoλ6γ ιο,
xυρ(ωE γιατi η Exxληοiα
τη διdπλεξε με τηγ
επαxdλoυΘη εξαγνιoτιxη
Σαραxooτ{.

Για τo λαix6 dνΘροlπο

η Aποxριd, εiγαι μια
xoρυφα(α γιoρτη χαQdζ
χαι ανανdωoηg, €να

πρ6oxαιρo αταμιiτημα τηζ αμε(λιxτα γoaγfζ
περιoτρoφ{g του 1ρ6νoυ. Αγ οι ιiλλεg μεγιiλεg εoρτdg

(Xριoτoriγεγγα, Πιio1α, Δεxαπεγταιjγoυoτog)
πρoεξαγγ6λoγται με oτερητιxdE νηατε(εg, η Aπoxριd
αναγγdλλεται με χαQμ6oυνεg τυμπαγoχQoυo(εg xαι
διαλαλ{ματα.

Toυ Χd'ρου τd'ξε 7d.ριαμα, τηζ Χd'ριooαg xαλοιjδια,
yια yα μ'αφηoει νd"ρ1ουμαι πολλ69 βoλ6E τo yρ6νo,
τα Φc6ταyια τoy αyιααμ6 χαι τω Βαyιων yια βdyια,
τιg Αποxρι6g yια αυντρoφιd'yια τιζ 1αρ69 τoυ

x6αμoυ,
t(αι τη μεyd.λη τη Λαμπρη yια τo Χριcrτ6g Aνiαrη

Λιioταg Γορτυν(αg)

εxδηλι6oειg γ"αL

πρoαφoρdg. Exεiνo 6μωg
πoυ ουνι11ει 6λεg αυτdg τιg
εxδηλι6oειE xαι απoτελε(
τηγ πεμπτoυofα τηζ
φιλoοoφ(αg τoυg ε(ναι η
ιδ6α τηg ανατρoπrig τηg
τιiξηE τoυ x6oμoυ, η
αμφιοβ{τηoη των αξιιiν
γ"αL τηζ ιεραρ1(αg, η
xατιiργηoη τωγ oEl(ων
χαtτ ωγ xαΘιερωμdνων
ν6μων. E(γαι σαγ η τρoπr{ τoυ 1ρ6νoυ oε επ(πεδo
xooψtx6 γα συγεπιφ6ρει την ανατρoπrj τoυ xdoμoυ
οε επιπεδο xoινωγιx6. 'Eναg ιiλλog ν6μo9, o εφliμερog
xαι αγ6ραoτog ν6μo9 τoυ xαρναβαλιori, επιβdλλεται,
x6yει π6ρα dποια ιiλλη επιταγr{ xαL τα oρζει 6λα
απ6 την αQχη: αγιiπoδα. Παραδ(νoνταg xιiθε
διxαιoδoo(α για τηγ τ6λεoη τηg γιoρτ{g αυτηζ, με τηγ
αδυαιδπητη εΘιμοτυπ[α τηg τρdλαg, οτο ,,λα6>, οτιg
xατιiτερεg τιiξειg, στoυζ περιθωριαxοr3g, τo
αναποδoγrjQισμα d1ει {δη αρ1(oει: θα oλοxληρωθεi
μ6οα απ6 τηγ απdτη τωγ παρlαπλανητιxt6y
μεταμφιdoεωγ χαι τη διαxωμιilδηοη μdoω των
παρωδιι6ν' xαι Θα διατυμπαν[oει την z-ρυμμdνη
αληθεια μ6οα απ6 τoγ απoxαλυπτιx6, τoλμηρ6 λ6γo
τωγ απoχQιιiτιxωγ τραγουδιι6ν.
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Mπoυλo{xι Γιανιτοαρ6ωγ με τη Mπorjλα οη μ6οη

Στη οημερινη τηζ μoQφf,6πωg πεq[που
διαμoρφι6θηxε xcιτ6 τη βυξαντινη επoxη' η Aποxρι<i
περιλαμβιiνει ιjγα ευρrj φιioμα παμπιiλαιων εΘiμων
τoυ τιjπου πoυ πQoαγαφ6ραμε, με μαγιx6 αλλιi xαι
ιδια(τερα ψυχαγωγιχ6 1αραxτηρα. E(ναι, δηλαδr{,

dναg oυνδυαoμ6g γιoρτιjg των υλιxc6γ απoλαrjoεωγ με
τη λατρε(α των νεxρι6ν, η οπo[α πdwα oυνdπιπτε με
τη μεταβατtxη αυτη περ(oδo, oυνδεδεμ6νη επ(αηg με
τo μrjθο τηg αιι6νιαg επιoτρoφηg. Tα εx1ριοτιανιομιJνα
Ψυ1oodββατα αναotiρoυν oτη μνriμη oυγxεxριμιJνoυg,
οιxε(ουg νεxρoιig xαι d1ουν τιg διxdg τoυg ιερουργ(εg.

Aλλd χαι oι παραδοoιαxdg μεταμφιdoειE τoυ
αγρoτιιoιi xαρναβαλιoιi, με τιg προβιdE χαι τιζ
τραγ6μoρφεg μιioxεg, τα μoυντξαλωμ6να πρ6οωπα,

τα xoυδoriγια χαι τιg μαγxοιiρεg, θεωρε(ται 6τι επ[oηg

δαιμoνοπoιη μdνεg ι}υ1dg νεxρι6ν αναπαριoτιiγoυγ. To
(διo xαι oι μιμoδραψατιx6.g παραοτd,οειE πoυ δ(νoυγ

oι μεταμφιεoμ6νoι αφραγιoμdνεg xdθε φoριi απ6 τη

oυλλoγιxli αυτoο1εδιαoτιxr] xοsψιxη ευρυματιx6τητα
χαt φα\ξασ(α, xρατoιiν ωoτ6οo οταθερd, τo επ(xεττρο
xαι αγαπλιiθoυν oυνε1ι6E oε πoλλ69 παραλλαγdg τo

θdμα <Θιiνατοg- ανιiοταοη>.

H ιδ6α τoυ Θαγιiτου πoυ υπ6xειται o' dλη την
απoxριιiτιxη λατρευτιxη δριioη- τηg οπoiαg μιiλιοτα
οι περιoo6τερε9 εxδηλι6oειg διεξιiγo\ται σro dπαιΘqo,
πd,γω oτo νωπ6 , λ6γω επo1liζ, χ6βα, αγαδειxγrjει τoγ

πoλ{οημο ουμβoλιoμ6 τηg (διαg τηζ γηE, ωg υπoδο1dα
τιον νεxρι6ν oωμιiτωγ αλλιi χαι ωs μ{τραg xαι

τροφoδdτριαg xιiθε μoaφ(ζ ξωι4g. Η ταriτιoη τηg

γoνιμ6τηταE δfνει τη βιioη για μια oειριi μιμιxιδν
παραoτιiοεωγ με τo διφoρoιiμενo Θ6μα 6ργωμα-
oυγουο(α. Αλdτρι, υγ( xαι φαλλdg, ταυτ6οημα, ε(ναι
πQωταγωγ ιoτtx6' oι1μβoλα τoυ ελληνιxori
xαρναβαλιoti, τdοo ωg Θεατριxιi εξαρτf ματα τωγ

μεταμφιdoεωγ dοo χαι ωE Θdμα των αδ6μενων
τραγoυδιc6ν, δ(νoνταg μdoα απ6 τo oυνταυτιαμ6
φfoηg- ανθριiπων μια υπ6ο1εοη γoνιμ6τηταζ χαt
αιωνι6τηταg.

'Eτοι ο θdνατog γ(νετια "μια δrjναμη oγετιxξ, πoυ
γιxιι1ται τελιxι1 απd τη ξω'1... To xαρναβdλι δ(γει
ο'αυτ6 το φοβερd χαι αγεπαγ6ρθωτo ατα μιiτια μαE

γεγoν69 μια φαιδρr{ xαι εr1θυμη 6ιpη, xαθι6E τo ουγδιjει
πιiγτα με μια ανιioταοη... Γιατ( οι νεxρo( .,μoιιiξoυν,

με τoυζ oπdρoυg, πoυ "Θdβoνται> επ(oηg ατo 1ι6μα
χαt πρooδoxoriγ τηγ επιoτρoφη στη ζω{ "
(Koυρτοdxηg).

Kαθoλιxri ανατqoπri

H oυμφιλ(ωoη με τo θιiγατo δ(γει στoυE
ανθρι6πoυζ τηγ α(oΘηοη, μιαζ απεριdριoτηg
υπαρξιαxlig ελευΘερ(αg, πo πριliτα απ' 6λα
εxδηλι6νεται ωζ αμφιοβητηοη xιiΘε κοομιxηg xαι
θρηαxευτιηg εξoυo(αg. Η xαταλυτιxη αυτη oπτtxη'
υιoθετc6γταg τη γλιδooα τoυ γdλιoυ μdoα απ6 την
ανεξ6λεγxτη διαxωμι6δηοη των πιiντων, ξεoxεπιiξει
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τηγ α\η(φαση oλ6xληρoυ τoυ χoιγωνιxoti oυoτtiματοg,

απoxαλιjπτει τo αληΘιν6 πρ6oωπo αλλd χαι τη
,roγετιx6τητα xιiθε xoινωνιπtjg δoμriE, xιiθε τιiξηg,
xιiθε εξουαiαg> (Κoυρτoιixηg). Mε τη
ουvειδητoπο(ηoη τoυ παρdλoγoυ xιlΘε xoινωνιx{g
διdxριoηg χαι τoυ αυταπ6δειxτoυ τηζ πανανθρι6πινηg
ιo6τηταg, η αγατQoπli προxriπτει σαγ φυoιx6 xαι
εriλoγο επαx6λoυΘo. Eδ6 περνιiμε απ6 τη λατρευτιπli
στην χoιγωνιxr{ διιioταση τηE Απoxριdg.

Σε περ(oδo .,ειx6ναg>, η αγατQoπt] oυντελε(ται
μ6oα απ6 τιζ μεταμφιι1oειg xαι τα δρι6μενα, 6πoυ τα
dτoμα δεν μπoροιiν να xαθoριοτoιjγ oιjτε απ6 τo φr1λo
οιjτε απd την ηλιx(α, otjτε xαγ απ6 τo ξωΙx6 ε(δοg
τoυζ: oι ιiντqεg γiνovται yυνα('xε6, oι γυναfxεg dvτρεg,
oι φτω1ο( αρ1oντιiδεg, oι παλαβof βαoιλιιiδεE, οι
γριdE λε1ι6νεg, oι ιiνΘρωποι ξc6α, οι ιερoυργ[εE φιiρoεg,
μιJοα o' 6να γενιx6 xαoτιx6 x}ν(ψα, 6πoυ η τρ6λα
αγτιxαθιoτιi τη ooβαρdτητα, η xατdγQηση τη oυνt{θη

Χtτ6τητα, o αιoΘηοιαoμ6g τηγ εγxριiτεια, η
ανεξ6λεγxτη αεξουλαλιx6τητα τoγ αυστηQ6 dλεγ1o,

η αταξ(α την τιiξη. Mε αγτiοτοι1o τρ6πo ουγτελε[ται

η αγατQoπιj xαι oε επ(πεδo oλ6γoυrr, πoυ ε(γαι o

xωψιx6g λ6γοg, παι xυρ(ωg o λ6γog των τραγoυδιc6ν,
τα oπo(α απη1oιiν dλo τo oιioτημα των ιδειiν, αξιc6ν
χαι αγαπαQαoτιioεωγ για τoγ φυoιx6 x6oψo χαι τηγ
xoινων(α, ιδωμdνο 6μωζ με τηγ oπτιxη τoυ
xαρναβαλιori, ιiElα ανεoτρrαμμdνo'

Στο πλαioιo τoυ αγτεστQαμμ6νoυ αυτoιj
oυοτri ματog αξιι6ν γoμιμoπoιε (ται η ελευΘερooτoμ(α,

η βωμολo1(α, η παραβ(αοη των ιo1υρι6ν ταμπori, η

βεβ(λωoη τηg ιεq6τηταg, η διατυμπιiνιοη τηg
οεξουαλιxrjg επιΘυμ(αg. Tα παριiλoγα γfνoνται
Χoγιx6., τo ιpdμα διαιpειiδει την αλ{Θεια, τα αντ(θετα
xαι αγτ(παλα oυγαγτιorjγται xαι oυμβιβιiζoνται.
'Aνθρωπoι πoυ δεγ εiγαι αυτ6 πoυ φα(νoνται
τραγουδoιiν τραγoιiδια πoυ δεγ εγγoorjγ αυτd που
λdγε. Γιατ(, ψ€oα απ6 τoγ εriθυμo, ανιiλαφρo,
πεQιπαιχτιχ6 λ6γo χαι τιζ xωψιx€.g xαταoτιioειg xαι
μdoα απ6 τo παραπλανητιx6 μπdρδεμα oημαιν6ντων
χαι σημαινομdνων, αναξητoιjγ τoγ διφoρoriμενο
xιiδιxα με τoγ οπο(o Θα εxφριiooυγ τη διαμαρτυρ[α
τoυζ για τα xαxι7g xε(μενα, θα δηλι6αoυν τηγ
αντ(οταoη τoυE σε xdθε xooμιxη { υπερxdoμια
γ'αxαtτLεστLγ'r{ εξoυo(α.

M6oα στoγ πανξoυρλιομ6 τoυ τdλoυg του
xαρναβαλιoti , xιlθε φQαγμ6ζ xαι 6ριo xαταργεiται
xαι 6xι μ6νo μεταφoριxιi. MεΘυoμdνα τα xορμιci
πληoιιiξoυν, τα ιiτoμα 1d,νoνται μ6οα oτo οfγoλο.
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μπερδεrjoνται, αγαχατι6γoγται σαγ τQαπoυλ61αρτα

μιαg ουμβoλιxlig τριiπoυλαg, 6πωg αγαxατι6γoιται χαι
οι φιγoriρεζ τηE πQαγματιx{g τριiπoυλαg, - που χι
εxεiη γιoρτdξεται δεdιπωg σε μαι αvτ(ατoι1η τqοπri
τoυ 1ρ6νoυ, την ΠρωτoχQoγtα - φιγoriρεg που τ6oo
Θυμ(ζoυν τo xαρναβιiλι, με τoυg βαoιλιd,δεg , τιE

βαo(λιooεg, To τρελ6 , To αθιiνατo, τιζ
αναπoδoγυqιoμdgνε g μoQφ6ζ.

oι 1oροi τηg τελευτα(αg Kυριαxηg xαι τηg
Kαθαρlig Δευτdραg- μdQαg μαοxαρεμdνηg επ(oηg, πoυ
dλλο ε(αγι xαι ιiλλo δε(1νει- ε(ανι η oλoxληρωτιxη
απoδ6μηαη τηg xoιν6τηταζ, η ι6ρα πoυ τα μ6λη τηg
,,δαιμoνοπoιημdνα> π(oω απ6 την παQαπλανητιπr{

μεταμφ(εori τoυζ, γιoQτιiξoυν τη μdθεξι,j τoυζ στηγ
αιωνι6τητα τηζ ξωηs xαι xυρfωg την ιοdτητιi τoυg

μπρoοτιi oτο θdγατo (Nilson).

Η xoινdτητα Θα ξαναoυναντηΘεf γtα γα
ξανα1oρdιpει, με τoυζ παπιiδεg μπρoαιιi, τουg dιπρεg

'ιαL 
τLζ γυναixεg oτη αειριi ' τιατ6' φιiλo xαι ηλιxfα,

στoν αυσrηρ6 τελετoυργιx6 Tραν6 Xoρ6 τoυ Πιio1α,
το 1ορ6 πoυ απoτελε( την τ6λεια απειxdνιοη τηE
απoχαταστημdγηs τιiξηs χαι ιεQαQχ(αg μdoα oτoν
αναδημιoυργημdνo xdoμο.
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Σωκρατηg Δ. Mητrαq
..MNHMEΣ AΠ' THN AIΩNIOTΗTΑ,,

Εyι6 ε(μαι Σιj!
Kι' oι δυo τo 7θ65, τo πqo76θ€E

7tαι τo αυQιo......

Mε τοy παραπdναl τftλo δημooιε6τηxαν τo ΦεβρoυdQιo τoυ 1998 απ6 τιg εxδdοειg ZHTH πoιηματα τoυ

αυμπoλ|τη μαE Σωxρdτη Mηττα δ6o 1ρ6vια μετd τo θdyατ6 τoυ με την επιμ6λεια τoυ αδελφot τoυ Γιdvνη Mηττα.

