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MNHMH AΠ0ΣT0Λ0Y BAKAΛOΠOYΛOY
Tηs Eλivηg Mf τοιαλ α - Ζεγxiνη

Στα μdοα τoυ πεQασμ6νoυ Ιoυλ(oυ 6φυγε απ6
xoντα μαg dναg μεγdλog δdoxαλog, ατογ οπo(o
πoλλιi οφε(λει η ιοτoρ6α τηg Eλλιiδαg xαι ιδια(-
τερα τη g Mαxεδoν(αg, ο Απ6ατoλoq Bαxαλdπoυ-
λοζ.

o Απ6οτoλog Bcrxαλιiπoυλοq γεννrjθηxε oτο
B6λoτο 1909. Απ6 τo 1914dμο;g εγxατααrιiθηxε
|-ιετ}1ν oιxογdνειdτου στη Θεαοαλογ(xη, η οπo[α
μdλιg ε(xε απελευΘεqωθεf απd τουE Torjρxoυg.
Eτοι απιi την παιδιxrj του ηλιx(α ε(yετην ευχαt-
ρ[α να δει την εξdλιξη τηg πdληg αυτrjg του Θερ-
μαΙxof χαι να δεθεi μαξ( τηg, γιατf ο' αυτt]ι,
dξηοε, oπoιjδαοε, δ(δαξε xαι ιδια(τερα αυνd-
γQαψε το μοναδιxd dργo αro ε(δog του. Δεγ θα
rjταν υπερβολr] 6μωg να λdγαμε cjτι o Απdοτολo<
Bαxαλιjπουλog ανrjxει ο' ολ6xληQη τη\/ Eλλιiδα
y'αt n Lατ' επ €'ν"ταoη ο' ο λιi xλr1 ρο τον Eλλη ν ι oμιi.

Σπorjδαoε oτη νεοαfοτατη Φιλoοοφιxη Σ1ολd
τηg Θεοoαλον(xηg, ιiπoυ εξεδrjλωoε ιδια(τερο
ενδιαφdρογ για την ιατορfα χαι τηγ Αρ1αιoλo-
γiα. Mετd τo τdλοg τωγ πανεπιοτημιαxι6ν του
oπoυδιδγ ε ιδ ιxειiτt1xε στην υστε ρo βυξαντινr] xα ι
νε ο ελλην ιxrj ιοτοqr ια γ ια την οπo (α xα ι δη μoαf ευ -

οε αρxετdg μελdτεg ενcδ παρι1λληλα δ(δαξε φιλo-
λoγιxιl μαθrjματα οε διιlφοqα o1oλεfα τηg Θεo-
oαλον(xηg.

To 1939 αναγoρεriΘηxε διδdxτωQ τηζ Φιλoοο-
φιχliζ ΣxολrjE του Παγεπιοτημ(ου Θεαοαλoνi
χηζ με τηγ εργαο(α τoυ "ΠριioφυγεE χαι πQοσφυ-
γ ιxιi ξητ{ μ cιτα γ"ατ6. την Eλλην ιxrj Επανι1οταoη
του 1821".

Αφoιi δι{νυoε με επιτυxiα 6λεg τιg βαθμiδεg
τηg Πανεπιοτημιαxr]< ιεqαρ16αg, εxλι1γεται το
7956 ταxτtx6-< xαΘηyητrjg ο.την 6δρα τηg Ιοτο-
ρ[αg τηg Nεoτ6ραg Eλλdδοg, την οπo(α διατrjρη-
οε μd1ρι τo 1974, οπdτε xαι αυνταξιοδοτr]θηxε.

Kατιi τη διιiρxεια τηg θητεfαg τoυ στo Πανεπι-
οτrjμιo υπfρξε υπ6δειγμα δαοxιlλoυ αφoοιωμd-
γoυ στo ιιαΘηxoν. Xιλιdδεg εiναι oι μαΘητdg τoυ
- φιλdλoγοι, oι oπο(oι διατηροιiν τηg xαλdτερεg
αναμνrjoειg απ6 τo μειλ(xιo' αεμν6 xαι οοφd
διioxαλο.

Παριiλληλα Lιε τo συγγQαφtχd xαι διδαxτιxιi
τoυ dργο παρoυοιdξεt χαt πoλλ6g ιiλλεg δραοτη-
ρι6τητε<. Yπ{ρξε απd τουg ιδρυτ69 τηg Eται-
ρεfαg Mαxεδοι,ιy.ι6ν Σπουδcδy τo 1939, εγc6 απd
τo 1946 μd1ρι το 7994 εxΧ€yεται αγελλιπc6E μdλog
τoυ Δ.Σ. τη< Εταιρε[αg. Σ'αυτrjν oργανιiνει xαι
διευθfι,ει τo τμrjμα Ιοτoριxc6ν Mελετι6v με σχo-
πd τηr, προιilθηοη τωγ ιστοQιxc6ν ερευνι6ν oτη
Mαzε δοr,(α. Ση μερα το τμr] μα αυτd δ ιαθ6τε ι πλοrj -
σιo φωτoγQαφtx6 χαι αQχειαx6 υχιx6.

o Απdαrολog BαxαλdπoυλoE διετ6λεαε επ(6τη
Γεr, ιzιi < Γρα μματ6αg τoυ Ιoτορ ιxοιj Αρ1ε ioυ Mα_
zεδοt,iα(, μιι1λog διαφ6ρων Eπιοτημoνιxι6γ Σω-
ματεiιD\,, μ6}'οg xαι Πq6εδQΟζ τoυ Δ.Σ. τoυ
Ι.M.X.Α. xαΘc6g χαι τηE oτνταxτιxηg επιτρoπrjg
τoυ ''Balkan Studies". Yπr]ρξε επ[οηg μdλοg τηg
Επoπτιxηg επιτροπrj< που εξdδο:οε τη δωδεxι1-
τoμη ''Ιοτoρ(α τoυ Ελληνιxorj Eθνoυg,'.

o Απdατoλog Bαxαλ6πουλog αντιπροoιriπευ-
σε τηγ ελληνιxrj επιο'τrjμη oε διεθνrj ιοτοριxιi
oυν6δρια xαιταξ(δευoε γιατιζ μελdτεg xαι 6ρευ_
ν6gτoυ rj xαιγια διαλdξειg αrηνAυοτρiα, Ιταλ6α,
Γερμαν[α xαι Ηνωμ6νεg Πολιτε(εg xαΘι6g επi-
σηζ χαt ατιq Bαλxανιxdg 1c6ρεζ.Στη δqαoτηριd-
τητιi τoυ αυτl] τον βοrjΘηοε η γνι6οη πoλλc6ν
γλωααιilν, €τotc6oτε μπoρofαε να διαβciξει σχε-
δ6ν dλεE τιg πηγdg πoυ χQησιμoπoiηαε οτα dργα
τoυ στη γλιδoοα πoυ γρ<iφτηχαν.

Στo διεθγdg ουνdδριο τωγ tστoQιxι6ν επιοτη-
μιδν oτη Bι6ννη τo 1965 oμιλcδν oε πολυπληθ6g
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αxρoατr]ριo ειδιxι6γ επιoτl1μιdνων αντι1xρουοε
xαι xατdρριιpε τιg oφαλερdg απι5ψει< το:r, Σλd-
βων ιοτoριπιδν περf Mαxεδoνiαg z"αΘι'ig χαι στo
A' διε θν6E oυνdδρ ιο τη Nοτιοαι,ατολιl"rj g Eυροi_
πηζ στη Σιiφια τo L969.

Er.τdg απci τι< πoi''υiiριθμε( α\/αχoινι6oειg τoυ
xαθηγητrj Α. Bαxαλdπουλου οε διεθνr] επtστl.l_

μονιxιl αυνdδρ ια. οε πολi'd< δεxdδε g ανdρ1oνται
χαt oι διαλdξειg τoυ πρoζ το xοινd τηg Θεαοαλο-
νixηg τηg Αθr]να< y'αL διαφ6ρο:ν πdλεων τηg
Eλλι1δαE.

Για το εQγo τoU o
Απciοτολο; Bαxιι-
λdπoυλοg τιμrjθηxε
απ6 την πoλιτε(α με
τα παρdoημα τoυ
Σταυρου των Tα-
ξιαρ1ιυντου Ταγμα-
τoEτoυ Φo[νιχoζ χαι
του TdγμιατoE τοU
Γεωργ(ου τoυ Α'α-
πd, τt1ν Αxαδημια
ΑΘt1vιυι'uε το ''Αρι_
οτεioν Ιοτοριxι6ν
χαι Koινιr.lvιxιrjv E-
πιοτημιfν'' απι5 την
"ΑSSociatiοn
ΙnternatiοnaΙe d'
Ειudes du Sud-Εsι
Εurοpeen'' ιιε ανα-
μνηoτιxι1 μετ<1λλιo,
απcj τηv Αυοτριαxr]
Αxαδημiα τωv Επι-
οτt1trιυiν trιε το βρα-
βεfo ''Gοttfried vοn
Ηerder" xαΘιιi< επi

τουg δfο τελευτα(ουg τ6μουg τηg ''Ιoτορ[αg τoυ
N 6 ου Ε,λλην ιομoιi ". Mαξ i τη g απ 6'xτηo ε δrj o γ ιoυ g
τoν Kο:νoταντ[νo, ο oπo(οg αxoλoυθεf τα βr]ματα
του πατdρα τoU, χαι τον Eυdγγελο.

Tο iqγo του Απιiοτολου Bαxαλιiπουλου

Efγαι πολf δfοxολo οτογ περιοριομ5νo 1c6ρo
ενιjg dρθρου περιoδιxod να μνημονευθε(τo dργo
τoυ Απ6οτολoυ Bαxαλ6πουλου. Kαιτoιiτο γιατf
1ιλιdδεg ε(ναι οι oελfδεg πoυ πdραoαν απd την
π dγα του. Στην''Eργογραφ (α'' που δη μooιειiθη xε

απd τον Π. Xονδρο-
γιdννη (εxδ. E'M.Σ.
1997) τρ(α xρ6νια πριν
το θιiι,ατd του χατα-
γEldφoνται 242 τkχoι
ι1ργωντου που ξεxινoliν
απd το 1935.

Oι εqγαα(εg τoυ A.
Bαxαλdπoυλου αγxα-
λιιiξουν τρειg xυρiωg
τoμεfg των ερευνιδν
τoυ: α) Τη Θεoοαλον(-
χη' την πρωτε{oυοα
τηgMαxεδον(αg, β)Tη
γεωγQαφιχf περιο1r]
τηq ''Mεζoγoq Mαxε-
δον(αg'' xαι γ) Tη γενι-
xιiτερη Ιατoρfατου Eλ-
ληνιxorj Eθνoυg, xα_
θιi:g xαι των οxιJoει6ν
του με τα ιiμορα Bαλ-
xανιxdxριiτη. Παριiλ-
ληλα6μωgτα ενδιαφ6-
ροvτd του oτριiφονται
χαt πQoζ ι1λλεg χατευ-

l ;ιiij::::.::::]]];]j:Ξ-
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σηζ χαL απd πλrjθοg ι1λλεg επtστημoγLx€g εται- Θtjναειg. Δεν τογ αφfνει αδιιiφορο η xoινων(α

ρε(εg, ελληνιxdgxαιξ6νεg. χαιταπροβλr]ματι1τηE.''Mελετcil ιατoρ[α, λ6yειο
αυγραφiαg, ol7μα[νει αντλc6 yνcboειg, ιδiεg xαι

Θαrjταν μιεγιiλη μαgπαρdλειιpη αν δεναναφd- ooφiα απ6 το παρελθ6ν, yια yα τιζ χQησιμoπoιη-
Qαμε χαι τη αυμβoλrj oτο dργo του τηζ γυνα(xαg σω στ() παqιiν χ,αι στo μ6λλoυ''.
τoυ Eιρtjνηg, η oπο(α οτι1θηxε δ(πλα τoυ αε ι5λα
αυτ6"τα1ρdνια εξαoφαλζoντι1g τοU τηγ oιχoγε- . 

Tο οιjνoλo των εργαοιι6ν τoυ Θα μπορofoε να
νειαxrj γαλrjνη χαι τιζ xατιlλληλεg oυνθι]xεq ερ- διαxριθε( oε αυτoτελrj δημοoιεf ματα^λαL αε dρ-

γαο(αg. Eπι1ξια λoιπ6ν αφιεqcδνει ,rη ',or'ioδi- Θa1oημιειιliματα xαι βιβλιοxριο(εg αε ελληνιxιl
τtσσα Eιρrjνη'', 6πω9 απoxαλε( τη αlξυγd του, xαιξι1ναπεgιοδιxιl.Πoλλdαπ6αυτι161oυνμετα-
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φραοθε( γ"αL στ'α ξdνα, αγγλm6', yαΧ}τιxα xαυ
γεqμανιxd { 61oυν γραφεf απευΘε(αg ο' αυτεiE
τι< γλιfοαεq. Eγδειxτιxιi θα αναφ6ρoυμε ο-
ριομdνα 6ργα τoυ oυγγραφdα.

H oυμμετομj τoυ oτoν π6λεμο τηg ΑλβανiαE
τoυ ενdπνευσε την ιδιjα να γρι1ψει τιg μελdτεg
''Atγψd}uωτοι Eλλriνωι' xατ6 την Εααν6"σταση
του 1821'' χαι ''Tα ελληνιxιi οτqατειiματα. Oq-
γ dνωυη, ηγ εο(α, ταxτιxηrf θη, ιpυ1ολογ(α',. Kα-
τι1 τη διιlρxεια τη-< xατoγηg oυι,εργcioΘηxε ο:g
ιoτοριx6< με αρμ6διoυζ τηζ Γενιxrjg Διo(xηoηg
Bορε(oυ EλλιlδοE γι ατην αντ(xQουση των ξ6νων
προπαγανδι6ν ειg τo 6δαφοg ηg MαxεδονiαE
xαι dγραιpε τιg μελ6τεg "o εxπολιτ ιaτιx6gq6λοE
τoυ Nioυ Eλληvιομο{s oτηNAEυqι6πη'' Χαι,,oι
πεqιο1dE Eoqδα(αE xαι Eλ6μεια g xατ6.τουE νειi_
τεQoυE 1qιfvoυg''. Δυοτυxιδg ιiμωs η γερμανιxrj
λoγοxριoiα απαγ6ρευoε τη δημοο(ευot] τουg, γι,
αυτιj εfδαγ τo φωζ τηg δημoοιdτηταE μετι1 την
Kατο1rj.

Σημαντιxιi για τογ 6yxo xcιtτηγ επισrημoνιxtj
τoυ βαρdτητα ε (γαι τo ιJργo',Πqoο φυγυxα( εy'lα-
ταoτ6"oει"9 εγ τη πεgιο1ri τηE Θεοοα}uoνCxηg'',
τo oπofο συγdγQαψε με τη συγεQγαο[α του zαθη-
γητοtJ Mι1ξιμου Mαραβ ελιlxη. Eπ kπτ6' Φ (19 46-
1953)' παριi τιg δrjoxολεg cπιγμ6g πoυ περνοιjoε
τo dΘνog, οι διjο xαθηγητdg επιοxdφθηχαγ αυτo-
προοι6πιυg πQοσφUγ ιχοti g oυνοιxιομorj g χα ι με _

λdτηoαν την ιατορ(α τωγ τdπωγ πρodλευoηg των
xατo(xaw, τηγ oιχoγoψιxη xαt xoινωνιx{ τουg
οργdνωο'η x'χ.π' Αγ αυτd αυνεxζoνταγ xαι απd
ι1λλoυg επιοτrjμoνεg οrjμερα θα ε61αμε dναπλriρη
εθνογραφιxd 1ι1ρτη τoυ Eλληνιομori πριν τη Mι-
xqαoιατιxri χαταστQοφη τo 7922'

Αξ(ει, επfοηgγα αγαφεQθε(η ωραfα οε εμφd-
γιση χαι περιε1dμενo γραμμdνη στη γαλλιxrj
"Histοire de la Grece Moderne'' η oποfα xυxχo-
φdρηoε οτη oειρ<1 ''Ηistoires des Natiοns
Europeennes'', τoυ ο(xου Ηorvath, η ελληνιxrj
xαι αγγλιxrj "Ιοτoq(α τηE Θεοοα}uoνinηg'', τo
μεγι1λο 6ργο ''ThasΟs' sοn, administration de
1453 a 1912'' Ρaris 1953

τυριc6ν απιi πριδτo 16ρι για τoν Eλληνιoμ6, απci
τα τελευταfu 6τητου Bυξαντινοrj Κρι1τουg μd1ρι
τα xρdνια τη g Toυqxoxρ ατ(αg'Tην επιαrη μoνιxrj
αξ(α αυτoιi του ιJqγου επεοrjμαναν διαπqεπε(g
ημεδαπof xαι ξ6νοι επιατrjμoνεE. Και φυοιxd o
xατιlλoγog των 6ργων τoυ αυνεxζεται για πoλf
αx6μα.

Αφηοα για τo τdλoE να αγαφεQθc,i οτo πoλυτι-
μdτερο dgγoτoυ Απιjαroλoυ Bαxαλιlπoυλου, πoυ
θεωρε(ται διεΘνc6E τo xαλιiτερo στo ε[δοg τoυ,
oτην''Ιοτoρ Cα τ oυ Nioυ Eλληvιομoι1',. Απoτελε (-

ται απ6 oxτιt oyxιilδειg τ6μoυζ oι oπofοι φθιi-
γoυγ στoγ εντυπωσιαxιi αριθμd τωγ 6.198 οελΓ
δωγ. Oταν ιiρxιοε τo dργo υπoλdγιoε dτι θα
oλοxλη ρω θ ε ( o ε π €τπε τ6 μου g. Σ ε μ ια ο.υν dιπευξη
μι1λιoτα πoυ dδο:αε με τηγ 6xδooη τoυ 2oυτιiμoυ
τo 7964 ειπε 6τt ελπξει γα τελειι6αει τo 1965.
Kαι 6μωg για τη σUγγQαφli τηg ιoτoρfαg 1ρειιi-
στηχαν ε(xοoι oxτω oχ6xληρα 1ρ6νια xαι oxτι6
τdμοι dποl< προαναφ6ραμε. Και ιiλo το πoλfτoμo
d ργο γ ριi φτ ηy" ε ^ιLαL 1ρη ματo δo τηΘηxε μιiνo απιi
τoν συγγQαφdα 1ωρfg xαψι6' βοrjθεια τoυ xρd_
τoυg { diι-λ.oυ φoρdα.

Κατιi τo συγγQαφdα η ιατορfα του Ndoυ Eλλη-
vιομorj αρxζει με τηγ xατdτtτηoητηg Kων/πoληg
απιi τουg Φqdxουg τ o 1204, εξιοτορε( δε γεγoνd-
τα μdxρι τογ Καποδfαrρια τo 1831. oλo τo 6ργο
τoυ διαr"ρiνεταt για τη ξωντανrj ρdoυoα γλι6ααα
τoυ 6πωg i/.αt γιατη αιiνδεοrj τoυ με τη οriγ1ρονη
νεοελληνιx{ πραγματι x6τητα, €τoι πετνγαιγε ι γα
διατηρε(αμεfοlτoτο ενδιαφ€ροντoυ αγαγγ6*η,
αxι1μη χαι τoυ μη ειδιxori.

oι διjο πριδτoι τdμoι 6xoυν μεταφραoθ ε( xαι
oτα αγγλιxιl, ενcδ ε(γαι διαπιατο:μdνo dτι dλoι oι
ιατoριxo( oυγγραφεig Eλληνεg xαι ξιJνοι που
αα1oλοιiνται με αυτrj την περ6oδo τoU Eλληνι-
αμoιi xιiνουν oυνεxι6ζ Ι[αQαπoμπdE οτην ,'Ιστo-

ρfα του N6oυ Eλληνιoμori,'..

To περιοδ ιx6 μαg θdλο\παζ γα τιμr]oε ι τη μγli μη
τoυ Απdoτoλoυ Bαxαλdπουλoυ δημoαιεriει τo
οιjιτoμo αυτd αφι6ρωμα ωζ dνδειξη ευγνωμoοri-
νηE για τηγ πQοσφοριi τoυ στηγ ισroρ(α τoυ

Πoλιiτιμη προoφoρd oτην ελληνιxrj ιο'τορ[α α- τ6πoυ μαs χαι στη συγεQγαo[α τoυ με τη
πoτεχε(το dργo ''ΠηγdE τη5 Ιατoq(αE τoυ Nfου ''NΙΑOYΣTA''
Eλληvιαμοιi'', t1πoυ βρfοxε ι xαν ε (gαιiνολo μαρ-
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NΕA IΣTOPIKΑ ΣTOIXΕIA ΓlA TΗN

EΠANAΣTAΣH TOY 1821

ΣΤH MAKEΔONlA

Mε το πιJρααμα των 1ρ6νων αγαxαλιixιτoγταt
xαι δημooιειjoγται αυνε1ιδg νdα γραπτιi τεxμrj-

Qια, πoυ διαφωτζoυγ ολοdνα }ιαL πεQισσ6τερo
τη νε6τεqη ιoτορiατου dΘνoυg μαg. Toν1αραxτrj-

ρα πQoσφορdg νdoυ υλιxof 6'γεt τιαι η εργαο(α

μιου αυτtj, η οπo(α αναφdρεται στιζ επαναατd-
σεtζ τoυ 7821 xαt 1854 oτη Mαxεδονfα, xυρfωg
oτη Xαλxιδιx{, xαι επιβεβαιιiνει rj οι.rμπληρι6-

νει τα γνωoτιL ωg οrjμερα ιαrοqιxιi οτoι1εiα.

1'' AJτ6 τιg ειδfοειζ πoυ αναφdρoνταt σ[ηγ
ε πανdoταoη τη g Mαx ε δ αν (α g oτα 1'821' xαt 1'822,

δεν d1oυν επιoημανθε( γ"αι χQησιμoποιηθε( ωg

ο'rjμερα απd την ιoτοριxrj επιατriμη dοεg προdρ-

χoγται απd τo δ(τoμo πεQιηγητιχ6 βιβλ(ο "Les
Turcs et la Turquie contempοraine. Ιtineraire de

voyages dans les provinces ottomanes avec cartes

detailΙees", τ.1-2 πoυ δημοοιειiτηxε oτo Παqfoι
το 1859 απ6 τoν Eλληνα αξιωματιx6 τoυ μηχανι-
xof B. NιxoλαΙδη.

Πoιog ε(γαι ο αξιωματιxιig αυτ69 χαι τι oxoπ6
ε(1αν τα ταξ(δια τoυ στηγ Eυρωπαιxrj Toυρx(α,
xαθιig χαL τo αναφερdμεγο σ' αυτι1, βιβλ(o του;

Oπωg μαg λ6γει o [διοg oε dλλο του βιβλ(ο, dπoυ
αφηγ ε (ται τιg περ ιπdτε ιεζ τη E ξωιi g τoυ, οτo "Αλti
Xoυρol]δ Mπdηg, επειο6διoγ τηg ελληνιxη επα-
ναατιiαεωg'' (Παρ(οιοι 1882, 13 x.ε.), γεννrjθηxε
oτην Kωνoταντινoιiπολη oτα L827, τρειg μt]νεg
πριν αυμβo(lν εxε( τα τραγιxd γεγoνdτα τoυ α-
παγχoνισμof τoυ πατριdρ1η, των φdνων των
Eλλrjν ων xατo 0ιων x. λ., α ι1 μαλωτ(oτη x ε β ρ 6 φos
αx6μη xατ6"τιgφοβερ6g αφαγ69τηg Χbυ (1822),

6πoυ τoν εi1ε ατε(λει μαξι, με την τρoφ6 τoυ η
νεαρrj μητdρα τoυ γtα περιoο6τερη αoφι1,λεια,

xαι 6ξηαε μεριxιL 1ρ6νια μdαα σε τoυQχιχ6 περι-

βιiλλoν. Η περιπ6τειιi τoυ αυπj πoυ απoτυπιiθη-

τ oυ Aπoστιiλου Βαxα}u6πoυλoυ

xε βαΘιd oτηντρυφερrj παιδιxrj τoυ $υ1η, xαθιδg
χαι ot πρoαιιδνιεg λαΤx6g παραδιioειg τoυ ελλη-
γιxotj λαοιi, του ε(1αν ριξιiοει την ιδdα, 6τι oι
Toιiρxoι liταν λα69 βι1ρβαρog xαι 6τι ιiπρlεπε να

φιiγoυν απ6 την Eυgc6πη. Η ιδdα αυτli oυxνd

βρ(oxε ι oτo βιβλiο τoυ ευxαιρ(ε g, για να επδηλω-
θ ε i. o Nιxολαiδη g ταξ ιδεri ε ι xαι απoυδι1ξε ι oτην
Eυqι6πη, πρoπι1ντων ατη Γαλλ(α. Αxoλουθε( τo

στQατιωτtχ6 οτdδιo χαι πεQιηγεfται την Tουρ-
x(αψε εντολf , φα(νεται, του ελληνιxοιi xgιiτoυE
γα xdνει τoπoγQαφLx6g παρατηρrjoειg χαι γα
επιφdρει τtζ αγαγχα(εg διορΘι6σειζ στoυE ατε-
λε(g οτρατιωτιxotig 1ιiρτεg. To βιβλ(o τoιl "LeS
Turcs et la Turquie contempοraine'' περιγqdφει
τιg 1cδρεg πoυ επιαγ"€πτεταt ''απ6 τoπoyqαφιxη,
ατ ατ ιατ ιxη, στ Q ατ ιωτ ι'1η, η θ ιxη x α ι π ολ ιτ ιxη d'πο -

ι/'l η'' . Δεν €γε ι, 6ποl g dλλα π ε ρ ιη γ ητ m6' β ι βλiα, τoν

φdρτο των αυ1νιi αναxριβι6ν παρεxβdαεων, που
αναφdρoνται στtlν ιoτogfα χαι γεωγQαφ(α τηg

αρ1α(αg Eλλιiδαg. Για τα oyετιlι6' ξηπjματα xιl-
νει λdγo μdνoν εν"εζ 6πoυ αυτdg xρiνει αναγxα(o
(τ. 1, o'ΙX-XΙ).

o Nιxoλαiδηg ε(ναι ι1ναg ενθουοιι6δη9 xαι θερ-

μdg υπεgαoπιoτrjg τωγ διxα[ων του ελληνιο'μof .

Mε το βιβλ(o τoυ θ6λει να διαφωτ(σει τηγ Eυριi-
πη χαι ειδιxι1. τη Γαλλ(α γtα τηγ αφdρητη γ"ατ6'-

σταση τηζ τoυQχοχQατ(αg ατη Mαxεδoγiα χαι να
διερμηνεfoεt τoυζ π6Θoυg γ"αL τLζ ελπ(δεg των
Eλλrjνων xατo (xων τη g. Θ dλε ι να x ινti αε ι ιδ ια iτε -

Qα τηγ πρoο'ο1rj τηg Γαλλ(αg, γιαi( αυτ{ ενδια-

φdρθηxε τdoo ξωηqιi ^1ια aην ''ευγενη υπ6θεαη
τηg Ιταλiαg", πoυ ε(1ε xαιαυτr]υπ6δουλουg αδελ-

φorig (τ' 1, ο.XΙV).

Γι' αυτ6γ (oωg τoν oxoπ6 παρoυοιdξει το βι-
βλ(o τoυ ωg α1ι6ριoτoυg oυντρdφουg των ταξι-
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διωτι6γ του τo Γιiλλo γιατρd Bernard de Vajany
χαL τoγ "Ελληνα πατριιfτη'' μοναx6 Σ(μωνα, δ{ο
"1ρυoι{g xαρδιdg", πoυ αντιπQoοωπεfoυγ τα διjo
αντiοτοιxα dθνη, τη Γαλλiα χαι τηγ Eλλι1δα. o
NιxολαιδηE αγτιπαQαΘdτει τιg γνιri1-ιεg χαι τα
oy6}ιι6" τoυζ χαt χdQη σ' αυτoιig, dπωg λdγει,

μαθα(νει γα παQατηρεi xαι να xρiνει xαλιiτερα
πq6οωπα xαι πρdγματα. Στην Toυρx(α dμεινε
πι:λλι11ρdνtα χαι ιjxαγε πολλι1ταξfδια, αλλd δεγ

μαE μιλε(παρd μdνο γιατο τελευτα(ο, γιατ(αυτd,
περιoοιiτερo απ6 dλατα ι1λλα, του dφηoε βαθιdg
εντυπc6οειζ (τ. 1, ο. ΙΙV-VΙΙΙ). Bρioxεt τουζ
oxλdβουg Eλληνεg πιxραμdνουg ιioτεqα απ6 τη
λrjξη του ΚριμαΙxοf πoλdμου (1853-1856), γιατ(
xατ6"τη διdρxειιlτoυ oι αντιπρ6oωποι τηg Γαλ-
λ(αg xαι Αγγλ(αg δεν επιiοτρεr|αν οτην Ελλι1δα
να xινηΘεf εναντ(oγ τηg Toυρxiαg (10122 Απρι-
λ(ου 1854). oι υπdδουλoι αυτο( Ελληνεg τηg
Θεooαλ(αg, Ηπε(ρου, Mαxεδoν(α< xαι Θρdxηg,
λ6γιo ι oε βdομιoι xληριxο (, απλoΤxo [ αγρ6τε < με
αφυπνιομdγη την εΘνιxrj oυνε(δηoη. απoτε?'.ofν
dναν ελληνιομd γεμdτο οφρ(γοg xαι ξo;τi. oλoι
τoυE, 6πιυ9 χαt oι ελε{θεροι αδελφοf τoυ Ndτoυ,
ξουν dντονα τιζ περtπιJτειεg του dΘνoυg. oπωg
εxε(νοι, €τot xαt αυτο( 61oυν τουg διxοriζ των
τ(τλουg τιμrjg για τουg απελευθερωτιxοrjg των
αγιiνεg.

Oι Mαxεδdνεg μι1λιοτα των περιοxcriν, πoυ ε(-

(πoυ την επ ιτε (νε ι ο Qo μαγτtσ|-ιd g του N ιπoλα ι δ η )

xαι μιλε( οτην r],lυ1ι] του αναγνι6στη αμεσ6τεQα.
απ6 την επtστηι-ιoνιxrj ιoτoρ(α, ''Tα γεγονdτα",
dπωg λι1γει πoλιi οωατd 6ναg απ6 τουg μι1ρτυρεg
εxε[νουg τηg ελευθε Q(αζ, ''η ιατορ[α δεν μπoρεi
να τ' αποδωσει ριε 6λη τoυg τη φριxτη αληθεια'''

3. EνδιαφdQoυσεζ επ[οr1E εiναι οι ειδr]oειg του
NιxoλαTδη, που αγαφιJρονται οτην xαταοτρoφrj
τηg Nc1ουοαg.''Υατερ' απ6 τιg αφαyig τηg Xαλxι-
διxηE, yρd'φει, η επανdoταση τηζ Mαxεδον[αg
περιoρ[oτηχε σε μεQι}(,d' 1ωριd' xοyτd. ατον oλυ-
μπo }tαι ατη Nd'ουoα. Περιoo6τερε9 απ6 π6ντε
yιλιd'δεg ελληνιx6g oιxoy€νειεE ε[yαν iλθει .ι,α

βρουν d'oυλο o' αυτην την π6λη. o xαπετd.ν Καρα-
τd.αιog xαι οι πρ6xριτοι Z.Λoyoθiτηζ χαι Γd.ταοg
ε π ι x ε φ αλη g ρι ε ρ ι x rilν ε x ατ οντ d'δ ων π ολε μ ι oτ c6ν

6 x α pι αν θα{ u ατ cl αν δ ρ ε /αg' y ια να απ ωθη αουν τ α
7qγlρxιxd oτρατε6pιατα' πoυ ηλθαν yα τ()υζ πo-
λ ι ο ρ xη oο υν στ o !ιoν αστ η ρ ι τ η g Παv αy IαE τ ου Nτ ο -

βρd.

Tα πρiιγματα βρ[αxονταν σ' αυτ6 το αημε[ο,
6τ αν ο Α β δ ο6 λ- Α pιπ o'ιiτ βyη x ε α π ti τη g Β i Q o ια μ ε
15 xιλιd'δεg d'νδρεg ιdαι στιζ 1Ι Απριλioυ 6φθαoε
εμπq6g oτη Nd'oυαα με- 12 xαν6νια. Υατερ' απ6
αιiντoμη, αλλd' ηρωιxη d"μυνα η π6λη xυριε6τηxε
με tφοδo χ,αι oι 15 μλιd'δεE μoυαουλμd'νoι στQα-
τ ιcΙlτ ε g', π oυ τ oυ ζ αx o λoυ θ o6 oε iν α πλη θ ο g Κoν ιd' -

χαν επαγαστατη-
σει σ[α t827, i.-

1ουν πολλd να
πoυγ στoν Nιxο-
λαiδη χαt τoυζ
ουντρ6φουζ του.
Πoλλοf tjταν αυ-
τ6ππε9 μιiρτυρεg
τωναγι6νωνεxε(
νων χαι διηγof-
γται με φρ(xη τα
περαομdνα δει-
νoπαθ{ ματι1
τουg. H νωπrj αυ-
τη Χαixη πQoφo_

ριxrj παρdδoοη
πdλλεταιαπ6 βα_
θιι1 oυγxil,ηοη

Κινrjoειg ελληνιxι6ν xαι τoιlρxιzοiν oτqατευμdτωγχατα ην επιινιioταoη Χιιλz"ιδιzrjg
xcιι oλιiμπoιl - Nαoιioηq
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ρων xαι Εβρα[ων, ixαμαν xd'θε ε[δουg ωμ6τητε9.
H φqoυρd'' πoυ την απoτελοιjααν 4 yιλιdδεg d'ν-

δρεg, αποαιiρθηxε. H λεηλαα[α, η πυρπ6ληoη xαι
η ?{,αταστQoφη ηταν yενιxη. Δ6xα yιλιd"δεg Ε)λη-
νεg oφd'xτη)ι(-Ι'ν' oι γlνα[xεg χαι τα παιδια oxλα-
βωθηxαν. oπωg oτην Καood'νδρα, την πρcilτη
σφαyη την ixαμαν οι Το'ιjρxοι μιioα oτη ξdλη τηq

vixηg' αλλd' ιioτερ' απ' αυτoig ξλθαν οι Εβραiοι'
oι oπο[οιτουg ξεπiρασαν στιζ οlμ6τητεE. Σx6τω-
ναν τoυζ ανυπερd'απιστoυζ xαι d'oπλουζ αιχμα-
λωτoυg oαν β6δια... Ε[ναι περιττ6 ν' απαριθμη-
σoυμε 6λα τα βααανιατηρια. Λ€yoυμε 6τι αν ριε-
τριοιiνταν 6λα τα θιiματα, τo χQιστιανιx6 μαqτυ-
ρολ6yιo θα πλoυτιζ6ταν με yιλιd'δεg ον6ματα..'
Στoν Παλαιdπυρyo τoυE πρ6φτασαν oι νιxητig.
Ενα μεydλo τiλμα, που απ6 τ6τε τo ον6μαααν

μα6ρη λiμνη, iδωαε αταθιiματατο μiαοναξεφιi-
yoυ1) τη1/ ατιμ[α χαι τo μαρτι3ριo. ΑνδρεE xαι
yυνα[xεg 6πεφταν xατd' εxατoντd'δεg. Εναg τ6-

τoιoE θdνατoζ τoυζ φαιν6ταν ευερyεo[α. TρειE

μoνd'yα ψνα[x ε g yλ(τ ωααν : ο ι ψνα{x εζ τ ων αQχη -

yriν Καρατd'αου,Λoyοθiτη xαι Γd'ταου. Tιg ioτει-
λαν oτoν βεξ|ρη τηg Θεαoαλον[xηζ' πoυ τιg xci'ρ-

φωσε ζωντανig ατην π6ρτα τoυ χαQεμιo6' o θd'-

νατ69 τoυg ηταν αqy6g xαι oδυνηρ69. oι τoυρxd"-
λεg iφερναν εμπρ6E oτo πρ6αωπ6 τoυg αναμμ6-
να δαδιd', τιg xεντο6ααν με xαρφlτσεζ χαι τoυζ
πετοιjoαν αxαθαρo[εg oτο πρ6αωπο' Tα παιδιd'
τιq iβριζclν, oι ευνo61oιτιg μαoτ/yωναν, o βεζ[qηg
ηλθε να τιg ιδε[, yια να τιg βρ[oει με τη oειρd. του.

