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τα ενυπιiγραcρα xεiμενα πoυ δημoοιειioνται. Tηv ευΘdνη φiρει ο
υπογριicρων τo xεiμενo
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Σημε(ωμα τη5 Σιiνταξηg

'Ενα αx6μη τε6χ0ζ τoυ πεQιoδιχo1i μαζ
iyετε oτα y€ρια σαζ' [ιε πλοιioιo χαι πoιχ,r-

λo, 6πωE lτd.ντα, πεQιεχ6μενo' πoυ ελπ[-

ξoυμε yα σαζ χQατησει xαλη xαι πQoπα-

ντ69 ενδιαφ€ρoυoα συντQoφt(i'. Mια εxτε-

ταμiνη παQoυσiαση τηζ εχχλησ(αζ τoυ Α-
yιαντ(6νη τηζ Β6Qoιαζ' χQιτι?tη παQoυσrα-

ση τωy θioεοlν του Ελευθερ[oυ Βενιξ6λιlυ,

επισημdνσειζ yια τoν τQ6πo πoυ χQησιμo-
xτoιεiται αημερα η παQαδoσιαxη yυναιxε[α

φoQεσιd' τηζ Nd'oυσα;, pιια διαφoρετιxη

πQoσiyyιση yια τιζ Mπο6λεE, αυτoιj τoυ

2roQυφα[oυ μαζ εθ/tιoυ, l'ιια πQoσωπιtlη

ριαQτυQrα απ6 την πεQ[oδo τoυ εμφυλ[oυ

Χαι τηζ πQoσφυyιd'ζ χαι βiβαια η παQoυ-

σrαση τoυ τηζ μυθιστoQη[ιατιχηζ ηθoyρα-

φ(αg τηg Πρoiδρου τηζ Πoλιτιστιχiζ Εται-

QεIαζ Nd'oυoαg πoυ χυ2lλ0φ6ρηαε πρ6-

σφατα' απ0τελ06ν μεQι2ld" απ6 τα θ6ματα

τoυ τεLjχoυζ'

Kαλ6 διdβαoμα.

H Συyτακτ ιxιi Επ ιτqοπιi

Δ ιακiνηυη πεQ ιoδ ι?1(iy

Ε'μβιiαματα - συyδQoμiζ:
Λευxti Σαμαqιi
Γxαqν6τα 17 - τη}".2332022.575 -2332026996

\ημoτιιri Bιβλιoθτiιη Νιiουoα5
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0 NAOΣ TOY AΓ|OY ANTΩN OY

Π0Λl0\χ0Y BEPOIAΣ

τoυ Σεβ. Mητqοπoλ(τoυ Bdqοιαg & |ι{αοιiοηg
Kαλπαx(δηΠαντελεriμoγoE

Tο παραxd'τω xε|μενo απoτελε[ ριιxq6 τριημα τoυ βιβλiου του Σεβ. Mητρoπολ[τoυ Βερο|cι; & \'clο{oηE

Παντελεηpιoνog Καλπαx|δη, 'tΣΤoPΙΑ ΚAΙ ΠPoΣΦoPΑ tΕPoY NΑoY ΑΓtoY Α\-TΩ!{ΙoY
ΒΕPouΣ'' πoυ εxδ6θηxε τo 2004

Η ιοτoρ(α τoυ ναοιi τoυ αγ(ου Αγτοlγ[ου του

νdoυ, πoλιof1oυ τηg B6Qoιαζ' 1ι1,νεται οτo παρελ-
θ6γ. To μιυοτηριo πo{ xαλfπτει τηγ αxριβη 1ρο-
νoλογfα τηg xοιμηoεωζ τoυ οσ(ου, xαλfπτει παι
την 1ρονoλογ(α ιδQιjοεωζ τoU πρι6του ναoi προg

τι;,ιην τoυ. Σιiμφωνα με τoγ B(o του τo οεπτ6

οxηνωμα τoυ ι"ιεταφ6ρΘηxε απ6 τη Σxητη τηg

B6ρoιαg οτην π6λη xαι τdφηxε με θαυpιατoυργι-
x{ παρdμβαση στoγ να6 τηg Παναγ(gg 1ηg Kαμα-

ριι6τιοοαg, εxεi 6πoυ xατd, την παρdδoοη βρι-

ox6ταγ το πατριx6 του οπ[τι.

Στoυg αιι6νεg πoιj α:,"ο),οfθr1οcιι'. cιτιi τoι' 1]ο

αιιδνα,6πoτε υποΘ6τουμε dτι εξl1οε 'z'cιι ;''οιμιi1θη-

xε o 6οιog Αr,τιi;r,ιο<. μιd7ρι τοl 1Eο. οτοτε ε μφα-
ι,ft,oγται οι πριilτεg |_ιcιρτυgl(ε: ',1111 1Qγ l'α'd τoυ

αγ(ου, φαfi,εται t'α' σι^'oUι'τοοο ιlι ιι-τοQι;':dζ doo

χ,αι oι αρ1αιοi.ο','ι:r'd: τi]','ε:. Στι'l ε^,';'-ιilιιιo τoυ

Kοlμαr,(τξη. ocizεl.)'iοιl τ]l: \Ιr1τροτιil'εοl; Bd-

Qoια(. τo οπο(ο 7'ροr'οr.o',,ε iτcιι οτrι μιε ocι του 14ου

iΙ lΙl
ι, l l l

ηf'r
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O Nιι6< τoυ A^;ioυ Αr,τοlγioι'τηι'δεz.cιετiιι τιlι' 1i_i



NΙΑ0'ΣTA
αLωγα χαι στo oπolo πεQιγQdφεται η εναπ6Θεα'l
τoU τιLι(oU σχηνc6ματoζ τoυ αγroυ στo\, γα6 τηζ
Παναγ(αg Καpιαριωτ[σσηζ' δεv γ[νεται xαμιd,
αναφoρι1 για να6 τoυ αγ(ου οτην π6λη τηg B6-

Qoιαζ, ενι6 αναφdQεταt στη μετατQoπrj τoυ οπη-
λα(oυ οτo οπo(o ε(xε αoxητειiοει o dγιοg οτη
Σxrjτη Bdροιαg oε ''Ιερ6 τdμιενοg'' Αντ(θετα, αν
χαισUναντο{pιε παραοτdoειgτου Oο(oυ οεναof g

τηg Bdρoιαg, ;"ιε παλαιdτερη αυτrj τηg Παλαιdg
Mητqoπ6λεωg, δεν 61ουμε xαμιd, πληροφoρ(α

για ναd τoυ αγfργ Αντωγ(oυ

o Θωμι1g Γαβριr1λ(δηg υπoΘdτει
Θαυματουργ6 λε(ψαι,o τoυ αγ(oυ
Αντωγ(oυ τoυ Bεqoιι6τη φυλαγ6-
ταγ στo ναd τηg Θεoτ6xoυ τr1g

Kαμαριι6τιοoαg rjταν φυοιx6 ε-

xε( να fταν xαι ο τdπog τηg λα-
τρε(αg τoυ χαι ο xdopιοg να dλεγε
''πι1,με ν' ανd,ψoυ;-ιε xερ( oτογ d_

γιo Αντc6νιo", παραλε(πoνταg ο_lg

ευx6λωg εννooιiμενη τη λεπτoμd-

Qεtα στl'lγ εNxΧηoι6" τηg Kα;.ια-

ριc6τιοοαg. Eiναι, λoιπ6ν, πολf
πιθαν6 γα ι1λλαξε 6νoμα η Καμα-
ριcδτιοοα χαι γα dγινε Αγιο< A-
ντcδνιog, ιiπωg dγινε xαι η Xρυ-
οοπoλ(τιοoα Aγιog Σπυρiδων xαι
η Κυqιιiτιοoα Αγι6g Σdββαg παι,
(oωg xdπωg dτοι, η Mαxαριι6τιο-
οα Aγιοg Στ6φανog'' Πρoοφd-

8εταt ιJτοι μια πιθανη απι1,ντηoη

oτο ερc6τη μα ^1ια τl'1ν ιiπαρξη η 61ι
γαοιi του αγ(ου xαι εξηγεiται η
dλλειψη πdΘε ο1ετιxηg πληρoφo-

ρ(αg για τoγ γα6 του πoλιof1oυ
τηg Bεqοιαg. δεν ε[ναι c1μωg δυ-
νατdγ να επιβεβαιωΘεi,, παθc6g o
να6g ε(ναιγνωοτ6g μ6νο απdτουg
B(oυg τoυ αγ(oυ Αντων(oυ xαι
ε(ναι dγνωοτο πoυ βριox6ταγ xαι
αν xcιτε(1ε τη θι1οr1, τl'1ν dποια
xατ€γεt oημερα o να6g τoU πo-
λιof1oυ τηg B6ρoιαg.

Tην dπoιpη αυτrj ε(1ε εxφρdοει
χαι o i"ιητQoπολiτηg Bdροιαg xαι
μετdπε ιτα oιxου μιενιx6g πατριdρ-

6τι ''επειδ{ τo

1η< Kωνοταγτιγουπ6λεωg Xριiοανθog, o dπoιοg
επιμεληΘηπε τo 1806 τη δεfτεqη dxδoοη τηg

αxολoυθ(αζ πQoζ τιμrjν τoυ αγ(oυ Αντων(oυ xαι
oυγ dΘ ε oε προ g τιpιrjν του xαν6να. Στην ε ιοαγωγr'1

τηg εxδ6oεωg δηλι6νει 6τι o να6g τηg Παναγ[αg
Καμαριωτ(oοr1g δεν οι6ξεται, ''α\τ'αυτo{ δε πε-

ριxαλλrjg να69 ανωxoδdμητo επ' ον6ματι τoυ
α",l(oυ. o 1ρ6νog δε xαθ'oν ι.ιετεσχευdoΘη, dδη-
λοg''. Kατd συγ6πεια η παλαι6τερη (oωg χQoγo-
λoγημ6νη μαρτυqiα γLα τηγ ιiπαρξη του γαοf τoυ
αγiου Αντων(oυ oτη B6ρoια ε(ναι η μαρτυρ(α
τoυ ι.ιl']τQoπoλ(του XριiοανΘου, ο oπo(og ε(ναι

Eoωτεριxrj ι1πoψη τoυ γαof . Πιoτoi διανυxτερεfoυν εντιig τoυ
Nαoi την πcιραμoνr] τηg εoρτrjg (Δεxαετ[α τoυ 19_50).

x^ ^,*
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χαι o πQωτoE πoυ αναφεQει, στoν χανoνα πQoE

τιμιliγ τoυ αγi,oυ, τoγ γα6 τoυ: "Tεμ6νει τω σω oι
π6θω προοτρd1oντεg xαι αoπαξ6μενoιτην xdραι,
σoυ, 6σιε' παντo(αg γ6οoυ λυτρoυνταν dπαντεg''
(α'τροπdριo Θ' ωδrjg).

H παρdδooη πd,ντωg πoυ απoτυπιδγεται oε γει1-
τεQη επιγQαφrj πoυ υπdρ1ει στo να6, 6τι ο να6g
τoυ oo(oυ Αντων(oυ NτfuΘηNε τo 6τog 1000 φαΓ
νεται να 1.ην βαoζεταt σε ιoτοριxd οτoι1ε(α. H
οιiνδεοη 6μωg τoυ οο(oυ Aγτο:ν(oυ με τoν τ6πo
oτογ oπo(o βρiοxεται o να6E πιοτοποιε(ταL χαι
απ6 την fπαρξη, oιi1.ιφωνα με την παρdδool1, του
τdφου του oo(oυ στηγ αQιστερr] πλευρd τOυ αU-
λε(oυ 1ι6ρoυ τoυ oη;,ιερινof
ναoιi, dπoυ βρ(oxεται χαL |"ιια

μoυριd oαν αυτf οτην οπo(α,
o{μφωνα i"ιε τoγ B(o του o-
ο(oυ, οτα;"ιd,τησε !.ιε Θαυpιαoτd
τρ6πo η dμαξα που μετ6φερε
τo ox{νωμιατoυ Oo(ου oτη B6-

Qoια.

Στην παλαιdτερη αiτη φdoη
τηg Ιοτοqfαg τoυ ναof ανηxει η
οωξdμενη παλαιdτερα σφQα-

γ(δα πo{ απειxoνζεται στo ε-

ξιi:φυλλo τoυ βιβλ(oυ τoU ιστo-

ριxoιi Γεοlργ(oυ Xιoν(δη ''O
'Ooιog Αντι6νιοg ο νdοg εχ τηζ
Mαπεδoνιx{E Bερo(αζ''.'Η
oφραγfδα φdρει oτo x6ντρo τη

μoaφη του α.1(ου Αντωνfου με
τηγ επιγQαφη "O d),ιoζ Αντι6-
νιog" }ιαι πεQιμιετQιχι1την επι-

γaαφ'i ''Σφραγ(g τηg ιερdg μo-
νηg τoυ αγfoυ Αντων(oυ Bερ-
ρο(αg τoυ ν6oU'' χαL τl1γ χQoνo-
λoγ(α 1811.

Πληρoφoρ(εg για τη λειτoυρ-

γfα μoιnjg οτον 1ι6ρο αυτd δεγ
υπdρ1oυν η ι1παρξη 6pιωg πα-
λcιι dτεErα πελιι6ν, δωματ(ων δη -

λαδr'| οτα οπo(α φιλοξενo{νταγ
οι αοθεr,ε[ζ πoυ επtσχεπτ6ταγ
τοr, t'αι1 αr,αtt1τι6νταg την (αoη,

dχαt,ε του; Bερροιε(g να oνο_

μdξουν τoν να6, "μιoν{ τoυ Oο(ου Αντιl)ν(oυ'',
6πωg υποoτΙQι ει xαι o Γει6ρ.1ιog Xιoν[δηg. Δfo
αx6μη επιγραφdg, οη1.ιαντιxdq για την ιοτoρ(α
τoυ ναoιi. διατr1ρofνται oε διio ιει1,ι{λια τoυ γαo{.
Η παλαιdτερη ε(ναι η επιγQαφ,i τηg παλαιdg
λειQανoθrjχηζ τoU Cι.1iου Αγτωγ(oυ πoU χατα-
ι:lxευιlοθηxε τo 1828 με 1ρrjματα τoυ t,αof τoυ
C)ο(oυ. ''Κclτεoxευd'αθη τo παρciν αναλrilμααι τηg
εxxληα[clg τoυ αy|ου Αντοlνiου του νi.oυ xαι θαυ-

μrl"τουργοιi, τOυ εν Σxητη τηq Βiροιαq doxljoα-
yτ o ζ' α Q χ ι ε Q ατ ει1 οντ ο E τ oυ π σ'ν ι ε Q ω τ d"τ ο υ x cL ι θ ε o -

προβλfiτου ριητροπολ[τoυ xυρ[ου Mεθοδ[οιl xαι
ε π ιτ ρ ο π ε ιi οyτ o ζ τ oυ τ ι μ ιοlτ d'τ clυ y1t 

ρ iclι' Κr'' l y 67 o -

ντ[νου Αxqιβcl{, τη 5 Mαρτ|οιl 1828''.

Eξοπεριxi] ι1,πoι|i'1 τoυ ιερoi r,αoι] ooiου Αι,τιυr,iου z'ατd την επoxrj τιοι,
ε]/7,α ι\,ι ιl)\'
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H δεfτερη επι.1ραφ{ βρ(οxεται οε ι1γα αοημd-
γιo δ(oxo πo{ φdρει ανdγλυφη τη μιoρφr1 του

α.1(oυ Aντοlι,(oυ: ''o παρcilν δioxog ... υπd.ρyει

xτημα τoυ αy[oυ Αντωy[ου τo'ιl Βεροιcι[οιl xαι
x,α'τεαxευd'oθη δι' επιριελε[cl'g τclιl τι!ι[οι: επιτ ρri-
π ου x υ ρ /ου Κων oτ αντ (ν oτ' Αx Q ι β ο { 18_]_], λbεiι -

βρbυ 15''.

Σημαιτιxdg πληροφορiεζ για την παλαιdτερη

φdοη τηg ιοτoQΓαζ του γαoιj τoυ αγ(ργ Αr,των(oυ
αντλof;-ιε απ6 τιg ι,αταγραφdζ τω\' pιr1τροπολι-

τc6r, Bερo(αg πoιi αναxdλυιilε πριι, απ6 μεριxd,

1ρ6νια ο ιoτοριx6gτηζ BεQorαg Γεο1ργιog Xιoγi
δηg οτα εοιilφυλλcl" τοιl οιυξ6μιενου αντιτιiπoυ τηg

πρc6τηg αxολουΘ(αζ τoυ 61.1(oυ Αγτων(oυ. Oι
xαταγραφ6(, πoυ xαλfπτoυγ το 1ρoνιx6 διdοτη-

μα μεταξf τιιlν ετιi.lγ 1802 xαι 1929'
dxoυr,τη μιορφrj ενθυpι{οεοlν η βρα-
1dων 1ρονιxοiν. φ6ρουν τtζ UπoγQα-

φ6g των αρxιερ6οlν xαι αποτελο{ν

μαρτ'υρiεg για τo d"νοι.11.ια τηg λdρ-
γαχαζ τοlν λειψdνων τoυ αγ(ου A-
\'τ(l)Vlου.

H παλαι6τεQη αγαφoρd οτον να6
τoυ αγfoυ Αντιυν(oυ γ(νεται απd τoν

μητροπoλ(τη B ε ρo [αg Θ ε6xλητο οτt1ι,

xατα1lραφrj τoυ ι1τουg 1 853, πιJpιπτoυ

ι1τoυg τηζ αQχLεQατε(αg τoυ. Στο οη-

μιε 
(ωμα διαβdξoυ μ ε''''Κατ d. τ o αα'lνy'

τω π6pιπτω 6τη τηE Hριετiραg Αρxιε-
ρ ατ ε lαg ... ην εc6yθη oαν α6 θ ιg τ ο" ι ε ρ d'

λειψανατoυ cjoιoυ xαι θεοφ6ρου Πα.-

τριig ηριrilν Αντοlν[oυ τoυ νiου, dπερ
προoxυνηααντεg d'παντεζ oι εν τ0)

Ιερr1 Nαcil του Αyioυ πρooελθ6ντεg''.

Η επ6μεν11 αναφορd ανο(.1ει μιια
xαινοf ρ.1ια οελ(δα τηg Ιοτoρ(αg τoυ

ναοf του αΥ(oυ Aντων(oυ, τη οελ(δα
τηg ανεγ6ρoεο.lg νι1oυ γαof .

Ο NAoΣ ToY 1860

Tο 1859 ι1,ρ1ιοε rj αν6γεροη ενdg

γdου ναοιj, ο oπo(oq, 6πο:g πληρo-

φoρofpιεθα απ6 ιjγα or1με(ωμα του

μητρoπoλiτoυ Bερo(αg Θεοxλ{τoυ,
Θεμελιι6Θηxε στιζ 28 Mα[oυ τoυ d-

t

t

τουg 1859. ''Κατd' τo 1859 δωδ6xα'τον δε τηg

ημετiραg αρyιερατε[αg iτοE xατ(t' μηνα Mαiου (;)

[επι]θ6ντo9 τoυ θεμελiου λiθου τηg ν6αg oιxoδο-

ριfiq τoυ Ιεqοιi Nαοι| ηνεcilyθηoαν xαι α{θιE τα
d.^7ια xαι ιερri' λεψανα τC)υ Αyklυ Αντων[oυ του

νiοιi''

Η αγοιy.oδιiμιηοη τoυ \'εoυ ι'αoι1 εγινε με τη

φρoντ(δα τoι! μητQoπολiτoυ Θεοxλfτoυ χαι τωγ
επιτρ6ποlr, Αtτιυt,(oυ Τοιoυπελ(δη, Αντων(oυ
Mπουλαο(γνη^λαL Mαλofτcι Θοlμd, Mdγxoυ. Tα
ο16δια γLα τηγ xαταοzευt1 του εxπ6νtlσε o αQχι-
τdxτoναg Σφdτxοg Mπορl,τd.l'οg. of μφο_lνα ι.ιε τηγ
επιγραφrj πoι1 οι6ξεται στo\' r,d.ρΘηxα τoυ ναo{:
''o ΠdνoεπτoE o{τοg Nα6g, οιxοδοριηθε[g τo πρcil-

τον εν iτει αωlτηρ|ω, Α α.νωxοδο1"ιηθη τo δειiτερον
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To xιβι6ριο (xoιlβοixλιο) τoυ oo(oυ Αγτο.iν(ου



NΙΑoΥΣTΑ

εx βd'θρων εy iτει ΑΩΞ' l επ[ αρxιερατε|αg x.
Θεoxλητου τoυ Βυξαντ/ου, επιμi'λεια τωy l επι-
τρ6πων Αντων[ου Αυξεντ/ου Tαιoυπελ[δoυ, Α-
ντωνioυ l Mανουηλ Mπoυλαo[xη xαl Mαλοι|τα
Θοl μd' Mαy l xoυ, αQχιτ εχ,τ oν oιiντ οg τ oυ Σφ iτ xου
Mπορντd'νου''.

M(α δεfτερη επι.1ραφrj' στηγ εξωτεριxη πλευρd
τtlζ χεγτQιxηg x6yy'ι1E τoυ ιεQo{ Bηpιατog, ριαg
πληροφoρεi για τr1 1ρονoλoγ(α ανεγι1ροεωg τoυ
γαo{: ",AΩΞ''', εγιri απ6 xdτω ;.ιε αραβιxοιig αριΘ-
μο{g οοiξεται εν μdqει η 1ρονολογι.α 1s.[ ].

o qυΘμ6g του ναo{ ηταν, 6πωg xαι o οt1ριεριν6E,

βαοιλιx{ με περιοτfλιo πoυ dxλεινε με ξι1λινα
διαxωριοτιN6', 6πι:lE φαΓνεται οε pι(α παλαιd,
σπαγιιi:τατη φωτoγQαφ(α πoυ δηpιooiευαε για
πρc6τη φοQd o Γ. Xι6ν(δηg. Σfμφωνα !.ιε

την πληρoφoρ(α πoυ διαοι6ξει o Αγαoτd,-
οιog Xριoτoδοιiλου o να6g βqιox6ταν xα-
ρι11λ6τερα απ6 τo επfuεδo του δρ6μoυ, d-
πωg ουν6βαινε, dλλιυοτε, 1.ιε πoλλοtg απ6
τουg ναοfg τηg περι6δoU τηζ Tουρxoxρα-
τ(α-c', xαι 1ρειαξ6ταν να πατεβε( xcl"ι,ε('<

αρxετι1 oxcl"χoπdτια για γα ειοεjλΘει οτoι,
να6.

Ξε1ωριοτ6 ενδιαφdρον παρουοιι1ξει pι(α

επι.1ραφrj, γραμμdνη oε ελεγειαxd δ(oτι1o
xαι Ιωνιx{ διdλεπτο, ποf ε(ναι εντoιχι-
ομdνη επdγω απ6 την xfρια εfοοδο τoυ
οηtrιερινoιi ναoi.

Στηr, επι.1ραφrj αυτη o dγνωοτoζ στι-
1oυργ6g ουγzρiνειτoν αοxηπj τηg Bdρoιαg
με τo\| oμιriνυμ6 τoυ M6γα Αντι6νιo, xαχε(
τουq πιοτo{< να απoδι6σoυν τηγ oφειλoμd-
r,η τι1.ιη οτον ι1γιo xαι επιxαλε(ται τη βοη-
θεια τoυ για τoUE πQoσχυνητdq xαι την
π6λη τηg B6ρoιαg.

''oυ τd"δε Θηβα'ig oljδ'Αvτi'lνιoy iyδoθι λειiο-
σειζ
τιlν πρ61'ιoν ααxητilν xαν τεραεooι ριiyαν,
ΙΙαy"εδ6yο'ly δε πατρ6g Αντωyioυ 6ι./lιy6-

νoιO

τηζ δ' εli yηg πατq[δog ρινημα τε xαι τiριε-
νoζ.
Δiρxεο ιl".7λα'll7ν περιαυy6og, ω ξ6νε, oixoιl
ην Βεoοoιcl-;ruγ ξtjλog ciπααoε v6oy.

H δ' d.yετε ευαεβ6εg, φ'ιλrlπd'τοQεq', ε[αιτε λαoi,

βαιd'ν αντ[ pιαxqc|ly θ6αθε 1d-qιv yα'qiτο.ll,,
(lλη xcl ιg, πoλιo{y'ε, τ ε cli'g φ iλo ιE, Αvτ rΔy ι ε ριci'xαq,
xαι ocilξοιE πιατclιig δυαριενio< παy[δων'''

Εν iτει oοlτη9iοl ,cιωξ' Φεβρoιlαq[oυ ι'.

To επfγραμ|-ια τo oπoiο oυγoδειiεται απd την

η 1.ιε ρoμην(α'' 10 Φε βρoυαρ (oυ 1 860'', η μερo μην(α
ποιi πρoη1lεΓται μεριxοι1g μηνεg απd τ11γ ηριdρα
των επιοljpιιυr, εγxαιν[ωγ τoU ναι]{, πoυ dγιναν
απd τoν μητρoπολiτη Bdροιαg Θε6πλητo την 1η
Ιoυλ(oυ του 1860, xαι (οωg oυμιπ(πτει ι-ιε τllγ
ημερopιην[α oλοxληριi'lσεωζ τηζ xαταοxευf g τoυ
ναoιi, απdδιυοε dμμετρα οτo βιβλ(ο τoυ ''Πρooxιi-
νηι.ια στα ιερdτη< Θεοoι6οτου π6λεαlc Bερo(αq''o
Θωpιdg Γαβριηλ(δηg:

b

ω
ξ

H μεγιiλη ευερ.1dτι< τoυ ιερof νcιoil ooioυ Αι,τοlνiου. Ευδo'ξiα Ι.
Mα)'αxoιiοη.



πιo μεσα τoy Αyτd)yιo Ioυ εστd'θη αλξθεια μ6γos τoυgδενrjταγδυγατdν"";d,1;;;.rH##ι:yια τα πoλλα τoυ θαιiριατα' τωv αoxητcδv o πρcbτοg' εερo,.rg rjθελαν να ανεγειρoυν νdo ofπo οτoν'oμrE θα δειg τoυ vε6τεqoυ πατq6E ιεqo xαι irriμλ' ;^:,1'
τoυ Mα'xεδδyα Αντilνιoυ, orη y)7 ;o"';;;;',;;!:;.' l]lo'ou,, 

αλλd oι δυοxoλfεg rjταν πολλ6ζ χαι τιζ
Κο[τα φωτoπεq|yυτoυ yαo6 λαμπq'd.δα, i ε!r'' 

" εχαvαγ πιo μεγι1λεg οι ουνθηxεg oτtg oπο(εE
πrΙlE την ξανd'νιωαε η θεqμ4 πiατi1 τrν ar[o,o'ωr. (otjoαν, υπdδουλoι στoυE Tοfρxoυg.
Εμπq6g' rΙl φιλoπd'τoρεg' θεοoεβεig' εμπdτε, Tη λι1oη oτο αδι6ξoδo dδωoε η αρ16ντιοoα

)i:'',:r:!;'^!;tr;;:yd'ρη 
αποθ6oα"'ε 

Φ"r," Mαλαxoιjοr. ,u διxrj τηg επ6μβαοη
Αφd'vιξε τo'y πoυ' μισεi τoυg φiλoυg ooυ, Πoλιoiyε' ειxαν oωθεi τα ιερd λε(ψανα τoυ αγfoυ Αγτω-

" "^"' l,[oυ. Mε τη διxrj τηg επ6μβαoη 6βγαλε τoυqΑντriyιε μαxd.ριε,
xι απ'τιg παyiδεg τoυ εyθqo6 6cloυg πιoτειjoυv oc[tξε. oυμπoλiτεg τηg απ6 τη δrJoxολη Θ6οη' H απιiφα-_ οητηg{τανιiμεoη:μεταβ(βαοεοτoγα6τoυαγfου
Στoγ γαd τoπoΘετrjΘηxε η λdqναχα με τα oεπτ6' Αντωγfoυ €να xτηψα οτο Mυλο:β6, ι1να οτο Xoυ-

λεiψανα τoυ αγ[oυ Αντων(oιl. για π8oσχι1νl1οr1 λιβι1' dνα οτη Mπρανιdτυ", το Xιiγι (oτo oπo(o
χαιαγιασμ6τωνπιατι6γπoυπρoοdτρεxαv,c1πωq l1Qισχεται η Δημoτιxr] αγoρι1) χαι μια oιν"(α,
πρoxfπτει απ6 μαρτυρ(εg τηg επo1rjg,-r*, or..i ουνoλιxrjg αξi1αg 399.600 γρoο(ων, δηλαδrj 3.700
ι1λλεg περιo16g, εxτ6gB6ρoιαE. τουρxιxιiν λιρcδν. Απd τα αx(νητα αυτι1,, πoυ

απoτελoιjoαν oλciπληρη την πεQιoυο(α τηg, πoυ-H παλαι6τερη ειxdνα απ6 αυτητη φι1oη τoυ λ{Θηxε αρ1ιxιi τo Xι1γι χαι η otν,(α, ενι.ri ταναoιi' πoυ οcιiΘηxε απ6 τηγ χαταστqoφf , fοωg υπ6λoιπα τα εxμεταλλεfτηxε η Kεντριxf Εν"ν'},'η-εiναι rj ειxdνα τηg gγiαg Ιερουοαλrjμ χαι των oιαοτιx{ Eπιτρoπrj ε[τε εγοιxιι1ξονταg εkε τιαχ-παιδιι6γ τηg, Σεxdνδoυ, Σεxενδfxoυ xαι Kηγ6- λιεργι,iνταg roio,, αποxομζoνταζ τα αντfuτoιyα
ρου, πoιi αφιερι6Θηxε απ6 τoν αναγνι6o'η Mr- ,oo,iγro τιgανdγν"εgτoυναoιi.
1αtjλ Σαμαqιναfo oτιg 28 Mαioυ τoυ 1866. ουu-
φωγα με τηγ επιγραφrj πoυ φιJqει. H ειxdγα Toπαριiδειγμι1τηgδενrjτανδυγατ6ν_αφrjoει

βρ6oxεται αrjμερα στo πQoσχυνητιiρι δiπλα oτo αoυγx(νητoυE τoυζ oυμπατριι6τεζ τηE. 'oλoι d-
xιβι6τιo με τα λε(ψανα τoυ oο(oυ. σπευσαγγαπρoοφ6ρoυν 6,τιε(yανγιαναxτιαθε(

ο να<ig. o xατι1λογoζ τωγ oνoμι1των 6oων πρoοd-Tη νιiπτα τηE 4ηE προE 5η Φεβρoυαρ(oυ 1898 φuqou απ6 τo περ(oοευμα rj τo υoτdqημd τoυgεxδηλι6θηxε στo εοωτεριπ6 τoυ γαoιj φωτιd', η ε6ναι μαxρfg παι δεγ ιjταν λiγοι εxε6γoι πoυoπo(α dναι|ε απ6 6ναxερ(που ι1ριεινε, απ6 απρo- dοπευααγ να πρoοφ6Qoυν χαι την προoωπιxrjoεξ(ατωντ6τε xαγδυλαπτcilν,αναμμιJνo μπqoοτι1 τoυζ εQγασ(α για τηγ αγoιχoδ6μηorj του.oτο τ6μπλo. Η φωτιd επεν"τdΘηxε γqrjγoρα, xα-
θc6g o να6g ε(1ε πoλλι1 ξfλιvα xαι εrjφλεxτα , 

Ι'ια την απoxατ6'oταση τoU ναoιi 1ρειαξιiταν
αντιπε(;-ιενα, i.ιε αvυπoλ6γιοτεg αυνdπειεg. Tο oμωg xαι η dδεια των τoυQχιxc'iν αρxι6γ. Mε
τdμπλo, oι ειxιiνεg, oι πoλυdλαιoι, τα πoλυxciνδη- εγγQαφ6 τoυ πqog τoν Oιxoυμενιxιi ΠατριdQχη
λα, τα μανoυdλια, τα ιεElιi oxεfη, τα ιερα παλι1μ- Kωvοταγτινoυπιiλεωg oτιg2Mαρτ(oυ του 1898 o
!,ιατα, τα ιερd dμφια, ιερατιxι1 ,oι oρ1iuq orr",o, μητρoπoλ(τηg Bερο(αg xαι Nαoιioηg ξητoιioε να
oι οταυρο( ευλoγ(αg παι λιταγε(αE, τα Θυμιατι1,, οι γιγoUγ oι απαρlαi1τητεg ενdργειεE πQoE τιζ τoυQ-
επιτι1'φιοι, τα ιερι1αρτοφdρια, τα εξαπτdQUγα, τα τιιν",€g αρy€.E χαι τoγ πληροφoρofoε για τιg δια-
ιεgι1 ευαγγ6Χια, τα εxxληοιαοτιxι1 βιβλ(α, ιiλα oταοειg τoU ναof, πρoxειμ6νoυ γα εxδoθε( η
ι1γιναν παρανι1λωμα τηζ φοβερ1is φr11αg. σxετιxrj ι1δεια. Σε λiγo μεταγεν6οτερη επιοτoλrj- τoU, στιζ 28 Mαtoυ τoυ 1898, o μητρoπoλ(τηg

Bερofαg απευθfγεται χαι πι1λι πρog τoγ Oιxoυ-
H ΑNEΓEPΣΗ TOY NE.Y NΑoY μενιx6 πατριι1ρ1η Kωνoταγτ(νo, τoυ περιγρι1φει
Αν dμωg o ναιig τoυ πoλιοfχoυ τηE Bερoiαg }::::*ρoφf ιiλων των ιερι6ν xειμηλ(ων, αμ-

doβηοε μdoα oτιg φλ6γεg πoυ τo', εn"ψ", μ;;;;; φ[ων xαι oxευι6γ πoυ ν'Cιηxαν μ6oα oτo γα6 τoυ
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αγi,oυ Αντωl,(oυ xαι ξητι1, την 6γ-

xριοrj τoυ για την απoστoλrj αντι-
πρooc6που τηζ μητQoπ6λεωg Bε-
ρo(αg οτo Aγιο'oQoζ πρoxε ι1-ιι1νου

να ξητηοει oυνδρομrj.

