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ΝΙΑ0ΥΣT'4 Σιiyxqoνα θiματα

NαoUσα: Στ6xoι
Kαι ΠρOOtτTιKεq αVαΠτUξηq

H Ndoιloιr ε(νιrι dl,ιι( τιiπιl( πElιtιxιιτμεlιlζ ιlπιi
τη φιioη, τt1ν ιοτιlρ((ι. τ()γ πολιτιιτμιi χαι την
πcιρiιδοoη. Στη trιιιxρci ιιrτοql(cι τη<. ε1ει \,α" επι-
δε(ξει cι.1ιυι,εq. επιτιl1[ε<. διiξcι xιrι ()ιχ()\|()ιιιχ}i

ιiι,θ ι υη. Απιj τo l _5 ιl ι ι ι ιilνιι αρ1iξε: ι ξ cιt'ιr.,l dγr,1i 1-1η

τη; Nι1ουιrσ'ζ y"(Ιι μιε εντιl\,ι'lιlq ρι'θμιcli< (ι\,(iπτi'-

ξη g' ε ξελ(οσε.ται ιlε ιτπιlιlδcιiιl .1ε οlρ^,,ιl1ιi. [3 ι ομι η -

y"cιν ι xι| χ(Ι ι ε ιιπο8 ι y.ιi x dντριl. Σ' ιrt rτ{r, τtlν ι (rτ()Q ι -

xrj διαι\ρoμιrj. dξηoε ι\ι1ιτxολε< περιι5δουc. Mdιlα
ιιπd πολdpιι]ι!ζ' y"(Ιτα('τQoφεζ' Θιloiεg xιιι cιiμιιι,
6[3qlιιrxε τη δfr,αμη ν({ (Ιναγε\,ν{iται "απci τt-1ι,

τdφριι τt1c'' xαι γιι ιrι'γεχiξει ιιε αποφ(ιιτιιττιz.ιiτη-
τ(t y"(ιι δυl,ιιμιιιrμιιi το\, {{..,1l1γ11 .1ιιι tιt'ι1πτιlΞη xc.ιι

πριiοδο^ Eiναι η ''ηρι'lιxt] π6λη τη< Ελλiιδcι<''.
τ(τλο< μιιlι,cιδιxιiq. Ξι:1ιllρι ιττιi< πιlι' τη< crπdγε ιμιε η
ελληνιx{ πιlλιτεiιι. τιμιιilντrr< τιlυ< cιγιilr,εζ χ(rι τιζ
()υιriε< το)ν }J(ιOUσιιiulγ.

Απιi τιg ιιρxd< τηc δεxrιετ[cιζ τιlι' rg11. $1l1η1r7'ιri<

πιιρrιτηρεfτCιι d\,τιlι,η {φειlη οτηtl cιιlιiπτυΞη τη<

πιiλη<. Σιiν()ετcι χCιι (Ιllιι(ι\lτιxci ε[νιιι τα προ{1λr]_

ιι(ιτα (Ιτ()ν rιγριlτιzιi τιlμιdcι ιl ιlπιliιl< εiνιιι 11

xιiριιr πλιlιtτιlπαρ({γ(t)r/ιχ1i πηγtj τοι' τιiπιlιt μιιιq.
Η μιεiιllι_lt1 τ()ι] α^i/()()τιxιlti ειιτιlι\ι'i1ιιιτιl< χ({ι η
.1ενιxιiτερη πρiοη στην (ΙγQ(lτιxtj πcιρcιγιl;γrj ε1ει
επιπτιilοειq oε ιiλη τt1r,τιlπιxl] ιlιxιlνιlμιιιι, η ιlπo(o.
οιlνδdεται ιiμεοcι ιιε τ()γ πριllτογενlj τιlpιdrι.

O xιiριοq λιiγο< ιiμιι,lq .,,1q τη φθir,οιtιlα πιlρε:iα
ε(ι,cιι η dντιlνη cl"πo[}ιιlμιr17ciι,ιιrη ποr, πQοliλθε ιιε
το xλε(οιμιιl τ(l)γ ιστ()()ιΖι,iι, [1ιομιη7'ctνlιri\l. r1 αιiξr1-
ση τηζ cιι,ερ.7[cι<, t1 ιτilρρ(zι,ι|)(]ll τΟι1 εg'l.1ιιτιzοri
διlναμ'ιxοιi xιιι η ελλειr1lη ιιΞιιii"οr,/(')\, π(ιQ(Ιγ(l)γι-
xιlir, επεγδιiιlειrlν. Τιl πριl[ii'rlιι({ τll( ιινερ.,,(cιq
εiγcιι το οηtr-ιcιντιxιiτεριl γιcιτi ε7-ει. εz-τιiq rιπιi
ιlιxoνιlμιιxd(. χαι μιε.i/iιλεζ χ()ι\,(,)\'ι7.εΞ επιπτιδ-
οειc. Η μιεfοlιτη τιlι'πλtlΘιlιrμοιi. ιτιiμιφιl)\,ct ιιε τα
ι-lτοιxεiιι τt1< τελει,τιιiιι< ιιπογr,;.ιφrj:. 11 φιl^,,r] τοlι,
νd(,)\,('τ(Ι μεγiι)"ιι rιιττιxri xdντψι ;r"cιι l-1 cιιiΞηι}}l τll-ζ

Tου Aναοτασιoυ Kαραμπατξοri
Δη trιιiρ1οι' Ν(iOι'(]({(

πcιρcl'|1ιιτ ιxιiτη -

τιιζ. ε(ναι φcιινιi-
ιιεν({ αvil(Jιtχητι-
xι7.
'C)πιrlζ ιrι,τιλcι1ι-

[1ci.r,ετcιι ε: ιixιli,ιl"
zcιr'ε i<. ι;r] μιι:ριι η
j\ciιlιlιτιι [iρiιlπε_
τ({ι (rε] μιrι xρiιτι -

μη φιiιrη τηζ ι-
ιrτορ(ci< τη:. o
ριi),ιlc πιlι' ιrιi'ε ( -

τcιι \,({ πcιiΞ.:, ιl
Δr]trιιl< εiι'rιι ιlη-
μιcl"t'τιxcic χιt'I Oι1-

σι({(rτιχιi: ιtε ιi-
λο1,( τιll,( τομε(:. ιιειrrι ιττ(ι πλο'(οιιι τ(lι' iJειτιιιlti
τη< Τιl;τι z_lj ( Αι'τιlι)l ( ) ι7.}l(Jt] ; χ({ι !_ιετΟ ιt(Jι ι,ir,ε ι ιj-
λε<'τι: iιlιli;|11r'iua τιl)\, π()λιτ(,iν .,,111 cιι,rιτglιlπt]
CιιtτliΞ τt1: q'l)iι'ιlι'( Ι({: ;τ(]Ι]εl({C χ(ιl τt]: ειιτιjδιlι'
τt1: τιii.ll: (]ε ιlι(ι τιlιl7-t ri ιιr,riπτt'Ξti:.

H ι,εrι δt] ιιιlτι :r'l] r ιο7'l]. ι\ι rι( }dτε ι εt,ι ι ιτι i',,7.οι l\,( ) 7.( ιι
ολιlz-l-t] οι, l ι ι ε]\'( l ι ττ( )a{τ1l.7 ι xιi ιr1ε δ ι riιl ι ι (). () ιlπιl iιlζ
περιi'ι ιιι11rir'ε ι ι\ιlr ιιrε t (. πιιElε μι [1riι Jε l : 7.tιι ε 1i.,,r4.
Tιl πιiι j",'υrιιI ιι( { rt],τ(, ., i1,1 l 1 ε ι1r ;lτιi z.rιt ι'7-ι lτιll t]ιlι -

μο. Στr19i*ετ({ι (Ιε πQ(/"γματιχri ιrτι'ι7εirι ιιπιi τηι,
Χ(ιτrι',l1_'11l'1i1l Ζrιl τllν rιιιiλι'ιηl ιl ε ε:τιστllιιι)\,|Ζ(/

μιε ιτιι τl-1 : :τr ιι iιr ιi(](ι< xιιτιiιiτcιιτl'1 :. (lτll γ rιr,rii'r', τtl

τ(r)\, δι'\'({Τ(lτt1τι,iι, χ(tι τ(t)\, εi.i.εl r,,ε,,lr, ιτε :z.ιi{)ι.

τιlμιdcι. ιllι]Τ€ \'({ .'l[1lg1 111l)1τ1ci li ιιΞl1l.11li1iιΙll Tιllγ
π7'ειlr'ε zτt] ιι(iτ(I)\' χ(ιι T( l l\, ε l tΖr{| ι l | |, l\ .J( )ιl ιιr,r ιδ ι iιl_

\/τ(ιι ('Ιτll\' τεριιl1lj μιιιq.

Kεvτρι;ιri; στdχοg τι )ι! πι)(')',/ι)rι|ιllr{τ( ): τιlι'f iil1i11'

Niιιlι'ιrιι: ε it,ιιι t,α δοθουr, cιι,rιττι,Ξι cι-zιi: πριlιl-
πτιy"ε: (ττι)\' τdπι). μιε dμιφcιιτl1 (τll\' ε\,δι!\,d'μr,';ιrη

τ'η( Oι 7'()\',ι] ιιι ;r.tj: xιrι χι) ι \,( Ι l\, ι 7.l] : ιl l'\,(]/}i(. οι ()-

πο(ε: ι'rι ε(ι,cιι [3ιιυιrιμεc ι')ιττε ι', ι rιι'Ξtjοoιlν τt1ν
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crπαo1ciληαll χ(ιι r'ι ι |1ε:λτιιi;οι)υγ τ}1γ πclιιiτητcι

ξωrjg ταlν ('t'}ιποiιlτ(;)\' μιαζ. Διιrμoρφιilθi1xε. με
την αποδιl7l! ιιι'τη; τηg θειliElηιrη< dι'α (rτρατ}lγι-

xιi μιοντι1λιl , ιl'ιιπτι'ξtlζ γι(Ι τl]ν περιο1{ τι'l οπο[ι'l

oτηρζετcιι αγr,τιi(Γεl'χ.,ι ι.16' iτιlVoλιxε< xιιι ιlλo-
xλr1 ρι,l μιι1νοι) χ({ιx ι7 rι] ριr πcrρ ε μ βdοε ι g.

'Eτιτι λoιπ6ν. πQC) ,'glιrμι1ιι ιτiοθηy"(Ιν παQε ι'ιβirοειg
ιττo οι]l,ολO του τ({Q({1/ιι)γtχιlιi ιrυοι]μιCΙτo( χαι

ρτιg δoμdg ποιl επIδριlυγ ιiε cιυτ6 χαι τη\' εξdλιξι]
, ου ιiπιllg ε[γcιι ιrt ι ι.τιιρcι(τητε< ιrποδομιd( ποιl Θιι
οτηρ(ξοιlν xαι θιι ιrι'μιπληριilοOι!ν τι( ιι\ιιυτιxdζ
επε.νδιiιlειζ στηγ πεQι.nΙi ι, ιι Οιι πglιlοι\ιilι;ιlιlι'
πολλιιπλcrιrιιιιττιxiι (tJTιl. -l, ι τιl( ιτα ιττιζ επενδιi_
, ;ε ι c. Αxιiμιl1 dνα ιτη μιιιντι y'() χι } 

ι ι ιriιτι 1-ιε αναφoριi
.lτηr, ιlλοx)'r1ριllμε:νi1 πElιlιld^,,',,ιι}η ποι) επι1ειρεi
rαι. εfνιιι ιlπο-lιτι\ι]πιlτε χ(ιι η cιΞιoπο(t.1(Τll τOι'

,rν(lριiiπινιlιr πιιιlci"./ιlι,τct (')ζ CΙπ( ιQ(ιiτητο ιττο ι1ε (ιl

-Ιτ}}\l επιχειριrιipιει,t1 θετιxrj μιετεξdλιξη για τ}1ν

;τεq)ιOχlj. Tdλοg δεr, 1ιπιlρεi ε1νrιg φορdcιg τιlπιπtjg
. ιι,ιi.πτιlξηζ. ιiπu'lg ε iι,(ιι ιl Δr] μιο<. \t(Ι ι_ι ll\' σ1! |ιπερι _

,' ιi|Jει (rτογ πρOγQrιμι1ιcιτιι'lμιι1 τι'lιl ενdQγειεζ που

'', 
ι tιι,ιιφdρOγτC],'ι (-'τ}l\'/ ιιειcριiριl l"cιι βιι,iιrιμιη ανd,-

πτιlξη τη( πεQιOχrj< [ιι: riπιιι xιιι φιλιxιi πQ()E το

περιβirλλο\' χtιι τ(') πιlλιτιιlτιxιi γ(γνειτΘcrι μdοα.

Η εφcrρμογrj τoυ πριl^1ριiμιματιlg μιcι< ι{1ει ξεxινrj-
σεt με ουντιlνιιrpιdι'ε: ενdργειε<.. Bdβcιια. βQι_
ιτx6μcrατε ιιx6μcr ιττr1ι' ιιρ1{ ενιig διiοxoλοιr xcιι
επ(πογιlυ 61.1ι6νcr.' Ιl7ι lιr μιε xcιθορ(ιrι: ι τιζ πQOτε -

ραιιiτητdg Lιαζ σε ιiλιl1lq 1ρ1rq τοpιεfζ xαι δου-

λειiι'lιl μιε σι) στη μCιτ ι 7'1'1. Lrn gυ Q1rνcΙ χα ι |-ιε διcιφd-
νε ι( ι. στηγ xcιτειiθι'ι,ι'lt1 ι'ιι γ(νctιlν πριiξη dργcr, τcι

ι ''πιliα Θα ουμβιiλλ(lιl\' , Ιτην (ιναπτιlξιcιNrj πορε(cι
τl 

1 < NiιoιlocΙ,ζ χα ι τι υν ι\ ι1 μι ιlτι xιilν δ ιcιμε ρ ι ι-lμιiιτιllι'
',,ι( ι τιζ επιiμιενεE δεxιιι τι ι:.ζ.

t{ |Jιiοη οτην οπο(α ,'τllQ(ξoι]l-ιε οlg Δημιlτιxr]
Αρxr1 την πρcχγ|"ι(ιτιlπι l il1 ιlti τιrυ 6ρ^,11'1γ 1-ιcιg ε fu crι

τo τρ[πτι'1ιl ''xοινωvιxli αυνo1li- ουνα(νειrη' ου'
νεqγαα(α''. O διιiλιl.i,ι'lζ χαι l'l οιlr'ι:ργαιr(α μιε

ι lλου g τοι)ζ παQtΓll1111l 1 
y,1l1i g χcιι ιτυγι\ι.χcιλ"ιιττιxο{ g

φορε(g' η cιξιoπο(r1()ll τ(l)ν oιrμιπολιτιilν ιι'({( πOυ

1"ιποριlriν να πριlιτq.dQοl'\' (rτOν τιiπι'l. ε(νιrι crνcι-

γxα(ι,1 ιiροq ιrτt1r' xιlιr'{ προιτπiιΘεια γιcι τη\'

ανiιπτι'Ξr1. Η ιrι'ι'ε ι).,,(ιιriιι τιlιl Δrj μιοιl Nirοιrοcι<

l-ιε τ()ιl: q ι lοε(C χ({ι τ()ιt( (Tl!;,λdγOι}ζ ε(νιιι γdνιμιη.
Otlσιtι()Τl 7'}i xαι ουr'ι:7t1 -..

Η αναπτι'ξιαxιi πιlρε(ιl τηg πιiληE χαι τιl)γ δη μιο-

a1y1,i\, δtιrιιι.ι'ιιlιιιilτι,lι' ιηr\'ι\fετctι ιιε πcιρεμιβιi-

σει( χCΙι dργιι τcι ι-tπιl(ιι dy"ι'lιlμιε πρo.1ρcιμιμιrτ(ιτει

xιrι πριixειτ(tι ν(t πριl1ιrlρr]ιrOυLιε τιζ διαδιxαo(ε<
υλοποir1οrjg τουg. Oι ιrτιixι'lι ιιαζ ιJτον τιlμιdα τιllν
υπιlδclμιιυr, χαι τ(Ι')γ dργι,lν εfνιιι: α) Ε,νioxιlοη τιυr,

[3 cιαι xιilν ιrπoδο μιι υν ( ιlδιlπο ι f cr. ri δρ ευοη, cιπoxi' -

τευσlj z.λπ) xcιι τ(Ι)ν υπΟδο1.ιιilν πιlιl οxετζιlνται μιε

το\l πQ0]το]/εν}i τOμf cι (ιιρδευτιxd.. εγ'1ειοβελτιιLl_
τιxιl, α.7ρι'lτιxοi δριiμιιlι x.ιι.). β) ενiο1ιlοη τU)\'

xο ινο;ι, ιxι6v ιlποδιl μ ι,iγ. τιDν υποδο pι ιilν πριiνο ιιr<

χCιι υπηQε.σ11i1γ (1lγεicι, πριlr,ιlιcr. A.M.Ε,.Α.)' γ)

βελτ(ιυοη ταlγ εxπcιιδει,τιxιilt, ι'ποδιlμιliγ. δ) βελ-
τ(οlιrη τοιl (ιστιχoιi 1ιilριlιr xcιι ορθολοΥιχr1 cινiι-
πτιlξη τιlι'πιlλειlδιlμιιxοf ιιττοιi. ε) ιοιiρροπη 1αl_

ριx{ cινιlπτυξη μιετcιξi' ιjλι-υν τιr;r, περιιl1ι,iν τοιr

Δr]μωι' (oιxιιτμιli. cι'i,ριlτι xtj γη. ι\irοοg. υδιιτιxιi
διlνιrμιιxιi x.λ.π. ).'Γιι ιrη pιcιr,τιxιiτερrι dρ.1cr πι'lιl
ειτiιοιlιlντcΙι (πO1)ζ πιι-l πciνι'l ιlτιixι"lι'< ε iι,ιιι': Eπ(-
λιlοtl τιlιl Eητij μιιιτο g τ(|)γ E Qγ({τ ι χι ill' K, ιτO ιxι ι i)r,'.

μ ε λdτη y'αl γ'ατ ασγ"ε ιrrj φρrι'; μιciτι llι' ( l' νι\ ε ι πνιl ιi -

μεγε ζ πε ρ ι.οxd< "ΣcιιJι iιχι " xιιι "Ι'xλιiμιπr ι" ), χ(ιτCt-

οxε.υl] τοιl 3Oιl Γιl;-ινcroiιlιl xcιι 10οιr Δηpιιlτιxο(l
Σ1oλε(oυ. ιiξιοπoiηoη τηζ πεQιοχ1]< τι'ir Στρcιτo-
π6δοιl με εxπιiνt1οl1 συγχεχQιμdνου ε.πlχειQηι-ια-
τιxοt' ο1ε δiο1l. β 

g λτ(ιllι)t1 ιιιττι xιilν xιilρι'lν ( ε iιio-
δοg πoλη g' 1οiριl ι ι:lτιiΘ μιε.ιlι;t1 ζ' (ΙνCιχατcιιτxει-'{

πεξοδρομ(οlν. 1ιilριlι πριιο(νοιl), βελτ(ιυιτη xιιι
εν(ο1ιlοη των ι!πOδοι-ιοiν ιττo Δr1μιιlτιxι1 ΑΘλητιxd
Kdιτρο.

oι παρεμβirοε.ιζ στoγ (ιγQoτιxιi τομdιι αφιlροirν
ιrτην εν(oxυσll χCrι ιrτη βελτ(οlσ}l των υποδοpιιilν
οτο α^,lρ6xτη|ια τηE Nιioυοα<' χαι στllν xιιτ('L-

ιτxευr] dργαlν ιilοτε νcι αντιμετα)πιοθε.( το ξr]τημιcι
τηE dρδειlοηζ τοlν xιιλλιεργειιilν που εfναι οιlβcι-

ρι5 xατci τη διιiρπειCι τoι1 xαλοxαιριιlf. Αxιiμη
ι δ ιαiτε ρη d μφαοη ι) (νoιl μιε οτt1ι' oρΘιlλογ ι xri δ ι cι-

1ε[ριοη τ(υγ φιJσιχιilν πιiριllν τηζ πεQtoχrjg (νεριi.
δiιοοE. dι)cιφιl<-ιlπdδιrφοE) ιιε χεντριχιi dξονcι
την πQOστ({σι({ χαι διιrτηρr1oιμιιiτr1τιi τoυg). Eνιυ
σε σι!νεQγcιο(ιι με τ()ι!ζ cι./Q()τιπιrιig φιlρε(E επι-
δ ι d)χOιl ιι ε τt1r, cιποτε λε ιτμιι ιτιx{ εν (ι:r1ιl οr1 χC{ ι τllν
πρoιilθηοη τιl]ν φη|.ιισμdνοlν crγριrτιxοiν προΙιi-
\,τ(.llν ποι) πcrριiγει η ευφΟQη γη ιι(Ιζ. xαθιilg xcrι

τηι, ιιξιι'lπι'tir1οη ιiλιυν τ(l)\/ χQη l_ι(tτοδιlτι xιitl,, πιi-

Qωγ γι(Ι τt1ν .1ειυργiιι.

Η εφcιρμιlγlj γιcr την περιο1ij τηE Νiιoιlιταζ ειι)ι-
xο f πλαιιr(οιl ε.π εγδιrτι xιilν xινr]τρι'lν ( xcιθ ε ιττοi g

επιδιiτηιτηE τοιr xι1ιττοι'q εργαιτ(αg. φoροcrπαλ-
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λαγεg. επιδι1τηιτη xεφαλιr(οιr x(γηιrηζ xλπ)' οε
ιτι'νδυαιrμιj με ε ιδ ι πiL προγρir pιμιατcι zατdρτιοt1 <

χα ι ε πCΙναχιrτciρτι ιrη < τι υr, αr, dQγι ογ. ε (ι,ιr ι η βι1ιτη

γι({ να ιττηρι1θο(lν ιlι επι1ειρrjσει( τηζ περιιl1rj<

ιιcιζ. ν(ι γfuοιrl, νdε:g πcrρcιγ(,)γιχdζ επενι\ιiι:lειζ
χc{ι \/({ ιιrrξηθgi η rιπcιιτx6ληι-lη' Επiιτηζ. ει'(}ιiι,tl
τl1< ΔημoτιNtjg Αρxti< ε[r,rιι t'1 ειlιιιιτθtlτιlπo(r1οη
xιrι η ε:νr1μdρ(t)σl] πι)ο( τoι1( $1'γητιxιliE ε:πε\,διl-
Tdq .,l 

1 11 ι1λιι τrι a rr,,'ιra,lιi μι€.νιι πριl.1ριiι ι |-ι 
(Ιτ({ π()ιl

ε iνCιι ''(ινιlιχτ(i".
' Eνιrq επiιlη c ιτη μιcιι,τι xιi<''πυλι6ναg'' ανιiπτυξη g

τη< πιiλη< μιιι< εiι,ιrι 1'11111'ριιrμιιiζ. oι δι'r,ιrτιjτητε:q
ε(νcιι πολλdq' τcr πλειlνεxτrjpι'(Ιτ({ ισχ1,ρ(i. Γιcι τιl
χ(.16 ιιιlτιi ο Δrjμo< Νιiιlι'ιlαζ d1ει Ξεπινijσει |.ιε

ιδιαiτερη πριlοοylj τιl xτiιrιμιιl τt1< τιlι'ριοτιxt]<
crι'ιiπτυξη q. ()ε (Jι 1\/ ι. Q.J,ιιιτirr ιι ε τ() ι] ( ε παγγ ε λμιcr-

τiε( πcrι τ()ι!ζ φOQεi( πι-lι' δριιιττηριιlπιlιιlιiντcιι
ι)τOν τOιlQι ι:τ ιιιi τιlμι ειι. Bε [3ιιιιι Cιπ(rιτε iτcrι \,ιι
γ[νoυν πoλλdg πιιρεμιfiιiοειg οioτε η πιiλι1 μCι( \/c{

ε i\,αι επιιτχdq.l ι pιη. Σf r,τιl μιιι πρ6xε ιτιιι r,ιr ξε xι ι,li -

oε ι πρdγρcrμι μιιι crι,ιιπλιiιτε ιllγ ιrτιι ιιξ ι ο θ d ατα tl.σ'L

τα pινr1μιεfcr xcιΘιil< πιιι η βελτ[0)σ1-l στο φο:τιομι1
χc{ι τll ι;{pιανιrη τη< πιiληg χ(Ιι τ(,)γ δημιιlτιποiν
διcι1-ιε ριιτμιιiτ(,)ν. ΕπaiJll( dνC{ βcrιlιxιi ξrjτη μcr εi_
νCtι χCιι η περαιτdριrl cιξιοποit1ση τηζ μιoναδιxιiτη-
τcΙζ τoυ j\λιτοtlζ του Αγ(ου Nιy"ολciου χαι τoιl
X.Κ. ''3-5 Πηγαδια''.

Στην xιrτειiθιlνοr1 ιιιrτtj z,ινclιiγται χ(ιι ιlι ιrτιi1clι
χαι oι ιττρατη.1ιxdζ τ(l)\/ διjO trιεγd.λιlll, ολοNληριll-
μιενι'lν πQογQα|ιμ(iτ(,)γ (Ιγdπλιιιrr1< τη< Αρι'rπι-
τσ({ζ χ(ιι τοι' Α\,(l.τι.lλ"ι xιlιi Rε ρ μ,iιlι' nρ1l βρ iιtxιl-
γτttι στO ιrτιiδιι'l εxπιiνt1ιτη< με)ιετιilν xcrι η ιlλo-
ποfηιτrj τι_lι'( θcι βοη[)ιjιτει tιπoφ({(-Ιιστιxri τt1r, cι-

νiιδειΞ11 χαι τ1'l\, ιιΞιιlπι'tit1ιτtl Tιl)ν ιnrγxριτιxιilι,
πλε οr, ε xτt1 μιιiτιrlν τt-1 i πι: ρ ι οxrj < μιι<. Axιi μ 11 μιε γri-
λη ιτημcιoicι γιC{ τη\, cιr,riπτιlξη τ}l( πε(}ι(]χrjg d1ει
xαι η ορθr] ιlλιlπιliηιrη τη< Κοινιlτιx{q Πρωτο-
βoιlλicι< LEΑDER+.
Η τουqιατι xη αν 6'πτυξη μιπορε i i,α διilιrε ι βι ιυοι -

μεq λfιτειq. μιdιτιι cιπιi t,dε:ζ επιχειρη1ιιιτιxd< δριi-
σειζ (rτΟ\/ τoμιdιr τι,)ι,ιlπt1glειlιι,iν ;-ιε τl1 δημιιlιlργ(11
γ dιllι, Θ dιrε ι1)ν CΙ'π({σχdλη ιrη g ποιl θrL ε ι, ιοxιiιlιlι-rι,
τo ειιrιiδημιc{ χαι τηl, x(l,t1ιnl στη\, ιiγιlριi τηq
πciληE μιιr<. Αλλοlστε. η μιιxρr] ιιπιiοτcrοη rιπ6 τιt
με.,,ιiλο rrοτιxιj :r.dντριl τη< Θε:crιτcιλιlν(xη<, η ιrυ-
l,τιi1-ιειtιrη τη< απιlcrτιrιrη< απι1 την Αθrjνιι με τcr
νdcι οδιxιlι dργα πιlιl γfνονται. εiνcrι επιπλdογ

xiνητρα που ι'ιποQοirt, νtt αξιιlποιηθοιiγ x(rι ι,(ι
αυξtj οι'll_lι, τi1ν τουρiιrτιzlj επι.οxειil ι μιι1τητcι οτt1

Νιiοιrοcr.

Στην zιrτειiθυνοη τi1< cιr,ιiπτιlξη< του τριτιlγενιlιiq
τομιεlcl' Nιι,εiiιιι xcιι η λειτοlrρr,l(11 τη< Πcιι,ε:πιιττt1-

1ιιrιxl]< Σ1ολr'i<. t-1 ιlπιl(cι ()ιι ι\ιliιrει ι,6cι πι,οf ι'ττt1

Νιiιlι'ιτrι ιnr 1ι βriλλι lντrι< ( )ετι xiι (Jτll\, χ()ι\,ιllνι xij.
τηr,πιlλιτιι]τιx{ xrιι τηγ (]ιχ()\,Ομιxrj ξοlrj τηg πιi-
ληq.'

Η rrγιiδ ε ι ξr1 τη < πλιlι1 ιrια< ι ιττι'lρ ι-cr<. τη q πα.ρiιι\ιl-
(Ιllζ χc{ι τι'lι-,πoλιτιιrμου τη< Nιiιlι'ιτιtζ εiγcιι ιlπιl-
1qlει'lιτη τοιl Δtjμιlιr. 'Ε,τι-lι 

η cιr,ιiδειξr1 xcιι η crξιο-
πιlil1ι-lη τ(l)γ (ΙQχ(tιο}.ιlγιxιilr, χ(i)Q(l)ν. η ιrνiιδειΞη
χ(t,ι () (Γ(|)τι(Jμιιi< τι')ι, ιι;τιlριrtιilν xτιρ(ιllι, τηE πι1λη<
ε iι,ιιι ιτt1 

1 
ι ιιι,τι zd( πrιρ ε 1ι [iriιτε ι ( ιιcι( πιlι' ε\,τιicl-

(r()\lτ({ι ιτ' rl-ιrτι'lι( τιlι'< ιlτι1xιlιl< Αxιiμ11 Ξεxiι,t1οε
ιrπι1 φdτo< η πρclιrπιi()ει(Ι 1i/l({ τl]\, cιr,ιιβιiθιιιιrη τη<
Ncrοι'ι-lιιiιxη( ΑποχQιriζ xιιι τιlιl εf)fpιoι'''Γε\,i-
τσ(tQ(]ι xιιι Mπιlιiλεζ''. (i)(rτε \/(ι 1liγg1 xιlριlφαicι
ετfοιιι επδrjλοlοη τη< π6λη<. ενril ε1-ιπλοιlτ(ι:τt1l'ε
ιl εclρτctοtrι6< του oλοxιιι.'τιilμrιτι'lζ μιε νdε< πcrριiλ-
ληλε< εxδηλιliιτει<. με: τll οιrμιpιετοxrj 61r)1),f.,l1111,

απιi ιιlτοριxd< πιiλι:ι< τη< 1ιliρα< (Mειxlλιiγ.,lι.
Σοι1λι. Σπdτιτε<). Tα πριliττι αποτελ6ιlματcΙ αυ_
τιi)ν τα-ll, προoπcιΘειιrlν μιcι< ε(γαι θετιxir. Στι<
εxδηλιilοειq τηg Αποπριcl< τo ει'lρτcrοτιxιi τριl]με-
Qo Oι επισχ6πτεζ ιττην πιiλl1 μια< Eεπdριdσ({\' τΟ1!(

25 1ιλιιiι1ε<. εγιi) ιττιlι, ειlρτcrιτμci τOιl O)ιoχ({υτ(li-

ματO( ε(xιιμιε ιrιrμιμιετο1t] ι;ιr|.ιπολιτι''lι, μιιr< xιiθε
ηλιx(ιιg. ιτ' 6λεζ τι< εxδηλιilσει< πOι1 διΟρ.,l1'11,1,.111E.

ο Δr]μο<.

Tο ΞεNiνημιcι dγιr,ε σ(l)()τ(i. με ιii,ε< τι: δι'ιτxολiεζ.
τcι πεQιΟQιι-lμ'ι6νcι ιlιx,ιlt,ιlμιιxci ιιειlιι xιιι το λiγιl
xριit,ιlπιlt' εi1αμε οτr1 διιiθειτr] 1ιιi<. Ωoτιjιτο θdλιll
vcι επιιτη1ιiι\/ι|) π(l)ζ xιiθε xριil,ι) οι πQ()(rπιiΘειεq
τοιr Δtjμιοιr θcι εγτεiι,ι'l\,τ(ιι ι'iιττε ιlι εzδηλιilιτειq
τi1< Αποxριciζ. τO1) Oλιly,ιιι'τι'iιι(tτο( xιrθι,j( xcrι
ι1λλε< το xrιλοπιι(Qι χ(ιι τιl ιρθιi,ιiπι,)QO (6π0)ζ το
ιρειττιβciλ C.Ι'o.F.F πιlι' ι\ιι'lQγcx1,1ilγE1 ιl''Πιlρ-
clιiζ". tl σrrl1'1γal1,rr-, τιrlι, Λ1lχε[ι'lι, Eλληγ(δ(')ν. τcΙ

Αριοτοτελειcι. οι εl"δt1λι,iιτΕιζ Oiνιl< xcιι Πολιτι-
ιrμιci< x.cι.). γ61 $i1,111t1, οτηr,πιiλη μcι< ξεχιr;Qιοτri
αxτιvιl βολiι-ι. προ [iιii"λO\lτΟξ τt1ι, ι ιrτι'lρ iιΙ. χ(Ι ι τη\,
πιιρciδιlιrη τι-lιl τιiπιlιr ιιrι(.
Στη ι, πρι'lιτπc1 θ ε ι cι τl1 < Δη μοτι xr]< Αφ1ιj < ιrη μι cιντι -

xιi φιjλο f)cι πcιGει η ()Qγαν(Ι)τιxηxcιι διι'lιxι1τιxrj
1tγ111ηrγxφιiτηση τοιr Δr]μoιl. Η ιlλοπο(r1cΙ1l τ()l!
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πριlγ ρι1 μιμcιτι5< μ ι ιq ιιπcι ιτε i τον εχ(Jυγχριlν ι ι'l|_ιιi

στ ι ζ ιlπη Q ε (Jiε ( τιlι' Δrj μι ιlιl. rιλλiι xcι ι τη\' ε ql({Q |-ι(') -

.,ti ιτιi.,,/ Qι)t,( l )\,. ε ι' ε λι χτ( l )\, χt{ ι cιποτε λειτ1-ι ατι χ( llγ

ι\ ι cιδ ι πι ιι-lι ι ilt, ιlτιl ιτχε δ ι r ιιτμιi. την ορ'1iιι,ιυσil. τηγ

i,l]ιp i1 ιιπιlφ(iιτε (llt' χ( ι ι τη γ ε ιραρ μ oγrj τι lι'ζ.' E/ι'lιl _

με ξεxιl,ι]ιrει χ(.(ι ε:ργιιiι5μιrιιrτε: μ6οcι ιJε: crιrτιi τcι

πλcr(ιτιcι στι( ιlπηρι.ιlfε(. τcι Nομιxιi ΙΙριiι'lιιlπcι
χαι στιζ Δημοτιx€< Επι1ειρrjιrειg' Η πρoιrπiι-
Θειcι ποιl xcιτιιβirλ}"ετcιι σε ι1λα τcι επ(πεδα τιiιrιl
ιrπιi τιζ διιlιx{οει< ιjιrιl xαι απιj το πρι-lοοlπιi,,'ιl

του Δ{μιιlι'. εiναι πολιi ιrγlι-ιcrντιxf .

Bεβαιιr. οι ελλε:(ιμειζ εf\'αι ιrρxετεg ι,lοτε ι',α /"ει-

τοιlρ.,,{ιlιlι,ι' ιlλCι ι1πι,l< θελοι1|.ιε χαι ι11οιlμιε ιl1ε-
διciι-lει. Στιixιlg μιιι< εir'ιrι. τηροiντιι< crυοτηρiι

xρoνοδιαγρirμμιcrτα. ι,cr pιπορdoοιt μιε r'α xrιλιitpοιr-

1-ιε cιυτdg τι< cιι\υνιιμι[ε<. '1ιcr νcι μιπορdιτΟυι'ιε ν(i

ιrξιοπoιr]οo1lιιε τι( διlι,cιτιjτt'lτεζ πOυ πριlι;φd-

ρOιtν οι νι1εg τε1rιlλιl'1(εg.