Τiλοg ηλθε ο θd'νατog xαι πiταξαν τα xoρμιci'
τoυζ στη θd'λααoα'

o Αβδo6λ - Αμπo6τ πααd'g yiριιαε την περιo7η
μ ε τ α }l ατ o ρθ c6 μ ατ d' τ ου. Εx ατ 6ν ε [x o o ι x ω μ o π 6 -

λειg' yωριd' χαι χωQιoυδd.xια xαταoτρd.φηxαν
2lαι oι xdτοιxοiτουg εξoτπc6θηxαν. Αλλd' αυτ69 o
yεwα[οE αξιωματ ιx6q xρd'τηαε yια τoν εαυτ6 του

μια διαox€δαση' yια την οπo|α τoν αντd'ριειιpε
εξαιρετιxd o ooυλτd'νοg Mαyμoιjτ, yιog τoυ Χα-
μ[τ, εyyον6ζ τoυ oαμd'ν }dαι τoπoτηρητηg τoιl
Mωd,μεθ' Συyx6ντρωαε 1'500 αιημαλcilτoυg με τα
y"iρια δεμiνα π[oω xαι τoυg oδηyησε στo οqοπ6-
διo, πoυ δεαπ6ζειτην πdλη xαι xτoυ τo oyoμdξoυν
Κι6ox. Καθιoμiνοg ατη oxιd'των μεγdλων πλατd'-
νων }{αι 2{απνξoνταg ατd'ραyατην π[πατoυ iβαλε
τουE Εβρα/oυg, πoυ ε[yαv πρoθυμoπoιηθε[ να

εxτελiαoυν τα xαθηxοντα τω'ν δημ[ων' yα τoυζ
αποxεφαλ[ooυν τoν iνα ιjoτερ' απ6 τoν d'λλοy'
Και αυτ6 εμπρ69 αε 5 yιλιd'δεE ατρατιc[ιτεg. Tο
α[μα κοι"x[νιoε τη γη τ6oο, cδoτε εlyαν περd'oει
π6wε xρoνια xαι, 6πωE 6λεyαν oι xd.τoιxoι, το

ψoρτd ρι δεν ε[xε ξεφυτρωoει σ' αυτ6 τo μiρog. Tα
xορριιd' των θυμιd'των τα dφηααv βορd' oτα dρνια'
αλλd' τα xεφd'λια' πoυ τα διατηρηoαν ?{αι τα

β αλαd μ ω oαν μ ε ε π ι μ 6 λε ια, τ α € oτ ε ιλαν ατ oν αoυ λ-
τd'νo ααν τεxμηριo xαι λαμπρη απ6δειξη τηζ
ν lxη g τ oυ δ o ξαo μ iν oυ oτ ρ ατ ο6 τ oυ''' ( Ιι{ ic olαidy 1.

284-288)

Καιτo απ6οπαoμα αυτ6 του Nιxoλαiδη διαπι-
οτιδνoυμε dτι υπdρ1oυν γενιxdg βdβαια ειδη-
oειg, αλλd xαι ενδιαφdρoυοεg ειδιx69, dπωE π'x.

για τηγ xαταφυγrj oτη Nι1oυoα 5 1ιλ. oιχoγε-
γειι6γτωγ περι1cδρων, γιατη διjναμη τωv ανδριiν
του Mεxμ6τ Eμ(ν, τηg ελληνιxrjg φgουριiE τηζ
μoγliζ τoυ Nτoβριi, για την τιixη των γυναιxι6ν
των αQχηγι6ν Καρατι1ooυ' Ζαφειρι1,ιη xαι Γd-
τσoυ χαι την εxτ€}"εαη 1.500 Eλλrjνων αι1μαλιδ-
τωγ στο Κιdοxι x.λ. Γεγιxd οι ειδrjoειg φα[νoι,ται
αξιι1πιoτεg.

Oι παραπι1,νω πληρoφoQrεζ, οι oπoiεg αναφd-

Qoγται τdoo αεην επανιiαταoη τηg Xαλxιδιxfg
6oo xαι τηg Ndουοαg, ε6ναι β6βαια πρoφoριxdE
παραδdoειζ πoυ 61oυν αντληΘε( απ6 τo oτ6μα
τoυ λαorj χαι χαταγQαφε( αρxετι1,1ρ,6νια ιiοτερ'
απ6 τα γεγονιiτα, τα iδια περiπου που πdραoαν
απd τη μιχQασιατιxη xαταoτρoφrj του 1922 ωg
oιjμερα. Eπειδrj dμωE η ανιiμνηo'lj τoυg, 6πωg
xαι εxε (νη g, εiναι αx6μη νωπ{ xαι €yu yαρα1θε (

βαθιι1, διαο'c6ξουν πoλλιi αxριβιi αroιxεiα, τα
oποiα αυμβι1λλoυν xατ6' τo μ6ροg τουζ στηγ χα-
λfτερη γνι6oη τηg ιοτορfαgτoυτιiπου. Kρ(μα που
ο NιxολαΙδηg δεν ενδιαφιiρθηχε να oυλλ6ξει xαι
xαταγqdψ ε ι συ στη ματ tx6. τη ξωντανrj ε x ε (νη πα -

ρdδοoη, xαθι6g xαι τα ο'ωξ6μενα τυ16ν ελληνιxιi
{ τουgxιxd dγγραφα, ''ενθυμl]οειζ'' χ.λ. θα ε(xε
τoτε τη δυνατιiτητα γα αυγθιξoει διεξοδιx6τερη
παι αξιοπιοτ6τε9η dxθεοη τωγ τQαγtχιiγ επε(-
νων αυμβι1,ντων.

ΣΗMEΙΩΣΙΙ: To ι.ε(μενo αυτci δημιooι'ειiθηxε για πριliτη φoριi
τo 19_56 oπ1ν "Eπιoτ. Eπετ. Φιλoo. Σ1ολ{g Πανεπιoημ(o'υ Θεooα-
λovixηg'' xαι' αναδημooι,ειiΘηxε oτoν τιμιητιxιi τιitrιο ηg Ε'M.Σ. για
τoγ Απdoτoλo Bαxαλ6πουλo "Παγr'αρπ(α Mαxεδoνιxrjg Γηg''

(Θεα/νixη 1980).
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O ι ελληνιxοf παραδοoιαxo( οιxιo μo(, π6Χug, η
1ωριd, μπορε( να ταξινομηθoriν oε διιiφoρoυg
τtjπουE χαι oι τυπoλoγ(εg αυτ6ζ αλλdξoυγ. αγιi-
λoγα με τo xριτliριo. το οποio υ,oθετεrται εxri-
στoτε. Edν 1ρηαιμoποιηθε(τo πολεoδομιx6 xρι-
τr]ριο τoυ oQγαγωμ6νου τιαt τιτιoψ€'νου 1ι6ρου,
o1εδdν ιjλoι oι τ8πα οιxιομι6ν d1ουν πυρηνιxrj
μoQφli, απoτελo{γται, δηλαδ{, απι5 μια xεντqlιxrj
περιoxιj με τιE xdριεg λειτoυργ6εg του οιxιoμoιj,
πoυ περιβι1λλεται απ6 την περιo1rj xατoιx(αg'
οργανοlμdνη σε χoιγωνιxdg μονιiδεg (μα1αλd_
δεg). Αυτrj ε(ναι μια εξαιρετιxd γJνιxευμdνη
περιγραφ{ τoυ xι6qου. Στην παραδοαιαxrj Ελλιi-
δα, αυτιig o 1ι6ρog δεν παρι1γεται μdνο μ6oα απd
τεyνtν'6'g διαδιxααiεg, αλλι1 ε(ναι εμφαντιx6. €-
ναE θρηoxευτιxιig τ6πo9,6ναg τιiποE με βαθιi
γι1η μcl, ου μβoλι ομιi. Oπω g παριiγ ετα1 τεyν ιxα,
dτoι παρdγεται χαι θρηοxευτιxι1' υπclρ1ε ι, δηλα-
δrj, μια θρηοxευτιx η τ εΧετηfδρυorj g τou, η oro rα
ο'ημαδεfει τα ουμβoλιx6" xρir,iιψα oημε[α του

H ουγγραφdαg αναφdQεται xαL σε tr-ιια dλλη
παραλλαγrj, πdραν τη g παραπtiνω πραxτιxrj g που
oρζει μ6oα απd τα πQoσανατoλ,ομidνα ειχoγo-
*dΨτηg μιxρrjg περιμι1τρoυ dνα 1ωριx6 σταυ-
Qd. Σ' αυτrjν τη δεrjτερη περiπτωαη, λ .ι,nouo-
οτciαια δημιουργοιjγ ιjγαν x6xχo γrjρ, απd το
xωρι<i - πoυ ε(γαι αντiατοιxog με αυτdντηζ μεγd_
ληg περιμdτρoυ' Σε πολλι1 μdQη, τα xωριιi που

Tελετoυq γtεg xαΘ αγiαυηE τoυ oιχισμoιi

Yπιlρ1ε ι πoλι1 μεγιlλoE αρ ιΘ μιi g μελετι6ν για τη
β αλx αν ιxrj α Qχ tτ ε χτoν tν"η, α}"}"6' πολιi μ ιx qdτ ε ρ o E
για τη βαΧν'ανtxηπoλεοδομΓα. Eπfοηg, οι δεfτε-
ρεg ε[ναι αυνrjθωg πιο γενιxιiλoγεζ χαι λιγι5τερo
αναλυτιxdg απιi τιg πρι6τεg. Αρxιτεxτον tx€g' 6-
μωE, li πολεoδομιxdg, οι μελ6τεE για τον βαλxαvι-
x6 1ιilρο παρoυοιιiξουν γενιxd δt'o αδυναμιεE:
α) αναλdουν μdνoντηντελιxrj μoaφrj τoυxτtoψε-
νου 1ι6ρου, αλλd 6yιτηδιαδιxαo[α που oδrjγηοε
α' αυτt]ν xαι β) αvαφι1ρονται μι1νο οτον xc6ρo,
6πωg εμφαν(ξεται σε μια αναλυτιxιj προοdγγι-
ση' χαι 6yι oτη αημειωτιxri τoυ διι1αrαση, που
αφoριi oτo β(ωμι1τoυ ωζ τ6πo'

AλiξαvδqoE _ Φ. ΛαyιfπoυλοE
Αq1ιτdxτων - Πολεοδιiμo5 Kαθηγητ ηg υτο

Αqιοτoτdλειo Παγεπιαττ|μιo ΘεooαλoνfπηE

1cιlρoυ ωg τdπου, oημεiα οργανοltr-ιdνα σε μLαoυμβoλιxr] γεωμετρfα' Η πραγματοποfηoη τηg
τελευτα(αg δεν ε[ναι μια εφdπαξ πριiξη, αλλιi ηαυμβολιxlj ποιdτητα τoυ τclπου iπι,}εβαιc6uuroι
τελετου ργ ι x6.' επtF;εβαfωαη που λα μβι1νε ι 1ι6ρα,
ε ft ε xατ 6" ταxτ6'xρονιxc1 δ ιααεrj ματα, ε fτε }t α ι σε
περιdδου< xιγδιjγου.

Η oυμβολιx{ γεωμετρ(α παΘαγιι1ξει τον χωQo
τoυ οιχισΙ-ιof xαι ε(γαι xατ6"περ(πτωαη λιγciτεio
ri περιαoιiτερο ορατrj μdοα οτo orrιoμι,r,i'.orrio.
Στα Λαογραφιxιl Mελετrjματ*, roμ. Ι. η Αλxη
Kυριαx6δου _ Ndoτoρog (1989: 30-35) αναφdρε-
ται σΓηγ εθιμιxrj πραxτtxη να αημαδεdονται μεειxoγooτιloια (παρεxxλrjο,ια) τα ι1ρια του χα)-
ριοιi. Αυτd πoυ τοποθετοιirται αrιg εiodδουE τoυ
ε fνα ι πEroαανατολιoμιJνα πρog τα r6oru ρo xdρ ια
oη με [α του oρ ξοντα. Tα ε ιxογοοτι1oια τωγ ε ιoιj -
δ-1v τoυ Χo:ριorj αf μφωγα πdγτoτε με τηγ Kυρια-
xiδoυ - Nι1oτoρο<, οριoθετotjν τη μιxρr] ,rρiμu-
τQο του xιυριotj. Oμωs, γ\αL τα dρια τηg μεγι1ληgπεριμdτρoυ, αυτ{ που πεQιγQιiφειτo 1δριd με τα
1ωριiφ ια του, oη με ια1νoντα ι με φυοιxιi οτο ιxε iα,
μεγι1λα δdντρα, βρcixια ιj πdτρεg, πιiνω στα o_
πo(α xαριlσσεται τo oημεfo τoυ σταυQοιj. Γι,
αυτd τον λιiγo, αυτι1, τα ορdαημα λdγονται ,,σταυ-

ρd,τα".
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οριοΘετoriνται με τoυζ δfo παραπι1νω τρdπουg
λιiγoνται "οταυρωμdνα". Πdντoτε xατα τγl συγ-

γραφdα' η οριοθ6τηoη μιπορε( να γ(ι'αι χαt ι-ιε

dλλα oτοι1εiα πλην των εtχoνοοταο(ιυν. ι1πωE

αγ(αoμα xαι δdντρα. oι ι6τotιοι θει,lρofν 6τι
αυτη η εγγQαφli τωv xο_lριιil\' τoυζ μιdοα οε dr'α

6ριο πoυ r"αθορζεται απd ει;r.oι'οαrdoια τα πρo-
oτατεfει απd επιδηtr"ιfεg z"αι d}"λoυg xιι,δfvουζ.

oρθι1η συγγQαφdαg υποδειxν{ει 6τι oι πρα-
ν"τw"€g αυτdg y.λε(r'ουν τo 1ο:ρι6 μdοα οε 6να

μαγιx6 x{xχo. o xιixλοg αυτdg μπορε[ να απo-
xτηoειυλιxη υπ6οταoη με τηγ τελετrj τηg περιd-
QoσΙζ, πQαγματoπoιε(ται, 6μωζ, χαι με τηγ πεQL-

φoQd του Eπιταφ6ου rj των ειxdγωγ τηg εxxλη-
o(αg πdνω οτα 6ρια τoυ χωQιo{ η περιφoρd,

γ(νεται oε ταxτi.g για xdθε περιo1rj ημdρεg f oε
€ν"ταν'τεg περιoτdoεtζ (βλ. επ(οηg Nιτοιι1xοg
1991:24-25). Η περιdροαη λdγεται oε οριoμdνεE
περιo1dg "γxα(νιαoμα" (εγxαιν(αoμα). Σriμφω-
γα με την Kυριαx(δου - Ndαoρog, η ουμβoλιxrj
επανιl,ληιpη τη g περ ιdρoαη g ε fναι αναφορι1 oτο

γεγoν69 τηζ πQωταQχιxrj g πραγματοπo(ηoη g τη g,

6να γεγoν6ζ με μια διπλr1 διιi.οταοη: αφεν69'
xοινωνιxη xαι πoλιτιομιx{, οτo μdτρο πoυ o
χι6Qoζ του 1ωριοrj χoινωνιχoποιε(ται xαι εξαν-
θρωπζεται - εγτdoοεται, Θα 6λεγα, oτoν πολιτι-
ομ6 oε αι,τιπαQιlΘεση με την dγρια φιioη - xαι,
αφετdEloυ, Θρηοxευτιxη, εφ6αoν αυτι5g o χoινω-
νιxοπoιημι1νοg 1ιfgοg xαθαγιι1ξεται - δηλαδrj,
αποαπdται απ6 τογ μη εξανθρωπιομι1νο χdQο
γ"αι απoγ"τdει μtα ιερr] διdοταoη.

Η τελετoυργ(α τηg περιι1,ροοηζ, τηζ xυτι}'"w"ηE

αροτρ(ωαηg, θεμελιιfνει στoγ 1ι,iρo μια τdτoιου
ε(δουg δoμrj' o Aqιοτεiδηg Mπαxαiμηζ (1976:

140-Ι41' Ι47, 1'48-753, 756 τι'αι 1979: 148-Ι52
xαι 155, σημ.5) δiνει μια αJστηματιχrj περιγρα-

φrj xαι ανdλυοrj τ1S, βε βι1oη oτoι1ε[α που αυνd-

λεξε oτην επαρ1(α Boioυ του νoμoιi Kοξιiνηg.
Σfμφωνα με μαρτυρ(α, η περιι1ρoση στη Δαμα-
αxηνιd ιατdληγε oτη δημιoυqγ(α μιαg τdφρoυ
που περιιJxλειε την 6'ν'ταoη που περι6βαλε τo

1ωρι6. H τdφροg 1αρd,οο'εται απd oιδερdνιο
dρoτρο, πoυ οdρνεται απ6 δrjo δαμι1λια, δηλαδrj
νεαρι1 μoοxdρια, που πρ6πει γα ε(ναι τqιι6ν ε-
τcδν, μη ευνoυ1ιαμdγα χαι να ξειiονται για πριilτη

φoQd, ηxατ6" μια παραλλαγ'li τηζ παρdδοοηg, τα

δαμdλια εiναι δ(δυμα. Kατd την εxx(νηση τα
δαμdλια οτριJφoνται πQoE την ανατoλf χαι στη

oυνιJ1εια αxoλουθotjν πoρε(α πρog τα "δεξιι1,", η
οπo(α xαταλrjγει οτο ο'ημεfo αφετηρiαg. Σε αυ-
την τη θ6οη, τα δαμιiλια θιiβoνται ξωιτανι1 με το

αλdτρι χαι τoν ξυγ6, με τρ6πoν ιioτε γα βλdπoυν
πQοζ την ανατολtj. Η παρoυοiα τoυE πρoοτιiτευε
τoxωριd απd 6λαταxαx(l",πoυ δεν μπoροrjσαγγα
περιioουν στo εσωτεQιx6 τηg τιiφρoυ.

Aυτdg xαι ανdλoγεE απoτQoπαix€E πραxτιπdg
r]ταν xαΘολιxd g αεην Eλλdδα ( 1 ). Eiναι oη μα(νoυ -

σεζ πQαχτιν"(.g τι.αι ωg τι1τoιεg μπορεi να μελετη-
Θιrriν οlg 6να xε(μενο xαι παριiγουν 6ναν xαθα-
γιαομ6νο, oημα(νoντα χ6Qο' o οπofοg επΦg
α-πoτελε( ιJνα xεiμενo. Eγτdοοογται σε oριομ6-
γoυζ χαι xαθoριoμdνουg τfπoυg. Eτoι, η περιι1-

Qoση απoτελε( μια περ(πτωοη περξωoηg. Πλην
τηg περιdgoσηζ, oι π]πoι τηg περζωοηg ε(ναι
αυτoi πoυ παQουoιdξoνται αμdoωg παραxι1'τω:

1. Συνε1liE πεqfξωοη

Στην περ(πτωαη αυτj, περιxλε(εται τo 1ωριd
μdoα o'dνα ουνε1ιJg οτοι1ε(o, 6πωgxαιxατdτην
πεqιdqoοη. Eγα τdτοιo παριiδειγμα δiνει o περι-
ο1ο ιν ιομd g, τον οπo (ο αναφ6ρ ε ι o Aιxατερ ιν (δη g

(1969: 142, oηψ'2) για τoυg Παριiνυφουg (επ.

Moνοφατo(ου Ηραxλεioυ Kρrjτηg). Περιο1oινι-
oμd βρiοxουμε χαι στoυζ Bαρελλαioυg (επ. Kα-
ρυαι(αg Eιiβoιαg). Πdντε 6ο19 10 "yρι6gψνα[xεE

η xoqfτoια xαθαρd (δηλαδη' yοlρ[E 6μμηvο ρoη),
iφτιαyναν απ6 βαμβdχι, yια να απωθηαoυν μια
αρριboτια, 6να "μoνoμερ[τι2ιo'' παν[ xαι αυy7ρ6-
νωg €να μαxριi νημα xαι με αυτd. "ζι6νανε τo
yωρι6 oλ6ψρα'' (K.Λ., χφo αQ. 2'042 (oυλλ'
Aγαοταο(oυ Δ. Bλιi1oυ), 1953: 1).

2. Πεqιφοqιi

Στα πλα(oια τηg γ(νεται λιταγε (α με τη μεταφο-
ρd ιερι6ν oτoιxε(ων, oυνfΘωg τoυ Eπιταφ(oυ,
ε (τε ε ιx6νων, 6πωg αυνη θ ζεται π.1. την Kυ ρ ιαxrj
τoυ Πdο1α, αλλd xαι λειιpdνων rj ιiλλωv ιερι6ν
αντιxειμdνων xαθι6g αναφdρει ο Stewart, η ανd-
σταση τoυ Xριoτorj ε(γαι ευο(ωνη oτιγμr] για τηγ
πQoστατευτιxrj oq ιoΘ dτη ση τωγ ορiων τη g xo ιγd -

τηταE (M6γαg t923: 505, 514-5t5 xαι Stewart
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1985:50,51). Mια ιδια(τερη περ(πτωoη πεQιφo-
ρι6ν αποτελof ν o ι πε ρ ιφoQ dζ μαγ ιxι6ν αν τιxειψ€ -

νων, dπωg π.x., ενdg oιδερι1νιου αντιxειμdνου,
πoυ συναντιιjταγ οτη Θριlxη. Tο xαταoxειiαξε,
oε περιπτcδοειg επιξωoτ(αg, τη ν{μα dναg γf-
φτoζ li 6ναg μdoτοQαζ, o πρι6τog μdνοg χαL γυ-
μνιiE, ο δειiτερoE με τηγ επ(αηg γυμνli γυναιxα
του. Γυμνd< o €ναg rj γιlμνο( οι ιiλλοι δriο περιφd-
Qoγταν τQειq r] μ(α φoQd αντ(oτοιxα γιiρω απι1τo
xωριd. Πιοτευιiταν 6τι με αυτ<iν τον τρdπo το
μαγιx6 o(δερο πρooτdτευε τo 1ωριd xαι dδιω1νε
τουg δαfμoνεζ πoυ dβλαπταν τα ξcδα.

3. Πεqfζωοη με φυσιχ6'ητεγνητιi ορι1οημα

Mπορε(να γiνει με φυαtx6"oτοιxε(α που xαθα-
γιιiξονται. Ετoιπ.1. oι Kαοτανιdg (επ. oρεοτιd-
δαg Eβρου) περιβιiλλoγταγ απ6 επτ6'υιpωμdνα

δ6ντρα, πoυ βρ(oxoνταν oε xιiπoια απ6οταοη
απ6ταοπ(τιατoυ 1ωριoιi. Yψωμα ε(γαιτο σφQα-
γιομ6νο xομμιlτι τηζ πQoσφoQdζ, που αφαιρεf-
ταιαπ6 αυτrjν xατ6.την αxoλoυθ(ατηg Πρooxo-
μιδrit, για γα τελεoθε( τo μυoτrjριo τηζ Θεfαg
Eυxαριοτ(αζ, χαι αγτLστoιχε[ οτο οc6μα τoυ θυ-
οιαoμ€νoυ Xριoτoti, rjψωμα, 6μωζ, λι1γεται xαι
το υπdλοιπo τηζ πQoσφoQdζ. To ιiψωμα ωg πριi-
ξη εiναι η τοποθdτηαη του υιpc6ματοg μdoα oε 6να
αντιxεfμενο.

Πεqζωοη μπoρε(να γiνει xαι με ιεριi τεxνητ6'
οτο ι1ε [α. E[ναι ιερο[ 1ι6ρoι διαφdρων xλιμdxων
xαι ειδιxdτερα ναο[, παρεxx}"rjoια, εξωxλrjοια
χα t ε tχoγoστιlοια. Tα 1ωρ ιι1 που περ ιβιiλλoγται
απιj τιjτoια ιερι1oρ6οημα μπoρεf να θεωροfνται
ωζ σταυQωμdνα (βλ. Σταμοι1λη - Σαραντrj 1938:

iζ.

ιη

Ιξ
.-f,

'*"

q

*- "*'*s?*--jr
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271).

Yπdρ1oυν xαι πολλοi oιxιoμo( που δεv λdγo-
νται απλι69 oταυρωμ6νοι, αλλι1. ε(ναι xυqlιολεxτι-
xd τdτοιoι. Σ' αυτ69 τιg περιπτιδoειg, tr"ιπορεΓ να

χQησιμoπoιηθοfν oρdoημα διαφ6ρο:ι, ειδοiν'
Mπoρε( γα ε(ναι τι1oοερα δdντρα. dπο:g διαπι-
oτιδνεταιγιατη Λυxdρρα1η (επ. Κ6νιτοαg Ιωαν-
ν(νων), οτt1ν oπo(α αναφdρor'ται 6τι τo 1ωριιi
ε(ναι οταυρωμdνο pιε τdοοεqα διjl,τQα (Κ.Λ.,1φο
αρ' 1908 (ουλλ. Δημητρiου B. oιxoνoμiδη), 1953:

299 xαιΑιxατερινiδηg 1975: 19, οημ. 48), xαι τo
Κωoτri (Α.Θρdxη, οτην ι1μεoη περιo1l] τωγ Σα-
ριiντα Exxληοιι6ν), οτο οπo(ο, 6ταν υπr]ρ1ε επι-
δημ(α, γινdταν ι1ψωμα τεοodρων δdντqων oε
ουνδυαoμ6 με τηγ περιφοqd τηg ειxdναζ του
αγ(ου Xαραλdμπoυg (Md1,α g 1'923: 47 6). Και τα
τι1οοε ρα ορ6οη μα ε (γα ι λiθο ι, " 7,σιΧιΥ,6πιτρ ιg",
οτο Mεγιlλο Σειgrjνι (επ. Γρεβενιδν), oι οπο(οι
επ[οr1g ε(ναι πρooανατoλιομdνoL πQoζ τα x{gια
oημεiα του ορ(ξοντα (ο 6ναg λ(θοg οωξ6ταν τoυ-
λd1ιoτoν μdχQι πρ6οφατα - Mπαxαiμηg 1'979:

1'52xαt 156, oημ. 12.ΣτηNιγq(τα (επ. Bιoαλτiαg
Σερρc6ν), παριi1ωναν τo βρι1δυ τηζ Mεγdληg
Παραoxευr]g, xαι πριν απd τηγ πεQιφoριi του
Eπιταφ(ου, {ψωμα τηg Mεγι1ληg Πdμπτηg μ6oα
oτο 1ιδμα, oε τ6ooερα oταυροδρ6μια, oτα dρια
τηζ αγQοτtχr]g περιox{ζ τoυ oιχισμof xαι προοα-
νατολιομdνα πQoζ τα χιiρια οη με [α τoυ oρζοιτα'
Aνιiλoγα' ατη Λαγxαδιι1 (επ. Γρεβενιiν), πoυ
ε (ναι αlj με ρα εγxαταλε ιμμ6νη, ε (xαν υι].rωΘ εki'α -

σεQιζ λdφοι, στoυζ oποiουg dγινε oπri για γα
τοπoθετηθε( το ιiψωμα (Mπαxαiμηg 1979: 153).

Tα ειxογοoτιloια ανrjxουγ οτα τυπτγ"6' oρ6oη-

μα πoυ χQηoιμοποιofrπαιγιατo &αfρωμα. Eτoι,

η Bλι1οτη ( επ. Eoρδα(αg Koξιlνη g) ξαναoταυρci:-
θηxε με τdοoερα ειxονooτιloια πd,γω οε ιοιiριΘ-

μουg δρdμoυζ χαι oε ΘιJoειg dξω απ6 τo 1ωqι6 οι
Θdoειg αυτdg ε(ναι περιiσματα xαι 61oυν μια
oγ€oη με τα xtiρια oημε(α του oρ[ξoντα. H Ρειτ(-
ναxαιη Σαμαρ(να (επ. Γρεβενc6ν) ε(ναι οταUQω-

μdνεg με εξωxλ{οια χαι με ναο{g αντ[οτοιxα οι
γαo[που οταυρc6νουντη δειiτερη o1ετζονται με
τα xriρια oημε(α τoυ oρξοντα (Λoυxdτοg 1960:

31Ο xαι Mπαxαiμη g 1979: \53)'

H περ(πτωση τηg Nιiουοαg

Ποια ε(ναι η προ6λευαη αυτι6ν τωγ σημαιγoυ-
οι6ν πραxτιxc6γ xαι oυμβoλιxc6ν μoντdλων; ΠQd-
χεLται για νεdτερεg επιρρo6g πdνω oτoν ελληνι-
;r"d πολιτιομd { dxουν παλαι6τερη προι1λευαη xαι
ποια; Yπdρxει η γενιxr]τdη οτην ελληνιxrj λαo-

γqαφ(α πραxτιx6g, dπωg η περιdqοoη χt o περι-
ο1οινιομ6g, να ανd,γoνταt σ[ηγ αρ1αfα Eλλdδα,
εγι6 το οταιiρωμα να θεωρε(ταL μεταγεγι1οτερο,
χωQrζ περ ιοo6τεqε g λεπτoμdQε Lεζ, χαι χQιστLα-
νιxd. Πρι6τoζ o Nιxdλαog Πoλ(τηg (883: 13-16
xαι L920:55) θ6ληοε να τεχμηQtc6οει τη o1doη
τηg νεdτερηg περιι1ροοηζ με την αq1α(α Eλλdδα,
αλλιi τα επι1ειρ{ματιi του ε(ναι dxρωg oαθqcl.
Aντ(θετα, η περιdροoη rjταν o xανdναg γLα τoυζ
Ρω μα(ου g xαι πιθανdτατα του g Eτρoιiαxουg. Eι1ν,
dμωE, ο'τραφο6με πQοζ τη Pc6μη, πωζ μtα ρωμαΤ_
xrjτελετoυργ(α διαδ6θηπε ευρdωE στηγ Eλλιlδα
χαL εγσωματιiθηxε τ6ο'o ιο'1υρd μdαα στoγ χQι-
οτιανιομ6;

Στην αναξrjτηση τη E πQodλευoη g των νεdτερων
τελετουρ.,,ιι6ν xαθαγ(ασηζ τoU oιxιoμoti χαι τωγ
ου μβολιxι6ν μoιπdλων του 1ι6ρoυ, τα oπo (α αυτιJ g

εγxαθιoτofν, ε(ναι ιδιαiτερα διαφωτιοτιxrj η
περ(πτωoη τηg Nιioυoαg, η οπo(α ιδριiθηxε την
υoτεροβυξαντινrj περ(οδο. H παρdδοο'η αναφd-

ρει 6τιτην π6λη fδρυοε o στQατηγdg Γαξli (νιxη-
njg) Eβqενdg Mπ6ηg (αρx6s 14oυ αιc6γα - t41'7)
xα ι η (δρυorj τη g τoπoΘ ετε (ται οτo τ6λοg του 1 4ου

η τιoντ6' οτιg αρ1dg τoυ 15ου αιc6γα. o Eβρεν6g
riταν TοfgχoE, αγ xαι υπιiρxει ααΘενrjg εxδo1f
6τι fταν Eλληναg εξωμdτηg. Δεγ ε(γαι γνωοτd
εdν ε(1ε πρoηγηθεi ι1λλοg oιxιoμdg στηγ πεQιo-
yη, ενιΛ χαι για ην (δρυαrj τηg υπdρ1ει xαι ι1,λλη

παρdδοoη, ο'rjμφωνα με τηγ oπo(α ηπ6}νηxτiο-
θηxε απ6 τoν εγγον6 τoυ Eβgεν6g, Axμdτ Mπι1η,
o οπo(οg ε(γετην πεqιo1ιj τηζ ωζ βαxoιiφι. Tελι-
ν"6, τιι η 1ρονoλογ(α τηg (δρυοηg δεγ ε(ναι διευ-
πρινιομι1νη, δι6τι υπιiρχε ι τo ενδε1d μενo να rjταν

μεταγενdατερη απ6 τoγ Θιiγατo τoυ Eβρεν6g xαι
γriρω οτα 1430. Για την πριfτη παρdδooη, τηv
εποπτεfα τηg oιxοδιiμησηE τoυ oιχισμori ε(1ε ο
Σε1 - Λεαrj, παιδαγωγ6g των παιδιc6γ του Eβρε-
ν69. Συνdγεται 6τt o oιxιoμdg xατoιxιjθηxε απ6
Eλληνεg, εγι6 δεγ επιτρεπ6ταν η εγxατdσταση
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OΘωμανιilν o' αυτtjν' Στoν οιxιoμd παρα1ωρr]θη_
xαν εξαιgετιπιi προνι5μια' που του πριiοφεραν
προoταοiα χαι ση μαντιxf αυτoνoμ(α.

Yπdρxειτουρxιxrj παρι1δοoη, αιiμφωνα με την
οπo(α ο oουλτιiνοg Mουρ<lτ Α, θ6ληοε να αγτα-
με (ψε ι τον Eβρενd g γ ια την xατCιxτηoη τη E Mαxε -

δoνiαg xαι γι' αυτιi τoυ πρdoφερε τη ν €ν"ταoη,την
οπο(α θα μποροιiσε να περιγρι1ψε ιi,φtππogαπ6
μια αυγ{ μdχQι την επdμεγη τηE' o Eβρενdg
ξεxivηοε απ6 τα Γιαινιται1,, ατα οπο6α βριοxd_
ταν, χατευθriνθηxε (dμμεαα) προg ν6τo, διdγρα-
ιpετ6ξοπgog βoρqι1xαι dxαγε oτdoη αε xωμι1πο-
λη oτην αριoτεqrj d1θη τoυ Αξιοf, πoυ απε(xε20
xλμ. απιi τη Θεοααλoν(xη (την οπο(α 6xαoε,
επειδrj απατ{θηxε απ6 πρ6ωρo λιiλημα πετεt-
νorj). Σ'αυτrjντη θ6oη, πoυ φα(νεταιγα ε(ναι xαι
η ανατολιxdτερη τηg διαδρoμrjg του, dμπηξε το
τoποriξι του, εiδοg ρoπιiλoυ. Mε βιiοη αυτr]ν τη
διαδρoμrj, που {ταν αριαεερ6oτQoφη χαL περιd-
xλειε 100 1ο:ριι1 περ[που, μπoροrjμε να υποθ6-
σoυμε 6τι η 6xταοη, την oπo(α oριoθdτηoε' πεQι-
λdμβανε, xυρ[ο:g τo μιod περ(που τμljμα, τo B.Α.,
τoυ σηιιεQtνof νομoι1Ημαθ(αg xαθcδE xαι μιxρd
γιiτιo τμliμα τoυ νομof Π6λλα9 τιαt πoχ{ μιxρι1
δυτιxιj τμliμα του νoμοιi Θεοοαλoγ (xηg. (2)

O Eυοτιiθιοg Ι. Στoυγιαννιixηg αναφ6ρει για
την πqι6τη παqιiδοοη τηg (δρυoηg τηg NdουοαE
ιiτι ε(γαι πιθαγdν παραπoΓηoη τη< παραπclνω
τουρxιxrjg παριiδoοηg. Γι'αυτrjν την προiτη πα-
ρι1δοοη, o Eβρενιig διιiλεξε την τoπoθεo(α τηg
οη με ρ ινrj E π 6}"η9 xαt o ε αντ c*π6xo ιοη τη g πρd θ ε -

ση s τoυ οoυλτιiγου γα τoν αγταμε (ψ ε ι, του ξr]τη oε
μια dxταη γηE 

'ηζ 
με τη δορd ενdg βoυβιiλoυ.

