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Δηζαγσγή  
 

Θα ζνπ κηιήζσ πάιη αθόκα κε ζεκάδηα 

Με ζθνηεηλέο παξαβνιέο κε παξακύζηα 

Γηαηί ηα ζύκβνια είλαη πην πνιιά απ’ ηηο ιέμεηο 

Ξερείιηζαλ νη πεξηπέηεηεο νη ηδησηηθέο 

Τν άςνγν πξόζσπν ηεο Ιζηνξίαο ζνιώλεη 

Αξρίδεη κηα θαηλνύξηα κέξα πνπ θαλείο δελ ηε βιέπεη 

Καη δελ ηελ ππνςηάδεηαη αθόκα 

Όκσο έρεη ηξππώζεη κεο ζηηο ξαθέο ηεο θαξδηάο 

 

                                  Μαλώιεο Αλαγλσζηάθεο, 9η Θερμιδώρ 1955 

 
 

 

Γλψξηζα ηνλ Σάζν Υαηδεαλαζηαζίνπ ην 2007 ζην Κξαλίδη, φηαλ είρε έξζεη ζην 

Γπκλάζην λα καο ελεκεξψζεη σο εθπξφζσπνο ηεο ΔΛΜΔ Αξγνιίδαο. Υσξίο πνιιά 

ιφγηα δεκηνπξγήζακε απφ ηφηε κηα  ζρέζε εκπηζηνζχλεο θαη ζεβαζκνχ θαη 

κνηξαζηήθακε ηδέεο, απφςεηο, πξνβιήκαηα, δξάζεηο θαη ηε ιαρηάξα γηα έλα 

θαιχηεξν ζρνιείν. ην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεσλ κνπ σο κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα 

ηνπ ηκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ αλέιαβα κε 

ραξά ηελ εξγαζία- ζπλέληεπμε κε ηνλ Σάζν. Με αθνξκή ηελ εξγαζία είρα ηελ 

επθαηξία κηαο άιιεο επηθνηλσληαθήο δηαδξνκήο θαη  αληαιιαγήο καδί ηνπ, ε νπνία 

ζθνπφ έρεη λα θσηίζεη φζν ην δπλαηφλ πνιχπιεπξα ηελ  πξνζσπηθφηεηα θαη ην 

έξγν ηνπ.   
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΟΤ ΤΓΓΡΑΦΔΑ   

 

Ο Σάζνο Υαηδεαλαζηαζίνπ είλαη θηιφινγνο ζηε 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε,  δηδάθηνξαο Ηζηνξίαο θαη 

ζπγγξαθέαο. Εεη ζην Ναχπιην , εξγάδεηαη ζην 1ν 

Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην θαη έρεη ελεξγφ δξάζε ζην 

ζπλδηθαιηζηηθφ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο 

εθπξνζσπψληαο σο κέινο ζην Γ ηεο ΔΛΜΔ 

Αξγνιίδαο  ηελ  παξάηαμε Απέλαληη φρζε θαη σο 

αηξεηφ κέινο ζην ΠΤΓΔ Πεινπνλλήζνπ .Δίλαη παληξεκέλνο κε ηελ θαζεγήηξηα 

Βηνινγίαο, Διεπζεξία Ράιιε θαη έρεη ηξία παηδηά, ην Μίλσα, ηνλ Κσλζηαληίλν θαη 

ηελ Αιεμάλδξα. 

Γελλήζεθε ζηε Λεπθσζία ην 1965 θαη έδεζε εθεί κέρξη ηα  νθηψ ηνπ ρξφληα. 

Απνρσξίζηεθε ηε γελέηεηξά ηνπ ην 1974, κεηά ηελ  ηνχξθηθε εηζβνιή ζηελ Κχπξν 

θαη εγθαηαζηάζεθε κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ ζηελ Αζήλα. ηελ Αζήλα πεξλά ηα 

εθεβηθά ηνπ ρξφληα θαη  αλαθαιχπηεη  πξφζσπα, ρψξνπο θαη ηδέεο πνπ ζα 

επεξεάζνπλ ηηο κειινληηθέο ηνπ επηινγέο.  ηε Θεζζαινλίθε ζπνπδάδεη ζην 

Ηζηνξηθφ-Αξραηνινγηθφ Σκήκα ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ θαη κεηά ην 

πηπρίν αθνινπζεί ηξηεηή θνίηεζε ζην Φηινζνθηθφ-Παηδαγσγηθφ-Φπρνινγηθφ Σκήκα 

ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ.. ηα θνηηεηηθά ηνπ ρξφληα εξγαδφκελνο ζε 

δηάθνξεο δνπιεηέο αζρνιείηαη ελεξγά κε ηελ πνιηηηθή δξάζε θαη ζπγθξνηεί ηελ 

πνιηηηθή ηνπ ηαπηφηεηα ζην ρψξν ηεο εμσθνηλνβνπιεπηηθήο αξηζηεξάο. 

 Οη πνιηηηθέο θαη επηζηεκνληθέο αλαδεηήζεηο ηνπ ηνλ νδεγνχλ ζε Μεηαπηπρηαθφ 

δίπισκα (Master) ζηνλ ηνκέα Νεφηεξεο Ηζηνξίαο θαη Λανγξαθίαο  ηνπ ηκήκαηνο 

Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. Λακβάλεη 

ππνηξνθία γηα ηελ εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο (γηα ηέζζεξα ρξφληα, 

επηέκβξηνο 1994-επηέκβξηνο 1998) απφ Ίδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ (Η.Κ.Τ.), 

αθνχ επηηπγράλεη ηελ πξψηε ζέζε ζην δηαγσληζκφ ηνπ 1994 γηα ηελ εηδηθφηεηα ηεο 

Βαιθαληθήο Ηζηνξίαο. Σν 1998 νινθιεξψλεη ηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηνπ ζηνλ 

ηνκέα Νεφηεξεο Ηζηνξίαο θαη Λανγξαθίαο ηνπ ηκήκαηνο Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο 

ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο Α.Π.Θ. κε ζέκα: “Έλνπιεο νκάδεο αληίζηαζεο ζηε 

βνπιγαξηθή θαηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Γπηηθήο Θξάθεο 1941-1944”.  
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πκπιεξψλνληαο ηελ θαηάξηηζή ηνπ παξαθνινχζεζε επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ζε 

δηάθνξα αληηθείκελα:  

 ζηε φθηα, Αχγνπζηνο. Βνπιγαξηθφ Κξάηνο. Θεξηλφ ζεκηλάξην βνπιγαξηθήο 

γιψζζαο θαη πνιηηηζκνχ γηα μέλνπο ζιαβνιφγνπο θαη 

βνπιγαξνιφγνπο(1990). 

 ζην Βειίθν Σίξλνβν, Αχγνπζηνο. Βνπιγαξηθφ Κξάηνο. Θεξηλφ ζεκηλάξην 

βνπιγαξηθήο γιψζζαο θαη πνιηηηζκνχ γηα μέλνπο ζιαβνιφγνπο θαη 

βνπιγαξνιφγνπο(1991) 

 ζηε Θεζζαινλίθε, 12.10 –11.12. Ίδξπκα Μειεηψλ Υεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ: 

Πξφγξακκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο κε ζέκα: «Καηάξηηζε ζ‟ 

εξεπλεηηθέο εθαξκνγέο ζηνλ Ηζηνξηθφ Σνκέα» (1992)..  

 ζηε Θεζζαινλίθε, 30.9 – 4.10.2002. Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο. εκηλάξην 

κε ζέκα: «Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ ζηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο/μέλεο 

γιψζζαο»(2002).  

 ζην Ναχπιην, 16.5 – 6.7.2006. Δπηηξνπή Δπηκφξθσζεο Αξγνιίδαο ζηηο 

Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο. Δπηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην 48 σξψλ κε ηίηιν: 

«Αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ 

ζηελ Δθπαίδεπζε» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ: «Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζε Βαζηθέο Γεμηφηεηεο 

ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (Σ.Π.Δ.) ζηελ 

Δθπαίδεπζε»  (2006).  

 Απφ ην 1997 ν Σάζνο Υαηδεαλαζηαζίνπ μεθηλά έλα πινχζην εθπαηδεπηηθφ θαη 

δηδαθηηθφ έξγν. Δξγάδεηαη σο θηιφινγνο ζε ζρνιεία ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ζηε Θεζζαινλίθε, ζηα Υαληά, ζην Κξαλίδη ζην Ναχπιην. Δλδηάκεζα 

δηδάζθεη ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε: 

 Γηδάζθσλ ζην κάζεκα: Γηδαθηηθή Άζθεζε, (θσδηθφο: ΠΑΗ 010 θαη 020) 

ζην Σκήκα Φηινζνθηθψλ θαη Κνηλσληθψλ πνπδψλ ηεο Φηινζνθηθήο 

ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο γηα ηέζζεξα εμάκελα κε απφζπαζε 

απφ ηε Μέζε Δθπαίδεπζε (2000-2002)  . 

 Γηδάζθσλ ζην κάζεκα ηεο Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο ζην ηκήκα 

Διιεληθψλ, Λαηηληθψλ θαη Μνπζηθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ 

Παιέξκνπ (Università di Palermo, Facoltà di Lettere e Filosofia, 
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Dipartimento «Aglaia», di Studi Greci, Latini e Musicali) γηα ηξία 

αθαδεκατθά έηε κε απφζπαζε απφ ηε Μέζε Δθπαίδεπζε ( 2002-2005)  

 Δπηζθέπηεο ιέθηνξαο ζην ηκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ γηα δχν εμάκελα. Μαζήκαηα: «Ζ Σνπξθνθξαηία 

ζηα Βαιθάληα» (ΗΣ262.2), «Γηπισκαηηθή Ηζηνξία ηεο Διιάδνο» 

(ΗΣ290.1), «Σν Μαθεδνληθφ Εήηεκα» (ΗΣ351), «Σνπξθνθξαηνχκελνο 

ειιεληζκφο» (ΗΣ229) (2008-2009). 

Έρεη επίζεο εξγαζηεί θαη ζε άιινπο δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο: σο 

Καζεγεηήο θηιόινγνο ζηε Θεξαπεπηηθή Κνηλφηεηα «Ηζάθε» ζηα καζήκαηα ησλ 

Νέσλ Διιεληθψλ θαη ηεο Ηζηνξίαο θαη ζε ηδηαίηεξα καζήκαηα θαη θξνληηζηήξηα ηεο 

Θεζζαινλίθεο («Σνκή», «Κχθινηξνλ») κε εηδηθφηεηα: Ηζηνξία, Αξραία Διιεληθά θαη 

Έθζεζε. Δπίζεο, θαη σο επηκνξθσηήο εθπαηδεπηηθώλ ζηε ζεκαηηθή ελφηεηα: 

«χγρξνλεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε» ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δηζαγσγηθήο Δπηκφξθσζεο ηεο Α΄ 

θάζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ 1/12 έσο 17/12/2006 ζην Πεξηθεξεηαθφ 

Δπηκνξθσηηθφ Κέληξν (ΠΔΚ) Σξίπνιεο θαη  ζηε ζεκαηηθή ελφηεηα: «χγρξνλεο 

κέζνδνη δηδαζθαιίαο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε» ζην πιαίζην ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Δηζαγσγηθήο Δπηκφξθσζεο ηεο Α΄ θάζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

απφ 30/11 – 2 /12/2010 ζην Πεξηθεξεηαθφ Δπηκνξθσηηθφ Κέληξν (ΠΔΚ) Σξίπνιεο. 

ην πιαίζην ησλ επηζηεκνληθψλ ελδηαθεξφλησλ ηνπ πήξε κέξνο ζηα παξαθάησ 

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα:  

 «Καηαγξαθή ηνπ Διιεληζκνχ ηεο Βνπιγαξίαο» Ίδξπκα Μειεηψλ 

Υεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ, κε ππεχζπλν θαζεγεηή ηνλ Βαζίιεην Κφληε (1993-

1995) 

 «Πξνβιήκαηα ζηέγαζεο θαη ελζσκάησζεο ησλ Πνληίσλ κεηαλαζηψλ θαη 

πξνζθχγσλ απφ ηελ πξψελ ΔΓ». Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην 

Θεζζαινλίθεο, Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο θαη Σκήκα 

Νεπηαγσγψλ ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο, κε ππεχζπλεο θαζεγήηξηεο: 

Παξχζαηηο Παπαδνπνχινπ θαη Μαξία Βεξγέηε (1997) 

 

 «Ζ Διιάδα απφ ηνλ Β΄ Παγθφζκην ζηνλ Φπρξφ Πφιεκν. Γηεζλείο ρέζεηο 

θαη Δζσηεξηθέο Δμειίμεηο» Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Οηθνλνκηθψλ θαη 

Κνηλσληθψλ πνπδψλ, Σκήκα Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ 

πνπδψλ: πξάμε «Θαιήο», ππεχζπλνο θαζεγεηήο: Νίθνο Μαξαληδίδεο 

(2012-2015) 

 Χο Δηδηθφο Δπηζηήκνλαο έρεη ιάβεη κέξνο ζηελ εθπφλεζε  ησλ Πξνγξακκάησλ 

πνπδψλ γηα ην γλσζηηθφ αληηθείκελν: ΗΣΟΡΗΑ ΛΤΚΔΗΟΤ. Ηλζηηηνχην 
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Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, Πξάμε: «Νέν ρνιείν» (ρνιείν 21νπ αηψλα) – Νέν 

Πξφγξακκα πνπδψλ, Τπνέξγν 9. Γξάζε: «Δθπφλεζε Πξνγξακκάησλ πνπδψλ 

γηα ην Γεληθφ Λχθεην» (επηέκβξηνο 2014 - Μάξηηνο 2015) 

Έλα αθφκε πξνζφλ πνπ δηαθξίλεη ηε θηιέξεπλε ζηάζε  ηνπ είλαη ε γισζζνκάζεηα. 

Ο Σάζνο Υαηδεαλαζηαζίνπ γλσξίδεη αγγιηθά, ηηαιηθά, γεξκαληθά, βνπιγάξηθα θαη 

ηζπαληθά. 

ηελ επηζηεκνληθή θαη ζπγγξαθηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα ζπγθαηαιέγνληαη πιήζνο  

δεκνζηεχζεσλ ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, ζπλέδξηα, εκεξίδεο  θαζψο θαη βηβιία 

ηζηνξηθνχ, πνιηηηθνχ, παηδαγσγηθνχ θαη ινγνηερληθνχ πεξηερνκέλνπ. Δίλαη κέινο 

ηεο ζπληαθηηθήο επηηξνπήο ηνπ πεξηνδηθνχ « Νένο Δξκήο ν Λόγηνο»  πνπ εθδίδεη ε 

Δηαηξεία Μειέηεο Διιεληθνχ Πνιηηηζκνχ θαη αξζξνγξαθεί ζηελ Δθεκεξίδα «Ρήμε» 

θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε www.alfavita.gr..  

Σν 2004 έιαβε καδί κε ην Γεκήηξε Παζραιίδε  ην Βξαβείν Αθαδεκίαο Αζελψλ 

Διέλεο θαη Πάλνπ Φεκκέλνπ γηα ην βηβιίν: Τα γεγνλόηα ηεο Γξάκαο, Σεπηέκβξηνο-

Οθηώβξηνο 1941, Δμέγεξζε ή πξνβνθάηζηα, Γήκνο Γξάκαο, Γεκνηηθή Δπηρείξεζε 

Κνηλσληθήο Πνιηηηζηηθήο θαη Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο, Γξάκα 2003. 
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ΔΡΓΟΓΡΑΦΙΑ 

ΙΣΟΡΙΑ: 

 Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή (1998) 

Σίηινο: «Οκάδεο έλνπιεο αληίζηαζεο ζηε βνπιγαξηθή θαηνρή ηεο 

αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, 1941-1944, ζπκβνιή ζηελ Ιζηνξία ηεο 

ειιεληθήο Δζληθήο Αληίζηαζεο», Σκήκα Ιζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο, 

Φηινζνθηθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 

Ζ ελαζρφιεζε κε ηα Βαιθάληα θαη εηδηθφηεξα ε γλψζε ηεο βνπιγαξηθήο 

γιψζζαο θαζψο θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ γεγνλφηνο φηη ππάξρεη θελφ ζηελ 

ειιεληθή βηβιηνγξαθία ηφζν ζε φ,ηη αθνξά ηελ Ηζηνξία ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο 

φζν θαη ηελ Δζληθή Αληίζηαζε ζηε βνπιγαξηθή θαηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο 

θαη Θξάθεο (1941-1944) ηνλ νδήγεζαλ λα επηιέμεη ην ζέκα ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο 

ζηηο βνπιγαξνθξαηνχκελεο πεξηνρέο σο αληηθείκελν έξεπλαο γηα ηε δηδαθηνξηθή 

ηνπ δηαηξηβή.  

