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NΙAoΥΣTΑ

Πεqιε26dμενα:
Σημε(ωμα τηE Σι1vταξηE

Aγαπητo6 μα5 φ,λoι

Nιiμαοτε πdλι πιατο( οτο qαντεβοιi μαE
τoυ Σεπτ6μβqη με τo διπλιj ψαζ τε6xoE.
Mε αυτ6 τo τε6xoζ 107 - 108' η NΙAOYΣ-
TA πλε6γει τσ"28 τηE χQ6για χαι σα5 ευ-

γνωμovεi για τηγ αy6rιη σ('"ζ tlαL τηγ στli_
qιξf οαE.

To πεqιoδιχ6 πoυ τlQατfrτε στα x€Q.σ'
σ0"E eiνCι. αφιεqωμ6νo στoγ φ[λo, ουvεq_
ydτη 11,αι χoQηγd μαE Π.E.N. Aναοτdοιo5
Mι1αtiλ o Λ6γιoE, στoγ ΠdτQo Δειγιiπoυ_
λo. Θεωqοιiμε πωE ε(γαι τo ελιi1ιοτo που
μπoqε( yα τι,rtιlει η π6λη τηE Ndoυσι"ζ lxα.

η NΙAOYΣTA οτην μγfμη του αvΘqι6πoυ
πoυ χατdγQαιpε με την π€να τoυ μ6οα απιi
τι5 σελrδε5 τη5 Φωγf5 τηE Nαoιjσηζ, τt15

εφημεq(δαE πoυ' πdγω απιi μιοιiν αιι6γα
τηv ιοτοq(α αυτ1i5 τηE fl6}\ηE για εμιig xαι
^l.C' τl't γενι'€E που dρ1ovται.

Eπ(αη5 Θα διαβιiοετε μια πολιj εγδια-

φ6Qoυσα ιστoQιχ{ dqευvα του διδιiπτoqα
τηg οιiγ2gqoγηE ιστoQaαE του A.Π.Θ. Bλd_
οη Aγτξ(δη, θα ξεναγηΘε(τε οτo υπ6qo26o

νηo( τηE Xiου παι oι ιατοq(εE τηS τl(ιζ
ΖdνναE μαξ( με πo}"}'6" ιiλλα εγδιαφdQο_
ντα Θdματα θα ααE 1{Qατliσoυν ουντqοφιιi
μiχQι το Δεxfμβqη πoυ Θα τα ξαναπoιiμε.
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ΙΙ ουνταxτlxη επιτqοπ{ τoυ περιοδιιοιi δεv φdρει παμiα ευθrjνη για
τα εvυπιiγqαφα xε(μενα πoυ δημοοιεrioνται. Tην ευΘriνη φdqει o

υπoγριiφων το xεjμενo
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l'{ΙΑoΥΣTA

AΦΙEPΩMA

ΠETPOΣ ΔΕIN0Π0YΛ0Σ

Στιg13Aπριλ(oυ, 6φυγε τελεiωg απροoδ6xητα
απ6 γ'oντ6"μαg o Πdτροg Δε ιν6πoυλog. πoλfτιμog

φ(λοg, εxΧετιτ6g oυνεqγι1τηg τηg NΙAOYΣTΑΣ
xαι 1oρηγ6gτoυ Συλλ6γoυ μαζ, τoυ oπofoυ υπrjρ-

ξε απ6 τoυζ πQωτεργι1,τεg τηζ ανασυγxρ6τηoηg
τoυ τo 1952.

o Πdτρog Δειγ6πουλog xατ6γραιi.rε xαι dφηoε
π(oω τoυ dνα τερd,ατιo 6ργo, την ιoτoq(α τηζ
Nιioυoαg απ6 τo τ6λog τoυ εμφυλfoυ, μι11ρι την
αQχη τηζ νdαg 1ιλιετ(αg ν"αι η π6λη τoυ 1ρωoτd
μεγι1λη ευγνωμoo6νη

Mdοα απ6 τιg αελ(δεE τηζ εφημεQ(δαg τoυ ''H

TηE Λευxtig Σαμαgιi

Φωνrj τηg Nαοf οηg'' xαταγqdφτηxε για μιoo αιω-
Vσ, T oιxoνoμ(α, η ανdπτυξη, o πoλιτιoμ6g, η
λαoγραφ(α η 6ρευνα.

Δη μoαιoγρι1φog μ61ρι τo τελευτα(o τoυ xfτταρo,
επ( 521q6νια, ωE τηγ oτιγμη πoυ ι1φυγε για τo
μεγι1λo ταξ(δι, 6γραφε ''για αυτ6ν τoν υπdqo1o
x6oμo τηg Ndoυoαg'' 6πωg ε[1ε ονoμιiσει τoυζ
ουμπoλ(τεg τoυ, dταν βqαβεfτηxε για τηγ πQo-

οφορι1τoυ απ6 τoν Δrjμo τηg Ndoυoαg.

o Πdτρog Δειν6πουλog ξεx(νηοε για μαθηματι-
x6g, αλλd πoρεfτηxε δημoοιoγρdφog-μα1ηπjg.
Αφηοε την δημooιoγραφιxrj xαριdρα τoυ στιζ
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NuoΥΣTΑ

εφημεQ(δεζ τηζ Θεσσαλον6xηg xαι (δqυοε oτην

γ εν6τε ιρti τoυ τηγ''Φωνf τη g Nαo{οη g'' ρ ιοxdρo -

νταζ χαιπετυ1α(νονταg να oπdoειτην παριiδooη
που rjθελε τιg εφημερ(δεgτηg Nιioυοαg πρoεxλo-
yιν'€g xαι βqα1dβιεg

Mε ιlqιοτη xΧαoaιxη παιδε(α, ν"ατε(γε τ6λεια
6λογ τoγ πλofτo, τ6οo τηg αρ1αiαg, 6oo xαι τηg

νεοελληνιx{g γλιδooαζ χαι η ''ΦωνT]'' τoυ απoτε-
λε( 6γα ξηλευτ6 δε(γμα δημοοιoγραφιxrjg γρα-
φtiE.

Mιλοι]oε xαι 6γραφε τ6λεια γαλλιxd xαι oλαβι-
x6",τα οπο(α τα dμαθε μdνogτoυ επηqεαoμ6νog
απ6 την Mοναoτηργιι6τιxη xαταγωγrj τo6 πατ6'-

Qα τoυ, Aναοτι1οη.

'Eπαιξε 
β ιoλixαιτραγoυδoιiοε πoλf ωρα[α, γιαυ-

τd dβαλε τ6οο μεqι1xι στηγ iδqυοη τηg Φιλαρμo-
νιx{g.

Δεν ιiφηνε xαψ(α εxδηλωoη τηg Λυριxrjg oxηνrjg
rj του Mεγι1ρoυ Moυoιν"ηgπoυ γα μηγ ιδε(. Kαγ6-
να ταξ(δι δεν τoγ xof ραξε αν liταν γα απολαf οει
μια ι1ριοτη παρdοταo'η, dνα Θdαμα πoι6τηταg.o
Π6τρog Δειγ6πoυλog παρdμεινε μ61ρι τηγ τελευ-
τα(α oτιγμη 6ναg εxλεπτυομ6νog μπ6ν βιβ6ρ.

''Mη γνιiτω η δεξιι1 σoυ τι ποιε( η αqιοτερd, ooυ''

fταντo πιoτεf ωτoυ xαιτοnjρηoε μd1ρι xερα(αE'

Eλιi1ιοτoι rjξεραν πωg ε(1ε υιοθετ(oει διjo παι-
διιiτηg Aφριxrjg xαι ηταγ απd τoυg oιxoνoμιxorjg
αρωγofg oτο 6ργo τoυ Αγαoταo[oυ Αλβαν(αg.

Αιμoδ6τηg στo γoσoχoμεio μαg γιατoυζ ουγdγ-
θρωπoυg τoυ χαι αιμoδ6τηg oιxoνομιx6ζ τωγ
ουλλ6γων τηg π6ληg. Ητριβrj τηg πεζrjg xαθημε-
ρ ιν6τηταg δ6oxoλα dγγιξαν την dμφυτη αρ1oντιd
τoυ.

Αxρ ιβoδ (xαιoE oτην δoυλε ιιi, υποοτrj q ιξε την δια-
φοqετιxη τoυ ιiπoιpη με αxρdδαντα οτoι1εfα.
T(πoτα α.π6ταγραπτdτου δεν (τανπρ61ειρo xαι
''αβασt1νισ[o"

Tο τε}"ευτα(ο του xε(μενo που ετo(μαξε για την
NΙΑOYΣTΑ αφορo6ο'ε την αντ(θεο'rj τoυ oτην
oνo1-ιαο(α ''Mπof λα''των Γενητoαρα6ων. Σαγ πα-
λιdg Nαoυoα(og πoυ ιjγιωΘε βαθιιi μιJαατoυ αυτ6

τo 6 Θ ι μo, εξαγq ιι6νoγταγ, στην xυρ ιoλεξ (α, 6ταν
dxoυγε γα αποxαλοfν τoυg λεβdντεg φoυσταγε-
λoφdρoυg ''Mπo6λα" Mιαλ6ξη ναoυoα(ιxη συγυ-

φαoμ6νη με τηγ ελαφρ6τητα, την 1αξoμdρα,τo
''πιργ6λιo'' πoυ δεγ τα(qιαξε ofτε ατουg 1oρoιjg
των μπουλουxιι6ν, o6τε oτην ιοτoρ(α τηg π6ληg

Tιg απoxριιJg τoυ 1957 ηταν o πρι6τog πoυ 6γρα-

ψε για ι|ι1ξιμo πι1γω oτo ι1θιμo χαι τηγ ρζα των
γαoυoα(ων '' επ( τη ευxαιρ(α πρ6πει γα σημειω-
θε(για 6ooυg δεντoγνωρζoυν 6τι ''Mπo6λεgxαι
Γεν[τοαρoι'' δεγ ε(γαι ταυτ6σημεζ 6ννοιεg.

Πqdγματι γεν(τοαρoι ε(γαι oι φoυοτανελoφιi-
ρoι, ενc6 oι παριοτd,νoνταζ την νriμφη λdγoνται
''μπoιiλεg". H ονoμαοiα πιθαγ6τατα να πρo6ρ1ε-
ται απ6 την'Ηπειqoγ <jπoυ xαι οrjμερα αx6μη

μπoriλα λ6γεται η ν{φη. Eπ(oηg xαι dλλεg λ6ξειg
τoυ ιδιωματιxof λεξιxολογ(oυ μαg oυναντι6με-
γαι ειζ τηγ'Ηπειρον, εγι6 ε(γαι dγνωοτεg ειζ ταζ
γειτoνιxdg μαg π6λειg ενιo1tioυντην εxδo1fν 6τι
oι Nαoυο'αfoι πρo6ρ1oγται απ6 την 'Ηπειρον.
AE μηγ ξε1νof με 6τιγ,αι o Πολιof1og τηg Nαof -

σr1ζ o ι1,γιog Θεoφι1νηg εiγαι ΗπειQ6τηg.'Ιοωg
αυτι1γα μην ε(ναι απλrj ο'f μπτωσιg''

Mε διjο ιiρθρα πoυ βρ6Θηxou ou μια εφημερ(δα
τoυ 1929,6πoυ μ6νoν o Γιαγ(τoαρog αναφdρεται
χαι μια φωτoγQαφ(α τoυ 1915 6πoυ δεν υπdρ1ει
xαθ6λου μπoιiλα oτo μπoυλo6xι, ν"αΘrΙlg χαι τα
xε(μενα πoυ δημoo[ευαε οτην NΙΑOYΣTΑ τo
1995 οτο τεtγog 73 o Π6τρog Δειν6πoυλo9 απο-
δειxγdει χωQ(ζ xαμιιi διι1θεαη αντιπαρdθεοηg,
αλλd με αδιι1οειoτα oτoι1ε[α xαι πdρα πoλrj
αγdπη για αυτ6 τo dθιμo τηg Nd,oυοαg, την αλη-
θεια τηg dπoιprjg τoυ.

Σε αυτιi τo τεf1og τηg NΙAOYΣTΑΣ τo αφιεQω-

μ6νο oτoν Π6τρo Δειγ6πoυλo, θα παραθ6ooυμε
ενπ69 απ6 τα διio xε6μενα τηζ εφημερ(δαg του
ΛΑoY NAOYΣΗΣ xαι 6λη την 6ρευνι1του για
τo 6Θιμo xαθι6g xαιτoτελευτα(oτoυ 1ειρ6γραφo
για τo περιoδιxd oγετιxα με αυτ6 τo θdμα.

ιL ιL ι%.Ιt ,Ν aΝ
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To τελευτα(o 1ειρdγραφo χε(μεγo τoυ Πdτρoυ
Δειγ6πουλoυ για τη "NΙAOYΣTA" πoυ

αφoQofσε την 6ρευνd τoυ για τoυζ ΓεγaτσαQoυζ.
o απρoαδ6χητoζ θdγατoζ τoυ τo dφησε

ημιτελdE.



NΙΑqΥΣTA

H ΕΞEΛIΞlΣ TOY ΓENHΤΣΑPOY

EΦHMEPΙΔA ΛAOYNAOYΣΗΣ
Kυριαxη24 Mαρτ(oυ |929

o oημεριν6g γενητoαQoζ τηζ Nαοfoηg- λ6γo-

μεγτηζ Nαofοηg, δι6τι ειgxαγ6να ιiλλoμ6ρog
τηg Eλλιiδog δεν υπι1ρ1ει - δεγ ε(ναι αυτ6g o fδιog
o oπo(og πρo 15Ο ετι6γ περ(πoυ ι1xαμε την
εμφdνιo(ν του εδιi xαι απετιjλεoε ιjxτoτε τo
πρι6τoν xαι xιiριoν οτoι1ε(ον διαoxεδιioεωζ ταζ

ημ6qαg των απ6xρεων. 'oπωg xαι dλλoτε
ελdβομεν αφoρμrjν να εiπωμεν, μαg ηλθεν απd
τα Ιωdνγιγα επ( τωγ 1ρ6νων τoυ Αλf
Tεπελενλη του αιμoβ6ρoυ τυρdννoυ τηE ΗπεΓ
ρου, 6πoυ 6παιρνε xαι dδιδε ο γενrjτoαρoζ με τηγ

ζωγραφιxrjγ χαι ιδιαιτι1qαν εxε6νην οτoλrjν την
oπο(α εφ6ρουν τα διαβ6ητα εxε(γα oρμητιxiι
γ'αL αν"CιΘηναα τdγματα του τoυρxιxo{ -

oτρατoιi, τα oπo (α ουνη θω g επ6φ ε ρoν την xρ (ο'ιν

τoυ αγc6νoζ ειζ ταζ γ'ατ6'τωy Xqιοτιανι6ν μι11αg
των Tοfρxων.

Συγ(oτατo δε η οτολη εxε(νη απ6 ποτofqια
τo61ινα φθd,γωγτα μ61ριτων πoδι6γ xαι xεντημ6-
γα με 1ρυooγαΤτιiγια απ6 ξωνdρι μεταξωτ6 ειg

την xεφαλrjν, πεoλιd, χQυσoχεγτημdνα χαι τo α-
παρα(τητo γαiταγιiνι...

Aλλd xαι o γενriτοαρog υπdoτη την εξdλιξ(ν τoυ

ωζ πQoE την ενδυμαο'(αν.

Eπ( ι1ρ1oντog τηg Nαo{oηg τoυ λογoθdτoυ
Ζαφup6ν"η πQo τηζ μεγdληg Eλληνιxηg επαγα-
οτι1oεωg τoυ !82Ι,τα τoυQχι}'ιd πoυτοf ρια αγτι-
xατεoτd,θησαγ με τηγ φoυστανι1λλαν, 61ι 6μωg

την μαxqιiν εxε(νην την oπoiαν εφ6ρoυν ιiλλα

μdQη τηg Eλλιiδog, αλλd την xοντr{ν την αQμαQ-

τωλιxην - 5 διixτυλα, ιiνω τoυ γ6νατog δια γα
6χη o φoρι6ν αυτrjg πdoαν ευxολ(αγ xατ6' τoν

1og6ν. Eξαqτrjματα δε τηg φoυοτανιiλλαg fταν η

φdρμιλη εμπq6g χαι τα πιoλιι1 oπ(οω, αι δfo
παλdoxαι rj μ(α εμπρ6g η ιiλλη oπ(οω τα xιουoτ6-
xια εμπρ6g χαι τα τoxdδια οταυροειδι6g oπ(οω

φ6ρoντα ειx6να αγ(ων oυνrjΘωg τωv πoλιo{1ων
τηg Nαο{oηζ, τoυ ξ(oυ Δημητρ(oυ xαι τoυ A-
γ(oυ Γεωqγ(oυ, τo μεταξωτ6 ξωνιiρι ειζ τηγ ,'ιε-

φαλrjν αι xιlταoπqεg 1oλdβεg δεμ6νεg xιiτωθεν
του γ6νατog με βοδ6τεg μεταξωτ6E φoυντωτdg
χαι τα χtCιπιτι'α τoαροf1ια με τελετ(νι. τα oπo(α
χατασχευαξ6μενα μ6νoν ειg Ιωdννινα επρoμη-
θευαγ εδι6 oι 6μπoρoι οιαγιαx(ων Nαoυoα(oι oι
61oντε9 oυ1νrjν επιxoινων(αγ με την πρωτεfoυ-
σαγ τηζ Hπεiρoυ.

Η δε πρoοωπ(g η αυτri πανoμoι6τυπog με τηγ

οημερινrjν 1qc6ματοg ερυθρολε{xoυ παριoτι6-
γτoζ τoγ οφριγηλ6ν γεαγ(α με μdτια μιxρd, xαι
o'τ6μα επ(oηg μιxρ6ν, αλλd μιioταxα μαxρ6ν
αρειμαν[ωζ πQoζ τα ι1γω οτριμμdνoν ειg 6νδει-

ξιν τoυ ελευθdρoυ φqoνrjματog. Kαι τdλog 'f
απαρα(τητog πd,λα, η οπo(α 6παιξε }iαιτoγ σπoυ-
δαι6τερoν ρ6λoν ειζτηγ 6λην εμφd,νισιντoυ γε-
νητodρου.

Mη ληoμoνι6μεν 6τι τα6ταγ(νωνται επ(τoυρxo-
xρατ(αg, oι δε Tοfρχoι τηγ μεν πoλυτελη αμφ(ε-
σtγ τoυ Γενιτο'd,ρoυ πoλλrjν oμοι6τητα d1ουoαν με
την αλβανιxην dνδυμαo(αν την ηνε(1oντo, 61ι
6μωg xαιτηγ πd,λαγ.'O φανατιx6g xαιυπερrjφα-
νog Tofρxog ωg xυρ(αρ1og, βαq6ωg dφεqεv βλ6-
πωγ τoγ qαγιdν να επιοε(η 6μπρoοθ6ν τoυ την
πι1λαν χαι να 1oqε{ει με αυτrjν.

Kατd την εξ6λιξιν δε τα{την τoυ γενιτoιiρoυ
εξ6λιπε η dλλoτε oυγoδεrjoυoα αυτoιj ν{φη, ri
λεγoμ6νη μποrjλα, η oπο(α ωg ν{μφη οτoλιομ6νη
ι1πρεπε γα ε(γαι xαι λιγερη χαι να χoQεf η ωρα(α
δι6τι μετιi τoν 1oρ6ν εμdξευε δεxd,qεg δια γα

βγαiνoυν τα 6ξoδα.

Σημερον ι1μιλλα γεννιiται μεταξf τωγ γεγη-
τodρων πo(og να φ6qη περιoo6τερα αoημιxιi δια
να ομoιdξoυν ofτωg ειπε(ν με τoυζ Koλoxοτρω-
να[oυg, πof1αν τα αorjμιατα πoλλd, τεg αοημd-
νιεg πι1,λεg.

o ΚAΘHMΕPΙNOΣ



NΙAqaTΑ

KOMITΑTON ΤΩN AΠOKPEΩN
EΦHMEPIΔA ΛAoY Ι\AOYΣHΣ

Kυqιαxη24 Mαqτ(oυ 1929

Aπoxρηdg ειζ τηγ Nιlουοαν χωQ(g τoν γενf -

τσαQoγ χαι. χωQ(E ξoυρνdδεg xαι νταo{λια
εfuεγ"dτιτι αxαταγ6ητoν ε(νε xdτtτιτο oπo(ον
δεν ημπoqε( να 1ωρ6oη ειζ τoν νoUγ τoυ Nαoυ-
οα(oυ. o γεν{τoαροg ε(νε το αλdτι τηζ απo-
χQηdζ μαg. Αυτ6g πρoηγε(ται με τηγ 1ι1ριν του
χαι μιε την λεβεντιdν 1ορε{ωγ με τηγ πdλα xαι
αxoλoυΘofγ 6λοι oι ιiλλοι.

o γενητoαρog επ( τoυQy'οχQατ(αg εoημε(ωoε
αx μf ν το ιαιiτην ι6oτε αι ε μφαν ιξ6 μενα ι o μι1δ ε g

τα μπoυλιο6xια γα μην εfνε λιγ6τερα απ6 5 - 6.

Σf μερoν o γενrjτoαρdg μαg φα(νεται 6τι ευρ(-
σχεται εtζ παQαχμrj xαι xινδυγεf ει γα εxλε(-

Ψη δι6τι δεγ ευρ(οxει' xαμμ(αν ενΘdρρυνoιν.
oι πqoτηg μεγι1ληg Eλληνιxfg επανααrdoεωg

τoυ 1821 dρ1οντε g τη g Nαof oη g ε (1oν xαΘιερι6oε ι
o γ ενrjτoαρο g πρι6τον ν α επιox€ππετα ι τo Δ ιo ιxη -

τηριoν y"αι' xατ6πιγ γα χdμη τoν γfρoν τηg π6-
λεωg.

To dθιμον τοfτo ετηρrjθηxεν επ( τουρxoxρατ(αg
y,αt αt τουρxιxα( αρ1α( αν6μενον τo xαρναβdλι
μd1ριτηg 1ηg μ. μ. 6Qαg. Kαιxατdτο επιxρατtjοαν
τo{τo 6θ ιμον x ι' εφι1τo g o ι γ ενητοαρoι επιox6φθη -

οαν πρc6τoν τo Δημαρ1ε(oν, αλλ' o πρoπoμ1.ιι1νοg

Δrjμαq16g μαg 6λαμπεν δια τηg απoυo6α9 τoυ. Θα
μυρ(oθηxε φα(νεται 6τι εγ" τωγ γεγητσdρων δεν
rjτο xανε(g ημ6τερog.

Kαι dμωg το ωρα(oν αυτ6 dΘιμoγ τo oπoioν ιJ1ει
ιoτoρfαν 150 ετc6ν πρdπει με πι1oαν θυο(αγ να τo

-tt
..?

I
"'

t.

1915' oι γεν(τσαQoι στo "χι(jσχι''. Πρriτog αριoτερd,, o Αγoραoτιig Mανιi:ληg' Tρ(τog απ6 αριoτεριi oτo πρc6τo πλι1νo, o
δεxαπεντιixρoνog Δημrjτρηg Αγoραοτιig ντυμ6νog με xoντ6λα απ6 oαt6κι μαιiρo'
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διατηρrjοωμεν. Δι6τι γ"oντ6' oτoν γενητoαqoν 6-
λoι μαg διαoxεδdξωμεν δωρειiγ δι6τι τα 6ξoδα
υφ(αταται μdνog τoυ o πτalγ6g γενfτoαρog. Δια
τofτo xαι δι6τι απιi τo ιiλλo xαρναβιiλι d1oμεν
αξιc6oειg xαι θdλoμεν πρωτ6τυπα χαι πQωτoφα-
νη με ν6αν 6μπνευoιν χαι με ν6αν ζωrjν δια τo{το
ανdγxη να oυαιαΘη 6να πομιτd,τoγτωγ απ6χQεωγ
το oπo(oγ 61oν ωg βdoιν μ(αν γεννα(αν επι1oρrj-

γησιγ τoυ πλουo(oυ ηδη Δrjμoυ μαζ γα 6q1εται
oιxoνoμιxι6g επ(xoυρoγ ειζ τoγ γενητααqoν να
πρoxη ρriττη χQη ματιχι1 βραβ ε [α ε ιg την ωραιωτ6-

ραν αμφ(εο'ιγ, ειζ τoγ xαλλ(τεQoγ χοQευτην, ειg
τηγ ευφυεστ6ραν διαxωμc6διοιν, ειζ τηγ xαλαιο'-
θητιxωτ6ραν εμφι1νιοιν ωg rjτo εφdτogτo ζεfγog
Tofπoυ γ,αι 6τoι ημπoρoriν να λε(ψoυν αι dλλεg
αo1ημiεg xαι αηδ[εg τωγ oπο(ων παρ6ατημεν
θεατα6.

Kαι γα μην περιμ6γωμεγ γα μαζ διαοxεδdξη
δωρεdν o πτω16E Aδιiμog , ο Mολrjβαζ χαι o
Mπουξ(νog

ΓENITΣAPO| KΑI MΠ0YΛΕΣ ΣTH

NAOYΣA KAI ΣTA ΛΕXAINA
Koιvd5 qζεs στηγ αQχαι6τητα τlα. στηγ τoυQχo%Qατrα

Στα μ6oα τηg δεxαετ(αg τoυ 1950, αναβ[ωoε το
Nαoυoα(ιxο Kαρναβιiλι μετd απ6 15ετη διαxo-
πrj, λdγω τoυ πoλdμoυ χαι των γεγoν6τωγ πoυ
αxoλofθηοαγ. Tdτε (1955) ιδρrjθηxε xαι o Tου-

ριοτιx6g'oμιλog πoυ αγdλαβε xαι τη διoργιiνω-
ση των απoxριιiτιxων εxδηλι6σεων. Αρ1ιο'αν να
6ρ1oνται 1ιλιιiδεg επιoτι6'πτεg οτη Nd,oυoα, oι
oπo(oι, rjταν φυοιν"6, να εγτυπωσιαoτo6ν απ6
τoυg Γεν(τoαQoυζ γ"αLτLζMπoriλεg χαι γα ξητoriν
πληqoφoρ(εζ για την ''xαταγωγ{" τουg. Boηθοf -

γτoζ χαι τoU πατQιωτιxo6 xλ(ματog τηg επoγηg,
oυνδdoαμε τα δρι6μενα με εΘνιxd γεγoν6τα., με
την επανιioταoη τηg Nιioυσαζ, τoγ Mαxεδdoγιx6
ξc6να x.τ.λ. i\λλωστε σ'6λη την Eλλd,δα αυτ6

γ[νεται.'Oλα τα αυνδdoυμε με εθνιxoιjg αγι6νεg,

γιατ( αx6μα χL αγ δεν πρoηλθαγ απ6 αυτotig,
πdχt γ'(ιπoιο ατd,διo ο'υνυπηρξαγ χαt 6'oν"ηoαν
επ6δραoη.

Tην ''εξηγηση'' αυπj, πq6βαλε αργ6τερα (1988)
χαι o TdxηE MπιiΤτoηg, πρo1ωρc6νταg μdλιoτα
χαι στoν 1ρoνιx6 πρoαδιoριoμd τηg ''γ6ννηoηg''
τoυ ε θ [μoυ. Στo β ιβλ(o τoυ''Γιαγiτσαρo ι xαι Mπof -

1Ο

Tου Πiτqoυ Δει,γ6πoυλoυ

λεg τηg Nι<ioυoταg'', (oελ. 28), αφof αναφι1ρει
την πεq(πτωση τoυ παιδoμαξι6ματoζ oτη Ndoυ-
σα, τηγ εξdγερoη τoυ Kαραδrjμου xαι τωγ παλι-
xαριc6ν τoυ χαι την εξ6ντωση τoυζ απ6 τουg
Toιiρxoυg, oυμπληρι6νει, 1ωq[g ν' αναφdρει την
πηγrj ατην oπo(α oτηρζει την πεq(εqγη εxδο1rj
τoυ :''Αντi μνη μoαf νoυ τoν επ6 μενo 1ρ6νo 17 06 oι
ν6oι τηg Ndουoαg, γτtjγoγται την αQματoλιxη
τoυg oτoλη xαι φoρι6νταg τoν πρ6ο'ωπo - tjταν xαι
τ6τε μdρεg απoxριι1g (...), μdρεg ξεφαντιiματog
απι1την αρ1αι6τητα για γα μηγ τoυE αναγνωρ[-
σoUγ oι To6ρxoι ('.'), γdqιξαγ στηγ π6λη αναπα-

ρ ιoτι6ντα9 τo παιδo μdξω μα...''. o KαΘηγητrj ζ Θω-

μιig Γαβριηλ(δηg με δυo ι1ρθρα τoU στη "Nιdoυ-
ατα'' (τεti1η 70 γ"α 71, ''Γιαν{τσαQoζ xαι Mπorj-
λα''), διατυπι6γει ι1λλη θεωρ(α, xαταφεriγoνταg
στην'' ιστoρ fα τωγ oνo μd,των''. Γριiφ ε ι Γιαγtjτoα-

Qoζ, βε''{ψ ιλoν'' γ ια γα υπoστη Qξε ι 6τι πgodρ1ε-
ται xατευθε6αγ απ6 τoγ Δι6γυoo (Δι6νυoo9 -

Γιdνουοog - Γιαγtjτoαgog), ενι6 για τιE Mπoιiλεg
πιθανολoγε ( την προ6λευοη του g απ6 τιgαρ1α(ε g

Bαβfλεg, πoυ oι Pωμα(oι πρ6φεqαν "Mπαμπoιi-
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λεg'' Χαι εμε(g τιg xιiναμε ''Mπofλεg".

Γεν(τοαqοι παι Mποιj}uεg xαι οτην Ηλε(α
Mποf λεg xαι Γενiτoαρoυg 6μωg δεν d1oυμιε μ6νo
oτη Ndουοα. Aνιiλογο δρι6 μενο υπd,ρ1ε ι xα ι ατην
Hλε(α, 6πωg το ε(1αμε αναφιJρει πριν απ6 μερι-
xι1, 1ρ6νια oτη ''Φωνη τηg Nαoιioηg'', 1ωρ(g να
παραΘιJooυμε αποδειxτιx6' oτoιγε6α γι 'αυτ6 |
σωζ χαι δεν δ6θηxε η δdoυοα πρoοo1rj. Aναγxα-
oτηxαμε λoιπ6ν, ν' αναξητηοoυ με πεQισo6τερεg
πληροφoq(εg απ6 τoν Δrjμo Λε1αινι6ν, xoιν6τη-
τεζ τηζ Hλε(αg χαι εφημεQ[δεg τηg περιo1rjg'

Tην προοπdθεια μαg βo{θηοαν με ενΘουoιαομ6
ο δrjμαρ1og Λε1αινιiν x. Δημ.Xατξηγιdνγηζ χαι
o φilog τoυ εθ(μoυ παι εxδ6τηζ τηE τoπιxfg
εφημερ(δαg ''Mυρo(νη'' x. Διoν. Mπιi_lxοg o ο-
πo(og μαg 6oτειλε πλof οιο υλιx6 γιατο ιJΘιμo πoυ
δε ν υπdρ1ει μ6 νo οτα Λε1αιν6", αλ'χ6' διατηqεi
ται χαι oτην ιδια(τερη πατq(δα τοU τη Mυqo(vη
xαθι6g xαι oε d,λλεg Koιν6τητεg τηg Ηλε[αg. Tουg
ευ1αqιοτo{ με Θερμd xαι ευ16μαoτε ναι πQαγμα-
τoπoιηθε( η xoινrj μαg επιθυμ(α για μια οτεν6τε-

ρη επαφrj xαι αλληλoγνωqιμiα''.

Σf μφωνα με τα oτoι1ε[α πoυ μαζ δ6Θηxαν, τo
''μπoυλofxι'' στα Λε1αινι1 λ6γεται''ΓΧoτσαριd,''
χαιτo απoτελo{γ εγγεjα dνδρεg: 'Eναg αρ1ιγεν(-
τσαQηζ, με 6ξι Γε νιτοαραfoυg xαι δυo Mποfλεg.
Στο ''γενιτοαρ(oτιxo'' 1ορd τoυg oυνoδε{oυν ξoυρ-
ν 6'g ν"αινταof λι.' Eναg ι1λ-

λog 1ορdg τουg λι1γεται
''πηδητ6g'' (μηπωg o δι-
x6g μαg ''νιξdμιxog";)
'Oταγ φθdνουν μπqooτd,
στoυζ επιorjμoυg, τoUζ

1αιρετofν με μια ''φοfQ-
λα" αγτ( για τα πηδ{ματα
των διxc6ν μαg.

Η Mπoιjλα
o "Γεγ(τoαρog''τηg Ndoυ-
σαζ χαι o "Γεν(τοαqηg''
των Λε1αινc6ν μαg παQα-
πι1 μπουν oτην περ (oδo τη g

τoυQχoχQατ(αg. Tο (διo

χαι η Mπofλα. Tη λdξη
''μπofλα'', βρrjxαμε oτα

λεξ ιxd τρ ιc6ν τoυλι11ιοτo Bαλxαγ ιxι6ν γλωoοι6ν,
οερβιxd, βουλγαgιxι1xαι αλβανιxι1,, με τη σημα-
ο(α τηg 1ανodμιοαζ, τηζ τoυQχι1λαg' Mε την (δια
οημαο(α, αναφdρεται χαι στα γλωoοιxd ιδιι6μα-
τα τσ_)ν βορειoανατoλιxιiγ νηοιc6ν τoυ Aιγαiου,
oτη Λημνο1, την "Ιμβρο, TιJνεδο x.τλ. Η λdξη δεν
υπι1ρ1ει σε τoυQχιχιi λεξιxd, πρoφανι6g, διιiτιτη
χQησιμoπoιofoαν μι1,λλoν xoρoiδευτιxd oι ρα-
γιι1δεg, 6πωg φα(νεται χαL απ6 τoν αυνηθιoμ6νo
oτη Nιloυοα χαQαχτη Q ιομ6''1oιiτα μπof λα'', xου -

τrj γυνα(xα, πoυ λι1γεται χαι για γυναixα η oπo(α
ε(ναι ντυμdγη με μυπητ6', παρδαλι1 φουoτdνια
''σαν μπofλα''. Kαι oτη νηoo 'Ιμβρo την (δια

dγγoια ε(1ε o χαQαχτηQιoμ6ζ'

'oλα αυτd, xαΘι6g xαι η οτολrj τηg Mπο6λαg, με το
παρδαλ6 φoυoτd,νι, |"ιε τo στεφdγι xαι τιg πολf-
χQωμεζ xoρδ6λεg, oδηγo{ν oτο oυμπdραo1-ια ιiτι
οιNαoυoα(oι μετη γελοιογραφιx{ αυτrj χαQLχα-
τo{ρα, f θελαν να oατιρ(ooυν τt( τουρxdλεg πα'ι
να βγdλουν τo 6'μι τουg. Αυτ6 τo oυμπ6qασμα
ενιo1f εται xαι απd το γεγoνdg ιjτι oι "Mπo{λεg''
ε1παυααγ να oυμμετ6χoUγ στo μπoυλodxι τιυγ Ι'ε-
ν(τοαρων απ6 τα μdoα τηg δεxαετiαg τoυ 1920,

μετd δηλαδri, τηγ ανταλλαγη των πληΘυoμι6ν xαι
την ανα1ι6Qηση τωγ To6ρxων τηg Ndoυοσζ3, o-
π6τε δεγ υπriQχε o ατ61o9 τηg οdτιgαg. oι Mποf -

λε E 6πωg ε ivαι γνωοτd, ξανι1xαναν την ε μφdνιοη
τoυζ, στιζ απoxριιJg τoυ 1955.

Γενιτoαρα(oι xαι μπoιiλεg των Λε1αινι6ν oτo xαρναβd'λι τoυ 1954. H oτoλrj το:ν

"Γενιτoαρα(ων" θυμζει τo ντιioιμιo των παληxαριc6ν oτην επανd,οταοη τoυ 1821.

("NΙAOYΣTΑ'' τε6yo g 7 3 l Ι9 9 5 )
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Κοιν6E q(ζεg
'Oλα αυτι1τα oτoι1ε(α μαg οδηγorjν αβ(αoτα οτο
oυμπ6ραoμα 6τιτo 6Θιμοτoυ Γεν(τoαqoυ χαιτηζ
Mπo{λαg oτη Nιioυοα xαι τα Λε1αινd, εxτ6g απ6
τιg xoινι1g αρ1α(εE qζεg τoυ, 6yει ν"oιν€.E χαt
νεcilτερεg επιδqdοειg, πoυ πρι1πει γα τιζ εγτoπ(-
σoυμε oτην πεq6oδoτηgτoυρxoxρατfαg, με πιθα-
γ6 ofγδεoμo τoUE Λαλα(oυg, τoυg Tουρxαλβα-
νoυg xατo[χoυζ τoυ 1ωριof Λαλd τηg Ηλε(αg,
πoυ xατ6"την περ(oδo τηg επανι1ο'ταoηg τoυ 21 τo

1ωρι6 Λαλd πoυ ηταν oρμητrjριo τιυν πoλεμo1α-
ρc6ν τoυρxαλβανc6ν, oι oπo6oι λυμα(νoνταν τα
ελληνιxd 1ωριιi, xαταoτρdφηxε απ6 τoυ g'Eλλη-
γ ε ζ ε παγ αστ (ιτ ε g xαι ο ι xιiτo ιxo ι τoυ εγxαταο'τd -

θηxαν oτηνΠdτρα xαι oε ι1λλεgπεριo1dg βoρει6-
τερα. Στoυg ιoτoριxotig εναπ6xειται να ερευν{-
σoυγ αν oτdλθηxαν χαι στη Nd,ουoα, μετι1 την
επανdoταoη τηg π6ληg γιo: γα oυνετrjooυγ τoυζ
απ(οτoυg Nαoυοα(oυg.

oι xoινι1g αρ1α(εE qζεg xαι τα νει6τεElα xoιγd,
oτoιyε(α,δεν οταματorjν β ε βα(ωg την εξ6λιξη τoυ
εΘ(μoυ, πoυ πQoσαρμ6ξεται oτιg εxαoτoτε τoπι-
x€.g oυνΘην"εg. oι διαφoqoπoιrjοειg παρατηρof -

γται χαι oτιg oτoλ6g. Πιo απλ6g oτα Λε1αιν 6',πιo
εγτυπωσιαx('g oτη Nιioυoα, 6πoυ η oτoλf τoυ
Γεν(τααρoυ διατrjρηoε xdπoια αρ1αiα oτoι1εiα
(''πριioωπo g'', θι6ραxα g ν''τ.}".), πoυ εν (o1υ σαγ τα
νεc6τερα (φoυοτανdλα, τoαροrj1ι πdλα x'τ,Χ.).
'Eτoι o Γεν(τoαρoζ με τηγ αqρενωπη εμφdνιoη

τoυ δεγ rjταν μ6νo αfμβoλo γoνιμ6τηταg, αλλd,
χαι πατQιωτιoμoιi.

