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Prometheas Events


Sunday, March 20th, 2011 5:30 pm; Celebration of the Greek Independence Day at St.
George Greek Orthodox Church of Bethesda, MD. (See flyer for more details).

The Prometheas musical evening with Spyros Koliavasilis and the “Mortes” on February 18,
2011 was a great success attended by 200 people who enjoyed the music very much. You are
invited to view Andreas Chrysostomou's photo album from Prometheas musical evening with
Spyros Koliavasilis and the “Mortes” on February 18, 2011:
https://picasaweb.google.com/andreaschr07/20110218Mortes?authkey=Gv1sRgCIHRzdSFiIXE6
gE&feat=email#. The link to these pictures is also in the Prometheas website.

Other Events and Announcements


RTO (Return to the Origins) performance is scheduled for March 12th (See flyer for more
details)



Luncheon at Bethesda Country Club with Ted Leonsis, Robert Krantz, Nick Tsiotos
and Eva Kalivas Saturday, April 2nd, 2011 • 11:30 am (See flyer for more details)

Websites of the month


Ancient Greek Warship to NY? A group of New Yorkers wants to bring the Olympias,
the world's only working replica of a trireme, to the city in 2012:
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703909904576051842480713086.html?mod=googlenews
_wsj



What have the ancient Greeks done for us lately?
http://www.battleofideas.org.uk/index.php/2010/session_detail/4094/



Millenium - The last sunset of the 20th century (Rare Film):
http://www.youtube.com/watch?v=sJmPzuRClPQ



The Greek Mythology Website is produced by the Australian Broadcasting Corporation
in association with The University of Melbourn: http://www.wingedsandals.com/



Φεθηαθε Διιαδα: http://www.psifiakiellada.gr/



How to ask awkward questions and annoy people: http://www.spikedonline.com/index.php/site/reviewofbooks_article/9632/



The last Macedonian Queen: http://www.openlettersmonthly.com/keeping-up-with-theromans-the-phenomenon-of-her/

Books (new releases)
Καλιθόρνια: Μια Αθηναία κραηά ηο κλειδί ηοσ θηζασρού ηης Ελληνικής
γλώζζας
28 December 2010 από τον Τάκη Πετρόπουλο

Φύιαθαο κηαο αλεπαλάιεπηεο «θηβσηνύ» ηεο Διιεληθήο Γξακκαηείαο, πνπ πιένλ «δηαρέεηαη»
ζε όιν ην Γηαδίθηπν, ε θπξία Μαξία Παληειηά δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ άιιε άθξε ηνπ
πιαλήηε. Πξόθεηηαη γηα κηα βέξα Αζελαία, πνπ απνθνίηεζε από ην Αξζάθεην. Δδώ θαη 27
ρξόληα δεη ζηελ Καιηθόξληα, όπνπ εξγάδεηαη σο Καζεγήηξηα Κιαζηθώλ πνπδώλ ζην
Παλεπηζηήκην ηεο πόιεο Irvine. Από ην 1996, δηεπζύλεη ην πξόγξακκα Thesaurus Linguae
Graecae (TLG), ηνπ «Θεζαπξνύ ηεο Διιεληθήο Γιώζζαο», πνπ επηηξέπεη κε ηε βνήζεηα ηεο
πιεξνθνξηθήο ηνλ εληνπηζκό νπνηαζδήπνηε εκθάληζεο θάζε ιέμεο ηεο ειιεληθήο γιώζζαο κέζα
ζηα ζπκθξαδόκελα. Σν TLG είλαη έλα πξόγξακκα ςεθηνπνίεζεο όισλ ησλ ειιεληθώλ θεηκέλσλ
πνπ έρνπλ δηαζσζεί από ηελ αξραηόηεηα κέρξη ζήκεξα. Ξεθίλεζε ην 1972 κε ρνξεγό ηελ
Marianne McDonald, θνηηήηξηα ηόηε ζην Παλεπηζηήκην ηεο Καιηθόξληαο, ν νπνία δηέζεζε γηα
ηνλ ζθνπό απηόλ έλα εθαηνκκύξην δνιάξηα, πνζό αζηξνλνκηθό γηα εθείλε ηελ επνρή, θαη έηζη
δεκηνπξγήζεθε ην Ηλζηηηνύην θαη άξρηζε ην ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα. ήκεξα, έρνπλ

ςεθηνπνηεζεί όια ηα θείκελα από ηνλ Όκεξν κέρξη ηελ Άισζε ηεο Κσλζηαληηλνππόιεσο ηνλ
15ν αηώλα θαη πιένλ ζπλερίδνπλ κε θείκελα πνπ μεπεξλνύλ απηό ην ρξνληθό όξην. Τπάξρνπλ
πνιιά θελά γηαηί από εθείλε ηελ πεξίνδν δελ δηαζέηνπλ πνιιέο έγθξηηεο εθδόζεηο.
Σν 1985, ην TLG θπθινθόξεζε ηνλ πξώην ςεθηαθό δίζθν ζηελ ηζηνξία ησλ ππνινγηζηώλ πνπ
δελ πεξηείρε κνπζηθή. Πεξηείρε ειιεληθά θείκελα! Οπόηε, ηα παλεπηζηήκηα κπνξνύζαλ λα
αγνξάζνπλ ην CD θαη έηζη λα έρνπλ πξόζβαζε ζε όια ηα θείκελα πνπ είρε ςεθηνπνηήζεη ην
Δξεπλεηηθό Κέληξν. Σόηε, ήηαλ πεξίπνπ 50 εθαηνκκύξηα ειιεληθέο ιέμεηο. Σώξα, όιν ην πιηθό
βξίζθεηαη ζην Γηαδίθηπν, ζηε δηεύζπλζε www.tlg.uci.edu. Τπάξρνπλ 105 εθαηνκκύξηα
ειιεληθέο ιέμεηο, 3.962 ζπγγξαθείο θαη πεξίπνπ 15.000 θείκελα

Alexander the Great
By Philip Freeman
Simon & Schuster, 391 pages, $30
Yet it is precisely the measure of Alexander's charisma and celebrity that a general whose entire
career was devoted to securing regime change in the Middle East should be a hero as well to a
man as liberal in his sympathies as Oliver Stone. "I think all young people should see something
in him because there's an idealism there," Mr. Stone explained in an interview to promote his
2004 biopic, "Alexander"—a movie in which the hero, as well as killing a lot of Persians, is cast
as an enthusiast for a brotherhood of man. "He had a desire for change, to shake up the world, a
desire to be famous," Mr. Stone explained. If this makes Alexander sound like a 1960s rock star,
it is perhaps not entirely coincidental: Mr. Stone did, after all, direct a movie about the Doors.
More significantly, however, the movie attests to the abiding influence, almost 40 years after it
was first published, of Robin Lane Fox's "Alexander the Great" (1973). In this biography,
Alexander is a hero sprung from the "Iliad": a figure quite as golden, as deadly and as tragic as
Achilles.

Alexander the Great and His Empire: A Short Introduction
By Pierre Briant
Princeton, 216 pages, $26.95
Formidable historian though Mr. Lane Fox is, there has always been something of the romantic
in him as well, and it is this sensibility that gives his portrait of Alexander a hauntingly close
affinity with those of the ancient biographers. To the Greeks, the world of Homer was the
inexhaustible point of reference— especially so when describing the career of a hero who had
claimed descent from a god, penetrated to the very limits of the world and died young. Alexander
lived a life more soaringly worthy of his own propaganda than any other conqueror in history
and did not even have to die before becoming a figure of myth.

In this sense, Mr. Stone's ability to cast Alexander as an avatar of Jim Morrison is just one of the
infinite number of ways in which, over the course of the millennia, people have seen in the blaze
of the conqueror's flame a vision of their own deepest ambitions and desires. In "Alexander the
Great: A Life in Legend" (2008), Richard Stoneman demonstrated, with formidable learning and
not a little wit, just how exotic these visions had actually been. In some of them, Alexander
fights with dragons; in others he flies through the air on a chariot; in still others he descends to
the bottom of the ocean in a diving bell. Alexander even appears in the Quran; he stops on
reaching "the setting of the sun" to have a chat with Allah. Set against exploits of this order,
global conquest seems almost a minor feat.
No wonder, then, that modern historians, confronted by such a quagmire of myth and romance,
should repeatedly have sought to drain it. The fantasies that they confront are not, of course,
those that cast Alexander as an aeronaut or an interlocutor of gods but the far subtler ones of our
best—and indeed almost our only—sources: the classical historians. These sources, although
they convey an immense amount of information, are a good deal more treacherous than they
might at first sight appear.
It is unsettling enough that Alexander, as image-conscious as any contemporary celebrity, made
sure to appoint his own tame historian, a nephew of Aristotle's by the name of Callisthenes, to
provide the authorized version. That this choice hardly made for an objective record of the great
man's career goes without saying—and indeed, it is a measure of just how dangerous it might be
to get on the wrong side of Alexander that Callisthenes would end up being put to death for
treason. Quite how and why he was executed, however, is unclear: We have no less than five
different versions of his end.
That this should be so hints at a further, and even more disconcerting, problem with the sources.
Neither the works Callisthenes nor those of any other contemporary historian have been
preserved as more than snippets. The few biographies that have survived from antiquity all date
from centuries after their subject's death. The full implications of this sorry state of affairs have
been spelled out brutally by Paul Cartledge. "The attempt to reconstruct the historical
Alexander," he has argued, "is almost as problematic as trying to reconstruct the historical
Jesus."

The Landmark Arrian
Edited by James Romm and Robert B. Strassler
Pantheon, 503 pages, $40
Mr. Cartledge offers this sobering reflection in his introduction to a sumptuously annotated and
lavishly illustrated new edition of "The Campaigns of Alexander" by the Roman historian
Arrian. Despite the fact that Arrian lived nearly a half-millennia after the events described in his
history (he served as consul under the philhellenic Roman emperor Hadrian), he is by far our
best and most reliable source for the events that he describes. He makes a point in his
introduction of citing biographies by two contemporary biographies of Alexander—Callisthenes
pointedly not being one of them—and of explaining how and why he has sought to square the
contradictions. It is this painstaking reliance upon primary sources that makes his Alexander

surely the closest of all Alexanders to the original. "Any readers who are surprised that it would
have occurred to me to write this history," he declares with a winning lack of modesty, "after so
many others have written theirs, should read the other accounts and then mine—and then let
them say they are surprised."
Almost 2,000 years further on, however, and still the biographies come, with all the remorseless
inexorability of a Macedonian phalanx advancing through the dust of Mesopotamia. Many of
these are works of the highest quality, combining impeccable scholarship with what is, by the
standards of professorial prose, immense readability. Callisthenes may have been a shoddy
historian, but Alexander has been blessed in the caliber of his modern biographers: classicists of
the order of Peter Green (1970), Brian Bosworth (1988) and Mr. Cartledge (2004) himself have
all joined Mr. Lane Fox in writing studies of the great conqueror's career.
Should there be any enthusiasts for Alexander with an appetite for more, they could do worse
than turn to Philip Freeman's study: one written, it is true, by yet another classics professor, but
quite as racy and pacey as any novel. Here, in vivid and exciting detail, are all the familiar
highlights of Alexander's career: the battles, the tempestuous relationships, the dazzling
ambitions, the mysterious death in Babylon. Mr. Freeman's ambition, he tells us in his
introduction, was "to write a biography of Alexander that is first and foremost a story." It is one
he splendidly fulfills.