'oπωq πρox{πτει απ6 τo οoυλτα-
γιx6 διd,ταγμια του Aβδo{λ Xαμ(τ
που εxδ6θηχε στιζ 16/29Nοεμβq(oυ
τoυ 1898 τo Oιxoυμενιx6 Πατqιαρ-

1ε(ο ξfτηoε xαι 6λαβε για λογαqια-
ομ6 τηg μητρoπ6λεω9 Bερo(αg την
dδεια γtα τηγ ανdγεροr1 τoυ νι1oυ

γαof, τα dξοδα τηg οπo(αg xαλ{-

φΘηxαν απ6 τη δωρει1, τηg Ε,υδo-
N[αg Mαλαxοι1οη.

Tο ooυλτανιx6 διdταγ1,ια περιεi
xε, 6πωg 6γqαφε, ''την dδεια για
τηγ απoχατd,οταοη τηg oτdγηg xαι
τoυ εσωτεQιxoιj τoυ ευριoxoμdνoυ
oτη B6ροια ναo{ τoυ αγ(oυ Αγτω-

τωγ εQγασtι6ν αποxαταoτd,oε ω g τoυ
ναof πρoijπoλογιξ6ταν oε 1500 1ρυ-
οd oΘωμανιxd, νopι(οματα'', μ6ροq
των oπo(ων (130.758 γρ6oια) ε(1ε
εξαοφαλιοτε( απ6 την πι6ληoη των
xτημdτων πoυ ε(1ε xληροδoτηoει η

βεροιι6τιooα Eυδox(α Mαλαxof oη,
εγc6 τα υπ6λoιπα απ6 τoν dρανο
που εfxε γ(νει μεταξf των πιoτcδγ.

Tι τoυρxιx6 φιρμdνι βεβα(ωνε την fπαρξη τηg

αναγxα(αg 1ρηματoδoπjoεωg xαι επιoημαγε 6τι
o να6g ''6πρεπε γ'αναχαταοxευαoτε( oτιg πqot1-

φιοτdμενεg διαoτd,oειg τoυ, 6πωg αυτι1g δηλι6νο-
γταγ στoγ επιoυγαπτci|.ιεγo τoπoγραφιx6 χιlQτη
που ι1δει1νε την xdτοψη τoυ ναοιi. Αυτ6g oι δια-
oτι1oειg rjταν 34,83 μ6τρα μιηxοg, 23,44 ψ€τρα
πλdτοg xαι 12,80 μ6τρα fψoζ''. To διdταγμα
απευθυν6ταγ στoγ επαρ1ιαx6 διoιxητη (βαλη)
τηg Θεοοαλον(xηg Ριξι1-Παοι1, χαι στα μ6λη τoυ

επαQχιαχo{ ουpιβουλ(oυ, στoυζ oπο(oυg xαι ανd-

θετε "γα επιβλ6ψoυν τo οεβαoμι6 αυτο{ του 6ρoυ"
(δηλαδη τηζ απoχαταoτd,οεωg στιζ πQoηγofμε-
νεg δια'οτdοει<) ''xαθ6g Nαι γα μιηγ υπdρξουν
oιxoνoμιιz6g αταοθαλfεg η oπoιαοδrjπoτε 1,ιoρ-

10

o Mητρoπoλ(τηg Bερoiαg xαι Ncl'οf οη; Kοlι'oτdr'τιog Ιoααxiδηg (1895-

1906) πoυ ε.,lxαινiαοq τοr' ιεριi γcι'ιi τoυ οο(oυ Αγτωγ(oυ τo 190zl.

φrjg π(εoη η xατα.π[εοη''.

Για τη συ1,1fl,τρ6';ση πQoσφoρcδν απ6 τoυζ χα_

τo(xoυg τηg Bεροiαg. τα περι,1ωρα αλλd xαι ι1,λ-

λεg π6λειg oρ(οτηzαr, 7"α.ixo( παι ιεErε(g, μεταξf
αυτc6ν χαι τQειζ ιερε(g τoυ l,αo{ του αγ(oυ Αντω-
ν(oυ, gl παπd,-Θcυμdζ, o παπd-Mι1d,ληg xαι o

παπd,-Αντιi:ι,η<, oιi μφι,lι,α 1-ιε τoν xι6διxα τoυ ναοιi
τoυ αγ(oυ Αt,τcυt,iου. Απd τoυg xιilδιxεg τoυ ναοιi
πρox{πτoυ\' 7.αι τα or,6pιατα 6λωγ doι,'lγ ουγειo6-

φεQαγ 1ρηματιxd στην αγoιχοδ6μηοη τoυ γαof.
Aπ6 την π6λη τηg B6ρoια9 ουγxεντρι6θηxαν
25.986' 35 ^1ρ6οια, ενι6 απ6 τα πεq(xωρα χαL τιζ

γειτoνιxι1g πdλειg (Σιdτιoτα, Kοξdνη, Kατερ(νη,
Nd,oυοα' Αγ ιο'o qo g) ουγx εντρcilΘη xαν 32. 448, 1 0
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γQoσια.

Η αγοιxoδdμηοη 6γινε με την επ(βλεψη τωγ

μη1ανιπι6ν Ξενoφι6ντα Παιoνiδη xαι Mητρdν-

τσιου, πdγω oτα o16δια τoυ παλαι6τεQoυ ναοιi,
τoυ oπο(oυ αξιοπoιrjθηπαν τμr1ματα τηζ τotχo-

πoι(αg' Mεγdλo μdQog τωγ υλιxc6ν, μι1,qμαρα,
τοιμι1ντα, ο(δερα, τo(γxog, γιjψoζ, τoιiβλα, χεQα-

μ(δια x.d,, μεταφdρθηxαν απ6 τη Θεoοαλoν(xη.

Η ειx6γα του Πα.γτοxρd,τορα oτo xι1ντρο τηg

ορoφr1g αγιoγραφηΘηxε απ6 τo ξωγρd,φo Δημη-

τριo Αναoταο(oυ xαι xdοτιοε 270 γρ6οια. Eιπ6-
νεζ τoυ τdμιπλου αφιερι6θηxαγ απd διι1,φορουg

ευλαβε(g πιoτofg. Σfμφωνα ι.ιε τtζ επιγραφdg

που ιJ1ουν xdπoιεg απ_ αυτι1g πληροφoqο{μεθα
6τι η ειxdνα τηζ Παναγ(αg ''εξωγραφrjΘη xαι
αφιερι6θη εtζ τoγ εν Bερο(α γα6ν τoυ αγ[oυ xαι
Θαυματoυργof Αντων(ου του νιjoυ υπ6 τoυ Xρι-
ατoδoιjλoυ MατΘα(oυ, ξωγρdφoυ Nαoυσα[oυ,
ευλαβε(αg dνεXεν' Eν Kαρυα[g Aγ(oυ 'oρoυg

Αθω τη α_ Mαρτioυ 1900''. Η ειx6να του αγ(oυ

Ιωdννoυ τoυ Πρoδq6μου ηταν δωρεd, τηg Mαqι-

Υι-6ζ Mαλαxοfoη, οf μφωνα με τηγ επιγqαφη: ''Η
παρoiloα ειxι6γ εξωγραφ{θη υπ6 Δημητρ(oυ Γ.

Αγαοταοιοπo{λoυ (Kαμπανdρη) δαπι1,ναLζ τηζ

x. Mαριγιilζ πQoσχUνητρ(αg Mαλαxοfoη 19Ο2,

Δεxεμβρ(ou 1''. H ειx6να του αγ(6μ Mερzουρioυ
χαL τηζ αγ(αζ Aιxατεqiνηg τoυ τ6μπλoυ αγιoγQα-

φr1θηxε απ6 τoν Bεροιdα Xαριl,λαμπο Aδd,μου

Γι6γo με δαπd,νη του Mερxoυρiου Παπα.iωd,γ-

νoυ, ''εxx,ληodτοροg" oτιg25 Mαi,ου τoυ 1904. Tο
(διo ιjτοq, λi.1o μετdτα εγχαrνιατoυ ναof , χQoγo-
λoγεiται xαι t1 ειx6νo.oψ 61γ(oυ Eλευθερ(oU, πoυ

αγιογραφηθηxε απ6 τo Δημrjτριo Aγαoταοι6-
πoυλο Καμπανdρη, o oπo(οg αγιoγρd,φησε χαι
την ειxdνα τoυ Προδρdpιoυ, με δωρεd τηg Kαλ-
λιdπηg Kαμπ(τογλoυ.

Oι εργαοiεg αναxαιν(σεωζ τoυ ναof oλοxλη-

ρι6θηxαν τo 1904 τ7αL τ'α εγxα(νια τoυ ναοf ι1γι-

γαν στιζ 12 Σεπτεμβρ(ου. Mε τηγ ευχαιQi,α τωγ

εγxαιν[ο:ν τυπι6Θηxε στo τυπoγραφε(o ''Aλη-

θε(αg'' oε 1.ιεταξωτ6 παραλληλdγραμμο fφαο1"ια

φωτoγQαφ[α τoυ ναο{ 11 oπo(α oυγοδειjεται απ6

ειπ6να τoυ αγ(oυ Αντωγ[ου oτην απd,νο: αQιστε-

ρη γων(α xαι φιJρει τηγ επtγQαφri ''Yπ6ρ τoυ

εγxαινιαοθηooμιJνoυ ιεροιi ναof του εν Bερρo(α

ξ(oυ Aγτωγ(oυ τoυ Ndoυ τη L2 Σεπτεμβρ(oυ

1904" Oι μεταξoτυπ(εg αυτι1g διατ6Θηxαν ωζ α-

ναμνt1οτιxd, τηζ σl'lμαγτιxηg για τη Bdρoια ημ6-

Qαζ στην τιμr1 των π6γτε γρoο(ων. To ποοc1 πoυ

oυγxεντρι6Θηxε δ6θηxε για εγrσχυση τoU γαoιj.

o να6g ε(ναι 1"ιια τρ[xλιτη χαμαQoσl{επrjg βαoι-
λιxrj με oτο6g οτη βdρεια, νdτια xαι δυτιxη πλευ-

ρd. Στην ανατoλιxf πλευρd, φ6qει τqειg x6γ1εg,

μ(α οτο πdντρο, του ιερoi Brjματοg xαι απd μiα
οτιg αποληξειg των διjo xλιτι6ν, πoυ o1t1ματξoυν

την πρ6θεoη χαι το διαxoγιxd.

Tα πλαΙγd, N}"kη, χαι-ιαQoσχεπη xι αυτd,,1οlρG

ξονται απ6 τo xεντριx6 με δ{ο οειρdg πεσσιδν,

ενι6 η oqoφ{ επεxτε(νεται μ61ρι xαι επι1γω απ6

τη δυτιxη οτod. O ναdg διαΘ6τεt σττl βdρεια,
ν6τια xαι δυτιxη πλευρd υπερι6o. To αρ1ιx6
τ6μπλo {ταν xτιοτ6 μιε πολλd διαxοο1.ιητι.xιi οτοι-

1ε(α, που εi1αν τo o1ιiμια παραoταδων επtστεl-ι-

μ6νων 1.ιε επ(Nρανα δωριxof τfπoυ.

Στo βορειoδυτιx6 τμημα τoυ xεντριxof xλ(τoυq

Nαταoxευ6στηχε xιβι6qιo, μι1oα oτο oπο(ο φυ-

λαoo6ταγ τα λε(ψανα τoυ αγ(oυ Aγτωγ(ου. Mια
φωτιd, που εxδη λι6Θηxε αro xιβc6ρ ιo τr1ν 1η Mα_oυ

1907, τιυ"t για την oπo(α πληροφoρoι1μεΘα απ6

οημε(ωμα τoυ |,ιητQoπoλiτoυ Bερο(αg xαι, Nαοιj-
oηg Aποοτ6λου, δεγ επεxτdθηxε.

Πoλιj oηpιαντιxη εiναι η η1.ιιxυxλιxr1 ειx6γα τoυ

οo(oυ Αγτων(oυ πoυ τoποθετrjΘηxε πdνω απ6

την πfqια (δυτιxη) εfooδo του ναοιj. Mε.τd απ6

πρ6oφατo xαΘαριοpι6 τηg dγ1γg δυνατη η ανd,-

γνωση τηζ επιγQαφllζ τηζ που φιJρει τη 1ρονoλο-

γ(α 181O xαι αναφ6ρειτo 6ι'oματoυ μητρoπoλfττ1
Bερο(αg Xqυod,νΘoυ. Στo xι1ντρο τηg ειx6ναg
παρoυoιdξεται o dοιog oλ6οωμοg χαι μετωπι-
x6g,ν"ατ6"τη ουνηΘη οτdoη των οo(ων, xρατc6νταg

οτo δεξ( 16ρι 6να οταυρd χαt στo αριoτερ6 ιJνα

ειλr1τd,ριo. Σιiμφωνα ι-ιε τη μεταγραφrj του Θ.

Γαβριηλfδη στo αγoιχτci ειληταριo διαβd,ξουμε

τη φρdοη (οε μεγαλoγqdμματη γaαφΥi. χωQιζ
τ6νουg) "πqo οφΘαλμc6ν d1ε τoν φ6βoν τοιl Θεοi
iνα φ{γειτην απdqαντoγ ξ...''. Στo xd,το: μ6ρο9 τηg

παραoτd,oεωζ του αγ(ου, υπd,ρ1ει η αx6λoυΘη

επιγραφη, πoυ επιβεβαιι6γει τr1 1ρoνoλο..γfu (xo"-

τι1τη μετα.1ραφrj τoυ Θ. Γαβριηλ(δη): ''Aρ1ιερα-
τεf oντog παναγ ιοτd,τοU ι.ιητQοπoλ(τoυ xυ ρ 

(ου xυ -
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ρfoυ XρυοdνΘoυ χαι επιτQo-
πεfoντog (;) τoυ τιμιoτd,τoυ (;)

αγτoγ(oυ (;) M...oυ εγ 6τει 1810

μηνi ιουλ[oυ ι'''.

Η μoρφti τoυ oο(oυ πεQLστoι-

1ζεται απ6 εγνιjα μιxρdτερεE
παραoτd,οειg μdοα σε πλα(σιo,
oγ"τιΛ απ6 τιg οπο(εg (δεξιd xαι
αρ ιoτε qιi) απε ιxoν ξoυν oxηνd g

απ6 τr1 ξωrj xαι την xo(μr1οη τoυ,

ενι6 αυτη πoυ βρ(oxεται xdτω
απ_ τα π6δια τoυ παριοτd,νει
τoυg επτd Mαxxαβα(oυζ, τη μη-
τdρα τoυg Σολομoνη xαι τo δd-
αxαλ6 τoυg Eλεd,ξαρο.

Στιg πρι6τε9 δεxαετ(εg τoυ
20oυ αιι6γα o να6g, γρd,φει o
Στ. Ζ6'yog, παλαι69 επ(τροποg

τoυ γαo{ τoυ αγ(oυ Aντων(ου,
''ηταν αΘι1ατog, γιατi περιεβdλ-
λετo απι1 ερειπωμεvε; oιxoδo-

μdg xαι μ6νον τρειg πdρτε g επ€-

τQεπαγ την ε(οoδo oτo πρoαd-
λιo τωγ πεξι6ν. Απ6 την πιo με-

γd,λη πρog τr1ν πλατε[α πdρτα,

για γα περd,οει τρo1oφ6ρo για
τιg ανd,γxεg τoυ ναο{, dπρεπε ο

xαγδυλαγd,πτηζ πoυ 6μενε πd-
ντα ε}ιε(, να ξεxλειδι6oειτιg βα-
ρει6g αλυo(δεg xαι ιjτοι γα ελευ-
θερι6oει την ε(ooδo. Δεξιι1, τηg π6ρταg ηταν το

οπiτι τηg Eυδοξ(αg Mαλαxoιjoη χαι αQLστερd τo

διιiροφο ηγoυμενε(ο, στον xdτω 6ρoφο ηταν τo

γqαφε(o του ναοιi, η α(θoυοα δεξιι6οεων, η απo-

Θrjxη xηρof χαι πιo μιJοα το xηροπλαoτε(ον απ6

αγν6 xηρ( για τιζ ανdγxεg του ναof. O dγω

6ρoφog εχQησιμoπoιε(τo ωζ ημιγυμγι1,οιoγ τo

\946, οlg γραφε(oν τηg 10ηg Mεραρ1(αE χαι

μετι1πειτα ωg γραφε(α διαφ6ρων οωματε(ωr'.

Πιο πdρα μια βρfoη με δfo μπρoιiντξινoυζ χQoυ-

νofg xαι πιo μιJοα ανΘdxηπog'

Αργ6τερα επiτρoποι με ρεαλιοτιx6g ιδdεg xα-

τεδdφιoαν τα εQε ιπωι-ιιJνα xτfρ ια, δη μιo{ργηοαν
τo πdρxo, xαταoxειjασαγ τα δfo xωδωγοοτdoια
xαιxατ6'τo 6τog 1930 ηλεxτροφι6τισαγ τoγ Nαdν,

Ι2

E'ιzdνα τoυ οoioυ Αr'τι'lι'ioι' τι'lι' ι'ειlι' ιιτ6 το ι'τdQθυQo τoυ ιερof r'αoιi'

Αρxιερclτει,ιlr'το; \{r1τρ. Χρι'ιτciι'θιlι' (εiτcι Oιi'.ιlυμεr'ιxoιj Πατριι1ρ1oυ)'
1S1ι)Ιo\' \Ιo\',1.

zι 6τοι ο Nαd; οl1μιερcι g1'ρ(οzεται Θεατ6g απd

6λεq τι< πλευρd:''.

Η ξο:νταl'rj περι^,,ραφi] του Στ. Ζdγoυ μαg δ(νει

μια ανdγλυφt1 ειz'dι'α του περιβdλλoντog 1ι6qoυ
τoυ ναοf , ο οποiοg οτα 1ρdr'ια πoυ μεooλdβηoαν
!-ιε τιζ πQoσπιiΘειε: πoλλιilγ βελτιι6Θηxε σηι-ιαγτι-

xd,6τoι ιi_lοτε o ι,α6ζ γ' αναδειxΘε( πραγ1"ιατιxd,.
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ΔειVOΠαθηματα NαoUσα[ωv
κατα τηV Περ[oδo τηq εΠαVαoτασηq τωV

VεoτOυρκωV(1 910)

Η ε(δηοη τljζ επαναστdoεωg των νεoτofρxων
χαι τηζ πρoxηρ6ξεωg ουντdγματog ιJγινε δεxτrj
oτη Mαxεδoν(α με ειλιxρινf αναxofφιoη.

To xαΘεοτιiE των αυθαιρεοιι6γ χαι y"αταπιιΞ-

σεωγ τoυ ooυλτdγoυ φαιν6ταν να ανηxει oτo
παρελΘ6ν πια, αγ π(οτευε xανε(gτιg διαxηq{ξειg
των γεoτοfQχων χαι τιζ επαγγελ(εg τoυg περ(
ιοoνομ(αg xαι ιo6τητα9 6λων τωγ λαι6γ τηζ αUτo-
xρατοq(αg, xαι ιδια(τjQα τηE ταραγμdνηζ μαχε-
δoνιxrjg χ6Qog.Αυτ6 τoυλdχtστoγ rjταν η πρι6τη
εντιiπωoη.

Για την cδρα φdνηxε 6τι dλα τελεiωoαν. Tε-
λεiωoε χαι o αγι6ναg των ελληνων γtα τoν μη
εxβoυλγαgιομ6 απ6 τη βουλγαqιπrj πρoπαγdνδα
χαι τη β(α των xομητατξrjδων.

Αρ1ιοε η φαιγoμενιxrj εγxατι1λειιilη τoυ αγι6να
απ6 τα διι1φogα ανταρτιxd οc6ματα.

Πλην 6μω9, λιγ6τερo πρ6θυμoι να εγxαταλε(-

ψoUγ τoγ αγι6να φdνηxαν oι dλληνεg οπλαρ1η-

γο(. Δεν π(οτευαγ dτι οι νεdτοUQχoL ηταν ειλιxρι-
νε(g oτιg διαxηqfξειζ τoυζ, αλλd αx6μη χαι αγ

fταν, δεν ε(1αν την δυνατ6τητα να εφαρμ6οoυν
doα επαγγιjλογταν. E(1αν δ(πιo.

Για τoγ λdγο αυτ6 πολλι1 ελληνιxd οι6ματα δεν
παραδ6Θηxαν χαι ειoηλΘαν xqυφd oτην Eλλdδα.
Τo (διo ουνdβη χαt με τα 6πχα: τα παλαι6τερα
μ6νον παραδdΘηxαν στιζ τoυρxιxdg αq16g, ενc6

τα νει6τερoυ τιjπoυ απoθηxεfτηχαγ σε αοφαλrj

μ6ρη για τo ενδε16μεγo γιjου γfρoυ oυγxρof-
σεωγ στην Mαxεδoγ(α.

τoυ Παιjλoυ Πυqινoιi

Toν Aπρλιo τoυ 1909 εxθρονfοτηxε o oουλτι1,-

νοg Αβδο{λXαμ(τ' o διιiδo16gτoυ Mε1μ6τ Pεο(τ
(MωdμεΘ E') fταν δdομιog xαι υπo1ε(Qιoζ των
νεoτofρxων.

Aπ6 δω χαι στo εξfg dλλαξε ριξιxι1 χαι η
πoλιτε(α τωγ γεοτoιjQχων επαναοτατc6ν. Eγxα-
ταλεiφθηxε η αρ1ιxrj ιδdα περi ελευθερ(αg, ιoo-
νoμ(αg xαι ιo6τητα9 των πoλιτι6γ 6λωγ τωγ εθνι-
xοπjτων xαιυιoθετtjθηxε η πoλιτιx{ τoυ εχτoυQ-
xιoμoil τηζ αυτoχQατoρ(αg. Aπαγoρε{τηχε η o-
πλoφορ6α χαt σχηματ(οτηxαν ειδιxd xαταδιω-
xιιx6" τdγματα.

'Eνα τιjτoιo απ6oπαομα οτρατοιi με αξιωματι-
xοιig,την 11ην Ιoυλfoυ 1910, μετdβη οτηνηρωιxrj
Ndoυoα γLα τoγ αφoπλιομ6 xαι παρdδoση τωγ
6πλων απ6 τoυg xατo(xουg τηg.

Για τoγ oγ'oπ6 αυτd, ι1ναg αξιωματιx6ζ τoυ
απoοπdοματοg, oιiμφωνα με τo 6γγqαφο (επι-
oτoλrj) πoυ oτdλΘηγ"ε σ"to Oιxoυμενιx6 Πατqιαρ-
γε(o ν"αι περιιJ1εται στoν υπ' αριθμ. Κι6διxα τηg

Ιερdg Mητροπ6λεωg Bερο(αζ (.σ. 224.224), α-

φof xd,λεοε τον πρ6εδ9o τoυ Λαixof ΣυνδιJοpιoυ,
Kωγoταγτ(γo Xατξη Mαλοfoη, τον δι6ταξε να
oυγxεντρι6σει τoυζ xατο(xoυg τηg Nαoιiοηζ στo
Nηπιαγωγεi1o, oτιg 9 τo βρdδυ, για γα τoυg μιλη-
σει για πqιiγματα πoυ αφoQoιjoαν τo xoιν6 πoλιi.

Tην (δια εντoλrj διεβ(βαοε χαι στoυζ Moυμd-
Qηδεζ τηg Ndουoαg.

Στo πατιiμεoτo Nηπιαγωγε[o μilηoε o (διog

αξιωματιx6g περ(τηg oυναδελφι6οεωg 6λων των
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oΘωμανιπc6ν φυλιliν ν'αι xcπ6Χηξε οτο ξητο{με-
νo' την παqd,δoοη τωγ 6πλωγ.

Η εντoλη fταν, εντ6g μιαg 6Qαζ, να παραδι6-
οoυν 6λα τα dπλα πoυ ε(1αν oι Nαoυoα(oι επf
πo ινrj εφαρ μογrj g των oxλη ροτι1ρο:ν πo ινι6γ. Mε
την επdμβαoη, dμιωg, τoυ Kωγoταντ(γoυ Xατξrj
Mαλofοη, η πρoθεομ(α παρατι1,θηxε μ61ρι τηg

11ηg πρωινrjg ι6ραg τηg Δευτdραg.

Για τoν εxφοβιομ6 τωγ xατο(xων τηζ Nαοιj-
oηg, φυλαxioτηxαν oι πρ6xqιτoι: Σπιiρog Λανα-

ρd,g, Γειiργιοg To(τοr1g, Aντι6νιog Toiτoηg,
Γει6ργιog Toιλr1τοιd,μπαg, Θωμd, g Ζαρν'Cιδαg
παι Πdτρog Eυθυμ(ου.

o αγι6τατοζ αQχηγ6ζ τoυ αποoπdοpιατo<, Xα-
μητ Bdηg, με φoβερ6g απειλιJg, ε(πε, 6τt ιJ1ει τo

διxαiιυμα να δε(ρει, να φυλαx(οει, γα εξορ(οει
χαι εγ ανCιyxηχαL τηγ πdλη oλ6xληQη σε φλ6γεg
να παραδιi_lοει ;"ι6νο xαι μdνo νατουg εξαναγxιi-
σει να παραδιiooυγ τα 6πλα.

Eπειδf δεν ιxαγoπoιrjθηxε η επιτρoπrj απ6
τoν ρυΘpιd χαι τηγ πoo6τητα παqdδooηg των
6πλοlν, xdλεοαγ ι1,λλoυg 24 πoΧkεg Nαο{oηg
χαι τoυζ φυλdxιοαν.

Ε,t,τω μεταξf ξυλoxoπrjΘηxαν d,γρια oι: Θω-
pι(l''< Ζαρx1ιδαg, Γει6ργ ιοg Πρd,παg, Γει6ργιog
TοιλητoιdμπαE χαι Πdτqοg Eυθυμ(oυ.

Τα μεοdνυμα (73-7-Ι910), οτιg 3 η ι6ρα, oδη-

^1l] Θηzα.ι, στoγ στQατιilνα, απ6 τoυ g φυλαxιοΘ6-
\/τε< πQoχ8(τουg, oι: Γειilqγιοg Tο(τoηg xαι Σπ{-

ροg Λαl,αρd,g.

Mετd απ6 λi^/η ι6ρα, αxο{στηχαγ xλdματα
(οιμο:^,l6q) ανθρι6πων πoυ ξυλoxoποfσαν, με
οxoπ6 να τQoμoχρατηοουν τoυg Nαoυοα(ουg.
Στη ουr,ι11εια ξυλοxdπησαγ τoν Δαμιαν6 Mπftη
χαι τo\'Ιcυdννη Λ6γγο.

Αxd μη. zdλεοαν τογ Kωνοταγτiνo Xατξη Mα-
λοιioη χαι τoν oδηγηoαν ενι6πιoγ τoυ πρoι1δρoυ

τllζ επιτQoπlig αφoπλιoμο{, Xαμητ B6η. ο o-

πoio<. αφoυ τoν επετ(μηoε, τoν 1αoτοιixιοε.

Η ηροlιzr1 π6λη τηg Ndoυoαg πoλιoρxηθηxε
Ζαι oι ι6τoιxo( τηg δεινοπdΘηοαν, πλην 6pιωE,

δεν υπ6xυιirαγ στα βαοανιoτηρια των τof ρχωγ γtα
την παρdδoση τωγ 6πλων.

Hρω(δεg, Nαoυοα(εg, την Tετι1,ρτη, 14-7-1910,

11 τoγ αριθμ6 μετ6βηoαν oιδηρoδρopιιxι6g, oτην

Θεooαλoνixη xαι επdδωoαν διαμαρτυρiαοτη No-

μαρ1(α, ξητι6νταg την oωτηρiα των xατo(xων τηg

πdλεωg Nαofοηg.

Eπ(αηg 6οτειλαγ τηλεγραφιxrj διαμαρτυq(α οτo
Πατριαρ1ε(o.

Tο απ6γευμα τηζ (δια ημ6ραg απoφυλαxfuτη-
xαν απd τουg πρdxριτouE oL: Γ. Toiτοηg, Σπ{ρog
Λαναρdg, Δαμιαν6g Mπilηg xαι Ιωι1,ννηg Λ6γγοg
χαι oι λoιπo( xαΘιig χαL oι ξυλοxoπηθ6ντεg: Θω-

ψ6"g Ζαρxdδαg, Π6τρog ΕυΘυμ(oυ xαι Γεc6ργιοg
Tοιλητoιι1,μπαg, Γει6qγιοg Πρι1,παζ χαι Θωμdg
Bαταντξrjg, oι οπo(oι νooηλεfονταt σε Ιι{oοoxo-

με(o τηg Θεοοαλovfxηg.

Tελιxd ουγxεντρι,iθηxαν 150 6πλα' T6τoιο πανι-
γ'6 Nαι τ €τ oια τQ o μoχQ ατ 6α ε π d β αλαν οτoυ g Nατo(
χoυζ τηζ Nαο{οηg oι Tofρxοι πoυ αδυγατεi γα
περιγριiψεt -σε επιστoλrj αναφoQd τηg- η Ιερd
Mητρdπολη Bερο(αg πQoζ τo Oιxoυ1"ιενιxd Πα-
τριαρ1ε(ο.

Δυoτυ1ι6g δεν αναγρdφoγται στηγ επιστoλη-α-
ναφoρd τα oν6μιατα τωγ 11 γυναιxι6ν πoυ πrjγαν
oτη Θεooαλoν(xη για τηγ οωτηρiα τηg π6λεωg xαι
τωγ xατo(xων τηζ.

Πιοτειjω 6τι θα ξταν γγγg6χεζ τωγ πqoxρ(των
τηE Nαo{οηg, dξιεg xdθε ενΘfμησηζ χαι θαυμα-
ομof , 6πωg xαι η αξιoθαιi1"ιαστη tστoQ(α τηg ηQωι-
xfg Ndουoαg.

