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Σημε(ωμα τηE ΣιIvταξηg

Αyαπητο| φ[λoι
Κλε[νoνταg τo ''αημαδια}16'' yια π0λλ06ζ

λ6yoυg 2004 oαg παραδ[δουμε τo νi,o τε6χ0ζ
τηg ''Nιiι'oυσταζ|', ελπξονταE να βρε[τε εν-

διαφ€ροντα τα ΙτεQιεχ6μενα τoυ'

Στο τε6yog αυτ6 ΙtεQιλαμβ(ι.νoνται, 6πωζ
πdντ α, π oλλd' 2l, α ι ενδ ιαφ 6 ρ οντ α στ o ιχε [α y tα

τηy πεQιoχη μαζ 2{αι 6yι μ6νo, πoυ πιστε60υ-

με 6τι θα ενδιαφiQoυν τoυζ φlλoυg αναyν6-
στεζτoυ πεQιoδιχoδ μαζ. Θ6ματαπoυ' μετα-
ξιi αλλων xαταπιd'νoyται μετην παQoυσ[αση
τωy ψηφιδωτ6y στιζ αQχαι6τητεg τηζ αQ-

χα[αζ M[εξαg' τιζ αxτ6ψειζ yια τη διyλωαα[α
τωy Mαχεδ6νων, τιζ θiσειζ τηζ ΑQιστεQd'ζ
/l,αι τηζ Δεξιd'g yια τη Mιxρααιατι21η χατα-
στ Q oφ4' την X €λμα Π απαλ6 λα, τη y ε Q μαν [δ α
τoυ μεσ0π0λ6μoυ πoυ αyd.Jτησε τη Nd'oυσα
21 α ι τ oυ ζ ναoυ σα bυ ζ' τη γν ω Q ι μ [α με χ d'πo ια
yν ωστ d' π Q o σχυνη ματ α τη ζ xτ ε Q ιoχη ζ μαζ χαι
τiλog μια συνoπτιllη παQoυo[αoη τηζ ξωηζ
τaυ ανθQdJπoυ πoυ διd'βαoε τη1, ΓQαμμι21η

Β', την αQχαι6τεQη δηλαδη ελληνιxη yaαφη.

H Ι\tuoΥΣTΑ, yαιρετξoνταg τη συμπλη-

Qωση ε[χoσι χQ6νων συνεχo6ζ χυ?lλoφoQiαζ
τηζτoπιχηζ εφημεQiδαζ NΕoΙ ΚΑΙPoΙ, πα-

Qoυσιd'ξει €να μιxq6 αφLi'Qωμα σ' αυτη τη

διαδqομη με ευχ€ζ yια χαλη συνiχεια'
Καλη χαι ευτυyισμ6νη η xαινo'ιiρyιαyρονιd'

πoυ ανετειλε!

H Συyταxτιxιi Eπιτqoni

Διαxfνηαη πεQιoδιχ6y
Εμβι1οματα - συyδQoμ€ζ:
Λευxιi Σαμαqιi
Γxαρν6τα t7 - τη)'. 2332022.57 5 -233202699 6

Δη μoτιxri Bιβλιoθιiιιη Nιiουααg
Σoλωμof 2 τη}". 2332024Ι02
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TΑ ψΗΦIΔΩTA ΔAΠΕΔA KAI TΑ MAPMAP0ΘETΗMΑTΑ

ΣTΗN ΠΕPIOXΗ ΤΗΣ APXΑIAΣ M|EZAΣ

τηE Π. Αοημαxoπodλου-Aτζαx6'
KαΘηγτiτριαg βυξαντινriE αq1αιολογiαg A.ΙΙ.Θ.

Σημ. Σ6νταξη9: Tο xεiριενo πoυ δημoαιε6εται παραxdτοl αποτελε[ απ6απααpια απ6 ευqδτεqιγ

ερyαα[ατηg xαg Π' Αoηριαxoπo6λoυ'Ατξαxd., μετ[τλο:''Ταιllηφιδοlτd' δdπεδα χαι lιαQμαQoθετημιατα
ατηBiροιαχαιστηνευρ6τερηπεριοyητηg'''πoυπεριλαμβd'νονταιστo''Βεροlαgfu[ε)'ετfitrιατα'',6xδoαη
των Φ[λων του Βυξαντιyo'6 Moυαε[ου Βiροιαg, Β6ρoια 2003'

o μεγdλog αριθμdg ι|ηφιδωτc6ν οτρι6οεων oτα
xτiqια τηg foτερηg αρ1αιdτηταζ σε 6λεg ανεξαι-
ρdτωg τιg περιο16g τηg λυτoxρατορiαg -ν"αt 6γι
μ6νο οτα αοτιxd x6ντρα, αλλd xαι οτt1ν ιiπαιθρο-
μαρτυρε( dτι τo συγχεχQιμdνο ε(δog τd1νηg απo-
τελοrjoε ουνηθη πραxτιxf oτη ξωl] τωνανθQι6-
πων τηζ επο1ηg αυτηg.'Πdρα }"οιπdν απd τr1 -

μεγαλfτερη rj μιxρ6τερη - xαλλιτεxνιzrj αξ(ατο.lν

dργων αυτι6γ xαιπιJρα απdτη ουpιβολr]τoUζ στη\l

ι1ρευνα αQχtτεχτoγ ιxιilν, ε ιxονoγραφ ιxιril | ) ?.OL-

γωνιxιilγ r] φιλοαoφιxι6ν προβλημd,τιυν τl1g f oτε-

ρηg αρ1αι6τηταζ1 τα ψηφιδΟJτd δdπεδα σι]γχα-
ταλdγονται στιζ μαQτυρfεg που ουμβd,λ.ουν οτην

xατανdηοη των πτυxc6ν τηg xαθr1μερινιjg ξωrjg
των ανθριδπων τllζ επo1ηg οτt1ν οπo(α δημιoυρ-

γηΘηxαν.
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Αν Θεληοoυ;"ιε να ξεxινηooυμε απ6 μια περ(οδo
λ[γο αρ1αιdτερη απ6 τα 1ρoνολογιxι1, 6ρια πoυ
θdοαμε (μεταξι1 3ου 6ωg τιg αρx6g του 7ου αι.

μ.X.) θα πρι1πει να μεταφερθo{με dξω απ6 την
π6λη τηg B6ροιαE, oτα Λευxdδια τηg Ndoυοαg,
εxε[ 6πoυ βριox6ταν η αρ1α(α π6λη Miεξα. Στη
θdoη Καμdρα (αγρ6g Bαλαβdνη) αποxαλι1φθη-
χε πQtγ απd μεριxd 1ρdνια μια πλοfoια αγρ6-
παυλη με περιοτfλιo, oι 1ι6ρoι τηg oπo(αg οτη
δυτιxr] τηg πτdρυγα xooμofνταγ με ιpηφιδωτιi.
Exε(γo πoυ d1ει οτην περ(πτωοη αυτη ξε1ωριοτ6
ενδιαφ6ρoγ ε(ναι dτιται|ηφιδωτd αυτd, δεν εiναι
y"(Ιτασy"ευαομdνα με τη oυνηθιoμdνη τεxνιxη τηg
xομμ6νηg ψηφ(δαg - o επιστημoνιxιig τηg dροg
ε(ναι opus tessellatum- αλλι1 με μια dλλη τε1νιxη,
ε ξαιρ ετιxιl οπι1γ ια ατoγ ε λλαδ ιx6 1ι6 ρ o, γνωατ{
με τoν dρo opus signinum. Ητεxνιxrj αυτη γεννη_
Θηxε xαι αναπτιi1Θηχε στην Ιταλ(α xαι.1νιi'lριοε
μεγιiλη διd,δoοη, xυρ(ωE οτoν 2ο χαt τoν 1o π.X
αιι,iνα, δεν εξαπλι,iθηxε dμωg οτιg ελλαδιxdg
περιo16g xαι γενιxdτεQα στo αγατoλιx6 xρdτog.

Η αποxdλυΨη τηg oιxfαg τωγ Λευxαδiων δ(ι,ει

μια νι1α διd,oταoη οτο πρ6βλημα τO]\, δυτιz"ι'iν
επιδρdoεωγ στoγ ελλαδιx61ιilρo μετd τr1 Qιr)ιισ.'[-
xη xατdν"τηση. Η αρ1ιxrj φdαη τη< οιz(α: τo;τo-
Θετε(ται πιθαγ6γ οτηr, 6ψιμη ελληι,ιoτιzi] περ[ο-
δo, με βdoη την xεραμιxlj γ"αLτα ι,οpι(ομιατα του

λoυgτoυgxιiρoυg ,'*
τηζ ανασχαφηζ. ι]

Tα διiπεδα, οτα

πotεLταt εγαζ αQ-

γεωμετριxdg διd-
χoσ|-ιoζ' ανfxουν
πιΘαγ6γ σε μtα
δε{τερη oιxοδο-
μιxη φιiοη τηζ oL-

x(αg, που θα μπο_
ρofοενατoποΘε-
τηθε( οτον 1o αι.
π.Χ η xαι οτoν 1o
αι. μ.X.

To γεγονdq dτι

η τεχνιχη opus Slgnlnum σUγαγταται σiτCι\'ιΟτcιτα
οτην Ελλdδα oδr1γηαε τoυζ αγασ7'Cιqε[; οτην
ει1λoγη ox6ψη dτι η oιxiα τωγ Λευ:,'cl'δiι,lr' cιr'tizε
αε xdποιo ρωμα(ο αξιωματοιixo, ο οτo[o; ετdi.ε-

ξε νατη διαxοoμrjoει 1-ιε dναντρ6πο τοι'τοι't1ταr,
οιxε(οg απ6 την πατρ(δα τoυ, ι-ιετcΙ7'cιi'ι,lι'τcι: πι-
θαγ6ι, για τoν oxoπ6 αυτd ψηφοθdτε: cιτd την
Ιταλ(α.

Βxτ6g 6pιωg απd την oιz"iα τιl]\, ,,\ει'7'cιδiι'lr',
παρ6 μoιε g δ ιαπιoτι6oε ιg μποροiι, l'cι ^', (l'Οι't, 7"α L

ο' dvα dλλo γνωoτ6 ιpηφιδωτd ofr,ο7-ο. Στο Ιι,Ιταλ-
ταγ6τo τηg Ndουoαg {'yεt αι,αοzαφε( τριr' απd
πoλλd,1ρ6νια (1962-7965) μια πi'of οιcι οιz(α μιε
πε ρ ιοτιiλιo, πoυ πιΘανdν 1ροι,o).ο^,, ε iτcι ι οτα τ6λη
τoυ 2ου μ.X. αι. (ειx' 2).'Εξι 7'ι,iροι τη: ε[ναι
oτρωμdνoι με ιpηφιδοlτiι. Εδιδ l1 τε7r'ιzl1 εiναι
οpus tessel1atum, αi')"iι τdoο το θε ιιcιτοi.d',,ιο dοo
χαι η τεχ\,οτροπicι πcιοcιτειιποι'\' 7-cιι τdλ"ι οτο
δυτιxι1 zρdτο;. cιφου oτcι ι1'11φιδι,lτci. ctυτd. ε(γαι
εμφαι,r1: η τροτ(ιιηοη στil\, αoπρdμιcιυgη τεχγo-
τροπicι. οτl1r' cι:τd gρ ι\'ll δη i'crδl1 τl1 : τοl.υ1qω μfαg
Ζα.ι στll 7ρrjοr1 δf ο βαοιz'ι'ir, 7οοlpιd,το)ν για την
cιπdδοοi1 τι'll' θεLιciτο]\,. τoυ λευz"οf xαι τoυ μαf -

ρoυ. Η τε7r'οτροπi.α τΟ_)ν αoπρdpιαυρο_lν ιpηφιδω-
τιδι' γει'r,ijθηχε στη διdρxεια του 1ου αι' π.X.
οτηi, Ιταi'(α, 6πoυ αναπτ{1θηγ"ε γ'αL, περνι6ντα9
απd διαδο1ιxdg φdοειE εξ6λιξηg, 6μεινε στo πQo-
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σχηγιo dωg τoν 3o μ.X.
αιc6γα. Παρdλληλα, εξα-
πλι6θηxε οε dλεg ο1εδ6ν
τιg περιο16E τηE αυτoχQα-
τoρ[αg, οτιg οπο(ε< xρη-
οιμoποιηΘηχε με πεQLσ-
o6τερη η λιγ6τερη ουxνd-
τητα. Αλλd χαι στo θεμα-
τολ6γιo πoυ χQησιμο-
πoιεiται oτα ψηφιδωτd,
του Mπαλταν6τoυ πα8α-
τηρofνται ι1\τoνεζ επιδρd-
oειg απ6 τα δυτιxd, ψηφι-
δωτιi, oτα oπο(α μπoροf_
με γα βρofμε εfxoλα d-

φθoνο oυγxριτιxd υλιx6,
που μι1ταια θα αναξητη-
σoυμε οτα ελλαδιxα μvη-
μεiα. o διdxoομog ε(μιαι απoxλειoτιxd, γεΟ)με-
τριx6g. oι περιοo6τεQoι 1ι6ρoι οτo xτηqιο αυτd
xοoμo{νται με αοπρdμαυQα ιpηφιδωτd, σε oQL-

ομdνουg 6pιωg 1ρηοιμοπoιε(ται xαι τρ(το χQι6μα,
τo ερυθρd.

Αξζεινα ΘυμηΘοf με xαι 6νατρ(τo μνημε(o απd
την (δια περιo1η: Kαι πdλι γ"oντ6'οτα Λευxdδια,
οτη Θdoη Tοιφλ(xι, oε λ6φo δfuλα οτη β6ρεια
d1θη του ποταμo{ Αρdπιτοα, αναox6"φηu"αν στα
τdλη τηg δεxαετiαg τoυ 1950 τρειg 1ι6ρoι εν6g
xτιρ(oυ dγνωοτου πQooQισμoιi, oτρωμdγoι με
ιpηφιδωτιi πoυ χQoνoλογο{νται στoυζ ρωμαι-
xo{g 1ρ6νoυg. To ιpηφιδωτ6 του εν6g απd τoυg
τρειg 1c6ρoυg ε(ναι αoπρ6μαυρο xαι οτην περ(-
πτωση αυτrj εxε(νo πoυ 61ει ιδια(τερο ενδιαφ6-
ρον ε(ναι dτι o διdxoομog δεν ε(ναι γεωμετριxdg,
αλλd, εμπνευομdνοg απ6 το θαλdoοιo βαο(λειo.
Στo xαλ6τερα oωξdμενo τμημα απειxον(ξεται
φανταοτιx6 ξαio με xεφαλrj γριiπα xαι ελιoο6pιε-
νη oυρd ερπετod (ειx. 3). Στo ιi.lηφιδωτd του
Toιφλιxιoιi η ελειiθερη οργdνωοη τωγ Θαλdo-
oιων θεμd,τωγ στo χ6Qo, πoυ βρfoxεται σε dμεοη
εξdρτηοη απ6 τα ιταχιx6" πρ6τυπα του αoπρd-
μαUQoU ιpηφιδωτo{, αποτελε( μια απ6 τιg λ(γεg
ανdλoγεg περιπτιioειE πoυ εiναι γνωοτιJg οτον
ελλαδιxd χ6Qο.

Tα ιilηφιδωτι1, τoυ MπαλταγdτoU χαL τoυ Tοι-
φλ ιx ιοι1 απoτ ε λoιj ν αγτ ιπ Q o σω πευτιx6' δ ε (γ ματα

Ndoυoα, Λευy.d'δια, θdoη Toιφλfxι, Ψηφιδωτo PιυμαΙxoil xτιρ(oυ
(Απd ΠΑE 1959, πiναxαg 83β)

τωγ τd,οεωγ πoυ δημιουργ{θηxαν oτην Ιταλ(α
xαι γνι6ριοαν μεγαλrjτεqη η μιxρ6τεqη εξιiπλω-
ση σε dλεg τιg περιο1dg τηζ αυτoχQατορ(αg. E-
xε(γο που ιixει ιδια(τερη oημαo(α ε(γαι 6τι xαι
oτα δ{o αυτd ψηφιδωτd διαπιoτc6νεται η απoδo-
1r] oτoι1ε(ων ξdνων οε προγεν6στεQoUg 1ρdνoυg
οτην ελλην ιxη Ανατoλr]. Θ ε ματoλ6γ ιo, 1ρω ματ ι-
x6g αξ(εg z.αι οqγι1,νωση τωγ θεμdτων ατο 1ι6ρο
δε(xνoυν dτι παραγγελιοδdτεg xαι ιpηφoθdτεg

{ταν ουνειδητd πρooανατολιoμ6νoι να δημιoυρ-

γf oουν μια διαx6ομηση πoU e(γε ιτα}'w"d, πρ6τυ-
πα.
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Πατριαρxικo Kαι Συvoδικ6 γραμμα
Προq ΤOV Mητρoπoλ[τη Bερo[αg Kωvoταvτιo

ΠoU αφOρα τη ΝαoUσα

Kατd, τηγ παQαμονr] μoυ οτo Oιxoυμεγιxd Πα-
τριαρxε(o, τον Α{γoυστo τoυ 1995, για ι1ρευνα
των αρxεfων πQoζ ουγx6ντρωoη πληρoφοριcδν
για εxπαιδευτιxrj δραoτηρι6τητα στηγ τπυQχo-
xρατοti1-ιενη BεJρoια, βρixα oε xοiδιxα (Ν77,6'6
10-11) τoυ Πατριαqxεioυ Συνoδιxι] γρdμμα πoυ
οτdλΘηxε στo μητQoπολ(τη Bερo(αg Kωνοτdντιο
Ιοααxiδη εξ' αιτ(αg τoυ δημιoυργηθdντog ξητη-
ματoζ οτη Nιioυoα. Eπειδ{ τo Πατριαρytτι6xαι
Συγoδιxd γQιiμμα παρoυoιιiξει ενδιαφ6Qoγ, τo
παρουοιdξω ωg d1ει:

Tω Βερο(αg xαι Nαoιiαηg Κωνoταντ[ω

Ειg απd'ντησιν τoυ απ6 ιy' παqελθ6ντοg Δεxεpι-
βρioυ αδελφιxoιj yρdμματog αυτηE του διαλαρι-
βiι"νoντog πεq( τoυ εν αυτη xοιν6τητι ΙιΙαοiαηg
yεννηθ6ντοg ξητηματoζ εt{, τoυ εν δημοo[οιg ρι€-
ρ ε o ι yα ρτ o l π α ιyν [ου τ ωy δ ιδ αox d'λων π ρ ο αy d μ ε -

θα διαβιβd'ααι εyxλε[ατωζ την oυνoδικr7g εyχQι-
θεioαy επ[τη αιτηαειl τηg αυτ(E ιερ6τητog ηpιετi-
Qαν πατQιαρyιxην επιατoλην ττQoζ την διαqxη
αντιπQoσωπε[αν τηg xoιν6τη lτοgταιiτηg επ' ελπ[-
δι 6τι λαμβανoμiνων υπ' 6ψιν των εxxληoιαoτι-
xc6ν παραινi'αεων πρoληφθηoεταιl παν πεqαιτ6-
ρω ατ6πημα ?dαι απoχατααταθηoεται η προτ6ρα
τd'ξιg (απδ Ιανουαρbυ ιγ')

τoυ Παιiλου Πυριvοιi

π ο ι lν ον π ρ d ξ ιν π α ρ d' τ αg ρη τ d'g α π αy o ρ ειj α ε ιgτ η g

εφoρfug, 6oον xαι το γεyoν6E 6τι ριεταξ6 τηg
υμr7νl εvτιμ6τητοζ ?1αι τηζ εφoρiαg επηλθε διyo-
yνωμ[α εν τω ξητηματι τoιjτω, 6περ, ωg ειx6g,
πρoxdλεαε τηνl παραiτηαιν τα{τηg. Εx xαθηxο-
ντ o g τ ο [ν ιν ε x x λη α ιαoτ ιx η g π ρ ον ο [αg y ρ d'φ oντ ε g

υμ[ν δια τηg παροιiloηg xαι διαρρηδην oυνoδιxη
δ ιαyνω μη x ατ αx ρ [ν o1)τ ε ζ τ o δη trιo o iα χα Qτ oπα ι -

xτεiν τoυg διδααxd'λoυgl τηg xoιν6τητog, τοιjτo
μ εν ε x x λη o ι αoτ ι x ci-l E ε π ιτ d'τ τ o trι εν αυτ o lg τ ε λε [αν
απoyην απ6 πρdξεωg xαθ'εlαυτην εxθioμoυ xαι
xαταxρiτου επ[ ποινη απooτερηαεωg των διδα-
αxαλιxci'lν διxαιω,ιιd.των αυτc6νl εν τω μiλλoντι,
τοdτο δε επιδοxιριd'ξoμεν την πρd'ξιν τηζ απαyo-
ρε{oεοlg τηg εφoρ[αζ, ητιζ oυx o[lδαμεν 6πω9
ουx iτυyε τηg xοινηg υπoατηρ[ξεωζ lιαι εν τ€λει
ευy6ριεθα xαι ελπζoμεν 6τι τα χατ' αυlτην επα-
νελειjoονται ειζ τo πρ6τερoν xαθεατcbg δια τηg
αναxληoεωζ τηζ παQαιτηαεωg xαι δια τηζ επι-
xρατηlαεωg oυνετωτiQων 2lαι λoyιxoτ€ρων αxξ-
ιpεων πρoE το αυtr"ιφ6ρoν τηζ xoιν6τητog (αλδ'
Ιανoυαρi ιy')

Πεq6ληιlrη του Πατgιαg1ιxοιi xαι Συγοδιxoιj
Γqιiμματog

Πρogτηνδιαρx(αντιπρoαωπε[αντηgxoιν6τητο9 ΠQοg την Διαρxrj Aντιπρooωπεfα τηg xoινdτη-
NαοιjαηE. τoE Nαoυoηg

Εθλiβημεν oυνoδιxc1g πληρoφoρηθ€ντεg τo ε- Αιτ[α τηζ απoστoλrjg τoυ Πατριαρ1ιxoι] xαι Συ-
oy"d'τωg αναφυ€ν εν τη xιν6τητι υμrΔν ξητημαl τoυ γοδιxof Γρι1,μματog ηταν η δι1oγνωμ(α μεταξrj
χαQτoπαιyν[oυτωyδιδααxd'λωyεντοιgδημοoioιg τηE Διαρxοfg Ανιπρoοωπε(αg τηg Koιν6τητog
xαφενε[oιg, την απoqlαy δε xαι λιiπην r]μωνl Nαoιioηg χαι τωγ εφdρων των o1oλε(ων yLατo
επiτεινε τ6oον η εiδηoιg τηg εμ1'ιoνηg των διδα- ξiτημα εχ τoυ εν δημoα|oιg μ6ρεoι χαQτoπαι-
αxd'λων ειζ την αξιοxατdxριτον αυτην xαι αξι6- yνioυ διδαoxd'λων.
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Oι δdοxαλoι τηζ ορθoδ6ξου xoινdτητο6 Nαod-
oηg, αδιαφoqc6νταg για την απαγ6ρευoιν των
εφ6ρων των oxoλε(ων τηg Nαotjοηg, dπαιξαν
δημdοια xαρτιι1 οτα Καφενε(α.

Tο ^1εγoν6g αυτ6 πρoxdλεοε τη δι1ογνωμ(α α-
νdμεοα οτη Διαρxη Αντιπρoοωπε6ατηg Koιγd-
τητoζ Nαo{οηg χαι τωγ εφ6ρων των ο1o),"ε(ων,

με αποτι1λεσμα γα παραιτηθοιiν οι δειiτερoι.

Για το ξiτημα αυτ6 o μητρoπoλ(τηg Bερo(αg
KωγoτιiντιoE με επιοτoλην ενημdρωοε το oι-
xoυμενιx6 Πατριαρ1εio xαι ξητηoε την βorjΘειιi
τoU γtα τη λioη του

Tο Oιxoυμεγιx6 Πατριαρxε[o, {οτερα απ6 την
επιοτoλη (73-1-1904) τoυ μητρoπoλiτη Kων-
στιiντιoυ, ουνoδιxr] διαγνc6μη xαι απoφι1αει
ιjoτειλε επιoτολη οτη Διαρxrj Αντιπροοωπε(α
τηg Κoιν6τητοg Nαοfσηs, με την ελπ(δα dτι Θα
ειοαxοfoγτo ot εxxληοιαoτιx6g παραινdοειg
xαι θα απoxαΘ(oτατo η πQoτdρα τ<iξη

Στην επιoτoλrj, τo oιxoυμενιx6 Πατριαρ1ε(ο
εxφριiξειτην λrjπη τoυ γLατo γεγονd< αυτd (του

χαQτoπαιγγioυ τωγ διδαοxdλιυν οτα xαφενεfα)
χαι τηζ εμμoνηg των διδαoxdλων oτην αξιοxα-
τdxριτo πρ<iξη τoυg παριi τιg ρητ6g απαγoρεrj-
σεtE τηζ εφoρεfαg των oxoλε(ων.

Αxdμη, xαταxρ6νει τo δημoο'(α 1αρτοπαιxτε(ν
του g δ ιδαοxιlλoυ g nιαι εxx}"ηoιαατιxιi g απαγ o -

ρειiει να παξoυν 1αρτιd δημdoια oε xαφενε(α
επ( πoινrj απoοτερηoεωζ τωγ διδαoxαλιxcδγ
διxαιωμd,των τoυζ.

Επιδoxιμιiξε ι την πριiξη απαγdρεUση ζ τη ζ εφo-
ρε(αg να παξoυν δημ6oια στα χαφεγεfα oι
δdαxαλοι xαι ελπ(ξει oτην ανdxληoη των πα-
qαιτr]oεων των εφdρωγ χαι στην επιχQdτηοη
oυνετοτι1ρων xαι λoγιxοτdρων οxdψεωγ πQoζτo
ουμφdρoν τηg Koιν6τητοg (13-1-19Ο4)

Παqατηqf σειζ τlαL αυμπεqιiαματα.

1. Tην επo1r] αυτrj (1904) η εxxληο(α εi1ε την
ευΘfνη οπjριξηE xαι λειτουργ(αg των o1oλεiων
xαι dλα o1εδdν τα dοoδα των ο1oλε(ων προdρ-

χoγταt απ6 αυτην xαι διαφdρουg δο'lρητd<.

2'Τoy πqι6τo λdγo για τον διoριομd διδαοz.ιiλοlν
οτο ο1ολε(ο ε[xαν οι ιJφoρoι των oxoλε(ι':r,.

3. To oιxουμενιx6 Πατριαρ1ε(o βοηθοfoε τιg

μητρoπ6λειζ τoυ θρ6νoυ οε dλα τα ξητi1ματα πoυ
πρoιixυπταν ο' αυτ6g χαι oι αποφd,οειg του ηταν
oεβαοτdg απ6 τoυg xoιγoτιxofg dρxοι,τε< των
oρθοδdξων xoινoπ]των τηg υπdδoυληg Eλλdδοg.

4. Αυτo( πoυ αvαλdμβαναν xoινoτιxd, αξιιi:ματα,
oτην περ(oδo τηg τoυQχoχQατiαg, dxoντεζ τηE ευ-
θ{νη τηg απooτoλrjg τουE γtα τo xαλd τη< ελληνι-
xηg ν"oιν6τητoζ, ασχofoαγ τα xαθrjxοντd τουg
ενουνε[δητα χαι με oxοπdτηντ6νωoη τηζ εθνLχηζ
oυνε(δηoηg των συμπoλιτοiγ τουζ.

5' oι ελληνιx6g xoιν6τητεg θειυqoιiοαν την παι-
δε(α ωg τo xυρι6τερo παρd'.,,oντα αφfπνtσηζ τoU
Eλληνιο1-ιο{ για την με}"λoντιz'ljζ τoυζ απελευθ6-
ρωοη απ6 τoγ τouQχιxd ξυγd.

6. To Oιzoυ1"ιενιx6 Πατριαρ1ε b xαι xατα πρo€'-
γ'τCJ'ση o ι εzxλη α(ε g τoυ θρdνου η Θ ελαν τουg δ ιδα-
οxdλουg απαλλαγμdνουE απd xdθε ανθριδπινη
αδυναμ[α, πρdτυπα των μαΘητc6ν τουg. Για τo
λ6γo αυτd ηΘελαν oι διiαxαλοι να |ιη 1αρτoπαi
ξoυν δημdoια oε xαφενε(α.

7. Mπoρε(, otjμερα, να φαiνετα tι'dπaηπαρdξενo
η απαγ6ρεUση στoυζ δαοxdλoυ< το δημ6oια 1αρ-
τoπαζειν στα χαφενεiα, dpιοlq, οτιg τdτε oυνΘrj-
tιεζxα μdτρα αυτιi xαι dλλα ijται, οοlτrjρια γtα τo
υπdδουλo γdνog μαg.

H εxxληo(α με τα μdτρα αυτ6'γ"αt dλλα xατ6ρθω-
σε γα οφυρηλατησει τoυζ 1αραxτηρεg των νιiων
χαι γα τoυg xρατηoει ;"ιαxριd, απ6 ag ανθελληνι-
xdg προπαγdνδεg.

1Γ)
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AP|ΣΤΕPΑ KΑl MIKPΑΣIAT|KH KATAΣΤPOΦΗ

Tου Bλιiαη Aγτξ(δη
Διδιixτοqoζ 1ηS ΙοτοqiαE τoυ AΠΘ

Η Mιxραοι ατιxηΚαταoτρoφrj υπf ρξε η oδυνη -

ρ6τεqη οτιγμrj στην ιστoQ(α τιl'lγ Eλληνων. Η
εxδ(ωξη τoυ χQlστιαγιxof ελληνιoμof απ6 τtE
ιoτοριxι1g περιo1dg τηg Δυτιxηg Mιxρd,g Αo[αg,
τoυ Π6ντoυ, τηg Kαππαδox(αg χαι τηζ Ανατoλι-
xηg Θριlxηg, απoτελε[ dνα πρωτοφανd< γεγονd<.
Ποτιi, οτην πoλυxdμαντη ιοτoρ(α τoυζ, oι 'Eλλη_

νεg δεν βρdθηxαν εxτ6gτoυ μιχQασιατιxof εδd-
φoU ζ. O{τε γ"cιτ6' τη δ ιdρxε ια τη ζ π ε Qσιχ (g ν"ατ6'-

χτησηζ στoUζ xλαoιxoιig 1ρ6νουg, o{τε ν"ατd" τη
διdqxεια τηg oθωμιανιxrj g επο1rjg.

Πλljθog μoγoγQαφLιliγ γαι dqθρων d1oυν ωg
θ6μα τη μεγdλη Καταoτρoφr]. Στη οfγ1ρονη
επο1rj d,ρ1ιoε χαL η απομυθoπο(ηoη τωγ τελευ-
τα(ωγ''απ6xρυφων'' θε;-ιιiτων πoυ ο1ετζονται
μαξ( τηg. 'Eνα απd τα θι1ματα αυτd ε(ναι xαι η
oτdoη τη g ελληνιxη g Αρ ιoτε qd,g.' Ηδη, η Θ ε ματo-
λογ(α πoυ αφoριi τιg αιτ(εE τηg Mιxραοιατιxηg
Καταοτqoφηg διευρdνεται' Η xατdgρευοη των
παραδooιαxι6γ ιδεoλoγιι6ν, μαξ( με .την dμβλυν-
ση τωγ πολιτιxι6ν εντιioεων, xdνεt εφιxτη την
αναθειilρηoη τωγ εQμηγευτιxιliν o1ημdτων πoυ
xυριαρ1oι1σαγ για δεxαετiεg.

Η περ(oδοg 1918-7922, 6ταν διαδραματ(οτη-
tιαν τα γεγον6τα που xαΘ6ρισαγ τη μoQφi τηE
τ ε}"ιxηg λf oη g του Aγ ατo λ ιxoι1 ξητrj ματο E χ α L τη ζ
αντιxατ6'oταση ζ τη ζ πoλυ ε θν ιxrj g μoυοoυλμαν ι-
xf g o θω μαν ιxrj g Αυτoxρατoρ (α g με ε Θν ιxιi xρd,-
τη, fταν η xρ(oιμη επο1{ γtα τη διαμ6ρφωoη τηg
oριοτιxrjg μoQφliζ τηg ελληνιxrj Αριoτερι1g.

Γλην65, Σxληqιig xαι ΛοιiξεμπoυQγ}i

Η ιδεoλoγ(α τη g εθνιxrjg oλoxληρωοη g υπηρξε
η xυρ(αρxη ιδεoλογ(αxαΘ'6λοτoγ 19o αιι6ναxαι
μdχQι τo 1'922' T6οo oτο ελεf θερo xρι1,τοg, πoυ

ε(1ε δημιoυQγηθεf oτo βαλxανιx6 N6τo, doo xαι
στoυE υπ6λoιπoυg'Eλληνεg, που βρfοxoνταγ α-
xdμα υπ6 oΘωμανιxη xυριαρ1iα (Mιxριi Ao(α,
Aνατoλιxlj Θριixη ) xαι υπ6 β g εταν ιxf (Κι1πρo g)'

Η ιδεoλογ(α αυτη, 6πωg xαι oι απdψειg του
ιταλιxof γαριβαλδινοri xινrjματοg, xαθι6g παι η
Koμμοfνα τoυ Παριαιο{, επηριJασαν απoφασt-
oτtx6' την Αριοτεad. Η απελευθdρωοt1των υπ6_
δoυλων λαιi:γ απd την οθωμανιxη απoλυταq1[α
θεωρr]θηxε πρoυπ6Θεοη για τηγ ανιiπτυξη των
xοιγωγιxι6ν αγι6νων. Στoν απoτυ1ημdνο π6λεμo
του 1897 πoλ6μηοαν μαξ( τα μ6λη τηg EθνιxrjE
Eταιρε(αg, οι Γαριβαλδινo(, oι Αριoτερo( τηg
επο1ljg χαι oι Ιταλo6 αναρ1ιxο(. o οημαντιx6τε-
ρog'Eλληναg oοoιαλιοτrig, o Σταrjρog Kαλλ6ρ-
γηζ, σUμμετε(γε, μαξ( με το Mαρ(νo Aνπjπα,
στηγ εθνιxrj Kρητιxf Eπαγdoταoη χαι
εξελ6γη αντιπρ6oωποg τηg Eπαναοτατιxηg
Συνdλευoηg Aρxαδ(oυ.