O αoυλτιiγοg διαο'xdδασε με αυτ6 τo αiτημα,
αλλι1 αγταποx ρ iθη xε ψε oyετ ιx6 δ ιιiταγ μα. Τ 6τ ε,
ο Eβρενιig doφαξε τoν μεγαλriτερo βoιiβαλo, τoν
οπo(ο βQrixε, dxοψε τη δορrιi του με τρι1πo τ6τοιο,
ιιiατε γα lιdνει λεπτιiτατο ιμι1ντα xαι περιdβαλε
με αυτ6ν τη μελλοντιxη €lιταoη του oιxιoμοιj.
Αυπj η εxδο1rj δεi1νει dτι η Ndoυoα ιδριiθηxε με
απλι5 περια1oινιoμci, ο oπο(og 6γινε με τη χQ]iση
δoριig βoυβιiλoυ. o Στoυγιαννιlxηg γρrιiφει 6τι
αυτrj η πραxτιxη θυμζει την παρι1δoση για τηγ
6δρυο'η τηg Kαρ1ηδ6ναg χαι παQαπdμπει oε xεG
μεγo του T(τoυ Λιβ(ου, αriμφοlνα με τo οπofο

δ6θηxε ωt χdQη, για γα xτιαΘε( π6}"η, τdoη ^1η,
6oη μπορoιiοε να περιβληθεi με το xομμ6νο δdρ-
μα ενdg βοδιοιi.

Yπιiρ1ει, ιiμωg xαι μια clλλη εxδοxtj, πιo οιjγθε-
τη, πoυ δεf1νει μια ενdτητα πεQισχοtγιoμοιi xαι
oταυριι1ματοg. Συγxεxριμdνα, λ6γεται ιiτι ο Ε-
βρενdg dμπηξε oε τ6οoερα oημε(α ιoι1ριθμoυg
παoοιiλoυg απ6 ξriλo πλατι1νου xαι επι1νω τoυg
τ6ντωαε τoν ιμι1ντα, oρζοvταg €τoι τα dqια τηg
πdληg. Λι1γεται, επ,;c.ηg, ιiτι oι πι1αααλoι αυτοf
β λι1οτη οαν γ" αι αν απτl3γ Θη xαν αε π ε λ ι6 ρ ι ου g πλιi -
τανoυs. Σημειcιiναl, με την ευxαιρ(α, 6τιη οθωμα-
r,ιx{ πραxτιxrj ουνdδεε τoυζ πλατι1νoυg με τoUE
εξωμ6τε<: π€ντεπλιiταγοι οτη Θεoοαλον(xη φυ-
τεfθηxαr, πρoE τιμrjν ιoιiριθμων εξωμοτιδν xαι
αυτιj< o αριθμιig ανdρxεται αε 18 για τιg Σdρρεg.

Αυτd αναφιJρει η παρι1δοαη. o Στoυγιαγγd-
xη <, 6 μω<, τη ο'υνδdε ι με τηγ επoyητoυ,αναφ6ρο -
\τα( oνοιιαcrtty"6' τoυζ τdσσεριg πλατdνoυE, χα-
θιδg xαι τιg θdοειg τoυg. oι πλιiταγoι ε(ναι πρo-
οανατολιομdνοι πρog τα xιiρια οη με iα τoυ oρζo-
ντα. Kατιi τoν 6διο, προg βoρρdν, υπι1ρ1ει ο
Πλιiτανog τoυ Mπαρλαoιjτα χαι στη ουν6xεια
τoυ Mc6xιoυ, Φγl διioη, δfπλα οτην αγfα Παρα
otιευη, βρ(oxεται o-Στραβιig Πλι1τανιlg, οτηv
ανατoλrj r]ταν o Kοιiφιog Πλdταγοc' πoυ τ6τε
μιiλιg ε(1ε γαΘε(, χαι πQoS τα N.Δ. υψc6νεται o
Πλdτανog Σταν(αη (παλαιdτερα τηg Πoλιιiναg r]
MπoυλιdγαE) - βλ. oxετtx6"με τη Nιiουσα, Στoυ-
γιαννdxηg Ι976 (1924): 31,37-39, 43-44, 48-49,
Bαλοαμ(δη E 1999α, 1999β xαt 1999y, ν"αΘrΙlg xαt
Xιoν(δηE 1992: 4-] '

FΙ επαφr] μoυ με τoν Eμμανoυr]λ Σ. Bαλοαμ(δη
υπιiρξε ιδια(τερα xαρπoφciqα. Aρ1ιxιi, βoυ διευ-
xρiνιαε dτι orjμερα υπιiρxει μdνoν ο πλιiτανοg
τηg αγfαE Παρααxευηgxαιμoυ ι1δοlοε πληροφο-
ρ(εg για τουg ι1λλoυg πλατιiι,ουs. Στη αυνdxεια,
διερεrjνηoε τo θdμα τηg αxριβοdg θdoηg των
υπιjλοιπωγ πλατιiνων, ωζ εUγενιχrj απdντηoη
oτην πρ6θεorj μoυ να χαQτoγQαφr]οω τιg θ6oει9
τωγ πλατdγων. dρευνα που, εfμαι βdβαιιlE, αγτα-
ποxρ ινdτα\, 7"αι στη διxrj τoυ αγιiπη γ ια την πιiλη.
Tα αυμιπερdοματιi τoυ τα δημooiευαε στην εφη-
μερfδα Λα,6g τηg Bdρoιαg (1999δ)' Σιiμφωνα με
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αυτd.. o πλdτανog τoυ Mι6xιου rjταν πoλ{ xoγτι1,

ατo xτ(ριo του Mπoυτdqη xαι μπροοτd απd αγω-

γ6 νεροιi, x6πηxε δε ατυxc6g τον Aπρλιo τoυ

1952. o Koιiφιοg πλd,τανοg πρι1πει να rjταν oτη

Θdοη Kιdoχι, στo πdρxο, απιjγαντι απd τη μιχQ}i
oxιiλατου εργoαταοioυτου Γρηγdρη Λαναρd. o
πλdτανοgτου Σταν(oη rjτανπ(oω απ6τo Eπιοxο-
πε(o γ'αι μπρoοτd απ6 υδqαιiλαxα.

E1oνταg αυτdτα απτd oτoιxε(α. ο Bαλοαμiδηg

με πqdλαβε στη χαQτoγQdφηση τοlν θιjοεωγ των
πλατdνων ν"αιε(γαψε χαι oL δfο τηv (δια ευ1ι1,ρι-

oτη dxπληξη. Oπωg διαπιοτι6γει o (διοg, σχημα-
τζεται απ6 τιg τdοοεριE θdοειg dναg oταυρdg.
τoυ οπo[ου xdΘε ox6χoE τι1μνεται oε δfo [oουg

περ[πoυ βραx(oνεg απd το dλλo oxdλog. AE προο-

θdoωτηνπεριγqαφf τoυ. To oxdλοgτoυ οταυροf
Α-Δ ε(γαι μεγαλrjτερo xαι 61ει απdxλιοη απ6 την
ανατολrj xατd 18 μo(ρεg προgν6το. o ανατoλιxdg

βρα1(ονι1g τoυ 61ει μrixog 396 pι' xαι o δυτιxιig
377 ψ', ε[ναι δηλαδri μιxgdτεQoE τoυ πρι6τoυ
xcιτ6' Ι9ψ. xαι ανdρ1εται στα 95vο τoυ μrjxoυg
τoυ. Ωg πQoζ τo oxdλοg B-N, πoυ ιJ1ει την [δια
απ6xλιοη απ6 τoγ βoρρι1 πQοE τηγ ανατολ{, ο
ν6τιog βρα1iονιlg τoυ ι11ει μlixοg 31'4 ψ' χαι o

β6ρειοg 278 ψ' ε(ναι λοιπιiν μιxρ6τεgog τoυ πρι6-
τoυ xατιl 36 ψ' ν"αι ανιJρxεται oτα 88,5Ψο τoυ

μrixουg του. Eτoι, τo oτι€Χog Α-Δ 61ει ουγoλιx6

μιixοg 773 ψ' χαιτο ο'xdλοg B-N ιoοfταιψε592ψ.,
δηλαδη το δεfτερo οx6λοg ε(γαιτα J6,5Ψοητα3l
4 περiπου, τoυ πρι6του. To περiγραμμα γdρω

J,

Αxριβε(g θ€αειg των τεoodρo.lν πχcιτdνaw
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απd τoν αrαυρd d1ει qομβοειδdg o1rjμα χαt συγο-
λιπ6 μrjxοg 1.950 μ., ενc6 περιxλεiει i'xταoη 230
οτρεμμιiτων.

Tα ox6λη τoυ σταυQoιj ε(ναι xιlΘετα με τ6oη
απdλυτη αxρiβεια, ι6οτε γα οδηγοriμαoτε στo
οιlμπι1ραο'μα dτι η γωνiα τουg δεν μπoρε( να
ορ(οθηxε εμπειριxιi, αλλd πρ6πεt γα χQησιμo-
πoιrjθηxε xιlποιοg συγχεχQιμdνοg τρ6πog υπoλο-
γιo1"ιοιi τηE' Η προoο1r] που διiΘηxε αε αυτ6 τo
θdμα δε(1νει dτι η ιδρυτιxrj πριiξη αντιμετωπ(o-
θηxε ooβαρd xαι τελετουργιx6' xαι επιτρdπει
xdπoιεg αx6ψειg oyετιν'6' με δfo ι1λλα θdματα:τα
oyετιν'6" μrjxη των αxελι6γ χαι των βqα1ι6νων τoυ
oταυροd χαι τoγ πQoσανατoλιομd του. Καθc6q
ε (δα με, τo oxdλο g Α-Δ ε (ναι ο'η μαντιxιl μεγαλfτε -

ρο απd το dλλo, γεγoν6g πoυ πριJπει να απoδoθε(,
ε(τε oε πρdθεοη, ε[τε oε τι11η. Η διαφoρdτων διiο
βραxι6νων τoυ ε(γαι αgxετιi μιχQli l,.αι γι' αυτ6
απoxαΜπτει πρdθεαη ιo6τητ6"9 τoυζ, η οπo[α
πρ6πε ι να παραβ ιιiοτηxε μερ ιxιl απ6 μιxρd οφdλ-
μα xατιi τη μ6τρηοη. Αυτri η πρ6θεoη (οη g δια(ρε _

σηE του οxι1λουg, παΘιf g xαι η αxρ(βεια τηζ oaθr]ζ

γων(αg, αυτo(, δηλαδrj, oι πQoσεχτιxo( γε ωμετρ ι-
xo(1ειριομo(' υπoδειxγdoυγ ι1τι με ανdλογη λoγι-
xf 1αριi1θηχε τo ox€ΧogΑ-Δ μεγαλιiτερo απd το
B-N, ιiρα dτι υπrjρ1ε πρ6θεοη γα ε(γαι μεγαλfτε-
ρo. Πρdθεση, που θα μπορofσε γα f'xεt, εftε
πραxτιx6, ε[τε oυμβολιxd α[τιo, ε(τε xαι τα δrjο
χαι για την οπο(α φα(νεται π6ντω9 να ιoxdει τo
δεfτερo, εφ6ο'oν o πQoσανατoλιαμdg ε(ναι πρog
τoν rjλιo. Aρα, ο dξοναE Α-Δ πρdπει να {ταν
αυ μβολιxd oη μαντιxιiτε ροE.

Eιlν, ιiπωg φα(νεται, υπrjρξε πρdγματι ηλιαxdg
πQοσαγατoλιoμ6g, xαι δεδoμdγoυ dτι απoxλε(ε-
ται η πρ6Θεση πQoσανατολιομoιi πQoζ τη (μ6αη)
ανατολ{, επειδf η γενιxrj φροντfδα τηg 1ιiραξηg
απoxλεiει dνα 1ονδqoειδdg οφι1λμα 18 μoιρι6ν
τfθεται τo ερι6τημα, ει1ν rjταν 6ναg πρoααγατολι-
oμ6g πρog τον rjλιο με τη γεγLχrj dννοια rj αυγxε-
xριμ6νοg πρoσαγατoλιoμdg. Στη δεrjτερη περ(-
πτωση, πιΘανdτερο ε(ναιγα πQοσαγατoλιξdταν ο
ι1ξoναg Α_Δ πQoζ τηγ ανατoλrj του ηλfoυ xατιi την
απ6 τα πqιlγματα ημdQα (δρυoηg του οιxιoμοri lj
xατd 1αραπτηριοτιxιj xαι επ(ηδεg επιλεγμdνη
η μdQα, xατ6' τεxψηQ ιo ση μαγτ ιxrj g θ qη οx ευτ txηg
εορτtjg. Διερειiνηοα αυτι1τo θdμα με τη βorjθεια

του Σταriρου Aυγουλοιiπη, Aναπληρωτrj Kαθη-
γηπj Παρατηρηοιαxrj g Aoτροvoμ[αg τoυ Α.Π. Θ.
Xρηαιμοποιι6νταg μαΘηματιxofg τriπουE τηζ α-
ατρoνoμfαζ, βQlixε, με αγαφoQ6" oτo 1385 ωg
6τo9 (δρυoηζ τoU οιxιαμοti, τιζ ημεQομην(εg, xα-
τ6'τιg οπo(εg μπoρε( να ιδρrjθηxε o τελευταfoζ
ει1ν rjταν πQoσαγατoλιoμdνog πQog τηγ ανατολrj
του ηλ(ου. Πριixειται γLα τηγ 22ηΙανoυαρioυ rj
την 8η oxτωβρ(ου 1385.

Tυ1dν οφdλμα εx μ6qoυg μoU στη μ6τρηoη τηg
απdxλιαηg των 18 μoιροiν δεν μπορεi να εfγαι
μεγαλriτερo απ6 0,5 μoiρα εxατ6ρωθεν των 18

μoιρι6ν χαι μεταφQdξεται οτην προοΘrjxην { α-
φα(ρεοη μιαg ημ6qαg. To (διo ουμβα(νει xαι ειiν
θεωρrjooυμε dτι η Nι1oυoα ιδριiθηxε τo 7430'
Tελιxιl, εdν θεωρrjοoυμε ωζ dτog (δgυoηζ oπoιo_
δrjποτε ν'ατ6' την περ(oδo 1385 - 1430 xαι ωg
πιθανr] απ6xλιoη απd την ανατoλrj το διι1οτημα
17,5 - 18,5 μοιρι6ν, η (δρυoη τηg Nιlουααg δεν θα
μπoροιiοε παριi να λdβει χc6Qα μεταξιi τηg 20ηg
χαι τηζ 23ηg Ιανουαρ(oυ f μεταξιi τηg 6ηE xαι τηq
9ηg oxτωβρioυ. Eπειδrj, dμωg, τo εορτoλdγιο
δεγ αυγιjδεε xανdγαγ ιδια(τερα oημαντιxd ιiγιοrj
ι1λλo ιδ ια (τε ρo θρη oxευτιx6 γ εγoνdg με αυτ6 g τ ιg

ημερoμην(εg, θα πg6πει μι1,λλoννα απoρριφθε(η
υπ6θεοη τηg (δρυοηg oε επiτηδεg επιλεγμdνη
ημ6Qα με θρηoxευτιxrj oημαοiα. T6τε, εdν η
Ndουαα δεν πQoσαγατoλ(oθηxε πQoE τηγ αγατo-
λrj τoυ ηλiου την η μdρα τη g fδρυolj g τη g, oπdτε δ εν
ιoβoυν αυτdg oι ημεQoμηι,(εs ωζ ημεgoμην(εg
[δρυoηg, πρdπεινα δε1Θοrjμε dτιτηg δ6Θηxε, την
ημdQα (δρυοrjE τηg, ιiναg γενιxdg πρoοανατoλι-
ομdg πρog την αγατoλrj, oπ6τε η ημεgομην(α
(δρυοrjg τηζ παQαμdνει ι1γνωοτη.

Oοoγ αφoρd ατo oxdλog B-N, η διαφoριi των
διiο βρα1ιι1νωγ τoυ ε (να ι oη μα ντιxη ν"αι δεν εξη -

γεiται απ6 λdθοg μ6τqηoηg. Eπειδri xανdναg
ουμβoλιxdg λ6γο9 πoυ να την εξηγεf δεν ε(γαι
εμφαν{g, πρι{πει να δε1θoιiμε, αφενdg, dτι oφεi
λεται οε πραxτιxοtig λ6γουg xαι αφετdρου ciτι η
ιοdτητα των βρα1ι6νων αυτοf του dξονα δεν
r]ταν τιiοo αημαντιxtj, οε αντ(θεoη με τoγ dξoνα
Α-Δ' Αυτ6 τo τελευταfo αυ μπdραoμα oυ μβαδζε ι
με τη σημαο(α τoυ ιiξoνα Α-Δ'

oι παραπιiνΟJ παQατηQrjoειg μαg επιτρι1πουν
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να αναχαταοxευιioουμε τη διαδιxαοiα xιiqαξηE
τoU οtχισμoιi, αυγυπoλογζονταg χαι τα τoπo-
γραφιπιi δεδoμdνα. To αγατoλιxd ιlχQo τoυ σrαυ-
ρorj εφι1πτεται τηE 6xθηs τoυ πoταμof Αρdπι-
τοα, παλαιof ποταμof, με μdγιoτο βι1θog δεxd-
δων μ6τρων. Η xιlραξη πρdπει να αρ1ioει απ6
εxεζ yιατ( δεγ θα μποqοιioε να εξαoφαλιoΘεf
εξ(oου ειjxoλα oε αντfθετη περ(πτωαη ο ουγδυα-
oμιig τoυ προβλεπ6μενου μrjxουE τoυ xλιlδoυ A-
Δ xαι τηg 1ωροθdτηοηg του αγατoλιxοrj dπρου
xoντ('ι" οτην 61θη oυγ1ρ6νωg εiγαι πιθανdν η
εxx(νηοη απdτην ανατoλr]να ιxαγοπoιοf σε συμ-

βoλιxοιig λdγουg. Πρdπει να dγινε xd,ποια δοxι-
μri τηg θ6oηg του xλιiδου αυτοf, dτοι ι6οτε η
μεο'οπι1θετη σ' αυτdν πρog ν6το να d1ει μ'ιiχοζ
περiπου (oo με τον πρoβλεπ6μενο νdτιο βqα1iο-
να. H μεoοxιiθετη 1αρι11θηxε πρoφανιitg με τη

χafση εν69 τριγιliγoυ, τoυ οπο(ου oι πλευρdg
επιλd1θηxαν €τσι, ιfοτε γα εiναι oρθογι6νιο, να
ιxαγοπoιοr]ν, δηλαδri, τo πυθαγdρειο θεcδρημα
π'γ' rΛoτε να εiγαι ωg 3:4:5.

Aπ6 εxε(lιαι πιiραυπdρ1ουν δfo ενδεx6μενα.
Θα μπορoιiσε να d1ει τοπoΘετηθε( πρι6τα ο ν6-
τιog πιiοοαλοg ατo dxρo αυπjg τηg μεοoxιlθετηg,
αφoιi [oω< fγινε xd,ποια πQoσαQμoγrj. για να
xαταλrjγει δ(πλα oτην 61θη του πoταμοιi. Mετιl,
θα ι1ρ1ιoε τo δ6οιμo του ιμdντα, απd τoν αγατo-
χιγ"6 π(l"ooαλo, ατο ν{iτιο, ατον δυτιxd xαι τdλog
οτoν βιiρε ιο πι1oααλo, αφοιi τoποθετrjθ η}lε, τlαL
ενδd1εται το μr]xog τoυ βορεfου βρα1(ονα να
περιορ(oθηxε απ6 τo μrjxog του υπoλοfuoυ τoυ
ιμιiιτα. Σ' αυτιjν την περfπτωοη, dμωg, η φoQd
δεα(ματog του ιμι1ντα θα rjταν δεξιdοτρoφη. Tο
δεdτε ρο ενδε16 μενo ε [γαι να τοπο Θετrj Θηxε πρcδ-
τα o β6ρειog πdοααλog οτo ιlxρο τηg μεooxι1θε-
τηζ πQοE βoρριi xαι μετι1να dρ1ιο'ε το δdoιμοτoυ
ιμι1ντα απd τoγ ανατoλιx6 πι1,οααλo, oτoν βd-
Qειo, στoν δυτιxιj xαι τdλοg oτo γdτιo πι1,ooαλo,
αφotJ τoποΘετr]Θη'ι1,ε)γ"αL ενδd1εται τo μrjxοg τοιr
γdτιου βρα1(oνα να αυξljΘηxε, επειδr]τo επdτρε-
πε τo μliχoζ τoυ υπdλoιπoυ ιμdντα. Σ' αυπjν τη
δεriτερη περfπτωαη, η φoQd δεofματοg θα rjταν
αριαrερ6οτQoφη, λιiγog για τoγ οποio ε(ναι αυτrj

η δειiτεqη διαδιxαoiα πoυ πρdπει να dλαβε 1ι6-
qα, επε ιδrj 6λεg οι περιφοqdg οτην Eλλιiδα, 6πωE
του Eπιταφdoυ xαι η πεqιdρoοη, ε[ναι αριoτεριi-

oτροφεg.(3)

Ε,[γαι φανερd ψετα ταπαραπι1νω 6τι.ιατα την
iδρυorj τηg η Nιlουoα δεγ οριoθετrjθηxε απλι1
μdoω τεoodρων παοοιiλων; αλλd με τoυζ τελευ-
ταfουg o1ηματfαθηxε ηθελημ6να στo dδαφog €-
ναg oταυρ6g. Δεν εfμαoτε οε θdοη να γνωρζoυ-
με εdν ο ιδρυτrjg τηg εf1ε ιοτοριxri πληρoφορ(α
για τογ πεQισχoιγιο'μd τηg πρι6τηg Kαρ1ηδ6ναg.
ofτε μποροfμε να εxτιμrjαoυμε εt]xoλα τυ16ν
oθωμανιxιJg επιρρo6g. Θα rjταν δυγατιjγ τo σχε-
δdν τετρdγωνο περ6γραμμα τηs πι1ληg γα ιoοδυ-
ναμε( με τηγ xυxλοτερrj διαδρoμrj τoυ Eβρενdg
στην τoυQχιxrj παριiδooη, αλλd τdτε θα dπρεπε
να δε1θoιiμε dτι η παρdδοοη τηg (δρυαηE αγτι-
γqd,φει dλλη παριiδooη πoυ δεν αυνδ6εται μετoγ
οιxιομd, dπoιjlη που πQοφανc6g δεν ευοταθε('
Αxdμη, Θα μπορo{οαμε iοωg να ουα1ετ[σουμε
τον αταυρd τηg Ndουοαζ με τογ τυπιxιi αrαυρ6
πoλλι6γ ιoλαμιxι6ν αραβιxι6ν πdλεων, 6πωg η
Mεδ(να με τoγ Mωιiμεθ, η Bαγδdτη (762- 766)
τoυ aΙ-Mansur χαι η Hiraqlah (806-808) τoυ
Ηarun al- Rashid (βλ. Λαγ6πουλog 1970:118-
126).

Tελιxd, θα rjταν δυγατdγ η fδρυoη τηg Nιloυ-
σαζ να ε(1ε μεγαλdτεQη li μιxρ6τερη ιoλαμιxrj
επιqροrj, dπωg θα fταν δυνατdν iοωg να δε1Θοf -

με τη μαχ,Qιν{ επιρρo{ τηg Kαρ1ηδdναg' η oπο(α
6μωζ, δεγ θα την εξηγorioε dτoι xι αλλιι69 απο-
xΧειoτιν,6', επειδri Θα xdλυπτε μdνoν τo οτοι1ε(ο
τηE περιμdτQου τηζ πdληg, αλλd 61ι χαι τo σΓoι-
xε(ο τoυ oταυροti. Πιοτε{ω, ιiμωE, 6τι η πriqια rj
xαι o1εδ6ν αποxλειοτιxrj επιρροrj πρ€πει να α_
ναξητηθεf πρog ι1λλη xατεriθυναη χαι σUγχεχQt_

μdνα την ελληνιxrj. Eνα αο'θενdg δεδoμdνo πQoE
αυτrjν την τελευτα(α xατειi θυνoη ε (γαι το ενδ ε16-

μεγo τηζ ελληνιxrjg xαταγωγrjg τoυ Eβρενιig, αν
χαι LσχυQoπoιε(ται ν"6"πω9 απιi τη 1ρrjoη του
πλατιiνoυ, δdντρου oυνδε δε μdνoυ με τoυ g εξω μd -

τεg. Ιο1υριiτερο δεδoμ6νο ε(ναιη ιδια(τερη μετα-
1εiqιοη τoυ oιχtσμοιj xαι των Eλλriνων, η oπofα
μπoρε(να οδηγrjoει oτηνυπ6θεοη τoυ αεβαομorj
των παραδ,6αει6ν τoυg. E(δαμε, τdλοE, 6τι, τ6οo o
πεQtσχoιγισμdζ, dαo xαι το οταriρωμα ανtjxoυν
οτη νεdτερη ελληνιxrj παρι1δooη. Η Nιiουοα,
λoιπdν, δεν θα dπρεπεναπρooεγγιoθε(ωg μεμο-
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νωμ6νη περiπτωοη, αλλd πqιJπει να ειταxθε(

μ6oα οε 6να ευρrjτεqo πλαiοιο πoυ να περιλαμ-

βι1νει χαι τtζ νε6τερεg ιδρυτιxdg πραxτιxι1g τoυ

ελληνιxoιi 1ι6ρου. oι τελευτα(εg περιλαμβdνουν
αxριβι6g 6μoια παραδε(γματα oυγδυαoμοιi πε-

QιφεQειαχo{ οτoι1ε(ου χαL σταυQoιi. Η ιoτοριxr]
oυνι11εια ε(ναι πρoφαγliζ.

Η Ndoυοα δεν αγαπτιjxθηxε αρ1ιxιlγ{ρω απd
το xdντρο τoυ oταυρoti, αλλd πQoE τα δυτιxι1του'
Eπ(οηg, oε πqι6τη πρoodγγιoη, φα(νεται δrjαxo-
λog o αιlο1ετιαμ69 τoυ o1εδ(oυ τηg πdληg με το

αxdλog Α-Δ του ιδρυτιxοιi oταυqοιi. Παριi αυτι1

τα δεδoμdνα' ιδρυτιxdg οταυρdg υπrjρξε xαι 6"-

φηoε π(οω τoυ τα υλιxd (xνη τoυ: τoυ τι1αοεριg

πλατι1νoυg. Eδc6, η ουμβoλιxrj πρ6θεoη πQαγμα-
τοπο ιrj θηx ε με ση μαγτιxd οφαιρ w"6 τρ6πo τιατ6"

τη διαδιxαo(α, ε(ναι δrjο'xολα αντιληπτtj, dμωζ,
στoγ χτtσμdνο 1ι6ρο χαι χQησtμoπo(ηαε φυοιxd
oτοιxε(α αγxrjρωoηg, τoUE πλατdνουg, που δεν
ανrjxουν σ'αυτ6γ.

ΚαΘαγιασμdγog oιχtσμdg, Kωνοταντι-
νοιiπολη χαι oυQdγια ΙεQoυααλtiμ

Η iδρυοη τηg Ndουοαζ μαζ δε(1νει, λoιπ6γ,6τι
oρ ιoμdνε g τoυλdxιοτoν απ6 τιg αη μα (νουoε g πρα-
xτ m€. g τ.'αL τα ου μβ ολ ιxd μoντ dλα τoυ 1ι6 ρ ου πoυ
oυναντιofγται στη νε6τερη Eλλι1δα μπoρε( να
ανα1θοιiν στην υστε Qo βυξαντινlj π ερ (oδo. Δεrx-
νε ι' επ(οη g, 6τι, αντ(θ ε τα απ6 τιg τρι11oυοε g αντι-
λrjψειg (Mπoι1ραg |999), υπrjρ1ε ο' αυτljν την

περ(οδo μια ουνoλιxιi πoλεoδoμιxlj d,πoψη, η
oπo(α μdλιoτα εδραξ6ταν oτo (μαγιx6-) θρη-
oτιευτιx6 επfπεδο. oμωζ, η (δqυοη τηg Ndoυoαg,
6οο δ(νει μια απdντηoη, dλλoτdαο θιjτει 6γαγιjo
ερc6τημα: αυτιJg oι πQαχτtχ€g ^ιαt τα μοντι1λα
61oυνυοτεροβυξαντινrj πρodλευoη rj υπoxωρofν
περιοodτερo μdοα oτo 1ρdνo;Aυτd τo ερι6τημα

xανει πλdογ αναπdφευxτη την αναδρομrj oτην

αρ1αιdτητα.

Στην αρ1αiα Eλλι1δα υπriρ1αν τελεπj fδρυoηg

τωγ πdλεων, xαθι6g xαι η ιδdα του ιεροιi oρ(oυ,

τdoο τηg ν"ατotx(αg, dαo xαι ηg πι1ληg - xρdτoυg.
Για τον πoλεoδoμιx6 και τoγ πoλιτιxιi xι6διxα,

xι1ντqο τηg τελευτα(αg ε(ναι η αγοqd,. Σf μφωι'α
με τογ xoομoλογιx6 xιδδιxα, πoυ συγυπιiρ1ει με
τoυζ πQoηγοf μενoυg, oτo xdντElo τηg πdληg ε(ναι
o ομφαλ6g τoυ x6oμoυ xαι η περιφdρε ιιi τη g ε (ναι

τα 6ρια τoυ (Coulanges 1903: 21-23,28, 31' 36-
40, 63-66, ]0-]1, |19, t51-Ι63, 198-199, 238-
239,252, Lavedan παι Ηugueney 1966: 95-97,
Vernant 197 4: \19-186, 203, 206, 210-2LL, 275
xαΘι6g xαι Leveque xαι Vidal-Naquet 1964:17-
78). Aυτdg ο ιδεατ6g xfxλοg μπoροrjοε να πQαγ-

ματoπο ιη Θ ε( xcιτ6'την τελετου ργ (α iδρυoη E μιαζ
π6ληg. Eπioηg, οι Αθηνα(oι περιο1oiνιξαν ετrj-

σια τoυζ ναorig. Εν'τ6g απ6 τουg ναoιig, οι AΘη-
να(oι περιoxo(νιξαν χαι τηγ Exxληo(α του δ{-

μoυ, με ο1oιν( βoυτηγμdνο oε φρdoπια x6xxινη
βαφf (Pωμα(og 1953: 133).

Σε xαμιd περ(πτωoη, dμιωg, δεν 61oυμε οτην
αρ1αiα Eλλdδα αιiνδεoη τηg fδρυoηE τηg π6λη9

με τελετoυργ(α περιdρoσηS, ι6oτε γα υπoθdοoυ-

με μtα πρodλευoη τηg νεdτεqηE περιι1ροαηg απ6
την αρ1αiα Eλλdδα. Αντ(θετα, η περιdqοοη rjταν
xειπqιπrj οτην αρ1α(α Ιταλ(α. Στο B(οι Παρdλλη-
λοι (''Pωμriλοg'', ΙX.4, Χ|'1- 2)' o Πλodταρ1οg
πεqιγρdφει την (δρυoη τηg πρι6τηg Priμηg (754

π.X.), τηg Roma quadrata, απ6 τογ Pωμιiλo: ο
Pωμriλog 1ιlqαξε xυλιν"η πεQιμετQιχrj τdφρo,
πoυ ε(xε οτo xdιτEloτηg ιiνανmundus. Xωρrιx<I,, ο
mundus ο1ετιξdταν με τηντoμri τoυ cardo χαιτoυ
decumanus, δdο αξ6νων πoυ απoτελoιjγ μια ενd-
τητα με την τετQαμερrj π6λη xαι xατ6ληγαγ σε
τιJoαεριg π{λεg. ΑυτoI oι δf o ιiξoνεg 1αραxτηρi
ξoυν dλεg τιg qωμαix6E π6λειg xαι παρdπεμπαγ
οε xοoμιx6 αυμβολιoμd: ο cardo. o dξοναg B-N
{ταν o dξοναsτου xdoμoυ που διdq1εται απ6τoγ
πoλιx<1 αoτ6ρα xαι ο decumanus, o ιiξοναg A-Δ,
α\τtστotχorjοε ατην τρo1ιd τoυ ηλ(oυ. Αυτ'i η
oqγdνωοη τoυ 1ι6ρου μιμεiται πιoτ6"τη ρωμαΙxrj
χαι ετQoυσν"ιν'η, ειν"6να τηζ τηζ (xαι του αιiμπα-
ντog). oι Pωμα(οι ον6μαξαν την τdφρo sulcus
primigenius xαι (οωg ε(ναι ετρουoxιν"ηg πρo6-
λευoηg. Xαqαoοdταγ ι.ιε oρειxdλxινο dρoτρo,
που 6oερναγ μια αγελdδα xι dναg ταfροg (τα
οποfα rjταν λευxd αrην περiπτωση τηζ (δρυοηg

τηg Pι6μηg, xατ6"τoν oβ(διo, Fasti ΙV. 807-854).

E(ναι αυτrj η τελετrj (δqυαηg την οπofα χQησι-
μoπo[ηoε o M. Κωγoταντ(νοg lιατα την fδρυoη
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τηg KωνοταντινofπoληE, πoυ dλαβε xriρα τo324.
O Kωγoταγτiνog ηγrjθηxε μιαg oμιiδαg αρ16ντων
χαι αQχιτεχτdγωγ xαι πqο1c6ρηoε πεξdg πQoE τα
δυτιxd,, προxειμfνoυ να 1αρι1ξειτo 1εροα(ο τε[-

χoE με τo δ6ρυ πoυ χQατofoε οτο xdρι του. o
ιδρυτrjE αυτοxρdτορα< απdφυγε, xαθι6g φα[νε-
ταt, τηγ τρ61oυoα παγαγιστιχr] πραxτιxr1 τηs
περιdgoοηζ χαι αγτιχατι1οτηοε τη xdραξη τηg

τι1φρoυ μ6oω αρdτQου με τη xιiραξη γQαμl"ιliζ
απ6 τo δ6ρυ τoυ.