To περιoδιx6 μog θεωρcllwαg υπoyρ6ωoη τoυ να τιμηoει τo 6ρyo του, τι'6ρα πoυ ηqθε η αυλλoyη να αποxαλljψει
τη oπoυδαι6τητd. τoυ, δημooιεtει crτη αυνi'ψεια 6να α{ιπoμo βιrryραφιx6 oημεiωμα τoυ πoιητη xαθιbg xαι μεqιxd
απ6 τα πιo α'ι)τ[πQoαωπευτιxd. τoυ πoιηματα.

o Σωxρdτηg Mητταg, o νει6τερog απ6 τουg τρειg

γιotig τoυ Δημητρ(ου χαι τηζ Aιxατερ(νηg Mr]ττα, το

γdνog Στoυγιαννιixη, γεννηθηxε oτη Nιioυαα τo 7923.

Mετd, την απoφo(τηοη τoυ τo Ι94L απ6 τo Λdππειo
Λixειo, oυνιJ1ιoε τιg oπουδdg τoυ στη Noμιxη ο1ολη

τoυ A.Π.Θ. Η 6νταξη τoυ στo αγτιστασιαχd x(νημα
στηγ χατoγη xαι o εμφfλιoζ πoυ αxoλodθηοε
δυοx6λειpαγ τLζ οπoυδdE τoυ, αλλιi δεγ τιζ
ματα(ωοαν. 'Γo L952 διoρ(ξεται διxηγ6ρog οτη
Θεοοαλoγixη, αλλd πoλf λiγο υπηρdτηoε τη Θdμιδα.
o Σωxριiτηg απoξητodοε ελευθερ(α δριiοηζ χαι
οxdψηg πoυ δεγ ηταν δυνατ6γ γα τoυ πQoσφdqει η
διxηγoρ(α. Στρdφηxε λοιπ6γ πQoζ ιiλλεg
επαγγελματιxdg δραοτηρι6τητεζ που δεγ τoυ

πρ6οφεραν χQημα, αλλd τoυ ιiφηναν ελειiΘερo τo

πεδιo για φιλoooφιx6 oτο1αoμ6 , για να εxφριiαει
τιζ πγευματτx6'g τoυ ανηου1[εg χαι γα αναξητ{οει
απαντηοειζ στα υπαρξιαxd ερωτηματα y"αL τLζ

αμφιφoλ(εg πoυ τογ απαο1oλoriοαγ. Mια διdξοδog
r]ταν τα ποιliματιi τoυ.

o fδιοg ε(1ε ξεxωρ(οει απ6 τo αρ1ε(ο τoυ 68

πoιr]ματα για δημooiευση με τoγ τ(τλo <Mνrjμεg απ6
την αιωνι6τητα)>, χαι ε(1ε ετoιμdσει χαι τoν πρ6λoγo

"Λ(γα λdγια για τo dργo" πoυ xαΘoδηγoriν τον
αναγνι6οτη να xατανoησει τ'o πνεtiμα τoυ ποιητη'

Σriμφωνα με τιζ ox6ψειg τoυ fδιoυ τoυ πoιητη,...
<To 6qyo δεν 67ει βααιxη ιδ6α πoυ να την διεξ6ρ1εται
2(αι 1)α την πQαyματεtεται. Δεν 61ει αυyxεxριμ6'νη

oρατη xατε6θυyoη. Αx6μη otτε xαι μtθo. Δεν
εξυπηρετε( xαμιd' πicπη xαι xαμμια ιδεoληfu. Δεν 61ει

οταθεqη αποιl.lη. Ε[vαι αιoιοδoξ|α, dταv ελπ[ξει. Εiιlαι
περ[oxει/lη, 6ται' πρoβληματ[ξεται. Εiναι o [διog
ανθρωπog μπoρoτd' στo'ν εαυτ6 τoυ' Mε τoυg
πρoβληματιoμo6g yια xd'θε τι [τoυ τoν αφoρd'. TιE
απoρiεE τoυ χαι τoυg φ6βoυ9 του. oι oπdνιεE ατιyμΕg

τηg ζωηg χαι το ξ€φτιαμd τηg αξ[αg τηζ. H αvdyxη τoυ

θεoLi xαι η d'qνηαη τηg {παqξηg τoυ. oι αμφιαβητηoειE
21αι oι αμφιβoλ|εg τoυ. Tα ψηλd πετd'yματα 2r'αι η
αvαπdφευxτη πτιboη. Η πρoαπd'θεια vα yνωρ[αει xαι

η αδυvαμfα να αυλλdβει. Η ανατομ[α τηE ιllυ1ηg τoυ

xαι η διερεtνηση τoυ υποoυνεlδητot τoυ. Η ποqε[α oτo

αyνωαoτ ?tαι τo xεν6 τoυ προoqιoμoi. oι 1λευαoμo[
χαι oι xραυy6g τoυ. H αυνα[oθηoη τηg μηδαμιν6τηταE
2lαι τηζ αναξι6τητd'ζ τoυ. Η πρooπd'θεια oτην
αναζητηαη. oι oτιyμ6g τηg 6xαταoηζ χαL η cilqα τηg

oι\λληιllηE. H ηδovη τηE παρα[oθηoηg xαι η yαρd' τηg

δημιoυρy[αg.
Αυτ69 o dνθροlπog ε[ναι τo αντιxε|μεyo τoυ

iρyου.'..>

Aναδημοoιεf oυμε oριoμ6να απ6 τα πoιηματα
αυτd διjo απ6τα oποfα ε(1αν δημοοιευθε( παλαι6τερα
χαι στη "Φωνη Nαoriοηq".

AνΘqι6πιvoι θεo(

Δεv ε[ν' o θε69 πoυ προαxυvc6
θε6g xαι yια τoν x6oμο'

29



εtδωλ' αυτ69, yια πλd'oμα εyrb

γιbρια αΙτ'τoυζ d'λλoυg ξοιjμε

'Ε7oυμε δ6oει τoυg θεo69

uε xdθ' επιτυylα
xαι o θε6g τoυ xαθεν6g

ταιριdξει crro oxoπ6 τoυ'

Pεαλιαμιig

N6μoι xαι μ6νo ν6μoι

πoρει3oυν τη ζωη
xι' απ6ναwι η ψιbαη τoυg

xt η τ6λμη
xαι 61ι η αρετη

Δεν o'ανεβdξει η ηθιxη
o'ιjτ' η αρεττj oε τρ6φει

η yνιboη μ6νο η oωαrη

αυτη
xι' η δ6ναμη τηg πρd'ξηg'

'Ε1oυμ' ενcboει τo θε6

u' 6,τι xρυφ6 ανεβdζει
xι' 6τα'ι, oιμιbνoυμε xoρφ6E

θαρρoiμ' πωE oπρrb1ν' εxε[νοg'

Κd'θε ανd'oα xαι θε69

xαθ' 6νειρo xαι πioτη

xαι xd'θε απiθα τηs ξωig
xι' εν69 θεoιj xαιπηλι'

Σε xdθ' εytb xι' 6να9 θε69

ξ61ωρo9 πdντα θd' 'yαι

2lι' 6,τL 1ωρξει τoυg θεoι3g

αυτ6 xαι τουg αvθριbπoυg'

Aνυπαπor|

Καμιd. πρoox'ιjνηoη
24αι σε xαl'6ναν
uιxρ6 τo 6νειρo
oαν πqooxυνd.g-
Λiy'η πρooπd'θεια
πdλrj η ελπiδα

γωρ[g τη φλΦα
θα xαρτερd.E-

Καν{'να yονdτιoμα

3ο

tlαι yια xανi'ναν

φθηyi η αξiα
τoυ ταπειιloιj'
Καν6να πρooxιiνημα
6ταν τα θiλειg
14αι τα πoλλd'
24αι τ' d.πιαατα
του oυqανo'ι3.

Καμιd' πρooευyη
δεν αξξει τoι' x6πο
yιατ' ε[ναι δεiyμα
xdπoιαg oxλαβιd'g'
Καμιd. δ'ιiναμη
δεν 6ρ1εται μ6vη
δεν γ[νεoαι αφεντηg

oαν πρooxυνd.g-

Ποτi η υπoταyτj
δεν ανεβdξει
o'ιjτε ooυ δ[ι'ει

αυτd πoυ ξητdg.
Θα με(νειg yια πdνπα
oxιd'1τqo πoυ oxιdξει
θα γ[νειg τo oιiμβoλo
xdπoιαg oxλαβιiι'E'

Σε xανξvα εiδωλo
uην xαψειg λιβdνι
ο6τε yα 61ει9 μαξ|
φυλαμ6.
Πoτ6 μια βαρxoiλα
δεv φθdνει λιμdνι
6ταν 61ει μπρoατd' τηg

ωxεαν6.

ΠαραιοΘ{οειg

Πot παξετ' αυτη η μoυoιxη
π' αxo{ω xd'πoιεg ιbρεg

πoυ τη'ι) ι!lυ1η μεθd'ει,
πιilg με μαyειiει η λαλιd'

πoυ μ6oα μoυ μιxdει
λαλια πoυ τραγουδd'ει;

Tι λ6ει η ειx6να η μαγιxη
πoυ βλi'πω xd.πoιεg vtγτεg

oε ιbρεE oιωπηg;

τι ομoρφιd xQ6β'η στιyμi
πoυ ξεμαxρα[νω απ'τη yη



για x6σμoυζ τηζ αυyηζ; νι2ιdζ 6,τι yιχo1jσε

'4αι 
yfyεσαι 24ι' εσ1j τQαν6ζ

6πω9 αυτ69
Nα εiααι πoυ ωζ 1θεg oε xυβερνoιjαε

Nα μ6νει9 παιδ[ xι' αv αx6μη yερd'oειg'
Nα yελd'g με τov π6vo xι' αg θ6λει9 να xλdψειg. Aγτi\oγoE
Nα αxορπd'E xαλoo6η xι' αg μην ε[oαι xαλ6g'
Nα μoιqd.ζειg ψαρd' xι' αg ξειE αxυθρωπ6g' k' 6μω9! Mε[vε πιcrr6g.

Nα ε|ααι αφ6ντη9, μα να μην θ6λειE δoιiλουg. Aπ6 τ6ooυ9 xαι τ6ooυ9 Θεοtg
Nα 61ει9 τη διiναμη, μα ποτ€ ooυ τη β[α.
Nα εiααι xαλ6g xι' 6ταy ζειg με xαxo6;
Nα ε[ααι ooφ6E, μα yωρ[g δκrrαyμoi1

πoυ τoυζ 6φτιαξ' η ανdyxη
χαι τoυζ crriQιξ' η dψoια
[αωg xd.πoιοg ε|ναι yια o6να.

Nα μπoρε[g ν' αyαπd'g xι' αg μην αyαπι!'oαι. K' απ' 6λα τα 6νειρα
Εxε[ πoυ θα πq6,πει να μπoρε[g να μιoε[g. πoυ τα 6θρειl'l' o dνθρωποg
Nα πιoτε{ειζ σro δixιo xι' αE τυραwι6,oαι. xd'ποιο lαωg θ'αξξει
Nα περνd'g απ6 τdπoυg' μα yα μην xατoιxεlE. yια yα θρf.ψει xαι oξνα

Nα ξητd'g τo ωρα(o' μα να μηy τ' απoxτd.g' Για τη ν€α yενι6'
Nα θ6λει9 ν' αν6.βει9, μα ψηλd' μην xoιταg.
Nα ξειg yLα τoυζ d'λλoυg xι' αg ε[oαι μονd'yog. Εαi μ[αε
N' αyαπdg τα ταξ[δια, μα πουθενd' 1lα μην παζ'

χι' αy ερε[πει yιiρω oωριdζoυν
Nα ε[σαι αyν6g, μα 6ωρiE'αρετlj. ?il' α1l αν6μoι με βiα μoυγρξoυv,
Nα εioαι μεyd.λog, μα yωρ|g μεyαλεio. τoυ xαxo{ χι' αy πρox6βoυν oι τiγεg
Nα εbαι πια16g ' μα 7ωρ[g πρooευ1η. xι' oι xαλo[ πεταμ6νoι αrην d.xqη'

Εo6 γτioε
Nα εioαι 6,τι εtσαι, μα yωρ[g προαωπε[o.

Aπ6 η<Φωνη Nαοιiοη 9>19-6-66
τo xαλ6βι τηg απληg xαλοo{νηg,

Δεν την αλλd'ξειg τη ζωη τo vα6 τηg xαινotργιαg ιδ6α9,

uε πbrη xαι ιδdεE τo oyoλει6 που θα y[νει πελιΙlριo,

τo ξrilo θα "ι,αι πd'ι'τα o νιxητηg τo θεμ6λιo τηg ν6α9 θρηoxε[αg'

xι'αυτ69
τoυ ξc6oυ oι υπηρ6'τε9. Mα μη ψαλd'g,

Πdllω απ6 ιδ6ε9 xαι θεo{g 'o,τι τo 1θεg μαg dφηα' ωρα[o'

η φ{)ση διατd'ζει α' 6τι παλι6 πρoαxυνηoαμε 6λoι,

xαι δεv yρειdξετ' ηθιxη 6τι πρ6πει να με(νει, εo6 dφηo6 τo,

xαι αqετη τηg ιoτoρ[αg την ιpυyη μην αλλd.ξειE'

εxειΤog που πειναει.
Ω μη μλd'g!

Zrbo o d'νθρωπoE μπρorrτd'
δo{λog τηg od'ρxαg θd. 'ναι 'o,τι μεyd'λo , ωρα[o xαι θεla
xι' 6ooι ν6μoι αυτηνηg uαg xληρoν6μηααv τ6αoι xαιρo['
xαι τηg ξωηg uα στoν xαινoiρyιo Σoυ x6oμo, αυτ6 1dραξ6 τo'
αυτo[ 'yαι xαι διxο[ τoυ. θα ooυ yiνει αyxωνd'qι' θα αoυ δciloει ξωη.

Aπ6 τη <Φων{ NαoιioηE> 27-2-66Mε ψωαη xαι δδvαμη oωιlτιj
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To XPEoΣ

Διαβιiξoνταζ τo δι{γημα <Στη Ρεματιιi Tηg
Πρoδoo[αg>, απ'τo βιβλfo τηg Θιiλειαg Σαμαριi , oε

τειi1og τoυ περιoδιxοιj "Nιιioυστα>>, ιjγιωoα
πραγματιxd ντρoπf . Η Θαυμιioια αυτli Nαουoα[α
πατριι6τιooα με τo γλαφυρ6 τηg τρ6πο μαg διηγε(ται
τα xατoρθι6ματα τωγ συμπατριωτι6v μαζ στoυζ
Mαxεδογιy.οιiE ξc6νεg t912-L9t3 μεταφdρoιπαζ τηγ

εθνιxli μαg xληρoνoμιd, oτιg νει6τερεg γενιdg
διαπαιδαγωγ16νταg τεζ με τo πατQιωτιx6 φρ6νημα.

Η γενιιi μoυ μεθυoμενη 61l μdνo απ' τo αΘιiγατο
xqαοi τoυ )21, αχχ6. xαι τωγ Mαxεδογιxι6γ αγιfνων ,

πQαγματoπo(ηoε τηγ εποπoιfα τηζ BΘνιxtig
Avτiοταοηg L941-1944. ΠοιιiE ιiμω5 6γqαιpε για τηγ
πρoαφoριi τηE Nιioυοαg o' αντo69 τoυg αγι6νεE; Για
τα xατoqΘι6ματα τωγ Nαoυoα(ωγ Aγωνιοτι6ν; Ποι6E
dγραιpε για τα παλληxιiqια που δι6ααγ τη ξωf τoυ5 ο'
αυτιiγ τoν Aγι6να; Για το Χqfοτο Eξηντιiqα (Πrixo),

για τo λ'o1αγ6 Θωμιi Ι{πιγxdνo, για τo λo1αγιi Γιι6qγο
Mιμixο, γ.α τo }"o1αγ6 Πιiγο Tqυφτανfδη, τoυs
διμoιqiτεE Kι6οτα AΘαγαοfου xαι Χqfoτo Σεiξη, τoυg

αδελφoriE Αργυq(oυ, τoυg αδελφoιiE Aiνατξη , τoυg

xαπεταναioυg Xqι{ατo Παλαμιi (MαιIqo), xαι Aνdατη

Koντoξιi ( Axqiτα), πoυ πdθαγαγ στηγ ξενιτιιi χωQaE

vα γευτor1v τoυE χαQπoιlE των αγι6νωv τoυE, για τoγ

αδιxooxοτωμdvo Θειicριλο Σιμαν6πα (Nιxηταqιi) , για,
για' για....