To νεoτoυqxm6 ν"fuηψα τoυ 19Ο8 αντιμετωπ(-
στηχε απ6 τουg xoρυφα(oυg διανoητdg του ελλη-
γιxo{ oooιαλιομo{, dπωg ο Γειδργιοg Σxληρdg -

που γεννηθηχε στην Tραπεξofντα του Π6γτου-
xαι ο Δημljτρηg ΓληνdE -απd τη Σμfρνη τηg Ιω-
νiαg- ωg dνα απειλητιxd εθγιxιoτιx6 x(νημα μιαg
στQατLωτιχ{g γραφειοxρατ(αg, η οπο(α απει-
λo{οε τα ξωτιν"6' ουμφdρoντα των υπ6δoυλωγ
λαcδν' Δεγ ε(ναι β6βαια τυγαiο dτι xαι οι δfο
προdq1oνται απ6 το μtχQασιατιx6 oooιαλιoτιxd
x(νημα, τo oπofo ανδριiθηxε oυγxqου6μεγo με
τηγ αυταQχιxη oΘωμανιxrj Αυτoπρατoq(α.

o Γ. Σxλη q 69, 6ν αgαπ6 τoυE πριiτoυ g'Eλληνε g

μαρξιοτdg, πoυ εLσdγει τη μαρξιoτιxη μdθoδo
oτη μελdτη τηg ελληνιxrjg xoινων(αg, ε(1ε τLατα-
νorjoει πλrjqωg τη oημαoiα του εθγιxori ξητrjμα-

11
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τoζ χαι τιζ γ6εζ ουνΘηxεg πoυ διαμoρφι6θηxαν
με την ε μφdνιoη τoυ τoυQχιχo{ εθνιxιομof . Απo-
xd,λυι]2ε επιπλdογ τιg αυταπdτεg περ( ελληνο-
oΘωμανιxr]g ουνενν6ησηζ, πoυ παρηγαγε ο εθνι-
xιoμ6g του βαλxανιxoιi ελληνιομof xαι εξdφρα-

ξε o'Ιων Δραγοι1μηg. Θεωροf οε dτι ο ιoτοριxdg
ρdλοg τηE Ε,λλι1δαg ε[ναι η απελευθdρωoη των
αλ{τρωτων Eλλrjνων. Σε dγα oημαντιxd d,ρθρο
τoυ' πoυ δημoοιε{τηχε στo Nουμd, υπoοτηριξε:
''''.M6νo pιια yενιxη €νωoη 6λων των μη τoυQ/l,ι-

xrΔν ατοιxε[ων oε 6να πολιτιx6 oυνααπιoμ6 xαι
μ ια αν d'λoyη παν β αλx αν ι xη oυ μ pιαy [α x α ι ε π ι μ α -

7 [α τ ων x ρ ατ c|lν τ oυ Α [ μ ου, θ α μ π o ρ 6 o ε ι y α ισo φ α-

ρ[αη τιg δυνd'μειg τoυ μoυσoυλμανιxo6 τoιiρxι-
xoυ 6yxoυ, χ'αι να βd'λη απ6 τη μια τιg αωβινιατι-
xig υπερβολig τοlν Nε6τoυρxων αε ομαλd' dρια,
xαι απ6την d'λλη ναυποδε(ξη αε μεριx€g μεyd'λεg
Δυνd'μειE' πcδg τι.l ζiτημα τηg ΑνατoληE ε|ναι

μoνd'y'α ξiτημα των λαrilν τηζ' πoυ 67oυν πια
αρxετd' yειραφετηθε|, ωατε να βρoυν μ6νoι τoυg
τα xατd.λληλα ρι€αα yια την περιφρodρηση τωy
εθνιxcδν τουg διxαιωpιd'των, δηλαδη αυτo6 του
π oλιτ ιo μo6 ολd'x ε ρη g τη g Αν ατ o λη g.''

o Δ. Γλην69 γρι1φει με μια xo.ταπ),ηxτιxl] oξυ_
δdρxεια:E6ρoμεν 6τι ο μ6νoE τρ6πο9 αρι6νηg τοlν

ριη To6 ρ x οlν x ατ d' τ ου ε π ι δ ι ωyθη αο ρι i ν oυ α μ ε ι λ | -

χ'τωζ ειdτoυρxιαμoi ε[νε η συστηματι2{η διoρyd'-
νωαig των ωζ πoλιτιxcilν παραydντων..' η μ6νη
uΙtimα rαtio xατd' τoυ εoyd'του xfνδυνου των εν
Toυρx[α XqιατιανrΔy''. ε[νε η στQατι(Ι)τιxη xαι
ναυτιxη ορyd'νωαιgη αx6πιμog xαιτελε[α xαι επi
ωριαμ6νoυ o1εδ[ου πQoπαQασxευη προg δρd'αιν
των περ[ την Toυρx[α χQιστιανιχ,δν xqατc6ν... H
τουρxιxη αoτιxη τd'ξιg θα φανη oυμβιβαατιxη
ρι6νoν, εd'ν yνωρξει 6τι απ6ναντι τηζ iyει ωρyα-
νωμi'νουE χαι ισχυQo6g αντιπd'λουE, €τoιμουg να
αναλd'βωoι τoν περ[ πd'ντων αyωνα.''

Αντ(οτοι1εg rjταν χαι oL απ6ψειg ενdg dλλoυ

μεγdλoυ oοοιαλιοτrj, του N(xου Γιαγνιoιj απd
την Ανδρο, o oπο(οg ηταν αρxιουντdxτηg οτη
οοoιαλιoτιxη εφημερ(δα "O Λα6g'' πoυ εxδιδd-
ταγ στηγ Kωνoταγτινoι1πoλη. Σε dγα xεντριx6
d,ρΘρο, μετd, τη γεoτouQχιχη επανdoταση' πQo ε t-

δοπoιoιjοε ''Σημερα με τo o6νταyμα τo τoυQχ,ι-
x6' αν 6y'ετε αx6ματα [δια μυαλd', αν πρoαπαθd'-
τε με τo φανατιαμ6 χαι τoν τουρxιoμ6 να πν(ξετε

xd'θε ξ6yωqη εθνιxη ξωη' θα yυθε| α[μα πολιi xι
απ6 τα δ6o μ6ρη χ,αι η ΕυριΙlπη θα oα.g xαθ[αει
ατο αβ6ρxο. Tοιiρxoι πoυ τυQαννd'τε του; λαο69
τηg Αυτοxqατορ[αg, να μd'θετε πrΙlg xανεig δεν
εfyαι τ6oο πρ6ατυyog xαι ελεειy6ζ' πoυ yα δ6χε-
ται να τυqαννιiται 2dαL να xυβερνι6ται απ6 τoy
τιjραννο τoυ' τoν ξ€νο, τoν αλλ6φυλο.''

oι θdοειE αυτdg rjταν βαθfτατα ριξο:μιdνεq οε
6αου g πρ ο dρ1oνταν απ6 τo μtχQασι ατιx6 1ιi_lρ o.

Για παρι1δε ιγ μα, στα χ ε [μενα τη g Eλλην ιxi] g Kο μ-

μoυν ιοτιxη g o μι1δαg o δη oοοrj, προ β d,)'λε ι α β 
(α-

στα η π(οτη 6τι η Tραπεξοfντα, η Mιxρd, Αο(α
xαι η Κωνoταγτιγofπoλη, απoτελofoαν αδιαμ-
φιοβrjτητεg ελληνιxdg περιo1dg.

oι απ6ψειg αυτdg βρ(αxονταν oε απdλυτη συμ_

φων(α με τιζ θ6oειg μιαζ σημαγτιx{g επαναoτ6"-
τQιαζ τηE επo1r]g xαι οxληρηg διεΘν(oτριαζ, τηζ
Ρdξαg Λo{ξεμπoυQγχ, η oπο(α dγραφε: ''H.ση-

μερινη μαE θ6oη ατο Ανατoλιx6 ξητηρια εiyαι να
αποδεyτoιipιε τη διαδιxααlα διd.λυσηζ τηζ Τουρ-
x[αg oαν μια υπαQχτη πqαyματιx6τητα 21αl να

ριην xd'νoυριε τη ox6ι/lη 6τι θα μπορο6αε η θα
iπρεπε xανε[g να τη σταματηoει χ,αι να εxδηλc(l-
σoυl"ιε στoυζ αyc6νεg για την αυτoδιdθεαη των
y ρ ι ατ ι αν ι x c6 ν ε θ ν ι6ν τ η ν α μ t ρ ι oτ η oυ ρι π α ρ iι' oτ α αη

Lιαζ.''

Η θdοη αυτrj τηg Λo{ξεμπoυρ.1x εΓναι εξαιρε-
τιxιi oημαντιxη για την xαταν6ηση των ευριiτε-

ρων ουνθηxι6ν, γιατ( η (δια -6πωg oτην περ(πτω-
ση τηζ πoλωνoρωoιxrjg αντιπαρι1θεοηg- υπηρξε
οxληρrj πολdμιοg τωγ εΘγιxι6ν διεxδιxηοεων, 6-
ταν Θεωρo{oε 6τι αυτdg αγτ(xεινται oτα oυμφιJ-

Qoντα τηζ εQγατιxηg τι1ξηg xαι εγxλωβζουν το
επαναστατιx6 x(νηpια oε λdθog οτ61oυg.

Φεντεραοι6ν xαι ΣEKE

Αντ[θετεg Θdoειg απ6 αυτ6'9τη9 ΛοdξεμπoυQ-
γx, ε ιoβ dλλoυν στo ε λλαδ ιxd οoοιαλιοτι x6 xινη-
μα μετι1,τoυg βαλxανιxο{g πoλdμουg. Η επαφ( με
τo ιο1υρ6τερο βουλγαριxd xopιμoυνιoτιx6 x(νη-

μα' πoυ φλ6ρταρε με τη ολαβιxιj εθνιxη ιδιjα xαι
διεxδιxo{οε πoλιτιxd χ6Qο απ6 τo βουλγαριx6
εθνιxιoμ6, xαΘι6g χαι με ην θεoοαλονιxιιiτιxη
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Φεντερααι6γ τoυ αxρα(oυ εβραΙxof διεθνιoμο{,
οδηγε( οε δρ6μoυg διαφοqετιxo{g. Σε αυτ6 oυ-

νd βαλε απoφασιστ m6'τo εξαιρ ετιxd, 1αμηλ6 επ(-

πεδο των αxτιβιοτιδν του ελλαδιxorj xινηματοg,
ενι6 η Φεντεραοι6ν ηταν η μεγαλ{τερη οοοιαλι-
oτιxr] oργd,νωση τoυ ελλr1νιxοf 1ι6ρου xαι διdΘε-

τε oτελd1η υι|ηλοf επιπdδoυ' oι απ6ψειζ των

Σxληρo{, Γληνof xαι Γιαννιo{ βαθμιαfα υπo-
οxελζoνται απ6 θdoεtζ πoυ διεπδιxofγ την αυ-
τoνoμ(α τηg Mαxεδον(αE χαι τηζ Θρdxηg, την

υπερd,oπιoη τηζ αχεQαι6τηταg τηg oθωμανιxηg
Aυτοπρατoρiαg x.ιi.

Η oργανωτιxη προοπι1,Θεια -πoυ oδηγηοε οτo
ΣEKE (Σoοιαλιoτιxd Eργατιxd Κdμμα Eλ"λd-

δαg), το οπο(o μετεξελ(1θηχε στη oυνιJ1εια oε
KΚE-θα οτηqι1θεf xυρiωg οτη Φεντερασι6\,, ε-

νι6 o ηγdτηgτηζ, o Αβραιiμ Mπεναρ6για, θα ι11ει

oημαντιx6 ρ6λο. Στη oxληρrj ιδεoλoγιxr1 διαπd,-

λη πoυ θα αxoλoυθfoει, 6οoι προoπd,θηoαν να
oυγδdοoυγ τo χoινωνιx6 πρ6βλημα τηg Ελλdδαg

με τo ανεπ(λυτo εθνιx6 ξητημα, θα βρεΘofν εxτ6g

τoυ K6μματog. Η oxτωβριανη Eπαγd,οταοη, Θα

επιτρdψει τηγ χυQιαQ1[α των νdων απ6ψεωγ χαι
Θα θ6οειτη βd,oη γιατην πληρη ιδεολογιxr1, αλλd,

χαt oQγαγωτιx{ εξdρτησl'l τoυ ελλαδιxοf xομ-

μoυνιστιχod xινrjματοE, ειδιxd, μετd, την iδρυοη
τηg Κομιντιiρν, τo Md,ρτιo τoυ 1919.

To ΣEKE θεωρofοε 6τι δεγ υπrjρxαν εθνιxd
ξητη ματα, ο{τε ανdγxη εθνιx{ g απελευΘdρωοηg,
θεωροιiοε 6τι το επι1ε(ρημα για τηγ απελευΘd-

ρωση τωγ "υπ6δoυλων αδελφοiν'' r]ταν μ6νo για
τη μεγαλιiτερη εxμετd,λλευoη του λαοf απ6 τoυg

αοτοfg χαt την ολοxληρωoη τηg εξdρτηση τηζ

χ6Qαg απd τουg ξ6νoυ9. Στιg αναλfοειg τoυ δεν
υπdρ1ει xαμιd αναφoρd στoυζ'Eλληνεg τr'lζ Mι-
xρd,E Αα(αζ χαι τηg Ανατoλιxηg ΘqdxηE. oι
πληθυομoi αυτoi δεν υπdρ1oυν! To μ6νo που
υπdρ1ει ε(ναι τα ουμφdρoντα ''τηζ αγγλoγαλλι-
xηg xεφαλαιοxρατ(αg.'' O μιxραoιατιxdg χαι o
Θραxιπ6g 1ιiρog αντιμετωπ(ξεται oαν dναg ξdνοg
xαι απ6μαxροg 1cδρog, 6πoυ οι'Eλληνεg τηg

Eλλdδαg (oι μ6νoι που υπd,ρ1oυγ στoν x6ομo
αυτd) απoοτιjλλoνται γLα γα υπεQασπiooυγ τα
ιμπεqιαλιoτιxd ουμφ6ρoντα! Στα dγγqαφα τoυ

ΣEKE πoυ δημooιεtlτηxαν οτο πεντd,τoμo 6qγo
''To KKΕ. Eπ[οημα Xε(μενα'', δεν υπdq1ει η πα-

ραμιxρ{ αναφoρd,γιαf παρξη ελληνιπιiν πληΘυ-

oμι6ν οτη Mιxρd Aο[α χαι στην Aνατολιxη Θρd,-

xη. M6νo μετd την χαταστQoφ{ xαι την 6λευοη

τωγ πQoσφrjγων οτην Eλλdδα θα αρ1[ooυν να
εμφαν(ξονται αγαφοQdg oτoυg'Eλληνεg τηg Mι-
xρdg Αo(αE χαι τηζ Aνατoλιxηg Θqdxηg.

Mε αυτη την ιδεολογιxli πρoο6γγtση το ΣEKE
αντιτd1θηxε πληρωg στη μιχQασιατιxη εχστQα-

τε(α, υπoοτηρ(ξονταg την αχεQαι6τητα τηg oθω-

μανιπηg Aυτoxρατορ(αg. Η xυνιν"η φιλoτουρxι-
xη εξωτεριxη πoΧπιν'ητηg τ6τε νεαρrjg Σoβιετι-
xrjg'Eνωoηg, μετατρdπηχε σε ιερ6 xαι απ6λυτo
δ6γμα. Η εν[ο1υoη τoυ εθγιxιoτιxoιi xεμαλιxο{
zιr,η ματog, dγ ινε υπο1ρ6ωοη χαι γ ια τo ελλαδ ιx6
ΣEKE,. Η ουμμα1[α με τoν xεμαλιομd απoτελε(

μια απd τι< πλdoν pιελαν6E οελ(δεg oτην ιοτορ(α
τoυ ελλαδιxo{ z'ομμιουγιοτιxod xινηματog. Ση-

;-ιειωτ6oν. παρ6τιτο ΣEKE xαι η Koμμουνιοτιxf
Διεθνηg ουνεργdοτηxαν απ6λυτα με τoγ xεμαλι-
oμd δεν εi1αν ξεxdθαρη dποιitη γιατη φυσιoγγω-
μ(α τoυ. o Αγιg Στ(ναg γρd,φει: ''To x[νημα τoυ

Κεμαλ ε[yε δημιoυρyηoει πoλ'ιi ενοyλητιxoιig πo-
νοxεφd'λουζ στoυζ θεωρητιxo6ζ τηE Κομμoυνι-
oτιxηg Διεθνoιig. Δεν 6ριπαινε oε xανξνα απ6 τα
yνωoτd', α'ιiμφωνα με τη μαρξιoτιxη θεωρ|α, xα-
λοi π ια τ ωy tστ o Q ιχ' c6ν x ινη μd'τ ων'

Εθvιxοαπελευθεqωτιx6 x[νημα μ6ν0τoυ δε λtει
τ[πoτα. Δεν ε[ναι αυτ6E ταξιx6g oριαμ69... Πρ6-
χ ε tτ α t oτ o β d"θ o g y ι α αoτ ιx ο δ η μ o 2φ ατ ι χη ε π αν d' -

oταoη;Αλλd' 6λεg τιg επι1ειρησειζ στην Tουρx|α

τ6τε τιg εiyαν'Ελληνεg, Αρριiνηδεg xαι Εβρα[οι.
Αυτο[ ηταν η αoτιxη τdξη. Αλλd' αυτη την αατιxη
τd"ξη ο Κεμdλ την πεqνo6oε δια πυq6g xαι αιδη-

Qoυ.

Mε τo νιxηφ6ρo τiρpια τoυ xινηματ6g του o6τε

[yνοE απ6 αυτοιjE δεν θα 6ριενε oτο iδαφoE τηg

Tουqx|αg... Δηλαδη δεν υπηρy'ε To'ιiρxιxη αoτι-
xη τ dξη. T6τ ε τ ι ε [ν α ι αυτ 6 τ ο x [νη μα ;'' Ι δ ιoτ ρ oπ [α

τηg ιατορ[αg; Καx6 παιyν/διτηg διαλεxτιxηg;'' Στο
τ6λo9, αφoιi τo x[νημα δεν εμπαινε oε xαν6yα
απ6 τα yνωατd' xαλo6πια, o φd'xελog ''Κεμαλιx6
Κ[νημα'' μπηxε ατo αρyε[o''.
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Στo μdτωπo

Η αγτιπoλεμιxη εxoτρατε(α τoυ ΣEKE dρxιοε
με τη δημoο(ευoη οxληρι6ν dρθρων γ"ατ6' τoυ
πoλdμoυ στην εφημερ(δα (Η "φωνη τoυ εργd'τη".
E(1ε πρoηγηΘε( dxxληση τηζ Bαλxανιxrjζ Koμ-
μoυνιoτιx{g Opιooπoνδ[αg, η oπo(α βριoπ6ταν
υπιi βoυλγαρ ιx6 dλεγ1o, πQοζ τoυ g xo μμουνιoτιJg
oτρατιιriτεg γα αγτtσταθοfν ατην εxoτρατε(α.
Σταθ μd στην αντιπoλε μιxrj oτρατηγ ιxη, απoτελε (

η εxλογιxr] oυμμαxiα με τηγ, επ(oηg αντιπoλεμι-
xη, αντιβενιξελιxrj βαοιλιxrj παρdταξη. Tα oυγ-
θη ματα ηταγ :''o(xαδε'','' επιστρoφrj απ6 τo μdτω-
πo", ''απo1ι-6ρηoη τoυ στQατorj απd τη Mιxριi
Αο(α''. Aπoxαλυπτιx6 ofνθημα τηE επo1rjg για
την παρdδoξη βαοιλoχoμμoυγιστιxr] oυμμαx(α
υπηρξε τo: ''oφυρf δρεπιiνι ελιd, oτεφιiνι''.

Η ν(xη τoυ αντιπoλεμιxοU μετιriπoυ oτιg εxλo-
γdE τoυ Nοεμβρ6oυ τoυ 20 xαΘdριοε oυoιαοτιxd
τιg εξελξειζ στo μιχQασtατLx6 ψ6τolπo. Η αυγ6-

χtση τηζ εxoτρατε(αg απ6 τη νdα xυβdρνηοη,
πρoxd,λεοε τα αγτιπoλε μιxd ανταγαxλαoτιxιi του
ΣEKE. Tην πρωτομαγιι1,τoυ 1921 oργανι6νει oτη
Θεοoαλoν(xη μεγιiλεg διαδηλιiioειζ στLζ oπο(εg
επ ιxErατοιjν τα oυν Θrj ματα : "Kd,τω o πdλε μο g'' xα ι
"Συναδdλφωση των λαοjγ πι1νω απ6 ofνορα χαt
πατρ[δεg''. Γ(γογται oυγxρodoεtζ με τη χωQoφυ-
λαxr] οτo Kουλ6 Kαφ6, οτo Toινd,ρ χαι στιζ ε-

βραixdg αυνoιx(εg To oπoυδαι6τερo dμωg γεγo-
νdg που προxλrjθηxε, ε[ναι η ιiρνηoη εν6g αυ-
ντι1γ ματo g οτρατod να επ ιβ ιβα oτε( oταπλo (α 

γ ια
τη Mιxρd Aο(α.

Η αγτιπoλεμιxη δqdoη επεxτ6Θην"ε χαι στo

μdτωπο τηg Mιxρdg Αο(αg, To Mιiιo τoυ 1921
ιδριiθηxε απ6 τo Κdμμα μια ειδιx{ τριμεληg Kεν-
τρ ιxη Eπιτροπrj των Kο μμουνιoτc6ν Στρατιωτι6ν
του Mετι6πoυ, με oγ,oπ6 τo σUγτoνLσμd των αντι-
πoλεμιxι6ν ενεργειι6ν. Σε 6λεg ο1εδdν τιg μoνd-
δε g δη μιoυργoiνται χo μμoUγιστιxo( πυ ρηνε g. Y-
πεdΘυνog τηs χoμμoυνιοτιx{g oργdνωoηg oτo
μdτωπο ε(ναι ο Παντελrjg Πoυλι6πoυλog. o Aγιg
Στ(ναg αναφdρει 6τι η "δoυλειι1'' δεν oργανι6Θηxε
απd το K6μμα, αλλιi απ6 τη διxrj τουg ''φρd,ξια", η
oπο(α Θα oδηγι]οει αργ6τερα σε αQχεLoμαρξιοτι-
x6. xαι γτεφετιστLχd (ciρνη oη g πoλdμου ) xινrj μα-
τα. o ρ6λog των πυρrjνωγ στo μ6τωπο rjταν να

υπoνoμεtiοouν την πολεμιxrj προoπdθεια, να ε-
πιτα1{νουν την ''ι]ττα τωγ ιμπεQLαλιστci]\,'', δηλα-
δr] τη ν(xη τoυ xεμαλιxοt' oτρατof επ(τοlν Eλλf -

νων χαι να διαδιtiοoυν τιζ ιδ6εg για μια 7'oμ|-ιoυ-
νtoτιτιη επανι1αταoη.

To xλειδ(για xατανdηση τηζ oτdoη< του ελλα-
διxο{ χoμμoυγιστιxof xιν(ματοg υπrjρξε η oτd,-
ση τωγ μπoλοεβ(xωγ χαι τηg Mdα1αg. Αυτd
γiνεται ιδια(τερα αιoθητd σε μια προxijρυξη τηg
Kεντρ ιxrj g Eπ ιτροπrj g των Κo μμουγ ιοτaiν Στρα-
τιωτιδγ: ''Δεν μποqε/τε yα iy'ετε εoε[g πατρiδα
οιjτε ιδανιxd.' Tα ιδανιxd' oαg χαι η πατQiδα ααE
ε[ναι xλειαtr'ι6να μ6αα στo σιχαl'ιερ6 oαE συμφε-

ροντολoγιxd oαg εyc6 πoυ την xτηνωδη απληατ[α
τ ου yo qτ α [ν ε ι η θυ o [α τ oυ αν θ ρ c6 π ιν o υ α [ 1'ιατ ο g' H
πατρ[δα αυτη πoυ την πεQιτQιγυρξετε μ' iνα
yελο[ο πλαoματιx6 φωτooτiφανο ε/ναι η διxη
l'ιαζ η Πατρ[δα. Και αληθινo( πατριci'lτεg ε[tr'ιαατε
εμεfg' 'oyι γιατ[ αxoτωθηxαμε χαι σχoτωoαμε
d'λλoυE ανθρc6πoυE xαι ματωααμε 2lαι ταλαιποl-
ρηθηxαμε yια τα αυμφ6ρoντd' oαg xd'τοl απ6 την
π[εαη τηg βiαg ααg, αλλd yιατ[ τo xηρυγμα τηg
pιεyd'ληg αληθειαg πoυ'ρyεται βροντ6φωνo απd
xει πd'νω (α.τ.α. αoβιετιxη Pωo[α) μαg oφυqηλd'-
τησε την xαρδιd μαζ με τη θ€ληαη τηg αyαπημ6-
νηg πατρ[δαζ μαζ' αναyεννημiνηg xαι ευτυχι-
αριiνηE, με τη δ6ναριη την αχαταριd'7ητη πoυ
yρειd.ξεται στoυζ ριεyd'λουg απολυτ ροlτιxοιiE α-
yωνεg...''

oι Eπιπτι6σειE τηE πo}"ιτtxηg τoυ ΣEKE

o Αβραι1μ Mπεναρdγια περι6γραψε ωg εξηg
την ο ργιiνωση των χo μ|'ιoυν ιστ ιxιliν αγτ ιπολε μι-
xι6ν πυρr1νων οτο μ6τωπ o:''Mια ευρεiα αyτιπoλε-
ριιxη πqοπαyd.νδα ειg τo ριiτωπoν ?{,αι τα μετ6πια-
θ εν αν α πτ 6 σσ ετ α ι. o ρy αν c6ν οντ α ι εν ι αyοιi στ Q α -

τιωτιxoi xdxλoι πqog μελiτη xαι oυξητηαη"Ενα
x 6 μ μα αντ ι π o λε μ ιx 6 δη μ ι oυ ρy ε [τ α ι στ o μ 6τ ω π ο.''

oι πυρrjνεg' πoυ oQγαγc6νoγται οτιg μoνdδεg,
xαταφ6ρνoυγ γα 61oυν xαλrj λειτουργ[α χαι να
εxδ(δoυγ αxdμα χαι εφημεQ(δεg. To αfνθημα
''Στα σπ(τια μαg'' αg1[ξεt να επtχQατεi οτo μιdτω-
πo. Oι Koμμoυνιoτιxof Πυρrjνεg πα(ρνoυν υπd
τoν dλεγ1o τoUζ τo μεγαλfτερo μdρog των oιδη-

14
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ροδρ6μων του μετο3που, oι oπoiοι 1ρηοιμοποιrj-
θηxαν για τη μεταφoρd, τιυν λιπoταxτι6ν. o Δ.
Λιβ ιερdτo< οτo β ιβλ(o τoυ'To ελληνιx6 εργατιx6
xiνημα 7918-1923'' γρd,φει: ''Mξσo' oε λ|yεg εβδο-

ριd'δεg oλ6xληρo το Miτωπο xαταρρiει, 61ι τ6αο
απ6 τα yτυπηματα του αντιπd.λου, 6αo yιατf οι
'Ελληνεg oτρατιωτεg βαρ6θηxαν να πoλεμd'νε
xαι yυqξoυν στα oπ[τια τoυg. Κd'νoυν ''απερy[α
πολiμoυ'' xατd' μια ixφραoη τηg επoy'ηg''. Tο iδιo
ιο1υρζεται χαι o Aβραιiμ Mπεναρ6για οτη βιo-
γραφ(α τoυ'.'' Η απ ε ρy (α τ oυ στ Q ατ 06 oτ ο μ 6'τ ω πο,
ξλυαε τη μι?lQασιατ ιxη τ ραyωδ [α.''

o oοβιετιxdg zαΘη.7ητi1g Α. Ιι{6βιτoεφ, οτο

βιβλ(o του Τurtsia: Kratkaya Ιstοria( (oελ. 161),

γριiφ ε ι :'' Χd' qη oτ η ν ε xτ ε τ α pι €ν η π ρ ο π αγ d.ν δ α τ ου
Ελληνιxo6 Κοριμoυνιoτιxο6 Κ6pι1'ιατοg, πoυ συ-
ν ε ρy d"ατη x ε μ ε τ o Κο μ μουν ιατ ι x 6 Κ6 pι μα τ η ζ T ου ρ -

x[αg .'. 100.000 φυy6oτρατοι η λιποτd'xτεg απ6-
φυγαν τον ελληνιx6 oτρατ6... oμdδεg των χ,oμ-

μoυνιατrilν παλαιμd'y"οlν τηg Mιxρd'g ΑαIαE xαυ-
yriνταν 6τι ε[yαν πα(ξει''oρyανιx6'' ρ6λo διαδiδo-
νταζ τη α6yyυαη χαι τoν πανιx6 ανd'μεoα ατιg
ελληνιxig μoνd'δεE τιg xρfoιμεζ μ6Qεζ του Αυyο6-
στoυ τoυ 1922, 6ταν o τoυρxιx6g oτρατ6E δι6oπα-
σε τιζ ελληνιxig yQαμμiζ...Αν xαι η απoτελεαμα-
τ ι x 6τη τ α τ ων χ o μ μ oυ ν ιoτ cilν π ρ αxτ 6 ρ ων' τ η ν x ρ [ -

oιμη oτιyμη δεν πρ6πει να υπεQτιμηθεi, oυνiβα-
λαν oτην περαιτ6ρω διd'oπαoη του pιετωπoυ 6ταν
η τoυρxιxη επ[θεαη iφταoε στo απ0210ρ6φωμα
Tηζ.''

Aντ6oτoι1η dπoιpη γιατη μειωμ6νη απoτελεoμα-
τtx6τητα των Πυρηνων εxφρdξει χαι ο N(xοg
Ψυρροrixηg, ο οπo(og υποοτηgζει 6τι η πoΧιτmη
επιρρo{ των χol"ιμoυγιoτι6γ ηγετιliν δεν rjταν τ6-
σo απoφασιoτιν'η, ιδατε να xαθορioει τιg εξελ(-
ξειζ.

Πdντωg, αρxετd 1ρ6νια μετd,, ο ηγdτηg τoυ
KKE N. Zα1αριdδηg αε dρθρo τoυ στηγ εφημε-
ρiδα ''Pιξoοπιiοτηg'' θα γρι1ψει'. ''H Mιxρασιατι-
xη Εxατρατε[α δεν 7τυπo6αε μ6νo τη ν6α Toυρ-
x[α, μα oτqεφdτανε xαι ενd'ντια στα ξωτιxdτατα
oυμφ6ρoντα τoυ ελληνιxo6 λαo6. Γι' αυτ6 xαι
μειg, 6yι μ6νο δεν λυπηθηxαμεytατην αστιχ,oτσι-

φλιxd'διxη ηττα ατη Mιxρd'Αα[α μα χαι τη1) επι-
διcilξαμε.''

To απdαπαoμα αυτ6, απ6 dρθρo πoυ γρdφτηxε
oτιg12Ιουλ(oυ 1935, εiγαι dxρωg απoxαλυπτιxd
μιαg απ(oτευτηζ αλλoτρfωοηζ χαι μιαζ τερατι6-
δουg ιδεολoγιxηg xαταaxευηg. Γιατ(, ενι6 οτην
περ(πτωοη των Σλαβoμαxεδ6νων -αxdμα xαι
6ταγ το 1929 ηταν μιχQη μειοιpηφ(α oτoν ελληνo-
μαxεδoνιxo χ6Qο-η θdοη τoυ Koμμουνιοτιxοti
K6μματog fταν "ανεξdρτητη Mαxεδoγ(α", στην
περ(πτωοη τoυ μιχQασιατιxοf ελληνιoμo{ η οτd-
οη rjταν αφιβιig αντiΘετη, παρ6λo, πoυ η iδια η
Σοβιετιxrj'Eνωoη την dνoιξη τoυ 7922 -μετd τιg
oυμφων(εg που ε(xε υπoγρι1,ψει με τo Λονδ(νo η
xεpια}τmηxυ β dρνη oη -αναγνc6ρ ιoε την ιiπαρξη μι-
χQασιατιχof πρoβλrjματoE χαι ξητηoε γα μεσo-
λαβrjοει γLα τη διαoφdλιoη τωγ διxαιωμdτων
των Eλλ{νων τηζ Δυτιxr]g Mιxρdg Ao(αE με τη
δημιoυργ(α μιαg αυτ6νoμηg ξι6νηE.

Η οτιiαη των μπoλαεβ(xων

H oxτωβριανr] Eπανdοταοη γ,αL"Cα ιδια(τερα
oυμφ6qoντα τωγ μπoλοεβ(xων, δηλαδri τηg ν6αg
τιiξηs πραγμdτων, xαθ6qιoαγ τιζ γεωπoλιτιxιig
ιooρροπ(εg 'Ετιτ6gαπd την ανατροπrjτων παQα-
δooιαxι6γ πoλιτιxc6γ oυ o1ετιομιilν τωγ μεγdλων
δυνdμεων, oημαντιxrj επ(πτωoη ε[1αν τα iδια τα
ουμφ69οντα των μπoλαεβ(xωγ. H πρoοπdθεια
εξευμενιoμof των πολυdριΘμωγ μoυσoυλμανι-
y"c6ν xαι τouQχoγεγοiν πληΘυoμιitν τηg ρωοιxηg
αυτoχQατoρ(αg xαι η oυμμαx[α με τo ια1υρd
παντoυQχιστ ιx6 xfuηψατη E Kεντqιxι] g Aα(αg xα-
τd τωγ αντιμπολoεβιxι6ν δυνιiμεων, dριoαν τιE
αρ1ιxdg xατευθdνoειg εξωτεριxηg πoλιτιxηg:''Η
Κωγοταγτινoriπoλη πqιJπει να με(νει οτα 1ιJρια
των Toιjρπων'', 1.ιαι "Η oυμφωνiα για τη διανoμι]
τηg Tουρx6αg (o.τ.o. η μυοτιxη αγγλορωοιxf
oυνθrjxη του 1915) χαι την πρoοιiρτηοη τηζ AQ-

μεν[αg ox(oτην"ε xαι αxυριliθηxε".

