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0l ΠAPAΔOΣΕIΣ
Γ!A ΤHN IΔPYΣΗ TΗΣ NAOYΣAΣ

τoυ Θωμιi Γαβριηλ(δη
Φιλoλιiγου - ουγγραφdα

ε(δαν{ xαι θα δoυγτo φωEτη δημοoιdηταE σrα
διdφoρα dγτυπα τηg Ημαθ(αE y"αι τα διxd μoυ
oημειι6ματα, να βoηθrjooυν oην εfρεη λroηg
τoυ πρoβλrjματoζ, τoυ σχετιχοf με ηι' απoνoμti
τιμ16ν οε ιoτoριxdg πρooωπιx6ητ ε Ξ πσU δη μιoυρ-
γr]θηxε αιη Ndoυoα, μιαE λdη; oδηγoli χαι για
ιiλλα παρεμφεQli πρoβλ{μιατα. :τoυ (oωg υπιiρ-

ξουν αro μ6λλoν d1ι μdνo oη Νιiουοα αλλd xαι
oπoυδrjποτε αλλo{.

2. ΙΙ ΙΙAΡAΔΟΣΙΙ ΓΙΑ ΤΗ).Ι ΙΔΡ1ΣΗ TtΙΣ
NAoYΣAΣ

Eναg αrραη./dζ του οουiταr'oυ MoυQιiτ Α'
(1326 - 1389), o οπο[ο; oι'ομαξ6τcιν Eβρενdg,
ιiνδραg ''πεπαιδευμiνοg' νοιlνεηηE xαι περ[ τα
στQατιωτιχ,d. λiαν πεπειρα1ιiνο5'' (αφo'3 o iδιog,

μdνo με τουζ υπασπιαrι1g του. α6μφοlνα με τηγ

τoυρxιxrj ιαroρ(α των Γαξη r.αι Αλrj Eβρενιig,
προxιiλεoε αιir,ταγ μα 3. 000 αvτuπd.λιυν, x6ρδ ιoε
αυτoπρoocδπωg δdxα ψdxεg'' δ ιoψιλfoυg διεπ6-

Qασεν εν ατ6ματι μαyα[ραg'', (doφαξε δηλαδ{
δι1o 1ιλιι1δεg αντιπιiλουg του) dταν rjqθε αrην
περιoμ], <iπου xαι τι6ρα βρ(oxεται η Ntioυoα,
dμεινε xαπ6πληxτoξ απd τηγ oμoQφιd τηg.

(Ηταν γι]Qω oτα 1385, τι1τε πoυ τιατ6. π6.oα

πιθανdτητα xαταxτηΘηχε χαL η π εQ ιo1η των Γενι-
τoι6ν)'

Axoλoυθιδνταg dπειτα τo ρdμα τηg Αρdπι-
τoαg, 6φτασε στιE πηγdE τηg, 6πoυ αιτ(xgιαε μια
oμιiδα ανθρι6πων ''oyεδ6ν ημιαyρ|ων xαι ημιψ'
μνων'' που dπαιρναν νερd'

1. EΙΣAΓΩΓΙΚA

Oταγ τo πεQασμdγo xαλοxα[ρι dψα1ι'α στα

1αρτιιi μoυ για να βρω χαι γα oυγxεντρι6σω τα
oημειιδματd, μoυ, που ε(1αν τo φωζ τηg δημοoι6-
τηταE oε εφημερ(δεg xαι περιoδιxdτηg Ημαθfαg
oτο παρελθ6ν, ρ(1νο\ταζ μια φευγαλ€α pιατιd

εδc6 xι εxε( αιαμdτησα στην τρ(η απd τo τdλοg

παριiγqαφo τoυ ση με ιιi ματo g''Αρ1α ι6τητεζ σ[o

Zερβo1riqι", MαXεδoγιπd NEΑ (Ndουoαg) 5/

t2ll98t' Πdτε πdρασαγ τα 1ρ6νια!

Eπειδr! το περιε1dμενo αυτlig τηg παραγριi-

φου rjταν η αφoQμli να αρ1foω μιια dρευνα σχετt-

xlj με την παριiδooη την αναφε96μενη ατην (δρυ-

ση ηE Nιioυoαg, τo παQoυσιdξω αrη αυνι1xεια

αvτιγqdφovτιI,g τo χωQfζ xαμιd επ6μβαoη:

''Ωg π6τε, αληθεια, θα αxο'ιjριε 6τι xdπoιοg,
xd'πoυ, xd'ποτε βρljxε 6να αρyα[o dyαλμαχαιτo
6δωoε oε xdποιoνyια μεριxd. αρyιiριαη 6τι dλλoE

π6ταξε oτηνΑρd'πιτσατo dyαλμα πoυ βρηxεyια
να μηυ μπλi.ξει με την Αρyαιoλoyfα xι iπειτα θα

διδd'oxουμε στα παιδιd' μαg 6τι η Nd'oυαα π.1.

ιδριjθηxετoν 15o μ'Χ. αιcilναxαι 6τιo ιδρυτηEτηg

ηταν xdποιoE Toιiqxog ατρατηy6E πoυ με iνα
αoτ ε [ο τ 6yν ασμα 6 π ιαα ε τ oυg dy q ιoυ g ( ! ! ) ωg τ 6τ ε

Nαoυoαbυζ 1lαι τoυζ εξημ6ρωoε;''.

oταγ oημε(ωνα πιo πιiνω dτι -δεγ θα πιiγω
xαμ(α επdμβαοη ατα doα 6γραφα οτα MΑKE-
ΔoNΙΚΑ NEΑ oτtg 511211981, δεν εγγooιjoα

φυoιxιi dτι θα τα παQoυσ[αξα xαι με το πολυτo-

νιx6 αιiατημα πoυ τ6τε αx6ψη io1υε.

Eιi1oμαι μαξi με dλα τα ιiλλα xε(μεγα πoυ



MdλιE oι η μιdγριοι xαι η μ(γυμνoι Mαxεδ6νεg
αιτιλrjφθηxαν τoν Eβρενdg με την απoλoυθfατoυ
να τoυ( πληoιd,ζει, τo 6βαλαν ατα π<jδια παι
πηδοivrαg "ωg α(γαγροι'' σxαρφdλωoαν μdοα
απd αdρατo cr1εδ6ν μoνoπιiτι αrη δυoπρ6oιτη
xo gυφli τη g "Παλιoνιιioυσrαg''.

''ΕιE την ευα[oθητoν Φυxiν του Εβρεν69 αμ6-
αωg εy εwηθη η ε π ιθυ μ [α να απαλλd ξε ι τoυ g oρ ε ι-
νo'ιjg εxε[νoυg ανθqci.lπoυζ τηζ xαxoξω[αg 24αι να

μεταδcΙloει ειg αυτoιjg, τα αγαθd τηg ευξω[αg'

Kνoιjμενog xαι υπ6 φιλoδoξiαg απεφd.oιαε να
αυιloιx[oει τoιjτουg ειζ την ωρα[αν xαι τερπνην
τoπoθεα[αν, ην xατiγει wν η π6λι9 Nd.oυoα''.

M6λιg λoιπιjγ ''απoχατασtdθηxε ο1ετιz.l] ει-

ρriνη xαιτιiξη" πriγε αrην Aνδριανorjπολη (εφιj-
ooν η Kωναrαντιγοιjπoλη δεν ε (xε αxιiμη xυριευ-
θε( απ<i τoυg Tofρπoυg), για να δc6oει χ6ir1o το:ν

πρ<iξειδν τoυ στογ xιiριd του (το oουλτd,νo Moυ-

ριiτ A' ) xαι να τoυ υποβdλει xαι τα αυγ1αρητrj-

ριιi τoυ για την αioια dxβααη τωγ χαταχτητιxζlν
του επLχειQriαεων.

O οoυλτιiγog, αφoιi υπoδεμηxε τoν πιατ6 xαι
γεννα(o αrρατηγ6 του με φιλoφqoνrjοειg, διdτα-

ξε να τoυ πQoσφdρoυν γεννα[α παι πλoυαιιiτατη
αμoιβ{ χαι τoυ απdνε ιμε επ(ο'η g xαι τον τiτλο τoυ

Γαξri, δηλαδri του τQοπαιοφ6ρoυ νιπητrj.

Tdτε o Eβqενr5g παραxιiλεοε τo αoυλτd,γo αγτ(
xιiθε ιiλληg αμοιβrjg γα του δωq(οει 6να πομμιiτι
γηg foo με τo δdρμα βoυβαλιοι1 για να 1τ(αει μdαα
σ' αυτ6 μια π6λη, την oπo(α να βιiλει xdτω απ6
την εξουo(α ηE Bααιλoμrjτoqog.

O ooυλτιiγoE θαriμααε tLαL αυγ1ρdνωg γdλα-
σε με τo παρdδoξo αiημα τoυ Eβρενι1g παι τoυ
πρ6αφερε π6ρα απιi τι5 ιiλλεg αμoιβdE xαι 6να
αυτoltQατoριxd διιiταγμα (Xιiτι Σερiφ), (xιiτι
σαγ τα χQυodβoυλα των βυξαrπινc6ν) με τo oπο(o
πρdαcαξε να εxπληρωθε(τo αΦμα τoυ στQατη-

γori τoυ.

o EβρενιiE με τo αυτoχQατoριxd διιiταγμα
oτo 1dρι 6φυγε απ<i την Aνδριανoιiπoλη xαι rjρθε
αroγ τιiπo ιiπoυ παι τc6ρα βρioxεται η Νιioυαα.
Eαφαξε τη μεγαλιiτερη βoυβιiλα xαι dxανε με τo

δdρμα ηg dνα λεπτιiτατο λoυρ(, με τo oπo[ο
περι6λαβε τo 1ι6ρo πoυ 1ρειαξ6ταν γιαην π6λη
πoυ ιiθελε να 1τ(oει.

Παραλλαγrj τoυ o1ετιxoιi με τα <iριατηg π6λη9
τμrjματοg τηg παρdδooηg λdει ο Eβρενdg, ξεxι-
νι6νταg απιi τdοοερα αημε(α (6oα τα ημε(α τoυ
ορζοντα), αια oπo(α xιiρφωoε παοoιiλoυg απ6

ξriλo πλιiτανου, τdντωoε τo λουρ( απ6 τo δ6ρμα
τηg βoυβιiλαζ χαι με το μrjxoζ τoυ πQoσδι6ριαε
τα dgια τηg πιiληg!!

Αυτo6 oι τdooεριg πλαταγιjγιoι πdαoαλoι, ωg

εx θαriματog ρζωoαν xαι βλιioτησαγ χαι dγιναν
πελc6ρια πλατιiνια (μ{πωg οι ειδιxo( μπoροιjν να

βρoυν την ηλιx(α 6oωγ υπιiρ1ουν αxιiμη;).

Yπdρ1oυν βdβαια xαι Ναoυoα(oι πoυ υπo-
αniρξουν dτι τα πλατιiγια oημιiδια των ορ(ων
τηg Νιiουααg δεν r]ταν τdoαερα αλλιi επτιi.

Απ6 μια αlιαρ(θμηoη πdιπωg. πoυ 1"ιoυ ιJxα-
ναν παρατηρηoα dτι τα περιoodτερα, αν ιi1ι dλα,

βρ(oxoιταν xοντd οτα ποταμdχια πoυ διdοxιξαr,
oτα παιδιxd μoυ 1ρ6νια τη Nιioυαα πινιivταg
μfλoυg χαι εQγoσtιioια xαι προοφdρoνταg νερ6
στιζ νoιχoχυρdg γ1gι τo xαθιlgιoμα τωγ οπιτιc6γ
χαι για τo πdτιoμα των xljπων...

Σxdφτηxα λoιπιiγ μiπωg πριν απd τα παλιιi
πλατιiγια ε(1αν δημιoυqγηθεi τα πoταμdxια τηE

Nιioυoαg χαι ot γαλαρ(εg με τιζ oπo(εg ι1γινε
xατορθωτd να διo1ετευθε( ο' αιπιi νερd απd την
Aρdπ ιταα. . . Xρ ε ιιiξετα ι οπωoδ{ πoτ ε axετυxη 6. -

Qευγα.

3. To TEXNAΣMA ToY EBPENOΣ

oταν o Eβρενιig dβαλε τα dρια τηE ν6α9 πdληg,
ox€Ψτηxε να αιφνιδιdoει xαι γα πιιioει με δ6λo
''τουg τ ρα1ε [g xα ι d'ξεoτoυg'' εxε(x oυg ορεα[βιoυg
χαt γα τoυ πατεβιiαει απd τo βoυν6.

ΠρoμηΘεdτηxε y ι' αυτιi τo oxoπ6 πoλιi1ρωμα
παποtjτoια }dαι μtα ν{γτα τα τoποθdτηoε γliρω
απ6 τιg πηγ6E την Αρ<iπιτoαg. Eπειτα μαξ( με
τoυE απολoriθoυg τoυ xgιiψηxαν μ6αα σtoυE



εχε r ευQισχ6μενoυg θιiμγoυζ 1'ιαι παραφιiλαγαν...

Tην ιiλλη μdρα oι ημιdγριoι xd,τoιxoι τηE Πα_

λιογιιioυoταg xατdβηxαν, ιiπωg oυνf θιξαν, για
να πι1ρoυν νερ6. oταν ε[δαν τα παποriταια γrjρω
απ6 τιg πηγ6ζ, αrην αρ1η dμειναν με τo ατιiμα
ανoι1τd απιi θαυμαoμ6, ενιδ αrην xαρδιd τoυg

φι6λιαξεν o φ6βοg' Eπειτα απd λ(γo, επειδri
π(ατεψαν dτι δεγ υπιig1ει xiνδυνog, πriραν θιiρ_

ρog, πληo(ασαγ χαι αφοd πrjρε o παθdναg απ6
ιjνα παπoιiτσι, πQoσπαθo{oαν να xαταλιlβoυν
δοxιμdξοντιig τo σε τι μπoQotjοε γα τουζ χQησt-

μ6ψει. Xωg(g παθιiλoυ να υποι|.rιιiξoνται 6τιτoυg

ε(1αν oτlioει παγiδα, 6βαξαν τα παποt]ταια πd'-

γω στα xεφιiλια τουg rj d1ωναν μ6αα τα 1dρια
τoυg c6oπου τdλog πdγτωγ xατιlφεραν να μπd-
ooυν μ6oα σ' αυτd, τα π6δια τoυg.

oταν xυπdλαβαν ιiτι βρrjxαν αε τι 1ρηof μευαν
τα παπo:6τσια, dνιωσαν απdρανη ευ1αρ(oτηoη
xαι d,ρ1ιοαν γα τQαγoυδo{γ xαι να 1ogειioυν.
Tdτε ο Eβρενιig xαι οι αxdλουθο(τoυ βγ{xαν απ6
τoυE θιiμνoυ g, dπoυ rjταν xρυ μμdνo ι, χαι 6πιαoαγ
του g η μ ιdγ Q ιoυ ζ xατobιoυ 5 τ1 g Παλιoν ι dου σταζ,

εφ6ooν για πρι6τη φoQd ατη ξωri τoυg ε(1αν

φoρdαε ι παποιiτσια, δεν μπoροιioαν να τEi 6ξουν,

dπωg fτgε1αν ξυπdλυτoι.

Στη ουνd1εια μ6αα ο'ε λ(γη ι6ρα o αrρατηγ66
Eβρεν6g με γλι6ooα γλυxιd, τουg xαθηαfχασε,
6διωξε το φ6βο τoυζ χαι αφor1 xατιiφερε να
δε1τoιiν τηγ πQοσφoρti τoυ, τoυg d,φηoε γα ανε-

βoιiν αrο βουνd για να πεiooυγ χαι τουE ιiλλoυg
ομοεθνε(5 τoυg c6oτε dλoι μαξ( με τιE oιχoγdνειdg
τoυζ να xατεβoιiν οτoγ τdπo πoυ ε(1ε αυτιiE

διαλ6ξει για να xατoιxliooυν. Στη αυν61εια ο
oτρατηγιig Εβρενdg με τη βof θεια εxε(νων τωγ

η μιαγρfων (Eλλrjνων) 6βαλε τα θεμdλια τηg ν6α9

πι5ληg, η oπoiα στα τoυQχιxd ονομtioτηxε Αγο-
oτ6gxαt αrα ελληνιxd Nd,oυαα r] Nιdουαια.

αμφιβολiα 6τι oι ανωτ6ρω παραδ6oει9 61oυoι τι
το μυθoλoyιx6ν. Ιδiωg η πεqi βoυβd.λoυ xαι δ6ρ-

ματoζ αυτηg ειg ιμdwα μεταπoιηθ6wog μαζ υ-

πενθυμξει την περ[ ιδρ6oεωg τηg Καq1ηδ6νog
παρd.δοoιν' ΑτυycΙlg 6μωζ δεν 6.xoμεν dλλαg πλη-

ροφορ[αg περ[ τoυ συνoι}tισμoιi τηg πρoνoμιo'ιj-

1oυ π6λεω9, μηδεμiαg περ[ τοιjτoυ yραπτηg πη'
yηg, xαθ' 6ooν εytil τoυλd'1ιατoν γνωρξω, υπαQ-

ψo'ιjοηg''.

Bαoιxrj πηγrj τoυ αημειιδματοg αυτoιi απoτε-
λεiη ιαroρ[α τηg πιiλεωg Nαoriηg τoυ E.Ι. Στoυ-

γιαννιixη. Στιg oελiδεζ τηS ιστoQiαg αιτ{g 43-44
παρoυοιdζεται χαι μια ιiλλη παρdδoη cr1ετνxη

με τον Eβρενdg, η oπo(α διαoι6θηxε απd το Φ.

Mπωξιoιiρ (Tabl. de comm. de la Grece, 1887-

18e7).

Η παριiδoοη αυτrj 1αραxπ1ρξεται ωζ τoυQχι-
xrig πρo6λευσηs xαι πιθανoλoγεiται 6τt αυτηg
'' π α ραπ o [η αη g ε [να ι η π ε ρ [ ι δ ρ{ o ε οl g τ η g N αοιioη g

τoιαιiτη''.

Mε ιiλλα λ6για διατι'πι,iι'εται η υπoψtα πωg
χαι η παρdδooη γLα ην (δρυη τηg Nιiουoαg
εfναι τουρxιν.η-< πρodλευαηζ. παQαπo(ηαη τηg
(τουρz.ιz"{g) παρdδοoηΞ για τoν Eβρενιig, η ο-
πo (α π ε ριλαμβαι,6ται, στηγ του Qχ ιxlj ιατoρ (α των
Γαξ{ xαι Αλrj Eβρεν6g.

o γρdφων 61ει τη γν6μη πcυq δεν πρdπει να
υπd,ρ1ε ι xαμιd αμφιβoλ(α για την τoυρxιxri πρo6-
λευοη τηg παρdδοσηE τηE oyετtlιηgμε τηγ iδρυoη
τηg Ndουoαζ χαt για τουg, αr61ουE τηs, απ<i τη

μια γα ηQωοποιηθε[ ο Eβρενdg παι απ6 την ιiλλη
γα πειαθoιiγ oι Nαoυααioι dτι oφεiλoυν ευγγω-

μoοιiνη αro ooυi'τιiνo χαι τoν Eβqενιlg, επειδ{
αυτo( δfθεν τoυg 1dριoαν τα φι6τα τoυ πoλιτι-
oμoιi oτα τ6λη του 1'4oυ - αQχdζ 15oυ αιc6να μετιi
τη γdννηoη τoυ Xqιoτοιi...

4. Η ΠΡOEΛEYΣH THΣ ΙΙAPAΔoΣtΙΣ

O oυγγραφdαg τηg ''ΙατoρiαE τη5 πdλεωg
Nαoιiηg'' μετιi ην παQoυσ(αση τηE παριiδoηg
για τηγ (δρυη τηg π6ληg oημειιδνει:''oυδεμ[α

5. ΙΙ APXΙKΙΙ TOYPΚΙK}Ι ΠAPAΔOΣH
\

Πιθανf μ{τQα απ' την oπo(α γεwtjθηxε η
παριiδoαη γtα τηγ (δρυαη ηg Nιioυoαg ε(ναι η
παραxιiτω παρoυαιαξ6μενη παρdδooη, πoυ τηγ



χαλλιεQγoιiααν 6πωg φα[νεται, oι απιiγονoι τoυ
Γαξri Eβρενdg, επειδrj εξυπηρετο6οε τα συμφ6-

Qoντα χαι τιζ φιλοδoξ(εg τoυE χαι πoυ dλεγε
περfπoυ τα εξrjg:

Eπειδrj o ooυ}ιτιiγog Moυριiτ Α' θεωρoιioε
πoλιi oη μα ντι^ιη την xατdxτηoηη g πατρ [δαg τoυ
M. Αλεξιiνδρoυ, τηg Mαxεδoνfαg, dταν πληρo-

φoρtjθηxε ιiτι o Eβρενdg Mπdηg ην υπ6ταξε με
μια μιiνo εxατρατε(α, τoυ 1ιiElιοε τιiοη γη, 6η θα
μπoρoιioε vα διατρdξει xαβαλdρηg μι1οα σε μια
μ6ρα xαι μια νrj1τα ''απ6 6να πρω[ ωg τo επ6μενο
πρωf'.

(Η πληρoφoρ(α dτι η Mαxεδoν(α υπoτιi1θηz.ε

μ6νo με μια εχσrρατε[α του Eβρενι5g εfναι φυαι-
πιi αναxρlιβrig, αφorj π.χ. γtα η Bdρoια η ιαrορiα
γριiφει ιiτι αναγxιiστηχαγ oι Tοfρr"οι περιοod-
τεQεζ απ<i τρειg φoQdζ γα τηγ πoλιoρxr]οoυν για
να την ξανα xαπανaηooυν, επε ιδ{ xατιiφ ερνε xd-
θε τι5oo vα ξαναπo1ιτξ111ν ελευθερfα τηg).

t 
''*

oταν o Eβρενιig 6μαθε για τo 1dρισμια πoυ τoυ
dxαγε o ooυ}ιτdγog,'6τυγε να βρfoπεται, α6μφω-
γα με τηγ τoυQχιχtj παριiδοη, στα Γενιτσ6'' AΙ:n
τα Γεγιτοιi λoιπιiν, αφori xατευΘrjγθηπε πρι6τα
xcxτ6'τo γ6τo xαι €πειταxατ6"τo βoρqd α1ηματ(-

ξoιταg lιι3xχo αrαμ<iτηοε ατην Kολιαxι<i (Xαλιi-
oτρα). Mε τη φdQα πoυ εi1ε πdρει, θα εi1ε
φτιioει χαι ωζ τη Θεαoαλoν(xη, αγ δεγ τoν εi1ε
ξεγελιioει dνα xιixoραE'... που ε(1ε λαλrioει γω-
giτερα. Eτοι ο τtdψπog τηg Θεooαλoν(xηE, που
απλωγ6ταγ αrα γιiτα xαιτα δυτιxιi των Γεγιται6γ
ωE τη 86ροια, dγινε τιμιlρto τoυ Γαξr] Eβρεν6g,
(αφoι1 εταoπ(oτηxαγ απιi τα ξευγηλατε(α, πoυ
ε(γαν απoxτηoεt με βυξαντινd αυτοxρατοριxιi
1ρυo<iβουλα, xιiπo ιoι βυζαντινo [ ιig1oντε g dπωg
π.χ. oι Σoυfuειiγoι Παλαιoλιiγoι χαι oι Σαgαντη-
νoi...)

Σriμφωνα με τηγ τoυρxιxrj παριiδoαη, που τη
δι6δωoε o Φ. Mπωξιoriρ βρ(οxoντιlg τη στo χει-
ρ<iγραφo τηs τoυQχιxιjg ιατoρiαζ τωγ Γαξri xαι
Αλrj Eβρενιig, πoυ τoυ εtηε xoινoπoιιjoει o A_

βδoυρα1μιiν B6ηE, o αρ1ηγιiE τηg oιxoγ6γειαt
τoυ Eβρεν6g γtiρω αrα τdλη τoυ δdxατου ι1γατoυ
αιιiνα, o Γαξri Eβρεvιig {ταv δυνατ69 oαν τoν
Ηραxλri. Mε τη γροθιιi τoυ αxιiτωγε βdδι xαι δεν

δυoxoλευιiταγ γα τo ρξει αroν ι6μo του χαι γα τo
xoυβαλriοει...

6. HMΙAΓΡΙOΙ ΚAΙ ΗMΙΓYMNOΙ...

Ηταν αr' αλriθεια δυγατιi ατα τdλη τoυ 14ου rj

oτιg αρ1dg τoυ 15oυ αιc6γα μετιi Xριοτ6γ γα
ιlπιiρ1oυντιioo πoγτd αrη B6ρoια ελληνιxo( πλη-
θυoμo(, 1ριoτιανo ( 

η μιιiγρ ιo ι xα ι η μfγυ μνοι, πoυ
δεν ε(xαν δει ατη ξωri τουg υπoδr{ματα, dταν oι
Bερoιιδτεg €μtξαν μεριxdgαπd τιg πιo αξι6λoγε9
εxx}ιηotεg τουg, dπωg αυτdg τoυ Χριοτoιi, του
Αγioυ Bλαoioυ, τηg Κυριι6τωσαζ χαι τηs Περ(-
βλεπηg xαt σTηγ πεQιo1rj ανθοι5oαγ πoλλιi μoγα-
αn]ρια:

Mfπωg oι Nιαoυατινo(, <ixι μ6νο δεν riταν
ιiγριοι αrrJ,<i r]ται, xαλoμαθημ6γoι απιi xιiπoια
πEloνdμια που μιiλλον απoλιiμβαναν, ωg "πρo?.c,α-
θιjμενoι" i'rτlg x6noιoυ ξευγηλατεfoυ βυξαιτι-
νoιi dρ1οιτοg, ιiγνωοτoυ ωg τιiρα σε μαζ, xαι δεγ
παραδ(νονταγ' αν δει,τα εξαο'φ<iλιξαν, oπdτε o
Eβρενd g Mπι1η g, επε ιδrj β ιαξ6ταν να υπoτιiξε ι τη
Mαxε δoγ [α, ιiQθε αε δ ιαπgαγ μι1τευoη μαξ( τoυ g;

Πdοo πιθαγ<i φαiνεται το να ιδρι1εται τoγ 14o
t{ 15o μ.X. αιc6να μια χQισ[ιανιxrj π6λη απd
μουαουλμιiγoυE χαι γα δiγoιπαι δημοxρατιx6g
ελευθεq[εg αε ημιαγρ(oυE, τιζ oπofεg αυτoi αξιo-
πoιotjγ xατ<i θαυμαατd τρdπo, ricτε η πdλη τoυg
οιiντoμα να γνωρfαει αξιoξfλευτη αlιψη;

- Mιlλλoν xαθ6λoυ πιθανd. oι Nαoυααfοι
πqιiπει να x6ρδιoαγ τα πgoνιiμιιi τoυζ με τη
οθεναρrj τουg αvτ(αrαη χαι με επiπoνεg δια-
πgαγματειiοε ιg. Σ (γoυρα θα πq6πε ι να τoυ g βori-
θηαε xαι η μαxριi1ρoνη xαι λυoααλ6α αντ(αιααη
τηg BdqoιαE' πoυ μαιigιoε την ιpυ1t]των επιδρo-
μdων τιioο, tΛccε τη βιiφτιοαν Kαρα - Φfρια,
MαιiqηBdgοια...

7. TEMΑxΙoN ΓΙΙΣ...

Tο α(ημα τoυ Eβρενdζ γα τoυ δoθε[ τo πoμμιiτι
γηE''[ooντω δiρματι βoυβd.λoυ'' ((αo με τo δdqμα



μιαζ βουβdλαg) για να 1τ(oει μια πdλη χαι να τη

β<1λει xdτω απ6την πQoσtαo(α τηg Bαοιλομliτo-

QoE, αγ πQαγματιχd oriμαινε παρα(ηα{ τoυ απ6
xιiθε ιiλλη αμοιβl], μπoρε[ να συγχινoιioε τoυE
αxρoατdg ri αναγνι6ατεζ ηs ιαroρ(αE τηζ ξωliζ
τoυg. Aπιi τη ατιγμrj 6pιωg πoυ γ(νεται γνωaι6 6τt
εxτ6gτωγ ιiλλωγ τιμc6ν εi1ε δε1θε( ωg τoιφλ(xι
του τo μεγαλriτερo μdροg τoυ xιiμπoυ τηg Θεooα-
λον(xηg, δεν μπορεi παριi γα υπoψtααcε( x6'-
πo ιoζ πωE''η παριiσταoη αn] θηxε'' γ ια να παρoυ-
oιααεε( o rjρωαg χαι ωs ιδρυτrig πdλεωγ ι6αrε γα
μην υσtεQε ( oε τ(πoτε απ6 τoγ M. Αλ6ξανδρο, τoυ
oπo(oυ τoυE''δυατυ1ιoμdνoυg'' oμoεθνε(g ε(xε
xληθεi απιi τη μoiρα γα εxπoλιτ(οει...

oι βιογqιlφoι (υμνoγριiφοι) του Eβρενdg d-
πωg φα[νεται δεγ rjταν ιiμοιqοι γνcδαεων otjτε
π6ρα για πdρα αδ6ξιoι συγγQαφε(g. Γιατ[, εxτ6g
απd τo μιiθo τo oxετιτι6 με την (δρυoη τηg Kαρ1η-
διiναg, πoυ oιχειοπoι{θηxαν για 1ι1ρη τoυ rjρωιi
τoυE, με μαεαrρfα, τoν παQoυoiαoαν να μιλιiει
στουE Mαxεδdγεg dπωg μιλοrioε o'αυτοιig o M.
Αλdξανδρoζ πQιγ απd 1ftια εφταxιiοια περiπoυ

1ρι1νια, ι1ταν ε(1αν αταoιdαει οτην Ao(α xαι δεγ

fθελαν να αυνε1(ooυν τηγ πρo6λαoη.

Tdτε o M. Αλ6ξανδρogγιαγα συγχtνfoειτoυg
ατρατιιiτεg του δε(μoντιig τoυg πdoo αxιiριαrα
τoυ συμπεQιφdρονταν τουg θrjμιoε ανdμεοα αrα
dλλα dτι ο πατdραg τoυ, o Φ(λιππog, αφori τoυg
παρ6λαβε φτωxοrig, που περιφιJQo\παγ εδι6 y.αι

πει... ντυμdγol ι.ιε δdqματα (dπωg οι ημιdγριoι
παι ημiγυμγoι Nιαoυστινo[), τoυg 6δωαε γα φo-
ροιjν 1λαμrjδεg, αντ( αxατdqγααrα δ6ρματα (α-
oφαλc6g xαι υπoδr]ματα) xαι τουg πατ6βαoε απd
τα 6ρη tLαL τα βoυνd αrιg πεδιdδεg (απd την
Παλιογιιioυσtrα, oτη Nιιioυστα...) (Αqqιανoιl,
Aνιiβαοιg Αλεξιiνδgoυ χεφ. Z, 9,2).

H αxην{ τηg αυνdιrrηoηE Eβρεν<ig - Mαxεδ<i-
γ ωγ δ ε v ε ι'ν α ι τυ1α (α α}'")'rι xcιτ 6' πιioα π ι θ ανdτη -

τα "εtiρημα'' των βιoγρtiφων τoυ, επιδ6ξιων πλα-
αιoγρdφων, dπωg ειiρημα xιiπoιωγ ιiλλων riταν
τα doα εfuαν αιoν Τoriρχo πεQιηγητrj Eβλιγι<i
Toελεμπη' dταν αrα 1668 επιox6,cρτηxε τη B6-

Qοια, για τo ''τoυρ}{ιx6" dνoμα Καραφ6ρια, dτι
δriθεν παρdγεται απd το dνομα xιiπoιoυ ιiλλoυ
Toriρxου Γαξ{ τoυ Kαρι1 Φερd πoυ πρc6το S xτατη-

οε τα τε(χη τηE, ειiρημα? που dποιoι δεν ξdρoυν
την πληρoφoρ(α τoυ Στ6φαγoυ τoυ Bυξιivτιoυ
(6o9 αι. μ.X. ) τη axετιxημε τoγ ιδρυτj τη g πανιiρ-
χαιαs π6ληg Bdqοιαg, τoν Φdρωνα, τoγ oπo(o oι
αρ1α(oι Mαxεδdνε g €λεγαν Bιiρωνα, μπoρε( xαι
να παραπλανηθoιiν.