Eπ(λoγoE

Πqινxλε(ooυμετo σημε(ωμααυτ6, Θα θdλoυμε να
xαθη oυ1ι1ooυ με 6ooυ g ενδε1o μ6νωg νo μ(ο'oυν 6-
τι τα 6oα εxθιJoαμε, μειι6νoυν την α(γλη τoυ
εθ(μoυ μαg, 6τιτo''τoυρxοπoιοrjν" x.τ.λ. Αγτ(θετα
μιiλιοτα.'oλα δε[1νουγ 6τι οι Γεν6τoαQoι χαι oι
Mπorjλεg, dπωg xαι 6λα τα δριiμενα τηE απo-
xριιig, ξεx6νηoαν με oτ61o να αατιρfooυγ τoγ
Toιiqxo δυνιioτη χαι με την πιiρoδo των 1ρ6νων,
πρoo6λαβαγ χαι ηQωιx6' oτoιyε(α, μπfxαν oτην
παqdδooη τoυ Λαorj μαE, χαι απ6 γενιd oε γενιd,
6γιναν β(ωμα τoυ. Αγ τα oν6ματα xαθ6ριξαν xαι
την εθνιxιiτητα,τ6τε θα 6πρεπε να αμφιοβητηθε[
η ελληνιxdτητα 6yι μ6νο τoυ Γεν6τoαρou χαι τηE
Mπofλαg. αλλd xαιτωγ εχατoμμυρ(ων Eλλrjνων
πoυ λ6γω τηg μαxριig περι6δoυ τηζ τoυQχoχQα-
τ(αg, φ6ρoυν επc6νυμα τoυQχoγεγri, με xαταλrj-
ξειg αε ''oγλou'' oε ''ιτξrjg''η με πρι6τo oυγΘετιx6τo
''Kαρα'' 1.t,.τ.λ.

Yπoοημειι6αειE

1) Δiαπoινα Κoντοyατσιoυ: ''H διd'λεxτoζ τηζ
Λημνoυ''' Δ ιδαxτoριxη διαiριβη, Θεooαλoν[xη
1989.

2) Mαρτυρiα τoυ Ιμβριc6τη x. Κι6ατα Zεyx[νη.

3) MαρτυρIα τoυ x. Aλ€xου Xωνo'ιj

0 Πετρ0q ΔειvdΠouλog Kαι

τα "Περι ΠρOδOσιαq ToU MαμαVΤη"

Για πqc6τη φoQd απ6 τιg oτηλεg τηg (NΙAOYΣ-
TΑΣ(o αεfμνηoτog ιδρυτrjg τηEτoπιxηg εβδομα-
δια(αg εφημερ(δαg (Φωνη τηg Nαoιioηζ(, Πd-
τqo g Δε ιν6πoυλo g oτo τεrj1ο g Απq ιλ(oυ -Ιoυν 6oυ

1993 (6τo9 17o xαι αgιθμ6g τε{1oυg 63) με
δημooιευθ6ν ιiqθqo τoU αμφισβfτηoε τα πεg(

12

Tου Γιdγvη Kαqαταιιfλη

πqoδoo(αg τoυ Mdμαντη xατ6" την xατιiληιpη xαι
τo oλoxαrjτωματηE Nιiουο'αg οτην εξ6γεQση τηγ
dνοιξη τoυ 1822'

B6βαια η λαixli παρdδoοη, αλλιi xαι o συγγQα-

φ6αg τηg ''Ιoτoρiαg τηg π6λεω9 Nαοrjoηg'' Eυoτ.
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Στoυγιαννdxηg θεωqofγ τoν Mdμαντη, ο oπo(og

ηταν τη g αντιπoλιτευo μ6νη g μερ (δαg του d,q1oντα
τηg π6ληg Ζαφειρdxη Θεοδoo(oυ ουνc6νυμo τoυ

πρoδ6τη. Aυτ6 6μωg δεν 61ει αποδει1θε( απ6
xαγιjγα ιoτοριx6 oτoι1ε(o.

'Βτoι o Π. Δειγ6πoυλοg ανατqιf1ει οε δfo πoλ6
παQαστατιxd, παραδε(γματα απ6 την ελληνιxrj
ιοτορ[α, για γα xαταδεξει την ανdγxη αγαxdλυ-

ψηg (προδoτι6ν) για αιτιολ6γηοη χαταστQoφι-
xcilγ απoτελε oμdτων πoλε μιxc6ν αναμετgrj oε ων.

Στo πρc6τo αναφdρεται oτη μι11η των Θερμοπυ-
λc6ν, ατην oπo (α απ6 μιxρo ( μαθα(νoυ με, 6τι 1dρη
oτην προδoα(α τoυ Eφιdλτη, μπ6ρεοαν oι 300.000

Π6ρoε9τoυ Ξ6ρξη να εξoντc6οoυγ στιζ Θερμoπf -

λεg τoυg 300 τoυ Λεωγ[δα. Δηλαδf δεν ηταν
δυγατιjγ oι συγτQιπτιxd υπ6ρτερoι Π6qoεζ. να
επιxρατrjοoυγ τωγ 300 Σπαρτιατι6γ η 6.oτω ν"αι

1000 (μαξ( με τoυζ 700 Θεoπιε(g) Eλλfνωγ, αν
δεν υπriq1ε προδ6τηg;

To (διo, γρι1φει, χαι αQχετofg αιc6νεg αργdτεqα
xατ6'την ''\Χωoη τηg Kωγoταγτιγοrj πoΧηgτo 1453,
6ταν ιo1υgιξ6μαoτε 6τι oι Tο6ρxoι μπrjxαν οτην
Π6λη απ6 την xερx6πoρτα. Δι6τι τo 1453, δεν
υπrj g1ε oυoιαoτιxιl, Bυξαντινli αυτoχQατoρ iα. o ι
Tοιiρxoι πολf vωρ6τεqα ε(1αν xαταλι1βει 6λεg
o1εδdν τιg επαq1[εζ τΙζ, τ6oo επ( ευρωπα'ixoιi,
6oo xαι επ( αoιατιxof εδι1φoυg. Eλειiθερη rjταν

μ6νo η Π6λη με μια μιχQli πεqιo1ri γ{ρω τηg. o
τελευτα(og αυτoxqdτοραg Kωνoταντ(νo g Παλαιo-
λ6γοg τηγ υπεQαoπιξ6ταν με μ6νο 6000-7ΟΟ0

μα1ητ6g, ενι6 o πολιορxητtig τηs Mωdμεθ o B'
δι6θετε 200.00Ο oτρατ6' Eπομ6νω9 μoιραiα rjταν
χαι η i\λωorj τηζ στιζ 29 Mα[oυ Ι453, 6πωg
oωοτd γρι1φει o Π.Δ. xαι αγαπ6φευxτη ηταν
αυτri η xατιlληξη xαι δεγ φταiει oε τ6πoτα η
πρoδoo(α χαι η χεQχ6πoρτα'

Στη oυν61εια αναφ6ρεται οτoν E. Στουγιαννdxη,
πoυ γριiφει 6τι το 7822 oι Tofqxοι μπηxαν οτη

Ndoυoα απ6 την πriλη τoυ Αγ(oυ Γεωργ(oυ, την
oπο(α dνοιξαν xd,πoιoι πρoδdτεg, μεταξri των
oπo(ωγxαι o αδελφ6gτoυ Mdμαντη. O Στουγιαν-
ν(ιτιηg, ενc6 φαiνεται να υιοθετε( την xατηγoρ(α,
εντofτoιg oτoν πρ6λoγoτoυ βιβλ(oυ αναφερ6με-
γoζ στo 1ειρ6γqαφo τoυ δαoxdλoυ Πλαταρ(δη

(με βιiοη τo oπo6o γqιlφτηxε η Ιoτoρ(α), γριiφει:

''M(αν αντ(φαoιν εν τη πεq( Mdμαντη xρ(oιν
δι6ρθωoα, αποδ6oαg την αθωωτιxην περ ( αυτori
xρ(oιν ειE τoυζ υπεQασπιστιlg τoυ Mι1,μαντη ειg
oυg ενδ(δωγ o μα}.ιαQiτηg, περι6πεσεγ ειζ την
αντiφασιν''

Δυoτυ1ι6g 6μωζ, (6πω9 πoλ{ οωoτι1 o Π.Δ. oη-

μειι6νει) o ιατοριx6g δεν πρoοδιoρζει ποιεE
ε(ναι αυτιJg oι αντιφdoειg, ofτε μαg εξηγε(, που
oτηρ(1θηxε για να γ"dνει τιg διogθcilσειζ τωγ

1ε ιρoγqιiφωγ τoυ Πλαταρ(δη, o oπo(og, τoυλd1ι-
oτoν, 6ταν dγραφε τo ''Σ1εδ(αομα'' τηg Ιoτoρ(αg,
πqιν απ6 τo 1886, ε(1ε πληρoφoρ(εg απ6 ''πρι6τo

16ρι'' δηλαδrj απ6 επιξrjoαντεg αγωνιoτ6ζ τoυ

1822 η xαt απ6 τα παιδιι1 τoυg.

Πιo xιlτω, o Π.Δειν6πoυλog, oημειc6νει, 6τι xαι
o N. Φιλιππiδηg τo 1879 (πρι6τo9 ιοτoριx6ζ πoυ
αο1oλrjθηxε με τηγ επανd,oταoη τηg Nιioυoαg)
γ'αι 451ρ6νια νωρ(τεqα απ6 τoγ Στουγιαννιlxη
(πoυ 6γραψ ετo1924) oτo βιβλ(oτου ''Eπαγι1,στα-
oη xαι Kαταoτρoφη τη g Nαο{οη g'', δεν αναφ6ρε ι
τ(πoτα περ( πρoδoo(αg, παριi τo γεγoν6g dτι
παραΘιJτει πoλλd ι1λλα μιxρηg oημαο(αg περι-
oτατιτι"6''

Αναφερ6μενo9 αx6μη χαι στoν ιoτoριx<i Ι.Bαo-
δραβdλλη, o oπo(og αο1oληΘηxε ειδιxd με τηγ
επανιioταoη τηg Nι1oυοαg, γρι1φει 6τι, δεν απo-
δd1εται την dποψη πεq( πρoδοo(αgxαι πρoδo-
τιiγ. Αγτ(θετα μd,λιoτα o Ι.B. oτo βιβλ(o τoU "oι
Mαxεδ6γε g τ'ατ6"την επανdoταoη τoυ |82L'' ((.ν"-

δooη Γ'oελ 186) γρd,φει, 6τιτ6ooερα μερdνυ1τα
βo μβιiρδ ιξαν τoυζ αμυν6 μενoυ g, οτρ 6ιμαντε g την
xfρια πρoοπd,θεια στηγ πrjλη τoυ Aγ6oυ Γεωρ-

γ(oυ, την oπo(α xαι παραβ(αoαν oτιg 18 Aπρι-
λ(oυ. Δεν 1ρειαζ6ταν oυνεπc6g, oυμπερα(νει o

Π.Δ., να βρεθεi xιlπoιog πρoδ6τηζ για ν' ανoξει
την πriλη.7\λλωο'τε η Nιioυoα δεγ διdθετε τε(y'η,

6πω9 θα μπoqο6oε γα φαγταστε(ν"ανε(g, βλ6πo-
γταE τιζ χιγη ματoγQ αφιx€.g ταιν(ε g.

Στo B' μ6ρogτηg εργαo(αgτoυ αυτrjg, ο Π.Δειν6-
πoυλog, πολιj αωοτd xαι εμπεριoτατωμι1να ανα-
λι]ει τα α(τια τηg dπoψηζ πoυ επεxρdτηoε περ(
πρoδoo(αg.

\3
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E(ναι γεγoν69 dτι oτην πQoεπαγαστcnιν"ηNdoυ-
οα υπrjρ1αγ διjo πoΧιτιν"(.gπαρατd,ξειg. H μ(α με
αQχηγ6 τoν Md,μαντη χαι η ι1λλη με αρ1ηγd τoν

Ζαφετρdxη. Φoβερ6 μ6oog 1ιiριξε τoυζ αQχη-

γoιig xαι τoυg οπαδofg τoυg. Tα πι1θη μd,λιoτα
εντdθηxαν μετd, την δoλoφoν(α του Λorjoη Πα-
παφιλιππoυ απ6 την παρι1ταξη 2αφειρ6ν"η'Τα

1ρ6νια που xηρrj1θηxε η επανιioταοη ηγdτηg οτη

Ndoυoα rjταν ο Zαφειριixηζ, πoυ ε(1ε διαδε1θε(
τoν Mdμαντη.

Γιατo λ6γο αυτ6, oυνε1ζει o Π.Δ., (oωg o Mdμα-
ντr1g 6μεινε αδρανηg, με αποτ6λεσμα γα πιστευ-
Θε( 6τι ηταν πqoδ6τηg xαι oυνεργ6g τηζ γ'Cιxα-

οτqoφηg, 6πωg παραδ61εται oτη αυνd1εια αγτι-

φdoxoνταg o (διog o Στoυγιαννdxηg (oελ. 120).

Md,λιαια, προ1ωρι6ιπαg αx6μη περιoο6τερo, γρd-
φει, αν rjταν πqοδ6τηg δεν θα βρfοxoνταν, 6oτω

dναg Nαoυoα(og, (απ6 τoυg τ6ooυg oυγγενε(g
των θυμιiτων) να τoγ οxoτι6oει (6ατω χαι για
εxδ(xηοη), αντ( γα τoν αφtiooυγ γα πεθιiνει, 6ξι
oλ6xληqα 1ρ6νια μετιiτην χαταστQoφη, απ6 φυ-
οιx6 θι1γατo oε ηλιx(α 631ρ6νων;

Θ6τει αx6μα o (διοg, δυo λoγιxd ερωτrjματα, για
τo θdμα πoυ διαπραγματεriεται. Αγ υπoτεθε(, 6τι
δεν βρdθηxε xdποιog με ψυχη να τιμωρrjοει τoγ

πqoδ6τη, δεγ Θα αξιoποιoιiοε o Mιiμαντηζ τιζ
υπηρεo(εg τoυ πQoζ τoυg Tofρxoυζ για να απo-
γ'xηoει τoιφλ(xια xαι μεγdλη περιoυo(α, 6πωg

απ6xτηoαν ιiλλoι; 'Η αν δεν τoγ ενδιdφεgε τα
πλoriτη, επειδrj εi1ε rjδη ''ιxανην νaηψcιτιν"ην πε-

ριoυσ(αν'' δεγ θα διεxδιxoι]oε αξιιiματα γ"αιτk-
λoυg απ6 την Yιpηλrj Πrjλη; Διερωτdται πoλrj

εfοτo1α ο Π6τρog Δειγ6πoυλoE, για να xαταλη-

ξει, 6τιτο πιθαν6τερo {ταν o Mdμαντη g να υπηρ-

ξε θ{ μα τωγ πoλιτιxι6γ παθιiγ πoυ επιxρατof oαν
τ6τε oτη Nd,oυoα xαθc6g χαι τoυ ουνηθιoμ6νoυ

φαινο μι1νoυ να βρ (ox εται γ'dπoιoE πρoδ6τη E γ ια
γα διxαιoλoγοrjνται 6λα τα ατυ1lj ουμβιiντα τηg

ιοτορ(αg μαg.

Aυτtldγραφε λoιπ6ν απ6τι9oτηλεg μαg o Π6τqog
Δειγ6πoυλoζ πQιγ απ6 10 xαι πλιjoγ 1ρ6νια, τα
oπo[α αργ6τεqα xαι ιiλλoι (6πωg o Στ. Απooτ6-
λoυ), πoυ αo1oλrjθηxαν με τo θdμα αυτ6 εγστεQ-

νηθηxαν

H ΔEYTΕPH ΣEΛlΔA

Η ''Φωνrj τηg Nαorioηg'' με τoν εμπνευoτη xαι
δημιoυργ6 τηg Π6τρo Δειν6πoυλo υπηρξε για
μιod xαι πλdογ αιι6γα xιlθε Σι1ββατo rj Παqα-
οxευη βqdδυ, τα τελευτα(α 1ρ6νια, o πιo ταχτι-
ν'6E επιoν"€'mηζ στα πεQισο6τερα o'πfu ιατηg Nι1ου-

σαζ χαι 61ι μdνo, πoυ dφερνε ναν6ατηg εβδομιi-
δα6" Kαι αν οτη Ndουoα περιμι1ναμε με αγυπoμo-
νη ιτ(α την'' ε φη με ρ 

(δα" φανταζ6 μαοτε την αδη μo-
γiατωγ ξενιτεμdνωγ. Γι'αυτoιig η ''Φωνη'' riταν η

γ6φυρα με τηγ πατρ(δα, xυρ(ωg oτα πqιiτα 1ρ6-
για, πoυ αxdμα o γραπτ6g λ6γog μιioω τoυ ταχυ-

δρoμεfoυ rjταν o βαoιx6τερog τρ6πο9 επιχoιγω_
ν[αg των ανθρcδπων.

Mdοα οτιg τιJooεριg oελ(δεg τηg, 6πω9 xυxλoφo-

ρofιrε η ''Φωνrj" οτην αq1rj, ο Πdτρog xατιlφερνε

l4
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με τo συνoπτιx6,ν"ριτιx6, βαθri xαι λιτ6 τoυ λ6γo
γα σUμπεQιλιlβει οτιδrjπoτε ειγε oγ€.oη με τη
Ndoυoα. O αναγνc6oτη g xυqιoλεxτιxιl ρουφοrjο'ε
xdθε oειρd απ6 τα γραφ6μενι1 του. Exε( 6μωg

πoυ 6διγε την ιpυ1( τoυ ο δημoοιογqdφog rjταν η
δειjτερη oελ(δα με "To Σημειωματιiqι6 μoυ'' xαι
τουg "Σιαxd,δεg''.'oταγ η εφημερ(δα ι1γινε πoλυ_

odλιδη μεταφ6qθηγ'αν γναL τα δ{o οτην τdταqτη

oελ(δα.

''To Σημειωματdρι6 μoυ'' ηταν μια oτrjλη πoυ

xαθιερcilΘηχε στη ''Φωνη τηg Nαoιioη g'', αττ6 τo

πρι6τo τηg ψiλλo. Moν6oτηλo στην αρ1η με oti-

γτoμα xεiμενα εξελ(1θηxε αργ6τερα αε δ(ατηλo

με μεγαλrjτερα xε6μενα χαι λ6γo περιοo6τερo

μεoτ6 xαι φιλoooφη μdνo.
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Mε την υπoγραφrj "o Ναoυσα(og'', o
Π6τρog Δειγ6πουλoζ αφoυγχρι1ξε-
ται χαι ο1oλιdξει Θ6ματα πoυ εγδια-
φ6ρoυν 6λουg μαg. Για 2.65Ο φι1λλα
''Tο Σημειωματdρι6 μoυ'' ε(vαι πα-
ρ6ν με τρ(α - τ6ooεqα f περιoο6τερα
θ6ματα xdθε φoρd, πoυ xαλfπτoυν
6να ευριiτατo φιioμα. xαι μεριxιlα-
π6 αυτ6' μπoρofν να Θεωqηθo{ν μι-
xρd, xo μι].ld χQoνoγQαφrj ματα.

''Πq6ωρα d'ρyιoαν να μαζ iρyoνται
αjτ' τo βoρρd oι αyρι6παπιεg' Tα

ξημεqωματα τηζ Tρiτηg π6ραoε τo
πρilτo αμηνog με oτριyyλιig, xραυ-
yig ααν πqoπoμπ6ζ των υπολoiπωy
χαι σαν d'yyελog του επερy6μενου
yε ιμcilνoE. Απα ιo ι6δοξo ι λο ιπ6ν ο ι y ε -

ρ οντ 6τ ε ρ o ι o μ ιλoιjν π ε q [ β αρυxε ι μω -

νιd,g.'Ιoωg δεν i1oυν d'διxo, αν xρi-
νoυμε απ6 τo Φθιν6πωρoν. Αλλo[μο-
νo τ 6τ ε oτη τξi πη μαg. Θα ξαν αβyο6ν
πd,λι oτη μα6Qη αyoρd' xd'ρβoυνα
xαι xαυα6ξυλα 6πω9 τoν πρoπ6ρoι-
νo 1ειμrΔνα.'' (16 Oxτωβρ(ου 1955)

Mπoροfμε γα τα ξε1ωρ(ooυμε σε
δf o μεγι1λεg oμdδεg, αυτι1, πoυ αφo-

ρofν τη Ndoυoα xαι εxε(γα που εi-
ναι ευρfτερoυ ενδιαφ6Qoγτoζ.

"Ψuχri τηg Φιλαρμoνιxfg, αποxdλε-
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oε η ''Φωνη'' τογ Παfλo Παπα[ωι1,γγoυl πoU μαζ
6φυγε τηγ πεQασμ6νη εβδoμι1δα oτα 82 τoυ xρ6-
νια. AUτ{6ζ {ταν, πqdγματι o μαχα8rτηζ. To 1958,
τ6τε πoυ ιiρ1ιoε να γ(νεται λ6γοg για τη δη μιoυρ-
γ(α τηg ΦEN xαι o πρ6εδρoζ τoυ σωματεroυ
χoυQιrωγ Στ6ργ ιog Δρoo(δη g (orj μερα βρ (oxεται
στην AμεQιxrj) μαg εi1ε φdρει 100 δρ1. για γ'
αQχ(σoυμε 6ρανο, γ"CΙιαJτχ€εL ο Παfλοg χαι μαζ
αγαγγ6λλει 6τι οτην απoΘ{χη τoυ σπιτιof του
Koυγιουμτξrj βρ(oxoνται χdποια μoυσιχd 6Qγα-
γα τωγ παλιι6γ Φ ιλαq μον ι ν,ιilν, τηg''Αθηνd g'' τη g

εQγoστασιαxrjg ''Eριολd,ν'' πoυ τε}νιx6" ε(χαγ πε-
ρι6λΘει στη μεταξtχrj EoN. Aμ' dπog αμ dQγoν.
Mπρooτd o Παfλog, π(oω o Γιι6ργog XQιστoδoιj-
λoυ μαξ( με τoν γεαQ6 τ6τε Γιιiργo Δειγ6πουλo
τoν μετιiπεLτα μαχQoβι6τεQo πρdεδρο τηζ ΦEN,
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Ι.'Jι;ομι:;: ε:ix.ε p;γι:λ*l Φιp:,,:_ ;1 τξ yvιi. 1 ; i' :lι trιlι:τiic
,,{.βζ?i:;j:i:, αλλi: δ*v ξiXε'l{,j- l''1*,iι..Ι*vηc:ου lιcli v& δl;-
pe.eτ*v:ιl ε,ξε:vslξ *ai] νQ lι - frtηηJ.i ''': ζ''/ξ''''* τι1*' νο ε:i.
pιirvουv ,ξν :]'μ*pι] xε,t "') ;κ- ']iβyμι:r,,{$ α:'*&ιεξ;a: η
n:iμ;rι:ι-l* τ* *ε.'>1:*τι3τιJ ιf,l,c ",,.l_rrl τη* ΓΙc&ι.E*vηc.-

Φ*iγ.glγ13i ι:Τ, **}.rr* δl&*γ&t:
r '.. .J, jlν'-.l,;;,,. ,,r. "rr,]r,.,,γl* *r:- ,ξi}α ,Ι3λa,pιj1]αv }{, τΦγ ηι:,vοe

"Φωνrj τηg Nαoιioηg" 23 Ιoυνioυ 1979

π{γαν στηγ απoθfχη χαι "ξιJθαψαν'' χUQιoλεχτι-
γ"6" τι"dπo ια στQ απατσαQ tσ μ dγ α ευ φι6γ ια, χo Qγ d -

Ttζ, ι"ιπd,σα xτλ. Tα dφεραν στo γQαφε(o τηg
εφημεQrδαE, τα ξεσχ6νισαν, τα χαθdQισαγ χαι
μαξ( με dοα dφεραγ oι μαχαQ(τεg Kc6oταs Kι1ρ-
χαζ (χoQνdτα), Σωτ. Mπιλιοιiρηg (xλαρ(νo) xαι
τo ''X6ρνo'' πoU dστειλε απ6 την Αθrjνα o επ(σηζ

μαχαQrτηζ αQχιμoυσιχdζτoυ ΣτQατof , T6ληg Kα-
ξαντξrjg, απoτ6λεσαγ τoγ πυQliγα τηζ μπdνταζ
τωγ ''παλιc6γ'' πoU εμφαγrστηχε τα XQιστo{γεννα
τoυ rδιoυ χQ6γου. Στα1ρ6νιαπoυ πdQασαγ ι1λλoι
π6Θαναν, ιiλλoι χoυQdστηχαγ λ6γω ηλιx(αg xαι
μ6νo o Παf λoE παρdμειγε αμεταχrνητoζ στη θdση
τoυ επrτdσσεQιζ χαι πλdoγ δεxαετ(εg. Π6τε με τη

μπαγχdτα γ' αγτιxαθιστd τoυζ απουσιι1ξoγτεζ
μαdστQoUζ γ"αL Jτ6τε !"ιε τα χατσαβrδια y"αL τα
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σφU Q ιιi να δ ιορ θι6ν ε ι τα μoυσιxι1 6ργανα, τ.ι,dπo -
τε γα βι1ξει τιg φων6g xαι αμιJοωg ν"cιτ6πιν να
xαλooυγε{ει. Γι' αυτ<1 τoγ τ(μηοε o Δrjμog, γι'
αυτ6 τoγ αγαπofααν τ6oεg oειρdg μαθητc6ν, πoυ
6απευoαγγατoγ απoχαιqετrjαουν με 6xδηλη ου-
yν'fuηoη, ενι6 η οημερινrj μπι1ντα να παιανζει
π6νΘιμα εμβατrjρια..'" (7 Δεxεμβqιoυ 2002)

''T6τε, τω xαιρc6 εxεiνω, πoυ λ6νε 2ιαιτα Ευαyyi-
λια, την παqαμovη τηg ημ6qαE των εxλoycilv ν6-
21Qωναν τα πd'yτα.'oλα xλειoτd', o'ιjτε xαφενεio,
οιjτ ε o μoναδ ιx 6E 2l ινη ματ oγ Q d'φog λε ιτ oυ qyo6 -

αε. M6νo iνα εατιατ6qιo d'νoιyε τo μεoημ€qι yια
να φd'ει xd'πoιog εqyiνηE' χωQrζ 6μω9 να μπoρε/
να πιει €να πoτηρι xραα( η d'λλo πoτ6. Mεριx6E
φoQ6ζ o εoτιd'τoραζ' αy τoυ ε[yε εμπιατooι1νη'
τoλμoι1oε να τoυ αεqβigει το τolπoυqo χαμoυ-
φλαριoμ6νο αε φλιτζd'νι τoυ xαφ€. Και η xυxλo-
φoρlα των αυτoχινητων απαyoρευ6ταν εxτ6g α-
π6 μεριxd ταξ[ πoυ iφεqαν εμφανη την iνδειξη
'' ε λειi θ ε ρ oν'' μ ε τ η αφ ρ αy iδ α τη ζ αστυν o μ /αg. Ε π i -
oηE xαι λiyα αυτοx/νητατων υ7τoι/'lηφιων, xυρ[ωg
yια να μεταφ6ρoυν τoυζ ανημπoρoυE yiρoυg xαι
αoθενεig να ιpηφ[ooυν! Mεqιxo[ €φθαααν oτην
xd'λπη με '.φoρε[o!Σε xd'πoιεE εxλoyiE μdλιατα
o d'ρqωατoE ιllηφιαε το πρω[, αλλd' πiθανε τo
απ6yευμα πριν πqoλd'βει να μdθει τ' απoτελi-
oματα!'' (19 oxτωβρ(oυ 2002)

Mε την oξυδdρxειι1 τoυ ν"ατ6'φεQνε γα εντοπζει
6να γεγoν6ζ πoU για πολλofg περνοfoε απαQα-
τrjρητo χαι με τoν ε6οτo1o α1oλιαομ6 τoυ να τo
αγαδειxν{ει σε σημαγτtτι6. Συxνι1 αν6τqε1ε oε
παλι6τερεg επoy€g xαι παρ6βαλε τo τι6ρα με τo
τ6τε με πολrj νοοταλγ6α.

''Xqιατοιlyεν'ι)α πQo των πυλcilν xαι 6λα μαζ ?lα-
λoιjν να τα υπoδεyθoι1με: oι oτoλιoμiνεg βιτρi-
yεζ' o yιoQταστι2t6g φοlτιαμ6ζ των δρ6μων, τα
δ ι d'φ o ρ α iντυ πα τ ων τ αξ ιδ ι ωτ ι x rΙlν y ρ αφ ε [ων π oυ
διαφημξουν τιg αποδρd'αειE ''oε d'λλη yη α' d'λλα
μiQη'' σε ''oνειρεμiνεg'' μ[νι διαxoπig. Αν δεy
μπogε[τε να φιiyετε αυτ€g τιg μiρεE, εloτε τυyε-

ρo[' Αρxε[ να επωφεληθε[τε να yιoρτdoετε Xρι-
ατoι1yεννα xαι Πρωτoηρoνιd' oτο oπ[τι σαζ' ναι
ατo oπ[τι σαζ' πoυ ε/ναι xαιρ6ζ να τo yαρεiτε με
τoυg διxοιiζ σαζ, τoυg φfλoυg σαζ' να επιxoινωνη-
αετε μαζi τoυg' Δυoτυyc6g δεν ξαναyυρνo6ν τα
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yq6νιατα παλιd', τ6τε πoυ οι d'νθρωποι iνοιωθαν
την ανdyxη να διατηρoιiν ατενiE oyiαειg με τουg
yε[τoνig τoυζ' τoυζ xoυμπd'ρoυζ' τoυζ oυvαδiλ-
φoυζ τoυζ }ιαιτoυζ αυyyενεfg τουg, 6ταν δεν τoυg
yc6 ρ ιξαν τ α 2t ατ α Q αμ 6ν α x λη ρ oν o μ ι x d'.' Hτ αy τ α
1ρ6νια πoυ τιζ ανθρcilπινεg επαφ6E δεν τιg εlyε
αντιχαταστηαει η μoναξιd, τηg τηλε6qασηζ 14αι
τoυ Ι.X. αυτoxινητoυ.'Ηταy τα yρ6νια πoυ o €ναg
ε|yε την ανd'yxη τoυ d'λλου να συνεQyαστo6ν, ν'
αλλη λο ε ξυ πη q ετ η θ ο6 ν'' Ε αφ αζ ε Αy ιo δη μη τ q ιd' -

τι?tατo θqεφτd'ριτoυ o i'ναg, δd,νειζε xρ6α9 ατoυg
d'λλoυg oι oπo[oι ξεπληqωνα1) τηv υπoyρ6ωoη
τoυζ με τα oφα1τd' των Χριoτoυy6ννων 4 τηg
απox ρ ιd'E"oλα αυτd' απαιτoιjoαν ανθρriπ ινεE
αy€oειg xαι επαφ€g. Σημεqα iyoυμε την ιllευδα[o-
θηoη 6τι εiμαατε ανεξd,ρτητoι χ'αι αυτd'ρxειE.
Tc6qα, 6μωζ' ε/μαατε δioμιoι μiαα oτα απiτια
μαζ με oυντρoφιd' τηv αν(α, η τo πoλιj πολιj oε
xd'πoια μoντiρνα xαφετ€qια με αδιd'φoρουg θα-
μι6νε9' σε απoμoyωμiνεg παρiεζ' πoυ oιjτε μετα-
ξιi τουg μπoqoιiν vα αυζητηαoυν, δι6τι αvd.μεoα
ατ α μ 6 λη τ oυ g μ π α (ν ε ι τ o φ q dy μα τ ων ε 21 ?t ω φ αντ ι -

xriν μεyαφrilνων.'oπoιoι μπορo6ν να αyτιστα-
θoιjν α'αυτη τη oxλαβιd', αυτo[ θα μπoρi'ooυν να
yαρoιiν ?{αι τιζ φετιν69 yιoqτig }{,αι τιζ επ6μενε9'
Αν φυαιxd', δεν φoqτωθοιjν με ν6α 6ρyανα χαι
ηλεxτρoνιxiE oυoxευ6E, πoυ θα λειτoυρyoιiν σαl')
y ε ι ρ o π 6 δ ε g τ η ζ ψυ χη ζ μ αg.'' (27 Δ ε x ε μβ q (o υ 2002)

Aπ6 την πdγα τoυ dμωg δε γλ(τωνε χαι η επι?,ιαι-
ρ6τητα 6ξω των oυνdgων τηg Ndoυααg. Mε λ6γo
γλαφυq6, ρι1οντα παριiλληλα ιiμωg λιτ6 χαι σω-
οτ61ωρ(g πoτι1γα ειρωνεdεται rj να πρoο.βιiλει,
μιλοιioε με τα γQαπτd τoυ oτoγ xαθ6γα μαg ιiπωg
θα μιλοrioε αν rjταν σε μια παρι1α, με εξαιρετιxr1
πειθc6 μdλιοτα.

'oνταg o (διοg βαθι1g γνc6ατηg τηg ελληνιxrjg
γλriooαg δεν αν61ονταν τα ''μαργαριτι1'ρια',, πoυ
αxo{γoνται oυ1νιi απ6 νεαρofg ουναδ6λφoυg
τoυ, xυρ(ωg τηg τηλεdQασTζ, γι' αυτ6 δεν παρd-
λειπε γα τoυζ xαυτηριι1ξει.

''Δεν περνd.ει μ€ρα χωQiζ να 6yoυμε 1lαι χ'α2lo-
πoiηoη τηg yλrΙlooαg απ6 xd'πoιoυE αoτ6ρε9 των
xαναλιων' Αxoιiμε π.χ'τη Δευτ6ρα 6τι ατo Bαρ-
θ o λo μ ι6 6y ιν αν τ 6 αα o π iτ ια αx ατ o ixητ α εv ιΔ π ρ 6 -
?dειται yια μη xατoιxηαιμα. Tην iδια μiρα αxoιj-
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σαμε QεπOQτεQ να πεQιyQαφει την
τελετη αφηg τoυ Xριατουyεννιd'τι-
xου δiνδρoυ στην πλατεiαΣυντd'y-

ματoζ τηg Αθηναg' λiyovταg 6τι ''o

δημαρyog x. Αβραμ6πoυλo9 θα πα-
τηoει 6να xουμπ[ 6πoυ θ'ανd'ψoυν
100.000 λαπτηqεE''. Θαιiμα, θα6-

μα; T6ooι λαμπτηqεE να yωρiαoυν
o' 6yα xoυμπ[; Κd'ποιοι πρi'πει να
πεqd.αoυν απ6 yλωooιx6 oεμινd'-

ριο.'' (7 Δεxεμβρ(oυ 2002)

Tο dλλο οη μαντιx6 xε (μενo τη g δεf -

τεQηζ oελ(δαg ε(γαι oι ''Σια7.d,δεq'',

για πoλλοf ζ τo ση μαγτιxdτερο xoμ-

μι1,τιτηg "Φωνηg",τo πρcδτο πoυ δια-

βιiξoυν 6ταν την πα(ρνoυν. KαΘιε-
ροiθηxε xαι αυτd απd τα πριilτα

φfλλα τηζ εφημεQ(δαg. E(ναι 6να

χιoUμoQιστιx6 xε(μενo με πoλλιiη-
θoγραφιxd oτoι1ε(α γqαμμ6νo ατη
γαouσαrιχη διιlλεxτο απ6 τoν Π6-
τρo Δειν6πoυλο με. την υπογραφrj
''η Nιlνα η Mαq[για''. To υλιx6 για
τoυg ''Σιαtιdδεg'' τo αγτλo{οε xυ-
q[ωg απ6 xαθημερινdg αυξητrjοειg

με φiloυg. 'Oταγ dxoυγε xdτι ευ-
τρdπελo τo οημε(ωνε για γα τo χα-
ταγρdψει, αφo{ το πqοoαρμ6oει
ανdλoγα, οτη "Φωνf ".

Θυμdμαι χαQαχτηQιoτιγ"6" στη γει_
τoνιιi τη Θεια Γοfλoυ xαι τη θεια
Πdτρα, πoυ fταν πoλf 1ωρατατξot'δεg,6ταγ dλε-

γαν xανιJνα ''μα1oiαιxο'' πρ6oθεταγ στo τdλog
''MαQri μη μαζ αxofοει η Mrjτoα - η μητdρα τoυ
Π6τρoυ - γ"L τα ΙτεL στ'oυν ΠιJτρου x ι δα μαg γρι1,ψ ε ι
στoυζ Σιαxιiδιg'' αγ χαι xατd βι1Θοg πoλιi θα τo
rjΘελαν.

Aν εξαιρ6σoυμε την ευθυμiα πoυ πρoxαλo6ν
στoγ αγαγγι6oτη με τα αoτε(α τoυζ oι Σιαxdδεg,
η xαΘoριοτιxrj τoυg πρoοφοqd ε(ναι oτη γλιiοο'α
χαι τη λαoγqαφ(α του τ6πoυ.

Σε μια επoγη πoυ oι τoπtν"€g διdλεxτoι 1dνoνται
xαι πα(ρνει τη Θdοη τoυζ η xoινrj ελληνιxη, τα

γραπτd xε(μεγατωγ σιαxιiδωγ ε(ναι 6να γλωσσι-
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''Φωνr] τηE Ι,{αofοηg'' 23 Ιoυν(oυ 1979

χo ι"ινημειo.

'Oταν ι1q1ισαγ γα γQdφoγταιτα ναoυσα(ιχα μπo-
ρεrγα μιλιo{γταγ σε χd,Θε σπkι, αλλι1αx6μα δεν
υπliQχαγ πouθεγd, σε γQαπτli μoaφ'i. Σημερα,
πεγliντα χQ6νια μετd, σπdγια αχof g πιατην τoπι-
xrj διιlλεxτo, oL Σιαχd,δεg 6μωg εξαxoλoυΘo{γ γα

γQιi,φoνται. E[ναι τα μoγαδιχd, xε(μενα, μαξ( με
τo ''T6τι xι τc6ρα''τoU N. Σπd,ρτοη πoU dQχισε να
δημooιεfεται στη ''NΙAOYΣTΑ'' ε(xooι Ιτ6\tτε

χQ6νια αQγ6τεQα, πoU δLασι6ξoυν την γτoπLoλα-
λιd xαι απoτελofν αυθεντιxιJg πηγdζ για τoυ
εQευγητ6ζ χλωoοoλ6γoυ g.