Απoφdoιαα γι' αυτ6 να μετατρdΨω τη ντρoπη

αυτη οε χQdoζ πρooωπιx6 , να δι6oω 6,τι μπορ6οω
6.oταl y"αL μ6νοg, i.oτω χαι με ελλε(ψειg,
επιοτρατεdoγταζ τη μγημη μoυ χαι τη μνriμη 6oων
θ6ληοαν γα με βοηθfooυν.

To διliγημα τηg Θdλειαg φ6ρνει oτη μνημη μoυ

γεγoν6τα απ6 τα 1ρdνια τηg xατo1ηζ πoυ 61ουν
xd,πoια oμoι6τητα . 'Ημoυν τ6τε oτ6Χεγog του EAM
, 6ταν xατdβαοαν οτη Ndoυoα δ{o αντιiρτεg του

Mαriρου απ' το 86ρμιo dρρωoτoυg, oε xαx6 γ6}'ι.
'Ηταγ Θυμdμαι Mdρτηg τoυ \943 με τσoυ/τεQd xρ{o
χαι με τoυg Γερμανorig oτην πdλη.Tι οf μπτιυοη

ca

του Φιλι6τα Aδαμ(δη

αλ{θεια, dπρεπε γα τoυζ μεταφdρω αxτ' τo oπfuι τoυ

μαxαρ(τη τoυ Tιixη τoυ Γx6ρroυ , τo (διo αυτ6 oπiτι
πoυ ε(1ε δε1τε( xατιi τo Mαxεδoγιx6 ξc6να τoυg dξι
τραυματ(εg με τoγ xαπετ6'y Poriβα, πoυ τoυζ

μετdφεραν α!τ'' τo oπ(τι τoυ γιατqoιi Περδιxιiρη , πoυ

προδι1θηxε χαι τo xfxλωοαγ oι Torjρxoι' Aυτf τη

φoQd o xiγδυγog r{ταν oι γdoι xαταxτητ€g, oι
Γερμανo(. Mαξ( λoιπ6γ με τoγ Tιixη τoν Γxdρο τoυg

βιiλαμε oε διjo γα'ι.δoυριixια, τoυE τυλξαμε xαλιi με
xουβ€ρτεg χαι με τo ootiρoυπο ξεxινηoαμε για τo oπiτι
τoυ Περιooρdτη dπoυ μαE περ(μεγε o μαχαQ(τη6 o

Γιdννηg , για να τoυζ ταyfioποηoει oτo oπ(τι τoυ.

Eδι6 αg μoυ επιτQαπε( να μιληoω λ[γo γι' αυτ6 το

παλληxιiρι πoυ λεγ6ταν Tιixηg Γx6ροg.

Oργανωμdνoζ στην EΠoN }{αι τo EΑM, με τoγ
αυΘoρμητιoμ6 πoυ τoν διdxρινε , αναλdμβανε
οοβαρdg xαι επιx(γδυγεζ απoστoλdg οτην π6λη, μια
απ6 τιg oπo(εE ηταν xαι η περ(θαλψη στo οπ(τι του

τραυματιc'iν η αρqι6oτων ανταρτι6ν. H περιrιτωση πoυ

αναφ6ρω (ταν η τελευταfα xαι γι' αυτ6γ αλλd xαι
για μdνα , γιατt o Tιixηg βγηxε μετd οτo βoυν6 να
πoλεμηοει με τo 6πλo oτο 1dρι τoυζ χαταχτητdg. Δεν
θυμdμαι πoι6g απ'τoυE δυo μαg βγ4rε νωρiτερα,
εxε(γo πoυ ξ6ρω 6μωg εiναι , 6τι διαxρfΘηxε με την

παλληxdρια τoυ χαι 6γινε διμoιρ(τηg ατo τιiγμα του

xαπετ(ιν Αxρ(τα (Aνdοτη Κoντoζl]). 'oπω< μoυ
διηγr{θηxε 6ναE απ' τoυg πρι6τoυE μoυ αντdρτεg, o

μαxαρ(τηg T6ληq Σιι6πηg, που εf1ε με(νει με τoγ
Axρ(τα ,6ταν εγιi παρ6μεινα oτo Πdixo, τoν εi1ε
αqγ6τερα διμoιρiτη oτo λ61o τoυ xαπετdγ 'Αoooυ

(Θε6δωρου Δημ6πoυλoυ), 6νταE o fδιοg oμαδιiρ1ηg
τoυ.

To xαλoxα(ρι τoυ Ι944 (Σεπτ€μβρη), 6ταγ πια oι
Γερμανo( αρ1ζουν να φεriγουν απ' την Eλλdδα, τo

16ο Σriνταγμα τoυ Bερμ(ου χαι πιo oυγxεxριμι1να τo

τdγμα τoυ χαπετdν Axρfτα, σε μια επιτυ1ημσνη
ενdδρα στoγ αυτoχινητ6δρoμo B€ροιαg - Koζιiνηg,
xoντ(l' στoυζ Γεωργιανoisg' γτυπ6" μια μεγdλη



Γερμανιr.rj φiιλαγγα αυτoxιν{των. o λd1oE πoυ
:..lior.u'.r, γ'oyτd στηγ αχιγητoπoιημ6νη φ6Χαyyα εtναι
_' l.dχoζ του xαπετaν 'Aσσoυ, ενdg απ' τoυg
:,.c'ι)'ι1τερoυg λo1αγoιjg -παλληxiιρια τoυ Axρ(τα, πoυ
)ir'ει ιrxληρη ψ(ιxη αc6μα με αι6μα με τουE Γερμανorjg.
Σ'cιυτrj τη oxληρ{ ψ6Nη o διμoιρiτηg Τ6"xηg Γx6ρog-
το cιτρdμητo αυτιj παλληxdρι_ dρ1εται oτα 1dρια με
eι'α Γερμαναρ6' ^aαι xυλιodγται οτo dδαφoE σε μια
;τiι)'η ξωrjg xαι θαγd,τoυ. NιxητηE xαι ξωνταν6-ζ απ'
ιιυτt] τη μiι1η βγα(νει o Tιixηg, το παλ}.ηxιiρι απ'τη
\iιoυαα. To γεγoν6E αυτd μεταδ(δεται απ6 α16μα oε
ιτ6μα α'6λουg τoυg αντciQτεζ τoυ Bερμ(oυ 

1

ιιr'απτερι6voγταζ τo ηθιxd τoυg. Tdτοιo παi,),ηz'ιiρι
l]ταr, o Taτ"η5 o Γxdρog. Γι' αυτ{ τoυ 6μο'lg την
rcιλληzαριd xαt yενtx6' γtα τo <αμdρτημci) τoυ, γα
.τoλεμrjαει τoυζ y'Clταy'τητ6g τηg πατρiδα; μαg, μετιi
τo διι6ξιμo τωγ Γερμανι6ν xυνηγl]θηz'ε χαι
ιιr'αγxiιoθηy"ε \α ξαναβγε( οτo βoυι,O . ι1που xαι
ιΙ7.oτιi]θηχε οτον ε μφιiλιo πι5λεμo.

Εδι6 Θα rjθελα γα αγαφεQΘι6 xαι οε dναγ αx6ψη
,--υμπcιτQιιiτη μαζ, ατo γιατριi Kιilατα Tα[ταη, ατoν
ir,θρωπo πoυ τiμηαε επdξια τoν Ιππoxρciτειo 6ρxo

τΟυ' χαι {,xανε αυτ6 πoυ dxαγε o γιατρ6g Περδιxdρηg
οτο Mαxεδoνιx6 Aγιiγα. 'oταγ rjμουν ατdλε1oE τoυ
ΕΑM Ncioυoαg, ε(xε επαφrj μαξ( μoυ xαι dτρε1ε μιiλιg
τοr, xαλοtjαα με τηγ τoaντα τoυ γα πρoοφdρει τιg
ιιtτριxι1g τoυ υπηQεσfεq οτoυg αγωνιατdg.'Eτoι dγινε
r/.αι μιε τoυg διio αντdρτεg πoυ τoυζ επιoxdφθηz"ε οτo
ι_τrrrτι τoυ Γxdρoυ. 'oταν δε τουζ μετdφερα , τον πt]γα
ιl iδιοg ατo γ6o xρηοφriγετo, στo oπ(τι τoυ Γιdννη
Περιooρriτη χαt σε αυνε1εια οε r.αλdβα αrην περιo1rj
Πcιπαρdντου, ιiπου τoυζ μεταφ6ραμε με τo Γιdννη για
ιιεγαλt'τερη αοφiιλεια.

'oταν την iιvoιξη τoυ 1943, xυνηγημ6νog απ' τη
Γzεoτaπo, βyηxα αντiιρτηE ατo Bdρμιo xαι ανdλαβα
τη διο(xηοη αυγxρoτrjματoζ ' τoγ x6χεoα ατo βoυν6
ιοτo Nτραξiloβo) να βγdλει τη oφα(ρα απ' τo μηρd
εl,dg παλληxαριoιi τηg NdoυοαE. Αλλd γι'cιυτ6 θ'
ιιl,αφερθι6 μια ιiλλη φoρil.

Kλε(νoνταg τη μιxρ{ μoυ αυτrj αφηγηση θα rjθελ"α
r'α τoγ[οω τη μεγdλη πρooφoρd ατoν τομdα αυτιjγ
ιιργ6τερα , 6πωg 6ψαΘα, τoυ συμπατριι6τη μαg
βιομ{1ανoυ Γιc6ργoυ K6xxινoυ, που, 1ωρ(g να xιyε(
υnoψrεζ των Γερμανι6ν, περιdΘαλπε oτo εργoοτdαι6
τoU τoυζ τραυματ(εg Eλαα(τεg τoυ Bερμ(ου, πoυ 6ταν
θεραπειioνταγ τoυζ dγτυγε με xαιvoιiqγια ροιixα xαι
lcl'πo6τσια χαι τoυζ dοτελνε, μdοο_i τηg οργdνωoηg,
:τiοω οτα τψηψατ6' τoυg. Γι' αυτ{ του dμωg τη
δραατηρι6τητα δεν d1ω πρoαωπιx{ αντ(λη!.lη, γιατ(
ε[1α φrjγει ατo βoυνd xαι ψ(ιΧιoτα οε dλλo βoυν6, ατo
Πdlxo. "Ιοωg τ'6'πoιo9 iιλλoE απ' τουg επιξι6ντεg να
ξdρει περιoο6τερα.



Mvημεq απ6 Tα χρ6vια Τηq

EθvιKηq Αvτ[oτασηq

o Xρηoτog Mιxρ6πουλog γενν{θηxε τo 1913 oτt]γ

Aργυρoιiπoλη τoυ Π6rηου. Στη Ndουoα {ρθε με τηγ

oιxoγι1νειd, τoυ τo t924. Κατd τα 1ρ6νια τηζ
Γερμανιxr']g xατo1{g ,oργανωμdγoζ στo EAM,
δoriλει|ε xι αυτ6g - 6ναE απ6 τουg ανι6νυμoυg, dναg

απd τoυg πdμπoλλoυg αγωνιατ6g- ενciντια oτoν

xcr''αxτητη τηg πατρ(δαζ τoυ.

oι τρειg αφηγfoειg πoυ αxoλουθoι]γ ε(γαι μγημεζ
απ6 περιoτατ ιx6' τηg ξωηE τoυ πoυ διαδραματ(oτηxαν

μ6οα oτα δrjo τελευταiα 1ρdνια τηg xατo1ηg xαι ε(ναι

γραμμ6νεg απ6 τoγ (διο παριi τιg ελιi1ιοτεg

γραμματιx6g τoυ γνι6oειg.

To ανεπιτηδευτo rIφοE τηg γραφηg του d1ει μια
δρooιd, χαι μια φυoιxri απλ6τητα πoυ μαE φdρνει πoλri

xoντ6' στo dφoE τηζ γραφηg τωγ παλιιiγ
ουναξαριατι6ν, γι' αυτ6 xαι Θεωρlioαμε οx6πιμo να

δημoαιευτoιiν αυτιJg, 6πωg αxριβι6g γριiφτηxαγ απ6

τoν Xρηoτo Mιxρ6πoυλo, με τo λεξιλdγιo χαι τη

oriνταξ{ τoυ. 'Eγιναν μ6νo ελd1ιoτεg oυνταxτιx6'g

διoρθι6oειg.
MNΗMEΣ AΙΙ o TA XPONΙA TΗΣ EΘNΙKΗΣ

ΑNTΙΣTΑΣΗΣ
Σαg διηγοιiμαι τQειζ απ6 τιg πoλλdg μoυ ιoτoρ(εg,

εγι6 o Xρηoτog Mι1α{λ Mιxρ6πoυλog απ6 τη Ndoυoα
του Φ. Πιixη o Πdπαg.

1.

Mετd τογ πdλεμo τηg Aλβαν(αζ oQγαγωθηxαμε
απ6 τo EAM Nιioυoαg, για γα 1τυπηooυμε τoυζ

Γερμανoιig. Eμdνα oτην αρ1η με βιiλανε odνδεoμo,

δηλαδr{ απ6 τη Ndoυoα oτo βoυνd xαι οrjτω xαθ'
εξ{g. Mετ6" απ6 xdμποoo xαιρ6 με ανdΘεoαν
υπειjθυγo xεντριxr{E ETA (..), γα συγχεγτρι6νω
τρ6φιμα να φoρτι6νω τα ξι6α χαι γα πηγα(νω οτo

βoυν6. Πoλιj δ{οxoλη δουλειιi , αλλιi ιiταγ οxιjπτεoαι
την πατρ(δα δεγ ooυ φα(νεταt τ(πoτε δrjoxολο'
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τoυ Xρfοτoυ Mιxqdπoυλoυ του Mι1αfλ

Δοrjλειpα αρxετοrjg μηγεE με πoλrj xα'i"6"

απoτελ6οματα, ι6σπoυ μια μ6ρα με πρoδι6oαvε.(Δεν

με στεγαχι6ρηoε πoυ με πιιiσανε, αλλd, γιατ( o

πρoδ6τηg liταν γυνα(γ"α τl,αL μdλιοτα Eλλην(δα).

M6λιg ε(1α xατ6'βει απ6 τo βουν6, ε(xα xαι €να

αημε(ωμα να παραδι6σω στηγ αγoρd σ' €να οπιτι, εxεi
θα εriριοxα αυτd το πρ6οωπο. Exε( πoυ βιiδιξα με
6να φ(λο μου , Περιxλfg Kελεμoυρ(δηg οτο 6νoμα,

xoττd οτo τξαμ(, οτoυ Γιαγγοrjλη τo ξα1αρoπλαοτε(o,

βγα(νoυν απ6 μια π6ρτα, 6πoυ rjτανε xρυμμ6νοι, 5

πρoδ6τε9 τoυ Mιxd.λαγα, συγεQγιiτεg των Γερμανι,iν
απ6 τα 1ωριd. Mαξ( τoυg ητανε χαι μια γυνα(xα. Η
περ(πτωoη μoυ μoιd,ζει με τoγ τρ6πο πoυ ο Ιofδαg
πρ6διοoε το Xριoτ6. Moυ λ6ει λoιπ6γ dναg πρoδ6τηg.

Mπoριi γα σoυ πω; χαι αμdοωg βγηxαν 6}ιoL αυτoi
πoυ ητανε xρυμμdνοι, χαι ευτυχι6g o φ(λog μoυ
πρ6λαβε xαι ι1φυγε, γιατi xoντd αε μdνα θα πιιiγαγε
xαι εxε(γoγ. Mα o πρoδ6τη9 μ6νo εμ6να riξερε. Mε

γραπιδνoυν χαι με xλωτoιdg y'αL y'o'\tταxιdg με
ανεβdοανε σto εQγoστιiοιο του Λαναριi. Εxε( ε(xαν

xαι πoλλotjg dλλoυg (περ(πoυ 300 ιiτoμα). Δυoτυ1ιiq

τo oημε(ωμα πoυ ε(1α δεν xατdρθωoα γα τo

εξαφαν(oω xαι αρ1(ααγε τα βαoανιοτrjρια. Mε

μαυρ(οανε την πλιiτη. Aπ6 τα πoλλd 1τυπηματα oτην

πλιiτη χαι τo xεφdλι dρ1ιοε να τρ61ει τo α(μα'
Kατ6πιγ τα 1dρια μoυ τα βιiλανε oτη μη1ανη πoυ

ξεoπυρζει τo xαλαμπ6xι, για γα μoυ βγιiλoυν τα νti1ια.