Οη πεγέο πνπ ρξεζηκνπνίεζε θαιχπηνπλ έλα επξχηαην θάζκα απφ πξσηνγελείο 

αξρεηαθέο πεγέο ειιεληθέο, βξεηαληθέο, βνπιγαξηθέο, γεξκαληθέο, ακεξηθαληθέο θαη 

γηνπγθνζιαβηθέο. Δμίζνπ εθηελήο ππήξμε θαη ε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα ελψ, γηα 

πξψηε θνξά ζην πιαίζην κηαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζηελ Διιάδα, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ κέζνδνη ηεο Πξνθνξηθήο Ηζηνξίαο θαζψο επηζθέθηεθε ζρεδφλ 

θάζε ρσξηφ ηεο πεξηνρήο αλαδεηψληαο ηνπο δψληεο πξσηαγσληζηέο θαη απηφπηεο 

κάξηπξεο ησλ γεγνλφησλ. Σν πιηθφ ησλ ζπλεληεχμεσλ ην έρεη θαηαζέζεη ζην 

Διιεληθφ Λνγνηερληθφ Ηζηνξηθφ Αξρείν (Δ.Λ.Η.Α.) Θεζζαινλίθεο θαη νη πεξηιήςεηο 

ηνπο έρνπλ δεκνζηεπηεί ζηνλ εηδηθφ ηφκν: Δ.Λ.Η.Α., Αξρείν Πξνθνξηθήο Ηζηνξίαο, 

Καηάινγνο Πεξηιήςεσλ ησλ ερνγξαθεκέλσλ καξηπξηώλ πνπ παξαρώξεζαλ ζην 

ΔΛΗΑ ν Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Νίθνο Μαξαληδίδεο θαη ν Γξ. Ηζηνξίαο Τάζνο 

Χαηδεαλαζηαζίνπ ζην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ ΔΛΗΑ κε ην Γίθηπν Μειέηεο 

Δκθπιίσλ Πνιέκσλ, (Θεζζαινλίθε 2007). Θα άμηδε αθφκε λα επηζεκαλζεί φηη 

ππήξμε ε πξψηε δηαηξηβή ζηελ Διιάδα γηα ηελ Δζληθή Αληίζηαζε.  

Ζ έξεπλα είρε λα αληηκεησπίζεη ηφζν πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηελ 

θαηαγξαθή ησλ γεγνλφησλ (ηη πξαγκαηηθά έγηλε) φζν θαη ηελ εξκελεία ηνπο. Σα 

θελά πνπ ππήξραλ ζηηο πιεξνθνξίεο ησλ αξρεηαθψλ αδεκνζίεπησλ πεγψλ θαη ηεο 

βηβιηνγξαθίαο ζπκπιεξψζεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ εθηεηακέλε επηηφπηα 

έξεπλα. ηα βαζηθά γεγνλφηα ππήξμε ε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ησλ πιεξνθνξηψλ 

κέζσ ηεο δηαζηαχξσζεο πεξηζζφηεξσλ πεγψλ δηαθνξεηηθήο πξνέιεπζεο, ελψ γηα 



 Σελίδα 9 
 

ειάζζνλνο ζεκαζίαο γεγνλφηα εθεί πνπ νη πεγέο ήηαλ πεξηνξηζκέλεο θαηέγξαςε 

φιεο ηηο εθδνρέο ηνλίδνληαο ηελ θαηά ηε γλψκε ηνπ πηζαλφηεξε.  

Γχν ήηαλ ηα βαζηθά εξκελεπηηθά πξνβιήκαηα πνπ ηέζεθαλ θαηά ηελ έξεπλά ηνπ: 

ην πξψην αθνξνχζε ηελ εξκελεία ησλ γεγνλόησλ ηεο Γξάκαο ηνπ επηεκβξίνπ 

1941, θαηά ηα νπνία ζεκεηψλνληαη νξγαλσκέλεο, αηκαηεξέο, αληαξηηθέο επηζέζεηο 

ζηε Γξάκα θαη ζε δεθάδεο ρσξηά ηεο πεξηνρήο ελαληίνλ ησλ βνπιγαξηθψλ αξρψλ 

θαηνρήο ελψ ζε αληίπνηλα νη ηειεπηαίεο πξνρψξεζαλ ζε καδηθέο εθηειέζεηο 

θαηνίθσλ θαη απελή δίσμε ησλ αληαξηψλ γηα πνιινχο κήλεο κεηά ηα γεγνλφηα. Ζ 

επηθξαηέζηεξε έσο ηφηε εξκελεία ήηαλ πσο νη αληαξηηθέο επηζέζεηο ππήξμαλ ην 

απνηέιεζκα ζρεδηαζκέλεο δξάζεο ησλ βνπιγαξηθψλ αξρψλ κε ηε ζπλεξγαζία ή 

κε, αλάινγα κε ηελ πνιηηηθή ηνπνζέηεζε, ησλ ηνπηθψλ θνκκνπληζηηθψλ 

νξγαλψζεσλ. Σα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο νδήγεζαλ ζε απφξξηςε ηεο εθδνρήο ηεο 

«πξνβνθάηζηαο», φπσο επηθξάηεζε λα ραξαθηεξίδνληαη ηα γεγνλφηα ηεο Γξάκαο. 

Αληίζεηα, απηά εξκελεχνληαη σο κηα απζεληηθή εμέγεξζε πνπ ζρεδίαζαλ θαη 

πξαγκαηνπνίεζαλ νη ηνπηθέο θνκκνπληζηηθέο νξγαλψζεηο ηεο Γξάκαο 

ππαθνχνληαο ζηηο ξαδηνθσληθέο εθθιήζεηο ησλ νβηεηηθψλ γηα εμέγεξζε ζηηο 

θαηερφκελεο απφ ηνλ Άμνλα πεξηνρέο πνπ ζα ιεηηνπξγνχζε σο αληηπεξηζπαζκφο 

ζηε γεξκαληθή επίζεζε ζηελ ΔΓ. 

Σν δεχηεξν εξκελεπηηθφ πξφβιεκα αθνξνχζε ην θαηλφκελν ηεο παξάιιειεο θαη 

αληαγσληζηηθήο δξάζεο δχν έλνπισλ αληηζηαζηαθψλ νξγαλψζεσλ: ηνπ ΔΛΑ απφ 

ηε κία θαη ησλ Οκάδσλ Φσζηεξίδε (Αληψλ-ηζανχο) απφ ηελ άιιε. Ζ έξεπλα έδεημε 

φηη νη αξρηθά αλεμάξηεηεο ηνπηθέο έλνπιεο νκάδεο νδεγήζεθαλ ηειηθά ζε ξήμε ην 

Γεθέκβξην ηνπ 1943 θαη απφ ηελ επφκελε ρξνληά - κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο νκάδσλ 

πνπ αθνινχζεζαλ «κνλαρηθή πνξεία» - ζπγθξφηεζαλ ηηο πξναλαθεξζείζεο 

νξγαλψζεηο. Απνθαζηζηηθφο ππήξμε ν ξφινο ηεο πκκαρηθήο ηξαηησηηθήο 

Απνζηνιήο, πνπ ελψ αξρηθά είρε σο απνζηνιή ηελ ελίζρπζε ηνπ ΔΛΑ ζηε 

ζπλέρεηα ζα κεηαπεδήζεη θαη ζα εληζρχεη (κε ξίςεηο πιηθνχ θαη ρξεκάησλ) απφ ην 

Φεβξνπάξην ηνπ 1944 κνλνκεξψο ηνπο ιεγφκελνπο εζληθηζηέο αληάξηεο ηνπ Αληψλ-

ηζανχο, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ απνηεινχληαλ απφ ηνπξθφθσλνπο 

πξφζθπγεο απφ ηνλ Γπηηθφ Πφλην. Απαηηήζεθε επνκέλσο εηδηθφηεξε έξεπλα πνπ 

αθνξνχζε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ ηεο πεξηνρήο θαη ηνπ 

πνιηηηθνχ ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχ. ε φ,ηη αθνξά ηα γεγνλφηα θαη ηελ εξκελεία 

ηνπο, απνθαιππηηθά ππήξμαλ θαη ηα ζρεηηθά βξεηαληθά αξρεία θαζψο εθινγηθεχνπλ 

θαηά θάπνην ηξφπν ηηο κέρξη ηψξα εξκελείεο, ηφζν ηεο εακηθήο φζν θαη ηεο 

αληίπαιεο πιεπξάο πνπ σο ηφηε εξκήλεπαλ ηα γεγνλφηα εκθαλψο επεξεαζκέλεο 
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απφ ηηο πξνθαηαιήςεηο ηνπ Δκθπιίνπ Πνιέκνπ. Σν ζπκπέξαζκα είλαη φηη ν 

δηαρσξηζκφο ησλ αληηζηαζηαθψλ νκάδσλ νθείιεηαη ζην ζπλδπαζκφ πνιιψλ 

παξαγφλησλ φπσο είλαη ε βξεηαληθή πνιηηηθή ζηελ Διιάδα θαη εηδηθφηεξα ζηελ 

πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, ε εγεκνληθή πνιηηηθή ηνπ ΔΑΜ-

ΔΛΑ θαζψο θαη ε αδηάιιαθηε αληηθνκκνπληζηηθή ζηάζε ησλ ηνπξθφθσλσλ 

Πνληίσλ ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο πνπ απνηεινχζαλ ζεκαληηθή ζπληζηψζα ηεο 

έλνπιεο αληίζηαζεο. 

Ζ δηαηξηβή δελ πεξηνξίζηεθε ζηελ θαηαγξαθή θαη ηελ εξκελεία ησλ γεγνλφησλ 

πνπ αθνξνχζαλ ηηο ηνπηθέο εμειίμεηο. Δπεθηάζεθε θαη ζηελ πεξηγξαθή θαη εξκελεία 

ησλ γεληθφηεξσλ εμειίμεσλ πνπ αθνξνχζαλ ηηο δηεζλείο εμειίμεηο θαη ηελ πνξεία 

ηνπ πνιέκνπ, ηελ πνιηηηθή ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ θαη ηδηαίηεξα ηε βξεηαληθή, ηελ 

πνιηηηθή ησλ εμφξηζησλ ειιεληθψλ θπβεξλήζεσλ θαζψο θαη ηε γεληθφηεξε πνιηηηθή 

ηνπ ΔΑΜ θαη ηνπ ΚΚΔ. 

 

 ΒΙΒΛΙΑ 

 (Με ηνλ Γεκήηξε Παζραιίδε) Τα γεγονόηα ηηρ Δπάμαρ, Σεπηέμβπιορ-

Οκηώβπιορ 1941, Εξέγεπζη ή πποβοκάηζια; 

Γήκνο Γξάκαο, Γεκνηηθή Δπηρείξεζε 

Κνηλσληθήο Πνιηηηζηηθήο θαη Σνπξηζηηθήο 

Αλάπηπμεο, Γξάκα 2003 

Σν βηβιίν απνηειεί ηελ νινθιήξσζε ηεο 

έξεπλαο πνπ ν ζπγγξαθέαο είρε μεθηλήζεη ζην 

πιαίζην ηεο δηδαθηνξηθήο ηνπ δηαηξηβήο ην 1994. 

Έηζη, ζπλνιηθά ε έξεπλα δηήξθεζε ηνπιάρηζηνλ 

δέθα ρξφληα. Ξεθίλεζε απφ κία θξηηηθή δηάζεζε 

απέλαληη ζηελ θπξίαξρε κέρξη ηφηε εξκελεία ησλ 

γεγνλφησλ ηεο Γξάκαο, ηα νπνία εξκελεχνληαλ σο ην απνηέιεζκα ελφο ζαηαληθνχ 

βνπιγαξηθνχ ζρεδίνπ ην νπνίν αλέιαβαλ λα πινπνηήζνπλ κε ή παξά ηε ζέιεζή 

ηνπο νη ηνπηθνί εθπξφζσπνη ηνπ ΚΚΔ. Ζ έξεπλα έδεημε φηη ηα πξάγκαηα ήηαλ πνιχ 

δηαθνξεηηθά. Δίλαη, γηα παξάδεηγκα γεγνλφο φηη ε Πεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή Γξάκαο 

ηνπ ΚΚΔ είρε δψζεη εληνιή ζηα κέιε ηεο, ζηε δηάξθεηα ηεο θαηάξξεπζεο ηνπ 

κεηψπνπ, λα επηζηξέςνπλ ζηα ζπίηηα ηνπο καδί κε ηνλ νπιηζκφ ηνπο. Σνλ ίδην 

θηφιαο κήλα ε ίδηα νξγάλσζε μεθηλά ζεηξά επαθψλ ζηε Γξάκα θαη ηα ρσξηά κε 

ζθνπφ ηελ πξνεηνηκαζία έλνπιεο αληηζηαζηαθήο δξάζεο. Πνιχ ζχληνκα 
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νξγαλψλεηαη αληαξηηθή βάζε ζηα φξε ηεο Λεθάλεο. Λίγν αξγφηεξα, ε επίζεζε ζηε 

νβηεηηθή Έλσζε θαη ε αγσληψδεο έθθιεζε ηνπ ηάιηλ πξνο ηα θνκκνπληζηηθά 

θφκκαηα ηεο Βαιθαληθήο λα αξρίζνπλ ρηππήκαηα ζηα λψηα ησλ δπλάκεσλ ηνπ 

Άμνλα, θαζηζηά επηηαθηηθφηεξε ηελ αλάιεςε δξάζεο θαη κάιηζηα καδηθήο, 

απνθαζηζηηθήο κε φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξν θφζηνο γηα ηνλ ερζξφ.  

ζνλ αθνξά ηελ αληαξηηθή δξαζηεξηφηεηα, απηή είλαη έληνλε, καδηθή θαη 

ζπληνληζκέλε θαη εθδειψλεηαη ζηηο 28 θαη ζηηο 29 επηεκβξίνπ 1941. Απφ ηνλ 

ηξφπν πνπ εθδειψζεθαλ νη επηζέζεηο ησλ αληαξηψλ ζηα ρσξηά θαίλεηαη φηη 

ππήξρε έλα ζαθέο ζρέδην δξάζεο πνπ εθαξκφζηεθε ζρεδφλ παλνκνηφηππα ζε φια 

ηα κέξε. Σειηθή θαηάιεμε ήηαλ ε ζπγθέληξσζε ησλ λέσλ πνπ θιήζεθαλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηελ «επαλάζηαζε» ζην Παγγαίν θαη ζηα ξε ηεο Λεθάλεο.  

Αιιά ηα γεγνλφηα ηεο Γξάκαο δελ ήηαλ έλα κεκνλσκέλν πεξηζηαηηθφ ζηε 

Μαθεδνλία. Ήδε ζηηο αξρέο επηεκβξίνπ είραλ εθδεισζεί κηθξήο θιίκαθαο 

αληαξηηθέο επηζέζεηο ζηελ πεξηνρή ηεο Νηγξίηαο θαη ηνπ Κηιθίο. Γηα ηελ πεξηνρή ηεο 

Γξάκαο φκσο ζρεδηάζηεθε θαη πξαγκαηνπνηήζεθε κηα κεγάιεο θιίκαθαο επίζεζε. 

Απηφ νθείιεηαη πηζαλφηαηα ζην γεγνλφο φηη εδψ ππήξραλ πεξηζζφηεξεο έλνπιεο 

νκάδεο θαη, ην θπξηφηεξν, πεξηζζφηεξα ρσξηά κε ηζρπξή θνκκνπληζηηθή επηξξνή. 

Αλάινγν φκσο εγρείξεκα κε ηνπο θνκκνπληζηέο ηεο Γξάκαο είραλ απνπεηξαζεί θαη 

νη θνκκνπληζηέο ζηε Γηνπγθνζιαβία ζηα κέζα ηνπ θαινθαηξηνχ ηνπ 1941. 

Αληαπνθξηλφκελνη ζηελ έθθιεζε ηνπ ηάιηλ νη παξηηδάλνη ηνπ Σίην εμαπέιπζαλ 

επηζέζεηο θαηά ησλ Γεξκαλψλ ζε πνιιά ζεκεία ηεο ρψξαο, ζηνρεχνληαο κάιηζηα 

ζηε δεκηνπξγία απειεπζεξσκέλσλ πεξηνρψλ.  