Kdντρo τηg π6ληg rjταν ο ''φ6Qoζ" (το ρωμαΙxd
forum)τoυ Kωγoται,τ(νoυ. E(xε μια μoρφrj ελλει-
πτtxη - dπωg χαι το xοομιιx6 Kολoοοαfo τηg

Ρ6μηs - πoυ παρdπεμπε στoν χoσμιγ"6 aπεαν6
γf Qω απd τη γη (''Πιiτgια Kωνoταγτινoυπ6λεωg
ΙΙΙ: Περi xτιoμι1,των", 11 (28.xη') - Preger 1901/

1907). Στo xιJντρο του τοποθεπ]θηxε μια πολι'1

υψηλ{ xoλdγα απd πορφυρiτη λiθο που dφερε τoν
xολoοoιαio ανδριdντα τoυ αυτοχQιiτoρα ωζ Aυ-
τoxρdτορα - Ηλ(oυ, Sοl invictus' Η xιiρ ια αρτη ρ(α
τηg πdληg xαλοιjγταγ ''Λεωφιiροg Mdoη'' χαι' σε
επfπεδο επιφαγειαχrjg περιγραφrjg, δι1αξdταν

βoρ ε ιοδυτι x6" τoυ μεταγ ενι1οτε ρoυ forum τoυ M.
Θεοδoοfoυ οε διjο xλd.δoυg, ιjγα γοτιoδυτιΥ'6,

που xατdληγε στη Xρυorj Πtlλη τoυ τε[1ουg τoυ
Kωγοταγτ iγου 1,ια t στη αυν ι{1ε ι τoυ Θ ε oδοο (oυ B'
(πoυ επ{.xτεινε περ( τo 413 πQoE τα δυτιxιi το

1ερoα[o τε(yog τουg Κωνoταντiνoυ), xι dνα βo-
ρειoδυτιx6. Αγατολιxι1,, η Mdοη 6ληγε οτo αriμ_
πλεγμα που αποτελo{νταν απd τo ''Mdγα Παλιi-
τιoν'', το ''ιππoδριiμιoν" xαι, επ( Kωνoταντ(νου,
το γαd τηg αγfαg Eιρrjνηg (βλ. Lavedan χαι
Ηugueney 1966: 204- 207, xαΘrilζ γ'αL Kriesis
1,965 762-165)

H xατεξo1rjν Mdοη τηg Kωνοταντινoιlποληg,
μεταξf Xρυorjg Πιiληg χαι τoυ παραπdνω oυμ-
πλdγματog, α\rrιστoιχε( προφανιδg oτoν xfριo
dξoνατηg Ρ6μηζ' o οπο[οgrjδη επ[Ndρωγα, πoυ
επ€γ"τειν εαρ1αι6τερο dξονα, εxτε ιγ6ταν απ6 τoν
ιππ,dδqoμο του Bατιxανorj oτη δrjοη μ61ρι τη

βfλλα τoυ πQοζ ανατoλdg oτo Λατεραν6 επ( του
Καιλfoυ λ6φου. Αυτdg ο dξoναg rjταν o
decumanus τηg Kωνoταντινοι1πoληg xαι ε(δαμε
ιiτι o ρωμαTxdg decumanus εi1ε xοoμιx6 ν6ημα.
Mε αναφορι1 oτο ρωμαΤx6 πρ6τυπo τωγ δdο
xαθιjτων oδιxιiγ αξdνων, μπoρoιiμε να υποθιj_
σoυμε με αoφdλεια dτιτο βoρειοδυτιxdτμrjμα με
τηγ oγoμασfα ''Mdση'' αγτιστoιχoιioε, παι αυτtj

εiναι η oυοιαοτιx{ πεqιγραφrjτoυ, στoγ
cardo τηg Ρc6μηg xαι γενιxιi του qωμαi-
xof οιxιομοli, o oπο(οE ε(1ε επfηg xο-
oψιx6 νdημα.

Η Kωγαταντινorjπολη, λοιπ6ν, {ταν
μtα σταυQωμdνη xαι xoομιxιj πdλη. Δεν
fταν, dμωgοταυρωμ6νη μdνο με αγαφo-
ρd αro oδιxd δ(xτυo. o Kωγoταντ[νog
6'xτιoε στηγ αγατoλf 6να νdo ναd τηg
Aγ(αg Eιρrjνηg xαι ααφαλιδE qε$iαξε

Π να ανεγεfqει στηγ (δια πεgιo1rj τη Mε-
γιiλη Εxπληo(α, ψετ€πειτα Αγ(α Σoφ(α.
Στη διioη, dξω απ<i τo τε(γog χαι σε
αy€oη με τη Mdαη - dοcumanus, πρ6πει
να €xτιoε τo μαρτιiqιο τoυ αγ6ου Mω-
x(ου. Tdλog,xoντ,6"οτο βdqειο dxρο τηg
Mdoηg - cardο χαι στo υιi.lηλdτεgo oη-

με (ο τηg πιiλη g ανdγε ιρε dνα μνη με ιιδδεE
xτ(ριo, που περιλdμβανε τo μαυoωλε(ο
του (Dagro n !9] 4: 92, 94, 391, 393, 395,

n
^Α6

Π
Η πρι6τη Ροiμη, τoιl Ρωμιiλoυ. M: mundus. C: οardo

D: decumanus. Π: πιiλη.
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397-409 xαι Mango 1990: 2],35-36, 47-48)' Με
αυτιjγ τον τρdπο' ο Κωγοταγτiνog δημιοιiργηαε
dνα μοντdλo πι5ληE που oυγδυι1ξει την τελετrj τηg
περιιiρoαηE, dχt μι1νoν με dναν ''oταυρι1 oδι6ν',,
αχχ6'xαι με dνcrν ''οταυριi γαιδγ''.

Eιiγ το μoντ6λo αυτ6 αγxυρι6Θηxε πι1γοl αrο
ρωμαιxιi μoντdλο τηg πιiληg, απd την ι1λλη μεριι1
τo υπεElαxιiγτισε, αφoμoιcδνοντι1Eτο μdοα οε ενα
ι1λλο πλα(oιο, χQtσrιαvιxd αυτrjν τη φορι1, πoυ
δεγ ε(ναι ιiλλο απ6 την oυρdνια Ιερoυααλrjμ,
dπω g αυτrj πε ρ ιγρι1φ εται οτην Αποxι1λυιpη (21'9 -
23 γ"αι22.1-3) τoυ Ιο:ι1ννη. Η ουρdνια Ιερουοα-
λrjμ ε(ναι ι1ναg τετραγωνιxdg oιπιομιig πQoσαγα-
τολιopιfνοg πQoζ τα xιiρια oημε(α του ορ(oιπα,
με τQειζ πιiλεg oε xιiθε πλευqd του. Αυτ6g o
αqιθμιig των πυλc6γ oυνεπι1γεται τηγ fπαρξη
μιαg πdληg οτο μdαο xιlθε πλευριiζ, με αποτdλε-
σμα τ1l δημιιoυqγ(α ενιig xεντριxot' oδιxοf οταυ-
ρoιi' ε(τε dλεg oι πfλεg ενιiiγoγται ;-ιε το xdντρro,
οπιjτε o τιiποg του oδιxoι] διxτιioυ ε[γαι αxτιγo-
xεντριxdg (υπι1θεοη πoυ ε(γαι η πιθαν6τερη),
εfτε εγι6γoγται αγιi διjο οι απdναι,τι π{λεζ (oπ6τε

ο τυπog του διxτιjoυ ε(γαι ιππoδιiμειog)' Στον
δυτιx6 Mεοαiωγα, πρoτιμι1τα ι η xυx}νιxηπερf με -
τQoζ χαt αυτd το μoντ6λο τoυ xtjxλoυ με οδιxd
αταυρι1 επιβιiλλεται απdμη χαι στιζ απdπειρε<
τoπoγQαφιxηg αναπαρdoταoηg τηg γrjινηE Ιε-
ρουααλrjμ

^ 
Για γα oυμπερ<iνoυμε. o M. Kωγαταντfνοg

δημιοιiqγηοε dγα χQιοτιαγιχ6 πoλεoδoμιxd μo-
ντdλo, ξεxινι6νταg απd τo εαxατoλoγ ιx6 μρy€τυ-
πο τηE oυρανfαg Ιερουoαλr]μ χαι χQησιμoπoιcδ-
γταs ωζ ιiχημα τo ρωμα'ιx6 αoτtx6 μoντdλo. Tο
μοιτ6λo του Kωγοταγτ(γoυ ηταν ιxαν6γα αφo-
μoιc6oει y"αL τLζ ελληνιx6g ουμβoλιxdg ιδdεg για
την πι1λη. Aπ6 την εγπα θ iδρυ αη αυτοrj του μοντ 6 -
λου oυνι1γoγται τρ(α oιlμπεριiαματα. Πρci:τον,
<jλα τα νει1τερα ελληvιxιl ουμβoλιxd πoλεoδομι-
x6' μoντ€}ια ε[γαι ιooδιiναμα χαι μπoQotjν γα
ανα1Θοrjν αrο πρ6τυπo, τo οπofo εγxαθ(δρυαε o
Κωνοταντiγοg. Eτoι, περιι1ρoο.η παι οταιiρωμα
δ9ν ε1ναι διαφορετιxo( αταθμοΓ μιαg ιαroριxrjg
ε! 6λιξη g, αλλιi λ(γo - πoλrj oυγxρον,.x jg 6ψ ει,E ro,
ιδ(oυ μοντdλου. Αυτdg οι r5ψειg, εkε αγτιστoι-

ffi
Ff' n:

" ..*q

:''fuq

1οιiν oε επιμdρουg χαQαχτη-
ριαειxιi του μoντ6λoυ αυτοri,
λdγω ιδιαιτερdτηταg τηE τo-
πtτ'ηg ιoτoρ(αg, εfτε τo πεQt-
λαμβιiνoυν οτo απdραιο. Mα-
ξi με τη χQιoτιανιχri διιiο.τα-
οη, μπoρε( να εγσωματι6γoυγ
xαι πιiλι για τοπιχoιig ιοτορι_
xoιi g λ<5γoυ g, αρxα ιoελληνιxιi
oτotxε(α, dπιυg o πεQισχoιγι-
σμ6ζ.

Δεrjτερoν, η ουνdxεια |-ιετα-
ξd Kωγoταγτινorjπoληg,
Nιiουοαg xαι νεdτεElων πQα_
xτιxc6ν xαι μοντdλων δε61νει
dτι oε dλη τη βυξαντινrj, μετα-
βυξαιτινr] xαι νει1τερη περ6ο-
δo η οργιiνωαιi του 1cδρoυ τoU
oιxιο1-ιof υπαxοtjει βαoιx6'
oτα (δια θρηοxευτιxd - οι,μ-
βoλιxιi πρ6τυπα. Τq(τoν, η
λαoγqαφ(α, με ελιi1ιστεζ ε-
ξα ιριiοε ιg, αrτιλrjφθηxε μι1νoν
τηγ απoτQoπαixη διιioταoη
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αυτοιi του " μιαγ ιxoιi", dπωg
τoν χαQαχτη ρ ζε ι, x{xλου.
ΑοφαλιiE xαι μιαγιxdg xαι
απoτρoπαixdg ε(ναι. Αλ-
λd ε(ναι πρc6τιoτα ιεριig,
αφο'ri αποτελεf τμrjμα τηg
ουqαν(αg Ιερoυoαλr1 pι, xαι
oxοπ6g του εiναι γα τη με-
ταφ6ρει oτoν 1ιiρo. Aιrτη

η xρiοιμη ουμβολιxlj διd- 
'4

στασ}] παρεμεινε οτl1 νεο-
τερη Eλλιiδα οτο πεEιθοi_

Qιo τηζ oυμβoλιx{g οxd-

ψηζ, αφliνoγταζ dμωq τα
ixνη τηg. o οιxιoμιdζ πoU

μετατρ€πεται σε oυριiνια
Ιερουααλr]μ ε(ναι xαθα-
.1ιαoμι1νοg, dπωg γ"ι εxε(
νη, τα dριd του ε(ναι προ-
οτατευμιJνα, dπωg χαι σ'
εxε(νη xαι ξει αιιriνια, d-
πω( χL εxε(νη, dxει δηλαδrj 6λα τα oυμβoλιxci
χαQαχτηQιοτιxιi πoυ διαπιοτι6οαμιε .1ια τον ελ-
ληνιxd παραδοοιαxι1 oιxιoμιd. Λι.,,dτεQo ii πε Qισ-
odτερo oρατrj oτoν εξιυτεριxd γεωγραφm6 γιil-
ρο. η ουρdνια Ιερoυoαλημ εiναι πριi:τιατα dναq
oη με ιωτιπ6ζ εσωτεQιχι5g θρηοxευττx6gτ6πog xαt
απ6 αυτ6 το oυμιβολιxd γεγονιig αγτλε[ την αξ(α
τoU o υλιxdg οιlr'ιομι1g.

Yπoοημειιfοει<

1. Η 6ρει'νιi μoι] για τιg τελετoυργ(εg xαθαγiαoηq τoιl
ελληνιxoi πιrριrι\ιloιcrxoιi oιxιαμιli ξεxiνηoε με αφορμrj

μιια ιινα'xo(νοlοi] μι'lι' ιττo αυν6δριι'l Eλληνιxdq Παραδooια-
xιlq Πoλιτιιτμιdζ πιlt' διoργανc6θηxε ιτε μνrjμη ηg ΑλxηE
Κι'ρι1rx[ι\ιltl - Nεioτιrροg oτη Θεooαλoνfπη. ην περfoδo 6-
8 Nοεμβρι1oιl 1998. Η αναxo(γωoη αιτrj εξελi1θηxε oε

βιβλfo, oτo oπo(o βαoξεται τo παρdν zεfμενo xc.ιι τo oπιlio
πρdxειται να δηpιooιειlθεf οτo ιiμεoo μdλλoν.

2. Kιrθιilg γiνετrrι ιιντιληπτd απ6 τoγ χCiQτη, τo αιrγoλιxd
μrjxoE τοιl περιγρciμμιιτοc, τo oπo(ο θα δι6γραιpε o Eβρενιig,
i]ται, η g τciξη q των 1 40 1λμ. Η μdοη τα1ιiτητcr ενιig xιιθαρ6αι_
μοιl cιριrβιxoιi ιrλ6γoιr, ιτε oιlνθrjιη oιrνδιlαoμoιi τα1ιiηταg
xιιι αντo1i]g, εficιι 2L 1λμ/ιi_lρα. Αξιoοημε(ωτη θεωρε(ται η
επ(δooη ενιig αλιiγοιl, τo οπofo διdγιloε αε 5 μ6ρε9 667 x}'ψ.
(μdoog 6ρog: 133 xλμ./ημ6ρα). Η μ6γιoτη απ6δoolj τoιl rjταν:

ημερijαιog 1ρdνοq διclδρoμijg 16,'5 ι6qεg παι ημερrjoια δια-
δρoμlj (oη με ]'61 xλμ. Η επfδoοη τoιl Eβρενdg ιιντιοτoιxεi
πιθιrνιiig oτη 1ρliοη ενdg xcrι μιdνov crλdγoιl, dποlg χαι στηγ

L.

&'iiξξ,-*.
\*-

Απειxιjr,ιoη τη< Κι,lvoτcιντινoιiπoληq οlq γιlνα(xιι oτεφcrνι'lμιlνη επd,γαl oε θρι1νo πoυ
ι)εixνει με τo 1dρι ηg xiονα crπd πoρφιlρι1η λ(θo με τol, ανδQιιiντα τoυ

Kωνoταγτ[γοι' ο'lE "λdμπoγτοg Ηλ(oυ" (8ι6νη, Αιloτριcιπrj εθνιxij [3ιβλιoθ{ιη)

|??.v;,|ξ:
'*.llψ.:

_Φ{1ψ.Ξ!

παραπci,νω περ(πτωoη xαι ε[ναι πρoφcrνοi< ιrψηλrj, αλλci
εφtzτη' oτoι1ε[o ποιl δεfxνει ιiτι η παρciδooη επιδ61ετcrι
ρεcrλιι'iτιz.ti ερμηνεfα.

3. Στην zηνιcιτριz.r]. oριoμdνoι 1-ιαθηματιzof τfπoι δiγι'lυγ
τη oxdoη μεταξιi τoιl βciρουq ενιjg τcιιiριlιr l.αιηq επιφανε(ιιg
τηq δoQ(iζ τoι!. σι!γαQτiσει μιαζ εμπειριxr]g οταθερdq. Η
δoρiι ενdq ταιiρoιr μιαg crβελτ(ι,lπ1g ελληνιxr1E φυλijs βdρoυg
300 xιλc6ν, πoι'πQ6πειγα θεωρηΘε(ωg μεγclλo γιαην επoxrj
τηg (δqιroηg τηg Ncioιloαg, εΙναι, βc1oει αιlτα'lν των τιiπο:ν,
περ( τα 4'5 ψ'2' Yπoλ6γιoα 6τι, γκl να cιπoxηθoιiν απιi μια
δoριi αυτr]g τηc επιφανε[αg λoυρι1δεg oιrνoλιxoιj μrjxoυg
1.950 μ.. πoι} αγτιστoιχε( οτην περiμετρo ηg Nd'oιlοcιg, θcι
rjταν διlνατd ycl. xoπεt η δoρd αε παριiλληλεg λoυρι.δεg
πλciτoιlg 2.3 1ιλιooτι6ν. To πλι1τog αιlτ6 ιooδιlναμιεf με αυτd
λεπτcilν δερμciτινων xoρδoνιι,iν παπoιlτoιιilν. oπoιεg ανα_
λoγ(εg xιιι cιν d1ει η δoρd xαη εkε πoπε[ οε παρdλληλεg
λoυρ(δεE r"ατil μrixog ηg, εkε xατ6"τo πλιi,τog ηg, τo πλciτoq
των λoιrρ(δων μdνε ι oταθ ερ 6 y tcι 6ν α (διo τελιxo μrjιog τoιl g.

Mπoρoιiμε, ι5μωE να υπoθ6οoυμε 6τι η δoρι1 δεν x6πηιε
oε τιjτoιoυ εfδoυE croυνε1εig λoιrρ(δεg, 61ι μιivoν επειδr]
ιrπαιτεiται πολι1 μεγdλog αριθμdg oυνδι1οεωγ - oι oπo(εE

μciλιoτα δεν ε[να'ι λoγιx6 να ηταν π6μβoι, εφ6οoν dται
μειοiνεται τo οιlγoλιxιj μηχoE - αλλd,, xιlρ(ο;g επειδf , dπαlg
ε (δαμε απιi την νεdτερη Eλλd,δα, τo dριο πρdπε ι να 1rrραxτη-
ρξεται απι5 αιlνι11ειcr. Mε αιlτci τα δεδoμι6να, φαiνεται πιθcr-
νciτερo dτι η δoρcl x6πηxε οπειρoειδι69, o:g 6ναg oυνεxr]g
ιμciνταg, o oπoiog εi1ε πλciτοg xαι ουγoλιx6 μl]xog (οα με
rrυτal πoιr αγdφερcι. Αυτιi τo oυμπ6ραoμα εξι1γεται με μαθη_
ψατιx6" ιy,αγoπoιητιχ6' αν xαι πQoσεγγιστιχ<i, τρ6πo. εdν
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θεωρl]oοιlμε 6τιη δoρci εivαι dναg xιixλog επιφανε(αg 4,_5μ2

xcιι 6τt η oπεfρcι ιοoδυναμεf με €να o{γoλo oμ6xεντρων
xιixλι,lν. Kιrι o'αυπjν ην περfπτωoη, λoιπdγ, βρ(oxoιlμε ιiτι
η πcιριl,δooη δεν oτερεfται ρεαλιoμoιi. To γεγονdq dτι, τdoo
τo περiγραμμα, τo oπo(o δι€γραψε 6φιππog o Eβρενdg,6oo
xαι η (δρι'οη ηg Nrioιlocrg ενοωματc6νoυν ρεαλιατιxci, αλλιi
xιrι διrrφoρετιπci, δεδoμdνα υπoδειxγιlει 6τι oι δrio αυτ6g
πιιρcιδιioειg ε[ναι παρι1,λληλεg παι 61ι, ιiπωg πιοτειiει o

Στοιrγιαγγιi'xηg παραπofηοη η μ(α ηg ιiλληg.
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l'{ΙAqYΣTΑ

ol AΓ]oΓPAΦΗMENoL NAol ToY 1goY AlΩNΑ ΣΤΗ NAoYΣA

o ιερdg ναdg Aγiου Γεωργioυ Ndoυoαg, dναg
απ6 τoυg πi'ντε (5) ενoριαxo{g ναofg τηg πdληg,

βρioxεται xoντ6' oτη βoρειοανατoλιxrj ε(οoδo
τηg π6ληg. E(γαι ο δειiτεροg oε μdγεΘοg, μετιiτην
Παναγ iα, να6 g τη g, y.ατασχευαομdι,ο g τoν πQoη -

γοιiμενο αιι6να, με εμβαδ6ν πoυ σε xιlτοψη ξε-
περνd τα 500 μ2. Πληροφορiεg διαΘ6τoυμε (απ6
τoν E,. Στoυγιαννιlxη) - ελι11ιοτεg βdβαια- χαι
γLα την αQχιτεχτoγιxη xαι την τ6xνη τoυ ναοf
6πωg rjταν πρlιν απ6 τον ''xαλασpιd".

''Και αυτη 6τι η αρyιτεxτονιxη {δωxε δε[yματα
πρo6δου.'.' oι Nαo| xαι μci"λιατα o τoυ Αy[oυ
Δημητρ[ου μεyαλοπρεπεξ ειg ρυθμ6ν xαι iαοl-
θεν xεxoαμημiνοι πλoυαlωg δι'αyρυρriν πολυε-
λαfων, xανδυλων xαι επαρy{ρων ειx6νων εδε|-
χyυoν την xαλαιαθηαiαν ειζ τo'ν προg τα θε/α
αε βααμ6ν ( Ι )'' ν"αι αλλοι1(2):

''Αι δε εxxληo[αι η-
σαν }dεχ,oαμημiναι
δια τωιl λεπτουρyων
€qyων των διαφ6ροlν
τ εxν ιτ rilν x α ι ιδ [ωg τ oυ
τελεloυ μεy ειζ το ε[-
δοq τoιl Zιαμποιiqα
τελειclτ6ρoυ δε Κd'λη
Σαμαρd' Περiτoυτε-
λευτ α ioυ τ o'ιjτ oυ λiy ε -

ται το εξηg:

Mιxρ6ν πQo τηζ ε-
παναατd.αεωg τoυ
1822 ε/1ε xατααxευd'-
oει δια τoν Nαriy τοιl
Αy[oυ Γεωρy[oυ παy-
yd'ριoντιεx ξ6λφνxα-
ρυri'g xαι ρoιd'E χε'1o-

t'f
%*-ξ"'*

lερoq Nαog Aγ[oυ ΓεωρY(oυ
Tου Παιiλου Κυqιαx(δη

Πoλιτιxοrj Mη1αvιxoιi - Θεoλιiγου

oμημ€νoν δια πoιx[λοlν oατρd.xων xαι ελεφαντ[-
νων oαττ7ν, oιiτινοg τα ]6 αυρτd'qια ηνoιyoν xαι
ξxλειoν δι' εν69 μ6νoυ xλε[θρoυ, ε/τε 6λα διd' μιαg
oτρoφηg τoυ xλειδιo6, ε[τε εν oιονδηπoτε των ]6
μoνομερrΔg, xατd' βo6ληαιν' Κoμιαθ6ντog τoυ xαλ-
λιτεyνηματoζ ειζ τoν Αμπο6 Λoυμπο6τ πααιiιy
xαι ερωτηθi'ντog υπ' αυτο6 του xαλλιτiyνου αν
διjναται yα χατασχευd'αη xαι d'λλο €ρyoν τελει6-
τεQoν εxε[νου' ο Κdληg ενθαρρυνθε[g εx τηg

φαινoριiνηg του Πααιd yαληνηg απηντηαεν riτι'
αν τω δoθωoι τα απαιτoιjριενα ριiαα δ6yαται να
xαταoxευd'ση χαι πτ6ρυyαg δι' οlν να δ6ναται νcι
πετd' d'νθρωπoζ ειζ ωριoμ€νoν ιiψog. Tciτε o πα-
oιd'g προg αμoιβην τoυ δ ιiταξε να τoy xαqατoμη-
σωσι'''

Nα πωg περιγρdφει στo μγημειιiδεg dργο τoυ
E. Στoυγιαννdxηg τα γεγoν<iτα των πρι6των ω-

tra

-Φεf#*}'& & ξ
a\

,ftrv"..&l. ,'"t'titr;

Γενιxr] ciπoψη τoιr Nαoιi χαι τoι, xαμπcιναριoi απ6 τα νοτιoδιlτιzιi
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NΙΑryaTΑ Ερευνα

ρι6ν του ''xαλαομoti'' τηg π6ληg πoυ oxετζoγται
με τηγ τoπoθεο'(α τoυ γαof τoυ Αγ(oυ Γεωργioυ:

''... Περi τo μεoονιjxτιoy (τηg τετd,qτηζ πQoζ την
π6μπτη τηg Διαxαινηα[μoυ εβδομd'δoq) τioαα-
ρεg οπλ[ταιyνωατo[ ειζτoυζ φρουqoιjg, ηλθoν ειg
τo περiπτεQoν' τo μεταξιJ τηE π6ληζ 2rαιτoυ π6ρ-
yου τoυ Αγ. Γεωρy[oυ xε[μενoν. Εντ6E τoυ xτε8ι-
πτ i ρ oυ τ o'ιjτ oυ δ ι ενυ x τ i ρ ευ oτ, φ Q oυ Q οιjντ ε g π ε ρ [
τoυg 50 oπλ[ται' d.λλoι xαταxεxλιμiιloι xαι ανα-
παυdμενoι xαι d'λλoι υπνrΔττoyτεg. Ειg τoιiτoυg
αυyxαταλ6yησαy χ,αι oι νεωατi ελθ6ντε9 oπλ[ται.

Σημειωτ€oν δε 6τι ουδε[g iλεyyog ηαxε[τo επ[
τ ων ε ισ ε Qχo μ iν ων η ε ξ ε ρyo μ 6νων ρι α7ητ cδν ( d'λλo ι
προoηρ1οττo' d.λλοι απηρyoντo d'νευ oυδεμιd'g
επιτηρηαεωζ xταQ' oυδεν69 xαι εξαxριβc6oεωq
τηg πoι6τητο9 αυτcilν. Επ[ του πρoxειμiνoυ oυ-
δ ε [g αυν 6λαβ ε την πα Q α μ ιx q d'ν υ π οιll [αν π ε ρ [ τ ων
d' ρτ ι π ρ o α ε λθ dyτ ων τ ε oo d' ρ οlν ο π λ ιτ cilν x α ι συy α -

ναμιxθiντων ριετd' τωy d'λλων, περ[ οlν d'λλωE τε
xαι δεν εyrilρει υπclιll[α,) δι6τι ηααν πρ6oωπα
yνωατd', αφ' oιs μd'λιoτα πολλdxιg διαρxo6αηg
τηg πoλιoρxiαg υπηρξαν φρουροi.

Περiτην 5ην c6ραντηg πρω[αg ( 11ην Tουρxιoτ[)
o Toυqxιxdg ατρατ69 ειαηρyετo αθq6og δια τηE
πιj λη E τ α6τη ζ 2{ α ι τ α π Q cElτ α θυ μ α τ α' ε xτ 6 g o λ[y ωv
περιαωθiντων, ηααν oι εν τω περιπτiqω φQoυ-
ρoιiντεg. o Διαμαντηg πρoλαβcfν να xλεfαη την
θιiqαν τηζ πεQιoχ4g τηq εxxληoiαg xαι xαταλα-
βc(lν τον π'ιi ρyoν η μιiνετo x ρατ ε ρclg, αλλ' ητo πλ6oν
αδ6ιlατoy να αvαχαιτ[αει τoν yεiμαρqον τ(])y ει-
αβαλλ6ντων To'ιjρxων. o oτρατ69 δια πελixεωy
εxqημνιαε τη θιiραν τηζ πεQιoχ4q τηE εxxληαlαg.
Δεινη τ6τε επηxολoιjθηαε αυμπλoxη. Tην λει-
τoυqy[αν, ην ετ6λει o ιερε69 Παπαyιαννd.xηg εx
Πiτραq επ6ρανεν εν μ6αωτoυ xρ6τουτων πυQo-
β6λων χαι των oιμcυyc6ν τωy φoνευoμiνων' Tiα-
σαQεζ ιεqε[g, εν oιζ o Παπαδημητqιog Σαxελλd'-
Qιoζ 21αι o Παπαyερd'oιμog, πνευματιtd6g xαι
περ[ τoυg 30 πoλ[ται εντ69 τηg εxxληα[αg μετd.
y ενν α [αν αντ [oτ αα ιν ε φ oν ειj θη oαν'

o ΔιαμαlπηE xαι oι ετα|ρoι αυτο6 εξoρμηαα-
ντεζ εχ τoυ π'ιjρyου ξιφηρειg επετ€θηααν xατd'
των Toιjρxων }lαι επρoξiνoυν αυτο[g μεyd'λαg
απωλε(αg, διαoπd'ααντεg δε ταg πυxνd'g τd'ξειg

αυτcΔν διηλθον ταg oδο,ιjg τηE π6λεωg μαy6μενοι
xαι tφθαααv ειζ τo.ι) μητρoπoλιτιx6ν Nα6ν τoυ
Αy. Δημητρ[oυ...'''

Tο 6τoq 1832 εxδiδεται φιρμι1γιo πoυ επιτριi-
πει τηγ xαταoxευrj δωματiων οε oιxdπεδα τωγ
Exxληoιι6νAγ. Γεωργfoυ xαιΑγ(ου Mηνιi. Δια-
β ιiξoυ μ ε απ6 την ε λλην ιxι] πε ρ ιλη πτtxημετdφρ α -
ση:

''Φιρμd'νιον δια xατααxευην 8 δωματ[ων, δι'
86(;) oιx6πεδα xαι 1 αyυρc6να των Εxxληoιc6ν
αy[oυ Γεωρy[oυ 21αι αy. Mηνd' iτoυE Ι248 (xαθ'
ημdq Ι832 μην69 Δεxεμβρloυ 25 (Σεβd'λ) Εξεδ6-
θη τo d'νω''.

Σιiμφωνα με xεfμενo πoιl ιoτορr]θηxε οε τoιxο-
γραφ(α τηg δυτιxrjE εσωτεQιχrjg πλευριiζ τoυ
Nαoιj 6πoυ xαι η τoι1ογραφdατoυ μεγdλoυ ευεQ-
γdτη τoυ Γεωργ(ου Mπoυφdλα, oι εργαo[εζ ανιi-
γεQσηζ ξεx(νηοαν τo 1847 με 6αοδα που πρoljρ-
χoγτo απd ιJρανο, ενι6 oλoxληριδθηxαν τo 7842'
To (διo ιJτo< αγιoγραφrjθηxε xαι o να6g doτερα
απ6 τη ^1εννα[α αυνδρομrj τoυ τελευταfου.

'' Γε c7 ρy ιo E Mπουφ €λαg π ρ οoxυνητη g
xατηyετo απ6 τo πληo[ον τηg Nαo6oηg
yω ρ [oν Γx ουλιoιd'ν ι' - Ε π ιαx ε φθ ε ig τ o
1840 τoυE Αy[ου Tclπoυg' επαvηλθε ειg
αιlτ6 xαι εxπoιηoαg την xτηματιxξν
πεq ιoυα[αν τoυ ελθc6y εyxατ εoτriθη
ειg Nd'ουααν τo Ι842. T6τε επιδη
η τo 184Ι αρξαμiνη δι' ερdνων ανiyερoιg
τoυ Ιεqοιj τo6τoυ Nαoιj xαι αφο6
διαθiααg oλ6xληρoν την πεQιoυα[αν τoι;
δια εξειx6νησιν τoυ Β[oυ τoυ Σωτηρog xαι
6λων των Αyiων. ΑφιiQωσεν δε xαι εlζ την
υπηρεα/αν τoυ Ιερoιj τo6τoυ Nαoιi
xαι μiyρι τoυ θανd'τoυ τoυ 1851
ixoν 6ντο19 εξiyoν xαι αξιομiμητoν
υ π6δ ε ιyμα αυτ oαπα Qνη α ε ωg
δια xd'θε Χρηατιαν6ν Αριην.''

Kαταλαβα(νε ι β6βαια xανε (g 6τι δεν {ταν ειixο-
λο με ερανιπ6g ειoφoρ6g να πqαγματoποιηθεfτο
xαλ,dτερο. Θdληοη dμωgτου οxλαβωμdνoυ Nαου-
οα(oυ ιjταν να ξαναδε 6τογ γαd τoυ Αγ(oυ, πρι6τα
γLα συναισθηματιxοι1g λιiγoυg, xυρfωg dμωg για
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εΘνιxoιig, αφoιi η οπoιαδrjπoτε xαθυατ6qηoη α-
νdγεqorjg τoυ θα διαxιiβευε τη ουνι11εια τηg ιi-
παQξηζ τoυ. Κdτι πoυ τo π6τυyε xαι μι1λιoτα με
μεγι1λη επιτυx(α.

Aφ' dτoυ ανoιxoδoμr]θηxε o Nαcig τoυ Aη-
Γιι6ργη, oι Nαoυoα[οι επιθυμodoαγ γα τοπoθε-
τtjοoυν xαι μια xαμπdνα οτο ξriλινo xωδωγoοτd.-
οιι1τoυ. Oι φανατιx6τατοι dμωg oθιυμανoi τηg

πdλεωg αντιδρoιioαν λυοoαλdα' Mε xανdνατρd-
πο δεν ανd1o\ταν να αχοtjγεται αrην π6λη τουg το
ουμβoλιxd αυτ6 οrjμαντQo τωγ ραγιdδωι,. Tελι-
x6' 6ψrlg, {οτερα απ6 μεγdλεg πρooπdθειεg τo
L867, ψε τη μεαoλιiβηοη τoυ Mητρoπολ(τη Bε-
ρο(αg αrην Yιpηλη Πιiλη, οτην oπo(α rjταν γνω-
oτι1g oι διαθ6oειg των Toιiρxωγ Nαoυoα[ων,
6δωοε εντoλ{ oτoν KαΙμαxdμη τηg 86ρoιαg να
λι1βει τα xατdλληλα μ6τ9α για ενδε1ι1ι"ιεγα πQo-
οx6μματα απ6 τουg ντι1πιoυg oθωμανofg...

Tην παραμονrj λoιπdν των Xριοτουγdννων τoυ
1867 τοποΘετrjθηxε η xαμπιiνα χαt τηγ επo1"ιι1νη,

ανrjμερα των Xριοτoυγdννων, επρ6xειτo γα ση-

μdνει επ(oημα παρουο'(α τoυ Mουλιαξiμr1, τoυ
Mουδ(ρη χαι του τοπιxoιj μετλζι. M6λιg 6μωg
τoπoθετrjθηχε η xαμπιiνα, oι OΘωμανoi μαξ( με
διαx6αιoυg πεEl(που Tofρxουg Koνιι1ρoυg απιi
τα γdρω τουρxo1ι6ρια, συγχεγτρι6θηxαν γfQω
απd την Εxxληofu xαι αλαλι1ξοντεg xατεδιiφι_
σαν τo xωδωνoοτιioιo xαι ι1xαμαν ουντρ(μμια
την xαμπι1να. Mε ρ ιxo ( μιiλιoτα απ6 αυτοf g θ dλη -

σαγγα πqοβofν αxdμα χαι στηγχατεδdφιοη τoυ
ναorj με πεΧ€xειg xαι αξfνεg.

