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0 EOPΤAΣMOΣ TOY ΠΑΣXA

AΠ0 AΣΤPONOMlKHΣ ΣK0ΠlΑΣ

Πci.oyrl, των Ελλιiνων Πci'αyα

Πci.αxα τηg Αyd πη E Πdoyα
ΙΙ ci.oyα, τ ων Αψiλων Πeiαyα
'HλιοE xι ανcιτ€λλει
Πrio4α, Mi.yα Πd'oytι
'Hλιog Zωοδιiτηg
Tων Ελλfiνων Πri'αyα

Λαi|xιi Tραyοιiδι

''Απειρον oυν τo θεicly xαι δυoθεωρητον

xαι τoιjτo πd'τ'τα xαταληπτιiν αυτοιi μιιiνιlν, ι7

απειρ[α''
Γqηyιiρ ιοg o'Θεολιiyog

Eφdτοg η Eλληνιxη oρθoδoξη Exxληοiα γιoρτα-
σε τη γtoQτη τoυ Παo1α στιζ 5 Mαη ενοl η Διπιz'η

xαι η Πρoτεoταντιxη Εxxληα(α ατιζ 31του Mαρ-

τη. ΠωE ε[ναι δυγατoν οι εxxληoiεg οι χQtστιαγι-
x('gναδιαφdρoυν τoοo πoλυ στoγ εοQταoμο τoυ

Πiιο1α; Φταiγε γι'αυτο oι αατρονoμoι;
Πριν ο1εδoγ απο ε(xοοι' 1ρονια, δταν εγιil ξουoα
xαι εργαξομoυγα οτo Αατεροoxoπεio Στοx1oλ-

μηζ, στη Σoυηδiα, ο εορταομoE τoυ Παo1α των

Διαμαρτυρoμdνων χαι τωγ Καθολιxιilγ xαθιilg

χαι o εoρτααμοg τηg Ελληνιxrjg oρθoδoξηg Ex_

xληo(αg ουγdπεπταν. Eπειδη τo 2o προγQαμμα

τηg Σουηδιxηg ραδιοφωνtαg xαθε 1ρονo. με α-

φορμη τoν εορταoμo του oρθοδoξoιl Παo1cι, ε[1ε

απ' ευθεiαg μεταδooη τηq λειτουργtcιg τηg Ανα-
οταοεωg απo τον Ιερo ναδ του Aγ. Γεωργiου τoυ

Mητρoπoλιτιxου Ncιoυ τηg Ελληνιxηg oρθoδο-

ξηg Exxληoiαg Σxανδιναβiαg' οτη Στox16λμη,

xαλεοαν εpιdνα oαν ορθοδοξο ι"cιι αoτριlνoμο

απο τo Αoτερooxοπεlο Στοx1ιiλμηg xαι το φ[λo
xαι γνιυoτο αυγγραφdα Θιlδοlρr1 Kιιλλιματiδη,
να xανoυpιε μιαζ ιbρcιg πρoγ8αμμα πριν απο τη

ουνδεoη με τo Mητρoπολιτιxο ναo, γιcι τOν εορ-

Xαqiτωvα Toμπουλ(δη
Διδιixτωρα αστQoφυσιxιi5' αατqοvομ(αE

τcιομο τοιl Eλληιιxου Παo1α.
Eγιil τοτε επρεπε ι'cι εξηγl1oω στοι,ζ αxρocιτdg

γιατ[ ο ειlρταoμο; τoυ Πiιο1cι διαφdρει στιE χQι-
ιtτιανιxι1g εr"xληαιε; 7.αι πι')ζ αστQονoμιxα xαθο-

ρiξουpιε την ημεQoμηιια τη< εορτr1g τη< Ανιiοτα-
οηg. oι μιiloει< που εi1cι απo τα ελληνιxα αοτριl-
νopιιxcι αυγγραμμcιτιι t1τcιr'ελλιπε[g xαι ο1ι οω-

oτεg xαι dτοι ξi1τηοcι τη βol1θειιι ενoq xαθηγητη
ιοτορiαg τοlr' θρηoxειιυι' ιιπο το πCινεπιστi1μιιl

τηg oυψαλ.ra.716ιlμιιι( ελ"υιτε το προβλημα. Mογιl

η εξr1γηοη τoυ t1ται'αρxετιi δυιτxολη για γα τη
θυμξιαοτε cιργοτεμι.
Αφορμη μcι τη σηγQαφη τιlυ αρθρoυ αυτου

εδοπε ει,α ευγενιxο τηλεφοlνημα τηζ x. Λευxηg
Σαμαραg χαι oι εραlτηoειg τωγ γνωστιilγ xαι
oιn1γενο;ν 1-ιoυ γιαπ &,αφdρουν τοoo πολυ οι ημε-

ρoμηνtεq στογ εoQταομο τoυ Παο1α οτιq διαφο_

ρεg εxxληo(εg, xαι πω5 xαθορiξεται αοτρονoμιπcι
o εoQτασμοg του Παο1α. Tιbρα υπαρ1ει πολυ

περιoοoτερη ελληνιxη βιβλιογραφiα xαι μπoρο-l
να σαζ απαντt1oω οτo εροlτt1μια αυτο με απλα
λoγια.
Στo δευτερo ομιLlg εριilτημα τηq αξιoτιμηg x. Λειl-
xηg Σαμιrρα παlg προιrδιoρiξεται αστQονoμιxiι
(xαι o1ι αoτρολογιxα. οποl< μου εiπε - θα επανdλ-

θω με xαπoιο αλλιl μoιl αρθρο ιττη διιιφoρα τη<

αoτρονoμiαg - επιοτi11-ιηζ χαι αοτρολoγiαζ - α-

μlρτειαg). ποlg λoιπον πρoοδιoρiξεται. cιστQoγο-

μιxα η οταυροlοη xαι η αναοτ(ιση τoυ Xριoτου.

η ιιπαντηοη δεν ε(νιιι τοoο ευxολη clλλα θιι ocιg

διbοο; xι εxε[ μιcι επιστηιιoνιxη rrπαντηιlη xαι θα
σαζ παQcrπ6μιpο: oε βιβλιoγραφiα.
Στo πριilτο λoιπογ εριilτημιι γιcιτi διαφdQουν 'oι

ημερομηdεE εoQτiισμου του Πiιοχα στην oρθo-
δoξη εxxλησiα xcιι οτην ΚαΘoλιxi1 xαι την Προ-
τεoτcιντιxη, η ιrπiιντηιlη ε(ναι απλη. Η διcιφιlρα
τουg οφεiλεται στηγ αατρoνομiα χαι τα ημερoλo-
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για χαL ο1ι oε θρηoxευτιxουE η δογματιxoυq
λογoυg.
Η A' oιxουμενιxr1Συνoδog οτη N(xαια τηg Bιθιr-
ν[αE τo 325 π.Χ. xαθοριαε xαι εoφταζεται τC)

Παoxα τo χQιστιαγιxο την πρlοlτη Κυριαxr1μετα
την πριbτη παναdληνo μετα την εαρινη ιοημερiα.
Η εαρινη ιαημερiα ε[ναι η ημdQα τoυ Mαρτη πoυ
oλoι οι λαoi επαγω στη γη μoιραξoνται αxριfiιilg
(oα τιg ιbρεg τηg ηλιoφανειαζ χαι. τηζ ημιdριrg. μιε

τιg οlglεg τηE vυ1τcιg. Tην ημdρcr αυτt1πιrυ εiνιιι
γυρω οτιE 19 - 23 Mιiρτη ολοι oι λιιο[ τηs γηs
d1ουν 12 ιi-lρεg ημdραxαι 12 Φρε<νυ1τcι. Αποτην
ημdQα εxεiνη xαι μετiι. οι λrιoi του βορεiοU ημι-
oφαιρioυ αρ1iζoυν να d1ουν περιοοilτερεg ιi-lρεg

ημdQα απο νυ1τα. Tο φωg δηλαδη αρ1[ξει να
υπερνιxα τo αxoτοE xαι γι' αυτo η ημdρα αυτη

ηταν παι ε[γαι πoλυ απουδα[α για τοιtζ λαουζ τηE

Γηg xαι τη χQησtμoποιουοαν (xαι τη χQησtμo-
πoιoυγ αxομη xαι oημερα λαοi ηλιoλατρεg οπωg
oι ΠdραεE, οι Koυρδοι x.α.) για την crρ1r1 τoυ

ημερoλoγioυ τoυ5. H Πρωτo1ρονιιi δηλαδη oυ_

μπiπτει με την εαρινη ιoημερ[α. Aυτo γινoταγ χcιι
στoυE αρ1α(oυg μαg προγoνOυζ χαι, xαταλoιπα
τoυ d1ουμε χαι στηγ oγoμαo(cι τιυν μηνιilν μαg πoυ
εiγαι: oxτιilβρηg (oγδoog μηνιιq δηλαδ{ ενΦ για
μαg δdxατog), Δεxdμβρηg (δdxατoE xαι oxι δωδ6-
xατοg), Σεπτdμβρηg (dβδομog στα λατιγιxα' o1ι
dνατoE0 xαι Nοdμβqιog (dνατog xαι ο1ι εγδdxα-
τoζ).
Η εαρινη λoιπον ιοημερ[α ηταν xαι εiνcιιαυτηπου
xαθoριξε xαι xαθopiξει τον εορτcrομιi τηgεoρτηg
τoυ Πααxα. Τo Xριclτιαγιxο Παο1rr, γκlρτirξεται
λοιπoν την πριilτη Kυριαxη μετα την πριilτη παν-
odληνo την εαρινη ιoημερiα. Aν η πανοεληνοg η
πρΦτη oυμβαiνει ημdρα Κυριαxη, τo Παo1α γιoρ-
ταξεται την επομενη Κυρiαxη.
Σημερα που oι αστQoγομοι d1oυν ι1λα τcι μdoα να
υπoλoγiξουν αxριβιiiE την ημεQομηνi α τηq εcιρινηg
ιoημερiαg δεν υπαρ1ει xιινd.νcι προβλημα για τoν
υπoλoγιoμο τηζ. 'Eτoι πriθε (ιστεQoσχoπεiο τoυ
xοoμoυ εxδiδει μια Aλμιαναxο, oπoυ εxεi μdοα
μπoρεi o xαθdναg μαE γα βρει ποτε ουμιβcιiνει
εαρινη ιoημερ[α χαι με βiιoη τον ιrπoλογιιlμο τη<

πρΦτηE εαρινηg πανoελtjνου, νιr υπολογiξει ευxιr-
λα την πρΦτη Κυριαxη μετα την Πανοdληνο
αυτη, oπoτε θα d1oιψιε τoγ εοQτασμιi του Παιryιι.
Και επειδη η περ(oδog τηg Σεληνηg γιiραl rrπιl τη

Γη, απλα dτοι να το πoυμε' εiναι περiποτl 29

ημdQεζ χαι η ισημεQiα oυμβα[νει γυραl ατtg19 - 23
Mαρτ(ου, πoτε τo Παα1α των Δυτιxιbν Εxxλη-
αιιbγ δεγ πdφτει το μηνα Mαιο.
Παlg ουμβα(νει ομωq το διxιi μαg Παο1α γα εoQ-
ταξεται αρxετα ου1νiι το μηνα Moη; Αυτο οφεi-
λεται ιτε εοφcιλμdνo υπoλογιαμil τηg εαρινηg κlη-
μερiαg πoυ αιlνεxiξεται αxilμη παι οημερα απο τo
Πιιτριαρ1ε( τηg AλεξανδρειαE. ιtτo οπο[ο ανατd-
θηxε, λoγαl ηg λαμιpηq τηq πoληq τηζ Aλεξdγ-
δρειcιg οτον 1ιilρο τα)ν επιστημιilν οτα ελληνιoτι-
xα 1ρoνια να xcrθoρ(ξει με τη βοηθεπ τωγ αστQo-
νομοlν χαι την μcιθηματιxωγ πOυ διεθετε τηγ ημε_

ρoμηνiα τηg πριbτη πανoεληνoυ μετα την εαρινη
ιοημερicι.
Τo ημερoλoγιo πoυ χ8ησι,μoποιουμε οι διαφοqxlι
λαοi τηg Δυαηg χαι τηs Aνcιτοληg πdρcιιrε απι1
διαφιlρουg''ανιιιl1η1-ιιιτιομo υq'' εξαιτ[αE τηc δκiρ_
χεLαζ τηζ περιφοραg τηζ ΓηE γυρω απιi τον'Ηλιιl
χαι τηE περιφoραg τηE ΣεληνηE γυραl απo τη Γr1'

πoυ δεγ εiναι ιrxριβη αxdραιoι αριθμοi. H Γη μιιg
δεν περιφd ρεταt σε αχQιβιbg 365 ημ d ρεE γυρο; απ6
τον 'Ηλιο xαι η Σεληνη σε 29 ιιxριβΦζ ημdQεE
γυρω απo τη Γη. o λογog ιrtlτoq, με την παροδιr
αιιilνων dφερε μεγαλα 1ριlνιxα λαθη οτα ιο1υο-
ντα ημερολoγια.
Στην αρxη χQησιμοποιιlυοαμε τo Ιουλιανo ημε-
ρολoγιο του Ιουλioυ Kαioαρcι. Αργoτερcι μετα
τoν 16o αιιi_lγα, το Γρηγoριανο ημερολιiγιο τoυ
Παπα Γρηγoρ[oυ τoυ ΙΓ'. Στην Αλεξανδρεια
oμιυg 1ρηιrιμοποιοΦααν ?tcιι το Mετωνιxο ημεQo-
λογιo απο τoν 5ο π.X. αιο;vιι. Η Eλληνιxη oρθo-
δοξη Exxληιτiιι cιποδdχτητιε τo Γρηγοριανο ημε-
ρoλoγιo τo 1924 χαι με βαoη αυτο υπολογiξει
oλεq τιq αxiνητεg εoρτdζ τηζ χριστιανιlαυvηg. Γκr
τoγ εoQτασμο oμωg του Παο1α 1ρηαιμοποιε[
cιxομη xαι οημερα τo Ιουλιαγο ημερολογιο χ(ιι
τιlγ ιυxλo του Mdταlγoζ, πι)υ δνoυγ εαφαλμενo
υπολογι,αμo τηg εcrρινηE ιοημερkrg' 'Eτοι 

με βiιοη
cιυτoγ τον εoφcιλμdνο υπoλογιιτμo τηg ημε8ομη-
γicrq τηζ εcιρινi1g ιαημερια< τιrν ορθοδοξο Παιτ1α 

'

μπορεi να εoρτααθε[ ο1εδον μdχρι το τdλιlζ του
προ;τιrυ δεxαημdροι, τoυ Mαη, xατι που εiγαι
ιιδυγιrτο με τη ιrωστη ημερoμην(α εoρταομoυ τη<

εαρινi1g ιoημερ(αq που οπωq ε(παμε αημερα υπo-
λoγiξεται με αxρiβεια απo τοιlg αοτρoνομιlιlg.
λυτοg ε[γαι ο βααιxilg λoγοg τηg διcιφoραq τoυ
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εoQτCΙσμΟυ τoυ Πασχα ανα|"ιεσα στιζ διαφoQεE

χQιστιαγιχdg εxxληο'[εg. Tιbqα, το τι εορταξoυμιε

το Παo1cι εiγαι αυτο πoυ ιιαζ φ6ρνει oτο δευτερo

εριbτημα τoυ αρθρoυ μαg.

Δι' αυτ6ν o pιoνoyενηg Υιrjg του Θεοιj ri.νθρωπog'

ytyoνε
xι εαταυρωθη xαι ετriφη 21αιτ(ι φριxωδη θrιιitrκι-

τα
εxε[να pιετri την ανd'oτααιν δι' ιιυτδν y6yoνε

Ιωιiννη g ο Xρυ oιiατομοg

Λiνε cjτι δεν εiναι ευλoylα τ() να iyει xciποιrι
yνωoη yιατο Θε6,

αλλci' να τον 6yειg ατυν xαοδι;i#n,", 
b Νιiααηg

To πιilg προαδιoρ[ξεται αστQoνομιxα η ιlτcιυρω-

ση χαι η αναοτtrοη τοιl Xριιττιyυ ε(ναι dνα θdμα

που d1ει rrπαoxολl1oει παρα πιlλλουE ιoτιrφιxουg

xαι επιοτηpιoνεg γενιxα xαι d1oιlνγραφε( πiιν αl α'
αυτο 1ιλκiδεg τoμoι. Eμεig οε dνtι μιxριi iιρθριl

μονo να θiξουpιε μπορουμε τo θdμιι xαι clποlg oιιq
υπoο1dθηxα μπoριil γα σαζ διilιτω βιβλιογραφicι

για γα εμβαθυνετε oιrοι θdλετε. Tο θεμιcι ε(ναι

πoλυ λεπτο xαι ιτ1ετiξεται αμιεoα χαι με τη θQη-

oxεiα xαι ι1τιlι ιoτoριxir. οτoιxε(cι μπορουν μονο
να φωτlooυν μια πλευρiι του θdμcιτοg. Kαι αυτο

γιατi τo θdμα o1ετiξεται ιiμεοrr με εριυτηoει<

τυπου:
α) Yπηρξε στηγ πQαγματιx(lτητα o Ιηοουg;

β) Ei1ε θεixi1φυση η ανθροlπινη μoνo;

γ) Tι αυμβολiξει η τι ηταν η oταυροlοη;
δ) Mπορεi η cιναoτcrοη να εξηγηθεi επιoτημονι-
γ'α;
Και αλλεg τετοιεg αντiοτοι1εg ερωτηαεts πoυ

ιoτoριxα η επιoτημονιxα ο1ετiξoνται 1-ιε διαφo-

ρεg επιατημεS χαι φιλοooφ(εg η πcιι θρηοxεiεg
αxομη.
Για το λογo αυτo εγιil μπoριil μονο να δοlααl μονιr
iνα δε[γμα αστQoνoμιxηg οxdι}ηg, πoυ να ατηρi-

ξεται πιiνοl οε xε[μενα για διαφορα γεγονοτα xαι
τη μελdτη την αφηvω οε αλλoυg.
o oταυροg xαι η ιτταυρωαη εiναι ιoτoριxα οιrνδε-

δεμdνα με διαφoρα γεγονοτα xαι αΦμβoλcr απο
την αρ1αιoτητα μd1ρι αημερα. O οταυροE ε[ναι
παναρ1αιο ουμβολo xαι παγxοαμιo χαι οταυρo[

i1oυν βρεθεi xαι' οτoιlg λαουg τηg Mεοoπιlταμ[cιE
χαι τηζ Αιγυπτoυ cιλλα xαι στoυζ αρ1α(ουE
dλληνεg. Η αταυρωιτη απο την αλλη μεριiι επι-

βαλλονταν oιrνηθωq οτην πoινη για xdποιo cι-

μαρτημα. 'Ηταν δηλαδr1τψιωρ(α χαι γLα λαoυg
πολλουg χαι την ανcιτολη< xαθοlg xcrι μιετdπειτιι
για τoι,ζ Pωμα[oυg i1ταν ενcι μdαo τιμαlρ[αg μoνo

για τΟυζ δοΦλουE, τoυζ χoινωνιxoυg επαγαoτα-
τεs χαι τοι,ζ στασιcιατεg xαι πιrτε για τιrυg Pω-

μαiιlυg πολiτεg. Γνωοτη μαq εiναι η ατcιυροlαη
dξι 1ιλιiιδων δουλοlν με αρ1ηγo τoυζ τoγ Σπαρ-
ταxo xατα μtxog τηg Αππiαg oδου τo 71π'X.
Tο oτι ο Ιηooυg ιrταυρΦθηxε δεγ το ιιμφιoβητεi
οxεδον xανdναE. To γιατ( αταυριbθηxε 6μο19

ε[γιιι dνcι iιλλo θεμα xαι d1ει γα xαγει με τιζ
ιoτoριxεg πηγεζ πoυ χQησιμοπoιoυμε χ(ιι την
εγxυρ(lτητιι τoιlζ.
Εiνιιι τιι Ευαγγdλιcr xcιι η Kαινη Διιιθηxη xαι η
Biβλοg xιιτ' επtxτcιιτη dγxιlριι ιοτοριxα xεiμιενcr;

Mπoρoυν ν(ι χρησι ιιοποιηθουν οιιν ιστoQιχdζ πη-

γd.g; Ε,iνcιι γνl'1ιrια η ιlπiιρ1ουν χαι τcι λεγομενα
cιποχρUφιχ,i 6ψgγγελιtri

E[ναι εγxυρη η irποι}lη διcιφιiραlν εxxληοιcroτι-
xιbν πιιτερωv; Mποριl υμιε να χQησιι-ιOπoιηoοιη'ιε
xε(μιενα iιλλων εxxληιτιιilν' εβρcιixα για παρα-
δειγμα οπωg το Tιιλμoυδ. το Mιιτνiι xcιι η Καμιπιr-
λα οcιγ ιοτοριxd< πr]γdE;

E[νιrι ο Eβραiοg ιιττoριr.οg Φλιiβιog Ιοrηπcιg η

μ(lνη ιιlτοριxη πηγη τoιl 1ο'υ μ.X. cιιιilνα;
'Eνcrζ ουνδυιιιτμιιig (lλαlν ιιυτο.lν τιυν πηγαlν xcιι
τα)γ στοtχεiι.'.lγ πoιl δtγoυγ τα πι.ο παγαl xεipιενα
oδηγoυν πoλλουg επιιrτt1μιoνεζ στo συι-ιπεραιrμα
oτι ιl Xριιrτο< πρdπει 1'61.7εννηθηxε cινιiμεοιr ατο
3 π.X. χCιι στo ] π'Χ. (|.Jλεπε αρθρο pιoυ γι(t τC)

αοτρo τηg Bηθλεεμ ιττo τευxοq Αe)' 97 τηζ Nιαoιl-
οταg).
Tο oτι η ΙηαodE γεννηθηxε iην 1ρονιxη αυτη
περ(οδο xαι οτι η διαρxεκr τηs ξωηζ τoυ ηταν 33

1ρονια μαE oδηγεi oτo oυμπεραιrμα oτι η Σταυ-

ρωor1του πρεπει, να dγινε γυElιυ οτo 30 μ.X. λiγιl
νωρ(,τερα η ioαlg λiγo ιιργoτερrι' μονo cιν δε1του-

με oτι o Ιηoουg γεννηθηxε μετα Xριoτον! Eπειδη
oμωE η διααταυριοση των πηγοlν oπωg εiπαμε

μαg oδηγεi. ατη γiννηοη τoυ Xριοτου, προ Χρι-
oτου η οταυρωαη τoυ πρεπει vα dλαβε 1cilQα πQιγ
απo το 33 μ.X. ιιε πι,o πιθανη τηγ ημεQομηνiα τoυ
26 ψ'Χ'
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Τα xεiμενα'που d1ουμιε αναφdρoνται ταxτLτLα

στoν εoQταομο του Παo1α των Eβρcιiοlγ ποιl δεν
ε(ναι το iδιο με τo Παο1α των χριστι.αγιilγ. oι
Eβραiοι γιορταξoυν τo Παα1α με αφoρμη την

dξοδο τoυg απo την Aiμπτο. Και επειδη δυοτυ_

1ι.bg oι Eβρα(oι 1ρηoιμoπoιoυοαν οεληνιαxιi ημε-

ρoλιiγιο xαt oγt ηλιαxo' εiγαι πoλυ δυοxολο γα
υπoλογlooυμε τηγ ημερoμην[α την απριβη τoιl
εορταιtμoυ του EβραΙxoυ Παα1cι χαι γα βρoυμε
dτοι πηγdg 1ρoνιxdg για τη οταυρωαη y'αι' γ"ατ'

επdxταoη την ανααταση του Κιlρioυ. Πρdπει
ομωE να ελαβε χωQα oτον εβραixο μηνα Nιααν
πoυ αγτιστoι1ε[ οτoυg διxουg μαg μηνεg Mαρτη
xαι Aπρ[λη.
Oι ουγαδελφοι αoτροφυoιxo[ Στρατog Θεοδο-
oioυ xαι Mανog ΔανdξηE υoτερα απο dρειlνεq 6

(εξι) xρoνων, ουνdγραι}-rαν προοφατα dνα βιβλio
τo: ''Στα i1νη τoυ Ι.X.Θ.Y.Σ.'' (Exδoιlειg Δ[αυ-
λog, 2000) xαι εxε[ €1ουν μιcι βιβλιoγρcιφiα 34

οελiδοlγ xαι dνα xεiμενο 641 οελi,δων μελετιi:ντcιq

η μαλλον ερειruιilνταg τo 1ρoνo γεννηοηg, οτcιυ-

Qωση xαι αναoτασηζ τoυ Xgιοτoυ.
Σαγ πιο πιθανη ημεqoμην[α τηg ΣταυριDσηs π8o-
τεiι,ουν την Παραοτιευi17 Απριλiου του 3Ο μ.X.
πoυ αγτtστoι1εi oτην 14ηxαι 15η τoιr μr1να Nιιταν
των Eβραiων. Η ημερoμην[α αυτη μπoρεi νιr εiναι
οωατη oυμφωνα με τιζ διxdg μου dρευνεE, γιιrτi
πιo πιθανη ημερομην(α γεννηoηg του Xριοτου
θεωρΦ εγΦ τo 3 π.X. Eπειδη ομωE πολλdg
αστQoγoμιxdg αναφορiE αυγxλiγoυγ πιο πολυ
πQoS τo 7 π.Χ. σαγ τη 1ρονια που γεννηθtlχε o

Ιηooυg, τ6τε πoλιi πιθαγoγ η oταυρωιτη να dλαβε

χωQα τo 26 μ.X.
,Κλιματολoγιxα αν τo ερευνηοoυμε η Σταυquloη
πρ6πει να dγινε το Mαρτη η τoν Aπρiλη. δηλαδη
πoλυ πιθαγον η ημερομην[α τηζ 7ηg Aπρiλη νιr
ε[ναι η πιo οωoτη, γιατ[ o Αποoτoλog Πdτρog

βριoxοταν την επo1η τηg Σταυραlοηζ (rτην Ιερoυ-
oαλημ ατην αυλη του απιτιου τoυ Αρ1ιερdα xαι
ξεοταινοταν ατη φωτια, γεγoνοq πoυ οημαiνει oτι
dxανε xρυo τα βραδια oτην Ιεριlυοcιλημ xατα την
περ[oδo τηg Σταυρωσηζ τoυ Κυρ[ιlυ. 'Ητcιν λομ
πoν μια ανοιξιατιxη βραδια με o1ετιxιi xρυo τιι
βραδια - ο1ι oμωg πoλυ για να t1ταν oι ανΘριllποι

μdαα ατα απiτια του - γιατ[ πρεπει να οxεφτιlυμιε
oτι η Ιερoυoαλημ βρioxεται oε υπερδιπλιiιτιο ιl-
ι|-lομετρo απο τη Nαoυoα, 740 ψ. παγιr; ιrπil τη

θιlλαοιrα. Αρcι oι cινoιξιατιxεq νυ1τε< πρεπει να

ηταν xρυεg (xiιτι αντiθετο με τη γdννηιτη' πOυ ot
ποψιdνεg τη νυ1τιr ηταν dξοl xιιι αρcι η γdννηοη
πρι1πει νcι εγινε xιιλoxιιlρι η πριilι1-ιo φθινοποlρo).
oι πιo πiιγαl ουνirδελφοι πρoτεiνοιlν με τιq dρειl-
γεζ πoυ dxανcιv τιg αxoλουθεg πιθανdζ ημεQoμη-
ν[εg Σταυρ0Jσηζ χαι Ανααταoηg:
Στcrυρο:οr1: Πι.ιριιιrxευη 19 Απρ(λη 26 μ.X. Α-
ναοταοη Kυρι,ιrxl1 21 Απρiλη

Παραιτxευη 7 Απρiλη 30 μ.Χ. Αναοταοη
Kυριιιxl19 Απqliλη

Παρcιoxευη 3 Απρiλη 33 μ.X. Aνααταοη
Κιlρκrxη 5 Απρiλη
Τιl περιοι)ιxo μcιg cιιlτιl δεγ ε[γαι dγα αxροlg ιοτιl-

ριxo περιοδιxιi" ουτε ε1,ιi; dναg ιοτoριxilg τ1'lζ επι-
oτημιηg. Moιl ε:ξητr1[)η να πcrριrθεοοl τη γνιilμη
μοιt πιiνιll ιrτcι γεγιlνilτ(ι τ1lζ ιττcιυροlι:ηs χαι τηζ
ανirοτcιιrηg τοιl Ιηoιlυ χαι τoν εoρτιιoμι(l τηζ ημ6-

ρcιζ τoυ Πιiι_l1ιι. Στo μιxρο αυτο 1οlρο πoυ ε(1ιι
χαι |-ιε τιq γνιbοειq πιlιl ε1οl χαι τιζ ερευvεE πoιl
dπαγιι (r(ιζ πcιQoυαicιοιr μιiνo μιcι πλειlρcι ενιiE
θεματoE γιιι το οποiιl ε1ουν γριιφεi 1ιλι.αδι:g οελ[-

δεg xcιι υπtiρ1οιlι, γνιbμεg y.(Ιι αγτιγγ(ilμεg. Καλιi
θα 11ταν ο εορτιιιτμιοq νcι εiναι xclινοg γιιι ολοιrg

τι)υζ χρι στι ιινιlιi g r.cιι γiνιlντιιι προιlπiιθει ε g cιπ6
τιg εxxληα[ε]ζ μαE πρOg τηγ xιιτευθυγoη ιιυτr1.

Η Ανιiοτιιιrll τoι] [ηοιlυ πρεπει γιι εiγιιι dνιr ιτυμ-

βολο γιιι ιiλoυζ τOυζ cινθριi-lπιrιrq ττ1g Γηg, ανεξιιρ-
τητιlυ θρηιrxε[αg xαι εθνοτητCιζ χ(ιι 11 δυνιιμη η
oαlματιxιi xcιι r}ιryιxrj τοιl ιινθριbπιlιl οαουζ Γιrλ-

γοθαδεg χαι να ανεβαiνει πρεπει παντcι γ(Ι αν(ι-
oταiγεται. o ανθρωποg πρdπει πιiγτιι γ(Ι υπεQ-

βα(νει τιg δυνα1'ιειζ του χαι οπαlg εiπε xαι ο Πα-
τριαρ1ηg Κωγοταντινoυπoλεοlg ιrτο Διειrθtlντi1
του Tρiτου Πρoγραμμιατoζ τηζ Eθνιπηg μαq Ρrι-
διοφων(αg τoν Γιιi:ργιl Τοαγxιiρη: "Ncι μη οτερε-
ιpουν ποτι1 τα xαναλιcι τηs ψηχηζ 1"ιαq'' .Αμποτε
xαι ε[θε.

Βιβλιριρgφιu
Θεoδοo{ου Στ. Δαν€ξηζ M. :'''Στα [7νη τοιl
Ι'Χ.Θ.Υ.Σ.'' (Δ kιυλοg' 2000).

Σ ιμιiπoυ λου Δ. :'' Tο Πcioψα τοlν d.ατ ρων'' ( Γεωτ ρcj -

rτ0 αQ. Ι08, 2002).

Nilsοn P.: ''ΗiιnΙανcιlνet,y sαllsαιnheter'' (Rαben &
.Sjιryι'eιι' l977).
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Η "0M0Ν0lA,,
' Eγα πγ ευ ματoχαλλιτε γν l'xο ?,ι,αφεγε [ο

με πολιi ιοτορ(α

Απ6 τα λlyα xαφενεfα πoυ μιπoqεf
xανε[g να βQει στην επαρy[α trιε τιioο
αυl,υφαoριiνη την ιjπαρξ4 τουζ |ιε
τηι, πολιτιxη xαλλιτεγνιxη xαι xοι-
ι,οlνιxtiξωη μιαg πoλιτε[cιg. Κclι εl'-

iori τη διxη μιαg (oMoNoΙΑ)

Ιδρυμiνη crτα ψριiιlια τηζ τo1)Qχ0-

xρατfαg oε ατυλ ΕιlριΔπηg xαι Αι'eι-
τοληE ξιiλινη δoμιη με xαθρiπτεq xrιι

μαρ μd'ρ ινα τ ραπ6ζια oτην α[θοιlιlcι

tξω μεγιiλclE αιlλ6yυρog, xλι7 pιcιτrι'

ρ ιri' τo ιyx ινb τ ραπ iζια, πoλλtq xcιρ i -

xλεg yια oυζητηoη xαι τci"βλι.'Hτιιι'
€να εiδog Βουλεβd'ρτου Πrιqιιτιι'ιlιl
πoυ oιiyναξε τ6τ ε η xτνευ ματ lxfi δια'-

ν6η αη τηg M π ε λ' Ε π6x'' Ι δ ιο ρι ε: αιsτ ιi
που απoλci.μβαι,ε o'cjλη τ0L) τη ξοιi ο
Zu'MωQεd'g, 6τι σε μιχQoyQαφkι rl

Γαμβ €τ αg xαι o Zαyαqciτ οq oτι7ι' πιι-
λιd' Αθliνα.

Επ[ τρειg yενεig αποτελοιjoε τrl

επfxεντρo δλων των εxφdl,αεωι, τηq

ζωηg τ ου τ cjπoυ. Απιi ε δcδ ξ εx [ι'η o ε ο

βουβιiq xαι μετiπειτα o (οριιλιΙlν, xι'
vη ματ oy ρci'φοg ) τ ων αδ ε λφrbν Δ ciqη.

Αλλd' η (oMoNoΙΑ ηταν θεcιτριxη oxηlιi.

Απ6 cιυτην πiραoαν διdιnηριoι θkιαιlι πριiξcιq
2lαι τoυ μoυoιxο6 oτερεrΙριατοg xαθcilq xcιι μιεtrιts'

νωριiνoι xαλλιτ€yνεg τοιl πιri.νtlιl βιclλιcnj, xιθti-

ραg, π οMο [ τ qαyoυδ ιατ iE, τ αyιl δαxτυλοιl ρyo [, θclιl'

ματ οπο ιo [, αxρo βdτ εg xλπ. Π ρriψε ι ρη ιιτ'ιιφcl ρri
o ι θ fααo ι o ιxον 6 μoυ, Π αλα ι ο λci1' ιlιl' Χ Qυ αι lχι iι lιl'
Αττ|x, xαι oλrjxληρη η τciτε λυριxli oxl7ιlη 7ιε τrnl

μια 6 oτ q ο Καρ αλ i βαν0 }d α ι π Qωτ αγ ωιl ι oτ i q ιπ ε λi -

7η ψωoτd 6ξω τηg 1ωραg μαE ιiπω< el Mιxrxιn'ιiq,

tΟ

Λγ ε λι i π ι l ι l λο c' Κr ιγ x λι β i: ρ αq, Tαοιl μ π ρη E, o ι x ο -

ι' ο l ι [δ η ζ, ζlλε Qιi' k n ρri x oι l Π { ρ c ι yω ρ fg ιl α ΙταQα -

λη-φθιnh' i1(Ιι ()ι ιlιlι,ιιυλ[εζ τι7g τιlπιxηg ριrιE ΑΘΗ-
NΑΣ.

Αxιi1u7 ιιπιi τl7 oxηνιi τηg ε'δriθηoαν διαλiξειg
ιιπci ιιl'θροlπουζ τηζ τε'yνηq χ,αι τι1ζ επκlτηριηg

1 ι ετ ι ιξιi τ ω ν ( ) i( ( ) {ω1' ι ι Λ ι ni β t ι62η q' Xcfu δ ρ οE, Κε ρcι -.

ρι ι i π ι lι', λι η, Ε λ ε ι l θ t: ρ ιi π ι lυ λr l g x r ι ι π αρ riλλη λcι μ ( -

λι.,ιΙrιι' xr ιτ ι i δ κ iqν ηι ι π ριl ε x λcη, 12c1i δ ιcιclτη μclτ α ο ι
πολιτ ι xυ i IJ t: ι, ιξi:λο ι' k ιφι ιι,,τ ιiρl]q, M ιχαλαxrjποιl -

λι η, Π r ιπr ιι' αtΙτ ( ιιΙ iι l1ι, Δ [y x cιg, Ι rιιτ ωι, [δη ζ, Π απα-
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δd'xηgxαθcilζ 21αι oι xτεQιoα6τερoιτοπιxιl[ιlπrn1υi- ιιπci ιiλrι xιιι πιιλιi.'Ι:Ιτιιτ,clι χιlριlt:απερ[δεζyιατην
φιoι βoυλευτ€g xαι δημαρ1οι'

Κυρ[ωg 6ριω9 η oMoNoΙΑ λειτclιiρηrlε: ωq

Καφενε[o' Αυτη ηταν η βd'αη τηg, Απδ τcι τρrιπ{-

ξια τηg π6ραααν πρooωπιx6τητεζ Ιr0υ iπrιιξιιι,
xτQωταγωνιατιx6 ρ6λcl τoπιxri xαι πcn,εΜηιlιrι crε

6λoυ9 τoυg τoμε[g τηζ ζωiζ.ΑρyξclντcιE ιιπιi τη
yενια τoυ Mαxεδoνιxclιj Αγωνα αι,cιφiQιll,τιιι ιlι:
Λd'μπ ρog Κο ρoμηλd'g, Ιωαν' Δ ραyrlι1 μηq, Σπιi ρe lg

Mελd'g, oι yιατρo[ Περδιxci'ρηg xrlι Χrιτξηr\η7ιη-
τρ[oυ ο δd'αxαλog Δημητριd'δηg (Mπiμπηζ), 0 }r.

Xατζημαλo'ιjoηg με την ιδι6τυπη τιlπιxη πολιτιxιi
x|νηαη τoυ' o Σπιjροg Λαναqd.g, o τιιλrnτιnixοq
δd'oxαλog xαι λoyoτtyνηg, Σται1ροg Xωlιlg xrιι
μαζf τoυg oι xαπετdνιoιτηE επoxηq Mαξrιραxηg,
Tα fπoυ ραg, Κατ εyd'xηg xλπ. M εταγ εν iιlτ ε ρcι δ ε:

ωg αξιωματιxo[ o ΠλαoτηραE xαι ο Κοι,δtληg ιl
αδιxοyαθεig Γ. Γραμ' Δ ιο ιxηoεωg Κρητηg Κ. Π ε ρ-
διxd'ρηg ο N. Δoυλyεραxηg εxδciτηg τηg τοπιxηg
εφημερ[δαg NΑoΥΣΑ xαθιΙlg χαι ()ι δημcιρ7οι
Θ.ΑQηg, Γ. ΠερδιxdQηζ }lαι Φ' Κcixxινιtζ xτ'01)

μεταξιi dΜωννoμξω 6τι iφερε xαιτ01l lιlι'σουQ-
y6 Καλoμoiρη.

Επfαηg ο Σταμ-Σταμ.
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τηE αυνδρoμliE σαg

t1



TOYPKoKPΑΤIA
Η διjγα}ιη }iαι, oι αδυγαμ(εg τηE oθωμανιnη1 αυτoι{Qατoq(α5

'oταγ οι oθωμανοf xατdλαβαντη 1εραιiνησοτoυ
Α(μoυ, επdβαλλαν εγια(α πoλιτιxf οργι1νιυoη ο'

6λουg τoυg βαλxανικοιig λαοrig, ποtl dτσι, d1αoαν

την ελευθεg(ατoυg παι xιiθε δυνατ6τητα ομαλrjg

εξdλιξηg.

Σ' 6λουg τουg αιιiνεζ τηζ τoυQχoxqατ(αE oι Bαλ_

xανιxοf αγωνζoιταγ ενd,γτια στoγ τουρχιxd ξυ-

γd. oι xoινo( αγιi:νεg, η xοινr]τoυg μο(ρα, η xoινrj

θρηoπε(α χαι η πνευματιxri xληρoνoμιιi τoυ Bυ-

ξαντiου, ιooπdδωοαν τιc ε θνολογ ιxdE δ ιαφορd-<'

το παρελθdγ 'τοlγ πoλεμιxcilν ιlυγxροiοειt]\|, τιE

πνευματιxι1g αντιθιJoειζ χαL τo διαφoρετιxιi πολι-

τιoτιx6 τoυg επiπεδο, εγιil δηpιιοιlργr1oαγ dr'α

αiοθημα oυνο1rjg για τουζ Bιιλxαγιxοdg λαοι1g'

Η oθωμανιxr] ιxυτοxρατορ[α rjταν Θεοxρατιx6

xριlτog. O oοιlλτd,νοζ, που rjταν αρ1ηγdg τoυ

xριiτoυg, θεωρo{νταν ''t1 σ/.ι{i τoυ Θεοιi'' στη γη,

πoυ θα επdβαλετη μιουοoυλμιανιxr] Θρηοxεiα' "το

ιδει6δεg τr1g ιολαμιxt]g οιxι'lιlμιdνt1g"' 'Ετοι το

xριiτιlg αποxτοrjoε dναν ιl ιxι'lυ 1-ιενιxιi 1αραl'"πi ρα'

o ι τυ1ιiν δ ιαφοροπο ιr] οε ι g γiνονταr' με γνιilμονα
τη θρηoxε(α xαι 61ι τηι' εθr'ιxtj xαταγιυγr]' Eπo-

μdνωg, τo oθω μαν ιxι1 xριiτog αποτελοt'οε πεQ ισ-

odτερo μια θρηοxει'τιxi - ιι(')αμεf)α\'ιx{ - xoινιi_

τητα χαι λιγιiτερο ιιLα - τουQχι,x{ - οpιiιδα'

oι μοlαμεθανo( αυjxαν οτηγ πριlνομιιlf1ο τι1ξη

τοlν υπηxdωγ, στην oπιl(α μποροιiιrε γα πQoσχ(t]-

ρηοε ι οπoιoοδηπoτε ιrλλιiδιlξog ιιoπαξdταν τt1ν

ιολαμιxrj θρηoxεfα. Αξζει να οημειοlθε(παlg τιl

Κορι1,νι απαγdρευε το β[αιo εξιολαμιομιi' ΤΑ
xfνητρα, dμωζ, τηg αλλαξoπιιrτ(αg ηταν οοβιrρι1_

φορoαπαλλαγri, διxα[ωμα οπλοφορ (αg, χΟ ινιυνι-

xri dνoδog.