Η απιiτη χαι η πλααιoγραφ(α δεν {ταν βd-
βαια μονoπι6λιo τωγ βιoγρd.φων τoυ Γαξli Eβρε-
νdg, ε(ναι ιiθλημα πανιiρxαιo, γι' αtπ6 dμωg xαι
πι1vτα θα ιo1riειτο ευαγγελιx6''oυδ€ν δε συy14ε-

xαλυμρι€νo'l) o oυ21 αποxαλυφθηoεται, xαι xQυ-
πτ6ν o oυ ψωoθηoεται'' (Κατd Λoυxdγ ΙΒ'',2)'

8. TOYΡKΙΣTΙ AΓoΣToΣ...

oοα γρι1φτηχαγ πιo πιiνω για τ1'lν πλααto-
γραφ(α ιo1rioυν απιjλυτα ?{αι για ην xαταγωγli
τoυ oνdματοg Αγoαrdg, αν αυτci παρουoιαξdταν
ωs τoυQχιχιi, dπωg 6r,oq gιlμπερα(νεται απd την
xαταxλεfδα την παρdδoηζ τηS a1'ετtxηg με τηγ
iδρυoη τηg Nιioυοα; απd το Γαξ{ Eβρεν6g, η
οπo(α λdει 6τι η νdα πdλη ''ιυr,ομιαoθr] Aγoοτdg
τουρxιαrf xαι ελ)'ηι,ιοτ[ Νdουοα { Nιdoυoτα"'
Γιατ( δει' εiναι δfαz.oλo ι,α αrτιληφθεi xιiποιog
πoυ αoxολεtται z6:τ.οlΞ με την xαταγωγri των
oι,oμ{iτωι, 6τι τo ciι,oμα Αγoαrdg εfναι παραφΘo-

ρd' τουρz ι x{ του ε )j'ην ιzοi' ον6 ματo g Nιιiγoυαrα
- Νιιioυαrα.

Ag oημιειωθε( οτι o Torjρxog περιηγητrig E-
βλιγιιi Tαελεμπrj, πoυ π6ραοε απ6 τη Ntioυoα
την ιiνοιξη τoυ 1668 xατ6γραιpε τo 6νομιi τηE ωE
Αvusdοs (Αυoυαvτdζ). To dνομα αυτ6, dπωg

φα(νεται, δε διαφ6ρlει ριξιxd απd τo Aγοατιig
xαι δεν απoxλε(ει ηγ παQαγωγrj απ6 xdπotα
παραλλαγ{ ιδιωματιπrj του xοιγoιj πρωτoτjπoυ
του ονdματog τηg Nιdoυσ[αE, Nιιiγoυoταg ti Nιιi-
βουαιαg.

Tην oριατιxr] απιiντηoη o1ετιx6' με το πιο
rjταν τo αρ1α(o dνομα τηg Nd,oυoαg δεν απο-
xλεiεται γα μαζ τη διioει, 6ταν δημooιευθε(, τo
δειiτδqo πομμdτι μιαg αρ1α(αg επι.1ραφjE αγο-

ραπωληοιι6ν, η oπο(α βρdθηxε τιg τελευταiεg
ανααxαφ6g oτoν τιiφo τηg Kρfοεωg. To πρc6το

πoμμdτι ε(xε βρεθεi αrιg πρι6τεζ ανασχαφ€gxαι



ε (1ε δη μοoιευθ ε ( απd τoν αg1αιoλ<iγo Φ. Πι{τoα.

Αν<iμεoα λoιπ6ν αrα oν6ματα παιτoπωνιiμιατoυ
πριδτoυ εxεiνoυ xoμματιoιi ε[ναι γνωατ6 ιiτι υ_

πdρ1ει παι xιiπoιo πεQιφQασrιπιi τoπωνιjμιo με
πρciτΓη λ6ξη τo επ(θετo N6α... Ag ευ1ηθoιiμε να
ε (ναι μdνο ξιjτη μα 1gιiνου η πoλυπdθητη απdιπη -

ση.

Aν ιiμωg, π6ρα απ' ιiαα προημειcδΘηxαν'
υπo1ρεωνιiμασ[αν να δε1τoιiμε 6τι το αρ1ιxd
dνoμα τηg ηρωιxris μαζ πdληg ηταν τo tiνoμα
Ntioυoα, η μετo1ri δηλαδrj του αρ1α[oυ εiiηνι-
xoιi ρriματog νdω ( = ρdω xαι ι'ιioυσα = ρdουoα),
τ6τε φυαιxιi τα περ( ημιαγρ(ων xαι η1-ιιγfμι'ωv.
τα oπo(α €τoτxι αλλιι/lg απoδειxWo\παι ανιiξια
λdγου, θα dπρεπε να α\,τιχατααιαθofν απd oxε-
τιx6'ψε ανθρcδπoυg αρ1αιoμαθε(Exαt λoγiουg f
τ6λog πιiντωg θα €πρεπε να δε1τοrJμε dτι ανdμε-
σα σroυζ πρι6τoυg xατofxoυg τηg νdαg πι1ληg, αν
αυτιj πριiγματι ιδριiθηxε οτα τdλη τoυ 14oυ αιι6-
να, υπrjρ1ε παι x<iπoιog λ6γιο9, dναE π.1' ιερdαE,
εφιiαoν r]ταν 1ριατιαγo[.

9. xPoNoΛoΓtΙΣH THΣ ΙΙAΡAΔoΣrΙΣ

Aν η παριiδooη για την (δρυoη τηg Nd,oυoαg
εiναι πριiγματι παQαπo(ηοη, ιiπωg πρoαναφ6ρ-
Θηxε, μιαE τoυQχιxrjg παριiδoσγ]ζ, πoυ διdoωoε
αro dqγo τoυ o Φ. Mπω[ιodρ, τιiτε o 1qιiνog τηg

δημιoυργ(αgτηg θα πρdπει γα συσχετιαθε( με την
τουρxιxf ιατoρ(ατων Γαξri xαιΑλr] Eβρεν6E απιi
την οπo(α o Φ. Mπωξιoι1q την ιiντληoε.

Αγ πιiλι λιiβoυμε υπ6ψη μαg 6τι o Toιlqxog
π ε ρ ιηγητr{ g Eβλιγ ιι1 Tοελε μπri, πoυ μνη μoνεrjτη -

χε χαι παQαπιiνω, 6ταν γρtiφε ι τo 6ργo του για η
Nιioυαα, εγι6 λdει 6τt αυτη ''αποτελεi (τo 1668

πoυ τηγ επιox6φθηxε) βαxoιiφι τoυ Γαξrj Eβρε-
νdg, δε }"€ει τ(πoτε oyετιx6' με 6δρυoιj τηg απd
αυτ6ν, τ6τε ioωg μπoρoιiμε να υπoθιjooυμε ιiτι η
παρdδoαη περf ιδρrjαεωE τηs ΝαoriαηE απd τoγ
Γαξrj Eβρενιig πλι1αrηxε ψετ6.τo ]'668, διαπιiαια
πενtiντα περ6πoυ 1ριiνια μετιi το θιiγατο τoυ

φερdμενoυ ωg ιδρυτr{, o oπo(οg π6θαγε aιαL4\7
η Ι4t8.

Δεν πρdπει να παqαλε(ψουμε να αημειωoου-

με 6τι α6μφωνα με oωξιiμενα βαxoυφιx6.τεψτ6.'
ρια η Nιioυoα riταν βαxoliφι του Axμdτ Mπdη,
τoυ εγγoνοιi τoυ Γαξrj Eβρενdg xαι ιi1ιτoυ (διoυ

τoυ Γαξrj Eβρενdg xαι α6μφωνα με μfα ιiλλη
παρdδooη ιδριjθηπε απιi τo Σεixη Ιλα1ri, τoν

γνωα16 xαι ωg Σιιi1η Λιιiνη, με εντoλri τoυ A1μdτ
Mπdη.

Τdλοg πρdπει γα μγημoγειiooυμε 6τι λ(γεg

ε(ναι oι πιiλειg τηg Mαxεδoν(αg πoυ o Eβλιγι<i
Τoελε μπri δεν τιg αναφdρε ι ωg 1tioια f βαxoι1φια
xαt6τιη Nιioυοα ετα6gαπd βαxoιiφtτoυ Axψετ
Mπdη, εγγoνori τoυ Eβgεν<ig, riταν xαι 1ιiοι τηg

βαoιλoμ{τoροg, dγνωαro ιiπωg απ6 π6τε.

oπιυοδ{ποτε αξζει να γ(νει μεγαλιiτερη d-

Qευνα για γα ριμε(dπλετο φωg στηγ ισroQfαηg
ηρο;ιr.{g Nι1oυoαg y.αι να απoδοθorjν ''τα τoυ
Κα[oαρoE τω Καfoαρι }tαι τα τoυ Θεoιj τω Θεcil''.
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τηE Λευχ{g Σαμαqιi

μαξ(.

Χειμωνιιiτ]χεg γιoQτ 6.E nαι λ"αJxd dθιμα.

Στιg 1ειμωνι<iτιxεg γιο9τ69 απd τιE Aγ(αg
Bαqβιiραg, 4 Δεxεψβρ(ου, ι1ο;g τoυ Αγ(oυ Bλα-
ο[ου 11 Φεβρoυαρ(oυ, συναvτιilrηαι με παραδo-
oιαxη ιiντααη dθιμα ειδcυλoλατριxd' xαι χQιστια-
νιxιi μαξ(, αλλιixαι dλλε< πλαιοιωτιxdg ενδιdμε-
οεg γιορτdg Aγ(ων. πoυ σLt|-ιπoρεt'orπαι xατ6"τη

μεταβατιxri αιπlj cδρα του ''d,zρoυ τoυ 1ειμc6να"
πQοζ την αιοιdδoξη dι,οιξη.

oλεg εiναι δεpιdι,ε< με το\l φυoιx6 xρ6νο πoυ
περιβdλει τοι, dνΘριυπo χαι τελoιjιται με τQειE
επιθυμητdg αzοπιμdτητε<.

α) Να 1αροfν oι dνθqιυπoι τη μετdβααη απd
τη χειμωνιιiτιxη περioδο χαι τo oxoτιiδι ατo
ανοιξιd,τιxo φωζ χαι σrη βλdoτηoη (xειμερινdg
τρoπdg τoυ {λιoυ. ctιg 22 Δεxεμβρ(oυ). β) Nα
εξαoφαλ(αουγ τηγ επιτυ1(α για τoγ ν6o 1ρdνo
πoυ dq1εται. γ) Νατoνιiooυντo θρηoxευτιxd xαι
oιχoγεγεLαx6 α(οθημα, ιδια(τερα με τLζ εxxλη-
αιαατιxdg αλλ<i xαι oπιπιxi'g τελετ69 των Xρι-
oτoυγ6ννωγ, τoυ Αι Bαoιλιoι] παι τωγ Φι6τωγ.

O πρι6τog oxoπ6g επιδιι6ιεται με τιζ πQασι-
νιiδεg (oμoιoπαθητιxη μαγε(α) με τo Xgιαιoυ-
γεννιιlτιxο δ6ιτqo, με τoυζ πoλιi1ρωμoυζ φωτι-
oμotig, τηγ αναμμι1νη εαriα, τo χυγηγητ<j των
Kαλιxαντξdgων χαι τoγ Αγιαομd των Φιirτωγ
τ{iτε που, αφorj αγ ιαοτotjν τα ν εq<i, ξε θαρρεrioυν

'LαLτα 
xαριiβια να ταξιδdψoυν'

o δεriτεροg oxoπ6g πQαγματoπoιε(ται με τα
xd}"αvtα,τιg ευ16g, τα διiρα τα τυxερd παι1ν(δια,
τιg βαoιλdπιτεE χαt τα dλλα γλυxd xαι ιjλο τo
πλrjθogτων εθ(μων πoυ δοxιμιιiξoυν rj επιxαλoιl-

XElMΩNAΣ
Δεκ6μβριoq, !αvouαριog, ΦεβρOUαριOq

Oι λαoi ξoιiνε πd,γrα με oμαδιxorig τρ6που9

ξωli 6, o μαδιxdg παqαδ<ioε ιg δε ιoιδαιμoν (ε g xαι
6θιμα.

Aρ1ζovταg απι1 τουE πQo oμηqιxοιig 1ρ6-
νουζ, 1.ζαι φτdνονταg 6ω9 αυτοιiE που dγgαι|.lαν

Απo μνη μoν εri ματα τη g Eλλην ιxrj E Eπανιiαrαη g,

μπoροriμε να δι6οουμε τdμουg αroι1ε(ων απd 6λα
τα πεδiα τηg παλαιdτερηg ελληνιxιjg ξωrjg.

Oμωζ o πρι6τog γουζ πoυ αγdλυoε τα συσ[α-
τ ιxd τη E λαo^,lραφ ιxrj g d gl ευνα g, xατ6' τoν Δ. Λoυ -

x6τo, εiναι ο Αριιποτ6λη9. Aυτ6g μαg dδωoε
οριoμοrjg γtα τα λαoγgαφιxιl εiδη τoυ λ6γoμ,
ανεξrjτηοε τo νdη μα των μf θων, περι6γραψε τoυg

"λαixotig β(oυg" xαι αξιoλdγησε τo χQtτιxd πνεd-

μα τoυ λαοrj. "Δει προoiyειy των εμπεfροlν xαι
π ρ ε αβυτ i ρ tυν η φ ρoν [μωy τ α ιζ αvαπ6δ ε ιxτη g φd -

σεσι 21αι δ6ξαιζ, oυ1ηττον τωy αποδε[ξεων διd
yαQ τo €yειν εx τηζ εμxτειQ[αg 6μμα, oρciloιν oρ-
θrbζ''.(Πρ6πει να δ(νoυμε πρoαoμ] σ[oυE ανα-
π6δειxτoυg λ,6γoυ9 χαι τιζ δoξαoiεg των εμπε(-

Qωγ, τωγ μεγαλυτdρων χαι τωγ συγετrΙw, 6γι
λιγ6τερo απ6 τααπoδεδειγμdνα, γιατ( ψ('oα απ6
τo μtiτι τηE εμπειQ(αg, διαβλdπoυν αωαrι1).

oι λαo( {.γoυν πdwα τιg (διεg ιδιdτητεg xαι
επδηλι6oειg γι' αυτ61α(qεται xανε(g την αρ1αiα

ζωrj, 6ταν τη βλ6πει xαι μdoα ατη διxri τoυ.

Bdβαια αν θα πιiμε στoυζ αρ1αioυg ναor1g δεν
θα βρoliμε πoλλd 6μoια με τιζ εNx}"ηoiεg ψαg,

γιατ( η θρηoxε(α ιiλλαξε. oμωζ οι x(ονεg δεν
λε (πουγ xα ι α.πd τoυ g η μερ ινοr1 g ναοli g, απoδ ε ι-
xνιioιταg ιιια εσωτεQtκη αν(ιyxη oriνδεηg τηg

αρ1αιdηταζ με τo oljμερα.

Γι' αιη6 xαt xdΘε επo1ri τoυ 1ρdνoυ €xει τα
διxιi ηg λατρευτιxd dΘιμα xαι δoξαοiεg εnτι}νη-

ο'ιααrιxdg'z'αι ε ιδωλoλατριxdg που πορεtioνται
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\ται τηγ xαΧητυxη'γf Qω απd την Πρωτο1ρονιιi.

o τρ(τοg (νεdτερog χQισrιαγιχιig) εφαρμιiξε-
ται με τιs νυχτερινdg Axολoυθfεg των Xριαroυ-
γdννων χαι των Φι6των, με τoυs ωQαroυs παQα-
δοοιαxorig fμνουg, αλλιi xαι τιE oιχoγεγειαxιJg
oυγxειπρι6σειE, τα φαγητ<i }.ιαι τιs τελετι1g του
τραπεξιoιi που ε6γαι oπιτoλατριx6", ψαξ(χαι χQι-
ατιαγιπti μdαα ατη αriνθετη παριiδooη των αιι6-
γωγ μαs (Δ. Λoυxιiτoυ Tα Λατρευτιx 6.' Lαixd'
Bιcδματα).

oι Αγιoγ ιoρτdg τoυ 1ε ιμιliνα rj ι1xουr, crxdη μ ε
την υγε[α ιiπωg η Aγ(α Bαρβ<iρα y.αι o πoνιjλαι-
μoζ τωγ παιδιc,3ν, με τo ειδιz"d ηs ημ6ραζ σιQο-
πιαοτd γλι1xιαμα οε αx{μα λι1ρυγγα που φτιιix-
γoυγ oι μαγιiδεE αεη Mαx ε δοv[α (τoι, γραr.λιdι,ο )
τoυ Αγ(ου Σπυρ(δωνα πoυ ε(ναι για τα αιηιιi zαι
πα(ρνoυν λιiδι απd τo xαντr]λι τoυ να αrαλιiΞουι,
oτo αυτi ,ι1'αL τ' Αη Λευτdρη για τιE dγxυεg, που
"μεταλαβα(γουγ να λευτερlωθοrjν με το xα}.ci,,.

To Αι Mιiδεαroυ 18 Δεxεμβρ[ου oι γεωργo(
περιπoιoιiνταL τα ξωντανιi τoυζ στα xωριιi xαι
δεγ δουλειioυν (τoυg βoυg αρoτiQαζ, τωγ αQ-
1αiων) γα τα ευ1αριοτr{αουγ για τη βοriθεια πoυ
τoυg πριiαφεQαν στη απoqιi.

o ΗλιoE o Kυρfαρ26οg

"Toυ Δεx6μβQη η μεQα, xαλημ€ρα - xαληαπt-

ρα " λ6ε ι o λ α6 g, γ ιαι( τdτε d1oυ με τιζ πo ιο 1-ιιxρ d<

μ6Qεζ χαι τιζ πιo 1"ιεγιiλεE νrj1τεg.

Mε το παλαιd ημερoλdγιo απ,τoυ Αι Σπυρ(-
δωνα 12 ΔεxεμβρCου η μdρα μεγαλc6νει oπυρ( -
oπυρ[ (τιg 22 του Δεxdμβρη απ<i τo 1ειμερινd
ηλιoαrιiαιo) παι 19 Δεxεμβρfου, παQαμoνrj τoυ
Αι Ιγνιiτιου, αγγαγτειiει o rjλιog πQoE τo xαλo-
xαfρι.

Mε τoγ {λιo xαι τo φωζ α1ετζεται χαι η
μεγαλrjτερη γιoρτri τoυ Δεx6μβQη, τα Xριατorj-
γεvνα.

oρfαrηxε αυτliν τηγ ημεQoμην[α, ημdρα των
γεvεθλiων τoυ MfΘρα, Θεof τoυ Hλιoυ χαι τoυ
φ0πdζ χαι αQχηγorj ατoγ αγc,iνα xατ6'τoν ox6-
του<. Hταν o αγαπητιiτεQoE τωγ Θεc6γ χαι η
λατρεfα τoυ fταν πoλιj διαδεδoμdνη.

Για να μπoριiαεινατογ εχτoπ(oει o1qιαrιανι-
σμds, ο Xριαrc5; αιlνδdθηxε με τoγ ιfλιo οην
υμνoγραφ(α τωv Xριαr oυγ €wων,,Αν6τε ιλαg, Χρ ι-
ατ6 εx Παρθ€νoυ'' "H y6ιnηoη αoυ Χριaτ6 o
Θε69, αν€τειλε τω xdoριω..''' ,Σε xτρoσxυνoιjντoy
Hλιoν τηg Δ ιxαιoo6uηζ''.''

Τo φυαιxd φαινιiμενo τηE μεiωο.ηζ χαι τηζ
αriξηαηg τoυ φωτιig επηρειiξει τη ξω'i πιiνω οτη
γη χαι τηγ παQαγωyητoυ oταElιοti, βαoιπrjg τρo-
φtjg των Eλλrjνων απ6 τα γεολιθιxιi 1Eldνια. O
ουo1ετιαμιiE τoUζ oυρανoιi χαι τηζ γηs, που αγτι-

ατoι1εiαro φυoιxd ημε-
ρoλdγιο ουo1ετζεται
χαt μετoγπολιτιομdτoυ
x6'Θε τ6πoυ χαι μετα-
φριiξεται αε εοψoλdγιο,
λαΙxιi παι επfoηpιο (Αλ-
xη Kυριαx(δoυ, Tαλαo-
γραφιxιi).

H εxxληα(α μαEχQη-
οιμoπο(ηoε τιg ηλιαxdg
τρoπι{< παιτιg ιoημερ(εg
ωg εξrjg:

- Xειμεριν69 τρoπdg.
25 Δεxεμβρ6oυ _ Γ6ννη-
oη Xριαεοri

- Θεριν69 τρoπ€g' 24
[oυγ(oυ _Γ6ννηoη Ιωdγ-

&
,*"i

lΦrμ

"Poυγιατoαρα(oι" ατo Λιανoβdργι' 1997
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νηΠqoδq6μoυ

- Eαρινη ιoημερ(α. 25 Mαqτfου - Σι1λληι|-tη

Χριαrοri - Eυαγγελισμ6E'

- Φθιγοπωρινri ιoημερiα' 23 Σεπτεμβq(oυ -

Σ{λληιpηΠρoδqdμoυ

Η αιτιολoγ(α τη< τοπoθ6τηη9 αυτr!g, βρ(oπε-
ται σ[o xατ<i Ιωdννην Eυαγγdλιο 6που o Πρ6-

δρομοg εξηγε( οτουζ μαθητdg τoυ 6τι δεν ε(ναι

αυτdg o Xριοτ6g, αλλd, Exε(νοg που βι1ψιoε
οτoν Ιoρδιi νη" Ε x ε {ν oν δ ε ι αυ ξd'ν ε ιν' ε μ€ δ ε ε λατ -

τoιjσθαι" Kαι αυτ69 εiγαι o λ6γo9 πoυ σε qdoη

μετoν Ηλιo, o Xριoτdgτoπoθετrjθηxε αrην αιiξη-

ση χαι ο ΠqιiδρoμoE στη με(ωοη του φωτ6g'

E1θρ6g του'Ηλιoυ ε(γαι τo oxoτdδι' Tα dγτα

πoυ λμβoλζoυν τo οxoτι1,δι ξoυν 6λo τo xρ6νο
oτα 6γxατα τηg Γηg xαι ε(ναι oι ε1Θρo(τoυ {λιoυ,
oι Καλιxdτξαρoι τηg λαΤxrig μαg παριiδoσηg'

Mαιiροι. xoυτσο(, με πoλλd xoυooιiρια'

Oλo τo 1ρ6νo η δoυλειd τoυg εfναι να πριoν(-

ξουντο διJιπQo πoυ χQατdε ιτη Γη' oταν δεν μdνει
παριi μια xλωοτ(τσα για ναxoπε(τo δdντρo xαι
να 1αλd,oει o x6oμog, τ6τε' την παQαμονli των

Xqιoτoυγdγνωγ, ανεβα(νoυγ πιiγω oτη Γη dπου

μιJνoυν δι6δεxα μ6QεE, ωζ την παραμoν{ των

Φιilτων, χαι σε αυτ6 το διιiαrημα τo δdντρo του

x6oμoυ θεριεfει xαι γ[νεται 6πω9 πριiτα'

Αυτdg τιg διiδεπα μ6Qεs που oι Καλιxd'ντζα_

ροι ανεβαiνoυγ σtoν πdνω x6ο'μο, τα "Kαλιxαγ-

τξdμερα" αρxζoυν με τιζ τεριiοτιεg φωτι6g πoυ

ανdβoυν απd βραδιi g,απ6oλdxληρoυg xoqμolig

δ6ιτρων, στιζ γειτoγι69 παι σ[ουζ περιβ6λoυ9

τωγ ναι6γ τα "Δωδεr'ιαliμιερα". Tα Eλληνιxιi dθι-

μα τoυ Δωδεxαημdρoυ, 61oυν τα περιoοdτερα
την χαταγωγri τoυg ατιg ρωμαixdg γιoρτ69 αυτriE

τηg περι6δoυ, οι οπo(εg 61oυν πd,ρει πoλλιi αιoι-

1ε(α τηg ελληνιxti λατρεfαg, αλλιi xαι 6θιμα ηg
ανατoλr{g.

H 1ριoτιανιxf εxxληo(α μην μπoρι6vταg να

αποτρdψει τα βαθιι1 ριξωμdνα ειδωλoλατριxd'

6θιμα, ιiπωg θυo(εg ξι6ων, μεταμφιdoειg τυ1ερd'

παι1ν(δια, τoπoθ6τηαε διx6g τηg μεγιiλεζ γtoQ-

τ€q xαι αν61θηxε γα εγσωματωθoriγ αε αυτdg

πατροπαρd,δoτα λαΙxti dθ ιμα.

Eτοι με τιg φωτι69 που αφljνoυν να xαiνε μ6qα
- νriμα (Ndoυοα, Φλι6ρινα, Kααιοριd, Σιdτι-
ατα) απoμαxριiνoυν τoυg Καλιxdιτζαρoυg, xαι
ιpliνoνταg xq6αg xαι λουxιiνιχα στιζ φωτιdg τoυ

xαλoπιdγoυγ για να φdνε χαι να μην xιiνoυν

xαx6.

Στα 1ωριιi τoυ Poυμιλουxιoιi (ατην Αλεξιiν-
δρειg τηg Ημαθ(αg) τη δεfτερη μι6ρα των Xρι-
oτoυγι1ννων γ(νεται χοιQoσφαγη. Η "γρνου1α-

ρd" 6πωg τη λdνε οι ντ6πιoι.

Τα ζrLiα οφd.ξorπαι μιτιροατd' αεoν x6oμο (λ(γo

dγριο, ε(ναι αληθεια...) βρdξεται το xρ6αg oε

pιεγdλα xαξdνια xαι oερβ(ρεται σεα τραπ6ξια

που αrηγoγrαι στtζ πλατε(εg των 1ωριιilν 6πoυ

xαι γiνεται μεγd,λo γλdντι με νταoιiλια xαι ξoυρ-

νd,δεg.

Eπfoηg βγα[νoυν χαt oι Poυγπα-
τoιαρα(οι, ομιiδεg φoυαιανελoφ6-
Qωγ, με ξιiλινα dμωg απαθιιi, πoυ

αφοιi πιiρoυν την ευλoγ(α τoυ παπ<i,

γυqζoυν 1oqεrioιπαg με ι'τααι]λια αrα

1ωριd. Θεωρε(ται "γoriρι" oτα οπ(-

τtα πoυ πηγαiνουν να τoυζ "δωρ(-

ξoυν" χαι τα 1ρrjματα που μαξεfο_
νται dλo τo δωδεxαημεQo τα δiνoυν

για τιE ελλεfψειg των εxxληoιιiν E-
π(oηg στηγ πεQιοχli τηζ ΚαατοριdE

γ(νoνται μεταμφι6αειζ χαι γλdιτια
τo δωδεxαriμεQο αιπ( τιg απ6xριεg'
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"Tα δωδεxαtiμερα πoυ ν'η Παναl|α λεγilνα
δ εν π λ 6y oυ ν, δ ε ν π d.ν ε oτ o 7ω q d'φi ι, x ι 6τ αν λοιj ξo -

νται δεν yιjνoυy τo νερ6 6ξω'' λιJνε ατην Ηπειgο.

Efuεγ o Xριατdg. "δωδεxα μiνεg ααE φλdγω
xαι δclδεxα μ6ρε9 φλα7τητε ατo{ σαg'' xαι ιiλα
τελειιδγoυγ με τoν αγιαομι1τωγ υδιiτωγ τα Φι6τα
πoυ oι Kαλιxιiντξαραfoι εξαφαν(ξoι,ται πιiλι oτα
€γxclπα τηE γηs.

Στα ι1Θιμα, πoυ θ6λoυγ να εξαoφαλ(ooυν την
ευτυx[α παι την xαλo1ρoνιd ανr]xουν τα xιiλαντα
πoυ ε(γαι γεμιiτα απd "παινdματα" xαι ευxdg
πQoζ τoγ νoιxoxtiρη του oπιτιof χαι τη φαμ(λια
τoυ }ιαι αεην Eλλ<iδα τqαγoυδotjν τα παιδιd, την
παραμoνri των Xριαroυγt1ννιυν, τoυ Aι Bαoιλιod
χαι τωγ Φι6τωγ.

Eπ(oηg oι <iνθρωπoι αr.ταλλιiσσουν δι.,iρα xαι
ευy€g, ορζοιπαg με τoγ τριiπο αυτd xαι επιβε-

βαιι6νoνταE xαΘιερωμdνεE α16oειg, παιδιιi προg

γoνεfg, <1ντρεg πgog γυvα[xεg, βαφτιoτriQια, συ-

μπεθdρια x.τ.λ.

Toν ΦλεβιiQη, τoγ πoιo μιxρ<i μriνα τoυ 1ρd-
νoυ, 6xoυμε τη γιoρτri τoυ Αι Tρriφωνα προoτιiτη
των αμπελoυργc6ν xαι τωγ αγρoτι6ν. H αργ(α
τηρε(ται αrη Mαxεδoνiα με μεγιiλη ευλιiβεια,
διαβιiξoνται ευ169 για xαλ6 xαqπd αrην εxxλη-
o(αxαt μετιi οι αγρoτιxο( συγεταιQισμο( xερνιi-
γε ιiλo τo ετιν"}ηo(ασμα, δ61oνται ευ1dg για xιiρ-
πισμα ηE γηE xαι πα(ρlνoυν αγιααμd να ρGoυν
οτα 1ωρdφια τουs.

Mεγιiλη γιoρπj για ιiλεg
τηg μαvdδεg εiναιxαιη Yπα-
παιπrj πoυ απd τηγ παQαμo-
νri αυρρ6oυν oτη 1ιiρη τηg να
ανι1ψoυν xερ( xαι να βιiλoυν
ιiψo να διαβααrε(, για τηγ
υγε(α τωγ παιδιιiν "γιατ[ ε[-

ναι μdνα xαι xαταλαβα[νε ι'' .

Toυ Αι Σημνιor1 τoυ βα-
oταμη, απαγoρεri εται xtiθε
εργααfα aωg €y xυ ε g "να μην
γεννηθεi τo παιδi αημειωμd-
γo".

Kιiθε τ6ooερα 1ρ6νια, τη
δ(αεπτη 1ρoνιti, d1ειτη γιορ-

τti του, oτιg 29 Φλεβιiρη o ξιog Kαoαιαν6g
"πoυ yιoρτd'ζoυν οι oxνoΓ'.

Mιαπαρdδooη απιiτη Mυτιλr!νη, λ6ειπωg μια
μdρα εxε( πoυ dxαταε ο Xριατ6g να ξαπoαειiαει,
με τoυE Απdcπoλoυζ, τoν πληo(αoαν dλoι oι
Aγιoι χαι του γυρ6ψoυν δoυλειιi. "Χριoτ6' μoυ τι
θ i λε ιg να x d.μω'' ; ραπdε ι o Αι Nιxιiλ αg.'' Πd.ν ε v α
βoηθηoειg τα xαρd'βια που βoλoδ6ρvoυν'', τοfπε
o Xqιαrdg, oτoγ Αι Tρtjφωνα να πιiρει το xλα-
δευτriρι χαt να διι6ξει τιE αρριiαrιεg απ' τα
δ6vrρα xαι 6δωοε αε dλoυg απd μια δoυλειιi.
Π(οω - π[αω xαι αργιi πr!γε xαι o Αγιog Kαooια-
ν6g. "Εγcb Xριoτ6 μoυ τι να xdνω;" Γ6λαoε ο
XριαrdE, xαι τofπε "Αμ εoιj ε[ααι πoυ ε[oαι
oxν6E. Φj)ιιyε λοιπ6ν τoν Φλεβdρη' xι dμα δειg
xαι τραβd.ει ε[xοoι εννιd., 6μπα μ6oα στo ειχo-
o ι εw ι d. x α ι xd'ρι ε τη δ ου λε ιd' o oυ' Π d'λι oαν δ ε iψε ι
εlxoαι εwιd., xd.τoε απ'6ξω.''