Απd τo γεγον6g αυτ6, φα(νoνται xαΘαρd οι
οxoπo( τηζ επαναστdoεωg τωγ γεoτο{ρxων περi
τl'lE tσoγoμ(αg xαι ιo6τηταg 6λωγ τωγ λαι6ν τηg

αυτoχQατoQiαζ...
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o BENIZEΛoΣ ΤHΣ HTTAΣ

o Eλευθ6ριog Bενιξdλog εξ6φραοε την πρooπι1,-
Θ ε ια γ ια την ε θν ιxrj ολoxλrj ρωοη τoυ ελλην ιoμoιi,
οε αντ(Θεoη με τιζ υπ6λoιπεg πoλιτιxιJg δυνd,μειg
τηg επο1ηE τoυ. Πρoι6θηοε oε μεγdλo βαθμ6 την
επilυoη του Αγατολιxοf Ζητηψατog με βdαη τα
oυμφ6ρoντα τωγ Eλληνων. Η ΣυνΘrjxη τωγ Σε-
βρc6ν αναγνωqζεται ωg 6να πEloοωπιx6 xατ6ρ-
Θωμα. opιωg η τελιxrj ουμβολrj τoυ στη απ6πειρα
1ειραφdτηoηζ των Eλλljνων τηg xαθ'ημdg Aνα-
τoληg ε(ναι αρνητtν'η. o Bενιξdλog τηg rjτταg
απoτελε(ται απd 6γα οιiγoλo αποφι1,oεωγ χαι
πqdξεων πoυ αdξηοαγ τιζ πρoUπoθ6οειE τηζ μL-
xραoιατιxηζ χαταστQoφrjg xαι oδηγηoαν oτην
περιΘωριοπo(ηοη των ελληνιxc6ν πρooφυγιxc6ν
πληθυoμι6ν.

Ξεxιγc6γταζ τo μιχQασιcιτιγ,6 εγ1ε(ρημα, ο Bενι-
ζdλos 6xαγε δrjo βαoιxd, λdΘη: τοπoΘdτηοε xατ'αρ-
χι1g ωg αρμoοτrj οτη Σμfρνη τoν Στεργιdδη, d,ν-

θρωπo των Bρετανι6ν, o οπο(οg υπrjρξε o xαx6g
δα(μoναg των Mιxραoιατι6ν xαι παρ6λεE τιζ εχ-
xλrjoειg τoυE για αντιγ,ατ6"oταοη, επ6μεγε στηγ
αρ1ιxrj τoυ απ6φαση, την oπο(α -6λωg πεqιdρ-
γωg- απoδ6χτηχαγ xαι οεβι1oτηχαν oι βαοιλιxo(
διdδο1oι τoυ. Tο δειiτερo βαοιx6 λdΘog τoυ υ-
πηρξε η υπoτ[μηαη τoυ πoγτιαxo{ xινrjματοg,
εν6g δυναμιx6τατου ελληνιxo{ ιjγoπλoυ χαι πo-
λιτιxof xινrjματoE που δρof oε ατη β6ρεια Mιxρι1,
Αo(α xαι απειλofοε dμεοα τιg γραμμdg εφoδια-
oμοf των Kεμαλιxιδν. AντπdγΘητιεxαταρ1dg oτo
α(τημα των Eλλrjνωγ του Π6γτoυ γtα δημιoυqγ(α
δ ειiτε ρου ελλην ιxof πρdτoυ g στιζ νoτtoαγατoλι-
ν"i'gαν"τi.gτηg Mαrjρηg θdλαoοαg για να oυναντtj-
σει τη οφοδρrj αντ6δραoη τωγ πoγτιαxι6ν oργα-
νc6oεωγ. Σφoδρrj rjταν επ(oηE χαι η αντ(δραoη
τηg Eθνoουν6λευοηgτoυ Π6γτoυ που 6δρευε οτo
Bατo{μι, ενι6 o μητρoπoλ(τηg Xρfοανθog 1αρα-

τoυ Bλιiοη Aγτζ(δη
Διδιixτoqo s τηSΙoτoq(αE τoυ A.Π.Θ.

Πρoοωπo1,ραφ(α Eλευθερ(oυ Bενιξ6λoυ (Πιναxoθ{xη
E. Αβ6ρωφ-Toοiτoα, M6τooβo)

xτj ρ ιoε τoν B ενιξ6λο " απλη ρoφ6qητo οτo ξrjτη μα
του Π6γτoυ." Στη ουνιi1εια, τo xαλoxα(ρι τoυ
7920, o Bενιξ6λog θα λι1βει τιg εxθdοειζ των
Σταυριδdxη χαι KαΘενιc6τη, με τtζ οπο(εg πρo-
τρ ιJπετα ι να απoδ ε1τε ( αμdοω g τα πoντιαxι1, α ιτ{ -

ματα. O Bενιξdλog ιiλλαξε για ι1λλη μια φορd
oτdοη xαι αναxo(γωσε στo Bρεταν6 πρωθυπουρ-

γd Λdιδ Tξogτξτο o16διo τoυ για επdμβαoη oτoν
Π6ντo 1.ιε οτ61o τη δημιoυργ[α ελληνιxof xρd-
τoυg εxε(. 'Ηταν dμωg πoλ{ αργι1! Στην Ε,λλι1,δα

ιiρ1ιξε η πqοεxλογιxη περ(oδοg. oι βαοιλιxo(
διιiδoxoι τoυ Bενιξdλoυ δεν εtyαν xαψt6' ι1,πoιilη

για τoγ Π6γτo xαι αγνdηοαν ολοxληροlτtν,6' τιg
πoντιαxdg πρoτdοειg, ενc6 o Kεμι1λ Aτατo{ρx
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oλoxλr1ροlνε τη γενoχτoγ(α τoυ εναπομιε(ναντog

ελλην ιxoιi πλη Θυ oμοιi.

Tο τραγιxdτερo 6μωg λαΘog τoυ Bενιξελoυ ηταν

η προx{ρυξη εxλoγιi.lν εν μιJoω πoλdμιoυ,1ωρ(g να

ιlπdρ1ει xαμιd, τ6τoια υπο1ρ6ωοη' Στιg 14 Nοεμ_

βρ(oυ 192Ο οτην xυβdρνηοη αν6βηxε η αντιβενι-

ξελιx{ φιλoβαοιλιxη παρd,ταξη με τιg ιi-lηφoυg

των χoυQαο1-ιιJνων απ6 τoυg πoλ{1ρονoυg πολ6-

μιουg Παλαιοελλαδιτι6ν, των Tοιiρxων τηg Mαxε-
δoν(αg, των E,βρα(ωγ, των Boυλγαqoφρ6νων xαι
τωγ dλλωγ εθγιxι6ν μειoνοτητων. oι αντιβενιξε-

λιxo ( πoλιτεf τηNαν 1.ιε αντιπoλε μιxd, ουνθη ματα,

oυγxροτιδνταζ μια αν(ερη oυριμα1iα μιε τoυg Eλ-

λαδ(τεg χoι-ιι.ιoυγιστ6g. Η τερdoτια ευθfνη τoυ

Bενιξ6λoυ ηταν 6τι παραγνι6ρισε την αναγxα(α

πρot1π6θεοη γtα την εθνιxη ολοxληρωoη: Toν

doτω xαι με τη β(α εξαναγxαομ6 τηζ Παλαιdg
Eλλdδαg να πdρει μ6Qοζ στην πQoσπd,Θεια xαι να

xαταβd,λει τιg απαιτof μεγεζ θυoiεg. 'oπωg γρd-

φει ο Γ. Bεντηρηg: "Δι6τι η πλειoιl'lηφiα του λαo6

τη g Π αλαιd'g Ε λλd'δ αg' συ στη ματ ιχ,rilg ε ξαπατη'
θε[oα, παραyνrΙlριζε xατd' βd'αη την πqαyματιx6-

τητα..' Διjo τo πολ6 εxατοpιρι6ρια πρooc|lπων τoυ

παλαιο6 xρdτoυE 6xqιναν την τιiyη 6ξη εxατoμ-

μυq[ων Ελληνων των N6ων Xωρων xαι του αλ6-

τQωτoυ Γ6νoυ9.''

Στα μεγd,λα ιoτοριxα αι-
ν(γματα εντdoοoνται τα
x(νητρα του Bενιξι1λoυ

για πρoxrjρυξη εxλογιiν.
Oι oπαδο( τoυ υπoστη-

ρζουν 6τι π(οτευε πωg

θα xερδ(οει, ο_lg επιβρd-

βευοη για τιζ 1ιεγαλε; ε-

πιτυ1(εg πoυ xατd,φερε

οτo διπλωμιατιx6 τo;,ιdα.

Oι αγτ(παλoιτoυ ιο1υρi
ζoνται 6τι ηταν |"ιια συ-

νειδητr1απ6φαοη για εf -

σχημη απο1ι6ρηoη απ6
την πoλιτιxη οxηνη, c6-

στε να απεχδυΘε(απ6xd-
θε ευθfι,η πιΘανηg xα-
xr1g εξdλιξηζ στo |,ιιχQα-
οιατιx6.

o Nixog Kαξαντξd,xηζ, συνεQγd,τηg του Bενιξ6-

λoυ, σε επιoτoλrj τoυ τo Δεx6μβριo τoυ 7921,

υποοτηqξει ευΘιJωg 6τι ιjxαγε τιg επλoγdg γνωρi
ξoνταg 6τι Θα τιg 1d,οει. Γρd,φει: "ΑνθροlποE πoυ

μ' επανdoταoη xατd'λαβε την αρyη xαι διxτατοqr
xc6E εxυβ6Qνησε τ6αα yρ6νια, Πcllζ; xαι Γιατ[;

θυμηθηxε τo α6νταyρι()" χ,αι ενηργηαε εxλoγlg
αφο6 τ6ξερε πc6g θα y"d'oει." (Αρ1ε(o Kι6oτα
Tριαρi,δη).

Η εxτ(μηοη τoυ Kαξαντξ(ιν'η tσχυQoπoιε(ται 1'ιε

τη οτdοη Π6ντιου Πιλd,του πoυ xρd,τηoε o Bενιξd-

λog απι1ναντι oτη Mιxραοιατιxη Apιυνα -τηγ oQ-

γdνωοη των Eλλr1νων τηζ Ιcονiαg- η oπo(α τον

xdλεοε να ι-ιπει επιxεφαληg ενdg xινηματοg oω-

τηρ(αg τoυ ι.ιιχQασιατιxoιj ελληνιoμof . Δεν απo-

δ61τηxε τoν προτειν6pιενο ρdλο' απdφυγε να ουμ-

βoυλε{οει τoυg Mιxραοιd,τεg για τo oxdπιpιo τηg

dνοπληg αντιμετιiπισηζ στηγ περ(πτωοη επαγα-

φoQdζ τoυ τoυQχιxof xαΘεοτι6τog οτη Σμfρνη
χαι τo πλ6oγ τραγιxd: τουg ξητηoε γα απευΘυν-

θοdγ οτoν αρμoοτη Αριατε(δη Στεqγιdδη.'oπωg
6γραψε o μllτQoπoλ(τηg Σμι1ρνηg Xρυο6στoμoE

oτην τελευτα(α επιoτoλη τoυ οτoν EλευΘ6ριo Bε-

r,ιξιJλο, λ(γο πριν την ε (οoδο των τoυρxιxι6γ στQα-

τευpιd,των οτην π6λη: "'.'o ελληνιoμ69 τηg Mι-
xρd'g Ααiαg, τo ελληνιx6 xqd'τog αλλd' xαι α6-

Ανοιξη τoυ 1921 oτη Mιxρd, Ao(α. Στρατι1πεδo Eυξι6vιυι'oε ιi:ρα αναπαioεο.iE
(Eθνιxd Ιοτoριx6 Moυoε[o)

l...by * .$..$.,:,
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μxταν τo ελληvιx6 6θνo9' ?Ι,ατα-

βα/νει πλiον ειg τον Αδην, απ6
τoυ oπo[oυ xαμμ[α πλ6oν δ6να-

μιg δεν θα δυνηθη να τo αναβι-

βd'oει χ,αι να το αrΔoη. Tηg αφd'-
νταστoυ τα6τη9 xαταoτqοφηg

βεβαiωg αiτιοι εiναι οι πoλιτιxo[
χαι πQoσ('lJπιxο[ oαg εyθρo[,
πλην xαι υμεIE φ6ρετε μiyιατoν
τηg ευθιiνηζ βdQoζ...''

H Aγατoλιxri Θqιixη

Ωg απoτdλεσι.ια τηζ ητταg oτo

ι-ιιχQασιατιx6 μιdτωπo ξdοπαοε
τo ΣεπτdμβQιo τoU 7922η επα-
νdoταοr1 του Στρατο{ xαι τoυ
oτdλου εναντ(oν τηE xυβdρνη-
οηg Γo{ναqη, Lιε επιχεφαληgτo
συνταγματι1ρxη N. Πλαοτηρα.
Η ανατρoπf τηg βαoιλιν"ηg Nυ-

β6ρνηoηg χαι η παErουο(α ιo1υροιi ελληνιxof
oτρατοf oτην Aνατoλιxη Θρι1xη δημιο{ργηοε
ελπ(δεg 6τιη xαταoτQoφη δεν Θαrjτανπλf Qηg.oι
μεγdλεg δυνdpιειg ε(1αν 6μωg αποφαο(οει την
παρdδooη τηζ στoυζ Κεμαλιποιig. o Eλ. Bενιξd-
λog, τoν oποio oL επαναστdτεg xιiλεoαν να ανα-
λdβει τη διαπυβ6Qγηση εi1ε rjδη αποδεxτε[ τηr,

d,πoιpη τηg Aντdντ γtα τη\l Aνατoλιxrj Θρdxη.
'Eτoι, ουνεiδεoετην επιοτρoφη τoυ οτην xυβ6Qνη-
ση με τηγ απoδo1η τηg Γαλλoβρετανιxrjg ι1ποιpηg
απ6 τoυg επαναoτdτεg. Στο τηλεγqι1φημα πQoζ
τoUζ επαγαoτCιτεg dγραφε: "H απcδλειατηgΑνα-
τoλιxηg Θqd'xηE ηταν xαταoτqοφη ανεπαν6ρθω-
τog.'. εφ6oον αι Δυνd'μειg απεφd'αιoαν την απ6-
δooly τηζ ειζ την Tουqxiα. H xυβiqνηαη εiναι
ανdyxη τd.yιστα yα χαQd'ξη την πoλιτ ιxην τηE. Εd'ν
η πoλιτιxη αι1τη περιλαμβd'νη την απ6φασιν να
xρατηoωμεv την Θρiιnηy χ,αt εyαντ(ον τηg yνcil-

μηζ των πρcilην αυμμd'yοlν μαζ' αι θερμα[ μου
ευ7α[ θα oυνoδειiουν τον αyc6να τo6τοy του
'Εθνoυg, αλλd. ευq[oxoμαι εν τοια6τη περιπτctlαει
ειζ την θλιβερd'ν ανdyxην να αρνηθc6 την απoδο-
yην τηg τιμητιxηg εντoληg 6πω9 αντιπρoαο.lπε6αω
την y"ωραν ειζ τo εξωτεριx6ν.''

'Eτοι 6γινε αποδεxτr] η ουμφωνiα των Moυδα_
νιι6ν xαι τα μεοdνυ1τα τηg 1ηg/14ηq oχτωβQ(oυ

Στιg 23 Σεπτεμιβρ(oυ τoυ 1928, οτη Ρι6μη. o Bεr,ιξ6λog υπo^1ρι1,φει τo
Ελληι,oiταλιxd οιiμφο.lνo Φιλiαg. Πλι1ι τoυ o Mπει,[τo Moυooλ(νι (φωτ.

Mουαε (o E.K.Bεγιξ6λog, Δr] μoυ Αθηr,αiιυι,)

1922 o ελληvιxdg oτρατdg d.ρ1ιοε να απo1ωρε(
απdτηνΑνατoλιxη Θρdxη, αzολoυθorjμενog απ6
250.000 νdoυg πq6oφυγεg. Η Eλλι1δα δεν dxανε
oιjτε τo ελd1ιατο για να διατηqηoει τον dλεγ1o
τηE σ' αυτη την βαοιxrj περιo1rj του ελληνιομo{,
ενc6 ε[γαι βdβαιo dτι οfτε τα xεμαλιxd οτρατεf-
ματα pιπoQoιjοαν να διαo1iooυν τoν Eλλ{oποντο
γ,αLτα Δαρδανdλλια, oιiτε η Αντι1ντ να υπo1ρει6-
σεL στQατιωτιx6" την Eλλιlδα γα απoχωQηοει. Η
παρdδoοη τηg Aνατoλιxrjg Θριixηg αποτελε6 μια
o'π6 τιg πλ6oγ λευx6g οελiδεg τr1g νεdτερηg ελλη-
νιxrjg ιoτoρ(αg.

*

H Λωζιivγη χαι αγτιπQoσφυγ.ni συμπε-
Qι,φoQα

o Bενιξdλog€γειrjδη μετατραπε( oε dνα xλαoοι-
x6 ΙΙαλαιoελλαδ(τη πoλιτιx6. T(πoτα πια δεγ
θυμζει τo Bενιξ6λo τηζ χQητιτ"ηg επαν6'στασηζ.
To μ6νo του μ6λημα ε(γαι τα ν"ρcιτιν,6' oυμφdqo-
ντα, 6πωg αυτ6g τα ερμηνεf ει, ανεξαErτrjτωg αν

γι'αυτ6 πρ6πει να Θυοιαoτoιiν ελληνιxo( πληθυ-
opιo(' ξνoc6νταg πλrjρωg τoυg πρ6oφυγεE χαι
τιg oργανcδσειζ τoυζ υπ6γραιpε τo 7923 ατη Λω-
ξι1,ννη τηγ υπoχQεωτιxf ανταλλαγrj των πληΘυ-
oμc6ν -" 1.ιετανd,οτευοη'' oνoμι1,οθη γ'ε σταεπ(oη μα
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χεrLιεγα- χαι στη συγιiχεια αποδiΘηχε σε |-ιtα

προoπdΘεια μιη αποξημ(ωοηg των πQoσφιi1,ωγ με

βdοη τιg πQαγ|-ιατιχdg τoυg περιoυoiεg πoU εγχα-
τdλειψαι, στoU( γενdΘλιoυg 1c6qουg τουg. Eιδιxd
οτηr, εxλoγ ιxt1 τoυ πε ρ ιφ 6ρ ε ια εγπατιJοτη οε πoλf
λιγ6τερουg πρ6οφυγεg απd τoυg ;,ιουοoυλpιdνουE
πoυ ε(1αν απελαΘεf οτην Toυρx(α. o λ6γog ηταν
προφανη g: o ι περιoυo(ε g τοlν μουοουλpιdνωγ πoυ
διxαιω1-ιατιxd θα ι1πρεπε να ι.ιoιQαστοιiν oτoυg

πoλλαπλdοιoυg πρ6οφυγεζ, χQησιμoπoιηΘηxαν
απ6 την εxλoγιxr1τoυ πελατε(α. Στη αυνιJ1εια xαι
με μεοoλαβr1τr]τoν Ιταλ6 διxτd,τορα Mουοoλ(νι, o

Bενιξ6λοg υπoγρdφει το 1930 την "EλληνoτoUQ-
xιxr1 oυι,θt1xη φιλ(αg, oυδετερ6τηταζ χαι διαιτη-
σ(αg" παρd την ι1ντoνη αντ[δραοη τοlν προοφf-

γων' τoυζ οπo(oυg απε[ληοε με'διι6ξειE, |,ιε τo

γγοlοτ6 Ιδιι6νυμιο. Για να δεξει επ( πλιjοr' τα
αιoΘrjματα τOυ πQoζ την Tουρx(α, ο Bενιξ6λοg
προτε iν ε ι τor, Κε μιdλ Ατατof qx γ ια N6 μπ ελ E,ιρ{ -

νηg. oι pιε.1d,λoι 1αpιdνoι τηg ελληνoτoυρxιxηg
πρoοι1γγιοηg ηταν oι πρ6oφυγεE. oι πεqιoυo(εg
τoU ζ ισoψη φ 

(οτ1 xαν, παρ6τι δ ε xα.πλι1,οια g αξ (α g,

1.ιε αυτdgτcυν 1.ιoυoουλμι1,νωγ που ανταλλd1Θηχαγ.
Mε τογ τρ6πo αυτ6 το ελληνιx6 xqdτog πλrjρωοε
τιg πoλεpιιxdg απoξημιc6οειg πQoζ την Toυρxiα.

H αντιπρoοφυγιπ{ συμπεQιφoρd του Bει'ιξdi'οι'
oυνε1(οτηxε με τηγ απα'16ρευοi1 zαθdδου oτηι'

Eλλdδα, το 1930, τωγ πQoσφfγων 1.ιε ελληνιxrj
υπηxo6τητα απd τo LιtχQασιατιx6 Π6ντο, πoυ
ε(1αν xαταφfγει οτη Σoβιετιxrj 'Eνο:οη xαι υπ6-
χειντo των διατdξεΟ]γ τηζ ουνΘηxηg τηg Λωξd,ν-
γηζ' Η συμιπεQιφoQd τηζ ελληνιxηg xυβ6ρνηoηg
χαι τoυ Eλ. Bενιξ6λoυ xαταγγ6λΘηxε ωζ αγτtσU-

ντα1,1.ιατιxη τoγ ΙανουdQιo τoU 1931 απ6 τl] γενι-
xη ουν6λευση τoυ Σωpιατε(oυ τΟ)ν εχ Pο:ο(αg

Eλληνοlν χαι χαQαχτη ρ 
(οτηxε "oxληρη, παρdνo-

1,υ1, αντ ε Θν ι xη ν'α't απdι, Θ Q ωπ η" . Ζητηo αι' ε π (οt1 g

να αναλd,βει η Ελλdδα τηγ υποοτrjριξη τιυν δι-
xαιωμιdτων των EλληνιDν τηζ Pωο(αg χαι γα

ξητηαει απoξημιιiοειζ για τιg τερdοτιεg ελληνι-
xι1g περιoυο[εg που ε(1αν δη;.ιειiοει oι οοβιετι-
xo(. Η d,ρνηοη τηg ελληr,ιxfg xυβdρr'ηoηg εixε
τραγιz6g επιπτι6οειg στoUE'Ei'ληl'εg πoυ χατoι-
xο{ααγ oτη Σoβιετιxη'Er'ι'lοti. Eμφανioτηxαν
πε ρ ιπτci;oε ιg dρνη oη g 6xδοol1 : δ ια βατη ρ 

(ωγ απd
την Eλληνιxrj Πρεοβεiα οε πρdοφυγεζ που ηταν
απ6 εγ'τ6πtση στη Σιβl1ρ(cι i1 οτηr'Kεντριxrj Αα(α'
Η πολιτιx{ αυπj ε^,,z'i.ιυ|1ιοε οτη Σoβιετιx{ 'Eγω-

οη, δεxd,δεg 7"ιi'ιιi.δε; τροoφυ^,,ε; o"π6 τo μιχQα-
οιατιzd Πdl,το. Αι'τ6: ε(r,cιι dr,αζ απ6 τουg λ6-

^i/oUΞ ]ToL' 11 εl.7.r1r'ιzl1 εθr'ιiτl1τα Θρηνηοε τ6oo

μιε^,,iιi'ο cιριΘμιο (50.000) θυpιιi.τοlr' την περ(oδo
τιl) \' ιι ε'ι/ d )'ιl.)\' στα λ ι \' ι χ ι'i ι' δ ι ιil-Ξ ε οlr' τoυ 1 9 3 7- 1 9 3 8.

f: x' ζ"nβ
e ''lιf .2ffiΥξΜ%\,

wp#qg? "a-,

Η E'i,λr1r,ιxi] αγτιπQoσΟ)πε(α οτη διεθr,i] διd.oxε1-rη τηg Λωξι1νιηg τo Ι'{odμβριιl του 1922
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Η ημερα τωV Θεoφαv(ωv oτη Nαoυoα τoυ 1949

Bιβη Bαραγκα: Απ6 τO βoυv6 με τouq
αVταρτεq, ΠρooφUγαq στηV Τoεxooλoβακια

TηE ΛευxriE Σαμαριi

'Ηταγ βραδιι1 τωγ Φι6των τo 1949 6τα\, d.,,ι\,ε
oτην Nιlουσα τo δειiτερo 1τfπημα απιi τουg α-
ντdqτεg' To πρc6το 1τfπημα r1ταr,λΓγο πQιν τα
Xqιοτοιiγεγγα του 1948.

To οπ[τι τηg Eυ1lg1,iα< Γουτιdνoυ(Bιβrj Bαρι1γγα
μετι1) {ταν oτα πQoσφυγtχd, λ(γo dξω απd την
π6λη, πdρα oτην περιο1rj Kοιiλα, πι1γω απ,την
Aγια-Παραοxευrj xαι γι1ρω-γf qω rjταν dλo μπα-
ξεoια.

"Tον αδελφ6 μου, τiν ε,xαν αqπαξει oι παρταλd'-
δεg oτην xατoyη xαι μd'θαμε πωζ τoν χατα-
xρεo6ρyηααν.Επ[αημα, 6μω9 αx6μα xαι oηριερα

σoυν oι ανταgτεg νdoυq, γtα γα τoυg πι1ρoυν μαξ(
τoυs στo βουν6...

Mαg μι1ξειpαν πολλofg Nαoυοα(oυg, xoρ(τoια
xαι αγ6ρια χαι πεQπατc6νταg νιi1τεg, μdoα οτην
παγωνιιi τoυ Γενι1qη μαζ πηγαν oτα dμπεδα
(τ6πog στoυζ oπo(ουg dγτυναν τoυg oτρατoλo-
γoιiριενoυg με στQατιωτιxdg οτολdg) που rjταν oτo
Πλατd χαι τιS Kαρυδιdg οτην Πρ6οπα, xαι απ6
εxε( μαg βι1λανε οτην Aμυντιxrj Γραμμlj oτo Bi
τσι..

'Ημoυνα εΓxoοι 1ρoνι6ν xoπ6},α' δofλευα μoδ(-
στQα χαι δεν rjξερα oιjτε απ6 dπλα o{τε απ6

θεωρε|ται αyνoοιiμενog''
Hταν iνα πολιj ηoυxo xαι
xαλ6 παιδ[, πoυ ε[yε τO Qα-
φεiο τoυ πd'νω oτον Niο
Δρ6μο'' (oημερινrj οδdg
Xριατoδofλoυ Λαναρd)
θυμι1ται χαι τo αφηγε(ται
με π6νο oτην oδιiοοεια "Φ,,ιι'ιι,

τηζ, η Eυγεν[α Φυτιι1,νoυ-
Bαρ<1γγα.

" Tο πiνθoE 6πω9 xαταλα-
βα[νετε oτο oπ|τι μαE ηταν
πολ'ιi βαρ6 ?dαι σε αυτ6 ηρ-
θε να πqοατεθεi το βρd'δυ
των Θεoφαν[ων xαι η διxη
μου αρπαyη απ6 τoυg α-
ντd'ρτεq.''

Tα πρoοφυyιν'6", ηταν ν"αt

τα πρι6τα oπkιαoτα oπo(α
μπrjπαν να στQατoλoγri-

Φο:τoγραφiα oτo βoυι,ιi. H Bιβrj oυτ1ανoυ ανιφεσα σε oυναγωι,[oτριεq.
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μdχεζ, με βdλανε, 6μο:g οφηνα οτην πgι6τη γQαμ-

μlj ανdμεοα απ6 τo Λοfγxι χαι τηγ Πελαγdτα.
Mε τoυg οτρατιc6τεE μιιλo{οαμε xαι εγι6, pιdλιoτα

τoυζ τQαγoυδοιjοα xα.ι γιαυτ6 γfρευαν 6λο την

γαουοα(α να τoυζ τραγουδηοει.

'Ηpιcrοταν pι6λιg μια ι6ρα dξω απ6 τo αλβανιx6
ι1δαφοg,6ταν dρ1ιοαν να μαζ 1τυποfν. απ6 pηλd

1.ιε αεροπλdγα χαι μυδραλιoβ6λα. Eμε(g βριοxd-
l,ιασταγ μdοα οε 1.ιια 1αρd,δρα, χαι τα αεροπλdνα

μαg ε(1αν παγι$iψ.ι" χαι l-ιαE πυροβολofσαν συ-

νε1ι69.

Kdποια oτιγ1.ιη, 6ταν μαg τραβοfoαr' π(οο'l για
οπιοΘo1ιi_lρηοη, ι1νιωοα ιjνα τσ6Υ., x6"πoυ απciνω

μου, xoντd, οτo πρ6οωπ6 μου, αλλd, δεν εδωοα
οημαofα, ο{τε xατdλαβα αν ει1α πdθει τ(ποτα.
'oταν xdπoυ oτα1-ιατηοαμε, με xοιτdξει o συ-

νταγματdρχηζ τoU EΛΑΣ Σοφιαν6g χαt μιoυ

λdει: "Bιβη τραυμιατ(oτηxεE!". Xωρ(g να πoνιi:,

dρ1ιοα να τοιρζοl , σχ-aΧ, χαι να xλα(ω απ6 την

τριlpιdρα μoυ.

Mην φωνdξειg, μου λdει xαλοoυγdτα ο Σoφια-
ν69, ε1.ιε(g Θα οoυ το επιδdοoυι.ιε τo τραιiμα, αλλd
εοιj γα οxdφτεoαι π0)ζ τo μετdλλιo τηq ανδρεiα.g

το ιJ1ειg οτo πρ6oωπ6 οoυ χαι δει'Θα oε ξε1doου-
1-ιε ποτι1 ( Αο1ετα αν μετd,6λoι με ξd1αοαt'...).

Πρd,γμιατι 1-ιε επιJδεοαν xαλι1,, αλλd με dφηοαν
επε( οτην 1αρι1,δρα, στην νεxqη ξc6νη xαι 6φυγαν

6λoι οι γεqo( για τr1ν Aλβαν(α, αφo{ pιου υποο1ι1-

θr1xε o xαπετd,νιοg π(,)ζ τo βρι1δυ θα γυρ(oουν να

με πd,ρουν.

'Epιεινα εxε[ πdνω απ6 εixοοι τ6οoεριg 6Q.ζ,
xdτω οτο 6δαφo g, τραυ ματιo1.ιιJνη, 1.ιι11ρ ι να 6ρΘ ε ι

μια ομdδα αι,ταQτc6ν να ι,ιαζ δoυν xαι να πdρoυν

μαξf τoυg τραυματ(εg.

o Σοφιαr,dg ηξερε πωg τα 1dρι α γ"αLταπdδια μου

ηταν γερd, xαι 6ταν τoυ ανι1φεQαγ πωζ δεν με

βρηxαν. υπιjΘεοε πωg περπdτησα χαι απoι.ια-
xρ{νΘηxα απ6 τo μ6Qοg που με ιiφt1οαν, γι αυτ6,

6βαλε 6να αντd,qτη πdνω oε dγα d,λογο γσ" με
ι|-ldξει'

Eγιi; rjμoυνα πεομ6νη, παγωμιJνη, φoβερd αδf-
να1-ιη απd τηι' πoρε(α χαι την αι1-ιoρρα'y(α του

τραιi μιατog μ dοα οε €ν α γαντdNι, ο1ε δdν ανα(οθη -

20

Φο:τo τoυ βοι'r'oΙ. Ατο cιριοτερri l1 Ει'','εr'(cι (ειβ'i)
Φι'τιciι'ιlι'

τll.

'Εψcrξε ο αι'τiιρτl1: τοi.f ι'jQcι. πd.ι'ιυ-πιiτο.l, αλλd
l]τcir, αδfr,ατo \'σ' μιε εr'τοτioει.

K6ντευε να ξημεριδσει 7"α.ι dπρεπε να φiγει για
γα l-ιη\l τoγ δεi ο οτρα.τιi:.

'Oπωg .7fριoε το d'i'ιl',ο ^,,ιc{ π(σσJ, pι6oα οτην

ατυ1(α pιoυ, εi1α τl-1ι'τυ7l1. αυτιi t'α 1-ιε πατt1οει, με
τα πιjδια τoυ χαι ε^1ι'i μιο{^,,xριocr απ6 τον μεγdλo
π6γo.

T6τε o αντdρτη; z"crτdβηzε απ6 τo dλoγο xαι
αφοιi με εγτdπιοε. μου ε(πε πωg δεν ;,ιπoρofοε
εxε(vη την ιi_lρα \'α |-ιε πιiρει μαξ( του, ^γtατ( ε(γε

ξηpιεριilοει, cl'χ}'6' Θα ερ1dταγ να ι"ιε πd,ρει το

βρdδυ, pι6λιg dφευ'i/ε o li)'ιoζ.