Γι' αυτ6 απ'τoυg πριilτoυg αιιiνεg τηg τουqxιxrig
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xιl ρ ιαρ1(cιg αrα Bαλxιiγ ια μαQτυQof γται o μαδ ι_

xο( εξιoλαμιoμοi. Στη Bοcrvfα χαι στηγ Eρ(εγο-

β(νη, αλλd, xαι στη Bdρεια'ΗπειQo χαι τη Mcιxε-

δoγfα μνη μονει1 oνται εξιιrλαμιαμο (.

Exτιig απ'τουg ομαδιxοrjg ιrναφdρoνται χαι ατο-

μιxo( εξιαλαμιομo( τdoο Eλλι]νοlγ ιioο xαι Σλι1-

βων. oι Σλιiβοι ου1-ιμετdxοι!γ Cπην oργd,νιυoη

χαι στηγ dμυνα τηs αυτοχQατορiαg xαι μιiλιαrα
στοι,ζ 1q6νoυq τoυ ΣουλεΙμιiν - περ(οδog αxμjg
τηζ αιπoχQατορiαg - το xρdτοg διοιxοfγταν ου-

οiααr,y.ιi απι1 Σλιiβoιrg αξιοlματod1ουg. Πρd-

πει. ιi1-ιοlq, να cn1μιειο;θεf πωg οι εξωμιiτεg dλλοτε

ε(1αν αλλαξοπιαrr]oει με τη θdληoι] τoι-}E χαι

ιiλλοτε πρodq1ονταν qπ6 αγοριi δοdλοlγ rj απιi

παιδομdξωμα.

oι λαο(των Bαλxανfωγ dμειναν οτο αιlνιlλd τουg

πιoτof στo χQtστιανιoμιi, αφοι1 θεοlροfoαν τη

θρηoxεfα οlg μdoω dxφραοηg του εθνιxιομοf
τουg. Eπειδrj, λοιπιiν, δεν ανrjxαν στηγ μωαμε-
θανιx{ θρηοxε(α, δε μποροι1οαν να'ναι πολ(τεg

τoυ xρd,τιlυg ηταν ραγιdδεg _ υπoτ<rγμι{γoι' (πo

οoυλτιiνo, πoυ εξουοiαξε το xριiτog _ . oι Tοdρ-

xοι ξε1ιilqlιζαν τουg υπηxιioυg με βtioη τη θQη-

ιlxε(α xαι εφαρμι1ξoντιrg το ιrυoτημα τoυ Mιλdτ

1ιilριoαν τουE υπηxdoυE τουζ ιrε θρηαxευτιιdq

ε νιiπ1τε g, που ε i1αν ιrρ1ηγ6 τον cιντ iιπο ι1ιl αρ1t1 -

γιj τηE εxxληιr(αg. 'Ετσι, για τoυζ ορθιiδοξουg

χQι,σ[ιανιχoilg πληθυομο{g αρ1ηγ69 riταν ο πα-

τριιiρ1ηg τη< Kοlνoταντινοrjπoληg, ιl οπο(og ε(-

χεν χαι πολιτιxrj εξoυo(α.

O ηγετιxdE qιiλοg που Πατριαρ1ε(ου Κο:ν/πιi-

λεu;g ε(1ε ιrlg αποτ€λεσLια να επηρειiοει τηγ παι'_

δε(α xαι την πνευματιxrj ανdλιξη τιον λαι6ν τr1E

Bαλxαν ιxrj g - xιl ρ 
(ω g τοlν πλη θυ ομιιilν τιrlν Παqα -
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δουνdβιων ηγεμoνιιiν -.

Eντοιiτoιg, μdoα oτην oρθdδoξη 1ριαrιανιxtj xoι-
νdτητα υπr]q1αν χαι χωQιστdg εxxληoιαοτιx€g
oργανι6oει9 oε εθνιxrj βιioη:για τουg Σdρβουg
riταν η Eιxληofα του Ιππεxioυ.

'Ooον αφoρ<iτο Σερβιxιi Πατριαρ1ε[ο ΙππεxΓoυ
θα πgdπει να σημεtοJΘε( πωg, xαταργrjθηχε μιε
την xατd^λτηση τηs Σερβiαg, ενιf η Πtiλη το απo-
xατ'6. oτηo ε με αουλταν ιx<i β ε ριiτι, προx ε ιμι1νου

να περιoρfoει τιg διxαιoδoα(εE τoυ οιχουμεγι-
xoli πατριιiρ1η. Xαραxτr1ριοτιxrj r]ταν ιπο θdμα
αυτιi η αυμβολ{ των Σdρβων Σoλιixoβιτg. o dναg
απd αυτotig 1ιiρη ατo xιlροg που δι dθετε xατdφε-

Qε να αγασυαrrjαειτoυ Σερβιxιi Πατριαρ1εfo xαι
να διορioει πατριιiρ1η με πoλιτιxdg διxαιοδo-
cliεg πoυ ξεπερνoιiααν τα oερβιxιl εδdφη. 'Ετσι,
οι Σdρβοι πdρα απιi την εxxληοιααrιxrj ανεξαρ-
τηofα, απ{.xτηoαν xαι πoλιτιxιi διxαιιilμιατα'
oμωE τo Σερβιxιi Πατριαρ1εiο επειδrj λειτουρ-

γodοε ωE εσrrα αr,τιoτιiαεωE των Nοτιοoλιiβων
xαι rjρθε oε αliγxρoυση με τo xυρfαρ1o οθωμανι-
x6 xρdτog, xαταργr]θftzιε τo 1766 xαι υπ<i1θηxε
oτo Πατριαq1ε (o Kων/πιiλε ωg.

Γεγιxιi παρατηροιiμε πωs η εxxληoιααrιxrj oq-

γιiναloη xιiθε Bαλxαγιπotj λαori ιiπαιξε xαθορι-
oτm6 ρι1λo για την διαβiωη τoυ oτo οθωμανιxιi
xρdτog. Για παριiδειγμα, oι Αλβανof, πoυ 6γι-
γαγ στηγ πλειoιpηφ(α τoυζ μουαουλμιiνοι, υπd-

φεQαγ λιγdτερο απd την οθοlμανιx( xατdxτηoη.

Η xcιτ(xxτηοη λαcilν πρoηγμdνοlγ πιrλιτιxd xαι
πoλιτιoτιxd απαιτοdοε ια1υρ{ oργιiνωη.

oι xαταxτημ6νε9 1ιilρεg τηE χεQσονrjαoυ του Αi_
μου ο1η μιdτιοαν μι ιιι δ ιo αητtxη μιιrνιiδα, το μπ εη _

λερ μπε ηλfx ι ri εγιαλdτι τη E Poi μελη E, με διοιxητrj
τoν μπεηλdQμπεη τηg Pοdμεληζ, που εf1ε απιiλιl-
τη διοιxt1τιxητιαι (πQατιιι]τιy.lj εξoυοiα xαι t]ταν
επιxεφαλr]ζ τηζ πto οημαντιxι]g οτρατιωτιxrlg
περιο1r]E, οτην oπο(α oι οιrυλτιiγoι ε(1αν εoτιιi-
σεt τηγ προοο1rj τοιlq.

To μπεηλερμπεηλfxι τη g Ροf μελη g {ταν τo πριiτο
πoυ ιδριiθηγ'ε τ(CΙt ωg τ(Ι τdλη τoυ 15 αι. σ'ιrυτ6
υπιLγoνταν ιjλιι τα xατcιxτημι€να εδciφη τηg Bαλ-

xανtxηg' 'Eδρα τoυ μπεηλdQμπεη τηg Ρoι1μελl1g
r]ταν ι1λλοτε η Σ6φια xαι ι1λλοτε τo Moναoτrjρι.

Kαθιig επεxτεw6ταν η αυτoxρατορ(α, πολλα-
πλαοιιiξονταγ χCιι τα μπεη λερμπε11λfxια' πιrυ απ'
το 1591 oνομιιiιπηxαν εγιαλ6τια.

Τα εγιαλdτια διαιρουνταν σε μιxριiτερεg στQα-
τι,ιlτιν"€g μoνdδεg: τα cn,ατξιlxια ( o αριΘμιiE τουg
εEαρτιiνταν απd τιg πολιτιxoδιοιxητιxd g μεταβο-
λdE ηs εxιioτοτε περιoμjg). Αργ6τερα πoλλι1
oαντξιixια ενιilθηxαν οε παoαλ[xια { βιλαdτια.
Αx6μη τα οαντξιixια διαιροt'νταν σε xαξιiδεg.

Απoτdλεαμα τηE τoυQχ twηgxαταxτηιτr1 g ιπην Bαλ-
xανιxη tiταν η xοινο:νιxιj ιοοπι1δοlοr1 τιlw λαιilγ
τηζ χεQσoγrjoου.

Η θdoη τοlν υπιrδoιjλωγ xαθoριξι5ταν (Ιπ' τOν
ιoλαμιxιi νι1μo, πoυ επdτqεπε την ελει1θερη ιiοxη-
ση τηζ λατρε[αg σrοι,ζ αλλιiδοξοιlg λαotig πιlυ
ε [xαν δε1τε f την οθοlμανιxr] xιlριαρx(α ε-πdβαλλε
στοUζ χαταxτη μ6νουg να xαταβιiλλoυv xεφαλιx6
φdρo (1αρι1ται) αrο τoιlqlxιx6 δημιiιrιo ιiριξε τη
διανομrj τηg ει1φoρηg BαλxανιχliE γηs απ' το
Σουλτι1νιr στoυs αξιωματodχουζ του xErιlτoυg
(οπαπδεg) r] oε πολεμιoτdg (γαξ{δεg) xαι οπd_
νια σε απλoιig ιδιοiτεg με τη μoQφrj απλιiν τιμιι-
ρ[υlν.

Oι γαfεg του οθιr;μανιxοιi xριiτοιlq διαxρ(νoντcιν
cπιg xληρονομιxd< rj μιofλxια, oτιE βαxουφιxdg
που {ταν αφιερωμdνεS σε ευαγr] ιδριiματα xαι
αrιE δημι5αιεζ πoυ ανtjxαν ιlτον οoυλτc1νo'

Τo αι1cπημα τηg ιδι,οxτηοfαg τηg γt1g αποτελοι1oε
τη βιiοη τη g οιxιlνομfιrg του xριiτοιl g. Tα xτlj ματιr
που 1"ιεταβιβιiξονταν oε υπηxιlουζ με τo αιiαrημα
τη g εξαρτη μdγηζ νομr] g, oνομιiξoι,ταν' cινιiλoγα
με ττ|γ dxτααr1 χαι το ειοιiδημα τουs χαζ' ξιαpιdτ
xαι τιμciρια.

Η μεταβfβααη ενιig xτriματog μαξ( μιε τουζ χQι-
oτιανοιiζ 1οlριxodg του εξιrοφιiλιξε ιπoν τιμιr-
ριοιi1ιl ειιτιiδημα χαι (rτο xριiτοg ιππtx6' o
xrjρωg τoιl xτrjματοg εf1ε ιioοδιr τιiιrο απ' την
παλλιdργεια τηE γηζ 6οο xαι crπιi τιlιlg φιigουg
πoυ xατdβcιλλαν oι χQιστιανο( 1οlριxof. Eνοi,
ιjταν υπο1ρεοlμdνοg να παρd1ει ι{να oιliμιιι ιπ-
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πdιυν. Mετιi τo θιiνατιi του το xτrjμα ε(τε μεταβι-

βαξdταν σ'o γιo τoυ εiτε πεqιερ16ταν cπo δημιi_

οιο. 'Eτσι, τo τoυρχtxιi φεoυδαρ1ιxιi oυoημα
δ ιατri ρη oε τα σ[Qατιω τιx6 τoυ χαQα}ζτη Q ι oτιx6"'

Mετιi την xατιixτη αη τη E Bαλxαν ιxrj g, ο ι 1ρ ιαrια_

νοf αγρdτεg dγιναν xολiγoι xαι δουλοπιiρoιxι-lι
τωγτι|"ιαQιori1ων. Στην αρμj oι Tοιiρxοι επιδ(ο:-

ξαν να xερδfαουν με τo μdρog τoυE τoυζ χQιffiια-
νoιig 1ωριxoι'iE. Η Yψηλ,i Πι1λη δεν ε(1ε οιlμφd-

Qoν γα xατααιρdψει oιχoνoι-ιιπιi τοιlg χQtστια-
νoιig, πoυ παρεf1αν αro πριiτog ιπρατιιilτεE,'1εοlρ_

γorig xαι φορoλoγoriμεγoυs. Eξιiλλοιl, οι oθcυ-

μανο( πρoτιμoι1ααν να ξουν οτιg πιiλειE χαι γα

αφjνουν την xαλλιdgγεια τηE γηg σroυζ ιlπιjδου-

λoυg.

oι επιβαρriγσειE των qαγιdδων rjταν αq1ιxιi λι-

γι1τερεg απ6 cιυτ€gπου υφ(oταlτο οτο Bυξdντιιl,

στα φQαγχιxd { oτα αλαβιxιi xqιiτη. Exτιig απ'

τo 1αριiται, πατdβαλλαν σroτoυQχιx6 δημιiοιο τη

δεxdτη χαι στον τιμαριod1o ειδιxdg οφειλdg'

Eπ(oηg, υπrjρ1αν δυαxoλ(εg οlg προζ την επιβολr]

παι διατrjρηση τηE πυριαρ1fαg τουg, αφοιi δε

διdθεταν πε[ρα, διοιxητιxιi εξoπλιομ6 xαι δεν

rjταν πρoετοιμαoμdνοι, ενι6 oυγ1ρ6νοlE βρfοxo-
νταγ σε 1αμηλιiτερo πoλιτιαrιx<i επfπεδο cιπ6

τουζ χατεχτημdνουg. Απd τηγ ιiποιilη τllζ χοιν{l)-

γιxoπoλιτιxrjg oργιiνωoηg βρ(oxoιταν (πο ιιετα-

βατιxd oτdδιο τηg φυλετιxrjg οργdνοlσηE χαι τxlζ

φεoυδαρ1ιxrig ποινων[αg. oι d,λλοτε νo1-ιiιδεE

για γα oργανιirooυν διοιxητιxd τoυE λαοιig τηg

1ερooνrjooυ xαι xυρfωs για γατoυg αποδυνα1-ιιΔ-

οoυν εφιiρμoσαγ τα αx6λουθα oτυγνd μdτρα:

α) Η αναγxαoτιxη μεταπ(νηαη πληθυομιιilν: Oι
Toιiρxoι μετdφ εραν υπdδουλου g 1ρ ιαιιανιxοιi<
πληθυoμοlis χαι τoυζ εγπατdαrηoαγ ωE διrυλo_

πιiροιxoυg oτη Θριlxη χαt τη Mιxρ<i Αofα, ενι6

στα εγχατελλημdνα 1ωριd τoποθdτηοαν Tοι1ρ-

xoυg 1ωριxorlg. Τo δημoγραφιxι1 αυτι1 μdτρo
επdφερε την εθνoλoγιxlj αλλo(ωoη τωγ Bαλxανι-
xι6γ λαιiν'

β) Η βαριιi φoρoλογiα εφαρμoξdταν πεQιcrτα-

oιαxιi xαι παρε(1ε αro oθωμανιxd xριiτog, βρα-

1υπρdθεoμα, τoυE πdρουg που 1ρειαξdταγ. oι
φdqoι πoυ επιβλrjθηxαν cπoυζ qαγιιlδεg r]ταν

τ6oo ταyπιxο( dοo xαt €γaαnιτoι χαι εξdιπληoαν
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oιxονομιxιiτουg λαorJg επιφdρovταE τo μαρααμ6
oε ανθηρι1ααrιxιi xι1rπρα, αλλιi xαι cπt1ν ιiπαι-
θqο1ιilρα.

γ) Tο παιδoμι1ξο:μα r]ταν το πιο απιivθροlπo παι

βιiναυoo μdτρο ηζ τoυQχιχriE διofxηoηg. Στηρf-

1θηxε cπo ρητd τoυ Κoρανioυ ιiτι ''ιiλα τcι παιδιι1
απ' τη γdννηοrj τουg ρdπoυγ πQoζ τον ιολαμι_

σpιd". Πρdxειται για μια ταxτιxη αrρατολογ(α
που αρ1ιxd oργανοiθηxε xdθε π€wε 1ρ6νια xαι
xατdληξε σrο να εφαρμιiξεται ετrjαια' Aπoαποrj-
oε απd xiιθε 1ριαrιανιxtj oιxογ6νεια dνα - διjo

crγιiρια ηλιx(αg 10-15 1ρdνωγ χαι τα μεγd,λωνε
οε περιβιiλλoν ιολαμιxιi φανατιoμdνo ενο'l πα_

ριiλληλα τα ε xπα(δευ ε σΙQατιc)τιχιi πρoxε ιμι1νoυ

να τρoφoδoτ{oει το οτρατιi των Γεν[τoαρlιυν.

Το παιδο μιιiξωμα xαταργr] θηxε cπα τdλη 1 7oυ αι.
Γιιr τoιl g Oθοl μανof g απoτελοrioε μdoο ανανdοl-

σηζ τoι.' ανθρι,iπινoυ υλιxoιi' ενιil για τουζ χατα-
xτημdνoυg αιμορραγ(α. Γεγιxιi oι υπιiδουλoι
θεοlρo{οαν το παιδομιiξωμα ωg φ6Qο αfpιατog

χαι |-ιια απd τιg μεγαλrJτερεE αυμφoρdg. Tα
δη μιοτιr,d, τραγοι1δια των Bαλxανιxι6γ λαιilγ απo-
τελoι1γ την απdγνωση τφγ Xριoτιανι6γ για τo
παιδοpιιiξωμα.

δ) oι β(αιοι εξιολαμιoμoi: oι Oθωμανοf ανιi-

γxαξcιν xαπoτε πιiλειg χαι χο)Qιd, να αοπαιπodν
τη μιοlαμεθανιxl] θρηοxε(α. με oxοπιi γα τουζ

xciνοιlγ π ιcποιi g cπην οθωμιαν ιxrj αυτοxρατoρ (α.

B(αια εξιιτλαpι(oτηxαν BοιiλγαQοt, B6αvιoι xαι
Αλβανof'

Kιiτοl απd dιπογo xλiμα πιdαεων oι glαγιι1δεg,

oυxνιi' εγxατdλειπαγ τα 1ωριci τoυE χαι ξoιiααν
αrα βoυνιi' T6τε, εμφαν(αrηxαγ σ[η Boυλγαρfα
}ιαι τη Σερβfα oι xαTντοιixoι' στη βορειoδυτιxrj
Bαλxανιxri oι oυdοxg χαι σ[ηγ Eλλι1δα οι xλd-

φτεE, πoυ εξdφραξαν την dνοπλη αvτ(αrααη των

υπoδοιjλων ενιiγτια CrτoυE xcιτατιτητ€g. Τα xα-
τορθιi:ματα τοlγ ελειjθερων αυτι6ν oιυμιiτιrlν των

επαγασ[ατη μdνοlν ραγιιiδων xαθρεπτζοwαι αrα
τραγorJ δ ια των Bαλxαγ ιxιiν λαιilν. O ι ανι6νυ μo ι,

αυvliθωg πoλεμιαrεg δημιουργιiγταζ στα βουνιi,
ι1να "α1oλε6ο πoλdμου'' αποτ6λεσαν τη βι1oη για
τουg απελευθεροlτιxοrig αγιiνεg του l9oυ αι.

Tο απιiγειο τηg oΘωμανιxrjE αυτoxρατoρ(αE α-
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νιiγεται oτο 16o xαι \7o αι. T<iτε, dγινε η αυτo-
xρατoρ(α των 0θωμανι6ν πρcδη διiναμη o'oλι1-
xληQη την Etρι6πη. 'Oμωζ, απι1τα τdλη του 17ου

αι., xατι1πιν μιαE συγεχo69επεxτdoεωg, ιiρ1ιoε η
αQγ'i, αλλιi oταθεψj παραxμrj. Στη δειiτεQη πo-
λιoρxiα τη5 Bιdννηg, το 1683, η επ(θεαη των

Τoriρxων αναxαιτ(αrηxε απd τιg ενωμι1νεg δυνιi-

με ιζ τωγ λαι6ν τη g xειτρ ιπri g Eυρι6πη g, επιχεφα-
λrig των oπofωγ εf1αν τεθεi oι Πoλωγof. Mε την

rjτrα των Toιiρxων μπροαrιi oτα τεiy11τηt αι,-
oτριαxιjg πρωτειioυoαg απoxαλf φθηxε η αδυγα-

μfα τoυ oθωμανιxoιj xριiτoυg. 'Ηδη, τo 1'571'' η
ναυ μα1(α τη g Nαυπιixτου "ε (1ε δε ξε ι ι1τι oι Τοdρ-
xoι δεγ riταν αrjττητoι'', σιiμφο;γα με τoν ιoπανd
ουγγραφdα Θεqβιivrεg, o oπofog αυμμετε(xε ο'
αυτrj την αναμdτρηη. H δει1τερη πoλιορx(α τηg

Bιdννηg αrjμανε τοτdρμα oτην Oθωμανιxrj προd-
λαη πρo5την Eυρι,iπη, περιορζοvταg τουg Toriρ-
xoυg απ}ν6' παι μdνo αιην διαπjQηση τωγ χατα-
xτημdνων εδαφι6ν.

'oμωE, απ6τ6τε,χαι η α\τιμετι6πιoη του oθωμα-
νιxoιj xινδfνoυ απd-τoυE Xριαcιανorjg Eυρω-
πα(ουg ψπηxε oε γdα φdση. oι ευρωπαiπdg
δυνιiμειg, ενιi 6μεναν παθητιxdg απdναwι αrην
τoυ ρπ ιxri πρ6xλη αη, π 6ρlαοαν, τ εχιτι6" σ[ηγ αγτε -

πfθεαη. Στoν αγc6να αυτd ηγr]θηxε αρ1ιxιi η
Αυoτq(α.

'Ετσt, τo βαλxανιxι1 πριiβλημια ιiρ1ιoε γα απα-
o1oλεf την ευρωπαixrj πoλιτιxrj xαι cιπ6το Συγd-
δριο τηg BερdναE (822) r"αθιεριilθηχε χ(Ιι ονo-

μιiξεται Αγατoλιx6 Ζητημιcι. 'oμωζ, ιπιi1οg ηg
ευρωπαΙxr]g πoλιτιxrjg δεν r]ταν' αοφιιλιtlg, η α-
πελευθdρωση τωγ Bαλxανιxιi:ν λαιilν, αλλd τα
oυ μφ dροιτα (πη ν ευ Qαλγ ιxrj πε ρ ιο1ri τη g Bcιλy.α -

νιxηgxεροον{οου.

Ωοτιjοο, οι ουγxροιiσεLs τιt)v ευροlπιι[xιilν χQα-
τοiν με τουg TοιiρxOυζ, που dφθειραν τo γιiητριl
τηg οθωμιανιxι]g αυτoχQcιτoρfιιg εf1αν ειlνιlixιi
αvτiy"τυπο στoιJs ιlπιiδoυλoυE, cιφοd πριlετο[μια_
σαν τo\, απελειlθερalτtx6 τοιlg αγιilνα.

o ι μαxρo1ριiνιoι αυιπρoτουρxιxο(πdλε μοι' αrου g

οπofουg dλαβαν μdροgπoλλοiΣdρβοι ιπo πλειlρd
το:ν Αυoτρι,αx{6ν, εf1αν ιiμεοεE επιπτιilιτειE στιζ
δυτιxdζ περιο1dg τψ Bαλxαvιxrj5, πoυ βρ(οxο_

γταγ στo επιχε\πQo αι,τωγ τωγ (rυγχQoυσεωγ.
'Eται 

με τη αυνθrjxη τοlν Καρλoβιx(ων του Σρεμ
αrα 1699 _ τη γνοlαrrj με το διεθνdg ιiνομα Κιiρ-
λo β ιτg - πoυ τε ρ μιiτισε τoγ πQιiτο αυ οτροτουQχ ι-
x6 πιiλε μo, oι oθωμανof παgα1ιilρηοαν την oυγ-
γαρiα χαι τηγ Tραναυλβαν(α αrην Αυoτρfα, η
δε Δαλματfα οτη Bεγετ(α. o αυοτριαxdg
cπρατdg, που ε(1ε φτcioει ωζ τo Bελιγq<iδι xαι
τον ιiνοl Qoυ τoυ Αξιοd, xατιiρθωoε γα αποοπιi-
oε ι απd την τoυρxιxr] xυριαρ1fα τμ{ μα του Mπα-
νιiτoυ. 'Eνα μεγιiλo ιiμωg, μdρogτου Mπανιiτου
χαι τοU Σρεμ dμεινε (πα 1dρια των Toιiρxων.
'Ετοι ιl πιiλεμιlg αυτιiE διαμdλιoε τη Σερβiα ανιi-
με(rα στην Toυρx(α χαι τηγ Αυoτρ[α. Mετiι τη
ουνθrjxη τιυν Kαρλoβιx(ων του Σρεμι' παQατη-

ρεiται ομαδιxr] dξοδοg τιυν Σdρβων πQoE την
Αυτοxρατορirι τοlν Αψ βοdργων.

o δειπεροg αυσ[Qoτoυqxιxιig πdλεμog dληξε το
1718 ριε τη αυνθ{xη τoυ Παoιiροβπg με ευγοi-
xorig dρoυE για τι)υ AυαrριαxoιiE xαι dμμεαα για
τoυE Σdρβoυg, αφo{ παQαχωQοdοε ιπην Αιl_
οτρ[α dνα τμrjμα τηg Bλα1fαE, τo Mπανιiτο xαι
dλη τη Bιiρεια Σερβ(α οlg το dνο-l Qoυ τoυ Moριi-
βα xαι ωE την πιiλη Kρoι1oεβατg. H αυoτριαxrj
xατoγ\ oτιg oερβιxdg περιο1dg δι{qxεοε ο)ζ τo
1739, oπ6τε με τη oυνθrjxη του Bελιγραδ(oυ η

βιiρεια Σερβ(α πdραoε xαι πι1λι xιlτο; απιi την
xυριαρ1iα των Τοιiρxων. Ωg cniνoρο τηg Αυ-
αιρfαg χαι τηζ Tοιlρx[α< oρiιπηxε τιiτε ο ρουg
του ποταμοd Σιiβoυ xαι Δorjναβη. Η αυoτριαxrj
xατoyη' που xρciτηοε εfxοoι 1ρdνια' ε(1ε ιτoβα-

ρd g επιπτιilοε ιg γ ια τo λαι1 τοlν Σ dρβων' αφοιi τoν
dφερε οε επαφtj μιε τoν ευqοlπαΙxd τρι1πιl ξοlrjg
xαι πoλιτιoμιi xαι με τη δυτιxr] oxdι|.rη. Παριiλλη-
λα, τιl μιεγιiλο μεταγαcΣrειlτιxιi xfμα, πoι} παQα-
τη q ε iτcr ι τιiτ ε απι1 τιg τουQχoχQατοrj με ν ε g πε ρ ιιr -

1dg, πριlxιiλεοε την οιπονομιx{ xαι πνειlματιxtj
ανd,πτυξη τοw Σdρβοlγ χαι τ(,)ν ιiλλωγ βαλxανι-
xιilγ λαι,jν.

Λiγο ιrργιiτεQα, ι-ιε τη ουνθrixη του Kιουτoοdx
Kαi,ναρτξrj (1774),η Ρο:ιr(α απdxτηαε το διπαiιυ-

μα πQΟσται:iιιg τolν Σερβι'lν χαι των ιiλλο:ν 1ρι-
ι:rτιανιi'lν.

To διxcr(οlμtι αιtτιi, που αι,ανεοiθηxε με τη σUν-

θrjxη τιlυ Ιιιο[ου (1792), επι1τρει{lε οτη Pοlo(α να

l5
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επεpιβαfνει στιζ εσωτεQιx6g υπoθ6οειg τηg οθω-

μανιxr] g αυτoxρατoρfαE.

Απιjτατdλη. λoιπdν, του 17ου αι. xιiθε αναμ6τρη-

ση των oθωμανιfν με τιE ευρωπαix6g δυνιiμειg

or]μcινε τt1ν υπo1ιilρηση τηζ Yψηλ'iE Πriληg, πoυ

αναγxαξdταγ γα παQα1ωρε( εδιiφη τηg Bαλxανι-
xr]g, υπο1ιliQηση που φανεgιilνει την αδυνιrμfα

τri g o θιυ μcrν ι xrj E αυτoχQατο g (αg τιiιro ιπo πολιτι -

xιi 6oο ?(αι στο διπλωματιxd πεδ(ο.

Tα cι(τια τl'lζ εσωτεQιxιj παραxμrjg εiναι πολλιi
xαι εγγενr]. 'Oοo xqατοιiοαν oι xαταxτητιxdE

επι1ειρr]oειg, oι αδυναμ(εg τηg διoιxητιxtjg oρ-

γανι6οειυ9 δε γ(νονταν φανεqdg, γιατ( η xcιτ6-'

χτηση νdων εδαφιfν παgε(1ε oιxoνομιxdg δυνα-

τdτητεg xαι ι1φερνε xci,ποια ανανdωαη τoυ δυγα-

μιxοd τηζ αυτoχQατορ(αE, απαρα(τητη για τη

αυντrjqηαη ενdg xρd,τoυζ που βαοιξιiταν oτον

τιμαQιωτιχιi - cπρατιωτιxd xαθεατι6g. 'oταν οι
xαταxτrjoειg ιπαμdτησαν, η xρiοη ιfγινε αναπd-

φευχτη. Πρoxειμdνou γα διατηρrjoει τιg crπdρα-

ντεg xτtjoειζ τ1ζ, η oθο;μανιxr] αυτοxρατoρ(cr

6πρεπε να διαθdτει oρθrj xαι ιo1υρrj διoιxητιx{
oργd,νωoη xαι υγιrj xρατιxιi μη1ανιαμ6. Η διcr-

xυβ6ρνηοη τ6oo εlαεταμdνων 1ωριδν με υψηλ{

πολιτιxrj παqιiδooη απαιτoιjoε αυνε1li αναδιορ-

γdνωαη.

Αλλα εαωτεριxιi αι'τια ε(γαι: α) η παραxμr]τηg

xεντριxrjg διoιxrjoεωg oε cruνδυαομd με η δια-

φθoρd τoυ dλoυ xρατιxo{ μη1ανιoμοrJ. Aυτr]

oφειλι1ταν αroν πεg[πλοxo τρdπο διοιxfαειυ<'
oτην εξι.,iνηCη τωγ δημοιτfων θιjoεο_lγ, σrην εγoι-

x(αoη των προαdδων, των φdρο;ν χαι τ0)ν χQατι-

xι6ν υπηρεoιι6γ.

β) Η παραxμti αυτlj ε(1ε ιiμεοo αντfxτυπο ιπην
επαρ1ιαxrj διοixηoη : στιE επαQχfεE παρατηρε (-

ται η (δια διαφθορd. Η αδυναμ(α τηg xεντριxrjg

εξουα[αg να αox{αει τον dλεγ1d τηg αrην επαQ-

x(α xαινα επιβdλλειτην εφαQμoγrj των αυτοxqα-
τοριxιiν διατιiξεων επdτρει|-lε (πουζ επαQχια-
xo{g διοιxητdE να γfνουν ααιjδοτoι. 'oλα εξαρ-
τι6γταγ απιi την αυθαιρεοfα τωγ παοιiδωγ χαι
των Τorjρxων υπαλλrjλωγ, πoυ ενδιαφdρoγταν να
πλoυτ(οoυγ oι (διοι παρd να διοιxrjοoυν oωατιi
την επαρx(ατoυE. Και οι φdqοι χαι οι επιβαgι'rν_
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σειζ τCDγ ραγιιiδων dγιναν αβclι:ταxτιlι.

γ ) Παριiλλη λcι πcrρατη ρ ε iτα ι, ουιlιαατ ι xrj αλλαγrj

στo τιμαQιωτtx<i οιioτημα χCιι στηγ oιxονoμιx{
χα ι χο ιγ(,]γ ιxrj δo μrj των επcrρxιιδν xα ι αυτιi οφ ε (-

λετcrι ιπo νι1ο cniοτημια του xcιπιτcrλιομοιi. Η
ανιiγxη τηg δι,εθνοιig ιrγoριig για πριilτεg riλεg

μεγιiλοlνε το ενδιcrφdQογ τιl)ν μεγιiλων γcΙιοχτη-

μ6νιυν για τ11γ αγρoτιxιj παραγωγιj. 'Eτοι, πα-
ντοti παρατηρεiται εγτατιχοπo(ηoη αrην εχμε-
τd,λλειlοl1 τηE γηζ χαL σrηγ εν(αxυη τηE μεγι1ληg

γαιoxτηο(α<' Ιδιcrfτερα cπην oθιυμcινιπl] αυτο-

xρατορ (α' o ι μεγiιλo ι γαιοxπj μονε g, επωφελoι1 -

μεγoι απιi την ιrυξαν6μενη crδυναμ(α τηζ χεντQι-

ιrjg εξο'υοfαq αναπτυ1θηχαγ σε βιiροg τηg μιχQliζ
γηζ τ(.ι]γ 1δριxιilν' Η αυγxdντQωση εxτετιιμdνων

γαιιi;ν ιlτα 1ιJρι,cι λiγοlν μεγd,λων γαιοxτημιiνων
προxiιλεοε rrλλα,γdg σ[ο τι|"ιαQιωτιxιj ιrιiατημα
xcιι επιjoπευ(rε την παQαxμr] του. Tο τι μαριωτιxιi
oιiοτη1-ια 1"ιεταβλr]θηxε οιγcl- οιγd οε xληqονoμι-
xd. Eι,ι'i. πρcilτα ο τιμιιrριοι'i1ο< ε(1ε μdνο διxαfιυ-

μα νομr]g πιiνω ιπo xτr]μια τoυ χαι' σε αντιiλλαγμα
παqε(1ε σ[Qατιωτιχrj υπηρεο(α αro xριiτοg. το1-

ρα παρε (1ε διxαιιiματα πλη qονoμιxιi. Tcr τιμι1-

ρια 6γιναν τoιφλ(xια, δηλαδrj μεγιiλεE dγγειεg

ιδιoxτηα(εg,' πoυ δεν ε(1αν παμιιd αrρατιωτιxrj
υπo1gdωαη. H ν6α αυτι] μορφrj γαιoxτηο(αg
απορριiφηοε βcrΘμιαfα τιE ανεξιiρτητεζ μιxρdg
ιδιοxτηα(εE ταlν ραγιirδιυγ. oι 1ριοτιανo( χα)Qt-

xοf ιiγιναrrδoιiλoι xαι δεν πρloιlτατειioντCιγ πtα

απd τιg τοπιxιJg οθωμανιxdE αQχdζ. Aπ6γαντι
oτιg αυθαιρειr(εq του xυρ(ου τουq' πολλo( 1ωρι-
xοi αναγxdστηχαγ να προο1ωρ{oουγ ατoγ ισλcr-

μιoμd xαι ιiλλoι xατdψυγαν αrα βoυνιi. Αυτ6
εf1ε ωg απoτdλεoμα τηγ αρα(ωoη τoυ πληθυ-

oμoι'i, xυρiαlg οε πεqιο16E εdφορεE, πoυ ι1pιειναν

αxαλλιdργητεE' |-ιε oοβαρdg οιxιlνομιxdE επιπτιΙl'
σειE.

δ)'oοo η xεντqιxrj εξoυo(α d1ανε αε διiναμη,
τιjoιr oι επαρ1(εg απoxτoιjoαγ μεγcrλriτερη σημα-

α(α. 7\λλωιπε, η ουαιrιΙlρευη πλο{του σroυE

μεγdλου g φεουδιlρ1εE ενfο1υοε τη διiναμr] του g.

Tdτε, αρxζουν oι πρlιilτεζ χωQtσ[ιχ65 τιiοε ιg ιπην
περιφdρεια τηζ αυτoχQατοgfαg ιrπιi τοπιxo{ζ
xυρ(ωg ιδιοxτriτε< αλλιi xαι μιεγd'λουg γαιoxτrj-
μoγεζ' πoι} αποxrjqυοοαντην χυQιαQ1[α του oουλ_
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τdνoυ, dπωg dxανε τoγ 18ο - 19o αι. o Αλ{ παα(ιE
τωγ Ιωαγν[γωγ.

ε) o oθωμανιxdg αrρατdg αγτ( να αrηρξει την
xεντgιxrj εξoυo(α, αυνdβαλε τηγ παQαχμti τηs

αυτoχρατoρ (αg. To επ(λεxτo οιilμα των Γεγiτοα-

ρων απdxτηοε τερdαrια διiναμη, dγ ινε "xρdτog εν
xqrtiτει'', dμωg μετ6βαλε 1αραxτrjQα απ'τα τdλη

τoυ 16ου αι., oπιiτε τα μdλη τoυ απ€xτηααν δι-
xαfωμα γα παγτQειjoιται χαι να xατατιioιloυν
οτo αιiμα τα παιδιιi του5. 'Eτoι, οι γενiτααρoι
6παι{-rαν πια να ε (ναι oι φανατιιrμdνoι αrρατιι6τεg
πoυ αφοoιιiνo\ταt σro σουλτιiγο xαι ενδιαφιJρo-
νταν για τα υλιxd αγαθι1 χαι τη οταδιoδρομ(α
τoυE dιταg πολri oυιτηρητιxof.

Απ6 την ιiλλη o ι αλλαγdg αrο τιμιαριωτιxd αυcπη -

μα, πoυ επdφεραντην παgαxμrjτηg μιxρι]g γαιo-
xτηο[αg. οδr]γηααν χαι σrην παραxpιrjτου πεQι-

φερειαxοιi ατρατoι1των oπα1r]δων xαι αrη βαθ-
μια(α ελdτrωιrrj τoυ. Αυτιj τo γεγονιig ανιiγxαοε
τηγ χεγτQιχrj εξουo(α να αυξrjoει τον αριθμιi των

μιoθοφoριxιiν αωμιiτωγ με δυομενri απoτελd-
σματα για την oιxoνoμ(α. Eξdλλoυ, oι oτqατιαl-
τεg, δ(xωg πειθαρ1(α xαιxαx6"πληqωμdνoι απd
το xριiτοg, επιδ(δογταν oε ληαrεiεg xαι λεηλα-
αfεg xαι δεν {ταν οε θdη να παQαχολoυθrjαoυν
την αλματι6δη πoρε(α τηE δυτιxr]E τε1νιxrig.

στ) H oιxονομ(ατoυ xρ<iτουg δει,πQoοα8μ6cπη-
xε xαι αυτt] cπιg απαιτιjσεtζ τηζ διεθνoιiE oιχoγο-

1LLτLηS ανd,πτυξηE. Η οιxονομιxt] διεfαδυση τωγ
ευρωπαι,xιδν xgατιiν με τη μοQφη διoμολογr]-
αεων (capitulations), δηλαδrj πQoγομιαχαlγ ε-

μπoριxιiν αιlμφωνιιilν υπιjρξε πQωταQχιχrj oιxo-
νομιxrj αιτ(α παραxψηs τηs οθοrμανιxrjζ αυτo-
xρατορiαg, αφοri αυνdβαλε αrην oυoιααrιxt] με(ω-
αη των δημooiωγ εο<iδωγ απdτουgτελωνειαxoιig
δαoμοrig. 7\λλη αιτfα rjταν η με(ωοη τωγ χQατι-
πιiγ εodδων απ6 τo διαμεταxoμιoτιxι1 εμιrτdριο

μεταξri τωγ ευQωπαΤxιilν 1ωριilν χαι των Ιγδιιilγ,
αφori αναxαλιiφθηxε ν6οg δρ6μοE προgτην Aπιυ
Ατατoλr]. Αxdμη, η διεioδυη τoυ εμποQιχοtj xαι
τοxoγλυφιxοrj xεφαλα(oυ oτη μεγι1λη γαιoχτη-
o(α, xαθιδg χαι η ουνε1l]g υποτfμηοη τoυ νιrμι(-

σματοE _ ιδfωg μετιi τα τ6λη του 16oυ αι.'- χ(Ιι η

με(ο;ιlη τηζ πεQιεχτιxdτηταg τoυ σε ευγενdg μd-
ταλλο οδrjγηοαν τηγ οιχογoμ(α oε παgαxμlj.

oλεg ιlι πιrραπirνω αδυναμ[εg εf1αν oα oυγd-
πεια τll γενιxιiτεgη παραxμrj τηg oθωμανιx{g
αυτoχQατορ[αg, οε μια περiοδο μιiλιαrα πoυ oι
υπιjδουλoι χQιστιανιχο( λιιο( τη5 Bαλxανιxrjg
ιiρ1ιξαν να αvαπτυoσo\ται.
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NΙΑ0ΥΣTΑ Ιoτοqιxd

ΝAOYΣΑI|KA lΔlΩΤlKA EΓΓPAΦA ΑΠ0 ΤΗN

ΠEPl0Δ0 ΤΗΣ ΤOYPKOKPΑΤIΑΣ

Συνε1ζoιταζ τηγ παρoυα(αoη ιδιωτιxι6γ εγγQd-

φων απd την επo1rj τηg Tουρxοxρατiα5 δημo_

οιεlioυμε iιλλo dνα 1ειριiγραφo του δευτdqου

μιαoιi του 19oυ αιιδγα Πρ6xειται για dνα διαγε-

μηπjριο περιουofαg μεταξri των αδελφιirν Mηνιi,
Γεο:ργ(oυ xαι Xρrjαroυ Δημητριιiδoυ πoυ αυιπιi-

1θηx-ε την 1 oxτωβρioυ |872xαι αν{xει στTlν χ.

Eλ6νηΓoriναρη.

Το xεiμενο ε(ναι γραμμdνo οε επ(αημο σφQαγι-

οτι1 φιiλλo 1dρτου διαoτιiαεαlν 28 εx' Χ 70 εx.
Στo xdντρo επdγω φdρει oθωμανιxr] oφραγ(δα

μ ε τo οουλταν ιxd τουγρι1 ( μονιiγ ρα 1"ιμα του ooυλ-

τι1νου) xαι xdτω απ6 αυτr]ν dιτυπo xε fμιενo τρrιιi:ν

oειρι6ν oε παλι<i τoυρxιxr] γaαφ'1.