Αλλd o Φλεβιiρηs εiναιxαι μriναg1oρευταριig
xαι ξdνoιααιog, γιατ[τdτε αρ1ζoυv oι απιixριεg,
ιiπoυ αυγxειτρcilθηxαν dλα τα ειδωλoλατριxd
χαι παγανιccιτι6' dθιμα με ιiριo ην Καθαρrj Δευ-
τdρα xαι αρ1ζει ο εξαγνιαμdg xαι η νηαrε[α τηg
oαqαxoαrr]E πoυ συγoδειjoι,ται με τoν τι6xχoτoυ
Πιiογα πoυ ορioτηxε με απιiφασητηE Α' Oιxoυ_
μενιxrig Συγdδoυ τo 325 μ.Χ. να γιορτιiξεται ην
πριδτη Κυριαxtj μετι1την πανα6ληνo ηg εαρινrjg
ιoημερiαg.

:-- ?_e

'ι ;η}

O ''xαρτσιoιiνoζ" ηE Mεταμdρφωηg οη Ndoιlοα
ανd,βει τα Xριoτoiγενγα χαι οβt]νει των Φι6τωγ
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Γραφoυv για τo περιoδικo μαq...

ΣΤΑΣΕ |Σ

<<Nιιiιlιl{rτ(ι>}' 'Ιlτυ5 Ζjιιr 'Ι'ειi21ιlE fΙ6' Mdρτlιl5 '99

τηg MιiqηE Θεoδoαoπoιjλoυ

Τo παραxd,τω xε[μενo δημoαιει|τηxε oτην Εφημερiδα''Επoxη'' xαιyρd.φτηxε απ6την x. Mdρη
Θεoδοαoπodλoυ' xoρυφα[α xριτιx6 τηg λoyoτε1ν[αg' Η συvτα}lτι21η επιτρoπη τoυ περιoδιxoιj
νιcbθει ιδιαiτερα υπερηφανη yια τo δημooιειiμα αυτ6 yια την NuoΥΣΤΑ χαι ευχαQιατε| θερμd
την }1. Θεoδoooπoιjλoυ, 6πω9 χαι τoν αyαπητ6 φ|λo x. Γιdurη Καιoαρ[δη πoυ εfxε τηv xαλooι|υη
vα μαζ τo ατεiλει.

Αγ δεγ γνωρξετε τo περιoδιx6τηg Ndoυ-
ααg, εαε(g γdνετε' Δι6τι πρ6xειται για 6να

μαxρdβιo, μεταπoλιτευτtx6 περιoδιxd, με εγ-

διαφ6ρoντα xε (μενα, ιoτoριxd, λαoγραφιxιI,,

αq1αιoλoγ ιx6., oνμ 6. xαι λoγoτε μ ιx6'. oπωE

φα[νεται, xdπoτε,υπrjqξε μια "ρoμαvr mη πα-

ρι1α" απoφoiτωγ πoυ δημιoιigγηαε dγαγ πoλι-
τυoτιx6 oυλλoγo χαι τηγ ιiνoιξη τoυ |977,ξε-
xfuηoετo περιoδιx6. o ''αQχηγ6s" τηg παρ6α9

xαι πρ6εδQoζ τoυ αυλλ6γoυ, oδυoodαE Nτι-
ν6πoυλo9, πoυ dφυγε νωρiE, βιiψιoε τo πε-

ριoδιxd χαι τoυ 6δωαε τo παλαιd 6νoμα τηg

π6Χηg, Nιd,oυoτα, Nιdγoυοτα επi Τoυρxo-
xρατiαg. παραφθoρ6" τηg Ndαg Αυγor1oταE

των PωμαΙxι6ν Xρoνων.

Σταθερη η συνταχ,τιxη επιτρo πη εxτ6g απ6
τιg αναπ6τQεπτεζ απoδημ[εg. Η δημooιoγρd-

φoE Λευπt] Σαμαρd, η Eλ6νη Mητoιαλα, πoυ

ατη διιiρxεια τηE ειxooαετfαg 6γινε Mηταια-
}να - Ζεyxiνη, o Αλι5xog Oιxoν6μoυ χαι o XQ.
Mπαταντζriζ, αε αντtxατ6'oταση τoυ o. Nτιγ6-
πoυλoυ. Σταθερ6g χαι o αvτιπρ6αωπoζ τoυ

περιoδιxoιi oτην πρωτεrioυσα τoυ νoμof τη

Bι1ρoια, o γεωπ6νog Γιd,ννηq Kαρατoιι6ληg.
Αγ xαι oι πd,ποιεE αλλαγ6g μoιdξoυν αναπ6-

φευχτεE. To αλλoτινd, τριμηνιαiο περιoδιxd
τoυ oυλλdγoυ απoφo(τωγ Nαorjαηg, γliρω ατo

1990, υιoθετε(ται ωζ πεQιoδιx{ 6xδoση τηζ
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Πoλιτιατιxη<. Εταιρε(αg Ndoυααg''Αναατd-
oιo< Mι7αηλ o λ6γιog''.

Για 6αουg αγνootiν τον μεγαλιiτερo, πιθα-
νιι1g, λdγιo τηg Ndoυααζ, σε ιjγα παλαιdτερo
τε{γog τoU πεQιoδιxoιi, o K. Στ. Σπoρ6λαg
παραθ6τει βιoγραφtx6" oτoιγε(α απ6 τη δρα-
ατηρι6τητα τoυ Αγααταofου Mι1αrjλ ι:τη Pω-
o(α τoυ Mεγdλoυ Π6τρoυ. Mια "πρoσωπtx6-
τητα παγευρωπαixtjg αxτινοβoλ[αg'', πoυ 6ξη-
σε στo γtiριoμα τoυ 17oυ αιοiγα. Τιc πQc6τεζ

ατ6ρεεq βιiαειg τηc παιδεiα( τoυ τιg oφε[λει
ατην ιδια(τερη πατρiδατoυ. Συι,d1ιoε με σπoυ-
δ6E ατη Γερμαν(α, ταξiδευoε αrην Ευροiπη.
πQιγ )tαταλrjξει ατη Ρωα(α. Εναg χ$^7ιoq. πα-
τριrilτηg παι δειν6ζ ρητoραg, που τo 20ΟΟ αι'μ_
πληρι6νoνται3201ρ6νια απd την πιθανη ημε-
ρoμην[α τηg γdννηαr]ζ τoυ.

Η Nιioυαα εiγαι μια μαxεδoνιπri πdλη,
στιζ ανατoλ'υx6,gυπcδρεuεE τoυ Καραxι1μεν. Η
ειαjγηη τoυ M.B. Xατξdπουλoυ oτo Διεθνdg
Συν6δριo ''Αλ6ξανδQog o Mdγαg", το 1998'
πoυ δημooιει1εται oτo τqd1oν τε6γo9τoυ πε-

ριoδιxorj, πληρoφoρεf για την oργιiνωση τηζ
Mαxεδoγf αg xατ6. την επo1rj τoυ Mεγι1,λoυ
Αλεξιiνδρoυ. Σε 6γα ιiλλo ενδιαφ6ρoγ ιiQ-
θρo, o φιλ6λoγog Θ. Γαβριηλfδηg επεξηγεf τα
oνdματα τωγ γεoεμφανιαθdντωγ, με τo oγ€-
διo Καπoδ6oτρια, Δriμων: o δrjμοg τωγ ΑγΘε-

μ[ων, των Αντιγoνιδι6ν, τηg Mαxεδoνiδog -

διiγειo αυτd απd τoν Hρdδoτo - τηζ Δoβρdg,
πoυ ορΘ6τερo θα riταν τoυ Δoβριi, αλλ<i xαι
τηg Bεργivαg.

Eμπεριατατωμ6νo τo πε(μενo το:γ Λ. Σα-
μαQd xαι Δ. Πανταξdπoυλoυ, μαg ταξιδεriει
ατη Λ[μνη τωγ Γιαννιτott'w'χc6Qo γεωγραφιx6
αλλιi χαι ιστoQιx6, αιι6ψη xαι λoγoτεμιx6.
Για oριαμ6νoυ9 Θα με[νει o Bιiλτog, ΦηV

πατd Πηνελdπη Δ6λτα εxδo1{ τoυ. o χατ'
εξo1ην τ6πoE των εφηβιxι6ν τoυ5 φαντααιc6-
σεωγ. Exε( dπoυ xριiβoνταν oι Bodλγαροι
xoμιτατξr]δεg xαι δoξdατηxαν oι Ελληνεg xα-
πεταγα(oι. Aνdμεαα αε αυτofg χαL o Γιc6ταg
Γx6γoq. τoυ οπο(oυ τo ηQωιχd τ6λog αγιστo-

ρεf oτo τει3yog o ερευνητrjg Γ. Τoυα(μηg.

oνdματα δημoτιπιδν αρ1dντων ανιi την ε-
πιxριiτεια, παλαι6τεQων ).ιαι oημιερινc6ν, δεν
αυγπρατoιiμε, oιiτε χαγ τηE περιo1ljg ατην
oπο[α Ψηφζoυμε. Ωατdαο, o μαxρoβιdτατog
δημαρxog Nιioυααg, με τoγ χαtQετισμ6 τoυ
oπoΓoυ xαι ανo[γει τo τεtj1oζ, βαζ φdνηxε
παλαιd< γνιriριμοg. Πρ6xειται γtα τo δriμαρ-

xo Δημtjτρη Bλιixo. αυτ6ν, πoυ στιE αρ169τoυ
' 80,'' α7τoΧαθηλωνε προτoμ69 εθνιxoφρ6νων''
xαt xdπotα 28η oxτωβρioυ,''αντ[ xταyηγυQι-
xoι3 oτη Mητρ6πoλη τηζ π6ληE, d'ρyιαε vα α-
παγiλλει, ατεwoρεiατηg φoνη, τoΑξιoν Εoτ[,
JτQoζ yενιx6 αxανδαλιαμ6 τωv υπoλofπωv αQ-
ycδν τ oυ τ 6 xτ oυ'' . Toυλιi1ιoτον, αυτd 6xαγε o εν
λdγω δrjμαρ1og, αιiμφωνα με τη λoγοτε1νιxri
xαι α(γoυρα μυθoπoιητιπrj εxδo1ri τoυ, τηγ
oπo(α δiγoυν oι ''T6πoι τ6ooερει9'' τoυ H. X.
Παπαδημητραπ6πoυλoυ (Κρατιxd Λoγoτε1-
νιx6 Bραβεfo Tαξιδιalτwι,oil,τo Ι996). o περ(
o λ6γog, ΗλεfoE αυγγραφ6α9, πρoτoti πoλιτo-

γραφη θε ( ιo6β ιog xαλλιεργητrj g NιioυoαE Πd-
Qoυ, χQημdτιoε για dνα 1ρdνo φρoriραρ1oE
Nιioυoαg Ημαθ[αg, εξ oυ ,,LαL τo πεξd, ',Η
Ndoυαα των νερι6ν''.

EπΦg αro τειi1og, o Αγγελog Bαλταδcil-

Qoζ αφηγε(ται μια ''απ[oτευτη ιοτoρ6α Nαoυ-
ααioυ πoλεμιατrj oτη Mιxριi Ααfα. Ιδoιj, λoι-
π6ν, yιατt, αγ απoλαμβιiνετε τo μυθιπ6 ofνo
τηg Nιioυoαg αλλιi αγνoεfτε το περιoδιx6τηg,
εoεfg γdνετε.
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Bιβλιoπαρoυoigoη -
Θωμd l. Γαβριηλ(δη:

Η BερΟια σTοUq αιωvεq

Απdτoγ εxλεy"τιj μαζ συνεQγι1'τη xαι μdλοgτου
Δ'Σ. τηg Πoλιτιοτιxrjg Eταιρε(αg Nιiουοαζ "Α-
ναοτd,οιοζ Mι1αηλ o ΛιiγιοE'' εxδdθηxε y"(ΙLγ"υ-

xλoφdρηοε τo ι,dο του βιβλ(ο (περ(που 100 οελf_

δων) με τoν τfuλο "Η Bι{ρoια στoυ< cιι(6γε("χαι
ιlπιjτιτλo "B ε ρ.1 ιιi:τιxα οη μιε ιιil1"ιατα'' {iπου π ε ρι-
λαμβιiνονται διι1φορα xε(μενα τoυ ου'1γραφ€α,

που δημοoιεfτt1xαν τα dτη 7991-1998 oε τοπιr"dg

εφη1-ιερ(δεg τηg Bdqοιαζ χαι xυq(ωq στο "ΔΑO"
με τη φροντ(δα τoυ oπo(oυ xαι dγινε αυτrj η

dxδooη.

Στην αρ1r] πEroτd.oοεται ι-ιια οftτομη α\/αφο-

ρd - t'μνοg ατη B6ροια με τι( συγoιx(εq. τιg πcri,ιε<

βυξαντινdg l"αι μετcrβυξαι'τιι,dg εxzi'r1ο(εg τη;.

την dνδοξη αρ1α ιdτr1τα χαι τη οη με ρ ινιj τηg κατ6'-

σταση. ΑxολoυΘεi oτη oελ. 7 ο πρ6λoγoE τoυ

oυγγρcrφdα χαL o πρoβλημα.τιομdg τoυ για τoν

τiτλο του βιβλiου αυτof του οποiου πρoπομπ69

Toυ Γιιiγνη Καqατοιιfλη

το μιιi,'ρ6του πι5νημα "Bερ^1ιι6τιxα. τ6μιο< Α'' πoυ

xυ:,"λοφdρllσε τo 1998 (φωτοτυπιz"t] dz'δοαη Κ.Δ.
Κd.xαρη οτη Bdροια).

Στcι αημειιilι-ιατα πoU αxολουθofι,ο Θ.Γ. γQd-

φει για την Eγνατ(α οδ6 χcιt τo\l αρ7'αiο δρdμo
τηg Bdρoιαζ, πoυ αναδε(xθη7'ε σΓl1\'οδ6 Mητρo-
πdλεαlE xαθι6E χαι τη οι1ι'δεοl1 Bεροια; - Eγνα-
τ(αg πdντα xατd τηι, αρ1αιιiτητα. '/ια τll "Bασιλι-
x{ Στρd,τα" τωι, Pωμιαiι,lν z'αι τηr'παρdδoση τηζ
Bεργ(ναg. Συνε1ζει ι-ιε τιΞ li,ε ιτoι,ιd; τηg Bυξαwι-
1,η< Bdρoια; (Προβατιαl,li. ',,ειτoι'ιci τηg Π6τραg)

7'c1ι ι-ιε εξαιqετιz'lj ει'cιιοθηιτ(cι η zαλη τεxμηρ[ω-

σ1l ^,l1g τι< Bι'lcιr'τιr'ε: εz;,').ηοiεg πoυ ι1γιναν

τξαμιιi (τη Bυξαl,τιι'r1 Mητρdπολη. Toτξαμ(Mου-
oιi Tοελεpιπ{, το τdpιει,ogτoυ Mανδρεoε, τοτξαμ(
του Φραντξri x.α.).

Mετd αναφdρεταt σ[α μουσουλμανιxιi μνη-

με(α τηq Bdρoιαg 6πωg τα
xατdγqαιpε o Tοrjqxog πε-

Qιηγητ'tiζ του17ου αιιδγα
Eβλιγιι1 Τoελε μπrj (το τξα-

μf του Mουφτη, τoυ Mα1-

μofτ Eφdντη, του Eμ(ρ
Toελεμπl1 χαL τoυ Tαελε-

μιπi] Σινdl, Mπdη) χαι σ[ην

περι.1ραφr] 1611, μoυο'ουλ-

μανιxι6ι, ουι,oιxιι6ν τηg

π6ληg (που t'1ται, τo 1668

'' γ"ατ(ιτol,Ε. Τoελεμπη 16,

ιjγαντι 15 τιυr' "απ(στων"

Eλληr'οlι'. Σdρβων' Bουλ-

t:a4 
:

ffi
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^1ciρι,lι,. Λcιτ[ι,ι'lι, z.cιι Εβραiων).

Σn1 oι'r'd1εια γ(vεται λεπτομεqιjg α-
\'αφoQd στtζ παλιdg γdφυρεg τηg B6-
Qoια< (τη διαα1ζει ωζ γγOJστιiγ τo πο-
τιiμι Tqιπdταμοg) χαι τιζ ξημι6g πoυ
υπ6ατηoαν οτιg πλημμrjρεg τoυ 1935.
Για τη γdφυρα πQoζ τη Nιioυoα (θdοη
"Mιiδια") γρdφει, 6τι€.παΘε μιxρdg ξη-
ψfig ^ιαι αυνι11ιοε να χQησιμoποιεiται
μ6χQι πριiο'φατα, ποU αντι7"αταoτιiθη -

χε με χαtγotiρια μεγα}"fτερη.

Aξιοοημε6ωτη ε(ι,αι η περι^,,oαφl] τιυι,
ιεριiν δdιτρων τηg πdi'r1; dπι,;: η σιtΖ.α-

μινιιi (μoυριd) τoυ Αγ. Ar,τolr,[ου. το
πλατιiνι τηg παλιιig Mητρι1ποi.η:. τo
πλατι1νι τη< πλατε(αq Ωρολoγiογ x'λ''π'
dπου crτο τελευτα(ο απαγxονiοτηχαν oι
δrio γιoιτου Nαoιloα(ου αρματoλo{ Zrj-
oη Kαραδrjμου (Bαofλειοζ χαι Δημr1-
τQιoζ με 6 παλιxιiρια) τo 1705, πoυ
xαταδιxdoτηχαγ σε θι1γατο (μετd τη

μdχη τηE Αρdπιτoαg χαι τoν φdνo τoυ
πατdρα τoυζ, επειδrj oxιiτωοαν τουζ
τoliρxουg απεoταλμ6γουζ τογ Απρiλιο
τoυ 1705, πoυ ε61αν πι1ει ο'τη Ndoυoα
για να οτqατολoγ{οoυν Nαoυoαfoυg

για γα γiνoυν γεν(τοαροι). (Nα αημειωθεi dτι
οriμφωνα με τα 6γγραφα τoυ ιεροδιxε(ου Bd-
Qoιαs μετι1 τον απαγχoγισμd τα xεφιlλια των
ηQc6ωγ Zioη, Bαoιλεfoυ xαι Δημητρ6ου Καρα-
δrj μoυ διαπoμπειiτηχαγ " αν 6' ταg ooυλτανιxιig
oδoιig τηg π6λεωg (Bερoiαg) xαι xατ6πιγ οτdλ-
θηxαν "εL<τo υψηλιiν διβιivιoν τηg Θεooα}.ονf-
xηg". Nα μαs σUγχωρεθεf η παρdμβαοη αλλ<i
riταν αναγν"α(α, αφot τo θdμα αφορd, χαι την
ιαrορ[α τηg Nιioυααg).

Τdλog ατo xεφιiλαιo "Oι βριiοεg τηg παλιιig
Bdροιαg" o συγγQαφdαg επιοημα(νει xαι Ιlατα-
γρι1φει 11 βρr1αεg - Eτηy6ζ απ<i τιg oπofεg oι πιo
γνωoτ69 ε(ναι τηg Mπαρμπoιiταζ τlαL οι Σαρα-
ντιiβρυαεg.

To βιβλdo αυγοδει]εται απιi αγαλυτιxrj βιβλιo-
γραφ(α, πfuαxα φιυτoγQαφιι6ν (28 παλιdg xαι
xαινοιiριεg φωτoγQαφiε< αxολoυθoιjν εxτ6ζ xει-
μdνου), αναλυτιxd ευρετ{gιo xυρ(ων oνoμdτων
χαι τoν oγετιx6 πfu αγ"απεριε1oμdνωγ. Η ειxdγα
τoυ εξι6φυλλoυ ε(γαι μια γενιxri ciποιpη τηE Bd-
QoιαE oτιE αρ1dg τoυ 20ου αιι6να xαι αrο οπιoθιi-
φυλλo υπιiρ1ει η βιoγραφ(α τoυ συγγQαφdα για
τογ oπo(ο να αημειιiσουμε 6τι γεννrjθηχε στη
Mεθι6νη Πιερ(αg, μεγιiλωι:ε αrη Ndουο.α χαι
xcιτoιxε( ofμερα ατη Bdρoια.

Γενιxιi πρdχε ιται για μια αξιoπρ 6oεwη6xδo-
oη με πoλλd ατoι1ε(α xαι ενδιαφdρoυοεg πληρo-
φoρfεg για τoγ τιdΘε xdτotχo τηS πρωτεtiουoαg
τηg Ημαθfαg αλλιi xαι τον oιoνδrjπoτε φιλiαroρα
αvαγνc6oτη.

l]),.:MΑ l. ι':1l]r!|i Ι.]1Ιi}ιi

θ-l R€ΓΟlλ CΤι}γ'C λ'α}Ν€C

Rer,Γl($', lKλ {_;'Ι Jl..€lα)l.{λ"Τ-λ

(t} <ιτι.γtιiοq Φoμοi _ 5υζανrιιι.g Υει'oνι{ζ oι flυζαντιτt:ζ.aΚ11ηξιεζ
r.rι, ι'yryζγ ιζ<ιμιιτ ' Τα ο9tιμ<ιτιxa μι'ι1μεi<ι - aι μoυοουrtμιινιaεgσι'vι>a4\ι'q - Η επιrκιψη τoι, ι}ξ}rεr.l. ιου Κυνι1γιt1i - Φl rαaιεg

yιiερυρε4 _ Ιι: ιεριl δiνδρ* ' t}ι επωvυμεg ι!ρυοεq."'
*rι: εvα ε}r?ρ*τrN ι! tρaγουδι)
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T0 POΔANI TΗΣ ΦYΣΗΣ

KAI 0 MYΛOΣ ΤΗΣ ΖΓιΗΣ KAI Τ0Y XPONOY

τoυ Xιiqη Toμπoυλ(δη
Mαθηματιxoιj - Αατgoφυοιπoιi

O εφετιν69 Αriγoυατog πdραoε xι ι{μεινε οη
μγliμη μαE σαγ dγαζ ξεαrdg Αriγoυοτοg xι 6ναg

Aιiγουoτog με μtα dxλειιilη ηλ(ου πoυ πρc6τη

φoριi 6γινε oρατrj απ6 τ6ααεxατομμιiρια ανθριδ-
πoυζ' F{ταν η 6xλεψη τηE 11ηg Aυγotlοτου που
επειδf εφ6τoE o xι-,iνog τηg oru6'-q τηg Σελr1νηg
('πεoε oτην Eυρι6πη χαι την Αo(α xαι d1ι αrην
Ανταρxτιxr] rj τoυg ωxεανoιigτη Γηζ, που ε(ναιτο
πιo oυνηΘιομ6νo φαινdμιενo, 6γινε oρατr] για
πρι6τη φoQd σtην ιστoQ(α τoυ ανθρι6πoυ απd
τ6oα εxατoμμriρια ανθρc6πoυg. }Ιταν ι1μωg λ6νε

παι η τελευταiα τηg 1ιλιετ(αg xαι αυτ6 πqoxdλε-
oε dνα αωρd υοτερ[εg οε πoλλοrjq ανΘρc6πουg
xαι πoλλι1 dγιναν xαι πoλλιi λdxΘηxαν, αλλd
xαμιιd χαταστρoφ{ δεν αxoλofΘηοε :,"αι η ξι,lr]
αυνε1ζει το δρ6pιo τηg 6πωg xdθε 1ρ6νο. Η Γη

γιlρ(ει γιiρω απιi τoν {λιo. η Σελrjι,η γf ριυ απd τη

Γη, ο'Ηλιοg γriρω απd το xι{ντρo τoυ Γαλαξfα μαg
παι ο Γαλαξ(αg μαg μdοα οτο Σfμπαν xινεiται xι
αυτdg. Υπιiρ1ει μια περιoδw'6τητα οε πoλλd
πqdγματα μιioα οτr1 φfαη.Kαι αυτι1 π(ιντoτετo
6βλεπε o d,νθρωπog xαι ξοfoε αqμoνιxd μdoα
oτη φfοη. o ι1νθρωπoζ παQατηQοfoε τη φfση,
παρατηροtiσε τoγ ουgανd χαιτη γη, τη θdλαo'oα
χαι τoυζ ανdμoυg. 'Ηταγ φfλog ψ' αυτ6' xι αιlτd"

πολλ69 φοQdζ xαθιiριξαν xαι τoν τρdπo τηg ξωf g

του. Και ξoιioε αρμoνιxd pι' αυτιi xαι μdoα ο'
αυτd.

To ει1ν εφdτοg o Αfγουοτog fταν ξεοτ6g { ο

xειμιοiναgτου'95 βαρiig,το περiμενε o dνθρωποg
παρατη ριδrτc{ : τo\l 1 1 επj (ενδεxαετrj ) xrixλo δρα-
αrηριdπ1τα; τoυ r]),"ιoυ. Αν ο Tι1μεοηg πdγωoε
τοι, 17ο cιιοiι'cι ri αι'η Στox16λμη δεν ε(1ε 1ι6νια
για δfo 7ειιιιδι'ε< ατ'ιg αρ1dE αυτrjg τηg δεxαετ(αg
ioωg liταr' φυoι;,.ιi πdλι, με αxdψη τo πωg λει_

τουργε( o rjλιog μαg' To ειiν εφdτog (oωg δεν
d1oυμε βαρri1ειμωγα δε θα μαg εxπλrjξει, γιατ(ο
rjλιog πιdγει τo μ6γιοτo τηg δραoπ1ρι6τητα9 τoυ
το Mιiρτη τoυ 2000 για τηE NASΑ ητα €τη2000
- 2001για πιo πQoσεχτι1.(οrig επιαrηριoνεg. Kαι
ιiταγ o ηλιog βρ(oxεται αro μdγιαro τηg δραοτη-

ριdτηταg του τo xλiμα oτη Γη ε(ναι πιo ξεαrd, ενι6
τo αγτ[θετo oυμβα(νει dταν βρ(oxεταt σ[o ε}"dyι-

στο τηζ δραατηgιdτητιlg τoυ.

Αυτ( η περιoδιxdτητα στη δρααιηριdτητατoυ
ijλιoυ rjταν αντιληπττj απd τουg προ^1dνoυζ μαζ
xαι o6μφωνα μ' αυτην ξot'οαν. Για τoυg πρι6τoυ9
ανΘρι6πουg θεoπoιοrjντα\, 7.αι o rjλιοg αxdμη.
Α}"λd xο.ι α^i")'α αοτι1ρια Θεοποιofιπαν που βoη-
θοfoαγ τουg αι'θρι6πουζ στιζ xαθημερινdg τoυg
α.ο1oλfε<. O Σε(ριο< .1ια παρdδεtγμα rjταν ο
Θε6g Σιi;Θι< τιυι,Αιγυπτ(ων, η Θει1'Ιαιδα, αλλd
χαt o αοτι1ραg τoυ Νεiλου. oταν ιlτα τ6λη του
Ιofνη ανdτειλε στoν πQι,JLνd τουg τoν oρζoντα,
τoUζ πQοειδοπoιoιjoε για τιE πλημμιiρεg τoυ Nε(-

o Tαι1ρoE με τoν Ωρiοlr,α'),ζαι τoιlζ

γειτoνιxoιig αoτεριoμof g
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λου πoυ θα dρθoυν. Tα1ι6νια dλιωγαν ατα βoυνι1
του Ιoημφινo{, απ'6πoυ πηγdξει ο NεfλoE, χαι
ι1φταναν οτη Mdμφιδα οτιg αQχ6ζ του Αυγοιi-
οτoυ.'Eτoι ο xdoμog οτηνΑiγυπτο ε61ε 1q6νο να
φυλαxτε( απ' τιg πλημμιiρεg τoυ ποταμοf xαι
oυγ1qdνωg να ετolμασrε(xαι για xαλdg οoδει6g,

γιατ( η λdoπη πoυ dφηνε o Nεilοg rjταν ε{φορη
xαι απoδoτιxrj για τιg xαλλι6ργειεs.

Για τουg'Eλληνεg dμωE που δει, τ]τcιr,dμιεοα
ουνδεδεμ6νoι με το νερ6, 6πο_lg οι Αι.,,fττιοι. ο
Σε(ριοg με τηγ ηλιαxrj τoυ αr,ατο).l1. αrα τdλη τoι
Ιoriνη ιiπωg εiπαμε, dφερr,ε το zαi.oια(ρt" EφεQ-
γε τιζ ξdοτεg χαι τιζ xciψεg. Και o l-ιε^,lιiioa uo.
ποιητrjg Ho(oδog αro dργο τoυ "'Eργα xαι Ημε-
ραι" oυμβουλειjει τoν αδερφιi του Πι1ροη:

"Και 6ταν τo yαi'δoυρdyxαθo βyd'νει τo λοτ^-

λo'ιjδι τoυ 
'1αι 

τo λαλ6 τξιτζ[xι xαθιoμiνο oτo
δ 6ντ ρ o 1ιjν ε ι xd.τ ω α π6 τ α φτ ε ρ d' τ oυ αδ ιd'x ο π α τ o
λυyερ6 τραyoιiδι τoυ, ε[υαι τ6τε τoυ xoπιαoτιxo6
xαλoxαιριοιj η cΙlρα' T6τε oιyiδεg ε[ν'6oo πα[ρνει
παyιiE, τo xqαo[ θαυμd'oιo, πιo φλoyερig απ'
d'λλoτεg ε[ναι oι yυναfuεg τ6τε, xι απ6 την dλλη
xτιo νευQo2doμμ6νοι oι dντqεE, yιατi τclυE xα[ει
τ6τε ο Σεfριog τo xεφd'λι χ,αι τα y6νατα χαι η
xdψα τo xoρμ[ τoυE μαραζc6νει. Ε!

Tcjτε αυτ6 πoυ θα 'θελα να '1ω τov [αxιo τo
yoντρ6 εν69 βρci.yoυ, xραα[ απ' αμιπ6λι βιjβλινο,
ιpωμ[ μoυαxεμ{νo, yαλα απ6 y[δα που 'xoιfsε τo

βιiζαyμα xαι xρ6αg απ6 δαμd'λα πrΙlyει ατο λιβd.δι
τqc1yoνταg 1oρτd'oει xαι xτoυ δεν ε[ναι αx6μη
yεwημ€η η απ6 ερ[φια πρωτoy6ννητα. Κι απ6
πd.νω να π[νω τo κρααd.xι φλoyερ6' xαθιαμ6νog
στoν [σxιo, ναγogτd'αειη ιpυψη μoυ τo φα[, ψρ[-
ζoνταg τo πρ6oωπo xατd' τo δροαεq6 τo φιioημα
τoυ 26φυρoυ' K απ6 πηyη τρεyoτjμενoυ xι αδιd'-
?toπoυ uεqoιj πoυ δε θολciνεη να παfρνω 1ιαι να

1ιjνω τρ[α νεqoιi xι 6να κqαoιo'ιj τo τ6ταqτo''
(Mετιiφραση Π. Λεxατo<i)

(ΠεριoodτεQα για τo Σε(ριo τLαLτLS λατρε(εg
τoυ σtro βιβλ(o μoυ "oυρανoγραφfα" ιlελ.2Ο8)

Tο "Eργα xαι Ημdραι" τo dγραιpε o Ηαioδog
τoν7o αιc,iγαπ.X. παι foωg ε[γαιτo πρc6τo βιβλfo
στηγ ιστoQ(α τηg ανθρωπιiτητα που λειτoυργεf

αoτεριομιoιig

οαr, δ ε ii,.π1 ζ γ ια τtζ ανθρc6πινε g δραoτη ρ ιdτητε E
6λη τη διdρr.εια του xρdνoυ. Κdτι oαν "Kαξα-
ψο.ζ'' fi"ΑλLιαγdz" { manualτων δραoτηριoτr]-
των τoυ ανθqιilπoυ. To dγqαι[.rε ο Ηo(οδog για να
αυμβουλdψει τov αδερφ6 τoυ Πdραη που rjταν
γ ε ωργι1 g γ ια τι< δρααrη ρ ιιiτητε g τoυ dλη τη δ ιιiρ-
χεια τoυ 1ρc5voυ' oι αυμβoυλdg τoυ dμωg δε
οτηρζoιταν σε ασ[8oμαντε(εg xαι μεταφυαιxιi
φαιν6μενα αλλιi οε dxρωg επιοτημoνιxdg παρα-
τηgrjοειg που dxανε για τηγ πεqιoδιx<iτητα τηζ
φιjoηs.H περιoδιxdτητα αυτti των φαινoμ6νων
xαΘdριξε χαι τη ξωri των ανθρcδπων.