Κατ' αρ1ι1g ο λα6E τηg Nιioυοαζ με τη γνωοτrj
τoυ oQμητιx6τητα, θdληοε γα απoχQodοει τουg
Toiρxoυg ενdπλoυg. Επιxριiτηoε dμωg, η γγ6μη
τωγ πLo αυνετι6γ χαι τoυζ ανα1α(τιο'αν απoφεd-

γoγταζ xdθε 6γοπλη αυμπλoxri. Eν ουνε1ε(α αυ-
νιJταξαν αναφoρd xαι με 6να πρ6χQιτo τηγ dαεε ι-
λαγ oτoν Bαλri τηg Θεοααλον(xηg. Ταυτο1qdνωg
δε ειδοπoι{θηxαν xαι 6λαβαν γνc6oη τωγ γεγo-
γ6τωγ oι πριiξενoι τηg Αγγλ(αg, Γαλλ(αg, Pωo(αg
xαι Ιταλfαg, oι oποfoι παρlουoιιioθηxαν αμ6αωg

1ωqιοτι1o xαθdναg αιoν Bαλr]παι ιjxαναγ σxετL-
xdg παgαoτ (ιoειg, 1αραxτηgζoγταζ τo γεγoν69
οαν ωμrj παραβ[αoη του Xdττι Xουμαγιοliν.

Eτοι xdριg οτη o{νεαη τιl)ν πQoχQiτων, αφενdg

μεν αποφειi1θηxαν τα dχτQοπα χατd την παραμο-
ν{ των Xριατουγdγγωγ τοU 1867 γ"αt αφετ€ρου
υι|-lιδθηxε xαι οrjμανε η xαμπdνα του Αη Γιc6ργη
πολ{ πανηγυριxd. Διdτι, οriμφωνα πι1ντoτε με τα
πρoξενιxιlντoxουμdντα, ο Bαλrjζ, Υια να ιχαγo-
πoιtjoει τουg διαμαρτυρ6μενoυg Nαoυoα(ουg,
δι6ταξε γα αγoQασθε( απd τη θεoοαλoνfu"ηxαι-
νo{ρια xαμιπι1να, να oιxoδoμηοουν oι Tοdρπoι
μιε διxd τουg ιiξοδα το χατεστQαμμ6νο xωδωνο-
οτd.οιο xαι o (διοg o Αρxηγdg τηg Xωρoφυλαxrjg
να υψιiloει την xαμπιlγα χαι γα τη oημdνει επ(
τQε tE συνεχε (-ζ 

η μdρε-ζ (3 ).

Αγ xαι στo ''ι1,γνωστο xεfμιενo''τoυ Στουγιαννd-
xη αναφdρεται 6τι o γα6g διdθετε xελιd xαι λοιπd

Τo xαμπιιναριd
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Boρειαι'ατολιxr] ιiπo{lη τoιl γιιoιi

πεQιoυσιαχιi οτοι1ε(α, δεν διαθ6τoUμε πολλdg
πληρoφορ(εgoγετιxCι" με τη δια1εiριoη τουg. Eν-
δειxτιxd, αναφ6ρoυμε Πωλητriριo - ι1γγραφo τoυ
1868 με τo oπο(ο ο Nα6g πωλε[ ν"τηψα τoυ στη
θdοη Παπαgdντοg. Διαβιiξoυμε oyετιx6':

Ι868 αυξ. αριθ 1

Πωλητηριoν δι'o'ιj η Εxxληαιαoτιxη Επιτρoπη
Ι ε ρ oιi N αoιi Αy /ου Γ ε ω ρy [oυ ε π rb λη o εν xτ η μα τ oυ
Nαo6 ειζ τoν Δημητριoν Κουτξο'ιJx xε[μενoν ειg
θ€αιν Παπαρd'ντoE. 17-4- 1868

Τo dτog 9a3(;) απoφαοζεται η χαταoxευli
τρoιiλoυ οτογαιi. Η μελ6τη dγινε απ6τονγdρoντα
τdτε oτην η λιxfα Γε ι6ργ ιo Καραμ πατζ6,ε μπε ιQo -

τ6.γνη ''μηxανιxιl'' τηg επo1ηg, ενιi μεταξrj των
εργαξομdνων rjταν xαι o νεαρdgτ6τε Eυιiγγελοg
Φραγxοτoινdg.

Md1ρι πρdoφατα αrα βορε ιoδυτιxιl xτiρια του
προαυλfου τoυ γαod λειτoυργοιiσε oQφαγoτQo-

φε(ο αρρdνωγ υπ6 την ευθrjνη xαι φρoντ(δα τoυ
τυφλof μονα1od Mελετiου.

Aq1ιτεxτoγιχli τoυ }ιΙαοιj

Oι ναoiτηg Nιiουoαg xαι γενιxdτεQα τoυ ευριi-
τερoυ 1c6ρου τηg Mαxεδον(αE τηg ιδiαg πεqι6δoυ
αxoλουθoιiν τoυζ (διoυg xανιiνεg αQχιτεχτoγt-
xfs. o ιεq6g ενοgtαx6g ναdg Αγ(oυ Γεωqγ(oυ
N<iουααg, τιτ(οψα του 19oυ αιcδνα, ανηxεt ν"ι

αυτ6g οτογ τt]πο τηg τρ(xλιτηζ χεQαμoαxεποfg
βαoιλιxrjg, εν6g τ{πoυ που ε(ναι διαδεδoμ6νog
oτα xρdνια τηζ τουQχoxρατ[αg οε πανελλrjνια
o1εδdν x}''(ψαxαxαι ιδια(τερα αco 1ι6ρo τηg Mα-
πεδoν(αg.

Η μοQφi, o τρ6πog αλλd xαι τα υλιxιi δoμr1E

dπωg ατη oυνι1xεια θα δodμε, δiνoυντην εγτtjπω-
oη, ενdg 6ytxαtτ6oο πρoοεγμ6νου εxxληοιαστι-
xot' μνημε(ου, ciπωg αυτof τηg ''Παναγiαg'', ιδια(-
τεQα σε dτι αφορd την εξωτεριxrj τoυ μοaφf
αφoti τα dooδα για τηγ ανdγερorj τoυ πρo6q1ο-
γταγ απ6 ερdνουg.

o να6E ε[ναι oρθογωνιxrjg xdτοιtrηg διαoτιi-
οεωγ 34.000X17.00 μ6τρων. Oριξoντιογραφιxιi
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διαμoρφι6νεται σε τρειg ιδιαiτεQoυζ 1ι6ρουg:

α) τoν νdρθηxα rj πρ6ναο εoωτεριxc6γ διαοτd-
oεων 4.30X25.00 μ6τρων

β) τoν xυρ(ωg να6 εοωτεριxιfν διαoτdoεων
19'55Χ14'60 μdτρων xαι
γ) τo Ιεq6 βrjμα εοωτεριxιiγ διαoτιioεων

4.45Χ14.60 χωQ(ζ να περιλαμβdνει τo τμrjμα τηg

x6γxηg τoυ ιεροri.

o ναιig απoτελεiταιαπdτο αρ1ιx6του x6λυφοg
xαι απ6 μεταγενdοτερεg προοθfxεE πoυ εvτοπi-

ξονται οτo δυτιx6 τμriμα τoυ (νdρθηxαg), οτο
γdτιo (παρεxxλrjσιο τoυ Αγ(oυ Nεrπαρ(ου) xαι
οτο βdgε ιo (αποΘr]xεE). Tο πd1οg τη ζ πε QLμετQ L-

x{g τoι1οποιiαg του αρ1ιxof xελdφουg του γαoιj
(πωρoλιθoδoμη) xυ;-ια(νεται μεταξrj Ο.95 xαι 1'0Ο

μ6τρoυ. Αντ(οτο ιxα τo πd1ο< τη g το ι1oπο ι (αE των
πρooθηxι6ν xυμα[νεται μεταξf 0.35 xαι 0.40 τoυ

μdτρου. o βdρειοg το(xοg αντιoτηρζεται με o-

γxι6δειE τοf1oυg αντιοτrjριξηg fψουg 3.90 μd-
τQωγ χαι διαοτdoειg βιioεωg 1.70X1.55 μ6τρων.

Mοναδιxrj x6^'|Nηπoυ πqοεξd1ει ε(ναι αυπj του
Ιερο{. Ημιxυxλιxr] οε xd,τοψη xαταλαμβιiνει τα
215 τηg ανατoλιxrjg πλευρι1,g του γαο{. Eξιυτερι-
ν"6" ^ιooψεkαι με επτd περ(τε1να τυφλιi αβαθf
αιpιδι6ματα ,πoυ ν"αΧ(lπτουν τo ιiψοg τηg, απd μια
ξc6νη 80 εxατooτriw απ6 τo dδαφοg μ6χQι τα2l3
του ουγoλιxοf fψουg απ6τo γε6αo τηg επιοτι1γα-
σηζ τηζ x6ΥNηg πoυ ε(γαι χατασχευααμdνη με
xεραμiδια. Efγαι η επo1rj που στo 1ιiρο τηg
Mαxεδoγfαg αυνηθζεταιη διαx6ομηοη τηg αιi.ri
δαE με τιjτoια αιpιδι6ματα, πoυ o αριΘμ6g τoυg
πoιxiλλει απd περιο1l] οε περιοxrj. oι x6γxεgτηg
πρ6Θεoηg χαL τoυ διαxoγιxotj, πεQιoQισμ6νων
διαoτdoεων, ε(ναι εγσωματωμdνεE οτo πι1,1og

τoυ αγατολιxοf τo[1oυ.

Ημιxυxλιxιi τ6ξα, χατασχευαομι1να επfοηg με
πoυρdπετρα, αναχoυφξoυν τιg περιo16g τηg τοι-
1oπoιfαE οτιg θ6oειg τωγ ειο6δων, παραλαμβιi-
γoγταζ τα φoρτ(α. Στο τriμπανo πoυ δημιουργε(-
ται αvdμεοα oτο τdξο χαι στo ευθdγgαμμο υπdρ_

Θυρo τη g δυτιxri g ε ιoι1δoυ υπιlq1ε ι α βαΘ is x6yτι
για τηγ ειxιlνα (φoρητri) του Αγ(oυ Γεωργ(oυ.
Στο αγτ(αroιχo τηζ ν6τια9 πλευρdg του γαoιj

υπιi,ρ1ει επ(oηg η ειxιiνα τoυ Aγ(ου Γεωργ(oυ.

H οτdγη εiναι δiρριχτη χεQαμooxεπrig με μι-
xρ6g τριγωνm€g απoτμ{oειE στηγ ανατoλιxη
πλευρι1, dτoι c6οτε πιiγω απ6 την ανατολιxrj dψη,
δεν o1ηματξεται τριγωνιxιi αιiτωμα. Τo (διο θα
ι1πρεπε να ο'υμβε( χαt στο δυτιx6 τμrjμα τηg
oτdγη g. Kdτι τdτoιo 6μωg δεν παρατη ρε iται λdγω
τηζ μεταγενdοτερηg πρooθrjxηg τoυ νιiρΘηxα, η
οτι{γη τoυ οπo ioυ διαφοροπo ιε i πλιJον την τελιxri
μoQφli τηg oτdγηg, μεταβd.λλoγταE ανι1,λoγα xαι
τt1ν ανατoλικrj dψη του γαo{. Eτoι εδιi παQατη-

ροdμε τη δημιoυργ(α τριγωνιxof αετιiματoζ στo

μεοαiο xλ(τοg πoυ προεξι11ει των ι1λλωγ δ{o
''οπd,ξονταg'' τη μεγιiλη επιφdνεια τηg dψηg αυ-
τηs'

Eoωτεριxd επτιi ξεrjγη xιdνων 1ωρζουντo ναd
oε τρiα xλiτη. oι x(oνεg ε(γαι xυxλιxr]g διατoμrjg
διαμdτρoυ 40 εxατooτcδγ' απoτελοfνται απ6 ξιi-
λινο πυρrjνα xαoταγιdg ορθογων ιxrj g δ ιατo μlj g,

επενδεδυμ6νο με πηγdxtα ι6οτε να πdρει xυxλι-
x6 αxf μα με επLχQισμdνη την τελιxl] του επιφι1-
νεια. Φdρoυν θαυμιiαιο xιoν6xραγο ενι6 επιοτ6-

φoγται απ6 επfoηg ξfλινεg επι1ριομ6νεg τoξo-
oτotxtεg' Tα μ6τωπα μdλιαrα των τoξooτoι1ιc6ν
ε(γαι διαxooμημ6να με πρ6οωπα απ6 τον 1ι6ρο
τωγ πQoφητιΙlν γ"αι αγ[ων' Oι xfoνεg μd1ρι τoυ
tjψουg του 1.10 μdτρων, εiναι εγxιβωτιο'μdνοι με
τσtμεγτoχoν[αμα που πρι1οφατα oρθoμαQμαQι6-
θηxε τετqαγωνιxrjg διατομrjg πλευρι1g 0.50 μ6-
τρων.

O ναdg διαΘι1τε ι τογ ουνηΘιoμ6νο γtα την επoxr]
τιiπο γυναιxων(τη oε δεriτερο επ(πεδo πιiγω απ6
την xυρ(α ε(ooδo. E(ναι o πιo εντυπωoιαxdg
γυναιxων(ηE πoυ oυναντrjοαμε στην περιo1rj
μελdτηg μαg xαλ{τερog απ6 αυτ6γ τηg ''Πανα-
γ(αζ''. Mια xλfμαxα μ6οα απ6 τoν να6 oδηγε( οτo
xcδρo τoυ γυναιxων iτη τoυ oπo foυ τo πε ρ 

(^,lραμμα

ε(ναι ο1rjματog Π, ενιi οαν 1c6ρoE xαταλαμβι1νει
χαι την oQoφli του νιiqΘηxα. Η επιφdνεια τoυ

γυναιxων[η μεγαλcδνει αx6μη περιoodτερο με
τη χQliση φoυρoυοιιδγ πQoE τo εσωτεQιx6 τoυ
ναoιi, η επ6νδυοη τωγ οπo(ωγ δ[γει oημαντιxdg
επιφιiνειεg αγιoγριiφηαηg, ενι6 παρdλληλα με-
γιοτοπoιε ( τo αιοθητιx6 αποτ6λεoμα'

I

ι
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Tο δdπεδo τoυ γαοιi {ταν επιοτρωμdνο με τσι_

μεντοxονiαμα' Πριiοφατα dμωg (ΦΘ ινdπωρο του
199]) επιοτριi:θηχε ι-ιε μαρμdρινεg πλdxεq oε
απλof g δ (1ρω μου g γ ε ι,J μετQ ι?{οιiE o1η ματιoμoιiE.

Πρ6οφατα 6γιναν xαι dλλεg αλλαγdg που αφo-
ρofoαν τoν δεοποτιxd θρdνο πoυ αγτιχαταoτ6"-
Θηxε με νdo, xαθιig χαt τoγ dμβωνα του γαο{. O
παλιιig ι1 μβωνα g μι1λιο'τα, παρoυο(αξε ιδ ια [τε ρο
ενδιαφdρoν, αφοιi απoτελoιjνταγ απd δrjo τμr]_

ματα' απo τα οπo[α οtjμερα ι11ει απομεiνει μdνo
τουιpηλdτερο.

To Tdμπ}uο xαι oι μεγdλεE
φoQητf5 ει},ι6γεE τoυ

To oημερινd τdμπλο απoτελε( μι1λλoν μια πoλf
μεταγενdοτερη πρoοθ ην'η, xcιταoxετ 6'oτηxε xα-
τ(y' τα πρ6τυπα του τ6μπλoU τοU Ι. Nαοri τηg
Mεταμιlρφιι)σηζ y"αι μdλλoν dγινε μαξ( με την
πqοαθrjxη τoυ τρoιiλoυ χαι πεqιλαμβιiγει αγιi-
γλυφεg παραατι1αειg αγγdλων xαι tlλλων διαxo_
oμητιxοiν oτο ιxε (ων ενιf d1ε ι ε λα ιοxgω ματιoμd-
νη την τελιxrj τoυ επιφι1γε ια. E(γα ι δια ιρ ε μι1νo οε
τρειg ξιbνεg. Η πρι6τη μ6χQι του ιiψoυg τωγ 1.1O

μ6τρων απoτελεiται απ6 επαναλαμβανdμενα Θω-

ριlxια με ανιiγλυφεg μορφdg αγγdλων πoυ πλαι-
oιι6γoυν τo Σταυρ6 τoυ Kυρ(oυ. H δειiτερη μdχρι
του ιiψουg τωγ 3.Ο0 μdτρων περιλαμβι1νει διξxα
φορητ6g ειxdνεg μεγdλoυ μεγdΘουg με πρι6τη

lii:ti:.r.
h-Ιffi-
'?rJ: lλ.

&

Ψ

Ψ
d# -*wfa;#'ffi

1ρoνολογ(α ειχoνoγQ<fφηοηgτην ειπdνατηq Πα-
γg.,, iαg''MΡ Θ OY'', πoυ παταλαμβιiνε ι την πρι6τη
απ6 αριοτεQιi τηg Ωραiαg Πriληg θdoη οτo τdμ-
πλο xαι με dτog xατααxευηg τo 1843 δηλ. δfo
1ρdνια αxριβιig μετdτην ολοxλr]ρωoη τηS χατα-
αxευrjg του Nαorj. Η τρ(τη xαι τελευτα(α ξιilνη
τoυ τι1μπλου αποτελε(ται απd τQεtE επιστ6ψειg
(μiα xεντριxητιαιδrjo οτο βdρειo xαιγ6τιo αγτf-
στoιχα x}ιkog του τι1μπλου) τριγωνιxo"ι3 oyηψα-
τoζ' oι oπο(εg διαxoα;-ιofνται η μεγ }.(,εγτQιχηαπ6
την παριiοταση τoυ ''Mυσrιχotj Δεfπγoυ,,, oι δε
πλαiγdq απ6 μορφdg αγfων.

Η xεντριxr] τριγωνιxrj επ(ατειi-lη τoυ τιJμπλoυ
oτη ουν61εια απoτελε6 τη βι1oη μιαg τdταρτηg
ξι6γηs, l"ιε τηγ παρdαrαoη τηE μεγι1ληg δdηαηg. o
oταυριig €yεt bεgxερα(εg με τρλoβα ιixρα ενc6
απ6 τη βι1oη τoυ απoυοιι1ξει τo ξεriγog των δρα-
^'L6ντων, πoυ oτηqζει τιg ειx<iνεζ τηs Παναγ(αg
χαt του Αγ(ου Ιωι1ννoυ, oτoι1ε(o που δεγ λεfπει
απ6 <iλατα ξυλdγλυπτατ6μπλα' oι oημαντιx6τε-
gεg απ6τιg μεγι1λεg φορητdg ειxdνεgτoυτdμπλoυ
ε(ναι:

THΣ ΙΙΑNΑΓΙΑΣ ''MP ΘoY'

Efγαι η πρcliτη απ6 τα αριοτεριi τηg Ωqαiαg
Πdληg ειx6να του τdμπλoυ xωρig ιδια(τερη επo-
νo μαα[α. Απoτελε ( αγτιπQoσω πευτtτ'ι.6 αγιoγQα-
φιxd δε(γματηg επο1rjg, βαθιιi επηρεααμdγo απ,
τη δυτιxrj τ ε χγoτQoπ (α, xdτι πaυ φα (ν ετα ι oαφc6 g

Γενιz,ιj ιiπoψη τot' εσ(l)τεQιχοιi xιliρoυ τoιl γαof
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απd την εντυπιDσtαxrj αναπαρdοταoη του θρ6-
νου τηζ Παναγiαg τciοο επιτt1δευμεvoυ χαι με
τι1τoιεg λεπτοριdρειεg ιδοτε γα εντυπωoιι1ξει πε-

ριοο6τερο τo φ6r,τo παρd τα πρ6oωπα. Eδιδ
dμωg πρdπεL να επαtνιiοoυμε τη χQωματιxrj ο{ν-
Θεοη τηg ειπιiναg η oπο(α μεταβα(νει απd τoγ
ανοιxτd φ6ι,το (τoυ θρ6νου) σε πLo θερμdxρι6μα-
τα (το x6xγ,ινo ρoιi1ο ιδια(τερα τηg Πανα',,Γαg).

Καθc6g χαι τιζ εναλλαγ6g oτα xριil1-ιατα τιυν ρoιi-
χων τoυ Xριοτo{ χαL τi']( Παναγ(αg.

Εdν εξαιρdσει χανεiζ τoν θρ6νο τηg Παναγ(αg

η απ6δooη των προοι6πων τηζ ειx6ναg ωE τεχνo-
τροπ(α αxολουθε( τo δειiτερο ρειiμα τηg επo1rjg
πoυ θιjλει αντι.1ραφη βυξαντινι6ν πρωτoτιiπων με
νατουραλιατιγ"6' oτoιxεiα. Η ειx6να φ€ρει επ(-

χQυσα xαλf μματα που xαλιiπτouν τα διiο φωτο-
οτdφcrνα χcΙι τη δεξιd 1ε(ρα τr1g Παναγ(αg. Σε
επιγραφ{ τηg xdτω δεξιιig γων(αg τηg ειxdναg
διαβd.ξoυμε:

Δαπdνη ερyατcΔν αριπατξηδων 1843 Δεx. 23

O Bαοιλεig τolγ Bcroιλdοlν r'αι pι6γαg Αρ1ιερει1g
a"

o BΑΣΙΛΕYΣ TΩN BΑΣΙΛΕ'ΩN ΚAΙ MΕΓΑΣ
ΑPXΙΕPΕ'ΥΣ

E(γαι η πριδτη απ6τα δεξιι1τη< Ωρα(αg Π{ληg
ειxdγα του ι1νθρονoυ Ιηoοri Xριοτoιi, ωg Bαoι-
λ6ω9 των Bαoιλ6ωγ xαι Mεγι1,λου Aρ1ιερ6ωg.
E(ναι dργo ιδioυ xαλλιτ6xνη με αυτι1τηg Πανα-
γiαg MP ΘoYxαι με ημεQομην(αxαταoxευrjgτo
€τog 1844.

Σrjμφωνα με επLγQαφrj πoυ oημειιiνεται στo
xdτω μdρogτηg ειxdναgτo 6ργo ειχoγoγQαφfθη-
γ"ετo'' 1844 Φεβρoυd'ριo 1B υπ6 απσταλα'' ' oπωE
θα δoιiμε παραxιiτω πρdxειται γιατoγ ξωγριiφo
παπα Δημriτρη Απooτολι1,γ"ι απ6 τη Bdροια. O
(διοg ξωγρdφog φαiνεται ιiτι dxει ξωγραφ(oει
χαιτηγ ειx6νατηg Παναγiαg xαθ'6ooγ o θρdνog
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Η Πcrναγ(α Bρεφoπρατoιioα
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ΝΙΑryYΣTΑ Ερευνα

τoυ Kυρ(oυ χαL εxε(νοg
τηg Παναγ(αg αxoλoυ-
θofγ τoγ (διo ο1εδιαομ6.
Oπωg οτην ειr,ιiνα τηζ
Παναγ(αg, €τoι xι εδc6 o
KιiριoE xdΘεται σε επι-
βλητιxd Θρdνo παι ευλο-

γε(, ενι6 με τo αgιοτερd
1dρι xρατd ανoιxτd ιερι5
Eυαγγdλιo οτο οπoio δια-
βι1ξoυμε:

ΕΓΩΕΙMΙlotΙoΙ-
MHNloΚΑΛoΣolo
ΠOMHN o ΚΑΛoΣ l
THN ΨryXHN ΑWoΥ l
TΙΘΙΙΣΙN

Η ''πλ{iτη" του θρι1νου
τoυ Kυρ(oυ ιJ1ει διαxoομηθεf Lιε τιζ μορφdg των
τεοoι1grων Eυαγγελιoτι6ν. Tα xαλιiμματα του
φωτοατι1φαγoυ, τηζ αQχιεQατιχrjg μ[τραg xαt τoυ
δεξιoι1 1εριοli τoυ Xριοτod ε(γαι xι εδcδ επ(1ρυ-
αα. Στo xιlτω ριdρog τηg ειx6ναg διαβι1ξουμε
επιγραφtj με τα εξf g:

δια εξ6δων Σαπωνd'δων ων η /ινημη αιωylα
Ι844 Φεβρoυαρ[oυ 18 απooτλα

oΑIΙoΣ MΕΓΑΛ0MΑPTΥPΑΣ ΓΕΩPΓΙoΣ o
TPoΙaΙoΦoPoΣ

E(ναι η δειiτερη oτη oυνdxεια αριοτερι1 εtx6yα
του Αγfου τoυ γαotj δυτιxrj< τεχγoτQoπ(αq πoυ
αxολoυθε( τo πριιiτo αγtoγQαφιxd ρειiμα τη<
εttoΧi-ζ πoυ θdλει την αγτιγQαφ{ xαΘαριl δυτι-
xc6ν πElωτοτrjπωγ. Πqldxειται πρoφανc6g για dρ-
γo πoυ dxει επιξωγqαφηθεi. Σε επιγραφ1 τηs
ειxdναg διαβι1ξoυμε:

αy ιoy Qαφ ιχ 6E o ιx clg δ αν ιη λ ριoναχoυ.

o ΑIΙoΣ ΙΩΑNNHΣ o ΠPoΔPoMoΣ

Επdμενη ειxdνα του τdμπλoυ ε(γαι τoυ Αγfου
Ιωciννη τoυ Πρoδρdμoυ. To xεντριxιlτμrjμα τηg
ειxdναg xαταλαμβιiνει η μoQφr] του Αγ(oυ που
πλαιαιc6γεται απd oπτιδ παραoτι1αειg απ6 τη
ξωrj xαι τo μαρτfριo τoυ Αγ(ου, dπωg οτην
περfπτωoη τoυ Αγfου Nιxολιioυ. o Αγιog με το

O τροιiλog τoι, τoιJ γcr6ri (μεταγενdoτερη πρooθr]ιη)

δεξ(του 1dρι ευλογε(, ενιδ με τo αQιστερ6 xρατd
πινd,xιο με τηγ xεφαλr] τoυ χαι ειλητιiριo που
γqι1φει τα εξrjg:

MΕTΑNolΕΙTΑΙ HΓlΓΚΙΚΕ, ΓΑP H ΒΑΣΙ-
ΛΕΙαlτων ουρανcilν

Στη μdαη περ(πoυ τηg ειx<iναg διαβι1ξουμε:

δiηoιg Ιul'
Στo xdτω δεξιιi μdροg τηg ειx6ναg διαβt1ξoυμε

επ(οηg:
l 844.''''.(δυοανdγν 6j616)πβρ ιoυ 4
Kι εδιi τo xιlλυμμα τoυ φωτoαι6φαγoυ τoυ

Aγ(oυ εiναι επdqγυQo.

o ΑIΙoΣ NΙΚoΛΑoΣ

Αποτελεf την τρ(τη xατι1 oειριi ειxdγα τoυ
τdμπλου' Περιμετριxd'ηE ειxιiναg xαι οε ι1να
π}"dτog 2Ο περ(πoυ εxατooτc6γ αναπτtjαοογται
oxτι6 παραοτι1oειg απd τη ξωιj xαι τα θαriματα
τoυ Αγfου, εγι6 τo xdντρo τηg ειxιiναE xαταλαμ-
βιiνει η μoaφ{ του Aγ(oυ με πλrjρη αρxιερατιxlj
oτολrj. Mε τo ιJνα του x6ρ ι ευλoγε f , ενι6 με τo ιiλλo
xρατε( το ιερd Eυαγγ6λιο.

E[ναι τηg fδιαg τεxνoτρoπ(αg με τηγ ειxdνα τηE
Παναγ[αg μα με πεQισο6τερο δουλεμ6νoτo πρd-
σωπo τoυ Αγ(oυ. Η ειx6να φdρει επrσηE επi1ρυ-
οα xαλriμματα πoυ xαλ6πτουν τo φωτooτdφανo
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Ερευvα
NΙΑ01ΣTΑ

γ"αL "to δεξ( 1dρι τoυ Aγ(ου. Σε επιγραφι] οτο
xιiτω μdqο< τη< ειxdναg διαβιiξoυμε:

Δια διαπd'νηE ιllαρdδων ων η tινημη αιων/α
1844 Mα[ο'ιl 30

Πρoφανc6g πρ6xειται γtα τη ι:ιrντεxνiα το:ν

ιpαρdδων πoυ ιilιlρευαν στo ''βιi)ιτo''

H ΣΥNΑΞΙΣ TΩN ΙΒ'ΑΙΙoΣToΛΩN

Tο θdμα τηg ειx6ναg ε[ναι παρμdνο απ6 το
γεγον6g τηg Ανιiληψηζ τoυ Kυρ(ου,6που ο Xρι-
oτdg εν μdοω των μαΘητιriν Tου ει; το oρο< τιυr,

Eλαιιfγ δiδε ι τιg τελευταiε g επ( γη g oδηγiε g Του.
Toυ ομiλoυ τωγ μαθητc6ν πρoεξdρ1ουν οι δυο
xoρυφα(οι τωγ απoστ6λων Πdτρoζ χαL Παrjλοg.
o πρι6τog xρατιi αγoιxτd βιβλfo που πρoφανι6g
περιd1ει τιE ιερdE επιoτoλfg τoυ χαι τα xλειδιd
(του Παραδε(oου) εγι6 o δε{τερog ιερ6 Eυαγγ6-
λιo με τιg επιο'τoλdg του χαL 8oμφα(α αfμβoλο
εξουοiαgτου λ6γoυ του (xατd δυτιxrj επiδραoη).
Στο ανιiτερο τμ{μα τηg ειz"ιiναg διio Aγγελοι επf
νεφελcδν xρατotjγ ανoιr,τη περγαμηνrj 6πoυ ανα-
γρc1φowαι τα εξljE:

xαι δcΔoω συ ταζ xλεiE τηg βαor'λuloE των ()υQα-

νclly xαι o εdν δioητε επi τηg yηg 6ατε δεδερι6νον
εν τoιζ ουρανοfg xαι ο εd'ν λljαητε εν τη yη 6αται
λελυμiνον εν τ()ιζ ουρανo[g

Πdνω απ6 την περγαμην{ ξωγραφ(oτηχε o
oυραν6g crνοιγμιJνοg dτοιμοg για να δε1θεi τον
Xριoτ6.

Η ειx6γα ε[ναι τηg ιδ(αg τε1νοτροπ(αg με την
ειxdνα τηg Παναγfαg "MP ΘOY''.

o Α-ΓΙoΣ ΣΙrΥPΙΔΩN

Αποτελε( την επ6μενη ειxdνα του τιJμπλου, με
θdμα τoν Αγιo Σπυρ(δωνα γα πλαιoιι6γεται χι
εδι6 απd δεxατdoοεQιE παQαστιiαειg απ,6 τη ξωr]
τoυ Αγ(ου.

O AγιοE με πλrjρη αQχLεQατιχr] οτoλrj ευλογε(,
ενιιi με τo αQιστεQd 1dρι xρατιi ανoιxτ6 ιερ6
Eυαγγdλιο oτο οπο(ο αναγριiφoνται τα εξrjg:

ΕΓΩ ΕΙMΙ olΠoΙMHN o ΚΑΛoΣlo ΠOMHN
o ΚΑΛoΣ THN ιΨYΧΗN ΑWoΥ TΙl ΘΙΙΣΙN

ΥΙΙΕP lTΩ N ΠPo l ΒΑTΩ N o MΙΣΘ ΩToΣ... ( δυ -

oανd'yνωατo) ΚΑΙ oΥΚ

Στη μ6οη περ(που τηg ειxdναg διαβdξουμε:
δ iη oιg τ ων μαη oτ 6 ρων x oν ιτζ ιωτ cOν

Αυτο6 πρ6πε ι να {oαν xαι oι μιiοτoρεg του ναorj

o ΑΙΙoΣ ΚΛHMHΣ
ΑPXΙΕΠΙΣΚoΠoΣ oΧPΙΔΩN

Η επdμενη ειx6να του τdμπλου ε(γαι αφtεQω-

μιι1νη οτο πρ6oωπο του Αγ(ου Kλriμη αQχιεπι_
οx6πoυ oxριδιi:ν τoυ Θαυμιατουργod. o Αγιog
με πληρη αQχLεQατιχr1 οτoλl] (μπofοτo) με τo δεξ(
τoυ 16qι ευλογε(, ενι6 με τo αQLστεQ6 xρατιi
xλειατd ιερ6 Eυαγγι1λιo. To εξιriφυλλoτoυ Eυαγ-
γελ(oυ ε(ναι διαxooμημdνο με την oλ6oωμη μoρ-
φrj τoυ ευλoγoιiντα Xριοτorj. Παρι1λληλα με τo
δεξ(τoυ xdρι ο Αγιoζ συγχQατε(την αρ1ιερ ατιxη
ποιμαντιxrj τoυ ριiβδο.

To πρooxιlνητciρι με τoν Αγιo Γεoiργιο
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NΙΑ0'ΣTΑ Ερευνα

TA ΠΡoΣΚYNtΙTAΡΙΑ

o xfριοg να6g μ6xρι πρc5oφατα δι6Θετε πλην
των ιiλλωγ γ'αt π6ντε αηψαντιx6'πρoοxυνητιiρια.
Δrjο λιθcjxτιατα ιjγθεγ xαι dγθεγ τoυ τdμπλου l'αι
τρ(α ξυλιiγλυπτα. Απ<i αυτι1τα δrjo ξυλdγλυπτα
απομαxqιiνΘηxαν απd τογ Nαιj εγι6 oι ειxdνεg
τoυζ μεταφdρθηxαν xαι βρ(oxονται oτo Ιεqlιi Bri-
μα.

Αριοτερd του τι1pιπλου χ,αι σε ουνdxεια με αυτι1
ε(γαι τοπoθετημdνo το επ(οηg λιΘdxτιοτο προ-
oxιlνητι1ριo που φιλοξενεiτην ειxιjγα του Αγ(oυ
Δημητρ(oυ. Φdqει τα (δια διαxooμητ ιγ,6' oτot-
xεfα pιε εxε[γατoυ τ6μπλoυ, xαι επιπλdον oτdφε-
ται με τριγωνιxrj αιpiδα. H ειxdγα παqoυοιιlξει
τονΑγιο Δημ{τριo dφιπποτη οτιγμrj που ετοιμd-
ξεται να πλt]ξει Οανατηφι5ρα τον αοεβrj Λυαfο'
Αποτελε( επιξωγραφημdνo dργο αγνιliατου xαλ-
λιτdxνη πoιl αxολοιlΘεiτην τεxνoτροπiατηζ αγτι-
γaαφ{ζ δυτιxιiν θεμιiτων.

oιiδου του γαotj. H ειxdγα εlιτ69απ6 την ολdοοl-
μη μοQφη τηE Aγfαg περιλαμβdνει δεξιιi xαι
αριαrερι1, οxτιf παραοτι1oειg απd τιg ση|-ιαντι-
xιiτερεg oτιγμdg του βiου τηg Aγ6α9 παι xυρiωg
τα μαρτriριιl τηg. H Αγ(α με βαoιλιxη o'oιη
xρατιl με το αQιστεριi 1dρι xλι1δo φοiνιxog αJμ-
βολο τηg νixηg αλλι1xαι τoυ μαQτυQ6ου τηE, ει,ω
με το δεξ( τoν τiμιo Σταυριi. Στην ιiνω δεξιιi
xορυφf τηg ειxdναg διαxρiνεται Αγγελoζ Kυ-
ρ(oυ που ατεφανι6νει τη μdρτυρα.

Στην ειx6να ιτημειιiνoγται δriο επιγραφds. Η
πρι6τη τo μεγαλιjτερο μdρoE τηg οπo(α< ε(ναι
δυο'ανι1γνωοτo γρ<1φει o'ηu oρxη,

δ ια xε ι ρ 6E πα πd. Αναατ αα [oυ....