Mdοα στoUζ ''Σιαxιl,δεg'' διατηρηοε o συγγQα-

φ6αg τη οfνταξη, τα γQαμματιxd φαιν6μεγα χαι

!7



NΙΑqΥΣTA

τιg λ6ξειg τoυ τ6πoυ πoυ δεγ χQησιμoπoιoυγται
πια, δ(δoνταg ιJτοι τηγ ευ1{αιQ(α o' εμd,g τoυg

παλι6τερoυζ πoυ 61oυμε βιιiματα γλωooιxd, να

μη ξε1νoιiμε χαι στoυE νε6τερoυ9 να γνωρζoυν
τη γλι6ooα των παππoιiδων τoυg.

Aν6φερα πιo πd,νω τηγ πQoσφoρd τoυ Πdτρoυ
Δεινdπoυλoυ, μdοω τωγ''Σιαxdιδων'' oτην τoπιxr]
λαογqαφ(α. Tα xε(μενα βεβα(ωg δεν ιJ1oυν αυτd
τo σxoττ6, ωoτ6oo γ(νoνται τ6oεg αναφoρ6g oτo
παρελΘ6ν - xαθημεριγri ξωri, μαγειριxη, ενδυμα-
σiα, xοινωνιx6g εxδηλciloειg, γιoρτdg, αo1oλ(εg
lη.6". -πoυ αν ο'τα1υoλoγηθorjν μπoρoιiν να απoτε-
λιjοoυγ τη "Nαoυσαiιxη Λαογραφ(α''.

Δεν μιiqιξιν πqαoιig η πqαo6πιτα

''Hρθιν oυ αξd'δαρφoυζ oυ Tζιc6τζηg απ'την Αν-
θηνα' πηλd'ληααν 6λoυ τoυ σ6ι, νατoυν xαλoυδι-
yτοιiν 21ι να τoυv αxαλ6ooυy μι αoυφqd'ν. Κι αy[-

Qησαν να τoυν qουτoιjν:

-Tι oι τριlyητι' τι φαy[ αραθιiμησιζ να ατoυ φxιd'-
σoυμι;

Γxριβdδι μι x6xxινη αo'ιjπα yιiqιιpιν, yxριβd.δι
tφαyιν oτην αξαδ6ρφη τoυ τηΛ6γxου, xιxαταθα-
q οπαιiτη x ιν. Π [τα yιi ρ ιιfl ιν x ι 6λo ιν ο ι yν o ιd.ατη xαν
να τoυν φιλiψoυν λoυγιcbν τι λουyιιilν π/τιE: Mι
yλυxειd. xoυλoυxιjθα' μι }tQoυμμιjδι xι xαiμd'ν,
απαναx6πιτα, τυρ6πιτα. Mo6ψι πραo6πιτα δεν
τoυν iφxιαoαν. Θυμιoιjνταν την πραα6πιτα xτoυ

€φxιανιν η μd'να τoυ.'Εβαζιν iνα μιoo'ιiqι oιjρδα
xι τα πρd'αα μι 6λα τα πρd'oινα τα φ'ιiλλα να μην
π αy α [ν ε ι τ [π ου τ αE στ α σχ oυ π [δ ια.' Εν α μ ια oιi q ι,

yιoυμdτoυ yx6υνα oι1ρδα 6yι τυριd' xαι μπd'-
τσιoυζ χι d'λλατ€τoια, 6xoυβιν xιτα πqd'oα [αιαμι
τιg πρd'oινεg τιg νουρiζ yα μην παyα|νει τ(πoυτα
yαμ€νου, d'λειφιν xι τα φ'ι3λλα μι λιyδα xι yiνoυ-
νταv μια πiτα yια μιρd'xη λιλ|δι λιλiδι. Αυτ(ι'
oυλλoυyιoιjνταν χι τoυν €τριy"αν τα od.λια'

Φτd'νει xαμμιd'φραζ στoυ oπ[τι xd'θoυ'ι)τι στoυ

τραπiξι, αμd' αντig να iρθει τoυ αιv( με την π[τα'

η ρ θ αν τ α φ ιλι d', oτ α π ιd'τ α. Β d.ζε ι μ ια δ αy x oυ ox ιd'

oτ ου oτ 6 μ α τη ν x λr7 θ ε ι, την yυ qν d. ε ι, α μd δ εν τ oυν

φd'νηx ιν y ια πραo6πιτα'

-Φdι, Tξiωτξη' μι πρd'αα την εφxιαod'μι. Δεν
xατdλαβιE;

-Δεν xατd'λαβα, yιατ[ δε μυqξει πραoι69'

-Ε μ δ εν μυ ρ ξε ι' y ιατ [ τ ω ρα τ α β qdξoυ μ ι πρc6τ α τ α
πρdαα, να φιiyει η μυρoυδιd' μι τoυ ξoυμi. Αλ-
λo ι τi g δ εν την τ Q ων τ α π ιδ ιd !' Εyoυν x d'τ ι μ'ιiτ ιg, oυ

Θ ι6 g ν α α ι φυ λdy ε ι' oιiτ ι λfy δ α, o'ιiτ ι τ α ιy α q fi ε E ν α

μυρfooυν!'' (7 Δεxεμβg(oυ 2002)

Aναλoγιζ6μεγoι τα 1ιλιι1,δεg θ6ματα που πdρα-
oαν απ6 την π6να τoυ 6λα αυτd, τα 1ρ6νια, υπo-
xλινdμαατε μπρoοτιi ατo μdγεθoζ χαιτηγ σπoυ-
δαι6τητα τoυ dργου τoυ.

Miα απoφqιiδα ημdQα τoυ AπQιλioυ η
ε[δηοη τoυ 1αμοιi σoυ συγχλιiνιαε τιg

Ψυxdg τωγ φaλωγ χαι γγωστι6γ ooυ.

ΦilεΠdτqo

'ΕφυyεE xαι ιiφηοεE πioω οoυ 6να πλf-
Θog απιi φjλoυg οoυ ιi16ι μιiνo ατη Nιiου-
σα, σ'}',}\6" χαι σε ολ6πληqη τη 26ι6qα.

Δεν μoυ αQ6σoυγ ταπαγι6λιiγια για τoγ

χαQα}iτfQα σoυ, y.ατaιiλog o n6oψoEξ6,-

Qει χαλd ιiτι υπfqξεE 6γα xα}u6g ιiνΘqω-
πoE, 6γα5 δεδoμ6νoE φ λogrnαι 6να εγdQε-

τoE πoλaτηg. AγιiπηαεE τoυE φiλoυE ooυ
xαι αυτo(αγταπ6δωσαγ τηγ αγdπη σoυ.

AE ε(ναι, ελαφqιi τo χ6μα πoυ σε σ1'lε*τ6.-

ξει. Στη μγtiμη μαE Θα μ6νει ανεξ(τηλα η
αγ 6"πηχαt η πQαγματ ιxf οoυ xαλoαιiνη.

Kαλιi oου ταξ(δι φ(λε
Γιιiννηg Παπαδqιατιig

Καθηyητιig
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NΙΑqΥΣTΑ

Δυo δηλωτικα εμμαρτυρα εγγραφα
ΠoU αφOρoυv Nαouσα[oυq(1 B54)

Στην πρoαπιiθ ε ιιi μoυ γα β ρω αρ1ε ια x6 υχιτι6 lηαι
πληρoφoq(εζ για εxπαιδευτιxri δραοτηqι6τητα
oτη B6qοια xατd τoυg 1ρ6νoυ9 τηζ τoυQχoχQα-
τ(αg, βq{xα oτα αq1ε(α τηE Ιεqιig Mητqoπ6λεωg
Bερo(αg ιjνα xc6διxα πoυ περι61ει αξι6λoγε9
πληρoφορ(εE γtα παιδευτιxrj δραoτηρι6τητα στη

Nιiουoα, xαΘrfg xαιδηλωτιxd εμμdρτυρα dγγQα-

φα πoυ αφoροιjν orjσταση πρoιxι1g, υιοθεο(εg (με
την ευρtiτερη 6ννoια ουμφωνfεg x.d.).

Eπειδf τα δηλωτιxd εμμdρτυρα 6γγραφα πα-

ρουoιdζoυν ενδιαφ6ρoν, Θει6ρηοα ox6πιμoνατα
δημooιε{oω ωg d1oυν.

A' Δηλωτικιi εμμιipτυqο iγγqαφο.

o Bερo(αg xαι Nαotiαηg Θε6xλητog βεβαιο(
Δια τoυ παρ6ντog δηλωτιxorJ τηg oιxε(αζ μoU
προαιρ6ο'εωζ χαι εμμαρτrjρoυ εγγqι1φoυ δηλo-
πoιι6 ο υπoφαιν6μενog / Γιαννιixηg Δημητρ6oυ,
6τι παρoυοιαoθ ε (E εγc6π ιoγ τoυ Σ ε βααμιωτd,τoυ
αγ(ου Bερo(αg χαι τωγ υπoφαιγoμ6νων αξιoτ(-
μων/ατ6μων, ωμoλ6γηoα ιδ(oιg μoυ 1εftεoιν,6τι
oιxε ιoθελι6g xαι αβ ιdοτωg παραλαμβdνω ωg γαμ-
βρ6ν μoυ τoγ Αποατ6λην υι6ν ντ6τξη Tξουxαλι1
ειζ τηγ γνηo(αν μoυ θυγατdραν Mαρ[αν επ( ο'υμ-

φων(α να ουξηοωμεν, με τo να λoγζωνται oλα τα
πριlγματd μoυ, 6oα ο xriριog μoι ε1αρ(αατo, εkε
ν"ινητ6", εkε αxtνητα μετd, την τελευτα[αγ αγα-
πνoηνl εμοrj xαι τηg oυξ6γoυ μoυ Αιxατερ(νηg
6λα τα xτη ματα τoυ ρη θ6ντo9 Απoοτ6λη τoυ θεω-

ρoυμdνoυωg γνηofoυ ηψιt'w τi'lτινoυ, χαι υπoχει-
μ6νoυ να γηρoxoμlj o'η ε μdνα xαι την of ξυγ6ν μoυ
ι11gι τελευτα(αg αναπνo{g, xαιl να προιxοδοτrj-
ση χαι την πρ6γoν{ν μoυ Ζωkoαν με oμο(αν
πρo(xα με τηγ δoΘε(oαγ ειζ τηγ Mαρ(αν αγ δε
τoυγαγ/τ(oν ο ρηθε(g Aπooτ6ληg δυοτρoπηoαg
δυoαqεoτηθε( γα ουξηoει μετ' εμof, η ψετ6'τηg
αυξιiγου μoυ μετdτoν Θdνατ6νlμoυ, γα λαμβιiνη
την orjξυγ6ν τoυ Mαρ(αν μετι1τηg πρoιx6g τηg

Toυ Παιjλου Πυqινori

δoΘε(oηg πρog αυτrjν παq' εμoιi, xαι 6oα πρdγμα-
ταi ιδιxd,τoυ dφερεν ειζτo σπιτιx6ν μoυ, χαιπQoζ
τοfτoιg δια λ6γoν μιoΘo6 τoυ εxατ6 γρ6οια τoν

1q6νoν, γ"αι ναl εxβα(νει εγ" τoυ oοπιτ(oυ ωζ
αλλ6τριog1ωρ(g xαμμ(αγ εγαγτiωoιν. αν δε μετd
τoγ θιiγατ6ν μoυ η oιiξυγ6g μoυ/ Aιxατερ(νη
δυoαρεoτε(ται να ουξrjoη μετd τoυ Απooτ6λoυ.
να παiρνη την θυγατ6Qαγ τηζ Ζωkoαν με 6οην
προ(xαν 6λlαβεν η Mαρ(α, με τo γα χατασχευασ-
Θη εxτηEπεριoυο'(αg μoυ διατoνAπooτ6λην, xαι
πρooιJτι 1λια γρ6oια παEr' αυτo{l, χαι γα απα(ρ-

χηται εχ τoU oσπιτ(oυ, χαι γα μdνη o Απoοτ6λη9
ελεf θεqοg. 6θεγ επiτoιαtiτη oυμφων(α εγdvετο
τo παlρdν δηλωτιx6ν τηζ πQoαιQ6oεc6g μoυ 6γ-

γQαφoγ τη επιo{μη επιβαβαιιitσει τoυ Πανιερω-
τιiτoυ αγ(oυ Bερρo(αg, τη αξιο/π(oτω μαρτυρ[α
των υπoφαινoμ6νων, τη εμli ιδιo1ε(qω υπoγQα-

φη, xαι εδ6θη ειζ τoγ διαληφΘ6ντα Aποοτ6λην
τoν rjδη/ ωE τι1xνoν μου θεωqo{μενoν, πρog πd,-

ααγ αυτo{ ηoυ16αν xαι αοφιiλειαγ, χαι υποφαi-
νoμαι.1854: 28:Φεβρ. Nd,oυoα /.

Γιdννog Δημητq(oυ βεβαιιiνω τα ωζ ιiνωΘεγ xαι
xανε(g απ6 ιδιxofE μoυ oυγγενε(g μrjτε εx τηg

γυναιx6g μου θdλoυν/ νταβfoη τα εδc6 xτηψcιτ6"

μoυ θdλει xληρoνoμrjοει η γνrjοιιi μoυ θυγατ6ρα

μoυ Mαρ(α γ"αι Aπooτ6ληg γαμβq6g μoυ/

O oιxoν6μoζ χαι επ(τρoπog τoυ αγ(oυ Bεqρo(αg
Παπα-Kωoταντ6νog μαρτυρc6 Πqωτ6παπαζ πα-
πα1ρ(oτog εφημ6ριo9 τηg αυτηg ενορfαg τOι} α-

γ6oυ Γεωργ(oυ μαρτυριi. Παπα 1ρrjοτοg εφημd-

Qιoζ τηζ αυπjg ενoρiαg μαgτυρc6.

K. Kαγδελ[δηg μαρτυqιi
Χ''Xριοτ6δoυλοg X''Πετρ(δηg μαρτυρc6

Ιωd,ννηE Γ. Σιμανixαg μαρτυριδ
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B'Δηλωτιxιi εμμιiqτυqο dγγqαφο

o Bερρo[αg xαι Nαofoηg Θε6xλητοg Bεβαιo(.

Δια τoυ παρ6ντog δηλωτιxof τηg οιxε(αE μoυ
θελ{oει απoφdoεωζ χαι εμμαρτ6ρoυ εγγριiφoυ
δηλoπoιι6 o υπoφαιν6μενο9/ Aπoατ6ληg ντ6τζη
Tξoυxαλι1, 6τι τη αυνα ιγ ιjoε ι τoυ πατq6 g μoυ, τωγ
αδελφc6ν μoυ χαι τωγ συγγεγι6ν μoυ, παραατιig
εγι6πι/ογ του oεβαoμιωτdτoυ αγ(oυ Bερqo(αg
παq6ντων χαt τωγ υπoφαιγoμ6νων αξιoπ(oτωγ

ατ6μων, ωμoλ6γηoα ιδ(oιg/ μoυ 1ε[λεoι γνι6μη
αυθαιρ6τω xαι dγευ τιν6g β(αg xαι δυναoτε6αg,
6τι οtiμερα απoφαοζω να oυξευ1θtil ψετ6" τηgl
θυγατg6gτoυ Γιαγνdxη Δη μητρ(oυ Kαπλιiνη τo6-
νoμα Mαρ(αg, υπoα16μεγoζ γαγηQoχoμliαω αυ-
τ6ν xαιτην o6ftυy6γ τoU με 6λα τα απαιτofμενα
ιi1ρ ι τελευτα(αg αναπνorj g αμφoτ6ρων oυξι6ν μετ'
αυτιiγ ωg dλλο yνηoιl6ν τωγ τ6xγoγ γ,αtυπoγ,ε(-

μενoζ να πρoιx(οω μετι1τoγ θdγατoγ αυτι6γ xαι
τηγ πQoγoνrjν αυτι6ν Ζalkoαν xαftd τo oιiνηθεg
τoυ τfπoν μαg, oτ6ργων μετ' ευ1αριoτηoεωζ ειζ
dλαg ταg παq' ημι6ν oυμφων(αg ταg διαλαμβανo/
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μdναg εν τω επιorjμω εγγρd,φω μετd τηg επιβε-

βαιι6oεω9 oεβαoμιωτdτoυ αγ(ου Bερqo(αg xυ-

ρioυ xυρ(oυ Θεoxλriτou, χαι δοθ6γτι προg εμd

παρd τoυ ρη Θ 6ντo g Γιαννι1,xη, η με ρoλογoυ μ6νου
απ6 τoυ 6τoυg 1ιλιooτo{ oγ"lταyιooιooτοf πεντη-
γ'ooτo6 τετι1,ρτου τηg 28: τoυ μην6g Φεβρoυα-

ρ(oυ. 6Θεν εγιJνετo χαι τo παρ6ν τη επιoημω

επ ιβε βαιι6oε ι τoυ Παγιερωτι1τoυ αγ (oυ B ε ρρο (αg,

τη εμli ιδιo1ε(ρω υπογραφη, τη μαQτυQ(α των
αξιοπiοτων l ατ6ψοlν, παι εδ6Θη τo διαλειφθι1ντι
Γιαννdxη προg πdoαγ αυτof ηoυ1(αν xαι αοφd-
λειαν, χαι υπoφα(νoμαι.
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Eγι6 o Aπooτ6ληg υι69 Θεoδdοη βεβαιriγω τα
dγωθεγ.

K. Καγδελ(δηg μαρτυqι6.
Πρωτ6παπαg Παπα'Xρrjoτog εφημ6ριog τηζ ε-
νoρ(αg τoυ Aγ(oυ Γεωργ(ου μαρτυρι6.

Παπα1ρη ο'τo g εφη βdρ ιo g τη g αυτrj g ενoρ (αg μαρ-
τυριi.
X''Xριoτ6δoυλog X''Πετq(δη g μαρτυρc6

Ιωιiννηg Γ. Σιμανixαg μαρτυqc6.

Πεqιε16μεγα 1oυ Eγγqιiφου

O Γιαγγdxηg Δημητρ(oυ KαπλιiγηE απdτη Ndoυ-
oα, ενι6πιον τoυ Aρ1ιερ6ωg xαι αξιoτ(μωγ ατ6-

μων, δ61τηxε ωg γαμβρ6γ του τoν Aπ6ατoλo υ ι6ν
Nτ6τξη Tξoυxαλιlγιατηγ x6qηντoυ Mαqfαν xαι
oυμφι6νηο'αν γα oυξriooυν χαι γα θεωρε(ται ωE

γνrjoιον τ€τινoν τoυ, με την υπo1ρdωση γα γηQo-
xoμlioει αυτ6γ χαι τηγ γυνα6xα του Αιxατερiνη.

Aν, παρ' ελπiδα o γαμβρ6g μετανιιiο'ει να oυξ{-
σει με τoν πεθερ6 ri την πεΘερι1, μπoρε(να πd,ρει
την ofξυγo τoυ (με την πqo(xα πoυ τoυ dδωoε)
χαι γα φιiγει με μια 1qηματιxη απoξημ(ωαη.

Αγ πdλι η oriξυγ6g μoυ Αιxατεq(νη δεν θ6λει γα
ξηoει με τoγ γαμβρ6ν τηζ, γα πdqει την Θυγατ6-

Qαγ τηζ Ζωkoα με 6οη προ(xα πrjρε η Mαρiα xαι
1λια γq6οια χαι να φ{γει απ6 τo oπk'ι'

Για τη ουμφων(α αυτrj, δdΘηxε τo δηλωτw"6 εψ-

μdρτυρο 6γγραφo, πoU υπoγQιlφτηxε απ6 τoγ
Aρ1ιερ6α χαι τoυζ αξιoτ(μoυg πoλ(τεg Xαι "τη

εμrj ιδιo1ε(ρω υπoγqαφti'' oτoν Απ6oτολo, τoν

'iδη 
ωs τ(.γ"νoν μoυ θεωρofμενoν ''πQoζ πdoαγ

αυτoιj ηoυ1(αν xαι αοφι1λειαγ''.

Πεqιε16με ν α 2oυ εγγqιiφoυ.

O Απ6οτολοg Nτ6τξη Tξoυxαλιig, με τη oυγα(γε-
ση τoυ πατρ6g, των αδελφcδγ xαι των oυγγενc6ν
του, ομoλ6γηαε ενc6πιoγ τoυ τ6τε μητροπoλ(τoυ
Bερο(αg Θεoxλ{τoυ χαι των ''αξιoπ(oτωγ ατd-

μων'' 6τι απoφdoιoε γα παγτQευτε(την θυγατ6ρα
τoυ Γιαγγιixη Δημητρ(oυ Καπλdνη, Mαρ(α xαι
να γηQoχoμηαει αυτ6γ χαι την oriζυγo τoυ ωζ
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ι1λλο γν{oιo τ6xγoγ τoυ, με τηγ υπο1q6ωo'η, μετιi
τoν θdγατo αυτriν, να πρoιx(οει την θυγατdgα
τoυ Ζωkoα.

Ax6μη, βεβα(ωoε 6τι θατηρrjοει 6λεgτιg συμφω-
ν(εg πoυ 6θεαε ο πεθερ6g τoυ (Γιαννιixηg) οτo
πρι6τo τoυ xε(μενo (6γγραφo)

Παqατηqfοειg.

Στoγ xc6διxα πoυ ανdφερα παραπι1νω, oτιg οελ(-
δεg 37 παι 38 περι€1oνται δfo πρoηγoιiμενα
δηλωτιxιl ε μμd,ρτυρα dγγραφα πoυ αφoρof ν γρα-
πτη oυμφωνfα (πεθερof xαι γαμβρoι1)

Tα δfo αυτd 6γγραφα παQoυσιdξoυν ιδια(τεqο
ενδιαφ6ρoν για τα ljθη τηs Ndoυοαg oτα μιJoα
τoυ 19oυ αιιiνα, την αξιoπιoτ6α των αυμβαλλο-

μ6νων, την εμπιστoοιiνη τoυ λαof oτην εxxληo(α
χαι στoγ μητρoπoλiτη y".d.

Αxd μη, δ ιαπ ιοτc6γεται o ρ6λo g τη g εxxλη o(αg οτη

ξωη των υπ6δoυλωγ Eλλrjνων, οτα δf οxoλα χQ6-
νια τηζ oxλαβιd,g.

o εν λ6γω xι6διxαg περι61ει πλrjθog δηλωτιxc6ν
εμμαqτfρων εγγρd,φων (πoδ αφoqοfν orjoταoη
πρoιx6g, ουμφων(εg, υιοθεο(εg x. d') πoυ μπoρε(
o ειδιx6g εqευνητrjg να εξαγdγει πλrjθog πληρο-

φoριι6ν πoυ αφoρoriν τη ξωf των Nαoυoαfων oτα

μdοα του 19oυ αιc6να.

ΠαραπoμπdE.

1. o xc6διxαg αυτ6g, με τoγ τ(τλο ''Kc[lδιξ Mητρo-
π6λεω9 Bερo(αg xαι Nαorjοηg 1835-1844'', €.γει
διαoτιioε ιg 32,7x24,4.

Aπoτελεiται απ6 354 oελ(δεg Bλ. Γ.X. Xιoν6δη,
Ιoτoρ (α τη g B€qoιαg, τ6 μog πριiτog, B6ρoια 1 960
o εχ. 4t. Bρ (oxoνται οτo αq1ε (o τη g Ι ε qιlg MητQo-
π6λεωg Bερο(αg.

2.'Γo δηλωτιx6 εμμdρτυρo €γγραφo ηταν dνα
ε(δοg oυμβoλα(oυ (oυμφων(α ofξευξηg, υιoθε-
otαg' o(soτασηζ πQoιχ6g, δωρεdg, αγοραπωλη-
ο(αgτι'6', που ουγτd,oσoγταγ εγc6πιoγ τoυ μητQo-
πoλ(τoυ xαι αξιoπ(oτων ατ6μων xαι υπεγqι1,φετo
απ' 6λα τα ουμβαλλ6μενα d,τoμα, τoυ μητρoπoλ(-
τη χαι τα αξι6πιοτα dτoμα ωg μdρτυρεg)
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H KUρIα Zαvvα

Kαι η μUρωδια τηq Kρεoλ(vηg

Tηg Kατεq(ναg Λυαοιμιi1ου

θυμdμαιτην ερεθιοτιxf μυρωδιdτηζ χQεo-
λ(νηg μd1ρι xαι orjμερα . Kαι να φαγταoτε(
ν"ανε(gπωg d1ουν περι1oει απ6τ6τε oαqιi-
γτα χαι xdτι 1q6νια! Λεg xι ι11ει τρυπc6oει
χαι χQUφτε( oε xdποιo μ6ροg τηg oσφQητι-
πrig περιο1ηg τoυ μυαλof μoυ χαι δεν λ6ει
να ξεxoλλrjoει. M61ρι πoυ 6φτανα, γ"ατε-

βα(νoνταg την ξ6λινη oτ"dΧα,oτην εξc6πoρ-
τα τoυζ, με dπνιγε η ερεθιοτιxrj μυρoυδιι1,
τη g.'Yοτερα γι αρxετη c6ρα μιiριξα 6γτoνα
oλ6xληρη, λεg xι dπαιρνατη μυρoυδιd μα-
ζ( μoυ, μ6χQι πoυ o xαθαρ6g xρ{og αdραg
περνo{oε απd τo παλτουδι1,xι xαι τα μαλ-
λιd, μoυ χαι τηγ ι1qπαξε απ6 την 6φανoη
γ,αL xLζ xαλοπλεγμdνεg μαxριdg xoτo(δεg

μoυ...'Eπειτα το iδιo πdλι xdθε Δευτdρα,
Tετdρτη xαι Παραοxευ{ πoυ πfγαιναγια
τo μd,Θημα των Γαλλιγ"ιΙw oτo οπiτι τoυ
xυρ(ου Θωμd χαιτηζ xυρ(αg ΖCινναgΚαν-
δηλ(δη .

Πριν αρ1(οω να μαθα(γω Γαλλιx6', απ6-

φαση σημαντιxη για μι1να, ε(1ε πρoηγηθε(
oλ6xληρη oυξrjτηoη για τo πof θα 6πρεπε
να μαΘητειiσω εφ' 6ooν οτη μιχQli επαQ-

γιαxηπ6λη μαg δεν υπrjρ1αv πoλλ6g επιλo-

γdg . Md1qι τdτε δεν rjξεqα πoλλd πQι1γμα-

τα για τo γι1ριxo ξευγdQι πoυ Θα με μυοf oε
oτη γλιδoοατωγ ''σαλoγιι6ν ''. Λ[γεg xoυβ6-
γτεζ πoυ ξdφυγαν τηg γιαγιdg μoU, πQLν o
πατdραg μoυ τηγ αγριoxοιτdξει με σημα-
o[α , εξηψαγ τη φαντασ(α μoυ πoυ xι1,λπαξε

ot'τωg { ιiλλωg... Moρφωμι1νog xαι ξεχω-
ριoτ69 ι1νΘρωπog ο Θωμdg , 1ρ6νια οτην A(γυ-
πτο, 1ωρ(g ofνταξη δυοτυ1c6g σε μια ηλιx(α πoυ
Θdπρεπε να ι11ει εγγ6νια, ιjxαγε xd,πoια μαθf μα-
τα ξγλιxc6γ xαι Γαλλιxc6ν γ ια β ιοπoρ ιoμ6.' ΗρΘ ε

με τη γUγα(πα του οτην πατρι6α τoυ π6λη xαι

xατοιxofααν στo παλι6 πατριx6 τoυ οπ(τι. Δf-
ο'xoλη ωg φα(νεται η πQoσαρμoγrj τουg xαt εχ των
πραγμι1των δfοxoλη χι η επιχoιγων(α με τoυζ
xατo(xoυg τηg π6λη9' ΗΖdννα ηταν ξ6νη. Aλλι1

H xεντριxrj αγoρι1 τηg Nd,oυoαg τη δεxαετ(α τoυ '30
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τ( ξ6νη; Kανε(g δεν rjξερε γα πει με οιγoυριd.
Eγγλ6ξα, Φραντo6ξα, Γερμαν6δα;'Eβγαινε oπα-
γι6τατα 6ξω απ'τo oπ(τι τoυζ . Ψηλ{, αδfνατη,
αoπρo μιiλλα, με φωτε ινι1 γαλι1ξια μdτια, xdπωg
απεριπo(ητη μ6oα οε φαρδιιi ,γαγ6Χιxα ρoti1α,
ξε1riριξε πoλf απ6 τιg γυνα(xεg τηg ηλιx(αζ τηζ
oτην π6λη μαg. Aυτ6E {ταν oυνrjΘωg ντυμ6νεg οι
περιoo6τερεζ με τηγ πλo6οια μεταξωτrj εγτ6πια

φoρεοιι1,, με τρα1ηλιd λεπτoδoυλεμdνη χαι μα-
ντrjλι με μπιμπ(λα οτo xαλo1τενιoμ6νo xεφdλι
τoυζ . Αqx{ τηg δεxαετ(αg τoυ 60 xι η επαq1(α
αxoλoυΘoιjοε με αqγd βf ματατιE ενδυματoλoγι-
ν"€.g εξεΧiξειg, αφrjνoγταζ τιζ μεο'ηλιxεg χαι τιζ
νε6τεqεg γυνα(xεg γα γτfγoγται αxoλoυθι6νταg
τo ουqμ6 . oι πιο ηλιxιωμdνεg γυνα(xεg 6μω9
θεωρoιiοαν ντροπrj οτα γερdματα γ' αλλιiξoυν
τρdπo dνδυoηg xαι ξω{g.'Eλεγαν χαQαχτηQιστι-
xd, :'' παλιd dλoγo δεν αλλdξει περπατηoιd,''.

Δευτι1qα απoμεorjμερo , oxτι6βριoζ μliγαζ θυμι1-

ψαι, μ6πηoα για πρι6τη φoQd την ξriλινη εξι6-
πoQτατoυ οπιτιοf τoυζ .'Hταγ dγα παλι6 δ(πατo
Mαxεδoγiτιlηo oπ(τι με τα χαφααωτι1 ψηλιi πα-
qιiθυρα πdνω απ'την π6ρτα xλειoτd. Moυ ι1νοιξε
6vαg γλυxfτατoζ αoπqομιlλληg x6ριog πoυ μoU
ε(πε πωg riταν o xιjριog Θωμι1g χαι πωζ με
περ(μενε. Mε περιο'οrj ευγ6νεια μoυ dτεινε τo

16ριγια1ειραιp(α xι 6πειτα παQαμ6ριoε να περιi-
αω .'Ημουνα λ(γo φoβιομ6νη xι αρxετd σαστι-
oμ6νη γιατi δεν ε(1α αυνηθ(oει οε τιjτoια αβQo-

φρooιiνη. oι μεγdλοι αυνrjθωg δεν υπολ6γιξαν
τoυE μιχQo6g ν"ι απαιτofoαγ υπαxor{ xαι αεβα-
oμ61ωρ(g αντιρρrjoειg . Mι1θημα πριiτo λοιπ6γ !

Nα ε(μαoτε ευγενιχo( xαι γα oεβ6μαoτε <iλoυg,

ανεξdρτητα απ6 θ6οη xι ηλιxfα !!

Ανεβαiνoνταζ την ξrjλινη oτιαχα με υπoδι11τηxε

μια διαπεραoτιν"η μυqωδιιi φαρμαxilαg. Aν xι
dρ1ιο'ε γα με ενο1λε( oτη μriτη χαι στo λαιμ6, τα

μι1τια μoυ ι1μειναν 6xΘαμβα μ'αυτd,τα θαυμαατd
πρdγματα πoυ 6βλεπα. Στoγ ι1να τo(1o τoυ υπo-

φωτιομιiνoυ xεφαλ6αxαλoυ rjταν οτερεωμ6νε9
δυo περ(εργεg oιδερ6νιεg λ6γ1εg με φτερd oε
o1liμα X.
'Eνα πq6oωπo ξfλινo, dγριoυ Αφριxανo{ πoλε-

μιoτlj, με αγQιoχo(ταξε πιiνω απ'τιg λ6γ1εg .
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Ανo(γoνταg την τξαμ6νια π6ρτα πoυ oδηγofοε
οτo xυρ[ωg oπ(τι βρ6θηxα σ' 6γα μεγdλo δωμι1-
τιo. Oιjτε οτ'6νειρα μoυ δεν ειyαπoτ6. φανταοτε(
6τι υπ{q1αγ τιjτoια -χι αγ δεν ηταν 6νειρα που
xι1,λπαξαν αυτιi πoυ ε(1α! Ξ(φη,}'6yyεg, μdοxεE
απ6 dβεvo, φιδοτ6μαρα πoυ 6πιαγαγ oλ6xληρoυg
τof1oυg , αγdλματα ξιjλινα μdχQι το μπ6ι μoυ
παρ ιoτdνοντα g γυναix ε g Aφρ ιxαν € g ν"αιπoλε μ ι-
οτιJg , oυρ6g παγωνιι6ν απλωμdνεg οαν βεντι1λιεg
, φτερd oτρoυθοxαμηλου dοπρα xαι φουντωτιi,
φτεqd πoλιi1gωμα απ6 παgαδε(oια πoυλιι1, βαλ-
ααμωμdνα ξc6α xαι πoυλιι1,, πdμπολλεg φωτo-
γραφ(εg , 6λα βαλμdνα οε γων(εg , τo(1oυg ,

βιτρ(νεg . Kαι παγτοf πλ{θog βιβλ(α. Mεγd,λα ,

μιxqd,1ρυo6δετα, δερματ6δετα xαι με 1dρτινο
εξι6φυλλο . Στη μ6οη τoυ δωματ(ου dνα απλ6
τετqιiγωνo τgαπ6ξι με τ6ooαρεg μπλε πdνινεg
πολυθρ6νεg . Mιαιpηλrj ,αδfνατη, γαλανrj γυνα(-
χα με ι1να 1ιoνι1τo πλo6αιo ν,6τoo,xρατofoε oτο

16ρι dνα φτερ6 απ' εγ"ε(ι/α που ξεoxoν(ξoυν xαι
ξεox6νιξε 6να γιiρω. Πρdπει τα μdτια μoU γα
ε(1αν γ(νει πελι6ρια, πιθαν6γ γα ε(xε με6νει xαι
το oτ<iμα μoυ αγoιχτιi απ'6λατοfτατα θαυμαοτd
πρι1γματα , σαγ τη μυθιxη οπηλιι1, του Αλrj-μπα-

μπd με τoυg θηααυρofg μδυ φιlνηxε , ι6στε ο
xfριog Θωμιig βιd,oτηxε γα με oυoτrjoει oτην

Ψυxρti θα dλεγαxυρfuΖaινναν'αιγα με oδηγf oει
oαoτιoμ6νη ν"αΘιilg rjμoυν στo πιo μdoα δωμdτιo
6πoυ Θ'αρ1ζαμε τo πρι6τo μαg μι1Θημα.

To δωμdτιo αυτd πoυ απ' εγ,ε(γ,ιfοτερα Θα rjταν
ο 1ι6ρogτων μαθημιiτωγ μαζ, rjτανηλι6λoυστo χι
'' dβλεπε'' μdοα απ6 μεγιiλα ξ{λινα παρd,θυρα oε

μια υπdρo1η εσωτεQιχrj αυλrj, xηπo ν'α"λfiτεQα,

πoυ δεν φαιν6ταν αττ' τo δρ6μo. Kdτι oαγ τα
Τoπανιγ"6' q6δα. Yπdqo1α ανθιoμ6να τριαντd,-

φυλλα με 1ρι6ματα πoU δεν ε(1α ξαναδε( οτ6λι-

ξαν την αυλ{. o xιiριog Θωμdg ε(δε πωg εf1α
οτυλc6οει τo βλdμμα μoU με θαυμααμ6 σ' 6γα

μ εγιiλo β αΘ(l x6ν"ν"tν o τq ιαντdφυ λλo xα ι μoυ ε fu ε

σαγ γα επρ6xειτο για oυoτι1αειζ με dνα πλdομα
που ε(1ε ψυχη: ''E(γαι η Σogdγια μoυ . Tην 61ω

φ6ρει απ'τη Γαλλ(α χαι τηγ πρood1ω σαγ τα
μιiτια μου. Tην d1ω πoλrj xαιρ6 αλλι1, την αγαπι6
χαι τηγ πqood1ω σαV να τηγ απdxτηoα 1θεg. Δεg
αυτrjν τηγ πoQτoχαλιι1 αναρρι1ι6μενη . Aυτrj ε6_
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γαι η μαQχησrα MπoμπαγτofQ. AνΘξει 6λo τo
xαλoxα(qι. Exε(νη η λευxrj πιo πdρα ε(ναι η
oφηλ(α μotl xι εxε(νη η aoζ δ[πλα τηg η λα(δη
Γxρ d ιg. Aπ' τα τελευτα (α μoυ απoν"τηψατα.''. E (1ε

τ6oο τρυφερ6 xαι γλυx6 βλdμμα μιλι6νταg για τα
λουλo{δια τoυ. E(1αν 6λα τ' 6νoμα τoυζ χαι
Θαρρε(g πωg μιλοf oε για τα παιδιd τoυ. Δεν rjταν
λoιπ6γ παρι1ξενo πoυ o πrjποgτoυ θf μιξε Ανοιξη
αν xι fταν φθιν6πωρο. Λ6γε πωζ τα λoυλοfδια
xαταλαβαiνoυγ 6ταγ τ'αγαπdg xαι δ(γoυν πfoω
τη Θετιxrj ενι1ργεια πoU τoUE δΓνειg με την φρoντi
δα xαιτην αy6πη ooυ. Mdθημα δειjτεqo λoιπ6γ:
Aγιiπη α' 6λα τα πλιiαματα τηE γηζ.