Στιg 13 Ιανoυαρiου τoυ 1918 διατυπι6νεται
στηγ εφημερ[δα ''Πqdβδα" τo γdo "δ6γμα αxε-
ραι6τηταg τηg Toυqx(αg". oι μπoλοεβ(xoι τliQη-
σαγ με απ6λυτη oυγdπειατη γaαμμi αυτrj 6λατα
επ6μενα 1ρdνια. Kαταρ1dg, με τη Συνθrjxη τoυ
Mπρεoτ Λιτdφox τo Mdρτιο τoυ 1918, παραδ(-
δoυν οτην Toυρx(α τoγ Αγατoλιx6 Π6γτo γ"α'LτLζ

15



NΙA0ΥΣTΑ

πεQιoχ6E KαQζ xαι Aρντα1d,ν του Kαυxιiαου'
Παριiλληλα, παρα1ιiQησαγ στoυζ ΓερμανοrjE 6-

λη o1εδdν την oυxραγ(α. M6γoν η ν(xη τηζ Α-
ντdγτ επιτρ6πει στουζ οoβιετιxοfg να επαναxτη-

σoυν χαι πdλι τιg δυτιxdg περιo16g τt1g εxπεoorj-

oηE ρωοιxηζ αυτοχQατορ(αg.

Παρdλληλα αντιδρofν στLζ προoπdθειεζ απε-

λευθdρωοηg των υπdδoυλωγ εθνι6γ χαι τηγ αγτι_

xατd,οταοη τηζ γεoτoυqxιxηg εθνιxιoτιxf g oθω-

μαν ιxη g Αυτoxρ ατορ (αg με ε θν ιxd, xρd,τη. Παq6 -

τι οε οoβιετιν"6" ν"ε(ψενα αγαγγωριζ6ταν 6τι τo

xιJντρο τoυ τoυQχιxοf ιjθγουg βριox6ταγ στιζ

εοωτεριxιJg περιo1dg τηg Aνατολ(αg, εν τofτοιg,

για λdγoυg εξωτεριxηg πολιτιxηg υπoοτηρ(ζoυν

τον πληρη μετασχηι"ιατιoμ6 oλ6xληρου του 1c6-

Qoυ σε εθγιx6 τoυρxιx6 xρdτοg. Στη oοβιετιxη

"Παγxdομια Ιoτoρ(α'' αναγρd,φεται '' Πριν αx6-

μα υπoyQαφε[ το αι1μφωνo τηE M6o1αg @'τ'α'
Απρiλιοg 1920), η αoβιετιxη xυβtρνηαη ε[yε αρ'

1ioει να βοηθd τoν τoυQχιx6 λα6. Αργ6τερα η

βoηθεια αυξηθηxε xαι πλdτυνε, παρ6λo πoυ η
|δ ι α η Σ o β ι ετ ιxη yr'6 ρ α δ o x i μ αξε τ ε ρ d'oτ ι ε g oτ ε ρη -

oειE. H ooβιετιxη xυβ€ρνηoη, 6'δωoε δωρεdν ατoν

τουρxιx6 λα6 πd'νω απ6 10 εxατoμμι1ρια yρυod'

ρoι1βλια' oημαντιxi'E ποα6τητεg απ6 6πλα, πυQo-

μαyιxd' x'τ'λ. H ανιδιoτεληg αoβιετιxη εν[αyυαη

β oη θη o ε τη ν T oυ ρ x [α ν α συy ?rc1)τ ρ rΔ o ε ι δυν d' μ ε ιE'

να ορyανcilαει ταxτιx6 ατρατ6 Χ'αι να αναx6ψει

την επ fi εoη τ ων Ayy λων xα ι Ε λλην ων ε ιo βολ6 ων'''

Σoβιετιxo( ιoτoριxo( αναφdρουν στην ''Πα-

γx6ομια Ιοτορ(α" 6τι με τη οoβιετoτουρxιxη ουν-

θ{xη φιλ(αg την περ(oδο τηg MιxραoιατtτιηgΒx-
οτρατε(αg: ''...o τoυρxιx6g λα69 ε[δε 6τι δεν ηταν

μ6νοE τoυ στoν αyrΛνα τoυ χαι πωζ μπoQodoε να

λοyαριd'ξει ατη φιλ[α χαι στη βοηθεια τoυ σoσια-

λιατιxo6 xρdτoυg''' o iδιog o Β' Ι' Λiνιν yρd'φει:

''H λεηλαo{α' στην oπo[α oι ιμπεριαλιατιx6g xυ'

βερνηoειg xαταδ[xαoαν την Toυρxiα, προxd'λε-

σ ε μ ια τ i,τ o ι α αντ [δ ρ αoη π ου αν (ιy x αα ε τ α ιoyυ ρ d'

ι μπ ε ρ ιαλ ιoτ ιxd' x q d'τη ν α μαξiψ oυν τ α x6 q ια τ oυ g'''

Xαραxτηριoτιx€g ε[γαι oι oδηγiεg πoυ δ(νει o
Λ6νιν oτoν πριiτο οoβιετιx6 πρdoβη πoυ απο-

οτ6λλεται oτη Αγxυqα'' ''o Moυαταφd' Κεμdλ
Π αod' δ εν ε [ν α ι α o α ι αλ ιoτ η E - Π d'ντ ω g φ α [ν ετ α ι 6τ ι

ε[ναι υπiρoyoζ oQyανωτηg, 6ξυπνοg, ηyηθηxε τηg

αoτ ιx o δη μo x ρ ατ ιxη g ε παν d'oτ αoη g π ραξ ιx6πη -
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μα τoυ 1908 εiyε διαταρd'ξει τιg παραδoαιαxig
ιαορqoπiεg των ιιoιyωνιxιΔν xαι εθνoτιxcbν ομd'-

δων, xαι τα 6βαλε με τoυζ ιμπεριαλιoτiE επιδρo-

μεiζ.'' Ε[ναι ανdyxη να βοηθηθε[. Και αιlτ6 ε[ναι

oημαντιxη δουλειd' πQoζ τoυζ Tοιjρxoυg ερyiιτεg

xαι αyρ6τεg. Nα ποιo ε[yαιτo ν6ηματηg δoυλειCι'g

ααg: Nα o6βεατε την τoυQχιxη xυβ6ρνηση' τoν

τουρxιx6 λα6, να μην ε[ατε υπεQoΙττtχ'6g xαι
πρoπd.ντων 1)α μην αναμειyνιiεστε στιζ εσωτεQι-

xig υπoθioειE.''

oμωζ λ(γo αργ6τεQα, o Moυοταφd,KεμdλΠα-
o6', cιυτ6g o ''υπι1ρo1oE οργανωτlig'' otiμφωνα με

τoν Λ€νιν, ηταγτ6οo ''6ξυπνog" ι6oτεγα επιχειQη-

σει να προoεγγ(οει τoυζ δυτιxofg χαι γα εxφρd-

σεt τα ουμφ6ροντα τoυζ oτο 1ι6ρο τηg Eγγι1g

Ανατoλrjg, xd,τι πoυ απ6τυγενα τo xd,γει η Eλλd-
δα λ6γω των εσωτεQιxιδν τηg αγτιδιxιι6γ .'Ετσι,
6να 1ρ6νο περfuoυ μετd, απ6 τηγ υπoγQαφη τηs

οoβιετoτoυρxιxrjg ουνθηxηg φιλiαq, oτη 18η oυ-

νεδρ(αoη τoυ 4ου Συνεδρiου τηζ, η Koμμουνιοτι-

xη Διεθνηg θα xαταγγε(λει την xεμαλιxtj xυβ6ρ-

νηση :'' M ετ d' τ ιg oυνθη x ε g τ ου Λoνδ [ν oυ' η xυ β 6 ρ -

νηαη τηg Αy14υQαζ ε[ναι xυβ6ρνηαη πρoδοτιxη'''

'Ηταγ 6μωg πoλf {ΙQγd για τoυζ 'Eλληνεg τηg

Mιxρd,g Aofαg χαt γtα τoυg dλλουg λαoιig' ΙΙ

xεμαλιxη xυβdρνηoη ε(1ε ιo1υqoπoιηθεi με τα

oοβιετιxιi μdοα αxoλo{θηoε το διx6 τηg δρ6μο'

Η πoλιτιxη αδυναμ[α τηg Eλλdδαζ, πoυ προxλ{-

θηxε απ6 τoν Δι1αoμ6, επ6τqειilε στoν xεμαλιx6
oτρατd να ν ιxη oε ι τoν πολυ αρ ιθ μ6τε ρo xαι xαλιi -

τερα εξoπλιoμdνo ελληνιx6 χαι να επιβd,λλει τη

oιωπη τoυ τd,φoυ oε 6λη τη μιχQασtcnmη1ερo6-
γησo'

Tα ιδεολoγriματα

Mετd τo τ6λog τoυ πoλ6μου χαι τηγ oλoxλ(ρω-

ση τηζ ανταλλαγ{g των πληθυoμι6ν, η Aριoτερd'

oυγxqοτεi χαt πQoπαγανδ(ξει συστηματιχd 6γα

πλrjρεg orjοτημα ερμηνε(αE των γεγον6τωγ πoυ

προηγηΘηxαν. Σrjμφωνα μ' αυτd:

-H Ελλdδα' ωg 6ρyανo τoυ δυτιxo'ιj ιμπεριαλι-
αμο'ιi ευθιjνεται yια την επ[θεαη xατd' τηg Tουρ-

x[αg,
-H Ελλd'δα xατ6λαβε εδd'φη τηE TουρτIαE,

-Tο xεμαλιx6 x[νημα υπηρξε προoδευτιx6 ε-
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θν ιx o απ ελευ θ ε ρωτ ιx 6 x [νη μα,
-o τουρxιx6E λα6g αντ6δρααε ατην ελληνιxη

xατo1η τoυ εδd'φουζ τoυ με iναy εθνιxoαπελευ-
θερωτιx6 π6λεμο.

Tο ουγxεxριμ6νο orjoτημα ερμηνεfαg αγvοε(
πλ{qωg τα εξ{g δεδoμdνα:

-Mε το τ6λog τoυ Α' Παyxοopι[ου Πoλiμoυ ηττη-
θηxε η φεουδαρ7ιxη πολυεθνιxη μoυαoυλpιανιxη
oθωμαν ιxη Αυτ ox q ατ o ρ [α,

-Φυoιολoy ιxη εξiλιξη τηg xατd ρ q ευoη g τη E Αυ -

τ o x ρ ατ o ρ [αg η τ αν η αντ ι x ατ d"oτ αση τ η ζ απ 6 ε θν ι -

xd' xρd'τη,
-Tην περ|οδο Ι9Ι9-]922 δεν υπηρy"ε τoυρxιx6

xρd'τog' τo οπο[o ιδρdθηxε τo 1923,-H επ[oηριη
τουρxιxη ιδεoλoyfu δεν θεωρε[ το εθyιx6 τoυQχι-
x6xρd'τοg,τη α6yyρονη Tουqx[α, ωg αυνi7εια
τηg πoλυεθνιxηg μoυoουλμανιxηg oθωμανιxηE
Αυτoxρατορ|αg'

-To xεμαλιx6 x[νημα δεν εξiφρααε την ανιi-
παQχτη τoυρxιxη αoτιxη τd.ξη, αλλd.τα στQατιω-
τιxd' ατqtbματα τα oπo[α^οιxειoπoιηθηxαν τα ε-
δd.φη xαι τον πλoιjτο των χQιστανιxc6y ομd.δων
πoυ υπ6ατησαν τη yενοxτoν[α,

-H xυριαρyiα των Tοιiρxων εθνιxιατrΙlν ατην
oθω μαν ιxη Αυτ οx ρ ατ ο ρ [α μετ d' τ o π ρ αξ ιx dπη μα
του 1908 ε[yε διαταρdξει τιE παραδοαιαx{g
ιαορρoπ[εζ των xoινωνιxrΙlν χαι εθνοτιxrlν
ομd'δων'
Απ6 τοy oxτc6βριο τoυ 1911 η τουqxιxη

xυβ€ρνηαη' πoυ αυyxρ6τηαε η εθνιxιατιxη
oρyd.νωαη ''Ενωαη xαι πq6oδog'' ε[yε αποφαoiαει
oε επ[αημο αυν6δριo τηv αφoμo[οlαη η την
ε ξ 6ντ οl oη τ ων χQ ιστ ιαy rtrν τη g Αυτ o x ρ ατ o ρ [αg απ 6
ε ξo πλια μ iν ε ζ πα Qαχ, Q ατ ιx 6 g o μd'δ εg.

-Mε αφoqμf τη, 6ναρξη τoυ Α' Παγxοoμ[ου
Πoλ6μoυ d'ρyιαε συστηματιχ,η εξ6ντωoη των χQι-
oτ ιαν ιx c|lν o 1"ιd'δων ( Ελληνωv, Αρμεν [ων' Αooυ -

qiων x'd'.) με ειιατoντdδεg μλιd'δεg θ6ματα,
-H αποβiβααη τoυ ελληνιxo6 oτρατοi oτη Σμ6ρ-

νη τo Md'ιo τoυ 1919 ηταν αυνiyειατoυ Α' Παyxo-
oμ[oυ Πολ6μου Χαt τηζ αναπ6φευxτηg διευθ6τη-
σηζ τηζ μεταπολεμιxc6ν yεωπολιτιxcbν ισoQQo-

πιτΔν, xατd. oυν6πεια o ελληνoτoυρxιx6E π6λεμo9
δεν προxληθηxε απ6 την Ε,λλd.δα,

- o ι' Ε λλην ε g α π oτ ε λοιj σαν ση μαyτ ιx i g π ο λυ d'ν -

θρωπ69 xoιν6τητεg xαι 61ι απλd' μειoν6τητε9 oε
αυyxεxριμ6να αημε[α τoυ οθωμαyιxo6 εδd'φoυg,

6 ποl g η Σ μd QνU, |] Κων oτ αντ ιν oιi π o λη ρι ε τ ην Αv α -

τoλιxfi Θρd.xη χ'α[ o Π6ντo9 στo μι2ιQασιατιx6
βοQQd,

-oι' Ελληvεg τηg oθωμανιxηg Αυτοxρατoρfαg
ε|yαν διx69 τoυg αυτ6νoριεg πoλιτιx6g εxφρd'αειg
(Mιxρααιατιxη Αμυνα ατην Ιων/α xαι Εθνooυνi'-
λευoη τoυ Π6ντoυ ατo Βoρqd')' μ€oω τωy οποiων
διεκδιxoιjααν τη χειQαφiτηoη απ6 την oθωμo"νι-

xη απoλυταρy[α xαι τo νεoτoυQxιx6 εθνιxιoμ6'
-Mετd' το τiλog τoυ πολ6μου, με δεδομ6νo την

πQαyματoπο[ηαη yενoxτoνiαg την περ[oδο 1914-

Ι9Ι8, δεν υπηρyε xαμιd' περ[πτωoη να νοιc6αoυν
αoφαλε[g oι'Ελληνεg τηg xαθ' ημd'g Ανατοληg α'
iνα τoυρxιx6 εθνιx6 xρd'τog ωg μειoν6τητεg'

-Η Ελλdδα, ωE ελε6θερo xρd.τog των Ελληνων
δεν μπoροioε να αδιαφoρε[ yια την πoλιτιxη

μ ο [ ρ α τ ων π ο λυ d'ν θ ρ ω π ων ε λλη ν ιx rilν x o ιν οτ η τ ωv

τηE Ανατολiζ, τη ατ ιyμη πoυ o γεωπολιτιx6g yd'ρ-

τηg βριαx6ταν υπ6 διαμ6ρφωαη'

Η αλλοτρ(ωοη

Η πρoodγγιαη αυτrj xαΘdqιoε 6λε9 τιE γενιdg
των Eλλ{νων Αριοτερι6ν, με απoτdλεομα την

παραμ6ρφωση τηζ ειx6ναg πoυ 61ουν για τηγ

πρ6οφατη ιoτoρ(α χαιτoγ περιβιiλλoντα x6oμο.
H ελλειπτιxη ουνε[δηση πoυ 1αραxτηρξει τo

οfγ1ρoνo ελληνιομ6, διαμoρφι6θηχε σε μεγdλo
βαθμd απ6 τα ιδεολoγrjματα αυτc1,, xαθι6g χαt τtζ
αποοιωπljoειζ, πoυ δια1rjθηxαν o' oλ6xληρη τη

νεοελληνιxη xoινωνiα. Eπ(oηg, μεγdλo μdQog
τηg νεοελληνιxfg ιστoQιoγQαφ(αg επηρεdοτη-
xαν απολ{τωg. M61ρι or]μερα, oι ιδεολoγιxo(
απ6γονοι τoυ ΣEKE αναπαρdγoυν τηγ oπτιν"η

αυτη. Kdποιoι ελλαδ(τεE χoμμoυγιoτdg ερευνη-
τdg πρoβd,λλoυν την (δια αxριβι6ζ επιχειQηματo-
λoγ(α (βλ. Η Mιxραoιατιxlj εxoτρατε(α xαι τια-

ταoτρoφη, Αθηνα, εxδ. Σrjγ1ρoνη Fπoxr]), dλλoι,
πιo εχσυγχρoνιoμιJνoι, επιλι1γoυν γα απoσtω-
πofν πλrjρωg την παρdμετQo '''Eλληνεg τηg Ανα-
τoληg'' , τη σημασ(α τηg Mιxραοιατιxηg Kατα-
oτρoφ{g, γα πεQιφQoνoιiν τιg απ6ψειg αλλd, xαι
τη οιiγ1ρoνη παρουo(α τωγ πρooφιiγων χαι τωγ
απoγdνων, εxφριiξoνταζ με τoν πιo ι1ντονoτρ6πo
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τηγ ΙστoQ(α μ6γo σχετιχd με τo xρdτοg τηg Eλλd-
δαg, εμπεδc6νονταg dτoι πλ(ρωE τηg ελλειπτtxη
ειx6νατoυ πρdαφατoυ παρελθ6ντoζ στoγ'Eλλη-
να πολ(τη (βλ. Ιοτoρ(α τηζ Eλλιlδαg oτoν 20,
δ(τoμο, εxδ. Bιβλιdραμα). Tραγιx6τεQη 6μωζ
επιβ6ωαη τη g παραδooιαx{ g αγτιμιχQασ ιατιxηg
οτdαηg υπ(ρξε η αρνητιxrj πoλιτιxrj παρdμβαοη

γ"{xχωy τoυ, Συνασπιoμοrj χαt τηζ Aυγr]g, των
''εxoυγ1qoνιστ(ilγ'' τoυ Mπ(oτη, τoυ Eλεφι1ντη
xαι dλλων μαξ( με ερευνητdg τoυ Κ6ντqου Mι-
xραoιατιxιiγ Σπoυδι6ν, 6ταν η xoινων(α των
MιxErαoιατιδν oτην Eλλιlδα διεxδfxηοε την ανα-
γνι6ριαη τηζ γενoχτoν(αE πoυ υπdοτη απd τoν
τoυρrxιx6 εθνιxιομd

ΔΕΞ|A KΑl MlKPAΣlΑTlKH KAΤAΣTPOΦH

Αναφερ6μενoι oτην rjττα των Eλλrjνων οτη Mι-
xρd Αο(α, δεγ ε(γαι δυνατ6γ γα μην oμoλογηθεf
6τιη xdρια ευθrJνη βαρα[νειτoΛα'ixd Kdμμαxαι
το Παλιiτι, τoυg τελιxoιjg διαxειριατdg τηg xρf-
oη g απd τo Nodμβρ ιο τo υ 1920,δηλαδη τo οrjγoλo
τηg φιλoμoναρ1ιxrjg παριiταξηg, πoυ εφεξrjg θα
απoxαλoιi με''Παλαιoδεξ ιd,".

Η ηττα, η oπo(α υπrjρξε τo απoτιjλεσμα μιαζ
ε ξαιρ ετ ιxι1 ανορθoλoγ ιxη g oυ μπ ε ρ ιφoρι1 g ( επα-
ναφoρd τoυ γεQμαν6φιλoυ βαoιλιd, διoριoμ6g
αν (xαγων στQατιωτιχι,iν ηγ ετι6ν, xαν'η ο ργdνω -

ση των πολεμιxc6ν επι1ειρrjoεων, απαγdQεUση
αυτooργdνωσηE τωγ Mιxραοιατοiν, απ6ρριι|.lη
τoυ αιτrjματoζ αυτoγoμ(αg τηg Ιων(αg, απαγd-
Qευση λειτoυργfαg τηg Mιxραoιατιxηg Aμυναg,
6λλειψη γaαμμ'1ζ dμυναg oτη ΣμrJρνη, απ6λυτη
πολιτιx{ χαι στQατιalτιxη εγxατdλειψη τoυ πo-
γτιαxo{ ελληνιoμo{ στo μtχQαoιατιx6 βoρριi
x.d'),ηoπofα oφειλ6ταν οτο γεγoν6g 6τι η παρd,-
ταξη αυτrj εξdφραξετην επo1rj εxε(νη μ6νoταν6α
γ Qαφε ιoχQ ατιγ'6' oτριil ματα τη g Παλα ιι1g Eλλd-
δαg. Tα ουνθrjματα "Mιxρd, πλην dντιμog Eλ-
λd,g'"xαι ''o[Χαδε", αγταναxλofν με τoγ πλdον
ιjγτογo τρ6πo τηγ πQαγματιx6τητα αυτη.

Ιδεoλoγιxιi, η παλαιoδεξιι1 αναπτ{1θηχε στo
πλα(oιo τoU χQατιχιομοri του νεαρo{ ελληνιxof
βαoιλε(oυ χαιτoυ ιδι6τυπoυ εθνιxιoμoιi τoυ βαλ-
xαγιxof ελληνιομoli, πoυ περιdριξε τιg επιδιι6-
ξειg τoυ oτη βαλxανιxrj ενδo1ι6ρα, τdνιξε πεQισ-
ο6τερo την ελληνoολαβιxrj αντ(θεοη χαL χαQα-
xτηριξ6ταν απd μια φιλoτoυρxιxη πρoδιdθεoη.
Xαραxτηριoτtν,η μoaφ{ υπr]ρξε o'Ιωγ Δραγοf-
μηζ -o πλdoγ φωτιομdνοg εxπρdαωπoζτωγ δυγd-

μεων αυτι6ν- o oπo(og xαλλι6ργηοε oυοτηματιxd
τιg αυταπdτεg πεqf ελληνoτoυρxtτιηg oυνενdη-
οηE. Αx6μα χαLτη oτιγμr] πoυ ο ελληνιομdg dδινε
την rjoτατη μd1η oτo μιχQασιατtxd μι1τωπo, o
fδιog o Δραγofμηg -αυτεξ6ριoτoζ στo Παρ(oι -

θεωροιioε ωE μ6γιoτo πQαγματtχ6 ε1θρ6, τoν
Bενιξdλo, παΘι6g χαι τoυζ Mιxqαoιdτεg μαξ( με
τουg Kρητιxoιig. Σε xαμιιl μοaφη τηg παλαιoδε-
ξιι1g δε ουναντoιjμε διαφορετιxη προo6γγtση.
oι μrj1ιεg oxι1ψειgτoυ μdλλoντα διxτdτορα Ιωιiν-
νη Mεταξd, dπωg πqoβι1,λλουγ απ6 το ημερoλ6-
γιο του, dρxoνται να-επιβεβαιc6οoυγ αυπj την
xατα}"υτιxη διαπ[οτωαη. Eπειδrj xανε(g απ6 τo
1ι6ρo αυτd δεν εf1ε πιοτ6ιpει στo μιχQασιατιγ"6
εγ1ε(ρημα, γι αυτ6 oυναντof με αυτrj την εξαιρε-
τιxιi ανoρθoλoγιxη -oε πολιτιx6 xαι οτρατιωτιxd
επiπε δo- δ ια1ε (ρ ιοη, πoυ γo μoτελε ιαxιl οδriγη oε
oτην ηττα.

M6γο μdoα ο'αυτ6 τo ιδεoλoyιν"6 πΧαir-to μπo-
ρε[ να xατανoηΘε( η cio1ημη αντιμετι6πιση τoU

μιχQασιατιxof πληθυαμof , τ6αo πQιγ τηγ 'Ητπα,
6oο xαι μετd. Η αρνητιx{ αντιμετc6πιoη εxφριi-
στηχε με συγχεχQιμdνoυg τρ6πoυ9 πoυ αυν6βα-
λαγ ατoγ εγxλωβιoμ6 τoυ ελληνιxof πληθυαμoιi
ψετ6' την' tlττα χα ι τη σφαγ1i μεγdλoυ μd ρoυ E τoυ
απ6 τα xεψα}'ιx6'οτρατεtj ματα. Για παρdδε ιγμα:
oτtg 28 Ιoυγ(oυ 1922 xαι ενι6 ε61ε αρ1(oει να
oυξητε(ται ooβαρι1η απαγγ(oτρωoη απ6 τη Mι-
xρd Ao(α oτα αγc6τερα xυβερνητm6' χαι στQα-
τιωτιx6" xλιμιl,x ια, η xυ β 6ρνη oη θ ε oπζε ι τo ν6 μo
2670l22 με τoν oπo(o απαγoQε6την"εηdξoδogτoυ
ελληνιxoιi πληθυομorj απ6 τη Mιxριl Αo(α. o
ν6μog πqodβλεπε αυοτηρ6τατεg ποιν6g, πειθαρ-
γιν'i. g xαι xρη ματ ιx d g, στη γ π ε ρ 

(πτω oη οι1 λλη ψη g
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πλo(ων πoυ μετιJφεραν πληΘυoμ6. Αx6pια xαι
μετd την xατdqqευoη τoυ μετc6που πoυ d,q1ιoε
οτιg 30 Aυγoioτoυ, οι αρ1ιJg πρooπαθo'ιjσαν γα
απoxρrjψoυν την ε [δη oη απ6 τον ελληνιx6 πλη θυ-
οpιd xαι να αποτρdψουν την φυγη τoυ. Yπιl,ρ1oυν
xαταγγελ(ε 9ν"ατ6"των ελληνιxcilν αq1ιiντηg Σμf ρ-
νηζ' για β(αιη εμπdδιoη ανα1ι6Qησηζ Ελλr]νων
τηg Ιων[αg, λ(γεg μ6νoν ημ6Qεζ πQtγ τl'lγ ε(οοδο
τoυ τoυQχιxoti oτρατorj οτην πdλη.

Φoβερd ε[γαι τo πεQLστατιχd πoυ αναφdρει ο
ιoτοqιx6g Γqηγ6ρηs Δdφι,ηq oτο dρ.7o τoU ''Η
Eλλι1g μεταξf των διiοπoλdμων''''Ενω ε[7ε oπdαει
τo μtτωπo χαι o τoυQxιx1g oτρατ6; ;τQoi)Lαυ'L)ε

ανεμπ6διατ0ζ πQoζ τη Σ1'ιτ1ρνη, ο l,εαQ6ζ τ6τε
π ο λ ιτ ιx 6 g Γ ε cb ρy ι o g Π απ αν δ ρ i ο υ, π ο .- β ρ ι o x 6τ αν
oτo yqαφε[ο τOυ αQ[ιoστη Αριατε|δη Στερyιαδη'
ρ ωτ d. τ oν ε π [oη μ ο ε x π ρ 6 α ω π o τ η g Ε λλd'δ αg'' Γ ι ατ [
δ εν ε ιδ oπo ιε [τ α ι τ ον x 6σ μo ν α φ6y ε ι ;'' y ια v α λd' β ε ι

την παqαxd'τω απd'ντηoη απ6 τoyΣτερyιd'δη, τoν
επ|αημο εxπρ6oωπo τηζ Ελλd'δαg oτην Ιων[α:
''Καλiτερα να με[νoυν εδω' να τουg αφd.ξει ο

Κεμdλ, yιατ[ αν πd.νε ατηνΑθηνα θα αποτρ6ψουν
τα πd.ντα''.

Αυτη η πQoσ6γγιση xαΘ6ριoε χαL τιζ συμπεQι-

φoQ6E τιg επ6μενεg δεxαετfεg. Tην προοπdθεια
εξdλειιpηg τηg ιoτoριxηζ μγliμηE τoυ |-ιtχQασLατι-
xο{ ελληνιομο{ xαιτην απ6xρυιpη τηζτεQdστtαE
oημαo(αg τηg 'Ητταg, xαθc6g χαι τoυ μεγιiλου
αριθμοιi των Θυμdτων θα την βλdπουμε διαρxι6g

για δεxαετ(εE μετd. E(ναι αποxαλυπτιxατα 6oα
εfuε τo 795] απ6 τo επ(oημο βημα τηE Γενιx{g
Συν6λευοηE τoυ oΗE o Eυdγγελog Aβdρωφ,
τdτε υπουργ6E Eξωτεριxιδν τηg xυβdρνησηE K.
Καραμανλη:''..o π6λεμο9 αυτ69 (o.τ.o. o LιιχQα-
αιατιx6g) 6yινε δι6τι πρoαεxληθημεν 6πωg αυμ-

ριετd'αyομεν ειg αυτ6ν υπd τηg Αγλ[αg, τηE Γαλ-
λ[αg x α ι τη g Ιτ αλ [αg, α ι ο πo [α ι δυνd' μ ε ι τη g Συνθη -

xη g τ ων Σ ε β ρ ιilν, ε ι α i β α λαν ε ιE τ ην M ι x ρ d'ν Α α [αν
xαι εxd.λεoαy την Ελλd'δα ειζ την αxτην, την
o π o [α 6ντ ω g x ατ i λα β αν.'' Π ρ 6 π ε ι ν α αν αyν ω ρ [αo -

μεν 6τι η Toυρx[α απηντηoε με μ[αν υπερηφd.-
νειαν χαι μ/αyενναι6τΠτα, U οπo[ατηg iδωαετην
εθνιxη τηg ανεξαρτηo[αν. Αλλd' πρ6πει να υπd'ρ-

ξει προooyη προτoιj αναφερθε[ ο π6λεμο9 αυτ69
ωE π6λεμog ελληνιxηg xαταxτηoεοlg.'Hτo π6λε-

μoζ συμμαχι?ιηζ xαταxτηαεωζ, ειζ την οπο(αν η

Ελλdg εxληθη να λdβει μ6Qoζ, αλλd βεβαiωg δεν

ητo ελληνιx6g π6λεμοg...''

Tην [δια πεErioδο, o (διog πολιτιx6g απd την
(δια Θdoη, 6πωg xαι o Παναγιιδτηg Πιπινdληg,
ξητηοε επιoημωg αττ6 xoν Αυoτqιαx6 υπoυργ6
Eξωτεριxι6ν να εμπoδ(οει τoγ 'Eλληνα ιοτoριx6
Πoλυ1ρ6νη Eνεπεx(δη να d1ει πρdoβαοη oτα
xρατιxd, αq1ε(α τηg Bιdννηg. oι διio 'Eλληνεg

πoλιτιxο( επιξητοrjoαν να μηγ 6ρθουν στo φωE τα
απoxαλυπτιxd, dγγραφα των Γερμανι6ν xαι Αυ-
οτρ ιαxιi_lν διπλω ματc6ν τη g περι6δoυ 1 909- 1 9 1 8,

μdοα απ6 τα oπο(α πρdβαλε ανd,γλυφα dλο τo
ο7.dδιo τoυ \'εoτoυρz"ιz"orj xoμιτdτoυ για εξ6ντω-
σil τιt]\,χQιστια\,ι7.οiν oμdδων τη< xαθ'ημd,g Ανα-
τολl]g. Eπf πλdol,, μdoα απ6 τιζ μαQτυQ[εg των
ουμμd1οlν τηg εθr,ιzιοτιxηg Τουρxiαg, απoδει-
xγυ 6ταγ τo γ εγoν6< dτι δ ιαπρd yJηγ"ε.1 εν oxτον (α

xατ(ι"των ελληνιxοiν πληθυoμcδν τηg Mιxρd,g A-
ο(αg. Tο επι1ε(ρημα των Αβdρωφ χαι Πιπινdλη

ηταν 6τι η δημοο(ευση τoU αρxειαxοri υλιποt θα
dβλαπτε τιg ελληνoτoυρxιxι1g o16οειg.

Η παραδοoιαxη φιλoτουqxιxη oτd,οη τηE πα-
λαιoδεξιdg διαμdρφωοε μια συγε(δηoη ανο1ljg
xαι αιτιoλ6γησηζ των εγxλημd,τωγ πoυ δι6πραξε
ο τουρxιx6g εθνιxιoμ6g ν"ατ6' των Eλληνωγ τηE

Mιxρd,g Aο6αg. Η ανυπαρξ[α οπoιαοδ{πoτε α-
ναφορd,g οτιg oφαγdζ τιυγ Eλλrjνων, αxdμα xαι
απ6 τα Θεωρof μενα ωg εθνιxιoτm6" xαθεοτιδτα
τωγ δfο διxτατοριιiν ε(γαι αποxαλυπτιxη. oι
Απριλιανo( εtγαν απαγoρε{oει αxdμα χαt τη

χaηση τηg λdξηs "TodρxoE'' xατd, τoυg εoQτα-
ομoriq τηg επετε(oυ τηg 25ηg Mαρτ(oυ, αγτιxαθι-
oτιδνταg τηγ με τη λdξη ''ε1θρdg''. 'Eτσι, dταγ απ6
τα μι1oα τηg δεxαετ[αE τoυ 1980, oι Π6ντιoι -ωg

πριiτη oμdδατων EλλrjνωντηE xαΘ'ημd,g Aγατo-
ληg που διεxδfxηοε την αναγνιiQιση τηζ γεγο-
ν"τoν(αg- διατ{πωoαγ τo σχετιχ6 αiτημα, ουγd-
γτησαγ αρ1ιxdτην αμηχαν(α,xατ6πιν την d,ρνη-

αη απ6 συγχεχQιμι1να ιiτoμα xαι xfxλoυζ πoυ
διατfπωοαν γραπτιilg τιg αντιρρrjοειg τoυg. T6-
λog oτη διελxυγoτ[γδα 6δωοε τεχιγ"6' o τdτε υφυ-
πουργ6g Eξωτεριxι6ν x. Bιiρων Πoλfδωραg με
επ[oημη αναxο[νωoη τoυ τo Md,ιo τoυ1992,πoυ
απoτ6λεoε τo πρodγγελοτηg oμ6φωνηg αvαγvcδ-

Qισηζ τηg Γενoxτoν(αg απ6 τη Boυλrj των Eλλf -

γων δ{ο 1ρ6νια αργ6τερα.
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XEΛMA ΣTAPK_ΠAΠΑΛ0ΛA

Tο dνομα X6λμα Παπαλ6λα το dxoυγα πoλf
oυ1νd οτην Ndουοα. 'Oλοι μιλoιioαν γtα μια
6μoQφη γερμαν[δα, πoυ αγd,πησε τηγ π6λτ1 xαι
τoυq xατo(χoυζ τηζ, τ6οo πoλf, ι6oτε να |-ιπει
πoλλdg φoQdζ oτoγ x(γδυγo, γα πρoτι1,ξει oτηι,
xυριoλεξfα τον εαυτ6 τηζ χαt την ξω{ τηg, επ(
ν'cιτoγηg,για να γλυτcδοει τουg oυμπατριι6τεζ τηζ
Nαoυοα(oυζ.