Aντιoτd,θηxα αρxετd,, μ6νο πoυ ματι6οανε. Κατ6πιγ

με ξdπλωoαγ επd,γω oτo τοιμιJντo xαι xd'θιoαν dναg

αrο z"εφιiλι μoυ χαL ι1ναg οτo dνα 1dρι, ιiλλog οτo dλλo

z.αι ιiλλog αrα π6δια μου 7"αL δ(πλα μoυ βριiξανε αυγιi.

Tα π{ρανε μιε ^7ιil,τια γ'αL τα βdλανε xαυτ(ι oτtg

μαaLα)"ε -'- μoι!. 7.αι τα οφ(γγανε. Kdηxε τo xρdαg μoυ
z.αι μπ{z.αν μdοα. Απ6 τoν πιjνo τoγ πoλf φι6ναξα,
αij'iι που \'α συγz'ιγηθoιiγ αυτo( πoυ με βαοανζανε.
Ει,τι,l μεταξi βριiδιαoε χαt με πετιiξανε 6πωg ημoυν



ττσiμα σε μια γωγιd. To πρω( αρ1(ξουν πιiλι τιg
εQιl]τησειζ , πoιi θα 6διγα τo οημε(ωμα x.λ.π.'Eναg
ιιπd αυτoιig λεγ6ταν Kαπετd,γ Α1ιλλ6αg απ6 την

Κοξιiνη χαι ε(1ε xαι απ6 τoν xdτω Κoπαγ6
oυνεργιiτεg των Γερμανι6γ. Moυ δεξανε ενα μα1αiρι
zaπoυ 35 με 40 π6ιτουE γεμdτο αiματα φρ6οxα. Moυ
i.dι,ε, τo βλdπειE; oxoτι6οαμε τογ Kαπετιiγ Πιτoιρ(xo,
τoυ xdιi.lαμε τα αυτιιi για γα μαζ πει πoυ βρ(oxoιπαι
οι ιiλλoι, xαι αυτ6g μαE dφτυαε. Kατ6πιγ του xdι|αμε
τη μrjτη xαι αυτ69 oυνd1ιοε γα μαζ φτfνει, ι6οπoυ τoυ

z-dψαμε τo xεφιiλι. 'Oπωg dμαθα εχ τωγ υoτdρο;ν δεν

ητανε o Kαπετιiγ Πιτοιρ(xog, αλλιi 6να παλληxιiρι
2Ο 1ρoνι6ν πoυ λεγ6ταγ Tοoυτooυνdραg Στ6ργιog,
ΙrJαoυoα(οE. Αυτ6g xαι πολλoi dλλoι ηρωεg μoιιiζoυν
με τoυζ ηQωεg τoυ 7821'.

Για γα γλυτι6οω λoιπ6γ 6πρεπε να βρω xιiπoιo
ψdμα. Toυg λdω χαι γω, Θα πηγαινα oτην πλατε(α
Α}.ιilγια. H ιiρα μ(α θα περ(μενα εxε(xατ θα ερ16τανε
τo πρ6οωπo με 6να γ"απ€χo οτo 1dρι. Aυτo( με
πιoτι1ψανε χαι με πα(ρνoυν μαζ( τoυg, αλλιi
μεταμφιεσμdνο , για γα μη με γνωρ(αουν. Eυτυ1ι6g με
αναγνι6ριοε xd,ποιog xαι ειδoπo(ηοε τη μητdρα μoυ'
6τι με πηγα(νoυν μαξ( τoυg μεταμφιεσμιJνo oι
ταγματασφαλ(τεg τoυ Mι1ιiλαγα. Kιlνει λoιπ6γ 6γα

δdμα η μητdρα μoυ με xρdαg γουρουν(oιo (ε(1αμε
οφdξει dνα γoυρoιiγι 1B0 oxιiδεg), ιpωμ(, xαι το δ(γει

οτον ξd,δελφd μoυ τo Mιxιiλη Mιxρ6πoυλο, γtα γα με

βρει xαι μα μoυ τo δι6oει. Π{γαμε λoιπ6γ οτα Αλι6νια,
σ' dγα γνωoτ6 μoυ τoγ Aλ6xο Δαorjτη. Toυ λdγω,
ΑJ,dxo θα περιμ€νουμε xιiπoιoν, θdλουμε να ανdβoυμε
επιiγω οτην xdμαρα xαt εxε( θα βλdπoυμε να περιiοει
το πρ6oωπο. Toγ ε(δα, ε(1ε xατατρoμιlξει xαι εf1ε
δ(xιo, γιατ( πριν δfο μdρεg τoυ επηγα 12 φoρτ(α oιτιiρι
xαι xαλαμπ6xι για dλεομα χαt τα πηγα rjοτεqα επd,γω

(oτo βουν6)' N6μιξε 6τι τογ πρ6δωoα. Tdλog εxε( πoυ

περιμdναμε να 6ρθει το πρ6αωπo (φυοιxιi δεγ θα
ερ16ταν xανιlναg), πdλιγ fρΘαν βολιxιi τα πρd,ματα

z.αι φτd,νει o ξιiδελφ6E μoυ με τo δdμα με τo xρdαg.

Φυοιxιl προτoιi αν6βει τoν εiδαμε, χαι μoυ λdvε μηπαlg
εiναι αυτ69 πoυ περιμι1νουμε, 61ι , τoυq λιiω εγιil, αυτdE

ε(ναι εξιiδελφ6g μoυ. Toν ρωτι1νε. Tι ξητdg εδι6;
'Hρθα γα τoυ δcδoω να φι1,ει. Kαι πoυ ηξερεg πιυE

r]τανε εδιli; ΠωE γα μηγ ξdρι,l αφοri τo dμαθε 6λη η
Ι.Jdoυoα πoυ τoγ φ6ρατε εδι6. Exεiγo riταν, μ6λιg ε(πε

αυτιi τουg λ6ω εγcδ πωg δεν πρ6xειται να dρθει τo

πρ6οωπo, δι6τι αoφαλι6g Θα τo 6μαθε xαι αυτ6g. Moυ
λdγε λoιπdγ , δ(xιo €xειg.'Εγcl xαλ6 xρ6αg xαι xαλd
ι|.rοlμi, λdω εγι6, τo xρ€αg ε(γαι απ6 τo γουρotiνι τo

διx6 μoυ, πoυ τo dοω οφιiξει προ1θdg. Τ6τε π6ψε oπkι

σoυ γα φιiμε xαι να πιoιiμε, χαι γα o' αλλιiξει η μητ6ρα
αου ρoιi1α. M6λιg ψπηxαν oτo oπkι xαι βλ6πoυν το
ειxoγooτdoι γιoμdτο ειxdνεE χαι τo xcwτΛχι να xα(ει,

μoυ λdνε. Αμdν τι xιiναμε, εoιj εfoαι 1ριoτιαν6g
ιiνθρωπog xαι δεγ μαg ε(πεg γα μη oε βαoαν(ooυμε.
Tουg λdω εγι6, μι]πωE με αφr{oατε να μιλfoω xαΘ6λoυ;
'Εxειg δ(xιo μoυ λιJνε, xαι μαζ συγχωQε[g. Aπ6 τιδρα
θα xαΘ(οει5 oτo oπkι σoυ γα γ(νειg xαλd xαι Θα

dρθoυμε εμε(E να οε πιiρoυμε μαξ( μαg για xαπετιiνιο,

γιατ( 6πω9 xαταλιiβαμε ξdρειg xαι γρd,μματα.

Eγ τω μεταξrj ερ16ταν μ(α νoοox6μα χαι μoυ
ι1λλαξε τιg πληγdg. Mετd απ6 λ(γο xαιρd γνωρζoμαι
με dναν Ιταλ6 Hλ(α νoοoxdμo. H νooox6μα ηταν τηg

oργανι6oεωζ χαι τηγ εiπα γα μην dρ1εται ι1λλo, xαι
6τι Θα βoλευτι6 με τoγ Ιταλ6. Και dτoι dγινε, ερ16ταν

o Ιταλ6g χαι μoυ ιiλλαξε τιg πληγdg. Σιγd- oιγd
γνωρ(οτηxα xαλd μαξr. τoυ χαι τoν ξεοr]xωoα να φriγει
μαξi μoυ οτo βoυνci, πριiγμα πoυ dγινε. Aλλιi πrjρε
xαι ιiλλoυg τ6oοεριg d,ντgεg μαξι, με τoν oπλιομ6 τoυg.

Toυg πηρα λouι6γ xαι πηγα χαι τoυζ παρ6δωαα oτo

βoυν6 στoγ χαπετιiν Mαriρo. Eγι6 xατdβηxα , αλλι1

δεν xoιμ6μoυγ πoτd οπ(τι μoυ, 6λo xαι ιiλλαξα απirι.

2.

H ξωrf oτη N<ioυοα dρ1ιοε να γ(νεται ανυπ6φoρη,

δι6τι ιiρ1ιοε η xατιiρρευση τηζ Γερμαν(αg xαι απ6
τoν φ6βo τoυζ oι Γερμανo( υπo1ρdωοαγ 6λoγ τoγ λα6
τηg Nιioυoαg να ε(ναι xλειδωμdνog μdoα οτα oπ(τια
τουg. M6νo την ημdρα μια ι6ρα ιiφηναν τoν x6oμo να
xυxλoφoρεf. Eγι6 doxαγα xλειομdνοg oτo oπ(τι. Και
dτοι πηρα τηv απ6φαoη μ6νog μoυ χαι π{γα oτo

βουν6. Συνd,ντηοα οτην Φυτιιi τoγ αδελφ6 τoυ
Kαπετι1γ Mαιiρου, τον Xαρdλαμπo. Toυ λ6ω:

<Xαρdλαμπε πιiμε γα αγατιγd,ξουμε τη γ6φυρα τη

Bεριιilτιxη για να αναγxαoτofν να φtiγουν;, Moυ λι1ει:

<'E1ειg δ(xιor. Λιjει αε ιjγαν ειδιxd για ανατινιiξειg τι
υλιx6 Θdλει xαι εxε(νog του απι1,ντηoε 6τι εμε(g δεν
d1ουμε υΧιx6'' d1oυν μι6νo οι Eγγλdξoι. Ζητ6εt απ6

τoυg Eγγλdξoυg xαι δεγ μαg δ(νoυν. Mετι1 dναg
αντιiρτηg, λdει οτoγ Kαπετιiγιo. "Aυτd αφr]oτε τo οε

μdνα xαι αriριο βριiδυ θα τα €γετε', . Πριiγματι τo

ιiλλo βριiδυ, εi1αμε xαι νdρxεE xαι δυναμiτη χαt
ξεxινrjoαμε αμdoωg για τη Bεριι6τιxη. O xαπετdνιog

με τη διμoιρ(α φιiλαγε xαι εγιri dδινα τιg νd,ρxεg xαι
τo δυναμ(τη oτoγ ειδιx6 , τo Nιxdλαo Tο6πoυρα xαι
τα τοπoθετοlioε. Στην επι1ε(ρηoη αυτti ηταν xαι o

xαπετ(lν'AγQαζ τoυ EΛAΣ xαι o Γιι6ργo9 o T6λιo9,
Nαoυoα(og. 'Eτοι τηγ αγατινιiξαμε οτιE B τoυ
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Σεπτ6μβρη' 'Aρ1ιοαν απ6 παγτori να μαg βdλoυν
Γερμανo( xαι Παρταλιiδεg. To πρω( τη διoρθι6oανε
πρ61ειρα xαι dφυγαν oι Γερμαγo( xαι π{γαν oτo
Σταθμ6.

Tην ιiλλη μ6ρα riατερα πliγα στoγ χαπετιiγιο xαι
τoυ λdω: <Oι Γερμαγo( xαι o Aγτι6γτοαουg φιiγανε
xαι ιiφηoαν x6πoυ 50 Ιταλoιig ατo ο1ολε(o του Aγ(oυ
Mηνd. Πdμε να τoυg wo1λ{σoυμε για γα φιiγoυν xαι
αυτof, αλλd γα μη ρiξουμε oτo xρdαg γιατ( 61oυν
xρατorjμενoυζ τoυζ διxoιig μαζ χαι μπορεf γα μαζ
xιiγoυγ αγτiπoιγα>. " Kαλιi μoυ λεgr>, παι xατεβ{xαμε
οτη βfλα του Kιiρτoη.Εxε( dμενε αυτ6g με δrio oμιiδεg
xαι 6γα βαρri πολυβ6λo, για να με υποατηρξει στηγ
oπιoθo1ι6ρηση, χαι πliρα εγc6 την πριtiτη oμιiδα.
Eμdνα μoυ dδωοε xαι ιjγα αυτ6ματo. Δfπλα oτoυ
Παπαδ6πoυλoυ το φorjρνo υπfρ1ε dνα xτ(ριo τηg
ΔEΗ. Exε( 6xρυι|α την oμιiδα xαι dβαλα ιjγα oxoπιj
πQoζ τo Δημαρ1εiο. M6λιg dφτασα στo xαφενε(o,
πρι6ην Αλαφ(να, βλdπω την Ιταλιxri περ[πολo να
περνιiει. P(1νω μια ριπri , τα iδια xαι dλη η oμdδα,
xαθc6g επ(οηg τLαL o γ'αττετdνιog που ιiρ1ιoε απ6 τη

βfλα με τo βαρri τo πoλυβ6λο γα xελαiδdει' xαι τ6τε
oι Ιταλο( απ6 τoγ φ6βo τoυg δεν ξ6ρανε πoυ γα πdγε.
Mαξευτr,jxαγε στo o1oλεfo χαι τo πqωf τo δι6oανε

φωτιd xαι φriγανε xαι αυτof οτo Σταθμ6' 'Eτoι oι
αντι1ρτεg xατdβηxαν στo Koυλorjxι χαι
απελευθεριiθηxε η Nιioυoα oτιg 9 Σεπτdμβρη τoυ 1944

μαξ( xαι oι xρατοtiμενοι Tεx(ρηg Σταriροg , o διioxαλοg
Kαλπαξ(δηg xαι ιiλλoι.

3.

'Eλαβα 6να oημε(ωμα απ6 τoν Θωμd Mπιγxιiνo
χαι μoυ λ6ει: "Θdλω γα μoυ oτεfλειg διiο δo1ε(α

βενξ(νη , dνα τooυβιiλι oτουπιd xαι πολλd μπoυxιiλια
100 δραμιι6ν xαt Υz τηg oxdg>. Moυ γριiφει , ..εfναι
απ6λυτη ανdγxη' Xωρ(g αυτιi δεγ μπoροιiμε να
xιiνoυμε τ(πoτα. Ξ6ρω πωg οι δρ6μoι ε(ναι πιαoμιJνoι,
αλλιi χαι αυτιi ε(γαι απ6λυτη ανιiγxη, αυτιi
περιμιJνουμε>.

'Eατειλα Eπoνiτεg oτα μνr{ματα για γα μαζdψoυν
μπoυxdλια' Tα μαξ6ψαγε χαι μoυ τα φdρανε oτo oπk'ι.
Πηγαfνω μετd, oτo εργοoτιioιo τoυ Λαναρd. Bρ(αxω
τoν απoΘηxdριo Γoυρλoμιiτη χαι τoυ λ6ω: "Θ6λω δfο
δo1ε(α βενξfνη xαι ιjγα τooυβιiλι στoυπιιi>, χαι μoυ
6δωoε. Tα oυγxdντQωσα 6λα xαι ειδοπoιι6 τo
εφεδριx6 EΛΑΣ να ελdγξει τουg δq6μoυg, αν ε(ναι
ελεrjθερoι , για γα τα φoρτ16αω χαι γα τα πιiω επdνω,
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χαι μoυ λdνε, oπαντoιj ε(γαι πιαoμdνοι, δεν μπoρεig
γα παζ>. Αλλd τo αημε(ωμα λ6γει πdoη θυo(α να
6ρΘoυν. Φoρτ16νω τρ[α ζι6α, 2 xουφ(νια oτo ξιδo, τα

γιoμζω xαι xoπριιi φρdαxη για γα μυρζει xαι ξεxινι6.
ΠαΙρνω τo αυτ6ματo xαι €γα διxdλλι. Στoυ Koντoξη
xoντ6', τoυ yναττετdν Axρ(τα δηλαδη, υπ{ρ1ε dνα
πυρoβ6λo με τQειζ Γερμανorig xαι dγαγ ε(1ε oτoυ
Kελεμoυρ(δη. Στo πυροβdλo xoντ6' γdρνει τo φορτ(o
με τη βενξ(νη xαι dρ1εται dναE Γερμαν6E xαι με
βoηθdει. Tα πυρoβdλα {ταν οτραμμ6να πQoζ τηγ
Kουτooιlφλιανη. Απ6 αυτοrjg γλfτωoα. Bγα(νoνταg
απ6 τη Ndoυοα αlταμι6νω μια Γερμανιxrj περ(πoλo.
Γιiβγιοαν λ[γo xαι με αφηoανε να φrjγω. Edν fταν
μαξ( τουg τoυ Mι1αλαγd Tαγματαoφαλ(τεg , τdτε δεν
θα γλriτωνα. Aυτo( Θα μoυ ιjxαγαγ dλεγ1o, xαt τ6τε
Θ' ιiναβε το πελεxoι]δι. Θα xαθιiριζα διio - τρειg xαι
xατdπιγ τoν εαυτd μου.

