
(ΛEΣxH ΑNAΓNΩΣHΣ) ToY ΣYNΔEΣMOY ΦΙΛoΛoΓΩN MEΣΣΙΙΙ\ΠAΣ

ΠΑPoYΣΙAΣtΙ ToY ΣYΓΓPAΦΙKOY EPΓOY ToY ΙΙΛΙA MΠΙTΣANIΙ

H <Λ6ο1η Aν6γvωoηg) του Συvδ6oμoυ Φλoλ6γων N. Mεooηvfαg, πoυ ξεκiνηoε τo
2ΟΟ9 και μελετ6 Mεooηνιoυg συγγραφεfg, oε δ6ο τακτικ6q oυνεδρiεg ηq oτιg 9
Φεβρουαρioυ και oτιg 2 Mαρτioυ 2Ο10 αo21οληθηκε με το αυγyραφικ6 6ργο του
δημοoιoγρ6φου, oυγγραφ€α και fiμικοδ FΙλiα Mzπτodνη, αρ1ιoυντιiκη τηg εφημερiδαg
<Eλευθερiα>.

Eπειδη ηταν δrioκoλo κ6Θε μ6λo9 να διαβ6oει 6λα (7) τα βιβλiα τoυ δημιoυργικoιi,
ακαταπ6νητoυ F{λiα Mzπτοdιη, ανι4λαβε να μελεησει κα1 να παρoυσιd,oει απ6 θvα
βιβλiο το κd,θε μ6λο9. 

,Ετoτ, απoκομioαμε μια oφαιρικξ εικ6vα για τα θ6ματα και τα
εvδιαφ6ρoντ& τoυ.

Στα ιιAιρετικιfilτηg Aυτοδιo[κτηoηE> 2006,πoυ δι6βασε η κ. M. Toαγκαρ&κτ1 και oτoν
<<Aoτεριoμδ τηζ Περιφ6ρειαE> 2008, πoυ παρoυoiαoε η κ. Eυ. Παυλoπofλου
περιλαμβιiνoνται ιiρθρα, πoυ ξεκινοriν o.υνηθωSαIto 6vα επ[καιρο γεγον69, μια δηλωoη,
μια ανακoiνωoη κ.λ.π. , πoυ κρiνεται, αιrγκρivεται, αξιoλoγεwαι, εκφρ6ζoνται εvoτ6oεη,
αλλιi και προτεiνονται λ6<iειg. o αρθρογριiφog κιvεiται παιlτα στα πλαiαια ηζ
δημooιoγραφικηg δεoντoλoγiαg. oι τfτλoι €1oυν συχyd μεταφορικη oημαoiα, μol5μορ
αλλd και ειρωνεiα, 6πω9 <Ταφ6πλακα...στην περιφερε1ακη αυτοδιοt'.ηoη,, <Kαρdβι
ακιlβιiρνητo)>, <<Τo oωα[βιo ηζ κρfσηζ> κ.&. o oυγγραφθαg θεωρεi αvαγκαiεq τιg ριζικ69
αλλαγ69 oη διoικητικη δoμη ηζ χd)ραζ, 1ε1oτε,()ει πωg γsειaζεταl να θεoμoθεηΘεi η
περ1φερειακη αυτoδιoiκηο.η και oι ιoγυροi δημoι με ταυτ61:ο'η αποδυν&μωoη τoυ
κεvτρικoιi κρ6τoυ9 και του ρ6λoυ του.

Στα <Εrcκληoιαoτικι1' μνι1μεfα ιoτoρfαg και πολιτιaμοδ oτην Καλαμιfiιτα>> 2006, βιβλio
πoυ μελ"6ησε η κ. oυρ. Mαvωλ6,.η, αναφ6ρoνται πoλλ6 εκκληαιαoτικ6 δημιoυργηματα
με αρμτεκτoνικη, ιoτορικη και θρηoκευτικη αξiα, dμωστα στoν πoλf κ6oμo. o
oυγγραφ6α9 πρooπαθεi να ερευνησει σε β6θo9 και τα ιoτoρικd, γεγον6τα, πoυ oυνδθονται
με τα μlημεiα αυτ&, τολμd και παiρνει θ6oη αντ[θεη προt τιζ παγιωμθvεq απ6ψεη, 6πω9
π.x. τι0' η δoξoλoγiα κατd ην απελευθ6ρωoη ηg Kαλαμ6ταg, που η oυνδ6ει με το να6
του Αγ, Ιω6wη τoυ Xρυoooτ6μoυ και 6μ με τo να6 των Aγ. Αποoτ6λων, 6πω9
zποτειiεται. Στo βιβλio δεν υπιiρ1oυν πoλλ6ζ φωτογραφiεg, 6πω9 θα αναμεv6ταν.,Eνα 