Πρι6τη φoQd, δημ6οια oε γραπτd xεfμενd τoυ,
οτην "Φωνη τηg Nαοf οηg'' ο αε(μινηοτog Αγγελog
Bαλταδιiροg αναφdρθηχε με ευγγωμοofνη oτην
παρ6μβαοη τηζ πQoζ τoυg Γερμανοfg σUμπα-
τριι6τεg τηE, για γα oιilοει τιg ξωdg ουλληφθd-
γτωγ Nαοoυoα[ωγ

To 6νομα τηg Xdλμαg τo ξανααυναντι6, σε l-ιια
πρoδη μοo(εUση αγαl-ιγt]oεων, πoυ
ε[1α την τιμrj να μου δι6οει να τιζ
διαβdoω, o γνωoτ6E ναουoα(og
γιατρ6g Γιι6ργog Κoυxoιiλog, o ο-
πofog αναφ6ρει τα εξrjg. ''H ε[σo-
δoEτοlν Γεqμανc7ν ατην Ελλd'δατο
DaΙ με βρηxε xd'τοyο ριιαζ ιχ,ανo-
πoιητιxηg yνc6oηg τηg yερμανιxηE
yλωoααg, cΙlατε τo 1942 να χQησι-
με6ω ωg διερμηνiαE διαφ6ρων ε-
παyy ελματ ιων πoυ η θ ελαν ν α απ ο -

απd'oουν d'δειεg μεταxινηoεωζ α-
π6 τ ο yε q μαν ιx6 φ ρου ραρyε /ο' αλ-
λd' xαι oε πολλo6g ναoιloαloυg 6'-

χ,αyα τoν διερμηνiα στo νoσoχo-

ριε[o, 6πoυ Γερμαvoi yιατρο[ εξη-
ταξαν xαι παρε[yαν ιατριxη υπη-
ρεα[α xαι φροντ[δα στoy λα6 τηE
NαουoαE.

Tην [δια yρονιxη περ[οδo εlyε α-
νcl|ξει, ριε δd'αxαλo τoν yεQμανo-

μαθη εξd'δελφ6 μου Αριατοτi'λη
Πλατoοιjxα, η Γερμανιxη Αxαδη-
μ [α τ oυ Mονd'yου π α ρd'ρτη ρια oτην
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τηE Λευχf5 Σαμαqιi

Nd'oυoα yια την διd'δooη τηζ yεQμαyιxηg yλilα-
σαζ' στo οπο[ο φoιτοιiαα 1'ιαξ[ με d'λλουE συμμα-
θητiE μoυ χαι oυμμαθliτριεg.

Tην d'νoιξη του 1943, χαι την i.νoπλη δqd'αη του
Ε.Λ.Α.Σ''αε 1'ιια επιxε[ρηαη oτo Βiρμιo' iνα απ6-
σ π ασ Lι α Γ ε q μαν riν' ρι ε 6ν αν ε π ι oτ ρ ατ ευ ρι 6y ο υ λο -

τdριo yια oδηy6 χαι τoν Αριατοτiλη Πλαταο6xα
ωg διερμηνiα' αυyxρoιiατηxε με |ιια αξι6λoyη
δ6ναριη ανταρτrΔν πoυ τoυζ εiy"ε ατηαει εν6δρα.
Mε τα πρrΙlτα πυρd €πεoε νεxρ6g ο οδηγ69'

Tο απ6oπασμα των Γεqριανrtrν υποycbρηoε ατd.-
2dτωζ' o δε Αqιoτοτi'ληg Πλclταο6xαE που εiδε τoy
yd'ρo ριε τα μd'τια του (πηqε τiτοι'α λαxτdρα' πoυ
ε π | yρ 6ν ι α τ α ρ d'ξoντ αν τ ον 6 πν o τ ου ), i oτ ε ρ α απ 6
δ q α μ ατ ι x η τ αλα ι π αl ρ [α, ε π i ατ ρ ει/'l ε ατ η Ι',Ι d'oυ o α'

o Παπα-Λ6λαE με τηγ oιz.oγdνειι1, τoυ.



ΝΙΑ)YΣTΑ

σε χ'αχ6 yd'λι xαι iφυyε αριiαωg yια να εyχ'ατα-
αταθεi ατην Θεoααλoν[xη'

oι Γερμανoi αμ6αο19 αξiωoαν επιταxτιxd' απ6
τoν δηριαρy'o6ντα, τ6τε, Αqy6ρη Παπαθαναα[oυ
να τoυζ υποδε{ξει διερ1"ιηνi.α yια να τoν επιστQα-
τειjoουν oε ενδεy6μενη πoλι'τ ι'xξ επιyεiρηoη.

o Παπαθαναα[ου υπ€δειξε εμiνα, με αποτiλε-
σμα να δημιουρyηθεi μεyd'λη αyων[α xαι τρriριοg
στην oιγ"oγiνεια pιου, αφοli αxtiμα δεν ε[yα τε-
λειωαει τo Λ"ιixειο.

H θ€αη μoυ ηταν δεινη. Πdyοl oτην απελπια[α μoυ
απoτd.νθηxα στην Χiλρια Παπα"λ6λα, η oπo(α
yνrΙlqιξε τον φρo{ραQχo χαl xατd'φερε να oβηαει
τo 6νομd' μoυ απ6 τα xατd.oτιχo" τωy Γερμανc|lν.

Δεν οφε[λω μ6νον εyri xd.ρι y"αι ευyν(Dlιοo{νtγ
ατην υπiρoyη' oερινli, xαι αξιοαiβαστη με 6λη την
oημαα[α τηg λiξεωg, μαxαρ[τιooα,ηδη, Xiλμα
Παπαλdλα.

'oλη 
η π6λιg τηE Ι{αοιioηζ, τηζ οφε[λει ευyνωμo-

α{νη yιατ[ την απηλλαξε απ6 πd'λd' δεινd'.'oαεE
φoQi'ζ οι Γερριανοi 6ψαyναν υπ6πτoυ9 yια αντi-
πoινα' παρενiβαινε η Χ6λpια, oe6ξονταE, iτoι,
πολλig ξω69. Αx6μα χαι yια φυλαxιoριiνoυg
Nαουααiουζ στην Θεαααλοylxη φρdντιξε η Χiλ-
μα Παπαλ6λα.''

Tf1η αγαθrj, rjταν η φιλ(α μoυ με μια απ6 τιg
x6ρεg τηg Xdλμαg, την Eλιοdβετ, την αγαπημ6νη
μου B6τα M6ρτξoυ, που μαξ( με την αδελφη τηg
Δ6μνα Xατξηφωτιι1δου μoυ μληοαν γtα τηγ μη-
τdρα τουg Xdλμα χαι τηγ g1ng^1dνεια του Δημrj-
τQη, τoU Mrjτοoυ γιατoυζ φ(λουgτoυ, Παπαλdλα.

'o Mητoοg Παπαλ6λαg rjταν γιoζ τoυ Qdφτη
Γιdννη Παπαλdλα xαι εγγoνdζ τoυ παπα-Λdλα,
ο οπο[οg βdφτιοε χαL η υπογραφη υπdρ1ειοτo
βαφτιοτιxd τη g Σ μαραγδη g Λυοιμι11ου-Δo{δoυ.

O Γιd.ννηg Παπαλ6λα<, παντρειiτηχε τηγ Eλιod-
βετ Λ(τη, τo γdνog Mπρoι1βαλη χαι απdxτηοαν
dξ ι παιδιd.Tα τq(α π6θαναγ πoλ{ pιιxρd, η Δd pινα

λiγo μεγαλιjτερη, o Στdργιog δεxαdξι 1ρoνιδν,
xαι ο Mητοoζ, πoU γεννrjθηxε τo 1909 6μεινε τo

μoνα1oπα(δι.

o Γιd,ννηg Παπαλ6λαζ συγεταιQioτηxε με τoυζ

' ..'.,.lirra,,,r!,l.1,r.rr..rrir.lijl

Η X6λμα Σταρxτo 1932

Λαναρdδεg dταν dγιναν τα εργοoτdοια, δΓνο-
ντιiqτoυg dι,α 1-ιπα'ξ6τoυ, oτoxιliρo που ηθελαννα
xτιοτοfγ τα xαινοf ρια xτrjρια. o Γιd,ννηg πdθαγε
νειilτατog,oε ηλιxiα 32 1ρoνι6ν.

'oταγ o Mητoοg ηταν 211ρονι6ν, oι Λαι,αρdδεg
τoν doτειλαν με διxd τoυg dξoδα oτo Κρdτεν τηg
Γερ μαν(αq να oπουδdοε ι 1r1 μιxιjg- βαφdαg νη μd-
των.

Mε την Xdλμα γνο;ρ(οτηxαγ στo xλαμπ τoυ τdνιE
τηζ γεQμαγιxrjg π6ληg xαι o dρωταg υπr]ρξε xε-
ραιlνoβ6λog.

To Κρdτεν απoτελoιjοε xι1ντρo τηg γερμανιx{g
υφαντoυQγ(αg xαι η Χ6λμα ηταν xdρη του βιoμη-
1dνoυ υφαoμdτων γραβατι6ν Στdρx xαι απdφoι-
τη τηE παιδαγωγιxηg oxοληg.

'oταγ μ(ληοε στoυζ γoνε(g για την απ6φαοrj τoυg
γα παγτQευτε( την Xdλμα Στdρx, η μdνα τoυ
Eλιοdβετ δεν δ61τηxε oιiτε χαγ να το αxοtiσει,

*"
&1,,.... a.u,1,r1r1:lll:,rra::rlrrlr:ariaiuurr

4,,t. irrrrr-.,1,r.i:rila,,,.ltauu1tiriai,jii,l

.e,,-r.t,..i:r.rurr'..,rrr1:,,iu:,t:,4:u1u:il
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χαι 6ταν o Mητοοg τo 1935 παι,τQε{τηxε την
Xdλμα, οι Λαναρdδεg, τ6οο θf μωοαν, που απα(-
τησαν απ6 τoγ νεαρ6 Παπαλdλα, γα τoυζ επι-
oτρdψει 6λα τα xρηματα πoυ δαπdνησαγ για τιE
oπουδdg τoυ. o M{τoog, oτενα1ωρdΘηxε πd,ρα

πολ{ με τιg αντιδρdοειg αυτ6E, τ6oo πoυ αQQ6-
στησε αλλd, φυoιxατα επ€oτρειpε μdxρι τελευ-
τα[α δεxd,ρα....

Πρι6τη φoQd η Xdλμα rjρθε οτηι'Ndoυοα, πριν
τον γdμο τηζ, τo 1934. o Mrjτoog τη< 6λεγε πω<

η Ndουoα εiναι ;-ιια βιoμη1ανιxr1 πdλη μιε πoλi
πρd,οινo, xαιη Xdλμαν6μιξε πωg θα dβριοxε dνα
dλλo Κρdτεν.

Αντ[ yια μια βιοpιηyανιxη π6λη πρd'αινη, βρηxα
μια π6λη χωQiζ δρ6μου9' yεμd'τη με πtτρεg xαι
oxiφτηxα πωg xd'πωg 6τoι πρ€πει να ε[vαι η
x6λααη'' διηγιdταν αργ6τερα η Xdλμα. Στουg

γονε(g τηg dμωg οτην Γερμαν(α, τον Md,ξ χαt την

22

'E,μα dγραφε πωζ η πdλη {ταν ααν τoν....παρd,-
δειοο.

E'τοι, 6ταν riρθε η μητ6ρα τηζ για πρc6τη φορd, να
δει πoυ μdνει η xdρη τηE χαιτα πρι6τα oπ(τια που
αι,τ(xQιoε φθdνονταg οτην π6λη ηταν o νται-ιπα-

xανdg, η γυνα(xα λιπoΘι1μηοε. Aυτd xαxoφdνηxε
πολιi οτoυg Nαουoα(oυζ πoυ τo 6μαθαν.Td1α τι
ε(ναι παραπdνω αυτof xαι δε τoυg dρεξε η Ndoυ-
αα,dλεγαν.

Παρηγοριd, τηg Xdλμαg, ηταν η συγτQoφιd μιιαE
dλληg γερμαν[δα -c,,τηgΖ6"oυερβαλ πoυ o dνδραg
τη g δof λευ ε oτα τρα(να xαι ιJ μεναν oτην Nd,oυοα,
xαι o Αγιog Nιx6λαg.

'oταγ τo 1 935 παντρεfτηxαν xαι η Xdλpια {ρθε να
ξrjoει πtα στην Ndoυoα, 6λοι βι^1xλo{oαν τηv

γερμαν(δα μdoα απ6 τιg πfλεg των παραθυριι6ν,
την γεQμαν(δα που o παρdφoροg dρο_lταg γtα τoγ
γαουoα(o M{τοο Παπαλ6λα την ανdγxασε γα
παραπατιiει oτιg πdτρεg των xαλτεριμιι6r,, αφοti
το xd,μπριο αυτοx(νητο πoυ ε(1ε οτην πατρfδα
τηg, δεν μπορο{oε να xινηθε( στoUζ zαρ6δρo-

μoυE τηζ προπολεμιxηg Nd,ουoαg.

Η πεΘερd τηg d,ρ1ιoε \'α τηγ oυμπαΘε[ x(ιπαlg,
6ται, ι1φταoαγ τα βαγdνια με τtζ οιποοxευdg, τιg

πoqοελd,νεζ χαt τα αοη1-ιιr"d pιε το μoνdγQαμμα
τηg X6λμαg Σταρz", τα oπo(α or1μερα τα ιJ1ουν οι
l'dρεgτηg, zαι αφοi ε(δε π6οo 6μoρφα 6φτιαξετo
οπιτιx6 τoυq.'oται, 6pιιυg dρ1ιοαγ να γνωρζουν
οι.1d.-οιγd,, οαν dνθρωπo αυτην την γερμαν(δα
πoυ τoUζ π{gε τo παιδ(, τ6τε την λdτρεψαν.

Bdβαιατο ηλεxτριx6 πλυντηριο, η ηλεxτριxη oxo'ι3-

πα, η ηλεxτριxr'i xουξiνα τηζ Xdλμαg, δεν δoιiλε-

ψαγ στ1'lγ Ndoυoα, πoιl δεγ ε(xε xαν oιxιατι6

ηλεxτριx6 ρεf μα χαιτα οπ(τια φωτζονταν με τιg

γxαξdλαμπεζ χαt τα xoυxοf μια, αλλd αυτr1ν δεν
τr1ν ι1νoιαξε τ(ποτα, αφof rjταν δfπλα οτoν dνδρα
τηζ.

o Mητοog Παπαλdλαg ξαναγriρισε στo εργooτd,-
σιo, dπoυ αργ6τερα dγινε διευθυντljg xαι η X6λ-

μα, ιiλεγε μd1ρ ι τα βαθ ιι1 τη g γη ρατε ιd,, πσ)E τα πιo
ευτυ1ιoμdνα 1ρ6νια τηζ ξωηζ τηζ, τα 6ξηοε οτην
Ndουoα.

Aγι1πηoε πdρα πoλιi τουg Nαoυoα(oυg, oι οπο(οι

o MrjτooE xαι η Xιi}.μα Παπαλιjλα



ΝΙΑ}YΣTΑ

τηζ τηγ αγταπdδωσαγ τη\/ αγdπη, χαι αχdi-ια

μιλοfν με oεβαoμd xαι ευγνωμoο{νη.1ιαυτην, οι
δε Λαναρdδεg ι1xαναν oτροφη 1B0 μιoιρι6ν, ιiταν
ε(δαν πdοo xυρ(α ηταν, dταν τoυζ πεQιπoιr]θηxε
οτo πρι6τo τραπdξι πoU τoυζ παρdθεoε xωπ6oη
αγdπη μπoροrjoε ι,α oy"οQπfοει γfρω τηg απλ6-
χεQα.

oι xαινo{ργιoL συμπατριι6τεg τηζ' την ουμβoυ-
λεfονταν, 619γγαν ιιε πQoσoχrj την γνι6μη τηζ,
xαι dλoι περνoioαν r,α δοf r,ε το oπiτι τηg' πoυ γι
αυτοfg φdνταξε oαi, παλd,τι, γιατ[ o Mητοοg
ηΘελε να πρoοφdQει τo z"αλι1τερο οτην γυνα(xα
που εγxατdλειψε τα πd.ι,τα.,,ια xd'ρη του. Η Χdλ-
1-ια, οε 1-ιv{ xαι xαμιηi,ιil\, τd\,ιυ\, z"υρ iα, δ εr, αQν ιd-
ταν τ(ποτα σε χαι,dι,αι, χαι δε\, 1αi,οf οε zαr,ενd(
1ατ(ρι.

Tο πριδτο τουg παιδ[ την Md,ριον την γdννηοε
oτην Γερμαν(α, 6πωg χαL τo δεriτερo, π1ν Δdpινα,
την oπο(α xαι dφηοε εxε( για δυo 1ρ6νια ενιf η
BdταγεννηΘηxε 6ταν εyxcιταατdθηxαν οτην Θεο-
οαλον[xη.

'Eμειναν oτην Ndουοα μdxqι τo 1946, xαι ι1φυ-

γαν dταντο E,.A.M με αναxo(νωοητoυ, επιxηρυ-
ξε τoν Mrjτοo Παπαλdλα χαL τηγ Xdλμα

Στη Θεoοαλον(xη ο Mr1τoοg Παπαλdλαζ σUγε-
ταιρ(οτηxε με τoγ Ζαxαρ6πoυλο xαι διαxιγod-
oαν πρoi6ντα τιDγ ερ.7ooταα(ο:ν Λαναριi. Εγ"ε(
πιjθαγε πολf νdog απ6 xαρδιι1,, τoν Γενd,ρη τoυ
1954.

Η επιxηρυξη τoυ Παπαλ6λα r]ταν πολf dδιxη
μετd τα 6oα ε(γε x(ινεν η Xdλμα για τoUζ Nαoυ-
oαioυg πoλ[τεg xαι γιαυτ6 τεχιy"6' δεν εxτελdoτη-
γ'ε y'αL τoν dφηοαν να φdγει με τηγ oιxογdνειd
τoU

'oταν η Γερμανo( xατ6}"αβαγ τηγ Eλλdδα, η
X6λμα 6παι]-lε να μιλd,ει γεqμανιxd, οτα παιδιd
τη<, αλλdπροoπαθofoε να 6xειxαλdg o1dοειg με
τoU< συ|ιπατριι6τεg τηζ γ'CΙ'ταγ"xητ6g για γα μπo-
ρε(να βοηθr1οει. Γιαγα μηνxdψουντηνπ6λη οε

μια x(νηoη αντεxδ[xηοηζ, πηγε η [δια να βqεtτoγ
Mdqτεν οτr1ν Θεοααλoνixη χαι γατoγ παραxαλd-
σεL γα μην πειρdξoυν τηγ Nιioυoα.

E,f1ε φιλιxdg ο16οειg με γεQμαγoιig πoυ r]ταν
αγτ[θετοι οαυτ6γ τoν π6λεμo xαι νοοταλγοιioαν

To ξει1γog Παπαλ6λα με τtζ τQειζ x6ρεg τoυg Md'ριoν. Δ6μνα xαι Eλιodβετ.

1.1
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Η Xdλμα ξαναπliγε οτην πατρ(δα
τηζ τo 1950. Παq6λεg τιg παQα-
xλrjοειg τηg μητdqαζ τηζ να εyγ'α-
ταoταθε( οτην Γερμαν(α , η X6λ-

μα πqoτ(μησε να μεiνει oτην Eλ-
λdδα xoγτd οτην πεθερd τηg την

oπo(α ε(xε μαξ( τηζ στην Θεoοα-
λον(xη χαι τηγ γηρoπdμηοε μd1ρι
τo 7975 πoυ η Ελιοdβετ Παπαλ6-
λα π6θανε xαλoxoιταγμdνη απ6
τηγ γεQμανiδα νriφη τηg.

Η X6λμα π6θαγε τo 1994, ευτυχt-
ομ6νη xoντ6' oτιg xdρεE τηζ χαt
περιβαλλ6μενη απ6 μεγd,λο οε-

βαoμ6 61ι μ6νοντωγ Nαουοα(ων
πoυ πηγαιναν χαιτην επιox€πτo-
γταν, αλλd χαt τωγ Θεοοαλoγι-
xιι6γ που την θεωρo{oαν μια απ6
τιg μεγdλεg Kυρiε g τη g π6λη g τoυ g.

Η Xdλμα Παπαλ6}.α μιε την πεθερd τηg Eλιοdβετ

την πατρ(δατουζ χαιτα παιδιd,τoυg που dφηοαν
π[οω xαι αυτo{g τουg δd1oνταν στo οπ(τι τηg. o
Mητοog Παπαλ6λαg βoηΘοfoε στην αντ[oταοt1

δ(νονταg φορτiα απ6 xoυβ6Qτεζ' πoυ ιJπαιρνε
απ6 τo εqγoοτdοιo γα τιζ π<1ει ατην Θεoοαλoν(-
xη, αλλd xατ6πιγ ουνενν6ηοηg, αυτιiE xατdληγαν
οτα 1dρια των αγταQτι6ν xαι o Παπαλ6λαg δι-
xαιολογoιiνταν πωζ τoγ dπιαοαν χαι υπο1ρει6-
θηxε να τιg δι6oει.

Αυτ6 6μωg, γ(νoνταν τ6oo oυxνd, πoυ oι Γερpια-
νo( d,ρ1ιοαγ να υπoψιdξονται πωζ η X6λμα {ταν
γ'απ6'oxoπoζ χαι η θdoη τηg γιν6ταν xιiθε μdρα
χαι πιo διiοxoλη.

'O λα αυτd, τα 1ρ dν ια τη g xατοxη g, ε (γε 
γ6"o ει xCιΘ ε

επαφη με τoUE διxoιig τηg οτην Γερμαγ(α. Απ6 τα
πρι6τα εργοoτd,οια πoυ ε[xαν xαε( ατο Kρdτεν
rjταν αυτ6 τoυ αγτLχιτλεριxο{ πατι1ρα τηg Mιiξ
Σταρx, μαξ( με τo τριι6ρoφo οπiτι του'

M6οω του Ε.E Σ. xατ6ρθωοαν βρoυν την'Eμα
Σταρx χαt τηγ αδελφrj τηg βαρ6νη Xfλη Φoν
Κ6ν εx xαι d,ρ1ιοαν να τoυ g βοη θοf ν oιxονο;-ιιxd'
o Bαρ6νo9 Φον K6νε1 ε(1ε ουλληφθε( απd μιια
επιοτολrj τoυ xατιi τoυ Xiτλεq πoυ βq6θηxε απ6
τoUζ γερμανοfg xαι οτd,λθηπε για τιμωq(α στηγ

1η γραμμi οτην μdxη τoυ ΣτdλιγχQαγτ dπoυ xαι
οxoτι6θηxε.
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Εoτ[ μεV OUV Ελλαq Kαι η MακεδOV[α...

Frs 39)(Στραβωv,Vll,

To 1907, o Kωνoταντ(νog Toιo{λxαg, εξdδωοε
6να βιβλfo με τ(τλo. ''Συpιβολα| ειζ την διyλωo[αν
των Mαxεδ6yοlν εx oυyxρiαεωg τηg αλαβoφω-
νοιiE μαxεδoνιxηg yλωooηg πQoζ την ελληνιxην''.

Tο βιβλfo γρdφτηxε rjοτεgα απ6 παρ6τQUνση
τoυ γλωoοoλ6γoυ xαθηγητη τoυ Πανεπιοτημioυ
Αθηνο3ν, Γεωργ(oυ Xατξηδdxη xαι oxoπ6g του

ηταν να τoγι-,1oει το ηθιx6 των xατo(χο]ν τηζ
Mαxεδογ(αg, αλλd χαt γα ξητηoει την βorjθεια
των απαγταxof Eλληνων γιατoν x(νδυνo πoυ τηγ
απειλo{oε, απ6 την δρdοη των Bουλγdρων xoμι-
τατξηδων. To 1990 Lιε τηγ διdλυoη τηg Γιουγxoο-
λαβ(αg, τα Σx6πια αντtν"μτ(.oτησαν τoυζ Bo{λ-
γαQoυζ με διx6E τουg διεxδιxrjoειg oτην Mαxε-
δoν(α μαζ, ωζ ''xομματιoti''τoυ χατd την φαντα-
ofατoυg, Mαxεδογιxof 6θνoυg, πoυ ψdνει μ6χQL
τη Λdριoα χαι τη Xαλxιδιxri.

Ε,πι1ε(ρημd τoυE, ot δ(γλωooοι, πd}'αt πoτ6,
παπποιiδεg xαι γιαγιιiδεζ μαE. 'Eνα τελε(ωg dω-
λo επι1ε(ρημα, αφοf 6λοι oι λαo[ οτα ofνoρα
6xoυν επαφη με τoυζ γε(τoνεg τoυζ χαι ξdρoυν οι
μεν τηγ γλι6οoα των δε.

Kαταγ6μενog απ6 δ(γλωooουg γoνε(g, o πατ(,-

Qαζ μoυ ηταν απ6 την Kατρdγιτσα xαι η μητdρα
μου απ6 τo Γραμματιx6, dιi.rαξα με ιδια6τερo
ενδιαφ6ρoγ αυτ6 το Θ6μα.

'Eψα1να μια απdντηση στo ερc6τημd, μoυ πι6g,
ενι6 xdπoιoυg d,o1ημουg xαιρofg για τηγ Eλλι1-
δα, μαg Θεωρο{oαν Eαμοβο{λγαQoUζ, Noφ(τεg (

NoF fταν η oνoμαo(α τoυ EΑM oτα ολd,βιxα)
χαι μαζ φυλdxιξαν γιατi ξ6gαμε τηγ παQαφθαQ-

μdνη ολαβιxη διdλεxτο, ο Πατριdρxηg Kωνοτα-
ντινoυπ6λεωg xατdγoγταν απ6 τo Kdτω ΓQαμ-

ματιx6 Π6λλα9, (oι πατριι1,ρ1εg Kωνοταγτιγoυ-
π6λεω9 ηααν πd,ντα'Eλληνεg) xαι αυτd τα δfo
δ(γλωοοα 1ωριd, 6βγαξαν oυνεxοig δαoxdλουg

τoυ Σταιiqoυ Σαμαqιi

ελληνιxrjg γλιiοoαg.

Την απd,ντηση μoυ την dδωoε η επανι1xδooη
τoυ oυγγqdμF$τog τoυ Κωγοταντ(γoυ Toorjλxα
τo 1997.

''Συ μβoλα[ ε ιg την δ ιyλωα[αν των Mαxεδ6νοlν εx
oυy x ρ [α ε ω g τη E oλα β ο φ αν oιj g μαx ε δ ον ιxη g y λω α -

σηζ πQoζ την Ελληνιxην", 6oτερα απ6 ογδ6ντα
π€ντε xρdνια, σε μια 1qoνιxrj περfoδo πot €γει
τιαταoτ(oει τo βιβλio δυoεrjρετo, oτoxεtiει οτoν
επαγαπλουτιoμ6 (με την xυxλoφoρ[α τoυ βι-
βλfoυ) τηg βιβλιογραφfαg γ{Qω αττ' τo ''μαxεδo-
νιx6'' Θι1μα, πoυ η ανιοτ6ρητη xαι αγΘελληνιxrj
πρoπαγdνδα τωγ Σλαβo-oxoπιαγιiν xαλλιεργε f

εδαi xαι πενfντα 1ρ6νια, χαι στιζ μdρεE μαg
προoπαθε[ να τo αναξωπυqοiσει με παρανοiπιl
xαι πανoιiργα εγ1ειρf ματα.

Tα Σxdπια βεβα(ωg εxμεταλλεfoγται τη QεU-
oτ{ αlj με ρα xατ6"oταoη oτην Bαλxαν ιxrj, ιδ ια(τε -

Qα στηγ Γιoυγxoολαβ[α, xαι πιοτεrjoυν 6τι ε(γαι
ευxαιρ(α να διευρrjνoυγ την επ(βoυλη, γtα τα
εθγιxd, μαE oυμφ6ρoντα, πoλιτιiιη τoυg με απQo-
xd,λυπτεg τιg επιθετιν"€g, ytα τoν ελληνιx6 xιiρo,
διαθdoειg τoυg. Eπ(αηE, δεν λεfπoυγ xαι oι, ανd,

τη γη, αργυρι6νητoι μιο6λληνεg, oι ιiπoιoι, μετεQ-
x6μενoι xι1,Θε μ6oo, με xd,θε λoγηs αν6ητα οoφ(-
σματα xαt γ"αχυπτdμενοι, xατd περ(πτωοη, υπ6

μανδιiα''πολιτιxof'', "ιστoριXoli",''γλωοοολ6-
γου'', "εΘνoλdγoυ", x.α. υποδαυλζουν τo αγf-
παQχτo για τηγ Eλλdδα χαι για xιiθε τ(μιo dν-
θρωπo, 6πoυ τηg γηg ''μαxεδoγιx6'.

Η παγxdομια επ(oηg ρευοτrj xατdοταοη
οημερα, πo(l τιανε(g δεν μπogε( o{τε xαγ να
πιθανολoγrjoει για τo πι1lg xαι π6τε θα ιοoρρo-
πηoει, οε oυγδυαoμ6 με τα αντιxρουdμεγα συμ-

φdρoντα διαφ6ρων 1ωρι6ν, δημιουργε( πρ6οθε-
ταπρoβληματα στηγ ευπαθ{ περιo1rjτωγ Bαλxα-
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ν(ων, ι6oτε γα xαθιoτd, την εθνιxη

μαg εγρηγoQση πQωτε{oυoαg σημα-
o(αg ξtjτημα.

Mε δεδoμ6νη αυτr]την xατd,oταoη,

μdoα oτα πλαiοια τηg δραοτηQto-
πo(ηoηg τoυ Eλληνιομorj για την χα-
λrjτερη πρod,οπιoη τωγ εθγιxcδγ ι-ιαE
Θι1oεων, αυτdg οι εxδdοειζ χαt επα-
νεxδ6oειg xειμι1νων πο{ φωτ[ξουν
πoλf πλευρα την Ιoτoq (α του' Eθνoυ g

βαζ, βε γνc6μoνα την αλrjθεια, χαι
αντιxρoιioυν τoυζ xιiθε λoγηg πλα-
οτoγρdφου g τη g Eλληνιxη g Ιoτoρ(αg
ε fναι, oι] μερα, 6oo πoτ6. dλλoτε, ανα-

γxαkg.

To βιβλ(o του Kωγοταγτiγoυ. 'Ι.

Toιο6λxα, 6πωg απ6 πολλdg πηγdζ

μαρτυρεiται, ε[ναι dργo Mdγα. o
Kωνoταγτ(γοE Τοιοf λxαg, διδdxτωρ

φιλoλoγ fαg, πτυxιotixog του Πανεπι-
oτημ(oυ ΑΘηνι6ν με oπoυδι1g xαι
οτην Ε,υριiπη, τ(μιog πατριι6τηg με
δρdοη xαι αγc6νεg πoλιi1ρoνoυζ για
την πρodoπιση τη ζ ελληνιxdτηταE τη ζ
Mαxεδογ(αg, μ6oα οε περιο1dg μdλι-
στα, ποιi απoτελoιjoαν πριδτο oτ61o
τηg ολαβιxηg επιβoυληg (Καoτoριd -

Moναοτrjρ ι) αν6λαβε τo διiοxολo dρ-

γo να ερευνηoει την πρo6λευση τoυ
πQoφoQιχorj oλαβοφανoιi g γλωoαι-
xorJ μαxεδονιxο{ ιδιιiματο g το 6πoιo
xαπηλευdταν, τdτε, η βουλγαgιxη προπαγd,γδα.

Γνι6οτηg o [διοg του γλωοoιxoιj αυτοf ιδιι6μα-
τοg λ6γω xαταγωγ{g (Koρηααdg -Kαoτοριdg)
xαι oπoυδα(og φιλ6λoγog {ταν η xαλ{τερη επι-
λογη πoι1 μπoρo{οε γα xd,νει η επιτρoπrj Mαxε-
δoγιxo{ Αγι6να, εxε(νη την επο1ri (1903), η o-

πo(α τoυ αγ6θεoε τη συγγQαφf xαι 6xδooη τoυ

πολriμo1θoυ αυτο{ dqγoυ'

'o Κωνοταντ[νoE Tοιofλxαg με βαθ{ α(οθημα
ευθιiνηg μελdτηoε, 6πωg πρoxtπτει απ6 τo βι-
βλ(o τoυ, το θdμα oε βιiΘog. Η εqευνd τoυ ωζ πQoE

τη δoμη τηg γλιrioοαg (πρoφoρι1, οrjνθεoη, γQαμ-
1"ιατιxf , ετυ1"ιολoγ(α), τo ανεπανd,ληπτο συγχQtτι-
x6 λεξιλ6γιo πorj παραΘdτει χαL τo πληθοg των
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ιoτoριxιfν oτoι1ε(ων πο{ περιλαμβdνει η εQγα-

o[α τoυ δεν αφηνουν xαμιd αμφιβoλ(α 6τι το
πρoφoριx6 oλαβoφανdg γλωooιx6 αυτ6 Ιδfωμα,
πoιi μιλι6ταν τ6τε, oε oριoμdνεg πεqιο1dg τηg

Mαxεδoν(αg ηταν, xατιi βι1,οη, η αρxα(α ελληνι-
x{, η μαxεδονιxη διdλεxτοg τηE οποiαg οι ρiξεg
εiγαιτ6oο βαθι6g,6oo xαιτωγ dλλωγ ελληνιxιδν
διαλdxτων (Ιωνιxηg - Δωριπηg - Αιoλιxηg xλ)
T6οο δε βdβαιοg ε(ναι o oυγγραφdαζ για τηγ
αξιοπιοτ(α τη g ε ρευνd,g τoυ c6οτε δεν διoτdξε ι να
ουμπερdνει, 6τι η γλι6ooα αυτf ''ε(ναι αυτrj αfτη

f ελληνιπf ''.