Η περιoδιxdτητατου oυqιlνιoυ θιiλoυ αυνε1(-
ξει μ61ριτιζημdQεζ μαg. Θα dρΘειτο φθινdπωρο
παι η Ανδqoμι1δα xαι ο ι1ντραg τηE o Περαdαg με
τo φτερωτdτoυ ιiλoγoτoν Πrjγαoo xαιτo xεφιiλι
τηg Mdδoυoαg θα xυριαρ1οιiγ σtoγ oυρι1νιo θd-
λo. Kαι θα 6ρθει ο Tαιiρog με τα xι1qατα του γα
τουg διc6ξει xαι μαξ( θα φdρει χαι τηγ Ποιiλια,
τιg Πλειι1δεg, xαθc6g χαL τιζ Yιiδεg. Και θα
αρ1ζουν oι βρo1dg τoυ Nodμβρη χαt του Δεxdμ_
βρη ("Yιiδεg" (oωgπgοdρ1oνται απd τo "Yειγ"
που ημα(νει "βρdxειν").

Aλλd xι αυτ€,g oιγιi - αιγd θα τιg διι6ξει o
oμoρφ6τερoE (αωg των αoτεριο'μι6ν, o Ωρ[ωναg,
o μεγαλr1τεQos dλωγ των xυνηγι6ν 1ηg ελληνικ{g
μυθoλoγ(αg. Δεαπ<iξε ι ιiμoρφα αrov 1ε ιμωνιιiτι-
xo oυραν<i 1tαι συμμετριxιi εxτεiνεται μjQω απd
τo ισημεQιγιi επ[πεδo, oQατdζ xαι απ6 τoυE χα-
τofπoυg τoυ γoτfoυ τιαt απ6 τoυg xατoixoυs τoυ

O αoτεριoμιig τoυ Ωρfωνα με τoυE γειτoνιxotjg του
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βορεfoυ ημιoφαιρΙoυ. Αλλι16ταγ δεoπdξει oτον

oυρd,νιo θ6λο o xυνηγ6g Ωρ(ωναg τ6τε:

"'Ε7ε τo νoυ σoυ πωg 6ταν oι Πλειd.δεg τqiyo-

νταζ να ξεφιiyoυν απ6 τη διjναμη τoυ φοβερο'ιj
Ωq[ωνα π6φτoυν oτo μαιiρο π€λαyοg, τdτε xd'θε

λoyiq αγiρηδων λυααoμανoιjν ατo φιjoημα. Και
τ6τε μην αφηνειg πια xαρd'βι μioα ατην xραodτη

θd.λαooα, θυμηαoυ το" χ€εt oτον αδερφ6 τoυ o

Ηo(oδοζ. Δηλαδri ι-ιε τoγ Ωρ(οlνα cπoν oυρανd
dρxονται τα πριiα του 1ειμι6να χαι τα xιdνια xαι
oι βoριιiδεg xαι δεν πριfπει να παξoυμε με τη

φriοη αφriνογταζ τα xαρdβια μαζ σrη θd,λαοαα

μdoα.

Mε τογ φοβερ6 Ωρfωνα θα πqotiπαντηοουμε
λοιπdγ τoγ εq1oμd του 20Ο0 για να τoν xυνηγr1oε ι
xιαυτdν o αστεQισμιiEτου Mεγιl,λου Kυν6g. Exε(

βρfoxεται o μεγαλοπQεπηζ Σε(ριοg, o πιο λαμ-

πρdg αατdQαE τoυ oυρανorj xαι θα βααιλεrjει
στoγ oυQαγd του 1ειμι6να, μαξ( με τογ αx6μη πιo
λαμπερ6 "πλανtiτη αστdρα",τογ Δ(α. o μεγαλrj-
τεQoE των Θειiγ τoυ Oλ,rjμπου θα xoομεf με τη

λι1μΨη του τoγ oυρι1νιο θ6λo απ6 τα τdλη του

Aυγoriαιoυ μdχQι την dνoιξη xαι pιdνo o Σε(ριοg
θατογ ανταγωνζεται στη λαμπρdτητιiτoυ pιε τoν

ερ1ομd τηg ν6αg 1ιλιετfαg rj πιο αωοτd με το τdλοg

τηg δειiτερηg.

Mrjπωg dμωg o πλαν{τηg Δ(αg ε(ναι η θεd

Αθηνι1xαι ο Σεfριοg o Α1ιλλε6gxαt μαξ( με τoυg

oτρατιι-'iτεg του πoυ ε[γαι oι dλλoι αοτdρεg τoυ

αστεQισ!.ιof τoυ Mεγdλου Κυν6g θα xυqιdψoυν
την Tρoiα που ε(γαι o αστεQισμdg του Ωq(ωνα;

Aυτd 6μωg ε(να.ι μια dλλη ιοτορ(α xαιτην αναφ6-

Qω γLα να δεξω πdο'o ενεργri r{ταν η ουμμετομi
τoυ ανθριiπoυ στo θεατριxd dργο που παζεται
oτoν oυρdνιο θ6λο απ6 τoυg αοτdρεg. Αυτιi dμωg

πoυ διαδραματζoνται oτον oυριiνιο θdλo 61oυν

την περιοδιπ6τητα τoυg.

Γυqξει η γη, φαiνεταt γα γυρζει o ουρtlνιog

θ6λοg xαι o μιfλog τoυ xρ6νoυ γυρζει xι αυτ6g

ααταμdπ1τcr' Διdφoρα φαινdμενα εμφανζoιπαι
στo\' ουQcι\'d z"α ι αιt1 φdoη γ εν ιx α xι εψε(g μαΘαi
νoυμε cιτ' cιιτiι. Η τε1νoλογ(α pιαg απομoνι6νει
απ6 του; αι'ι'ιιι'θQι,iπoυζ μαE xαLαΙτ' τη αυμβ(ω-

ση μαS με τη φυαι1 αλλd xαι απ6 την dλλη μεριd
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μαE φdρνει γ6α μ6oα για γα πλατt]γουμε τιζ

γνι6oει9 μαζ. Η σωΦli χa{η τηg τε1νoλογiαg
απd τoγ dνθρωπo πλαται'νει τoν oqζoντα τηζ

γνι6ηg μαg.

Kαι 6πω9 η πατιixτηoη τηg xoρυφrjg τoυ Mrj-
τιχα (πoγ Oλυμπo για 6ναν ορειβιiτη τοv γεμζει
με απερ(γραπτη 1αρd xαι απερiγQαπτα συναtσ-
θriματα xαι dταντην πατtioει xαι απιi εxεi δειτιg
dλλε g xoρυφ6g 1αμηλιi, αυτd ματα τoυ γενν<iται η
επιθυμ[α ν' αν6βει πιo ιpηλd να xυρι6ψει την

xoρυφrj τωγ 7\λπεαlι, xι απ6 ετιε(γtcιτ( 6γιxαιτo
'Eβερεoτ, ιjτoι xαι o επιoτrjμoναζ, o dνθρωπoE ο

xοινdg, θdλει oυγdχεt γα xcnαγα6" διιiφoρεg xο-

ρυφdζ γνιδαεων. Τον γεμζoυγ με ιxανoπο(ηoη,

με απερ(γραπτα συγαιoθrjματα ψυxιxrig ευφο_

ρ(αg. Η γνι6αη τηE φtioηg χαι η xατdνaηoη τηg

ε(ναι dναg απι1τουg βαoιxo6g oτ61ου9 τηg ιiπαρ-
Eηg του ανΘqι6πoυ. Αλλd η γνι6αη αυτrj xαι η
δ(ψα γι' αυτliν δεν πρdπει γα τελειriι'ει ποτd.

oι]τε xαι πριJπει να οδηγε[ oτην χατασrQoφti τηs

φtjσηζ. Γιατ( η χαταστQoφri τηs Φoηg θα φdρει
τη διxri μαζ χαταστaoφη. Η πoiηoη τηs Φσηs
εiναι 6μορφη xαι πρ6πεLνατη oεβ6μαoτε χαιγα
την αxοriμε. Γι' αυτd xι εγι6 θα τελειιioω με τα
},,6για τoυ πoιητη μαg Kωαrη Παλαμιi πoυ πoλιj
oωοτd xαι 6μιορφα ι-ιαζ αυμβoυλειiει:

Δουλειjτε τoν ξανd' τoν x6oμo oτη φωτιd"

χαι τα xd'λη του ξανανθ[ατε ?{αι τα xρfματα

yτυπrilνταE τoν με τo oφυρ[ xαι με τ' αμ6νι!

Περd'ατε απdνoυ απ6 τιg μdυτρεg τα μουλd,ρια
σaζ'

φτερcilατε τα σαν τα oxoυπ6ξυλα,

6ταν oι μdyιαoεg τα xαβαλdνε!

o x6oμog αxoμμdτιαστoζ 24αι απ6ραντo9!
'oπου τελειc6νoυν oι oτερι6E,

τα π6λαyα αqψινdνε!
'oαα βoυνd' xι αν ανεβε[τε,

απ'τιg xoρφig τoυg θ' αψαντειiετε dλλεg xoρ-

φ6ζ,

ψηλ6τεgε9, μιαν d'λλη πλdoη ξε)οyιd'ατρα
11αι στην ?ιoQφη oα φτd'ατε την xατd'ιllηλη,

πd'λι θα xαταλd'βετε πωg βρloxεoτε
oαν πριilτα xdτoυ απ'6λατ'doτρα.



εWιατιKα

XPIΣTOYΓΕNNΑ MΕ TOYΣ ΦYΤ0ΦAΓ0YΣ

Ε[7α y[νει εxεfνη τη yρανιd' μiλog o' iνα
oι3λλοyo φυτοφd'yων. Φυτoφdyog δεν ε[y'α xα-
ταφ6ρει πoτ6 να yfνω o [διoE, ημoυν 6μωg πd'-

ντα θεωgητιx6E αxρεoφdγoE' Ι] ιδ€ατηg αxλη-

ρηg λυαiαg τ6αων αθωων πλααμdτων ατo βω-
μ6 τηζ ανθρωπινηg βoυλιμiαζ !ιε ανεστd'τωνε.
To yαodπι1lo' τα α[ματα, η Ιtτωματoφαy[α, η
xoυξfνατων xρεdτων' μου πρoξενoιioε φQi21η.

oλα αυτd 6μωζ μ'6ναν τρ6πo θεωρητιx6.

Στην πρdξη xατ6ρθωνα να oυμβιβd.ξω την
απoστQoφi μoυ στην χQεoφαyiα με τιζ xαxi.g
αυνηθειεg τoυ στoμαχιoιj μoυ' τρωyονταg' 6oo

μπoρoljαα, τo xρ6αg, ελευθερωμ6νo απ6 xd,θε
ανατ ο μ ιxξ λε πτ ο μ 6 ρ ε ια' π oυ,ι) α θυ μ ξε ι τ ο ξc6 ο'
Θεωqητιxd' 6μrζ δεν ε[yα xαν6να λ6γo να μη
αυμπαθc6 xd'θε x[νηση α21,Qεoφαγιxη }lαι yα

μην εxτιμri τουg ανθρc6Jτoυζ, πoυ ε|7αν τη διi-
ναμη να βd'ξoυν 2dαι σε πρdξη τιg ιδ€εg τουg.

Εyιναλoιπdν μ6λ0ζτoυ oυλλ6yου' με την απ6-
φ αση y α τ ου g clυντ q 6 ξ ω ε ιλιx ρ ινtΔ ζ στ oν ευy εν ι-
x6 τoυg αyc6να χαι με την ελπ[δα' xoντd. o,
αυτo'ιjE 21,αι τo παρd'δειyμd' τoυg, ν' αξιωθc6 να
y[νω xι εyc6 xd'πoτε φυτoφdyoE.

Tιg παραμον69 λoιπ6ν τω,ι) Χριατoυy6ννων
τηE yρονιd'g εxεiνηE, 6λαβα μια πρ6αxληαη
απ6τοoιiλλoyο:

''Παραxαλε[αθε, εdν ευερεoτηθητε να μετd.-

Δι{γημα τoυ Παιjλoυ Nιqβιiνα

σχετε' την ημ6ραν των Χριατoυγ6wωη ειζ τo
ετηoιoν yειiμα τoυ αυλλ6γου, διδ6ριευoy ειζ τo

φυτoφαyι216ν εατιατ6ρι01) τηζ oδοιj... R. S. V.

P".

Π ροθυ μo πo ιηθη xα να δ εfi cb την π ρ6αxληoη
2(αι υα ειδoποιηoω τα γραφε[α τoυ αυλλ6yου
yια την απoδοy"η μoυ' Ετoι xι 6ται, την ημ6ρα
των Χριoτoυy6ννων, 6λoι oι διxο[ μoυ θd.λειπαν
αε xd'πoια εxδρομη, α{ριφωνα με τη χQιστιανι-
xη αυνηθεια' πoυ xαθιερc6θηχ,ε τα τελευτα[α
yρ6ν ια. Αντ [ να φd'ω λo ιπ6ν μovα16E μoυ α' €να
d'λλo εoτιατ6ριo, μoυηταv πολι3 πιo ευydριclτo,
ναφd.ω αυντqoφιd" με τoυζ φυτoφdyουζ 11,αι να
xd.yω ?dαι τo χQεoζ μoυ στoν xαλ6 oιjλλoyo,
τιμrlνταE τo yειiμα των.

Πiyα λoιπ6ν απ6 τουE πρrΔτουE' Στο δρ6μo
πoυ πηyαιvα, ε|yα διααταυρωθi με διdφοqεg
υπηρ6τριεζ' πoυ xουβαλo6oαν απ6 το φoιjρνo
ταιl'ιιd' με yαλοποιiλεg, αρνd,}dια τoυ yd.λαxτog
x αι μιx ρd, yoυ ρoυν6 πoυλα, πoυ η xν ioα τ oυE με
αυν6δειllε, σαy να με xυνηyoι3oε, ωg την π6qτα
τoυ φυτοφαyιxοιi εoτιατoρ[oυ. Εδιωyνα 6μωg

μαxριd μoυ τo πειρααμ6, με ξ6ρxια τηg ν6α9

μου ιδεoλοyfαg.

"Tι βαρβαρ6τητα - 6λεyα μ6oα μoυ - τι
φ Q [2dη, τ ι xαν ιβαλιαμ69'' ! Και ελε ε ινoλoyoι\ oα
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τoυζ ανθQdιπoυζ' πoυ θ6λoυyε να περνoι1ν για
πoλιτιαμ6ν0ι 2lαι εξαxoλουθoιjoαν να εfyαι α-

παfαιoι Ιtτωματoφdyoι. Τo oτ6μα μου 6μωE

y6μιαε vερd.' χωQiζ να τo xατα)"αβα[νω'

To μεαημ6Qι, βετην xαμπdνατηg Mητρoπ6'

λεωg, xαθ[oαμε oτo τραπiξι. To yε6μα ηταν
πλoυoι6τατo. Στην αaχη μαg επρ6oφεQαy τα

oρεxτιxd', με Qαπανdxια. Επειτα ηρθε μια

ξεoτη yo ρτ 6σoυ πα' μαy ε ι ρ ε μ6νη με 6λα τ α χo Q -

ταριxd" τηg επoyηg. Υoτερα μαg o6,ρβιρα'Ι) χo-

τoλ6τε9 xαμωμ6νεg, αντIE απ6 xρiαg, με σxτα-

yd.xι. Κατ6πιv φ6τεE απ6 x6xxινη xoλοx'ιjθα,

τηyανητη. Και τ6.λo9, 1τατατoχεφτ€δεg, με σα-

λd'τα απ6 αντ[δια' ρ6xα xαι xd'ρδαμo. Mια
xoμπ6oτα απ6 μηλα 6xλειαε τo yειiμα. Ξ61αoα
yα πQoσθ6σω, 6τι9 αντ[g 

'4Qασ{' 
oε 6λo τo γει3'

μα' π[ναμε ραδιx6ξουμo, 1ζαι μ'αυτ6 i'yιναντα

επιδ6ρπια' 14αι oι επ[oημεg πρoπ6oει9.

Tελευτα[og, εν61-ιιαα χ,Q6oζ μoυ' να xd'νοl xι

εytb μια πρ6πooη. Yιpωαα oυyxινημ6νoζ τo

κιi π ε λλον μ ε τ o ραδ ιx 6ξoυ μο xαι ευ1η0η xα y ια

την επιxρdτηση των ανθρωπιoτιxων ιδεωδrbν

τoυ σωματε[oυ. Tα yiρια μoυ 6μωg 6τρεμαν

6λη την rigα. Δεν ξ6Qω, αν απ6 xd'ποιo τQαχ'

πoυ με ε[1ε πιd'αει, η απ6την αδυναμ[α, Jτoυ με
εiyε xυρι6ιllει, ιiατερα απ6 τo πλoυαι6τατo

αυτ6 yειiμα χαι τιE d"φθoνεE oπoνδ69 τoυ )lα'

μπαν[τoυ των ραδιxιtbν.

oταν απoαυqθη?tαμε yια τoν xαφξ o πρ6ε-

δρoE τoυ αωματε[oυ μoυ ε[πε:

- Ποια ε[ναι η εντ6πωαη oαg απ6 τo yειiμα,

xιiριε αυνd'δελφε;

- Αρ[oτη.' τoτ' ε[:τα'

6τι d.νθρωποι' πoυ 6yoυν την αξ[ωαη να λ6yo-

ι,ται πoλιτιoμ6νοι, yιoρτd"ξoυν' τη στιyμη αυτη,

τη Γ6ννηoη του Xριoτoιj, γιiρω απ6 τραπεξd'-

xια xανιβd'λων, ατρωμ6να με yαλoπoιiλεg xαι
α ρν d'x ια 2.ια ι yoυ Q oυν 6πουλα..'

- Mηy εξαxολoυθε[τε, xl3ριε πρ6εδρε... τoν

διdxoιpα. Για 6νoμα τoυ Θεo'ιj, μην εξαxoλoυ-

θε|τε, παραxαλrb'

- Καταλαβα[νω τη διxαιoλoyημiνη ταρα1η

σαζ... pιoυ ε[πε' Αυτ6 τιμd. την ευoυνειδηofα

σαζ xαι τoν ανθρωπιαμ6 oαE.

Πρdyματι' δεν αιoθαy6μουν xαθ6λoυ xαλd..

To ατ6μα μoυ εiyε αρyfαει πd.λι yα yεμξει με
νερd., 6πω9 τη ατιyμη, πoυ ε[xα διαoταυρωθη

oτo δρ6μo με τα ταιpιd.' πoυ iφευyαν απ6 τo

φoιiρνo xαι αx6ρπιζαν oλ6γυQατην xνiαα, την

αρεατη στoυζ βαρβdρoυg ΘεοιJg'

Ετo ιμαoθη χαμε να φιjyoυ με.

- Θα εiyατε τ[πoτε 1)α μαζ πρoτε[νετε, xιiqιε

oυνd.δελφε; με ριbτηαε, αποχαιQετtbνταg με, ο

αyαπητ6g πρ6εδρog.

- Mια μι2ιQη λεπτoμi.ρεια, xιiριε πρ6εδρε.

Γιατ[ τo ετηαιoν yειjμα τoυ αυλλoyoυ μαζ να

y |ν ετ αι τ α Χρ ιoτ οιiy εwα; Δ εν θα ητ αν xαλι|τ ε -

Qα yα y[νεται τη Mεyd.λη Παραoxευη ;

o πρ6εδρο9 επεφυλdgθη νλ φ6ρει την πρ6-

τααη μου ατην oλoμ6λεια' Απ6 τ6τε 6μω9 δεν

€λαβα dλλη πρ6oxληoη τoυ ΣυλλΦoυ. To 7ρι-
oτ oυy εvν ιdτ ιx o ε x ε [ν o y ει1 μα μoυ oτ o Σιi λλοy o

των Φυτoφdyων ητανε τo τελευτα[o.
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Και τ,α oτ')l.ιr7ξεται xανε[g - επρ6αθεαε'
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T0 ΘEΑTPO ΣTΗ NAOYΣΑ (l)

MNΗMEΣ AΠ0 ΤΟ ΠΑPΕΛΘON
του Γιι6qγoυ Xατζηδιixη

To παραxd'τω xε[μενo αποτελεi απ6απααμα απ6 το oyετιx6 με τo θi.ατρο oτη Nd'oυoα d'ρθρo τoυ

ΓιtΔρyoυ Χατξηδd'xη, πoυ περιλαμβdνεται oτo αφι€ρωμα "To θ6ατqο τη Mα2ιεδoν[α'' τoυ περιoδιxoι|

,,Θεατριxd,,,τειiyog 11, Ιανoid'ριοg -Md'ρτιog 1993. Παρατ[θεται εδc6τoτμημαπoυ αναφ6Qεταιστην

παλι6τερη ιατoρ[α τoυ θεd.τρoi orηu π6λη pιαg, ciloτε οι αναyντΙlατεg τηg "Nιd'oυσταζ''' αε oυνδυααμ6

με την αναφoρd. ατη νε6τερη ιατoρ[α rou b|6rρoυ oτην π6λη' να 67oυν μια oφαιριxη xαι πληρη xατd'

τo δυyατ6ν ειx6να. o τ[τλog τoυ d'ρθρου ε[ναι: ''Nd'oυσα' η παρd'δοαη αυναντdτη oιiy1ρoνη 6xφραoη''

τεr,μηqιι6νεται, παρd, μ6νo πωg xαι νωρ(τερα

αx6 μα δiγoνταν θεατριx6g παρααrdoειg' Η ανιi-

μνηση τoυ αιων6βιoυ γdQοντα που αναoxαλειiτη_

χε για 1<iρη τoυ oημειι6ματ6g μαg δεγ απιjδωοε

πιο συγχεχριμdνα οτoι1ε(α. Aνdμεoα ατα 1ρ6-
νια 79!2-1920 oι αoθενε(g αναμν{οειg μιλdνε

γ ια oποραδ ιxι1 g Θ εατρ ιz. 6 g ε xδη λι6oε ιg λdγω των

γ εγον6των. M ια cΓtn/7"εy.Q tμ6νη μαρτυ g (α 1ωρ(g

πoλλ6g πληρoφoρ(ε<. αναφ6ρεταt σε μια παρd-

σtαση τη3"Αlπιy6ιιηg" απ6 pιια oμdδα δεοπoιγi-
δων με η σLlμμετo1l] μαΘητοiν γυμναoioυ, πoυ

δdΘηxε οε ο1oλιxr1 α(θουoα, πριν απdτη Mιxρα-
oιατιxrj xαταοτροφη.

oι ω1ρdg αυτ6g αναφoρ6g δiνoυν τη θ6oη τουg

μετd το L920 oε πιo αrdρεεg πληροφορ(εg' To

μoυoιx6 oωματε(ο "Aθην{i", πoυ διατηρεf μια

Καλλιτ. τ μιi μα Φ.Σ.N. u ΑΙζP Ι TΑΣ"" o Tαρτ οιi φ o E'' Q 9 5 4 )

Ηλ. Mιμιλ(δηg, Π. Παραατατ(δηg, Mαρ' Tαραo(δoυ

oι ερευνητιx6g αναξητηoειg πoυ ιJ1oυν α-

ντιxεiμενο τη θεατριxη dxφρααη αυναιποιiν οτη

Ndoυoα πoλλd, ενδιαφ6ρoντα' Π6ρα απd τα λαi-

xd δρc6μενα στo xαρναβιiλι, πoυ ο[γoυρα d1ουν

μια ιδια(τερη o1doη ιιε την ιi'lυ1oαιiνθεση τωγ

xατo(xων τηE, χαταγqdφοvται απd πολιj νωρ(g

xαι θεατριxdg εxδηλriσειζ με τη συγχεχQιμ6νη

μoaφη τηE σχηνιχl'1g παρdαrασηζ' Συoτηματιxη

Θεατριxrj ξωrj πρ6πεινα εf1ε η Nιiουoανωρ(τερα
απdτη δε{τερη δεxαετ(ατoυ αιοiνα μαg' Ωα16oo

συγχεχQ ιμ6ν ε g πλη ρoφoρ (ε g αrοιxε ιο θ ετoriν pιια

x(νηoη απ6 oπoραδιx6g, αλλd αυνε1ε(g xαι επα-

νε ιλη μμdνε g παραοτdαε ιζ απ' τα σεε gνd του 19ου

α,ι6γα- Mε δυοxoλfα που τη δημιουgγε( η dλλει-

ψη αιοιxε(ωγ θα πρooπαΘrjoουμε ν'ανααυγθd-

σoυμετη 1αμdνη πεq(οδοτηE θεατριxlig δραoτη-

qι6τηταg τηg Nd,oυoαg βαoιoμ6γot σε πoλιiτιμεg

"ιια 
ιoγ€g μαρτυρ(εg. ΣriντροφoE σ' αυτιi τo

αναδρo[ιx6 oδοιπoριxd o Aγγελog Bαλταδc6_

ρog, ξ61oν μdλog τηg Nαoυοα(ιxηg xοινων(αg'

oυνaεοεμενog αrενd με την ιαroρ(ατηg π6ληg' Η
dνετη διερεriνηot1των πηγιiν ε(ναι o{μερα αδri-

νατη. H Ndoυoα xd,ηxε α1εδdν oλoxληρωτ tx6'τo

1949 xαt oι φλdγεg τoυ εμφυλ(oυ xατ6αιρει]-lαν

πoλλd ιδιωτιxd αρ1ε(α-. βιβλιοθηz'εg xαι δημd-

oια dγ^1ραφα. Ζcιι ιιcιξ[ τoυ; 7αθηzαι' οι μιαQτιl-

ρ[ε;'iια ποij-α.

Kcιτοι o; BιιοΟ.ε ιο; Α'iiεi'αxη g πρωτoαrατε (

οτα 7.ροι'ιcι τιlι' \Icιz-εδoι'ι:'"οf Aγc6να xαι ανεβd-

grι, ,ro.ρr..,πιz-ιi ερ','cι. Τιπoτε πεQισσ6τεQο δεγ
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1oρωδ(α xαι διοργανι6γει αυναυλfεg, συμπεQι-

Ιαμβdνει σ[α πQογQdμματα τoυ--χαι πα9αg1i;



σεtE. ΣυγχεχQtμ6νεs εfγαι οι αναμνrioειζ τoυ

πρ6θυμoυ x. Αγγελου Bαλταδιδρoυ απ'τo αγd-

βαoμα τoυ "Αy απη τ ιx oιj τ η g β o α x o π o'ιj λαg'''T oτ g

γυναιxε(ουg ριiλουE 6παιξαν ιiντρεg. Tη βoοxo-
πo{λα 6παιξε o Αγαoτιioιog Τo6μoυg (To(ω-

μηs;) παιτη γQιd - Γιιiγγεγα o ΔημrjτριoE Δdρηs.
Eδcδ εfγαι απαρα(τητo ν' ανατρdξoυμε σ' 6ναν
xατdλογo που βρ(oxεται σ[α 1dρια μα:. '7ια ν'
αναφdρoυμε μια παριiαιαoη πoυ δ(νεταt o:τ6

μαθητdg τo Ι928 με το μoνdπQαΖ"τo τoυ Τοοy"ιj-

πoυλoυ "o βααιλιd.ζ τηζ Piγγα;'' ' Ωα16oo το

1'927 δfuεται απιi μαθητdg Γυμι'αοioυ το ιJρ'1o

"Αθανdσιog Διd.xog'' χαι οι ειoτρdξει; πdι,ε
"υπ6ρ τηg Aεqoπoρ(α<".

T o 1932 oημε ιc6νετα ι μια πo)'"ιτιαr ιxl] 6ξαραι1'

Aπ' τo μoυoιxοδιδ<iοxαλo Δημr]τριo Bαρβερη
ιδριiεται μια 1ορωδ(α που αναπτιjοοει με^1(i'η
δρ<ioη. Tην fδια 1ρονι<i, απ'τoγ "Αxιλλι1α''. Σω-

ματε(o πολιτιατιx6, ανεβα(νoυν oι "Φoιτητf.g''
του Ξεγdπoυλoυ. τo 1933 εxδηλι6νεται |-ιια εγτυ-

πωoιαxrj πρωτoβoυλfα απιi ελληνoαμεριπιiνoυg
πoυ γιiριααγ στoν τ6πo τoυE, αυνdοτηoαγ 6γα
αιiλλoγο xαι ανdγε ιραν dνα Δη μoτιxd Θ6ατρo, με
dλεg τιg πρoδιαγραφ6g. Aπd τογ xιixλo αυτοιj τoυ
oυλλdγoυ ατα εγxα(νtα τoυ νεdδμητoυ θειiτρου
πα(1Θηxεη" Βαβυλων|α" του Bυξαντ(ου. To 1934
το Γυμνιioιο ανdβαοε τo πατQtωτιx6 "Nα ξει τo
Mεooλ6γι'' 1ιαL τη "Σxλd.βα''. To 1935 απr5 τoγ
πoδoοφαιριx<i oιiλλoγo "oλυ μπι αΥ"69'' ανε βα(-
γεt τo δριiμα "Η xαρδιd' τoυ πατ€ρα", τLL αιJτη
ε[ιlαι η τελευταfα μαρτυρ[α πoυ 61ουμε για θεα-
τριπri παρdαrααη πQιγ τoγ πι5λεμo.

Mdoα σtηγ χατoχrj τo θdατρο ε(ναι μια συχγli
xαταφυγrj. Αλληλoαυγxρoυιiμενεg ε(ναι η πλη-

ρoφoρ(εg μαζ για τιζ 1ρoνολoγ6εE τωγ παραoτιi-
σεωγ. To β6βαιo ε[ναι πωg η Νιioυαα lι6τω αττ'

την π(εη τoν τLατα'λτητrj διατηρε( ,6yα τρdπo
διαφυγ{g χαι επιχoιγων(αg: τo θ6ατρo. "Παxtα-

φλ6ooα9" του Mελd απιi μαθητ€g τo t942, "T'
αρραβωνιd'σματα'' τoυ Mπιiγρη απ'το Eργατιxd
K6ντgo τo L943,"Tρειg αλητεE'',6ργo τoυ xαθη-

γηπi Δημητρ(oυ Boriλγαρη, που πQωτooτιiτηoε
παι αro αγ6βαoμdτoυ. Eνα αxιiμη 6ργo τoυ fδιoυ
"o Nεxρoθdφτηζ'' παζεταιτoν επιiμενo 1ρdνο.
Tα δι1o dργα τoυ Boriλγαqη αvεβαiνoυν υπιi τη
ox€.πη του Egγατιxοri Kdlτρoυ, πoυ oυνε1ζει

''j 'il ,
:lΙ&b&,

Καλλιτ' τ μιi μα Φ. Σ.N. u Δ Κ P Ι TΑΣ" " o Tαρτ o ιi φo 5'' ( 1 9 5 4 )
Eιl. Πcιπαδoπo{λoιr, Π. Παραoτατ(δηc' :' Kαρrrφoυλfδoυ

μιJoα αro 1944 xαι παqoυαιιiξει τηγ "Καινoι5ρια

ξωη" xαι"o μπαμπdg εxπαιδειiεται'' τoυ Mελd.
Το 1945 η xαλλιτε1νιxrj φιλoτιμiατου Eργατιπori
Κdιτρoυ εxδηλc6ν εται μουoιxti. Ανε βαfνε ι η oπε -

ρdτα ''o χoQ6ζ τηg Τι11ηg" τoυ Στo}ιτE, μεγιiλη
αθηι,αΙx{ επιτυ1(α πqoπoλε μιxιi( 1 ). Στην περio-
δo ηs;,'ατo1ι]< o συμJ[αQαατιiτηg αεην πρoιrπιi-
θειd μαg Aγγελog Bαλταδοiρog πρooθιJτει τα
€ρyα "Γιog ταυ π6νoυ'' 14αι "T6ιτ0 στα νιdτα''.
oμολoγoυμdνωg πλoriσια η θεατgιxlj ξωri τηs
xατoy11g'

Exεiνη την επo1ηεμφανζεται μια παgιiλληλη
δραοτηρι6τητα απιi τo Ωδε(o τηg N<ioυοαE. Ι-
δρυτrjgτoυ o Mαρ(νog Bααιλειdδηg. Στo εγεQγη-
τιx6 τoυ xαταγρdφoγται οι παρααιι1οειE με τα
€ρyα "Tο xoρiται τηζ yειτoνιdζ'', "o Βαφτιoτι-
2ι69", τlαι πdχt "o τqo76g τηg τιj1ηg". Γνtjαιo
μoυoιxιi ρεπε ρτ6ρ ιo, πoυ μαQτυριiε ι την ιiπαρξη
ιxαγc6γ xαλλιτε1νcδγ χαι με ανιiλoγη μουοιxιj
xατιiρτ ιoη. Δυοτυ1cδ g ε λλε iπoυγ oλoπλη ρωτιπιi
τα oνdματα τωγ oυγτελεαrc6γ dλων αυτι6γ τωγ
παραγωγι6γ τωγ ετι6γ που πQoαγαφdρθηxαν. Mε-
τιi τη δημoα[ευoη αυτrig τηg dρευναg, αν απ' τoυg
αναγνc6αεεg τηg πρoπιiιpουν τα ον6ματα ιioωγ
αo1ολriθηxαγ με τιE παQαστdoειg, θα εiναι μια
πρooφoριi αro θεατριx<i 1ρoνιπ6 τηg πdληg αν

μαs τα oτε[λoυν, ιiπωg xdθε ιiλλo oτoι1εb η

φωτoγQαφiα. Eμεfg πριiθυμα θα τα δημoαιειi-
σoυμε.