The Many Lives of Alexander the Great
Legends of Alexander the Great Edited by Richard Stoneman (1994): A compilation of some of
the more extravagant tall stories told over the centuries about Alexander. He battles with
monsters, becomes a Jew and visits Paradise.
Fire From Heaven by Mary Renault (1969): A dazzling fictionalization of Alexander's childhood
and youth. He has rarely been made to seem more hauntingly and erotically god-like.
Alexander the Great by Peter Green (1970): Beautifully written and sombre in its conclusions, it
foreshadowed the darkening of Alexander's reputation that has occurred over the past few
decades. A revision, the authorial equivalent of a director's cut and retitled 'Alexander of
Macedon,' was published in 1991.
The Persian Boy by Mary Renault (1972): A loose sequel to 'Fire From Heaven,' this novel
describes the relationship between Alexander and the Persian boy of the title, a eunuch by the
name of Bagoas. Rare is the man who can read the description of Bagoas's castration without
involuntarily crossing his legs.
Alexander the Greatby Robin Lane Fox (1973): Vast erudition is combined with a sense of epic
sweep in this celebrated biography. Alexander himself would surely have enjoyed it. Oliver
Stone certainly did.

Conquest and Empire: The Reign of Alexander the Great by A.B. Bosworth (1988): The most
authoritative scholar currently at work on Alexander, he is also the bleakest and most unsparing
in his conclusions. Great conquerors, he serves to remind us, are inevitably killers of many men.
Alexander the Great and the Mystery of the Elephant Medallionsby Frank L. Holt (2003): As
close to a Sherlock Holmes story as a work of ancient history gets, this is a gripping account of
how a medallion discovered in Afghanistan was found to provide us with something thrilling: a
contemporary image of Alexander.
Alexander the Great: The Hunt for a New Past by Paul Cartledge (2004): Less a straight
biography than a hunt through the sources for clues as to the real Alexander, it allows the reader
to see just how complex and fascinating the practice of ancient history can be.
But the book is also something more than a rollicking read. Mr. Freeman's biography is
interesting as well for what it tells us about the vagaries of academic opinion—which are, of
course, no less subject to fashion than anything else. For several decades now, in reaction to Mr.
Lane Fox's vision of Alexander as an idealist who dreamed of forging a new and better world,
classicists have tended to swing to the opposite extreme. "For large areas of Asia," Mr. Bosworth
put it flatly in a book published a decade ago on Alexander's legacy, "the advent of Alexander
meant carnage and starvation." This vision of a proto-Tamburlaine has had an increased saliency
in the wake of Western involvement in Iraq and Afghanistan—regions where Alexander did
indeed spill a good deal of blood.
Perhaps, then, there is the hint of a new trend in the fact that another recent book is a robust
dismissal of the terms of this debate. Pierre Briant's "Alexander the Great and His Empire" may
be short, but it is of a wholly different order of seriousness from that of Mr. Freeman: an analysis
less of Alexander himself than of his record as a state-builder and in particular of the debt that he
owed to his Achaemenid predecessors.
Mr. Briant is one of the most brilliant historians of antiquity at work today, a scholar whose
corpus of researches into the Persian Empire has enabled us to understand its overthrow from the
perspective of the defeated as well as the victor. Alexander, Mr. Briant declares, was neither a
visionary multiculturalist nor a deranged killer: "Simply, he governed like a statesman, using the
administrative traditions previously adopted and adapted by the Achaemenids, as well as
introducing some Graeco- Macedonian innovations." Dazzling his career may have been—and
yet Alexander, for all that, ended up very much in the mainstream of Near Eastern history.
Mr. Briant's book is certainly not easy reading. The material is often self- consciously dry and
the tone throughout one of sonorous hauteur: The scholar quoted most approvingly and
repeatedly by Mr. Briant is Pierre Briant. Nevertheless, for anyone stirred by reading Arrian's
history and Mr. Freeman's spirited narrative, "Alexander the Great and His Empire" offers an
invaluable corrective to the classical sources and to the nagging sense, reading them, that the
Persians only ever existed to be mown down in their thousands. That it serves to make the great
conqueror seem a good deal less glamorous than he normally does is undeniable. Yet, in the final
reckoning, the shade of Alexander is not likely to care. Neither French professors, nor

Hollywood turkeys, nor even the pacifist spirit of the age can ever dim his awesome and
incomparable mystique. "No one was like him." So wrote Robert Lowell:
Terrible were his crimes—
but if you wish to blackguard the
Great King,
think how mean, obscure and dull
you are,
your labors lowly and your
merits less.
—Mr. Holland is the author of "Persian Fire: The First World Empire and the Battle for the West."
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"The Hemlock Cup," a history of Socrates
Sunday, February 13, 2011; B07

When Bettany Hughes published her study of Helen of Troy in 2005, skeptics had good cause for
doubt that anything worthwhile could be made out of such a hackneyed and intangible subject.
Yet Hughes was vindicated: The result was searchingly intelligent and quite beautifully written.
In her newest book, "The Hemlock Cup," she visits a subject almost as mythological as Helen
and, if anything, more frequented, the 4th-century Athenian philosopher Socrates - and she
triumphs again. This is history, and historical reconstruction, exactly as it should be written.
The figure of Socrates, at least in broad outline, will be familiar to anybody who's ever taken a
freshman lit. course: Physically ugly and mentally astute, Socrates the thinker and seeker after
"the good" gathered about himself a circle of friends and followers who thrilled at his
questioning of societal precepts, were entertained by his demolition of pretentious debating
partners and very likely simply enjoyed his company.
For decades, while his city underwent war and hardship and defeat and civil war and political
restructuring, Socrates settled himself in the agora and talked of inner things, the essence of
things. Some of his words were taken down by acolytes such as Plato and Xenophon; some of his
mannerisms were mocked by playwrights such as Aristophanes; the master himself, a man
Hughes claims "we can all benefit from getting to know a little better," wrote nothing, but his
recorded dialogues, his "Socratic method" of relentless questioning, have become indispensable
pieces of our Western mental furniture.
Hughes revisits all of this with the panache of a born explainer, enthusiastically filling out the
world of ancient Athens, "a city where the eyes have it. Visual references are stitched through

the language - old women were called 'gauna,' literally 'hot milk-skin'; you spoke not of being
good but of appearing good; the most precious possession in the city were the well-born,
pulchritudinous young men, the kalos k'athagos - the 'noble in mind and appearance.' " She takes
readers through the torturous birth and early crises of Athenian democracy, and she's
refreshingly even-handed about the resentment such a democracy might feel toward somebody
like Socrates: "Gallingly, this cocky philosopher doesn't seem to take the privilege of a fair trial
seriously. The man who is accused of poisoning democracy with words has a chance to use
words in self-defence, yet he acts the dolt, the innocent. He refuses to play word-games.
Socrates' professed ignorance of typical democratic activity might have been endearing to start
off with, but by this stage in his life, and with the troubled back-story of Athens, it has become
intensely infuriating."
Her book is divided into eight segments, or "acts," and the final one, "The Trial and Death of
Socrates," is the highlight of the book, a masterpiece of dramatic presentation. Our author has
made a series of canny stylistic decisions, and they pay off. She intersperses italicized quotes
from the various Socratic dialogues at key points in her narrative - Socrates acts as his own
Greek chorus on every page, and the effect is mesmerizing. Hughes has also chosen to reserve
her more personally passionate outbursts for the book's endnotes, where she can address the
issues in more evocative language than the main book's sober historical analysis allows:
"Nowadays we look anxiously for our enemies; for anarchists, terrorists, capitalists, communists,
nihilists. But Socrates reminds us of the uncomfortable truth, that the enemy is always within. It
is down to us. That it is not 'their' fault, but 'ours' has to be his single most important, and hardto-swallow, philosophy."
As thought-provoking as that is, it's easy to agree with the decision to relegate it to an endnote,
and for some readers, it's always been equally easy to understand why Athens would have
wanted to do something similar to Socrates himself. It must have been extremely annoying to be
told that the enemy is always within while the Spartans are burning your warehouses and setting
up military checkpoints in your marketplace. This tension between "the good" and the real is
given full respect in this beguiling book, and the Socrates Hughes creates is ultimately a
towering yet intensely human figure. He lives and speaks again in these pages: It's a singular
accomplishment.
Steve Donoghue is the managing editor of the online magazine Open Letters Monthly.
THE HEMLOCK CUP
Socrates, Athens, and the Search for the Good Life
By Bettany Hughes
Knopf. 484 pp. $35

News Articles
ΓΗΑ ΠΡΩΣΖ ΦΟΡΑ ΘΑ ΠΑΡΟΤΗΑΣΔΗ Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Ο Μέγασ Αλέξανδροσ επελαύνει ςτο Λούβρο
Του ΣΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Σνλ Οθηώβξην αλνίγεη ζην Λνύβξν ε κεγάιε έθζεζε αξραίσλ επξεκάησλ από ηε Μαθεδνλία κε
ηίηιν «Σν βαζίιεην ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ.