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ηα βνπιγαξηθά αληίπνηλα μεπέξαζαλ θαηά πνιχ ην ρψξν 

εθδήισζεο ησλ αληαξηηθψλ επηζέζεσλ. Γεληθά, νη βνπιγαξηθέο αξρέο 

αληηκεηψπηζαλ ηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ σο έλαλ εμεγεξκέλν πιεζπζκφ πνπ έπξεπε 

λα ππνηαρζεί. ‟ απηφ ζπλεηέιεζε θαη ην γεγνλφο φηη νη βνπιγαξηθέο απψιεηεο ήηαλ 

αξθεηά κεγάιεο, άιιν έλα ζηνηρείν πνπ καο απνκαθξχλεη απφ ηελ ηδέα ηεο 

ζθελνζεζίαο ησλ γεγνλφησλ απφ ηηο βνπιγαξηθέο αξρέο. Με βάζε απηή ηελ 

αληηκεηψπηζε βνκβαξδίζηεθαλ θαηνηθεκέλνη ηφπνη, έγηλαλ ζηξαηησηηθέο 

επηρεηξήζεηο ελαληίνλ... ακάρσλ, δηελεξγήζεθαλ καδηθέο ζπιιήςεηο, έγηλαλ 

βαζαληζκνί θαη, ην πην απνηξφπαην, καδηθέο εθηειέζεηο αζψσλ θαηνίθσλ. Οη 

βηαζκνί, νη ιεειαζίεο θαη δηαξπαγέο πεξηνπζηψλ θαη νη ππξπνιήζεηο ζπηηηψλ 

νινθιήξσζαλ ηελ πιηθή θαη εζηθή θαηαξξάθσζε ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ πνπ 
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ήηαλ ηειείσο απξνζηάηεπηνο. ζν θη αλ νη ειιεληθέο πεγέο δηνγθψλνπλ ηνπο 

αξηζκνχο θαη ρξεζηκνπνηνχλ δξακαηηθνχο ηφλνπο, παξακέλεη γεγνλφο 

αλακθηζβήηεην φηη νη βνπιγαξηθέο αξρέο έιαβαλ κέηξα ηδηαίηεξα ζθιεξψλ 

αληηπνίλσλ.  

Οη επζχλεο πνπ βαξαίλνπλ ηελ εγεζία ησλ νξγαλψζεσλ ηνπ ΚΚΔ αθνξνχλ 

ηελ ίδηα ηελ απφθαζε γηα κηα εμ εθφδνπ θαηάιεςε ηεο εμνπζίαο θαηά ηα πξφηππα 

ησλ κεγάισλ επαλαζηάζεσλ. Έηζη, ε επθαηξία πνπ δφζεθε ζην ΚΚΔ ζηελ 

Αλαηνιηθή Μαθεδνλία λα απνηειέζεη ηελ πξσηνπνξία ηνπ εζληθναπειεπζεξσηηθνχ 

αγψλα ράζεθε αλεπηζηξεπηί. Καλέλα ζηνηρείν σζηφζν δελ δηθαηψλεη ηελ άπνςε φηη 

νη θνκκνπληζηέο ζπλεξγάζηεθαλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν κε ηηο βνπιγαξηθέο 

θαηνρηθέο αξρέο. Αληίζεηα, ζα πιεξψζνπλ πνιχ βαξχ ηίκεκα, ζηειέρε θαη απιά 

κέιε ζα ζπιιεθζνχλ, ζα εθηειεζηνχλ, ζα θαηαδησρζνχλ θαη ζα ππνζηνχλ 

βαζαληζηήξηα ελψ νη ηζρπξέο νξγαλψζεηο ηνπ ΚΚΔ ζηελ πεξηνρή ζα δηαιπζνχλ. 

Ζ έξεπλα νινθιεξψζεθε κε ηελ θαηαγξαθή ησλ ζπκάησλ πνπ επέηξεςε ηε 

ζχζηαζε ελφο φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξνπ νλνκαζηηθνχ θαηαιφγνπ πνπ 

πεξηιακβάλεη ηνλ ηφπν θαηαγσγήο, ην επάγγεικα θαζψο θαη ηνλ ηφπν, ηξφπν θαη 

ρξφλν ζαλάηνπ θάζε ζχκαηνο. Ζ επηηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο νθείιεηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ ζηνλ Γξακηλφ εξεπλεηή, Γεκήηξε Παζραιίδε, ν νπνίνο έιαβε 

ζπκπιεξσκαηηθέο ζπλεληεχμεηο θαη είλαη απηφο πνπ ζπλέηαμε ηνλ θαηάινγν κε ηα 

ζχκαηα ησλ βνπιγαξηθψλ αληηπνίλσλ.  

Ζ νγθψδεο (750 ζειίδεο) θαη πξσηνπνξηαθή απηή εξγαζία (351 ζπλεληεχμεηο) 

ζεσξνχκε πσο θιείλεη νξηζηηθά ηφζν ην δήηεκα ηεο εξκελείαο ησλ κέρξη ηφηε 

ακθηιεγφκελσλ γεγνλφησλ ηεο Γξάκαο ηνπ 1941 φζν θαη ην δήηεκα ηεο αθξηβνχο 

θαη ιεπηνκεξνχο θαηαγξαθήο ησλ γεγνλφησλ αιιά θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπκάησλ.  

 

 Ανηάπηερ και καπεηάνιοι, Η Εθνική Ανηίζηαζη 

καηά ηηρ βοςλγαπικήρ καηοσήρ ηηρ Αναηολικήρ 

Μακεδονίαρ και ηηρ Θπάκηρ, 1942-1944, Δθδνηηθόο 

Οίθνο Αδειθώλ Κπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε 2003 

Σν βηβιίν απηφ απνηειεί νπζηαζηηθά ηελ πεξαηηέξσ 

επεμεξγαζία ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο ηεο δηδαθηνξηθήο ηνπ 

δηαηξηβήο, εμεηάδεη δειαδή ην δήηεκα ηεο αληηζηαζηαθήο 
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δξάζεο ζηηο βνπιγαξνθξαηνχκελεο πεξηνρέο κεηά ηελ θαηαζηνιή ησλ αληαξηηθψλ 

επηζέζεσλ πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ηα γεγνλφηα ηεο Γξάκαο ην 1941. Κεληξηθφ 

ζέκα ηνπ βηβιίνπ απνηειεί ε θαηαγξαθή θαη εξκελεία ησλ γεγνλφησλ πνπ αθνξνχλ 

ηελ έλνπιε δξάζε ησλ αξρηθά αλεμάξηεησλ θαη αζχλδεησλ κεηαμχ ηνπο 

αληηζηαζηαθψλ νκάδσλ πνπ ζρεκαηίδνληαη είηε σο ππνιείκκαηα ησλ αληαξηηθψλ 

ζρεκαηηζκψλ πνπ είραλ ζπκκεηάζρεη ζηα γεγνλφηα είηε σο απνηέιεζκα ησλ 

κέηξσλ θαηαζηνιήο θαη ηνπ θιίκαηνο ηξνκνθξαηίαο πνπ επηθξάηεζε. Παξνπζηάδεηαη 

έηζη ην κσζατθφ ησλ νκάδσλ απηψλ θαη ε πεξηνξηζκέλε γεληθά δξάζε ηνπο έσο ηε 

ζπγθξφηεζε ησλ πξψησλ κνλάδσλ ηνπ ΔΛΑ ην 1943 πνπ επηρεηξεί ηελ 

ελνπνίεζε θαη ην ζπληνληζκφ ησλ έλνπισλ νκάδσλ. ε έλα πξψην ζηάδην ε 

απφπεηξα απηή είλαη επηηπρήο θαη νη πεξηζζφηεξεο αλεμάξηεηεο νκάδεο 

εληάζζνληαη πξάγκαηη ζηνλ ΔΛΑ ελψ νη ιεζηαληαξηηθέο ζπκκνξίεο πνπ είραλ 

ζπγθξνηεζεί είηε δηαιχνληαη κε ηε βία είηε πξνζρσξνχλ θαη απηέο ζηνλ ΔΛΑ 

εγθαηαιείπνληαο ηελ εγθιεκαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα. Ζ πκκαρηθή ηξαηησηηθή 

Απνζηνιή πνπ θηάλεη ζηελ πεξηνρή ην θζηλφπσξν ηνπ 1943 εληζρχεη κελ ην θχξνο 

ηνπ ΔΛΑ, ζα ππάξμνπλ σζηφζν θαη νκάδεο πνπ ζα επηκείλνπλ ζηελ νξγαλσηηθή 

ηνπο απηνηέιεηα.  

Ζ απφθαζε ηνπ ΔΛΑ λα ελζσκαηψζεη δηα ηεο βίαο ή λα δηαιχζεη ηηο 

αλεμάξηεηεο νκάδεο ηνπ Παγγαίνπ, πνπ ζπγθξνηνχλ θπξίσο ηνπξθφθσλνη Πφληηνη, 

ζα νδεγήζεη ζε αλνηρηή ζχγθξνπζε κε απνηέιεζκα νη ηειεπηαίεο λα θαηαθχγνπλ 

ζηα φξε ηεο Λεθάλεο φπνπ δξνχζε ν επίζεο ηνπξθφθσλνο Πφληηνο, Αληψλεο 

Φσζηεξίδεο (Αληψλ-ηζανχο). Έηζη, ζα δεκηνπξγεζεί κηα μερσξηζηή αληηζηαζηαθή 

νξγάλσζε πνπ ζα πεξάζεη γξήγνξα ζηελ αληεπίζεζε ηελ Πξσηνρξνληά ηνπ 1944 

εμνληψλνληαο ην κηθξφ ηκήκα ηνπ ΔΛΑ πνπ δξνχζε ζηα φξε ηεο Λεθάλεο. ηε 

ζπλέρεηα, νη εζληθηζηέο αληάξηεο ζα απνζπάζνπλ ηνλ Βξεηαλφ Σαγκαηάξρε Μίιεξ, 

Αξρεγφ ηεο πκκαρηθήο ηξαηησηηθήο Απνζηνιήο απφ ηνλ ΔΛΑ ζέηνληαο ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο ζην Γεληθφ πκκαρηθφ ηξαηεγείν ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. Οη 

Βξεηαλνί πξάγκαηη ζα απνδερζνχλ ην αίηεκα δηαπηζηψλνληαο φηη ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα νη εζληθηζηέο αληάξηεο ηνπ Αληψλ-ηζανχο, εθφζνλ εληζρπζνχλ, λα 

απνηειέζνπλ κηα αμηφκαρε, ππάθνπε θαη ρξήζηκε γηα ηελ πνιηηηθή ηνπο ζηελ 

Διιάδα, αληηζηαζηαθή νξγάλσζε, θαηά ην πξφηππν ηνπ ΔΓΔ ζηελ Ήπεηξν. Έηζη, 

ζην εμήο ζα εληζρχνπλ κε ξίςεηο κνλνκεξψο πιένλ ηηο νκάδεο Φσζηεξίδε πνπ 

εληζρπκέλεο ζα παξνπζηάζνπλ αμηφινγε αληηζηαζηαθή δξάζε ηελ άλνημε θαη ην 

θαινθαίξη ηνπ 1944 κε θνξπθαία ζηηγκή ηε κάρε ηεο Γέθπξαο ησλ Παπάδσλ ζην 

Νέζην ην Μάην. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ν ΔΛΑ ζα αλαζπγθξνηεζεί θαη ζα εληζρπζεί 



 Σελίδα 14 
 

κε αμησκαηηθνχο πνπ ζα ζηαινχλ απφ ηηο γεξκαλνθξαηνχκελεο πεξηνρέο θαη ζα 

πεξάζεη θη απηφο ζηε δξάζε θαηαγξάθνληαο ζεηξά ζπγθξνχζεσλ κε ηηο 

βνπιγαξηθέο θαηνρηθέο δπλάκεηο. Έρνπκε έηζη ην θαηλφκελν ησλ παξάιιεισλ 

αληαγσληζηηθψλ νξγαλψζεσλ ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε. 

πσο θαη ζηε δηαηξηβή, εμεηάδνληαη επίζεο νη γεληθφηεξεο πνιηηηθέο θαη 

ζηξαηησηηθέο εμειίμεηο πνπ θσηίδνπλ θαιχηεξα ηηο επηινγέο ησλ πξσηαγσληζηψλ 

(εζληθηζηψλ, ΔΛΑ θαη Βξεηαλψλ) ζην ηνπηθφ επίπεδν. Δμεηάδνληαη αθφκε νη 

δηεζλείο εμειίμεηο θαη νη δηπισκαηηθέο δηεξγαζίεο πνπ νδήγεζαλ ζηνλ ηεξκαηηζκφ 

ηεο Καηνρήο θαη ηελ νξηζηηθή απνρψξεζε ησλ βνπιγαξηθψλ ζηξαηεπκάησλ απφ ηα 

ειιεληθά εδάθε. Σν ζπκπέξαζκα είλαη φηη ε αληίζηαζε ζηε βνπιγαξηθή θαηνρή 

ππήξμε ζπλερήο, επίκνλε θαη απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

ειιεληθφηεηαο ζε κηα ηδηαίηεξα επαίζζεηε πεξηνρή.  

 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

 Τν Ζθαίζηεην ηνπ Αίκνπ, ηα Βαιθάληα κεηά ηνλ Ψπρξό Πόιεκν, 

Δλαιιαθηηθέο Δθδφζεηο, Αζήλα 1992 (ISBN 960-427-015-X) 

 Κύπξνο θαη Μεηαπνιίηεπζε, ην ζύκπιεγκα ηεο ήηηαο, Δλαιιαθηηθέο 

Δθδφζεηο, Αζήλα 2004 (ISBN 960-427-050-8) 

 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

 Τν άιιν ζρνιείν, πξόηαζε γηα κηα παηδεία ρσξίο απνθιεηζκνύο από ηελ 

εκπεηξία δηδαζθαιίαο ζηε Μέζε Τερληθή 

Δθπαίδεπζε, Δλαιιαθηηθέο Δθδφζεηο, Αζήλα 

2001 (ISBN 960-427-065-4) 

 Τν ζρνιείν είλαη γπξηζκέλν αλάπνδα. Ζ 

γισζζηθή δηδαζθαιία ζηε Μέζε Τερληθή 

Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε, Δλαιιαθηηθέο 

Δθδφζεηο, Αζήλα 2011, (ISBN 978-960-427-

126-9) 

 «Δθέξζεζαλ αθόζκσο»: Παξαβαηηθή 

ζπκπεξηθνξά θαη ηηκσξία ζην Γπκλάζην Ναππιίνπ, 1836-1862, Έθδνζε 

Γήκνπ Ναππιηέσλ, Ναχπιην 2015 (ππφ έθδνζε)     
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ΔΙΑΓΧΓΙΚΑ ΗΜΔΙΧΜΑΣΑ 

 Υξηζηνθίδεο Λάδαξνο, Αλεμαξηεζία ή Απηνδηάζεζε; Δθδφζεηο Αηγαίνλ, 

Λεπθσζία 2009 (ISBN: 978-9963-596-37-9) 

 

      ΜΔΣΑΦΡΑΔΙ (κε εηζαγσγή θαη επηκέιεηα ηνπ ίδηνπ): 

 (Απφ ηα Ηζπαληθά), ηκφλ Μπνιίβαξ, Τν Μαληθέζην ηεο Καξζαγέλεο, 

Δθδφζεηο Αηγαίνλ, Λεπθσζία 2010 (ISBN: 978-9963-692-40-8) 

 (Απφ ηα Ηζπαληθά), Σζε Γθεβάξα, Παηξίδα ή ζάλαηνο, νκηιία ζηε 

Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ, 11 Γεθεκβξίνπ 1964, Δθδφζεηο Αηγαίνλ, Λεπθσζία 

2010 (ISBN: 978-9963692-13-2) 

        ΑΛΛΗ ΤΓΓΡΑΦΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

 Σν Κηήκα πνπ βιέπεη ζηε ζάιαζζα 

(κπζηζηνξεκαηηθφ αληηθαηαζιηπηηθφ καληθέζην), 

Δλαιιαθηηθέο Δθδφζεηο, Αζήλα 2011 

 

 

 Σαθηηθή αξζξνγξαθία ζηελ εθεκεξίδα 

Ρήμε θαη ην πεξηνδηθφ Άξδελ (Αζήλα) θαζψο θαη ζηε 

δηαδηθηπαθή πχιε www.alfavita.gr  

 

             ΑΡΘΡΑ: 

1. «Κξηηηθή αμηνιφγεζε ζεσξηψλ σξαηνπνίεζεο ηεο Οζσκαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο» ζηα Πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ «Παηδεία θαη εζληθή ζπλείδεζε 

ζηνλ ειιεληθφ θφζκν απφ ηελ Άισζε κέρξη ηηο παξακνλέο ηεο Δπαλάζηαζεο 

ηνπ 1821. Εεηήκαηα Έξεπλαο θαη Δξκελείαο», Αζήλα 2014, ζ. 342-352 

2. «Πξφηαζε δηαθεηκεληθήο πξνζέγγηζεο ζηε δηδαζθαιία ησλ Αξραίσλ 

Διιεληθψλ ζηελ Α΄ Λπθείνπ», πεξ. Φηινινγηθή, η. 122, Ηαλνπάξηνο – Μάξηηνο 

2013, ζ. 47-52. 