Aπ6τo 1945 αρ1ζεt μιαπLoγoργt{ παρtiθεoη.
Tη 1gονιd αυτrj ανεβdξει o "oλυμπιαx6g'' τo

γνωατ6 πωμειδriλλ Lo " o ι Ειiθυ μo ι Mυλωνd'δ εg''
τLαL"o Θε|og απd την επαρ1[α". Eγα xενd μd1ρι
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το 1951 για να χωQιστεi η παλιd ε,ΙτoΜ

απ' η νε6τε Qη. "ΑQQαβων ιd"σματ α" τ'oι)

Mπdγρη απ6 το αfλλογο "Axρ(ταg" τo

1951, xαι τo 1953 "o Κιiριοg τηζ Κυ-

ρ|αg Πρo6δqoυ'' αtτ' τoν "oλυμπLατι6'',
" H Αyνωoτ οE''. α}"}'6. 14,αL o " o Tαρτ οιi'

φoE'' τo !954 απ'τον "Αxρ(τ α" ,xαL αΙτ6

τη "Mdριμνα'' "Mπρooτd ατο βdρo'
θQo'', χαι o "Αρyονταg τoυ Κ6oμoιl''
απd τoγ "Oλυμπιαx 6. Ε1ει πρoηγηθε(
τo 1953 "H θυα[α τoυ Αβραd'μ" απ6

μαθητ6g. A1ρoνoλ6γητεζ oι παραοτd.-

σειζ πoυ αxολoυθοιjν, oυμπλη9ι6γουγ

μια απ'τιζ πto πλoriαιεg θεατgιxtJg xι-
νlioειg μεταξ6 6λων των ελληνιπι6ν πd-

λεωγ. Απ' τo L954 xαι πι1ρα xαταγEl<iφoνται "l'l
λ6ρατoυ Γερονιx6λα'' απd μαθητ6g,"o Ποπολd''

ρoE'' ατt'τo Σfλλογo Απoφo(τωι', "Η N(loυσα''
απ6 μαθητ('-ζ, "o ΚαλrryερoE Αναν[αE", χωQrζ
dλλη dνδειξη,"Γιατρ6ζ με τo στανι6'' απd μαΘη-
τ€g,"Εαμ€ η Tουρxoπoιjλα'' απd μαθητdg. Eπα-
νdρ1εται η 1ρoνολdγηση στoγ xατd,λoγο με τoν

"Oλυμπιαx6" πoU ανεβdξει τo 1956 τo "Πεyx
xαρδοιλα μo'υ''. Λ(γα 1ρdνια νωρiτερα, ιJρ^1ο με

τ(πχo "Εoο tτoιριοg'' - πρdr"ειται '1ια Eφορ(cι

πρoox6πων πρoφανοig. Πα.ριδr' z"αι o Ν4οi'ιdρo;.

Aπ6 τον "A}iρ(τα" οτα 1956 πα(ετα.ι o "Αq7ο-

ντοyωριd'τryE". Ndo ι-ιεγaιλo xει'd οπ]ν πληροφ6-

Qησ}i μαζ xαι οd.}ιτo οτo 1963, dπoυ αυναr'τdμιε

μια παρdι:ταση του "oλυμπιαxo{" μιε το dργο

"Βαθι69 ε[ναι oι Qξεζ".Tdλog, μιdοα ι:τη διxτατo-

ρ 
(α, o xατdλογ6g μαg αναφdρε ι δr]ο oυγεx6μενεg

pιαθητιx6g παραοτdοειg, "Θρ[αμβog τηg Αρε-

Συρμoιiλα Θεoφiλoυ, Πiινog Mαρνερη g.

τηg'' τo L9]2xαt"Κατσαντι6νη9'' τo 7973'

Mε dοα παραθdoαμε οlg τι,iρα oιr μπληρι6θηxε

μια αλυo(δα - o1εδ6ι, αδιιixοπη - με αλλεπιiλλη-
λεg πρεμιdρε< απ' την αρ7'r] του αιιiνα. Eiγαι
βdβαιo πωζ oι zρ(z"oι ε(ι'αι πο)'-λο[ περιoοdτερoι
χαt πω( σTil\'Ζ-ol-\'trlι'(cι τη: π6ληg υπr]ρ1ε dναg

αοτα1-ιciτt1τo; θεcιτριzο; αι'αβραoμ6g. Παρατη-

ροf ιι ε τo δι cιδο7 ι z.ο τdραoμα τη g θεατριxi g πQω-

τoβου)'ιcι; αδιci:,.oπα απ'τoν dνα αfλλoγo στoγ

ci).i'ο. Στη αro ι7'ε ιο θ ε ο(α τη g Θ εατρ ιxrj g ιατορ(αg
του τιjτoυ δ ε ι' ε iμιαοτε οε θ ι1οη να ου μπε ριλιiβoυ -

|-ιε τα σL!'i,7'ρoτr1μιατα ποιl επιοxdπτoγται την πd-

}'η. oι επιoxdψειg αυτ6E ηταν oπωoδ{πoτε α-

ραι6τεqεg στα πQoπoλεμιxd 1ρ6νια χαι πιo πυ-

xνdg oτα μιετdτην εμφι1λια λα[λαπα, dπωg xαι να
'ναι dμωg οι επιoxdψειζ επαγγελματιxι6ν θιd-
oωγ oυγτελofoαν αrη oυντηgηση τoυ θεατριxorj

ενδιαφdρoντοζ χαι βελτ(ωναν τιg επιδd_

σειs των εqαοιτε1νι6ν.

Tα οτoι1ε(α αιlτιi επιβεβαιιilγoγται xαι απιi πρd-

oφατo οημε(ωμα τoι' παλιoιi oυνδιxαλιοτrj xαι επ
των ιδρυτι6ν τoιl Eργατιxoιi K€ντρου Ncioιlααg x.

Kων. Παγιιi,ντξα, πoυ δημoαιε{ηιε oη "Φωνf ηg
Nαoιioηg" ηg 30ηg oιτtoβρfoυ 1999,6πoιl οημειcii-

γoγται χαι τα oν6μιατα των Κων/νoυ Δρcιxιiπoιrλoυ,
Kατ(ναg Φιλfoxotr, Kιυγ/γoιl Πιπερdπoυλoυ, Κων/

νoι' Ιγγατιdδη, oι oπo(οι. μετcι$i dλλων, πljραν

μ6ρog oτo ανdβααμα των 6ργων αιlτι6ν. o (διog

οημειιi:νει 6τt xατaην (δια περfoδo τηg Kατo1{g,

τo xαλλιτε1νιxιi τμr]μα τoιl αδελφoιi Eργατιxori
Κ6ντρoιl B6ροια9 παρoυο(αοε oη Ndoυoα τo θεα-

τριx6 μουοιx6 6ργo "Oταν cινθζoιlν oι αμυγδα-

λι69'' τoιl Kατοαμπri.
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T0 ΘΕATPO ΣTΗ ΝAOYΣA (ll)

Mια ιστOρ(α με παρελθ6v Kαι μελλOV

o ερευνητljE πoυ επιχειρε[ ι'cι πρoσε','^,'[σει π1

θεατqιxri dxφgαoη αrη Νiιουοcι σι'ι'cιιτiι lo'tj-α
ενδιαφ6ρoγτα. Tα λαixd δριilμει'cι. τoυ !ιυιτα_
γει]oυγ xdΘε 1ρ6νo σro z"αρι'αβdi.ι τη: πdi-η;

απoγ"αχ{ππoυν τι< βαθιdg ρξε; που ε7ει αrου;

xατoixoυg η αναπαQαοτατιx{ λειτoυρ',',ic1 7.c11 η

δραματιr,rj χαι ιιιμητLν"η απεtx6νιοt1 xατααrci-

σεωγ τηζ ξωr1s' Αλλd xαι θεατριxdg εxδηλc6οε ιg,

με τη μoaφ{ τηE σχηγιχrig παρd'οτασηE, γ'ατα-

γριiφονται απ6 πoλf νωρ(g, oτιg αg169 του αιι6-

Toυ Aλdξανδqου Oιxoνιiμoυ

να μαζ, xαι oυνε1ζoγται, με xdπoια xενιi dπωg

εiι,αι φυσιxd, ωg τιg μ6ρεg μαg.

Στη Ndoυoα ξoυν dνθρωπoι με oυνε1r] θεα-

τριz.iι ει'διαφ6ροντα. Στo πdραoμα τoυ 1ρ6νου
τcιρcιηρof με το διαδo1ιx6 πdρααματηζ θεατρι-

z'r]; τρο;τoβουi'(α: αδιdxoπα απ6τoν 6γα αrjλλο-

γο στο\' α^i.o. Aπ6 το μιουοιx6 oωματεfo "Aθη_

t,(i" στll δεz.α.ετ(α τoυ 192Ο, τoυg ποδoσφαιQι-

xοf g αυλλιiγoυ ; "Axιλ}"dα g" xα ι " oλυ μ ττιαl'ι,69''

ι
t

. : .+):+,:atj.

: ,-l

i:;

tJ:.iΨ;ili

Θ.o.'' Zαφ ει qrixη'' :'' Π o ι ιi g φ o βιiτ αι τον o δυ o o €α''

Γ. Boγιατξoιiληs, T. 0ιπoν6μoιl, Π. ΙωoηφiδηE, X.Kαλoγερcixη, K. K6λλαg,

Δ. Ξαγθdπoυλog (+), Η. Δdδη, E. Tdνoυ.
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ffiΨffi,.?@' i Η ΘEATPΙΚIΙ

λi:i:sΦ::"}1gry- 
o.o-Tzαφεφdxη'':''Toπιxιi5παqιiyων"

Φ. Ιγνατιciδηg, Π. Ιωoηφ[δηg. Ι' Ιωoηφ(δηs' Θ'Σαμωνdg' Γ' Boγιcrτξofληg

OMAΔA ToY
"ZAΦEΙPAΚIΙ"

Πρι6τo dργo τoυ

"Zαφευρd}ιη" ε(ναι
"o Γλd.ρog" τoυ Tα6_

χωφ. σε σχηγoθεσrα
Xρυodοτoμoιl Σαβ-

βατdπoυλoυ (1916)'

Axολουθo6ντo"oλα
yιατην Πατq|δα'' τoυ

Στ. Δdδη (Ι917)'"Ε-
αεig οι απiξω" τoιs' "oΣαρoγιαν χαι
Mπητερμανχαιoιεμ-
πρηoτtg" του Mαξ

oτη δεxαετ(α του 1930, τo Eργατιx6 K6ντρo τη

oxληρη δεxαετfα τoυ 1940 }'ιαι τoν Σriλλογo "Α-

xρ(ταg" απ6 τιg αQχdE τηg δεxαετ(αg τoυ L950'

παριiλλη λη με τoν " Oλυ ψττιαx6'' ν"αι τoν Σιiλλoγo

"Απoφo[των Γυμναo(ου Ndoυoαg", ΥLσ γα στα_

θoιiμε μ6νο αειg πLο χαQαχτηριαrιxdg περιπτι6-

oειg, φd,νoυμε σrη Θεατριxη oμιiδατoυ Exπo-

λιτιαrιxof Γυμναoτιxoιi Συλλdγoυ Nαotioηg "o
Zαφειριixηg", πoυ απ6 τo !9'76, xαt για πd'νω

,ra

j:i
|;;]l:] i::'Ξ,] ]

*

Φριg (1978), τα διio τελευταiα oε oxηνoΘεo(α

Kc6οτα Kdλλα. o K. Kdλλαg oυν6δεoε για μεγd-
λo 1ρονιx6 διd,ατημα τη δρααrηριdτητd' τoυ, ωζ

oυγγραφ6αg θεατqιxc6ν xειμιfνων xαι αxηνoθ6-

τγ]ζ, βε τη θεατqιxη ομdδα τoυ "Ζαφειρdxη", η

oπo(α αrο διιiαιη ψα t919-1992 αν6βαoε oxτcδ

δ ιxιi τoυ 6Qγα, επιθεωρηοιαxof 1αραππi qα, oιi-
τιρεg η φαQσoχωμωδiεg. "Δραπ6τε9 τηg πρd'oι-

νηζ ευτυχiαg'' (1979) "To μεyd"λo ανθρωπd'xι'

απ<i μια ειxooαετ6α oτη

αυν61εια, d1ει διαρxli
παQoυσiα αrα Θεατριxιi
πρtiγματα τηg πιiληg παι
αιο Θεατριx6 Eργαoτli-

ριτoυ Πολιτιαrιxoιj Κdγ_

τρoυ N<ioυοαg, που δρα-

στηQιoπoιεfται απιi τιg

αρ169τηg δεπαετiαgτoυ
1980 μd1ρι ol]μερα. Σ'
αυτrjν τηγ πιo πρ6oφα-

τη, αλλιi xαι πιo δη-

μιoυργιxli περ(oδo ηg
θεατριxηgδρααηρι6π1_
ταζ ση Ndoυοα θα ατα-

θοi'με αιo οημε(ωι-ια αιt-

τd.

''τ$t:..4,r
i.:'l1iιi:

li' ΞilsΞ
iil::Ξffij

Π. tωoηφfδηg, Γ. Γαλ(ηg, Φ. ΙγνατιiιδηE
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; ξ,'

ρd'yων'' ' τoυ Καγιd
(\99 4) 

"' 
M αγy αν ο πr1"7 α -

δ o'' (1996). Η τελευταiα
θεατριxri παραγωγrj τoυ
"Ζαφειρdτιη" τo xαλo-
xα[ρι τoυ t999 με τηγ
επιΘεc6ρηαη του Γιdννη
Kαραμπ6λxoυ"oτιβρ6-
ξει αg xατεβd'oεΓ'. Σ' d-
λα τα 1ρoνιxd τηE δρα-
οτηριdτητιig τηg η oμd-
δα dλαβε μdQoζ oε πoλ_
λιi θεατρ ιxι1 φεαειβιiλ d-
πoυ απdαπαoε αρxετ6g
διαxρ(οειg παι dδωαε
παρααrιiαεtg, εxτ6g α-
π6 τη Ndoυοα, oε πoλ-

'#:#
'eΜ.x-'.'" , μ

. Θ.o. ''kιφειqrixη'': '''7α Κουι'αρdτoα"
K. Αγγελfδοιr. Λ. Κclλλα, Σ. Χρr]oτoι'. Φ. Ι^,ι'ιιτιαδη:. Γ. Γcι).ιπ1;.

Π. Ιγνατιc1.δη;, Π. Ιιυoηφiδη;

(1980), "Πoιοg φοβdται τoν oδυoodα" (1981).
"Βλ6πovταg xαι xdνονταg'' (1985), "Εναg βου-
λευτη g ατ o x ρ ε βd'τ ι μoυ'' (1987 ) 

"' 

Κoυ tι α ρ d'τ σα''
(1988), "Κρox€τεg Αλd'oxαg'' (1991) y'αL "Πι-
ταoυνdxια στoν 6χτ0'' (1992), ε(ναι μεριxo( απd
τoυζ τrτλoυζ τωγ dργων τoυ, τα oπo(α επiοηg
oxηνoΘdτηο'ε. O (διog υπογρdφε ι τη oxηνoθεoiα
oτo 6ργo "Tα δiντρα πεθα[νoυν 6qθια" τoυ Kα-
οdνα (1989).

Ενπ6g απ6 τα dργα
τoυ K. Kdλλαη θεατρι-
xf ομιiδα τoυ "Ζαφεt-
Qdπη" ανdβαoε xατd
xαιρoιigxαιι1λλα dργα
τoυ ελληνιxοrj xαι διε-
θνoιjg ρεπερτoρ(oυ,
πoλλι1 αTt6 τα oπo(α
oxηνοθdτησε ο Oδυσ-
odαg Γωvι,iδηs, επαγ-

γελματ(αg ηθoπoι69:
"Διαxoπη yια τεχνι-
xoιiE λ6yoυg'' τoυ Κ.
Σtixoγι (1984, σε συ-
γεQγασrα με την Kα(τη
Τoπτo6γλoυ), "Mιαg
πεντd'ραg yιd.τα" τωy
Γιαλαμι1- Πρετεντ6ρη
(1990), "Δεν ε[μαι ε-

yc6" τoυ Ξεν6πoυλoυ
(1993)"'oτoπιx6gπα-

/"ε< τol.ει: Ζαι /'ιΙ]Qια τoU νομoυ.

Αρzετiι d.τoμια. dΠ''οg λιγ6τεgo, ιiλλog πεQισ-
οd,τερo. αι'μμετε(xα\, στtE δρααrηριdτητεE τηζ
θεατριz'l1g ομiιδαg τo:υ "Ζαφειρti}tη", ωs εQασι-
τd1νεE ηθoπoιo(, απd την (δρυor] τηg μ61ρι τιg

μdQεζ μαg. Αξζε ι ωοτdοo γ' αναφερθοιiγ xιiποια
oνdματα πoυ π8αγματιx6' oυνδdθηxαν dρρηxτα

Θεατρ ιxιi Ε qyαoτιiρι Π ΚN :'' ΠλοιiτοE''
Σ. Απoατ6λoυ, K. Mπ6αxoυ, Α. Γαλαν69, K. Mπd,ρxα, Κ. ΚετciνηE, Στ. Παπαμι1α{λ T.

Π<iπηg, Π. Mπoιioxα, A. Φετλ{5, K. Xρυoo16oιl xαι Γ. Μπ€xαE
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με την o μdδα, χαL αποτελoι]γ πια τα " Lστo_

ρι2ιd" οτελd1η τηg: Φι6τηg Ιγνατιdδηg,

Λευτdρηg Mιμιλ(δηg, Δι1νηg ΞαγΘ6πoυ-

λog (+), Tιioοg Koυταλαxiδηg, Γρηγdqηg
Kαιoαρ(δηE ( + ), Xριoτ(να Kαλογερdxη,
Παιiλog Ιωoηφ(δη g, Γιι6ργog Boγιατξoιi-
ληg, Σταιiροg Καμπdxηg, Γιιi:ργog Γαλi
τηg, Κατερ(να Παυλιxανiδoυ, Aφρoδ(η
Kαλαiτξrj, Nαγd Bελ(xου παι πoλλo( d,λ-

λoι.

To ΘBΑTΡΙKO EPΓAΣTIΙPΙ
ToY ΠoΛΙTΙΣTΙKoY KENTΡOY

NAOYΣAΣ
Στα δεxαπ6ντε 1ρdνια oυνε1ofζ πα-

ρoυofαg τoυ στα Θεατριxιl δροiμενα τηg

Ndουααg, απ6 τo 1983 που πρωτoεμφαν(-
στηχε ωg Θεατριxrj oμι1δατoυ Πολιτιoτι-
xοrj K6ντρου Nιioυο'αg μd1ριτo 1997,1ρo-
νιιi πoυ παρoυo(αοε διαδo1ιxιlτιg τgειg
τελευταiεg του παQαγωγ6ζ, το Θεατqιxd
Eργαoτη g ι τoυ Πολιτιοτιxo{ K6ντρου χα-
τdφεqε να πρooεγγ(oεt μια μεγι1λη πoιχt-
λ(α dgγων απd την ελληνιπ{ nor,'g^1x6-

ομια θεατρoγραφ(α. χαL να τα παQoυσιασεt με
οoβαρdτητα χαι υπευθυν6τητα επαγγελματιzrj.
παρd το εQασtτεγνιν'6 (με την ιjγγοια τιl)ν εQα-

oτι6ν τηg T6pηg xαι 6γι του προ1ε(ρoυ) 1αρα-
xτiqα πoυ επιμ€νεL γα
διατηρεi. H παρoυo(α
του αυγδ6θηxε, xωρ(g αμ-

φιβολ(α, με τηγ αναβdθ-

μLση τηζ θεατριxr]g δη-

μιoυργ(αg αεην περιoμi
xαι61ι μ6νο, προαφ€ρo-
\ταζ στo χoιν6 παραοτd-
αειg υQηλοιi επιπdδoυ.
Ετoι, εν"τ69 απ6 τη διδα-
oxαχ(α-oxηνoθεα(απoυ
αγατiθενται πιiιτoτε oε

γνι6αrεg του θ6ματο;. δ(_

νεται ιδιαiτερη βαρ./τt1-
τα στη οzηι'ο','ραφιi,-l].
ει,δυ μιατoλ o^ 1 tιη, z"αθιi:E

χαLτη μoυοιxι] χαι φσ)τt-
oτtxη xιiλυψη του xd,θε

6ργoυ. Η πρoοπdΘεια
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Κλε. ιιi Πετριi- Mτoι1οzιι. Φ. Χ9ι'oο7'doι'. Γ. Σ αρxατζrj g

αυτi1 ε1ει α\'α^/\'ιl]Qιστε( xαι εxτ6g τωγ τοπιxιδν
ορiο;r'. 6πιυg προzfπτει απd τcι πoλλd. βραβε(α
y"αι ιδιαiτερεg διαxρ(σειs πoυ oι ιiνθρωπoι τoυ
Eργααrηρ(oυ xατdφεραν να σUγχεντElι6οουν οτα

Θεατριz.o Εq','αoτιiρι ΠKN: ''o Καqαyxιιiζη5 παραλiyο Bεζ6qηg''

Γ, Πcrπcιδciτ..ι'r...:. Γ. \1:τε':,.cι;. Κ Πετριi-Mπo{οxα, M. Aδαμ(δηg Κ. Mπdαxoυ,
Κ. Kετιiνηg



Θ εατ ρ ιxιi Ε ρ.7αoτιi q ι Π Κ\- :'' Ιt ιz'ρoαoτ ιιιi δ (ιαι ο''

K. Πετρci_Mπι:lιiοxα. Σ. Mπoiαlιαg, A.Φετλη;, E. Τι1r'oι'. K. Κετiιrη;. Τ. Πι1πη;. Φ. Xρυoo1doιl, Ι. Mπd'ρxα.

διdφορα αγd τηγ Eλλιiδα Θεατριxd Φεοτιβdλ
χαι ΘεατQιχodζ Aγι6νεg.

To "Tο xταvηy6Qι'', τoυ Δ. Κε1αΙδη εiγαι το
εγαQχτliQιo 6ργoτoυ Θεατqιxοri EQγασ[ηQioυτo
1983, oε σχηγoΘεσ(α του ηθoποιοri τoυ KΘBE
Mπ. ΦoρτοπjQα. o (διog οxηνoθετε( παι τα &io
επdμενα dqy α " o ι φ [λot "τoυ K. Moυaσελd (1984)
xαt "Πλoι3τoζ'', τoυ Aqιατοφdνη (1985). To 1985

επfoηg ανεβαiνει απ6τη Nεανιxrj Θεατριxrj o-
μdδα τoυ Π.K.N. η xωμωδ(α τoυ Nτdριo Φo "Η
Ιoαβ6λλα, τρειg xαραβiλεg xι 6υα9 παραμυθdg''
σε σχηγoθεο(α Xψjoτου Moυ1dγερ. Δrjo παQα-

γωγdζτo επ6μεγo 6τoE (1986) ψετo "Mιxρoαστι-
x6Δixαιo" τoυ Π. Mdτεαι, σε σ}tηγoΘεαfαΑλεξ.
o ιπoν6 μoυ τιαι' Λ o x αyτ ι i ρ α'' τoι) K. Γxoλντ6ν ι,

σε σχηγoθ ε o(α Γιιiννη Παπαθιi μιoυ, χαι η πριiτη
πενταετ(ατoυ ΘεατQιχοti Eργααrηρ(oυ, πoυ χα-
8αχτηQξεται απ6 αναξηπioειg πιiνω oε ελληνι-
xιixυρ(ωg 6ργα, ολoxληqι6νεται μετo dργοτoυ Γ.
Σxofρτη "o Καραγxι6ζηg παραλryo Βεζ[ρηg'',
oε oxηνoθεo(α Xρrjαroυ Mπαγταvτξ{ (1987).

Η περfoδog 1988-1996 oημαδειiεται απd την
παQoυσiα τoυ ΔημrjτQη AQαμπατξιiγλου, ηθo-
πoιoιj τoυ ΚΘEBE, στo τιμdνι τoυ Θεατριxoιi
Eργαατηρ(oυ. Kατdτην εwιιi1ρoνη αυτri περ(o-
δo τo EqγαατriQι επετιτεtνεtτιg αναξητrjσειE τoυ

oτo παλιιiτερo, αλλd xαι νειiτερo διεθν6g πλαoι-

xd θεατριi,"d ρεπερτdριο, ανεβdξoνταg ι1ργα τoυ
ΤοιJxωφ: ''Γαμηλιo εμβατηριο'' (Επiτειog - Αρ-
xoδδα - Αiτηoη oε yd'μo) τo 1988, Α. Nεαiν: "Ζo
θ ε ρ ι6 τoυ Tαιi ρου'' τo 1 989. Nτdριo Φo: " Κλd.ξον
τρομπ6τε9 xαι πλd.xεg'' γuαL "Δεν πληqcbνω, δεν
πληqωνω" τo 1990 xαι 1992 cnlτiaτoι1α, Λ. Πιρα-
γτdλλo: "Απ6ψ ε αυτoα1εδ ιd.ξoυ με'' τ o t991', Μ.
Γxdρxι: " o ι Mιxρoαστo ['' τo 1993 xαι Moλι6ρoυ:
"Tαρτοιiφog'' τo 1'994. Tα δrio τελευτα(α 1q6νια
αυτrjgτηg περιdδoυ τo Θεατglιx6 EqγααrriQι επι-
ατρ6φει αrο ελληνιxιi 6qγο xαι ανεβιiξει τουg
"Κoυραμπι6δε9'' του Γ. Xαοdπoγλoυ (1996),
ενι6 η πgoηγor1μενη 1ρoνιιi αφιεριiθηπε σ[ηγ
προοdγγιη, με μoQφli studio, μιαg απιiτιζ σημα-
ντιx6τερεg xωμωδ(εg τoυ Αριαrοφd,νη, τη "Λυσι-
oτ ρ d'τ η'' . Η τελευταiα παQαγωγrj τoυ Θ εατριxoιl
Egγααιηρ(oυ rjταν η xλαοιxri "Γx6λφω'' του Σπ.
Περεoιdδη ' σε σ1'|'ηνoθεo6α Xρ. Mπαταντξrj
(Leel).

T o 1996,d1oνταg rjδη μια πoλιi1ρονη εμπειρ(α
αrα θεατριxd πριiγματα, τo θεατglιx6 Eργαoτιj-
ρι, δημιoυργε(για μια αxιiμη φοQd, dναν πυqrjvα

με ν6oυg 15_18 ετc6γ, επαναδραoηριoπoιι6νταg
τη Nεανιxrj τoυ Σxηνli, σε συγεQγασrα με τo
Tε1νιxd Λυxειo Nιioυοαg' Mε την oργανωτιπri
xαι oπηνoθετιxli φρoντ(δα τoυ Xψ{αιoυ Mπα-
ταντζj, πρo1ιiρηoε σ[o ανdβαoμα τηE τQαγω-
δ(αg του Αιo1riλου "Επτd επi ΘηβαE'' xαL την
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επdμεγη χQoνιd (1997)τηζτQαγωδ[αg του Eυρι-
π(δη "Αλxηστιg''. Και oι διio αυτιig παqαγωγdE

απdoπαoαν σημαγτιχιi Bραβε(α (B'xαι Α'αγτι_
oτo(1ωg) οε πανελλrjγιo επ(πεδο, η πριδτη μd,λι-
στα απ'αυτ€g παqoυoιιiατηxε χαι στo εξωτεριπd
(oλλανδ(α).

Tην (δια1ρονιιi (1997) ανdβηxε οτην Παιδιxrj
Σxηνrj τoυ Θεατριxoli Eργαoτηρ(ου, σε συγεQ-

γαο'iα με τo KENE Nιiουoαζ, χαι το 6qγo τηg

Στ6λλα9 Mι1αηλ(δoυ "ΠερπατcΙ ειg το δd.σog'',

αε oxηνoθεα(α Αλ6ξ. oιxoνdμου. Η παιδιxrj
αxηνr] εi1ε ξαναδραoτηριοποιηθεi οτo παρελ-
θ,6ν (1988) για ιiλλη μια φoρd ανεβdξoνταE τoγ

γνωατ6 " oδυ αoε βd'7" τη g Ξdνιαg Καλογερoποιi-
λoυ αε oxηνoθεο(αγ'αιτ6τε Αλεξ oιxoν6μου.