Θελω \,(ι τ('lγi(iι,) ιδιιι(τερei τr1t, ιιr,riγxll σι!ιιι.ιετ()-

χti( τιllι, πιlλιτιliγ (Ιτ(l χ()ιγ(l)\'ιχιi χ(ιι (}τ() τ()i!ιτι-

οτιxιi γ(^ρ,ειτf)ιιι τιlι' τιiπ(llr. Η εθελιlγτιxri πqo-

αφοqιi τ(lr\Ι Ν({ι)11(τιιiιrll' g(1'111 nρ}'1i 1ρr]οι ιι}'} χ(r'ι

111,g.1I"rl'[ιι. Η ιιι'ιiπτt'Ξll τ()ι1 ε()ελιlr'τιιr1ιιlιi. ()rι

βοη θi]ιτε ι ο1'(rιCΙστι Ζ(i' xft\ ε ποιlιτπιi( ) ι: ι ιι τιl ι' Δij -

ιιOυ να προοl()rjιτει εxι\ηλιδιτει< zιιι ι\ριiιτει: γιιι
τ-ι]γ χo ιν(l)\,ι xtj' ιlι xι'lι'ι l μι ι xtj zcιι πολι τι ιττιx tj πριiο _

ι\ιl τι'lυ τιjπιll' μιιιg. O Δriμo< Nιiιlιlιrιrζ Θελει ''ε'
νεργιlιig πολiτεg'' . Oι ενιiργ(lf πιlλ(τεc μπι'lριlι1ν
νt{ γi\,ιlιlt, πολirτι1ιιlι ({Q(l)γΟi. γι(r ιιιC{ ιrιiγ1ριlνη
xιιι cινθριilπινt1 Νιiιll,cΙtΙ (}τOγ 21ο rιιοlνα.

Η ιrξιoπο(llση τηζ ΝιlιoυοcrE (l)< τ(iπΟι! που διιιθ6_

τε ι μιιlναδιxοιiζ ιριrιτι xιlπερι βαλλοι'τιxιl'it( χ(ιι π()-

λιτι ι-lτιxιlf g Θηιrιrυροιiq. η ανιiδε ιξil τιι)\' ιιJτΟQι -

xιilν μινη μιε: iιυν στclι'< crρxιιι oλο','ιzιlιi g 1οiρoιl<
(Σxoλr1 Αρ ι ιττοτdλιl ιl ζ. Mcry"ε δον ιxιl i τιiφι l ι . Αρ -

1cι(ο ΘιlcιτQO τηζ Mιε:ξcι<. Αxριiπιli"r1). 11 ιιξιο-
πι'lit1οt1 τιlι' iιλιrιltrζ a,-,,1 dl,'(ιlιl Nιxολιlιlυ' η

προ βολrj xcrι η προιilt) l1ιτt1 τυ-lι' φll ιιι (''ιιε\'ωγ αγQο-

τιxιilγ προiιiνταlν π()11 π({Q('ιγει 11 εfφορη'/η μ(ιζ'
τιι δι ι:(:)νιilζ xcιτcιξιι,lμε1ι'ιι xριισιcl. η Ncιιrυιlιιiιxt1
Απι-lxριir με το δριiltrιενο ''Γεt,(τcl({Q()ι χαι Mπο{-
λε(''. τcl oλοxαιiτι'lμα ιιε τi1 θυιr(α τ0)ν ''N(ιι)ι]_

οα(οlι, 111111611141/'11l". πρdπε ι ι'cr ιrπιlτελdι)ιlιrl' τl1r'

ιlιι1μιrj τιlυ ι\dρcιτο< y.(Ιι το ''εξcιγιδγιμι_l προ[ιiι'"τοrl
τdποιr.

Η ιαιiρροπη ανιiπτιlξη τηζ Nιiιlυιrιr< χcιι τ(l)\'

Δη μιlτιxιilι, Διcιμιιltrlιιτμιriτιr)ι' ιιπιlτελε: i [3cιι;ιx{ ιrρ-

1ι] τοιr πρι_l.1ρd,μι μιιιτιiq 1 
ι11 g. O ι xυ ρ ιιiτ ε Q ε ζ πCΙQ ε ιι-

βιiιrε ι < π()L) στοχεliφ 1 11' 15111 1r ι ιrι1ρριlπη rιr'ιiπτιlΞη
τt1 g Νιiιlιrιx{ζ τ()ιl Αφxιl1ι, lρiι)11. τOιt Ι-ι ιιννιιxι'lyι'i-
ρiιlιr. τιlυ Ροι\ιlxι'lρiιlι1 χ(ιι τ{')ι! Στενημιιi1ιlιl εiι'ιιι :

t1 ει,(ιτ7"ιlιill τ(|)\' J:}({σιxιilr, ι'πιlι\ι'lμιιill, ιlε: ιiλιι τιι
ι\η μιιlτ ι xci δ ι cι μ ε ρ iιτ1 ι ι ιτcι' d ρ^,,cι cιι'ιiπλι ιιτt1 < ιττιll'
πιιριιδοιτι ι ιxιi ι'l ι x ι ιτμιιi τιlιl ΑQxιlχurn [611 l |ι ε d μκρrι_
('}l στην 1111lριιrτιx{ xιιι πιrλι'τιιττιxl] cινciπτιlξη
τηζ πεQιοχιj<. xιιτιιιτxειlr] τμljμιcιτο( τ(l)γ εQγCΙτι-

xιilγ xιrτιl ιy. ι ι-'i\, ιττι) Γι ιιr'νιrxι'lxι,iρι. xcιτιr<rxειrrj

φρciγμιcrτο< iιρδευι;ηg xιlι dργιι cινciπλαιτl1< ιrτιlν
Αγιο Γεοiρ.1ιο Περιιττε.ρειilτcι ιττιl Ροδo1ιυρι. εlql-

.1ιr ιrνciπλcισηζ τ(l)ν 1ιδροlν ιrτον Ιεριi Nιιιi Αγiιlιl
Τρt'φι'lνcl zctι χατ(Ισχειl{ ιιι,crqlυxτηρfιrιl ιττο Στε-
vrjμκι1ο'

Tcι προβλr]ματ(Ι τ}1ζ xcr()t1μιεριr,ciτητcι< τ(ι)ν (JU-

pιπολιτιlil, μιιι< εiι,cιι τιlμεαg πιlυ η Δr1μιlτιxr] Αρ1l'i
cι\'τιι_ιε.τ(l)πιt'ει l-ιε ει)({ι(τθηιlfιι. Κciθε ιιε1ριι πριl-
,rr,ar11ριiμιι: ι,ιι ι\ιi)ιτι'lt'ιιε i.tiιτειΞ π()l! \'(ι ι'rτι)xε:υι'ltlt'

ιiτi1 ['i ε: λτiι,l(',η τη ζ πι lι ιiτt-1τι ι< Ιι'lr1c ( xιι( )ιιρι ι1τl1τιι.

περι |iriλλιlι'. χ(,lQ()ι πριιιτ[νι'lιl. xt,xλιlφι'lQι ι ιxιi_ 1til'
6lιlι ιττιiθ1ιει'ι'lιlζ z.ιι.). LΙ ιrydιrη τιlι, πιli'iτtl ιιι' τιl
Δr]1ιιl εiνιιι ειλιπριι'tj< 7ι'lρi< ι\ιιιxρiιrε:ι;. μιι: διιi-
θειrη ιrιlι'ερ'1ιιιrfιι: χ(ιι ιιε] θεληιlη l,'(ι διrjιlιlιrιιε
δ(xcιιε< λιiι;ειζ ιrτrι tητrjtrιι{τ({ π()ι! τ()\/ (ιπtΙ(-'7()_

λιlιiν'

Yπirρ1ιlυν πολλιi xcιι lι ε^,lciiιr rro,',βλ"rj μιατcι.'Oπι,l(
ι\i1 λιliι'lcι μιε xα ι προ ε zλιl'1 ι xιi δ εl' μιπι-tροriν ιiλιι νrι
.7(t,ιlιtt, cιπιi τt1 μιιcr μdρrr οτηι' ιiλλr1. Ε(μιιrιrτε

ειl()ε(g xιιι ειλιxριγ6.iq πριiiτιι |-ιε τO\' ειιιlτιi 1-ιcι<

xιιι μετri μιε: ιiλoυ< τΟι)ζ σι}ιιπΟλ(τεg μcrE. Κcιι dτοι,

θcι πιlρευ()οιlμε ι5}"η τllγ τετQc{ετ(cι τr1ν ιlπο(cr pιιr<

ιινdθε.ιτε ιl λcιιiE τη< Νciιlιlιτ({ξ χ(ιι τιυν ι\ημιοτιxι,iν

δι cιμιε ρ ι ιτμ ιιiτU)ν \/α τ()ν 1}πη8 ετr]οοιr μιε. Αιlτιi y"ιi-

γOιlιιε] xciθε μdρcr μιιλι,iντιι< ιrε 6λοιlζ πcl.r'τcr πi
γλιδοιτιι τr1g crλr1θειιι<.

Mε π(οτη οτο θειrpιιlτη< ιιιlτιlι\ιcl(xηιrηg χ(tι (Jτ()

dραμιiι ιιαs' ι-ιε αφοιr(οlιrη ιlτιg βιιιrιxdg ιrρxdg μα<

γ ιci πρΟγQ(ι1"ιμιcιτι ομιi xιιι ι ε ρriρ1l1 σΙl τ0)\' στ6χιl]ν,

με] την xιlινulνιxιj σιt\'οχli. τη ιτιlιrτρiιτεUση χCιι τ}l

ιτι lν ε ρ.1 ιιιl(ι ι ιjλιυγ τU)ν (-'ι1 
μι πολιτιf r' μιιg' πριix ε ι -

τ(.Ιι ν(ι [icrδ(οοr'με [1l]μrι-βr]μιι γι(Ι τllγ εjξοδο rιπι'i

τηr, xρiι_ττ1 y.(ιι τtl δημιιιlι'ργicι |.ιι(ι( ι\ι'νcιιιιxtiζ
crι,ιixrιμιιμt1< τr1< τιlπιxijg ιlιxιlr'ι'lμιiιr< πιlιl [)ιι dχει
ιrlζ rιπιlτ6).ε:(Ιιι(t τη\'l βελτ(ι,lιrη τt1< πιlιιiτt1τrι< tι,lr'i<

τ(υ\l (rι) ι_ιπ(]λιτιill' μιιι<.
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Πρ0τσTOριKOI 0ιKισμOι

στιq ΓtαρUφεq TOU Αvατ. Bερμ[oυ

H προΙιrτιlρ(ιι εfr,αι μιι,α περioδοg cιιτυλλr1πτα

μιcrxριixρclιlll' πotl rιρ1ζει με τ() λυxαυγdg τηg

παροιrα(ιι< τιlιl cινθριilπι'lιtπirνιrl στη γη, πριν ιrπd
4.00Ο'000 1ριiνιιr περ(πclι'. zcιι τελ"ειιliνει ι"ιε την

dικrρξη τιυν ι(rτοQιχ(lj\'χ1lιi\'ι υ\,, ιjπi-lι' ο ciνθριιlποq
επινοε[τη γqlιιφlj xιιι ιrφtjι,ει .1ρcιπτc|ι zε(μιεl,cι, τιr

ιlπο(α αrjμιερcι θειllριlιiι,τcrι πη1lεq τη< Ιιrτορ(cι<.

H προΤιττιlρ(cι διιιιρε[τ(ιι ι]ε πει)ι(iδιlι1ζ:

α) Πιrλιrι ολι θ ιxrj ι:πιl1rj

β) NεολιΘιxrj επο1rj

γ) Eπο1ij τ(l)\, ιιετ(1,}"λ(l)ν.

Στo νopι6 pιcrg xιιτciλιlιπα cινΘριilπινll( παQoU-
oiα< crπιiτην Πrrλιιιιlλιθιxrj περiοδο δε βρdθηxιιν
αx6μη. 6πιυ< αυνd[iη οε ιiλλεg περιιl1d< τηg Eλ-
λιiδαg. Η NεολιΘιxf περiοδο<' ιiμοlg. (6.800 π.Χ.
περfuοιl _ 320Ο π.Χ)xcιι η επo1{ τ(l]ν μιετi{λλι1)ν
(3200 - 11ιjΟ π.X) εiι'cιι ιδιcr(τερcr r,l1l61g1fg 1'ηηγ

ευρι1τερη περιο1r] ιια(. |-ιε dγα πυxνιj δ(xτιlo οιxι-
ιrμιιilν. rιφοιi d1oι,ν εντοπιστε( xαι xαταγραφεi
περι,οοιiτερεg απι1 2_5 βε[3αιοlμιιiνε< θdoειg. o
οιxιομιιiq τηg Ν6α< Nιxομrjδειcrg (αρxαιdτερη
Nεολιθιx{) πoυ αγ(Ι'σχdφτηxε το 1960 - 1961

ιrπιi τι'lν Rοdden, χ(ιι ()ι, Tοι1μπεg Πολυπλατirνoυ
(Nειiτερη N εολι Θ ι xr] ) zcrι Aγ.1ελοχ0)Q ιoυ (εποxrj
Xcιλxoιi). ποU (ινCΙσχιlφτηxαν πριiιτφατα απιi την
ιιρ1αιολι5γo y". Λιirr,α Στεφανιj. ε(νcιι περιιlοιjτε-
ρο γr,ιr.lιττι1g /,αι ι_ι(ιζ δiνιlιlr, μιιιr.1ενιxι] ειxιiγιι τιlιr
τριiπου Eιυ{< xαι τιlιr επιπdδιlιt πολιτιομι'ιlιi τοιr
νεclλι Θιxoιi ανΘριυπιlιl οτα πcιλαιιiτερcr εxε iγα
1ρ6νιcι'

Φιλoλιiγου

Στι< πcιριrφ6ζ τιlι' Αι,cιτολιxι'lt' Bερμ(οι' (ιιπι1
τοι,Tρilοφο μd1ρι το Pοδο1ιrlρι) d1οιlμιε τιg εξtic.

πρι'liιπι'lρι xd< θ dιτε ι < :

1)Τουtrιπα Tριλιiφοιl
2)Tοιiμιπιι Ροι\ιcig Στενημιιi1ιlιl (.1νιrlοτr] rll1 λιi-

φοg Mπcrg - Kιιρτdρι)
3 )Τoι1 μιπιι [τι ιiq |1E1,η μ iιχιll'
4 )Tου tr-ιπιι Xιιτξl1νι,iτrι ( ['iι lρι, ι ιι τη < Ν ιiι'l ιlιltι(. l | ε -

τcιξιi Kιlπcrνιlιi xιιι Λει'xcr.δiι,lι, )

.5 ) Σπr]λcrιο Pοδιl1οlρiι'lιl

Toποyqαφ(α

1) Tot'μπα Tqιλιiφου.

H Θdοη βq(οxετcιι πι1'νοl ιlε φιlοιxιi λιiφι'l αι,rι-
τολιxiιτηg πoινdτητα< Tριλιiφιlιl. Πiινοl ιττο λιiφο
βρiοxεται τo εξωxλfσι τOυ Αγ. Tριiφαlνα. o
λι1φog οτη μεγcrλιlτερr] του dxταot1 xαλλιεργεi_
ται.

O rιρ1ιιιολciγο< French οτην επιφανειcrxrj d-

ρευνιi τοι'το 1964 περιοι'ι,dλεξε 19 ιiιrτριrxcι. πιlιl
xροι,ι,λιi.,,ηιrε ιττην Αρycιιιiτερr1' Νει1τερη Nειlλι-
θιxr] xαι. (π(Ι ιστOριχci 1ριir,ια. Στt1rl Nερrιμειxη
τη< cιρxcιιιiτεQηζ Nεολιθιxr'i< διdxριr,ε τιζ π(ιQα-
xdτοl ο μiιδ ε < : ε ριr θριj ιrτιλ['i οl 1"ιε νr1 xcι ι xε ριιμ ε ι xr]

με Qoξ επ(1ριι;μιιι. Στη Nειiτερη NειlλιΘιxij ιιr,ιι-
γl,οiριιrε μιιiνι'l τi-1ι, πατi1',,ορirι τr1< μιcιfρη< οτιλ-
πνr]< xερcrμειxrj<' Tο υλιxιi τη< dρευr,iι<τιηlFrench

φtlλι1.οι;ετcιι ιττη Φιλoοι'lιριx{ Σxoλf τιlιr Α.Π.Θ.

Toυ Κωγ/γου Γxλαβfνoυ
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Λi()ιr'ιι εQ'i,(ι).ει(ι ιι:τ,i τtlt,'l'111itrιπιι Ι'ιlδιιi< Στεr'η1ιιi7ιrι'

2) Tοιjμπα Ροδιιig Στενημιi1ου (MπαE'KαQ'
τiQι)

Α.1νοlιrπ1 βιβλιο^,,ρcιφι.nr1 1gιiμιπα. Bρ(οxεται
cιl,ir μι ε ιΙιι ιrτcι 1οlρ ι ιi Στ εr'tj μιL1ι-lE xιι ι Tρ (λoφιl g.

ιττιg υπιilρειε( τo1l Bερμiιlι' χαι στη\' ιtρ1tjιlr'ιrπε-
πταμι6νη9 πεδιιiδcι<. Θει'lQει'τιιι φι'ι-lιxι1g γr]λο-

φοg διcrμι6τρου 2t5() περl[πι-lι' uε'τQι,11' y11 μi1lριrq 6()

μdτροlν. Oι πλcιγιε<τη< τοf pι.πrι( εiνιιι ι\ιιiιrπαρ-
τε ( ιrπιi ιiοτριιxcι ι\ ι ιιιρι1ρι' lι' π ε ρ ι ιi ι\ιllι'. Στι'l μι ε','11 -

λι1τεριl μιdροg ο λιlφιl< zcLl.ιiπτετιιι ιιπιi cιγριoδεν-
τQα χαι θdμινοιr<.

Tον xε ιμι6νιι του 1 998. xλι μιιixιιl ι ιρxcιιολιi'1ιυν

crποτελιlfpιενιl cιπ6 τιlν χ. Λιciνα Στεφαν{. τιlι'
Nixο Mεριlυιrt1 πιιι τOγ υποφ(/.ιr'ιiμιενι'l, επισχε-

φτrjNιιμε τηr,τοιi1-ιπα χ(Ιι πεQισUλλdξαμιε ενcr με-
.,,irλο αριθμιιi οιττριixα)\/ χC{ι dνα ιlφcιι'τιxιi βιiροg.
Η περιιtιlλλoγrj απdδοlι;ε dοτρcιxcι απ6 την Nε6-
τερη NεολιΘι,xrj (4.8()Ο - 3.2Ο0 π.X)' μιd1ρι τcι

ελλr1νιατιxci 1ρονιιι. Στην xεραμιειxrj τη< γειiτε_

ρηg NεολιΘιxr]g διιιl,"ρ(ναμε: Mαυρη oτιλπνrj xε-

ρlαμιειxr], πoυ α\/τιπQoιlο'lπειjει το μεγαλιiτερο
πι'lιτιlστιi xεραμειxr]ζ. χ(tι Kαιττανlj οτιλπνrj xε-

ριιμιειxl]. οε μιιxριiτεριl πιlοoιlτιi. Bρdθηxαν cιxιi_

μη δυο λ(θινα εQΥ(ιλε(α pιε τdλεια λε(αl'ι;η xιιι
tr-ιε..,,iιλο τμrjμιcr αγγε(οιr pιε λεπτd τoι1ιi;ματα' πιlυ
τιl περi.1ραμιμd του μιπορε( γα αποδοΘεi ειixολα.

3) Tofμπα Ιτιιi5 (Στενημιi1ου)

E(ι,αι ει'ι.ι< φι'ιτιxιig γrjλοφοg διcιμdτροιl 150

περ(ποιl ιι dτQιlr\'χ(Ιl ιil1'i'lu- 3Ο μιdτροlν. Bρ(οxετriι
_5 00 μ. ιιγcιτoλι xiι τιl ι r ΣτE γ11 1-1α1ου' O ι crγcιτολι x ε ζ

πλαγιdg ε(r.,αι αxcιλλιdρ'yητεE, αλλd. τo δυτιxιi
τμrjμιcr ιτ1ημcrτiξε:ι επiπεδη ι{xταοη. η οπο[α xαλ-
λιεργεiται. Η φυιτιπr] xοριrφt] του λdφoιl μιε τιl
πdρcιιlμα 1111' 1ριiνι'lιl πQε]πει νιι 1ιιμrjλιllοε.

To l97_5 ιlπιi επιφcιr'ειιιxti ιlι,λλογri βρdθηxε
xcιι πcιριιι)ι1θηxε ιlτιl Mοιlιtε(ιl Bdροιαg λfΘινοg

1ε ιροπ6λεxιlζ νειlλι θι xrjg επο1r] g. Κατci xιιιροιi<

βρεθηxιrr, λεπ(δεg ιtπιi πιrριτdλιθο γιcι τl1ν επε-

Eεργιιο(α δερμιιiτι,lr,. υφιrντιπd βιiρη xαι μι:γι1λο<
cιρ ιθ μιi g οιrτριixοlν'

Η xοριrφrjτου λιiφοιl d1ει απcrλλοτριοlθε( απd
την Αρ1αιιlλoγιxr] Yπηρε.ιliα.1οlρig πoτε να γG
γoUγ σUστημιατιxι{g crναιlxαφιig. To 1953 ο Φι'i_

τη< Πdτοιι< dχαι,ε οριιτμ6νεq τομιdE xαι απεxdλυ-

ψlε θcrυpιiιοιο λουτριi ριllμcιTxιilν 1ριiνιυν ιιε ιιι)γι-

xιi περιιττιiλιο. Διiμκlι zcrι μcιρ1-κiριγα αQχιτεχτo-
νιxα μdλη βρ(οl.ιlντιιι ι\ιciοπcrρτcι οε θιiμιr'οιl<.

Nο pι(ιτμιcιτιx. χι} Q r( l)( ε λλt1ι' ι ιττιxιilν xcι ι ρι υμι αixιilν

1ριiι,ι,lν. r]ρθιrν xιιτci xιrιριlιi< ιττην επιφιiνειιι'
'oλη 

η περιο1i] πcιριlιlιrιιltει ιδιcriτερο ενδιαφd-

ροr,. xιrθι'i< τιi ευρt]μιιιτ(ι ιι(ιζ πε(θουν ιiτι d1ουμιε

οr 11, εxtj ε:.1xατο ilr.η ιJll ()τO λι1φο ιιπo τcι προ [ιττι'lρ ι -

zι i ιιε7μι τ(ι Q(|)ιι( ιizι i yψιiι'ιιι.

4) Toιiμπα Xατξηνι6τα

Η Tοf μιπιr |3ρiιlxετcιι BΑ τηg Nιiιlιlιτcι<. ιlτογ
cιρxιι ι ολo.1 ιzιi 1ι υριl τ( l)γ Λε]i }y"(ιι) (ιυγ. 1 00 μετρα

μιετiι τιl πιιρεxxλrjιτι τιlιl Α^/(ιlιr Nιxι'li'ιiι'lι' Kιlπcι-
νιlυ οτρ (βοι!με αQ ι στε ρι1. xcl'ι πριl1ιllριlιi trιε cι\/η _

φοριxd γιcr 600 μιdτρcι περ[πι'lιl, ιlπι1τε ιrι'ν(ι\'τοι'1-

μιε ι\εξιii τt1ν τοirμιπcι. Η θdιrη xcrλλιεργε(τ(Ιι χCΙι

6y"ει τη μOQφ}i ψηλοf χcιt εχτετ({μιdνιlυ γr]λοφου'

Τμιι] 
1 

ι ι ι ι ι"ι",,6 i111 r γι' ιlλι () ιz"ii< ι: πιly_rj < ι ιπιi τη ι' 11lii trιπι ι
Ι),,διι i: Στι ι't1ιl, i7-, 'ι'
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τρciπεξοειι\o(lg ιryljματog. Aπ61ει ελiιxιοτιr cιπιi dχ)ιεισ(rν χαι τ(') cιρxιιiιl Ψιlιrιxιi οτιiμιιι-l τOι! σJιll-
τηνΑραπιτοα.Περιιlριιτμιdr,ε<(Ι\lα(-Γχ(Ι.φιχdζεQ- λcriοιl. Tιl oπ{λιιιι'l ιlπdδειξε ο Zr]οηg Pdπιr<.

γcιοiεq διει,εργι]Θηzrιι,ιιπιi τl1ν ΙZ' E,.Π.K.A. xcrι x(l'τι-lιNc'l< Γιcιl,l,Cιχι-lχιllρiιlιl.
διcιπιι;τοiθηχε η ε]/χ(ιτιlixηιlη τηE τofμπcιg βε-

[}ιr ι οl μιdι,ιι οτηr,' Yιττε ρη επo1r] τοιt Xcιλxιrd. ιττη ν

επo1ιj του Σιδijροιl χ({ι στ(Ι ιιττoριzιi 1ριiι'ιcι.

5) Σπιiλαιο Ρoδοxιυq(ου ({ απιiλακl τηE Kqιi-
αταE)

Bρiιlxετcιι οε βα()ι1 φcιρc1γγι. ιrτο αριιrτεριi
τ μιrj μιιι τη < xιl iτt1 < τιlι' πι'lτcι μιο f . που δ ι dρ1ετα ι crπιl
τcι crγατιlλιxι1 ιiριιr τιlιl 1οlριοιi xαι xcιτηφορ[ξει
oτr1ν πεδιιiδα. Tο ιτπljλαιo απd1ει ιιπιi τιr xυ.lριιi
800 περΓπου μdτριι. Στο βciθog xαταxι1ρυφο)\' χαι
απcixρη1-ινι9γ [3ρri1οlr, ιlπdρχει oπηλcιιιilδεg d-
γοιγι_ι(ι' ιιπιi ι5πoυ ιlι cιρxιrιολιi^1ιlι το 1963 xcxτ€-

βηπcιl, clλλoτε dρπιlr,τcr< παι ιiλλoτε μιε οxιlινιd.
στo εσσ)τεQιxci τι'lιt ngχ1rοxιδοι1< οπηλα(οU χαt σε

βiιθοg 100 περ(ποιl μιετριllν. Στιr πcrλιιlxριir,ιιr i1

πριiιrβcrοη οτο oπrjλcιιο ijταν ει1xολη. Σr]μερcι
εil,crι crδfνcrτη λdγιυ πατολιοθrjαεο)γ' oι ιlπo[εg

'\.,'\λ Δ1 λ ιf,

1.vl\;-'Υ l '/ l

iιz .y4Μ / '..'-.'/ ', \l.* dl
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o}"οxληροiνo\/τ(Ιζ τη μιxρlj cιιlτ{ περιr]γηιlr1
διcιπιιrτο1νοιl1"ιε τιι εξr]<

1) 'oλεg oι θdιrειζ π()ι] πQOcινcιφdρcιμιε γειτ()-
νευoιlν μιε: ποταμι'lυζ η ιιε οt1μιιιντιz'd< πηγd<. Tιl
νεριi. πρι,lτιιρ1ιxιi ιtτιlι1εiιl ξοl{g' Θα dπιrιξε ιrη_

μιrιντιxιi ριi}"ο ιττcι ιrρxdγοr,ιι εzε[να xριil,ιcι ιlτην
xcιλλιdργει({ τηζ γηζ' ιrτt1ι, ιινιiπτι!ξη τηζ χτ}l\'ο-
τροφiα< χ(Ιι στll\/ επι[][ι,lιrη τιlυ ανΘριilπιlυ.

2)Πcιρcrτηρι'lυμιε ιiτι στη\/ πεQιO1rj μιcι<, πclριiλ-
ληλcr pιε τη μι6r,ιpιr1 εγxιl.τιl.ιrτιrση σε φιtοιxοι1q
γrjλοφoυE (τοιi1,ιπεg)' υπιiρxει xcrι η οπηλαιοiδηE
ε.1πιιτο(πt1ιτη. ιiπιυ< οτο ιτπl]λcιιo Pοδιlxι,lρ[οιr.
xcrτιiλοιπιl τηζ γoOτQOπ(α( τιlυ προiοτοριxοi' cιγ-
θραiπιlυ γα χQησιμOπoιε(.1ια την πQΟστciσια τOι]

φιlοιxd g ι'πdγ ε ιε ζ xo ι λιiτητε <. ιiποl( ιlτcι πCrλιι ιιl -

λιΘιxιi xριiι,ιcr.
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Ιατoριxd' ΝΙΑ0ΥΣTΑ

3)Πλην τοιr οπtlλιr(οιl Pοδoχοlρiου. ιττιq dλλεg
4 εγπ1x111,,'.dοειE πρι1πει νcr ε(xαpιε ιlπιlτυπιilδειζ
ιl ργι11,61 μi6jγOι!ζ o ι χ ι ( )ι_ι(lιi <. Γ ια" τη μιoρφrj τοιtζ δ εγ

ε(μιcrοτε βdβcιιιlι, ιιφι'lιi ι)εν dγιναν ανcrαxαφd<.
χ(Ιι τ(Ι ιrxιiρπιιr επιφC{\/ειc{χci ειlρι]ματα δει,πα-
ρd1ουν οcιφε i< επι (}τll 

[ 
ιO\/txd< ενδε (ξε ιc.

Ποιεg ιiμιο:< {τιrν οι επιχOιν(l)νιCιχdζ o1ι1οειg
ταlν xcιτιliπο_lγ cιυτοjt,τιυν ιlιxιομιοiν; Απιj τη μελd-
τη tητημirτιrlγ τΙζ r'ειlλιθιxr]< δημκl1,ρcιφic{( χcΙι

τ(l)\' (Ιγταλλαγιilν μεταξυ τ0]ν Oιχι(lι-ιιilν πριlxιi-
πτει. απιi πριioφατε:q μιελdτε<. ιiτι ιlπηρyε ιττενlj

ιτυνirφειcι μιεταξt' τοι)ζ χαι ιiτι η crρxrj τηζ (ιιιOι-

βcιιιiτητcι< ποιl iο1ιlιrε: γιtΙ. τι( oxdoειq μιετcιξιi τι,lν

ι'l ιx ι ι;μιιilι,' μ ετιισχ}l μΠτit,ετα ι βcrΘ μ ι α (cι στηγ αQ -

χ]i τηζ xει,τριxljg oρ.1ιiνοloη<' Η xεντριxl] cιυτrj

oρl/(iνωση εiνcrι πιιl εμιφιινr]g αργ6τερα στ(t |-ιε-

γιiλιr αιγιcιy.ιi xι1r,τQιι τη< επο1rjg του Xαλxιri

,l)Kdιθε τι πO1) fiρdθηxε στην πεQιoχli μαζ,
ιiπιllζ τιr αγ.1ε(α ι-ιε την iδιcr τυπoλογ(α xαι οτ(λ-

βοlιrη. τα λfθιr,α εργcιλεiα' που ε(νcrι χατ(Ισχευα-
ι;μdνcι crπιi πιtριτιiλι0o' γραν(τη tj οφ(τη, xcrι

fxοιlr, τdλειcι λεicιl,οt1. τα λιγοοτd ειδιilλιιι. τcι

ιlφcl'ι,τιxiι βdQη, λεπiδεq xcrι ξι1οτρcr (μ(α ιrπιi
ιltριιιvιi, πολλdg gnιi n1lριτιiλιθo), φcινεριilvι-lυν
ιi1ι 1ιoνd1α τr1ν ιrι]lη λrj χαλ)νιτεχV ιχr] dxφρcιιτη τοlν

ι\ημιιουργι1lν τοι)(, ιrλλr1 μcrq επιτρfπουν ν(ι τ(Ι

ουοx ετ(οοι) μ ε ι_ιε ιιr,riλι l.7ιι E ιrρ t] μιατιr d,λλοlν ο ιπ ι -

ιτpιιδν τιlιl ι,ι'lιιιlf ιι(tζ. τη< Ανcιτιlλιxrj_< Mcιxεδο-
r,(crζ. (π.χ.τοlν Σιτιι.1ριυν). τηg Αιγαιαxrjg Θρι1-
χllζ, χcΙι cιxιiμιcι ιiτι d1ι-lι'μιε ιπεvrj oυνirφειcι με

βεβcιιιυμdνα ειrρtjtr-ιατα χCΙt ιiριιlτα μιελετημdνα.
που βρdΘηxαγ στ(')γ oιxιιτμιι1τoυ Διμην[ου (νει1τε-

ρt1 ι,εολιΘιxrj). Αρrι πdρrr απι1 xirθε αμφιβολfα'

μιπι'lροιi1-ιε να μιλr]ιrοιlμιε |ιε βεβcιιιiτητα γιCι την
6xφρcrοη. εξiιπλωιτη xιιι crνirπτιlξη τιlυ (διoιlπo-
λιτιιτμιιlιi ιτε dλo το xιliριl τηg Θρdxηζ. Mαxεδο-
νiαg, xαι Θεoιταλ(ιι< ^ xcιτ6" ιτι-rl,dπειcr χcΙL στ}1γ

περιο1r]μιαg.

5)Προxαλε( εντιiποlιrr1 τo γεγονιig dτι d1ου1.ιε

ευρ{ μιατα ιπo νο μι1 μιcι< μιdνο απιi την Αρ1ιι ιdτερη
Nειl}'ιθιxtj (6.80Ο - 5.800 π.X) xαι απd τη Nε6τε-

ρη NεολιΘιxrj (4.8Ο0 - 3.200). Λεiπει ει,τελι'6q rj

φrr(ι,ετcιι να λεiπει για την ιilρcr η φdoη τηg

Mdιτηg Nεολιθιx{g περιιiδοι-l (5.8Ο0 - 4.800 π'X.)

που ε[γιιι xαλci μελετημ6\,η ιττη Θεοoιrλ(α (Σd-
οxλο. Oτξirxι. Mιι.1οι1λcr). Ε,[ναι' dμιοlq. β6βcrιιl
6τt Ncιτd τη Nειiτερη Nι:ολι θ ι xr] πε ρ(oδο dxοιr μιε

την εμιφcir,ιοr1. oργιiν(υσll χcΙt ανιiπτιlξη γdιυν
πρoTι:rτορ ι xιilν ο ι x ι ομιιilν. πOι) ι\ εν ιlπrj ρ1crγ πQ ιγ.
ciρcι €1ουμιε τη ρcιγδιrΓcι εξirπλιllιrη εν6g πληθιr-
αpιοi Πρoελλrjνων. οι oπιliοι δηpιιclυρ.1clt'ν οτην
περιο1rj μrιq dνα πιlxνCi δ[xτιlo οιxιιτμιilν.

6 ) Πρoιiπαθοιi μιε νrr εντρυφrj οοι) μ ε στα l-ιυ στι -

xcl εl,ιjζ πολιτιιlμιοt' πιlι' ιiγθιι;ε πριν απ61ιλιι1-
δε< xριir,ιcι χαι πΟι) εxπληxτιxι1. xατιiλοιπιi τιlυ

βρ(ιrxοντcιι οτα μdρη μιαg. Δεν πρι1πει νCΙ μαζ
διαφειiγει το γε.1ονιiq ι1τι ο μιετανεολιΘιx6< Eλ-
λαδιxιig xdομοg πλdΘεται xαι μορφοποιεfτcrι
ι(ιτr''l απ6 τι< ιo1υρd< επιδρι1οει< του NεoλιΟι-
xoυ Πoλιτ ι ι;μιoυ' πoι1 σφU Qη λdτη οε πραlτιLρy_ ι xιi
τιg δομιdg. τoυg θεομιoιig xαι τιg αξiεg τη( ()ιy.ονo-

μιfcι<. τη< πclινοlv(cιζ. τηg Θρηoxεiα< xcrι τη( oιχo_

γιJνειαg.

Mελλοντιxd μιcι συστηματιχt] ιιι,cιι;xcrφ{ ιrε

βεβαιοlμιενιlυg προlιπιlριxοιi< ιlιxιo1-ιo{q γιiροl
ιrπιi τη Νdουοα. (ιrοlg ρ(ξει περιιtοdτερο φ0)ζ
στe{ Lι'ιXπιχiι, πιlιl τιiιrο ξηλ6τυπα xρdτr1oε η Γη
οτcι ιτπλιi1\,α τηζ.
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NΙΑ0ΥΣTΑ Ιατoριxd.

KYPIΛΛOΣ KΑl MEΘoΔ|oΣ
oI lEPAΠoΣToΛoI TΩN ΣΛΑBΩN

Tο 334 προ Xριιrτoιi 6ι,ιr( γεiιl( βαoιλεf g dφυγε
απ6 τηι,Mαxεδονirι xιiι ι1φΘαοε dωg την xαρδιιi
τηg Aνατολrjq. μιετcιφdQoντα(. πcιγτoιj dπoυ πr]-

Υcινε, το φ(,)ζ τοιl E)'ληνιομιιlιi. Η pιεγιiλη αυτιj
πορε(α, που μετdφεQε τον ελληνιxι5 λιiγο xαι τοι,
ελληνιxιi πολιτιιrμιi cιπd το Αιγα(οι,π6λαγοg dιυ<

την Απω Aνcrτολrj, ε(1ε δυo θεμιελιοiδη χαQαχτη-
ριoτιxd,:

Tο πρo1το riταν 6τι 6γινε ιιπιi βαοιλdα στQατη-
λdτη xαι ε(xε τη μιορφrj πoλεμιxιilν επι1ειρr]-
σε0)ν. oι μd1εg διcιδεxι'lνταν η pι(cr την ιiλλη xcιι
λιγοoτdg fταν οι πολιτε(εζ f ιlι πολιτιo1-ιο[ πoυ
παραμεiναν αΘιy"τιlι y.(Ιτ0) αJτ6 τα πι1λμιατα τοlν
Mαx ε διjνοlγ στQατι (Dτ(tiγ.