O xdριοg Θωμdg δεν rjταν πQαγματιχ6g δdοxα-
λoE με την 6ννoια να ι11ει πτυ1(ο δαoxd,λoυ. E(1ε
απλc6 g τελε ιc6oε ι τo Γαλλιx6 λrjx ε ιo oτην Αλεξdν-
δρεια τηg Aιγfπτoυ 6πoυ τ' αδ6ρφια τoυ ιjxαγαγ
εμπdριo. 'Ηταγ o βενιαμ(ν τηg oιxoγ6νειαζ γι
αυτ6 xι o πιo μoQφωμdνog. Αλλ'αυτι1 ε(1αν γ(νει
oτιg αq1dEτoυ 20 αιc6γα 6ταν αρxετo(Nαoυoα(oι
θριdμβευαγ με τo εμπoριx6 τουg δαιμ6γιo στιζ
αγoρ6g τηg Αλεξd"νδρειαg χαι τoU Kα(ρoυ. To
πρc6τo μαg μιiΘημα εqε μεγι1λo ενδιαφιJρον ,

παρ' 6λα αυτd εγι6, μετιi το ιjγτoγo σoχ πoυ
πιJραoα μπα(νoνταg α'dγα οπ(τιπου θrjμιξε ο'π(τι

παραμυθιof, 6qι1να ν"}ιεφπ€g ματιdg γιjqω μoυ'
dταγ o δι1oxαλog μoυ doxυβε στo βιβλ6o μαg,

μliπωζ αγαxdλυπτα xι dλλα θdματα. Στo δωμι1-
τιo αυτ6 υπ{Qχαν δυoτερdoτιεζ φωτoγQαφ(εg oε
xdδρα απ6 oxαλιoμdνo αxριβ6 ξriλo ανxαιπoλυ-
xαιριομ6νο' M(α γυνα(xα με εντ6πια γιoρτιν{
φoρεαιd, μεγι1ληg 6μωg ηλιx[αζ με xoiταξε αυ-
ο'τηqd xι dναg ι1ντραg με γλυx6 πρ6αωπo πoυ
θfμιξε τo δd,oxαλo μoU , φoρι6νταg ρο{1α τηg

επo1rjE τηg Toυρxoxρατ(αg με xo(ταξε πεqι€ρ-

γωE σαγ γα με xορ6ιδευε. Kι εxεi που fμoυν οτη

μ6οη τηg αq1ιxf gγνωgιμ(αg μoυ με τηγ σUγαQπα-
οτιxη γαλλιxf γλιiooα , εμφαν(οτηxε αθ6ρυβα η
xυρ(α Ζ6ννα απ6 π(οω μoυ- ε(1α γυριoμ6νη την
πλιiτη μoυ στηγ π6qτα απ' 6πoυ ε(1αμε μπει.
P(γηoα oτη ox6ψη πωζ μπoQε(να με παραxoλoυ-
θo{oε που ιJρι1να ν"Χεφτ'i.g ματιdg γεμd,τεg πε-

ριdργεια oτo δωμdτιο. Παρι1ξενo, αλλ' αυτrj η
γυνα(xα, μoυ πQoχαλοfoε αναοτdτωoη, σ' αντ't-

θεoη με τo διloxαλo μoυ που απ6πγεε xαλooιiνη

xαι πρooljνεια. Π6ραoε δ(πλα μαg , 1ωρ(g να

μιληoει xαι xατευθfνΘηxε λoξd απ6ναγτι μoυ .

Aνoιξε μια π6ρτα πoυ δεν ε(1α πqoοdξει πρoη-

γουμ6νωg , αν γ"L fταν μπρoατd oτα μι1,τια μου
o1εδ6ν, γεγονdg πoυ δε(1νει πωE προοd1oυμε
6,τι μαg ενδιαφdqει μ6νo xαιτη διιiβηxε. Πρ6λα-

βα να δω €γα διπλ6 xρεβιiτι με μπροfντξινη
xεφαλ(δαxιη π6ρτα €γ"χειoε αμdοωg. Πεq(εργoι
θdρυβoι αxofοτηxαν αμ6oωg ψετ6" , xdτι oαν

γρυλ6οματα x ι d ατε ρα ο'ιωπli. Ko iταξα το δdoxα-
λo μoυ εQιl)τηματιχ(l",αυτ6gdμωg 6xανε πωg δεν
oυν6βηxε τ(πoτα xαι oυν61ιoε τo μd,θημα μ61ρι
πoυ σε λiγo τ6λειωoε η ι6ρα μαg.'Eφυγα χαιQε-
τc6νταg , αφo{ πdqαoα πιiλι απ' τo περ(φημo
oαλ6γιτoυζ με τα απ(θαγα πqdγματα, xατ€βηxα
τη oxdλα με τιg oιδ ε q dν ιε g λ6γ1ε ζ γ"αL τo αυ oτη ρ6
πρ6oωπo τoυ πoλεμιoτηxαι βρ6θηxα ο'τo δρ6μo

μυρζονταg oλ6xληρη xqεoλ(νη λεg xαι με ε(1ε

διαποτ(οει ωζ τo μεδofλι τοlν γ"oγ"6χωγ μoυ...

'Eνα oλdxληρo xειμι6να τα μαθ{ματα oυνε1ζo-
γταγ Δευτdρα, Tετdρτη xαι Παραοxευrj αγελλι-
πcδg . o xfριog Θωμιig rjταν πdντoτε φιλιx6g xαι
1αμoγελαοτ6g, η xυρ(α Ζdννα απ6μαxρη. Περ-
γofoε oαν φι1,ντασμα σιωπηχ6 π6τε -π6τε αλλι1

τιg περιο'ο6τεQεζ φoQ6ζ oιjτε πoυ την ουναντοιi-
οα. Eγc6, μετηγπεQιι1qγειανα με βαoαν[ζει- ε(1α

1(λια αναπdντητα εQωτηματιχd για την ιατoρ(α
τoυ ξευγαριof- oταfρωγα τη γιαγιd μoυ γα μoυ
πει αυτd, πoυ ηξεqε.'Ημoυν oiγoυqη πωg rjξεqε
πoλλd, xαι πιjθαιγε γα τα μoιραoτε( μαξ( μoυ,
αλλι1δεγ τολμofοε, μια 1{ι ο πατ6ρα9 μoυ τηζ τo
ε(1ε απαγoρεfoει Qητd.Kι η απαγ6ρευοη τoυ

liταν για τo oπkι μαg ν6μo9. E[γαι δυνατ6 6μωg

να xρατrioειg για πιiντα τα νερι1 εν6g 1ειμdρqoυ;
Kdποτε θα ξε1εilιξαν. Aφoρμη 1ρειαζ6ταγ χι
αυτrj δ6θηxε τιατατoν πto παρι1ξενo τρ6πo, dνα

βραδdxι πoυ μια γειτ<iνιoοα τoυ δαoxdλoυ μoυ
rjρθε να επιοxεφθε( τη γιαγιι1 μoυ. Aντdλλαζαν
τα oυνη θ ιομιJνα xo ινων ιx6" ν €α' Πo ιo g αρρι6oτη -

σε, πoιoζ πι1θανε, πoιoζ παντρε6τηxε, τι πρoξε-
νιdg rjταν oτo δρ6μo ... Kι rjoτεqα η xυqd Kαλλι6-
πη εiπε ξαφνιxι1 : '''Oπoυ νd,να,ι θα τελειι6οει xι
η υιoθεο(α τoυ Στα{ρoυ. Φα(νεται πωg oυμφc6-

νηοε τελιx6' xαι η Ζdννα'' Bλ6πειg, πρ6πει να
πdνε μαξ( με τo Θωμd οτη Bdρoια για να γ(νoυν
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επrσημα τα χαQτιd. 'Ε,ται τoυg ουμβoιiλειpε o

διxηγ6ρog . Aν παντρευτεf πqιilτα o Στα{ρog,
Θιiναι δ{αxoλα ν' αλλdξoυγ τo επ[Θετo χαι τηζ

γυνα(xαgτoυ f οτερα αια 1αρτιdτου γdμoυ. Mπλ6-
χεται τo πQdγ μα''. Εγ ιil oτεν"6μoυν εxε (νη τη στ ιγ -

μri μπρooτd στηγ επισχι1πτρια ,xρατc6νταg τo δG

σχo μεταχερdoματαπoυ ε(1ε ετοιμdοειη μητdρα
μoυ στηγ xoυξ6να 6πoυ ιJφτιαχγε τo βραδιν6 φα-
γητ6 μαg. Β(γεy}'υν'6 βιiooινo xαι xαφεδιiχι πoυ

μoo1oμ6ριξε να xεραoτofν με τη γιαγιd μoυ.
Aυτd που ιixoυoα με πdτρωσαν στη θ6oη μoυ.
Συνrjθωg τ' αυ"tι6' μoυ ι1xουγαν αλλd, o γoUζ μoυ
πrjγαινε oε διxofg τoυ πεqιπdτoυg ...ΣυνrjΘωg
αυτd που 6λεγαν oι επιoxdπτεg δεν με αφορoιi-
οαγ xαθ6λoυ, Θεωρofσα τηγ υπo1ρ6ωαη μoυ γα

φdρνω τα xεqdoματα αγγαQε(α oν"6τη γιατ6 η
πρ oοo1η τωγ ε π ισχ ε πτ ι1ν επιγ"εντρ ιiνoνταγ εγo -

y}νητιν"6' oε μ6να .'Βτoι με μιo6 αυτ( dxoυγα τα
''παιν6ματα'' τoυ τfπou , ''ΥuαΧ€ π6οo μεγdλωσε,
(δια η γιαγιd, τηg γiνεται ''χαι μ' dπιανε μια
περ[εργη ανατρι1iλα , yιcιτ( δεν μπoρofοα γα

φανταατc6 πc6g 6να xoρ koι 6ντεxα1ρoνι6ν 6μοια-

ξε με μια γQιd , ''γ"αL"ω xαλrj μαθrjτQια πoU ε[γαι''
απαγτoιjoε η περr{φανη γιαγιd...i\λλoτε πd,λι, oι
ευγ€gπoυ με 6φερναν σε αμηχαγ(αγ"αι μεριx6g
φoQdζ οε απ6γνωoη rjταν του τ6πoυ ''dγτε χαι
νυφoιiλα'' { '' xαι με dνα xαλ6 τυ1ερ6'' γ"αι ^Lα

παρ6μoια που οαφι6g δεν ηταν oτα ενδιαφ6ρo-
ντα ενdg παιδιo{ αx6μα .. .Mdξευα λoιπ6γ τo
δ6οxo οιωπηλιi xι ιJφευγα γoιι6θοντα9 πωg τ€-

λειωγα dνα αx6μη χαταγαγχαoτιγ"6 6Qγο .

Tιilρα 6μωgτoπρdγμα διdφερε. Mιλofoαν 1ωρ(g
dλλo για τo διioxαλo μoυ χαι τη γυνα(xα τoυ χαι
λ6γανε πρdγματα πoυ ι1γγιξαν τoν x6oμo τoUζ
πoυ μoιραξ6μoυνα γ"u:t6'γ"dπoιo τρ6πo τQειζ φo-

ρ6g την εβδoμι1δα xι {oτεqα μπoρoιioα γα oγει-

ρεf oμαι... Aφqιxrj, Ao(α, Αμεριxη'..

Αφηαα τo δfoxo oτo τqαπεξdγ,ι τιαι oτqoγγυλo-
xdθιoα. Ηγιαγιd μoυ, μιατετqαπdρατη γυνα(xα
, €πιαoε αμ6oωg τo μrjνυμα πoυ εξdπεμι|-lα ' Mια
χαι τηE απαγοqευdταγ γα πει λ6ξη oε μdνα για
τoυg δαoxdλουg μoυ, dq1ιoε γα απευΘ6γεται
ατην xυριi Καλλι6πη.'Eτoι δεν πατofoε την υπ6-
σχεση oτoν πατ6ρα μoυ-απαγ6ρευoη xαλrjτερα-
αλλιi μoυ ιjδιγε xαι τιg πληρoφoρ(εg πoυ μrjνεg
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τι6ρα αναζητof oα...'Eμε ινα oιωπηλf ν"ι 6ν"oυy α.

'' Θα xιiγoυν dραγε ειg πι6ληοη τo οπ(τι οτo
Σταιjρo; Γιατiτα 1ωqιiφια οrjτωg η ιiλλωg τoυ τα
6φαγαν τ' αδιJρφια γ"αL τ'' αν(ψια τoυ. Ξ6ρειg
Kαλλι6πη τo oιx6πεδo πoυ μfuτην"ε o χιγηματo-

γQdφoζ οτην πλατε[α πωg ηταν διx6 τoυ;'Oταν

ηταν οτην Aφριxrj o Θωμdg, 6βαλαν υπoγραφη
δηθεν με πληρεξofoιo χαι o ν6og ιδιoxτητηg
6xτιoε γρf γoQα τoγ χιγη ματoγρdφo χαι τα μαγα-
ξιd. 7\ντε τι6ρα να βγdλει ιixρη o Θωμdg οαν

γιiριoε μετd απ61ρdγια πiοω. Tελειωμdνα πρdγ-

ματα. Kι αυτη η xαημ6νη ηΖ6ννα...'Ηταν λιjει
θυγατdρα λ6ρδoυ ν"αt ν"okαξε πι1g ν"ατdντη oε..'
Φρ6ντιoε χαι τηγ πεθερd τηζ στo τdλog xι αg δεν
rjΘελε η γQιd ofτε γα τη βλ6πει μπρooτtlτηg. Δε
θυμdoαι πoυ πουλoιjoε αυγι1στη γειτoγιd για να
ξηooυν; Axoυoεg να βγι1λει μιλιd; Kαλd πoυ
ι1ρ1ιoε o Θωμdg γα xd,γει μαθrjματα . Tιiρα πoυ

γεριioανε ε(γαι τo πq6βλημα. o Σταfροg ε(ναι
ποχ(l xαχ6 παιδ( xι η αρραβωνιαoτιxιιi τoυ παλ6
xoρ(τoι. Eλπξω γα τoUζ γηρoxoμηooυν με αγιi-
πη''..'' Δε 1dνει xαγιjνα ο θε6g ''υπερθεμι1τιοε η
xυρα Kαλλι6πη , ψετ6' απ6 τo αγαπιlγτεxo τιατε-

βατ6 τηg γιαγιdg μoU χι dρ1ιoε γα λ6ει για τα
πεΘεqιxd τηζ πoυ δεν την ησελαν για νriφη αλλ'
αυτη - μιiρτυg o θε69 - τoυζ γηροx6μηoε xαι δεν

βαρυγx6 μη αε orjτε μια φoρd... H ουξrjτη οη γ ια τo

θdμα πoυ μ' ενδιdφερε, 6πωg φα(ν εται,ε(γε εξαν-
τληΘε(. Mdξεψα τo δ(oxo με τα ι1δεια φλιτξι1νια
xαι πιατeιxια τoυ γλυxοf xαι πf γα για τα διαβι1-
σματα μoυ. Αυτrj βdβαια ηταν η επ[oημη διxαιo-
λoγ(α .Στην πραγματιx6τητα rjθελα να oxεφτιi
αυτd πoυ μ6λιg ε(1α αxo'ιjoει.

Tην επoμdνη μ6ρα πriΥα, επ(τηδεE τρ(α τ6ταqτα
τηg ι6ραgνωρ(τερα, οτo μdΘημα μoυ.'Ηξεραπωζ
o xfριοg Θωμιig ε(1ε ιiλλo μαθητrj εxεfνη την
c6ρα. Mου ''d,νoιξε η xυρ[α Ζανναχαι με π6ραoε
oτην xoυξ(να γα πεQιμ6γω. Δεγ 6δειξε γα εγo-

1λε(ταιη ναπαραξεγεf εταιπoυ ε[1α 6ρθεινωρG
τερrα απ' 6τι αυνfθωg. E(1ε βγιiλει μια ι1oπρη

φραντξdλα ι|-lωμιοrj , €.ν"oιpε δυο φ6τεg , τα βoυτf -

Qωσε χαι μoυ πρ6oφεQε τη μια. ΑρνηΘηχα ευγε-
νιτι6'' Aπ6 δειλiα , απ6 ντρoπ{; Δεν θα rjξερα να
πω.'ΙoωE γιατ( αυτrj η διαδιxαo(ατoυ ιi.rωμιori με
εμπ6διξε απ' αυτ6" που rjθελα να ρωτrjοω - rjταν
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}.ιι o λ6γoζ πoυ π1iγα τ6οo νωρ(g- αλλ'η γλι6o'oα

μoυ liταν oαν δεμ6νog x6μπog. Βxε( dμωg πoυ

ξερoxατd,πιγα αυτd, πoυ ηθελα απ6 μliνεg να

ρωτrioω, ξαφνιxd 6yαoατoν dλεγ1o xι oι ερωτη-

σεtζ μoυ πετdμηxαγ σαν πωg πετdγoνταt oι
π6τρεg απ' ιJνα ηφα(οτειo πoυ μ6λι9 d1ει εxραγε(

xι εξαxoλoυθε( γα εiναι γεμdτo απ6 οειομιxrj
ενεργητιx6τητα. 'Eτoι αxριβιig ι1γαρμπα ,οαν
π6τρεg.

'' Kυρ(α ΖCιννα απ6 πo6 ε(oτε, πc6g βρεθf xατε

εδι6, πωg γνωρ(οατε τoν xf ριo Θωμd,;'' Mε xoiτα-

ξε με τα γαλι1ξια τηg μιiτια Ψυxρd χαι μoυ αγτιj-

oτρειi.rε την ερc6τηoη. ''Πoιog σ' dβαλε να με ρωτli-
σε ιg;''' Eγ ινα xαταx6τιγ"ιγη σαγ παπαqof να . Kα-
τι1λαβα αμ6ο'ωg τo μ6γεθog τηg αδιαxριo(αg μoυ
xαι ντριiπηπα αφd,νταστα. '' Kαν6ναg , τ' oqxζo-

μαι στην τιμti μoυ'' απdντηoα ο1εδ6ν με δd,xρυα

oτα μd,τια. Mε xoiταξε oτιεφπιν"η. Φα(νεται πωg

τηg 6xανε εντfπωoη η δηλωοη μoU χαι ξαφνιxd
1α μoγ dλαο'ε. Δd,γxωoε dνα xo μμd,τι απ' τη βoυτυ -

ρωμdνη τηg φ6τα xαι μαooυλι6ντα9 τηE μoυ εiπε
αργι1: '' Στην Aγγλiα 6ταγ oε ρωτd,ει xανε(g oτo

δρ6μο απ6πo6 6q1εoαι, απαντdμε α6ριoτα,δεν
dρ1oμαι , πηγα(νω , πoυ σημα(γει απλοι]στατα
πωg δεν ε(ναι ευγενιx6 γα xdνουμε ερωτηoειg

πoυ μπoρε(να φι1ρoυντoγ ι1λλo oε δ{oxολη θdoη.
' Βτoτ δεν xdνoυ μ ε πoτ€ πρoαωπιx ιJ g ε ρωτli oε ιg .

Ag πof με 6,τι €γει oy€'οη με πQoσωπιxd θ6ματα,

τη θρηoxε(α, τηγ πατq(δα, ταπoχtτw,απιοτειjω .

Αν τιiρα σoυ απαγτofσα σ' 6,τι με ριδτηoεg θα

ooυ 6δινατo θι1ρροg να με gωτrjοειg πιo πQoσω-

πιν"i'gερωτrjο'ειg πoυ εγιi δεν θα rjθελαγα σoυ πω

xαι θα oτεγo1ωρι6μoυγα πoλ{. Θα βqιox6μασταγ
λoιπ6γ οε πoλtj διioxολη Θdoη xι oι δυo μαg".

Δεν ηξερα πoιj γα xρυφτc6 απ'τη ντρoπη μoυ.
Εγ'ε( oτo oπ(τι τoυ δαoxdλoυ μoυ 6μαθα με τoγ

xαλfτερo τρ6πo τo τρ(τo χαι πιo oπoυδαio μι1Θη-

μα μoυ : Nα μην ε(μαι αδιd,xριτη. Nα oυγxqατι6

την περιdqγεια μoυ 6ταν πρ6xειται για τη ξωf
xd,πoιoυ ιiλλου. Kαι xυρ[ωζ να μηγ υπoτιμι6

xαγdναγ.

lF.τιυρfuΖdννα δεν ηταν xαΘ6λoυ η "ξεν6φερτη'',

η απoQQιγμιJνη xοινωνιxd,, πoυ φαντdατηxα πωE

rjταν. Mε θαυμd,οια Eλληνιxd αν χαι με ξενιxrj

πρoφoρι1με 6βαξε με πoλrj ωραioτρ6πo oτη θ6οη

μoυ , 6πωg φαντι1,ξoμαι ε(1ε xdνει πoλλdg φoQdζ
oτo παρελΘ6ν με πολλorig d,λλουg που πρoοπι1θη-

oαν 1ωρ(g ντρoπrj, απ6 νoοηρrj[;] περι6ργεια γα

μπoυγ απρ6oxλητoι στoγ πρooωπιx6 τηg x6ομο.

Δεν rjμουν 6μωg παρd 6γα παιδ( αx6μα xι εxε6νη

xατdλαβε γQliγoQα πωg εi1α πληγωΘεi, γιατ( η
περιdqγεια μου ε(1ε oτoι1εiα μdθηοηg, φαγτα-
o(αg xαι β6βαια μεγι1,λoυ βαΘμoιi αθω6τηταg.

Aπ6oωοε τo βoυτυqωμdνo ιi-rωμ( χαt με ρι6τηoε
αν rj θ ε λα τoιi ι. Aρνrj θη xα γ'αt π6χι μoυ δ ιαoμ ι1ν α.
'Eμoιαξα με δαρμ6νo oxυλ(τo λιγ6τερo. Exε(νη

γdμιoε μια xotiπα τodι απ6 τo τσαγιεQ6 πoυ εi1ε

xoυxoυλωμ6νo με μια θrjxη υφαομdτινη γtα γα
xρατι6ται ξ εoτ6,ν"dτιoαν μιxρ6 παπλωματι1,xι. Η
oιωπrj ε(1ε μπει ανd,μεoα μαE σαγ πυν'νηoμ(1λη

πoυ εμπoδξεινα βλ6πειgτoν ιiλλo αγ xι εxε(γοτo

απ6γευμα ηταν γεμd,τo ηλιo πoυ παι1νfδιξε ανι1-

μεσα στιζ τQιαγταφυλλι6g. Η xυρ[α Ζ(ιννα γ'oι-

τc6νταg αφηρημdνα απ'τo παριiθυqo dρ1ιoε να

μιλd οαν να μιλodοε oτoν εαυτ6 τηg.

"'Eξηoα πoλλιi 1ρ6νια ο'την Aφqιxrj xαι οτην

Αo(α αγ xαι γεννrjΘηχα στηγ ξγλiα. o πατdραg

μoυ ηταν oνoμαoτ6g εξερευνητηg xαι φυοιoδ(-

φηE' Η αδερφli μoU χι εγc6 oπoυδιiο'αμε οτα

xαλfτερα ο1oλε(α πριν πι1με xoγτd,του αxoλoυ-

θc6νταg τoν τρ6πο πoυ επ6λεξε να ξηoει. 'Eγα

xαλοxα(ρι βρεθηxαμε oτην Ινδ(α. Mdναμε oτo

oπkιγ'dττφ(λων μαg.'Ηταν o xαιρ6gτων μουoc6-

νωγ χt 6βρε1ε oυν61εια. Δεν υπ{ρ1ε τρ6πo9 να

διαoxεδdοoυμε, μετη βρo1ri που ιJπεψε αoταμιi-

τητα. Eγι6 ν6o xoq(τοι τ6τε , Θα ημoυν ε(γ'ooι

1ρoνc6ν, γεμd,τη ανηoυ1(εg, ξrjτηοα απ'τη γυνα[_
χα τoυ φiloυ μαζ γα πdμε o' 6γα Ιγδ6 γxoυρo{
πoυ ε (γα αν'οιi οε ι 6τ ι ηταν ooφ6 g xα ι πρo 6λεγ ε τo

μ6λλoν. Η φ(λη μoυ η Tξdνιg ηταν επτd 1ρ6νια

μεγαλιiτερη μoυ χαιγιαγα διαoxεδdοoυμε, πριν

μπof με oτη oπηλιιiτoυγιJρoυ, dβγαλετη βdρατηg
πρoφανι6g για γα δοxιμdoει τηγ μαγτιχ{ τoυ

ιxαν6τητα.

Toν βqrixαμε να xdθεται στo βιiθog τηg οπηλιι1g

τoυ πdγω οτo 1c6μα οε oτdoη λωτo{. Aπ(oτευτα

αδfνατοg με μαxριd doπρα γ6νια xαι μαλλιd xαι

για ρoιi1o ε61ε 6να παγ[ πoυ ox€'παζε τη λεx<lνη
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τoU χαι tjταν δεμ6νo ατη μ6αη. Mαζ δ61τηxε με
xαλooriνη xι ιiρ1ιoε να μιλιi αε μ6ναλdγoνταζ μoU
απ(θαναπρι1γματα. Moυ εfπε πωg dλη μoυ η ξω{
Θα fταν μια περιπλdνηoη μ61ρι ν, ανταμιilαω ιJνα
ιiντElα που θα ε[γαι απιi μαxριν6 μ6ροg xι απ6 xει
πι ιjoτερα Θ' ιiρ1ιξα τo επc6δυγo μονοπιiτι τηg
ξωrjg πoυ θα με π(xραιγε αλλιi xαι θα με δfδαoxε
oυγ1ρdνωg. Moυ εfuε αx6ψηπωg θα αποxτoιjοα
παιδιd oε πoλιj μεγιiλη ηλιx(α xι 6ταν Θα γινιiταν
αυτ6, Θα dπqεπε γα ετoιμαστc6 ν,αφrjoω τη γrjινη
υπ6αrαoη μoυ.

Tc6ρα ξdqω πωg o γxoυgorj μιλorjoε αλληγoριxιi
αχχ6' τ6τε ι1λα αυτι1 μoυ φdνηxαγ τo λιγ6τερo
απ(oτευτα xαι τρελι1 . Δεν rjμoυν παρd μ6νo 6να
xoρ(ται ε(γ,ooι 1ρ6νων τιι i'τoι δεν dxρυιpα τo
xoρoΤδευτιx6 γαμ6γελo μου. Π6oτειpα αμ6oωg
πωg rjταν τo λιγ6τεqo απατεc6ναg αν 6γιμεγιiλog
ιi-'ειiτηg rj παραμυθι1g . Θα rjθελα πολ{ γα τoγ
xoρoΙδ6ψω xατ6"φατoαμε τoγ σαQχαομ6 τηg Eγ-
γλ6ξιxηg υπερoιpiαg τηg φυλrjg μoυ, τo 1ιoιjμορ
που αxoτι6νει, αλλιi η φftη μoυ αδημoνc6νταg να
μιiθει τι ε(yε γα πει για τo διxι1 τηg μ6λλoν με
τρι1βηξε πiοω. Περ(μενε, περ6μενε αλλ,o γχoυ-
ρof δεν dνοιγε τo oτ6μα τoυ. Σxdφτηy"ε ττωζ
μπoρε(να ε61ε παρεξηγηθε( με τη oτdοη μoυ }1,αι
τoν ρι6τηoε - Eμ6να δεγ θα μoυ πειE τo μ6λλoν
μoυ; O γ6ρo διlαxαλog γ{ριαε αQγd , την xο(ταξε
λυπημdνα χαι τηζ ε(πε απχCι': -Eοf δεν d1ειg
μ6λλον.

Φfγαμε εxνευριoμι1γεζ χι αμlj1ανεg. Eγc6 γιατ(
υπ6θεoαπωgτον θ{μωoα μετη σUμπεQιφoριi μoυ
γ'ι ε(πε 6,τι ε(πε ατη φ(λη μoυ. Exε(νη rjταν
οοxαριoμι1γη με την απαντηση τoυ, θυμωμ6νη
γιατi θεc6ρησε πωζ τηγ υπoτ(μηoε xι απoxαρδιω-
μ6νη γιατ( δεγ dxoυο.ε 6λα αυτ6' τα μπλα- μπλα
πoυ tjθελε y' αγ"oη3σει χαι πoU λdγε αυτo( πoυ
πρoλ6γoυν το μ6λλoν. Δεγ Θα τo πιoτ€ψειg αλλι1
την ι1λλη μ6Qα, η φrλη μoυ οxoτc6 Θηxε απ6 €να
στQατιωτιχ6 τξιπ που 6τρε1ε σαγ τρελ6 γιατf
γd}ναoαν τα φρ6να τoυ. Στεxιjταγ τQoμαγμdγη
oτ oν τ o (1o του oπ ιτ ιoιj 6πoυ rj ρ Θ ε τιι €πε o ε τ o τξιπ
με 6λη τoυ τηγταχ6τητα.'0αoι rjταν μπρoοτd oτo
δυoτf1ημα 6λεγαν πωE μπoQotjοε γα ξεφι1γει.
Αλλd λεg xι ε[1ε μαρμαqc6oει βλ6πoνταg τo γα
6ρ1εται xατ6' πdνωτηg. Π6θανε αxαρια(α.
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'Oλα αυτι1 με επηρ6αοαν αφdντασ[α χαι για
xαιρ6 ε(yα oτo γoυ μoυ oυνε1ι6g τη φ(λη μoυ, τo
γxoυρoιi χαι τιζ πρoφητεiεg τoυ. H νιdτη 6μωE
ε(γαι 6γα πoλrj δυγατ6 ν"αι ψαytτι6 φiλτqo χαι τα
πdρατα τηg γηg 6τoιμα για εξερευνrjoειg. Αφηο.α
την Ινδfα γναLτLζιio1ημεg αναμνrjοειE μoυ, αχo-
λoυ θc6νταg τoν πατ6ρα μoυ' . Tαξ (δ ειi-lα, γνc6ρ ιoα
x6oψo, ξ61αoα... Πηqα μdQog oε οαφι1ρι , oε
πo ρ ε 

(ε g οτη ξoιjγxλα, επιox€ φτην'α xαταρ ριi1τε g
xαι τ6πoυg αν6γγι1τoυE απ, τoν πoλιτιoμ,6 μαg.
' }Ιπια τa 6'ι με πρ (γxηπε 

E χα ι βαoιλιιiδ ε g, ιJπα ιξα
1αρτιιi με λ6ρδoυζ χαι μαρxηo(ουg , 16ρειpα,
ε ρωτεdτη xα, 6ξη oα.. .' Yoτε ρα γνι6ρ ιoα τo Θω μιi
xιαυτ6 rjταν.'Ημoυν μεγαλriτεQη τoυ πdντε 1ρ6-
νιααχχ6'τιπoτε δεγ μαg εμπ6δισε γα εqωτευτof -

με τρελι1. Παντρευτrjxαμε xιiντρα oτη θ6ληοη των
διxc6γ μoυ χαι τωγ διxc6ν τoυ, xιiντρα ατoυE τ6oo
διαφoρετιxoιig μαg x6oμoυg. Φfγαμε απ,ι1λoυg
μαxριι1για γα μη μαE δυoxoλεfoυν τη ξωrj. Aγο-
qιioαμε μια μεγιiλη φυτε(α oτo Bελγιx6 Ko yx6,. o
Θωμι1g πrjqε xαι μια Eγγλ6ξιχη αγτιπQc,oωπε(α
εργαλε(ων xαι ξoriοαμε rioυ1α πι ευτυ1ιoμι1να .

Ei1αμε τq (α υπdρo γα oxυ}ιι6'πoυ τ, αγαπo{oαμε
oαγ παιδιιi μαE... ', H Zdννα 6μεινε για λiγo
χωQrζ να μιλι1ει αγαπoλc6νταζ πQoφαγc6g την
ωρα (α εxε ινη επoγη. Ξαφν ιxιl oυνν6φιααε.''Md-
χQι πoυ dγινε η επαν6'αταoη των μαtjρων, μ6χQι
πoυ 1qειιioτηχε γα φ{γoυμε βιαoτιx6". Πριν μαg
πετοox6ψoυν 6πω g ι1παγαγ οε πoλλι1 αγροxτri μα-
τα. o Θωμι1g oαν 'EλληγαE πoυ ηταν τιι αyαπητ6g
ατoν xιioμο δ εν ε i1ε φ6 βo αλλι1 εγc6 rj μoυν Eγγλ6-
ξα xι (.xανα παρι1α με 6λoυ9 τoυg B6λγoυζ χαι
τoυg Oλλανδorjg τηg απoιτι(αg. Exε(νο τo βριiδυ
τηζ φυγlisχρειιloτηxε να xdνoυμε ευθαγαοfα oτα
oxυλιd μαg. Δεν μπορorjoαμε δυoτυ1ι6E γα τα
πιiqoυμε μαξ6 μαg''. -Tι ε(γαι ευΘαγαο[α; T6λμη-
σα γα ρωτrjο'ω, διαx6πτoγταE την. Πρι6τη φoQd
dxoυγα τη λdξη xαι δεγ xαταλι1βαινα. Γrjριoε με
xo(ταξε παραξενεμ6νη. Λεg γ'αL ψε αναxdχυπτε
τ6τε , μετ6' απ6 τ6oη ι6ρα πoυ μιλο{oε λεg ατoν
εαυτd τηg. ''Συν{Θωg o αφdντηg των ξc6ων τα
πυρoβoλεf oτo xεφιlλι , 6πωg xιiγoυν οτ, ιiλoγα
πoυ oπι1,γε τα πιiδια τoυE για γα μηγ τυραννι6-
γται. o Θωμιig δεν μπoροrjoε ιiμωg γα τo τιdyει
xαι φωνdξαμε γιατριi να τoυζ τιdνει dνεoη.',



NΙAOaTA
H αλf θεια rjταν πωg δεν την xαταλιiβαιγα xαθ6-
λoυ. Γιατ6 ιJπρεπε γα τα oxoτc6οουγ xαι δεγ τ'
dφηναν ελεfΘεqα; Aφο6 δεν ε(1αν απαομιJνα
π6δια, oriτε fταν ι1ρρωoτα. Tηg τo εiπα διαx6_
πτoνταζ την γtα δε{τερη φoQd. '' Γιατ( rjταν ααν
παιδιιi μαg , rjταν σαγ να τ' αφrjναμε να τα
πετoox6ψ oυν o ι μαιi ρo ι.' Ε,τoι πoυ rjταν μεγαλω-
μ6να δεν μπoqοfoαν να επιβιcilooυγ." Moυ απι1'_

ντησε fαυ1α. " Kρατo6oα τo xεφιiλι τoυζ στηγ
αγxαλιd μου μ61ρινα ενεργrjοειτo φιiρμαxο xαι
oβf ooυν. Λεg xαιτο f ξεραν χαι με xo(ταξαν οτα
ψdτια. Oqx(oτηxα πωζ αυτ6 δεγ Θα γιν6ταν ξανιi
με xαν6να ξc6ο πoυ Θα ε(1α.'. Tα θdψαμε στoν
ν"ηπo xαt φ6γαμε μ6νo με δυo βαλ(τoεg αφrjνο-
νταg 6λα μαE τα πλοfτη oτo Koγx6 . Πι1λι xαλιi
πoU πQoφτι1oαμε γιατ( πoλλo( μαg φiloι δεν τα
xατdφεραν.''

Σ' αυτ6 τo oημε(o αντιλrjφθηxα τoν xf ριo Θωμι1
, πoυ πoιoE ξ6ρει απ6 π6οη ι6ρα οτεxdταγ αχoU-

μπc6νταg στo παQαπ6τo τηg π6qταg π(oω μoυ, με
oxυφτofg τουg ι6μoυg-πρoφανιig o μαθηπig τoυ
ε(1ε φrjγει- αxo6γονταζ τη ΖCιyyα περ(λυπog.
'Eγoιωoα τιdπωg ααν ιJναg μιxρdg ενδιιiμεoog ,

σαγ τo xλειδi πoυ ι1νoιξε την π6qτα των αναμνtj-
σεωγ τoυζ. 'Eναg xαταλriτηg σε μια γηψtτιη αντ(-
δqαoη πoυ μ6λιg ε(1ε αρ1[oει. Συγ1ρ6νωg 6μωg
xαι ο παqε(oαxτogτρiτog.'Ηταν β6βαια o(γoυρo
πωg εxε(νo τo απ6γευμα δεν θα xdναμε τo μdθη-
μα μαE.

Πολιj oιiντoμα θα 6μπαινε ανdμεoα τoυg dναg

μεγιiλοg υιoθετημ€νoζ γιoζ πoυ θα 6φερνε μαξ(
τoυ μια νdα γυνα(xα χαι _6πωg rjλπιξαν- μελλo-
ντιγ"6' xoυτ ooιi β ε λα' θ' ιiλλαξαν α μ ετιixλητα πoλ-
λιi πρdγματα. 'Oλα. Αυτ6 γιατ( η Ζdννα πια
1ρειαξdταν βoηθεια, ε[1ε γερdoει πoλf . o Θω-
μιig πoυ ν"ι αυτ6g ε(1ε γεqdoει προοπαθofoε γα
βρει λιioη oτo πρ6βλημα τoυζ.

Mια τιjτoια υιοθεο(α rjταν μια υιoθεα[α με αμoι-

βα(αoφdλη. oΣταrjρog θα 6παιρνετo dνoματoυE
, θα τoυg xληρoνoμorjoε oαγ εg16ταν η rf ρα τoυg
χαι σε αντι1λλαγμα θα τουg γηρoxoμof oε.'Ηταν
μια xαθαρrj αυμφων(α .Πιis 6μωg Θα ηταν απ6
εδι6 xαι π6ρα, αυτ69 o ιδια(τερog x6oμoE τηg
Ζdνναg χαι τoU Θωμιi; Πcδg Θα διαμoρφων6ταν

τo oπkι με τα τ6oα ενθrjμια απ' 6λo τoν x6oμo;
Kαι τα ''εγγ6νια'' πoυ Θα dρ1ονταν θα 6παιρναν
τα πoλfτιμα φτερd πoυ ε(1αν dρθει απ6 τιg μα-
xρινdg ηπεfρoυg xαι Θα οτ6λιξαν τα xεφαλιixια
τoυg 6ταν θα γτfγoγταγ ιγδιι1γoι οτα xαρναβd-
λια; 'Ενoιωoα ρ(γog για τoγ ε{θραυατo x6oμo
του ξευγαριοιj που βριox6ταν οε x(γδυνo ...