Απ6 τα δεxιiδεg ιiτομα πoυ oυμμετε[1αν xατ6"

xα ιρo{ g oτιg δραoτη gιιiτητε g του Θ ε ατρ ιxοf Eρ_

γαoτηριοti υπdρ1ουν xαι εδι6 xιiπoια πoυ ουγδd-
θηxαν περιoo6τερο μ'αυτιi χαι συμμετε(xw απ6
την (δρυοrj τoυ στηγ πορε[ατoυ. Η Κλειι6 Πετρd
- Mπoι]oxα, o Γιι6ργo9Mπ6xαg, ο ΦdνηgXρυoο-

1doυ, o Σωτriρηg Mπof αxαg, ο XιiρηE Aδαμ(δηg,
o Tdoοg Π6πηg, ηZωηΠdπη, η Kατερ(να Mπd-
σχoυ, o Mrjτoog Bιiντηg, η Eλοα Tιiνoυ, o Mε-
λdτηg Αδαμ(δηE, o Κιiαταg Κετιiνηg, η Ελ6νη
Ndατoρα, ο Περιxλ{g Χριαr(δηg, o Κι6oτα9 Γιdιν-
τσηE, o N(xοg Ζαyαpdxηg, o Mι1ιiληg Kαμπου-
qdπoυλog, η Mελ(να Πoτoγλ(δoυ, ε(ναι μεριxo(
μι1νo απ6 τoυζ εQασtτd1νεg ηθoπoιoιig πoυ εγ-
odρxωααντoυg διdφoρoυg ρdλουg πoυ απαιτoti-
σαγ τα 6Qγα. Korπιi τoυζ συγεχι.'ig, για dλα αυτιi
τα 1Qdνια ο Αλ6ξανδρog Oιπoνdμoυ xαι o Θωμdg
ΦQ,lγγηE, ωg τε1νιπri υπoατrjριξη, σrη σχηνo-

γραφ(α - ενδυματoλογiα χαι την οργιiνωοη τηg

παραγωγrjg ο πqι6τog χαι στα υπdλοιπα τεμιx6'
(φωτιαμo(, ηγοg il"'π') ο δεriτεgοg'

To 1999, o ΔημoτιxdE Πολιτιoτιx6g Oργανι-
oμ6g Nιioυσαζ, πoυ αντιγ"ατ6oτησε τo Πoλιτιoτι-
xd Κdντρο απιi τo 1997, ψε υπεf θυνο τo Χρrjατo
Mπαταντξη, αγασυγχQοτε( το Θεατριxd Tμt1μα

χαι παQoυoιdξει τιg .1ιoρτd; του oλοxαυτιfμα-
τoζ, απoσπdομιατα απ6 τηr,τρα^1οlδ(α τoυ " Nd.oυ-
σα'' }ιαL oτη αι'ι,d7εια τll\/ Αριοτoφανιxr] xωμω-

Θ εατ q ι z.ti Ε g',' αoτri q ι Π Κ\' :

''H αρxο6δα''
Mελdηg Αδαμ(δη5, Kατερ(νcι Mπdαzοι'

" Γαμτiλιο εμβατtiριο''

''H Ει16τει05''
Κi'ειι6 Πετρci-Mπoι]oxα, Περιxλrj g Xριoτ[δη g

-1L



τo 1o Δημιoτιxd Σ1o-
λεio), oxηνοθεα(α
Γιι6ργoυ Tοιiρα zαι
Mαg(αE Παπαδoποf-
λoυ.

o Σιiλλογο5 Aπο-
φo(των Λαππεjου Γυ-
μναοioυ, dπωg rjταν η
παλιdoνoμαα(ατηgΠo-
}''ιτtoττ.ιηg Eταιρ ε (αg

Ndουααg, δραατηριo-
πo ιri θηxε xι αυτ69 xατ6'
xαιqo{g οτα θεατριxιi
δριδμενα τηg πdληE xαι
παρoυο'(ααΕ. τιg "Εx-
xληoιd'ξουσεE'' τoυ A-
ριοτoφdνη (1986), τo

οz'ηr'ιzο θdαμα - αzρdαμα: "Πd'με ριια β6λτα oτo
φεγdρι " (i988) γ"αL τo "oνειρo xαλοxαιρινηg
'ι,-n/ταζ'' τoν Σαξπηρ (|994), dλα αε οxηνοθεο[α
Xρ. Mπαταιτξrj' o (διοg ο Xρ. Mπαταντξljg εf1ε
παρουοιιiοει τo 1981. οε ανεξdρτητη παραγωγrj,
τo 6ργo τoυ Στρατrj Kαρριl "oι αθλητ69, η αθd'να-
τεg ιoτορ[εg αyd'πηg oτoν π6λεμ0'', ψLαπoλυπρ6-
σωπη παρdοταοη με νdoυg που για πqο3τη φoρd
6gxoνταν o' επαφη με τo θdατρο.

Τo Κιfντgο EgγαξιiμενηE Nειiτηταg παρoυ-

tΙ ΘEΑTΡΙKFΙ ΔPAΣTΗΡΙOTΗTA
ΑΛΛΩN ΣYΛΛoΓΩN THΣ NAOYΣAΣ

o Exπαιδευτιτι6g oμιλoE, παgιiλληλα με τιE
dλλεg πqωτοβουλ[ε5 του, δραοτηριoποιε(ται xαι
oτoν τoμι1α τoυ θεdτqου χαι απ6 τιg αρ16E τηg
δεxαετ(αg τoυ '8Ο ανεβιiξει μια oειρd παιδιxιi
Θεατgιxd dQγα. Στα πλα(οια
αυτιi παρoυοιιioτηxαν τα dρ-

γα τoυ Γ. Ξανθοrjλη "Αν{βα
oτη oτ€yη να φd'με τo α6ννε-

φo'' (7983, σε συγεQγαο(α
pιε τo 2o Δη μoτιxιi Σ1oλε (o),

οxηνoθεofα Ν(xoυ γ"αι T6"-

ο'ου Σπαθd1.Lη,lιαL "Tιiμπα-
να' τQoμΙτiτα xαι xιjxxινα
xουφ6τα'' (1985, σε συγεQ-

γασrα με τo 3o Δη μoτιx6 Σ1ο-
λε(o), ο'xηνoθεο6α N. Σπα-
Θdτιη,τo dργoτου Α. Mπιiαλ
"o θε[og Πd'παροg'' (\984,
σε συγεQγαo(α με τo 2o Γυ-
μνdoιo), oxηνοθεofα K. K6λ-
λα, xαθι6g nλαι "To 6νειρo
τ oυ ox ιd'7τ ρ oυ'' τoυ E. Tριβ ι-
ξd (1988' σε συνεQγαo(α με

ffi
;lT*

|ΙΚN:'o

Θεατqιxιi Εqyαoτιiρι ΠΚN: ''Κ)'.τiξoν, τρο1ιτετε-< zαι i'ιizε3
Τ. Πciπηg, K. Bαρβ6ρηg' Θ.Ψειρ(δη<. M. Ν{αι'oo.',ιιig.,,oι'. Γ. \1τεzcι:.

K. Πετριi-Mπoi,oz'α

Γ. Mπ6xαg, M Aδαμ(δηg, Θ. Tραντoιiδηg

-)-1



σrασε χατd χαιQο{g αξι6λογεg θεατριxdζ παQα-

στd,σειE διπ{g τoυ παQαγωγηζ. Βxτ6 
-< 

απ6 την

τελευτα(α τoυ συμJIαQαγωγη με τo Θεατριz"ι1

Eργαατrjρι τoυ Πoλιτιαειxοιj Kdvτρoυ χαι τo

"ΠερπατtΔ ειζ τo δdαog'' που αναφ6ρθηxε, ατo

ενεργητιπ6 τoυ χαταγQd φεταιτo' Σπ k ι τη g Mπ ε ρ -

νd,wα Αλμπα'' τoυ Λdgxα (1985), xαι η "Αυλη

των θαυμd'των'' τoυ Ι. Kαμπανdλλη (1986), τη

αxηνoθεo(ατωγ oπo(ων αν6λαβε o ηθoποι6gτου
ΔΗΠEΘE Bdρoιαg Γιιiννηg ΠαπαΘriμιοg'

H Eriξεινog Λ6o26η Nιioυααg με τη θεατq ικηg τηg

oμ<iδα παρoυo(αoε 6ργα γραμμ6να ατην πoντια-

xl] διdλεxτo. Eγδειxτιxιi αναφdQo\ται τα dργα

" H μdνα'' τηg Aνναg Mαυqoποιiλoυ _ Bαφειdδoυ

oε οxηνoθεo(α Παι]λου Παρααrατ(δη (1991) xαι
"o Χωρ6τε9'' τ,oιJ Φλωγα Κτεν(δη, oε oxηνoθε_

o(α Oδυoodα Γωνιdδη (1997:)

To Σι6μα Eλλην(δων 0δηγι6ν τdi'ο;' cιι'ιiβαoε

χαL παQoυσiαoε τoγ "oδυooεβd'/"'ηΞ Ξ' Kαi'ο-

γερoπoιiλου (1996) χαι τo "Mdγo με τα LΦμα-
io|''ou Γ. Ξαγθoιjλη (1998), oε αxηr'oθεoια Γ'

Mπdxα xαι τα διjο.

Θα πρ6πει τdλοg \'α σιlμειωθε( η ενεργ6g

παρoυo[α αrα θεατριxd δριi:μενα τηg π6ληg του

Πdτρoυ ΣτoΙδη. πoυ αυνdθεoε μoυoιxli χαι τQα-

γofδια r7ια TG €ρ^γα "Βλ6.π0νταζ ι4αι xdνoνταE'',

"T'ιjμπανo τqoμπ6τα'..'', "Θε[og Πd,lταροg'', "Α-

ιl€βα τη αr€yη..''' "To 6νειρo τoυ σxιdYτρoυ'',
"Περπατιb ειζ τo δdoog'' n/uαL "Ιω'ιl'' παθι69 xαι
τoυ Aγααιιioη Kτι6να, πoυ oυγdθεoε τη μoυoιxr]
}ιαι τα τραγοιiδια για τηγ "Ιoαβ€λλα'', τoν "o'
δυoo ε βd'y'', την "Αυ λη τ ωv θαυ μdτ ων'' τι'χ'Ιτ'

H ΘEATPΙKΙΙ ΔPAΣTHΡΙOTHTA
TΩN ΣxoΛEΙΩN

oλα o1εδ6ν τα o1ολε(α αγαπτιjoooυγ xατιi
xαιρorig θεατριπdg δραατηρι6τητεE. Απd αυτ6E

αρxετdg ξdΨυγαν απ6 τα οτενιi o1oλιxd πεgιθιδ_

Qια χαL δε(1θηπαν χαt σroυζ μαθητ6g των dλλωγ

α;oλεfων χαι σ[o xoιγιi τηg π6ληg, ατo Δημoτιπ6

Θdατρο, αγαπτι]αoογταE μια πoλιi oημαwιnη6"

μιi.λα μεταξrj τoυE για προoεγpιdνεg παρααrd-

οε ιg. Aναφ6ρθηxαν riδη oι συγεQγαof ε g των 1oυ,

2oυ xαι 3ου Δημoτιxι6ν Σ1oλε(ων με τoν Exπαι-
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δειηιx6 oμιλo για τo αν6βααμα θεατριxc6ν πα-
qlααrdoεων με παιδιιi τη δεxαετ(α τoυ 80,. Aπ6
τι; θεατριx6g δραατηριιiτητεg των oxoλεiων xυ-
ρiο:g xατιl τη διιiρxεια τoυ '90, οημειcδγo\ται
ε:rιγραμματ ιx6' τιαι o ι παqlαxιiτω :

4ο Δημoτιx6 υγoLεio:

Γ. Ξαγθorj}ιη, "Αν6βα oτη οτtη να φα1ιε το
σ{wεφo'' σχηγ. Γ. Toιjραg (1994).

M. Γουμενοποιjλoυ: "Ετoι ocilθηxε το δdoο3'''
σγ"ην. Ιωαjφ X"Ιωιiγγoυ (1999)

7o " t\d"ππειo" Γυμνιiοιο:

Eυριπ(δη, "Ιφιγiνεια oτη 7c6ρα τοlν Tαiρων''.
σ7"ην. Χρ. Mπαταγτξr1s 0993- 1995,Β'Bραβε(o
στoυζ Πανελλrjνιoυg MαθητιxoriE Aγι6νεg Αρ-
7αbυ Δqιiματog),

Δ. Πoταμiτη: "Ιoτορ/εζ τoυ xταππolj Αριoτο-
φdyη'', σχηγ. Αλ. oιxογdμου (1995)

Α. Πoγxoρ€χoxι: "H yqιd' τoυ Λαφ6ρτοβο''
σχην. Mαρ(α Σαγρri (1999, B, Bραβεio στoυζ
ΠεριφερειαxofE MαΘητιxoιig Αγι6νεg Σfγxρο-

νoυ Θειiτρoυ).

2o Γυμvιiοιo:

Ι. Kαμπαν€}λη: "Παραμι3θι χωQiζ 6ν0μα'',
σχηγ. Γ. Αβιiνη _MαQ.Χ"Eυαγγdλoυ (1991).

3ο Γυμvιiοιο:

E. Tqιβιξd: "To 6νειρoτoυ oxιd'ψτρoυ'', στLην.
Nixοg Κriqoυ (1991)

Α. Σαxελλαρ(oυ: "To ξιjλo βyηxε απ'τoν πα-
ρd'δειoo'' σ')'|'ην. N. Kιiρoυ (1992)

Δ.Ψαθ ιi : " o ι ατ [θ αo o ι'' σnλην . Φι1νη Kαλαiτξri
( lees).

Δ. KoρoμηΧα: "H τι31η τηg MαρoιiλαE'', στLην.
Ν. Kfρου (1996)

Φ.Γ. Λdρz-α: "H θαυμαoτη μπαλωματoιi'',
σ7.η\,. N. Κfρου (1997).

1o Λιjxειo:

Φ.Γ. Λdρz'α'. "oι φααoυληδεζ τoυ Καταιπ6-
ρα'', σΥ'ι1ν' Χρrjοτog Moυxιiγεq (1983)

&1r
#.t

Θεατριιιi Ερyαoτιiqι ΠΚN - Nεανιιcιi oμιiδα: ''ΑλxηoτιEaεατQι'1o llQyαστηQι ΙΙΙζ'Ι\ - Νεανιιιιi oμιiδα: ''Αλxηoτιg''
Α. Mαλdα, Π. Σιλιγxo{ναg, Α. Παρfη, E. Στιiρxα, Ι. Ιoρδαν(δη, x.α.
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dM ' δΦ{Φ.af

Φ. Tατιiτoη, M. Kελεoiδoυ, K. P6ππα, Ε. Ζιιφε(ρι''oυ, M. Παλιlxα, Θ' Δημητριιiδoιl

Στ. Στρατfε β'. "To σα}ld?{ι που βελd'ξει'' στlην '

Χρrjοτog Mουxιiγεq (1984)
Α. Mπ6αλ'. "o θεfog Πd'παρoE'', αxην. K.

Κ6λλα (1'997)

2ο Λ6xειo:

Κ. Κ6λλα: "Πoιog φoβd.ται τoy 0δ.-σσ6'α''.

σχηγ. Χριαr(να Kαλογεριixη (1997)'

Τ εγνιx6 Eπ αγγελμ ατιx6 Λιixειo :

Βxτ6g απ6 τιg διio αρ1α(εg τραγωδ(εg, πoυ
ανdβηxαν oε συνεQγασ(α με τo Πολιτιoτιxο K6ν-
τρo, ιiπωg αναφdgθηπε παραπdνω, αυτdνoματο
TEΛ Nιioυσαζ παQoυ otαoε xατιlxαιρo6g^ιαιτα
6ργα:

K. Κ6λλα: "o M6yαg Αλ6ξανδρο9", οxην' τoυ

oυγγραφ6α (1'994)
Tξ. Mπρoυγ''. "Λιθoυαν[α'' γ"αL A. Tod1ωφ:

"Α[τηαη σε yd'μo'', σχην. Nixου Λεγιixη (1995).

N. Kαξαιπξdxη: "Κωνσταντ[νog o Παλαιoλd-
yog'', σxην. Xρ. Mπαταrπξrj (1998).

ΘEATPΙΚH ΔΡΑΣTΗPΙOT}ΙTA
ΣTHN EtΙΑΡxΙA ΝAOYΣAΣ

Σην υπdλoιπη εxτdg Nαoιioη g περιo1ri η θεα-

τριxr] ξωr] ε(ναι μdλλoν Ψτωxη, dωg ανιiπαρxτη.
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Στην Koιvιiτητα Eπιοxο'
πrig, υπrjρξε μεταξri των

ετιΛν 1992- 1995 δραoτη-

ριοπodηoη τoυ εxε[ Πoλι-
τιατιxoιj Συλλιiγoυ, πoυ
δημιoliργηοε θεατριxri o-

μιiδα xαι ανdβαoε oε oxη-
γoθεo(α K. K6λλα τα dρ-

γα τoυ (δtoυ "Εναζ βoυ'
λευτηg στo xρεβd'τι
μoυ''n/'αL "Κρoxiτ εg Αλd'-
σxαg'', την "Εταιρε[α
Θαιlμciτων" τοU Δ' Ψαθd,
oε oxηνοθεo(α Α. Θεo-

φανfδη' (1993) xαι τι{λog.

"Tαδtwραπεθα[νουν 6q-
θια'' τoυ Kαoιiγα (1994)

Υ"αt "Mιαg πεvτd'ραg νιd.-

τα'' xων Γιαλαμd - Πρετεντ6Qη σε ozηνοθεοiα
Φι6τη Ιγνατιdδη (1995).

Στην Eιqηνoι1πoλη. το Θεατριzd Eργαατηρι

xαλοxαιqινιig νiμα5''
Ευγεν(α Σαxιdρη. Π. Koιρτoπoι')ο:

lo
it
;t

1

Πoλιτιoτιx( Εταιρεfu Nιiουoα;: " oνειρo



Α' Γυμνιio ι o- A''76xειo N ιio υ o αg :'' Ι φ ι7 n' ε ι α εν Tα{ q ο ι ;,'
Θ. Tραι,τofδη<. K. Tραντοι1δη z.ιιι o 1oριj: τοlr, .1ι,r,ιιιz.ι,iν

τoυ Γυμνασfου - Λυxε(Οι} ανdπτυξε τα τελευταrα
χQdνια μLα σημαγτιχ{ δQαστηQιdτητα ανεβdξo-
\,ταE σε σχηνoθεσrα Δrjμητραg Xoνδρoγιdνγη τtζ
"Ιoτορ[εg του Παππo6 Αqιατoφd'yη'' τoυ Δ. Πο-
ταμrη 0997) χαι σε σχηγoθεσrα Αλdξανδρου

KAΠOΙA ΣYλ,ΙΠΕPAΣMATΑ

o oυνοπτιx6g xατ' ανdylr{η αυτdζ απoλoγι-
σμ6ζ, o oπo(oE ενδε1oμdνωζ γα παρoυοιι1ξει
αQχετd γ"εν6", πoU ελπζουμε γα σUμπληQωθoιjγ

ffi"
ffiW

oιxoν<iμου τo "Δρd'-

χo'' τoυ E. Σβαρτζ ffii X

:i:::"1.,:::::;: ffiffi
;:x'.y"gffi:hfr ffiffi
Θειiτρoυ) xαtτoν''Ιω- ffi ffi
;:."Jll'λΗ:?: ffiffi
i;ffi'*χ:T}χΙ ffiffi
Αρ1αioυ Δρdματog). ,

Η παριiοταoη τoυ ffimfll''
"Ιωνα" ε(1ε την τιμlj "ffiid

ffil

γα παQoυσιααrεi xαι ζ':l'.:',ffi

τo αg1αfo Θdατρo τηg {ιι";;':Ιi#ii:::?9's;;

Eπιδαfρου.

-: I i : . .. .;ψ* _& :v ; '''
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Γυμνιioιο ΕιρηνoιJπoληg:'' o Δqeixο5''

X.Δciλαg,Π.Σταμπoλ(δoυ,X.Aργυρioυ,T'Παυλ(δηs,N.Ldγxα'Θ.Παπcrμπoυξ(νog,N.Κολτodxηg,Γ.
Kοloτ(xαE, X. Toυμι.ινfδη g

στo μdλλoν (xdθε πληρoφoρ(α χαt βοr]θεια ευ-

πρ6oδεxτη), οδηγε( αβ(αατα οε πdποια οημαντι-

xd. ουμπερd,οματα:

Η πηγα(α ανdγχη τoυ πληθυoμo{ ηζ πεQLφd-

QειαE για επtχoινωγ,α μιJoα απd τη θεατριx{

'ε1nη, 
αε ο'υνδυαoμ6 με την dλλειψη οoβαριδν

" ειbαγoμ6νων" θεατριxι6ν θεαμdτων, οδηγε( αn1ν

xdλυψη αυτof τoυ xενoιl μdoω τηg τoπLχηζ δη-

μιoυργ(αg τιjτοιωγ δqιiοεων'

Αυτ6 πoυ 61ει μεγαλιiτεQη σημαo(α ε[γαι o

μεγιiλog αριθμ6g των γ6ων xυρ(ωg που σ' 6λα

αυτιi τα1ρdνια r!ρθαν o' επαφli με την τd1νη τoυ

θει1τρoυ, xαι ε(1αν ην ευπαιρ[α να εμβαθιiνoυν

o' αυτt!ν xαιγα αυγειδητoπoιliooυν την ομαδιxd_

τητα πoυ απαιτε(ται, τ6σo επ( oxηνηg dοo xαι
πioω απd αυτιiν, ιδατε να παρα1θεi dνα oλoxλη-

ρωμdνo απoτ6λεoμα, πoυ Θα 61ει xιiτι να πρo-

iφiρuι, αroν Θεαη, αλλd, χαι σ[ουζ (διουg' o
τελιxdg xριτrig, o xdθε θεαηg, xαλε(ται να εχτt_

μlioει το απoτdλεσμα, να τo otroλιd'oει χαt γα τo

xειρoxgoπ]σει, αν πρdγματι xd'τι του ειπε' Γιατ(

o*o r nδ, αα1oλo{vται με τo θ6ατρο αrη Nd'oυoα

61oυν πεισcεt'δουλειjovταg τ6oα 1ρdν ια, 6τι δ εν

αρxεf να επαινε(ται μ6νoν η προoπιiθεια, αν χαι

τo ουγoλιx6 αποτdλεoμα δεν εiγαι ιxαγoπoιητι-
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τι6 απ6 xιiθε d,πoιpη.

Στη Ndoυoα χαι στην πεQLoxη τηs υπd'ρ1ει

xαι δραοτηριoπoιεiται ι1να< ολdxληqoE x6αμog

γfqω απ6 τo θιJατρo, χαι σημα\τιxοf δημιoυqγof

αναδειxWoυι'το ταλιjιτo τoυζ αrον τoμ6α αυτ6,

ιjαιω xαι μιαxριd απd τα φdτατηg δημoοι6τηταg

oε ευρtiτερo επiπεδo. Aνθρωπoι, πoυ αν τoυζ

δoθε[ η xατdλληλη ευxαιρ(α, μπoρoιiν γα στα-

θoriν ιoιiξια ri xαι xαλιiτερα δiπλα oε πoλλoιig

επαγγελματ(εg' Kιiτι που (oωg Θα περ(μενε xα-

νε(g απ6 τα Δημοτιxd, Πεqιφεgεtα^ι6 Θdατρα,

nou θo dπρεπε να d1oυν ωg dνα απd τoυg xυριd-

τεQoυζ αrιi1ουg τoυζ τηγ ανιiδειξη χαι χQησιμo-
πo(ηαη τoυ δoxιμαoμ6νoυ ανθρc6πινoυ xαλλπε1-

νιποlj δυναμιxoιi τηg περιo1rjE τoυζ, ιioτε γα

δ ιευρυνΘoriγ oι δυγατιjτητεs πoυ πρooφdρονται

oε ανθριiπoυE πoυ επιμιfνoυν να ξoυν χαL γα

δρααrηριoπoιoιiγται xαλλιτε1νιxd ατην περιφ€_

Qεια.

Σημεiωoη: Αρxετd ατoιψεfu yLα τηy πα9cτυα(ααη αυτιi

αντλη0ηxαν απ6 τo αφι6ροlμα "To θ€ατρo oτη Mακεδαι'iα''

τoυ περιοδιxoιi "Θεατριxd'', τειigog 1 1, Ιανcyι'dριoζ - MdQτιoζ

1Ψ3. Ευyαριrlτft g oφελαι'ται οτoυE x' Π' Στoiδη xαι N' Κιiqαιl

yrorηδriηiouqσυμβoλη στην {gευναxcι crroν x' Π' Ιοloηφfiη'
'yro 

r'.g φ'royραφiεg oπ6 τ ιE παqαατ doε ι E τoι"' Zαφ ε ιρdκη'' πιlυ

μαE παραψtΙlρηoε.



ΔY0 ΩPAlΕΣ NAOYΣA|EΣ
ΓΛYΤΩΝOYΝ AΠ0 Τ0 XAPEMI

H περ(εργη "γεWαιoφρoσιiη'' τoυ φoβερoιj Αλη Πααd

oτ αν o ατ ρατηy6g τ oυ Αλη Π ααod τ ο.lν Ιω αlιν [-
l,cllν ο περ|φημοg Παo6μπεηg κατrΔρθωoε να xd.,ιι-

ψη τηv αντ[ατααη των NαουααIων xαι να 21ατα-
zτηoη πgoαωqιν6E την Ndnυσα' γιiριoε ατα Γιd'ν-
νενα φ6ρνowαg μαζ6 τoυ 

'tαι μεριxd 6μoρφα
zορ[ταια τηg Nαoι1oηζ yια.ι)α τα πρooφ6Qη ωζ
δωροv oτoνΑη'

To 6yα απ6 τα xορ[τoια αυτd' ηταν μια πoλιj
6 μo Qφη xοπ iλλα' αρ ραβων ιαoτ ιx ιd. μ ιx ρ oτ i ραυ
αδελφoι1τoυ Zαφειρd'xη, πoυ λεy6ταν Ελ6η' H
Ελ6νη ηταντ6τε δ6xα oγτcΔyρoνc6νxι οΑλ(g 6ταν
την ε[δε, €μεινε 21αταyoητευμ6νoE με την oμoQ-
φιd' τηg 2ιαι την xρdτηαεν oτο 1αρ6μι τoυ.

H δ'ιjoτυψη xοπ6λλα' oταν ε[δε να την xλε|υoυν
στoν yυναιxων[τη, απoφd.αιoε να πεθdνει xαλ.ιj-
τερα παρd' να δεyθε[την ατiμωαη.

Εxλαιyε, λoιπ6ν, διαρxc6g xλειoμ€η στoν o-
ιπd. τηg xαι δεν δε16ταν oιjτε να δoxιμd'oει τα
εxλεxτd. φαyητd,.

o Παoαd,g ατην αqyη yια να την εξευμεν[αει,
τηg 6xανε πλo,ιjoια δcilρα xαι εξdντληoε 6λε9 τιg
x oλαx ε [ ε g x α ι τ α 7d.δ ια τ oυ. Ε π ε ιτ α 6 μω g θιi μωo ε
x α ι δ ιd'τ αξ ε να τη g βd'ζoυν μ ε τ o ατ αν ι6 την τ ρoφη
oτο oτ6μα' oταν 6μω9 εiδε, 6τι o,ιjτε 6ται δεν
x ατ cδ ρ θων ε να δ αμd.αε ι την υ π ε ρη φαη xo π 6λλα,
πηρε ξαφνιxd' μια απ6 τιg yεννα[εE εxε[νεg απο-
φd'oειg, που δεν του ηταν απtiνιεE: Απεφd.αιoε να
την αφηoει ελειiθερη!

Κι'αληθεια, xd'λεoε μπρoατd' τoυ την ωραiα
Ελ6νη 2.ιαι τηζ ε[πε την απ6φααη τoυ, πρooθ6τo-
νταg, 6τι ηταν 6τoιμοζ να την xταιrτρiψει με 6πoιo
Nαουαα[o θα ιjθελε εxεiη.

Η Ελ€νη d,xoυoε τα λιiyια τoυ αυτd', ψωρig να
μ ιλη oε ι. T6τ ε o Αλη g d' ρ7ια ε να τ η E απ αρθ ιθμ ε [ τ α

oταv 6πεoε η Νdoυoα

oν6ματα δ ιαφ6ρων παMη xαρ ιrΔν απ6 τ ιg xαλιJτ ε -

ρε; oιxoy€νειεζ τηζ πατρ|δαg τηg ξητc6nαζ yια
τoν xαθiνα τη γyd)μη τηg. Mα η Ελ6η αδιd'φoρη
y'αι να oωπα[νει. o Αληg δεν ηξερε πια πoιciv
d)λoν dνδρανατηζ αναφ€ρει, μαη υπoμoνη τoυ
ι''αι πd'λι δεν εξαlπλiΦxε. Ε,ατειλε xαι φcδναξε
μεριxoδg απ6 τουg αξιωματιxo.ιjg τoυ, πoυ ε[7αν
x ατ αλd β ε ι μ αζ [ μ ε τ oν Π αo6 μ π εη τη Nd'oυ σα' }t α ι
ε x ε [ν o ι d' ρxιααν ν α τη g απα ρ ιθμoιiν δ ιd'φo ρ α d.λ-
λα oν6ματα. H Ελ6η dμωζ, εξαxoλoυθo6αε xαι
πd'λι να σωπα/νει, μ€χQιg 6του xd'πoιog απ' αυ-
τoιjg τoυg αξιωματιxoιjg ανd'φερε τελευτα[α τ'6-
νoμα τoυ Td'ooυ Κανδιiλη. H riμoρφη xoπ6λα
yαμoy6λααε.

o Κανδιiληg αυτ69 ηταν iναg φτω769 μι2lQ()-
μπαxd'λη g oτη Nd ουoα xα ι η ω qαfα αρyovτoπo6-
λα' πoυ τoν ηξερε δεν μπoρoιioε να μη ψαμoyαλ€-
oη dταν τηg ανd'φεραy τo 6νoμd' τoυ'

o Aληg ωατ6αo πηρε τo ψαμoyελo εxε[νo ωg
oυyxατd'θεof τηg xαι o yd.μog απoφαoioθηxε!

Λiyεg μ6ρε9 αρy6τεqα oΑληg 6oτειλε με μεyα-
λoπρ6πη oυνoδε[α 21αι με πλoιjoια δcilρατην Ελi-
νη στη Nd'oυoα.

o φτω169 Td,oog x6wειl.ιε να τρε)λαθε[ απ'τη
χαQd τoυ, 6ταν 6μαθε την απ6φαση τoυ Παood,.

o yd.μοg 6yινε με yιoρτ6g %αι με πανηγιiρια'
πoυ xρdτηoαν μ€ρεg oλ6xληρεg. Και xαρπdq
αυτoιj τoυ yd'μoυ ηταν €ναg απd τoυg xαλιjτεqουg
λoyfoυg πoυ 6βyαλε η Mαxεδoν[α o Κωναταντ[νog
Κανδυλtδηg!

Α)λd'xαι μιαd'λλη 6μoqφη xoπ6λλατηg Nd,ου-
σαζ η Mαq[α, πoυ xαταy6ταν απ6 αρ6olιτιxη
o ιx αγ iν ε ια τ oυ τ 6 π oυ, π α ρd. λry o να 6yε ι την τι11η
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τηg Ελ6νηg.

o Παo6μπεη9, yυρξoνταζ στα Γιdννενα, ox6-

Ιτ'ευε να πd'ρει xι αυτην μαζf τoυ, yια να τη1)

πρooφ6ρει oτoν Αλη'

H πρoτiμηoη, 6μω9 τoυ Αλη' oτρεφ6ταν πd'-

ντoτε oτα ανιjπαντρα xορ[τσια }lαι πoτ6 αyεδ6ν

δεν ενoyλoιjαε τιg παντρεμ6νε9 yυνα[xεg €oτω

24αι αν αυτ6E ηταν περiφημεg xαλλoν€g.

o πατ6ρα9, λoιπ6ν, τηE ωρα[αg Mαρ[αg' iξερε
αυτηv την αδυναμ[α τoυ Αλη, 6ταν 6να βρd'δυνη
x d.π o ιoE Αλβαν 6E αξ ιω ματ ιx 6 E, μ ε τ oν o πo [o ε |yε

φιλιx6g αyioειg, πηyε }1αι τoυ αναxo[νωoε μυστι-
xd'την απιiφασξ, πoυ εiyε πd.ρειyιατην x6ρη τoυ

o Παo6μπεη9.

Στ ην αρyη' o δυ ατυyια μ 6ν og πατ 6 q αg τ α 6yαo ε

xαι δ εν η ξ ε Q ε τ ι να αx εφθη. Επ ε ιτα d μωg ox6φθη -

xε ι/lυyραιμoτεQα xαι πηρε αμ6oω9την απ6φαoη
τoυ.

Στoν αψυρcilνα τoυ αρyoντιxοι3 τoυ, xοιμ6ταv
6να φτωy6 παλληxd'ρι τηg Nd'oυoαg, 6να9 νεαρ69

αy ρ o φιj λαx αg' π oυ λεy 6τ αν Λ6γγ o g. Ε,τ ρ ε ξ ε α μ € -

σωζ ?(αι τον ξιjπνηαε.
- Σηxω yQiyoQα, του ε[πε' Σηxω xαι τρ61α να

φι!ρειg iναy παπd'!

oΛαγγog oηxcilfuηxε xαι μιooξαλιoμi.νog αx6-

μη απ6 τοll ιjπνo χαι μη ξ€ρoτπαg τι y[νεται,

6τ8εξε xαι ειδoπo[ηoε τον παπd" τηg ενoρ|αg.

Σ' αυτ6 τo μεταξι\ o Nαoυαα[og πρ6xριτog
εiψε ξαπνησει 24αι τη ψναfxα του, xαθcδg 21'αι τηy

x6ρη τoυ την Mαρ[α' Και 6ταν yιiριoε μαξ[ με τoν

παπd, o πρ6xριτοgτηg Nd.oυoαg' ε[πε oτo δειjτε'

Qo:

- Ελα,παπd' μoυ, oτεφdνωoεγρηγoρατη Mα-
g[α μoυ!'''