Το δε{τεριl χαQCΙχτηQtοτιxιi τt1g πι'lρε(crg ιrυτrjq

rjταν ιiτι d.,lινε οε μιιcι εποxf πoι! o Eλληνιομd<
εfxε πια δημιιoυρ.1rjσει τCΙ μιεγiιλcr πoλιτιoτιxιi
του επ ιτειiγ tr"ιατci τοιl oτην τd1νη, οτη λογιlτε1ν icr'

οτην πολιτειιlλογ[cι χαι στη\' φιλοοοφ[α, xαι εixε
ι ιρ1ioει vα παραx1ιιitει.

Tα διjο αυτιi 1αρcιxτηριατιxci δεν μειοiνουν
xαΘ6λoυ υην Crl']ιι(ισ(cι τη< ελληνιxr]g διειιrδd-
σεωE στην Αι,ιrτολri' που το αποτι1λειrpιd τη<

r]τανε να δη μιου ργη Θουν πολυciρ ιθ με g xα ινιlιi ρ-
γιεg ελλr1νιxι1q πολιτε(εζ, να εξελληνιοΘουν oλ6-
xληροι λαo( xαι πολιτιιτμιoi χαι ν(Ι δημιουργη_
θοιiν οι αναγxα[ε< γλωοoιx6< xαι πνευtr-ιατιxdg
προijποΘdoειζ πoυ ουνετdλεοαν ιjπειτα oτη δια-
μdρφοlιτη. ιττη διdδοoη χαι στη επιβoλf του Xρι-
oτιανιο1-ιοιi.

Τo 863 μιετιi Χριοτιi dφυγαι,. πiιλι crπιi τη
Mιιxεδoγ(cι' δ{ο αδελφοi xαι ιiφθαocιν ιiιυ< τr1ν

Tου Bαοιλεioυ Λαοιiρδα

xαρδιd τιυν Σλι1βο)\, τη< Δι1ιrηE. 1-ιετcιφdροντε<
επεi τι'lγ χιi116 του Eιrcιγγελiου. Αντ(Θετα ιiμοiq
απιj τογ xιrραxτrjριr ποιr εiχε η διε(ιrδtrο}l τ(')\'

παλαιιliγ σlJ|-ιπατQιιυτι'jr, τι'lυζ οτην Ao(α' η Jτo-

ρε(α το:l, δι1ο Mαxεδ6νιυν προq τοιl< Σλdβοιrc
{τcιr,ε οεμιν{ xαι απdριττη' χ(')Q(ζ ιττρcιτο{<. 1ιll-
ρ(q πολεμιιxd< οιlγxριlυιlειζ, 1ιορfg φοlτιd xciι
xcιτcιι:iτριlφd<.

Αντi γιcι ιrτριrτιιυτεq. ιlι δ{ιl ιrιrτο( cιδελφοi
ε(xαr,ιrlζ οιrνοδε((/" τOι)ζ τρει< -τdοοερι< ιiλλοιr<.
ιiγι,ιrlι]τOtr< ιrl]μερα σε |ιCιζ. τιr (διο ιiμοl< ειρηνι-
xoιi< xαι πρiιοιrq. ιiπι,lq if1111, rιιrτo[. Αντ( γιcι
στρtΙτιο]τιχdE οτολfg' φι'lρο{oαν 6λοι τιlυ< τιl
ρiιιrο του xαλογrjρρμ xαι crr,τ( γιcι οπαθιci. ciρ1ιcι-

τα μιiιxηg xιιι πολιoρxητιxιf < μηycινdg, ε(1cινε 1-ιαξ(
τoυE μιι1νο.n pγg.1^,,6λιO χαι μιεριxd< ορθιiδο-Ξε;
ε ιxdνεg. O ε ιρr1νιxci< cιιrτιiq 1αρcιxτr]ρcrg rjτCΙγε τo
προiτο γι'ιilριoμcι τη< πoρε(ιr( τιι)ν Bιlξcιντινιilι,
αιlτι/ll, πQoζ τοι)ζ Σλ"iιβοιlq'

To δει1τερo t]τιrν ιiτι ε.7ινε ιrτη μιεγcrλι1τερη
περ(οδο τοιl βιrξcιιπινι'lιi πολιτιο1"ιιlιi, σε l_ιια επO-

xrj 6πoιl τα βυtαντινιi oτριlτειi 1-ιατα απλι,'lνOνταγ
παι,(ιτχυQcι ιrτα οιiνορcr τη< βιrΕcrντιν{g cιυτιlxρα-
τoρ(cr<. εr,ιil ιιdοα στην πQο)τεfoυιlα ε(1ε crρ1(οει
να cιναθiιλλει 11 xλαoιrιx{ παρι1δοoη πλιiι ιlτηι,
μεγι1λη δριrοτηριιiτ}'lτα τU)ν θεολ6γιυν χcιι τ(i)ν
xαλλιτε1νιilν τη ζ αUτoχρατoρ (αE.

Tα xατορθι6μιατcι του Mεγιiλοιl Αλεξdνδροιl
οτην Αιr(cr τα εξιiμνηοαν οι'Eλληγεζ μιε ιiλοιl<
τoυg τρ6που( πoυ ε(1αν ιrτη διclθειτrj τοιr<. μιε
ποι{μcιτα. με ιστOQιχ(i δοx(μιια, με αγirλμιατιr xαι
με πολυdριθμιεq λcrixd< παραδιiοειq.
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Tcr επιτευ1,ι_tCtτ({ ιiμιιl)q τιr)t, Θειrιrcrλιlt,ιxdull,
αι)εi'φιlir,. 1ρ1r |(1'ρii'"λoιl χC{ι του Mεθoδiοιl. ι\εγ
απcιι-lxιiληιτιrν xιrθιjλοιr τοιlE Bυξαγτι\/Ot'ζ. oι ελ-
ληνιxεc πη./ιj( δεγ cιι,rιφdριlιlν τiπι'lτε γι(Ι τ()ι}ζ
διiο αυτοi< cιδελφοιiζ. y.({ι τιl μιε.,,{1λo γε.7ιlι,ιiq
ποιr ι\ι crδρcι ματiιrθ η xε ιrτηr, cιιl λi] ToU i1^,l ε: 11 1j1,ρ q

τιυν Σλciβο;l, Ρατιολιi[lοιl πdριιοε ιιπιιρcrτ{ρητιl
απcj τιlυ( cι.1ιo.1ριrιροιl(. τOυζ ιoτιlριxιlιi< χαι τΟι]ζ
θ εoλιi.1ουq τoιr Bιrtcrντiιl ιl.

Kcιι αιlτιj crxιiμιη το |3ιltcrντιr,ιj ειlQτιli,ιj.l/ι(l. πι)ι!
περιλιιμιβιiγε ι τΟ\l Ζ(.,.τ(iiιOγο τ(ljν ({γ,0)\, τη( O80ο-

Σλiιβι,lν. Πολυiιρι[)μιcι επ[ιrη< εiνcrι xc;ιι τα. δημιo-
ιrιειi1-ιιιτιr. οε γ}"ιilιiιτε< ευριllπιιixdq. ε(τε c.ιπd Σλιi_
βιlυ< ουγγρcιφε(g. ε(τε ιιπιj Ευροlπcι(ιlι!ζ πOι!

χQη σι μοπι) ι οiν την ιrλcι β ιxlj β ι β λι ογρcιφ (cι.'Oοcι
παλαιι1 ιττιl ι1ε fιr ιlπdQχοιlνε' εξετιlEονται xαθε
φoQd με νdcr πριlοπτιxr]' τα ι)ε ε),ιixιοτα νdα πιl,υ
παριlυιrι iιξo\/τCΙι. γiιloντιrι δεxτιl μιε ενθοιrοιcr-
ιrpιd z.ιrι απoτελοiν την βι1oη ι,ε1ιυγ πολυcrρ(θμιllν
δη μιοιlιε ιl μιιiτι,lγ.

Αi,i'ci η tεQαποστολιxlj εργcιοicr τιl'ir,διiο rrδελ-
φιill, cιπι5 τtir, Θειrιτιιλοι,izη ι\εl πρdπει' l,cr μιε:(ι,ει

δciξου Exxληο(α< πιlλλου< ε-
xλεNτοιiq του Θεoi ι)εr, αr.,αφd-

ρει τiποτε \i/ια τοUζ δi.l αιlτοιiq
ιrδ ε λφοιi g που t ρr,l(1 Qη y,( ιι, Cjσι)

λ(γοι irλλoι για την ι\ιiξα τηg
oρθοδοξiαg.

Γιcι \,(ι μιirθoιlμιε τηr,tωf zι.ιι
τηr, δρc1ιrη του( θcι πρdπει l,rr

ανcrτρ6ξοιlιιε ιJε ολcι['iι xd< xαι
λcιτινιxdζ πηγdζ. ιrτι<.διiο πιι-
λιl,ιοολcr[3ονιxdg β ιoi,ρrrφ(ε g

τOι)(. χ(Ιι ιiιrα γριiφει ειδιxιi
γιC{ τΟν MεΘιlδιο ιl Ανcrιrτci-
σιo<, O βιβλιοθηzιiριιl< τη< Pι'l_

1ιrιi'xti: εzxi'r1υιi ι:.

Tο (διο δεr,εiχcιγ ενδιcιφερ-
θεi γιrι τοt]ζ διiΟ rιιrτιlιiζ Θεο-
ιlιιλοι,ι.xεiζ xαι ιlι γειjτεροι 'Eλ-

ληνε<, ποιl φιιiνετιιι ιjτι r,ιi!_ιι_

οαγ ι1τι o βiοg xcιι η ι\ριiιrη τιυν
διio αυτι6l, αδελφιυν crπoτελεi
υπι5 θ ε οη xαθαρiι ιrλrι β ιl"r] πoυ
δεγ εr,διαφdρει τov Ελληr,ιοtr-ι6.

oι Σλc1βοι ιiπιυζ ε(γcιι. (ΙυτΟ-

vcir 1το. 7 υριi'ιlι'ι' xι ιI Ξr ιι'ι ι^1t'ο1'_

Eουν διcιρxιilE ιlτη μινt]μιri τιl;ν

gi!!!:!!,|.:i:,.i*ι.

fli'i,,; ir;')ir
i=#;'1 ' ':i#'

tΦ='φr
''". > -.", &if \r *--

Ψ] i, trfl

διiο αυτοiν αδελφιill,. ποι] τοt-lζ #

τ(μηοαν 0)ζ Αγrου( xαι ιδρυ_
τdg τη< Exxληιr[cι< τιllν. Oι
ιrλcrβιxd< pιελdτε< γιcι τιlιlζ δ{ιl
cιυτοt'( ιrδελφοi< ε:[νιιι αγα-
ρiΘμητεg ιrε ιiλεg τι< .yλιiοoεq

χ(ιι (Ιε ι iλε: τι< διιιλεzτι )ι,ζ τ(l)ν
()ι Λ.1ιιlι |{1iριλλιlg y.ιιι Mε0ιiι\ιο<.

Eιxιjr,ιι n111r ξι'lνριιι1t]()ηxε ιiτη Ι]οr'λ./αιl(ιι τιl l963
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NΙΑ0''ΣTA Ιατoριx(ι

ιlπ6θεοll μιιir'ι'l το-lν Σλιiβι,lν. Η πdλη τη< Θειlιτα_

λον[xη.< xcιι η εxr.λi1οiιι τηg d1ουνε τιι διxα-ιιilμιcι-

τri τουg. xαι μαξi με τ1-lγ πιiλ"η xαι την εl'"Nληιτ(α

τη < Θ ε oοιlλοr, (l. 
η g ι\ ιxιι ι.ιil μιατι t' €xε. ι Ncιι τo Bυ ξiι -

γτι(). χ(1ι διι-ι τοιl β1rξ11r,τiοιr ο Ελ)'l1r'ιιτμιιiq. f ρ^,lρ

τοιl ιlπο(oιl tjτιιι, 11 ι:(ιrοδιl< τι'lν Σλιiβιt)\'l στ()ν

Xρ ι ιττι αr, ιιrμιιi. O χQ ι ιΙτ ι ({\/ ι χιi g ιιiιlμιl< π()ι! 1Ι/ν0) -

ρ(οιrι,ε οι Pιilιτοι fτιιι'' τcι λειτOι!ι]γιχιi' zrιι θεολο-

^1ιxiι [3ιlξcιντινiι;,.ε iμιει'(ι πΟι! ε (1ιινε μιε:τrLφριrιτθε 
(

οτη ν ολα [3 ι ιη cιπιi τοι' Ιζι)r'crτ(ιι'τ i\'ι l ( Kι1 ρ ι λλο ).

τoν MεΘιiδιo χCιι τoι'< μιιΘi1τd( τι-,)t'. Tο iδιο ι-

ιτf ει χαι γιC{ τιlυ< ιiλλοιl< ιrλιιf}ιxι'lig λcιοf < ποιl
ε ιιl{ λΘιιι, ε ι}τιll, xιiιτιιιl τη g o ρθ οι)οξ (cι g. Γ ι' cιυτιj

C{\, χαι οι δiο ιιδελφο( ερ^;ιiιlτt1xcι1' μιιiι'ιl ιlτi1

Mορcι [3 
(cι. ()ι1(Jι ct(]τι χ(i d'1 ι l'ιιr' ι ε ρcιπιiι'iτι li'1l 1 r/ t Ct

ιi}'ι lι'Ξ τιlι': Σλιiβι lι':.

'Ενα ιrπ6 τιr θι1μ-ιιrτιι που crl'cιφεQοντ(Ιι (Ιτ()γ

Κι,ll.,στCιν(νO χαι στ(]ν Mεθιjδκl εiνιtι t1xcιτα'7ιογf

τιlυζ. O |}ιογρiιιρο< τιlιt Kιι)ι.'ι)τcrlτ[γOtl δiνει τιg

cιxιjλoιlΟε< πληροφορiεg: o Λdοlr.'. πcrτ6ρα< τιlι'
Kιυνοτιrντ (r'ου. r]τιrν δρclυγ',' 11ρ ι Oζ στη Θ ε ιrοcιλο -

ν(xη (δηλ. διοιxητ{< στQCιτιι])τιχrj< μιοr'dδιlg απιi
διlο xιλιι1.δεζ ιfτQc{τι(liτε<) xιιι εi1ε επτir παιδιci,

iL. {
f
iΙ

το τελευτrιiο ιrπιj τcι ι]πιl(ιι ι]τιrr' ο K(,)\/(Ιτ({γτaγoζ.

O Κιllγιτταl,τ(t,ι'l( crπιi 1-ιιzqlιig cι.1ιiπηιτε τιι γρriμ-
ιιατcι χσ"ι πcιιδι- αzιiμιι ε(1ε ι\ιιι|3dιlει τιl dρ',,cι τoιr

Γρη.1oρ(οιrτου Θεολιi.1Oυ χαι ε(1ε oιlr'θfιτει dνcιl,

il trιl,ο πρcl< τι μιi]t, τιlι'. 1,r r.1l ριr μι{ιτι z"ιι 1ιιρ(ιτμιιιτιi
τ()1} τ(ι πριiιτεΞε ο Λιl',lρ()f1r1g Θεdxτιιrτι'l(. ιiτcιr'

τιl\, ιJιr\,(i't'τt]ιrε. ιrιtτιiι'l χ(dι τηγ clιxιlγεt'ειri τιlι'
ι]τt1l, Kι' i\,ιττιιl,τι ι'ιlιiπο}'ll χ({ ι τΟ\r dιττε ι i,ε ι;τη Σxο -

λr1 .ηg Mrιγr,ιtιiριι(. ιiπι'lιt O Κ(,)\l(Jτ({\/τ(r,oζ. ι-ιε τ-tl\/

xcιθοδr]γη ιτη το ιl Λd οr'τ()( τ()ι1 N{cι 0 η μι ιιτ ι xι)l'i xcι ι

τοι' Φlιυτiιlιl. μιε λ6τη ιτε εντιιτιxα ρητορι zr] " "7 ε (,-) ιι ε -

τρfα πcrι cιρxαicr ελληνιxιj φι}"οι;ι'lφiα. 
'oτCrt'τε-

λε(ι,lιτε τιξ ιτπιlι'ι)dζ τoιl. O Θει1xτιιrτο< τοr'διι1ρι-
ιlε 1cιρτοφυλιιxιι (cιρ1ιγριιμμιcιτdιr) τι'lι' πιιτριcιρ-

xε(ιlιr xιrι λ(.1ιl cιρ.,lιiτεριι xιιθη',,ητr] τt1< φι)'ιlι'lι.l-

φ(cι< ιττη Σ1ολij τi1< Mrι',,νcιυριLg. Εξ ci}"λ"ι'lι'.','ιιι

τοr, MεOιiδιo o [jιογρciφιl( τοιl διi1'7εiτιιι ιiτι ιl
ιιιrτιlxQiιτιlQαξ τO\'| δι ιiριιτε στQ({τι (l)τιχι1 διoιr"ηπ]

|ιιC{ζ πεQιo1t]< xοr'τiι ιrτι< πηγι{< τοιl ΣτQιlμιιiνcι"

στc{ σ}l ιιε Qιr,ιi ιrυl'clρα Bφψ1.1crρ(α< l"cιι Γιοιr'1xιlιr_

λcιβ(cιg. xαι ετοι ο Mεθιiδιιlζ. που 6μιειι'ε ιlρxετιi

xρ6r'ιcr εzε[. ε(1ε τil\' ειtχ(ΙιQicι r'rι γr,υlρ(ιτει y"ιιλri

τοιr< Σλιi[iιlιl<.

..} ξ '. 
"eμ*i

Ι1

'a?ξ - a.

Tιl βιi'πτιιlμιιι 111il' }]111rχν1iρ1r11'



Ιατoριxci. NΙΑ0ΥΣTΑ

oι πληροφορ(ε< ιιιlτε( ποιr πε:Qιε-

χΟγτt{ι ι;τι< διjo ιτλιι[1ιxd< βιογριιφiεc
εfγcrι xcrθαρdg' ιδιrτε ν(ι ιιην 1ρε.ιιiξε-
τιιι διεξιlδιx{ ανιiλι'ιll] τοιlq. Mε xιι'
νdνιr τρι1πο δεr, εiνιιι δυr'ιrτιj ν(Ι ιlπο_

oτηριxθεi ιiτι t]τcιι' Σλriβοι. ιl Λdιοι'.
(rτιX{τι(l-)τι y"ιi< δι οιzητrj: τ1l( ( ιι1τ()){Q({-

τοριιrjg φριlιlρir< ιττη Θι:ιrιlιrλιlνfxtl
xατι1. τr1ν xρ(ιlιμιη επο1rj τη< δημιιlιlρ_
.1 iιι< τι-lιl πρι ilτιlιt βοιlλ.7ιιρ ι xιl ιi xQιi-
τ()ι)ζ. o Κι,lι'οταl'τi\'(}(. πoι1 ιrπιi μι_
xριig διd.βαξε οτο ελληr,ιxd πριυτιiτυ-
πο τι]ιlζ Πιrτι1ρεg τη< εxxληιr(ιrζ xcιι

πoιl dγιr'ε crρ',,ιlτε:ριι xαΘηγητr]g τη<

αρ1cr(crE ελληνιxij< φιλοιrοιρicιζ στη

o1ολrj τηg Mιrγι,ιιfριιζ. xαι o Mε()ιi-
δ ιο g, ιrτρcrτ ι ο.lτι x6ζ δ ι o ι xητr] g ιι ι (Ιζ π ι] _

ριο1rjg' n611r 1ρε ιιιξιiτανε πcrνiο1ιlρη
τη βυξclι,τινrj εξοιrιr(ιι.

Aπιi την Nιxιiπολη ηg Ηπεiροιl
dοlg την Θεοοιrλοι,[xη xcιι cιπιi εy'ε.(

6ι,l( τιζ Σdφρε< 7'(ιι τΙν Αδριανο{πο-
λη. ο)'ιixληρη i1πολιτιxrj :r'αι οτρcrτιαl_

τιxrj εξουοiα rjταν ιrτιι 1ε1ριcι τu)\, Bιl-
ξιrντιr,οiι, xιι ι- [Jcι 1ρ ε: ι αξιiτcrν ε 1}π ε Q -

[3ολιl.r] φαr,ταο[cr" ν(ι πει Nαl,ε(ζ ιiτι ιlι
δ{ο ιττρατιωτιχοi. διοιxητd<. ο Λdοlν
xαι ο Mεθιiδκl<. rjτcιν Σλiιβοι. Απιi τιι
rιΞιιilμ11l.161 ιlιl ε(χcιt'ιl Λdιυt'χCιι τcι ι\ι'ιl
;αιδιci τoι] χ(ιl rιπιi τι'l'ιl( δειiμιlιic
φιλι-r,; ιιε τ}l\l (tι1τ()y"Qt{τ()ριxrj ιιιrr"r'i

εiνιrι πριlφrιι,dζ ι1τι ιινtjzcιl' ιττηr, ιθιi_
νι)υσ({ τιiξη τη< βι'tιrντιr,{< χ()ι\|(l)_

νiαζ. Eπ( πλdον ιlι μιε:τcιφρcicΣει( τ()ι!

Kιr-lι,ιJτcιγτ[γOυ χ(ιι τοιr Mεθοδiο'ι'ιι,τιj τιr" ε}'λι1ι'ι_ ιjλrlι rlι Θειlιlαλιηιxε[g μιιλriι,ε oλcιβιxci',. Στoγ
xαcττtιολαβιxiι δε[xl,ιlι'ι,τdτιlιιι 11121 [1r)σil Ι.ιε τη\' επ(ιτηg πιιλιrιιrιτλιr[]lοr,ιΧιi βiιl τoιl Kιllνσταντ(νοιl
ελληνιxlj γλιδιrι;cι χαιτ,l\/ελληνιπrj ιrΡ'dι|tl1.,'11τ11 δεr,ιlπriQχει η φρciιτη (Ιιlτ}i - xcιι crι,τd δεν εiνcιι
ι'rι ιιποNλε (ετCΙι }-l πιθ',.νιiτt1τιι ιiτι dxιlt,r' ','l vε ι iιπιj 

/1i)η1c (τγlιι(ιιr[cι. Ti1r, βιογριιφicι τιlι' ΚυQiλ}'Oιl τllv
l_ιετ({φQ({(Jτli 1-ιε μ,1τρι:r"r'iγλιi-lιτοα τr1ι'ιτ)'rι|}ιxl]. ιjγQCι.ιlε. ιiποlg d1ει διcιπιοτι,lθεi ιιπιi πιlλλου<

Mεr,ει βε1βιιιιr τιl πρι'βλη|ιCi τη( ({!(1(,llζ τOιl trffi:;:l]J;';ll#ii}Ηilr;ffi:::H,i:J]
βcιoιλιc1 Mι1ιιrjλ πQ()ξ τ()\l K(')\'ιlτ(ι\'τιγo-' π()υ (ι- οαλιlνιxt1. δεν t'iτιιr, διlr,α.τιi γα γQ(Ιιμει, /.(d1 r,l1'

γαφιiQει ο πrrλcιιοcri'rι['}ιlι,ιxιiq [jω<τιlυ Mεθιjδιο: _._._-: \.-..
"Πd'ρε μαξ[ clοιl τ()|' (ιδελφ'cj ιlοιl ,rrr"r,")uλ''i,,, :i::::gι'lρ1ιιirε:'ι1τιιττηΘεοοαλογ(xημιλοιiοcινσΛα11ιχα.
Mεθciδιο χαι π111/(Ιιτε:τt: χαι οι δυο oτη Mυριιβkι.
Γιατ[ y"α-ι ()ι διlιl εklθε rιπri τη Θεαoαλclν[xη xclι Αγτ(θετιr. o ciγr,αlιττοζ σ1)γγ8αφ6crg τηg βιο-

1ri.}rr,*&'*,,trΙy/tugpi* . *lu*αr,*r** n 
^, 

l*g,{ αε116yq1,φ4φ

,ulson ;',,, * ε,η cπ st ur,,ffg ***nui' *,{6 t# ."ι d & 

j 
n,, - * * 

ρ 
*,r* rx*r"ε

.t* Y}4 , li1,4 { * { J{{d €,1r, lr4 {gfri ξ1 ε1 ξ. e\ Φ Ρ Λ,ι g'ι ο i,,ιu ;c 
"ε,q 

; . -Eaa

t- -:a I

!ιι,1,r6 i{ι,{ ,*p}βρ.1ξtfftrt ,rτε3ι Aε'Ιs:r i1st ε cs,lc{,,{ iiι!rι{16 r,{Φ* ι-"

[:πι'ινιll: ιl Λι,τιlzι_lιιτιlοιι< Mι1ιιι1λ ιl Γ" ιrτιa},r,ει τ1lγ Kιiριλιl xιιι
N,1ε()ιjδιιl ι'τrlr' lν{ιlιlιιlJiιι. Kriτι,l: ()ι ι\liιl rιι\ελqιli μιετrl"q trxiξοt'r,(Lπιj τιι

ι'λλl1ι,ιzιi ιiτιι ιr)"ιι|iιzιi. Ρι'lιiιzti trιιxριl"7ριtι1,[ιι 1111l |.5111' rιιιilr,ιι.

%;j.c*}*ffi ';;iγd""'rf_:**β d ξ*r-w *T*"-: 
-

; r.., *εi -;$ οrt ο λ l ι rc *εεn λ r'ιr€lθl { 4 ι' f "{${ r1l x lτ'"'{' fl &" 1fi Eε'ζ6

'i't,λ,r*sε,+,'ιλ.liι,ρ'rτβ*ι,*ι"lrcrεr}λ'liyio'ι"ι*ειιεyυιε,οk,c*r**,t
. iι! fi l.. N & l, ; "1 J; ξ ι ξ 1"{.+q . l ξρ * { j&{r5ru, oψ :, lιn, 8,s ι at εl d"'fκ*liyy"

,.'{.]la}θl?f*rit$}tr;*lιo,,roirrr'&r,i,ror1rrl ruι-*g"&rr"tη,1l.$,ijιi
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NΙΑ0ΥΣTΑ Ιoτoριxd'

γραφ(αg τoυ Mεθιlδiιlιl απ6 τιg
παραλε(ψειζ πoυ dxει xαι απcj τα
λirθη πoυ xdγει.. cιπιlδειxγιiεται
ποl< ξοt'οε μιcιxριd απιj τιζ βυξα-
ντινdζ περιo1dg, οτην Παννονiα
(οω< rj χαι στηγ Bοιlλγαρ(α, xαι
δεν γl,ιilριξε τ(ποτε γιcι π1r, Θεο-
ιτcιλον[xη. Γι' αυτcir, η πcrτρ(δα τιυν
ι εραποοτιiλαlν το;r, Σλciβων rjταν

μιcr 1οiρcr μυθιxrj. ιiποιl xατ'αγiι-
γxη θcι ι1πρεπε ι,cr μιλofoαr,ολα-
βιxιi. εφ' dooγ ο Kοlι,oτcιντ(γoζ
xαι o Mεθιiδιοq μιιλοι1ιrιιν ιrλcιβι-
xι1. To λirΘoE αυτιj ι\εr,τo dπιrγε o
MεΘ6διοg ιττη βιο.1ραφ(cι τιlυ α-
δελφoι1 του' O ιτυ.1^,,ρcιφdαg ιiμο'lg
τη g βιογραφiαq τι'lιl Mεθoδ(οιl που
αοφαλι6q γνιliριξε τη βιογραφ[cι
τoυ Kιllνστcιντ(νοιl πριrιrd[Jεοε αιl_
τtj τt1r, φρdιrη απσ cl.,,l,ιlια xcιι απ6
1ργ ξηλο τoιl γα εξiιρει τo πQαγ-

μcrτιxc1 μεγdλο .1ε.1oνι5E τ]lζ εισα-
γιυ.1l]g τη< ολcr[}ιx{g οτη λειτιlυρ-

γfα. Για το oημιεgινι1 μιελετητrj τηg
ιιrrορiαgτηg Θεoοcιλον(xηg η πλη-

ροφoρ(α τoυ βιογριiφιlυ τoυ Mε-
θι1διoιl δεν μπορε( xατci xανdνα
τριjπο νιr διxαιολογηt}ε(, πριriτιι
./ιιrτ( γνn;ρζoυμιε 6τι ποτd δεν pιτlj -

χCΙν oι Σλι1βοι οτη Θειτοαλον(πr1
παρd, pι6νο οlg δοιiλoι { βοηθητι-
xo( τωr, βυξαντινοiν οτρατευμιι1-
τσ]ν' χtΙι dπειτα .,,ιατi τα μνημε(α
τηg πdληg χαι oι ι1λλεg πληροφoρ(εζ πoυ d1oυμε λου το:ν Αγiιllν Aποιττιjλοlν στην Κωνιτταντιι,ιlιi-
αποxλε(oυr, τελεiαlE την παQoυσ(α τοlν Σλd[3οlν πoλη, δεr, ε(ναι νιlητιi ι,cr ε(xε γiνει για περιο1rj
σε ι.ιια π6λη. τηg οπο(αg ο πρooτdτl1g Αγιog r]ταν ιrλcιβοφιilνιυν.
ι;f μβoλο τη< ι1μυναg τηg εναντioν τηE ολαβιxrjg
διε iοδυοηg. o Kι'lγoτιrντiι,o( εxτciζ crπιi τιι ολcrβιxιi γνι,iρι_

ξε xαι την τoυρl"ιxl] διιiλεy,το τιυν Χαξc1.ρο)γ. τουζ
Αιρευδ{g μιiρτιlρι,ι<τιlιt ελληνιxι'lf 1cιρcιπτr]ρcr οπο(ιrιl( εixε επιοπεφθε( ι,l< ιεραπ6οτολoζ' προ-

τηζ στην επo1ιjτοιl Κιlρfλλου χαt του Mεθ6διου τοιi cιxιjιια νcι οταi'ε( οτη Mοραβ(α. Αr, λoιπ6l,
;-ιdνει τιl μιu;οcιTxι1 τοιl Θ6λοιl τηg Aγ(αg Σοφiαg ποfμε 6τι o Kιυr,οταγτ(γοζ ιjταν Σλdβοg. επειδrj
oτη Θεoοαλον(xη. πoιl d.1ιι,ε το 885 επi τoυ γνι6ριξετr1νιτλαβιxr].θαπρdπειεπiιrηgνcrπo{μιε
μιr1τροπολ(του Πιl{λου. οτεγoιi φiλοιl τoιl πα- ιiτι {τcιr,Xclξcrροg Tοιiρxιl<' επειδr] .1νιilριξε την
τριι1ρ1ιlιl Φωτ(ου, πoυ o Παι1λοE ε(1ε βοηθrjοει τιlιlρxιxrj .1λι,iοοcr τι,lι, Xαξιiρolγ. Mdιrιr στο πΟ_

στην οιχουμει,ιxtj οfγοδo του 880. o θ6λog αυ- λt'γλοlοοιl περιβιi}"λογ τ0)\/ cινιιz.τιiροlν χCιι τoι]
τdq, πoυ αxολουΘεi τo ο1dδιο τOι} χ,ε\'τQιχοι] θo- Πιιτριcιρxεiιlιl τη< Κιυνστιιr,τιι,ιlιiπολη<' με τουζ

διερμ.ηr,ε (<. τoι)ζ ι\ιπλοlμιcιτιxιlιiζ cιπειlτιrλμdνoυ<

t
&
,ii
n'

g |{1iQιλλo< xrιι o Mεθιiι\ι()ξ Ζ({τ(ι τηr, rιr,ιιz.ιiλt'ψn1 τοι' λειψι1.νρ1r Tρ1l ,\r.l[ρ1r

Κi r'i1ιεr,τιlq ιττηι, Κρι1ιιι[ιι. Mιz"ριl.7ριιq,(ιι rιπιj τιl Mηr,o}"ιi.7ιιl τιlt'
ιιt lτιlxιlιiτιlι_lι ι l]ι ιι lι λε [οι' }]'. l ()οc ι ιι ι''il,ι ιζ.
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Ιoτoριxd NΙΑqYΣTΑ

χCΙ,ι τουζ εμπ6ροιr< πoυ 6φΘαναν εxε( απιj 6λα τα

μdaη. xι.ιθιilg επ(οη< χαι 1-ιε τουζ διδrrιrxdλοιl<

ξdνο;r'.,,λωοοιilν πιlιl εργι1_(ογταγ (rτιζ ο1ολdg τη<

μcιγναfραζ χCΙι τOU Πcrτριαρ1ε(oυ, δεr,Θcι ιjταν
δfoxολο oε διlιl νdοιlζ' ι-ιε τιζ πνευι_ιατιxdg ιxαν6-
τι1τεζ τoι' (19γ11161111(γOυ y,αι τοιl Mεθclδ(orr. να
pιciΘοι'ν τcι ιrλcιβιxιi. τιc πριilτε< βiιοει< τ0)\, O-

πιl(οlν Θιr ε(1cιν iιτιυ< πciρει ιττη Θεοιτιιλοι,(xη.
6ταν rjταν μιιxρiι πcrιι\ιci αxιiιιη εxε(. cιπιi Σλι1-

βοιr< υπηρdτε<.

'Opιιllq τΟ σllιιερινιi ιτλcιβιxιj rιλφci|3ητο ποιl
λι1γετιrι xιlριλλιxιl. δε:γ εiνιrι τιl αλιρι'ιβητO ποι1

οιrνdθειlε ιl KοlνιJτrιγτ(νo<. Tα διxιi τoιl ιrλφci[3η-

το εiνιιι .1νιυιττιi ι-n]μιε:ριι (l)ζ ./λαγΟλιτιxrj γριrφι].
d1ει δε διαιrοlθε( ιyε πολ{ λ(γcr μνημε(α. Πολλdg
crπιi τιg μιεταφρd,ιrε ι < τη< εποxrj( τull, δυο ι ερ(ιπο-
ιττc1λων τι< γνωρ(ξιlιrμιε οrjμερα σε !_ιετCιγει,dιττε-

Qεζ μεταγραφdg ιlτο 11rριλλιzd cιλφciβητιl. ποιr
εiνcιι βαιτιxιi η με'1ιιλο.,,ρirμιμιιτιl< .7ριιφlj τι,lν
Bιlξαντινιi_lν μιε 1"ιεριzε( λιιτιι,ι xdζ προιrθr]xε<. Γιιι
την προdλει!σ1l τ()i) ^,,λrιγιlλιτι xοι1 rιλφd βητ()ι} πOι)
ιτυγdΘειτcrν χctι χQηιrιμοπο(ηοcιr, οι δι.'ιl ιεριιπ6-
οτολoι. oι γνιilμιεg τι'jγ ειι)ι,xοiν ολcrβολι1.1οlν εξcr-

xολουθoι1ν νcr ε[νιrι μιι'lιρcrιrμιdνεζ, χαι ll ασυi-ιφ0)-
ν(α αυτrj αποδειxγυει ιiτι, dοl< ιτljpιερα. δεν d1ει
διαλευxανθεf oριοτιxιi 11 xαταγοlγrj τoυ.

M ια π ρ ιl ιτε xτ ιxιj cιν (ιλ'U ση των πα}"α ιo ιτλcr β ι -

\,ιχω\, μιετcl.φρciιτε(l)\/, πoι! μιποριlυν να απoδo-
Θoιiν trιε Θετιxιiτητrι oτον Kαlι,στcιι,τ(γι'l χαι στoν
Mεθιiδιο. δεi1νει ιlτι πριixειτ(Ιι γ111 μιι,cr γλιilιrιτιr
dι,τεxνt1' πιlυ. ιiποl( εiι,rιι γρcιμιμιdι,η, δεν μιιλrj()ηxε
ποτd. E(νcιι δηλαι\i] trιιιι γλιilι-lοιι λογιlτε1ι,ιxrj' μιε
τil\, σφQαγiδcι xι;ιι τ()\, χC{QαΖτijρα τιlιr πQoσ(Ι.)πι-

zοf ιiφclι'< τ0)\/ διiΟ ιιtτc{,φQ(ιστι,iιr. 16,r,l ιττεγιi
δεμιdι,η μιε το ελληr,ιxιi πρι,lτι1τιlπι'l. ιilιlτε γ(Ι (ιπο-
x}"εiετcιι r,ιr εiyε πιlτε μιιληθεi.