d,λλο βιβλio τoυ, πoυ παρoυoiαoε η κ. M. Σταθoποιiλoυ, ε1ναι κTo τρενo oτη
τρο7ιι7 του x1lι5νου> 2006. Σ, αυτ6 γiνεται με μεθoδικ6 τp6πo προoπdθεια να εvημρiυoει
o συγγραφ6αq τo ευρ6 κoιν6 μα ην ιoτορtα του αιδηρoδρ6μoυ και ην αξtα τoυ, αφοr5
ωg το1869, πoυ λειτοtiργησε η γραμμη Αθηναg.Πειραιd,, η 1ερoαiα ετπκoινωνiα γιν6ταν
με τα υποζt5για και τα τετρaτpo1α κ6ρα και δw παρεi1ε καμiα αoφd,λεια, γιαα πdnιτα
παραμ6νευε ο κiνδυνog ηg ληoτεfαg. F{ μ6νη αξι6λoγη συγκoινωviα διεξαγ6ταν απ6 η
θ6λαooα με πλoiα ελληvικd η ξεvα. Ση Boυλη 6μναν μακρ69 και 6vτoνεg αυζηηoειq
μεταξti των Xαρ. Tρικoriτη- Κoυμουvδοr5ρου-Δεληγεd)ργη και βουλευτ{i)ν, μα να
αποφασιστεi η καταακευη των γραμμdlν Πδργoυ-Kατακ6λου, Θεooαλiαg,{.πoυ εi1ε
πρ6oφατα περιελθει oην Eλλdδα)Πελοπovdσoυ και Λαυρioυ. Ση Mεooηνiα η πρiυη
oιδηροδρoμιΦ γραμμη Mεoοηνηg -Kαλαμιiταq λειτoιiργησε τo 1890-91 και η γραμμη
Πιiργου-Kυπαριoοiαg-Mελιγαλιi τo Τ902. Λiγo πριν κλεioει ο 19oζ αι. κατασκευιioηκε η
oιδηρoδρoμικη γραμμη Καλαμdταg Aθηναg, πoυ χαρακηρισηκε



<<Kουτooαιδηρ6δρoμοg>, γLσ"τL διακoπτ6ταν στο MελιγαΜ και ωg το Kεvτρικ6
(Κor5ρταγα) η μεταφoρ6 γιν6ταν με <λαντ6>. Eπfoηg , επειδη τo ειoιτηριo δεv ηταν
προoιτ6 στoυζ πολλoιig, του 6δωoαν και το 6νoμα, εv6q παα[γvωστου, τ6τε, ληoτη, τoν
εtπαιl <Toουλη>. o oταθμ69 ηg Παραλiαg εγκαινιdσηκε με λαμπρ6ητα το 19Ο4, αφοri
εi1αν oλoκληρωθεi τα €pγα oτο λιμ6vι και δiπλα εi1αν αναπτυ26θεi βιομηγανιεq, 6τcωq
των Ζ&ννoq και Pοg. Kλεiνoνταg ην πoλri εμπεριστατωμεvη μελεη τoυ o H,Mτnτoftrηg,
αφoδ αναφ6ρΘηκε στoυζ ΣtΙAΠ και στον oΣE, κdνει θvαν απoλoγιoμ6. Erπoημαfνει
π6oo οημαντικη οτ6θηκε η oυμβολη του αιδηρoδρ6μoυ σην εξ6λιξη και ην
εznκoιvωviα και πρoτεiνει να Φoυν &μεoα προοπdθειεq για τoν εκσυγχ)ovισμ6 του
δικτliου Πελοπovηooυ <διαφoρετικft θα μεiνoυμε με τo Moυoεio Σιδηροδρ6μων, αν δεv
μαζ τo π0ρoυν κιiποια στιγμη κι αυτ6 εξαιτiαg ηg πρoκλητικηg αδιαφoρiαg πoυ
επιδεικvιiεται για ην πρoσταoiα , oυντηρηση κα1αv&δειξη τoυ>.
Tο βιβλiο <Mαθιiματα ιoτορiαg στoυζ δρδμoυE τηζ Καλαμι1ιταq>> 20a]