- Nα τη ατεφανciloω; 6xανε εxεfνog. Κι o yαμ-
πQ6ζ;

- Nαxι oyαμπρ6g ε[πε o πατiραgτηg Mαq[αg
ltι' ilτιασε αxτo τo μπQd'τoo τoν xατd.πληxτo ΛΦ-
yo. Ελα xd.νε γρηyορα!

Και η στ64η 6yινε oτo dψ'ε - oβ6oε.

Εται ο Παo6μπεηg βρixε παττρεμ6η την dλ'
λη μ€ρατην ωρα[α Mαρiα xαι δεν ττγ πεfραξε.
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To καρvαβαλι

Tηq NαοUσαq
Ενα λειjxωμα τηζ o.Π.Ε. \

τoυ Ιoυ Λαlτπεioυ Γυμνααioυ μαζ

Η oμιiδα ΠεριβαλλoντιxηE Exπαiδευoηg
1oυ Λαππε(oυ Γυμναo(oυ τηg πdληg μαg

riθηπε xατ6' τo α1oλιπd €τo 
-< 

|997 -98 ψε
πολtj ενδιαφdqoνγιατογτιiπo μαg θιJμα: "Τo

xαρναβιiλι τηg Nιioυoαg μdoα απd την παριi-
δoση". Καθιig τo θ6μα r]ταν ευρiπατo αι'νεχ(-
στηχε χαι τηγ επ6μενη 1ρονιιi. Στιg δfo αιπ6g
περιdδoυg η 28μεληg oμdδα Π.E. xατιlφερε να
gι'γz-εrτριi:οει πλοf οιο φι,)τoγQαφιy"d υλιxd α-
πιi τo xαρναβιiλι μιαg. απ6 τιg αρ1dg του αιc6γα

μι6xρι τιg μdQεζ μαg. To γεγoνdg dτι η υπεrjθυνη
τηg o.Π.E. r"αθηγr]τρια Mαρ[α Kαρυδιi xαι η
δiιτρια τoυ Γυμναo(ου Καλλιιiπη Δgαγoυμd,-
νoυ d1oυν τιg ρζεg τoυs στη Ndoυoα υπrjρξε
dναg πρ6αθετog ημαvτιxdg παρ<iγoιταg για
να εππl3γει η πρoοπιiθεια. Oλo τo υλιxιi, 1-ιαξf

με τ'απoτελ6oματα μιαg dρευναg otrετιxd με
την προ6λευση τoυ εθ(μου x.τ.λ. περιλαμβιiνo-
γται σε dγα λεrixωμα "πoυ dγινε με πoλλrj
αγιiπη xαι μεριixι για τηγ πdλη μαg χαt τηγ
παρ<iδoαrj n1g", αναφdρεται αrο ειoαγωγιx6
οημε[ωμα τηg o.Π.E.

Η 6ρευνα dγινε με 24 εριυτηοειg αrιg oπo(εg
xλrjΘηxαν ν' απαιπηοoυγ 65 ι1τoμα dλων τωγ

ηλιxιc6ν.
Xαραxηριαrιxdg t]ταν oι cιπαιτηοειg για

ην oγομασ(α τoυ εθ(μoυ: 53 (πooοαε 6 8ι'5%)
απtiντηοαν "Γιαν(τoαρoι χαι MτοfλεE", 7

(10.8) "Γιαν(τσαρoL'' 2 (3,|%). "Mπorjλεg"
xαt3 (4'6Ψo) "Δεν ξdQω''.o ΙΙΑΛΑΙoΣ



ΠαραμυΘια τoU τoπou μαq
για καλoι1g καt KαKo0q γεfτovεg

AvαμνliαειE τηE Aμαλjαg Πijoυ
απd τoυg παπoιIδεE τη5

''Θεdγ 6xεL χαL δ(xαιo δεγ €γεt''

Mια φoρd' xαι 6να xαιρ6 ηταν διio γεiτoνεg.
Στην π6λη πoυ 11ατoι21oljoαyε τ6τε δoυλειig δεν
υπηρ7ανε xι 6ται oι διjoyεiτoνεE αποφd'αισαν να

φdyoυνε μαζ[ και να βρoι3νε μια xαλιjτεQη τ6xη.

Mετd' απ6 cΔρεg xd'θιoαy σε μια yωνιd τoυ
δρ6μoυ για να ξεxoυραoτo'ιjν' o 6να9 yε|τoναg
iβyαλε να φdει τo ιllωμ[ που ε[7ε πd'ρει μαξ[ τoυ
x α ι αφ oιj τ o 6φ αγ ε, yω ρ IE ν α oπ d.α ε ι μ ια μ π oυ x ιd'
να δc6oει χαι σΓoν oι1ντρoφ6 του, ξd'πλωσε να
xoιμηθε[. To'ιl dλλo yε(τoνα 6μω9 δεν τoν i'πιανε
o ιiπνog, yιατ[ πειvoιjαε πολιi xαι xριjωνε, 6τσι
αηxcΙιθηxε να πd'ει να βρει 'xανα ξιiλο yια vα
αν d'ιp ε ι φ ωτ ιd' ν α ξ ε oτ αθ ε [. T 6τ ε oη x ιiν ovτ αg 6ν α
,uεyd'λo ξιjλo αντ[xριoε 6να xαζdνι πoυ ηταν
yεριατo με yρυoig λiρεg.

Xαρoιiμενog τρ{xει να φωνd'ξει τoν yε[τoνd'
τoυ' o oπo[oE xoιμ6τανε βαθιd., xαθιΔg ητανε
xoρτd.τog, αλλd' αυτ69 δεν 6λεyε να ξυπνηoει.
oταιl επιτ6λου9 xατd'λαβε 6τι βρ6θηxε 6να xαξd'-
νι με λ[ρεg, ξεπετd.yτηxε xαι πηyανε μαξi oτο
συy 14 ε 14 Q ι μ6ν ο μ 6 q og y ια ν α τ ιg π d. ρ oυν. M6λ ιg τ ιg
αντ|xριαε, yυρυd'ει xαι λ€ει σ' αυτ6y xτoυ τιζ
βρηxε: ''oλεg τιg λ[ρεg θα τιg πd'ρω εycil xαι θα oε
α x oτ (il σω'' o x αη μ iνog ο y ε {τ ovαg μη μπ o ρ cΙlντ αg
να xd'νει xd'τι, του ζητηoε μιατελευταfαydρη. H
γυνα[xα τoυ' σε λιyουg μiνεE θα yεννoιioε, τον
παραxd,λεαε λoιπ6y να y[νει νoν69 τoυ παιδιoιj
τoυ 2lαινατo c'lνομd'oει''Θε6ν 6yει xαι δfxαιo δεν
ixει''.

Ετoι o xαx6g yε[τoναg τoν ox6τωαε 1ωρ[E
ofxτo, πηρε 6λε9 τιg λ[ρεg xαι γδριαε π[oω oτo
oπ|τι τoυ. Tον ε[δε η ψνα[xα τoυ 1αμ6νoυ yεiτο-
να 2ζ,αι €τρεξε να τoy ρωτηoει yια τoν d.wρα τηg.

Αυτdg τηE ε[πε 6τι βρηxε μια xαλη δoυλειd' xαι
iιιεινε yια να βydλει 1ρηματα yια yα ταl'αει την
oιz-cr7€νειd. τoυ'

H vsνα[xα ταν π[ατειllε. o xαιρdE περνo'ιjαε,
αiλd o αττραg τηg δεν εμφανιξ6ταν' Γ6wηαε εν
τ ω μετα ξ{ €να αy 6 ρ ι x αι o xαx6g, πoυ ητ αν ε τ cil ρα
πλοιj o ιo g' β d φ τ ι o ε τ o πα ιδ /'' Θ ε 6ν €yε ι xα ι Δ fxα ιo
δεν €xει'.

Tα xρ6νια περνoιjoαν' η γυναixα ρωτoιioε
μd'ταια yια τον d'ντQα τηζ. To παιδ| μεyd'λωνε xαι
i'xαyε παρ6α με d.)λα παιδιd' xαι παξανε 6λoι
μαζ[. Mια μ6Qα' εxε[ πoυ παξανε 6λα μαζi oτη
yειτoνιd, π6ρααε 6να9 yωρoφιjλαxαg xαι d.xoυoε
να φωvd'ζoυν τo παιδ[ με αυτ6 τo παρd'ξενo 6νo-

μα' To πηρε τ6τε μαζ[ τoυ xαι πηyανε μαξ[ oτη
μdνα τoυ' yια να λιjαει την απoρ[α.

H μd.να τoυ παιδιoιj 6ταν ξαφνιxd' αντixριoε
τo 1ωρoφιiλαχ,α με τo παιδ[ τηE, ταρdyτηχε 21αι

ρc6τηαε να μdθει τι oυμβα[νει. o yωροφιLλαxαg
την xαθηo'ιiηασε χαι ζητηαε να μd'θει πoιog βd.-
φτισε ξταιτo παιδ|' Hyυνα[xατου ε[πε πωgητανε
o πλoιiαιog yε[τoνd'g τηζ. o yωροφιiλα'*αζ υπo-
πτει3τηxε 6τι xdτι περ[εργo oυμβα[νει, yι' αυτ6
πη ρ ε xα ι d'λλoυ ζ τ Q ε ιζ χω ρ oφιj λαx εg μαζ [ τ oυ x α ι
πηyανε iνα βρd'δυ oτo oπfτι τoυ πλoιjαιoυ' o
οπoiog εxε[νη τη νιlyτα ητανε μεθυαμ6νoζ }t,αι

ειjxoλα 6ταν ρωτliθηxε απ6 τoυζ χωQoφιiλαxεg
ε[πε την αληθεια' T6τε η αατυνoμfατ'oν 6βαλε crrη

φυλαxfi xαι 6λα τα υπαρyοw d' τ oυ, τ α i.δωoε ατην
o ιx oy 6'νε ια τ oυ d'τυγoυ y ε iτ ονα'

Και'ζηααν αυτoi xαλd xαι εμε[g xαλιiτερα.
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''o ξηλιdρηg γε(τoναg''
Mια φoρd' xαι 6ναν xαιρ6, ητανε διio yε[τoνεg

o xαλ6gΣτtQyιoζ}ιαι o xαx6g o Nd.σιoζt1αιoιδιjo

τoυζ φτωχoi. Ενα πρωιν6 ξεxiηαε o ΣτiQyιoζ να

πdε ι ν α β ρ ε ι την τιi 1η τ oυ. Π ε ρ πατ rbντ αg α μ6τ ρη -

τεg cbρεg' d.ρyιαε να σoυQoυπcilνει xαι i'πqεπε να

β ρ ε ι x d'πo ιo x ατ αφιjγ ιo y ια ν α π ε ρtio ε ι τη νι31τ α'

Ετoι, 6τ αν αυνdντηαε μ ια y 6φυ ρα πηγ ε xd'τ ω απ6

την xαμd'ρα yια vα xoιμηθε[.

Tα παλιd' yρ6ν ια α' αυτη τη y 6φυ ρα τα μεαdνυ-

χτα εμφανξονταν πoλλd' δαιμ6νια (€φευyαν με
τo λd'ληματoυ πετεινoιi) xαι αυξητoιjααν μεταξι3
τ oυζ y ια τ α π qo βλη ματ α παυ δη μ ιoυ qγoιiααν oτ oυg

xαλo'ιjg ανθρcbπoυg. Mε επιxεφαληg xd'πoιoν αQ-

ψy6 δα{μoνα xd'θε βρdδυ iλεyαν τι €xανε o

xαθiναg τουg.

ΚαθcilE ο Στiqyιog πλdγιαζε yια να xoιμηθεi

ψωρigναξ€ρει 6τι iβyαιναν xdθε βρdδυταδαιμ6-
νια, ξαφνιxd' d'xoυoε φων€g' o αρ1ηy6g τωy δαι-

μoν[ων ρωτoιjoετoν xdθε δα[μoνατι dyθραxαιτι

πρoβληματα ε[yε oπε[ρει ανdμεoα oε αδ6ρφια

xαι oιxοyiνειεg. Κd'πoιog δαlμoναg iλεγε: ''Α''

εyrΙl αρyηy6 oηpιερα €xανα 6να yιο να oφd'ξει τoν

π ατ € ρα τ oυ'' Αλλo ζ :'' Εγ c6 x ατ d'φ ε ρ α ν α x riy ω 6ν α

αντρ6yυνo να ψωρioει'' 2dαι €ναg τq[τog ε/πε:

''Εyc6 αημερα αρyηy6 6xανε δτjo αδ6ρφια να

ε[ναι 6τoιμα απ6 oρyη να αxοτcbσει o 6να9 τoν

αλλo''.

''ΙT(6ζ'' ρc6τηoε ο αρ1ηy6g'

''Ε1oυν 6να yωρd'φι xαι xd'τω απ6 μια ρoδιd'

ε[ναι κρυμμ6νε9 μια xdαα με λ[ρεg. Καν6'να9 απ6

τoυg δ'ιjo δεν ξ€ρει πoυ εiyαι xρυμμi'νεg oι λ[qεg,

μ6νo 6τι υπd"ρyoυν. Εyω τoυg 6βαλα o €ναg να

ρ[xνει τo βd'ρog oταν d')λo 6τι ο iναg ξi.ρει xαι δεν

θ€λει yα τo πει ατoy d.)λο. Ετoι ε[yαι iτοιριοι να

oφαγτoιiν''.

Σαν τ' dxουo ε αυτ d' o Στ 6 ργ ιoE 6τ αν ξη μ i ρ ωo ε

6τρεξε xατευθεfαν oτo 1ωρι6 6πoυ ζo6oαν τ'

αδiρφια xαι πηyε oτo oπ[τι τoυg, 6που ητανε

μ6νo o ι ψναfx εg τ oυ g. o ι ψναfx εg τ ον ρcΔτηoαν :

'' Πο ιog ε [αα ι ξi.νε, tιαι τ ι θ6λε ιg απ6 ε μd.g''', xαι
o Στ€ρyιog τoυg απdντηoε: ''ηρθα yια να σαζ

yλιτc6oω απ6 6να xαx6, να μην αxοτωθoιj'ιl oι

d'νδ ρ ε g oαg y ιατ i ε1l cb ξ 6 ρ ω π oυ ε [ν α ι x ρυ μ μ iν ε g o ι

λ[ρεg''. T6τε oι ψνα[xεg ε[παν: ''Αμdν ξ6νε, μαg
6αωoε9, Ιtoιoζ xαλ6g Θε69 o' 6oτειλε να μαζ
βoηθηoειg χαι vα μαg yλιτc6oειg απ6 τo χα2'ι6''.

Αρy6τερα 6ταν τα αδ€ρφιαβριoαν oτo oπ[τι

xαι tμαθαν τι αυμβα[νει 6τρεξαιl 6λoι μαζ[ για να

ιlld.ξoυν oτo 1ωρd'φι, xαι αφοιi βρηxαν τιg λ[ρεg

ευτυyιoμ€νoι 21αι αyαπημ6νοι τ' αδiρφια τιg μo[-

Qασα1)' xαι 6δωoαν xαι oτoν Στtρ^vιo xd'μπooεg'

Ετoι oΣτiρyιog επ6oτρειllε oτo διx6 του τo xωρι6
π λoι1 o ι og 21, α ι ευτυχι σ [ι iν og.

oταν τοy ε[δε ο γεiτoναq ο Nd'oιog ξηλειpε xαι
τ oν ρ eilτ η o ε ν α τ o υ ;τ ε ι τ t7 ν π ε ρ ι π 6'τ ε ι α π oυ π € ρ ααε

xαι o Στiργιoζ τoυ τη διηη0ηxε. Ετoι o Nd.oιoE

απoφdoιoε να xdνει την [δια διαδρoμη μiπωg
βρει xαι αυτ6gτηv [διατιiγη' Φτdνει xαι αυτ69τo

ooι1ρoυπo oτη yi.φυρα xαι λfγo μετd, εμφαν[oτη-

2tαν 2lαι τα δαιμ6νια.

T6τε ο δαiμoναg λ€ει ατoν αρyηyd τoυ: ''ΑQχη-

y 6 yd λαα ε η δ oυ λε ιd'. T' αδ € ρ φ ια β ρη x αν τ ι g λi ρ εg

xαι ε[ναι πd.λι μoνιαoμ6νoι' Κd'πoιog πρiπει να

μαg d'xoυoε 11αι τoυζ τo ε[xtε''' T6τε o αQχηy6ζ

iδωoε εντoλη να ιpd.ξoυν τη γiφυρα παιηoιj xαι

β ρη xαν ε τ oν N d'o ι o χ, α ι τ σν x ο pι μdπ ιαoαy 11 α ι τ oy

φ 6 ρτ ω o αν oτ o γ αi' δ oδ ρ ι x α ι τ ον oτ ε [λαν ε oτ o o π [τ ι

τoυ' στη ψναfuα τoυ'
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ΠPΕΠΕI NA IVIΑΘOYΙuΕ

NΑ ZOYMΕ MΕ Τ0YΣ ΣEIΣMOYΣ

oι πρ<iαφατoι μεγιiλoι oειομo( πoυ fπληξαν
ην Toυρx(α,την AΘrjνα, την Tαiβιiν xαι ιiλλεg
τεριοxdE τoυ πλανrjτη μαζ εfxαν απoτdλεoμα
u ε γιiλε g χαταστQoφ {' g xαιπoλλd ανθ ρι6πινα θr1 -
ιιατα. Συγ1ριiνωg με το cρυσι}tιi αυτιj φαιν<iμενo
ταρατηρ{θηχε μια ανααrιiτωαη τoυ x<iαμoυ ωg
cιπoτιfλεομα τoυ πανιχοιi xαι τηg ιiπqατηg φημo-
i'oγfαg. Για γα μη γfνoυμε λοιπdγ xαι μειg θιiματα
z"αxιiβoυλων φημc6ν, xαλd εiγαι να γνωρζoυμε
oριoμdνα απλιi πριiγματα για τo γεωλoγιx<i φαι-
ι,6μενo πoυ oνoμιiξεται αειoμdg.

τoυ ι{ι}doλιioυ Κιiqoυ
Γεωλιfγoυ

ουγoδειioυν xατ6. την ιiνoδo τηE στoγ xgατiρα
του ηφαιατε[oυ.

3. lγxατ αxQη μγισ]γεγε69: Eπδηλc6γoγτα ι χα-
τ6' την xατιiρρευoη τηE oροφrig ενιig υπoγεioυ
6γxoιλου (μεγιiλη απηλι<i).

Tα δι]oτελειπα(α εfδη αυνriθωg ε(ναιoειαμοi
τoπιxo6 xαραxτr]ρα xαι μιxροιi μεγdθoυg. Αιπ(-
θετα oι τεxτoνtxo( αειαμo( ε(γαι αυτoi που μπo-
ρoriν να πρoxαλdooυν μεγιiλεg ξημιdE oε ανθρι6_
πιγεE χαταoxευdg xαθc6g xα ι θri ματα, διιiτι d1ουν
μ εγαλυτε ρη δ ιιiρx ε ια xαι 6νταoη., EναE τεxτoν ι_
xιig αειαμιig δεν περιλαμβιiνει μια μoναδιxrj διi-

Σειoμιig λoιπιiγ ε(ναι η xfuηoη πoυ παQατη-
Erεfται oριoμ6νε9 φoQ6s oε τμliματα τoυ φλoιoιi
ηE γηE. Oφελεται oε διιiφορεg φυoιxdg
δυν<iμειg, οι οπo[εg πρo6ρ1οvται απιi τo
εαωτεElιxd τηE γηE Q'εxτoνιxιtg δυνιiμειg).
Mεριxdg φoQ6E ε(γαι δυγατdν η εxδrjλωαη
ενcig oειαμοιj γα επιoπευαθεC εξ αιτ(αg
ε.ξωγεvι6ν παραγdντων (μετεωρoλoγιxιi
φαινιiμενα, dλξη τηE γηs απιi oυρι1νια αc6-
ψατα lι.X.π.) ri ανθρc6πιγωγ επεμβιiοεων
(π'1. τεyνητ6g λ(μνε g).

Avιiλoγα με τηγ αιτ(α γ6νεηE τoυE oι
oειαμo6 διαxρivοvται στα παραxιiτω ε(δη:

l.Tεxτoνιxοi: Πρodρ1ογται απti τη με_
ταxfuηoη η τo oπ6.oιμo τωγ πετρωμιiτων
οτo φλoιιi τηE γηE.

2.tlφαιoτειογενεi5: Exδηλc6νoιπαι πQ ιγ
η xαπ6' τηδιdρπεια τηs dxρηξηs ενdE ηφαι-
αrε6oυ xαι οφεiλoγται σηγ π(εαηπoυ α-
oxε( η λιiβα (μιiγμα) i τα α6ρια, πoυ τη

διαvoμrjg των επιxdrτρων τωγ επιφαvειαxc6ν oειoμcδν
τoυ Eλληvιxorj 1c6ρου, μεγdθoυg 5,0 xαι dνω.
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γξσγl, αλλd, απoτελε(ται απ6 τoγ xιiριo

oειoμ6 πoυ 61ει τo μεγαλrlτεqo μ6γεθo9'
τoυE πQoσειoμorig oι oπο(oι πρoηγoιiνται

χαι τoυζ μετασεισμorjg πoυ αxoλoυθoιiν'

E(ναι δυγατ6ν δηλαδ{ μια σεισμLχri δρα-

oτηρι6τητα, η oπο[α εxδηλc6νεταt σε μια
περιo1ri να d1ει δι<iρxεια αρπετo{ζ μηγεs'
B6βαια oι ξημι69 που Θα γiνουν εξαρτιil-

ιται απd διιiφoρoυg παριiγovτεg π'γ' απ6'
σταση απ6 τo επixειτρo, βιiθog επtx€ν-

τQoυ, ε[δog πετρωμd.των xαι φυoιxd τo

μ6γεθοg τoυ σεtσμot.'Εται dταν το επ(-

χεγτQo εν<ig oειo1-ιoιi μεγιiλου μεγdθoυg
(πdνω απd 5 Richter) εfναι oε μιπρd βιi-
θοg xαι τα πετρι6ματα 1αλαριi (πρoo1ιi_

οειg), τ6τε πριJπει να περιμdγουμε μεγd-
λεg xαταoτQoφdζ oε xτfρια πoυ βρ(oπo-
νται σrηγ περιο1ri αυτri.

oριομ6νεg φoρdg τo επ(πεντρo τoυ oει-

ομo{ μπogεi να βq(οxεται σε θαλ<ioοιεg

περιo1dg xαιο oειoμιigνα 61ει oαν αποτιj-

λεομα η δημιoυργ(α απειλητιxc6ν παλιρ-

ρoΙxι6ν xυμdτων (ταoυνdμι).

Mια o1ετιxd αJγ1ροr'l1 θεωρ(α εξη^,'εi

γιατ( oριομιJνεg περιoxdE ηg ^1η; (αzτdg

Γ ε ιc',,ρcιφ ι zτ! z-cιτcιr'o μτ] τι,lι' μ ε γc'ιi'r'llι' ε π ιφαν ε ιακc6ν

oειoιιιυr' {τciι'ιυ) 7.αι τ(l)\' πλoιηοiι'ιωr' oειoμι6ν
(;,'iιτο;). (Richter 1958)

θοrjι, α,τd τoν dνθρωπο, παρd, μdνο απ6 ειδιxd'

ευαiοθητα dργανα.

Tdτoια φαιν6μενα παρατηρoιjvται σtιζ ατιτ('g

τoυ Eιρηνιxoιi ωxεανoιi, 6πoυ oι δrjο λιΘooφαι-

ριxdg πλιixεs εισχωQo6ν xdτω απ6 τιE π}τdxεE

τηg Ao(αg χαι τηE Αμεριxrjg. 'Ετoι €1oυμε πoλ-

λoιi g oε ιoμoιi g xαι η φα (oτε ια oτt1ν Ιαπων (α, απ1ν

Ινδoνηo'iα, τη Δυτιπri Aμεριπr! (π.1. Mεξιxd)
x'}u.π'

Δυαrυ1ι6g τo (διo αυμβα(νει χαι σην περιο1ri

μαζ. Η λιθοoφαιρtxη π)ιdxα τηg ΑφριυjE συγ-

xρoιiεται με τηγ πχdxατηg Eυριiπηζ χαι €τσt σ'

dνα τ6ξο, τo oπoio ξεr,ινd,ει απ6 τα νηαιιi τoυ

Ιoνiου, περνd,ει απ6 τη Δυτιxr] Eλλdδα, τη Δ'

Πελoπ6ννησo χαι φτdνει μdχQι τα νdτια νηoιιi
τoυ Αγατoλιxorj Aιγα(oυ (π'x. Χ(o) εxδηλι6νo-

νται πιiρα πoλλo( oειoμo[.

Eιρηνιxorl, Αν. Mεodγειοg x.λ'τ') παρloυoια-

ξoυν μεγdλη oειομιxοτητα xαι διdφορα ιiiλα

γεωλoγιπιi χαι γεωμoQφoλογιxd φαιν6μενα (η-

φα(ατεια, oqoαειρ6g, υπoθαλdooιεg τdφqoι, θερ-

ψ€gπηy€'gx.λ.π.). Πρdxειται γtα τη θεωρ[α των

λιΘooφαιgιxc6γ πλαπι6ν, αιiμφωνα με τηγ oπo(α

τo ανι6τερo τμliμα ηζ γηg, η Λιθ6oφαιQα (πιi1og

|20 xψ) εiναι 1ωριoμdνη oε 7 μεγιiλα xομμιiτια

παι πoλλιi μιxρdτερα, τα oπo(α xατ6 xdπoιo

τg6πo επιπλ6oυγ πιiγω αro ημ(gρευαro υλιxd

(μ.iγμ") που βρfoxεται στo υπoxεiμενo oτqιiμα

τηE γηζ (μανδιiαE). 'Βτoυεiγαι δυνατ6ν oι πλdπεg

o*εgιiλλεg φοQdg γα συγχQοιjoιται xαι d'λλεg

φoQ6E να απομαχριiνoιπαι η μ'α απ6 την ιiλλη'

Στo oημε(o 6πoυ αυγxρoιjοwαι δ{o λιθooφαιρι-

x€g π}"dxεg παραηρori\ταL σεtσ!-ιο( με τιg μετα-

xινt]oειg χαι τo oπιioιμο τωγ πετQι'Jμdτων, oρo-

γενdoειg, ηφα(αιεια xαι υποθαλιiooιεg τd'φρoι'

Φυoιxd, oι xινlioειg αυτdg γ[νοιται με πdρα πoλιi

αργ6 ρυθμ6 xαι δεγ ε(γαι δυγατdν να παqατηρη-
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Γενιxιi η Eλλdδα θεωρε(ται η πλdoν σεtσμo-

γε\ηiE χι6Qα τηg Eυρc6πηg. Στo παElελθ6ν εi1αμε
πoλλorig αειαμoιig με μεγιiλεg χατασrQοφ('g xαι
πoλλd θιiματα π'x. o oειαμdg τηg X(oυ (1881)

αιoi1ιαε τη ξωri oε 4.180 ανθριiπoυg. Mεγιiλoυg
oειoμoιig ε[1αμε η δεxαετ(α τoυ 1950 - 60 oτo
Bdλo xαι τα Ιdγια νηοιd,, τo 1978 αιη Θεooαλo-
νixη, τo 1980 oτoγ Koρινθιαx6 x6λπo, το 1986

oτηγ ΚαλαΨfuσ, τo 1995 ατην Κoξιiνη π.λ.π.

Λ(γεg εiγαι oι περιo1dg τηg Eλλdδαg dπoυ
εxδηλc6νoνται oπdγια αειομo(. Tdτoιεg εfναι η
Θρdxη, η Δυτιxtj Mαxεδoν(α xαιη Aτrιxrj. oμωE
ο πρdoφατog ια1υρdg oειoμdg εxδηkiθηxε στηγ
Arτιxη χαι πQιγ λfγα 1ρdνια εi1αμε παρ<1μoιo

φαινιiμενo χαι σtηγ Koξιiνη. Ag ελπ(ooυμε dτι
δεν θα 61oυμε xdπoια αειoμιxrj ενεqγoπo(ηη
τoυ 1ι6qoυ μαζ χαtτα θλιβερci αυτιi γεγoν6τα θα
εtναι απ6τα απιiγια xαι Θα αργriooυν να επαγα-
ληφθοιiν.

Συνηθζεται πιiγτoτε oε τιfτoιεg περιπτοiοειg
να αxotjγoιπαι οι γν16μεg πoλλι6ν ειδιxc6γ χαι μη
χαt γα οgγιι1ξoυν οι φriμεg. Πιiντωg τo ερι6τημα
που χυQιαQ1ε( ε(ναι αν μπoqεiνα γ(νει πρι1γνω-
oη εν6g oειαμoιi. Η απdντηoη δυαrυ1ι6g, γιατηγ
c6ρα τoυλιiχιστoγ, ε(ναι αρνητιxri. Bdβαια με τιζ
μετρrioειg που xιlγoυγ ει-
διxo( επιατf μoνεg ε(ναι
δυγατ<iν να xιiνoυν μια
"y ενιxη'' πρdγνωoη π.1.
γα πoυγ ιiτι oε μια μεγιi-
λη γεωγραφιxri εν6τητα
εfγαι δυγατ6γ γα εxδη-
λωθε( μεγdλog oειαμιigτα
επ<iμενα 5-10 1ριiνια.
oμωE δεν μπoρotjγ γα
πρooδιορ(ooυν αxριβc6E
τηγ ημεQoμην(α, τoντ6πο
χαι τo μdγεθog.

Φυoιxti oι επισιημο-
νιx'6'g 6ρευνε9 αυνε1ζo-
γταL χαι μdχQι γα ευoδω-

_ Να xαταoxευιiξoυμε αγτισε tσμι>ι6" τιτiρια.

- Nα εφαρμιiξoυμε oργανωμdνα o16δια αντι-

μετι6πιαη9 €,τααxτων xατααrιioεωγ.

- Nα διαθ6τσυμε ετoιμιiτητα παι ιpυ1ραιμfα.

Mε λ(γα \6για πρ6πει να μιiθoυμε vα ζoιiμε
με τoυE οειομοιig.
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πρ6πε ι να π<iρoυμε τα μd-
τQα μαE. Αυτd ε(γαι:
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Διευθιiνoειg τδν o1ετιxι6ν oριξ6vτιων xινrjoεων ιiπωg πρodxυrpαν απ6 ην
μελdη τoυ μηχανισμoιi γdνεoηg των oειoμc6ν
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ΔYΣΛEΞIA _ MAΘΗΣIAKEΣ ΔYΣKOΛIEΣ
A(τια - Δι6γVωση - ΑιπιμετΦπιoη

Η δυoλεξ(α ε(ναι το xοιγ6 χαQαχτηQιctm6
των μεγαλοφυι6ν Aiνoτdιν, Eντισoν, Λεονdqδo
Nτα B(ντoι χαι των φημιoμdνων xαλλιτε1νι6ν
Toμ Kqoυξ, Σιλβdαιερ Σταλ<iγε xαι Σερ. Δηλαδ{,

μπoqε(να ε(ααι μεγαλoφυrjg, διdoημοg εφευρd-

τηg αλλιi xαι δυoλεxτιxdg'

Tι ε(γαι η Δυολεξiα. Η δυολεξfα εfγαι μαθη-
otαxη δυoxολ(α πυρ(ωg τoυ γQαπτοιi λdγoυ xαι
ε(ναι αυνrjθωg xληρoνoμιπιj. Tα xriρια oυμπτι6-

ματd τη g ε (να ι η υπε gβoλιxrj δυoxoλfα oτην ανιi-

ΥνΦσΙ1, αrην oρθoγραφ(α χαι στα θεωρητιxd -

γλωoοιxd, - φιλoλογιxd μαθf ματα. Τα δυολεξι-
xιi παιδιιi εiναι ιjτoι γεννημdνα, dQσ, δεγ ε[ναι

υπειjθυνoι odτε oι γoνεfg ofτε y.αι τα παιδιd.
Παρoυoιd,ξεται αxdμη χαι oε-4φγαλoφυlj παι-
διd. Δεγ oφελεται οε 1αμηλr] εi]συτα η οε ψ1o-
περιβαλλoιτιxoιig παρdγoιπεg oι οπο(οι ciμωg

μπoροrjν να ελα1ιαroποιtiοουν { να μεγιαrο-
πoιt]ooυν τα απoτελ6οματd τηg. Oι δυολεξιxof
αποδ(δουγ πoλιj xαλιjτεQα στα πρoφoριxd απ'
<i,τι στα γραπτιi. Επi,rηg, η πγευματιπrj τoυg

ιπαν6τητα ε(ναιανι6τεgη απ6 αυπj πoυ δε(μειη
o1oλιx{ τoυg επ(δoοη, η oπo(α ε(ναι ανoμoιoγε-
νrjg. Συ1νιi d1oυν προβλrjματα σ[α μαθηματιxd
χαL στηγ απooτrjθιoη. Eμφανζεται ου1νι1τερα

oτα αγ6ρια αε αναλoγfu 3-4 αγ6ρια πρog dνα

xoρ (τoι. Η δυoλεξ (α πρoxαλε f τη o1oλιxr] απoτυ-

χ(α, η οπo(α επηρεdξει oημαντιxd την ιpυ1ιxri

ιooρρoπ(α xαι xαθoρζει ην επιτυxiα rj απoτυ-

1(α ατη ξωrj τoυ 3-5vο τoυ πληθυoμof . Η δυολε-

ξiα εiναι ιδιαiτερα παραπλανητιz.r] γιατf δεν

φα(νεται oτην xαΘn-φψνr] πρoφoριxf επιxo ινω-

ν(α αφoιi τα παιδιdδεV παρoυoιιiξουν πρoβλri-

ματα λ6γoυ χαι d1oυν εξαιqετιxf λoγιxrj xαι
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τoυ ΓεωQγioυ Θ. Παυλ(δη
xαθηγητri οτο Παγεπιοτriμιo Mαxεδoν(αE

ευφυ(α.