Υξπζό αληξηθό πξνζσπείν από
ηάθν πνιεκηζηή, από ην λεθξνηαθείν ηνπ Αξρνληηθνύ Πέιιαο Ζ αξραία Μαθεδνλία». Θα
εθηεζνύλ 1.000 αληηθείκελα πνπ εληνπίζηεθαλ ζε αλαζθαθέο ζηε Μαθεδνλία από ηνπο Διιελεο
θαη Γάιινπο αξραηνιόγνπο πνπ εξεύλεζαλ αλαζθαθηθά ηε Μαθεδνλία ηνλ 19ν αηώλα. Σα 668
εθζέκαηα από απηά ζα βγνπλ από ηελ Διιάδα θαη ηα ππόινηπα από ηηο απνζήθεο ηνπ Λνύβξνπ.
Σν Λνύβξν ζα μνδέςεη πνιιά εθαηνκκύξηα επξώ γηα ηελ έθζεζε απηή, επηζήκαλαλ ρζεο ηόζν ε
πξντζηακέλε ηνπ Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ Θεζζαινλίθεο, Πνιπμέλε Αδάκ-Βειέλε, όζν θαη ε
δηεπζύληξηα ηνπ ηκήκαηνο ειιεληθώλ θαη ξσκατθώλ αξραηνηήησλ ηνπ γαιιηθνύ κνπζείνπ, νθί
Νηεθάλ. Ζ έθζεζε ζα θηινμελεζεί ώο ηηο 2 Ηαλνπαξίνπ 2012 ζηελ θεληξηθή αίζνπζα πεξηνδηθώλ
εθζέζεσλ ηνπ Λνύβξνπ (έθηαζεο 1.110 ηκ.) θαη ζα γλσξίζεη ζηνπο Γάιινπο ηνλ Μ. Αιέμαλδξν
θαη ηε Μαθεδνλία.
Θα ελσζνύλ επξήκαηα
«Οη Γάιινη γλσξίδνπλ ηνλ Μ. Αιέμαλδξν σο Διιελα θαη όρη σο Μαθεδόλα. Γελ γλσξίδνπλ ηε
Μαθεδνλία, αιιά νύηε όηη Γάιινη αξραηνιόγνη έθαλαλ αλαζθαθέο ζηε Μαθεδνλία από ην 1861
ώο ηηο αξρέο ηνπ 20νύ αηώλα», ζύκθσλα κε ηελ θ. Νηεθάλ.
Με αθνξκή ηελ έθζεζε, ζπλελώλνληαη γηα πξώηε θνξά ηαθηθά ζύλνια πνπ ρσξίζηεθαλ πξηλ
από ζρεδόλ 100 ρξόληα. Οη Γάιινη αξραηνιόγνη ζθάβνληαο ζηε Μαθεδνλία πήξαλ καδί ηνπο

αξθεηά επξήκαηα πνπ βξίζθνληαη έθηνηε ζην Λνύβξν. Δηζη, επξήκαηα πνπ βξίζθνληαη ζην
Λνύβξν θαη ζηα αξραηνινγηθά κνπζεία ηεο Μαθεδνλίαο ζα ηαπηηζηνύλ θαη ζα μαλαζκίμνπλ
δίλνληαο ζηνπο αξραηνιόγνπο ηε δπλαηόηεηα λα θαιύςνπλ ηα θελά πνπ ππήξραλ ζηελ έξεπλα
θαη ηε γλώζε.
«Οιν απηό ην δηάζηεκα, θάλνπκε αλαζθαθέο ζηηο απνζήθεο καο», δήισζαλ νη θπξίεο Βειέλε
θαη Νηεθάλ. Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο «αλαζθαθήο» είλαη ε αλαθάιπςε επξεκάησλ, ζηνηρείσλ,
ζρνιίσλ, θσηνγξαθηώλ θαη ε θαηαγξαθή πνπ είραλ θάλεη νη Γάιινη αξραηνιόγνη ζην ηέινο ηνπ
19νπ αηώλα. Σα εθζέκαηα πξνέξρνληαη από όιεο ηηο αλαζθαθέο ηεο Μαθεδνλίαο, από ηηο 11
εθνξείεο αξραηνηήησλ, κνπζεία θαη ην ΑΠΘ.
Σνπο επηζθέπηεο ζα ππνδέρεηαη ζην Λνύβξν ην ηειεπηαίν ιακπξό εύξεκα ηεο Βεξγίλαο, ην
ρξπζό ζηεθάλη βειαληδηάο, πνπ βξήθε ην 2008 ζην ηεξό ηεο Δύθιεηαο ε θαζεγήηξηα
Αξραηνινγίαο, επξσβνπιεπηήο Υξπζνύια Παιηαδέιιε. Θα είλαη ε πξώηε παγθόζκηα
παξνπζίαζε ηνπ επξήκαηνο πνπ αλαθαιύθζεθε ζε κηα κπζηεξηώδε ηαθή λεαξνύ άλδξα ζε λαό
θαη όρη ζε λεθξνηαθείν. Σν ρξπζό ζηεθάλη βειαληδηάο ππνδεηθλύεη βαζηιηθή ηαθή θαη
πηζαλνινγείηαη όηη ηα νζηά πνπ βξέζεθαλ καδί ηνπ, ζε κηα ρξπζή νζηενζήθε, κπνξεί λα αλήθνπλ
ζε έλαλ από ηνπο δύν γηνπο ηνπ Μ. Αιεμάλδξνπ, Αιέμαλδξν Γ' θαη Ζξαθιή, πνπ δνινθόλεζε ν
Κάζζαλδξνο γηα λα πάξεη ην ζξόλν ηνπ καθεδνληθνύ βαζηιείνπ. Πηζαλνινγείηαη όηη θάπνηνο
πηζηόο ππεξέηεο ή ζύληξνθνο θξόληηζε λα ζάςεη ηνλ λεθξό, κε κπζηηθόηεηα κελ, αιιά κε ηηο
ηηκέο πνπ ηνπ αξκόδνπλ.
Ζ έθζεζε απιώλεηαη ζε 9 ελόηεηεο μεθηλώληαο από ηελ ηζηνξία ησλ αλαζθαθώλ ζηε Μαθεδνλία
από ηνλ 19ν αη. θαη ηνλ Γάιιν αξραηνιόγν Λεόλ Δδέ, πνπ αλαθάιπςε ην αλάθηνξν ησλ Αηγώλ,
κέρξη ηνλ 21ν αη. Παξνπζηάδνληαη κέιε ηνπ αλαθηόξνπ πνπ ν Λ. Δδέ πήξε ζηε Γαιιία. Θα
αθνινπζήζεη ε παξνπζίαζε ηεο ηζηνξίαο ησλ Μαθεδόλσλ από ηελ επνρή ηνπ ραιθνύ κέρξη ηα
ξσκατθά ρξόληα. Δκθαζε δίλεηαη ζηελ θιαζηθή πεξίνδν από ηνλ Αιέμαλδξν Α', παππνύ ηνπ
Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ.
Ζ έθζεζε αλαθέξεηαη ζηνλ Μ. Αιέμαλδξν, αιιά όρη ζηελ εθζηξαηεία ηνπ. Χζηόζν, νη
επηζθέπηεο ζα δνπλ ηνλ πινύην πνπ έθεξε ζην καθεδνληθό βαζίιεην. Ζ ελόηεηα απηή θηάλεη ώο
ηνλ 3ν αη. π.Υ. θαη πεξηιακβάλεη ηελ ίδξπζε ησλ καθεδνληθώλ πόιεσλ θαη ηεο Θεζζαινλίθεο.
Καξπάηηδεο Μαθεδνλίαο
ηελ ελόηεηα γηα ηελ θνηλσληθή θαη δεκόζηα δσή παξνπζηάδνληαη ν θόζκνο ησλ αλδξώλ θαη ν
θόζκνο ησλ γπλαηθώλ, ην ζπκπόζην, ε εθπαίδεπζε θαη ν αζιεηηζκόο.
Αθνινπζνύλ νη ηέρλεο κε αληηθείκελα από ρξπζό, αζήκη, κπξνύληδν θαη πειό. Δδώ, ράξε ζηα
ηαθηθά θηεξίζκαηα, δίλεηαη ε επθαηξία ζηνλ επηζθέπηε λα δεη ην αλώηαην επίπεδν ζην νπνίν είρε
θηάζεη ε ηέρλε ζηα ρξόληα ησλ Μαθεδόλσλ. Απόδεημε, ηα 3 ρξπζά ζηεθάληα πνπ ζα εθηεζνύλ
από ην Αξραηνινγηθό Μνπζείν Θεζζαινλίθεο.
Ζ ζξεζθεία θαη ν ζάλαηνο παξνπζηάδνληαη κέζα από κεκνλσκέλα θηεξίζκαηα αιιά θαη ηαθηθά
ζύλνια πνπ πξνέξρνληαη από ηε κεγάιε αλαζθαθή ηνπ λεθξνηαθείνπ ζην Αξρνληηθό Πέιιαο,
όπνπ ήξζαλ ζην θσο 1.000 ηάθνη.

ηελ ελόηεηα γηα ηε ξσκατθή Μαθεδνλία παξνπζηάδνληαη κεηαμύ άιισλ 4 ακθίγιπθνη πεζζνί
κε γπλαηθείεο κνξθέο, νη ιεγόκελεο «Μαγεκέλεο» ή «Καξπάηηδεο ηεο Θεζζαινλίθεο», πνπ είραλ
βξεζεί ζηε Ρσκατθή Αγνξά ηεο Θεζζαινλίθεο ηνλ 19ν αη. θαη από ηόηε απνηεινύλ κέξνο ησλ
εθζεκάησλ ηνπ Λνύβξνπ.
Σέινο, ν κύζνο ηνπ Μ. Αιεμάλδξνπ ζηελ αξραηόηεηα μεδηπιώλεηαη κε έξγα ηέρλεο από ηηο
ζπιινγέο ηνπ Λνύβξνπ. Πίλαθεο θαη γιππηά πνπ απεηθνλίδνπλ ηνλ Μ.Αιέμαλδξν ζα ζεκαλζνύλ
θαη ζα απνηειέζνπλ κία μερσξηζηή ελόηεηα.
Πεξίνπηε ζέζε ζα ιάβεη ην αληίγξαθν ηνπ κσζατθνύ κε ην «Κπλήγη ηνπ ιηνληαξηνύ» από ηελ
Πέιια, όπσο θαη ε «Υξπζή θπξία ησλ Αηγώλ», πνπ βξέζεθε κε νιόθιεξε ηε ιακπξή θνξεζηά
ηεο ε νπνία εθηίζεηαη ηώξα ζηελ Ομθόξδε. *
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=241145

JANUARY 15, 2011

The Greatest of Them All
Revisionist professors, Hollywood turkeys, even the pacifist spirit of our
age cannot wither the incomparable mystique and terrifying glamour of
Alexander of Macedon
By TOM HOLLAND
View Full Image
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'All those who write about Alexander," grumbled the Roman geographer Strabo, "prefer the
marvelous to the true." Such a criticism was not entirely accurate even when he made it 2,000
years ago, and it is certainly not fair now. We live in an age of groundbreaking classical scholar
ship, when historians of the ancient world have only to get the sniff of a myth to set about
busting it. Yet Alexander, more even than Cleopatra or Julius Caesar, has stood insouciant proof
against every attempt at revisionism. No amount of cheese-paring by classicists can dim the
brilliance of his luster. He remains what he has ever been: the epitome of youthful, worldconquering, terrifying glamour.
We are, perhaps, more squeamish about the collateral damage inflicted by his ascent to
greatness, and less prone to celebrate it, than earlier ages. "Is it not passing brave to be a king,
and ride in triumph through Persepolis?" Christopher Marlowe demanded in "Tamburlaine," his
blood-sodden drama about a megalomaniacal one-time shepherd who had swaggered and
slaughtered his way to a vast Asiatic empire in the 14th century. In point of boring historical fact,
the mention of Persepolis in his hero's vaunt is a serious anachronism. The city had been burnt to
the ground long before the time of Tamburlaine, all the way back in 330 B.C. Marlowe,
however, was a playwright, not a historian—and he could recognize a poetic truth when he saw
one.
The man responsible for destroying Persepolis had been none other than Alexander: the feat that
broadcast his triumph more blazingly than all his many others, since the city had served, for
almost two centuries, as the capital of Asia. The Achaemenids, a Persian dynasty whose rule had
stretched from the Aegean to the Hindu Kush, had demonstrated in unprecedented fashion just
how vast an empire might be. Alexander, by defeating them, had wrested from them their claim
to global rule. Such was the heritage—of looting, bloodshed and unabashed imperialism—to

which Tamburlaine in turn had laid devastating claim. No wonder, then, in Marlowe's rendering
of his protagonist's career, that he should instinctively have alluded to the greatest conqueror of
them all.

