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Ο ζπγγξαθέαο ησλ θάησζη βηβιίσλ, Κνζκάο αββηισηίδεο, γηα όινπο εκάο ν 

Κνζκάο, είλαη Πηπρηνύρνο ηνπ Φπζηθνύ Τκήκαηνο ηεο Φπζηθνκαζεκαηηθήο Σρνιήο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ. Δίλαη θάηνρνο Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο 

Δηδίθεπζεο «Σπνπδέο ζηελ Εθπ/ζε» ηνπ Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ κε 

ζέκα δηπισκαηηθήο  «Σρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε έληππνπ εθπ/θνύ πιηθνύ γηα 

αλνηθηή θαη εμ απνζηάζεωο Δ/ζκηα εθπ/ζε κε ζέκα «Πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο 

από ηε ιεηηνπξγία ζεξκνειεθηξηθώλ ζηαζκώλ παξαγωγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

από ην ιηγλίηε» (2005). 

Δίλαη θάηνρνο δεύηεξνπ Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο  «Εθπ/ζε 

Ελειίθωλ» ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην κε ζέκα δηπισκαηηθήο  

«Επηκόξθωζε Απνθνίηωλ Δ/ζκηαο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο εθπ/ζεο (2008). 

Έτεη εθπολήζεη ηε δηδαθηορηθή ηοσ δηαηρηβή  ζην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο κε ζέκα 

«Σρεδηαζκό, αλάπηπμε θαη πινπνίεζε εθπ/θνύ πξνγξάκκαηνο γηα καζεηέο δ/ζκηαο 

εθπ/ζεο, ζην αλνηθηό ππαίζξην ηερλνινγηθό κνπζείν ηεο  ΔΕΗ ζηε ιεθάλε Κνδάλεο 

– Πηνιεκαΐδαο, κε ηε κέζνδν ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο» θαη ηίηιν «Από ηνλ 

άλζξαθα ζηνλ ειεθηξηζκό»(2007). 

πκκεηείρε ζε Γηεζλή θαη Παλειιήληα Δπηζηεκνληθά πλέδξηα Φπζηθήο θαη 

Πεξηβάιινληνο, ζε Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα Κηλεηηθόηεηαο Δθπαηδεπηηθώλ, ζε 

ζρνιηθέο πνιπεηαηξηθέο ζπκπξάμεηο, ζε πηινηηθά επξσπατθά πξνγξάκκαηα, ζε 

πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα θαη πξνγξάκκαηα ηερλνκάζεηαο. 

Σα πεδία ζπγγξαθηθήο δξάζεο ηνπ είλαη: νη Φπζηθέο επηζηήκεο – ην Πεξηβάιινλ  - 

ε Δθπαίδεπζε - ε  Δπηκόξθσζε – ν Tόπνο θαη νη Άλζξσπνη. Ωο εθ ηνύηνπ 

επηρεηξείηαη θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ ζπγγξαθηθνύ ηνπ έξγνπ ζε:   

 Δπηζηεκνληθό-Δξεπλεηηθό   

 Ο Σόπνο κνπ: Σα έξβηα  

 Ο Άλζξσπνη: Δμέρνπζεο πξνζσπηθόηεηεο ησλ εξβίσλ 

  Άιιν έληππν  θαη ειεθηξνληθό πιηθό γηα ηελ πξνβνιή ηνπ ηόπνπ 

ηελ θαηεγνξία ησλ επηζηεκνληθώλ έξγωλ ηνπ ζπγγξαθέα πνπ άπηνληαη ηεο 

εηδηθόηεηάο ηνπ σο επηζηήκνλα θπζηθώλ επηζηεκώλ εληάζζεηαη ην βηβιίν ηνπ 

«Άλζξαθαο ή Γαηάλζξαθαο»(2005) ζην νπνίν πξαγκαηεύεηαη ηνλ άλζξαθα σο 
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ζεκαληηθόηαηε πεγή ελέξγεηαο ζηε ρώξα καο πεξηγξάθνληαο ηα ζηάδηα ηεο 