O αυγτdxτηζ τoυ xειμdνoυ πρdπει να riταν xd-
πo ιoζ εγγριiμματoE ιδιιδη g, (oωg διioxαλοg' γι α-

τi xρηοιμοπoιε( λ6για γλιiαoα χωQ(ζ xαθιiλοιl
oυνταγ"τιxdri οqθoγqαφιx<i λιiθη. Γριiφει με σα-

φrjνεια 1αlρig περιττdg πολυλoγ(εg xαι εiγαι πο-

λι1 xαλλιγρdφoE, γι' αυτd χαι τo xε(μενo διαβιi-

ξεται με ευxoλiα. Δεν αναφdρεται dμωE πoυθεγιi
τo 6νoμιi του, otiτε χQησιμοπoιε(ται ωg μdρτυ-

ραE, dπωg πρoxdπτει απιi τη oriγxριη τωγ-γQα-

φιxιiν 1αqαxτliρων. Εξ dλλoυ οι επτιi μιlρτυqεg
χαι οι τρειg αυμβαλλdμενοι, αν xρ(νουμε απ6τα
oqθoγραφιxιi λι1θη σ[ιE υπoγQαφdq τoυg, συμπε-

ρα(νουμε 6τι l]ταν αγριiμματοι.

Ιδ ια(τε ρα πρoαd1ου μιε την oθω μανιxrj oφραγfδα
οτo xλε(oιμo του xειμdνoυ. 'Oπωg οημειι6νει
δ(πλα τηg o xdτoχοζ τoυ "διανεμητt1ρ(oυ", πρd-

1{ειται για τη oφραγ(δα τoυ Mα1αλιi Aγ(ου Mη-
γιi. Yποθ6τoυμε ιiτι παqdμoιεζ σφQαγ(δεg θα
ε(1αν χαι οι μια1αλdδεg των τριων ιiλλωγ εγo_

gιιδν.

. Σε xανdγα oημεioτου εγγρdφoυ δεν αναφdρεται
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η xατα1c6ρηoι] του oε x<iπoιο xι6διxα οιiτε 6τι
αυντd1θηxε παρουo(α xιiπoιαg επ(οη μη g αaχt1ζ.

H μdνη 6νδειξη επfοημηg αaχiE ε[ναι η οφραγ(-
δα του Mα1αλιi πoυ πQοαγαφdραμε.

Ωg πρog το περιεxdμιενο επιιημιι(νουμιε ιiτι, ιδιω_

τιxd, dγγραφα μ'αυτιj το θdμα δεν ιrυvιιντιlιiμε
πoλιi αυxνιi. Καθιi:E φαfνεται oι γονε(g τωγ

τριι6ν αδελφοiν' εν ξωιi, δεν ε(1αν διαμιοιgιiοει
την πεQιουοiα τουg, ιltiτε ε(xαν xirγει διαθrixη,
οπιiτε το dργο αυτιi αγdλαβαν τα iδιατα αδdρφια

με απdλυτα δfxαιο τρlι1πo.

Xιi'lριοcιν την πεQιoυo(α που xληρον<iμηααγ αλ_

χα xαt cιυτt]ν που απι1xτηααν μd1ρι τη αrιγμιrj

αυπ], προ'lτα την xtνητη xαι μετιi την αx(νητη -

oπ(τι xαι xτrjματα - oε τρ(α (οα μιερ(δια χαι στη

αυνd1ειcr πljρε ο xαθdναg το dνα τρ(το με xλr]ρo.

To oπ(τι θα ljταν αρπετι1 μεγι1λο για να μποqε(
γα χωQισ[ε( oε τρ(α μdaη. Δεν διευxgινζεται
dμωg αν o διαxωgιαμdg 6γινε με ανd,λογεζ οιχo-
δoμιxdg εργcιαiεg oε ανεξciρητα μερ(δια { α-
πλι69 dγινε διανoμri των 1ιl3ρων . Βxτιig απd την

oιxoδoμrj υπrjρ1ε xαι μεγdλο ιrιxdπεδο,το οπo(ο

διxαιοtjιηαγ dλcr τα αδdρφια, ιiπου 1ωqοιioε να
xτιαθε[ xαι d,λλη οιxoδομιj απd xοινoιi. Yπriq1ε
επiαηg ραxoxιiξανo, φοιigνog xαι "αναγ}tα(oγ''
πoυ θα rjταν xoινrjg 1ρiαηs. Στo τι1λog τoυ εγγρι1_

φoυ τ(θενται χαL οριομdνoι ιigoι για την xαλrj

χaliη του 1ιilρoυ ιiταν xτιoθεf η νdα οιxοδομrj'

ΩE προE τα πnjματα 1ωqζoνται xαι αυτd oε τρfα
pιερ (δ ια το xαθdνα. Συγxεxρ ιμ €ν α εlττ6 αγQoτε -

μιi1ια απιi αμπdλια r] μπα1τodδε5 ατιg θdoειq
Γιiιπρα, Toιφλfxι, Ιοβιiρια, Bα}ιτανdτο' Τρo1οιig,
Mουτo(xα xα ι Στoιi μπον xωρ ζoντcι ι ιπα τρ (ιr.. O
?{,αταχεQματιoμ6g αυτιig τηg γηg ιlε xιiθε διcrνομrj

εξηγε( τιg μιxρdg ιδιοxτι1o(εg τωγ Nαoυοα(ωγ
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ΙατoριxαNΙΑ0YΣTA

μdχρι τα τελευταiα 1ρdνια. Στα 1ωριiφια παQα-

τηρoιiμε 6τι, εlι'τ6g απ6 διiο πεqιπτι6oειg, δεν

αναφ69εται 6xτααη, παριi μ6νο η τοπoθεo(α xαι
oι γειτoνιχ69 ιδιoxτηο(εg απιi dποιl μαθα(νουμε
xαι πολλd, oν6ματα Nαουαα(ων τηg επoμ]g'

Tο παριiν dγγQαφο oυvτ,d,1θηxε oε τgr(α αντkιsπα

xαι πrjgε ο xιiθε αδερφdg απd dνα αφοr1 πρoη-

γoυμdνωg υπογρdφηxε απ6 ιiλουg, την l oxτω-

βρfoυ 1872

Axoλουθoιiν oι υπογραφdt των τριων αδελφιilν

με τηγ dνδε ιξη β ε βαιι6νω xαι των επτιi μαρτrjρων

με dνδειξη μαρτυριi. Mαg παραξενεriειτo γεγo-
νdg ιiτι o oι-rιτιiπτηg του xειμιdγου χQησιμoποι'εf

γLα τoυζ τQειζ τo επ(θετο Δημητριι1δου' εγι6 οι
(διοι υπογqιiφoυν ωg Δημητρfου.

Αxoλoυ θε ( αυτοf αιo τo xε [μενου τοιl δ ιαν ε μητη -

ρfου, 1-ιε μοι,αδιxι1g παρεμβιiοειζ σ[oι'ζ τciγουζ

χαι τα πνεfματα.

" Δια τoυ παρr5ντοg εξοφλητιxοri εγγρdφoυ δηλο-

πoιε.fται, 6τι oι υποφαινιiμενοι Mηνιiq, Γει6ρ-

γιoζ χαι Xρ{ι;τοg Δημητριιiδου οrjμεριlν οl'xεiα

θελrioει xαι πλr]qει ουγxαταθdσει απoφαo(oα-

ντεg διενεμr]θημεν προg αλλrjλουg d,παοαν την

περιoυoicιν η1-ιιiν πατριxr]ν τε χαι riνπεg oι (διοι

απ6 xοιι,οι1 πQοσεπιχτr]οαμεν μdχQι τηg ιπιγμ{g
αυτljq n11,ητtjντε xαι αx(νητον, διαιριJoαιτεs χα_

τι1 πριδτον 6λα το oιxιαxd dπιπλα xαι πι1οαν

xινητrjν περιουο(αν εξ ο(αοδrjποτε riληg πρoE

αλλrjλoυg ι-ιαE εtζ τqiα iοα μερ(δια, xαι dλαβεν

δια λα1νod 6xαcποg ημιδν αμdοαlζ υπι1την εξoυ-

ιr(αν τoυ τo λα1dν μερ(διον, €πειτ'α δε xαι την

αx (νητον 
η μιδν περ ιουο[αγ διαιρdoαιτε g επ(οη g

ειg τρ(α μ6ρη dλαβεγ ο xαθε(g δια λα1νοιi αlg

αxολoιiθωg:

μερ(διον μεταξi τoυ Γεωργ(ου xαι Xρrjoτου.

4.4' Tου ειg το αυτιi μ6ρο9 1ωρdφιον τo τρ(τoν

προE Δυομdg.

5. 5. Τηg ειg Ιαβciρια Aμπdλoυ τo πQoζ Nιiτογ

μdQοE γειτονεfον με τηγ dμπελον του Mr]τρη

Γxαβοτριiιοιl.

6.6. Toυ ειg Bαλτανdτoν Αμπελοβα1τοd τo εν

τω μdoω μεg[ι\κlν το μεταξιi του Γεωργ(ου xαι
Xρrjoτου.

] ' 7. Toν ειg Moυτιrixα Bα1τodν oλ6xληqον.

8. 8. Tοιl ειg Στοfμιπον Bα1τοd τo πQοζ

Ανατολiιq μdQoζ περιoριξdμιεγΟγ πQοζ Δυομdg
απιi μιε ρ iδ ι οv του Xρrj ιπoυ χαι πQοs Bορρdν απ<1

τoν Bc-ιxτιτd Kοlτοιjλα.

B. o δε Γεο:ργιοg dλιrβεν:

1. 1. Τηg οιx(ιιgτο dτεροντρ(τoντοπρogBορριiν

μεταξd τηg οιx(crg του Ανααταo(oυ Σαμαρd xαι
τηE τ()υ Mηι'ci.

2.2' Τηg ειg Γciιπραν Αμπdλoυ τo εν τω μ€oαl

μερiδιον το μετcιξι1 του Mηνd xαι Xρr]αroυ.

3.3' TηE ειg Tοιφλ(xιoν Αμπ6λοιl το πQos

Ανατολirg μdρog τιl μεταξι1τoυ χωQαφfου Φιλfπ-

που Λiιπcr προE Aνατoλιiζ xαι του Mηνd πρog

Δυομιig.

4.4' Του ειg τo αιlτ6 μdQoζ 1ωρcιφiου το τρiτον

τo μεταξι1τoυ χωQcΙφioυ του Xρriαroυ αφ' ενιig

χαι του τηg αμπdλοι) τoυ ιδ(ου Χρr]ιποι, αφ'

ετιfρου.

5. 5. Tηg ειg Ιαβdρια Αpιπdλου τo εγ τω μdοαl

μερ[διον μεταξιi του Mηνιi xαι Xρηαιου.

Α. o μεν Mηνιlg dλαβεν: 6.6' Toυ ειg Bαλταγdτoν Αμπελο-Bα1ταd το

1.1. Τηgoιx(αgτοεντρ(τoνειζτηγμdοηνμεταξι1 li:^:.,*o"ν 
μερ(διον' ειζ το οπο(oγ υπιiγεται

του μdρουg τoυ ανt]xοντoζ ειζ ,." Γr;i'γ;;;, ολιixληρog ο Bα1τοdg εx δdο περ[που cπρεμ' Και

τoυ ειE τον Xψ]αιον.

2'2' Tηg ειg την Γι1ατραν Aμπdλου το xιiταlθεν ''^1'.".'o" 
ειg Tρo1οιig Bα1ταd τo πλε(ιπoν' ιjτοι

μdQoE προg Ανατoλι1g, το γειτοvειiον;;;;;;;; *:a:9l* εξ ενιig xαι ημ(αεωζ στQεμ'περιοριξιi-

Γεωργ. MπαΙγdγουdμπελον. μενoν πρog Δυομ6'9 απ6 Bα1τod Mιjoxoυ xαι
. πρog Ανατoλι1g απd τo του Xρrjoτoυ μερ(διoν.

3.3. Tηg ειgτο Toιφλ(xιoνΑμπdλουτo μεοα(ον
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8. 8. Τoυ ειg Στοr1μπoν Bα1τod το πρog Boρριiν
μεq(διoν πoτιξdμενον με νεριiν Παπαριiδου.

Γ. o δε Xρι]ατοg 6λαβεν:

1. 1. Τηg oιxiαg το τελευτα(oν τρlfτον τo π8οζ
Nιiτον, μεταξιi τoυ Mηνιi απ<5 Bοqριi xαι δρdμoυ
απd Ndτoυ.

2.2. Tηg ειg ΓdoτρανAμπdλουτoπQoζ Δυoμdg

μdQog τo μεταξrj τoυ Γεωργ(oυ προE Ανατολι1g
χαι του 1ωραφ(oυ Mοιiρτξου προg Δυαμrig.

3. 3. Tηg ειg Τοιφλ(xιον Aμπdλoιl τΟ πQoζ
Δυαμιig τo μεταξιi τoυ Mηνιi πρoq Ανατολιig xαι
1ωραφ(ου του Γεωργfου προg Δυομdg.

4.4. Τoυ ειζ τo αυτιi μdροg 1ωgαφfoυ το μετιrξd
τoυ Γεωργ(οU πQοζ ανατoλιig xαιτου Mηνιi πqlοg
Δυoμdg.

5. 5. Tηg ειg Ιοβιiρια Αμπ6λου τO πQo( Boρρdν
μεταξri Aμπdλου Ttioη Ιντιφιixoυ t"αι Γιιιμιcιλrj
προg Boρρ(ιν xαι Γεωργ(oυ προg Nιiτoν.

6. 6. Toυ ειgBαλταν€τoνΑμπελoβα1ταdτοπροg

βoρρ<iν μερfδιoν τo μεταξrj Bα1τιrd X"Nαοιiμ,
1ωραφfoυ Moυριφετλr] xαι Αμπdλου Tιrαδiλα
πρog Bορρdγ xαιτoυ Mηνιi πρoq Nιlτον'

7.7. Τoυ ειgTρlo1οtjg Bαxτο6τo προ< Αι,ατoλdζ
μdQos εξ ημ(αεωE περ(πoυ σrQε|ι. Mετcιξt' τοιl
Γεωργ(ου πρog Δυoμιig xαι Αλεξ(ου προE Aνα-
τoλdg.

8. 8. Tου ειg Στoιiμπον Bα1τοd τo πQoζ Δυoμιig
μdQοζ πεqιoριξιlμεγογ πQoζ Ανατολιig ιrπd τoυ
Mηνιi' πρog Boρqdν απ6 τoυ Γεωργfου , xαι
Noτιoδυτιx ιΔg απ6 δριiμον.

Mιiγoγ τo dπιoΘεν τηg οιx(αg μdQoζ ιjπoυ xε(ιται
το ραxoxιiξανoν, ο φοfρνog χαι τo Αναγxα(ον
μdνει xοιγιiγ χαι τωγ τριιiν αδελφιilν, με συμφω-
γfαγ dταγ θα γdνει εδιi oιxoδoμrj' να αφεθε(
διιiαrημα τριι6ν πι]1εων. dποlg μη αxοτιοΘιilαι τα
παριiθυρα τηg oιx(αg του Γεωργfoυ. Eγγοε(ται
δε, ιiτι η oιxοδoμr] να γ(νει απιi xοιγοιi παριiταlν
τριιfν αδελφιiν παι θα εξουοι<itεται επ(αηg υπιi
των τριιiν.' Ιγα δε dρ1ηται ε διli ο Xρrj αrοg αφε θ}i -

αεται δiοδoE διio πrj1εωγ πλατε(α xατιi μr|xο< του
τε(1oυg τηg οιxfαg Mηνιi xαι Γεωργ(ου. Πρoodτι

εμε(ναμε ιrυμφαlνoι ιυαιε ιiταγ o Mηνιig ιlι}tιδιrει
την ι'lιxoδομιr]ν τηg oιxο(cιζ του. τα γειοιi:ριατcι
(αοτρι1ιdg) τα ο1ητει'iοντcι τα νεριi πQOE το μdQοg
αυτιi εxτη< oιπfαgτου Xρr]αrου νατρcιποioι xατ'
tiλλην διει1θυγoιγ.

Eξoφλriαα\.τεE oυγ τιjλειογ δια τηg ειρημdνηE
πρoE αλλ{λουg διανομr1s τηs μdχQι τoιiδε χoιγliζ
ημιilν περιιrυα(αg δεν dxoμεν ειζ τo εξιjg oυδε-
μiαν απα(τησιγ' o μεν απ<i τοιl δε οιlδ'οβολoυ
αξfαν. Eπ( τοrjτω τo (vυγ εγdνετο xα ι το παριiν ε ιg
τρ(α ι1μοιcι δια pι(αν χαι τηγ αυτrjν πρι1ξιν χεχι!-
ρωμιdνα τη ιδιοxε(ρω υπoγQαφιj εxιiοτιlυ τιllν
τρκ6v αδελφι6ν, xαι ι|λαβεν ιr xαθεfg cινci εγ προζ
αoφιiλειαν του. Eφ' ω χ(ιι υποφαινι1μιεθα.''

Eν Nαοι1oη τη 1 oxτοlβρ(οιr
1872

Mινd< Διμιτρiου βε [3ιdνο

Γηοργηog Δημητρηoυ βεβεdνο

Xρ(οτοg Δημητρioυ βεβει1νο

X'Aντιliνηg (......)

Miτη Aνγxελd,xι Mrιρτηρd

Διμrjτριοq Φιλ(που Mαρτηριil

Γεοiργιog Θεoδιjρoυ

Γιdργηg ΛαφdραE

Γ.Κ. λαπαβfτ[αg μαρτιριδ

ΖαφiρηEK. μαρτηριιi

Σφραγ(δα τoυ Mα1αλci Αγ(ου Mηνiι

Kdτo1οg τoυ συγχ,εχριμdνου εγγρι1.φoυ rjταν ο
Xρfαιοg Δημητρ(oυ (Δημητgιι1δηg)' η ιlιxογd-
γε ια του oπο (oυ αqγιiτε ρα επε ιδr] crα1ολr] θηx ε με
τη γοιiνα πriρε το ιiνομα Γοιiναρη ' Tο δε απ(τι γιrι
τo ιlποio γ(νεται λιiγοg rjταν ιrτη θι1ιη που ε(ναι
αjμερα t1 oιx(α Γοdναρη μαξf με τα δ{ο διπλcιγιi
σπiτια, ιπη οδd Κdxxαρη' xαι xαηxε τo 1947 '

"Tο πριilτο μdQοE με "NαιlυιΙαfιxα ιδιωτιxci dγ-

γQαφα'' δημοοιεrjθηχε στο τεf1οg 95-96 τηg
"NΙΑoYΣTΑΣ',' 200l.
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Στην ιαrορfα τηg Ndουοαg ξε1ωρζουι', πριδτιrν'

η εξdγερη xαι o 1αλαoμιig τουl82Ζxαι δει1τε-

Qoγ, l'l ε μφdνιoη β ιo μη1αν(α g xατατο τε λευτcr (ο

τdταρτο του 19oυ αιι6γα. Tα ιαιοριxd αυτι1 θdμιcl_

τα d1ουν ανεπαρxdατατα μελετηθε( oτην ελληνι-

xlj ιoτοριoγραφfα. Παρd,την αναμφ(βολη σπoυ_

δαιdτητα xαι τωγ διiο dμωg, πιιπεtjοl dτι δεν

μπορo{ν να oυγxριθoιiν ωg πQοE την γενιxdτερη
oημαofα τουg. Η εξdγεqαη τoυ 1822 rjταν dνα

αxι1 μη xεφdλαιo αn1ν διαδιxαο(α δ ιαμιiQφα]σηζ

εθγιxιδγ ταυτoτt]των ατη νdτια Bαλxανιxι]' xcιι
(οο:g να πρdoθεοε dνα πετραδiιxι ιyrο τελιxιi

σχη ματ ισμ6 ε θν ιxι6γ xρ ατι6ν. Tραγ ιxir μπο ρ ε 
( να

r]ταν τα γεγονdτα xαι μεγdλη η αυτοθυο(cr των

επαγαστατι6ν, παρdμoια 6μωg d1οιrν δυαrυxιιig

να επιδεξουν τα Bαλxclγια. Eγ cιντιθdοει', η

εμφdνιoη τηg βιομη1αν(αg ιrrη Ndoυοα xατιiτην

ιiοτε ρη oθω μαν ιxrj αυτoxρατορ(α d1ε ι εξcιιρ ετι_

xli οημαοfα για την ιοτορ(α τωγ Bcrλxαγ(ων xαι
τηg ανατoλιxr]g Mεαoγε(oυ. Eiναι απορ(αg ιiξιον

6τι δεγ d1ει μελετηθε( διεξοδιxιiτερα' Στο ιiρθqo

αυτιi θα παραθdοω εν αυντoμ(α τουg λιiγουg για
τoυg oπo(ουg η ojτουδαιdτητα τηg εxβιoμη1ιlνι-
σηs τηS Ndoυoαg υπερβαiνει xατιi πολ'ιi τιι αιενιi
dρια τηg π6λη9

Tο ιατοqιxιi ζιiτημα τη5 εμφιiνιοη5 βιoμη26α'

ν(αg ατην oΘωμ.ανιxli αυτοxqατοq(α

Η εμφtiνιoη βιoμη1αν(αζ αηγ oθωμανιxrjαυτ(f-
xρατορ(α dαιω λεψr]s χαι πεQιοριομdνηg, φdQε_

ται γα λαμβdνει χ6Qα με δι1ο διαφoρετιxoιig

τριiπουg, δηλαδrj τoγ χQατι11,d, { (απd τα πιiνω)

χαι τoγ αυτdνομo, rj (απιi τα xιiταl)' Κρατιxιig
πρooπιiθειεg εxβιομη1dνιαηg 1ρονoλογoιiιπαι α_

22
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Toυ Kι6οτα Λαπαβiτυα
Aναπληqωτοιi xαθηγητli τη5 oγo}'ηE αγατoλιxιfγ xαι

Αφριxανιxι6ν μελετι6γ του παγεπιστημioυ του Λoγδfγου

πd τιg αQχdζ του 19oυ . Η πλεον ενδιαφdρουocr

αυτ{ τoυ Mε1μιιiτ Αλr] αεην Α(γυπτο, τl1ν οπο(α

xαi οδr]γηoctν σε αποτιlxfα nι n^1γλοι xυρfαg1ιlι
τηg Mεοoγε (ου. Κρατιxd εργoαrd,οια δημιι'lιtρ-

γ οι1ιτα ι αργιiτ ε qα oτην Κο;νcπιrγτ ιγοι'iπoλΙ, χιl -

ρfωg γιιι τον ανεφoδιαομιi τclυ οτρατoti με- πι'Qο-

μαxιxιi xcrι dνδυοη. oιπυgr]νεg αιlτο( εxβιομηχd-

νισηE ι\εν d1ι'lυl, γενιxdτερο ι\ιlναμιιrμci xαι δεν

xαταφι1ρνουι, ι,cr εξελιχΘο'ιiν oε βιομηxανιxd πλdγ-

pια. oι λι5γοι ε[ναι πoλλο(. Περιλαμβιiνιlυν τον

(αρ1ιιΤxιi ) 1αραxτr]ρα τη < οθω μιrνιxrj g γαιοχτη -

μιονιx{< τιiξηg πoυ δεν επιτρdπει την ε1"ιφd'νιιrη

xαπιταλιομιoι1 (απιi πciι'ω) Π ε ρ ιλα μβciγουγ ε π(-

σηζ τoν φ(lοε ι (αρ1αTxιi) 1αqlαxτι]ρα του ο θαl μα-

γιxotj xρd,του g, xυρ [ω g ιioιlν αφορci ατη φιlρολο-

γiα xαι την εxμετirλλευοη το'υ πιι]τ(,)τιxοf oυ-

ατη ματo g γ ια εξυπη ρ dη αl χQατιxιilν διrν ε ι αxιilγ

αναγxιilν. Αxciμη, η προTουoα εξι1ρτηoη τηζ o-
θωμανιx{g αυτοχQατορ(α< απιi τον ευρο-lπαixιi

ιμπεριαλιομd-απd τηγ μια, λ6γω τoυ ρωοιxoli
xινδfγου xαι, απ6 την dλλη, λdγιο αdξοντog δα-

νειαμοιi-επιβdλλει ιδεολoγiα (ελεfθερηg αγo-

ριig) cπo xρdτog. Αυτd οημα(νει πυρ(ωg ιiτι η

oθοlμιινιxl] δαoμολογ ιxr] πoλιτιxrj δε βοη θαε ι τιg

εγ1ιilριεg απdπειρεg εxβ ωμη1iινιαηg, αφl]νoιπαg

την αγοριi γα xαταxλυοθεi απιi ψτηνιi ευρωπαi_

xιi προΙιiντcr. TdλοE οι διοιxητιπdg δυoλειτoυρ-

γ(ε q xαι η δ ιαφθοριi του xριlτoυg δεν ευνοοιjν την

διαμιiρφωοη xρατιxr] g πoλιτιxrj g εxβιoμη1dνι_
σηζ.Η oθωμανιx{ αυτοχQατoρl(α δεν xατdρθω-

σε γα crxολoυθ{oει πορεfα ανιiπτυξηE xαπιταλι-
oμof (απd τα πιiνω) xατd, το παρdδειγμα τηζ

Γερμαν(αg { τηg Ιαπων(αg.

Aυτιiνο μη ε xβ ιο μη1ciν ιοη ( απι5 τα xιl,τω ) ε μφαν (-
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ξεται oτην oθωμανιxri αυτοπρατoρ(α xατ<i το
τελευτα(o τι1ταρτo τoυ 19ου . Δεν αναφdρoμαι
εδι-'i αε (πρωτοεxβιομη1ιiνιαη), 6πωg σαπωγo-
πoιfα' επεξεργαofα δ6ρματo g, τoπιxη παQαγω-

γrj <1πλων, xλπ, αλλιi oε πλdγματα εργοαrαοiων
ψε αyετικ6' προη γ μ dνη τε1νολoγ (α, ευρ ε (α εγxιil -

ρια αγoρd. Exτεταμdνo δ(xτυο παρομjg πριiηων
υλιδν xαι, τo xυgιdτερο, αrαθερ6s πηγdζ εQγατι_
xoιl δυναμιxοιi. Tdτo ιε g μoρφd g oθωμανιxri g εx-

βιoμη1ιiνιη g εvτοπζovται αποxλε ιαrιxιi ιyroγ
xλdδo τηg xλωoτoΦφαντουργfαg. Σην οιlο(α υ_

πdq1oυν διiο μ6νo βιoμη1ανιxdg περιo1dg οε
' ολdxληQη τηγ επιxριiτεια τηg οθωμανιxr]g αυτο-

xρατoρfαg. τελεiωg ανεξιiρητεg η μ(ατηg ιiλληg:

η δυτιxrj-xεvτριxr] Mαxεδoγ[α χαι η πε8ιo1riτων
Αδιiγωγ αrη ν6τια Mιxρti Αο(α2 . Η περιo1riτηg
Mαxεδoγ(αg προηγε(ται 1ριlνιxιl αυτrjg των Α-
διiνων, xαι εiγαι xαταφανι6s ση|"ιαγτιχιiτεgη ιi-
ooν αφοριi ιiγxo παραγωγl]E' αριθμιi εQγοαα-
αfωγ xαι γενιxιiτεqo δυναμιιομι1. Αξiξει να
oη με ιωθε f 6τι τo πρcilτo οθωμανιxιi εργoιπιiοιο
xλωαroΦφαιτoυργ fα5 δη μιουργε (ται απιi Αρ μd-
νιoUE επιχειQηματ(ε6 ατο Xαρποriτ τηg Aνατo_
λ(αg τη δεxαετ(α του 186Ο. Δεν οδηγε( ιiμαlg
πoυθενιi, γρriγoρα xλε (νε ι, lιαι μuιοq ε f ει1λογα να
θεωρηθεf εξα(ρεαη ιiνευ oημαοfαg.

Η Mαxεδον(α εfγαι xατεξο1rjν η περιo1{ dπου
πο ιπ(λε E xoινων ιx6g xαι ο ι}ιoγoμιχdE δ ιε ργcxοf ε E
οδηγoιiν ατην ε μφιiν ιοη αυτι1νο μη g ε x β ιο μη1ιi,ν ι-
oηg xατ6. την ι1αrε ρη O θω μαν ι xrj αυτoxρατορ (α.

Ενιi ι1μωg θα πεgiμενε xανε(g ιiτι η Θεοοαλον(xη
θα αvτιπρooι6πευε τoν πqι6το iαι xιiριo πυρrjνα
εxβιομη1ιiγισηζ ατην (δια την Mαxεδoν(α, τα.
πριiγ ματα d1ουν αλλιαi g. Eqγοοτ<iοια xλοπτoii -

φαντoυργfαg εμφανξoγται μεγ στηγ Θεοαιrλον(-
1lη σtα τdλη τηE δεxαετfαg του 1870. αλλiι δεν
xυριαρ1oιiγ απ6 πλευριiE dγxbυ παραγωγr]g r|

τε1νολογιxoιi εξoπλιομοιi. Η αυτιiνομη εxβιομη-
1tiνιoη τηg Oθωμανιxrjg αυτo}.(,Qατoρ(ιrE' dοη αυ-
τrj υπrjρξε, dρ1ιoε αrη Ncioυoα, 6πωg αναγνωρ(-
ξει η διεΘνrjg βιβλιογραφ(αJ ' To εργocπιiοιo
Λdγγου-ΚtJρlτη-Tουρπιiλη' ιδρυμdνo τo 187 4-5,
αγτιπQoσω πε6εt τον πρωτo ουoιαcπιxιi oπινθ{ -

Elα, οθωμανιxr]g εxβιoμη1ιiνιηg. αιη δυτιxιi Mα-
xεδoν[α. Η Nιiουοα, η Bdροια xαι η 

'Eδεoα 
1-ιαξ(

διατιjρη oαν μεγαλrjτεElη β ιομηxανιxrj παραγωγrj
απ6 τηΘεαααλoγfxη μ61qι τo τ6λo9 τηE oθιυμανι,.

xriE xυριcιρxiαg oτα Bαλxιiγιιr. Tο βιoμη1ανιxri
δυναμιxιi τηg Bdρoιαζ τlαL τηζ 'EδεooαE ιiμοlg
δη μιoιrgγrj θηχε σε μεγιiλo βαθμιi απιi Nαoυoαfι-
xo xεφιiλαιο. Η μιxρr] xοιγωγ(α τη5 Nιiουαα<,
δηλαδrj, δεν rjταν μdνo η πρι6τη πoυ γdννηοε
βιoμη1ανιxι1 xαπιταλιoμιl ατη Mαxεδογiα του
19oυ αιωγα, αλλιi xαι η δυναμιxιiτερη. oι τρειg
πι1λε ιg οταδιαxιi αγιiπτυξαν πυxνιiτε Qε E oιχoνo-
μιxdg o1dαειζ με τη Θεoααλον(xη, χωQrζ 6μοl< νrι
xdooυν oη μαrτιxιi ι1γxo βιoμη1ανιxrj g παQαγω-

γιig πQοc την τελευτα(α. oι oιxoνομιxdgιlxf.oειg
με τηγ πQιι)τεf ουοα τη g Mαxε δoγiαg φα (νεται dτι
εixαν γcr xιiνοιlγ περιoοdτερo με εμπιiριο χαι
επεγδfοειq οε αxfνητα' Σηtrιαντιxιi πqdπει νcr

{ταν το γεγονιig ιiτι τη γεoεμφαγιοθεiοα αcπιxrj
τιiξη τηg Θεαοαλογixt1g αποτελodoαν xιrρ(ιυg
εβραfοι r]ντονμιd, ενιυ αυτrjτηq δυτιχtiE Mιιxεδιl-
ν[αg 1ριαιιαriοf Lιε ελληνιxrj ουνεiδηoη.

oι βαθ{τεροι λdγoι για τoυζ oπο(ουg οι τQειζ
πιiλει< του Bερμfου, χαι xυρ(ωg η Nιloυoα, πα-
ρουoiαoαν τdτοιο διlναμιιrμιι1πQοE το τdλog του
19oυ αιιfγα παρcrμιιJνουγ εν πολλοfq αδιευx8fνι-
οτοι. Στη βιβλιoγραφ(α αναφdρoγται oυνr]θωg
χαι επιτQΟ1ciδην' προφανr] πλεονεxπj ματcι xιj-
σoΨζ, dπωg τcι εξαιρετιxιi xαμηλι1 η με ρo pι(οθ ιcι,

η φθηγ{ ενdργειcr λdγω'μδατoπτιi;οεαlν, η συσ-
οιi:ρευαr1 δεξιοτriτων λciγω παραδoαιαxιj g ενcι-
o1ιiλη οη E. |"ιε τ ην ι, φqντoυ gγ f α. xλπ. Αναφ 6Q ετα ι
αx<i μη η απoιlδα ιιiτxlτα τη ζ τo πιxηgξrjτη οη g xλω -

oτι6ι, απιi τουE crγqιiτεζ του xιiμπιlυ για τιg ανri-
γχεζ τηζ εγ1ιilριαg xαι μιι1λλον πρωτιiγονηζ υφα-
vτoιlργ(αq. Kαθ6λου ιiμο.lg δεν d1ει μελετηθε( η
xιlινωνιx{ διiιιπcιοl1 τη g παροxrj g εργατιxοd δυ-
ναμιxιr(r crποτελιrf pιενο xυρfωg απιi γεαQdg xοπd-
λεg crπιi τα ολcrβιiφιυνα 1ωριd του xιiμπου Oιiτε
d1ει επαρxιilE ανcιλυθε( o o1ημcrτιομιiE τηg νdιιq
εμποQo-βιοpιη1ανιxt]g τι1ξηs αη πεQιOχrj xαι η
qdαη τηζ με το r]δη υπciρ1ον γαιοxτt1μονι,xιi
ατροiμιrι. a H εξιiπλωoη των oιδηροδρdμο:ν xατιi
τιζ δεxcιετfεg 1880 xαι 1890 μπoρε( τdλοg νcι
ερμηνεfoει την επι1xταση τΟυ r[αQαγσ)γιχοrj διl_
ναμιxοιi, αλλιi ιixι την αρ1ιxrj εμφιiνιοη βιομη1α-
ν(αE oτη Ndουαα, πQαγματιχοιj iιθλoυ μεταφo-
ρdg μη1ανημcliοlν με βoΤδdμαξααπιiτη Θειloα-
λoνfxη oε επο1riπαγτελοf< dλλειψηg δριiμων. 5

Tο xενιj ιπη βιβλιoγραφ(α ε(ναι μεγιiλο xιrι μιiλ-
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λoγ δεγ πριixειται να xαλυφθε( γρ{γοqα, εiτε

απιi την ελληνιxr] ε(τε απd την τουQχιχrj ιαιοριο-

γραφ(α. Η μεν τουρxιx{, ενιi ενδιαφdqεται ι-

διαiτερα για τα αiτια τηg οιxονoμιxtjg αποτυ1(α
τη g Oθω μανιxliE αυτoχQατoρ (αg, δυαxoλεrjεται
να ανα},foειτηγ εμφιiνιη μιαE μη μoυoουλμανι-
xr] g β ιoμηxανιxrj g αoτιxrj g τιiξη g. Eπιπειπριiνε ι
αxdμη την προαο1ι]τηζ σε γε(,)γQαφLχ65 περιo-

169 πoυ οι]μερα βρ[αxονται εττ6g των ιτιlνdρων
τηE Toυρπιxrjg Δημoπρατ(αg. Η ελληνιxri ιcπo-

ρ ιογραφ(α απd την dλλη, επιδε ιxνιiε ι χαQαχτη Qι-
oτtxηαδιαφoρfα γLα την Bι1ρεια Ελλιiδα. 'oταγ

oτρ6φει τηγ πQoσoxιi τηE πQοζ την Mαxεδογ(α
ου1νιi εxλαμβdνε ι τα ισ[oQιχιi φαινιiμενα ιυ g μι(α

διιiαταoη τηE oιχoνoμιχliE ιoτοg(αg τηg Eλλiι-
δαg' τιioη πoυ ευνoε(ται απιi το γεγιlνιig ι1τι η
αατιxητdξη τηg δυτιxl]g Mαxεδονfιιg' εi1ε 6γτιllζ
ελληνιxr] αιlνε iδηοη. Πριixε ιται dμαlE γι α πCιQα-

νdηοη. Το θdμα ανr]xει ατην εxβιομη1ciνιoη τηg

Oθαlμανιxrjg αυτoxρατορ[crg xαι ιiρα d1ει ευρι1-

τεQη ιστοQιxr] οημαοfα απιj αυτrjτηE εxβιομη1iι-
νισηg του Bαοιλεiου τηg Ελλd,δαg. "

H ποιγωγιπ{ διιiατααη του ξητιiματοE χαι οQι'

αμdνα αναπ6ντητα ερωτliματα

H διdοταοη η oπofα δεν d1ει διιiλου ερευνηΘεf.
εγc6 το θεωρητιxd τηg ενδιαφdρον ε(ναι πολri

μεγιiλo, εfναι η αυμβoλrj τηζ γαιoχτημοVιxtjg
ιiρ1oυοαE τιiξηs ατην εxβιομη1ιiνιoη τηg Ntiου-.
oαg. Τo xοιγωγιxιi αυτd οτgιiμα βαθμιαfα απo-
rπd ε μπoρ ι τι6' xαι β ιo μη1αν ιxιi 1αgαxτη q ι ιtτιx6'
ενι6 αoxεf επιρρori oε oλ6xληρη τηγ πεQιoγa'ηE
δυτιxrjg Mαxεδογ(αg. Πgι1xειται για μια απ6 τιg
xυρ ιdτερε g xο ινων ιxι1g πλευ gdg τoυ φαινομdνoυ
τη E αυτιiνo μη g εxβ ιoμη1ιiνιοη g, πoιl αιτιαroιxε (

με τηγ δημιουργ(α εργατιxrjg τιiξηs οτην πιiλη
χαι Cπην περιο1rj. oι ιδιομορφ(εg τηg Nιloυoαg
oτο θdμα των o1doεων γαιοxτημ6νων-εμπιiρων-
β ιo μηxιiνων τη g riαrερη g oθιυμανιx{E αυτoxρα-
τoρ(αg ε(ναι εξαιρετtx6' ημαντιxd5. Η μελdτη
τoυE μπoQε( fαωg να αυμβιiλει στην εQμηγεfα τηg

ε μφι1,ν ιη E β ιo μη1αν (αE αrη διπιxri -xεvrρ ιxri Mα-
xεδoν[α, ενι6 δεν παρουoιdαrηxαν παgdμοι α φαι-
νιiμενα αλλοrj σrηγ επιχQιiτεια τηg oθαlμανιxt]g
αυτοxρατορ[αE.

Πιo ουγxεxριμdνα, η Nιioυοα εf1ε απdτηg ιδρι1-

αειig τηg τον 14o αιι6γα φορoλογιxd xαι ι1λλα

προνιiμια' ενιf r]ταν πdλη 1qιοτιαγωγ χατ'απο-
xλε ιcπιxdτητα' Αναφdροιτιrι crπιi παλιd βιοτε1-
ν"ιxdg xαι εμποριx6g δραoτηριιiτητεζ σrηγ πdλη,
xυρ(ωg οπλουργ(α, εριoυργiα xαι χoσμηματουQ-

γfα. Επ(οηq υπdg1ει εμπ6ρι,ιl xρααιοf xαι γcιλα-
xτoxoψtxυlν προΤdντιυν. Ση μαντιx<i γεγονιi g ιrτην

oιxoνο1"ιιx{ ιιπog(α τηg δυτιxrj g-xεντριxrjE Mα-
xεδον(αg xcιτ(Lτoy 18ο αιιiγα ε(ναι η crπocnjνθε-
σητoυ βαxoυφιοιiτου Γαξr] Eβρεν<ig Mπ6η, μιαE
τεριiαrιαE περιo1{E οτην πεδιιiδα τηg Mαxεδo-
ν(αg. Η διιiλυorj του οταδιαxιi επιτρι1πει τηγ
ε μφιiνιοη 1ρlιαrιανιilν μεγαλογαιοxη μdνων' φαι-
νι5μιενο οπιiνι'ο στηγ αυτoχρατορfα (ο xriqιοg
6γxog των μεγirλωγ γαιοχτη|-ιιiνο:ν τηg Mαxεδo-
ν(αg rjταν μoυοουλμiινοι). oι λdγoι εμφiινι,οηE
τηg τiιξηg αυτr]g δεγ εiγαι ξεxiιθιrφoι. Δεγ εfναι
cιxιiμη ξεxιiθαρo τo xcιτ(ι" πιioο η γενιxιiτεqη
διαδιxαοfα cιλλαγ{g τοιl xcrθειτταiτog ιδιοxτη-
ο(αζ γηc αrην πεδιιiδιι τηg Mιιxεδονicι< επηρειi-
ξει τη Νιioυοα. Αυτ(i γιCl τι'l οποfο δεν 1οlρεf
αpιφιβολ(α εfναι ιjτι η πdλη xυριαρ1ε(ται, απιi το

με.1ιiλο γαιοy,τη|-ιoγιx6 ιπιlι1ε(ο CΙrιE αρ16E τιrυ
19ου ακliνα, τιl οπιliο. πcrρri τιζ εγτογιiτατεζ
εoωτεριxdg διαφοlν(εg. πιιζει ηγετιxιi ρι1λo oτην
εξdγεραη τoιl 1822.