Mε βιioη τα αυμπεqd,σματατoυ Kωγoταγτ(γoυ
Toιo{λxα, τα oπo(α με επιστημονιxf τdξη παqα-
θ6τει xαι σεμγoπQεπc6g, 6πωg αρμdξει σε επι-
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oτrjμoνα, υπooτηρiξει, μπoρεf, αβ(αοτα" να εξα-
yΘε| 6τι διγλωοo(α, xατ ουσfα, στoυζ Mαxεδ6-
νεg δεν υπr]ρ1ε.

Nτoπιολαλι6g υπrjρ1αν xαι υπdρ1ουν oε dλεg
τιE ελληνιxdg περιo16g, dλλωoτε τo γεγoν6g αυτd
υπογραμμζει τoγ απdραντo, πλo{τo τηg ελληνι-
xrjg γλι6οοαg, αλλι1 ταυτ6xρονα, xαταρρ(πτεται
xι1θε Θεωρ(α περ( ολαβoμαxεδονιxηg γλcιiοοαg
xαιΣλαβομαrιεδ6γων.

oι γηγενε(g Mαxεδ6νεg, μνrjμονεg των προγd-
γωγ τoυζ }ιαι τηζ ελληνιxrjg τoυE χαταγωγηζ,
παqιJμειναν θεματοφfλαxεg των ιεριi_lν χαι o-
o(ων τηg ελληνιxrjg φυληs απdγαr,τι οτον Σλdβο
επιδρoμ6α παι Τor1ρxo ν"αταxτητη.

Eπ[oηg πElι1πει' αr'6pιη, να διαxηρυxθε( 6τι oι
Mαxεδ6γεζ, ωζ τo τελευτα(o μετd τoυg Δωριε(g
xιiμα τηg ελληνιxrjE φυλriζ, διατtjρηοαν, μι1oα
oτιg 1ιλιετiεg την ελληνιxdτητα τoυE αx6ραια,
ενι6 η εν6τητα τηζ ιοτοριxηg oυνιJ1ειαg του Eλλη-
νιoμoιi oτην Mαxεδoγiα ε[ναι μoναδιxrj, δεδομ6-
γoυ 6τι ιj Mαxεδονιx( Γη, ωζ αQχ]i xαιτ6λo9 τoυ
ελλαδιxoιj 1ι6ρoυ, δε16ταν, αδιd,xοπα, τιg o1λrj_
oειg, επιδρoμ6g xαι λεηλαο[εg των απ6 βoρρι1
xαι ανατoλr] βαρβι1ρων ' ''Πηλ[xηg δει τιμηg α-
ξιoιiαθαι Mαxεδ6ναζ' oι τoν πλεfω τον β(ου yρ6-
νoν oυ παιiονται διαyωνιξ6μεyoι πQoζ τoυg βαρ-
βd'ρ oυ g υ π 6 ρ τη g τ ων Ελλην ων αoφαλε iαg...u, Π o -
ΛΥΒΙoΣ, ΙΧ, 35,2.

Eπ(oηg xεfμενα, dπωE απ'τo αξι6λογο dργo
τoυ xαθηγητoιj του Πανεπιoτημfoυ τηg Bιdννηg
χαι τηζ Axαδημ[αg Ανατoλιxc'iν γλωοοc6ν Κλ.
Nιxολα[δoυ:''Ιoτoρ(ατoυ ελληνιoμo{ με xdντρoν
xαι βdoιν την Mαxεδoν(α:'', που αναφι1Qoγται
οτο γλωοoιx6 μαxεδoνιx6 ιδ(ωμα, xαθc6g xαι η
παρdθεoη xαι o ο1ολιαομdgτων απoτελεομd,των
τηζ απoγQαφ{g τoυ 19Ο4-1905, oτo ευρωπαΙx6
τμη μα τη g'' o θω μαν ιxr] g Αυτoxρατoρ fα g, επι, Xιλ-
μη-Παoοιi, 6πoυ φα(νεται r] δυναμιx6τητα τoυ
ελληνιxοιi oτoι1εfoυ, dναντι τωγ ιiλλωγ εθνoτ(-
των, στηγ Mαxεδoγfα xαι Θρdxη, μαg οδηγοfν
oτην ρ{οη τoυ Στρd,βωνα. ''Eστ( μ6ν oυν Eλλιig
xαι η Mαxεδoγiα''. (Στριiβων 64 π.X.-19 μ.X.)

o Nιxdλαοg Mdρτηg πoυ πρoλoγ(ξει την επα-
νdxδooη του βιβλioυ αναφdρει μεταξri dλλωγ: "11

επ[ αιrilνεg αυμβ[ωoη (αναyxαoτιxi 4 μη) Ελλη-
νων' Σλd'βων xαι d'λλων λατ7ν oτην Mαxεδoνfα,
επ| Βυξαντ[ου xα( xατiι' τη διd'ρxεια τηζ oθωμα-
νιxηg Αυτoxρατoρ[αg ε[y'εν ωE oυνtπεια τη δη-

μιoυρy[α, συν τω xρ6νω, εν69 πρoφoριxοιi τρ6-
πoυ συνενy6ηoηg τοlν. To φαιν6μενo αυτ6 ε[ναι
επ6μενο χC]"t απαντd'ται oε 6λε9 τιg oυνoριαxi'g
περιο7€g'

O τρdπog dμοlg αυτ6g τηg γλωοοιx{g επιxoινω-
ν(αg xαι ουμβiο:οηg δεν ε(1ε πoτι1 ωg oυγιjπεια
χαι την αλλαγη τηg εθνdτηταg η πολd περιoα6τε-
Qo, τη δημιoυργ(α νdαg εθνdτηταg.

Στην Bαλxανιxtj, 6πωE εξdγεται απ'dλoυgτoυg
ε Θνογρ αφ ιxοιi g 1d,ρτε g των τε λευτα [οlν α ιc6νων,
οι εθνdτητεg rjααν 'Eλληνεg Σλdβοι (Σ6ρβoι -

Boιiλγαροι), Pουμdνoι, Tοιiρxoι, Αλβανoi, E-
βρα(οι.

Παρατηρηθηxε, ωστdοo, τo φαιν6μενo, οdνη-
θεg οε ανdλογεg περιπτι6αεtζ, αγαγχαoτιν"ιilg η
εΘελoυοiωg, ν,6τω oπωαδrjπoτε απ6 ιδια(τερεg
ουνΘrjxεg,'Eλληνεg να dγιναν Boιiλγαροι η Σ6ρ-
βo ι xαι το αντ[θετo Boriλγαρο ι, Σdρβoι η Toιiρxo ι
να dγιναν'Eλληνεg. N6α εθν6τητα δεν δημιoυρ-
γηθηxε δι6τι r]ταν παντελι6g αδ{γατoγ να δη-

μιoυργηθεf.

Δεν υπι1ρxoυν, o'ιiτε Σερβoβofλγαροι, o{τε
Toυρxodλληνεζ η Toυρxoρoυμ<iνoι. 'o τρdπoE
λoιπ6ν, πoιj oυνενγoofγτo στιζ πεQιoχ€.g αυτ€q
δεγ αποτ6λεσε χαι oιiτε rjταν δυγατdν γα απoτε-
λdoε ι οτo ι1ε (ο χαQαχτη Q ι oτιx6 ε Θνdτηταg

Kατι1, τη διdρxεια τoυ Mαxεδογιxo{ Αγι6να,
6πωg οε 6λoυg ε(ναι γνωoτd, πρωτooτdτηοαν
xαι πoλdμησαγ ι"ιε φανατιoμ6, ιιε τη βorjθεια των
απαντα1o{ Ελλrjνων, oι γηγενε(E, oι ντ6πιoι Mα-
xεδ6νεg. oι rjρωεg αυτof, πoλλof τωγ οποiων ωg
τρ6πo πρoφoqιxη g oυνεννdησηE χQησtμoπoιοf -

οαν, μαξf με τα xoινd ελληνιxd, τo εy' πqι6τηg
6ψεωg ολαβdφωνo (oλαβoφαν6g oτην πQαγμα-
τιx6τητα) γλωoοιx6 ιδiωμα, πo{ ειγε δημιoυρ-

γηθε(, διdοωοαν την Mαxεδoν(α απ6 την ιiπoυλη
xαι τυ1oδιωxτιxη επt$oυλrj των βoυλγdρων πori
οτd1ευε στηγ ενσωμdτωoη τηE Mαxεδoν(αg oτo

βoυλγαριzci xριiτog.

Αλλεπdλληλεg προoπι1θειεg των επιβoυλευ6-
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μενων τηγ MαχεδoνLχη Γη, 6πωg δημιουργ{-
σoυγ, π6'oη9 φ{oει,_lg ερεiοματα οτην Mαxεδo-
ν(α, προxειμιdνoυ, οε xατdλληλo 1ρ6νo' γα τα
εxμεταλλευτo{ν, ι1πεααν οτo xεν6, παρd,το γεγο-
ν6g 6τι το 1ρrjμα που ξdδευαγ για να πQoπαγαγ-
δζoυν τα rjπoυλα xαι ελληνοxτ6να o16δια τoυg

{ταν dφθονo.

'H oθεναρrj αντ(oταoη των γτdπιωγ Mαxεδ6-
νων, ).ι,ατd, xfριo λdγo, πoυ ι"ιε αγιiνεg xαι θυofεg
παντ6g εfδoυg, αλλιi, προ πdντων, με την παιδε[α
(ατην Mαxεδον(α τα ελληνιxd o1oλεfα r]οαν δι-
πλι1οια ο1εδdν oε αριθμ6 απ6 αυτd των ι1λλωγ
εθνoτητων χαι συγτηQofγτo με dξoδατoυ μαχε-
δoνιxo{ ελληνιομori, πρdγμα πoυ δεν ουνdβαινε
με τιζ ιiλλεg εΘν6τητεE) υπηρξε τo xρηπ(δωμα
οτo dπoιο oυνετρ(βηoαν 6λε9 oι xαx6βoυλεq
πρooπι1,Θ ε ι ε ζ των αν θ ελλrjνω ν, ιiloτε η ε λλην ιx6 -

τητα τηE γηζ τωγ Mαxεδdνων να παQαμεiνει
d,τqωτη. Mετd δε τη νιxηφ6qα, για τα ελληνιxιL
6πλα, 6xβααη τωγ Bαλxαγιxιiγ Πoλ6μων χαLτην
απελευΘ dρωοη τη g Mαxεδoν(αg ενταφιdoθηxαν,
oριoτιxd,, oι βλdψειg xι1,Θε επfβoυλoυ τηg Mαxε_
δoνιx{g Γηg.

Δυoτυxι6g dμωg το 792L, oτη M6o1α, η Κoμι-
ντd qν γ"αL τα χo μ μoUγ ιστ ιx6" x6 pιψατα τωγ 1ω ρ ιiν
τηg Bαλxανιxrjg, οτα πλα[οια τoυ διεθνofg xομ-
μoUγιστιχori xινr]ματog με απdφαoη τoυg 6ταξαν
ωg oτ61o την αυτoν6μηση τηζ Mαxεδον(αg xαι
Θρι1xηg χαt την 6νταξη τoυE στo xoμ1-ιoυνιoτιxd

μπλox o T(τo, τo 1944, με βιioη αυτ{ την απdφα-
ση χαι με απρoxdλυπτo oτdxoτην xαταν'τηoητηg
Mαxεδoγiαg εφειiρετo ιpειiδοg 6τι oι Mαxεδ6νεg
δεγ εiγαι'Eλληνεg xαι 6τιη γλιiοoα των Mαxε-
δ6γων δεγ εiναι η ελληνιxη, αλλd τo γλωooιx6
αυτ6 ολαβ6φωνo (oλαβοφανdg) ιδfωμα

Mε βdοη τα δrjo αυτd, ψευδrj επι1ειρr]ματα
xαταοxευd,οθηxε τo ιpευδεπiγραφo xαι 1ωρ(g
xαμιd ιoτoριxη oντ6τητα "1-ιαxεδoνιΧ6 ι1Θνοg"των
Σxoπ(ωγ. Η πρdξη αtiτη απoτελεf, oτα nq^1x6-

σμια χQoγ ι x6' τη μεγαλrjτε ρη χα ι χαχoη θ dοτε ρη
πολιτιx{ χαι LστoQιχηαπ(ιτηπo{ 6γινε πoτ(, αν6"
τουg αιι6νεE.

To 6τι oι Mαxεδdγεg ε (ναι'Eλληνεζ τo βροντo-
φωνdξoυν τα o;"ιιλοιiντα τηγ αλr]θεια μιiqμαρα
τηg Mαxεδoνιxηg Γηg με τιg 1ιλιd,δεg ελληνιxdg

επιγραφεg xαι ενιδ dλεg oι επιγραφdg ε[ναι οε
γλιiοoα ελληνιxη, πλην ελα1fστων QωμαΙxc6ν οε
λ"ατtνtxη, δεν υπdρ1ει ofτε μiα οε ολαβιxrj γλι6ο_
οα To επιβεβαιι6νoUγ τα xε(pιενα τηg Παλαιdg
xαι ΚαινrjE Διαθηxηg, τα xε(μενα των αρ1α(ων
ου γγρ αφ d ω ν γ"αL γ"ατ αxλυ o μd g πο λ ιτ ιoτ ιxι6γ xα ι
λαoγραφιxι6ν οτοι1ε6ων, dρρηxτα δεμdνο:ν με
την πολυxιλιετη ελληνιπη ιοτoρ(α. Απoxαλfπτει
χαι τεχμηQιιiγει ο Κωγoταντiγog ΤοιofλxαE oτt
oτo ιδiωμα αυτd υπ<iρ1oυν 1260 λdξειg oμηριxrjE
προdλευοηg ενc6, oτην xoινη ελληνιxη γλι6ααα
6xoυν διαοωθεi μdνo 650. Eπioηg παραΘdτει
συγχQιτιχofg π(ναxεg με πι1νω απd 4.000 λdξειE
πoυ xαλ"{ππoυγ 6λo τo φdopια των ανθρωπ(νων
δραοτηριoτt]των, dπoυ αποδειxγf εται η ελληνι-
x6τητα του γλωοοιxoιj αυτoιj ιδιιδματog, Kατ'
αxoλoυθ(α, λοιπ6ν, χαι oι oμιλοfντεE τo γλωοoι-
x6 cιυτ6 ιδ(ωμα δεν υπdρ1ει xαμι<i αμφιβολ(α 6τι
ε [να ι ελλην ιxηg ν'ατα.yωγη ζ. Αλλο:oτε ε (να ι γνω _

oτ 6 xαι απoδ ε δ ε ιγ μ dν ο 6τ ι ο ι Σ λι1 β ο ι, ε x ε (νη g τη E
επoyηg, r]οαν αμ6ρφωτot, χωQrζ xαψι6" πολιτι-
oτιxrj υπoδομri, xαι rjταν φιiοει αδfγατoγ γα
γ(νoυν xοιγο;γo( τηg πλoυoιdτατηg αλλd xαι δυ-
οr'ολωτdτη g ελληνιxη g γλι6οοαg.

Mε τιg απ6ψειg αυτεEτου K. Tοιorjλxα oυντd,ο-
σεται, απoλdτωg, o xαΘηγητ{g του Πανεπιατη-
μ(ου τηg Bιdννηg Kλ. NιxoλαtδηE οτο αξι6λoγο
ιJργo του : "Ιστορ iα τoυ ελλην ιομoιi με x dντρoν χαι
βdοιν την Mαxεδoγ[αγ "(οελ 58).

Eπ(oηg ο xαθηγητηg τoυ Πανεπιοτημ(oυ Θεο-
oαλoν(xηg N. Ανδριι6τηζ, αν xαι διατυπc6γει

γλωοοoλογιxrjE υφrjg αντιρρfοειg, ωοτdoο 1α-
ραxτηρζει το βιβλ(ο τoυ K. Tοιοfλxα Mdγα
6Qγo.

(N: Π. Ανδριι6τη: Tα ελληνιxd oτοι1ε(α τηg

βoυλγαριxηg γλι6oοη g oε}"' 47).

"oταν ο μιλof με γ ια oλαβ ιxrj ανdμιξη οτην Mα-
xεδoν(απρ6πεινα εννoof με βoυλγαριxf xυρ(ωg
xαι δευτερευ6ντωg οερβιxη. Για το λdγo αυτ6,

μετd τη δημιoυργ6α τηg βoυλγαQtχηζ Eξαρ1(αg
χαt τη μεγιiλη δραoτηριoπo[ηοη τωv Boυλγd-
Qων, πoυ xατ6ληξε οτoν Mαxεδoγιx6 Αγιiνα,
στιE πεQιoχ€g πot υπηρ1ε βουλγdριxo oτoιxε(ο
το ιδ(ωμααυτd επηρειl,oθηxε απ6τη βoυλγαριxη
γλι6oαα. Αfτη τη μoaφf τoυ ιδιιδματog βρηxε
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οτα Σxdπια o T(το, τo 7944'

*Αμ6oωg, dδωοε εντoλη σε επιτQoπrj λoγ(ων
να διαμoρφιiooυν σε ''1"ιαXεδονιxrj γλιiloσα'' τo
προφoριxd αυτ6 ιδiωμα. Απ6 τo ιδ(ωμα αυτ6
dq1ιoε rj αφα(ρεoη, xυρfωg των βoυλγαριxι6ν
λdξεων αλλd xαιτωγ ελληνιxc6ν, 6ατε ηλεγdμενη
οljμερα ''μαxεδoνιxr] γλιioοα" τωγ Σxoπ(ωγ να
ι11ει, xυρ(ωg, oερβoxρoατιxη xqoιd xαι να δια-
φ6ρει τελε(ωg απ'τo γλωooιx6 ιδ(ωμα ποf ομι-
λε(ται οτην Ελλιiδα. oι Σxοπιανο( για τllγ πQo-
παγιiνδα τoυE πQoζ τιg ελληνιxdq περιο1dg χQη-
oιμoποιοliν την xοινrj ελληνιxrj γλι6οοα.

oι ντdπιoι ν"Cιτoιτ"oι, ουνεπι.'3<, τηg Mαzεδο_
ν(αg πρdπει γα ε(γαι υπερl]φανoι για τηγ ελληνι-
xrj τoυg xαταγωγη. Nα θεωρo{ν τoυg εαυτοfg
τoυζ ωζ τουg μ6νουg γr,r1οιoυg α"πoγ6νoυ9 τoυ
Φιλ(ππoυ, του Mεγdλoυ Αλεξdνδρoυ xαι των
διαδd1ων τoυ (Πτoλεμα(ων xαι Σελευxιδι6ν),
πο{ δι6οωoαγ τoν Eλληνιομd με τη δημιουργ(α
ν6ων xιJντρων ελλr1νιxηg παιδε(αg οτην Aνατoλη,
ενιil με τα μεγdλα πνευματιxd, Ιδρfματα οτην
Αλεξι1νδqε ια, Αντι61ε ιαi Π6ργαμo, επη ρ6αοαν
τον ρωμαΙx6, βυξαντιγ6 xαι οτη oυνι11εLα τoγ
oιiγ1ρoνo δυτιxd πoλιτιομ6. Eπ(oηg, oι Mαxεδ6-
νεE πρ6πει να αιαθιiγονται υπερηφανoι1 αx6μη,
ωg απ6γονoι τηζ μεγαλ{τερηζ πγευματιx{g φυ-
oιογνωμ(αg πoιi γνιliριοε ο x6ομοζ1τoυ Aριοτο-
τdλη, αλλd χαt εχατoγτdδωγ d,λλωγ διαπqεπc6ν

φυσιoγγωμιc,iν, πoιi οτo πdραομα των αιι6νωγ
λdμπρυναν |ιε τηγ παρoυο(α τoυE χαι τα 6ργα
τoυζ τηγ ελληνιxrj ιoτoρ(α xαι τiμηoαγ τη μαχε-
δoνιxη xαταγωγrj τoυg

Eπiοηg αποφασtστιxη rjταν η επfδραoη τηg
ελληνιxr1g γλc6οααg στoυζ Σλdβουg xαι απ6 τo

γεγoν6g dτι τoυ Κυριλλιxof Aλφαβητoυ, πoυ
δημιoιiργηoε στην Boυλγαρ[α Bοriλγαρog μαθη-
τη g τoυ Κυρiλλoυ, τα Ζ4 y ρ6"ψιιατα τoυ, απ6 τα 36
ποtj d1ει, ε(γαι τα 24 γρι1μματα τoυ Eλληνιxorj
Αλφαβrjτoυ' Tα 72, πo,3 προoετdθηoαν, εξυπη-

ρετofν φο.lνητιxdg ιδιαιτερ6τητεζ τηζ oλαβιxrjg

γλι6οoαg.

Η αλ{θεια εiγαι 6τι Lιε τLζ ου1ν6g xαΘdδoυg
των Σλdβοlν απ6 βοQQd, οτα ofνορατηE Bυξα-
\,τιν1iζ Aυτοxρατορ(αg, xαι τtgν'ατ6' xαιρo{g ει-
ρην ιx6g i1 πoλε μιxdg δ ιε ιoδ{οε ιζ τoυζ στoγ μαχε-
δονιxd χ6Qo, εxμεταλλευ6μενoι ευxαιρ(εg xαι
την αVεχτιx6τητcl" των Tοfqxων, αx6μα χαι τo
πρ6οφορο dδαφog πof δημιoriQγησε η πολιτιxli
των M εγdλων Δυvιiμεων, επηρειioθηxε τo γλωo-
οιx6 dργανo των γηγενιfν Eλλrjνων. Πoλλo{g,

μdλιoτα, τoυ g υπο1ρdωσαν να μαθαiνoυν τo ολα-
βιx6 ιδiωμα, να φoιτοdγ σε σλαβιχd, o1oλε(α xαι
να παQαχoλουθorjγ τη θε(α λειτoυqγ(α οε βουλ-
γαριx6g εxxληο(εg πoιj δημιoιiQγησαγ, μετd την
[δρυoη τηg BoυλγαQιχiE Eξαρ1(αg (1870)'

'Eτοι 
η ελληνιx6τατη λdξη Koρηοo6g μετατρd,-

πηχε σε Γx6ρεντοη, 6πωg dγινε xαι με dλλεg
λdξειg, πo{ πηραν απ6 τoυg ντdπιoυg xcπo(xoνg,
γ"αL τLζ πρoodρμoσαν στη αλαβιxrj φωνητιxη
dxφραοη χαι τo τυπw"6 τηg oλαβιxljE γλι6οoαg.

Mετdτην απελευθdρωση τηζ Mαxεδoγ(αE απ6
του g Torj ρxoυ ζ, γl Κoρη ood g ηταν απ6 τιg πqcilτε g

περιπτιioειg πo{ απoγ"ατ6oτησαγ τo πQαγματι_
x6 τoυg 6νομα (1919).

Απd τo πλοfοιo λεξιλ6γιο πoυ περιιJxεται
οτo βιβλ(ο τoυ Kωγσταντiγoυ Tοιοιjλxα (40ΟΟ

λ6ξειq) παραθι1τoυμε ι1να δεiγμα.

ΛEΞΙΛoΓΙo ΣYΓKΡΙTΙKO

EK TΗΣ EΛΛΗNΙKΗΣ KΑΙ TΗΣ ΣΛABoΦΑNoYΣ MAKEΔONΙK}ΙΣ

Αγγελιxf
Αγγελog
Aγγdλλω
Αγιdξω
Aγιαομ6g

Aγγdλxα
Αγγελ

γxdλαμ
αγιdoαμ
αγιαoμ6

αδειdξω
αδιxfα
d,xρα

d,λαg

αμαρτdνω

αd)αοαμ
ααιx(α
xρc1i

ooλ
αμαρτηοαμ

αμαQτLα

αναγxdξω
αναγνοioτηg

ανd,θεμα

ανειilι6g

αμαQτια

αναγxιioαμ
αναγνι6oτ
ανdθτεμα
νει|.rι6
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dνηθo

απoxρεfωοε
απoxρ{πτω
αqνοfμαι
dρoτρo

B
Bι1,λανοg

βd,λoαμo

βιiρoE

βαoιλιx6g
βιd.ξoμαι

βλαξ

βλdπωg

βλdφαρo

βουζ
11Qαζω

Γ
γαν6ω
γεωγραφ(α

γQdφω

γυγη

Δ
Δα(μων
δαιμoνζω
Δαμιαν6g
Δdμα
δdxα

δεoπ6τηg

Δευτdρα

δdxoμαι

διιiβoλog
Διαμαντrig
διδdoxαλog
δixελλα
διπλι6νω
διodxxι
δdγμα
δoxιμdξω
δoxιμlj

3C)

νd,νηθo

απ6xραμ
πoxρ[ναμ
αρνηοαμ
ορdλo

γαν6oαμ
γxεωγραφ(α
gρdτoαμ
g6να

βαλαν

μπdλoαμ
τ6βαρ

μπoo[λιx
οε βιdoαμ
μπλιdγxα
λ6παμ

βλ6πxα

βoλ
βdραμ

dα[μoν

dαιμονfο'αμ
Δdμιαν
d6μα

d€xα

d6οπoτ

φτ6ρνιx
ddξαμ

dιdβoλ
Διαμdντo
ddαxαλ
dixελ
d(πλαμ

dfoαx
d6γμα
doxιμdoαμ
doxιμ(α

δoι1λη dοiλα
δρ6oog ρ6οoα
δfo dvε

E
dδω, εoθiω jddαμ

ειg πoλλd, 6τη απoλdιτη
εxατ6 στo

εxπν6ω ισπγειαμ
ελευθερ(α λευτεqιιi
εξdδελφοg dξα
εξουo(α ξωo(α
εξoυoιdξω ξωοιdοαμ
επιοxοπη επιoxoπiα
επιτρα1ηλιoν πιτρα1ηλ
επ(τρoπog π(τρoπ

εργdται αρgιiτoι
εoμdν σμε

Ε,υd,γγελοg Vdγxελ
ευθυνdg dφτηγ

εljxoλog xoλdι
Eυτ6ρπη Tdρπα

Ζ

ξdλη ξιdλ: λιjπη ξη-
λιιiρηg ξηλιαρ
ξημ(α ξημ,α
ξημιcδνω ξημιιδοαμ
ξω g(vαμ

ξωη gιv6τ

tΙ
Ηγoriμενog Γxof μενο
δυdομo dυdoμo

(xog ηxο

Θ
θαμπιilνω ταμπrioαμ
θαι1μα τdμμα

θαυμdξω oε ταμιioαμ
θε(α τ€τια

θ6λω

Θεμdλιo

θυμdριo
θυμ(αμα

Ι
(οταμαι

ιοτoριJω

ιοτoρiα

K
xdyxε}"α

xd,δοg

xαλd,μη

xαλdγηqog

xαλoπ6δι
xαλfβη
xαμljλα
xανd,βι

xαγdτα
xαqδιd
xdoταγo
"xdδροg

xελλd,ρι

xdραομα
xληρον6μοg

x6πανog
xdQη

x6τα
xoυτοα[γω
xρεββdτι
xρoμμrjδι
xρfπτω
>ιτ(ξω

x{ωγ
κωνοfπι

Λ
λα6g,

λαβι6νω

λαγαρ(ξιυ
λdθog

λιiμπω

τo6λαμ

τ6μελ

ντrjμαρ

τdμιαν

στoγιαμ
oτ6qαμ

οτ6ρια

x(ιyxεΧ
xCιτoα

ολd,μα

xαλογdhερ

γ"dχoυπ

xαλfβα
xαμηλα
xdναπ
xwCιτα
οdρτοε
x6mεy
xddρo

π6λλαρ

xερd,oμo

xληρον6μ

xoπdν
x6ρxα
xox6schxα
xo{τoαμ
xρ6ββατ

xρ6μμυd

xρ{αμ
ατfξαμ
xοfτschε
xι6νγoυπ

λαo( λιo{doι
λαβι6oαμ
λαgρ(οαμ

χ/.ιττo

λιiμπαμ
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λdγω

λ(γδα

λιβι1,διον

λιμην
λofω
λιi1νοg

λfxοg

μαγε(α
μαγεfω
μαδd,ω

μαλαxdg

μαν[α

μdρμαρo

μαροι1λιον

μ6λι

μdτρoν

μξθog
μoλrjνω

μUζ

μυγα

Fdλιαμ
λ(gdα

λιβι1dα

λιμd,ν

λdαμ

λυxναρ

F6λx
M

μαγεiα
μαγ6ψαμ

μdddαμ

ψΧCιx

μανiα
νμd'ρpιαρ

μdρουλ

μετ

μετQ

ψ6"xν"α

μoλdψαμ

μfssch
μoιiFα

N
γαL

νερo1ιiτηg

ν6μοg

νoυνdg

ν{μφη

νυξ

ξdνog

ξεω
ξυoτρ(oν

ξιioτρα

ναι
νεροβτ
γoμ

νoιigxo
νιFdοτα
γdschε

τschο{ξ
τschιjschεγ

ξυoτρ[α
τschdτxα

o
oδεrjω

oδofg
oιxiα
ο(νοg

6ddαμ

ξαμπ
τιoι3γ"ια

Fofνo

ομi1λη μιigλα
dνομα {μμε
6ρεξιg 6ρεξ
6Qoζ gdQQα

dρυξα 6QυE

6φελοg φdλλα
Π

πα.1οf ρι πdgoυρ
παρd.δειοο< παρd,dει<

πα{ω πd,ψαμ

πιπdρι π(ππερ
πιπεριd πιπ6ρxα
πdoτρoφα πdατρoφ
πετειν6g π6ταχ
πλd,τανοg πχdταν
πχi.xοl π}"€τπαψ

πρι6νι πρ(ων
πτ{ω πλο{Fαμ

Ρ
ρ6ζog ρoξ
ρ{αξ ρυdxα
ροxανfδια ρουxανiταα

Σ
oιiγμα oιiμμαρ
odπωγ οι1,πoυγ

σαQξ odρxα
oεμν69 ζεμγ
oxdπτω x6παψ
οπrjλαιoν oπr]ληε

ουγγι1νεια γγdνεια
αfνoρoν οrjνoρ
οτd1oE στoχ
οτ6λοg oτολ
αφυρ(μρα oφ{ρxα

T
ταξιζ
τηγιiνι
τιμli
τoυλπd,νι,

ταξ
τιjγαν
τιμfα
τofλπαν

τρι1πεξα τρdπεξα
τραxανιig τρι1ννα

τli1"ιπανον τf μπαν
τι3πτω τ€ππαψ
τιiραννog τιjραν
τυρ6g oυρρι1νιε

Y
fδωρ Fddα
υετ6q: βρoxr1 dosch
υπooτdλλω ποoτdλιαμ
fψωμα fψωμ

Φ

φε{γω μπdggαμ

φtiμη φtiμα
φΛoξ l1Λoξ

φoυQνos φoυQγα

φορτι6νω φορτ6ooαμ
φυodω φoriτschαμ

X
1αριixι 1dραx
χdQτηg 1ιigτα
xαριiooω schd,ρραμ

1αυγιdρι 1αfγιαρ
xειμι6ν ξεiμμα
1ιλιιig 1ιλιιidα
1oλdqα 1oλdqα
χoQ6ζ 6ρo

1ωνειiω 1ων6ψαμ
Ψ

ψdλλω ιpι1λλαμ

ι|.ldλτηg ψαλτ
Ψdγω ι|oυFαμ
ιpωφd,ω ιpωFtjοαμ

Ω
ωQυγ( (ω)ριjxxαμ
ωριioμαι oυρλιdοαμ
ωι|.r, ωπ69 ι6πα=6Ψιζ
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Τα MπαKαταριKα

Ζεoτ6g ο μfναg oxτι,iβρηg,τ(πoτα δεν ε(xε να

ξηλdψει απd τογ Αιiγουοτo. 'Eνα μεoημ6ρι με
παραμdοxαλα την εφημερ(δα ^ιατ6'τη μfα, d,φη_

σα τo oτ€y'ι xαt τρι1βηξα για τo οπ(τι ;-ιου.

Ανο (γoνταg την εξιiπoρτα βρηxα xαταγ{ g dναν

υπηQεσιαχd φdxελo oταλρι6νο απ6την Πολεoδo-

μ(α του Δηpιου Nαο{oηg. 'EοxυQα, τον μd,ξειpα
χαt εγαγων(ωE τoν d,νοιξα για να δol πoιο τo

xε(μενο χαLτι με αφoρof oε' Δυοτυ1ι6g, το xε(με-
γo με αριθμd πρωτoxdλλoυ 452, με xαλοfοε ε-

ντ6g μηνdg γα xατεδαφ(οω τo επ( τηg παρ6δου
Καρατdoου νof μερo 5, πατριxd μoυ oπ(τι. Αυτd
τo xεfμενο 61ι μ6νο με αιφνιδ(αοε αλλd χαt ι-ιε

oτενοxιliρηοε. Δεγ γευμd,τιoα' Mdoω Kαμμdνων
xαι Γdφυραg Mπαταν(ων τρdβηξα γtατoγ παλι6

μου μα1αλd,, Αλιilνια - Αγ(α Tριd,δα. Xωρ(g xα-
oομdρια πdQασα oτo αδιdξoδo ooxd,xι πoυ χατα-
ληγει ατιg 61θεg τηg Aρd,πιτοαg.

Στο αριατερd μου χαt στo μdοο εfδατο πατριx6

μου οπiτι εγxαταλειμpι6νo. αxατo(xητο απ6 1ρ6-
νια, ερεiπιo, 6στατo 6μωg 6ρθιo xαι περ{φαι'o,

Γριiφει ο Ιι{ιxιiλαg t. Σαμαqιig

αx6μη η μtχQη τετρdγωνη μπλε πιναx(δα pιε τo

νο{μιερο 5 dοπρo xαρφωμ6νη xdτω απ6τον xαλ-
τοιd xαι τo 1τυπητι1,qι. Kd,θιoα, το φωτογρd,φη-
σα χαι φωτoγQαφηΘηxα μαξ(. Σxdφτηχα πcDζ μtα
μ6ρατα xd,δρα αυτd, oι δυo ι.ιoU θυγατ6ρεg μπορε(
γατα χ8εLαoτοfγ αν θελrjοoυγ να xdγoυγ παγιjγα
αxoυτdλι ι-ιια χαt θα xατεδαφιoτε(.