δηαδηθαζίαο θαη ηνλ ηξόπν ζρεκαηηζκνύ ηνπ, ηηο κνξθέο ηνπ, ηηο ρξήζεηο, ηηο 

ηδηόηεηεο, ηνπο ηξόπνπο εμόξπμεο, κεηαθνξάο, απόζεζεο ηνπ ειιεληθνύ ιηγλίηε 

θαζώο θαη ηα πιενλεθηήκαηα ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζήο ηνπ. Σν θείκελν 

ππνζηεξίδεηαη από πνιιέο έγρξσκεο, θαηαηνπηζηηθέο θσηνγξαθίεο θαη εύιεπηνπο 

πίλαθεο. Ζ πξσηνηππία ηνπ βηβιίνπ εληνπίδεηαη ζηνλ ηξόπν γξαθήο θαη παξνπζίαζεο 

ηεο γλώζεο ζύκθσλα κε ηα πξόηππα ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο επηηπγράλνληαο 

άκεζε επηθνηλσλία κε ηνλ αλαγλώζηε ή ζπνπδαζηή ρξεζηκνπνηώληαο β΄ εληθό 

πξόζσπν, αζθήζεηο απηναμηνιόγεζεο, δξαζηεξηόηεηεο, πξνηξεπηηθό ιόγν. 

πγγξαθέαο, θείκελν, αλαγλώζηεο βξίζθνληαη ζε ζπλερή δηάινγν γηα ηελ επίηεπμε 

ηνπ καζεζηαθνύ απνηειέζκαηνο θαη ηελ θαηάθηεζε ηεο γλώζεο. 

Με παξόκνην πξωηόηππν ηξόπν γξάθνληαη θαη ηα βηβιία ηνπ 

«Πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο από ηε ρξεζηκνπνίεζε ιηγλίηε γηα παξαγωγή 

ειεθηξηζκνύ» (2006) )ζηνρεύνληαο ζηελ πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ησλ 

πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ ηεο εμόξπμεο ηνπ  ιηγλίηε θαη ηεο ρξήζεο ηνπ ζε ΑΖ. 

Δλώ κε ην βηβιίν ηνπ «Παξαγωγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από ιηγλίηε ζε 

αηκνειεθηξηθνύο ζηαζκνύο» (2006) ν ζπγγξαθέαο ζηνρεύεη ζηελ θαηαλόεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ Αηκνειεθηξηθώλ ηαζκώλ κε ρξήζε ιηγλίηε. 

ην βηβιίν ηνπ «Σρεδηαζκόο εθπ/θήο έξεπλαο γηα ηηο επηκνξθωηηθέο 

αλάγθεο ηωλ εθπ/θώλ δ/κηαο ηερληθήο – επαγγεικαηηθήο εθπ/ζεο, κε αλνηθηή θαη 

εμ απνζηάζεωο εθπ/ζε – Μηα θαηλνηόκνο πξόηαζε» (2006)  ν δηδάθησξ Κνζκάο 

αββηισηίδεο εξεπλά ηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ  β/ζκηαο  

Σερληθήο-Δπαγγεικαηηθήο Δθπ/ζεο κε Αλνηρηή θαη εμ απνζηάζεσο Δθπ/ζε. 

Πξαγκαηνπνηείηαη πνζνηηθή εκπεηξηθή έξεπλα κε εξσηεκαηνιόγην 30 θιεηζηώλ 

εξσηήζεσλ, ηε ζπκκεηνρή 60 εθπαηδεπηηθώλ ηεο Β. Διιάδαο, από 6 ΣΔΔ ελώ ε 

αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο 

θαη ε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ κε ηε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

EXCEL θαη θαηαιήγεη ζε κηα θαηλνηόκν αλαιπηηθή πξόηαζε επηκόξθσζεο ησλ 

εθπ/θώλ από ην Ειιεληθό Αλνηθηό Ίδξπκα Επηκόξθωζεο πνπ ε νξγάλσζή ηνπ θαη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ απνηππώλεηαη ζε επθξηλέζηαηα νξγαλνγξάκκαηα. 