Mετd απ6 δrjo 1ιλι6μετρα αντιiμωοα τoν Θωμιi
Mπιγxιiνo μαξi με τη διμoιqfα τoυ. Tο τι dγινε δεν
περιγριiφεται. Aγxαλιdg φιλιιi, xαt xχαi^|α\ xαL

γελoιiοαν. Moυ λdγαν , <<αΙt6 αυτιi εξαρτdται η ιοτορiα

μαg. M6νo με αυτιi Θα xιiιpoυμε τογ Πελαργ6. Eiναι
xιiτι Toυρx6φωνεg πoυ πfραν οπλιoμ6 απ6 τoυE
Γερμανorig, dxoυν φυoιxιi oxυριi xαι oxοτι6θηy'αγ
πoλλof διxo( μαg>, μoυ λιiει ο Mπιγxιiνo(. "'Eχω
πληρoφoρηθε( πωg 6λoι οι δρ6μoι ε(ναι πιαομdγoι xαι
6μω9 εαrj δεν φοβηθηχεζ. Φα(γεται τo λdει η
xαρδoιiλα ooυ. 'E1ω αxofoει πoλλd για odνα>. Toυ
λ6ω, "Θωμd,6ταν ox6'πτεoαι την πατq(δα, τα δ(νειg
6λα, τα πdντα για τηγ πατρ(δα".

Tην dλλη μdρα dμαθα πωζ τα μπουxdλια dxαγαγ
τη δoυλειd τoυg' Mε αυτd, xαΘαρ(οανε 6λoυ9 τoυE
Tουρxdφωνoυζ συγεQγd,τεg των Γερμανι6ν.

Kαπετιiγ Πιτοιρ(xog : Nαoυoαfog λo1αγ69 τoυ

EΛAΣ .'Eδρααε οτo Bdρμιo
Kαπετdγ Mιiρxοg : O γνωoτdg ταγματιiρχηζ τoυ

EΛAΣ
Nιx6λαog Todπoυραg: oμαδιiρ1ηg ειδιx6g oτιg

ανατινιiξειg
Aγτι6γτoαoυg : Αρxηγ6g oι6ματog τoυρx6φωνοlν,

oυνεργdτηg των Γερμανι6ν
Θωμιig Mπιγxιiνog: Nαoυoα(οg λo1αγdE τoυ

EΛAΣ]
Mι1dλαγαg: Aρxηγ6s oι6ματoE ατ6xτων ,

oυνεργdτηg των Γερμανι6ν
Πελαργ6g : Xωριd τoυ Noμori Koξdνηg με

τoυ ρxdφωνoυ g xατo fxoυ g oυνεργιiτεζ τωγ Γεqμανιliν



ΠεριβαλλovτιKη EκπαIδεUση

o H Περιβαλλoττιxιi εxπα[δευαη ε[yαι iyα y€ο

εxπ αι δ ευτ ιxιi ο 6 ατη μα ιx αy ιj y α δ ι αμο ρ φ οi ο ε ι ο υ ν ε ι δητ οιi g

πολ[τεg με yνιδαειg , ευαιαθl1α[α 
' φανταα(α xαι επiyνωαη

τωl α7€υεωy xtoυ τουg αυνδ€ουy με τo φυοιxιi 1lαι τo

ανθρωποyετ€g πεqιβιiλλον , €τοιμoυζ yα προτε(τουτ

λιiοειg xαι τα μετ€7ουν ατη λιiι/lη 2ζαι τηy εxτ€λεαη των

NΙKoΛAoY KYPOY
Kαθηγητj Γεωλ6γου

Yποδιευθυνη οτο 3o Γυμνdοιο Ndουααg
Yπεf θυνoυ τηg Περιβαλλοντιxrjg Oμιiδαg του

3ου Γυμναο(ου Nιioυοαg

'Ετοt δ(γει τον oριαμ6 τηE Περιβα.λλoντιxηg
Exπα(δευοη< η UNESCo στη "Xdρτα τoυ

BελιγραδiοU> , 1 oπo(α υπoγριiφηxε τo 1975 oτηv

oμιriνυμη π6λη Nαι περιλαμβι1νει τιg βαοιx6g αρ16E ,

στιζ οπο(εg οτηρ(ξεται αυτr{ η xαινoriργια

απoφασεων>>. εxπαιδευτιxrj διαδιxαοια
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Mπορof με γα ποιiμε ιiτι η ιδ6α τηζ
Περιβαλλoντιxηg ExπαfδευαηE ξεx(νηoε τoγ Ιofγιo
τoυ \972 oτη Στox16λμη , 6ται' σε μια ουνεδρ(αοη
τoυ O.Η.E. εxφριioτηxε η ευ1{ : <Nα παρθoriν oι
xατdλληλεg αποφιioειg , ι6oτε να αρ1(oουγ ot
εργαofεg εv6g προγρdμματog για τηγ εxπα(δευοη ωg

πQoζ τo περιβιiλλoν με προοdγγιoη πoλυxλαδιxιj ,

τdoo οε επ(πεδo o1oλε6oυ , 6σo χαι σε επfπεδo
εξωο1oλιxι6ν δραοτη ριοτf τωνr.

To 197] πραγματoπoιηθηxε oτην Tιφλiδα η
oυγδιιiοxεψη τoυ o.Η.E. για τηγ Π.E. , dπου
xαθoρiοτηπαν οι χατευθrjνοειg τηE ΠεριβαλλoντιxliE
Exπα(δευοηg . Απ6 τdτε oε πoλλιi o1oλε[α τηg

Eυρι6πηg εφαρμ6ξoνται προγριiμματα Π.E. .

Στην Eλλdδα η Π.E. εφαqμ6ξεται τα τελευτα(α.
74 15 xρ6νια, στην αaχη σε o1oλε(α τηζ
Δευτερoβι1θμιαg xαι xατ6πιγ τηζ πρωτoβιiθμιαg
εxπα(δευαηE .Mιiλιοτα παρατηρε(ται τo ευ1d,ριοτo

γεγoνdE xdθε 1ρdνο να 61oυμε μεγαλriτερη oυμμετo1η

οτο θεoμ6 τηE Π.E. . oλo χαι πεQισσ6τερα o1oλε(α
εφαρμ6ξoυν oλoxληρωμdνα προγριiμματα τlαL

εγτιiοooυγ την Π.E. oτο ωρoλ6γιο πρ6γραμμιi τoυg .

Στο Y Π. E. Π. Θ. λεπoυργε(γραφε(o πoυ oυντονζει
παγελλαδιx6' τα πρoγρdμματα Π.E. xαt oε x6'Θε

Διεriθυνoη Δ. E. 61ει τoποθετηθε( xαθηγητtig
υπεriθυνog για τoγ oυντονιoμ6 τωγ πQoγQαμμιiτων
Π.E. xιiθε Noμοrj Tο (διο ιo1rjει χαι γtα τηγ
Πρωτoβι1Θμια Exπαiδευοη .

oι ρ(ξεg τηg Περιβαλλoντιxηg Exπα(δευοηg
τdθηxαν πριν 6να περiπoυ αιιiγα απd τoγ αμεριxαν6

φιλdoοφο , ιpυ1oλ6γo xαι εxπαιδευτιx6 J . Dewey
(1859-1952), ο oπο(οg (δρυoε τo 1896 ατo Σιxιiγo τo

"Σ1oλε(o Eργαoiαg" (Labοratοry School) . Στo o1oλε(o
αυτ6 αxoλoυθοrjοε νdεg μεθ6δoυg διδαoxαλ6αg , oι
οπo(εg αναγνι6ριξαν την αξ(α τηE πQoσωπtx6τηταg xαι
τηg ελευθερ(αg xdΘε παιδιorj , επεδ[ωxε την ανιiπτυξη
τoυ σε 6λoυg τoυg τoμε(g τηg rjπαρξηg τoυ( oωματιxoιi
, πγευματιχoti , ιpυ1ιxorj , xαλλιτε1νιxοti ) xαι τη

δημιουργ(α οτεν6τερων ο1ι1oεων με τηγ ευριiτερη
xoιν6τητα χαι τo φυοιxd περιβιiλλον '

Η μdθoδog διδαοxαλ(αζ τηE Π.E. o1ετ(ζεται
επ(οηg με τo <Aντιαυταρ1ιx6 Σ1oλε(ο, τoυ Neil , τo
oΠoλιτιoτιxd Σ1oλε(o> του Freire, το αμεριxd'νιxο
<Σ1oλε(o τoυ Δρ6μoυ>> , τo Σoβιετιxd "Στoλε(o τηg

Παραγωγ(g" xαι οτηρζεται στιζ dρευνεg των Piaget

' Bruner , Draicοrs , Decroly, Montessori , ClaparΘde
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, Kerschensteiner xαι ιiλλωγ μεγιiλων παιδαγωγι6ν xαι
Qυ1oλ6γωγ εQευγιlτι6ν Στην Eλλιiδα o Αλ.
Δελμoriξog xαι ο Δ. Γλην6g {ταν oι πρι6τoι διiοxαλoι
, πoυ πQoσπιiθηoαν οτιg αρ1dg τoυ αιιi:να μαg γα
εφαρμdooυγ dγαγ παρdμoιο τρdπo διδαοxαλiαg .

H Περιβαλλoντιxη Exπα(δευαη λoιrι6ν ε(ναι μια'
xαινorjργια εxπαιδευτιxη διαδιxαο(α xαt d1ι dνα νdο

μιiΘημα ' €γεt oxoπ6 να βοηΘηoει τoυζ μαθητdE vα

γνωρfooυν xαλtjτερα τo φυoιx6 , ανθρωπογεγιj( xαι
xoιγωγιxd τoυE περιβιiλλoγ xαι παριiλληλα νcι
αναπτιiξoυγ τιg δεξι6τητdg τoυg , να πdρoυν
πρωτoβoυλ(εg xαι να πρoτεiνoυν λrioειg oε διιiφoρα
πρoβλ{ματα πoυ τα απαo1oλoriγ . Γεγιxd οτ61og τηg

Π.E. ε(γαι γα πQoετoιμι1,οει τo παιδ( , ι6οτε γα γiνει o

ενεργ6g πoλiτηg τoυ αriριο .

Η Περιβαλλoντιx( Exπα(δευοη oτηρζεται στoγ
διαλεxτιxd τρ6πo διδαoxαλ(αg . o xαθηγητηg παdει
να dxει τoγ xλαoιxιi ρ6λo τηE εξoυο(αg χαι τηζ πηγηζ

γνι6οηg , αυνεργdξεται με τoυg μαθητdg xαι τoυ-<

xαΘoδηγεf γ' αγαxαλrjι}-loυν oι (διoι την γνι,ioη
'Yοτερα τoυg αφηνει μ6νoυg να δημιoυργliοoυν r.αι
να προτε(νoυν λιioειg .

Αx6μη η Π.E. βοηθιiει στηγ χoιγωγιxoπο(ηοη των

παιδιι6γ , διdτι πoλλ6g εργαo(εg γ(νoνται ομαδιr.α .

Eπ(oηg oι μαθητdg μαθαfνoυv να oυνεργdξονται με
επιoτrjμoνεg xαι dλλoυg φoρεiE li xατo(xoυg τηg πdληg
τoυζ . 'Ετoι τα παιδιd γνωρrζουν τoγ χoιγωγιx6 τουg

περ(γυρo χαι τo ο1oλε(o ουγδιjεται με τηγ zoινωγ(α .

Σ' dγα πρ6γραμμα Περιβαλλoντικηg Βxπα(δευoηg
ουνδυιiξoνται η εμπειρ(α, η γνc6oη χαt η συμπεριφoριi
. o μαθητ{g γνωρζει το φυαιx6 τoυ περιβιiλλoγ xαι
παρdλληλα ευαιoθητoπoιε(ται π6'yω οτα μεγιiλα
πρoβλr{ματα πoυ τo ταλαιπωρo{ν . Η Περιβαλλoντιxη
εxπα(δευoη ε(γαι Exπα(δευαη γtα τo περιβιiλλον -

Exπα[δευoη μdοα οτo περιβιiλλoν - Exπα(δευση για
1<iρη τoυ περιβ<iλλoντog.

Σ1εδιααμ6E xαι εφαQμoμf εγdE

πQoγQdμματo5 π εgιβαλλ oν τLlxηζ

εχπα(δευσηE

Η εφαρμoγr{ εν6g πρoγριiμματog περιβαλλoιπιxη g

Exπα(δευoηg πρotπoΘdτει την riπαρξη xατιiλληληg
πQoετoιμαα(αE xαι oργιiνοlοηg εx μdρoυg των
α1ολιxι6ν παραγ6ντων . Πρι6τα πρdπει , ψετ6' απ6
oγετιxη oυξr{τηoη οτo orJλλoγo τωγ διδααxdι.τωγ , γα



ι]υγχQoτηθε( μια παιδαγωγιxη oμιiδα , η οπo(α Θα

ιr,αλιiβει τo συγτoγιομ6 τηg Περιβαλλoντιxηg
oμιiδαg τoυ o1ολε(oυ Oι εxπαιδευτιxο( πoυ θα
ιταρτζoυν την ομιiδα αυnj πρ6πει γα διαθdτouν τLζ

,'ι.ταρα(τητεg γνι6οειg πιiγω οτb αιτιxε(μενο τηg Π.E.
. :τεριβαλλοντιxη ευαιoΘηο(α xαι xυρ(ωq 6ρεξη για
.\oυλειd, .

Kατ6πιγ δημιουργε(ται η Περιβαλλoντιz"r] oμιiδα.
_\ιτη πεgιλαμβιivει μαΘητdE απ6 6λα τα τμr]ματα τoυ

ιτ7oλεioυ , oι oποioι δηλιilνουν εθελοττιzη ουμμετo1lj.

Για γα γ(νει αυτ6 xατορθιιπ6 , 1ρειιiξεται ανι1λoγη

διαμ6ρφωοη τoυ οxολιxoιi πρoγριiμματog .

Στην πρι6τη oυνιiιτηοη τηg oμdδαζ Π.E. , ψετ6"

απ6 εxτενf oυζ{τηoη μεταξιi μαθητι6ν χαι
ε'z"παιδευτιxι6ν , γ(νεται επιλoγη τoυ θdμιατog . To θ6μα

του θα επιλε1τε( , δηλαδ{ τo αντιxε(μενo ι1ρειrναg ,

:τριJπει να πληρο( oριομdνoυg dρoυE , dπι,lE τL.χ. yα
('γ'ει ox(.οη με τo πεQιβιiλλι:ν ,να εiναL εf zoλο ιτε

τρdοβαοη xαι η επεξεργαο(α τoυ γα μην απαιτε(
ιιεγιiλo 1ρ6νo xαι ιδια(τερεζ επLστημoνιxdq γνιilοειg .

Kατdπιν πρdπει να οριοθετηθoιiν oι oτ6xoι τoυ

.τρoγριiμματog . Στd1οι ενdg προγριiμματog Π.E.
ιι:τoροfν γα ε[γαι : '

ΙΙ απιixτηοη γvιfοεων. Γνωριμ(α με το περιβdλλoν
γ,αι xαταy6ηση τωγ παραγ6ντωγ πoυ τo oυγιoτofγ .

Η ανιiπτυξη nαι xα}u}uι6ργεια δεξιoτriτων.
Aναγνιi-lριοη χαL επi}.υοη των περιβαλλογτιxι6γ
προβλημι1των .

Η διαμιiρφωοη α26dοεωv. Συμμετο1rj οτη βελτ(ωαη

' 
πρooτασ(α xαι πριiληιpη (περιβαλλoιτιxη διαxεfριοη)

H μεθoδoλογjα που θα αxολουθηθε( για τη οωoτξ
προodγγιοη τoυ θdματog πρdπει να ε(ναι μια
oλοxληρωμdνη παιδαγιυγιxη διαδιxαο(α
Περιλαμβdγει τα παραxd,τω οτdδια :

1. Στιiδιo αναξriτηαηg . Eντoπζεται τo πρ6βλημα
- αντι."'ε(μενo μελ6τηζ χαt oρiξoνται οι πηγ6g
πληροφ6ρηoηg.