'Ετιτι ι)ει, ε1ει νιiημιιι ι,cι λdγετιrι χCΙ,ι \l(Ι 1,ριiφε-
τcιι cιπιj τοι,< πεQιιrιτιjτεQοι!ζ μιελετητε< του dργοιr
τοιl Kοlr,οτctντ(νοι' χ(ι ι τ()ιl M ε θι1δ ι oιl ιiτι η ολα β ι -

xrj διciλεxτO( ποι1 χQllσιι-ιοπo(ηι;ιιl, στιζ ι'ιετc{-

φρriιlειE τOυ( {τcιι, η γλιilιlιτιr τοlr, Σλιiβιr)γ ποι]
εix.cιι, εγχ(ΙτCΙc'τ({Oεi ιττιc περιο1rj< τη< Bορε(οιl
Mαzει)οr,iιιq ( οτι< "Σxλαβιr,iεζ" τιυt, Bιrξcιγτι-
ι,ιilν). O ιiροg "Mιιy.εδοt,kι'' xιιτ(ι τr1r, επo1r]τoιl
Kυρiλλoιl xcιι Mεθοι\iιlιl ι\{λιl;r,ε τr1ν Ανιrτολιxrj

Θριlxη xαι d1ιτην περιο1tj τηg Αρxα(α< Mαxεδo-
ν(αg. Eξ ιiλλoυ δεν εiναι δυγατιiν να γνωρζουμε
τι διdλεxτo 1-ιιλοι1οαν oι xιiτoιxοι των Σxλαβι_
ν(οlν' εφ'ιjοον δεν d1οιrpιε irλλcr γραπτι1xεQιενιr
τη< επo1rjg εxε(νη< εxτιi< απιj τιq μεταφρι1oει<
τοlγ δυο ιεqrαποoτ6λιυν. H ιiλη ουErjτηιτη cπηρi
ξεται ιrπ1ν ιlπιiΘειrη. ιjτι οι διiιl cιδελφο(γνοlρ(α-
l,ε cιπιj trιιxρiι πιιιδιιi την διι1λεxτιl cιιlτtj. ενιil τι'l

ορθι1ν ε(νιrι ιiτι τcr ιlλcrβιxιi τιι ε(xιrν pιciθει cπην
Kι,lνοτcιντινοι1πολη xαι ιiτι δ ιcιμιιiρφι,lιΙα\, τι ζ ι_ι ε 

_

ταφρciοει< τ(')ι}( γι(ι τoυg Σλιiβοι'ζ τlls Mορcι_

β(cιg. Στην εντε1νη ιrλrιfiιxrj ]lλιilιlιτcr π()ι1 χQησι-
μιιlπιlfηι;ιιr,' λογιxι1 εi\,({ι \,({ EητηΘοιiνε ιυ< βirιrr1
δ ι rιλε xτο λιlγ ι lr"ir ιrτι'l ι 1 ε 

(cι τη < Mορc.ι β 
(cι<.

E,iνcrι διjοxολο νcι εEι1ρει xιιγε(ζ ιiοo πρdπει
την σ}1ι-ια(riιι τη< cιλλαγrjg πι'lυ οljμιανε γιcΙ, τoU(
Σλiιβουg η εiιτοδιic τι)ιlξ ειΞ τt1ν oιxοιl1-ιενιxtj
oρθοδοξ(rι. Δει' εiνιιι ι:rxr]μιιι λιiγιlιl 11 διιιτιiπιriοη
ιiτι μιε τ(')\' εχχQι(rτιtrνιι'rμιι1 τoιr< πι:Qιιιτcιl,{ιπιi τl1ι,

βιιρβιιριiτητ(ι ιττι'lt, πιlλιτιιτμιιi. Η oρθοδοξiατιlιlζ
dι\ι,lι-lε γριιφi] για ν({ γqlιiιροιll, τηr, .1λιilοιrα τοι}ζ.
τοιlg |'iοrj()ησε ν(ι μι1θουν. νcι cι.7ιιπtjοoι!ν χαι \/({

πλoιrτiοoυγ την .1λιilιlοα τOυζ, 1o1rg πρo[xισε ι-ιε
τιlν xιlιrpιιl των ιδειilγ τηg oρΘοδdξου ελληr,ιxr]g
εxxλr1o(αg, ι-ιε τιζ 1-ιετcrφρirιrειζ των νομιxιυν βι-
βλ(ων του Bυ'ξαγτ(oιl τoιlζ βorjΘηοε να oργανα'l-
σoυν την xoινο_lνιx{ του< ξωrj 6xι πirνιυ oτι<

διαΘdιrει< χαt (rτιζ πρoτιμt]οει( τα)ν αρxηγιriν
των γεγειi)ν. ιjποlc γινιiτcrν dtll< τιjτε, cr.λλιl επιiγαl
στllν γε\/ιχι] xαι οτηι, crπριiιτιυπt1 dννοιcr τοιr νιi-
μιοιr. Και ιιε] τljν ε(ιrοδιi τοιrζ οτην ορ()οδοξ(rr' πιlυ
d.1ιr,ε ιlτt1ν xαλiτερr1 ιilριι τι'lυ βιrEαντινου πολιτι-
ιlμιlιi. οι Σλιiβοι ε(xι.ιν την ει]χαιQ(cι νιr πcιριιxι'l-
λοιlθr]ιτοιlν ιιπιj xclγτcl την λειτοιrργ(ιι ε.ν6< xρiι_
το1!( οQγ(Ι\,οlptdνοιr χαι (JτερεOιi. ιiπι,lζ tjτcιν τιl
Bιlξrir,τιι't ιττην επο1rj τοιr Mιxιιrjλ. τιrιl Φοlτiιlιr
χCΙι, τηζ Mcιxεδοι,ιxf < διrνrιιττεicι<.

H επιμiλεια τoL| xειριiνου iγινε απιi τη Λευxli
Σαμαqιi ριε βrioη |ιια xτQαy|ιατεtα, του Bαoιλε(ου
Λrιο6ρδα, που δηριοoιειiθι1xε ατην "Niα Εατ[α''
τo ]958
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NΙΑ0ΥΣTΑ
Mν4μη

Σψμ ηΔ'ηρΦvετψ ΞγqsΙΦγo q !1 qU- 6 φ υ γε

Axιλλεαq Γκoυταg
Mικρo αφι6ρωμα

'Oταγ xd'πoιοg φεfrγει απι1την ζωrj, φορτιυpι6-
γoζ |-ιε μιεριπd< δεxciδε< 1qιiνια. γρirφουμε oυνr]-

Θωg ιiτι dφυγε "πλljρη< ημιεριilν''. Aυτd ταιριd.ξει
χαι στoγ ξιλλdα Γxι'liτcr. με ι.ιια 1,ιιxρι] δι6ρΘω-

οr1. ιiτι χαι oι pιdρι:g Tιl)\' 89 1ρdνων τr1E ξιοιjg του

{τcιι, πλl]ρε ι<. γε μιriτε< δριroτηρι ι1τr1τε<. ΓιiνοE
πιrλιclg NcιοLlιτcιfιxη< ιlιxιlγ6νειcι( ποU οιlνδdΘη-

χε ι-ιε την (δρυιtη τOι1 εργ(')στcιοioιl "Εστ(αζ'',
.,,ενν{Θηxε το 1913 ιrτο Kiιιριl. ιiποιl ιlι )'oνε iE του

αο1ολoilνταγ |.ιε τιl εμπιiριιl . Εγ"ε( φο[τr1οε ιττt1ν

περiφημη ''Αμιπdτειιl" xαι στη Γcrλλιxrj E,μποριxrj
Σ1ολrj xαι xατdπιι,ιτποliδαoε Nομιxiι οτιr Α.Π.
Θεg/νixηq. Ξεx(νηιrε τη διxr1γορiα ιττη Nιl.oυιrcι
xcιι xcrτιjπιr,ι;τη BdQοιιι' διcιτελdοιιg πολλιi 1ρ6_
ν ια πριi ε δρο( τoι] Δ ι xr1.1ιlρ ι xοιi Σιlλλdγoιl.

Απoxιi_lρ ιoε το 1 9.32 ιiταγ oυνταξιοδοτrj θηxε
χα t του απον ε pιrj Θl1 xε ο τ(τλοq τoυ " επιτ(μου προ 6 -

δρου'' τοιl Διxη.,lclριxοt' Σιlλλ6γoυ. Toγ διαδd-

xθηxε η γυνα(xα του Eλdνη, το γdνog Tοιιilμη.
M ετd τη ν ουνταξ ι o ι\ιiτη σ11 χα t αυπj < ε γπαταιlτd, -

θηxε οτη Θεo/ν(xη ι1που xcrι π6Θαγε πριν 6νcr

1ρdνο. 6πειτα απι1 εγ1εiρηor1 xοιλκrποιi crνευρf -

σμιατoζ.

Ωg ανr1ου1o πνειiμιr παρcιxολo{Θηοε τα ιoτo-

ριxiι γεγιlνι1τα του περιrοpιιiνου αιοlγα. na..1ν'6-

σι.ιια χαι ελληνι,xiι. βοηΘo{1ιενοg απ6 την γνοiοη
δ{ο ευ ραlπιrixιilγ .7 λιllοοιilι' (Γαλλιxiι, Aγγλιxd )

π d ραν τοlι, διiο " μιητρ ι xι'iν"'1λοlσoοil' ( ε λλη ν ιxc1.

αραβιxd).

Στα πολεμιιxιi .,,ε^1ιlι,ιiτιι (Αλ[jαν(α' xcrτο1rj)

ε(1ε xαι πQOσιι)πιχl] ιτιrμιμιετιl1r]. 'oλα αυτd τoυ

ιττο(xιοcrν ταλαιποlρ(ε< cιλλιi τorl πρ6οφερcιν xαι
πολλεg εμιπειρ(εg xcιι θdμιcιτcιγιcι τα βιβλ(α χ(Ιιτα
dρθρα ποιl δημιοοiειlιτε ιτε περιοδιπiι χ(Ιι εφ}lιιε-

ρ(δεg μιεταξ{ τιDt,oπO(ο)ν η ''Nιdουοτιr'' η ''Φιrlr.'tj

τη< Nαoιiοi1g" x.ir.

τoυ ΠdτQoυ ΔειγιiπOυλoυ

Για την προοφορd τoυ ο ΔrjpωE Nιiουοcrg τoν
τ(μηιlε με το αQγυριi μετιiλλιο τηg πdληg.

Τα |.1ιβλ(α που dγραιilε: "To νdο οιxιlγεγειαxιj
Δ(xαιο''.''Xρ6νιcr μιαxριiοιlρτCΙ". "Η Νdoυοα
oτον l9o cιιι'iνα( xαι dνcι φ0)τι)τι!πη|-ιdι,ο βιβλια-
ρclxι. μιια ποιt1τιν' { ιrνθολογ[ιr ''Eι'ρ{νη" πιlιl ε iνcιι
xαι 11 τελειlταi"α τοιl εργιrιr(ιr (2Ο01).

Στην 6xδoοη τηg Π.E.Ν. "Niιοιtιτιr 19ο<-20ο9

αιοiν(ι(" (1999) δημιοιτιειiιll,τιιι διlο εxτενrj c1ρ-

Θρα τιlιl γι(Ι τι)ι)ζ Nαclιlocιfοιl< 1-ιετcινiιιrτεζ στη\,

Aiγυπτιl xcιΘιil< χ({ι γι(ι το Δixcιιο χ(ιι τ(Ι 'Eθιμιcr

στη μιετεπαr,αοτατιl"tj Niιιlυιrα.

Εxτ6< cιπι1 τcι ''.1ρcιπτ{i" 6pιιllg εi1ε v"αL τCL

"προφι'lριxd''. 'oτ(ιι,τα y"(ι)tοχαfριcι xαι στιζ ι_ιε-

γι1λεg γιορτd< ι1ρ1ιlνταν γιcι διαxοπdg οτη Ndoυ-
οα. η παρdα τηE χ(tφετdριιι< Cοrner οτην πλα-
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τε(α Kαρατdοιoυ cixιlυ.1ε μιε πολi ενδιcrφ6ροντιg
αναμινijοειg του cιπιi τt1ν χoιγ(υνιχo-πολιτιxrj ξιοr]

τη< προπολεμιιxrj< πυρiοl< Nd,ουοcιg ι-ιε τι)ι)ζ αγ-
θροiποι r< ποιl dπcι ι ξαι, y.irπo ιι'l ιrη μιιr'τιxιi ριiλο
ιlτη ξulrj τηg πdληE μcrg. crλλd ,o, 1O1rq τιiπoυζ τηζ.

Ιδιcr[τερr1 cιι\ι.lι,ιιιι(ιr ε(1ε oτoν γιατρο N(xο
Δοι'λγερclxη ο οπο[ο< με ιlιlνερ.1ιiτη τOν Στ6ργιο
Ζιcιpιπι1"xcι' εξdδι ι\ε xcιτιi διιrοτr'i μιιιτcr. cιπιi το
1928 dιυg το 1935. τηγ εφηιιεQ(δα "Nιioυιrα'' τ11ν

πιο xcιλογρcrμιμdr,η πριlπoλεμιιxrj εφημερ(δα τη<

πdλη< μια<. Διηγo{l,ταιl )ιοιπιiν. ο Α1ιλλdα< ιiτι ο
Δουλγερclπη< d.1ρcrcρε τα ιiρθρατιlυ ο' dνατρcιπε-

ξιixι του z.αφενε(οιr "Oμιιiνι'lι{ι''. oι φ(λοι τοιr ιiται'
τον d βλεπαν ιrxυ μ μ f ι'ιl ιrτcι 1ε ι ρdγρcιφd τοιl απd_

φευγtΙγ νατoν ενo1λrjοοιlν. Περ[μιεr,αγ πQοiτcr να
ιδοfγ πιiτε θα ιlηxιilοει τιl Nεφdλι' δε(γμια ιiτι
τελε[οlιrε τιl ./ρι1ri.rι.μιιl. Mιiνo τιiτε πλr1ο(αξαν xαι
τον ροlτιlιioαν 

!'Bγ}iχε. 
ργι]xε;'' ενγοοiγτα( αν

βγr1xε το ciρθρο' Αγ ο Δουλγερdxηg απαντοιiοε
"Bγljxε'' τιiτε dρ1ιlι'lτ({ν χ(Ιι xιiθοr,τιrν oτιE xαρd-
xλεg γiραl crπιi τιl τριrπdξι του.!

NΙΑqΥΣTΑ

Tο εροiτημα "B.1ηxε, βγrjxε", dμεινε ξωντcrν6
οτη μνf μη τoυ Α1ιλλdcι o οπο[οg ιiται, ιlq1οντcrν

στΟ γQαφε(ο τηg ''Φ0)ν1j<" ιτε ημιdρεg φοiργιcιg
φρ6ντιξε να ριr;τιiει μιε rlι1ημια: ''Bγ{xε, βγr]xεi''.

o Αxιλλdαg παραxoλουθοιjoε γ"αlτα' οιiγxρο-
να γεγoνιiτα χαι τOι!-.ζ πQο)ταγ(')νιοτdg τιlιl<. πριi-
(rι|)πατll( πoλιτιxrj< xcrι πγg1rματιxrjg ξοlηs.'Eχαι,ε
χαι τα o1ιiλιir του. πρoοdχoνταζ πirι,τα να τηQεi.

τtζ αγcιγχcr(εg ιοoρρoπfεE. Πcrριiλ'αυτιi δεν απd-

φει)γε τα πειρd.1μιατα τoυ },εωπ6νoυ φ(λοιl τoυ,

μcιxαρfuη τιi;ριx' Αντιliι,η Xριοτ(να.'Oταν π. χ. ο

Α1ιλλdαg 1αραxτιjριξε ιττιg διηγrjoειE τιlιl xci-

πoιo\, αlg ιiριιrτι-l διxcroτr] rj ιτυγγριrφdα ο Αντιli-
νηζ τoγ ''i{dρφ{ι)νε'': "Αοφcιλoi< xαι αυτιiζ cινl]xει
οτον Συγαοπιιlμιιi τηζ αQιστεQιiζ''. O Αxιλλdαg
δεν θιiμιωνε. ΑντιπαρdQχoνταγτo "Xαρφ['' ι-ιε χα-
1ιιiγελιl!

Αυτdg r'iταν ιl A1ιλλdιιg, ι5πωg τον ξ{οαμε οτα
τελευτα(α xρdνιιr τηζ ξωliζ του, πιiντoτε ξωηριi<
xαι crιοιιjδοξοg οαν πιrιδαρdλι. 'Eτoι θα τογ
θυμdμιrοτε πι1ντα.

Eγqμψaσ-rηiγημqja!ΔχΦ χ6.α Γ xo{ι τ α

T6ooερCΙ ΚαφεvεiοΙ

Δεν ριπορril νrι ξε'ρc'l τη oηtrιcιιl[τι τηE ''Καφετi-

ριcι'' ιlτη oημερινli cρrlιτητιxli ξωη. Γιcι το ρciλο'
riμο-lg, τ0υ πQ0π(λεμιxοιi xαφ'ενε[oιl ιlτη ξωη,
c\ρrioη r"cιι x[νηιtη τ(ι)ν τ0τIνi)ι, oπιlιlc\αoτcbν μαq,
τηg ''cιxαδηριαι'xlig'' πrnl λiyαν νεclλcι[αq' πολλd'

i:yclιtν yρrlφτε[ xrιι θρυλοι1ντrιι, oοβαρd xιlι α-
r]τ ε [ιι, π Q αy [ι ατ ι χ 6τ η τ ε g x rι ι μυ θ ειi ρι rιτ α.

Αρxετα τα χ(Ι'φε'|'ει'α 1,ιiραl cl"π6 το Σι'ιντριβriνι,
ιl ε clyτ {ν rι rι π rj M ε λε ν [x ι lι l 

μ ι i'y'ρ ι Κα ρι ci' ρ α x r ι ι π ρ οg

τα x(lταl, oτητ, Εθι.,ιxιiq Αμiνηg μ6χQι το Λευxci
Πι1ρyo, πoυ q'ιλοξεylιjσαν ατιq πqιilτεg c\εxclετ|εg

του Πclνεπιιlτημklι'l ριcιζ τo φ0πηταριri. Κriθε iνrl
ε:[y"ε xαι τοι' διxιi τιlιl xιiotr'ιιl χα-t τo διx6 του..'.

ιiφιlq xαι ηθοq.

Ανιi'μιεocι στα ()'ι'(ηια(Ιτci ητcιν xαι cl ''ΠΑPΘΕ-
Δ/ΩΛ/' oτην Εθνιxfiq Αμι1νηq, xοντri oτην τ6τε

Φoιτητιxlj Λioyη χ(Ιι σε xcj'πιlιcl Γυμνriιlιo Θη-
λiων''Ελεyαν π(])ζ τιiτε τriy'α c\ε oε δ6y"οι)ταν στη

Γ ρ cι μ ριατ ε [α )/ ι 
( Ι ε:y)/ Q 

(ιφ η cιν c\ εl, π ε ρν οιi o ε q π ρ ci'l -

τ α α π ri τ oν'' Π c ιρ θ ε ν rlνcι'' . Α ρ x ε τ ri ειl ριiy'ω q rl, αλλ'
cl o φιl x τ ι x ci π ι ε o ρι 6 v cl cι π cj τ α π ο λλri. τ ρ cl π ε ξ d' x ι cl'

τα ριαρριci'ρινα, χαι τιg xαρ6xλεg. Πri'ντoτε yεμri-
τo απ6 φrlιτητ6'g' riλων τοlν Σyολων xαι τd'ξεalν,

απδ oπαo[xλεg μiy"ρι oπd'ρoιlq. oι Δρrl"μιινο[ xαι
oιΣερρcιklι ε[ycιντιlν πρ6το λriyο oτιg πcιρiεq. Κrlι
δεινιl[ yαρτιlπιι[xτεg οι πριilτιlι. ΕδrΙl oι νεclιlιtcl[

π αραxrlλoυ θοιi αclν trιcιθη ρι rl.τ c.ι τ εxν ιxη g ατην π ρ i -

φα. H xcιξοιiρrl, riμοLg' χ(ιι τ(ι επιφιυνιf ριcιτrι των
yiρω θεατων y[νclνταν στιζ ''2loτiπεg'''. Tο xclφε-
νε[ο βoι|iξε xcιι cιπci τιg ξωηρiq αυζητηoειg τοlν

θcιριrΙn'οLν, π0υ χαταπιciνclντcιν απ(l τcl πιo απλri
xclι ελαφριi θiμrι μiχQι τον ''τετραyων!σμo'' τιlι'
xιjxλου! '4λλrj. δεν πρiπει να τoυζ αδιxοιiριε xcιι
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ΝΙΑ0ΥΣTΑ Mι,ilu|
πολιi. Γιtιτ[' σ' rι1ιτιi τιl xrιφει,ε1rl οι πrιλιriτεριlι

βοηθοιiocιl'' τ()Uζ πQ('|)τ()ετε /ζ ι,rι lJQιlι lι, δοlμriτιο,

τ() π()ι) l,ιι τQrilι,ε xrιλri xrlt φ'θηl,d. χ(ιι ()! oοβrι'ρri-
τεροι δ[νcιl) χαι πατQιxt'g oυtrιβοιlλi:ζ. Σι'loτrj xil,-
τQo cρg1γη7ιxηg πληρrlφriρηoηE. Απτj c\ιυ ξt:xιι'rrιi-
σα1, χαr τιι πρc1lτcι ιιπεργι'rιxd ιlxιρτηtrιrιτrι' ιlι
πρcilτεg xοιlβiντεq' τ(Ι (Ι01) χ(Ιι τ(ι ιιιlιl. r'ilclτε: xrιτd'
τηι, riνοιξη νcι ξεαπrioε ι t7 clι,ιιtrιε'νri1ιεl,ll φ'rlιτl]τ ιxli
cιπερ1lft1.

Δειiτερο yl,ωoτιi xcιcρε:ι,εfτl iyιllε τrl ''ΠΑPΑΝ-
TΙ', xοι,τd' ιlτον Πιiοyrl, ciτcιν μιια trιiρcι ε:ιιniλιιoε
ατo ηιlυyο xαι πclλιτκl1ιil,ο xαφενε[ol7 πcιρiclποι.l
i βyαξε την σ(ΙτυQlxti εφη1ιερ1δα'' MoΥΒΙToΙ\r'.
o γοιxoxι|lρηg δεν xαλoxrliταξε τclιlg l'ioιlζ αιl-
τοιlζ πελciτεq, φιlιlριιiξ0υζ !ιε πoλλιi yrιρτιci' ιtτιg

μcιαyriλεq. Αyριoq rττην εριφ(ιιlιιη, με ε|να trιιiτι xαι
μιcι βαθιci rn;λη ατιl rιριoτε:ριi trιαyοιλο, cιπ6ρεαε

με ciλη αιlτli τηll πρεμιlιiρα' Mcι, xαλclxciyαθoq
oτo βciθοg, yρliyορrι iyιιlε φ[λog το.ll.,νiωl,' Εxε[
xr ιτ αoτ q cδθη xcιιl rτy ε' δ ι α χ(ι ι y ρriφτη x cιl, πr λλd"

cιclτε[α xαι oοβcιρd.. Εxε[ y[ιlοι',ταν (4ιηQιχiζ αιl-

ξητfi αε ιq xclι ru,αλι.iιτt: ιζ' trι rιqξ ι oτ ι x iq xrιι cρ ροtδ ι-
xig (μ6λιq τrjτε: xυxλιlφriρηιlαιl σε χ(ιχ(4ιετ(Ι--

φqd'oειg rlριclμιiι,cι ε'ρyrι τοι'ι Φριii)ντ), για riλcι τrι
θiριατα τ()ι) επιστ11τιl'ιi. Krιι, riλcι μicτcι o' cιιlτci τo
xοριιpri xrlι' ιiιτιlyo xιιcl'ενε1ο' ru,ri|ιεorι ιπrι xε:λιι[-
r}fiματrl χαι τιζ τριλιεg τωl' πclllλιily, π()υ ητrιl, ιτε

iνcι 1'ιεyr'λο xλοιlβ[ oε μιιιι yιlll.,ιci. Κrιι οι xαφ'ε:δεq
δ ι αδ iyιlντtιl, cl ξι,cιζ τ ιll' dλλο.

H ''ΑΚTH' yιri1ιιξε τηι, Ανoιξη, rjτcιll () χεl/ιω-
νιd'τιxοq Βrιρδriρη< c)εl'' cτε εtrιπιiδιξε πια νrι r)ιrι-

ιτy'kτειq ιiλη τηl, Εθl'ιxliζ Αμιh'ι7q yια'tJ(Ι qτrioε:ιq
rrτrlll Λε'υxιj Πι1ρι,71. Κιι.'τr1 ιττl7ι, θιiλrιιlαrι, r\[πλcι

oτιg διlcl ''Βρεττriι,l'εq'' ιιε τ{Ι 1ιπιλιriρδrι, μt: τα
τρcιπε:ξcixιcι iξω' η ''Αxτlj'' fiτrι"ι' τcl xclτci.λληλιl

μιtροq νcι xclυβειlτιcioειg ιjρεμrι χ(ιι 1)α πcl[ξ'ειg ριιcι
π αρτ k\rι τriβλι cιl' ει'riyλt7τ oq " Σ' r ιι lτ ri μ ετr ιxri trι ιCr ιι,
χ(Ιι ()ι λrηlοτEyγ[ξ01'τεζ }ι(ιl ()ι φιλrποg ιltil,r{'(.

περ/ τrυl, ε),xrxlμ[ωl'. Krιι, riτrιl' rl fiλιο< fiτrιl' rιxri-

!ια (ι)/(ιπtlτriq, ''1ιrιxriριιlι'' σ(ιν τ()ι')ζ Q671γiq τοιι
Επ[χ()1lQ()1'' τιπολr4ιβciι'r4ι ε iyrι rnlξrixι, αy'Ι)(Ι-

l',τειiιll.,τrlζ τη θciλcιoorι xcιι βρ[ιτxcl/l'ε τ1.. ξulfi οl-

ρα'kl!

'Hτcιι, xαι d'λλcι πολλci xαφεl''ε[cl' τοιl φοιτ17τ6-
χ, () σ lι ου. T ε: λευτ cl k l 1 611 1 Qγ tr ι ci μιcl ι' r u, δτ ε Q ι7 g x λri -

αηg, riποιl λ[yοι φrlιτητiq ιτιiyllαξrn, το βρciδυ' fiτcιl,
ι7 ''ΑΣΤoPΙΑ Β'''. oι φιλιitrιοιloιlι yiclι oε illrl'
liρεtrιcl xcιι πολιτιotrιiνrl περιβciλλοl,, εξει'l1tg1,ξο-
"ι)ταν με λ|yη oοβιιρti μοιιιlιxlj. Πιci'l,rl βιολ/ xrιι
τoξλο αποτελοιiocιν lιια ιlρylyoτροllλα' π()ι) τ(ι
xατri'φερl,ε xrlλιi trιi:xρι ciριoτcι oε xλclooιxci xο1ι-

ριci'τιcl, ειiπεπτα βiβrιιrι )/ι(ι llσ'ζ 71η'q oxετιxd
ιιl, [c\ ε: r rυ q. Υπfi ρy r ιν x c ι ι r l ο ι cl 1ι i' 1' O l ε Q(l)τ ιj λ0 ι τ l1 ζ
πrιρ{ιl"g, ποι' ορi1l1ι1lτ(ι1ι τtJ l'εrιρfi πtrn',[ιlτριιι. Στιl
xcιφ εl.'ε kl ιt"υτri oιlβrιρε ιlι\ ιqιιπι ι1ι, trιrh'o :τι )ι' y'(i-

π()ι()ζ i:ι'cι βρdc\ιl rh'rι'ιl,ε' τιl τoη,riρr1 7611' tr16 iι'l7l,
ιιργι[ιl rn,απτfiρrι-τιlιιx1ιτixι 1ιε [oxrι xru φυτιλι-
xcu q'λriμιιlαε τrl οlρrι[ιl xrιφεl'ε:[ιl...

Ω ρ r ιirι η φ' o ι τ l7τ ι xlj ξοnj oτην π ρ ο π r l λε μ ι xfi Θ ε ιl -

ocιλrn,Ixl7!

ΑψιλλirιE Γxoιiτrιg

''Ι'{ιιioυστα|'

στηγ αyαπη σα5.
Παραxαλοιjμε γα μεQtμrησετε

για τηγ τατιτoεο(ηση τηζ συγδaoμηE σαE

στηq(ζεταL
2
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Αg θυμηθoιiμε ΝΙΑryYΣTΑ

60 xρ6vlα απ' τo Θ6vατo εv6ξ παλlκαρlou

Xρηστoq Eξη\trαραq (Λυκog)
1910-1943

'Oταν την iινoιξη τοιr 19,l3 z.υνηγημιdνοζ απ'τη
Γxεoτι1πο β',,rjxcr cιι'τciρτt1< ιlτο Bdρμιιl xιrι ιrγ6-

λcιβci τη διο(xηιrη ει,ιi< μι.xρot' ιτιr.1xροτr]ιι({τι)<, o

ιlπλιιτμκig μιιlυ ιjται, dt,(r cιπ'τcι xρυμιμιdνcι πιοτιjλια
τ{πoυ Mπρirουνι.1x. Mοιlτιl εixε ι\ιilοει η οργd'-

ν(,)σ}1' 6ται, xυxλοφιlροιiι;α οτην πιiλη πcrρiινομιr'

Στο πριilτo 1-ιοιl λημιdρι dξω ιrπ' τιl

1αlριιi Δραξfλοβο. d'ι,cιζ crπ' τoιlζ λ(-

γουg αντιiρτεζ πoιt βρrjxcι. tjτcrν xαι ο

Χρτioτοg ΕξηντclρcιE. ιιε τO ιρευδαiνυ-
lιιl "Λfxoζ". Σαγ πιιλιciq χoμι|ιοιtγι-
,rn]g (dπωζ χ(Ιι τα δυο μιεγαλυτερα
ιrδdλφια τoιl Πι1τριl< xcιι Mι1ιiληg) ε(-

xε [3γει c{π'τoυζ πριilτοιlq οτο Bdρμιο.
'oταr, ο Mαι1ροg ΑNρiτcιg xαι ο Nιxι1-
τcιρiιg dφυ.1cιι, l-ιε τ({ (rι]γχQοτrj μcrτιiτουq

για τtlν ελει1Θερη Eλλiιδα' ο Xρrjοτο<

δεν τιlιlζ ιrxoλοfθηοε. γιατ( rjθελε ι,ci

δρcι oτην περιο1r] τr1< Nι1oιrοαζ σcΙγ

ελει1 θερoE σχOπειlτ}i ζ xιιι οιlγxριiνοl<
l,α l-ιπο Q ε 

( ι,α β ιlη Oci τη γιll'α (xcr τοιt xα ι

τcι 4 μιιxρil πciιδιιi τοι! στη Nιiουιτrι.
cιλλir γα βλdπει zι1πιlιl'xriποιl χαι τo
l.τijμιιι τoυ (lτllγ περιο1rj "Kουτfxcι''.
Exτ6< αι'τιilγ ε(1ε xιιι dνα dλλο xαΘr]-

xον. Tην πρι'lοταo(cι xcrι τρoφοδοιrfα
τηg ΕβραΙxi]g OιXι'l',,f,,'ειιrg Mπουρλd.
πoι! }l οργirνιυιlη 6βγαλε απ'τη Nιiου-
σα στο βουνd χcΙι γι({ την cιοφι1λειιl
τoυg pιdνcrν οτην αρ1rj σε Lιια μιεγiιλη
ιrπηλιd. γ'ατιll cιπ'το λημdρι μου.

του Φιλιfτα Aδαμ(δη (Κατο6rη)

Αg μοιl επιτρcιπε( εδι6 μιια μιxρ{ πcιρdνΘειrη

γιcΙ την ιlιxο.1dνειcr Mπουρλιi' που ι1λoι οι π(Ι-

λαιdτεριlι Nαουοιt[oι γνιδριEcιν.

Απιj πολi πιιλιiι εi1ε ε.1ir.cιτιιιrτιrΘε[οτη Nirιlυ-
σα o γεQo Mπουρλiιg μιε τιl 1-ιε.7cιλiτερο γιο τoU το
Δcιυ[δ pιε τιg δυο xιiρεg τοιl Φcrι,ιj xαι Σαρ(xα (τα
c1λλα 5 πcιιδιιi του ξoυιlι.ιν οε dλλε< πιiλει< rj οτιl
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NΙΑηYΣTΑ AE θι'μηθ111itrιε

εξοlτεριxιi). Τr1 δεxcιετfα τoιl '30l]ρΘε ιττη Nciοιl-

σcι (-ιπ'τηr, A(.yυπτ() y"(Ιι O μιxριiτεριlg αδελφιig

τοιl Δαιl(δ ο Λειογ με τηγ 1'11y'gγdrr€L{i τOυ χαι
6μιεινε 5 xριiνια.

Στt1ν xcιτο1rj o Λειriγ χαι τα 3 πcιιδιι1 τoυ'

Mοlυοrjg (ε(l,cιι αυτιjζ πoυ dγρcιιilε τo υπ6ροxιl

βιβλ(ο "'Eλληναq Eβραfοg χαι αQtστεQ6g'')' Σo-
λομων ιcιι Nτ6ρcι. βγ{xαν ιrτo βουνιi' οτον E-
ΛΑΣ. ο προiτοg οτιi ΠciTxo ιlτο 30ο Σ'ιiνταγμα χαι
οι irλλοι δirο. Σoλομιilν xαι Nτιiριr, οτo Bdρμιιο' o
Σολομιιilι, ιτxoτιiΘr1xε 1.κl(( με τον Tαγμιατdq1η τoιl

Κoλοxιlτριil\'η στO Στclυρd ΗριαΘilιrq' το Σεπτ6μι-

βριιl του \944. oτo 1τι1πη1-ια τηg φiιλαγγαζ ι)πo-

χ(ι)QOιj\,τω\, Γερμιιιr,ιilν. o Δαυiδ με τt1 '1ιlι'ιιixcι
τoιj χC{ι τη με.γirλη τOι! χ6Qη Φcιν{ ιτxιtτιilΘηxιrl' τιl

|L) 41 c ιπ' τclιlζ Γε ρ μ r1γ111i g ιττι ζ ε: xxιιθιιρ ι ιττι x d<.

ενιil η Σcrρ(xcι xατατιixΘηxε. ιιl'τdρτιι-lιiιr ιττο Αρ-

1ηγεfο του 16οιr Σι,ντciγμcιτog Bερμ(οιl.

M ετcιξt' των πρ ιilτι,lι, cιγτιιQτιill' οτιl λt1 μι d ρ ι μιιl υ

( Εξηντiιρcrg Xρl] ιlτο g- Λirxοζ -, Λι ι1λκl g Θ ιrl 1-κi<-

Mπαροιiταg. Xαμιlυ ρ ι iιι\η g Mrjτιτοg. Σ ιι6πη g Τd-

ληg' Kυμπρ(τηg Kι,iιlτcιg, Tοxιrλclxηg Πιrρα-
οxευcig x.d.) rjτclν χαt η |-ιιχQ1] Nτιiρcι Mπουρλd
πoι) τη βcrφτfoαpιε''ΤαρEciν".

Mια μdρα τιlυ Ιοιiνη' ο Λι1xοg dρ1ετιrι χαι μιου

χ6ει: "Κατoriνη θα xcιτiβω oτη Nriιrucrcl xrιι θcl

πdω oτo Χωρclπd'νι (rlημ'Στε:νημιclxιlE ) περνιΙlνταg

απ'τ() xτηρια, θα rlrιg φiρω xαι xdλταεg, γι αι'lτ6

σε παQα21αλc1l δrlαε Lι0υ τo πιoτιiλι σo1l, που ε[ναι

πλclxi xαι pιπα(νει ατητoiπη xαι xρri'ταπρoσωQι-

ν α τ o δ ι x ιi μ ου'' . Τ o δ ιxιi τιlυ ljταν dνα μαxριixανο,
μιεγdλο xαι βαρ{ περ(οτρoφo πoυ δεν dμιπαιr'ε

οτη τοdπη.

Αλλιiξα με πι οτιjλια. τoγ αποχcΙ ιρ ετrj ιrα μιε. xα ι

τoιl ειl1η Θr]παμε xrrλl] επιιττρoφr].