Δυαλεξ(α - Πqdβλημα ΣυνriθωEAγvωατο. To
τ6αo oη μαντιxd μαθηοιαx6 πρ6βληματηg δυoλε -

ξ (αE δυαrψι6 g ε iνα ι α1 ε δ6ν ιiγνωoτo oε πoλλoιi g

εxπαιδευτιxoιig, αλλιi χαt αoυζ γoνε(g. Η 6λλει-
ι].rη γνιfoηg ιiμωζ, xαιτιcn6'αυγ6πεια η μη dγxαι-

ρη αναγνcilQιση του πρ9_βλ{ματοg, οδηγε( αrη
λανΘαομdνη αρνητιxli, xαι συ1νιi επιxριτιxtj α-

ντιμετι6πιoη των δυoλεξ ιxι6ν με xατααrρεπτιx d g

ψυχo-εχπαιδευτιxdg oυνdπειεg. Τα αρμdξει η
αποδoxri, η κατανdηαη, η συμπαQααrαoη, η εν-

θdρρυνoη xαι η υπoαr{ριξη. Αlτiθετα, διixorται
την dδιxη απdqριψη. ενιi: τoυ; αξξει o ι1παινog

για τη\, πρooπdΘειd τoυg. Η δυoλεξ(α αυνηθωg
αυrn:πdρ1εL !-ιε τo επ(oη< νευρoλoγιxd, xληρονo-

μιιr.6 πρ6βλημα τηζ διd,οπαοr1g προoo1rjg, τηg

υπεQχινητιx6ηταg χαι τηζ παQoQμητιx6τηταg'

Διιiαπααη Πρoοo2gr|5: Τα παιδιd με διdαπα-
ση πQoσoχrig αυxνd δεν μπogoιiγ να συγχε\T Qω-
θοιiν για doo 1ρdνo 1ρειιiξεται, ε(ναι ανogγdνω_
τα, ξωηριi, ατ(θαoα, αειx(νητα, βιd,ξoνται, δεν

μπορoriν να περιμ6γoυν τη αειρd τoυg, ε(ναι
ανυπdμoνα, δεν τελειc6γουγ αυτd πoυ αq1ζoυν,
ευdξαπτα, 6γτονα αυγαιαθηματιxιl dτoμα, τελευ-

τα(αg στLγμtiζ χαL τoυζ λε(πει η α(oθηαη του

1ρ6νoυ. H διd,oπααη πgoοo1ηg εμφανξεται αυ-

νriθωg με μαθηαιαxιi προβληματα, αλλιi μπoρε(
ναυπdρξειxαι1ωρig αυτd'. Oταν dμωg αυνυπd,g-

1ουν τιiτε τo πρ6βλημα γ(νεται οoβαροτερo.

Πριfιμα Συμπτιi1ιατC' ,lαl, Πiρα απιi τo Σ26o'

λε(o. Eπειδri η δυoλεξ(α εfναι zυρfωg xληρoνo-

μιxrj υπιiρ1ει απ6 τη γιJννα. Συl'επο'lΞ μιπoρε( να
εγτoπιoθε [ απd την πρoo1oλιz' ι\ ηt -ιzfu 'Tα πιθα-



r'ιi αυμπτc6ματα πoυ πρdπει να πρoο61ουμε αrην
τροαxoλιπη η}'mfu y,αL στLS πρcδτεg τιiξειg τoυ
δημoτιxori ε(γαι xαιτα εξrjg: Δυoxoλ(εg oυγ1ρo-
ι'ιouod - συ\τoγισμοιi πριiξεων (ο1oινιiπι, χεφα-
i"ιd< αro πoδιioφαιρo) xαι διατliρηoηg ρυΘμori,
ρυ θμιxc6ν xινtjoε ων (βη ματιoμιig, χoQdt, χQoγι-
σμd ζ). Axιi μη παρoυoιιiξoυν προβλr{ ματα αλλη -
iοδιαδo1r]g <iπωE βραδr1τερη μιiθηαη τηg αυτ6-
\,o Lιη s ενa€Χε oηg δ ιιiφoρων αλληλoδ ιαδo1 ιxc6ν
zιι,fσεων - ενεργειι6ν (ντιiαιμo, δdoιμo xορδο_
ι, ιι,iν). Επbηgαυ1νιi αντιατρ6φουν η αε ιρd π.x.
τιυι,ημερc6ν τηg εβδομιiδαg, των μηνι6ν τoυ 1ριi-
vou. τωγ επoγtΛν, τη oειρα των λεξεων μιioα οε
ιιια πριiτααη τι'χ'π. Τo πρdβλημα γiνεται αxdμη
oοβαριiτερo dταγ πρdπει να θυμorjvrαι τηr, αιπ(-
σrQoφη oειρι1 των πQoαγαφεQθdr,των. Λιγoτερo
αι'xνιi παρoυαιιiξουν α6γχυσr] πQoσανατoλιoμoιi
- zατειjθυγoηg, λdγω τηg δυαxoλ(αg διιixριαηg
τoυ αQ ιστεQιi - δεξιιi xαι των πρo βλη μιiτων ατo ν,
cιz.oλoυθαι]γ πQoφoQ ιχdg οδηγ fu E. Αxd μη παρoυ-
oιιiξoυν πρoβλrj ματα αrη βραxrj1ρoνη μvrj μη xαι
οην αλληλoδιαδoμj, πρoβλrjματα σΓηγ απoαnj_
θιoη πoιημdτων xαι τραγουδιι6ν γ"αL μεριxdg
φοQ6ζ xαθυoτερε( η dνα.ρξη τηg oμιλ(αζ τoUζ.
Συ1νti τουζ χαQαχτηρξει αυναιoθηματιxη ανω-
ριμιiτητα, η oπoiα εr"φριiξεται χαι με ην πρoτ(-
μηση γα παζoυν με παιδιιi μιxρdτερηg ηλιxfαg.
Eπfη g παρoυαιιiξουν xαι oριoμι1να ιατρ ιxιi πρo-
βληψcιτα 6πω9 αλλεργ(εg, ιiοθμα, xεφαλιiπoνoυg
zαι xoιχ6πoγουs που μιiλλoν oφεfλovrαι σ[o υ-
ψηλd ιiγxoE πoυ τoυg δημιoυgγε( η ταπεινωτιxti
α:eaωψ(α ατo oxολεio. Συ1νti τα δυολεξιx6"παι-
δ ιιi d1ουν αvc6τε ρε g ιxανιiτητε g αrπληιpη g xι6ρoυ
zαι δημιoυQγιχηs οπ6ψη9.

Ψ υ yo}'oγ ιxιi πqo βλf ματα. H a1o}"ιxηαπoτυ _

lfu , η 6λλε ψη δ ιιiγνωoη E }ια ι η αQγητ ιτtη αντιψε -
τι6πιη πρoπαλοr1ν ιpηολoγιxιi πρoβλrjματα ιi-
τoυ αυvrρiβoυν την αυτoπεπo(θηη xαι τωγ αU-
τoαεβααμd τωγ παιδιci:γ μαE. ooo πιο6γχαιQη η
διι1γνωoη τηg δυαλεξ(αg i η πρι5γνωαrj τηgxcll6'
την πQoσχo}νmη η}"ιxfu , τ6σo πιo απoτελεσματι-
ν"ηγ(νεται η αιπιμετιδπιση χαι τdαo πιo μειωμd-
γα τα συγεπαπιiλουθα ψυxολoγιxιi πρoβλrj ματα'

oι Εyx6φαλoι τωγ Δυαλεξιxι6 ν εtιιαι" διαφο-
gετιxo1 o εγπ6φαλoE τωγ δυoλεξιxι6ν διαφdρει

απ6τoυg <iλλoυg διιiτι τωγ δυoλεξιxc6γ εiγαι πιo
"πρo ιxιαμdνοg" αφoιi ε (ναι εξiαoυ ανεπτυγμ6να
οριομιJνα xdιτρατoυ λιiγου παι ατo αριαrεριi xαι
αro δεξi ημιoφα(ριο τoυ εγxεφιiλoυ, ενιi σ[oυE
μη δυoλεξιxorjg δεξι6χεLQεE ε(ναι αυνrjθωg με-
γαλυτερo το xιJιτρo λ6γoυ στo αQιστεQd ημι-
oφα (ρ ιo. Επ fαη g ε fνα ι δ ιαφoρετιxιi τt ατασ}1'ε1) α-
oμdνα xαι oριo;"ιιJνα τμrjματα τoυ oπτιχo6 τoυg
αυαεrjματog. E1ουν ανc6τερη xειτριxrj ιiραoη,
εν6 η περιφεριxrj τoυg dρααη δεγ εiγαι τcjoo
διαφoρoποιημdνη απιiτην xεντριxf dραοη oτoυg
δυαλεξιxoιig 6οo εiγαι αroυg μη δυολεξιxοι1g.
Αιπ6 τoυg δυαxoλειjει στηγ αν<1γνωαη χαι σrηγ
o ρθoγ ρ αφ iα, αλλιi του g παρ ιf 1ε ι ανc6τε ρη oπτtν"η
αιτiληψη.

Η μεγαλιπερη ανιiπτυξη τoυ δεξιoιi ημισφαι-
ρ(ου, πoυ εiναι τo δημιουργιxιi, τo εφευρ ετι1ι6,
oδrjγη oαν τoν Kαθηγητr] Norman Geschwind τoυ
Πανεπιαrημioυ XιiρβαQντ τωγ HΠΑ oη διαπi-
σrωη ατι η δυoλεξfα εiναι μια μoρφr] ανc6τερηg
φυαιxtjg επιλογ{g, ιiloτε απ,τo μιxρ6 πoαoαrιi
τωγ πQoιχιομdνων δυολεξιxc6ν εγxεφdλωγ γα
επιλεγoιiν oι εφευρdτεE oι δημιoυργof π.y'Εντι-
σOγ χαι Αiνοτιiιγ.

Οφθαλμοxivηαη, Διιiγvωoη - Πqιiγvωoη,
Tεoτ Παυλ(δη. Ωg γνωατιiν, η oφθαλμοx(yηoη
φανεριiνει - xαταγριiφει τιg δυαλειτoυργ(εg τoυ
εγxε φιiλoυ xαι 6xι τηg ιiQαη s. Γι, αυτιi, τα ιiλλα
νευρoλoγ ιx<i πρoβλrj ματα xαθι6g xαι η δυoλεξ[α
αντL^λατoπτqζεται oτην oφθαλμox(νηαη. To α-
γτιχειμεγιχ6 τεoτ τηg oφΘαλμox(νηηg για τηγ
dγxαιqη διdγνωoη χαι για την πριiγνωη τηE
δυαλεξ[αg (γνωατd ωg Τεαr Παυλfδη), ε(ναι
διεθνc6g αγαγγωQισμdνo με διπλι6ματα ευQεσι-
τεyν(αg (Ι{ΠΑ, Γαλλ[α, Kαvαδιi, Αγγλ(α).

Π\εoνεxτημ(Ιτ(' τηζ EyxαιgηE Διιiilvωοηg.
Η δυoλεξiα ε(vαι απαρα(ητo να διαγνωoθεi
απιi ειδιxorig dαo πιo dγxαιρα γ(νεται. Αγ η
δ ιιiγνωοη γ(vε ι αrιg διio πρc6τεg τιiξε ιg του δη μο -
τιτι,o{s' το πoσoστ6 επιτυy(αE τηE αγτιμετι6πιη9
ε [ναι εξαιρετιxιi υι|.lηλd, ενιδ 6ιro περν<1 o xαιρ6g
τ6αο αυτιj μειc6νεται. Πoτd δεν ε(vαι αργιi, ιiμωE
η πρoo1oλιxrj διιiγνωη παραμ6νει o ατιi1og. Η
πρ6γνωoη τηg δυoλεξ(αg oτην πρoo1ολιπrf ηλι-

47



l-

}.ι(α επLτυγχιiγεται με την οφθαλμoπ(νηoη (Tdατ

Παυλ6δη), πoυ επιτυχc6g δoxιμdαrηxε oτην Tαε_

1(α. Η πq6γνωση τηg δυoλεξ(αg βελτιι6νεt σημα-

ντw6"τηo1oλιxrj επ (δooη αλλd, xα ι την ι}-lυ1oλoγ ι -

πrj ιοoρρoπiα των δυoλεξιxιiν.

Αντιμετι6πιση με lΙλεxτqοvιxοιi5 Yπoλoγι'
ατ€s GΙΙ{). oι HΛ( Θα επιλιjooυν τα 2 x6ρια
πρoβλrjματατηg δυoλεξ(αg, δηλαδri ηg ανdγνω-
σηζ χαι τηg oρθογραφ(αg. Αντ( γραφrig, υπαγo-

ρεriουμε dνα πε[μενο στoγ HΛΓ πoυ το γρ<iφει

χωQ(ζ oρθoγραφtx6. xαι oυντατ'eιx6 λιiθη. To
πρ6βλη μα τηg ανιiγνωoηg επιλrjεται μ6oω τoυ Η/
Y o oπo(og διαβιiξει μεγαλιiφωνα τo xε(μενo με
την επιθυμητη ταβτψα. Tα πρωτdτυπα πgo_

γρtiμματα πoυ αγαπτtiξαμε για την αντιμετι6πι-
ση ηE δυoλεξ(αg βαoζονται αrιg αιiγ1qoνεE

ψυχo-εχπαιδευτιx6g αρ16gτηg μι1θηοηg σrη rc{-
oη των ΗΛ( αλλιi και αrην πqοηγμ6νη τε1νολoγ(α
των πoλυμ6oων (mu1timedia), πoυ παρloυαιιi-

ξoυν την πληρoφoρ(α ταυτd1ρoγα oπτιxιi χαι με

φωγli, επιτυγ1dνoνταζ ση μα\π ιx6. πto απoτελε-
αματιxrj μιiθηoη (>60Ψο). To μdγιoτo πλεογ6_

χτη μα τη ζ Mεθ6δoυ Aντιμετι6πισηζ πoυ αγαπτιj-

ξαμε ε(ναι η εξατoμ(xευση, πoυ επιτριJπεL τηγ

απoτε λε o μ ατιxηαιτ ι μετriπ ιση τoυ xιiθ ε πα ι δ ιοrj

αιiμφωνα μετιg διxdgταυ ανιiγxε< xαι δυνατιiτη-
τεζ.

Eiναι γνωατ6 6τι oι δυoλεξιxο( d1ουν εξαιρε-
τιxdg επιδdσειE στoυζ ΗΛ(, με απoτ6λεoμα να

μπoqοιiν πoλ,ιi ευxολ6τεqα να ξεπερνotlν τιg ανα-

γνωαrιx6g, oρΘoγραφιx6.g αΧ}ν6' 1ηαL τLζ ιiλλεg

μαΘηαιαπdS τoυζ δυαxoλiεg Ιτ'y'. τη M6θoδo Α-
vτιμετc6πιηg Παυλiδη ri με το oφθαλμotινηττx6
Biofeedback που αναππioαoυμε.

Ψυ1o-Exπαιδευτιxιi Avτιμετι6πιοη. H 6γxαι_
qη δι<iγνωoη πρι1πει γα αυγδυιiζεται με τηγ χα-
τανdηoη χαt με τη θετιxri αvτιμετι6πιoη. Eπαι_
νoriμε τηγ πQoσπdθεια, αποφειiγoυμε τελε(ωg
τηγ αQγητιxrj xq(oη χαι τη α6γxgιαη με ιiλλα
επιτυ1ημdνα παιδιd,. O αυνδυαoμdg τηg xαλoorj-
νηg - θετιxtiE ψυχολoγLχ'liE υπoαrηριξηζ χαι τηζ
εxπαιδευτιxrjg αvτιμετcilπιαηg με πολυμ6oα _ Η/
Y oδηγoιiν η ημαγτιxri βελτfωαη τηg o1oλιx{g
επfδoηg αλλ<1xαι σ[ηγ απoχατdιατααη τηE αυ-

τo εxτ(μη αη ζ ? τoυ αυτοoε βαoμof xα ι τη g ψυ1 ιxtj g

ηρεμ(α5 τoυ παιδιoιi παι τηE οιπoγ6νειιiE τoυ.

oι Δυολεξιxο( Eξετ ιiζovται, Πqοφoqιxιi. Σ{ μ-

φωγα με το νdμο, dταν υπιiρ1ει επ(αημη διι1γνω_

oη δυoλεξ(αE, τ6τε οι δυολεξιxof απαλλιiαoo-
vται απd τιg γραπτ6E εξετιioει5 xαι εξετdξoγται

μιiνo πρoφοριxιi απ6τo δημoτιx6 μ61ριτo παγε-
πιαr{μιo, c6oτε γα ουναγωνζoνται με iαoυg d-

ρoυζ.

KΑΘtΙΓΙΙTΙΙΣ ΓEΩPΓΙoΣ Θ. ΙΙAYΛΙΔΙΙΣ _

ΣYNToMo BΙoΓPAΦΙKo

Καθηητηg MαθηoιαxcΔν ΔυoxoλιcΙlν, τoυ Πανε-
πιoτημ[oυ Mαxεδον|αg
- Επιoxi.πτηg Καθηyητηg, τoυ Πανεπιατημiου
BRUNΕ,L τηEΑψλiαg
-Απ6 23 ετc6ν, Δ[δαξε 24yρ6νιαoε Πανεπιoτημια
τηg ΑΓΓΛΙΑΣ & των HΙu'
- Βιβλfα, 4 αταΑ^,ryλιxd' (J. Wiley & Sons) xαιυπ6
i.xδooη ατα Ελληνιxιi (Ι999)
- Διεθνc6g ε[ναι Αναγνωριαμiνη η Επιoτημονιxη
τoυ Πρoαφορd'
- Πρ6εδρoζ τoυ 2ου, 3ου & 4oυ Παyxοoμ[ου
Συvεδρ[ου Δυoλεξiαg
- Αντιπq6εδρog τηg Διεθνoιig Αxαδημiαg Ερευ-
ν cδν Π ρo β λη μdτ ων M d.θη oη g

- Διευθυwηg Ερyαoτηρiων Δυoλεξiαg & oφθαλ-

μox|νηoηg oτην Αγλtα, Ελλιiδα xαι HΠΑ
- Διευθυντig 2ο Εqευητιxrbν Πρo1ραμμdτων
ατηνΑγλ[α, HΠΑ xαι Ελλdδα.
- Εφ ευ ρ 6τηE τηg M εθ6δoυ Αw ιμετcilπ ιαηg xαι τ oυ

Tεaτ Παυλ[δη (oφθαλμoxΦoηg) γιατη Διdψω-
ση τηζ Δυαλεξ[αg, Αναψωριoμ€νoυ με Διεθιη
Διπλcilματα Ευρεαιτε1ν[αg (HΠΑ, ΚΑNΑΔΑ'
ΓΑΔΛa, ΑΓΓΛu).
- THΛ. 031-244700
(To xε[μενο απoτελε[ται απ6 αποoπdoματα απ6
τo βιβλioτoυ ΚαθηηταJ Γεωρy[ου Θ' Παυλiδη με
θ6μα τη' ΔΥΣΛΕ Ξ a'' Ελλην ιxd Γραμματα 1999 )
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ΓIA ToYΣ ΣHPoTPoΦoYΣ
Aπιi την ''ΕΦΙΙMEPΙΔA ΛAoY NAOYΣHΣ''

φ.3|-3-L929

Ηεxτqoφjτoυμεταξooxιfληxααεoντdπoμαg, xαλαμωτιi 1ιαι μ' oποιoδr!ποτε πριiγμα θdλειg,

ιiπωg xαταλαβαΙνη o xαθiναg, ε(γε απ6 τιg δoυ- μετd δ(δoνται'

tι(,g εxεfuεE πoυ oπd,νια d1oυμε τ6oη απ6δooη Αγ λoιτι6γ πdqυoη οoυ 1dλαoε τo μετιiξι, θαπri

/'ωδιE πoλλ& dξoδα xαι 1ωρig πoλιi 1ριiνo . 6τι, πoλλιi μιxg6βια 6μειναν ιiλλα αrα πoδαριπd,
'- 

eν λoγαριιioουμε δε dτι μια δoυλειd, πoυ μπo_ dλλα αrα xαλαμωτd dλλα oτα ξriλα ιiλλα αrηg

ρε( να γ(νη xαι απ6 τεg γυνα(xεg μαg γλυxdνo- γωνι6E του οπιτιoιi x.λ.π.

rτεg dτοι χαι τα αxρυβd μεροπdματα θα πofμε Aν θελrjoηg τι6ρα oυ φdτog να ξαναxυτιiξηs

xωδ(s υπερβoλf 6τι ε(ναι αν6ητo9 εxε(νοE πoυ μετdξι χωQrE xαμμιd, πgοφιiλαξη, ε(ναι φανερ6
,rω μnoρui δεν θρdφει. Eπιiνω ο' αυτd μπoροfν 6τιταμιxρ6βια αυτd μ6λι9 δoυν την πoλυαγαπη-

να μαE φdρουν δrjo ειδι6γ επι1ειρηματα. Αλλoι μ6νη τoυgτρoφη, τoυ μεταξooπ<iλιxα, αμdοωg θα

μεγ μπoQotjγ γα πoυν dτι ε[ναι μια αxαθαρο(α ξαναρ1rjooυντη δουλειdτoυg.

ατo oπiτι xαι 6τιo oημερινdg πολιτιoμ6g δεν τo Θαπgdπειλoιπ6νπριναρ1riooυμετην εxτρoφi

επιτρ€πει. E φλε μoυ αυτ6E o ψευτoπoλιτιoμdg γα πQοσπαθrjooυμε να βρoriμε 6να τρ6πo dαrιg

ε(ναι or]μερογ πoυ μαg 6φερε o' αυτjν την xατ6'- να τα oxoτιbooυμε αυτd τα μιxρ6βια πρdγματα

στασιγ ημdg τoυg Eλληναg. 6που δfπoτε εiγαι xρυμμdνα.

Eτoι ενc6 τo t852 μ6νη η ΠελoπdvνηooE ε(1ε

παραγωγri 2.50Ο.Ο00 οπ. 1λωρd xoυxοιjλια τo

!912 αν αγαπιiτε, 6λη η παλαιd Eλλdδα ε(1ε

μιiλιg 5Ο0.000 ox. 1λωριi xουxoιjλια.
To1927 o}'nχληQη η Eλλιiδα μαg δεν dφΘανετο

πoo6 τηg Πελoπoννriσoυ τoυ 1852. Nα λoιπ6ν τι

μαg xdνει αυτη η ιδ6α τoυ ψευτoπoλιτιoμori.
Tο δεriτερo επι1εiρημα που μπoρli να μαg φdρη

dναg οηροτQ6φog ε(γαι τo εξf g: Kαλd να xυτd,ξω

μετιiξιπιiqιε αλλd 6oεg φoq6g xrlτταξα, πιiιπα με

xdλαoε xαι€τotπdειo τι6πo9 μoυ 1αμdνog.
Nα αxριβι6g γι'αυτd να μιλriooυμε orjμερα.

Για γα αε 1αλιioη τo Mετdξι, (αφ(νoνταg το μrj

xαλ6 ρ6Ιoμα για ιiλλη φoρti θα μιλriooυμε), Θα

πη 6τt 6παθε απ6 μια αoθ6για.
Aι αoθ6γιε gαυτ€gεiναι 6πω9 ?tαι σ[oγ d,νθρω-

πo δηλαδf ε(ναι μιxρdβια τα oπo(α μπoρoιiν να

μεταδ(δωνται με oπoιoδriπoτε τρdπo μπoρε( xα-

νε(g να φανταoθri.
Mα με τη σx6ν ι xαtμ' αυτrjν με τα πoδαρ tx6' xαι

μ' αυτd με τα ιαλαμωτd μdλιαrα ιιiριε χαι με τα

Για τo oxoπ6 αυτ6 d1ουμε να αυαrriσoμε ταE

εξrjg εfxολεg μεθ6δoυE πoυ φdρουν xαι αρπετιi
xαλιi αποτελdoματα.

1) 15 M6ρεE πQιγ αρ1(oη τo ρ6ioμα ri xαλriτερα
ι1να μljνα πρωτοι1 βγdλουμε το oπ6ρo απti τo
πoυτ( πλι]γoυ με 6λα τα ε qγαλε (α με xαθαρ6 νεqιi.
Λdγoνταg εργαλε[α εννοoriμε 6λα τα πρdγματα
που μαζ 1ρειdξoνται να xdμoυμε ηγ εxτρoφri.

Eπ(oηg xcπ6. τoν (διο τρ6πo oφουγxαqξoυμε με
xαθαρ6 νερd ι1λο το oπkι. M6λιg τελειι6oη τo

πλ,tiαιμο την (δια ημdQα, αγ μαζ ε(γαι δυγατ6γ

βιiξoυμε oε 2 xαδιd πoυ τρυγoriμε 100 ox. νε96
δηλ. 50 αεo 6γα xαι 50 αεo dλλo. Kατιiπιγ αγoριi-

ξoυμε L ox6. φoρμ6λη που πωλιdται χαι στo

εμπdριo.
Αγ δεγ ξdρειg τι ε[γε πriγαινε αo φαQμαχo_

πoιιi, o oπo(οg θα αoυ δεξη.
Απ6 αυτriν θα βιiληg τη μιΦ oπιi oτo dνα xαδ(

xαι μιori αιo dλλο χαι τηγ αναxατc6νηg παλιi να
διαλυθrj.

Eπειτα με μια μηχαγli πoυ ραvτζoυμε τα αμπd-
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λια, ραντζειg dλα τα μdρη δηλ' πιiτωμα vrαβd'νι,

τo(1oυg, πdρτεg, ξfλα, ποδαριxιi xαι γενιxc6g

6λα <iοα ε(παμε παραπdνω'
Αγ δεγ d1oυμε μηχαγli τ6τε μπoρoriμε να μετα_

1ειριαθοι1με xαι dνα παν( 1oνδρ6 με τo oπο(ο

oλorφoμ'u dλα τα μdQη με την παQαπιiνω διdλυ-

oη. Kλε(νoυμε μετd,τα παριiθυρα xαι ανo(γουμε

oε 24 ι-ilρεg.

Αγ δεγ θdλoυμε rj δdν d1oυμε φoρμ<iλη τ6τε

μπoρorJμε γα μεταχειριoθοriμε γαλαξdπετρα
(γxιdoταori). Πdρνoυμε 3 ox. γαλαξ6πετQα χαt

την διαλιioυμε σε 10Ο ox. νερ6 dπωg παqαπιiνω'
Kαι ραιπξoυμε dπωg χαι με τηE φορμdλη' o-
πoιοδ{πoτε απ6 τιg δrio αυτ€'g μεθ6δεg μεταχει-

ριαθofμε, θα πρldπει, αμ6oω9, πρωτοιi αιεγνc6-

σoυγ oL το(1oι φdρνοτog μ6oα oτo oπ(τι παι dλα

τα ξrjλα που ραντ(oαμε να xdψoυμε θειιiφι. To
θειd,φιπoυ θαxιiψoυμε θα ε(γαι3 ox. xυβ. μ€τgα'
Tα xυβ. μdτρα θα τα βροriμε πoλrj εfπoλα αγ

πολλ. (τo φιiρδoE με τo μιixρoE τηζ xd,μαραg παι
αυτ6 πoυ θα βgοdμε με τo riψog)' Eται γtα μια
xd,μαρη που ι11ει φιiρδog : 3μ. μdxροg 

_ 5 μ'

fψοg :4 μdτρα 3X5X4=600 θα xtlψoυμε πεg(-

πoυ ]. ox. 300 δρμ.

Θα τo x<iψoυμε δε ωg εξr]g. Στη μ6oη τoυ

δωματ(oυ βιiξoυ με dνα ταιil ( με ν ε ρd xαι μιf οα αro

ταιi.ri dνα πtdτo μεγιiλo oπωoδr]τε με αrd1η' Kαι

χωQiζ να βυθιoθη ψ(,oα oτo νεqd, επ<iι'ω αrη

σt6"xτη β<iξoυμε με απ[ρτo τoυ εψoρ[oυ γtα γα

ανιiιpη. M6λιg τo αν<iιpoυ με xλε iνoυ με xαλ<i π6 ρ_
'τεE παρι1θυρα dλα, επ(24 ι6Qεs.

Στo διιiαrημα αυτιi xαθι6g βγα(νoυν oι ατμo(

τoυ θε ιαφιorj οxoτι6γoυν τα μιxρ6βια oπoυδrjπo-
τε τα βρoυν. Πgdπει 6μωζ χαι μειζγα πQoodξεμε
να μη με(νoυμε μ6oα γιατ( μπoρε( να την πιiθoυ-

με.
Ετoι λoιπιiν πρι6τα με την φoρμι1λη ri τη γαλα-

ξ6πετρα χαιτo θειdφι ε(μααrε βdβαιoι 6τtlιατα-
oτρ6ψαμε oλdτελα τα πεQισυγd μιxρ6βια. Tην
dλλη μdρα απd το xdι}rιμo του θειαφιorj xαλιl
θtiταγγα δ(ναμε xαι 6να αoβdoτωμαxαλd (1 οxιi
ααβ6αrη oε 5 ox. νερd).

Eπειδrj 6μωg η ααθ6γεια μπogε( να dλθη απ6
dξω μετd γι' αυτ6 δεγ θα πq6πει να μπα(νει
dποιog τυ1η μdoα ατo μετdξι μαg γιατ( αγ εiγαι
π.χ. ι-ιια <iλλη γυναiχα πoυ τηg 1dλαοε τo μετιiξι
μπορε( πολιj xαλd γα μαζ μεταδι6oη την αoθ6_

νεια χαι μετιi να λ6με πωg μαE τo βd,αxανε ενιi

1ωρ(gνατo θdλειxιαυτrj η xαxoμoiρα μπoρε(να
την oυνoδειjooυν μεριxιi μιxρ6βια t]τε ατα πα-
ποdτoια ητε o'ι1λλo μ6ρo9.

K.B.

Στ o κ ε iμενo δ ιατη qιjθηx ε η o ρθαγραφ fu τoυ π ριυτ oτi' πoυ ε xτrig

τοlν τ6yιυy.

Xι6ρog εργαoiα: τoι' μετιιξoι'ργε(oιr Δαδαxαρiδη oη Nιioυαcι τo |924

Φωτ. απo το ),'ευz'ωμcι τοι' Τ. Mπiιιτoη '' Nιioυoα oι βιoμη1αν(εS τoυ χτεE
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