Kλc6οτηxα γυq(οτηxα χαι |-ιε φoρτιομι6νo τo

ε(ναι μιoυ χωQ(ζ να τo xαταλd,βω βρdθηzα οτον
αυλ6γυρo τηg Aγια - Tριι1δαg. Ανοιxτr1 η οιδερd_
νια παραδooιαxrj π6ρτα. Mπηxα ευλαβιxd, xαι
dναι|α 6να περ( οτην παλιd μου ^1ειτdνιοoα.
Αμr]1ανα πληο[ααα τα πQoστατευτtx6 x6yν"ε}'α

οτιg d1θεg τoυ φαQαγγιοιi τηE Aρd.πιτοαE. E(δα
οτο βd,θog τoν Γιοiρo dπoυ xολυμπoιiοαμε 6λα
τα παιδιd τηζ γειτoνιιig. Ei.δα αx6μη τιg παρ6-

1Θιεg πατoυοιdg 6πoυ τo 1ειμιiνα oτηναμε τα
oxανδdλια xαι πιd,να1-ιε πουλιd, απ6 τιg ξiγρεg.
Κd,Θιoα oτο παγxd,γ'τ x6τοs απ6 την φιλoυqιd
6που ε(ναι xρεμαομ6νη η xαμπdνα αντ(xρυ απd
το πατριxd pιου oπ(τι. Αxο{μπηoα τoυζ αγxι6νεg

μoυ στoγ παyν,o χαL με τιg δυo παλdμεg oτηριξα
οτηριγ μdνο αε ^1ερd xαοται,(τιxα γτι-

ρι1xια παρd τtζ χαχoυχ[εg. Tο πλη-
οiαoα με xυqτωμdγη την xεφαλr1 α-
πd οdβαg χαι σαν πQoσχυγητηg α-
oπd,oτηxα την δiφυλλη xαοταν(τιxη
εξι6πορτα, xλειδωμ6νη pιε 1ειρoπo(η-
τη παραδoοιαxη xλειδαqιd φτLαγ-

μ6νη οτο οιδερd,διxο'Ηφαιoτοg του

pιπd,ρμπα Γιc6ργη του Mπουγιατξη,
πoυ μαζ dφηoε προoφdτωg οτα 100

του περ(πoυ. Ητξdγxρα με την x6ρ-
δα απε(ραχτεE σαγ να τιζ πdραoεg

xθεg. Δεξιd, οτoν τo(1o η 1αραμd,δα
6πoυ μoν(μωg rjταν τοπoθετη1"ιι1νo

6γα παλιd μπoυν6λο γtα γα οηxι6νει
την τζdγxρα οod,xιg η Bαγγελofδα
τα βρd,δια τραβoι1οε την x6ρδα.1ια
να αοφαλfσει τηγ πιiρτα. Ζawτανη

.1Ζ
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τo πQoσωπo μoυ. Αφηοα ελεf Θερα τα pιd-

τια μoυ να βοoxηοουl, dλουζ τουq γ{Qω
1ιliρoυg dπoυ πdρασα τα παιδιxd μoυ 1ρd-
νια, αφof εγxατdλειψα τo\/ |ιαχαλιi οτα 35

μου 1ρdνια περiποιl.

Xο;ρfE να.τo θd)'ιο ξεo:,'d\,ισατo\' φoριαμd
τηg μν{μηg zαι εμφαr,fστη7"α\, 6λεq οι γ'αo6'-
τεζ τηζ επo1(g εz"ε[r,η<. Αυτi1 μιου 11 βζιτα
xρdτηoε 6Quζ. Eρημιd. δει, dzουoα οfτε
μια τοιρ(δα παιδιοf . εδι,i ποιl zιiποτε 6ταr,
dβ^7αιναν τα παιδιd απιj τo oozdιι νdμιιξεg
6τ" €xcινε απdλυοη το ο7οi.ει6 του Αγια -

Σωτrjρη. Mdνη πα'Q1l.,l(]ρ1( η φιγofρα τη<

Δεοποfλαg τοιl Θdιιll. πoι' οzofπιξε τηl,

β ε ρdντα τη q που ε [1 ε 0^,ι zo.7 "r r'' o πoτd, μ ι z"α ι

για οερ^1ιαγt τo γιoφfρι τι'lν Mπαταl,ιιi;\,. Δε\,

μπορoιiοα να ουνειδητοπoιi1οιυ ιiτι 1-ιεοα σε πε-
ν{ντα 1ρ6νια θα dλλαξαr, dλα xαι θα dρxor,ταν τα
πιiγω x6το,l.Σuf,χOr/ioτl1zα πο}"ι1 xαι ε(πα pιdοα
pιoυ ''Tξd'1'ιπα Νιx6λα ι/ld'y'νειg να δειg ξωη oτο
αοxd'xι πoυ xd'ποτε πληpιμιiριξε cιπ6 παιδιd' xαι.

ξωντανd^ Mην πεqιριiνει.g' να βQu'g χαι να σoυ
δωoουν xαληριiρα τα τρ[α παιδιd' τηg θεiαg Zωi-
τσαζ' τα τiooερα τηg θε[αg Ευανθ/α; τα' i.ξι τηg
Tiταg Βαyyελoιiδαζ' τα τρ[α τηg θε[αg Mαρixαg,
την MαIρη τηg θε[αg Δ€oπωg, τα τi'ooερα τηg
θε[αg Βαyyελιd'g, τα τρ[α τηg Πολυτiριηg, τα δiο
τηE θεlclg Σoιiδαg, τηg θεlαg Λiyxοlg τα δ-uo, τα
τiooερα τηg θεIαE Mdχηζ, τα τ6,ooερα τηg θειαg
Ι'{ιx6λαu,αg xαι τtλog τα τiooερα του pιπd'ρριπα
Nιxciλα του ρd'φτη'', θυμνιo{pιαι σαν ξημ6ριυνε ο
θεdg την ηpιdρα βοf ιξε 6λo τo ooγ'dxι απd ξωη.

Aυτ6g οι οxdψειg με παραφdρτωσαγ χαι παγω-
odμαρα αxdμη βdρυναν τα πoδd,ρια |-ιoυ xαt oη 6"

οιγd, ετοιμαξdμουν γιατηγ επιoτροφη. Στην dξο-
δο τoυ οoxαxιοf oταμd,τηoα, αxofμπηοα στην
zoλι,iνα τηg Δ.E.Η. Θυμνιorjμαt πoυ στην.yωνιd,
υπl]ρ1αν δυο τρ(α oxαχoπdτtα χαι dνα μιxρd
παταρdxι που ανι1βαιγε xd,θε πρω[ οτo ραφε(o
τoU o μπdρμπα Νιx6λαq. Σε αυτrjν π1ν γωι,ιd,
z'dΘε πρω( xαι dλo τον 1ρdνο, 1ειμιi_lνα xαλ"oy"α(-

ρι, μαξειiονταγ oι πατερdδεE μαg αφoιi απολγoιj-
σαγ τα 1"ιπαxατdριxα γ(δια oτο xοπdδι. Mπαxα-
τdριxα λdγανε τα γ(δια τα οx6ρπια πoυ ε(1ε τo
x(ιΘε oπkι απd δ{ο-τρ(α, πoυ 6μιωg xαθηpιερινd
τα απoλγoιjσαγ στιζ αλdνεg για oμαδιxrj βoοxrj.

Kdθογταν |ιε τιζ ιliρεg xαι υπd μoρφr]ν ουνdξεωg
d7"α\,α\, τo μoυχαμπdτι τoυE, 6λυναγ ουγxρdνωg
ιαt 6t'α τα. πρoβληματα τα oγετtν,α με τα γ(δια
τουq. Ατελε[ιυτεζ oι ουr,dξειζ χαι oL ουξητηοειg.
Mε ριγμdνα τυ" oαx(ιχtα στην πλd,τη τoυ( σε
αυτr1ν την γωνιd ου.1xεντρι6γoγταν' διdτι ηταν
προor]λιo γ"αt εxε( βαρο{οε πρι6τα ο r]λιοg μ6λιg
βιγxλο{οε απd τιg μεγd,λεg λεfxεg του Tξ(μου
(Παπαπ6τρη). Σε αυτην την.1ωνιd χαt σε αυτdg
τι< d,τυπεg ουνdξειq αποφdοιξαν πoιo τοομπιiνo
θα πd,ρουν γtα τo xoπd,δι, π6οο θα πιJοει οτην
zdθε ^i(δα η τιμrj (θαρριil πωg δυ6μιoη δρα1μdg
i1ταν η αμοιβrj ^1ιcιx6'Θε μπαxατdριxη γ(δα, oτην
Kατo1lj δε το xανdνιξαν με οτιd,ρι). Απoφdοιξαν
επ(αηq π6τε θα βdλoυν τα γ(δια οτo αλd,τι γLα να
ετοιμd,οoυr.,τoν iοτρo μLα χαι τα πoυQτσιdδια
(τραγιιi) τα απολι,οf σαγ για μαρxdλιομα oτιg 15

του Σεπτdμβρη. Αρxηγ6s τηg μdξωξηg πdντα
rjταν o μπd,qμπα Θωμdg o Tdxμαg, τρανoxd,μα-
τoζ με δεμdνα πdντα τα 1dρια τoυ πfoω. Απ6
τιoντ6' ο μπd,ρμπα TξιbτξηE ο KρουοταλiτοηE, o
Tξι6τξηg o N(xου, o Αντιδνηg του Aδdμου, ο

μπdρμπα Αποoτ6ληE, o μπι1ρμπα Γιd,γxοg, ο
Κι6ταg, ο μιπd,ρμπα ΘιiμιoE, ο Bαγγdληg o Σιμου_
λdραg, ο μπd,ρμπα Tdxηg xαι ο Nιx6λαg ο Qdφτηζ
πoυ xρατo{οε τρειg τε1oσεQtE γ[δεg για να τραν6-
ι|.l ε ι τιg τdοoε Qιζ θυγατ6Qεζ τoυ xαι τ6λo9 ο μπd,ρ-
μπα Κι6οταg o πρdοφυγαζ πoU 6ταν xινof σε για
τo x6οιo1-ια χαι dβγαινε απd την αυλrj με τo
γουμdρι d,xουγεg π(ιντανα βγα(νει απd το οτdμα
του η xoινωνιx{ ρηοη ''γαμιc6 την xoινωνfα την

J-)
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Απ6 την dλλη μεριd dρ1ιξαν απ6 το

Κoυxorjλι τραβo{ οαν γ ια Αοβ εoταρ ι6 g

- Φαooιjλια xαι ι1φταναν μ61ριτα ρoυ-

μdνια τoυ λdxxoυ τηg Γxoλ6μαE - Ρ6-

γ"αζ.

Tο μ6γα μυοτr1ριο πoυ πρdπει να α-

ναφερΘε( χαι γα χαταγQαφε( με τα

μπαxατd,ριxα ε(ναι 6τι εγι6 τα πqωινd,

τα ι1φεqναν τα γfδια οτιg αλdνεg αυτΘ-

προαιiπωg 6λοι oι γοtχοχυQαioι, τo

βqdδυ μετd, την βoοxη γrjριξαν dλεg οι

γ(δεg xαι πηγαιναν μονα1dg,1ωρ(g να
λαθ6ψoυν, oτα απ(τια τoυg. Αν xαμιd,

γ(δα 1oιiτα δεν ε{ριοxε το oπ(τι xαι
περιφιJρετo αγd, ταg qf μαg χαι ταζ o_

d,διxη''.

'oλo τo αλιiνι dxρα xαι d,xρα γι6μιξε απ6

μπαxατd,ριxα γ(δια αφοιi dφερναν αx6μη xαι
απ6 την Πουλιd,γα xαι απ6 την Bdρωνοg. Mπα-
πατdριxα γ[δια δεν xρατο{oε μ6νo το αλι6νι τη<

Αγια - Tριd,δαg, αλλd, xαι 6λη η Nιdουστα. Kατd'

oμoλoγ(α δε των πρεοβυτdρων ηταν περiπoυ

δυ6μιαι με τQειζ 1ιλιdδεg γ(δια.

Συγxεντρι6νoγταν οε διd,φoρεg διdοπαρτεg

αλd,νεg γ"αι γ"ατ6" γειτονιd. 'oπωg οτα Αλι6για
του Aγια - Θανd,oη, τριαxdoια μπαxατdριxα
γ(δια, 1"ιε τοομπd,νο τoγ Σπαγ6 τoυ Γoioια. Στην

Αγια - Παραοxευη τριαx6oια γ[δια περ(που με

τoo1-ιπdνo τογ Π(τo τoν Γo{λα. Η Κo{λα μd'ξευε
xαμιd τριαx6oια πενηντα γ(δια με τοομπd'νo τoν

Kαβι1xη τογ Kι6τοιο. Στo Σερ(φι, 6πoυ xαι τα
πQoσφυγιχd,, διαx6οια γ(δια πoυ τα βοοxo{οε ο

Kελεμoυρiδηg o Θ6δωρα9. Στo αλιδγι τηg Αγια -

Tριdδαg τριαx6oια πενηντα ;-ιε τετραxdoια γf_

δια, 1-ιε τoομιπdνο τογ Φουνταλη τoν Tdοια' Kαι
τ6λog οτο Noοoxo1"ιε(ο διαx6oια πενηντα, με

τοoμπdνo τον Mdqα τoν Αλdξη. Σε αυτdg τιg

αλd,νε g ουγxεντρι6γoνταγ dλα τα 1.ιπαxατd'ρ ιxα
τηg π6ληg xαι απd εxε(τραβοιioαν γιατιg βooxdg
στoυζ γfρω γιδdτoπoυζ.

Αρ1ιξαν απ6 τoγ Aγια - Θολ6γο - Γxλ6μπα -

Δαλαμdρι - Ιoιι6ματα μ61ριτα ρουμdνιατoυ 6ξω

Αγια - Σωτηρη χαι στα Kαοταναριd, του Tdμα

χαL τoυ Nτλη - Πdλα'

34

δοfg τη oυμdξευε o τελd,λιηg o Στoγιd,νoζ χαL

βιξιτd,ρονταζ τιζ oυνoιx6εg xαλοιjοε τουg δημ6-

τε g φωνdξο νταg'' β ρ 6θη χ ε μ ια y [δ α yodτ α' o ιο6τ α

με αxουλαρ[xια 1'ιε χQd)μα yxi'oα η xανo6τα'
'oπo ιοE την 6yααε να 6 ρθ ε ι να την παQαλd'βε ι απ6
το απ[τι μου''' Πo}'λ6g δε απ6 αυτ6g τραβofοαν
xαι ανιiβαιναγ στιζ xdμαqεg ι-ιLα χαι οι πατερd-

δεg μαg μετd, την γι1ννα ανdβαξαν τα γ"cno(xια

οτην ξεοτη x61η για γα μην πλευριτιiooυν στα

α1ο{ρια μ61ρινα ξεμπoυμπoυριd,οoυγ. Πdντα oι

εοωτεριx6q ξriλινεg oxd,λεg ηταν γεμdτεζ γχα_

γxαρdτξεg εfτε απ6 τιg γ(δεE εkε απ6 τcι xcκo|
χια πoυ αρι1οxoνταν να τιζ ανεβοxατεβα(νoυν'

Mε αυτην την μπαxατd,Qιχη χτηγoτρoφιxη υπo_

δομr1 μαξi" xαι με την γεωργ(α που πqd,τηoε μdxρι
την δεxαετ(α τoυ 1950 dξηoε η xoινωνiα μαζ χαι

ξεπ6qαoε αx6μη xαι αυτ{ντην Κατo1r'1, 1ωρ[gνα
πεινι1σει' δι6τι τo xdΘε oπ(τι οτην αυλη τoυ ε(1ε

τoν διx6 τηζ μπατσι6. Mε αυτd τα μπαxατdριxα
επ[αηg μαg τρd,νειpαν ετoιμdξoνταζ xd,θε πρω( oι

μd,νεg μαζτιζπαπdqεg με γd,λα πριν φιiγoυμε για
τo ο1ολει6 χαι τιζ δoυλει6g. To μεοημdQt χαι τo

βρdδυ απαραiτητο τo γιαof ρτι, 1ιiρια το xουμd-

ντο γtα dλo τoγ 1ρ6νο το τυρ(, τoν τqα1ανd', τα

π6τoυρα χαι τo y"ατoiy"t τηg Λαμπρηg xαι d'λλα

πoλλd,.

Βτ'τ6gαπ6 τα παραπd,νω, ε1"ιε(g τα παιδιd με τo

παραμfΘι τoυ παππof xαι τηg γιαγιdE οτην xd1η

χαt |'ιε την ουμβfωση με τα ξωντανd αφοi υπηρ-

ξαμε μd,ρτυρεg xd,πoιαg γdνναg μπαxατd'ριxηg

Kαβιixηg Kι6τoιog, τooμπdνοg oτcι ψπαxατ(ιQιχα τηζ Ko{λαg
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γ(δαg χαt τoυ οφι1,ξιμoυ τoυ 11'ατσLγ"ιof τηg Λαμ-
πQliζ, oπλιοτηxαμε με βιι6ματα εχ, των oπo(ων οι
ψUχdζ μαg ηταν πιo tσoQQoπημdνεg, πιο r1ρεριεg
χαι πιo ανΘρι6πινεg.'Eτoι, xαταφdραμε γα αγο(-
ξoυμε ευxoλdτερα τιζ πoQτoπo{λεg τηg αγdπηg,
τηg ουμπdνιαζ, τηζ αλληλεγγfηζ χαL dλλωγ πολ-
λι6ν αqετι6γ. Mε αυτd' τα βιιliματα μεγαλc6οαμε
φτιdoαμε οιxoγι1νειεg xαι διαπρ6ψαμε στην }toι-
νων(α.

Ση με ρα xαταφdραμε να μανταλι6σoυ |-ιε τα παι-
διd μαg οε διαμερ(σματα ντoυλd,πια xατεδαφ(-
ξονταg τα παλιd xαι παραδooιαxd,. Nα '1ουν δε
παq6α οε xαθημερινη βdοη αυτd,τα xαταραμι1ι,α
μη1ανrjματα πoυ τα πρooφdρουν ειxdrtε( 7'cιι

μααημdνεg γνι6oει< |-ιε τo\/ zoυβανd ι,α μoλf ι,oυι,
τoν εγχdφαλd τoυc χαt να τα xαταoτt]οουr, μοfτι-
xα. 'Exουν πλ{ρη d,.1l,oια για τα tοlι,ται,ci, για
πεqιβdλλoγ, γLα αλdνεg πoυ τoυζ 1ρειd,ξονται
για ομαδιxf ξωη xαι παιxι,[δι. Oπωoδr]πoτε χω-
ρ [g ν6νη, νι1,να, x6γη ν"ατ παρα μd θ ι. Στον αγ ε λxυ -

οτ{ρα τoιμoυδιd λ6γω φoβ(αg. Καθημερινη ει-
ν"6να yια τα παιδιd μαζ το διπλομαντdλωμα τηE
π6ρταg χαι τωγ παραθfρωγ απ6 αναoφdλεια.
Kαμιd xαλημdρα οτoν διπλαν6 αφof δεν τoν
ξdρoυμε χαιτoν απoφειiγoυμε σαγτoν διdολοτo
θυμiαμα. Mε αυτd, τα βιι6ματα xαι d,λλα πoλλd
που δεγ xαταγρdφω ξoυν τα παιδιd μαg. Eυτυ-
1ι(lg εμεfg εδι6 oτην Nιdoυοτα 61ουμιε αxdμη
ν6νη δ ε g, νdν ε g ν,αι x61ε g.' E1oυ με xατ γ"ατι αx6 -

μα πoυ δεν d1ουν οι μεγαλoυπ6λειg. Γε[τονεg xαι
γειτ6νιooεg με ξεοτdg xαλημdρεg, αφοf οε πoλ-
λ6g πoλυxατοιx(εg αx6μη xαι oημερα δεγ xλε[-
γoυγ oι πdρτεg.

Σ{μερα μετd την παρ6λευοη πενηντα ετι6ν ωg

φα(νεται τα παραπdνω πoυ αναφdραμε μπf xανε
μι1,λλoν στoγ φoQιαμ6 τηg ιoτορiαg. Σημερα, με
1oν νι1o τρdπo ξωrjg πoυ μαg επιβληΘηxε xαι 1"ιε

τιg xαθημεριν6g μαg ανιlγxεg βλ6πουμε να ξε-
φoρτc6νουνε νταλ(xεE τυQοχoμιχι6ν προΙ6ντων
απd MEBΓΑΛ - ΑΓNo -ΔEΛTΑ - ΦΑΓE xc6ρια
απ6 τα ειοαγ6pιενα εξ oλλανδ(αg xαι Δαν(αg
τυριd xαtyd}"ατα πoυ 61oυν πλημμυρfοει dλα τα
ιilυγε[α των oο{περ μdρxετ.

Δυoτυ1ιilg, την oημερoν ημdρα φα(νεται πωζ ot
d,νθρωπο( μαg 6ταν 6φυγαν πιjραν μαξ[τoυq xαι

την επο1rj, πrj q αν μαξ[ του q ν,αt τα αγoι3Q ια χα ι τα
xελι1ρια χαt τα μπαxατdριτιαy"αL6λη την υγιεινr]
ντdπια διατροφrj. Αφηoαν δε π(αω τουg πoλυxα-
τoιx(εg πoυ δεν xρdτηoαν οιiτε α1οfρια (πdρxι-
γx) για τα αυτοziγητd τουg.

Eυτυ1ι,ig εδιδ εμε(g οτην Nιι1ουατα ι1xουμε μα-
ξιλιiρι το βουι,6 xαι βq(οxoνται αx6μα λ[γα xο-
πdδια zαι zdνουμιε xoυμdντo τoν παErαδοοιαx6

μιπιiτoo, τo dοπρo τυρ( ι1,νευ 1ημεiαg πηγμ6νο με
πιτι6' zct.τoιxιοt'. Πα(ρνουμε γι1λα πρ6βιo βo-
oιη-< zαt zdνουμε γιαofρτι πoυ xdβεταt με το

μα7αiρι. Tροiμε xαψι6" παπdρα με 1oντρ6 αλdτι
zαι με ψοlμi γdατQαζ ψημ6γο με ξερd xdδρα.
Αυτd τα απoλαμβdνoυμε αx6μη εμε[gτηg γενιd,g
του 1950 διdτι οι ν6oι ε(ναι ξdνοι προg αυτd.

Mε τα oημερινd δεδομdνα χαι με αυτ6γ τoγ
απd,r,θ ρο-lπο τρ 6πο ξωrj g ευ λ6γω g τ [θ ετα ι τo μdγα
εριδτημα zαι πqdβλημα συγχQdνωg. Πoυ oδη-

γο{μεθα; Ωg π6τε θαυπdρ1oυν dνθρωπoιπoυ θα
μαg δ(δoυν xαλημdρα; Ωg π6τε θα υπι1,ρ1oυν
dνθρωπoι πoυ θα βοοxofν τα πρ6βατα χαι τα
γ(δια οτι5 xαΘαρdg πλαγι69 xαι λαγxdδια xαι θα
παρdγουν πρoΙ6ντα xαΘαρd χωQiE διoξiνεg; Ωg
π6τε; Eλπζoυμε πωζ η διxιd μαg γενιd δεγ θα
πρoλdβει να δει την xαλημ6ρα, την γ(δα xαι το
πρdβατο oε α(θoυoα μoυoε[oυ φυoιxηg ιοτo-

Qiαζ'

o N(xog Σαμαριig με τov ΠoυριJγxα
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Tεσσερα πρOσKUVημαTα σTη ΝαοUσα

τωγ Ιι[ixoυ Σπιiρταη χαι Γιιivvη Eυθυμιιiδη

τo παQεt.

o Tdοηg 'Ηλxοg πριν απd 1ρ6νια xoιμr1Θηxε
"ιdτω απ6 dνα xαραγd,τοι 6πoυ oτdλιαξαν πρ6-

βατα xαι τod,xοlοε Mπλo{γτα ( ψε(ρεg προβd-
το.lν) xαι ξ{νoνταg ουνd1εια μdτωοε τα οπυρd-
xια.. Πl]γε πλ{θηxε δυo φoρ69 oτο xαλo^1ι1Qτσχo

xαι 6γινε xαχα. O Γιd,ννηg Bεληg επ(oηg dγινε
γ'αχ6" απ6 oπυριd πoυ απdxτηoε, αφo{ πλf θηxε
δυo φoρdg oε δυο μ6Qεg που rjρΘε ουνdxεια.

Η πυγr1 αυτη πgοilπijρ1ε πριν απ6 πdρα πολλd

1ρ6νια 6πωg αφηγε(ται ο Αλdxog Kαραμπ6λxοg,
πoυ dxει xτημα δ(πλα οτην πηγη χαL τo ξενοδo-
xε(o ''AνΘdpιια''. Πoλλοf dνθρο_lπoι τα παλι6τερα

1ρdνια για γα ΘεραπευΘofν ερ16ταν xαι γofxια-
ξαγ oε oπ(τια του Koπαγoιi για να πηγα(νουν να
προοl,'υνοfγ χαι να πλfγονται δυo τρειg μdρεg
oυν61ε ια τα 1αρdματα.' Eφευγαν αμ(λητoι 1ωqig
να γυρ(οουγ π(οω.

1. ΚαλoυγiQτσχoυ

Πιοτεf εται 6τι το Καλουγdρτoxου (ειx.1) πηρu
ε1τοι την oνoμαo(α yruτ( εxε( μ6ναοε xdπoιοg
xαλ6γεροg. Π(οτευαν παλι6τερα 6τιγιανα θερα-
πευθεfg πρ6πει νdρθειg πρω[ να πλυθε(g να ανα-
ι|ειg xερ( xαι αφorj πρoοxυνηoειζ γα αφfoειg
dνα xoμμdτι απ6 τα ρoιi1α σoυ στo δεντρdxι εxε(
δ(πλα oτην πηγrj. Δεν dπρεπε να μιληoεtE αγ
εf1εg ουνoδ6 xαι οfτε να.1υρ(οειg π(oω με πρ6-
σιυπo οτην πηγη. Mε τo xουρελdxι dφηνεg την
αρριioτια.

Διr1γε(ται μdλιοτα ο Tιlxηg Tρd,ιog πωζ o πατ6.-

Qαζ τoυ πηγε για Θεραπεfα xαι μετd επειδη ηταν
xαλoxα(ρι xαι ξdοτα xdθιoε να ξεxουραστε(γr'
6oτριιpε dνα τοιγd,ρo χαι xd,πνιοε ειε( xoι'τ6".

Φειiγoνταg, dμιωg' ξ6xαoε τηγ τα|"ιπαx6qα τoυ.

Tην θυμηθηxε dταν ε[1ε προ1ο_lρr]oει πd,ι,ω απd
εxατ6 μ6τρα. Αναγxdoτηχε γα dρθει πQoζ τα
π(οω 1ιυρ(g να δει
μπρoοτd για να την
πdρει.

o N(xog Kαλλιδdxηg
πριν απ6 1ρdνια δε-
xατεοodρωγ-δεxα-
πdντε 1ρονων. θερι-

ξαν οτdρι με τoγ πα-
τdρα του xαι γιJμιοε
οπυρd,xια με πoλλη

φαγo{ρα.'ΗqΘε οτην
πηγη δυo φορ6g πλf-
θηxε xαι θεραπε{τη-
xε. Tην δεtτερη φo-
ρd,, 6μωg, ξ61αoε τo
oαxxdγ't τoυ χαι α-
ναγxd,oτηxε να γυρ(-
oει π(οω με την 6πιο-
Θεν, πoυ λε1ν, για να
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Η μιxρf αυτrj πoιλd,δα, 6που βρf_
σχεταt η πηγη Καλoγdρτoτ.oυ €γεt
πoλλ6g ττη^l,εζ, πdγω απ6 oαρd,ντα,
πoυ oι περιαodτερεg αναβλiξουν d-
λo το xρ6νo ουνd1εια.

Κατd τoν xαΘηγητij του Πανεπιoτη-
μ(oυ Zαραλr]που 6μιεl,ε μια δυo βρα-
διdg ατο ξενoδο1εiο "ΑνΘdμια", d-
πωg μoυ εfπε o Αλdz"οg Kαραμπ6λ-
xog, εxεiνη χ9.16ταν η zοιλdδα των
νυμφι6ν, dπου πηγf zαι νt'μφη, xαι
μια απd τι< πη.16g αυτdg 6γινε αγfα-
ομα θαυματουργd.

To KαλουγdElτοxoυ βρiοxεται oτην
περιο1ι] Tξoυμdλα οτα δυτιxd, τoυ
Koπαγo{ xαι xoντ(l' oτo ξενoδοxε[ο "Αr,θ6μιια''
τoυ Αλ6xου Καραμπ6λzoυ. Πριν απdτρiα7ρdνια
μια xυρ(α βρηxε θεραπε(α απd pιια αl,iατi1 αρρcil-
στια πoυ η επιoτημη δεν μπ6ρεοε να θεραπεfοει
χαL με βoηθεια xαι dλλο;ν xατο(xωγτoυ Koπαγοιj
€xτto ε 6να ε xxλη o Cιν"ι 6πω9 φα (ν ετα ι στην φωτo -

γραφiα.

ΙEΡoΣ NΑoΣ: ΠANΑΓΙA H TPΙXΕΙPOYΣΑ

ΑΓΙΑ ΠΑPΑΣKEYΗ

ΑΓΙoΣ KoΣMΑΣ o AΙTΩΛoΣ

oΙ ΑΓΙoΙ TEΣΣAΡAKONTΑ MΑPTYPEΣ

2. ΙΙαλιoυμπoι1ιιινη

Η Παληομπo{xιν, ΑΓΙA ΠΑPΑΣKEYΗ, βρi
σχεταt oτο λd,xxo πoυ dρ1εται απ6 τα τρ[α Πλα-
τιiνια μετd τα μνηματα Aγ(ου Αθαγαofoυ χαι τα
xαταoτr]ματα ενoιxιιiσεωζ σχι οτo δρ6μο πρog
Tρ(α Πηγdδια xαι δiπλα στo Qαχoχdξανo τoυ
Mdγτοιoυ. Δεξιι1 υπdρ1ει ταμπ6λα πd,νο_l oτoν
αγρoτιx6 δρdμo πoυ γρd,φει. ΠΑΛΗoMΠoY-
KΙNA AΓΙΑ ΠAΡΑΣKEYΗ. Yπαρ1ε ι μoνoπdτι
που xατεβα(γει οτο αγ(αopια. (εtν"2).To προοxrj-
νημα αυτd oυντηρεiται απ6τουg ανθρι6πουgτων
γf ρω xτημιiτωγ χαt xυρ(ωg απ6 τoγ πατιJρα, dοo
ξοfοε, τoυ δdαxαλoυ Γιdννη Koομαρ(xoυ χαι
τoν (διo' Yπdρ1ει εδc6 xαι πιiρα πoλλd 1ρdνια,
πρooφdρονταg θεραπε[α oε dooυgτο επισxdπτo-
γταν χαL τo επιοxdπτoγται πρω(, πρoοxυνodοαν,

Ειx.2' Η βρf αη τoυ 11"1ιαoμoιi μ6oα ατo μιr.ρd εxxληoιixι ιαι δεξιd'
βρ(αxεται η ειxdνα τηg Αγ(αg Παραoxευr]g.

ανιiβανε xερ( xαι πλrjγoνταν με τoν αγιαομ6,
αμiλητοι, αφrjνοι,ταg 6να" ροιi1o απd πd,νω τoυg rj
dοτω dνα z.oυρελιixι, dνα μαντr]Χι' τιd}'τoα, ν"α-

oxil"η oτιδl]ποτε, πιoτεfoνταg 6τι dφηνε π(oω
τoυ τηγ αρρι6oτια.

Θεραπε{τηxαγ πoλλof ουμπoλiτεζ μαζ Nαoυ-
σα(oι, μεταξιi των oπο[ωγ χαι o Bαγγdληg Boο-
ν(ιxηg xαι dλλoι.

3. Παναγ[α τoυ Γx€xα

Tο αγ[αoμα τηg Παναγiαq του Γν"€.ν"α, βρ(oxεται
οτην Πoυλιd,να, στo οτεγ6 τoυ Todτοα, μπα(νο-
νταg δεξιd, απ6 τα oπ(τια του MoιiγγQη χαι τoυ
Toιoιiτα, oτo απ(τι τoυ Παπανdνου οε ειδιxd
διαμορφωμdνο 1ι6ρο oτo ιo6γειo' Tην επιμ6λεια
ε(yε απ6 πQtν χτtστε( το xαιγorjριo οπi,τι-πολυ-
Υ"ατotx(α, η oιxογdνεια Παπανdνoυ. Efναι 1c6-

Qoζ πQoσχυνηματo5 χαι σαQαντioματog. Eγc6

μιxρ6g, για γα δω πωg αλωνζει η πατdξα πoυ
ε(1ε φdρει για πρc6τη φoQd ο αδελφ69 μoυ Ανα-
oτdoηg τo 1928, πrjγα ατον Aρ1ιiγγελο γ"αι γ"6χ-
ληoα ελoνootα, ε(γα πυρετd για δυo 1ρdνια xαι
μαξ( με τα xιν(να χαι τηγ Παναγiα τoυ Γx€yxα
ι1γινα xαλι1, ιjoτερα απ6 oαρι1,ντιoμα. Η ιοτορiα
λ6ει 6τι πριν απ6 πoλλd 1ρ6νια, επ[ τoυρxοxρα-
τfαg, dναg Tof ρxοg o Γx6'yxαg, €γαoε τα μoυλd_
Qtα τoυ oτo βoυνιi, xαθcδg ηταν ξυλοφ6ρog xαι
αγοlγιdτηg για πoλλd, 1ρ6νια. Πoλλ69 μdρεg d-
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H ειy,6r,α τα Παναγiα< μι6oα οτo ειxoγooταοι
αριoτερd'.