3. «Οζσκαλνί Σνχξθνη θαη Βαιθάληα», πεξ. Νένο Λόγηνο Δξκήο, η. 2, Μάηνο – 

Αχγνπζηνο 2011, ζ. 71-92 

4. «Ζ «Αιεμαλδξία» ή φηαλ ν Κξάιεο Μάξθνο ζπλάληεζε ηνλ Κσλζηαληίλν. 

http://www.alfavita.gr/
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Κνηλνί ηφπνη ζηε βαιθαληθή ινγνηερλία ηεο Σνπξθνθξαηίαο», πεξ. Νένο 

Λόγηνο Δξκήο, η. 1, Ηαλνπάξηνο – Απξίιηνο 2011, ζ. 137-150  

5. «Σν Εηδάλην: κηα ζαηηξηθή εθεκεξίδα ζηα βνπλά ηεο Αλαηνιηθήο 

Μαθεδνλίαο», ζηα Πξαθηηθά ηεο Ζκεξίδαο: Δζληθή Αληίζηαζε 1941-1944, Ο 

παξάλνκνο Τύπνο ζηε βόξεηα Διιάδα, Μνξθσηηθφ Ίδξπκα Έλσζεο 

πληαθηψλ Ζκεξήζησλ Δθεκεξίδσλ Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, Θεζζαινλίθε 

2009, ζ. 116-125 

6. «Διιεληθέο θνηλφηεηεο θαη ζρνιεία ζην Λίβαλν, ηε πξία θαη ηελ 

Αιεμαλδξέηηα ηε δεθαεηία ηνπ 1930: ζπκβνιή ζηε κειέηε ηεο ειιεληθήο 

παξνπζίαο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο πξίαο», Ίζησξ, η. 15 (2009), ζ. 187-

212    

7.  «Ζ Βνπιγαξηθή Ηζηνξηνγξαθία γηα ηε δεθαεηία 1940-1950», ζην Αλησλίνπ 

Γηψξγνο - Μαξαληδίδεο Νίθνο (επηκ.), Ζ επνρή ηεο Σύγρπζεο, Ζ δεθαεηία 

ηνπ 1940 θαη ε ηζηνξηνγξαθία, Δζηία, Αζήλα 2008, ζ. 149-169 

8.  «Δκπξφο ΔΛΑ γηα ηελ Διιάδα: ε εζληθναπειεπζεξσηηθή δηάζηαζε ηεο 

Δζληθήο Αληίζηαζεο», πεξ. Άξδελ, η. 65, Ηνχληνο – Ηνχιηνο 2007, 73-76 

9. «Σα γεγνλφηα ηεο Γξάκαο 1941. Απφπεηξα κηαο δηαθνξεηηθήο εξκελείαο», 

αλαθνίλσζε ζηελ Γ΄ Δπηζηεκνληθή πλάληεζε: Ζ Γξάκα θαη ε πεξηνρή ηεο: 

Ηζηνξία θαη Πνιηηηζκόο, Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Σνπξηζηηθήο θαη Πνιηηηζηηθήο 

Αλάπηπμεο, Γξάκα 2006, ζ. 531-540 

10. «Γσζίινγνη ή απειεπζεξσκέλνο πιεζπζκφο; ιαβφθσλνη ζπλεξγάηεο ησλ 

βνπιγαξηθψλ αξρψλ θαηνρήο ζηε βνπιγαξνθξαηνχκελε Αλαηνιηθή 

Μαθεδνλία θαη Θξάθε», ζηνλ ηφκν Μηραειίδεο Ηάθσβνο, Νηθνιαθφπνπινο 

Ζιίαο, Φιάηζεξ Υάγθελ (επηκ.), «Δρζξόο» εληόο ησλ ηεηρώλ, όςεηο ηνπ 

Γσζηινγηζκνύ ζηελ Διιάδα ηεο Καηνρήο, Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα 2006, 

ζ. 271-289 

11. «Ο ΔΛΑ, ν μέλνο παξάγνληαο θαη ε ηνπηθή θνηλσλία ζηε γεξκαλν- 

θξαηνχκελε δψλε ηνπ Έβξνπ», Κιεηώ, η. 3, θαινθαίξη 2006, ζ. 35-62.  

12.  «Οη εζληθηζηέο νπιαξρεγνί ζηε βνπιγαξνθξαηνχκελε Μαθεδνλία θαη ηε 

Θξάθε», ζηνλ ηφκν: Μαξαληδίδεο Νίθνο (επηκ.) Οη άιινη θαπεηάληνη, 

αληηθνκκνπληζηέο έλνπινη ζηα ρξόληα ηεο Καηνρήο θαη ηνπ Δκθπιίνπ, 

Βηβιηνπσιείνλ ηεο Δζηίαο, Αζήλα 2005, ζ. 297-373 

13. «Ζ Δζληθή Αληίζηαζε ζην γεξκαλνθξαηνχκελν Έβξν κέζα απφ ηα κάηηα 
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ελφο έιιελα πξάθηνξα ζηελ Αδξηαλνχπνιε ην 1944», πεξ. Πεξί Θξάθεο, 

ηφκνο 4 (2004), ζ. 189-210 

14. «Ζ δηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο», Γηθηπαθφο ρψξνο ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο 

Γιψζζαο, Φξπθησξίεο ζηελ ελφηεηα: Γηδαθηηθέο Πξνηάζεηο: 

http://www.komvos.edu.gr/fryktories/teachingmaterial/didaktiki-tis-istorias  

15.  «Ο ΔΛΑ ζηελ πεξηνρή ηεο Καβάιαο θαη ηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη 

Γπηηθή Θξάθε κέζα απφ ηηο ζειίδεο ηνπ εκεξνινγίνπ ηνπ 26νπ 

πληάγκαηνο», Α΄ Γηεζλέο Σπλέδξην Βαιθαληθώλ Ηζηνξηθώλ Σπνπδώλ, «Ζ 

Καβάια από ηελ αξραηόηεηα κέρξη ζήκεξα», Καβάια 20-23 Σεπηεκβξίνπ 

2001, Ηζηνξηθφ θαη Λνγνηερληθφ Αξρείν Καβάιαο, Καβάια 2003, ζ. 665-756 

16. «Ζ Δζληθή Αληίζηαζε θαηά ηεο βνπιγαξηθήο θαηνρήο», ζηνλ ηφκν 

Κνηδαγεψξγε – Επκάξε Ξαλζίππε (επηκ.), Ζ βνπιγαξηθή θαηνρή ζηελ 

Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη ηε Θξάθε, ΗΜΥΑ, Παξαηεξεηήο, Θεζζαινλίθε 

2002, ζ. 193-233 

17. «ιαβφθσλνη ζπλεξγάηεο ησλ αξρψλ θαηνρήο θαη ην θίλεκα αληίζηαζεο», 

αλαθνίλσζε ζηε Γ΄ επηζηεκνληθή ζπλάληεζε: Ζ Γξάκα θαη ε πεξηνρή ηεο, 

Ηζηνξία θαη Πνιηηηζκόο, Γξάκα 21-24 Μαΐνπ 1998. Γήκνο Γξάκαο, Γεκνηηθή 

Δπηρείξεζε Κνηλσληθήο, Πνιηηηζηηθήο θαη Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο, Γξάκα 

2002, ζ. 625-635 

18. «Ο πξψηνο γχξνο ηνπ Δκθπιίνπ Πνιέκνπ ζηε γεξκαλνθξαηνχκελε δπηηθή 

πιεπξά ηνπ ηξπκφλα, επηέκβξηνο – Γεθέκβξηνο 1943», Βαιθαληθά 

Σύκκεηθηα, η. 12-13 (2001-2002), ζ. 172-188 

19. (Με ηελ Ξαλζίππε Κνηδαγεψξγε) «Memories of the Bulgarian Occupation of 

Eastern Macedonia: three generations», ζην Mazower Mark (edit.), After the 

War was over, reconstructing the family, nation and state, Princeton 

University Press 2000, New Jersey, 273-292. Καη ζηα ειιεληθά: 

«Πξνζσπηθή θαη ζπιινγηθή κλήκε απφ ηηο εκπεηξίεο ηεο βνπιγαξηθήο 

θαηνρήο ζηελ αλαηνιηθή Μαθεδνλία», Μαδάνπεξ Μαξθ (επηκ.), Μεηά ηνλ 

πόιεκν. Ζ αλαζπγθξόηεζε ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπ έζλνπο θαη θξάηνπο ζηελ 

Διιάδα, 1943-1960, Δθδφζεηο Αιεμάλδξεηα, Αζήλα 2003, ζ. 297-318 

20. «Οη ξίδεο ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ ζηελ Αλ. Μαθεδνλία, επηέκβξηνο 1943-

Γεθέκβξηνο 1944», ζην Κνπηζνχθεο Κιενκέλεο, αθθάο Ησάλλεο (Δπηκ.), 

Πηπρέο ηνπ Δκθπιίνπ Πνιέκνπ 1946-1949,  Φηιίζησξ, Αζήλα 2000, ζ. 315-

326 

21. «Οη ειιεληθέο θνηλφηεηεο ηεο ζεκεξηλήο Βνπιγαξίαο. Ηζηνξηθή Αλαδξνκή», 
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ζην Κνηδαγεψξγε Ξαλζίππε (επηκ.), Οη Έιιελεο ηεο Βνπιγαξίαο, έλα 

ηζηνξηθό ηκήκα ηνπ πεξηθεξεηαθνύ ειιεληζκνύ, Ίδξπκα Μειεηψλ 

Υεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ, Θεζζαινλίθε 1999, ζ. 49-82  

22. «Ζ νηθνλνκηθή δσή ησλ ειιεληθψλ θνηλνηήησλ», ζηνλ ίδην ηφκν, φπ. π., ζ. 

231-250 

23.  «Ζ εζληθή αληίζηαζε ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη ηε Γπηηθή Θξάθε 1941-

1944. Πξνβιήκαηα πεγψλ θαη ηζηνξηνγξαθίαο», δηεζλέο ζπλέδξην: 

Μαθεδνλία θαη Θξάθε, Καηνρή - Αληίζηαζε - Απειεπζέξσζε, Θεζζαινλίθε, 

9-12 Γεθεκβξίνπ 1994, Ίδξπκα Μειεηψλ Υεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ, 

Θεζζαινλίθε 1998, ζ. 251-259 

24. «Ζ βνπιγαξηθή άπνςε γηα ηελ θαηνρή ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία 1941-

1944 θαη  ηα γεγνλφηα ηεο Γξάκαο ηνπ επηεκβξίνπ 1944», Πξαθηηθά 

πλεδξίνπ: Ζ Γξάκα θαη ε πεξηνρή ηεο, ηζηνξία θαη πνιηηηζκόο, Β΄ 

επηζηεκνληθή ζπλάληεζε, Γξάκα 18-22 Μαΐνπ 1994, Γήκνο Γξάκαο, 

Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Κνηλσληθήο Πνιηηηζηηθήο θαη Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο, 

Γξάκα 1998, ζ. 753-764  

25. «Οη Διιελνβνπιγαξηθέο ζρέζεηο θαη ε βνπιγαξηθή ηζηνξηνγξαθία γηα ην 

πξφβιεκα ηεο Καηνρήο 1941-1944. Μία πξψηε πξνζέγγηζε», Διινπία, η. 

22, θαινθαίξη 1994, ζ. 21-26 

26. «Ηζηνξία ηεο πξνβιεκαηηθήο γηα ην έζλνο», ζην Καξακπειηάο Γηψξγνο 

(επηκ.): Ζ ειιεληθή Οπηνπία, Δλαιιαθηηθέο Δθδφζεηο, Αζήλα 1994, ζ. 27-41  
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ΔΙΗΓΗΔΙ/ΓΙΑΛΔΞΔΙ Δ ΤΝΔΓΡΙΑ/ΗΜΔΡΙΓΔ 

 

1. 2014, Ναχπιην, 5 Οθησβξίνπ, Βηβιηνζήθε «Αλζφο» ηνπ «Φνπγάξνπ», 

δηάιεμε κε ζέκα: «Δθέξζεζαλ αθφζκσο: Παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά θαη 

ηηκσξία ζην Γπκλάζην Ναππιίνπ, 1836-1862» ζην πιαίζην ηνπ θχθινπ 

ζπδεηήζεσλ κε ηίηιν: «Ηζηνξίεο ηεο πφιεο καο». 

2. 2013, Αζήλα, 31 Μαξηίνπ, Αίζνπζεο Λφγνπ θαη Σέρλεο Φηιεθπαηδεπηηθήο 

Δηαηξείαο, εθεκ. Υξηζηηαληθή, πεξ. Νένο Δξκήο ν Λφγηνο, πεξ. Νέα Δπζχλε, 

πεξ. Manifesto, χλδεζκνο Δπηζηεκφλσλ Πεηξαηά, πλέδξην κε ζέκα: 

«Παηδεία θαη εζληθή ζπλείδεζε ζηνλ ειιεληθφ θφζκν απφ ηελ Άισζε κέρξη 

ηηο παξακνλέο ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ», εηζήγεζε κε ηίηιν: «Κξηηηθή 

αμηνιφγεζε ζεσξηψλ σξαηνπνίεζεο ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο». 

3. 2012, Ναχπιην, 1 Ννεκβξίνπ, Γεκφζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε «ν 

Παιακήδεο», πεξηνδηθφ Νένο Δξκήο ν Λφγηνο, δηάιεμε κε ζέκα: «1897: απφ 

ηελ ήηηα θαη ηε ρξενθνπία ζηελ Αλφξζσζε ηεο ρψξαο» 

4. 2012, Γξάκα, 17 Ννεκβξίνπ, Γεκνηηθφ Χδείν Γξάκαο, Γεκνηηθή Δπηρείξεζε 

Κνηλσληθήο Πνιηηηζηηθήο θαη Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο Γήκνπ Γξάκαο, 

πλέδξην κε ζέκα: «Απφ ην Μαθεδνληθφ Αγψλα ζηελ Απειεπζέξσζε ηεο 

Γξάκαο», αλαθνίλσζε κε ηίηιν: «Ζ πεξηνρή ηεο Γξάκαο, 1878-1912: 

αιπηξσηηθέο βιέςεηο απφ ηελ άιιε πιεπξά ησλ ζπλφξσλ» 

5. 2011, Θεζζαινλίθε, 8 Γεθεκβξίνπ, Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Θεζζαινλίθεο, 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Ζκεξίδα γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα, εηζήγεζε κε 

ηίηιν: «Πξνβιήκαηα γισζζηθήο δηδαζθαιίαο ζηελ ειιεληθή Μέζε 

Δθπαίδεπζε» 

6. 2010, Άξγνο, 17 Φεβξνπαξίνπ, 2ν Γπκλάζην Άξγνπο, ρνιηθή χκβνπινο 

Φηινιφγσλ, Μαξία Κέθθνπ, Ζκεξίδα γηα ηε Γηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο ζηε 

Μέζε Δθπαίδεπζε, εηζήγεζε κε ηίηιν: «Οη πεξηπέηεηεο ηεο Κππξηαθήο 

Ηζηνξίαο ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο Διιάδαο»   

7. 2008, Λεπθσζία, 24 Ννεκβξίνπ, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ, Δξεπλεηηθή Μνλάδα 

Αξραηνινγίαο, δηάιεμε κε ηίηιν: «Αζέαηεο πιεπξέο ηνπ Μαθεδνληθνχ 

Εεηήκαηνο: ε Αλαηνιηθή Μαθεδνλία ζην πιαίζην ηνπ βνπιγαξηθνχ 

αιπηξσηηζκνχ»  

8. 2008, Παιέξκν, 13 Ννεκβξίνπ, Università di Palermo, Dipartimento 

«Aglaia» di Studi Greci, Latini e Musicali. Γηεκεξίδα γηα ηελ Ηζηνξία θαη ηνλ 
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Πνιηηηζκφ ηεο Κχπξνπ. Δηζήγεζε ζηα ηηαιηθά κε ηίηιν: «Ζ Κχπξνο ζηα 

ζρνιηθά βηβιία Ηζηνξίαο» 

9. 2008, Λεκεζφο, 4 Οθησβξίνπ, χλδεζκνο Διιήλσλ Κππξίσλ Φηινιφγσλ, 

Παλειιήληα Έλσζε Φηινιφγσλ, ΟΔΛΜΔΚ, πλέδξην κε ζέκα ηε Γηδαζθαιία 

ηεο Ηζηνξίαο ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε. Δηζήγεζε κε ηίηιν: «Ζ δηδαζθαιία ηεο 

Νεφηεξεο Ηζηνξίαο ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε κε αθνξκή ην λέν βηβιίν Ηζηνξίαο 

ηεο Γ΄ Λπθείνπ» (ππφ έθδνζε ζηα Πξαθηηθά) 

10. 2006, Γξάκα, 14 Μαΐνπ, Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Σνπξηζηηθήο θαη Πνιηηηζηηθήο 

Αλάπηπμεο, Δ΄ Δπηζηεκνληθή πλάληεζε: Ζ Γξάκα θαη ε πεξηνρή ηεο, 

Ηζηνξία θαη Πνιηηηζκόο. Αλαθνίλσζε κε ηίηιν: «Αληψλεο Φσζηεξίδεο 

(Αληψλ-ηζανπο), απφπεηξα ηζηνξηθήο βηνγξαθίαο» (ππφ έθδνζε ζηα 

Πξαθηηθά) 

11. 2004, Παιέξκν, 31 Μαΐνπ. Università di Palermo, Dipartimento «Aglaia» di 

Studi Greci, Latini e Musicali. Γηεκεξίδα γηα ηελ Ηζηνξία θαη ηνλ Πνιηηηζκφ 

ηεο Κχπξνπ. Δηζήγεζε ζηα ηηαιηθά κε ηίηιν: «Σν Κππξηαθφ Εήηεκα» 

12. 2004, Παιέξκν, 29 Ηαλνπαξίνπ. Università di Palermo, Dipartimento 

«Aglaia» di Studi Greci, Latini e Musicali. Γηάιεμε ζηα ηηαιηθά κε ηίηιν: «Ζ 

ειιεληθή Αληίζηαζε, 1941-1944» 

13. 2003, Ληκελάξηα Θάζνπ, 5 επηεκβξίνπ. Δηαηξεία Θαζηαθψλ Μειεηψλ. 

