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NΙAqΥΣTΑ Mημη

Axιλλ6αq Γκoυvταg

Εvαg εφηβ0q 89 ετωv

Δεν ξ6ρω 6λε9 αυτ69 τιg θεωg(εg, απ6 Αριαro-
τ6λη μ61ρ ι Aiναι<iιν, για τον 1gιiνο xαι τον 1ι6ρo-
1ρ6νo xαι ofτε θ6λω γα μπλεμri oτιg διαφων(εg
ανιiμεοα αε φιλoα6φoυs χαt ποιητ69. Oι ιiνθρω-
πoι, πQαχτιx6' xαι για ηγ βολιμιiδα τoυE, πQo*
oπιiθηοαν να δαμιiooυν τoν Xρ6νo xαι dφxιαααν
τα ημερoλ6για Tριαx6oιεg εξriντα π6'lτε μ6QεE,
αoυ λ6νε, 1qειιiξεται η Γη μαs να xιiγει η γιjQα
ηE σroν'Hλιo χαtτα λοιπιi, χαιτα λoιπιi.'Eoτι1-
οαγ 6γα α6οτημα με τιE επoγ6.g, τουg μrjνεg τιg

βδομιiδεg χαι τιs μ6QεE με τιs ι6Qεs, τιg γιoρτ69
14,αLτLS αργ(εE xαι πoλλιi ιiλλα. Kαι μαE 61ωoαν

μ€oα o' αυτ6 τo αιiαη μα xαι ξοι1με υπο1ρεωτιxιi
xαι γυρζoυμε γιiρω απ6 τογ 'FΙλιo, xαι αυτdg

μαζ[ με ην αxoλoυθ(α τoυ, γιjQω απd το Χιiog
xαιπ6'ει λ6γοvταg... Kαι νdμιοαγ πωE δdμαoαν
τoXρ6νo.

'Eλα, 6μωE, πoυ o Xρ6νog x6πoτε 1ιiνει το

ρυθμ6 τoυ χαι ανo(γει xαι μεγαλc6νει χαt απλc6-
γεταL, xαι rjαrεqα αυμμαξειiεται, ι6οπoυ να γυρ(-
σεt στΥl qουτ(να.

Yπιiρ1oυν 1ρoνι69 πoυ ε(γαι ατι1λειωτεg xαι
μ6oα αro μνημovιxιi αoυ πιι1γουν 1ι6qo, dοo δεγ
πιιiγoυγ ολ6xλη ρ ε g δεxαετfε g.

Tο πα(ρνειg ε(δηη ξαφvιxιi, xdπoτε.Kαι απo-
ρε(g xαι αναρωτι6oαι τo πι69 μ6oα ο' εxεfuατα
μαxρdαυρτα 1ρ6νια 6γιναν τdοα πoλλιi. MrjπωE
o' αυτ6.τα 1ρdνια βρfοxοvται γεγoνιiτα πoυ σr]-

μιiδειpαν ην παραπ6ρα ξωri αoυ; MriπωE α' αυτιi
τα 1ρdνια ''xoιλoπoγοιioε η Ιαroρ(α" χαι μπεQ-
δειiηxεg χαι συ o' αιmi ην δαιδαλc6δη, ην
ανεξι1ν(αoη αλληλου1(α τωγ γεγoνdτων;

To Γιατi μηγ το ι}.ld1νειE. Yπιiρ1ει τo orjμερα

πoυ ξειg.

Θα αιlνε1iαειEγα ληομoνιigτα 1ρ6νιαηE Qου-
τfναg xαι -Θεg, δε θεg- θα ξανdq1ovται αυτιi τα
196νια τα μαxρ6αυQτα σηγ επιφιiνεια τoυ μνη-
μονιxori οoυ. Eιx6γεg, πdτε xαθαg6g xαι π6τε
θoλ69, γεγoνdτα xαι περιπ6τειεE, διx6g σoυ χαι
των φ[λων αoυ, ανd,xατεE χαι μπερδεμ6νεg.

Mην τρoμtiξε ιs, μη στεγoχωQιdοαι, μην τα' απo_
διιi1νειg. Φρ6ιπιοε μdνo να τα ξεδιαλ6νειg, 6oo
μπορε(g. Και γα 1α(ρεοαι 6λα αυτιi τα περαoμ6-
γα, τιE π(xρεg γ"αL aLζ χαQ6s, τα βιioανα χαι τιs
δrjαxoλεg μ6Qεs, τιE ευτυχισμ6νεg oτιγμ6g.....

''To γριiψιμo εiγαι μια μορφj θεραπεiαE, λ6ει o
Graham Greene.

Kιiπoτε απoρι6 πωE αυτο(που δε γρ<1φoυν, δεν
αυγθ6τoυγ, δεν ξωγραφζoυν, xατορθc6νoυγ γα
ξεφεriγουν απ6 ην τρ6λα, απd ην μελαγ1ολiα,
τoγ παγιxd που βρfοxεται μι1οα οτην ανθρι6πινη
μofρα.'' Kι o πoιηηg Αuden '' o ι1νθρωπog 61ει
ανιiγxη απ6 x6πoια απdδραη, dπωg 61ει ανιi-
γxη απ6 τQoφi xατ xαχ6 fπγo''.



Mνrtuη NΙAqΥΣTΑ

Απ6δραη, φυγli rj π6θog για ανθριiπιγη επι-
xoινων(α;

Kιiθε <iνθρωποg, λ(γo πoλri, €γει xdπoια ιστo-

ρ iα. Κα ι, {iταν, στο ηλιo βαo[λε μιi του, τα γεγoν6-
τ,α ΙLαL τα αυμβ<iντα που ιiφαναν η ξωrj του,

ξεπηδoιiν, ιiθελιi του, σηγ επιφιiνειατoυ συγει-
δητor1, τιiτε τoυ' Qχεται η επιθυμiα γα τα ιαroρr{-
oει - (οωg για να λυτρωθεf.

Αν 61ει ηγ τυχη να ε6γαι παππotig, μαξειiει τα
εγγ6νια χαL τα διηγε[ται πρ<iματα xαι θιiματα,
αγαxατειjoγταE γεγoγdτα με μιiθoυ g xαι παραμιi-
θια.

Αγ δεγ 61ει αυη την τυyJι χαι τoυ λεfπoυγ oι
πgdθυμoι μιxρo( αxροατ6g, τ6τε xιiγει μια μιxρrj
πρoοπιiθεια γα χαταγριiιpει αυτd τα πριiματα
xαι θιiματα, αναxατειioγταE - xαι πιiλι ιiθελιi τoυ
- γεγoν6τα xαι ουμβ<iντα, διxιi του χαι αλλoνιiν,
πQαγματιχdg ιοτορ (ε g με φανταof ε g xαι παραμri-
θια.

Για πdγτε 6ξι φftoυE.......

Για λfγoυg φ[λουg αυτrj η xαταγgαφrj. Για λ(γη
ανθρι6πινη επιxoιγωγ(α....

To xε(μενο, πoυ διαβιiοατε ε6γαι απd τα ''Mα-
xρ6αυρτα Xg6νια", γριiφτηxε το 1985 απ6 τoγ
A1ιλλdα Γxoιiντα, πoυ τιiρα μαg xoιτιiξει πεQι-
τταtΙιτιτι6' απ6 εxε( πoυ βρ (ox ετα ι ιpη λα, δ (πλα oε
ΨυxdE Aθιiνατεg σαν η διxri του.

Γραφi ευαfοθηη, χαQαχηQι oτιxη, πιxρrj, δυ-
γασ.

'Oπωg αxριβιig ηταν xατ ο μεγ<iλog φfλog πoυ
1<ioαμε.

''Νλουoα 19oq - 20oq

αιtΔν αg" .,.

...€να βιβλio πoυ δεν

πq€πει να λε[πει αxtd την

βιβλιoθixη σαS

ΔΙΑΘEΣΗ: Σε ιiλα τα βιβλιoπωλε(α τη5
NιioυααE



H χρησιμ6τητα Tηq Λoγoτεxvιαq για τηV
τoπικη KUριωq ιστoρια

"H περ(rπωor1 τoU Γιαιnη Aλεξ. Aλεξιαδη,,

Noμζω <iτι εiγαι πλdoγ dτoιμo το υπ6βα-
θρo, τo dδαφog, για γα αα1oληθoιiμε πια με
μια, συγχεxριμ6νη, περfπτωη ενdE ιαroριo-
γραφorjντog λoγoτd1νη τηE ελληνιxr{E Eπαρ-
γiαE, ω5 αγτιπQoσωπευτιτιηg ηs πQοαγαφεQ-
θε(oαg xατηγoρiα5 τωγ (εραoιτε1νι6ν, xυgiωE
ti αυν{Θωg) αυγγQαφdων, ι6ατε γα υλoποιη-
θofγ oι γενιx6τερεE αx6ι|.lειg xαι απ6ψειs χαι
γα εγτoπισθoιjγ ατo πρ6αωπo - 6Qγo τoυ αγ-
Θρc6πoυ, o oπofog απoτdλεoε τηγ αφoQμri μoυ
για γα συγχεγτQωΘofν, γα χαταγQαφoιiν xαι
να δημoαιoπoιηθoιiν 6λα τα πρoηγoιiμενα.

Α'. O Ιωιiννη5 - Γι<iννηE Αλεξιιiδηs τoυ
Αλεξιiνδρoυ χαι τηg XρυαliE γεννriθηχε στγl
Bιξιiη τηE Ανατo}''υκηg Θριiπηg, την 25 MαQ-
τioυ τoυ 1908, 6πoυ xαι μαΘriτευoε. Λdγω των
γνωατι6ν πoλε μιxc6ν γεγoνdτων'LαL τηS 6xρυθ-
μηs χατααdoεωg εγxατdλειιpε, με τηγ oιχo-
γdνειιi τoυ, τηγ πατρc6α γη χαι εγxατααιιiθη-
xε τεχιx6. αrη B6ρoια, το t923, oε ηλιιfα 15
ετι6γ. Mετιi τηγ απoφoΦoi τoυ απ6 τo Γυ-
μνdαιo αυτris τη5 π6λεωE xαι αφoιi απ6 νωρ(5
δημooιoγριiφηαε σε εφημεQ(δεg τηg ΑθrfναE,
ηg Θεαααλoν(xηg χqι τηζ B6qοια5 β6βαια
("KρdταλoS'', To Ι924, μαΘητriE, "Αoτr{ρ Bd-
ρoιαg", t925, μαΘητris αx6ψα, "B6ρoια,,, πα-
χι6' xαι νdα, "o Φρoυρdg τηg Ημαθ iαE'' τιαι
τελευτα6α "Λα6E"), διoρ(ατηxε ωg δημdoιog
υπιiλληλog. Mιiλιατα, τdλμηoε, oε η}"ιτιfu 24
ετtΙlν, γα επδc6αει xαι διπri τoυ εφημερ(δα για
τQειs μt1γεs με τoγ χαQαχτηQιατιx6τkχo,,Ψ6χ-
λoE", αλλιi o διoριαμdg τoυs στo Eλληνιx6

τoυ Γιι6gγoυ Χιovfδη

Δημ6αιo τoν πQoηεiωαε αrη βιοπιiλη..

'oμωs, o Ιωιiννηg - Γιιiννηg (1ρηαιμoπoιbιi-
σε χαι τι5 διio γQαφ6s, τη δει1τερη αrα τελευ-
ταiα dτη) δεν ξd1αoε τη δημoαιoγqαφ6α, τη
μεγιiλη ερωμ6νη τoυ. Kαι τoιiτo διdτι r{Θελε
γα πQoσφdρει τoν oβoλ6ν τoυ σtηγ πρoαπιi-
θεια τoυ αωαιοιj πoλfτη, μια χαι ε(1ε απoδε-
1θε( την αυτoν6ητη αλλιi παραμελoriμενη υ-
πo1ρ6ωη των Eλλriνωγ χαι των Eλλην(δων
γα μηγ περιoρξoγταt σε 6"oxoπεg, αxiνδυνεE
xαι αν6ξoδεE xαταxρ(αειg μdαα ατo ατdμα
τoυE, στα πεξοδρdμια χαι στα χαφεγεfα, μα
να d1ουν ην τdλμη χαι την υπευθυνdτητα τlαL
γα τιs δημoαιειioυγ, με doα αυνεπdγεται αυ-
τ6...

'Ετσι, 6γραψε εxατoγτιiδεg xεiμενα ([αωE
δε παι... 1ιλιιiδα!), συxy6'με ι|.rευδc6νυμo (d-
πωg "ΑδoλoE" x.τ.λ.)' ειτε δι6τι αυγ6χισε γα
υπηρετεi (αιo Yπoυργεfo ηg Γεωργ6α5 ατην
αaχ'i f ατo Eθγιπrig Aμfνηg ιiαιερα) η απ6
oεμνιiτητα, γtα γα μην εxληφΘε( dτι επιδfωxε
τη δημoαι<iτητα χαι δημooιoγραφιx6g _ πγευ-
ματιπ69 διiφνε5. Πριiγματι, 1ρει<ioτηxε να
yfuει 76 ετι1ν, γα τoγ "ΙτL€σω', πo)rt xαι επ(
πoλιi 1ρ6νoν (rjμααrαγ δε nαι oυγxdτoιχoι
τ6τε xαt δεν μπoρoιjoε γα με... ξεφιiγει), c6ατε
γα απoφαoiοει επιτ6λoυE να επιλ6ξει xdπoια
απ6 τα xε(ψεν6" του, αφori qπερπηδriΘηπαν οι
ανααcολdE τoυ, μια παι πρoΘυμoπoιriθηxα να
τo πρoλoγtοω xαι να διoρθc6σω τα τυπoγQα-
φιxd δoxiμια.

6



Ιατoaιxd' NΙΑqΥΣTA

To πρc6τo βιβλ(o τoυ d1ει τoγ τ(τλo "Bε-
ρoιιiττιπεE αρd,δεE" (B6ρoια, {984).

.Aυτd ηταν,ιiαrερα (ααν "xαλo6μαΘε η γQιd
ctα oι3nα", με αυγ1ωρεiτε δε για τη χQησιμo-
πoiηη ηg αoεβoriE αλλιi "τLoντ('' λαΙxrig εx-
φριioεωg) αxoλoιlθηααγ ιiλλα εγγιd (9) βr-
βλ(α!

Nα oι τ(τλoι τουs, o τ6πo5 χαι o 1qdνoE
επδ6αει6g τoυE:

"Βεροιι6τιxα - Θραxι(bτι24α'' (Θεoααλoνfxη,
1e8s).

"Συwεφιασμ6η Β6ρoια'' (B6ρoια, 1986).

'Αι3ρεg - Λαιjρεg'' (Bdρoια, 1985).

"Χαριτωμ6νo" (Bdρoια, 1988).

Στα βιβλfα τoιiτα αναδημοoιεr3τηxαν τα
περιαo6τερα, αξιoλoγ6τερα δημoαιειlματd,
τoU σtroγ τoπυx6ν Tιjπoγ ri πραπoδημoαιε6τη-
xαν αγdxδoτα πε(μενd, ioυ.

Στιg 8 Ιoυλfoυ 1998 o "μπdρμπα Γιdννηg",
o "Γdρo-πλdτανoE", πdΘαγε "σαν dτoιμos α-
π6 xαιρd", t1Qεμα, για γα Θυμηθoιiμε χαι τoγ
Αλεξανδρινdv πoιητri, "μαs dφηoε"...

B'. Για τα βιβλ(α τoυ Γιιiννη Αλεξι<iδη d1ω

γρ<iιpει αγαλυτιπd η μειc6ματα (βιβλιoπριτι-
τLd) η παρoυoιιioειζ τoυE oε τoπιxdg εφημερi-
δεE τηE B6ρoια5 χαι συγεπriE δεν θα επαγα_
λιiβω εδc6 dαα εxε( xατ€γQαψα.

Δεν υπιiρ1ει, ιiλλωαrε, o πoλυαdλιδoE 1ι6-
QoE πoυ Θα απαιτoιjγταγ αε τdτοια περ(πτωη
χαι τo πε[μενο τo6τo, εξdλλoυ, dγινε riδη

μαπρooπελd5.

Ax6ψα, 61oυμε εxδι6αει ("τα πνευψvπιx6'
παιδιd" τoυ, με επιμ6λεια τoυ φιλdλoγoυ χαι
φiloυ τoυ Θωμιi Γαβριηλ(δη χαι με δωρειi
τoυ N(xoυ Kαραμανλ(δη, τωγ επδdσεωγ
"Type Press") βιβλι<iριο με τ(τλo "Στoγ Γιιiγ-

νη Αλεξιιiδη, dναν 1ρdνo μετd την ημdρα τoυ
απoχωQισμorl" (Bdρoια, 1999), με τη oυμπλri-

Qωσtl (8-7-99) του πρι6τoυ dτoυ5 απιi τoγ θd,-

γατ6 τoυ. Σ' αυτd αναδημoαιειiτηxαν 6οα
xε(μενα ε(δαγ τo φωs τηg δημoαι6τητα9 αει5
τoπtx€E εφημερiδεg τηg BdρoιαE (μεταξιj τωγ
oπo(ωγ χαι oι α6ντoμoι επιxr{δειοι λ6γoι τoυ
Mητρoπoλiη xαι τoυ Δημιiρχoυ τηs B6ρoια5
χαι η αναλυτιπri τoυ γqιiφovτog, 6πω9 χαι τo
πετυ1ημdνo επ(γραμμα τoυ Θωμιi Γαβριηλi-
δη).

Eπιπλ6oν, η "Θραxιxti Eαι(α τηE Bdρoιαg"
(ηg oπo(α o αποθαγcδν r{ταν επiτιμog Πρ6ε-
δρ69 τη5 χαι η xινητriρια δriναμη χαι τωγ
αξι6λoγων επδιioει6γ τηE) αφι6ρωαε (τη 19-9-
L999) ειδιxri εxδriλωαιi τηE στo Γιdννη Αλε-
ξιιiδη, με ομιλητ6ζ τoγ Πρ6εδρ6 τηg Στιiθη
Bαπdλη, τoγ πQωτoπρεαβυτερo πατ6ρα Πα-
ναγιι6τη Xαλxιιi, τoγ πQoαγαφερθ6vτα αυγ-

γραφdα Θωμιi Γαβριηλiδη, τoγ Γιd,ννη Mε-
λετ(δη, oιxoνoμoλdγoν xαι oυγγραφ6α χ,αι
εμ6να. Απooπdαματα τωγ xειμ6νων δημo-
αιει1τηπαν r{δη αε dγα διodλιδo (φιiλλo τηζ26-
9-L999) τηs ημεQliσιαs εφημερiδαg "Λα69"
τηg B6ρoιαE (τελευτα(ο πνευματυx6 μετερζι
τoυ γ6ρovτα), ε(ναι δε xαι υπ6 6xδoη τo
oγετιx6 βιβλιιiριo απd τη "Θραxιxτ] Βct(α''
(τηE 86ρoια9) 6πoυ θα αυμπεριξφθoιiν oλ6-
xληρεE oι oμιλ(εg τωγ πQoμγημoνευθdντων.

Γ'. Eδ6 Θα πλε(oω με λfγεg γενιxdE xρ(oειg
xαι πληρoφoρfuE για τoγ 1αραxτrjρα, τη φf-
σl, To oτυλ ηE γQαφliE τoυ Γιιiννη Αλεξιιiδη,
μια χαι dται Θα λιiβει o αναγνc6στηE 1i η
αναγvc6ατQια τoυ "M.Η." αμυδρ6τατη, β6-
βαια, ιδ6α xαι για τoγ d,νθρωπo, αφoι1 (xαπ6.
τoν Φλωμπdq xαι o. Eλυτη) "τo στυλ τηs γQα-
φriE ε(ναι o (διog o <iνθρωπog":

α. o ΓιdγγηE Αλ.ΑλεξιιiδηE δι6θετε (μdxρι
τελευτα (α) εντυπωσιαxri μγri μη (" ελdφαvτο g",

dπωg λdγεται - γριiφεται oε παρ6μoιεs πεQι-
πτc6αειg). Αυτti χQησιμoπoιorjσε, α1εδdν α-
πoτελεoματιx6.,xαι d1ι την dρευνα αρ1εfων ri
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των γνι6oεωγ τωγ ιiλλωγ (πoυ δεν τo απ6φευ-
γε,6μωg), dπωg dxαμαν <iλλoι, π.χ. o Φρdvτυ
Γερμανdg στιs ιστoQιx€E η μυθιαroρηματιx6E
βιoγqαφfεg τoυ (βλ. για τoγ Φρ. Γερμανdν ωg
"1ρoνoγριiφoν" liαι "ισtoριxdν'' 6σα 6γQα-

Ψε o Κ. Γεωqγoυo6πoυλoζ τηγ εφημερ(δα
"Tα Nιjα", φιiλλo τηg 26-5-1'999, oε},'. 36 η
"Παv6ραμα'' oε}ν. 12).

Ef1ε δε τo "δυoμεν6E πρoν6μιoν" (6πωg
λdμε oι νoμιxoQ, πoιτd, αrη δυαβιiσtαχτη πQο-
αφυγιιi, να ξriαει σε μια πoλrj εγδιαφ6ρoυαα
(απ6 ιiπoι|.rη Ιατoρ(αg, Κoινωνιoλoγfαg x.τ.λ.)
μεταβατιxri περ(oδο, λfγα 1ρ6νια μετd την
απελευθ6qωη τηE B6ρoιαE ( πoυ αυν6βηπε
δ6xα ημdρεs πQιγ τηg ΘεαοαλoνiπηE, δηλαδri
τη 16-10-19Ι2), oπoτε αυνε1ιξ6ταν αx6μα η
επo1ti τηE Toυρxoxρατfαg (ιiραγε τελε(ωαε
τorjτη xαι τι6ρα ri η s τoυQχoνooτρoπ(αs, πQoσ-
θ6τω διεροπι6μενog xαι ερωτι6ν...).

'oτταE νdog, περfεργog, dξυπνο5 χαι πQo-
oετatx65, απoτιjπωαε, "διιi β(oυ", αrη δυναπj
μγliμη τoυ τηγ τoπoγQαφfα ηs B6ροια9. Kαι
τoιjτo ε(1ε ευεργετιxη ημαα(α, 1ρηαιμ<iητα
xαι αξ6α για τηγ πdλη, διdτι oxιτodριoε ιiατε-
ρα (απd 60 1ρdνια xαι πλdoγ) μνημε[α, δρ6-
βoUS, πλατεfεg xαι μιiλιατα δεγ φιλoξενriΘη-

'Lαν 
τα oxtτo α τo{ytα, τα α1ε δ ιαγριiμματ α x.τ.χ.

αrα βιβλiα του. 'Βτot διααι6Θηxαν αιoι1εiα
τoυE' αx6μα παι εxεiγωγ πoυ τα εξoλι5θQεψε
η πoλυπατoιxιoπoιiηη χαι τη5 B6ρoια9, δυ-
αrυ116g.

β. o Γιιiννηg Αλεξι<iδηg riταν πραγματιxd
θηoαυροφυλdxιo γνι6αεων για τηγ πdλη μαg
"πoυ dφυγε". Γνιigιζε παι θυμdταν πι1μπoλ-
λεg πληρoφoρfεg, 1ρηαιμ6τατεs για τoυs ε-
ρευνητ6E τoυ πρ6αφατoυ παρελθcivτog τηg B6-
Qoιαs.

7\ρxεoε δε η "απoυσ(α" τoυ εν69 dτoυg παι
xdτι για γα τo αιoθαγθoιjμε, μια xαι dγινε,
για dλoυE εμdζ, εξαιρετιxιi αιoθητri riδη, διd-
τι χαταγorjααμε πωE απoστερηθιixαμε τηγ
xιβωτd ιiπoυ διαoc6ξoνταν αxdμα πoλλdg

μγliμεs πqιν απd τoy τLατα'Lλυαμιi που xατι1-
clτρει|.tε τα "6σια χαι τα ιερd,".

γ. Exε(νo το oπo(o δι6xρινε τα xεfμενα τoυ
Γιιiννη Αλεξιιiδη rjταν η φιλoπατρ(α, η χoι-
νωνιx6τητα, τo riθog, η απλ6τητα, η συ\τομfα,
η ειλιxρ(νεtα, η παρρηo(α, η ευθιiτητα, η σα-
φr{νεια, η γλαφυρ6τξTα, γl ευθυβoλ(α, γ] αβε-
o6τητα, πoυ φαν6ρωγαγ την oλoξι6vτανη ηθι-
xη xαι εΘνιx{ αυγxρdτηη - αυνεfδηη τoυ
oυγγραφ6α.

Απ6μα, η txαν6τητα του oυντ6xτη τωγ χει-
μ6νων γα αγτιλαμβιiνεται (παι dταν δεν την
απoδε1<iταν) η νdα xατdαεαη, c6οτε γα μηγ
εμποδζεται - χαταπγ(γεται η vdα θεriρηη
τωγ χαταατιiοεων, τωγ πQoσι6πωγ χαι τωγ
πραγμdτων απ6 την dxδηλη νoαταλγfα μιαE
επoμig "πoυ παρtjλθε". Απoδε1dταν τιg λoγι-
x€E xαινoτoμ(εg, ενι6 λιiτρευε τα {θη, τα dθι-
μα χαι τιg παραδdαειg, α6μφωγα με τηγ ?tατη-

γoριxtj πρoαrαγrj τoυ αρ1α(ου 'Eλληνα παι-
δαγωγoιi Ιooxριiτη. "Nα αr6ργειs τα παρd-
ντα, δηλαδrj να δ61εoαι doα υπd,ρ1oυv, αλλιi
να ξητε(g τα xαλrjτερα". Nι1o μυαλ6, λoιπdν,
σε γεQo\rrιx6 oιilψα, μ(γμα ιδεαλιoμoι1 - Qoμα-
vrιαμoιi xαι ρεαλιαμοri. 'Eται oι απdψειE τoυ,
oι γνιδμεE τoυ, εf1αν χαι φQεσ}tιiδα πρoοιτrj -
επιθυμητri, αναμιγμdγη με την πε(ρα παι λα-
τρε(α τη5 παραδdαεωg.

Efγαι 6μωE xαιρ6g γα xλεfαω τo δημοαfευ-
μα μoυ, με τηγ αναδημοo(ευαη εν6g τμrjματog
τoυ xειμ6νoυ τo oπο(o dγραψα για τo τελευ-
τα(ο βιβλfo τoυ, διdτι περι€γει xαι μια δd-
αμευαtj τoυ (την oπo(α επαν6λαβα, <iλλωατε,
χαι σrηγ εxφωνηθε(αα νεxρoλoγfα τoυ), η
oπo(α fuωg κcιταγραφ6μενη }iαι εδι6, με "α-
ναyx6'oεt" να εxπληρι6αω dνα 1ρdog μoυ χαι
πQos τηγ (ημιτελ{) Ιαroρfα τη5 B6ρoιαs, με
την dxδoαη τoυ τρfτoυ τdμoυ τηg.

'Eγqαι}.rα, λoιπ6ν, χαι τα εξrig (βλdπε σηγ
εφημερ(δα "B6ρoια", φriλλo t256, τηg 8-1-
1999 αελiδα 1 παι xυρ(ωg 6, πoυ ε[γαι τα



τελευτα(α, τα oπo(α διιiβααε o (διoE με πολ-
λriν αυγx(νηη 1{αι αγαλλ[αη, αλλ<i παι διε-
ρωτι6μενos, μ1iπωs υπερβdλλω απ6 αγdπη,
d1ovταE αμφιβολ(εs (!!), αν τα π(αιευα xιd-
λαg, διdτι r{ταν ταπεινdφρων xαι λιiτρηs τηζ
αλriθεια5, τη ειλιπρ(νειαg.

"... oι δdxα τdμοι των 6ργωγ τoυ απoτελoι1γ

ημαντιxli παQαχαταθrixη xαι πoλι1τιμoν θυ-
oαυρdν πληρoφoρι{iν "για τη Bdρoια πoυ 6-

ΨUΥt", δυαrηι6E.

Πιαrεfω η,€oτω, θ6λωγα ελπζω 6τιx6πoτε
θα υπι1ρξoυν xαταλληλdτερεg αυνθr{xεg, να
αγασ[Qαφεζ xdπωg, τo xι3ψα τη5 μoνdπλευ-
QηS χαι απoxλειαrιxr{E πoρεfαs τoυ ανθρι6πι-
νoυ γι1νουS πQoE την rjλη.

Aν λoιπ6γ αυμβε( τoιiτo, θα 1ρειαατε( να
ευρετηριdσω, γα αξιoπoιrioω χαι γα χQησιμo-
πoιriαω πQoσεχτιχd τoγ 6γxο των oτoι1ε(ων
πoυ περιdχoυγ τα δημοαιεrjματd τoυ.

Kαι π<iγτα ελπζω oπ b,, xατoρθc6oω (xαι o
(διog) να υπερβc6, τεLιx6', τιg dποιε5 (πoλλdg
δυατυ1ιδg) εξωγενε6g χαι εσωγενεig δυoxo-
λfεg μoυ, c6αιε γα oυγγριiιpω τεχτx6.τηγ ισ[o-
ρfα τη5 86ρoια9, ατα 1ρ6νια τηg ToυρxoχQα-
τ(αg xαι ιiαrερα.

Aν αυμβε( τoιiτo, τdτε, με μεγιiλη 1αριi μoυ,
θα 1ρειααθε( γα παραπ6μιpω (πoλλ6E φoads)
χαι σrα δ6xα βιβλ(α τoυ Γι<iννη Αλεξιιiδη.

Παραxαλι6 να θεωgηθεf αυτr{ η πρι5θεαri

μoυ ωs μια δημoαιoπofηη τη5 αrαΘεQ{s πε-
πoιθriαει6g μoυ 6τι η πQoσφoQιi τoυ εfγαι τdαo
αξιdλoγη, riατε γα διxαιoλoγεf (ri xαι να επι_

βιiλλει) τη αυνεμ{ αναφoριi τoυ, ιδιαiτεQα σε
Θ6ματα τηζ τoπoγραφ(αE, τηE πQoσωπoγQα-

φfαζ, τηs χoιγωνιxηg, τηS οιχoγoψιxηg x.τ.}".

ζωis, τηg λαoγραφ(α5, αxdμα δε παι τηg Ιατo-
ρiαE τηg Bdρoιαg xαι 6γι μ6νo. Απdμα }lαLτα
o1εδιαατιxd, oxαριφηψατ6" τoυ (ατα εννιιi,
πριiτα βιβλfα τoυ) ε(ναι εξαιρετιxι6S χQliσι-
μα.

Aν, αυνεπc6g, ξαναΘυμηθιil τoγ Ιωdγγη Kα-
πoδfαrρια η xαι τoγ αQχαιdτερ6ν τoυ Ιαo-
xρdτη, τ6τε Θα πρdπει γα τελειc6σω με μια
oριαrιπ{ απoτ(μηη τηg αυμβoλriE τoυ μεγd-
λoυ φ[λoυ μoυ, αδελφoιi μoυ, "πατ6ρα" μoυ
χαι ...συγαδdλφoυ μoυ (ατη λατρε(α χαι σtη
λιiτρα... τηE τoπιχriE Ιoτoρfαg). To xιiριo
6ργo τηg ξωηg τoυ εfγαι αιπιi τα δ6xα βιβλ(α
τoυ, πoυ θα με(νoυν ωg 1ρrjoιμoι φ<iροι xαι
6ταγ θα d1oυν απoθιiγει αx6μα xαι doα dτo-
μα δεν d1ουν γεννηθε( μdχQι τc6ρα!

Aιπη η ελπ(δα, η πQoσμoγ{, εfναι <iλλωατε

η μεγαλriτερη (ηθιx{) αμoιβri για τoυs ξιiντεE
δημιoυργoιig, δηλαδri για τoυs συγγραφεiE,

για τoυE παλλιτd1νεζ, Yια τoυg ηγdτεs ?tαt

γενιxdτερα για 6αoυ9 xαι 6oεE πρooφ6ρoυν
στα "Koιγd", 1ωρig γα λειτoυργοιiν με τη
νooτρoπ(α των εδαφoκτητι6ν πoυ επιξητoιiv
xαι απoβλ6πουγ - λαμβιiνoυν μoνd1α τηγ
υλικr{ ιxανoπofηo{ τoυE, την "αντιπαQoχli"
τoυE (<io1ετα πoιαs πoι<iτητα5, μdχQι xαL ε:lτL-

π(νδυνηg, εfναι τorjη).