'Ελcr ι1μο_lg ποι] η ευ1rj μαE δεν dπιcιιτε l"αι t1

επιoτροφrj δεν fταν xcιλrj.

Πηγcι(νοντ(Ι( γι(ι τllγ (ΙπOστoλr] τιlυ. μι1λι< [-iγ{_
y"ε α]τ'τι'l μιιlνοπclτι τηζ πιrλιι1οτριrτcι< ιlτl1 "Bε:-

ριοiτιxη" γfφυQα, dπειτε πιil'ιl) σε γεQιιc[γιxr] xιiιiρ-

σ(Ι. ιrτll\' οπο(α επd[3crιι,ctl, ο Γερpι{ινιi< αr'ιιxριτt]<

μιε τη ιnlνιlι\ε(ι:ι,τοιr iιcιι ο Ncrοιrιrαiι'l( οιrr'ερ'1irτη<

των Γε ρ tr-ι 
cινοiν Γxοιlντι ιi<. Αυτιj< cιt,α./t't δQ ιιlε το

Λιixo χα ι το\' υπ dδ ε ιξε σTιl l,l ε ρ μ6r',ιi cιΞ ι οl μιιιτιx6
με τη λdξη μιπcιι,τiτ (ιτυμιμκlρiτl1<). Στcιμι'πηιτcιr,

xιlι,τir τοι} τ1lν xoιiριrcr ιrxριβιυ< πiινιυ οτη γdφιr-

ρcι χαι β','α(νοr'τα< ιl ιινιιπριτ{ζ Lιε τ(') ιτι-rγοδιi τι'lι'

(ο Γxουr,τιι5< dμιειι,ε ιrτηr,xοιlρoα) τι'lν πληο(cι-

σαν χαt του λdr,ε: "παπ(ερ''. δηλαδrj 1αρτιι1.-
ταυτ6τητα. Πcιπ(ερ: απαγτι1o Λιixo<' xcιι βdξo-
γταζ τ() 1dρι οτη μdοα ιιριιττερij τι;dπη του σcιχα_

xιοιi τιlιl τραβιiει τιl πιι;τιiλι ι-ι()υ χαι ρ(xι'ει δt'ιl
οφα(ρεE ιττο Γερμcινιi cιξιι,l1-ιιrτιxιi. Στηι, τρ(τη

ιii'ιοlE. \I/ι(ι τογ dλλο Γερμιιινι1. τιl πιιlτιiλι dπιι()ε

εμιπλol"lj.

Mπροιττri 1;'11|rτlj τt1ν xιιτir.ιττΓιση. ο Λixο< ι)εγ

xcil,ει τη\, ιl)ιlχQ(ιιμιiιι τιlιl. δiγει dr,ιt ιτιi/'τιl xcιι
πηι\irε:ι (Ιπ'τη γdφυριr ι;τιl πιlτciμιι xιrι τρd1ει τιlν
xιιτrjφοριl μιdι;cι cιπ'την xι-liτη του πιlτcιμιιli' xcιι
πιιρcιzιiτι,-l βγιι(ι,ει ιττηι, ιi1Θr1 χαι απOιι(Ιxριiνε-
ται μι1ιrιι (Ιπ'τ()ιlζ μιπcrxτοι1δεg' O Γερμκι1,(q ποιr

οιlνιjδ ευ ε τιlν crΞ ι ι,l ι"ιc.ιτι xι1. μιiλι q ουνrj λθ ε. iιρ1ι -

οε ι,cι βiιξε ι μιε τι'l οτiιγερ (η μιclιlτ6μιcιτo ι1πλιl ) xcιι

ιιιC{ cιπ'τιq ι;ιριι(ρε< πετιrχε τιl Λιixιl X({ι σt|ll\'lιri-

θt1xε ιrτο μιt1ριi τιlιl. C) (διο< ι\εl'τO ιrl,τιi*iιρΘηy"ε

xιrι μιι1νο ιiτcrν βγcriνι)\,τ(Ι( c{π' τo ποτriμιι εiδε
α(μιατcr ιττο r,εριi. ν"rιτr|ι^)'ιι|ιε ιiτι 1τυπr]Οl]χε στO

πιjδι.

Eξcιr,τλη μιdνo( χ(ιι απ' τηγ α ι 1-ιιlρρcιγ (cι ιrτα pιι1 -

τησε σε xdποιcι xαλι1βα. ιiπoυ 1-ιε τη βο{Θειcr z"cιι

σU!-ιπατQtωτοiγ που βρdΘηxαν εxεf' dδειτε προ-
οαlρινιi το τρcrιiμιι xαι μιiλιg ουνrjλθε πrjρε τιl
ι\ρ6μο για τo Δραξiloβο' Aπ' το 1οlριd {ρΘε
ο{vδεοpιιlg oτo ληpιdρι' χ(Ιι ι"ιε ειδοπο(t1ιτε ιiτι

γ{ριoε ο Λixοg τQt{ιlι.ιατισι.ιdl,οζ. Ανljιrυxο< f-

φι].,α αμι-ιlι1)ζ ι"ιε το ιτfι,δειlμιo γιcΙ τιl 1ωρι6. Tοl,

βρr]xrι ιτ' dγα οπ(τι (cιν Qιrμιciμαι xcrλιi του Πcιπα-
διiποιl)'"ου) να ι-ιε πεQιιιdι,ε:ι. Η προiτη τιlυ xιlυ[}d-

l,τcι ιiτιιr, : " Δ ci.l ιl' ρι r l ι'' Κc ιτ ouiν ι7 τ r l π ε ρ [οτ ρ cl φ ci tr ι ι lιι
xrlι πclρε το ρημιciδι το r\ιxιi σοι'1, IOι) αν δει,

πriθcιιl,ε εμπλοxfi θrι ε:[yrι xcιθαρ[oει xcιι τον riλλιl
['ερ1ιrlι,ιi χαι τ() xriθcιρμια π()ι) με πρciδωιlε xclι
δεν θrι τριιιlμιrιτιξιitrι.σιJ'!)(ι. T6ρrl iyυl τl7 αg'rι[ρτι
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Αc θυιιl
στ() lι jτ()1|τl lι()ι'

Aφof ;-ιιιg εξιιrτιiQησε τ(ι ι'lιlμ|3ιir'τιι τιlιl ι:(πcr

πω< λυπclμαι. ιrλλιi δεν φτcι(ι,l εγιil γιrι π1r' ε pιπλο-

x{ τιlιr πιιττoλιoit. Αμιεοι,l< ιiμιιllg fι:τειλιr ιτιr'δε-
σμo ιrτll Nriουoιι r'ιι [iρει t1 ι'lργcir'ιllιrt1τοl'γιιrτριi
Kι'iοτcr To[τιτη (με τοr, ιlπι'liι'l ε(1ιr ιττενrj επιrφrj

χαι ι)ι1\/εQγιl,ιτ(cr π(lιι' li',,1r, o.,) [iοιrνιi) )/ι({ ν(Ι

βγιiλει pιιcr οφαiριι (Ιπ' τ() μr1ριi τριrιlματiα. O

γιατριiE cι1-ιι1οο_lg πr]ρε τηr,τιτ(ll,τCι τO1) χ(ιι ι_ιε τO

oιiνδειr;-ιo xcιτιlφΘιrιrcιν τo σι)ντOμιiτερο (rτO χ(υ-

ρι6' dπου τO\/ πεQιμ,dνCΙμιε. Αν xcrι δεν rjτιιν 1ει-

ροιiργοq. μιε τα λ(γcι μιdιτα πιlυ διdθετε. πρoοπd-
Θηoε με νυιττι1ρι xαι λιrβ[δα να βγdλει τη oφα[ρcι.

1οlρ(< 6μιιl;q να το xιιτορΘοiοει. .1ιcιτ[ rjτcιν βcιΘιd
xαι ιlπr]ρ1ε φ6βοE \'(t χiι\,ει ξημιιiι. Eγω με αγω-

l,iα παQαxολουθοf ιτcι ιjλr1 τοιr την πριloπι1.θε ια μιε

τo Λιixιl να οφ(γγει τα δ6γτια για ν(ι μιr1 φοlνιiξει
απ'τoν π6γο. 1ιυρig αναιοθtlτιx6. TελιNι1 y'crτα'

λrjξαμιε χαι oι τQειζ να ιrπολυμιcrνθε( η πληγr] xαι
νcι Nλε(οει αφljνol,τιι< μιdοcr τη ιτφα(ρα.

Το πιιλιxciρι εγιι,ε γρljγορcι xιιχ(ιxαtr]ρΘε οτιl
λημdρι για γ(Ι ιlυι,εy'iιlει τη δρι1οη τιlυ πιο πoλf
ιττο βοιrν6 τιilρcι. 'Oπιrlζ μdθιιpιε. ο Γερμιιιr,6g

ανcιxριτ{< προτοt' Ξεqlυ1rjι;ει οτο Nοοιlxιtμιεiιl
τηg Ndουιrcιq, ξrjτηιrε να μΠlν γiι'ουν Cιl,τiπιlιγcι
οτη }.Ιiroιlοα για τo Θι1.νατι1τι'lιl'

Τον Ιοfλιο επdιττρει1lε oτο Bι1ρμιιl CΙπ' τηγ

ι:λε{Θερη Eλλιiδιι ο Αxρ(ταg (Ανdιττηg Kotτο-

ξrjg) μιε το οιlγxρ6τημιil τιlυ χcΙt απoφCΙιτ(οιιμε r.'cι

g1l11-16i]1r[ιΕ τα δυιr μιxριi oι-'γxρoπjμιατιι ιrε dνιι,

αναλcr μιβ dνOνταζ clιlι,δ ι o ιxητd<.

Στιg αρxdg Αυγιlιiιlτιlιr πrjραμε εντολιj νcι φιi-

γoUμε με τΟ συγχριiτημια οτο Πdixιl xαt rιπιi xε'ι

xαι ιiοτερα crπ6 10 μι 6ρεq, μcιξ( xαι με. τα σιlγχQ()-

τ{μιιτιr τιlι-r ΠirΙxι-lι' xrιι KQιlfοιαg (Kιλπ(g). ιi)κlι

μιrtf π(ιlιl; oτο ΚαΙpιιiπτoαλιιr' pιε oπιlπι1 γα
ιrιl μιπτυ1Θου μιε. αν 1ρε ιαιiθ ε ( πρo g Γιουγχoσλα-

[3[ιr. γ1111i ιlπr]ρ1αν πληριlφορiεζ 1,ια μιεγdλεg
εxxιιΘαρι ιττιxd< επιxε ι ρrjοε ιg τοlν Γε ρpιcινιilν ο'
ιiλεg αυτεe τιq περιο1d<' xirτι που 6μιαlE δεν ι1γινε.
'Eγιι,ε dιιι')ζ απ' τι'll' χ(rπετd,ν Π6τρο (Xρl]οτο

Mιiιlxο)' πιlυ ι1φθαιrε CΙπ'τηv ελε'ιiθερη Eλλdδcι.

NΙΑqYΣTA

(Ι\,ασι)γχQ(iτησll τ(,)\' τμιt1μιιiτιυr' xcrι δt1μιιιlι'ρ'1(ιι

νεοιl οι-r.7xροπjμιcιτιlg απ τoι!ζ xιιινοf ρ.7ιι'lι]ζ πOι!

βγrjxιrν ι-lτιl μετιrξιi ι-lτο [}οιlνιi απ'τη Θεοοcιλονf-
xη xcιι την ιiπcrιθρο. Σε μιdr,ιι ανετ6θη η διει1θιlνοη

τOU \/εOι! ιiιlγir"ροπ]μ(Ιτ()( με 1ιδρο δρciοηg xcrι

λημιdριιιομcι το Πιiιxο. Eδιii xοlρ(ιτcι1-ιε ιιε τO\/

Αxρ(τcι χαι τO gιr.1xριiτημιι π()ι] θιi επdιττρεφε
oτο B6ρμιιl. ιiπου εi1cιν μιεil'ει ελcixιοτιlι α\,τdQ-

τε<. ιιετcrξιi τ(l)\/ Οπο((l)ν παι o Λι]xοζ, πo1) ι\ρο'ι1οε

ωg ελειiθερo( (],χοπει!τrjg. d1ονταg βdβαιcι xαι τηι,

crιτφdλειcι χc{t τQoφοδoιr(α τηζ oιχι)γdνειcιg
Mπουρλι1. oι Γερμιανοi xαι ιlι oυνεργdτεζ του(
τι'lι, εixαν τιilρα επιxηρυγμdνo xαι dπρεπε να
ε[ναι προοεxτιxιig' xιiτι που για τον Λιixo fται,
αδιαr,ιit1το.

'oλο τιlγ Αιiγιlυοτο, πιlυ εμε(< λε(παμε οτιl
Πι1ιxι-l, η Π.Α.o' εxμετcrλλευι1μιεl,η τt1ν απoυofα
pιαg, ξαιlirβγαλε τμιt]μα τηζ στo Bdρpιιo. Tιiτε cr-

xριβoig οιlνdβη το μιlιριι[ιl. Στιg 29 Αιt.1ιlιiιττοιr,

λi.1εE μdρεg πQιν τll\/ επιοτροφr'i τοιl Αxρ[τcr ιττο

Βdρμιιιl. ο Λf xο< nριr βρ(ιrxο\lτ(ιν στα.1ιlμιl,iι ιlτt1

Θ dιτη''Tοcινcιxτιτ("' βλε πιlντcι g 1cι μη λ6τε ρα (rτη \l

πcrριrφr] του δciοοιlg xιι,riιτει<. νι1μιιrε π(l)ζ liταγ
διxιli μιαg xαι πλr1οιcltoνταg επει:lε πι1νι'l στουζ
ΠcιοτEιjδεg. πιlιl ιiρ1ι,σα\/ γcΙ. τον πυροβολοfν.
Τdτε dοτρεtilε xι αtlτιiq το cιιlτιiμιατo χ(Ιι τ() ι1δε ιιr-
οε μιd1ρι τηι, τελευτιr(cι oφαfqα δ(ι,οντα< την
τελευταicι pιdxη τηg ξιυrjg τoιr. πdφτοντα< οαν
πραγ|-ιατιχιi παλι,x(ιρι πι'lιl t]ταr' oτο βι,lμιι1 τt1<

λειlτεQιciζ τη< πιrτρ(δcrg ιrτα 33 τoυ 1ρι1ι'ια.
αφl'iνοr,τιιq rr166.11iltl τξ γυνcr(xιr του 1-ιε τcr 4 μιιxριl
ορφcινd. ,\ι,τιjζ liτcιν ο Λixιlg'

Θειilρηιτα χρdoζ LιOι}, i.ιε τo γραφτιi αυτ6. νcr

τι,μι{οι,l τιl πιιλιxιiρι αυτ6, dιrτιυ xιrι υιlτερα ιrπ6
6[) xριiνιcι.

Αυγουοτοg 2003
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NΙΑ0ΥΣTΑ Αq θυμηθοιiμε

Mια αληθιvη ιαroρ(α απo τηv αιrr(αrαoη

lΤAΛoΣ o ΠAPT| ZANOΣ

''Tρi:xcι, φειiyα Ερρ/xο.... Ερρixcl..'' Φει|yrl. ιlι
Γερμιrινοi iιtτηιlcιν πολι'β6λcl yιiροl yιiρω, !ι' (1-

Χclιiq,'''

'Eτιτι δυγατι1' xcιι xρcrιlγcιλdα φιδι,cιξε ο Ροι1λη<
(ο μιιxριig Pοιlληg) τον Ιταλιj που xινδιiνειlε νατoν
γαξιioοιrν oι φαιr(oτεζ xcιι εxε[γοζ. |-ιε 6λεζ τιlιl
τιg δυνι1μιειζ, αστQαπιαiα, πrjδηξε ο' dνα ρdμcr
ν'αt y(ιΘηxε μαξ( με τoν 'Eλληνα αι1ντροφd του
μι1οcr οτουg πριioινoι1g θι1μνoυg, ενι6 xελαηδοι1-
οιιγ θαγατηφdρrr τα πολυβdλα τωγ Nαξ(.

'Ηταγ r,ιixτα ιiταγ τοιl οτ{oανε xαρτdqι oι Γερ-
μαναρdδε< μαξ( με Ιταλοιig φαo(oτεq. o Eρρ(-
χοζ. l-ιαξi. ριε 6ι,αν'Eλληι,α oιiντgοφd του, ντιjπιo.
dμπαιναν μc1λιg ν{1το)νε στηv μιxρrj πιiλη xαι μιε
τιl xαlι,i (τr1λεβιiα) xαλοιioε τoιl< Ιταλοιiζ (iVτιφ({-
οΓιττε( να cινεβοιiν ιrτο βουνc5 χαι γ(Ι μποιlγ στιζ
γραμιμιdg τη < αrτ(οταιrη<.

''Frαtelli Ιtαliαniι'clιite tιιtti c:cln rιοi sicιmο [iberi
in mcιιtαgιιicι cοιι Graci pαrti'rcυιi'' ''Αδiλφια Ιτrl-
λol ελriτε ciλoι μcιξι ριιιg ε1ριαrlτε ελειiθεροι xιlντci
στ0υζ'Ελλt7νεq αι,τriQτεζ''. Αυτc1 τα λιiγιιr dλεγε
στουs Ιταλο{g o Eρρixοq

'Ητcιν επιxι-νδιrιηl αυτr] η απιlοτολ{ για τov
Ιταλι5 cιντιφαο[οτCΙ. πoυ ο1εδdν xclθε βρirδιr d-

μιπαι\'ε ατηr,π6λη απ6 διαφορετιxιi ηριεiα, οιiμ-
φΟ]γα ιιε τιζ εντoλd< που dπαιρνε για λ6γουg
crοφirλεια<. Oι Γερμκrνoi oτfocιι,ε oε πολλclοη-
μιεiα τα πολυβιiλα τOι'ζ, μια ιlι ντιjπιoι ξdρανε
πολλd ριπαο[ματα λιγιiτερo επιx(νδυνα.

O Ιτcrλ6g xι ιl l,τciπιo< cirjντροφ6< του r]ταν
ελcrφρι1 oπλιομdνoι. Απd 6να περiατQoφo χαι
xανcι-δυο 1ειEloβομιβ[δεE γιιr ι6qα μεγιiληg crνι1_

γχηζ.

τoυ Tιixη Αδαμfδη

() EQρ(zoq(Εnricιl Lcantc) xcιι η .,l1,1,11(711 
1111r

Eλεr,iτιrrι Αδιιμ iδοι, Lcantο

Αυτrj rj ηρωιπrj πρcιξη εi1ε θετιπiι αποτελdομιcr-
τα. Πολλο[ Ιταλοi με την πριi;τη ευxαιql(α την
xοπc1νcι.1αν πQοζ τo\/ crνrjφορο για το βουvι1 xαι
πιjxι,ιllγαv τιE γρα1-ιμ6q τοlv αντιiρτιxοlν μιιlνd'δων.
oι πιo πολλοi cιπιi ιrιlτιltj(, φ(ιγ(Ιτιχo( αl,τιφαο(-
οτεg' dπαιρνcr.ν.,,ρtjγoρα μιdροE στι( πιO ιτzληρdg
μdχεg.

Σε pιια ενdδρα dγιrζ φανατιxιi< Ιταλιig αγτιφα-
ofοτα< πoυ χQατoioε τιl πολυβdλo, ο Stefanο.
ιiδειααε τιjοεq πολλdg οφαiρε< xτυποiνταg διlο
ou'oxi1ltiτα μιε Γερpιανοιi<. πoυ μιετd, τιl μπαρdE,
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ΑE θυμηθoιiμε NΙΑ0|ΣTΑ

οι σUναγιl)γιιττιiζ του μιr1ητdg τoν dβριξαν. Ei1ε
xατατρυπrjσει τιζ μιπιiτεE τoυζ. τι( cr1ρ{oτευιlε'
dτoι ποι, οι περιοιrιiτι:ρι'lι ιl.ντσ'Qτεζ που φορο{-
ιrαν τιταριlυ χLα y"( Ll ι 

1 
),π ι tαr' \/{( Ψι)Q ει]ιrι'ι' μιπιiτε ζ.

cιπελπiοτt1xcιν.

O ι μι ι1 ρ ε g π ε ρι, ιl υ ιτι ιι,'7 ε μ iιτ ε g δ q cioη y" 1 q.; ι r lν ε (.

Oι διrl,irιιε ι< τη< ιrr,τiιττ({(Jη( χτι}πι)ιiιrcrι'ιιγελf ητcr

τOι1( χ(Ιτ(iχτr1τε< μιε πci"θοc. πιιλιπrιρiοιιι ιiπιlιl
τουg εiριοχ({\/. στ(i βιlι'νci χαι στoιlE xιiμιπιl1'q.

Tcr γxρ(α ιlft'l'εφιι πιlιr εxQιl1'lrrι,τιlγ ιiλιο τl]ζ
λευτεριcl< οι.γα - ιrιγc1, dφει'γcιι,. Πληιl(crοε η

ημdQα τoυ λιrτgrωpιιlf .

Nα. rjρθε η πολιrπιiθητη ιilρcr. oι Γερμιcινo( τcι

μι crξειi ι lι lν xcr ι φ ε ιi.1 ο'ιtr, πcι (ρνιlντcι< 
tr 
κrξ ( τ ι < γ'( Lτ (Ι -

ρεg ctυτιilν πoυ dxαιτιrν τoυ( ανθρι6ποιl< τιlιr<. oι
δρι1μκlι γεμζουν. oλοι ξεxιlνογτC{ι γιCt \'(ι γιιlρτι1-
σOU\,. Αι,δQεE. γυνcι(xεq' μιιxρο( μεγι1.λoι ξειrποt'ι'
ι;ε xραυγdg 1crρirg. Tριiγουδο{ν, 1ορειiοιlν, γαι !

ljταν αβd,oταχτo το βiιροg τηg xατο1r]g.

o Ιταλιig μα< 1ιiρευε xαι γλεντιlυοε xι αυτιiq

μιcιξ( pιε. τoυg irλλοιl<. Mε τη δρι1οη χαι την πQo-

οφορclτου ε(xε αποxτl1οει φ(λουg, dpιαθε ελληνι-
xir' γνι6ριοε μdλιoτcl y.CΙt ι-ιtα xοπdλα, τηι, rrγι1,πη-

οε. Mια xoπdλα crπd μιια oιxο.1dνειιr πoυ dδωιlε
τα πd,ι,τα ι]τον α.1uiι,cι. στην αντιοτcrοt1.

Η οιxογ6νει(ι τι')\' ιιγziιλιcιιτε χ(i)Q(ζ xcιμιιiι διiι-
χQισll. Αρρcιβωνι clστηχr.Ιν. πcιρι1 τι : επι xρ(ιlε ιq

οριομdνιυν xουτ6μιιrcrλ1ιγ (ποιlριτcινι-'1ν - 1cιξοριr-
τοιιlτι,iν). {τcrνε )"εει Ιτcιλιig. Στι< μιπρdζ 7'()lνι')-

γ(εζ οιl ιι βcr(νοιrγ ιιι'τci.

oι μιdρεg xυλoιiιτcrr'. Oι c1l,θQοlπι'lι πριlι;crρμιi-

ξονταν 6ι.1ιi ιlι.1ι1ιrτι( xcιινoιiργιεg οιlνθ{xεg τηg

xαΘημιερινιiτητα<. Krιι πριilτrr απ' 6λcι ιlτιg cινd-

γxεg επιβiα.lι:ηg' Διiοxιlλε< οι πριilτεg μι6ρεg. Για
τοl, Ιταλιj πιο δ(rοxολα τιι πρι1.γματcι. Eπρεπε να

βρεθε( τριiπog επιιrτρoφf( τoυ οτt1ι, πιtτρ[διr.
ljτcrν z'ι cιρρcιβωνιιιιrpιdνclg' Kcrι δεν φτι1ναν ιiλα
cιυτir. rjρθαν τα πiιl'ιll- x(ιτιl:l.

Αλλcιξε η πολιτιxrj xατιiιrτcιιτt1 ιrτην Eλλιiδα.
Ανdβηxαν ιττt1r, εξortο(α ιlι ιτιlι'ερ^1iιτε< τιrιl γ'(LτCι-

xτι1τη' οι crλιjτεg δολoφιiι,ιlι xι οι 1αφιdδεg. Αρxι-
σαν oι 511,1γ1-ιo(.

Στη μιxρrj αυτri πιiλη που θυο(αοε νιατα xιrι
γιατα οτιlν αγοiνα οι διοlγ1"ιοill]τrrν οxληρο(.

Για τol, Ιταλd διlι;xολεfουν περιιτοιiτεQo τ((

πρiι.,, μιcιτιι. xιrι,ηγιlιiοcrι, cιxι1μ cι xι crυτιiν' Eτοι.
y"r'ιτω cιπιi μιlιττιxd< ιτιrι,θtjxεζ. dνα βρι1δυ πcιι,-

τtrlειiτt1xε τηr, xcrλij του. λiγιl μcιxριd, απ'τη μιιxρrj
π6λη. ιl' dι,ιι 1ι,lριι1. trιε xοιlμιπd.Qα τη μιχQdτερη
crδελφrj τηζ, με μιιι φτιυ1rj Θρηαxειlτιxrj τελετrj.

' Eι,ci β crπ6Q ι ιπl1 Θ ε ιτοι ιλον (xη. 
1-ι 

ε cινcιX,ο (ι'ι,l -

σtl τοι.} Ιτιrλιxοf Πqoξε(οιr. περ(μει,ε ιlτο λιμιιil'ι
xrrι με1οα σε |-ιιCι πρoθεομι[ιι νιι μιcιξdψει 6λοι,ζ
του< Ιταλοιi< που πcιr,τρευτηxιιν Eλλην(δεζ χαι
\'α τοι)( 1ιετrrφfρι:ι ιττηι' [τcιλfα, στηγ πατρiδα
τουζ.

Νfxτα πr]ρcrν τcιξf 6ξιll (Ιπ'τη μιιxρrj πιiλη xι
6φυγcιν ο Ιτιrλ6< μιε τl1 γιlνιr(χα το1) πλdoν.

Ncιι. 6τιrι dγιr'ε. Το πλιl(o οcιλπι1ριξε για τl'lν
πcιτρ(δα. dπαιρνε μαξiτoι' τιlιt( αγι'jνεg, τιg Θυ-

οfεg xαι τcι οριiματιι τοlν ανθροiπωγ πOυ xουβcl-
λαγε. Αρcrγε θιι 6ρ1οr,ταν dι,α xcrλιiτερο cιfριο:
NομiEω ποlg dξιξε.

Κι ιjοο το xαρdβι απoμιαxριiνογταγ xoυνoι]-
σαν τα μαντ(λια τoυζ στην αποβdΘρα oι λ(γοι
oιlγγ ενε (q xι dβγαινε απ' τα 1ε (λια τoυζ μια ευ1r] :

''Ωρα oιιg xαλη .Nα ε[oτε xrιλci' εxε[ ποιl π(lτε...ε-

με[q cταg cιyαποι|lcτcιριε χ(Ιι θcι αclq θιltrιriριιιoτε.'.''

Ιοiλιog 2003

Σημειιδοειg:

Η μιxρrj πιiλη ε(ναι η Niιι'lιlοcι

Pοι1ληE. ο Ρο{λη< M(vτιrηg

Ιτcι)"ιi<. ο Eρρ[xο< (Ε,nricιl Leante)
'Eλληνα< οfι,τριlφιlg. cl Xριοτ6φοροg Bλd1οg

Nfφη, η Eλενiτιrιι Αι\crμι(δoυ Leante
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YΦANTIKΗ
H τε1vιKη τoU αρYαλειoυ

Kαι η Πρoσφoρα σΓηV oιKιαKη.oιKovoμια.

f{ 1rφαντιxrj απoτdλεοε την πριilτη γυνcιιπε(α
πcΙQαγ (l)γ ιχrj ε ρ1lr16i1r. πυρ (ι,l< οτι g β ιο pιη1cιr, ιxci
zιιθιlιττε ρt1 μιdν ε < 1ι,iρ ε q. ιiποl< ιτιl ;-ιβιr 

(vε ι crz"cl μ cι

xαι ιrrjμερci.

Η υφαντιxtj οαι, ο,zοτε1νι-cr' πρ6oφερε ιrτι<

oιχογενεια*, 
'r r'u(^'γxε.< dγα ειι16δημια, 1ιrlρ(< νιr

ιlπιl1ρεωθεiη.1υνα(xα να λεfi1ει απιjτο οπiτι xαι
\,α πCΙQα|-ιελtjοει τιζ ιlιxιαxd< εργrrιriε< χC{ι τηγ

φρoι,τ(δcι το:ν πιrιδιοiγ τηζ.

Στην Ndoυσα, οι ^1υνα[xεg t'φαιναν τιl ;-ιετι1ξι
που xο(ταξαν στo ιτπ(τι' €xαyαν ιlι περιoιrciτεQεζ
μι6νε< τoυζ τα προιxιιi τOυζ χαι πιrρdλληλα' αν
rjταν xαλdg τεxνrjτρε< του αργαλειof xαι πρoλι1-

βαιναν, fφαιναν xιιι ξdνα, πυρfωg ξιλιd xαι βε-
λdντξεg, φλoxdτεq ιi 1ωρ(E φλ6xο (ντοιiοxε<) xαι
εi1αν μια oιχoνομιxr] ανεξαρτηο(α, πολ{ οεβα-
οτrj.

Η διαδιxαο(α γιcr την ιiφανoη {τcrν πολιiπλo-
χη χαι χQO\,οβ6ρα. Ηθελε ιδια(τερη προοο1rj xαι
τεxν ιl.rj γ ιcΙ να βγε [ το ιr φαγτιi πυxι,ι1. xαλο1τιlπη -

μιdνο παι ιj1ι "τξαντ(λα'' (αραιιi{φαo1-ιcrπoυ oτρc1γ-

γιEcιν το τυρ(), ιilιrτε γα xρατrjoει δυο-τρειq γε-
νι dE.

Tο διιiλεyμα τoυ μαλλιod
To μcrλλi αγορc1ξoντcιν απιj τoυζ χεχαγιιiδεc

τη< Ndoυοαζ. τηζ Bdριlιιr< χCΙι τη('Ε,δεoοcrq.

Oι Λαναρdδεg xcιι οι Πε1λιβανιι(οι dφερνcrν

μιlλλi απι1την Σερβ(cr, πΟι, τO }.cινι1ριξαι, 7.(Ιι τ()
πουλoι]οαγ ε1τοι μιι'l λιrνιrριομιdι,ιl.

'Oοεg ιlφirι,τρε< το crγιlραξαr, cιπει.lθεicr( ιιπιj
τoιlζ χεχαγιιiδε<, πρι6τ11 τοιl( δοιlλειcl rjταν το

Tηg ΛευxfE Σαμαqd

διdλεγμα τιlυ 1-ιcιλλιot'.

Αφοιi πριriτιι το ξε μιiιτιtcrι, xcιι μιετri τι'l dπλυνιιι,
παλiι μιε zριiιl ι,εριi. τO iΙ'πλ(l)\,ctν γι(t, \,α ,-ηgγνιi)-
σει.

Mετι1 5ι-i1χfγιlιταγ ποι() θcr εiγcrι για ιrτηιιιir,ι
χαι πι)ι() γιcr xiινοιlριr.(ιlφιiδι).Τιl πιιl 1-ιcιxρ{

γ[νoνταν ιrτημιιiνι. το πιο xoι,τιlιlφιiδι.

Αφοi δ ι cιλdγοrτrrt, τι-l ιττl1 μιiv ι. λιινcιρ ζοντ(ι\,
xαι γr,dθor'τα\/ σε τοιrλοt'πεζ. Aυτrj η τιlυλοιiπcr
dμιπαινε ιττt1ι,ριixcι χαι ι-ιε τo ιττρ[ψιμo ιlτo crδριl-
xτι. γivοr,τcιt, πdιrι'l ιμιλιi η xol,τριi xρειιitoνται,.
για τ(} ιδIαυtrια.

Md1ρι περ(πoυ το 1910' οι Ncrουοα(εg τcι

ξιλιι1 του< τα dxαναγ δ(φυλλα με πολιi λεπτrj

Λι ιr,ιiιlιι ι
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I

x)''ι,lιrτιj. Αργι1τερcι ιiρ-
χ ι(T(Ι\l \/(/' υφcι(l,ot,τcιι τρi-

φυλλci l"cιι τετρirφι'λλcl

μιε. ''ιrτεφiιr,ι" απιi )"ι'lιl-

λοιiι)ιcι ιrτr1ν μdιrη.

Στημιdνι xcιι υφιiι\ι
pιclλλινο dδι ι,ε τι( [i ελdr,-

τξεg' τcι ιταγ ι6"xcι.τιgxα-
πε(. τιζ φλιlιlxωτdE.

Στιg βελdντtε< για
xατcrγrj χαι τo σ(ΙιιαQo-
ιrxο{τι' το ιττt1μιιiι,ι tjταν

μιcιλλ(' 1ρ 1'φι1δι t]τιιr,cι-
πιi .,,ιδιiιιιι} o.

Ξ(ι(rτQ(ι
Γιcι τιι ξιi.ιιi επιrιρ-

γαν cιπ6 τcr εργoιττiιιrιcr. n1rρ(ιllq Cιπιi τOιr Γxοilr'τιι
xλιrlοτrj βcιμ βαxερrj ( xαλπιrιiνll ι"ια 1/ ι (Ι ιττη μι1ν ι ).

Tdτoιιι xλιυοτrj πιlι,λουι-lιιιl χ(tι (rτ(l'ιl Mπ[λη xcrι

crτου Λι1.1.1ι'lιl. ιiπι,lζ χ(Ιι (ιQχετ(i μκlγιrtιri ιττηr,

πολη μιε τιr νoιiμιε:ρrl"' πιο rμιλr]. η πιιi 1οlτρ{'
,r1,(χρ.1ιι τι r]θελε:g 1,i1 irq,ciνει<.

Αφοι1 η xλωιrτlj τirλ(γclr'ται, ιττιl τιlλιγιiδι. dνα

μιιxρ{ ξιiλο ιlιιι, zi"ι,iιττρllq μιε διlιi [ιε'1ciχ., ,,ro-

φιιi ιττιc cixρεg γι({ \'(ι .7(t'ε:ι μιε',l{iλη Θηλιιi.
xοιl βιιρ ιclξΟ\lτ({\' ιττi1r, ιιr,ε μ t-1.

Το iι\ιcιιrpιcι .7iιrι)ντ{tt, με τα xcrρφιci y,({ι τ()

xcrλιrμιiι\ι.

'Eπιιιρι,αι, ι1νιι μιcιxρ{ ξι1λο. xcιλιιtrιiδι. dμπcrι_

\/C{\' χαταγt]< πiιι,ιυ απιj ε(zoοι πουβd.ριcι οε
πιιiτα, oε παναxιi.lτε(' για γα |-ιηγ μιπερδdιlονται.
χC{ι τα παιρνοιiιrcιι, απιi το xαλαμiδι xλαloτrj.
xλοloτrj. τα pιdξευιι\' χαι τcι dδεr,cιν. Exε[ πι'lυ
.7iνιlντcrν το "στιi;-ι{{"' το ιτt1pιε(ο πclυ πεδιzλι6r,oιl-
νταγ η xλωοτrj εf1ε δυιi παλοιixια, τcι dλλα ε(1αν
απιj dνα.

Mετcl 1χi.1ρντιr\, ιrτο crντ(. oι πιιl xαλdg μια-
οτ6ριιrεg.1ια αυτιi τι'l τf λι.1μια {ταν oι Φτεργιι1lτη-
ι,ε<. lι,υρ[ωζ γιc{ τo πιιr,(. Απ6 τιl αr,τi' περr,ιιlι'i-
ντC{ν ot x)'"ιlloτdζ οτιι μιυτciριιι μιdοcr. Απι1το μιυτir-

φι οτο xτι1νι. crπιiτιl1τει,ι ιJτoV ({QΥιιλειιj. Eμιπιιιl,ε
dναg πλιilιrτQηζ με δι'ιj ιτy.ι'lιι,ιιi πι'lιt δdr,οντrιl' tl

αρ1r] τοιr ιlφcrντοir.

Tο υφιrντιi.1ι\'ι1τ{{\' ιιε σ(aιτε:. ρiγι ι-ρiγιr χ(ιι ιιε
ε ναλλαγ d g πολλιilν 1ροl μι clταlν. τιl x ε.ι,τtlτιi.