Ο δηδάθησξ Κνζκάο αββηισηίδεο  σο πνιπζρηδήο πξνζσπηθόηεηα 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρώξν ηνπ πνιηηηζκνύ θη έρεη λα επηδείμεη σο πλεπκαηηθόο 

άλζξσπνο εμαηξεηηθέο ηθαλόηεηεο ζηε ζπγγξαθή βηβιίσλ πνπ  αθνξνύλ ζην γελέζιην 
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ηόπν ηνπ θαη άπηνληαη ησλ ηζηνξηθώλ, γεσγξαθηθώλ, πνιηηηζηηθώλ, θπζηνιαηξηθώλ 

ελδηαθεξόλησλ ηνπ κε έγθπξε επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε θαη εξεπλεηηθή δξάζε. 

Ζ ππεξβνιηθή αγάπε γηα ηε γελέηεηξά ηνπ  ΣΑ ΔΡΒΙΑ, όπσο ζπρλά 

αλαγξάθεη ζηνπο πξνιόγνπο ησλ βηβιίσλ ηνπ, ήηαλ ε ηζρπξή δύλακε πνπ ηνλ ώζεζε 

λα αλαδεηήζεη αξραηνινγηθέο θαη ηζηνξηθέο πεγέο, πιεξνθνξίεο, καξηπξίεο ζην 

άςπρν θαη έκςπρν πιηθό ηεο πεξηνρήο ζέηνληαο πνιιέο θνξέο ζε θίλδπλν αθόκα θαη 

ηελ ίδηα ηνπ ηε δσή. Έρνληαο λα αληηκεησπίζεη -θαηά ηε ιήςε θσηνγξαθηώλ -«ηα 

άγξηα ηζνπαλόζθπια, ηνπο απόθξεκλνπο βξάρνπο θαη ηα αηθλίδηα θαηξηθά 

θαηλόκελα», όπσο ν ίδηνο αλαθέξεη ζην βηβιίν ηνπ «ΣΑ ΦΑΡΑΓΓΙΑ ΣΩΝ ΔΡΒΙΩΝ», 

θαηάθεξε λα απαζαλαηίζεη ηα νκνξθόηεξα ηνπία θαη ηηο ηνπνζεζίεο ησλ εληππσζηαθά 

άγξησλ θαη απξόζηησλ θαξαγγηώλ, δηαγξάθνληαο ηηο δηαδξνκέο ζε πιήξε θαη 

θαηαηνπηζηηθά ζρεδηαγξάκκαηα, γλσζηνπνηώληαο ηελ ηζηνξία ηνπο θαη 

δεκηνπξγώληαο αηκόζθαηξα κπζηεξίνπ κε ηνπο ζξύινπο, ηηο παξαδόζεηο θαη ηηο 

δεηζηδαηκνλίεο. ην βηβιίν ηνπ «Τα θαξάγγηα ηωλ Σεξβίωλ» (1998) δίλεη ππόζηαζε 

ζηε Υνύλε, ην ζπίηη από ηηο ιάκληεο, ζηξίγγιεο θαη βξπθνιαθαίνπο, ην θαξάγγη ηνπ 

Αγίνπ Γεσξγίνπ. Γίλεη ππόζηαζε ζηα κέρξη ηόηε άγλσζηα γηα ηνπο πνιινύο θαξάγγηα 

ηνπ Πξνζειίνπ (Υάβνπ), πνπ απνηειεί εμαίξεζε ζηνλ θαλόλα όζνλ αθνξά ην ζρήκα 

ηνπ, θαη ηνπ Σξηγσληθνύ (Καηεξίλαο). Ξαλαδσληαλεύεη ηηο ζηνέο ησλ εξβίσλ (ηα 

γλσζηά ιαγνύκηα) θαη θαιεί ηνπο εηδηθνύο λα ηα κειεηήζνπλ ηνλίδνληαο πσο ε 

ρξπζνζεξία θαη ε ρξπζνκαλία ζπλερίδεηαη σο ζήκεξα. Παξνπζηάδεη εμνλπρηζηηθά ηα 

ιηγληηνξπρεία ηεο πεξηνρήο ησλ εξβίσλ από ην 1913 θαη αλαθέξεηαη ζηνλ ηδξπηή 

ηνπο Νηθόιαν Γηακαληόπνπιν (Μαληέκ Παηηζάρ, δειαδή βαζηιηά ησλ κεηάιισλ) πνπ 

πξώηνο ηα αλαθάιπςε θαη πξώηνο ηα εθκεηαιιεύηεθε πξνζθέξνληαο εξγαζία ζηνπο 

εξβηώηεο. Πξνβαίλεη ζε 20 πξνηάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαξαγγηώλ θαη θαιεί 