Efγαι δε ευo(ωνη διαπ(αεωαη ,6τtη (ηθιπι{)
ανταμoιβri, σε μεQιχdE φoqdg, αυγτελε(ται
(απoδ[δεται) xαι 6οo ξoυν oι αυγγραφε(g
x.τ.λ. dαrω χαι ωs εξαιρετιxr{ περfuπωη, 6-
πωE αυμβαiνει, ευτυγιilE, με τoγ x. Γιιiννη
Αλεξιdδη..."

Aυτd, λoιπιiν, για τoγ Γι<iννη Αλεξιιiδη,
πρoxειμdνoυ γα τoν θυμdμαστε 1{,αι γα τoγ
τιμdμε, ytαπi, dπωg 6γραι|;ε o Kορν{λιog Κα-
ατoριιiδηg("Xι6ρoι τoυ ανθρc6xτoυ'', στιs εχ-
δdoειg'Yιpιλoν): "Δεν τιμdμε 6γαγ αrο1ααιri
με τo να δoξιiξoυμε f dατω γα ερμηνεrjoυμε
τo dργo τoυ, αλλιi με τo να αυξητ<iμε, γα τo
xρατιiμε dτoι ξωνταγd xαι να δε(1νoυμε
dμπραxτα 6τι περιφρoνε(τo χQdγ'q xαι διατη-
ρε( τη αξiα τoυ"...

9
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Ιoτoqιxd,

lδεoλoγιKα ρεuματα στo 0οτερο Bυζαvτιo

τηg ΖωηE Avτωvjoυ

O Χqιαrιανιoμ6E ωs oιχoυμενιxli θρηoxε(α,

xατdαη αε ηγ αυτoχQατoq ιxιj ιδ6α τωγ Pωμαfων

''αταξιx{" ωE τo τdλοE ηE Ανατoλιxrig PωμαΙx{g

Aυτoxρατορ(αg. Aυτ6 απoδειxγrjεται, xαθc6g η
αυτoχQατoQ(α ηs Ανατoληg δε διεξrjγαγε πoτ6

tιαταt1:Cη'CL%oιi g πολ 6 μoυ g. Πολ ιτ ιxrj η E απ ετd λε -

οε o εxπoλιτιoμ6gτων ''βαρβαριxι6ν" λαι6ν xαιη
εναωμιiτωαj τουE σTηγ αιπoxρατoρ(α.

Για πqι6η φoQd, αιjμφωνα με τουE πεQιοo6τε-

QoυE tστoQιxo{g,η αυτoχQατoριxri ιδ6α απ6xη-
σε χαι μια ''πατριωτιxtj'' 1ροιιi xατ6ττ1διιigxεια
των αραβ ιxι6ν επιδρομι6ν, αrιg ανατoλιxdg επαρ-

χ(εE ηE αυτoxρατοq(αg. T6τε oι Pωμα(οι ηE
Aνατοληg αυνειδητοπο(ηoαν πωg dπρεπε να υ-

πεQασπισtor1ν ην "πατρ[δα'' απ6 τουg εξωτερι-

xoιig ε1θρorig πoυ απειλor1oαγ ηγ αχεQαι6ητd,

ηE. ομωg, o "βυξαrrτινdg'' αυτ69 "εθνιxισμ6E'',

dπωE τoν oνομιiξει η Eλ. Γλιixατξη - Aρβελ6ρ,
ε (1ε θ ρη αxευτιx6 1αqαxτj ρ α xαι αποτελof σε''α-

πιiwηoη'' αroν ιερd π6λεμoτου Ιoλιiμ. Σιiμφωνα

με ηγ (δια ιαroριx6, oι Pωμα(oι ηg Aνατoλr{g

απ6 τoγ 8ο αι. xαι ψετ6., αυτoθεωρoιiνται ωg o

ν€o5 περ ιοιiαιοg λαdg τoυ Θεoιi, η αυτoxρατoρ (α

τoυE ωζ o xαθoριoμ6νοE υπεραoπιαnjg ηE δι-

xαιoα6νηg, χαιτo xριiτοgτoυs ωEτo 6ργανo τoυ

Θεοrj εγαντiογ τωγ απ[ατωγ.

Η ανιiγxη εξεrjρεηg ν6ων πρoτ6πων, πoυ θα

ισχυQoπoιoιiααν η θdληη τωγ λαιδγ ηs αυτo-

xρατoρ(αg γα αvτισταθoιiν αrουg εξωτεριxoιig

ε1θρoιig, πoυ oλo6γα χαt πoλλαπλαοι<iζoνταν
απειλι6ιταE ην fδια ην ι1παρξη η5 ''PωμαΤxrjE

Πατρ(δαg'', οε συνδυαoμ6 με η σrQoφli τωγ λo-

γ(ων οτη μελ6η των αρ1α(ων Eλλtjνων συγγQα-

φ6ων (Mαxεδoνιxri Aναγ6wηαη) επ6φερε η 1ρη-
ση τoυ ονdματog '''Eλλην". Tο 6νoμα'Eλλην για
αιι6νε E ε 

(1ε πε ρ ιφρoνη θε ( xαθιδ g ταυτ[αrη χε εγ-

νoιoλoγιxιi με τo ''ειδωλoλιiτρηE'' xαι 61αoε ην
εΘνιxri τoυ σημασ(α. Toγ 11o αιι6να, λoιπdν, τo

αrοι1ε(o ηg ελληνιx6ηταg μπoλιιioτr1xε στo α-

φυλετιxd βυξαντιν6 6 θνo g, ση χQ ιστια ν υτιη πtaτη

χ,αι σηγ αυτoχQατoριxli ιδ6α.

Eπιπρdoθετα, αξζει να οημειωθε( πωg επιτα_

ταικfiυπηρξε η ανtiγxη αντιμετιδπtηE ηs πQo-

παγιiνδαg των Φριiγxωγ, oι oπo(oι, αφοri xατ€.'

λαβαν xαι εδραιc6θηxαν οτι1 Ρωμαixri Δr1αη, αrριi-

φηχαν εμφανc6g εναγτ(oγ ηg Ανατοληg, αμφι-

oβητc6vrαg δυναμιxιi τo διxα(ωμα τωγ αυτoχQα_

τ6ρων ηg Κωναταvτινοιiποληg αη ν6μιμη xλη-

ρoνoμιd, του Pωμαixοιj oιxoυμενιxoιi xριiτoυg
(Ιmperium Romanum). Για γα επιτ61oυν το

oxoπ6τoυE οι Φριiγxoι oνdμαοαν τoν αυτoxρd-

τoρα ηζ Aνατολr{g, απλιi xαι μ6νo "Αυτoxριiτo-

Qα ηs Kωγαrαγτινoιlπoληg'' χαι τουE Pωμα(oυg

η g Aνατολri g''Γραιxοι1 g'', 6ρo αναμφf βoλα με ιω-

τιxd για τoν "περιoιiοιo λαιi". Tαυτd1ρονα ιδιo_

πoιriθηxαν αroγ τiτλo "ΑυτoxQιiτoραg των Pω-

μα(ων'' (Ιmperator Rοmanοrum), επ6βαλαγτουs
Πιiπεgη g Ρι6μηE να τoυE α16φoυν αυτoxριiτoqε g

xαι διεxδ(xησαγ ηγ αναγνι6ριoη τoυ τ[τλου απd

τoγ (διο τoγ αιrτoχρtiτoρα ηE μιαE xαι μdνηg
Ρωμαixrig Αυτoxρατoρiαg, δηλαδri εxεfνηg τηE

Ανατολrig. Λ(γo αργdτερα οι Φριiγxoι επι1εiρη-
oαν αρ1ιxιi να αμφιoβηηooυν χαι τo διxα(ωμα

των Pωμαiων ηg Aνατολrjg oτην πολιτtaωxη
xλη ρovoμιιi των αρ1α(ων Eλληνωγ xαι τελιxιi γα

ιδιoπoιη θoιjγ xαι τo αρ1α(o ελληνιxd πoλιτιoμd,

εμφανιζ6μεγoιαπ6τoγ 14o xαι 15o αιι6να, με ηγ
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πτc6η ηg ΑνατoλriE xαι ην Aναγ6γγηση σΓτl

Διjη, ωg μοναδιxοi αυνε1ιαr6E τoυ.

Kιiτω απd ην επ(δqαoη dλωγ αυτιiγ των πα-

ραγ6ιτων, oι Pωμαfoι τηg Ανατoλτ]g απιiνηααν
στηγ πQoπαγιiνδα ηs Δι]ηE με ηγ επαναφogd
τoυ ονdματog '''Eλλην'' με την πQωταQχιχrj του

η μαα(α.' Βτσι, αroγ ]" 1 ο αιι6να η''αυτo}ιρατoρ ι-
xrj ιδ6α" απoτα6' 6γα γ6ο περ ιε16μενo, xυρ (αρ1α

αroι1εiα τoυ oπofου εiναι η ελληνιx6ητα χαι η
ορθoδοξ(α. Πρ6πει, ωσ[ιiσo, να ημειωθεf πωE η
συγτQtπτιχrj πλειοιi-rηφ(α του λαοti, 6αrω xαι αγ

χQησιμoπoιoιjοε ωg xιiριο εχφQαστtχ6 6ργανo

ην ε λλην ι xη' ται3τιξε η ν'' αυτoxρ ατoρ ιxrj ιδ ιiα''

μ6νο με ην oρθoδoξ(α xαι εξαxολoυθοιjαε γα

χQησtμoπoιε( τογ 6ρo ''Pωμαioι'', ενri τoν 6ρo
"'EλληνεE'' υ ιoθ6ηοαν xυρ(ωg oι λdγιoι η g Ανα-
τoλri g, 1ωρig να μπoρ6σoυν γα πε Qdοoυν η 1ρr]αη
τoυ χαι ατιg λαΙx6g μιiξεs. Kι αυτ6 πoυ πρι1πει να
υπoγQαμμιαrε( εδι6 ε(γαι τo γεγoν69 6τι απd τoγ
11o αιιiγα xαι μετιi, εξαιτfαg του ο1(oματos τωγ
Exxληoιι6ν χαι η E αυξαν6μενη g επιθετιx6ηταg
των Φριiγxων, ο λα6gηζΑνατoλιxrjg Pωμα'ιxriE
Αυτoxqατορiαg ολo6να χαι πεQισodτεqo θα oυ-
oπειριiνεται γriqω απd ην ιδ6α ηg ορθοδoξ(αg
xαι ολο6γα χαι πεQισσ6τερo θα ταυτζει ην ι1-

παQξη ηs αυτoχQατoρiαg με η διατjaηη ηs
ορθtiE π(oτι1g.

Kαταλυτιxd ρdλo ατιgπαραπ6ρα εξελξειg oτo

x6Qo ηg ιδεολογ(αg διαδραμιiτιαε η ιiλωη ηE
Kωγαταιτινοfπoληg απ6 τoυg ΦρdγxoυE οτα
1204' H xατdλυη ηs αυτoχρατoρfαE χαι η
πoλυδιdoπαση τoυ γεωγQαφιχoιi 1ιiρoυ πoυ ωE

πριν απ6 λfγo xdλυπτε τo ''oιχoυμενιx6 xqιiτog

ηE Aνατoλrjg" {ταν λoγιx6 χαι αγαμεγdμενo να
λειτoυργrioει θετιxιi oην εμφιiνιη νιJων ιδεc6γ

χαιτη διαμ6ρφωη γ6ωγ ιδεολογιxι6ν ρευμdτων.
'Ε;r,σq οτα ''ελληνιxd'', 6πω9 oνομιiοτr1xαγ απ6
τoυE ιστoQιιιo69, η ''ρωμα(ιxα" ιiπωg θα rjταν πιo
oωαιd να λ6γονται, xρdη πoυ γεννrjθηxαν μετιi
τo 1204 σηγ πεQιφ6ρε ια (Αυτoxρατοq(α η g Ni_
γ"αLαS'ηE Tqαπεξοrjνταg, Δεoποτιiτo ηE Ηπε(-

ρoυ x.α.), εμφαν(oτηxε xαι αγαπτιj1θηxε μια ν6α

ιδεολογ[α, xυρ (αρ1o αro ι1ε iο η g οπo(α5 υπri ρξε
o πατQιωτtαμdg με 6ττoγο αλυτρωτιx61αραxτj-

Qα. Η απουo(α τoυ πα\τοδriναμoυ ''x,6ντρoυ'',

δη λ. η g Kωγαrαιτιγo6πολη g πoυ ην xατε (1αν oι
Φριiγxoι, το οπoio ωs τα 1204 xutη(:θυγε xαι
επ6 βαλε o' dλη ην αυτoxρατορ (α ηv xοινri γραμ_

μη πλειiηg, επ6τρειpε ην ανdπτυξη των xεντρ6-

φυγων εxε (γωγ δυνιiμεων πoυ xαλλι6ργηααν 6να
ν6ο πνειiμα, ε μφανι6g αιτiθετο αηγ''αυτoxρατο-

ρ ιxf ιδ6α'', xυρ 6αρ1o oτoι1ε (ο τoυ οπo(oυ υπrj ρξε
o ελληνoρθdδoξοg πατρ ιωτιoμ69. Πολλoi ιαιoρ ι-
xoi μιiλιαrα oιlμφωνoriγ πωE αχQιβc6ζ o' αυτiν η
γdα ιδεoλoγ6α πoυ εμφαν(οπηxε xατ6 τoγ 13o

αιc6γα σ[ουE x6λπoυg των Ρωμα(ωγ ηs Αγατο-
λrjE, πρ6πει να αναξητ{ooυμε τα oπ6ρματα ηζ
''Mεγιiληg Ιδdαg'' τoυ Eλληνιoμoι1, dπωg αυτri

εμφαν(οτηxε xαι αγαπτιj1θηxε xατ6'το 19o xαι
τιg αρ16g του 20ου αιc6γα.

Eνιi dμωg oτιg τdξειg τωγ μοQφωμιfνων xαι
των αξιωματori1ων ηg αυλrig των ''ελληνιxιiν
xρατriν'' τηg περιdδoυ αυτ{g αγαπτιjooεται χαι
xαλλιεqγε(ταιη νdα αυτj ιδεολoγ(α με τoν ελλη-
νoxεvτριxd ηg 1αqαxτjρα, o λα6E εμφoρεfται
απoxλειοτιx6'xαt μdνoν απd 6γα 6γτoγo μ(αog
ενιiντια αην xαθoλιxrj Δι] η, εγιiγτια ατου g''Λα-
τ(νoυE'', εγιiγτια αrουg Φρtiγxoυg ε ιοβολε (g, εν 6'-

ντια σ' 6λoυg εxε(νoυg πoυ xατ6λυοαν ''ην αυτο-
xqατορ(α τoυ'' χαLτoν μετ6τρει|-rαν απ6 ''περιο6_
σιo λα6'' αε δorjλο. Φυoιx6 επαxdλουθo riταν η
oρθoδoξ(α να γ[νει τo xυgfαρ1ο αεoι1ε[o ηs
ιδεoλoγiαg τωγ λαΙxι6ν μαξc6ν, μια xαι αυτi
πQωτoστατεi oτογ ''ιερd π6λεμo'' xατtlτωγ Δυτι_
xιΙlν.

Η επανιixηη τηE ΚωγoταγτινorlπoληE αrα
1261' απ6 τoν Mι1αηλ Η' Παλαιoλdγo δεν Φμαι-
νε βdβαια αε xαμιιi περ(πτωη ην αναα6αrαη
ηg Ανατο}"τxηg Pωμαixrig Aυτoxρατoq(αg. Kι
αυτd γιατ( o γεωγQαφιι6g 1ι6ρo9'η9 Bαλxανι_
xηgxαττηgM. Αofαg παρ6μεvε διαoπαoμ6γoE σε
πολλιi μιxριi xρατ(δια (φqιiγxιxα, ολαβιxιi xαι
τουρxιxιi). Παρ' 6λα αυτ6, ωct6oo, o Mι1αrjλ H'
Παλαιολdγos, εγχαταλε[ποvταg τιg νdεg ιδ6εE
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που ε(1αν γεννηθεf xαι αναπτυ1θεf αrα δrjoxολα

1ρdνια ηE φQdγχtxηg xατ&νπηoηE, επαν6φερε

oε ιo1rj ην επ(ημη ''αυτoxρατoριxri ιδεολογ(α''

ηE πQιν απ6 το \204 περt6δoυ, σε μια εμφανri

πqoοπdθε ια γα επιχε ιqrjoε ι ην ανααιiαrαη τoυ

oιχoυμεγιχοri xριiτoυg, πριiγμα β6βαια ανdφιχτo

λ6γω των αγτtχειμεγιxιiν ουνθηxcδν ηg επo1ηg.
' Eτoι παραη ρ ε 

(ται τo oξrj μωρo πρ ιiγ ματι α;rj μα,

6να μιxρ6 xαι αν[ο1υρο πλ6oν xρdτoE να 61ει ωg

επ(ημη ιδεoλογ[α τoυ ηγ''οι}ιoυμενιx,dητα'',
που απ6 θρηοxευτιxri <iπoιpη εf1ε πιiψει να υφ(-

σταται oυσιααιιxιi απd τατ6λη τoυ 9oυ αιc6γα xαι
τυπtx6απ6 τo α1(oμα των Exxληoιιiγ τoυ 1054,

εγιδ απ6 πoλιτιxri ιiπoι}.η ε(1ε πλdoν xατααε(
oυτoπ(α, εξαιτiαg ηg xατιiλυηE ηζ αυτοχQατo-

giαE αια |204 xαιηg (δρυηg δεxιiδων xqατι6ν

xαι xρατιδ(ωγ σro γεωγραφιxιi 1ι69o πoυ xιiποτε

xd}ωπτετo oιχoυμενιx6 xgιiτoE ηg AνατoλriE.

Η επιμoνη αυτi τωγ αυτoxqατdQωγ ηs Kωγ-

αrαrrτιγoιiπολη g μετιi τ o L26t σην αυτoχQατoQ t-

xri ιδ6α ε(1ε -π6qα απd dλεgτιg ιiλλεg αυν6πειεg

πoυ δεν υπιiρ1ει λ6γo9 να απαριθμf σω εδιδ- ωg

φυoιx6 επαx6λoυΘο 6ντoνεg ιδεoλoγιx6ζ συγ-

xqoιiαειg σtoυs x6λπoυgτoυ Eλληνιoμorj ηg Α-
νατoλriE. Η ooβαρdτερη 6μω9 αυγ6πεια rjταν τo

dτι δημιoυργηθηxε 6νατεριiατιo 1ιioμα ανιiμεοα
oτην ηγεo(α ηE αυτoxρατoq(αE xαι τo λαd, με

απoτ6λεoμα να γ6νει με ην πιiρoδο του 1ρdνου
αδιiνατog o πQoσεταιριoμ6E τωγ λαΙxιδν μαξc6ν

αroν xρ(oιμo αγι6να γtα ην επιβ(ωoη 6αrω xαι
τωγ υπολειμμιiτων ηE παλιιig AνατoλιxriE Pω_

μαΙx{E Aυτoxρατoρ(αg.

'Ετσι, xατ6 τη διιiρxεια τoυ 14oυ παι 15oυ

αιιiγα θα αγαπτυ1θoιiν σιoυs xdλπoυg ηE Pω-

μιoα6νη9 δrio xυρ(ωg ιδεoλογιxd gειiματα. To
πριiτo εi1ε ελληνoxεvτριxd 1αραxτiρα χαL οι
oπαδofτoυ απ6βλεπαν oτr]γ αγααfααη ηζ Α-
νατoλιxη g PωμαΤxriE Aυτοxρατορ(αg, η oπo(α θα

6πρεπε πλ6oγ γα εxτε(νoγται σε περιo169, 6που

xατ6' τεxψηρ ιο ξoιioαν ε λλη ν6φωνo ι πλη θυ ομo [.

Oι 6διoι x0xχotθεωρoιioαν επ(ηE ωE απoλriτωg

αναγxα(α ηγ εtσαγωγrj μεταqgυθμ(oεων τdoο

t2

στr]γ otχoγoμ(α xαι ηγ χoιγωγ[α, doο χαι στoγ

πολιτιx6 βioτoυ xqιiτoυE. Στo θdματων ο16οεωγ

ΑνατοληE - Δι1αηg π(oτευαν 6τι η Kωγαιαγτιγof -

πoλη 6πρεπε γα απoδεμε[ ην 'Eνωη τωγ Ex-
xληoιc6ν για τoυs παραπd,τω λ6γoυE: 1) Γιατ[ oι
δυτιxo(rjταν επ6αη9 Pωμα(οι, 6πω9 xαι oι αγατo-

}"mot,2) γιαπ( oι διαφoρ6E τωγ διiο Exxληoιι6ν
δεν ηταν τ6oo ημαντιx6E,6oο ιο1υρζo\ταγ οt

αδιιiλλαxτoι τωγ δrJo πλευρι6ν, 3) γιατ( η Δfαη
ε(1ε x<iνει πολλιi χαι ημαγτιxιi βrjματα πρo6-

δoυ, ιδια(τεqα αro 1ι6ρo τoυ πγευματιxoιj πoλιτι-

oμoιi, xατ4)γιατiη Ανατoλrj ε(1ε ιiμεαη ανιiγxη

απ6 η βοriθεια ηs ΔrjηE, για γα αντιμετωπ(οει

τo φοβερ6 x(γδυγo των Oθωμανιiν Toιiqxων,

πoυ απειλoιioαν με πλriqη εξαφιivιη 61ι μ6νoν
τo ρωμαΤx6 η g Aνατoλrj g, αλλd xαι τον ελληνoρ-

θdδοξo 1ιλιεη πολιτιoμ6 τoυ ευqιiτερου 1c6ρου

ηE Bαλxανtxηg χαι ηE M. Ao[αg.

Kιiριoι εxφραατ6g αυτηs ηs ιδεoλογ(αg υπliQ_

ξαν oι περιoο6τερoι λ6γιοι του 14oυ xαι 15ου

αιι6γα με πρoεξιiρ1οlτα β 6 βαια τo Γειiργιo Γε μι-
αι6 rj Πληθωνα (π. 1355 - L452) χαιτο μαθηη τoυ

Bηooαρ(ωνα (1403 - 14]2), xαθιig xαι πoλλιi

μdλη των αυtoχQατoριxι6ν οιxoγενειιiγ χαι ηE
αυληg ηE ιδεoλoγ6αg, 6μειναγ γγωστo( με ην
επωιιlμ[α ''Eγωτιχοf'', πρdπει να αναξητiσει χα-
νε[E μdνο σtουE xιlxλουg τωγ μoQφωμ6νων ηg
Kωγσταιπιγοιiπoλη g, η g Θεooαλoν(xηg, τoυ Mυ-

αιqιi xαι πιθανι6g, των ιiλλων ααιιxc6ν x6vτgων

ηgι1αεεgηg περιdδoυ ηg Ανατoλιxrj5 PωμαΙx(g
Aυτοxρατoρ(αg.

Διαμετριxιi αvτiθεη υπr!ρξε η ιδεoλoγ(α των

λεγoμ6νων "Αγθεγωτιχιiν'' πoυ xατd xoινrj oμo-

λoγ(α, υπr{qξε η xυq(αρ1η ιδεoλoγ(α τωγ λαixιiγ

μαξιiν, με xιiριoυE εxφρααr6g οριoμ6νoυ9 λo_

γ(oυg που πρo6ρχoγταγ ατt6τoν xλliqo, με πQoε-

ξdρ1oντα β6βαια εδι6 τo Γει6ργιo Σ1ολιiριο τo

Στoυδ(η (1405 - L472) τον πρι6τo μετd ην 7\λω-

η τoυ 1453 Oιxουμενιx6 Πατριd,ρ1η. Kυρ(αρ1o
ατoι1ε [o τoυ ιδε ολο y mo6 αυτoιj ρ εri ματog υπli Q-

ξε η oρθoδοξiα xαι τo 6γτoγδ χαι απQoχιiλυπτo

μ(oοg xατ6'τηg xαθολιxηg Δ6ηE χαι τωγ Φριi-
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γxων η Λατ(γωγ' oι "Aγθεγωτιχoi'' εξαxολου-
θoιjoαγ γα ε (ναι πρooxoλλη μ6νoι αην <iπoιpη dτι
oι Ρωμα(oι ηE Aνατoλrjg {ταν o ''περιotiοιog
λα65'' του Θεοιi, π(ατευαγ αrα απαgιiγQαπτα
διxαιc6ματd τουg αην xληρονoμιιi τoυ οιχουμε-
νιxo6 xριiτoυg xαι θεωρoιiααν ωg μoναδιxri oδ6
αωηρ(αg ην προαιjλωη oην παρ<iδοη xαι
οτr1ν ορθtj π(οτr1. Γι' αυτoιig η Kωναιαντινoιjπο-
λη rjταν πιiγτoτε η ''βαoιλεrjoυσα'', τo x6ντρο ηg
oιxoυμενιxis' η μoναδιxrj ν6μιμη xληρονιiμοg

ηs P6μηs. Π(αrευαγ πωE η 6νωαη των Exxλη-
σιι6ν, πoυ συγεπαγ6ταν ηγ υπoταγt1 αη Δ6αη,
θα επ6φε9ε ην oQισrtχf xατιiλυη τoυ ''οι}toυμε_

γιxoιj xριiτoυg'' αxιiμη χαι ωs ιδ6αg, αφoιi oι
Φριiγxoι oιjτε επιθυμotiοαν, αλλιi oιjτε xαι {ταν
oε θ6η γα απoχαταoτιioουγ ην εν6ητα ηs
Pωμαix{ g Aυτοxρατορ(αg.

'Oooγ αφoρd τι6qα αrο μεγdλο x(γδυγo πoυ
προ ερ1dταν απ6 ην Ανατoλrj, δηλαδrj τoυ g oθω-
μανοιig, oι ''AγθεγωxLxo('' π(ατευαν πωg αυτο(
αποτελoιioαν η ''Θε[α δixη'' για τα αμαρτiματα
xυq(ωg ηE tiρ1oυοαE τιiξηs ηs Αυτoxρατoρ(αg,

η oπoiα d1ι μdνoν ε[1ε παραμελ{oειτo Θε6, αλλd
ε(1ε προδc6σει χαι τoγ ''περιοι1σιo λα6 Tου'', επι-

ξητιiνταg ην xαθυπ6ταξη ηg 0ρθ6δοξη9 Ex-
xληο(αg σ[oγ αιQετιx6 Πιiπα ηs Ρ6μηs χαι ηE
ιiλλoτε πανiο1υqηζ αυτoχQατoρ(αg ηg Aνατo-
ληg ατουE Φριiγxουg. o Θεdg, επομdνωg, ε(1ε

"απoφασiσει" γα τιμωρrjoει τo "περιoιiαιo λα6
Toυ", για γα τoγ αναγxιioει να μετανoησει για τα
πoλλιi xαι μεγdλα αμαρτjματιiτoυ. Η διατjρη-
η, αυνεπc6E, ηE oqθf s π(<rτι1E xαι η ειλιxQιγliζ
μετιiνοια θα oδηγoιiοε x6πoτε στoυE PωμαfουE

ηg Αvατoλtis αηγ απελευθ6ρωη απd τoυg O_

θωμανoι1g }tαι ηγ αναα6αrαη ηg 0ρθ6δoξη9
ΑνατoλιxrjE Aυτoxρατορ[αg. Aυτ6 λoιπdγ πoυ
6πρεπε με xιiθε θυo(α να διαηρηθε( ηταν η
θρηαιευτιxri ενdητα των Pωμα(ων ηg Ανατo_
λris, ηγ oπo(α μπoροrjoε να εξααφαλfαει μ6νoν
6να ιo1υρ6 πρdτog που θα επαγ6γωγε oλ6xληρo
τo γεωγQαφιxd 1c6ρο ηE Bαλxανιxηgxαιη5 M.
Ao(αg o' 6γα εγια(o xρατιxιi o1ηματιαμ6, δηλαδη
θα αναβ(ωγε τo ''oιχoυμενιxd xριiτog" πoυ εi1ε

xαταλυθε ( αrογ 13o αιc6να, εξαιτ[αg των "αιρ ετι-
xc6ν Φριiγxων".

Κιiτω απιi ην επ(δραη αυτιiγ τωγ ιδει6γ δεγ
πρ6πε ι να θεωρηθεi xαθ6λoυ παριiδoξo τo γεγo-
νdg 6τι oι "Αγθενωτιxof'xατ6ληξαν 61ι μdνo να
αvrιμετωπ(oουν παθη ττx6" τη ραγδα(α εξιiπλω-
ση τωγ 0θωμανι6ν αρ1ιxιi αη M. Aofα xαι λ[γο
αργ6τερα oτη Bαλxανιxri, αλλιi dφταoαν ωE το

ημε(o να θεωρf oουντουg αoυλτιiνoυgωg ν6μι-

μoυg xληρoν6μουE των αυτoxρατdQωγ ηs Kωγ-
αταγτιγοιjπoληg xαι ην Oθωμανιxri Αυτoxρα_
τoρ (α ω g διιiδo1ο xαι αυνε1ιοτtj η g Ανατoλιxrj g

Pωμαix{E Aυτοxρατορfαg. Kι dλα αυτιi γιατ(
διαπ(αrωααv: 1) Tην αδυναμ(α τoυ μιπρoι1, ανf-
σχυQoυ xαι αγυπ6ληπτου xρατιδioυ πoυ μ<iνo
xατ' ευφημιομ6 αυν61ιξε να oνoμιiξεταιΑγατo-
λιxri PωμαΙxrj Aυτoxρατορ(α, 2) την τιiη ηg
dg1oυoαg τιiξηE αυτof του xρατιδ(ου γα xαθυ-
πoτιiξει ην oρθdδoξη Ανατoλ,i αη Διiη oτo
6νομα τoυ oθωμαγιxοf xιγδfγoυ xαι 3) ηγ επι-
θετιxdητα χαι ηγ υαιερdβoυλ.η πoλιτιxrj των
Φριiγxων, πoυ επιδ[ωχαγ ηγ ορloτιxrj xατdλυ-

η του oιχoυμενιxοti xριiτoυgηgΑνατοξ g αx6-

μη χαι ωg ιδ6α9.