πλέδξην κε ζέκα: Ηζηνξία θαη Πνιηηηζκφο ηεο Θάζνπ. Δηζήγεζε κε ηίηιν: «Ζ 

Δζληθή Αληίζηαζε ζηε Θάζν» 

14. 2001, Υαληά, 8 Μαΐνπ, Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Φηινζνθηθή ρνιή Ρεζχκλνπ. 

Παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ: Τν άιιν ζρνιείν, πξόηαζε γηα κηα παηδεία ρσξίο 

απνθιεηζκνύο κέζα από ηελ εκπεηξία δηδαζθαιίαο ζηε Μέζε Τερληθή 

Δθπαίδεπζε. Δηζήγεζε κε ηίηιν: «Σν άιιν ζρνιείν» 

15. 1999, Υαληά, 27 Οθησβξίνπ. Γξαθείν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 

Υαλίσλ, ζηξνγγπιφ ηξαπέδη κε ζέκα: Πφιεκνο θαη πεξηβάιινλ. Δηζήγεζε κε 

ηίηιν: «Πφιεκνο θαη Ηζηνξία» 

16. 1999, Υαληά, 11 Ννεκβξίνπ. χλδεζκνο Φηινιφγσλ Υαλίσλ, εθδήισζε κε 

ζέκα: 50 ρξφληα απφ ηε ιήμε ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ. Δηζήγεζε κε ηίηιν: 

«Δκθχιηνο πφιεκνο ζηελ Διιάδα: κχζνη θαη πξαγκαηηθφηεηεο» 

17. 1994, 25-27 Ννεκβξίνπ. Θεζζαινλίθε, Ίδξπκα Μειεηψλ Υεξζνλήζνπ ηνπ 

Αίκνπ, πλέδξην: Τν Μαθεδνληθό Εήηεκα, Όςεηο θαη ηζηνξηθή εμέιημε, 

Θεζζαινλίθε, Αλαθνίλσζε κε ηίηιν: «Ζ ζχγρξνλε βνπιγαξηθή 

ηζηνξηνγξαθία γηα ηελ πεξίνδν 1941-1944 ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη 
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Γπηηθή Θξάθε» 

18. 1993, Λεπθσζία, 10 Οθησβξίνπ. Ραδηνθσληθφο ζηαζκφο «Ο Λφγνο». 

εκηλάξην κε ζέκα: «Ο ειιεληζκφο ζηνλ θφζκν». Δηζήγεζε κε ηίηιν: «Ο 

Άγλσζηνο Διιεληζκφο ησλ ρσξψλ ηεο Βαιθαληθήο» 

19. 1993, Αζήλα, 28 Μαξηίνπ. Α.Π.Θ. θαη πίηη ηεο Κχπξνπ. Γηεκεξίδα κε ζέκα 

ηε Βπδαληηλή θαη ηε Νεφηεξε Κχπξν. Δηζήγεζε κε ηίηιν: «Μεηά ηελ εηζβνιή 

ζηελ Κχπξν ην 1974. ε αλαδήηεζε πνιηηηθήο» 

20. 1993, Αζήλα, 18 Μαξηίνπ. Άιζνο Γξακκάησλ θαη Σερλψλ. εκηλάξην γηα ηηο 

εμειίμεηο ζηε Βαιθαληθή. Δηζήγεζε κε ηίηιν: «Έζλε θαη Θξεζθείεο ζηα 

Βαιθάληα» 

21. 1992, φθηα, 1 Γεθεκβξίνπ. Γηεζλέο Κέληξν Μεζνγεηαθψλ θαη Βαιθαληθψλ 

Μειεηψλ (CΗBAL). Ζκεξίδα αθηεξσκέλε ζηελ Διιάδα. Δηζήγεζε κε ηίηιν: «Ζ 

Βαιθαληθή δηάζηαζε ηεο Δπξσπατθήο Δλνπνίεζεο» 
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πλέληεπμε κε ηνλ Σάζν Υαηδεαλαζηαζίνπ  

1. Αο μεθηλήζνπκε από ηα παηδηθά ρξόληα θαη ηηο κλήκεο πνπ θνπβαιάο  

από ηόπνπο θαη αλζξώπνπο. Γελλήζεθεο ζηε Λεπθσζία, Μέρξη πόηε έδεζεο 

εθεί;  

  Ζ Λεπθσζία είλαη έλαο πνιχ αγαπεκέλνο κνπ ηφπνο. Δίλαη δχζθνιν λα κνηξαζηψ 

ηελ ηδηαίηεξε ζρέζε κνπ κε απηή ηελ πφιε. Γελλήζεθα ην 1965 θη έδεζα εθεί σο ηα 

8 κνπ ρξφληα πνπ ε κεηέξα καο απνθάζηζε λα έξζεη 

λα ζπνπδάζεη αξραηνινγία ζηελ Αζήλα. Σν 

θαινθαίξη ηεο εηζβνιήο επηζηξέςακε θαη δήζακε 

απφ θνληά ηα γεγνλφηα ηνπ 1974. Φχγακε κεηά ηνλ 

δεχηεξν Αηηίια, ηνλ Αχγνπζην. Δπέζηξεςα φηαλ 

πηα ήκνπλ καζεηήο ηνπ Γπκλαζίνπ γηα θαινθαηξηλέο 

δηαθνπέο θαη έθηνηε ηελ επηζθέπηνκαη ηαθηηθά. 

Μεγαιχηεξα δηαζηήκαηα έδεζα εθεί, ζην ίδην ζπίηη 

ηνπ 1974, σο ζηξαηηψηεο ηεο Δζληθήο Φξνπξάο ην 

1993 θαη σο επηζθέπηεο ιέθηνξαο ζην Παλεπηζηήκην Κχπξνπ ην 2008-2009.  

2. Ση θξαηάο  από εθείλα ηα ρξόληα; 

Απφ ηα παηδηθά κνπ ρξφληα θξαηψ θπξίσο ηελ εκπεηξία ηεο ηνπξθηθήο εηζβνιήο πνπ 

ηελ έδεζα σο άκαρνο πιεζπζκφο θπζηθά θαη πνπ κε έρεη ζεκαδέςεη αλεμίηεια. Σα 

πξνεγνχκελα ρξφληα φκσο ήηαλ κάιινλ επηπρηζκέλα θαζψο δνχζακε ήξεκα κε 

αξθεηή νηθνλνκηθή άλεζε, θάηη πνπ αλαηξάπεθε άξδελ ζηε ζπλέρεηα.  

3. Πνύ ζε βξίζθεη ε εθεβεία θαη πνηνη παξάγνληεο (ηόπνη, άλζξσπνη, 

γεγνλόηα) λνκίδεηο όηη έπαημαλ  ξόιν ζηελ πνξεία ζνπ  απηή ηελ πεξίνδν; 

Μεγάισζα ζηελ Αζήλα, ζηε Νεάπνιε θαη ηα Δμάξρεηα θαη ππήξμα κάιινλ έλαο 

ηππηθφο έθεβνο εθείλεο ηεο επνρήο. Ήκαζηε ηα «παηδηά κε ηα καιιηά θαη κε ηα 

καχξα ξνχρα» ηνπ αββφπνπινπ. Αθνχγακε ξνθ θαη ξεκπέηηθα, νη παξέεο κνπ 

έπαηδαλ κάιηζηα θαη ηα δχν κνπζηθά είδε ελψ εγψ, κνινλφηη πξνζπάζεζα θαη 

κειέηεζα κνπζηθή γηα θάπνηα ρξφληα, κάιινλ απέηπρα σο κνπζηθφο. Τπήξμα 

κέηξηνο καζεηήο γηα ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο,  αιιά επηχρεζα λα έρσ εμαηξεηηθνχο 

δαζθάινπο, φρη φκσο ζην ζρνιείν, ην νπνίν βαξηφκνπλ αθφξεηα αθνχ δελ είρε θάηη 

νπζηαζηηθφ λα κνπ δψζεη. Μάζαηλα κφλνο κνπ κε ηε βνήζεηα αλζξψπσλ φπσο ν 

επηγξαθηθφο αξραηνιφγνο Άγγεινο Μαηζαίνο, νηθνγελεηαθφο θίινο πνπ κνπ 

δίδαζθε αξραία ειιεληθά γηα λα αλαθέξσ ην ζεκαληηθφηεξν δάζθαιν πνπ είρα 

πνηέ. Έθηνηε δηαηεξψ έλα ηδηαίηεξν πάζνο γηα ηελ αξραία ειιεληθή γξακκαηεία, θαη 

εηδηθά γηα ηνλ Θνπθπδίδε. Γηάβαδα φκσο γεληθά πνιχ, εμσζρνιηθά βεβαίσο. Α, λαη! 

Τπήξμα θαη αζιεηήο ρσξίο ζπνπδαίεο δηαθξίζεηο εθηφο απφ έλα ρξπζφ κεηάιιην σο 

αλαπιεξσκαηηθφο ηεο θαιχηεξεο ηφηε νκάδαο μηθαζθίαο ζηε ζπάζε εθήβσλ, 

θαζψο θαη κία 8ε ζέζε ζε παλειιήλην αηνκηθφ πξσηάζιεκα ζηελ ίδηα θαηεγνξία. 

Τπήξμα επίζεο ηπρεξφο πνπ είρα θαζεγεηή ζηελ ειεθηξηθή θηζάξα ηνλ Γηάλλε 

Γξφιαπα, έλαλ γλήζην ξνθά ηεο επνρήο, ν νπνίνο κνινλφηη δελ θαηάθεξε λα κε 

θάλεη θηζαξίζηα, κε έκαζε αξθεηά πξάγκαηα ζρεηηθά κε ην ξνθ θαη ηελ ηερληθή ηεο 
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θηζάξαο. Με ηηο παξέεο κνπ, παίδακε πνδφζθαηξν ηεο αιάλαο, αθνχγακε ξνθ, 

πεγαίλακε ζε πάξηπ, ζε ηαβέξλεο κε ξεκπέηηθα, ζε ξνθ ζηέθηα, ζε ζπλαπιίεο ή 

αξάδακε ζηα παγθάθηα ζε πιαηείεο. Δπίζεο, επεηδή κία απφ ηηο παξέεο κνπ είρε 

πξνρσξήζεη κνπζηθά απφ ηε ξνθ ζηε ηδαδ, κε κχεζαλ ζηα κπζηηθά ηεο θαη έθηνηε 

απνηειεί έλα πνιχ αγαπεκέλν κνπζηθφ είδνο. Ηδηαίηεξα πνιηηηθνπνηεκέλνο ηφηε δελ 

ήκνπλ, αιιά ηαπηηδφκνπλ πεξηζζφηεξν κε ηνλ αλαξρηθφ ρψξν θαη ην πξψην 

πνιηηηθφ βηβιίν πνπ δηάβαζα ήηαλ ε «Αλαξρία» ηνπ Κξνπφηθηλ, ζηα 16 κνπ λνκίδσ. 

Ζ έληνλε πνιηηηθνπνίεζή κνπ μεθίλεζε απφ ην δεχηεξν έηνο ζην Παλεπηζηήκην θαη 

κε αθνξκή ηηο θηλεηνπνηήζεηο ελαληίνλ ηεο επίζθεςεο ηνπ θαζίζηα Λεπέλ ην 1984 

ζηελ Αζήλα. 

4. ΟΙ γνλείο είλαη  πξόζσπα ζεκαληηθά γηα ηελ πξνζσπηθή καο ηζηνξία. 

Θα ήζειεο λα ηνπο παξνπζηάζεηο ζύληνκα; Πώο λνκίδεηο  όηη ζε επεξέαζαλ; 

Ζ κεηέξα κνπ, ζπληαμηνχρνο αξραηνιφγνο ζήκεξα, κε γέλλεζε ζε ζρεηηθά κηθξή 

ειηθία. Γφλνο Αηγππηησηψλ Διιήλσλ, ελφο Κππξίνπ θαη κηαο Πειηνξείηηζζαο, 

γελλήζεθε θαη έδεζε σο ηα 11 ηεο ρξφληα ζηελ Αιεμάλδξεηα. Έρεη πςειή κφξθσζε 

θαη κνπ κεηέδσζε ην πείζκα θαη ηελ καρεηηθφηεηά ηεο, πηζηεχσ. Σν ζεκαληηθφηεξν 

φκσο πνπ ηεο ρξσζηψ είλαη ηελ αγάπε γηα ηα αιεζηλά φκνξθα πξάγκαηα ζε 

δηάθνξνπο ηνκείο ηεο δσήο. Έρεη έλα πνιχ θαιφ γνχζην πνπ ειπίδσ λα έρσ 

θιεξνλνκήζεη. Δπίζεο ήηαλ αλέθαζελ πνιηηηθνπνηεκέλε ρσξίο φκσο λα αλήθεη ζε 

θάπνην θφκκα, ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηνπ ηφηε ΚΚΔ εζσηεξηθνχ, θαη ίζσο γη‟ απηφ 

εγψ θηλήζεθα ζε πην… αθξαίνπο ρψξνπο! 

Ο παηέξαο κνπ – πνπ καο άθεζε πξηλ απφ έλαλ ρξφλν κεηά απφ κία αθάληαζηε 

ηαιαηπσξία κε ηελ πγεία ηνπ – ήηαλ ηειείσο δηαθνξεηηθφο ζε πνιιά πξάγκαηα: 

κάιινλ άκνπζνο, θξπςίλνπο ζε αληίζεζε κε ηελ εμσζηξέθεηα ηεο κάλαο κνπ (θαη ηε 

δηθή κνπ, πηζηεχσ), ραξαθηεξηζηηθφο Κππξαίνο ηεο Αγγιίαο, φπνπ έδεζε απφ ηα 

πέληε σο ηα ηξηάληα ηνπ, κε πνιιά απφ ηα θιαζηθά ηνπο πάζε: καληψδεο 

θαπληζηήο θαη ηδνγαδφξνο. Δίκαη ζίγνπξνο φηη εθεί πνπ βξίζθεηαη ηψξα ζα παίδεη 

θάπνηα παξηίδα κε ηνπο παιηνχο ηνπ θίινπο θαη ζα θαπλίδνπλ αζηακάηεηα. Δγψ 

δελ θάπληζα πνηέ θαη ηα ραξηηά κνχ πξνθαινχλ αιιεξγία. Πεξηηηφ λα ζεκεηψζσ φηη 

εηδηθά ην δεχηεξν απφ ηα πάζε ηνπ ππήξμε αηηία επαλεηιεκκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηξνθψλ ηεο νηθνγέλεηάο κνπ. Ο ίδηνο φκσο έβξηζθε πάληνηε ηε δχλακε λα 

ζεθψλεηαη θαη λα μαλαζπλερίδεη σο ηα γεξάκαηά ηνπ πνπ δελ ήηαλ θαιά, 

δπζηπρψο. Παξά ηα θαηαζηξνθηθά ηνπ πάζε, ήηαλ έλαο ζπκπνλεηηθφο άλζξσπνο, 

ηδηαίηεξα επθπήο κε ην θαηαπιεθηηθφ ηαιέλην λα πξνζαξκφδεηαη ζε θάζε θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ. Μνπ θιεξνδφηεζε ηελ αγάπε ηνπ γηα ηελ αγγιηθή νκάδα πνπ 

ππνζηήξηδαλ νη Κχπξηνη ηνπ Λνλδίλνπ, ηελ Άξζελαι. 

5. ηα ρξόληα ησλ βαζηθώλ ζπνπδώλ επηιέγεηο λα ζπνπδάζεηο ηζηνξία.  

Γηα πνηνπο ιόγνπο θαη ηη πξνζδνθνύζεο; 

Πξψηα- πξψηα , ην 1983 πεξλνχζακε ζε εληαία θηινζνθηθή ζρνιή γηα λα βγνχκε 

θηιφινγνη. ίγνπξα ήζεια λα αζρνιεζψ κε θάηη πνπ λα έρεη ζρέζε κε ην πάζνο 

πνπ είρα κε ηα αξραία ειιεληθά. Χζηφζν κε γνήηεπαλ θαη άιια αληηθείκελα φπσο ε 

Πξντζηνξηθή Αξραηνινγία ηελ νπνία ηφηε δίδαζθαλ πνιχ ζπνπδαίνη θαζεγεηέο 
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φπσο ν αείκλεζηνο Υνπξκνπδηάδεο, θαη ν  ιηγφηεξν γλσζηφο, αιιά αμηνινγφηαηνο 

Κσηζάθεο. Οπφηε, φηαλ ζην 3ν έηνο έπξεπε λα επηιέμσ ηκήκα, επέιεμα ην Ηζηνξηθφ 

– Αξραηνινγηθφ σο ην ηκήκα κε ηελ πην ζχγρξνλε πξνζέγγηζε ζε ζρέζε κε ηε 

κάιινλ ζρνιαζηηθή ηνπ θηινινγηθνχ. 