Η xατriπγιξη τηs επιιγirατcrι:ηE oδrjγηoε σε χ(Ι,-

ταιπρoφr] παι ερrjpιαxrη τηg πdληg μd1ριτιg αρ1dg
τηg δεxαετfcιg τι'lιl1830, ενοi Oι γαrεζ των επανα-
οτατιiν δημιει1τηxcιν με απιiφαση τωγ αρ1ιilν. O
επαν(ΙπατQιoμιdg τηg NιioυοιrE dγινε εν μdρει με
επαναxιi1-ιπτoντεζ Nιrουαα(ουE χαι εγ μdρει με

χQιστιανιχοrjg πληθυομιοri< απ6 τιg γtiραl πεQιο-

xdE. Tη φορil αυτrj οιl1"ιπεqιλαμβιiνoγται στoγ
πληθιlα1-ιιi xcrι xονιdροι τoιiρxoι oι oπo(οι δεγ
ι1παιξαν ποτι1 οoβαgιi ριiλo αrα ιrιxoνιlμιx<i πρd,γ-

ματα' To εγτυπο;oιαxd ε iνα ι ι5τι τι1χιστα επαγε μ-

φανξεται dρ1ουοα τιiξη 1qιαrιανιiν μεγαλογαιο-
xτημdνων-τoιφλιxιiδαlγ. E(ναι οι λεγιiμενoι
(ταoρμπατξrjδεs) ηs Nιiουααg: ΚdxxινοE, Δη-

μητρ(oυ, Πε1λιβιiνog, Λαπαβ(ταα5, Mαρxοβ(τη5
x}'τr.1 oι μηχανισμο( αγαoιjνταξηs τηs τdξηζ τωγ

μεγ<iλων γαιoxτημ6νωγ σrη Nιioυocx δεν d1oυν

επαρxι6g μελετηθεf. To βdβαιo εfναι ιiτι oι γαιo-
xτιjμονεg d1oυν εμπιrριxιi xαι τoxoγλυφιxιl εv-
διαφι1ροντα, ε (γαι δηλαδ{ ειlνοΙxιi πριrδ ιατεθr1 -

μι1νoι π8οζ χαπιταλιoτιxdg δρcrατηρι6τητεζ.
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ΝΙΑ0ΥΣTΑ Ιατ
'E1oυν επrσηE εxτεταμ6νεg δοooληιil(εg με πε_

ριoxdg εxτιiE τηg αποχQατoQfαg-Αiγυπτο, Eλλιi-
δα, Σερβ(α, Aυαερ(α.

To Tανξιμιiτ, δηλαδ{ τα μdτgα εχσυγχQoν1oμοιi
τηζ αυτοχQατoρ[αg xατ6'την δεxαετ(α του 1840,

ουνdβαλε οτην εξ6λιξη τoυ εμιlτοριxοιi 1αραxτrj-

Qα των Nαoυoα(ων μεγαλoγαιοxτημιiνων. Eπ(_

σηζ το Xdτι Xουμαγιorjν του 1856 επιτρdπει
στoυS (τoορμπατξ{δεs) να πιigoυν την τιrπιx{

αυτοδιo(xησγl στα 1dρια τoυg, πρdγμα που xατιi
πιiοα πιθαν6τητα επdτρεπε διαoπι1θιoη των δη-

μooiων γαιιδν σrην ασ[ιχri περιο1rj xαι ελdγ1ου

παροxrjg νερoιi oτην πιiλη. ΔεδομιJvου dτι' τα

εργocπdαια xινrjθηxαν με δωρειiν ενιJργεια απιi
τιg φυαιxdg υδατoπτι6oειE τηg Αρdπιτσαζ. ο

dλεγ1og τηs γηE χαι τΟυ νεροιi απd τουg (τooρ-

μπατξriδεg) (αωg να dπαιξε αημαιτιxci ριiλο ιπι'lν

τρdπο ιιε τoγ oπo(ο εμφαν(oτηxε η βιομη1ιrι'(α
oτη Nιiουοα. Πιθαγιiν επiαηg ο 6λεγxιlE τοlν

γα ιοxτη μdγωγ στα 1ω ρ ιcl που πε ρ ιλα μιβdr'ιtντιιν
αrα ταιφλ(x ια τoυζ γα βorj θηοε cπη ν ε ξrιιrφd λ ιιτη

εqγατιxod δυναμιxοιi.

oι α1dοειg γαιoχτημdγων με τoυζ ειιπρQειlιiμιε-

γουζ πoυ αιαδιαx<i α1ημιiτιoαν τo οτριilμια τιl)ν

νdων β ιoμη1ιiνων- Γxoιiταg. KαριiτξιιrE, Mπλη E.

Tofτoljg, ΚιjQτoηg xλπ.- δεγ d1ο'υν επ(αηg rιγιιλυ-

θε( επαρπι6g. Πoια ιiταγ η χOιγωνιxrj πφodλευιlη

τωγ νdων ε μπoQευoμdνων; Πο ιεq o ι ιl ιxι-lνιlμιιxdg

χαι ?{οιγων ιx€goγ€oειζ με το Bαολειοτηg Eλλd-
δαg, απ6 ποrj γ(νεται χαι η ειαcιγοlγrj μη1ανιxoij
εξoπλιομοrj για τo πριirτo εργοαrdoιο; Φιι(νεται
ιjτι δια μdαoυ οιxoνομιπtjg ουναλλαγl]g xαι αυ-

αrη ματιxri E αι1ναι|.rη g γαμrj λιων o1doε ων ο ι (τοορ -

μπατξrjδεg) ενoωματιiγoυγ το ν6o cπριilμα. Mε-
ταλλdooοιται αrαδιαxιi oε xυqfαq1η τι1ξη νdctE

μoQφlig, (απoxλειοτιxri) xαι με oπληρα χοινα)γι_

x6. €νattxτα. Oι xoινωνιxdg αvrιθdοειg αrην πd-

λη ε(ναι dιrτονεg, xαθι6g η εργατιx'ιj τ<iξη xαι τα
λαixιi oτριi ματα oργανιilνovτα ι σ[o ( Ποιiπουλo )

υπd την ηγεο[α τoυ Χατξημαλorioη- * Στογ
oιxoνομιxι5 τoμdα οι χoιγωγιχdg αvτιθ€οειE α,_

μπυxνι6νovται αη διαμdρφωαη του (εξαιρετιxιi

xαμηλoιi ) επιπ6δου τωγ η μεQο μιoθ(ων. Στoγ xοι-
νωνιxιi τομdα υπd,El1ει dντoνη πdλη για τον dλεγ-

χo τωγ ενoριαxιiν επιτρoπων, xαθιιig τo ταμε(ο
των εxxληoιι6ν φα(νεται ιiτι λειτoυργοιiσε ωζ
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πηγri π ιαει-'iσε ωγ γ ια β ιο μη1<iνoυζ χα ι ε μπoρ ευo -

μενoυζ, γεγoνιiE η μαντιxd δε δoμdνη g τη g 6λλε ι-
q,ηE oQγαγο)μdνoυ τρcrπεξιτιxoιi αυιrnj ματοg. Στον
πολιτιxιi τoμdα τιiλog, oξrjτατεg τριβ69 δημιoυρ-

γοriιπαι ιiαoν αφορd, ατον dλεγ1o τηg δημαρ1(αg,

με dτι αυτιi αη 1-ια [ν ε ι γ ια xα [ρ ια o ιxoνο μ ιxιi ξητr] -

ματα, ιiπιυg η διανoμr] νεgof για xαλλιdQγειεs,
xαθιlig χαι για ααrιx{ xαι βιομη1ανιxlj χarjση.

H περiοδog πoυ μαζ ενδιαφdρειτελειιilνει ι-ιε την

ε iοοδo του ελλην ιxoιi ιπqατοri οτη Mαx ε δογ (α τιl
19L2' Ιl τirξη των 1ριαιιανιiν γαιoxτηpιιiνοlν,
εμπορων xcιι βιομη1ιiνωντηg οθωμανιx{g Mαxε_
δονfcrg δε μπιiρεoε να δημιουργr]οει βιiιlειg για
πQαγματιχir ευρεfα εxβιoμηxιiνιη' cltiτε χCιι ο-

δr]γηοε στι)ν εχσυγ1ρονιαμιi του ευQι')πcι[xοι1

τμ{ μιcιτο g τηE αυτoχQατοgfαg. O ι [3αλxαν mo( π6 -

λεμκlι dφεραν γρ{γoρο xαι ξcιφνιxιi τdλog ιπην
oθοl μ ιrνι xrj εξοιlοfα. που ιlτον 1ιigο τη g Mαxε δo-

νfαE ε f1ε υπdρξε ι αδιιiλε ιπτη γ ια πε ριααιiτερου g

απιi πdντε ιιιιilνεg. Το ερι6τημα εiναι γιατiη τ<iξη

τιl)γ χQι ι]τιCιι'ιυγ βιο μη1ιiνο:ν-ε μπdρων τηg δυτι-

xljg Mαxεδoν(αg δεν μετεξελ(μηχε σε πQαγματι-

xf οθυlμclνιxlj cιοτιxrjτciξη; 'H pιr]πιυg η αποτυ1fα

γε.νιxιiτερr1g εxβιοpιηxιiνtηEτoυ ευρωπαiπori τμr]_

μ(Ιτοζ τ'}lζ αυτοχQατορ[αg oφελεται oε ιδι<iμoρ-

φεg αυνθr]xεζ πoυ επ6τρειμαντην αρ1ιxι] εμφιiνι-
οη β ιο pιη 1crν (α g ιrrη δυτιxd-xεwρ ιxrj Mαx ε δον iα
δεν pιπορoι'ioιrγ γα υπιiρξουν αλλοιj; Ποιoζ o

ριiλο<, τι1λοg' τηζ ισ[oQιχ{g αδυναμ(αg ηg οθω-

μανιxlig πιlιγωγ(αζ να ξεπερdσει τηγ εθνοτιxr]
πολυδιιioπαση χαι τιE διαxρ(αειg xtιτ(L το)γ μη

μιoυoοιlλμιiγωγ' πoυ τελιπιi oδrjγησαγ σ[ογ χατα-
}ιεQμCιτισμd ηs; Η Nιiουoα foωg d1ει μεριxdg
απ6 τtgαπαvτrioειE για τα ερωτriμιιτα αυτ{i, πoυ

απαιrxολoriν ξ6νoυ g xαι τoιi ρxιlυ g ιιπoρ ιxιlιi g.

M ετir την πρooιiρτη oη cπην ελλην ιx{ ε π ιxgliιτ ε ιcι

τιg αλλαγdζ αο xαθεcπι6g ιδιοxτηοiαs τηζ γηE
χαι την cιvτcιλλαγr! πληθυoμοiν xατd την δεxαε-
'τfα του Ι920,'οι οιχoγoμm€6 xατ xoιγωl'ιxdζ
oυνθr]xεE αλλciξουν δραματιxci. H βιομη1crνfcι
τηE Mιιxεδον(αg 1ιiνε ι μεγirλο μdρog τηg φυoιxrj<
τηg ενδo1ι6ρα9 (Σερβ(α, Boυλγαρ(α. Τοιlρx[α)
χαι η οιxονομιxtj xαι πoλιτιxι] ααιι1θεια επι-
δρofν αρνητιxιi. Eνδιαφdρoν θα εf1ε να μελετη-
θε(η πρoοαρμογr] ηg πυρ(αρ1ηg τ<1ξηg τηE Nιiου-
οαg αrιg νdεg αυνΘrixεg, dποlg και οι αλλαγdg που
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πρoxαλoriιπαι σ[o εoωτεριxd τηg, Τo Bcrofλειο
τηg,Eλλιiδα5 xληρoνoμε(ολιixληρη τη βιoμη1ανι-
xηαoτιτιητdξη που απι6λεoε η Oθωμανιx{ crυτιr-

xρατoρ (α ατη δυτιxr] Mαx ε δoγ (α. Η β ιο μη1crν ιxlj
τdξη τηE Nιiουoα5 ιiμωg φθfνει, αντ(γα απoτελd-
αει παρdγoγτα εχσυγχQογισμοιi γκι τη 1ιδρα
γενιxιiτερα. Η μdνη επιxε(ρηοη που επιτυxι6q
διαπραγματεdεται τη μετιiβαoη ε(ναι η εQιoι,Q-

γ(ατoυ Λαναριi, δηλαδrj η μιxρdτεqη μονιiδατηg
πQo τoυ 1912 περι6δoυ' Η επιτυ1(α οφελεται
περιoοιiτερo oε αrεγdg α16oει9 με το xρciτοg,
παριi αε νdεg επιχειQηματιx6'E ευxαιρ(εg πoυ
δημιodργηαε η dvrαξη αrην ελληνιxrj επιxριiτεια.
Tα απoxλειαειxιi oυμβdλαια για ηγ dνδυoη του
ελληνιxoιI ατρατoιi xαθιατoιjγ το αυγπρ<iτημα
Λαναριi oημαιτιxιi παgιiγοντα oλιixληρηg τηg
ελληνιxlig oιxονομ(αg, εr,ι-6 ο υπιiλoιποg βιoμη1α-
νιx6g ιατdg τηE Nιioυοαc πεqνιiει αrο περιθιil-
Qιο.

Θdλω γα τoγioω εγ xαταxλε(δι, ιjτι ε[ναι λ(γcι τα
μdρη τηE Eλλ<iδαEτων oπo(ων η ιlιxονoμιx{ ιcπιl-
ρiα d1ει εμβdλεια παριiμοιιr τr1< κπορ[CΙζ τηE
Nιiουoαg. E(γαι xαιρdg η βωμη1ανιxrj Nιiιlυοα
να μελεηθε( oε βdθοs }ιαι γCι πci.ρει πλ{ριυE τη
θdοη πoυ τηg ανrjxει oτη διεθντ] βιβλιογρcrφfα'
Δυoτυ1cδg υπιiρ1ουν πολλdg. Tα αρ1εfrι τοιr ι\rj-

μoυ Nιioυοαg, ιiπωg γνο:ρζoιlμιε. xιιτειπριiφη-
oαγ xατιi τη διιiqxεια τoυ εμφιiλιου πoλdμκlυ'
Παραμdνουγ τα αρ1ε(α τηg Bdqοιcιg (ουμπερι-
λαμβανo μdγου χαt τoυ oθωμιανιxοιi ιεροδιιι ε ioυ )
χαι τηs'Eδεαoαg, παι πιθαγιiν να ιlπdρ1ει αξιd-
λoγo αρ1ε ι αx6 υχιx6 ε ργοιπαοfων. Aλλci η πλoυ-
αιdτερη χαt ουσιαστιxd ανεξερειiνητη πηγrj εi-
γαι τα oθωμανιxci διoιxητιxιi αρ1ε(α Mαxεδο-
ν(αg, πoυ βρ(oxονται αrη Kωαrαντινοιiπολη. H
μεθoδιxrj μελ6τη των αρxεfωγ αυτων πιθανιfg να
δι6αει απανπjoειg oε πoλλιi απ6 τα παραπιiναl
ερωτriματα. Efγαι βdβαια απαρα(ητο να υπιiρ-
ξει dναg μελετηnjE που θα €γειτεμιxdg γνι6oει9
ιατoριxrjg dρευναg χαι oιχoνoμιχlis θεωρ(αE' ε-
γιδ θα εfναι xαι xfτoγogτηg τoυρxιxrjg γλιiαoαg.
Πιiγω απ'ιiλα ιiμωg ε[ναι απαqαfητo να υπιiρ-
ξει πρωτoβoυλ(α απd πλευριig Ναουαα(ow πoυ
θα θ6λoυν να τεχμηQιιiooυν επισ[ημoνιx6" τη
oπoυδαι6τητα τηE oιxoνομιxrjg ιαιoρ(αg τηg πd-
ληE τoυE.

ΠAΡΑΠoMΠEΣ
1 Σιjyxρclνα ρε6ματα oxi4ιηg aro θipια τηg oθω-

μrινιxηq εxβιoμιηyd'νισηζ xταQoυαιd'ξοντclι στo
Εcoιιrlmic αnd Sοciαl Ηistoιy of the ottοmcιn
Εnιpiιe, 1300-Ι914, ΙΙ Ιιιαlcik (ed), Cαmbriclge,
1994.

2'o πωg rι π oδ ε ιxνιj ετ α ι oτ α € ρyα τ ου D' Qιιιι t eιe rt :

(Mαnu.fαcturiιιg αnd Technolοgl Trαns'fer in the
ottοmαn Ειnpiι'e, 1800-Ι9Ι4( Ιstαnbul, Ι992,
(ottοmαn Mαnufαcturing in tlιe Αge οf the ΙnιΙus-
tiαl Reτ,olution(, CαmbricΙφ: CUP. Ι993. (Work-
ers αιιd wοrking Clαss in the oποmαιι Ειιιpire αncl
tlιe Tιu'kis lι Repιιb l ic, 1 8 39 - Ι 9 5 0 ( (w ith Ε. Z urc h er ),
Lοnclοιι T.Β. Tαuiη ]995. 3 4 Βλ€πε yιrι παρri.-
δειytrια, Qιιαtαert ( 1993)

4 Εξrι[ρεoη αποτελοιiν oι xτQωτοπoριαxig ριελi-
τεζ τo'υ Αλ. oιxoνιiμου, βλ. (H βιr4ιηyclνkι ατη
Nrj'oυαcι cιπιj τoν 1 9ο ατ ον 20o αιc6να ιlτη N d'ουoα
(Nci.οιlclα Ι9οg -20og αιιilνclg( Nri'oιlαcι Ι999.

5 oι αιδηρ6δροριοι τηE Mαxεδου[αg iψοιlν pιελε-
τηθεi διεξιlδιxci απdν Β. Γoιiναρη, (Steαιn oι,er
Mαceclοιιiα (, Εαst Εurοpeαn Monοgιaphs, Cοlιιm-
biα Ulιiι'arciιy Press, Ι994

6 H πολ6 xcιτατoJτιστιχη 1.ιελiτη τoυ Χρ. Χατζηi'ω-
Φφ' (Η γηραιd. oεληνη. H βιoμη7α'ν[α oτην ελλη-
νιxη oιxoνclμfα, Ι830-]940(' Αθιiνcι: Θεμiλιο,
1933, yια παρriδειyμα' αwιμετωπξει pιεν τη μ(ι-
xεδoνιxη βιopιηyαv[α ωg ξεyωριoτη περ[πτοlαη
απιi αυτη τηg νδτιαg Ελλiιδαg cιλλci δεν θξτει τo
θ6μα ατην oθωpιανιxη τoυ διci.oτιιoη'

7 Βλ. Ε. Στουγιανιixη< (Nci'oυαα( Mαxεδονιxιj
Hμερολιiyιo. Αθηνα, Ι9Ι]' αελ. Ι44-157.

8 Βλ. Αγ. Γxοι|τ αg, ( Καλclxαiρ ι τ οιl ] 93 6. Συζητη -

σειζ με τoν Κωναταwfνο Χατζημαλoιioη (, Nιd'ου-
oτα 8Ι, oελ. Ι0-12 Ι997'
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Περ[ τoυ Σxεδ(oυ Πoλεωq Nαoυoηq

To τdλoE τη5 δεxαετiαg του 194Ο βρ(οxει τη

Nιiουoα μtσοχατεστραμμdνη τciοo crπιi τα ιiαα
oυνdβηοαν xατιi την απο1ι6ρηoη των xατιr1ιπι6ν

γερμανιxι6γ σrQατευμιiτωγ το 1944 6oo xαι απd

τα γεγoνdτ α xατ6" τηδιιiρxε ια τoυ ε μφιlλ(ου πoυ

αxoλoriθηoε, με αποχoρriφωμα την xατααrροφrj

απd πυρπαiιi μεγdλoυ μ6ρου9 τηg πιiλη< αιιg

αρχdg τoυ 1949. Mε τη λr]ξη τoυ εμφlλfoυ χαι με

τιg πoλιτιxdg δομdg τηζ χQατιχr]g εξoυο(crg ιi1ι
oτην xαλ,rjτερr]τουg xατdαrαoη, ξεxινιi ιιια πQo-

απι1θεια αναoυγxgdτησηζ τηζ χωραg xcl'ι xι1'λιl-

ψηs τωγ ιiμεoων αναγxι6ν των πληθυoμιuiν πιlιl

επξγηααν απd τα γεγoγdτα. Eιδιxι1 για τη Nciου-

αα, παρdλληλα ξεxινd xαι μια νι{α προoπιiθεια

μαxρο1ρdνιoυ ο1εδιαoμoιi τoυ αoτιxοιj τ}-lE ι-

στοιi, που εf1ε πληγε( oημαντιxd, απιi τιg χατ(ι-

oτρoφ6E χαι τιE πυρxαΙdg. Η προαπd'θεtα αφo_

ρd, xατ' αρ1ιig αιην πΜqη χαQτoγQαφιx{ αποτυ-

πωση τηs oιχιστιν"ηg xcιτdaτασηE τηζ πιiληg xαι
oτη αυν d1ε ια τη ζ εxπdνηoηE ενdg νdου Qυ μ οτοιιι-

xoιi ο1εδ(ου, με βιioη το οπo(o θα γινιiτιιr' t1

ανοιπoδι1μηoη τηg νdαg πdληg, ι1ργο πιlιl ανdλcr[3ε

τo Υπουργε io Aνoιxοδομrjoεαlg.

Πρdπει να αημειωθε( dτι η Ndoυαα διfθετε {δη
εγxεxριμdνο Qυμοτoμιxd οx6διo απι1τι'l 192] 'τo
οπoiο dμωg οε πoλιi μιxρd βαθμιi ε'(1ε ειραρμο-

oτεf μd1ρι τ6τε1[1]. Mε βιiοη τo crydδι'ο crυτ6

ε (1αν διανo ιμε ( αιη διιiqxε ια τoυ Mεoοπολι1 μου

μdνoν μεqιxo[ πειτElιxο( δgιiμoι ενιir cπα πιο

πυxνοδoμημdνα τμr]ματα τoυ οιπιoμιo{. διατη-

ρofτταν γενιxd oι βαoι.xdg xαρdξειE πoυ υπr]ρ_

1αν. Oι νdοι αυτof ειrθfγραμιμοι dξονεE, τdμvιrυν

?(αι αποσυγθdτoυγ τιE παραδοιrιαxdg γειτονιdg
(τ6τoιεg περιπτιiloειg d1oυμε με τη 1ιiqαξη xαι
διιiνoιξη τωγ oδιilγ Bενιξdλoυ, To' Kιιρατιioιου'
Xρ. Λαναριi, Δημαρ1(αg xαι αλλori), ενι6 η δε

28

τoυ Aλdξανδqoυ OιxoνιΙμου
Aρ1ιτfxτoνα Mη2g.- Πολεοδιiμου

xεvτριxri πλατε(α τηg πιiληg 1οlροθετε(ται (πογ

εoοlτερixιi xoιγιi αxιiλυπτο 1οiρο μιαg απd τιg

μεγαλυτερεg παραδoοιαxdg οιxιιπιx6g νηο(δεg

ατην ενορfα Aγ(ου Mηνti. Tο γ6o xιiντρο τoυ

oιxιoμoιi διrrμoρφιiνεται 6τoι με μιxρrlE dxταoηg

xυx},,;xηπ}"ατε (α xαι cη.lγxλfνovτε g αxτινωτd δρd-

|-ιουs.

Θα πιrρcrxολoυθrjαoυμε cπη oυνd1εια μια μιxρr]
ιcπoρiιr Περi τοιr Σ1εδfιlυ Πιiλεωg, του μεταπo-
λε μιιxοιi βε βαiιυq, 6ποlg αυτrj xαταγρiιφεται μd-

σα (πιζ oελiδεE του βιβλfου τωr'Πρcιxτιxιilγ του

Δημιοτιxοri Συμβoυλ(ου NιioυοαE. Aπd τα πQα-

γπtxα crυτι1 πρoxt'πτoι,ν xα ι ι1λλε g πλη ροφορ (ε g,

ιiπαlg για πcιρirδειγpια τα ον6pιατα τ(,)γ Δημι1ρ-

χων χαι ταlν μελιδν του τ,6tε Δημoτιxori Συμβου-

λ(οιl που ε(1αν διοqιcπεi απι1π1ν xεντριxrj Διο(-

r.ηαη μd1ρι να διενεργηθοιiν οι εxλογdg χαι γα

μπει ο τι1πog σε μια αειρd. Στην μεταγqlcrφrj τα;ν

Πραxτιxιilν διατηρrjθηxε η οιiντcιξll χαι η ορθo-

γρcrφ(cr τoυ πρωτοτιiπιlυ, ιiοο το επι1τρεπε η ηλε-
xτρoνιxrj εγγQαφli αrογ υπολoγ ι οτη xαι [tε βα(ωg
το μο\,Οτo\,ιxιi ιrυoτη μα.

Πρωτα πρι,πα η απιiφαoη γι(Ι αγ(Ιστολf των

οιxοδopιιxιδν εqγαοιιiν. ιiιπε γα μην δημιoιlργη-

θorjν εμπι5δια cπηνυλοπο(ηαη τoυ γdοι-l ιrxεδfου:

ΔΙΙMoTΙΚoN ΣYMBOYΛΙON NΑoYΣrΙΣ '
ΠΡAΞΙΣ AΡΙΘ. 64

Περf αναιrτολrjg oιxοδομιxtiν εργαοιων επ( εξd,-

μηγογ

To Δημοτιxdν Συμβοιiλιoγ Nαο{oηg ιyυνελθdγ

orjμερoντην 8ην Σεπτεμβρ(ου 1949 ημdραν Πdμ-

πτηγ χαι οlραν 6 μ.μ. xατιiπιν νoμiμoυ πρooxλι]-
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σεωs ειEσυνεδρfανεντωΔημαg1ιαxιil Kατααrιj- βoυλ(ου τον Ιοιjνιο τoυ 1950:

ματι παρdντωγ δdxα εχτων μελιiν αυτοd, Πρoε-
δρεiμ τoυ tl. Κων. Toiτoη, προdδρου αυτoιj, πα-

ρoυο(α χαι τoυ Δημιiρ1oυ ι. Αθαγ. Kουλτζ{'
xαθ' riν o x. Δrjμαρ1oE θdτει υπ' dψιν τoυ
Συμβoυλ(oυ τηγ υπ' αριθ. 33442Ll3856l26-8-49
Δlyην τoυ Yπoυργε(oυ Aνoιxοδομriαειυg δι' oυ

γνωρζει <iτι η εργαo(α εxπoνrjoεωE τoπoγQαφι-
xοιi α1εδ(oυ παι μελdτηE νdoυ Qυμoτoμιχο6 oγε-
δ foυ η g πdλε ι6 g μα5 βα απαιτr] οη δ ιiιιπη pιιr εν<i g

6τoυ9 περ(αroυ, η δε αναατoλrjτων αδειιilν oιxιr-
δομcilν ειiν επιβληθ{ αιiη θα διαElxdοη xαθ' ιiλoν
το δ ιιiαrη μα τoι1το. Πtivτωg d μοl g δ ιι1 την dπδο οι ν
B.Δ. απαιτεiται απdφασιS τoυ Δημoτιxοt' Συpι-

βoυλfoυ αυμφc6νωg πQΟζ το ι1ρθρον 8 τοιl N. Δ/
τog απ617 Ιoυλ(oυ 1923 ''περt ο1εδiου πιiλε.ο;ζ
x}'Jτ'' τLαι tταραxαλε ( το Συ μ βoιi λ ι ον ιiπ ω g ιrπι'l φ α -

otoει oyετnιrig.

To Συμβoriλιoν μετιi διαλoγιxrjν αιlξ{τηoιν. d-

1oν υπ' ιiψιν τoυ 6τι μετιi τηγ χατ(Ιστροφljν τηg

πιiλε ωg υπιi τωγ χατ' επανdληr1l ιν επιδρα μ6νταlν
xoπ' αυτηg αυμμoριτιiν δdoν η πιiλιg ν' (Ι\,ι)ιχο-

δoμηθr] βι1,αει τoυ γιjbυ o1εδ(ου αυτι]g-

Παμιpηφε( αποφα[νεται

Ν' αγααrαλεf επ( 6να εξdμηνον η dxδοοιg α-
δειι6ν oιxoδομι6ν rjτoι μd1ρι 31 Mαρτiου 1950

χαι γα xαταβληΘrj xdθε προοπιiθεια αρμιοδ(ωg
fγα αι εργαοfαι τηE εxπoνr]σεωE τoυ νdιlυ οxε-
δ(oυ ηE πdλεωE oυντoμευθοιiν οιiτωE οioτε ιlι
ενδιαφερ6μενoι να xατωρθιiloωoι γα xτ(oουγ
o ιx (αg xατ6' τoν αυvτο μι6τε ρoν δυνατιiν 1ρdνον,
διdτι τo ξr1τημα τηg αrεγιioεωζ εγ Nαοιiαη ευρ(-
σχεται ε ιE υπερβoλιxc6g αrενιi1ωρογ xατ<iαrα-
σιν.

o Πριiεδρog:Kων. Tα(τηg.Tα μdλη: Γειfρ. Πα-
πατtiνηg, Σ. Παγαγγrig, Aναατ. Toιο1τηg, Eυιiγ.
Mπαxαλι6ζ, XQ. Παπαδ6πουλog' Αvτ. Tοιαμπιi_
ξηE, Ι. Moυραφετλ{s, Ι. Δαλαμιiραs, Aθ. Παπα-
δ6πoυλog

(απdφααιE υπ' αριθ. 85311949)

Tο προo16διo τoυ νdου α1εδ[ου πιiλεωg τ(θεται
για πρι6τη φοQd ατην xρfη τoυ Δημοτιπιrιi Συμ-

ΠPAΚTΙKO ΔΗMOTΙKΟY ΣYMBOYΔΙOY
NAoΥΣtΙΣ APΙΘ. 7

ΣYNEΔΡΙAΣΙΣ 21η5 ΙoYNΙoY 1950

Eν Nαοιioη oljμερoν την 21η Ιουγfου 1950' ημd-
ραν Tετdqτην xαι ι6ραν 6 μμ. τo Δημοτιxιiν Συpι
βοιiλκlν Nαoricηg αυνrjλθεν ειg ουνεδρ(ιιγ εν τω
Δη μαρ1ιαxιιi Kατααι{ ψuπιxατ6πιν νoμ[μιrυ πριl-
οr.λrjoεαlE ειg αυνεδρ(αoιγ εγ τω Δημαρ1ιcrxιδ
Kαταατrjμιxτι παρdιπων εχ τωγ μελι6ν αυτoιi των
xx l) Δημooθ. Γεωqγιιiδoυ,2) AΘ' Παπαδοπod-
λοιl, 3) Xρ. Παπαδοπoιiλου' 4) Xρ. Mπαξεβιi-
νου, 5) Mιλτ. Παπαατιjιxα, 6) Στ. Πανναν{, 7)

Eιlαγ. Mπcιxαλιοι1, 8) Γεωργ. Δανδciνη,9) Αντ.
Τοιιrμπdξη. 10) Σωτηρ. ΘωμαΙδη, Ι l) Αναιπ.
Τιτιιilτη. 12) |ο:dν . Moυ ραφ ετλri' Πρo ε δρ ε [cι τιlυ
x. Κu;ι,' Tοiτοη, προdδρoυ αυτοιj, παρουοirι xαι
τoυ Δημdρχoυ χ. Αθαγ. Κοιlλτξlj, fνα απoφαο(-
οει επ[ τLlγ xιiτωθι:

Θiμα 1oν
Συξrjτηαιg επ( τoυ διd τηg υπ' crριθ, 430892i558
ε6. Δγιjg Yπουργε(ου Oιxιoμοιi xαι Αγοιxoδo-
μrjιrεοlE απoι:ταλεfοηg μελ6τηg ο1εδ(ου τηg π6-
λειυg Nαοιioηg

o x. Δr]μαρ1οg γνωρζει ειg τo Συμβοιiλιον ιiτι το
Yπoυργεiιlν Oιxιομof ri Ανοιxoδoμrjoεωg απd-
οτειλε επ( τdλoυg το μετιi μεγιiληE αγυπομονη-
ο(αg ολιlxλιjqου τηg xoινων(αg NαoιiαηE αγαμε-
νιiμιενι'lν Σ1dδιον τηg πιiλεωg, τo οπο(oν dθεoεγ
υπ' ιiψ ιν ολoxλri ρoυ του Συ μβoιlλ(ου. xαι πρo1ω-

ριliν ανdπτυξεν 6τι το o1dδιογ τοdτo ε [ναι τελε (ωq

ανεφιiρμoιrrov xαι oυ1( εxε(γοτο οπoioγ αναμ6-
νoμεν xαι μιιiλιαrα μετιi ταg αλλεπαλλrjλουq xα-
ταοτροφιig ταg οπoiαg υπdατη η Nι1ουoα εx
μdqlουg τοlν εαμοoλαιiων Koμμoυνιcπιriγ, αναμd_
γαμεγ dνα ο1dδκlγ συγχQογιομdνον dπερ εφαρ-

μoξ6μενον θα παρoυοfαξεν την.πιiλιν μαg πιiλιγ
συγχρoγιι)μιι1νην, π<jλιγ μoρφω μdνην, πιiλιν {τιq
oυνδυdξοιlσα χαι ταg φυαιxιi< xαλλονιig με ταζ
oπo(αq αφθdνωq την επροfxισεν η φriοιE θcr

απετ6λει το αγλdιoμα τηE Mαxεδoγ(αg xαι θα
πgoοljλxυε ιδ(α xατιi την επο1ιjγ τoυ θdριlυg

Ζ9
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πoλλοιiE παραθεφαrdg δια να θαυμιiοωσι ταζ

φυoιxιig παλλoνdE τηg ωρα(αg μαg πιiλεωs. Πα_
gιi ταιiτα 6μωE η αgμoδ(α υπηρεο(α τoυ Σεβcι-
ατoιi Yπoυργε[oυ εφιλoτ61νηαε ι1νcι δrjθεν ιrx6-
διογ πdλεωg με τεθλαομ6ναg oδo{g tr-ιε γιυν(α< ιlε
xιiθε μιxριiν απιjαrαoιν χαι γενιxωE εφαρ1ιοξιi_

μεγoγτo σχdδιoγτοιjτο θα παρloυοιι1ιη την Νiιου-
σαγ ειs τo εγγιiE μfλλον 6να μεγιiλο cΙναχQογι-
αμdνoν Toυgxo1ι6Qι, χαι παραxαλιil το Συμβοι1_
λιoν 6πωE απoφαofαει α1ετιxιilg.

Tο Συμβoιiλιoγ αxoιiααγ τoυ χ. Δημιtiρxου, μελε-
τrjoαν τo απoαrαλdν α16διoν, oxεφθ6ν,

Παμψηφεf απoφαfνεται

1) Απoρρfuτειτo απoσ[αλdν o1dδιoνπιiλεωg ωg

μη πληρoriν ην επιΘυμ(αν το:ν xατοfxωγ Nαοιj_
αηg, διdτι ενιf αναμdναμεγ ο1dδι,oν πι5λεωq συγ-

1Qονιαμdνoν, με θαυμαo(αγ ρυμoτομfαν χαι με
ωρα(αν εμφdνιoιν, τo απoσταλdν εφαρμο.ξιiμε-
νoγ θα παρoυαi<iη την Nιiουααγ πιjλιγ ομoιti-
ξoυoα με μεγdλο Tουρxo1ιδρι ιiνευ ρυμoτoμiαq
χαι με oτεν6 Τοιlρxιxα ooxdxια'

2) Byxρfuει ιiπωg εφαQμoαε( τo παλαιιiν σxξ-
διoγ πιjλεωg, αφoι1 προηγουμdγωs παQαχληθεf
τηΜκιilg τo Yπουργεfoν Αγoιxoδoμ{oεοlg xαι
απoαrε(λει εντdg τo πoλrj 10 ημερt6ν απ6 cnjμιε-

ρoν ΠoλεoδιiμοV αq1ιτεΙxτογα iνα επεξεqγαoθε f
τo παλαι<iγ α16διoν, επιφdρει ταg δεοriααE βελ-
τιcδαειg, τροπoπoι{αειg xλπ xαι μετιi ταfτα αρ1i-
σει η εφαQμoγrj αυτori, ευffig ωs λ'1ξη η ιoxι'ig του
B.Δ., ιiτιg αυμπfπτει με τηγ 14ην Αυγοr'iατoυ
1950.

3) Eγxq(νει επfηg 6πω9 επιτρoπrj απoτελουμd_
γη εχ τoυ y'. Δημtiρ1oυ χαι του Αvτιπρodδρoυ
ΔημoτιxoιlΣυμβoυλ(oυ x. Αγαoτ. Tαιωη μετα-
βr] εαπευoμdνωg ειg Aθ{ναE χαι παQουσιαξομd-
νη εναiπιoν τηg αρμοδ(αg υπηρεo(α< τoυ Υπoυρ_

γεioυ Ανoιxoδoμιjoεωg ενεργιjη δια την τα-
γεtαν dφιξιν τoυ πoλεοδdμoυ αρ1ιτdxτoνο5, εx-
θdτoυoα αυνιiμα ειE τoγ x. Yπoυργιiν την αθλιι5-
τητα του νdoυ o1εδfoυ. Πgοg τοιiτο εγxρfνει πi-
σ[ωσιγ δQαx. 3.Ο0Ο.0Ο0 xαταβληθηoομdνων εx
τηg πιαrιioεωs τoυ Κεφ.271"Exτdλεoιg 6qγου r|

oxoπo{ γενιxωτ6ραg τoπtxηE ωφελε(ιrg rj ανιi-
γχηE'' xαι xαθoρζει ημεqηο(αν απoξημ(ωσιγ δι'

NΙΑ0ΥΣTΑ

€να €,xαaτoγ 100.000 xαι επi πλdoγ τα οδoιπορι-
xιi αυτιυγ dξoδα επi απoδdαει λ/ομoι'i.

(απdφαoιg υπ' αριθ. 7411950)

Η απιiφαoη αυτrj φα(νεται <iτι θoρυβε( τo Y-
πoυργ ε (ο, τo οπιl iο crπoαr6λλε ι α μdαω5 cπη Niιου -

οα διiο αq1ιτι1xτονεζ με οxoπ<i να εξηγr|αουν
αουE Συμβοιlλoυq τι5 πρoβλdψειg του νdoυ ο1ε-
δ(ου xαι ενδε1oμdνωs να τoυs πεfαουν να μην
εiναι τελεfωg αρνητιxο(. Md1ρι dνα βαθμιi φα(νε-
ται ιiτι τα xαταφιJQγουν, χαι τo Συμβoriλιο ανα-
θεωρεf τηνπροηγoιiμενη απ6φαοtjτoυ xαι δd1ε_
ταιτο νdo o1dδιο μιε τQoπoπoιr]αειg. Δυcπυ1ιig η
απιiφαη δεν αυγoδειiεται απιi το αντ(αrοι1o
o1dδιο, xαι €τoιυπdρ1oυν xενιi ατην ταυτoπofη-

η τωγ προτιiοεων τoυ Δ.Σ.:

ΠΡΑKTΙKOΝ ΔΗMoTΙKoY ΣYMBOYΛΙOY
ΝAoYΣΙΙΣ AΡΙΘ. 8

EKTΑKTOY ΣYΝEΔΡΙAΣ TΗΣ 7ηE ΙoYΔΙoY
19s0

Εγ Nαodαr1αr]μεροντην 7η Ιoυλ(oυ 1950, ημ6ραν
Παραοxευriν xαι ιilραγ 6 μμ, γ"ατ6πw επειγolioηg
προιrxλι]οεωs ειζ €xταxτoν αυνεδρl(αν εν τω Δη-
μαρ1ιαxιLl Κατααrrjματι xατ<jπιν- νoμfμoυ πElο_

οxλrjοεωg ει< ουνεδρiαoιγ εν τω Δημαg1ιirxιi
Kατcrαιljματι παριivτων εx iωγ μελιilν αυτotj των
xx 1) Αντ. Toιαμπdξη, Ζ) Ιωdν Δαλαμdρcr, 3)
Αγαατ. Toιωτη, 4) Mιλτ. Παπαιπιi ιxα, 5) Σται1ρ.
Παννανrj, 6) Xρ. Παπαδoπodλoυ, 7) Σωτηρ. Θαl-
μαΙδη, s) Χρ. Mπαξεβιiνου' Πρoεδρε[α τοιr x.
Κωγ. To(ταη, προdδρου αυτοιi, παρoυαfα xαι
τoυ Δημιiρxoυ τL. Αθαγ. Koυλτξ{, (να απιrφιιo(-
oει επ( τoυ xιiτωθι:

Θdμα μιiγoγ
Πεqf τoυ σχ€δfου τηg πιiλεωg

Κατιiπιγ τηg ειoηγr]σεωζ τωγ υπαλλriλων τoυ
Yπουργε foυ Αγoιxοδομljοεωg'αρ yιτετιτ6ν ων xx
Γεωργ. Kωγαταγτιv(δη xαι Γεωqlγ(oυ Bαλιiτα
επ( τιlυ εxπονηθdvτιlg o1εδCoυ τηg πdλεοig μαE

Tο Συμβοriλιον μετιi διαλoγιxrjν ιnlξιjτηoιν

Παμι1lηφε ( αποφα(νεται
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Αναθεωρεf την υπ' αριθ. 74 ε.ε. απdφασιγ τoυ

xαι αποδd1εται τo αποoταλdν νdον ο1dδιον πιi-

λεωg, επιφιJρον ταg xdτωθι τρoπoποιιjoειg:

1 ) [Exφqdξε t τηγ ευxrjν] Απιrφαοζε ι ιiπωg xατιi

τηγ oQtσrιχr]ν μελdτην του oxεδfου xαταβληθ{

πρooπιiθεια dπωg τα ευθr1γραμμα τμrjματα να

πQoσαQμoσθοrjν με ανdτουg xαμπιiλαg ωs πQoζ

τo πλ<iτοg τωγ οδιilγ των xυρfων αρτηριtiν, τιr

Συμβo6λιoν πρloτε[νει τιr πλιiτοg τηg οδοιi Α-B'
(Αγ. Γεοlργιog-Λαναριi) να αυξηθε( απιi 10 μd-

τQα ειζ 13 τοιαrjτα. (Πριiπειται γιατιs οημερινdg

oδοι1 g Ζαφειρdxη-XQ, Λαναρd-Πε1λιβd,νου,
ο.τ'Σ.)

2) ΩEπQos την oδdγ B-Γ (Λαναρι1-Σπr]λιοg) το

Συμβoι1λιoν πρoτε(νει ι1πωg τdοον το πλιiτoE τηg

oδοιi 6αoγ xαι η 1ιiραξιE τηE αποτ'ελdιη αγτιxεf-

μεγον ιδ(αg μελdτηs χαι εν xαιρι6 θα αποφιrο(-

oε ι. (πρdxε ιται γ ια τη οη με ρινlj οδd Σπ. Λcrναριi.

ο.τ'Σ) .

3)Eπ(οηg τo Συμβοιiλιον προτε(νει ιiπωg το πλr1-

τοsτηζ oabυ r-ι. (εθνιxdν_xιlxπiγου αγιlριi) αυ-

ξηθεf ειg 1Ο μ6τρατηg διαπλατιiγσει')s γενηοιlμιι1-
νηζ πQoζ την Ανατολιxr]ν πλευριiν. (πρdxειται
.για τη oημεgινrj οδd Δ. Σολωμο{. o.τ.Σ)

4) Tο τμ1iμα Α-Α'γα αxολουθr]αη την Α-Α'', Α'
οιiτωg ι6oτε γα απoφευ1θιj η ι1ντoνog xλ(αιg η
υπιlρxoυoα αro τμr]μα Α-A'.