ΚΑΛΑΒΡΤΣΑ
Ζ θαξδηά ηνπ Υεικνύ
ΑΠΟ ΣΖ ΒΑΧ ΠΟΛΤΥΡΟΝΟΠΟΤΛΟΤ, ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ: ΝΗΚΟ ΔΞΑΡΥΟΠΟΤΛΟ

Πινύζηα ε ηζηνξία ησλ Καιαβξύησλ, πιεγκέλε κε αξραίνπο κύζνπο θαη γεγνλόηα πνπ
ζεκάδεςαλ νιόθιεξε ηε ζύγρξνλε Διιάδα. Σξηγύξσ, ηα νξεηλά ηνπία ηνπ Υεικνύ, δηάζηηθηα κε
παξαδνζηαθά ρσξηά θαη κνλαδηθέο νκνξθηέο: από ην πήιαην ησλ Ληκλώλ θαη ην θαξάγγη ηνπ
Βνπξατθνύ κε ηνλ πεξίθεκν Οδνλησηό ώο ηε Εαξνύρια θαη ηε ιίκλε Σζηβινύ, ην κάηη δελ
πξνθηαίλεη λα ζπγθξαηήζεη εηθόλεο.
Mεηά από θάκπνζα ρηιηόκεηξα αλεθνξηθώλ ζηξνθώλ από ηελ εζληθή νδό Αζελώλ Παηξώλ, έθηαζα ζηα Καιάβξπηα θαη βάιζεθα λα ηα εμεξεπλήζω. Πξώηνο ζηαζκόο ην
ηζηνξηθό αξρνληηθό ηεο Παιαηνινγίλαο, πνπ ζηεγάδεη ην πνιηηηζηηθό θέληξν ηνπ δήκνπ. ην
επηβιεηηθό θηίζκα από γθξίδα πέηξα, κε δηαθξηηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππξγόζπηηνπ ηεο
επνρήο, όπσο πνιεκίζηξεο θαη δεκαηίζηξα, κε πεξηκέλεη ε Γηώηα Μηραινπνύινπ, γηα λα κε
μελαγήζεη ζηνπο ρώξνπο θαη ζηελ ηζηνξία ηνπ: «Υηίζηεθε πηζαλόλ από ηνλ Θσκά Παιαηνιόγν,
αδεξθό ηνπ Κσλζηαληίλνπ, ν νπνίνο ην δώξηζε ζηε ζπγγελή ηνπ, Αηθαηεξίλε Παιαηνινγίλα». Ο
ζξύινο ιέεη όηη ε πεξήθαλε Αηθαηεξίλε, γηα λα κελ πέζεη ζηα ρέξηα ησλ Οζσκαλώλ,
απηνθηόλεζε πέθηνληαο από ην θξάγθηθν θάζηξν ζηηο παξπθέο ησλ Καιαβξύησλ. Δμ νπ θαη
Κάζηξν ηεο Χξηάο, ηεο Χξαίαο δειαδή, από ην νπνίν ζήκεξα έρνπλ απνκείλεη κόλν ραιάζκαηα,
αιιά αμίδεη κηα επίζθεςε. «Δπηπρώο, ην αξρνληηθό γιίησζε από ηνπο Οζσκαλνύο θαη ηνπο
λαδί», ζπλερίδεη ε Γηώηα. «Ο ηειεπηαίνο ηδηνθηήηεο ηνπ, ν Β. Σζαπάξαο, ην δώξηζε ζηνλ δήκν
καο ώζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί σο πνιηηηζηηθό θέληξν».
Σα Καιάβξπηα είλαη κηα θξνληηζκέλε θωκόπνιε, ίζωο όρη ηόζν παξαδνζηαθή όζν ζα
πεξίκελε θαλείο -άιισζηε θάεθε ζην Οινθαύησκα ηνπ 1943-, σζηόζν δηαζέηεη ηδηαίηεξε
αηκόζθαηξα, γξαθηθέο γσληέο θαη θάπνηα θαινδηαηεξεκέλα ηζηνξηθά θηίξηα. Σελ εηθόλα
ζπκπιεξώλεη ην δαζσκέλν νξεηλό ηνπίν, νξαηό όπνπ θαη αλ ζηξέςεη θαλείο ην βιέκκα. Ο
πεξίπαηνο μεθηλά ζπλήζσο από ηνλ αλεθνξηθό πεδόδξνκν ηεο αγνξάο, απέλαληη από ηνλ

ζηδεξνδξνκηθό ζηαζκό. Καη ζηηο δύν πιεπξέο ηνπ δξόκνπ, θαθελεία, δαραξνπιαζηεία, ηαβέξλεο
θαη καγαδηά, θπξίσο ηνπξηζηηθά. Λνγηθό, αθνύ ε ηνπηθή νηθνλνκία βαζίδεηαη πνιύ ζηνλ
ηνπξηζκό, πνπ εθηνμεύηεθε κε ην άλνηγκα ηνπ ρηνλνδξνκηθνύ θέληξνπ, 20 ρξόληα πξηλ - 200.000
άηνκα ην επηζθέπηνληαη θάζε ρεηκώλα.
Αλεβαίλνληαο, ζπλαληώ ην πξώελ Γεκνηηθό ρνιείν: ην όκνξθν θηίξην, λενθιαζηθνύ
ύθνπο, δωξεά ηνπ Αλδξέα πγγξνύ, έρεη κεηαηξαπεί ζε ζύκβνιν ηεο πην ζθνηεηλήο ζειίδαο
ηεο θαιαβξπηηλήο ηζηνξίαο. Δδώ, ην Γεθέκβξην ηνπ '43, νη λαδί ζπγθέληξσζαλ ηνπο ληόπηνπο,
ιέγνληαο όηη «θαλείο δελ ζα πάζεη ηίπνηα». Ζ ππόζρεζε αζεηήζεθε: ζηηο 13 Γεθεκβξίνπ, νη
άληξεο άλσ ησλ 14 εηώλ εθηειέζηεθαλ ζηε ξάρε ηνπ Καππή, όπνπ ζηέθεη ζήκεξα ην επηβιεηηθό
κλεκείν ηνπ Σόπνπ ηεο Θπζίαο. Παξάιιεια, νη λαδί έβαιαλ θσηηά ζην Γεκνηηθό, όπνπ είραλ
πξώηα θιεηδώζεη γπλαηθόπαηδα θαη ειηθησκέλνπο. Δπηπρώο, νη εγθισβηζκέλνη θαηάθεξαλ λα
ζπάζνπλ ηηο πόξηεο θαη λα ζσζνύλ. Σν θηίξην απνθαηαζηάζεθε κεηαπνιεκηθά θαη ην 1986
θεξύρζεθε Ηζηνξηθό Μλεκείν. ήκεξα, δελ ιεηηνπξγεί σο ζρνιείν, αιιά ζπλερίδεη λα παξαδίδεη
καζήκαηα ηζηνξίαο: από ην 2005, θηινμελεί ην Μνπζείν Καιαβξπηηλνύ Οινθαπηώκαηνο. Ζ
αίζνπζα κε ηηο θσηνγξαθίεο ησλ 696 εθηειεζζέλησλ έρεη κηα αηκόζθαηξα ηόζν ιηηά
ππνβιεηηθή, πνπ ζρεδόλ πξνθαιεί δένο…
Μλήκεο ηνπ Οινθαπηώκαηνο ζα ζπλαληήζω θαη ζηελ θαηάθπηε θεληξηθή πιαηεία, όπνπ ην
ξνιόη ηνπ κεηξνπνιηηηθνύ λανύ δείρλεη 2.34, παγσκέλν γηα πάληα ζηελ ώξα ηεο εθηέιεζεο. Ζ
πιαηεία ππελζπκίδεη θαη άιιεο ηζηνξηθέο ζηηγκέο, όπσο ε Δπαλάζηαζε ηνπ 1821, κε πξνηνκέο
ληόπησλ αγσληζηώλ. Σεξκαηίδσ ηε βόιηα κνπ ςειόηεξα, ζηελ πιαηεία ησλ Σξηώλ Γεξόλησλ, κε
ηνλ αησλόβην πιάηαλν, ζηε ζθηά ηνπ νπνίνπ, ιέεη ε παξάδνζε, ζπλαληήζεθαλ νη αγσληζηέο
Εαΐκεο, Πεηκεδάο θαη Φσηήιαο.
Ο Οδνληωηόο θαη ν Βνπξαϊθόο
Σν δηαζεκόηεξν ειιεληθό ηξέλν, πνπ δηα-λύεη κηα από ηηο
ωξαηόηεξεο δηαδξνκέο ηεο Δπξώπεο, απνηειεί από κόλν
ηνπ ιόγν επίζθεςεο ζηελ πεξηνρή. Δηζη, από ηνλ γξαθηθό
πέηξηλν ζηαζκό επηβηβάδνκαη ζηνλ Οδνλησηό, πνπ κέζα από
ην θαξάγγη ηνπ Βνπξατθνύ ζπλδέεη ηα νξεηλά Καιάβξπηα κε
ην παξαιηαθό Γηαθνθηό. Από ηνλ Ηνύιην ηνπ 2009, ηα
πακπάιαηα γαιαδνπξάζηλα ηξελάθηα αληηθαηαζηάζεθαλ από
ππεξζύγρξνλνπο ζπξκνύο ειβεηηθήο θαηαζθεπήο. Καζώο ην
ηαμίδη ησλ 20 ρικ. μεθηλά, ζπλαληώ ηνλ ηδαληθό
ζπληαμηδηώηε: ν θύξηνο Γηώξγνο Μεηξόπνπινο,
ζπληαμηνύρνο επηζεσξεηήο ησλ γξακκώλ, γλσξίδεη πόληνπόλην ηνλ Οδνλησηό θαη κνπ δηεγείηαη ηελ ηζηνξία ηνπ. Ζ
θαηαζθεπή ηνπ αλαηέζεθε ζε Γάιινπο θαη δηήξθεζε από ην
1889 ώο ην 1896, νπόηε εγθαηληάζηεθε ε γξακκή, ε νπνία
απνηειεί ηελ πην ζηελή ζηελ Διιάδα, πιάηνπο 75 εθαηνζηώλ - ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ηνπ
Σξηθνύπε. Χο ηε δεθαεηία ηνπ '60 απνηεινύζε ην κνλαδηθό κέζν κεηαθνξάο ησλ θαηνίθσλ ηεο
πεξηνρήο, κε ζπνπδαία νηθνλνκηθή ζεκαζία. Δθηνηε βεβαίσο ήξζε ε πξόνδνο θαη ε ιεηηνπξγία
ηνπ ζήκεξα είλαη κάιινλ ηνπξηζηηθή. Ο θύξηνο Γηώξγνο κνύ πξνηείλεη λα πεξπαηήζσ γηα λα