Tο βιiψιμο
Oι χ(1\/()ι!Qε< [3ciφοr,τcιr,μιε ιrπiρτι'l χαt μιε οτυrψη

γtα να μιην βγcι(νoιlν τιι 1ραiμιατ({ (rτο xαθdριιrμιιr
τιlυ ιrφαι,τclιi.

Για xιiΘε 1ριilμια 1ρειdξoνταγ xιrθαρd νερ6 οτο
xαξι1r,ι τοιr βαr]lfμιcιτοE. Για xιlΘε 1ροiμα xαι ciλλο

νερd. Tιg pιπο.1ιε<τι< ι1παιρr,αν cιπdτoγΣιανιj xαι
τυι, Kιlυxιl,;1,r' 11rρ[υlΞ.

Tο οιr.,,ιιilιι οτcι μιiλλινιι βciφιlντC{ν l-ιε π6τιrε.(

ιrπι1 πcrρ(lδιcr (xαριlιlιlφλουδεg) xαι ροfβι .1ιιι

μιcr{ρο xcιι xcιφi.. ιlπωq xαι οτcr μιετdξια.

Θριiψlιl !.ιε χαQαι-ιπO',,ιci xcιι ιττilιpη dδινε cινεξ(-
τη λο 1ρι,i μιr{. i,xriνγxιlυρo ( cινι'l ι 1τι1 πρiισιι'ι'l. οcrν

λcι1crl,i). Tcι xλcιδιιi cιπιi τι'l θρcir1lo [3ρc'ιξοr,τιrι,
πολi' zιrι μετiι ρ(1ι,ο\/ταν 1l xιrριrμιπιl.1ιιi.

Tο πcιl,( για ν(Ι γ[νει μπdξ χCΙι γ(Ι xεr,τηθεf
''ε1lxι,iρι ι)'' .,,ιcι τραπεξoμiινπ1λιι. το βουτι'ltiιlιιι, ιτε

xιrριrι\ιiνερο, πoι! οι πdτιlεg dμιεt,crι, μιετir το |3ριi-
σι|ιo τOt)ζ τρει< ε['iδομιiιδε:g οτιl νεριi xιiι ιιμdιlι,'l<

μετiι crπλιilγOγτc{γ οτοl,{λιο (dπιυ< xι1νουμιε οη-

μιεQcΙ |-ιε το τοdι)

oι βελdντξε.( γιc{ \,cΙ ;.ιll\' .1iνιlιlν 1ιlντριlq xcrι
"τιrμιι1ιclριχεξ" σcι\, πιιιττci( (1οιριν6 λ(ποg) €_

πQεπε 1,111,φcrνθOf'ν με ιlρν6μιαλλο' γιδι5μιcrλο xcrι

τcι1ιπrrxdμιιrλλο.

Tο τcι1-ιπcιxιi-

μιcιλλο To α',16ρg-

ξcιν απ6 τoUζ τα-

μπdxηδεg (Bυρ-
οoδdιpεg). Mε τo
[διο pιαλλi .1[νο-

\,ταγ oι πdπεg, τα
ταλcrγdνια (τορ-

βι1δεg) τα σCΙι-ιcr-

ριlιlxιlιiτιιr.

Tο.1ιδιiμcrλιl
μιπcι(l,ει γιατ[ιiυγ-
xριιτε i πο}"ιi τι'l ι,ε -

ριi xιιι τη\, ιtγQα-
ο(α.

Αttτiι τcr ε1οτελ-

νcΙγ στO Γπιiμνιl- ,\ l'ι'1 ι η
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Γ

βο χCιι στo
Πιi[crρ γι(Ι ν({

xτυπηΘοιiι'xα-
λι1"Eρxιlντcιν
oι ιδιoxτrjτεg
τ(l)γ l-ιπ(ιτCΙ-
νιιδγ xιrι τcι d-

παιQναγ.

Tιrιl"trl[z,ι Oι ι(ιπε 
-<

ριiβοντcrν απιi
Bεροιιilτεg ραφτdδεg. πoυ dρ1oνταν στηv Nιiου-
οα xαι xdθονταν ιiιτo 1ρε ιdξονταν , ε.xατ6, αxd μια

xαι διαx6οιoι, με μιοθι5 100 ναπολε6για xαι

φιλοξενoι1νταν στα ιlπ(τιcr πoυ τοUζ xcrλofοαν.

Κdπεg, σαμιαQoσχo{τια' βελdντξεg, οαγιι1xια
6πρεπε να ε(γαι dτοι1-ια για νcΙ πουληθοιiν οτο

μεγι1λo πανηγιiρι του Aγιαντιliνη ιττην Bdροια'
στoUζ oαμcrριiδεE χαι τoυζ xιrρατξrjδεg (xαρο_

τοdρηδεg) για να μιπορ6οουν oι xοπdλεg να ιpω-

ν(ιrουι, μιε τcι 1ρrjματα πoι} Θα dπαιρνcι\' τCΙ φου-
ιττd.για τoιlζ για τt1ι,προ(xcr.

Δdxcr φουοτιiνιcι. μαξ( ;-ιε τι'l cιοτc1.ρι (φι1δρo')

rjταν εixοιrι φουιrτιiνιιι πcrι 1ρειiιξο\|τ(Ιν πcrι ιrνci-

λο.1α 1ρrjμcιτrι.

Η ιiφαvαη

Για τα ξιλιd που rjταν πολ{1Q(l)ι-ια. το ιlυρνdπι
(οxdδιo) που διι1λεγε i1 πελιiτιοα xαρφιτιlιilνο_
νταγ σroν cΙργαλειιi xcrι

αxολου Θoιiντcrν π ι ιrτc1,

γtα να βγoι1ν χανOνι-
γ'α τα o1dδια χαι γcΙ

εγωΘo{γτα μιαxριiοτε-
vα φι1λλι ι trιεταΞι1 τιlι'1.
δ(φυλλα η τρ6φυλλα
ουμιμετqιxd. Φι1λλο με

φfλλo, πdταλo με πd-

ταλο. μαοτραπdg μιε

μαoτραπd (ο1dδωπε-

ρ(πoυ οαν α1"ιφορdαg).

Το πιιι'i τo ιιαρ()ι!-
λιiτο ιδιιiξοιπαν 1-ιε δι16 _ j ':

To μιlνιi παν( γ(r,ι'lνταr' μιε δυιi
πιιτrjτρεg χαι στO 1τι1νι περνοt'οε
οτlj.

μιιlτιiρια. διld

μιιcι-μιια xλι,l-

To διπλι1 πανi γ(νοr'τcΙγ |_ιε τdοoερα 1"ιυταρια'
δυο πcrτ{τρεζ χ(Ι,ι ιlτο xτdr,ι οι xλωιrτdζ περνo(r-

οαγ δυιl-δυιi.

Tο δ(μιτo ιlφιr(νοντrrr.' μιε τ6οoερcl' μιυτirριcι.
τdοιτεριg πcιτrjτρε< xcιι δυι1-δι'ιj οι xλωιττdE oτηr'

xiιΘε φιlριiδα οτο 1τdνι

Tου-< xαλιjτεQoυζ ιrρ.1crλειο{( τoυE dxcrναν οι
T6λιαδεg οπ1ν Παναγιclxαι oε αυτοιig γiνιlντcrν
οι παραγγελ(εg αxιiμιι ιαι απ6 τιg γιiριυ π6λειg
τι< Kεντριxr] g Mcιxεδον(cιE.

Στο πριriτo xτfπημα τoιl xτενιοιi, ιiταν οτηνο-
γταν o αργαλειdE για τιζ παραγγελ(εζ χαι τιζ
πρo (xεE, διαβd,ξονταν α',, ιαομκiζ-ευχli, φιλει1ο_
νταν τo 1"ιεοημιdρι dοoι βοrjΘησαγ στηγ ιiλη διαδι-
xαιlicr xαι {τcιν μιιcι μι6ραγιoρτι]g. Aπι1την επ6μιε-

νη θα iιρ1ιEε η οxληρf δουλειι1τοιl cιρ',lαλειoιi.
πoυ r]θελε τηγ )/υγαrχcι- υφiιr,τρα ι'α αρxζει απd
τι( πεjt,τε τιl προ;( χcιι \l(ι ιlτcιμιcιτιiει πολιi αρ'.,,(1

τηι,νι11τα. που 6οβηνε χcΙι τΟ ''χ(lιtχ()(r|ιι'' (xcιντlj-

λι) f την γxοιξι1λαμπα. γι(Ι λ('yεg ιilρε.E ilπνοιl.

( Tιl xε[μενo ιll'wτriyτηxε cιπιi rιποtrια1lνητοφfi-

νη oη c\ ιη1lη oη q π αλα ι d'q υ φci'ντ ρ cιq. )

μιi!"+".

Ζ8

χΛ(l)στεζ.
Λι)γ( ι7ιε:ι(jζ
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James Galanos
'Evαg Nαoυoα(og oxεδιασΓηq

Tηq υΨηληq ραπTιKηq

Πριν μεριzir 1ρι5ι,ιcι στη πQOσπιiθειiι ι"ι(')'υ γα
crντλtjι;οl πληροφορiεζ γιct τη θ6οη τη< Ncιοιl-
οcr(crζ γυι,crixcr< xcιτ(ιτι< αQχdg τoιl 20ο{ cιιιilt'α.

βρdθηxα οτο φιλιiξεl'ιl ιlπ(τι τηζ y". pιlθ1rμ[αζ

Γοργολιiιτoυ - Πραo(νoυ (ετ. γεν. 1912). KαΘοig

μου εξιοτορofοε τιζ πQοσα)πιy'€-ζ τηg μιr'rjμεq,
αναφdρθηxε χαt στOν ανιψι6 τηg Δημriτρη Γαλα-
νιi (James Galanοs), που ξo{oε oτο Los Αngeles.
Mου εiπε ι1τι r]ταν μεγiιλοg oxεδιαoτ{g μ6δαg
υψη λ{ g ραπτιxr] g ( h aute couture ) γ"αt 6τt δ ιdπρ ε -

ιpε στo 1ιi-lρο τηζ cΙιιε8ιχdνιxη< μι6δαg.

Aυτι5 ιiμο;g rrou μιnu dxcrγε ξεxοlριοτrj εγτυπω-
oη. {τciν η αναφOQ(l τη< ι;τιl εξιjg περιoτιrτιxιi:
'"oτ(Ιν ο Δημητρηg iφιι1,g απιi τr'l πατριx6 τclυ

oπ[τι ytα να εQy(ιστε[ ωq oy"εδιcιατli-< μιciδαq' η
pιd'νrι τOυ τOy ρο'lτηcτε τι η()ελε ι,α πciQει cιπιi τl7ν

πατριxη περιοιlofrl. ''Mdycι' τη< απciντηoε, τιl ριri-
ν() πoυ θi:λιυ ε/νclι 1|(ι lι()ι) δωoει< τι7 τρορεoιti' τl7g

yιαyιciE (Αι,cloτrιιτ[rι Γορyολιατοιl ( Ι869- ]969)
(ντciπιcι νclιlιlorι[ιxt7 ) ) xτlι iνrl xiι''τηlιrι με:τrιξι'lτri
πoιl ixειg clπci τoyriριο orru. Αυτri θiλω ριoνcl.'' M'
clιlτην την πεQιlυιτ[rL icγιlyε απ6 τcl πατqιxci του.

Τη φ'ορε:oια την τοποθiτt1σε σε πε:ρ[οπτη προθη-
χη στo ερyοoτdoιo - ερycιoτηρι τ()υ χαι cιρyciτερrι

τη xciριoε: στιl Mclυιlε:[ο τclιl Lo's Αngele'S, 6πoι.ι Χ,αι

εxτ [θετcιι.

Στo ρd'ιl'lιριo ο Δημητqηq ε[yε επηρεrιατε[απci τη

παραδcloιαxtj φορεoιd' τηE γιαyιcig τoιl, {ιπιi τrι

ριετrlξωτα ιlφd'α1'ιατα" χ(Ιι τoν τρriπcl ποιl ηταν
ρclμμi:νη. 'oλcι τιlιl τtι ρο6yα ιiι.llη - αν(ιπrlδη' fiταν
τrl [διrl'''

Η πληριlφορiα αιlτrj μιε oυγx(νηοε ιδια(τερα.
Aμdοωg dοτειλα επιcrτολrj ιlτoν James Galanos
(που ε[ναι χCΙι ι.ιαχQι\,ι1g ξιiδελφoζ τηζ μητdραg

Tηg Eυγεν(αg Ζd}'"ιoυ

μου απ6 τιl οdι Γαλcινοιi) ανιrφεριiμιεγη στ1lν

ιiρευνα πιlυ xciγιο xαι ξητι,iνταζ τoU πι1,πoιεg

πληριlφορ(εg. Σt'ντιlμια μιου ιrπιiντησε, ι-ιε trιεγιiλη
ειl.1dνε ιιι.

'Oλιι αιlτιi τα 1ριiνια, γνοiριξιι ιiτι εixcrμε dι,crν

ιiξιο εxπριjιrιl'lπo τηg NdουιrCιζ στO 1ιilρο τη<

αμιεριxι1r,ιxη< 1"ιι1δcrg' ι1μιωg δεν ε(1α οιlνειδητο-
ποιtjoει το μιι1γεθoζ τηζ πQoσolπιxιiτητιlζ τoι1.
'Ωοπου πριr,λfγo xαιριi, βρdΘηxε oτα 1dρια μοιl
;-ιια dxδoοη του ΠελοπoννηιrtcΙχοιl Λιrογραφι-
xοι1 Ιδρι1ματoζ, το οπο(ιl γιορτdξιlνταE τα 2_5

1ρ6νια απιi τηv (δρυοrj του, διοργdνωοε oτην
Aθrjvcι χαt τo Nαιjπλιo οιrνdντηοη του Eνδυμα-
1ρχρ.7 ιxoιi Tμlj ματο g του Δ ι ε Θνοιi g Συ μβουλ(oυ
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gt1;:ιτr,ι

r1:aιl

Mουοε(ιoγ (ΙCoM).

Η Sandra Rοsenbaum, εχπQ6σωπoζτOυ Moυ-

oεiου Td1νηgτoυ Lιls Αngeles, αl< μιοναδιπιi θdμα

ε ιιτrjγηοη g ε(γε:'' JΑ M Ε S G ΑLΑ N o S' Α 1'ι ε ρ ι x α -

νciq oy'εc\κιατlig μcic\cιq: ι7 Ελληνιxιj επαφη''' Η
ιrναφορiιτηζ γiQ(υ ιrπιiτιl dργο xαιτην πQoσο)πι'-

x6τητcι τoυ Δη μljτρη Γcιλανι-lι] {ταν εxτενdατατη'

Σcrg με.τcιφ6ρω μιετιιφριιομιdνα ιlριομιdνα χcιQα-

xτηριιrτιxir αποοπirιτμιατιr απιi τi1r' ιJxδoιlη του

Π.Λ. Ι.''Εγδιr ι-ιcιτι'lχ11^1ιxci'' :

'' Γιοg μιεταl'αιΙτi)l' ('Ελληνε:g yoνεiζ ) cl 'Ι'G' ε['ι'rιι

iνrιg cτyεδιrιιττljg cixι πολι'l yναlclτιiq i:ξω cιπιi τιq

H.Π.Α., πclρ6λο πιlι.'' θε:οlQε[τcιι iνrιq cιπιi τclιlζ
rτημιcιι,τιxriτεQOυζ Α1ιε ριxciνclιlg oyεδιιιclτiq μ6-
διlζ τιlιl 20rlιi rιιi'll'cl- 'Εyει c\ιcιτηρlioεl στιζ δη-

ριιοιlq]ligg τ()1) [ιι(ι ιττενlj oyictη !ιε τ1]'l) Ελληνιxlj

τclιl ταιlτriτητcι. Λνcιτρricγ'lyxε με τι] yνιilιlly τηq

x λη ρ ον ο 1ι ι ci. ζ τ () ι) : r) δ riy'τ η x ε τ η ν ε λλη ν ι x i }' λril ιl -

orl xατ(ι τη διαρxεια τηζ πrlιδιxfiq τιlιl ηλιxkl'g
xcιθc6'q την ριιλοιiιl(ιν στo ιlπ[τι' Στην tιρylj τηq

xtιριiρrιq τclιl ε[y'ε: επcινιιπροoδιοq[oει την oyε|αη

3ι)

1}ριιι)ιr,ιi ι ιε]τ( ιε(,)τ(') ([ (')ι)ε 
ι ι( ι ιι ε y"ι:\'τη 

1.ι 
ι:\'() γι/ιε:

τοL) !ιε τιE ρξε:q τοι'l, ατiλνcll'τrιζ επιδεIξειE τoιl

rττην πατρk)('Ι" π()ι) ε |ναι η Ελλ(ιδcι. Στιζ αρ1tg τιlιl

]96Ι, το προoιυπιxri τιlιl rιQχε:lcl r\ε[y'νει 6τι ε[yαν

oταλε/ επιδεiξειg τ()1'' στη1' Ελλ(ιδα. Ε[yαν φωτ()-

yρcιq,ηθε| χαι παQlυoιcloτε[ ιlπιi τον ελληνιxri

τιiπcl, ατt1ν ελληνιxη yλciLorτα. Επιδε[ξειg τrlιl δει'

€yοι,ν ατrιλε[ oτι7ν [,1lρiLπlγ η οποιlδιiπιlτε αλλclιi

iξω rιπ6 τιg H.Π.Α.

Επιπρrioθετα, τ() Ι970' ο.Ι.C}. τ[uηαε την xλη-

ριll,ιl1'ικi τo1) |ιε ριιcι επ[δειξη cιπr| Ι00 oy"εδciν

ε ν δ'ιi μι ατ cι χQ 17 σ ι [ι ο π ( ) ι ιil'ι'τ τlζ ιl φ c ιντ ri ρι ε oy'i δ ι ι ι
ε ρι π τ, ειl tl 

tr 
ι iν r ι c ιπ ri τ η ν Κλc ι orl ι xfi Ε λλriδ rl.

o Γαλcινrig υιοθiτl1ιlε τrι υφιictριcιτα π()υ χQt1σι-

1'ιοπο[ι7oε tιπci τοl' (Αριεριxcινci ) αyεδιcιcττη υφr ι-

ντtilν Tξε1ιρι Κc'll.ixoclιlg. Tcι ιly.ε:r\ιιl tjτcιν xciτι πrι-

ρ c ι π ciν οl r ι π ι1 μ ι 1 ι lj cl ε ι q αyy ε kL l ll ξ ωy ρ cι φ ι ιτ μι i:ν ο'lν

β ε C{, ι,^'l 6 ιi ρ 6 ζ χ α l α Qχ ιτ ε xτ ι ll' ι x ilν cτy'ε δ [ων'

Tο Ι970 fiτιιν oτl7 1ιiclη τηq xιιριiρcιg τclιl' H
πρα'lτη τιlιl επ|δε:ιξη ριε 8 xοριμriτιrl τrl 195Ι ε[y"ε

χι \'τη 
| 

l ι:\'(l'"| l.εzl1
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rιyο qcιoτ ε [ cιπ ιi τ ο S ιι lι''s F i li h Αν e nιι a. Π a ι ιl c ιx τi,ιι rl

y[ι,ε:ι 30 yρr.lνi'll, τt1ιfiθηxε trιε: c\ιicl cιπri τcl πιrl

φ, η [ι ι cη ι ! ν cι Α ρι ε ρ ι x r iν ι x r ι β ρ α β ε k ι μι ι 
j δ c ι ζ ( τ r l C ο ryn

Fα'ylιiιllι Critic's χαt τ0 Ι\Ιienιαιι Mcιl'ι'ιι's). Τιl ]959
ot ''TiΙι'ιe'S'' τηq Nicι< Υriρxt7E rιποxciλεocιν τη δοιl-
λε ιri τ οιl'' trι ι lιl ιt"δ ι xfi , ε φ' ε1) Q ετ ι χ tj... x ri π ο ι ε q cl' ι l ρ ε1 g

προcρι7τιxη... 't1 πιo σ'ι)ναQjτ(lστιxfi επ[δε:ιξη στην

Αμεριxli'''

o Γαλcινcig δει εh'rl'ι c\ιcioημιclg iξω cιπri τιq

H.Π.Α. yιrιτ[ δruτfiρηrlε il'ιl 'uιxριi ερycιoτηρι yια
νcι i:y"ει τη δι'llrl'τιiτητ(ι l'(ι επιβi'iπει προαο'ιπιxd'
τ11ν παQ(l,1/(|))/ti τοι\ zιiθε ει'r\ιi'ιι(Ιτ()ζ, οπ6τε ιlι
δ ι.ι l,ι ιτ ciτ llτ ε ζ :τ ( Ι o ( t-^;ι (t)^i/ l j < jτ cιι' π ε 9 ι ι l ο ι o 1ι i l' ε ζ. Ε -

πιπλiον, εΞ' rιρ7lj: η βri.rτη τ()ι' ιiτ(ι1' oτη Δι'τιxli
Αxτlj, rττιl Lrl's Αllgcle';. l7 ιrτοlrι τιl ]950 ιiτcι'γ

ξεxιi'lyιτε' tiτιιι, πιlλιi ιιrιxρια rl'πιi τl7 1ιετrιπολεμι-
ruj μ ιi δ r ι τ η E S cl' e n t l ι 11ι' ι: l l ι ι e, ri7 t ρι ιiν r l οι l τl ι ι t"ιlτ ι x ri'

cιλλri xιιι ιιπιi τl7l,xιiλιlι1lt7 τωl' M.M.Ε. Πriρrιιπrι

η διruλε:ιri τιlιl ε!νrιι )/ν(t)(Ιτιi χ(ιl oε:βcιoτfi rl"πri τιlιlg

cltιriτεy'νοιiζ τ0ι1 (JτΙl Ιiιλλfu' o Mcιrc: Βιlhcιιι, τrl

Ι968 rlε 1ιιcι tΙυνε|'"ι,τt:ιιξl1 ποιl i:ι\οlαε oτιn, Lirηd
Stey'rιrcl yι(Ι τ() Fοrt Wοrtl'ι τηζ εφη!ιεQ[δrιg Stαr
Telcgrαln oτι< Ι6lΙ2168. ρωτιjθηχε: αy υπljρyε
x(ιπclιοq Αριεριxdνιlg' αy,εclιcιιττηg τoυ clπο[oυ τl7

δουλε:ιci νrι θcιιlμciξει. [Ι cιυθιiQlιιγτ)] xrl'ι ιiριεtlη
ι ι π ri"ντ η ιl η ιi τ {ιν :'' cl .Ι α m e'y G α l cι l ι ο'r'' .

'ΙΙτα'ν (xαι ε[νrιι) i:l,cι-< εξcl[Qετ0ζ χαι π7αyl-ια-
τ ιxcig επ ιyε ι ρt7 ριατ [ιl.q. Tι ε: ιναι δριοlg τcl τ(lαο ξεxοl-
ριoτ6 oτη δουλειιi. rιυτoιj τrru rινθρc6πoιl ποιt trιπri'
Qεσε yα' xτklει την xtιριiρα τ0υ στη μ6δα ριcιxριci.
απδ τo ''βλiμμιrι'' τιLly rlιeιticι; H πqοoiyyισ?1 τO1)

oc|lρια'τog απri τrlιl Γαλανιi liταν cιπri την αρylj
ιδια[τε ρcι α1ιεριxciνιxη χαι τQlφιlδοτηθηxε απo
το life 'stι'|e τη 

'< 
Κcιλιq'riQνιαζ.'Εy'τιoε ριιcι oιλοιliτrι

1l1'iρ1υ cι;T{i τrl ori'l'ιιrl". Δεy ir\ωctε: αλλη μορφlj ιlτιl
ιtιilμτι,llε ,t/α-y' xcιι βriτε< 1/ι(ι ν(Ι ng7ιyει τιl περi-

τ'Qα/ιμ(Ι. τιυι, ει,c\ιllιciτωy τ()ι). Trl προαiyyΙσε: τε-

λε [ω q δ ι ιιφ' ι l ρ ε τ ι x α : Ξ ε x [νη o ε 1 ι ε τ ο /δ t o oιi.l ρι cι x ιι ι

δοιiλεψ,g lιε τξ φl116's1yιj. θηλιlxfi 1ιclρφlj xcιι ιiyι μιε

βατε< γι(l τοι)ζ cδριοιlq.

Χ ρ η ιτ ι μ ο π ο [ ι7 o ε x o ιi x λ ε) ζ (Ι ( ιν ε cl ο'lτ ε ρ ι x lj χ ( ιτ (ι -

;':i*]. 'i

,.:r:;::-i:.,;:: :r'

lr ,:;"1

Ι}ριrι\ιrιi dγδi!ιι(ι 1ιι' tιι;r"dτιι zιιι ξι'jr'η. l974Λεπτιltrιdρειι': Iiριιι\ιr'ιlti g1';1iμιιιτιl;. l 98(J
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oxειlη lιrjνο ^'lιrl νcl xQιιτιiνr, 
'r, 

5γι)ι'l1ι{.ι oτη θ6αη Ε[νrιι δεδορι.iycl ιjτι (lλε:g οι εoοlτε:ριxig ρcιφiE xrιι
τοιl. Ε[xε πcιρ'ιiλιι' ιιιιτci, !νrι ιδrινιxri oci.l1ιrι ιtτο yεllιxιiτερclriλεEοιyρrιμριtgiy'οιtντiτcltαεπεξερ-
pιιlαλιi τοιl: ηταν ε:.llcι xrιλιφορνiξιxο ocllpια' yεQo- yιlιl[α ωoτε xdπrlιοg θα ριπrlρο'ιiιτε oτην πριi.ξη νcι

δε/'ιiνο,xcιλλiyρcιμtrιOχαlxαλci'διο'τηoηpιil,cl (xαι φορtrlει τιl i'νδιlριrι xαι αl,riπclδcι.

ι1'ηλ6...].73 xcιι πcil'ω). Tcι πιο cτιlxνd' επclνιιλcιpι-

βrινriριενrl cτyrjλιιι' cιπcj τcl pιrlντiλcι τ()υ χ().ι τιζ
π ε λriτ ι ocl i q τ 0 ι l (τ'ι lιl ι lι l l ιξοyτ cι ι οl < ε: ξj g :'' Α κl θ 11ν ε -

ααι πoλιj υlρcι|cινrι q'ορrig rιιlτci. τcι ρrlιixrl, νιωθειζ
ivcι ρι'αυτri' yιωθειq riμιlρφt7 α'tlιlτd", xιllε:locιι lιε
y'riqη xαι ε[νrιι πoλιi φιlσιltci'''

o Γcιλrlνriζ ηται' iναg xrlινclτ1ριοg ο οπo[οg oτl7

c\εxrιε:τ[ατιlιl '50 πρrlxdλε:αε τcl xατεoτηριiνο προl-
τcjxιlλλrl των'ιιφrισll{iτalν, των yQα.μμων xαι τοlν

tly ε c\ [ αlι' π r l ιl θ ε οl ρ ο ιi ι,τ c ll, ι c\ ιιν ι x d' y ι (ι τ () π ρ ω [ x α ι

το ιιπriyει.lριcl.

Tο αημιcι xαληg ποιιiτl7ταg των clyεδ[ωι) τ()ι),

υπηρξε παντcl l7 επιtrιονlj τ()υ στηy λεπτclρι€ρεια.

Tα ενc\ιiρκιτci' τοι'l ε[ναι δημιουρyliμclτα ι'ψηληζ
τεy'νιxηq ε ριπειρ[cιg: χQησιμoπ0/ηoε xciθε: επ ιδε-

ξιriτητrι τα-lν cινθρωπων τoυ ερyrloτηρ[ου Qαπτι-
x li E τ cl ι.ι x cl ι αιl yv d. ε π i x τ ε: ι ν ε αι l τ i g τ ι g δ ε ξ ι ri τ η τ ε: g.

O ΓαλcινriE ε|νclι iνrιq c\ριμiq παρcιτηρητljg τηq

ξωηc. Ε/ι,αι φrινερci ,'rr, ρ;l,ι\ιiμrlτ(ι τoιl ιiτι xrιτrι-
λcιβαιΤει πωq xιvε[τrιι τιl ιlilριcι. Επιoxiπτετrιι
μ ο ι..' αε [rι τ i:yνη < x rl ι cι π cl ρ ρ οφci xr ι ι ξcιν αcly't: δ ι ιi'ξε ι
το λεξιλι7γιrl τηg τiy"ιι7q oτιι oy'ic\ιri τclιl.

Χ qη o ι ρι ο π ο [η cl ε τ ι7 ν rιντ iθ ε ol7 ρι ι αg oυy x ε x ρ ι ρι i -

νηE yρcιμμlig oρξοντcιg τιl cτy'liρια τοιl ενδιiμιcιτοq
αντ[θετα l.ιε τoν τδνο δiρριcLτοg. ΔοιLλε:ιtε ριε xλ[-

|ι α ?ι ('Ι. χQ η σ ι μ () π () ι cilντ rιζ 2'υ φ d'α 1ι clτ ιl δ ι αφ ο ρ ε τ ι -

xη< διcιφriνειαg (αιφ6ν xαι nιαteΙαse) xαι τrl r\ιlrl
ιtτο ic\ιο yρrllμα χαι στ() [διο cιντlτllπo' πιιρ' riλcι

αι l τ ci' η x λ [ μrl x ιι τ ο'ι l cιντ ιτιi π οιl ε [ν α ι δ ι αφ ο ρ ετ ι x li
ατrl xd'θε ι1φrιιlρια..

Τα. ιτy"ic\ιιι τιlυ .Ι.G' 7ιποροιiν νcι εl,ταχθοιiι,

xρoνoλοyιxιi ιlτο ιlτυλτηq μric\cιg τηg εποxηq ιττηl.,

rl π ο [cl c\η μ ι r nl ρyli θl7 x r ιν χ (ι ι π α Q' ci λcι cιι π ri i y"ιl ι ιl'

Βqlι ιι\ιl'ιi 
1 
ιιi'λλιr,ιl dr'ι\r r ιιιι. l 9(l 7 Il,_l,ιδtl',i tιιτ,ιΞ,'rτιj 1,\'δι!ιlιι lιι' Ζι \'τι]ιll(. ]ι):-

-) ^ι'
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Ι3ριtδιr'ιi 1ιε:τιιξι'iτιi ε'\,δι1ιι(ι ε1ιπριμιd - ιτιιτεγ. 198()

προιlc|ντ r ι τ α ()ποiα τ ιι xd'νοιly ε rιι ilν ι rι' Ε [llcιι iναζ
απcj τιlιlζ πολιi λlγοιlE oy'εδιcιoτiζ πιlιι ξεπ6ραorιν
τοy τ[τλrl τoιl ''σ7εc\ιcιttτli μιιiδrιg'' ' Tο yεyclνdE ιiτι ο
.Ι.G. iy"ει δουλiι/ιει (Ιι)στ17[ι(χτιχri ριε τιl [διο ιlιirττη'

ριrι rιξιi'lν' xclινο αε δλεq τιq μoQφiζ τ6yνηg' δηλα-
δη: φο'lE, αxιd' ιlφli, yQαμμη'yρcilμcl xclι x[νηoη
χαι τ() εφd'ρpιclαε cττο ριioο ριlιiycl yια'ι)(χ δημιclιlρ-
yιiclει αυτιi π0υ () gi1tyyραφicιq ονoριriξει ''rινciλα-

φρα, ενrιλλαoα(lριενα δiρμιιτα'' yια τoy oπλιoμci
τ οιl θη λυ xοιi oe6ριcιτιlg.''

Η παραπdνω ειorjγηοη για τo dQγ,l τoι, James
GaΙanοs, ιτυμιπiπτει crπιjλυτα |-ιε τηγ cιφ{γηoη τηg

x' Eυθυμ(αq. η οπo(α μιλοiντα< με ξε1ωριoτrj
αγdπη για τoγ ανιιpι6 τηg Δημtjτqη' Lιoι, ε(πε: ''Η
αδερφlf ριοιl Ελiνη χαι () )/(Ι/Ιπρciq ριοιl Γqηyciρηg,
πclντρειiτηχ(Ιν τ() Ι 92 Ι. o Γρηydρηg ηρθε cιπri την
Αριεqιxη yια να π(ιντQε1)τεi. H Ελi.νη ηταν 2Ι
yρονcbν, πολιi 6ριορφη, d'απρη - cιφρd'τη ααν βε-
λoιjδο. Tην εροlτειiτηxε, αε 26ιlfνεg παντρει1τη-

Ι3ρ<ιι\ιι,ιi μιετrιξιllτιi εμπριtr.ιd dγδrrιιιι. l 9(l0

χαν χ,αl iφιlyαν yια τη Φιλαδ€λφειcl' Στα πριilτα 3
y"ρ6νιrι cιπtxτl1clαν 3 παιc\ιri. Διicl xoρ[τσι(Ι. χαι
τελειlτα[o τιl clyιiρι, τoν Δηριliτρη Qτ. yεν. Ι925).

o ycιμπρcig ριοιl ε[xε εoτιclτciριο, oπcl'ιl c\οιjλειlε
ciλη η οιxοyiνε ια.'oνειρci τοιl ιiταν, riτrw ριεyriλω-
νε () μ()yαχo1lι6ζ τoιl να ανcιλciβει χαl νrι επεxτε[-
νει την επιyε/ρηαη.'oμ'g ο Δημητρηg εixε d'λλcl
oyiδιcι xαι iλεyε oτoν πατiρα τ()υ: ''Φτciνει πryιl
ααg βλiπω να πλiνετε τα πιciτα χαι να ''ιρljνειΙτε''

ριiclcι ιlτα φtιyητci'. Εyιil δεν τη θiλο-l αιlτη τη
δοιlλεt(L.'' 'oσo ητrιν ριιxριiq βοηθοιioε στ()

ριαycιξ[' αλλri' τcl ριιlcιλδ τclιl liταν αλλrlιi. Και οτl7ν
''χ(iσα''' riτrιν xαθciταν ixcινε ox[ταcι. To μιιlαλιi
τoιl yεννοι1oε ιδiεE, πoιl d.λλοι δεν ριπoροιiclcιν νrι
ox εφτ ο{ν.' Hταν yεννη ριiνοg ρι ε xci'ρ ιoριcι.

Tελειωνονταgτo oyoλεb πηyε oτην N€αΥciρxη
α ε αx ο λlj o y' ε δ ι α oτ ιi.l ν. o ι y ον ε [g τ ου αντ ι δ ρ ο ιi αrιν,

αλλιi' αυτ69 ηταν ανiνδοτoE. ''Δεν θiλω, iλεyε,
o6τε να μιε βoηθηoετε, oιjτε τ[πclτα' Εyω μriνοg θrι
δοι;λειjω xcιι θα oποιlδcioοl''' Απci το πρc6το iτοE

-'1-)



NΙΑ0ΥΣTΑ Παρoυαιd.αει5

0 αγιOγραφOq ΔημητριOq Xαoιouραq

TηE Eλivηg M{ταιαλα ΖεγxCνη

Σε μιcι επ(oxεrilη oτι< εxxληιr(εg τηg Nιioυιlαg
διαπιιyτι6νουμε dτι υπdρ1ουν παγτοιi αγιoγρα-
φ(εq του Δημητρ(oιr Xαoιοιiρα, ποιr xαλιiπτοιlν
ι1νcr δ ι ι1οτη μα τε oοiιριυν π ε ρ 

(πoυ δ ε xα ετ ι ιilγ απιj
το 1930 μιd1ρι τo ] 970. Στην περ(οδο αυτrj {τcrν ο

μιoνιιδιxdg αγιoγρirφοg - ξω.1ρdφοζ πoU ξofοε
xαι εργαξdταγ στην πιiλη pιαg. 'Ηταγ αυτοδ[δcr-
xτoζ, αlοτιiοιl επηρεiιστηχε απd τη δυτιxrj τdxνη
y.αι crxoλοιiθr1οε ιlε ιiλη τoιrτη ξωrj crναγενν}1σια-
xc1. πριiτιrπα.

Στο αη;"ιερινιi μcι< clρΘρo Θcrαοxοληθοιiμε μετη
ξol{ πα ι τιl d ργιl τοιl γcιουοα iου xcrλλιτ61νη 1ωρ (g

νιr xρ(νoυμιε η r.,ιr αl,cιλfοοιlμε τt1ι, τd1vη τoυ'
πρdγμα με το oπο(ο θα πρι{πει να ιιο1οληθε(
xι1πoιοg ειδιx6q.

o Δημ{τριοg rj TiιxηE, ιiπιυg ουνrjθαlg τοr,

απoxαλοιloαν, fταν γιοζ τοU Απιjoτολoυ χαι τηζ
Mαρ(αg Xαοιοfρα xαι γεννljΘηχε τo 1900 oτη
Nι1.oυoα.