ηνλ επηζθέπηε λα αλαδεηήζεη ην πξσηόγλσξν, ην αζπλήζηζην, ην άγξην, ην παξζέλν, 

ηε καγεία, ην κπζηήξην, ηε κνλαδηθή εκπεηξία. 

ην βηβιίν ηνπ «Τα βπδαληηλά θαη κεηαβπδαληηλά κλεκεία ηωλ 

Σεξβίωλ»(1999)  γίλεηαη αθξηβήο θαη ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηνπ ηζηνξηθνύ 

παξειζόληνο ηεο πεξηνρήο θαη κε εληππσζηαθέο θσηνγξαθίεο άιινηε αζπξόκαπξεο 

θαη άιινηε έγρξσκεο δσληαλεύεη ην θείκελν θαη γίλεηαη αληηιεπηή ε γεσγξαθηθή 

ζέζε, ηα επξήκαηα, ηα Οζσκαληθά κλεκεία (ρακάκ, ηδακί, λεθξνηαθεία, εξείπηα 

νζσκαληθώλ θαηνηθηώλ), κλεκεία πνπ ράζεθαλ (ην κεγάιν ξνιόη, ην δηνηθεηήξην), 

ζπειαηνεθθιεζηέο, μσθιήζηα, πέηξηλα ηνμσηά γεθύξηα θαη πιήζνο άιισλ ζεκάησλ 

ιανγξαθηθνύ ελδηαθέξνληνο. Αλήζπρν πλεύκα ν ζπγγξαθέαο κόιηο δηαβιέπεη ηνπο 
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θηλδύλνπο θαη εληνπίδεη ηα πξνβιήκαηα πνπ ζθηάδνπλ ηελ νκνξθηά ηνπ ηόπνπ θαη 

απεηινύλ ηε δηαηήξεζε ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο πξνηάζζεη ηνλ νξζνινγηζκό ηνπ θαη 

θάζε θνξά πξνηείλεη ηξόπνπο επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ όπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ 

κλεκείσλ θαη ησλ θαξαγγηώλ πνπ ηα κέηξα αλέξρνληαη ζε 17 ή αξζξνγξαθεί θαη 

ρξεζηκνπνηεί δεκόζην ιόγν. 

πλέρεηα ησλ πξνεγνύκελσλ έξγσλ ηνπ απνηειεί ε ζεηξά ηξηώλ ηνπξηζηηθώλ 

νδεγώλ κε ηίηιν «Σέξβηα (αξραηνινγία – ηζηνξία – κλεκεία – θπζηθό πεξηβάιινλ 

– ράξηεο)» (1999) ζηα Διιεληθά, ζηα Αγγιηθά ζε κεηάθξαζε Μπνπκπνπξέθα Βηβή 

θαη ζηα Γεξκαληθά ζε κεηάθξαζε Βαξδάθα Γεκήηξηνπ. Έλαο πιήξεο πνηνηηθόο θαη 

εληππσζηαθόο ηνπξηζηηθόο νδεγόο ησλ εξβίσλ κε ζαπκάζηεο θσηνγξαθίεο θαη 

ζεκαηηθέο πνπ  παξνηξύλνπλ θάζε επηζθέπηε λα ηνλ δηαβάζεη θαη λα ηνλ αθνινπζήζεη 

ζηε δηαδξνκή ηνπ ηαμηδηνύ ηνπ. 