παρoυαιd,oηκε απ6 δ6o μελη ηg Λ6oμ9 μαt τξ κ.κ. M.Toαγκαρ6κη και Π.
Ψυ1oμoποriλoυ. Eκκivηoη μα η συγγραφη τoυ 6ργoυ αποτ6λεο.ε το <Mεocrηvιακ6
βιoγραφικ6 λεξικ6> τoυ N. Καριiμπελα καθrilg και τα <Mεooηvιακιi>> τoυ M. Φερ6τoυ, o
oποiog λεξικoγριiφηoε εvα πληθοg oνoμ6των, πρooφθρονταg μια δalτερη β.io,l
δεδoμεvων για τιg oνοματοθεαiεg των τελευταiων 116νων . Πoλri κατατoπιoτικη εiναι η
ειoαγωγη <Πoλεoδoμικη εξ€λιξη και oνοματoθεo[εg>, 6πoυ διευκριviζεται 6τι οι
ονοματoθεoiεg μιαg π6λη9 αποτυπrbνουν oτoι1εiα ηg ιoτορiαg ηg αλλιi και τo πολιτικο-
κoινωνικ6 κλiμα τηq επoγi6, 6πoυ πcρατματoπτoιοδνται. Παραθ6τει τη πρoθ6oειζ τoυ, τoν
τρ6πο πoυ εργdoηκε, τιg 7ηγ6g τoυ και τιg δυoκoλfεg πoυ oυνdνηoε. To 6ργo 1ωρfζεται
oε διio μ6ρη. To πρiοτο περιλαμβdνει τιζ ονoματoθεofεg ωζ το Τ999, γα πg οπoiεg εf1ε
οριoτεi επακριβioq o δρ6μο9 πoυ αvτιστoι1οιioε oε κ6θε 6νoμα και το δεriτερο πg
oνoματοθεakg μετa τo Τ999, η ταυτοπoiηση των oπoiωv επi εδd,φoυg εiναι oε εξ6λιξη
και δεv μπoρoriν να πρooδιoριο'τotiν απ6λυτα oι θ6oειq 6λων. H βιβλιογραφiα 1ωρiζεται
oε βαoικη, εvδεικτικη, βιoγραφικ6ζ και περιoδικ69 εκδ6oει9, διευθ6νσεξ στo διαδiκτιlo
και ειδικ69 τηγξζ.

To τno πρ6oφατo βιβλiο τoυ FΙ. Mznτo6νη, α}λα εΧnζoυμε 6μ και τo τελευταio, εiναι
κTο Nηoi (Mεooιiνfl oτο μcbρo ιeαι στo 1l6νο>2a09, αφιερωμ6νo oη μνημη του
N&κου Κληρ6πoυλoυ, πoυ μελ6ηoε και παρουσiαoε η γρ6φoυoα. Απoτελεiται απ6 τρiα
μ6ρη και <φιλoδoξεi να καλ6ψει εvα πληθοg εvδιαφερ6ντων και τρ6που ανdγvωoηg ηg
ιoτoρiαg>. To πρioτo μρog με τiτλo <Ση διαδρομη τoυ 1c6νου> αναφ6ρεται oην
ιoτoρtα τoυ Nηαιoδ και 6p Mεooηνηg, 6πωq -κακiυg κατ6 το oυγγραφ6α- απ6 τo |867
oνoμ6ζεται. Και με oτoι1εiα απ6 τιg τηyε9, νoμiζω πειoτικ0 , απoδεικvιiει 6τι αυτ6 εfvαι
το αρ1ικ6 6νομα ηg π6λη9, 6πωq και απ6 τoυg πολriτιμoυζ γ6"ρτε9 που παραθ6τει
καταδεικu5εται. FΙ ιoτoρικη πoρεiα εiναι δοoμεvη μ γραμμucr] αφηγηση κατ6 κεφd,λαια
με ελ6μoτε9 παρεκβ6oει9. ,oπωg εξηγεi και o iδιog,oι περioδoι πoυ €1ουν καταγραφεi
αναλυπκ6 oτo πρiυτο βιβλio τoυ για το Νηoi <Σελfδεq απδ την ιoτορ{α τηq Mεooιiνηq
(Nηoiου) μεχρι τo 1900> 2005, εδcil αναφ6ρονται ουνοπτικd. Ακoλoυθεi βιβλιoγραφfα-
oημειiooειg, 6που μπoρεf κανεig να δει τιζτη^Yεζ τoυ συγγραφ6α, αλλri και ποιi μπορεi να
βρει τα αυθεvτικ6 κεiμwα.

To δεδτερo μ6ροg με τiτλo <Mαθηματα ιoτoρiαg στουζ δρ6μoυ9> καλιiπτει πg
ονοματοΘεoiεg των δρ6μων ηg π6λη9, τα ον6ματα των οπoiων o1ετiζoνται με ην
ιoτoρtα του Nηαιο6 η ηq Mεooηvlαq. Eiναι εvαg πολιiτιμοg oδηγ69 για η μελεη ηg
τοrπκηg ιoτoρiαg, 6μ τ6oo ηg παλι6τερη9, γιατi μαg εiναι γvωoτd, αρκετd, oν6ματα, αλλd
lαlρiωg ηq 7Γιo πρ6oφαηg, επειδη μαθαiνει ο αvαγviυoηg oτoι1εiα μα τα πρ6oωπα, που
διαδραμιiτιoαν σημαντικ6 η λιγ6τερo σημαντικ6 ρ6λο oην εξ6λιξη ηg π6λη9, αναο'ιiρει
μνημεt απ6 γεγoν6τα και πp6oωπα, πoυ εiμαν μιooξε26αoτεi. To μ6ρog αυτ6 αυνoδεriεται
απ6 αρκετd πλoιiαια βιβλιογραφiα.