Στo ημε(o αυτd xρ6νω ox6πtψoνα διευxριν(-
αω 6τι το δ[λημμα πoυ τ6θηxε σ[o παρελθ6ν
πoιoι τεχιx6. ''πρ6δωoαν" η Pωμιodnη, οι ''E-
νωτιxο ['' f o ι "Αγθ εγω xLxo('' ε (να ι τε1νητ6. Kdτω
απ6 τιg τραγιx65 αυνθrjxεE ηE επo1ηg εxε[νηE,
oι oπαδo(τωγ δrjo ιδεoλoγιxc6ν ρευμιiτωγ αγτι-

μετι6πιξαν με διαφoρετιxd τρdπo το πρdβλημα
διιioωη g των Ρωμα(ων η g Aνατoλ{ g. oι''Eγω-
τLtlo('', ξεxινι6vrαE απd ην πεποfθηη dτι τo
''oιxoυμενιx6 xριiτog'' ηg AνατoΜs ειxε oQιστt-

x6' xατα}ιυθεi xαι 6τι 6πρεπε με xιiθε θυo[α γα
διαoωθεi o Eλληνιoμ6g, θεωρoιioαν ωg xriριο
xαι μoναδιx6 oxoπ6 ην απdxqουη τωγ oθω_

μανιiν, 6.oτω xt αγ για ην πραγμiιiτωη αυτoιj
τoυ σχoπOιi θα 6πρεπε να xιiγoυν, πρooωρινιi

β6βαια, xιiπoιου g αναγxα(ουg oυ μβ ιβαoμor1 g με

η Δf η. oι''AγθεγωτLxo('',απd ην dλλη μεριιi,
ξεxινιiνταg απd ην π[ατι1 πωg 6πρεπε γα αωθε(
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η Ρωμιοαιiγη χαι d1ι o Eλληνιoμ6g, θεωροιioαν
ωg μoναδιx'1 λιjη η διαηρηη με xιI,θε Θυo(α

ηE xαθαρdηταg ηg 0ρθ6δοξη9 Π6σηs, πQdγ-

μα πoυ μπορoriοε να γ(νει μdνο μ6oα σ' 6γα

ια1υρ6 ''oιxoυμενιx6 xριiτog'l ηg AναΤoλriE, το

oπo(o θα ε(1ε ωgαπαqα(ητo συστατtχ6του αrοι-

1ε(o ην oρθοδοξ(α. Γι' αυτd xαι ε(δαγ σ[oυE

Oθωμανoιig η δriναμη εxε(vη πoυ d1ι μdνον
μποqοιioε να αναβιι6σει ηγ αυτoχQατoQ(α ηE
Aνατoλrjg, αλλιi rjταν oε θ6οη να αγτιμετωπ(αει
απoτελεoμ ατιx6. xαιτηγ επιθετιx6ητα τωγ Φριi-

γχωγ. Απιi η σtιγμli λοιπ6γ πoυ oι Oθωμανο(
απ6δειξαν 6μπραxτα dτι αιd1ευαν: 1') Σην ανα-
αjοταoη τoυ εγια(oυ xριiτουE ηg ΑνατοΜs,2)
αην επδfωξη των Φρdγxων απ6 η Bαλxανιxrj
χαι η M. Ao(α χαι η μελλοντιxrj ουντριβri τουg,

3) αη, αιπιμετι6πιη με xdθε ανεxτιx6ητα των
0ρθοδ6ξων xαι 4) οτιlγ απdδoη στo oιxoυμενι-
x6 Πατριαρ1ε(o 6λoυ τoυ xιjqoυg πoυ ε(1ε y6'oει
xuπ6τη διιiρπεια των τριι6ν τελευτα(ωγ αιι6νωγ
του β[ου ηg ΑνατoλιxrjE Ρωμαixηg AυτoxQατo-

ρ(αg (13οg _ 15og αιι6ναg), oι ''Aγθενωττxoi'' ηταν
λoγιx6 xαι αναμεν6μεγo γα τoυs αιτιμετωπ(ooυν
ωE τηγ xαλιiτερη δυναη λιiη με ην dρη του
αδιεξdδου ατο oπo(o ε(1ε πεqιdλθει η oρΘdδoξη
Ανατoλrj μετd ην xατιiλυη τηg Aνατoλιx(g Pω-

μα'ixrjg Aυτoxρατoρ(αg απd τoυg ΦριiγχoυE στα
1204. Kι αυτd €'γoνταg πdντα xατ6 νoυ 6τι η
ανααιiαrααη τoυ εγιαioυ xqιiτουg απ<iτουg oθω-

μανoι1E θα dδιγε σιoυE Pωμαfουg (ri xαλιiτερα
στoυs Pωμιοιig) dλα τα αναγxα6α 1ρoνιxιi πεQι-
θιiρια, για γα αναουντιiξoυν τtE δυvιiμειg τoυg

χαι με ην πιiqoδο τoυ 1ρ6νου, να επιτ61ουν
αrαδιαxιiην ιiλωη ηg εξoυo(αg ''εxτων 6γδoγ''

πoυ θα oδηγoιiοε βdβαια οτην αναβ(ωoη ηg
oρθdδοξηg 1ριατιανιiηE αυτoxρατoρ(αg ηE A-
νατoλ{g.

Συμπεραoψατιx6', θα πρ6πει γα αγαφεQθε( ε-

δι6 dτι στιs παQαμoν6g τηg i\λrηg ηE Kωνoτα-
ντινoιiπoληg απ6 τoυg Oθωμανoιjg η ''αυτo1,ιρατo-

ριx( ιδ6α" των Pωμα(ων η g Ανατoλ{ g ε (1ε πιiρε ι
πια xαθαρd, θρηoxευτιx61αρατιτηρα. Ση oυν-
τριπτιxη του πλειoιpηφ6α o 1ειμαξ6μενo9 λα69

απ6 τιg επιδρομ69 xαι απ6 τιg αυνε1ε[g πολεμι-
x6E αυγxρoιloειg, πoυ oυvτtiραξαν το γεωγQαφι-
x61riρo ηg M. Αo(αg xαι ηE Bαλxανιxηgo' dλη

η διιiρxειατου 13ου,|4oυ xαι 15oυ αιc6να, ε(1ε

διαμoρφιioει μια αφυλετιxri''πανορθ6δoξη συ-

νε[δηη''. Η γ6α αυτr] ιδεoλoγiα αφενιig μεν
εξαφιiνιoε τα 6πoια oπ6ρματα''πατριωτισμoιi''
αηριξdμενoυ στη φυλετιxrj διdxριαη εμφαν(αη-
χαγ σπlγ fδιαπερ(oδo xαι εφετdρoυ, xυριιiQχησε

γ tα πεQ ισσ6τε ρo απd τ6οoε ρ ιg αιι6vε g, δη λαδri o'
dλη η διιiρxεια ηg οθωμανιxηE xυριαg1(αg. Η
''πανορ θdδοξη'' αυτj''αυν ε (δη η " ιiρ1ιoε τε}ιιxd
να υπoχωQε( μdλιg oτα τ6λη τoυ ]'8ου χαt σ[ιζ
αq16g τoυ ].9ου αιι6γα, 6ταν γεννriθηxε xαι dρ1ι-
σε γα αγαπτιjοoεταt στoυs βαλxανιxoιig λαorjg,

με πριiτoυE τoυE'Eλληνεg, η εθνιxri oυνε(δηαη.
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Mιlγαg Bααλειoq
0 lατρ6s

Oι oπoυδαafisτηS Πατρoλoγ(αE ε(ναι εγημε_

ρωμdνoι πd,γω οτηγ πλατιιi γνωριμfα τωγ πατ6-

Qωγ ηγ Exxληofαg με ηγ Ιατqιxri. Aυτd τo
αντιλαμβιiγεται xανε(E απ6 την μελ6η τωγ συγ-

γραμμdτων χαι τωγ επιαroλιiγ των Πατ6qωγ. Oι
Πατεριxof oι;γγgαφεfg αιριiφηxαγ πQos ην Ια-
τριxrj τ6wηγια να υπεραoπfooυν χαι να εξηγrj-
σoυγ χQιστιανιx6g διδαoxαλfεζ χαι γtα γα χQησι-
μoπoιηoουν ειx6νεg απd ην oιxoνoμ(α τoυ οc6-

ματoE γενιxd. Oι παραπoμπ6E ηs Ιατριxrjg που

βρioxοvται αα συγγqιiμματα των πατ6ρωγ ηs
Βτι'τι}νηofuE εiγαι πoλυιiριθμεg. Tα 6ργα τoυg
6μω9 δεν ε[1αν εxδoθεf οε μεγιiλo βαθμ6, ι6οτε
να ε[ναιγvωαrιi αroπλατj xoιγd, ΦμεQα 6μωgη
αιiγ1ρoνη τoποθ6ηη αην Ιαrοgfoηs Ιατqιxrjg

με ηγ μαζιxrj 6xδoη των 6ργων τωγ τ6oo oηγ
Eλλιiδα 6oo xαι ατo Eξωτεριx6 τα xατ6αrηααγ
πρoαιτιi o'6λουE. Σε μια α6ντομη αναοxdπηαη
6πω9 αυτ{ εδι6 απoxλεiεται ανιiπτυξη dλωγτωγ
παQαπομπι6ν, γι'αυτ6 θα αo1oληθοιiμε ξd1ωρα
με τογ M6γα Bαο[λειο, ο oπo(og υπr{ρξε xαι
αυνιiδελφoE ειE ηγ Ιατριxtj.

'Oλοι τoν γνωρζoυμε σαγ Επ(oxoπo, εQγdη
του ΠνειiματοE, σαγ χoινωνιx6 αναμορφωτj, oαν
ιiριoτo 1ειριoτιi ηs ρητοριxrjg, ηg γραμματιxrjg,
ηg φιλοοoφ(αg. Eλd1ιαrοι <iμωg γνωρζoυμε
για ηγ ιατριxri τoυ μιigφωη. Kαι θα πρdπει να

η με ιωθε i απ' ην αρ1η 6τι δεν riταν μoρφωμ6νo9
επιφαγε tαχ 6 η αν θ dλετε εγxυxλoπαιδιxd, αλλιi,
1ωρ(E να υπερ βιiλλoυ με τα γεγoν6τα, tiταν βαθι1g
oπoυδαoτιiS τlαL ερευνηηg ηE επιoτιjμηs τoυ
Ιππoxρ <iτoυ g.'oταν βρ ιoxdταν ατη ν Αθrj να, ε [1ε

ηγ ευχαιQiα γα αυνδεθε( φιλιx<i με 'Eλληνεg

γιατρorig απ' dπoυ πriρε τι5 xαταβoλ6g των γνι6-
αει6γ του πoυ αργ6τερα απoτ6λεoαν xαι το x(νη-
τQo ηs δημιoυργfαg ενιig τ6oo μεγιiλoυ 6ργoυ

Eπ ιμdλεια XαqοιiλhffiJ,-:& 
;J;Η}i

6πω9 ε[ναι η (δρυoη τoυ πgι6του Δημdοιου Nο-
αoxoμε(ου τηg Bαoιλειιiδαg. Δεν μπoρoιiμε 6-

μωE γα υποoηqξουμε ωoτιiσο xrωE η φρoντfδα
τoυ χαι τo ενδιαφ6Qογ τoυ εoτριiφη αμ6ριοτον

μ6νo οτην ιατριxη. Διdτι, ην επο1ri του o σπoυ-
δαoτιiE ηg φιλoooφfαg 6παιρνε αυγ1ρι1νωE χαι
μαθ{ματα ιατριxrjg, γιατ( δεν υπriρ1ε ιδιαiτερη
dδρα για η διδααxαλ(α ηg. Αx6μη xαι xvπ6τo
425 ψ.Χ. οτo Παγεπιαnjμιo ηg Kωνοταιτιγοtj-
πoληg απ6 τιg 30 dδρεg τoυ μια dδqα xατε[1ε η

φιλoαoφ(α dπoυ διδαox6ταν χαι τo μιiθημα ηg
ΙατριxrjE. 'Ετoι εξηγε(ται πωζ o M. Bααiλειοg
πrjρε xαι μαθrjματα Ιατριxrjg μαξ( με τιg oπουδ69
τoυ ση Φιλoοoφ(α. 'OπωE μιiλιαrα μαE πληρo-

φoρε( ειEτoγ επιτd,φιo λdγoτoυ χαι o συσπουδα-
oτrjg του Γρηγdριog ο Nαξιανξην6g, "απ6 την
ιατριxrf επιατημη αποιiδααε, 6μ μ6νoν 6αα τo
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μdτι βλ6πει 2dαι τα απλoι1aτεqα αλλα 6αα αυνι-
αroι1ν τo φιλoαοφιx6 xαι θεωρητιx6 περιεy6μενo
Φδ Αd65δpisδ".

Δεγ ε[γαι dμωg 6ξω ηE πQαγματιx6ηταg να
ιo1υριoΘoιiμε οτι παριiλληλα με ην διd,θεη πρog

μια oλοxληQωμ6η μ6Qφωη μια παQαπd,γω α-

φoaμi διαη απουδrjηg ιατριx(gαπoτ6λεoε xαι
το 6τι τjταν x&to (διοg αoθενιx6E. O επιαηθιοg

' φfλog τoυ Γρηγ6QtoE μαs λ6γει ειg τoν επιτιiφιo
λ6γoτου ".'''' την δε ιατριxη η οπo[α ε[ναι xαρπ6g
φιλoαoφ[αg xαι επιμελoι3g αoxrjαεωζ την xατ6-
σtησε αναyxαtα ειg αυτ6ν η αρρι6αιιατoυ oc6μα-
τoζ t4αιη νoooxoμ[ατoιjτoυ' Ενιb δε ηρ1ιαε νατην
μελετd. απλcig λαyω τηg ανdyxηE αυτηg xατ6ρ-
θωoε ιrα μd'θει 6λη την επιατημη.'. ". Eiναι γνω-
oτ6 6τt o M. BαοftειoE 6παα1ε απd xιiπoια 1ρ6-
νια αρρι6ατια 1ωρ(E 6μωE να μαg εiναι γνωοτ1.
Kαι μολoν6τι t]ταν γνιiαηE ηζ ιατQιχηs, θα
περ(μενε xcwε(gγα μαE δ(νει αxριβrj περιγραφη

ηgπαθ{oεc6gτου. EντbυτoιE μαg ε(ναι ιiγνωατη
αxριβι6 g διdτι τo ενδιαφ6ρον τoυ ε αrρ6φετo πoλ-
λ69 φoρ6g πQos τoυs ιiλλoυ ξε1νcδνταg τoγ εαυτd
τoυ. Δε(γμα xαι τoιiτoυ ηE αχεQαι6ηταg του
ανθρι6που, o oπoiοg απogqoφdται απιi ηγ απo-
ατoλ{ του.

Κρατιi η ox6ιpη 6τι 6,παqε απ6 φυματ(roη,
xατ' ιiλλoυE απ6 6λxog του αroμdγoυ xαt xατ'
ιiλλουE απd πιiθηη των νεφρι6ν. M6oα αrιg
επιαroλdg τoυ 61oυν αρ ιθ μη αε ι 30 παραγqιiφoυg,
dπου παραπoνε(ται, δια ην xατιητaυ υγε(α 1ω-
ρ [E να αναφ6ρε ι αυγxεxρ ιμ6να xιiτι απιi το oπo(o
θα riταν δυγατdν γα βγdλε ι παν εi5 Θετιx6 συμπ6-

Qασμα. 'Eτoι αηγ 1'39η επιατoλri του γριiφει:
"επειδη τo αrΔμα μoυ υπ6 yqoνfαgv6αoυ xατηvd'-
λωται, ωg μηδ6 απ6 τηg xλ(νηg δ'ιjναoθαι μoι
xατ αβα (η"ιl'..'' }ιαL αην 196η "....τ oσo1jτ oν μ 6τ ε -

αrιν υμ[ν τoυ βioυ, 6oοιl αναπyεfν μ6νoν''.' AJτ6

6λα αυτιi πρ 6π ε ι να δ ε1θoιi με dτι πριiγ ματι υπtj ρ -

ξε γι' αιπ6ν αναγxα(α xαι η απουδri ηE Ιατριxηg.

Mελετc6γταs τα συγγQdψψαn6. του xαθι6g xαι
τιg oμιλiεg τoυ μoρε[ xανεfg ν' αvτιληφθεC 6τι
xιiθε φoρti πoυ τoυ διδdταγ η ευxαιρ(α ν' ασ1o-

παιδιxd χατατOπισμ6νoE σ' α1πd., αλλιi ταυτd-

χQoγα βαθr1g γγc6σηs τωγ επιστrlμoνιxι6ν δεδo-

μdνων ηg επo1rig του. Αγ xαι oxoπ65 τoυ δεν

t6

rjταν να αυγγριiιpει ιατgιxdg μελ6τεg, dμωg ε6ναι
πoλιiτιμεE oι επιστΙlμονιx6g παραηρrioειζ τoυ
πoυ αημειι6νει xανε(g σ[ιE εQγασ[εg του. Γιατ(

φq6ντιξε να ωφελriαει xυρ(ωg πνευματιxιi το
ποιx(λλoγ αxροατjgι6τoυ dπωg dλλωoτε τo δια-
τυπc6γει xαι o (διog dταν, xλε(νoγταE 6γαγ xιjxλo
oμιλιιiντoυ crτην "εξα(μερoν",* λ6γει: "Ισωg να

μπoq6oετε να 6yετε xdπoια ωφ6λεια απd 6τι ααg
διηηθηxα. Ε'd.ν 6yι, τoυλdyιστoy η πρoαoyη ααg
εξ6φυyε λαyον απ6 την αμαρτ[αν''.

Mεταξιi τωγ χQισ[ιανιiν για ην ανιiγxη ηg
χQησιμoποfηη g των γιατqι6ν r{ 61ι. Eτ6θη xdπo-
τε το ερι6η ψα: " Ε ι τ ο ιg ε 11, τη ζ ιατ Q ιxη g x ατ ε1ρη α-

θαι xατd' αxoπ6ν εαr[ τηg ευoεβε[αg". Απαγτc6-
γταE o M6γαg Ιεριiρ1ηg αναπτ6οοει θαυμdoιεg
αxdψειg 61ι μdνoν για ηγ ανdγπη ηg ιατριxrjg
επιoτιiμηg, αλλιi xαι για ην πρo6λευαη αυτtiζ
απ6τo Θε6 "Ωoπερ εκd'ατητωντεyνιbv βoηθεια
ημ[ν πqog τo τηζ φιiαεωg αoθεν69 υπ6 τoυ Θεoιj
xεψd'ριoται o[oνyεωρyfα μεν επειδη oυx εξαρxε(
τα αυτoμdτωζ εtι τηζ γηζ φυ6μενα πωζ τηy των

1ρειιΙlν παραμυθ[α1)' υφα'ιηιttη δε επειδη ανα-
yxα[α η τωv oxεπαoμιiτωv 1ρε[α πρog τε τo ειi-
σχημoy 21αι ταζ απ6 τoυ α6qog βλdβαζ xαι oι}{o-

δoμιxη oμο[ωg, oδτω xαι ιατριxη''.

Συνε1ζοvταg δε λ6γει dτι αγ r{μαοτε xdτoιxoι
τoυ παqαδε(σoυ, αoφαλι6g δεγ θα ε(1αμεν ανιi-
γχηγ γιατQιiν. Aφorj dμωE, μετιiτoν πQoπατoQι-
x6ν αμd,ρημα, o εξoριομ6νo9 του Παραδε(ooυ
ιixoυοε τo "εy ιδρι6τι του πρoαιbπoυ σoυ'..'' αrτ6
τo Θε6, "παραatr6θη ημ(ν η ε}t, τηζ ιατqιxηg πρo-
ααyoμ6η τoιg xdμνουαι xατd. τo ποα6ν yουν
επιxουρ[α". Kαι αιlνε1ξει: "oυτo[wν, επειδη oυ
xαλcilg γq cOwαι τη τ 61η τη ιατ ρ ιxη φευxτ 6ον η μ[ν
πd.oαν την απ' αυτηE ωφ6λειαν. 0υδ6 yαρ επε ιδη

μαyειριxη πqogτρυφηE επfνοιαy oι περ[ταEηδο-
νd'g αx6λααcoι x6yρηvται η τη αQτoxτoι[α η τη
υφαlπ ιxη η δη η μd'g πdoαg o μ oιi yρη παρ α ιτη αθα ι
ταg τ621να9. o'ιjτε oυy φευxτ6oν πdιιτι τη τ6yνη
oιjτε ειτ' αυτην πd.ααg ταE ελπ[δαg 61ει αx6λoυ-
θoν''.

Tιg γνιioειg τoυ απ6 ην ιατριxrj τιE χQησιμο-
πoιε( με εξαιρετιx6τρ6πo oτιEπαρουοιαξdμεγεs
ευxαιρ(εg xατ6'τιg oμιλΙεE τoυ. Πoλλ6g φoρ69,
αvτλι6vταg απ6 ην ιατρ ιxην εtx6ν εg, αναπτι1oαε ι



Ιατoριxd' NΙΑOΥΣΙA

περ(φημεg ox6ψειg oε θ6ματα xαθαρd θεoλoγι-
xιi. Aξζει τoγ x6πο να ημειιδσoυμε ελιi1ιαrα
απ6 τιg πολυπληθε[g ειπdνεE χαι παQαστιiαειg
τoυ απ6 ην ιατριxrj. 'Βτα o' 6γα λdγoν του,
ερμηνειioνταs τoγ πρoφjην Ηoαiα, δiνει ορι-
oμotig χειQουQγιχrjg πoυ δεν απd1ουγ xαθdλoυ
απ6 αιiγ1ρoνεE παγεπιoημιαx6g παραδ6οει9.
".'.Επειδfi τραι3μα λιjoιg τηζ τoυ αc6ματοg συνε-
yε(αg xατd, μιxq6vτι μ6ρο9τηg oυναφε[αg διαxo-
πig ωg xαι ο μιbλωΨ Φοs εαci πληyηE ιiφαιμoν,
θλαoθ6vτog τoυ αc6ματoζ ε2l τηζ α1ηιτυxτ[αg του
πλη ξα'ιπ oE xαι τ oι3τ oυ δε xατ ιi τ ι μ6ρo9 oυν [αtαται

' 2ιαι η φλεyμοη Φxog εοτ[ πυρcδδηg αυρρε6wων
επ[ το ααθεvηoαν μ6Qog των υγqιΔν χ,αι τη παρd.

φιiαιν θερμαo[α φλεydlπων τo πεπoνθtig'..'' Με
θαυμι1αιo τρdπo oπειjδει αxoλοιiθωg να μεταφ6-
Qει τoυs χεLQoυQγtχoιig οριoμoιig αro πγευματι-
x6ν oργανιoμdν ηg εxxληo[αg που θεωρε6 ααν
πλfqη xαι ολοxληρωμ6νo oωματιx6ν oqγανιαμ6
χQησιμoποιc6νταE γι' αυτ6 ην ιδ(α ειxdγα με τoν
Απ. Παrjλoν.

"Tραιiματα μεν oυν εcrr[ τα εν τη εxxληo[α
α1[αματα μc6λωπεg δε αι ιjπoυλαι xαρδ[αι, φλεy-
μovη δε, 6παραι9 Φηxιis^εξ αλαyoυ oιrjαεωg o-
yxου μ6η g xαι δ ια τ ο,ιjτ oυ επαιqω μ6η E xατd' τη g

γrilαεωg τoυ Xqιcrro'ιj Md"λαyμα με oυν εα[ o μετd'
πgα6τητo9 χαι επιει2lε(αg ταπεινωτιx6E τωy μα-
τα(ων φυαιιiloεων λ6yoE. Ελαιov δε, o μετd' ofxτoυ
2lαι συμπαθε(αg τον δελερ6ν xαι ι3πoυλoν ?lαι
τρα1ιi των εν υποxρ[αει ιllευδoλoyωy xαταλια[ωy.
Κατdδεαμον δε, λdγοg o τα πQoζ διd'αααιy επει-
y 6 μ εν α αυy ιι q ατ cilν''.

Αλλιi xαιη Bιoλoγ(α xαιη Γενετιxrj δεν βρ6oxo-
vται 6ξω απd ην παaαΦaηη χαι ηγ 6ρευνα τoυ
M. Bαoιλε (oυ, πoυ, ερμνεrioντ αg τo "Αυξdιιεαθε
x α ι π λη θdν ε αθ ε x α ι π λη ρ r1 αατ ε τη ν yην'',αγαλrj ε ι
το θdμαηg xαταoxευηgτου ανθρωπ(γoυ oQγαγι-
oμori. Βxεi xdνει ην εξrjg παgατiρηη. Η
ανιiπτυξη τoυ ανθρωπ[νoυ οι6ματoE 6γχειται στoυζ
"λdyoυg τηg αυξηαεωg'' :lτoυ xαταβλ{θηχαγ στηγ

μtiτραν χαt πoυ d1ουν ταs πQos "τo αυξdνεαθαι
ε π ιτη δ ε ι 6τητ αg''. Δη}ναδri o ανθριf π tγoE oQγαγ ι-
oψ6E υπ6xειται σε ν6μoυE που μεταβιβιiξoνται
xατ6'την xαταβoλrjν τoυ σηγ μliτQα. Tον περα-
oμ6νo μdλιg αιc6γα rjλθεν η μελ6η των νdμων ηE
xληρονoμxdηταg να επιβεβαιc6oει ην παρατj-

Qηη αt τli τoυ M. Bαoιλε(oυ για "yqωμοoιbματα''
*q1{'yoν[δια ". Στoι1ε(α αxριβιig πoυ μαs δ(γoυγ
τoυE χαQαxηρεs τcjυ αγαπτυoodμενoυ oQγαγι_
oμoti xαι πoυ περι61oγται σαγ σιJσημαπtxη6}''η
των αg1ιxc6ν μητρc6ων xαταβολιiν δηλ. του ωα-
ρ(oυ xαι oπερματαξωαqiου. Παραθ6τoμεγ ηγ
oγετιxην πεgιxoπriν 6πω9 αυτi υπιiρ1ει oτην
6xδοη τωγ Απιiγτωγ τoυ M. Bαοιλε[oυ τoυ
BarilΙe: "Αυξd.νεαθε ουy oυx εd'ν y6η εxατ6ν
ετιiy απ6 πριiτου μ6χQι τoυ ε}ιατoστο,ιJ αι1ξηαιν
επιδ67q αλλd' τo'ιjτο τo, Αυξdνεσθε, εν qημα αα-
φι69 λεyθ6ν, πQoνoητι?ιιΙιg oιxoνoμεiται. Αυξd'-
ν ε αθ ε μ 67ρ ι τ ιν 6 g. Κατ d' τ η ν π ρ ιbτ ην oιi ατ αo ιν τ η ν
xαταβληθε[ααν εν τη μητρα xατεβληθηoαν xαι oι
λαyoι τηg αυξηαεωg. Αλλ' ου τo μετd' τα,ιjτα
ν ε ι6τ ε ρ oν τ ο τ η g η λιx fαg ψd' ρ ι o μα ε π ιy [ν ετ α ι, α λλ'
αι μητρc6αι xαταβoλα[ αυyxαταβεβλημ6ναg 6-

χoυσι ταζ πQoζ τo αυξd'νεαθαι επιτηδει6τητα9''.

Θα ιiξιξε να μελετoriαε xανεfg με λεπτoμ6ρεια
τα 6αα αναφdρει για τoυs oφθαλμoιig. Απλc6g
παραθ6τoμεγ πεQιχoπ€g απ6 τουg λιiγουE τoυ
πoυ θα rjταν δυνατιjγ γα τoπoθετioουμε oε αι1γ-

χQογoν α6γγραμμα πεQιγQαφιxrjg ανατoψLΙιηζ.
"...H μεν oυν xεφαλη του 6λου αcilματoE υπερεν6-
χoυσα' τoιE c6μoιg επ[xειται.'. Εν ται1τη δε τoν
οφθαλμ6ν oυx ολ[yαι' Xιτcilll εwειjθεν 

'lαι 
oυ?4

αρxεf οιiτog. oυ yαρ εδ6yετο πα1ι3 xατασ?ιευασ-
0ηναι' oυxoιjν ειE μεν διαυyτjg ειg δε αραι69 o μεν
xρυαrα)λoειδηg, o δε xερατoειδηE o πQo'ι,ειια-
λυμμ6νo9 ατερc6τερog, o 6νδoθεν αqαι6τερog [να

μη xωλ'ιiη την παρd'δoν. oτρ[τοg πd.λιν xρυααλ-
λoειδηg, [να εν αυτc6 την 6μφαoιν 2ιαι τηy διαιj-
yειαν εxατ6.ρα 67η''. Tην oμιλ(αν τoυ αυτjν
xλε(γει μ' 6ναν t1μνoν, ααν ιiλλοg Δαυiδ, για ηγ
αoφ(αν τoυ ΔημιoυQγoli. "Πo[og αμπελoυρy6g
oιjτω διjναται αoφαλc6g την oιxεfαν d,μπελον πε-
ριxλεbαη xαι θqιγ6ν αυτιi τoιo,ιjτoν περιβαλε[ν
ωg ανεπ[βατ ον πd.w ωE xαθεατrjναι τ ον 3cilρoν, ω g

o Θε69 εξηρyd.αατo την τωl', οφθαλμrΙlν, περιβo-
λη". Θα rjταν δυγατ6γ γα παQατεθοιiν πολλfg
περιxoπ6E απ6 τoυg λ6γoυ9 του, αλλιi 6πω9 xαι
o iδιog μαE λdγει "'''Ει μειl oυν 24ατd' μ6ρo9 xαι
περ( των λoιπtΔν μεqιΙlν τoυ oc6ματog βoυληθεiη-
μεν λεπτoλαy[αααθαι 24αιτην εφ' εxd.crω αoφ[αν
τoυ Θεoι3 διατρανcilααι xαι εξυμνηααι επιληψει
πd'wων ημ[y η ημ6Qα...''

L7



ΝΙΑ0ΥΣTA Ιoτooιxd'
Απdτιg αρ16Eτoυ Xριαrιανιoμori oι φρoντiδεE

για τoυs ασθενε ig riταν μdρo g θgη αxευτιxι6γ υπo-

1ρεc6oεων. Διαπιαrιiγoυμεγ απ6 τογ 2ον μ.X.
αιι6γα dτι oι 1ριoτιανιx6g xοινdητεE εμπιαrειio-
γταγ σε μεgιxti πq6oωπα ειδιxιi ην φqoντ(δα
τωγ αoθενι6γ xαι των πτω1ι6ν. Αλλd ο M. Bαoi-
λειοg dδωoε ην λoγιxrj οπουδαι6ητα αυτjgηE
Θεμελιc6δoυs αQχ1i5 ηE πQι6ηE Exxληαiαg, ι_;,δρrjovταg το πgι6τo δημ6oιo νoοοxoμεfo. Tην
επο1ην τoυ oι γιατρo( dμεναν oτιg π6λειE χαt
εξαοxοrioαν το επιiγγελμα 1ωρ(E να αα1oλorjvrαι
xαθdλου με η νoηλε[α τωγ αoΘεγc6γ. Kατιi η
διιiρxεια τoυ λιμοιi του 6τoυ9 368 μ.Χ. o M.
Bαofλειog fδqυoεν oτα περ[1ωQα ηE Kαιoιi-
Qε ιαs τo πQc6τo μεγιiλο Nοοοxoμε [o, ην πεq(φη-

ψ "Βαoιλειd.δα'' για ηγ πεq(θαλψη των αoθε-
νc6ν, ταξιδιωτc6ν, τραυματιι6ν, αατ6γων xαι λε-
πριδν. Διαπιατc6γoγταE ο M. Bαoλειog 6τι το
6qγo τoυ αvταπoχQιγ6ταγ σε μια πραγματιxliν
ανιiγxην ι1ρ1ιαε να αυνιαrιi τιg εxx}ιηoιαατιx6g
εξουoiε gην iδρυη παρdμoιων φιλανθρωπιxι6ν
ιδρυμιiτων, xυρfωg λεπρoxομεfωγ. 'Eιοι ε(γαι
ι51ι μιiνον ο πρc6τog ιδqυτjg εν6E νοooxομεiου,
αξ(ου του oν6ματ69 τoυ, αλλιi αx6μη xαι o ιδρυ-
τj g ενιig διxτιioυ vοσoχoμε ιαxc6ν υπηρεoιc6ν που
ε[1αν διαoπαqεio1εδ6ν o'6λη ην M.Αο(αν.

o Γρηγ6ριoE o Nανξιανξην6g γριiφovταg για
ην Bααιλειιiδα λ6γε ι: " Θα πρ 6πε ι να oυ μπε ρ ιλη -

φΦ ειg τα θαιjματα τoυ x6oμoυ, ε[ναι τ6αoι οι
ενδεε[g' οι αoθενε{g πoυ 6q1ovται εxε[ 2lαι oι
περιπoιτjαειζ πoυ τoυg xdνουν τ6ooy θαυμαατ6E
xαθιilg xαι η τ ιiξιg''. Η Bαoιλε ιιig περιελιiμβανεν
τμrjματα πρoοgιξdμεγα δια τoυg γdρoνταE, τουs

ξdνουg, τoυg ενδεε(E, τoυE ανιd,τoυE χαι μιαγ
ενδιαφdρoυσαγ υπηQεoiαν δια ην περfθαλψιν
των λεπρι6γ' Mε τoυg λεπρorig ηo1oλεiτο μ6νog
τoυ o Bαo(λειoζ χαι α1rτ6 πρoxαλoιioε τον θαυμα-
αμ6ν των αι.lγ1gdνων του.

o Γρηγdριos εtζ τoν Eπιτιiφι6γ τoυ μαg λ6γει:
"o δε Βααλειοg ε[1ε τoν yoυy τoυ ειζ τoυζ ααθε-
νε{g xαι ειζ ταζ θεραπε[αg των πληγcilν xαι xατd'

μ[μηoιv τoυ Χριατoιj ειg την θεραπε[αy xαι τοι'
xαθαριαμ6ν τηg λ6πρα9 6yι βεβαiωg δια λαyου
(6πωE τov εθεqd.πευε^ι) o Xριατ6g) αλλd. δι των
6ρyων''. o M. Bαoiλειog θ6λει γα μαE πε(oει 6τι
εfναι απαρ<iδεxτoγ ειs τoγ ιiνθρωπoν γα πεQι-

φρoνεi τoυs συγαγθρc6πoυg τoυ, xαθιδE χαι γα
αoxε(ται αγριdηg σεoυs αοθενε[g. Πq6πει να
ξητοriμε ην οωηρ(αγ μαE μ6oα ατl-1ν δυοτι;1(αν
του dλλoυ xαινα xερδ(σoυμε 6τoιην αυγγνι6μην
του Θεoιj. o M6γαE Πασρ ε(ναι ο π9ι6το9 πoυ
τoνζει ην ανtiγxηγ ηE πρoοωπιxrig επαφηg
ιατροd xαι αqρc6oτoυ. Γι'αυτorj πηγαiνει xoντ6
ειg τoν dρρωσΓoγ, μελετιi τα προβλη ματιi τoυ, τoγ
ενιo1ιi ε ι ιpυ1ιxιi με μoναδιx6 oxoπ6 γα τoγ θ ερα-
πειjοε ι. Η "AγθQω πιottxηιατρ ιxtj " ε i1ε βρη απ6
τ6τε ειg τo πρ6oωπdγ τoυ τoγ εγσαQχωτli ηE'
Πoλrj χαQαχηQtatιx6" o Γρηγdριοs μαs λdγει:
"....Λια τoιjτo δεν απηξ[ωνε o Βαo[λειοg να τιμd,

τoυg ααθενε[g xαι ταE ααθ6νειd'g των xαι δι'
αυτιbν αx6μη των 1ειλ6ω'y τoυ, αλλ' ηαπd,ζετο
αυτoιig ωg αδελφοιig xα[τoι δεν ητo καν6να9
doημοg dνθρωπog αλλd' ευyεvηg xαι εξ ευyενcilν
yον6ων xαι υπ6ρλαμπρο9 δια την δ6ξαν του. Δια
τηg πρd.ξεωg ται3τηE 6διδε παρd.δειyμα 6τι δεν
πρ6πει να διατdξωμεν να πληoιdξωμεν τoυζ ασ-
θενεξ, προxειμ6νoυ yα τoυg θεραπειjαωμεν xαι
vα τoυζ ενιoyιjσωμεν''.