Ο Κνζκάο αββηισηίδεο ζπγγξάθεη κε ηε θηιόινγν ζύδπγό ηνπ Σδήξα 

Υξπζάλζε κε κεζνδηθόηεηα θαη θαληαζία δύν κεγάια ιεπθώκαηα κε ηίηιν «Τα 

Σέξβηα ηνπ ρζεο 1823-1944  θαη 1944-1984» έξγν κεγάιεο ηζηνξηθήο αμίαο γηα ηελ 

επηζηεκνληθή έξεπλα κε ην αλέθδνην αξρεηαθό πιηθό δεκνζίσλ εγγξάθσλ πνπ 

πεξηέρεη, γηα ηηο πξνθνξηθέο καξηπξίεο πνπ θαηαγξάθνληαη ζε ζπλδπαζκό κε ην 

αδηάςεπζην θσηνγξαθηθό πιηθό. Τιηθό πνπ ζπγθεληξώζεθε κε πνιύ κεγάιν θόπν, κε 

ηεξάζηηα ππνκνλή θαη επηκνλή, κε επηζθέςεηο ηνπ ζπγγξαθέα  Κνζκά αββηισηίδε 

ζρεδόλ ζε όιεο ηηο νηθνγέλεηεο ησλ εξβίσλ θαη ησλ γύξσ ρσξηώλ, ζε πνιιέο πόιεηο 

ηεο Διιάδαο, ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο Ακεξηθήο θη επηπιένλ επηθνηλώλεζε κε όινπο 

ηνπο εξβηώηεο αλά ηνλ θόζκν γηα ηελ ηαρπδξνκηθή απνζηνιή θσηνγξαθηώλ. 

Πνιύκνρζε πξνζπάζεηα δηάξθεηαο 6 εηώλ θαη άλσ. Ζ βαξύηεηα δόζεθε από ηνπο 

ζπγγξαθείο ζηε θσηνγξαθία πνπ ζε ζπλδπαζκό κε ην θείκελν δσληαλεύνπλ 

νιόθιεξν ηνλ θόζκν ηεο πόιεο ησλ εξβίσλ από ην 1823-1944 πνιιέο θνξέο 

όκνξθν αιιά θαη αλειέεηα ζθιεξό. Σν βηβιίν ρσξίδεηαη ζε 2 κέξε. Σν Α΄ κέξνο 

αλαθέξεηαη ζηα έξβηα πξηλ θαη κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηνπ 1912 ελώ ην Β΄ κέξνο 

ζηηο όκνξθεο αμέραζηεο κέξεο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ εθπαίδεπζε, ηελ εθθιεζηαζηηθή, 

νηθνγελεηαθή, νηθνλνκηθή δσή, ηελ πγεία, εθδειώζεηο, γηνξηέο, παλεγύξηα θαη πιήζνο 

άιισλ ζεκάησλ κεγάινπ ελδηαθέξνληνο.  

  Σν δεύηεξν βηβιίν «Τα Σέξβηα ηνπ ρζεο 1944-1984» πεξηιακβάλεη 12 

θεθάιαηα θαη απνηειεί έλα ηαμίδη ζηε δσή ηεο πόιεο κέζα από έλα ιεύθσκα 

θσηνγξαθηώλ πνπ ζε ζπλδπαζκό κε ην αξρεηαθό θαη ιανγξαθηθό πιηθό πεξηζώδεη 

θαζεηί πνπ αθνξά ζηελ ηζηνξία ησλ εξβίσλ θαη αλαδεηθλύεη ηελ άγλσζηε παιηά θαη 
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μεραζκέλε πόιε ζπκπιεξώλνληαο ηελ εηθόλα κε θείκελα ειιήλσλ ληόπησλ θαη μέλσλ 

ζπγγξαθέσλ. 