2. Στdδιo ΙτQoγQαμματιαμοιi . Mε παρατηQησειE
xαι εxτιμηαειg γ(νεται η μελdτη τoυ πρoβλ{ματoζ χαι
xατιjπιν διατυπιilγοιται.;πoθιjοειζ για τηγ επ(λυοη του

3. Στιiδιο δqαατηqιoτliτωv. oι μαθητdg 1ωρξolται
αε ομι1.δεg εργαοiαg χαt συγχεντριilνoυν oτoιxε(α .

Tα παιδιd τηg περιβαλλoντιxr]g oμdδαg "επ( τω 6ργοl"
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Kατdπιγ αφori γ[νει επιλογη , 6λεγ1oE , οιiνΘεoη xαι
ανdλυoη τωγ στoιχε(ωγ αυτι6γ διατυπι6γογται τα
ανιiλoγα πoρ(oματα .

4.Tεt'ιx6 στdδιo . Παρoυο(αση τoυ πρoγρdμματog
οτο xoιγ6 oε ειδιxrj εxδ{λωoη , η oπo(α περιλαμβd,νει
oμιλfεg . πρoβoλεg . Θεατριxεg παραοταoειg . εxΘεοειg

ξωγραφιxηE , φωτoγQαφfug x.}".π.

Tην oλoxλfρωoη εν69 προγρ<iμματog Π.E. πρdπει
γα αxολoυΘε( η αξιoλ6γηoη τoυ . H περιβαλλoντιxr{
oμιiδα αγαλrjει xαt εxτιψd τα αποτελ€oματα τηg

δoυλειιig τηζ , τηγ απηxηoη πoυ ε(1ε oτο xoιγ6 xαι
τηγ πQoσφoQd τηζ oτο περιβιiλλoγ . Διαπιoτι6νει τυ16ν

λιiθη xαι παραλ{ψειg , ι6oτε γα μηγ τα επαναλι1βει
την επ6μενη 1ρoνιιi .

Edν η Περιβαλλoιτιx{ oμιiδα 61ει την oιxονομιxη
δυνατ6τητα , μπορrε( γα πQoχωQrjoει oε 6xδοoη τηg

δoυλειdg τηζ σε μoaφ{ βιβλΙoυ , φυλλαδ(oυ ,

περιoδιxoti, λευxι6ματog, ημερολογfoυ, εφημερ(δαg

x.χ.π. . Σ' αυτ6 βoηΘdει η xαλf oργdνωοη .Mια αωoτιi
oργανωμdνη Περιβαλλoντιxη oμιiδα διαθ6τει τo

πρoεδρε(ο τηζ , τo ταμε(ο τηζ , τo τμημα Δημoo(ων
ο1ι1οεων , τo τμημα εφημερ(δαg , εxδ6oεων x.χ.π'
'Eτoι λειτoυργε( οωoτd xαt 6γει τηγ oιχoγoμιxη τηg

αυτοτ6λεια .

oι εxδ6oειg τωγ oμιiδων Π.E' δεγ ε(γαι
επιστημoγtχιi oυγγριiμματα , αλλd εργαo(εg μαθητιliν
'Eτoι πρ6πει γα αγτιμετα)πiξoνται χαι γα
αξιoλογorJνται' H επιδiωξη τηE dxδooηg μtαζ
επιστημoγιx6" τ€}"ειαg εργαο(αg πoλλ6g φoQ6ζ
απoτελε( αγαoταλτιx6 παρdγowα , επιφι1ρει τo ιiγ1οg

οτην Π.O. xαι oριομdνεg φoρdg οδηγε( xιiπoιoυE
εxπαιδευτιxoιjg -ουιπονιoτι1g των πρoγραμμιiτωγ Π.E.
στo γα γριiψoυν oι (διoι την εργαo(α . Aυτ6 φυoιxιi
δεγ ε(γαι ΠεριβαλλovτιxηΕxπαiδευοη . Δι6τι o'αυπj
την 6μορφη εxπαιδευτιx{ διαδιxαo(α τογ πρc6τo xαu
τογ τελευτα(ο ρ6λο xαι λ6γo τoν d1ουν τα παιδιιi . o
εxπαιδευτιx6g (διiοxαλoE ri xαΘηγητliζ ) εfναι μdνoν
o ουντονιοτηζ χαι o xαθoδηγητηg των μαθητι6γ . Δεγ
πριJπει επ(oηg να ξεxνdμε 6τι εxπαιδευτιy.of xαι
μαΘητdE oυμμετd1oυγ στηγ Π.E. , δι6τι πιoτεt]oυγ 6τι

μ6oα απ6 τα πρoγριiμματιi τηE μπoρorjν γα
δημιουργ{ooυν , γα πQoσφdρoυν στo φυοιx6
περιβdλλoγ χαι τηγ χoιγωνiα αξιοπoιι6νταg τιg
δεξι6τητ69 τoυζ Exε( βρ(oxουν διdξoδo oτιζ
ανηoυ1fεg xαι πρoβληματιoμoιig τoυg , εxε( μαΘα(νουν
χωQ(E xαταπ(εοη , χωQiE τo ιiγ1og τoυ βαΘμοd χαι τηζ

απoυo(αg. Efγαι μεγ<iλo λιiθog να Θεωρoιiμε 6τι η

Περιβαλλoντι^aη Βxπα(δευoη απoτελεf μdooν για
διιixριoη r1 τηγ ιxανoπoiηoη πQoσωπιxιiν μαg
φιλoδoξιιliν.

Πρoβλ{ματα στηγ εφαQμoγli
πQoγQαμμ d'τωιl π εQι βαλλ oν τ.ι4'iS

εχπα(δευσηE
'oπωg προαναφ6ραμε η oυμμετo1η ενoE

εxπαιδευτιxof ti μαθητ{ σε dγα πρ6γραμμα
περιβαλλοντtxηg εxπα(δευoηE πρotπoθdτει την
riπαρξη ανιiλoγoυ ενδιαφdρoντog, περιβαλλoντιxηg
ευαιoΘηofαg xαι xυρ(ωg μερdxι xαι 6ρεξη για δoυλειd.
Γι' αυτιj αxριβιlig δεγ ε(γαι δυγατ6γ xαι δεγ πρdπει
να yiνει πoτ6' η Πεqιβαλλοντlxη Exπαiδευοη
υπo26ρεωτιπ6 μιiΘημα. Δεγ μπoρε( Tτ.x. dναg
εxπαιδευτιx6g να x(ινει με τo ξ6ρι περιβαλλoντιxl]
εxπα(δευοη για γα ουμπληρι6oει τo υπoχQεωτιx6 τoυ
ωριiριo . Edγ η Περιβαλλoντιxr{ Exπα(δευαη γ(νει
υπoχQεωτιχη , τ6τε Θα 1ιioει την αξfα τηζ χαι τηγ

μεγιiλη παιδαγωγιxη τηg αημαο(α .

Πoλλ6g φoQdζ εxπαιδευτιxo( , πoυ θdλουγ γα
εφαρμ6oουγ ιjγα πρ6γραμμα Περιβαλλoντιxηg
Exπα(δευοηζ αγτιμετωπζoυν oριoμ6να προβλ{ματα
6πωg π'γ.:

To ωρoλ6γιo πρ6γραμμα τoυ o1oλε(oυ με τα
πoλλιi μαΘ{ματα xαι επτ6'ωρα δεν αφηνει πoλλιi
περιΘιilρια για ελεriθερεg δραατηρι6τητε9 xαι 6νταξη

τηg Π.E' α' αυτd .

Πoλλof διευθυντ6g ο1oλεiων xαι οriλλoγoι
διδαοxdγτωγ τoπoθετofγται αρνητιxd οε xdθε
δραοτηριdτητα , η oπo(α διαφdqει απ6 τηγ
παραδoοιαx{ διδααxαλ(α .

oι μαθητ69 xυρ(ωg τωγ π6λεων (ιδιαiτερα τωγ
Λυxε(ωγ ) αφιερι6νoυγ τιE ελειiθερεE ι6ρεg τoυg oτα

φροντιοτηρια , τoγ αθλητιoμ6 , τηγ μoυσιχ{ xαι ιiλλεg
δραoτηρι6τητεζ χαι ιjται δεγ 61oυν 1ρ6νo για γα
ουμμετd1ουν oτην Π.E.

oι orjλλογοι γονdων xαι xηδεμ6νων xαθιδg xαι
τoπιxo( παριiγoιτεg δεν oυνεργdξoτται με τα o1ολεfα
χαι τιζ Περιβαλλoττιxdg ομdδεg .

Πoλλdg oμιiδεg Π.Ε. δεγ διαθdτoυγ τα
απαρα(ητα oιxoνομιxιi μdoα για την υλoπo(ηση τoυ
πρoγρdμματog.
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Πιοτεdoυμε 6τι τα περιοo6τερα απ6 τα παραπιiνω
.τροβληματα μπoρoιiν γα επιλυθo6γ 6ταγ υπdρξει μια
σιl]στξ ενημdρωoη τωγ εxπαιδευτιxι6γ , των. γoνιJων
7.ιιι τιl)γ τoπιxιiγ παραγdντων (τoπιxη αυτoδιo(xτ1οη ,

δcιοαρ1ε(o , oriλλoγοι , επιoτημονεg x.λ.π') εx μdρoυg
του υπειjθυγoυ Π.E. τoυ Noμorj . Eπ(oηgη πoλυιio1oλoι
ιιαθητ69 , αφof ενη μερωθoriν οωοτd. χα L

ευαιoθητoποιηΘοrjν μπoροιiν να ουμμετdχoυγ ' στηγ

ιιρ1{ 6oτω σ' 6γα μιxρ6 πρ6γQαμμα Π.E. , το oπo(o

δεν απαιτε( διdθεοη πoλλιilγ ωριi;ν ( π.x.
Αr,αxιjxλωoη) .

Tα τελευταiα 1ρ6νια τo YΠ.E'Π.Θ. διαθ6τει
ειδιxd xoγδrjλια , τα oπo(α xαλdπτουν επαρxι6g τα
dξoδα ενdg πρoγριiμματog Π.E.

Πoλλdg φoQdζ γtα τα πρoβληματα πoυ
τροxιiπτoriν , μεγdλη ευΘ{νη φdρoυν oι iδιoι οι
εzπαιδευτιxo( πoυ oυμμετd1oυγ στηγ oμdδα Π.E.,
δι6τι φορτι6γoυγ τoυζ μαΘητdg με πoλιi δoυλειιi , δεν

ει,ημερι6νoυγ xαι δεγ ουνεργdξoνται με τo διευΘυντf

τoυ ο1oλε(oυ , τo αrjλλoγo διδαοx6γτωγ χαι τo

Σfλλoγo γoν6ων xαι xηδεμ6νωγ. H αυμμετo2gri οε dνα

πριiγqαμμα Π.Ε. απαιτεi δημoπqατιx6ττ1τα,
υπευΘυνιiτη τ(ι'ια. τιiλμη-.

ΣxEΔΙo ΠPOΓPAMMATOΣ
ΠEPΙBAΛΛOΙ\ΙTΙKΙΙΣ EΚΙΙAΙΔEYΣΗΣ

TA ttAΡAΔoΣΙAKA ΣΠΙTΙA THΣ ΝAOYΣAΣ

α. Στ61oι
Nα γνωg(oουν oι μαΘητ6g τα παραδοοιαxd oπιτια.
Nα γνωρ(ooυγ τoυE xατo(xoυg των παραδooιαπι6γ

oπιτιc6γ.
Nα γνωρiοoυγ τηγ ιατoρ(α των παραδooιαxι6γ

οπιτιι6γ.
Nα γνωρ(ooυγ τηγ αQχιτεχτoγιxri xαι τα υλιxd

τ"αταoν"ευηg των παραδoοιαxι6γ απιτιι6γ.
Nα γνωρ(ooυγ τoγ παραδoαιαx6 τρdπo ξωηE .

Nα γνωρ(oουν τα πρoβληματα πoυ αιτιμετωπζoυν
τα παραδooιαxιl oπ(τια οημερα.

Nα πρoτε(γoυγ λιjoειζ για τηγ σωτηQ(α τωγ
παραδooιαxι'iγ οπιτιι6γ.

β. Δqαοτηgl6τητεE.

Xωριoμ6g oε ομιiδεg : Tα παιδιιi 1ωρζoνται oε

oμιiδεg xαι xdθε oμιiδα αναλαμβdνει να μελετηοει
oπktα πoυ ανηxoυγ οε 6γα αυγxεxριμdνo oιxoδoμιxd
τετριiγωνo . oι μαΘητ6g πα(ρνoυν ουνεντειiξειζ απ6

τουg ενο(xoυg , βγdξoυγ φωτογQαφ(εg , ξωγραφζoυν
τα παραδοοιαx6" oπkια.

H Π.o. επιox€'πτεται τoν Δr{μαρχo τηζ π6ληg παι
ουξητd μαE,( τoυ τo πρdβλημα τηζ εγχατιiλειι|ηg των

παραδooιαxι6γ oπιτιι6γ.

Mετιi απ6 πρ6oxληoη επιox6πτεται τo o1oλε(o
ειδιx6g επιoτrjμoναg (π.x. αρ1ιτι1xτoναζ) , o oπo(og

μαg δiνει oτoι1ε(α για τα παραδoοιαx6' oπiτtα xαι
την παραδoοιαxli ρυμoτoμiα .

Mια oμιiδα μαθητι6ν oυγαγτι1ται με λαoγρdφoυE
χαι ιστoQιχorJg τηg π6ληg χαι συγχεγτρι6νει oτoι1ε(α

για τα παραδοoιαx6" oπkια .

Mια ιiλλη oμιiδα μαθητι6ν xαταφειiγει στη

Δημoτιxri Bιβλιoθ{xη χαι τα γραφε(α των τoπιxιδν
εφημερiδων ' απ' 6πoυ αγτλε( πoλriτιμα οτoι1ε(α .

Mε β,iοη τα συγχεγτQωμ6να oτoι1εiα y"αL

παρατηρηoειg oυντdαoεται ιjγα ερωτηματoλdγιo , τo

οπo(o oυμπληριiνεται σε xιiθε παραδooιαx6 oπdτι xαι
αποτελε( τoν oδηγ6 για τηγ εQγασiα μαE .

γ. Eπεξεqγαoiα - Σιiνθεοη

Nα πρoετoιμαoτε( μια dxΘεoη φωτoγραφ(αζ χαι
ξωγραφιxηg με Θdμα "Tα παραδooιαxιi οπ(τια τηg

Ndoυoαg"

Σ' ιjγα χιiQτη τηg NdoυoαE να oημειωθoιiν oι
περιo16g που διαθ6τoυγ τα περιoοdτερα
παραδοoιαxd oπkια .

Nα xαταγραφoriν τα υλιxιi πoυ χQησιμoπoιοdιηαγ
οτα παραδοoιαx6 οπkια χαι η αQχιτεxτoνιxη τoυζ .

Nα xαταγραφε( η ξωf τωγ xατo(χωγ τ0)γ

παραδoοιαxι6γ oπιτιι6γ .

Nα xαταγραφofν τα πρoβληματα πoυ
αντιμετωπζoυγ τα παραδoοιαx6 oπkια .

Nα oυξητηθoιjγ oι πιθαγo( τρ6ποι oωτηρ(αE των

παραδοoιαxιi'lν oπwιrilγ χαι γα πρoταΘoriν λιiοειg .

Nα εγτoπιατεi η o1dοη των παραδooιαxιiγ οπιτιι6γ

με τo φυσιχd περιβdλλoν .

δ. Παρoυοiαοη
ε. Aξιoλιiγηαη
Στ.'Εxδoοη λευxι6ματοE.
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Md1ρι o{μερα η oμιiδα Π. E. αο1oλriθηxε με τα

παραxιiτω Θdματα - πρoγριiμματα :

Σ1. 1ρoνιιi 1986 - 87 : Γνωριμ(α με τo περιβιiλλoν
τηg Ndoυοαg .

Σ1. 1ρoνιιi Ι987 - 88 : H Γεωργ[α oτη Ndουoα .

Σ1. 1ρονιd 1988 - 89 : To νερ6 - Tα παλιd oπktα
τη; Nd,oυοαE '

Σ1. 1ρoνιι1 1989 - 90 : oι βιoμη1αν(εg τηE Nιiουoαg

Σ1. 1ρoνιd 1990 - 91 : Δρdμοι - πλατε(εE -

oυνoιx(εg τηg Ndoυoαg .