Η xυρfα Ζdννα ε(γε πι6"oει για τα xαλιlτo xoυ-
βι1ρι των αναμνliαεωγ τηE χαι τo ξετfλιγε αQγd.
'Eνα xoμμ6xι ατt'τη διrjγηoη τηζ τo 61αoα γιατ6
εf1α ξεφ6γει oε διxo{g μoυ λoγιoμof g. '' Kαταλrj-
ξαμε oτη Mαγαδαοxdρη. 'Eνα νηο( μoναδιx6'
Βτιεt y6'oαμε τo δεfτερo παιδ( μαg . Aπdβαλλα
oτoν €xτo μliγα. To πριiτo το 1doαμε δυo μdρεg
μετd πoυ ψdoαμε οτην A(γυπτo απ'τo Koγx6.
Aπ'την ταλαιπωρ(α χαι τη θλ(ψη. Η λrjπη μαg
rjταν μεγdλη. Δεν ριξcδoαμε o(lτε εγ"ε(. Περιπλα-
νηΘfxαμε οτην Αφqιxη. Ζα(ρ, Pοδεo(α, Kι1νυα,
πΓοal πdχι oτην Α(γυπτo. Πrjγαμε για π6ντε 1ρd-
νια στη Mαλαιofα xι {oτερα ξανd oτην Aφριxη.
M61ρι πoυ o Θωμι1g 6πεοε τoυ θαγατι1απ6 μαλι1-
ρια. Πηγαμε ξανι1οτην A(γυπτo , στην Αλεξιiν-
δρεια 'Βγ"εt 6μαθε , στηγ ανdρρωoη τoυ επιiνω,
πωζ η πατqιx{ πεqιoυo(α τoυ στηγ πατρ(δα ξε-
πoυλι6ταγ . Kd,πoιoι επιτrjδειoι με πληρεξo6οια
πoυλoιjοαγ xoμμdτι, xoψψdτι,μrj ματα xι oι γ'6πε-
δα. 'Eμαθε χαι για τη μdνα τoυ πoυ γριιi xι
ανημπoρη ε(γετιατι6'yεqdματα. Δεν ξdρω αγτoγ
6πιαoε o ν6oτog , μια λ6ξη που εγιti ποτ6 δεγ
xατdλαβα γιατ( ε(μαι πoλ(τηg τoυ x6αμου. Mπo-
ρε ( 6μω9 η αρρι6oτια τoυ γα τoγ ιjxαγε γα οx εφπε(
τo γυριoμ6. Eiγ' αληθεια πωζ oι γιατρo( τoν
oυμβoιiλεψαγ γα πd,ει οε μ6qη πιo ιilυ1ρd. Eγι6
6μωg μdoα μoυ πιοτεtjω.πωE oι'Eλληνεg ε(ναι
σαγ τoγ αρ1α(o OδυοoιJα, θdλoυγ να γυρζoυν
πioω oτην ΙΘdν"η τoυζ...

Δεγ θα σoυ πω τι βρrjxαμε π(oω. Tι πεqιioαμε μ'
6λo αυτ6 τoν x6αμo γfQω μαE πoυ μαg 6πνιγε με
την περι6ργεtα τoυ. Tην πεΘερι1 μου πoυ μαζ
οταtiρωνε πολλ6g φoq6gτη μ6ρα. Tη λfπη χαιτηγ
απoγoητευση πoU βρfxαμε την πεQιoUο(α τoυ
Θωμι1 o1εδι1ν 6λη πουλημdνη. Xωρ(g xανιjνα
ιiνθqωπο πoυ γα μαζ xαταλαβα(νει χαι να
μoιqαξ6μαoτε την xαθημεqιν6τητα μαg .

'Eρημoι rjμαoταν . Eμε(g y"αL τα παιδιd μαE'..''
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Σηxc6Θηxα απ6τoμα απ' τηγ xαρ6xλα μoυ.
T6τοιαηταν η xατιiπληξη μου.'''Βyετεπαιδιd,;''
Tραιiλιοα μπερδεμdνη.

Η Ζ(ιyν α oηπιiΘηxε απoφασιστ ιγ"6" γ,αι με πηρε

απ' τo χ6Qι . '''Eλα να σoU τα δεξω'' ε(πε γ'αι

πρoxι6ρηoε. o Θωμd g ψπηxε μπρooτd, πQoσπα-

Θci:νταg να την ε μπoδ (oε ι. Δεν μ[λη oε xαν ε (g του g

αλλd, xoιτιixτηγ"αν 6γτoγα oτα μd,τια. Tι ε(παν μ'

αυτrj τη ματιι1δεν ξ6ρω .'Ηταν 6ναE xriδιxαζ πoυ

μ6νo oι δυo τoυg μoιριiξoνταγ. Mετd απ6 dνα

ατιjλειωτo λεπτ6, oιωπηλd oυνα(γεoε εxε(νog xαι
μd,λιoτα ιiνoιξε την π6ρτα τoυ οαλoγιoli για να
περd,ooυμε. Διαo1(oαμε τo oαλ6νι με τα θdματα
του x6oμoυ, περd,oαμε οτo λιαxωτ6 πoυ xd,ναμε

τα μαθηματα μαζ xι foτερα xατευθυνθηxαψε
oτην π6qτα τoυ υπγoδωματ(ου τουg. To πι1ραοα

με φ6βo. Mαg υπoδ6xxηγ'αν γqυλioματα σαγ ε-

γ"εtναπoυ ιixoυοα στo πρc6τo μαg μdθημα. Exεi
oτo βd,Θogτoυ δωματioU, Φ1 Θ6οη πoυ παλι6τερα
θα πρdπει να rjταν xd,πoια xxLστη ντoυλιiπα ,

π(oal απ6 οιδερ6νια ν,αγν"ε}'α με xo(ταξαγ ... δυo

γoρfλεg αρxετd εfοωμoι. M6λιg με ε(δαν dQχι-

σαγ γα γρυλζoυν απειλητιxd, χαι γα τQαγτdξoυν

τα ο6δερα αλλ'o ΘωμιiE πηγε xoντd,τoυg χαιτoυE

μληoε τρυφερι1 . Αυτo( 6οτqιιpαν την πλdτη τoυg

xι εxε(νog ιiρ1ιoε 6να περ(εργo 1d,δι. Mε τα
διi1τυλα τoυ π(εξε την πλdτη τoυζ χt εxε(γoι

γρfλιξαν ευχαQιστημ6γα xι 6οτριβαν Xι απ'την
ιiλλη μεριι1.

Aυτ6 πoυ 6βλεπα μπρooτd μου ηταν o(γoυρα η

μεγαλιiτερη 6xπληξη πoυ θα μπoρofoε γα μoυ
oυμβεi. Kαλι1 τα διd,φoρα ενθfμια απ' 6λα τα

μdQη τηζ γηg , xαλη χαι η ιστoQfα τηg ξωrjg τουg

, γ"αΜxαι η πρ6βλειpη τoυ γxoυρof . Tι θdλαγε

6μωg oι γoρilεg εxε( μ6oα; Στo υπγoδωμdτιo τoυ

ξεfγoυg; E(1α με(νε ι xcιτ6π}ιην"τη. Mα ηταν δυ-

νατ6γ ; Nα xoιμo6νται oτo fδιo δωμd,τιo με τα

ξc6α; Kαι γα τα θεωρofν παιδιd τoυg; Αραγε ωg

ποtj dφταναγ λoιπ6γ τα μυoτηρια αυτod τoυ σπι-
τιοrj; Και ξαφνιxd 6λα ξεxαθd,qιoαν. Nα γιατ(
61ι απλrig μrjqιξε αλλι1 βρωμοrjο'ε- τc6ρα μπoqori-
σα γα τo πω xαθαqιi- xρεoλ(νη τo oπkt' Για την

απoλfμανoη των γoqιλc6ν φυoιxd,, γιατ( dλλo;

Nα γιατ( η Ζdνν α αντιδρo{οε τ6οo oτην υ ιoθεο(α
του Σταf ρoυ. Πoιοg λoγιx6g d,νΘρωπog θα ηΘελε
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εν'τ6gαπ'τoυg γ6ρουg ν' αναλιiβει xαι δυo γoρi
λεg; Tι6qα xαταλd,βαινα 6μωg χαι τo μεγιiλo
δiλημμα χαι τo αδι6ξoδo των γ6ρων δαoxιiλωγ

μoυ.

_''Tι θ' απoγ(νoυν οι γoρλεg d,ραγε;" 'Βγ'ανα

ερι6τηο'η φωνα1τιi τη απ6ψη πoU με ταλdνιξε.
''E(γαι πoλ{ γdρ ιxο ι πια.'' Moυ απrjντηoε αμ6oω9

ηΖdννα. Λεg xαι τo ε(1ε oν'εφπε( εδι6 xαι xαιρ6
xι ει1ε dτoιμη την απdντηση τηζ .'' E(1αμε χαι τη

μητ6ρα τoυg αλλd, π6θαγε μεριxd 1ρ6νια πριν.''

Δεν τ6λμηοα να qωτηο'ω πoιj τη Θιlιpανε -μιiλλoν
oτoν ν"ηπo. " Αυτtj ε[ναι η Mπιξo{ xι αυτ6g o

Γx6α . o Γx6α εfναι λ(γo ατ(θαoοg γι' αυτιi του

βιiξoυμε αλυο[δα 6ταν ανο(γoυμε τo xλoυβ(. Tα

φ6ραμε απ6 την Aφριxη εδc6 xαι πολλιi 1ρ6για.''-
''Kαλd xαι ξo{γε oτo xλoυβ(τ6οo xαιρ6;'' Pιiτηoα
απoρι6νταg. '' Tα βγdξoυμε δυo φoρdg τη μdρα
xυρ(ωg 6ταγ xαθαρζoυμε τα xλoυβιd τoυg. Πα-
λι6τερα τα βγdξαμε οτoν x{πo αλλd 1αλοrjoαν τtζ

τQιαγταφυλλι6gτoυ Θωμd,." Mε xo(ταξε με απ6-

γγωση - πq6πει να ηταν διxrj τηg επιλoγri να

φ6ρoυν τoυg γogiλεg εδcil ν"ι 6γι τoυ δαoxdλου

μoυ. Λεg xι απαγτo{αε σ'αυτ6 πoυ οxεφτ6μoυγα
xαι ε(πε.'' Tι dλλo γα €.γ"ανα; Tα ιJoωoατελευτα(α
oτιγμη απ' τα 1dρια xυνηγοf, Θα ηταν τι6ρα

βαλοαμωμ6να, πεταγμιJνα oε x6πoια απoΘηxη

ψετ6τ6oα1ρ6νια. Eγι6 6μωg τα €γω oαγ παιδιd

μoυ.'' Aναφι]oγταν 6μωg τo ερcδτημα: Tι θα γιν6-
ταγ 6ταγ ερ16ταν oτo oπ(τιι o ΣταrJρog ; H γυναG
γ'α τoυ Αγ δεν π6θαιναν oι γoρ[λεg ωg τ6τε

δηλαδf '..

Tα Γαλλιxd, με τoν xιiριo Θωμι1δεν ευδοι[μησαν

για δε{τερη 1ρoνιιi' o (διοg αρρι6oτηο'ε τo xαλo-
xα(ρι xαι oταμι1τησε τα μαθrjματα' Eγι6 βρηxα
xαινotiργια ενδιαφdρoντα. Aνoιξε εξ' ι1λλoυ τo

πρι6τo φροντιoτrjριο Aγγλιxι6γ στη μιxρη μαg
π6λη που μo6ραξε π6"oτε9 γ'oγ" σ' 6ooυg ηταν
xαλo( ο'τα διαγων(οματα τηg εβδoμdδαg , οoβα-

ρ6τατo x(νητρο ε(ν' αληΘεια μια χαι πι1oτεgτρι6-

γαμε μ6νo οε μεγdλεg γιoρτdg. Tα xαινοιiργια

μoυ ενδιαφ6ροντα xαι η ε(οoδoζ μoυ oτo γυμνd,-
σιo μoυ dδωο'αγ 6να oωρ6 xαινoιiqγια θ6ματα γι
απαo16ληοη. Λiγο ri πoλf δεν ενδιαφdqθηxα να

μdθω τι απ6γινε με τηγ υιoθεο(α τoυ Σταfqoυ.
Δεν υπηρ1αν εξd,λλoυ μυoτηρια ι1λυτα για μdνα
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πλ6oν... Kι η νι6τη ε(ναι βιαοτιxt1, ε(ναι α16ρτα-

γη, ιpd1νει για xαινo{ργια θdpιατα' για xαινof ρ-

για μυοτf ρια... Mετd απ6 1ρ6νια 6μαΘα εχ τωγ
υoτι1ρων π0)ζ η zυρ[α Ζαννα ε(1ε πεΘdνει λι,γo

μετd την υιοΘεοiα - για δεg πoυ o γxουρo{ τηg

ε(1ε προμαντιJψει oιυoτd, το μ6λλον τηg... Tην
6θαιpαν στo \,εΖQoταφε(o μαζ αγ xαι υπηρξαν

μεριxo( πoυ μoUQμοfριοαν 6τι δεν το διxαιo{-
γταν l-ιια zαι δει,ηταν oqθ6δoξη λdει. O xfριog
Θοlμdg 6μιυg 6φερε ολ6xληρo επ(oNoπo στην

xηδε(α γα τηγ τιμr1oει. Αυτrjν την x6ρη εν6g

διαxεxριμdνου Aγγλου φυoιoδ(φη xι εξερευνητη
. Aυτην που γ{ριοε τον x6oμo 6λo xι ι1πινε τod,ι pιε

λdρδoυg zαι πρi.1xιπεζ την επoxlj πoU oι διx6g

μαg.1υνα(zεg δεν dβγαιναν ofτε 6ξω απ'τoγ"ατr1-

φλι τoυg ο1εδ6v xι ofτε pιπoρo{oαν γα φαγτα-
oτοιjν dλλο x6ομo εxτdg απ' αυτ6γ τηg γειτoνιdg
τoUζ.'.

o Θωμι1g αγ χαι φιλdοθενog 6ξηoε αρxετιi 1ρ6-
για χαL 1dρηxε εγγ6νια απ'τα Θετd του παιδιd.
Eυτυ1ι6g δεν ξοfοε 6ταν δ6θηxε γι'αντιπαqo1t1
το οπ(τι τoυg. Δεν ξdρω τι απdγιναν τα γoριλd,-
χtα, oιτQιανταφυλλι6g γ"αLταενΘ{μια απ' 6λο τον
x6oμo πoυ xoομοf οαν το οαλ6νιτουg . oι οιδερd-
νιεg λdγ1εg, οι ξfλινεg μdoxεg, τα ξιiλινα αγdλ-

ματα, τα φιδοτ6μαQα χαL τα περ(φημα φτερd απ'
τα παραδε(οια πoυλιd χαι τιζ oτρoυθοxαμljλoυg
...'oλα αυτd δηλαδrj πoυ μ' 6xαναν να oνειρειio-

μαι 6ταν rjμoυν μdλιg 6ντεxα 1ρoνcδν...

Mια συγδQoμ|i τηΞ
''NΙAOYΣTAΣ''

ε(γαι τo υισ"}ν6τεQo δι6qo
γLα τoυ5 φ(λoυ5 μαE

''...H βα9ιd' παραxαταθηχη πoυ μαζ xληqoδιiτηoαν δλοι

εxεiνoι που αyιllνioτηxανyιατην εxπληρωoη τωυ μεyd'λων

ιδ αν ιx rΔν τη g ε λευ θ ε ρ iαg xclι τη g αν ε ξαρτη o iαE ε π ιτd'αoε ι τη

διεxδ[xηoη απ6 ριiρoυE μαg τηg δικαlωoηg τηg ιoτoριxηg

ινηριηg τoυ !θνουg μαg. Και αυτη την ανdyxη 6ρy"εται ια
xαλ{ψε ι τo oυyι"εx ρ ιμ6'νo β ιβλiο.''''

KιiαταE Φωτιιiδηg
ΚαθηyητηgτηgΙατoρlαg

τ oυ N ε cilτ ε ρ oυ Ε λλην ιo μo6

ΔΙAΘ E ΣΞ TQΥ BΙ BΔΙ8]ξ
-Πολιτιοτιxli εταιqεfα Nιioυααg (Δημοτιxη

βιβλιoθηxη ) τηλ'. (23320)24Ι02

-Σαμαριi z\ευxτ| τηλ. 123320122575
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oγια απo

H AYTOKPATOP|A THΣ TPAΠEZOYNTΑΣ

Toυ Bλιiοη Aγτζ(δη
Διδιixτωqοg τηE Ιοτoρ6αE τoυ AΠΘ

H dνoιξη τoυ |204 μ.1. υπηρξε μoιρα6α για τoγ ελληνιομιi. Στιg 13 Απριλ(oυ oι Σταυρoφ6ρoι ε(1αν
εxπoρΘrjoειτην Kωναταγτιγoιjπoλη xαι ε(1αν xαταλf oειτην ελληνιxrj Αυτoxqατoρ(ατoυ Bυξαντ(oυ.
Δι6λυoαγ 6τoι τoγ xεντqιx6 ιοτιi τoυ μoναδιπof χQιστιαvιχof xρd"τoυg τηg Aνατoλrjg, πoυ Θα

μπoρoιioε γα απoτελιjσει oυσιαστιx6 εμπ6διo σxo εΙtεγ"τατιxd ιολdμ, αραβιx6 χαιτoUQχιχ6. Η πρι1ξη
αυτrj τηg xαΘολιxrjg Δι1oηg Θα υι|.rc6oει εφεξf ζ αξεπ6ραoτo τoi1og μεταξf τηg δυτιxrjg xαι ανατoλιxf g

1ριoτιανoαfγηζ χαι θα διευxoλιjγει τηγ επιxρdτηoη των Toιjρxωγ μoυσoυλμι1νων.

Mετd την xατιiληιi-rη τηg Π6ληg, oι'Eλληνεg θα ιδρriooυν τρfα xρι1τη με x6ντρα τη N(xαια τηg
Bιθυν(αg, την'Ηπειρo χαι τηγ Tραπεξoιiντα τoυ Πdντoυ, xαι θα αρ1(ooυν τιg πρoοπι1Θειεg για την
αναxατιiληψη τηζπQωτεf oυoαg. Mαxρoβι<iτεqo απ6τατρfα αυτd xρdτη υπrjρξε η Aυτoπρατορ(ατηg
Tραπεζοfνταg. Ιδρυτ6g τηg υπηρξαγ τα αδ6λφια Αλ6ξιοg xαι Δαβ(δ Koμνην6g, εγγ6νια του Aνδρ6-
γιχoυ A', ιδρυτti τηg βυξαντινrjg αυτoxρατοριxrjg δυναoτε(αg των Koμνηνι6ν.

Turk- le - sh - tir - e - me - dik-k r - im- iz- de n -mi - s in- iz. ?

'oλo αυτ6, πoυ αποτελε( μια λdξη-παρι1δειγμα τηg ''oυγxoλλητιxrjE'' τoυρxιxlig γλc6ooαg, oημα(νει:
uΕiατε απιi εxεfι'oυg που δεν μπoρ6oαμε yα ε?ιτoυQ}ιiooυμε|''

τωγ τoυQχιxc6ν ο μdδων ε (ναι η ανατoλιxrj πεQιo-

xητηg ευQασιατιχηg ξr'6γηg, οτα δdοη τηg Σιβη-
ρ(αg. ΠιΘαν6τατα,η πρc6τη περιo1rj πoυ εμφαν(-
στηχαγ oι Totiρxoι γα ε(γαι η Mατξoυρ(α. Kατd
την πρc6τη 1ιλιετ(α π.1. dρ1ιοε oι εξιlπλωorj τoυg
oτην Aνω Αo(α για γα μετατQαπofγ απ6 ανθρcil-
πoυζτωγ δαoι6γ οε ανΘρι6πoυζτηE oτdπαg.'Eνα
απ6 τα πρι6τα oν6ματα με τα oπo(α εμφανζoνται
ε (ναι Xι6νγχ-γoυ. o ι Xι6νγx-γoυ, oι oπo(o ι απo-
τελof oαν τoυg βι1ρβαρoυ g πoυ πoλιoρxo{οαν την
K(γα απd τo Boρρd, φα(νεται 6τι περιλdμβαναν
στoUζ x6λπουg τουζ χαι αρxετ6g ι1λλεg φυλ6g.
Στην πρo6λαοrj τoυg πQoE τα δυτιxd oυγxρo{o-
γται με τoυg Γιoυι1-τσε, τoυζ oπο(oυg διι61νoυν
απ6τo Kαγoo{ μεταξrJ 777 xαιΙ65 π.γ' OιΓιουd-
τσε, oι oπo(οι πιΘαγ6γ να ταυτζογται με τoυζ
To1dρου g, εxδ ιc6xoγται ?ια ι εξαναγxιlξoγτα ι σε

EΛΛHNEΣ KAΙ ToYPKoΙ: Mια ενδιαφ6Qoυσα συγdγτηση

Η ελληνoτουρxιxrj αντιπαqdΘεση χαι οι μορφ6g
πoυ γ"ατ6'γ"αιρof g 61ει λdβει, αποτελε(τη βαoιx{
αντ(θεαη στηγ πεQιoxiτηgγoτtoαγατoλιxf g Eυ-
Q6πηg απ6 τιg αQχ6ζ τoυ 19oυ αιc6γα. oμωζ
απoτελε( διαπ(oτωoη, dτι στoυζ περιoodτερoυg
αναλυτιJg, αλλιi xαι o' doουg ενδιαφdρoγται για
τα θ6ματα αυ^t6", 6'γει γαΘε( η oυνα(oθηση τoU

ιoτoριxοrj βιiθουg τoυ πρoβληματog. Δεγ εiγαι
γνωoτdg oι αρ1ιx6g αιτ(εE δημιoυργ(αζτoυ χαι oι
πoιx(λεg μoQφ6ζ πoυ π{ρε, απ6 τo δεfτεqo π.1.

αιι6γα 6ταν dγινε η πqι6τη oυνιiντηoη, 6ω9 orjμε-

ρα. Για να xαλrjιi-roυμε λoιπ6ν τo ιoτoριx6 nιεν6,

Θα περιπλανηθo6με με τo ιiρθρo αυτ6 ατην πoλri
ενδ ιαφ 6ρoυοα ελληνoτoυρx ιxrj oυνdντη οη.

M61qι orjμερα δεν 61ει προοδιoqιοτε( με αxq(-

βεια o 1ρ6νog εμφιiνιοηgτων Torjqxων στo πQo-
oπrjνιo τηg ιoτoρ(αg. Γενdθλιοζ χ6QoE των πρc6-

J/-
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μετανι1oτευoη.'Eται 6xoυμε την πριiτη μεγι1λη
ιoτoριxrj μετανdoτευοη εν6E λαoιj.

Bαιtτqιανri: Η πqι6τη oυνιivτηοη Eλλriνων παι
TοιJρκων

oι Γιου6-τσε, oι οπofoι εxδιcδ1θηxαν απιi τoυg
Xι6νγx-νoυ φτdvουν οτη Φεqγxαγιiτου σημεQι-
νoιi oυξμπε7,ισταν, οτη ουνd1εια στη Σογδιανrj
xαt v"ατ α}ιηγ oυν στη B αxτρ ιανη, ιiπoυ xαταoτρ ι1 -

φοUντo διdοημo ελληνιx6 βαoλειo πoυ (δρυoαν
οι επ(γονoι τoυ Mεγιlλoυ Αλεξιiνδρoυ. Αυτrj
{ταν xαι η προiτη επι6δυνη oυγdπεια επ6 τoυ
ελληνιxoιi x6oμoυ, τoυ γεγονdτoζ τηE fπαρξηg
τωγ τoυQχιxι6ν oμd,δων.

o xc6ροg τoυ Αλτd[ Θα μετατραπε( oε βdοη για
την εξ6ρμηση τωγ τoυρxdφωνων oμdδων, oι o-
πo(εg βεβα(ωg ανrjxoυν οτην x(τqινη φυλrj. BαΘ-
μια(α xαταλαμβιiνouν τo χ6Qo του Toυρxεoτdy
εxδιι6xογταg "ινδοευρωπα'ιxι1g" oμdδεg πoυ rj-
ταν εγχατεο'τημ6νεg εxε(. Η oυνιiντηoη με τoγ
πoλιτιομενo xcIομο αρ1ξει oτη Σoγδιανη χαι στη
Σαμαρxdνδη, 6πoυ xαταοτρ6φoυγ στηγ αq1rj τo

μεγι1λo ιρανιx6 πoλιτιoμd πoυ ε(1ε δημιουργηθεi
χαι εχτoυQxζουν oτη αυνιJxειατo xιriρο. Αυτdg οι
πQωταQχιχιJg ιoτοριxdg ουνθrjxεg διαμ6ρφωοαν
αυτ<i πoυ αργ6τε ρα 1αqαxτη q ioτη χ ε ωζ "τoυ ρ}ι ι_

x6 g 1αqαxτ,i Qαζ".'Oλε g o ι τουρxιx 6 g ο μι1δ ε g πoυ
π6ραoαν απι1 την ιoτoρl(α διαxρ(νoνταν για τα
(δια πρι1γματα. o Jean-ΡauΙ Roux, γρι1φoνταg
απ6 μια φιλιxη, 6ωg xαι υμνητιxli αxoπιι1,, τo

βιβλ(ο "Ηistoire des Turcs. Deux mille ans du
Ρasifique a la MediteranΘe" (Fayard, 1984), επι-
αημα(νει με 6να πotητιν'6 τριiπo: "H περιπ6τεια
(τηg περιπλιiνηοηg στηγ ιστoQ(α τωγ Tofρxων)
ε(ναι φτιαγμdνη απ6 xαλπαoμodg αλ6γων, απι1

βιαoμo6g xoριτoιc6ν, απ6 π6λειg πoυ xαiγoνται,
απι1xραν(α πoυ o1ηματξoυν oλ6xληqα βoυνι1.
E(γαι φτιαγμdνη απ6 β(α xαι α(μα. ...Για τo
Ιoλd,μ, οι To{ρxoιυπrjρξαν οτην αρ1ri η ρoμφα(α
τoυ, αλλι1αργdτερα η αοπ[δα. Mιoθοφ6ρoι εδc6,

αρ1ηγο ( μιoθoφ6ρω ν ετιε(, 1τυπιο{ντα ι. o ι αγτ(-
παλof τουg; 'Oλog o x6oμog. 'oλoι oι λαo( με τη
οειρι1,, απ6 τoυg πιo χoγτιγo{ζ, ωζ τoυζ πιo μα-
xρυνofg. 'ooo για τoυg ι1μεooυg γε6τoν6g τoυg;

Toυg Θεωρo{γ πdγτoτε xληρoνομιxorjg ε1θqοf g!

Yπι1ρ1oυν, βdβαια, xαι xιlπoιεg ειqηνιx6g περ6o-
δoι, ευεργετιx€'g xαι υπdgo1εg, αλλι1 αυτι1 oυμ-
βα[νει oυνrjθωg ανι1μεοα oε δυo oφαγdE. oι
Tori ρxo ι 61oυν ιμπε ρ ιαλιoτ ι^ι6' g τ6'o εtg να χατα-
μoι3ν,να χυQιαQχo{γ..."

H πλ6oγ φημιαμdνη τoυqxιxη ομdδα, υπrjρξε
αυτrj των Ofγωγ. oι Ofγοι με αρ1ηγ6τoνΑττ[λα,
τη Mιioτιγα τoυ Θεof , 6πωg απoxλ{Θηxε, oπ6q-
γoυν τoγ ιiλεθρo oτην Eυρc6πη. o ελληνιx6g π6-
αμog δε γλrjτωοε απ6 τη Mdoτιγα. Tα 1ρ6νια
444-447 μ.χ.oι Ofγγoι μετατριJπoυν τη Mαxεδo-
ν(α xαt τη Θρdxη oε 6ρημη πεqιo1rj. Mετd τo
θdγατo του Αττ(λα o γtοζ τoυ θα επι1ειρησει μια
αποτυ 1η μ 6νη ε χστQ ατ ε (α γ"ατ6" τ ωv Eλλrjνων του
Bυξαντfoυ.

Βxατ61ρ6νια αργ6τερα θα εμφανιατε(για πρι6-
τη φοqd το 6νoμα "Toιiρ),ιog". 'Eναg ιδια[τερog
xλιlδog των Xι6νγχ-νoU rjταν οι Toυ-xυ6, 6πωg
τoυζ αγαφ6ρoυν oι Kιν6ξoι. Kdτω απ6 τη λ6ξη
"τOυ-τι.υ6" xgrjβεται η λ6ξη "τoυρofl{,", δηλαδ{
"τo{ρ}tog". oι εξdπλωση τωγ Toυρo6x δυτιxd,
αg1iξει με τη χQησιμοπofηοli τoυζ ωζ μιoθoφ6-
gων απ6 τoυg Ιqανo6g. Aντbτοι1εg υπηρεα(εg
πρooφ6ρoυγ χαι στoUζ'Eλληνεg xαι dτοι βαΘ-
μια6α διειοδιjoυγ oτoν ελληνιν'6x6oψo. Η πρc6τη
"ελληνoτoυqxιxη πρoo6γγιοη" dγινε τo 567 ψ'1.
Bαo(οτηxε οτιg xοινdg φιλoδoξ(εg των Toυρofx
χαι τωγ Eλλrjνων, πoU αγταγων(ξoνταν τoυg Ιρα-
νοf g. H ο'υμμα1fα Eλλriνων xαι Toυροιjx επιτριJ-
πει στoυζ δεfτερουg να επιτεΘofγ oτo Ιρdν xαι
να xαταλι1βoυν τo To1αρεoτιiν.

Aπ6 γ"ειxαι πι1Erα, οι'Eλληνεg θα 6ρ1oνται ολod-
γα χαι ο'υ1ν6τεqα οε επαφ{ με διdφoρεEτoυQχι-
x6g oμι1δεE. oιXαξιlρoι, οι oγoιjξoι, oιΠετοενιJ-
γχoι, oι Kιπτοdτxoι, oι Tιiταρoι, oι Σελτξofxoι
xαι τ6λog oι oθωμανo( θα d1oυν oλo6γα xαι
ευρ6τεqη παρoυo(α οτη γεωγQαφιxη περιφdρεια
πoυ τ,ιαχ6πτε ι o ελληνι ν'6g ν'6oψoq.

H xυqιαq26[α των Toιiqxωv

Oι Totjρxoι εμφαν(oτηχαγ στo χ6Qo τηg ευριiτε-
ρηg MdοηE Aνατoλrjg, xυρ(ωg ωg μιoΘoφ<iρoι

JJ
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τωγ ΙQαγιr)ν. Hτεqι1οτιαπoλιτιxf ιo1ιig πoυ απ6-
χτη σαγ γ"ατ6' τ oν 9 ο α ιιiν α, oυν o δ ειiτη γ"ε απ6 τoy
εξιoλαμιoμd τoυg. Η orjγxqoυση τoυ Ιρdν με τo

Toυρdν Θα 1αραxτηρ(oει εxε(νη την πεgioδo. Oι
Ιρανo( τoυζ αγτιμετι6πιξαν ωg "x(τρινo x[γδυ-
γο". To 1055 oι Torjρxoι xατdλαβαν τη Bαγδdτη,
την 6δρα τoυ Xαλιφι1,τoυ xαι πρωτε6ουοα τoυ

μoυooυλμανιxof x6oμoυ χαι αγαχηρf1Θηxαν πo-
λεμιoτ6g τoυ Ιολdμ. Eφεξris θα oυγπρoιjoνται oι
δ{o μεγdλεg θρηoxε(εg, o Xριoτιανιoμ6g χαt τo
Ιολdμ, με εxπqooι6πoυg δ{o ι1θνη, τoυg'Eλληνεg
χαι τoυζ Tofρxoυg. o δρ6μog των To6ρxωγ για
τη διεxδ(xηση τoυ ελληνιxof x6oμου εi1ε ανo(-

ξει.

To 1071 τα ελληνιxd, oτqατεf ματα νιxη θηxαν οτo
Mατξιxdρτ. o i\λπ Αqο'λdγ oυγ6λαβε αι1μαλωτο
τoν Pωμαν6 Δ' Διογ6νη' To μεγαλfτερo μ6ροg
τηg Mιxριig Αο(αg, ειδιxιl το 6ρημo υι|(πεδο,
o6ντoμα περιrjλθε οτα 1ιJρια των To6ρxωγ. Oι
xfρυπεg του Ιoλιiμ, oι γαξrjδεg (ghazi), χαι oι
νdoι προorjλυτoι θα 61oυν ωg ο'τ61ο την επιxρd-
τεια τωγ απ(oτωγ. Η γ6α θρηοxε(α τoυ Ιoλdμ
ευνo ε ( την επιxρdτη οη των oλιγιiq ιθ μωγ τoυ Qχ L-

xι6ν oμι1,δωγ πdνω oε αλλoγενε(g πληθυομodg. Σ'
αυτ6 oυγτελofγ xαι ιiλλoι παρdγoντεg 6πωg η
πoλυδιd,oπαoη των Eλληνων σε αγταγωγιζ6μενα
xρατ(δ ια, η πQoσφoQd οτρατ ιωτιxι6ν υπη q ε oιc6ν

απ6 βυζαντινorjg oτρατηγo6g αε Tofρχoυζ, η
σUγχεγτQωτιxf πoλιτιxrj των Bυζαντινιiγ αυτo-
xρατ6ρων, xαθc6g xαι η διαφθoρd τηg xεντqιxηg
εξoυ ο(αg. Tι1,οε ιg απoδo1rj g των ν 6ων xυρ (αρ1ων

εμφανζoυν χαι oι μoγoφυσιτιxo( πληθυoμo( τηg

Bυξαντινrjg Aυτoxρατορiαg, 6πωg oι Aρμdνιοι
χαι ot Aofριoι.

To 1081 ιδρ{θηxε τo Bαo(λειo τoυ Po{μ ατη

N(xαια τηg BιΘυν(αζ χαι τρ(α 1ρ6νια αργ6τερα
oτo Ιx6γιo. To 6νoμα του πρc6του τoυρxιxof
βαoιλεfoυ οτη Mιxρι1Αo(α orjμαιγε 6τι η χ6Qα
xατoιxofγταγ απ6'Eλληνεg. Eπιπλ6oν οι Σελ-
τζo6ν"oι, τη μεγαλfτεqη διo ιxητιxf περιφ6ρε ια
του xρdτoυζ τoυζ oτη δυτιxη Aνατoλ(α, την oν6-

μαξαν Bιλαγ6τ-ι Γιoυναν6, δηλαδη "Eλληνιxrj
Eπαρ1(α", ( "Eλλιiδα".

Tο 13ο αιι6να, o τουρxιx6g πληΘυoμ6ζ αντιπQo-
oι6πευε τo L0Ψο τoυ oυγoλιxof πληθυoμo{ τηg
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Mιxρd,g Ao(αE. Η αfξηοη τoυ τoυQχιxof πoοo-
οτof οτη oυν61εια ηταγ απoτιjλεσματωγ μαξιxc6ν
εξιολαμιομc6γ. o ο{γ1ρoνog ιoτoριxdg τηζ με-
oαιωνιxrjg MιxριiE Ao(αg Claude Cahen oτo

βιβλ(o τoυ "Pre-ottoman Turkey" (Λoι,δ(νo,
1968), εν'τιψ6" 6τι o oυγολιx6g πληθυο'μ6g των
To6ρxων πoυ ειο6βαλαν oτoγ ελληνιx6 χ6Qo
rjταν διαx6oιεg 6ωg τριαx6oιεg 1ιλιι1δεg. o ντ6-

πιοE πληθυσμ6ζ, ελληνιx6g oτο μεγαλfτερo μd-

Qoζ τoυ, αν ε q16ταν o ε oν"τt6,π ε ρ 
(πoυ, εxατo μμ6 -

Qια.

To μοιqα(o dτog για τουg 'Eλληνεg, υπrjρξε τo

|204 ψ.γ.,6ταγ oι οταυρoφ6ροι xατ6λαβαν τηγ
Kωγoταγτ ινoιjπολη' Η παρ ι1λλη λη ε μφd,ν ιoη τωγ
Mογγ6λωντoυ Tοdγγιg Xαν ανατoλιxd,, που oυν-
τρiβει τα τoUQχιχιl βαoλεια, απoμαχQfνει την

ημερoμην(α τηg τελιxrjg rjτταg. Oι oθωμαγo[ ει-
οβιiλλoυν oτoν ελληνιx61c6ρο για να αποφtiγoυν
την μoγγoλιxη πqodλαοη. Πρι6τοζ χc6Qoζ gιγ'nα-

τ6'oτ αoηg του g rjταν γ"oyτ6' στo ση μ ε Q tνd Eox ιοε -

1iρ, oτα Bυξαντινoοελτξουxιxd of νoρα.

Η Mιxρd Ao(α dγινε 6δαφοg dοxησηζ τηζ πQoση-

λυτ ιοτιxrj g πολιτ ιxrj g των μoυoουλμdνων ιε ρoxη -

ρ{xων. Απ6τoγ 14o αιιiναουγαγτιo6γται Eλλη-
γεζ στoυζ 1c6ρoυE τηg ν6α9 Θρηoxε(αg. o xoρυ-

φα(οg μoυooυλμι1νοg διανoοf μενog xαι ιδρυτrjg

του τdγματoζ τωγ δερβ(αιδων Tξελαλεδ(ν Pουμ(,

γριiφει ποιrjματα οτη δημc6δη ελληνιxrj γλι6ooα
τηg Kαππαδοx(αg, ενι6 1gηο'ιμoπoιε( ελληνιx6g
λ6ξειg για γα εxφρdοει ιδ6εg xαι ουναιoΘrjματα.
Δημιoυργε6 επ[ο'ηgτην "μoνtiτoυ Πλdτωγα". Tα
μελωδιxιl xε(μενα των δερβ(oηδωγ απoτελo6γ
πρoσα8 μoγrj των βυξαντινc6ν μελωδ ιc6ν οτιg ν 6 ε g

ανιlγxεg. o Poυμ( δεν εxτιμο{οε xαθ6λoυ τoυζ
Tofρxoυg xαι μιiλλoν αυτ6 αυν6βαινε χαι στηγ

υπ6λoιπη μoυαoυλμανιxη διαν6ηoη εxε(νηg τηE

επo1rig. 'Eγqαφε: "Για την oιxoδ6μηoη πρ6πει
να προολαμβι1νoνται'Eλληνεg εργι1τεg χαι για
την xατεδdφιoη Tofqxοι. Γιατ( η δ6μηοη τoυ

x6ομoυ ε(ναι ιδι6τητατωγ Eλληνων, ενc6 η γ'(Ιτα-

oτρoφη χαι τo γxρ6μιoμα 61ει ανατεθε( oτουg

Toιiρxoυg." Aυτη η αντιμετι6πιοη, ειδιxιl τoυ

Mεβλανι1 Poυμ(, o oποfog χαQα?{τηQιξ6ταν xαι
απ6 ανεξ(Θρη oxo λ6γo, oδrjγη οε oη μαντιxη με ρ [-

δα τoυ χQιστιαγιχof πληθυαμoιi, μαξ6 με τoυζ
ιερε(g τoυ, να αoπαoτε(τo ιoλαμιx6 δ6γμα.
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H οΘωμανιxη επoμ1

Παριiλληλα 1ιiνεται τελεfωg η αυνα(oθηση τoυ

"αν1]?.ι ε ιν " στηγ τoυ Qχιxrj o μd,δα xα ι xυρ ιαρ1ε f τo
"αν1]}.ιειν" oτο xυρ(αρxo θρηοxευτιx6 δ6γμα.
' Ετσι, τα τoυ Qχ ιχd, πoλιτ ιοτιxd 1αραxτη ρ ιoτιxι1,

αρ1ξoυν να θεωρofνται υπoδε6οτερα, ενιi
"Tof ρxo g " oη μα (ν ε ι απoxλε ιoτ ι γ,6' τo μoυ οουλ-

μdνo. Δημιουργfθηxε xαι αντioτoι1o ρημα για
να δηλι6οω τoν εξ ιoλα μιoμ6, τη μεταστQoφri πQo g

τo μoυ ooυλμαν ιx6 δdγ μα : "τoυ ρx ε'ιj ω".' Eτσι λo ι-
π6ν, 6οοι'Eλληνεg 1ριoτιανo( εξιoλαμ6ξoνταν,
τof ρxευαν, ενoω ματι6γo\ταγ χατευΘ ε (αν οτην xυ-

QrαQχη xoινωνιxf ομdδα. Kατ' αρ1dg απαλdoαo-
γταγ απ6 την xαταβoλrj τoυ xεφαλιxo{ φ6ρου
πoυ βι1ραιγε τoυζ "d,πιστoυg". AγτιΘιjτωg, 6οoι
παρι1μεναν πιοτo( στην πατQoγoνιxrj Θρηoxεiα
αντιμετωπζoνταν ωg πoλ(τεg δεfτερηg χατηγo-

ρ(εg xαι υφ(oταντo πλrjθog διαxρ(oεων.