Στη ν ε αρrj η λιx (cι τιlιl ε (1ε πολλd g πε ρ ιπε1τε ιε q.

Στα δοiδεxiι του xριiνια d1αιrε τον πατdρα του. H
x{ρα μητdρα τoU, τα ταQαγμdγα εxεiγα 1ριiνιcr
μετιi τr1ν crπελευΘdρωοη απ6 τουg Torjρxoυg,
δυoxολειjoνταν νιι ουντηρr]σει τα δυο παιδιd
τηζ, γι' αυτ6 dοτειλε τoν T(ιτιη σ' dνα θεfo τoυ
οτην Καβdλα. Exεf εργdο'Θηxε ατο xαφενε(o
που διατr1ροιiοε o Oεfοg .

Αxoλουθοιiι, τα 1ριiνια του Α' f|61.,,1ιoοpι[ου

Πoλdμοιl πoυ η Κα[3ιiλα δοxιμιιi[εται cιπιi τη
βουλγαριxη xατoy"ι\ ( 1916 - 1918). ΘεioE xαι
αν ειil ιιi q οιl λλα μ β c1r, OγτCΙ ι crπι1 τoιl q Bου λγ c1ρoυ <

xαι οδηγιlιiνται crι1μιirλοlτoι οτη Bουλγαρfιi. Ε-
y"εf o θε(οq τoυ πεθcι(γει. ενιil τοl,Tirxη ιjλoι τoγ
θεωριlιiοαν 1cιμdνο' Ε,ντο{τοιg {oτερα απιi πολ-
λdg περιπdτειεζ επι(Ιτρdφει cιπιi τl1 Bουλγαρiα

xαι εγxαθ(οτατcιι για λ(γο οτη Θεooαλoν(xη
χωQ(ζ να τo γν(rQ[ξοιlγ oι ουγγενε(q του.

Στη οιrνd1ειcr xιrτατcioσετCΙι για νCΙ ιlπηρεπj-
σει τη θητεfα τoυ στo οτρατιi. ιiποιl dμελλε ι,α

βρεθεf dναq oιrνδετι-
zιi; xρixοg ιιε τη ^,,ε-

νdτειρiι τιlυ' 'Eναζ
νι(oι'σrιiιt: φαι,τιi-
Qoζ' πoι! ljταν οτl1ν
(διιr μονdδα. cιxο{γo-
γταζ τo 6νομα Δημιrj-

τριog Xαoιοfραq cr-

ναγνωρ(ει οτο πριi-
oοlπιj τoι} τo xιrpιενο
ιrυμπcιτριοiτη του χαt
τoν οδηγε(' με την
πριilτη irδειcr' στη ιιη-
τερrι τυυ. 'Ετυι ο Tri-
xηg ξcινα',,υρ(ει οτη
Nιiουοα απ' ιiπιlιl
δενθαΞαναφυγει με-
χQι τo θιiγατιj του.

Στη Ndουοα βρi
σχει μια xαινoιiρ.1ια
oιxoγdνεια' γιατ( η

μt1τdρα του ε[1ε Ξα-
ναπ(ι\'τQεUτε[ xαι α-
ποxτr]οει δι1ο x6Qεc.
ενιli ι l 11$.1rcj< τoυ εi-

1ε πεθdνει. Εδιil .,,ιcr

βιoποριο1κi αναγxιi-
ξεται ι'α xιiνειτ()ν α-

γο:γ ιι1τη.

Απd τηι, περ(οδιl
αυτrj d1ουμιε χαι τtζ
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πριilτε-< πληροφορ(εE για την crγiιπη τoυ πQOζ τη

ξo:γρcιφιxlj. Πολλdq φoQ d ζ, ι5τcιν ιr μiιδα cΙ'γιl)γ tCΙ-

τιi.lν 1-ιετdιρ ε ρ ε ε μιπιl ρ ευ ι-ιατα' αυτdζ xcι βcιλ(z ευ ε

cιι,dποδα xο ιτι6l'τα( αυτοilg που αxιlλclυθοf ιrαι'

χαι τoυ( ξοlγρdφιξε μιε μιολi'βι στO μιπitoy" πoι)

xριrτοιiοε πirντcι μιαξf τoιr. Σ(^,'ι'lι'ρcι ιipιιIl< το τιrλd-

ντο τοιl για τη ξοl^,,ριιφιztj θα ε(1ε εz"δηλωθε[

νιDρrτεQα.

Π ι o ιrυ oτη 
μ 
ιrιτιι(ι μι ε τt'1 ι' τ ε 1r't1 iiρ1ιοε να ασχo -

λε(ται απd τo 1930 περ(που. Για να βγdξει τα

πQο( τO tειr' ερ','11ioτc.ιι' ο-i( ελcrιο1ρωμcrτιοτrjg,

παρdλληλα ιiμι'l< διαxοιlμοιiοε xαι τo(xουg oε

οπ(τιιι τη< Niιοι'oα< cι),"λιi xαι xο_lριιilν τη( πεQιο-

1r1<. E(r'αι η επο1rj ποιl ουνηθ(ξετcιι οι ευπορoι

ιδιοxτr1τεg l'cι οτο)'iξclι}ν τoυζ το[1ουg οτιg xαλdg

πiιμιαρεg 1-ιε διαxοιrμιl1τιxiι μιoτ(βα rj ι1λλεq ποιx(-

λεζ πcrQcrοτdoειg.

'Oπιυ< Θιlμιiται () γιι)ζ του Απιjοτολο< πρι,iτcι

ξοlγρι1φιιτε τιl ιlπ[τι τοιl K. Ζ(ιχοτl οτην γειτονιir
τηg Πανα.1iαζ. τιlιl Mηλιι,iνη πQο( τO γrjπεδο' το

σπ (τι τοιl Πcιπαιττd ι y' cι ιjτcιt' πcrr'τρ εi'οντιrl' ο Σο -

φοxλr]g. εγιil xαι οrjμερcι ιrxιiμιη οιilξονται οτιl
παλι6 ιrπ(τι τoυ Xατξημαλοfοη xι1ποιεζ τοιχo-
.,,ραφ[εg του.

'Oταν o Xριoτιiδoυλog Mατθcr(οg. ογνωατιjτα-
το< }.Ιαοιlocι(og cιγιιlγQdφog' ερ16ταν απ6 το
Αγιο'Oροg οπ1 Nd.ι'lιlοα, cιλλd χαι τα τελευτα(α

1ρdνιcr ιiτcrν εγxcιτcrι;τιiθηxε 1-ιιiνιμcr ο' αυτ{ν ο
Δη μι]τρ ιo g Xcιoιιlιiραg τoν επ ι σχεπτ6ταγ ουxνιi
στo ε QγcΙστrj ρ ιd του. Ε,xε f παραxολου θof oε πο'l g

εργαξ6ταν xαι dπαιρνε 1"ιαθrjμιατα απ6 τo μεγd,λο
δiιoxαλο. o (διοg ο Mατθα(οg αναγνιiρισε το

ταλ6ι,το τoιl γι' αυτd τογ βοηθoιioε xαι τoιl dδιδε

ο1dδια αγιογραφιιi_lν.

Πcrρirλληλα με λετο{oε xαι β ι βλ(α ξοlγραφ ι xl] g

δυτιr.rjg xυρ(ωg τd1νηE. 'Oπωg crναφdραpιε xαι
οτην crρ1tj' r]ταν λiιτρηg τηg xλαοιrιxr]g ξιυγρcrφι-
xfg xαι αυπjν cι:,.ολουθηοε, ει'οi μιε τη βυξαντινrj
τd1νη δεν cιο1ολrjΘηxε xcιθιiλου' Στcι dρ'1α τoι-l

χQησιμοπoιoιiιτε ξιllηρil xριυ|-ιατα στιζ φιγof ρεg,

οι oπο(εζ πqlοβiιλλοντcιι ουν{Θ0]ζ σε γαλiιξιο
φ6ντο χαι Oι μoQφdζ τοιl dχoιlν dνα i]ρεμιl. πρdο
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Η |3ιiπτιιlη (195()) ιiτιlr' Ι. N. Kιlιμi]ιiει'li Θεοτιjzιlι'
ιlτη Νιiιlι,ιτιι

ΙΙ ()ριιiιι ΙΙι1λη ιrτor' Ι. Ν. Mετιι1-κlριi11il1161r1;
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ι1φι]:.

'Γο 
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y'{E'ι

ι,,.πfxτl1ιlιrr, '5 πιrιι\ιιi. διiιl ιt','dgl141 xιiι τρiιl xιlρi-
"rι:ιιι" }{ετιi τι'l ^,'ιi1ιιl τ(}1i ι]γχ(iτ[ιιττιiθιiπε ι-τ' fι'α
ι.ιπι1 τιi |.}rixουιριxιι ι;ιz.l'!μιi-τιι ' 'l1lηιliΙΤi{ οlq zεi'"ιir

- τt1: xΤιtι'{{',i(ar-. *:'.zε( ι-rτο ιιjti','g1'1 fοτt1ιτιl τιl

ι] Q1Ι,Γ1στliι'lι {j τοrr" (iπιl ι' i"ιiιι ;τc;-φε μι,ε ιr'ι: μdxρι τιl

Ι958" ciτιjτε y,{.,.ι τ{l uετdφεEε ιττιl ι]πiτι πΟtr dxτιιlιl

οτηr, ι'lδι1 Α',,iι'li l {lε ι;ιριiι''οιri.

Στι.ι ι\ι]ιl αtlΤ{1. εφ','η1111t1ριιt Lαl','ρ(rφι(]ε (} Τιlxη:
Xιlοιιlf ριrq ι}ε Nιiδε g ε ι ;tι1ι'ι:E ιrλλ(t xιrι π iι'ιrxι:ζ
.;ιιr ιlπ1τ:ιιι Τ{ηrο:,ιτιι(ιrlι' xιιι ιi1ι μιι'lι'ιl. Ο xιlριο<

ιiγxιl{ τιlιl dQ",'uru τιiι' εiγιιι Οι {xγιOγQ{xφ[εc' ι'iιlτιi-
ιτιl ιl.t,irλο.;(d |-ιε τι( π{ιριιγ',lgχ(εζ τ{ι}V πελ"rrτιδr'

Lι-,l.,, glι1,φι ξε y"αt πιX)σιυπιlγριrφΓε g" τοπfα ε;/" τΟU

φι,ιlιxιlιi li με τη ιρ{rι'τ{tιτiα του α"λλd ΧCιι Γι\'τ(','9{t-

ιρα πι.',iιxι-r;ri ι_ιε';:ιiλι,lι' ξιυγριiφιilι'.'Ι-{ταγ πιlλti

iιιiΑ.ιiq il.{,'ι ι-ΙτΟ ιτy.[τιτcl" Σxιτιτirg:ιξε pιε 1ιολι1βι 11

πil-ρ βο ιiι,ιl π ιl ρ (ο.jq πριiοι,lπιi 1-ι 
ε: 1'ιεγιri*1 ε π ιτι lxiα'

b4ε. τιl πιlElτφετιl {l:{}χΟ1"1lΟηχι: ποi"f οτcr 1ριiι'ιιx'
τiid :,'ιιτι,.1i1q. ]\"4η ε:y"ι;r'-;ιl.6 ιi'λ},ο 'rφιiπο 1111 ()ρgrlrIt

Τt1",l a*',r.,-raλl] ιrιxιl.1ει,ειιi τοιl. ιlxιi.l'ε πril'ιl: ι;ε

μ ι:ι-, ιτcl μd πQ}ι]σ(υri(l'ilριrφ iε g γ ε ρ μιο"l'ιilι' στQ({τ ι( l) -

τiJJ\,. Oι ιlπιlfοι. τιlι, πιjtιιelι]ι\'l y.tiι τιζ ειττελι'ι ι\' (ττι;

ιl ιxι-lγ dr, ι: ι ε ξ τ(}ι1 ( ι-lτη Γ ε ρ μιιιr' (41 
" 

-f 
l'i l-r (δ ιιι π ι: ρ iιl -

ι}ιl 1ιι: ιr.",τιiλλr;.γμιι l,i"εc ιlπιiδεq ιτιτιiρι διιrπο_

ι;μιιlιiιrε οπΓτιιr ι]ε }'(l}8ιar τηc Nιiιlιlιτcιq" Mι1xρι τιι

τ ε λε. υτιι iιι y.ριi',' ι ιι ι iπl-i oy rιr' ι\ ι'γ' f ( τιiιr τΟ ιχ()'l ι'}{1-

ιi- iι: c ιrτιl πιrτρ ι xι-i ι;τ iτι τιl υ 
1 
ιηy.ιLl' ι :'.ο{ Τιlυ 

tr 
ι ι ιr' (-

ilη οτη Xαφ(ειτιlιx..

TO α';ιι'l",'6l1lqοιxιi εψ';ιl τιlυ Δηιιl:τρΓι'iι' Χιiιτιι;f -

ριr ε[ι'ιrι πλουοιdτιιτ(] χαt Cι',ll'"'o1""il,'' μια περfο-

διl ιτιrρciι'τ{l" πε-

ρ(:τιlι, y"φdr,'ι,1v.

Δει,ι,πιiQχει εχ-
x}"l1ι;fα (Eτ}l

NΤιiιlι,ιτrι. rιλλιi
χ{tι ι]'τft xιl-l.ο ιr'l"

τηζ" Kιlπct"l'ιj"
Xcιφ(ειrιlιι" Mιl-
ι,ιj(tπl τιι" Στε ι'l] -

μ({y{). Ροδι-r1ιr;ψι "

Σfλι l:.ιi μι.d1ρι
χ(tι Τ1l Rdριlιιι
πιlυt ιi" ιιilγ fχοιlι'
αγιΟγριιφiε:<
του" Οι περιοοιi-
τεQι]ζ, ιiπιοζ διι;.-

βd'ξου1-ιε ιlτο xιl-
το_l pιdροq τοιl<.

ε iι,α ι ιrφ ι ε Qιil l-ιιr-
τα πιοτοir'" υ-

πciρ1ιlιlν ι1μιοl<

xciι πολλdζ πιlιr
ι.fι,ιrι πιl.ριιγγε-
i,(ε< τulγ ε.xxλl1-

ιτιrtι]τι.μ.ιδι' επι_
τροπιοι,'

Ο ι πcrλιιι ι1τε Q ε] ( {i^l ι {)γριιφ iε E που εντοπ [ιlα ι-ι ε

εΓr,cιι ιιπι1 τιl 1932 βρ(ι;xι'lι,ται δε ιfτο\' Α','ιι)

Φεολιiγιl. E(r,'ιιι ι'l Αγιι_lg Αγτοjγιιlζ ιlτι'l επiινιil
δ ι ιiξιυ μιιι τιlιl τε μιπλι'iιl πιιι ιl Α'1 ι οq Δη ι-ιriτQ ι οq οτιl
αριοτι:ρ6 π8ιiι'χι1\' jlτιiρ ι. ΔιNrj τι:lυ επfοη < ε [r'ιrι

χ(,ι ι η ιι ετ({γ ε ν ι1 ι;τ ε φη ιr',, ι ιl",l ρ αφ (ιr το υ A'1 f οι l Θ ε ιr -

l'ιiγιlι, πiιr,ο) ci'πιi τt1t' εiιlοδιl τι'lιl γαοιi.

( ) i\', ι ιx l]λ"ι i.ιlι ο: ιrτcl ι:ξι'lz"i'.)'i] ιτι

τdl1 Α./ι(1 Σιllτijρr1
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oυσιασει ΝΙΑ0l'ΣT','{

Πολλd< φορητι:< ε ι ;'_ιir'ε:

ιιlι' ι'τdιρ11l1'1, 6τll.., εξι,l
Α'iιιl Σι,lτljρr1 μιεριxε< ιιπιi
τιζ ιlπιl iε: dyοι'ι' (]ι'\'τllQll -

θε( πριiοιριιτιι ιιτιi TΟ'/ι(}

τοι' Απι1ιττιl""ιl Χι r ιτι ιlιiιlιι"
ο ιlπο(οζ ιrl'ι'ε/iξει τιl fρi,1l

τιlιl πcιτε'ρ(ι τΟι1. Eπ(ιτη<

στOγ τOiχι) π(i\'(,) ιtπιi τι(
πο}'ιiν ε E τοι! Ζ- ε\τQ ι7.Oιi χλι
τι'll.'ζ d/_ει tι,l',,οιιι{ iι;ε ι !_ιι cι

σειQd ιιπιi πριlφ11τε:: xιtι
Α.,, iιl ιl<.

Στο ι,πdQ0ι'ριl τt1: ε:ιιτι1-

δου τιlιl Α';,(οι' Νιxολιiιlιl
βρ (ιτz,ετιL ι ιι',, ιι'l1,ριιφ(ιι τιlιl
Δ. Χrrοιofρcr xα"θιilg xιιι
ειxιjt,ε< μ6ιrιι ιlτην εl'xi*1-

οiιι' εγιi.l οε πολλri εΞι,ly"λri-

ιrιιι t] παρεl"z"i"r]ιτιc{ τllζ
Nιiclυιlr ι< d;1ε ι ξι'l';ρcl"ιρ iι;ε ι

τl1ν Πλrιτιlτf qrιι ιττi1ι' xιi,y'η
τ()ι1 ιερ()t'.

Mdαιι ιrτl1r'ποi'η f1ε:ι cr-

q liιτι l τt1 δι'ι'i.ειι i 11 l1' 1τ

ιi},"ε g τι ι ;τιri.ι d; ι' \'()Qι(ιχdζ

ε ;,"πληιliε :' Στη Mετι ιμιιiρ_

φσX]}1 ι)ι πι'Οιιτιτιiτι ι)Γ: c{-

πιi τι; ειxιil'εξ τι'lιl .τiι\'ιl)

διαtιilμιcrτιlζ τOU τε1ιιπ)'ιlir

εfνcιι διxdg τιlιt xιιθιil( ι:πi_

οη< ο Χριοτιiξ ιττllr'Ωριιiιι
Πιi}ιrl x{ιι ιlι Αρy'ri','γελιlι
ατιζ πλιιΤl'6( ειtτιiδιlι'< τιltr

Ιεροf.
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Στt1r, Πιιl,ιrγΓcι. εxτιi< cιπιj τιζ fi1ig μgγ6'1i,1';γ

διιrιττciοεοlγ ειπι1γεζ τη< A1lΓ11q "Ι"ριιiδιlE χ'αι τηζ

Bιiπτιιrηg πιrυ ιlπriρx(]ι]\' ιΙτ(Ι πλιιiι'ι't xλfτη. ι\ιxεlg

τΟιl εiι,αι xαt Oι τOιχ()γQιr'φiε:C ποιr y"ιl.λf πτοι:r,ιi},ιl

τον τι'i(1ιl τοιr Ιε:Elclιi xιιθιilζ l.ιιι η Πλιιτυτfρι;".

Exεi ιiμιυ< ποιl dxιlι,μιε ι_ιι(1 πιι) ιlλιlxληριυiιεl'ii
ειxιiγcι τη( δοι)λειιi( τιlιl Δ. Xιιιτιιlt'ριr εf:'αι ιt
Αγιιlg Γειi-lργιιlE. 'Ιηr.'τριι:τ(ct t94_5 - 47 δοι1λειμε

οτο γrr.ιi ι1ποιl d.1ινε .i'F]\'ιχt1 ιι','rιπα(ι,ιoη. Τηv πε-

() τ1lιlt1i.ιl1 τ(iι1,\^,'a()l' ['g 1' 1η',lii'11l

ριοδο rιυτl] πριlιτι:τdθη ο τριlι1i'"ιl6. ι:r'ιο 1ιε11ψι τι1τε

ιl ι,ιιι1ζ r]τιιr' ι:.πλij ['iιιιrιi"ιπlj. L,πiιτηc (1\lτιμ't{τ{{-

ιττιiθηxε το ξfλιl'ι-. τεμπλο πι'lιl ε(χι: ιρθcιρι:( ιιε τιl
ιli1 μιε ρ ινιi t,'πirρ}rοr,.'Ολε g ο ι ξι,l"1ρ ιιφ ι x ι1 ζ elπ ε ι xιl -

l, (ι}ε: ι ( τιl'ιt τροt'λοι) ι-ι ε τ(l\' Γdιr,r'τιlπ"ρι'rτΟρ{r. τιl1)ζ

ε] ι)( tγ'/ε]}tι (Ττdq. τοιlq ιιπιlιττιji'ιιlιlζ'y,({.ι τιζ δt]Ο ι { ε -

γιiλεg 1lι-ιιμ.ιtχλιΖεjζ ιlιlrl(Jdιrειξ με τ{} "Xριοτιi πιlιt
ειli.ογε( τιr πιιιδιιi' χ({ι τll\l "ε:?'ιειlθd(rι'lση τη(

μοι7crλiδιιg'" fr,l1γ111' εxε(vt] τηr' περLιiδο. Διxιιi.
τιlιr εiγι;ι ;.'.ιιι li ιορcιfιι πιιριiι;τιι$τl ι-ιε τιl ιiριι1'ιιr.
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'τΙΑ0ΥΣTΑ Παρoυoιd'oειg

Τιlrr 1or,o, oτο τoi7"ιl του ιεροιi, o "Xριιπcig οτov }'" μ
ΙΙιλdτο'' οτον xιjxλo τηg ξοl{g του Xριoτοιj xαι o ,,i,, , ιΙ=

εφιπποg dγιοg Γειilργιοg ιlτο ημιθ6λιο πd,νω crπιi :"

τιlν χεντQιχ{ ε(οοδο τιlυ ναοrj, 11 οπo(α διlοτυχοiζ
τελευταfcr d1ει oοβcιτιοτε( για γα αντιχαταστtΙ-
θεi μιε dλλη τοι1ογραφ(α. Bεβα[οlg ι.lπι1ρ1ουν παι
πολλdg φιlρητdg ειxιiι,εg. Tην iδιcι επο1rj επι-
αxευdoτη r"αν rj επ ι ξοlγρcrφ [oτη xcιγ χατε ιrτQα ι-ι-

μι6νε< αγιογραφiεg ιr' ιiλο το γαιi. Σ' αυτιi τιl dργο

βοηΘο{οε χαι ο γι()( του Απι1ιττολοg που {ταν
τ6τε 121ρονιilν.

Tdλοg δεν πρdπει να ληομον{οιlιlμιε χαι ιιtα
dλλη δραιlτηρι6τητd τοιl. Kcιτci τη διdρxεια τηg

xατο1rjg αλλιi xαι στ(Ι μεταγενdoτερα 1ριiνια
συνεργ1icrτηχε ι-ι' ιiλεq τιq θεατριx6g οpιdδεg τηg ] ,i

Ndoυοcrg, το Α1ιλλdα. την Eι1ξειr'ο Λεoxη, το 'i'

Γιlμινdοι.o x.d.. oτην xcrτcιοzευ{ τulv oxt1νιxιυν

οτα dργα πιlυ ανιlβcιιrαι'.

o Tιixηg Xιrοιοt'ρrι< μιd1ρι το θiινατ6 τOυ τo

1970 δεν dπαψε ποτd να ξαlγραφ(ξει. 'Oταν τo

1964 νοαηλειiτηxε επ( δfo 1ρ6νια οτην ΑΘrjνα
στo νoσoχομεfο του Eυαγγελιομοιi ξωγρdφιξε
τoυζ συγαoθενε(q τoυ θcrλιiμoυ χαι τoυ( για-
τρoι'i< xαι cιυτ6 {τιιν αιτ(cι για να τιi1ει ιδιαiτερηg
περιποiηοηg. Tο xαλοxα(gι dταν πrjγαινε διαxo-
πdg oτo Σdλι f οτο Aρxo1ιi;ρι dπαιρνε μαξi του

παyτα τα oιiνεργα ξιυγραφιxrjq' αλλd xαι dταν
ιjπαγε τoν περ(πατ6 τoυ οτο πdρxο oυ1νd xαΘ6-
ταν στo παyxαxι xcιι ξulγρdφιξε.

O Α.1ιιlg Στ6q,ιιrηlξ. τ()ιχ()1i,ιxιq (ιι ιττιl Ιεριi τη< Πιινιi.1[ιιq

'Exoυν περirαει τριdντα τρ(α 1ρdνια απd το
Θdνατο του Δηpιητρ(ου Xcrοιofqα, το 6ργο του

ιiμιαl< μια< θιlμι(ξει xαι Θα εξαxoλουθεi να μιαE
θυpιξει το πι1ρcrομιιi τoυ χαι τllγ πρooφορι1τοιl
οτη Nι1,οιrοα.

ιJ

Ι{ ι 
Ko Λαο') Ν\μη Σ ι1Aι'-rξ

i/t:- L

4ΡΓγβ
''' ι_-" r u(

/]Σ l1 θρr]ιιι:/]''ι

Τιiπoι τιlι' χ( ιq]εγε ι:οil. Σz(τιrιl τιlr' Δ. Χιιιrι ο{Qιι
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Παρoυαιd"oειq NΙΑ0ΥΣTΑ

Ελεvη ΑvδρoVιK(δoU
μια καλλιτεxvιδα πoU εκπληooει

Η Ndοιlcrιι εiι,ttι μιιcι πdλη πoιl γεννd oυνε1ωg
xαλλιτdxr,ε<. Τoυg διcιπαιδαγιl.lγεi oε μιdρη που

μιε μιαr,(α ιτιrr'τilQε( πιιρci τι< δυοxολiεg. αγxcrλιι1-

ξει xcrι α.1crπci τηr' ι\οι'λειd τοιlζ. Ε(ι'αι μιια π6λη

που τρdφει z"ιiι τρεφετcιι cιπι1 τηr' τε7ι't1' Τεxνcι
τη g δ ι αl"ρ f θ }l 7' C{\' ι]τ({ π d ρ ατci τη <',,tl ζ. πα iρνol'τα(
τα πριδτιι τιlι'< εφciδιcι cιπd τηr' μιxρrj crυτlj πολη
πoυ' χ(Ιι ()τι( πιο ι\i'ιrxολε< ιlτι'1μι1g πιlυ περνιi τcr

τελευτcιiι-ι 1ριir'ιιr. εξcrxoλοιlΘε( νcι Θεωρε( τr1ν

τ6xr,η χrΙι τoγ πολιτιιrμιi μιεταξf τοlν [3αοιl"ιi"lν
crνcι.1xιδν, τηE.

Σε cιιlτι.i το .16νιμιιl περιβιiλλον ξοιlν xαι δου-
i, ι: υ ι'tυγ πι'ι i"}'.ι l ( xαλλ ι τ d1ν ε g. Αν iι μ ε ιτd του g ξ ε1ιυ -

ρiξoι,ι, xιiπιlιιlι τιr τελευτcιiα xρdνια για την δoυ-

λειiι xcιι τt-1ν ουr,fπειci τι'lιtE. Mετcιξi τOυζ y'αι η
Ελdνη Αr,δQονιy"(ι\ιlυ πιlιt δεr'ξε1ιlρ(ει μκiνο για
την δοιlλειd τη<. cιλ"λ"ιi xαι'i/l'Ci To rjΘo< xαι την

ευαιoθηοiα τl1g. 'oτcιr' 
μιd.Θειg ^l/ια τtlγ διαδρομ{

τηg, απ6 τιiτε που dδειξε '1ιcr πριi:τη φορd την

δoυλειd. τηζ στo Ζoιι'o πριν 30 περiπoυ 1ρ6νια
dαlg οr]pιερcr πoυ η αξfcι τηg ξωγραφιxr]g τηg d1ει

πtα αγαγνωριοτε( ιττην Eλλiιδα χαι στo εξωτερι-
x6. πιoτεt'ει< dτι d1ει xdθε λdγο να θεωρεi τον

εαυτd τηg οπουδα(cl. 'Oταν' 6μωζ, την γνωq(οειg
απιj xoντd. διαπιοτιi:γεtζ μtα oεμν6τητα τ6oο

γνrjοιcr πoU σε ξαφνιdξει. Kαι' oιγd- oιγd xατα-
λcrβcι(νειq ιiτι η ξεοταιlι,ιi πoυ εxπε1;"ιπoυντα dργα
τηg ε(ναι η ξεοτιιοιd τηg xαρδιdE τηζ. Σε μια
επο1r] που βαοιλεfιlυν oι ''δr]Θεν" χαι oL αληθινd
ανθραiπινεζ συμπεQιφορdg ε(ναι μιd.λλον ι1πο-

πτεg, oπι1νια σoυ δ(νετcrι 11 ευxαιρ(cι γcΙ συνα_

ι,τdζ αληθινοf g αι,θροiπουζ χcΙι αxι1μη οπανιdτε-

ρα αλη θ ι ι,ο{ g r"crλλιτd1νε g. Γι' αυτι1 xατατdοoω
τηγ γγωQιμ(α μιoιr ιιε τ1'lν Eλ6νη Ανδρovιx(δoυ
στ(Ι συν τηE ξιllrjg μιιlυ.

'Oταγ πρ6οφατα τηι, επιoxdφΘηxα oτο οπiτι
τηζ, γtcι μια ιrυνdντευξη, με υποδd1Θηxε crυθιiρ-

μητα χαt ξεoτd. To οπiτι τηg' 6λo διαxοομημdνιl

με τo διx6 τη< ιδιαfτερο',,ο{oτο, απ6λυτα εναQ-

μoνιoμdνo με τoγ χαQαxτrjρα παιτηντd1νη τηg. Η
xoυβι1ντα μαξ(τηg μoυ 6δειξε 6ναν ιiνΘρωπo πoU

αξζειναγνωρ(οειxανε(g, 6ναν πραγματιx6 xαλ-
λιτ61νη. Aυτriν την α(αθηoη θιJληοα να σαζ μετα-
φdρω. Mια αfoθηση πoυ την ξdqουν xαλd dοoι
.1νωρζουν την Eλdνη.

Η (διcr €γει x(ινεt την τd1νη τη< ι5πλο για \'α

παλειiει χαι να ξει με τον διxd τr1< τq6πο' αλλd
xcrι αοπ(δα προoτcrιτ(αζ για να διαφιlλιiξει d'τι
αυτ{ Θεωρε( πολιiτιμο. Την επιτυ1[α τοlν εxΘ€''

οει6ν τηg ιrτη Eλλιlδα χαι τo εξωτεριxιi τ1'lν παQCΙ_

xoλουθε( pιε dxπληξtl, σCιν να μl-lν πιιrτε{ει ιjτι
πρ6xειται γι' αυτ{ν την (δια rj ιταν γα |-ιηγ πι-
ατε{ει dτι τo αξftει. Η λdξη dπcιρoη, τιiοo oυ1νrj

οτον x6ιτμoταlν xαλλιτε1r,ιliν αλλiι xαιτωγ xαλλι_

'Evα φ\4ψ-aΙλqγq αrη ζωγρΦφo τηq Ndoυoqs

Tηg Κιxι|g Kαππιiτου

: ;... "ξ I - -: ..w:
$.: l::, r1: l

.{t-;
, "$ l,;e $:
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*7rι*r*o,r.,. δu', ,,,uri6'y;i,,rrn-, i,ι:;ιi,ιi",rlιl τηd ι:ι1τι- στεUε ιiτ. εxε.f Θιι dρθει ιlε' επαφr] ιιε τηγτdxνη'

ι;τlir, ι:zει|lt1 τt1c. ,rtr1r'1lir,ιilpιι',ε] τil\/ "επι1ε(ρt1ιlη τηg τ61νηζ''. Γνιil-

Mgjιτrι η,ιπι' τηγ ξι')"|/{}{{tριχ11τηc επθdτει τ(}\'ε(,"υ- :Ι;:J&:,.::H:J'λ.':::1,}:,il:;;:
τιi rηg" τi1r, r|lιli1rj τt1<' Ι-ι' ιrι'τlil' η Lιllγριtφι}ll1 τη; Σιιν ιrγvlj xιιλλιτd1r,η( πι].ι1 ε(γιiι. τρι1μαξε xιrι
εi',,iιι {'l π(iι,ιlξ τ}jξ. η 7"ιιριiτηc. t-1 {ιt'{tπt'ιli1 T}l: ιl.Τi αι,r,ειδl1τιlπιlit1ιiε ιjτι δεγ rιr,tixει σ' (ιυτdγ τoι,

|'l}'f πε ι μιε τιι iιιi.τt cl' Τ il.- li!t !/liξ τl1:. ι i.τι 111 l:{ )i Π'f - 
χl llι)ι). Επd},εξε r,cι πιlυλιi" τιι dργιι τηζ σε crνθριil-

ται. Mιil,ιl 1ιε1ιτιι ιιπ'ιιιlτt]r' μιπιlφεΓ γιl l_εl Δε-r' ,,.,,a ,,,,,την αγ(Ιποιiγ. πιlιr επιχoιγ(t)νε( μαξ(
προιrπιιθε( ι'cr. ιρτιiιrει ιμη}κ1ι. θf j''ει ιιιjr'ο r'rι |'l^,'ri- τιl.c" Σ' c-ιυτrjν αzριβι-,ig τη\, επt}ιογι]' ιrτην αλr]-
λει rrροq τrι dξι,; τlir'ιri"t]θεια τηζ y"(iι (ιltrΟ -τιl FJειrι 7'rιι. την γνηοι6τητα τη( παρουο(αg τr1g.

cιr,τιλιrμΓ-]ιi1lετ({t. τιr ειιlrιρriττει 6ποιι'lζ δει τr'r dρ- οφε(λετιrι }ιC,'ι η ε.πιτι)χ(cιτηc' η επιχοtγων(α με τo

γ(ι τllζ. Nf dιτrι rιπι1 τliτ' t(!]^r/Q({φιy"1i τη6 προοπιrθε i r.οιι,ιi τl1<"

γ({ ιι({.ζ δεξει πιlι(ι ι-.fι'(.ιι y,(ιι τι xιil''ει. Δει'διιiτιr-

ξει νcι ιlμολιlγεf ιiτι y'rι}'(ι -γυ.λ'6.ι\εr,dχει ε]π(^i,1,1,)- Η zοινι'lγfcr τr1< NdoυιτCΙζ τllγ αποδ€1ετιrι' τt1ν

,rη .",]t τι crxριβιilq πιi.r,ει. Ε(r,ιιι dμιιυ< ιιπ6;l'ιlτα. C{\,(-{γν(l)Qξει χ(Ιι εxτιμιiι την (ι)ια χtιι τ1lγ διlυλειιi

οΓ1,οιrρη ιjτι θdλε.ι \,({Jτ(1CX{ιιε](l,ε.ι ιi:τι-,lζ ε(γαι. ιjτι τr1<. Ε(ι'cιι πιcι εt'ιι 61γ11'1r'οlρ(οιμιιl πριiοοlπο' Η

δε:γ θι:,lιει r,ιι ιιλλι.lξει. ιiτι ι\ι:ι, 0dλει ι,ιι ιτx.dιρτετcιι (διιr μιλιi μιε τριrφεριiτl]τCι ^)/ι' αιlπjν τl-1ι' αποδοxt]'

y.t.ι \l({ δη1ιιιlυργε( 1ιε:ιlιi. ιι:τιi :r"ιrλοιjπιιr. Kιrι τη< Tt1r'ουγl.ινε( πι-'''υ την βλ.dποιlν στo δρ6μο χ(Ιι τη\/

διiθηxι: η ειlxιl.ι,ρ(rι \,cι τι l χ(iγε ι χ(tι 1l({ ε11ε ι οιρf λη xrιιρετιlυr'. xωg(< γc/- τoυ( γνιlρ(ξε ι πριlιlοlπιxι1'

(lιχ('}tr,(]ιιιχ{L.E[1ι:ιi1-ιι,;i.τοθιi6:φιlcl''iτηι'εξιl:τl'ι'i.- π()ι' τilζ εxφρirtοιrr'τl1ν ε'xτiμιηοrj τoιlq για τoγ

i}ιι r,ιr cιρl,ηθεf πριiτrιιτη 6ηri,},gμ.τ-η ll1g" 6i'1l\:5lQl{Ι- xαρcιxτrjρc{χαιτοi]θο<τη<. Ε,(γcιι αποφαοιομι6r'η

ι;iιι xιιτιjπιι, πιιQιι./',,ε},iιι:. \l(r. 1ιll\/ ε'1l'.ι.ιτιιλε(ιpε'ι πιlτd cιιrτt1ν την πιiλη' Η

TιlΠιιρΓιτι"fngil|lρεi{)rlχετO 19ι}{)γιC{ι'ιιεy't}ε- ;#JiJ:}'::;::}T:};tffi,Ι]:Jηι'xι1t'ει 
νrι

ιτει dql",,α τΙ}ζ" τη1' rιπι'lγιl{τειtι)ε.'Ητ{ιt' xρι1ι'ιιr τιl

ιir,ειρι1τη<vιrβρε(-)ε(ε.xεf.rr}'λiιηΓl]Qι{γι_ιι(τιxιiτη_ Στιr τι1cτcι xριiι'ιιι ιιιlτci πιlυ εxΘιjτει dργα τηg

,,, .,r1,, τρι1μιcrξε' τllγ JτQO(Jγεiιιlιlε ιtr,ιilμιαi'"α. Πi- '1r.'ιi)ριι]ε ποiJοf g τεχ\'Oχριτιy"οιiζ πcιι τη< dγιr'ιιν

,'Φ
..-."'.';

|:.Ι=a4:| |:1|

il.l;',t,;,.,,;1;=

uT" '
' g-δ

,!".#ξ!1-Ε
: :iΞ.Ξ,#1Ξ
: ; βιst::δj
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Παρoυαι(ι'αειE NΙΑ01ΣTΑ

πoλλdg xρι,τιxd< γιC{ την δoυλειd. τηg. Δεν τιg
θυpιciτcιι. dμο'l<.