Σ1. xρoνιd |991 - 92 : BEPMΙO το βουνd μαg '

Σ1. 1ρoνιd 1992 - 93 : Tα παραδoοιαγ"d oπkιcι
τηg Nι1ουααg '

Σ1. 1ρoνιd 1993 - 94 : Δενδρoxαλλιdργεια -

αμπελoxαλλιdργεια οτη Ndoυοα .

Σ1. 1ρoνιι1 1994 - 95 : Yγρ6τοπoι τηζ Ndoυοαg .

Σ1. 1goνιιi 1995 - 96 : Αλoη xαι πιiρxα τηg

Ndoυoαg .-To Aλoυμιγ6xoυτo .

Σx. xρoνιd 7996 - 97 : Exτρoφε(o θηραμιiτιυν
Nι1oυoαg - o Nεαρ6g Καταναλωτrig

Σ1.1ρoνιd t997 - 98 : To Σ1oλε(o μαg - Φfoη 1ο;ρ[;
οxoυπiδια .

Παρι1λληλα εφαρμdξoνται προγριiμματα
αναxfxλωαηE 1αρτιori xαι αλουμιν(oυ .
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Exδ6οειg τηg oμ<iδαζ Π.E.

α) Bιβλ(α xαι φυλλdδια :

Πρ6γραμμα Περιβαλλo ντυxηg Exπαiδευoηζ Σχ.
6τoυg 1988 - 89 .

oι Bιoμη1ανiεE τηg Nιioυοαg .

Aναxrixλωοη .

BEPMΙO ' τo βoυνd μαE '

7 Years Environmental Education .

Δενδροxαλλιdργεια - Aμπελoxαλλιdργεια oτη

Ndουοα .

1986 - 1995 : 10 πρoγριiμματα Περιβαλλοντιxηg
Exπα(δευαηg .

Yγρ6τoποι τηg Ιι{dουοαg .

To αλoυμιν6xoυτo '

i\λοη xαι Πιiρxα τηg Ndoυοαg .

Exτρoφε(o Θηραμιiτι,lν Nιioυοαg .

o νεαρ69 Καταναλ.ο:τη; .

β) Hμερoλ6για .

Hμερoλ6γιo τo[7oυ 1990 .

Ημεqoλ6γιo τo[7oυ 1997 .

Πo}'υοdλιδo ημερoλdγιo τoi1oυ "BΕPMΙO τo

βουνd ψα-''" \992 .

Πoλυοdλιδo ημεqολdγιo τo[1oυ "Tα παραδooιαx6
oπktα τηg NιioυoαE> 1993 .

θεατριxη oμιiδα 3oυ Γυμναoioυ (199_5 - 96)



Πολυo6λιδo η μερολ6γ ιο τotχoυ

"Δενδρoxαλλι6ργεια - αμπελoxαλλιdργεια ατη
).Ιιioυoα> Ι994 '

Πoλυo6λιδo ημερoλ6γιo τoi1oυ "Αριiπιταα> 1995

Πoλυοdλιδo ημερoλ6γιo το[1oυ " i\λοη xαι πdρxα
τηg Νιioυoαg" 1996 .

Πoλυo6λιδo ημερολ6γιo τoi1oυ " ExτQοφε(ο
Θηραμιiτων Ndουoαg> 1997

Πολυodλιδo ημερoλdγιo τo[1oυ < 12 1ρdνια
Περιβαλλoντιxη Εxπα(δευoη, 1998 .

γ) Eφημερ(δεg :

"ΦΩNH ToY MAΘHTΗ> 199Ο - 97 ( 4 τεrjxη ) .

"ΠΑΛMoΙ THΣ NEOΛΑΙAΣ" 1992 - ι99B ( Ζ7
τεfxη ) .

δ) Xιiρτεg :

Yγρdτoπoι τηg Nιloυoαg : Πηγdg ηg Nιioυoαg .

Εxδηλι6oειg - παρoυοιιiσειE - εxΘdoειg

1 Ιουγ(oυ 1987 :'Exθεoη Yλιxoιj oμdδαg Π.E. (

αiθoυoα 3oυ Γυμvαο[oυ ).
7 Ιoυγfoυ 7989 : 'Exθεoη - παρουα[αoη

πρoγριiμματoE Π.Ε. o1. 6τoυg 1988 - 89 <To NEPO -

TΑ ΠΑΛΙA ΣΠΙTΙA TΗΣ NAOYΣΑΣ> ( α(θoυοα 3oυ
Γυμναα(oυ ) .

1 Ιoυγ(oυ 1990 : 'Exθεoη - παρoυo(αση τoυ
προγριiμματοE <oΙ BΙQMΙ{XANΙEΣ TΗΣ
NAOYΣΑΣ> ( α[Θoυοα 3oυ Γυμναoioυ ) .

8 Mαi,oυ L997 :'ΕxΘεση με τιg δραατηρι6τητεg τηg
oμιiδαg ΠE . ( α(Θoυoα Πoλιτιαrιxori Kdrπρoυ Δliμoυ
Νιioυoαg ) '

24 Μα'toυ 7992 :'Exθεoη - παρουo[αση τoυ
;rρογρciμματog "BEPMΙO τo βoυν6 μαζ" ( α(θουοα
3oυ Γυμναο(oυ ) .

22Ιανoυαρioυ 1993 : Συμμετο1l] oτην 3η Συνιiντηoη
εργαo(αg Eλληνιxorj xdντρoυ υγρoτdπων ^λαL

Περιβαλλoντιxι6ν oργανι6oεων (α(θουαα
Alτωγιιiδιoυ Στdγηg Bdρoιαg ) .

23 Mα'[oυ Ι993 :'Exθεoη - παρoυo(αση τoυ
προγριiμματog .,Tα παραδοαιαxιi oπ(τια τηζ
Nιioυoαg, ( α(θoυαα Δημοτιxorj Θειiτρoυ Nιioυααg )

16 Mα'[oυ Ι994 :'Exθεoη - παqoυο(αση τolj
προγριiμματog "Δενδqοπαλλι6ργε ια
Αμπελoxαλλι6ργεια οτη Nιioυoα" ( Στdxι Nεολα(αg
Δriμoυ Nιioυααg ) .

14 Mα'[oυ 1995 : 'Exθεoη <Yγρdτoπoι τηg
Ndoυοαg> ( αfΘoυoα ExΘdoεων Δliμου Νdoυοαg ) .

25 Φεβρoυαρ(oυ Ι996 : Συμμετoxli στιζ
zαρναβαλιxdg εxδηλι6σειζ τoυ Δημου Nιioυααg (

απoxριd,τιxo ιiQμα με θdμα την Aναxrixλωοη
Αλoυμιν(ου ) .

3 Mαρτ(oυ 1996 : Παρoυoiαoη τoυ πρoγριiμματoE
<AΛoYMΙNoKoYTo> (α(Θoυoα Εoτfug Mουαιδγ
Nιioυoαg ) .

5 MαρτCoυ t996 : Παρoυο(αoη τoυ πρoγριiμματoE
<AΛoYMΙNoKoYTo> (1o Δημoτιx6 ο1oλεio
Bdqoιαg) .

26 AπριΧbυ 1996 : 'ExΘεοη- <10 xρ6νια μετιi τo
Toερνoμπfλ> (α(θoυαα εxΘιjoεωγ Δ{μoυ Nιioυοαg ) .

2 Ιoυγ(oυ 1996 : 'Exθεoη - παρoυo(αση τoυ
πρoγρdμματοg Π.E. "7\λαη παι πιiρxα τηg Nιioυοαg,
- βριiβευαη μαθητc6ν ( α(θουoα 3oυ Γυμναo(oυ) .

22Μαρτiου 1997 : Παρουσ(αση τoυ πρoγριiμματoζ
<O Nεαg6g xαταγαλωτr,]g> ( Στ6xι Nεολα(αg Δημoυ
Nιioυoαg ) .

16 oxτωβρ(oυ \997 : Συμμετoxr{ αιην'Exθεοη των
Περιβαλλoντtxc6ν oμιiδων του νoμod Hμαθ(αE ατη
Bdροια .

Διαxρ(οειE - Συνεργαοfα με dλλoυg φορε(g

α) Διαxρ(οειg :

1990 : oYNEΣKo Bραβεfo για τηγ Hμdρα τηE
Γηg .

1996 : Bραβε(o oυμμετο1ηζ στoγ Eυρωπα'ix6
Διαγωνιομ6 Nεαρorj xαταναλωτr] .

7996 :'Eπαινοg απ6 τo Δriμo Nιioυoαg '

1996 :'Επαινog απ6 την Ιεριi Mητρ6πολη Bdρoιαg
, Nαοrjoηg xαι Kαμπαν(αg .

7997 :'Eπαινοg απ6 τo Δημo Nιioυσαζ για τη
oυμμετo1l] τηg oμdδαζ στιE εxδηλι6oειζ για τo
περιβdλλον τoυ Δriμoυ Nιioυoαg .

7997 : A' πανελλ{νιo Bραβε(o συμμετoχrig oτoν
ευρωπαΙx6 Διαγωνιoμd Nεαρof xαταναλωτrj .

1997 : Α' πανελλriνιo Bραβε(ο τoυ Ιδρrjματog Α.
B. Mπ6τοη .

1997 : 2 6,παινoι απd τo Δrjμο N<iουααg .

|997 :2 6παιγoι απ6 την Ιεριi Mητρdπoλη BdρoιαE
- Nαoιioηg xαι Kαμπαν(αg .

199B : Bραβε(o απ6 την Eλληνιxιj Eταιρε(α
Πρoοταo(αg τoυ Περιβdλλoντog γ'αL τ11ζ Πoλιτιοτιxηg
xληρονoμιιig .

β) Συνεργααicι
H oμιiδα περιβαλλοντιxηg εy'παiδευοηζ

αυνεργιiξεται με την OYNEΣKO , την WWF ,

COUSTEAU SOCΙETY xαι πoλλdg ιiλλεg Eλληνιxdg
xαι διεθγε(E πεQιβαλλοντιx6,g oργανι6oειg . Eπ(οηg
εiναι oυνε1ηgxαt αρμoνιx{ η συγεQγασiα με τo Δr{μo
Nιioυoαg , τo δαoαρ1ε(o Nιioυοαg xαι dλλoυg φogε(g
xαι επιoπjμoγεE τηζ περιo1r{g .
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2o ΔIEΘNΕΣ ΔΕNΔPOKOM IKO

ΣYNEΔPIO NAOYΣAΣ

Eιοαγωγti
Στιg L2 xαι !3 Φεβρoυαρ(ου 1998 ο Σr1λλoγοg

Γεωπ6γωγ N. Ημαθ(αg διoργιiνωσε στη Nd,oυοα τo

2o Διεθν6g Δενδρoxoμιxd Συνdδριo οε 6νδειξη τιμliE

για τη μεγdλη πρooφoριi τηg NιiουoαE στηγ ανdπτυξη

τηg αιiγ1ρονηg δενδρoxομ(αg oτη 1ι6qα μαE. ΩE

γνωoτ6, o o6λλoγog αυτ6g ε(1ε oργανιiloει τo 1o

Διεθνdg Δενδρoxoμιx6 Συν6δριo oτη Bdροια οτιg

25-27 Απριλ(oυ 1985. Η παρoυofαοη dγινε oτo

Δημoτιx6 Θdατρο με τη συγεQγαo(α τoυ Aγρoτιxoιi
Συγ/ομorj, ΑΣEΠoΠ xαι EΑΣ Nιioυοαg xαι υπ6 την

αιγ(δα τηg N.Α. Ημαθ(αg χαι τoυ Δημoυ Nιiουoαg.

Oι oημαντιxdE εξελiξειζ στoγ xλιiδo τηζ

δενδρoxoμ(αg, dπωg νdεg τdoειζ στηγ παραγωγf ,

στηγ εμπoρ(α, οτιg απαιτηoειg τηg αγoρdζ, τ1γ

αγταγωγιστιx6τητα x.6'. επ€βαλαν τη διoργdνωoη
τoυ oυνεδρ(oυ αυτori, 6πoυ παρoυοιιiοτηxαν 6λα τα

ν6α δεδoμdγα τηζ οrjγ1ρονηg δενδροxoμ(αg.

Tηγ oQγαγωτιχri επιτροπη τoυ αυνεδρ[oυ
αποτιjλεοαγ τα μ6λη τoυ Δ.Σ. τoυ oυλλ6γoυ Γεωπ6γωγ

Bαo. Koυxoυργιιiννηζ, Δημ. XαμπfδηE, AΘαγ.

Συργιdννηg, Θ. Δραγoυμιiνog, Eυιiγγ. Δημητρ(ου,

Mι1. Mητο6πoυλog, Xαρ. Tdλxαζ, K. Παπα'iωιiγγου

απ6 τη Φρουτdνωoη Nιioυoαg, Δημ' Kαρα'iοxog τoυ

A.Σ. Ndoυοαg xαι Γ. Bλιi1οg τoυ AΣEΠoΠ
NιioυoαE.

Περιληπτιxri αναφoριi οτα θdματα

Στr1 γενιxrj τοπoΘdτηση του Πρo6δρoυ τoυ
oυλλdγoυ Bαoιλε(oυ Kουxoυργιιiγγη για την εξdλιξη
γ"αL xLζ πρooπτιxdg τηg Δενδρoxoμ(αg oτη B6ρειo
Eλλιiδα, απαριθμotiνται oι παρrιiγoντεs πoυ
oυν6βαλαν oτην ανdπτυξη τηg (εδαφοxλιματιxo('
αρδειiοιμεg εxτdοειE χαι εργατιx6τητα τωγ
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τoυ Γιιiγγη KαQαταιι6λη

xατο(xων), ενιil εξα(ρεται η oυμβoλη των γεωπdνων
χαι τωγ θεοπιοΘdγτων xρατιxι6ν xινητρων.

Στη oυν61εια αναφdQεται oτα πρoβλ{ματα
διιiθεoηg τωγ επιτQαπ6ξιων ροδαx(νων χαι στη

οτρoφη πQoζ τα oυμπriρηνα, με τα μεγιiλα
πρoβλrjματα απoρρ6φησηζ απ6 τιg γεωργιxdg
βιoμη1ανfεg. T6λοg, προτε(νει γενιxd για τη

φυλλoβ6λο δενδρoxoμ(α τηg περιo1lig βαζ, τ}-l

βελτ(ωoη τηg ποι6τηταζ, συσχευαo[αg-τυπoπο(ηoηg
των φρoriτων ' xαθι6g χαι τηγ παραγωγη επων6μων

πρoi6ντων (ονoμιiο(αg προdλευοηg) χαι
oλoxληρωμdνηg παραγωγηζ.

o Carlo Fideghelli απ6 την Ιταλ(α μαg πληρoφoρεi

για τηγ αrjξηoη τηg xαλλι69γειαζ oπωQoφ6ρων οτη

1ι6ρα τoυ απ6 τo 1990 xαι εδιi (ροδιixwα xcn(ι L9%',

βερfuoxα 48Ψο, ψη}ια 207ο, αγ}"6'διcι 29Ψο χαι
δαμιioxηνα 4%) με τηγ Ιταλiα γα εiγαι η

oημαντιxdτερη 1ι6ρα παραγωγηE ρoδαx(νων oτην

Eυρωπα'ixη 'Eνωαη. Oι μεooγειαxιΞg 1ι6ρε9 τηg

Eυρc6πηg, d1oυν ο1εδ6ν τo 50Ψο τηg παγx6σμιαζ
παραγωγr{g ρoδαx(νων, λ6γω ευγo'ixι6γ

εδαφoxλιματιxc6ν oυνθηxι6ν. Aξιooημε(ωτη ε(ναι η

ιiνoδοg τηg Toυρπiαg (πιo oημαντιxη απd τιg χ6Qεζ
εxτ6g E.E. οε παραγωγr{), πoυ ξεπdραoε ηδη τoυ

370.000 τ6νoυg. EπΦs, ενιi ατη 1ι6ρα μαg επιxρατo{ν

τα oυμπrjρηνα (πρι6τη εξαγωγιxli 1ι6ρα πα^1x6αμια,

με συμμετo1r{ του 60Ψo των παγxooμ(ων εξαγωγιi;ν)

οτην Ιταλ(α η παQαγωγ{ των νεxταριν(ων ε(ναι η

μεγαλιiτερη τηg EυρωπαixηE 'Eνωoηg πoooαrια(α xαι
οε απ6λυτου9 αριθμodg με τd,oειE περαιτdρω αγdδoυ.