Η δειiτερη που επ(ηg μ'ι1πoια oημεfα τη< εfι,αι
δυαανιiγνωoτα (ιiπωg η η με Qo μην iα ), αναφ ιJρ ε ι
σαν σε ανotxτ6 βιβλ(o τα εξrjg:

βiβλog ζωηg

''Ανιατoρ[θηlη παρo6oα.l ειxr\ν διr'ιl δαπd'νηg
π λου l o fαg τ ων τ ι tr'ι ι ω τ d'τ οl l ( δυ oανd'yν ω oτ o )... μ ε -
τ lοlν Λ αν α ρ d' δ ων oυ l π ε ρ Κ6 ρ ι o E l δ ι' α φυ λd'τ o ι l αυ -
τodg ενl iτι oοlτηρ[ωl ανiθεντo.''''

Eντιiπωoη xciνουν τα επ[xρυoα zαλf μριατα τηg
Αγiαg πoυ διαxοομοt'ν τo φωτoστdφαι,ο το oτ6ρι-
μα, τoν Σταυρ6, τo ιiνω μdQos τoυ επεγδυτητα
16ρια χαι τογ φo(νιxα.

Δεξιι1 τoυ τι1pιπλου χαι oε ουνdxειcr ριε αυτd
β ρ iox ετα ι το επ(οη E λι θ,6xτιοτo προoxυνητι1ρ ιo
πoυ φιλοξενεi την ειxιjγα του Αγ(ου Γεωgγ(ου.
Φ6ρει τα iδια διαxoομητιx6' oτοιyε(α μιε εxε[να
τoυ τ6μπλου, χαt επιπλ6ον oτdφεται |-ιε τQιγιDvι-
x{ αψiδα. Η ε ιzdνα παρουοιdξε ι τον Αγιο Γειriρ-
γιο dφιππo τη oτιγμrj πoυ ετοιμιiξεται να πλrjξει
θανατηφι1ρα τoν δριfxοντα. Aποτελε[ 6ργο α-
γνοiατου ν'α}"Χιτ€yνη πoυ αxoλoυθε( την τεχνo-
τργrfα τηζ αντιγQαφr]g βυξαντινι6ν πρωτo τ{ποlν
με δυτιxdg επιδρdοειg oτον οxεδιooμο. Tα γ,α-
λt'μμιατα φο:τoαrdφανο, διiρυ, yτ"€ψα τηg ειτι6-
ναg ε(ναι επi1ρυoα, εγι6 ο θιriραxαg oι πεQιχγη-
μι(δεg χαι oι μπιiτεg του Αγfου επ(xρυοα. Η
ειxciνα περιλαμβciνει επiοηg xαι ι1λλεg λεπτομd-
ρειε< (πdντε στo επciγω μ6Qoζ τηg ειxι1ναE xαι
πdγτε οτο xι1τω) πoυ oυμπληρι6νoυν τιiοον την
επ[ γηE ιiαoγ xαι την εγ ουρανofg παρoυο(α τoυ
Αγiου. Tο dργο υπογρι1φεται απιi τογ Nαoυoα(o
αγιογρciφο Δ. Χαοιοfρα ''EK NΑOYΣΗΣ', με
1ρc5νο xcιταoxευηs 1 953(;).

Η Αy6α Bαqβιiqα

Hταν το dι,α απ6 τα διio πρooxυνητc1ρια τοπo-
θετημdνο στα αQtστερt1ι5πωg μπαivουμ, τηζ εt-

Η Αyfα Aιxατεqivη

- 
Eiναι το δειiτερo απ6 ταπQoσχυνητdρια πoυ

rjταν τοποΘετημdνο οτα δεξιι1 τηg εια6δου τoι,
Nαorj Kαι αυτr] 6πalg xαt η προηγoriμεvη τηζ
Αγ(αg Bαρβι1ραg εxτ6gαπιi την ολ6oωμη μoaφητηg Αγiαg περιλαμβdvει δεξιιi xαι αριατερci,
οxτc6 παραoτι1οειg απd τιg αημαντιxιiτεQεE σΓιγ-
μ6ζ 1Ψ β6ου τηg Aγfαg xαι xυρ(ο;g τα μαρτιiριd
τηζ. H Αγfα με βαoιλιxri περιβoλrj xρατ<1 με το
αρ-ιoτερci τηg 1dρι το ιεριi Ευαγγdλιο ενι6 με το
δεξf τηg τoν Eοταυριο1-ιdνο. Στην χoQφli τηg ειπο_
ναg διαxρiνεται .Ιl 

μoaφη ενοg oγγd},oυ(;) πoυ
oτεφανι6νει τηr,Αγiα' Στο xι1τω μdQοg τηg ειxιi-
ναg διαβιiξουμε τα εξrjg:

Ανιoτορ[θη η παρo.ιiαα ειxcitν δια δαπd'νηζ των
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Εντιμοτci'των ΙΩlρ/ων ξοαταρd'δων δια Γρ; 400 ων
η μνημη αιωνiα Ι843 Nοεμβρiου Ι1yειρ απoστo-
)'dxη παπd Δημητρ βερρια[ου

Tα xαλriμματα τ6οογ τoυ oτιJμpιατοg 6oον xαι
τoυ φωτoστι{φανου τηg Aγ(αg ε(ναι επf1ρυoα'
Επ (1ρυ αα ε fu αt xατ6" xαλd ρι ματα τωγ διjο 1 ε g ι ιδν
ιαL τoυ λαιμoδdτη.

o Aγιοg Στυλιανιi5 o Παφλαγιfν

Eiγαι 6γα απd τα πQoσχυγητιlρια πoυ ουγαγτd,
zανε(g μπα(νoνταE στoγ νdqΘηxα πoυ φdρει ει-
ι6yα τωy τελευτα(ωι, ετc6ν τoυ 19oυ αιι6να. O
Αγιog πρατε[ οτην αγxαλιιlτoυ ν{πιο. H ειxιjγα
φdρει επιγραφr] με τα εξrjg πληροφοριαxιi οτoι-
^1εtα:

Πα[δων φιiλαξ πiφυxε Θεoιj
το δci-lρον

o φιλ6ορτο9
Md'ντηg Γ' Mπiληg
την αφιiρωαεν
ειg μνημην αυτo6 Tε
χ,αι των τi'xνων τoυ εν 6τoι Ι892.

ToΙXoΓΡAΦΙEΣ

Efγαι ο πρι6τοg (xαι o μεγαλriτεροg) απ6 τoυg
δ{o Nαοdg τηg Ndoυoαζ πoυ φdρει αγιoγραφfεg
oε 6λεg τoυ τtζ επιφι1νειεg (o dλλοg εiναι η
εxxληο'(α τηg Zωoδd1oυ Πηγrjg "Παναγιωποf-
λα''). Αν xαt απ6 πληροφoρ(α πoυ ουνοδειiει τr1ν
ειx6νατου Γεωργiου Mπoυφdλα, μεγι1λου ευεQ-
γdτη τoυ Nαoιi, μαΘα(νoυμε πωζ το dτog τηE
αγιoγριiφησηζ τoυ Nαoι-1 εiγαι το 1842, τα 6ργα
πoυ παQατηρof pιε αr]μερα, αποτελofγ μεταγεν6-
στεQεζ επιξωγElαφrjoειg γτdπιωγ xαλλιτε1νι6ν.
Aξfξει μdλιoτα η Αρ1αιoλογιxrj Yπηρεαiα να
πqο β ε 

( αε δι ε ρευν ητtx6' g τoυλιi1ιοτoγ απoxαλf -
ι}'ειg τηg αρ1ιxrig μoQφliE των τoιχoγραφιιilν. E-
xε(νo πι1ντωg που ε(γαι α(γουρo ε(ναι dτι ii
μεγι1λη δαπdνη τηg αρ1ιxrjg αγιoγρdφησηζ χα-
λιiφΘηxε απιi τογ πρoηγοfμενο ευεργdτη τoU
Nαοι1.

oλdxληρη η επιφdνεια τoυ Nαοd ε(ναι 1ωρι-
ομdνη σε τQειζ ξι.'iνεg. H πρι6τη απ6 πι1νω πρog
τα xατω περιλαμβιiνει θιJματα απ6 τη ξωrj του
Kυρ(oυ. Tο fδιo xαι η δεdτεQη πoυ αε fψοg ε(ναι

Oι τoι1oγραφiεq ηq 1)1'11y"ηg πλει,ρ(ι< τoιr ναoιi γriροl xαι π&νcll ο.π6 την εioοδo
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διπλd,οια απ6 την πρι6τη. Tdλog η τρiτη πεgιλαμ-

βdνει μοQφ6ζ αγiων.

Η πρι6τη απ6 επιiγω ξι'iνη τoυ γοτioυ xλiτoυg

περιλαμβdνει παQαστd,οειg απ6 τη γdννηoη 6ωg

τη βdπτιοη τoυ Xριoτori, 1ωg(g γα λε(πoυγ xαι
ι1λλα θdματα πoυ 61oυν oγ€oη με τη δεrJτερη

ξcilγη.

AγιoγραφημιJνο ε(ναι επ(oηg το Ιερ6 Brjμα xαι
o τρodλog.

Η αρ26ιxf μoaφ{ τoυ γαoιi

Στον 19ο αιιiγα μπoρεf να αναξητηoει xανε(g

την αρ1ιxli μoQφ'i τoυ ναοιj. Θα ψoρorJoε μdλι-
στα με μια πgι6τη ματιι1να συμπεQdνει πωg τo

εξωτεριx6 x6λυφοE τoυ γαοf δεν παρoυοιdξει
ιδιoμoρφ(εg oιiτε δημιoυργε( ερωτηματιxd ωg

πQοζ τα μορφoλoγιx6' oτotxε(α τωγ 6ψεcδν τoυ.

Axdμη xαι αυτ6 τo πd1og τηζ τoιχοπoι(αg παρα-

μdνει περiπιlιl οταθερ6. Θα dλεγε xανε(g πωg

τoιiτη πρι1πει να rjταν χαL η αρ1ιxr] μoρφ{ τoυ

ναod dπωg ν'τbΘηxετo 1841. Mιαπρoαετιτm6τε'

Qη 6μωζ ματιd, οτιg 6ψειE τoυ γαοιj (μιλdμε πd-
γτoτε γ ια τo λιθdxτιατο ορθoγωνιx6 xιiλυφο g του

γαοf xαι 61ι για τιE προοθr]xεg dπωg αναλrjΘη-

xαν), αλλιi χαι στην αQχιτεχτoνιxrj μελdτη του,

oδηγε( οε διαφoρετι-
γ"6" oυμπερdοματα.
Πρdγματιη αoυνd1εια
οτη νdτια -πεQισσdτε-

ρo- πλευρd. του ναoιj
αλλd xαι oτη β6ρεια
που ειτοπζεταιd1ι μ6-
νο στηγ ααυν6xειατων
υλιxι6ντων dψεων παι
του πιi1ουζ τηE τoιχo-
πoι(αg αλλιi xαι oτη

διαφοqοπoiηoη μορ-
φoλογιxι6ν οτoι1εiων
τηg αrdγηg οδηγοriν οτο

ουμπ6gαoμα πωζ τo
αρ1ιx6 xdλυφog του
γαoι'iδεγταυτξεται με
το αιiνoλoτoυ νααJ, αλ-
λιi με dνα τμfμα του

απιiτο fψοζτου γυναL-
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xωνiτη μdχQt το ιερ6. Στην περ(πτωoη αυτη α-

γγωoτoζ παqαμdνει o 1ρ6νog xαταοxευηg τoυ

υπoλοfuου τμιjματog τηE πρ6ooιpηg τoυ ναo{
πdντωg μι1αα οτον 19o αιι'iγα.

'Eται πιο πιθαν6 θεωρεiταιτο ενδε1dμεγο χα-
τd τογ 1αλαoμ6 τηg Ndoυoαζ να μην xαταoτρd,-

φηxε 6λog ο ναdg παρd 6να τμημα του xαι μdλι-
οτα αυτ6 τηg πρdoοψηg, δεν αποxλεiεται τo τμrj-

μα αυτ6 να ε(γαι τεχιγ"6" η μoναδιxrj xαταoxευη
τoυ 1841, εγιil o υπdλοιπog ναιig πολri πρoγενd-
στερoE τoυ''1αλασμoιi".

Σημειι6οειg

1. Eιloταθ(oιr Ι. Στoυγιcιννcixη - "Ιoτoρiα τη; πd}"εωg η;
Nαoιiοη g" - Σ ελ. 1 2 1 - EKΔOΣEΙΣ ΣYΛΛoΓoY AΠoΦoΙ-
TΩN ΛΑΠΠEΙoY ΓYMNΑΣΙOY NΑoYΣΗΣ "ANΑΣ-
TΑΣΙoΣ MΙXΑΙ{Λ o ΛoΓΙoΣ'- Θεooιrλoγ(xη1916.

2. Eι'oτcιθioι' Ι. !x61l.1ιαννιixη - "Ιoτoq(crη; π6λεοl; Ncιoιi-
oηg'' - Σελ 57

3. Eπιμ6λεια Γ. Toυο(ιη "Exθ6oειg προξ6νoιr Bατιιιιilτη
προ; Yπoιlργ6 Eξolτεριxι6γ" - No 1/2.1.1868 xαι Nο 14l

8.1'1868 - Ιοτoριx6 Αρ1ε(o Yπoυργε(oυ Eξιoτεριxι6ν - Φci_

xελog 1868 Πρoξενε(oιl ηg Eλλaδog αη Θεoααλoν(xη.

Toι1oγραφ[εE στo εσ(t)τεQιx6 τoυ Ιερoιi Bι]ματog
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H χρUση oμαδα τηq NαoUσαq 1970 Ξ 73
Mvημεg απ6 τηv επoxη με τα μεγαλυτερα ταλεvτα τoU πoδoαφαιρoυ τηg Nαoυoαg,

με τO ξερο γflπεδo Kαι τιq γεματεg εξεδρεq,.,

ΕpιεiE oι Nαoυοα(oι τηg -αζ τηγ ποfμιε dτοι-
εoιυτεριxr]g διαοπoρdg, 6xoυμε oριoμdr,α οη-
ιι ε Γα αναφoρι1g πoυ μαg ουνδdοUγ ι-ιε τη γενdΘλια
τdλη. E(γαι οι αναμνrjοειζ μαζ, τo oλoxαιjτωμα
;του oυμβoλζει την πqooφoqι1 στoυζ Eθνιtοfg
ΑγοiνεE, τα oyo}"ιx6" 1ρdνια χαι η γειτoγιd πoυ
ιιεγαλιiloαμε, τo χαQναβdλι, oι μεγdλεg γιoρτdg
τηg Χριοτιανοο{νηg με τα ο:ρα(α ι1θιμα, dπωg o
'u-αρταιot'νοg, αλλιi χαι η μπdλα. Η oμdδα τηg

Νdουοαg πoυ για αρxετdg φoQ6ζ οτo παρελθdν
ιαg dxανε πεqfφανoυg. Γενι6g oλdxληρεg μεγd-
)-ιυσαν, που λιjει ο λ6.1οg, ατο γrjπεδο' Eξηοαν
οτιγμdg ουγxiνηοηg, φι6ναξαν, (δρωοαr,απd α-
',,ι']νiα, ξητωxραι1γασαν χαι xιiπoιεg φoρ6g απο-
δοx[μαοαν. αν χαι ο xoυλιγxανιoμdg δενταιριι1-
lει με τη φυοιxrj ευγι1νεια τωγ Nαoυoα(ωγ.

Στo γrjπεδο τηg Νι1oυσαζ αγαστdναζε η πdλη
'i,ια τQειζ τoυλι11ιοτογ δεxαετ(εg. To διαxoγιdν-
ι,ειο''αρx(ξεtτo ματζ- παρdτα με τι6ρα"ταιριdξει
απdλυτα χαt πotoτιχιlxαι πoοoτm6"ψετο φαινd-
μενo τηζ xoομoπλημμ{Qαζ oτιg xερx[δεg, αλλd
ΖαL στo λ6φo του Αγ(oυ Θεoλ6γoυ, 6που ιjδιγαγ
τo διxιi τoυζ Qαντεβο{ oι τξαμπατξrjδεg, τα 1ρ6-
\,ια τoυ εξr]ντα χαι τoυ εβδομrjντα.

Στενα1ωριdμαι ειλιxρινc1,, πoυ εδι6 xαι πολr]γ
xαιρ6, 6ταν ανταμc6νω με oυμπολiτη οτην Αθrj-
να, στ1'l Θ ε ooαλογ txη, αx6 ψαχα L στο εξωτερ ιx6,
δεν τoγ ρωτι1ω πια, otiτε αυτ6g ρωτιiει, για το ''τι
ι(ινει φdτοg η ''Nαουodρα''. Eπεοε τo ενδιαφ6-

ρoν, dπωg χαι γα τo xιfνoυμε. Αλλαξε o τρdπoE

ξο:rig των ανθριfπων, πoλλcl αυτox(νητα, πd-
pιπoλλεg επιλογdg για διαοxdδαoη xαι φυγr{ προg
τα μεγdλα αoτw"6" xιJντρα, τηλει5ρααη, (ντερνετ

xαι τdοα ι1λλα. Ιοωg φταfει }ιαι η αναξιoπιοτ(α
του αθλrjματog, η xαxιι1 εμπειρiα τηg μοναδιxf g

|ιαζ παQoυo(αg oτην A' Eθνιxri rj xαι το dτι oι

Γqιiφει o Kι6αταg Δ. Mπλιιiττlαζ

διο ιxof ιτε g δεν οε βdαrηXαν την "παρdδοοη'' πoυ
λdει dτι γLα να δειg γεμdτo γrjπεδo θα πρfπει οι
πιο πολλο( παbμεg με τα xυαν6λευxα να ε(γαι
γαουοα(oι.

Αυτd τo θdμα ουξητoιiοαμε μιε φ(λo, xαλoxα(ρι
του 2000, πλdoγ για να xαταλrjξουμε οτο dτι η
xαλdτερη περ(οδog ηταν εxε'ιxη τoυ Αρη Kων_
ο'ταντιν[δη, τoU ΓιαΧ,oυμr] xαι του Mουρατ(δη,
τoυ Aργυρoι3 xαι του Αντιφdπου.

''E(xooι 1ρ6νια d1ε ι να ε μφανιοτε iτdτoια ατμd-
σφαιQα, τdτoιοE ενΘουαιαoμιiζ'', γυQζω χαι τοU

λ6ω. Kαι αμdoωg μετd παγc6γω'.. Πoιι1 ε(xοοι
xρ6νια; Tρειg ολdxληρεg δεxαετ(εg ουμπληρι6-
θr1xαν απ6τ6τε πoυ η Ndoυoα ξεxiνηο'ε απd την
EΠΣKΔM για να xdyεt μιioα oε λ(γoυg μηγεζ,
dλη την Eλλιiδα να μιλdει γι' αυτ{ν. Ηταν η πιο
γοητευτιxf περioδog τoυ γαoυοα(ιxoυ ποδοοφαi-

Qoυ, o t τQε ιg οεξdν 197 0 -7 L, 197 1' -7 2 xαι 197 2-7 3

που αποτιjλεοαγ αντfοτοtχα τη μdχη τηζ αγ6δoυ
οτη B' Ε,Θνιxrj χαι τoν πρωταΘλητιαμd ο' αυτι]ν,
απd την πgc6τη 1ρoνιd xι6λαg.

Η αρxri ιJγινε τo xαλoxα(ρι τoυ 19]0 με τoν
ερxoμd oτη Ndoυoα δfο ιiοοωντoυ ΓΙΑoΚ: Toυ
αξd1αoτoυ Γιdννη Γιαxoυμη xαιτoυ Tο{λη Moυ-
ρατ(δη που ε(1αν φdει με τo xoυτιl,λι την A'
EΘνιxri απ6 τιg αQχ6E τηg δεxαετ[αg του '60.

MεγιLλoE φoρ rjταν o πριiτog. Δειν6g xεφαλo-
οφαιριατrjg, με α(oθηoη του γπoλ, αν xαι λfγo
αQγ6ζ π}"6oν, ο'τιg xινrjoειg. O Moυρατiδηg ιjταν
οργανωτrig xαι εμιi.rυ1ωτrjg τηg ομι1δαg. "Eβλεπε''
6λo τo γrjπεδo, ''διdβαξε'' τογ αγτ[παλο xαi απιi
αυτ6ν περ(μεγε η oμdδατη oωαrrj αντ(δραoη oτα
δrjοxoλα. Eπ(αηg αυτdg nιτιιπo(loετα πdνα)ιτι xαι
γ'ατ6"γ'αν6να η μπιiλα πηγαινε οτα δ(1τυα'

Θυμdμαιτo γrjπεδo να γεμζει αxc1μα χαι στιζ
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προπονtjοειg. Ηταν μια επo1rjπoU τo ποδι1οφαι_

QO γ9γι,16 οτην Ελλdδα dxλεβε l.αρδιdg. Ιoωg

βdλευε χαι τo αυταρ1ιxd xαθεοτι6g τηg επo1ljg
εjνα τdτoιο xλ(μα. Δεν Θdλω να πoλιτιxoλογ{οω,
αλλdτο 19]0-71rjτανη 1ρονιdπου o ΠαναΘηναΙ-
xιigπηyε οτo Γουdμπλεr'j xαι που η αοπρdpιαυρη
τ6τε τηλεdQαση τoυ EΙP xαι τηg YΕ,NEΔ dρ1ιoε
να δεixνει μιατE Α' Eθνιxrig. Tofτο 6μιωg οfτε xατ'
ελd1ιιττο μειιtiνει την αξ(α τoυ πoδοοφαιριxof
φαινομdνου τη< NιiουσαE, τo οποiο Θυμdμαοτε
οrjuερα μdιτα απ'αυτ6 το οημε(ωμα.

Πρoπονητrjg ljταν ο ''Φ6ρηg ο λεβdντηg'' dπωζ
dλεγε το γαουoα(Lχo αυτοσχdδιο τqαγουδdxιτηg
εξ6δραg. o Nιπηφ6ροg Γεντξrjg τηg 1ρυοrig oμι1-

δαg του ΠΑoK oτα τ6λη τoυ 50.

Δfο μεγdλα οουξd τηg επο1ηg επιοτρdτευοε η
τερdoτια γ ια τα δεδομdγα τΙS επο1rj g, εξdδρα τη g

Ndουοαg. To ''Nτιρλαw6'' y"αLτο ''Na, rΙa, na, na,
hey-hey goοdbye''!

''Βρε ντιρλαντd' - ντιρλα1)ταντα
xαι yxo)" θα βdλoυμε πολλd'
xαιηοριd'δαηxαλη
θα πd'ει oτη Β' Εθνιxη''
(oπεq xαι εγdνετο!)

oι πoδοoφαιριοτdg τηg Nι1ουoαE παρoμοιdξo-
γταν με μεγdλουg ιiοοουg τηg επo1ljg dπωg o
Koιiπερ, ο Eουοι1μπιο, ο Σιδdρηg o Δoμdξοg η xαι
ο Πελd...

Ηγdτεg τηg "θ{ραq''
τωγ φαγατιxιiiν rjταν
ο Φανofρr1g, o Παιi-
λοg ο Ιο;οηφiδηg, o
Aλdxog ΠαπαTωd,γ-
γoυ χαι dλλoι πoυ α-
δυγατι,j να θυμηθc6.

Tην ομdδα πλαι-
ο(ωγαγ μεγdλα, αυ-
θεγτιxd ταλ6γτα. που

γεννrjΘηxαν oτιg αλι1-

νεζ τηE Ι.{dουοαg: o
Σπιiροg Σιo{γγαρηg -

πoυ τoγ θυμdμαι μι-
χQ6ζ, να παζει οτη
Bfρωνogxαιoτοπι1,ρ-

χo να τριπλdρει μdχQι...το βριiδυ- ο Td,xηg Aρ-
γυQ6ζ ''απ'τoγ Αγια Σωτrjρη'' -oπoυδα(οg πλd-

γιoζ μπαχ, που 6παιξε χαt στην ΑEK με επιτυ-

1fα- o Mdρxοg Aντιφd ν"og - τεμ kη g xαι αxοtiρα-
οτog, τd λεγε η ιpυ1r1του παρd το μιxq6 μπ6ι -o
Αργfρηs Δημητρdxηg - πλεΙ μπ6υ τηg επo1r]g

γιε-γιι1g, αλλd xαι oπoυδαfοg πα(1τηg με φαQμα-
xερd αριοτερ6 oουτ- ο Nι6νιog o Mπεoλ[xαg -

ο6ιτερ μπαχ με πολλd πρoαdντα- xαι βdβαια ο

φυαιx6g ηγdτηζ τηg ομι1δαg ενα< οxdρερ oπd.-
ν ιαg επιδ εξ ι6τηταg τα1ιiτατο g εξτρd μ xα ι εξα ιρ ιJ_

του rjθουg αθλητrjg, ο AQηs ο Kωνoταντιν(δηg.

Θυμdμαι πωg 6λη η πdλη ε(1ε oτεναxωρηθε(
απ6 μια dδιxη αποβολr]τoυ Aρη με ματE με τoγ
Aλμωπ6 Agιδα(αg, οε 6να ματζ με 5.00Ο xdoμο,
μdοα οτη Nd,ουοα, τον 1ειμι6να τoυ 1970. To
ματg εf1ε λr]ξει 1-0 υπdρ τηg ομι1δαg Lιαζ χαt οι
αντ(παλοι, οι oπο(οι διεxδιxoιjοαν επ[οηg τον
τ(τλo, ''6στεLλαγ'' dναν τρ6τηg πατηγoρfαζ αγα-
πληρωματιx6 τoυg, να μυπrjοει εν ιilυ1ρc6 τογ
Kωναταντινiδη. Mdαα στηγ αγαμπoυμποιiλα o
διαιτητrjg απ6βαλε X,αι ''θιiτη'' Χαι ''θdμα'' μαξr...

Mαξ( με τoυζ πQοαγαφεQθdντεg, €παιξαν'xα-
νorπαg πολιi xα}"ιi παι1ν(δι χαι ο "πελd'' τηg πdληg
Kαxοfδηg -xαι μdγα 1ιουμoρfοταg- o.1xoλxiπερ
Ανδριc6τηg, o μπαχ xαι αρ1ηγdg Γιdνι,r1g Xατξη-
οdββαg, o Λογδαν(δηζ, o Παυλ(δηg, oι πoλιj
ν ε αρο ( τ6τε Τααιι6ναg τ'αι Γ x6γ xαg. ο δα ιpι6ν ιo g
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εξτρdμ Θεoοαλoγιxι6g, o φιλdτιμοζ χαφ Xιoγ(- γc6γ.

δi1g' ο Σταfροg Bαλο'ι1μηg x'α' oι παλιcjτερoι δεν πριixειται να ξεxdοουν τo

Tο ''μαρdξι'' τωγ φιλdθλων εxε(γo τoν xαιρ6 ματg Ndουοαg - Πυρoο{ το οποfo διεξr]1θη υπd
ljταν τo πωg θα ξαναγυρiο'oυγ στηγ ομd,δα ο χαταQQαχτc6δη βροxη την Ανοιξη τoυ 79]1.Μ€-
Ζιjoηg M{τταg -πoυ dπαιξε στoν Aρη Θεοοαλο- σα στo γrjπεδο ε(1ε 3.000 Nαoυααioυg xαι 1.000

ι,[xηg xαι dλη η Ndoυοα τoν εtyε δει οτην τηλεd- ενθουoιι6δειg Γρεβενιcilτεg oι οπο(οι ε(δαν την

Qαση στo ματζ με την Τοι1λoη στo Λoγδ(γο - o ομdδατουEναπρoηγε(ταιμε2-0μdοαατηNdου-
Mdρxοg o Γιdντoηg, που μετd, τoν Αqη dπαιξε σα, στo πρι6τo δεxdλεπτο τoυ αγι6να, ιiοτερα
oτην Kααιoριιi- xαι ο T6ληg Mπατdxηg που ηταν απ6 παιδαριι6δη λιiθη τηg d.μυναg αλλι1xαι λ6γω

βαοιx6 oτdλε1og τoυ Hραxλη. o Mrjτταζ χαι o τoυ xαxοf αγΟ]γtστιy"οf 1ιi:ρου. Mε xι1πουg xαι
Γιd.ντοηg με τo που ανdβηxε η οpιdδα oτη B' βιiοαι,αηNd.oυοαιoοφdριοε:2-2'Toτρkογxολ
Eθνιxrj ξαναφdρεοαγ στη φανdλατη< Ndουoα;. τη; Ιι{dουoαg (οο_lE να μηγ ψπηxε ποτd! Η μπdλα
o Tdληg 6μωg 6μεινε στoν Ηραxλη. τoυ οπο(ου σε dt,α σουτ τoυ Γιαxoυμrj xατ dλλoυE μπrjxε
οrjμερα ε(ναι πετυxημ6ι,οg παρdγcυι,. γ'αι,o\'ιγ'(ι οτα δ[y'τυα y'αt τlατ' dλλουg απλιiE

Στα παραλειπ6μενα τηg εποxr1g μπoqε( xανε(g Τ::::: :::::^:21$"'::::: ::-]:Ψ:::
νααναφ6ρεtτη σUμμετο1lj οτοra,o,,ρ,.Jθ':μ; ;χ::fi,"j,ffih;T::J*J#J":#,':J}ι:
(EΠΣKΔM) τηg oμιiδαg τoυ Κοπανοf , ην εδρα 

μα. o., Γqεβενιc6τεg φ(λαθλοι αιoθαν6μενoι πωζ
τoυ oπο(oυ εxπ6ρθηοε η Ndoυoα με 3-0 οε ενα ' ,γ"εχατηE διxrjg τουξ
ματζ με πoλι1 φανατιομ6 μεταξri των φι}.ι1Θλων :;j}:ffi::"ffi,'#J:Ji}*rro. οτο γrjπεδο.6πoυφriοαγεπολιigαdραg'Eπ(αηgτησυμμετo}'}i εi.,uλniπειo6δια τα οπo(α 6μωg ευτυ1ι6E 6λη
τηg Αλεξdνδρειαg i1 οπο[α, παρd το γεvονo< 6τι * ^'. . . ' - . ^

εi1ε xαλlj ομdδα, ηττ{θηxε οτo φoρεL"o;:;; 
ξαν 1ωρ(g θf ματα'

Nιiουοα χαι τηζ Σxιiδραg, η oπο(α μαg xαρδιo- Η Nd,oυαα τdτε ειγε oμdδα xαλιiτερη απd πολ-

μι3πηoε oτην dδρα τηg πριν 1dοει στο 90d λεπτd. λ6g τηg B' Eθνιxrjg xαι (oωg χαι τηζ Α' Eθνιxr]g'
o xαλιiτεροg πα(xτηg τηg Σxriδραg μdλιοτα, ο Ef1ε νιxrjαει τη δευτεραθλrjτρια Eλβετ(αg Σω
Kυξιρ(δηg,φιiρειrετoεπdμενoxαλoxα(ριτηφα- Nτε Φον με 2-Ι oε φιλιx6 ματg, 6πωg χαι τoγ
ν6λα τηg Nιfoυο'αg. Στην πρεμι6ρα τηg B' Eθγι- Eδεο'oαΙx6, τη Bdρoια xαι dλλα ιoxυριi συγχQo-
xηζ ψε την oρεατιdδα εi1ε βdλει τιJoο'ερα γxoλ! τf ματα. To ματg 6μωg με τα Γρεβενd ι5μεινε για
Eναg dλλοg αντfπαλog, ο Γρηγοριι1δηg τηg Αρι- 1ρdνια 1αραγμ6νo oτη μνrjμη των φιλι1θλωγ χαι
δα(αg, dπαιξε τιι αυτ6g με επιτυ1(α xαι φιλ6τιpιο 61ι μ6νo τωγ Nαουαα(ωγ.
απ'dτι Θυμdμαι oτη Ndουoα. Για τηγ εξdδρα

:"'
ηταV o σχΛη8oζ αΛΛα παντα εvτtμoE Ι oυΛηζ 

ρcjs oυντclxτηg *η "bioooλοrrrη;.'μu ρr.ηou o
To πιο "ιpυ1oβγαλτιx6" ματg fταν αυτ6 οτo Σταdρog Pεπανιig, διευΘυντrjg τdτε τoυ αθλητι-

Mαxρoxcbqι με τηγ τoπιxηΔdξα, που dληγε 1-1, xοιl τμrjματog: ''Για πεζ μoυ τεχιτι6' {ταν γxoλ
μdχQL που ο Γιαxoυμr]g, oτιg xαθυoτερ{oειg με εxε(γο τoυ Γιαxουμrj με τα Γρεβενd'';
xεφαλιd -τι dλλo;- dβαλε τα πρciγματα ατη Θεoη
τουζ. 

l ξ | t l Axιiμα χαt oriμερα δεν d1ω απdντηoη' Aπ 6τι
ξdρω αx6μα χαι oι απdψειg τωγ πoδoοφαtQι-

Exε(νη τη 1qoνιιlη Ndoυαα 6'γ,ανε περ(πατo: ατιiν δι1ιiξoγται!
Mdνο ν(xεg πλην μιαζ ισoπαλfαg με την Αριδα(α
εν'τ6gdδραg. Eπρεπε να περιioε., oμrg ni, "oug 

Exεiνηη1ρυοtjεπo1rjτηgπoδoqφαιριxηgNdoυ-
. ^1 2 .^^.... -....'- αα<1970-72αξζειvατυ1ειμεγαλυτερηSαναφo-τελιχoυ; αγωνεζ με πQωταUΛητεζ αΛΛων trγω-. -1-' _: ραζ xαι ερευναc (οωc. Διdτι τciτε oι αντ[παλοι,

σεων τηE lvlαχεooνιαζ γtα vα παει στην πoΛυπo- : ' 
^ '

Θητη B'EΘνιxrj. Εxε( 6.παιξε, αν Θυμι1μ"r rλια, ι1πωgλdνεοιπαλιο('''iyαναντoματgμ6oααπdτo

με τα Moυδανιd, τη Nεdπoλη Θεooαλoνrrηs (o πoυλμαν, μ6λι9 6oτριβαν απ6 τη διαατα6ροlαη'' !! !

ψετ€πεtταMαxεδoγιx6g;) xαι τoν Πυρο6 Γρε βε -
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Aπoxωρηση με Τιμεg τoυ KαθηγηTη

ToU A.Π.Θ. K. lωαvvη Mηττα
Elδlκ6g τελετεg σrηv Πoλυτε11vlκιi Σ1oλιi καt στo Γυμvdolo Poδ6πoληq

Γqιiφει ο Πdτqog Δεινιiπουλοg

Eναg Nαουoα(οE Πανεπιoτημιαxιig δd,oxαλοg μfληοαν, εξd,ραντεg ιixι μ6νοτο ευρf επιοτη1-ιoι,ι-
o ομ6τιμοq xαθηγητrjg τηg Πολυτεγνιxηg Σ1ολr]g x6 του dργo xαι τη συνεtσφoQι1, τoυ oτηv αγd,πτυ-
του A.Π.Θ' x. Ιωdννηg Mrjτταg, αφο'f τ(μηοε με ξη τηs Πoλυτε1νιxrig Σxολ{g, αλλd πυρiωg για τo
μαxρο1ρ6νια χαι εππυyη θητε(α την παιδε(α, rjθοgτουχαιτoνα.δαμdντιl,o1αραxτrjρατc)Uπoυ
απo1ι6gηοε απd την ει,εglγιi υπηρεο(α, με τιμdg υπηρξεπαρdδειγμαγιατoπληθogτο;νφοιτητc6ν
πoυ τoυ επιφrjλαξαν ωg οφε ιλd-

μενo 1ρ6οg oι διdδο1οtτoυ στο
Αρ ιοτοτdλε ιo Παγεπιαrrj μιo τη g

Θεolνiν"ηg, μεριxο( απd τουg o-
πofoυg υπljρξαν xαι μαθητdg
του.