6. Ση ζε ζπξώρλεη  λα θνηηήζεηο γηα 3 ρξόληα ζην ΦΠΦ, αθνύ ήδε έρεηο 

πηπρίν θηινζνθηθήο; 

Ο έλαο ιφγνο – πνπ ζήκεξα ζα αθνχγεηαη κάιινλ πεξίεξγνο - ήηαλ πνιηηηθφο: 

ήζεια λα ζπλερίζσ λα ζπκκεηέρσ ζ‟ έλαλ καδηθφ ρψξν ζηνλ νπνίν είρα ήδε 

αλαπηχμεη έληνλε δξάζε, φρη ζηελά ζπλδηθαιηζηηθή. Τπήξμα κάιηζηα ηδξπηηθφ κέινο 

ηεο παξάηαμεο ησλ Απηφλνκσλ Φηινζνθηθήο ηεο Θεζζαινλίθεο, πνπ ηφηε 

αξηζκνχζαλ δεθάδεο κέιε. Ο άιινο ιφγνο ήηαλ… επηζηεκνληθφο! Γελ είρα 

θαηαζηαιάμεη αθφκε επηζηεκνληθά. Οπφηε, αθνχ νχησο ή άιισο ππήξμα αλέθαζελ 

εξγαδφκελνο θνηηεηήο, ήζεια λα ζπλερίζσ λα  ζπνπδάδσ έζησ θη αλ κεηά ην 

πξψην πηπρίν εξγαδφκνπλ πιένλ ζε πιήξε απαζρφιεζε ζε θξνληηζηήξην, 

ηδηαίηεξα, αιιά θαη άιιεο, ρεηξσλαθηηθέο σο επί ην πιείζηνλ εξγαζίεο. Δθείλν ην 

δηάζηεκα κε ελδηέθεξε ε Φηινζνθία θαη κειεηνχζα αξθεηά ζπζηεκαηηθά. Δπεηδή 

φκσο νη θαζεγεηέο ηφηε δελ κνπ αλαγλψξηδαλ ηα καζήκαηα ηνπ Ηζηνξηθνχ – 

Αξραηνινγηθνχ παξφιν πνπ ήηαλ θαηά ην 50% θνηλά, θαη ζα έπξεπε νπζηαζηηθά λα 

ζπνπδάζσ απφ ηελ αξρή, θαη επεηδή ε Φπρνινγία θαη ηα Παηδαγσγηθά δελ κε 

ελδηέθεξαλ θαζφινπ νχηε εθηηκνχζα ηδηαίηεξα ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ζε απηά ηα 

δχν αληηθείκελα ζε αληίζεζε κε αξθεηνχο θαζεγεηέο Φηινζνθίαο, φπσο ν Βψθνο, ν 

Γειεβνγηαηδήο θαη ε Γειεγηψξγε, ηειηθά ζην 3ν έηνο εγθαηέιεηςα ηηο ζπνπδέο ζην 

ΦΠΦ γηα λα μεθηλήζσ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ Ηζηνξία. 

7. Θεζζαινλίθε θαη θνηηεηηθή δσή, θηιίεο, πνιηηηθέο θαη αθαδεκατθέο 

αλαδεηήζεηο. Πώο θύιεζαλ απηά ηα ρξόληα;  Πνηα είλαη ε πην έληνλε 

αλάκλεζε; 

Γηα λα απαληήζσ κε πιεξφηεηα ζα πξέπεη λα 

γξάςσ νιφθιεξν βηβιίν θαζψο ζηε Θεζζαινλίθε 

έδεζα ζπνπδάδνληαο θαη εξγαδφκελνο παξάιιεια 

ζρεδφλ 15 ρξφληα σο ηελ ππνζηήξημε ηεο 

δηδαθηνξηθήο κνπ δηαηξηβήο ην 1998. ε θαλέλα άιιν 

κέξνο δελ έρσ δήζεη πεξηζζφηεξα ρξφληα ζηε δσή 

κνπ, νπφηε ζηε Θεζζαινλίθε ρξσζηάσ ζε κεγάιν 

βαζκφ φ,ηη έρσ πεηχρεη σο ηψξα. Ζ Θεζζαινλίθε κε 

παξέιαβε έλα κάιινλ ζπλεζηαικέλν παηδί πνπ είρε 

κφιηο βηψζεη ην δηαδχγην ησλ γνληψλ ηνπ θαη κία θαηαζηξνθηθή ρξενθνπία ηνπ 

παηέξα θαη κε παξέδσζε έλαλ ψξηκν άληξα, κε πνιιή απηνπεπνίζεζε θαζψο κε 

έκαζε λα ζηεξίδνκαη ζηηο δηθέο κνπ δπλάκεηο αιιά θαη ζηε βνήζεηα θίισλ πνπ δελ 

απέθηεζα πνπζελά αιινχ. Με ηάηζαλ, κε θηινμέλεζαλ γηα ρξφληα ζηα ζπίηηα ηνπο, 

κνπ έδηλαλ δνπιεηέο, κε έκαζαλ ηελ αμία ηεο ζπληξνθηθφηεηαο, ηνπ ζπιινγηθνχ 

αγψλα, θη φια απηά κε αλζξσπηά θαη αγάπε. Νηψζσ πνιχ ηπρεξφο θαη επγλψκσλ 

πνπ ήκνπλ κέινο κηαο πνιχ δεκηνπξγηθήο, καρεηηθήο θαη κε αλνηρηφ κπαιφ 
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πνιηηηθήο νκάδαο, ζην πιαίζην πάληνηε ηεο παλειιαδηθήο νκάδαο ηνπ ηφηε 

πεξηνδηθνχ «Ρήμε» (ζήκεξα πεξηνδηθφ «Άξδελ» θαη εθεκεξίδα «Ρήμε») ηεο 

κφληκεο θαη ζηαζεξήο έσο ζήκεξα πνιηηηθήο κνπ έληαμεο απφ ηα 18 κνπ ρξφληα. Ζ 

«Ρήμε» ππήξμε έλα ζρνιείν γηα κέλα, έλα δεχηεξν παλεπηζηήκην, ίζσο 

ζεκαληηθφηεξν απφ ηελ ηππηθή εθπαίδεπζε πνπ είρα ιάβεη. Σα δηαβάζκαηα, νη 

ζπδεηήζεηο, νη αληηπαξαζέζεηο ζε πνιχ δσληαλά θαη θηλεκαηηθά ηκήκαηα ηεο 

λενιαίαο ηφηε, κνπ επέηξεςαλ λα έρσ κία επξχηεηα γλψζεσλ θαη λα δηακνξθψλσ 

δηαξθψο άπνςε ζην πιαίζην κηαο άηππεο δηαξθνχο ζπλέιεπζεο! Δμάιινπ σο 

αλαξρηθφο κε θαηαγσγή απφ ηελ Κχπξν δελ ζα κπνξνχζα λα έρσ άιιε έληαμε, 

θαζψο ε «Ρήμε» ππήξμε ε κφλε γλήζηα παηξησηηθή νξγάλσζε ηνπ 

εμσθνηλνβνπιεπηηθνχ ρψξνπ ηεο άθξαο αξηζηεξάο, ηνπ αλαξρηζκνχ θαη ηεο 

πνιηηηθήο νηθνινγίαο. Βέβαηα σο θνηηεηήο ιφγσ νηθνλνκηθήο ζηελφηεηαο, ήκνπλ 

ππνρξεσκέλνο λα εξγάδνκαη, εηδηθά ην θαινθαίξη, νπφηε δελ κπνξψ λα πσ φηη 

έδεζα ηελ θιαζηθή θνηηεηηθή δσή πνπ ζπκνχληαη νη πεξηζζφηεξνη. Να ζθεθηείο φηη 

φηαλ πήξα ην πηπρίν κνπ, δνχζα ζε θαηεηιεκκέλν ζπίηη ρσξίο ξεχκα!  

8. ε απηά ηα ρξόληα δηακνξθώλνληαη νη πξνβιεκαηηζκνί, ώζηε λα 

νδεγεζείο ζε κεηαπηπρηαθό θαη δηδαθηνξηθό δίπισκα; Ση ζε επεξέαζε 

πεξηζζόηεξν θαη πνηνη άλζξσπνη έπαημαλ ηδηαίηεξν ξόιν; 

Οη ζπνπδέο κνπ ζην δεχηεξν πηπρίν είραλ θηάζεη ζε αδηέμνδν. Ήηαλ ήδε ην 1990 

φηαλ ην ηείρνο ηνπ Βεξνιίλνπ είρε πέζεη θαη καδί ηνπ ην «ζηδεξνχλ παξαπέηαζκα» 

είρε αξρίζεη λα παξνπζηάδεη ξσγκέο θαη λα καο πξνζθαιεί λα γλσξίζνπκε ηνλ 

άγλσζην θφζκν ησλ Βαιθαλίσλ πνπ θξπβφηαλ απφ πίζσ. Ο Φαίδσλ Μαιηγθνχδεο, 

θαζεγεηήο ζιαβνιφγνο, κε παξφηξπλε λα κάζσ Βνπιγαξηθά κε ηελ πξννπηηθή λα 

μεθηλήζσ καδί ηνπ κεηαπηπρηαθφ. Σν βξήθα πνιχ ειθπζηηθή ηδέα θαη αθνινχζεζα 

ηε ζπκβνπιή ηνπ.  

9. Ο ηζηνξηθόο ρώξνο πνπ έιθεη ηελ εξεπλεηηθό ζνπ ελδηαθέξνλ είλαη ηα 

Βαιθάληα θαη ζπγθεθξηκέλα, ε εζληθή αληίζηαζε ζηηο βνπιγαξνθξαηνύκελεο 

πεξηνρέο ηεο αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη  Θξάθεο. Πνηα ήηαλ ηα θίλεηξά ζνπ; 

Ση επηβεβαηώλεηαη θαη   ηη δηαςεύδεηαη από ηηο αξρηθέο ππνζέζεηο ζην πεδίν 

ηεο ηζηνξηθήο έξεπλαο; 

Σειηθά, γηα ιφγνπο πνπ δελ είλαη ηεο παξνχζεο, αληί γηα ηνλ Μαιηγθνχδε, μεθίλεζα 

κεηαπηπρηαθφ κε ηνλ Γηάλλε Υαζηψηε ηεο Νεφηεξεο Ηζηνξίαο. Ζ βνπιγαξηθή θαηνρή 

ήηαλ ηφηε έλα εληειψο αλεμεξεχλεην πεδίν επηζηεκνληθά, νπφηε ε πξφθιεζε ήηαλ 

κεγάιε. Ο Υαζηψηεο κε ηελ εκπεηξία θαη ην έλζηηθηφ ηνπ κε ελζάξξπλε λα 

πξνρσξήζσ, αλ θαη λνκίδσ πσο ν ίδηνο δελ ήηαλ ηφζν ζχκθσλνο κε ην ζέκα ηεο 

Δζληθήο Αληίζηαζεο πνπ εκέλα κε γνήηεπε γηα πξνθαλείο ιφγνπο. Σελ αθνξκή 

λνκίδσ κνπ ηελ πξνζέθεξε έλα βνπιγαξηθφ βηβιίν πνπ είρα δεη ηπραία ζε κία 

πξνζήθε ζην παλεπηζηήκηνπ ηνπ Βειίθν Σίξλνβν φπνπ παξαθνινπζνχζα έλα 

ζεκηλάξην γηα ηελ εθκάζεζε ηεο βνπιγαξηθήο γιψζζαο. Σν βηβιίν ήηαλ ε πξψηε 

δηεζλψο κνλνγξαθία γηα ηα γεγνλφηα ηεο Γξάκαο ηνπ 1941. Ο ζπγγξαθέαο, 

Γθεφξγθη Νηαζθαιφθ (πέζαλε πξηλ απφ έλα ή δχν ρξφληα) κε πνιχ πεηζηηθφ ηξφπν 

ακθηζβεηνχζε ηελ εξκελεία ησλ γεγνλφησλ σο βνπιγαξηθήο πξνβνθάηζηαο φπσο 
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ήηαλ έσο ηφηε ε επίζεκε ειιεληθή ζέζε, αιιά θαη ηνπ ΚΚΔ. Μεηά απφ πνιχρξνλε 

έξεπλα ζηα ίδηα ζπκπεξάζκαηα θαηέιεμα θη εγψ θαη ζήκεξα απηή είλαη πιένλ ε 

επίζεκε ζέζε ηεο ειιεληθήο ηζηνξηνγξαθίαο ελψ θαη ην ΚΚΔ κφιηο πξηλ απφ ιίγνπο 

κήλεο απνθαηέζηεζε ηνπο επαλαζηάηεο θνκκνπληζηέο ηεο Γξάκαο ηνπ 1941. 

Φπζηθά ζηε δηαηξηβή κνπ αζρνιήζεθα θαη κε άιια δεηήκαηα κε πην θξίζηκν απηφ 

ηεο χπαξμεο δχν παξάιιεισλ θαη αληαγσληζηηθψλ κεηαμχ ηνπο αληηζηαζηαθψλ 

νξγαλψζεσλ: ηνπ ΔΑΜ/ΔΛΑ θαη ησλ εζληθηζηψλ ηνπ Αληψλ Σζανχο. ε θαλέλα 

απφ ηα δεηήκαηα πνπ θιήζεθα λα εξεπλήζσ δελ έθαλα αξρηθέο ππνζέζεηο, αιιά 

άθεζα ην πιηθφ λα κε θαηεπζχλεη. Πηζηεχσ, θη απηφ δελ ην ιέσ κφλν εγψ, πσο 

έθαλα επζπλείδεηε δνπιεηά θαη πσο αληηκεηψπηζα ην δήηεκα κε ηε κέγηζηε δπλαηή 

απνζηαζηνπνίεζε, αληηθεηκεληθφηεηα, αιιά θαη ελζπλαίζζεζε, λα κπσ δειαδή ζην 

πεηζί ησλ πξσηαγσληζηψλ θαη λα δσ ηα πξάγκαηα φπσο ηα έβιεπαλ απηνί. Γη‟ 

απηφλ ηνλ ιφγν πηζηεχσ πσο ε δηαηξηβή κνπ ζρεηηθά κε ηελ Δζληθή Αληίζηαζε ζηηο 

βνπιγαξνθξαηνχκελεο πεξηνρέο ζεσξείηαη πιένλ έξγν αλαθνξάο κε δεθάδεο 

εηεξναλαθνξέο ζε κεηαγελέζηεξεο επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο. 

10. Από ηελ πεξηπέηεηα ηνπ εξεπλεηή πνηα ήηαλ ε κεγαιύηεξε δπζθνιία 

θαη πνηα ε εληνλόηεξε ζπγθίλεζε πνπ έδεζεο; 

Σφζν νη δπζθνιίεο φζν θαη νη ζπγθηλήζεηο ππήξμαλ πνιιέο. Οη δπζθνιίεο 

αθνξνχζαλ ην δπζεχξεην θαη ζθφξπην πιηθφ, νπφηε έπξεπε λα ηαμηδέςσ πνιχ, 

ρσξίο κέζνλ θαη ρξήκαηα, λα ςάμσ, λα ξσηήζσ, λα ιεηηνπξγήζσ θαη σο… 

ληεηέθηηβ. Να αλαθέξσ κφλν φηη ρξεζηκνπνίεζα πεγέο απφ ηνπιάρηζηνλ έμη 

δηαθνξεηηθέο γιψζζεο ζε πνιιέο ρψξεο θαη φηη εθηφο απφ ηα βνπιγαξηθά, 

κειέηεζα επίζεο ηα ζεξβηθά θαη ηα γεξκαληθά. Οη επηπρέζηεξεο ζηηγκέο αθνξνχλ ηε 

γλσξηκία κνπ κε ζεκαληηθνχο αλζξψπνπο φπσο ηνλ θαιφ θίιν, ηνλ αθάκαην 

εξεπλεηή Γεκήηξε Παζραιίδε απφ ηε Γξάκα, ηηο ζπλεληεχμεηο κε παιηνχο αληάξηεο 

θαζψο θαη ηηο επηζθέςεηο ζε απνκαθξπζκέλα ρσξηά θαη ηε θηινμελία κνπ ζε 

αλζξψπνπο πνπ γλψξηζα ζηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο. Οη αλζηζκέλεο ακπγδαιηέο θαη 

ε κνζρνβνιηά ηνπο ζην Παγγαίν είλαη κία αμέραζηε εκπεηξία. Θπκάκαη επίζεο πνπ 

έλαο πιεξνθνξεηήο, παιηφο θνκκνπληζηήο, παξαζχξζεθε απφ ηελ αλαπφιεζε θαη 

κε ξψηεζε: «έρεηο πνχ λα θνηκεζείο απφςε ζχληξνθε;» ζα λα ήκνπλ θη εγψ έλαο 

απφ ηνπο παξάλνκνπο ζπληξφθνπο ηνπ ηεο επνρήο εθείλεο. 