Σα ιεπθώκαηα πεξηέρνπλ πνιιά ηζηνξηθά θαη ιανγξαθηθά ζηνηρεία, άγλσζηα 

κέρξη ζήκεξα ή μεραζκέλα ζε ππόγεηα, ζθνηεηλέο απνζήθεο, θνπξειηαζκέλα άικπνπκ 

θαη βηβιία πνπ θσηίδνπλ θαη δσληαλεύνπλ κλήκεο πξηλ από ηελ νινθιεξσηηθή 

θαηαζηξνθή ησλ εξβίσλ από ηνπο Ηηαινύο ην 1943. Απνηεινύλ πινύζηα 

παξαθαηαζήθε γηα ηηο επόκελεο γεληέο, ώζηε λα θαηαλνήζνπλ ην παξόλ θαη λα 

νξακαηηζηνύλ ην κέιινλ απηνύ ηνπ ηόπνπ. 

Όρη κόλνλ ν ηόπνο ΣΑ ΔΡΒΙΑ  αιιά θαη νη άλζξωπνί ηνπ ζπγθεληξώλνπλ ην  

ζαπκαζκό ηνπ ζπγγξαθέα, όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ζην βηβιίν ηνπ «Τα 

θαξάγγηα ηωλ Σεξβίωλ» (1998) «…νη παλέμππλνη εξβηώηεο πνπ ε θαληαζία ηνπο 

έθαλε ην ζαύκα ηεο θαηαζθεπάδνληαο  γεθπξναπιάθη ζην θαξάγγη ηνπ Αγ. Γεσξγίνπ 

γηα ηε κεηαθνξά ηνπ λεξνύ ηεο Υνύλεο  ζηα θηήκαηα ηνπ ζεξβηώηηθνπ θάκπνπ». 

 ηελ θαηεγνξία Οη άλζξωπνη: Εμέρνπζεο πξνζωπηθόηεηεο ηωλ Σεξβίωλ  

αλήθεη ην βηβιίν ηνπ Κνζκά αββηισηίδε θαη ηεο Υξπζάλζεο Σδήξα «Ο Αξηζηείδεο 

Χξεζηάθεο, ν Γηαηξόο καο (2001). Παξνπζηάδεηαη ε δσή, ην έξγν ηνπ θαη ε 

πξνζθνξά ηνπ ζε απηό ηνλ ηόπν.  πνπδαία ηζηνξηθή καξηπξία απνηειεί θαη ε κειέηε 

ηνπ γηαηξνύ Αξηζηείδε Υξεζηάθε γηα ηελ πγεία ζηα έξβηα κεηά ηελ απειεπζέξσζε 

ηνπ 1912. Αμηνζεκείσηεο είλαη θαη νη νκηιίεο πνπ εθθσλνύζε ζηα έξβηα κε ζέκα ηε 

δηαηξνθή, ηελ πγεία, ηελ νηθνγελεηαθή αγσγή, ηνλ ξόιν ηνπ παηέξα, ηεο κάλαο σο 

παηδαγσγνύ, πνπ παξαζέηνληαη απηνύζηεο ζην αλαθεξόκελν βηβιίν. Δπηπξνζζέησο 

αλαθέξεηαη όηη ε ζύδπγνο ηνπ γηαηξνύ Αξηζηείδε Υξεζηάθε, ε Ναλά Υξεζηάθε 

παξαρώξεζε ηελ νηθίαο ηεο, γηα ηε ζηέγαζε ηνπ Λανγξαθηθνύ Μνπζείνπ ηνπ ΜΟ 

από ην Γεθέκβξην ηνπ 1997. 

Άιιε κεγάιε θπζηνγλσκία θαη εμέρνπζα πξνζσπηθόηεηα ε Αζελά Μπιάλα-

Σνπινύκε παξνπζηάδεηαη ζην νκώλπκν έξγν  «Αζελά Μπιάλα- Τνπινύκε κηα 

κεγάιε Ειιελίδα Μαθεδόληζζα ηεο δηαζπνξάο» (2003) ην νπνίν ζπγγξάθεη κε ηε 

θηιόινγν ζύδπγό ηνπ  Σδήξα Υξπζάλζε. Δδώ παξνπζηάδεηαη ην γελεαινγηθό δέληξν 

ηεο Αζελάο Μπιάλα, Σα δύζθνια ρξόληα ζηελ παηξίδα, ν αγώλαο επηβίσζεο, 

αληηκέησπε κε ηελ πείλα θαη ηνλ ζάλαην, ν ζύδπγόο ηεο Δπζηάζηνο Σνπινύκεο, ην 

ηαμίδη  ζηε γε ηεο επαγγειίαο ηελ Ακεξηθή, ν αγώλαο, νη πςεινί ζηόρνη, ε επηηπρία, ε 