5) Eπ(oηg τo Συμβοriλιoν πρoτε(νει γα θεοlρηθrj

η xεντριxr] αqτηρiα οδdg ιiγoυoα απιj την πλcr-

τ ε iα Tρorj μαν-Γυ μναατrj g ιον αυ μπ [πτουιτα αrjτη

με τηγ εγ τω εγχεχριμμdνω oxεδ(ω πρoβλεπομ6-
νην τοια{τηγ ωζ πQoζ τo πλιiτog δε τηE oδoιi

πρoτεfνεται ιiπωg απd την πλατεiαγ Tρor1μαν

μdχQι τηg Aραπ(τοηg διατηρηθrj το πλιiτοE τωγ 8

μ.'απd τηg δεξιιig δε ιi1θηg του qειiματοg μd1ρι
τoυ Σταδioυ το πλιiτoζ γα πεQιoQιοθrj οε 8 μ. με
υπoχQεωτtxι]ν πραoιd,ν 5 μ. εxατdρωθεν. (πρd-

χειται γιατts αημερινdg οδoιig Kαμπ(τη.xαι Eθγ.
Αντ(οταοηg, ο.τ.Σ)

6)Επ(αη9 προτεfνει dπωg η οδ6 -cΕ'Ζ (απd οδo{r

Bαo. Φιλ(ππoυ ι1ωg Γr]πεδον) περκrριoθιj xατιi
τo πλdτοg απ6 1'2ψ. ειg 8 μ. (πριixειται για τιζ
oημερινdg oδorjg M. Αλεξιlνδqου xαι αrη ιrυνd-

32

1εια Noοοxoμε(oυ xcιι Φ. Koxx(νου. o.τ.Σ)

7) Επioηζ, απ6 το oημεfον K xειμdνου επf τηg

αρτηρiαg A;B-να διευρυνθr]η υπιiρ1ιlυαα οδdg

K-Λ ειg 8μ. πλd,τog χαι να προεxταθri μd1gι τηg

πgoβλεπομdνηg υπιi τoυ o1εδ(ου, πλατε(αg εx-

xληo(αg Mητροπdλεωg. (πqdxειται για τη σημε-

ρινιj οδd Δημητριιiδη, o.τ.Σ)'

8) Kατιi τα ιiλλα το Συμβοι'iλιoν παμιpηφε( απo_

δd1εται ταg xεντριxι1g αρτηρfαg ωg αιiται εμφαf-

γο\ται δι' ερυθρori 1qαiματog ειζ τo πQοσχoμισ-

θdν υπ6 των χ.χ. αρ1ιτεxτ<iνων ο1dδιον π6λεωg

μαE'

9) Ωs πQοζ ταζ πλατε(αg, το Συpιβοιlλιoγ απoδ6-

xεται ταliτιΙζ ωζ πQοτε(νoιται υπιi τoυ ο1εδ(ου,

πλην τηg πλατε(αg Tρoιiμαν r]τιE θα πιrραμε(νει
οlg dxdι ειζ το εγxεxριμμdνον Σ1dδιoν. (πριixει-
ται γι.(Ι τη (ηιιεQιγlj πλατε(α Καρατdoιoυ, ο.τ.Σ)

" 
lΟ) Ε,πfιτηg xιιι δκr τo xατ6.μι]xοg του PειiματοE
δη μικlιlργοιiμενον πρd,σινον, το Συμιβoι'iλι ον απο_

δd1εται το{τcl αlg προτεiνεται υπιi τιlυ ηεδ(ου
(αφοριi (πιζ πQασιdE τηg ΑριlπιτοαE. o.τ.Σ).

1 1) Ωg προg τι,lν δευτερεqουοιilν οδι6ν,απoφαo(-

ξει την.ευθυγρciμμιιοιν τοlν τμημd,τωγ α-β, Υ-δ, ε-

ξ, η-θ' ι-χ χCΙι λ-μ (ιiγνοlσ[ο σε ποιεζ oδοfg
αναφdρεται, ο.τ. Σ.).

12) Ωg πQΟζ τον πεQtφεQειαx6ν cιπ6 την Αγ.
Παρcιιτxευ{ν μd1ρι Κciτο-l Αλιilνι'α, να ιo1ι'iοειτο
προηγο'fμενογ εγχεχQιμμ6νoν o1dδιον τηE πd-

λει69 μclg'

13)Αποφαoζει επiιlηg dπωg το απoαrαλdν υπ6
τoιl Yπoυργεfoυ Aνοιxoδoμrioεωg ο1dδιιlν πd-

λεdlg μαg, μετιi ην επ' αυτori τροπoπo(ηαιγ υπ6
τoυ Δημ. Συμβουλ(oυ, γα εxτεθε( επ( l5νθιjμεQογ
ειq το Δημαρ1ιαxιiν Κατιiιπημα, να λdβωoι γνιli-
αιγ τοdτoυ χαι να υπoβιiλουν εντdg τηg ωg ιiναl
ταoοομdνηg πgοθεαμfιrg ταg τυ1dν εναrιiαειg
των.

(Απι1φαοιg υπ' αριθμ. 8Ο/195Ο)

Σε λιγι1τερο απιi dνα μι]να τo Δημoτιxιi Σιlμβοιi-
λιo ξανιrαιlνεδριdζει για να xρ(νει τιg ενoτιiαειg
που. ιrπoβλrjθηxαν xατd, τoυ οxεδ(ου απιi την
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πλευριi των θιγoμdγων πoλιτι6γ. Αντ[ dμωE γι' λrjψεοlE τηE υπ' αqιθ. 8Ο ε.ε. αποφιiσειυζ του

αυτ{i,ψετ6'απ6πρ<iταoηΔημοτιxιiνΣυμβοι1λων, Δημoτ. Συμβουλfoυ χαι εξr]τηοεν ιiπωg εφαρ-
πoU απoυσfαξαν απd την προηγοιiμενη συγε- μοoθε(τoυφιαrι1μενιlγχαιεγχεχριμμdνονΡιlμο-
δρ6ααη, τo θdμα ξανααυξητεfται εξ αρfig, xαι τoμιxιiν α16διoν τoυ 1927, αναxαλoυμdνηg τηg

μπρoαrd oτην αντ(δQαση των θιγoμdνων, ανα- υπ'cιριθ,80ε.ε.απoφιiοεωgτoυΔημιlτ.Συμβου-
θεωρε[ται η προηγοrjμενη απιiφαση' με μεγirλη λ(ου.

πλειoιpηφ(α:
Axoλοιjθωg dλαβεντον λdγον ιl x. Δη μοοθ. Γεωρ-

ΠΡAKTΙKON ΔΗMoTΙKoY ΣYMBOYΛΙOY };d J#*i'##::## g****,
NAOYΣHΣ ΑΡΙΘ' tl 

1ε(α oμλησαν oι x.x. Γειilρ' Δανδιiνηg xαι Α-
ΣYNEΔΡΙAΣΙΣ 2αE AYΓOYΣTOY 1950 γαοτ. Τιτκilτηg τιι1θdντεg υπdρ τιlυ παλαιοιj ιryε-

δ(οιl (εγxεxρι μμdνoυ τοιoιiτου)
Eν Nαoιiοη οr]μερον την 2α Aυγοιioτου 1950'

ημdραν Tετdρτην xαι ιiραν 6.3Ο μμ, xατ6πιν
νομ(μoυ προαxλrjoεωζ ειs αυνεδρfαν εν τω Δη-

μαρ1ιαxιii Kαταατriματι παρdvτων Ι4 εxτωγ με-
λι6ν αυτο6, πρoεδρε(α τoυτl.Kων. Τo(ταη, προd-
δqoυ αυτοιi, παρlουoiα χαι του Δημιiρ1ου x. A-
θαγ. Koυλτξri, πQoE cruξr|τηοιν xαι λl]ψιν απoφιi-
αεοlν επ( τωγ xιiτωθι:

Θ6μα lov
Περf των υπoβληθειαι6γ εγoτdoεωγ xcrτ<i του
νdoυ o1εδ(oΥ'ηg πιiλεοlg

o x. Πριiεδρog εxθdτει ειE το Συμβoι1λιον ιjτι
εναγτioγ τoυ γdoυ αxεδioυ πι1λεοlg υπε βλ{θηοαν
153 εγαrdoειζ χαι παραxαλε( ιiπωg αποφανθιj
επ' αυτιilν

o Δημoτ. Σriμβουλοg x. Αθcrγ. Παπclδιiπουλo<
λαβιiν τoν λι1γoν εξriτηoεν ιiπωg το Δηpιοτι.xιiν

Συμβοι1λιoγ πQo πιioη5 αυξητrjoεοl( επ( τιtlν εγ-

oτ<iοεωγ απoφαvθι] xατ' αρxrjν αγ θcr εφα8μoσ-
θr| τo ν dον Ρυ μoτo μιxdν o1dδ"ιoν, ri ε φαρ μοοθrj το
εγxεxριμμ6γoγ Qυμοτομιxι1ν ιrxdδιον τι>υ 1927

(παλαιιiν), δεδoμdνου ι1τι τo νιJoν ιrxdδιιrγ ενι6
δεν παρoυoιι1ξει ουδεμ(αν βελτiωαιν τοlJ σχε-
δ(oυ, επιφdgει μεγdλαg ξημfαg xcrι παρld,πονcr

των δημoτι6ν, δεδομdνου ιiτιι.lπεβλιjθr1οαν πλdον
τωγ 153 εγαrιioεωγ xαι εξrjτηαεν ιiπιυE η πριiτιι-
α[E τoυ τεθf ειg ιpηφoφορiαν.

Eν αυνε1ε(α, ο x. Πρdεδρog dθεοεν υπd αυξr1τη-

σιγ την πρ6ταoιν τoυ χ. Παπαδοπι'lιiλoυ' xαι
dλαβε τον λιiγoν o x' Eυαγ. Mπαxαλιdg' ιicπιg
xατ' αρxrjν xατεφdρθη διιi το βεβιααμ€νον τηg

o x. Θο;μαiδηg λαβι6ν τον λιiγον εδr]λωoεν oτι
ευριoxdμεθ(ι πQo ιcπoριπrj< στιγμliE xαι ημιε(g,
ωs μη πρoερ1ιiμεγοι εχ τoυ λαod. δdον ι1πωg η
αναλιi βα;μεγ τηγ ευθιiνην εγxρ (oε ωg o1ε δfου αλ-
λd να αφrjοοlμεν το ξrjτημα τo{τo δια το νιjιrν
Δη μοτι xdv Συμ βoιlλιοv.

o x' Πρdεδροg λαβι6ν τον λιiγoν εδr|λωoεν ιjτι το

ξriτημα δεγ διjναται γα παQαμεiνη εxxρεμdg δε-
δομdνου 6τι xιιτ6" την 14ην Αυγοιioτου 1950
λr]γει η πρoθεομ(α απαγορειiοεω5 ανεγι1qoεωq
οιxoδομι6ν xαι διjoν ιiπωg ληφθri μfcι οριαιιxrj
απ6φαοι9, δεδoμ€νου dτι oι xιiτοιxοι ωζ πυQο-
παθεfE d1oυιtιν ανιiγxην γα xτ(ou.lιτι,γ.

Αxολοιiθωg ερωτιi ιrν δdα'yγατεθε(το ξιjτημα ειg
ι|lηφοφορ(αν φανερι1ν r] μυcπιxrjν με το εριiτημα
παλιrιιiγ r]νdον'

Tο Συμιβοriλιον απoφα(νεται ι5ποlg τεθι]το ξrjτη-
|"ια ειζ μιυοτιxrjν ψηφoφoqfαγ' χαι oρζoνται ιpη-

φoλdxται oι,\/L.'l' Αγααr. Tοιιliτηg xαι Σωxρ. Θω_

μαtδη g, ενε ργη θε (αη g δε ψη φoφoρl(αg ειpι]φι ααν
14 εξ ων οι 12 υπdρ τoυ Παλαιori α1εδ(ου xαι2
ευρdθηοιrν λευxd.

Kατιjπιι, τη E ψηφoφοg fαg ταtjτη g, το Δη μιoτιxciν
Συμιβοt'λιον διiι ι|.lrjφωy 12xατ6' 2, ιrναxαλε(την
υπ' αριθ, 80 ε.ε' απι1φαo[ν τQυ χαι αποφαoζει
ιiπωg τιl Ριlpιιlτoμιxιiν o1dδιον τη g πrjλεωg ια1t'οη
τo εγχεχQιμιμιJνoν ρυμoτομιxdν α1ι1διον τ oυ 1927
(παλαιιiν) ιοg τοιiτο ετqοπoποι{ θη μεταγενειrτd-
ρωζ'

(AπdφαοιE υπ' αριθ. 89/1950)
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Ηπoνεpιdνηιcπoρ(ατoυο1εδ(ουπιiλεω|αυνε1(- μενιrν ν' αιταπoπριθrj ειζ ταζ πoλεoδομιxd'g

a;;;;;;;"ομrrλ μ,iγα, αφοri ατo μεταξ{ ει1ε ανιiγπαgτηgπdλειilgμαζχαιδηωζδιεμορφιilθη_

μεοoλαβr]oε, ο δroρrαμdg νdου ιημιiρ1ου αrη οαγ αγται μετd' ταg χατασrQoφιig xαι ταg αλλη_

Ndουoα.,Oπωgrrιη}oφoioιiμαoτε'απ6'την 126l λoδιαδdxoυg πυρxαidg αfτινεg dλαβoν 1ιiραν

1950 απ6φασγlτου λημ. irμρουλfου Nιioυoαg, διαρlxοrjoηζ τηs α\ταρofαg' Eπ( του πρoxειμd_

δυνιiμει τηE υπ' αριθ. 6581 6l21-s-50 αποφιi_ νοι,, ωζ ε(μαι ειg θdoιγ να γνοlρζω' τo Συμβοιi-

σεωζ τoι' Yπουργελ Eοιυτερlιxι6ν διoρ(αθηxε λιoν επελ{φθη εxδιioαν ταζ υπ'αριθ' 74' 80' 88

δr!μαρ1οg NαoιiαηE o x. ΣτdqγιoE Tdτουλcrg, Δ/ ε.ε' απoφιiσειζ του xαι δη την τελευταfαγ υπ'

ντrig NομαQχ(αζ Ημαθ(αE, μu ρoομο Tμηματιiq- αριθ' 89 ε'ε' δι' ηg απoφα(νεταιτελιxιilgυπdρτηg

1oυ A" o oποiog ανdλαβε xαΘrjxοιτα απ626-8- εφαρμογrlg τoιl παλαιοι1 α1εδ(οιl του cruιτα1θι1-

i95Ο, μu ημερrjoια αποξημ(ωcη τo Ll30του μιισ- ντοg xιrτιi τo €τoE 1926'

θoti του, {toι επi 1.400.0Ο0 δρx. 46'7Ο0 δρx' 
Bεβα(.ιοg το εππονηθdν xαι ιιποαταλdν ημfν εν

ημεqηο(ωg. προo1εδfω νdoν α1dδιον εμφανζει πλεioταg ι1-

oαg crτελεfαg xατd :tdγxοινoν ιlμολογ(αν ειδι-

ΠPAΚTΙK. ΔtΙMoTΙKoY ΣYM B,YΛΙΟY ;ffi::#} ;f#j:i:rΗ:iiJ'J'?J&,?:;::
NAoYΣtΙΣ APΙΘ. 13 τoμdg τoιαιiταg ιiαιε γα διερωτιiται xανε(g cιν

ΣYNEΔΡΙAΣ THΣ 22αE ΣΕΠTEMBΡΙOY 1950 ε fναι προτιμωτιiρα η εφαρμoγrj του παλαιο{r'ο1ε -

δ(ου, dαrω χαt ]τQο εtχoσιπε\'ταετ(αg αυιτα1θ6-

EνΝαoιioηorjμερoνην22ανΣεπτεμβρ(oυ 1950' γτoζ' εγ τοιiτοιE dμιιιlE xαfτοι xαι εγι.6 πQoσωπι-

ημdqαν Παραoxευrjν xcrι ι6ριιν 7ηγ μμ, τo Δημο_ xο1g xηριiασoμαι μεθ' υμιilν xατιiτη< εφαρμογtjg

τirο, Συμβoιiλιoν Nαοιioηg αυνr!λθεν xατ6πιν του νιjου α1εδ(oυ, δεγ dπεται εx τιrdτoιt dτι δdιrγ

νoμ(μου πρoαxλr!αεωE εts cnlνεδρ(αν εν τω Δη- να ανcrαιiρωμεγ εχ τιlυ αg1ε(ου το εxπoνηθι1ν

μαρ1ιαxι6 Κατααι{ματιπαqdντων εχτ(Ι)ν μελιiν παλαι6ν cryιiδιον'

or'δrj των τLτl 1) Kων. Tofτoη, Προdδρoυ, 2)

Αγααr' Toιι6η,3) Αθαν. Koυλτξ{ 4) A;:;;,.;i Kοι Σ{1ιβουλοι' η πι1λιg τηg NαoιiοηE εμφανζει

μπιiξη,5)Xg.Mπαξεβciνoυ,6)Σωηρ'Θ;μ"ιfi, fιωs 1!ιαLοιηα 
τtjπογ επαρ1ιαxrjg πιiλεοlE' Η

7) Eυιiγ. tvtrrorol.'oυ, εl irα, ελi"μrb", ?) g,ι"ΨΙ:"*rj τηE εξ6λιξι9' ιδ(α μετd' ταg επετ'('τα-

Mιλτ. Παπαcπdιxα, χαL απ<iγτων rl λημooο. τιxιiE,εργαο(αgτωνεργοoταo(ωγπoυιnlγτελοιi-

Γεωργιιiδη,2) XQ.Παπαδoπorjλου,3) aο. πα- νταιr]δηθcιcιποβrjεξαιρετιxtj'αλλιiεxπαραλλ{-

παδoπo{λoυ, 4) Σταιiρ. Παναννli, 5) Ι. ;;;;_ λoυ xαι η ανιiπτυξιg, η αλματιilδηg ανι1πτυξιg ηg

φετλτ!. 6) Γ. Δανδιiνη :1:γ^::"^λιεργε(αg' 
θα αποβη μελλοvτιxι6E η-

μαγτιχη πηγ{ ε ιoοδι] ματιlg. διd τoυ< xατρixoυg

Π$οεδρε(ατdυx.Kων.Tofτη,πρo6δρoυαυτof, τηg πιiλειilg μα< οiτινεg αoφαλdg θα απoπτr!αω-

παqουοfα χαι τoυ Δημιig1oυ Nαοιioηg π. Στdρ- σι τιrιcrιiτην οιxονιrμιxtjν ευ1dρειαγ ιilιπε να μη

γroi, Tdrouλα, προg oυξr!τηoιv xαι λrjψιν αποφd- φειοθιliοιν δαπαγulγ πρog ανdγερlαιν οιxιιiν xcιι

αεων επi τωγ xtiτωθ L: τLατcrοτημiιτοlν ουγ1ριiνωγ χαι επιβλητιxι6ν, ιi-

Θdμα lοv T:ητ1αQξιζ 
ενιigνdου o1εδ(ουγcιαποβα[νη μ(α

Πεqiτoυ σχεδiου πιΙλεω5, ' Tff}lΙ#jμ,,J:ffJ.}'#}i:τy;τ*ιx
o x. Δ{μαρ1og ειoηγε(ται ωζ πQoζτο ζriτηματoυ ψεαl.s τουQ1στιχ:il ενδιαφ6ροντοE' λ6γω τοlν φυ_

o1εδfoυ τα αxιiλουθα: οιxοlγ αυτrig xαλλoνιilν'

"Koι Σriμβoυλοι γνωρζετε ιiτι dνα απιi τα πλdoγ Κoι Σιiμβoυλοι

αxανθιδδη xαι μιiλλoν επε(γοvrα ξηπ]ματα που Η λdξιq Ndουαα δεν αrrταπclxρfνεται μdνον'ειg
αντιμετωπζει o Δriμοg ε(γαι-xαι το Eriηpια τηE ,o.,g oriμ.ρoν (ο'lνταg Nαουoα(oιlg. Διci τηg λd-

εφαqμoγrjg ενιig αιlγ1ρoνιoμdνου cryεδ(oυ δυνα-
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ξεωg Nιiουοα εννootiμεν ολοxλr]ριlυg' απιi εxcι- τηg μετcιβιiσεωE ειζ Aθrjνα< του ΔημdgχΟυ πQoE
τoγτιiδωγετιiνβιι.6οαvταgxιrτιlixοιlgτηEπιiλεωg επ(λιlι-iιγ xαι ετdραlν tητημdτων χαι (rυγχεχQιμ-
τα6τη9, πεgιλαμβtiγει τουζ οrjμερον ολιγιlρ(θ- μdνιυg τηζ εξcrοφαλfσεωζ πιοτιilαεοlζ
μoυ5 ξωνταE xατo(xoυg αυτ{g ιrλλir περιλcιμιβιi- 3Ο0.000.000 για τηγ απoπερtlτωοιν τoυ ημιτε-
νει αxdμη χαι ταE επελειlιroμιdνcr< γενειi< τoυ λo'ι1g Δημoτιxοιi Σ1ολεfου, τηg εξααφαλ(oεωg
αμdoωg πρooε1oιig xαι απωτdρoυ μdλλοντοg.

H παρoιiαα αιγμ'i ε(ναι ιαroριxι] δι' ιiλα τα
ανωτdρω πoU πQoαγdφερα, xαι διιi τα οπο(rr
ααφαλιδ g θα oυ μφωνrjτε, δ ιιiτι αιταποxρ fvoγτCΙ ι
ειE τηγ πQαγματιχ6τητα. Παρ[ιπcrται ανriγxη να
ληφθc6οι χαι να επιxρατtiοωιlι νηφdλιοι ιrxι1-

ψειE χαι oυ1( αrενdxαρδoι μxρclΦπιrλoγιομο(,
διdιτυ1ιiν ξημiαE α(τινεE θα επενε1θαiοιν διiιτηg
ρυ μοτo μιj αε ωE μιπρο[δ ιοxτη αιιiν xα ι αiτ ιν ε g ζη _

μ(αι θα ιαταβληθεf προαπdθεια dπωg επιQQι-

φθιiαιν ειE τo αfγολον xαι ου1( απoxλειoτιxι,lg
ειEτoυE ιδιoxτrjταgτων Qυμοτομηθηοομιdνωγ χτι-
oμιiτων διιi τηg εφαqμογrjg τoυ αιlοτrjματos τoυ
αναδαομοι1 οιiτινog ιτυcπripιατοg θα επιδιιi;ξο:-

μεγ τηγ εφαQμoγliγ, ε ιηγοt' μει,ο ι αρ μιοι\(ιlrS πQOζ

τo Yπoυqγε foν Ανο ιxoδopιrjοε οlq' τooοιiτοl μιiλ_
λογ xαθ' dooν εγdνετο η χτηι-ιCχτογqlιlφηοιg τηg

π6λεο:g πρo πoλλοιΤ xαι ιlυτοl ι\εν εiνιrι διtγιrτιiι,
να 1ρoνfοη η εφαQμογrj του.

o Λαdg τηg Nαodαηg αναμι1νει, ανιlπιlpιdνι,JE την
εφαρμoγrjν ο1εδ(oυ (να υπιiρξη ελειlθdριr ιlιxο-
δoμιxlj γQαμμli εφ' 

'1s 
θ' 61γg^1ερΘιilιrι τα γdcr

οιxrjματα. Προτε(νω ιiθεν ιjπο:c 1οlρtjοωμεν τιl
ταxrjτερον εLE την πριiοληψιν, δαπciγαιζ τοιl Δ{_

μoυ, ενdg πoλεοδιiμoυ ειζ oν να τciξolμεν προ€)ε-

αμ(αν ειτdg τηg οποiα< θα μιαg δuiιτη dνcι νdοr,

πρoo1dδιον, πλrjρωg α\παποχQινιiμιενιlν ειs ταζ
πoλεoδoμιx6.g αν6yxαζ τηζ πιiλεοlq xcrι ιiπερ
o1dδιoν, μετd την dγιριιr(ν τoυ υπιi τοιl Δημπ'lτι-

xοd Συ μβoυλioυ θα υπο βλη θ{ ε ιg τιl Yπιlιlργ ε [ον

διιi την τελιxriν dγxριoιγ χαι dxδοιrιν τιlιl ιlιxε(οιt
Δlτoe.

Περα(νων την παρoιiααν ειαjγηofν μιlυ σαζ πα_

ραxαλcιlνα αρθrjτε ειζ τO tiιροq τοw περιιπιiιlειυν
xαι αναλdγωs αποφαo(οητε διιi παν ιiπερ θcr

αποβ{ xαλ6ν διιi την ωρα(αν xαι τoυριιrrιxι]ν
π6λιγ''.

Mετd διαλογιxr]ν xαι διεξοδιxrjν αυξljτησιν χαθ'
ην διεπιαrι6θη ιiτι παEl(αtαται ιiμεαοg η ανιiγxη

πιαrι6ιτεωg 50.Ο00.000 διd την ομαλrjν xαι απριi-
σχ()πτ(-)ν ουνdxιoιν τσ]γ εQγασιι6ν τoυ εξαπερι-
xoιi υδρcιγοlγεioυ, τηg εxπον{αεωE ιr1εδ(ου διιi
την ανdγεροιν Δηpιοτιxοιi Mεγιiρου εν Nαodοη
xαι μιετd τoυ o (xου Λcrναqιi ευγενιiq πρoοφε ρθd-
γτoζ γCΙ ει,ιοxιioη τηγ πQοσπιiθειαγ ταtiτην, διιi
την εEcιιlφciλιιrιγ 15 τιjννων ψυχaιiE crοφιiλτoυ
παριi τιlυ Yποιlργε(ου Συντονιιrμοιi διιi τηγ α-
oφαλτdοτρωσι\, τηζ Kεντριxr]g οδο{' διd την ε-
ν 6ργ ε ιcιν τιυγ δ ε ιiντων iνα xατααn] αρ δ ειiαι μoE η
αγρoτιxl] πε ρ ω1l] "Γ{iι'rτρα'' επ( τη βdαε ι μελdτη g

ιjτιg {δη εxπι'lνtiται πcιριi τoυ επcΙQχιαxο6 Γειυ_
πdι,οιl Ναoιiαηq

Σxεφθ6ν crποφα(νεται,

Eγxρ(νει ιiπolζ ο x. Δriμιαρ1og 1"ιεταβα(νων ειg
Αθtjνιxg ενεργιjιrη πιιριi τιυ Yπουργ. Ανoιxοδο-
μrjοεαlg (νcι τιlιiτιl συγχατατεθr] μετιi την oμιiφω-
νοr,γνιiμιην τοιl Συ1ιβουλ(oυ διιi την ταxτοπο[η-
σιν τοt! o1εδ(οιl τηg πιiλεωg Nαοι1ιηE βιioει τοιl
ουατt]μcιτιlq αναδαομοιi, ι5πωg τοtiτο εγdνετo ειq
Kιiριι,()ον''Eδεαοιrγ xαι crλλα1οι1. Προg τofπο ο
Δrj μιlg πρoτ(θετcrι να προoλciβη πιrλεοδιiμον πρog
εxπ6νtiοιν τιrιr o1εδfου τηq πdλεο)ζ χ(Ιι παQαχα-
λεi τιl Σ/oτιjν Yπουργε(ον 6πωg επιτρι1ψει ειq
cιρ μιιiδι ον Mη1αν ιxιiν του YπoιtElγ ε ioυ τoυ (να εγ
ιlιlι,εQ1,cιιliα μιετι1 του πολεoδιiμoυ του Δrjμoυ
εxπον{ιτιrlι;ι' το ι,dον xαι τελιxιiν crydδιον τηq
πc1λεolg λι5γιrl τα'lν εξcrιρετιxιilν αναγxιυν τωγ πo-
λιτι6γ πQοζ CΙν(nχοδιiμηιlιν τοlγ απd xατοxιjE xαι
εγτειiθεν χ(rτCΙστQοφι6γ xcrι παqαxαλε(ται ο KoE
Yπο'ιtργιig ιiπο:E δωoη πdοαν δυνατrjν xατεrjθυν-
οιν fνα τo ο1dδιoν τοilτιl τελεκilοη τo πολrj εντι5g

3 pιr1νιilν cιφοrj ο:g γνοlιπιiν υπιiρ1ει ευτυ1ιiq τo
xτηματολιiγιoγ εγ τω Yπoυργε(ω.

(απdφαοιE ιlπ' αριθ.l05/1950)

Δεν γνωρξoυμε το αfνολο τωγ αποτελεopιαταlν
τηE xαθ6δoυ του Δημιiρ1ου cπην Aθriνα μετιi απ'
αυτrjντην απciφαoη' χαι αν εξαοφιiλιoε τιζ αν(Ι_

γxα(εg πιcπcδoειg για τα επε(γοντα dργα τηg
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πιiληg. Στιg αρ1dg τoυ επιiμενoυ 1qdνοιl πιiwωg
απoαrdλλεται Cπη Nιiουαα το ο1dδιo για τηγ
ανdγεραη του γdου Δημαρ1ιαxοιi Mεγιlρoυ παι
τo Δη μοτιxd Συ μβoι1λιο τo εγxρ [vε ι μετιi πολλων
επαiγωγ! Mαθαiγoυμε dτοι χαt τo ιiνομα τoυ

μη1ανιxori πoυ τo εxπdνηαε, tilαrε τo xτ(ριo αυτιi
γα μηγ ε(γαι πλdoγ ..."αγνι.δcrτclυ πατρclg''.

Απιiφααι,E Δημoτιxοιi Συμβoυλiου Nor.ioηE uπ'
'αqιθ. 21lι951

Πεgf υιoilετιiαεωE τoυ ε141τoνη0ιfντοE υπιi του Mη-
21αν ιxoιi τ oυ Υπ. Ανo ιxo δ o μιi oεω g x. Π ετ ρ oτ oo π ο ιj -

λoυ, o1εδ[ου τoυ Δημαρ21ιαxoιi Mεyιiqου

o Δ{μαρxοE θ6τειυπ' ιiψιντου Δημ. Συμβουλ[ου
το ιlπc1 τoυ Mη1αν ιxοι'i τoυ Yfτ' Ανο ιxοδo μrj οε οlq

x. Πετρoταoποιjλου' εxπoνηθdν o1dδιoντoυ Δη-
.uαρxιαxoti Mεγdρου, χαι παQαχαλεf ιiπωg περι_

βι1λη τoι1τo διιi τηg εγxρ(oειf< τoυ, εφ' ιiαον
xρfνη τoιiτο xατιiλληλoν.

To Συμβoιiλιoγ αxοιjoαγ τοι, x. Δημιιiρl1oυ dxoν
υπ' dψιν τoυ dτι το εxπoνηθι1γ ι.lπιi τιlυ αlζ irγω
Mη1ανιπoιi x. Πετρoταoποι'iλου αxdδιον του Δη -

μαρ1ιαποtj Mεγιiρoιl πληριl( ιιπclααζ ταg πqloυ_

ποθdoειg xαλαιoθηο(rιg xαι εμΨιινioεω6

Παψηφε( απoφαfνεται

Eγxρiνει xαιυιoθετε(το υπιi του Mη1ανιxοri τoυ
Yπ. Αγoιxoδoμιjεωg x. Πετροτοoποιiλου εχπo-
νηθ6ν o16διoν τoυ Δημαρψιαxoil Mεγιlρου xαι
παραxαλεiται ο χ. Δriμαρ1οg 6πωg εxφριiσε ιταζ
ευ1αgιατ(αEτου Δ.Σ. ειζτoγ ulg <iνω Mη1ανιxιiν.

Tελιxιi τo ν6o μεταπoλεμιxd ρυμοτομιxιi α1dδιο
τηg NιioυoαE εγxq(νεται με τιr απd 27-2-195l
B.Δ πoυ δημoαιεriτηγ'ε σto με αριθμd 66lΝ3-3-
1951 Φdλλo Eφημερiδog τηg Kυβερνliοεωg
(ΦEK) xαι απ6 τιiτε εφαρμdcπηxε αrην πριiξη,
με διιiφoρε5 επ[ μdρoυg μιxριiτερεg ιi μεγαλιiτε-
Qεζ τQoπoποιιjαειg, δημιουργι6}ταζ τηγ ειxιiγα
τηE πdλη g πoυ βλdπoυ με αj μερα. To μιxριi 1ρlιlνι-
xd δι<iοτημα πoυ μεαoλιiβηοε απιi τηγ αποQ8ι-
πτιxη απιiφααη τoυ Δημoτιxοri Συμβουλfoυ μαg

xαyει γα πιιπειiουμε ιiτι η τελιxrjτου μoρφj δεν
τρoπιlποιιjθηxε αιoθητ6' απ6 το πρoιryιJδιo που
ε(1ε υποβληθεi πqοg γνωμoδιiτηοη.

Πιivτωζ, ι1ο1ετα με τιζ αιτιirοειg τolν Δημoτιxιilν
Συμβοrjλων τηg επο1rjg, τιr γιjο ιr1dδιο αxολουθε(
ανιiλoγη νοοτροπ(α με το παλιιiτεQo, χαι πρoτεf-
γει μι(Ι πoλεoδopιιxrj οργιiνοloη πιlυ α1εδdν α-
γνoε( την μdxρι τιiτε ιoτοριxri πορεfα τηg πι1ληE.
Tα πcrqrαδooιcιx1. τoπιx6' xdντρα, πιlυ αυγδιjο-
νταγ !,ιε τOυg εγοQιαποrjq Nαοιig, χαι οι βαοιxο(
xειτριxοi, μd1ριτιiτε, δριiμoι τηg π,6ληg υποβcιθ_

μζοντcιι. ενιi de factο απoxτodν xfριo ριiλιr οι
π(οο: ι5r1lειq τιυν παλιιriν xτιρfιυν. Tο νdιl xι1ντρι'l
τηg πιiληg δεν περιλιrμβιiνει xανdγα παλιιi ιτη-

με(o ιινcιφοριlq xαι αφrjνεται να διαμoρφωθε(
μiιλλον τυxιι(α' εγο1 δεν πρrοβλι{πεται xιrνιjνα xτ(-

ρ ιο δη μιioιου 1αραπτlj ρα, εxτιig απd το Δ ι ο ι xηπj -

Qιo χαι το Δημαρ1εfο πιlιl xιtρι,ιrλεxτιx{i ''στρι-
μι,i1νονται'' ιιtτiμιεαιr ιπα ciλλα xτfριcr.

'Eτoι. 1ωq[g να λαμβdνεται xαpιiα tr-ιdριμγα για τη
διατrjρηοη τηE ιστοQιχτig φυαιογνωμ(αg τηg πd-
ληg, ri ι1ιπαl για xιiποiα ενοο.lμciτοlοη οτoι1εiων
υπdμνηαι]g τηE στo νdο o1dδιο, επιβι1λλονται
νdεζ λειτουργιxdg παι αιoθητιπdg αξiεq τηζ πo-
λεοδομ(αq, πoU στη αυνd1ε ια λε ιτουργotIν ισοπε -

δωτιxιi ιrrη διαμιiρφωση τηζ μεταπoλεμιxιjg φυ-
oιoγνωμfαζ τωγ μιxριilν επαq1ιαxιiν πιiλεοlν,
που xτζoιται ωE xαxξxτυπατηg πρωτει1oυααg!

1 [ 1 ] Αλiξ. oιxονrjμκlυ' oιxιιlτιxri xαι πολεoδοριι-
xd' yαραxτηριclτιxci τηg Nci'oυααζ, Ι9oζ-20cjq αι.,
oτον τripιο'ΝΑoΥΣΑ, Ι9οg-20rig αι.'', εxδ' Πoλι-
iκlτιxηE Εταιqε{αg Ncioιlαcιg, 1999, ιlελ.367-39 1
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ΠΗΛIΝA ΕIΔΩΛlA AΠ0 ΤH BEPOIΑ

TυπαiΘηκε αεo τdλog τoυ πQοηγοriμενoυ 1ριiνoυ
απdτoταμεio Αg1αιoλoγιxιliν πdρων xqι Aπαλ-
λoτρι16oεων η διδαxτοριxrj διατριβrj τηE Kατε -

ρ[ναg Toαxdλoυ-ξαναβ<iρη με τ(τλoταυτιiημo
με αυτdν του παριivτog ιiρθρoυ. Mfα πολυτελr]g
dxδoαη oε μεγιiλo oχliμα, 28x2L ε1,|'σι.) ψε 392

οελfδεg ιiπoυ παρoυαιιiξεται το πιjριoμα τηE

αγασχαφιχηs τηs εργαo(αg ατην Bdρο ια, Υ'ατd
την διdρxεtα των ετων 1978-1986. 'EφεQε σro

φωg 352 πr|λινα ειδιiλια, πρoερ16μεγα απιi 21

ταφιxιi oιiνoλα, πbυ αυγ6δε{rαν ω5 xτερ(oματα
αrη τελευταfα xατοιxfα τουg απoxλειαrιx(ι \'υ-
να(xεg xαι παιδιιi. Πoιπλog o τιiπog ταlν τι1φαlν

πoυ oυνηθ ζoνταν ατην επο1ri λαxxoε ιδε ( S' τlτL-

oτo( xιβωτιdαxημοι xαι θoλωτοi μονoθι1λαμoι r]

διθιiλαμoι μαxεδoνιxoιj τυπoυ. Toυg νεxρoιiE
αυντρ6φευαν, xατdτην πιiγι ιr ελληνιxl] θρηoxευ-
τιxηπραν:rιxη, €να rj δυο νoμιfoματιr ιπο 1dρι tj

οπανιιiτερα αro oτdμα, πολrjτιμcι τιiτε για την
πληρωμlj των "πoρθμε (ων" τoυ Χdροιτα, πολυτι-

μιiτερα dμωg αrjμεQα για την 1ρnνολdγηοη τηg

ταφiζ τoυg. Xιiqιg αrα νoμ(oματα Φιλ[ππου E'
xαι Περαdωg των πdλεων Πdλλαg xαι Θεαοαλo-
ν(xηg oιταφdg πρooδιoρ(oθηxαν απιiτο 220-Ι65
π X. oι τoπoθεo(εg πoυ αγασχd,φηπαν πεqlιγρd,-

φoγται απd την αρ1αιολιiγο ωζ oιxιiπεδα Λιci-
xoυ, Θcδμoγλoυ, Δινdλη ιπην οδd Πυθαγιiρα,
Kαραvroυμdνη αrην (δια οδ6. οδοrj Αφροδ[τηg'
oιπ6πεδο Σπαγoιi επf τηg οδοii 16η9 oxτωβρ(οιl
χαι συγoLχιoμoιi Πρoμηθdα. Tα y"ιlιγιi crιαΘητιxir

χαQαχτηQιo'τιx6. τωγ ειδωλ(ων επιτρdπoυγ γα
υπoθdαoυμε ην riπαρξη αξιdλογου τoπιxoιi ερ-

γαατηρ(ου' με επιQQo6g xαι διiγεια απ6τααwt-
σrotχα εργαατriρια τηg ΠdλλαE.

Tα ειδιfλια ε(γαι ποfλα (xoιiφια) εoαπεριxιi
χαι χατ' εξα(ρεαη μιiνo αυμπαγri, d1oυν riψο5
απ6 16 ('ωg 45 εxατoαι<i. Ιδια(τερo ενδιcrφdρoν
παρoυoιd,ξει το γεγoγ69,6τι oιiξovται τα δαxτυ-
λιxιi απoτυπιδματα - αro xoιiφιo εσωτεQιxιi ταlγ
ειδωλfων -τωγ χoQoπλααταyv που χατασxε{α-

Tου Mηvιi ΚιΙxxιγoυ

oαγ αυτdτα xτερ(ομαiα. Η οπ(αθια πλευριiτων
ε ιδωλ(ωγ ε (ναι oυνrjθαlE αδιαμιiρΨωτη, λε fα γ ια-
τi, αφ' ενιiq μεν δεν επηρειiξει τον αναθηματιxιi
τoυ xαραxτrjρα, ενιi αφ' ετι1qου διευxολιjγει τoγ
xορoπλιiαιη στηγ χατασxευrj τoυE. Tα ειδι6λια -

η μπQoσ[ιγr]τoυg ιiψη- xαταoxευd,ξοvταν σε μli-
τρεg, xαλοιiπια ιiπoυ πιdξovrαν ο μαλαx6g πηλιig
πριν ιpηθε(. Η ιiπαρξη τριiπαg cπην π(αω, λε(α
πλευρd τωγ xο(λωγ ειδωλ(ων οφε(λεται ιπην
πριiβλεψη τoυ xoρoπλαατη. γ ια τξν δι,ε υx<iλυναη

ηg διαφυγrjE των αερfιυν xατd την διαδιxαo(α
τoυ ι}lηo(ματog. oριoμιiνα τωγ ειδωλ(ο:γ φdρoυν
αn1ν οπfoθια πλευqιi τουt τηγ υπoγραψ] τoυ
xορoπλdαrη, με την x<iραξη τωγ αQχtχι.6ν γραμ-
μdτωντoυ oνιiματdgτου. Tα διαπιoτωμdνα α9Χι-
xα εtναι AΛE' ΔΙ xιrι MΗ. Η αρl1αιολιiγοg
ειxdξει ποlg αυμπληριfνoνται ορθι1ωg εξrjg: Α-
λdξανδρog' Διονιioιog xαι MηνιiEπρo< ιδιαιτdρα
τdQtpιγ 1ου αυντιlxη τoυ παg6ιτoE για τηγ πQο-

1ριιπι.ανιxti πqοdλευαη τoυ μιxqod ονdματιig του.

Η ιrιαθητιxrjτων ειδωλ(ων, τα εντιiooει σ[ηγ
ειlqlfτερη xατηγog(α πoυ xαθιεριilθηxε να αγα-

φdρoνται ωg TΑNΑΓΡΑΙEΣ, ο χoσμιοπολ(τιxog

1αραxπ]ραg τoυE ιiμιωg, ι6θηοε ην D.B.Thompsοn
ιπην υπιiθεοη, ιiτι εμφαν(oθηχαγ σ[ηγ Αθrjνα,
πιiλη με ι(rχυQli xαλλιτε1νιx{ παριiδοoη περiτo
340_330 π Χ, απ' tiπoυ μεταφdρθηxε η παραγωμj
τoυζ ιπη TαγtiγQα. Πr]λινα ειδιriλια d1ουν βρεθεi
μdχQι τι6gα, 'αroν ευριiτερo dλληνιxrig επιρρorjg.