Mε πα[ρι'ει Ζαι ι-ιε αι'εβdξει οε ιjγαγ αλβαν6
τξιoμιπιil'o. ./6Qo, πoU μoUQ|,ιοιiριξε xdτι αρβανi
τLγ"αγ"αL με αφηνει εxε[γα πεqιμιdνω. Δεν rjρΘαν

r,α με πdρουν αpιdοωg, αλλd oτξιopιπd,νog dρμεγε
τα πρ6βατα, μoυ d,νoιγε ι,ιε τα 16ρια τoU τo οτdμα
χαι |-ιoυ 6ρι1νε μ6οα γd,λα ξεοτ6. Aυτd για μdνα
rjταν μια tιε1l(i1n αr'αποfφιοη oαγ ιjγα διilρο απ6



l''{ΙΑo'ΣTΑ

τoν Θε6. 'Eτoι ι1νoιξαν τα 1-ιι1,τια μoυ χαL o
αγαΘ6g dνθρωπog 1ιlρηxε'

To βρι1δυ με πrjραν χαt με πrjγαν oε νoοοxo1.ιε(o
τηg Kορυτoι1,g.

Eμε6g, Bιβrj, μoυ ε(παν, 6λoι οι γερo(, θα φfγου-
με για την Mεγι1,λη Xcδρα (Σoβιετιxrj 'Eνωοη),

αλλd εof θα με(νειg εδι6 ι6oπoυ να γ(νειg xαλd,
γα γιατQευτε(gν'αt μετι1, Θα 6ρθoυμε να οε πdρoυ-

με γα ε(oαι πdλι μαξ( μαg.'.

'Eμεινα οτην Koρυτοd dπoυ μoυ xdνανε τQειζ
εγ1ειρrjοειζ για γα xαΘαρ(οει τo τρα{μα.

'oμωζ 6λη η αgιοτεgη πλευρd τoυ προοι'iπου

μου ε(1ε Θρυμματιoτε|ν"6ν"αΧo δεν υπηρxε ΖCΙι ^,r1

αυτ6 με μετdφεραν οτo Σoυτ xαι μετιi με αεQo-
πλιiγο οτην Oυγγαρ(α.

Στην oυγγαρ(α μoυ 6xαναν απαt,οlτd< ε^11ειρ11-

oειg, γιατ6 τo xdxαλo πoυ εixε oπdοει απ6 το
πρ6oωπo μoυ, εi1ε θρυματιoτε( xαι d,ρ1ιοε να
ο1ηματζεται oυρ(γγιo, με απoτdλεσμα να νιιiθω
φoβερι1, αδιiναμη.

'Eγινε ιατριx6 oυμβofλιο χαι απoφαoioτηxε να
oταλι6 οτην Toε1οoλοβαx(α, πoυ rjταν πoλf ανε-
πτυγμdνη η χειQoυQγιxli ιατριxη, αγ o xαι ιiναg
πoλf oνoμαoτ6E γιατρ6g o Ζι6ντα (τo 6νoμιd του
61ει πιiqει xεντριx{ oδιx{ αqτηρ(α) μoυ dλε.1ε να

μεiνω xαι θα με dzαμνε xαχ6".

Mη ξ6ρoνταE τt να xι1,νω, απευΘfνΘηχα στoγ
ofντqoφoτου βoυνo6,τoνγιατρ6- xαθηγητη K6x-
xαλη xαι τoν ρι6τη αα τι πq ι1πε ι να γ"dy ω xαι αυτd g

με παρ6τρυγε γα πdω ατην Toε1ooλoβαx[α μα'E(

με τoυE ι1,λλoυg τραυματ(εg.

Στην Tοε1oαλoβαx6α μoυ ι1γινε η πριiτη μεγdλη
επ6μβαoη.'Ημαoταν τ6λη τoυ 1950.

Για 6ξι μriγεζ δεν μπoqofσα να ανoξω τo oτdμα

μoU χαι oυντηqηθηχα με υγQd. Aπ6 εγ"ε( με oτεi
λανε οε 6να γηρoxoμε(o να αναρριiloω λ(γo xαι
μετι1, οτo νoοοxoμε(o Γxρι1,νoβι Π6λε 6που oι
γιατρo( μoU παQαστdθηxαν σαν να ημουνα παιδf
τoUζ.

Tην ημ6ρα πoU εγχειQ(οτr1xα oε αυτ6 τo νoσoχο-

με(o, εxτ6g απ6 πdρα πoλλo{g γιατρofg, ε(1αν

dρΘει xαι φoιτητdg να παQαχoλoυΘrjooυν, ΥισT(
τdτoιου ε(δoυg εγ1ε(ρηoη Θα γιν6ταν για πριiτη
φoQd

Moυ doπαοαr,το x6xαλo τηg λεxdνηg xαι πηραι,
απ6 εγ"ε( μdQoE.πoυ μoυ τo πρ6οθεοαν οτο πρ6-
σιDπo.

E[1αμε ι-ιπει πια,στo 1951...

'Εμιειι,α dλλoυg dξι μrjνεg με ραμιμdνo, xλειοτ6τo
οτdμια, τρεφdμενη με το xαλαμιdxι παι γQdφo-
\τα< τι ουν6βαινε xd,θε μdρα, σε 6να πρ61ειρο

ημερολ6γιo.

M ια μιJρα, doπαοα τo xα λαpιCιxιxα ι αρνrj Θrl χα να
πdροl τQoφli.Δεν dντε1α dλλo xαι ξrjτηoα γα δω
τον υπε{θυνo γιατρ6, δq. Kdπ1ι, πoυ μoυ ουνιj-
στησε υπoμoνη.

Η εγ1ε(ριoη, τε}"ιx6" π€τυγε, αλλd ε(1αν γ"ατα-

οτραφει, τα δdντια μου, τελε(ωg...

Εxε(, oτo Mπρν6 τηg Tοε1ooλοβαxiαg, γνc6qιoα

o γι1μog oτo Δημαρ1ε(o Kρνoφ Tοε1οoλoβαιιfu (1952).

Θ6δωρog Bαρdγxαg - Eυγεγiα cDυτιdγι'lυ
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χαι τoν ι1,νδρα μου, τoγ Θdδωρo Bαρdγγα xαι
dρ1ιοα, oιγιl,-οιγd, να φτιι11νω την xαινofqγια
μoυ ξωη..

Mε ε(1ε επιoxεφτεf στo νoσoχoμεio, οαν ναoυ-
oα(og να ιδε( την d,ρρωoτη συμπατQιι6τισοα τoυ,

τoυ ι1,ρεοα xαι 6ταγ μoυ ι1oτειλε dνα γQιlμμα
ξητι6νταg μoυ να παντρευτoιiμε, δ6μηπα...Πα-
πofτoι απd τoν τ6πo οoυ...

o dνδραg μoυ απoδε(μηxε εξαιρετιx6g ο6ξυγοg
xαι πoλιi xαλ6q ι1,νθρωπog παι 6ξηoα ευτυ1ιοpι6-

νη μαξ( του..

Δεν εi1α αναqρc6οει 6μω9 τελε(ωζ χαι η Toε1oο-
λοβι1,xιxη υπηρεo(α υγε(αg, με 6oτειλε oε 6να
οανατ6ριο πoυ xυρ(ωg πriγαινε η νεoλα(α. Eγι6
dδει1να γQtd..

Mε το xαλ6 φαγητ6 dμωg χαt τηγ πολf περιπo(η-
οr1 ι1γινα "γ"o{γ"χα"

Mε(vαpιε oτην Toε1oολoβαx(α ε(xooι o1τcδ 1q6-
νια. Eγc6 δοfλευα oτην τd1νη μου, μoδ(οτQα, σε
qαφε(o oε xαλofg ανΘρι6πoυg xαι ο d,νδραζ μoU
στηV ανoιχoδc1μηοη.

Exε( γdννησα χαι τα τQ(α μου παιδιd.Tην Tαοo{-
λα τον Γιι1,ννr1 χαι τηγ Aγγdλα.

Oι φωτoγραφ(εg πoυ 6βγαξα για γα oτεilω στoυζ
διxoιjg μoυ στηγ Eλλdδα, ηταν ι1τοι παρμι1νεg,c6-

στε γα 1"ιην φα(νεταιτoτραιiμα μoυ xαι αυτoiδεγ
fξεραν την περιπιJτειd μoυ. 'oταν τo 1976, ψετ6'
την 1oιiντα, η ρθαμε με ιiδ ε ια των αρ1ι6ν να δof με
τoυg διxoι1g μαg ο αδερφ6g μου δεν μπoρo{σε να
οταματηoε ι το xλι1,μα, βλdπoνταg τo παQαμoQφω-
pιι1νo μoυ πρ6οωπo ..

Δεγ τoγ παρηγορoιiοε ofτε 6ταν τoυ εξηγofoα
πωζ η επ6μβαοη τηg επαν6ρΘωοη9 πoυ ι"ιoυ 6γινε,
οε εpιdνα, μια πρdαφυγα αντdρτιoα,ηταν απd τιg
πιo πQο]τoπoριαxdg για τα ευρωπαixd ιατριxd
δ ε δο μ6να γ'αL τα απoτελιJοpιατd τη g xυxλoφ6qη -

σαγ σε επιστημoγιxι1 βιβλ(α.

H ξωri στη χαιγoriqγια πατQ(δα.

Tοr, ιiνδρα ιιoυ τoγ πα\πρ εfτηxα τqε ιg φορdE ! ! M ια

φoQd, "αντιl,qτιxα" με μd,ρτυρεg μ6νoν χαι τηγ
δειiτερη πoλιτιx6 Tοd1ιxο για γα αναγνωριoτε(
xαι επ(oημα ο γd,μoE μαg απdτην πoλιτε(α,61ι με

μoυoιxιJg 6μωg 6πωg dxαγαγ 6λοι,αλλd oαν μoδ(-
στQα πoυ rjμoυνα ε(1α ωρα(α" ρoιi1α xαι βγd,λαμε
μια γαμrjλια φωτoγQαφ(α, xαι την τρ(τη φoQd
€γ'ανα θqηοxευτιx6 oρθdδoξo γdμο, για να 6ρΘω

οτην Eλλι1,δα.

Πoλλοf dλληνεg μαξi, φdραμε απ6 την Πρdγα
Δεοπdτη γα μαζ οτεφανc6οει, 6γινε xαι αερoβd-
πτtση oτα παιδιd.

Στην Tοε1oαλoβαx(α, δεν μπορof oε g να ανοξε ιg

διx{ ooυ δoυλειιi, αλλι1,6λoι ε(1αμεxαλd μερoxι1,-

ματo.

Eγc6 dραβα τoυαλιiτεg βραδιν6g χαι ot Το61εg

μoυ φdqoνταν πdρα πoλ'6 γ"αχ6'.

Η ξωη ηταν οε xαλ6 βιoτιx6 επ(πεδo χαL η ιατQι-
xη πεq(ΘαλΨη, dΨoγη.

Mια 1ρονιd φιλoξενo{οα τl1ι, μιdνα μιoυ, πoυ ε(1ε

dρΘει απ6 την Eλλdδα \,α ι-ιε δει, xαι ιJτυ1ε να
αρρo:οτηοει o ^/ιoζ μου. Κd.λεoα τoν γιατρ6 να
ιδεi το παιδi. Tηr, cilρα που ιjπλενε τα 16ρια του

για να φfγει, ζrjτηοε η μdνα !-ιoυ \,α την εξετd,oει
παι αυτ{ν.

Tην xo(ταξε με πoλf μεγιiλη πρooo1rj xαι 6ταγ
τελε(ωoε η εξ6τααη, Θεληοαμε γατoγ πληρc6αoυ-

με. Δεν δ6μη xε δ εxd,ρα.Tην 1τf πη oε 1α'iδευτιxd
oτoν c6pιο xαι ε(πε.

" 'oλα αυτd, ε(γαι πληρωμdνα απ6 τo xρι1τοg"

ε(πε'

Kαι τα παιδιd μαζ μπoQofοαγ γα οπoυδd,οoυγ
6,τι ηθελαν.

Tα oπ(τια που μdναμε, {ταν τα τερι1,οτια εγχατα-
λελειμμ6να μετd, τον π6λεμo πoλυτελrj ξενoδο-
yε(α'

Exε(, μoιραοτrjxαμε Tοd1oι xαι πρ6oφυγεζ μo-
νιαoμιJνoι τουg 1ι6ρου g.

Aρxη αυoτηρη των TοιJ1ων rjταν γα |.ιηγ απευθιj-
νει πqι6τη μια γυναixα 1αιρετιομ6 oε dνδρα,
γ"dτι πoυ εγc6 διαρxιig τo παρdβαtνα με τo
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μεσoγειαχo μoU χαQαχτtiQα.

Exε(;"ιoυ €.xανα μια εUγεγtχη υπ6δειξη, που {ταν
η πρι6τη xαι η τελευτα(α.

oι dνδρεg για να οε 1αιρετηοoυν 6βγαξαν τo
γ"απ6χo. E,(1αν πολιi αgιoτoxρατιxοιig τρ6πoυg
xαι μdρφωοη.

Στην αρ1tj μαg 6διναν xουπdνια για φαγητ6, (τα
πqιiτα τα πdταξα xαι 1"ιετd περ(μενα στηγ...σει-
qd) cδοπoυ αq1foαμε να δoυλεfoυμε' να πληρω-
ν6μαoτε χαL γα πα(ρνoυμε 6τι 1ρειαξ6μασταν.

E(1α μαξdψει 1ρηματα να αγoριiοω χαt διxf μου
Qαπτoμηχανrj, αλλιi μια μ6ρα δεν μπ6ρεσα να
αγτιοταθι6 σε μLα βιτρ(να με ροf1α xαι η μη1ανrj
6γινε παλτd, παπofτoLα, χoυστo{μι..Αqγ6τερα
πr]ρα xαι την πoλυπdθητη μη1ανrj..

'oταν τα παιδιd, rjταν μιxρι1, δεν δofλευα, αλλιi
dπαιρνα επ6δoμα.

Tο dνειρ6 μαg πdντα ηταν να γυq(οoυμε oτην
Eλλι1δα. Αλλoι γαoυοα(οι μαξ( μαg εxεi, ηταν o
Mπoμπ6τoηg, o Bοντενληg, η Zoπουν(δoυ η Eλ6-
γη χαι dλλοι πoυ δεγ Θυμι1μαι τc6ρα.

To 1978 {ρθαμε επιτι1λουg στην πατQ(δα xαι
αq1(oαμε να ιpd1νoυμε για δoυλειd.

Πρc6τη ιjπιαoε δoυλειιi η ν{φη μoυ χαL εγc6 xρd-
τησα τo μωQ6. Η x6ρη μoυ, πoυ ε(1ε oπουδι1,οει
νoοοxdμα μπηxε αroνoοoxoμε(o xαι dρ1ιοε πιι1υτη
γα δoυλεfει'

Eγιil πηρα ofνταξη με τα 6νoημα πoυ 1.ιετ6φερα
απ6 εγ"ε( οτην Eλλιiδα, με dναν ν6μo τoυ Παπαγ-
δqdoυ πoυ ευγoo{σε τιζ γυνα(πεg

o ι1νδgαg μoυ ιiq1ιοε γα δoυλε{ειστoυ Bαρβαρd-
οoυ. O ΓρηγdρηE με τoν Θ6δωρo ηταν παλαιd
γειτoν6πουλα. M6λιg dμαΘε πωζ επtστQdι|-lαμε
τον xι1,λεoε αμ6oωg χαι τoυ 6δωoε μερoxd,ματo.
Σπουδα(og dνθρωπog o Γ6ληg o Bαρβαρ6οog.
Σπoυδα(og xαι μεγdλoE dνΘρωπog, doo δεν γ(νε-
ται. Πoλf οπdγια βρ(oxειg τdτoιουg οτoν xdομo
6λo.

Π,iρε χαιτo γιo |,ιαζ στηγ δoυλειι1, xαι 6λo ρωτοιi-
oε τι d1oυμε ανι1γxη.

Nα αγιι1οoυν τα x6xαλα του xαι 1λιεg ευ1dg να
61oυν τα παιδιd τoυ. Xοlρ(< την βοηθειι1, τoυ' θα
δυοxoλευ6μασταγ πdρα πολf. αργ6τερα, πrjρε
οτην δoυλεt6" γ,αt την ι1,λλη μαg x6ρr1, πoυ πQo-
oπιiθη oε γα ταχ,τoπo ιη Θ ε Γ oτην Θ εοοαλογ [χη γ ια
xαλfτερα. Σε αυτrjν τr1r,πρ6ολ11Ψη, μαζ βoηθηoε
χαι o Γdληg o Λιdλιοg, πoυ δofλευε oτο (διο

εργooτdoιo..

Tραβηξαμε πoλλd, πιiρα πoλλd,' χαL γα oxεφτεig
πωg δεν ε(1αμε ιδdα απd xdμματα xαι oqγανι6-
οειg Αο1ημα 1qιiνια χαι να ευx6μιαoτε γα μην
ξανdρΘoυν.

Tιjτoια Φι'iτα xαι τ6τoιo πdλεμο, εμφfλιo, τ6τoια

βdoανα, εf1οριαι γα μ1'lγ δoυν xαι να ι"ιηγ περd-
ooυγ πoτd τα παιδιι1 ριαg"εiπε αναοτενdξoγταζ
χαι σχouπζoνταg τα δdxρυd τη< η Eυγεν(α
(Bιβ,1) Φυτιdνου- Bαρdγγα, τηg oπο(αg η oδfo-
οεια xρι1τηoε εixoοι π6ντε ολ6xληρα 1ρ6νια.

H otχoγdγεια Bαρdγxα 1-ιε τη γιαγιd. πoυ τoυζ
επιοxει1τt1xε
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NαοUσαΓικη γUVαιKε(α φOρεσια:
ΠαραδOση Kαι ΠαραΠOιηoειg

(περiληψη εloliγηoηg σTηv ημερiδα τoυ Λuκεfou Eλληviδωv Nιioυoαg τηg 09_05-2004)

τηg EυγενCαE Ζd}νιoυ _ Mπαοιαxoι1λη

H περiληι/lη τηg ειoηyηαηg 1"ιoυ πoυ iyινε oτην ηριερ[δατoυΛ.Ε'N. με θiμα: ''NαoυσαΓιxη yυναιxε[α
φορεαιd': παρd'δoαη χαι παQαπoιησειg'', ε[ναι iνα μιxρ6 αφιiρωμα oτη μνημη τoυ oεβαoτoιj'
αyαπητο'ιi xαι αξiyαατoυ Πiτρου Δειy6πoυλου. Στη μuiμη του δααxd'λoυ τηζ δημοoιoyραφfαg πoυ
πdντα αyωνξονταν yοlρξ να υπολοyξει τo x6ατοζ' yια τη διατηρηoη τηg παρdδoσηζ τηζ αyαπημiνηg
τoυNd'ουααg.'Εναμεyd'λοευyαριoτcΙlyιατιgoυμβoυλigπoυμου€δοlαε,την αyd'πηχαιτoενδιαφiqον
τoυ' yια xd'θε μoυ προoπd'θεια. xιjριε Πiτρo μαg iφυyεg νοlρig. Πdντα θα oε θυμd'μαι με oεβααμ6 xαι
αyd.πη'

Η Θiοη τηE γυγαixαE oτην τoπιnη xoι-
γωγ(α

H θdοη τηE γυναrχαζ στην xoινων[α τηg Ndoυ-
oαg επηρ6αξε τoν τρ6πo 6νδυοη9 τηζ, χαι ωζ εχ
τοfτou, η μελdτη τηζ φoQεσιdζ μαζ δ(νει oημαντι-
x d g πλη ρoφoρ f ε g γ ια τηγ xo ινων ιπf τηg xατ6'oτα-
ση. FΙ παλιd Nαoυοα(α rjταν γυνα(xα υπd,xoυη
οτoν dνδρατηg, oυνετrj, εργατιxη xαι πρoxoμμι1-
γη χαι παρι1την ιο1υρη ανδροxρατιxη αντ(ληιpη
τηg επo1ηg 1,ιπ6qεoε να διαxριΘε(γιατην αξιοοf -

νη χαι τη λεβεντιι1, τηg, ι6oτε να θεωρε(ται πQαγ-

1-ιατιxd αρ16ντιοoα τoυ oπιτιof τηg.

Πqodλευοη χαι γνωq(αματα τηΞ φoQε-
υι6E

Η γαoυoαΓiχη γυγαιχε(α φoρεοιι1 onηruι, ori
αoτιxι1g φορεοιdg του ελληνιxof xc6ρoυ xαι εiναι
επηρεαοpιdνη απd τιg αντ(oτoιχεζ χεντQoευQω-
παiγ"€<. Αποτελεiται απιi πoλλι1 xομμι1,τια xαι
εξαρτrjματα xαι ανι1λoγα με τr1ν ηλιx(α, τη χQliση
(νυφιxr1, xαθημερινrj, γιoρτινη), τηγ xoινωνιxη
θdοη (ανfπα\/τQtl, παντρεpι6νη, μητ6ρα, xηQα),
την πρoβoλrj ηΘιxι6ν αξιι6ν (τιμι6τητα, οεβαομ6g,

oεμν6τητα) χαι την oιxor,ομιιxη xατιioταoη των
ατ6μων, εixε oημαντιxd< διαφoρ6g xαι ξε1αiριξε
ωE πQoζ τηl, πoιdτt1τα τιl)ν υφαομιiτων χαι τoν
πλοfτo των χεντllι-ιd'τcυν. Xαραxτηριoτιxtj ε(ναι η
λαιxη παρoιμ[α που ουνηΘιξ6ταν oτην π 6λ;η'.''φdε

6,τι σε τqcδyεται xαι φ6ρα 6,τι oε πρiπει'.

Γνι6ριομd τηg ε(ναι το μαxρf φoυoτdνι με τιζ
πυτιν €g xαλoοιδ ερω μ6νε g πι€τε g. Για ε ocδρoυ1o
61ει φoιloτεg φαρδιdg πoυ 6διγαγ 6γxo oτην περι-
φ6ρεια χαι στo πανωx6ρμι τo πouχdμιoo.
Mπρoοτι1 οτo ι1νoιγμα τoυ 1.ιποf οτoυ του φoρ6μα-
τog προβι1,λλoυγ oι μεταξωτdg τρα1ηλιdg, πλoυμι-
oμdνεg με χQυσoχεντrjματα xαι μπιμπ(λεg, ενc6 η
μεταξωτri ''ξωoτρα'' ξc6νει τη μdοη xαι oι ι1ρεg τηg
π6φτoυν αριοτεριi. Πι1γω απ6 τo φoυοτι1,νι φo-
qιι1ται τo ''λιμπαντ('' y"αL για επ(οημo επενδ{τη
61ει την 1ρυoox6ντητη ''οαλταμdρxα". Tο xεφα-
λoxdλυμμα ''φofντα'' { "τιπιλo{xι'' χαι τα φλoυ-
ριd οτo λαιμ6, τηE πρooθdτουν ξε1ωριοτrj αq1ο-
γτιd.Στo ντιioι1.ιo παρoυofαξε αρxετιJg δυoxο-
λ(εg' Για να φoρεθεi 1ρειαξdταν δεξιoτε1νfα xαι
ειδιxη διαδιxαοfα, πoυ ηταν αρxετι1 1ρονoβ6ρα.
'Oλα τα xoμμdτια xαι εξαρτrjματα τηζ φogεoιdg
τα φορoιioαν χαθ' 6λη την διdρxεια τoυ 6τoυg.
Tην 1ειμερινrj περ(oδo, χQησιμoπoιofοαγ επι-
πλdογ χαι τα βαριd επανωφdρια. Σαν προ(xα οι
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γι6παντQεζ dπαιρναν 6λoτoν ανα1,xα(o ρoυ1ιομo
οε πoοdτητα χαι ποιxιλ(α, πoυ xd,λυπτε τιg ανd-

γχεζ γtα τα πρι6τα 1ρ6νια τr1g xαινo{Qγιαζ ξωηs.
Kdθε ηλιπ(α παρουοιd,ξει ξε1οlριοτη ιδιαιτερd-
τητα. Θα δι6οoυμε dμωg ιδια(τεqη dμφαοη στηγ

επ(οημη''νυφιd,τιxη'', επειδ{ πεqιλαpιβι1,γει 6λα
τα οτoι1εiα, πoυ JτQoσδιορζoυν τt1ν ταυτ6τητα

τηζ γUγαιχε(αg φoρεοιdg.

Aγqαφoι nαν6\'εζ λειτoυqγ(αg

Για τoγ τρ6πο με τoγ οπο(o φoρι6ταν τo xι1θε

ιJνα xο1-ιμd,τt τηζ γυναιxεiαq ναουoαiιxηζ φoQε-
οιdg, υπηρ1αν xανιiνεg πoυ ηταν απoδεxτo( απ6

6λoυg, αφo{ λειτoυργofοαν οαν ιjγα εξωγλωοοι-
x6 oιi οτη μα επιxo ιγων (αg. απoxαλυπτι^ι6 τoυ σU -

οτηματoE αξιι6ν τηg τοπιxηg xoινων(αg. Γιατ( μια
απ6 τιg x{ριεg λειτουργ[εg του ενδf ματog ε(ναι η
λειτουqγ(α τοU ωζ xι6διxαg, αφof η ενδυμαο(α

1αqαxτηρξεται ωζ ''6να ανoι1τ6 βιβλ(o για εxε(-

γoν που γνωρ(ξει τη γQαφη τoυ''. H x6μμωoη, ο

xεφαλ6δεοι.ιoζ, τα 1ρι6pιατα, τα διαποομητιxd
o16δια xαι πεντηματα, η πρooΘ{xη rj η αφα[ρεoη

εξαρτημdτων στη φορεοιι1,, ηταν δηλωτιxd τηg

xοινωνιx{g oημαο(α< τηg γυναfxαζ στo q6λo τηg

μητdραg xαι ουξfγου.

oι oημαντιx6τεqoι απ6 τουg xαν6νεE αυτofg,

εiναι οι εξηg:

-Η πρoτ(μηση για τη γυναιχε(α οιλoυιjτα με αυ-

ξημdνo 6γxo οτt1ν περιφιJρειατου φoυστανιοf , σε

αντiθεοr1 ι,ιε τoγ xoρ;,ι6, 6πoυ 6λα τα τμljματα τηg

φορεoιdg φoριο{νται εφαQpιoστd, ραμμdνα. Tον
dγxo oτην περιφ6qεια τoν απoχτofοαν με 2-3

φo{oτεg, φoqεμdνεg απ6 μ6οα.

- Η τoποθ6τηση χαL απ6ληξη επιμdρoυg τμημd-

τωγ τηζ φορεοιd,g, πQoζ τηV αριοτερη πλευρd,του

οc6ματog (τηg φo{νταζ, τoυ λoυλoυδιοf απ6 τo

3

Η Aθηνιi Δdφι'oυ αρραβωνιαoμdvη αριοτερ α (l92l) παι r'ε6νυμφr1 δεξιι1 (1924)

E'iναι εμιφανε(g oι διαφoρι1g oτηl' ει'δυματoλoγ(α'
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''τιπιλo{χι'', το "μιαφdσ['', TΙζ ξc6οτραg).

- Διαφορoπo(r1oη οε dλα τα τμι{ματα τηζ φoQε-
οιdg, ανdλoγα ι.ιε την ηλιx(α, τη χQ}iση, την oιχo-

γενειαxrj xατ6"oταoη, την προβολrj ηΘιxι6ν αξιι6ν
χα t τηγ χo ιγωγ ιχoo ιxoνο μιxrj τι1ξη τη g γυνα (xαg.

- Η xλειοτrj λαιμ6xoι]-lη oτο φoυοτdνι 1αραxτηρG
ξει την ελειiΘερη xoπ6λα, ανεξαρτητωg ηλιx(αg.
Αι,τ(θετα o ανoιxτdg μποιiοτog τoυ φoριjpιατοg,
ε (ναι εγδει NτιN6g τηζ παγτQεμdνη g.

- Xαραxτηριοτιπ6 γνc6ριομα τηζ παγτQεμ6γηζ
Nαoυοαiαg ε(γαι τα xατdμιαυρα βαμμdνα pιαλ-

λιd, ανεξαρτrjτο_lg ηλιx(αg. Tο pιι1τωπο γ"αχ{πτε-

ται πd,ντα απ6 τα ''τσouλοιiφια''.

- Απαρdβατog xανdναg εiναι η παρoυο[α γ'6xγ"ι-

γου -d,λιxου xρι6pιατoζ στo μιπoιiοτο
χαι στιζ μανο6τεg τoυ γυφιχo{ φου-
στανιoιi, oλdγυρα στηγ εσωτεριx{
πλευρd των 111ρρ11νι6γ - γιι6τιxωγ ε-

πανωφοριc6ν, !.ιε τηγ μoaφη φαρδιdg
ταιν(αg, xαθιi'lg επ(οηg xαι oτην βdoη
τoυ χαQαχτt1ριοτιxo{ ναoυοαΓixου xε-

φαλoxαλιipιματoζ.

- Ηxρrjοη του xεφαλoxαλf μματοg οτιg
παντρεμι6νεg, ε(ναι ανdλογα ι.ιε τηγ
περ(οταοη.

- o ''pιποιiοτog" στo dνoιγμια τoυ οτη-
θoυg οτo φ6ρεμα, xαΜπτετcl"ι πι1ντoτε
απ6 d,οπρη τρα1ηλιd. Αx6μα χαt στo
πdνθog.

- Aπ6 το 1930 η φoqεοιd (φουοτι1νι -

πoδιd - λιμπαντ( - τα(πα) φoριdται
''ταx,iμιι''.

- Η μoρφrj τηζ ναouσα(ιxηg φoρεοιdg
επ6βαλε οτιg.,,υνα(xεg να βαδξoυν μιε

μιxρd βηματα χαι σε αργ6 ρυθμ6.

Evδυματ oλ'oyιx€.E παQαπoιf -

σειE

Η τοπιxrj φoρεοιd dπαψε να φoρι6-
ται σUστt1 !"ι cl'τιzα 1-ιετd, τo 1 950. To 1943

.1ιατελευτα(α φoρd oη Ndουoα ντιiθηxε νf φη με
παραδoοιαxη φoρεοιd, η Bαοιλιπrj Toυoιdδου.
'Eτοι μπoρoιiμιε να πo{pιε 6τι το 6τοg αυτd η
"νυφιdτιxt1'' γαoυσαi,ιχr1 φoρεοιι1, τερματζει επG
σημα τηγ ιoτορ(α τηg. Στη ουνdxεια, με την ειοβo-
λf τηg ευρωπαixηg μ6δαg, επιxρdτr1οε η αντ(λη-
ιi.lη dτι τα παλιd παραδoοιαxd ενδιiματα δεγ εi-

1αν ιδια(τεqη αξ(α. 'Ετoι τα περιοο6τερα ι"ιετα-
ποιηθηxαν γtα να φoρεθoιiν πtο αστιχoπoιημdνα

η φορ6Θηxαγ τt( απoxριdg xαι οιγd - οιγd xατ,α-

οτρd,φηxαν. Κι εr,ι6 πολλ6g φoρεαι6g 1dθηxαν
τdτε, αρxετdg dλλεg περιrjλΘαν oτην ιδιοxτηo(α
τcl)ν γUγαιχιi_lν τηg ουνoιx(αg του Aη - Γιc6ργη.