To 7453 oι OΘωμανο[ xαταλαμβdνoυν την Kων-
οταγτ ιγoιjπoλη, θ 6τοντα g ου μ β ολ ι τι6' τ6Χo g oτoν
ελληνιx61ριoτιαγιx6 x6oμo. To 1458 xατεληφθη

η Aθηνα, το 1461τιατεχrtθη τoτελευτα[o ελληνιx6
xρd,τo g, η Αυτοxρατoq iα τη g Tqαπ εξoriνταS γ"αL

τo |4]5 τo τελευτα(o ελεriθερo ελληνιx6 dδαφοg
οτην Aνατoλιx{ Kqιμα(α. Aργ6τερα ειoηλθαν
οτo γ6o oθωμανιx6 x6oμο οι ελληνιx6g περιo1dE
πoυ βρfoxoντανυπdτην ενετιxf xυqιαρ1(α, dπωg

για παqd,δειγμα η Kρtiτη. o Aραβαg περιηγητtjg
'Ιμπν Mπατo6τα, 6να9 απ6 τoυζ σημαyτιγ"6τε-

Qoυζ τoυ Mεoα(ωνα oνoμdξει "Αλ ToυQx(γιε"
την Aνατoλiα, εξηγι6νταg 6μω9 παριiλληλα 6τι
ε(ναι η "χ6Qα των Poυμ(", δηλαδ{ η 1ι6ρα των
Pωμιι6ν, των Eλληνων

'Β^ισι, ο oθωμανo( xαλfπτoυν τογ παλι6 ελληνι-
ν"6ν'6oψo'Η επιxρdτηση τωγ μoυooυλμιiγωγ στο

χ6Qo τηg oθωμανιν"ηg αυτoχQατoρ(αE, διαμοg-

φc6νει εντελι6g νdεg oυνΘrjxεg. H πρooηλυτιατι-
xrj δρι1αη τωγ μoυσoυλμdνων ιεραπooτ6λωγ ευ-

νοε(ται απdτην εξoυo(α εφ'6ooν o εξιoλαμιoμ6g
των γηγενιiν πλη θυ oμc6ν μεγαλι6ν ε ι τηγ χo ιγωγ ι-
xri βιioη των γ6ωγ xυρ(αρ1ων. To Koρdνι χαι η
νoμoΘεo(α πoυ βαοζεται πd,γω σ'αυτ6, ειod,γει
6γα γιjo δια1ωριoμ6 των εθγι6γ: oι πιoτo( χαι oι

ιiπ ιoτο ι. ooo ι εξ ιoλαμζoντα ι εντd,οοoνται αυτ6 -

ματα στo xυρ(αρ1o dθνog. Tο φαιν6μεγo τωγ
εξιoλαμιομι6ν ε(1ε πdρει ιδια(τεqη 6.ν"ταoη τιαι
οτoν βαλxανιx6 xoρμ6τηg Eλλιiδαg. Στην xεντρι-
xη τιαt δυτιxrj Mαxε δoγ (α o ι εξιoλαμιoμdνο ι Eλ-
ληνεg ιJμειναν γνωoτοi με τo 6νoμα "Bαλαιiδεg",
απ6 την μ6νη τoυρxιxη λ6ξη πoυ γνι6ριξαν. Στην
Hπειρo αλλd xαι oτην Πελoπdνηoοo oυναντoιiμε
πολλodg Eλληνε g μoυοουλμd,νoυg. Koρυφα(o πρ6-
σωπo, πoυ ουμβoλζει το ρdλo των εξιολαμιομd-
νων Eλληνων στηγ oΘωμανιxη Αυτοxqατoq(α,
ε(γαι o μ6γαE αρ1ιτι1xτοναg Σινι1,ν, o oπoiοg δη-

μιoriργηαε το ο'f μβoλo τηg oΘωμανιxrjg Kωγoτα-
ντινofπoληg, τo Mπλε Tξαμ(.

H ιθrjνουοα τι1ξη τηg Αυτoxρατoρ(αg, διαxριν6-
ταγ για τo "μoυσoυλμανιx6 ονoμπιoμ6" τηg σε
oγ€.oη με τoυζ αυΘεγτιxofg To{ρxoυg.'Eγα απ6
τα απoτελ6σματα αυτrjg τηg διd,Θεoηg, rjταν να
ε (ναι η oθωμανιxrj γλc6οoα πoλf απoμαxρυομ6νη
απ6 τη γλι6ooα πoυ μιλoιiοαγ oι τoυρx6φωνεg
o μιiδ ε g τoυ πλη θυ oμori, με βαoιx6 χαQαχτη Q ιστι-
ν"6 τηg τo πλrjθοg αραβoπεqοιxcilν λdξεωγ χαι
δoμι6ν. Kατt1 την oθωμανιxri πεqioδo υπηρ1ε
περιφρ6νηση τηζ λ6ξηg "To{ρxog", με απoτ6λε-
oμα xατιlτoγ 19o αιι6γα να oημαiνει τo "1ωqιd-
τη", τoν "'αξεστo"'

Η μο(qα των Eλλrfνων

Edν πρoαπαθrjoουμε ν α ν"ατcndξoυμε τoυg'Eλ-
ληνεg ν"ατ6'την oΘωμανιxrj περ(οδo, θα διαxq(-
γου με δ{ o μεγι1λε g xατηγoq (ε ζ : τoυ ζ χQ ιoτιανoιi g

χαι τoυ ζ μoυooυλμdνoυ g.'oοo ι εξ ιoλαμ(oτη χαγ,
ενo'ωματc(lθηχαγ στo xoινωνιx6 μ6ρφωμα που
oτην επo1η τoυ ε Θγ ιx ιoμo{ ονo μd,oτηx ε "τoυρπι-
ν"6 €Θνog" απoxτc6γταg μια πλαoτη τoυρxιxrj ε-

θνιxη ταυτ6τητα,6πωg xαι oι υπ6λoιπεζ μoυ-
ο'ουλμανιxdg εθν6τητεg. oι ιoτοριx6g αυνθrjxεg
δεν επ6τρεψαν στo μ6Qog αυτ6 τωγ Eλλrjνων -τo
oπo(o ε(1ε εμφανιoτε(oε xιiΘε μ6ρogτoυ ελληνι-
xοιi x6oμoυ- γα εχφQαοτε(πoλιτιxd,. To μdγεθ6g
τoυ δεν {ταγ ευχαταφQ6νητo. Για παρdδειΥβα,1
πλε ιoν6τητα των Eλλrjνωγ τoυ μιχQασιατιxοιi υιp (-

πεδoυ ε(1ε εξιαλαμιoτεi, οτην Κρητη xατ6" τo

πριfτo τιJταρτo τoυ 19oυ αιι6γα oι 1ριoτιανo(
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rjταν λ(γo, μ6νo, πε ρ ιοo6τε qo ι απd τoυ g μoυooυλ-
μdνουg, εγc6 oτoγ Π6ντo, πQιγτoγ Α'Παγx6oμιo
Π6λεμo, με βιioη τουg υπoλoγιoμofg τoυ Πα-
τριαρ1ε (ου o ι μoυooυλμdνο ι xαι xQυπτoχQιστια-
νο [' Eλλην ε g αν 6ρ1oνταγ στo ι1να τρ (τo τoυ αρ ιθ -

μori των 1ριοτιανιiν Eλλrjνων. Στην K6πρo, oι
εξ ιoλαμιoμ6νο ι πqι1πε ι να αν ιiρ1ονταν επ (oη g oτo

ιJνατιJταρτo του oρθ6δoξoυ πληθυoμod x.λπ.

Σrj με ρα, oτη οf γ1ρoνη τoυ ρx ιxrj xο ινων 6α, παqα-

μιJνoυν αx6μαoqατdgτ6oοεριg ελλην6φωνεζ μoυ-
ooυλμανιx6g oμdδεg: xqητιxη, πoντιαxf, μαχε-
δoν ιxrj ν"αι xυπριαν"η.

Oι 1ριο'τιανo('Eλληνεg ε(1αν ιiλλη ποqεiα. To
Πατq ιαρ1ε (o γ'αιo xλrj ρο g υπrj ρξαν θ ε oμo ( απα-

ραiτητoι xαι 1ρηoιμot για την Αυτοxρατορ(α.
'Eτoι ενιoβθηxανxαι εφωδιdστηχαγ με πλ{θog
προνομ(ων. Ση μαντιx6 γεγον6g υπri ρξε η ελληνι-
xli xυριαρ1(α επ( των dλλωγ oρθoδdξων, μιJοω
τηE υπoχQεωτιxrjg τoυg 6νταξηζ στo μιλdτ των
Ρω μιι6ν. H μιxρη o μι1,δα των Φαναρ ιωτι6 ν, ν"cιτ6'-

φεQε γα γiνει απαρα(τητη οτην οθωμανιxrj διoi
χη ση 1{α ι γα χQη σιμoπo ιη θ ε 6 ανι1λογα. Koρυφα(α
oτιγμrj του q6λου τηg {ταν η ανι1ληψη τηg διofxη-
σηζ τωγ παραδoυνι1βιων ηγεμoγιι6γ' O λα69,
6μωg υπdφερε απ6 την αυθαιρεα(α τη g μoυoουλ-
μανιπrjg διο(xηοηg χαι τηγ αβι1,αταxτη φoρoλo-
γ(α. Eξ<1λλoυ, η επ(oημη πoλιτιxη ευγoofoε πd,-

ντατoγ εξιoλαμιoμ6.

H oΘωμανιν"η xcn(ιν"τηoη rjταν αιτ(α μεγd,ληg
εξ6δoυ πQoζ τη Δfoη }.ιαι τη Pωo(α, 6που δη-

μιoυργrj θηxαγ ση μαντιx6g ελληνιx6g παρo ιx(ε g,

απ6 την i\λωοη τηg Π6λη9 xαι εγτει'iθεγ. Oι
παροιx(εg αυτ€g,6πoυ xατoιxofoε η ελληνιx{
δ ιαν6η οη αλλι1 xαι η νε αρrj ελλην ιxrj επ ιχε ιQη μα-
τιxητCιξη, υπrjgξαν oι 1ι6ρoι 6πoυ oι ν6ε9 ιδ6εg
τoυ ευQωπαΤxof διαφωτιoμο6 oδηγηοαν oτη δια-
τdπωoη τoυ αιτηματoζ για αποτiναξη τηg οΘωμα-
νιxηg xυριαq1(αg. H τιiαη αυτrj πηρε oτιg αρ16g

τoυ 19oυ αιc6να, τη μoQφli εν6g μεγdλoυ επαγα-
oτατιxoιj xιν{ματog τoυ oυν6λoυ τωγ Eλλrjνων,

με απoτιJλεμoα xατ6ληξε oτη δημιoυργ(α εν6g

μ ιxρof xqι1,του g oτo N6τo τη g β αλxαν ιxrj ζ χε Qσo _

νfoου, τo oπo(ο περιλιiμβαγε τα πλdoν απoμα-
xρυoμdνα xαι υπoβαΘμιoμdνα εδι1φη τoυ ελλη-
γιxoι1x6oμoυ.
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EΘνιxιομ6 g xαι εΘνιx6E εxxαθαqiοειg

'Eναg oημαντιx6g παρι1γoνταg πoυ εμπ6δισε τηγ
πQαγ ματoπo(ηoη μεταρρυ Θ μ(oεωγ οτην oθωμα-
νιxrj Αυτoxρατoρ(α xαι απ6δooηg fοων διxαιω-

μι1των o' 6λoυg τoυg πoλ6τεg, ανεξαρτrjτωg Θρη-

oxεf ματo g, f ταν o νεαρ6 g τουρxιx6g ε θν ιxιομdg.
Mετην εμφdνιοljτoυ απ6xτηoε Θετιxrj αrjμανoη o

dρog "Tof ρΧog". oι oθωμανo( αξιωματιxοiπου
ε(1αν βρεΘε( οτη Γαλλ(α, εgμriνευoαν γ"cιτ6' τo

δoxo{γ τιg αξ(εg τoυ διαφωτιoμo6, παρι1γoνταg

μια απ6 τιg πλ6oν φQι1tιαστιχ6g μoρφ6g εθγιxι-
oμorj.

o τουρπιx6g εθνιxιομdg, με xιJντρo δρι1οηg τoυ

την οθω μαν ιxrj Θ εooαλον (xη, απoφι1οιαε τo 1 9 1 1

την επλυoη τoυ εθγιxof πqoβλr]ματoζ τηζ oΘω-

μανιxηg Aυτoxρατoρ(αg με τη φυoιxrj εξ6ντωoη
των γηγ ενc6γ χQ ιστιαν ιxιiν ε θνoτrjτων. Tελιxd,, o
oτ6γog επετειi1Θη! oι γηγενε(ζ χQιστιαγιν"€g ε-

θν6τητεg τηg Aνατoλ[αg, oι'Eλληνεg xαι oι Aq-
μdνιoι, εξoντι6Θηxαν rj εxδιι61θηxαν. O πoλυε-
θνoτιx6g μουooυλμανιx6g χ6Qog παρdμεινε o

μ6νog αδιαφιλoν(xητog xυρ(αq1oζ. Στη ουν61εια,
oι εθγιxιοτ6g πρooπι1θηοαν να μετατρι1ψoυγ τo

χ6Qo αυτ6 oε εθγιx6 τoυρxιx6 χαι γα αντLγ'ατ,α-

oτrjooυν τη μoυooυλμαν ιν'η πΓοτημε την τoυρxιxrj
ε Θν ιxrj ταυτ6τητα. Πρooπι1,θη σαν με β iαιο τρ6πo
να μετατρ6ψoυγ τoυζ μουοoυλμιLνoυζ, με τιζ πoι-
xfλεE εθνoτιx6g προελειioειg, oε Tο{ρxoυg πoλG
τεζ πoυ πιoτε'ιjoυν 6τι o γενdθλιog 1c6ρog τoυg

βρfoxεται γ'dπoυ oτην Kεντριxη Ao(α. Αυτ6 α-
xρ ιβcδg τo εγ1ε (ρη μα, δη μιof ργη oε οτην Toυ qx(α
τo oriγ1ρoνo δι1αoμ6 χαι τo μεγd,λo υπαqξιαx6
xαι πολιτιx6 τηg πq6βλημα.

Mε αφοqμri την ημdqα μvriμηg για τη γεvoxτοv(α
τoυ πoγτιαxoιi ελληνιομοιi
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MlA ΠP0ΣΩΠIKH MAPTYPIA

ΓlA TA ΓΕΓ0N0TA TOY ΠOΛYΤEΧNE|OY

To No6μβριo τoU Ι97 3, 6ταν ουνdβηοαν τα γεγo-
γ6τατoυ Πoλυτε1νε(ου, ι1τυ1ε να βρ(οxoμαι στηγ
Aθηνα, για μια oαρανται]μερη εxπα(δευση, πoυ
oργd,νωoε η Yπηρεο[α Eρευνc6ντoυ Yπoυργε(oυ
Γεωργiαg, για dλο τo εQευγητιx6 πρoοωπιx6,
πoU UπηQετofoε ατιg εqευνητιx6g μονι1δεg τηg.

oι ουγxυρiεg το 6φεραν dτσι, c6oτε γα βρ(oxoμαι
δiπλα oτo Πoλυτε1νε(ο, 6λo o1εδ6ν τo ειχoσtτε-
τρdωρo χαι γα παQαxoλουθηoω απ6 πoλf τιoν^C6',

τα 6oα διαδραματfοτηxαν την ε βδομd,δα τηζ εξ6-

γεQσηζ, απ612 €aη 17 Noεμβρiου.

Η εxπα(δευoη γιν6ταγ στo EΛ.ΚE'ΠΑ., πoυ

βqιο'x6ταν επ( τηg oδoιl Πατησ(ων, xoντd oτην
oμ6νoιαxαι λ[γο πιο xειαπ6τo Πoλυτε1νε(ο xαι

του Ι. A. ΧατξηχαQ(ση

διdμενα oτην ταρdτοα εν6g γεoxλαoιxof μεγd-
ρoυ, ''πoυ βqιοx6ταν επ(τηg πλατε(αg Kdνιγγog,
απεjναγτι απ6 τo Yπoυργε6ο Eμπoρ(oυ.

To μdγαρo οτo oπo(o διdμενα, ηταν xληρoδ6τημα
οτo Δf μo τηg γενdτειQαζ μoυ, (Bελβεντ6 Kοξιl-
νηg), απ6τoγ σUγχωQιαν6 ευεργ6τη, N. Παπαγα-
σταοioυ, με ενoιxιαξ6μενα γραφε(α. Στην ταρd-
τσα τoυ 6μω9 ε(1ε τιτιoτε( 6να o(xημα, για τη

διαμoνrj τoυ δια1ειριoτrj, τo oπo6o δι6θετε xαι
dνα ξε1ωριoτ6 δωμdτιoγιατη φιλoξενiα σUγχω-

ριανι6ν μoυ, πoυ ταξ(δευαν οτην AΘηνα xαι δεγ
ε(xαν τη δυνατ6τητα γα πληρι6αoυν ξενoδo1ε(o
για την παραμoνη τoυg.

Nεoδιοριoμ6νog υπιiλληλog τ6τε xαι με μιxρ6
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μισθd, δεν μπoρorjσα να αντιμετωπ(σω τα 6ξoδα
παραμoνrjg αε ξενoδo1ε(o, πoυ η Yπηqεo(α δεγ
θα μoυ τα xατdβαλε xαι επωφελ{θηπα τηg ευχαι-

ρ(αg να φιλoξενηθιi δωqεdν σ' αυτ6.

Δια1ειριoτrjg τoυ μεγι1,ρoυ riταν o γνωoτ6g xαι
αγαπητ6g oε 6λoυ9 oτo 1ωρι6 μoυ Tιixηg Kdνεg,
πoυ αoxotjoε ταυτ61ρoγα χαι τα xαθrjxογτα τoυ
θυqωρoιi xαι rjταν διoριoμ6νοg απ6 τoν Δ{μo
Bελβεντoιi.

To θυqωρε bητανx6ντρο διεq1oμιJνων 6λωντων
συγχωQιαγι6ν μου πoυ δι6μεναγ στηγ Αθηνα xαι
πεqνοrJoαν απ6 xει για γα αυναντηθofν, να μιi-
θoυγ νιjα απ6τo 1ωρι6, να ανταλλdξoυν απdψειg
χαιγα απoφαo(ooυγ xοιν6g δρd,oειg. To θεωρo6-
σαγ σαγ 6να xoμμιiτι τηg ιδια(τερηg πατq(δαg,

μ6oα οτην xαρδιd τηg Aθrjναg.

Β'tηααx6ψητηγ ευχαιQ(α να ουξητι6τα γεγoν6τα
χαι γα α1oλιιiξω τιg xαθημεgιν6g εξελξειg, με
τoυg oυναδ6λφoυg μoυ, αφo6 οτην εν"πα(δευoη
αυτrj oυ μμετε i1α pιε οαριiντα πε ρ 

(που ε ρ ευνητdg
απ6 6λη την Eλλdδα.

oι πρooωπιxdg μoυ εμπειρ(εg, η συμμετoχti μου
μdoα απ6 τη μιiξα τoυ πλrjθoυζ, πoυ πλαιo6ωγε
τoυg 6γxλειστoυE τoυ Πoλυτε1νε(oυ, oι oυξητη-
σειζ με τoυg ουναδdλφoυg xαι η περιιJQγεια μoυ,
με βorjθηοαγ γα δω τα γεγoνdτα με τη διxf μoυ
ματιιi χαιγατα αιoθαγθι6 με τη διxrj μoυ xαρδιd.
Tιg μαρτυρ(εg αυτ'6'9 τολμι6 γα xαταθιjσω στo
xε(μενo αυτ6, πιστεtioνταg 6τι 61oυν να πqooθ6-
οουγ xd,τι αν"6ψη oτα 6oα γριiφτηxαν, ε ιπι6θηxαν

ηαlιo6oτην"αν.
Στιg αρ16g τηg εβδoμιiδαg τoυ Πoλυτε1νε[oυ,
Kυqιαxη rj Δευτ6ρα, δεν θυμι1μαι αxριβι6g, αργd
τη νιi1τα xαι εγι6 xoιμ6μoυνα, ξιjπνηoα απ6τoμα
απ6 μεγιiλη φαααρ(α xαι δυγατoιig απρooδι6ρι-
στoUζ θoριiβoυg, πoυ dρ1oνταγ απ6 την πλατε(α
Kιiν ιγγo g. Πετ dμην"α απ6 τo xρ ε β d,τ ι xα ι βγrj xα
τρd1oνταg απ<1τo δωμdτιo στηνταQdτoα, πληo(α-
σα στo πQoστατευτιν"6 τoιγb, 6πoυ βqιox6ταν
,iδη o δια1ειριο'τriζ μετη γυνα(xατoυ xαιxo(ταξα
x6τωνα δω τι oυν6βαινε.

Mια διμoιρ(α 6γατολων διατεταγμdνη oε δυdδεg
xαι xρατι6νταg γxλoπg, βι1διξε αqγιi ατo πεξo-
δρ6μιo, φωναoxι6νταζ χαι γτυπriwταg με τα
γxλoπg, τα xατεβαoμ6να oτ6qιατων xαταατημd-

τωγ, τoυE σχεπασμεγoυζ παγχoυE τωγ μιχQoπω-
λητι6ν, τoυg xι1,δoυζ απoQQιμμιiτων xαι 6πoια
ι1λλα αγτιxε(μενα η xcιταoν"ευ6g μπoρο{ααν γα
πgοxαλdαoυγ δυγατ6 Θ6qυ βο.

Oι οτoλ6g που φoροfοαν ηταν γχQζεζ χαι απo-
τελof γταν απ6 μπ ε ρ 6, 1ιτιiν ιo, πoυxιiμιoo ανo ι-

1τ6τερoυ 1ρι6ματog, γραβι1τα οxofρη χαι παγτε-
λ6νι, μαξεμ6νo xdτω απ6 τo γ6νατo, μιJαα oε

Ψηλ6s μαfρεg ψπ6τε9.

- Πoιοι ε(γαι αυτο( Tιixη γ"αL'ω xdνoυν; Pc6τηοα
τον δια1ειqιoτrj δ(πλα μoυ, πoυ xoιτofοε αμ(λη-
τoζ.

- Tα xαθd,ρματα, θ6λoυγ να μαg τρομι1ξoυγ πιiλι!
Moυ απdγτησε χαι 6φυγε βιαoτιxιlγια τo δωμιi-
τιo τoU μαξi με τη γυνα(xα τoυ, 1ωρ(g γα πει
τ'Lττoτε ι1λλο.

Δεγ xατdλαβατf rjΘελε γα πει xαι γιατ( απ6φυγε
γα μoU δc6οει περιoo6τερεg πληρoφoq(εg. Σ1η-
μdτιoατην εντfπωοη 6τι φοβ6ταν, {ταν περ6oδog

γo6νταgν'αt oTdν'ηgηταν γνωoτ6g για τα αQιστε-

ρι1του φρoνrjματα.
Σε λ6γo, η διμoιg(α γαΘην'ε oτην οδ6 Axαδημfαg
xαι oιγd, - oιγd 6oβηoαν χαι oι εοxεμμ6νoι θ6ρυ-

βoι πoυ πqoxαλorioε οτο πι1ρασμα τηζ xαι πηγα
xαι εγι6 oτο xρεβdτι, γα συγεχ(oω τoγ ιiπνο μoυ,
μ6νoνταg με τηγ απoρ[α.

Aπ6 την επ6μενη ημ6Qα, ψετ6'τo νυ1τεριν6 αυτ6
επε ιo6διo, dρ1ιoε να παqατηρε (ται μια αoυνrj θι-
οτη xiνηoη oτα xτriqια τoυ Πoλυτε1νε[oυ, που
oυνε1ιξ6ταν αx6μη xαι αqγd, τη νι3μα, 6πο19

dδει1ναν τα φωτισμdνα παριiθυqα πoλλιiν αι-
θoυocilν, πoυ δεγ διxαιολογotiνταν, αγ χαι στoγ
αf λιo χ6Qo δεν {ταν τ6oo εμφανrjζ, στoγ αγυπo-
ιp(αοτο περαοτιxιi διγ6ταν η εντrjπωoη 6.τtγ"6τι
ουν6βαιvε.

Η εντrjπωoη αυτrj επιτειγdταν γ"αιαπ6 τoυg πoλ-
λoιig''1αοoμdρηδεg'', πoυ oτ€xoνταν oιωπηλo(
xαι αδιxαιoλ6γητα, μ6νoι li oε oμι1δεg των δf ο {
τqιιiν ατ6μων, oε 6λε9 o1εδ6ν τιζ σχoτειγdζ γω-
νι69, των oδι6γ xαι τωγ oτεγιiγ, πoυ βρ(οxoγταν
γf Qω απ6 τo Πoλυτε1νε6o.
'Eνα απ6γευμα, oτα μι1οα τηg εβδoμdδαg, αν
Θυμιiμαι ν"α}"6',rjqθε βιαoτιγ,6'oτo δωμdτιo μoυ o
δια1ειριoτηg, αναοτατωμ6νog χαι μoυ ε(πε γα
τρ6ξω δ(πλα, ατo oπ(τι τoυ χαι γα αxο{ο'ω 6γαγ
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οταθμ6 oτο ραδι6φωγo τoU.

'Eτρεξα δ(πλα xαι d,xoυoα μια γUγαιχε6α φων(
να λιξει:

''Eδc6 Πoλυτε1νε(o! Eδc6 Πολυτε1νε(o! Σαg ομι-
λοιjγ οι ελε{θερoι...'' χαι η μετdδoοη διαx6πηxε.

o απoφαoιoτιxdg τdνog τηg φωνrjg, τα λ6για xαι
η απ6τoμη διαxοπητηg μετdδoο'ηg, με αναoτd,τω-

σαγ.

Moυ θ{μιoαν τα διαγγ6λματα τηE διxτατορ(αg,
την 2Ιη Απριλ[oυ τoυ |967 χαι των μετιJπειτα
xινημdτων'

- Tι oυμβα(νεL;τoγ qc6τηοα, πoιoζ οταθμ69 ε(ναι
αυτ6g χαι τι ε(γαι αυτιi πoυ λ6ει;

- Δεν ξ6ρω, μoυ απd,ντηoε, εδι6 xαι ι6ρα πρoσπα-
θε( γα τιdνει εxπoμπη, αλλd oυνε1ι6g διαx6πτε-
ται. Kιiτι oυμβα(νει oτo Πoλυτε1νε(o. Φα(γεται
πωg ξεοηxι6θηxαν oι φoιτητιJg...

Δεν περ(μεγα γα αxoιjoω περιoo6τερα, ντf θηxα

γρrjγoρα xαι 6τρεξα oτo Πoλυτε1νε(ο, να δω απ6
γ"oντ6" τι ουνdβαιγε. Σε 6λη τη διαδρoμη, dQχo-

νταγ dθελα στo γoυ μoυ, τα τgαγιxd γεγoν6τα
πoυ ουν5βησαγ στη Nομιxf , τoν ΦεβρoυιiQιo χαι
oφιγγ6ταν η ψυ1lj μου.
'oταν πληo[αoα oτo Πoλυτε1νε(o, δεγ ε(δατ(πo-
τα το ιδια(τεQo με την πρι6τη ματιιi. H ρo{ τoυ

x6oμου }.ιαι τωγ αυτoxινητωγ, στηγ oδ6 Πατη-
o(ων, liταν η oυνηθιομ6νη. Tα λ(γα πηγαδdxια
6μωg o'τα πεξoδq6μια χαι η νευqιx6τητα oριoμ6-
νων ατ6μων, μ6oα xαι dξω απ6 τo Πoλυτε1νε(o,
πoυ μoυ ε(1αν δημιoυργrjσει τηγ εντfπωoη τηg

αυ ξη μ dνη g ν"ιν ητιν'6τητα g αυτιiν των η μ ε ρ c6ν ατη ν
περιο1lj, πρ6διδαν 6τι τιdτι oυν6βαινε.

Πληo(αoα 6να πηγαδdxι αγνι6ατων xαι ρι6τηoα
να μιiθω τι ουνdβαινε. Kαν6ναg δεν rjταν oε θdοη

γα μoυ δι6oει μια oωoτη πληρoφoq(α. oι περιo-
o6τερoι εi1αν αxο{oει xdτιoτo ραδι6φωνο xαι
ηρθαν να μdΘoυν. i\λλoι ηταν πεQαστιχo(, διαιο-
θιiνθηxαν πωgν"6τι oυν6βαινε xαι oτd,θηxαγ γα
δουγ xαι γα αxοιjοoυγ. Πoλλo( 6φευγαν βιαoτι-
xo(, φοβoriμεγοι μηπωg θα ε[1αν ιiα1ημα μπλεξ(-
ματα'
Γf ριoα 6λα ο1εδ6ν τα πηγαδιiχια, πoυ o1ημι1τι-

ζαν απλο( πoΧkεg, γιατ( υπηρχαγ χ,αι πηγαδι1-
χια, πoυ φα(νονταν απ6 μαxριd,6τιτα o1ημdτι-

ξαν ιiνθρωπoι τηζ 1o{νταg, απ6 τo ιiφog τoυg,

αλλιi oε 6λαυπηρ1ε η iδιαoιjγ1υoη. Σε 6λα6μωg,
πλαγι6ταγ η εντriπωoη, 6τι ετoιμt1ξoνταν να ξε-
oηxωθο{ν oι φoιτητιJg, γtα να ρξoυν τη 1ofντα,
με oρμητrjριo το Πoλυτε1νε [o.

Mε πoια μoaφf αγι6να Θα τo επιδ(ωxαν αυτ6,

xανι1ναg δεν ηταν οε θ6οη να απαντrjoει' o xαΘ6-

ναg ειγε χαι μια διxrj του εxδo1η xαι υπιjθετε
αx6μη χαι τα πιo απiθαγα.

Πoλλo( 6λεγαν 6τι €.πεoε o Παπαδ6πoυλog xαι
ετoιμαξ6ταν η διι1δo1οg xατd,oταoη, Γι' αυτ6

ξεoηxc6νoνταγ ot φoιτητdg. 7\λλοι, 6τι ιixoυoαν
oε ξ6νoυ9 ραδιoφωνιxo6g οταΘμοιig, πωg απ6
πioω xρrjβογταγ πoλιτιγ,o(xαιd,λλoι 6τι η Αμερι-
τιη απoφ6"oισε γα ρξει τη 1οfντα xαι rjΘελε να
δη μιουqγηoε ι πρoo1ηματα.

Kd,θιο'α μdχQι αQγd. Md1ρι πoυ ι1ρ1ιοαγ γα δια-
λrjoγται τα πηγαδι1χια χαι γα πεQιoQζεται η
x(νηoη μ6oα xαι 6ξω απ6 τo Πoλυτε1γε(o xαιτα
φι6τα να oβηνουν dγα - 6να οτιg περιαο6τερε9
α(θoυοεg αυτot].

Tην dλλη ημdqατo πρω(xαι oε 6νααπ6ταπqι6τα
διαλε(μματα τωγ ωqια[ων μαθη μιiτων τηg εxπα(
δευο'η g μαg, αxotiοτηxαν φων6g διαδηλωτι6ν ατην

Πατηo(ων ν'αι τιατεβηxαμε 6λoι τqι11oνταg oτo
δρ6μo, να δoriμε τι oυνιJβαιγε. To θ6αμα πoυ

αντιxρ(oαμε rjταν απ6 τα απdγια για τα 1ρ6νια
ειιε(να.
Mια μεγdλη oμdδα φοιτητι6ν εq16ταν απ6 τo
Πολυτε1νε(o πρogτην 0μ6νoια, αε oργανωμ6νη
πορε(α, εxφωνι6νταg qυθμιxιi, τo γνωoτ6 οε 6-

λoυg μετ6πειτα σfγθημα:

"Ψωμ(, παιδε [α, ελευΘεqfα ! Ψωμ(, παιδε [α, ελευ-

θερ(α!''.

Kοιτα1τrixαμε 6λoι oι ουγdδελφoι χαι 1ωρ(g να
ποιjμε λ6ξη, oτρdΨαμε τα βλdμματα πQoζ τηγ

πoρε(α, με oυγx(νηση, γα παQαxoλουθrjoουμε το

θdαμα. Oι περιoo6τεQoι θυμηΘrjxαμε τιg διx6g

μαg διαδηλc6oειg, τηγ ταQαγμdνη προ1oυντιxη
περ[oδo, 6ταν ημαοταγ χαι εμεig φoιτητ6g.

Η πoρε [α προ1ι6ρηοε, μ61ριτα μ6οα περ(που τηζ
διαδρoμrj g, απ6 τo Πoλυτε1νε (o ωg την o μ6νoια
χαι oι φoιτητ69 επ6οτρεψαγ oQγανωμdγα xαι
πιiλι oτo Πoλυτε1νε(o.

H πoρε(α επαναλriφΘηxε μετd απ6 λ(γεg ι6QεE,

xcn6'τoν (διo τρ6πo, μdνo πoυ ετorJτη τη φοριi oι
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διαδηλωτ6g xρατofοαν xαι πλαxdτ, πoυ αν6γρα_

φαγ τα (δια oυνθriματα με αυτd, που εxφωνoιi-

σαγ.

Eντfπωoη μαg ιJxανε, πoυ δεγ επεν6βαινε η α-

οτυνoμ(α η ο oτqατ6g, να διαλιiσoυγ τιζ πoρε(εg'

o{τε xινrj oε ιζ oQγαγω μ6νων αοτυνo μιxι6ν δυγd'-

μεων δεν ε(δαμε στηγ πεQιoχη.Η αδρdνεια αυτri

μαg προξ6νηοε πoλλιi ερωτηματιxd', γιατ( δεν

ηταν η oυνη θ ιoμ6ν η ταxτιxητη g 1οrjντα g, γνωq (-

ξoνταg τι ε(γε oυμβεi oτιg διαδηλιioειg πoυ 6γι-

ναν, μετιi τo μνημ6oυγo τoυ θανdτoυ τoυ Γεωρ-

γ(oυ Παπανδρ6oυ xαι λ[γεg ημ6Qεζ πQιγ, στη

δixη των ουλληφθdντων διαδηλωτιiγ'

To απ6γευμα στo oππι, ιjπιαoα oτo ραδι6φωνο
τo oταθμ6 τoυ Πολυτε1νε(oυ, πoυ dρ1ιoε πια γα

εν"π6ψπεt,το γνωοτ6 oε 6λoυg, oλιγ6λεπτo, επα-

ναλαμβαν6μενo πρ6γQαμμα των πριδτων ημε-

ρι6ν, πoυ περιελd,μβανε μηνfματα, με τα οπο(α

xαλoιjoε τoν x6oμo να ξεoηxωθε('

''Eδc6 Πολυτε1νε(o! Eδιi Πoλυτε1νεfo! Λα6 τηg

Aθηναg, δεξε τη δriναμη ooυ, xατι1βα οτo δρ6μο'

Kαλoιi με 6λε g τιg αγτιδιxτατoρ ιx 6 g - αγτιστασια-

x69 δυνd,μειζ γα αγωγιοτo{γ μαζ( μαg' 
'H τrilρα η

πoτ6!''

Tο βρd,δυ, πoυ ξαναπ{γα oτo Πoλυτε1νε(o, o

x6oμog ηταν περιoο6τερog, μ6oα xαι 6ξω απ6

αυτ6, τα πηγαδdxια επ(oηg περιoo6τεqα χαι

πoλυπλη θ 6στε Qα χαι o ι ουξητri oε ιg ξωη ρ6τερ ε g'

To xλ(μαηταν διαφoρετιx6. Aρ1ιoε να xυριαρ1ε(

ευφoq(α xαι εγθoυoιαoμ6g, oε αγτ(Θεoη με τo

σχεπτιχισμ6 xαι τη συνωμoτιν"6τητα πoυ χαQα-
xτηριξαν τo xλ(μα τηE πQoηγo6μενηg βραδιι1g'

Tην επ6μενη ημ6ρα επαναληφθηχαγ oι πoρε(εg

τηζ πQoηγof μενηg πQoζ τηγ 0μ6νoια' Kdθε ν6α

πoρε(α 6μωζ, ε(1ε πεqιoο6τεqo x6oμο, πεQισσ6-

τερα πλαxd,τ, περιοo6τερα ουνθηματα χαι μεγα-
λriτερo εγθουοιαoμ6. Στιg διαδηλc6oειg 6βλεπεg

τιiρα να oυμμετ6χoυν, εν"τ69απ6 oμd'δεζ φoιτη-
τιilν γ"αιdλλεg ομιiδεg ν6ων, oργανωμ6νεζ στoι-

1ειωδc6g rj μη, διd,oπαQτεζ μdο'α οτιg φoιτητιxdg'

oι απooτd,σειs πoυ διιiγυαγ ν"ατ6'ψηxogτηg Πα-

τηο(ων, rjταν xdθ ε φoριi xαι μεγαλf τε ρ ε g'' Eφθα-

oαν μ61qιτην oμ6νoιαxαι oιγd _ oιγιi ιiρ1ιoαννα
ανηφορζoυγ χαι επ( τηg Πανεπιοτη μ(oυ'

H αoτυνoμ(α επενdβαιγε ευγενιχd xαι μ6νo για

να xρατηoει ανoιμ6 το 6να qειjμα xυxλoφoρ(αg

για τα o1ηματα.