Στο τρiτo μ6ρoζ παρατιΘεται θvα τornκ6 γλωoo6ρι αλφαβητικ6, μα (vα διαoωθεi εvαg
πλοriτοg πoυ 16νεται oτo π6ρασμα τoυ 1ρ6νoυ, αλλιi και να καταδει1Θεf η oμoι6ητα με
τolaκ6' γλωoo6ρια ηg Αρκαδiαg, τ6που καταγωγηg πληθoυg oικογεvειiον απo τo Nηαi>.
Ση o.υνι416εια και oη oελ. 228 βΧΙ:ττoυμε τo Παλλιiδιo ηg Αθηνd,g, πoυ κoσμεi και το

εξiυφυλλo, ατεo τo Bααιλικ6 Mουoεio τoυ M&ριεvμoντ (Bθλμο), τo oποto εi1ε βρεθεi oτο
Nηoi, dκολoυθεi τo Παρdρη ψα αlτ6 τo 6ργo <0δηγ69 Eλλ&δοg 191 1>> τoυ \ Ιγγλεο,η,
πoυ περιΑγετ τα oν6ματα των αρ16ντων, των διδαoκ6ντων, των ιερ6ων, των
επαγγελματιiον κ.ιi. Kαι απ6 αυτ6 αvτλεi κανεig πληρoφoρiεg για πρ6oωπα, οι απ6γoνoι
των oποiων ζουν και δημιoυργoriν ακ6μη oην π6λη. Ση oελ' 233 υπaργει fvα κεiμεvo
του Δημ. Z€ττπoυ, το oπoio αναφ6ρεται oε 6να βιβλiο, πoυ καλiοg η κακiυg ταυτioηκε με
το Νηοi, η <Mεθυομεvη Πολιτεiα> του Σωτ. ΠατατΓ-ρ, αν και ,κατ6 τoν συγγραφ6α του
ιiρθρου, δεv εiναι ακριβεig οι ταυτioειg που 6μναν με πρ6oωπα ηq επoμg.

o H. Mzπτodνηg εiναι φανερ6 πω9 δεv μεvει σην ε7rιφ6νεια , πρooπαθεt να
ερμηνεrioει, διαρκiοg αμφιoβητεi, αναζητεi ην αληθεια, ακ6μη κι αν αυτη 6ρ1εται o.ε
αντiθεoη με παμωμεvεg αντιληψειg. Στα γpατττ6' του διακρiνεται μια μεθoδoλογiα oτην
6ρευνα και σην καταγραφη των γεγov6τωv και των απ6ψεων, απoτ6λεoμα τ6oo ηg
επιoημoνικr1q 6oο και τηζ δημoαιογραφιlcηζ του ιδι6ητα9.,E1ει , θπioτlζ, ην ικαν6ητα
να απευθriνεται στo ευρr5 κoιν6. Πioω απ6 ην ιoτορικη ματι6 εiναι φανερη η πολιακη
σκιξΨη, η διoραπκ6ητα, γιατi oε αρκετ69 θ€oειg τoυ δικαιιirθηκε απ6 τιg εξελiξειq
αργ6τερα. Kυρiωg, 6μωζ, 61ει μια μεγ6λη αγα7tηγια ην ιδια[τερη πατρiδα τoυ ,τo Nηoi,
χωpiq αυτ6 να του δημιoυργεi παpωτιδεg η να τoυ oτερεi ην αντικε1μεvικ6ητα, πoυ
εiναι απαραiηη προδπ6Θεoη, μα vα αo1οληθεi κd,ποιog με ην Ιoτoρfα.

Για η <Λ6oμ Ανιiγvωoηg) τoυ Συνδ€oμoυ Φιλoλ6γων Mεooηviαg
Αφροδiη Aβαρλη- Koυρμαδ&

Σηuεfωon: H επ6μενη oυνdντηoη τηg <Λ6oxηq Ανdyνωoηζ>l θα πραyματo7τoιηθεΙ την
Tρ[τη, 13-4-20Ι0 και cbρα 7.00μ.μ. mη Δημ6oια Κεντρικη Βιβλιoθηκη Καλαμdταq με θ6μα
oυζητηoηq τo βιβλio του oυναδ6λφoυ Αη. Λdππα <Tρειq λδyoι και τ6ooερα yρd'μματα yια
6να ταξ{δι > (τoιητικη τετραλoy{α).