Δεν ξεpιlποτd τt1r.' xριτιxr]το:ν απλoiν crνθριli-

ποlν. Αξd1αoπ1 θcr π1< μιε[νει η dxΘεοrj τηζ στo

Γf Θ ε ιο. dπoυ τηr' επι ox6φΘηxε 6λο τιl 1ο_lρ ιιi'7 ια
γα τ11ν γνοlρfι;ει. Αr,ciμειrci τoυζ χαι ;-ιια ηλι:'.ιοl-
pιdνη με τοε μιπ d ρ ι χ(ι ι ι_ιπαστoιiν ι. Θιl μιc1τcrι αxι1 μιl1

τα λι1για τt1-<'. ''Κclρ[τσι /ι()ι), ομι6ρφιlνεg τιlν τιiπcl

1ι rιg'' . Στηι' (δ ι cι dxΘ ε ιrη. dl,α ξευγιiρ ι επ ιι;π ι{φθη -

xε πολλdg φoQεζ τt1ι, dxθεoη χ(Ιι, (Ιτο τdλοg τηE

ε(ττε'. ''Δεγ βρ[αxοι'ριε: λιiyια νιl περιyρ(lιllοιl1ιε
αυτd. ποι' νclιilθουμιε". Αυτdg οι xριτιxd< τιrlν

cιπλι6γ crι,Θριilπι,lι, εiναι πoλιi οt1μιαι'τιxdc γι(Ι. τ}lγ

tωγρilφo. Τηg δινoυr'xιlυριiγιο t'α ι;ι'ι,εχ(oει τll\'

δoυλε ιιi τη <. ι'αεΞαxολoυΘε ( r,cι βcrδ ξε ι οτor' δQ6-

μιo πoυ 7αρcιξε.

'oλεg οι εzθdoει< τη< pιd1ρι τιi.lρα, τ6οο οτην

Ε,λλirδα doο xαι οτο εξιllτεριxιi. βαιτ[οτηχαγ σε

φιλιx6< ο1dοειg xcιι 6y'ι ιrε τυπιxdζ επαγ^1ελμιατι-

xdζ ι;υr,εννοr]οειg' 'oπο'l< η περ[πταlοη τηg Γερ-

μιαν[δαg που διιrτηριlιiοε γxιιλερ( οτην ΙΘd,xη, η
οπιliα ιlργι1.νοlοε dxΘειτη dργων τηζ χCιt οτο M6-
γαχo.

Η γνοlριμ(cr ι-ιε την Ε,λdνη Ανδρoνιx[δου εiναι
xατcrλιrτιxt] xαι η δουλειd τηq ε(ναι μι6νο μιdροg
ιιυτf < τηζ γν(DQιιι(αg. Xοlρig χCΙν γα τo επιδιιiiz"ει
11 (δια, δηpιιουργε( επcιγ.1ελ;-ιατιxdg o1doει( cιπo_

xλειοτιxιi ;-ιι1οα απd π1ν δoυλειd .ηζ. Σr]μιερα

υπcl,ρxοιlr, διirφορε< cιr,oιxτd< προτdοειE γLcΙ εχ-
θdοει< οτην Eλλclδcri,.αι οτο εξοlτεqlιxιi. Ηξοlγρd.-

φοg ε(ναι π(ιι'τcι cιr'clι1τi] στι< ι)υσιαστιx6E προ_

τdoειg, αλλd. δεγ μιιλc1 παριi μdνον ιiταγ εiναι
o(γοιlρη γι' αιrτd<.

Η Eλdvη Ανδροl,ιx(δου ξωγραφ(ει οτον xλαo-
οιxd xαμιβ(ι xcιι τcι Θdματc1 τl1g εivαι ποιx(λα'
6οε-( xαι oι xirθε φoQd πηγdζ dμιπνευorj< τηg.

Zωγρcιφ(ει. ιiμιυg' χαι σε παλιd ξυλα με dναν
εν"πΧην"τtx6 τριiπο' Oι περιοο6τεQοt πOυ χQησι-
μιοπoιοιiν το ξiλο οcιν επιφirνεLα γι(Ι την ξοlγρcι-

φιxf τουg, απ6 ιj.τι d1ιυ πcrρcrτηρrjoει' πQοσπCΙ-

θoιjι,γα το υποτιiξουν στ'ηγ ξο:γρcrφιxrj τουg. H
Ανδρoνιxiδoιl τo xρηοι;-ιoπoιε (τελε (ωE διcιφορε -

τιxc1,:του επιτρdπει να τt1ν xαΘοδηγεi, crxολουΘε(

τιE γρα1-ιpιdζ του, τουg ριiξου( τoυ, το αφljνει να

τηg εμιπνε{σεL τO α1dδιιi τη<. E(ι,cιι μια μυοτιx{
οιlμφωι,[cr μιεταξ(r τοιlζ, εiνcrι σαγ γα τηE μιλι1τιl
ξιiλο. oαl, αγ τη( λdει τι Θα xc1γει. Γι' crυτιj xcrι

τοαπιlτdλε ιrμια ε (νcr ι μιlvcιδ ι xιi.

Tο ξι1 λο ε (νιr ι ι δαγ ιx6 υλιxιi xcr ι γ ι α τα πορτρα [-

'o 
ttφ11γιOtiμι" πOU δημιοιrργε( τογ τελειlτα(o xαι-

ρci. dνα θεiμα πoυ την ιlυγx(ι,ησε χCΙt την oιlγxινε(
ι δ ιcι(τερα. Πριixε ιται γ ια αντιγQαφ6< νεxριxων
πορτραiτων τωγ πρι6τιυν μετd Xριατ6 cιιοiνιυγ
που βρdθηxαγ στην χotλdδα Φαγιοιiμ οτην A(γυ-
πτο' Η Ανδρor,ιx(διlυ xαταφdρνει ι,α αποτυπιi'l-
σει τηγ dxφραoη των μιατιι6ν, πoυ εiναι χαt τo

xυρiαρxο οτoι1ε(ο τωγ ποQτQcΙ(τωγ αυτι6γ.

Bιoγραφιxιi οημε(ωμα

Η Eλ6νη Ανδρoνιxiδου Γεγι,riΘηχε χαι μεγir-
λοlοε οτο Pοδο1ι6ρι γ"αl xατoLγ"ε( μdνιμα οτη

Nιlοιlοcr' E(γαι αυτoδfδαxτη χαι αο1ολε.iται α-

ποxλειοτιxι1 μιε την ξωγραφιxrj.

ΑτομιxiE εxθiοειg

1 974 Πoλιτιιrτιxιi Kdντριl 1\'Ιιiιlιlοα(
1915 't ιl

l 976 Ελληνo(ιμ εQιχ({γιχr]' Eνι';1lη. Kεφιιλιiρ ι Kηφι
ιlιι'ι<. Αθrjνιι

1 977''Παρι,(ΙιJιJιiζ''. ΑΘf νrl
1978 Στdγη Γριrμμιiτι'lν xιιι Tεxνιill, Bιiροιιrg
1979
19,9() Γxαλερ( "ΤιJdrι Σxειirη" Αθijνιr
1 982 Ξεγιlι)ιl1εfιl''Ηλdxτριι Πιιλλιig" Θειτ/ν[xη

Στdγη Γριι;"ιμιiτι'lν xιιι Tε1l,ιilι, BdQοιιιq
1983 Γzιιλερ( "VΑLLOMBRΕtΙSΕ'' Biarrits Γιιλ

λiιrg
1 986 Γxιιλε ρ [''Εγ.1ι'lι,ιiπιlιlλιlζ" ΑΘr]l,ιι
1987 GASTEΙG KULTURZEΙ\ΙTRUM Mιiνιιxο
1 988 Δημιlτιxtj ιι(θιlιrιτιι εxθdιτειllγ Ιθιixηg
1989 Γxιlλερ( ''K7" Θει'l/r,ixη
1990 '' ΑGoRΑ GRECQLΙΕ" Πcιρiιτι
l993 Στdγη Γριrμμιιiτι'lι, xιrι Tε1νιill, BdQιlιιrζ
1996 "]\dιι Σxdψη'' Aθ{νιt
1997 Γxιιλ"ερι'''[ι\ειiγριιμμιι" Kιι[}ιiλιι
2()01 Δημιlτιxι] Bι[3λιιlΘrjxη Nι1οιlι;ιιE
2()02 Γ xcx}"ερ ('' Ιm agi ncry'' Mπι1ρ ι Ιτιιλfιιg
2003 Δη μκlτιxrj Bιβλιιlθr]τιη Ι'{ιiοιlιτιr<

Ξ εvοδο1ε iιl "Πιiρτcl Bιιλ(τιlιr'' Xαλx ιδ ιxrj
Σιlμμετεf1ε, επ(ιrη<. ιlε πολλd< ιlμιιι\ιxdq εxθdιrειg
ι;την Eλλιiδ(Ι χ(χL τO εξι,περιxιi.

13



NΙΑ0'ΣTΑ

Κολaδl livηκιv
aτοΟ Tσclμπουρoυ

-Ενα παλιdμπιλoυ τoΟq
dπδμειι,ιν τοΟζ MΙι&κoυ'
διc, dμ& , &μα EρΘη η δρα
yιο{ τοδv τρΟyoυ γυqQο
δυγ ν& τ& φκι&αoυv δλα
μt τri oει p& τουq. Δ'- dκα
λθαoυν τoΟv κσι"lεoυ

ατοδν τρΦyoυ, δ& φoυνdξουν κυρατζfrδιζ, κ!'gμΨ μπιτΠoι
τoΟ παvηγι)ρι δ;;jρ"r, }-ρ7ρro Ιoδ . ψαγαλG ξι Ttq πια'
πdντζιq. "oλα κι' δλα, .o,μ"δι.α 'τΥ!-.a^ΣoυΦκιd 

dμ& τ' dν
τEτι, dντ€τι. λ"ογii';;jlδ'--",ανουν o[ vτyιαβ6λoι &μα
τitv τΟΧη κ-, *il!' ξx6J'oγο9c 

-λ[ .fr γ€νει ρcιydνα κi τo0
π&ραξ,iλcbοι1 oτol3 ζητιανλoΟκι'.Ιφ€,τoυg -(,J, &-πoδ γΟρi(]αv &" τ', dμπ€λι.κl dρ&ντγια
ααν τd *or.γδκι_τδ """δir*- 

οtf1v αδλt1 ν& την fl τxιd
η Λ€yκoυ

-cυ βαβr), τρυγηα€τι κl δθv μt φoυναξ6τι; Μπ&' θιG

μα vα oac γffii, ;;'ri(Iμrq γκdπ γιcι νd π&νoυ oτoΟν
iρΟγoυ ,' ddoυκηθδ τ&^ νει&τα μoυ-'\Yν l --ι*α ndδ';μ"oδac 

-;iiδ,'ξιαληαμoυνηθηκ&μι. Ποιδν
ν& παρηq κl πoι6ν ν'.dφflΚηζ;

--Αoα ιjΞi;;. 
-Δg''iακ,.'.buoυ 

Lycb. -Ai rιΙ τοΟ Χρδνoυ
πλει6τιρα, Γ{& π*ρoυ ηqνα τo&μπoυ9oυ;

-Να ,,αΞηδΤx-,& λΞγ*o,r, τi|ν gτπ.ιv ξ Σoυφκι&, ζμ*
τfiv Ξζoυoαν διriγi&- γ.o.i t1ξειριv μ[ τΙ dxδρταyη γυνα[κα
εΙxιv να καμη. ( 

^ -ι- .-.D ,L.,^^.,Λ-.Ανo[γει^iη, πoυδιd Τnq fι Λ€Υκου κLn dΧηρν6ει τoΟ

ντγι&λιγμd. M&νι-μd'-l'tt-φoδακoυoιv''- ' --'Η'ΞoυΦκιcι δ€v &vτιξινρ_ _-Eμ -dΞt μι λΞa xrιoκιαvfi ^μ.ου y9 oι φθρου^καν& κα'
λ&Θι; Δα τd ξδλnξ'iqτ;n;-,1,orδ..α, lξ6ν &v τcx θθ'λειq γιd
μoυoτδπιτα,._,E, K[, lαιi π&λι,' πδαα Θdρηoιq. δ& π&ρρυ; Nd' Evα

τ<:dμπoυρoυ "nJo γa ;' [μ€vα εγg vι{ ^τi Q9lvατ€οα μoυ
κι' Ξvα γ,α "δ_rir-γλμπρ6 

μor. B&λι 
-κι' &πo6 €u_g γι& τoΟν

?:}δ]r.;,;1Γ γ1α '.Ξ fυναtκα τoυ, .&, κι.. dποΟ Evcx _ yιd τ'
&rηilrioΤ" μδυ.- ,'Yoταρναζ v' dπoυμ€νη μ(, τhv δριξι κι' η

ντoΟvτoυ μoυ'' πρoδιrilr,v t Σουφκιd dμ& Ξκαμνιv -γκαΤρ€τι.,
-Mπcr, μπα, μ"bVγ' τflρα γ+ μηv . dληo-μ-ουνfioηq κα_

ν€vαv, in" ιεΞi;-;d γ,& 
''.ouδουtδ{,α, dμ& fl dλλη κd τoυν

τo[yoυ τοδ xουρδ.
-Γειd ;;;i-ατ6μα. σoυ. Λ[γoυ dκδμ_α -κl δd τtν dλη

oμουνoΟoα .δ;"[;"Hδtρ,"α τrοΟ'Ξxoυμ-ι &π' τfl Σαλoυν('
κn. Για ταΦτrtν aμΓδΞu- κβ1r;vει νd--τ& β&λoυ ατfiν πoυδι&'
δΞ;,'.e'iiλ&οι ,α ντγιαλδ,ξoυ κανα iιροΟαταλλoυ Υιατl
εTvι καλoυμαΘημ6νηl:-'' 'A,i;''δE;'';;δ kντ,ξιν η ΣoυΦκιd. . Kιτ(ρνιαιν _ γιd τd
καλd'γ-,iJοri"r"i, ;a 

if.i;.r,i{}ξ i\ }}io,:oiΧ'" 
dΧαμνd'
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Tηq επoyiq ΝΙΑ0ΥΣT''4

o(voυ πo(ηoιg

Tα προoιir,τα' τΟι1 ιl(ι,oυ ιrπιi νο.lρ(< διfxρινεν ο

ιiνΘρωπog εξ ει'οτiz"τιlιl. χαι διιr τoilτοl.,, απ6 τιυγ

αρ1αιοτdτιl)\' χQd\'(')\'. 1'μιt,εi τοfτοι, 6οοι, oιlδdι,
iιλλοι, πιlτιiι'. Το r'ιi l1 ιι cι τoι! τQtt^//O ι' δ ι oi :

Pεταh'r" ιιr.,l'(nU1, ιιyciπι7 ριου ξανθtj
xεy"ριριπclρiνιιι
Σxιπei'lνειg riλoυg τ()ι)ζ χα11|ιOι1g xrιι oβιjνει<
πciντα xciθε iyνοιcι

δεν εfyrιι νiον, c\ιιiτι πριl 26 rιιωνωι, τtl απiδιυclε:ν
ο Ανα'xρiωι, διrι τηζ xcιτοlτ6ρω οlc\ιjg τοιl:

'oταν π[ο'l τον rl[νιlν
Ε6δoυoιy αι μι i ρ ι ιιl,cιι.

Tι ριοt y6ωl,' τι ριιlι πιil.,οlν

Tι ριtlι μiλει pιεριριt'ι'δι':

Ωg xιιι αQl/oτεQo\' r''ι ιτατo\'12or'αιιilι,α o Πdροηg
ποιητi]g oμιdρ Kcr.-,ιciμι διιι τοlt, crxclλoιiθωγ οτi
χιD\/ τOιl (xατ(ι μιετiιφριlιrιν Σ. Σx(πη):

Γεριd'τrl το ποτιjρι μιrιq
Φ[λε' ποι' 1'ιαg ξεδε1νει
Απιi τcι pιατrιιrι βιiorινcι
Κι απ(l τα ριriτcιιcl' πd'θη

Αιiριο! Ποιj θα 'μα(Ιτε ο'ιiριrl
Ποιclg ξ€ρει; klωg ycltrιiνοι
Mεr/'των rιιcilνοlν τcι βοι;βci'
Κrιι τcι oο'loριiνcι βri'θη

Αδειciατε τrι ποτljριcι orιg

Κcιι το }lλυxιi xρrιo[
Tιirτrl πrιλιi'll' !ι(Ιζ πιxριων
Tιg θιiμηoεq rlg ιτβfirlει.

Toυ Διoγυσ(oυ Aλετριi

Γεμd'τα τtι ποτηρια μιαg
Κι αζ xελcιηδfioει o oτfxοg'

Ποlg ο xαιρ6E yορyriτεροg
Περνα χι απ'το ξεφτiρι.

Απiθιυorι τrι y3:{λη ριου
Σε xοιjπα cιρyιλ€νιrι
Για νιι ξητfiιlω τηg ξωηg
Εxεf το ριιlατιx6'

Kαι ριιlυ ε[πε: π[νε ενrioω ξειE
Κcιι πl,[ξε x(ιθε oοι'l iννοιrι
Γιιιτi ιlι νι'xρυ[ ι\tν iρxιlνται
Πfαοl clτον xιiopιo αυτι).
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ι'llΑ0γzτι Τtlζ επo^ 4ζ

Ε,π(οη g η 6ννοιιr τοlr' διιrφιiρι,lν
oυγ1ρ6ναlι, τρcr.1οι'διιilν αφι)-

ριilντιLlν ειζ τογ ο(νoν δεγ ε(ναι
δκlφοροq τη< εννο(ιι< τoυ {-

ι-ι\,oυ τoυ Bιργιλ(οιl, ι\ιιr τoυ ιl-
πo(ου ο ποιητrj< 1'μινε( ταζ στα-

φυλdg εχτωγ ΟπOrοlν θcιπρodλ-
Θει ι'l ιliνιlg πoυ xι1πιlτε fJα xλo-
ν(ι;r1 π6δια y"αι Θιι μπερδdψη
.1λιilοιrαg.

Αλλd γναι τ(ι διd,φορα τραγο{-
δια τα οπο[α λdγοιlν οtjμεροr,
oι cir.,Θριrlποι δια τιlν τριlγητι1ι'
0)ζ

Τριryciω oτ αφιi λιcι x ιi x x ι ν cl,

tτr ιν χuθt ιo( ; Qι )ι'/ ι :τ ι''ι'ι

Αoπρrι clτrιφιiλιrl ιπιν q'λωρ[
xrιι ριαιiρcι σαy την π[oιτα'
Κcι ι τ ρ ιιy oιl δ il 7cι ρ οιi μι ε:ν () ζ,

μ' ciλη τη φr4ιιλιd' ριrlι'',
Κcιλ6g τ0yε τ()ν τqιlyl777i,

τον ποθητci τcl 1ιljl'rι,
Π()ι' χι'ν1]yιiιι τα xιi1ιιιτιι'
τ' Αυyοιi ιττ οιl τ cι η λι ο π ιi ρ ι cι

zιιι ιl ε:πιiμιενο< f μιι,ιl< του Bιργι,λfοιl (xιrτ? ελει,-
Θdριrν μετι1φριlοιν):

Ω πιιτdρcιΛrjνιrιε. dλα εδιυπιlυ ε(tαι 6χ6x.7ε1"ιirτcr

cιπ6 τcι ι\ιυριr σοι!, πο'ι.' ο xι1,μιπclq ε(νcrι πλημιμιιlρι-
ιrμιdνι'lg απιi ιtτιιφΙλιci γιcι odγα. τιl φθιν6πωριl
χαt οt λi1r,oi ε(r,αι γεμιclτoι χ,αι ιrφριιl;-ιιiνοι απιi
τογ τQι]'/ητd. 'Eλα πιrτdρcr Λrjναιε' εδιil ιrτο γdο

μοfιrτo zιrι ιιφclιi βγι1λειg του< xoΘdρvou( σoU.

βdλε μdοα' μιcrt( pιου, τoυζ γι)|-ιvουg μηροιiE ιτoυ.

Κιrι xατι1" του< βυξαr,τιl,ιlιiζ 1ριiνoυg ει|dλλoντιl
διdφορα ciο1-ιατα διcιτoντρυγητ6ν. Παλαι6τερoν
δε xαι μd1ρι τιlυ Ζ'/ ιιιιilνo<. εxεfγoι oι oπο(οι
επd,το'ιlγ ει( τct πιLτr1τrjριιr ταg οτcrφυλd.E εχ συγη-
θε(αg ανεφιδι,ουν το ciνομιcι του Διογfοου, πρd.y-

1-ια το οπcli61, βεβα(ο:g απη.1ορεfετo υπιi τηζ εχ-
xληοicrg. (Φ. Κουxoυλd' ''Η Αpιπελουργiιι παριi
Bυξαντι.ι,ο[g'' Eπετr1ρ(g Eταιρεiαg Bυξαντιι,ι6ν
Σπουδο1lγ. dτog Κ' oL' 17-32).

Tην .1νιilμην ti οπofα επιxρcrτεi ιτι]μερoν δια την
ευερ.7ετιxi]r, επ(δραοιr,του o(νoιl εtζ ταζ ανΘριll-
π[r,ιr( εr,ερ.1εiιrE ε(yοι, xαι oι ιrρxα(οι. οlg τo{τιl
ε1-ιφαir,ηται απιj τον διι1λογO\, τα)ν ηριilοlv τoιl
Αρ ι οτιlφiιι/OU ζ ε ιζ τιlυ < "Ιππtj <'' . γ"Cιτ(ι"τoγ oπo (Oι,

επcrιl,εi.ται τιl ποτ6ι, τοt'τιl ι,lq ενερ.,16ν ειζ τον
πλουτιομιι1ν τ0]\, C{\/ΘQ(i)πιΙ.)ν, ειζ την rrνι1δειξ(ι,

τα 6λε.7οι, y"cιτ(y"τoν (διον τρ6πoν χαt oι αρ1cr[oι'
σ)E η χατσ)τdρο: ωδrj του Αναxρdογτιl(:

Tον ρι ε λrινδyρ ωτ ιι c\ tiτ ρ ιl,
Tc ιλαρ ο ι g φ i: ρ οιl o ιν d'ι, c\ Q ε ζ
Mετci παρθiνων επ' ωtrιοlν.

Κατri λην6ν δε βαλriντεg
M riνοy ci ρ o εν ε g πcl'τ οιj o ι ν
Στ ιιφ ιl λljν λι1 οντ ε g r l [ι, Oν

Miyαν τον θειjν xριlτclιiντε 
'<

Ε π ι λη ν [ο ι o ι ν ιi 1ιν ο ι g,

Ε ρατ rjν π [θο ιg ο ριbι'τ εg

Nitlν ειζ ξi:οντα βcixγιlν
'oν riταν π1ι7 yερrιιog,

T q ο μ ε ρ ο [g ποo [ν xrl ρ ε: ιi ε: ι
Π ολ ιd'E τ ρ [xαg τ ινrirταοlll
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τ(υγ ειζ τ(Ιζ επtστ}]ιι({ξ Ζ(tι Ε\'i'i/t]\'tt. ε]t( τη\' επιτι1-

χrαγ των ει( τ(Ιζ εQ^ι',ασια: τιt)ν. (-ι)ζ επrση( ειs τιlγ

ει!τυχrαν τσ]\' χαι τη\' διdΘεσι\l γ(t o]φελt]ιroυν

τoι!( φaλOιl( τι')\'.

Tο ιjτι i1 ει'μεr'l]< "ι'ι'lιιi-] τ(Ι)\' c{\iθQ(i)π(t)ν ι\ιc{ τ()\'

o(νον ε(l,cιι 11 ι.,.ι'τl-i ιιπιi τη< cιρ1ιιιdι1το< διcι

pιdοοιr 1g;1, 6111-111'1,1r' μιιl.ρτυρε:i χcιι το χ(ΙτU]τεQι')

ελεγε (ιlr, τoι'' Ιι'lr'ιl: :

Θυ ρ o rry 6 q O ι Ξ'ι ι i ^,l 6 1 π ρ ο cl β ε ι1 cυν Δ ι ciνιl ιl ο g

Αιiτ η ^7 
cl ρ l ρ 6 φ cl" o ι < l ιll,τ ο δ α π ri.lν λοy [οlν,

oι Tε lcιι,ε:)')il'οlγ (/.)/ΟQ(ι[ θαλkιι Τε rινrixτων'

Εξ οι1 βοτρι'riειlo' ()Ινdζ ι'lποψθriνιον

Πτ τi ρθοl, c ιl' c ιcτ7 c l 1 ι i l'η θ rιλε ρ i'l ε πτ ιi ξrιτ cl l lj 7ε ι

Αιθiροq. oclθri',ιιcδl' δε εξiθορον lι'χινο[
Πιι1δε; φ('l)l']iε1'τεΞ. ιiτιιl.' πioη αλ)'οq επ? riλλο-l

Πριν r\ε: oιt,llcυσιι'. Πrl'ι'ocj'ιιεl'οι Δε βolig
Ιι{ i x τ cl ρ c ι λ ι ι i ^ι c ll' τ cL L,ιι ο'ι' ()l' cj λ β ι ον cw θ ρ il π ιl ι ι r ιν'

Ξυyciι' 711r' 7rL/οε ιι' φ riρ1ιclxιly οι1)τοφ)υiζ.

Tοιl θrιλ[rιι φ [),ιι τixllcι φιλιlφqοoιiναl τε: yοροf τε

Tων δ?cι1,αθιil' βcιoιλειig ο[νοg iδειξε Ψ'ιirltν'

Tοl oοι, πατε9 Δtιjl'-ιlιτε, φι-
λοoτ ε φ αl, ιl ι o ι l' ιl ρ i ιlx υ.lll

Ανδ ρdrl ι ν' ε ι l θ ιj'ιι οlll (Ιι) μ π () -

σi(''l) πQ1iτ(/-'L'l

Χcι[ρε. Δ[δοι' δι' rlιri'lνcι, xrι-
λιi'ιν ε π ι ιi ρ αι, ε 6 Qy οlι,,

ΠιTε:ιν xclι παitειν χαι τα
c\ fx rι ι α φ ο cll' ε [ν....

Ωg xcιι o επ6μιει'ι-l< fμιr.'ιlg

τΟυ y"ατ' εξo1rjl' υ μι'i1τι-lιi τι'lιt

o(νoυ Αl,cιxρdor'τoζ. ο o_

πoio< irδει:

Ιλαρriν π[αlριεν ο[νο'll,

Αvcιμi:λψο μιεν Δ ε Βcixyον
Tον εφευ q ε76jγ yo ρ ε [cl"g,

Τον riλαE πrlθοιiντcι μιολπ(ιq,
Tον o pι riτ q ο φ ον Ε ρ ιi'lτ οlν

Τον ε ρci'l ριενον ΙΩlθtj ρη g

Δι οy η μiθη λοyειiθη,
Δι oν η χ(ΙQιζ ετixθη,
Δι clν εριπαιiεται λιiπtι'

Δι ιlι' tι'νιiξετ' ι ινι'υ..

(A< πiοl1-ιεν τo\/ εftjυμιι)\/ OrνΟ\/ χα αζ Qι1λλο:μιεr'
τoν Β6x7oγ. τO\' εφευQdτην τoι! χOQoτ, πOU τoυ
(ιQdσ()ι1\/ ι1λcι τcr τρcιγιlυι\ιιι. ιrυτιiι' που c.ιι'ετριiφη

μιιrξ( μιε. τιlιr< 'Eροlτεζ. αιlτιjl'πOι) εQο]τειiθη την

Αφρoδ(τηι,. διcr τιlν οπo(ον εγεννl'iθr1 η μdΘη xαι

η χαQα xιrι παιjει η λι1πη xcrι η ιrν(α).

o Eιlριπiδηζ ειζ ταζ ''ΒαΥuycι<'' 278 λdγει:

og c\ι fiλθε επ[ τ' clντ[πrιλclν ο Σεμiληg yciνοq

Β ciτ ρι l οE ιly ρciν π rΔ μι' t7 ιi ρ ε x' ε ιoι1 ν iil x cιτ ο

Θl'ητrlIE' ri παιiει τοιlg τcιλrιιπωρουg βροτουg
Λιiπηg, ciτcιν πληoθ['loιν α1ιπiλου ρoηg,
'Υπνclν τε λliθl7ν τοtl' xrιθ' t1ριi:ριιν xrl'xων

Δ(δωoιl', οτ'δ' 6oτι' riλλο φriρμιrιxιlν πriνωy,

oι|.lτοg θεoioι ιlπiνc\εται θεcig yεyilg,
'Ωιπε διrl τ(l'ιlτrη, τrι αycιθ' cινθρωποιg 6yειll.
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(αυτ6g δα ο υιιi< τηg Σεμdληg {λθεl' ιι;α-

ξ ιο g. Αν ε xdλυ'ψl ει, 111 1l^,,ριiν τη g oταφιlλrj <

πoυ πιrιiει ταq λιiπιι< ταlν τcιλcιι:ιιυροlν
crνθριilποlν χcι ι τo ε ιρε ρ ει, ε ι < τιlι-r g Θνητοt' g.

'Oταν xορτdοoιrr,ιιπι1τιl πoτ6ν τη< ιιμιπd-
λοι,. xcιι ιiπr,ογ xcιι λrjΘην απ6 τα βιiοιrνcι
τηg ημdραg απολαμβιiνιlιlν ιiιτo με ιαν6νιι
ιiλλο δια τον μd1θον φdρpιαxoγ. Αυτ6<
Θε6<. δια τoυg Θεοf g γiνεται σπoνδrj, ιiιrτε
1dριν crυτoιj. oι ιiνθροlπoι να dxουν ι1λα τα
αγαθci).

Mdγα προociν το ι'lπο[ον d1ει τo περi οιi
πρ6xειται ποτdγ ε(ναι ,i11 1μ.11ι1νεt πQoσι-
τιiν ειg ιiλoυg τoυg cινΘριilπουg, πιioη< xoι-
ναlν ιxrj g τclξε ωg xα ι ιl ι xονο μ ιxtj g αντιl1η g.

xαΘ'ιjοoν η τtμli τoιl εfγαι χαμηλη, ''(oα δ'
ε(τε τoν ιiλβιoν - τo\/τε 1ε(ρoνα διιix'd1ειν
- cliγου τdρψιν d,λUπoν'' Eυριπ. ''Bd,Χxαι"
42| (xcιt ειζ τoγ πλο(rοιογ χ(Ιι ειζ τι)γ
πτω16ν dδωοεν να 61oιlν (oα τt1ν τdρψιν
την ιiλυπιlν τoυ οfι,ου), ωζ χ(Ιι πdoηg ηλιxiαE παι
1α ρ iξ ε ι τη ι, 1α ρ c1ν xιυ ρ (g xα μι μ 

(ιrν δ ιiιx ρ ιοιν'' ε ρ ε i
τtζ ιι)ζ το γrjραE oιlx αιo1ιiνopιCΙι - μιιJλλωr, 1o-
ρειiειν xρdτα xιοοοiοαg εμcir,; - oU γ(ΙQ διr]ρηx' o

Θει1g, ε(τε τογ νιjογ - ει χQη xορειiειν ε(τε τογ

γερα(τερον - crλλ? εξ απdντοlν βοιiλετιrι τιμcl<

d1ειν - xoινiιζ, διcιριΘμιι,iν δ' oυδιjι, crιlξεoθαι
θdλει" (Eυριπ. ''Β(ιν'γαι'' 204-209). (Θα εiπoιlν
ιjτι δεν ντρdπομαι τ(Ι γηQCΙτειιi μoυ πηγα[νοντα<
οτεφcινοlμιdνoζ μιε xιιτιτιiν να xoρdψιο. o θε6E δεr,

xd'νει διιlxριoιν αν ο νdoζ rj ο γdροg πρι|πει να

1ιlρειiη' αλλd απιj ιiλουg Θdλει να d1η τιμrιi<. δεν
Θιjλει γιr τιμιι1,τcιι ιιπιi οlριο1-ιdνουg μιι1νoν).

Mε τo αxιiλουθογ ποir1μα τoιl Πoρφiρα τελειοi-
γoιl|-ιε τηr,μιxρclν πλην dμιο:g ατελrj αναφορd pιαg

εtζ τα ,,,πι)ιητιlι,c1 του ο[νoυ' xαθιiτι ποι{ματcl xαι
τρα.1οιiδια oγετιx(ι με τo θ6μα cιφθoνoιiν τιiooγ
ν"cn6.τl1ν παλαιoτι1ραν ιiσογ χαt χατiι την αf γ1ρo-
νον επo1rjν:

Πιε oτoυ yιαλo'ιi τη clxοτεινη ταβ6oνcl
τo xραoi ooιl,
Σε μιια d"Qη, τcΔqα π' d'ρyιααν ξανci
ταπρωτoβρdy"ια,
Πι6 το με ναι'lτεg χαι σχιry τοιi< ψ'ι ι '', 

i,\ι <

αντιxριi ooιl
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M'clνθριilπlυζ πoυ βαocil'ιιtε η θd'λαoαα
xι η φτci'lyε:ιrι.
Πιε: τcl' η Ψυxi orlυ rιξiνοιcιατη
τrjoο lολιi l'α γiι'ει
Πιlιl clν ξQθ'η μιο1ρα σOυ η xιιxι(ι,
|'Cι τ ΙΙζ xt ι1 ι ι ryε λioε ιc.

Κcιη ρι o I x α ιl, oιj Qy ι cl t r'ιν i ρθο'ι'lι, ε,

μιc'ι 'ξ[ oιlιl cιg πιclιil, χ'ι εxε["ι,ιlι'

Κι αl, 6ρθει τl Χd'ροg, ηoιly"cι
xι αυτcjl,'να τo'ν xερrioειg'

Σημε(ωαη:

Τα παρcrπι1νω xεiμιενcι. πoι, επtlιελr]θηxε ο Αλd-
ξανδροE Oιxονdpιου. ιl ιlπιl(ο( πQoσdθε(rε y.αι τoγ
τiτλο τοιl xειμιdνοιl, προdρxονται απιj τοl,Επ(λo-
γο τoU βιβλ(oυ του Διoγυο(ου Αλετριi ''O ο(νog
απ6 τηg αρ1αιciτητοζ μdχQt οr]μερον- Ιοτιlριπιi
χαι στατιστιxα oτotγε(α'' π(')υ εxδ6Θηxε το 1969.
Kρατr]θηxε η γλιilιτιτα τοι} σUγγQαφdα εγιil ιlι
τονιομοi προoαρpι6οθηxαν αναγχαστιxιi οτογ
11λεxτρονιxιi τρ6πo οτoιxε ιοθι1τηση ζ.

Oι φο:τογραφiεg πρodρ1ονται απ6 τo βιβλιο
τη<Στ. Koυριixoυ Δραγιilνα ''Lcι Grece ι,inicοle''
( 1ee1 )



...6^Vα βιβλio πoυ δεν πq6πει να λε[πει
απ6 την βιβλιoθixη σαζ

- Πολιτιοτιxrf εταιqε(α Nιiουοαg (Δηpιoτιxl] βιβλιοθr]r'η)
ηλ. (23320) 24102

-Σαμαριi Λευxri τηλ. (2332ι)) 22.57.5

ΔΙΑΘEΣΗ:
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