χ6Qo απ6 την Mαιiρη θι1λαooα ωs τηγ γιiτια
Ιταλ(α xαιαπ6 την Afγυπτo ωs τηγ Mιxριi Αοfα,
μεταξι1 ciλλων oτην Mriρ ινα τη5 Λri μνoυ, Πdργα-

μo, Πdλλα, Θι1αo, Δr]λo, Σπηλιd Eoρδα(αg, Θεol .

ν(xη. Αξζε ι γα επι(rη μαγθε ( 6τι παριi την μαξιxri
-8α μπορoι1σαμε γα 1ρηοιμοπoι{ιroυμε χαι την
λdξη "βιοτεxνιxtj''- παραγωγτi τoυs, oι ιogoπλιi-
οτεg εμφt1γισ(Ι,γ xαλλιτε1νιxdE φιλoδοξfεg xαι
ιxανιiτητεE, γεγoνιig που επdτglειpε αroυg ειδι-
xoιig να τoιlg εντdξουν cπoν 1ιriρο ταlν xαλλιτε1-
νι6γ xαι ιi1ιτων 1ειροτε1νιilν. Ιδια(τερη oημαα(cr
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"""δ 
rδ** αιην λεπτoμερι! απε ιxι1νιoη των πτυ- νη με την πλriρη απαγι5ρευoη λατρε(α-< ι1τεροιt

θεοri, πρdγμα απ(θανο για την'Ιoιδα' Η ιεραπo-

cπoλιxli δραcπηριdτητιr δεν θεωqεiται dμοιρη

πολιτιxι6γ. ο ι,xονo1"ιιxοiν αλλci xυρ [ωE πολιτιομι _

ιι6γ επιδιιilξεων, α\ταγ(Dγιστιxων πρog τιζ τoπt_

xdg xοιναlν(εg. αιd1o τον οπο(ιr δεν μπoροιiμε να

προοιiψoυμε στουE αιγυπτιωτεg εμπιiρoυζ' Ψo-

ρuιg 'ηg 
λατρε(αg τηg'Ιoιδαg' Ενιri''το θdμα τηg

oοlτηρiαg τηζ ψυχliζ χαι τ1'lζ επιβ(ο)σηζ μετd'

θd,γατον εiναι περιθωριαxιi τoυλιi1ιαιoν στts

δημdαιε g λατqευτιxι1gτελετι15" αrην ελληνιxri αρ-

1oi.i'η'.*' πατιiτογ Mariο Vegetti' Η xρατοrjοα - 
.

π ε ρ 
( θ ανι1τοιr- d,ποι]-rη xαταγ ρd'φηxε αρ μοδ ιιiτε -

ρα απιi τον'oμηρο. Tο βcrιτλειο τoυ Αδη περι-

!ρirφεται" ιllg βαο(λειο τΟυ ξιiφου, του σxιiτουE'

των ιrx(νητι,lν νεφων χαι τηζ αιι6νιιιg ομi1ληg

6ποtl "ι)ι, ι,εxρο( οιιγ (oxιιlι ανα(οθητοι τριγυρf-

ξ{lυν'', Oι\ιjooεια x498. Eγιi αrον αιi1ο }ν494 o

νεxρ,sg Αxιλλdαg απ6 τoν Aδη εxψcπηqεriεται

''Δυi rio γro 'ou 
θd,γιπo μη με παρεξηγηoειg'

θiιθελcι νιiμoυν 1ωριx6g χαtγα ξενοδoιlλεtiο: ο'

αφdντη δ(ηω'ζ xπjμιατα, ποtjγαι τo βι6g του λ(γο"'

eν ληφοεi*υπ'd'ψη η διαπ[οτο:clη, dτιτα ειδιilλια

δεν περιλαμβιiνονται oτα απολιiτωg αναγxα(α

xτερ(o[ατα, ενιil απουσιι1ξoυν παντελι'ig απd τιg

ανδ}ιx€ g ταφd g, τdτε 1q{ξε ι ενδε1ομdναlg ε μβQ L-

οdαrερηs ερμηνεiαg η επιχεtQοιiμενη αυνδεori

τουζ με λατρευτιxdg πραπτιxdg' νει6τεqηg μετα-

φυοιxrlg αγων(αE.

H επιr:τημονιxrj επιiρxεια, o λεπτομιερrjg υπιl_

μνημcπιoμιiE χαι η ιτ1ολααrιxl] αxρ(βει'α αιlνθd_

τoυν τα αναμφιοβιiτητα πλεoνεxτηματα τηζ εν

λdγω μελ€τηζ. Η πριlαljλωοη χαι η αφoo(ωoη

nou d1r, επιδεξε, η CruγγQαφdαq, cπη oυμιπλ{-

Qωση μιαζ εχ τωγ πολλων ψηφiδων τoιl δυοαγd_

in,o*ou xαι ατελε(ωτου μωoαΤxoιi τηE ελληνι-

xrjg αρ1αιoλογ(αg, μαg επιβiιλλει γα τηζ ευχη-

θιlιiμε, απ6 xαρδιdζ, να συγεχ(οει το δημιoυργι-

xιi τηg dgγo.

1ι6oεων των ενδυ μd,ταlν, αιιg πε ρ(τεχγε ζ χoμμω-

o.rg, *η, xoμιμι1τητα των μoρφι6ν εν γiνει'

Η θεματoγραφ(α των ευρημiιτωγ τηζ εν λdγαl

αναoπαφjg, πεqιλαμβdνει ι5ρθιεgγυναιxε(εg μορ-

δεs ou ;;*; ιiγω του 50o/ο, π}"αγγιiνεq(xο(_

,ιrs), Aφρoδ(τεg,'Eρωτεg με τηγ μoQφ1i μιxροf
παιδior. φτεραπoιig' Eρο:τεg, αυμπλdγματα μοQ-

φ6ν, λιi1νoυE, μυροδoγε(α, xαι dναν.Πρ(απo'

Σriμφωνα με τη νειilτεQη επιαημονιπri θεωρ(α'

τα ειδιiλια xαταoxευd,ξονταν για νCι χQησιμo-

πoιηθοriν ωg παιδιxd παι'1ν(δια, διilρα oε φf_

λoυ g, διαxοαμητιxd dργα τd1νη g' απoτqlεπτιxti

o*rrc rμrnα(φυλα1τd), ιερd' αναθηματιr xαι δευ-

τερειfdντωg μdνo ιοg xτερfoματα'

o πλdoν oι1νηθιαμdνοg τυποg των ειδοlλ(αlν' η

6ρθια γυναιxεiα μoQφli, cιπειxοι'ζει πι(-)ανιig

,ηi, iδι,o rηn ν ε xgr] oτoν τιiφιl τη g ιlπι'l iι ιc βq d Θ η x ε'

E(ναι παγτoτε ντυμdνη μιε 1ιτιliνα xαι ιμtiτιo' Η

λφροδ(τη, η μοναδιxl] θεd απιi το ελληνιxιi δω-

δεxiθεo που περιλαμβd'νεται' οτα ευρεθι1ντιι' οτη

B dρο ια, xτε ρ 
(oματcr απε ιxον ζετιιι αιlνti θιυg γυ _

μu{ αu, τoυ εφηβα(ου' Η μελ6τη εντοπ(ει oε

oρr..τμdν,, ε ιδιiλια Αφροδ(τηg ε μφανε (g επιρριrdq

xαι, ομoιdτητεζ με την'Ιoιδα, θεd αιγυrπιαxrjg

προ diευοη g. N dα επι1ε ιρlj ματ α, εxτ^6.5 των {δη

γνο',οτι,iν, προοxoμξει η εγ λdγω μελdτη' επιση-

μα(νονταg τηγ παQoυο(α οιlμβι1λων τηg Διογυ_

oιαxηg λατρε(αg oε ειδιδλιατηg AφqοδΦs-xιo-

ood, nρoornε (oυ Σ ατυ ρoυ, τoα μπιιi αrαφυ λιιilν-

,o orroi, ouαδ ε ιxγf ουγ την δ ιιiδoιη τη g λατql q (αg

τoυ θεoιj τηg βλdοτησηE, του θειiτριlιi χαι του

o(νoυ σrηγ πεQιoxιi μαs'

Aξζε ι να επιoη 1-ιανθε i η 1ρ{oη απιi την σιJγγQα-

φdα 6ρων, dπωg:

α"' μoνoθ εΙαrιπ6E'' xαραxτliραg η g θ ειiE' Ιοιδαg,

β''' ιεραπoσroλιxti'' δραιττηρ ιιiτητcι ε μπdρσ)γ γ ια

την διαδoοη τηg λατρε(αζ τηs'Ιοιδιrg'

γ' "ευτυ1ισμ6νη μετd θιiγατoν ζοlι]",

oι oπoioι εfγαι ιδεoλoγιxd' φoqτιoμdνoι με δογ-

ματιxf , μεταγεν6cπερηg επομ]g,1ωρ(g να επιση-

μαι'νεται δε6ντωg, η χαταχQηιπιxlj αημε ιωτιxr]

τoυg. Η dγγoια του μoνοθεtομοri εfναι ταυτιαμd_
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Επ[xαιqα θiριατα ΝΙΑ0ΥΣTΑ

A.Σ,E.'Π.0.Π-ΝαOUσαq
Η απιiλυτη επιτυγ(α τη5 συγεταιQιστι%rig ιδdαE

-O Α"1ρoτιx6E ΣυνεταιριoμιiE EπεξεργαoiαE o.
πωQοχηπευτιxriν ΠgoΤιiντων o Α.Σ.E.Π.o.Π
Nιioυoαg 6.xανε την 1η τoυ γενιxιi cn-rν6λευoη

oτιg24 Aπριλ(oυ του 1966 xαιαριθμοi 37 γιiνιμα
1ρdνια παρoυα(αg ατo 1ιiρο τη5 εμπορ(αζ τωγ
oπωQωχηπευτιxι6γ

Ιδρι1 θηxε απ6 (ανrj αιlxουE ( ανθριirπου g που { θ ε -

λαγ oι Συνεταιρrιoμoi να λειτουgγοιiγ υπι1 συνε-
ταιριαrιπli βιioη παι ιi1ι αε εταιριxt] μoaφi.

Η ενdργειdτoυg αrdφτηxε απιj μεγιiλη επιτυ1fα,

με απoτdλεαμα αjμερα o ΑΣEΠoΠ γα θεωρε(-
ταt αrι6 τoυE πιo οιxoνο1-ιιxιi υγιεiq συνεταιQt-
oμoιig.

To πρι6τo τoυ αυ μβ oι1λιο απ ετdλε οαν ο Mcινιiλη E

Σωτηριiπoυλοg, ο T<ixηg Nιxoιiαηq, ιl ZαφεfgηE
Mπiλαg,o Θιiνοg Mπαxαλιι1E χαι, o Tiιxηg Mπα-
μπdτoηg.

Διo(xηαη xαι μdλη αυνεργιiξoνται'μdxρι Φμε-
Qσ, βs αγιiπη, αιjμπνοια xαι oμciνoια γιcι την
αυνε1rj πρdoδo τoυ αυγεταιριομoι1 χαιτ(υν αγQο-
τιδν-μελι6ν τoυ.

Aπd την πqι6τη μdρα που ιiρ1ιαε η λειτουqγ(α
τoυ, εi1ε τηγ συμπαQιiαrααη τηg Αγροτιxιjg Tριi-
πεξαg, που αγxιiλιασε το τιiλμημα, τουE Eπαρ-

1ιαxorig Γεωπιiνου5, την. Διειiθυνη Γεωργfαg τo

Ιγοτιτoιiτο Φυλλo βιiλων Δ6ιτρων (Φυτ6ρω)

O αεiμνηαrog Αιπι6νη9 Χριcπ(νιrζ, πoυ ι]τιιν α-
ιπιπρ6oωπoE τηζ ΑTE οτο Mιiνα1ο τηg Γερμα-
ν(αg, με τιg γνιδοε ιE χαι τηγ μεγιiλη ε μπε ιρfα του,

βor]θηoε τoγ νεoαιiιπατο φορdα oτιg εξαγωγdg'
παραxoλου θιδνταg απο xογτιi xαι cru μβoιlλειi ο-
γταζ τουs εxπρoαι6πουζ τΟυ oτην Γεqlμανι,xri α-

γoριi xαι εξαoφαλζοντιiE τοιlg xcrλιiτερη διc1θε-

ση τωγ προΙιiwων τoυg. O Αντι6νηg Χριιτr(ναg

Eπιμdλεια: Λευxli Σαμαqιi

τoυs συμJ[αρααrιlθηxε χαι σε πολλd5 δυοxoλ(εg,
οτα πρι6τα ξανοfγματα.

Kαι oι γεοrπdγοι τοιl Ιναrιτοtjτου παρααrιiθηxαν
με τιζ γνι6oειg τουE χαι τιg oυμβουλdg τoυg ιπην
πρooπιiθε ια του ΑΣEΠoΠ να ενη μεριiνoνται τα

μdλη του αην πρoιi;θηιη νdων ποιπι,λιc6γ παι
σ[ην χαταπολdμηοη τωγ αοθεγειιδγ τωγ φυλλo_
βdλωνδdιπρων.

Τoπρωτο dτogτηg λθιτουργε(αζτoυ ο συνεταιQι-
αμ6g clυγxd\rτQωσε περ[πoυ 2Ο00 τdγoυg ρoδιixι-
γα χαι τoυζ 1385 τουg πρoιδθηοε ατιg αγoρ6g του
εξοπεριxοri, με μεγι1λη επιτυy(α.

To 196] διπλαοιdοτηχαν οι ποαιiτητεζ σε
4'6 16.37 3xιλιi.τα οπoiα ε f1αν ιiριαrη διαx(νηη
ιπο εξι,:τεριxιi xαι στην εσ(Ι)τεριxrj αγοριi.

Tην fδιcι 1ριlνιιi, τον Ιoι'iνιo, αποxτοιjγ διxιi τουg

μαγαE( αrην ΚεντElιxrj Λαxαναγoριi Αθηνιδν την
Β-|4xιιι dτoι μποροdοε γα διαΘιjτειτα προ[dντα
τoυ σε d,λλα xαταcπιjματα με πρoμl]θεια πoυ του
απdδιδε dαοδα.

Mdριμνα βααιxlj ηg διofxηαηg rjταγ χαι η συγεQ-

γαo(α με ιiλλεg συγεταιQιστιxdE οργανιδοειg q-
νd ην Eλλdδα, ιiπωg τηg ΚQiτηζ, τηg Πdτραg,
τη5 Kορfνθoυ,

τηg Α1α1αg dπου doτελγαγ διxιi τιlυg προ(6ντα

για πιiληοη xαι αυτof dιπελναν ιrro μαγαξ( τoυg
ιrτην Aθrjνα τα διxιi τουg.

Aρ16Eτου 1967, ααθεγε(ο Zαφε(ρηg Mπλαg xcrι
αναλαμβιiνε ι πg<iεδροg o μd1ρι xαι oli μερα αξιd-
τατοζ' Mανιlληg ΣωτηqdπουλοE, η ιpυ1r] τoυ A-
ΣEΠoΠ xατα>ιoινηoμoλoγfα 6λωγ των μελιilν'

o ΑΣΕΠoΠ ε(γαι μια εξαγωγιπr] μονclδα χαι τα
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αρμdδια υπoυργε (α Γεαlργ(αg ιαι oιxονoμιxων'
ενγxρliνoυν μια δανειoδdτηoη απd την ΑTE γιιr
την αγoριi oιxoπdδoυ χαtτην χαταoxευrj χτηQια-

xι6ν εγxατααrιioεωγ για τηγ λειτoυργ(α xdιπqου

διαλoγrjE χαι συσχευαο(αq φροιiτοlν.

Aγoρdξεται στον Kοπαγιi τηg Νilοιlιrcιg μιιιr d_

χταση αυγολιxοrj ε μβαι\oιi 20.800pι2 εγxαθ(cπα-

γταt σε €xταoη 5 oτρ.τιι διcιλογητιjρια, με ιrυγ-

χQoνα συσχευασrr]ρια δι1ο γραμμιilν dναg ξηgilE
απo1νοιiδωσηζ χαι υγa{ζ με φιlιiρνιl.

Τo 1 968 o ΣυγεταιQ ισμ6E γ 
(νετcrι μdλοE τη g' Eνω-

oηg Αγρoτιxι6γ Συγεταιριoμιilν Nιioυoαg χαι τo

1'979 xdνετdνα μεγιiλο ιiλμα. Κcπαoxευciξει δυd

θαλ<iμουg πρdψυξηg xαι oυντrjρηoηg ναlπων

πρoΙ6ντων για 100Ο τdνουg.

Mε αυνε1ι69 αυξανιiμενη πoociτητα φροιiτιl:ν xαι
παριiλληλη αι1ξηoη των μελιilν τoυ, για να πQo_

αrατdψει τηγ παQαγωγri επεxτεfνει τουg ιpυxτι_

xodg θαλιiμουE χατασxευdξoνταg ιiλλοιlg τρε (g

xαι dτoι το οtiνoλο του ψυχτιχοd 1ι'iρου διπλα-

oιdξεται απo 100Οτογουζ'σε 2200. Ι 5Ο0 για πqd_

ι}-ιυξη xαι 2'200 yια αυvτriρηαη.

Τo 1989 ε(ναι dτοg ιαroριxtig προιiδου για τογ
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ΑΣEΠoΠ.

Η διο(xηη αvrιxαθιοτd τα παλαιιi cruoxευα-

oτr]ρ ια με xαινotiqγ ια ν ι1αg τε1νoλογ (αg, τoπoθ ε -

τι6ιταg φωτoxιiτταρα που θα xιlγoυν την αυτιi 1"ια_

τη διαλoγr]του πρoΤ<ivτοg xατιi μdγεθοg, χQ6μα,
βdροg'ι)υναμιxdτητα5 120 τ.αν (ι oxτι1ωρo.

Για ην ιαrορ(α' τα μη1ανr]ματα tjocrν τoυ o(xοιl
(oΛYMΠΙΑΣ) των Αφaw. Παπαδιjποιlλoυ.

Αγoqdξoιπαι για την τα1(lτερη πρoιiθηση τ(,)γ

προidιτων πoυ πQooqξoνται για την εοωτεριxrj
αγoρtl, τα μrjλα xυgfωg χCΙι για την εξωτεριxι]
των ρoδαx(νων, 6να9 ηλεxτρoνιxdg (xαλημπριt_

δι1ροE) για την ποιoτιxt] χαt πoσοτιx{ εxτ(μηαη

ξε1αlριαrιi των προidντωγ xιiθ ε παQαγωγοd- μd-

λουg.

'Ετσι,dλεg oι πoodτητεg περνoι]γ απd τo μηχdνη-

μα xωρ(g απα1λειεg xαι xαθυαrερrjoειg oε ελιi1ι-
οτο 1ριiνο χ(Ιι ο παQαγαlγιig ενημεριilνεται αpιd-

οωg μdιrω του ηλεxτριγιxιlιi υπολιrγιατri.

Παριiλληλα, αγορdξεται χαι 6να μη1ιi.νημα μι-
xρηg ιrυoxευαofαg για τυπoπo(ηαη αε δfμυ ε-

νdg, δι1o, τριων xιλιiν xτλ οπoυ αφραγξεται χαι
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επιxολιiται xdρτα βΦqoυs xαι ποι6τηταg.

OλεE οι επεxτ(ιoειg χαι oι αναβαθμ(οειζ σroγ
ΑΣEΠoΠ 6γιναν με ηγ αγαcπr] ιrυνεργαo(α
διo(xηoηg xαι μελων'

Ξεxαθαρζoγταs xdπoια ειxυτεQιxd προβλrjμα-
τα τo 1995, πρo1ωρε( ραγδα(α ιπην ιrπιixτηοη
απoθιjxηE υλιxιiγ 1000 τμ χαι, σε crιiιπημα μηχα-
νογqιiφηg.

Aγoρι1ξεται xαι δειiτερo xcιτdιττημcr ιπην Αθtiνα
χαι το Ι997 απoxτιi ιδιιixτητο xιιτιlιhημα διcrxf-
γησηE των προ[dντωγ τoυ ατην Kρrjτη, xirτι που
ουνιir,τηαε μεγιiλη δυοπολfcι.xαι τρ(1ρoνη τιrλαι-
πωρ(α, αλλιi ε(xε α(αια dxβαοη.

To 1998 γπρεμξοιται τα παλαιιi ιpυγε(α xαι
γ 

(νoιται αιlγχQoγεζ ψυ νatτι€E ψoν αδε g,τελευτα(αg

τε1νoλoγfαg με ελεγxι5μεvη ατμιlοφαιQα που σ[α-

ματιi την ωρiμανoη των φριltiτωγ χαι τα xρατιi
oτο αrιiδιο πoυ παραδιiθηxαν

To 2000 αγoρ<iξoνται10 αιρ.διπλαν{g dxταcηg.
τo 200t γ(νεται περ(φραξη ,τo 2002τιαταοτιευ6"-

ξoνται αrjγ1ρονε g qd μπεg υδραιlλιxdg, φdqlτω-
σηζ χαι παραλαβιjg.

#fr,*.

...oι νιirι ιιπιl()ηxε:ι'τιxιli 1ι,iριlι

Tο 2001 επιxυρaiνεται η (πιαroπο6ηαη προιιi-
γτΟζ χαι d ΑΣΕΠoΠ ε(γcιι αrο δυαδ(xτυo με
ενημ6ραπη xαιριxιliν αυνθηxιilν, τοπιxιδν φαινo-
μdνων xαι 6τι αφoqιi τον σημεQινιi αιiγxρloνo
αγρciτη.

To 2002 αρ1ζει oε €xτcιoη 1000ιπρ.απιi τoγ
(ruγεταιQισμιi, η oλoxληρωμdνη xαλιι1ργε ια φρod-
των, πoυ θα βοηΘr]oειτα μdλη να πρooαρμoαroιiν
στιζ χ(ιι,γοιiριεg επιταγdE για πQOσrααfα τoυ
π ε ρ ι βdλλο xoζ γ'αL oωcπrj χa{ ση λιπαομιiτοlν xαι
φυτoφαρμιixων

Παρ' ιiλο που υπdρ1oυν μεγιiλε5 δυαxολfu E αrην
οωoτt] ενημdριυιη για αι1γ1ρονε g xαλλιdQγε ιεζ
χαι (πην ειααγωγrj στα χoι,νοτιxιi πρoγqιiμματα
1ρηματοδdτηη g των ν6ων αγρoτιiν, ο ΑΣEΠoΠ
ο1εδιiι, (xαταλαμβιiνει) την Ρωoιxrj αγoρd ιττα
οπωQοχηπευτιxιi φτιiνοιταg τιg εξαγωγdg του
ατην α1ανr] χ6Qα oτo 600/ο.

o ΑΣEΠoΠ d1ει dριαrη αυνεργαo(α με τoν
δrjμο τηg πdληg τηg NdουoαE,τoγ τ{πo, τoυg

φoρε(g χαι σι,μπαρfoταται παντi τριiπω στoυζ
πολιτιαrιxoιi g ιrυλλιiγου g προ oφ dQoγταζ, εxτ6 g

απd οιxονομιxd xιιι ιiριι:rrο xι'lινοlγιxd dgγιl.
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Βιβλιoπαqoυo{ααη NΙAqYΣTΑ

''To €τοg Ι9Ι7 οιiμανε τo τ€λogτηg μεyιiληg Pωoι-
xlig Aυτοxρατoρtα;, η oπο[α ε[7ε ιδρυθε[ τριαxιi-
αια 7ριiνια νωρ[τερα xαι ε[7ε εμφανιoτεi ωg αυνε-

ψιoτιig xαι xληqονιiμοg τηg Bυξαντινιig Αυτοxρα-
τορtαg, τηg oπofαg oιxειoποιιiθι1xε τ[τλουg xαι
θεoμιx€g α8χ€ζ' ιΙατε να εμφανιατε[ ωE iνα θεο-
xqατιxιi xριiτoE, ιiπoυ δ{οπoζε η θεωqiα τηE απιΙ-
λυτηg μoναρψiαg. H τqιιΙν αιαiνων ζωιi αυτιig τηg
αυτoιaQατoQiαg παqουoιιiξει πλιiθoζ αJrd διαxυ-
μιiναειE, αντιθ€αειE, oτιyμ€g μεyαλεioυ xαι ευτ€-
λειαg, αελiδεE iνδoξων αγοiνων, επιτυψιοiν xαι
λανθααμι!νων xινlioεων τιioo στην εσωτεQιxιi ζωιi
τoυ xριiτoυE ιiαo και oτην εξωτεqιxιiτου πoλιτιxιi.

Εν rΙ η P ω α ιxιi Aυ τ o xq ατ ο ρ [α ξεx iν η α ε τη ξω ιi τ η g

επιiνω'oε xαθαqιΙE βυξαντιν{E δομι{g, τιg οπo[εg
ιiμωE πρooιiQμoσε στoυζ ιiρουg τηg ρωoιxιig ιδιο-
αυyxgααiαζ 24αι τηζ εθνιxιig ιδιαιτεριiτηταE, βαθ-
μηδιiν ιiργιoε να ατqι!φει τα βλiμμιατιi τηg πρog τη
Διi oη, τη g oπo iα5 6y ινε δου λιxιig μιψιιγτιig, αλλriζο-
νταζ σε oημαντιxιi βα0μιi την εθνιxli τηζ φυσιo-
yνωμ[α. BεβαiωE xιj!ιog παριiyονταζ στη ατροφιi
αυτιi υιtιiρξε η δημιουqy[α μιαE νiαg πρωτει1ου-
σqS' τηζ Πετqoυπιiλsωζ, 4 oπofα ιi7ι μιiνo oτo
αQχιτε24τoνιxιi ιiφοg πoυ επεxQιiτηαε o' αυτιiν
αλλιi xαι oτην υφιi τoυ 1ζQατιxoιi xαι πνευματι'
xoιi τηg βiου αποxιiπηxε απιi την αρ7α[α βυζαντι-
νooλαβιxιi παριiδooη πoυ εJτι?tQατοιjoε ιlτη 7αiρα
xαι oιxοδιiμηoε 6να ν{ο ιiραμα xρατιxοιi xαι πολι-
τιοτιxοιi μ€λλoντog. Απιi το οι7μιε[ο αυτιi, το οτο[ο

4ρονιxιΙE βρioxεται ιi26ι μαxριιi απιi την ιδρυτιxιi
η μερoμη ν [α τη ζ αυ τoχ8 ατο ρ [αg, ιiρ7ι α αν ν € εg δ rc ρ -

yαo[εg xαι ιiνoιξε μια xαινοι1qyια προοπτιxιi, τηg
oπoiαg την πραγμιiτωση αyων[ατηxαν να επιβιi-
λoυν αυτoxριiτoρεg 2ζαι αυτo}CQιiτειρεE. 0ι τελευ-
ταiεg αυτ€E εια{ρ7oνται ωE νio, ιiyνωοτο στo xtα-
qελθιiν, oτoιγεfo στηy 2l8ατιxi ξωi των PιΙoων.
'Ετοι λοιπιiy €7ουμε μια νiα Pωαiα, η .οπο[α
πρooπαθεtνα μιμηθε{ αε ιiλατη Δioη xαι 0€λει να
εξιoωθε[ με το διxιi τηg xqατιxιi xαι πνευματιxιi
β|o. Πιiντωζ στα τqιαxιiαια 7ριiνια ζωis τηg η
Pωoιxιi Aυτoxqατοqiα xατιiρθωαε να επεxτεiνει
xατιi πoλi τα ιiριιi τηζ' να xαταoτεi μια πολιi
μεyιiλη xαι υπoλoy[oιμη διεθνιiE διiναμη χαι να
δηλοioει δυναμιxιi την παqoυαfα τηS στo ευQω-

παixιi πολιτιxιi ατερ{ωμα, δηριιουρyιΙνταE iται
ιαγυqι{g βιiαειg διεθνοιig εμβ6λεια9 yια την διιiδο-
χιi τη g' Ενωοη Σo β ιετ ιxιiν Σoα ιαλιoτ ιxιiν Δημo-
xρατιιΙν.

oι αυτοxριiτoQεζ 21αι oι αυτoxριiτειQεζ' παqιi τo

μεyαλε|ο που τoυζxτεQι€βαλε, δεν 6παυαν ναεiναι
ιiνθρωποι |ιε τα xοινιi oε ιiλουg χαQαιιτηQιoτιxιi
ευαιαθη α ιιiν xαι ελαττωμιiτων, πoυ xυμα[νoντατ
μεταξi ιl.ιυγιxοιi ι1ψoυg xαι μιxρdτηταE, μεyαλo-
ιllυ24{αg xcιι xαxιiτηταg, ηθιxιiE xαι διαφθoριig,
ατοι1εiα που πολλiE φοqiE, λιiyω τηE εξουαfαg xαι
του xiqoυg που xατεiψαν αυτο[, δημιουρyοιiααν
ανιiλoyεg επ ιπτιΙοε ιg ιlτην πορεiα τηζ αυτo218ατo-

ρ[αE. Ωoτιioο, πiρα α'lrci τιE αρετ{g 2cαι τιζ αδυνα-
μiεg τουg ατην επoψιi τουg oυντελε[ται αναμιφι-
αβιiτητα πoλ{ επιβλητιxιi fqγo, tο οπoiο μαQτυ-
ρε{ται cυrιi τα πολλιi μινι7μεiα 2lαι τα υπiροyα
xτιiρια που oιxοδομιοιjνται oτη διιiρxειατηE βαοι-
λεirιg του xαθενιig απιi αυτοι1g,- "λ, ,o οπoiα
πιιqαμιiνουν ωE μιiqτυQεζ μιαζ, εξωτεqιxι6E τoυ-
λciψιατoν' πoλ6 iνδoξηg επo1ιiE των ταdqων.

Ε[ναι μιια επο7ιi xτoυ oι αντι11ειμενιxο[ ιατoριxoi
μιελετοιiν πriντοτε με ιδιαfτερη πqοooψtixαι στην
οπofα διαρxc6g αναxαλiπτoυy 

'1αι 
ν{εg πτυ7€g

ενδια?ρiροντog. Σιiμερα η ιiλλοτε ιo1υριi Pωoιxιi
Αυτοxρcιτoρiα προβιiλλει ατη φανταυ[α ωg ιιπιi-
μα21Qη xτQαyματιι1ιiτητα xαι αποτελεf μια JταQω-

χημiνη επο7ιi, η μελiτη τηE οποiαg yfνεται αντι-
xε{μιενο επιoτημιοnxιig iρευναg ιi ενδιαφiρον αvιi-
yνωσ|ια ενιig ευqιjτεqoυ 2ιο ιyoιj."

***

(Aπ6oπααι"ια απο τον πqι1λογο τηg εxπληxτιxηg
dxδοαηE του xαθηγητοt' τηg ιατιlρiαg των
oλαβιxιilν εxtληoιαlν xαι αxαδr1 μαi.xιlf Αγτιiγιoυ-
Aιμiλιου Tα1ιιiου)
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Aπο τo βιβλ(ο τηg Λευx{g Σαμαgιi
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Αq θιlμηθo6με ΝΙΑ0ΥΣTΑ

'oπωg θα εiδατε σ[ο τοπOγQαφιxιi οι δριiμοι
Bιiρωνοg xαι Bαoιλdulg Kο:νιπcιντ(νου δεγ εfγιrι

μdνoν παqιiλληλιlι αλλιi xαι oφι1τοδεμι1νοι |"ιετα-

ξri τoυg, αφοri ουγδι1ογταν ιiπο;< xατεβα(νουμε
απιi τo Διoιxητr]qιο γtCΙ το Kιιiιyxι. η αριοτερri
πλευριi τωγ oπιτιοiν τηg Birρα)γοζ με την δεξιιi
πλευρd τωγ απιτιων τηg B.Kωγιrταvτfγου xαι
εγιiγoγταγ με μπαμαdδια που επι,χoιν0)νο{σαγ

με oτενoιigια.
Η δεξιιi πλευρir το'lγ ιτπιτιιi;ν τηE Bιiqοlνο5

xατεβα(νovταg απ6 τ:ιr Kcιμενα.τελε(οlγε ιπιq ιi-

1θεE τηg Αρciπιτοαg xαι αυνδdoγταγ μιε την απι1-

γαγτι πλευριi μdνoν με τηγ γdφυρα τoυ Nοαιlxo-

μεfoυ xαι απ6 πιiγω ιιε την γdΨυaα απ' τα
Mπατdγια. Η αριατερrj πλευριi τηE ενι6νιrντιrν με
τα μπαχτσdδια τηg πfoιυ πλευρ<ig των σπιτιων,
τηE δεξιιiE μεριdg τηs B. Κιυναταγτ(νου.

Η αριoτεqrj. πιiλι. μεριd των οπιτιιδν ηs B.
Kωγαrαγτiνoυ dβγαινε αrην πioο; πλευριi, με

τoυζ μπα1τοdδεζ τηE χαι ενιilγoγταν με τOυE

pιπαξdδεE τιον ιlπιτι'ιliν πoυ 61ουν φιiταα cπην
oημερινtj Ζαφειρrlxη.'oλη η Nιlουιτα dναg xιi_
πoE με ποτιiμια xαι οπiτια, πoιl ενι.δνoγτ(ιγ με
πιlρτιlποιiλεζ χ(ιt οι1λτoεE με τoυζ λ(γoυg χεγτQι-
xοιiq ιπQω|-ιdνουζ με xαλντερ(μιcι δριiμουE.

Η πλατε[cι Kαρατιiαιlυ δεν υπr]ρ1ε, ιiταν

μπcι1τιτdδεg xυρ(ωg τoυ Tοιι1QCι χαι τωγ
Mπιλιι[ωγ'

}Ι οδιig Zαφειqιixη, αημερlινι] Xατξη μαλοι'i-
αη, rjταν ο εμποριxtilτεQoζ δριiμοg τηE Nιiουααg
πιlυ iιρ1ιξε απd τα Kαμdνα xαι τελε(ωγε σtoν
Aγιιfργη..

H Bιiρωνog {ταν μπα1ταdδκΙ που αγοQιicπη-
χαγ η 1ιυρiαιηxαν σ(Ιγ πατqιxιi στιζ πιο πολλdg
περιπτιδιrειs χαι 1τ(ατηxαν oπ(τια να αιεγιi-
σoυγτιζ οιxογdνειεg που μεγιiλιογαν xαι ιiφηγαγ
δριiμo να επιχοινωνοιiν μεταξri τoυg' γιατ( xdθε
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Αg θυμηθo6με
Ι,ΙΙA0ΥΣTΑ
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Πιrι\ιxrgι ιι qlιxrj ομιiδιι

γoνιdg riθελε το παιδf τoυ πoι' παντρειiεται να

μdνει xογτ<i τoυ.

Η oδdg Bιiρωνοg dνoιξε απ6 το Kιιiιτxι xαι

απιiγω τριilγoνταg το απiτι του Καιpαλιiιρt1 πιlυ

ηταν xοiλητιi cπου Mηoιοiνη' ιryηματfξoνταg

''}ι6ρφo''.

Σιγιi, oιγd dτoι, irνοιξε, φciqδυνε xιxι τοiρcr

,oμoρ,6u* oαν dναg xεντgιxιig δρciμοg τηg πιiληg

Η περιo1r] αrιg cixθεg τηg Αριiπιτιταg' ιrνrjtε

σ[oυζ Παπαφιλλιπαiουζ, μdχQι ιr1εδιiν xirτιυ

oτoγ Nταoriτη xαι dρ1ιοε, πολι'i πριν τo 193Ο' γα

πoυλιιjται για οιxιiπεδα

Απd αυτρrj g τo αγdραoε ο Γι ιiνι'η E Πιrπcιγ ιirν _

γηE χαι 6μιoε τo 1932 τo dμοριρo ιτπ(τι με τιι

x6xxτνατοιiβλα ιπην γdφυρα του Πrιπιrγιiιννη

' Η BriροlνoE φιiρδυνε 1αριi1τηxε οδιig' dπιυE

xαι 6λoι oι δρdμοι xαι οι πλατε (εE οι οη με ρινd< τo

35-36,επ( δημαρ1(αg Φι'λιiτα Κιixxι'νιlυ απιi τoν

Mοοxι6φ πολιτιxιi μη1ανιx6, πqι1οφυγα' πOυ τον

ε(1ε πρooλdβει ο δ{μos.

Tα o1dδια 6μωg, dγιναν πQαγματιχιiτητα' με

το τραγιxd γεγονιig τηg πρρπdλησηζ τηζ πι1ληg

οτoν εμφι1λιο τo Γενd,ρη τoυ l949 χαι με διπλιυ-

μιατοιi1o ελεrjθερο μη1ανιηι6 τον Γιιiννη Γιαγγι-

xοιrρr! για dπoιον {θελε xciτι πιo α(lγ1ρoνιl'

"M{iρι, dφxιαοιrν 1αλdν μdocr αιου σπiτι'' Ko-

ρdιδειlrιν 6ooυg dxανcιγ πιο οfγ1ρoνα απ(τια'

Aοε το μι^τrdν ιο, αυτιi r!ταγ απoδ ιιlπo μιπα[o'''Δα

φrjγει το μriριl απ'τo πλιioι1-ιο''.

Kανιlνιxιig δqlιiμοg επιxοινων(αg, δηλαδri να

περνοrjν οι αραμπiιδεg παι μετir τcι αυτoxiνητα

riτιrν' ιiπωg xαι αrjμεgα. η Γεωργfου Περδιxd'ρη'

Αυτrj απιlτελo(lοε χαι τηγ πρ6αβαοη για τo
νoαoπομε(o απ6 την βιiρεια πλευρd' τηg πdληg'

Η Φιλ(ππclυ δεν υπ{ρ1ε, οdτε η Bενζdλoυ'
'oλα liταν μπα1τοιJδια χαι η ε(ιτοδοE των σχo_

λεfαry rjταν απιi τογ Φιcι_Mηνdτου 1ου δημoτι-

xοιi xαι απd την Mι1αljλ Λογ(oυ.τιlυ 2oυ δημoτι-

τιot.

Αρ1ζονταg ιιπιi την Bιiραlνοg, θα πρdπει να

βγιiλουμε τελεfο:E απιi τιl μυαλd μαζ τηγ σημεQL_

νrj πανdμορφη d1θη τηg Aριiπιτoαg xαι την γdφυ-

Qα του Παπαγιιiννη.

Η Αρ<iπιτιrα r!ταν τo ποτιiμι για 6λα τα μoυ-
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Αqθυμηθo1jμε NΙΑ0ΥΣTA

λιι6ματα χαι τα μπουρμπ6πια
''Αυτιi ε(ναι για πoυλ6μημα αrην Αρiιπιτσα'',

λdμε xαι αriμεqα, 6ταν x6τt εiναι για πdταμα.
'oλα τα μπoυxλοrixια εxε( πετιοdιταν.
'Ooα δεγ τα dπαιρνε τo ποτιiμι, αxciλωγαγ

ατιg βατoινιdg η xρdμονταγ απιiτα δdντρα χ(Ιιτo
θ6αμα πoυ παρoυo(αξαν οι d1θεg r]ταν dνcιE απd-

QαvτοE oxoυπιδιiτoπos που διdο1ιξε ιiλη την πιi-
λη απ'ιLxρη ο'ιixρη.

Τo 1983 ο Δr]μαρ1οg Tιixηg Bλdxοg' ιiρ1ιoε
τo πoλιj οπoυδαfo χαt σε o{λληψη χαι σε εxτ€χε-
oη dργo, την αν<iπλαση τηζ Αqιiπιτιταg, πoι,
xαμαριiνoυμε αrjμερα.

''Ετα69 απ6 δυo-τQειζ που πρofβιrλιrν xιiτι
δυoxoλfεg, dταν αρ1(ααμε να xαθαρξουιιε χ(Ιι
να ανo(γουμε τα δρoμιixια,oι Ναoυοαiιlι πολil
πρ6θυμα μιiξεψαν τα μπαxτοdδια τουζ. crφτiνo-

νταg ελεrjθ ε ρο τον 1ιilρo που χQ ε ιαζ6μαoτιιν. Τιi-
αo πρdθυμoι χαι αυνεργι1oιμοι fiταν πOυ πQαγ-

ματιxd ψε xcιτ€π}νηξαν xαι 1"ιε ιrιlγxiνησ{ιν'' oμ{)-

λoγεf o Δrjμαq1og.οri μερα.
Η οδdg Bιiρωνogl δεμdνη γειτονιd, rjταν τι5αο

απoυδα(α πoυ ε(1ε αxιiμα xαι δι.xri τηg ποδο-
oφαιριxrj oμιiδα την Br1ρωνοg. Xciρη δε cπην

γενναιoδωρfα τoυ αε(μνηατου Bαoλη Nταoιiτη
εi1αν xαι αθλητιxdg Φανdλεg διxdE τoυg.

Oι νεαρο( ποδoοφαιρι,αrdg τηg, μdξεψαν 6να
Σαββατoxf Qιαχo 6λα τα υπoξrjγtα που διdθετε το

xιiθε γoιxoxυριd τηζ γειτογιιig, ανdβηχαν σrο

βoυνd, 6xοι|.rαν xοtiτοουρα λαθραiιι τcι πrjγαν
oτoν Bαo(λη που ιJβαλε τo xεφιiλι του ιπον ντοQ-

βd dταν τα πr]ρε χ,αt τoυE 6διοοε λεφτci για ν(ι
παραγγελoυν φανdλεg.

"'Oπoιog εfxε ανιiγxη απ6λεφτir' λεειο Mιιγιj-
ληg Σωτηρdπoυλog xατdφευγε οτoν Bιιιτ(λη
Nταοrjτη. Axιiμα χαι για να πληqιioει dναg φα-
ντdqog, ιiγνωαιιig του, το υπ6λοιπο τηζ ιΤτ8ατιω-

τιxηgτoυ θητε(αg, αυτdg dδωαε λεφτιi xαι ξr]τηαε
γα μηγ πoυγ τo ιiνoμd τι-lυ.

TdτoιoE 1ρυοιig ιiνθgωπo< δεν ξαναπdρααε.
Σπoυδα(og ιiνθροlπog. Σε μνdg, φιλιiτι μιlg xαι γεν-
ναιdδωρoE, λογιiριαξε μι1νον τον riνθρωπo χαι
πoτ€.τα λεφτιi''.