Η ιατριxri μετιi 16 αιι6νεE απ6 ηg επo1rjg τoυ
xατευθυγ6μενη πQoζηγ εφαQμoγrj τηg ιατgιxrjg
ηE πQοσωπιx6τηταgειE ηγ α6γ1ρoνον ιατριxrjν
οxdψιν θα πq6πει να θεωρεi ωE τoγ πρι6τo θεμε-
λιωτj τωv αρ1c6ν ηs τoγ M. Bαo(λειογ.

o Mdγαg BαoiλειoE δεν 6ξηoε πoλλιi 1ρdνια. o
ιiνθρωπog αυτdg, εγri oαγ Χριoτιαν6g,Επ(oxo-
πog, Eπιoτιjμωγ χαι Κοινωγιxdg εργ<iηg μαg
φα(νεται σαγ μLα απι1τιE πιο δυναμιx6g πρooω-
πm6τητε E του g αιc6νo g τoυ, υπrj ρξεν α' dλη τoυ η
ξωrj αoθενη5xαιτ€}ιog, νιxημfνog απ' αυτtjν του

ην αρρι6αrια, πdθανε μ6λι9 49 1ρdνων ην Lην
Ιανoυαρioυ 379 μ.X.

Kαι δια γα υπεγθυμfοoυμε x6τι πoυ χαι στr]γ

αρμjν ετoν[οαμε. Moλoγ6τι αxoπιiEτoυ M. Bαoι-
λε(oυ δεν rjταν η θεραπεfα ηg ιατριx{g επιαr{-
μηg, δεν θα υπερβιiλλoυμεγ ηγ πQαγματιx6ητα,
ειiv θεωρorioαμε τoν Mεγdλo Πατdqα η5 Exxλη -

α(αE μαg χαι σαγ €γαν τωγ μεγιiλων oxαπαγdων

ηE επιoτιjμηg του Ιππoxριiη.

To xεiμmο εiyαι αιtιi τα δημοοtευματoυ Βαoιkioυ Κixη ατo

Σιiy1ρ ονη Ιατρ ιxιi Εvη βρ ωoη.
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MεριKα για TηV ισΤoρια
Tηq σιδηρOδρOμιKηq σUγKoιVωvιαq

Tηq Ημαθ[αq.

του Γιιiγvη Kαqατοιι6λη
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NIAqΥΣΙA 'Εοευyα

A. Eιααγωγli.

Mε αφoρμrj την τελευτα(α αγαoτολri λειτoυρ-

γfαg ηs υπερτα1ε[αg οιδηροδρoμιxrjg, επιβατι-
xιjg αυνδdoεωE ηE περιο1rjg μαs με ην Aθriνα,

με ηγ απoxαλοιiμενη χαι ωg" Ιντερoiτι" αμαξo-
αroι1iαE, αE ανατρdξουμε περιληπτιxιi αε ορι-
ομdνα ιαιοριxιi oτoι1ε (α η g οιδη ρoδρο μιxη g μαg
α6νδεηE.

Η xαταοxευri αιδηροδqoμιxι6ν γραμμιiν, ε\.τασ-

oιiμενη oτο πλα(οιo ηζ γενιx6τερηg πρoοπιi-
θειαg εχσυγχQoγιoμοri xαι εξευgωπαΤαμoιi ηg
Oθω μαν ιxrj g αυτoxρατoρ fαg ιiρ1ισε γα αυξητε i-
ται σrα μ6oα τoυ 19oυ αιιiνα.

O oουλτιiγog Αμπντofλ Aξζ χαι οι μεγιiλoι
βεξιjqηδεg Αλ( xαι Φoυιiγτ εt1αν τα1θε( τdτε
υπ6q ηg xαταoxευηg οιδηροδρ6μου xαι ηλε-
γq<iφoυ για oιχoγομιχoιig λdγoυg. Eναg επi πλ6oν
λ6γo9 rjταν η xαxηxατ6'(παση των δρdμωγ, πoυ
ωg επiτο πλεfoτoγ xαταoxευdξoνταγ με αναγχα-

oτιxrj εργαoiα (αγγαρεfα) των 1ωριxιiν- υπη-
xιiωγ τωγ Bαλxαν(ων, ενι6 τα 1ρrjματα πoυ μα-
ξειioνταν με ηγ επιβολrj των τoπιxιilv φdρων,
χατασπαταλι6γταγ για ιiλλουg οxoποιig.

Για πqι6τη φoQd γιjQω οτα 1850 ο Γι1λλog
Πρ6ξενο9 οτr1 Θεooαλον(xη ιo1υρζεται πωg xd-
πoια εταιQε (α πρ6τεινε ηγ χατασχευη μιαg γραμ-
μrjg που να ουν6δεε την Kωνιπαvτινοι1πολη με

ηνAυoτq[α μdoω Θεαoαλoγfuηg,ενιilτo 1855 η
oθωμανιx( xυ β6ρνηoη εox€πτετo να xαταοxευιi-
σε ι η γQαμμli Kωγαrαντινοιiπολη -Bελιγραδ (ου,

χωQrs dμωg απoτ6λεαμα.

B. H οιjγδεση με τo Moναατriqι.

Για π9ι6η φoQd το 1859 γ(νεται λ6γο9 για
αιiνδεη με οιδηqoδρoμιxη γaαμμ'i των δrio με-

γαλιiτερων ε μπoριxι6ν x6ιπqων η g Mαxεδον(αg,

ην Θεοοαλον(xη χαιτoυ Moναοτr1ρfoυ, oε μνη-

o πρι6τog οιδηρoδρoμιxdg oταθμ6g ηE Σxιiδραg
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'Εaευνα ΝΙΑoΥΣTΑ

μ6νιo τoυ Bρετανoιi Πρoξdγoυ σ[o Moναoτigι
πQoE τo ΦdρεΙν OφιE, dπoυ αναφ6ρrει, dτι, η
Bρεταν(α πριJπε ι να υποοτηρξε ι, xιiποιoν "Toιiρ-
xo xεφαλαιοιj1o με επιρροrj", o οπo(oE ενδιαφ6-
Qεται για ην xαταoxευη ηE γaαμμlig. Για ην
ιατορ(α ο πρ6ξενο9rjταν o Bρεταν69 διπλωμιiηg
Tξωγ Λdνγxoυωρθ.

Eτoιτο 1864 δι1oAγγλoι μη1ανιxo( μελετoriνη
διαδρο μrj Θ ε oοαλoγ(xη -B ε ρο ια-Nιiουoα-Eδε o_

oα-Moγαο'niρι xαι xατιiτογ Bαo. Γoriναρη επιβε-
βαιι6νουν dτι " oι εδαφιxdg δυοxολ(εg δεγ απoτε-
λoιjν η μαντιxd πρdβλη μα". Ηδη ε i1αν ξε xινrj οε ι
μεριx6E γQαμμ6s ατo oθωμανιxd 6δαφog μεταξri
τoυ λιμανιοri η g Kωαrιiντξαg xαι η g Toεqναβd-
\τα στo Δοfναβη (μιjxoυg 40 μιλ(ων), Σμιiρνηg-
AΙδιγ(ου (80 μftια), Bιiρναg ( αrη Mασqη θdλ_
λαooα) με το Poriαε (Pουατoo6x) crco Δοιiναβη (

139 μλια), πoυ μιfοωτoυ Γιoιigγxεβο θα αυγδdo-
νταγ με Boυxουρι1αrι xαι Πλoιjατι, απ6 βρετανι-
xdg εταιρε[εg.

oμωE εγ τω μεταξιi dρ1ιοαν το 1865 γα χατα-

oxευιiζοτται δι]ο δρ6μoι απd η Θεoοαλoν(xη
πQoE τιs Σ6ρρε9 χαι τo Moνααnjρι (ημαvτιxιi
εμποριxιi x6ιτρα η5 Mαxεδoν(αg), oι οπo6οι
6μω9 δεν 6λεγαν γα τελειc6oουγ χαt παρ<iλληλα
xαθυαrερoιioαν xαι ην oιδη ρoδρομιxrj αιiνδε η
τωγ πεQιοχc6ν, ενc6 xαι xονodρτσιoυμ βελγιxrjg,
γαλλιx{g xαι βρετανιxιiν εταιρειιiν για ηγ χα-
ταoxευη γQαμμliE, Kων/πoλη g-Bελιγραδioυ μ6-
oω Αδριανoriπoληg (KιiραγατE) xαι Nιg (με πα-
ρ ιiλλη λη xαταaxευη δrjο xλιiδ ων απd Αδρ ιαγoιj -

πoλη πqog Bιigνα xαι απιi Nιg πρog Θεooαλoγi-
xη) δενετελεοφ6ρηαε.

Eτοι τo 1870 o Αρμ6νιοE υπουργdE Δημoo(ων
Eqγων, Nταoιjντ Παod, υπoγριiφει με τoν E-
βρατxtig xαταγωγrig τραπεξfη απd τιg Bρυξdλεg
βαρι6νo Mωρig ντε Xιρg orlμβαη διιiρxειαg 99
ετι6γ xαι το 187 1 ξεxιν6"η πQ6η oιδηρoδρομιxrj
γaαμμi απd Θεοoαλον(xη πqog Σxdπια-Mιτqo-
β[τoα, εν μdοω γερμανιxι6γ χαι αυσrQooυγγQι-
xι6ν xαθιig χαι αγrιη μητιxc6ν αιτιδριioεων. Πα-
ριiλληλα γ(νoιπαι τα τμlj ματα Kων/πoλη g_Αδρ ια-

o αταθμ69 ηg EδεοoαE οτα πρι6τα 1ρ6vια λειτoυργε(αE τoυ οιδηρoδρoμου.
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νοr1πολη g xαι απ6 εxε i oι xλιiδοι προg Φιλιππoιj-
πoλη (ΙΙλ6βvτιβ) xαι Λ(θ ιo-Αλεξανδρorjπο\ (Δε -

δ6αγtiτE)'

Γ. ΙΙ xατααuεντiτηE γQαμμfE μαE

Tα παραπιiν<ι εxτεΘ6νταxαθιig xαι το γεγoν69
η g xλι μιixωση s των ε θν ιx ιατιxιiν x ινη μιiτων αεα

Bαλxιiνια, ri πτι61ευoη ηg oθωμανιxηg αυτο_

xρατορ(αg ατα 1875- 1 8] 6 xαιo QωσσοτoυgxιxdE
πdλεμοg (1s77-Ι878), ε(1αν ωg απoτ6λεσμα ηγ
xαθυατ6ρηση τωγ oιδηρoδρoμιxι6ν oυγδdοεωγ
τ6oο ηE Θεooαλoν(xη g με ην Aλεξανδροιiπoλη -

Kωναrαγτινoιiπολη doo xει με ηγ Bαλxανιxη
ενδo1c6ρα προg Nιg-Bελιγριiδι χαι ηγ διx{ μαg

γQαμμli, πqοg Moνααηρr.

Eτoι μετd, ηg αυνθηxεE τoυ Aγ[ου Στεφιiνoυ
xαι Bερoλfνoυ επεxτιiθηχε η γεQμανoαυαrqιαxτ]
επιρgoli σηγ παQαπαioυoα οθωμανιxrj αυτo-

xρατορiα χαι η Nτ6iτoε Mπdνx ανdλαβε ην
ολοxλri ρ ωαη τηS τιατασ11'ευri E τoυ οιδη q oδρ o μι-
xοιi ιiξoνα B ι 6ννη E-Κωγoταγτιγoιjπoλη g με ε π 6-

χταη μελλovrιxrj μ6χQι Bαγδdηg) xαι 6ξoδo
προE Θεooαλoν(xη (για ην πλriρη εξαοφ<iλιαη

των π8οs ανατολιig ουμφερdντωγ ηE.

Tο 1889 riδη ολoxληρι6θηxε η γaαμμli Θεοoα-
λον(xηg-Σxoπ(ων-NιE-Bελιγραδ(ου xαι 6τοι 6γι-

νε η α6νδεη ηg Θεοοαλον(xηg με ηγ Kεντριx(
Eυqc6πη xαι μ6οω τoυ Nιg με Σ6φια-Φιλιπποιj-
πoλη-Aδριανοriπολη xαι μ6oω Αλεξανδρor3πo-
ληg με ην πρωτεrjουoα Κωγ/πολη.

Στιg28 l !0 l 1890, οoυλταγιx6 φερμιiνι εξουοιo-
δοτεf τoν Aλφρεγτ Kιioυλα, διευθυντη τηs
Νuerttemberische Vereisbank η g Στoυη.iQδη E,

γα χατασχευd,οει η οιδηρoδρομιxrj γqαμμtj Θε(
ν(xη-B6ρoια-Nιioυoα-Eδεooα_Mοναoηρι. To
πριiτo τμliμα ηs γQαμμrig, μrixουE 56 μιλ(ων,
παραδ[δεται το Δεxdμβριo τoυ 1892, dμωg η
xαταoxευli του υπ6λoιπoυ τμηματog xαθυoτε-

ρoriαε εξ αιτ(αEτων πoλλc6γ xρoυoμdτωγ ελoγo_

o(αg μεταξιj τωγ εργατι6ν λ6γω των εxτεταμ6νων
ελι6ν ηE τ6ω9 λiμνηg-βιiλτoυ τωγ Γιαγγιτoι6γ
απd ην ιixQη ηs oπo(αE rjταν υπο1ρεωμdνη να
περιiοει η γaαμμli χαt oι επo1ιαx6g αυξoμειι6-.
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oε ιg η g oτιiθ μη s η E, δυοx6λευαγ αφdvταατα ην
xαταoxευrj του 6gγoυ.

?\λλεg αιτ(εg ηg xαθυατdQηoηg των 6ργων ri-

ταν,xcxτ6'τωγ Bαα. Γοliναqη, η αQγoπoQ(α oτtlγ

παριiδοoη τωγ υλιxιiγ xαθι6 g xα ι τα πα1ιd, oτρ c6 -

ματα γQαγ6η, που αυγαντοfoε η γραμμrj xατιi

ην πoρε[α ηE χαι τα οπo(α δεν μπoρoιjοαν να
ανατινα1θoιiν, εξ αιτ(αgηg απαγ6ρευηs εισα-

γωγiζ δυναμ(η οττ1ν oθωμανιxη αυτoxρατoρ[α

για τoγ φ6βο ηE τQoμoχρατ(αE, αφoιi riδη xoμι-
τατξrjδε g xαι βoιiλγαρoι εξαρ1ιxο( δρotoαν oτην

περιο1η.

Η Tρ<iπεξα ηg Στουηιiρδηs ωE εντολοδ61ο9

ηE Nτ6Ιτοε Mπιiγx αγ6θεοε ηγ χατασχευη οε

γαλλιxrj εργοληπτιx( εταιρε(α με επιxεφαλrjg

μη1ανιx6 τoν Philipe vitalli, η δε xαταoxευη τηg

γQαμμη s, xατιi τογ Δη μ. Παπαδη μητρ [ου, ιiρ1ιοε
τογ Ιoιjγιο τoυ 1891. To μrjxοg ηE γaαμμlig riταν

279 μ}νt6ψετρα. Η γραμμη ολοxληqι6θηxε το 1894

xαι πrjρε τηγ επωγυμ(α Chemin de Fer SaΙοnique

a Mοnastir ( oε oυντoμoγqαφ(α S.M.).

Χqε ιιiαηxαν 6μωE ιδια(τερε g αυνεwοf oειg xαι
xαταβoλrj 1ρημιiτων πQosην <iλλη εταιρεfατωγ
απoxαλoυμ6γωγ Αγατoλιxιiν Σιδη ρoδρ6μων, που

υπoxατ6αηοε τo 1889 ττ1ν εταιqε (α του βαqιiνoυ
XιρE xαι εf1ε ην εxμετιiλλευη τωγ oιδηρoδρo-

μιxι6ν γqαμμc6ν σ[o ευQωπαιx6 τμrjμα ηE oθω-

μανιxrjg αυτοχQατoq(αg, για η χQησιμoπoiηoη
τoυ αrαθμoι1ηg xαιτωγ εγχαταστιioεωνηg οτt1

Θεooαλον fuη.Βτoν ο αιαθμ6g τωγ γQαμμc6γ Bε-
λιγραδ(oυ xαι Moγααn]ρ(oυ rjταν xοινdg (o oη-

μεριν69 εμποριx6gη παλι6g αταθμdgηg Θεooα-
λoν(xηg.

Δ. H ιοτoqCατηEγaαμμli5 xαιη αιδηgoδgομιπli
Βγνατiα.

Mετιi τoυg βαλxανιxoιig πολ6μoυ9, η παλιιi
Eλλιiδα ε(1ε 6ναδ(xτυo αιδηρoδqdμων 15841λμ'

Απd τtι οπο(α μ6νον 441y')ιψ. ( Η γραμμη Aθη-
νι6ν-Λαρ (η g-Παπαπoυλ(ου) rjταν διεθνoιiE πλιi-
τoυg. Tc6qα μ6νη η Mαxεδον(α, με x6μβo ηE
Θεoοαλoγ(xη πρ6oφερε οιδηρoδρομιxd δ(xτυo

oυγoλιxorj μrixουg 556 1λμ. Eτoι η επdxταoη πgog



'Εoευνα NΙΑqΥΣTΑ

βορριi τoυ Λαρ ιooαΙxoιi οιδηqoδρ6μoυ αρxοιioε
γιανα ουνδεθεf dλη η Eλλιiδα μετoπαγευρωπαi-
x6 δ(xτυo. Aυτ6 xαι 6γινε με ην oτgιiη ηg
γQαμμιis Παπαπουλ(oυ-Κατερ(νη g-Πλατdo5 (89

xλμ.) η οπo(α xατdοτηαε το Πλατrj ηg Ημαθ(αE
oιδηρoδQoμιxιi αυγxοιγωγιαxd xdμβo μεταξιi Bο-

ρ ε [oυ xαι Nοτ(oυ EλλιiδoE, Δυτιxrj g παι Aγατoλι-
xrjg Mαxεδoνiαg χαι πεQαιτdqω Bαλxανfωγ xαι
Aνατoλrig.

Η 6νωη τωγ δrjο διxτjωγ αποτιjλεoε βαρυΦ_
μα\το συγχοtνωγιαx6 επ,πευγμα χαι εγxαινιd,-
στηχε απd τογ βαoιλιιi Kωγαιανiγo aωg 26-5-
1916 μ6oα οη δiνη τoυ Α'παγπoομ(oυ πoλ6μου.
H oυγxoινωγ(α oυoιαατtx6. δεν λειτorjργηoε λd-

γω τoυ σχηματισμoιi 1ωριαιoιj επαγααrατιxo6
xριiτoυg ατη B. Eλλιlδα ( απdτoν Bενιξ6λo, Δαγ-
xλf, Koυντoυριιiη) ,,ιαι ηE απoxοπrjg απ6 ην
Aθηνα, xαθιig xαι λ6γω τoυ πoλ6μoυ, ενι6 μετιi
ην ενοπo(ηση τωγ δr1o xρατι6ν τoυ δι1αoμori τoν
Ιοιjγιo τoυ 1817, απoχατασtrdθηxε xαι η oιδηρο-
δρoμιxri συγχoιγωγ(α Aθηνι6ν-Θεοοαλον[xη g

(Mιiqτιog 1918).

Η γραμμri ψαg, xατ6'τδγ A' παγx6ομιo π6λεμo
(dπωg χαι oι αντ(αroι1εs τωγ Σxοπfωγ χαι ηE

Kωναrαι"rινoιiπoλη E με β ρ εταν ιxιi αrρ ατεri ματα
αro μ6τωπο Αξιoιi-ΔoΤριiνηg), εξυπηρdηoε d-
λoυg τουg ανεφoδιααμoιiE των oεgβιxι6ν στQα-
τιc6ν, τoυ ιταλιxοrj εχσιQατευτιxoιi oι6ματοs χαι
ηg γαλλιxηg αιρατιιig ηg ανατoλrjg.

Για τιg τερι1αιιεg αν<iγxεg ανεφoδιαoμοιi τουg,
οι α6μμα1oι ηg Aντιiντ (Entente) xαταoxεriα-
oαν αρxετ6 E τoπιx''6, g γQα μ μ6 E xαγoγ ιxοιj (7'44ψ)
xαι ατεγοιj (0,60μ) πλιiτoυζ, σrα μετdπιoθεν προg
το μ6τωπo ηxατ6" μrixοg αυτοr1, για τηγ εξυπηρd-

ηη τωγ αναγxι6ν τoυ πoλ6μoυ' Απιi τιg γραμμdg
αυτdg στηγ πεQιoxr1 μαs διαοι6θηxε xαι λειτoιiρ-

γησε για λ(γo xαι αην περ(oδo ηE ειρrjνηg, η
οτεγof πλd,τoυg γaαμμη Σxιlδqαg-Αqιδαiαg (28

xιλμ.) το αποxληθ6ν xαι oxωπτιx6' "τρ6νο ηE
Kαqατξdβαg"

Αξιoαη με fωτo, 6τι η 1αgα1θε ioα οιδηρoδρομι-
xri γqαμμli διr]λθε πληo(ον ri ειτdE τωγ π6λεωγ

ηg διαδρoμηsηE δηλαδr] Πλατιj, Αλεξιiνδρεια,
B6ρoια χαι εγ αυνε1ε[α Σxfδρα, Eδεοoα, Aqνι-
οα, Aμιiνταιο xλπ. Ετα69η9 Nαodηg, απdην
οπo(α απ61ει πεq(που 7 1ιλι6μετρα πQοg αγατo-
λdg, τoυ γεγον6τοg οφειλομ6νoυ εγ πoλλo(g xαι
ειE απoμoγωτιx€,g τιiαειg των ιηατo(xωγ ηE.

,]..,Ξi.;λ.;";;;
i ..];:ε.i1;]:i.,
Ι.:]'.::.iii::;::::.1s

Η πλατε(α τωγ αγατoλιxι6γ οιδηρoδρdμοlν Θεοoαλov(xηg
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To 1930-3 1 xαταoxευ 6oτηxε τo τμri μα Αρ μενo-

1ωρ[oυ-Φλωρ(νηE, μrixουg 61ιλιομ6τρωγ, με α-

\rτtχεtμεγιχ6 oxoπ6ηγ εγ oυνε1ε[α α6νδεη με
Π6γραδ ετg-Κορυτoιi-Δυρρd1ιo πρog δη μιουργ (α

ηg οιδηροδρoμιxηg Eγνατiαg oδoιi, πoυ θα oυ_

γ6δεε ην Aδριατιxli με ην Κωναταντινοtiπoλη.
Πριiγματι o εγxιiρoιoE oιδηqοδρομιx6E ιiξοναg
απd τo Moνααnjρι oτιην Kωγαταrrrιγoιiπoλη, περ-
γιiει ατα περιoα6τεqα oημε(α απd ην Eγνατ(α
oδ6, μ6oω ηg oπo(αg οτα ]"800 τo 1l3 περiπoυ
τoυ οθωμανιxori εξωτεριxori εμπoρ[ου, 6φθανε

πρcδτα αιo λιμιiνι τoυ Δυρρα1ioυ xαι ατη αυγ6-

χεtα, σε 20 μ6ρε9, μεταφερdταγ oτr]γ Κωγσιαγτι-
νoιiπoλη.

Η διιiλυη β6βαια ηg oθωμανιxrjg αυτoχQα-

τoρfαg xαι η δημιoυργiα των εθγιxι6ν oυνdρων
των xρατι6ν, €ταoxε xαι μd1ρι ΦμεQα, με ηγ
xατιiτμηη ηg πρι6ην Γιoυγxoολαβ(αg, αγ6xo_

ιpεν ην oλoxλrjgωη του μεγαλ6πγooυ o1εδiου
τoυ γεQμανιxοιj επεχτατισμoli για ην oιδηqo-
δρομιxrj α6νδεη ηg Kεττgιxrjg Eυριiπηs με ηγ
Bαλxανιxη χαι τιs διj o θιiλαοoε g, Aδρ ιατ txη xαt
ErjξεινoΠ6γτo.

Πιiντωgη Aλβαν(ατo 1947 xαταoxειiαoε οιδη-

ρoδρoμιxη γaαμμli απ6 το Δυρριi1ιo μ61ρι το

Πεxiγ μrixoυg 421ι}*oψ6τQωγ ?{αt εν αυνε1ε(α

μ6χQt τo Π6γqαδετg μrixoυg 130 1ιλιoμ6τρων.
Απoμ6νει επoμ6νω9 η αημεgιν{ γγC6μη χαι συ-

νεργαο6α με ην Eλλιiδαγιαην oλoxλ{qωη ηg
αυνθr{xηg Φλι6ριναg-Π6γραδετE για να d1oυμε

€τot xαι ην oιδηρoδρoμιxrj Eγνατ[α η Παραε-

γνατ(α.

E. EπεxτιiσειE τη5 γaαμμιf5 }iαι η εΘvιxιi πqo'
οφogιi τη5.

Σην πoλεμιxrj xινητoπο(ηη τoυ 1940 τo α6γo-

λo o1εδdν των στQατευμιiτων xαι τωγ υλιxιiγ πoυ

αυγxειτρι6θηxαν με ηγ dναρξη τoυ πoλ6μoυ oτ'η

Δυτιxri Mαxεδογ(α xιvrjθηxε οιδηροδρoμιxc6g
απ6 ην γaαμμli μαg. Eπ(ηg 6να μεγιiλo μ6Qοg
των αναπληρc6oεων, ηg μεταφoριiE τραυματιc6ν
xαι xυρ(ωg του εφoδιααμoι1 των μα1ομ6νων τμη-

μιiτων οτι'1ν ελληνoαλβανιxrj μεθdριo 6γινε απd

η γaαμμli Θ ε oααλoγ(η g-Bdgoιαg-Nιioυααg-E-

24

δεooαg-Φλιiριναg.

Kατιi ηγ γεQμαγττιηxατoμjη γQαμμη υπ6αη

μεγιiλεg χατασrQoφ{,g xαt αργ6τερα xατιi ην
περfοδo L946-49 xατdτoγ εμφr3λιo. Απ6 6λε9τιg
oιδηροδρoμιx6E γραμμ6s σιηγ Eλλιiδα ε(1ε ην
μεγαλιiτε ρη αυμβoλri αλλιi xαι τιE περ ιoo6τερ εE

ζημ(εE xατ<i την περ(οδo αυτη, γι' αυτ6 xαι απo-
xαταατιiθηxε τελευτα(α ην 1 -12't9 50.

Toγ ΙανoυdQιo τoυ 195 1 ιiρ1ιoε η επdxτααi η g

απ6 τo Aμιiγταto πQoE Koξιiνη γtα τηγ μεταφoριi
xυρ iω g των μεταλλευ μιiτων η E λιγνιτιxrj g περ ιo-

1rig Πτολεμα(δοg χαι τα 59 1ιλιdμετQα ηζ τε-

λεfωoαγ τον Δεx6μβQιo του L954, αφoιi πρo1ι6-

Qησε },ιαι 17 1ιλιdμετQα πQos ην Kαλαμπdxα
(απ6 ην Kοξιiνη, dπωg προ6βλεπαν τα o16δια
απ6 τo 1926),6μωE ουδ6πoτε oλoxληρι6θηxε η
πQoγQαμματιoθε (αα διααιlνδεη ηg Δυτιxηg Mα-
xεδονfαE με ηγ Θεooαλ(α. Δηλαδrj η ελληνιxti
πoλιτε[αυποβιiθμιοε ην oημαo(α εν69 oιxoνoμι-
xo{ xαι μαξιxori μdαoυ μεταφoριig.

Η αυμβoλrj η s γaαμμη g Θεοoαλoνfxη g_Moνα-

oτr1ρioυ σηγ εμJ[oQιxri διαx(νηαη πρoΙ6ντωγ li-
ταν εξ αaμiE αημαντιxη, αφoι1τo 1894 διαπινoιj-
vταγ 32000 τ6γοι χαι τo 1911(λ6γo πQιν ηγ απε-
λευθ6ρωη ηg Mαxεδoν(αg) 120.000 τ6νοι, ενι.6

η διαx(νηαη επιβατι6ν απd 43.500 τo1892 6φθα_

oε oττg37 3.000 τo |9L2 ctυψφωνα με σ[oιχε (α τoυ

Γιιiννη Γxλαρνdτατξη, πoυ δημoo[ευoε σto πε-
qιοδιxd "X(λια Δ6νδqα " ηg Θεoοαλονixηg τo

Ιοrjλιo τoυ 1999.

Ση μαvrιxη εiναι xαιη μεταφoριi μ6oω η gγqαμ_

μrig αυτjE τωγ γεωQγtχc6ν πρoi6vτωγ τωγ πεQιo-

1ιiν που xαλdπτε ι, με μεγιiλη αυ μμετo1rj παλι6τε -

Qα σ[ts μεταφορ6g ρoδαx(νων xαι ιiλλωγ ευπα-
θι6ν πρoΙ6vτωγ με β αγ6ν ια-ιpυγ ε (α απι1 Σxιiδρα_
Nιioυoα-Bdqoια πqog ην Eυρι6πη (xυρ(ωg Γερ-

μαν(α) αλλιi xαι αiμεQα με ηγ μεταφοριi oα}lxα-

ρoτειiτλων απd ην περιoμ{ Kοξιiνηg Πτoλεμαf-
δοE πρog τα εργοατtioια ξd1αgηg ατo Πλατ6.