Κιiπoια ατιγμrj, που μια oμιiδα oυναδ6λφων εi
χαμε σχηματ(oει ιξγα πηγαδd,xι oτo πεξoδρ6μιο,

απ6γαγτι απ6 τo EΛ.KE.ΙΙA. xαι oυξητoιioαμε

μεγαλoφc6νωg, o1ολιιiξoνταg τα γεγoν6τα, βαζ
πληα(αoε ιJναg dνoτoλog αoτυνoμιx6g χαι μαζ
προ 6τρ ειp ε 1αμoγ ελαoτιi, να μη oτεx6 μαoτ ε εγ"ε(

αλλd να πιiμε oτo Πoλυτε1νεio.

Kοιταμlixαμε 6λoι μεταξf μαζ με απoρ(α'

''Tι ο'ημα(νει πdλι ετofτo;'', αναρωτrjθηχα μεγα_

λoφι6νωg.

Δεγ το ο1oλιιiοαμε. Προτιμηoαμε να διαλriσoυ με

τo πηγαδd,xι.

Tην (δια ημ6Qα, oε xιiπoια οτιγμri, ε(δαμε χαι τα

πρι6τα αoτιγ'6'λεωφoρε(α, πoυ ιJρ1ονταν απ6 τo

Πoλυτε1νε (o πρog την o μ6νo ια, να φ6qoυν πdνω

τoυg 1ειρ6γQαφεζ αφ(oεg, με τα ουνθriματα πoυ

εxφωνο{νταγ στιζ πoρε (ε g.

H πρωτoτυπ(α τoυ τρ6πoυ dxφραoηg με εγτυπω-

o(αoε xαι μ6λιg ευxα(ρηoα, π4yα οτo Πoλυτε1-

γε[o γα δω απ6 γ"oντ6την 6λη διαδιxαo(α'

0ργανωμ6γα συγεQγε(α νεαριiν, οτημ6να 6ξω

απ6 το Πoλυτε1νε(ο, xολλo{oαγ τιζ αφ(οεg, οτα

πλαTγd των λεωφoρε(ων, πoυ 6xαγαν oτι1'οη να

απoβιβdooυν η να επιβιβd,ooυν επιβι1τεg' Aργ6-

τεQα, oι oδηγo(των λεωφoρε(ωντoυg περ(μεναν

να τελειιiooυν αδιαμαqτfρητα χαι τoυζ 6διναγ

τηγ ευχαιQ(α να xoλλησoυγ σε 6λεg τιg πλευρ6g,

αx6μη χαι στo μπqooτιν6 μdQog.Πoλf αργ6τεqα

xαι 6ταγ η xυxλoφoρ(α το επ6τρεπε, oταματorJ-

σαγl,ιαι διερ16μενα λεωφoqε(α, ενc6 σε πoλλ6g

περιπτciloειζ, τα σταματofoαγ oι (διoι oι oδηγo(

xαι xαλofoαγ τα ουνεργε(α να xoλληooυν αφ(-

σεζ.

H 6λη διαδιxαoiα γιν6ταν βιαοτιxd μεν αλλι1

χωQ(ζ xαγιjγαν φ6βo xαι1ωρfg να παρεμβα(νουν

τα 6ργανα τηg τιiξηg, πoυ παQαχολoυθorjoαγ

διαxριτιxd απ6 μαxριd,, μι1oα oε πληθog περαoτι-

xι6ν, πoυ oτi.γ'oνταν γα δoυγ η πεq(εργωγ, πoυ

dρ1ιoαν να μαζεfoνται δειλιi _ δειλd, dξω απ6 τo

Πoλυτε1νε(o.

o ι δ ιαδηλι6οε ιg oτην Πατη o(ων, η ανιiρτη oη αφ ι-

oι6γ oτα λεωφoρε(α χαι ot εν"πoψπ('gτoυ qαδιo-

φωνιxo{ oταθμof , απ6τη μια μεqιd, πoυ μετdφε-
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Qαν τα μηνf ματα αε 6λεg τιg γωνι6g τηg AΘrjναg,
xατιlφεραν να ανεβdοoυν τo ηθιxd τoυ λαorj. H
αδρι1,νεια τηζ αστUνoμ(αg, απ6 την ι1λλη μεqιιi,
πoυ επ6τρεψε να ξεθαρρdιpει o x6oμοg χαι να

βγει ο'τoυg δρ6μoυg, xαθιig χαι oι φημεg πoυ
xυxλoφoροf οαγ απ6 οτ6μα οε οτ6μα, ξεoriχωσαν
6λη την Αθrjνα xαι ιδια(τερα τη νεoλα(α.
'oλoι, παγτο{ xαι 6λεg τιg c6ρεg τηg ημ6ραg,
oυξητof οαγ για τoUζ φοιτητdg oτo Πoλυτε1νε(ο,
ευελπιoτc6γταζ στην πτc6oη τηg 1o{νταg.
Ανηου1oι νιJoι oργανωμdνoι li μη, dQχισαγ να

μπα(νoυν oμαδιxd oτο Πολυτε1νε(o, γιαγα συμ-

μετιio1ουν oτην xατdληψη χαι γα συμπαQατα-

1θo{ν με τoυζ φoιτητ6g.

Aπλo( dνθρωπoι 6λωγ τωγ ηλιxιι6ν xαι απ6 6λεg
τιg γωνιdg τηg Αθ{ναg, dρ1ιααν να μαξεrioνται
6ξω απ6 τo Πoλυτεμε(o, για γα συμπαQαστα-
θofγ oτoγ αγι6να των φoιτητcδν xαι να τoνιiσoυγ
τo ηΘιx6 τoυg.

To απ6γευμα τηζ (διαg ημdραE, τo πλ{θοg των
νdων ε(1ε xαταxλfοει oλ6xληρο τον α{λιo χ6Qο
τoυ Πoλυτε1νε(oυ xαι ιI,q1ιoε να φωνdξει ουνθ{-

ματα, πbω απ6 τα xιiγxελα.

To πλrjΘog τωγ απλι6ν ανθqc6πων ε(1ε γ(νει αμ6-
τQητo xαι ε(1ε xαταλdβει 6λo o1εδ6ν τo π}"dτog

τηg Πατηo(ων μπρoοτ6' απ6 τo Πολυτε1γε(o xαι
την αρ1rj των παρdπλευρων δρ6μων xαι dq1ιoε
να εxδηλιiνει φανερd τηγ συμπαqιiοταoη τoυ

πQoζ τoυζ φοιτητdg, επαναλαμβdνoνταg τα [δια
oυνθη ματα η τραγoυδιilγταζ απαγοqευ μ6να τρα-

γof δια.

oι φoιτητ6g αναγxdoτηχαγ γα xλε(ooυν 6λεgτιg
πrjλεg xαι δεγ επιJτρεπαν να μπει πια xανεfg.

Πoλλo( απλo( ιiνθρωπoι dρ1ιoαν να xουβαλοfν
τq6φιμα, γλυxd, αναιilυxτιxι1rj ι1λλα ε(δη πρcδτηg

ανdγxηg χαι γα τqoφoδoτoιiν τoυg 6γxλειο'τoυg

φoιτητdg, για γα βoηθrjooυν oτην xdλυιpη των

β ιoτιxι6ν xαΘη μερινc6ν τoυ g αναγxιiν.
Αργι1τo βρdδυ η χoσμoσυQQorj dq1ιoε να αραιc6-
γει χαι τιζ, μεταμεοoνfxτιεg 6Q.ζ, ελd1ιοτoι rj-

ταγ αυτo( πoυ περιφιJQoγταγ dξω απ6 τo Πoλυ-
τε1νεiο. Oι dγxλειoτoι τoυ Πoλυτε1νε6oυ rjταν
πια μ6νoι, να πεqιμ6νoυγ την επ6μενη ημdQα.

Tην επ6μενη ημ6ρα, την Παραoxευrj τηg 16ηg

Noεμβρ[oυ, o x6ο'μog ιiρ1ιoε να ειoρ6ει 6ξω απ6

τo Πoλυτε1νε(o, απ6 το πqω( χαι τo πλrjθog να
διoγxι6νεται ι6ρα με τηγ ιilgα, xαΘcδg πρo1ωρoιi-
oε η ημ6ρα.
o ι εxδηλι6σε ιζ αγωγι oτιν"ηgoυ μπαρdoτασηζ χαι
υλιx{g βorjΘειαg τoυ x6oμoυ πQoζ τουg 6γxλει-
στoυζ, d,ρ1ιoε να πα(ρνει μαξιx61αqαxτrjρα xαι
o εγθουoιαoμ6E να μεταδ(δεται απ6 τoγ ιjγα oτoγ
d,λλo, oαν παλιρρoιαxd ν'6ψα'Tα πρ6oωπα 6λωγ

ηταν αλλιc6τLγ"α' τα μdτια ιiλαμπαν, oι φων6g

γiνονταν 6λo xαιπιo ξωηρ6g xαιτo πλ(μα 6δει1νε
να δ ια μoρφιiγ ετα ι εν"ρην'τιx6.

Toν πεqιoο6τερo 1ρ6νο εxε[νηg τηg ημ6ραg τoν
πdραoα dξω απd τo Πoλυτε1νε(o ουξητι6ντα9 με
τoν x6oμo, o'υμμετ61oγταζ oτιg εxδηλc6oειg xαι
παραxoλουθι6νταg τιg εξελξε ιg.

To απ6γευμα, το πληΘog εi1ε δημιoυργrjoει το

αδια1ι6ρητo xαι {ταν αδfνατo να πληοιdoω στo

Πoλυτε1νε(ο.

Κdπoια oτιγμη xαι εγι6 τo oxoτd,δι τηg νιiμαg
εi1ε τυλξει oλ6xληρη την π6λη, xαθι6g oυζητori-
ααμε αμ6ριμνoι σε 6να πηγαδdν"ι, πoυ ε[1αμε
ανoξει oριoμ6νoι oυνdδελφoι μ6oα oτo πλrjθog,

αν"o6oτην"αν απ6 μαxρ ιd πυρoβoλιoμo( oτQατιω-
τιγ'c6ν 6πλωγ xαι υπ6xωφoι xρ6τoι απ6 εxq{ξειE

βλημι1των xαι βομβιfν.
Δη μιoυqγη θηxε μεγιiλη αναταρα1rj.

To πλrjθog ο(γηoε μdoα οε λ(γα λεπτd χαt o
φ6βos διαδd1Θηxε τoγ εγθoυoιαoμ6.
'Oλο ι αρ1iοαμε γα αγαρωτι6μαοτε τι να oυνdβαι_
νε. Mετd, 6μωg τo πρι6τo ξdφνιαoμα, απιi τον

θ6qυβο των εxgrjξεων, η ooμri των δαxqυγdνων
γ'αLxα δdxρυα, πoυ ι1ρ1ιοαν να αναβλιjζoυν απd
τα μιiτια, dxαγαγ οτoγ xαθ ιjγα γα oυν ε ιδητoπο ιri -

σει τι αχQιβιig oυνdβαινε'

Aγνωoτεg δυνd,μειg επιτ(θoγταν με doφαιQα πυ-

ρι1xαι δαxρυγ6να, για γα διαλιjooυγ τo πλ{θog.

o φ6βo9 μεταβλrjθηγ'ε σε πανιx6 xαι 6λo9 o

x6oμog dρ1ιoε νατρ61ει πqοg xιiθε xατεfθυνοη,
οπριi1νoνταζ χαι oπρω1ν6μεγoζ, για γα απoμα-
xρυνΘε[ απ6τo χ6Qo του Πoλυτε1νε[oυ, 6oo πιo

γQtiγoQα γιν6ταν, αφliνoνταg μdνουg τoυg 6γ-

xλειoτουg φoιτητ6g μι1oα o' αυτ6.

To [διο xιlναμε xαι εμε(g. M6λιg πoυ πqολdβαμε
να ανταλλdξoυμε λ(γεg xoυβ6ντεg, πoυ fταν τε-
λε(ωg απαρα[τητεζ για τη oτιγμη εxεiνη.
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- Παιδιd, μαg επιτ(θενται, με dγqιεg διαθιJoειg,
πρ6πει να φfγoυμε!
- Απ6 πoια μεριd, βρε παιδιιi, μljπι,lg μπoρε6να
δει xανε(g;

- Απ6 xει νoμζω! E(πε ο πιο ι|-lηλdg τηg παg6αg
xαι dδειξε με τo 1dρι τoυ την xατειiθυνoη.

Στρ6ψαμε τα βλdμματα πQoζτηγ χατεfθυνοη πoυ
dδειξε xαι ε(δαμε να ο6ρνονται στo δρ6μo, ανd-

μεoα απ6ταxτ(ρια xαι πdγω απ6τα xεφιiλιατων
ανθρι6πων, πoυ βq(οxoγταγ o' εxε(νη την πλευ-

ρtl, πη1τd αdννεφα απ6τoυζ χαπνo{gτων δαxqυ-

γ6νων.
Πηραμε την αντ(θετη xατεriθυγση χαι απoμα-
xρυνθηxαμε, με 6oη ταy6τητα μαg επdτρεπε η

μεταx[νηoη τηg μdξαg του πλfθoυζ, πoυ σαγ
ανθρc6πινo xoπdδι ξεγjνoνταν πQoE την (δια

xατεrJΘυνoη β' εβdζ, xαταδιωx6μενo απ6 τoυg

ν'απνoιigτων δαxρυγ6νων χαι τoUζ xρ6τoυg των
εxρrjξεων. Tα μdτια μαg 6τooυξαν, τα δdxρυα
xυλotjoαγ αοταμι1τητα χαιη αναπνorj μαg dxαιγε
τα oωθιxd,.

Xωρig γα τo xαταλdβουμε, σε γ"απoια oτιγμη
οxoρπιoτηχαμε χαι 6ταν dψαoα οε απ6oταoη
αοφαλε(αg, δεν μπ6ρεσα γα βρω xαν6ναγ ιiλλo
τηg παρ6αg, 6οo xαι αν 6ψαξα στoυζ γfqω δρ6-

μoυg''oλη η πεgιo1rj rjταν dρημη, αx6μη xαι η
0μ6νoια. O xαθdναg ε(1ε τραβrjξειτo δρ6μo τoυ,

dπωg xαι 6λοg ο ιiλλog x6oμοg πoυ ηταν οτο
Πoλυτε1νε(ο.

Mε βαριd, παρδιιi πηρα τo δρ6μo, γtα τo μdγαqo
που 6μενα οτην πλατε(α Kιiνιγγog, αxofγονταg
απ6 μαxριd τιg ερπfoτQιεE τωγ τα"\]τlS, τιg εxρ{-

ξειg των δαxqυγdνων xαι μυρζoνταζ την ooμrj

τoυζ.
'Oταν ιJφταoα xαιψπη'ιιαμι1oα, βρηxα oτην εioo-
δo xαι πoλλofg ιiλλoυg συγχωQιαγoιig μoυ, νεα_

ρoιig xυρ(ωζ στην ηλιx(α, πoυ ε(1αν xαταφtjγει
εγ"ε(γ"αι oυνd1εια 6q1oνταν xι ι1λλoι.

Στην πλατεiα Kdνιγγog, ετιτ6g απ6 τoγ x6oμo
που ιJτρε1ε να φfγει, dβλεπεg χαι αστυγoμιxofg
να πα(ρνoυν ΘdoειE, oε επ(xαιρα oημε(α xαι
ιδια(τεραγ{ρω απ6τo Yπoυργε(o Eμπoρfoυ xαι
την ε(οoδoτoυ oτεγo6, δ(πλα απ6τo Yπoυργε[o,
τηg oδo{ Tξωρτξ, αν θυμι1μαιxαλιiτo 6νoμα, πoυ
oδηγοrjαε xατευΘε6αγ σε μtα πλαiνrj π6ρτα του
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Πολυτε1νε(oυ.

Πιι1,ααμε την xoυβ6ντα για τα ουμβdντα γ"αι π6-

ρασε η ιiρα 1ωρ(g νατo xαταλdβoυμε' O xαθdναg
εtγε xdτι γα πει η να o1ολιιiαει.

Kdπoια oτιγμη rjqθε o δια1ειριοτηgν'αι μαg ε(πε
6τιdxoυoε oτο ραδι6φωγo, πωζχηρ(1θηxε στQα-

τιωτιx6g ν6μo9 χαι απαγoqεriτηxε η xυxλoφo-

Q(α.

T6τε rjταν πoυ Θoρυβηθrjxαμε 6λοι xαι oυνειδη-
τo π o ιη oα μ ε τη γ π Q αγ μ ατ ιν"η ν"uπ 6'oτ αoη. Aπ o φ α _

o(oαμε να μεiνoυμε 6λoι μαξ( εxε(, να βγdλoυμε
τη νf 1τα ξιiγρυπνοι χαι τo πqω( να βλdπαμε τι Θα

ν"dναψε.

Zητηoανα αν6βω oτο oπ(τι τoυ δια1ειριoπj, για
γα αxodoω τι μετ6διδε το ραδι6φωγo. oι πεQισ-
o6τερoιηρΘαν μαξ( μoυ.'Eμειναν 6μωg xαι μερι-
ν'o( oτην ε(ooδo, να φυλdγoυγ τηγ πdqτα, για τηγ
περ(πτωoη πoυ xdπoιoζ συγχωQιαν6g μαE θα

εq16ταν xαΘυο'τεqημ6να rj xιiπoιog ιiγνωoτog Θα

ξητο{oε xαταφιiγιο xαι θα ιJπρεπε να την ανο(-

ξoυν.
Oι xρατιxo( oταΘμο(τoυ ραδιoφιiνoυ, μιλodοαν
γtατηγ ανα(μαxτη xαταοτολrj τηg εξ6γερσηζ στo

Πoλυτε1νε (o,τιg απoφdoει'g τηg 1οfνταζ για την
αντιμετι6πιση τηζ 6xqυΘμηg xατιioταoηg πoυ ε(1ε

δημιoυργηΘεi, την αναγxαι6τητα επιβoληg τoυ

στQατιωτιχof ν6μoυ xαι μετι1διδαν ουνε1ιig το

διdγγελμα τoυ διoριoμ6νoυ ΠρωΘυπoυργof Σπ6-
qoυ Mαqxεξ(νη, πoυ xατι1ληγε με την αυοτηρrj
πρoειδoπo(ηoη:

''O ε1θq6g δεν θα περd,oει!''

Aυτιi πoυ dxoυγα με εξ6ργισαν χαι πρ6τεινα να
xλεfooυμε το ραδι6φωγo. Kι1,πoιog 6μωg αντι-
πρ<iτεινε να τo γυρ(ooυμε στo οταΘμ6 τoυ Πoλυ-
τε1νε(oυ, για να δof με αν εν"π€.ψπει αx6μα. To

γυq6οαμε xαι oυγxλoνιοτηxαμε απ<i αυτd, πoυ
αxofoαμε να μεταδ(δει.
Περ ιdγραφε με δραματιx6 τρ6πo την xατdαταoη
πoυ επιχQατofoε μ6oα οτο Πoλυτε1νεio: Πωg
πoλιoρxoιiνταγ απ6 ταγχζ. Πωg 6να ταντι ε(yε

γxρεμ(oει τηγ χεγτQιxη πιlλη xαι μπ{xε oτoν
α{λιo χ6Qο. Πωg ειο'6βαλαγ oτo Πoλυτε1νε(o
στQατιωτιχ6g δυνdμειζ. Πωζ δd1oνταν επ(θεoη

με δαxρυγ6να. Πωg xαταδιιfxογταν oι φοιτητdg
μ6oα οτιg α(Θoυοεg για γα εγxαταλε(ψoυγ τα
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χτrQtα. Πωg ε(1αν τραυματ(εg.Πωζ εi1αν αμεoη
ανdγπη απ6 γιατρoιig xαι φι1,ρμαxα xαι απηιiθυ-
νε αγωνιιiδειg εxxλησειζ για βorjθεια χαι συ-

μπαρd,ο'ταoη.
'oλoι, οιωπηλo( χαι με xoμμ6νη την ανd,oα, πα-

ραxoλoυΘoιioαμε τη μετdδoοη, μ6χQι που απηf-
θυγε το τελευτα(o μrjνυμα παι oιc6πηoε.
'Hμoυν αγαστατωμdνog. Πρoαπαθorjοα να φα-
γταoτι6 τι γιν6ταν μ6oα oτα xτ(ρια, φ6ρνονταg
oτη μνιjμη μoυ ειx6νεgαπ6 ανd,λογεg τιαταaτ6"-

σεtζ, πoυ ε(1α ξηoει oτα διxd μου φoιτητιxιi
1ρ6νια xαι αιoθαν6μoυν ιερrj αγανι1χτηση χαι
oaγ{.

Bγrjxα ατην ταριiτσα, να πdρω λ6γo α6ρα xαι

μαξ( μoυ βγrixαν xαι 6λοι oι υπ6λoιπoι.

Aπ6 την πλατε(α Kdνιγγog αxofγoνταν βoγxη-
τd, d,γριεg φων6g, τρε1αλητd xαι απρooδι6ρ ιοτoι
θ6ρυβoι, πoυ μoυ πρoξ6νηoαν τηγ περι6qγεια
xαι θ6ληoα γα δω τι ουνdβαινε.

Πληo(αoα oτην d,xρη τηg ταρdτoαg, ι1oxυιi.rα πd-
γω απ6 τo πQoστατευτιγ"6 τoι1(o xαι xo(ταξα
γ'dτω.To Θdαμα πoιrαντ(xρισα με xoxd,λωoε οτη

θ6oη μoυ'
Nεαρd παιδιd dτqε1αν οτην πλατε(α xαι oμdδεg

αoτυνoμιxι6γ τα χυγηγoιjοαγ χαL τα 1τυπofoαν
αλriπητα με τα γxλοπg, oε 6πoιo oημε(ο τoυ

οιiματοg 6βριοxαν.

Στην dξoδο τηg oδοf Tξωρτξ πQoζ τηγ πλατεiα
Κdνιγγog, oι αστυγoμtτι'o( ε(γαν παρατα1θε( δε-

ξιι1 xαι αριoτερd τoυ δρ6μoυ χαι μυποfοαν
dγρια, o dναg μετd, τον dλλo, 6λα τα παιδιd που

dρ1ονταν τρ ι11oνταg απ6 τo Πoλυτε1ν ε (o xαι liταν
αναγxαoμ6γα γα περι1ooυν ανdμεαα τουg.

'Eγα παιδ[ δεν dντεξε χαι στα 1τυπrjματα τoυ

τελευτα(oυ αστυνo μιχori oωρ ιι1oτη xε μπqof μυτα
oτo δρ6μο. Oι αoτυνομιxo( αγτ(γα oταματηoουν,
oυν61ιoαν γα τo χτυπoriν, αx6μη xαι πεομ6νo.

Aγανd,xτηoα xαι φιiναξα αυθ6qμητα, με 6λη τη

δι1ναμη των πνευμ6νωv μoυ:

- Mη βQε, θατo oxοτcδoετε!

Oιαoτυνoμιxo(δεγ με ιixoυoαν, με ι1,xουoε 6μωg

ι1ναg dνoιxoζ τoυ qετιρ6 τηg παραδιπλαν{g oιxo_

δομηζ, βγηxε oτo μπαλx6γι χαι απευθυν6μενog
σε μαζ, φι6ναξε με dγqια φωνrj:

- Φfγετε απ6 τιετ πdνω, ρε αλrjτεg!

O δια1ειρι oτηg, πoυ rjταν μαξ6 μαg, πειρd,γ"xηγ'ε

}tαι τoγ απdντηοε, oτoγ (διo τ6νο:

- Eδc6 ε(γαιτo oπiτι μαg, ρε! Aπ6 τo oπkι μαg, θα

μαζ πειE να φriγουμε;
- Tι6ρα θα oαg δεξω εγι6! Ανταπdντηoε εxε(νοg

ν"αι ψπηxε φουρι6ξog οτo oπ(τι τoυ.

Δεγ 6δωοα οη μαo(α oτo πεQ ισtατιx6, αγωνιoιiοα

για τηγ τri1η τoυ παιδιorj, πoυ rjταν πεoμdνo οτo

δρ6μo. Eυτυ1ιfg οε λ(γo αναο'ηxιiΘην"ε oτατ€.o-

σεQα, αν6qθωoε τo xoρμfτoυ, με μεγd,λη πρoοπιi-
θεια, xdτω απ6 τα oυνε1rj 1τυπ{ματα τωγ αστυ-

νομιxc6ν xαι oxυφτ6 χαι παQαπατι6νταg, γ"ατ6'-

φεQε γα απoμαχQυγθε( τρ61oνταζ χαι να ξεφιi-

γεL.
- Mπριiβo παλιxdρι μoυ! Φc6ναξα αναxoυφιομ6-
γoζ.

Aφoοιωμdγoζ στα 6οα διαδραματξονταγ στηγ

πλατε(α Kdνιγγοg, δεν ε(1α επαφη με τo 1c6ρo
τηg ταρdτoαg γ6qω μoυ χαι oε xd,ποια oτιγμrj

ξαφνιd,oτην"α, 6πωg xαι 6λoι oι dλλoι νεαρο(
συγχωQιαγoi μoυ, πoυ liμααταν μαξ(, αxoιiγo-
νταζ μια β,1ρβoρη Ψωνli, δ(πλα μαζ, γα μαg δια-
τdξει με d,γριo τ6νο:

- Ψηλdτα 16qια! Eλdτε πQoζτα δω, 6λoι σαg χαι
rjου1α!

Aναο{xωoατο xοqμ( απ6 τo τοι1(o τηgταριiτοαg
xαι γriριοα να δω, πoιoζ μαg διdταξε. 'Eμεινα

dφωνog, αντιxρ(ξoνταζ μια oμιiδα απ6 πξντε -

dξι, (oωg χαι πεQισσ6τερoυg, δεν θυμdμαι xαλd,
ιiνoτoλoυg αoτυνομιxorjζ, πoυ ε(1αν πd,ρει θ6oειg

γιiρω μαg, πd,γω oτην ταqdταα. O 6ναg απ6 αυ-

τof g 6φραξε την ε[ooδo τoυ xλιμαxoοτd,oιoυ τηg

oιxoδoμrjg, για γα μη μπoρ6ooυμε γα διαφriγoυ-

με απ6 xει.

Ε'(γαν αν 6 β ε ι oτην ταρ dτoα τη g δ ιπλανη g o ιxo δ o -

μηg, πoυ rjταν αxατο(ν,ητητιαι 6ναν 6ρoφo χαμη-
λ6τε ρη απ6 αυτrjν πoυ βρ ιox6 μασταν ε με (g.' Eβα-
λαν μια φoQητη, oιν"ιαlιη,ξυλ6oxαλα xαι αν6βη-

χαν στη διxη μαg, 1ωρ(g να τoυg πdρoυμε ε(δηoη.

Πριν προλdβoυμε να oυνειδητοπoιf αoυι-ιε τι συ-

νι1βαινε, μαg dβαλαν ατη μ6oη xαι d,ρ1ιoαγ να μαE

1τυπoιiν με τα γxλoπζ, βε 6oη διiναμη δι6θεταν,

oε 6λα τα μdλη τoυ oι6ματo9: Στo xεφd,λι, τoυg

ι6μoυg, την πλdτη, τα πλευρd,, τα 1dqια, τη μ6αη,
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τoυζ γλoυτofg, τoυg μηQoιjζ, αx6μη xαι οτιg xνη-

μεζ τωγ πoδιι6ν, 6που dβριοxαν.

Σαν xoπdδι ζc(lων, μαg oδηγηoαγ με 1τυπηματα,
πQoζτo μ6ρo9τηgταρd,τοαg πoυ ε[1αν απoυμπη-

oειτην ξυλ6oxαλα xαι μαζυπoχQ6ωoαγ γα xατ6-

βουμε 6να9 - 6ναg απ6 χει, στην ταριiτοα τηg

διπλανrig oιxoδoμrjg, oυνε1ζονταζ γα μαζ χτυ-
πofν αλdπητα.
'oταν ηρθε η oειρd μoυ γα xατdβω απ6 την

ξυλ6oxαλα, γ6ριoα για γα πdqω την xατdλληλη
Θ6oη xαι τo βλ6μμα μoυ διαoταυρc6θηxε τυγα(α,

με τo βλ6μμα τoυ αστυγoμιχof, που βριοx6ταν
στην χoQυφli τηζ oν'dΧαg, πd,γω αxριβι6g οτη

οτιγμrj, πoυ ε(1ε oηxωμ6νo τo γxλοπ γα τo χατε-

βdoει πdνω μου.'Ηταν τ6oo παγωμdνo xαι εξ6-

πεμπετι{τoιo μ(oog, πoυ δεγ μπ6ρεoανα τoξεγ6"-

σω μια oλ6xληρη ζωη. Αx6μη χαι τc6ρα, πoυ

γQdφω αυτ69 τιg αναμνησειζ, τo βλ6πω να πQo-

βιiλει μπροοτd, μoυ, να με xoιτdζει xαι παγc6νω.

Tον xο(ταξ α ν"ατCιψατα xι εγιδ, με 6να ανι1,λoγo

βλ6μμα xαι dλωg παραδ6ξωg, xατι1βαoε αqγdτo
yτιΧoπ,1ωρ (g να τo xαταφ6ρε ι επdνω μoυ, σαγ να

τον αφ6πλιoα. Mε παρdλαβε 6μωζ, xαθc6g γ"ατ€-

βαινα, 6πω9 xαι 6λoυg τουg ιiλλουg, ιJναg ι1λλog

αοτυνoμιx6ζ, πoυ liταν oτη βdoη τηg οxdλαg xαι

μ6λιg 6φΘασα στo ιiψog τoυ πεδ[oυ βoλrjg του

γxλoπ πoυ xqατofσε στo 16ρι τoυ'
'Eνα απ6 τα παιδιd, βλ6πoνταg τι oυνιΞβαινε oτη

oxιiλα, για γα την απoφ{γει, πηδηξε απ6 τη μια
ταρd,τoα οτην dλλη, χωQrζ να οxεφτεiτον x(νδυ-

νo. Eυτυ1cilg, δ εν 6παΘ ε τ(πoτε xαι ξαφν ιι1ξoνταg

τoUζ αστυγoμιxodg, 6ρμηοε πQoζ την ε(ooδo τoυ

xλι μαxoοτd,σιoυ τη ζ αχατο ixητη g o ιxoδo μrj g. Tον
αxoλoυθrjoαμε χι εμε(g xαι xατεβηxαμε τqd1o-

γταζ τιζ oxd,λεg, αφfνoνταg τoυE αστυγoμιxofg
οτηνταρd,τoα.

Bγηxαμε oτην πλατε (α Kι1,νιγγog, 6που oυνε1ζο-
νταν αxdμη oι βιαι6τητεζ τωγ αoτυνoμιxι6ν xαι

μαg dπιαoε 6λουg πανιx6g. Δεγ Θα μπoρorioαμε
να αντ6ξoυ με xα ι dλλο ξ6λο. Eμ6να τoυλιi1ιοτoν,

με πoνο{oε ηδη 6λo τo xορμ6 xαι η ι|.rυ1oλoγιxrj

μου xατιioταoη βgιοx6ταν στα 6qια τηg απελπι-
o(αg'

Eυτυ1ι6g, o δια1ειριoτηg ειγε φfγει απ6 την

ταρd,τoα, πρoτo6 ειoβιiλoυν oι αστυνoμιχo(. E(δε

τι 6γινε xαιxατdβηxε γqrjγoραοτην ε(ooδo, πεQι-
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μ6νoντα9 με τηγ π6ρτα μιoι1νοι1τη. M6λιg μαg
ε(δε γα βγα(νουμε ο'τo πεξοδq6μιo, απ6 την π6q-

τατηζ διπλανηg oιxoδoμrjg, μαg φι6ναξε. Tq6ξα-

με xατd, xει, dνοιξε διιiπλατα την π6qτα, ψπην'α-

με γρηγορα - γQliγoQα 6λοι μdoα χαιτην ιjxλειοε
xαι πd,λι. Σωθrjxαμε!

M6λιg μπηxαμε, dρ1ιoε να ωριiεται xατιi τoυ

γε6τoνα τoυ, πoυ μαg απε(ληοε 6ταγ rjμαoταν

oτηνταρdτoα.
- To xαθ(xι! o 1oυντιx6g! o φαο(oταg! Aυτ6g

ε ιδοπo (η oε την αστυνo μ6α να μπoυxd,ρ ε ι oτo oπ i-

τι μoU, τoν ξ6ρω ν'αΧ6" εyιil, αλλd, Θα μoυ τo

πληρι6oει, Θα δει τι Θα πιiΘει απ6 μdνα! Toυ

1ρωoτdω xι dλλα! To xαθ(xι!

E,με6g εi1αμε τo διx6 μαg πρ6βλημα xαι δεν

δι6ο'αμε oημαο(α οτα λ6για του. Tο xορμ( μαg
πoνoιjοε αφ6ρηταoε 6λατα μ6λη xαι 6ταν ουνηλ-

Θαμε xd,πωg, ξεγυμνωΘriπαμε απ6 τη μ6οη xαι
πι1,νω, να εξετι1,οoυμε τιζ xαν"riloειgτoυ xαθεν6g.

Tα xoρμιιl6λων ηταν γεμdτα μελανιdg. Σε μερι-
xο{g υπηρχαγ χαι αιματc6ματα χαι πρηξ(ματα.

Eυτυ1c6g, δεγ αναxαλfψαμε οε xαγ6γαν σπασr-

ματα.
Περιποιηθηxαμε 6πωg - 6πωg xαι με τα μ6οα πoυ

διαΘιJταμε, τιg 1ειρ6τεqεg xαxιiloειζ χαι αq1fοα-

με να μετρι1με ο 6ναg τιg μελανιdg τoυ dλλου, για
γα διαπιοτc6ooυμε πoιoζ 6φαγε τo περιoo6τερo

ξfλo, 6ταν ι1ναg υπ6xωφog, δυνατ6g γδo{πog
αxoιiοτηxε oτην εξι6πoQτα,, σαγ να 6πεoε ιjνα

βαρd αντιxε(μενo πdνω τηg.

Η xαρδιd μαg d,q1ιoε xαι πd,λι να 1τυπι1 Cιταγ'τα.

0λoγι6γ τo μυαλ6 μαg πriγε στηγ αστυγoμfα, η

oπo[α πιθαγ6γ γα μαζ θεωρofοε oqγανωμ6νη
ομdδα xαι ιpd,1νoγταζ γα μαg βqει οτην Kιiνιγ-

γo g, αφo{ τη g ξ εφ6γα με, αναxdλυιir ε 6τι rj μαoταν
oτην εfοoδo τηζ συγχεxριμdνηg oιxοδoμrjg, π(oω

απ6 την xλειοτrj εξι6πoρτα τηg.

Περιμdναμε για λ(γo οιωπηλo( χαι μη αxofγo-
νταg ι1λλoυg {πoπτoυg θορ{βουg, απoφαofoαμε
να την ανoξoυμε με πQoσoχιi, για να δof με τι
oυμβα(νει. Tην μιoανοξαμε xαιαντιxρ(oαμε oω_

ριαoμ6νο μπρoοτd, τηE, 6ναν νεαρd να xε(τεται
ανα(oθητog. Toν ofραμε γQηγoQα _ γρηγoρα μ6-

σα χαι τoν. ξαπλιioαμε πd,νω oτo μπd,γxo τoυ

θυρωqε(oυ. Mε μαλι1ξειg, μαoι1ξ xαι εντριβ6g

πoυ τoυ xdναμε, ουνrjλθε. Aνoιξε τα μι1,τια xαι
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μαζ χo(ταξε dλoυg 6ναν - ιJναν με απoρ[α. Αναοη-
xc6θηxε xαι xdθιoε οτo μπdγxo.
- Πωζ αιoθdγεoαι;τoν ριδτησα, ε(οαι xαλd;Δεν
πrjqα απdντηoη, ανηοfχησα χαι ουνιi1ιοα:

- M(πωg 1ρειdξεοαι γιατρ6; γα ειδoπoιrjαoυμε
αoθενoφ6ρo, να σε πdει oε γ'dπoιo Noooxoμεio;

Axotjγoνταg την πq6ταση μoυ, πrjδηξε απ6 τo

ψπdyxo,oτd,θηxε oτα π6διατoυ, περι6φερε ανη-

συχατo βλ6μματου oλ6γυραxαι μoυ απd,ντηoε με
ταρα1η xαι 6yα περ(εργo βλ6μμα, oαν θηρ[o
xλειoμ6νo οτo xλoυβ( πoυ dψα1νε δι6ξoδo να
δραπετε{οει.

'oxη 61ι! Δεν 1ρειdζεται, ν"α}ι6' ε (μαι!

Bλ6πoνταg την αντ(δραση του, oν"'6.φτην"α 6τι θα

φoβ6ταν να πdει ατo Noαoxoμεio, για ευν6ητου9
λ6γoυg xαι 6τι θα 6πρεπε να ε(1ε τραβηξει πdρα
πολλd. Για γα τον xαθηoυγ6'oω, τoυ εiπα:

- Ηρ6μηoε χαι μην ανηαυ1ε(g, δεν πρ6xειται να
xιiνoυμε xdτι, πoυ δεν θα το {θελεg εorj. Eδι6
ε (μαoτε 6λoι φλoι xαι ομoιoπαθε (g. Kdθιoε μαξ(

μαζ, γα περιiαει η νf1τα.

Πηγε oε μιαγωνιιixαιxιiθιοε oε dναοxαλ(μ6νog
τoυ.

Eγι6 δεν τoν ενd1ληoα ιiλλο, τoν d,φηoα αιην

ηoυ1(α τoυ. oι ι1λλoι 6μωζ, απ6 περι6qγεια γα

μdθουν xdτιyι'αυτ6ν, 6λο xαι αo1oλoriνταν μαξ(
τoυ χαι τoν ρωτoιiσαν να τoυζ πει: πωζ τoγ

λdγανε; απ6 πo6 ηταν; αν ηταν φoιτητηg; αν ηταν
μdοα oτo Πολυτε1νεio xαιτι ε(1ε αυμβεf μ61ριτη
στιγμti πoυ 6πεoε ανα(oθητoζ στηγ εξι6πορτα.

Exε(νog 6μωg 6μενε βoυβ6g xαι δεγ απαγτotjoε
oε xαμιd εριiτηoη, xλειoμ6νog ερμητιxιi ατoν

εαυτ6 τoυ.

Mετιi απ6 ι6ρα, αφoιi ηof1ασε η πλατε(α Kιiνιγ-
γoζ χαι dδειαoε απ6 αoτυγoμιxοrjg xαι πoλiτεg,
o νεαρ6g, εντελιig ξαφνιxd, oηxι6θηxε απ6 τη
θ6oη τoυ, πηγε oτην εξιiπoρτα, την dνoιξε xαι
6φυγε, τραβι6νταg την με διiναμη π(σω τoυ, να
xλε6oει μ6νη τηg, χωQrE να πει orjτε αντ(o.