Oι επτdτελευταr,εg Nαoυοαiεg Eλdνη Tοιd,xου,
Πανd,γ ιου Tοιι1,τοιoυ, Mαρ ιγοι1 λoυ Tρ ιανταφf λ-

λου, Αφροδiτη Tρι1φοlν, Bαοιλιxr1 Toυοιd,δoυ,

Λιιiλιog Εμpιανoυr1λ, Λι6λιoυ Θεoπioτη, Λι6λιoυ - Σιυτηρoποilλoυ
Αιxατερiνr1 (Φιυτo 1930)
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Kατiνα Αντιφdxου xαι Eλdνη Παληd, πoυ
φοροfοαν τr1ν παραδoοιαx{ φoρεoιd, τιμrj-
θηxαν oε ειδιxrj εxδrjλωοη οτο K.E.NE.τηE
Eργατιxrjg Eoτ(αg τo 1994. Σημερα γ(νεται
φoλxλoριxrj 1ρr]oη τηg ει,δυμιαo(αg (γγγg1-
ν'ε(αg, ανδριxηg) απ6 διdφoρoυg ουλλ6γουg,
τυπoπolηΙ"ι6νη oτη νυφιιlτιxη - γαμπQtdτιχη
παραλλαγη. Tα 1ορευτιxι1 ουγxροτrj ματα δ ια-
τηρofιr ξωντανrj την παρdδοοt1, ουμμιετιJ1ο-
νταζ σε διdφορεg εxδηλc6οειg εντ6g Nαt ετ"τ6g
τηg π6ληg μα<, προβι1λλoνταq πiν παραδοοια-
xrj μαg ενδυμαο(α.

oι υπειiΘυγoL των 1ορευτιxι6ν oυγπρoτημd-
τωγ ε[γαι dξιoι oυγ1αρητηρ(ων για τιζ dοxνεg
πρoοπdθειεζ πoυ xαταβdλoυ\,ι6στε να διατt1-

ρηΘofν τα τoπιx6" 6θιpια. Δυoτυ1ι6g, dμωg
παρατηρofνται παQαπoι{oειg τηg φoρεoιdg,
τ6oo απ6 τoυg oυλλ6γoυg doο χαι σε ειδιxdg
εxδ6οειg λαογραφιxοf περιε1oμι1νoυ η αx6-
μα χαt oε λαoγqαφιxd, μουοε(α. Eπιβdλλεται
6μωg να απoy'(J"τασταθεi xαι να xαθιερωθε( η
οωoπj χQηση τ'ηζ, ι.ιε πρoοο1rj oτην xdθε λε-
πτo;"ιεJρεια, ι6οτε γα φοριdται 1,ιε τρ6πo πoυ γα
την αναδειxγ{ει xαι 61ι γα τη διαxωμωδεi.
Διdτι η παρι1δooη απαιτε( οοβαρ6τητα γ'αL
61ι πρo1ειρ6τητα.

Tα πιo χα8αχτηQιcτι^ι6' οημε(α, oτα oπoiα'
πρ6πει γα δiγεται πρoοo1l], ε(γαι τα παραxd-
τω:

1. o 6γxog στηγ πεQιφι1Elειατoυ φoUσταγιoιi, πoυ
τoγ αποχτofoαν με 2-3 ''φοfoτεE'' φoρε1"ιιJνε< απ6
μ6οα'

2. Τα μα{ρα τοoυλo{φια oτo μιiτωπο xαι x6οεg
τυλιγμ6νεg γ{ρω απ6 το xεφdλοxιlλυpια. Eiναι
απαρι1δεxτo τo γαoυσαiixo xεφαλoxdλυμα, μo-
γαδιπ6 ο' oλ6xληρo τoν ελλαδιx6 1ιliqo, να φορ ι6-
ται τ6oo ι1,oxημα, Θυμζoνταg οxουφdπι pιπd,νιoυ.
Moυ πρoxαλε( π6νo αλλd xαι oργη να βλdπω
6μoρφεg πoπ6λεg να το φoρι1,νε τ6οo dτoαλα'

3. Tο xεφαλοxdλυμα, "φofντα" - ''τιπιλoιix,ι", τo-
ποΘετημdνα 6τοι c6oτε να xαλ{πτoυγ ριdρoE τoυ

μετι6που χαι τo oτdλε1og με τη φoιiντα να π6φτει
πCιντα π(οω, oτo xdντρo τoυ αυ1dνα, xαι pι6l,o t1

φofντα, δηλαδη τα xρ6oοια, να πρoβdλλεται

i"w

Α. Τορ μπcιr,τι'iι,η ; ( δεξ ιci). Mιiρ iα Moυραφετλl'i, Αρ ιoτε (δη 
<

1,,{61,ραφετ)'r'ig. Δεiγμιιτcι τιlπιzrj< εr,δυpιαιriαg αγoριοiν -

zιlριτoιι6ι,. ( Φιυτo 1908)

1.ιπροoτd, στογ αQtστερ6 ci:μο.

4. Tα αxoυλαρixια, διαxqιτιxd οτο μιdγεθοζ, πoλ-
λd ";,ιπιλιτξ(γ"Lα'' γ"αt δα1τυλ(δια, απαρα(τητη l'1

χQυσi αλυo(δα pιε τo ρoλdι χαt τ1lν xαρφfτoα οτo
''1-ιαφdσL'', μαργαριτd,qια t]''γxιoρντι1νι'' oτο λαι-
pι6. Δ(1ωg τα xοομ{ματα η νυφιxη φορεoιd, φαG
νεται πολιi φτω1li.

5. Aνdλoγα ι-ιε τoν τ{πo τη< φoρεοιdg (νυφιxrj,
xαθr1 pιε ρινη, ηλιxιωμdνη g xλπ) πριJπε ι να ε iναι τα
υφι1,οριατα, τα τμrjμιατα, τα υπoδf!-ιατα χαι τα
εξαρτrjματα (61ι φλoυριd oι ηλιxιω;"ι6νεζ).Tα
1ρι6 ματα το_lν ρo{xι,;r, ι,α un 1χgγoντα ι 1.ιε πqoooxη,
ciloτε γα |-Πlγ πQoχαλo{ι, ;.ιε τηr, dντoνη πoλυ1ρω-
pι(α τoυg, να l,ιη βγdξoυν pιd,τι xαι l,α μιην ε(ναι
πανηγυρτξiδιxα.
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6. Tα ''xoλdνLα'', η πλoυμιοτrj π6ρπη xoρ1-ιου, να

φoριo{νται σωστι1,, γα ε(γαι ruoτ6" αντ(γραφα
τωγ παλιι6ν, Nαι 6xι ξεν6φερτεg απo1.ιιμηοειg.

7. To παιδιxd εφηβιxd φουοτdνι, 6πω9 χαι τηζ
ελε{θερη g μεγαλοxoπ6λαg ε(vαι xoυμπωτ6.'oμωg
υπdρ1ουν πoλλdg περιπτι6οειg 6που μιxρd πορι-
τcdxια ιJωg xαι ν{πια, αγτf να φoροιiν τo χoυ-

;.ιπωτ6 φoυοτανd,xι χαι τηγ xoρδdλα οτo xεφι1,λι,

6πωg ταιριdξει oτην ηλιx(α τoυζ, φoQofν pιιxρo-

γqαφ(εg των ενδυμαοιι6ν ενrjλιxων γυναιxιi_lν, ωg

xαγ'(.y'τυ πα αντ (γ 
ρ αφα.

Φορι6νταg oτo λαιμ6 1ρυοd φλουριd, φουοτι1,νι

με dνο ιγ 1.ια (oxι1λα) oτoν μπο{oτo τρα1η λιdg 1ρυ -

οoxιJντητε g, oαλταμdρxα νυφ ιd,τιxη, φof ντα oλ6-

χQυση ατo xεφdλι xαι oπoρτdξ οτα π6δια, δ(νουν

την εντfπωση στoυζ νει6τερoυg Nαoυoαioυg αλ-
λι1 xαι στoυζ ξ6νoυg επtox6πτεg, 6τι 6τοι εjντυγαν

τα μιxρd xoριτod,xια οτην παλιd Ndουοα. Bd-

βαια τα μιxρd χαι χαQιτωμιiνα αυτd xοqιτod,xια
δεν φdρoυν xα1-ιιι1 ευθιiνη, οε αγτiθεοη με τoυζ

γoνε(g τοUζ πoU τα ντfνουγ xατ' αυτ6γ τoν τqdπo
rj οτoυg υπε{θυγουg των ουλλ6γων.

8. Eπειδη η ναoυoαiixη φoρεoιd εiναι αοτιxη με

χαQαχτηQι oτιγ"6 τΙζ Υγι.6Qιομα τo φoυστdνι με τιg

πυxν d g xαλoοιδ ε ρω pιdνε g πι€τεg, υπo1ρ ει6νε ι τιg

γυνα(xεg να βαδξουν οε μιxqd βηματα χαι σε
αργ6 ρυΘμd, πρd,γμια που προοθdτει oτην 6λη

τoυ g ε 1.ιφdν ιση αQχoγτ ι6" γ"αt μεγαλoπρ dπε ια. Για
τιg Nαoυοα(εg αυτd ηταν ιiγραφοg xαν6ναζ συ-

μπεριφoqdE, πoυ ι1πρεπε να τηρε(ται 1ωρ(g πα-

ρ6xxλιοη.'Ooεg βι1διζαν γρrjγορα, παραβιdξο-
γτα( τoν xαν6να, τιg oνdμαξαν ''αλαφριdg", δηλ.

επιπdλαιεg. Για τo λ6γο αυτ6 oι xoπdλεg πoυ

φoρofν γτ6πια ενδυpιαο(α, θα πρεJπει να μαΘα(-
νoυν 6τι επιβdλλεταινα ε11oυντην ανdλoγη αQχo-

ντιd, την πεQπατησιd, τoυg, οτoν τρ6πo πoυ χo-
ρε{oυν χαι στoγ τρ6πo πoυ εxφqι1,ξoνται. E(ναι

φoβεq6να βλdπoυμεναφoρd,νε μπdτεg μεταxof -

νι ''στιλdτo'' η παπofτσια "πλατφ6ρpιεg'' χαL να
pιαod,νε τα(1λα! Πρoxειpι6νoυ να γελoιoπoιοf pια-

οτε, xαλ{τεQα γα μηγ εμφανιξ6μαοτε! 'oταν φo-

ρd,μιε την παραδooιαxti μιαg φορεοια δεν ε(μαοτε
xαρναβdλια, αλλd πρ6πει γα τηγ τιμιo{με.

9. Τdλog, τα αυΘεγτιν'α ν"oψψ6τια rj εξαρτηματα

τηζ φοQεσιd,g xαλ6 εiναι γα φυλd,οοoνται, ωζ
xdρη oφθαλpιοιi xαι να φoριofνται πολ{ σπι1νια,
oε εξαιρετιxι1g μ6νoν περιπτι6oειg.

Πqοτιiοειg

- Eνημ6ρωση τωγ υπευΘfγιυν χαι τωγ 1oρευτι6ν
για τιζ λεπτομdρειεζ χαL τη οο_lοτη χQiση τηζ

φoρεοιd,g.

- Σωoτ{ πρoβολrj τοlν τfπωι,τηE φoQεσιdg οτo
λαογραφιx6 μαζ μιoυoε(o χαι των dλλων ανd,λo-

γων μoυσε(ων τη< χ6Qαg.

- Kατdρτιοη χαt υπoστηριξη τοπιxοι] ουμφι,iνου

για τηγ τηQηοη τιυν xαν6νων τl'1g φoρεοιdg.

- Eνημερωτιx6g επιoτημoνιxdg πληqoφοριαx6g
εxδ6oειg για τη φoρεoιd.

Bα.oιλιxrj Toυoιd'δoυ. Η τελευταiα Nαoυσαrα πoυ 6γινε
ν{φη φoριi'lνταζ γτ6πια φoρεoιι1' τo 1943
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BΙBΛΙoΠAPoYΣΙΑΣΗ

Λευκηs Σαμαρα

"Σαv To παλιo Kαλo Κρασf

Επιμiλεια: Eλfνη5 Mriτοα}''α - Ζεγxfuη

Tο Σι1ββατο 19 Φεβρoυαρ(ου 2005 d^,,ι-

γε η παQoUo(αοη του βιβλiου τηg πρod-
δqoυ τηg Πoλιτιοτιzr1< Eταιρεiαg Ndoυ-
σαζ "Αγαστdoιο; Mι1αrjλ ο Λ6γιog'' Λευ-
xηg Σαμαρd, ''Σαγ το παλι6 xαλ6 xραof'.
Η εxδr1λωοη oργανι6θηxε απdτην Π.Ε.N.
χαt τo ΔΗΠoN χαt πQαγματoποι{θηxε
οτο xατι1,μεοτο ''Στ6xι Nεoλα(αg''. Παρευ-
qdΘηoαν o βoυλευτηg x. ΦωτιdδηE, o
πρ6εδρog τoυ Noμ. Συμβουλι1ου x. Koπα-
ταιd,ρηg, o πρ6εδqog του Δημ. Συμβoυ-
λ(ου παι του ΔΗΠoN x. Πdτοoζ, o εχ-
πρdoωπog τoυ MητροπoλΓτη. γoμαQχια-
γ"o( γ"αι δημoτιxοi oιiμβoυλoι xαι πληθog
x6ομου.

Tη ουγγραφ6α παρoυο(αοε ο νoμdρxηg
x. Γιdννηg Σπdqτoηg, o οπο(og αναφ6ρ-
θηπε οτo σUγγQαφιχ6 τηg 6ργο, αλλd xαι
την πQoσφoqd τηg μ6oω τηg Π.Ε.N. Αγα-
φdρθηxε στιζ εQευνητιN€g τηg εργαο(εg
"oιxογ6νειεζ τηζ Mαxεδον(αg" (1998),
''Mα1αλdδεE τηζ Nιl,oυοαE" (2003), οτα
δημοοιε{ματd τηg οτη''NΙΑOYΣTΑ'',
oτην ''Φωνf τηg Nαo{οηg", xαΘι6g επ(οηg
χαι στη ουνερ.1αο(α τηζ με τα περιoδιπd
CLOSE UP, ΑNAT',oΛΙA, ΕΠΙΛoΓEΣ,
ΠΑNoΡΑMΑ τηg ET3 xαι τιg εφημερi-
δεg MΑKEΔONΙA, ΘEΣΣΑΛONΙKΗ,
AΓΓEΛΙoΦoPoΣ. KΑΘHMEPΙNΗ
x.d.. T6γιoε την xαθοριoτιxη ουμβoλη fi'lζ στιζ
εxδ6οειg τηg Π.Ε,.N. "Ιoτoρ(α τηg π6λεωg Nαoιj-
οηg'' (επανdxδooη), ''NΑOYΣA 19og - 20og αιι6-
ναg'', τα ''Αρ1ε[α τoυ Mαxεδoι,ιxof {n7ι6να'' xαι

xυρ(ωg οτο περιoδιx6 "NΙΑOYΣTΑ''. T6λοg επι-
xεντριilΘηπε στηγ τελευτα(α τηg 6xδοοη ''Σαν τo
παλιd xαλ6 zραο('', t-1 oπο(α απoτελεf dνα pιυθι-

οτdρημα με πολλι1 ηΘoγραφιxd οτοι1ε(α, αλλd

Tο εξιiφιlλλo τoιr βιβλ[ου
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χαι αναφoQ6g οε ιoτoριxd οτoι1ε(α xαι γεγoν6τα
πoυ oημι1,δεψαν τηγ π6λη μαg xαθ' 6λη τη διdρ-
χεια τoU 20oυ αιιriνα, χωQrζ να λε(πoυν απ6 6λο
τo 6ρ.1ο τα πQoσωπιxd βιcilματα.

Στη oυν61εια η διευΘfντρια του ΔΗΠoN x.
Π(οτη Kεφαλd παρουo(αoε αγαλυτιxιlτo βιβλι,o
- 6πο:g αxoλoυΘε( oτη ουν61εια_ διαβαξoVταζ
oυγ1ρ6νω9 αποoπdοματd τoυ.

Η oυγγραφ6αg φανεριi ουγxινημdνη εfπε πωg
τα οτoι1ε(α χαι τo υλιx6 για τo 6ργo τα ουγπdν-
τQωγε απ6 1ρdνια, μdχQι που rjρθε τo πλfρωμα
του 1ρdνoυ χαι παQαχινημdνη απ6 φiloυg απo-
φdoιοε, αxoλουΘι6νταζ χαι |.ιια πQoσωπιxη εoω-
τεριxf τηg ανdγxη, να τo εxδι6οει'

ΑxoλoιiΘηoε πλofoιog μπoυφ6g pιε ναουοαiixo
xραο[ xαι xερd,οματα - πkεg, λιαoτdg ντoμd,τεg,

γxαβ6Qαρα Ncl"t ψπdτσLo- πoU ετο(μαoε η (δια η
ουγγραφdαg. Η βqαδιι1ιjxλειoε μιε πατινι1δα, ι.ιια
πoυ την επ6;"ιεν11 ι1,νoιγε τo Tριι6διo, με τoυ ηχoυg
τηζ χoμπαν(αg των Παξαqdντξη χαι Αλιdτoη,
μ6χQι το οπ(τι τηg Λευxrjζ για τo xι1ραoμα του

γλυxοf.

Παqουα(ααη
x. Θεoπ(οτη

τoυ βιβλ(oυ απd τηγ
Kεφαλιi

"o xαΘρdφτηg πdνω οτην παλιι1 πEloιxιιlτιxη
oιφoνι6qα ...''' 'Eτσι ξεxινι1,ει το βιβλ(ο' Kαι απ6
τιg πρc6τεg οειρdE, απ6 τιg πqc6τεg οελ6δεg, η
ουγγραφdαζ μαζ δ(γει τo οτ(γpια τηζ χαι μαζ
προδιαθ6τεt για τo ξετιiλιγμα τηg ιoτoρ(αg χαι τo
fφogτου. E(ναι dνα βιβλ(ο πλofoιo oε αναφορ6g
λαoγραφιxdg, riθη xαι εiθιμα, ιoτοριxιl- χoιγωγι-
xd - πολιτιx6" xαι" oιxoνομιxd, γεγoν6τα, χαQα-
xτηριoτιxι1g εxφρι1,οεtζ πoυ ε;,ιπεqιιJ1oυγ τ6oo
τoυζ χαQαxπjρεg των ηqι6ων 6οo xαι τη λαixη
οοφ(α, 6μoρφεg ειx6νεg, ουνταγ6g μαγειριπrjg -

xαλλυντιxι6γ αλλd xαι ιατριx6g.

Δεν ε(γαι 6μωg Δoπ(ιιo.

Ε,ir,αι dνα μυΘιoτ6Qημα, πoυ μιJοα απd τo xεγ-
τριx6 Θdpια - την υπ6θεoη - σχtαγQαφε(ται μια
oλ6zληρη xοιγοlγ(α χαι |-ιια oιxογι1νεια οε βι1Θog

xρ6ι,oυ τε οοdρων γενεc6ν.

Mια πρoοdγγιση οτιg διανθρι6πινε9 o1doειg με
τιg 1αρ6g, τιg λιiπεg. τιg π(πρεg, τιg διαφων(εg,
αλλι1, πι1,γω απ' 6λα την αγι1,πη πoυ διαpιορφι6νει

1αραxτηρεg xαι xρατι1, dρρηxτα δεμdνη ι-ιια oιχo-
γdνεια, |"ιια 119116γ16' xαι τεχιx6" την xoινων(α.

"HΑγΘ(τoα dλεγε με μεγαλoofνη: Δεν πειρdξει
1ρυοd pιoυ. Ao'τoυg. 'Eτοι εiναι oι ι1,νΘρωπoι. ...''

Η AΓΑΠΗ, με 6λεg τιg επιμι1ρoυg ιJννoιεE πoυ

μπορofμε να απoδι6οoυμε σε αυτrj τr1 μLχQli -

τριοfλλαβη αλλd ευλογημdγη λdξr1, απαοxoλε(τη
ουγγραφdα. Η πριiτη αναφoρι1, γ(νεται πQtν α-
x6μα αρ1(οει τo βιβλ(o με για φQdση τoυ Mαγια-
N6φoν"ι' "Γη, απ6 πo{ φτdνει τ6oη αγdπη;''

Αλλd χαL η χεντQιxrj υπ6θεοη τoυ βιβλ(oυ ε(γαι
μια ιοτoρiα αγd,πηg. Tο μυθιοτ6ρημα ξετυλ(γε-
ται γ{ρω απd αυτην την αγι1πη, 6ναν μoνoμερη
xαι ανεxπληqωτο dρωτα, χωQrζ εγωιομofg xαι
με περιooη οτωιx6τητα, πoυ 1-ιε τα 1ρdνια γ(νεται
αx6μη πιo βαθιd, γεμdτη oυμπ6νια

Yπdρ1ει xαι η αναξrjτηση τηζ μητριxrjg αy6πηg
που ε[τε δ(r,εται αφειδc6< 1οlρ(g 6ρoυg παι 6qια
ε(τε πρdπει \,α τη\, xαταxτηoειg, γιατ( η ξωi
πoλλdg φορdg 1οlρΓζ νατo θdλουμε οxληραiνειτιg
xαρδιdg των ανθρci:πιυν.

Kεντριxη ηgω(δα τoυ βιβλ(ου η θε(τοα, η AνΘΓ
τσα ι.ιoυ' dπωg τη λ6ει η ουγγραφ6αζ πoU τηζ
αφιερι6νει χαι τo βιβλ(ο.

Η ιoτoρ(α λοιπ6γ ξεxινιlει με 6να τραγιx6 γε_
γονdg, την τελευτα(α πρι1,ξη τηζ ξωrjζ τηg ηρω(_
δαg μαg. Kαι με αφoQμη αυτ6 το γεγoν6g η
oυγγραφdαζ, πoU oτο βιβλiο εxτελε(1ρdη αφηγη_
τof (π6τε oε πρc6το xαt π6τε οε τρ(το πg6oωπο)
μαg γυρνι1ει για ι.ιLα οτιγμη π(οω οτo 1ρ6νo με τη

φQdση "Ατυχo τo δε{τερo τo xoρ(τοι τηg MαρG
γιαζ τηζ Γιdνναιναg'', βσζ επαναφιJρει ατo οrjμε-

Qα χαι μαg ξαναγυρνd π(oω με την ανι1,γγωση τωγ
πρcδτων αριiδων - επιxεφαλ(δων παλιι6ν εγγρd-
φωγ πoU βρ(οπoνται οτην "oβ(δα'' γLα γα xc1,γει

oμαλι1το πρc6το τηg "φλαg μπαχ".

Kαι αυτ6 το αναφ6ρω γιατ( διαβι1ξoνταg xα-
νε(gτo βιβλiο διαπιoτι6γει dτι η oυγγραφdαg μαg
ταξιδεfει μdoα οτo 1ρ6νo 6yι xατ' ανιlγxη 1.ιε

απ6λυτη 1ρoνολoγιxη oειρd'
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Mε ιδια(τεQα εUQηματιxofg τρ6πoυg, οδηγεi
τογ αι,αγγc6στη σε γεγον6τα, ειx6νεg, πεQιγQα-

φdg xαραxτηqων τισ"L γ'αταστdοεωγ μπQoζ χαι
π(οω οτο 1ρ6νο, xιlνoνταg dτoι την ανdγνωοη
ευ1dριοτη xαι ενδιαφ6ρουoα. Kαιγ(νεται αx6μη
πιο ενδιαφdρoυoα γιατ[ ενι6 οε 6λo τo βιβλ(o η

γλι6οoα εiναι oτqωτlj, 1ωρ(g πλατειαομo{g xαι
περιττι1g περιγραφ6ζ χαL με πoλλη xαλrj 1ρrjοη
τηg Eλληνιxηg γλι6οοαE, η συγγQαφdαg ανd,λο./α

με αυτ6 πoU πQαγματεfεται, αλλι1ξει ελd,1ιοτα.
xαι γ(νεται ιiλλoτε λυριπ{, dλλoτε αυoτηρη xαι
oοβαρrj xαι dλλοτε χQησιμoπoιε(τη NαoυoαΓiz"η
διdλεxτo. AxροΘιγι6g, τ6σo ι6οτε γα δημιουρ.7ij-
σεL στoγ αναγνcδoτη τoυ ανdλoγα ουναιοΘrjι_ιατα.

To xε(μενo 61ει θαυμι1,oια ροη xαιγνοlρξo\,τα:
τον πλr1θωριx6 xαι 1ειμαρρι6δη 1αραxτt1Qα τη<

ουγγραφdα, ε(yα την εντfπωοl1 6τι με πr1ρε απ6
το 1ι1ρι, γQiγoQα με πη',,ε οε εjνα με^ld,}ο παi'ιo
oπkt xαι Nυ'θ ι6 g π ε ρνοf σα 

1-ι 
ε. β λι1πoι,τα E τ o ιil.6.-

Qι μoU αφηγηΘηxε για τo πιil< .,(ι,εται o τρf^,,οg

xαLτα xραοιd. ;-ιοf 
'δειxι,ε μια φι,)τo^/Qαφ[α ι,υ-

φιdτιxη οτo οαλ6νt' μoυ δι11^16ταν τη ξω{ τoυ

ξευγαριo{, με πι]γαινε οτo παρι1,θυρo παι πιiρα
μαzριd oτον oqζoγτα μoυ dδει1νε οxηνι1g τoυ
Mαzεδοr,ιxoιi ξιiνα, πdλι π(σω, ανοξαμε το
σεt,τοf7'ι με τα πQoLχι6',τα 6βγαλε xαι μοf 'δειξε
πιil -<πi'"€xεται η δαντ6λα, ανο(γαμε το oυρτdρι, να
το.,,ρdμμα του πατι1ρα απd τη Λljpινο, δεg η Θε(τοα
z.ιir, ε ι τρα1αr,d., C{Xof .,lργ1q ι ξου ρνdδ ε g, ντιi Θηxαν
oι l,doι .l/ια τιζ αποxριι1< ... χαι 6λα αυτιi με μtα
επιδ6ξια ουνo1{, xρυμ1"ιι1l,η περηφdνια xαι πoλf
ει,θουοιαο;"ιd.

Και d1οr,ταg 6λη αυτtjτην εναλλαγf το_lν ειπ6νοlν
;,'αι διη.,lt16εΟ]γ στo μυαλd pιου διαβdξω δε{τερη

φoQd το βιβλ(o, για να 6ρΘω πιο xoγτd οε 6οα
διαδραματξονται. Για να ταυτιοτιli με τoυg rj-

Qσ]ε:' φαντdξoμαι να βλ6πω τoUζ το βιβλiο oαν
7'ι\'η ματoγQαφιxf ταιγiα.

Σεr'ιiριo: Kει,τριzd θdμα η ιδι6τυπη ο1dοη αγd,-

πi'1; ει'ι1; ξευ',,αριof απd τα πρι6τα 1ρ6νια τηg

ι,ι6τt-1< τουg μιJ1ρι τα βαΘειd γερdματα. Kαι αυτrj

η ο1dοη αναπτιjοοεται μιJoα σε μtα οιxoγι1νεια
που xdΘε μdλοg τηg d1ει τo διx6 τoυ ρdλο. Kεντρι-
xdg φιγo{ρεg η μdνα Ζk'oα, μια δυνατrj xαι 6γτo-

o νoμι1ρ1ηE Ημιαθ(αg x. Γ. Σπd,ρτorlE, η ιJυγγQαφ6αg x. Λευzr] Σαμαρι1 γ'αlηiι. Θεoπ(οτη Kεφαλι1 xατd τr1ν

παρoυο(αoη τoυ βιβλ(oυ
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γη πQoσωπιχ6τητα (πoυ η oυγγραφ6αζ τηζ αφιε-

ρcδνει το εξcδφυλλo), η AνΘ(τσα χαι o πατdραg, o

ΔημητQηg, ι-ιε τoγ αxιJραιo 1αραxτrjρα.

Σxηνιxιi: Mια π6λη ι-ιε τιE γειτονιdg τllE. την

ιοτoρ(ατηg, τα ηθη xαι dΘιμα, τιg παqαδ6σεLζ, τα
χoυτσo|,ιπoλιι1,, τoυg ανθρι6πουg πoυ τη oημι1,δε-

ψαν.

Eξοlτεριxd γυq(οματα: Στην ΑΘηνα, τη Bdροια,
την Aλεξdνδρεια, την'Eδεοοα. τηγ Kωνoτdντξα,
τουg τ6πουg εξoρ(αg χαt τη Σαλον(xη ι-ιε τιζ
υπdρo1εg περιγραφdζ τωγ γειτoνιι6ν χαι των

γνωοτι6ν oτεπιιiγ. Kαι 6λα αυτd ξυμι6νoγται μα-

ξ(' για 1qdνια, ''σαγ τo παλι6, xαλ6 xραο(". Mιjοα
οτιg 84 oελiδεg χαι στα 14 ν'εφ6}"αια τoυ βιβλiου
;.ιπdρεοα γα απoμιoγι6οω τoυλd,χιστoν 10 αναφο-

ρdg oε ιοτoριxd, γεγoν6τα, 6 ουνταγ6g xαλλυντι-
xι6γ xαι γιατQoσ6φια,22 εxφρd,οειg πoυ 6λoι
λfγo πολιi τιg αxοιiοαμε χαL τιζ χQησιμοποιοf pιε

παι oη1-ιερα, 12 αναφoρ6g οε λαoγραφιxd, οτoι-
yε(α,7 οε πρ6oωπα y'αL πληρoφoρ(εg πoυ δια-

μ6ρφωοαν την πολιτιx{, xοινωνιx{ xαι οιxoνoμι-
zr1ξωη τη< π6ληg,9 μιε ηθη xαι ιlΘιpια, 6 ουνταγ6g

μαγειριxηg f νoιxοxυElτo{, 2 για τη θ6oη τηg

γυναfxαg στηγ χoιγωγiα xαι πoλλdg ειx6ι'εζ, 6

απ6 τιg oπο(εg ε(ναι πολιj 6pιορφεg.

''Στoυg γdμoυg xαλofγ x6ομο οτo οπiτι τη<

γ{φηζ xαι δε(xνουν τLζ προ(xεg γα τιζ xαμαριi'l_

γoυγ...''.

'Eνα αx6μη σημαγτιχ6 οτοιxεiο πoυ χαQαχτη-
ρζει το 6ργο εiναι η χaηση των oνομdτωγ. H
ουγγραφ6αg πqoοδιορξει oαφι69 την π6λη πoυ
διαδραματζεται η ιοτoρ(α xαι αναφιJρεται ιjτοι
oε υπαρxτd πρ6οωπα xαι γεγoν6τα.

Περιγρdφoνταg 6μωg τη ξωη μιαg oιπoγι1νειαζ

για 4 γενι6g, oυοιαoτιxd, πρo1ωρdει πατci_lνταg

πι1,γω οτα xλαδιd εν6g oιπo^,lενειαxοιi γενεαλογι-
xo{ δ6ντρου. Και δεν διοτdξει γα χQησιμοποιη-
σει τα oν6pιατα τηg διxηg τηg oιxoγ6νειαζ.

Αυτ6 γιατoν pιr1 Nαoυoα(ο αναγνι6οτη δεν d1ει
xαμι[α oημιαο(α. Toγ Nαoυοα(o 6μωg, τον βdξει
γα ανασχαλdψει τη μγliμη τoυ, γα ΘυμηΘεi πρ6-
σωπα xαι γεγoνdτα, διxofg τoυ γνωστofg γε(το-
νεg η oυ.ρ1ενε(g xαι τo πLo βαoιxd o αναγν6Οi1ηg

1/.

μπα(νει oτη διαδιxαοiα να ουξητrjoει τo βιβλ(ο
xαι αυτ6 ε(ναι επιτυ1(α.

Πιoτεfω, ριoxd,ρoνταg β6βαια, 6τι πoλλd, απ6
τα πρ6oωπα - ηρωεg ε(ναι υπαρxτ6'.Η συγγQα-

φdαg 6μωg αφο{ γqι1,φει μυΘιoτdqημα διατηρεi
τo διxαiωμα να διαφoρoποιηοει τουg 1αραxτrj-
Qεζ, να δημιουργηoει xαινο{ργιoυE xαι β6βαια
γα μιαζ δcδοει την ''αλrjθεια" τωγ γεγoν6των (ε-

ντdg τηg oιxoγιiνειαs) xωρ(g να μπει οτη διαδιxα-
ο(α τηg αυτοβιογραφ(αg.

To ο(γoυρo 6μωg ε[ναι dτι η ουγγραφιiαg ε(ναι
6οo μπoρε( αντιxειμενιxη xαι δεν ωραιoπoιε(
οιiτε τουg 11ρω6g τηg ofτε τα γεγoν6τα.'Eτοι dλoι

!,ιαζ μπoQoιiμε να βροriμε y'dτι γ'αt απ6 τη διxη

μαζ ξωη, τιg διπdg μαg Θriμηοεg.

Eδc6 πρ6πεt να αναφερθι6 ο'τον πoλt' 6ξυπνo
τρ6πo πoυ η ουγγραφ6αg δ(νει τη διxη τηg ταυτ6-
τητα ''τo xατo1ιΥ'6'' χαιγιατηγ λογoτε1νιx{ προ6-
λευoη τoυ oν6ματ6ζ τηg.