11. Μεηά ην δηδαθηνξηθό αθνινπζεί έλα αμηόινγν δηδαθηηθό έξγν ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζηελ επηκόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ , σο θηιόινγνο 

ζηε δεπηεξνβάζκηα, ζπκκεηνρή ζηελ εθπόλεζε πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ 

θαη ζε άιια εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα. Χο δάζθαινο πηα, κπνξείο λα 

αλαθεξζείο ζηηο ζεκαληηθόηεξεο ζηηγκέο ηεο θαξηέξα ζνπ; 

Αηζζάλνκαη πσο θάζε ζηηγκή ππήξμε θαη εμαθνινπζεί λα είλαη 

ζεκαληηθή θαζψο έρσ πάζνο κε ηε δηδαζθαιία θαη πξνζπαζψ 

λα δίλσ θάζε θνξά ηνλ θαιχηεξφ κνπ εαπηφ. Ζ αιήζεηα είλαη 

φηη έρσ δηδάμεη πνιιά δηαθνξεηηθά αληηθείκελα θαη ζε 

δηαθνξεηηθά αθξναηήξηα. Έηζη, δελ έρσ αθφκε ληψζεη πσο έρσ 

εμαληιεζεί ή «θαεί» δηδαθηηθά. Ίζσο πην έληνλε 



 Σελίδα 27 
 

ζπλαηζζεκαηηθά ππήξμε ε εκπεηξία κνπ σο δηδάζθνληνο ζηε Θεξαπεπηηθή 

Κνηλφηεηα «Ηζάθε» γηα πξψελ ρξήζηεο ηνμηθψλ νπζηψλ, γηα ελάκηζε πεξίπνπ 

ρξφλν. 

12. Έλα αθόκε πξνζόλ ζνπ είλαη ε γισζζνκάζεηα. Γλσξίδεηο αγγιηθά, 

ηηαιηθά, ηζπαληθά, βνπιγάξηθα, γεξκαληθά. Ση ζε νδεγεί ζηηο ζπγθεθξηκέλεο 

γιώζζεο θαη πνηεο δπλαηόηεηεο ζνπ δίλεη ε γλώζε ηνπο;  

Γελ γλσξίδσ ζην ίδην πςειφ επίπεδν φιεο απηέο ηηο γιψζζεο.  πσο νη 

πεξηζζφηεξνη έκαζα αγγιηθά πνπ είλαη απαξαίηεηα θαη ηηαιηθά ηελ πεξίνδν πνπ 

δίδαζθα ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Παιέξκνπ (2002-2005). Δθηφο απφ απηέο ηηο δχν 

γιψζζεο πνπ ηηο γλσξίδσ πνιχ θαιά, κε ηα Ηζπαληθά αζρνιήζεθα απφ κεξάθη 

φηαλ ήκνπλ δεθαηεζζάξσλ, αιιά εθηφο απφ θάπνηεο κεηαθξάζεηο θη έλα ηαμίδη 

ζηελ Ηζπαλία, δελ ηα έρσ ρξεζηκνπνηήζεη ηδηαίηεξα, ελψ ηα γεξκαληθά θαη ηα 

βνπιγαξηθά, ηα έρσ κειεηήζεη ίζα- ίζα γηα λα κπνξψ λα πξνζαλαηνιίδνκαη ζηε 

βηβιηνγξαθία αλ θαη φηαλ επηζθεπηφκνπλ ηε Βνπιγαξία κπνξνχζα λα ζπλελλνεζψ 

θαη λα θάλσ θάπνηα ζπδήηεζε. Μνπ ζπλέβε κάιηζηα ζηελ Αρξίδα ηεο ΠΓΓΜ φπνπ 

κηιψληαο βνπιγαξηθά ζπλελλννχκνπλ άλεηα θαη κε ξψηεζαλ: «πψο κηιάηε ηφζν 

θαιά… Μαθεδνληθά»! Γεληθά, αγαπψ ηηο γιψζζεο θαη καθάξη λα ηηο κηινχζα φιεο 

κε ηελ ίδηα άλεζε. 

13. Από πόηε μεθηλά ε ζπγγξαθηθή ζνπ δξαζηεξηόηεηα θαη από πνηνπο 

δηαλννύκελνπο ζεσξείο όηη έρεηο επεξεαζηεί ; 

Γξάθσ απφ έθεβνο, 15 ρξνλψλ, ζε ηεηξάδηα θαη δηάθνξα κηθξά θνκκάηηα ραξηί ελ 

είδεη εκεξνινγίνπ ζε πεδφ, αιιά θαη ζε έκκεηξν ιφγν, πνηεηηθά ζρεδηάζκαηα. Σφηε 

είρα επεξεαζηεί απφ ηα εκεξνιφγηα ηνπ εθέξε ελψ ηα θχξηα πνηεηηθά κνπ 

αλαγλψζκαηα ππήξμαλ εθηφο ηνπ εθέξε, ν Καββαδίαο θη ν Δγγνλφπνπινο. 

Αξγφηεξα, ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο κνπ δξαζηεξηφηεηαο, έγξαθα θείκελα γηα 

έληππα ηνπ πνιηηηθνχ κνπ ρψξνπ, ηεο «Ρήμεο» γηα δηάθνξα ζέκαηα, θπξίσο 

θνηηεηηθά θαη λενιαηίζηηθα. Σν πξψην κνπ βηβιίν ην έγξαςα ζε ειηθία 24 εηψλ. ηε 

ζπλέρεηα, αλακθηζβήηεηα ζεηηθή επηξξνή άζθεζε ν Γηψξγνο Καξακπειηάο πνπ κε 

ελζάξξπλε θαη εμέδσζε ην πξψην θαη αξγφηεξα θη άιια βηβιία κνπ. Ο ίδηνο κε 

βνήζεζε πνιχ θαη ζηελ επηκέιεηα ηνπ γξαπηνχ κνπ ιφγνπ, ζην πξψην βηβιίν κνπ, 

ην Ζθαίζηεην ηνπ Αίκνπ, ηα Βαιθάληα κεηά ηνλ Ψπρξό Πόιεκν, κνπ αθηέξσζε πνιχ 

ρξφλν, ην δηνξζψζακε καδί θξάζε –θξάζε. Σνπ ρξσζηάσ πνιιά. Ζ δε 

ελαζρφιεζή κνπ κε ηελ επηζηήκε κε βνήζεζε λα ηεθκεξηψλσ θαιχηεξα ηα 

ιεγφκελά κνπ, λα είκαη πην αθξηβήο θαη ζαθήο ζ‟ απηά πνπ ζέισ λα πσ. Πηζηεχσ 

φηη απηφ κνπ ζηέξεζε ηελ πνιχ κεγάιε ινγνηερληθή ππνδνκή πνπ δηέζεηα απφ ηα 

δηαβάζκαηα πνπ είρα απφ παηδί, αιιά ζίγνπξα σθέιεζε ηνλ επηζηεκνληθφ κνπ 

ιφγν! 
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14. Η ζπγγξαθηθή ζνπ δξαζηεξηόηεηα είλαη πνιύπιεπξε. Έρεηο  

δεκνζηεύζεη ηζηνξηθά, παηδαγσγηθά, ινγνηερληθά, πνιηηηθά έξγα, 

κεηαθξάζεηο, άξζξα θαη έρεηο βξαβεπηεί από ηελ Αθαδεκία Αζελώλ γηα ην 

βηβιίν: «Τα γεγονόηα ηηρ Δπάμαρ, Σεπηέμβπιορ-Οκηώβπιορ 1941, Εξέγεπζη ή 

πποβοκάηζια;».   Θα ήζεια έλα ζρόιην δηθό ζνπ γηα θάζε θαηεγνξία θαη ηηο 

δηαθνξεηηθέο αλάγθεο πνπ θαιύπηεη. Πνηα από απηά ηα έξγα έρνπλ 

βαξύλνπζα ζεκαζία γηα ζέλα; 

Ναη, είκαη πνιππξάγκσλ, δελ κνπ αξέζεη ε ζηελή εμεηδίθεπζε. Απηφ ζεσξείηαη 

κεηνλέθηεκα ζηνπο αθαδεκατθνχο ρψξνπο, αιιά αθνχ δελ εθιέρηεθα ζην 

Παλεπηζηήκην, έρσ ηελ ειεπζεξία ηειηθά λα γξάθσ θαη λα δεκνζηεχσ φ,ηη ζέισ. 

Θεσξψ φηη ε θχξηα πιεπξά ηνπ έξγνπ κνπ, αλ φρη ε απνθιεηζηηθή, αθνξά ηελ 

αλάδεημε ηεο ηδηαίηεξεο θπζηνγλσκίαο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ θαη ηδηαίηεξα ηεο 

αγσληζηηθήο ηνπ παξάδνζεο, θάηη πνπ πηζηεχσ φηη ππνηηκάηαη, πεξηθξνλείηαη θαη 

αγλνείηαη ζπζηεκαηηθά θαη ζπλεηδεηά ηα ηειεπηαία ρξφληα απφ ηηο θπξίαξρεο ειίη θαη 

ηελ δπζηπρψο εηεξφθσηε δηαλφεζή καο. Δπνκέλσο,  φ,ηη έρσ γξάςεη ζα πξέπεη λα 

εηδσζεί ππ‟ απηφ ην πξίζκα, είηε αθνξά κία ηζηνξηθή πεξίνδν, είηε αθνξά ηε 

ινγνηερληθή κνπ πιεπξά είηε ηα δηδαθηηθά ή παηδαγσγηθά κνπ έξγα. Δπίζεο ζα 

έιεγα φηη ην έξγν κνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ «εθδίθεζε ηεο γπθηηάο» ή αιιηψο: «ησλ 

πεξηθξνλεκέλσλ ξφισλ»: ηελ αγλνεκέλε βηβιηνγξαθηθά Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη 

Θξάθε, ηελ Κχπξν, ηνπο καζεηέο ησλ ηερληθψλ ζρνιείσλ. 

15. Ση ζε σζεί λα γξάθεηο;  

Με ην γξάςηκν βάδσ ηηο ζθέςεηο κνπ ζε ηάμε θαη επηθνηλσλψ κε ηνπο άιινπο. Ο 

ιφγνο, γξαπηφο αιιά θαη πξνθνξηθφο είλαη ε δεκηνπξγηθή δηέμνδνο ηεο ζθέςεο θαη 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ δηαθνξεηηθά ζα έζθαγαλ κέζα κνπ, κε ηηο φπνηεο 

ζπλέπεηεο. 

 

16. Πώο ληώζεηο όηαλ αξρίδεηο θαη όηαλ ηειεηώλεηο έλα βηβιίν;  

ηαλ αξρίδσ, ληψζσ πνιχ άγρνο λα πεηχρσ ηνλ ζηφρν κνπ θη φηαλ ηειεηψλσ 

ληψζσ πάιη άγρνο γηα ηελ ππνδνρή απηνχ πνπ έγξαςα απφ ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ. 

Γεληθψο, κάιινλ δελ ληψζσ θαη πνιχ θαιά, αιιά φπσο ν θη ν ηνμηθνκαλήο, μέξσ 

πσο δελ κπνξψ λα ην θφςσ! 

17.  Σα αγαπεκέλα ζνπ πξόζσπα πώο ζρεηίδνληαη κε ην ζπγγξαθηθό ζνπ 

έξγν; 

ρεηίδνληαη αλαπφδξαζηα δηφηη ε ζπγγξαθή κε ζηεξεί απφ απηά. Οπζηαζηηθά θιέβσ 

ρξφλν απφ ηα αγαπεκέλα κνπ πξφζσπα γηα λα γξάςσ, άιινο έλαο παξάγνληαο 

άγρνπο εηδηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα κε δεδνκέλν φηη ε πιηθή αληακνηβή κνπ γηα ην 

γξάςηκν ππήξμε πάληνηε πεξηνξηζκέλε θαη κάιινλ ζπκπησκαηηθή φπσο ε 

πεξίπησζε ηεο βξάβεπζήο κνπ απφ ηελ Αθαδεκία Αζελψλ, βαζηθά είκαη 

εξαζηηέρλεο. Πάλησο, ζην κπζηζηνξεκαηηθφ «Σν θηήκα πνπ βιέπεη ζηε ζάιαζζα» 

έρσ ζπκπεξηιάβεη θαη ηα αγαπεκέλα κνπ πξφζσπα ζην έξγν.  
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18. Ση ζα ήζειεο λα έρεηο γξάςεη θαη δελ ην έρεηο γξάςεη αθόκε; 

θέθηνκαη ζπρλά λα γξάςσ παηδηθά βηβιία, ζελάξηα γηα ηαηλίεο, έλαλ νδεγφ 

επηβίσζεο γηα λένπο ζηελ Διιάδα ηεο θξίζεο, ιατθά ή hip hop ηξαγνχδηα. 

Δπηζηεκνληθά δελ έρσ βξεη θάηη θαηλνχξγην πνπ λα κε ζπγθηλεί εθηφο απφ ηε 

ζπζηεκαηηθή απνδφκεζε ησλ θιελαθεκάησλ ησλ εζλναπνδνκεηψλ!  

 

19. Δίζαη παληξεκέλνο κε ηελ Διεπζεξία θαη έρεηο ηξία παηδηά. Ση ζαπκάδεηο 

ζηε ζύληξνθό ζνπ; 

Σν φηη αληέρεη έλαλ άλζξσπν πνπ ζπρλά είλαη 

ρακέλνο ζηηο ζθέςεηο ηνπ θαη έρεη ζπλερψο 

δηάθνξεο ηξειέο ηδέεο, κε απνηέιεζκα επσκίδεηαη 

ε ίδηα κεγάιν κέξνο ηεο δνπιεηάο ζην ζπίηη, ηεο 

αλαηξνθήο ησλ παηδηψλ θαη ηεο εχξεζεο ησλ 

πξαγκάησλ πνπ εγψ κνλίκσο παξαηάσ εδψ θη εθεί 

θαη δηαξθψο ηα ςάρλσ… Καηά ηα άιια, είλαη  πνιχ 

θνηλσληθή θαη αγαπεηή ζε φινπο κε ηελ 

θαηαπιεθηηθή ηθαλφηεηα λα ιεηηνπξγεί ζαλ ηελ θαιή 

λεξάηδα ηνπ παξακπζηνχ πνπ κεηακνξθψλεη ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν θηλείηαη απφ 

αδηάθνξν ή ερζξηθφ ζε θηιηθφ θαη επράξηζην. 

 

20. Δπίζεο ζα ήζεια λα κηιήζεηο ιίγν γηα ηα παηδηά ζνπ. Μπνξείο λα 

αλαθέξεηο ηα ραξαθηεξηζηηθά  πνπ μερσξίδεηο ζηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπο; 

Πξψηα- πξψηα  ν 13άρξνλνο Μίλσαο, πνπ δπζηπρψο, ιφγσ δηαδπγίνπ (είλαη παηδί 

απφ ηνλ πξψην κνπ γάκν) ηνλ πεξηζζφηεξν θαηξφ δελ ηνλ βιέπσ θαη απηφ έλα 

κφληκν ζαξάθη πνπ κε ηξψεη. Δίλαη φκσο έλα γιπθχηαην παηδί, θαιχηεξνο απφ κέλα 

ζηα καζεκαηηθά, ηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαη ην πνδφζθαηξν. πλεζηαικέλνο αιιά 

θαη θνηλσληθφο, λνκίδσ πάλησο πσο κεγαιψλεη επηηπρψο. Ο πεληάρξνλνο 

Κσζηαληήο είλαη πνιχ δεκηνπξγηθφο, πεηζκαηάξεο, κε θαληαζία θαη ρηνχκνξ ελψ ε 

δχν εηψλ Αιεμάλδξα είλαη ραδηάξα, ρνξεπηαξνχ θαη πνιχ δηεθδηθεηηθή. 

 

21. Ιζηνξηθόο,  εξεπλεηήο,  δάζθαινο,  ζπγγξαθέαο ,  αξζξνγξάθνο,   

κεηαθξαζηήο,  ζπλδηθαιηζηήο, επίζεο παηέξαο θαη ζύδπγνο. Ση ζπλδέεη 

ηειηθά όιεο απηέο ηηο ηδηόηεηεο πνπ δηαζέηεηο; 

Μαθάξη λα „μεξα! Αζρνινχκαη επίζεο ζπζηεκαηηθά κε ηελ άζθεζε, θάλσ βάξε, 

πνδήιαην θαη ηξέμηκν ελψ παξακέλσ θαη θαλαηηθφο νπαδφο ηεο Άξζελαι!  
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22. Από ηε Λεπθσζία ζην Ναύπιην ζήκεξα. ηε δηαδξνκή πέξαζεο θαη 

από άιιεο πόιεηο. Ση ληώζεηο γηα ηηο πόιεηο πνπ έρεηο δήζεη κέρξη ζήκεξα; 

Έρσ αγαπήζεη φιεο ηηο πφιεηο ζηηο νπνίεο έρσ δήζεη. Ήδε φκσο έρσ εθθξάζεη ηελ 

ηδηαίηεξε αγάπε κνπ γηα ηε γελέηεηξά κνπ, ηε Λεπθσζία θη αο είλαη δηρνηνκεκέλε. 