απνιαύζσ ην θαηάθπην θαξάγγη ηνπ Βνπξατθνύ. Αθνινπζώ ηε ζπκβνπιή ηνπ - εμάιινπ, ε
γξακκή ηνπ Οδνλησηνύ είλαη ηκήκα ηνπ επξσπατθνύ κνλνπαηηνύ Δ4.
Ο κύζνο ζέιεη ηνλ Ζξαθιή λα αλνίγεη ην θαξάγγη γηα λα θηάζεη ζηελ αγαπεκέλε ηνπ Βνύξα
- εμ νπ θαη Βνπξαϊθόο, θαηά κία εθδνρή. Ηζσο γη' απηό λα απνηειεί έλα αιεζηλό ζαύκα ηεο
πεινπνλλεζηαθήο θύζεο, πνπ από ηηο 30/9/2009 πξνζηαηεύεηαη επηζήκσο από ην ειιεληθό
θξάηνο σο ηκήκα ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ Υεικνύ - Βνπξατθνύ. Γηα λα πάξεηε κηα θαιή γεύζε,
θαηεβείηε ζηε ζηελή ζήξαγγα ζηηο Πόξηεο -αλ ζπκθσλήζεη ν νδεγόο- θαη πεξπαηήζηε ώο ηελ
Κάησ Εαρισξνύ. Πξόθεηηαη γηα έλα από ηα σξαηόηεξα ηκήκαηα ηεο δηαδξνκήο: ζηηο Πόξηεο, ηα
ηνηρώκαηα ηνπ θαξαγγηνύ ζρεδόλ αθνπκπνύλ κεηαμύ ηνπο θαη ζηηο ξίδεο ηνπο ν Βνπξατθόο
ζπλνδεύεη ηελ πεδνπνξία κε ην θειάξπζκα ησλ λεξώλ ηνπ, αλάκεζα ζε ππθλά, πειώξηα
πιαηάληα. Λίγα ρηιηόκεηξα πην πέξα, ζαο ππνδέρεηαη ε γξαθηθή Κάησ Εαρισξνύ κε ηνλ πέηξηλν
ζηαζκό θαη ηα ιηγνζηά πεηξόρηηζηα ζπίηηα ηεο, πνπ θηάλνπλ ζρεδόλ κέρξη ην πνηάκη. Από ην
ρσξηό μεθηλάεη θαη κνλνπάηη πνπ ην ζπλδέεη κε ηε θεκηζκέλε Μνλή ηνπ Μεγάινπ πειαίνπ.
Μνλέο Μεγάινπ πειαίνπ θαη Αγίαο Λαύξαο
Γαληδωκέλε ζε έλαλ θάζεην βξάρν 120 κέηξωλ, ζηηο νξζνπιαγηέο ηνπ Υεικνύ, ε Μνλή ηνπ
Μεγάινπ πειαίνπ κνηάδεη από καθξηά κε απόξζεην θξνύξην. Υηηζκέλε ζηελ είζνδν ελόο
ζπειαίνπ, όπσο καξηπξεί ην όλνκά ηεο, ηδξύζεθε πηζαλόλ ηνλ 4ν αηώλα. Θεσξείηαη από ηα
πιένλ ηζηνξηθά ζξεζθεπηηθά θέληξα ηεο Πεινπνλλήζνπ, κε ελεξγό ζπκκεηνρή ζηα γεγνλόηα πνπ
ζεκάδεςαλ ηελ πεξηνρή. Τπέζηε πνιιέο θαηαζηξνθέο, κε ηειεπηαία ηελ ππξπόιεζε από ηνπο
λαδί ην 1943, νη νπνίνη γθξέκηζαλ 16 κνλαρνύο από ηε ζέζε Κηζσηή. Απηή ηελ επνρή ζην Μέγα
πήιαην γίλνληαη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο θαη ζπκίδεη εξγνηάμην. Χζηόζν, κπνξείηε λα ζαπκάζεηε
πνιινύο από ηνπο ζεζαπξνύο ηνπ αιιά θαη ηε ζπγθινληζηηθή ζέα ζην θαξάγγη ηνπ Βνπξατθνύ.
Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη βέβαηα θαη ε ηζηνξηθή Μνλή ηεο Αγίαο Λαύξαο, πνπ πηζαλόηαηα
ηδξύζεθε ην 961 από ηνλ Αγηνξείηε Δπγέλην. Δδώ, ζηηο 17 Μαξηίνπ 1821, ιέεη ε παξάδνζε, ν
Παιαηώλ Παηξώλ Γεξκαλόο ύςσζε ην Λάβαξν ηεο Δπαλάζηαζεο - σζηόζν, ηζηνξηθά δελ
επαιεζεύεηαη ηέηνην γεγνλόο. Οπσο θαη αλ έρεη, ε κνλή, έσο ηόηε πλεπκαηηθό θέληξν ηεο
πεξηνρήο, είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ Δπαλάζηαζε, ελώ ππέζηε αξθεηά δεηλά: ππξπνιήζεθε
από ηνπο Οζσκαλνύο ην 1585, από ηνλ Ηκπξαήκ ην 1826 θαη από ηνπο λαδί ην 1943, νη νπνίνη
εθηέιεζαλ θαη όζνπο κνλαρνύο βξήθαλ εθεί. ήκεξα απνηειεί ζπνπδαίν ηόπν πξνζθπλήκαηνο,
ελώ θηινμελεί πινύζηα ζπιινγή θεηκειίσλ, ζηα νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ην Λάβαξν ηεο
Δπαλάζηαζεο.
Δμεξεπλώληαο ηνλ Υεικό

Ξεθηλώ νδηθώο λα γλωξίζω ηνλ Υεικό, από ηνλ
πξόζθαηα αζθαιηνζηξωκέλν δξόκν πνπ ζπλδέεη ηα
Καιάβξπηα κε ηα πεξίθεκα Κινπθηλνρώξηα - ην πην γλσζηό
είλαη ε Εαξνύρια. Ο δξόκνο αλεβαίλεη θηδνγπξηζηά ην
βνπλό αλάκεζα ζε ππθλά καύξα έιαηα, ζρεδόλ κέρξη ηελ
είζνδν ηνπ ρηνλνδξνκηθνύ, από όπνπ αξρίδεη θαη πάιη ε
θαηάβαζε.
Σν όλνκα ηεο ξάρεο, θπινγθξέκη γξάθεη ν ράξηεο,
δηθαηνινγείηαη απόιπηα: ν δξόκνο είλαη ζηελόο θαη κε
θνπξθέηεο, ελώ ε ππθλή νκίριε δελ δηεπθνιύλεη ηελ
θαηάζηαζε, αθνύ δελ ππάξρεη θαηάιιειε ζήκαλζε - λα θάηη
πνπ πξέπεη λα δηνξζσζεί άκεζα, αθνύ ε νκίριε εδώ είλαη
ζύλεζεο θαηλόκελν.
Βγαίλνληαο από ην ιεπθό ζύλλεθν, ην ηνπίν γύξω κνπ κνηάδεη βγαικέλν από πίλαθα
ηκπξεζηνληζηηθό: ζθνπξνπξάζηλα ειαηνδάζε ζθεπάδνπλ ηηο πιαγηέο, κε ράιθηλα κπαιώκαηα
από θαξπδηέο θαη θαζηαληέο θαη θαξάγγηα, θαηαθίηξηλα από ηα πιαηάληα, λα ηα δηαζρίδνπλ
νξκεηηθά λεξά. Καη ζθόξπηα αλάκεζα ζηε βιάζηεζε, ηα Κινπθηλνρώξηα: Πεξηζηέξα,
Μεζνξξνύγη θαη όινο, ε Αγία Βαξβάξα κε ηνπο πεξίθεκνπο ρηηζηάδεο ηεο, πνπ γέκηζαλ ηνλ
Υεικό κε γεξά ζπίηηα θαη γεθύξηα, θαη ζην ηέξκα ηεο δηαδξνκήο ε Εαξνύρια, ην γξαθηθό
αιινηηλό θεθαινρώξη, πνπ ζήκεξα έρεη κηα ρνύθηα κόληκνπο θαηνίθνπο. Δληνύηνηο, ηα
αββαηνθύξηαθα γεκίδεη δσή ράξε ζηνλ ηνπξηζκό, γη' απηό θαη αθζνλνύλ νη μελώλεο. Αλάκεζά
ηνπο μερσξίδεη ν Πύξγνο ηνπ Φσηήια, έλα απζεληηθό ππξγόζπηην ηνπ 18νπ αηώλα, πνπ έρεη
απνθαηαζηαζεί ππνδεηγκαηηθά θαη απνηειεί αμηνζέαην ηεο Εαξνύριαο.
Γύν ρηιηόκεηξα καθξύηεξα, ζε έλα ζεκείν πνπ εθηίκεζα γηα ηε γαιήλε ηνπ, βξίζθεηαη ε
κηθξνζθνπηθή αιιά γνεηεπηηθή Μνλή ηεο Αγίαο Σξηάδαο, πεξηθπθισκέλε από ειαηόθπηεο
πιαγηέο. Ο γθξηδσπόο κεηαβπδαληηλόο λαόο δηαζέηεη εμαίξεην εζσηεξηθό δηάθνζκν, όπσο έκαζα,
αιιά δπζηπρώο παξακέλεη θιεηζηόο, ιαβσκέλνο από ηνλ πξόζθαην ζεηζκό ζηελ Αραΐα. Πίζσ
ηνπ ζηέθεη ν Πύξγνο Παπαδεκεηξνπνύινπ πνπ, παξόηη εξεηπσκέλνο, δηαηεξεί θάηη από ηε
ρακέλε ηνπ αίγιε.
ην δξόκν γηα ηε ιίκλε Σζηβινύ, έλαο ρωκαηόδξνκνο κεηαμύ όινπ θαη Πεξηζηέξαο κέζα
ζην ππθλό ειαηνδάζνο νδεγεί ζηε Βξύζε ηεο Γθόιθσο θαη ζηα Τδαηα ηεο ηπγόο. Παξόιν πνπ
ε Γθόιθσ ππήξρε κόλν ζηε θαληαζία ηνπ δεκηνπξγνύ ηνπ νκώλπκνπ βνπθνιηθνύ δξάκαηνο,
πύξνπ Πεξεζηάδε, αμίδεη λα πάηε ζηε βξύζε, πνπ βξίζθεηαη ζε σξαηόηαην ζεκείν. Οζν γηα ηα
Τδαηα ηεο ηπγόο ή Μαπξνλέξη, ην πξάγκα δπζθνιεύεη, αθνύ απαηηείηαη αξθεηή πεδνπνξία ζε
δύζβαην κνλνπάηη γηα λα δεη θαλείο ηνλ θαηαξξάθηε πνπ πεγάδεη από ηε Νεξατδνξάρε.
Ακέηξεηνη νη κύζνη γηα ηε θνβεξή ηύγα, ην πνηάκη πνπ δηέζρηδε ηνλ Αδε: γηα παξάδεηγκα, εδώ
νξθίδνληαλ νη ζενί ηνπ Οιύκπνπ, ελώ ζηα λεξά ηεο ε Θέηηδα βνύηεμε ηνλ Αρηιιέα γηα λα ηνλ
θάλεη αζάλαην - κόλν πνπ μέραζε ηε θηέξλα.
Ζ πεξηήγεζή κνπ ζηνλ Υεικό, ζηα Αξνάληα Οξε ηωλ αξραίωλ, ηειεηώλεη ζηε ιίκλε
Σζηβινύ, πνπ δηθαίσο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί παξακπζέληα: ζε πςόκεηξν 800, αλαδύεηαη κέζα
από ην δάζνο, κε ηηο γύξσ πιαγηέο λα θαζξεθηίδνληαη ζηα θαηαγάιαλα λεξά ηεο, έλαο ηόπνο