Qα1νε χαt τoν 6τρωγε η στενoχι6 Qtα. Eaχε απo-

γoητευΘεrχαι dνα βριiδυ oνεLQειjτηχε την Πα\,α-

γ(α πoυ του εaπε: ''Πηyαινε εχε[ στην Αρd'πιτoα
απεναyτι απ6 την Yπαπαντη (τη μiαα), πiqααε
απ6ναyτι απ6 την Αρd'πιταα απ6 iyα πεo1'ιiνο
δ6ντρo πoυ ε[ναι εxε[ xαι πd'ρε την ειx6να ριου
πoυ ε|ναι oτο νερd τ6αα yρ6vια. Θα την φiqειg
εδcil α' αυτ6 τo μiροg, oτο ριπαξ€ τoυ Παπανd'νου
xαι θα την βd'λειg αε €να μιxρ6 εxxληαd'xι''. To
fδιο πρω( O γγξ^γγ'αg{'χανε 6πωE του εrπε η Πα-

uα^1ιd χαL τηγ (δια pιdρα τo μεαημdqι γιiqιoαν τα
μουλd,ρια οτο οπ[τι τoυ.

Η ειxdγα dxει διαοτdοειg 40x30 εxατoοτd περ(-
πoυ χαι €'γεt π6'γo9 4-5 εxατooτd. E(ναι σαν

μdρμαροxαμο:μdνο απ6 dγα ε(δοg τoιμεγτoχo-
ν(αg οαν xουραodνι oυμπαγdg.

Η oιxογ6νεια Παπανdνoυ πριν απ6 50 η 60

1ρ6νια την 6οπαoε οτo αξω.1ρdφιoτo μdρog για
να τ1'lγ τετρα.γων(σει χαι να την βι1λει oε ξι1λινο
πλα(οιo xoρνξα. Eπειδrjηταν θαμπη xαι φθαρ-
μdνη απd τα νερd oτo xατω μdQoζ την ξαναζω-
γρdφιoε οε αγιoγρdφo πQoσεχτιxd πd,γω oτο
fδιo ox6διo. Προiτα πQιγ χτtστεf τo xαινoljριo
oπ[τι dναβαν xεριd τι6ρα δεν επιτρι1πoUν τo
dνα μιμα το_lν x ε q ιιilν ε π ιτq dπουν 6 μω g το προοxd -

νημα.Tην ημdqα πoυ την επιox€φτηxα, ηρθαν να
πρoοxυνηoουν δυo γειτdνιοoεg, η μητdρα του

γεωπ6νoυ Aντι6νη Χατξηβαοιλειd,δη xαιη ο{ξυ-

γoζ τoυ Nι6ντα Todτoα. Aπ6 6oα μoυ ε(παν
πολf g x6opιog αxdμα π6"εtxαιπqooειi1εται εxε(.
Tαxτtx6" διαβdξoνται παραxλrjοεLE χαι εσπεQt-
νo(.

4. Παλιoοι6τηρα

Η Παλιooι6τηρα (oπηλιι1τoυ Mεγdλoυ Aλεξdν-
δρoυ). Πρdxειται γtα μLα oπηλιd με δd,πεδο
εμβαδo{ 8-10τετραγωνιxc6γ μ6τρων πoυ βρ(oxε-
ται περ(πoυ γ'dτοl απ6 το οημε(ο πoυ 6πεοε τo
λεωφoρεfo οτo Σπrjλιo, πto σUγχεxριμ6να xd,τω
απ6 την Qαρoταβdρνα τoυ Σοlτrjρη'

Παλιoοι6τηρα λdγεται xαι 6λη η περιo1rj πoυ
περιλαμβdγεταt: Δυτιxι1, απd τoγ δρ6μo Σπη-
λα[ου απ6την αQχη τηζ xαι μd1ριτο πρoοxriνημα
των Αγ(ων Θεοδcδρων με τη βρfοη, ανατoλιxd
απd την αρ1η του Σ1οινoποιε(ου, τcδρα ιδιoxτη-
ofα Bd,νη μdxριτo δημ6oιο δρ6μo γιατoν οταθμ6,
εοτιατ6ρ ιο αδελφc6ν Tdνη' γdφυρα Bεργιι6τιxη,
λdxo Σπηλαfου μ61gι τo εLχoνoστd,οι των Αγ[ων
Θεoδc6ρων. Η πεqιo1rj αυτf πηρε τo dνομd, τηg
απ6 πολf παλιd απd τo πqooxιlνημα αυτ6 πoυ
λdγονταν xαι οπηλιd τoυ Mεγαλdξαντρoυ. Λdγε-
ται 6τι οτην οπηλιd υπrjρ1ε επ(1ριομα στην oQo-

φη i τα πλdγια με την ειx6γα του Xριοτo{ (Σω-

&
g

1

ειx. 4 Tο υπ6λοιπo r"oμμd,τι απ6 το τετρα.1οiνιομα τηg
ειxιlναζ τηg Παναγ(αg τoυ Γxdγxα
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τηρos) εxεiγο 6μωg που ε[-
δαμε 6ταν προ1θdg επtσχε-

φθtjxαμε ι-ιε τoν πρdεδρo
τη g Eταιρ ε [αg Αρ ιoτoτdλη :
x. EυΘυμιdδη Γιdννη ljταr,
δεξιι1τηg ειodδου τQει( ε-
oo1dg λαξευμdνεζ στllν
πoυρdπετρα σαν θ6οει: ε ι-
xdγων 30x60 εχατoστι|iγ ll

μια δ(πλα οτην dλλη οε dr,α.

dψog 50 -60 εxατoοτι,ir,α-
π6 τo δdπεδo (ειz.. 5) z'α'ι

οτη μdαη του δαπdδοU iτoιt
εiναι αρxετd αι,ιi_lμαi,ο μ6-
νo |"ιε πουρdπετρα. υπd.ρ-

χει μια τρfπα οτρd.,,γυλη
διαμdτρoυ .1{ρω οτcι 60 ε-
ν'ατooτ6", γεμdτη πορ6λι-
Θουg xαι xιi:ματα.

"?::

..1t;

Σεελd1ιοται1λλααημεfαoιπdτρεgεiναιπελεxη- :::1"::"'Tοxερdxιεxε(ι'oαποδ[δει6πω9μd-
τ6g. To δd,πεδο εiναι λ(γο πoλ{ επ[πεδ"';;;;; Ψ,1:" i:^^ι1 

dοoδα 6οcι xcιt το εxxληοdγ't τoυ

λ6g μιxρ6g εξd,ροειg. H εfοοδοg "", .;;;;;;, fΙi::).''"λdουοτηNd'ουoα'Yπdρxoυνπολλdg
αρxετd πQoζ τα dξω (ανατολιz.d) ε(ναι ,,o;;, *:::,:::y:i]:::]:::jJu^:l'".να 

προβληθε( o

(ειx. 6) μιε dψoE ο1εδ6ν εν6E μdτριο, "',δ;;j;;;: ::::'j:"''οg 
τoυριομdg oτη Nd'oυoα' dxι μ6νο

|-ιε τα πQoσxυνl]ματd μαg αλλd, χαι με τιg εxxλη-
Tα πρoοxυνηματα αυτd θα πρdπει t,α cιξιοποιt1- oiε< μα< τιg μιxρdq χαt τts μεγdλεg.
θοfν xαι να ξωντανdιpoυν πd.λι 6πιυg τα παλιdτε-
ρα 1ρdνια. Nα διαμορ- 'ξi .;.$
φοlθοfν xαταλληλ6τερα'''φε*":ι"'f
για να πQoσελxι1οoι'ν ντci- o, l lξ'' ",1 iffi
πιoυE ;,.υρ[ωg αλλα y.αι , Tf \'
xριμα r'α μεr'υυν ετoι xα- ,,1,,ft . 1
vταxωμει'α r,r, αγurJ.o ' ;r', "{''-,r$i* : ε'i1 _ '" *'' - .ξ

*Ι:**:;;;;", 
- Φ' ::}1:-

ξdνουgτουqiοτεg.E,(ναι,..ll;;ε':}ιj.,-&
xρiμα να μdνουν 6τoι 1α- ',,:."'|.'ι1:'"L

TοΣεπτ6μβριοπηγαμε με

5:s:;!::: Ψ: ξΙ1"9-": i,"..,fu ,,' :::οτη Pdδo 7.αt στηγ Kρητη i|]:,,,,,,:l i,..:''i{:Tlj,f;"J,i'J'ff*, 
'

πρo ε(δαμε ιjγα τdτoιο

λοf g προoxυνητdg γα α- Bρ(oxεται 4-zl,5 μdτρα 1lηλ6τερα απ6 x(ιτοl.Παλιci η oπηλιcl ε(xε oν'6'ια.Δεν υπrjρ1ε
νd,βουν l,'ερ( xαι να πQo- βατ6 οημεio ποιlOεγiι xιiτιo.

ει'z" 5: oι τρει< i.αΞευμdr,ε< εoο1d: δεξιd" τη< ειo6δoυ τηg oπηλιdE oτιg oπo(εc πρdπει
ι'α ι'τ r 

i 
ο7"r ιr' ε ι Ζ(f \'ε : τοi' z.l.ιi.τ t 1z.αν.
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t{ξ0ι ΚaιPΘr
H τoπικη μαq εφημεριδα εκλεισε ε[κoαι xρ6vια κυκλoφoριαg

Tηg οιiνταξηg

Tα εixoαι yρ6νια αδιd'λειπτηg xυxλοφoρ[αg oυμπληρωαε πρ6αφατα η εφημερiδα "NΕoΙ ΚΑΙPoΙ',
που xoαμε( τoν τoπιxrj τιiπo τηg π6ληg μαq ριε την πoι6τ17τα χ,αι τo fiθog τηg. 'Ενα μιxρ6 αφιiραlμα o'
αυτη την πρoαπd'θεια ετο[pιαoε xαιπαρα.θiτει στη oυν6yειαη συντα?1τι2l,η επιτqoπη τoυ περιοδιxοιi ριαg
θ6λoντα9, να τιριηoει με τoν τρ6πo τηζ την επiτειο αυτη' μαξ[ ριε τιζ ευy6E τηζ yια xαλη oυν6yεια τηζ
ixδοoηg, πdντα ριε τo [διo πd'θοE yια την υπερd'oπιαη τοlν τoπlxιΔν αυμφερ6ντων τηζ π6λη9 μαE.

Η πqooπdΘεια γtα τoν ο1εδιαομ6 xαι την 6xδo-
ση τηζ εφημερiδαg "NEoΙ KΑΙPoΙ" ε(δε τo φωg
τηg δημοoι6τηταg τον ΔεxdμβQη του 1984, με την
xυxλοφοq[α του πρci:του φι1λου τηg εφημερ(δαg
oτιg 8-12-1984. Συνεxδ6τεg oι Ηραxληg Tdoοαg
xαι Πdτρog Mπ6λαE, o oπo(og oγετιν"6"γQ1iγoQα

αποoιiρθηxε για ν'αο1oληθε( με d,λλεg δραoτη-

ρι6τητεg χαι τηγ τoπιν,η αυτοδιοfxηοη. 'Eτοι τo

βιiροs τηg 6xδοoηg dπεoε στoυζ ιiμoυg του ΗQα-
xλrj T6οoα, πoυ απ6 τdτε ε[ναι η "ψυχ1i" τηζ
εφημεq(δαg. o Hραxλrjg, dπωg τον ξdρoυν dλοι,
οπofδαοε Oιxoνομιxd, oτo Αριοτοτdλειo Πανε-
πιοτημιo τηg Θεoοαλoν(xηg xαι dr,ταζ dτopιο
6ντoγα πoλιτιxoπoιηpι6νο απ6 τα φοιτητιxd τoυ

1ρdνια, 1-ιε ιδιαiτερο ενδιαφ6ρoγ για τα Xoινd,,

βρljxε οτη δηpιoοιoγραφ(α την xαλfτεqη dxφqα-
ση των προoωπιxιliν τoυ ενδιαφερ6ντων.

'oπωg οημειc6νεται οτο πρι6τo φfλo τηζ εφημε-

ρ(δαg ".'.πρ6θεαη τηg 6xδooηζ !'ιαζ ε[ναι η πλη-

Qηζ ?tαt αντιχεψιεyιxη ενημiρωση σε yεyoν6τα,
θ61'ιατα xαι πρoβληριατα τηζ π6ληE μαζ χαι τηζ
περιφiρειαg, η iρευνα' επεξερyαα[α xαι μελtτη
τoυζ με oxoπ6, εxτ6g των d'λλων χαι τηy oυμβoλη
σε πQoσανατoλιαμo6g 21αt παQαχινηoειg, πoυ να
oδηyοιiν oτη διε6ρυνση τηζ δηριoxρατιxfE ζωig
τoυ τ6που μαζ'.' Επιδiωξη μαg ε|ναι να εxφqd''
σoυμε τoυg προβληpιατιoμο6ζ τoυ πιo πλατιoιj
δη μo x ρ ατ ιx oιi x ινη ματ o g y ια τ η δ ια μ6 ρ φ οl oη μ ιαg
xοινηg yλcδoααg xαι xυρ[οlg μιαg xοινηζ πQαχτι-
xiζ.''

Στα ε(xooι αυτd, xρdνια με τηγ εφημερ(δα συνεQ-

,tt:,:a:

.. f&-9. ξ:ι
.',** : Φ

o εxδ6τηg τηg εφημερ(δαg Ηραtλι]g TdoααE

γdoτηxαν αρxετo( oυμιπoλ(τεg μαg: Απ6 το ξεx(-
νημα αx6pια, οι αε(μνηoτoι Λευτdρηg Mιμιλ(δηg,

με ειδιx6τητα στα πoχιτιx6" o16λια χαt στιζ εxλο-

γιxdg αναλfoειg, ο oδυoodαg Nτιν6πoυλοg, xυ-

ρ(ωg οε γεωπoνιxd, - δενδρoxoμιxd θdματα χαι o
Α1ιλλ6αg Γxο{ταg oε θ6ματα τoπιxrjg ιοτoρ(αg
xαι βιβλιoπαqουoιd,οειg. o Λdξαροg Παπα1ρυ-
αoοτομ(δηg, ωg "Λι1,pιδα", o Kι6σταg Κ6λλαg, ωg
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Το πριδτo φiD"o τη< εφημερilδαg

"Kωσ}ιoλ", ο Θ6δωρo9 Δ6δηg, o Γιι6ργog Γαλ(-
τηζ με τα oxftoα τoυ, o Θωμdg Γαβριηλ(δηE, o
Mαν6ληg Bαλοαμiδηg, o Γιι6ργog Xιον(δηg xαι o
Tιixηg Mπι1ιτοηE σε ιστoQtχα γ,αt λαoγgαφιxd
θdματα τη< Ndoυoαζ χαι τtlζ πεQtoχηg 

"ηs 
χαι o

Bαo(ληq Kουxoυργιdννηg οε θι1ματα αγροτιxof
ενδιαφdροντog. H oυνε1ιξ6μενη μd1ρι oημερα
ουνεργαoiα με τoγ oυμπολ(τη μαζ tστoQtχd ερευ-
νητη Στ6ργιo Αποoτ6λoυ απdδωoε την αναδη μo-
ο(ευoη στηγ εφημερfδα oλdxληQoυ τoυ εξαντλη-
pιι1νου 6ργου τoυ "Πτυ1dg απd την ιοτoρ(α των
παραταξιαxι6ν αντιπαραθdoεωγ στη Ndoυοα
(1627-1918)" xαθι6g xαι ι1λλεg ιοτοριzdg dρευ-
γεζ για τη Ndoυοα τoυ 17ου αι. χαι τη μετεπαγα-
oτατtxη Nιloυoα, xαι γ,ατi.clτησε με τον τρ16πo
αυτ6 την εφημερ(δα πQαγματtχd ιoτοριxd αρ-
γεb'

Στουg υπdλoιπoυE "οταΘεqofg" ουνεργι1τεg oυ-
γxαταλdγεται o "Σxολιαoτrjg", ν,ατ6' x6oψoν Α-

λ6ξανδρog Oιxον6μου, πoυ με τo γλαφυρ6 xαt
εγ(oτε δηxτιx6 του τρdπo ο1oλιd,ξειτα μιxρd xαι
τα μεγfχ61 θdματα τηq τoπιxηg ri τηg ευρriτερηE
επιxαιρdτηταg, ενc6 οτo νει6τερo δυναμιx6 των
oυνεργατι6γ εντιiοoεται η Ευγεν(α Zdλιου με τιg
"E,ιx6vεg απ6τo παρελθ6ν" xαι η Δημητρα Tξι1_
χη με τt1ν πολιi αξιdλογη oτrjλη "Σε πρdσωπo
ενLγ'6''.

Στα ε(xooι αυτι1, 1ρ6νια oι "NEOΙ KΑΙPoΙ"
τ(μηοαν τoγ τiτλο τoUζ ωE αδdoμευτη εφημερiδα
τηg Nι1oυοαg, ριαxριd απd πoλιτιx6'γ"αι oιχoγo-
μιxd ουμφdQoγτα, xρατc6νταg xριτιxf ατdοη α-
πdγαντι oε x6Θε μoQφηζ εξουo(α xαι αμε(λιxτη
mα ν'αν"ιilg xε(pιενα, dxι xωρig xdοτoq. 'Eδωoε
οxληρdg μdχεζ γtα τηγ προoταo(α τoυ φυoιxo{
παι πολιτιομιxoιi περιβdλλoγτoζ τηE Nιioυoαg,
πρ6βαλε χαt υπεQααπ(oτητιε τoυg αγriνεE τωγ
εργατι6ν χαι τωγ αγgoτoiν για υπερd,oπtση τωγ
xεπτημιJνων χαι παQαπdρα βελτ(ωση τηζ θdoηg
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Απ6 την dxδooη τηg

μ6χQιτo 1999 η εφη-

μεQrδα χυχλoφορolj-
σε σε τετQασdλιδo

μεγdλoυ σχηματoζ,
ενd] στη συγdχειαπd-

Qασε σε σχημα ταμ-
πλ6ιντ με δdxα η δι6-

δεxα οελ(δεg. Tα
πρι6τα 1ρ6νια τηg

ξι,_lη g τη g τυπc6νoνταν
στLζτUπoγQαφιxιJg ε-
yxαταoτ(t"σειζ τηζ
"ΗME,ΡHΣΙAΣ"
οτη Bdροια, ενι6 εδιi
xαι dντεxαxqr6νιατυ-
πιiγεται στo τυπo-

γραφε(o του Στα{-
ρoυ Παρ6λα, ατη

42
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Ndoυoα.

Αξζει xd,θε oτηριξη για
τη συγ6χεtα αυτηζ τηζ
πQoσπd,θεtαg. Αξ(ξει oι
τoπιχor μαg dργoντεg xαι
oι d,λλοι παQd,γoντεζ τoU

τdπoυ να συξητofγτα θd-

ματαπoυτrΘεπαιαπ6τoγ
τoxτLy"6 τdπο χαι γα μηγ
αQχο{νται μdνo οτoυg 6-

πoιoυζ επαrγoυζ για τo

dργoτoυg. Πoλλ6g φoQdζ

μια χQιτιχη τoπoθετηση

για χdπoιo θ6μα, μ6oα
απ6 τLζ oτηλεg μιαζ ιjστω

μιχQηζ επαQχιαχηζ εφη-

μεQ(δαζ, μπoQε(γα πQo-

xαλιjοει ιjγαν επoιxoδo-

μητιχ6 διd,λoγo χαι γα χα-

wffi'ffi# MΜffiffiw#'

-"ffisffiw{Ψ"#

τoUζ, χαθι6ζγ'αLγ'6Θε μtχQli χαι μεγdλη πQoσπd-
θεια αγd,πτυξηg τoυ πολιτιoμof οε 6λε9 τoυ τιζ

μoQφdζ. Kαι 6λα αυτ6" παντα με oεβαομd οτη

οωoτη χaiση τηg γλιiοoαζ, με πυxν6τητα oτη

ο{νταξη των xει1"ιι1νωγ χαι με εγxυρ6τητα χαL

αxρ(βεια οτιg πληροφoρ(εE που δημιoo(ευοε xα-
θι6g xαι οεβαoμ6
οτην αντ[θ ετη d,πoιilη.

ταλljξει οε βελτ(ωοη τωγ θ6oεωγ πoυ πα(ρνει ο

xαθdναg πQoζ το γενιxdτερο ουμφdρoν. Αqxε( η
ουξrjτηαη ναγivεται 1-ιε ειλιxρινη διιiθεοη ν"αι6y"t

ι-ιε χαχUπoΨ(α η xυνηγι6νταE μdγιooεg, ι1πωg

δυοτυ1ι6g αρxετdg φoQdζ ουνdβη oτο παρελθdι''

Ι g Λ{f t',1 r1 Ι i :1 l β' Α Ιξ Ι i'"1 i γl l] !]i i:l' lJ ι,, ι pl r, λ ι Η Ι * Α Ο γ :lι ι

Η oημερινri μορφr] τηg εφημερι.δαg
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Η εθvιKOθρησKευτικη δραoη
τOU Ε. ΣτoUγιαVvακη

Mε αφoρμη τηι,αr'ιoτ6ρητη απdφαοη αναγνιli-

QισηE απ6 τιζ Η.Π.Α του zρd,τουg των Σxoπ[ων

με τηγ oγoμαοiα "Δη μοzρατ[α τη gMαχεδoγ(αζ",
αg oημειc6ooυι"ιε μεQιΖdq γραμμdg με την εθγιxο-
θρηοxευτιxrj δραοτηρι6τητα του ιστoQιxο{ τηE

Ndουoαg χαι τilζ 'Εδεοοαg Eυoταθioυ Στoυ-

γιαννd,xη, oτη μνημη dλων 6oων αγων[οτηxαν

για την Mαxεδοι'[α.

O E. Στoυγιανr,ιiz"t1< υπηρdτηοε ωE δdοxαλog
οε διdφορα xoιγoτιxd, o1ολε(α τηζ τoυQχoχQα-
τof μενηg Mαxεδογiαg, dπου xαι ανdπτυξε oημα-

του Γιιivνη Kαqαταιιfλη

ντιxη εθνιxrj δραoτηρι6τητα απdγαγτι oτη βoυλ-
γαριxη πρoπαγdνδα. Στην αρ1η τoυ 1894 oτη

γενdτειριi του 'Eδεooα. To 1897 οτo Αοβεoτo-

1ι6ρι τηg Θεoοαλoγfu"ηg, oτo oπο(ο ε[1ε οημειω-
θε( ooβαρ{ διε(oδυαη των oλαβιxι6ν απ6ψεων

για την ελληνιx6τητα τηζ Mαxεδον(αg' αγων(-
στηχε για τηγ διαπαιδαγ6γηoη τα τοπιxηg νεo-
λα[αg ν,αt6γι μ6νo, αλλd xαιτην ποδηγ6τηση των
ενηλ(xων xατο(xων του.

Αξιoοη με (ωτη ε (ναι t1 δρdοη του ατην Mαxεδo-

o Eυoτιiθιog Στουγιαννdxηg xαθηγητ{g oτη Nιioυoα με τoυs μαθητdgτoυ.
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νιx{ Στρc6μνιτσα xo 1902 xαι 1903 pιεταξf των
oλαβoφι6νωγ αλλd χαι των αxραιφνc6ν Eλλrjνων
xατo(xaw τηζ, τωγ oπo(ωγ αναπτdρωοε το ηθιx6
φρ6νημα. Στην π6λη αυτr1 ( που oljμερα δυοτυ-

1ι69 ανηxει οτo xρατfδιo τωγ Σxοπfων) νυμφεf ε-
ται με τηγ γηπιαγωγd Mαρfα Καλιοιjoxα μητdρα
διjo παιδιιδγ τoU'

Στη Ndoυoα rjλθε 6ταν πriρε τoν τ(τλo τoυ
διδdxτoρα Φιλολoγ(αg απ6 το Eθνιxd Kαποδι-
oτqιαxd Πανεπιοτημιo ΑΘηνι6ν xαι ανιjλαβε την
διειiθυνοη τoυ Αρρεναγωγε[oυ χαι τoυ Γυμνα-
o(ου τηE πdληg.

Παρdλληλα με τα xαθηxoντdτου ωE εxπαιδευ_
τντι,o{, παγτοf dπoυ υπηρdτηαε, oργdνωoε xυ_

ριαπdτιxα λαΙxd o1oλε(α,6πoυ ο fδιog ανι1πτυo-
oε Θρηαxευτιγ"6" θdματα αε λαιx6 αxροατfριo
xαθο5g xαι 6δινε διαλdξειg εθγιxοrj περιεxoμd-
νoυ. Συνεργdoτηxε με το Mαxεδoγιx6 Κoμιτdτο
xαt xατ€βαλε υπεριiνθρωπεg πρooπd,Θειεζ γα
διατηρrjοει αxμα(οτo εθγιx6 φρ6νηματων Eλλf -

γωγ τηζ xατε16μενηg απd τoυg Toriρxoυζ χατα-
xτητi.5 Mαxεδoγ(αE xαι ταλαιπωροrjμενηg απ6
τoυs συμμoρ[τεg Boιiλγαρoυg xoμιτατξrjδεg υ-
παiθρoυ Mαxεδoγιxη g ενδo1ι6ραg'

'Eλαβε μdQog oε τoπιx6E dνoπλεg ουγxρof-
σε ιζ των δυνιiμεων τoυ Eλληνιxod Κoμιτι1,τoυ με
τoυg BοrjλγαQoυζ xoμιτατξrjδεE χαι γtα την πα-
τριωτιxrj τoυ δρd,οη xαταδιc,ixεται επ[μονα χαt
παραxολουΘε(ται xαt απ6 τoυg Tofρχouζ χαι
απ6 τoυ Bοf λγαρoυg. Tελιxιi διαoι6ξεται απ6 τιg
παγiδεgτων Boυλγdρων, αλλd π€φlτεt oτα 16qια
των Toriρxων χαι xλε(νεται οτιg φυλαx6g τoυ
Διoιxητηρ[oυ τηE Θεooαλον(xη g.

o Αγγ. Αγεoτ6πoυλog οτο dqγo τoυ ''Mαxεδo-

νιx6gAγι6ν'' (Θεoααλον fuη Ι965 τ6μοg A' o " 9J -

98) αναφdqεt για την δρdοη του E .Στoυγιαννd-
ν"η xcιτ6' τoν Mαxεδoγιx6 Αγιδνα τα εξrjg: "o E.
.ΣτουγιαννdxηE εργdοτηxε 6λω9 ιδιαιτdρωg, ωg
διανoof μενoE πQoιχtσμ6νo9 με ευ1dρεια λ6γου
χαι με την εθνιxrj διαφο1τιoη αναπτdElωνε τo

ηθιx6 τoυ Eλληνιομoιi. Tιjτοια απrj1ηoη ε(1ε η
xαθοδιjγηoη τoυ πQoζ τoυg xατο(xoυg, ιiloτε με-
ριxo[που εf1αν πρoo1ωρrjοει oτoν Bουλγαqιoμ6
ξαναγf qιοαγ στoυζ x6λπoυg τηg Eλληνιxηg Kοι-
ν6τηταg. Eργιioτηxε oτην'Eδεoσα χαι οτη Θεo-
οαλoν(xη υπε1qτων εΘγιxοiγ ιδεωδι6ν xαι αγdλω-
σε τηγ ξωrj του για τo μεγαλε(o τηg πατρfδoζ χαt
τηg Eλληνιxηg φυλrjg" .

'oταγ απελευθεραiθηxε η Mαxεδον(α εξελdγη
δυo φoρdg βουλευτηg, τoυ νoμof Πdλλαg χαιτoυ
νο;"ιoli Θεοααλoγ(χηζ' στηγ oπo(α xαt τεχιx6.
εγxαταoτdθηxε την περ(oδo τoυ l-ιεσoπoλ6μoυ
xαι αφooιι6θηxε oτην υπηqεo(α τηg εxxληο(αg'

Απ6το αρ1ε(oτoυ Γιι6ργoυ Toυοiμη πληρoφo-

ρof μαοτε, dτι oτo ενoElιαx6 εν'xΧηodxιτηg Θεο-
οαλoνfxηg Αγιοg Xαρι1,λαμπog (μετ61ι τηg Mo-
νfg Σιμων6πετραE) εφημ6ρευε 6να9 ταπειν6g
λευ[τηg o παπα-Λε6ντιοg, πqdoφυγαg απ6 την
Mιxqd Αο6α. Αυτ6g με την oυνεργαo[α εxλε-
xτι6ν ανθρι6πωγ τηζ χoιγο)γ(αE τηg Θεooαλoγi
xηg iδρυοε μια θρηoxευτιxη αδελφ6τητα για γα
''αντιδρd,οει (6πωE αημειιiνει o Γ.T.) ψετατ"τtν"6"

η θιxoΘρηοxευτtx6'μαθrj ματα xαι xη ρ{γματα στηγ
xoινωνιxη διαφθoρd xαtτην πνευ ψατtxηαποτελ-
μd,τωoη''.

Ανιiμεoα στoυζ oτενotiEτoυ oυνεργdτεg ( 7τον
αριθμ6) rjταν o E.Στoυγιαννdxηg. Mε αυτorjg
λοιπ6γ fδρυoε την Aδελφ6τητα τηg Aπooτολιxηg
Διαxoγ(αζ, πoυ
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MAIKΛ BENTPIΣ

0 ANΘPΩΠOΣ Π0Y AΠOKPYΠTOΓPΑΦHΣE TΗN ΓPAMMIKΗ B',

Toυ Mηνιi Δ. Κσxχιγoυ

o Mdιxλ BιJντρι;'1ει'r'i1θηxε τo 1922

oτην Aγγλiα. Γιοg αξιcυματιxοf του

βρετανιxof αποιzια;r.οf οτρατo{ που
υπηρdτηoε oτην Ιι,δ(α χαL απoστQα-
τεfθηxε για λ6γουg υγε(αg οε ηλιx(α
oαρd,ντα xρoνιiι, ι-ιε τoγ βαθμ6 τoυ συ-
νταγματdρχη, χαt τηg Πολωνoεγγλ6-

ξαg Ανναg-ΔωρoΘdαg Γιdναg, x6Qηg
πλorjοιoυ Πολωγοi .1αιοxπj μoνα.. Λ6-
γω τηζ φυματιι6οεωζ τoυ πατι1ρα τoυ o

oπo(og xατ6φυγε μαξ( με την οιxoγd-
γεια τoυ για Θεραπε(α ατην Eλβετ6α, o
MαΙxλ βρ6θηxε τελειι,iνργταg εxεi τo
δημoτιx6 ο1oλε(ο, να γνωρζει γαλλι-
xd, γεqμανιxd, αγγλιxd, xαι πoλωνιxd
απ6την μητ6ρατου. Mε την επιoτροφrj
τoυζ στην Αγγλ(α τoν εν6γραιi.rαν ατην

μdλλoν αντιoυμβατιxrj Σ1oλrj Στ6ου,
6που διdπρειpε οτα αρ1α(α ελληνιxd
xαι λατινιxd, απoδειxνfoνταE ιjγα τα-
λ6ντo οτην εxμdθηοη ξ6νων γλωοoοiν.
Σε ηλιx[α 17 1ρoνιiν oε γριiμμα τoυ, πQoζ τoν

φfλοτoυ Nαof μ Γxdqμπo περιγρdφειτoν xαθη-

γητrj τoυ τηg Ιοτoρ(αg ωg ενo1λητιx6τατα ι;"ιπε-

ριαλιοτrj γιατ[ τoν ρι6τηοε μdοα οτην τd,ξη π6oo
ταπεινωμι1νog Θααιoθαν6ταγ αν η Bρεταν(α d1α-

γε τLζ απoιxfεg τηg; '''oταιl εxδηλωαα xd.πoια
δυoφoρ[α'', oυνε1ζει ο Mαixλ ''με επiπληξε yια

μειωμ6νο εθνιx6 α[αθημα' Δεν ε[ναι xαx6g xατd'

βd'θοg, μ6νo πoυ ε[ναι φριxτd Αψλog'' xατ6ληγε
τo α16λιo τoυ γLα τoν xαθηγητη.

oι πr]λινεg πιναxiδεE που αγαxι1,λυιpε o Αγ-
γλοg αρ1αιoλ6γog Aρθoυρ'Eβανg μεταξ{ d,λλωγ

πoλλι,iν xαι θαυμαoτι6ν οτην KQriτη, oτιg αρ1dE
τoυ εtχoστo{ αιι6να, απoτιjλεοαν 6γα μυoτηριο
πoυ ταλdγισε τoγ επtστημoγιx6 ν"6oψo για πενr]-

ντα xρ6νια. o πoρυφα(οg Αγγλog αρ1αιολdγog

τoυ με σoπoλιJ μου, ε π ιox dφθηxε γ ια πριilτη φoρσ,
τo 1893 τo γησ,, dπoυ dμελλε γα αφιερr.'iοει το

υπdλoιπo τηg ξωrjg τoυ, μ61ρι τα βαθιd γερd,ματα
των ενενfντα1ρ6νων. Γεννημdνogτo 1851, μετd
απ6 oπουδ6g oε Aγγλ(α, Γερμαν(α xαι διαφαι-
νdμενη λαμπρη αxαδημαΙxrj oταδιoδρoμ[α, πρo-
τ(μηoε την ενεργ6 αγασχαφtχη αρ1αιoλoγ[α xαι
μdλιοτα oε τdπο επιστημoγιxιδg ''παρΘdγo" . Kα-
θι6ρωoε τoν dρo μινωιx6g πολιτιομ69, πρooδι6-

Qισε τo 1ρoνιx6 του εriElog, διdxqινε οτιg πηλινεg
πιναx[δεg τρειg τ{πoυζ γQαφliE, την αq1αι6τερη

γqαμμιxη Α', την γραμμιxη B'χαι xdπoια τρ(τη

"ιερογλυφιxrj''. Αo1oλoιiμενοg ιδια[τερα με τηγ

γqαμμιxη B' εξr]γηoε τα οf μβολατηg αρiθμηοηg
xαι διdxρινε 6τι oι ν"dΘετεgγQαμμdE που εμφανi
ξoντα ι dταγ"τα xατ6" ψηxo gτων o ε ιρ ι6ν απο μoν ι6 -

νoυν λdξειg rj φρd,oειg, εξ ου xαι η ονoμαο(α

o Mιiιxλ Bdντριg εξετd'ξει πηλινη πιγαx(δα με τη γραμμιxη β'
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γQαμμιχη.