Στ. Tα εxδqομιxιi τgdνα μια5 επo2gιi5

Eνδιαφ6ρογ ε (γαι γα αναφdρoυμε χαι ηγ χQη-
oιμoπo(ηη ηg oιδηρoδρoμιxrjg γραμμrig Θεα-
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ααλον[xη 9-B6ρο ιαg-N<iουοαg-Eδ ε ooαg η δη απd

ηγ 1{ατασχευ1i ηE, ωE xυριdτερηE οδοri για ηγ
εxδρoμιxri x6νηη απ6 ην πρωτειioυοα ηg Mα-
xεδoν(αg πQoE τιs xατιiφυτεg πdλειE τoυ Bερ-
μ(ου.

Eται ατα τ6λη του 19oυ αιι6γα (1895) 61oυμε

ην πρι6η μεγιiλη εxδρoμι]- διαδriλωη απd η
Θεοoαλoν(xη oτιην Eδεοοα. Συμμετε(1αγ 850 ιi-
το μα μαθητ'6.9 xαt μαθrjτρ ιε g, διioxαλο ι, πρdxρ ι-
τoι, δημoγdροντεg, o μητQοπoλ(ηg Θεοoαλογ(-
χηE, o επ(οxoπog Πολυανrjg xαι η φιλαρμονιxri
η g Θ ε οααλoν(xη g. Αξιοη με fωτo 6τι oτο οταθμd

ηg Θεooαλoν(xηg dμειναν ιiλλα 1500 ιiτoμα,
γιατ( δεν ειηαν ειoιτiριo. Αυτιi γριiφει oτ,ην

"EδεααΙxrj" ο Kωγ. ΣταλiδηE oε oγεττx6 ιiρθρo
τo t992'

Η δειiτερη εxδgoμrj dφθαοε αηγ Eδεοoα απd
τo MoγααΦρι με 1200 dτoμαηg (διαg αιiνθεηg,
φ6ρνoντα9 μαξf τoυE xατ L200 dτομα απ6 τo

Aμriνταιο. Σxοπ6g ηg tjταν xαι εθγιxιig, xαθι6g
"xαταφανιjE η εγ η χ6Qα τorjτη δrjναμιg τoυ
ελληνιxοιl πληθυoμoι1 χαι τo υπ6ρ ηg oρθoδo_
ξfαg xαιτου EθνoυE α6oθημα" dπωg ανdγQαφαν
εφημερiδεg ηg επο1rjg, ενι6 τoγ MιiΙo τoυ 1905,
παρdμoια εxδρομrj-δια&jλωη ι4γινε αlιdηγ Θεo-
oαλον(xη αη B6ρoια.

o Γ. XατξηxυριιiποEοτο 6ργοτoυ "Σx6ψειgxαι
εντυπιiοειE εx πεElιοδε(αg ανιi ην Mαxεδoγ(αν
1 905-1906" γg<iφε ι ο1 ετιx6'" Θαμεταβιδμεν (οτηγ
'Eδεooα) ευτυ1ι6g δια oιδηρrig οδοι1' δια τoυ
οιδηροδgdμου Θεοοαλoν(xη g-Moνααrηρ iου, α-
πηλλαγμ6νoι τωγ ταλαιπωριιilν τηg δι' αμιiξηg rj
(ππου oδοιπορfαg xαι δη επ( των οδc6ν, oiαι αι
των μερι6ν τodτωγ".

o δε Σπriροg Bαρδουνιι6ηg οε ιigθρο τoυ με
'(k}τo "τα εxδρομιxd τρα(να" πoυ δημοοιειiτηxε
oτην ε ιδιxri dxδoαη για τουg Mαxεδογ ιxoιi g oιδη -

qοδρ6μoυg ηs εφημεQiδοg "Θεoοαλον(xη " (πε-

Σταθμ65 αγατoλιxc6v oιδηρoδρ6μων Θεooαλov(xηg
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Qιoδιχd "X(λια Δ6νδρα"
αgιθ. Tειi1oυE 3 -Ιor1λιog

1999) γριiφει 6τι "οι μα_
xριν6E εxδqομ6E (με τρα(-
να) εiναι ημαντιx6 xοι-
νωγιx6 γεγoνdg χαι η α-
να1ι6ρηηηηιiφιξητων
εxδρoμ6ων γ(νεται με πα-
γηγυQισμorjg. ΣτιE δiφυλ-
λεg εφημερ6δεg ηg επο-

μiEη εxδqoμrj ε(ναι μεγd-
λη ε(δηη, ε(ναι πρωτoo6-
λιδo, τoυg δε επδρομε(g
ουγoδεfει δημoαιoγρd-

φos χαι ρεπ6ρτεg".

Md,λιoτααrα"Mαxεδο-
γιxιi Ndα" ηE Θεooαλο-
ν(xηg ηs 8-5-1925 ανα'
φ6gεταιη εxδρoμη 145 xυριriν απ6τηΘεοοαλο-
ν(xη ατo Mοναoτliρι με ηγ υπoγριiμμιη dτι

"ε(γαι η μιχQli επανιiαταoη ηg Mαxεδoνoπoιj-
λαg γυνα(x αg'' τιατ6.τov oυνοδ6 αρθρoγqd,φο xαι

φ[λo του φε μιγισιιl,ιoιi xινli ματοE.

Σην (δια εφημερ(δα χαt στιE \8-5-1925 δημo-

oιειiεται η εxδρoμ{ των τελειοφοiτων ηs εμJ[o-

QιχliE o1oληg AΘαν. Kωναταγτιγ(δη ιiτι1ν Nιioυ_
oα xαι Eδεσσα "6πoυ €τυχoν εγγεγorig xαι ενθ6ρ-

μoυ υπoδo1η5 εx μ6ρουE τωγ διευθυrrτι6γ xαι του

πQoσωπιχof τωγ εργoοταo(ων χαι τωγ διανoου-

μdνων τωγ dγω πdλεωγ" xαι πoξιiρoυγ στα "
EΡΙA" Nαοιiηg.

Σην δε "Eφημερiδα τωγ Bαλxαγ(ωγ" διαβd-

ξoυμε αrιg 15 Mα?oυ 1925, oτι οι φοιητdE ηg
ονoμαoτrjg τ6τε Σ1οληg Norixα 6φθαoαν oη
Nιioυoα, 6που γ(νεται αγι6vαE μεταξιi των σ(r-

φ6ρ ( απ<j τογ Σ.Σ.. Nαoιjηs μdχQι ην π6λη)

πoιοE θα πιiQε ι τoυs πε ριoo6τερου g, 6τοι ι6αεε να
"νoμζει xανε(E 6τι γ(νεται ματg μεταξιi Αρεωg_

Ηραxλdoυg". Eπιβιβιiξovται απd τo οταθμd oτα

αυτoπ(νητα xαι xατευθtjγoγται στo "Kιdσxι" του

μπαρμπα-Δημητgoιi.

Σε ι1λλη ανταπ6πριη εφημεQ(δαg ηg Θεooα-
λoν[xηg, απ6 η Nd,oυoα διαβιiξoυμε για παγη-

γυqιατ6g oτον ξιo Nιx6λα που ουγιiγησαν "

την εγ1ιiριoν τξαξ-μπdντ, απoτελoυμdνην απο

γxραν-x<iοoαν, xλαq(νο, πiπιξα xαι oαιτorjqι!
T6ooν αγρiωg εδολoφoνοιiντο μεριxιi τεμιi1ια
απd τo "Διαβολ6παLδo", ιiαrε μαξ( με τoυE

εxδρoμε(g ετρdπηααν ειg φυγην xαι μεgιxd που_

λιixια τqομαγ μ6να", 6πω g επιλ6γε ι με xαταφανιj
oxωlττtxηδ ιιiθ ε η o Θ ε οοαλoν ιxd g δη μooιoγ ριi-
φοE ηE εποfiE.

Hταν πρdγματι μια διαφoρετιxη επο1η, 6που η

1αριi xαι η απ6λαυη τoυ x6oμου riταν διαφορε-
τι^ιη. Aπ6τo 1935 μ61ριτο Ι940,τιdΘε1ρ6νο,ην

ημ6Qα ηg ΑγdληΨηE, oι εργατοtiπιiλληλoι των

εργoαrαoiων Λαναριi Aθηνιiν, μεταφ6ρoτταν
οιδηρoδgoμιxcbg oτoν Aγιo Nιxdλαo τηζ
Nιiουοαg. Exε(, με τoυs συναδdλφουg τωγ ηE
NdoυοαE χαι με ην διαxριτιxτ] xονxιiρδα αro

πdτo EΡΙOΛΑN αxoλουθoιjοε oλoημεqo γλ6ντι,
d,φθoνo φαγ oττ6τι,με oυνοδε(α λαΙxηg μoυοιxrjg.

86βαια η εxδρομιxrj x(νηη των τρ6νων oυνε1(-

στιlχε χαι μεταπολε μιxιi με τιg ε ιδ ιxd g ναυλcδoε ιg

αμαξoατοι1ιι6ν απ6 ηγ συμπQωτειjoυoα γtα τα

"Aνθεoτιjρια" ηg Eδεooαg xαθc6g xαι το Kαqνα-

βιiλι ηg Nd,oυoαg, 6μω9 αυτιi ε(γαι πιo πρ6oφα_

τ,αγ\αL λ(γo-πoλιj τα θυμ6μαοτε 6λoι.

Θεοοαλoγ(xη: Γραμri λιμανιoιi -MιιραE οηv παραλιαxri ημερινη Λεωφ6ρo N(xηg

26



AΛEΞANΔPEIA _ BEPo!A _ NAoYΣΑ

1 1 0 XPoNlA ΣlΔΗPoΔPoMoΣ
(18e2 -2002)

Στα τ6λη τoυ ].9oυ αιι6να η Oθωμανιxr{ Aυτο-
xρατoρ(α rjρθε oε oυμφων(α με AυαrρoγεQμα-
νorjg επενδυτ69 για ην εγxατιiαασγ] εν69 πλ6γ-

ματoE πεQ Lφερε ιαxc6ν oιδηροδqoμιxιiν γραμμc6ν,
πoυ θα αυγτελοrjαε σην ειixολη μεταφοριi πρι6-
τωγ υλι6ν xαι βιομη1ανιxc6γ προι,6ιτων. oι Αυ-
στQoγε Q μανο ( πρooπαθoιiααν να δη μιουργrioουν
6να oιδηρoδgομιxd ιiξoνα Bι6ννηg - Θεooαλoγ(-
xη g μdοω Boαrrfαg. Στα πλα(oι α αυτ6 xtνηθη xε η
πρdτααιj τoυE για η oιδηρoδρoμιxη οriνδεη
ΘεoοαλογfuηS - Moναoτι1q[oυ (Mπιτ6λια). oι
αυξητioειg xgιiηoαν περιαο6τερo απ6 6να 1ρ6-
γo xαι τελιx<i η εx1ιiρη οi1 του διxαιc6ματο g xατα-
oxευrig xαι εxψετdλλευαηg τηs γQαμμηg για 99
6η ανατ6θηχε με αυτoχQατoριxd φιρμιiνι (27-

10-1890) αηγ Deutsche Bank του Bερoλ[νου, η
δε αυμφων(α υπoγριiφηχε στιE 28-10-1890.

Oι 6ροι τηg πρo6βλεπαγ υποβoλ{ οqιοτιπrig

μελ6ηE τoυ πqι6τoυ τμri ματοE ηs γQαμμli E (Θεo-
oαλoν(xη - B6ρoια) μ6oα oε dξι (6) μrjνεg απιi ην
υπoγραφrj ηE σι.,μφωνfαg xαι 6ναρξη τωγ εQγα-
oυιilν εxτ6χεηs σε δεxαπdγτε (15) μrjνεg. H απo-
περιiτωοη τoυ αυγoλιxοιi μrjxoυζ ηs γaαμμliE
6πρεπε να γ[νε ι oε τρ ιαιi μιαι; 1qdνια το αργdτε ρο
χαι o αrαδιαx6g dλεγ1οg ηg xαλrjg εxτ6λεηE
των 6ρων ηE συμβαηg θα γινιiταγ απ6 επιτQo-
πη,πoυ θα dριξε το οθωμανιx6 δημdoιo. Γιαην
xαταoxευτj ουμφων{θηχε γα 1ρηoιμoπoιηθε(
γQαμμli πλιiτουg 1'44 εxατoaτιiν - αvτ(ηg αrενrjg
τωγ 100 εx'- παρ' 6λη ην οιxoνομιxrj επιβtI,ρυναη
ατo οrjγoλo τoυ διxτ6oυ, με xριηριo η μελλοντι-
xrj αυνδεη με τo ευQωπαix6 δfxτυο.

Tο μ6oo xdoτοE xαταoxευηg oρiαrrixε με βdση
ηγ πQομελ6η αε 113.000 φρ. ανιi 1ιλιdμετgο
γQαμμliE, πoo6 που πεqιλ<iμβαγε 6λα τα 6ξoδα

Toυ Γιιiγvη Mοο26ιiπoυλoυ

μελdη g, αιiνταξη g o1ε δiων ε φαρ μoγrj g, απαλλo-
τριιiοειg εδαφc6ν, xαταοxευη τoυ διxτ6ου χαι
των αrαθμc6ν, πρoμriθεια αxινtiτoυ xαι οταθερoιi
υλιπoti, ηλεγραφιx€g εγxατααrιiοειg xαι dργα
υποδoμrjg.

Η εxτdλεη των εQγασιιiν, πoυ rjταν διioxoλη
εξαιτfαg ηs γαtoμορφολoγ(αg ηg περιo1rjE xαι
των xλιματολογιxιiν oυνθηxι6ν, απα(ηoε ην
πQαγματοποiηη αρxετc6ν εξειδιxευμdνων τε1-
νιxc6ν 6ργων. Tο''ατρc6oιμo'' η E γqαμμrj g ξεx(νη -

αε απ6η Θεoοαλογfuη. Aπ6τo 28,81λμ μdχQιτo
οταθμ6 η g Αλεξιiνδρε ιαg (Guida) oτo 44,1' y'Χψ.

xαταoxευ 6σ?ηχαγ τQ ε (g γdφυρε g, απ6 τιgοπo (ε g

η μ(α εi1ε ιiνoιγμα 72 ψ., πdνω απd τoγ ποταμd
Λουδ(α (Kαριi Αομι1x). Απ6 το 44,1 γΧψμd1ρι το

αιαθμd ηg B6goιαg (Kαgαφ6ρια) αro 67,5 γ}τψ,
δι6δεxα μιxρ6g γ€φυρεg αυγολιxoιj ανοiγματoE
200 ψ. περ(πoυ. Απd τo 67 ,5 γ)ιψ. μ61ρι τo αταθμd

ηE Nd,ουoαE (i\oυαιoE) αro 79,1 1λμ., τρε(g

μιxq6g γdφυρεg.

Η εταιρfα αv6λαβε επfαηg ηγ χατασχευli των
xτιρ(ων dλων των αrαθμι6ν εxτdg απ6 η g Θεooα-
λον(xηg. Oι εξυπηρετοdμενοι αταθμoi rjταν oτt1

Θεooαλoγ(xη, Σ(νδο (Tεxελη), Aδενδρo (Krρ-
τξαλdρ), Αλεξιiνδρεια (ΓιδιiE), 86ρoια (Kαρα-
φ69ια), Ndoυοα (fuoυαrοg), Σxιiδρα (Bερτε-
x6π).

Για ην εyxuπ6"αταση ηE γQαμμliE, η χατα-
oxευd,αrρια εταιρ(α υπo1ρεc6θηχε γα απαλλo-
τριιiοειτα εδι1φη απ'6που θα πεgνοιiαε η 1d,ρα-
ξη, xαταβιiλλoνταg αποξημ(ωη σroυs γαιοxτj-
μογεE μ6χQι 6,67 yρυo6'πιιioτgα τo τετραγωνιxd

μ6τρο. oμωE τιατ6"τo δειjτερo €τogxvπαoxευηg
(1892) oι τιμ69 πoυ ζητjθηxαν απd τουg γαιoγιΦ-
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Aτμ<iμαξα, απομεινιiρι ηE οιδηρoδρoμ txη5τεxννxηgτων αρ1c6v τoυ πρoηγoιiμεγoυ αιι6να.

μονεg rjταν διπλιiοιεg xαι μεgιx6g φορ6E τριπλ<i-
oιεg απιi τα αρ1ιxιi μεγdθη.

Η εxμετιiλλευση τoυ σιδηριiδρομου ανατdθηxε
αηγ''Compagnie d'Exploitation des Chemins de
fer orientaux'', που ανdλαβε χαι ηγ xαταβoλrj
6λων τωγ εξ6δων λειτoυργ(αg.

To πρι6τo τμliμα ηE γaαμμ'ig, μrixoυE 97 y}''ψ,

xιiλυ!.lε ηv απdοταοη Θεooαλoνfxη - Σxι1δρα
(Bερτεxιiπ) xαι εγxαινιtiοθηxε αrιg 9 Δεxεμ-
βρioυ !892 ψε ιδια(τεqη επιη μ6ητα xαι δdθηxε
για εxμετtiλλευη.

Απ6η Θεοοαλογ(η ανα1ωρoι1οε xαθημερινιi
η αμαξοoτoι1iα αrιg 06.50 xι 6φθανε οτιg 08.00
cπο Κερτξαλιiρ, oτιg 08.39 ατο Γxου[ντα (Αλε-
ξιiνδρ ε ια), cxιg 09 .41' oτη ν Κα gαφd q ια, mtg \0 12
cπην Αγουατog (Nιiουοα) xαι cxιg L0.49 oτo
Bερτεx6π. Aπ6 xε( ανα1ωροrjoε η αμαξοαrοι1(α
για η Θεοoαλον(η oτtg \2.19 xt 6φθανε αrιg

12.52 oτην 7\ουατog, crτιg 13.28 οτην Kαραφ6-
Qια, στιζ 14.25 oτo Γxoυfντα, oτιE 15.04 oτo
Kεqτξαλιiρ ?.ιαι στtE 16.09 oτη Θεoοαλoν(xη.

H λειτoυqγiα τoυ θεωρfθηπε ενδειxτιxrj τηg
dλη g μετdπε ιτα εξελιxτιxli E πoqε (α5 του τoπτxοι3
αυτorj διxτιjoυ xαι αγαλιjθηχε με μεγιiλη λεπτο-
μ6qεια απ6 το Στατιατιxd Tμr1μα του Γραφε[ου
Kινrjoεωg. Tα ενθαρυyτιx6"πορ(οματα η g dxθε-
αηg ιοολoγιαμοti 1893 που 6δειξαν διαx(νηη
43.555 επιβατι6ν, 21'5 64 τdγωγ ε μπoρευμιiτων,
6ooδα 4.617,621ρυοι6ν φριiγxων ανιi 1λμ. xαι
6ξoδα 3.123,591ρυoι6ν φρ<iγxων ανιi 1λμ., εγθιi-
ρυναντο διoιxητιx6 αυμβοriλιo, που επιτιi1υνε η
διαδιxαofα εxτ6λεοηg των 6ργων απιi Σxιiδρα
6ωg Mοναατjρι τo 1894.

(Απ6oπααμα απd τo υπo 6xδοαη βιβλfo τoυ Γιdwη
Mocr76πoυλoυ 6πoυ θα παρατ[θεται }tαι η cr1ετιxη
βιβλιoyραφiα)
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Αg θυμηθoιiμε NΙΑoΥΣTA

Mετα 50 Xρovια

Tο πqι6το φr1λλο ηg ''Φωνrig ηg Nαoιjαηζ''
τυπι6θηxε αrην Θεooαλoνfxη σro τυπoγQαφεio
τoυ Σπr1ρου Σriρου, επi η E οδοιi Αοxητoιi ατι g 1 6

Απριλioυ τoυ t952, λ6γω "πoλεμιxι6ν τραυμιi-
τωγ"τωγ τυπογQαφε(ων ηg N<iουoαg

To μαθητιx6 6νειροτoυ Π6τ9oυ Δεινdπoυλoυ,
πrj ρ ε οιigx α xαι ocyc6' xαι η Nιiουoα απ6xη οε ην
xαταγραφi ηg ιαrορiαsτηE, ηE oιxoνoμ(αgηg,
ηE χοινων(αg ηE oε 6γα βδoμαδιιiτιxo φr1λλo
xανoνιxligdxδoηE' 

*'<{<

oι μ61qιτ6τε εφημερ(δεgπoυ εxδ(δoγταγ oαlν
π6λη, ηταν πdτπα πQιγ τιs εxλoγ6g xαι xρατοιi-
ααγ dαο εξυπηρετoιjγταγ υπoιpriφιoι.

Η 6xδοη ηg Φωνηg riταν τo πριiτο βημα να
αxoυαrοιiγ oι παQαγωyιx6,g τιiξειE.xαι για τoυζ
Nαoυoα(oυg μια xαλoδε1orjμενη ευ1ιiριοτι1 dx-

πληξη, πoυ πqdoθετε χαt x<iποιο xr5ροg ατr1ν

π6λη.
H ιiλη πoιxilη. Ετα6g απ6 τα εργατιxd xαι

αγροτιπιi θ6ματα, περιλdμβανε αγ6xδoτα πο-
ν'tιατι6., oελ(δεg για τιE xυρ(εg χαι ηγ oμορφιιi
τoυE, χo ιγωνιxιi, γιiμου g αρqαβc6νε g γιoρτ69 ην
αniλη του Nαoυoα6ου με ηγ επιχαιρ6ητα xαι
τoγ πιiγτα ''α1τ6πητo Σιαxd,'' πQωτoγQαμ6γα απ6
τoγ Nixο τoν Σπιiρτη.

E(ναι η δrjοxoλη ,rorηiru ην xατο1ri χαι τoγ
εμφιiλιο, με ην Νιioυoα xαμdνη χαι χατεσrQαμ-

μ6η

τηE Λευχrig Σαμαqιi

'Eται πqι6τo θdμα ε(ναι η ανεqγiα,τα παρ<iπo-

να τωγ παqαγωγι6γ, τωγ πρooφιiγωγ τωγ επαγ-

γελματιιilν, oι επισtroλ6g πgog τoυE τ6τε υπoυQ-

γoιig xαι oι πολιj xαθηoυ1ααrιx(.g επιoxdψειg
τoυg xdθε τdoo οηγ π6λη 1ωρig απoτ6λεoμα
xαθιig xαι oυ1ν69- πυxν€'E αφξειg τωγ Bαoι-
λdωγ.

Σε xιiθε βουλευτιxrj αναμ6τρηοη dλοι 61oυν

βriμα, μιαπoυη Φωνrj δηλι6νειανεξιiqηη εβδο-

μαδ ιαiα εφη μερ (δα.xαι ε iγαι πολrj εγδ ιαφ6ρου-
σεE ot τdτε επιαrολdg μεταξιi πολιτιxc6γ αγτιπιi-
λωγ που αγταλλιioοoνταγ με οξιiτατο xαι πολλ6g

φoρ6g υβρι oτm6 περιε1dμενo ανε βιiξοιταg 6ται

β6βαια χαι τιs πωλrjαειg τωv φiλλωγ χαι τωγ
αυνδρομητ6u ηE εφημερiδαg, αφοιi o ''τξερτξε-
λdg'' πιivτα αρ6oει.

-T6λog τoυ α1ολιxoιi 6τoυ9 πρoβιiλλovται πρω-
τoodλιδεg oι γυμγαστιx6g επιδεξειE χαt αQχf-

ξoυν να εμφανζoνται επi 1dρτου τα πριδτα oορ-
τοdxια

To ζriγιoμα εfναι αxdμα με τατετραx6αιαηg
οxιig xαι η Eθνιxli Tριiπεξα τoγ Ιοιjγιo τoυ ιδ(ου
6τουE ανo[γε ι πQαχτoQε (o δ[πλα αην 0μ6νοια...

Δrjμαρ1og ε(γαι o Φιλc6ταg o KdxxινoE χαι σε
πολλιi πqωτoo6λιδα παζει o δρdμog α6νδεη9
Nιiουoαg-Πτoλεμα(δαE, 6να 6νειqd τoυ χαt oι
απdψε ιE αυγxρorioνται (μ61ρι Φ μερα).

Σε xιiθε φυλλο υπιiρ1oυν xαι γ6α των γιiρω
xοινoτjτων xαθι6g τlαL trα ουμβιiντα.

'oπωE xdθε αξιoπQεπliE εφημερ(δα, δiνει με-
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γ<iλο μdροg απd τιE οηλεE ηs σrα αθλητιxιi xαι
xυρ(ωg oτα 1ιoνoδρομιxιi, πoυ για ην Nιioυοα
ιjταν ε(δηη, αφoιi oι Nαoυοα(oι 1ιoνoδρdμοι
6παιρναν μ6ρo9 οε παγx6oμιoυg 1ιoνoδρoμιxoιig
αγι6ν ε g. απ 6 τ6τε .xαt dφ ε qναν μ ετciλλια αrη ν π6 -
λη.

Tο 195a το Δημoτιx6 Συμβoriλιo ηζ xατ,ε-
ατgαμμ6νηξ Nιiουoαg, με δriμαρχo τoγ Αλdxο
Xωγ6 πoυ διαδ61ηχε τoγ Φιλι6τα, αποφαοζει
να πqoαφ6Qει το 2Ψο των εοι5δωγ τoυ για να
βοηθtjοει oην αν6γεQη τωγ χαταστQαφι1γτωγ
απ6 τoυg οειομοrjg ηg Kεφαλoνιιig Δημοo(ων
Kπηρ(ων.

7'r-t

Ι o 1955 oι βαoιλε(g πιiλι μαg θυμοtiνται xαι
oι φωτoγQαφ(εg τουg δεοπdξουν απd τουE 1ιi_
QoυE πOυ επεox€c{πητιαν, ντυψ€νοι μιiλιαrα με
βλιi1ιxεg φορεοιdg

Πολλιi εγxαiνια dqγων αγαxoινι6νoγται χαι oι
παQαγωγιχdgτιiξειg,οανγα μην π6ραoε οtiτε μια
μdρα απ6 ΦμεQα, ξητοιiν απεγνωομ6να βorjθεια
για ηγ φθfνoυοα oιxονoμιxιl πιiλη απιi το xριi-
τoE.

-MεγιiλoE μαχητliE o πq6εδροs τoυE Θανιiηg
Kαπετανdπoυλοg οε c6τα μη αxουc6ντων.

To παofγνωσ[o χαφεγε(ο, η Oμdνoια, φιλοξε-
νε( αυοxdψειg επ( cruοx6ψεωγ γtα το τι μdλει
γεν6οθαι χαι οι διjo γτ6πιoι βουλευτ6g αε(μνη-
σ[oι Kωγοταγτfνοg X'Γqηγοριιiφηg xαι Γιιiγ-
γxοg ξαμπιiξηg απαvτorjν με μαxρoαxελ6oτα-
τεE επιστoλ6g. αrιg αγων6ε9 των xατotxωγ'ηE
π6ληg.

Tο 1956ταπgωτοαι1λιδα αφoρoιiνην μεγιiλη
χQrη τωγ εQγοσrααfωγ Λαναρ<i xαθι6g χαι τo
θ6μαηgKιlr[Qoυ με ηνοιiλληψη του Mαxαρfoυ.

Toν Mιiρη ηg iδιαg1ρoνιιig xατααιρ6φεταιη
φQoυτoπαQαγωγli απd τογ παγετ6 xαι μ6oα αrα
τ6οα προβλrjματα, δημιoυργε(ται ιiλλo 6γα.

o Kωγαrαντ(νog KαραμανλrjE oρxζει 25τηα-
μελrj xυβ6qγηη χαιτo ειoιτjριo Nιioυoα -Θεo-
oαλoν(xη αrοι1ζει μ6νoν 5Ο δρα1μ6E.

Oι απoxρι6g αrdφoνται απd μεγιiλη εππυγ(α
dοoν αφoριi την πρoodλευη ξdνων αλλιi η
N<ioυοα δεν βγιiξει βουλευτi. ''O πιo xαx6g
Nαoυoα(og θα ε iγαι xαλιiτε gοg απ6 τoγ πιo xαλ6
ξ6νο'' γριiφει με οτενα1ι6Qια o ''Δημοxριiηg''
αην οτιjλη τoυ.

Tο 195s ο TtixoE Mαxρrjgτιiξει πoλλιi για ηγ
διdοωη ηE βιoμηχανfαg μαE, αλλιi o Παπαλη-
γoιiραg xωφειiει.ααν xαλdg υπoυργdg Oιχoγoμι-
lιιitν.
Oι Nαουοαfoι τηg Boαr6νηg μαg θυμoιiνται

πdχtxαι1αρξουν ατo Noooxoμε(o ηg γεν6τει-
QαEτoUE dναν xαρδιoγρdφο.

To xριiτog αναγγ6λλει ιiμεη xαι oυαιαοτιxη
oυνεργαο6α μετιiτων πoλιτιiγ χαt o υπoυQγ6s χ.
MιiρηE υπdo1εται να ρυθμ(oε ι τα 1gdη των εργο-
οταο(ωγ τηg πdληg μαEπoυ με ην αγαπQoσαQμo-
γt1 ηs δqαxμlis ιfγιναν αβιiοτα1τα.

Η οfγoυρη ευ1ιiριοη εiδηη ε(ναι απd τoγ
ιατριxd χ6Qο παι ε(ναι γεγoν69 η πgdληι|.rη xαι η
xαταπoλ6μηη ηs ελoνοofαg που μιiοτιξε τdoo
x6oψο'τ6oα 1g6νια.

Eiγαι χαιη χQoγιιi που πρooπαθε(γα αγασιJγ-

To xαφεvε(oγ "OMoNoΙA" τoυ ΖαφεtρηΓoυργoυλιdτoυ. Πρωτoλειτoιiργηαε τo 1885.
i (Φοlτηραφ(α 11611952)
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xρoηθεf η Φιλαρμονιxrj xαι η ''Φωνt]'' δημο-
οιεf ει αριθμd λoγαριαoμοιj οτην εθνιxri Tqιiπε-
ξα να xαταθ6ooυν τoν dβoλo τoυE 6οoι θ6λoυν, η
δε Mητρ6πολη παqα1ωρε 6το οιx6πεδo oτηγ Πα-
ναγι<i γιαηγ (δρυη xηρ(oυ τoυ oTE.

To 1959 ιiλλη υπdo1εη υπoυQγοrj, τoυ Δερ-
τιλη, 6τι θα λυθε[ ''ευμενι69 ''τo πρdβλημα των
παγωμ6νωγ πιαrc6οεωγ τωγ εργooταo(ων ηE
ετα ιρ ε [αE Λαναριi- KrjQτη χα ι τoγ Απρ (λη εx}'''(. -

γεται ξανιi δrjμαQχos ηE Nιioυoαg ο Φιλιiταg
K6xxινog. Tον Mιiη ο υπoυqγιig Θε μελ{ g γfνεται
επ(τιμog δημ6ηE Ndουoαg.

Tην [δια 1ρoνιd,, τoν Αιiγουστo, oι παqαγωγo(
qoδαx(νων βλ6πoυν ηγ παQαγωγrj τουg να oαπf-

ξει απ6 ην 6λλειι|.lη βαγoνιι6ν-ιpυγε(ων. ''λ6γω
ιiλλωγ οxανδαλωδι6ν πρoτιμljoεων'' γρ<iφε ι πρω-
τoοdλιδα η εφημεq(δα χαι παραδ(δovται αβotj-
θητoι αην μο(ρα τoυg.

o Δrjμοg αποφαοζει ην (δρυη Δημοτιxrjg
Eπι1ε(ρηηζ γtα ηγ πρoοταο(α των αγροτι6ν,
τι'dτtπoυ πρoxαλε(ην αντ[δραη του αγqοτιxoιj
συγεταtQισμoιj xαι γιαυτ6 μdνει oτα 1αρτιιi

Γxαιτ6μιπη γενιxd η χρονιti, αφoli τoν No6μ-

βqη xλ6βο\ται 15000 x μrjλα, οι xλ6ψεg βεβαiωE
αυνελrjφθηααγ αλλιi τα μrjλα ..φαγc6θηxαν.