ηδαληθόο γηα πεξίπαην γύξσ από ηηο όρζεο ή απιώο γηα ξνκάληδα. Αθόκα πην ζπλαξπαζηηθή
θάλεη ηε ιίκλε ε ειηθία ηεο: ζρεκαηίζηεθε κόιηο ην 1913, κε ηελ θαηνιίζζεζε κηαο νιόθιεξεο
πιαγηάο, πνπ πήξε καδί ηεο θαη ην ρσξηό Σζηβιόο. Μέζα από ηα λεξά ηεο ιίκλεο μεπξνβάιινπλ
γπκλνί θνξκνί δέληξσλ, ξηδσκέλσλ αθόκα ζηνλ ππζκέλα ηεο. Από κηα ζπγθεθξηκέλε γσλία, έλαο
θνξκόο κνύ κνηάδεη κε πδξόβην ηεξαηάθη. Γηαηί όρη; Μηα ηόζν λεαξή ιίκλε ρξεηάδεηαη θαη απηή
ηνπο ζξύινπο ηεο. Κάηη ζα βξνύκε, ηη ζην θαιό, ιέηε λα δνύκε πηα ζε ηόζν πεδή επνρή;
Memo
ΜΔΣΑΒΑΖ
Σα Καιάβξπηα βξίζθνληαη ζην λνκό Αραΐαο ζε πςόκεηξν 750 θαη απέρνπλ 188 ρικ. από ηελ
Αζήλα. Θα κεηαβείηε νδηθώο κέζσ ηεο εζληθήο νδνύ Αζελώλ - Παηξώλ θαη πιεζηάδνληαο ζην
Γηαθνθηό, ζα αθνινπζήζεηε ηελ ηακπέια δεμηά γηα Καιάβξπηα - πήιαην Ληκλώλ
(www.viamichelin.com). Δπίζεο, κπνξείηε λα κεηαβείηε κε ιεσθνξεία ΚΣΔΛ (Σ/26920-22.224)
ή κε ηνλ Οδνλησηό (T/1110, www.ose.gr) από ην Γηαθνθηό.
ΓΗΑΜΟΝΖ
Δίλαη πξαγκαηηθά πνιιέο θαη θαιέο νη επηινγέο γηα δηακνλή ζηα Καιάβξπηα, νπόηε ζαο δίλνπκε
κεξηθέο ελδεηθηηθέο ιύζεηο, όπσο:
Tν ηζηνξηθό μελνδνρείν Υεικόο
Σ/26920-29.222, www.hotelhelmos.gr
Πξόζθαηα αλαθαηληζκέλν, ζηελ πιαηεία ησλ Σξηώλ
Γεξόλησλ.
Δπίζεο, ν μελώλαο ηύγα
Σ/26920-24.535, www.kalavrita.gr/stiga
Σν θαιόγνπζην μελνδνρείν Φίληαϋ
Σ/26920-24.552, www.fiday.gr
Tν μελνδνρείν & spa Φηινμελία
Σ/26920-22.493, www.hotelfiloxenia.gr
Tν ζηλεθίι μελνδνρείν Montage
Σ/26920-24.700-1, www.montage suiteshotel.comθαη
O μελώλαο Mihaela's
Σ/26920-24.261, www.mixaela.gr ζην θεπαζηό.
Πνιιέο επηινγέο δηακνλήο πξνζθέξνπλ θαη άιια ρσξηά ηεο πεξηνρήο, όπσο ε Εαξνύρια:
Eδώ μερσξίδεη ν Πύξγνο ηεο Εαξνύριαο ή Φωηήια
Σ/26960-33.934, 210-64.39.488, ηζηνξηθό θηίζκα.

Δπίζεο, ην μελνδνρείν Αξνάληα
Σ/26960-35.090, www.aroania-hotel.gr
Σέινο, ζηελ Σζηβινύ βξίζθεηαη ν μελώλαο Αίζξα, κε εθπιεθηηθή ζέα ζηε ιίκλε
Σ/26960-35.061, 6948-186.762, www.tsivlos.gr
ΦΑΓΖΣΟ
Ο ηόπνο ελδείθλπηαη γηα θαινθαγάδεο θαη ηδίσο γηα θξεαηνθάγνπο!
Καιάβξπηα
Oη επηινγέο είλαη πνιιέο, αιιά ζην πηηηθό δνθίκαζα θνξπθαίνπο ιαραλνληνικάδεο θαη άιια
πεληαλόζηηκα πηάηα - ζηα ζπλ, ην θηιηθόηαην δεπγάξη ησλ ηδηνθηεηώλ.
• Λαρηαξηζηά ςεηά ζα βξείηε ζηνλ Υαξαιακπά, αγαπεκέλε πξνηίκεζε ησλ ληόπησλ.
• ηνλ θεληξηθό δξόκν ππάξρνπλ ε ςεζηαξηά ηάλε θαη ν Ειαηνο, ην παιηόηεξν εζηηαηόξην ησλ
Καιαβξύησλ.
• Σν ηζηπνπξάδηθν Αξωκα είλαη ό,ηη πξέπεη γηα λεαληθέο παξέεο.
Κάηω Εαριωξνύ
• Eμαηξεηηθά καγεηξεπηά ζα βξείηε ζην Ρνκάληδν, δίπια από ην ζηαζκό.
Εαξνύρια
Φπζηθά, αλ πεηλάζεηε ηξηγπξλώληαο ζηνλ Υεικό, δελ ζα κείλεηε λεζηηθνί! ηε Εαξνύρια, νη
ληόπηνη πξνηείλνπλ:
• Tα Τδαηα ηεο ηπγόο
• Tνλ Γηάλλε θαη
• Tνλ Μαραίξα.
Λίκλε Σζηβινύ
• Έθαγα απίζαλε ζπηηηθή θνινθπζόπηηα ζην Πέηξηλν, ελώ ζέα θαη σξαία ςεηά πξνζθέξεη ν
Παξάδεηζνο.
ΚΑΦΔ - ΜΠΑΡ
• ηα Καιάβξπηα, γηα θξεζθόηαηα γιπθά ηαςηνύ, θαθέ θαη πξσηλό ζα πάηε ζην Γξη Γξη θαη ζην
Δληερλν ζηνλ θεληξηθό πεδόδξνκν, θαη γηα ινπθνπκάδεο ζην γξαθηθό θαθέ ηνπ ζηδεξνδξνκηθνύ
ζηαζκνύ. Καηαπιεθηηθή ζνθνιάηα απόιαπζα ζηε Chocolaterie - κέρξη θαη από Ηζπαλία κε
έζηεηιαλ εθεί! ηα θαθέ Montana θαη Event ζα βξείηε θαη wi-fi ζύλδεζε, αλ δελ δείηε ρσξίο
Internet. Γηα πην αξγά, ππάξρνπλ θάπνηα κπαξ, όπσο ην ηδαδ-ξνθ θεληθό θαη ην πην λεαληθό
Snowberry - αλ αληέρεηε ηα ληεζηκπέι.
• ηε Εαξνύρια, ελζνπζηάζηεθα κε ην cafe-lounge bar Νώλαθξηο, έλαλ δεζηό ρώξν κε απίζαλε
ζέα ζην δάζνο, θαη κε ην ηδαδ θαθέ-κπαξ ην Ρέκα, ηεο Δύαο θαη ηνπ Πέηξνπ, πνπ θηινμελεί
ζπρλά-ππθλά live ηδαδ θαιιηηερλώλ.
ΑΓΟΡΔ