Eπειδrj φoβι1,μαι 6τι dπωg πdω θα οαg πω 6λo
τo βιβλ(o, οαg διαβεβαιιilνω δεν οαg ε(πατ(πoτε,
επιτρdψτε μoυ γα οαg διαβdοω ιjγα τελευτα(o
xotr-ι;-ιdτι πoU ε(t,αι χαι η oυσιαoτιxη αναξ{τηoη, η
xαρδιd. του βιβλioυ. Tα υπdλoιπα ε(γαι τo πεQt-

τf λι^,,μα.

"1\τUχo τo δεfτεqo xoρiτoι τηg Mαq(γιαζ τηζ
Γιι1,νναιναg..."

Tr1ν απdντηοη Θα τη βρε(τε oτην τελευτα(α

φaαση τoυ βιβλ(ου.

Αγαπητo( φλoι διαβdστε τo

Kυρ(α Σαμαρι1, Λευxη, Mπλανg

Σαg ευ1αριοτοιiμε για τη 1αρd που μαg δ(νετε
να διαβdooυμε αυτ6 το βιβλ(o xαι εγιi σαζ ευχα-

ριοτι6 ιδια(τερα για την τιμη χαιτηγ εμπιoτοο6νη
που μoυ δεξατε να τo παρoυοιdσω.''

ΦΦr
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BΙBΛΙoΠAPoYΣΙAΣH

ΘEoΔΩPoΣ M. ΖlΩΤAΣ.

oI MΠoYΛEΣ THΣ NAOYΣAΣ
ΑΠ0 TΗ ΦYΛΕΤIKΗ MYHΣH ΣTH ΔIONYΣ|AKH ΛATPEIΑ

Toυ Aλdξανδqoυ oιxoνιiμoυ

Eιοαγωγli
'Eνα pιιzρd οε μι1.,,εθοq βιβλιαρdNι, πoυ ει-ι-

φαν[οτηxε oτιg πρoθηχε( τ0]γ βιβλιoπωλεicυν
τηg πιiληg ι"ιαζ. |-ιε τ(τλo ''Oι Mπoιjλε< τηg Ndου-
οαq, απιi τη φυλετιxr'i μfηοη οτη διoνυοιαzf
λατρε(α'', dxρυβε tr-ιεiιrα του 1-ιια εντελοig νdα
προοιJγ.1ιoη τoU χoQUφα(oυ δρι6μιενoυ τllζ γαoυ-
oαiιxηg Αποxριιig, τι< "Mποιjλεq", .,lια τo o-
πoio, παρ' 6λο το ',,ει'ιzd Θαυμαομ6 πoυ συ-
.1xει,τριilνει στo πα\,ε)'λr1r,ιο ι"αι 6γ'ι μι6r,ο. εi'd'-

χLστα πρd.γματα εxιlι't,^,,ρcιφε( α.πιi τoυ: ειδι-
πof < ερει'r,t1τιi<. iια.o^1ρd.φουq. α"ι,θροlπoλd^,,ουq

xαι εΘι'ο)'ιi',,ου;.

Πρd'^11-ιατι, dοοι ειδιποf αο1oλfθrlχα\, ι-ιε τo
dθιμο αυτd. περιoρ(oηxαν περιοo6τερo στo γα
xαταγρdψουγ τα επi μdρoυg οτοι1εiα πoυ τo
απαρτζουι,οt]pιερα, τr1ν αμφ(εοη χαι τα εξαQ-
τrjμιατα τωι,1ορευτι6ι,, τουg 1ορoι1ζ zαι τo τελε-
τoυρ^1ιxd, εγιli πoλιj λι.16τερo αο1oλrjΘηxαν με
την πρodλευσ'η χαt τll διαδqομ{ τoυ στo 1ριiνo.
Πρoβλr1Θηxαν 6pιιυg, xαι δυοτυxιilg επιxρdτη-
σαν για πoλf xαιρd oτην xoινη .1ι,ι6β4 ;-ι6οο: τηg

dxριτηg επανd,ληιJ.lηq, απιiψειq για τll\, πρod-
λευolj του εντελιilg αυΘα(ρετεζ χαι ατεπμηρiω-
τεζ, πoυ ιi1ι μdνo ου1-ιπ(εξαν 1ρoνιxd τηγ πα-

ρoυoiα τoυ. αλλd περι6ριξαν τl1ι, (δια τη σημα-
ο(α του. oυνδιjoγτdζ την με ιlυ.1zεxριpιdνα ιστoQι-
xι1 γε^',oν6τa" γ'αl pι6νoν, { πρooδ[δοντcig τoυ,

xωρ[g λ6γ6, ''ηρι,]ι?{ci" 1αραxτr'iρα. M6γo οτα
τελευταiα 1ρ6νια dρ1ιoαν ι,α διατυπι6γoγται α-

To εξι6φυλλο τoιl βιβλioυ

πdψειg για τηγ πoλ{ παλι6τερη προ6λευση τoυ
εΘiμιoυ χαι τη οιiνδεοr1 τoU ι.ιε τιg αρ1α(εg διοι,υ-
οιαxdg τελετ6g, χωQrζ ωoτ6οo να λε(ψουι,xι εδιi:
οι υπερβoλdg xαt οι .7λωοoιxo( αxρoβατιομo(l

-)-)
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To βιβλ(ο

Σε εξ{ντα ενι,ιd pιdλιg οελ(δεg τoυ γdoυ αυτoi
βιβλioυ (oι υπ6λoιπεq μd1ρι τιg o.1δdντCt' y"ατα-

λαμβd,νονται απd 1ρ .1λωoοdQι, τo φιDτoγραφιx6
υλιxd χαι τηγ βιβλιoγραφ(α) ο oυμπoλiτηg μαg
ουγγραφdαg του Θε6δο:ρog (Λd,xηζ) M. Ζιc6ταg
χαταφεQε να συ\'oψισει τoυζ χαQπΟUζ μαχQoχQo-
νιαq 6ρευr,αζ, πoU πQαγι_ιατoπο(r1οε με διxη του
πριυτoβουλ(α No'ι χωQrζ xαμiα εξωτεριxrj βor]-
θεια. πd,νιυ στo χoQυφα(ο δριilμενo τr1g Απoxριdg
οτην πdλη ι-ιαζ, τιζ "Mπo{λεζ''. Ξεxιι,ιilνταg απd
τα πQoσιDπιxι1, τoυ βιιδματα ο ερευνητrjζ-συ1/γQα-

φdαg αποδiεται σ' d\,α τερdoτιο ερευt,t1τιx,ιi ''τα-

ξι'δι". ξεοxον[tιlr'τα: στtl\' χυQιo}'εΞiα μιια τερα-
στια σε dγxο ελληνιNιjNαt διεΘν{ βιβλιογqαφ(α.
γtα γα πρooε.1γ[οει τι< ρiξε< του εθ[pιου χαι γα
ει'τοπΓσειτα νrjματα πoυ τo συνδεoι'r, μιε το οrjpιε-

Qα.

Στη ουν61εια dρxεται η εξαντλητιx{ εναο1ιiλη-
σll με τα xε(pιενα' τιg μελι1τεc χαt τιζ 6ρευνεq πoυ
αυγz.ροτοfγ τη σχετtχrj βιβλιογραφ(α xαι η συγ-
xριτιxrj τoυζ αντtπαραβoλr1 μιε αξιoξr1λευτη ''επι-
οτt-1 μιor, ι zι1τt1τα''. M ε τολμη ριi βrj ματα o σι1γ1i/Qσ' -

φdα< ειο1οlρε( oτα 1ωρdφια τηg λαο^7ρcrφ(cιg. τr1;

εΘt'oλο.,,iα( χαι τllζ oημειολo.,,(α<γ,αι με zαθαρ6
βλ6μιμα' δ ι ε ρευνd,, αναxαλ{πτε ι, ουγzρ (r'ε ι. α,Ξιο-
λο.1ε[' απoxαλ{πτει
Ζαι επιχειQε( να ερ-

μηνεfοει αυτ6 τo o-
πο(ο απoτελε(zαιτoγ
xεrτριxdτου οτ61o,το
δριi'lμεl,o "Mπof λεζ''
τηg Ndoυοαg.

Απ6 π1ι,'' ε ιοαγοl.1{''
αz6μη τoυ βιβ)'[ου τo
δριil μεr.,ο ουt,δd εται
l-ιε τll\l ελληι,ιxrj αρ-

1αιιiτητα χαι τL( αQ-

1αιοελληνιz6q ΘQη_

oν"ευτιN€gτελετd< xαι
oυμιπερα(ι,εται dτι
πqdxειται για !-ιια
γιορτi'i λα"[xοf εoρτo-
λo.,,iρu' μια ειl1rj για
xα)'{ 1ριlι,ιd. πoU

ουγδdεται ι,ιε τηγ 6λευοη τηg ι1νοιξηg xαι τηg ν6αg

βλdοτηοηg. Eπιοημια[νεται αxdμη 6τι ''αυτd πoυ
dφταοε dωg τιg μ6Qεg 1.ιαg δεν απoτελε( λε(ψαr,α
rj αποοπdopιατα, αλλd, ε[ναι oλ6xληρο το δρc6με-
γo1 |-ιε διdφορεg μεταβoλdg στην αQχιχf του μορ-
φη... Στιg τελετoυργiεg αυτι{q μποροιiν αργ6τερα
ν' απoδοΘοιiν διd,φoρα νoηματα, ερμηνε(εg η
αιτιoλογ(εg, αλλd oι (διεq οι τελετoυργiεg διiοxo-
λα αλλι1ξoυν..."

Aγαλυτιπri παqoυο(αοη

H π{ρια εργαο[α (το βιβλiο περιλαpιβdγει αx6-
μια dνα οfντo;,ιo προλoγ11f οηpιε(ιυpια του Στ6ρ-

γιου Αποοτ6λoυ xαι 6να οημε(ωμα τoυ συγ1/Qα-

φdα) ε(ναι 1ωριopιdνη οε διjo εν6τητεq: oτo πρι6τo

μdQoζ εξετdξoνται xd,πoια με1.ιoνωμdνα oτοι1ε(α
πoυ απαQτft,oυγ τo δE,ιi_l;,ιενο, 6πωg η πρo6λευoη
τηζ oγo|,ιασ(αg ''μπoιiλα'', 11 ''νιiφη'', τo "Πρoσω-
πε(o'' χαL η υπdλοιπη ενδυμαο(α γ"αLτα εξαρτη-

ματι1τηg. Στη δει1τερη εν6τητα αναλf εται η δoμη
του δραiμε\,oυ1 il ''Πopιπ{ xαι o Ιερ6< γι1,μιοg", o
''dr1ιi]\,α<'' 7.αι o ''Kι,iμιo<". xατα τo πρ6τυπo τr'1g

δομl]< του επο1ιαxοιi δρd.ματο< χαt τl'lζ διονυoια-
z'r]< i'ατρε(α<.

Αr,αλυτ ιx6τε Qα' στo πρrι6τo pιdρo g, ε ρ ευνι6νταg
την προ6λευση τoυ oν6ματog ''Mπofλα" ο συγ-
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φιjσηΞ τη\, dνoιξη. O pιυοιiμε\/Oζ. δηλαδr] η νf φη'
',,il,εται πλιjον τo oι1μβoλo τη< βλιiοτηor1<, xαι
μitiιιστα σε σUσχετιιrμιι5 μιε τιξ χΘ6γιεζ δυνdριει<
χαι τoυζ νεxρoιig, οι oπo(oι οτl1r, αντiληψη τoυ
α.ρ1α Γου Ndoμου αποτελof \, τα γον ι μιιxι1 xαι πλoυ -
τoφ6Qα πνεf μιατα, nριl g.,,γυιδ\,ται τtl νdα βλι1οτη-
σll. τi'l γονιpι6τητα τοlν αι,θρι,iπ0]γ χαι τοlν ξιilων.

Mε τl1ν εξdπλοloη τη< διοι,υοιαxr1E λατρε(αg, το
δριilμιενο, ιi1oνταq xoινι1, ιrτοι1εiα μ,αυτlj, αφo-
μoιι,iΘηzε ειjxολα, xαι πrjρε την τελιxf τOυ μoQ-
φ{. Η νdμφ.}l1πoυ ουμβιiλιξε μιd1ρι τdτε τo πνειi;-ια
τr1g βλdοτησllζ' παQαχοlρεi τη Θdοη τηg οτo νιjο
θεd Δι6γυoo, πoU εiι,αι τo βi'"cLoτtx6 οf μβoλο τηg
γοι,ιpι6τηταg xαι μdλιοτα διαθdτει z.αι γυναιxεiα
φfοη, xαΘι6q xαι dμεοη oxdοη. οlc χΘ6γιoζ θεdE,
με τoUE νεxροιig. Γiι,εται dτοι η xoρυφαfα μoQφli
του διονυοια.πoi θιdooυ.

Τo''προσωπε Γο", o ι μιι1'σx ε < που φdρoυν o ι Mπof -
λεq, αποτελε( γ,ατ6" τoν συγ1/Qαφdα ιJιlα απ6 τα
οτο ιxε [α τoυ δ ριi: 1-ιενoυ πoι' δ ιατri Qη σα\' τηγ αQχι-
Ntj τoυg μoQφη χαt'}l εQ|ιll\,ε[α το.-lγ ουμβoλιoμι6ν
που dxει, ενιοxιiει τr1ν c1ποψlη dτι το δριilμενο d1ει

τo χQl'lσιμo-
πoιoιjοαγoτιζ
μυrjoε Lg γtα
να δηλι6oουν
τoνπλαotr-ιατι-
xd θdνατο. Tο
zι1xxινo oυtr-ι-

βολ(ξε ι τη
ξοlη, την ανα-

γdννηoη. Tη
νεxριxf 6ψη
τoυ 1"ιυoιi;"ιε-
νoU απoδ(-
δουν πιοτι1' τ'
αοxηpιdτιοτα

ριι1τιαxαιοτd-
|.ια τoU πQo-
oωπε(ου. To
"1,ιoυστd,Xι", υ-
ποoτηρiLει o
ουγγραφdαg,
ε (γα ι στην

{::x,
ry3Ξg

Απoτρεπτιxrj " cιπε)ιαoτιν"η, τελεoτιzr,i πρι1'ξη μιετι; πiιi'ε;

γqαφdαg απoδd1εταt τηγ ετυμιoλoγιxrj ερpιηι,εiα
που δ[γει ο x. Στdργιοq Απooτdλoυ οτη o^y'ετιxι\
μελdτη τoυ, ο{μιφωγq Lιε την oπo(α υπd,ρxει εr,-
νoιoλo.1ιx{ ουox6τιoη τηg λ6ξηg αυτrjg Ι-ιε τα πoι-
xιλ6μoρφα xooμrjματα χαι με τo ,,πρoσc,)πεi,o', f
oτιδrjποτε Cιχ)"o γ,αχ{πτει τo πρ6οοlπο.

Ιδια(τερη αναφoρι1γ(νεται στo χεντQιχιi πρd-
σωπo τoυ δρι6μενoυ, τ.ιl ν{ριφη, τl1ν oπoiα συσχε-
τζει με τιg πρoΙoτοριx6g τελετ6q ενηλιziωoηg
xαι φυλετιxr1< μfηοl1q, τl1q ειοδοxr]g δηλαδrj του
,5ou g1,ηλιxου μdλου< οτη δfr,αμη τη< φυλ{<. Στι<
τελετιjq αυτd< το dρρεr, παιδ[. που μιdxqι τ6τε
ανηxε απoπλειοτιxd οτην oιxo.1dl,εια, στιg γυt,αΓ-
χεζ, απoβdλλει τη γυναιxεiα ενδυμαoiα χαι ε-
ντι1oοεται oτον x6ο;-ιo των ανδρι6ν, με τη συνo-
δε(α ι1λλων ν6οlν ανδρι1lν τηg φυλljg, oι oπoiοι
τoν μυoUν στα |'ιυστιχd .ηE ι,dαg του ξο'ir]g ωg
ενrjλιxoυ πλdογ μ6λoυg τηg φυλrjg.

Στη ουνd1εια, Ι-ιε την μετι1λλαξη τηs xoινων(αg
απd φυλετιxrj οε πoλιτιx{, oι τελετι1g φυλετιxrj<
μ{ηoηE μετεξελ(οooγται xαι μιεταπλd'Θoγται xαι
απoxτoιjγ διαφoρετιxd νdημα zαι γΓι,ονται ευριi-
τερα αποδεxτ€'g. o πλαοματιxιjq θι1γατoζ τoυ
μυo{μεvου χαι ll μεταμ6ρφωorj του οε ι1νδρα
ταυτ(οτt1πε με τη νεxρd περ(oδο τηζ φ{σηζ, δηλα-
δrj τo xειtrιιilνα, χαι τηγ ετrjοια αr,α.7ι1ννηοη τt1<

Hl,iφη
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πQαγι.ιατLχdτητα x6ρατα ταιiρoυ, πoυ εivαι διο-
νυοιαxd ο{μβoλo τηg γoνιpι6τηταζ.

To προοωπε(o oυνdβαλε οτη διατηρηoη τoυ
δρc6μενoυ. o μfοτηg μ' αυτd αποxλε(εται απ6 το
περιβι1,λλον τoυ, δε μιλι1, δεν αxoιjει. Mεταμορ-
φι6νεται oε πνε{pια, xαι δεγ υπαxο{ει oε xαγdγα
xοινωγιxι1ν6μο. Η οιωπη πqoοτdτευε τη oυλλo-
yιx6τητα τoυ θιι1οoυ xαι δημιοfQγησε τιg πρoil-
ποθ6οειg για την ανdπτυξη ;,ιιαE πoλfπλoxηg
γλc6oοαg 1ειρoνoμιι6ν, εν6g πc6διxα, που 6μεινε
ανεπηρι1αοτoζ χαt, με τηγ πι1,ροδo του 1ρ6νoυ,
xαθαγιdοτηxε απ6 την παριiδooη. To οx6παoμια
του xεφαλιοf με τη 1"ιι1oxα (πρoοωπεiο) xαι τo
ταρdμπουλο ε(ναι μια μoρφrj ουμβολιxo{ θανd-
τoυ χαι αφανιομοf του ;,ι{oτη, πoυ επανdq1εται
αγαγεγγη|,ιdνοg oτο ποιγωγιx6 περιβdλλον μετd
την αφα(ρεοrj τoυ.

Αγαλ{oγταζ την ενδυμαo(α τηE Mπot'λαg o
ουγγραφ6αg επιoημα(νει τρ(α οτoι1ε(α πoυ συ-
ναντι1με οτη μιiηοη: Tη δoxιμαοiα τηg ιJνδυoηg,
περ(πλoπη xαι 1ρονοβ6ρα, με την απαρα(τητη
παρoυο(α τoυ παλιof pιfοτη, ο οπo(οE βοηθd τo
γιjο να ''εισα1Θεf'το δqιriμενo, την o|"ιoιoμoρφ(α
πoυ xαθoEl(ξει την ταυτ6τητα του θιdoου χαι
oυμβdλλει οτην επ(δειξη του, πoυ !,ιε τη οειρd τη<

απoτελε[ xαθοριoτιxd οτοι1ε(o τηg επιβiιυοι1g
τoU, χαι τη λευx6τητα τηg ενδυpιαο(αg, ο-lg oυμβo-
λιομ6g τoυ μυητιχoιi Θαγdτου χαι τηζ ιεQoυQγι-
xrjg xαθαρ6τηταg για τηγ απdxτηoη τηg v6αg

ξω,riE. Ιδια(τερα οημειι6νειτo ρ6λo τoυ ''θι6ραxα''

με νoμfoματα, πoυ προοδiδoυν θεραπευτιτι6.g,
πQoστατεUτιν"€g ν"cι"t εν τ6λει μαγιxdg ιδι6τητεg,
ωg φυλα1τιi, ενιil o rjxog πoυ παρdγεται απd την
xροfοη τουg xατιi τη διι1ρxεια τωγ τελετουργι_
xc6ν 1oρι6ν €yεt, ν,ατ6' τιg πανdρ1αιεg δoξαo(εg,
απoτQεπτιχdg τoυ γ"αxo{ ιδι6τητεg, ανdλoγεg μ_
αυτιJg που ιJ1oυν γ"αL"(α ειxoγ(διατων αγ(ων (των
Θειliν xατι1 την αρ1αι6τητα) πoυ xgι1μoνται στo
οτrjΘοg των μελι6ν τoυ Θιd,ooυ.

Tdλog ουγδdει τη χQliση τηg ''πι1λαg'', τoυ σπα-
Θιοf που φdρει η μπofλα με τη μfηoη των ν6ων
οτα 6πλα pιι1αω των 6νoπλων, ν'αι 6yιαπαραiτητα
πoλεμιιxc6ν 1oρι6ν, χαι τoγ διπλ6 τηg ρ6λο, ωg
Θfροoυ, 6ταν την xρατιlνε ανd,πoδα, xαι ωg 6-
πλων πρooταo(αg τηg νι1φηg πoυ ουνoδε{oυν,

αλλdxαιxα-
θαρμοf τηg
xοινdτηταg,
6ταν την
xρατdνε α-
π6 τη λαβf
γ"αL τιζ
xροf oυνγια
την πρ6xλη-
οη Θορ{βoυ.

Στo δεfτε-
ρo μdρogτηg
μελ6τηg τoυ
ο Θε6δωρog
Zι6ταg α-
ο1ολε(ταιμε
τη δoμrj του
δριil μενoυ,
γιατo οπo(o
διαπιoτι,iγει
dτι 61ει τη δομrj του επo1ιαxοf δρι1ματog, xαΘι6g
χαι τηζ διονυoιαxηg λατρε(α<, δoμri πoυ απoτε-
λε(ται απ6 την πoμπri, τον αγιfνα χαι τoν xι6μo.

Η πομπri οτην περ(πτωση τoU δρι6μενoυ
"Mποfλεg'', xαι ιδια(τεQα o τρ6πog πoυ συγχεν-
τρι6νεται o "θ(ασog'', l-ιε τo ατoμιx6 xdλεoμα του
xιiθε μdλoυg τoυ, διατηρε( ατοι1ε[o' απ6 τιg τελε-
τdg ενηλιx(ωσηζ, την απdοπαση τoυ μυofμενου
απd τo περιβd,λλον τoU χαt την απoχoπη 6λων
τωγ συγγεγιxc6ν δεoμι6γ. Η υπoδοxητηsπoμπrjg
των τελε oτι6ν oτo δη μαρ1ε (o αντιxαθ ιoτι1 orj με ρα
τηγ πoμπιχrj ε(οοδo τoυ Θεoιj Διoνfoου (πoυ
υπoxαθιστι1η νfφη) οτην π6λη xαι o δrjμαq1og
τoν ι1ρ1oντα f τoν βαoιλ6α τηg π6ληg, oι τQειζ
πεqιφoρdg που εxτελοfν γfρω απ6 τoδημαρ1ε(o
oυμβoλζoυγ τoγ xαθαγιαομ6 τoυ 1ιliρoυ χαι την
oριoθdτηoη τοU "ιερof '' 6ναγτι του "x,oσμιιΧo{''.

o oυγγραφdαg επιμ6νει ιδια(τερα oτην ανι1λυ-
ση των xινηοεων χαι των 1ειρoνoμιι6ν πoυ o
''χoQ6ζ'' τωγ τελεοτι6ν εxτελε( μιε ο1oλαοτιxη α-
xρ(βε ια πq ιν ξεxινrjοε ι τo 1.ιεγιiλo τoυ ταξiδι μdοα
οτην π6λη xαθc6g χαι τωγ rj1ων τηg μoυoιxrjg πoυ
τουg ουνοδε{ει. Σημειι6γει 6τι η 6ξoδοg τoυ αQ-

χηγof του "Θιι1,σoU" χαι τηg νι1φηg απ6 τo δημoρ-
1ε(ο απoτελε( οηpιι1δι τηg τdλεοηζ τoυ ''ιερof

Πρooιυπε(o Mπoιiλαg

Πρooαlπε(o Niφηg
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γc1,μoυ'', τηg dνωoηg τoυ θηλυxoιi μιε τo Διιjι,υοο.
ιriοτε να εξαοφαλιοτε( η γoνιμ6τητα τηζ γηs. τCl)\,

γυναιxc6ν χαt τΟJν ξι6ων, xαι πρoxαλε( εγΘoυοια.-
ο;,ι6 oτα μ6λη του "Θιd'σoυ,', που εxφρdξoνται με
1αροιiμενη μoυoιx{ xαι ενθoυοιι6δη ελειiθερο
χoQ6, dπωg δεν τα ξαι,αουναντοf pιε xαθ_ dλη τr1

διdqxεια τoυ δρι6ριενου'

Αφoι1 xατα}"αy ι6'σε ι η συναιoθη ματιxrj φ6ρτι -

ση του ιερo{ γιiμoυ xαι η εxδrjλωoη 1αρdg για τllν
6νωοrj τoUζ με τoν απι1νω x6oριo, η γiφη (Διdι,υ-
οog) ουνοδευ6μενη απ6 τo Θ(αο6 τηg (μπoι1),εg)
ξεxινιi τ11γ πεQιφoQd τηζ στoυζ δρdμουg τη< πd-
ληg με ριια πομπη εEαιρετιxrjζ μεγαλoπQ6πεια:.
H διαδρoμ{ τoυ "Θιιiοou'' ε[ναι αυοτηρd xαΘορι-
oμ6νη xαιτηρεiται αυοτηρd, oqιοθετεf την πεQιo-
1rj, ο1η ματ ζoντα g dνα ;.ιαγ ιx 6 x{ γ,χo απρ o οπ di,α' -
στo στα πoνηρι1πνεf ;"ιατα. Η παρoυo[α τoυ ',θιd.-
σoυ'' στην πιiλη αποτελε[ εγγι1ηοη 1/tα τη .l/oγtμt6-

τητα, τηγ ευνo1-ιiα χαι τηγ ευημερ(α. Eiι,αι ο
''Αyιfναg''πoυ διεξdγouν τα γονιμoπoιd πl,εf μια-
τα, oι ''1,ιποfλεg'', με τιζ απoτQεπτιχ 6' '<xαι εξευμε-
νιοτιxdgτελετoυργ(εg που d1ουν oxoπ6 γα εxδιι6-
ξ oυν τα ν"αν"6' πν ει3 ψατα πoυ απ ε ιλo{ ν τη ν dλευ οη
τoυ γdoυ 1ρdνoυ.

o ουγγραφdα< παραθιjτει αναλυτιx6' oτoιyε(α'
απd τη xορευτιxrj δρι1οη του θιιioου zατ6' τη
διαδρoμrj τoU στoυζ δρ6μoυg τηg π6λη<. Tdλοg
oημειι6νει 6τι pιε τo πλεiοιριo τoυ |,ιαγιχo{ x{xχoυ
χαι τηγ ολoxλrjρωοη του ''αγι6γα', τωγ ριυοτc6ν το
προοωπεfo χαι τo ταρι1μπουλo αφαιροfνται χαL
oι τελεoτdg απoγ,αχ{πτoνται, επιοτρdφoνταg
στoγ πQαγματιx6 x6opιo απ6 τoγ xιiομο των
πνευμd,το:ν, 6ποU ηταv πριv ωg ε[δωλα, ενι6 η
xοινωγfα τoυg υπoδ6χεταt l,ιε γλυπfo;,ιατα xαι
xερdoματα.

Tο τq(τo μdQoζ τoυ δρcilμενoυ' o ''?ι6μ0g'''
απoτελει1 xατ6" τoν ουγγραφdα τo τελευτα(o
οτd,διo τη< φυλετιxrjg μfησηζ, με τηγ επιστQo-
φlj των μυη;"ιι1νων στηγ oιχoγdνειcl τoυg xαι
οτην xoιν6τητα, επLστροφf πoυ γ(νεται trιε
πανηγυQtχ6 τq6πο, με πdνδημη ουμpιετo1η.
oλιixληρog ο Θ(αοog, χωQaζ τη ριdoxα γ'αLτo
Nε φα}'"oxdΧυ ι.ι μα χα ι χω g (g τη ν αυ οτη ρf τri ρη -

ση τoυ δρομολoγ(oυ, επισXdπτoνταιτα oπ(τια
των μελc6ν τoυ χαι γιoρτι1ξoυν μαξf με τoυg

σU^,llzg1lg6- xαι φiλoυg τoυ< τll\, ''ο),"οxλrjρωoti'' τηg
τελετoυρ.7iαg. Στι< τελετd< α'ιlτε< ι:υμριετ61ουν
Ζ'cl"ι oι παλιo[ μ{oτεg. '()ιcι αυτcl' απoτελoυν τα
/αQαΖτηQιστιπd, του''xci]1-ιoυ" τοlν διoγυσιαπι6γ
τεi"ετιilγ-

Η μιεi'dτη ουr,oδειjεται απιj dr,α ουνoπτιx6 ''γλωσ-
οciρι '. ;ιαΘοig xαι απ6 dr,αr,πλo{oιο βιβλιογραφι-
z.ο zo.τ6.t'o^,,ο. ΠεQιλαμβdι,ει επΓoηg αρxετ6g ω-
ρcι[ε: φΟjτo^i/Qαφ(ε< απd τηl,τd)ιεοη του δροiμε-
νoι, ΖCιι τl1r, εr,δυμιcl'τoi,ο^,[α. τr1: Mπot'λαs χαι τηζ
\υφri:.

Επtχo^/oζ

Απ' d.τι εzτdθηxε παραπιi"t,ι,] πρoxιiπτει xαΘα-
ρd dτι ο ουμπολiτηζ μα.ζ μελετητrjg d1ι μ6νo
αποδειxγrjει τη ο1doη τoU σllμιεQινoιi εΘfμoυ ριε
τι< αρxαι6τατεg τελετd< τη< Ανοιξηg, αλλd πρo-
1οlρι1 αx6μr1 πιo πdρα: υπoδειzvf ει τη ox6οη τoυ
δρci.l1-ιενoυ ι.ιε τtE αx6μη πιo παλιdζ τελετ6g φυλε-
τιx{g μιiηοηζ τσJγ t,dιυr, αι,δQαit, χαι τηg 6νταξrjg
τoUζ στηγ ''φυλη" ωg ενηλixcυν μελι6ν τηg. Ανι1-
r,ε{ει τt-1ν xατοπινη ";,ιoρφoπo(t-1σt1'' των τελετι6ν
αυτι6γ χαL τ1.l\/ dνταξrj τoυE στil Διoνυoιαπ{ λα-
τρε(α χαι τtζ απoτQεπτιχ€'g xcl"t εξευριενιoτιxdg
τελετoυρ.1fεζ γtα τoν xαθαρριd τηg πdληg χαι τηγ
γoι,ιμι6τητα φ{σηE xαι ανθριilπωγ. 'Ετoι τεχμη-
ριι,1νεται πλ6ov η αρx6γoνη πρodλευοη τoυ εΘ(-
|-ιoυ χαι α\,οi.,,ει o δρdμog για τηγ παραπ6ρα
εJρευνα το:ν διαδo1ιxc6ν μoρφoλογιxι6v μεταλλd-
ξειilν τoυ μdχQι τιg ριdρεg ριαE.

H τ6λεoη τoυ ''ξαλιoτoi" μπρooτιi ιττο δημιαρ1εio
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H εθvιKOΘρησKευτικη δραoη τoU E.

ΣτoUγιαvvακη

του Γιιivvη Καρατοιι6λη

Σ.τ.Σ' Αναδηριοαιε6ου1"ιε oλoxληρωμiνοτo xε[μενoτoυ συyερyd'τη μαE Γ. Καραταιcilλη πoυ δηριοoιε6τηxε
''xoυτooυρεριiνο'' λ6yω τυπoyQαφιxηq αβλε1/)iαζ στo πQ()ηyοιjριενo τειixοE ριαg.