ΣΑ εγι6 oι εqγαξ6μενοι τoυ εργοoταofoυ Tοiτη
αγωνζoνταt γα εισπQdξουν τα δεδoυλευμ6να
τoυζ.

Aνo(γει η οδdg Σπηλα(ου xαι τo 1962τον No6μ-

βρη ο τ6τε υπoυργ6g Παιδε(αE Καοιμιiηg θεμε-
λιι6νε ι ng -Γ εμ ιx64 p1ολ6 g.

To 1963 αποφαoζεται η λειτουργiα των
Kλωoηρiων Nαorjηg απdτογ Xρrjοτο Λαναριi
xαι dλα δεi1νουν πωg επ6ρ1εταt μια oιxονομιxrj
ανdxαμιpη παρ' dλo που τα ρoδιlxινα μ6νουν
πιiλι, αποιiλητα.

Tον oxτι6βqη το ξυνdμαυQo ηE N<ioυoαE χα-
ραxηqζεται σ[o ουν6δριο τηE Pι6μηg ωg ''πρι6-

τογ ηE Eλλιiδοg'' εγι6 oτο φιjλλο ηE 1ηζ Δεxεμ-

βρ(oυ δεοπdξει η δολoφoν(α τoυ Tξι.6γ K6γεντυ.

T o β6aη xυβ6ρνηoη υπ6o1εται, πιiλι oτoν
αxοιiρααro Θανdη Kαrιεταγ6πoυλo πρ6εδρο των

επαγγελματoβιoτε1νι6ν διαγραφrj δαγε(ωγ xαι
διαxαγoνιομ61ρειiν

Tογ Ιorjλιo παντρεtiεται ο Kωνoταντiνog ην
7\γγα- Mαρ(α χαι o λαdg..πανηγυρζει 1αξει1ο-
γταs τιE φωτoγQαφiεg των βαοιλιxιiν γιiμων.

Παq' 6λo που o υπoυργ69 Mπαλτατξrjg πιiει
xdvτρα στoυs αγg6τε9 xαι δεγ αναγνωρζει ηγ
'Eνωαη Συνεταιριομc6ν, ο πληθυομ6g oην Ημα-
θ (α xιiνε ι ρ εxdρ αιiξη οη E των γεννrj σεωγ, ο Αθα-To, Mιiη του 1960, αφι1θε ( ο Mαρxεξiνη g xαι

μrησε αιηγ''πολιjπαθη''
λ6γω διαqxι6γ αναxαιγ(-
oεωγ πλατε(α τηg πdληg

για τα oιxονoμιxd, αλλιi
φωg απd πουθενιi..

,τ-t
Ι o 1961 τo Ινoτιτofτo

Φυλλoβ6λων Δ6ντρων

1qηματoδoτεtταt ψε t4
ε}i.για να oυνε1(οει τo ε-

ρευνετιx6 τoυ 6qγo πoυ
τ6τε αναμωρζoιτανxαι
doφυξε απd ξωη xαι δη-

μιουργ(α, ενι6 oι αγQoτt-
xo[ αυγεταιριoμο( εξαxo-
λoυθoιjγ να..ερζoυν
Η EPΙA αγαxοιγc6νε-

ται πωs θα λειτουργtiοει
ωg BETΛΑNΣ -NΑoY-

Απo η φ6ρτωη τoυ πρι6τoυ βαγoνιoιi - ι|-lυγε(oυ.

(Φωτoγραφ6ατoυ 1953)
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γασιdδηE-Ndβαg γ[νεται
πρdεδρogηgxυβ6ρνηηg
τo 19 65 xαL aαKλωοτrj g ια
NαoιIηg αρ1ζoυν εξα-
γωγdE νημιiτων ατo εξω-
τεριxd.

o Φιλι6τα9Kdxxινog εi-
ναι πιiλι δri μαQχos χαι αQ-

χζει η oυξrjτηη για ηγ
αξιoπο(ηη του ξια-Nι-
x6χα

ΑΣEΠoΠ oτιg24-
4-1966 xιiνει ην πριiη
του γενιxrj αυν6λευοη xαι
τα qoδιixινα επιτυγ1ιi-
νουν ρεxιiρ εξαγωγι6ν xαι
oι αγρdτεg μαg ε(ναι απ6-
λυτα ευ1αριαrημ6νoι.

Σr,, 21 Απριλ(oυ τoυ
\967 ψι}ι6'ψε για ''εθνoσω-
πiQιo'' 1οιiντα xαι το Δη-
μoτιxd μαg Συμβorjλιo
oπεfδει να εxφgιioει τηγ
ευγνωμoαιiγη τoυ πQoE ηγ ''Eθνιxti Kυβdρνηοη''
xαθc6g xαι πλιjθoE εππροoι6πωγ τωγ παQαγωγι-
xc6ντdξεων.

Στιg21Mα6oυ τελεiται δoξoλoγ(α οηγ Mετα-
μdQφωη για ηγ γιoQτli τoυ Bαoιλdωg Kωνoτα-
γτiγου χαι τoγ Ιοrjγιo ιiλλη δoξολoγfα για τηγ
γ6ννηη τoυ διαδd1oυ Παιjλου.

O Mαxαρdξog αναγγdλλε ι ριξooπ αctιx6'μdτρα
γtα ηγ oιxoνoμ(α, απoxαθηλc6νεται τo εxλεγμ6-
γο απ<i τoυg Nαoυααfoυg Δημoτιxd Συμβoιiλιo
xαι διορζεται ιiλλo με δriμαρ1oτoν Λιiμπη Xρυ-
oo1ιioυ.

Πqι6τo5 υπoυ gγd g τη g''ε θνοαωτiρ ιoυ'' επιο}ι6-
πτηEηE Ntioυoαg o Mατθαfoυ xαι αxoλουθε( ο
Παταxdg oιlνoδευdμενοg απd ιππε(g ψε τοπιx€g
ενδυμαo(εE για γα παραοτε( αιιg γιορτdS για ηγ
απελευθdρωη ηE π6λη g..''Xριiνια ε(1ε vα γιoρ-
τ6.oειη Nιiουoα με τι1τoια μεγαλoπρ6πεια'' εfγαι
τα πQωτoσ6λιδα..

Απo η θεατριxr] παρd,οταη ''o Tαρτoιiφo5'' τoυ Moλι6ρoυ πoυ αν6βαoε o
''ΑKΡΙTΑΣ. Απο αριoτε ριi πρog τα δεξιιi

Kαθtiμενεζ: Pιρ(xα Koυταλαx(δoυ - Ndοτoρα, Mαρ(α παπα1ριατoδoιiλου, Σodλα
Δημητριιiδoυ, Σolηρ(α Καραφoλ(δου - Γιαwιxoυρtj, Eυαγγελ(α Παπαδoπoιixλoυ.
oQθιoι: K. Mατοαx(δηE, E. Ιωoηφ(δηE, Π. KεElαμ(δηg, Xρυο. Σαββατ6πoυλo9 (o
οxηνoθ6ηg), Χαρ. ΣαΙνiδηg, Xαρ. Αηδoν6πoυλo9, FΙλ(αg Mιμιλ(δηg, Π. Παρατοατ(δηg.

o Πoυλdαg εγxαινιιiξει ην EργατιxηΕ'oτh ψε
τoυg αγρdτεE πανυγi1ρζoντεg!!!! xαι 6λοι ',dx-
θαμβοι μελετot1ντoν ...ιστοQιχd πgωθυπουργιxd
λ6γo !!!"

Toν Mιiη ψαg επεox€'πτεται μεγιiλo γoυντtx6
xυβεgνητιx 6 x}τιψdxιo xαι λαμβιiνει τα ''υπoμν{-
ματα'' των πoλιτc6ν, ενιi τα ροδ dxινα ατυ1oιjγ xαι
o Παταxdg dρ1εται γα μαs ..παgηγoρrjoει

Toν oxτιδβQη αγεπιφυλιixτωg η Nιioυoα ',ιi-
πωE ιiλη η Eλλιig'' εν6xρινε τo αιiνταγμα ηs
1οιiνταg εγι6 αro νooοxoμε[ο γfνονται εγxα(νια
ν6αg πτ6ρυγαg.

7'r-t

Ι oν Mιiρη του 69 ''αποθει6γεται,,o διxτιiτωρ
Παπαδdπoυλog επιαxεπτ6μενog ην B6ρoια xαι
η επdτειog τιg21ηg Απριλfου εogτιiξεται με δo-
ξoλογ(εg xαι τελετιfg.

Για τα ρoδdxινα η αιoιoδoξiα δεγ ε[γαι πολιj
μεγιiλη xαι xιiποιoE Todλλοg επεox€.πτεται τα
ιpυγε(α για...παρηγoριιi.

Eυτυ1ιig η BETΛΑNΣ επεxτε(γεται χαι στα
αxρυLιx6. xιiνονταg εξαγωγ69, ενι6 oην Πουλιd-
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να ξεοπti μεγ<iλη πυρxαγιιi ατα Kαραγιαγoπoυ-
λαiιxα πoυ γ[νονται οτd1η..

To 1970 η BETΛΑNΣ αγoqιiξει ην EPΙΑ
xαι γ 

(νεται ανι6νυ μη εταιρ ε (α. χαι αποφααζετα ι
oτα 5 Πηγιiδια να λειτουργrjoει 1ιoνoδρομιx6
x6ντρο εν6ψει τωγ Bαλxανιxι6γ Aγι6νων .

Toν Mιiρη ηg [διαg 1ρoνιιig γiνoνται τα ε-
γxα[νια ηg Eμποριxrjg Tριiπεξαs με ηγ παQου-
o(α τoυ υπoυργoιi εργαοiαg Bογιατξri.

Toγ Ιor1λιo ξανιi ο Παπαδιiπoυλοg αποθει6νε-
ταt στtlγ Bdρoια βγιiξoνταg ''βαρυοrjμαιτο λdγo''
o Γxαγτι6γαg εxθ6τει ταg εντυπ6σειE τoυ, μ6νον
,για τα ροδιixινα xαι εμεfg, παλαιιi μαg τd1νη
x6σxτνo, xιiνoυμε xαι tiλλογ επ(τιμo δημdη τoν
περιβdητo Aολαν(δη..

7'Π
Lo 1977 η αμπελουργ6α μαg βqfοxεται αε

πoλι1xαλ6 δρ6μo η BETΛΑNΣ NAOYΣΑ xαyεt
μεγιiλεE επενδrioειg xαθι6g χαt η BΑΡBΑPE_
ΣoΣ EΠE xdγει επεxτιioειg.

K<iνoυμε χαι τoγ Γxαντι6να επ(τιμo δημ6τη

],il::i

Γ.Γ.του υπoυργεiου B. Eλλιiδoζ, τα KΛΩΣTFΙ-
PΙΑ NΑOYΣHΣ επεγδιjoυγ xαι επεxτε(γoιται
xdνοιταg χαt μtα εxδρoμr] για τουE εργαξ6με-
γoυs σrην Boυλγαρ(α, ενιi o Γεωργαλ<lE dρ1εται
γα μαζ αγαλrjoει ην ιδεολογiα ηg επαγdαrα-
ηE.πoυ την αxoιiμε ''μετd μεγ(οτηg προoο1rjg''

Τoν Αιiγουστo τo 1αλιiξι ρημιiξει ηγ παQαγω-

γrj xαι o νoμ<iρ1η g Xατξη oαxoriλαg υπ6α1εται να
μεριμνrioει δια ην Nιioυοαγ

Στtg24-70oυ θε μελιι6νεται τo oιχoτQοφε (ο απ6
xυβερνητιx6 xλιμιixιο xαι πα[ρνει φωτιιi 6να

μdQοs ηg BETΛANΣ με ξημιι1 L2 εx.
Tον Δεx6μβρη ξαναμιλιiμε γtα τα πλεονεxτri-

ματα πoυ θα φdρει ο δq6μοg Nιioυoα -Πτολαι-

μα(δα,αν γ[νει.. ....

To, Φλεβιiρη τoυ |972πρωτοο6λιδo τo παγη-

γfQι ηg Yπαπαr"njg χωQ(ζ παπ6' xαι ι|.lιiλτεg

λ6γω διαφων(αE τoυ Mητροπολ(η με τηγ Φιλd-
πτωχΟ ''δια ταg ειοπριiξειg...''

Toν Mdη επ6ρ1εται χQrη ιπo διoριαμ6νο απ6
την ''Eθνοoωτηριo'' Δημoτιxd Συμβοιiλιo ηE

ifl
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Mια oμd,δα νεαρc,iν 1ιoνoδρ6μων τo 1954, με τoν πρ6εδρo τoυ E.O.Σ. Aντι6vη Παπαδ6πoυλo.
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π6ληg μαE χαι τιν6E οriμβουλoι παqαιτotiνται,
ενιi ατιg 2t γtνεται η θεμελ(ωη ηE Eυξεiνου
Λ6αxηs.

Toν oxτι6βρη ''δια ην αναν6ωηγ ηE δημoτι-
xηs αQχιiE'' παραιτoιivται δrj μαq1og xαι δη μoτιx6
ου μβοr1λιο αναλαμβιiνε ι πQoσωQ ινιi xαθrjxοιτα
δημιiρ1oυ o x Boγιατξrjg μ61qι να γ(νoυν oι απα-
ρα[ητεg ''ξυμιioειg'' χαι γα διοριoτε( o θεολ6γoE
xαθηγητjg Mανdληg Bαλοαμiδηg δrjμαq1og..ο
oπo(og ευ1αqιατε( διαηg Φων{gην 17ην 11oυ,
τον x νομιiρ1η xαι ην''Eθνιxriν Kυβ dqνη ην'' δια
τον διοριομd τoυ.

Σ",,, 22-7 - 1973 τα ρoδιixινα πιiγε πολιj 6ow]-

μα χαι η Πλατε(α ξανιi-αλλιiξει 6ψη.
Axoλoυθεf τo ''δημοι}-rrjφισμα" 6που 85 Ψο των

Nαoυοα(ων ιpηφζoυν πq6εδρo των Παπαδd-
πουλo χαtτεQματζoνται αιo(ωg αι πωλ{σειsτωγ
ροδαx(νων.

Tον oxτι6βgη γ(νεταιτo φoβερ6 δυoτri1ημα με
ην πτc6η τoυ λεωφoρε(oυ ιrτo Σπηλιο xαt J
νεxρoιig πoυ oιlντιiραξε ην π6λη ενιδ αυξιiνο-
γται πoλιj oι τιμdg οτα γdλατα γ"αLxα xρ€ατα.

-Tou Φλεβιiρη τoυ 1974,πιiλι μαg 6ρ1εται
xυβερνητιxd xλιμιixιο τιiξoνταg λαγorig με πε-
τqα1ηλια αλλιi η επερ16μενη πτι6η ηg 1oriνταg
ε(ναι oqατrj. ..

Στιg 27-7-t974 πρωτoο6λιδα ε(ναι η γενιxrj
επιαrριiτευαη' 13-7-74 η πρoδoo(α ηζ ΙQiπρου
χαι στιE 14 η ιiφιξη Kαραμανλrj πoυ αναγγ6λλε-
ται σαγ Eθvιx( Aνιiοταη xαι πλrjθοg συγχαQη-

ηq(ων ηλεγgαφημdτων των διoqιoμ6νων αρ-

1ι6ν φιγoυρtlρoυν πρωτοo6λιδα
Στιg 18 Aυγorioτου τo δημoτιxd oυμβoιiλιο δη-

λι6γει πωg δεν παqαιτε(ται ''για τo xαλ6 ηg
π6λη9!!!'' αλλιi o νoμιiρ1ηg x. Θεοδοofoυ δεγ
δd1εται οτο γqαφε (ο τoυg διοριoμ6γoυs χαι πεQι-

μdνει ην παqα(τηη τoυE dπερ xαι ..εγ6νετο.
Προοωρινιi αναλαμβι1γε ι ο διxααιιx6E o x Eυαγ-
γ6λου xαι αρ1ζoυν διαδιxαo(εg για εxλoγ6g.

Στιg7 -72-1974 o}"α69 εxλdγει Αβαoilευτη Δη-

μοxρατ[α. Toν Απρ(λη τoυ t975 εxλdγεται δrj-

μαQχοs ηg π6ληg απ6 τoγ λαd o Δημljτρηg Bλd-
χoE με 59,88Ψο

To εxλεγμ6νo δημοτιxd αυμβoriλιo θεωρεf με
απ6φααj του ''μη διατελdoαγτεg'' τουg δημιiρ-

χoυS ηs επταετ(αE xαι 6λα αρ1ζoυν γα απo-
xτotν ενδιαφ6ρον, αφoιi υπdρ1ει πια αντfλoγog.

Toγ Ιorjλιo τα τραxτ6ρ ε(ναι 6τoιμα να βγoυν
γιαγα oτr1ρξουνηντιμrj τoυ ρoδdxιγου χαιτoγ
oxτιiβρη 61oυμε την πεgιβ6ηη χαι μηδ6ποτε
αξιoπoιηθε(oα δωρειiτoυ Xρηοτoυ Λαναρ<i για
ην (δρυη γηρoxομεfoυ πoυ περιφερ6μεγη σαγ
τον φoιiρνο τoυ Χ6τξα, 61ι εδιi-ξι εxε( πηγε ατο
Eλεoιjoα oτr1ν Αθrjνα 6πoυ xαι dγινε πQαγματι-
x6τητα..'
Σην πoλιiπαθη πλατε(α μαs αποφαoζεταtπ6'-

λι αλλαγ{ xαι76 εxατoμμιiρια πoυ πQooρζoνταν
για τoγ δρdμο Nιioυoα -Σ6λι πετιiνε χαι εγxαθf-
σιανται σroν δρ6μo B6ρoια-Σ6λι ενιi αηγ Ndου-
οα...αναβρdξoυν οτo..ξoυμ( τουg.

t-1Lιτιg 17-10-L916 γiνoνται τα εγxα(νια τoυ
Δημoτιxoιi μαg θε<iτρoυ παγηγυριxd απd τoν
δriμαρ1o Δημriτqη Bλιi1o, ενιi απd την Mονrj του
Πρoδρ6μoυ xιiγoυν φτεριiτον No6μβρη 46 εm6-
νεg. Η Nιiουοα απoxτ6' xαι αταθμ6 KTEΛ

T o β77 μπα(νει με μεγι1λη επιδημ(α γQiπηE,
oι 1ιoνoδρdμοι μαg oαριiνoυν τα μετdλλια, oι
παγτoπι6λε s παQαπoγοιiνται γ ια τoυE συγεταιQ ι-
oμorig, oι xλωοτοtφαγτoυQγof απεgγoriν, o δf-
μoE παQαπoγε(ται για εγxατdλειιpη ηζ αυτo-
διo(xηη g xαι ο πρdεδροg ηE Δη μoxρατ(αg Kων-
αrαντ(νog Todτoog dρ1εται για τo Oλoxαιjτωμα..

H BETΛΑNΣ xιiγε ι ουνε1ιig ν6ε g επενδιiοε ιg,

οτο Σπriλιο απoφαoζεται γα γ6νει αλοιi}ιL τLαL

στo γοσoχομε(ο μαg δ6νoυγ oε αoθενrj στo χει-
ρουqγε6ο ιiξωτο αντ[ για oξυγ6νο x<iνoντ<ig τoν

φυτd, λ6γω λι1θουg αιjνδεηg xαλωδ(ωγ χαι αQ-

1ζουν αναxρfoειg, ενι6 οι Γιανν(τοαρoι διαπρ6-
πουγ σε εxδrjλωη αro Παρ(οι

Στιg εθνιx6E εxλoγdg τoυ 1977 τoυ Nodμβρη η
Nιioυοα δεν εxλdγει βoυλευτi χαι o Αγγελog
Bαλταδι6ρo9 γ(νεται Γ.Γ. υπουργε[oυ B.Eλλd-
δοg, ενc6 οτoν Γ.Π.Σ.6ρ1oνται oqxωτο( λoγια169

για 6λεγ1o..
Στιg 31 -12-77,120εx.6πεοαγ αrην αγoριi απ6

απoδo16g μιoθωτιiν xαι αγρoτιiν ενιi oαqc6νoυν
τα βραβε(α οι 1ιoνoδρdμoι μαg.

Tou Απρiλη τoυ 19]8προτε(νεται αθλητιx6
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ξoυν 20 εχ.σ[o Λαixd.
O oε ιομdg η g Θεοοαλoν(xη g γ6νεται πoλrj αιο-

θητdg xαι oην πdλη μαs χαι τoγ oxτι6βρη επαγε-

ξελ6γεται δriμαρ1og ο Δημrjτρηg Bλιi1og.
Toν NodμβQη τα 1ιdνια ο1ζουν οτο Pοδo1ι6qι

ταδdντραατηγ μdη απ6τo βι1,ροgxαιο oΓΑδεγ
δ(νει αποξημιιiοειg, oι αμπελoυργo( ξητοriν να
ειoα1θοιiν xλriματα χαt τo υπουργε(ο γεωργ(αg
αντιδριi, ενι6 oυγxατατfθεται γα ε ιoα1θοriν.. μπα-
νιiνεg!!!!.

To, Γενιiρη τoυ 19]9 d1oυμε 12 βαθμoι1g
x6τιl απ6τo μηδ6ν, ιπo ολοxαι]τωμα μαEτιμd με

ηγ παQoυο(α του o υπουqγ6g Αμυναg x.Bαρβι-
τοιι6τη g xαι τo ΠΑΣOK, αντιπολ(τευη oτην βου-
λητιdνει επεgιilτηη για τα ρoδιixινα.

Tην (δια 1ρoνιιi αναxαλε[ται χαι η δωρε<i Λα-
ναριi,12'εx. για τo γηρoπoμεfο αφoιi το Δ,Σ.οε
τ(πoτα δεν ουμφωγοf oε...

Tο μd",,o xαλd ηg επo1rig riταν τo ξιiοιμο ατην

εxxληο(α τηg ΠαναγιιiE xιiθε xαxdγoυοηg λα-

δομπoγιιig πoυ xιiλυπτε επ( 196νια τα παν6μορ-

φα ξυλdγλυπτα.

*,i::i;t f

o 1980 μπα(νει με απεργfεg xαι αγρoτιx6g
xινητοποιrj oε ιg, ενιδ η Mαxεδογ (α ε iναι πριiη αε

εξαγωγ69 φροιiτων χαιτoγ Mιiρη αγαxοιγιδγε-
ται η (δρυη μεγιiλου xονoερβοπoιεiου με ην
επωνυμ(α ΑΛBENΑ

Στην Ndoυοα, διαβιiξουμε 6τι 6γιναν τα εγxα(-
γ ια τηs πυ ροoβ ε οτ τxηE, τιEδ ιαμαρτυρ (ε g του Δ.Σ

γtαηγ griπανοη ηgΑρι1,πιτoαg απdτα εργoαιιi-
oια, αρ1ζει η απoχατd,oταη του xηgioυ τηE

Δημoτιxrjg BιβλιoθrjxηE χαt ενιi 61ουμε ιiριoτεg
εξαγωγdg πdψoυμε αrτ1ν φιixα τoυ ''θαιp(ματοg''

τωγ οπωQoxηπευτmιlv μαE.παρ<1τιg φων69 του

γεωπ6νου Bαδλη πωg αυτi ε(ναι η αρ1rj τoυ

τ6λου9 γtα ην παgαγωγη.
Η BETΛΑNΣ ην (δια 1ρoνιd αυξdνει το πQο-

oωπιx6 τηgxdνoνταE χαt ιiλλεg προολriψειE xαι
γ(νεται η θεμελ(ωοη τoυ γηQΟχoμεiου.

7'Ι-!
Ι oν Φλεβd,ρη τoυ 1981με επ(οημα oτοι1ε[α

ηg ΙCAΡ τα Κλωοηρια NαοriηE χαι η BET_
ΛΑΝΣ - NAOYΣΑ ε(ναι μ6οα οτιg 100 πριiτεg

βιομη1αν(εE χαι σTΙ1ν π6λη μαE d1oυμε τουg ''xαυ-

γι1δεg για ην" πλατε(α οτoν Aγια-Mηνιi.

* 
ι.frι,:_
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Aριοτεριi τo xρεoπωλε(o τoυ Mdττoιoυ. (Αρ1ε(o Λευxlig Σαμαρ<i)
τξηγιαvοrioη.
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πaοyzιl ΑE θυμηθoιjμε
Η ΠΑMHΧΑNΙKΗ δfγει σιο γηQoχ:111: i: Tο ιεx6μβgη του 1884 η TPΙK.ΛΑN απο-εx.Tα τραxτ6ρ πετιiνε τα φρoιiτα στoυζ δριjμουc 

^ 
^. - 

_^

χαι μtα απoουρθε(σα πQoτομrj πoυ ,.,[{ffi Υ?.'^!^γ:y': ^γ: :1:]}:"*αι 
χινητoπoιrioειg

εμφυλιoπoιεμιxηπροxαλε( oαιoo*rrroΙ,.i|.j;r: :s].Ψ:*'"ωγ για αυμπαριiαrααη'ενιi αxoιiγo-

x6 vταιφjμεEγιαυπoβιiθμιητoυγοooxομε(oυ μαg

TιgEθνιx6gεxλoγ6gτονoxτc6βρηηgxερδζει :::.i:"unrηση ηs oρθοπεδιxηg x}'ινιxηg, x6"tι

τo ΠΑΣoK xαι η Nιioυοα βγιiζει di;;;'"; "T^Ψ'ζuι τουζ Nαουαα[oυg'

?\γελo Bαλταδc6ρo απ6 ην N.Δ. -*Τ:Ιn'*oriγεwα 
παραδiδεται o ν6og αναβα-

H γεφυqα *ou πorr*γιιiννη οην Aριiπιτoα, fl95-*"'rγιiδιαxαιoτηναγoριiηgN<ioυoαg
αq1ζει να παfρνει αιiρxα lιαt ocπ6',;;;; ^'::Ψ.::_300 

εx'δραγψ6'g'απ6 ειooδrjματα'ερ-

Nιxολα οτιiγεται ξενoδo1ε(o 40 xλιγι6γ r,r, *rg γαιoμεγωγ'

21 Noεμβρ(ου εγxαινιιiξεταιη Δημoτιxlj Bιβλιo_ Toγ rεγιiQη τoυ 1985 η BΑPBΑΡEΣOΣ xλεi-Θηxη' 
-^1αa. '':^'^ - γει uια λαμπρri ειxοoαετ(α λειτoυργ(αE, ο Kι6_Tα μrjλα μαg εξιiγοιταιτo1982μ6χQιην Bρα- :"^':";

ξ ιλ f α, π α ρ, 6 ιη,η, ου νrj θη γ x ρ [ν ι α,':-ψ:Φ ili: *γj,": gt} 
ffi λ:;χlιffi ffJJ-.;μαEουμβοιiλιo μαλc6νoυνγιατο...Σαλβαντοo xαι ^. :-'^. ^. -a

xαθιεqc6νεται στα εQγοοτιioια τo "."θ;;;;;:; 
xιiνοvτιis τoυ χαι μriγυη

η Φωνrj 61ει xλεfαει 30 1ριiνια "'λ;;;;;;:'- r?λ;}HffiH"ffffi:';LilffJi:'i:.;
s\ 

Q.) α λ^,,Α-^_- D1 κ-.^-'-^.-'^- υπoυgγorjg χαι σrιs εθνιxdE εxλoγ6g εx}τ€yεταt

,.f; Ι :,i1; ι';#i'' ιi:$:;:}1,: ι}h Ξ:;:; i:fgr, πιiλ ι το ΠΑΣ O K x α ι β oυ λε υπj g αη v

αναλαμβιiνει πgι'εδροs τoυ Δ,Σ._o .fi:::; ,{ff,i::,f,r:f:':ff:Ψ33n,,o 
ΔημoτιxdΓιιiργog Πολιixηg.εγιδ o Nfxοg Π(τog ε[ναι γο- .\1^.-^

μαρ1ιαxdgα6μβoυλog 9^'^T^9:,τα 
o1dδια του δ(μoυ για τα διαηρητ6α

πqoxαλoιiν αντιδqιioειg των ιδιoxητι6ν ενι6 ξε_

Tou Mιiρη τoυ 83 τ6αοεqα oπkιααεην οδd :Ψ*r" απεργιι6ν σ[α εQγoστιiοια xαι xλε(γει

Γιiτοoυ γiνoνται cπdγμηχαι μια μoρη?γr"ε"rl η YΦEN απoλriοvτα-g 77 εργαξdμεγoυζ'

τQωη ατηγπλατε(αxατ6'των αμεqιxιiνιxων βιi_ To 1986 oι πιαιι6oειE πoυ δiδονται για ηνσεωγ....
Στoδημοτιxιiμαgoυμβor]λιoαq1ζειηδιιioπα- 1:}:^.}' 

NιioυoαE αρ1ζoυν γα ελαττc6γοrται

η ηs πληoψηφrαE,ενι6 rοοο oτρεμ;;;;; frJ*?::J:;ilJ"Ti] x-γoρηγrjαειgγιαγoUγ στo ο1dδιο πdληg.
Tογ Ιoιjvιo xληρc6νoιταt oι χαιγor*^:::j:Ι: ,*:1ξ?l3f;;:iir#"1"#}il:}::,:}:

τιx6'gxατoιx(εg αrο Παν6ραμα,τα ρoδιixινα αxo- 
^ ' ^ ^ .1^\

λουθorjγ ην ,,μι5νη λιjη,, ιiπωg εξαγ;^*";; Τ.ε]::}:u-υ'ενι6η 
Φρoυτ6νωη d1ειξημι69πoλ-

απdαυqοη,εγc6oourμrη*ogBαδfληg;i;;;; Ηafr""μμυρ(ων 
λdγω xαxoδια1εiριηs ηs

απdτιEαniλεEηsΦωνrig''NαισrογπQoγQαμμα- _};u-brrc6βρη 
τoυ 1986, o Δημrjτρη5 Bλ<i1ogτιομιi ιi1ι ατιg απoα6ρoειE''

Toν Σεπτdμβqη μαE 6ρ1εται o υπoυργdE εQγα_ :::1Ψ:" 
τωγ αγτιπ<iλων τoυ xαι ξαναγiγεται

o(αE Eυιiγγελog ΓιανdπoυλoE ro, γrurrJi;il; :}fg"' για 4η τετραετ[α βιiξoνταE xαι L)Ψo

ματιxdητα η Δημoτιxrj Αoτυνoμfα ,' Ψ i^;'i "HillΨ,tχllil'*ται 
γα λειτoυργηoει εγc6του υφυπoυργoι1 εoωτεριxc6ν Παπαιωαγνoυ.

Συξητε(τε η απαλλoτq(ωαη τoυ Λdγγ;-;;;a- ::,]:ra:-μεio 
ε(ναι 6τoιμo χαt στην γιoρτινrj

πdλη xαtαναoτriλωη, τoν Ιoιiνι" γ[r;*;;;;- αγοριi ''π6φτoυγ'' 400 εx δgα1μ69'

ρωεxλογ6gxαιτoγΝοdμβρη 61oυμεδrjοΔημoτι_ rΠ
x6g επι1ηρtjoειE,τoυ δ<ioδυE r*r'"o, aγr* rν, - 

Ι ο 1987ηN<ioυαααγαxηριiοoεται''Π6λητoυ
xολιiου. O[γου xαιηgΑμπ6λoυ''τα εργοατι1αιαBΑPBΑ-
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PEΣoΣ xιiνoυν πqoολrjι|-rε ιg γ ια 4η βιiρδ ια εργα-

ξoμdνων, δεν γ(νεται δεxτi αυτη, αxολουθε( α-
περy fu 24ωQη χαι η εταιρε iα απολιiε ι τουg προo-
ληφθ6ντεg.

Tον oxτιiβQη τoυ ιδ(oυ 6του9 xιiτι αρ1ξει να
τρζει σην παγτοδιiναμη BETΛΑΝΣ NAOYΣΑ
xαι ΠEΛΛΑ -oΛYMΠoΣ εγι6 oι Nαoυοα(oι
αρ1ζουν να αγωνιοrjν.