Πρcδτη τιμιi η απονομt] του
τ(τλου του oμdτιμου xαΘηγητrj
τηg Πολυτε1νιxrjg Σ1ολrjg, τiτ-
λog πoυ δεγ απoδiδεται αε d-
λουg τoυg xαθηγητdg των ΑΕΙ,
αλλι1 μ6νο σ' εxε(voυE που διιj-
πQεψαν ωζ παγεπιοτημιαxο(
δι1οxαλοι χαL ωζ πιοτo[ υπηρd-
τεζ τηζ επιoπjμηE τουg.

Δεriτεqη τιμητιxrj εxδrjλωoη
oε ειδιxljτελετr] πoυ ι1γινε ατιE
αρ1dg Ιουλ(ου ιπην α[θoυσα τηζ
Πoλυτεxνιxηg Σ1ολ{g τoυ
A.Π.Θ' dπoυ παρoυοιdοτηxε
xαι o oγxιilδηg τι1-ιητιxdg τ6μοg
αφιερωμdνog ατοντιμι6μεγo χα-
Θηγητti.

Στιg 70Ο oελ(δεg τoυ πεQL-

λαμβdνονται πElωτ6τυπε g μελd-
τεg Eλλfνων xαι ξdνων xαθηγη-
τιiν, που ουνεργdοτηxαν { υ-
πrjgξαν φοιτητdg τoυ χ. Mrjττα'

Για τoγ τιμι6pιενο xαθηγητrj,
o xαθηγητjE Ιιυd'ννηg M(τταg. οlg πooμι]τoρcιg

τηg Πoλυτε1νιxr]g oxoλr]g τoιl ΑΠΘ
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του πι1ραοαγ απ6 τo τμrj μα του. Mε gιxο ( μdλιαεα
cιτο αυτοιjg αξιιriθηxαν να γiνoυν αργ6τερα xαι
οι'ι,ι1,δελφοι του xαθηγητdζ οτην Πoλυτε1νιxrj
Σ7'ολrj. Mε πoλιj ουγxiνηοη αναφdρθηxαν στtζ
ιιερεg τoυ παρελθ6ιπog' ο πρ6εδQoζ τoυ Γενιxo{
Τμljpιατοg x. Aθ. Tρο1(δηg, ο xοopιrjτωρ τηg Πο-
7'υτ. Σxoλrjg x. Bαο. Παπαγεωρ^,,(ου xαι η διευ-
Θf ντρια τoυ τo1-ιι1α xαι xαΘηγfτQια του Α.Π'Θ. x.

Mαρiα Kωνoταγτιγiδου - Σεραφειμ(δου, η οπο(α

μι[ληoε γtατο 6qγo xαιτηγ πρΟσωπLχ6τητατoυ x.

Mrjττα.

Στο τι1λοg μ(λη οε ο τι μιι6 μ εl,o g, π}'η μ μυρ ιομιdl,o g

απ6 ουγxiνηση, για να ευχαQιστi]οει dλουg 6-

οουg 6oπευσαν νατoγτιμ{οoυν, λdγoνταg ιiτι δει,

βρ[οxει τα xατι1λληλα λdγια ιοοδ6ναμα τω\/ ε-

πα(νωγ που d,xoυοε. Δεγ ξ61αοε τoυg

γoνε(< τoυ, τη γυνα(xα του Eρμοφλη xαι
ι διαιτdρωg τη δαοxd.λα μητι1ρα του χαι τα
αδιJλφια του Kι6oτα xαι Σωxριlτη Mrjττα,
ενι6 αναφ6ρθηxε ειδιxι1 ατην ιδια(τερη
πατρ(δα τoυ Ndoυοα.

Η τελετrj 6xλειoε με δεξ(ωοη xατιi την
οπο(α ο xοομητωρ x. Παπαγεωqγ(ου α-
ι,rjγγειλε 6τι θα επαxολoυθι]οει xαι d.λλη

ευρ{τερη τελετrj πoυ θα oργανιi:oει η
Πολυτε1ν ιxrj qoλr] πρog τιμrjν τoυ x. Mtjτ-
τα.

Mετd μεριxdg μ6Qεg <iλλη τελετri dγινε
oτη Poδ6πολη Σερρcδγ με τηγ ευxαιE,fα
τηg oυμπλriQωοηg 40 xρ6νων απ6 την
(δρυοη του εxεf Γιlμναα(ου οτo oπo(o
υπηρdτηοαν o χ. M{τταg, ωg νdog xαθη-

γητliζ μαΘηματιl,"ιriν xαι η γυνα(xατoυ ωζ

φιλdλογog. Στo τιμι6μενο ξεfγοζ o δi-
μαQχoζ Kερx(νηg επdδωοε τιμητιxrj πλα-
γ"€τα γ'αι δ(πλω μα πε ργα μηνrj g'

Ποιοg o τιμ6μεγoE

O xαθηγητrjE Γιdννη g Mrjτταg γ ενγ'1 θη -

χε οτη Ndουoα τον Nοdμβριο τoυ 1921

xαι φofτηoε oτo Λιiππειo Λfxειο dπου
εxδηλriθηxε 11 ιδια(τερη xλ(οη τoυ σ[α
Mαθηματιxιl. E,ιοrjxθη στo EΘγιx6 Mε-
τo6βιο Πολυτε1νεfo 6πoυ φο(τηoε μ6χQι
τo \94L, oπ6τε διαxdπτει για να oυνεx(-

σεL στη μαθηματιxtj οxoλ'i τoυ Α.Π.Θ. Στην πε-

ρ(oδo τηg xατo1rjE υπηρ6τηoε στην Eθνιxl] ΑντΓ
σταση, τιμηθεfg γι' αυτd απd την Πολιτεiα. Mετd
τη στQατtωτιxη του Θητε(α υπηρετε( επ( 91ρ6νια
oτη Mdοη Exπα(δευοη (1951 - 60) xαι xcιτ6πιν
διορ(ξεται βoηθ6g οτo E,.M.Π. για να εξελι1θεf
αfντομα οε xαθηγητη των ανωτι1ρων Mαθηματι-
xι6ν xαι γα ει,ταχθεi οτην ερευνητιxrj oμdδα του
Πανεπιοτt1;"ι(ου των Παριο(ων. To L973 εxλ6γε-
ται xαΘη^,lητηg oτην Πoλυτεxνιxr] ο1oλrj του
A.Π.Θ. 6που α'φιερι6νεται "Ψυχli τε χαι οιiμα-
τι". Mετd την ιi.lηφιοη τοU N6μου πλα(οιo/83
απoφdoιοε να απoσυQΘεt απ6 τη Σ1oλrj για να
αφιεραlθεi απερ(οπαoτoζ στo επιστημoγιxd τoυ
dργo, τo oπο(ο εxτεtyεται οε πoλλo{g τoμεig.
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HΛEKTP|KΗ ΕTAlPE|A NΑOYΣAΣ

Tην επο1η γ{Qω οτo 1895 επι τoυQχoxρατιαg
αxdμη, 6ταγ xαταoxευdξoιπαν η Σιδηρoδgομιxtj
Γραμμη Θεο/ν(xηg - Mοι,αoτηρ(ου, το τρdνo δεν
πdραοε απd τη Ndουοα.

F{ταγ ευθιiνη 6λων, των τdτε δηpιoτιxιδν αQχ6-

ντων, τωγ εxπoλιτιοτιxι,iγ oqγανι6oεωγ, τωγ ε-
πα.1γ ε λμιατιxι6ν οω ματε (ων, των xο μματιxι6ν πα_

ρατι1ξεων, αxιiμα χαι τηζ εxxληo(αg πoυ την

επιlxη εl,.εiνη αοxοιiοε xαι πoλιτιπf εξoυαr.α'

Ξdνοg ο εργοδηγ6g τηζ γαλλιxrjg εταιρε[αg,
πOυ χατασxεriαξε τη oιδηρoδρoμιxrj γραμμr] επ(

ΤoυρxοxρατiαE, αλλd,' Ελλην ε (δ ε την g'1xλη ματι-
xrj αδιαφορ(ατωγτoπιπιδν αρ1ι6ντηgτdτε Ndου-
σαζ χαι ι-ιια των ημερι6ν - Kιlριαxη - ανdβηxε ο'
6γα xdθιοι-ια στo xατdμεοτο τdτε Kι,6οxι xαι

φι6ναξε:

"- Nαoυσα(οι ξυπνrjοτε. Δι6οτε διαx6οιεg
(200) xρυοdg λiρεg στηγ ,,(,αταοxευdοτρια τηg

γQαμμliζ, γαλλιxri εταιρε(α γtα να περdοει απ6
την π6λη σαζ χαιγα μηντην αψ]σετε στo περιΘι6-

ριo''.

Aλλι1τη φωνrj τoυ την π{ρε το δροοερ6 αεgd.xι'

γtα να με(νει μαxριd η Ndoυoα απ6 τη γρα1"ιριr]

τoυ τρι1νου χαι να γ[νει μια πdλη περιφερειαz.rj -

παρdμερη.

Αργ6τε9α βdβαια ιJγινε αντιληπτ6 απ6 6λoυg

το μι6γεθοζ τηζ διαφυγfg μιαζ χoσμογονιxηg
ευxαιρ(αg, οτην oπo(α oυνιJβαλαι, με τηγ αδια-

φορ(α xαιτην απoστQoφr] τουg χαι oL βιoμljxανοι
τη g τdτε επο1η g, με τηγ υστε ριi βουλη αxdψη 6τι τo

τρ6νo θα δημιουργo{oε διdφoρεE μιxρ6τερεg
επι1ε ιρηoε ιζ πoU θα oτdγ ευαγ l"ιε τLζ πQoολrjψ ε ιg

εργαξομdνωγ xαιτoγ δ w"6τoυgxilxλο απαο1dλη-
σηζ.

Kαι dταγ το dτog 1'91,9 απ6 την επdμενη γενιι1
των βιομη1dγων ο Γρηγ6ριοg Λ6γγog, Γειiργιοg
KdρτοηE xαι Γιdννηg Tουρπdληg, αντεληφθη-

τoυ Aγγελου Bαλταδι6qoυ

σαγ τo μ6γεθo9 τr1g παραxι1μψεωζ τηζ Ndουoαg,
(δρυοαν τον "Eξωρα[οτιxd Σιiλλογο Nαofdηg",
με οxoπd την τoυQtστιχη αν<iπτυξη τηg Ndoυοαg
χαι τoν οπo(ο αfλλογo τo 1920 με ν6α απ6φαοlj
τoυg, μετdβαλαγ οε σωματε(o, τ"αι αυτ'6, oε ανc6-

γυμη εταιQε(α με τογτiτλο "Ηλεxτριx6g Σιδηρd-
δρομog Nαo{οηg", οxοπ6g του οπο(ου tiτo η
οιδηρoδρoμιxrj orJνδεση τηζ π6ληg με το οιδηρο-
δρομιx6 οταθμ6 Nαoιioηg, ιjτοι c6οτε η ξημιd που
πρoxλrjθηxε απ6 τογ παQαμεQισμ6 τηζ NιLoυοαg

με τηγ απομdxρυνοri τηg απd το τριJνο' xd.πο'lg να

μειωθεf. Ηταν dνα dργο πνοηg που Θα ουν6βαλε
ενεργητιxd οτη ofνδεση τηζ Ndoυοαg ι-ιε το
τρdνο, τοπιxrj g β6 βαια εξυπη ρετrjoεωg, αλλd που
θα βοηθοι1οε χαι σ[oγ τoυριομ6 τηζ με τη γQαφt-
x6τητd του.

Για την πQα-γματoπο(ηoη τoυ εξεδdθηxαν μιε-

τoγ€gτωγ εxατd (100) δqα1μι6ν, οι οπο(εg πρo-
oφdρθηxαν xαι αγoρdοτηχαν με προΘυμ(α απd
το λαd τηg NαοdoηE, πoυ'αγπι1λιαοε αυτι]ν τt1ν

πρooπdΘεια (εταιqεiα λαixrjg βι1oεωg) Oι μετο-
y{.gαυτ€gydθηxαν αργ6τερα για λ6γουg πoυ δεγ
ε(ναι τoυ παρ6ντοg.

Eτoι μιε την ευΘfνη των πQωτεQ^,,ατt6ν, ξεxfνη-
σαν τιζ τυπιxdg διατυπι6οεLζ γtα την πρα^7μdτω-

ση - χατασxευη - του μιxqο{ ηλεxτρox(νητου
τρdνου γtατη αιiνδεοη τoυ Σιδηροδρομιxrj Σταθ-

μο{ με την π6λη τηg Ndουoαg. Πρog τοrjτo προ-
ο6λαβαν dναν τεxνιx6 oνι5ματι Kυριαx(δη, πoυ
dρ1ιοε να1αρdοοειτη διαδρoμj του' Παραγγ6λ-
θηααν xαι 6φθαο'αν οι οιδηροτρo1ι6g - ρdγεg οε
διεΘνε(g διααιι1οειg, ξητηΘηxαν δε απdτο εξωτε-

ριx6 προαφορdg για τη μιη1ανr] y'αL ^rα βαγ6νια
τoυ. Kαι εγι6 6λoι pιε 1αρd χαt σιγoυQιd ανdμει-
γαγ την ολοxλ{ρωαξ του 6ργoυ, dπεσε xεραυν6g
εν αιθρ(α: To αρμ6διο Yπoυqγε(o τηg ελληνιxηg
πολιτε(αg δεν ενιJxρινε τo dργο.

Kαι τdτε προ αυτrjg τηg τροπrjg τηg xαταoτ6"-

40



Ι'{ΙΑ}aTΑ

Mια αλ

Y<ρ€rδl
ltrftΥgy:TΞ"Ξgy^*ff=T*}

ι]t(r]ζ, απoφαοζεται απd τη διo(xηοη χαι τoUζ
Lιετ6χoυζ, η (δια η εταιρε(α να αναλιiβει (dτoq

1923) την ηλεxτροδ6τηση τηζ π6λεωg Nαoιiοηg,
ιε δεδoμ6νο 6τι η εταιρε(α xατε(γετo377ο εν"τηg
ι,δcιτοπτι6αεωζ τoυ νεροri τηE Αqdπιτσαζ στηγ
:τ ε ρ ι ο1r] τη g Λαξαq (ιo ν"αg' πq o ε ρ16 μενo απιi την
ειοφορd τoυ Γρηγoρ(ου Λdγγου.

Και 6ταγ το dτoζ Ι924 xoρηyljθηπε η αxετιν'η
ιiδεια απd την πoλιτε(α, ιlρxιοαν oι εργαα(εg
.iιαι,oμtjE πoυ πεQατιfθηxαν σε μtα διετfα υπ6
π1r,τεxνιxf διεrjθυνoη τoυ Γερμανοιj ειδιxof Bilι
Zαουρβdλτ, ο οπo(og 6ξηoε οτη Nι1ουοα μd1ριτη
i.τ1Ξη τηs Kατoxrjg xαι απεγο'lρηoε μαξ( Lιε τουζ
r1i.i"oιgΓερμανοf g.

Το 1928 γ(νεται αλλαγr] του τ(τλου τη( εται-
!rεrαζ xαι απd Hλεxτριx6E Σιδηρ6δρομog Nαοf-

Σε αιlνεργαo(α με το Συμβουλευτιxd Kdντρο
Δrjμoυ NdουoαE χαι τηγ Eργατιxrj Eoτ(α, εδοi
zαt €yα περ6πoυ 1ρ6νo ξεx(νηοε oτην π6λη μαE
μ tα πQωτoπdρα για τα τοπιxd δεδoμdνα πρoοπd-
θεια, πoυ αφορι1τηγ επαγγελματιxrj xατdρτιοη
?"αL αΙτ'o'ι1ατ6'oταoη ΑμEΑ.

Πρ6xειται για τo Παραγωγιxd EργαατtiQι, "Y-
ΦΑΔΙ", το oπο(o δ(ι,ει τηγ ευxαιρ(α ο'ε νι1ουg με
ιδιαiτερεg ιxαr,dτητεζ, χoινωνtχd απoxλειoμd-
νoυE, γα ξεδιπλc6ooυν dγνωοτεζ μdχQι 1Θεg πτυ-

χ6s τηs πρooωπιxdτητ6"g τoυζ, να νιc6ooυν τη

1αρd τηg δημιoυqγiαg να ξrjαoυν νdεg εμπειρ(εg
zαι xυρ(ωE γ' απολαfooυγ τα αγαΘι1 πoυ πQο-
οφ6ρει η εργαo(α.

οη g, μεταβdλλετα ι αε Ηλεxτρ ιxrj Eταιρ ε (α Nαο{ -

σηζ.

Η εταιρε(α αυτrj 6ξηoε χαt λειτoιiργηoε 30
πεq(που 1ρdνια xαι προα6φεQε τtζ υιpηλoιi επι-
πdδου υπηρεο(εgτηζ σε μtα επο1rj πoυ η Eλλdδα
οτο Θdμα τη< ηλεxτρoδ6τηoηE rjταν αx6μη στo
οxoτιlδι χαt πoυ εθειυρε(το τdτε η Ndουαα πρo-
νομιο{xog απd αυτij< τηg απdψεωg. Σ'αυτd,
ανdμεοα oτα dλλα, ουνdτειvε χαι η επιτυχημdγη
δια1εΓριοr] τηg απ6 τα πρdοωπα πoυ τη διo(xη-
oαν, μεταξd των οπo[ιογ αξζει να αναφι1qουμε
τoν μαxαρ(τη Mιxιlλη Γουργoυλιιiτο.

Διdxοψε αναγχαστιxιi λdγω λειτoυqγι1αg τηg
ΔΕH

* Πληρoφορiεg Mι1. Γoυργoυλιdτoυ μdοω A-
γt^}".Γτ"o{τα.

Tηg EυγεviαE Ζd}"ιoυ
YπειiΘυνηE τoυ εQγαστηρ(oυ

Πι1μπολλεg φoQdζ προβληματιξ6μουν χι αγα-
ρωτιdμoυν τι απογ[νoγται τα παιδιιi τηg Ndου-
σαζ πoυ εiτε τελειι6γoυγ το Eιδιxd Σxoλε[ο, ε(τε
61oυν xιiπoιο dλλo πρdβλημα xαι δε μπορoιiν να
εντα1θoιiν oτην υπdρxoυσα επαγγελματιxrj εx-
πα(δευοη, με απoτdλεoμα,6ταν ενηλιxιωθoιjγ να
xλε(νογται γ"αι παχι oτα oπ(τια τoυζ με τα γγω-
oτ6" επαγ"6χoυθα.

Ζtilνταg oτη Σ1ολιj μαE. το ΚENb Eργατιxrjg
Eοτ(αg, την αγωνfα οριoμι1νων γoνιiων που ιjoτε-
ρα απd oυνεqγαofα με τo Eιδιx6 Σ1oλεfo δε1Θrj-
χα με γα φo ιπj oουν τα xoρ [τοια τoυ g αrα τμrj ματιi
μαg, r]θελα απd xαqδιdg να δημιoυργηΘε( dναg
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χ6Qοζ, ιiπoυ θα μπορofοαν γα εχφQαστο{γ ε-

λε6θερα, να δημιουργrjοoυν, γα νιι6oοιlν 6τtγ"αt

αυτd αξξουγ χαι γιατ( d1ι, να αποxπ]οoυγ xα-

ποια εξειδ(xευoη.

Η ευxαιρ(α δ,6θηxε 6ταν oτιg αQχ6ζ τoυ ι1τουE

βρ6Θηxαοτο B6λο xαι εiδα απιi xoντd.τoντρ6πo

λειτουργ(αE δfο Παραγωγιxι6ν Eργαοτηρ(ων

για ApιEA που λειτουργοrjν εδι6 xαι δdxα 1ρ6-
νια. Ξεx(νησαν με τo πρdγραμμα ΗoRΙZoN' το

oπo(ο αξιoπο(ηoαν oωoτd xαι τι6ρα ε(ναι υπd

την πQοσταο(α του Δrjpιου.

Αμιdoωg oxdφΘηxα ιiτι dπρεπε να xc1,νουμιε xαι

ι-ιειζ στη Nd.oυoα μια τιJτoια πρooπι1,θεια, παρ'

ιiλε< τι< δυοxολ(εg που ο(γουρα θα ουγαγτo{oα-

με. Eπιοτρ6φονταg, τo xουβι1ντLασα με το Δrj-

μαρχo x. Δ' Bλιlxo, πoυ πι1ντα ε(ναι πολ{ ευαtσ-

θr1τοποιημι1νog o' αυτι1, τα θdματα xαι αμdoωg

oυ μιφι6νηοε γα πQoχωρ{οoυ με.

Την (δια επαφr] ε(1α μετην Πρdεδροτt1<Εο','q-

τmηgΕoτfuζ χ. Δ'Σπηλιoπo{λoυ xαι dτοι διαθd-

τονταζ o Δf μog τo πQoσωπιx6y"αtτt1ν υλιxοτεx-

νιxrj υποδομ{ xαι η Eργατιxη Eοτiα μdροg των

xτιριαxcδν εy ν'αταoτ6'σεωγ τηζ, ξεxινr]οαμε τη

δη μιουqγ(α του Παραγωγιxoιi Egγαατηρ(ου.

Πα(ρι,oνταg oτοι1ε(α απ6 το E,ιδιxd Σ1ολε(o,

αλλd, xαι με πQoσωπιxdg παρεμβdoειg, ξεxiνη-
σα την επαφrj με τιζ οιxογdνειεζ τωγ παιδιιi;γ

πoυ θα μποροιiοαν να ειπα1Θο{ν οτo Egγαοτη-

ρι. Η ανταπdxριοr]τουg ηταν πoλd oυγxινητιz"η

xαι μd.λιοτα δε θα ξε1doω μια μητ6ρα. η oπofα

μιου εfuε 1αQαχτηQtοτtx6": "Ευyεν[α ανy[νει αυτ6

τo Ερyαoτηρι, θα ε[ναι τo μεγαλιiτερo δe6ρο τηg

ξωηg ριαg. Mετoy dντQα ριoυ α"πoφαofuαμε,6ταν
ενηλιxιωθε[ το παιδ[ μαζ χαι δε θα μπoρε[ να

βρ[αxεται o' 6να xατri'λληλο y"tilρο, να φιjγoυμε
α π ιi τ η N d'ου σα, ν α π iι' ρι ε ατ η Θ ε α l ν fxη' Ε x ε [ x cj'τ ι

θα βρο6με''.

Η ο'υγx(νηση που ιjνιωοα ο'αυπjτην xqαυγrj

απιiγνωoηg πoυ dβγαινε απ6 τα oωθιxd αυτηg

τηg μdνα<' πoυ μαξ( ιιε τογ d,ντρα τηg αποφdoι-

σαν γα εγxαταλε (ψoυγ δoυλε ι 6', oπk'ι xαιφiloυ g

για 1dρη τoυ παιδιοf τoυg, ηταν απερiγραπτη'
Διαπiοτωoα γtα μια αx6μη φoQd 6τι EΠPEΠE
να .y[νει οπο;οδηπoτε το Eργαoτtjρι, dτι ε[γαι
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υπο1ρ6ο:oη 6λων μαg γα μηγ εγxαταλε(ψουμε
αυτd τα παιδιι1 oτη μο(ρα τουg.

Mdοα oε αιiντομo 1ρονιxd διd,oτημα συγχεν-
τριδΘηxαν 18 xορ[τοια xαι αγ6ρια, ηλιx(αg πdr'ω

απ616 ετι6ν, απd την πdλη μαζ, τo Λουτροy'ιi.lρι,
χαι τoUζ δημουg Aνθεμ[ων xαι E,ιρηνοfπο}"ηg. Η
ονομαο(α πoυ δι6oαμε οτo Eργαoτrjρι μαg εfι'αι
"YΦAΔΙ". Ε,1ει o1dοη με τηγ παρι1,δοοη του

τdπoυ μαg αλλι1 παι θυμζει 6τι xαθημερινd θα
πρooπαθoιi με να δη μιoυργoιi με.

Tα τμηματα πoυ λειτoυργοιiγ ε(γαι: Yφαντι-
xliE, με διiο αργαλειofg xαι δαoxdλατη Γεωργ(α
Aνθoπofλου πoυ ε(ναι oυγ1ρdνιυg xαι νοoηλεi-
τρια χαt Xειροτε1ν[αg, με δαoxdλα την Ελdνη
Σταμdνoυ. Tο επιοτη1-ιoγιxd προoωπιxd απαρτi
ξεται απ6 την Ψυxoλ6!r,'ο τoυ Συμιβουλευτιxo{
Kdντρου Πdπη Mπαοιο{ρ'ιl, την Kοινωνιxrj Λει-
τουργ6 του ΚΕNE Φανl1 Σταμdτη χαt τη δαοxd-
λα τηg r,οηματιzij< γλι,iοοαE Αννα Ζfi"ψπα.

Απ6την dναρξη λειτουργfαgτoυ Παραγωγιxο{
Εργαoτηρioυ, στα τ6λη Mαρτ(ου 20Ο0 oι εχπαt-
δειiτριεg προοπdθηοαγ γα ανιxνεriοουν τtζ L-

δια(τεqεg xλ(οειg xdθε μdλουg. Aρ1ιxd αoxολ{-
θηxαν με χατασχευlj xdδρων με 1αλxd xαι ξ{λο
χαt στ11 oυν61εια φτιιi1νoνταE χατασχευ€g cιπ6

ξυ μdρ ι, γf ψ ινε g μdαx ε g x.χ.π. Παgdλληλα, ξεx(-
νησαγ τα υφαντd, o'τoν αργαλει6.

Eπειτα απd αυτ6 το oταδιο προεργαο(αg μdoα
οτο οf r,το Lιο xρον ιxd δ ιiιοτη μια των 1 5 η με ρι6ν, τo
"ΥΦAΔΙ'' πρoετοιμιdξει την πριi_lτη του Exθεοη

με Παo1αλινdg xαταοz"ευ6g xαι λαμπdδε οτην

οποiα dλoι οι Nαουoα[οι ανταποxρ(θηxαν με
ιδια(τερη ευαιοΘηofα. οτηρξονταg αυτοrjg τoυg

νdoυg xαι ενθαρρfνοντd.< τoυζ στα πριδτα τουg

βf ματα. Η dxΘεοη ε(xε μεγd.λη επιτυ1(α χαι τα
dοοδα μιοιρdοτηxα\' στα παιδιιi δ(νoντdg τουE

μεγιiλη ιxανoπο(ηοη x.αι 1αρd γtα τo πρι6τo τoυg

εγxε(ρημα.

To MdΙο, τo "YΦΑΔΙ" oυμμετιJχεt στη 2ηπα'
νελλljνια 6xθεοη Παραγωγιxιilν Eργαoτηρiων
ApιEΑ oτη Λαμiα με dgγα των μελι6ν τoυ, πoυ

φιλoξενrjθηχαν στo περ(πτερο τηg Aναπτυξια-
xr]g Ημαθ(αE Αοτιx{ζ χαι ξε1ι6ριoαν για τηγ

ποι6τητα χαι τηγ πρωτοτυπ(α τoUE'
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_\z.oλουθε(η εναo1dληοη με νdεg δημιουργfgg,
rQοσαQιιοσμdνε g οτηι, xαλοxαιρινrj περ (οδο. E-
:σι στα τf-λη του Ιoιiνη, το "YΦΑΔΙ" oυμ1"ιετε1xει

'n1ι'29η Χειρoτεxνιxη ΕxΘεοη του KENΕ, Eρ-
' "rι:ιzιiΞ Εoτ(αg, παρoυοιd.ξονταζ υφαντιi. ξω-
"ρcιφιxrj οε γυαλ( (οε μιπουxιlλια xαι ποτljρια,
.τι)ιυτ6τυπα δ ιαxοοριr1 pιdr,α), xαταοxευ6g απι1 γιi-
:f'o Ζαι xox(lλ"tα (oτεφανdxια, xαδριixια), x.α.

Τον Ιοfνιο oυμιμετε(1ε επ(oηg οε Exθεοη ει-
)ι.,iι, Λαixrjg T61νηg oτo Mεταξo1c6ρι τηg Λdρι-
.'τcι:. 6πoυ πολλd απ6 τιr dργα τoυ πουλrjθηzαι,.

Αx6μη το "YΦΑΔΙ" στη\,προοπc1θειd. του να
ιΞιοποι{οει την πολfτtι_ιη ει-ιπειQ(α παρdpιοιο;r'

τtιQαγωγιχι6ν εργαοτηρfοlν που λειτουργοfr, ε-

ιlr.li 7.α.ι 1ρ6νια, πQαγματoπο(ηοε τιg εξijg επιοxd-

τ'ει<: στo "Περiτε1νo" Παραγιυγιx6 Eργαοτηρι
ιrnlν Eδεσσα χαt οτο Παραγcυγιx6 Eργαοτ{ρι
"τcι παιδιd τηg Ανοιξηg" στην Αλεξι1νδρεια. E-
τιoz.dφθr1xε επ[οηg χαι τo E,ιδιx6 Σ1ολεiο Ndου-
,f c(:.

Κατd τη διc1ρxεια τι0γ παραπι1ι,,οl συ\/αντ1i-

ιτ€tr]V Τσ fi(Ιιδιd dxαναν νdεg.7r,ο:ριμ(ε<, αντdλλα-
Ξcιr' διευθfνσεtζ xαι τηλdφιυνα |ιε dτομα που
ε7ουν xοινdg ανdγxεg, xoιν6g ανηου1iεg χαι χoL-

ι'ci εr,διαφdQογτα.

Επειδlj oτo "YΦAΔΙ" ενδιαφερdμιαοτε xαι
','ια τ}l γενιxdτερη ψυ1αγωγfα xαι ενημdρωοη

των μελc6ν τoυ, πd,ναμε διd,φoρεg επιαxdψειg:
οτην dxθεoη ξωγραφιxι]ζ τηζ συμπoλ(τιoodg pιαg

M. Kοιiντη, στtlγ dxΘεοη ξωγραφιxrjg των Δημο-
τtγ'ιily Σ1oλε(ων για τηγ Παγx6oμια Ημdρα Πε-
ρ ιβdλλoιτοζ χαι παQαχoλoυ θrj oα με θ εατριxlj πα-

ρd,oταοη τoυ 4ου Δηpιοτιxo6 Σxολεfου'

Eπ(αηg, επιαxεφΘrjχαμε τη 2η πανελλrjνια €x-
θεοη Παραγωγιxιiν Eργαοτηρ(ων ΑpιEΑ, οτη
Λαμ(α, xαι ιjπειτα ξεναγηθrjxαμε χαι oτο B6λo.

Δι6οαμιε τo παρ6ν μαζ στoυζ Πανημαθιι6τι-
z"oυ< αγοir,εg ΑpιEΑ πoυ διoργdνωσε o Δημοτι-
zdg Πολιτιοτιx6< oργανιομdg Ndουoαq χαt α-
ποοπdοαμε εξαιρετιx6g διαxρ(oειg. Eξι μdλη
του Eργαιlτηρ[ου' εχ τ(,)γ oπo(ωγ τα δfο ανdλα-

βαν να ουι,οδειiοoυν τα υπdλoιπα, συμμετε(yαν
οτην 15νθrjμεQη χατασxr]νωοη πoυ διοqγιlνωoε
η πανελλιjνtα ομοσπoνδ(α Συλλ6γωγ Γογdωγ xαι
Kηδεμ6νων AμEA oτη Xαλxιδιxrj.

Πdρα απ6 τον εxπαιδευτιx6 xαι ιpυ1αγωγιx6
του ρdλo τo "YΦΑΔΙ" 6yεt απιiτερο οxοπd τr1ν

επαγγελματtν"η απoxατι1oταοt1 των μελι6ν τoυ
ιδοτε ι,α εντα1θofν ιο6τιpια σεην χoιγων(α. Eτοι
φρoιτ(οαμε ι6οτε δ{o απd τα μ6λη τoυ γα εQγd-

ξoνται μdοοl εν6g επιδoτοfμενου προγρdμματοζ
τoυ oΑEΔ: o Γιdννηg oτην TουρtoτtlιηΕπιyε(-
ρηοη Δriμoυ Νdoυοαg ατo Ξενoδo1ε(o "Bι1ρμιο"
xαι o Xdρηg ατο Δrjμo Σxf δραg, ενι6 παρι1λληλα

L
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παρcrxολoυθοfγ xαι τα μιαΘrjματα τoU εQγαστη-

ρ(ου.

Tο "YΦΑΔΙ" pιdιlιr οτην oλι^1ι1μηνη μd1ριτι6gα
πορε(α του xατdρθιDσε γα ουμβdλλει χαι στην

xατdρμ1οr] τoυ χoιγωγιxοιj αποπλειoμοf το:γ

μελιilν τoυ χαι r,α γ(γει 1-ικr μεγdλη παρdα. Mετd
το ο1oλε(o, τα πεQtσσdτερα απ6ταπαιδιd παρd-

ι-ιεγαν ατο οπ(τι. αδρανrj, 1ιυρ(g παρdεg. Mdoα
απ6 το "YΦΑΔΙ" απι1xτηοαν φiloυg χαt |"ιLα

ειlxdρ ιoτη xcιθη μιε ρι.ι,rj εναo1dληοη πoυ τoUE πQο-

αφdρει dr,α διαφoρετιxιi νι5ηpια οτη ξωη τουg.

Tο γεγονιig 6τι το Παρα.γο:γιx6 Ε,ργαοτr]ρι
oτε.1d.ξεται οτo KΕ,NE, χαι τα μdλη του βρioxo-
νται ανι1'μιεσα στοι}< μαΘητdg ,/'αt τιζ μαΘtjτριεg
τηg Σ1oλτ1g. το'υζ xιiγε ι να μην νιι6ΘοUν απopιoνω-
pιι1νοι l,.αι περιθαlριοποιηpιdνoι σ' dνα ξεxιυριοτ6
1ιilρο. Αξζει να οt11-ιειιυΘε( ιiτι εγοωματιi:Θηxαr,
ομαλd στO "χοιγιllνιx6 ^,l(γγgσΘαι" του ΚENE
dγινιrν crπoδεπτd απ6 τιg ηδη ιlπdρ1οUσε( πα-

ρdεg xαι ιlυμ;-ιετιJxουν ενεργd. οτιg εxδηλι6oειg
του.

Χαραxτηριοτιxd ε(t''αι το γεγονdg dτι επειδη 4

μ6λη τοιl εργαοτηρfοιl εiγαι xωφo(, τα υπιiλοιπα
παιδιd τηg Σxολrjg ξrjτηοαν να xd,νουγ μαθtjματα

νοηματιxrjE, για γα μπoρoιiν γα συγεγγοοιjνται.
Eτοι απ6 το Συμβoυλευτιxd Κdντρo ξεx6νηοε
τμιj μα νοη ματιx{ g γλιδσσαζ με απ(οτευτα απoτε -

λdoματα.

Mε την xαινofElια ο'1oλιxrj 1ρoνιd ξεxινrjoαμε
τηγ πQoετoιμαο(α χαι oυμμετε(1αμε ο'την 3η πα-
νελλrjνια dxΘεoη Παραγωγιxcδν Εgγαoτηρ(ων
οτην Eδεοοα.