πνιπζρηδήο δξάζε ηεο, νη ηηκέο θαη ηα αμηώκαηα, ε θηινμελία ηεο Αζελάο,  έληππα 

πνπ καξηπξνύλ ηε δξάζε ηεο, πιήζνο άξζξσλ ζε ζηήιεο  εθεκεξίδσλ πνπ αθνξνύλ 

ζηελ ίδηα θαη ηελ νηθνγέλεηά ηεο. ην ζεκείν απηό αμίδεη λα αλαθεξζεί ν δύζθνινο 
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θαη καθξύο δξόκνο ησλ αδειθώλ Σνπινύκε θαη ηνπ ηόηε πξνέδξνπ ηνπ ΜΟ  Κνζκά 

αββηισηίδε γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ Πνιηηηζηηθνύ θέληξνπ ηνπ Μνξθσηηθνύ Οκίινπ  

εξβίσλ «Σα Κάζηξα» ζηε κλήκε ηεο κεηέξαο ηνπο Αζελάο Μπιάλα. Έλαο αγώλαο 

πνπ επηβεβαηώλεηαη κέζα από θσηνγξαθηθό πιηθό, έγγξαθα θαη άξζξα ηεο 

Δθεκεξίδαο «εξβηώηηθα Νέα». Ωζηόζν, κπνξεί  εθείλεο νη πξνζπάζεηεο λα κελ 

επνδώζεθαλ θαη ηα εθπιεθηηθά εληππσζηαθά ζρέδηα λα κελ δσληάλεςαλ ζηε κλήκε 

ηεο γπλαίθαο Διιελίδαο Μαθεδόληζζαο πνπ κε ηηο εζληθέο θαη παηξησηηθέο ηεο 

επαηζζεζίεο πέξαζε ζην ζξύιν θαη ηελ παξάδνζε, ζην Πάλζεν ησλ Μαθεδόλσλ πνπ 

αγσλίζηεθαλ γηα ηελ έλσζε ησλ Διιήλσλ ηεο νκνγέλεηαο θαη ηελ ελίζρπζε ησλ 

δεζκώλ ηεο κε ηελ παηξίδα, όκσο ε επηκνλή θαη ν αγώλαο γηα ηελ ίδξπζε ελόο 

πνιηηηζηηθνύ θέληξνπ είρε δπλακώζεη, ώζηε ζήκεξα, κεηά από 14 ρξόληα, λα 

απνιακβάλνπκε ην θηήξην πνπ καο θηινμελεί, ην πνιηηηζηηθό θέληξν ησλ εξβίσλ. 

Δπηπιένλ ε αλεμάληιεηε αγάπε ηνπ γηα ηνλ ηόπν ηνπ θαη ε αλάγθε γηα 

πξνβνιή ηνπ ζε όιε ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό ηνλ  ώζεζε ζηελ  έθδνζε άιινπ 

έληππνπ θαη ειεθηξνληθνύ πιηθνύ όπσο Λεύθσκα Ζκεξνιόγην 2003-2004  

«Ννζηαιγηθέο εηθόλεο από ηα πεξαζκέλα»), 35 θαξη-πνζηαι, 2 CD-ROMS κε ζέκα 

ηε Γπηηθή Μαθεδνλία θαη ηα έξβηα, πιήζνο άξζξσλ ζε πεξηνδηθά όπσο ην 

ΔΛΙΜΔΙΑΚΑ θαη εθεκεξίδεο όπσο ΓΡΑΜΜΗ, ΔΡΒΙΩΣΙΚΑ ΝΔΑ. Σα ηειεπηαία  

ζπγθεληξώζεθαλ ζηνλ επηβιεηηθό ηόκν 1996-2002, αξ. θύιιωλ 117-158 αθηεξσκέλα 

ζηελ  ηζηνξία, ην θπζηθό πεξηβάιινλ θαη ηνλ πνιηηηζκό ησλ  εξβίσλ αιιά θαη ζε 

άιια  ζέκαηα  ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ. 