Αρ1dEτου Δεxdμβρη πεθα(γει ο Φιλι6τα9 K6x-
χtγoE πλriρηs ημερc6ν χαι σ[ηγ αγοριi ηE π6λη9
"π6φτoυγ'' τιg γιoρτ69 500 εx, δρα1μ6g.

Oι τριiπεξεg xρ(νουν βιc6οιμη την BET-
ΛΑNΣ,ατο Δ.Σ γ(νεται λ6γo9για Eταιρε(α ΛαΙ-
xrjg Bdηg χαt oι πιαrcδoειE γtα τηγ ανεργ(α,
xαταγγdλλει ο δrjμαg1og, δ(νoνται με xομματιxιi
χQι,τιiQια αιαυE ξμoυg.
Ιδqriεται απ6 τον δτ]μο η ΔEYΑΝ, ενι6 η BET-
ΛΑΝΣ τiθεται υπd εxxαθιiQιοη χαι ηγ πολιτιxrj

ξωri ηg χ6QαE αγαατατι6γει τo οxιiνδαλo Ko-

oxωτ6.τo Nο6μβqη του 1988.

t-l
Lτoτ6}ιogτoυ 89 η αγρoτιxrj oriνταξη γfνεται

30.00Ο δρ1 xαι η χdμψη ηE xλωοτοΦφαντoυρ-

γfαg ε(ναι γεγoνdE. Η Γερμανfα εξιiγει νrjματα
τα oποiα ε(ναι φθηνdτερα γιατi 1ρηoιμoπoιε(
εργατιxd 16ρια απd τιg ανατολιxdg 1ι6ρεg.με

1αμηλ6ημερoμ(οθιο.
Aρ1ζει η εφαQμoγri των MoΠ για ηγ αγα-

διιiρθρωη τωγ xαλλιεqγειιiν, οι δriμoι φoρτι6-
νoνταιτιg δαπdνεgτων α1ολε(ων xαι ο δrjμαρ1οg
Δη μrjτρη g Bλιi1οg αναγγ6λλει ην παρα[ηοη τoυ

απ6 το αξ(ωμα του δημdρχου ηs πdληg χαι ηγ
επιθυμ(α τoυ γα xατ6λθει για βoυλευτjg με τoν
ΣYN.αιιg εxλoγ6g τoυ Ιοriνη. Δri μαρ1ο g αναλαμ-

βιiνει o Π6τgoE Mπ6λαg.
Στιg αλλεπ<iλληλεg εxλoγιx6g αναμετqr{οειg η

Nιiουοα πd,λι δεγ xατoρθc6νει να βγιiλει βουλευ-
τrj αλλιi xαfγονται oι ''φdxελoι '' πρog 1ιiξι 6λων.

....rn ,j:j i.,ri:i.
tr.,.ri4i:rai.::r.. i

o Κωγαταττ(γog Kαραμανλrjg oην Nιioυoα τo 1956. Διαπρiνoνται oι βoυλευτ69 K. Χατξηγρηγοqιιiδηg, Δ.
Xατξηδημητρ(oυ xαι o Γει6ργιo9 Λoτοdπoυλog. (Αρ1εio Λευπrjg Σαμαρd)
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NIAqΥΣTΑ Ερευνα
xαι o Δημriτρηg Bλιi1og διoq6ξεται περιφερειιiρ-
χηζ Δ. Mαπεδoνfαg.

oι αποαιiρoε ιg oι;νε1ζoγται απι1 τoυs συγεται-

ριoμοr1gπροg δdξαηg 1ωματερrjg χαtτoγ No6μ-

βρη πιiλι εθνιx6E εxλογ6g , η Nιioυαα χαι η
oιxoνoμ(α ηg π6λη9 αρ1ζει να xαταρdει.χαι oι
εργαξdμενοι ε(ναι οε αδι6ξοδο.

Tou Mιiρτη του 1991 "μαg 6πιαoαν στογιjπγo"
γιατ(η Φρoυτ6νωη ιο1υρζεται πωE δεν εγημε-
ρc6θηxε γLαηγ αγοριi μrjλων απ6τo xριlτoE xαι
δωρειiν διανoμrjg αrα o1oλε(α xαι €τoι dλα αγo-
ριlαηxαν απd ην'Eνωη τηE B6ρoια9 !!!!!

Oι Mαxεδονιxof Tdφοι xαταρρ6oυγ xαι oτ6λ-
νoνται ΣOΣ οε c6τα μη αxου6γτωγ., ενc6 η Φαs -

Toυμεν(λ,αδελφrj -πdλη εγτυπωoιιiξει oαν xη-
πoιiπολη..xαι o x. Koιi β ελαg τιμιi το Oλοxαιiτω μα

''Για τo xαρφf 1dνουμε τo π6ταλo'' γqιiφει η
ΦΩNH οτην πληρoφogiα πωE xιvδυνειiομε να
μην πdρoυμε αποξημιιiοειg γLα τα μriλα, γιατi η
xοιν6ητα οτιjλγει 1ρrjματα αλλιi τα xαταxqατε[
το Yπουqγε6o Oιxoγoμιxriν xαι δεγ οτιjλγει εx-
πgoοι6πoυE στιs Bρυξdλλεg. ! ! !

Γ(νοvται xινητoπo ιrj oε ιE για ηγ απαναλε ιτουρ-

γε[α των εργoοταο(ωγ χαι oτην Σ1ολrj τoυ Aρι-
αιοτ6λη Παγx6ομιο oγxoλογιxd Συνdδριo με
πρωτοβoυλ6α τoυ xαθηγητori x, Bρl(τοιου.

Tα φροιiτα προg εξαγωγri διαρxιilg λιγοοτειjoυν
ενιi ουγxρoιjοιται για τo αρδευτιx6 Ρoδo1c6gι
xαι Αγ(α Φωτεινrj Π6λλα9.

"Η ΠEΛΛΑ πdθανε, ξriτω η BEΛΛΑN'' γQdφε_
ται για ην xαινοιiQγια εταιQε(α που πqo6xυιpε
xαι πd}ιι αρ1ζει αγων[α για υποβιiθμιοη τoυ
Νoooxoμε(oυ.μαg,ενc6 η Xριoτoυγεννιιiτιxη α-

γοgιi εμφανζεται πεoμ6νη, λιiγω λιτdηταE.

,τ-!
Ι ογ ΓεγιiQη τoυ 1992 y(νεται πdλι οτ61og o

δρd μoE Nιiουαα-Πτoλε μα(δα,η Mαθητιxrj Eαι(α
βρυxoλαxιιiξει.ιiδεια χαιη υπoγεννητιx6τητα ε(-
γαι μια δυοο(ωνη πQαγματιχdητα..

rT\
Ι o 1993 αρxζει dρευνα για απιiη στιs απo-

αι1 ρoε ιE, η Nτdρ α Mπαxoγ ιιiννη επtox€πτεται τtE
αρ1αι6τητε9 τoυ νoμoι1 μαE. χαι απαγogειiεται η
αν6γερη xαι ιiλλoυ α1oλεiου αroν αυλdγυQoτoυ

7oυ δημοτιxοιi ο1oλε(oυ.
Η BEΛΛΑN δεν φα(νεται γα πQoχωρε(, αρ1(-

ζουν δ (xε g για παθυαrερrjoε ιg πληρωμι6ν, πρc6ην
χαι γυγ εργαξ6μενοι εiναι οε αγτιδιx(α.χαι επι_

βιiλλεται τdλog 5Ψο στα xdιτρα διαox6δαοηg.
To 1ι6μα "τρι6ει'' διπλιioια πoo6ητα ρoδαx(-

νων, 61ουμε 5 αδελφοποιημdνεg π6λειE χαι o
Γιι6gγο9 Σιμανfxαg 1αρξει οτr1ν π6λη μαE τoυE
xdπoυg μιαg ξωrig χαι μια πoλιiτιμη oιlλλογrj
δ(οxωγ μουοιxrjg.

Στo Δ.Σ. ''βρdξει τo xαξ<iνι'' με δι1αoμ6γη ηγ
πλειoιpηφfα xαι γ(νεται παγηγυQιxr{ 6ναqξη των
Bαλxαγιxc6ν 1ιoνoδρο μιxιδν αγιiνων. oτα Πηγιi-
δια.

Tαιγιiρα, πoτ<i xαι ναρ xωτtx6' xdνoυν 1ρrj η oι
μαθητ69 ηg Ημαθ(αE χαι oι BουλευτdE Κυρια-
ξdπουλog xαι Παπααrdμxog xηqdoαoνται αγε-
πιθιiμητα ι1τoμα ατην Νιioυοα γιατ( θεωρoriνται
υπεfθυγoιγtαηγ μη dνταξη ηgπdληg οτoπαx€-
τo Nτελdρ

Toν oxτιiβρη γ(νoνταιπρ6ωρεg εΘνιx6E εxλo-
γdg,τo ΠΑΣOΚ επαν6ρχεται σTη xυβ6qνηη, αυ-

ξιiνοιται τα δημοτιx6. τ€)'η χαι τo υπoυργε(o
Γεωργ[αg 6ρ1εται οε διdoταη με τoυE συγεταt-

ριαrιxorig φoqεfg xαι πoλιj ενδιαφ6ρουv δε(1νε-
ται για τoυg ΠαλινVoαroιivτεg.

rn
L o t994τoν Mdρη, xdττ ατιo6γεται για αν6-

γεQη νdου oρdφoυ στo Nοoοxομε[ο τo Πιiο1α
δεν dφερε Ανιioταoη στηγ αγoQιi, βg6θηxε η
..1αμdνη δωρειi ηg MΑΛKo. γ6νεται τριriμερo
αυνdδριo για ην Bιομη1αν6α μαE..χαι τoγ Ιo6λιo
ν6οg μαg Mητqοπoλ6ηg ε(ναι ο x Παιτελεrjμων

Mε τα xαινoιiqγια oιxονομιxιi δεδομ6να,oι δυ_

απολ(εg χαι oι δυαrοπ[εg oυνε1ζoνται ,τo 1994
ε(ναι δrjμαQχos ο Γρηγdρηs Λι6λιοg xαι νoμιiq_

1ηE αιρετ6g o Aνδρ6α9 BλαξιixηE. πoυ δηλιiνει
πωg 6λοι θα 61oυν (η μετα1εiQιη.

Στην oυμπολfτευη τoυ δriμoυ μαE 61oυμε πιiλι
δι<ioπαη γtα τo θ6μα τωv αιτιδημιiρχωγ χαι η
πλε ιoιpη φ(α γ 

(νεται με ιοιpη φ6α, ενι6 αρ1ζ εt τι6.-

πoια oυγniQηση τωγ Mαxεδoγιxι6ν τιiφων xαι
ατα Πηγιiδια απoφασζεται να δημιoυργηθε[
πQoπoγητιx6x6ιτρo.
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dρτη του 1995 xατεβιlξουν τα ρoλd oι μι-
xρoμεoα(οι xαι λιjγε πωE η Ndουoα θα ..υπα1θε(
oτιg φθiνoυσεs πεQιoχ6g...Συξητεiται γα γ(νoυν
εργατιx6g xατοτx(εg oην Παγαγιωπoιiλα, γιατ(
τα αγoQασμ6να απ6 την Eργατιxrj Eοτiα οτον
Aηλιιi ε(γαι αxατιiλληλα!! xαι αυτ6 οι.lγαγτd α- '

ντ(δραη πoλιτι6ν, ενι6 τρειg xαταφεtiγουν στo
Συμβoιiλιο ηE Eπιxρατε(αg να μην αλλοιωθε[το
"Mπαλx6νι'' ηE π6λη9. xαι η B6ρoια θ6λει τoν
αξoνιxdτoμoγqdφo.

Ιδρι1εται η Aναπτυξιαxrj Eταιqε(α Ημαθ[αE
xαι o Γιι6ργοg ΛιιiνηE μαg δ(νει 500 εx. πoυ δεγ
τα πriραμε ποτ6...αλλιi ιiq1ιαε να λειτουργε( o
αξον ιx6 g το μoγρ ιiφo g, η Ndου oα μJτηtlε αrιE φ θ [-

γoυσεE xαι 6λoι αναμ6νoυμε τα απoτελdoματα...

Mrr*rro* αEτo 1996,πdλι ιpiθυρol γtα υπo-

NI40ΥΣTΑ

γιατηγ αξιoπo(ηοη τηg MαθητιxηgΕoτfug.ενι6 ο
x Στεφαν6πoυλo9 τιμιi με ην παQoυο(α του τo
Oλοxαtiτωμα

oυπoυργdEγεωgγ(αg δεν δεoμειiεταιγια απo-
ξημιι6οειg, ο δrjμog ξεxινιi ην ανιiπλαση τoυ
x6ντρου ηg π6λη9 ενιi η ΔETΑB πν(γεται oτα

1ρdη. Bατερλd οτα ρoδd,xιγα xαι ε θνιx6g εxλογ6 g

''εξπq 69'' Exλ6γεται ο Γιιiννη E Σπιiρτοη E βoυλευ-
fiig αλλd την 6δρα λ6γω εxλoyιxof νdμoυ ην
παiρνει o ΚοντογιαννdπoυλοE ατην Ηλεfα!!!

Η Mαρ6α Mπdoxου τoυ KKE γ(νεται βουλευ-
τjg xαι ο Bαοληg Xατξηιωανν(δηg xερδζει την

βoυλευτιxri 6δρα οτo εxλογoδιxε b απ6 τoγ ε-
xλεγμ6νο βουλευτj Θανιiη Γεωργιdδη, λdγω
''ααυμβ[βααιου.''.

''Θιiψτε τα μrj λα'' παgοτριiνε ι o υπoυργ69 γ εωρ -

γiαg xαι διαβdξουμε dτι θα ευνοoιiνται για
επενδrjοειg oτιg φθ[νουαεg περιo16E.βιiθμιη τoυ γοσoχoμε(oυ xαι πoλλ69 πρoτιioειg

Η oμιiδα τoυ γυμναoηρ(oυ 1953, με διευθιrι.mj τoγ Ι. Ιωαγγ(δη. Απo αριoτεριi πρog τα δεξιιi
ΠQriη οειQιi: Π. Ιτoxog, Aρ. MπΑη5, N. Toαλδιiρηg, Θ. MαΙδηg, Σ. Mrjταg, Κ. Kοko6xηE,2 d'γνωoτoι, N. M<lπηg, Ιω.
Nιμπιηg.
ΔεriτεQηαειQιi: K. Δ'iραE,B. Φελα1(δηg,Κ.Λιd,μπαg,ΔMυλωvdg,Ι. Ιοlαw(δηg,Xρ.Kαλτοιixηg,ιiμωοτοg,Στ.Λαμν(δηg,
Xρυo. Δε ινιiπoυλog, Αv. Παπαφιλ(ππoυ, Γ. Παπαευγεν(oυ, Γ. Διiρηg.
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ΝΙΑ0ΥΣΙΑ Εoευvα
Στιg 19 Απριλfoυ o Mπαμπινι6ηg θεωρε( τo

τoπωνιiμιo Miεξα ξεν6γλωoαo εγc6 η Mαθητιxrj
Eατ(α λ6γεται πωg θα λειτoυργrjoει σαν εχπαι-
δευτιxd x6ιτρo τoυ παγεπιαημ(oυ Mαxεδoγ(α.

Kαταγγελ(εE χαι διαμαρτυρ6ε9 για τoυg αεαθ-

μoιig ηλεxτροδdηηE πoυ πρdτεινε o Δrjμog xαι
ξαναoυξητoιjγται τα "διαηρητ6α'' εγι6 τα Αλ6-
νια αλλιiξουν dιpη oαν παραδoαιαxdg μα1αλιig.

Αρ1ζουν οι διεgγαoiεg για τογ Kαπoδ[αrρια,
πρdβλημα 61ουν πιiλιτα goδιlxινα xαι αρ1ξουν
τoν Aιiγoυσ[o oι εxδηλc6oειg ''O[νοg xαι Πολιτι-
oμι1s''

'Yδqευαη, απo16τευη xαι αγιiπλαη του x6ν-
τQoυ ηs πdληg πρo1ωροιiγ με γoQγor1g ρυθμοιiE
εγc6 οι αγgoτιx6g απoξη μιc6οε ιg xαθυαrεροιiν..

Απd τιg xοινdητεg, μ6νo τα Moν6oπιτα θ6λoυγ
να υπα1θofγ αroγ δ'iμo ηE Nιioυoαg χαι στιlγ
αγροτιxrj περ ιο1ri ξουμ6λα εξαρθqι6νεται oπε (-

gα Αλβανιiγ πoυ διαxιγoιjoε γαotg
Hμαθ(α θα 61ει 12 δriμουg :ιαt για τo 1998 δεγ

θα αυξηθoιiν τα δημoτtx6'τ€λ'η'
To πρdγραμμα ΛΙNTEP επιδoτε( 60 ψε 807o

τηνπεqιo1ti μαE με dQγα, ιiλλη εξαγγελ[α απ6τoγ
x Αρο6νη για ηγ Mαθητιxη Eαr[α xαι η xiνηη
αην αγoριi μαs για τα Xριατorjγεγγα πoλr1 μι-
χali.

Tou Γενιiρη τoυ 1998 6να ξευγdρι Nαoυ-
αα(ωγ oxoτιilνεται στηγ Χαλxιδιxri xαι βγα(νει
στo σφυQ[ η πιiλαι πoτ6, οπoυδαfα BEP-
MΙoN-NAoYΣA

'E1oυν αρ1(οει οι ξυμι6οειs για τιE δημοτιx6E
εxλoγdg, τα x6ψψατα ορζoυν τoυg υπoιpηφfoυE
πoυ θα αηρξoυv xαι oπωQοχηπε υτιx6'μαg πιiνε
πQoE ηγ Mιiα1α, μια φτω1ri γενιx6' αγoριi.

Tα ''xαγι1για'' αrηγ BETΛΑNΣ αυνε1ζoνται με
dπoια μoaφi αυτj υπολειτoυργε( xαι παρ6λo
πoυ η Nιiουαα εiναι αrιg φθ[νoυoεg περιο169, oι
ενιo1rjoειg πιiγε αλλοιi, γριiφει αrιg 30-5-1998 η
ΦΩNΗ. χαι σtιs 26 Nοεμβρ(ου αλβανo( λη-
oτεt]oυγ xαι αxoτιδνoυν βενξινoπc6λη.

Tογ oxτιiβρη η Nιiουoα βγιiξει για πρι6η
φoQd νoμιiρ1η τoγ συμπoλ(η Γιιiννη Σπιiqταη '

δiδoντιig τoυ 75Ψο η πdλη xαι επανdρ1εται δrj-

μαQχos μετ<i μια αJτoyJ1τετραετiαg ο Δημrjτρηg

Bλιi1og η με ιι6νoνταg ρεxdρ επανεxλoγrj g.

Tou Mιiη τoυ 99 6q1εται o Oιxουμενιx6g Πα-
τρ ιdρ1η E, γ iνoνται ευρωεxλoγ6 g xαι αγαxο ιγι6-
νεται (δρυoη qoληE αcπυφυλιixων, μαξi με ηγ
σχολf τωγ συγoQιαxι6ν φυλιiχων πoυ θα αg1(οει
τoν oxτι6βqη.

Toγ rεγιiQη τoυ 2000 η Πoλιτιαrιxrj Eταιρεiα
Nιioυοαg ΑNΑΣTΑΣΙoΣ MΙXΑHΛ o ΛoΓΙoΣ
παρoυoιιiξε ι τo β ιβλfo η g νε ι6τε ρη E ιαιορ (αg η g

π6λη9 μαs με τiτλο NAOYΣA 19og-20og ΑΙΩ-
NΑΣ με 1oρηγοιig τoν Xρrjοτo, .Δ'ντιfνη xαι Δη-
μliτQη Δoιjδο.

Η Παναγωπoιjλα δεγ oιxoπεδoπoιε(ται, λεει ο
δtjμαρ1og Δημriτρηs Bλ<i1og, xαL τo BEPMΙO-
NAOYΣA πωλε[ται για γα ξαναπτω1εtioει.
o Xρrjπog Λαναριig 1ρηματοδoτε( τoν δ{μo

τηg N<ioυσαζ γα αγoριioει την BETΛΑNΣ
_NΑOYΣA xαι ξητιi να δημιουργrjαει xoλυμβη-
ΦQιo xαι 1c6ρoυg αναι|.rυ1rjE για ηγ γεολα(α.

Η διo(xηη τoυ γοσoχoμεiου αντιδριi αηγ δω-

ρειi, ξητι6ντα9 οτoν 1ι6ρo επ6xταη xλιγc6γ xαι οι
μηνιioειg διαδ61oνται η μ(α ην <iλλη.εγc6 ατην
πoλι1παθη πλατε fα φυτρι6νε ι ν6og οβελ(αxo g.xαι
η Nιioυοα "τqriγεται''"απ6 τo Ηριixλειo ηs Kq{-
η ζ στηγ 6vταξrj η g αια EυρωπαΙxιi προγρ<iμμα-
τα.

H αυμπoλfτευη xατιi αιlμπoλ(τευηs για τιs
"θ6σειg" (6μμιoθε9) τoυ δημoτιxoιi ουμβoυλ6oυ
xαι π6χι η αντιπoλiτευη γ(νεται απιi τoυE ηg
αι,r μπoλ(τευoη g, ενc6 οη ν θ 6η του παλα ιοri Παρ -
θεναγωγε(ου σ[oγ 7\ια_Σωτjqη υιpιfνεται σε
€ναν 1ρ6νο, 6να θαυ μιioιo παραδοαιαxd-ν6o α;o-
λε(ο, αroλ(δι για ην πdλη.αλλιi τo αναμεν6μενο
πoλυμβητjQto πoυ 1αqζει o Xqriαrοg Λαναρdg
σtουE Ναoυοα(oυg δεν πα6ρνει οιiρxα χαι ο-
oτιi,αxoλουθc6νταE (αωg, τoν δρdμo τoυ γηQοχo-
με(oυ, γlατt 6}uε5 oι ιοτogiε5 δυατυ2gι65 επαγα-
λαμβιiνoνται, dπω5 uαι η ιατoq(α τη5 μιxqri5
μα5 πιiληE απ6 τα πqωτoοdλιδα τη5 ''Φωνri5 τη5
NαoιiοηE''.
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Εoευνα ΝΙA0ΥΣTΑ

Mvημεq !αroρ(αq τoU τoπoυ μαq

Απ6 πoλιj xαιρd εi1α ην πριiθεη γα xιiγω
παρ6μβαη δη μdαια για αποxατιiσταη ηE ισro-
Qιxηs μγtiμηE του τ6πoυ μαE, ηs NιioυoιiE μαg,
o1ετιx6" με τoυs ΣυλλdγoυE Σπoυδαατι6γ xαι A-
πoφοfτων.

ΔιαβιiξovταE τo παγηγυριx6 τεri1οg για τα πε-
νηντιi1ρoναηg "ΦωνriEηE Nιioυσαg'' oελ(δα Α8
Αφt1γηη ('' Mετιi ηγ χατασιgoφj δiψα για
ξωri''), πr]ραην απdφαη γα xιiγω αυτ6το βrjμα
πληροφ6ρηηζ για απoxατιiαrαη ηg ιαroριxrjg
αλrjθειαg"

Σην π6λη μαE πQωτoιδρr1θηxε Σιiλλoγog Σπoυ-
δααrc6γ παι Απoφoiτωγ τo φθινιiπωρο τoυ 1943,
o "Aριαroτ6λη9''

Eμπνευατtig xαι ιpυfi ηg πρooπιiθειαg rjταν η
παριiνoμη αγτισ[ασιαxrj oργιiνωη E.Π.o.N.
Σην επιδ(ωξri ηgνα xινητoπoιrjοει 6οoτο δυγα_
τ6 περιαodτεgουg ν6ου9 oε xιiθε πoλιτιαrιxrj μα-
ξιxrj εxδrjλωση για ην επo1ri, πoυ rtταν xαι
εxδriλωη αττiατααη g xατ6 τηg φααιατιxri g γεg-
μανoΙταλιxηE xαι βoυλγαριxrj g xατoγjg.

Δqdττoμαι ηs ευχαtQ(αg να υπoγραμμ(σω α-
πεqiφρααrα, πωE Eθνιxrj Aντ6αταη δεγ 6xαγε
μdνο 6ooι rjταν μdλη τωγ oQγαγιδoεωγ Eθνιxrig
Avτ6oταη g, αλλιi xαι xιiθε πατρ ιι6η g πoυ με τoγ
τρ6πo τoυ χαι τιg δυνατdτητ6ζ του ηθιx6g xαι
l]lυψιx€ g, πηρ ε μ6ρo g oε ε xδη λιδoε ιg που oργιiνω -

oαγ xαι xαθoδrjγηααν oι oργανιiοειE αυτ69. Πρ6-
πεt γα ε(ναι περr{φαγot 6οoι αεηγ περfoδo ηg
xατoγjg εf1αν πιiρει μdQοs oε εxδηλιiσειE χαι
δρααηgιdητεE dπωg oι παραπιiνω. Nαι xαι
αυτo( dxαγαγ Eθνιxr{ Aντ[αrαη. Nα θεωρotiν
τoυE εαυτorjgτoυE dτι 6xαγαγ Eθνιxrj Αντfαταη,
ανεξιiρητα αν μετιi ην Απελευθ6ρωαη xαt aη-
μερα, πολιτιxd, ιδεoλογιxιi, βρfαxovται xαι δρουν

Toυ Kι6ατα Γxιoυ}u€xα

oε 1ι6ρουg MΗ αριαrεροι1g. Mπoρε(η αριαrεριi
γα πQωτoσιιiηoε oην oργιiνωη xαι διεξαγωγri
ηg Eθνιxtjg Αντ(αrαηE χαι γα πQdoφερε τιE πιο
πoλλ6g θυαfεg, υ}'m€Exαι ανθqc6πιγεE, αυτ6 δεγ
μπoρε( xαι δεγ f'γειτo διxαiωμα γα τηsτo αμφι_
οβητjοει xαν€ναE, δεν 61ει 6μω9 xαι αυτj τo
διxαiωμα γα μoνoπωλrjoει ην Eθνιxη Aγτfαrα-
η. Tο 'Β'lτo5' η τιμli χαι η δdξα ηg Eθνιxr]g
Aντ(αrαηg ανtjxoυν αroν ελληνιx6 λαιj πoυ 6xα-
γε xαθoλιxrj αvr[αrαη, ανεξιiρητα απ6xdμμα-
τα, πρdoωπα, οργανιiαειg xλπ.

o Σι1λλoγοg Σπoυδααrc6γ xαι Απoφofτων ''o
APΙΣTOTEΛ}Σ" ιδgι1θηxε το φθινdπωQo τoυ
L9 43 oτι1ν α 6θ oυ αα τε λετι6γ xα ι ε xδη λιiσε ωγ του
Bου δημoτιxoιi o1oλε bυ (2oE6ροφog)

'Ηταγ απ6γευμα. Ef1αμε συγχεγτQωθε( γfρω
αιoυg τqιιivrα γdoι. Δεν αναφ6ρω ονdματα γιατ6
η μγliμη δεν με βοηθdειναπαραθ6οωτα oν6ματα
6λωγτωγ παραβρεθdγτων. Kαι πρoxειμ6νoυ να
αδιxrjοω xιlπoιoυg, απoφειiγω γα " α μ α ρ τrj ο
ω''

Tην ι6ρα που θα αq1ζαμε να αυξητιiμε,xoπ€-
φθαoε λα1ανιαομ6νo9 απ6 το τg6ξιμο χαι τo
ανdβααμα αrιg μεγιiλεg oxιiλεg τoυ ο1oλε(ου, o
μαxαρ(ηg, xαρδιαxdg φfλog xαι αυμμαθητjg μoυ,
Περ ιxλri g Xατξηπαqιi σxηS ^λαL μαs αγαχo [γωoε
το ευ1ιiqιαιo γεγoνdgηg απ6βαηEτων oυμμ<i_

χων ση Σιxελ(α χαι ηγ αυνθηxολιiγηη ηs
Ιταλ(αg. Ξ6φρενο9 εγθoυoιαομdg απd 6λου9 μαE
xαι αυθ<iρμητα αg1(οαμε γα τραγσυδιiμε τoγ E-
θγιxιi μαg'Yμνo.

'Oταν x6παoε o νεανιxdg πατριωτιxdg ενθoυ-
oιααμ69, προ1ωρηoαμε στα '' δια ταιjτα''. Αφof
6γινε αι1ντoμη ειΦγηη, xαι αxoλοιIθηoαν "πα-
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NΙΑoyΣΓΑ Εqευνα

ρεμβι1οειg''xαι πgloτd,σειs για τoυs σχoπoιiE xαι
τρ6πουg oργdνωηg xαι δρι1oηgτoυ γ6ου Συλλιj-
γου, ομ6φωγα απoφασ(οαμε η οliοταη Συλλιj-
γoυ Σπουδαιrτc6ν xαι Αποφοiτων ηE NιlουoαE.
Kαι το ciνoμα αυτοιj ''ΑPΙΣTOTEΛHΣ''

Στη ουν61εια εxλ6ξαμε το πgιilτo χαι πQοσωQι-
νd Διoιxητιxd Συμβori)'ιo. Ζητιil ουγγνι6μη xαι
θdλω γα μην παqεξηγηθι6 πoυ θα αναφdρω doα
ονι1ματα θυμιiμαι τoυ πElι6του Διoιxητιxorj Συμ-
βουλ(ου.

-Πρ6εδρog: Nιxηφ69ο9 Σιιiτρηg

- M6λη: Παπαδιjπoυλοg Γιι6ργο<, Διαμιiντηg
Αντι6νηE, Ρζog Xαgdλαμποg, Γxοιiνταg Γιι1ν-
νη g, Xατξηπαριiqη g Περ ιxλrj E, ΓxιoυλdxαE K6-
οταg xλπ.

Γgαφε(ο xαι Λ6ο1η του γεοαtjοτατου Συλλιi_
γoυ, τo xαφενεio του μπιiρμπα-Γιι6ργη Δι1ρη oτο
xι6οxt. o μαxαg(ηg μπιlρμπα-Γιιliργηg 6βαλε
τον 6qο '' οαg δ(νω τον 1ιiρο δωρεdν αλλιi να με
γριiιpετε ''επiτιμo'' μdλοg του Συλλdγoυ, γιατi xαι
γω 61ω "απολυτηριο'' τρ(ηg Δημoτιxοri'' Η '' εγ-
γQαφli'' τoυ εγxρ(θηxε παμιpηφε(.

Σriντομα ο μαιαρ(ηg ξωγqιiφog Tιixηg Xα-
οιοιiραg, μεγιiλog φilog τηg νεολαiαg, φιλοτd1-
γησε τoυE εσωτεQιχoriE το[1oυ5 ηg Λ6ο1ηE μαg
με oxηνdg απ6 διιiφορα αθλτjματα.

ΛεπτομdρειεE για τιg δρααηρι6τητε9 χαι εχ-
δηλι6οειg του Συλλιjγου ''ΑPΙΣTOTEΛΗΣ'' οε
ιiλλo αημε(ωμα xαι με τηγ βorjθεια των επιξc6-
γτωγ απαQα(ητα.
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NΙAqΥΣTΑ

Τo παλι6 PoυμλoυκιιδτιKO σΠ[Tι.

του Δημrfτρη Παvταξ6πουλoυ

Κατιi ην διιiρπεια τηs θεμελε[ωηζ χαι ηE
οιxoδdμηηE τoυ Ρoυμλoυxιdτιxoυ oπιτιοrJ η-
ρoιiνταν αρxετd 6θιμα, ενιi α1ετζoνταγ με αυτ69
τιg εργαo(εg xαι xdποιεg πρoλrjψει5- δειοιδαιμo-
ν(εg.