Η Ειρηvη Σγουρof- Καραγιιiννη λdγει γLα τη

βεριz.oxιιi, 6τι δεγ 61ει πρog το παρ6ν πλεdναομα
παραγοlγηg, 6μωζ αντιμετωπζει τηγ ευπdΘεια οτην



ι{σθdγεια <ευλoγιd τηg δαμασχηγιdζ> (Σdρxα) xαι
JτoυE ανoιξιιiτιxοιlg παγετοfg oτη xι6ρα μαg. Πληι,
._iμιιυq, υπιiρ1ει βελτiο.loη' σττ]γ dρευνα προοαρμoγrjg
ιττc-; πεQιβdλλογ xαι οτην πoαιiτητα τoυ xαρπot'. Η
..ευλoγιιi> αντιμετωπ(ξεται με πρdγραμμα επιλογrjg

ι,β9ιδiων, πoυ γ(νεται ατo Ιγoτιτofτo Φυλλοβdλοlν
\dνδρωv Nιioυοαg. Tdλog η Nαλ)'ιdργεια τηζ

βεριxoNιιiE απoτε}"ε( μια εναλλαxτtxη πρ6ταση γtα
τηγ υπεQπαQαγωγη ρoδαx(νων οτη 1ιilρα μcr;.

O Raymοnd Jaunier (Γαλλ(α) μα; πληροφoρεi για
τr-i 1,ενετιxt] βε}"τiοlοη τηq :r.εραοιιiq, τ6οo pιε υβριδιομd
(γdεζ πoιxιλiεg με ενδιαφdροντα χαQαχτηριοτιxi.ι ),
oσo χαι με
ιιεταλλαξη
(ποιxιλ(εE
αυτoγ6νιμεg {
τ rj 1τ Ο υ

spur).Kαλιπερα
αποτελdαματα
ε ι1αv στηγ
E.E. :

ΓεQμαν(α,
Γαλλ(α,
Ττα}"tα' στη

i'oιπη Eυρι6πη
: Oυγγαρ(α,
Tοεxiα,
Poυμαν(α xαι
οτoγ υπ6λοιπo
z6oμo:
Kαγαδι1 γ'αl
Η.Π.A. Παριiλληλα γ(νoνται εργαο(εg για γεννετιxη
|}ελτ(ιυοη τωγ υποχειμdνιυν (Γερμαν(α, Bdλγιο, Γαλλ(α,

Ελλirδα, M. Bρεταν(, Ιταλ(α r.αι Η.Π.A.). Η
προoπτιxη ε(ναι με την l.λιυνοπo(ηoη ταlν γoνιδ(ωv,
τη γεγετL}ιη μεταφορci τουζ χαt με τη οrjγ1ρονη

βιoτε1νολογ[α γα d1oυμε oiντoμα θεαματιxιi
ιrπoτελιJοματα.

o Mιλτιdδη< Bαoιλαx(ι'xηg αο1λολε(ται με τηγ

z.αλλιdργεια τηg α1λαδιd.ζ στηγ Eλλιiδα (xfριοg ιlγxoE
παραγωγfg Ημαθ(α, Πdλλα xαι Mαγνηα(α), dπoυ η
xρfοη του προi6ντog ε(1ε oαγ αποτdλεομα την
εxρ(ξιυοη πολλιi;γ oτρεμμιiτοlγ , με doτdλεομα η
παραγωγη γα μη ξεπερνiιει τουg 60.000 τι1νoυg xαι
να ειοιiγoυμε απd Ιτα}'iα, Ιοπανiα, Αργεντινrj. H
xρ(οη oφεiλoνταγ σε πQΟσβoλ6g τηg ψriλλαg τηg

ιrxλαδιιig, τo βαxτηριαx6 xdψιμo xαι φυoιoλογιx6g

αoΘdνειεg. Eξεταξdμενη η α1λαδιιi ωE εναλλαxτιxη
λrjoη τηg ρoδαxινιιig, 61ει περιθι6ρια αvιiπτυξηg, αφori
τ-πdgy'ει dλλειψη α1λαδιοrj oτη 1ι6ρα xαι βρ6Θηxαν
ανθεxτιxdg πoιxιλ(εg xαι υποxε(μεγα στo βαxτηριαx6
χαψιμo. Eπιπλ6ογ τα υπoxε(μεγα αυτd, (oH x F)
ε(ναι oxετιxιi γιiγα xαι παραγωγιxd.

o Carlo Fijeghelli αναφ6ρει για τη μηλιd οτην
Eυριilπη, 6τι η παραγωγη ατην E.E. μειι6θηxε τα 10

τελευτα(α 1ρ6νια απd 10 oε 9 εxατoμμtiρια τdνoυg,

ενι6 η Aνατολιxrj Eυρι6πη απd Ι2 oε 9 εxατ. τ6νουg (

λ6γω των γνωατc6v πολιτιxι6γ αλλαγιilν). oι 1ιilρεg τηg

E.E. ειod,γoυv μηλα, το δε 90Ψο τηζ παQαγωγηg τoυg

οδηγε(ται oτην
εμπoρ(α , ενιli
οτιq ανατολιxdg

χdlQεg d1oυμε

μεγdλo
πoσοοτd
cιποxcrrιπιikαηs
α .]τ

oιxoγενειαxοtig
ωζ επ( τo
πλεfστoγ
οπωριδνεg xαι
διι1οπαQτα
δ6νδρα'

ΓΙροrεiνοlπαι
γ6ζ πoιxιλ(εg
6πωg διιiφoρεg
παραλλαγ dζ

τηg Gοlden Delicius πoυ ιJ1oυν αvτo1η οτην
επιφαγειαχη oxoυριιi, τηE Red Delicius πoυ 61ουν

πραliμ6τητα xαι dγτoγo x6xxιι,o χQι6μα, ποιxιλιι6ν με
υψηλιi oργανoληπτιxc1, ουοτατιxd,, επανε μφιiν ιοη τωv

Ιοnagold xαι Fuji ωg επιβεβα(ωοη τηg οτgoφηg oτην

πoι6τητα, διαφoρoπο(ηση τηζ τυπoλoγ(α των xαρπιilν
(6πω9 η Granny Smith με ιJντονo πριi,οινο χαι oL

δixραlμεg Braedurn , Rink Lady xαι Cameo ) xαι τdλog

ποιxιλiεg που αντdxoυγ στo φoυζιxλιiδι (οημαντιxη
επαγιiοταοη oτη μηλoxαλλιdργεια).

o Ιωιiννηg Θερι6g αγαπτrjσoει την επ(δραση τηζ

ανdργανηg Θρ6Ψηg οτην πoιdτητα μ{λων, ρoδαx[νων,
xερααιιi.lν xαι αxτινιδ(oυ, αγαφεQ6μενog oτo εiδog xαι
την πoο6τητα αξωτoιi1oυ λfuανοηζ, στα θρεπτιxd
οτoι1εfα χαι τη cυyεxτιx6τητα τηζ oιlρxαg των

φρofτων ωζ χαι τιg φυοιoλoγιxdg ξημ(εs (πιxρη
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στιγμdτωση γ".d. ), Θρεπτιxd οτοι1ε(α xαι 1Erιδμα -

odx1αρα- οξdα xαθι6ζ γ"αL επιΘυμητ69 αναλoγ(εg
θρεπτιxι6ν oτoι1ε(ων xαι πoιdτηταg xαρπιδν.

Tο πoλιj ενδιαφdρoν θ6μα τωγ υπoλειμμdτων

φυτoπQoστατευτιxcδγ oυαιι6γ ( παργματεrjεται o N.
N(xληg), πoυ ι11oυν xαΘoριoτε( με νoμοΘετιxιi μ6τρα
τα Mdγιoτα 'oρια Yπολειμμιiτων (MRL's) οτη E.E.
xαι εδι6 . o 6λεγ1og γtα τα υπολε(μματα αυτιi ε(γαι
εξειδιxευμdγoζ χαι πoλιiπλoxog, ενι6 oι υπηρεoiεg τoυ

Yπ. Γεωργ(αE πρoβα(γoυγ σε δειγματoλεmτιxo6g
ελ6γ1oυg τ6oo ειααγ6μενων 6oo xαι παραγ6μενων
στη χ6Qα μαζ προ'i6ντων (Mπενιixειο
Φυτοπαθoλoγιx6 Ιγοτιτoιjτo χαι πεQιφερειαxd'
Kdντρα Πρoοταo(αg Φυτι6ν).

o E. Σφαxιωτιixηg αοxoλε(ται με τηγ

μεταoυλλεxτιxη ψεταγε(ριoη - oυντη ρηαη των μηλων,
6πoυ, υπoβαθμ(ξεται η ποιdτητιl τoυg απ6 το
επιφαγεtαχd 6γxαυμα (αντιμετωπζεται με εμβιiπτιοη
οε δ ιι1λυ μα δ ιφαινυλαμ(νη g). Eλεγ16 μενη ατμ6οφαιρα
οτα ιpυγε(α με χαμηλ6 οξυγ6νο παρατε(γει τη

oυιπηρηoη xαι διατηρε( την πoι6τητα τoυ xαρπori, ενι6

xαι xατ6χχηλo oτdδιο oυλλoγrig (6ρεg 1αμηλι6ν
θερμoxραoιι6ν, δεixτηg αιθυλεν(oυ, δε(xτηg αμιiλoυ,

oυνεxτιx6τητα odρxαg) oδηγε( σε dριoτα
απoτελdοματα.

Στα α1ηματα διαμ6qφωσηE των φυλλoβ6λων
oπωροφdρων αναφι1ρεται o Kωγ/γog Tοιπoυρfδηg με
ουγxριτιxd, οτoι1ε(α επ(δραοηg τoυζ στιζ απoδdαειE ,

την ποι6τητα τωγ xαρπι6ν χαι τo x6oτog παραγωγηE.
'Eτoι οτην απ6δοoη d1oυμε xατιi οειριi oτην ιiτραxτo
(2.210 xιJ"6. αy(ι οτρ6μμα), την ελεf θερη παλμdτα
(1.s50 xιλιi ) , την xαθυοτερημdνα d'τραxτo ( 1.725

xιλιi ) χαL τo xανογιx6 xrjπελλo (.1.536 xιλιi) οε
πειριiματα ρoδιαxινιdg.

o Xρ. ΞυλογιdννηE (Ιταλ(α ) xαι Bαo.
Koυxoυργιιiννηq αo1ολοriνται με τηγ ορθoλoγιxf
λ(πανoη xαι ιiρδευοη τωγ oπωρoφ6ρων με dμφαοη

στηγ oλoxληρωμdνη παραγωγli φρofτων, τηγ
υδρoλfuαναη, τη 1λωρολfπανoη xλπ. Kαι οτ61o τη

με(ωοη τηE χQησηζ 1ημιxι6ν λιπαoμdτωγ χαι τηγ
πρoοταo(α τoυ περιβιiλλοντog. ΒiπtoηE απαιτε(ται
oρθoλoγιxr,] αξιοπo(ηαη τωγ υδιiτιγων π6ρων με oωοτη

τε1νιxη επιλoγη μεθdδων dρδευοη oε αυνdρτηση με
τα o1ηματα διαμ6ρφωoηg τωγ δ6νδρων
(μιxρoαρδεdoειg, Spreyers , ιrτιiγδη, xλπ.)'
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Για την Oιxολoγιxr,] Γεωργfα xαι xυρiωg την
oλοxληρωμ6νη παραγωγli, ομιλdι o Ιωιiννηg
Xατξη1αρ(oηg με oτ61ουg τη με(ωοη τωγ

φυσιχoχημιxι6ν ειορoι6γ χαι τη χaηση φυoιxιi'lν oυοιι6γ
xαι ωφdλιμωγ oQγαγισμc6ν για αντιxατιioταση τωγ

xημιxιiν oυοιιilγ στη φυτoπQooταo(α. Η oλoxληρωμ6νη
παραγωγη εφαρμ6ξεται αρxετιloτη μηλιιi ( oε πoλλdg

x6qεg) , ενιi η τε1νoλoγ(α τηg αναπτriσσεται o1εδ6ν
σε dλεg τιζ χdlQεg τηζ E.E. y"αι ερευνητιxd,
προγρ<iμματα γ(νονται χαι στη xι6ρα μαg.

Mε τιg τdαεgι χαι πQooπτιx€g oτo διεθν6g εμπ6ριo

φρoιiτων xαι λαxανιxι6ν, oυμμετ61ουν ( oι Kων/νοg
Mdτταg xαι Kωγ/γog Γαλαν6πουλog) oτιg εργαo[εg
τoυ oυγεδρ(oυ, αναφερ6μενοι oτιE πρ6οφατεζ
μεταρρυΘμ(σειζ χαι αλλαγdg πoυ d1oυν ουι.τελεοτε(
oτη διεΘνr{ αγoρd. Oι πρooπτιx6g για τα ε}'ληνιxιi
πρo'i6ντα μπορorJν να γ(νoυν ευνoΤxι1g, αν ληφθοιiν
υπ6ιpη oι γdoι παρι1μετροι του εμπoρ[ου (oυμφων(α

GATT, N6α Koινη oργιiνωνοη Aγoρdg ) xαθιi'ig xαι
με συστηματιxr{ dρευνα των αγoρι6ν - oτιi1ων.

Tdλog o Xριοτ6δουλog Παρμαv)ιηg αγαπτfooει
θ6ματα εoωτεριxηg αγορdg, οργd,νωoηE xαι δομηg

του εμπoQ(oυ, πoυ οημερα 1αραxτηρ[ξεται απ6
αγαχQoγ ιστιxη λ ε ιτου ργ [α, αναπoτελεoματιx6τητα
χαι με μεγιiλo ιiνoιγμα τιμι6ν μεταξri παραγωγoιi -

xαταναλωτrj.

Aναμdνουμε με ενδιαφdρον τα πQαχτιχd τoυ
oυνεδρ(oυ με τιg πληρειg αναxoινιilσειζ τωγ Γεωπ6γιυγ

, Eρευνητι6ν, KαΘηγητdlν x}ιπ., για γα επαν6λθoυμε
διεξoδιx6τερα στηγ xριτιxιj απoτf μηοη τωγ
συμπεQασμιiτωγ του πραγματιxιi ενδιαφdρoιτoζ για
τoν τ6πo μαE.



oλα τα τειixn τng "ΝΙΑOYΣTAΣ" καδωg και

'Η ΙΣΤoΡΙA TΗΣ ΠoΛΕΩΣ NAoYΣΗΣ',, ',MNΗMH TΣΑMΗ KAPATAΣOY',,

"ANAMΝΗΣΕΙΣ' -Αγγ.Bαλταδωρoυ, για 6ooυ9 δdλoυν να

απoκτΛooυν, υndρxoυν στα γραφεiα τoυ Συλλ6γoυ.
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/ητεWη
ν(Ι, I{α'νειζ ενTυrια

Στo art SΤUDlO o1εδιαζoυμε

και παρdγoυμε 6vιυπα,

'Eντυπα dψογα πoυ ξε1ωρ(ζoυv

και πρoκαλοUv εντιjπωoη'

Mελετημdvα αιην κdθε τoυq λεπτομιiρεια

με τ6λεια αιoθητικη και πρωτoπoριακo

design Kαμωμ6vα με τηv αρτι6τερη τε1vικη επεξεργαo[α

καιτυπωμdvα με τιq ΠιO oιjγ1ρovεg επυπωτικ69 μεθdδoυg

οε ειδικευμ6vα εργααιηρια

T6τoια 6vrυπα KdVoUμε αo art STUDlO.

Kαι γvωρlζoυμε καλd τov τρ6πo,

Γιατ( διαθ6τoυμε βαθειd γvωoη

και πoλυετη εμπειρ[α οτιq γραφικdq τd1vεq

Γιατ[ διαθdτoυμε τοv μεγαλUτερO Kαι πιo oιlγ1ροvo ηλεπρovικo

οταθμd εργαoiαg εππραπιiζιωv εκδdoεωv (Desktop publishing)

Kαιγιατ[oυvεργαζdμααιε με ιivα dριαιo εππελεio 57 επιλεγμιivων

και εξειδικευμεlvωv oυνεργατιΔv και παραγωγικωv εργαoτηρ[ωv.

Αλλd πdvω απ' 6λα,

γιατ(αvΓιμετωπζouμε τo θ6μα ηg o1εδ[αηg τωv εvtιjπωv σαq

με Kαλλιτεχνιη ευαιoθηoh.

To vα κdvειg 6vιυπα ε(vαιτ6μη.
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