Aυτdg ξελιioπωνε οιxoνoμιxιi xιrι ιjλουζ τουζ

Ι}ιιοf\g Δαoι'trηs

αριαιερoι1g ιioπoυ να βρoυν δουλειιi dτcrγ επ6-
σ[Qεφαγ απd την φυλαxr] Πciνω oε αυτιi 61ω xαt
προιrωπιx{ ιiποι1lη xαι υπo1ρ6ωοη'

Απιi τιlιlζ πω ελεrjμoγεζ χ(ιι' μεγαλιiψυ1oυg
ανθqrιilποιrq που γdννr1oε η Nrioυιrα

Tο περfιρημιo ποδr1λιιτciδιxο τoυ Λαφιiρα cπην

Briρωνοg liταν oxι1τοg πειραομι6ζ για τα παι'
διci,αλλιi λεφιi δεν ιlπιjρ1crν.

Mια Kυριαxrj τα αγ<iριcr του μα1αλιi, παλαιιi
μαg τd1νη xιiοxιγο, (.ψcxoαν 32 ξωcr, απci του

Mεγdλαου του ΓxιJροιl μd1ρι xιiτω αrο γωνιαπιi
τoυ Nταoιiη χαι πιjγαν μdoα oτα 1ιι1νια ατα
Πηγιiδ ια, αrην Ντορντιiπολη.

'Exοι|-lαν αrqlογγriλια' τα π{γαν ιπιrγ Nταοti-
τη, πoυ τι γα xclνει, τα πrjρε, τουg dδωοε λεφτιi
παι ιiτι πrjραν τα αxοιiμπησαγ (που Λιxφdρα
αγοριiξονταE το πoλυπιiθητο ποδrjλατο.

Tο xιιβαλοιiοαγ εx περιτροπrj<, ι1ναg -dναg.
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NIA0ΥΣTΑ

o Γρηγιiρηq Σιoln/γ(ιQηζ ''ο ιrρxηγι1q" πρι'iτιtg στο χοι)(i'

χαι γfνoγταγ τo σωσε για τtζ σειQdζ'

Γι' αυτιi η νεoλαrα τoυ μαχαλι1τον λιiτρευε

τoγ Bασfλη τογ Nταofτη.

''Στουg δt'οπoλoυg χαιQoιiζ τηζ χατοχ}iζ χαι

τoυ εμφυλfoυ, μαζ doωοε πoλλdE φορdg την ξωlj

o dλλοg μαg xαλdg γε[τοναg, ιl αρ1ηγιig' ο Γρηγιi-

ρηζ ο Σιοι1γγαρηg'', θυμι1ται, ο πElιiεδQoζ τoυ

AΣEΠoΠ
'Ηταν xοoμοπoλ(ηg, διdθετε πολλdg γγU)Qι-

μ(ε g, παντori dcπε}w ε πεοx€oια γ ε μιiτε g μιπανd -

qε{μηλα xαι 6λοι οιτρανoiτου ε(1αν xαι xιiπιlια
,πo1ρεrοη. Αo1oλoι1νταγ με τα πoιγιi xαι δεν

μαoοιioε τα λdγια του σε παγdγαν'

'' Δεν μπορε( γα ε(oαι χαL ιιι τι 'μ'ι1να χαι μι τι

'σdγα'' εfuε oτουg Nαουoαfουζ που παQαβρdθη_

χαγ σε μια προεxλoγιxrj τoυ cnrγxdvτρωιη' ι1τcιν

xατdβηxε για δr]μαρ1οg το.1964'

'Ηταγ dναg λεβ6ντηζ πoυ δεν δ(ιπιιοε γα αν(Ι-

λιi β ε ι δ{ μαQχoE τo !9 46, cπην πιιl δ{ ιτxολη επο1ti

τoυ ε μφυλ(oυ μετιi την δoλoφονiα τoιl δημκiρ1ιlυ

Xριoτdδουλoυ Πετρ(δη χαι την δολoφoγ(cι τιlυ

Bδυτυριi πρo6δρου τoυ εQγατιχοr3 xεvτqου' γιατf
οι Nαουοαfοι, xυρfωg oι φοιτητdg 1ρειιiξοvτcιν
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xιrρτιιi χαt οι ι,πηQεσrεS ι1πρεπε να δουλdψουν

μι{οα οτα 1αλiκτματα ξανci.

Στο δημοι1lrjφιoμα που ir.αrε η 1oιiντα για τoν

βαοιλιιi, δεν πtiγε χαν να ιilηφioει xαι περiμενε

τον Mανιiλη αιο παρcrθ(lρι' ''Tι dγινε αρri' Mανd-

λη ιpriφιοεg; Ωζ πι'lυ την'ε(1αν ανεβαομdνη τηγ

xουβdρτα για να βλι{πουν;''' ριυτηoε'

Πr!γιrινε μdρτυραg υπερirοπιoηg oε dλoυg

τoυζ αQι(πεqοιiE xαι dτρε1ε σε γνωστorig του

αξκοματοιlχoυE να οιδοει απd την φυλαxrj παι

την εξoρ(α dαουE μπιlρoιiοε.
"'Ηταν o μιiνοg ποι' μoυ dδωοε δoυλειι1ιiταγ

βγι!xα απd την φυλιrxr]''.μιlιl εiπε ιjγcrq πολ{ γνω_

αrιig Νιιιlυοα(οg.

Kαι τιl πιο χι)φτεQιi γυναιxε(ο μυαλd, η πto

δουλευτιιροι1 εμπ6ριoσα τηE πdληg η Δdoποινα

τoυ Πoυτοι'iρη dμεινε ιπην Briρωνoζ. '''Ηταγτιiσo

αγαπητη που ιjταν cιδrjγατιl γα οταθε( μανιiβηg
δiπλα cπο μαγαξ( τηg xυρiι-Δdσποιναg'''

Για νcr πατηφοq(oε ιg την Briροlνog θα ιi-lι6νιξε g

απ6 τo μανdβιxo τηg Δdοπιlινcrq, απιi αγdπr1 γι'
αυτrjν ηθελεg δεν rjθελεg.

Oιiτε xαι τα γλυxd τηg Λιοοαβdταg τηE Aπo-



α16λoυ, τηg μιiναg του Στdργιoυ μποριrυαε να τ(Ι

συγαγωνισιεf xανιiναg. Δεν ιjταν μιιiνιl τcι γλυxιi
πoυ dφxιανε μοναδιxd, αλλιi χαι η γλιrx{τcrτη
6ψη τηζ, το γλυxιlτηg 1αμ6γελο xαι η γλυxιiτερη
xoυβdντα που θα dxoυγεg για γα πιiει xαλiι η

μ6ρα ooυ.

Nειiτατη xriρα η αξd1ααrη Λιοοαβ€τα. πιiλε-
ι|-l ε αντρ (xε ια την ξωr] x'αι ην xd gδ ιιτε. γλυxιι[νο-
vτιig την.

Aυτri η γειτoνιιi με τoυE oπουδcriουE ιινθρω-
πoυE, γιατf θα δοriμε xαι ιiλλoυg ιττην δκrδgομιrj

μαg, ιig1ιξε, xατεβα(νovταg απrj το διοιxητljριι'l

για τo Kι6oxι, απι1 δεξιd με τo οπ(τι του Γιοiργη
τoυ Σεραφε[μ, του Σιαραφεiνη με τo μιαγcι(iτηg
Δdoπoιναg τoυ Πoυτoιiρη απd xd'τοl..

Συνd1εια τo oπktτoυ Mεγ6λαου τoυ Γxdρου
χαι τηs Διαμαντoriλαg, του Γdλη του Σιοιiγγαρη.
τoυ αQχηγo6,'ηζ M[τααg τηg ΣιουγγαρorjE ονο-

μασιliζ μoδfατραg πoυ xoντιi τηE θrjτευoαν oι πιO

xαΧ('E μoδ(αrρεg τηg πdληg, του Mανιiλη τoυ

Σωτη ρdπoυλου, παππori τoυ πρodδρου του AΣE-
ΠoΠ που μετιi αγιiραoε χαι τo crπιjνιrντι oπiτι
πoυ ανr]xε οτoν Nοiδη για τον γιo τoυ τον Θωμιi
ιiταν παντρει3τηxε την φιλdξεγη χαι "dπι,ασrη"

νοιπoxυρd, την Φιrνorjλα του Ndαrιrgα απ'τ(ι
Aλc6νια.

Mετd oτη oει,ριi, riταν τoυ Στdργιου του Σαlη-
ρ6πoυλου,τoυ Kι'6oτατου Bαoιλε(ου xαι αρ1ζει
το πριiτο ατεγd για την Aρtiπιτοα. 1η πiιqοδοg
Briρωνog or]μερα, με oπ(τια χαι σιιζ δυο μεριdg

Πρcδτo, {ταν, αριoτεριi γιcι την Aρirπιτοα
xατεβα(νoγταs, τηs Δdαπoιγα Aυξdντη' μιiναg
τηg Λαμπριν{g που παντρειiτηxε ιrτο ξαμι( τoν
Παrjλo τoγ Παπαιωι1γγoυ, αxoλoυθοιioε του Nτιi-
τση τoυ Λ(τη πoυ xdθoνταν η Δdoποινα η δααxιi-
λα παιπρεμdνη με τoν Γαλαξιιιiτη τον διευ0υντri
τηg AΤE, τoυ Λιlxη του Παρι1λα,τoι, Xρrjcπoυ
του T<ixη (τηg γλυxιιig γιαγι<ig Eλdνηg ) του

Nfxoυ τoυ Παρdλα χαι τoυ Aqη τoυ Πιτιixη.

Aπι1ναντι, (πιiλι μdαα αro αrεγιi για τo ποτιi-

μι, ) rjταν του Bααιλε[oυ, τoυ Τα6λιου (Tοοqμπα-
τξrj) τoυ Ζαφεiρητoυ Πιτιixη, τηg B'ιiξηναg δυο
σπiτια, τoυ Γιιiννη του Mυλωγd xαι του Τiιαη του

Mυλωνιi, τoυ Παλιixα, τoυ Γιιiγγoυ xαιτο περ(-

φημο "μονοπιiτι τηE Toιατoιdg'' που xατdβαινε

0)ζ (π() ποταμι.

Στη Αρdπιτοα,
cιπι1 <rυτι1τα περιi-
σμιατ(ι xατι1βαιναν
xαιxριiβοvrαγσπlγ
xctπo1η ιiλoι oι γιi-
ραl xciτoιxοι στιζ
πιιπηρι1gτηζ χ(Ιι α-
πιi xει xατdβαιναν
χαι τ({ παιδιιi για
να παξι'lιlν.

Bγcι(νoντιxg πir-
λι επiτηg Bilρωνοg
απιi τοιl Αιlξιiντη.
ιrυνε1(ξοιlμε. πιi-
vτα δεξιιi xιπεβα(-
γο\ταζ για το Kιιi-
σ}dιχαιτο Νοαοxo-
με(ο, μετοαπ(τιτου
Γιαννι1xη τoυ Πα-
ποιπι:ri ιριiληαrον
Aγιωργη, ιiλλo dγα
τοιl Παπουτoι] xαι
μετιi του Δημητρι1
τoυ Παπουτoη'πrι-
τι1ρα τιlιl Γιciννη
πουπr]ρε γυνα(xα,
xι αυτι5g απ'τα Α-
λιilγια, την Eλεν[-
τσα τoυ Nτιληρrj-
ατου. Tα xορfuoια
απd τα Αλιilνιιι, εfπcιμιε, οαν νtjφεg εf1αν την
πριilτη ξliτηαη, oε dλην την Nιlουoα.

Mετιi τιlιl Γιιilργιlιl τoυ Tοι'iρα χαι τoυ Λdξου
τoυ Toι1ρα, cινofγετιιι η 2η πιiρoδogτηE BriρcυνοE

με το oπ(τιτοιl Tοιiqα γωνιαxd, τιg Mη1ιrλoπod-
ληνεgτου Mπιjxουλου xαιτου Γιclννη του Bερori-
λη "με την βqrjoη του Bεqoιiλη'' που βγαiνει ιrτο
ποτιiμιι οτη Γdφυρα του Παπαγιιiννη, απ6 τoν
πεξιiδρομο τηg ΑριlπιτσαE πoυ xαταφιiνταξε με
τα φιiτα

Αρxr1- αaχ{. δεξιιi τηs σημεQιν{g Καμπiτη,
liταν του oη ( Nο(δη) τo πεταλoυργε(ο που
λε ιτοιlqγοιiσε χαι σαν χτηγtατρεfο.

o ι Νο (ι)η δε g λι{γοιπιrν "oιt Oη'' απιi του ζ Nαoυ -

Ι{ Δι'ιτποινιι Ποιrτο{Qη ν(φη
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σαioυE, απd τoγ αQχηχυγηγd παπποι1 τουζ. πoυ
dβαξε oε τιiξη τoυs συντQdφουg 6x6 nψ1,tiγι. ''Oξ.
εα6 εδιi , oη εoti επε(' oη εαιj που πiιg'' Χαι πιιl
πρooιτd αro ατ6μα ερ16ταν το 'Oη.

oι'oηδεE (Nοfδηδεg ) oτoν Mιxρααιατιxιi
πιiλεμο υπηρdτηoαν σ[ο στQατ6 oτο ιπιxxιl, cπα
dλoγα, xow6. oε xτηνιιiτQoυζ χαι εf1αν μιiθει
τιiαα πoλλιi, ε(xαν τιioη πε(ρα, ποιl ι5λη η Ναου-
σαιoι εμπιστευo-
γταγ σε αυτotig τα

ξιiα τoυg πoυ r]-

ταν η περιουαfα
τoυζ.

Τdτε o xdoμog
δεντα ε(1ε για βdλ-
τεs τα dλoγα, αλ-
λιi για να ξουν oι
oιxoγdνειεζχαιτα
παραφ6ρτωγαγ.
'oταγ τoυg επιτιi-
ξανε τα ξα1α oι dν-
θρωποι πεινοι]-
σαγ.

Tα ξιδα, 1tiνo-
γταγ τα περιoα6-
τερα απιi τα Ψυτo-

φdρμαxαπσυχQη-

**

oιμιιlποιoιiιτ(1ν χctι παλιιi γιcrτ[ rjταν πιiρα πoλrj
τοξιxci.

Trι dι\εναν xαλci ιrτο μπαξd, ιrλλιi dτοι xαι
ξdφειlγαν λ(γο ιπo βιioxημα δεγ τα doωξεg με
τ(ποτα.

Απιjγαντι απd τοιlg oηδεE' πoυ χαι η μιiνα
τoυg riταν του Ντιληρ(αroυ xορ(τσι απ τα Αλι6-
νια, rjταν τηE Nτ6λιαg τo oπ(τι' του Σταιiρη τoυ
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Γκilργιlq xιιι Σιixη< Νιiι<\ηq

Ζdγoυ, τoυ P ιiγτη, τoυ Φ ε ι\τd\τσll' του Λαδd' χα ι

του ΓLdνγη τoυ Παπαγιιiwη, που εf1ε αην ΖCL-

φειqdxη το ωρολογοποιεfo, ε(δη xυνηγιο{' ψα-

gdματog xαι τoν dγα τoυ γιo τενιiρo Cπην Λυqιxf
Σxηνrj αrην Αθr]να

'Oλoι οι Παπαγιdνηδεg ε(1αν υπdqo1εg φοl-

νdg, {ξεραν μoυοιxη.χαι πQο]τoιπιιτοιioαν cπι g

1oρωδ(εg χαι στtζ θεατριxdg παριroτdοειg μιοf-

ζιxαλ, που f θελαν x(νηoη xαι τραγοf δι'

Η πρoπoλεμιxri Ndoυoα ε(1ε τιjτoια μοιlοιxrj
xαι θεατριxri παιδεiα xαι μεριixι'

c6oτε τα θεατριxd, dργα που ανdβαξε πcrζο_

γταγ χαι αrηγ Θεοoαλoν(xη με μεγιiλη επιτυ1iα'

Απ6γαγτι απd του Παπoυτorj, επ( τηg Btiρω_

νog, xιiθoνταν o Παρδd,ληζ, η περ(φημη Ζalητιlυ

Παρδdλη, πoυ μdoα απ' την πriλη, βιγxλοιioε
ε ιxooιτdoοερ ιg ι6qε g το ε tχoσιτετριiωριr' πoιoζ

περνιiει, πoυ πιiει, τι ιiρα γυqζει, Η θεια Zωrj

riταν o αρ1ιφιiλαxαE τoυ μα1αλι1'

Αν ξο{oε oriμερα, θα riταν o πκl ιiξιog πληρo-

φoριoδ6τη9 - πρoαrd,τηE τηE π6ληg χαιτηE αστυ-

νομ(αE. Δεν θα ξdφευγε πανdναg"'

Αxdμα xαι απ6 τoν θ<iρυβo τωγ παποι'τοιι6γ

xαταλdβαινε πoιoE liταν o περαcπιx6g'
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Πιiρcι xdτul tjτcιι' ιiλιl μιπιι1ται1δια, pιd1ρι του

Παπαiπιiιx(Ι χαι τοιl ΖΧcιτdνη'

Προxιllροir μιε, ι;' ιlνcι o|τtτιixt' εxε- ( πclυ ε [νιxι'

τι-ilρcrτοιr Παπcrδιiπιlιl}ι()ιt τo μιπαxciλιxι'l, αxολoυ_

θε( τιlιl Πcιλιcιμιiτιrxιr (Λιrδοιi) το ιτπ(τι, του

πασ(γγ0)στοι, χo)QCΙτ(ιτξr] τοαγxιiρη, Mπιigμπιr_

Θdδι,lρου. τr1g θειιr< τηg ΠανιiγιU]ζ, τo1'} ΚιrλαΙ-

τ[ιj τιrυ Nιxιiλcι' του Θαlpιci τoιl Γxdτοου ποι)

ιf μuιαινε πQοζ τcΙ 1-ιι{ιτα. μιε τα οπiτια τoυ Ατοη xαι
του Bιληγιτdνη ιtιxογι1νειεζ ονομαατι6ν Nαου-

οαfιυγ μoιlοιxιυν, του ιDουτζ Παναγιιi;τη χαt την

πορτοπoιiλα πoυ 6βγαξε ατr1ν πιiροδο οτηg Δ'

Περδιxιiρη, απιi τoυ Πι1xαλη, για το οπ(τι τoυ

Ζioητoυ Καραπdτιlα.

O μπdρμπα-Θιiδωριlg ο Παλιαμιiτoxcιg' cιπ6

τoυE αξι{1cισroυζ τ(-lπουg τηζ πQοπoλεμιxr]g xυ-

ρ(ωg, Νirοιlι:lαE, 6βιrξε τιiι'lι'l μαxριir xλαlαrrj ιττην

βελιiνιι τ()ι) γι'α το ριiιilιμο τα)\' τσαQουxιιfν, που

ιJμεινε ιrνι'lμιcιιπt],. "'OLντε. αρι1 τι βιiζειg τ6oo

μαxρκi πλωιπri σαγ τoυ Παλιcιμd,τoxα"'''

Στην Νircυοιι ε i1αν εγxιrτιroταθε (πολλοiτοα_

γxιiρηδεE Κοξιανfτεg' τdοιrι, πOυ σ[ιζ βουλευτι-
xdg εxλογd g ο ι ιlποι|.lrjφιο ι d βαζαν λεωφoρε (cr 

γ ια

να τουζ μιεταφι{ροιlν να ιpηφ(οουγ (πηγ γενι1τε ιρι1
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Tιixιlq xrιι Mιιglιγιlιiλιlιr Nιlιι\η
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-#";;' J**β".l

τoυs.

o Mπιiρμπα - Θιiδωροg, ιfφxιανε 1αμιιrιiτι,α,
xαπfατρια, 1dμoυρα παι ατoλ(δια για τα ξοiα.

Πανdξυπνog, oιγd- αιγd, r]ταν ιiλο πρoτιiιrειq.
Nα β<iλoυμε xαι αυτιi lιαι εxεfγo χαι το ιiλλο ιαι
o λoγαρlιααμιig ιiλo xαι αν6βαινε 1ωρ(g να τo
πιiρειg 1αμπ<iρι.

O πιo oοβαρdg τoυ αγτfπαλog.rjταν ο Ταιi-
μπoυQαζ επi τηg Δημητρ(oυ Περδιxdρη, γε(το_
γαsτoυ δηλαδrjλ(γο πιigα-π<iγω ποιl ι1φxιανε τιg
ξωαrriρεg με τα οxdρτσα χαι αrην μεγιiλη χαχο-
xαιρ(α τoυ 1953 -4, ττoυ dπιααε το 1ιιiνι μdαα
Noεμβρfoυ xαι βγηxε ι]λιog την 25η Mαρτ[ου,
εφεrJgε τιg αλυαfδεE σ[α παπofτοια.

Γιαγα μηγτQoυχουλγιdτι o xdαμοg, π{γαιναν
oτoν ΤoιiμπoυQα χαι dβαξαν αλυo(δα γιiρω απιi
τα παποt]ταια πoυ xλε fδωνε με xλε ιδcrρlιti cιπtiγω
απ'τα xoρδdνια χαι τηγ ξεxλεfδωνεs για γα τα
βγιiλειg.

Απιjγαι,τι απιi τoυ Παλιαμιiτοιxα tjταν τo
oπkιτoυ Kρ[νoυτoυΑqμiqη του Bαoιλεfου, που
ε(1ε τo _(α1αρloπλααrεfο ''O Kρfνoq'' πριliτιr ατα
Καμι1να xαι μετd αrην 8ενιξ6λoυ.

ι 1ιιxρri. Mπλιιιτy"ιιfιlι - l1111lγγιιριι[ιlι - Γxιιντ[νηι\εq

o Αργrjρηg με τηγ ονομαιπιj ,rοι,τrγxo' ποι,
πoλι1 μιcιE dλειι1lε rrπιi τιlτε που το ι{xλειοε τo
ξα1αροπλαιπε(ο του.

Αxολουθoι1οε ιiλλη πι1ρoδοg, ιrιjμιερα οδιig
Σιοιiγγιιρη.

Η Ειπ(α Moυοtilγ, ιjταν τα πολ,dπαθα λουτρti
του Τρι5μπαχCι ποι' δεν λειτofργηααν ποτd,

Mετci το οπkι απ6 τιg Λιιiνηνεg πιrυ dφxιαναν
ονομαιπdg μπιμπfλε< xαι xεντοιiσαν τα γαOυ-
ιyα(ιxιι φιlυιπιiνιcr, του Mπουτιlιiρη. τηg'oλγαg
του Pιlι'iιrοιt' του Γαγciτιrη, dγιι οιxιiπεδο που τo
('μwε ο Σαριiφηg xαι ιrxολοιlθοιiοε το xαξιiνι
χ(Ιι το απ[τι τηg Δειrπoινιιg.του Πουτoι1ρη.

"Ιβγατι γειτι1νιrι χι μηγ xιlιμνιdcπι, γιατ[ επια-
αιiμιι φιrιrτιir xαι δα βιiξoυν τα τofuoυρα'' φιilνα-
ξε dνα βριiδιl η xιrριi Διjαποιγα xcrι μετ<i τιr
ιrβr]αιμο, την ιiλλη μdρα ιρατoιjoαγ ιiλοι την
xοιλιd τoυg απιi τα γdλια. ιiταν τo θυμοtiνταν

Απdναvτι, γωνfα Bιiρο:νοE xαι ΣιοriγγαQη σι1-

μεQα, r]ταν τηg Αποcπιiλoιl. τηg Λιoααβdταg με
τo περ(φημo ζα1αροπλααrε(o, το ιrιxdπεδo τοι}
ΓQdξιο υ τιlυ Θιllμir' που dγ ινε rpυγε fΟ, του Γxαρα-
xοr1νη ποιl δο{λε'ιlε 1ριiνιιr ιπο Nοο6lxιlμιε(ο xαι

Σην Πιrναγιoιrποιiλrr εxδριlμri με τι
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μffi rt

O Χρrjιrτιlq Mπλιιirxιιq ιrτο Αvτερ1πιr,τ

του Bαφειdδη η xοqδ6λα. dπoυ rjταν xαι η δdοη
του Λαναρι1 που 6βγαξαν 6ταγ δεγ δorjλευε το
εqγοαrιioιo τιq Κυqιαx6g πoλλdg πdατροφεg,
αφοri 1ωρoιioε dρθιο ιiνθρωπo μ6αιr.

:F :lζ ;i<

-Eδιi πoυ τι6ρα εfγαι του Kελεμoυρiδη το
ιi.lυγεiο, αντixρυ απιi την Eαriα Mουoιilν. dμιενε

dναg εξα(ρετοg φωτoγριiφog ο Bαα(ληg xαι
αxoλουθoιiοαν xολλητ(l" τα Σιoυγγαραiιxα, οι
Σιουγγαρoιiδεg με τα μενεξεδ( μdτια χαι τΟ i-ιι-
xροβιολογιxrS εργαιπr{ριο τoυ Mπαxαλιο 6 cιπιj
τιdτal, dπoυ π ioω ιJ βγα ιναν χα ι τα Δε ινoπουλα[ι-
xα απ6 την B. Kωναεαγτ(γου.

Mετιi tjταν του Γxαντ(νη πατριxιi τoιl Mcixt1
που dμεινε ονoμααrdg για την αγirπη χαι τηγ
προoφοριi τoυ σrο Noοoxoμιε(ο τηζ Nιiουoαg,
τoυ Kι6oτα του Nτfνη που δοdλευε oδηγιig αrην
δημαρ1(α, τoυ Mηoιωγη χαι τoυ Nιxιiλα του
Nτιριvτiρη πoυ dφxιανε τα εργcιλεiα για τoν

φorjρνo. Πιiνε g, παγαxdτε ζ,πλαoτr]ρ ια φrυιiριcl
ξriλινα για τo φοιiρνιαμα χαι το ξεφοιiρνιoμα.

Απιi την BrjElωνοg, μετι1 τηg Λιοοαβdταg το

Eιlxαροπλαιπε(ιl, rjταν επ( τη< οδοιi' τα Mπλιατ-
xαiι'xα' οπ[τι xιονoδρι1μιοlν. πατριxιi του Xρrj-
(πoι, τοι, Mπλιιiτxιι ι\ ιαx ε xρ ι μ ιJν oυ πQωτοπιiρου
_1ιονοδριiμoι, χαι πQο)ταθλr1τrj, που πcιντρlε fτηxε
μιxρ{-μιxρti'την 1ιονιiτη τηζ γειτoγιriq την Eυ-
δοξοιiλcι τιlυ Γxαντ(νη.

Koλλητιi t]τcιν τιlυ Nτcιο(lτη δυο ιτπ[τιcr. το
dνοιγμιι με τοιl Ντιlλαμιtiρα' τ()L, Λιrφιiρα με το
παιr(γναlιπο πoδηλιιτirδιxο crπci xιiτιυ πι'lιl dβαξε
οε μεγriλoυ< μιπελιiδεg τηq μιrνιiδε< του 1-ια1cιλci
cιφοιi ιjλcι τα μιxρiι ξερογλε(φογτCΙγ cιπ' ι1ξι,;

ιilαποιl αγιiρrrοαν τιr ..μιιoιαxιi.

Αxολοιlθοιiσε τοt} Γxουτξιουβιlρα πoυ επε-
ξε ργiιξοιπcrν τcr δ dρ μcrτα,του Nταλα μιiρα τo πα-
λιrj. πιlιl ε(1cιν χ(ιι cf[ην Bιιοιλdοl< Κωγoτιrγτ(νoυ
μπcι1τι:rdδεg xιrι ι;π(τιcι xcιι μετιi l]ταν τιr ιpυγεfιl
τοιl Nτιrιlilτγl χαι τιr γιυνιαx<lτηE ΛιiτηE.

Eδιυ ποιr οriμερα ε[ναι τo τcrβερνιixι, δurλα
ιποιl Νταιlιiτη το γεoxλααιxιi, ιlτην Αριiπιταα,
tjταν τιl xαξiινι του Nταλαμιiριr . 'Εμπαινε απιi
μιια πoQτοπoιiλα ιπιr ιiνclιγμα τιrw Nταιlιlτα(ιxαlν
επ( τηE Bιiqωνog.
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Ταταiπουρα Qfχγoνταγ μετdτo βριioιμο ιπην
Αρdπιταα πoυ μ{ριξε αραxf ιiλoγ τον Νodμβqη
σαγ ...μεθυαμdνη.

Η Γεωργ(ο" ,r.nu.;n; rjταν ιl δρdμοg που
6διvε δι6ξοδο αrην Bfρωνοg για τo νοοιlxoμε(o
χαι τo Κιdoxι με τα oοxιiχια τηζ, που οι\ηγoιiοαν
χαι (πην παριiλληλη ν'αι βαoιxα ''σιαμα(α τηC''

Bαοιλdωg Kωνιπαγτ(γoυ.

Το ι1pιogφο oπft,t' τo γεοxλαιτιxιi δfuλα οτιl
ποτdμι rjταν το oπ(τι τηE Λdτηg

To oπ[τι του αμεριxιlνου τoυ Xcιτξημοιlλιi,

γωνfα απdναγτι απ6 το Kι<iοxι, l]τclν μπcr1ταfg.
Η Γεωργ(oυ Περδιxιiρη, ι1ρxιξε απιi δεξιir μcιq.

για την B. Κωγαταγτ(γου με τα Mπλιατxαiιxα'
Aυτr1 η οιxoγιiνεια, πdρα πολιi μεγirλη, xιiλιl-

πτε μα1αλιiδεg ολιixληQοUζ χαι πdγτα dβγαξε
πρωτoπdρoυg.

Εxτ6 g απd τογ πρωταθλητrj 1ιονοδgιi μο Χa{ -

oτο Mπλιιiτxα,6yεινα δεξει τον οιrνιiδελφο xcιι
τηλεοπτιxd, γιατ( ιi1ι, αατιiρα τηg δημοιrιoγQα-

φ[αg Καiιrrα Mπλιιiτxα. τον περ(φημο ξωγρd'φo,
γνοlοτιiτατo, Nιxιiλιι Mπλιιiτxιr xαι γενιxd πoλ-
λd, ''ανrjαιl1cr πνε{pιατα τηg Nιrουαα(ιxη< χoιγω-
ν(αg.

Mετd τιlιl Mπλιιiτχα, τOυ ξιιilτξη χαι τoυ
Kοlιττιιγτιi. πoυ εiνcιι xιιι οl]μερα με τα xιiltxινcι
τοf βλα, ιrxολουθουσε του Tοαλδdρη του N(xου
ποδοοφιrιριαπj xrrι του Tdγιrυ, απfναντι ιπιlυ
Mηoιι,1νη.

Απιj τοιl Mηαιιitνη ανοfγεται dνcr μπαξεδιixι
xιrι μιετci ε(ι,αι τι'l'υ Τεπελdνι, τιrυ Tο{που χαι
x(ιτtιlτιl ιττεl,ιi πιlυ εγοjνει ι"ιε τηγ BriρulνoE μdαα
ιιπιi την πορτιlποriλιr του Πι1xcιλη.

Tιl πριδτo ιτπiτι {ταν τιlυ Γxιrγτfγη, τηg Kαλ-
λιdπη< τοιr Τξιαiτξη τιlυ Bλci1oιr απι5τo Τξαμ[πoυ
παντρευτηχε τ(')ν Γxιrντfνη, dνcr παλαι<j τοιl Kα-
ρcrπdτοιι ποt} τo δι6οανε προ(xα cπr1ν ανει|lιιi
τοUζ την Nοfλη του Σιμιιlμπ6xιoυ, πιo πιiνω rjταν
τoιl N(xοιr τοιl Σι.ιl{γγcrρη' μετι1 r]ταν τoυ Ζηoη
του Kιrφιιπdτιrιι τι'lιl xαθηγητrj, του Παπατdγου
ποιr ε iχrιγ xιι ι την πριilτη cιλαlν κττιxrj μη1ανr] οτην
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Ndουoα, ιjταγ ο 1ιδροg του Nοοοxομε(ου r{ταν

dνα μεγιiλο αλι6γι πoυ αλωγι'ξcrγ τιι ιτrιiρια ιlι
γfQω μα1αλι1δεg , xλαiθουpιε να xιrτεβοιiμιε πιiλι
οτην Πεqδιxιiρη' απιj τoυ Pdντη τcr τρ(α αδελφι-
x6" oπF"ια.

Axoλoυ θοιi οαν τoυ Mo η τoυ Γ ιιiννr1, γαlγ ιαxιi
τoυ Mπαξεβιiνου, που οl]pιερα d1ι'lιlν αιδηρουρ-

γε(α xαι dλλo του Mπαξεβιiνoυ τOt, Στdργιοιl,

μετd τoυ Σηπιτd.νoυ του Σωτηριixη, τoυ Kιilατα
χαt τoυ Kαραμπdλχου με το xαξciγι,του Γιιiννη
χαL τoU Α1ιλλdα τo πατElιxιi. Αxολουθοιiιτε τιlιl
KoυxουοιιI'νou, τoυ Γερι1,νη το διωριlφο, π()ι,

πουλodoαγ τιg οφυρ(μQεζ, τα πετεινιlErια χCιι τ(Ι

xαραμελομdνα μr]λα οτα πανηγιiqι'ι.ι xαι γiνι'lνταν
παι,ξουρλιομιig νατα αγοριiοoυντα μιxριi xαινα

οφυρζουν ιiλη μdριι. δε (γμα πανηγυ-

φιου.

Mετci rjταν τoυ Kαρcι1-ιπατξo του
Αριιτrεfδη που ε[1ε δυιl xoρiτoια χαι
πr] ρε dξι ου g γιrμιπρot' g τον Mt]τιτο τον
Mrjτιτcιλα. τον πcιτιiριr τηg διxr]g μαg
Λdνcrg Ζε^γxfuηχαtτογ Κt'ροτον Λα-
νιιρci. Αxoλoιlθοt'oε τoυ Αντιilνη τoιl
Kηοιλ{να }ιl)VιCι}td, δυο ιrπ(τιιι του

Αντιliνη χ(Ιι τηζ θειαg τηq Γοι1τοxιrg
xαι αxολουθι:( τοιl Δαγxcrλd,xιlυ επi
τηζ B. Κιυνcπι.ιντ(νoυ

Ξcινcιγυρ(Eοι}ιιε στην cιρ1ι] τηE

Περδιxiιρr1 οτcι δεξιιi tr"ιαE. Mετd του

Tciγου {τιιν τι'lιl Στdργιιlιl πιlυ δo{-
λειlε ιlτιlν Κτιilνcr. του Αι,αrτιi. τoυ

Kυριiνι-lιl μιε πιlλιi βιiθοq' τιlιl Nτα-

γxcrλιixιlιl' τοιr Γιiλη χαι τ1lζ Bι1ταg

τοιr Σιοιiλα' pιετιl του Mπλιιiτχα τOι)

Αιτοiνη xαι cινο (γ ε ι dr,α crδιdξoδο ιrτε-

νιi με το oπfτι του Σε βελdx (Πcrπαxοi-
ιπα) ιπο ιτrεγιi. του Γι ιδργοιr του Φτερ-

γιιδτη. τoιl Γιdννη τιlυ Σιdτρη πoυ η
θεια η M(l,α ι1xοβε τιlν ciδρα1τo

'ΕβαEε το xεφιiλι ι.ιε τον dδριr1τo
ατ<l xατιriφλι xιιι νιιi;θονταζ τo τσε-
xιlιlριixι οτον λcιιμι6 ρωτιrι1ιτε "Tι χd-

φτιj ι,E,'' lr,cι ι. η θ ε ι cι M (να 1τιlπιilγτCΙζ τ()

ξι1λο ιιπ' τι'lν xατιilφλιo dλεγε x(lτι,
λdγιιι ροlτιilντcrq τρειg φoρdg χαι πεQ-

γιrιioε o riδρα1τοs (Tο πιdιτι1-ιο τoυ

λαιμοι1.)

Mετιi tjταν τηq Bαγγελr]g τοιl Ρ6τξιoυ, που τo
αγιiραιrε ο Bαγγdληg o Ποτιτοιιiποιlλog ο νOσo-

x6μοg, πιiλι του Mπλιciτxιr του Θωμiι' γυρνdμε
οτην γωι,(cι' ciλλο τιrιl Mπλιιlτχ(Ι το1., Στdργιoιl,
του Xριjιπου τι)ι) Mιixη που ε(1ε μιε τ()ν cιδελφιi
τoυ τον pιriλο ιττrr Mπrιτciνια, τoιl Πιrπι'lιiλxιrυ xαι
xoλλητιi, φiιτιτrr τιlυ Σ οφι'lxλ{ τοιl o ιxι'lνιi 1"ιι'lυ.

-o δριiμιιlgγιrιτιl Κιιjι'rxι' η Φιλ(ππιlυ ανο(xτη-
xε μιετri το 194t)'

Eδιil ιτ1ημιιιτ(ξιlντιιν μιιιr γιυνfα μιε το οπfτι του
Γι,αννοιiλr1 πιlιl {τcιν ιιπι1 x(ιτιιl ιl φιlιiρνοg τιlυ
Zα$ιιΧi. xcιι. dxλιll()ε ιrτην ιτυνdxειCΙ τηζ B.. Kιυν-
ιττιιντiγιlιl γι(Ι τO Kιιiιrxι, σrην (ημερινr] οδιi
Θο;pκi Mπιγr"ι1,νιlυ.

.'' -Φ.q'

.. ",, #

Λεοlνfδcrq xαι Λιxιιτερ(vη Κrrρ<ιμπιiλιιllt
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Γωνιαxd, ιiπωg αναφd-

ραμε rjταν τoιr Γιαννoιiλη,
μετιi τoυ Δημητqorjλη, τoυ
Γoυλ[να, του TριανταΦλ-
λoυ δυo σπ[τια, ιjπου ιiγoι-
γε oτενιi, (τ6τε 2ηπιiρoδog
B Kωγαταγτ(νου) αt]μερα
1η πιiρoδog Θ.Mπιγxtfνου.

Αxoλουθoιioε τoυ Γιι6ρ-

γoυ τoυ TριανταφrJλλου,
του Γιαγγιiχη τoυ Tριαντα-

φιiλλoυ, μετd, τoυ Bdντη
του Mυλωνd, or]μεgα του

Αδαμ(δη' του Mαxρoτdσoυ,

μια πιiρτα τoυ Δofμoυ πoυ
εi1ε φι1τοα οτην βι1λτα, του

Koι'iτοoυ, τoυ Αραμπατξr],
του Παπα1ατξιiρα δfο απ(-

τια, γυρζουμε πι1λι xαι ψιi-
σαμε στην Mπιγxιiνου'

o Παπα1ατξιiραg dρα-

βε ντdπιεg oτoλdE.'Ηταν o
πρc6τoE adφτηE αrα φορd-
ματα, τα λιμπαντι6', τιg
oxoυρτdλεg, τα μαxρoλd-
μπαγτα, τιg ααλταμdqxεg.

Kιiτω απ6 τo απiτι του
rjταν xαι το μπαxιiλιχo τoυ

Kαραμπdλπoυ.

Συνε1ζoυμε μετου Γιd,ν-
νη τoυ Παrια1ατξιiqα τo oπ i-
ττ, επCτηg Mπιγxιiγoυ' τoυ

Moιiqτζιoυ, τωγ γγωσ[ιδν τοιφλιxιlδωγ τοιl xιi_

μπου, πoυ λdγετε πωg μαξf με τοUζ Γιαμαλr]δεE
εγxατααrιiΘηxαν oτηγ Ndoυoα, γιατ[ οαν πιiλη
τηg Bααιλoμrjτoρog δεν ε(1ε φdQο xαι πολλoιig
To{qxoυg, φdρνovταg 1-ιαξ( τουg χαι τoι,ζ ι-ιπιστι-
xoιig τoυ< πoυ τoυs εγxατdοτηααγ στην περκl1r]
τoυ Aγ(oυ Γεωργ(oυ δημιoυργιilνταg ολdxληρη
αυνοιx(α.

Axoλoυθotjoε τoυ Aλ6ξη Mπoιioδη, τοιr
Σταliρoυ του Mποιiαδξ, τoυ Πdxαλη, τηg θειαg
Σοφιιig δυd απiτια χαι τo γωνιαxιi του Σται1ρη'
'oλα τα οπ(τια αυτrjg ηg πλευρdg dβγαινcιν xαι
oτην Mεγι1λου Αλεξιiνδρoυ, αrο Kιιjοxι με μπα-
ξdδια rj πoρτoπoιiλεg.

' , :..,' :]:-'lr,r

Oιxογdνειιι Σοqιlxλr] ()ιιιrνιi1ιιlι'. Σιlqιlxλr]c-Eλι1l'η 1ιι: τιlt'q 1ιιxφιlι'iq Mιx<iλη xιrι
t]λιιι.

Η Mεγιiλου Αλεξιiνδqoυ r]ταν πiιντα ο δριi-

μοs τηE βdλταg.'Ητιrν γεμιiτog xαφενε(α ιιε τoυζ

μιiγxεg χαι τουζ ανι.lιxτιlμciτεζ τηE πιiληE που
dβλεπιrν χCιι τCι xορftιτιιι ποιl dxcrνιιν βdλτιι ιπο
πciρxιl χαι τ(Ι ιτταμπι1ριξαγ γι,α νιlφεE.

Τcr xαφενε(cι ιiρ1ιξιrν απ'τoυ Κυριiνoυ, που
ι]ταν xαι 1ορειlτιxιi xι{ντρο xcιι αxολoυθoιjοαγ τα
ιiλλα..Το Κιιiιlxι rjταν 1οlριιrμdνο ιπιl Π<iγω xαι
το Kιiτιυ.

Στι'l απιiγιll' πιιl λιrixιi. [3ολτιiριξαν οι θαρρα-
λdεg ποιl δεγ τιζ εvο1λοdoαγ τα (ΙγτQιχιi βλdμμα-
τιι cιπιi τcι xιιιρενεfcι. Στι'l πιo xιiταl δρομcixι, αro
oιντριβιiνι. βολτιiριξαν oι πιο ντροπαλdg, αro

]ι.d

&
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xdτω π6.ρxo dxαγε βι5λτα η αQισrοχQατ(α μετι1
oυνoδε(αg αδελφι,1ν χαι στo τι1ρμα tiταν τα πα_
yx6xιαγtα γα ξεxoυgιiξoγται oι παττρεpιdιυι.