ε όιν ηνλ πξνεγνύκελν ζεζαπξό γλώζεο ν επηζηήκνλαο, ν ιανγξάθνο, ν 

ηζηνξηθόο, ν γεσγξάθνο, ν πεξηπαηεηήο, ν νξεηβάηεο, ν ηνπξίζηαο βξίζθεη έλα 

ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ δνπιεηά ηνπ πνπ ηνπ εγείξεη ηελ πεξηέξγεηα θαη ηελ έληνλε 

επηζπκία λα αλαδεηήζεη θαη λα γλσξίζεη απηό ηνλ ηόπν. 

Έρνληαο επίγλσζε ηνπ έξγνπ ηνπ ν δηδάθησξ Κνζκάο αββηισηίδεο ζηέθεηαη 

νπαδόο ηεο αιήζεηαο θαη ηεο αληηθεηκεληθόηεηαο, ώζηε όπνπ ππήξρε ακθηιεγόκελε 

καξηπξία δειώλεηαη θαη ηνλίδεη ζηνπο πξνιόγνπο ησλ βηβιίσλ ηνπ «…ίζφς λα 

παρέιεηυα θάποηα ποσ δελ γλώρηδα, ίζφς λα κοσ είπαλ θάποηα ιαζεκέλα ή σπερβοιηθά. 

Πάληφς προζπάζεζα κε όζε δύλακε είτα λα βρφ ηελ αιήζεηα θαη όια ηα γεγολόηα». Ζ 

εηιηθξίλεηα ηνπ ζπγγξαθέα ζπγθηλεί θάζε επηζηήκνλα, κειεηεηή, θάζε αλαγλώζηε. 

Δλ  θαηαθιείδη,  δεθαεπηά (17) νιόθιεξα ρξόληα ρξεηάζηεθαλ γηα ηε 

ζπγγξαθή όισλ ησλ παξαπάλσ βηβιίσλ, όπσο ν ίδηνο αλαθέξεη. Σν θσηνγξαθηθό 

πιηθό πξνέξρεηαη από ηελ αξρεηαθή ζπιινγή ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπγγξαθέα εθηόο ησλ 2 
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ιεπθσκάησλ. Οη εθδόζεηο ησλ βηβιίσλ ρξεκαηνδνηήζεθαλ από Δπξσπατθά 

Πξνγξάκκαηα, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ, ηνλ 

Μνξθσηηθό Όκηιν εξβίσλ θαη ην Γήκν εξβίσλ γηα ηελ έθδνζε ηνπ ηνπξηζηηθνύ 

νδεγνύ ζηα γεξκαληθά. Σε θηινινγηθή επηκέιεηα αλέιαβε ε θηιόινγνο Τδήξα 

Χξπζάλζε. 

Ζ  ζπλαίζζεζε ηνπ ρξένπο θαη ε κεγάιε επζύλε απέλαληη  ζε απηόλ ηνλ ηόπν 

θαη ηνπο αλζξώπνπο ηνπ ώζεζαλ ηνλ δηδάθηνξα Κνζκά αββηισηίδε, ηνλ δηθό καο 

Κνζκά, λα θαηαγξάςεη θαη λα απνηππώζεη ηνλ ηζηνξηθό, πνιηηηζηηθό, θπζηθό θαη 

γεσγξαθηθό πινύην ησλ εξβίσλ, κεγάιε πξνζθνξά ζηελ ηζηνξία  θαη ζηελ 

παξάδνζε, ζπνπδαία  γλώζε γηα ηηο επόκελεο γεληέο, αέλαε ζπκβνιή ζηελ ζπλνρή θαη 

ζηελ πξόνδν ηνπ ηόπνπ καο. 

 

 

 

Σολ εσταρηζηούκε οιόυστα γηα ηελ προζθορά ηοσ θαη ηοσ εστόκαζηε εσρφζηία 

θαη πλεσκαηηθή δεκηοσργία. 

 

ας εσταρηζηώ. 