Έρσ θαινχο θίινπο φκσο θαη πνιχ θαιέο αλακλήζεηο απφ ηε Θεζζαινλίθε πξψηα 

-πξψηα, αιιά θαη απφ ηα Υαληά θαη ην Παιέξκν ηεο ηθειίαο. Έδεζα επίζεο γηα δχν 

ρξφληα θαη ζην Κξαλίδη Αξγνιίδαο φπνπ επηχρεζα λα γλσξίζσ ηελ Διεπζεξία κνπ. 

Έλα κηθξφηεξν δηάζηεκα έδεζα θαη ζην Ρέζπκλν ρσξίο φκσο λα έρσ θάπνηνλ 

ηδηαίηεξν δεζκφ κε απηφ.  

23. Δίζαη επραξηζηεκέλνο από ηε δσή ζην Ναύπιην, Ση ζα ήζειεο λα 

αιιάμεη; 

Γεληθά, ζα έιεγα πσο είκαη επραξηζηεκέλνο. Παξφια απηά, δελ έρσ αθφκε θίινπο, 

άληξεο ελλνψ, πνπ λα ηαηξηάδνπκε πνιχ θαη λα κνηξαδφκαζηε πξάγκαηα. Γεληθά 

κνπ ιείπεη ε ζπιινγηθφηεηα, νη παξέεο πνπ ζπγθξνηνχλ κία θνηλφηεηα πξνζψπσλ. 

24. Πνηεο είλαη νη πξνηεξαηόηεηεο  ζνπ απηή ηελ πεξίνδν; 

Ζ δνπιεηά κνπ ζην ζρνιείν, ε νηθνγέλεηα, ε δηαηήξεζε ηεο ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο 

κνπ πγείαο θαη ε ζπκβνιή ζηε ζπγθξφηεζε ελφο δεκνθξαηηθνχ παηξησηηθνχ 

θηλήκαηνο γηα ηελ εζληθή αλεμαξηεζία, ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη ηελ νηθνινγηθή 

παξαγσγηθή αλαζπγθξφηεζε. ια απηά ρσξίο ηεξάξρεζε.   

25. Πνηα είλαη ηα ζπγγξαθηθά ζνπ ζρέδηα γηα ην κέιινλ; 

Γελ έρσ ζπγθεθξηκέλα ζρέδηα. Δάλ πξαγκαηνπνηεζεί επηζηεκνληθφ ηζηνξηθφ 

ζπλέδξην ζηελ αγαπεκέλε κνπ Γξάκα γηα ηε βνπιγαξηθή θαηνρή ηνπ 1916-1918, 

ζα ήζεια λα ζπκκεηάζρσ κε αλαθνίλσζε. θέθηνκαη λα θάλσ κία θξηηηθή 

παξνπζίαζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο πνπ δπζηπρψο είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε. 

Αλ απηφ λαπαγήζεη, ζα θνηηάμσ κήπσο φλησο κπνξέζσ λα γξάςσ παηδηθά βηβιία, 

φπσο έιεγα λσξίηεξα! 

26. Μπνξείο λα αλαθέξεηο ηξία ζηνηρεία ηα νπνία απερζάλεζαη θαη ηξία 

ρσξίο ηα νπνία δε ζα κπνξνύζεο λα δήζεηο; 

 

Απερζάλνκαη ηελ πνιηηηθή ειίη, ηελ θνηλσληθή αθαζία θαη αλεπζπλφηεηα θαη ηελ 

αλαμηνθξαηία. Πάλσ απ‟ φια θαη απφ ηα ηξία- ηέζζεξα πνπ έγξαςα κε πιεγψλεη 

αθάληαζηα ε έιιεηςε αγάπεο γηα ηελ παηξίδα, ηνλ ιαφ, ηελ Ηζηνξία θαη ηνλ 

πνιηηηζκφ ηνπ.  

Γελ ζα κπνξνχζα λα δήζσ ρσξίο ηα αγαπεκέλα κνπ πξφζσπα θαη πηζηεχσ ρσξίο 

ηε δπλαηφηεηα λα ζπλερίζσ λα δσ θαη λα παιεχσ ζ‟ απηήλ θαη γη‟ απηήλ ηε  ρψξα, 

αιιά, γηα ην ηειεπηαίν εηδηθά,  κε ιέσ θαη κεγάια ιφγηα! 
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27. Γηα θάζε κία από ηηο παξαθάησ ιέμεηο πεο κνπ ηελ πξώηε ιέμε πνπ 

ζνπ έξρεηαη απζόξκεηα ζην λνπ: 

 Κύπξνο: Διιάδα 

 Διιάδα: Οηθφπεδν θαη απνηθία 

 Ιζηνξία: ακαξηία κνπ! 

 ρνιείν: παηδηά 

 Οηθνγέλεηα: αγάπε 

 Κξίζε: εζηθή (θξίζε) 

 πγγξαθέαο: κνλαμηά 

 Φύζε: νκνξθηά 

 Σέρλε: νκνξθηά 

 Πνιηηηθή: ηξφπνο δσήο 

 

28.  Σειεηώλνληαο Σάζν, ζα εκπιέμνπκε ζηελ θνπβέληα καο ηηο ηέρλεο  

πνπ μέξσ πόζν πνιύ ηηο αγαπάο. Θα  ήζεια ινηπόλ, λα αλαθεξζείο ζε ηξεηο 

δσγξαθηθνύο πίλαθεο πνπ πξνηηκάο θαη αληηπξνζσπεύνπλ θάηη από ηε δσή 

ζνπ. 

 

«Δκθχιηνο πφιεκνο» ηνπ Νίθνπ Δγγνλφπνπινπ, γηαηί κνπ έθαλε εληχπσζε απφ 

παηδί θπξίσο γηα ηνλ αηζζεζηαζκφ ηνπ θαζψο ηφηε αγλννχζα ηα ηζηνξηθά θαη 

πνιηηηθά ζπκθξαδφκελα. 

 

Σα «αλζξσπάθηα» ηνπ Γαΐηε, επεηδή έηπρε λα έρνπκε ζην ζπίηη απφ ηφηε πνπ 

ήκνπλ παηδί δχν πίλαθέο ηνπ θαη κνπ θαηλφηαλ πνιχ νηθείνη θαζψο κνηάδνπλ κε 

παηδηθέο δσγξαθηέο. 

 

«Κχπξνο 1974» ηνπ ραξάθηε Σάζζνπ. Σν έξγν απηφ, γλσζηφ σο «πξνζθπγάθη ηεο 

Κχπξνπ» ηππψζεθε σο εηδηθφ γξακκαηφζεκν γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ηακείνπ 

πξνζθχγσλ ηεο Κχπξνπ απφ ηα Κππξηαθά Σαρπδξνκεία θαη κπαίλεη ππνρξεσηηθά 

ζε θάζε γξάκκα πνπ ζηέιλεηαη απφ ηελ Κχπξν. 

 

29. Πεο κνπ κεξηθνύο ζηίρνπο από πνηήκαηα ή απνθζέγκαηα πνπ ζε 

εθθξάδνπλ. 

 

«Πνηνο ζα δερηεί ηελ πξνζθνξά καο ζην ηέινο απηφ ηνπ θζηλνπψξνπ; Πνηνο ζα 

καο ινγαξηάζεη ηελ απφθαζε ηεο ιεζκνληάο;» (εθέξεο, Μπζηζηφξεκα) 

 

«παξὰ δχλακηλ ηνικεηαὶ θαὶ παξὰ γλψκελ θηλδπλεπηαὶ θαὶ ἐλ ηνῖο δεηλνῖο 

εὐέιπηδεο·» (Θνπθπδίδεο, Α 70) 

 

«άμηνλ εζηί ην πέηξηλν πεδνχιη» (Διχηεο, Άμηνλ Δζηί) 

 

«πάληα αλνηρηά πάληα άγξππλα ηα κάηηα ηεο ςπρήο κνπ» (νισκφο, Ο Πφξθπξαο) 
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«ζεφζελ θπγάο θαη αιήηεο» ηνπ Δκπεδνθιή 

 

30. Πνηεο ηαηλίεο ή ζεαηξηθά έξγα  μερσξίδεηο; 

 

«Blade Runner» ηνπ Ridley Scott 

 

«Άγξηα πκκνξία» ηνπ ακ Πέθηλπα 

 

«Οηδίπνπο Σχξαλλνο» ηνπ νθνθιή 

 

 

 

31. Καη 3 κνπζηθά θνκκάηηα πνπ αγαπάο ηδηαίηεξα; 

 «Αγξίκηα θη αγξηκάθηα κνπ», ξηδίηηθν ηεο Κξήηεο 

«Αξγνζβήλεηο κφλε» ηνπ Βαζίιε Σζηηζάλε 

 

« Eleanor Rigby» ησλ Beatles 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί κηα απφπεηξα απνηχπσζεο ζηνλ παξφληα ρξφλν  

ηνπ έξγνπ  θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ ζπγγξαθέα Σάζνπ Υαηδεαλαζηαζίνπ. 

Αλαηξέρνληαο ζην πιηθφ πνπ ζπγθεληξψζεθε κε ηηο κεζφδνπο ηεο βηβιηνγξαθηθήο 

έξεπλαο θαη ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο αμίδεη λα επηζεκαλζνχλ ηα εμήο: 

Ο Σάζνο Υαηδεαλαζηαζίνπ απφ ηελ εθεβηθή ηνπ ειηθία αθνινπζεί δηαδξνκέο 

γεκάηεο πλεπκαηηθέο αλεζπρίεο θαη πνιηηηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο αιιάδνληαο 

ηφπνπο αιιά δηαηεξψληαο ν ίδηνο ηε ζπλέρεηα θαη ηε ζπλέπεηα ζεσξίαο θαη πξάμεο 

 

Χο ηζηνξηθφο έρεη ζπλεηζθέξεη ζηελ ηζηνξηθή έξεπλα ηεο Νεφηεξεο  Διιάδαο. Με ην 

θπξίσο ηζηνξηθφ ηνπ έξγν πνπ θαηαπηάλεηαη κε ηελ Δζληθή Αληίζηαζε ζηηο 

Βνπιγαξνθξαηνχκελεο πεξηνρέο,  δελ θαηαγξάθεη κφλν γεγνλφηα αιιά αλαηξέπεη 

ηηο πξνυπάξρνπζεο εθδνρέο θαη εξκελείεο γη απηά. Ζ εμαληιεηηθή έξεπλα, ε 

επηζηεκνληθή εγθπξφηεηα θαζψο θαη ε λεθαιηφηεηα ηεο πξνζέγγηζεο  ελφο 

ηδηαίηεξα επαίζζεηνπ ζέκαηνο, απνηέιεζαλ ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία ε αξκφδηα 

επηηξνπή ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ βξάβεπζε ην έξγν ηνπ. Με θχξην κέιεκά ηνπ ηε 

ζπγθξφηεζεο ηεο ζχγρξνλεο ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο θαη εζληθήο ηαπηφηεηαο 

αλαδεηθλχεη ηα ζηνηρεία πνπ απνθαζηζηνχλ ηελ ηζηνξηθή αθήγεζε γηα ηελ 

Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε ζε κηα θξίζηκε ηζηνξηθή πεξίνδν, φηαλ νη πνιηηηθέο 

δπλάκεηο πνπ δξνπλ θαη νη κεηαμχ ηνπο ζπζρεηηζκνί  ζπληεινχλ ζηε δηακφξθσζε 

ηνπ κεηαπνιεκηθνχ ειιεληθνχ θξάηνπο. Γελ αξθείηαη ζην ηνπηθφ θαη εζληθφ επίπεδν 

ζηελ αλάιπζή ηνπ αιιά αλαδεηά  ηε ζχλδεζε κε ηηο δηεζλείο εμειίμεηο πνπ 

επεξεάδνπλ ηα γεγνλφηα. . Έηζη, ε αλαγσγή ηνπ ηνπηθνχ ζην γεληθφ θαη ε 

δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ηνπ ηειεπηαίνπ επηηξέπεη ηελ έληαμε ησλ ηνπηθψλ 

εμειίμεσλ ζηηο γεληθφηεξεο πνιηηηθέο θαη ζηξαηησηηθέο εμειίμεηο πνπ επεξέαζαλ 

απνθαζηζηηθά ηελ πνξεία ησλ πξαγκάησλ ζηελ Διιάδα θαη ηα Βαιθάληα. χκθσλα 

κε ην ζπγγξαθέα, παξά ην φηη ε δηαηξηβή εμεηάδεη έλα ηνπηθφ θαη επηκέξνπο δήηεκα, 

απνηειεί ηαπηφρξνλα θαη κία πξαγκαηεία πάλσ ζηηο γεληθφηεξεο εμειίμεηο ηελ 

πεξίνδν 1941-1944. 

 Δθηφο απφ ηα βηβιία πνπ εθδίδεη επαλέξρεηαη ζπζηεκαηηθά ζηελ ηζηνξηθή 

αξζξνγξαθία αλαλεψλνληαο ηα ελδηαθέξνληά ηνπ θαη δειψλνληαο ηε δηαξθή 

επηζηεκνληθή ηνπ αλαδήηεζε. πλάκα σο θαζεγεηήο δηαζέηεη πινχζηα δηδαθηηθή 

εκπεηξία ζε δηαθνξεηηθέο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη δείρλεη ηελ επαηζζεζία θαη 
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ηελ αγσλία ηνπ γηα ην παξφλ θαη ην κέιινλ ηεο ζηα δεκνζηεπκέλα έξγα ηνπ πνπ 

έρνπλ παηδαγσγηθφ θαη δηδαθηηθφ πεξηερφκελν. 

 ηελ πεξίπησζή ηνπ φκσο, ν ηζηνξηθφο επηζηήκνλαο, ν θαζεγεηήο θαη ν 

ζπγγξαθέαο είλαη άξξεθηα δεκέλνο κε ηνλ ελεξγφ πνιίηε πνπ αληηιακβάλεηαη ηελ 

πνιηηηθή δξάζε σο πξνζσπηθή αλάγθε θαη θνηλσληθή αλαγθαηφηεηα ζχλδεζεο ηνπ 

αηνκηθνχ κε ην ζπιινγηθφ. Ζ πνιηηηθή θαη ζπλδηθαιηζηηθή ηνπ δξάζε ελνπνηεί ηηο 

επηκέξνπο ηδηφηεηεο πνπ δηαζέηεη θαη εληάζζεηαη ζηελ πξννπηηθή ελφο 

δεκνθξαηηθνχ παηξησηηθνχ θηλήκαηνο γηα ηελ εζληθή αλεμαξηεζία, ηελ θνηλσληθή 

δηθαηνζχλε θαη ηελ νηθνινγηθή παξαγσγηθή αλαζπγθξφηεζε. ην έξγν ηνπ: Σν 

Κηήκα πνπ βιέπεη ζηε ζάιαζζα, έλα κπζηζηνξεκαηηθφ αληηθαηαζιηπηηθφ καληθέζην, 

φπσο ην νλνκάδεη, δνθηκάδεη λα εθθξάζεη κέζα απφ ηε κπζνπιαζία ην πνιηηηθφ 

πξφηαγκα πνπ ηνλ εκπλέεη. Σν ζπγθεθξηκέλν βηβιίν ηνπ αιιά θαη ε  επηζπκία ηνπ 

λα γξάςεη βηβιία γηα παηδηά  θαλεξψλνπλ ηελ έγλνηα ηνπ γηα ηνπο κεηαγελέζηεξνπο 

πνπ θέξνπλ ην κέιινλ.  

Ο Σάζνο Υαηδεαλαζηαζίνπ  κε ηελ αγάπε ηνπ γηα ηελ ηζηνξία, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ 

πνιηηηθή θαη ηνλ πνιηηηζκφ έρεη δψζεη έλα πνιπεπίπεδν ζπγγξαθηθφ έξγν , ηνπ 

νπνίνπ ε πνηθηιία θαη ην πεξηερφκελν επηρεηξεί λα αλαηξέζεη ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ 

ηνπ ζχγρξνλνχ δηαλννχκελνπ, ηελ ρεηξαγψγεζε ηεο ζθέςεο, ηελ εμάξηεζε απφ 

ηελ εμνπζία θαη ηελ αλαπαξαγσγή ησλ θπξίαξρσλ ηδενινγεκάησλ. Ζ ζπγγξαθηθή 

ηνπ δξαζηεξηφηεηα πξνθχπηεη σο επηθνηλσληαθή αλάγθε ηνπ ίδηνπ κε ηελ επξχηεξε 

θνηλφηεηα ζηελ νπνία δνθηκάδεηαη θάζε ηδέα θαη κήλπκα.     
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