Πdρα απd τιE μ6χQι τι6ρα τεχνoτQoπiεg πoυ
διδd1θηxαγ τα παιδιd, αoxoλoιiνται με τηγ πα-
λα(ωοη ειπdνο:γ χαι τηγ xαταοxευ{ διαxoομητι-
xι6ν xεριc6ν.

Tα 6νειqα xqατιo6νται απ6 μιια xλωoτη
Tα γυμνd. τοπ[α απ6 τουg ατμoιjg ταlν
oι πιο ευαiαθητεg yQαμμiζ oυντρ[βονται
Και μ6νο αυ ελπ[δα
i1ειg τιg π6qτεg διd'πλατεg
Mε μια pιατιd' αου yεννιοiνται xαβαλdρηδεg
Φορεig τη λdμψη τηg yιoρτηg
Και ριεg ατη yλ6η τηg φωνηg oου
Κcιτοιxοιiν πουλιd'

Tdxηg Βαρβιτoιωτηg

lltiti,t

E
.s*.;:
:r*:
.

Ηs*:

Tcr παιι\ιιi τoιJ εQγ(rστηQιoυ επι τo 6ργoν με την δαoxciλα τoιl
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Τ6yνη xαιπoλιτιαμ6g ΝΙΑ0ΥΣTΑ

ΘANAΣΗΣ Ε. MΑPK0Π0YΛ0Σ
0 πoιητηq τoυ Αλγouq Kαι τωV ΕπιλυoεωV

Eπιμ6λεια - Παρουο(ααη: ΗλfαE Tοd1οg

o Θανdοηg E. Mαρxdπουλοg ξει xαι εργι1ξε-
τcιι στη Bιiροια. Kαθηγητr]g φιλoλoγiαg oτη Δευ-
τεροβdΘμια εxπαiδευoη, αφoιi οποfδαοε Αρ-
7cι (α Eλλην ιxη xαt Nε ο ελλην ιl,"lj φ ιλoλoγ iα οτo
Πανεπιοτrjμιο Θεοοαλoν(xηg. Γεννηθηxε οτα
Κραν(δια Kοξι1νηg το 1951. Exει εxδι,iσει τιζ
:τοιt1τιxdg oυλλογ6g:
"'1π6πειρα εξ6δoυ ]975 - ]981'' Σιiγxρoνη Eπo-
7tj. Αθ{να 1982
''Του ανταπoxριτη μαg" Σfγ1ρονη Eπo1rj, Αθrj-
l'α 1985
"^Vοντ6λo orbματclE'' Σ{γ1ρονη Eπο1l], AΘ{να
1988, 1989
''4νoιyμiνη φλ6βα" Παρατηρητrjg, Θεο/νixη
1991
"To περ[ατQoφo τηζ σιωπηg'' Tα τραμdxια Θεο/
ν(zη 1996
Εtrει εxδι6οει τιg μελdτεg:
''Tα πρ6αοlπα τoυ δρd'ματog oτο πεξoγραφιx6
iqyο του Md'ριoυ Xci'xxα'' Tα τραμdxια, Θεo/
l'(xη 1995'
Bιβλιογραφ(α Nfxου - aλdξη Aολdνογλου 1948
- Ι996
Παρdμβαοη, Kοξιlνη 1996

Δημoοιε{ει πλfθog πoιημιdτων xαι xριτιxιi:ν
zειpιdνων για τη μεταπολεμιxrj ελληνιxr] πο(ηoη
'z-αι πεξoγραφfu xcιτ6" xαιροιig xαι xρdνoυq οτα
πε ριoδιπd Eλ(τρo1οg, Eμβdλιμον, Eντευxτt]ριο,
Λdξη, ΠαρατηρητrjE, Παρdμβαση' Τομ6q, To
ΤQαμ, Yφoζ, oδdg Πανdg, Πολιτιoτιxιi Δρcδμε-
ι,α Bdροιαζ, στιζ εφημερ[δεg "ΗμερrjoLα'' γuαL
''Oι xαιρo[" Bdρoιαg. Στο ενεργητιxd του χαι oι
ιρtτιν"€g παρoυαιι1οε ιg oτην Aντωνιdδε ιο Στdγη
Γραμμdτων xαι Tεxνιδν Bdqοιαg του πεξογρd-
φoυ Kιiοτα Λα1ι1 (18.11'1995), τoυ πoιητrj Προ-
δρ6μου X. Mι1ρxογΧoυ (27 '11'1991),τoυ ποιητr]

Kλε(του Kiρoυ (26.3.1999).

"Φοβιiμαι''
Φοβα1ιαι
τιq βαθιig πολυθρ6νε9
το xτ{πημια oτον ci'lριo

τo υπoχQιτιx6 xαμ6yελ
υπiι.λληλων xαι επιδομ
τη λε[αναη τηg αθλιcjτη

φοβdμαι.

Tρiμω
τα oyxc6δη πρωτ6xoλ-
λα
τη λοyιxη το'lν εxθioεω
τιζ πQoσχλησειζ σε yε
x ι επ[oηpιεE δοξoλο^7iεg'

Στη oτolyιoη,

Lιε την εξουα[α πιρd'νxαE
πανιxoβd'λλoμαι

"oι φ(λοι''
Mαxρινo[ ριου φlλoι
να ξ6qετε π6oo d.βoλα νι6θω
6ταν oαg τηλεφοlνcil π6τε - π6τε
?ιαι χ,αταστQεφω αιωπig απο xρioταλλο
με μιxρiE τριxυ1ιiεg

ρωτriνταg ααg πρd'yματα ανo6αια
6πο19 τι xd.νετε i πωE πd'νε οι δoυλειiE
ενc(l τα μd"τια μαE ενοyηg yυαλξoυν εντcig μoυ
δεν εiναι η αyd'πη λoιπ6ν πoυ με φiρνει xοντd' ααE
xι 6λα δεν ε/ναι λoιπdν παqd' iνα πρ6oyημα
xαθc6g την c6ρα πoυ εαε[g απαντd'τε
ατ ιg ε ρ οlτη α ε ιg δ ο λcil μ ατ α
εyr6 με την πετονιd τηg φωνηg oαg
αναα6ρω αxτ'τo βυθ6 τoυ ριυαλο6
τη ναυαyισμiνη μoυ νι6τη

45



NΙΑ0ΥΣTΑ T61νη xαι πoλιτιoμ6g

"Α[τηoη 26ιiριτοg''
Θiλαl να μ' αyαπciτε η να με μιoεlτε
δiντρo oτη yι|μνια του
αλλιιi'lg ριε φθε[ρετε
ρι' αναyxd.ξετε yα xαταφιiγω
oτιE προφd'σειζ των qo'ιiyων

ατα αyηριατατων λ(lyων
στ ιζ χατ ασχ, ειl i g τ ων ιp ευ δα ιoθη o εων
oτην αyωνfα τηg επιν6ηαη9 με εξωθε[τε
πoυ χαταQyε[ τoν δπνo ριoυ
xαι xd.νει τη βρ6αη vα ατiι"ξει εxxωφαιπιxd'

μεζ στ() 2ιoμματιασμ€νο μυαλ6 μoυ
Γι'αυτcj oαg λiω
ανrilνυμο να με yαqci'ξετε
τo [διo δiρμα φoQCi) xι απ6 μ6oα
ανrilνυ μο πυ ρ ο βoλη ατ ε ρι ε

το [διo πq6oωπο φoριil '1αι 
στην απoυo[α

"Tο λεωφoQεio των 12 μ.μ.''
Γ'ιiρω ατα μεα(ινυyτα μαζε'ιjοl απ6 το xi'τπρo
τ ου g τ ελευτ αfουg ναυαγοιi g τ ων x ινη ματ ιly ρd.φων
iρωτεg ξεyααμ6νoυζ 11,αι αQyoΙτoQημiνoυg επι-
αx€πτεg

φoιτητιxωνδωματ[ων
Συναoπ ιαμ 6ν εg μoναξ ι6 g

σαν τιζ αφ[oεg pιιαg απεργiαg τηE Αqιoτoτ€λoυg

μoναξιig αυτ6νομεE 6πω9 ιατ69 oημα[αg
xoπ6λεg πoυ xατεβα[νουν απ6 τoν iβδομo oυQα'
νcj

πυρπoλημ6νε9 φρεydτεg
αγdρια πoυ ανεβαfνoυν απ6 το υπdyειο του ocΙl-

ματoζ
με ανηoυyα α6ννεφα
Στ o τ ελευτ α[ο δ qο μoλ6y ιo
αν α β oα βην oυy τ α φ εψ d. ρ ι α ατ ιg δ ι αατ αυ ρ c|l o ε ι E

σαν τα ευx[νητα μdτια τηg Καfτηg
Tιg πλατι€g λεωφ6ρoυ9 xαταβροxθξω ταyιiτερα
ταμjτερα ερημcδνω
ατο τ6ρμα τηg αυνοιx[αg φτdνω
λε ωφ ο ρ ε [o αδ ε ιαν6 φοlτ αyωγη μ i.vo

'' Σωο[βιο μνiμηζ Ι 944''
ατο Χρliατo Bλαyd'βα (1922 - ]985)

Πdyτα εlyα την περιiρyεια να μd'θω
ποlζ αιη6δQααε

ο αyαθ6g εxε[νog βαρxdqηg τoυ Α1{.ρoντα
6ταν ε[δε να φτd'νoυν ατην πρoxυμα[α
τα λεωφoρε[α.

με τoυζ τραx6αιουg τ6ooυE
εxτ ελεoμ6ν0υζ τoυ M εα6βoυνoυ

Ag δoυμε τι λdνε oι xριτιxοi γtα τo dργo του

Θανd.oη E. Mαρxdπoυλoυ xαι με τα xε (μενα τoυζ
αg xλε[ο'ουμε τη "οιlνι1,ντηση" του ποιητrj με τoυζ
αναγνι6oτεζ τoU πεQιoδιxoιj'' N ιd'oυ στ α'''

Η Aγθorjλα Δανιriλ oτα "Γρdμματα xαι Td1νε g

(τειi1οg 60, 1990) xαταθdτει για τηγ ποιητιxl]
oυλλoγrj "Moντiλο Σι6ματo9'' 1989: Πoιrjματα

γεμdτα οαρxαομ6, ειρωνε(α, μoρφαoμd'... o λ6-

Υoζ αδυoι6πητoζ..' "Συλλtyω l xo'ιjφιεg yυνα[xεg

l xiβδηλα 6oτραxα l ξoφλημ6ναyραμμdτια l xαι
xλ[μαxεg πρoαyωyων l τηλ: ]7-11- 1973l Δεν
πq6xειται για y6μπι l oιjτε για μπ[ανεg ιiπoπτεg l
τουg φ[λουζ μoυ ι!d'yνοl''' o ποιητrjg μ6νog,
αν(xανog να παQαχoλoυθfοει rj να παραδε1τε(
τη γενιx{ φθoρd xαι xατιiλυοη δηλriνει απo1rj
xαι αναλαμβdνειτιg ευθrjνεEτoυ' "Εycil l o ρ6ζοg
τoυ xαλoxαιριοιj l πoυ iδειξατo πρrtrτo μoυ δ6wι
ατoνηλιo l πd.νω αταoqοπ6διατoυ ριπετ6 lxαιατιg
μνημεζ ααg xυxλoφoρcil με νoιiμεgα l o yραμμi'
νoζστα μητρci-lατου o6νvεφoυ l ετερoδημ6τη9 oτη
Β€ρoια με ξ€νο xαπ6λo l o που ατ{βω την π6τρα
xαι ατ [λβω τη νι17τ α l εxτ 69 ναφθαλiνη g l δη λc6νω

υπειjθυνα l xαι yνωρξονταg τιg αυν!.πειεζ τoυ
ν6μoυ l περ|ψευδο'ιjg δηλωαεωE l xdλλιο ατo μdλo
τηg Ελιd'g oxαq[ παρoπλιαμ6νο l παρd'yα πλε6oω
oτα νερd' ααg αy{ρτεζ'''o λ6γog dμωg d1ει xαι
αιτ(λoγο. Ετοι πiοοl απ6 τη μd,oxατηg ειqωνε(αg
χαι τηζ απι1xθειαg, o τqυφερ6g τ6νog χαι o συγ-
xρατημdνοg, αλλd εμφανrjg xαημdg oπ6'εt τo

φριiγμια: "Στο xεφd'λι ooυ l €ναg xηπog με dνειρα
lΣτη φωνη αoυ l ρυdxια πουλιcΙlν l Mια θdλαoαα
yρ ω μ ατ α l oυν ω oτ ξοντ α ι λα [μα ρy α l oτ ην ανCιiυ -

ση τoυ 1αμ6yελου l Π6αo 6μορφα αυλλαμβd'νειg
τoν x6σμο.''

o ΓιιiννηE Koυβαqιig oα1ν "Επoγj" (Kυριαxrj
L3'l.\993), γQdφει για τη oυλλoγrj "Ανοιyμiνη
φλ{βα'' 1991: o λ6γo9 εδι6 δεγ ρ6ει πoταμηδ6ν.
TουEτ6νουg αιoιoδοξ(αg d1ουν διαδε1θεio oxε-
πτιxιoμdg. Mετιi τη μαθητεiα χαι τη oτριiτευoη,
αxολoυθε( περ(oδog αυτoχQιτιχrjg, αναδ(πλω-
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l,1:. δεν λεiπoυγ απdηxοι πo(ηoηg, ητταg: "Πι-
,lτ€ψαριε xdπoτε oτην αθαναα[α τηE ιδεoλoγ[αg
l'ιcι: l xαι yiναμε τα μεyd'φωνα των ξιjλινων Qητ6-
oLυν. Αyαστηλωoi με λοιπ6ν l με δεxαν[xια iατω
ι"cι ξαναδc6 τoν xdoμο. Mε αφοgμr] τη φωτογρα-
εicι τoυ Toε οε ατμoσφαιQιxd μπαρdxι διαλογ(-

-Ξεται ".' Αxτ 6 μ ια d.π oιllη η ooυν τυ yε Q 6ζ l δ ι x 6 μ oυ
Toε l Ε,παιξεg xι iyααε; l Εμri'E 6λα να δειg l πoυ
7dι'ουμε χωQiζ να παξουμε''.

Πλεoνdξει αx6μη τo dλγοg απd την oιxoλoγιxlj
ιτι' ρρ (xνωoη, τηγ χo ιγωγ ιxl] αλλοτρ (ωση, χυQ tαQ -

7'ιz6'παρc6ν ο θιlγατoE με τα ιiπειρα πElοoωπεiα
του. ε(τε ωg βραδυφλεγfs διαδιxαο(α, εiτε ωg
τετελεομ6νο, οι.rνηθι1oτεQα με την α-νιir1_τη επα-
ι'iιληιpη χαt πανομoι6τυπη αλληλοδιαδο1{ των

ημιερι6ν: " Πωg v' απoατ q iψω τ ο πq6αωπο l απ6 τη
δτ'oτυx[ατων επαναληψεων l αυτ6 τo αιμ6φυρτο
lηyαινiλα l απ6 τolyο αε τοlyo l xι απ6 απ6yνωoη
οε απ6yνωoη l Ετoι xαθωg αxεφτ6μoυνα l αναπd -

\τεχη d'ατgαι/lε oτη ν61τα τoυ νoυ μoυ l με 6λα τα
ulιyfνιμπ[δια τηζ l η xυρ[α τεyνoλοy(α l φωτoτιJ-
lηoαλoιπ6ν μια μi'ρα μoυ l xαιτη μο[ραoαστoυζ
cινθρc6πουg l xι iται τουg απd'λλαξα l απ'την
επcilδυνη αv[α τηg επομiνηg''. Kι dλα αυτd μ6νο
ο dρωg - xαι πdλι πQoζ στιγμrjν - μπoρε( γα τα
ε ξoρxio'ε ι xλε [νoνταg τα σ' dγα ψαy ιx6 x"6xλο. M'
cιυτdγ ανoiγει η oυλλoγrj, μ' αυτ6ν xχε(yει: "H
.|[ α ρ [α βoυ λιd'ξ ε ι ατ oν ιi πν o l 6 πω g π ου λ[ oτ o yι 6ν ι
φτ ε ρ ο x o π c6ντ αζ..' Nα πd' ρ oυ μ ε iνα o'ιjνν ε φ o l ν α

τo βd'λoυριε oτo πoτηqι l ε[πε η MαρIα l αε μια
επoyη πoυ φλ6yονταν l Tα y6ρτα ατo oτηθoE μου.

o Γιι6qγοE ΠετριiπουλοE στo περιοδιxd ''NιJο
Επfuεδo''(28-29 Ανoιξη 1998) δηλιilνει για τηγ
τελευτα(α - τηγ πεQιoo6τερο ενδιαφdρoυσα -

πotητνaη oυλλογrj "To πεq[oτqoφo τηζ oιωπιig''
1996: o πoιητrjg, αυτοεξoμoλογητιx6g αεo dπα-
zρo, διαθ6τει μια πρoοωπιxl] xοομoαντ(ληιi.lη
πoυ τoγ ^ιdyεt να διαφdgει oυοιωδιig απd τoυg
oμ6τε1νoljζ τoU, xαΘc6g ι"ιαζ παQouoιιiξει με λ6-

για απλιi ειxdνεg τηg xαθημερινdτητοg o' dνα
xΧfuα πqoαιδιιiζoγ πQoζ αυτd του Kc6οτα Κα-
ρυωτιixη. Mdλιoτα πολιi oυ1νιi, o θdνατoζ χαι
dτι υποδηλι6νει αυτdν απαγτιiται αια πoιητιxιi
τoυ xεiμενα.oμωg η διαφoρdτoυ απ6τoνπoητrj
των "Nηπεγθι6γ" 6γxειται στo γεγoνdg ιiτι ο
Θdνατogτoυ Θανι1oη E. Mαρxdπουλoυ ωg θεμα-

τLτ{η ε1/νγ,Νει απo πQαγματιχα πεQιστατιχα τηζ
ξωrjg του xαt 6xι απd νooηριiτητα rj απd ιiλλη
εξωγενf αιτ(α. oι αυνθl]xεg ξωrjs οτιg ο'fγ1ρo-
νεζ τεQατoυπ6λειg δεγ τoγ αφrjνoυν αoυγxiνητo
χαι με τη δdουoα ευαιoθηoiα xαρτoγqαφε( τα
oυναιoθriματα του πλrjθoυg χαι τoυ μιxρ6xο-
σμoυ πoυ τoν περιβdλλει. Στα υπερεαλζoντα
ποιrjματατoυ Θανdoη E. Mαρx6πουλoυ διαxρi
νoυμε μιαγ oγειQιxrj, διdθεοη πoυ λειτoυργε[
oαν αιτ(βαQo oτηγ {δη ουγxινηοιαxιi φορτιoμ6-
νη ποιητιxrjατμ,6oφαιρα. Αγ xαι αρxετιi ου1νd,
πολλd απ' αυτ6., μαg μεταφdQoυντηγ απoγοr]τευ-
ση που τoν αυνd1ει, για τιζ αχQωτηριαoμdνεg
μν{pιεg χαι τα xαμdνα του dνειρα.

Για την iδια oυλλoιi "Tο πεqfατqoφο τηζ σιω-
πιig'' 1996 η Δriμητqα Παυλιixου γριiφει (Ι(υ_

ριαxιiτιxη Αυγ{ 30.3'1997): Mε τη γ6α τoυ αυλ-
λoγrj o πoιητrjg Θανdοηg E. Mαρx6πουλοg dQχε-
ταt να υποδηλι6oει μια οημαντιxr] παρουoiα απ'
αυτdg πoυ δεγ d1oυν πQoσμετQηθε( (οτη γενιd
του '70) 6πωg 6πgεπε. M' dνα λ6γο ουoiαg,
('ν"ταoηg,6νταoηE. Πεgιπατητrjg τoυ x6αμoυ τof -

τoU μιετ' αναφιλητι6ν. M' dναν πdνο εtiγλωττο τoυ
αriγ1ρονου ανΘριfπoυ που ιpd1νειg πολri οτην
αεροβ6ρα πολυλογ(α των δr]θεν πoιητιxιiν ουλ-
λογcδν πoυ xιiνoυν πι1ταγο να βρειg. EπιτιJλoυg,
να xι ιJναg ποιητrjg - γoνυπετrjg. Kουραοτr]xαμε
στoυζ ιiλλα-λdγια- ναγαπι6μαoτε. Παλειiει με τη

μοναξιd χαL τηγ dλλειψη μdνοg τoυ, με γυμνd
μπρdτoα. Δεν πgoοπαθεi να ξεγελιiαει xανdνα,
φωνdξει 6οo πρdπει για τηγ πο(ηoη, λυπι1ται μ'
6λη τη δrjναμη τηs ψυχtiζ τoυ, ταπεινι6νεται: για
να εξυιpωθε(' Kιiπoτε βι1ξει τελε(α xαι τ(τλoυg.
E1ει την xοriραoη τoυ λειτoυgγori τηg μ6σηζ
εxπα[δευoη ζ τlαL τη θλiψη τηg υγιorjg αντ[δρα-
σηE μπQoστd oτην αδηφιiγο πQαγματtχdτητα.
Σωπα(νει, ιi-rιθυρζει, εxλιπαρε(, απoξητιi τη δι1-

ναμη τηζ γλιiο'oαg χαι τηE λ6ξηs. Κι ι1μωg παρ'
dλεg τιg ταλαιπωρiεζ, ισoQQoπε(ιιαι δεν αφliνε-
ταt σ6α "ματωμiνα δd'yτυλα τηg μoναξιdg'' να
τογ απoτελειι6αει. Η xαθημεgινdτητα χαι η απο-
ρ(α τηg τον λυγζoυν, αλλιi εxεiνog την περιγρd-
φει χαι την αντιμιiχεταt. 01ι οαν xιlπoιoυg dλ-
λoυg που πλrjττoυν oτη μεγαλοαoτιxητoυg dνoια
xαιγρι1,φoυν. o Θανdoηg E. Mαρxdπουλog oτd-
χει εγ μdoω ευρωερειπε(ων χαι μισεχπαιδευτι-
oμoιi xαι γ"dyει μι1θημα. Eναg περrjφανοg πrjρ-

γoζ...
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ΠαιδιKo Θεατρo
Εvαq διαφoρετικog δρομOq για TηV παιδε(α

Toυ Δημι!τqη Bιivταη

Tο θdατρo μιε πcrιδιd θα dπρεπε να ε[ναι fγα
αxdμα εργαλε(ο οτα 1dρια 1-ιιαg ο1ολιxrjg μονd-
δαg, ι6ατε να πετιi1ει τι)υζ μoQφωτLχoιjζ xαι
παιδαγωγιxοf g oτdxουζ πoυ d1ει ορ(οει γιατοUζ
μαθητdg τηg.

Πριilτη η Mελiνα Mερxο{ρη οραματ(oτη xε iν α
δημdοιο ο1ολεiο που επτ6g απιi τιE γνι6oειg Θα

πρoοφdρει στoυζ 1"ιαθητdg τoυ χαι πολιτιοτιxrj
παιδε(α. Mε μαΘrjpιατα 6πωg 1"ιουοιxtj, τεxνιz"ι1

xαι Θεατριx6 παι1ι,(δι xαι μdλιοτα απ6 τι< πριil-
τεg τdξειE του δημιoτιy.ο{. Kι ενι6 11 pιουοιxlj zαι
τα τεxι,ιxι1, d1oυν xαθιεροlθεi αlg μαθηματα στo

δηpιοτιx6 ο1oλεiο. το θdατρo αντ(θετα δεν dxει

βρει αxdμη τη Θdoη του pιdoα o' αυτιi'

Kι dμο:g το θdατρο ε(γαι εjνα οη1-ιαντιx6 xεφ6"-

λαιιl για την παιδεiα. Σημαντιxd γιατ( φdρνει το
παιδ( οε επαφrj με λdγo xαι νοrjματα υιjlηλd.
dπου με τρdπο αβiαοτο φωλιdξουν μι1οα οτηv

ιpυ1ιj τoυ, παταφdρι,ογταζ να το διαπλdοoυγ χαt
γα τo διαpιoρφc6οoυγ. Mαθαfνει, αx6μη να εχ-

φρdξεται σωιπιi,, γα χQωματξει το λ6γo του με
τιg λεπτdg εxε(νεg απο1ρι6οειζ πoυ τoν ξωντα-
νεfουγ.

Η προοφορd. του θεdτρου δε οταματιiει εδι.δ.

Το παιδ( μdoα απ' το Θdατρο ι,ιxd την ατολμfα
του, αρθρι6νoγταζ λdγο μπρoοτd οε ευρ{ xοινd.
ExΘdτει τογ εαυτ6 τoυ |-ιπQoστd, οε εxα.τοντdδεg

μdτια xαι ξεπερνιi;ιταg το φ6βo τoυ. νιci:θει oη-

μιαντιxιi xαι oπoυδα(ο. Πολλιi δειλd χαt συνε-
oταλμιdνα παιδιd μdoα απ6 Θεατριxdg παqαοτd-
οειg απι1xτησαν την αυτoπεπο(θr1οη πoυ τουg
6λειπε.

Mα xαι στην χoινιtJνιxοπο(ηοη τoυ παιδιοιi τo
Θdατρo προοφdρει τα μΙdγιοτα. KαΘι6g τo παιδf
αντιλαμβdγεταL πωg ε(ναι μ6λog μιαg ομdδαg με
ξεxωριοτd ρ6λο πoυ βοηθd,ει στην πQαγμdτωοη
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T6γνη xαι πoλιτιαρι6g
l{ΙΑryyΣTΑ

iιrt' χoιVo{ oxοπoιj πoυ ε(ναι η παQoυ-
'τfcιοtl μιαζ πετυχημdγηζ παριiαταoηg.
Ετoι δdνεται με τα ι1λλα μ6λη τηg ομι1-
δcι:. απoxτd φfλουg xαι ενδιαφιJροντα
:r.cιι Θdτει τιg βι1oειg για να πορευτε[ oτη
iυltj μdοα απd δρ6μουζ φωτεLνoιig.
' 
Στoυζ αxοτεινοdg δgdμoυg δε 1ρειι1ξε-

τCιι να αναφερΘoιiμε xαθι6g μαg ε(ναι
',,ι,ι'loτο().

Kι 6λα αυτι1 τo παιδ( τα επιτυγxιlνει
_ιεoα απιi ευ1αρ[ατηoη, διαoxdδαση y.αι

:τροοωπιxrj επιλoγ'ιj. Nα γιατ(το θ6ατρο
εfι'αι ι1ναE διαφoρετιx6 δρdμog για την
.τcιιδε(α.

Παιδεiα dμωg δεν οιrντελεΓται pιdvο στα σxo-
i.εiα, αλλι1 χαL στηγ xοινωνiα γενιxι5τερα. o
-\r]μιοg Ndουoαg, dναg δf μog με πλο,foια πολιτι-
οτ'ιzr] παρι1δοοη, πριJπει γα δει oοβαρd τη δη-
ιιιουργiα παιδιxr]g οxηνfg, ιjτoι c6oτε να αξιο-
το ιljοε ι με πιο oQγανωμ6νo τρ6πo ιjλo το dμιj.rηo
ι'i.ιx6 που υπι1ρ1ει στηγ π6λη μαg. Nα μην επα_
εiεται η αξιoποfηοrjτoυ μdνo oτην xαλrj θ6ληoη
zαπoιωy λ(γων εxπαιδευτιxcisν (xαt d1ι μ6νo),
του απιiτo μεριlxιτoυg αναλαμβdνουντo αν6βα-
οιια θεατριxc6ν παραοτd,oεων με παιδιιi' γ'ατα-
Βciλλονταg μεγιiλo τι.μη μα μdxθoυ. Mε g ιxo f μdλι-
ιΤTG' Tσ' d1oυν xαταφdρει Θαυμιιioια με παραοτd-
σειζ πoυ βραβεfτηxαν με πqι6το r]δεfτερo βρα-
$εiο oε πανελλr]νιουg διαγωνιομοιig.

Mε τη δημιουgγ(α απ6 τo δl]μο
τη; παιδιxrjg oxηνr]g θα διαμoρ-
φοlθε( 6να φυτιδριo, ιiνθρο:πoι με
θεατριx{ παιδε(α, πoυ θα oτελε-

7uiooυv μελλoντιxιi την εQασιτεχ-
l'ιxrj θεατριxrj του oμιiδα.

Θεατριxdg παραoτdoειζ τη σχο-
)'ιxrj 1ρoνιιi πoυ μαE πdραoε σro
1ι'iρo των δημoτιxι6ν οxολεiιυv α-
ι,dβαααν τo 4o παι 3o Δημοτιxd
Σ1ολε[o.

Το 4ο ΔημoτιxιΙ Σ26ολεio Nιioυ-
οαg ανdβαoε τo oιxoλoγιxd παρα-
ιJθι τηg Mαρ(αg Γoυpιενoπorjλoυ
"Κι €τoι αι6θηxε το διiοοg''. Αφoρ-

μ**'Ψ

μιrj για τo ανdβαομα τoυ dργου oτdθηxε dνα
πρ6γρα μμα πε ρ ι βαλλoντιxlj g εxπα (δ ευοη g ιiπου
ουμμετεixε τo 4o Δημοτιx6 Σ1ολε(ο με Θdμα: "Γα
φυτd' xαι τα ξc6α oτην παιδιxη λογοτεyν[α.''

Το παραμιiθι πoυ επt}"6'yjη^ιε d1ει θdμα την
χαταστQoφrj του πε ρ ιβd.λλoγτoq εξα ιτ(αg τr1 g τεx-
νoλογιxljg ανdπτυξη< του ανΘριilπου. Η ιoτoρiα
διαδραpιατ(εται σ'dνα δdoοg ιiπoυ ξoυν εUτυχι-
ομdνοι l'αι αμdριμ\|oι, οι ,iQωεζ του dρ.1ου, οι
νιiνoι. o ερ1opι6g ι1μο:< ενdg νιiγoυ απ6 μLα |-ιεγα-
λο{πολη φdρνονταg μαξ[ τoυ χαt το οιiγ1ρονο
τρdπο ξωriζ, δι1ι1ξει τoυg νdνουg. Oι πιο νdοι
αoπι1ξoνταιτo γιjo αυτd τρ6πο με αποτελdσματα
χαταστQoφtν'6" yια το δdαοg. Η λriοη δir,εται με

ffi

4o Δημοτιz.6 α1ολεiο Nirοι,oα.q: ''Κι 6τιrι oι,iθηxε τo ι\ιioog''

4o Δημoτιxι1 o1ολε(ο Nciι'tυoαq: ''Κι dτοι αoiθηzε τo ι\ιioοq''
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NΙΑ0'ΣTA Tiy'νη και πολιτιαμ6g

μια ψηφoφoρ(α dπου ο νεoφεQμε-

νοg νd,νιlg, γοr1τευμι1νoE απd τηγ o-

μορφιd τηg φfoηg, ιpηφζει υπdρ

τoυ πατρoπαρdδοτου τq6που ξωrjE'
ο οπo(οg επιxρατε( τελιxd, χαι η

ηρεμ(α επιοτρdφει οτο δdoοg.

o δdoxαλogτηgτdξηg Ιωοrjφ Χα-
τξηιο:dννoυ, πoυ ijταν xαι o σχηνo_

θ6τηg τηg παρd,οτασΙζ, με τη βοη-
Θεια του Δlντητου ο1ολε(ου Γεωρ-

γ(ου Torjρα, πoυ ε(1ε χαt τη γενιx{
επιpιdλεια διαoxευd,ξει τo 6ργο με
oxοπιi τη συμι"ιετo1rj ιiλων των μα-
θητι6ν. Τα οxηνιxd ο1εδfαoε o Αλd-
xοg Oιxονιi1-ιoυ. Tη μιoυoιxr] χαt τιζ

1ορογραφiεg επιμεληθηr"ε η Kατε-

ρ(ναMπαμ[1α.

Η πρoετοιμαο(α τηg παρdoταoη< ξεl'ινα τo

Nοdμβριο xαι ολοxληριi;νεταιτο Md.ιο. Τr1ν πα-

ρdοταoη παραxολουΘοfγτο xοινd zαιτα δημιoτι-

xd ο1ολε(α τηζ Nι1.ουααg χαt απoσπd ευμενr]

oxdλια.

Στη oυν61εtα συμ!-ιετ61ει το 1ο Πανελλrjνιo

φ εοτι β ι1λ ε Qασtτεχγιxoιi Θ ε ιiτρoυ " ΠEro μη θ 6αE"

πoυ διοργαγc6νεται οτη Bdροια xαι απoοπι1το
πρc6τo βραβε(o ι-ιε χQηματιxd 6παΘλo 1Ο0'Ο0ι)

δρ1 παρ6λo πoυ $1οι'1ωνfοτηχε ι-ιε μαθητ6g γυ_

μιναo(oυ xαι λυxε(oιl.

Tο 3o δημoτιxιi ο1ολε6οτηE Ndουοαg ανdβαοε

τo θεατριx6 dργoτoυ Ιdxωβου Καμπανdλη"Πα'
qαμιiθι χωQiζ ιiνομα'''

Το 6ργο διαδραματζεται σ' €να α_

νc6νυμο βαoλειo τoυ oποfου oι x6"-

τoιχoι dxουν οαν xfριο χαQαχτηQι-
oτιγ"6 τη φτιδxεια. ΩE xι ο βαoιλιdg
ε[ναι φτιυx6g. Το μιiνo που περιμd-

νουν εiναι η βo{θεια απ6 τoγ πλof oιo

βαoιλιd τηg διπλανrjg χ6QαE. Kι dταγ

αυπj 6ρxεται, μιε απιiγνωοη αναxαλf-
πτoυγ 6τι αγτ( για βοηθεια τουg d-

οτειλε τo τελεο(γQαφο τηg xηρυξηg
του πολι1μου.

Η xατdληιi,η τηζ χ6ραg ε(ναι πλιjον
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πQoζ τ0]ν πυλι6ν! Κανε[g δεν 61ει διdθεoη να
πολεpιηoει. Mια ουντροφιd dpιωg xαταφι1ρνει να

ξυπl,rjοει το λανθdr,ον φιλ6τιμο τωγ υπoλο[πων

πατριωτι6ν xcιι €τoιξεxινιiει η προοπdθεια αντ(-

στασηζ. Και ο.l! του Θα{ματοζ οι 1ιυριανo( αντι-
τdoοουν, xdντρα oτoν παι'(o1υQo στQατ6 που

τουg απειλε(. τr1ν ελπ(δα, y"αL γ'αxαφdρνουν να
l.ερδ(ooυν με την ι]-lυy'ιxrj τουg διiναη τoν πειθα-
ναγxαομd τo:γ ιjπλωγ-

Tην ενδιαφι1ρoυιlα παρd,οταοη που οxηνoθι1-

τησαγ η Κλειci: Πετρd xαι o Αντι6νηg Φετληg με
1ργ l,lενιΧ6 ουντoνιομ6 τηg δαoxdλαζ χαζ Δtiμη-
τραg Ανδρι{ου Ιγνατιι1,δoυ παραxoλοf Θr1οαν το

xοινd χαι τα δημοτιxd o1ολε(α τηg Ndoυoαg.

ιηολε(o Νιioιloιι-ζ:

3o δημοτιx6 o1ολε(o Nci.oιlοcιg: "Παραμιiθι 1ωρ(g 6νoμιι''
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