Πριν ην 6ναρξη τωγ εQγασιιiνηg θεμελε(ω-

ηE, ο νoιxοxιjρηEτoυ σπιτιof , προοxαλοfοε τον
ιερ6α του 1ωqιοri τoυ για γα τελdoει το μυoτrjριο
τoυ Φιαοuοιj επdγω ιyro θε μdλιo, ην τετριiγωνη
δη λαδrj π6τqα ιiτlγ oπo(α 1ιiραξαν με το οxεπιiρ -

νι dγα οταυρd, γιαναφdγουντα "xαxd δαιμdνια''
6πω9 6λεγαγ χαι γα εiναι οτ6ρεο. Exτdg απ6 τoυg
ενo(xoυg χαι τoυE μαοτ6ρoυg, παρευρ[oχo\ταγ

χα ι αQχετo f or.lγγενε (5 xαι φ 
(λο ι τη g oιxoγ 6νε ιαg.

O ιερdαg ρd,ντιξε με τoγ ξιαoμd dλουE τoυg
παQευQLσχdμενουg για γα 61ουν φι6τιoη, 6πω9
επ(ηg xαι 6λεg τιg γωνι69 των θεμελ(ωγ, για γα
διω1θoιiν "tα ''xαγ"6' δαιμιiνια'', xιiθε οxοτεινrj
δriναμη που πιθαγdν θα 6βριοxε xαταφliγto στο
οπiτι που θα oιxoδομoιjνταν. To (διο dλλωοτε
τυπm6 επαναλαμβιiγoγταγ xαι μετd το μiοιμo
τoυ σπιτιod, ηγ ημ6Qα πoυ η οιxoγdνεια θα
εγxαθ fοταγτo σ' αυτιi.'Oλο ι o ι παQ ευQ ιox6 μενο ι
οην θεμελ(ωoη 6ρι1ναν xdρματα στo θεμ6λιo
λ[θο, ''γιανα oτεριcδoει'' το σπ[τι. Πρ6οε1αν ι5μωg

να μηγ π6αει επιiνω οττ1ν αxιd τoυg x<iποια απd

.i

o ιερ6α9 Διoνtiοιog Παπαδ6πoυλogτελε(Αγιααμ6 αε θεμ6λια οπιτιotj οτoγ Γιδιi
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NΙAqΥΣTΑ

τιE πdτQεζ του θεμελ(ου, διdτι διαφορετιxιi oε
dπoιoγ oυνdβαινε αυτ6, θα π6θαινε μ6oα οε 40

ημ6QεE.

Tαυτd1ρονα, o νοιχoχrjgηg 6οφαξε 6να αρν(rj
πετεινιi, ανdλoγα με τηγ οιxoνομιxrj του xατιi-
ααη χαι το α[μα τoυ τo dρι1νε επι1γω oτο
Θ ε μι1λιο, δ ιιiτι xαθι6 g π iαrευαν, αν δ εν 1υθ ε ( α(ψα
δεν ιπερ ιιiγε ι xd,ποιο οιxοδ6μη μα.

'Oταγτελε(ωγε 
η oιxοδdμηη του xυρ(ωg οπι_

τa6 xαι οι εργαo(εE βρfoxονταγ σ[o αιι1διο ηg
oxεπηg, τ6τε ο ι 1τ(oτε g μ ε ε π ιχ ε φαλrj g τον πρ ωτο -

μιiατορα xιiθογταγ επ<iνω στιE αγχQtγτιdg, τoυg

μεγιiλουg δηλαδri xορμοrig που θα ουγxρατοrj-
σαγ τo βιiρos ηg οxεπrjg χαι o νoιxoxrjρηE με
τoυE σUγγενεfg του, τουg πριiοφεQαγ διiρα. o
πρωτομιiατoQαs, τα παρ αλιiμβανε 1τυπι6ντα g με
το oxεπιiργι του σην αγχQιγτιιi xαι φc6ναξε
δυνατιi: "o τιiδε μαg 6φερε αυτ6 το διiρο, π.1. μ(α

πετο6τα. Tογ xαλωοoρζουμε χαι τoγ ευχαQι-
ιποriμε. Nα ξrjοει 1[λια 1ρdνια. Eυ1αριατoriμε
τoγ γoιχoχriρη πoυ μαg προτ(μησε'' Kιiπoιog
ι1λλοg μιiατοραg φι6ναξε τα εξε[g:

Kαλουodρισι του αφιντιx6 μαg,
εφιλουδι6ρη σι τoυE μααrdρουg
xι ου θιdg να φιλoυδουQliσ'ην αφιντιιi τ',
να ξrjo'ν τα παιδιιi τ'.

Καλουαdqισι oυ φιλουδουρητrj g,

πqoυτ(μηoι τoυ αφιγτιxd μαE
xαι εφιλουδι6ρηoι τουg μαοτdρουg,
ου θιdg να φιλoυδoυQliσ'τα πιδιιi τ'.
Nα ξrjα'ν τα πιδιιi τ',

μαξ( xαι η xυρ& τ'.

'ooα ιioτρα 6'γ' oυ oυρανdg

ξ-a

F

"; -*tΔt- .ι':

E,$% "-' ffi"ffiil&ξΙΙe"*.ι,E'.l,t9*,sηΙι{L ΞΞ:'aλ.t-τ.ΕιnE*t*^idgπtr", '}?*#:1'ffι:s
Ραγαζ6οπιτo οτoγ Γιδιi τo 1924. (Ι' SCΗULTZΕ JENA, MΑKEDONΙEN VERLAG
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NΙAqΥΣTΑ

χι ου dμμoυζ τηE θαλιioηg,
τ6oαxαχ6'xι αγαθιi
να τoυ δι6o' oυ θιdc.

'oπωE τQ6χ'η γουμdρα στoυ 'ρμd,ν' ,

χι τoυ νιρd αιoυ πoυτι1μ',

6^rσ' νατρ61' ν xt τα xαχ6'
σtoυ σπk'τoυ τιiδε πoυ 1τζoυμι.

o γοιxoxιjQηE δε με ηγ oειριi τoυ ατερrdοlνε

xαρφι6νoντ<ig τoν οτι]γ χεγτQιxη αγxq ιιπιd dναγ

ξιiλινo oταυρd, oτιg d,xρεgτoυ οποfου ε(1ε δdαει

μαντjλια ηπετo,6τε9, 6να για xιiθε μιiατοQα, για
να φrjγoυν ευχαQισττ]μ6γοι απ6 τo oπ(τι τoυ χαι
να βαoτrjξει αυτ6 γερd για 1ρdνια'

'oταν τελε(ωγε χαι η χαταοxευrj ηζ oQoφiE,
παρατ(θονταντραπ6ξι σroυζ μdοτoρεg, που συχ-
νd εξελioοο\ταγ οε μεγιiλo γλ6ντι, εγι6 xαθ'dλo
το διdοτημαηg oιxοδdμηηs του οπιτιοtj o ιδιo-
xπΛτηsτoυg ο(τιξε.

To εiδοg χαL τα υλιxd. πρog οιxoδdμηη των
σπιτιιiν, πoιxiλαγ αrα Pουμλoυxιι6τιxα 1ωριιi.
Eξαρτι6ιταν xυρ(ωg απd ην τoπoθεoiα που βq(-
σχo\ταγ o χtiθε οιxιομdg, τoν πεqιβdλλoντα 1ιiρο
τoυ χαι τιg γεωφυοιx6g
αυνθr]xεg.

'Ετoι αια 1ωqιιi πoυ
rjταν π6ρα απd τoγ A-
λιι1xμoνα, προg τα βd-
ρεια υ$(πεδα τωγ Πιε-
ρ(ων { oε αυτd, που βρ(-
σχo\παγ σε υιpηλ6g τοπo-
θεo(εgxαι δεv πλημμriρι-

ξαν απdτανερdτoυ Bιiλ-
τoυ χαι τoυ Αλιdxμoγα,
τα oπ (τια οιxoδoμοriνταν

με πλιθιιi ri π6τgε9 xαι
rjταν μoνoιiροφα η δι6-

Qoφα, ανιiλoγα μεηγoι-
xονoμιxri xατιiαrαη ηg
xιiθε οιxoγ6νειαE. Πoλ-
λιi μιiλιαια απd τα διd-

QoΨα, πoυ ανrjxαγ στoγ

γνωοτd τιjπo τωγ Mαxεδογιxι6γ οπιτιιiν χωQ(E
ιδια[τερα xαλλιτε1νιxιi 1αραxηριαrιxιl xαι οτo-
λfοματα, εi1αν xαι αρxετιi oτoι1ε(α φρoυριαxοri
oιxoδομηματog, dπωg για παριiδειγμα μ(α xιlρια
ξrjλινη πdρτα ενιo1υμ6νη χαt με αιδερ6νια αμπιi-

ρα, μιxρd παρdθυρα ατoγ επd,γω dροφo πoυ
προαεατεrjo\ταγ με παρ<iλλη λε g οε ιρ 69 1oντριiν
οιδερdβεqγων χαt μιxρd xαι αρxετιi υπερυι|.rω-

μ6νo μπαλx6νι, τo 1αγιdτι, γLα γα παρd1εται
σ[oυE ενοfxoυg η απαραiηη ααφιiλεια απd τυ-

16ν ανεπιθιi μητε g επιox6ψε ιg ληαrι6ν.

Tα οπ(τια αυτιi τα d1τιξαν xυρ[ωg Kαταφυc6-
τεg μιiατoρεE πoυ xατιiγoνταγ απd το 1ωqιd Kα-
ταφι1γι ηg Kατεq(νηE li oι γxdxηδεg xε1αγιdδεg
(νoμd,δεE), που ξ ε1ε iμαξαν τα xοπιiδια τoυ g αrτ1ν

περιο1rj τoυ Ρoυμλoυxιοf xαι xατdyοτταν απ6

ην πεqιο1η τωγ Σxoπfωγ χαι τιg Σεqβ(αg. oι
τελευτα(oι εxτ6g απ6 xηνοτρ6φοι xαι oιxοδ6-

μoι, fταν xαι παλο( ραφτιiδεg, ρι1βoνταg xυρ(ωg
τα 1oντριi μιiλλινα ρorj1α των Ρουμλoυxιωτι6γ
χαι μιχQoπωλητ6g, dπωg π.1. 1αλβατξrjδεg, ααλε-
πιτξrjδεg x.τ.λ.

Στα xωριd που γειτν(αξαν με τoν Αλιιixμoνα
}tαL τoγ Bdλτo xαιηταν εxτεθειμ6να στιζ oυγν64
πλημμιiρεE πoυ ταλαιπωροιioαν ην περιo1rj xυ-

Γιδιig 1943. o Απ6οτολo9 MπoγιαζiE με ηγ α6ξυγ6 τoυ Eλ6η, τoν γι6 τoυ Mι1ιiλη
xαι δrio Γερμανorjg οτρατιι6τε5,x6Θoνται ατα μπρ6oτια τoυ ραγοξ6oπιτιοιj τoυ.
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ΝΙΑoΥΣΙΑ

ρ(ωg την dνoιξη χαι τογ

1ε ιμc6vα, 1gηοιμoπoιori-
νταγ για ην oιxοδdμη-
η τωγ oιxιι6ν πιιi πρd-
χειQα υ}νιx6', διdτι αγιi
πιioα στιγμli υπrjρ1ε o
x(νδυνοg να πληγoιiν α-
π6 μ(απλημμrjραxαινα
εγxαταλε ιφθοιjγ τα oπ(-
τια χα ι τα παραρτrj ματιi
τουg. 7\λλωσιε, oι μετα-
xινtiοειg, οι οιlγ1ωνειi-
σειζ χαι η οριoτιxr] ε-

γxατιiλειι|.rη οιxιαμι6ν
ατο Poυμχoι3xι λdγω
πλημμυρc6ν r]ταν ου1νd

φαιν6μενo μ61ρι xαιτην
αποξrjρανητηgΛ6μνηg
τωγ Γιαγνιτo6ν xαι την
xαταoxευη των αγτt-
πλημμυριxι6ν 6gγων χαι τoυ βdρειoυ ανα1c6μα-
τos στo ποταμ<i Αλιιixμoνα.

Tα υλιxιi πoυ χQησιμoπoιotjνταν για ηγ χατα-
oxευητωγ πι6 πι1γω οπιτιι6ν ηταγ εγτ6πιαs πQoε -

λειjοεωg. Πι6 αι-lγxεxElιμ6να, η ξυλεfα για τoυE
αρμoιiE χαι ηγ o^ιεπηξυλειioιπαγ απd τα γειτo-
νιxιi ουρμι1νια (διiη) τoυ Σταυροιj xαιτων Πα-
λατιτο[ων, εγι6 οι τatηoι,τατε(1ια 6πω9 oνομd-
ξoιπαι αro Poυμλoιixι, xαταoxευdξoιrrαγ ιιτιd πλo_
x6 (πλ6γμα) gαxiταg (ε(δοE
αυτοφυοtig ευλ[γιoτου θιi-
μνου που υπ{ρ1ε ιiφθoνο αrον
Bιiλτo xαι xυρfωg οτα βαθιιi
νεqιi xαι οτα η με(α πoυ πεQ-
γorjαε ο Λoυδ(αE) xαι ''1ριοf -

νταν|| (επι1ρiovταν) με λιioπη
απd βαρx6 (βαριi-αργιλι6δε g)

γ'ιilψα, βoυνιιi xαι ιi1υρo.

Για ην xιiλυιpη ηE σχε-
π{ g 1ρηoιμοποιo6γταγ τo Qα-
γιiξι, dνα ε(δog αυτoφυorjg
xαι αυτoιi ψ ιλοιi xαλαμιοιj τoυ
Bιiλτου, που τοπoθετorjιταγ
xατιi διαδo γιν'€ g οτρι6οε ιg, η
μ6α επdνω οτην ιiλλη.

Tο διiπεδο rjταν 1ωμtiτινο, xαλιi παημ6νo
xαι xαλυμμ6νο ουνrjθωE με ιp<iθεg απd ραγ<iξι
για πεQισσ<5τεqη προιlταο(α απ6 την υγqαofα,
εxτ6g απ' αυτd οτoγ γογτιi (οιτιig) πoυ rjταν
αrqωμμ6νο με ξιiλινεg oαν(δεg. oι τo(1oι ατo
ε αωτε q ιxd τoυ οπιτιod xα)ιtπτoνταν μ61ρ ι xαι 1 -
1,5 μ6τqα επιiγω απ6το dδαφog με τατoι1oι}.lιiθια
(ψιiθεE απ6 ραγιiξι), για γα πQoστατεdογται xαι
αυτo( απd την υγραα(α xαι επι1ρ6ονταν (1ριοιi-

,W

,'fi'

..t:..+j.1

Ρoυμλoυxιι6τιxo οπ(τι με μπEldοτια, 1τιομ6νo ατα μ6οα ηg δεxαετ(αg τoυ 1920'

Poυμλoυxιοiτιxo oπ(τ'υοτo Καιpo1ι6ρι, 1τιoμ6νo μJQω στα 1935, 1ωρ(E μπριiοτια.
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νταγ) τdσo στιlν εσωτεQιχti 6σo χαι στιlγ εξωτερι-
xη τoυg πλευqιi απ6 το με(γμα ηg λιioπηg που
αν6φερα πιd επιiνω α1εδ6ν xιiθε 1ρ6νo, για γα
αυvη ρor1ντα t χα ι xατ6πιν αοβ ε αrc6νονταν, ενι6
αγαγε ι6γoιταγ xιiθ ε xαλοxα(ρ ι xαι τo ραγ<iξι η s
oxεπτjE.

Tα οπ(τια αυηE τηS τιαxαστι.ευηg oνoμ<iξo-

νταγ Qαγαξ6οπιτα xαι απoτελο6oαγ τoγ χαQα-
xηριoτιx6τ6πο xαιτον πι6 oυνrjθη τoυ Poυμλoυ-
xκlτιxoυ σπιτιοιi, διατ1ριiνταs τα xιIρια χαQα-
xηριατιxd τoυ Eλληνιxo6 xαι δη τoυ πqωτdγο-
γoυ Mαxεδoνιxoιj οπιτιoιj.

Tα qαγαξιiσπtτα ε[1αν o16διo οgθoγων(oυ
παραλληλ6γQαμμoυ. H εfoοδοgo' αντ6'ηταν oa6
τα μπρdoτια (πgdαroοg) πQos ην Ανατολrj. Στα

μπρdαrια xdθoγταγ η oιxoγ6νειαxατ6'το Θ6ρog

xαι υπrig1ε ο xαθιαrdg αργαλειdg. Απ' αυτιi
ειo691ονταν μ6oω μiαg 1αμηλ{g πdρταg ατo ''

xαλ6 δωμιiτιo", τoν νovτd (οιτιiE), dπου ηταν xατ
ο 1ι6ρο9 υποδo1lig xαι φιλoξεν(αE των επισχε-

πτωγ.

Στoγ νoντιi υπrjρ1ε μ6νo 6να παρdθυρo με
τξι1μι στoγ αγατo}'ιτι6τoι,yo χαι για αoφιiλεια τα
xαγιiτια (ξιiλινα πατξoriρια). Δ(πλα αro παριiθυ-

Qo χαt αro μ6oo τoυ τo(1ου rjταν 1τιομ6γo τo
τξdxι' Στα περιοo6τερα οπ(τια τo δdπεδο αιoν
γoγτιi rjταν αrρωμμ6νo με ξrjλινεE οαν(δεE, οε
αντ(θεαη με τα d,λλα δωμιiτια που r]ταν 1ωμdτιγο.
Tο πιiτωμα xαλrjπτoιηαν απd ψdθεg xαι οτqιiνo-
γταγ απ6 επιiνω τουg xoυρελoιiδεs χαt φλoxιiτεg
χαι τLE επiημεg ημ6Qεζ xιλ(μια πλουμιoτιi. Ψιi-
θεg, 6πωg αν6φερα xαι πι6 πtiγω υπrjq1αν xαι
στoυs τo(1ουg, για γα απoQQoφoιiν ην υγραo(α.
Στο δdπε δο επΓοηgηταν τοποθ εη μ6να α1υρdνια
ατριiμματα παι πd,γω τουg 6οτρωναν υφαιτ69
xoυβ6ρτεg, ενιi ε61αν xαι μεγιiλα μαξιλdρια, τιg

μαξιλαqfνεE, για γα xdθoτπαι χαt γα αxoυμπoιiν
oι επιox6πτεg.

To μεoα(o δωμιiτιo, τo μιoιd ri παρταλ6σπtτo
dπωgτo 6λεγαν, λειτουργοrjοε xυρ(ωg ωg απoθrj-

': t:: . ' 't

r.*. !;
:r'Ξη

Toινιiφορο (Πλdτανog) 1924.'Γo αρ1ovτιx6 ηE oιxoγ6νειαg τoυ Xρtjοτoυ Αλεξ6πoυλoυ
(Ι. SCΗULTZE JENΑ, MΑKEDONΙΕN VERLAG von CUSTΑY FΙSCΗER ΙN JENA 1924).
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^λη,6τ(,0υ φυλdσσoγταγ τα τQ6φιμα χαι τα σχεdη
τoυ σπιτιorj. H εfooδog ο' αυτ6 rjταν απ6 τα
μπρdαιια, ενι6 αργ6τεQα σε πολλιi oπ[τια προ-
αr6θηxε xαι 6γα 1αμηλd πoρτιixι, το παραπ6ρτι,
απd ην πλευqιi τoυ υπγοδωματ(ου. Πρog τoν
δυτιx6 τoi1ο υπrjρ1ε 6να μεγιiλο γτουλιiπι με διiο
ρdφια, dπoυ τοπoθετoιiααν τιg τqοφdg xαι δiπλα
τoU η πιατoθrj xη xα ι η 1λιαqο μdθ gα (xoυταλoθrj -

xη). Στον β6ρειοτo(1o υπrjρ1ε μ(α μεγιiλη ξιiλινη
x6'oα1ωριομ6νη oε δfο μ6Qη, γιαηγ αποθrjxευ-
η αλευρ ιοι1, 1ι6ρ ια τoυ oιταρ ιoιi απ6 τoυ αQαπο-
ο(του. Στογ αγατoλιx6 τo(1o βρ(οxoνταν 6ναg

μεγ<iλοg πdyxog,πoυ ε(1ε τα oιxιαxιi χαι μαγει-
ριxd οxειiη χαι τts oτιiμνεg με τoν νερ6. Στoν
ν6τιο τo(1o υπrjρ1ε ι1να ριiφι, το γxιλβf, dπoυ

φυλιiοαονταν δ ιι1φoρα μιχQoαγτιχε (μενα xαι δ(-
πλατoυ ητoεργoθrixη, μ(αoαν(δα πλατι<i 'πdνω
oτγlγ οπofα ε(1αν διπλωμdνα ταoxεπdoματα, τα
oτρωοfδια 6πω9 τα 6λεγαν. T6λο9, oε μ(α γων(α
υπrjρ1αν 

'LαL 
τα οεγτoιjxια ιj oι xαo6λεs με τo

ρου1ιομd τωγ ενο(xωγ τoυ σπιτιotj xαι τα πρoι-

xι6.των ανf παντρων xoρ ιτοιι6γ. Στα παλαιdτερα
σιτkια, σrο παQταλdoπιτο δεν εf1ε τζdxυ, ενιil
αργ6τεqα προοτ6θηxε στα πεQισo6τερα απ' αυ-
τ6".'

Δ(πλα αrο παqταλdoπιτo υπrjρ1ε τo υπγoδω-

μιiτιο. Hπρι1oβαη σ'αυτd γινdταν xαι πιiλι απd
π6ρτα που υπrjρ1ε στα μπρ6αrια. Στον βdρειο
τoιγo ε (1ε 6να μιxρ6 παqιiθυQo, πoυ συγιj θω g δεν
ε(γετξ6.ψι' αλλιi μ6νo ταxαν6τια. Σ' αυτ6γ τογ
το(1ο υπriρ1ε 6να μεγιiλo ξιjλινo xρεβιiτι απ'
d,xρη ο' t1rQη, ι5πoυ xoιμοtjνταγ dλα τα μ6λη ηs
o ιxoγ ιiν ε ια g. Στον ανατoλιxd τ o tψo ε iγε τξdxι, τo
δειiτερo τoυ oπιτιοri, πιd μεγιiλο xαι πρooεγμ6νο
απ' αυτd του γoγτ<i. Παλαιdτε ρα, στo υπγοδω μιi-
τιo δεγ υπrjρ1ε τξdxι, αλλιi μ(α εοτ(α oτo μ6αoν
τoυ χαι o xαπν6g 6βγαινε 6ξω απd τoν αμπατξιd
r] τον αφαi,ν'g, μ(α τρrjπα δηλαδrj πoυ υπrjρ1ε
σηγ oQoφf. H αφ6ρηη ατμ6οφαιQα πoυ δη-

μιoυργoιiαε o δι<i1υτog xαπν6g, oδηγηοε οτ,ην

oταδιαxri xατιiργηoη ηs χa'iσηE τηg εοτiαg xαι

.r.,r :$1 ,l

"ι]Ν l.l
St'ζc: -'l'

i.lξ,1:=,
]] l.i
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στηγ χατασ ^λευη xξαxLorj οτo υπνοδ ω μιiτιo.

Στoγ δυτιxd τof1o υπriρ1ε μiα μιxρli π6ρτα
(παραπdρτι), πoυ oδηγοrioε αrον1τιoμ6γo δfuλα
αro υπγoδωμ<iτιo οτιiβλο (α1orjρι), για να ε(ναι
ιiμεη xαι ειixoλη η πρ6οβαη o' αυτ6ν 6ταν
υπtiρ1ε ανdγxη, 6πωE π.1. η γ6ννα xιiπoιου
ξι6oυ. Σ' 6λουg τουg τo[1oυE τoυ υπνοδωματ(oυ,
dπωg xαι αrον γoγτι1χαι τo μιoι6, υπtiρ1αν ξιiλι-
να ρdφια (γxιλβιιi), dπoυ τοπoθετoιjγταγ διd,φο_

Qα μtχQoαγτιxε(μενα.

o ατιiβλog, πoυ απoτελoιjoε oυνd1ειατoυ Qα-

γαξdοπιτου πρog δυομ6'g, ει1ε απ'<ixρη ο'ιixρη
αε 6λου9 τουg τof1oυζ τoυ τα παμι6',6που ηταν
δεμ6να oε οιδερ6νιoυg xρfxουg (xαρxdλια) τα
ξιiα. Σε μ(α γωνιιi υπtjρ1ε xαι 6να ξriλινο xρεβιi-
τι, xαθι6g xιiθε βριiδυ xοιμο6ιπαγ o' αιπιjγ xιi-
πoιo μ6λo9 ηg oιxογ6νειαζ, για γα πρoοιJ1ει τα
ξriα. Η εfooδοg {ταν αrον νdτιο το(xο. απd μ(α
μεγιiλη πdρτα που 6y'λειγ ε xαι απ6 τo εοωτεριx6

με μfα αμπιiρα (το παρααιατ6) για μεγαλrjτεqη
ααφdλεια. Στον αrdβλο οταυλζoγταγ μι1νο τα
μεγdλα ξι6α (αγελιiδε< xαι βουβιiλια), που rjταν

απ6 αυτ6 τωγ παλαιc6ν Poυμλουxιι6τιxωγ διdρo-

φωγ χαι μoνodροφων σπιτιι6ν, dπωg επ(ηg xαι
απ6 τα xoνdxtα των Oθωμανιiν μπ6ηδωγ ιδιo-
xτητιilν ηζ γηζ που υπrjρ1αν μιJαα στουζ otχι-
ομoιig τηg περιo1rjg.

'Ετσι,διαηρ{θηxε 
η βαοιxrj διαqιiθμιη των

δωματ(ων τoυ oπιτιotj οτογ γoντιi, το παρταλ6-
σπιτo χαι τo υπνοδωμdτιο χαι πQoστ6θηxε αx6μη
dνα υπγoδωμdτιo.

Tα τζιixια rjταν 6μoια μ' αυτιi πoυ υπrjρ1αν
αrα υπγoδωμιiτια τωγ παλαιc6γ oπιτιιiν χαι πα-

ρdμειναντα μπρdoτια οτα πεqιαο6τεqα απ'αυτιi
χαι τo μιxρ6 μπαλx6νι οτoν επιiγω ιiροφo. Eπ(-
σξS, τα παρdθυρα του xdτω oρ6φου rjταν πι6
μεγdλα. T6λog, οι το(1oι τoυ xdτω oρ6φου rjταν
πιd ενιo1υμ6νοι, d1oνταg αρxετ6 πλdτog dωg xαι
πιiγω απd 50 εxατooτ6" για μεγαλdτεqη αoφd-
λεια. Η πρ6οβαη οτoγ ιiγω 6ρoφο γιν6ταν ε(τε
απd εοωτεριxrj ξrjλινη οx6}'α,6πωg oτα xογdxια
των μπdηδων' εkε απ6 μιaη εξωτεριxrj επι1γω
απ6τα μπρdοτια.

Στον πεqιβιiλλοvrα 1ι6Qο τoυ σπιτιorj υπ{q1ανoιx6oιτα xαL χQη σιμoπoιotJνταν για γα-
λαxτoπαqαγωγli, dπωE επ(ηg xαι 6οα
χQησιμoπoιοrjιπαν ωg μεταγωγιx<irj ατα

ξευγιiρια, xαθι6g xαLτα dλoγα, τα μoυ-
λιiρια χαt τα γαiδουριixια. Tαυτι51ρo-
γα, τα μεγdλα ξι6α, αγελιiδεg xαι βoυ-
βιiλια, που απoτελoιjοαν χαι τoγ ξω'tx6
πλοιiτo χαι ηγ 6xφqαη ηE oιχoνoμι-
xηg επιφιiνειαE ηs οιxoγ6νειαζ, σTσ:

βλξoιταν οε υπα[θριεg μdντqεg, τουζ
νoυβουροr1g.

Πρo g τα τ6λη η E δ εxαε τ(αgτoυ 1920
γ"αL τLζ αQχ6s αυτrjg τoυ 1930, ιiq1ιoαν
γα οιxοδoμotiνται o1εδdν oε 6λα τα
1ωριti τoυ Poυμλουxιod απd τιg πι6
ειiπoρεg oιxογ6νειεg διdροφα oπktα
με ι}.rημμ6να τoι1βλα xαt oxεπ{,g απd
xεqαμriδια' Και οι δrio 6qοφοt χQησt-
μοπoιotiνταγ ωE 1,ιατoιχ(εg xαι παριi το
γεγoν69 6τι τουλιi1ιστoγ τα εξωτεριx<i

χαQαχηQιoτιxdτουg ε(1αν πολλιi oτοι-

1ε(α του γεoxλααιxοrj τjπoυ σπιτιoιi,
ειπoιiτιg 6μωg διατjQησαγ xαι αρxετιi
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δ ιιiφo ρ α ιiλλα xτ(οματα, β oη θη τι^,'ι'6' αυτo6. AJι6 -

γαγτ( τoυ riταν τo διdροφo αμπιiρι, xτιοτd οτογ
xιlτω 6ροφo για γα φυλιioαονται μ6οα στα χoφt-
ναqιιi τα γεννr]ματα χαt αγoιxτ6 αrον επdνω με
oxεπη απ6 ραγιiξι, για γα xdθoγται xατιi το
θ6ρο9 οι 6γοιxoι li οι επιox6.πτεE, 1ωρfg την
ενο1λητιxrj παρουo(α των χoυγoυπ ιι6ν. Πλη οfoν
τoυ rjταν ο μεγιiλοg xτιoτ6g φοrjρνοg οxεπαoμ6-
γoE με oxεπηxαι πι6 π6ρα o μιxq6g xωνοειδoιig
ο1riματog. Πι6 μαxριd (ταν oι αποθηxεg_ξηρα-
ντjριατωγ αQαπoσkων, oι χoυτσεQο(rj xουτoε-

ρι6νεg dπωE τιg ι5λεγαν, χατασχευαoμ6νoι με
πχox6 (πλ6γμα) ραx(ταg rj xαλαμωτoιi (πλdγμα
xαλαμιι6ν το dγα δ(πλα οτο ιiλλo) xαι xoιτ<i τουg

ο α1υρι6ναE χατασχευαομ6νοg xαι αυτdg απι1τα
(δια υλιxd. Βxτ6Eτων παqαπdνω παραqη μ<iτων
υπri ρ1ε χα ι τo μαιτρ (, τo xοτ6τoι (xουτdρ ι) γtα τα
πην6" 

'lαL 
1'o xoυμdοι ( οτdβλog) για τoυg 1ο(_

gουg. Σε μfα γωνιd rjταν τo oιχoγεγειαxd αλι6γι
xαιτιoντ6'ατο οπiτι o xηποg με τα λουλoιjδια xαι

xαΘε oπkι riταν χαι η xλιματαqγιιi. 'Oλoι οι
οπιτ6τοποι rjταν περιφqαγμ6νοι με τιζ ξ(γQεE,
6να ε(δoE αυτoφυοιig βdτου η με πουρνdρια xαι
δfuλα τoυg πQoE ηγ 6ξω πλευρd, riταν ανoιγμ6νοg

βαΘrigτιiφροg, o ''τρd,φοg" 6πωg oνομιiξεται σrηγ
περιο1rj, για αντιπλη μμυριxrj προoταo(α.

Η ε(οoδog οτον αυλ6γυqο γινdταγ απ6 μεγd-
λη αυλdπogτα. Tdλοg,1αQαχηQtσιιx6 τoυ Ρoυμ-
λoi.lxιι6τιxoυ oπιτ6τoπoυ rjταν τo μεγιiλο ει1ροg

τoυ,πΟυ dφτανε 6ωgxαιτα t0-20 ατρdμματα. Για
τον λdγo αυτ6 τα 1ωqιd rjταν αρxετd αραιοxατοι-
xημ6να, ειxdνα πoυ διαηρεiται μd1ρι xαι αιj-

μεQα σε πολλιi απ'αυτd', απ6τoυg ιδιοxτjτεgπoυ
61oυν αγορdοει απ6 τουg μπ6ηδεE τα oιxι1πεδα
χαι τα 1ωρdφια τoυs χαt ε(ναι xηματ(εg.

o μπα1τα6E με τα xηπευτtx6'' Απαρα(ηη οε

Koυτοερ6g xαταοxευαoμdνog με πλοx6 απιi β6ργεg ραν'dταE.
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