Mε αφορμ{ π1ν ανιοτ6ρτ1τ11απ6φαοt1 αι,αγνω-

QισηE απd τιg H.Π.Α τoυ xρd,τoυg των Σxoπiοlν

με τηγ oνoμαo(α "Δημoxρατ(ατηg Mαxεδονfαg",
αg οημειι6οoυi"ιε μεQιχ6g γqαμιpι6g ι.ιε την εθγιxο-
θρr1οxευτιxrj δραoτηρι6τητα τoυ tστoQιxof τηg

Ndουοαg χαL τηζ 'Eδεοοαg Eυοταθ(ου Στoυ-

γιαννd,xη, οτη μνrjμη 6λωγ 6οωγ αγων(οτηπαν

για τηγ Mαxεδoν(α.

o E. Στoυ./ιαννdxηg υπηρdτηoε ωg δdoxαλog
oε διd,φoρα χotνoτιχd ο1ολε(α τηζ τoUQχoχQα-
τοf μενηg Mαxεδον(αg, 6πoυ xαι αγdπτυξε οl1μα-
ντιxη εΘι,ιx{ δραοτηρι6τητα απdναντι οτη βoυλ-
γαριx{ πρoπαγdνδα. Στην αq1rj τoυ 1894 oτη

": 
,,

O Eυoτι1θιo< Στουγιανd'zηg zαθηγητi]g oτη Nd'oυoα με τoυζ ριαθητ6g τoυ
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γεγdτειQd τoυ'Eδεσσα. To 1897 οτo Αοβεoτo1c6-

Qι τηE Θεοoαλονixηζ, στo oπofο ε(1ε οημειωθε(
οoβαρη διε(oδυοη των ολαβιxι6ν απdψεων για
την ελληνιx6τητα τηg Mαxεδoν(αg, αγωνfοτηxε
για τηγ διαπαιδαγι6γηση τα τoπιxrj< νεολα(αg
xαι6γt μ6νo αλλι1 χαιτηγ πoδηγdτηοη τωγ ενηλi
γ'οly Nατo(xων τoυ.

Aξιoοημε(ωτη ε(ναι η δqι1oη τoυ στ11γ Mαxεδo-
νιxr] Στρι6μγιτσα τo 7902 xαι 1903 μεταξιi το_lν

oλαβoφc6νωγ αλλι1 χαι των αxραιφνc6ν Eλλ{νοlv
γ'ατo(γ'α'lν τηζ' των οπo(ωγ αναπτdρωοε τo ηΘιz6
φρdνημα. Στην π6λη αυτrj ( πoυ ο{μερα δυoτυ1ci_lg

ανf xει oτo xρατ(διo τωγ Σxοπ(ων) νυpιφε{εται tr-ιε

την γηπtαγωγ6 Mαρ(α Kαλιοιiοxα μητdρα δfo
παιδιc6ν τoυ.

Στη Ndoυοα rjλθε πrjρε τον τ(τλο τoυ διδdxτορα
Φιλολογ(αg απ6 το Eθνιx6 Καποδιοτριαx6 Πα-
νεπιoτrjμιo Aθηνc6ν xαι ανdλαβε την διεfθυνοη
τoυ Αρρεναγωγε(oυ χαι τoυ Γυμναο(ου τηg π6-
ληs.

Παρι1λληλα με τα xαΘηxoντ6'τoυ ωζ εxπαιδευ-
τιxo{ παγτοf dπoυ υπηρdτηοε οργι1,νωοε χυQια-
γ"dτιxα λαιxιl ο1oλε(α, 6πoυ o (διog ανdπτυσσε
θρηοπευτιxd Θ6ματα οε λαιx6 αxgοατf ριο xαθι6g
xαι ιjδινε διαλdξειg εθνιxof πεqιε1ομdνου. Συ-
νεργdοτηxε με τo Mαxεδoνιxd Koμιτd,το γ'αLγ'α-
τdβαλε υπεqdνθqωπεg πqοοπdΘειεg να διατηρrj-
οει αx1"ιαiο τo εθνιx6 φρ6νημα των Eλληνων τηζ
xατε16μενη g απ6 του g Toι1ρxου g παταπτt1τdg Mα-
xεδον(αg xαι ταλαιπωροιiμενηg απd τoυζ σUμμo-

ρ(τεg Bo{λγαQoυζ xoμιτατξrjδεg υπαfθρου Mα-
xεδονιπrj g ενδοxc6ραg.

'Eλαβε 
μdQog οε τoπιxι1g dνoπλεg ουγxροιiοειq

των δυνι1,μεωγ τoυ Eλληι,ιxoιi Koμιτd,τoυ με τoU
Boιiλγαρουg xoμιτατξrjδεg xαι για τl'lγ πατQιιDτι-
xrj του δρdoη xαταδιι6xεται επi1-ιονα χαι παQαχo-
λoυθεiται xαt απ6 τουg Toιiρχouζ χαι απd του
Bο{λγαρoυg. Tελιxd διαοιi:ξεται απd τιg παγ(δεg
των Bουλγιlqων, αλλι1, πdφτε ι oτα 1dρ ια των Tof ρ-
χωγ χαt xλεiγεται οτιg φυλαx6gτου Διοιxητηρioυ
τr1g Θεοoαλoνixηg.

o Αγγ.Αγεoτ6πουλοg oτo dqγo τoυ <Mαxεδo-
νιxdg Φ6γ> (Θεοoαλoν fu'η 7965τdμo< A? o. 97 -

98) αναφ6ρεt για την δραor1 τoυ E'.Στουγιαννιlxη

xατι1, τoν Mαxεδor,ιx6 Α^,ι'ir,α τα εξfg: < o E.
.Στoυγ ιαννdxη g ε ρ.1doτη ;r" ε οr,ι,l: ι δ ιαιτι1ρωg, ωc
διανoofμενoζ πQoιχισμdl,og μιε ευ1dρεια λ6γoυ
χαι με την εθνιx{ διαφιilτιoη αναπτdρωνε το

ηΘιx6 τoυ Eλληνιομof. Τdτοια απη1ηοη ε(1ε η
xαθoδrjγηοrj του πρo< του< zατo[xoυq, ι6οτε με-
ριxo( πoυ ε(1αν προο1ι'lρr]οει στoν Boυλγαριομ6
Eαναγ{ριοαν στoυζ xd),ποι': στ(]υζ x6λπουg τηg
Eλληι,ιxfg Κoινdτητα<. Ερ^,,d.οτηzε στηγ'Ε,δεo-
σα χαι oτη Θεoοαλοι,Γz'η ιr;1fρ 11r11l εθvιxιriν ιδεω-
διilγ zαι αl,ιiiιοloε τηι,ξι'ltjτoιt 1./ιατo μεγαλε(ο τηg
πατρ(δο< Ζαι τηS E).ληι,ιzi1: φυλl'i<''.

'Oταν απελευθεριilθηzε η Mαxεδον(α εξελdγη
δυo φορ6g βουλευτrj<. του ι,ομιοf Πdλλαg χαι τoU
νομof Θεοοαλoν[χηζ. στll\, οπo[α xαι τε}'.ιN6" ε-

^γxαταoτdΘηχε την περiοδo του μεοoπoλιJμou χαι
αφooιι6Θηxε στη\, υπηρεο(α τη< εxxληο(αE.

Aπ6 τo αρxε(ο του Γιι6ργoυ Toυo(μη πληρoφo-

ρoιiμαoτε, 6τι οτο ενοριαxd εzx}"ηoαxιτηg Θεο-
oαλoν(xr1g Αγιοg Xαριiλαμπο< (μετ61ι τηg Mo-
νtjg Σ(μων6πετραg) εφημdρευε ι1ναE ταπειν6g
λευ(τηg o παπα-Λε6γτιoζ, πρ6oφυγαg απ6 την
MιxqdAo(α. Aυτ6g μετηγ ουνερ.1αο(α εxλεxτc6ν
ανθρι6πων τηζ χoιγωγ(αg τη< Θεοααλoν(xηE f-
δρυoε ;.ιια Θρηοxευτιxr] αδελφ6ητα για γα <α-
ντιδρdοει (6πωg ο11μειι6νει o Γ.T.) ψε ταxτιx6'
η Θιxοθρηοxευτιx6"pιαΘ{ ματα xαι xηρf γματα στηγ
ποινωνιxη διαφΘoρd, χαιτηγ πr,ευμιατιxη απoτελ-

μd,τωoη".

Aνdμεoα στoUζ οτενo{gτου ουνεργd,τεg (7 τoν
αριθμ6) ηταν o E.Στoυγιαννdxηg' Mε αυτofg
λoιπ6ν (δqυοε την Αδελφ6τητα τηg Aποoτoλιxηg
Διαxoν(αg, πoυ rjταν η οoβαρ6τερη ηΘιxoΘρη-
οxευτιxf oqγdνωοη τηζ σUμπQωτε{oυoαg. Tο
x6ντρo τηg rjταν oτην oδ6 Καooι1νδρoυ 59 xαι
εQε 7 παραρτrjματα σε 6λη την π6λη με 1.000
περ(πoυ ταxτιxιl pι6λη

Yπε{θυνog τoυ παQαQτ{ματog οτην περιο1lj
των Αγ(ων Aπoοτdλων tjταν o Eυοτdθιοg Στου-

γιαννdxηE. Πoλλdg ομιλ(εg του αγαγQιlφoνταν
οτoν τfπο τηg Θεoοαλoν[xηg, μdλιoτα δε ο ερευ-
νητrjg xαι ουνεργdτηg τoυ περιoδιxof ''NΙAOYΣ-
TA'' αεiμνηστoζ Γεc6ργιοg Toυo(μηg, ερευνι6_
νταζ χαι αυτrj τr1ν πλευριi τηg δρdοηg τoυ E.
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Στoυγιανr,dxη, αναφdρει τoγ συγχι\'ητιχ6 επιxη-
δειο πoυ εxφιilνηοε οτελευτα(og xατdτην xl1δε[α

τoυ γdρoντα πατρ6g Λεoι'τ(oυ. Στον επιxljδειo
αυτ6 εxφρdξει τoν απερι6ριοτο Θαυpιαο1.ι6 πρog
τoγ π\,ευι.ιατιz6 αυτd dνθριυπo χαt τ1'lγ ευγγσ_)|"ιo-

οιiνη για dοα πνευμιατιxd του προοdφερε.

Για την ιοτoρ(α γα υπει,Θυμι(οουμε 6τι ο E.
Στου.1ιαννd,xηE 1,εννliΘηχε στηγ 'Eδεooα τo 1875

xαι π6Θαι,ε οτr1 Θεoοαλoνizη τo 1938. Tr1r'(Ιοτο-

ρ(α τηg πdλεωg Nαoι1oηg( εξdδωοε τo 1924 οτην
'Eδεooα ( B'xαι Γ' dzδοοη 6)'ιγε απιj τοr'Σιjλλo-

γο Απoφο(των Nαofor1( "Α\'αστd,σιοE Mι1α{λ o

Λ6γιog'' τo 19]6 οτr1 Θεοοαλον(xη xαι το 1993

οτη Ndoυοα) xαι τo 6ρ.1o τoυ "'Eδεσoα η Mαxε-
δoνιxη εν τr1 ιοτoq(α" εξ6δωοε τo 1932'1ια πρι6τη

φoρd. oι διjo αυτ6g π6λειg τoν τ(μηοαι' μι6νo μιε

την oγoμασiα μια< οδoι].

Ιοτοqιxιi γτo}.ioυμ6γτα τωγ
Exπαι,δευτηQ(ωγ |ι{αoιiαηg

Eι,ι6 τελε(οlνα τ'ηγ ερ.1αοicι για
τt1r' ε Θr'ιxoθQl]σχε Uτιχl| δραor1τo υ

ιoτοριzοιi τr1g Ndουοαζ' o αγαπη-
τcic zrιι ουι'εργατι1: τoι' περιoδι-
xoιi μαg Παiλog Πυριr,dg (λυ-

xειdρ1ηg απ6 τr1ν Bdροια) μιου
παρ6δωοε γtα τo αρ1ε(o τηg
''NΙAOYΣTΑΣ " τo πρωτ6τυπο
E'ι,δειzτιxοf, επιδdοεων μαΘrj-
τQιαζ το:ν''Eλληι,ιxι6γ Exπαιδευ-
τηρfων Nαo{οη<" |"ιε την UπoγQα-

φrj τoυ ΔιευΘυντοf τoυg Eυοτα-
θ(oυ Στουγιαtι,ι1xη.

Tofτο αφορd το ο1ολιx6 6τοg

1913-19l4xαι αναφιJqεταL σε ι-ια-

Θητρια απ6 π1r,AΘrjνα (Αλεξdν-
δρα Κdττoυ) 14 ετιi_lι'xdρη προ-

φανιi_lg δημοο(oυ υπαλλr]λoυ πoυ
υπηρετo{οε oτr1 Ndουσα χαt τηζ

1oρη^1r1Θηxε γtα τηγ εγγραφ{ τηg

οτηr, επ6pιεr,r1 τdξη ( απd την B'
ημιγυιι\,C1σ(ου οτl'1 Γ') πρd.1μα πoυ
dγιι,ε στi1ι,Bdρoια, dπoυ μdλλον
μετατdθηz"ε ιl πατ6ραg τηg'
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Tην o1ετιxrj εγγραφrj τηζ στα εNπαιδευτηρια
Bερo(αg βεβαιιδνει ιδιo1ε(ρωg o εxε( Γυμνα-
oιd,ρ1ηg Π.Δ'Πoυρναρd,g xαι ι1γινε αυτr] (η εγ-

γaαφ{) oτιg23 Σεπτεμβq(oυ 1916.

Tο εγδειxτιx6, εxδ6Θηχε στηγ Nd,oυοα oτιE 15

Ιουr,(ου 19Ι4 xαι μεταξιi τοlγ διδαοxoμιJνων μα-
θr1μd,των, αξξει να οημειωθε(, 6τι ljταν, τt1ν επo-

1rj εxεi,r,η, τα Γαλλιxd, (ωg ξdνη γλι6οοα) xαθι6g
zαι ιδια(τερo μd,θη μα τo τη E εQ|,ιljνε fαg του Eυα'/-

^7ελ[oυ, πιJραν φυoιxd,, των Θρηοxευτιxι6ν.

Tο πληρεg xε(pιενο τoυ εγγρd,φoυ αυτo{ παQα-
ΘιJτου1.ιε σε φσ)τoτUπ(α, αφoi ευ1αριοτηooυ1.ιε

βdβαια τoγ χ. Πυρινd.

lF

Ε

']iι

ι 
''".,'-.)'|.' 

;:;. ''..,:?'::u '. '

Y.λ&}1}11iλ,n*Αt&t 
r?}'p,.ξ Ι,1εξ*:.

.''.-

H φιυτoτυπiα 1ργ gr1.7ριiφoιl



NΙAryYΣTΑ

H ΣYMBOΛH ΤΩN ΓEΩPΓ|KΩN
KAΛΛ|EPΓE|ΩN ΣT0 ΠΕPIBAΛΛON

'Oταγ μιλι1με, απofμε rj διαβι1ξoUμε για τo
περιβι1,λλον, η οxdψη των πεQισσ6τερων ανΘριil-
πων oδηγε(ται ουνειρμιxd οτο φυoιxd περιβdλ-
λoν, πoυ εxτεi,νεται αε περιο1ι1ζ τηζ γηζ με ηπιε<
η παθdλoυ ανΘρι6πινε9 δραoτηρι6τητεg γ'αL L-

δια(τερα oτην dγqια πανiδα xαι 1λωρ(δα1 πoι!
απαντι1,ται η αναπτfoσεται σ'αυτ6. Σπι1νια oυ-
γxαταλdγει σ' αυτ6 χαι τιζ xαλλιεqγofμε\,ε< ε-
xτ6'oεtg γηE η αυτι1g πoυ χQησιμιoποιοfγται απd
τηγ χτηγoτρoφ(α για β6οxηοη η για ι1λλεg γειt)Q-
γιxdg δραοτηρι6τητεg.-Η αντfληψη αυτrj 61ει ιυg
αποτdλεoμα να δια1ωqζεται χαι γα μη δ(ι,εται η
διjουoα περιβαλλoντιxη oημαο(α, για τo xομιμιiτι
αυτ6 του πεqιβιlλλoντοg' απ6 τoυg αr,θρι'iπoυg
τηg υπα6θρου χαι η ανι1λογη απ6 τoυg οxετιxoιiq
φoρε(g.

Oι xαλλιεργo{μενεg εNτ6"oειg γηg, xαΘc6q xαι
oι χQησtμoπoιοf μενεg για ι1,λλεg γεωργιxdg δρα-
oτη ρ ι6τ11τε g, απoτελof γ αγαπ6οπαoτo μ dρο g τoυ
περιβι1λλoντog, οf μφωνα με τηγ oλιοτιxrj αντiλη-
ψη αυτoιi. Εν"τ6gδε απ6 τηγ oιχoγoμιzr] οημαo(α
πoυ d1oυν χαι την πα(ρια oυμβoλrj τOυζ στην
επιβfωοη τoυ ανθρι6που, oυμβdλλoυν απoφασι-
oτιγ"6" oτην διατrjQηση τηζ dγριαg παν(δαg xυ-
q(ωg xαι 1λωρ(δαg, αλλιi xαι στην oμoQφιd του
τoπfoυ, ενι6 οε πολλ69 περιπτιi;oειζ χαι xυρ(ωg
oε αρδευ6μενεζ εQημιχ6g περιo16g, οτην ανιiπτυ-
ξη xαι διατrjρηoη 1λωq(δαg. Σε oριομ6νεE πε8ι-
πτc6oειg ε(ναι αναγxαiα η ουνdπαρξη xαλλιερ-
γοdμενων χαι μη παλλιεργofμεγωγ εxτd,οεων

για τηγ επιβ(ωoη τωγ oιχoσυοτημι1των που δια-
μoρφc6νoνται ο' αυτ6g.

Πoλλιi ε(δη αυτoφυc6ν φυτι6ν μπoρofν γα επι-
βιιilοoυν μ6νο οε xαλλιεργof μεvεζ εxτι1,οειg γηg,

του Ιωιiγνη ΧατξηχαQrση
Aναπληqωτιi Eqευνητli τoυ EΘ.Ι.AΓ.E.

ΔιευΘυντri Ιν oτιτo(sτoυ Φυλλoβιiλωγ Δ6νδqων

εr'ιi; oε ;"η xαλλιεργoιiμεr,ε<;,.ιr,δυvειjoυν με εξα-
φιiι,ιoη απ6 αοθ6νειεg f τor,α\,ταγωνLσμd dλλων,

'τoU 
πQoσαρμdξoνται xαλλΓτερα οε αντξοεg ουν-

θl]z"εg.

Πoλλιi xαλλιεqγof μενα ε(δη φυτι6ν η πoιxιλ(εg
αυτc6ν, με oLχoγoμιxrj oημιαοΓα, 61oυν εξαφανι-
oτε( απ6 τo φυοιx6 πεqιβιiλλoν χαι oc6ξoνται

1dριν οτr1ν xαλλι6ργειι1τoυζ απ6 τoν dνθρωπo.

To (διο ουμβα(νει χαι με πoλλι1 εiδη rj φυλ6g
εxτρεφdμενωγ απ6 τoν ιiνθρωπo ξι6ων.

Πoλλι1 ε(δη dγqιων ξc6ων, πτηνιliν αλλι1 xαι
εντιiμων, 61ουν ωg ενδια(τημα τLζ xαλλιεργof με-
νεζ πεQtoχdg xαι επιβιι6νoυν με τρoφ6g πoU πα-
ριJ1oνται απd αυτdg, ενι6 dλλα μεταναοτεfoυν σε
παλλιεqγo{μεγεζ πεqιo1dg, dταν ιJ1oυν εξαντλη-
θε( τα απoθιJματα τQoφliζ oτο φυοιx6 τoυg xι6ρo
rj d1oυν oγ"επαoτε( απ61ι6νια.

'oooγ αφoρd στην oμoQφιd τoυ τoπ(oυ δεγ
1ρειdξεται να πof pιε πoλλι1, λdγια, αgxε( γα φα-
νταoτοιiμε τιg xαλλιεργοf μενεE εν'τ6"oειgγηζ χω-
q(g τιg xαλλι6ργειεg. Πολλdg απ6 αυτιig με εfφo-
ρα εδι1φη xαι ευγoι,xdg xλιματιxdg oυνθηxεg θα
ε(1αν μετατραπε( oε δι1oη, qoυμdνια, λ61μεg li
λειμc6νεg, ενc6 ι1λλεg, με δυoμενε(g εδαφoxλιμα-
τιxdg ουνθrjxεE, dπωg ε(γαι oι περιoo6τερεζ πε-
ριo169 τηg Mεooγε(oυ, θα ε[1αν εqημoπoιηθε(,
χωQrζ (1νοg ξωrjg πι1νω τoυg.

Xαραxτη ριαιιx6 παρι1δε ιγμα τη g αντ(θ εoη g αυ-
τrjg για τη 1ι6ρα μαζ απoτελε( ο Θεοoαλιπdg
ν'Cιψπog.'oταν τoν διατρd1ει xανε(g xατ6" την
βλαοτιxrj περ(oδo τωγ xαλλιεργειι6ν, βλdπει μια
απι1ραντη θdλαοoα απ6 6λεgτιg απο1ρc6οειζτoυ
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πQd,σιγoυ, πoυ δηι'ιtoυQγo{\, oι διd,φoρεg xαλ-
λιdργειεq.'oταν 6μο:< ιυριμdσoυγ oι xαρπoi των
xαλλι ε ρ.1 ε ιιilν zα ι Θ ε ρ ιοτoιiν χα ι σUγχo ι-ιισΘo{t,,

η xαταπρdοινη Θι1λαοσα ι-ιεται.ιoQφι6νεται οε 6-

Qηι.ιo.

oι xαλλιεq.1οf ;-ιει,εg επτd,oειq.ρlζ με τα πOtχι-
λ6ο1η 1"ια ο ρ ιο Θ ετr1 μιενα αγQoτε |,ι 6'για' τtg δ ιdφo -

ρε< πoιxι)'d|ιoQφεE zαλλι6ρ.1ε ιεζ, τoUζ φυοιxoιi g

φρd,1τεg χαt τtζ 1dροεg εxτd'oειζ αr,d,μεοd' τουq.
oυγΘdτουν dνα παr,ιiρcΙμα o1-ιoQφιd,<, 1ιε διαφορε-
τιxij εpιφdνιση στιζ τdοoεριg επο1d< τoυ dτουg.

Στη διαμιdρφωση τoυ Δελφιxoi τoπiου. πoυ
Θεωρεiται απd Διεθι,εΓg Φορεfg, dνα απ6 τcl.

οlραιdτερα τoυ x6oμιου. ουμιβdλλoυν: τo αr,dγλυ-

φo τOυ εδιiφουg, το οt1μιε(ο διαφυ.,,{g αυτοιj που
ξανO (.,, 91α 1 πQoζ τη θι1λαooα xα ι η πυxv{ πciλι' Ψll
τcl_)\, επιφα\,ε ιι/;γ 1-ιε zαλλι εργοf μιεr,α ελαιι1δει,-
δρα.

Στην περιoχli μαE, τα τεγνητ(ι δdοη τωr, xαλ-
λιεργοfμενιυγ ειδιliγ oπωροφ6ριυν, oι οποlριri-
ν ε ζ' πoU xαλ{πτιlυι, ι1λε g α1ε δ6ι, τιζ εxτιiοε ι ζ τιl)γ
παλλιερ1,ρf Lιε\lΟ)ν πεqιoxιi:r, ιrτιg υπιilρε ιεζ τοιl
Bερμiου Nαι εξαπλc,i\/o\lται oτcιδιαzd πQoE τιζ
πεδιl'dζ του zdμπoυ τηg Mαxεδoν(αg, dρ1ονται
oε απd}ιυτt1 αqμον(cι pιε τι< δαooοxεπε(g πλαγιd<
του Bερριiου zαι διαxοoμιοfν τo τοπio με διι1φο-

ρα 1ριi_lματα χc{ι απo1ριi_loειζ. πoU εναλλdoοo-
νταt στα διdφορα υQ6ριετρα χαι στιζ τdοοεριg
επo1dg του dτoυζ.

Tα λιβdδια τωr, oρεινιilν 6.1ποlν θα οτεροι1νταr,

απd π1 ξωντdνια τηg ξωrjg που δiνoυι, σ' αυτd,, τα
xοπdδ ια ε xτρ ε φd μενων ξιi.lωι,, 6ταν β6οxουν χα-
τι1την Θερινrj περioδο, oε αγτiΘεoη με τη χειμιεQt-
νf που 11 ξοlντdνια αυτηg οπαν(ξει.

Πoλλoι. πoιr1τ6q χαι συγγQαφε(g, απ6 6λο τoι,
z6opιο. εEιi;"ιrηοαν τl'lγ oμoQφιι1 του τoπ(oυ το:γ
xαλλιεργοf pιεγο]ν περιo1ιiν r] 6πωg ουνηθζεται
να λd^1εται τoυ αγQoτιxo{ τoπioυ, ενι6 ξωγρdφoι
την απειxd\lισαν oε ιiλεq τιq επo1ι1g τoυ dτoυg.

Oι xαλλιερ^yοιiμενεg περιοx6g τoυ περιβdλλο-
γτοq, εxτdg απd τηγ otχoγoμιxlj ol'1μαοiα που
61ουν, γtα τη\, πcrραγο.lγη αγαθιilν αι,αγxα[ων
οτην επιβiωση τoU ανΘρι6που, τη ουμβoλη τoυ<
oτη διiιοιυση τηζ παν(δαg xαι 1λο;ρr,δαζ χαι τo
αιοθt1τιxιi μdQoζ. ουμβι1λλoυν αx6μιη, |ιε τιζ αν-
Θρι.6πινε g δραοτηρ ι6τητε<:

-Στl1r, πqoοτcιο(α τοlr, εδαφι6γ απ6 την διdβροl-
ση.

-Στoγ εμιπλουτιομιd τωγ απoθεριι1το.lγ το:γ υπ6-
γεισ]γ υδdτων xαι ιδιcι[τεQα στιζ αρδευ6μιενεg
περιοxdg.

-Στογ ε1-ιπλουτιο1-ιd τηg ατμ6oφαιQαζ με oξυγ6-
νo.

-Στo\, εμιπλoυτιο1-ι6 το-lγ εδαφι6ν pιε θρεπτιxd
oτοιxε[α.

-ΚαΘιilg επι,οηg χαt στll\, διdοαloη πολιiτιμων
)/ tα τll\, αr, Θ ρωπ6τη τα χαl το π ε ρ ι βdλλoν φυτ ιxι6ν
Ncιι ξοlιxιi.lν πdρωr,.
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Στo τελευται,o οημε(ο θα οταθof μιε λ(γo πεQισ-
ο6τερo, γιατ( περιλαμβdνει 1.ιια παρdpιετρo πoυ
ε (να ι γνωoτ{ oε εξ ε ιδ ιπευ μ6νoυ g oyετιx6" ε π ιστll -

μονιxof g φoρε(g, dγνωoτη 6pιωg oε 6λoυg o1εδιiν
τoυg υπ6λoιπoυζ φoρε(g πoυ αo1oλoιiνται trιε το
περιβdλλoγ' στoυζ ανθροiπουg τηg υπαiΘρoυ χαι
oτo ευρf xοιν6.

Στα xαλλιεργοfμενα φυτd xαι οτα εxτρεφdμε-
να ξι6α, που d1oυν μεγdλη oιxονoμιx{ oηpιαοiα.
παρ(οταταL επLταγ'τLγ'rj η ανι1γNη να αντιxαθ(-
σταγταL διαρxι6g oι xαλλιεργofμενεg πoιxιλΓε;
χαι oι εxτqεφdμενεg φυλ6g αντ(oτoιxα, μιε ι,ειi'lτε-

Qεζ, γLα τoυζ παQαxdτω λ6γoυg:

Kατd, τι< διαδιxαο(εζ αγαπαQαllωγrjg αυτιill,
xαι ψετ6" απ6 oριoμ6νεζ γεγgfg , τα NαΧ6' χαQσ'-
xτηριoτιxd, για τα oπο(α επιλdγηxαι,, διαοπι,i-
νται η εxφυλζoνται.

Mε την oυνε1η xαι επ( pιαxρ6ν xαλλιdργειcr r]

εxτροφrj αυτι6γ oτο iδιo περιβdλλον, απozτοfι,
ευαιοθηο(εg οε ε1Θροfg xαι.αoΘι1νειεg'

Η αντιμετι6πιoη τoυ μεγιiλoυ διεθνofg α\,τα-

γωνιο1,ιof στα παQαγ6μενα πρoidντα αυτι,iι,. cl.-

παιτε( oυνε1r] βελτ(ωοη των xαλλιερ.1of μει,ο:r,
ποιxιλιc6γ xαι φυλιilν, για τllν παqαγοlγi] προι6-
ντων xαλ{τερηg πoι6τηταg.

o πληθυoμ6g τηζ γηg αυξdνεται ουνε1cilζ, εγι6
oι διαΘιJοιpιεg εxτdoειg γηζ παQαμ6νουl, oταΘε-

ρ69 xαι γLα γα εξαοφαλιοτεi επdρxεια αγαΘι6ν

1ρειdξεται αiξηoη τηs παQαγωγιx6τηταg των
εδαφc6ν, πoU επLτυγ1d,νεται xυρ(ωg pιε την δη-

1.ι ιου ργ (α γ"αι xα}uχι€Qγ ε Lα π ε Q ισo6τ ε ρ ο απο δ οτ ι-
xc6γ πoιxιλιι6γ xαι παQαγωγιχι6ν φυλι6v'

oι διατρoφιxd< ουνηΘειεζ τωγ xαταγαλωτc6γ
αλλdξουν με τoν χαtQ6 xαιτα παραγ6pιενα προi6-
γτα θα πρdπει γα πQοσαQμ6Eονται οτιq εxd,oτοτε
απαιτηοε ιg τωγ χαταναλωτι6γ.

Η εξεfρεoη, δηpιιουργtαNαt επιλογη νdωι, ποι-
πιλιc6γ παι γ6οlν φυλι6ν ξι6ων ε(ναι αρμιοδι6τητα
oγετιν"ιΙlν Eρευνr1τιxι6ν Ιδρυμdτων, τα oπo(α α-
ο1ολofνται με τη 1/εγετιχη βελτ(ωοη αυτι6γ συγε-
yιilg ν"αι oε 6λε9 τιg xc6ρεg τoυ x6ομου, με οxοπιi
τη δημιουργ(α ιxανc6ν παραxαταΘηxιi;ν που θα

ε iνcL ι οτη δ ιdθ ε ι n1 τιυι, xcιλ),ι ε ρ',, t1τιi_lν.

Το αr,τ ι r" ε (μι ε \,ιl ιl.ιlτci ιl"π ιl ρ ρ ιl φ ιi το μ ε γ αλιiτ ε ρο
μιdρο; τιD\l δQαστliριοτl]τωr, 7"C/.ι τOυ Ιγοτιτoιjτoυ

!_ιc{ζ.

Για την επ(τειrξη τ(lJ\, στ6χ(')\, cιυτιilγ απαιτε(ται
:τctρ cl'xcl"τ αΘι\u"ι1 ιc ιτ(ι i'iιl-1 i'ι,lt'',,oν ι δ (οlr,. που α-
ι'ευρ(οzοr'ται στιζ rjδr] z"αλλιεQ^i,oιjμενεζ πoLχι-
7-[ε: φιlτιδr, η εzτρεφιil-ιε\,ε( φυλdg ξι,iοll,, xαθι6g
7"ciι σε d.1ρια' ε(δη rj φυλεc'

Δυιrτυ7"ιδg ι1μιοl< ιlι παλαιd; πιlι;r"ιλ[ε<, 6ταγ δεγ

χQ}lσι1.ιoπOιoiντcιι γιιr xαiu)ιιdQγεια. εγxαταλεi
τo\'τcl.ι απd τoυζ παQα)/Ο]^/oτi'< zαt εξαφαr,ζο-
l,τιr'ι. Το 90Ci τιllι'πιlιzι7'"ιιδr, οιτcιριοf , πoυ χQησι-
μι οπo ι 11 θ η xαν γ ι α zαλλι dρ^/ g 

1 
q zατ(ι τo παρ ε λΘ6ν,
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ι11oυν εξαφανιοτε( xαι δεν ανευρ(οxονται οrjμε-

ρα. Tο (διο oυνdβη χαι με τιζ εxτρεφ6pιενεE φυλ6g
ξι6ων xαι ιδιαiτεQα στ11 χ6Qα μαE ι.ιε τιg τoπιxdg

φυλ6 g αιγoπρo βdτων, βoo ε ιδ ι1ν x.Χ.π., xαθ ιοτιi-
γταζ τη γη μαζ φτω1dτεqη.