Αργιi xαι δrjoxoλα xriληoε τo υπ6λοιπo τηg νιi-

μαg, πir,ωαπ6 την εξι6πoρτα του μεγιiρoυ, πdν ω

oτα xρf α, μαρμdρινα oxαλιdτηg ειο6δoυ, dλλoτε
αιωπc6νταg xι ιiλλοτε ουξητι6νταg, xυq(ωg για τιE

προoωπιx6g ε μπε ιqiε g γ'αL τα oυναιoθη ματα τoυ

xαθεν6g, πd,νω oτην ταριiτ σα, ν'ατ6την ε ιαβoλ{

των αστυγoμιxc6ν. Mια εμπειρ(α πoυ δεν θα τη

ξε1νoιiοαμε πoτ6. xαι xαγιjγαg απ6 εμιig.

Kανεν6g τα μdτια δεγ ιjxλειoαν απd νιiοτα, oιiτε

για μια στιγμtj, αν xαι μαg πoνorjοε 6λo o1εδ6ντο
πoρμ(. Ax6μη xαι 6ταγ ηοιi1αoε τελε(ωg η πλα-
τεfα Kd,νιγγoζ χαι απλι6θηxε oλ6γυρα νεxριxη
oιωπη. Συνdβηααν τ6oα πολλιi, εxε(νo τo βqιiδυ
τηg Παραον"ευηg, πoυ μαζ xqατorioαν 6λου9 oε
oυνε1rj υπεqδι6γερoη.

Ξημdρωoε τo Σι1ββατo τηg 17ηg Nοεμβρ(oυ xαι
ιiρ1ιoε δειλd - δειλιi η x(νηοη oτην πλατε(α. Oι
συγχωQιανo( μoυ 6φυγαν dναg - 6να9 για τα
oπkια τουg. O δια1ειριoτis εLxε πι1ει απ6 ι6ρα

για fπνo xαι 6μεινα μ6νο9. Αντ( 6μωg γα πd,ω xι
εγc6 για ιiπνo, πρoτ(μηoα γα πd,ω oτo Πολυτε1-
γε(o γα δω τι oυν6βαινε εxε(, με τo πρι6το φωgτηg

ημ6Qαζ.
'Oλοι oι δρ6μοι γιjQω απ6 τo Πολυτε1νε(o rjταν

dρημoι xαι πλαγι6ταν αx6μη oτην ατμ6oφαιQα η

μυρωδιιi των δαxρυγ6νων χαι τoU μπαρουτιoιi.
Tα oυνεργε(α τoυ Δημου ε(1αν πιd,οει δoυλειd
απ6 τη ν(sμα αx6ψη xαι xαΘdριξαν τουg δρ6μoυg

απ6 τα π6'oηg φfoεωg αντιxε(μενα χαι σχoυ-

π(δια, πoυ π6ταξαν, εγxατ6λειι|.rαν η d1αoαν oι
dνθρωπoι, φεrjγoνταg xυνηγη μ6νoι.

Π6ραoα ανεν61λητog ανtiμεαα απ6τα αυνεργε(α
xαΘαρι6τηταζ χαι xατευθtjγθηχα πQoζ τηγ χεγ-
τριx{ πrjλη. Στον αoφαλτoτι1πητατηg oδof Πατη_
α(ων, διαxρ6νoνταν αx6μη oλoξι6ντανα τα απo-
τυπc6ματα, πoυ ε(1αν αφηoει oι ερπrjoτριεζ τωγ

ταγχζ τιg πρcilτεg μεταμεσoγι3ν"τιεg 6Qεg.

Πληoιd,ξoνταζ στηγ π'3}'η, διαπfoτωoα 6τι αυτη

φυλαγ6ταν απ6 αoτυγoμιxorjg, 6πωg xαι 6λog o

πε ρ [γυ ρo g τoυ Πoλυτε1ν.ε [oυ, πoυ δεν επ6τρ επαν
oε xαγ6γα να πληoιdoει. Mπ6ρεoα 6μωg να δω,

την γχQεμιομdνη απ6 τα τα"νγ'ζ xαγxελ6πoρτα,
πoυ σηματοδoτorjoε τo γxρ6μιoμα τωγ προoδo-
x ιι6γ τoυ αγι6να των φο ιτητc6ν τoυ Πολυτε1ν ε (ου.

' Ηταγ ειηε( ιιαι πoλλo i δη μοοιoγρdφo ι, πoυ π ε Q ι-

φ6ρoνταν, παρατηρoriσαγ χαι τQαβoιioαν φωτo-

γραφ(εg απ6 μαxριιi.
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XlOΣ: τo Vησ[ τoυ OμηρOU

Kαι τηq μαστιχαq

A. Συγιiγτηαη παλιι6ν πqοοx6πων.

Mετ61ονταg οτην 55η oυνd,ντηοη πτυ1ιoιi1ων Δια-

xριτιxo6 Δdooυg, ( ετrjοια ουνιiντηοη τoυ Σι6μα-

τog Eλλrjνων Πρoαx6πων) πoυ 6γινε φ6τo9 οτο

χατασχηγωτιx6 x6ντρo των πQoσχdπων (Mdνα-

γραg (oτη X(ο μαζ( με τoυζ x. Kc6οτα Tαμπαx6-
πoυλο xαι Σπf ρο Tελ(δη (νυν xαι πρι6ην πεQιφε_

ρειαxοfg Eφ6qoυg πρoοx6πων Ημαθ(αg αντ(-

οτoι1α) ε i1αμε την ευxαιρ(α να περιηγηΘof με το

αxριτιx6 μαE νηo(.

Η oυνd,ντηοη 6γινε oτιg20xαι21Σεπτεμβρ(oυ με

μεγdλη oυμμετo1η απ6 6λη την 1cδρα xαι xαλrj

oργd,νωoη παρd,τιg δυoxoλ(εg λ6γωτoυ αριθμοf
των περ(πoυ 250 oυpιμετε16ντων (μεταξf τουg

xαι 25 περ(πoυ Kfπqιοι παλιo[ πρ6οxοποι xαι
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Toυ Γιιiγvη Kαqαταιι6λη

αγωνιoτι1g τηg EoΙ<Α).

Tην oυνd,ντηoη xαιρdτισαγ εxπρ6oωπoL τωγ τo-

πtγ,ιilν αρ1ι6ν, ενι6 παρι1oτη χαι o Γενιx6g'Eφo-

ρog Πqoox6πωγ x. Ιo(δωρog Kανdτηg απ6 την

Aθfνα. Στην πανηγυριx{ αQχιεQατιχrj λειτoυρ-

γ(α που ι1γινε oτoν μιxρ6 xαταoxηνωτιx6 γα6 τoυ

Md,ναγρoυ (B.Δ. αxτrj τoυ νηοιο{ xoντd oτην

Bολιo6) πρo6οτη ο Mητροπoλiτηg X(oυ, Ψαρc6ν

xαι oιγoυοc6νx. Διoγf σιoζ, πoυ oε εμπνευομι1νο

1αιρετιoμ6 του μεταξi dλλων τ6γιoε " την εUερ-

γετιxη για τηγ νεoλα(α αγωγη πoυ πQαγματo-

πoιε( με επιτυ1[α o πQoσχoπιομ6g σε μια επο1η

πoυ o πραxτιx6g xαι Θεωρητιx6g υλιoμ6ζ, ο αγ-

Θρωπoxεντριx6g oυμανιoμ6g (μετον dΘεoυπαq-

ξιoμ6) xαι o θρηoxευτιx6g συγχQητισμ6g dγιναν

Aνεμ6μυλoι



NΙAqΥΣTA

xαθη μερινri τρoφrj τη g νεoλα(αg μαg".

B. Ιoτοqιxig αντιοτοι1(εE με την
Biροια xαι Nιiουαα.

Η π6λη τηg X[ου (6πωg xαι η B6-

ρoια) ε(ναι πd,νω απ6 3000 1q6νια
xτιoμιJνη oτην [δια θ6οη xαι με τo
fδιo 6νoμα. Πατρ(δα τoυ Oμηρoυ,

μεγιiλo εμπoριx6 χαι πγευματιγ"6
xιJντρo τηg Ιων(αg (xτιομdνη αχQι-

βι6ζ γι' αυτ6 απdναντι απ6 τιg μιχQα-
oιατιν'€ g αν'τf, g6πω9 xα ι o ι αγτ(οτo ι-

1εg π6λειgτωγ ιiλλων ελληνιxιiν νη-
oιιiν, Mυτιληνη, Σd,μoζ, Kωζ, P6δog
ν'}'π) ('πα}'ξη τηg oρΘoδoξ(αg (61ει
πd,γω απ6 50 τoπιxοιig αγ(oυg xαι
περ( τα 30 μoναοπjqια)

To t822 οτη X(o ( 6πωg χαι στη

Nrioυοα) xηρriμηxε επανdοταoη xα-
τd, τωγ Tofρxων xαι επαxολofΘηοε
rj ι1,γρια xαταoτoλ( τηg xατdτoγ Ιof -

λιο τoυ iδιoυ dτoυg (6πωg ιJγινε νω-

ρ(τερα χαι στη Ndουοα) με τηγ πα-

γxooμ(ωg γνωοτη σφαγli τηg Xioυ,
6πoυ απ6 τoυg 117.000 'Eλληνεg,

43.000 φονεfoνται, 52.000 αιχμα-
λωτζoνται xαι 21.00Ο εξoρζoνται
xαι παραμ6νoυγ στo νηoi 900! Σyετιx6" 6γραιpε o

B. oυγxc6 xαι ζωγρd,φισε o Nτελαxρoυd.

Ax6μη (ι1λλη μια ιστoQιχf αντιoτoι1(α με μαg)
απελευθεριiγεται λ(γεg μ6ρεg αqγ6τεqα απ6 τιg

ημαΘιc6τιxεg π6λειg, δηλαδrj oτιg 11 Nοεμβρ(oυ
L912. Ε(γε επ(oηg πQoγoμιαχη μετα1ε(ριoη (6-

πωζ χαι η Nιioυoα) xατd την τoυρxoxρατ(α λ6γω
τηζ παQαγωγrjg μαοτ(1αζ 

,l4αι τηg ναυτιλ6αζ τηζ.

Προοdφερε μεγdλεg υπηρεo(εg oτoγ απελευΘε-

ρωτιx6 αγι6να τoυ 1821 (6πωg χαι τα Ψαqd,
Σπ6τoεqxαι'Yδρα) εξ αιτfαgτoυ μεγιiλου εμπο-

ριxο{ τηg oτ6λου πoυ χαι oημερα αx6μη (μ6οω

των εφoπλιο'τc6γ τηg) πανελλην(ωg γ"αL τταyγνo-

ο'μ(ωg xυριαρ1ε( (Λιβαν69, Xανδρfg, Λαιμ6g
x.ι1.) με τα γαυτιλιαx6"τηgγqαφε(α οτo Λoγδ(γo
χαι τιζ εξo1ιxdg τoυζ χατotx(εg οτιg Oινo{oεg.

Mεοτα

Γ. Γεωμορφολoγ6α-παqαγωγti.

Η γεωμoρφoλoγiα τoυ νηoιof ε(ναι αντ(οτoι1η

με τα απι1ναντι παριiλιατηg M. Ao(αg ftερο6νη-
oog Eρυθρα(αg, αxρωτlj ριo Kαρdμπoυqουν) ενι-
ο1fονταg την ιlπoιpη περ( xαταβυθ(oεωg τoυ Αι-
γα(oυ. Aπoτελε( ιδια(τερo νομ6 με πρωτειioυoα
την X(o (25.00 πεqiπου xdτoιxoι) xαι xυρι6τερεg
xωμοπ6λειgτo Bρoντdδα (ενωμdνο o1εδ6ν μετηγ
Xiο), Boλιoo6 (oτα B.Δ.) Kαρδιiμυλα (B.Α.)
Πυργ[ στα ν6τια, 6πoυ xαι τα περfφημα Mαοτι-

1ω1ι6ρια.

E(γαι oρειν6 νηo(, πετgιiδεg με λ(γα δdοη απ6
πεtxo xυρ(ωg xαι μιxρη γεωργιxrj ιJxταoη γ6Qω
απ6 την πqωτε{ουoα τoυ νoμof 6πoυ ε(γαι τα
ονομαοτd περιβ6λια του Kιiμπου με εoπεριδoει-
δη. Yπιlρ1oυν αμπ6λια, ελι6g γ"αLγ"ητιευτιν'6" 6γι
oε μεγdλεE παραγωγ6ζ χαι συστηματιxdg εχμε-
ταλλεf οειg. Στη ν6τια Xio ε(γαι }ιαι τα 21 1ωqιd,
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πoυ παριiγoυγ τηγ διεΘνι6g oνoμαoτη μα-
oτ(γητηgX(oυ (ενδημε( 6να ε(δοg o1o(νου
πoυ μ6νo εxε( βρ(oxειτιgν"cιτ6}ιληλεg ουν-

Θην"εgνα ευδοxιμεQ 1ωq(E εντατιν'η γεωQ-

γιxη εxμετιlλλευoη (αρδεiloειg, λ(πανoη
ν"}"π.)

'E1oυν την'Eνωοη Mαoτι1oπαραγωγι6ν
Xfoυ, πoυ φροντζει για την εμποριxη τυπo-

πο[ηoη xαι εxψετdλλευoη-προιiθηοη τoυ

πρoι,6ντo9, 6πωg επ(oηζ χαι τoγ Aγρoτιx6
Συνεταιριομ6 Eαπεqιδoxαλλιεργητι6ν με ερ-

γooτdoιo μεταπo(ηoηs αυμo(, αναιpυxτι_
xd) πoυ τo ε(1ε πqωτoiδρfοει o Xανδρrjg.

Στoν νoμ6 X(oυ ανηxoυγ χαι τα νηoιωτιxd
ουμπλ6γματα τωγ Ψαρι6ν (ηqωιx6 νηοi xα-
τd την επανdoταο'η με σημαγτιxη oυμβoλrj
οε πλo6α αλλd, xαι με πλrjqη xαταoτρoφη τo

\824 απ6 τoυg Tofρxoυg,6πωg χαι η γει-
τoνιxη X(οg) οτα B.Δ. πQoζ την ηπειρωτιxη
Eλλι1δα (Ψαρd με 500 xατo[xoυg παι Aντ(-

ΨαQα, Kιiτog αxατo(xητα) xαθc6g χαι τo
ο'fμπλεγμα τωγ oινoυοc6γ oτα B.A. πρog

την Toυρx(α (Eγνοfoα με γαυτιxrj o1oλ{

xαι oπkια εφoπλιοτcilγ χαι 500 περ(πoυ

xατo(xoυg, Παoodg, Bdτog, Πoντιxoνf oι
αxατo[xητα).

Δ. Πολιτιο τιxη xfuηυη-Toυqιομ6g

Η (δρυο'η τμημdτων Πανεπιοτημ(oυ του Aιγα(oυ
(xυ ρ 

(ω g o ιxoνo μιxιiν xα ι γαυτιλιαxι6ν oπου δc6ν)

τ6γωoε περιoο6τερο την {δη αqxετd ανεπτυγμ6-

νη πoλιτιoτιν'ην,αι πνευματιxf x(νηoη τηg X(oυ.

Η βιβλιoθηxη (Kοραf g( πoυ επιoxεφθ(xαμε ε(-

γαι απ6 τιζ πιo oημαντιxdg βιβλιoΘηxεζ στην

πεQιφε8ειαxr1 Eλλιlδα με εμπγευστη xαι Θεμε_

λιωτη τoν Αδαμdντιο Koρα{ xαι με βαoιx6 πυρη-

να βιβλfαxαι1ειq6γραφατoυ (διoυ, εγι6 αγαxαι-
νοτην'ε απ6 την οιxoγι1νεια Aργ6ντη τo !949 xαι
τo L9]8 xαι εμπλουτiοτην"ε απ6 μεγd,λo αqιΘμ6

X(ων λογ(ων' Πρωτoλειτofργηoε τo 7J92 γ"αι

d1ει πdνω απ6 150.0Ο0 τ6μου9 βιβλ(ων με σημα-

ντιxrjg παλα(τυπεg xαι oπdγιεg εxδ6oειg.

Yπιiρ1ει δημoτιxrj πιναxοθrjxη με μ6νιμη 6πθε-

ση, τo oμriρειo πνευματιx6 x6ντρo, αρ1αιολoγι-
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x6 pιoυοεio ofγ1ρονηζ χατασχευηg τo ε(δαμε
παρdτην απεργiατωγ εxτd,xτωγτoυ YΠΠo) xαι
ετοι1-ιιiξεται xαι dλλo oτην Bολιοo6 (6λη η X(οg
ε[γαι διdoπαρτη απ6 αq1αι6τητεg), δf o βυξαντι-
νd μoυοε(α (dνα οτο xdoτρo Ιoυοτιγιιiγι στηγ

παραλ(α χαι τo δεfτερο oε oθωμανιx6 τ6μενοg-
Tξαμ( Mετξιτι6), γαυτιx6 μουοε(ο.

oλ6xληρα 6μωg μoυoε(α ε(vαι xαι τα xαoτρo1ι6-

Qια τηζ ν6τιαg X(oυ (Πυργ(, Mεοτd, xλπ.) με την

ιδιd,ξoυοα αQχιτεχτoγιxη xαΘc6g χαι τα 1ωριd
Αυγι6νυμα xαι xυq(ωE o Αγdβατoζ l-ιε χαστQoει-
δη xατααxευf ο'την xεντριxrj X(o xαι πQoζ τo
Aιγα(o π6λαγog.

Toγ επιοxdπτη ελxfoυν oι πoλλdg xαι xαθαρ6g
παραλ(εg oε dλη την πεq(μετQo τoυ νηοιoi χαι τα
oνoμαoτd μοναοτηρια (N6α Moνη, Aγιog Mη-
νdg, Moνη Mυροινιδιol3 N.α.) πoυ ενιoβoυV χαL

Παραδooιαxr] διαx6ομηoη ατo Πυργ(.
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τoν θQησχεUτιχ6 μoναστηQιαx6 τουριομ6.

B6βαια 6λωγ αυτι6ν γ(ναμε xoιγωγof αφoιi πα-

ρατε(ναμε την παQαμoνrj μαg για μια εβδομdδα

μετι1, την λ{ξη τηs πανελληνιαg ουνciντηοηζ πoυ
προαναφdραLιε χαι επιοxεπτ6 μενο ι βραδ ινdg ι6-

Qεζ τα xαλd εoτιατ6qια xαι ταβερνdxια τηζ πα-

ραλ(αg, η oπo(α οφfξει απ6 γεoλα(α λ.dγcυ του

παγεπιστημ(oυ, τoυ τoυqιομοf χαι τoυ oτρατof
πoυ υπd,ρ1ει για τoυζ γγcυστofg }"6γουg αλλι1

λιγoοτε6ει (6πωg μαg εiπαν oι εντdπιοι) πdλιγια
τoυζ γγωστofg λ6γoυg απιi εμd.g, 1οlρ(g να γ(νε-
ται τo (διo απ6 τoυζ απdναντι.

Tα ξενoδoxε(α ε[ναι αρz"ετd χαι σε ν"α}ιη xατ6"-

σταση, ενι6 η σUγχoινιι)νιαxr1 εξυπηρdτηαη τ6oο

με τα oχηματαγοl.1d απ6 Πειραι6'γ'αι Θεoοαλo-
ν(xη,6oo χαι αεQoπoριxιilg με xαΘημεριν6g πτ{-
οε ιg απd Aθηνα zαι δυο φoρ6g την εβδομd,δα απ6
την Θ ε οοαλoν ixη πτtj οε ιg τοdQτε Qζ δ ι εξι1γoνται

με πoλλ6g ειlρο'lπαixι1E π6λειg. Tο αεροδρdμιο
oγετιN6' μιxρ6.

E. xαι μεqιxιi για ibυg απiγαγτι.

Eυριox6μενοι μ6λιg 9 γαυτιxι1 μλια απ6 τιg

απdγαγτι αν"τ€'g τηg Ιων(αg xαι τcilρα τουρxιxιJg
αιοΘdνΘηxα την ανdγχΙ, βε μεριxoιig (περ(πoυ
15) oυν6δρoυζ να τLζ εTωσγ"εφθcδ.'Ημουν μ6νog
απ6 την ημαΘιι6τιxη απooτoλ{ πoυ περdοαμε με
ελληνιx6 πλoιdριo oτην π6λη τoυ Toεoμ6 (Bρf οη

οτα ελληνιxd Kρrjνη εξ ου χαι η N. Kρ{νη με
πρ6οφυγ ε g' Eλλην ε g υ'π6 εγ'ε( oτη Θ εooαλoν 6xη )
(ooυ περ(που πληθυoμof με τη X(o αλλι1 με
οfγ1ρoνεg ξενoδo1ειαx6g μονd,δεg ξ6νων ωg επ(
τo πλε(oτoγ επι1ειρf oεων.

Oι Θιiλαοοεζ χαι εxε( ε(γαι υπ6ρo1εg αλλd, oυγ-
δυαξ6μενεζ με τιζ φθην6g τιμιJg των παρε1oμd-
γωγ υπηQεοιc6ν πρooελx{oυγ πoλλοfg ξdνoυg
τoυρ(οτεg.

'E1ονταg πoλλι1,1ρ6νια γα επισχεφθc6 την Toυρ-
xfα ε(δα μια αξι6λoγη πρ6oδo τ6oo oτην γεωργ(α
(μεγι1λα θερμoxηπια χαι αρδευτιxι1, odγ1ρονα
ουoτηματα), 6oο χαι στoγ τουgιο'μd με αξι6λο-

γoυg δρ6μουE. Eνδειxτιxι1, o δρ6μog απ6 το Tοε-
ομ6 μ6xριτη Σμιiqνη περ(πoυ 10ξλμ. διανfΘηxε
απ6τολεωφoρε(ο oε μιαι6ρα, αφof rjταν μετQειζ

Καταρριixτηg
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Aνι1βατog

λωρ(δεg xυxλοφοq(αζ εχατιiQωθεγ'

Tα xfνητρα που παρ61oγται απ6 τηγ Toυqx(α

οτoυ g ξ6νoυ ζ επεγδυτd g ε (vαι δ ελ ε αoτιγ"d' Παρα-

χ6Qηoη δωρεdν οιxοπεδιxηg ιJxταοηg, φoρoλο-

γιxdg ατ6λειεζ χαι φΘηνι1ημερoμioΘια λ6γοι για
τoυg oπo(ουg ανdπτυξε τελευτα(α ooβαρη βιομη-

1αν(ατ6oo ελαφρd 6oo xαι βαριd (αυτoπιν{των,

γεωργιxcδν μη1ανι6ν xλπ.)

Bdβαια το γεγον6g των φΘηνι6ν ημερομιοΘ(ων
xαθηλι6νει oτη φτιi1εια τoγ πoλιi x6ομo πQoζ

6φελog των λ(γων ευνooυμιJνων αλλd φα(νεται
να ελπζoυν οτo μ6λλογ χαL στηγ orjνδεοη τουg με

την EυρωπαΙxη'Eνωoη.

ΠQoζ τo παq6ν βιι6νoυν dνα ημιοτρατιωτιx6 xα-

θ ε oτc6 g μ ε ε λd,1ιoτ ε g ε λευ Θ ε ρ 
(ε ζ γ"αL ε:τεγ'τc;π ιν"6' g

βλ6ψειg πQoζ τηγ Eλdδα.

Στo δρ,6μo για τηγ Σμf ρνη ε[γαι το Αλι1τoατι (τα

ελληνιxd, Aλdτoατα) oτη βd,oη τηg 1εροoνηooυ
Kαqαμπoυρο(ν ( εξ oυ xαι το μιxρ6 xαι μεγdλo
Καραμπουρνι1xι oτoγ x6λπo τηg Θεoοαλoν(xηg

απ6 τoυg μιxραoιdτεg πρ6oφυγε9) αφof η oμ6-

νυμη π6λη ε(ναι oτα β6ρειατoυ x6λπoυ τηg Σμ6ρ-

νηg (Ιξμ(ρ xoρφετξ().'Yoτερα o δρ6μog Toεoμ6-

Σμfρνηg περνdει απ6 τα oυqλι1 (τα ελληνιxι1
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Bουρλd 6πoυ τo oπ(τιτου νoμπελ(oτα πoιητη μαg

Γ. Σεφdρη).

Η Σμiρνη εiναι τcδqα μια oιiγ1ρoνη μεγαλofπo-
λη των 3,5 εxατoμμυρ(ων xατo(xωγ. Aριοτα εξo-

πλιoμdνη με oτρατ6πεδα πρog την πλευqd' του

Aιγα(ου, Nατoix6 αρ1ηγε(ο xαι μεγι1'λo Nαιj-

oταΘμο' Πρoοελxfει xαι αυτli αρxετo{g ξ6νoυ9
αλλd, xαι 'Eλληνεg τoυρ(οτεg λ6γω τηg o1ετιν"6'

φΘηγηg αγοριig τηg.

Δεν υπι1,ρ1oυν τc6ρα'Eλληνεg (μ6νο περ( τoυg

10O εμπoqευ6μενoι η διπλωμd,τεg), δεν υπd'ρ-

1oυν ελλην ιν'€g εν.ν"Χηo(εg, τα λ(γα εναπoμε(να-

ντα αQχoντιxd, τωγ Eλλrjνων xαταρριJoυν' Στo

μ6ρog τηζ Aγ. Φωτεινηg ε(ναι τc6qα 6ναg π(δα-

xαg (oιντριβdνι) χαι στηγ ιoτoριxη Eυαγγελιxη

Σ1oλη oτεγd,ξεται τι6ρα ιiνα τουρxιx6 γυμνd'oιo'
To Koρδελι6 εξαxoλουΘε(γα ε(ναι η oμoρφ6τερη

χαL α8 tστoxρατιx6τε qη αυνo ιx (α, oε αντ iθ ε οη με

τo υπoβαθμιαμdνo N. Koρδελι6 τη g Δυτιxηg Θεo_

oαλoνixηg.
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Γιιiγγη Δ. Moοχdπουλoυ

"H KαμΠαVIα σTα βυζαvTιVα χρ6Vια"

Toυ Γιιiγvη Kαqατυι6}"η

Σε xαλα(oθητη dxδooη απ6 τo τυπoγQαφε[o
University Studio Press τηg Θεooαλoνixηg εxτυ-

πcilθηxε o B' τ6μοg τηg ιoτoρ(αE, τοπoγραφ(αg
xαι λαογραφ(αg τoυ Ρoυμλoυxιof τoυ ιoτoριxoιi,
διxηγ6ρoυ χαι νoμαQχιαxoιi oυμβofλoυ x. Γιι1,γ-

νη Δ. Moo16πουλου. o πλrjqηgτ(τλogτoυ βιβλ(ου
ε(ναι: ''H Kαμπαν(α (Ρoυμλodxι) oτα βυξαντινι1
1q6νια'' xαι αποτελεi τη oυν61εια τoυ A' τ6μoυ

τoυ σUγγQαφ6α πoυ αναφιJρεται στoυζ αq1αioυg

1ρ6νoυg χαι τη QωμαιoχQατfα τηg περιo1rjg του
(αφof χαι o (διοg ε(ναι απ6 την Αλεξd,νδρεια)
xαι εxδ6θηxε το 1985.

To εξι6φυλλο xοoμofν αφεν6g η ειx6να τoυ ξ.
Mερxoυρ(oυ απ6 tοι1ογgαφ(α του Πρωτdτου
τoυ Aγ. oqoυg xαι αφετ6qoυ φωτoγQαφiα νεα-
ν(δog απd τo Nηοdλι με τoπιxrj ενδυμαο(α του

Poυμλoυxιo{ με oαφε(gτιg ομoι6τητεζτων παQα-
οτdoεωγ τoυ πoλεμιxo6 αγ(oυ χαι τηζ qoυμλoυ-

xιc6τιοoαg.

H 1ορηγiα τηg 6xδoαηg ε(ναι τoυ χ' Ιωd,ννη θ.

Kαπετdγιoυ (επι1ειqηματ(α τηg Αλεξdνδρειαg)
τoγ oπo(ο χαι εUχαQιoτε( o oυγγραφ6αg αφο6

προτdοοει οfντoμo πρoλογιx6 oημεiωμα. Aqx(-

ξονταg απ6 τoυg τελευτα(oυg 1ρ<iνoυg τηζ Qω-

μαιοxρατfαζ o συγγQαφdαg αναφιJqεται στηγ

πρodλευοη τηg λ6ξηg ''Kαμπαν(α'', την οπo(α Χαι
προοδιoρζει γεωγQαφιxd (6πωg φυοιπd γ'Cινει

χαι με τoν 6ρo ''Poυμλo{xι''), xαλfπτoγταζ τη

1ρoνιx{ περioδo 207-324 μ.X. oτιg αελ(δεg 15-

54. To xfριο μdQog τoυ βιβλfoυ με τ6τλo: ''Bυξα-
ντινo[ Xρ6νοι'' (oεΧ. 57-262) υπoδιαιρε( οτην

''Πρωτoβυξαντινrj περ(οδo 324-565 μ.X.'' (oελ.

5] -82), στην''Mεoo βυξαντινrj περ(oδο 5 65- 108 1

μ.X(. (oελ. 83-143) χαι στηγ ''Yoτεqoβυξαντινrj
περfoδo 1081-1453 μ.X." (oελ. |45'262)'

Oι εxτεταμ6νε g παρεxβdoε ιg xατιi την εξιoτ6ρη -

ση τωγ γεγoνdτων τηζ πεQιoχrjg δεν μπoρo{ν

(ν'ατ6' τη

γνιiμη μαg)
γα Θεωρη-
θoι]γ ωζ

με ιoνεxτrj -

ματατoυ 6ρ-

γoυ, δεδoμ6-
νoυ 6τι ενη-

μερc6νεται o

αναγνι6οτηg

για τη γεγι-
x6τερη ιoτο-

ριxrj xαιxoι-
νωνιxη διι1,ρ-

Θρωο'η xαι
ευρfτερων
περιο1c6ν ν"ατ6" τη βυξαντιν{ περ(oδo τ6οo oτη

Mαxεδoγ(α 6oo xαι οτη Bαλxανιxrj, με επ(xεντqo

β6βαια π6ντoτε την Kαμπαγ(α xαι ουγτελοfν
oτην πλη ρ6στεQη xαταν6ηοη των διαφ6ρωγ πεQι-

oτ cιτιγ"ζlν . O ι ε ιx6ν ε g x ατι1λλη λα τoπo θ ετη μιJν ε g

oτα xε (μενα διευxoλfγoυγ τoν μελετητη-αναγνc6-
oτη, ενc6 xαι o αριΘμ6g τoυg (75) εfuαι επαρxrjg.

Eξιlλλoυ, χαι oι 15 1ι1ρτεg ε(ναι αρxετd οαφε(g
y' αL γ" αx cΙτ oπιoτιγ" o L

Στογ επ6λoγ6 τoυ o x. Γ. Mοo16πoυλog πρoαναγ-

γ 6λλε ι τη oυν 61ιoη τoυ ιiργoυ του με τηγ επo1ri τη g

Toυρxοxgατ(αg οτo Pουμλoιixι χαL τηγ πρ6Θεοη

τoυ γα επαγεxδιioει οε εγια(o τ6μo την ιoτoρiα
τηζ εQευγofμενηg περιo1rjg. o μεγdλog βιβλιo-
γραφιx6g π(ναxαg (oελ. 265 281) 1ωρiξεται σε

δ{o υπoπ(γαxεg (A' Πηγι6ν χαι B' Boηθη μdτων),
αxoλoυ θo{γ o ι π(γαxε g ε ιx6νων xα ι 1αρτcilν, ενι6

η πληρ6τητα τoυ 6λου 6ργoυ δ(γεται απ6 τo

ευρετrjριo πυρfων oνoμd,των, με τo οπo(o (οελ.

287-301) xαι τελειc6γει την ενδιαφ6ρουσα για
την περιoχri μαζ εργαo(α αυπj.
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Mε αφoQμri τη δωqειi τηS βιβλιοΘ{xηs τoυ

M N Η M0ΣYN0 AΧIΛΛΕA ΓKOyΓA

H ιδεoλογιxli 1ρηoη τηg Ιoτοqiαg απoτελε(

μdλημα 6λων τωγ xαθεoτωτιxι6ν δυνι1μεων, σε
6λεg τιg φd,oειg τηζ χαταγQαμμ6νηg ανθρcδπινηg
διαδqoμηg. o 6λεγ1oζ τηζ μγliμηg, απoτελε[ oυ-

oιαoτιx6 εgγαλε(o μ6oω του oπo(oυ επιβεβαιc6-
γ εται η xυ ρ ιαρ1(α τηg εx6"oτoτε ι1,q1oυoαE τdξη ζ.
Σe επoγ€g 6γτoνωγ αντιπαραθdoεωγ oυνrjΘωg
αμ6οωg μετd την 6xβααη πoλιJμων, ιδια(τερα
εμφυλ(ων, πρod1ειη παqαπo[ηoη, η διαoτρ6βλω-
ση χαι εγ τιjλει η εξdλειιpη τηg αντ(παληg εxδo-

xriE. Σε περι6δουg dμωg (πιων αντιπαqαθ€σεων,
6ταν δεγ xιγδυγεrjει η επιχQατofoα ιδεoλoγ(α,
τ6τε επtγειρε[ται τo oτρoγγιiλεμα των αντιθ6-
σεων, o υπεQτoγιoμ6g δευτερευoυoιilν πτυγr7ν

6πω9 oι ανθρι6πινε9 αρετ6g τωγ πQωταγωγι-
στι6ν, εγc6 αλλoι16νεται το φιλοooφιx6 xαι πoλι-
τιx6 υπ6βαθρo των πρoοc6πων.

o Α1ιλλdαg Γxoιiταg ιlνθqωπog 1αμηλι6ν τ6-

νων, δεν 6xρυβε odτε oτoγ πqoφοριx6 τoυ λ6γo,
oιiτε οτoν γραπτ6 την ε xτ(μη oη τoυ στηγ μαqξ ιoτι-
x{ μ6 θoδo ανιiλυ oη g των ιατoρ ιxc6ν φαινo μ6νων.
E(1ε μελετrjοε ι δε6ιτωg τηγ αQχαιoελληνιxrj γqαμ-
ματε(α, απoδ(δoγταg ιδια(τερη βαqfτητα στoγ
ιωγιx6 διαφωτιoμ6τoυ 6oυ πX αιc6γα. H διαλε-

μιxητoυ Hριlxλε ιτoυ με τηγ Θε μελιc6δη ρηoη τoυ

"τα ττdντα ρεi", απoτ6λεoε βαoιx6 ιiξoνα του

φιλoοoφιxotj τoυ υπ6 βαθρoυ.

Η βιoθεωq(α τoυ εi1ε αναντ(qρητα επηρεαoτε(
απ6την γoητε(ατoυ επιxorjρειου λ6γoυ. H φιλo-
ooφ(α ωg τ6yνη τoυ ηδ6ω9 ξε(ν, εν αταραξ(α,
αo1ληo(α, αλυπ[α o{ μφωγα με τoν Eπ6xoυρo τoν
oπoυδα(o Aθηνα(o φιλ6ooφo, oυντq6φειj.rε τoν
δωρητlj μαg ιοοβ6ωg. Η επιxo6ρεια πqoo6γγιση
τωγ πQαγμd,τωγ τoν ε(1ε απαλλdξει απ6 τιζ φoβι-
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xd g πρoxαταλ{ψ ε ιg τoυ υπε ρ βατιxoιj. H επ ιρ goli
τηg Θρηoxευτιx6τηταg διαδραμdτιoε μιiλλoν α-

μελητ6o ρ6λo oτην διαμ6ρφωoη τηζ πQοσωπιx6'
τηταE τoυ.

Η πoλυπoλιτιoμιxrj xoιν6τητα τηg Αιγιiπτoυ
τoυ με σοπoλιJ μoυ, που τoν ανι1oτη oε ατα xαΘoρ ι-
oτιγ'6' 1ρ6νια τηg νι6τηg τoυ, διεdρυνε τoυg oρ(-

ξoντεg του πρooδ(δoνταg μια πινελιιi χoσμoπo-
λιτιoμotj, εγι6 τoν απdλλαξε απ6 εθγιxιoτιx€.g
εμμoν6g πoυ επωd,ξoνται oυνrjθωg oε περιβιiλλo-
ντα " μoνoφυλετιxli g" αιiνθεoη g.

'Ηταγ υπερrjφανοζ για τηγ-συμμετo1tj τoυ στηγ

εθνιxη αντ[ατααη, 6ργο πατριωτιxd χαι αγτιφα-
oιoτιν,6, απoδ(δoγταζ τη δ6oυoα οημαo[α οτα
xoιγωγιxιi τηE οqι1ματα. To ενδιαφ6qoγ τoυ για
την πoλιτιxli δqdοη τηζ αναγεωτιxηg αqιoτερdg,
τoγ oυγ6δειi.rε μd1qι τ6λoυ g.

oυμανιoτrjg, οπαδ6g τoυ διαφωτιoμof, απ6ρ-

Qιπτε τιζ αυθεντ(εg ν"dΘε αi'61QωσηE θqηoxευτι-
xη g, φ ιλοooφ ιxli g xαι πολιτιxrj g. Xαραxτη Q ιστι-
xrj τoυ ανδρ69 επιλογrj απoτελε( η αγoρι1 χαι ωζ
εx τofτoυ δωρειi oτην δημoτιxrj βιβλιoΘηxη, του

oυν6λoυ τηg εxδoτιxrjg πρoαφoρdg τoυ o(xoυ
"ΘιiραΘεν", ειδιxευμdγoυ στηγ δημoo(ευoη xει-

μ6νων τηg 6ψιμηg αρ1αι6τηταg, εxτ6g εxxληοια-
oτtτιηg επrjρειαg. Oι τ6μoι τωγ K6λοου, Eπfxoυ-

ρου, Ιoυλιανoιi, Λoυxιαγof, Λιβdνιoυ, Δ(ωνα
Xρυο6oτoμoυ, Διoγ6νη o ινoανδιJα περιμι1νoυν
τoν φιλ6ρευνo αναγνc6στη γα τoυg αναξητηoει.

'Ιoωg μια τιJτoια πQι1ξη, να απoτελε( την ενδε-
δ ε ιγ μdνη απ6τιoη φ6ρoυ τι μti g oτoν Α1ιλλ6α Γxorj -

τ'α'
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