Αγαοxιiπτoγταζ
την Kνωo6, επιδ6-
θηxε oε μια αμφιλε-

γ6μενη με τα σημε-

ρινd αρ1αιoλογιxd
xρπηριααναoτljλω-
ση τωγ μινωιxιiν α-
ναxτ6ρων, επιδει-
xν{oνταg περ(ooεια
δημιoυργιxtig φα-
νταo(αg αρμ6ξoυoα
περιοο6τερo σε
xαλλιτd1νη παριioε
επιoτrjμονα. Διαxα-
τι11ονταν xι αυτ6g α-
π6 την ουντε1νιαxlj
διαoτρoφj, τηζ μη
δημoο(ευoηE των
ευρημdτωντωναγα-
oxαφι6ν τoυ, πQo

\

:'] ] i]i] ::.,l,ι:
1..........

ι) ].lt):':i

τηg oλoxληρωμ6νηg τεxμηρ(ωoηg τoυg απo τoν
(διo. Ξ6δειpε τηγ πQoσωπιxητoυ πεQtoυοfα για
τιζ ανασχαφdg xαι αναοτηλι6oειζ στηγ Kqfτη.

o Bdντριg x6λληοε το μιxρ6βιo τηζ απoχQυ-

πτoγρd,φη oη ζ τη E γ Qα μμ tν'ηg Β' σε μια επ (oxειpη

τoυ o1oλε(oυ τoυ οε dxθεoη ελληνιxηg χαι μιγωι_
xηgτ(γνηg oτo Λονδ(γο, τo 1936. O'Eβανg πoυ

oυγdπεοε να βρfoxεται εxε( πqooφ6ρθηχε να

ξεναγηoει τoυg μαθητ('g, oπ6τε μπρooτιi σε μια
πρoθηxη πrjλινων πιγαx(δωγ απ6 την Kγωod
επεoημανε 6τι xανεig μdχQι τι6ρα δεν ε(1ε τι(ιτα-

φdρε ι να τιg διαβd,oε ι. o δεxατετqι1,1qονοg νεoο-
o6g Bdντριg τ6λμηoε γα απευθrjνει τηγ εqc6τηoη

οτoν oγδoνταπεντd,1ρoνo σεQ'Eβανg, τιμημdνo

με τiτλo ευγενε[αg απ6 L91Lγια τo επιατημονιx6
τoυ dργo: ''E(πατε πωζ oι πιναx(δεg δεν 61oυν

απoχQυπτoγραφηθε ( αx6μα;'' πρoδ ιαγρd,φoνταg

την 6μμονη απαo16ληoη τoυ με τη λιiαη τoυ πQo-

βλrjματog μdχQι τdλoυg τηg oιiντoμηg ξωηg τoυ.

Exε(νη πoυ τoγ επηqdαoε πεqιoodτεqo απ6
τoν πατdρα του, t]ταν η μητdρα τoU μtα dξυπνη,

ευα(oθητη γυνα(xα με xαλ6 γofoτο xαι πι1,θοg

για την μoντdρνα τ€Wη' πoυ συγαγαοτρdφoνταν
xαλλιτ61νεg xαι διανοοrjμενoυg αριoτερlig μd,λ-
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oι τoπoθεo(εζ }ιαι oι ημερoμηνfεg εf ρεαηg πιγαx(δωγ Γραμμιxηg B'

λον απ6xλιoηg. Mητdρα χαιγιoζ μεταx6μιοαντo
!936, o' 6να διαμ6qισμα στo β6ρειο Λoνδ(νo,

γ ε ιτoν ιd, xαλλιτε1νι6ν;,ιαι αQχιτεχτ6γων. Aνιi με -

σα στoυζ π(ναxεg του διαμερ(oματog τoυg υπηρ_

1αν διjο τoυ Πιxd,oo. Σε d,λλη επιoτoλη οτoν (διo

φiλo τoυ Γxι1,ρμπo αναφ6ρει o Bdντριg 6τι ο (διog

μπoρε[ να μην ε(ναι θρηoxευ6μενog. o xrjxλog

τωγ γγωQιμιι6γ τoυ χαt τηE μητdQαE τoυ τoγ επη_

ρdαoε να στQαφε( πqog την αQχιτεχτoνιx{, 6πoυ

6γινε δεxτ6E στηγ qoλ{ τηg'Eνωoηg Aρ1ιτεxτ6-
γωγ τoν Ιανουd,ριο τoυ 1940, ο1oλη μη πανεπι-
oτημιαxof επιπ6δoυ, orjpιφωνα με τα βρετανιxd
δεδoμdνα.

Στα τι1ooερα 1ρ6νια πoυ ε(1αν μεooλαβηοει
απ6 την γνωqιμiα τoυ με τoν 'Eβανζ χαι την

γραμμιxrj B', o Bι1ντριE τoυ ε(1ε απευθfνειπαρα-
πdγω απ6 μια επιοτoλη, oτιg οπo(εg υπoοτljριξε
την εxδo1ηtων ooυ με ρ ιxι6ν, γλιδoοα πoλιτιoμod
τηg Mεοοπoταμ(αg την 4-2η 1ιλιετ[α πX. Tο
Πdo1ατου 1940 επανrjλθε με γ6α επιoτολη πρog

τον oεβαoτd αρ1αιoλdγo με την oπo(α απdqριπτε
τιζ πQoηγo{μενεg υπoθιJoειg τoυ χαι ταoo6ταν
υπdρ τηg oυγγιJνειαg τηζ μtγωιχηg με την ετQoυ-

oν"ιxη' πρoλατιν ιxη γλι6οoα τη g ιταλιxη g χε Qσo-
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νiσoυ . o'Eβανg ε(1ε την ευγdνεια να απαγτιi
πdγτoτε oτον νεαρd εραoιτd1νη τηE επιγQαφι_
xηg. Toν Σεπτdμβριo του 1940, 18 1qoνιiν, oτdλ-
γει 6να ιiρθρo στo χoQυφαfο αμεριxανιx6 αρ-

1αιoλoγιx6 περιoδιxd, με τfτλο "Παρoυoιdξο-
γταζ την Mινο:ιxrj .1λΟ1σσα'', τo οπο[o γiνεται
δεxτ6 xαι δημοoιεiεται παριi το γεγoνdg 6τι η
υπoγραφη τoυ oτερε(ται οπoιoυδr]πoτε επιστη-

μoνιxoιjτ(τλου. Στo dρθρo αυτd o B6ντριgτdoοε-
ται γ"ατ6" τηg ουγγdr,ειαζ ελληνιxc6ν xαι μLνωι-
xc6ν, αxoλoυθοiνταg την γραμμη 'Eβανg.

o γηραιdg αρ1αιολdγοg ε[1ε απ' αρ1ηE υ-
ποοτηρ(ξει dτι τα 1-ιινωιxd rjoαν μη ελληνιxη
γλι6οοα, θεωρι6νταg dτι τα οrjμβολα τηζ γQαμμι-
xηE ηoαν ειχoνoγQαφιxd (λoγoγqαφιxd,), d,ρα

μη ελληνιxd xαι δεfτερoν πωE oι πrjλινεg πιναx(-
δεE πqoηγoiνταν xρoνιxιi xατ6' oγ"τc6 αιιilνεq
απ6 τα μdχQι τ6τε αρ1αι6τερα γνωοτd ελληι,ιxd
xε(μενα. Yπηρ1αν 6μωE δυο οπoυδαιdτεQεζ αι-
τ(εg, μη επιστημoγιxηg τεxμηρ(ο:οηg πoυ dοερ-
ναντον'Eβανg σ'αυτη την θεωρfα: Η αναxd,λυιpη
των μtγωLχι6ν ευρημdτων ηταν xατo1υρωμ6νη
ι1π' oνdματι τoυ αουξητητ[, αν τεxμηρ(ωνε χαL
την αυτoγoμ(α αυτof τoυ πoλιτισμο{ ιJναντι τoυ
ελληνιxorj, διεxδιxof oε εοαε(την δdξατoυ πριi-
τoU πoυ dβγαλε στo φωζ τoν αρ1αιdτερo πολιτι-
ομd τηg Eυρc'iπηg, τον Mινωιx6.

Η δεrjτερη, 61ι μιxρdτεQηζ οημαoiαg αιτ(α,
ε[1ε πολιτιxι1 ελατηρια. H αντιπαρdθεοη Γερμα-
ν(αg- Bρεταν(αg ο'6λη την διdρxειατoU μεσoπo-
λdμου δεν διεξdγoνταν μdνo οτο πολιτιx6, oιxo-
νoμιxd χαt στQατιωτιx6 πεδ6o, αλλιi διαπερνοrj-
σε χαι τoγ επtστημoνιx6 τομdα. o παγγερμανι-
σμ6E, εriqημα oαφc6g παλαι6τερo του ειxooτof
αιιiνα, υπoοτrjριξε την θεωρ(α τηg xαθ6δoυ τωγ
ινδoγερμανιxι6ν φjλων, δημιoυργο{ xdθε ανιf-
τεQoυ πoλιτιoμoιi. Αγ λoιπdγ τα ελληνιxιi φ{λα
πρodρ1ονταν απ6 την (δια oμoεθν(α, η ναξιοτιxι]
προπαγdνδα xατοβρωνε επι1ε ιρη ματα υπdρ τη g

ανωτερdτηταE τηζ dqιαg φυλriζ, μLα πoυ οτo διx6
τηg ιδεoλdγημα η ινδοdρια oμoεθν(α απoτελo{-
σε την μητQα ελληνιxιiν χαι γεQμανιxιilν φf λων .

Εξ oυ xαt o xατ6' xαιρo{g πρoβαλλ6μενog απd
του g εγ1cδρ ιoU E χQυπτo θαυ μαoτdE του ναξιoμod,
''oεβαoμdg" του XIτλεQ γtα την αρ1α(α Eλλdδα,
ο oπο6οg βεβα(ωg δεν rjταν ιiμοιρog πoλιτιxο5γ

οxοπιμoτητων. Η απ6δειξη απ6 τογ'Eβανg 6τι o
αρ1αιdτεqog ευρωπαΙx6g πoλιτιoμ6g fταν μη
d,ριαg προdλευoηg, μη ελληνιx6g, θα επ6φερε
xα[ριο πληγμα στην γεQμανιxη πρoπαγdνδα. Στoν
(διo θα πqoodδιδε xf ροg απαqdμιλλo επιστημo-
γιxd, xαι την πρoαδox(α 6τι θα μπoροfσε να
xαταλdβει μια περ(οπτη Θdαη oτιg δ6λτουg τηg

βρ εταν ιxrj g Ιοτoρ (αg, επtστη μoγ t ν"ηg ν"αt πoλιτι-
xΔs'

Eνcδ μαiνεται o B' Παγx6oμιοg Π6λεμo9 ο
Bdντριg παντρεf εται με πoλιτιx6 γdμo την Λdιg
Noξ-lι{iβεν, x6Qη πλorjοιαg οιxoγdνειαζ στQα-
τιωτιxιiγ με οπoυδdg αQχιτεχτoνιxηg οτην Bι6ν-
νη, Παρ(oι, Λoνδfνο. Λ[γουg μliνεE μετd τον

γdμο τoυ xαλεiται να υπηρετrjσει στηγ πoλεμιxη
αεροπoρfα (RAF), Afγουoτog τoυ t942. Tην
μον oτoν f α τη E στQ ατ ιω τιxηg ετιπα(δ ευ οη E πo ιγ'(-

λει με ανdγνωοη πληθιiραg πολιτιxιiν χαι επι-
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στη μoγ ι}ιιι)ν β ιβλ(ων. Eπ ιλdγ ετα ι γ ια α ε ρoναυτ(-
λog xαι αποoτ6λλεται στoν Καγαδd, για ειδιxη
εxπα(δευαη. Συμμετdχεt στoυζ αερoπoριxorig

βoμβαρδιoμoιig xατιi τηg Γερμαν(αg απ6 τον
Nodμβqιo τoυ 1944 μ6χQL τoν Aπρfλιo του1945.

Παρατε iν ετα ι η στQατ ιωτιxli τoυ θητε (α xαι μετd
την πτιfoη τoυ ναξιοτιxοιj xαθεoτdlτog, λ6γω τηg

γλωoοoμι1,θε ιd,g τoυ, μ61ρι το xαλoxα(ρι τoυ 1946,

υπηρετοiνταζ στo Aμβοriqγo.

d,φηοε επι-

LJ

1,,

L.
Γ .l.l
I

tΞtrl

Φ',

Η oυνεργαo(α τoυ |-ιε τoν Mιiιρg δεν ευoδι6θη-
xε. Η ριjξη πq ι1πε ι να πρoxλrj θηxε απ6 την διαφo-

ρι1, νooτρoπ(αg, ηλιx(αg χαιτηγ επ(γνωοη 6τι δεν
θα 1ειqζoγταν τηγ εργαo(α oιiμφωνα με τιζ
διxdgτoυ πρooπτιxι5g. o Αμεριxανdg αρ1αιoλd-

γοg Kαρλ Mπλdγxεν ιpd1νoνταg oτην Πriλο για
τo ανdxτoρo τoυ oμηQιxod Ndοτoρα, dφερε oτο

φωζ τo 1939 εξαxdοιεg πηλινεg πιναx(δεg εντυ-

πωoιαxηg ομοι6τηταg με τιE αντ(oτoι1εζ χQητι-
y'6ζ.

o'Εβανg πεθαiγoγτα g τo 194\,

οτημoνιxrj xληρoνoμι6" γ"αι χQ6oζ
oτoν φfto τoυ σεQ Tξoν Md,ιρζ, σU-

νταξιοιi1o xαθηγητη αρ1α(αg Ιοτο-

ρ(αg οτην 0ξφ6ρδη, να δημoοιεlioει
τιg 1ilιεg πεγταx6oιεg μινωιxdg πι-
ναx(δεg, τιg οποiεg μ6χQι τ6τε ε(yε
xρατηαει ζηλdτυπα μαxqιd απd τo

φωζ τηζ δημooι6τηταE. Mε μεγdλη
τoυ dxπληξη o B6ντριg παρdλαβε τo

1942 επιoτoλη απd τον Md,ιρg, στηγ

οπο[α τoυ μετ6φεQε την εxτ(μηoη
τoυ για το dρθgoτoU πoυ δημoαιε{-
τηχε στην Αμεριxανιxrj Aρxαιoλo-
γιxη EπιΘειilQηoη χαι την πρ6ταoη

για συνεQγαο(α οτο αρ1ε(o'Eβανg.

Md1ρι τo 1948 αφοoιι6θηxε
οτην Aρ1ιτε xτoν txηαπoδ(δονταg oη-

μαo(α οτην λειτoυργιxrj μoντ6ρνα
o1εδ(αοη χωQ(ζ xαγιjγα i1νog δια-
xooμητιxι6ν οτoι1ε (ωγ, στην o μαδι-
xli εργαο(α χαι στην αγτ[-ειδ(xευ-
oη, απdqρoια χαι τα τρ(α τηg φιλo-
σoφιχo-πoλιτιxri g τoυ oυγxρ6τηοη g.

Tην περ(οδο αυτri ε (1ε διευρliγε ιτηγ

γλωoοoμd,θεια τoυ περιλαμβdνo-
γταζ χαι την ρωοιxη, οουηδιxη' δα-
νιxf xαι ιταλιx{ στo γνωστιx6 τoυ

πεδ(o. To 7941π{ρε δ(πλωμα ευQε-
οιτε1ν(αg για τo μη1ι1,νημα τoυ, πoυ
εrjριοxε τιζ συντεταγ μ6νε g πQooπτt-
xι6ν ο1εδfων, πρ6δρομo των οljγ-

χQoγωγ ιpηφιαxι6ν oυοτημdτων. E-
γxεφαλιx6g τriπog διανoof μεγoυ, υ-

π6ταoαε τη δημιουqγιxdτητα τoυ
oτην λογιxη μdλλον παριi στην φα-
νταο[α.
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Η αναxdλυι|η αυτη δημιοrjργηoε αoβαριi ερω-
τηψατιτι6' για τη Θεωρ(α τoυ 'EβανE, dτι η ΓQαμ-

μιxrj B' απoτε λoιjoε αποxλε ιoτ ιx6τητα τη g μιγω ι-
xrig Kρrjτηζ. Mε την πdρoδo τoυ xρ6νoυ ηρθαν
στo φωζ πηλινεg πιναxfδεg απ6 τιg Mυxηνεg,
T(ρυνθα xαι Θf βα.

oι οημαντιxdτερoι αο1oλoriμεγoι με τo μυ-
οτηριo τηg Γραμμιxr1g B'την επoxrj εxε[νη, πλην
του BιJντριζ χαι τoυ πρoαναφεQθdντog Mιiιρg,
foαν oι αμεQιχανo[ Mπι1γγετ xαι Κ6μπεQ 7\λιζ.
H oυμβoλ{ τηg Κ6μπερ oυγfoτατo oτην πqdταorj
τηg 6τι υπrjρ1αν ενδεξειg γQαμματιχηg x}"fuηg'

φαινdμενo πoυ απαντιiται μdνo οτιg ινδοευρω-
παtx€g δ ιαλdxτου g τ"αt 6γι στιE ση μιτι x€'g η oτην
ετqoυoxιxη. ΑQα πλrjθαιναν οι ενδεξειE 6τιx6"-
πoια μoρφη ελληνιxrjg δεν μπogoιiσε εχτωγ πQo-
τι1ρων να αποxλειοτεf. o Mπιjννετ xατι1ταξε τα
oriμβoλα τηg Γραμμιxrjg B' οε δriο βααιx6 ζγ"ατη-
γoρ(εg, τη πριiτη με ελιL1ιoτα την θει6ρησε ειχo-
νoγραφιx( (τo oι1μβoλo πoυ μoιdξει με xεφι1,λι
αλ6γoυ εχπQoσωπε(την ι1ννoιατoυ αλ6γoυ) ενι6
οτη δε{τεqη oυμπεριdλαβε 89 αfμβoλατα oπoiα
θειδρηοε φωνητιxd' Η εx πρcilτηg 6ψεωg απλη
χαταγQαφιxrj εργαο(α απoτιjλεσε στηγ oυo(α

μια πQαγματιν"η oπαξoν'εφαλιd. Δεν ε(1ε μπQo-
οτd, τoυ ιjγα ιjγτυπo xε(μενo, 6πωg εμεig oυνf-
θωg, 6πoυ η xαΘαρdτητα γ"αL oμoιoμoQφ(α τωγ
oυμβdλων εfναι δεδομ6νη, αλλd οxαλιoμι1να με
τo xdρι otjμβολα απd διαφoρετιxotjg γραφεig με
τoν ξε1ωριοτd o xαθ6ναg γραφιx6 η oρθ6τερα
oxαχwττ^ι6 τoυ 1αραxτη ρ α.

o αριΘμ6g των 89, λoιπdν, ουμβ6λων οδη-

γοιioε οτα εξrjg λoγιxd ουμπερdοματα, η γQαμ-
μιx{ δεν ηταν ειxονογραφιxη, μια γλιiοoα με 89
λ6ξειE δεν μπoρε(να εxφρd,αειτ(ποτα. H Kινεξι-
xη που χQη σtμoπoιε i λογoγραφιxι1 oιl μβoλα δια-
θιJτει πεq( τoυg 600.000 xαραxτηρεg. Δεdτερoν,
oι 89 1αραxτriρεg δεν εxπρooωπο{οαν αλφαβη-
τιxιi οιjμβoλα μια πoU τo πλουoι6τερo αλφdβητο
τo ρωoιx6 περιλαμβdνει 361αραxτrjρεg, τo ψω-
16τε ρo ε βραix6 ψ6ν o 22, εγι6 τα ι1,λλα ευ ρωπαixιi
αλφιiβητα xυ μα (νονται μεταξri αυτιliν των oρ [ων.
ΑQα η γραμμιxη rjταν oυλλαβoγραφιxη, x,.ιΘε
οιiμβολd τηE αντtπQoσιiπευε 6γα ουγδυαομ6 δυο

γραμμd,των ενdg ουμφc6νoυ xαι εν6g φωνrjε-
ντo g. Αν πολλαπλαο t6"o ε ι γ,dπotoζ τo πλη θο g των

πdγτε βαoιxι6ν φωνηε1ντων α, ε ,ι ,o )oυ με τo
πλrjθοg των δεjxα επτd, oυμφι6γωγ βρ(oxει τo
γιν6μενο 'rγ ρ^1δ6ντα π6ντε, παραxε[μεγo τoυ
εξεταξdμενoυ ογδdντα εγνιd. Tα oυμπεριioματα
με βι1oη τo "μαγιx6'' 891ρεc6νoγται στoυζ Mπdγ-
νετχαι Bι1ντριgxωρfgνα ε6ναι δυνατ6g o αvτιxει-
μενιxdg χαταμεQtσμ6g τηg ουμβoλr]g τoυ xαθε-
ν6ζ.

o B6ντρι9 προ1ι6ρηoε στη χαταoxευrj εν6g
οqθoγιδνιoυ π(ναxα με xαταx6ρυφεg ατηλεg xαι
οριξ6ντιε9 γQαμμ6ζ. Toπoθdτηοε τα φωνrjεντα
oτην προiτη γaαμμη γ"αLτα oriμφωνα οτην πρc6τη
ατηλη xαι d,ρ1ιοε να πεtQαματζεται απd τo που-
θενd. E(1ε να oυμπληρι6oει τo πιo πρωτdτυπo
oταυ ρ6λεξo, τοπo θ ετι6νταg οrj μβoλι1 τη g γραμ μι-
xηg oε xd,θε τετραγωνdxι. Δ(γλωooη επιγραφrj
6πωg αυτri πoυ βorjθησε τoυζ αιγυπτιoλ6γoυg
δεν ε[1ε οτη διιiθεoη τoυ. Φαγταo(α xαι λoγιx(,
επιμoν{ xαι γνι6oη 15 ευρωπαι,xιδν γλωooοiν
δι6θετε. Tην πρc6τη εxδo1rj τoυ οταυρολ6ξουτoU,
αντιγ"cιτ€oτησε με δεrjτερη xαι xε[νη με τρiτη.
Mdoα απ6 6να xυxει6να υποΘ6οεων, επαληθεrj-
σεων χαι διαιpειioεωγ χQησιμoποιι6νταg αγτιφα-
τιxdg μεθ6δoυg αντ(oτoι1εg εν6g ιδιoφυotig ε-

γxεφdλoυ εγτ6πιoε oριoμ6νε g oμιiδε g oυ μβdλων
οι οπο(εE εμφανζoνταν μdνο στιE χQητtχι1g πινα-
x[δεg xαι 6γι α' αυτιJg τηg Πιiλoυ. Yπ6θεoε 6τι
αυτ6E μπορo{οαν να εξηγηθoιiν λογιπd μ6νο αν
εξ6φραξαν γεωγQαφιχoιig πρooδιoριομoιig, υ-
παρxτοdg στη μtα πλευρι1 τoυ Aιγαfoυ αλλd
dγνωοτουE οτην απdναντι. 'Eβαλε xι1,τω τα γνω-
oτ6' απ6 τον'oμηρo oνdματα xρητιxι6ν π6λεων
χαι πQoσπdθηoε με μεγdλη δ6οη αυθαιρεα(αg
να τα ταυτ(oει με oμdδεg oυμβdλων τωγ πιγαx(-
δων. Aμνιο6g, Tυλιαοdg, Φαιoτdg, Kνωo6g α-
πoτιjλεoαν τo πεδfο εφαρμoγrjg τωγ υποθιjoειδγ
του. oι αμφιβολ(εg πoλλdg, οι ενδεξε ιg περιοo6-
τεQεζ ιiτι oι πιγαx(δεg πρdπεινα rjταν γραμμdνεg
oτα Eλληνιxιi. Πριilτη αναxο[νωαη μ6oω ουνιJ-
ντευξη g oτο "ltoυ λτoυ ρ ιιiρ ιxo" Γ' Πρ6γραμμα τoυ

ραδιοφαiνoυ τoυ BBC τoγ Ιoljνιo τoυ 1952.

Toν επ6μενo μriνα εμφανζεται o Tξoν Todν-
τy oυ(ν", oυνεργd,τηζ στηγ απoχQυπτογQdφηση.
Ε(1ε αxo6oειτην εν"πoψπη oτo BBC xαι επεδ(ω-

ξε την επαφrj. Λdxτoραg τηg Φιλoλoγiαg oτο
Kd ιμπρ ιτξ, βαΘf g γνιioτη ζ τωγ αρ1αΙxοiν ελλην ι-
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xι6ν διαλdxτωγ, απoχQυπτoγqιiφog oτη διdρxεια
του πολdμoυ, με αξιoθαrjμαoτη διαriγεια. Eνε-
θdρρυνε τoν Bdντριg ενιf τεxμηρfωνε την υπ6θε-
ση με επιστημoγtx{ επι1ειρηματoλoγ(α. '"Εχω

μ ια ρ ιξω μ iνη αντ ι π d'θ ε ι α στη ν αν αξη τ η oη ον ο μ d' -

των θεcΔν'' γqιiφει o BdντριE οτον Todντ^1ου[x

φανερι6νονταE για μια αx6μη φoQd τιg αθεiοτι-
x6g του πεπoιθηoε ιg,''αλλd αν πρrixειται να βα'
o ιoτ οιi μ ε o' αυτ 6 g θα π q oτ ι μod αα ν α β ρ ω τ i.oα ε ρ α

σε μια πιναιι{δα παρd. αx6ρπια. εδιb xαι χει με
ανεπιβεβαiωτα συμφQαξ6μενα''. Mια πιναxiδα
απd την Κγωo6 φα(νεται να περιd1ει τι1οoερα

oνdματα αρ1α(ων ελληνιxι6ν θειδν Aθηνd,, Eγυd-
λιog (επ(θετο τoυ Αρη), Παιd,ν (επ(Θετo τoυ

Aπ6λλωνα) xαι Πooειδιiν.

Η αναγνιiριoη απ6 την διεΘνη επtστηι-ιoνt-

xη xoινdτητα rjρθε δf οxολα με πoλλdg αμφιoβη-
τtjοειg, μ6Qοg τηg oπo(αg εξαxολoυθ ε( τιαιoiμε-

Qα να επιφυλdοοεται για την μdθoδο του Bιjγ-
τριg. Σxοτι6θηxε σε αυτoχιγητιοτιxd ατ{1ημα
οτο Λoγδ[γο τo 1956, oε ηλιx[α 34 xqoνιfν. Η
επ(οημη δημoo(ευοη τηζ εQγαo(αg των Bdντριg-

Tοd,ντγoυ(x, με τ[τλo Documents in Mycenaean
Greeks ('Eγγραφα η απoδεξειg MυxηναΙxcδν
Eλληνιπιiν) xυxλoφ6ρηοε απ6 τιg παγεπιστη-

μιαxdg εxδ6oειg Κ6ιμπριτξ δυo μηνεg μετd, τoν

θdνατ6 του. Φ(λoι τoυ απ6 την Αρ1ιτεxτονιxli
'Eνωοη χαι τo Ιγoτιτoιiτo Kλαοοιxι6ν Σπουδι6ν
(δρυοαν υπoτροφ(α oτo 6νομd,τoυ, που απονdμε-

ται xdΘε 1ρ6νo εναλλdξ oε νιJoυg αρ1ιτιJxτονεg
χαL σε μελετητ6gτων Mυxηναixcbν Eλληνιxιiγ. Η
απoχQυπτoγQdφηση τoυ πηλινωγ πιγαx[δων του

15oυ αιοiγα πX δεν απoxdλυιilε xαγιjγα λoγoτε1-

νιx6 δημιoιjQγημα, ofτε ιoτοριxdg πεqιγQαφ6ζ
περιελd,μβανε μ6νo λoγιοτιx6g xαταγραφ6g αν-

θριilπων ξιiωγ xαι αγαθιδν.

Αξζει να επιοημdγουμε' την ιxανdτητα τoυ

αμεQιχαγιχof oυoτηματoζ γα αξιoλoγε( απoδo-
τιxdτερα απ6 εxε(γο τηg γηραιdg Eυροiπηg, πα_

ρd1oνταg ευxαιρ(εg η εxμεταλλευ6 μενο τιg δεξι6-
τητεζ τoυ με μονω μdνoυ ατdμου''Eνδ ε ιξη πρι,iτη :

Η δημοο(ευοη d,ρθρoυ 181ρoνoυ oυντιlxτη απci

ευρωπαix6 ειδιx6 αρ1αιoλoγιxd περιoδιx6, Υ"αι

τdτε xαι οημερα oυμβα(νει μ6νo οε μυθιοτoρ{-
ματα επιστημoνιxηg φανταο(αg. Γεγoν6g το o-

πο(o γνι6ριξε o πρωταγωνιoτrjg βαζ, Υt αυτ6 γ'αι
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δεγ doτειλε τo dρθqο του οε xαμ[α γαλλιxη,
γερμανιlιη η βρετανιxη Eπιθειilρηoη Αρ1αιολο-

γ(αg, αλλd στηγ αμεQtxανιxη.'Eνδειξη δεljτεqη:

o ουμμαxητηg η ανταγωνιατηg τoυ Bι1ντqιg oτη

λιioη τoυ μυoτηρ(oυ των μιινωιxιδν πιναx(δων,
Mπιjνγετ'Eμμετ, επελ6γη για τηγ ειδιx6τητατου
αποχQυπτoγρdφoυ ν"ατ6" την διdρxεια τηζ θη-

τε(αg τoυ στoγ αι"ιεQιγ"αν*ι6 οτρατd oτoγ B' Πα-

γx6ομιo Π6λεμο, ενιi η βρετανιxη γQαφεtoχQα-
τ(α γ"ατ€ταξε τoν B6ντριE ωg ιπτd,μενo αεQoγαυ-

τiλο.

Συμπεραoματιxιi θα μπoρoιiσαι-ιε να πQoσ-

διoρ(ooυμε τo πoρτρι1τo τoυ Bdντριg, ωg ανθρι6-

πoυ χoσμoπoλ(τη, εξαιρετιxηg ευφυ'iαg, με 1αλα-
ρf β ρ εταν ι ν"6τητα, ευxcιτ6"oτατo o ιχoγo μt γ"6" ζl -

στε γα αo1οληθε( με τηγ 6ρευνα χωQrζ oLχoγoμι-

xd προβληματα, αντιναξιoτrj λ6γω τωγ ιστoQι_

xιiν oυνθηxι6ν (B'ΠΠ) με ουμμετο1η oτον

αγτιφασιστιx6 πdλεμιο, μη θρηoxευdμενo χαι α-

ριοτεqd. o ουγδυαομdg 6λων αυτιiγ τωγ χαQα-
xτηριoτιxι,iν, μαξ( με τηγ dμφυτη ιxαν6τητα εx-

μιiθηοηg ξ6νοlν γλωοoι6ν, διαμ6ρφωoαγ μια α-

ντιoυμβατιxrj πρoοωπιx6τητα πoυ τoυ επ6τρειpε
να παραxdμπτει 61ι μ6νo xατεοτημdνεg ''6γxυ-

ρεg" απ6ψειg 6πω9 τδυ 'Eβανg, αλλιi χαι γα
ανατρ ι1π ε ι θ ε ωqrj οε ιg τoυ -dταν αποδ ε ιxγd oγταν

εοφαλμdνεζ π.χ. ετQoυ oγ"ιγ"6'- χωQ(ζ να εγxλωβi
ζεται απ6 εγωιοτιx6g εμμoν6g. Ωg ιpυ1ooι1νθεoη

ο Bdντριg μπορε( γα πεQιγQαφεi ωg d,νθρωπog

oεμν6g, διοταxτιx6g, μετρι6φρων, με ελλιπη αυ-

τοπεπo(θηoη, ευγενηg, με εxλεπτυομ6νo ειQωνt-

xd 1ιο{ μο ρ, γ ενναι6δωροE, μελαγ γo)'ττι6 E τιατ6'

διαoτηματα, xαθ6λoυ oοβαροφανrjg, xλειoτ6E

μd,λλoν 1αραxτηραg. Aνθρωπoζ πoυ αγαποιiοε
τη φrjoη, με πd,Θog για τo σχι πoυ dμαθε παιδf
oτην Ελβετ(α γ'αι τo υπoβρri1ιο ιpdρεμα.

Σημε|ωαη: Τo oιjνολo των πληροφoριcΙιν τoυ

παρ6ντοg d'ρθρoυ δανειατηxαμε απδ τo βιβλ|ο
τoυ Αvτριoυ P6μπιναoν ''o d'νθρωxτoζ πoυ απo-
xρυπτoyρd'φησε τη Γραμμιxη Β'' η ιoτoq[α του

Mαixλ ΒiντριE'', των εxδ6αεων Πατd'xη' Ιτoυ χ,υ-

xλoφ6ρηαε τoν Ιο6νιo τoυ 2004.



"NjoUσα 19οg Zooc, aιcivaq" ...

...6να βιβλio πoυ δεν πq6πει να λε[πει
απ6 την βιβλιoθixη σαζ

ΔΙΑΘEΣΗ: Πολιτιοτιxr{ εταιqεiα Ι\ιiουααE (Δημοτιxrj βιβλιoθηxη)
τη}' (23320) 24|02

Σαμαριi Λευxri τη}'. (23320) Ζ2.575



tu& tueeffiK*&
ταξiE ι {rrηv, ι ma ρiα, g{oν ττολιτι aμ 6,

{rrην ομopφιd τηs φι3αηξ ,(α, τηq' ζ{':.ξε...
,\1ε ιrημι-lντlκε15 ιlρ1ιrlιiiτη-rεq, ιrνι:π-r'ιlγμir,η τοιlρlιττllιι1, τrιlλlτlr':pttκη κι;l ιrθλητικι1

ιrrroδoμri, l;ιrvfμορqlιr τοτriα, ε:ξαl1lι-'τlκci το:τlκιi τlρο'δrlτι:, (αlι'ται,ι1 τταρirδοcrη καl

ζεοτ( q;ιλιlξενlir, η ΗμιlΟiιl ι:iνι:l lδιrι,tκ6s τ1;ιlιlplομ(l5 ιlλ6κληριl τo γριiνο'

'Ε'να ταξiδι ττoυ μ6λι9 τελειιilιlετε, θα θ{λετε να το αpyiαετε ξαvd!
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