Πνιιά θαη δηάθνξα θαινύδηα ζα βξείηε ζηα καγαδηά κε παξαδνζηαθά πξντόληα ηόζν ζηα
Καιάβξπηα όζν θαη ζηα ππόινηπα ρσξηά, όπσο ληόπηα θαξύδηα, θάζηαλα, ηπξηά, ρεηξνπνίεηα
δπκαξηθά θαη γιπθά. Κάηη όκσο πξαγκαηηθά μερσξηζηό είλαη ε ξνδνδάραξε, γιπθό ηνπ
θνπηαιηνύ από ηξηαληάθπιιν - είλαη απίζαλν! Θα ην βξείηε ζην εξγαζηήξη δαραξνπιαζηηθήο
Δξκείδεο. Με δηζηάζεηε λα θνπβεληηάζεηε κε ηνλ ζπκπαζέζηαην θύξην Υαξίιαν, ηνλ ηδηνθηήηε,
πνπ ζα ζαο δώζεη πνιιέο θαη έγθπξεο πιεξνθνξίεο γηα ην Οινθαύησκα, αιιά ζα ζαο
ελεκεξώζεη θαη γηα ην εηήζην παλειιήλην πέξαζκα ηνπ Βνπξατθνύ, σο πξόεδξνο ηνπ ΔΟ
Καιαβξύησλ.
ΜΖ ΥΑΔΣΔ
πήιαην ηωλ Ληκλώλ - Λνπζνί
Γλσζηό από ηελ αξραηόηεηα, ζεσξείηαη κνλαδηθό ζηνλ
θόζκν ράξε ζηηο 13 θιηκαθσηέο ιίκλεο ηνπ, πνπ
θαηαιακβάλνπλ ηξία επίπεδα. ηα 500 αμηνπνηεκέλα κέηξα
ηνπ ζπειαίνπ, ζην δεύηεξν επίπεδν, ζα δείηε κεγαιεηώδεηο
ζρεκαηηζκνύο πνπ ζπκίδνπλ γηγάληηεο κέδνπζεο θαη
αιιόθνζκα παξαπεηάζκαηα.
ην δξόκν γηα ην ζπήιαην, θάληε κηα ζηάζε ζην γξαθηθό
ρσξηό Κάησ Λνπζνί, όπνπ ζηέθεη ν θαινδηαηεξεκέλνο
Πύξγνο ησλ Πεηκεδαίσλ, ηνπ 17νπ αηώλα. Κνληά ζηνπο
Κάησ Λνπζνύο βξίζθεηαη θαη ν αξραηνινγηθόο ρώξνο ηεο
πεξηνρήο, ν νπνίνο όκσο δελ είλαη αμηνπνηεκέλνο.
Υηνλνδξνκηθό θέληξν
Δίλαη έλα από ηα θαιύηεξα ηεο Διιάδαο, εθηείλεηαη ζε πςόκεηξν από 1.700 ώο 2.340 θαη απέρεη
14 ρικ. από ηα Καιάβξπηα. Με 7 αλαβαηήξεο θαη 12 πίζηεο, ηθαλνπνηεί από ηνλ πην έκπεηξν ώο
ηνλ εληειώο αξράξην ζθηέξ.
Παξέρεη κεηαμύ άιισλ δπλαηόηεηα ελνηθίαζεο εμνπιηζκνύ θαη θπζηθά έλα όκνξθν ζαιέ γηα
μεθνύξαζε ή απιώο γηα ξαράηη κε ζέα. Καη θάηη πξαγκαηηθά κνλαδηθό: ζηε Νεξατδνξάρε, ην
ρηνλνδξνκηθό θέληξν θηινμελεί ην κεγαιύηεξν ηειεζθόπην ησλ Βαιθαλίσλ, ηνλ Αξίζηαξρν.
www.kalavrita-ski.gr
ΥΡΖΗΜΑ ΣΖΛΔΦΩΝΑ
Κσδηθόο θιήζεο: 26920
Γήκνο Καιαβξύησλ: 22.380
Ννζνθνκείν: 22.222
Αζηπλνκία: 23.333
Μνπζείν Οινθαπηώκαηνο: 23.646
πήιαην Ληκλώλ: 31.001
Υηνλνδξνκηθό θέληξν: 22.390

Επραξηζηνύκε ηδηαίηεξα ηνλ μελώλα ηύγα γηα ηε θηινμελία θαη ηε ΔΕΠΑΠΟΖ Καιαβξύηωλ γηα ηε
βνήζεηα.

Χιλιάδες Τούρκοι προζκσνηηές ζηον Αι-Γιώργη ηης Πριγκήποσ!!!

28 Ηαλνπαξίνπ, 2011 - Απην πνπ γηλεηαη θαζε ρξνλν 23 Απξηιηνπ,δειαδε ηνπ Αγηνπ
Γεσξγηνπ,ζηελ Σνπξθηα,δελ κπνξεη παξα λα ραξαθηεξηζζεη σο ελα "ζπγρξνλν ζαπκα":δηνηη πώο
αιιησο λα απνθαιεζεη θαλεηο ηνλ ζπλσζηηζκν δεθαδσλ ρηιηαδσλ Σνπξθσλ (δεηηε ηελ
θσηνγξαθηα αξηζηεξα),πνπ πεξηκελνπλ αηειεησηεο σξεο πξνθεηκελνπ λα πξνζθπλεζνπλ ηελ
ζαπκαηνπξγε εηθνλα ηνπ Αγηνπ Γεσξγηνπ ηνπ Κνπδνπλα,δηλνληαο παξαιιεια ζεκεησκαηα κε
ηηο παξαθιεζεηο ηνπο!
Οπσο ραξαθηεξηζηηθα αλαθεξεη θαη ην δεκνζηεπκα ησλ "Νεσλ" ζρεηηθα κε ην ζεκα,«θαη λα
ρηόληδε, εγώ πάιη ζα εξρόκνπλ ζηνλ Ατ-Γηώξγε ζήκεξα», κνπ ιέεη ε εκά. Δίλαη κνπζνπικάλα,
πηζηεύεη ζηνλ Αιιάρ αιιά θαη ζηα ζαύκαηα ηνπ ΑτΓηώξγε ηνπ Κνπδνπλά! Πέξζη ηνπ δήηεζε
ζπίηη θαη ηεο ην έδσζε! Κάζε ρξόλν ζηηο 23 Απξηιίνπ ρηιηάδεο Σνύξθνη ζπλσζηίδνληαη ζηελ
Πξίγθεπν θαη θάλνπλ ηελ επρή ηνπο ζηνλ Άγην.
Ζ εκά κνίξαδε δάραξε ζηελ έμνδν ηεο εθθιεζίαο. «Ήξζα εδώ γηα λα ηνλ επραξηζηήζσ», κνπ
ιέεη.

Πξώηε θνξά άθνπζε γηα ηνλ ζαπκαηνπξγό άγην ζηελ ηνπξθηθή ηειεόξαζε πέξζη. Δίδε ηηο νπξέο
ησλ Σνύξθσλ πνπ πεξίκελαλ έμσ από ηελ εθθιεζία κε ηηο ώξεο γηα λα αλάςνπλ έλα θεξί θαη λα
θάλνπλ ηελ επρή ηνπο. Ήηαλ 23 Απξηιίνπ, αιιά απνθάζηζε λα πάεη έζησ θαη ηελ άιιε κέξα.
«Δίλαη ζέκα πίζηεο. Ο άγηνο κε άθνπζε θαη πξαγκαηνπνίεζε ηελ επρή κνπ», κνπ ιέεη ε εκά. Θα
πάεη θαη ηνπ ρξόλνπ γηα λα θάλεη κηα άιιε επρή. Καη κέρξη ηόηε ζα δηαβάζεη ζηα ηνπξθηθά ηελ
Καηλή Γηαζήθε πνπ ηεο έδσζαλ θάπνηνη πξνηεζηάληεο έμσ από ην κνλαζηήξη.
«Θέισ λα κάζσ γηα ηε ζξεζθεία ηνπ άιινπ», κνπ ιέεη ε εκά.
ηελ πιεηνλόηεηά ηνπ ην κνπζνπικαληθό πνίκλην ηνπ ΑτΓηώξγε ηνπ Κνπδνπλά απνηειείηαη από
γπλαίθεο κε βαζηά πίζηε.
Αθόκε θαη καληηινθνξνύζεο μερώξηδεο ζηελ εθθιεζία λα πξνζεύρνληαη κε ηηο παιάκεο αλνηρηέο
πξνο ηνλ νπξαλό, όπσο αθξηβώο νη κνπζνπικάλνη. Αλεθνξίδνληαο γηα ην κνλαζηήξη έβιεπα
γπλαίθεο λα αλεβαίλνπλ μεηπιίγνληαο θισζηή κέρξη ηελ είζνδν ηεο εθθιεζίαο. «Ση ζεκαίλεη ε
θισζηή;», ξώηεζα κία από απηέο. Με θνίηαμε ζηα κάηηα θαη γύξηζε ακέζσο ην πξόζσπό ηεο
αιινύ. Ύζηεξα πιεζίαζα κηα άιιε πνπ θξαηνύζε ιάδη. «Θα ην πάηε ζηνλ άγην;», ηε ξώηεζα.
άζηηζα όηαλ είδα όηη θαη εθείλε έθαλε ην ίδην. Με θνίηαμε θαη γύξηζε ην πξόζσπό ηεο αιινύ.
Μηα θπξία πνπ θαηέβαηλε από ην κνλαζηήξη κνπ εμήγεζε. «Ούηε θη εζείο δελ πξέπεη λα κηιάηε
όζν αλεβαίλεηε. Μπνξείηε λα κηιήζεηε κόλν ζηελ επηζηξνθή. Όηαλ πηα ζα έρεηε αθήζεη ηελ
επρή πίζσ». Κνίηαμα γύξσ κνπ. Όινη αλέβαηλαλ βνπβνί πξνο ηνλ Ατ-Γηώξγε!
ε ελα αθνκα αξζξν πνπ αμηδεη λα δηαβαζεηε, απην ηεο γλσζηεο δεκνζηνγξαθνπ Μαγηαο
Σζνθιε,αλαθεξνληαη ηα εμεο:

"Απνθάζηζα ινηπόλ, ρσξίο θαιά θαιά λα μέξσ ηελ απόζηαζε, λα πάσ ζηνλ Αε Γηώξγε ηνλ
Κνπδνπλά κε ηα πόδηα. Γίπια ζην ρώξν όπνπ ζηαζκεύνπλ ηα παεηόληα, βξήθα ηελ εθθιεζία ηεο
Παλαγίαο. Ζηαλ Μεγάιε Σεηάξηε. Σε ιεηηνπξγία παξαθνινπζνύζαλ πέληε άηνκα από ηνπο
ζαξάληα Ρσκηνύο πνπ δνπλ κόληκα ζην λεζί θαη λα ζθεθηεί θαλείο όηη ζηηο αξρέο ηνπ 20νύ
αηώλα ε Ρσκηνί ηεο Πξηγθήπνπ έθηαλαλ ηηο 15.000 .; Μεηά ην αληίδσξν, ξώηεζα κηα θπξία γηα
ην πξνζθύλεκα ησλ κνπζνπικάλσλ ζηνλ Αε Γηώξγε ηνλ Κνπδνπλά. «Δληύπσζε κε θάλεη, παηδί
κνπ», κνπ είπε, «απηό ην θαθό ηα ηειεπηαία 15 ρξόληα έγηλε. ην δηθό καο ηνλ θαηξό, πνύ ηέηνηα
πξάγκαηα. Μόλν εκείο νη Οξζόδνμνη πεγαίλακε ζηνλ Αε Γηώξγε .; Πώο καδεύηεθαλ απηνί ηώξα;
Γελ είδεο ηη πνπιάλε: θνπδνύληα θαη ρξπζά θιεηδηά γηα λα αλνίγνπλ ζπίηηα. Πήγεο λα δεηο; Από
θάησ κέρξη πάλσ θάλνπλ νιόθιεξνπο καθαξάδεο από θισζηή. Ση λα πσ δελ μέξσ .;»,
ζπκπιήξσζε."
Οζνη ερνπλ επηζθεθζεη ηελ Πνιε,ζα ερνπλ δηαπηζηωζεη ηελ ππαξμε πνιιωλ "Σνπξθωλ",νη νπνηνη
κηιαλε απηαηζηα ειιεληθα,θνξαλε θξπθα ζηαπξνπο θαη ζηα ζπηηηα ηνπο δηαηεξνπλ βπδαληηλεο
εηθνλεο:εηλαη νη ιεγνκελνη "θξππηνρξηζηηαλνη",πνπ ππν ην θνβν ηωλ.Ινπδαηωλ,θξαηαλε
θξπθε,αιια
δσληαλε
ηελ
πηζηε
ηνπο.Πνιινη
απν
απηνπο,εηλαη
Διιελεο
Κσλζηαληηλνππνιηηεο,πνπ πξνηηκεζαλ λα εμηζιακηζζνπλ γηα ηα καηηα ηνπ θνζκνπ,πξνθεηκελνπ
λα κελ εγθαηαιεηςνπλ ηελ αγαπεκελε ηνπο Πνιε,θαηα ηηο θνβεξεο δησμεηο Υξηζηηαλσλ ην 1955.

Αιινη-θη εδσ εηλαη ην ζεκαληηθν ζεκα-εηλαη Σνπξθνη,νη νπνηνη εγηλαλ Υξηζηηαλνη ελ
θξππησ,εηδηθα ηα ηειεπηαηα ρξνληα:νη πσιεζεηο ηεο Αγηαο Γξαθεο ΣΑ ΣΟΤΡΚΗΚΑ αγγημαλ ηα
8.000.000 (!!!) πεξπζη,ελσ εηλαη θνηλε ε πεπνηζεζε,αθνκα θαη αλακεζα ζηνπο θαλαηηθνηεξνπο
κνπζνπικαλνπο,νηη νη ρξηζηηαλνη πνιιαπιαζηαδνληαη ζπλερσο!
----------------------------------------Με θνκκέλε θπξηνιεθηηθά αλάζα παξαθνινύζεζε ην θνηλό ηε δηάιεμε ηνπ γλσζηνύ
Γεκνζηνγξάθνπ Νίθνπ Υεηιαδάθε,πνπ έγηλε ζην Δήκν Θέξκεο θαη κεηαδόζεθε από ηνλ
Σειενπηηθό ηαζκό 4ε ηεο Ηεξάο Μεηξνπόιεσο Θεζζαινλίθεο, ζρεηηθά κε ηελ Οξζνδνμία ζηε
ζεκεξηλή Σνπξθία. Ο Γεκνζηνγξάθνο, κε πνιπεηή έξεπλα, κε απνιύησο ηεθκεξησκέλα
ζηνηρεία, πνιιά εθ ησλ νπνίσλ δεκνζηεύκαηα ηνπ ίδηνπ ηνπ Σνπξθηθνύ Σύπνπ, αθόκα θαη κε
βίληεν από εθπνκπέο ηεο ηνπξθηθήο ηειεόξαζεο, απνθάιπςε κηα άιιε, εληειώο άγλσζηε θαη
ζακκέλε πιεπξά ηεο πξαγκαηηθόηεηαο ζηε ζεκεξηλή Σνπξθία, θαηά ηελ νπνία
δεθάδεο,εθαηνληάδεο βαθηίδνληαη θαλεξά πιένλ Υξηζηηαλνί Οξζόδνμνη, ρηιηάδεο είλαη εθείλνη πνπ
κεηαβαίλνπλ ζηα Οξζόδνμα πξνζθπλήκαηα, Εθθιεζηέο θαη Αγηάζκαηα, ελώ επηθαλείο Σνύξθνη
παξαθνινπζνύλ κε δένο ηε Θεία Λεηηνπξγία!!!!
ΜΠΔΣ ΔΛΛΔΡ .; ΣΟ ΔΤΑΓΓΔΛΗΟ
Ο Νίθνο Υεηιαδάθεο, αλέθεξε πάκπνιιεο, ζπγθεθξηκέλεο θαη επώλπκεο πεξηπηώζεηο
κνπζνπικάλσλ πνπ δήηεζαλ λα βαθηηζηνύλ Υξηζηηαλνί, ελώ παξνπζίαζε ηα απνθαιππηηθά
ζηνηρεία έξεπλαο ηνπξθηθήο εθεκεξίδαο, πνπ θαηαγξάθεη κόλν ηα ηειεπηαία ηξία ρξόληα ζηελ
Σνπξθία ηνλ εμωθξεληθό αξηζκό ηωλ 8.000.000 πωιήζεωλ Αγίωλ Γξαθώλ, ζηελ ηνπξθηθή
γιώζζα!!! (ζ.ζ. πξάγκα πνπ δείρλεη πσο είλαη πξαγκαηηθά πνιιά εθαηνκκύξηα νη
Κξππηνρξηζηηαλνί ζηελ Σνπξθία, ελώ ζύκθσλα κε ηηο Πξνθεηείεο ηνπ Αγίνπ Κνζκά γηα ην «1/3
ησλ Σνύξθσλ πνπ ζα γίλνπλ Υξηζηηαλνί» θαη κε βάζε ην ζεκεξηλό πιεζπζκό, θαίλεηαη πσο
πξόθεηηαη γηα πεξίπνπ 15 κε 20 εθαηνκκύξηα ςπρέο!!!)

ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΟΤΓΟΤΝΑ
Ο θ. Υεηιαδάθεο παξνπζίαζε επίζεο κε αδηάζεηζηα βίληεν ηνπξθηθώλ θαλαιηώλ, ηνπο ρηιηάδεο
θπξηνιεθηηθά Σνύξθνπο «κνπζνπικάλνπο», πνπ θαηαθιύδνπλ ηελ Δθθιεζία ηνπ Ατ Γηώξγε ηνπ
Κνπδνπλά, αθήλνληαο ηάκαηα, πξνζθπλώληαο ηηο άγηεο εηθόλεο θαη πεγαίλνληαο ζε αηέιεησηεο
νπξέο γηα λα ρξηζηνύλ κε ην ιαδάθη από ην θαληήιη ηνπ Αγίνπ!!!

Ζ ΓΤΝΑΜΖ ΣΖ ΚΑΣΑΚΟΜΒΖ
Μηα άιιε πάιη εθπιεθηηθή πεξίπησζε, είλαη θαη εθείλε θνληά ζηα Άδαλα, πνπ όπσο αλέθεξε ν
Νίθνο Υεηιαδάθεο, ζπγθεληξώλεη εθαηνληάδεο αζζελείο Σνύξθνπο, πνπ γίλνληαη θαιά από κηα
γπλαίθα, ε νπνία νκνιόγεζε ζηελ Σνπξθηθή Σειεόξαζε, όηη ηε ζεξαπεπηηθή ηεο δύλακε ηελ
αληιεί από κηα θαηαθόκβε-ζπήιαην, όπνπ αγίαζαλ 7 Υξηζηηαλνί Μάξηπξεο!!!

ΣΟ ΑΓΗΑΜΑ ΣΟΤ ΣΑΞΗΑΡΥΖ ΜΗΥΑΖΛ
Σν ζπγθινληζηηθόηεξν όκσο όισλ, είλαη εθείλν πνπ ν έγθξηηνο Γεκνζηνγξάθνο αλέθεξε γηα ηε
εβάζηεηα, μεθηλώληαο από ην πλαμάξη ηνπ Αξραγγέινπ Μηραήι, όπνπ αλαθέξεηαη ε ζεξαπεία
θάπνηνπ πινπζίνπ ζην Αγίαζκα ηνπ Σαμηάξρε ζηε εβάζηεηα!
Δθεί, ζην ζαπκαηνπξγηθόηαην εθείλν Αγίαζκα, είρε ρηηζηεί πεξηθαιιέζηαηνο Ηεξόο Ναόο, ζαύκα
αξρηηεθηνληθήο, πνπ όκσο δελ ππάξρεη πηα.

Αιιά ππάξρεη ην ΑΓΗΑΜΑ ηνπ ΣΑΞΗΑΡΥΖ, γεκάην κε εθαηνληάδεο κηθξά ςαξάθηα, ηα νπνία
γιείθνπλ ηηο πιεγέο, ή ηα ζεκεία πάζεζεο ησλ δεθάδσλ ρηιηάδσλ Σνύξθσλ, πνπ πεγαίλνπλ εθεί
από όιν ηνλ θόζκν θαη γίλνληαη θαιά, κπαίλνληαο κέζα ζην ΑΓΗΑΜΑ!!!
Μάιηζηα νη Σνύξθνη έρνπλ ρηίζεη μελνδνρεία θαη δσκάηηα γηα λα εθκεηαιιεπηνύλ ηνλ
«ζεξαπεπηηθό» ηνπξηζκό πνπ έξρεηαη αθόκα θαη από ηε Ρσζία!!!
«ΚΑΝΔΝΑ ΜΔΟ ΓΔ ΓΔΥΣΖΚΔ ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΔΗ ΣΟ ΤΛΗΚΟ ΜΟΤ»
Καη ν επίινγνο όκσο ηνπ Νίθνπ Υεηιαδάθε ήηαλ εμίζνπ ζπλαξπαζηηθόο, όηαλ απνθάιπςε πσο
αλ θαη δνπιεύεη ρξόληα ζε κεγάιεο εθεκεξίδεο, θακία εθεκεξίδα θαη θαλέλα Μέζν Δλεκέξσζεο
δε δέρηεθε κέρξη ηώξα κέζα ζηελ Διιάδα λα πξνβάιεη όιν απηό ην ζπγθινληζηηθό πιηθό, γηα
ηελ Οξζνδνμία κέζα ζηελ Σνπξθία!. (ζ.ζ. Με ηελ εμαίξεζε ηεο 4ε)
Source: http://trans.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_taxgreece_1_21/03/2008_226304