Παρι1λληλα εξαφανζoνταt xαι πoλλd πoλιiτι-
pια dγρια ε(δη με την ρfπανοη, την μ6λυνοη xαι
γενιxd την xαNη δια1ε(ριοη rj εxμετdλλεUση τoU

περιβdλλoντog.

Πολλd ε(δη εξαφανζoνται αx6μη απd νdουg
ε1Θροιig xαι αoΘdνειεg, πoυ ειoβdλλουν απ6 6λεg
τιg γωνιdgτηζ γηζ, με τη μεταφoρd αγαθcδν χαιτη
διαx(νηoη των ανΘρcδπων, εναντ(oν των oπo(ωγ
oι .1ηγενε(g πληθυoμo( δεν ε(1αν αναπτιiξει pιr1-

1ανιομo{g αντ(oταoηg η ανθεxτιπdτηταg.

Xαραxτηqι oτιγ"6 παρdδε ιγμα απoτελε ( η χατα-
οτρoφrj οε πoλλdg περιο1dg τηg 1ι6ρα9 μαg, απ6

ξεν6φερτα Bαxτfρια, μεγdλων δαοιxι6ν εxτι1-

σεων με αυτoφυε(g xαοτανιdq, φτελιdg xαιτελευ-
τα(α oτt1ν Πελoπ6ννησo, με πλατι1,για. Στη γεν6-
τειρd μoυ, Bελβεντ6 Koξdνηg, υπηρ1ε μεγdλog
αριΘμ6g αυτoφυιiν δ6νδqων Bεριxoxιιfζ, Mη-
λιdg, A1λαδιdg, Δαμαοxηνιdg ν".λ'.π., με τηγ εισα-

γωγli τηζ xαλλιdργειαg αυτc6ν τωγ ειδι6γ ειοljλ-
θαν xαι οι αοθdνειεE, τιζ οπo(εg oι παραγωγο(
xαταπoλεμοfοαν οτα xαλλιεργofpιενα δ6νδρα 6-

1ι dμωg στα αυτoφυf, με απoτ6λεομα να πQo-
οβληθofν, να ξηραθo{y τιαι να εξαφανιστofν,
εξαφανζoνταg μαξ( τoυζ χαι τα πoλιiτιμα γoνi
δια πoυ dφεραν.

Tα dγqια αυτοφυη ε(δη 6πωg χαι τα xαλλιερ-

γοtiμενα, xιγδυγεfoυν αx6μη με διι1,βρωοη, απ6
τη διαoταιiQωσli τoυζ με xαλλιεργoιiμενα συγγε-
νrj ε(δη rj αντ(οτροφα, πoυ ιJxει oαν απoτιJλεopια
την εξαφι1,νιοη η την υπoτ6λεια πoλfτι;,ιων αλλη-
λdμoρφων γονιδfων, εξαιτ(αg τηg οπο(αg δεγ θα

μπoρdooυν γα χυQιαQχηooυν χαι να εxδr1λι6οουν
τα χαQαχτηριοτιxd τoυζ στoUζ απoγ6νoυ9.

Γιατη διdοωοη απ6την διιiβρωοη η την εξαφd-
νιοη φυτιxι6γ ειδι6γ xαι φυλι6ν ξι6ων, με μεγd,λη
oιxονομιπf oημαofα, 1ρηματoδoτofνται rj επιδo-
τofγται απ6 εΘγιxofg π6ρoυg, απ6 την E.E., απ6
τoν F.A.o. xαι απ6 πoλλoιig ι1λλoυg ο1ετιxofg

φoρ ε ig, εξ ε ιδ ιx ευ μdνα δ ιε θνrj, ε Θγ ιxd γ"αι τoπιx6"

προγρdμpιατα' τα oπο(α υλoπoιo{γται απ6 σχετt-
xo{g επιοτημονιxο{g χαι εQευγητιxoιig φoρεig,
σε σUγεQγαo(α με Δημ6oιε9 Yπηρεο(εg, dλλουg
oυλλoγ ιπoιi g φoρ ε (g χαι !,ιε !,ιoνω μ6νoυ g παQαγω-

γoι1g, με τoυζ παQαχdτω xfριoυg οτ61ου9:

-Tην εξερε{νηοr1, επιοη1,ιανοη) χαταγQαφη παι
1αρτoγρd,φηoη ι1,γριoυ η αυτοφυofg φυτιxoιi υλι-
xo{ με ιδια(τερη οιxoνo;,ιιxη η επιοτημονιxη oη-

μαο(α.

-Tην επιoηι.ιαγσl'], xαταγqαφrj xαι αξιoλ6γηοη
το'lγ xινδfνων πoυ τo απειλoιjν με διι1βρωoη r1

εξαφdνιοη.

-Tη μεταφoρd αυτof oε αοφαλrj θ6οη για διdοω-
ση.

-Tη διατηρηοη αυτoι1 οε επ(οηpιεg Tρdπεξεg Δια-
τliQησηζ Γενετιxοf Yλιxo{. (T.Δ.Γ.Y'), στιζ o-
πο(εg διατηρofνται επiοηg παλαιdg πoιxιλiεg
xαΘι6g xαι νει6τερεζ, πoυ εγπαταλε(φΘηxε 11 παλ-
λιdργειd τoυg απ6 τoυζ παQαγωγofg xαι dλλo
πολfτιμο γενετιπd υλιxd.

-Tην επ ιδ6τη ση παQαγιυγιδν γ ια xαλλιdργ ε ια ντ6-
πιο_lν η παραδοoιαxc6ν ποιxιλιι6ν, πoυ εγχατα-
λε(φΘηxε η xαλλιdργειd,τoυg xαι xιγδυγειiουν με
εξαφd,νιoη.

Eπ(oημη T.Δ.Γ.Y. διαθ6τει χαι τo Ιγoτιτοfτo

ι.ιαζ, για τα φυλλοβ6λα οπωρoφ6ρα'

Aνdλoγα πρoγρdμματα υλoπoιοfιπαι χαι για
τιζ εχτQεφ6μενεg φυλ6g ξι6ων.

Βν"τ69 απd τα παραπdνω πqoγρdμματα πoυ
ι11oυν οτ61ο την διd,οωoη πολfτιμων γενετιxc6ν
π6ρων, 1ρη ματοδoτo{ντα ι, εν ιο1ιi oνται rj επ ιδo-
τofνται xαι προγρdμματα που 61oυν οτ61oυ9: τη

διατrjρηαη χαι απoχατdοταοη τoU αγQoτιγ"o6 τo-
π(oυ, την αναβdθμιοη τoυ περιβdλλοντog χαι τωγ

φυoιπι6ν π6ρων, 6πωg ε(ναι oι εδαφιxo(, oι υδd-
τινoι, π.λ'π., την εφαQμογη xαλλιεργητιxc6ν με-
θ6δων φιλιxι6ν πQoζ τo περιβdλλον, 6πωg εiναι
η βιολoγιxη γεωργ(α χαι χτηνoτQοφ(α, η oλoxλη-

ρωμ6νη δια1ε(ριoη γ".χ'π.

Aναφ6ρoυι-ιε χαQαχτηριοτιxιl μεριxdg απ6 τιg

xρη ματoδoτo{ pιενεg δρdoε ιg αυτc6ν των πQoγQαμ-
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ριι1τιυν.

-Mαxρo1ρdνια παιiot1 εxμιετι1λλευοη g γεο:ργιzιilι,
γαιι6ν, για τηγ απoxατ6"oταση τω\/ εδαφο1ν, αλλιi.
χαι τllγ ανdπτυξη τηζ γηγε\|ofg ι1γριαg 1λοlρiδα;xαι παγ(δαq.

-Εxτατtxoπofηoη τηs χτηνoτgοφι,αg )/ια τη απo-
φU^/li τηs υπερβ6oxησηζ1 πoυ ιJ1ει οαν απoτdi,ε-
σμα την διι1βqοlοη τoυ εδιlφουE χαι την 1.ιε[οlot1
τηg βιoποιxιλ6τηταg.

-Mεfωoη του αριθ;-ιo{ των ξι6οlν που εxτρεφo-
νταt σε νηoιωτιzdg xυρ(ο;g περιoxdE, στtζ πεQι-
βαλλoντιxdg δυνατ6τητεζ τωγ a,o.,oερι.'|ι')\, ε-
xτι1'oεωι,.

-Διαπjρηοη γ"αL (Ι'πoy"σ"τdοταοη 
φυτoφρα.1τιδt,.

για τ]lγ απoxατ6"oταση χαι διατrjρηoη TOU G.,l96-
τιxoιj τoπ(oυ.

προοταο[α τοlν εδαφcilγ απd τη διι1βqιυoη.

-Διατrjρl1ot1 αoυγxdμιoτη< επιφι1\'ειαζ 6ωg xαι
3ΟcΖ. τι'lr, Ζc{i'i!ιεQγof LιεVσJγ εxτιioεωγ μιε δημη-
τQιcl.z.α' ri zτlii,οτρoφιz6. φυτα'για γα απoτελdοει
lιδl,r1 διατρoφl]: τι,ll, ti'^,,ριι,]\, πουλιοiγ { ξιilοlν xαι
7 ι i οο φ ι,li. ι ιi'ομιcl.το ; ιC!.L α\, CΙπαραγolγιj g αυτι6γ.

-Χειμιεριr,r] xατ6'ιt'ι'ol1 ορυξι,ir,ων μιε νερo, το
τoiιιliι,ο Νοεμβρioιl - Δεxεμιβρioιl - Ιαγoυαρfoυ,
τοι, βρ[οzo\,ται στo Δd).τα πoταμιιδν, για γα σU|-ι-
|3 iι).i.ου ν στil \, πQoστcιοicr τii < o ρν ι θoπανfδαg.

Εzτ6< απ6 τιc παραπιir,οl, 1ρη1-ιατοδοτoιjγται
z"cl.ι πo}"^)"6.-' ι1λλεg δρdoει< oγετιx6'qLιε τO αγQoτι-
:<d περιβdλλot,xαι θα μιποροfσα\/ γα oυμπεριλη-
φθοfν xαι πoλλdE ι1λλεg αxdμη, |,ιε την iδια fr xαι
1ιε^,,α'l,fτερt1 οημαο(α, 6π0_lζ .,,ια παρι1δειγμα ηδi1μιιουργiα αλdοlν δεξιι1 χαι αQιστεQi.oru αγQo-
τtγ"ιilι, δg6μο-lν, η δημιουργiα ανεμoφρα1τcδν ριε
δ ε t,δρα, γi ρο: απιi τα zαλλι ε ργοιi μενα λγρoτε μα-
/'LCt'. ι] εγxατιlλειιpη oτα δdι,δρ ατl1g αxατdλληληg

-Διατrjρηοη χαι αναχαταοxευrj αναβαΘμiδιt)\, σε

'*,fx9*9.9'oυ1ι9νεs εxτι1'οειζ.'Ι/ια τll'Jr I

a'Xt':&'t*z
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για εμπoQrα παQαγωγrjg των xαλλιεqγoιiμεγωγ
oπωρoφdρωγ, για τη διατρoφf ι1,γριων ξι6ων xαι
πτηνιilν, γ".χ.π.

Δυοτυ1ιrig 6;-ιωg oι πιoτι6οειg που διατiθεγται

1/tα τo oxoπ6 αυτ6 απ6 τη 1c6qα ;.ιαg ε(ναι ελd1ι-
στεζ χαι oι περιοo6τεQεζ προ6ρxoνται απ6 πρo_

γqdμματα τηg E.E., παρd τoυ 6τι η xι6ρα μαg
δ ιαΘ ιjτε ι πλoυoι6τατα απoΘ 6 μιατα γ εν ετιxι6ν π6-

Qωγ χαι μεγdλη ποιxιλo;.ιoρφ(α αγρoτιxι6γ τo-
π(ων, ιδια[τεQoU φUσtχοιi xι1λoυg xαι 1.ιεγdλων
αντιΘ6oεων, που θα μπoρoιioαν να ουpιβdλλουν,
εxτ6 -<των d,λλων, χαι στην ανdπτυξη τoU αγQοτι-
xof τουριoμιο{ παι γενιx6τερα τηg υπαfΘρoυ.

Tα εγ λ6γω πρoγρdμματα1ρηματοδoτοιiντtζ εγ
λ6γω δρι1οειζ σε oριoμ6νεg μdνo περιoχdg τηg

χ6Qαg μαζ χαι δεν d1ουν γενιxευ;,ιdνo 1αραπτrj-
Qα.

Oι διxαιοfχoι συμμιετoxηE οε αυτι1, δεν ε(γαι
επαρxι6g ενημεqωμ6γoι χαι. ελd1ιoτoι oυμιμετd-

χoυν' με απoτι1λεoμα να μην επιτυ^,,1d,νoνται πλ{-

Qωζ oι οτd1oι χαι γα μην απoQQοφoιiνται οι
διατιθιJpιενε g πιoτι6οε ιg.

oι περιβαλλογτιxo( φορε(g, oι dνΘρωπoι τηE
υπαiΘρoυ χαι η xoιν{ γγ6μη γενιx6τερα, δεν
ε(ναι o1εδ6ν xαΘ6λoυ ενημερωμ6γoι, για γα συι.ι-

μετdo1oυν ενεργ( χαι να ουμβι1,λλoυν !.ιε την
π(εοrj τoυζ στηγ ανι1ληιilη oyετιxιilν δρdoεων.

Πqωτοβoυλ(εg πρog την xατειiθυνοη αυτrj οτη

χ6Qα μαg, αναλαpιβdνoνται xυρ(ωg απ6 την Πo-
λιτε(α γ"αt απ6 o1ετιxο{g επιστημoγLν'o6g ν'αι
εQευγητιχo{g φορεfE, οπιiγια δε απd dλλoυE o1ε-
τιxodζ με τo περιβdλλoγ φoρε(g, την Toπιxη Aυ-
τoδιoιlxηοη, τoυE oυλλoγιxoιiE φoρε(g παQαγω-

γc6ν παι απd μεμιoνωμdνoυg παQαγωγofg, που Θα
dπρεπε να ε(1αν τον πριiτo λ6γo.

H ανι1λη{η πρωτoβoυλιι6γ απd την Toπιxη Αυ-
τοδιo(xηoη, τoυζ τοπιxοfg ουλλογιxοfg φορε(g
χαι μεμoγωμdνα dτoμα, θα μπoρo{οε να oυμβdλ-
λε ι απoφαοιoτιxd, οτην διατrjρηση, απoχατdoτα-
ση χαι αναβι1Θμιοη τoυ αγQoτιxοf τoπ(oυ, οε
τoπιx6 επ(πεδo, xαθc6g χαι στην διι1οωοη πoλ{τι-
pιoυ γε\lετιxο{ υλιxoιj, πoυ πoλλοf παqαγωγο(
d1oυν οτη διdθεοrj τoυE χαι με ελd,1ιοτεg δαπι1-
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νεζ, πoυ θα επιφdρoυγ πoλλαπλι1oφ6λη.

Δεν υπdρxει αμφιβολ(α 6τι, oι επτι1,oειg τr1g

γηζ, πoυ χQησι|.ιoπoιoιjνται για γεωQγιxdg δqα-
οτη q ιdτητε g, αποτελoιiγ αναπdoπαοτο μιJρo g τoυ
πε ρ ιβdλλοντο g, oυ ;"ιβι1λλoυν απoφασιστ ιν'6" oτη
διαμdρφωοt1 αυτοf xαι ε(ναι λdθog να δια1ωq(-

ξoνται.

ΚαΘι6g επ(οηg xαι 6"tι, χαι τo xoμμι1,τι αυτ6 τoυ
περιβdλλογτoζ αντιμιετωπζει οoβαρd πρoβλrj-

ματα χαι xινδfνουg, ανdλoγουg με αυτoι1g του

φυoιxο{ περιβd,λλoντoζ' πoυ πρ6πει να απoσo-
βηΘoιiν, πολ{ δε περιοo6τεqο γιατf €γει Nαt ι-
δια(τερη oιxoνo1"ιιxη οη1.ιαο(α για τηγ ανθρωπ6-
τητα.

Mπoρε( αx6pιη να απoχαταοταθεf, να βελτιω-
Θε( xαι να αναβαΘμιoτεi ωζ πQoζ τo αιοΘητιxd
μ6Qog xαι ιδια(τεQα σε περιo1dg πoυ αυτ6 εiγαι
υπoβαΘpιιομι6νo, 6πωg για παqdδειγμα οτο Θεο-
oαλιx6 x6"ψπo,οτογ oπο(o, οε τερι1οτιεg παλλιερ-
γοιiμενεg εxτdoειg με oιτηρd, δεν υπdρ1ει ο{τε
dνα δdνδρο να xoυρνιdξoυν τα πουλιd, να ξεxου-
ρι1ξoνται οι dνθρωπoι τα μεσημ6ρια τoυ Kαλo-
xαιριo{ χαι να διαxooμεΓ τo τoπ(o. Η φ{τευoη
μεριxιliν δdνδρων, oτα 6ρια των αγQoτεμα1iων,
Θα εξυπηρετofoε πoλλαπλο{g oxoπofg xαι θα
dδινε ι1λλη 6ψη οτo τoπiο.

Δεν υπdρ1ει επ(οηg αμφιβoλ(α 6τι, γ(νoνται
πρoοπdθειεζ πQoζ 6λεg αυτ6g τιg xατευΘfνσεtζ,
απ6 την πoλιτε(α, απ6 εμπλεx6μενoυg επιστημo-
νιxofg xαι ι1,λλουg o1ετιxofg φoρε(g γ'αι απ6
xατo(xoυg τηg υπα(Θρου, αλλιi ε(ναι περιοριoμ6-
νεζ? υπoτονιν'6g, αoυιηdνιoτεE χαt μιxρof φι1,-

σματoζ.

Σε 1ι6ρεE τoυ εξωτεριxof με αυξημdνη περι-
βαλλοντιxrj oυν ε (δη oη γ 

(νoνται πoλf π ε ρ ιοο6τε -

Qα χαt οε μεγαλ{τερη ιJxταoη, τ6οo απ6 την
πoλιτε(α, dαo xαι απd τουg φoρε(g, αλλd xαι
ατoμιπιJg.

Στην oλλανδ(α, υπo1ρειiνoνται oι xαλλιεργη-
τεJE τoυλfuαζ, γα μην ουγxoμζoυν την παραγωγf
αγθ6ωντo πρc6τo ι1τogτων φυτειι6ν, πoυ ε(γαιπαι
τo πLo παQαγωγιχ6, για να διαxοoμoιjν ανΘζο-
νταζ τo περιβdλλoν χαt γα αυξdνεται η τoυQιστι-
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χl'lχινllση.

Στιg Σxαr,διναβ ιx6g 1ι6-
Qεζ, ot xαλλιεργητdg o-
πω ρ οφd ρ ω ι', Υ"o'τ ασNευ 6'-

ξουν τε1νητdg φωλι6g
πουλιι6ι,, γιcι να φωλιι1,-

ξoυν τα πουλιd, στoυζ o-
πωρι6νε g xαι \lα τoυζ πQo-
στατειioυt, απ6 βλαβερd
6ιτoμα.

Σην Αυoτq(α, πoλλ6<
χτηνoτQoφιxdq εxμεταλ-
λειioειg, διo1ετειioυν τα
απdβλητα τοlν αrdβλων oε
υπdγε1gg xλειοτι1g δεξα-
pιει,dg, για να υπooτoιiγ ξfμωοη παι χατdπιr, r,cι

διαοxoρπιοτο{γ οτo dδαφοg, ενι6 παρdλλli7.cι 7.ψr1-

οι;"ιοποιοιiν τα παqαγ6μενα αdρια xατι1. τr1 ξιιιι'l-
ση, πoυ εiναι xυρ(ω< υδρoγoνdνθραxε<' ^i,ιcι θε!r-

μαγση το;ν οτd,βλωγ χαι των χατoιχιι'ir,. ιιε τl1r'

xα{οη τoυζ σε ειδιxo{q xαυοτrjρεg, στllν K[l'cι δε
χαι'/ια μιαγε[ρεμα.

Σε πoλλdg χ6Qεζ, οπι1ρνεται στoυζ orτιl)Qι,]\,ε;

ειδιx6g 1λoοτdπηταζ, για την αγτιι-ιετι'iπιol1 τι,lι,

ξιξανiων, αλλd xαι την βελτ(ωση τηξ εμιφciι,ιιll1:
του τoπioυ.

Tα τελευτα(α 1ρ6νια, ι1ρ1ιοε oε ποl'i.ε: 7ι'iοε:.
η τoυQtστLχη εxμετιlλλεUσl'l oπιι]Qι'iι,ι,]ι, z'ι'ρ[ι'l<.

|-ιε τ1l\/ διdθεorj τουg 6ναντι τιtrυjματο:. ^,,t(ι OιΖo-

γενειαNdq εxδρομ6g, xατ6"τι-< οπoiε:. ιllι oι7"o^,,d-

νειεg διr1μερεiουν εντdg αυτιi:v, τρι,ir,ε εi.εiθερα
φqοι1τα απ6 τα δ6νδρα χαι σι!.J/7'o|_ιιt'οι'l, ./ια τo
σπ(τι, τα oπο(α 6μωg πληριiγοUι, φευ^,,οr,τα<.

Απd 6oα αναφdρΘηxαv παραπιi\,ιl]. δια.πιστι6-
νεται αβ(α.oτα 6τι οτη 1ιilρα ι-ιαζ ^i/(\,o\,ται ελd1ι-
στα γtα τη διατrjρηοη, βελτ(cυoη z"αι cLΞιοπo(r1οη

τoυ περιβι1λλoντοg, οτο οπο(ο αt,α.πτfοοoνται oι
γεωρ.1ιx6g δραοτηριιiτητε<' Η zoιr,l] .,lt,ιili-ιη δεν
εiναι επαρxc6g ενημεqωμdνη. Η ειrαιοΘηο(α τωγ
o1ετιxι6ν φoρ6ων χαt τoυ zoιl,οf εir,αι πολιi μιι-
xρ6τερη απ6 αυτrj που εxδηλιilνεται για τo φυσι-
π6 περιβdλλον, αν χαt η σll|'ιαo[α τoυ ε(ναι 1-ιεγα-
λfτερr1, xαι 1ρειdξoγται επoιxοδoμητιxιJζ πα-
ρεμβd,oειg oε 6λεg τLζ παQαμ{iτQoUζ πoυ εξετd-

στ1l 7.c/.\' χα ι συγoψ ι-(o\'τα ι'τσ'Q c/.Ζατ(Ιj :

-Τl1 διατr1ρησt] χαL dπoυ ε(r,ιLι δυr,ατ6ι,τoγ ε|-ι-

τ7-οι'τ ι οι"ιι5 το'lν απoΘ ε pιd"τιυr, τοι' π ε ρ ιβιlλλoγτoq
σε φυσtχοιig π6ρουg, (εδαφιz"οf<' υδι1τινoυ<
z.i..π.)

-Τη διdoωσl'l τ0)γ πολfτιμιι,lr' .,,ε\,ετLχd_)\, πιiρων
;τoυ α\ξι|-ιετωπζουν προβ7.l]μια.τα διdβρωοηg η
εξαφdι,ιοηg.

-Tη διατηρηοl'1, αναβdθμιοη z"αι βελτ[ωση τoυ
αγροτιxo{ τoπ(ου.

-Tη διατ{ρηση τηζ dγριαg παr,iδαζ xαι xλι'lρi-
δαζ, πoυ ενδημεf οτιg xαλλιερ^,,οιi1.ιενεg πεQιo-

x6s.

-Tην εν(ο1Uση τ'ηζ ουμβολr1g τoυ στl1 δια.τl1ρr1οη

τηg dγριαg παν(δαg xαι xλιυρ[δα<.

-Tην αξ ιoπo (r1 οη τωr, π6ροlι, χα ι τl'l\/ ε x 1"ιετdλλε ι' -

οη αυτof.

Για γα εξαοφαλιοτεi η επιτυx[α τΟJγ παρεμβir-
σεων χαt l,α πρoxιiψoυγ τα αr,αtrιεt,6pιεγα απoτε-
λι1οματα, Θα πρ6πει: γα επισηι"ιανΘοιit,, ΥαxατCJ"-

γραφoiν χαι \iα εξεταοτοfr,τα πρoβλr1Lιατα πoυ
παρουοιdξει τo χo|"ιμdτι αυτd του περιβdλλo-
γτoζ, σε xdΘε περιo1rj, να ο1εδιαοτofν ο1ολαοτι-
xd oι ενδειxνυ6pιει,εg δρdοειg πoυ Θα πρ6πει να
αναληφθο{\,, oι oπo(εg μπoρε( να ε(γαι γενιx6-
τεQoυ ενδιαφ6ροντοg rj τοπιxoιj xαραxτljρα, α-
νdλογα ι"ιε τα πρoβλljματα, τιζ ιδιαιτερ6τητεg
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χαL τLζ δυνατdτητε< τη< xdΘε περιο1r]g χαt γα
εxπoνη θο{ν ο1dδ ια υλoπο (η oη g, αξ ιοπo Γη οη g xαι
εxμετdλλευοη< αυτι6ι,, για να υπιiρξει ενδιαφd-
ρoν απ6 τον ανΘρc6πινο παgdγoντα.

Για την απρ6οxοπτη υλoπo[ηοll των δρdοεοlν
xατ6"τoν ο1εδιαoμ6 αυτι6γ θα πρdπει:

-Nα περιγραφoιiν ;,ιε οαφljνεια οι περιβαλλoγτι-
xoi oτd1oι που επιδιcilχoγται'

-Nα xαθοριστo6ι,οι φoρε(g rjτα φυοιπd πρ6οοl-
πα υλoπο(ηοηE αυτι6ν.

-Nα xαθoριοτοfγ oι περιo1dg που θα ου1.ιπεριλr1-

φΘοfν xαι η dxταοη εφαqμογrjg.

-Nα εξαοφαλιoτοfr, πιοτc6οειE για τη χQηματo-
δ6τηοη αυτι6ν, <iπoυ ε(γαι αναγxαfεg'

-Nα δoθoιiν x(νητρα στα φUσιχι1, πρ6οωπα rj
στουζ φορε(g, στουζ οπo(oυE οι δρι1οειg πoυ θα
αναλdβoυν δ εν τoυ g ε π ιβαριiι,oυν ο ιπονo 

1.ι ιxc1,'

-Nα εξαοφαλιoτεf η ουνα(vεοη τσ)ν εμιπλεx6ριε-
νο_lν φoqdωr,f των φυοιxι6ν πρoοcδπων.

-Nα ενη;,ιεqωθoιiγ ο1oλαοτιxι1 dλοι οι εμπλεxd-
μενoι1 για τηγ οxoπιpι6τητα χαι τllγ ιυφ6λεια πoυ
Θα πρoxιiψει, γtα γα Θελrjοoυν να ουμι1,ιετdοxουν.

-Nα ενη1-ιερωΘε( oxετιxd η xοινη γνοi1-ιη, γLα γα
βoηθηοει oτη 6λη προoπι1θεια.

-Nα δoθοιjν x(νητρα, 1ρηματοδοπ]oειg rj επιδo-
τ{οειg, για την αξιοπο(r1οη η την εz1.ιετι1λλευοη
των απoτελεο;-ιι1των.

Στη 1ιilρα μαg oυμβα(νει χαιτo εξrjg παρdδοξo,
αρμdδιo Yπoυρ.,,ε(ο γLα τo φυoιx6 περιβι1λλον
εΓναι τo Yπoυργε(o Xωρoταξiαq Oιxιο1-ιοιi xαι
Πεqιβι1λλoντοg, ενcil για τo αγροτιxd, το Yπουρ-
γεio Γεωργtxηg Aι'dππυξηg xαι Tρoφ(μο;ι,, xοl-
gfE να υπdρ1ει σαφliζ δια1οlgιoμ6g αρμoδιoπj-
των, με απoτdλεopια να εμπλdχoνται oι αρ1.ιoδι6-
τητεζ. Στιg περιοο6τερεg χ6QεE τoυ πdoμιου δεν
υπc1ρ1ει αυτ6g o διαxιυριομdg.

Πoλλι1 απ6 dοα αναφ6qΘηxαν παραπdνιυ θα
δημιoυργr'ioουν πoλλdg απoρ(εg οε πoλλo{g, θα
πρdπει 6μοlζ r,α ληφθε( υπ6ψ11, dτι, πoλλ5g απ6

τιζ εγ λ6γω δρι1οειg θα 1ρειαοτε( να διεξα1Θo{ν
σε αγQoτιχdg ιδιoxτηo(εg, πoυ πιθαγ6γ να τιζ
επιβαρfνoυν, ι1λλεg πιΘαγdγ να πρoxαλdοoυν
oιxονoμιxι1g μιxρoξημι69 rj απι6λειεg ειοoδηριι1-
των η να δημιoυqγηοoυν υπο1ρει6οειg, ι1λλεg
πιθαγ6ν γα απαιτ{ooυν δαπι1νεg rj να 1ρε ιαοτοdν
πElοοο:πιxη εργαo[α. Η αξιoποfi1οη μεριxc6ν, d-
πωζ για παριiδειγμα τΟJγ γενετιxι6ν π6ρων, α-
παιτε( δαπι1γεq διατηρηοηg τoυ γεγετιπo{ υλι-
xo{.

Η xαταγραφrj των πρoβλημι1τωγ χαι η εξ6ταοη
αυτιδν, o o1εδιαομdg των δρd,οεων, o πQoγQαμ-
;,ιατιο;-ι6g χαι η χQηματoδ6τηοη υλoπο[ηoηg αυ-
τι6ν, εiναι αqμoδιdτητα τηg Πολιτεiαg, η oπο(α
οφε[λει να δεξει χαι την ανι1λογη ευαιοθηο[α,
για τo xομι1,ιι1τι αυτd τηg εΘνιxηE xληρoνoμιdg xαι
τoυ φυσtχoιi πλο{του, πoυ η υπoβdθμιοlj τoυ Θα
xαταoτηoει τη 1ι6ρα μαg xυριoλ εγ,τιN6" φτοlγ6τε-
aη.

H επιοtjμαγση τιυν προβλημι1τωr,. η ανdληι|η
xαι η υλoπο(ηοη των δρd,oειυι,, επαφiεται στηγ
xαλrj διd,Θεση τηζ Toπιxrjg Aυτοδιο[xησηζ, αQ-

μιd δ ι ιl_lι, ε π ι στll μιo\, ι x ιi_lι, φο ρ d ων, οx ετ ι x ιi_lν oυ λλο -

γl1v(ly φορ6οlν zαι φυοιxιi:ν πρooι6πων, που o-
φεiλoυν zαι αυτo( με τη oειρι1 τoUζ γα δεξoυν
ανι1λοi,r1 ευαιoΘηo(α.

Αg μιην ξε1νdμε 6τι, doα χαι γα xαyεt η Πολι-
τε(o"τ(πoτε δεν Θα zαταφdρει χωQrζ την ενεργd
ουμμετo1tj των φορ6ων τη< Toπιzrjg AυτοδιoΓxη-
oηg, dλλων αρμι6διων 11 εμπλεx6μενων φoρ6ωr,
zcιι ιδια[τε8α τω\, φυοιzυir, προοωπων. πoι! η
ου μμιετo1rj του( ε it,αι απoφασιστιxrj g οri ;.ιαoiαg,
τdoο pιε ατo1.ιιxd< προlτοβουλ(ε( πoυ 1.ιπoροfν να
αναπτf ξoυν,6σo χαι ι.ιε τη διαφιiλαξη πoλι1τιpιων
.1ενετιxι6ν π6qων rj ι1λλων oτoι1ε(ων τoυ αγQoτι-
xoιj τοπ(oυ πoυ dxoυν στtlν χατoχη τoυg.

Η ενεργοπo(ηoη dλοlγ τιυγ παραπdνω για τηγ
ανι1ληψη δρdοεων προg αυτdg τιE xατευΘ{νοειg
διdπεται xαι εδιi απ6 τo τετρdπτυ1ο των αρxι6ν
πoυ δ ιατυποiνογτα ι oτην πε ρ ι βαλλοντιxη αΥω1,1i,
Γνι6οη - EυαιοΘητοπo(ηoη - Κινητoπo(ηoη - Π(ε-
ση.
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