''Mιiλιg μπαfναμε απ6 την πriλη αro πιiρxο τcι

xoρ(τoια τηE B.Kωγαεαγτ(γου, εγιil η Φαι,οdλcι
τoυ Mπαλωματr] η Σοφ(α του MπoιjcΙvπ]' η
Mαiρη του Mπατιixη, η Φωτεινrj του Τριαrτcι-

φιiλλoυ xαι αρ1ζαμε γατQαγουδιiμιε τo φεγ^1dρι

μoυ ολdλαμπQo' πoυ παζ να βαοιλdrpει<' 
'Eτοι ιlι

διxof μαE rjξεραν πωg φdοαLιε στο Kιdιrxι xcrι

δεν ξεαrρατ(οαμε.
Γιiρω αrιg εννιιi, πQιγ \|ιl/τιδοει π(οul ιτrιr

σxτkL'' λεει αγαπoλιilιταg η Mητοoi'i'α t1 Γιιιι,ι,οt'-
λη.

Στην Mεγtiλoυ Αλεξιiνδgου εf1αν φιiτοα τoυ
Mπo{αvτη, τoυ Σταμπoυλof. τoυ Δiιτοη. του
Καραγιαννdπoυλoυ, του Mουαrcil"α. του Aρα-
μπατξrj, τoυ Κorjταoυ τo oιxoπεδcixι που το :τι|ρε

o Mαxofληζ, τoυ Γxαβoτρtiιoυ δυο oπiτια. τoυ
Δoιiμoυ χαι τoυ Παπαxωαrαιηfνoιl, του Σιdτρη
τo oιxdπεδo, ''o Πριiσινοg Krjποg''του Ραxιμπdt1,
τoυ Κυρd,νoυ oιxdπεδo, πdλι δυο oπfτια τoυ
Κυριiνoυ xαι μετιi τoυ Δημητρoιiλη πoυ τo αγιi-

ριrαε ιιπιi αμιεριxιiνο ο oπofοg εi1ε παvτρευτεi
του Kαριrγxιr(rνη xιlρ(τοι' τιlιl Καρxιiτα τα δrjo
ιτπ(τιιr αδερφιxιi πιlιl το xαθdνcι ι]ταν xαι ξενοδο-
χε(ο. Διlι'l απιi τιr παλαι,ιiτερα ξεγοδοχε(α τηg
Nιlουι:rαg.

-Ξrιναγιlρ(ουι"ιε (rτην αQχi τηE Mπιγxtiνου,
απdνιιντι ιιπιi τηg Mηταoιiλαg τηg Γιαννorjλη τo
οπ(τι. Mπcrξιiδια' μετιi το ιrπ(τι ηg Γοιjδαq τoυ
Bcrοιλιιi. ι'lι.xιrπεδιixι του Σταμιπουλιrtj πoυ τC)

rrγιiριιιrcιν οι ΣιοιjλcrδεE, του Toαqνοrj1α, τoυ
Στcι1ιdνιlιl. τοιl Αγιιιπιiιrη xαι του Δημιl]τQη του
Στcιμdι,ι'tιl, τιlιl Nιilλη' του Κιlυρxotjτιr xαι τoυ
Mπιiρμπιι (lλιππα τοιr Kcιλογεριl, τοι-r ροδoμιi_
γoιlλιlιr xcrι xαλιixcιρδιlυ τελιiλη τηg Nclουocr5 xαι
αρ1ιEε το ιτ1ολε[ιl.

Απιjναιτι, του r]ταν του ξιι6να γωνfα, ενα
ο ι y"dπ ε δο πoυ το πrj ρ ε ο Tοα gνοιiχαζ, τoυ Mrr[,λη,
xιrι φτiινoι}ι-ιε σε ι1γα αrεγιi αδιdξoδο μιε του
Mπd'μπιlυ τιl ιlπiτι. τηg Φοιiτοιγαζ τηs Λdνxουg
ανεβα(ι,ειq το οτει,ι1, του Φιiτοxα, τoυ Γxιiγxα,
τoυ Γιιδργη του Τοιuiτη. του Στερlγιοιiλη με τo
oνομιrιτrι1 γιcιιlfρτι πoυ το dxοβε φdτεE απ'τηγ
τοcινιixα, διlιl oπiτια. ιιια πορτoπoι1λα πιrυ d-

: η:',
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;Τ:ffi};;;δ;.*.xιiληgMπt,μιx<ιg.iiγνιοιττιlq'Γιιiν-ιηqΠιιπιι1ιιτξιiριιg.Tιixηg
Φεfδαρηg, iωργ* Ρoriooc, Γιιilργιx Xrιροliληq. Eν(ι πQ(l)ι\'d τιlr' Γι:γιiQη 1946 irτo xιιiιτxι'

βγαινε τoυ Θανασoι1λη o φoιiQγoζ αηγ M' Λo-

γ(oυ. Mετd, riταν τoυ δdoxαλoυ του K(δ(πα τoυ

Θαναooιiλη, τoυ Γιdγγη του Θαγασorjλη' ο παρα-

δoοιαxdg φodQγoE, τoυ Xατξητριiφανη xιrι ιiλλο

6γα τoυ iατξητρriφανη πoυ ε(1ε xιiqεg xcrλιi-

γQιεE.
Axολoυθoιjοε τoυ Φτεργι6τη, τoυ Καριiγια'

του Αντιφd,χoυ, τoυ Σταιiqη πoυ ε(1ε το βενξινd'-
διxo xαιτου Γιι6ργη, τoυ Mπtγχirγου του Θωμιιi'

τoυ Tdχη τoυ ΔιiQη, τoυ Γιd'νγη του Διiρη' το

oπiτι πoυ xdθor'παγ o Zι6ψπα9, τι-lιr Σπουρdλα

πoυ rjταν oτo τα1υδρoμε(o dλλο τoυ Σποιlqdλcι

πoυ το πliQε η Mαριγoιiλoυ του Γουργοιrλιciτιlιt

χαι τo γωνιαxιi του 7\τoη, γνωιrτιilν βιολιτEr]δοlν'

με την δαoπιiλατην xυρfα Mαρ[ατoιlΑταη χ(Ι'ιτo

xαφενε(o απd πιiτω.

Απdγαγτι απ6 του Aτοη, επ( τηc βdλτιrE' rjταν

τo oπkιτoυ Θdδωρου τoυ Σαρc1φη, τοιl Mιτι}ι-

γxιiλα,του Διiρη με τo χαφεγε(o απιi xiιτι'l' Αυτιi

60

το παφενε(ο xιrτο1ιxιi λειτοriργηοε σαν o1ολε(ιl

oτα δ(lοxιlλα 1ριiνιcr γι'cι τιr πιrιδιιi τηg γεπoνιiιg'
Αιγτε μιετιi. νιr πiιρειg απιrλυτljριο xιrι νιi 61ει9

1crρτιd.

Mετιi ιιπι1μιιιι μεγιiλη πιlρxcιγιir, πι'lυ xιlηxαν

70 ιτπ(τιcι ,lτην γε,τιiνιiι. 1ιιριlxτηχε η oημερινr]

μοaφ{ ιrιrν τρfγοlνο. l-ιε τοι,ζ δι1ο δριiμουζ που

αρ1ff,ουν ιιπdγιιγτι ιιπιi την αq1r] xαι το τ6λo9 τιlυ

xτιρ(οιl του π(ιιι\ιxοf ιlrιrΘμclιl ατιl Kιιioxι' xαι

εγι6γογται cπην Mπιγxcrνου.

,Tο οπ(τι pιε τιι ιτxαλιrπirτιιι xαι τιl xαφενεδι1xι

ε(ναι' τι'lιt Διiρη.τηg Kcιτfuιιg του Διiqη ποι) παν-

τρειlτηxε γερμανιi χαι' τογ cιxολclιlθηιrε σ[ην πα_

τρ[διι τιlυ.

Tιl ιyπfτι πι'tυ d1ει, μεγriλη φdτοα xcrι επ[ τη<

Mπιγxιiνου ε(νcιι τηE ΛdλιιE χαι τηE Λ(cιE Xαρ(-

τoι} ποι) η 1-uιtrιιi τηE r]τcιν xιiρη Δciρη.

Αφο{ τελειιilιrιrμε τrlγ αγ(Ιτολιxrj πλευqiι τoι-l

ι\ρι1 μιl ιl' ξι ινcιγ ιlρ ζοιl μ ε (πο στ(Ιι! Qο δριi μι Γ' Π ε g _



ΑE ()υμηθο6με
ΝΙΑqYΣTΑ

oι Σπcιρτοcι(oι. Απιl ιιφιlτεριi. ιiρ0ιoι. |J1iρ1I1γ. Mιιqliιι. ['ιιiνι'η<(1ιι'l1xi) Στιιιiφιlq. Κ(l)\,Λ,()ζ μn1,1ιτt,iι\Ιζ (ιιγxrιλιιi ιl
Nfxog Moιlμτξ(δηc, Ελdη Σπιiρτιτη - Mιη'ιιτξ(\ιlrr' @ρ111t1i|'}ιηrλιl< z\ιlτιlριιiδη{ (ιn'η. [1rγιlν(tιg Σπιiqlτιτη) N(r"οq

Σπιiρτ<lηg. Kιιθriμενοι: Ανcιιlτιioηg Σπιiρτιrηg. Λqlεnj. Λγ<rιrτικτfιι (1ιιxριi) Λιιιιlτιιιl(ιι. ['ιιir,νη.ζ Λιlτεqlιriι\ηq. Γι(i\,γηζ ()
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διxdρη, Φιλfππου, Θ. Mπιγxdγου χ(Ιι B' Κων-
σταγτrγoυ, για γα ανdβoυμε αεα Kαμdνα πα(ρνο_
γταζ την αQισ[εQf πλευριi απd τoυ Nτcιγxιrλirxου
τo σπrτι'

Αxoλoυθodοε τoυ Xριαr(να' πoU Cιπd χiΙτU)

ιjxαναγ γxαξ6ξεg χαι ευωδ(αξε ο τ6πoζ. τoι!
Παλιixα, ιiλλo τηg Λιοαβοιiδα< του Παλirχα που
παντQεfτηχε τογ Kαραxcδοτα πι]ι] rjτιιν ιπoν O-
TE δ ιευ θυν τηg xαtμετd τoυ Mαμcιλr]. το π(tτQ ι χιi
τηζ Mrτσαs, ,toυ παντρευτηxε τc}ν Ανιιιτrιiη
Δειγdπουλο, πατdQα τoυ ιδρυτrj τηζ "Φωγliζ τηζ
Nαorjαηg'' Π6τρoυ Δεινdπoυλoυ χαι τοιl Στcιιi-

Qoυ χαι Mriτoου Mαμαλri.

o Αγααιι1σηζ Δειγdπoυλoζ, τσαγχdQηζ π(Ι-
ν 6ξυπνoE αxτ' τα Mπ ιτdλια 6δωοε xιrλrj μιiρφοlιlη
χαι στα Ιτ{'ντε παιδιιi τoυ, εγc,j o Πdτgιlg γdμκrε
χαμdQιτoγ μαχαλd, βγιiξονταg τηγ πQdτη χ(ΙγΟ-
γιχ{ εγ Nαo{οη εβδoμαδια(α εφημερ(ι\α.

Tα οπ iτ ι cr τοlν M cι pιcrλrj ι\οlν dφ θανcιν μd1ρ ι την
B{ριllι,oq ιrτα Σιοr lγιιρcι(ιxrι

Αxιlλcltlθoιiιlε τι-lιl Bιrι-rλη τoυ Πiιγτοιl. dγα
irνclιγμιcr χαι τ()υ Mπilη το ιrπ[τι με 1-ιεταξουQγε(o

;"ιεγιiλo με εργιπεE' ιiπOιl π{γιrιναν τcr xουxο'ιjλια

για επεξεQγ(Ισ((ι οι Nιrουιlα(ιlι.
Mετci r]τcιν τιlυ NτιrλcιμιiρCΙ, απ6 τρ(α cιδdλ_

φια, Cιl}τd)γ ποι} εiχ(Ιν τα Qαχoχdξιινα, τO σπι'τι
εγdζπ()ι' ε(1ε dρθει cιπιiτην Α(γι'πτ(') με Αιγι1πτια
γυναfxcι, ε(1cιν xιιι dνcι μcιiμιι'lιiνι.το οπο(o φQd-
ντιξιιν πιο πιrλιi cιπιi πιrι.διiγ'LτLαLτο dxανcιν dλοι
1ι1ξι xιιι του Kιrι,τιιρτξr] το σττkL.

Η Kcrμπfτη δεν ιlπr]ρxε xαι ιτυνd1εια rjταν
τοιl Tιrιuiτη. ιiλλο dνα ιτπiτι' το γιυγι(Ιχ6 τηζ
Σοfλα5 τοιr Toιιilτι1. τιlυ Πριμι{vτα' τoυ Πελτ6xα,
τοιr Κιixοιl (Σημκιν(xιr)' ι'rτο ιrτεγιj τα Mπαμπα-
τιyα(ιxιι ιιε μπ(Ιχτσιiδια. τη< Φανιl{rλαgτου Σμdρ_
νΟι!. τOιl Mπιιτξιxιi, τιl ιlδιlντιιrτρε(ο τoυ Tξαβd-
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λα, τoυ Σπdρτοη, πoυ

περνo{oε μεγι1λο
πoτd,μι μπρooτd, τoυ

Δoυδοι1μη, ανo(γει d_

γα ατεγd με τoυ Mπα-
τdxη,τoυΠελπixα,του
Mπ6xoυλoυ dλλo τoυ

Mπ6x,oυλoυ, τo σπ(τι

χαtτα ψαμodδια τηg

Mαριγοrjλoυg'τoυ Γx[-

χα τηE δαoπαλαg xαι
τoυ Γιι.δργoυ τoυ Σιπt'1-

τd,γoυτoυoδoντ(ατρου

με ε(oοδο επ( τηg B'
Kωνoταγτ(γου. Η

γειτoνιd, μαξ( με την

Eλdνη Σπd,ρτoη_
Mουμζ(δoυ, ε(1ετqειg

oδοντιd,τρoυgxαι dναν

xαθηγητli
πανεπιoτημ(oυ τηζ
Kτηνιατqιxrig, τογ

Κωγ/γoBλιiχo.
Η Mαριγoιjλου τoυ

Γx(xα 6βγαλε oειq6g

μαθητιiν.Aυoηψjxαι
δ(xαια, με 6να 1dρι,
xoυμαιπιiρζε μιxgοιlE
xαι μεγd,λoυE χαι noiλo( oφεfλουν τιg ιτπιlυδε1g

,oug μ*α απ6 πoλυ μεγιiλη πiεoηδιxriτηζ πQοζ

'"rs γ"r'ιg "Ko(τα γα τo oπουδιiαει'g γιcιτ( τc-ι

παfivu, πoλ,ιi τα γρd'μματα' Nα μην το'αδιy"tiιlειq

το παιδ(.''

Koλλητd, τoυ Πε1λιβιiνου χαι τoυ Xατtηνιυττr

δυo oπ(τiα με τo βιβλιοπωλε(ο χαι πQαχτοQειο

,φημrριοrν του Bαολη τoυ Mαqνι1ρη απιi xciτιll

""r'ολ 
τo μετdφερε επ( τηg πλατε(ιιg ι1γινε'

xαραμελιiδιxo
Eδιi ξανo(γovταt τα Kαμdνα'

Aπ6γαγτι, (η Δημαρx(αg δεν υπηρxε) χατε-

βα(νoυμε ηu oρ'*iqrj πλευριiτry Bτιιrιλ' Kοlγ_

oταιτ(νoυ για τo αιαυρoδqιiμι Γ'.Περδιxιiρη-

Mπιγxdνoυ, με του Kd'xoυ πoυ το πηρε ιl Aλdxοg

o Χων6g, τoυ Ztαμποιi\ πoυ ε(1ε απιi xιiτιο τιl

μαγαξi τoυ με τα γ<iλατα χαι τα γιαοιiρτιιι' τιlιl

o.raj*oη, τoυ Mπαvnj πoυ μπα(νει λ(γο μdοιr'

τoυ Παπαφ (}ιτππα, που τo πr]ρε ο Θιυμα(δηg o
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γιιrτριig' ο Θι,ltrιd,g, χ({ι τ(ι Κcιμιπητα(ιxα'του Nτd_

.nη n"iτοιl Δημητριi γνtυιπιilν 1ιιοirπηδων'

Αxιlλιlιlθιlilσε του Σιιilντη χ(ιι το ιπενd με τ(Ι

,rr,rλ.rr,i.,,t π()υ οδriγιlιiν ιπην πλcιτε'(α' μdοα

l]τιιν τιl ιrπfuι το'ιl Σcιxοilλα' τoιl Mπιιλdγου τι)

γγ(')στ(iτατ() χοQει!τιχιi xdντρο γοlνιαxιi που γλε-

,.oi,,r.ru dλ,li ,,, Ncιιlυοα(οι τιg ΑπιixριεE του

Κο λτιτιixη δ ι ε:ιl θιrr'τιl ιi τη g Η λε xτρ ιxη g Ετα ιρ ε (ιιE

πιιτριxci τηq Τιτ(νηE xcιι τηE Ανθοilλαg του Mπαρ-

μπιiμxιι χ(ιι τ(i)\' Κιiρτιιδι'lν

Mετι1του Mπdoι'ι'tυ επ( τηζ B Κιυνιπαγτ(γιlιl'

τοιl Διcιμιcιιηiιxιlιl, πατριxιi τοιr Bιιγγdλη με το

ριιxοxιiξιινιl ιπο τιrιφλ(xι, τα Mπιλαiixα' χαι του

}οr,iρ,r, με τιl περ(φημι] φ(')τογραφε(ο τoυ Θεο-

ιrαλoγ,xiιl(, M(μη Κilιlργιιiτη ιιπιi xιiταl' Αλλο

dγcι τιlιl Τιrιιiρrι πιrιr ε(1ε 1ι-lρευτιxd xιiντgο cιπιi

xιiτιll μιε ιrρ1{ιπρα χ(Ιι τQ()ιγοιlδιιττι{g' πολιj πριν

τιlυ Δαλα μirγxιr ιττο Κιιioπ ι' τιlυ Θ ιο μιi τιlυ Mπα -

ρ{τα του Pcιξιοι1ιιπα πιlιl πr!ρε γαμπριj τον Σμdρ-
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ανιlξει xαι rιxιi1"ιιι πιιr πoλdπαθη αrην
δκrμιiρφωιni π1c, dγινε με δανειπιi τα
πιιξιμιiδκι απιi τα oιxιiπεδα τα)γ πα-
λιων Ncrουοα(ωγ.'Eτοι ε(γαι η Niroυ-
αα. 7\λλοι 1crλιiατηxαγ για να γ(νει η
πι1λη xcιι irλλοι 6γινcιν μιε τoγ 1crλααμr5
τηg πιiληg. E(νιrι, η επωδιig οε xιiθε
αιριiγηοη γι(ι την πcιλιιi Νιioυoα.

oλοq crιrτιig ο xιiρφοg, η αγxαλιd
μετιi τα Mπατιiγιcι για τo Kιιioxι, με
xεντgιxr] αρτηρfα την B. Κωγoταιτ(-
νoυ' πλ{ροlιτε πoλιi irιτ1ημα, με μεγιi_
λεg πυρxcrγιdg, την xcιτι.lxi1χαι τoγ εμ-

φriλιo.
Γι α μdρεg xρυβιiμαoταγ στου Oιxo_

νιiμclυ τιl ιrπfτι. ^ιατιll απιi 1οiμια xαι
πι1τρεg γιcι ν(ι !-ι1lγ 1"ιαg βρουν οι cιντιiρ-
τε < χ(ιι μιιq πciριlιlν. oτιrγ μαq d[tγcιξαν
ιττιlι, tj}.ιι'l δεν μποροιiααμε νrr ιαι,οj-
(],()ι!ιιε το xορμ( μαg.

''ZοιiιXιιιε ιjλε< εxε(γεg τιg μdρεg με
ιτιixrι ι;τεγγιi πιlυ trιιι< dρι1νε η θειcr
Ei'dl, η τιl ιl O ι xιrι,ιj μιlυ απιi 1"ιια τqιiπα",
λι'ει ll M tlτιrιlιiλcι Γιιιννιrιiλn.

:k*>k
-Mπιlρε( xιιινιl{ργιι'lι δριiμιrι να <i-

νιlιξιιι,, τrr μιπιιξ6δια να ι{γινιrν πλα_
τεfι:q. ο μιr1ιrλiι< το χεντQιχ6τεqo αη-

μιε iιl τη< πι1λη E' cιλλιi μεταξιi των γε ιτ6_

γιυγ εiνιrι ιiλcι iδια. (r(Ιγ γα μην ι1λλαξε
τ[ποτrι. Nοιιiξοντιrι' ο 6νcιζ τoν ιiλλo,
dxιlιlν ιtτενιiτrιτεg ιrxdι;ειg oαν γε(το-
\,ι]ζ χCιι ο xιιφdg τιlυg εfναι το fδιο

γλιrxι1q σαν γ(ι τOι,s ενι6νoυγ αx<iμα τα

μπιrξdδιcι με τ(Ι "ξυλουρiδια'' }tαι τιg
ιlιiλτιτεζ.

Ι'-ιly"r ιρι ιπι Δ θι:ρμ ιi τ ον Mrινιiλη Σωτη ριiπrlιlλιl τιlν
'' π q ιi ι:ι\ ρ ι i' τι7"ι, ι' ι lyι:ι''i:ιπr ιτη M ητιιtlιi λrι Γκιννοιiλη
yια τrlιι ιlπο1ιrlι'η τ1lζ ν(ι trιι: ιlι\ηyηιrι:ι trιε: τriιη rιyriπη
1y71ll, 1ιrιxtιλci τr7<, τιlν ()ιxιlνιi1ιιlιι Σtryοxλη, τ0ν 2l,.

[-' Ντιιιniτι], τηl' Γxιιντiνη- Mπλιιiτxιι Ευr\ιlξkι, την
. Ι'Ι οιπ ι l ιi Qιγ M r ιι,ι lι,i' λrι, την Σιοιiγcιρη-Δ οιiι)ιnι Tcι-
ιlrη'iλrι, τη <Ιlιtiιλrι Tολιlιiι\η' την kι{τη kιρrιtrιπ{:λxιnι
- Μ π ι λη, τ ι lι', Βι ιγ/ι! λι7 Δ ιc ιtrιcιττcixιl'

* t_,

-ξ(ξξΞι

Αr,τιδνη< xrιι Eιρijr,η Ι}λri7.ιlιr

1.ιε τιlν'Ιkizη ιιγγιιλιri

γο. του Δραγουμιiνoυ ποι, fτcιι,τιτιιγxιiρηg xcιι
ι1φxιαν ε τcι xcιχα παπo ιiτoι'α. z"cr ι ξcινιιφτιiιrcι μιε

oτηE Γοιiδαg τoυ BααιλιιL.

-Tο zoμμιdτt τoυ δρι5μοιl γιCι τι) Κιιioxι, t]τtιν
του Σοφοxλι] του Oιxονdpιου χC{ι τΟι, Σιriτρη ιl
Πρdοινοg Κr]ποg xορευτιxιi xdντριl xιιι ()ερινιi

oινεμιi.
Η Πλατε(α Καρατcioοιl, πολιiπcιΘη μιε1ρι νrι

j".] :rΞ
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Ουσια

0ι παλιo[ μαχαλαδεg Τηq Ναouσαq
Md1gι πρ6τινo9 η Nιioυoα rjτcrν γκr μdνιι μιι,ιι

μιxQri, αυνηΘιoμdνη πdλη τηg Bιiρειαg Ελλdδcιg'
ιiπωg xαι τι1αεg ιiλλεE πιiλειg. 'Ηταγ 

η πιiλη πιlιr
oυγαιτoιjoα xαι διdo1ιξα, 6στω ''ξιilφα}παα", πη-

γα(νoνταg αrα 3-5 πηγιiδια rj οτιlν πα.,,ι{μιοQφο

Αγιo Nιxdλαo τωγ μαθητιxιδν μιlυ εxδρομκilν.

Tfuoτε περιoοdτερο.

Η γνωgιμ(α μoυ με τογ τιjπo αυτιi dγινε πρωτα -

πρι6τα μ6oωτωγ αελ[δωντου πεQιοδιxιlιi''Νιι1ιlιl-
στα'' χαι xcn6πιν μdοω τoυ βιβλ(ου oι ''ΙΙιιλιο(
Mα1αλ<iδεg τηg Nιiουααg" τηg Λειlxrjg Σιιμαρirg
που ε(1α την τνyfiνα πι1,νω την ηλεxτρoνιxr! ιτελι-
δoπo(ηαη.
'Εται μoυ αποχαλι1φθηxε η Nιlοιlοα. Mια πιiλη
ιαεοριxι]. Mια π6λη αρ1oντιxrj. Mε μια τιiιrο
ξε1ωριαnj παρdδoοη!

Mε τα πανdμoρφα παραδοoιαxιi αρ1ιlντιxιi τr1<'

με τα εxπαιδευπ]Qια χαι την βιομη1ανirι τη<.

dταν dλλεg πdλειg r]ταν 1ωριιi, μιε xcιτο(xοtlζ π()υ

πdλευαγ με τη γη (οα - (oα γι,α γα ξr]οουν. Mι:
τoυg ανθριfπoυζ τηE' πoυ oι ιiιilειg τιlυg pιdιτcr απ'
τιζ φωτoγQαφfεg του βιβλ(oυ εxπdμιπoιlν το\, π()-

λιτιoμd μιαg εποxrjE πoυ ιiφηοε βαριir xληριlι,ιl-

μι<i οτη oημερινrj Nιiουoα.
Το βιβλ(o τηg Λευxrig Σαμαριi "Oι πcιλιο[ Mιι1ιι-
λιiδεg τηg Nιioυααg''.γρdφει dνα μdρog τηζ ιστο-

ρ(αg τηg Ndoυααg. Την ιoτορ(α των μα1αλιiι\οlν
τηζ, τωγ οπιτιι6ν τηζ, τωγ αυλιδγ του<. Την
ιαroρ(α τωγ απλωγ ανθριliπων τηζ χαι τηE xαθη-

με ρ ινιiτηταζ τoυ E, xιiπoυ αrα μdοα του προriγιlιi -

μεγoυ αιιiνα.
Αυτr] την dμορφη ιαroρ(α, που ιlυνι]θιυg ι\εν

γρdφεται απιiτoυg ιαrοριxoriE, η Λειlx{ Σιrμιιριi
την xcιταΘ €τε ι με το δ ιx6 η q γλαφυ Qιi τρι5πο. Σιιν
πo(ημα πoυ π(νεται μονoρoιiφι αφrjνονταζ μι(Ιγ
υπ6ρο1η γε6ση σroν αγαγγ6αrη. Η αφrjγηιn]τη5
οε παρααιjρει οε τιiπο xαιxριiνο αγιrπημι{νo, για
να ξrjoειE μια oγειQεμdνη επο1rj, να crνηφορfοειg
τα ooxιixια τηg παλιιig Ndoυοαg, να ι-ιπειζ σrιζ
γoιχοχυQεμdνεg αυλfg, να διαβε(g τα xcrτοlφλια
τωγ χαταχdθαραlν oπιτιοiγ τηζ χαι νιr γνιυq[<τειg

τοιlq πριi1ryαQ()llζ ν()ι,χο}{llQcΙ,[ιrυg τουg. Nα απα-
ντ{ιrειg λ(γο πcιραπciναl τα πirμιπολα εργααrι]ρια
με τουζ μκιιrτιiροιlg τOυζ να δουλει'iιrυγ ολημεg(g
αxιlιiρrιrιlτα. μιε τιi1νη xcιι μιερrixι xαι ουν<iμια την
fδια ιliριι νcι ροιlιριiνε τη ξοlri pιε ευ1αqfοτηοη,
πριi^1 

1 
κιτcι crπ (θιιγα xιx ι ιiγνωιπιl ιrr] μ ε ρα.

Tο βιβλ(ο αιlτιi ε(γαι xιiτι ι\ιαφιlρετιx6 απιi 6τι
ι11οι11ιε oιrνηθiιtει να διαβciξιlυμιε. Η ανdγνωαr]
του ε(γιrι dγιι ταξ(ι\ι. 'Eνα ιiμιlρφο ταξ(δι αrην
μινrjμιη ιjιτιllγ ι11oιlν [ιiιlει ιl' ιιιlτιj την υπι1ρo1η
Niιιlιlιlcι. 'Eνrι τιιξ(ι\ι (πη φαγτιrιτ(α, ιiαων δεγ
την d1οιlν 1,νοlρ(οει. Kiιτι ιrαν το ιiνειρo πoυ ξoυν
τcι παιδιiι μιιiιτcr cιπιi τιg διηγ{αειζ χαι τα παQαμι1-
θια ταlγ μεγιiλιυν.
Αg cιρπιiξουμε τηγ ει,χcιιρ(α νcιταξιδι1ψουμε oτην
παλιιi κττιlριxr] Nciclιlιτα. Στην Ndoυσα τωγ
rιπλοiγ ανθριilποlν τt1<. ιιιlτι6ν των ανθριilπων που
xoιrβιiληιrιιγ τtlν βcιριri ιιπορ(α τουζ χαι την πα_

ρdδι,;611γ σε μ(Ιζ ιινd'πιrφη. ΑξιΙει,'
- Χρiατοg Πραoxfδηg

)ft1μιxιig Mη7ανιxιig
Εxδιiτη E Ε cρη μι.'' Α ιy ιν ι οiτ ιxo E Tιj πο E''
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( = Λγαδδ πveυμα)

-

iΞUffia!Ι

o μ εγ αλ6oτ o μ o ζ :τ o ι η τ lj ;'u c ι3 Κω oτ ιi g Π ι ιλαμ ri'<

ε[πε xd.πoτε' πωζ η ''ποιηoτ7 ε[l'cιι ιj,τι φωτει'ι'ιiτt:-

ρo δ6θηxε ατον αι'θρω:τo l'Cι 7'αρε[''. Σi1ιtιιριι ιl
λ6yo g αυτ 6 g ε π ι β ε β cι ι aiι' ε τ cι ι l cι [ ρ ν 01'τ αζ x r ιι' ε |ζ

oτα y6qια τoυ τη l'€cι lοιl7τιzη oυλλοyfi ''ΚΕP-

NΑΛ'' ( = αyαθ6 πνει1,ιιcι ) τη; zατcιξιωμiι,ι1g ποιη'
τQιαζ MαρIαE Βαo' Γιcιιη'cιzoβ(τιlιl. Ε(ι'ιιι iιιrι
6μoρφo μπoυxiτo απο τcι ;7c)λ1iy"ροlμια t1(ιι t:1)(.l)-

διαατα αyριoλοιiλoτ'δcι ποτ' το riρυlμci τ0υζ σε:

μεθd' xαι oε ευφρα[ι,ει. Διαβriξoνταζ τιι πιlιιi1ιrι'
τ α τ η g αυ λλoyη g αυ τ η 3' u ε τ α φ i ρ ε σ( ι ι μ ε τ {t tllτ 1: ρ 1i

τoυ Πηyαooυ στιζ xoρι'φζ τηg πohyαηg. Mιrιq
oιjyyρονηg xαι μοιπiρτ'αζ lοh]αηE αε t:λειiθt:ριl

oτiyο, πλiqια oφιxτoδεu€νο με υι!ηλci vιlηριιιτrι

21αι τεχνoυρy|α d'φταστη. H ποιητριrι θi:λει νrι

xd'νει τoν αναγνcδστη xοιl'ο-lν6 τοlν αιlνιιιαθι77ι(ι-

NΙΑ0ΥΣTΑ

τωι,τrlζ' ν(ι ξεδιπλιilιlει trιπριloτd τ0υ τ0ν ιiμοεφo
εoωτεριxιi xriαpιιl τηg.'Ε,να x(loμιcl yεpιdτο απci

μ ι ιι ιtπ i ρ ρι ετ ρη ευcιιαθι1αkι xcιι pιι rι " ριαyci ριεvι7''
ανθρωπιri' Nιιbθει βαθια πληyωμiνη απci τη ζωfi.
Θρηνε[ τιlι' yrηιιi τοlν πολυαyιιπηριiνωl,τι1ζ π8o-
ιlιl'lποlι,. Tη αημcιδειiει βcιθκi ο θriνατοg τιlιl
πιlτiριι τηζ "π()1| i:trιιlιιιξε με βρciψο ποιl clτci'θηxε

ατ' cιxροθr'ιλcicτclι yι(Ι ν(ι ιlπciζουν π(ινω τ0υ τ'
rιyριε:trι(:ιlιι xι\ματιlιι'' τηE ζωηE τ0υ, τηζ τ6αο oφι-

xτιi c\εμιiι'ι1g μιε την αyciπη "yι(ι τη'ι, ελευθερ(ωτηg

πιlλυφ|λιτηg πrιτρ[διι< xιιι τιlν ιιyι[lνα τ()υ yια 6να

r' r ιλιi τ ε: ρ ο x ιiιl μιιl'''

Tη )'ιlι'ιιτιξει ιfι1l'1,"ri, ιl θιiνcιτιlg αρyδτερα, τι7E

ιιycιπιηtrιtι'ιtζ τηζ trιriι''rιq "τoυ λειlxιlιi αψ6λου
τ]lζ'' π()ι) πολλιl[ cι"ι,τ[ yιrι βciλιlιιμο νcι πλιiνει τιg

πληyt|g τι:1g, t|δωoιιι' "ιiξινη'' βρoχi

'otrιιυ 
-q η Μrιρkι Γιιιιυιιxoβiτου cιλiθει oτcι δriντιcι

τι1E τιlν πι)νο τt1ζ 21α! απιiνω απιj τrru "ιιμριciλoφο''

τηg π[xριιg ποιl txt:ι ιlιllωθε[ μ€ιlrι τηg απιi την

xαxkι; τιl q'θιiνιl 
'{αι 

την cιδιxfcι τclιl x6αμοιl,

βρ{ιτxει τι7 διiνιιtrιη ν(ι 2tQατηθεi oτο pιετερξι τclυ

yρiιnlq τηζ πQoζ την ιcαινωνicι xαι oτανιci,τα πclυ

τι7ν r\ιιιπαιc)ιιyιiηαη τ()υζ τηζ εtrιπιατειiτηxε η

πολιτεiα. Ε|νcιι ανιlποxωρητη oτιl εθνιxcj xαι xoι-
l,ωι,ιχri τηE πιατε:ιiω. Mioα ιlπιi τclιlg oτfyοιlg τηg

ε π ι rlη μ cι fu t: ι τ ι7ι' rιyιυν {cι τ η ζ y ι α τ ο x ατ ciιrrη μ α τ η E

ιrι1 trι'ι: ρ ιι'η C xο ινωι,{ιιζ. " [Ι λιθ ιci'ιlαtrι ε, ν εφ ε λιilιlαtrιε

xιιι t:ιlτελ(ιταlιt: τη ξrυη'' yρriφει ριε παρd'τtονo.

Χιiθι1xιιll ιlι rιξ[εg xιιι τιι ιδrινι'xd.. Ι] iδκι cιyωνξε-
τ(ιι ν(Ι ξι:πt:ρriαει την πιxρη rιυτη πραytrιατιxιiτη-

τcι' Προι;παθε{ νιι βρε[ το xοιιριiyιιl xαι να δεi
rιιιlιιiι\ιlξcι τη ξωη.'()μιυlg ατο πtρrloριrι μiαα tιπo
τιg Σιltrιπληy(κ)εg Πiτρεg πrnl ιiψωαrlν μπροιlτd'
τη E t:ι lτ ι: λε [g riνθ ρω πιl ι, δυιlxολειi ετ (ιι }4αι πληycΙl-

'νετ(ιι' xrιθιllζ πqιryωρε[ "d'οπλη απιi xαxfα ατο

πλιjθοg τιl'ιl xriιΙtrιιlιs''. xρcιτtilι,ταζ (Ιτον rΙμο τηg

'' i ι, ι ι lι ι l ι l ι τ x ε tr ι t| ι' ο ιrτ ι ιι l ρ τ i " 

"() 
ριωg xcι ι π ιi.λ ι ε (ν α ι

t1τοιtrtη "1ι11 1r1l1lyulQιiιlε:ι τcnq Βcιψιβιiδεg πoυ δo-

λι lφriι'η ιlιιι, τ cι ιiνε ι ριi τl7E''. Και ι'ιιlτιi y ιcιτ [ η ταπει-
ι'i rιιlτli ιi'Qt'.ιατ0υ ν(ι()li τηE πο[ηιll7E διαxατ{.yεται

rιπιi trιιcι βιιθιιi χQι(Ιτιανι21η π[ατη. oι oτ|1οι τηg

απclπι,ε'.rnlν iνιl yλυxci ciρωμrι αγciπηg xτQυζ τo

Θεci. Γ[νετrιι μl(ι }{αιν()ιiρyιcι 1ιιlριlφciρα xαι rιλε('

φει lιt "1ιιiρα xιιι δrixρι;cι" τrι πrjι\ιcl τclιs Xριoτcl{
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xαι ''με τρεμd'μενη φωνη απ6 την clρφd'νια 24αι τιζ
π|xρεg "τoυ ιlldλλει "την Αρια τηg αyd'πηg''.

Η πoιητρια 61ει xαταφ6ρει με τη θε(α τ61νη τηg ν'
απλcbαε ι xd'τω απ6 τoυg ατ [1oυg τηg iνιι πολι\qω'

μo yαλi, υφαμ€νo με τo υφd,δι τηg αyd,πηg 21αι τo

oτιμ6νι τηg δψαg.για τη ξωη. Zητci "iστω μια
oτ ιy μη 7α ρd'g, d πωg τ ο oτ εψ 6 xω ρ ri'φ ι τη β ρ ι ryη'' !

OΔYNHΣ MEPA
(13 l 4 β0a1, Mεγιiλη Παqααχευ{)

Κιjριε, tιπQoζτη Θανη Σoυ
Αναμιψιiω μιiρα xαι δd'xρυα

Για να αλειιpω τη λoγ1ιoμ6νη πλευρd' Σclιι
-Σφρciyiδα απ'τo α[μα τoυ μαρτιsρiιlιl...

Και oυνταιριdξω το βημα μoυ
Mε το 7τιiπο τηg πoνεμ6νη9 xαρδιci.q

Γιανdρθω xoιπdΣου
Tην cΙlρα τηg Ανd'ατααηg

T6τε που ο ηλιog φιλd, τα yιααεμιci

P6δα φυτρcΔνoυν oτην ερηριιd'

Βιoλιd' αxοι1yowαι oτιg δρd.νεg

Λευxfg λαμπαδεE ανd'βoυν

Για Σ6να, Πατ iρα τηg Κατ α)λαyηg
Και Συμφιλ[ωαηg τoυ Ανω'1αι τ()ι.' kiτιυ
"τον α[ροττα την αμαρτiαν τoι'ι 2ιciσριου''

Πoυ δfνει παραμυθ|α xι'ελπ[δcι
Στ oυg " μαατ ιξo μiνoυ g, δ εδε ρι iνου g

Κατ αx α ιo μ iν oυ g, π ε ιν cbw αg

Γυ μνητ ειj οντ αg, δ ιω x o μ iν ου g''

Για τoν ευ6διo λιμ{να
Εxεi πoυ πoντoπ6ρoζ μαζ περνci'g

Στην αvτ[περα 6βη
Tηg πd'vτερπνηE ευωδ{αg

Mαxριd' απ'τoν αρ[φνητo πδνο
Tιg εα1ατι69 τηg xdλααηg
ToυE Γ6ρδιουE δεαμoιjg
Mε το Καx6.'.

XPYΣANEMΙΣTΗ ΔHMΙOYPΓΙA

Β 6ρμιιl, Θειiμoρφιl βrruνri
Κατιl ιx kι η ριilιυι, xcι ι x εντ cιιi ροlν
Ξυπνci'q αε ριic\ινη rινατολη

Kο ι μciαα ι σt: xτ 0 Qτ οχ (Ιλι 6ν ι α διi αη

Φυλciyοτταg πι,οη
'o 

μκl ι tι μ ε φ λriyα ναq x ω ρι ε1ν oυ δ q ιi'x οντ α
Που πcιτξει τη γriνιtruγ yη '
M' αιlτ ε [ ρ ειlτ ε g, xαθciρ ι εg β ρυαο trιci'ν t:g'

Π rιι'τ ιlι.i φι π ρrilι'ιlιlν rιyqciριπε λεg

B c ιτ ιi1 ιι lιl ρrι, λι ryιιρ ι ig
Β ιiτ r ιι, r ι tr ι ε: tr ι ιi ρ ι ι ι yρ ω μκ ιτ ι ι x ι' α ρ ιi μιιιτ ι ι
Λy{ ρι υy ε E Χι ιιττt ιν ι ι' g'.

Π ιlι l ι'tιl l ιillι ι lι ιι, x ciιlτ Q cι

Αψξιn'τrιq το πρrloωπcl τ' ιruρrινιlιi
Π' rιντr ινrι2ιki xcιι7 μo69
kl ι oβηα1ι {νιι ι lι, ε [Qtιτcι

Π οιl δεν ξωw ciι'ει/lclν

M' Α πολω'ι' ι ε E trι ιlιtιl ι x i g

Ω οtrιορφιti τη< ι/ιυyηq μrlιl
Σι ι βρklxοtrιcιι pιrιxριd'

o νιrug.ταξιc\ειiει σι: αiνcι
Σαν την Αρyιi τοιι Ιιiιlοι'cι
Σε ριrιxρινci πελciγη

Λ α1τ ι ιρ ιbντ αζ τ ( )υ ζ β rι(hi ιlx ι oιl g x c1 ρ φ οι l g o c lιl
Mε τclυg tινfiλιcιyclιtg xιααιlιig
Tα δiνδρα που βλααταiνoιlν
Σμiyιlνταg τrι xλιιδκi τουg

Για ιltι φιλοξενοιiν νεxρ(ι πουλrixιcι
Πιlυ oτo πριiτο τοιlg πi:τcιytrιιi τοιlg
Tα βριixε ιiπωζ t{uι τη ζωη μιoιt
ΣcJ'r ι f ρ ι ι xιlνηyιlιi'..
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